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Process for Participation for 5th Round  

[પાાંચમા રાઉન્ડમાાં ભાગ લવેા માટનેી પ્રક્રિયા] 
 
• All the candidates, included in the Merit-List of ACPUGMEC, can participate in 5th round. 

[ACPUGMEC ના મેક્રરટ-લલસ્ટમાાં સમાલવષ્ટ બધા ઉમેદવારો પાાંચમા રાઉન્ડમાાં ભાગ લઈ શક ેછે]. 

• According to Merit Closure Rule of UG Admission Rules, in 5th and subsequent round, the 

candidate will not be offered admission on the seats available according to his/her merit 

in allotment process of previous Round. [યુ.જી. ના મેરીટ ક્લોઝર લનયમ મજુબ, ઉમદેવારન ેઅગાઉના રાઉન્ડની 

ફાળવણી પ્રક્રિયામાાં તમેના મેરીટ અનુસાર ઉપલબ્ધ બેઠકો પર પાાંચમા અન ેત્યારબાદ ના રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહીં.] 

• To participate in the fifth and subsequent 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 fifth and subsequent round. [પાાંચમા અને અનુગામી રાઉન્ડમાાં ભાગ 

લેવા માટે ઉમેદવારોએ પોતાના User-ID અને Password ની મદદથી www.medadmgujarat.org  વેબસાઈટમાાં 

Login થઇ, પાાંચમા અન ેત્યારબાદ ના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવા માટનેી ઓનલાઈન સાંમલત (Consent) આપવાની રહેશે.] 

• Flow chart for Online Consent Choice filling: CHOICE DETAILS → Consent and Fill 

Choices → I Accept → PROCEED 

• If the candidate, who have confirmed the admission of previous round and have given 

consent to participate in fifth and subsequent round, have been allotted new different 

seat, the admission of the previous round will get automatically cancelled. [અગાઉના રાઉન્ડ માાં 

પ્રવેશ ફાળવેલ ઉમેદવાર જો પાાંચમા અને અનુગામી રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવા માટેની ઓનલાઈન સાંમલત આપ ેઅને તનેે નવી બેઠક 

ફાળવણી થાય તો અગાઉના રાઉન્ડ માાં ફાળવવામાાં આવેલ પ્રવેશ આપોઆપ રદ થઇ જશે.] 

• If candidate takes part in fifth round of ACPUGMEC and his admission do not get upgraded 

than his admission of previous round will be continued. [જો ઉમદેવાર ACPUGMEC ના પાાંચમા 

રાઉન્ડમાાં ભાગ લે છે અને તમેનો પ્રવેશ અપગ્રેડ થતો નથી તો અગાઉના રાઉન્ડ નો પ્રવેશ ચાલુ રહેશે.] 

• The candidates who want to confirm his allotted seat in state Quota, he has to cancel his 

confirmed admission of 15% SFI AIQ seat within the scheduled time at 15% SFI AIQ help 

center. Thereafter proceed for confirmation of allotted State Quota Seat at State Quota 

help center within Scheduled time (till 1.00 PM on 13th February, 2021). [જે લવદ્યાથીને 15% 

SFI AIQ ની બેઠક પર પ્રથમ રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ કન્ફમમ થયેલ હોય અને ત ેપોતાના State Quota ના પાાંચમાાં રાઉન્ડમાાં ફાળવેલ 

બેઠક ને કન્ફમમ કરવા ઇચ્છતા હોય તો તેમણે લનયત સમય મયામદામાાં પોતાના કન્ફમમ થયેલ 15% SFI AIQ ની બેઠકના પ્રવેશને રદ 

કરાવીન ેલનયત સમય મયામદામાાં (તા. ૧૩/૦૨/૨૦૨૧, બપોરે ૧.૦૦ કલાક સુધીમાાં) State Quota માટેનાાં  હલે્પ સને્ટર ખાત ે

પોતાન ેફાળવેલ બેઠક કન્ફમમ કરાવવાનો રહેશે.] 

• The candidates who want to confirm his allotted seat in 15% SFI AIQ last round, he has to 

cancel his confirmed State Quota Seat within the scheduled time at State Quota Help 

center. Thereafter proceed for confirmation of allotted 15% SFI AIQ seat at 15% SFI AIQ 

help center within Scheduled time (till 1.00 PM on 13th February, 2021). [જે લવદ્યાથીન ેState 

Quota ની બેઠક પર પ્રવેશ કન્ફમમ થયેલ હોય અન ેત ેપોતાના 15% SFI AIQ ના બીજા (અાંલતમ) રાઉન્ડમાાં ફાળવેલ બેઠક ન ે

કન્ફમમ કરવા ઇચ્છતા હોય તો તમેણે લનયત સમય મયામદામાાં પોતાના કન્ફમમ થયેલ State Quota ની બેઠકના પ્રવેશને રદ કરાવીન ે

લનયત સમય મયામદામાાં (તા. ૧૩/૦૨/૨૦૨૧, બપોરે ૧.૦૦ કલાક સુધીમાાં) 15% SFI AIQ માટનેાાં  હલે્પ સેન્ટર ખાતે પોતાન ે

ફાળવેલ બેઠક કન્ફમમ કરાવવાનો રહેશે.] 
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