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Procedure for Online Registration [ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રશેન માટનેી પ્રક્રિયા] 
 

• Purchase PIN through the website: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx by online payment of Rs. 200/- 

(Non-refundable)[રૂ. ૨૦૦/- (નોન-રીફંડેબલ) નો પિન ઓનલાઇન (વબેસાઇટ: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx) 

ખરીદો]. 

 

• All the candidates hereby informed that all the activities of admission described here shall be performed 

within stipulated time limit as declared by Admission Committee for Professional Undergraduate Medical 

Educational Courses (ACPUGMEC) and refer the admission schedule declared by ACPUGMEC from time to 

time on http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx [તમામ ઉમેદવારોન ેજણાવવામા ંઆવ ેછે ક ેઅહીં દશાાવવામા ંઆવલેી તમામ 

કાયાવાહી એડપમશન કપમટી ફોર પ્રોફેસનલ મેડીકલ એજ્યુકેશનલ કોર્સાસ (ACPUGMEC) સપમપત દ્વારા પનર્ાાક્રરત કરેલ સમય મયાાદામાં િૂણા 

કરવાની રહેશે. આથી, ACPUGMEC દ્વારા પનર્ાાક્રરત સમય િત્રક વખતોવખત http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx િર 

જોતા રહેવુ.ં] 

 

• Gujarat Board / CBSE / ISCE / Cambridge University / National Institute of Open Schooling (NIOS) students 

who have qualified NEET-UG of current academic year and passed SSC and HSC Examination (Science B/AB 

Stream) from Gujarat State and Domicile of Gujarat / born in Gujarat state and eligible as per admission rules 

of Gujarat State have to visit the website http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx from anywhere 

through internet for Online Registration procession. [ગુજરાત બોડા / CBSE / ISCE / Cambridge University / 

National Institute of Open Schooling (NIOS) નાં પવદ્યાથીઓ કે જેમણે વતામાન શૈક્ષપણક વર્ા ની NEET-UG મા ંક્વોપલફાય થયા હોય 

અને ર્ો. ૧૨ (પવ.પ્ર.) અને ર્ોરણ-૧૦  ની િરીક્ષા ગુજરાત રાજ્યમાથંી ઉત્તીણા કરેલ છે, તેમજ ગજુરાત રાજ્યના ડોપમસાઇલ છે અથવા ગુજરાત 

રાજ્યમા ં જન્મેલો હોય અન ે અન્ય પ્રવેશના પનયમો મજુબ લાયકાત ર્રાવતા હોય તેઓએ વેબસાઇટ 

http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx િરથી જ્યાં ઇન્ટરનટેની સુપવર્ા ઉિલબ્ર્ હોય તયાંથી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનુ ં

રહેશે.] 

 

 
 

http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx
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• For online registration process candidate has to click “Apply for Admission in Medical, Dental, 

Homeopathy and Ayurvedic” button. New window will appear on the computer screen. [ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન 

કરવા માટ ેઉમેદવાર “Apply for Admission in Medical, Dental, Homeopathy and Ayurvedic” બટન િર ક્લીક કરો. તયારબાદ 

નવી કોમ્પ્યુટર સ્ટ્િીન દખેાશે. 
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• Click on “Candidate Registration/Login”. New window will appear on the computer screen. [“Candidate 

Registration/Login” બટન િર પક્લક કરો. તયારબાદ નવી કોમ્પ્યુટર સ્ટ્િીન દેખાશે.] 

 

 
 

• To register as a new candidate, click the “Click here for New Registration” button. By doing so, New 

Registration window will be displayed on the computer screen. [પ્રથમ વખત ઉમેવારી કરતી વખતે “Click here For 

New Registration” બટન િર પક્લક કરવુ.ં આમ કરવાથી કોમ્પ્યુટર સ્ટ્િીનમાં New Registration પવન્ડો દખેાશે.] 
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• Enter ‘Serial number of PIN (5 digit, received in your mobile/email)’, ‘14 digit PIN’, ‘E-mail Address’, ‘Mobile 

No.’, ‘Roll No. (NEET Roll No.’) and ‘Captcha Image’ in the appropriate box. Verify the details entered and if 

every detail entered is correct, click “SUBMIT” button. 5 digit User ID and 14 digit PIN is an important 

parameter to login in your account for all future processes, so save them carefully. Then, the “Online 

Registration Form” window will be displayed on the computer screen. [પવદ્યાથીએ ‘Serial number of PIN (િાંચ 

આંકડાનો, તમારા મોબાઇલ / ઇ-મેઇલ મા ંમળેલ)’, ‘14 digit PIN’, ‘E-mail Address’, ‘Mobile No.’, ‘Roll No. (NEET Roll No.’) 

અને ‘Captcha Image’ આનરુ્ાપંગક બોક્ષમાં ભરવાની રહેશે. આિલે માપહતી ચકાસી અને જો તે સાચી હોય તો “SUBMIT” બટન પક્લક કરો. 

તયારબાદ “Online Registration Form Window” કોમ્પ્યુટર સ્ટ્િીન ઉિર દેખાશે.] 

 

• The candidate has to fill up personal details in the format as displayed in “Online Registration Form”. 

Candidate’s ‘Serial number of PIN’ will appear as LOGIN/USER ID. After that, the candidate has to enter a 

password by using at least 6 (six) and maximum 12 (twelve) alphanumeric characters. Re-enter the same 

password at the space marked as “Confirm Password”. For future login the candidate has to use the same 

Login ID, PIN and password only. So, candidate has to remember the password for subsequent login. [ઉમેદવારે 

“Online Registration Form” માં દશાાવ્યા મજુબની તેઓની અંગત માપહતી ભરવાની રહેશે. ઉમદેવારનો ‘Serial number of PIN’ 

LOGIN/ USER ID તરીકે દેખાશે. તયારબાદ ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછા ૬ (છ) અને વર્મુાં વર્ ુ૧૨ (બાર) અક્ષર અન ેઆંકડા ર્રાવતો િાસવડા 

આિવાનો રહેશે. “Confirm Password” દશાાવેલ જગ્યામા ંઉમેદવાર ેિોતાનો ઉિરોક્ત િાસવડા ફરીથી આિવાનો રહેશે. ભપવષ્યના દરેક 

Login સમયે ઉમદેવારે માત્ર Login ID, PIN અને િાસવડા ઉિયોગ કરવાનો રહેશે. આથી, ઉમેદવાર તયારબાદના દરેક Login માટે િાસવડા યાદ 

રાખે તે ખબૂ જ જરૂરી છે.] 
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• If the candidate is from SEBC category, he / she has to fill up the date of issuance of Non Creamy-layer 

certificate issued by competent authority of Government of Gujarat. [જો ઉમેદવાર એસ.ઈ.બી.સી. કેટગેરીમા ંહોય તો તેમન ે

ગુજરાત સરકારના સક્ષમ પવભાગ દ્વારા  આિવામાં આવેલ નોન-િીમીલેયર સર્ટાક્રફકેટની ઇશ્યુ ડટે લખવી.] 

• If candidate also wants to participate on 15% AIQ seats of BAMS / BHMS in SFI institutes situated in Gujarat 

state he /she has to tick on “Yes” as given in blue box. [જો ઉમેદવારન ેગજુરાત મા ંઆવેલ સેલ્ફ ફાઈનાન્સ સંસ્ટ્થામા ં BAMS 

/ BHMS ની AIQની ૧૫% પસટ માટ ેએડમીશન પ્રક્રિયામા ંભાગ લેવાની ઈચ્છા હોય તો બ્લ્ય ુબોક્ષમાં બતાવ્યા પ્રમાણે “Yes” િર ટીક કરવી] 
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• If candidate born outside Gujarat and select the birth place other than Gujarat State, than only details 

of the Domicile Certificate will be asked [જો કોઈ ઉમદેવાર ગજુરાતની બહાર જન્મલેા ંહોય અન ેગજુરાત રાજ્ય પસવાયના 

જન્મ સ્ટ્થળન ેિસદં કરશ ેતો જ ડોપમસાઇલ સર્ટાક્રફકટેની પવગતો િછૂવામા ંઆવશે].  
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• Please do not share your password and purchased PIN with anyone. If you have lost your PIN, you have 

to come at CCR, GMERS Medical College, Gandhinagar for regenerate your PIN by paying processing fee 

decided by ACPUGMEC. [ચતેવણી: આિનો િાસવડા તથા ખરીદલે PIN ગુ્ ત રાખશો. જો તમારો PIN ખોવાય જાય તો સીસીઆર, 

જીએમઈઆરએસ મકે્રડકલ કોલજે, ગારં્ીનગર ખાત ેરૂબરૂમા ંઆવી પ્રોસસેીંગ ફી ભરી િનુ: પ્રા્ત કરી શકાશ.ે] 

 

• Verify the entries made and if every detail found correct then choose “I Agree” option at the bottom of the 

form, if the declaration is acceptable. If the candidate selects “I Agree ” option, he will be allowed to click the 

“SUBMIT ” button. In case any mandatory information not filled then registration will not be completed. In 

such case the incomplete fields will be highlighted by ‘*’ with red colour or message will be displayed. Provide 
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the incomplete information and click “SUBMIT ” button. OTP will be generated and will be sent to your 

Registered Mobile. [આિેલ માપહતી ચકાસો અને જો દરેક માપહતી સાચી હોય તો, declaration વાંચી જો તે ગ્રાહ્ય હોય તો ફૉમા ની નીચે 

આિવામાં આવેલ “I Agree” બટન િર પક્લક કરો. જો ઉમેદવાર “I Agree” બટન િર પક્લક કરશે તો જ “SUBMIT” બટન પક્લક કરી શકશે, 

કોઈ િણ ક્રકસ્ટ્સામાં જો માંગવામા ંઆવેલી ફરજીયાત માપહતી િૂણા નહી હોય તો રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા િણૂા થશ ેનહી. આવા ક્રકસ્ટ્સાઓમાં અર્ૂરી / 

ખૂટતી પવગતો વાળા ખાનામાં લાલ કલરના ‘*’ દશાાવવામા ંઆવશ ેઅથવા સંદેશો દશાાવવામાં આવશે. અર્ૂરી / ખટૂતી પવગતો િૂણા કયાા બાદ 

“SUBMIT” બટન ઉિર પક્લક કરો. OTP બનશ ેઅન ેતમારા રપજસ્ટ્ટડા મોબાઇલ િર મોકલવામા ંઆવશે.] 

 

 
 

• After entering OTP click on “Save Changes”. New window will appear on the computer screen. “Save 

Changes” બટન િર પક્લક કરો તયારબાદ નવી કોમ્પ્યુટર સ્ટ્િીન દખેાશે    . 

 

 
 

• By doing so, page entitled as “Registration Details” will be generated. Click “EDIT/CONFIRM APPLICATION” 

button. The “Online Registration Form” will appear with already filled details which can be edited by the 

candidate. After editing, the candidate has to verify the details entered and if every detail found correct, click 

“Confirm Registration Details” button. No changes to registration details will be allowed after this! [આમ કરવાથી, 

“Registration Details” દેખાશે. જો કોઈ સુર્ારા કરવા જરૂરી જણાય તો, “EDIT/CONFIRMAPPLICATION” બટન ઉિર પક્લક કરો. 

ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ પવગતો મજુબ “Online Registration Form” દેખાશે, સદર પવગતોમા ંઉમેદવાર દ્વારા સરુ્ારા કરી શકાશે. સરુ્ારા કયાા 

બાદ ઉમેદવારે દરેક પવગત ચકાસવી અન ેજો તે દરેક પવગત સાચી હોય તો, “Confirm Registration Details” બટન પક્લક કરવું. તયારબાદ 

રજીસ્ટ્રેશનની પવગતોમા ંકોઈ િણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકશ ેનહી.] 
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• After registration candidate have to upload documents as per registration details as shown in below 

screenshots according to category. Upload documents (readable photos) which are .jpg, .jpge or .png format 

only by clicking on “Choose file” > select photo you what to upload > click on “Upload” button > Your document 

will be uploaded. You can delete photo if you want to change the photo > click on “Delete” button and again 

do the same procedure to upload correct photo. Choose and upload all documents one by one as given in                  

“Sr. No.” [Registration કયાા બાદ ઉમેદવારે રજીસ્ટ્રેશન ડીટેલ મુજબ નીચે આિેલ પસ્ટ્િન શોટ પ્રમાણે ડોક્યુમને્્સ અિલોડ કરવાના રહેશે. 

ડોક્યુમેન્્સ (વાંચી શકાય તેવા ફોટો) .jpg, .jpge અથવા .png ફોમેટમાં અિલોડ કરવાના રહેશે. તનેા માટ ેિહેલા “Choose file” િર પક્લક 

કરો > જે ફોટો અિલોડ કરવાનો હોય ત ેસીલેકટ કરો > “Upload” બટન િર પક્લક કરો > તમારૂ ડોક્યુમને્ટ અિલોડ થઇ જશે. જો તમારે 

ડોક્યુમેન્ટ ફોટો બદલાવો હોય તો “Delete” બટન િર પક્લક કરો અન ેઉિર દશાાવેલ પ્રક્રિયા મુજબ ફરીથી સાચો બીજો ફોટો અિલોડ કરો.             

“Sr. No.” મા ંદશાાવ્યા મજુબ બર્ાજ ડોક્યુમને્્સ વાર ફરતી અિલોડ કરો.  
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• Candidate can take prior appointment for the Document Verification and Submission of photocopies of 

Documents at Help Center only after uploading documents. Candidate can select the Date, time slot and Help 

Center for Document Verification. After that candidate can take print of Registration Slip. The candidate then 

has to submit  “Registration Details form ”, have to produce relevant original documents & submit self-

attested photo-copies at appointed Help Center, compulsorily. [ડોક્યમુેન્્સ અિલોડ કયાા બાદ જ ઉમદેવાર હેલ્િ સેન્ટર ખાતે 

અરજી ચકાસણી તેમજ પ્રમાણિત્રોની નકલ જમા કરાવવા માટે અગાઉથી એિોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકશ.ે ઉમેદવાર, િોતાની જાતે, અરજી ચકાસણી 

કરાવવા માટનેી સમય, તારીખ અન ેહેલ્િ સને્ટર િસદં કરી શકશે. તયાર બાદ ઉમેદવાર રજીસ્ટ્રેશન િહોંચની પપ્રન્ટ લઈ શકશે. ઉમેદવારે એિોઇન્ટમને્ટ 

લીર્ેલ હેલ્િ સેન્ટર ખાતે “Registration Details form” જમા કરાવવી, લાગ ુિડતા અસલ પ્રમાણિત્રો બતાવવા અન ેતનેી સ્ટ્વપ્રમાપણત 

નકલો ફરપજયાત િણ ેજમા કરાવવાના રહેશે.] 

 

• The candidate will be able to take appointment for Document Verification after clicking “Document 

Verification Appointment” under “REGISTRATION DETAILS” button. [“REGISTRATION DETAILS” ની અંતગાત 

“Document Verification Appointment” બટન ઉિર પક્લક કયાા બાદ ઉમેદવાર અરજી ચકાસણી માટે એિોઇન્ટમેન્ટ લઇ શકશે.] 

 

 
 

For NRI candidate 
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• The candidate will be able to take print of the “Registration Details” only after clicking “Registration Details” 

under “REGISTRATION DETAILS” button. The candidate can click the “Print Your Details” button for printing 

“Registration Details” page. [“REGISTRATION DETAILS” ની અંતગાત “Registration Details” બટન ઉિર પક્લક કયાા બાદ 

જ ઉમેદવાર “Registration Details” ની પપ્રન્ટ લઈ શકશે. “Registration Details” પપ્રન્ટ કરવા માટ ેઉમેદવાર ે“Print Your Details” 

બટન પક્લક કરવાનુ ંરહેશે.] 
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• For the confirmation of registration at Help Center, all candidates have to take print of the “Registration 

Details” (two copies). Self-attested copies of all relevant documents (as per the list mentioned at the bottom 

of the Registration Details) should be attached with the Registration Details. Both candidate as well as 

parent/guardian of the candidate has to compulsorily sign the Registration Details at the space provided. In 

case of candidates of SC/SEBC/ST/EWS/PwD category, the candidates have to submit 02 copies of caste 

certificate, Non-creamy layer certificate and school leaving certificate / transfer certificate. [હલે્િ સને્ટર ખાતે 

રજીસ્ટ્રેશનનાં Confirmation માટે, દરેક ઉમદેવારે “Registration Details” ની પપ્રન્ટ (બે નકલ) કાઢવાની રહેશે. Registration Details 

ની સાથે જરૂરી પ્રમાણિત્રો (Registration Details ની અંત ેજણાવેલ લીસ્ટ્ટ મજુબ) ની સ્ટ્વપ્રમાપણત નકલો જોડવાની રહેશે. ઉમેદવાર તથા 

તેના માતા-પિતા/વાલીએ Registration Details માં આિવામાં આવેલી જગ્યામાં સહી કરવી ફરજીયાત છે. SC/SEBC/ST/EWS/PwD 

કેટેગરીના ઉમેદવારોના ક્રકસ્ટ્સામાં, ઉમેદવારે જાપત પ્રમાણિત્ર, નોન-િીમીલેયર સર્ટાક્રફકટે અન ેશાળા છોડ્યાનું પ્રમાણિત્ર / રાન્સફર સર્ટાક્રફકટેની 2 

નકલો જમા કરાવવાની રહેશે.] 

 

• The officer at the Help Center will verify the Registration Details and self-attested photocopies of relevant 

documents with originals. The officer will retain Registration Slip and set of self-attested documents and issue 

the Registration Slip with signature and seal to the Candidate. It is mandatory for all candidates to verify all 

Original Documents at Help Center and obtain Registration Slip, without which candidate shall not be eligible 

for further admission process. [હેલ્િ સેન્ટરનાં અપર્કારી Registration Details તથા સ્ટ્વપ્રમાપણત નકલોની ચકાસણી અસલ 

પ્રમાણિત્રો સાથ ેકરી Registration Slip અન ેસ્ટ્વપ્રમાપણત નકલોનો એક સટે લઇ, અન્ય Registration Slip સહી-પસક્કા કરી ઉમદેવારન ે

આિશે. દરેક ઉમેદવારે હલે્િ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણિત્રોની ચકાસણી કરાવવી ફરપજયાત છે, તે પસવાય ઉમેદવાર આગળની પ્રવેશ પ્રક્રિયામા ં

ભાગ લઇ શકશ ેનહીં.] 

 

 

 

• Important: It is compulsory to visit Help center and submit your Registration slip along with self-attested 

photocopies of required documents and to get Acknowledgment receipt of registration otherwise your 

candidature will not be considered for further admission process. [મહતવિણૂા: હલે્િ સને્ટર ની મુલાકાત લેવી ફરપજયાત છે 

અન ેજરૂરી દસ્ટ્તાવજેોની સ્ટ્વ-પ્રમાપણત ફોટોકોિી સાથ ે તમારી Registration Slip સબપમટ કરવી અન ે Acknowledgment receipt 

મેળવવી િણ ફરજીયાત છે અન્યથા પ્રવેશની પ્રક્રિયા માટ ેતમારી ઉમદેવારી નોંર્વામા ંઆવશે નહીં.] 

 

 

• FOR NRI CANDIDATE: The candidate applying for NRI Quota, document verification and submission will be 

done only at Office of ACPUGMEC, GMERS Medical College, Gandhinagar. The instructions for NRI candidates 

are available in details on the website: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx under “Instructions for NRI 
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Candidates”. [એન.આર.આઈ. ઉમેદવારો માટ:ે એનઆરઆઇ ક્વોટા માટ ેઅરજી કરનાર ઉમેદવાર, દસ્ટ્તાવજે ચકાસણી માત્ર ACPUGMEC 

ની કચેરી, GMERS મેક્રડકલ કોલેજ, ગારં્ીનગર ખાતે કરવામા ં આવશ.ે એનઆરઆઇ ઉમેદવારો માટનેી પવગતવાર સૂચનાઓ વબેસાઇટ: 

http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx િર “Instructions for NRI Candidates” હેઠળ ઉિલબ્ર્ છે.] 

 

• FOR PwD (PERSONS WITH DISABILITY) CANDIDATE: All candidates, who are applying for PwD quota, have 

to appear for examination for disability to Medical Board of ACPUGMEC. Eligibility as PwD candidate will only 

be determined on the basis of Disability Certificate issued from a Medical Board of ACPUGMEC. No other PwD 

certificate, issued by any other Authorities/Hospital will be entertained. [ક્રદવ્યાંગ (PwD, િસાન પવથ ક્રડસએપબલીટી) 

ઉમેદવાર માટે: PwD ક્વોટા માટે અરજી કરતા તમામ ઉમેદવારોન ેક્રડસેબીલીટી માટ ેACPUGMEC ના મેક્રડકલ બોડા સમક્ષ િરીક્ષણ હાજર રહવેુ ં

િડશે. ACPUGMEC ના મેક્રડકલ બોડા દ્વારા જારી કરાયેલા ક્રડસેપબપલટી સર્ટાક્રફકટે જ માન્ય ગણવામા ંઆવશે. અન્ય કોઈિણ સત્તાવાળા/ 

હોપસ્ટ્િટલ દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણિત્ર ગણવામા ંઆવશે નપહ.] 

 

• CANDIDATE ACCOUNT DETAILS:  

For performing different activities in one’s account different options are given 

Home To come back to Home Page [ઉિર િરત આવવા માટે] 

Logout To Exit from your login account [તમારા લોગ-ઇન માથી બહાર નીકળવા માટે] 

Registration Details To View Registration Detail [રજીસ્ટ્રેશનની પવગતો જાણવા માટ]ે 

Edit Registration Details To Edit Registration Detail [રજીસ્ટ્રેશનની પવગતોમા ંસુર્ારા વર્ારા માટે] 

Print Registration Slip To Print Registration Slip [Registration Slip પપ્રન્ટ કરવા માટે] 

Change Password Candidate can reset the password for the security purpose 

History Candidate can view his previous login details and activities performed at 

any time. [ઉમેદવારો તેઓના ંLogin ની માપહતી અને અગાઉ કોઈિણ સમયે કરેલ કાયાવાહીની 

પવગતો જોઈ શકશે.] 

 


