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
Process of Online Admission [ઓનલાઇન એડમિશનની કાર્યપ્રણાલી]
•

Major six processes of Online Admission [ઓનલાઇન એડમિશન િાટેની છ િુખ્ર્ પ્રક્રિર્ાઓ]:
Online Registration
[ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન]
⇓
Document Verification: To confirm registration
[પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી: રજીસ્ટ્રેશન કન્ફિય કરાવવા િાટે]
⇓
Preparation and Publication of Merit List
[િેક્રરટ મલસ્ટ્ટની તૈર્ારી અને જાહેરાત]
⇓
Online Choice Filling & Allotment of Admission
[ઓનલાઇન ચોઈસ ફીલલિંગ અને એડમિશનની ફાળવણી]
⇓
Payment of Tuition Fees
[ટ્ર્ુશન ફી ની ચુકવણી]
⇓
Original Document Submission: To confirm admission
[અસલ પ્રિાણપત્રો જિા કરાવવા: એડમિશન કન્ફિય કરાવવા િાટે]

1. ONLINE REGISTRATION [ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન]
ONLINE PIN Purchase: From http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx
[ઓનલાઇન PIN ની ખરીદી: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx વેબસાઇટ દ્વારા]
⇓
Filling of NEET-UG details and authentication
through PIN
]NEET-UG ની મવગતો ભરી અને PIN દ્વારા પ્રિાણીકરણ]
⇓
Filling of Candidate's other details
]મવદ્યાર્થીએ પોતાની િામહતી ભરવી]

Visit website:
http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx
[http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx
વેબસાઇટ દ્વારા]

⇓
Password generation
[પાસવડય બનાવવો]
⇓
Confirmation of filled details
[ભરેલી મવગતોને કન્ફિય કરાવી]
⇓
Take Print-out of Registration Details
[Registration Detailsની મપ્રન્ટ લેવી]
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2. DOCUMENT VERIFICATION WILL BE DONE ONLY AT GMERS MEDICAL COLLEGE, GANDHINAGAR HELP
CENTER
3. List of Documents to be Verified [ચકાસણી પ્રિાણપત્રોની સૂચી]
No.
Name of Document
]િિ]
]દસ્ટ્તાવેજનુિં નાિ]
1
Qualifying Examination ]લાર્કાત પરીક્ષા]

Valid Document
]િાન્ર્ દસ્ટ્તાવેજ]
(i) Standard 10th (SSC) mark-sheet ]ધોરણ 10 (SSC) િાકયશીટ]
(ii) Standard 12th (HSC) mark-sheet ]ધોરણ 12 (HSC) િાકયશીટ]

2

NEET-UG

mark-sheet

of

current NEET-UG-2021 mark-sheet, downloaded from NTA website

academic year ]વતયિાન શૈક્ષમણક વર્ય ની ]NEET-UG-2021 ની િાકયશીટ, NTA ની વેબસાઇટ પર ર્થી ડાઉનલોડ કરેલ]
NEET-UG ની િાકયશીટ]
3

Proof of Birth Place ]જન્િ સ્ટ્ર્થળનો પુરાવો] List of acceptable documents (any one) ]િાન્ર્ દસ્ટ્તાવેજોની ર્ાદી
(કોઈપણ એક)]:
(i) Birth certificate ]જન્િ પ્રિાણપત્ર]
(ii) School Leaving Certificate ]શાળા છોડ્ર્ાનુિં પ્રિાણપત્ર]
(iii) Transfer Certificate (provided that place of birth is clearly
mentioned) ]રાન્સફર સર્ટયક્રફકેટ (જન્િ સ્ટ્ર્થળનો સ્ટ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ કરેલ હોવો
જરૂરી)]
(iv) Indian Passport ]ભારતીર્ પાસપૉટય]

4

Proof of Birth Date ]જન્િ તારીખનો પુરાવો] List of acceptable documents (any one) ]િાન્ર્ દસ્ટ્તાવેજોની ર્ાદી
(કોઈપણ એક)]:
(i) Standard 10th (SSC) mark-sheet ]ધોરણ 10 (SSC) િાકયશીટ]
(ii) Birth certificate ]જન્િ પ્રિાણપત્ર]

5

6

7

8

(iii) Indian Passport ]ભારતીર્ પાસપૉટય]
For Candidates Born Outside Gujarat Domicile certificate issued by the authority empowered by the
]ગુજરાત બહાર જન્િેલા ઉિેદવારો િાટે]
Government of Gujarat ]ગુજરાત સરકાર ના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા
આપવાિાિં આવેલ ડોમિસાઇલ સર્ટયક્રફકેટ]
For Scheduled Caste (SC) candidate Certificate belonging to Scheduled Caste (SC) issued by the
authority empowered by the Government of Gujarat in that
]અનુસૂમચત જામત (SC) ના ઉિેદવાર િાટે]
behalf ]ગુજરાત સરકાર ના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં આવેલ અનુસૂમચત
For Scheduled Tribes (ST) candidate
]અનુસૂમચત જનજામત (ST) ના ઉિેદવાર િાટે]

જામત (SC) નુિં પ્રિાણપત્ર]
Certificate belonging to Scheduled Tribes (ST) issued by the
authority empowered by the Government of Gujarat in that
behalf ]ગુજરાત સરકાર ના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં આવેલ અનુસૂમચત

જનજામત (ST) નુિં પ્રિાણપત્ર]
For Socially and Educationally (i) Certificate belonging to Socially and Educationally Backward
Backward Classes (SEBC) candidate
Classes (SEBC) ]સાિામજક અને શૈક્ષમણક પછાત વગય (SEBC) નુિં
]સાિામજક અને શૈક્ષમણક પછાત વગય (SEBC) ના
પ્રિાણપત્ર]
ઉિેદવાર િાટે]

(ii) Non-Creamy Layer (NCL) certificate of the family, as per the
prevailing policy of the Government of Gujarat ]ગુજરાત
સરકારની પ્રવતયિાન નીમત િુજબ પક્રરવાર નુિં નોન-િીિી લેર્ર (NCL) પ્રિાણપત્ર]
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No.
]િિ]

Name of Document
]દસ્ટ્તાવેજનુિં નાિ]

Valid Document
]િાન્ર્ દસ્ટ્તાવેજ]
Note: Both certificates issued by the authority empowered by the
Government of Gujarat in that behalf ]નોંધ: બિંને પ્રિાણપત્રો ગુજરાત
સરકાર ના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં આવેલ હોવા જોઈએ.]

9

10

11

For Economically Weaker Sections Certificate belonging to Economically Weaker Sections (EWS)
(EWS) candidate ]આર્ર્થયક રીતે નબળા વગય issued by the authority empowered by the Government of
Gujarat in that behalf ]ગુજરાત સરકાર ના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં
(EWS) ના ઉિેદવાર િાટે]
આવેલ આર્ર્થયક રીતે નબળા વગય (EWS) નુિં પ્રિાણપત્ર]
For Person with Disability (PwD) Certificate of Disability issued by the authority empowered by
the Government
candidate ]ક્રદવર્ાિંગ ઉિેદવાર િાટે]
]સરકારના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં આવેલ ક્રદવર્ાિંગતાનુિં પ્રિાણપત્ર]
For local candidate of Ahmedabad The certificate of local candidate from the Dean of Smt. NHL
Municipal Medical College, Ahmedabad (It will be issued only
]અિદાવાદના લોકલ (સ્ટ્ર્થામનક) ઉિેદવાર િાટે]
after publication of NEET-UG results). ]ડીન, શ્રીિતી એન.એચ.એલ.
મ્ર્ુમનમસપલ િેક્રડકલ કોલેજ, અિદાવાદ દ્વારા આપવાિાિં આવેલ લોકલ (સ્ટ્ર્થામનક)
ઉિેદવારનુિં પ્રિાણપત્ર (NEET-UG ના પક્રરણાિની જાહેરાત ર્થર્ા પછી જ આપવાિાિં

12

આવશે)]
For local candidate of Surat ]સુરતના The certificate of local candidate from the Dean of Surat
Municipal Institute of Medical Education and Research, Surat (It
લોકલ (સ્ટ્ર્થામનક) ઉિેદવાર િાટે]
will be issued only after publication of NEET-UG results). ]ડીન,
સુરત મ્ર્ુમનમસપલ ઇન્સ્ટ્ટીટર્ુટ ઓફ િેક્રડકલ એજ્ર્ુકેશન એન્ડ ક્રરસચય, સુરત દ્વારા
આપવાિાિં આવેલ લોકલ (સ્ટ્ર્થામનક) ઉિેદવારનુિં પ્રિાણપત્ર (NEET-UG ના

13

પક્રરણાિની જાહેરાત ર્થર્ા પછી જ આપવાિાિં આવશે)]
For Overseas Citizen of India (OCI) OCI card issued by competent authority of Central Government
candidate ]ઓવરસીઝ મસક્રટઝન ઓફ ઇમન્ડર્ા of India ]કેન્ર સરકારના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં આવેલ OCI કાડય]
(OCI) ઉિેદવાર િાટે]

14

Certificate Physical Fitness ]શારીક્રરક Certificate of Physical Fitness in the prescribed form obtained
from a registered medical practitioner (M.B.B.S/MD/MS) ]રમજસ્ટ્ટડય
ર્ોગ્ર્તા નુિં પ્રિાણપત્ર]
િેક્રડકલ પ્રેમટટશનર (M.B.B.S/MD/MS) દ્વારા આપવાિાિં આવેલ શારીક્રરક ર્ોગ્ર્તા
નુિં પ્રિાણપત્ર (મનર્ત ફૉિયિાિં)]
Note: Prescribed form is available on official website of
ACPUGMEC ]નોંધ: મનર્ત ફૉિય ACPUGMEC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર
ઉપલબ્ધ છે ]

15

Children of defense personnel ]સિંરક્ષણ (i) Domicile certificate of defense personnel issued by the
authority empowered by the Government of Gujarat ]ગુજરાત
કિયચારીઓના બાળકો]
સરકાર ના અમધકૃત અમધકારી દ્વારા આપવાિાિં આવેલ સિંરક્ષણ કિયચારી નુિં
ડોમિસાઇલ સર્ટયક્રફકેટ]
(ii) Bonafide certificate issued by the competent authority ]સક્ષિ
અમધકારી દ્વારા જારી કરાર્ેલ બોનાફાઇડ પ્રિાણપત્ર]

4. PREPARATION AND PUBLICATION OF MERIT LIST [િેક્રરટ મલસ્ટ્ટની તૈર્ારી અને જાહેરાત]:
•

After registration process, ACPUGMEC will prepare and declare merit list of all eligible candidates.
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Candidate needs to verify merit number and category as mentioned in registration details. [રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિર્ા
પછી, ACPUGMEC લાર્કાત ધરાવતા તિાિ ઉિેદવારોનુિં િેક્રરટ મલસ્ટ્ટ તૈર્ાર કરશે અને તેની જાહેરાત કરશે. ઉિેદવારે રમજસ્ટ્રેશન મવગતોિાિં
ઉલ્લેમખત િેક્રરટ નિંબર અને કેટેગરીની ચકાસણી કરવી.]
5. ONLINE CHOICE FILLING & ALLOTMENT OF ADMISSION [ઓનલાઇન ચોઈસ ફીલલિંગ અને એડમિશનની ફાળવણી]:
•

After merit list declaration, choice filling will be initiated online for each round. Mock round may be
conducted before actual first round of choice filling to create awareness regarding online allotment
process. Mock round allotment will not be considered as true (actual) allotment. Actual first round will be
conducted after the Mock round. Candidate can fill fresh choice or modify their previously filled choices.
[િેક્રરટ ઘોર્ણા પછી, રાઉન્ડ દીઠ, ઓનલાઇન ચોઈસ ભરવાની પ્રક્રિર્ા શરૂ કરવાિાિં આવશે. ઓનલાઇન ફાળવણીની પ્રક્રિર્ા અિંગે જાગૃમત
લાવવા િાટે વાસ્ટ્તમવક પ્રર્થિ રાઉન્ડની ચોઈસ ભરવાની પ્રક્રિર્ા પહેલાિં િોક રાઉન્ડની પ્રક્રિર્ા હાર્થ ધરવાિાિં આવી શકે છે . િોક રાઉન્ડ
ફાળવણીને વાસ્ટ્તમવક ફાળવણી ગણવાિાિં આવશે નહીં. અસલ પ્રર્થિ રાઉન્ડ િોક રાઉન્ડ પછી લેવાિાિં આવશે. ઉિેદવાર નવી પસિંદગી ભરી

•

શકે છે અર્થવા તેિની અગાઉ ભરેલી પસિંદગીઓને બદલી શકે છે .]
Once the choice filling period is over, the ACPUGMEC will process for allotment of seats and declare the
status of allotment on the website. The candidates can view their status of allotment by login through their
own User ID. [ઓનલાઈન ચોઈસ ભરવાનો સિર્ સિાપ્ત ર્થર્ા પછી, ACPUGMEC બેઠકોની ફાળવણી િાટે પ્રક્રિર્ા કરશે અને વેબસાઇટ
પર ફાળવણીની જાહેર કરશે. ઉિેદવારો તેિના પોતાના User ID દ્વારા લૉગ-ઇન કરી તેિની ફાળવણીની બેઠક જોઈ શકશે.]

6. PAYMENT OF TUITION FEES [ટ્ર્ુશન ફી ની ચુકવણી]:
•

The candidate has to pay the requisite amount of tuition fees of his allotted institute by cash/DD at any of
designated bank branches or through online payment within the time limit specified by the ACPUGMEC.
[ઉિેદવારે ટ્ર્ુશન ફીની રોકડ રકિ / ડીડી દ્વારા ચૂકવણી બેન્કની મનર્ુટત શાખાઓિાિં અર્થવા ઓનલાઈન ચુકવણી દ્વારા ACPUGMEC
દ્વારા મનર્દયષ્ટ સિર્ િર્ાયદાની અિંદર કરવી પડશે.]

7. ORIGINAL DOCUMENT SUBMISSION AT HELP CENTER [હેલ્પ સેંટર ખાતે અસલ પ્રિાણપત્રો જિા કરાવવા]:
•

The candidate has to submit the original documents (as per his category, as mentioned in Annexure II in
point 3) along with Allotment Letter of respective Round and Receipt of Payment of Tuition Fees at
appointed Help Center for confirmation of admission. [ઉિેદવારે એડમિશન કન્ફિય કરાવવા એપોઇન્ટિેન્ટ લીધેલ હેલ્પ
સેન્ટર ખાતે જે -તે રાઉન્ડનો એલોટિેન્ટ લેટર, ટ્ર્ૂશન ફી ભર્ાયની રસીદ અને અસલ પ્રિાણપત્રો (તેની કેટગ
ે રી િુજબ, િિ 3 િાિં ‘ચકાસણી
પ્રિાણપત્રોની સૂચી’ િાટેના ટેબલ િાિં દશાયવર્ા પ્રિાણે) જિા કરવાના રહેશે.]

•

The candidate, who fails to pay prescribed fees and submit original documents, his admission will not be
granted under any circumstances. [જે ઉિેદવાર મનધાયક્રરત ફી ચૂકવવા અને અસલ દસ્ટ્તાવેજ સબમિટ કરવાિાિં મનષ્ફળ જશે, તેને
કોઈપણ સિંજોગોિાિં પ્રવેશ આપવાિાિં આવશે નહીં.]
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