ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
Instructions for Submission of Original Documents after Allotment of Admission
•

•

•

•

Payment of tuition fees can be done by cash or by way of Demand Draft in favor of “ACPPGMEC” payable at
Gandhinagar at branches of Axis Bank approved by ACPPGMEC, (List of Axis Bank branches is available on
admission committee’s website www.medadmgujarat.org) during banking hours (Closed on banking
holidays).
ઉમેદવારે કમમટી દ્વારા મંજૂર કરાયેલ એમસિિ બેન્કની શાખાઓમાં (એમસિિ બેન્કની શાખાઓની યાદી પ્રવેશ િમમમિની વેબિાઇટ
www.medadmgujarat.org પર ઉપલબ્ધ છે ) ટ્યુશન ફી ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPPGMEC”, Gandhinagar દ્વારા અથવા રોકડ રકમ
દ્વારા બેનન્કંગ કલાકો દરમમયાન (બેનન્કંગ રજાઓ મિવાય) જમા કરવાની રહેશે.
List of Help Centers for Submission of Original Documents for 1st Round:
Sr. No.
Sr. No.
Institute Name

Institute Name

1

AMC MET Medical College, Ahmedabad

10

Govt. Medical College, Bhavnagar

2

B J Medical College, Ahmedabad

11

Govt. Medical College, Surat

3

C.U. Shah Medical College, Surendranagar

12

4

GMERS Medical College, Gandhinagar

13

5

GMERS Medical College, Patan

14

Gujarat Adani Institute of Medical
Sciences, Bhuj
M. P. Shah Govt. Medical College,
Jamnagar
P. D. U. Medical College, Rajkot

6

GMERS Medical College, Sola, Ahmedabad

15

7

GMERS Medical College, Gotri, Vadodara

16

8

GMERS Medical College, Valsad

17

9

Govt. Medical College, Baroda

18

Pramukh Swami Medical College,
Karamsad
Smt. NHL Municipal Medical College,
Ahmedabad
Surat Municipal Medical College, Surat
GCS Medical College & research
Institute, Ahmedabad

પહેલા રાઉન્ડ માટેના અિલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટેના હેલ્પ િેન્ટરોની યાદી:
ક્રમ િંસ્થાનું નામ
ક્રમ િંસ્થાનું નામ
૧

એ.એમ.િી.મેટ મેડડકલ કોલેજ, અમદાવાદ

૧૦ િરકારી મેડડકલ કોલેજ, ભાવનગર

૨

બી.જે . મેડડકલ કોલેજ, અમદાવાદ

૧૧ િરકારી મેડડકલ કોલેજ, િુરિ

૩

િી.યુ. શાહ મેડડકલ કોલેજ, િુરન્ે રનગર

૧૨ ગુજરાિ અદાણી ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મેડડકલ િાયન્િીિ, ભુજ

૪

જીએમઈઆરએિ મેડડકલ કોલેજ, ગાંધીનગર

૧૩ એમ. પી. શાહ િરકારી મેડડકલ કોલેજ, જામનગર

૫

જીએમઈઆરએિ મેડડકલ કોલેજ, ધારપુર, પાટણ

૧૪ પી.ડી.યુ. મેડડકલ કોલેજ, રાજકોટ

૬

જીએમઈઆરએિ મેડડકલ કોલેજ, િોલા, અમદાવાદ

૧૫ પ્રમુખ સ્વામમ મેડડકલ કોલેજ, કરમિદ

૭

જીએમઈઆરએિ મેડડકલ કોલેજ, ગોત્રી, વડોદરા

૮

જીએમઈઆરએિ મેડડકલ કોલેજ, વલિાડ

૯

િરકારી મેડડકલ કોલેજ, વડોદરા

૧૬ શ્રીમિી એન.એચ.એલ. મ્યુમનમિપલ મેડડકલ કોલેજ,
અમદાવાદ
૧૭ િુરિ મ્યુમનમિપલ ઇમન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ મેડડકલ એજ્યુકેશન
એન્ડ ડરિચચ, િુરિ
૧૮ જી.િી.એિ. મેડડકલ કોલેજએન્ડ ડરિચચ ઇન્સ્ટીટયુટ,
અમદાવાદ

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
•

Those candidates who have been allotted seat for first time, they have to submit their original documents as
under:
1. Allotment Letter of ACPPGMEC
2. Tuition Fee Receipt showing the paid one term (6 months) fees at Axis Bank
3. All MBBS marksheets
4. 12 months internship completion certificate (8 months internship completion certificate will not be
valid for confirmation of admission)
5. Copy of NEET-PG-2018 Marksheet
6. For only verification - Document showing place of birth& Date of Birth & Indian Citizenship (School
leaving Certificate/ Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate)
7. For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Competent Authorities of Gujarat State only
8. For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued by
Competent Authorities of Gujarat State only dated on or after 01/04/2016

•

જે
1.
2.
3.
4.

ઉમેદવારોને પ્રથમ વખિ પ્રવેશ ફાળવેલ છે , િેવા િમામ ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ અિલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશ.ે
ACPPGMEC નો એલોટમેન્ટ લેટર
એમસિિ બેન્કમાં એક ટમચ (૬ મમહનાની) ફીની ચુકવણી દશાચવિી ટ્યુશન ફી રિીદ
એમ.બી.બી.એિ. ના બધા વર્ચની માકચશીટ
12 મમહનાનું ઇન્ટનચશીપ કમ્પલીશન િટીફીકેટ (8 મમહનાનું ઇન્ટનચશીપ કમ્પલીશન િટીફીકેટ પ્રવેશની િુમનમચચિિા માટે માન્ય ગણાશે

નહીં)

5. NEET-PG-2018 માકચશીટની નકલ
6. ફસિ વેરીફીકેિન માટે - જન્મ સ્થળ/ જન્મ િારીખ અને ભારિીય નાગડરકિાના પુરવાનું પ્રમાણપત્ર (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર/ ટ્રાન્િફર
િર્ટચડફકેટ/ પાિપોટચ/ જન્મનું પ્રમાણપત્ર)
7. એિ.ઈ.બી.િી., એિ.ટી. અને એિ.િી. કેટેગરી માટે: જામિ પ્રમાણપત્ર - ફસિ ગુજરાિ રાજય ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ હોય
8. એિ.ઈ.બી.િી. કેટગ
ે રી માટે: નોન-ક્રીમીલેયર િર્ટચડફકેટ ફસિ ગુજરાિ રાજય ના અમધકારીઓ દ્વારા આપેલ પડરમશષ્ટ '૪' ગુજરાિી/અંગ્રજી
ે
માં િારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે િે પછીનું
•

•

•
•

For NRI Candidate: The candidate who have been allotted seat in NRI category, he/she has to deposit Rs.
10.00 lakh by cash or by way of Demand Draft in favor of “ACPPGMEC” payable at Gandhinagar in the
branches of Axis Bank approved by ACPPGMEC. After confirming the admission in NRI category in the
admitted institute, the candidate has to pay prescribed tuition fees in US Dollar or equivalent amount in any
other foreign currency on or before 15th April, 2018 at admitted institute. ACPPGMEC will refund the deposit
amount of Rs. 10.00 lakh after the completion of whole admission process.
એન.આર.આઈ. ઉમેદવાર માટે: એન.આર.આઈ. બેઠક પર પ્રવેશ મેળવેલ મવદ્યાથીએ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPPGMEC”,
payable at Gandhinagar દ્વારા અથવા રોકડ રકમ દ્વારા ડીપોઝીટ રૂપે પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ કમમટી દ્વારા મનયિ કરેલ એમસિિ બેંકની
બ્ાંચમાં ભરવાની રહેશે. એન.આર.આઈ. બેઠક પર પ્રવેશ મેળવેલ મવદ્યાથીનો પ્રવેશ જે -િે કોલેજમાં િુમનમચચિ થયા બાદ િા. ૧૫/૦૪/૨૦૧૮
પહેલા પ્રવેશ મેળવેલ િંસ્થામાં મનયિ કરેલ ફી અમેડરકન ડોલરમાં અથવા િમકક્ષ મવદેશી ચલણમાં ભરવાની રહેશે. અત્રેની પ્રવેશ િમમમિ ખાિે
ભરેલ ડીપોઝીટના રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ રીફંડ િરીકે િમગ્ર પ્રવેશ કાયચવાહી પૂણચ થયા બાદ પરિ આપવામાં આવશે.
Failing to bring any original documents, the candidate will have no right of admission.
જે ઉમેદવાર કોઈપણ અિલ પ્રમાણપત્રો લાવવામાં મનષ્ફળ રહેશ,ે િેવા ઉમેદવારને પ્રવેશનો અમધકાર રહેશે નહીં.

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
•
•

Candidates should bring envelope of 11x15 inch size. Write the following details on envelope with marker:
ઉમેદવારોએ 11 x 15 ઇંચની કદનું પરમબડીયું લાવવાનું રહેશ.ે ઉમેદવારોએ પરબીડડયા પર નીચે મુજબની મવગિો માકચર પેન વડે લખવાની રહેશે:
Name of Candidate:
(As per NEET-PG-2018 marksheet)
User ID:

Category:

General Merit No.:

University Merit No:

Category Merit No.:

University Category
Merit No.:

Mobile No.:

(1)

(2)

E-mail id:
Allotted Subject in Present Round:
Allotted Seat Category:
Allotted Institute in Present
Round:
1) Allotment Letter of ACPPGMEC
2) Tuition Fee Receipt
3) All MBBS marksheets
4) Original registration of respective State
Council/MCI/DCI
List of Document submitted:
(Please write Y/N in the box for
relevant documents)

5) 12 months internship completion certificate
6) Copy of NEET-PG-2018 Marksheet
7) Cast certificate SC/ST/SEBC
8) Non-creamy layer certificate
9)
10)
11)

•
•

FOR 1st ROUND, IT IS NOT COMPULSORY TO REPORT AT ADMITTED INSTITUTE AFTER PAYING
TUITION FEES AND SUBMITTING ORIGINAL DOCUMENTS AT HELP CENTER.
પ્રથમ રાઉન્ડ માટે, ટયુશન ફી ભયાચ બાદ અને હેલ્પ િેન્ટર ખાિે અિલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવ્યા બાદ એડમમશન મળેલ િંસ્થામાં ડરપોટીંગ કરવું
ફરમજયાિ નથી.

