ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
PROCESS FOR PARTICIPATION FOR 2ND ROUND OF ONLINE CHOICE FILLING AND
ALLOTMENT (બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલલિંગ અને એલોટમેન્ટ માાં ભાગ લેવા
માટેની પ્રક્રિયા)
•

All the candidates, who are included in the Merit-List of ACPUGMEC, are eligible for upgradation
in the Second and Further Rounds of ACPUGMEC, irrespective of [અત્રેની પ્રવેશ સમિમિના ના િેરીટલિસ્ટિાાં સિામવષ્ટ બધા જ ઉિેદવારો બીજા કે એના પછીના રાઉન્ડિાાં અપગ્રેડ અપગ્રેડેશન િાટે િાયક છે , કે
જેિણે] –
(i)

Allotment/Non-allotment of admission in 1st Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના પ્રથિ
રાઉન્ડિાાં પ્રવેશ ફળવાયેિ છે કે નહિ]

(ii) Payment/Non-payment of tuition fees in Axis Bank in 1st Round of ACPPGMEC [ACPUGMEC
ના પ્રથિ રાઉન્ડિાાં એક્સીસ બેંક િાાં ટયુશન ફી જિા કરાવેિ છે કે નહિ]
(iii) Reporting/Non-reporting at Help-Center in 1st Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના પ્રથિ
રાઉન્ડિાાં િેલ્પ સેન્ટર ખાિે રીપોટીંગ કરે િ છે કે નહિ]
(iv) Reporting/Non-reporting at admitted Institute in 1st Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના
પ્રથિ રાઉન્ડિાાં એડમિશન િળે િ સાંસ્થા ખાિે રીપોટીંગ કરે િ છે કે નહિ]
(v) Cancelled/Non-cancelled admission of 1st Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના પ્રથિ
રાઉન્ડનુાં એડમિશન રદ કરાવેિ છે કે નહિ]
•

According to Merit Closure Rule of UG Admission Rules, in 2nd round, the candidate will not be
offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment process of 1st
Round. [યુ.જી. ના િેરીટ ક્િોઝર મનયિ મુજબ, ઉિેદવારને પ્રથિ રાઉન્ડની ફાળવણી પ્રહિયાિાાં િેિના િેરીટ
અનુસાર ઉપિબ્ધ બેઠકો પર બીજા રાઉન્ડિાાં પ્રવેશ આપવાિાાં આવશે નિીં.]

•

If any candidate does not take part in 1st round in ACPUGMEC, still the candidate will not be
offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment process of 1st
Round. [જો કોઈ ઉિેદવાર ACPUGMEC ના પ્રથિ રાઉન્ડિાાં ભાગ િેિો નથી િેિ છિાાંય ઉિેદવારને પ્રથિ
રાઉન્ડની ફાળવણી પ્રહિયાિાાં િેિના િેરીટ અનુસાર ઉપિબ્ધ બેઠકો પર બીજા રાઉન્ડિાાં પ્રવેશ આપવાિાાં
આવશે નિીં.]

•

To participate in the second round, the candidates have to log-in in the website
www.medadmgujarat.org using their User-ID and Password to give ONLINE CONSENT for
participation in the second round. [બીજા રાઉન્ડિાાં ભાગ િેવા િાટે ઉિેદવારોએ પોિાના User-ID અને
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Password ની િદદથી www.medadmgujarat.org વેબસાઈટિાાં Login થઇ, બીજા રાઉન્ડિાાં ભાગ િેવા
િાટે ની ઓનલાઈન સાંમતિ (Consent) આપવાની રિેશ.ે ]
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•

The candidates can change/switch/add/delete their filled choices of the first round. [બીજા
રાઉન્ડમાાં ભાગ લેનાર ઉમેદવાર ઇચ્છે િો પોિાની પસાંદગી યાદી માાં ભરે લી પસાંદગીની બેઠક િેમજ
કોલેજની યાદી માાં ફેરબદલ કરી શકશે અને/અથવા નવી પસાંદગી ઉમેરી શકશે અન્યથા િેઓ દ્વારા અગાઉ
કરવામાાં આવેલ પસાંદગી યાદી કાયમ રહેશે.]

•

If the candidate, who have confirmed the admission of first round and have given consent to
participate in second round, have been allotted new different seat, the admission of the first
round will get automatically cancelled. [પ્રથિ રાઉન્ડ િાાં પ્રવેશ ફાળવાયેિ ઉિેદવાર જો બીજા
રાઉન્ડિાાં ભાગ િેવા િાટેની ઓનિાઈન સાંિમિ આપે અને બીજા રાઉન્ડિાાં ભાગ િેશે ત્યારે િેઓની પસાંદગીના
આધારે જો બીજા રાઉન્ડિાાં પ્રવેશ ફેરબદિ થશે િો પ્રથમ રાઉન્ડ માાં ફાળવવામાાં આવેલ પ્રવેશ આપોઆપ
રદ થઇ જશે.]
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•

The candidate has to report at the help center for confirmation of admission of 2nd round (to get
Admission Order of 2nd Round) after payment of difference of tuition fees. Otherwise allotted
admission of 2nd round also will be automatically cancelled. Thus, the allotted admission of 1st
as well 2nd Round will be automatically cancelled. [ઉિેદવારે બીજા રાઉન્ડની એડમિશન કન્ફિમ
કરવા િાટે (બીજી રાઉન્ડ નો એડમિશન ઓડમ ર િેળવવા) ટયુશન ફીના િફાવિના ચુકવણી પછી િેલ્પ સેંટર પર
રીપોટીંગ કરવુાં પડશે. નહિિંિર, બીજા રાઉન્ડનો ફાળવેિ પ્રવેશ પણ આપોઆપ રદ થઈ જશે. આમ, તવદ્યાથીનો
પ્રથમ િેમજ બીજા રાઉન્ડ માાં ફાળવવામાાં આવેલ પ્રવેશ આપોઆપ રદ થઇ જશે.]

•

If candidate do not want to confirm the allotted admission of 2nd Round of ACPUGMEC, do not pay
the difference of tuition fees nor take admission order of 2nd round. The allotted admission of 2nd
round will be cancelled automatically. The tuition fees paid in 1st round will be refunded in month
of November. [જો બીજા રાઉન્ડનો પ્રવેશ કન્ફિમ ન કરાવવો િોય િો ઉિેદવારે િફાવિની ટયુશન ફી ભરવી
જરૂરી નથી કે બીજા રાઉન્ડ નો એડમિશન ઓડમ ર િેવો પણ જરૂરી નથી. બીજા રાઉન્ડનો ફાળવેિ પ્રવેશ
આપોઆપ રદ થઈ જશે. આવા ઉિેદવાર ની પ્રથિ રાઉન્ડિાાં ભરે િ ટયુશન ફી નવેમ્બર િહિનાિાાં પરિ
આપવાિાાં આવશે.]

•

If candidate take part in 2nd round of ACPUGMEC and his/her admission does not get upgraded
than his/her admission of 1st round will be continued. [જો ઉિેદવાર ACPUGMEC ના બીજા રાઉન્ડિાાં
ભાગ િે છે અને િેિનો પ્રવેશ અપગ્રેડ થિો નથી િો પ્રથિ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ ચાલુ રિેશે.]

•

IMPORTANT: The candidate, who have participated or not participated in 2nd Round, the
admission of 1st round can also be up-graded in the same college by change of category (i.e. ST /
SC / SEBC / EWS to General category or PwD to non-PwD seat), there is no need to report the
help center for confirmation of admission. [મહત્વપ ૂર્ણ: ઉિેદવાર, જે બીજા રાઉન્ડિાાં ભાગ િે છે અથવા
ભાગ િેિા નથી, િેવા ઉિેદવાર નો પ્રથિ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ, કેટેગરી બદિાવવાથી (એટિે કે ST / SC / SEBC /
EWS થી ઓપન કેટેગરી અથવા PwD થી non-PwD બેઠક), િે જ કોિેજ િાાં અપગ્રેડ થાય છે , િેિને િેલ્પ સેન્ટર
ખાિે આ પ્રવેશ કન્ફિમ કરાવવાની જરૂર નથી.]
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