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1.

વેશ

ઈક

ઉમેદવારોએ

ખાલી

રહલી

બેઠકો

પરના

વેશ

કાય મમાં

ભાગ

લેવા

માટ

www.medguj.nic.in પર પોતાના Login ID ની મદદથી તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૭ થી તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૭
દર3યાન “ઓનલાઇન સંમિત”
2.

(Consent) આપવાની ર હશે.

આ ખાલી બેઠકોની વેશ કાયવાહ?માં નીટ-AુC વેશ વષ-૨૦૧૭ ના મેર?ટમાં સમાિવEટ તમામ ઉમેદવારો
ભાગ લઇ શકશે.

3.

સંમિત આFયા પછ? “Registration

Details” માં ઉપલHધ “Registration Slip” નો િJટઆઉટ લેવો

પડશે, L તેના Mારા આપવામાં આવેલી સંમિતની તાર?ખ અને સમય દશાવે છે .
4.

આ ખાલી બેઠકોની Oયામાં ઉપરોPત સમયમયાદામાં સંમિત આપનાર ઉમેદવારો જ સદર Oયામાં ભાગ
લઇ શકશે.

5.

વેશ ઈક ઉમેદવારો એ પોતાના મેર?ટ માણે અને SબS વેશ કાયમ માણે “ઓડ?ટોર?યમ,

GMERS

MEDICAL COLLEGE, GANDHINAGAR” ખાતે સંમિત આFયા બાબતના પT (Consent Letter)
ની િJટ આઉટ સાથે SબS હાજર થવાUું ર હશે અને મેર?ટ માણે બોલાવવામાં આવશે. SબS કાઉJસેVલWગ
દરિમયાન ઉમેદવાર L તે સમયે ઉપલHધ ખાલી બેઠકોમાં પોતાની પસંદગીની બેઠક ઉપલHધના હોય તો
પોતાના વેશ Xગેની અસંમતી દશાવી શક છે અને આવા ઉમેદવારનો અગાઉનો વેશ કાયમ ર હશે.
ઓફલાઈન વેશ Oયા દરિમયાન વેશ કાયમ કરાZયા બાદ ભરવા પાT ફ? તા[કાVલક રોકડાથી વેશ
સિમિત ખાતે કરાયેલ Zયવ\થામાં ભરવાની ર હશે.
6.

આ ખાલી બેઠકોની Oયામાં પોતાનો હાલનો વેશ રદ કરાZયા વગર પણ ભાગ લઈ શકશે. પરં ] ુ
ઉમેદવારને જો સદર Oયામાં ખાલી પડલ જ^યાઓ માં વેશ મળશે તો `ુ નો વેશ આપોઆપ રદ થશે.

7.

વેબસાઈટ ઉપર દશાવેલ બેઠકો ઉપરાંત ઉચ મેર?ટ ધરાવતા ઉમે દવારોને વેશ મળતા તેમના Mારા ખાલી
રહલ આUુશાbJગક
ં
સરકાર? તેમજ \વિનભર સં\થાઓની બેઠકો પણ ઉપલHધ થવાની શcતાઓ છે . વેશ
કાયમ દરિમયાન તHબdાવાર ખાલી બેઠકોની માOહતી વારં વાર વેશ સિમિતની વેબસાઈટ પર અપડટ
કરવામાં આવશે. આથી ઉમેદવારોને પોતાનો મેર?ટ માંક અને ઉપલHધ બેઠકો ની માOહતી ચકાસી અને
[યારબાદ ઓફલાઈન વેશ સિમિત ખાતે હાજર ર હવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .

8.

ઉમેદવારોને તાLતરની ઉપલHધ ખાલી બેઠકો માટ િનયિમત ર?તે

ACPUGMEC ની વેબસાઇટની eુલાકાત

લેવાની f ૂચના આપવામાં આવે છે .

તા. ૦૪/૦૯/૨૦૧૭

- મે3બર સેટર?

Important instructions for MOP-UP ROUND OF COUNSELING –
Offline Only [For Course: Dental (BDS) only]
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

The MOP UP round will be take place for the vacant seats on the Govt. and SFI
Medical Colleges of Gujarat state after completion of second round.
Those students who are interested to take part in MOP UP round of counseling, are
instructed to visit the website www.medguj.nic.in.
Students are instructed to give “online consent” to take part in MOPUP after log in on
the website from 05-09-2017 to 06-09-2017 only.
After giving consent students have to take printout of “Registration Slip” available in
“Registration Details”, which shows the date and time of consent given by him/her.
All the students in the merit list of ACPUGMEC for the academic year 2017, are
eligible to take part in MOP UP round.
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.
Student 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.
The ACPUGMEC will call the students as per the merit rank and allot the admission
on vacant seats as well as vacancy arises due to up gradation of seats during
counseling.
During MOP UP round of counseling, Student will be offered seat as per the 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.
After allotment of institution, students are instructed to pay the required fees by
cash at the time of admission at AUDITORIUM, GMERS Medical College, Gandhinagar.
The student can take part in the MOP UP round without cancelling his admission of
the previous rounds (i.e Round 1 /Round 2).
The candidates are instructed to visit the website of ACPUGMEC regularly for latest
available vacant seats.

Dt- 04/09/2017

-Member Secretary

