ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
Instructions for Mop-Up (Offline) Round of Counseling
(FOR MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BNAY ONLY)
[ભો-અ (રૂફરૂ ભુરાકાત) યાઉન્ડ કાઉન્સેલરગ ભાટેની સૂચનાઓ
(ભાત્ર MBBS, BDS, BAMS, BHMS, અને BNAYભાટે)]


All the candidates, who are included in the Merit-List of ACPUGMEC, are eligible to participate in
the Mop-Up (Offline) Round of Counseling (FOR MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BNAY ONLY),
irrespective of [ACPUGMEC ના ભેયીટ-લરસ્ટભાાં સભાલલષ્ટ ફધા જ ઉભેદલાયો ભો-અ (રૂફરૂ ભુરાકાત) યાઉન્ડ (ભાત્ર
MBBS, BDS, BAMS, BHMS, અને BNAY ભાટે)ભાાં બાગ રેલા ભાટે રામક છે , કે જે ભણે] –
(i) Allotment/Non-allotment of admission in 1st / 2nd Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના
પ્રથભ/ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ પલામેર છે કે નલિ]
(ii) Payment/Non-payment of tuition fees in Axis Bank in 1st / 2nd Round
ACPUGMEC[ACPUGMEC ના પ્રથભ/ફીજા યાઉન્ડભાાં એક્સીસ ફેંક ભાાં ટ્મુળન પી જભા કયાલેર છે કે નલિ]

of

(iii) Reporting/Non-reporting at Help-Center in 1st / 2nd Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના
પ્રથભ/ફીજા યાઉન્ડભાાં િેલ્ સેન્ટય ખાતે યીોટીંગ કયેર છે કે નલિ]
(iv) Reporting/Non-reporting at admitted Institute in 1st / 2nd Round of ACPUGMEC [ACPUGMEC
ના પ્રથભ/ફીજા યાઉન્ડભાાં એડલભળન ભેર સાંસ્થા ખાતે યીોટીંગ કયેર છે કે નલિ]
(v) Cancelled/Non-cancelled admission of 1st of ACPUGMEC [ACPUGMEC ના પ્રથભયાઉન્ડનુાં એડલભળન યદ
કયાલેર છે કે નલિ]


It is mandatory for all the candidates, who want to participate in the mop-up (offline)
round, to give ONLINE CONSENT for participation in the mop-up round. [ભો-અ યાઉન્ડભાાં બાગ
રેલા ઇચ્છતા િોમ તેલા તભાભ ઉભેદલાયોએ ભો-અ (રૂફરૂ ભુરાકાત) યાઉન્ડ ભાાં બાગ રેલા ભાટેની ઓનરાઈન સાંભલત
(Consent) આલાની પયલજમાત યિેળે.]



The candidate can take part in the mop-up round without cancelling his admission of the previous
rounds.[ઉભેદલાય ોતાનો િારનો પ્રલેળ યદ કયાવ્મા લગય ણ ભો-અ યાઉન્ડભાાં બાગ રઈ ળકળે. ]



To participate in the mop-up round, the candidates have to log-in in the website
http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx using their User-ID and Password to give ONLINE
CONSENTtill 01-08-2019 upto 5.00pm only.[ભો-અ યાઉન્ડભાાં બાગ રેલા ભાટે ઉભેદલાયોએોતાના User-ID
અને Password ની ભદદથી http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx લેફસાઈટભાાંતા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૯,
ફોયે ૫:૦૦ સુધીભાાંLog-in થઇ, ભો-અ યાઉન્ડભાાં બાગ રેલા ભાટેની ઓનરાઈનસાંભલત (Consent)આલાની યિેળે.]



Those studentsonly, who have given online consent during stipulated time, will be allowed to
participate in the mop-up round.[ઉયોક્ત સભમભમાાદાભાાં સાંભલત આનાય ઉભેદલાયો જ ભો-અ યાઉન્ડની પ્રક્રિમાભાાં
બાગ રઇ ળકળે.]



After giving consent students have to take printout of “Consent” available in “Registration Details”,
which shows the date and time of consent given by him/her.[સાંભલત આપ્મા છી “Registration Details”
ભાાં ઉરબ્ધ “Consent” નો લપ્રન્ટ આઉટ રેલો ડળે, જે તેના દ્લાયા આલાભાાં આલેરી સાંભલતની તાયીખ અને સભમ દળાાલે છે . ]
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Candidate has to remain present as per the merit rank on allotted date and time at “Auditorium,
GMERS Medical College, Gandhinagar”. Students are instructed to bring copy of online consent
at the time of offline counseling.[ઉભેદલાયે એ ોતાના ભેયીટ પ્રભાણે અને રૂફરૂ પ્રલેળ કામાિભ પ્રભાણે “ઓક્રડટોક્રયમભ,
જી.એભ.ઈ.આય.એસ. ભેક્રડકર કોરેજ, ગાાંધીનગય” ખાતે સાંભલત આપ્મા ફાફતના ત્ર (Consent Letter) ની લપ્રન્ટ આઉટ સાથે
રૂફરૂ િાજય થલાનુાં યિેળે.]



All the candidates are instructed to see the vacancy status available for Mop up round and closure
of second round. The admission committee shall allot the seats as on available vacancy and also
vacancy arise due to cascading effect of that particular seats.[તભાભ ઉભેદલાયને ભો-અ યાઉન્ડ ભાટેની ખારી
ફેઠકો અને ફીજા યાઉન્ડનુાંક્રોઝયજોલાની સરાિ આલાભાાં આલે છે . પ્રલેળ સલભલત ઉરબ્ધ ખારી ફેઠકો અથલા ઉચ્ચ ભેયીટ
ધયાલતા ઉભેદલાયને પ્રલેળ ભતા તેભના દ્લાયા ખારી ડતી આનુાંળાલન્ગક ફેઠકો ય પ્રલેળની પાલણી કયળે. ]



The candidateswillbecalled as per the merit rank and willbeallotted the admission on vacant seats
aswell as vacancy arises due to upgradation of seats during counseling.During mop-up round of
counseling, candidatewill be offered seat as per the previous closure, vacancy and merit rank.Ifhe
is not willing to take admission in the offered seat, he can refuse the admission. In such case
his/her previous admission will remain as it is.[ભો-અ યાઉન્ડભાાંભેયીટ પ્રભાણે ઉભેદલાયને ફોરાલલાભાાં આલળે.
રૂફરૂ કાઉન્સેલરગ દયલભમાન ઉભેદલાય જે તે સભમે ઉરબ્ધ ખારી ફેઠકોભાાંથી ોતાની ફેઠક સાંદ કયી ળકાળે. ોતાની સાંદગીની
ફેઠક ઉરબ્ધ ના િોમ તો ોતાના પ્રલેળ અાંગેની અસાંભલત દળાાલી ળકે છે અને આલા ઉભેદલાયનો અગાઉનો પ્રલેળ કામભ યિેળે. ]



Authority Letter or Proxy will NOT be allowed for taking admission in mop-up round of
counseling.[ઓથોક્રયટી રેટય અથલા અલેજીનેભો અ યાઉન્ડભાાં એડલભળન રેલા ભાટે ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નિીં
.]



The candidate, who have cancelled his/her admission of previous rounds coming for fresh
admission, are required to bring following original documents at the time of counseling.[ઉભેદલાયે,
જે અગાઉના યાઉન્ડભાાં પ્રલેળનો યદ કયાલેર છે અથલા નલા પ્રલેળ ભાટે આલે છે , નીચે ભુજફના અસર પ્રભાણત્રો કાઉન્સેલરગ ના
સભમે રાલલાના યિેળ.ે ]
1. PrintCopy of NEET-UG-2019 Marksheet[NEET-UG-2019ભાકાળીટની લપ્રન્ટ]
2. Std. 12th Marksheet [ધો. ૧૨ ની ભાકાળીટ]
3. Document showing place of birth& Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving
Certificate/ Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate)[જન્ભ સ્થ/ જન્ભ તાયીખ અને બાયતીમ
નાગક્રયકતાના ુયાલાનુાં પ્રભાણત્ર (ળાાછોડ્માનુાંપ્રભાણત્ર/ટ્રાન્સપયસર્ટટક્રપકેટ/ ાસૉટા/ જન્ભનુાં પ્રભાણત્ર)]
4. Domicile Certificate (with signature and stamp of Authority) issued by Competent Authorities
(Mamlatdar/ Executive Magistrate/ Commissioner of Police) of Gujarat State only [ પક્ત
ગુજયાતયાજ્મ નાઅલધકાયીઓ (ભાભરતદાય / એક્ઝીક્મુટીલ ભેલજસ્ટ્રેટ/ ોરીસ કલભળનય)દ્લાયાઆેર ડોલભસાઈર સર્ટટક્રપકેટ
(અલધકાયીના સિી અને લસક્કા લાુાં)]
5. For SEBC, ST and SC Category:Caste certificate issued by Competent Authorities of Gujarat
State only [ એસ.ઈ.ફી.સી., એસ.ટી.અનેએસ.સી. કેટેગયીભાટે :પક્ત ગુજયાતયાજ્મ નાઅલધકાયીઓદ્લાયાઆેર
જાલતપ્રભાણત્ર]
6. For SEBC Category:Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued by
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Competent
Authorities
of
Gujarat
State
only
dated
on
or
after
01/04/2017[એસ.ઈ.ફી.સી.કેટેગયીભાટે: નોન-િીભીરેમયસર્ટટક્રપકેટ પક્ત ગુજયાતયાજ્મ નાઅલધકાયીઓદ્લાયાઆેર
ક્રયલળષ્ટ '૪' ગુજયાતી/અાંગ્રેજી ભાાં તાયીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ કે તે છીનુ]ાં
7. For EWS (Economically Weaker Sections) Category: EWS certificate issued by Competent
Authorities of Gujarat State only [EWS (આર્થથક યીતે નફાલગો) કેટેગયીભાટે:EWS (આર્થથક યીતે નફાલગો
ભાટેના ાત્રતા ધયાલતા) પ્રભાણત્ર - પક્ત ગુજયાતયાજ્મ નાસક્ષભ અલધકાયીઓદ્લાયાઆેર િોમ]
8. Copy of Passport (if Citizenship is Dual)[ાસોટાનીનકર (જોનાગક્રયક્તાડ્મુઅર િોમ તો)]


The candidate, who have taken admission in previous round of ACPUGMEC, have to bring original
admission order of ACPUGMECand receipt of paid tuition fees.[ઉભેદલાય, જે ભણે ACPUGMECના અગાઉના
યાઉન્ડભાાં એડલભળન ભેવ્મુાં છે , ACPUGMECનો અસર એડલભળન ઓડાય અને ટ્મૂળન પી બમાાની યસીદ રાલલાના યિેળે. ]



The candidate, without original documents and prescribed fees, will not be granted
admission under any circumstances. [અસર પ્રભાણત્રો અને લનમત પી લગય ઉભેદલાયને કોઈણ સાંજોગોભાાં પ્રલેળ
આલાભાાં આલળે નિીં.]



The candidate has to pay tuition fees of one term (six months) by cash or Demand Draft in favor of
“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at bank facility provided by ACPUGMEC, immediately. If
candidate has paid tuition fees for admission for previous rounds, fees will be adjusted according
to it. Excess fees will be refunded at the end of whole admission process.[આ પ્રલેળ પ્રક્રિમા દયલભમાન પ્રલેળ
કામભ કયાલલા એક સત્ર (છ ભલિના) ની ટ્મુળન પી તાત્કાલરક ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar
દ્લાયા અથલા યોકડ યકભ દ્લાયા પ્રલેળ સલભલત ખાતે કયામેરી વ્મલસ્થાભાાં બયલાની યિેળે. જો ઉભેદલાયે અગાઉના યાઉન્ડભાાં
એડલભળન ભાટે ટ્મૂળન પી બયી િળે તો તેના આધાયે પી ભાાં ફદરાલ કયી આલાભાાં આલળે. લધાયાની પી સાંૂણા પ્રલેળ પ્રક્રિમાના
અાંતભાાં યત કયલાભાાં આલળે. ]



The candidates are advised to come with specific arrangement of money to pay tuition fees at the
time of counseling. E.g. The maximum fee is Rs. 8,80,000 (8.80 lakh) (for one term – Six months)
for the Management Quota seat of MBBS at Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj. So,
candidate can come with Demand Drafts of Rs. 1,00,000/2,00,000/3,00,000/5,00,000 based on
your choice of college to secure admission in self-financed colleges.[ઉભેદલાયોને સરાિ આલાભાાં આલે છે કે
તેઓ કાઉન્સેલરગના સભમે ટ્મુળન પી ચૂકલલા નાણાાંની ચોક્કસ વ્મલસ્થા સાથે આલે. દા .ત. ભિત્તભ પી અદાણી ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ
ભેક્રડકર સામન્સીસ, બુજ ની MBBS ની ભેનેજભેન્ટ ક્લોટાની છે જે રૂ.8,80,000 (8.80 રાખ) (એક સત્ર – ૬ ભલિના –ની) છે .
તેથી ઉભેદલાય રૂ. 1,00,000/2,00,000/3,00,000/5,00,000ના ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્લાયા ઉભેદલાય ોતાની સાંદગીનીસેલ્પપાઈનાન્સ્ડ કોરેજભાાં પ્રલેળ કામભ કયી ળકે. ]



For NRI Candidate:The candidate who has been allotted seat in NRI category, he/she has to pay
Rs. 5.00 lakh (as Refundable Deposit)by cash or Demand Draft in favor of “ACPUGMEC” payable at
Gandhinagarat bank facility provided by ACPUGMEC, immediately. If candidate has paid tuition
fees for admission for previous rounds, fees will be adjusted according to it. Then candidate has to
pay prescribed tuition fees in US Dollar or equivalent amount in any other foreign currency at
admitted institute. ACPUGMEC will refund the deposit amount of Rs. 5.00 lakh after the completion
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of whole admission process. [એન.આય.આઈ. ઉભેદલાય ભાટે: એન.આય.આઈ. ફેઠક ય પ્રલેળ ભેલેર લલદ્યાથીએ રૂ.
૫.૦૦ રાખ (યીપાંડેફર ક્રડોઝીટ રૂે)યોકડ યકભ અથલા ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્લાયા
પ્રલેળ સલભલત ખાતે કયામેરી વ્મલસ્થાભાાં બયલાની યિેળે. જો ઉભેદલાયે અગાઉના યાઉન્ડભાાં એડલભળન ભાટે ટ્મૂળન પી બયી િળે તો
તેના આધાયે પી ભાાં ફદરાલ કયી આલાભાાં આલળે. ત્માયફાદ પ્રલેળ ભેલેર સાંસ્થા ખાતે લનમત કયેર પી અભેક્રયકન ડોરયભાાં અથલા
સભકક્ષ લલદેળી ચરણભાાં જભા કયાલલાની યિેળે. ક્રડોઝીટ રૂે જભા કયાલેર રૂ. ૫.૦૦ રાખ ની યકભ સભગ્ર પ્રલેળ કામાલાિી ૂણા
થમા ફાદ ક્રયપાંડ તયીકે યત આલાભાાં આલળે.]


The candidate, who will remain absent at the day and time of counseling allotted to them,
will have no right for admission. [જે ઉભેદલાય તેને પાલેર કાઉન્સેલરગનાક્રદલસે અને સભમે ગેયિાજય યિેળ, ે તેને
પ્રલેળ ભાટે કોઈ અલધકાય િળે નિીં.]



According to Merit Closure Rule of UG Admission Rules, in Mop up round, the candidate will
not be offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment
process during Previous rounds. [મુજી ના ભેયીટ ક્રોઝય લનમભ ભજુ ફ, ઉભેદલાયને અગાઉ ના યાઉન્ડ ની પાલણી
પ્રક્રિમાભાાં તેભના ભેયીટ અનુસાય ઉરબ્ધ ફેઠકો ય પ્રલેળ આલાભાાં આલળે નિી.]
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ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat


Candidates should bring envelope of 11 X 15 inch size.Write the following details on envelope with
marker:[ઉભેદલાયોએ 11 x 15 ઇંચની કદનુાં યલફડીમુાંરાલલાનુાં યિેળે. ઉભેદલાયોએ યફીક્રડમા ય નીચે ભુજફની લલગતો ભાકાય
ેન લડે રખલાની યિેળ:ે ]
Name of Candidate:
(As per NEET-UG-2019
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:
1) Print Copy of NEET-UG-2019 Marksheet
2) Std. 12th Marksheet
3) Proof of Place of Birth & Date of Birth & Indian
Citizenship
List of Document submitted:
(Please write Y/N in the box for
relevant documents)

4) Domicile Certificate of Gujarat State
5) Caste certificate
6) Non-creamy layer certificate
7) EWS certificate
8) Copy of Passport [if Citizenship is Dual/ Foreign]
9)
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