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PROCEDURE FOR ADMISSION CONFIRMATION - ROUND 2  

[એડમિશન કન્ફિમ કરવા િાટનેી પ્રક્રિયા – રાઉન્ડ 2] 
 

DECLARATION OF RESULT OF SEAT ALLOTMENT AND PRINTING OF ALLOTMENT LETTER [બઠેકોની 

ફાળવણીના પક્રરણાિની જાહરેાત અન ેએલોટિને્ટ લટેરન ું મપ્રન્ટીંગ] 

 

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

candidate [ચોઈસ ફીલલુંગના પ્રક્રિયા બાદ ACPUGMEC ઉિેદવારના િેક્રરટ અન ેચોઈસને ધ્યાનિાું રાખી બેઠકોની ફાળવણીના 

પક્રરણાિની જાહેરાત કરશ.ે] 

 

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

help of User ID & Password [ઉિેદવાર ય ઝર આઇડી અને પાસવડમની િદદથી લોગ-ઇન કયામ પછી પોતાનો એલોટિેન્ટ લેટર 

અન ેફીના ચલણ ડાઉનલોડ કરી શકશે]. 

 

PAYMENT OF FEES [ફીની ચ કવણી] 

• Candidate can pay the tuition fees or difference of fees (in case of fees paid during first round) 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). [ઉિેદવાર ે કમિટી 

દ્વારા િુંજૂર કરાયેલ બેન્કની શાખાઓિાું (િુંજૂર કરાયેલ બેન્કની શાખાઓની યાદી પ્રવેશ સમિમતની વેબસાઇટ 

www.medadmgujarat.org પર ઉપલબ્ધ છે) ટ્ય શન ફી અથવા ટ્ય શન ફીનો તફાવત (જો ફી અગાઉના રાઉન્ડિાું ચૂકવવાિાું 

આવી હોય તો) ઓનલાઈન પિેેન્ટ ગેટવ ે(વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ) અથવા રોકડ રકિ અથવા ડીિાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, 

payable at Gandhinagar દ્વારા જિા કરાવી શકશ.ે] 

 

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

copies and copy of challan (2 copies). If candidate has paid fees via Online Payment Module, 

Candidate has to visit directly to help center with online receipt of fees payment. [ટ્ય શન ફી જિા કરાવવા 

િાટ ેઉિેદવારે ફક્ત અમધકૃત બેંકની મનય ક્ત શાખા (વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ યાદીની) ની િ લાકાત લેવી પડશે. ટ્ય શન ફીની ચ કવણી 

પછી મવદ્યાથીઓએ ACPUGMEC પોટમલિાુંથી બનાવેલી રસીદ 2 નકલોિાું અન ેચલણની નકલ (2 નકલો) લેવાની રહેશે. જો 

ઉિેદવાર ઓનલાઇન િોડ્ય લ દ્વારા ફી ચૂકવ ે છે, તો ઉિેદવાર ે ફી ચ કવણીની ઓનલાઇન રસીદ સાથે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે સીધી 

િ લાકાત લેવાની રહેશે.] 

 

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

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

in any other foreign currency within time limit at admitted institute.  If any candidate fails to deposit 

this fee at admitted institute in stipulated timeframe, the admission will be treated as cancelled. 

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

process. [એન.આર.આઈ. ઉિદેવાર િાટ:ે એન.આર.આઈ. બેઠક પર પ્રવેશ િેળવેલ મવદ્યાથીએ રૂ. ૫.૦૦ લાખ (રીફુંડેબલ 

ક્રડપોઝીટ રૂપ)ે ઓનલાઇન પિેેન્ટ ગટેવ ે (વબેસાઇટ પર ઉપલબ્ધ) અથવા રોકડ રકિ અથવા ક્રડિાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, 

payable at Gandhinagar દ્વારા પ્રવેશ િેળવ્યા બાદ કમિટી દ્વારા મનયત કરેલ બેંકની શાખાિાું ભરવાની રહેશે. ત્યારબાદ 

પ્રવેશ િેળવેલ સુંસ્થા ખાતે મનયત કરેલ ફી અિેક્રરકન ડોલરિાું અથવા સિકક્ષ મવદેશી ચલણિાું મનયત સિય િયામદાિાું જિા કરાવવાની 
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રહેશે. જો કોઈ ઉિેદવાર મનયત કરલે સિયિયામદા િાું ફી સુંસ્થાિાું જિા નમહ કરાવ ેતો પ્રવેશ રદ થયેલ ગણાશે. ક્રડપોઝીટ રૂપે જિા 

કરાવેલ રૂ. ૫.૦૦ લાખ ની રકિ સિગ્ર પ્રવેશ કાયમવાહી પણૂમ થયા બાદ ક્રરફુંડ તરીક ેપરત આપવાિાું આવશે.] 

 

INSTRUCTIONS FOR ADMISSION CONFIRMATION [એડમિશન કન્ફિમ કરવા િાટનેી સચૂનાઓ] 

 

• 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. [ઉિદેવાર ે હલે્પ સને્ટર ખાત ે અસલ પ્રિાણપત્રો જિા કરાવવા િાટ ે અગાઉથી 

એપોઇન્ટિને્ટ લવેાની રહશે.ે ઉિદેવાર, પોતાની જાત,ે એલોટિને્ટ લટેરની મપ્રન્ટ લતેી વખત,ે અસલ પ્રિાણપત્રો જિા કરાવવા િાટનેી 

તારીખ અન ેહલે્પ સને્ટર પસુંદ કરી શકશ.ે] 

 

A. THE CANDIDATE, WHO HAVE BEEN ALLOTTED SEAT FOR FIRST TIME IN ANY ROUND [ઉિદેવારન ે

કોઈ પણ રાઉન્ડિાું પ્રથિ વાર પ્રવશે ફાળવલે છે]: 

 

• 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   ] ટ્ય શન ફીની ચ કવણી કયામ બાદ, જે ઉિેદવારોને પ્રવશે 

ફાળવેલ છે, તેવા તિાિ ઉિેદવારોએ એપોઇન્ટિેન્ટ લીધેલ હલે્પ સને્ટર ખાતે નીચે િ જબ અસલ પ્રિાણપત્રો જિા કરાવવાના રહેશે[.: 

1. Allotment Letter of ACPUGMEC [ACPUGMEC નો એલોટિેન્ટ લેટર] 

2. Receipt of Payment of Tuition Fee at Bank/Online [બેન્કિાું/ ઓનલાઇન ટ્ય શન ફી જિા કરાવ્યાની રસીદ]  

3. Tuition Fee Receipt generated thru’ Admission Module [એડમિશન િોડ્ય લ દ્વારા િળેલી ટ્ય શન ફી જિા 

કરાવ્યાની રસીદ] 

4. Print Copy NEET-UG mark-sheet of current academic year [વતમિાન શૈક્ષમણક વર્મ ની NEET-UG િાકમશીટની 

મપ્રન્ટ]  

5. Std. 10th Marksheet [ધો. ૧૦ ની િાકમશીટ]    

6. Std. 12th Marksheet [ધો. ૧૨ ની િાકમશીટ]    

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

Certificate/ Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્િ સ્થળ/ જન્િ તારીખ અન ેભારતીય 

નાગક્રરકતાના પ રાવાન ું પ્રિાણપત્ર (શાળા છોડ્યાન ું પ્રિાણપત્ર/ ટ્રાન્સફર સર્ટમક્રફકટે/ પાસપૉટમ/ જન્િન ું પ્રિાણપત્ર)] 

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

(Mamlatdar / Executive Magistrate / Commissioner of Police) of Gujarat State only (in case of 

candidate born outside of Gujarat) [ફક્ત ગ જરાત રાજ્ય ના અમધકારીઓ (િાિલતદાર / એક્ઝીક્ય ટીવ િેમજસ્ટ્રેટ/ 

પોલીસ કમિશનર) દ્વારા આપેલ ડોમિસાઇલ સર્ટમક્રફકેટ (અમધકારીના સહી અન ેમસક્કા વાળ ું) (ગ જરાતની બહાર ઉિેદવારનો 

જન્િ થયો હોય તવેા ક્રકસ્સાિાું)] 

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

only [એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અન ેએસ.સી. કટેેગરી િાટ:ે ફક્ત ગ જરાત રાજ્ય ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ જામત 

પ્રિાણપત્ર] 

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

Competent Authorities of Gujarat State only [એસ.ઈ.બી.સી. કટેેગરી િાટે: નોન-િીિીલેયર સર્ટમક્રફકટે ફક્ત 

ગ જરાત રાજ્ય ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ પક્રરમશષ્ટ '૪' ગ જરાતી/અુંગ્રજેી િાું] 

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

Authorities of Gujarat State only [EWS (આર્થમક રીતે નબળા વગો) કેટગેરી િાટે: EWS (આર્થમક રીતે નબળા વગો 

િાટનેા પાત્રતા ધરાવતા) પ્રિાણપત્ર - ફક્ત ગ જરાત રાજય ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ હોય] 

12. Copy of Passport (if Citizenship is Dual) [પાસપોટમની નકલ (જો નાગક્રરક્તા ડ્ય અલ હોય તો)] 
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13. Fitness Certificate (શારીક્રરક યોગ્યતાન ું પ્રિાણપત્ર) 

14. Any other document as per requirement [જરૂક્રરયાત િ જબ અન્ય કોઈપણ દસ્તાવજે] 

 

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

marker [ઉિદેવારોએ 11 x 15 ઇંચની કદન ું પરમબડીય ું લાવવાન ું રહેશે. ઉિેદવારોએ પરબીક્રડયા પર નીચે િ જબની મવગતો િાકમર 

પેન વડ ેલખવાની રહેશે]: 

 

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)   

 

B. THE CANDIDATE, WHOSE ALLOTMENT HAVE NOT BEEN UPGRADED [ઉિદેવારન ું બીજા રાઉન્ડિાું 

એલોટિને્ટ અપગ્રડે થયલે નથી]: 

 

• The candidate, whose allotment have not been upgraded (no change in admitted college) in second 

round or subsequent round, need not to report at the help center. [જે ઉિેદવારન ું બીજા રાઉન્ડ અથવા 

અન ગાિી રાઉન્ડ િાું એલોટિેન્ટ અપગ્રડે (પ્રવેશ િેળવેલ કોલેજિાું કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થયેલ નથી) થયેલ નથી, તવેા ઉિેદવાર ે

હેલ્પ સેન્ટર પર જવાન ું રહેશે નમહ.] 

 

• IMPORTANT: The candidate, who have participated or not participated in 2nd Round and 

subsequent Round, the admission of previous round can also be up-graded in the same college by 

change of admission category (i.e., ST / SC / SEBC / EWS to General category or PwD to non-PwD 

seat) or change of quota (General Quota to Local Quota), there is no need to report the help center 

for confirmation of admission. [િહત્વપણૂમ: ઉિેદવાર, જેણ ેબીજા રાઉન્ડિાું અને ત્યારબાદના રાઉન્ડિાું ભાગ લે છે અથવા 
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ભાગ લેતા નથી, કે જેના અગાઉના રાઉન્ડના ત ેજ કોલેજના એડમિશનિાું િાત્ર એડમિશન કેટગેરીિાું ફેરફાર (એટલે કે ST / SC / 

SEBC / EWS ન ું જનરલ કટેેગરીિાું અથવા ક્રદવ્યાુંગ બેઠક ન ું ક્રદવ્યાુંગ મસવાયની બેઠકિાું) અથવા ક્વોટાિાું ફેરફાર (જનરલ ક્વોટા 

ન ું લોકલ ક્વોટાિાું) થવાથી એલોટિેન્ટ અપગ્રેડ થાય છે, તેવા ઉિેદવારે એડમિશન કન્ફિમ કરવા િાટ ેહલે્પ સેન્ટર જવાની જરૂર નથી.] 

 

C. THE CANDIDATE, WHOSE ALLOTMENT HAVE BEEN UPGRADED [ઉિદેવારન ું એલોટિને્ટ અપગ્રડે (પ્રવશે 

િળેવલે કોલજેિાું ફરેફાર) થયલે છે]: 

 

• IMPORTANT: The candidate, whose allotment have been upgraded (change in admitted college) in 

second round or subsequent round, have to report at the help center for confirmation of admission 

to get Admission Order for that round. Otherwise, allotted admission of that round will be 

automatically cancelled. [િહત્વપણૂમ: જે ઉિદેવારન ું બીજા રાઉન્ડ અથવા તેના પછીના રાઉન્ડિાું એલોટિેન્ટ અપગ્રેડ (પ્રવેશ 

િેળવેલ કોલેજિાું ફેરફાર) થયેલ છે, તેવા ઉિેદવારે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જે-ત ેરાઉન્ડ ન ું એડમિશન કન્ફિમ કરી ત ેરાઉન્ડિાું ફળવાયેલ 

પ્રવેશ નો એડમિશન ઓડમર લેવાનો ફરમજયાત રહેશે. અન્યથા તે રાઉન્ડિાું ફાળવવાિાું આવેલ પ્રવેશ આપોઆપ રદ થઇ જશ.ે] 

 

• After payment of tuition fees, or difference of tuition fees (in case of fees has been paid in previous 

round) for confirmation of the admission of upgraded seat, candidate have to visit the same help 

center where he had confirmed the admission of previous round with following documents [ટ્ય શન 

ફી અથવા ટ્ય શન ફીનો તફાવત (જો ફી અગાઉના રાઉન્ડિાું ચૂકવવાિાું આવી હોય તો) ની ચ કવણી કયામ બાદ, ઉિદેવારે અપગ્રેડ 

થયેલા એડમિશનન ેકન્ફિમ કરવા િાટે અગાઉના રાઉન્ડિાું જે હલે્પ સેંટર ખાતે એડમિશન કન્ફિમ કરાવ્ય ું હશ ેત ેજ હલે્પ સેંટર ખાતે 

નીચે પ્રિાણે દશામવ્યા િ જબના પ્રિાણપત્રો સાથ ેરીપોટીંગ કરવ ું પડશે]: 

1. Allotment Letter of ACPUGMEC of Current Round [ACPUGMEC ના વતમિાન રાઉન્ડ નો એલોટિેન્ટ લેટર] 

2. Original Admission Order of ACPUGMEC of previous Round [ACPUGMEC ના અગાઉના રાઉન્ડ નો અસલ 

એડમિશન ઓડમર] 

3. Copy of Tuition Fee Receipt of fees payment at Bank for previous Round [અગાઉના રાઉન્ડ િાટે બેન્કિાું 

ફીની ચ કવણી દશામવતી ટ્ય શન ફી રસીદ ની નકલ] 

4. Original Receipt of Payment of Difference of Tuition Fee at Bank, if applicable [બેન્કિાું તફાવતની 

ટ્ય શન ફી જિા કરાવ્યાની અસલ રસીદ, લાગ  પડત ું હોય તો] 

5. Difference of Tuition Fee Receipt generated thru’ Admission Module, if applicable [એડમિશન િોડ્ય લ 

દ્વારા િળેલી બને્કિાું તફાવતની ટ્ય શન ફી જિા કરાવ્યાની અસલ રસીદ, લાગ  પડત ું હોય તો] 

 

• Candidate will get the new admission order duly signed by nodal officer of help center. [એડમિશન 

કન્ફિમ કરાવવા િાટે, હેલ્પ સેંટરથી વતમિાન રાઉન્ડનો એડમિશન ઓડમર િળશ.ે] 

 

• For NRI Candidate: Candidate has to confirm the admission by reporting at Help Center. Candidate 

has to collect the tuition fees paid at admitted college of previous round. Candidate has to pay 

prescribed tuition fees in US Dollar or equivalent amount in any other foreign currency at admitted 

institute in Current round within prescribed time limit. ACPUGMEC will refund the deposit amount 

of Rs. 5.00 lakh after the completion of whole admission process. [એન.આર.આઈ. ઉિદેવાર િાટ:ે ઉિેદવાર ે

હેલ્પ સેંટર ખાતે એડમિશન કન્ફિમ કરાવવ ું પડશે. ઉિદેવાર ેઅગાઉના રાઉન્ડિાું પ્રવશે િળેવલે સુંસ્થા ખાત ેભરલેી ટ્ય શન ફી પરત 

લવેાની રહશે.ે પ્રવેશ િેળવેલ સુંસ્થા ખાતે મનયત કરેલ ફી અિેક્રરકન ડોલરિાું અથવા સિકક્ષ મવદેશી ચલણિાું મનયત સિય િયામદાિાું 

જિા કરાવવાની રહેશે. ક્રડપોઝીટ રૂપે જિા કરાવેલ રૂ. ૫.૦૦ લાખ ની રકિ સિગ્ર પ્રવેશ કાયમવાહી પણૂમ થયા બાદ ક્રરફુંડ તરીક ેપરત 

આપવાિાું આવશે.] 

 

• As the candidate has been upgraded seat in the current round, his admission of previous round is 
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automatically get cancelled. If this candidate fails to confirm allotment of upgraded seat, the allotted 

admission of the present round will also be automatically  cancelled. Thus, the allotted admission 

of present as well as previous round got cancelled. [વતમિાન રાઉન્ડિાું ઉિેદવારન ું એડમિશન અપગ્રેડ થવાથી 

અગાઉના રાઉન્ડનો પ્રવેશ આપિળેે રદ થઇ જાય છે. જો આ ઉિદેવાર અપગ્રેડ થયેલા એડમિશનને કન્ફિમ કરવાિાું મનષ્ફળ જાય, તો 

વતમિાન રાઉન્ડિાું ફાળવેલ પ્રવેશ પણ આપિેળે રદ કરવાિાું આવશ.ે આિ, આવા સુંજોગોિાું ઉિદેવારનો વતમિાન રાઉન્ડ તિેજ 

અગાઉના રાઉન્ડ િાું િળલે પ્રવશે રદ થઇ જશ.ે] 

 

• Failing to bring any original documents, the candidate will have no right of admission. [જે 

ઉિદેવાર કોઈપણ અસલ પ્રિાણપત્રો લાવવાિાું મનષ્ફળ રહશેે, તવેા ઉિદેવારન ેપ્રવશેનો અમધકાર રહશે ેનહીં.] 

 


