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PROCESS FOR PARTICIPATION FOR 2ND ROUND OF ONLINE CHOICE FILLING AND 

ALLOTMENT (બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલલિંગ અન ેએલોટમને્ટ માિં ભાગ લવેા માટનેી પ્રક્રિયા) 
 

1. The candidates, who have confirmed the admission of first round, can participate in second round. It is not 

compulsory to cancel the admission of first round to participate in the second round. (પ્રથમ રાઉન્ડ માિં પ્રવશે કન્ફમમ 

કરાવેલ ઉમેદવાર બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લઇ શકશે. બીજા રાઉન્ડ માિં ભાગ લેવા માટે અગાઉ નો પ્રથમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ રદ કરાવવો જરૂરી નથી.) 

2. The candidates, who have not confirmed the admission of first round, can participate in second round. (પ્રથમ 

રાઉન્ડમાિં  પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ, નનયત ટ્યુશન ફી ભરીને અન ેઅસલ પ્રમાણપત્રો નજીકના હલે્પ સને્ટર ખાતે જમા કરાવેલ ન હોય (પ્રવેશ કન્ફમમ 

ના કરાવેલ હોય) તવેા નવદ્યાથીઓ પણ બીજા રાઉન્ડ માિં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય, તો ભાગ લઇ શકશે.) 

3. The candidates, who have cancelled the admission of first round, can participate in second round. (પ્રથમ રાઉન્ડ 

માિં પ્રવેશ રદ કરાવેલ ઉમેદવાર પણ બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લઇ શકશ.ે) 

4. The candidates, who have not been allotted any seat in of first round, can participate in second round. (પ્રથમ 

રાઉન્ડ માિં કોઈ પણ પ્રવેશ ફળવાયેલ ના હોય તવેા ઉમેદવાર પણ બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લઇ શકશે.) 

5. The seats available for admissions in the first round, according to the student's merit, will not be available in 

the second round or any subsequent rounds. Please see the Last Rank of Result of 1st Round on website: 

www.medadmgujarat.org. (નવદ્યાથીના મેરીટ મજુબ જે કોલેજમાિં પ્રથમ રાઉન્ડમાિં પ્રવેશ મળતો હશે, તે કૉલેજમાિં હવે પછીના બીજા 

રાઉન્ડમાિં ક ે તેના પછીના કોઈપણ રાઉન્ડમાિં પ્રવેશ મળશે નનહ. પ્રથમ રાઉન્ડના રીઝલ્ટના Last Rank જોવા માટ ે

www.medadmgujarat.org વેબસાઇટ જુઓ.) 

6. The candidates, who want to participate in the second round, have to give ONLINE CONSENT for 

participation in the second round, otherwise the candidate will not be considered during allotment process. 

(બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેવા તમામ ઉમદેવારોએ બીજા રાઉન્ડ માિં ભાગ લેવા માટનેી ઓનલાઈન સિંમનત (Consent) 

આપવાની ફરનજયાત રહેશે, અન્યથા બેઠક ફાળવણીની પ્રક્રિયામાિં સમાવેશ થશ ેનનહ.) 

7. To participate in the second 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 round. (બીજા 

રાઉન્ડમાિં ભાગ લેવા માટ ેઉમેદવારોએ પોતાના User-ID અને Password ની મદદથી www.medadmgujarat.org વેબસાઈટમાિં 

Login થઇ, બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લેવા માટેની ઓનલાઈન સિંમનત (Consent) આપવાની રહેશે.) 

8. The candidates can change/switch/add/delete their filled choices of the first round. (બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ 

લનેાર ઉમદેવાર ઇચ્છે તો પોતાની પસિંદગી યાદી માિં ભરલેી પસિંદગીની બઠેક તમેજ  કોલજેની યાદી માિં ફરેબદલ કરી શકશ ેઅન/ેઅથવા નવી 

પસિંદગી ઉમરેી શકશ ેઅન્યથા તઓે દ્વારા અગાઉ કરવામાિં આવલે પસિંદગી યાદી કાયમ રહશે.ે) 

9. If the candidates, who have confirmed the admission of first round and have given consent to participate in 

second round, have been allotted new different seat, the admission of the first round will get 

automatically cancelled. (પ્રથમ રાઉન્ડ માિં પ્રવેશ ફાળવાયેલ ઉમેદવાર જો બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લેવા માટેની ઓનલાઈન સિંમનત આપ ે

અન ેબીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લેશ ેત્યારે તેઓની પસિંદગીના આધારે જો બીજા રાઉન્ડમાિં પ્રવેશ ફેરબદલ થશ ેતો પ્રથમ રાઉન્ડ માિં ફાળવવામાિં આવલે 

પ્રવશે આપોઆપ રદ થઇ જશ.ે) 

10. If the candidates, who have confirmed the admission of first round and have given consent to participate in 

second round, have not been allotted any new different seat, the admission of the first round will be 

continued. (જો બીજા રાઉન્ડમાિં પ્રવેશ ફાળવવામાિં નનહ આવે અન ેનનયત સમય મયામદામાિં જો પ્રથમ રાઉન્ડનો પ્રવેશ કન્ફમમ કરાવેલ હશ ેતો 

પ્રથમ રાઉન્ડ ઉપર ફાળવવામાિં આવેલી બેઠકનો પ્રવેશ ચાલુ રહેશે.) 

11. IMPORTANT: The candidate, who have participated or not participated in 2nd Round, the admission of 1st 

round can also be up-graded in the same college and same subject by change of category (i.e. ST / SC / SEBC 

/ EWS to General category or PwD to non-PwD seat) or change of quota (State Quota (GQ) to Institutional 

Quota (UQ)), there is no need to report the help center for confirmation of admission. (મહત્વપણૂમ: ઉમેદવાર, જે 

બીજા રાઉન્ડમાિં ભાગ લે છે અથવા ભાગ લેતા નથી, તવેા ઉમેદવાર નો પ્રથમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ, કટેેગરી બદલાવવાથી (એટલે કે ST / SC / SEBC 

/ EWS થી ઓપન કટેેગરી અથવા PwD થી non-PwD બેઠક) અથવા ક્વોટા બદલાવવાથી (સ્ટેટ ક્વોટા (GQ) થી ઇનન્સ્ટટ્યૂશનલ ક્વોટા 

(UQ)), ત ેજ કોલેજ અન ેતે જ નવષય માિં અપગ્રેડ થાય છે, તેમન ેહલે્પ સેન્ટર ખાતે આ પ્રવેશ કન્ફમમ કરાવવાની જરૂર નથી.) 


