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 IN 2NDROUND
•

Schedulefor 2nd Round [બીજા રાઉન્ડનો કાર્યક્રમ]:
Sr.
Details
No.
1
Display of Seat Allotment

Date and time

From
To
25/04/2019 at 11.00 am
29/04/2019
2
Online Payment of Fees
25/04/2019
at 1.00 pm
25/04/2019; 26/04/2019;
3
Payment of Fees at designated Axis Bank
& 29/04/2019 till 1.00 pm
25/04/2019; 26/04/2019; 27/04/2019;
4
Reporting at Help Center
& 29/04/2019 till 4.00 pm
Help Center working hours: 10.30 am to 3.30 pm (on working days only)

•

List of Help Centers for reporting for 2nd Round[બીજા રાઉન્ડમાટે રીપોટીંગ માટેનાહેલ્પસેન્ટરોનીર્ાદી]:
Sr.
Sr.
Institute Name
Institute Name
No.
No.
1
B J Medical College, Ahmedabad
9 Govt. Medical College, Surat
Gujarat Adani Institute of Medical Sciences,
2
C.U. Shah Medical College, Surendranagar
10
Bhuj
3
GMERS Medical College, Gandhinagar
11 M. P. Shah Govt. Medical College, Jamnagar
4
GMERS Medical College, Patan
12 P. D. U. Govt. Medical College, Rajkot
5
GMERS Medical College, Sola, Ahmedabad
13 Pramukh Swami Medical College, Karamsad
Smt. NHL Municipal Medical College,
6
GMERS Medical College, Valsad
14
Ahmedabad
Surat Municipal Institute of Medical
7
Govt. Medical College, Vadodara
15
Education and Research, Surat
8
Govt. Medical College, Bhavnagar

•

Candidate has to take prior appointment for the Document Submission at Help Center. Candidate,
himself/herself, can select the Date and Help Center for Document Submission at the time of
printing the Allotment Letter. [ઉમેદવારે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટે અગાઉથી અપોઈન્ટમેન્ટ લેવાની
રહેશ.ે ઉમેદવાર, પોતાની જાતે, એલોટમેન્ટ લેટરની પ્રપ્રન્ટ લેતી વખતે, અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટેની તારીખ અને હેલ્પ સેન્ટર પસંદ
કરી શકશે.]

•

Payment of tuition fees can be done by Online or by cash or by Demand Draft in favor of “ACPUGMEC”
payable at Gandhinagar at branches of Axis Bank approved by ACPUGMEC/ACPPGMEC, (List of Axis Bank
branches is available on admission committee’s website www.medadmgujarat.org) during banking hours
(Closed
on
banking
holidays).[ઉમેદવારે
કપ્રમટીદ્વારામંજૂરકરાર્ેલએપ્રસસસબેન્કનીશાખાઓમાં
(એપ્રસસસબેન્કનીશાખાઓનીર્ાદીપ્રવેશસપ્રમપ્રતનીવેબસાઇટ

www.medadmgujarat.org

પરઉપલબ્ધછે ) ટ્ર્ુશનફીડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

“ACPUGMEC”, payable at Gandhinagarદ્વારા અથવા રોકડ રકમ દ્વારા બેનન્કંગકલાકોદરપ્રમર્ાન (બેનન્કંગરજાઓપ્રસવાર્) અથવા
ઓનલાઈન બેનન્કંગ દ્વારા જમાકરવાનીરહેશે.]
•

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
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Quota (UQ)), there is no need to report the help center for confirmation of admission.[મહત્વપૂણ:ય ઉમેદવાર, જે
બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લે છે અથવા ભાગ લેતા નથી, તેવા ઉમેદવાર નો પ્રથમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ, કેટગ
ે રી બદલાવવાથી (એટલે કે ST / SC /
SEBC / EWS થી ઓપન કેટગ
ે રી અથવા PwDથી non-PwD બેઠક) અથવા સવોટા બદલાવવાથી (સ્ટેટસવોટા (GQ) થી ઇપ્રન્સ્ટટ્ર્ૂશનલ
સવોટા (UQ)), તે જ કોલેજ અને તે જ પ્રવષર્ માં અપગ્રેડ થાર્ છે , તેમને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે આ પ્રવેશ કન્ફમય કરાવવાની જરૂર નથી.]

A. THE CANDIDATE, WHOSE ALLOTMENT HAVE NOT BEEN UPGRADED [ઉમેદવારનું બીજા રાઉન્ડમાં
એલોટમેન્ટ અપગ્રેડ થર્ેલ નથી]:
•

The candidate, whose allotment have not been upgraded (no change in admitted subject; no change in
admitted college; and no change in admitted category) in second round, need not to report the help center.
[જે ઉમેદવારનું બીજા રાઉન્ડમાં એલોટમેન્ટ અપગ્રેડ (પ્રવેશ મેળવેલ પ્રવષર્માં , કોલેજમાં તેમજ કેટગ
ે રીમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થર્ેલ નથી)
થર્ેલ નથી, તેવા ઉમેદવારે બીજા રાઉન્ડ નું એડપ્રમશન કન્ફમય કરાવવા હેલ્પ સેન્ટર પર જવાનું રહેશે નપ્રહ.]

B. THE CANDIDATE, WHOSE ALLOTMENT HAVE BEEN UPGRADED [ઉમેદવારનું બીજા રાઉન્ડમાં એલોટમેન્ટ અપગ્રેડ
(પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાં ફેરફાર) થર્ેલ છે ]:
•

The candidate, whose allotment have been upgraded (change in admitted subject and/or change in
admitted college) in second round, have to report the help center for confirmation of admission of second
round. [જે ઉમેદવારનું બીજા રાઉન્ડમાં એલોટમેન્ટ અપગ્રેડ (પ્રવેશ મેળવેલ પ્રવષર્માં ફેરફાર અને / અથવા પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાં ફેરફાર)
થર્ેલ છે , તેવા ઉમેદવારે બીજા રાઉન્ડ નું એડપ્રમશન કન્ફમય કરાવવા હેલ્પ સેન્ટર પર જવાનું રહેશ.ે ]

•

Payment of tuition fees can be done by online payment gateway or cash or by Demand Draft in favor of
“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at branches of Axis Bank approved by ACPUGMEC/ACPPGMEC, (List
of Axis Bank branches is available on admission committee’s website www.medadmgujarat.org) during
banking hours (Closed on banking holidays). Fees will be adjusted according to payment of tuition fees for
admission of first round. Excess fees will be refunded at the end of whole admission process.[ઉમેદવારે
કપ્રમટીદ્વારામંજૂરકરાર્ેલએપ્રસસસબેન્કનીશાખાઓમાં

(એપ્રસસસબેન્કનીશાખાઓનીર્ાદીપ્રવેશસપ્રમપ્રતનીવેબસાઇટ

www.medadmgujarat.org પરઉપલબ્ધછે ) ટ્ર્ુશનફીઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે (વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ) અથવા રોકડ રકમ અથવા
ડીમાન્ડ

ડ્રાફ્ટ

“ACPUGMEC”,

payable

at

Gandhinagar

દ્વારા

બેનન્કંગકલાકોદરપ્રમર્ાન

(બેનન્કંગરજાઓપ્રસવાર્)

જમાકરવાનીરહેશે.પ્રથમ રાઉન્ડના એડપ્રમશન માટે ચૂકવેલ ટ્ર્ુશન ફી મુજબ ફી માં બદલાવ કરી આપવામાં આવશે. વધારાની ફી પ્રવેશ પ્રક્રક્રર્ા
પૂણય થર્ા બાદ પરત કરવામાં આવશે.]
•

For NRI Candidate:Students have to confirm the admission by reporting at Help Center. Candidate has to
collect the tuition fees paid at admitted college in 1st Round. Candidate has to pay prescribed tuition fees in
US Dollar or equivalent amount in any other foreign currency at admitted institute in 2nd round on or before
2nd May, 2019. ACPUGMEC will refund the deposit amount of Rs. 10.00 lakh after the completion of whole
admission process. [એન.આર.આઈ. ઉમેદવાર માટે:બીજા રાઉન્ડ નું એડપ્રમશન કન્ફમય કરાવવા ઉમેદવારે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોટીંગ
કરવાનું રહેશે. ઉમેદવારે પ્રથમ રાઉન્ડમાં મેળવેલ સંસ્થામાં ભરેલ ટ્ર્ુશન ફી પાછી લેવાની રહેશ.ે ત્ર્ારબાદ બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થા
ખાતે તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૯ પહેલાપ્રનર્ત કરેલ ફી અમેક્રરકન ડોલરમાં અથવા સમકક્ષ પ્રવદેશી ચલણમાં જમા કરાવવાની રહેશે. ક્રડપોઝીટ રૂપે
જમા કરાવેલ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ ની રકમ સમગ્ર પ્રવેશ કાર્યવાહી પૂણય થર્ા બાદ ક્રરફંડ તરીકે પરત આપવામાં આવશે.]

•

The candidate, who have paid tuition fees and submitted original documents for securing admission in first
round, have to submit only original admission order of first round of ACPPGMEC. For securing admission
of second round, the candidate must report to the same help center as reportedin the first
roundwith allotment letter of second round. For confirmation of admission, take admission order of second
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round from help center. [જે ઉમેદવારે પ્રથમ રાઉન્ડમાં એડપ્રમશન મેળવવા માટે ટ્ર્ૂશન ફી અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવ્ર્ા હશે,
તેવા ઉમેદવારે માત્ર ACPPGMECના પ્રથમ રાઉન્ડનો અસલ એડપ્રમશન ઓડયર જમા કરાવવાનો રહેશે. બીજા રાઉન્ડનો પ્રવેશ કન્ફમય કરાવવા
માટે, ઉમેદવારે પ્રથમ રાઉન્ડના હેલ્પ સેન્ટર પર જબીજા રાઉન્ડનો એલોટમેન્ટ લેટરલઈને રીપોટીંગ કરવાનું રહેશે અને બીજા રાઉન્ડનો
એડપ્રમશન ઑડયર લેવાનો રહેશ.ે ]

C. THE CANDIDATE, WHO HAVE BEEN ALLOTTED SEAT FOR FIRST TIME [ઉમેદવારને બીજા
રાઉન્ડમાં પ્રથમ વાર પ્રવેશ ફાળવેલ છે ]:
•

Payment of tuition fees can be done by online payment gateway or cash or by Demand Draft in favor of
“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at branches of Axis Bank approved by ACPUGMEC/ACPPGMEC, (List
of Axis Bank branches is available on admission committee’s website www.medadmgujarat.org) during
banking hours (Closed on banking holidays). [ઉમેદવારે કપ્રમટીદ્વારામંજૂરકરાર્ેલએપ્રસસસબેન્કનીશાખાઓમાં
(એપ્રસસસબેન્કનીશાખાઓનીર્ાદીપ્રવેશસપ્રમપ્રતનીવેબસાઇટ www.medadmgujarat.org પરઉપલબ્ધછે ) ટ્ર્ુશનફીઓનલાઈન પેમન્ે ટ
ગેટવે (વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ) અથવા રોકડ રકમ અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્વારા
બેનન્કંગકલાકોદરપ્રમર્ાન (બેનન્કંગરજાઓપ્રસવાર્) જમાકરવાનીરહેશે.]

•

For NRI Candidate:The candidate who has been allotted seat in NRI category, he/she has to pay Rs. 10.00
lakh (as Refundable Deposit) by online payment gateway or cash or Demand Draft in favor of “ACPUGMEC”
payable at Gandhinagar in the branches of Axis Bank approved by ACPUGMEC/ACPPGMEC. After that
students have to confirm the admission by submitting Original Documents Help Center. Then candidate has
to pay prescribed tuition fees in US Dollar or equivalent amount in any other foreign currency at admitted
institute on or before 2nd May, 2019. ACPUGMEC 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 પ્રવદ્યાથીએ રૂ.
૧૦.૦૦ લાખ (રીફંડેબલ ક્રડપોઝીટ રૂપે)ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે (વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ) અથવા રોકડ રકમ અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ
“ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્વારા પ્રવેશ મેળવ્ર્ા બાદ કપ્રમટી દ્વારા પ્રનર્ત કરેલ એપ્રસસસ બેંકનીશાખામાં ભરવાની
રહેશે. ત્ર્ારબાદ અપોઈન્ટમેન્ટ લીધેલ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઈન રીપોટીંગ અને ડૉસર્ુમેન્ટ જમા કરાવવાના રહેશ.ે ત્ર્ારબાદ પ્રવેશ મેળવેલ
સંસ્થા ખાતે તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૯ પહેલા પ્રનર્ત કરેલ ફી અમેક્રરકન ડોલરમાં અથવા સમકક્ષ પ્રવદેશી ચલણમાં જમા કરાવવાની રહેશ.ે ક્રડપોઝીટ
રૂપે જમા કરાવેલ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખ ની રકમ સમગ્ર પ્રવેશ કાર્યવાહી પૂણય થર્ા બાદ ક્રરફંડ તરીકે પરત આપવામાં આવશે.]

•

Those candidates who have been allotted seat, they have to submit their original documents as under [જે
ઉમેદવારોને પ્રવેશ ફાળવેલ છે , તેવા તમામ ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે.]:
1. Allotment Letter of ACPPGMEC[ACPPGMEC નો એલોટમેન્ટ લેટર]
2. Tuition Fee Receipt showing the paid one term (6 months) fees at Axis Bank[એપ્રસસસબેન્કમાંએકટમય (૬
મપ્રહનાની)ફીનીચુકવણીદશાયવતીટ્ર્ુશનફીરસીદ]
3. All MBBS marksheets[એમ.બી.બી.એસ. ના બધા વષયની માકયશીટ]
4. 12 months internship completion certificate (8 months internship completion certificate will not be
valid for confirmation of admission)[12મપ્રહનાનું ઇન્ટનયશીપ કમ્પલીશન સટીફીકેટ (8મપ્રહનાનું ઇન્ટનયશીપ કમ્પલીશન

સટીફીકેટ પ્રવેશની સુપ્રનપ્રચચતતા માટે માન્ર્ ગણાશે નહીં)]
5. Copy of NEET-PG-2019 Marksheet[NEET-PG-2019માકયશીટની નકલ]
6. Provisional Registration of State Medical Council / State Dental Council OR Medical/Dental Council of
India (In case of fresh candidates only who have just completed their internship)/Permanent
Registration of State Medical Council / State Dental Council OR Medical/Dental Council of India (In case
of old pass out candidates)[સ્ટેટ મેક્રડકલ કાઉપ્રન્સલ / સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉપ્રન્સલ અથવા મેક્રડકલ / ડેન્ટલ કાઉપ્રન્સલ ઓફ ઇપ્રન્ડર્ા નું
પ્રોપ્રવઝનલ રજીસ્રેશન (ઉમેદવારોની જે મની ઇન્ટનયશીપ હાલ જ પૂણય કરી છે ) / સ્ટેટ મેક્રડકલ કાઉપ્રન્સલ / સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉપ્રન્સલ અથવા
મેક્રડકલ / ડેન્ટલ કાઉપ્રન્સલ ઓફ ઇપ્રન્ડર્ા નું પરમેનન્ટ રજીસ્રેશન (જૂ ના પાસ થર્ેલ ઉમેદવારો)]
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7. Document showing place of birth& Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving Certificate/
Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્મ સ્થળ/ જન્મ તારીખ અને ભારતીર્ નાગક્રરકતાના પુરવાનું
પ્રમાણપત્ર (શાળાછોડ્ર્ાનુંપ્રમાણપત્ર/રાન્સફરસર્ટયક્રફકેટ/ પાસપોટય/ જન્મનું પ્રમાણપત્ર)]
8. For SEBC, ST and SC Category:Cast certificate issued by Competent Authorities of Gujarat State
only[એસ.ઈ.બી.સી.,એસ.ટી.અનેએસ.સી. કેટેગરીમાટે: જાપ્રતપ્રમાણપત્ર - ફસત ગુજરાતરાજર્ નાઅપ્રધકારીઓદ્વારાઆપેલ હોર્]
9. 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 [એસ.ઈ.બી.સી.કેટગ
ે રીમાટે: નોનક્રીમીલેર્રસર્ટયક્રફકેટફસત ગુજરાતરાજર્ નાઅપ્રધકારીઓદ્વારાઆપેલ પક્રરપ્રશષ્ટ '૪' ગુજરાતી/અંગ્રેજી માં તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે તે
પછીનું]
10. For EWS (Economically Weaker Sections) Category:EWS certificate issued by Competent Authorities of
Gujarat State only[EWS (આર્થયક રીતે નબળાવગો) કેટેગરીમાટે:EWS(આર્થયક રીતે નબળાવગો માટેના પાત્રતા ધરાવતા)
પ્રમાણપત્ર - ફસત ગુજરાતરાજર્ નાઅપ્રધકારીઓદ્વારાઆપેલ હોર્]
11. Copy of Passport - if Citizenship is Dual/ Foreign [પાસપોટયનીનકલ - જોનાગક્રરકતાડ્ર્ુઅલ / પ્રવદેશી હોર્ તો]
•

Failing to bring any original documents, the candidate will have no right of admission.[જે ઉમેદવાર
કોઈપણ અસલ પ્રમાણપત્રો લાવવામાંપ્રનષ્ફળ રહેશે, તેવા ઉમેદવારનેપ્રવેશનોઅપ્રધકાર રહેશન
ે હીં.]
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•

Candidates should bring envelope of 11x15 inch size. Write the following details on envelope with
marker[ઉમેદવારોએ 11 x 15 ઇંચનીકદનુંપરપ્રબડીર્ુંલાવવાનું રહેશ.ે ઉમેદવારોએપરબીક્રડર્ા પર નીચેમજ
ુ બની પ્રવગતોમાકયરપેન વડે
લખવાની રહેશે]:
Name of Candidate:
(As per NEET-PG-2019 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 2nd Round:
Allotted Seat Categoryin 2nd Round:
Allotted Institute in 2nd Round:
Allotted Subject in 1st Round:
Allotted Institute in 1st Round:
Allotted Seat Categoryin 1st Round:
1) Allotment Letter of ACPPGMEC
2) Tuition Fee Receipt
3) All MBBS marksheets
4) 12 months internship completion certificate
5) Copy of NEET-PG-2019 Marksheet
List of Document submitted:
(Please write Y/N in the box for
relevant documents)

6) Registration of Medical/ Dental Council
7) Proof of Place of Birth & Date of Birth & Indian Citizenship
8) Cast certificate
9) Non-creamy layer certificate
10) EWS certificate
11) Copy of Passport [if Citizenship is Dual/ Foreign]
12)

•

ALL CANDIDATES, WHO ARE ADMITTED IN FIRST AS WELL AS SECOND ROUND, ARE
ADVISED TO REPORT AT ADMITTED INSTITUTEAFTER COMPLETION OF 2nd
ROUND.[બીજો રાઉન્ડ સંપૂણય પત્ર્ા બાદ, પ્રથમ તેમજ બીજા રાઉન્ડમાં એડપ્રમશન લીધેલ તમામ ઉમેદવારે એડપ્રમશન લીધેલ
સંસ્થામાં રીપોટીંગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .]
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AUTHORITY LETTER FOR ORIGINAL DOCUMENTS SUBMISSION

Recent Passport
Size photograph
of Candidate

Recent Passport
Size photograph
of Authority holder

Respected sir,
Please it is to be mentioned that I _______________________________________________________________________________________,
my User ID ________________________________,General Merit No.: ______________________; NRI Merit No: _________________;
Category Merit No.: ____________________________; PWD Merit No.: _________________________; am not able to remain
present for original documents submission for confirmation of admission on date _____________________________ due to
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ .
I am here by giving my complete authority to my Mother / Father / Grandfather / Grandmother / Brother / Sister /
Guardian. I am completely abide of the decision made by him / her. I am completely responsible for the same and will
not claim further in future. Committee will not be responsible regarding this admission.
Yours faithfully,
Signature of Parents_______________________

Signature of candidate ______________________

Full Name of Parents:

Full Name of Candidate:

Relationship with the Candidate:
Signature of Authority Holder _________________________
Full Name of Authority Holder:
Address:
Phone No.
Mobile No.
Note: The person who brings this Authority Letter must bring his/her valid ID Proof of Driving License/Income Tax
Pan Card/ Passport/ Election Card/Aadhar Card [Original & Photo copy]
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