Date: 06-09-2017

INSTRUCTIONS FOR MOP UP ROUND OF COUNSELLING
મોપ-અપ રાઉ ડના કાઉ સે લગ માટની

ૂચનાઓ

[For Course: Dental (BDS) only]
[કોસ: મા

ડ ટલ (બી.ડ .એસ.) માટ જ]

1. All the candidates are instructed to see the vacancy status available for Mop up round and closure
of previous Round of counseling.
1. તમામ ઉમેદવારોને મોપ-અપ રાઉ ડ કાઉ સે લગ માટની ખાલી જ યા અને આગળના રાઉ ડના કાઉ સે લગ ંુ લોઝર જોવા
માટ

ૂચના આપવામાં આવે છે .

2. The admission committee shall allot the seats as on available vacancy and also vacancy arise due
to cascading effect of those particular seats.
2.

વેશ સિમિત ઉપલ ધ ખાલી બેઠકો પર તેમજ તેના લીધે આ શ
ંુ ા ગક ખાલી બેઠકો પર

વેશ

યા કરશે.

3. Authority Letter or Proxy will NOT be allowed for taking admission in Mop Up Round of
Counseling.
3. ઓથો રટ લેટર અથવા

ો સીને કાઉ સે લગના મોપ અપ રાઉ ડમાં એડિમશન લેવા માટ મં ૂર આપવામાં આવશે નહ .

4. Candidates without original documents and prescribed fees will not be granted admission under
any circumstances.
4. અસલ દ તાવે જો અને િનયત ફ વગર ઉમે દવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં

વેશ આપવામાં આવશે નહ .

5. Candidate must bring printout of “Registration Slip” available in “Registration Details” by doing Login on
www.medguj.nic.in , which shows the date and time of consent given by him/her. The candidates, who
have not given online consent during stipulated time, are not allowed to participate in the mop-up round
in any circumstances.
5.

ઉમેદવાર વેબસાઈટ www.medguj.nic.in પર Login કર ને, “Registration Details” માં ઉપલ ધ “Registration

Slip” ની િ

ટ લાવવી ફર જયાત છે ,

તેના

ારા આપવામાં આવેલી સંમિતની તાર ખ અને સમય દશાવે છે .

ઉમેદવારોએ િનયત સમય દરિમયાન ઓનલાઇન સંમિત આપી નથી, તેમને કોઈપણ સંજોગોમાં મોપ-અપ રાઉ ડમાં ભાગ
લેવા દવામાં આવશે ન હ.

6. Those students who have withdrawn / cancelled admission in previous rounds of counseling or coming
for fresh admission are informed that at the time of counseling following original certificates are
required.
a. 12th (HSC) Mark sheet
i. Gujarat Board
ii. Central Board - Schools situated in Gujarat State only
iii. ISCE Board - Schools situated in Gujarat State only
iv. Exceptional cases for HSC marksheet of schools of outside of Gujarat State:
1. NRI candidate who are eligible for NRI seats only
2. Candidate who are eligible under category of IAS / IPS / Gujarat Govt. employee
/ Defense personnel who are domicile of Gujarat state

3. Candidate who are eligible under category of Jawahar Navodaya Vidhyalaya and
HSC passed from schools under Jawahar Navodaya Vidhyalaya Schemes of any
state
b. Bifurcation Mark sheet for ISCE Board students
c. Copy of NEET-UG-2017 Mark-sheet

6.

d. Document showing place of birth& Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving
Certificate/ Transfer Certificate / Passport / Birth Certificate)
e. For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Authorities of Gujarat State only
f. For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English)issued by
Authorities of Gujarat State only on or before 01/04/2016
g. Copy of Passport [if Citizenship is Dual / Foreign]

િવ ાથ ઓ અગાઉના રાઉ ડના કાઉ સે લગના માં
જ
ુ બના અસલ
a.

વેશ ર કરા યો છે અથવા નવા

વેશ માટ આવતા હોય તેમને નીચે

માણપ ો લાવવાના રહશે.

ધો. 12 (એચ.એસ.સી.) ની માકશીટ
જ
ુ રાત બોડ

i.

ii.

સે લ બોડ –

iii.
iv.

ISCE બોડ –

એચએસસી(ધોરણ -૧૨)
1.
2.
3.

જ
ુ રાત રા યમાં આવેલ
જ
ુ રાત રા યમાં આવેલ

લ
ૂ મા
લ
ૂ મા

જ
ુ રાત રા યની બહાર શાળાઓના માકશીટ માટ અપવાદ પ કસો:

એનઆરઆઈ ઉમેદવારો ણે મા એનઆરઆઈબેઠક પર
ઉમેદવારો આ

વેશ મેળવેલ છે .

ેણી હઠળ લાયક થાય તેવા: આઈ.એ.એસ./આઈ.પી.એસ/ જ
ુ રાત સરકારના

કમચાર / ડ ફ સ કમચાર ,

જ
ુ રાત રા ય બહાર નોકર કરતાં હોય.

જવાહર નવોદય િવ ાલયની

ેણી હઠળ લાયક એવા ઉમેદવાર ક

રા યની

ઓ ધોરણ-૮

ધ
ુ ી

જ
ુ રાત

ુ લમાં ભ યા હોય અને કોઇપણ રા યના જવાહર નવોદય િવ ાલય યોજનાઓ હઠળની

લ
ૂ માંથી એચ.એસ.સી. માં ઉિ ણ થયા હોય
b.

ISCE બોડના િવ ાથ ઓ માટ િવભાજન માકશીટ

d.

જ મ થળ/ જ મ તાર ખ અને ભારતીય નાગ રકતાના

c.

NEET-UG-2017 માકશીટની નકલ
સ ટ ફકટ/ પાસપોટ / જ મ ું

ર
ુ વા ુ ં

માણપ

(શાળા છોડ ા ુ ં

માણપ

/ ા સફર

માણપ )

e.

એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટ . અને એસ.સી. કટગર માટ:

િત

f.

એસ.ઈ.બી.સી. કટગર માટ: નોન- મીલેયર સ ટ ફકટ ફ ત

g.

પાસપોટની નકલ [જો નાગ રકતા ડ અ
ુ લ / િવદશી હોય તો]

માણપ

- ફ ત

જ
ુ રાત રાજયના અિધકાર ઓ ારા

આપેલ હોય
જ
ુ રાતી/

ે

જ
ુ રાત રાજયના અિધકાર ઓ ારા આપેલ પ રિશ ટ'4'

માં તાર ખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ક તે પછ ની તાર ખ ુ ં

7. Those students who have already taken admission through ACPUGMEC are instructed if they are willing
to participate in Mop Up round of counseling then come with Original admission order and proof of
payment of fees, if paid.
7.

િવ ાથ ઓએ અગાઉના ACPUGMEC ના રાઉ ડમાં

વેશ મેળવેલ છે તેમને

ૂચના આપવામાં આવે છે ક જો તેઓ મોપ-

અપ રાઉ ડમાં ભાગ લેવા ઈ છતા હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ અગાઉના ACPUGMEC ના રાઉ ડનો અસલ એડિમશન ઓડર
અને ફ

ક
ુ વણીનો

ર
ુ ાવો લાવવાના રહશે.

8. For New Admission: The candidate will have to pay ONE TERM FEE (i.e. SIX MONTHS FEE) for
admission to SFI Dental College. For payment of tuition fees, candidate has to pay Rs. 2.0 lakh by
Demand Draft in favor of “ACPUGMEC” payable at Gandhinagar and remaining fees by cash or
Demand Draft only.

8.

For Reshuffling of Admission: If candidate has taken admission/cancellation in previous round and
paid tuition fees for admission in previous round, fees will be adjusted according to it and excess fees
have to pay through by cash or Demand Draft only.
Cheque is not allowed for the payment of tuition fee.
The candidates with new admission in Govt. Dental Colleges will have to pay TWO TERMS FEE (i.e. ONE
WHOLE YEAR FEE = Rs. 4000).
નવા એડિમશન માટ: સે ફ-ફાયના સ ડ ટલ કોલેજમાં એડિમશન માટ ઉમેદવારને એક ટમ (છ મ હનાની) ફ
રહશે. ટ શ
ુ ન ફ ની

ક
ુ વણી માટ ઉમેદવાર

2.0 લાખ “ACPUGMEC” નામના ગાંધીનગર ખાતે

ા ટ ારા અને બાક ની ફ રોકડા ારા અથવા ડમા ડ ા ટ ારા

ૂકવવાપા

ૂકવવાની

ડમા ડ

ૂકવવાના રહશે.

ર શફલ ગ એડિમશન માટ: જો ઉમેદવાર અગાઉના રાઉ ડમાં એડિમશન માટ ટ શ
ુ ન ફ ભર હશે તો તેના આધાર ફ માં
બદલાવ કર આપવામાં આવશે અને વધારાની ફ રોકડા ારા અથવા ડમા ડ ા ટ ારા

ૂકવવાના રહશે.

ટ શ
ુ ન ફ ભરવા માટ ચેક ચાલશે ન હ.
સરકાર ડ ટલ કોલેજમાં નવા એડિમશન થયેલ ઉમેદવારને બે ટમ (એક વષની = . ૪૦૦૦) ફ

ૂકવવાની રહશે.

9. Those candidates who remain absent at the time & day of counseling allotted to them, will have no right for
admission.
9.

ઉમેદવાર તેમને ફાળવવામાં આવેલ કાઉ સલ ગના સમય અને દવસમાં ગેરહાજર રહશે, તેમને

વેશ માટ કોઈ અિધકાર

રહશે નહ .

10. Candidates should bring envelope of 11 x 15 inch size or envelop should be of the size to accommodate all
documents. Mark the envelope with marker as under:
10. ઉમેદવારોએ 11 x 15

ચની કદ ુ ં પર બડ

ું લાવવા ુ ં રહશે .ઉમેદવારોએ પરબી ડયા પર નીચે

જ
ુ બની િવગતો માકર પેન વડ

લખવાની રહશે:

Name of Candidate:
(As per NEET-UG-2017 marksheet)
User ID:
NEET based General Merit No.:
Mobile No.:
E-mail id:
Previously Allotted Course:
Previously Allotted Institute:
Allotted Course in Present Round:
Allotted Institute in Present Round:

List of Document submitted:

(1)

Category:
NEET based
Category Merit No.:
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

11. Candidates are instructed to visit the website of admission committee regularly before the date of

counseling.

11. ઉમેદવારોને કાઉ સે લગની તાર ખ

ધ
ુ ી િનયિમતપણે

વેશ સિમિતની વેબસાઇટની

લ
ુ ાકાત લેવાની

ૂચના આપવામાં આવે

છે .

12. No personal Call-Letter will be issued.

12. કોઈ ય તગત કૉલ-લેટર આપવામાં આવશે ન હ.

13. Counseling will be held as per the ACPUGMEC General Merit No. and Category Merit No.
13. કાઉ સે લગ ACPUGMEC ના જનરલ મે રટ નંબર અને કટગર મે રટ નંબર

જ
ુ બ કરવામાં આવશે.

14. This Mop-Up round of counseling is only for Dental (BDS) only, not for BAMS, BHMS and B. Naturopathy.
14. આ મોપ-અપ રાઉ ડ ંુ કાઉ સે લગ મા
નેચરોપથી માટ નથી.

ડ ટલ(બી.ડ .એસ.) માટ જ છે , બી.એ.એમ.એસ., બી.એચ.એમ.એસ. અને બી.

