ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat

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

Office: GMERS Medical College, Gandhinagar
ADVERTISEMENT FOR 1st ROUND OF ONLINE CHOICE FILLING AND
ALLOTMENT
[FOR MBBS, BDS, BAMS, BHMS and B. Naturopathy Courses]
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, Dental, Ayurvedic, Homeopathy and Naturopathy
Under-Graduate Courses in Government and Self-Financed Medical,
Dental, Ayurvedic, Homeopathy and Naturopathy Colleges for the
academic year 2019-20, schedule for 1st round of online choice filling
and allotment is as follows:
FOR MBBS, BDS, BAMS, BHMS and B. Naturopathy COURSES
Date and time
No.
Details
From
To
05/07/2019
14/07/2019
1
Final Choice Filling
at 01.00 pm
at 5.00 pm
Display of Choices
14/07/2019 up to 12.00
2
filled by candidates
midnight
Display of Seat
3
15/07/2019 at 6.00 pm
1st
Allotment
Round Paymentof Fees via
Online Banking OR at
16/07/2019
21/07/2019
4
designated branches
10:00 am
at 4.00 pm
of Axis Bank
Reporting at Help
5
17/07/2019
22/07/2019
Center
Help Center working hours: 10.30 am to 04.00 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

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat

એડમભળન કમભટી પોય પ્રોપેળનરઅંડય ગ્રેજ્મુએટ ભેડડકર એજ્મુકેળનર કોવીવ
ગુજયાત વયકાય
ઓડપવ: જી.એભ.ઈ.આય.એવ. ભેડડકર કોરેજ, ગાંધીનગય
પ્રથભ યાઉન્ડની ઓનરાઈન ચોઈવ પીલરગ અને કાઉન્વેલરગ ભાટેની જાશેયાત
(ભેડડકર, ડેન્ટર, આમુલેડદક, શોમભમોેથી, નેચયોેથી કોવીવ ભાટે)
ળૈક્ષમિક લષ ૨૦૧ ૯-૨૦ ભાટે સ્નાતક કોવીવ ભેડડકર, ડેન્ટર, આમુલેડદક, શોમભમોેથી,
નેચયોેથીની વયકાયી અને સ્લમનબષય ભેડડકર, ડેન્ટર, આમુલેડદક, શોમભમોેથી, નેચયોેથી
કોરેજોના વયકાયી, ભેનેજભેન્ટ અને એન.આય.આઇ. ફેઠકો ય એડમભળન ભાટે રામકાત ધયાલતા
ઉભેદલાયો અને ACPUGMECની ભેડયટ-મરસ્ટભાં વાભેર શોમ એલા તભાભ ઉભેદલાયો ભાટે પ્રથભ
યાઉન્ડની ઓનરાઈન ચોઈવ પીલરગ અને કાઉન્વેલરગ ભાટેનો કામષક્રભ નીચે ભુજફ છે :
ભેડડકર, ડેન્ટર, આમુલેડદક, શોમભમોેથી, નેચયોેથી કોવીવ ભાટે
તાયીખ અને વભમ
ક્રભ
મલગત
થી
વુધી
૦૫/૦૭/૨૦૧૯
૧૪/૦૭/૨૦૧૯
૧
ચોઈવ પીલરગ
ફોયે ૦૧.૦૦ કરાકે ફોયે ૧૨.૦૦ કરાકે
ઉભેદલાય દ્લાયા બયેર
૧૪/૦૭/૨૦૧૯
૨
ચોઈવની જાશેયાત
ભધ્મયામિ ૧૨.૦૦ કરાક વુધી
૩
પ્રથભ
વીટ પાલિીની જાશેયાત
૧૫/૦૭/૨૦૧૯ વાંજે ૦૬.૦૦ કરાકે
યાઉન્ડ ઓનરાઈન ફેલન્કગ દ્લાયા
અથલા મનમત કયેર
૧૬/૦૭/૨૦૧૯
૨૧/૦૭/૨૦૧૯
૪
એક્વીવ ફેંક ની ળાખા
વલાયે ૧૦.૦૦ કરાકે ફોયે ૦૪.૦૦ કરાકે
ખાતે પી ચુકલિી
૫
શેલ્ વેન્ટય ખાતે યીોટીંગ
૧૭/૦૭/૨૦૧૯
૨૨/૦૭/૨૦૧૯
શેલ્-વેન્ટય કાભકાજ વભમ: વલાયે ૧૦.૩૦ કરાક થી ફોયે ૦૪.૦૦ કરાક વુધી (કામષયત
ડદલવો ભાં જ)
પ્રલેળ પ્રડક્રમા મલળે મલગતલાય ભામશતી લેફવાઇટ www.medadmgujarat.orgય ઉરબ્ધ
છે . પ્રલેળ વમભમત દ્લાયા અડેટ કયેરી ભામશતી ભાટે લાયંલાય આ લેફવાઇટની ભુરાકાત રો.
CHAIRMAN

