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Important Instruction for Candidates’ Refund (Round 2) for 

Undergraduate Admission Process, Academic Year – 2020-21 

[અંડરગ્રેજ્યએુટ પ્રવેશ પ્રક્રિયા, શૈક્ષણિક વર્ષ – 2020-21 માટનેા ઉમદેવારોના ક્રરફડં માટનેી મહત્વપિૂષ 

સૂચના (રાઉન્ડ 2)] 

 
 Students, who have either admitted in Medical/Dental and are eligible for the refund 

from the tuition fee paid at ACPUGMEC, have to fill the online details at 

http://www.medadmgujarat.org/ug/home.aspx; regarding their refund, Bank Name; 

Bank Account No.; Bank MICR No.; IFSC No.; Account Holder Name. [જે ણવધાર્થીઓએ 

મકે્રડકલ/ડને્ટલ મા ંપ્રવશે મળેવલે હતો અને પ્રવેશ સણમણત ખાતે ભરેલ ટ્યુશન ફી મારં્થી ક્રરફંડ લેવાના ર્થતાં હોય તેવા 

તમામ ણવધાર્થીઓએ http://www.medadmgujarat.org/ug/home.aspx પર ઓનલાઈન ફૉમષ માં તેમના 

ક્રરફંડ ની ણવગતો, પ્રવેશ ની કોલજે તેમજ બેન્કની એકાઉન્ટ ની ણવગતો ભરવાની રહેશે.] 

 For NRI Candidates: For the refund of fees paid at ACPUGMEC, the NRI Candidates have to 

fill the details of Indian Account. Do not fill the details of NRE/NRO account. [NRI 

ણવધાર્થીઓએ અતે્રની પ્રવશે સણમણત ખાતે ભરેલી ક્રડપોઝીટ પાછી લેવા માટે પિ ઉપર દશાષવ્યા મુજબ પ્રક્રિયા કરવાની 

રહેશે. NRI ણવધાર્થીઓએ ક્રડપોઝીટ પાછી લેવા માટે NRE/NRO એકાઉન્ટની ણવગતો આપવી નહી.] 

 The refund amount will be paid through Electronic Transfer in their bank account. [તમામ 

ણવધાર્થીઓને ટ્યુશન ફી ના ક્રરફંડ પ્રવશે સણમણત દ્વારા તમેના બૅન્ક એકાઉન્ટ માં Electronic Transfer ર્થી જમા 

કરવામાં આવશે.]  

 Following are the reasons for failure of transaction [Transaction ણનષ્ફળતાના કારિો નીચ ે

આપલે છે:]: 

1) Mismatch in filled Account Details: Wrong Account No.; Wrong IFSC Code; etc. 

[ભરેલા ખાતાની ણવગતો મેળ ખાતી ના હોવાર્થી: ખોટો એકાઉન્ટ નંબર; ખોટો IFSC કોડ; વગેર]ે 

2) Dormant/Freeze account due to banking reasons [બેંકકંગના કારિોને લીધ ેએકાઉન્ટ ણનણષ્િય 

હોવાર્થી] 

 The online module for Refund Process will start from February 16, 2021 till 4:00 

pm on February 26, 2021 [ક્રરફડં પ્રક્રિયા માટનેુ ંઓનલાઇન મોડ્યલુ 16 ફબે્રઆુરી, 2021 ર્થી 26 ફબે્રઆુરી, 

2021 ના રોજ સાજંના 4:00 સધુી ચાલ ુરહશે]ે.  

 If any mistake is found in the details of the refund, then report ACPUGMEC through the 

following e-mail: medadmgujarat2018@gmail.com. [ક્રરફંડ ની ણવગતો માં કોઈ પિ ભૂલ જિાય તો 

પ્રવેશ સણમણત ના ઈ-મેઇલ medadmgujarat2018@gmail.com. પર જાિ કરવાની રહેશે.] 
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