
 

Admission Committee for Professional Undergraduate & Postgraduate 

Medical Educational Courses (ACPUGMEC & ACPPGMEC) 
Constituted under the Gujarat Professional Medical Educational Institutions 

(Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007, Gujarat Act No. 3 of 2008 

Government of Gujarat  
 

 

 Office address: Ground Floor, GMERS Medical College, Sector-12, Gandhinagar – 382016  
 

 

List of Documents Required for Admission Process of ACPUGMEC 

[ACPUGMEC ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે આવશ્યક પ્રમાણપત્રો ની યાદી]: 
 

• Important information and list of documents required for NEET-based admission process in 

undergraduate in courses for academic year 2022-23 [શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 ના NEET આધાણિત સ્નાતક 
અભ્યાસક્રમ ની પ્રવશે પ્રણક્રયા માટે આવશ્યક માણિતી અને દસ્તાવેજોની યાદી]. 
 

• This is only for the purpose of information for students appearing in NEET-UG-2022 and likely to be 

registered for admission for the academic year 2022-23 [આ માણિતી માત્ર NEET-UG-2022 અને શૈક્ષણિક 
વર્ષ 2022-23 માટેની પ્રવશે પ્રણક્રયા માટે િજીસ્ટર્ષ માટે થનાિ ણવદ્યાથીઓની માણિતી માટે છે]. 
 

Sr. 
No. 

Name of Document 

[દસ્તાવજેન ું નામ] 

Valid Document 

[માન્ય દસ્તાવજે] 

1 
Qualifying Examination  

[લાયકાત પિીક્ષા] 

Standard 10th (SSC) mark-sheet  
and  
Standard 12th (HSC) mark-sheet 

[ધોિિ 10 (SSC) માકષશીટ 

અન ે

ધોિિ 12 (HSC) માકષશીટ] 

2 

NEET-UG mark-sheet of current 

academic year  

[વતષમાન શૈક્ષણિક વર્ષ ની NEET-
UG ની માકષશીટ] 

NEET-UG-2022 mark-sheet 

[NEET-UG-2022 ની માકષશીટ] 

3 
Proof of Birth Place 

[જન્મ સ્થળનો પિુાવો] 

List of acceptable documents (any one): 
(i) School Leaving Certificate (preferable)* 
(ii) Transfer Certificate* 

 (*certificate must contain place of birth; 
     Also required for caste verification) 

(iii) Birth certificate 
(iv) Indian Passport 

 

[માન્ય દસ્તાવેજોની યાદી (કોઈપિ એક): 
(i) શાળા છોડ્યાનુું પ્રમાિપત્ર (ણપ્રફિબેલ)* 

(ii) ટર ાન્સફિ સણટષણફકેટ* 

 (*પ્રમાિપત્ર માું જન્મ સ્થળનો સ્પષ્ટ િીતે ઉલ્લેખ કિલે 
િોવો જરૂિી છે.  

આ પ્રમાિપત્ર જાણતના પ્રમાિપત્ર ની ચકાસિી માટે જરૂિી 
છે) 

(iii) જન્મ પ્રમાિપત્ર 

(iv) ભાિતીય પાસપૉટષ] 
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Sr. 
No. 

Name of Document 

[દસ્તાવજેન ું નામ] 

Valid Document 

[માન્ય દસ્તાવજે] 

4 Proof of Birth Date 

List of acceptable documents (attach any one):  
(i) School Leaving Certificate 
(ii) Transfer Certificate  
(iii) Birth certificate 
(iv) Indian passport 
(v) Standard 10th (SSC) mark-sheet 

 

[માન્ય દસ્તાવેજોની યાદી (કોઈપિ એક): 
(vi) શાળા છોડ્યાનુું પ્રમાિપત્ર 

(vii) ટર ાન્સફિ સણટષણફકેટ  

(viii) જન્મ પ્રમાિપત્ર 

(ix) ભાિતીય પાસપૉટષ  
(x) ધોિિ 10 (SSC) માકષશીટ] 

5 

For Candidates Born Outside 
Gujarat 

[ગુજિાત બિાિ જન્મેલા ઉમેદવાિો 
માટે] 

Domicile certificate issued by the authority empowered by 
the Government of Gujarat 

[ગુજિાત સિકાિ ના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ 
ર્ોણમસાઇલ સણટષણફકેટ] 

6 

For Scheduled Caste (SC) 
candidate 

[અનુસણૂચત જાણત (SC) ના 
ઉમેદવાિ માટે] 

Certificate belonging to Scheduled Caste (SC) issued by the 
authority empowered by the Government of Gujarat in that 
behalf 

[ગુજિાત સિકાિ ના  અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ 
અનુસણૂચત જાણત (SC) નુું પ્રમાિપત્ર] 

7 

For Scheduled Tribes (ST) 
candidate 

[અનુસણૂચત જનજાણત (ST) ના 
ઉમેદવાિ માટે] 

Certificate belonging to Scheduled Tribes (ST) issued by the 
authority empowered by the Government of Gujarat in that 
behalf 

[ગુજિાત સિકાિ ના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ 
અનુસણૂચત જનજાણત (ST) નુું પ્રમાિપત્ર] 

8 

For Socially and Educationally 
Backward Classes (SEBC) 
candidate 

[સામાણજક અને શૈક્ષણિક પછાત 
વગષ (SEBC) ના ઉમેદવાિ માટે] 

Certificate belonging to Socially and Educationally Backward 
Classes (SEBC) and 
Non-Creamy Layer (NCL) certificate of the family, as per the 
prevailing policy of the Government of Gujarat issued on or 
after 01.04.2020 
Note: Both certificates issued by the authority empowered by 
the Government of Gujarat in that behalf 

[સામાણજક અને શૈક્ષણિક પછાત વગષ (SEBC) નુું પ્રમાિપત્ર અન ે

ગુજિાત સિકાિની પ્રવણતષત નીણત મુજબ પણિવાિ નુું નોન-ક્રીમીલયેિ 
(NCL) પ્રમાિપત્ર જ ેતા.01.04.2020 અથવા તેના પછી નુું િોવુું 
જોઈએ 
નોુંધ: બુંને પ્રમાિપત્રો ગુજિાત સિકાિ ના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા 
આપવામાું આવેલ િોવા જોઈએ] 
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Sr. 
No. 
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[દસ્તાવજેન ું નામ] 

Valid Document 

[માન્ય દસ્તાવજે] 

9 

For Economically Weaker 
Sections (EWS) candidate 

[આણથષક િીતે નબળા વગષ (EWS) 
ના ઉમેદવાિ માટે] 

Certificate belonging to Economically Weaker Sections 
(EWS) issued by the authority empowered by the 
Government of Gujarat in that behalf on or after 01.04.2020 

[ગુજિાત સિકાિ ના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ 
આણથષક િીતે નબળા વગષ (EWS) નુું પ્રમાિપત્ર જ ેતા.1.04.2020 

અથવા તેના પછી નુું િોવુું જોઈએ] 

10 

For Person with Disability 
(PwD) candidate 

[ણદવયાુંગ ઉમેદવાિ માટે] 

Certificate of Disability issued by the authority empowered 
by the Government 

[સિકાિના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ ણદવયાુંગતા 
નુું પ્રમાિપત્ર]  

11 

For local candidate of 
Ahmedabad 

[અમદાવાદના લોકલ (સ્થાણનક) 
ઉમેદવાિ માટે] 

The certificate of local candidate from the Dean of Smt. NHL 
Municipal Medical College, Ahmedabad (It will be issued only 

after publication of NEET-UG-2022 results) 

[ર્ીન, શ્રીમતી એન.એચ.એલ. મ્યણુનણસપલ મેણર્કલ કોલજે, 
અમદાવાદ દ્વાિા આપવામાું આવેલ લોકલ (સ્થાણનક) ઉમેદવાિનુું 
પ્રમાિપત્ર (NEET-UG-2022 ના પણિિામની જાિેિાત થયા પછી જ 
આપવામાું આવશે)] 

12 

For local candidate of Surat 

[સુિતના લોકલ (સ્થાણનક) 
ઉમેદવાિ માટે] 

The certificate of local candidate from the Dean of Surat 
Municipal Institute of Medical Education and Research, Surat 
(It will be issued only after publication of NEET-UG-2022 

results) 

[ર્ીન, સુિત મ્યણુનણસપલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મણેર્કલ એજુ્યકેશન 
એન્ર્ ણિસચષ, સુિત દ્વાિા આપવામાું આવેલ લોકલ (સ્થાણનક) 
ઉમેદવાિનુું પ્રમાિપત્ર (NEET-UG-2022 ના પણિિામની જાિેિાત 
થયા પછી જ આપવામાું આવશે)]  

13 

For Overseas Citizen of India 
(OCI) candidate  

[ઓવિસીઝ ણસણટઝન ઓફ 
ઇણન્ર્યા (OCI) ઉમેદવાિ માટે] 

OCI card issued by competent authority of Central 
Government of India 

[કેન્ર સિકાિના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ OCI 
કાર્ષ] 

14 
Certificate Physical Fitness 

[શાિીણિક યોગ્યતા નુું પ્રમાિપત્ર] 

Certificate of Physical Fitness in the prescribed form obtained 
from a registered medical practitioner (M.B.B.S/MD/MS) 
along with the undertaking 
Note: Prescribed form will be available on official website of 
ACPUGMEC 

[િણજસ્ટર્ષ મેણર્કલ પ્રણેટટશનિ (M.B.B.S/MD/MS) દ્વાિા આપવામાું 
આવેલ શાિીણિક યોગ્યતા નુું પ્રમાિપત્ર (ણનયત ફોમષમાું) અને એની 
સાથનેી બાુંિેધિી 
નોુંધ: ણનયત ફોમષ ACPUGMEC ની સત્તાવાિ વેબસાઇટ પિ ઉપલબ્ધ 
થશ]ે 



 

Admission Committee for Professional Undergraduate & Postgraduate 

Medical Educational Courses (ACPUGMEC & ACPPGMEC) 
Constituted under the Gujarat Professional Medical Educational Institutions 

(Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007, Gujarat Act No. 3 of 2008 

Government of Gujarat  
 

 

 Office address: Ground Floor, GMERS Medical College, Sector-12, Gandhinagar – 382016  
 

Sr. 
No. 

Name of Document 

[દસ્તાવજેન ું નામ] 
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[માન્ય દસ્તાવજે] 

16 

Sons and daughters of defense 
personnel 

[સુંિક્ષિ કમષચાિીઓની પુત્ર અન ે
પુત્રીઓ] 

Domicile certificate of defense personnel issued by the 
authority empowered by the Government of Gujarat 

and 
Bonafide certificate issued by the competent authority  

[ગુજિાત સિકાિ ના અણધકૃત અણધકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ 
સુંિક્ષિ કમષચાિીનુું ર્ોણમસાઇલ સણટષણફકેટ 

અન ે

સક્ષમ અણધકાિી દ્વાિા જાિી કિાયેલ બોનાફાઇર્ પ્રમાિપત્ર] 

 
 

- ACPUGMEC 


