ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
INSTRUCTIONS FOR MOP-UP (OFFLINE) ROUND OF COUNSELING
(મોપ-અપ (રૂબરૂ મુલાકાત) રાઉન્ડ કાઉન્સેલલિંગ માટેની સૂચનાઓ)
1. All the candidates, who are included in the Merit-List of ACPPGMEC, are eligible to participate in the Mop-Up
round, irrespective of [ACPPGMEC ના મેરીટ-લલસ્ટમાિં સમાલિષ્ટ બધા જ ઉમેદિારો મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં ભાગ લેિા માટે લાયક છે , કે
જે મણે] –
(i)

Allotment/Non-allotment of admission in 1st / 2nd Round of ACPPGMEC [ACPPGMEC ના પ્રથમ/બીજા રાઉન્ડમાિં
પ્રિેશ ફળિાયેલ છે કે નલિ]

(ii) Payment/Non-payment of tuition fees in Axis Bank in 1st / 2nd Round of ACPPGMEC [ACPPGMEC ના
પ્રથમ/બીજા રાઉન્ડમાિં એક્સીસ બેંક માિં ટ્યુશન ફી જમા કરાિેલ છે કે નલિ]
(iii) Reporting/Non-reporting at Help-Center in 1st / 2nd Round of ACPPGMEC [ACPPGMEC ના પ્રથમ/બીજા
રાઉન્ડમાિં િેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોટીંગ કરેલ છે કે નલિ]
(iv) Reporting/Non-reporting at admitted Institute in 1st / 2nd Round of ACPPGMEC [ACPPGMEC ના પ્રથમ/બીજા
રાઉન્ડમાિં એડલમશન મળેલ સિંસ્થા ખાતે રીપોટીંગ કરેલ છે કે નલિ]
(v) Cancelled/Non-cancelled admission of 1st of ACPPGMEC [ACPPGMEC ના પ્રથમ રાઉન્ડનુિં એડલમશન રદ કરાિેલ છે કે
નલિ]
2. 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. [મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં ભાગ લેિા ઇચ્છતા િોય તેિા તમામ
ઉમેદિારોએ મોપ-અપ (રૂબરૂ મુલાકાત) રાઉન્ડ માિં ભાગ લેિા માટેની ઓનલાઈન સિંમલત (Consent) આપિાની ફરલજયાત રિેશ.ે ]
3. IMPORTANT INSTRUCTION FOR CANDIDATE INCLUDED IN MERIT-LIST WITH REVISED CUTOFF/ELIGIBILITY OF NEET-MDS-2019: There is no need to give Online Consent for participation in MopUp Round of Counseling for all the candidates, who are included in Merit-List with revised cut-off/eligibility
of NEET-MDS-2019. They all are eligible to participate in Mop-Up Round of Counseling after document
verification during Registration Process at Help-Center. [NEET-MDS-2019 ના Revised Cut-off / Eligibility
અન્િયે મેરીટ-લલસ્ટમાિં સમાિેલ ઉમેદિારો માટે અગત્યની સૂચના: NEET-MDS-2019 ના Revised Cut-off / Eligibility અન્િયે મેરીટલલસ્ટમાિં સમાિેલ ઉમેદિારોએ મોપ-અપ રાઉન્ડ માટે ઓનલાઈન કન્સેન્ટ (સિંમલત) આપિી જરૂરી નથી. તે બધા જ ઉમેદિારો િેલ્પ-સેન્ટર ખાતે
રજીસ્રેશન પ્રક્રિયા દરલમયાન ડૉક્યુમેન્ટ િેક્રરક્રફકેશન કરાવ્યા બાદ મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં ભાગ લેિા માટે લાયક છે .]
4. The candidate can take part in the mop-up round without cancelling his admission of the previous rounds.
[ઉમેદિાર પોતાનો િાલનો પ્રિેશ રદ કરાવ્યા િગર પણ મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં ભાગ લઈ શકશે.]
5. To participate in the mop-up round, the candidates have to log-in in the website
http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx using their User-ID and Password to give ONLINE CONSENT
from 27-04-2019 at 11:30 am to 01-05-2019 at 3.30 pm only. [મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં ભાગ લેિા માટે ઉમેદિારોએ પોતાના
User-ID અને Password ની મદદથી http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx િેબસાઈટમાિં તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૯,
સિારે ૧૧:૩૦ િાગ્યા થી તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૯ બપોરે ૩:૩૦ િાગ્યા સુધીમાિં Log-in થઇ, મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં ભાગ લેિા માટેની ઓનલાઈન
સિંમલત (Consent) આપિાની રિેશે.]
6. The student, who has not given online consent during stipulated time, will not be allowed to participate in
the mop-up round in any circumstances. [ઉપરોક્ત સમયમયાાદામાિં સિંમલત આપનાર ઉમેદિારો જ મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં પ્રક્રિયાની
ભાગ લઇ શકશે.]
7. After giving consent students have to take printout of “Consent” available in “Registration Details”, which
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shows the date and time of consent given by him/her. [સિંમલત આપ્યા પછી “Registration Details” માિં ઉપલબ્ધ
“Consent” નો લપ્રન્ટ આઉટ લેિો પડશે, જે તેના દ્િારા આપિામાિં આિેલી સિંમલતની તારીખ અને સમય દશાાિે છે .]
8. 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. [ઉમેદિારે એ પોતાના મેરીટ નિંબર પ્રમાણે અને રૂબરૂ પ્રિેશ કાયાિમમાિં દશાાિેલ સમય પ્રમાણે “ઓક્રડટોક્રરયમ, જી.એમ.ઈ.આર.એસ.
મેક્રડકલ કોલેજ, ગાિંધીનગર” ખાતે સિંમલત આપ્યા બાબતના પત્ર (Consent Letter) ની લપ્રન્ટ આઉટ સાથે રૂબરૂ િાજર થિાનુિં રિેશ.ે ]
9. All the candidates are instructed to see the number of vacant seats available for Mop up round and closure of
second round. The admission committee shall allot the seats as per available vacancy and also vacancy arise
due to cascading effect of that particular seats. [તમામ ઉમેદિારને મોપ-અપ રાઉન્ડ માટેની ખાલી બેઠકો અને બીજા રાઉન્ડનુિં
ક્લોઝર જોિાની સલાિ આપિામાિં આિે છે . પ્રિેશ સલમલત ઉપલબ્ધ ખાલી બેઠકો અથિા ઉચ્ચ મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારને પ્રિેશ મળતા તેમના
દ્િારા ખાલી પડતી આનુિંશાલન્ગક બેઠકો પર પ્રિેશની ફાળિણી કરશે.]
10. The candidates will be called as per the merit rank and will be allotted the admission on vacant seats as well
as vacancy arises due to up gradation of seats during counseling. During mop-up round of counseling,
candidate will be offered seat as per the previous closure, vacancy and merit rank. If he 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. If the candidate wants to cancel his/her admission of previous round, he/she can cancel it at
the time of his/her mop-up round of counseling. Tuition fees will be refunded at the end of whole admission
process. [મોપ-અપ રાઉન્ડમાિં મેરીટ પ્રમાણે ઉમેદિારને બોલાિિામાિં આિશે. રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગ દરલમયાન ઉમેદિાર જે તે સમયે ઉપલબ્ધ
ખાલી બેઠકોમાિંથી પોતાની બેઠક પસિંદ કરી શકાશે. પોતાની પસિંદગીની બેઠક ઉપલબ્ધ ના િોય તો પોતાના પ્રિેશ અિંગન
ે ી અસિંમલત દશાાિી શકે
છે અને આિા ઉમેદિારનો અગાઉનો પ્રિેશ કાયમ રિેશ.ે જો ઉમેદિાર પાછલા રાઉન્ડનો તેમનો રદ કરિા ઇચ્છે છે , તો તે મોપ-અપ રાઉન્ડના
કાઉન્સેલલિંગના તેના સમયે પ્રિેશને રદ કરી શકે છે . ટ્યુશન ફી સિંપણ
ૂ ા પ્રિેશ પ્રક્રિયાના અિંતમાિં પરત કરિામાિં આિશે.]
11. Authority Letter or Proxy will NOT be allowed for taking admission in mop-up round of counseling. [ઓથોક્રરટી
લેટર અથિા અિેજીને મોપ અપ રાઉન્ડમાિં એડલમશન લેિા માટે માન્ય ગણિામાિં આિશે નિીં.]
12. The candidate, who have cancelled his/her admission of previous rounds or coming for fresh admission, are
required to bring following original documents at the time of counseling. [ઉમેદિારે, જે અગાઉના રાઉન્ડમાિં પ્રિેશનો રદ
કરાિેલ છે અથિા નિા પ્રિેશ માટે આિે છે , નીચે મુજબના અસલ પ્રમાણપત્રો કાઉન્સેલલિંગ ના સમયે લાિિાના રિેશે.]
a) All MBBS marksheets [એમ.બી.બી.એસ. ના બધા િર્ાની માકાશીટ]
b) 12 months internship completion certificate (8 months internship completion certificate will not be
valid for confirmation of admission) [12 મલિનાનુિં ઇન્ટનાશીપ કમ્પલીશન સટીફીકેટ (8 મલિનાનુિં ઇન્ટનાશીપ કમ્પલીશન

સટીફીકેટ પ્રિેશની સુલનલચચતતા માટે માન્ય ગણાશે નિીં)]
c) Copy of NEET-PG-2019 Marksheet [NEET-PG-2019 માકાશીટની નકલ]
d) 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 કાઉલન્સલ / સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉલન્સલ અથિા મેક્રડકલ / ડેન્ટલ કાઉલન્સલ ઓફ ઇલન્ડયા નુિં
પ્રોલિઝનલ રજીસ્રેશન (ઉમેદિારોની જે મની ઇન્ટનાશીપ િાલ જ પૂણા કરી છે ) / સ્ટેટ મેક્રડકલ કાઉલન્સલ / સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉલન્સલ અથિા
મેક્રડકલ / ડેન્ટલ કાઉલન્સલ ઓફ ઇલન્ડયા નુિં પરમેનન્ટ રજીસ્રેશન (જૂ ના પાસ થયેલ ઉમેદિારો)]
e) Document showing place of birth& Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving Certificate/
Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્મ સ્થળ/ જન્મ તારીખ અને ભારતીય નાગક્રરકતાના પુરાિાનુિં
પ્રમાણપત્ર (શાળા છોડ્યાનુિં પ્રમાણપત્ર/ રાન્સફર સર્ટાક્રફકેટ/ પાસપૉટા/ જન્મનુિં પ્રમાણપત્ર)]
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f) For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Competent Authorities of Gujarat State only
[એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટગ
ે રી માટે: જાલત પ્રમાણપત્ર - ફક્ત ગુજરાત રાજ્ય ના સક્ષમ અલધકારીઓ દ્િારા આપેલ િોય]
g) 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. કેટેગરી માટે: નોનિીમીલેયર સર્ટાક્રફકેટ ફક્ત ગુજરાત રાજ્ય ના સક્ષમ અલધકારીઓ દ્િારા આપેલ પક્રરલશષ્ટ '૪' ગુજરાતી/અિંગ્રેજી માિં તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬
કે તે પછીનુિં]
h) For EWS (Economically Weaker Sections) Category: EWS certificate issued by Competent Authorities of
Gujarat State only [EWS (આર્થાક રીતે નબળા િગો) કેટગ
ે રી માટે: EWS (આર્થાક રીતે નબળા િગો માટેના પાત્રતા ધરાિતા)
પ્રમાણપત્ર - ફક્ત ગુજરાત રાજ્ય ના સક્ષમ અલધકારીઓ દ્િારા આપેલ િોય]
i) Copy of Passport - if Citizenship is Dual/ Foreign [પાસપૉટા ની નકલ – જો નાગક્રરક્તા ડ્યુઅલ / લિદેશી િોય તો]
13. The candidate, who have taken admission in previous round of ACPPGMEC, have to bring original admission
order of ACPPGMEC and receipt of paid tuition fees. [ઉમેદિાર, જે મણે ACPPGMEC ના અગાઉના રાઉન્ડમાિં એડલમશન મેળવ્યુિં
છે , ACPPGMEC નો અસલ એડલમશન ઓડાર અને ટ્યૂશન ફી ભયાાની રસીદ લાિિાના રિેશે.]
14. The candidate, without original documents and prescribed fees, will not be granted admission under
any circumstances. [અસલ પ્રમાણપત્રો અને લનયત ફી િગર ઉમેદિારને કોઈપણ સિંજોગોમાિં પ્રિેશ આપિામાિં આિશે નિીં.]
15. The candidate has to pay tuition fees / difference in tuition fees of one term (six months) by cash / Demand
Draft in favor of “ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at bank facility provided by Admission Committee,
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 પ્રિેશ પ્રક્રિયા દરલમયાન પ્રિેશ
કાયમ કરાિિા એક સત્ર (છ મલિના) ની ટ્યુશન ફી / તેનો તફાિત ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્િારા અથિા
રોકડ રકમ દ્િારા પ્રિેશ સલમલત ખાતે કરાયેલી વ્યિસ્થામાિં ભરિાની રિેશે. જો ઉમેદિારે અગાઉના રાઉન્ડમાિં એડલમશન માટે ટ્યૂશન ફી ભરી િશે
તો તેના આધારે ફી માિં બદલાિ કરી આપિામાિં આિશે. િધારાની ફી સિંપૂણા પ્રિેશ પ્રક્રિયાના અિંતમાિં પરત કરિામાિં આિશે. ]
16. The candidates are advised to come with specific arrangement of money to pay tuition fees at the time of
counseling. The tuition fees of Govt. colleges are minimal, which can be paid by cash/DD, while maximum fee
is Rs. 25,00,000 (25 lakh) (for one term) for the Management Quota seat of MD-Radiology at Pramukhswami
Medical College, Karamsad. So, candidate can come with Demand Drafts of Rs. 1,00,000/ 2,00,000/ 3,00,000/
5,00,000/ 10,00,000 based on your choice of subject and college to secure admission in self-financed colleges.
[ઉમેદિારોને સલાિ આપિામાિં આિે છે કે તેઓ કાઉન્સેલલિંગના સમયે ટ્યુશન ફી ચૂકિિા નાણાિંની ચોક્કસ વ્યિસ્થા સાથે આિે. દા.ત. સરકારી
કોલેજોની ટ્યુશન ફી ઘણી ઓછી છે જે રોકડ રકમ અથિા ક્રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્િારા જમા કરાિી શકાશે જ્યારે મિત્તમ ફી પ્રમુખસ્િાલમ મેક્રડકલ
કોલેજ, કરમસદ ની મેનજ
ે મેન્ટ ક્િોટાની એમ.ડી.-રેડીઓલોજી ની છે જે રૂ. 25,00,000 (25 લાખ) (એક સત્રની) છે . તેથી ઉમેદિાર રૂ.
1,00,000/ 2,00,000/ 3,00,000/ 5,00,000/ 10,00,000 ના ક્રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્િારા ઉમેદિાર પોતાની પસિંદગીનો લિર્ય અને સેલ્ફફાઈનાન્સ્ડ કોલેજમાિં પ્રિેશ કન્ફમા કરી શકે.]
17. The candidate, who will remain absent at the day and time of counseling allotted to them, will have
no right for admission. [જે ઉમેદિાર તેને ફાળિેલ કાઉન્સેલલિંગના ક્રદિસે અને સમયે ગેરિાજર રિેશે, તેને પ્રિેશ માટે કોઈ અલધકાર િશે
નિીં.]
18. The detailed schedule of Mop-Up round (with date, time and merit no.) will be displayed on the
websites (www.medadmgujarat.org) on 02-05-2019 at 6:00 pm. [મોપ-અપ રાઉન્ડ માટેનો લિગતિાર કાયાિમ (તારીખ,
સમય અને મેક્રરટ નિંબર સાથે) િેબસાઇટ (www.medadmgujarat.org) પર તા. ૦૨-૦૫-૨૦૧૯ ના રોજ સાિંજે ૬:૦૦ િાગ્યે મૂકિામાિં
આિશે.]
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19. Candidates should bring envelope of 11x15 inch size. Write the following details on envelope with marker
pen: [ઉમેદિારોએ 11 x 15 ઇંચની કદનુિં પરલબડીયુિં લાિિાનુિં રિેશે. ઉમેદિારોએ પરબીક્રડયા પર નીચે મુજબની લિગતો માકાર પેન િડે લખિાની
રિેશે:]
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.:

(2)

(1)

E-mail id:
1) All MBBS marksheets
2) 12 months internship completion certificate
3) Copy of NEET-PG-2019 Marksheet

List of Document submitted:
(Please write Y/N in the box for
relevant documents)

4) Provisional/Permeant Registration of State Medical
Council / State Dental Council OR Medical/Dental Council
of India
5) Document showing place of birth& Date of Birth & Indian
Citizenship
6) Cast certificate
7) Non-creamy layer certificate
8) EWS certificate
9) Copy of Passport [if Citizenship is Dual/ Foreign]
10)
11)
12)

Page 4 of 4

