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Process for Participation for 2nd Round and Subsequent Round  

[બીજા અન ેઅનગુામી રાઉન્ડમાાં ભાગ લવેા માટનેી પ્રક્રિયા] 
 
• All the candidates, included in the Merit-List of ACPUGMEC, can participate in 2nd and 

subsequent round, irrespective of admission status of candidate of previous round 

[ACPUGMEC ના મેક્રરટ-લલસ્ટમાાં સમાલવષ્ટ બધા ઉમેદવારો, તેમની અગાઉના રાઉન્ડની પ્રવેશ લસ્િલતને ધ્યાનમાાં લીધા 

લવના, બીજા અને ત્યારબાદના રાઉન્ડમાાં ભાગ લઈ શકે છે]. 

 
• According to Merit Closure Rule of UG Admission Rules, in 2nd 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 મુજબ, ઉમેદવારને અગાઉના રાઉન્ડની 

ફાળવણી પ્રક્રિયામાાં તેમના મેરીટ અનુસાર ઉપલબ્ધ બેઠકો પર બીજા અને અનુગામી રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે 

નહીં.] 

 
• If any candidate does not take part in previous round in ACPUGMEC, still the candidate will 

not be offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment 

process of previous Round. [જો કોઈ ઉમેદવાર ACPUGMEC ના અગાઉના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેતો નિી તેમ 

છતાાંય ઉમેદવારને અગાઉના રાઉન્ડની ફાળવણી પ્રક્રિયામાાં તેમના મેરીટ અનુસાર ઉપલબ્ધ બેઠકો પર બીજા અને અનુગામી 

રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહીં.] 

 
• To participate in the second 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 second and subsequent round. [બીજા અને અનુગામી રાઉન્ડમાાં 

ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારોએ પોતાના User-ID અને Password ની મદદિી www.medadmgujarat.org 

વેબસાઈટમાાં Login િઇ, બીજા અને અનુગામી રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવા માટેની ઓનલાઈન સાંમલત (Consent) આપવાની 

રહેશે.] 

 

• All the filled choices of 1st Round has been deleted. So, candidates have to filled new choices 

for 2nd round. [પ્રિમ રાઉન્ડ માટે કરેલ ચોઈસ ફીલલાંગ કાઢી નાખવામાાં આવી છે. તેિી, ઉમેદવારોએ બીજા રાઉન્ડ 

માટે ચોઈસ ફીલલાંગ નવેસરિી કરવાની રહેશે.] 

 

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

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

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

ફાળવાયેલ ઉમેદવાર જો બીજા અને અનુગામી રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવા માટેની ઓનલાઈન સાંમલત આપે અને તેને નવી બેઠક 

ફાળવણી િાય તો અગાઉના રાઉન્ડ માાં ફાળવવામાાં આવેલ પ્રવેશ આપોઆપ રદ િઇ જશે.] 

 

• 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 ઉમેદવાર ACPUGMEC ના 

બીજા રાઉન્ડમાાં ભાગ લે છે અને તેમનો પ્રવેશ અપગ્રેડ િતો નિી તો પ્રિમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ ચાલુ રહેશે.] 
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