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Instructions for Mop-Up (Offline) Round of Counseling (For MBBS & BDS Only) 

[મ ોપ-અપ (રૂબરૂ મુલ ક ત) ર ઉન્ડ ક ઉન્સોલલિંગ મ ટોની સૂચન અ ો (મ ત્ર MBBS અનો BDS મ ટો)] 
 

• In view of ongoing COVID-19 outbreak and in compliance with the advisory issued by the Ministry of 

Health and Family Welfare, Government of India and instructions from Government of Gujarat, ACPUGMEC 

is going to organize Mop-Up Round for Admission in MBBS & BDS Courses through Video Conferencing for 

this academic year (2020-21) only at following Medical Colleges. [પ્રવર્તમાન કાોરાોના વાઈરસ (COVID-19) ની 
વૈશ્વિક મહામારી ની પરરસ્થિતર્ અનો ભારર્ સરકારના અારાોગ્ય અનો પરરવાર કલ્યાણ મંત્રાલયો જારી કરોલા અતિસુચનાો ર્ોમજ 
ગુજરાર્ સરકાર ની સૂચનાઅાો નો ધ્યાનમાં રાખીનો, પ્રવોશ સમમતર્ દ્વારા ફક્ત અા શૈક્ષણણક વર્ત (2020-21) માટો મોરિકલ (MBBS) 
અનો િોન્ટલ (BDS) સ્નાર્ક અભ્યાસક્રમાોમાં પ્રવોશ માટો તવરિયાો કાોન્ફરન્સના માધ્યમ દ્વારા નીચો પ્રમાણો દશાતવ્યા મુજબની મોરિકલ 
કાોલોજ ખાર્ો અાોફલાઈન માોપ-અપ રાઉન્ડનંુ અાયાોજન કરી રહંુ્ છો .] 

 

Sr.  

No. 
Name of Institute Address 

1 B. J. Medical College, Ahmedabad 
Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-

380016, Gujarat 

2 
Smt. NHL Municipal Medical College, 

Ahmedabad 
Ellis Bridge, Ahmedabad-380 006, Gujarat 

3 GCS Medical College, Ahmedabad 
Opp. DRM Office, Naroda Road, Ahmedabad 

380025 

4 GMERS Medical College, Gandhinagar 
Civil Hospital Campus, Sector – 12, 

Gandhinagar – 382016 

5 Government Medical College, Vadodara 
SSG Hospital Compound, Anandpura, 

Vadodara 

6 Government Medical College, Surat Majuragate, Surat - 395 001 

7 
Surat Municipal Institute of Medical Education 

& Research (SMIMER), Surat 

Opp. Bombay Market, Umarwada, Surat-

395010 

8 Government Medical College, Bhavnagar 
Near S.T Bus Stand, Jail Road, Bhavnagar-

364001(Gujarat-India) 

9 
Pandit Deendayal Upadhyay Medical College, 

Rajkot 

Civil Hospital Campus, Jamnagar Road, 

Rajkot 360001 

10 
Shri M. P. Shah Government Medical College, 

Jamnagar 
Pandit Nehru Marg, Jamnagar - 361008 

11 GMERS Medical College, Junagadh 
Near Majewadi Gaite, Peddock Road, 

Junagadh 

 

• All the candidates who are included in the Merit-list of ACPUGMEC can participate in Mop-Up Round, 

except the candidates, who have secured and joined admission in Round 2 of Medical Counseling 

Committee (MCC), New Delhi for 15% AIQ, Deemed & Central Universities, ESIC, AFMC, VMMC & SJH and 
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ABVIMS & RML, AIIMS & JIPMER. [15% AIQ, Deemed & Central Universities, ESIC, AFMC, VMMC & SJH and 

ABVIMS & RML, AIIMS & JIPMER માટોના મોરિકલ કાઉન્સોશ્વલિંગ કમમટી (MCC), ન્યુ રદલ્હી ના રાઉન્ડ 2 માં પ્રવોશ મોળવનારા 
ઉમોદવારાો સસવાય ACPUGMEC ની મોરરટ-શ્વલસ્ટમાં સમાતવષ્ટ બિા ઉમોદવારાો, માોપ-અપ રાઉન્ડમાં ભાગ લઈ શકો  છો .] 

 

• It is mandatory for all the candidates, who want to participate in the mop-up (offline) round, to 

give ONLINE CONSENT for participation in the mop-up round. [મ ોપ-અપ ર ઉન્ડમ ાં ભ ગ લોવ  ઇચ્છત  હ ોય 
તોવ  તમ મ ઉમોદવ ર ોઅો મ ોપ-અપ ર ઉન્ડ મ ાં ભ ગ લોવ  મ ટોની અ ોનલ ઈન સાંમતત (Consent) અ પવ ની ફરલિય ત રહોશો.] 

 

• To participate in the mop-up round, the candidates have to log-in in the website 

http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx using their User-ID and Password to give ONLINE 

CONSENT from 11-12-2020 at 11:00 am to 13-12-2020 at 1.00 pm only. [માોપ-અપ રાઉન્ડમાં ભાગ લોવા માટો 
ઉમોદવારાોઅો પાોર્ાના User-ID અનો Password ની મદદથી http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx વોબસાઈટમાં 
ત . ૧૧-૧૨-૨૦૨૦, સવ રો ૧૧:૦૦ કલ ક થી ત . ૧૩-૧૨-૨૦૨૦, બપ ોરો ૦૧:૦૦ કલ ક સુધીમ ાં Log-in થઇ, માોપ-અપ 

રાઉન્ડમાં ભાગ લોવા માટોની અ ોનલ ઇન સાંમતત (Consent) અાપવાની રહો શો.] 
 

• The candidate can take part in the mop-up round without cancelling his admission of the previous rounds. 
[ઉમોદવાર પાોર્ાનાો હાલનાો પ્રવોશ રદ કરાવ્યા વગર પણ માોપ-અપ રાઉન્ડમાં ભાગ લઈ શકશો.] 
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• Candidate can select the Help Center (as mentioned above) for participating in Mop-Up Round at 

the time of consent. [મ ોપ-અપ ર ઉન્ડમ ાં ભ ગ લોવ  મ ટો સાંમતત અ પત  સમયો ઉમોદવ ર હોલ્પ સોન્ટર (ઉપર િણ વ્ય  
મુિબ) પસાંદ કરી શકશો.] 

 

• The candidate, who has not given online consent during stipulated time, will not be allowed to participate 

in the mop-up round in any circumstances. [ઉમોદવાર, જોમણો શ્વનિાતરરર્ સમય દરમમયાન અાોનલાઇન સંમતર્ અાપી નથી, 
ર્ોનો કાોઈપણ સંજાોગાોમાં માોપ-અપ રાઉન્ડમાં ભાગ લોવાની મંજૂરી અાપવામાં અાવશો નહીં.] 

 

• After giving consent students have to take printout of “Consent/Choice Form” available in “Registration 

Details”, which shows the date and time of consent given by him along with place for Mop-Up Round. 
[સંમતર્ અાપ્યા પછી તવદ્યાથીઅાોઅો “Registration Details” માં ઉપલબ્ધ “Consent/Choice Form” ની મપ્રન્ટઅાઉટ 
લોવાની રહો શો, જોમાં માોપ-અપ રાઉન્ડ માટોનંુ િળ સાથો ર્ોની દ્વારા અાપવામાં અાવોલી સંમતર્ની ર્ારીખ અનો સમય બર્ાવશો.] 

 

• Candidate has to remain present as per the merit rank on allotted date and time at his Selected Help 

Center. Candidate is instructed to bring “Consent/Choice Form” at the time of offline counseling. [ઉમોદવારો 
ર્ોના પસંદ કરોલા હો લ્પ સોન્ટર ખાર્ો ફાળવોલ ર્ારીખ અનો સમય પર મોરરટ નંબર મુજબ હાજર રહો વું પિશો. ઉમોદવારનો અાોફલાઈન 
કાઉન્સોશ્વલિંગ સમયો “Consent/Choice Form” લાવવાની સૂચના અાપવામાં અાવો છો .] 
 

• All the candidates are instructed to see the vacancy status available for Mop up round and closure of 

second round. The admission committee shall allot the seats as on available vacancy and also vacancy arise 

due to cascading effect of that particular seats. [ર્મામ ઉમોદવારનો માોપ-અપ રાઉન્ડ માટોની ખાલી બોઠકાો અનો બીજા 
રાઉન્ડનંુ ક્ાોઝર જાોવાની સલાહ અાપવામાં અાવો છો . પ્રવોશ સમમતર્ ઉપલબ્ધ ખાલી બોઠકાો અથવા ઉચ્ચ મોરીટ િરાવર્ા ઉમોદવારનો 
પ્રવોશ મળર્ા ર્ોમના દ્વારા ખાલી પિર્ી અાનંુશાન્ગગક બોઠકાો પર પ્રવોશની ફાળવણી કરશો.] 

 

• The candidates will be called as per the merit rank and will be allotted the admission on vacant seats as 

well as vacancy arises due to up gradation of seats during counseling. During mop-up round of counseling, 

candidate will be offered seat as per the previous closure, 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. [માોપ-અપ રાઉન્ડમાં મોરીટ પ્રમાણો ઉમોદવારનો બાોલાવવામાં અાવશો. રૂબરૂ કાઉન્સોશ્વલિંગ દરમમયાન ઉમોદવાર 
જો ર્ો સમયો ઉપલબ્ધ ખાલી બોઠકાોમાંથી પાોર્ાની બોઠક પસંદ કરી શકશો. માોપ-અપ રાઉન્ડ દરમમયાન, ઉમોદવારનો અગાઉના રાઉન્ડનંુ 

ક્ાોઝર, ખાલી બોઠકાો, અનો મોરીટ નંબર મુજબ બોઠક ની પસંદગી અાપવામાં અાવશો. પાોર્ાની પસંદગીની બોઠક ઉપલબ્ધ ના હાોય 
ર્ાો પાોર્ાના પ્રવોશ અંગોની અસંમતર્ દશાતવી શકો  છો  અનો અાવા ઉમોદવારનાો અગાઉનાો પ્રવોશ કાયમ રહો શો.] 

 

• If the candidate wants to cancel his admission of previous round, he can cancel it at the time of his mop-

up round of counseling. Tuition fees will be refunded at the end of whole admission process. [જાો ઉમોદવાર 
ર્ોના અગાઉના રાઉન્ડનાો પ્રવોશ રદ કરવા માંગો છો , ર્ાો ર્ો માોપ-અપ રાઉન્ડના કાઉન્સોશ્વલિંગના સમયો ર્ો પ્રવોશનો રદ કરી શકો  છો . 
પ્રવોશની અાખી પ્રરક્રયાના અંર્ો ટ્યુશન ફી પરર્ કરવામાં અાવશો.]  
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• The candidate, who have cancelled his/her admission of previous rounds coming for fresh admission, are 

required to bring following original documents at the time of counseling. [ઉમોદવારો, જો અગાઉના રાઉન્ડમાં 
પ્રવોશનાો રદ કરાવોલ છો અથવા નવા પ્રવોશ માટો અાવો છો , નીચો મુજબના અસલ પ્રમાણપત્રાો કાઉન્સોશ્વલિંગ ના સમયો લાવવાના રહો શો.] 
a) Consent/Choice Form for Mop-Up Round 

b) Print Copy of NEET-UG-2020 Marksheet [NEET-UG-2020 મ કકશીટની પ્રિન્ટ] 

c) Std. 12th Marksheet [િાો. ૧૨ ની માકતશીટ]    

d) Document showing place of birth & Date of Birth & Indian Citizenship (School leaving Certificate/ 

Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્મ િળ/ જન્મ ર્ારીખ અનો ભારર્ીય નાગરરકર્ાના પુરાવાનંુ 
પ્રમાણપત્ર (શાળા છાોડ્યાનંુ પ્રમાણપત્ર/ ટ્રાન્સફર સરટિરફકોટ/ પાસપાૉટત/ જન્મનંુ પ્રમાણપત્ર)] 

e) Domicile Certificate (with signature and stamp of Authority) issued by Competent Authorities 

(Mamlatdar / Executive Magistrate / Commissioner of Police) of Gujarat State only (in case of 

candidate born outside of Gujarat) [ફક્ત ગુજરાર્ રાજ્ય ના અતિકારીઅાો (મામલર્દાર / અોક્ઝીક્યુટીવ મોશ્વજસ્ટ્રોટ/ 
પાોલીસ કમમશનર) દ્વારા અાપોલ િાોમમસાઇલ સરટિરફકોટ (અતિકારીના સહી અનો સસક્કા વાળું) (ગુજરાર્ની બહાર ઉમોદવારનાો 
જન્મ થયાો હાોય ર્ોવા રકસ્સામાં)] 

f) For SEBC, ST and SC Category: Caste certificate issued by Competent Authorities of Gujarat State only 

[અોસ.ઈ.બી.સી., અોસ.ટી. અનો અોસ.સી. કોટોગરી માટો: ફક્ત ગુજરાર્ રાજ્ય ના અતિકારીઅાો દ્વારા અાપોલ જાતર્ પ્રમાણપત્ર] 
g) For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued by 

Competent Authorities of Gujarat State only [અોસ.ઈ.બી.સી. કોટોગરી માટો: નાોન-ક્રીમીલોયર સરટિરફકોટ ફક્ત ગુજરાર્ 
રાજ્ય ના અતિકારીઅાો દ્વારા અાપોલ પરરશ્વશષ્ટ '૪' ગુજરાર્ી/અંગ્રોજી માં] 

h) For EWS (Economically Weaker Sections) Category: EWS certificate issued by Competent Authorities of 

Gujarat State only [EWS (અાર્થિક રીર્ો નબળા વગાો) કોટોગરી માટો: EWS (અાર્થિક રીર્ો નબળા વગાો માટોના પાત્રર્ા 
િરાવર્ા) પ્રમાણપત્ર - ફક્ત ગુજરાર્ રાજય ના અતિકારીઅાો દ્વારા અાપોલ હાોય] 

i) Copy of Passport (if Citizenship is Dual) [પાસપાોટતની નકલ (જાો નાગરરક્તા ડ્યુઅલ હાોય ર્ાો)] 
j) Fitness Certificate (શારીરરક યાોગ્યર્ાનંુ પ્રમાણપત્ર) 
k) Any other document as per requirement [જરૂરરયાર્ મજુબ અન્ય કાોઈપણ દસ્ર્ાવોજ] 
 

• The candidate, who have taken admission in previous round of ACPUGMEC, have to bring original 

admission order of ACPUGMEC and receipt of paid tuition fees. [ઉમોદવાર, જોમણો ACPUGMEC ના અગાઉના 
રાઉન્ડમાં અોિમમશન મોળવંુ્ય છો , ACPUGMEC નાો અસલ અોિમમશન અાોિતર અનો ટ્યૂશન ફી ભયાતની રસીદ લાવવાના રહો શો.] 
 

• The candidate, without original documents and prescribed fees, will not be granted admission 

under any circumstances. [અસલ િમ ણપત્ર ો અનો લનયત ફી વગર ઉમોદવ રનો ક ોઈપણ સાંજોગ ોમ ાં િવોશ અ પવ મ ાં 
અ વશો નહીં.] 

 

• The candidate has to pay tuition fees of one term (six months) by cash or Demand Draft in favor of 

“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at bank facility provided by ACPUGMEC, immediately. If candidate 

has paid tuition fees for admission for previous rounds, fees will be adjusted according to it. Excess fees 

will be refunded at the end of whole admission process. [અા પ્રવોશ પ્રરક્રયા દરમમયાન પ્રવોશ કાયમ કરાવવા અોક સત્ર 
(છ મરહના) ની ટ્યુશન ફી ર્ાત્કાશ્વલક રિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્વારા અથવા રાોકિ રકમ 
દ્વારા પ્રવોશ સમમતર્ ખાર્ો કરાયોલી વ્યવિામાં ભરવાની રહો શો. જાો ઉમોદવારો અગાઉના રાઉન્ડમાં અોિમમશન માટો ટ્યૂશન ફી ભરી 
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હશો ર્ાો ર્ોના અાિારો ફી માં બદલાવ કરી અાપવામાં અાવશો. વિારાની ફી સંપૂણત પ્રવોશ પ્રરક્રયાના અંર્માં પરર્ કરવામાં અાવશો.] 

 
• In view of ongoing COVID- 19 outbreak, all the candidates are advised to pay tuition fees, 

preferably, by Demand Draft. [ક ોર ોન  વ ઈરસ (COVID-19) ની વૈલિક મહ મ રીનો ધ્ય નમ ાં ર ખીનો, બધ  
ઉમોદવ ર ોનો ડિમ ન્ડ ડ્ર ફ્ટ દ્વ ર  ટુ્યશન ફી ભરવ ની સલ હ અ પવ મ ાં અ વો છો .] 

 

• The candidates are advised to come with specific arrangement of money to pay tuition fees at the time of 

counseling. E.g., The maximum fee is Rs. 9,20,000 (9.20 lakh) (for one term – Six months) for the 

Management Quota seat of MBBS at A.M.C. M.E.T. Medical College, Ahmedabad. So, candidate can come 

with Demand Drafts of Rs. 1,00,000/ 2,00,000/ 3,00,000/ 5,00,000 based on your choice of college to 

secure admission in self-financed colleges. [ઉમોદવારાોનો સલાહ અાપવામાં અાવો છો  કો  ર્ોઅાો કાઉન્સોશ્વલિંગના સમયો ટ્યશુન 
ફી ચૂકવવા નાણાંની ચાોક્કસ વ્યવિા સાથો અાવો. દા.ર્. મહત્તમ ફી અો.અોમ.સી. મોટ મોરિકલ કાોલોજ, અમદાવાદ ની MBBS ની 
મોનોજમોન્ટ ક્ાોટાની છો જો રૂ. 9,20,000 (9.20 લાખ) (અોક સત્ર – ૬ મરહના – ની) છો . ર્ોથી ઉમોદવાર રૂ. 1,00,000/ 2,00,000/ 

3,00,000/ 5,00,000ના રિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા ઉમોદવાર પાોર્ાની પસંદગીની સોલ્ફ-ફાઈનાગસ્િ કાોલોજમાં પ્રવોશ કાયમ કરી શકો .] 
 

• For NRI Candidate: The candidate who has been allotted seat in NRI category, he has to pay Rs. 5.00 lakh 

(as Refundable Deposit) by cash or Demand Draft in favor of “ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at bank 

facility provided by ACPUGMEC, immediately. If candidate has paid tuition fees for admission for previous 

rounds, fees will be adjusted according to it. Then candidate has to pay prescribed tuition fees in US Dollar 

or equivalent amount in any other foreign currency at admitted institute. ACPUGMEC will refund the 

deposit amount of Rs. 5.00 lakh after the completion of whole admission process. [અોન.અ ર.અ ઈ. ઉમોદવ ર 
મ ટો: અોન.અાર.અાઈ. બોઠક પર પ્રવોશ મોળવોલ તવદ્યાથીઅો રૂ. ૫.૦૦ લાખ (રીફંિોબલ રિપાોઝીટ રૂપો) રાોકિ રકમ અથવા રિમાન્ડ 

ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar દ્વારા પ્રવોશ સમમતર્ ખાર્ો કરાયોલી વ્યવિામાં ભરવાની રહો શો. જાો ઉમોદવારો 
અગાઉના રાઉન્ડમાં અોિમમશન માટો ટ્યૂશન ફી ભરી હશો ર્ાો ર્ોના અાિારો ફી માં બદલાવ કરી અાપવામાં અાવશો. ત્યારબાદ પ્રવોશ 
મોળવોલ સિંા ખાર્ો શ્વનયર્ કરોલ ફી અમોરરકન િાોલરમાં અથવા સમકક્ષ તવદોશી ચલણમાં જમા કરાવવાની રહો શો. રિપાોઝીટ રૂપો જમા 
કરાવોલ રૂ. ૫.૦૦ લાખ ની રકમ સમગ્ર પ્રવોશ કાયતવાહી પૂણત થયા બાદ રરફંિ ર્રીકો  પરર્ અાપવામાં અાવશો.] 
 

• The candidate, who will remain absent at the day and time of counseling allotted to them, will have 

no right for admission. [િો ઉમોદવ ર તોનો ફ ળવોલ ક ઉન્સોલલિંગન  ડદવસો અનો સમયો ગોરહ િર રહો શો, તોનો િવોશ મ ટો 
ક ોઈ અતધક ર હશો નહીં.] 

 

• According to Merit Closure Rule of UG Admission Rules, in Mop up round, the candidate will not be 

offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment process during 

Previous rounds. [યજુી ન  મોરીટ ક્ ોઝર લનયમ મિુબ, ઉમોદવ રનો અગ ઉ ન  ર ઉન્ડ ની ફ ળવણી િડિય મ ાં તોમન  
મોરીટ અનુસ ર ઉપલબ્ધ બોઠક ો પર િવોશ અ પવ મ ાં અ વશો નહી.] 

 

• The detailed schedule of Mop-Up round (with date, time and merit no.) will be displayed on the 

website (www.medadmgujarat.org). [મ ોપ-અપ ર ઉન્ડન ો તવગતવ ર ક યકિમ (ત રીખ, સમય અનો મોડરટ નાંબર 
સ થો) વોબસ ઇટ (www.medadmgujarat.org) પર િસસધ્ધ કરવ મ ાં અ વશો.] 
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• Candidates should bring envelope of 11 x 15-inch size.  Write the following details on envelope with 

marker [ઉમોદવારાોઅો 11 x 15 ઇંચની કદનું પરસબિીયું લાવવાનંુ રહો શો. ઉમોદવારાોઅો પરબીરિયા પર નીચો મુજબની તવગર્ાો માકતર 
પોન વિો લખવાની રહો શો]: 
 

Name of Candidate: 

(As per NEET-UG marksheet) 
 

User ID:  Category:  

General Merit No.:  NRI Merit No:   

Category Merit No.:  PwD Category Merit No.:  

Mobile No.: (1)                                                     (2) 

E-mail id:  

Allotted Course in Present Round:  

Allotted Seat Category:  

Allotted Institute in Present Round:  

List of Document 

submitted: 

(Please write Y/N in the box 

for relevant documents) 

1) Print Copy of NEET-UG Marksheet  

2) Std. 10th Marksheet  

3) Std. 12th Marksheet  

4) Proof of Date & Place of Birth & Indian Citizenship  

5) Domicile Certificate of Gujarat State  

6) Caste certificate  

7) Non-creamy layer certificate  

8) EWS Certificate  

9) Copy of Passport [if Citizenship is Dual/ Foreign]  

10) Fitness Certificate  

11)   

 


