Admission Committee for Professional Undergraduate & Postgraduate
Medical Educational Courses (ACPUGMEC & ACPPGMEC)
Constituted under the Gujarat Professional Medical Educational Institutions
(Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007, Gujarat Act No. 3 of 2008

Government of Gujarat
Instructions for Online Application and Registration
[ઓનલાઇન ઍપ્લલકેશન અને રજીસ્ટ્રેશન માટેની સૂચનાઓ]
Step-1:
• Purchase PIN through the website: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx by online payment of Rs.
200/(Non-refundable)
[રૂ.
૨૦૦/(નોન-રીફંડેબલ)
નો
પ્િન
ઓનલાઇન
(વેબસાઇટ:
http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx) ખરીદો].
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Step-2:
• After purchase of PIN, the candidate has to
http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx
[પ્િનની
ખરીદી

register through the
કર્ાા
િછી,
ઉમેદવારે

website:
વેબસાઇટ:

http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx િર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનં રહેશ]ે .
•
•

After completion of registration, take print-out of the Registration details [રજીસ્ટ્રેશન િૂર્ા થર્ા િછી
Registration details ની પ્િન્ટ-આઉટ લો].
Candidate has to take prior appointment for the Document Verification and Submission of photocopies
of Documents at Help Center. Candidate, himself/herself, can select the Date, time slot and Help Center
for Document Verification at the time of printing the Registration details. [િમાર્િત્રોની ચકાસર્ી અને
િમાર્િત્રોની નકલ હેલ્િ સેંટર ખાતે જમા કરાવવા ઉમેદવારે અગાઉથી એિોઇન્ટમેન્ટ લેવી િડશે. ઉમેદવાર, િોતાની જાતે જ, રજીસ્ટ્રેશન
પ્સ્ટ્લિની પ્િન્ટ લેતા સમર્ે િમાર્િત્રોની ચકાસર્ી માટે તારીખ, સમર્ અને હેલ્િ સેંટર િસંદ કરી શકે છે .]

Step-3:
• Visit the appointed help center with original documents. Attach self-attested copies of required documents
with Registration details and submit to the Help Centers [અસલ િમાર્િત્રો સાથે એિોઇન્ટમેન્ટ લીધેલ હેલ્િ સેંટરની
મલાકાત લો. Registration details સાથે જરૂરી િમાર્િત્રોની સ્ટ્વ-િમાપ્ર્ત નકલો હેલ્િ સેંટર ખાતે જમા કરાવો].
•

The candidate has to get ‘Registration Acknowledgement Slip’ duly signed by nodal officer of respective
help center to complete his registration process [ઉમેદવારને તેની રજીસ્ટ્રેશન િક્રિર્ા િૂર્ા કરવા માટે એિોઇન્ટમેન્ટ લીધેલ

•

હેલ્િ સેંટરના નોડલ અપ્ધકારી દ્વારા સહી કરાર્ેલ ‘રજીસ્ટ્રેશન એકનોલેજમેન્ટ પ્સ્ટ્લિ’ લેવાની રહેશે.].
The candidate applying for NRI Quota, document verification and submission will be done only at Office
of ACPUGMEC, Ground Floor, GMERS Medical College, Civil Hospital Campus, Gandhinagar –
382016, Gujarat. They have to submit Demand draft of Rs. 10,000/- (Non-Refundable) in-favor of
‘ACPUGMEC’, payable at Gandhinagar as a processing fee at the Office of ACPUGMEC, GMERS Medical
College, Gandhinagar only at the time of document verification and submission. [NRI ક્વોટા માટે અરજી કરનાર
ઉમેદવારના િમાર્િત્રોની ચકાસર્ી અને સબપ્મશન માત્ર ACPUGMEC કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીએમઇઆરએસ મેક્રડકલ કોલેજ, પ્સપ્વલ
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હોપ્સ્ટ્િટલ કેમ્િસ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૬, ગજરાત, ખાતે કરવામાં આવશે. ઉમેદવારે િોસેસસંગ ફી રૂિે રૂ. ૧૦૦૦૦/- (નોન-રીફંડબ
ે લ)
નો ‘ACPUGMEC’ નામનો ગાંધીનગર ખાતે ચૂકવવાિાત્ર ક્રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ACPUGMEC અને ACPPGMEC કચેરી, જીએમઇઆરએસ
મેક્રડકલ કોલેજ, ગાંધીનગર ખાતે િમાર્િત્રોની ચકાસર્ી અને સબપ્મશન ના સમર્ે જ જમા કરાવવાનો રહેશે.]
Step-4:
• Merit list will be prepared as per the rules of Notification (No.: GP-5/MCG/1017/SFS-I5/J) of Health and
Family Welfare Department Sachivalaya, Gandhinagar, dated 13th March, 2018, as amended up to 8th
October, 2020 and published on the official website of ACPUGMEC [રાજ્ર્ સરકારના પ્નર્મ મજબ મેરીટ પ્લસ્ટ્ટ તૈર્ાર
•

કરવામાં આવશે અને ACPUGMEC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ િર િકાપ્શત કરવામાં આવશે].
Detailed program for online counseling, seat matrix and fee structure will be announced in due course on
the website [ઓનલાઇન કાઉન્સેસલંગ માટેના પ્વગતવાર કાર્ાિમ, સીટ મેક્રરક્સ અને ફી સ્ટ્રક્ચર ની માપ્હતી પ્નર્ત સમર્માં વેબસાઈટ િર
જાહેરાત કરવામાં આવશે].

Important [મહત્વિૂર્]ા
•
•

After submitting the documents at the respective centers, wait for merit list [હેલ્િ સેંટર ખાતે િર િમાર્િત્રો જમા
કર્ાા િછી, મેરીટ પ્લસ્ટ્ટ ની રાહ જઓ].
The list of participating institutes with details of fees will be available on the website. Only those colleges
who got permission from respective council (NMC/MCI/DCI/CCIM/AYUSH) will be considered for
admission process. [ફીની પ્વગતો સાથે કોલેજોની ર્ાદી વેબસાઇટ િર િપ્સદ્ધ કરવામાં આવશે. જે કોલેજોને સંબંપ્ધત કાઉપ્ન્સલ
(એનએમસી/એમસીઆઈ / ડીસીઆઈ / સીસીઆઈએમ / આર્ષ) ની મંજૂરી મળી છે તે જ િવેશ િક્રિર્ા માટે ધ્ર્ાનમાં લેવામાં આવશે.]

•

ACPUGMEC will prepare a merit list on basis of All India Rank of NEET-UG [ACPUGMEC NEET-UG ના ઓલ

•

ઇપ્ન્ડર્ા રેન્ક ના આધારે મેક્રરટ પ્લસ્ટ્ટ તૈર્ાર કરશે].
The candidates, who apply for Government seats of Government and Unaided Medical and Dental
Colleges, are also eligible for Management seats of Unaided Medical and Dental Colleges [સરકારી અને સ્ટ્વપ્નર્ાર મેક્રડકલ અને ડેન્ટલ કોલેજોની ગવમેન્ટ બેઠકો માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો સ્ટ્વ-પ્નર્ાર મેક્રડકલ અને ડેન્ટલ કોલેજોની મેનેજમેન્ટ

•

બેઠકો માટે િર્ લાર્કાત ધરાવે છે ].
Candidate has to preserve PIN till the whole admission process is completed including Refund
process [ક્રરફંડ િક્રિર્ા સપ્હતની આખી િવેશ િક્રિર્ા િૂર્ા ન થાર્ ત્ર્ાં સધી ઉમેદવારને િીન સાચવવાની રહેશે].
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