Admission Committee for Professional Undergraduate
Medical Education Courses (ACPUGMEC)
Government of Gujarat

Office: GMERS Medical College, Gandhinagar
ADVERTISEMENT FOR MOCK ROUND AND 1st ROUND OF ONLINE
CHOICE FILLING AND ALLOTMENT
[FOR MBBS AND BDS COURSES ONLY]
For all the eligible candidates and included in the Merit List of
ACPUGMEC, for admission of Government Seats, Management Seats and
NRI Seats of Medical and Dental Under-Graduate Courses in
Government and Self-Financed Medical and Dental Colleges for the
academic year 2018-19, schedule for Mock round and 1st round of online
choice filling and allotment is as follows:
FOR MBBS AND BDS COURSES ONLY
Date and time
No.
Details
From
To
30/06/2018
1
Choice Filling
29/06/2018
at 7.00 pm
Mock
Display of Choices
30/06/2018 up to 12.00
2
Round
filled by candidates
midnight
3
Display of Results
01/07/2018 at 6.00 pm
02/07/2018
04/07/2018
4
Final Choice Filling
at 10.00 am
at 12.00 noon
Display of Choices
04/07/2018 up to 12.00
5
filled by candidates
midnight
st
1
Display of Seat
6
05/07/2018 at 6.00 pm
Round Allotment
Payment of Fees at
7
06/07/2018
11/07/2018
designated Axis Bank
Reporting at Help
8
07/07/2018
12/07/2018
Center
Help Center working hours: 10.30 am to 3.30 pm (on working days
only)
Detail information about admission process is available on websites
www.medadmgujarat.org. Please visit this website frequently for
updated information by the admission committee.
CHAIRMAN

એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ અંડર ગ્રેજ્યુએટ િેડડકલ એજ્યુકશ
ે નલ કોર્સીર્સ
ગુજરાત ર્સરકાર
ઓડફર્સ: જી.એિ.ઈ.આર.એર્સ. િેડડકલ કોલેજ, ગાંધીનગર
પ્રથિ રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઈર્સ ફીલલંગ અને કાઉન્ર્સેલલંગ િાટેની જાહેરાત
(ફક્ત MBBS અને BDS િાટે)
શૈક્ષમિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ િાટે ર્સરકારી, સ્વમનર્ષર િેડડકલ અને ડેન્ટલ કોલેજોની ર્સરકારી,
િેનજ
ે િેન્ટ અને એન.આર.આઇ. બેઠકો પર એડમિશન િાટે લાયકાત ધરાવતા ઉિેદવારો અને
ACPUGMEC ની િેડરટ-મલસ્ટિાં ર્સાિેલ હોય એવા તિાિ ઉિેદવારો િાટે િોક રાઉન્ડ અને
પ્રથિ રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઈર્સ ફીલલંગ અને કાઉન્ર્સેલલંગ િાટેનો કાયષક્રિ નીચે િુજબ છે :
ફક્ત MBBS અને BDS િાટે
તારીખ અને ર્સિય
ક્રિ
મવગત
થી
ર્સુધી
૩૦/૦૬/૨૦૧૮
૧
ચોઈર્સ ફીલલંગ
૨૯/૦૬/૨૦૧૮
ર્સાંજે ૭.૦૦ કલાક
ર્સુધી
િોક
રાઉન્ડ ઉિેદવાર દ્વારા ર્રેલ
૨
૩૦/૦૬/૨૦૧૮ િધ્યરામિ ૧૨.૦૦ કલાક ર્સુધી
ચોઈર્સની જાહેરાત
૩
પડરિાિની જાહેરાત
૦૧/૦૭/૨૦૧૮ ર્સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે
૦૨/૦૭/૨૦૧૮
૦૪/૦૭/૨૦૧૮
૪
ચોઈર્સ ફીલલંગ
ર્સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે
ઉિેદવાર દ્વારા ર્રેલ
૫
૦૪/૦૭/૨૦૧૮ િધ્યરામિ ૧૨.૦૦ કલાક ર્સુધી
ચોઈર્સની જાહેરાત
પ્રથિ
૬
રાઉન્ડ ર્સીટ ફાળવિીની જાહેરાત
૦૫/૦૭/૨૦૧૮ ર્સાંજે ૦૬.૦૦ કલાકે
મનયત કરેલ એક્ર્સીર્સ બેંક
૭
૦૬/૦૭/૨૦૧૮
૧૧/૦૭/૨૦૧૮
ની શાખા ખાતે ફી ચુકવિી
૮
હેલ્પ ર્સેન્ટર ખાતે રીપોટીંગ
૦૭/૦૭/૨૦૧૮
૧૨/૦૭/૨૦૧૮
હેલ્પ-ર્સેન્ટર કાિકાજ ર્સિય: ર્સવારે ૧૦.૩૦ કલાક થી બપોરે ૩.૩૦ કલાક ર્સુધી (કાયષરત ડદવર્સો
િાં જ)
પ્રવેશ પ્રડક્રયા મવશે મવગતવાર િામહતી વેબર્સાઇટ www.medadmgujarat.org પર
ઉપલબ્ધ છે . પ્રવેશ ર્સમિમત દ્વારા અપડેટ કરેલી િામહતી િાટે વારંવાર આ વેબર્સાઇટની િુલાકાત
લો.
CHAIRMAN

