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PROCEDURE FOR ADMISSION CONFIRMATION - ROUND 1  
[એેડમિશન કફિમ કરવા િાટેની પ્રક્રિયા – રાઉન્ડ 1] 

 

DECLARATION OF RESULT OF SEAT ALLOTMENT AND PRINTING OF ALLOTMENT LETTER 

[બેઠકાેની ફાળવણીના પક્રરણાિની જાહેરાત એન ેએેલાેટિેન્ટ લેટરન ું પ્રપ્રન્ટીંગ] 
 

• After choice filling ACPUGMEC will declare result as per the merit number and choices filled by the 

candidate [ચ ોઈસ ફીલ િંગન  પ્રક્રિય  બ દ ACPUGMEC ઉમોદવ રન  મોક્રરટ અનો ચ ોઈસનો ધ્ય નમ ાં ર ખી બોઠક ોની 
ફ ળવણીન  પક્રરણ મની જાહો ર ત કરશો.] 

 

• Candidate can download his allotment letter and fees challan from his account after login with the 

help of User ID & Password [ઉમોદવ ર યઝુર અ ઇડી અનો પ સવડડની મદદથી   ોગ-ઇન કય ડ પછી પ ોત ન ો અો  ોટમોન્ટ 
 ોટર અનો ફીન  ચ ણ ડ ઉન  ોડ કરી શકશો]. 

 

PAYMENT OF FEES [ફીની ચ કવણી] 
 

• Candidate can pay the tuition fees of allotted college either by online payment mode through official 

website of ACPUGMEC or by cash/ Demand Draft    through designated branch of bank (List of 

designated bank’s branches is available on admission committee’s website 

http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx). [ઉમોદવ રો કમમટી દ્વ ર  માંજૂર કર યો  બોન્કની શ ખ અ ોમ ાં (માંજૂર 
કર યો  બોન્કની શ ખ અ ોની ય દી પ્રવોશ સમમતતની વોબસ ઇટ www.medadmgujarat.org પર ઉપ બ્ધ છો) ટ્યુશન 
ફી અથવ  ટ્યુશન ફીન ો તફ વત (જાો ફી અગ ઉન  ર ઉન્ડમ ાં ચૂકવવ મ ાં અ વી હ ોય ત ો) અ ોન  ઈન પોમોન્ટ ગોટવો 
(વોબસ ઇટ પર ઉપ બ્ધ) અથવ  ર ોકડ રકમ અથવ  ડીમ ન્ડ ડ્ર ફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્વ ર  
જમ  કર વી શકશો.] 

 

• After payment of tuition fees students has to collect receipt generated from ACPUGMEC portal in 2 

copies and copy of challan (2 copies). [ટ્યુશન ફી જમ  કર વવ  મ ટો ઉમોદવ રો ફક્ત અતિકૃત બેંકની લનયુક્ત 
શ ખ  (વોબસ ઇટ પર ઉપ બ્ધ ય દીની) ની મુ  ક ત  ોવી પડશો. ટ્યુશન ફીની ચુકવણી પછી તવદ્ય થીઅ ોઅો ACPUGMEC 

પ ોટડ મ ાંથી બન વો ી રસીદ 2 નક  ોમ ાં અનો ચ ણની નક  (2 નક  ો)  ોવ ની રહો શો.] 

 

• For NRI Candidate: The candidate who has been allotted seat in NRI category, he/she has to pay 

Rs. 5.00 lakh (as Refundable Deposit) by online payment gateway or cash or Demand Draft in favor 

of “ACPUGMEC” payable at Gandhinagar in the designated bank’s branches approved by 

ACPUGMEC. After that students have to confirm the admission by submitting Original Documents 

Help Center. Then candidate has to pay prescribed tuition fees in US Dollar or equivalent amount in 

any other foreign currency on or before 9th December, 2020. If any candidate fails to deposit this fee 

at admitted institute in stipulated timeframe, the admission will be considered as cancelled. 

ACPUGMEC will refund the deposit amount of Rs. 5.00 lakh after the completion of whole admission 

process. [એેન.એાર.એાઈ. ઉિેદવાર િાટે: અોન.અ ર.અ ઈ. બોઠક પર પ્રવોશ મોળવો  તવદ્ય થીઅો રૂ. ૫.૦૦   ખ 

(રીફાં ડોબ  ક્રડપ ોઝીટ રૂપો) અ ોન  ઇન પોમોન્ટ ગોટવો (વોબસ ઇટ પર ઉપ બ્ધ) અથવ  ર ોકડ રકમ અથવ  ક્રડમ ન્ડ ડ્ર ફ્ટ 
“ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્વ ર  પ્રવોશ મોળવ્ય  બ દ કમમટી દ્વ ર  લનયત કરો  બેંકની શ ખ મ ાં 
ભરવ ની રહો શો. ત્ય રબ દ પ્રવોશ મોળવો  સાંસ્થ  ખ તો લનયત કરો  ફી અમોક્રરકન ડ ો રમ ાં અથવ  સમકક્ષ તવદોશી ચ ણમ ાં 
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ક્રડસોમ્બર ૦૯, ૨૦૨૦ સુિીમ ાં જમ  કર વવ ની રહો શો. જાો ક ોઈ ઉમોદવ ર લનયત કરો  સમયમય ડદ  મ ાં ફી સાંસ્થ મ ાં જમ  નક્રહ 

કર વો ત ો પ્રવોશ રદ થયો  ગણ શો. ક્રડપ ોઝીટ રૂપો જમ  કર વો  રૂ. ૫.૦૦   ખ ની રકમ સમગ્ર પ્રવોશ ક યડવ હી પૂણડ થય  બ દ 

ક્રરફાં ડ તરીકો  પરત અ પવ મ ાં અ વશો.] 
 

INSTRUCTIONS FOR ADMISSION CONFIRMATION [એડેમિશન કન્ફિમ કરવા િાટેની સૂચનાએાે] 
 

• Candidate has to take prior appointment for the Document Submission at Help Center. 

Candidate can select the Date and Help Center for Document Submission at the time of 

printing the Allotment Letter. [ઉિેદવારે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે એસલ પ્રિાણપત્ાે જિા કરાવવા િાટે એગાઉથી 
એપાેઈન્ટિને્ટ લેવાની રહેશે   .ઉિેદવાર , પાતેાની જાતે, એેલાટેિેન્ટ લટેરની પ્રપ્રન્ટ લતેી વખતે, એસલ પ્રિાણપત્ાે જિા 
કરાવવા િાટેની તારીખ એને હેલ્પ સને્ટર પસુંદ કરી શકશે.] 

 

• After payment of tuition fees, the candidates who have been allotted seat, they have to submit their 

original documents at appointed Help Centre as under [ટ્યુશન ફીની ચુકવણી કય ડ બ દ, જો ઉમોદવ ર ોનો પ્રવોશ 
ફ ળવો  છો , તોવ  તમ મ ઉમોદવ ર ોઅો અોપ ોઇન્ટમોન્ટ  ીિો  હો લ્પ સોન્ટર ખ તો નીચો મુજબ અસ  પ્રમ ણપત્ ો જમ  
કર વવ ન  રહો શો.]: 
1. Allotment Letter of ACPUGMEC [ACPUGMEC ન ો અો  ોટમોન્ટ  ોટર] 
2. Receipt of Payment of of Tuition Fee at Bank [બોન્કમ ાં ટ્યુશન ફી જમ  કર વ્ય ની અસ  રસીદ] 
3. Tuition Fee Receipt generated thru’ Admission Module [અોડમમશન મ ોડ્યુ  દ્વ ર  મળો ી ટ્યુશન ફી જમ  

કર વ્ય ની રસીદ] 
4. Print Copy NEET-UG mark-sheet of current academic year [વતડમ ન શૈક્ષણણક વર્ડ ની NEET-UG 

મ કડશીટની મપ્રન્ટ]  
5. Std. 10th Marksheet [િ ો. ૧૦ ની મ કડશીટ]    

6. Std. 12th Marksheet [િ ો. ૧૨ ની મ કડશીટ]    

7. Document showing place of birth & Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving 

Certificate/ Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્મ સ્થળ/ જન્મ ત રીખ અનો ભ રતીય 
ન ગક્રરકત ન  પુર વ નુાં પ્રમ ણપત્ (શ ળ  છ ોડ્ય નુાં પ્રમ ણપત્/ ટ્ર ન્સફર સક્રટિક્રફકોટ/ પ સપ ૉટડ/ જન્મનુાં પ્રમ ણપત્)] 

8. Domicile Certificate (with signature and stamp of Authority) issued by Competent Authorities 

(Mamlatdar / Executive Magistrate / Commissioner of Police) of Gujarat State only [ફક્ત ગુજર ત 
ર જ્ય ન  અતિક રીઅ ો (મ મ તદ ર / અોક્ઝીક્યુટીવ મોલજસ્ટ્રોટ/ પ ો ીસ કમમશનર) દ્વ ર  અ પો  ડ ોમમસ ઇ  
સક્રટિક્રફકોટ (અતિક રીન  સહી અનો સસક્ક  વ ળુાં)] 

9. For SEBC, ST and SC Category: Caste certificate issued by Competent Authorities of Gujarat State 

only [અોસ.ઈ.બી.સી., અોસ.ટી. અનો અોસ.સી. કોટોગરી મ ટો: ફક્ત ગુજર ત ર જ્ય ન  અતિક રીઅ ો દ્વ ર  અ પો  જાતત 
પ્રમ ણપત્] 

10. For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued by 

Competent Authorities of Gujarat State only [અોસ.ઈ.બી.સી. કોટોગરી મ ટો: ન ોન-િીમી ોયર સક્રટિક્રફકોટ ફક્ત 
ગુજર ત ર જ્ય ન  અતિક રીઅ ો દ્વ ર  અ પો  પક્રરલશષ્ટ '૪' ગુજર તી/અાંગ્રોજી મ ાં] 

11. For EWS (Economically Weaker Sections) Category: EWS certificate issued by Competent 

Authorities of Gujarat State only [EWS (અ ર્થિક રીતો નબળ  વગ ો) કોટોગરી મ ટો: EWS (અ ર્થિક રીતો નબળ  
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વગ ો મ ટોન  પ ત્ત  િર વત ) પ્રમ ણપત્ - ફક્ત ગુજર ત ર જય ન  અતિક રીઅ ો દ્વ ર  અ પો  હ ોય] 
12. Copy of Passport (if Citizenship is Dual) [પ સપ ોટડની નક  (જાો ન ગક્રરક્ત  ડ્યુઅ  હ ોય ત ો)] 
13. Fitness Certificate (શ રીક્રરક ય ોગ્યત નુાં પ્રમ ણપત્) 
14. Any other document as per requirement [જરૂક્રરય ત મજુબ અન્ય ક ોઈપણ દસ્ત વોજ] 

 

• Candidates should bring envelope of 11 x 15-inch size.  Write the following details on envelope with 

marker [ઉમોદવ ર ોઅો 11 x 15 ઇાં ચની કદનુાં પરસબડીયુાં   વવ નુાં રહો શો. ઉમોદવ ર ોઅો પરબીક્રડય  પર નીચો મુજબની તવગત ો 
મ કડર પોન વડો  ખવ ની રહો શો]: 
 

Name of Candidate: 

(As per NEET-UG marksheet) 
 

User ID:  Category:  

General Merit No.:  NRI Merit No:   

Category Merit No.:  PwD Category Merit No.:  

Mobile No.: (1)                                                     (2) 

E-mail id:  

Allotted Course in Present 

Round: 
 

Allotted Seat Category:  

Allotted Institute in Present 

Round: 
 

List of Document 

submitted: 

(Please write Y/N in the 

box for relevant 

documents) 

1) Allotment Letter of ACPUGMEC  

2) Tuition Fee Receipt   

3) Print Copy of NEET-UG Marksheet  

4) Std. 10th Marksheet  

5) Std. 12th Marksheet  

6) Proof of Date & Place of Birth & Indian Citizenship  

7) Domicile Certificate of Gujarat State  

8) Caste certificate  

9) Non-creamy layer certificate  

10) EWS Certificate  

11) Copy of Passport [if Citizenship is Dual/ Foreign]  

12) Fitness Certificate  

13)   

 

 


