ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
Frequently Asked Questions (FAQs) for ACPUGMEC
[ACPUGMEC વિષે િારંિાર પૂછાતા પ્રશ્નો]
ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્િારા ધોરણ ૧૨ (૧૦+૨) વિજ્ઞાન પ્રિાહ પછીના મેરિકલ અને
પેરામેરિકલ અભ્યાસક્રમો માટે “Admission Committee for Professional Undergraduate Medical
Education Courses (ACPUGMEC)”ના નામે એિવમશન કવમટી ની રચના કરેલ છે .
1. ઉપરોક્ત એિવમશન કવમટી નીચે દશાાિલ
ે અભ્યાસક્રમો માટે પ્રિેશ પ્રરક્રયા હાથ ધરશે.
➢ MBBS: Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
➢ BDS: Bachelor of Dental Surgery
➢ BHMS: Bachelors of Homeopathic Medicine and Surgery
➢ BAMS: Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery
➢ BNYS: Bachelor of Naturopathy and Yogic Science
2. ધોરણ ૧૨ પછીના અભ્યાસક્રમો કરિા માટેની જાણકારી આપશો.
➢ (અ) જે ઉમેદિારે ધોરણ ૧૨(૧૦+૨) વિજ્ઞાન પ્રિાહ [ગ્રુપ-બી, ગ્રુપ-એબી વિજ્ઞાન પ્રિાહમાં રસાયણશાસ્ત્ર
(Chemistry), ભોવતકશાસ્ત્ર (Physics), અને જીિવિજ્ઞાન (Biology) વિષયના ગ્રુપ] હોય તે ઉમેદિાર MBBS,
BDS, BHMS, BAMS, અને BNYS નાં પ્રિેશ માટે ફોમા ભરી શકે છે .
3. ઉપર જણાવ્યા મુજબના કોષામાં પ્રિેશ માટેની પ્રરક્રયા શુ છે ?
➢ સમગ્ર પ્રિેશ પ્રરક્રયા ઓનલાઈન પદ્ધવતથી હાથ ધરિામાં આિે છે . PIN વિતરણ માન્ય Axis બેંક ની શાખાઓ માં થી
રૂ.૨૦૦/- ચૂકિિાથી મેળિી શકાય છે અથિા તો ઓનલાઈન કવમટીની િેબસાઈટ પરથી ખરીદી શકાય. પીન વિતરણની
તારીખ, િોક્યુમેન્ટની ચકાસણી માટેના હેલ્પ સેન્ટરો, ચોઈસ ભરિા માટેની તારીખો િગેરેની માવહતી
www.medadmgujrat.org િેબસાઈટ પર તેમજ અગ્રણી સમાચાર પરોમાં જાહેરાત આપિામાં આિે છે .
4. મેરીટ કઈ રીતે બનાિિામાં આિે છે ?
➢ NEET-UG-2019 માં ક્િૉવલફાય થયેલ વિદ્યાથીઓના All India Rank ને આધારે મેરીટ વલસ્ત્ટ બનાિિામાં
આિશે.
5. જો પ્રથમ પ્રિેશ રાઉન્િની પ્રરક્રયા ચુકી જિાય તો શુ કરિું?
➢ આપે ઓનલાઇન રજીસ્ત્રેશન કરાિેલ હોય અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઓરીજીનલ િોક્યુમેન્ટ ની ચકાસણી કરાિેલ હોય
અને મેરીટ લીસ્ત્ટમાં આપનો સમાિેશ થયેલ હોય અને જો પ્રથમ ઓનલાઈન ચોઈસ ભરિાની પ્રરક્રયા ચુકી જિાય તો,
રરશફલલંગ િખતે ફરી બીજી ઓનલાઈન ચોઈસ ભરિાની પ્રરક્રયા માં ભાગ લઇ શકો છો પરંતુ પ્રથમ ઓનલાઈન ચોઈસ
દરમ્યાન તમારા મેરીટ ક્રમ િખતે જે સંસ્ત્થાઓ ઉપલબ્ધ હતી તેના પર હક્ક તેમજ દાિો રહેશે નહી.
➢ જો ઉમેદિાર ગંભીર માંદગી, અકસ્ત્માત અથિા અવનિાયા સંજોગોને કારણે હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જાતે હાજર ન રહી શકે
તે રકસ્ત્સામાં તેના માતા,વપતા અથિા િાલીએ પ્રિેશ સવમવતની પૂિા મંજુરી મેળવ્યા પછી, ગેરહાજરી અંગેના કારણ
દશાાિતો, દસ્ત્તાિેજી પુરાિા સાથેનો ઉમેદિારે સહી કરેલો અવધકૃત પર રજુ કરિો જોઇશે. જે નો નમુનો િેબસાઈટ પર
ઉપલબ્ધ છે .
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6. આરવિત અને વબન આરવિત બેઠકોની ટકાિારી વિષે જણાિશો.
➢ અનુસુવચત જાવત (Scheduled Caste) – ૭%
➢ અનુસુવચત જનજાવત (Scheduled Tribe) – ૧૫%
➢ સામાજીક અને શૈિવણક પછાત િગા (Socially and Educationally Backward Class) – ૨૭%
➢ આર્થાક રીતે નબળા િગો (EWS) – ૧૦%
➢ અન્ય તમામ સીટો સામાન્ય િગા માટે ઉપલબ્ધ થાય છે .
7. આ બેઠકો વસિાય અન્ય આરવિત બેઠકો છે ?
➢ હા, ઉપરોક્ત સરકારશ્રી દ્િારા વનયત કરેલ સામાન્ય વનયમોનુસાર ની આરવિત બેઠકો ઉપરાંત, ૫% બેઠકો (જે તે
કેટેગરીમાં) શારીરરક વિકલાંગતા ધરાિતા હોય તેઓ માટે ફક્ત સરકારી સંસ્ત્થાઓમાં / ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇિ સંસ્ત્થાઓમાં
આરવિત કરિામાં આિે છે .
8. પ્રિેશ માટે કેટલા પ્રકારની બેઠકો ઉપલબ્ધ છે ?
➢ પ્રિેશ માટે રણ પ્રકારની બેઠકો ઉપલબ્ધ છે જે નીચે મુજબ છે ,
(અ) સરકારી બેઠકો: સરકાર સંચાવલત કોલેજોની તમામ બેઠકો તેમજ સ્ત્િવનભાર કોલેજો ની કુલ બેઠકો પૈકીની ૭૫%
બેઠકો
(બ) મેનેજમેન્ટ ક્િોટા (MQ) ની બેઠકો: સ્ત્િવનભાર કોલેજો અને સ્ત્કૂલોની કુલ બેઠકો પૈકી ૧૦% બેઠકો,
(ક) વબન વનિાસી ભારતીય (NRI) બેઠકો: સ્ત્િવનભાર કોલેજો ની ૧૫% બેઠકો.
9. પ્રિેશ માટેની શૈિવણક લાયકાત (Eligibility Criteria)શુ છે ?
Courses Category
HSC Examination
Passed with 50% marks of Theory +
General and EWS
Practical in Physics, Chemistry and Biology
MBBS,
Passed with 45% marks of Theory +
Gen-PwD and EWS-PwD
BDS
Practical in Physics, Chemistry and Biology
Reserved (SC, ST, SEBC
Passed with 40% marks of Theory +
including PwD)
Practical in Physics, Chemistry and Biology
Passed with 50% marks of Theory +
General and EWS
Practical in Physics, Chemistry and Biology
BAMS,
Passed with 45% marks of Theory +
Gen-PwD and EWS-PwD
BHMS
Practical in Physics, Chemistry and Biology
Reserved (SC, ST, SEBC
Passed with 40% marks of Theory +
including PwD)
Practical in Physics, Chemistry and Biology
General and EWS
BNAT

Pass

Gen-PwD and EWS-PwD Pass
Reserved (SC, ST, SEBC
including PwD)

Pass
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10. પ્રિેશ માટેની અન્ય લાયકાત શુ છે ? કોણ અરજી કરી શકે?
➢ અરેની પ્રિેશ સવમવતમાં માં ભાગ લેિા માટે વિદ્યાથી (1) વિદ્યાથીનો જન્મ ગુજરાત રાજ્યમાં થયેલ હોિો જોઈએ (જરૂરી પ્રમાણપર જોઈએ).
અથિા
ગુજરાત રાજ્યનો િોવમસાઈલ હોિો જોઈએ (રાજ્ય સરકારના સિમ અવધકારીનું પ્રમાણપર જોઈએ).
(2) ધો. 12 ગુજરાત બોિામાંથી; અથિા ગુજરાત રાજ્યમાં આિેલી CBSE બોિા; અથિા ICSE બોિા; અથિા
ઇન્ટરનેશનલ સ્ત્કૂલ બૉિા (International Baccalaureate and Cambridge – કેવમ્િજ બોિા); અથિા
ઓપન સ્ત્કૂલલંગ ની શાળામાંથી પાસ કરેલું હોિું જોઈએ.
➢ ઉમેદિાર ભારતીય નાગરરકતા ધરાિતો હોિો જોઇયે.
➢ શૈિવણક િષાની ૩૧ રિસમ્બરે ૧૭ િષા થી ઓછી ઉમર ન હોિી જોઇએ.(રિસેમ્બર-૨૦૧૯ ની વસ્ત્થવતએ) (તા.૦૧૦૧-૨૦૦૩ કે પછી જન્મેલ હોિો જોઈએ.)
➢ NRI બેઠક (વબનવનિાસી ભારતીય) માટેના ઉમેદિારો શૈિવણક હેતુસર વબનવનિાસી ભારતીયના પાલ્ય અથિા બાળકો
હોિા જરૂરી છે .
➢ જે તે શૈિવણક િષામાં પુરક પરીિા (Supplementary Examination) આપેલ હોય તેઓ પ્રિેશ મેળિી શકશે નહી.
11. જો મેનજ
ે મેન્ટ બેઠકો પર પ્રિેશ લેિો હોય તો શુ કરિું?
➢ મેનેજમેન્ટ બેઠકના પ્રિેશ માટે પણ પ્રિેશ સવમવત દ્િારા બહાર પાિેલ અરજીપરક ભરી મેરીટ યાદીમાં આિિું જરૂરી
છે .
➢ મેિીકલ/િેન્ટલની તમામ સરકારી/સ્ત્િવનભાર સંસ્ત્થાઓની ૧૦૦% (બેઠકો) પર પ્રિેશ કાયાિાહી પ્રિેશ સવમવત દ્િારાં
મેરીટ મુજબ કરિામાં આિે છે .
➢ જે ટલી સ્ત્િવનભાર આયુિેદ/હોવમયોપેથી/નેચરોપેથી ચલાિતી સંસ્ત્થાઓ છે તેઓએ બધાએ મળીને સંયુક્ત કવમરટ
(Consortium) બનાિેલ છે . તેઓ અગ્રણી િતામાન પરમાં મેનેજમેન્ટ બેઠકના પ્રિેશ માટેના ફોમા કયાંથી મેળિિા,
પરત કરિા, તેનું સ્ત્થળ અને સમય મયાાદા (તારીખ) જણાિશે. તે ઉપરાંત GMERS મેિીકલ કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે
પણ આ Consortium પ્રિેશ પરની િહેચણી અને પરત લેિા માટેની વ્યિસ્ત્થા કરિામાં આિે છે . ઉમેદિાર સ્ત્િવનભાર
સંસ્ત્થામાથી પણ પ્રિેશપર મેળિી શકશે અને પરત કરી શકશે. મેળિેલ સમગ્ર લાયક પ્રિેશ પરોમાંથી પ્રિેશને પાર
ઉમેદિારોનું Consortium કોમન મેરીટ બનાિશે, દરેક ઉમેદિારોને આ Consortium પર લખી તેનો મેરીટ ક્રમાંક
પ્રિેશનું સ્ત્થળ અને તારીખ જણાિશે. પ્રિેશ પ્રરક્રયાનું સ્ત્થળ અને તારીખ દશાાિતી જાહેરાત પણ અગ્રણી િતામાનપરોમાં
કરશે તે મુજબ દરેક ઉમેદિારે હાજર રહી પ્રિેશ મેળિિાનો રહે છે .
12. જો વબન વનિાસી ભારતીય (NRI) બેઠક પર પ્રિેશ મેળિિો હોય તો શુ કરિું?
➢ NRI બેઠકના પ્રિેશ માટે પણ પ્રિેશ સવમવત દ્િારા બહાર પાિેલ અરજીપરક ભરી મેરીટ યાદીમાં આિિું જરૂરી છે .
(NRIપ્રિેશની લાયકાત અને અન્ય સૂચનાં પ્રિેશ સવમવતની િેબસાઇટ પર અલગથી ઉપલબ્ધ છે .)
13. લોકલ ક્િોટા વિશેની માવહતી આપો.
➢ MBBSના પ્રિેશમાં શ્રીમતી એન.એચ.એલ. મ્યુવનવસપલ મેિીકલ કોલેજ, અમદાિાદ માં અમદાિાદ મ્યુવનવસપલનાં
લોકલ કિોટા (68 બેઠકો) અને સુરત મ્યુવનવસપલ ઇન્સ્ત્ટીટયુટ ઓફ મેિીકલ એજ્યુકશ
ે ન &રરસચા, સુરત માં સુરત
મ્યુવનવસપલ લોકલ કિોટા (70 બેઠકો) ની જોગિાઈ છે .
➢ અમદાિાદ મ્યુવનવસપલ લોકલ કિોટા સટીરફકેટ િીન શ્રી, શ્રીમતી એન.એચ.એલ. મ્યુવનવસપાલ મેિીકલ કોલેજ,

Page 3 of 7

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat
અમદાિાદ દ્િારા અને સુરત મ્યુવનવસપલ લોકલ કિોટા અને િીન શ્રી, સુરત મ્યુવનવસપાલ ઇન્સ્ત્ટીટયુટ ઓફ મેિીકલ
એજ્યુકેશન & રરસચા, સુરત દ્િારા જે રદિસથી PIN વિતરણની પ્રરક્રયા ચાલુ થાય અને જે રદિસે PIN વિતરણની
પ્રરક્રયા પૂરી થાય તે રદિસ સુધી આપિામાં આિે છે .
➢ આ અંગે સંસ્ત્થામાંથી આ સટીરફકેટ મેળિી લેિા માટેની જાહેરાત સંસ્ત્થાદ્િારા શહેરનાં લોકલ િતામાનપરમાં આપિામાં
આિે છે .
14. અરજી સાથે ક્યાં દસ્ત્તાિેજો જોિિા જરૂરી છે ?
➢ Std. 12th(HSC) Mark sheet [ધો. 12 (એચ.એસ.સી.) ની માકાશીટ]
➢ Copy of NEET-UG-2019 Marksheet [NEET-UG-2019 માકાશીટની નકલ]
➢ Domicile Certificate of Gujarat State [ગુજરાત રાજ્યનું િોમીસાઈલ સર્ટારફકેટ]
➢ Document showing place of birth & Date of Birth & Indian Citizenship: School leaving
Certificate/ Transfer Certificate / Passport / Birth Certificate [જન્મ સ્ત્થળ/ જન્મ તારીખ અને
ભારતીય નાગરરકતાના પુરિાનું પ્રમાણપર: શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપર/ રાન્સફર સર્ટારફકેટ/ પાસપોટા / જન્મનું
પ્રમાણપર]
➢ For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Authorities of Gujarat State only
[એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટેગરી માટે: જાવત પ્રમાણપર - ફક્ત ગુજરાત રાજયના અવધકારીઓ દ્િારા
આપેલ હોય]
➢ For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English)
issued on or after 01/04/2017 by Authorities of Gujarat State only [એસ.ઈ.બી.સી. કેટેગરી માટે:
નોન-ક્રીમીલેયર સર્ટારફકેટ ફક્ત ગુજરાત રાજયના અવધકારીઓ દ્િારા આપેલ પરરવશષ્ટ '4' ગુજરાતી/અંગ્રેજી માં તારીખ
૦૧/૦૪/૨૦૧૭ કે તે પછીની તારીખનું]
➢ For EWS (Economically Weaker Sections) Category: EWS certificate issued by Competent
Authorities of Gujarat State only [EWS (આર્થાક રીતે નબળા િગો) કેટેગરી માટે: EWS (આર્થાક રીતે નબળા
િગો માટેના પારતા ધરાિતા) પ્રમાણપર - ફક્ત ગુજરાત રાજ્યના અવધકારીઓ દ્િારા આપેલ હોય]
➢ Local Quota Certificate if admitted in Local Quota of Smt. NHL Municipal Medical College,
Ahmedabad or Surat Municipal Medical College, Surat [જો શ્રીમતી એન.એચ.એલ. મ્યુવનવસપલ
મેરિકલ કોલેજ, અમદાિાદ અથિા સુરત મ્યુવનવસપલ ઇવન્સ્ત્ટટ્યૂટ ઓફ મેરિકલ એજ્યુકેશન એન્િ રરસચા, સુરત ના
લોકલ ક્િોટામાં એિવમશન મળેલ હોય તો લોકલ ક્િોટા સટીફીકેટ]
➢ Copy of Passport (if Citizenship is Dual / Foreign) [પાસપોટાની નકલ (જો નાગરરકતા ડ્યુઅલ / વિદેશી
હોય તો)]
➢ Disability Certificate issued by Competent Authority subject to verified by Medical Board
of ACPUGMEC [સિમ સત્તાવધકારી દ્િારા આપિામાં આિેલ રિસેબીલીટી સર્ટારફકેટ, જે ACPUGMEC ના મેરિકલ
બોિા દ્િારા ચકાસિામાં આિશે]
15. શુ મારે મારા અસલ પ્રમાણપરો પ્રિેશ િખતે લાિિાના રહેશે?
➢ હા, પ્રિેશ પરમાં જણાિેલ તમામ અસલ પ્રમાણપરો સાથે લાિિાના રહેશે.(અરજીપરકની ચકાસણી તેમજ
ઓનલાઈન એલોટમેન્ટ લેટર મળ્યા બાદ હેલ્પ સેન્ટર પર રીપોટીંગ કરી એિવમશન ઓિાર લેિા િખતે)
16. પ્રિેશ માટેિાર્ષાક ટ્યુશન ફીનું ધોરણ શુ છે ?
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➢ સરકારી મેરિકલ કોલેજ: રૂ.૨૫૦૦૦/➢ સરકારી િેન્ટલ કોલેજ: રૂ.૨૦૦૦૦/➢ સરકારી આયુિેરદક કોલેજ: રૂ.૪૦૦૦/➢ સરકારી હોવમયોપેથી કોલેજ: રૂ.૪૦૦૦/➢ સ્ત્િવનભાર સંસ્ત્થાઓ માટે ફી વનધાારણ સવમવત દ્િારા જે ફી નક્કી થાય તે મુજબ ફી ભરિાની થાય છે , પ્રિેશ િખતે એક
ટમાની ફી લેિામાં આિે છે , જે એક્સીસ બેંકની નક્કી કરેલ શાખાઓ માં જ ભરિાની થાય છે ,
➢ ફી માટેની સમગ્ર જાણકારી પ્રિેશ સવમવતની િેબસાઈટ પર મેરીટ લીસ્ત્ટ પ્રવસદ્ધ થશે તેની સાથે મુકિામાં આિે છે ,
અરેથી લેિાતી ફી ફક્ત ટ્યુશન ફી છે , હોસ્ત્ટેલ,મેશ, રાન્સપોટા તેમજ અન્ય ફી ઉમેદિારે અલગથી સંસ્ત્થામાં આપિાની
રહેશે.
17. જો પ્રિેશ રદ કરિો હોય તો શુ કરિું?
➢ જો પ્રિેશ રદ કરિો હોય તો તે માટેની તારીખો તથા સમય િેબસાઈટ પર જાહેર કરિામાં આિશે. લેવખત અરજી આપી
પ્રિેશ રદ કરી શકે છે .તેમજ રરશફલલંગની પ્રરક્રયા દરમ્યાન પણ પ્રિેશ રદ કરી શકે છે .
18. પ્રિેશ રદ કરતા ફી તેમજ અસલ પ્રમાણપરો પરત મેળિિા શુ કરિું?
➢ જો પ્રથમ કાઉન્સીલીંગ પછી કે રરશફલલંગ દરમ્યાન પ્રિેશ રદ કરે તો પ્રિેશ સવમવત દ્િારા પ્રિેશ પ્રરક્રયા પૂરી થયા બાદ
ફી પરત આપિામાં આિે છે . અસલ પ્રમાણપરો હેલ્પ સેન્ટર પરથી તે જ રદિસે પરત કરિામાં આિશે.
➢ જો આપને ફી પરત લેિાની થતી હશે તો તે ફી પ્રિેશ પ્રરક્રયા સમાપ્ત થયા પછી આપના બેંક ખાતામાં બારોબર જમા
કરિામાં આિશે અને તે માટે આપના બેંક ખાતાની વિગતો ઓનલાઈન મોડ્યુલ જે પ્રિેશ સવમવત દ્િારાં િેબસાઈટ પર
મુકિામાં આિશે તેમાં ભરિાની રહેશે. આ બાબતે આપના રજીસ્ત્ટર થયેલ મોબાઈલ નંબર પર કવમટી દ્િારાં SMS થી
જાણ કરિામાં આિશે.
19. જો મને પ્રથમ રાઉન્િમાં પ્રિેશ ફાળિાય છે અને એવક્સસ બેન્કમાં ટ્યુશન ફી ભરીને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપરો
જમા કરાિીને તે પ્રિેશ કન્ફમા કરાિું છુ ં . હિે હુ ં બીજા રાઉન્િ માટે સંમવત (consent) આપું છુ ં અને ચોઈસ રફલલંગ કરં
છુ ં . બીજા રાઉન્િમાં મને નિો પ્રિેશ ફાળિાય છે . પણ મને એ પ્રિેશ પસંદ નથી તો મારો પ્રથમ રાઉન્િનો પ્રિેશ ચાલુ રાખી
શકાશે?
➢ તમે બીજા રાઉન્િ માટે સંમવત (consent) આપીને ભાગ લો છો તેનો અથા એ થાય છે કે તમને અગાઉ ના રાઉન્િમાં
મળેલ પ્રિેશ કરતા તમારી ચોઈસની (ચોઈસ ફીલલંગમાં ભરેલ સંસ્ત્થાઓની યાદી મુજબ) બીજી સંસ્ત્થામાં પ્રિેશ ફાળિાય
છે તો અગાઉના રાઉન્િનો પ્રિેશ આપોઆપ રદ થઇ જશે.
➢ એકિાર પ્રથમ રાઉન્િનો પ્રિેશ રદ થતા ક્લોઝર ના વનયમ મુજબ તમને પ્રથમ રાઉન્િમાં મળેલ પ્રિેશ હિે અગાઉના
કોઈ પણ રાઉન્િમાં ફાળિિામાં આિશે નવહ.
20. ક્લોઝરનો વનયમ વિગતિાર સમજાિશો.
➢ તમને અગાઉના રાઉન્િમાં તમારી ચોઈસ અને મેરરટ મુજબ એક પ્રિેશ ફાળિાય છે . હિે પછીના રાઉન્િમાં તમને તમારા
મેરીટ નંબર ના પહેલા ભરાયેલ સંસ્ત્થાઓમાં પ્રિેશ ફાળિિામાં આિશે. જે સંસ્ત્થાઓમાં તમારા પછીના મેરીટ નંબર
પછી ભરાયેલી હશે તે સંસ્ત્થાઓમાં તમને પ્રિેશ ફાળિાશે નવહ.
➢ દા.ત. એક વિદ્યાથીનો મેરીટ નંબર 120 છે અને તે પ્રથમ રાઉન્િ માટે પોતાની ચોઈસ આ મુજબ ભરે છે : (1) બી.જે .
મેરિકલ કોલેજ, અમદાિાદ (2) શ્રીમતી એન. એચ. એલ. મ્યુવનવસપલ મેરિકલ કોલેજ, અમદાિાદ (3) જી એમ ઈ આર
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એસ મેરિકલ કોલેજ, સોલા, અમદાિાદ (4) જી એમ ઈ આર એસ મેરિકલ કોલેજ, ગાંધીનગર (5) સરકારી મેરિકલ
કોલેજ, િિોદરા. વિદ્યાથીને પ્રથમ રાઉન્િમાં એની બીજા નંબરની ચોઈસ શ્રીમતી એન. એચ. એલ. મ્યુવનવસપલ મેરિકલ
કોલેજ, અમદાિાદ માં પ્રિેશ ફાળિાય છે . પરંતુ બીજા રાઉન્િમાં તેને ઈચ્છા થાય છે કે હુ ં સરકારી મેરિકલ કોલેજ,
િિોદરા ખાતે પ્રિેશ મેળિું. પરંતુ પ્રથમ રાઉન્િમાં સરકારી મેરિકલ કોલેજ, િિોદરા ખાતે છે લ્લું એિવમશન મેળિનાર
વિદ્યાથીનો મેરીટ નંબર 140 હતો. એનો અથા એ થાય કે વિદ્યાથીને પ્રથમ રાઉન્િમાં એના મેરીટ નંબર મુજબ સરકારી
મેરિકલ કોલેજ, િિોદરા ખાતે પ્રિેશ મળી શકતો હતો. હિે બીજા રાઉન્િ કે એના પછીના રાઉન્િમાં વિદ્યાથીને બી.જે .
મેરિકલ કોલેજ, અમદાિાદ માં એિવમશન મળી શકશે પરંતુ સરકારી મેરિકલ કોલેજ, િિોદરા આ વિદ્યાથીને ક્લોઝર ના
વનયમ મુજબ પ્રિેશ મળી શકશે નવહ.
21. બૉન્િ વિષે ની માવહતી આપશો.
➢ ગુજરાત રાજ્યની તમામ સરકારી મેરિકલ કોલેજ [(૧) બી.જે . મેરિકલ કોલેજ, અમદાિાદ; (૨) સરકારી મેરિકલ કોલેજ,
િિોદરા; (૩) સરકારી મેરિકલ કોલેજ, ભાિનગર; (૪) સરકારી મેરિકલ કોલેજ, સુરત; (૫) પીિીયુ મેરિકલ કોલેજ,
રાજકોટ; અને (૬) એમ. પી. શાહ સરકારી મેરિકલ કોલેજ, જામનગર] માં રૂ. ૫.૦૦ લાખ (અથિા ૩ િષાની ગ્રામ્ય
વિસ્ત્તારમાં સેિા) નો બૉન્િ છે .
➢ ગુજરાત રાજ્યની તમામ જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ કોલેજ [(૧) જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ કોલેજ,
ગાંધીનગર; (૨) જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ કોલેજ, સોલા-અમદાિાદ; (૩) જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ
કોલેજ, ગોરી-િિોદરા; (૪) જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ કોલેજ, ધારપુર-પાટણ; (૫) જી. એમ. ઈ. આર. એસ.
મેરિકલ કોલેજ, િલસાિ; (૬) જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ કોલેજ, લહંમતનગર; (૭) જી. એમ. ઈ. આર. એસ.
મેરિકલ કોલેજ, જૂ નાગઢ; અને (૮) જી. એમ. ઈ. આર. એસ. મેરિકલ કોલેજ, િિનગર] માં રૂ. ૨.૦૦ લાખ (અથિા
૨ િષાની ગ્રામ્ય વિસ્ત્તારમાં સેિા) નો બૉન્િ છે .
22. અગત્યની સૂચના
➢ આપનો પીન નંબર, પાસિિા અને યુઝર આઈ.િી કોઈને જણાિિા નવહ જે થી તેનો કોઈ વ્યવક્ત દુરપયોગ ના કરી શકે.
➢ કવમટી દ્િારા અિારનિાર મેસેજ મોકલિામાં આિતા હોિાથી બે મોબાઇલ નંબર ચાલુ હોય તે જ આપિા. (પોતાનો
તથા િાલી નો મોબાઇલ નંબર). સાયબર કાફે નો મોબાઇલ નંબર લખિો નહીં.
➢ જરૂરી સૂચનાઓ માટે િારંિાર કવમટી ની િેબસાઇટ જોતા રહેિું.
➢ જો આપને પ્રિેશ મળેલ હોય તો િેબસાઇટ પરથી એલોટમેન્ટ લેટર તથા ફી ચલન િાઉનલોિ કરિાનું રહેશે. એિીસ
બેંક માં ફી ભયાા પછી હેલ્પ સેન્ટર પર જઈ જરૂરી અસલ પ્રમાણપરો જમા કરાિી ને હેલ્પ સેન્ટર માં થી પ્રોવિઝનલ
એિવમશન ઓિાર લેિાનો રહેશે.
➢ એિીસ બેંક માં ફી ન ભરિાથી તથા હેલ્પ સેન્ટર પર જઈ જરૂરી અસલ પ્રમાણપરો જમા નકરાિિા થી આપનો પ્રિેશ
આપોઆપ રદ થયેલ ગણિામાં આિશે.
➢ પ્રિેશ પ્રરક્રયા પૂણા થયા પછી એિવમશન કવમટી દ્િારા કોઇપણ સંજોગોમાં પ્રિેશ રદ કરી આપિામાં આિશે નહીં.
➢ પ્રિેશ મેળવ્યા પછી જે તે સંસ્ત્થામાં મેરિકલ રફટનેસ નું પ્રમાણપર આપિું ફરવજયાત છે .
➢ રીશફલીંગ દરમ્યાન આપનો પ્રિેશ જો બદલાયો હોય તો ફરીથી િેબસાઇટ પરથી નિો એલોટમેન્ટ લેટર તથા ફી ચલન
િાઉનલોિ કરિાનું રહેશે. જો તફાિત ની રકમ ભરિાની થતી હોય તો એિીસ બેંક માં ફી ભયાા પછી હેલ્પ સેન્ટર પર
જઈ જરૂરી અસલ પ્રમાણપરો જમા કરાિી ને હેલ્પ સેન્ટર માં થી નિો એિવમશન ઓિાર લેિાનો રહેશે.
➢ આપનો પ્રિેશ જો બદલાયો હોય અને તફાિત ની રકમ ભરિાની થતી ન હોય અને હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપરો
જમા કરાિેલ હોય તો પણ હેલ્પ સેન્ટર પર જઈ ને નિો એિવમશન ઓિાર લેિાનો રહેશે.
➢ એલોટમેન્ટ લેટર એ એિવમશન ઓિાર નથી.
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➢ એિમીશન ઓિાર લીધા પછી નક્કી કરેલ સમય મયાાદામાં જે તે પ્રિેશ લીધેલ સંસ્ત્થામાં હાજર થિાનું રહેશે.
➢ ફ્રી શીપ કાિા ધરાિતા SC તેમજ ST કેટેગરી નાં ઉમેદિારોએ હેલ્પ સેન્ટર પર જઈને ફી ઝીરો (ફી માફી) કરાિિાની
રહેશે.
➢ ચોઈસ ફીલલંગ માટે અગત્યની સૂચનાઓ
o આપ આપને ઉપલબ્ધ તમામ સીટો માટે ચોઈસ ભરી શકો છો. ચોઈસ ભરિા માટે કોઈ મયાાદા નથી.
o જે કોસામાં આપને પ્રિેશ લેિો હોય તે જ કોસાની ચોઈસ ભરિી જોઈએ.
o આપના મેરીટ નંબર પછી જે સંસ્ત્થામાં પ્રિેશ બંધ થયેલ હશે તે સંસ્ત્થામાં સીટો ખાલી હશે તો પણ તે પછીના
રાઉન્િમાં આપને તે સંસ્ત્થામાં પ્રિેશ મળિાપાર નથી આથી આપની પસંદગી મુજબ શક્ય હોય તેટલી િધારે
ચોઈસ ભરિી જોઈએ.
➢ મેરીટ વલસ્ત્ટ માં આપનું નામ નીચેના કારણોસર ન હોઈ શકે
o ધોરણ ૧૨ માં નાપાસ.
o જે - તે શૈિવણક િષાની NEET-UG માં ક્િૉવલફાય થયેલ ન હોય.
o ગુજરાત રાજ્યમાં જન્મેલ ન હોય અને ગુજરાત રાજ્યનો િોવમસાઇલ પણ ન હોય.
o ધોરણ ૧૨GSEB, CBSE, ICSE, NIOS & IB (Cambridge) વસિાય ના અન્ય બોિા.
o ધોરણ ૧૨CBSE, ICSE, NIOS & IB (Cambridge) બોિા અન્ય રાજ્યમાં થી પાસ કરેલ હોય.
o હેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઈન રજીસ્ત્રેશન કયાા બાદ િોકયુમેંટ િેરીરફકેશન ન કરાવ્યું હોય.
o ધોરણ ૧૨ ની પરીિા જુ ન/જુ લાઈ ૨૦૧૯માં પૂરક પરીિામાં પાસ કરેલ હોય.
o મેિીકલ બોિા ધ્િારા અનફીટ જાહેર કરેલ હોય.
o આ ઉપરાંત પણ કોઈ પણ પ્રિેશ વનયમો મુજબ લાયકાત ધરાિતાં ન હોય.
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