Instructions for submission of original documents after allotment of admission in
3rd Round of counseling
[Courses: Dental (BDS), BAMS, BHMS and B. Naturopathy only]


Schedule for 3rd round [For Courses: Dental (BDS), BAMS, BHMS and B. Naturopathy only] of online
choice filling and counseling is as follows:
NO.
PROGRAM
FROM
TO
31/08/2017
03/09/2017
1
3rd Round – Final Choice Filling
12.00 noon
3.00 pm
2
3rd Round – Display of Seat Allotment
04/09/2017
Reporting and Document submission at Selected Help
07/09/2017
3
05/09/2017
Center (mentioned as below) after Payment of Fees
4.00 pm



ફીજા યાઉન્ડ ( કોર્સીર્સ: ફી.ડી.એસ., ફી.એ.એભ.એસ., ફી.એચ,એભ.એસ., નેચયોેથી) ની ઓનરાઇન ચોઈર્સ પીલરિંગ અને
કાઉન્ર્સેલરિંગ ભાટે નો કામયક્રભ નીચે મુજફ છે :
ક્રભ

વલગત

૧

ત્રીજો યાઉન્ડ - પાઈનર ચોઈર્સ પીલરિંગ

૨

ત્રીજો યાઉન્ડ - ર્સીટ પાલણીની જાહેયાત

૩

પી ચુકલણી છી હેલ્ ર્સેન્ટય (નીચે મુજફ દળાય લેર) ખાતે
રયોટીંગ અને અર્સર પ્રભાણત્રો જભા કયાલલા

તાયીખ અને સભમ
થી

સુધી

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

૦૩/૦૯/૨૦૧૭

ફોયે ૧૨.૦0 લાગ્મે

ફોયે ૩.૦0 લાગ્મે

૦૪/૦૯/૨૦૧૭
૦૫/૦૯/૨૦૧૭

૦૭/૦૯/૨૦૧૭
ફોયે ૪.૦0 લાગ્મે



Payment of tuition fees can be done by online payment or by cash or by way of Demand Draft in favor of
“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at branches of Axis Bank approved by ACPUGMEC, (List of Axis Bank
branches is available on admission committee’s website www.medadmgujarat.org) during banking hours
(Closed on banking holidays). If candidate has paid tuition fees for admission in previous round, fees will be
adjusted according to it. Excess fees will be refunded at the end of whole admission process.



ઉભેદલાયે ઓનરાઈન ેભેન્ટ દ્વાયા અથલા કમભટી દ્વાયા ભંજૂય કયામેર એક્સર્સર્સ ફેન્કની ળાખાઓભાં ( એક્સર્સર્સ ફેન્કની ળાખાઓની
માદી પ્રલેળ ર્સમભમતની લેફર્સાઇટ www.medadmgujarat.org ય ઉરબ્ધ છે ) ટયુળન પી ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ ACPUGMEC”,

payable at Gandhinagar દ્વાયા અથલાયોકડયકભ દ્વાયા ફેનન્કિંગ કરાકો દયમભમાન (ફેનન્કિંગ યજાઓ મર્સલામ) જભા કયલાનીયહેળે .
જો ઉભેદલાયે અગાઉના યાઉન્ડભાં એડમભળન ભાટે ટયુળન પી બયી હળે તો તેના આધાયે પીભાં ફદરાલ કયી આલાભાં આલળે.
લધાયાની પી ર્સંપ ૂણય પ્રલેળ પ્રરક્રમાના અંતભાં યત કયલાભાં આલળે.



List of Help Centers for Submission of Original Documents for “New Admission in BDS only”:
Sr. No.
Institute Name
1
GMERS Medical College, Gandhinagar



List of Help Centers for Submission of Original Documents for 3rd Round for “upgraded admission in
BDS(only Xerox copies of documents) and admissions in BAMS, BHMS, B. Naturopathy”:
Sr. No.
Institute Name
1
AMC Met Medical College, Ahmedabad
2
B J Medical College, Ahmedabad
3
C.U. Shah Medical College, Surendranagar
4
GMERS Medical College, Gotri, Vadodara
5
GMERS Medical College, Himmatnagar
6
GMERS Medical College, Junagadh

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


ત્રીજા યાઉન્ડ ભાટે ના અર્સર પ્રભાણત્રો જભા કયાલલા ભાટે ના હેલ્ ર્સેન્ટયોની માદી ભાત્ર “ફી.ડી.એસ. ના નલા એડભીળન ભાટે જ” :
ક્રભ
૧



GMERS Medical College, Patan
GMERS Medical College, Sola, Ahmedabad
GMERS Medical College, Vadnagar
GMERS Medical College, Valsad
Govt. Medical College, Baroda
Govt. Medical College, Bhavnagar
Govt. Medical College, Surat
Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj
M. P. Shah Govt. Medical College, Jamnagar
P. D. U. Medical College, Rajkot
Pramukh Swami Medical College, Karamsad
Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad
Surat Municipal Medical College, Surat
GCS Medical College & research Institute, Ahmedabad

સંસ્થાનું નાભ
જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , ગાંધીનગય

ત્રીજા યાઉન્ડ

ભાટે ના અર્સર પ્રભાણત્રો જભા કયાલલા ભાટે ના હેલ્ ર્સેન્ટયોની માદી “ભાત્ર ફી.ડી.એસ. ના ફદરામેરા

એડભીળન(પ્રભાણત્રોની ઝેયોક્ષ નકર ભાટે ) અને ફી.એ.એભ.એસ. , ફી.એચ,એભ.એસ. , નેચયોેથી”:
ક્રભ

સંસ્થાનું નાભ

૧

એ.એભ.ર્સી.ભેટ ભેરડકર કોરેજ , અભદાલાદ

૨

ફી.જે. ભેરડકર કોરેજ , અભદાલાદ

૩

ર્સી.યુ. ળાહ ભેરડકર કોરેજ , સુયેન્રનગય

૪

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , ગોત્રી, લડોદયા

૫

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , રહિંભતનગય

૬

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , જૂનાગઢ

૭

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , ધાયપુય, ાટણ

૮

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , ર્સોરા, અભદાલાદ

૯

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , લડનગય

૧૦

જીએભઈઆયએર્સ ભેરડકર કોરેજ , લરર્સાડ

૧૧

ર્સયકાયી ભેરડકર કોરેજ , લડોદયા

૧૨

ર્સયકાયી ભેરડકર કોરેજ , બાલનગય

૧૩

ર્સયકાયી ભેરડકર કોરેજ , સુયત

૧૪

ગુજયાત અદાણી ઇન્્ટીટયુટ ઓપ ભેરડકર ર્સામન્ર્સીર્સ, ભુજ

૧૫

એભ. ી. ળાહ ર્સયકાયી ભેરડકર કોરેજ , જાભનગય

૧૬

ી.ડી.યુ. ભેરડકર કોરેજ , યાજકોટ

૧૭

પ્રમુખ ્લામભ ભેરડકર કોરેજ , કયભર્સદ

૧૮

શ્રીભતી એન.એચ.એર. મ્યુમનમર્સર ભેરડકર કોરેજ , અભદાલાદ

૧૯

સુયત મ્યુમનમર્સર ઇન્સન્્ટટય ૂટ ઓપ ભેરડકર એજ્યુકેળન એન્ડ રયર્સચય , સુયત

૨૦

જી.ર્સી.એર્સ. ભેરડકર કોરેજએન્ડ રયર્સચય ઇન્્ટીટયુટ , અભદાલાદ











Those candidates who have secured admission first time, they have to submit their original documents as
under:
1. Admission order of ACPUGMEC
2. Tuition Fee Receipt showing the payment of one term (6 months) fees at Axis Bank
3. 12th (HSC) Mark sheet
a. Gujarat Board
b. Central Board - Schools situated in Gujarat State only
c. ISCE Board - Schools situated in Gujarat State only
d. Exceptional cases for HSC marksheet of schools of outside of Gujarat State:
i. NRI candidate who are eligible for NRI seats only
ii. Candidate who are eligible under category of IAS/ IPS/ Gujarat Govt. employee/ Defense
personnel who are domicile of Gujarat state
iii. Candidate who are eligible under category of Jawahar Navodaya Vidhyalaya and HSC
passed from schools under Jawahar Navodaya Vidhyalaya Schemes of any state
4. Bifurcation Mark sheet for ISCE Board students
5. Copy of NEET-UG-2017 Marksheet
6. Document showing place of birth& Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving Certificate/
Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate)
7. For SEBC, ST and SC Category: Cast certificate issued by Authorities of Gujarat State only
8. For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English)issued by
Authorities of Gujarat State only
9. Copy of Passport [if Citizenship is Dual/ Foreign]
Those candidates who have paid tuition fees and submitted original documents for securing admission in
previous round, they have to submit the original admission order of previous ACPUGMEC round along with
self-attested photocopies of documents as mentioned above.
Failing to bring any original documents, the candidate will have no right of admission.
Candidates, who have been allotted new admission in BDS course, have to submit their original
documents only at GMERS Medical College, Gandhinagar.
Candidates with upgraded admission in BDS and new admission in BAMS, BHMS and B. Naturopathy
have to submit their documents at rest of the help centers only. They will not be able to submit their
documents at GMERS Medical College, Gandhinagar.
જે ઉભેદલાયોએ પ્રથભ લખત પ્રલેળ ભેવ્મો છે , તેલા તભાભ ઉભેદલાયોએ નીચે મુજફ અર્સર પ્રભાણત્રો જભા કયાલલાના યહેળે .
1.

ACPUGMECનો એડમભળન ઓડય ય

2.

એક્સર્સર્સ ફેન્કભાં એક ટભય (૬ ભરહનાની) પીની ચુકલણી દળાય લતી ટયુળન પી યર્સીદ

3.

ધો. ૧૨ (એચ.એર્સ.ર્સી.) ની ભાકય ળીટ
a) ગુજયાત ફોડય
b) ર્સેન્રર ફોડય – ગુજયાત યાજ્મભાં આલેર ્કૂર ભાત્ર
c) ISCE ફોડય – ગુજયાત યાજ્મભાં આલેર ્કૂર ભાત્ર
d) એચએર્સર્સી(ધોયણ -૧૨) ગુજયાત યાજ્મની ફહાય ળાાઓના ભાકય ળીટ ભાટે અલાદરૂ કેર્સો:
i.

એનઆયઆઈ ઉભેદલાયો જેણે ભાત્ર એનઆયઆઈફેઠક ય પ્રલેળ ભેલેર છે .

ii.

જે ઉભેદલાયો આ શ્રેણી

હેઠ રામક થામ તેલા: આઈ

.એ.એર્સ./આઈ.ી.એર્સ/ગુજયાત ર્સયકાયના

કભયચાયી/ ડીપેન્ર્સ કભયચાયી, જે ગુજયાત યાજ્મ ફહાય નોકયી કયતાં હોમ.
iii.

જલાહય નલોદમ મલદ્યારમની શ્રેણી હેઠ રામક એલા ઉભેદલાય કે જેઓ ધોયણ-૮ સુધી ગુજયાત યાજ્મની
્કુ રભાં બણ્મા હોમ અને કોઇણ
એચ.એર્સ.ર્સી. ભાં ઉમિણય થમા હોમ

4.

ISCE ફોડય ના મલદ્યાથીઓ ભાટે મલબાજન ભાકય ળીટ

5.

NEET-UG-2017 ભાકય ળીટની નકર

યાજ્મના જલાહય નલોદમ મલદ્યારમ મોજનાઓ હેઠની ્કૂરભાંથી

6.

જન્ભ ્થ/ જન્ભ તાયીખ અને બાયતીમ નાગરયકતાના પુયલાનુ ં પ્રભાણત્ર (ળાા છોડયાનુ ં પ્રભાણત્ર/ રાન્ર્સપય ર્સરટિરપકેટ/
ાર્સોટય / જન્ભનુ ં પ્રભાણત્ર)

7.

એર્સ.ઈ.ફી.ર્સી., એર્સ.ટી. અને એર્સ.ર્સી. કેટેગયી ભાટે : જામત પ્રભાણત્ર - પસત ગુજયાત યાજમના અમધકાયીઓ દ્વાયા આેર હોમ

8.

એર્સ.ઈ.ફી.ર્સી. કેટેગયી ભાટે : નોન-ક્રીભીરેમય ર્સરટિરપકેટ પસત ગુજયાત યાજમના અમધકાયીઓ દ્વાયા આેર રયમળષ્ટ '4'
ગુજયાતી/અંગ્રેજી ભાં તાયીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે તે છીની તાયીખનુ ં

9.


ાર્સોટય ની નકર [જો નાગરયકતા ડયુઅર / મલદે ળી હોમ તો]

જે ઉભેદલાયોએ અગાઉના યાઉન્ડભાં એડમભળન ભેલલા ભાટે ટયુળન પી અને અર્સર પ્રભાણત્રો જભા કયાવ્મા હળે, તેલા
ઉભેદલાયોએ અગાઉના ACPUGMEC ના યાઉન્ડનો અર્સર એડમભળન ઓડય ય અને ઉય

જણાલેર દ્તાલેજોની ્લ-પ્રભાલણત

પોટોકોી જભા કયાલલાની યહેળે.


જે ઉભેદલાય કોઈણ અર્સર પ્રભાણત્રો રાલલાભાં મનષ્પ યહેળે , તેલા ઉભેદલાયને પ્રલેળનો અમધકાય યહેળે નહીં .



જે ઉભેદલાયોને ફી.ડી.એસ. કોસસભાં પ્રથભ લાય (નલો)

પ્રલેળ ભલેર છે , તેભણે ભાત્ર જી.એભ.એસ.એસ. ભેડડકર કોરેજ,

ગાંધીનગય ખાતે જ તેભના મ ૂ દસ્તાલેજો જભા કયાલલાના યહેળે.


ફી.ડી.એસ. ભાં અગ્રેડ થમેર એડવભળન અને ફીએએભએસ, ફીએચએસ અને ફી. નેચયોથીભાં નલા પ્રલેળ સાથેના
ઉભેદલાયોને ફાકીના તભાભ હેલ્ સેન્ટયભાં જ તેભના દસ્તાલેજો જભા કયાલલા ડળે. તેઓ જીએભએસએસ ભેડડકર કોરેજ,
ગાંધીનગયભાં પ્રભાણત્રો જભા કયાલી ળકળે નડહ.



The candidates, who are of SC (Schedule Caste) category and having Free Ship Card, must report to Office of
ACPUGMEC, GMERS Medical College, Gandhinagar for reporting and submission of original documents.



એર્સ.ર્સી. (મળડયુર કા્ટ) લગયના અને ફ્રીમળ કાડય ધયાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયોએ રયોટીંગ અને અર્સર પ્રભાણત્રો જભા
કયાલલાની પ્રરક્રમા ભાટે ભાત્ર અને ભાત્ર જીએભઈઆયએર્સ ભેડીકર કોરેજ, ગાંધીનગય ખાતેની ACPUGMECની કચેયીનો ર્સંકય
કયલો.



જે ઉભેદલાય કોઈણ અસર પ્રભાણત્રો રાલલાભાં વનષ્પ યહેળે , તેલા ઉભેદલાયને પ્રલેળનો અવધકાય યહેળે નહીં.



Candidates should bring envelope of 11x15 inch size. Write the following details on envelope with marker:



ઉભેદલાયોએ 11 x 15 ઇંચની કદનુ ં યલફડીયુ ં રાલલાનુ ં યહેળે . ઉભેદલાયોએ યફીરડમા ય નીચે મુજફની મલગતો ભાકય ય ેન લડે
રખલાની યહેળે:

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)

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

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



IT IS COMPULSORY TO REPORT AT ADMITTED INSTITUTE AFTER PAYING TUITION FEES AND
SUBMITTING ORIGINAL DOCUMENTS AT HELP CENTER.



ટયુળન પી બમાસ ફાદ અને હેલ્ સેન્ટય ખાતે અસર પ્રભાણત્રો જભા કયાવ્મા ફાદ એડવભળન ભે ર
પયજજમાત છે .

સંસ્થાભાં ડયોટીંગ કયવું

