ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
PROCESS OF ONLINE ADMISSION [ઓનલાઈન એડમિશનની કાર્યપ્રણાલી]
•

Major six processes of Online Admission [ઓનલાઈન એડમિશન િાટેની છ િુખ્ર્ પ્રક્રિર્ાઓ]
Online Registration
[ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન]
⇓
Document Verification: To confirm registration
[પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી: રજીસ્ટ્રેશન કન્ફિય કરાવવા િાટે]
⇓
Preparation and Publication of Merit List
[િેક્રરટ મલસ્ટ્ટની તૈર્ારી અને જાહેરાત]
⇓
Online Choice Filling & Allotment of Admission
[ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલીંગ અને એડમિશનની ફાળવણી]
⇓
Payment of Tuition Fees
[ટ્ર્ુશન ફી ની ચુકવણી]
⇓
Original Document Submission: To confirm admission
[અસલ પ્રિાણપત્રો જિા કરાવવા: એડમિશન કન્ફિય કરાવવા િાટે]

1. ONLINE REGISTRATION [ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન]
PIN Purchase: From designated branches Axis Bank
OR Online from www.medadmgujarat.org
[PIN ની ખરીદી: નક્કી કરાર્ેલ એમક્સસ બેંકની શાખા પરથી
અથવા ઓનલાઈન www.medadmgujarat.org વેબસાઇટ પરથી]
⇓
Filling of NEET-UG-2018 details
and authentication thru’ PIN
[NEET-UG-2018ની મવગતો ભરી
અને PIN દ્વારા પ્રિાણીકરણ]
⇓
Filling of Candidate's other details
[ઉિેદવારની બીજી મવગતો ભરવી]
⇓
Visit website: www.medadmgujarat.org
Password generation
[www.medadmgujarat.org વેબસાઇટ પરથી]
[પાસવડય બનાવવો]
⇓
Confirmation of filled details
[ભરેલી મવગતોને કન્ફિય કરાવી]
⇓
Take Print-out of Registration Details
[Registration Details ની મપ્રન્ટ લેવી]
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2. DOCUMENT VERIFICATION AT HELP CENTER: TO CONFIRM REGISTRATION [હેલ્પ સેંટર ખાતે
પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી: રજીસ્ટ્રેશન કન્ફિય કરાવવા િાટે]
Designated Help Centers [નક્કી કરેલ હેલ્પ સેંટરો]:
1
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B J Medical College, Ahmedabad
Govt. Medical College, Baroda
Govt. Medical College, Bhavnagar
Govt. Medical College, Surat
M. P. Shah Govt. Medical College, Jamnagar
P. D. U. Medical College, Rajkot
GMERS Medical College, Gandhinagar
GMERS Medical College, Patan
GMERS Medical College, Sola, Ahmedabad
GMERS Medical College, Gotri, Vadodara
GMERS Medical College, Valsad
GMERS Medical College, Vadnagar
GMERS Medical College, Himmatnagar
GMERS Medical College, Junagadh
Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad
AMC MET Medical College, Ahmedabad
Surat Municipal Medical College, Surat
Pramukh Swami Medical College, Karamsad
C.U. Shah Medical College, Surendranagar
Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj
GCS Medical College & research Institute, Ahmedabad
Parul Institute of Medical Sciences & Research, P.O. Limda, Ta. Dist. Waghodia
Banas Medical College & Research Institute, Palanpur

List of Documents to be Verified [ચકાસણી પ્રિાણપત્રોની સૂચી]:
1. 10th (SSC) Mark sheet [ધો. 10 (એસ.એસ.સી.) ની િાકયશીટ]
2. 12th (HSC) Mark sheet [ધો. 12 (એચ.એસ.સી.) ની િાકયશીટ]
3. Copy of NEET-UG-2018 Marksheet [NEET-UG-2018 િાકયશીટની નકલ]
4. Domicile Certificate of Gujarat State [ગુજરાત રાજ્ર્નુું ડોિીસાઈલ સર્ટયક્રફકેટ]
5. Document showing place of birth & Date of Birth & Indian Citizenship: School leaving
Certificate/ Transfer Certificate / Passport / Birth Certificate [જન્િ સ્ટ્થળ/ જન્િ તારીખ અને ભારતીર્
નાગક્રરકતાના પુરવાનુું પ્રિાણપત્ર: શાળા છોડ્ર્ાનુું પ્રિાણપત્ર/ રાન્સફર સર્ટયક્રફકેટ/ પાસપોટય / જન્િનુું પ્રિાણપત્ર]
6. For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Authorities of Gujarat State only
[એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટેગરી િાટે: જામત પ્રિાણપત્ર - ફક્ત ગુજરાત રાજર્ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ
હોર્]
7. For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued
on or after 01/04/2016 by Authorities of Gujarat State only [એસ.ઈ.બી.સી. કેટેગરી િાટે: નોનિીિીલેર્ર સર્ટયક્રફકેટ ફક્ત ગુજરાત રાજર્ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ પક્રરમશષ્ટ '4' ગુજરાતી/અુંગ્રેજી િાું તારીખ
૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે તે પછીની તારીખનુું]
8. Local Quota Certificate if admitted in Local Quota of Smt. NHL Municipal Medical College,
Ahmedabad or Surat Municipal Medical College, Surat [જો શ્રીિતી એન.એચ.એલ. મ્ર્ુમનમસપલ િેક્રડકલ
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કોલેજ, અિદાવાદ અથવા સુરત મ્ર્ુમનમસપલ ઇમન્સ્ટ્ટટ્ર્ૂટ ઓફ િેક્રડકલ એજ્ર્ુકેશન એન્ડ ક્રરસચય, સુરત ના લોકલ ક્વોટાિાું
એડમિશન િળેલ હોર્ તો લોકલ ક્વોટા સટીફીકેટ]
9. Copy of Passport (if Citizenship is Dual / Foreign) [પાસપોટયની નકલ (જો નાગક્રરકતા ડ્ર્ુઅલ / મવદેશી હોર્
તો)]
10. Disability Certificate issued by Competent Authority subject to verified by Medical Board of
ACPUGMEC [સક્ષિ સત્તામધકારી દ્વારા આપવાિાું આવેલ ક્રડસેબીલીટી સર્ટયક્રફકેટ, જે ACPUGMEC ના િેક્રડકલ બોડય
દ્વારા ચકાસવાિાું આવશે]
3. PREPARATION AND PUBLICATION OF MERIT LIST [િેક્રરટ મલસ્ટ્ટની તૈર્ારી અને જાહેરાત]:
After registration process, ACPUGMEC will prepare and declare merit list of all eligible
candidates. Candidate needs to verify merit number and category as mentioned in registration
details. [રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિર્ા પછી, ACPUGMEC તિાિ લાર્કાત ધરાવતા ઉિેદવારોનુું િેક્રરટ મલસ્ટ્ટ તૈર્ાર કરશે અને તેની
જાહેરાત કરશે. ઉિેદવારે રમજસ્ટ્રેશન મવગતોિાું ઉલ્લેમખત િેક્રરટ નુંબર અને કેટેગરીની ચકાસણી કરવી.]
4. ONLINE CHOICE FILLING & ALLOTMENT OF ADMISSION [ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલીંગ અને એડમિશનની
ફાળવણી]:
•

After merit declaration, choice filling will be initiated online for each round. First round of
choice filling will be Mock round, based on analysis given candidate should modify their
choices or add more choices for actual rounds, if required. [િેક્રરટ ઘોષણા પછી, રાઉન્ડ દીઠ, ઓનલાઈન
ચોઈસ ભરવાની પ્રક્રિર્ા શરૂ કરવાિાું આવશે. સૌપ્રથિ િોક રાઉન્ડ થશે અને તેના મવશ્લેષણના આધારે ઉિેદવાર જરૂર જણાર્

•

તો, તેિની પસુંદગીઓિાું ફેરફાર કરી શકશે અથવા વધુ પસુંદગીઓ ઉિેરી કરી શકશે.]
After the choice filling period is over, the ACPUGMEC will process for allotment of seats and
declare the status of allotment on the website. The candidates can view their status of
allotment by login to their own User ID. [ઓનલાઈન ચોઈસ ભરવાનો સિર્ સિાપ્ત થર્ા પછી, ACPUGMEC
બેઠકોની ફાળવણી િાટે પ્રક્રિર્ા કરશે અને વેબસાઇટ પર ફાળવણીની જાહેર કરશે. ઉિેદવારો તેિના પોતાના User ID દ્વારા
લૉગ-ઇન કરી તેિની ફાળવણીની બેઠક જોઈ શકશે.]

5. PAYMENT OF TUITION FEES [ટ્ર્ુશન ફી ની ચુકવણી]:
The candidate has to pay by cash/DD the requisite amount of tuition fee at any of designated
branches of Axis Bank or through online payment within the time limit specified by the
ACPUGMEC. [ઉિેદવારે ટ્ર્ુશન ફીની રોકડ રકિ / ડીડી દ્વારા ચૂકવણી એમક્સસ બેન્કની મનર્ુક્ત શાખાઓિાું અથવા
ઓનલાઈન ચુકવણી દ્વારા ACPUGMEC દ્વારા મનર્દયષ્ટ સિર્ િર્ાયદાની અુંદર કરવી પડશે.]
6. ORIGINAL DOCUMENT SUBMISSION AT HELP CENTER [હેલ્પ સેંટર ખાતે અસલ પ્રિાણપત્રો જિા
કરાવવા]:
List of Original Documents to be submitted [જિા કરાવવા િાટેના અસલ પ્રિાણપત્રોની સૂચી]:
1. Allotment Letter of ACPUGMEC [ACPUGMEC નો એલોટિેન્ટ લેટર]
2. Tuition Fee Receipt showing the paid one term (6 months) fees at Axis Bank [એમક્સસ બેન્કિાું એક
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ટિય (૬ િમહનાની) ફીની ચુકવણી દશાયવતી ટ્ર્ુશન ફી રસીદ]
3. 12th (HSC) Mark sheet [ધો. 12 (એચ.એસ.સી.) ની િાકયશીટ]
4. Copy of NEET-UG-2018 Marksheet [NEET-UG-2018 િાકયશીટની નકલ]
5. Domicile Certificate of Gujarat State [ગુજરાત રાજ્ર્નુું ડોિીસાઈલ સર્ટયક્રફકેટ]
6. Document showing place of birth & Date of Birth & Indian Citizenship: School leaving
Certificate/ Transfer Certificate / Passport / Birth Certificate [જન્િ સ્ટ્થળ/ જન્િ તારીખ અને ભારતીર્
નાગક્રરકતાના પુરવાનુું પ્રિાણપત્ર: શાળા છોડ્ર્ાનુું પ્રિાણપત્ર/ રાન્સફર સર્ટયક્રફકેટ/ પાસપોટય / જન્િનુું પ્રિાણપત્ર]
7. For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Authorities of Gujarat State only
[એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટેગરી િાટે: જામત પ્રિાણપત્ર - ફક્ત ગુજરાત રાજર્ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ
હોર્]
8. For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued
on or after 01/04/2016 by Authorities of Gujarat State only [એસ.ઈ.બી.સી. કેટેગરી િાટે: નોનિીિીલેર્ર સર્ટયક્રફકેટ ફક્ત ગુજરાત રાજર્ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ પક્રરમશષ્ટ'4' ગુજરાતી/અુંગ્રેજી િાું તારીખ
૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે તે પછીની તારીખનુું]
9. Copy of Passport (if Citizenship is Dual / Foreign) [પાસપોટયની નકલ (જો નાગક્રરકતા ડ્ર્ુઅલ / મવદેશી હોર્
તો)]
10. Xerox Copy of Disability Certificate issued by Competent Authority [સક્ષિ સત્તામધકારી દ્વારા
આપવાિાું આવેલ ક્રડસેબીલીટી સર્ટયક્રફકેટની ઝેરોક્ષ કોપી]

