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INSTRUCTIONS FOR SPOT ADMISSION COUNSELING 

(સ્પૉટ એડમિશન કાઉન્સલે િંગ િાટનેી સચૂનાઓ) 
 

1. Schedule for Spot Admission Counseling [સ્પૉટ એડમિશન કાઉન્સેલ િંગ નો કાર્યક્રિ]: 

VENUE: Auditorium, Opp. New OPD Building, Civil Hospital,  
GMERS Medical College Campus, Sector – 12, Gandhinagar–382016 

Sr. 

No. 
Details 

Date and time 

From To 

1 
Submission of filled application form along with self-

attested photocopy of required documents and DD  

15.05.2019 

at 10.00 am 

15.05.2019 

at 12.00 noon 

2 Preparation of Merit-List 
15.05.2019 
at 01.00 pm  

3 Counseling (Seat Allotment) 
15.05.2019 

at 02.00 pm onwards 
 

2. All the candidates, who are who are eligible after lowering of qualifying percentiles and revised cut-off scores 

in NEET-PG 2019 (as per letter by National Board of Examinations, dated 8th May, 2019), are eligible to 

participate in the Spot Admission Counseling. [NEET-PG 2019 ના ક્વોમ ફાઈંગ પસેન્ટાઇ  ના ઘટાડા બાદ અન ેરીવાઈઝડ 

કટ-ઓફ સ્કોર (નેશન  બોડય ઓફ એકઝામિનેશન ના તા. ૦૮.૦૫.૨૦૧૯ ના પત્ર િજુબ) ક્વોમ ફાર્ થતા હોર્ તેવા તિાિ ઉિેદવારો સ્પૉટ 

એડમિશન કાઉન્સેલ િંગ િાિં ભાગ  ેવા િાટ ે ાર્ક છે.  

 

3. To participate in the Spot Admission Counseling, the candidates have to submit the filled Application form 

along with self-attested photocopy of required documents (as mentioned below) and Demand Draft of Rs. 

2000/- in favor of ‘ACPUGMEC’ payable at Gandhinagar, Gujarat at Auditorium, Opp. New OPD Building, Civil 

Hospital, GMERS Medical College Campus, Sector – 12, Gandhinagar–382016, between 10.00 am to 12.00 

noon on 15.05.2019. [સ્પૉટ એડમિશન કાઉન્સેલ િંગ િાિં ભાગ  ેવા િાટે ઉિેદવારોએ એપ્ ીકેશન ફૉિય સાથ ે જરૂરી સ્વ-પ્રિામિત 

દસ્તાવજેની ફોટોકાપી (નીચે જિાવ્ર્ા પ્રિાિે) અન ેભરે  અરજી ફૉિય અન ે“ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar નો રૂ. 2000/- 

નો ડીિાન્ડ ડ્રાફ્ટ ઓડડટોડરર્િ, નવી ઓપીડી મબલ્ડીંગ સાિે, મસમવ  હોમસ્પટ , જીએિઈઆરએસ િેડડક  કો ેજ કમે્પસ, સેક્ટર -12, 

ગાિંધીનગર -382016, ખાતે તા. 15.05.2019 ના રોજ સવાર ે10.00 થી બપોર ે12.00 સધુીિાિં જિા કરાવવાના રહેશે.]  

 

a) All MBBS marksheets [એિ.બી.બી.એસ. ના બધા વર્યની િાકયશીટ] 

b) 12 months internship completion certificate [12 િમહનાનુિં ઇન્ટનયશીપ કમ્પ ીશન સટીફીકેટ] 

c) NEET-PG-2019 Marksheet [NEET-PG-2019 િાકયશીટ] 

d) Provisional/Permanent Registration of State Medical Council OR Medical Council of India [સ્ટેટ િેડડક  

કાઉમન્સ  અથવા િેડડક  કાઉમન્સ  ઓફ ઇમન્ડર્ા નુિં પ્રોમવઝન / પરિેનન્ટ રજીસ્રેશન] 

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

Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્િ સ્થળ/ જન્િ તારીખ અને ભારતીર્ નાગડરકતાના પુરાવાનુિં 

પ્રિાિપત્ર (શાળા છોડ્ર્ાનુિં પ્રિાિપત્ર/ રાન્સફર સર્ટયડફકટે/ પાસપૉટય/ જન્િનુિં પ્રિાિપત્ર)] 

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

[એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટગેરી િાટ:ે જામત પ્રિાિપત્ર - ફક્ત ગજુરાત રાજ્ર્ ના સક્ષિ અમધકારીઓ દ્વારા આપે  હોર્] 

g) For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued by 

Competent Authorities of Gujarat State only dated on or after 01/04/2016 [એસ.ઈ.બી.સી. કટેેગરી િાટ:ે નોન-

ક્રીિી ેર્ર સર્ટયડફકટે ફક્ત ગજુરાત રાજ્ર્ ના સક્ષિ અમધકારીઓ દ્વારા આપે  પડરમશષ્ટ '૪' ગુજરાતી/અિંગ્રેજી િાિં તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ 

કે તે પછીનુિં] 

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

Gujarat State only [EWS (આર્થયક રીતે નબળા વગો) કેટગેરી િાટ:ે EWS (આર્થયક રીતે નબળા વગો િાટનેા પાત્રતા ધરાવતા) 
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પ્રિાિપત્ર - ફક્ત ગજુરાત રાજ્ર્ ના સક્ષિ અમધકારીઓ દ્વારા આપે  હોર્] 

i) Copy of Passport - if Citizenship is Dual/ Foreign [પાસપૉટય ની નક  – જો નાગડરક્તા ડ્રુ્અ  / મવદેશી હોર્ તો] 

 

4. All the candidates are instructed to see the number of vacant seats available for Spot Admission Counseling. 

[તિાિ ઉિેદવારન ેસ્પૉટ એડમિશન કાઉન્સેલ િંગ િાટનેી ખા ી બેઠકો જોવાની સ ાહ આપવાિાિં આવ ેછે.] 

 

5. The candidates will be called and allotted the admission as per the general merit rank. [ઉિેદવારને જનર  િેરીટ 

નિંબર પ્રિાિે બો ાવીને પ્રવેશ આપવાિાિં આવશ.ે] 

 

6. Authority Letter or Proxy will NOT be allowed for taking admission in Spot Admission Counseling. [ઓથોડરટી 

 ેટર અથવા અવેજીને સ્પૉટ એડમિશન કાઉન્સેલ િંગ િાિં એડમિશન  ેવા િાટ ેિાન્ર્ ગિવાિાિં આવશ ેનહીં.] 

 

7. The candidate, without original documents and prescribed fees, will not be granted admission under 

any circumstances. [અસ  પ્રિાિપત્રો અન ેમનર્ત ફી વગર ઉિદેવારન ેકોઈપિ સિંજોગોિાિં પ્રવશે આપવાિાિં આવશ ેનહીં.] 

 

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

“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar at bank facility provided by Admission Committee, immediately. [આ 

પ્રવેશ પ્રડક્રર્ા દરમિર્ાન પ્રવેશ કાર્િ કરાવવા એક સત્ર (છ િમહના) ની ટ્રુ્શન ફી ડીિાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ACPUGMEC”, payable at Gandhinagar 

દ્વારા અથવા રોકડ રકિ દ્વારા પ્રવેશ સમિમત ખાતે કરારે્ ી વ્ર્વસ્થાિાિં ભરવાની રહેશે.] 

 

9. The candidate is required to bring following original documents at the time of counseling. [ઉિેદવારે નીચે િજુબના 

અસ  પ્રિાિપત્રો કાઉન્સેલ િંગ ના સિરે્  ાવવાના રહેશે.]  

a) All MBBS marksheets [એિ.બી.બી.એસ. ના બધા વર્યની િાકયશીટ] 

b) 12 months internship completion certificate [12 િમહનાનુિં ઇન્ટનયશીપ કમ્પ ીશન સટીફીકેટ] 

c) NEET-PG-2019 Marksheet [NEET-PG-2019 િાકયશીટ] 

d) Provisional/Permanent Registration of State Medical Council OR Medical Council of India [સ્ટેટ િેડડક  

કાઉમન્સ  અથવા િેડડક  કાઉમન્સ  ઓફ ઇમન્ડર્ા નુિં પ્રોમવઝન / પરિેનન્ટ રજીસ્રેશન] 

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

Transfer Certificate/ Passport/ Birth Certificate) [જન્િ સ્થળ/ જન્િ તારીખ અને ભારતીર્ નાગડરકતાના પુરાવાનુિં 

પ્રિાિપત્ર (શાળા છોડ્ર્ાનુિં પ્રિાિપત્ર/ રાન્સફર સર્ટયડફકટે/ પાસપૉટય/ જન્િનુિં પ્રિાિપત્ર)] 

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

[એસ.ઈ.બી.સી., એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટગેરી િાટ:ે જામત પ્રિાિપત્ર - ફક્ત ગજુરાત રાજ્ર્ ના સક્ષિ અમધકારીઓ દ્વારા આપે  હોર્] 

g) For SEBC Category: Non-creamy layer certificate (Parishistha ‘4’ in Gujarati/English) issued by 

Competent Authorities of Gujarat State only dated on or after 01/04/2016 [એસ.ઈ.બી.સી. કટેેગરી િાટ:ે નોન-

ક્રીિી ેર્ર સર્ટયડફકટે ફક્ત ગજુરાત રાજ્ર્ ના સક્ષિ અમધકારીઓ દ્વારા આપે  પડરમશષ્ટ '૪' ગુજરાતી/અિંગ્રેજી િાિં તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ 

કે તે પછીનુિં] 

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

Gujarat State only [EWS (આર્થયક રીતે નબળા વગો) કેટગેરી િાટ:ે EWS (આર્થયક રીતે નબળા વગો િાટનેા પાત્રતા ધરાવતા) 

પ્રિાિપત્ર - ફક્ત ગજુરાત રાજ્ર્ ના સક્ષિ અમધકારીઓ દ્વારા આપે  હોર્] 

i) Copy of Passport - if Citizenship is Dual/ Foreign [પાસપૉટય ની નક  – જો નાગડરક્તા ડ્રુ્અ  / મવદેશી હોર્ તો] 
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10. Candidates should bring envelope of 11x15 inch size.  Write the following details on envelope with marker 

pen: [ઉિેદવારોએ 11 x 15 ઇંચની કદનુિં પરમબડીરુ્િં  ાવવાનુિં રહેશે. ઉિદેવારોએ પરબીડડર્ા પર નીચે િુજબની મવગતો િાકયર પને વડે  ખવાની 

રહેશે:] 

Name of Candidate: 

(As per NEET-PG-2019 marksheet) 
 

General Merit No.:  Category:  

Mobile No.: (1)                                                     (2) 

E-mail id:  

List of Document submitted: 

(Please write Y/N in the box for 

relevant documents) 

1) All MBBS marksheets  

2) 12 months internship completion certificate  

3) Copy of NEET-PG-2019 Marksheet  

4) Provisional/Permeant Registration of State Medical 
Council OR Medical Council of India 

 

5) Document showing place of birth & Date of Birth & Indian 
Citizenship 

 

6) Cast certificate  

7) Non-creamy layer certificate  

8) EWS certificate  

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

10)   

11)   

12)   

 


