
�ી અમે� પી� શાહ આટ�સ અ�ેડ સાય�સ કાેલજે� સરુ�ે�નગર
બી� અસે�સી� સમે�૧ � અડે�મશન ૨૦૨૨�૨૩

નાટે�સ
તા� ૦૨/૦૭/૨૦૨૨

આથી આ કાેલેજ મા બી�અસે�સી� સમે�ેર�૧ મા અડે�મશન મેળવવા ઇ�છુક તમામ િવ�યાથ�આેના કાેલેજ વેબસાઇટ પર
આવેલ ફાેમ�માંથી અ�ાર સધુીમાં કૂલ �ણ �૩� મરે�ટ ��સ�ધ કરવામાં આવેલ છે� જે પકૈ� ના િવ�યાથ�આે �ારા અ�નેી કાેલેજ ખાતે
િવિવધ રજુઆતાે કરવામાં આવેલ� જે અ�વયે િવ�ાથ� િહત ને �યાને લઈ તા� ૨૯/૦૬/૨૦૨૨ ના રાેજ ��સ�ધ નાેિટસ થક� મરે�ટ�૧�
મેર�ટ�૨ અને મેર�ટ�૩ માં નામ આવેલ તમામ િવ�ાથ�આેને મરે�ટ ના ધાેરણે બાક� રહેતી સીટ પર અકે બી� �આખર�� તક
આપવામાં આવેલ� આ માટે તા� ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ થી તા� ૦૧/૦૭/૨૦૨૨ ના રાેજ િનયત નમૂનામાં અર� �વીકારવા માં આવેલ� િનયત
સમય મયા�દામાં આવેલ અર�આેનું મરે�ટ �મરે�ટ�૪� આ સાથે સામેલ રાખલે છે માટે તઆેેઅે આ નાેટ�સ માં દશા�વેલ તાર�ખ
અનસુાર ફ� ભર� અડેમીશન સિુનિ�ત કરવાનુ ંરહેશ�ે

આ મરે�ટ યાદ� �મરે�ટ�૪� માં નામ આવેલ તમામ િવ�ાથ�આેઅે નીચે મજુબની િવગતે િનયત સમય મયા�દામાં COGENT
Portal પર ર��� ેશન કર� તનેું કાેલેજ ખાતે વેર�ફ�કેશન કરાવવંુ તમેજ અડે�મશન ફાેમ� ભર� તમેાં લાગુ પડતા તમામ ડાે�મુ�ેટ્સની
�વ�મા�ણત નકલ સાથે જમા કરાવવાનું રહેશે અને તમેના લાગુ પડતા તમામ આેર��નલ ડાે�ુમ�ેટ વેર�ફ�કેશન માટે અચકૂ સાથે
રાખવાના રહેશ�ે �આેર��નલ ડાે�મુ�ેટ વેર�ફ�કેશન માટે સાથે લાવવાના છે� જમા કરાવવાના નથી� ફાેમ� વેર�ફ�કેશન સમયે �ે કાેઈ

િવ�ાથ� પાસે તણેે Online apply કરેલ િવગત અનસુાર ડાે�ુમ�ેટ ઉપલ�ધ નિહ હાેય તાે તનેું અડેમીશન આપાેઆપ રદ થશે અને
�ારબાદ તનેાે જે�તે સીટ પર કાેઈ હકદાવાે રહેશે નિહ� ફાેમ� વેર�ફ�કેશન થયા પછ� િનયત સમય મયા�દા માં ફ� ભયા� બાદ જ તમેનું
અડેમીશન થયંુ ગણાશ�ે આ તમામ કામગીર� માટે િવ�ાથ�અે લાગુ પડતા તમામ આેર��નલ ડાે�મુ�ેટ� આ ડાે�મુ�ેટની
�વ�મા�ણત નકલાે તમેજ બે પાસપાેટ� ફાેટાે�ાફ અચૂક પાેતાની સાથ ેરાખવાના રહેશ�ે

અગ� ની સચુના� જે િવ�ાથ�આે િનયત સમય મયા�દામાં ફ� ભરશે નિહ તઆેેનાે જે�તે સીટ પર અડેમીશન માટે કાેઈ હકદાવાે રહેશે
નિહ અન ેભિવ�ય માં આ અગેં કાેઈપણ �કારની રજુઆતન ે�યાન ેલેવામાં આવશ ેનિહ�

અગ�ની તાર�ખ�
૧� COGENT Portal પર ર��� ેશન� તા� ૦૩/૦૭/૨૦૨૨ થી તા� ૦૪/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાં કર� લેવંુ
૨� COGENT Portal નું VERIFICATION અને અડે�મશન ફાેમ� જમા કરાવવા� તા� ૦૪/૦૬/૨૦૨૨ ના રાેજ કાેલેજ ખાતે
રસાયણ િવભાગ માં ૧૧�૦૦ થી ૦૧�૦૦ સમય દર�યાન જ થઇ શકશે
૩� COGENT Portal પર ફ� ભરવા માટે� તા� ૦૪/૦૭/૨૦૨૨ ના સાંજે ૦૪�૦૦ સધુી જ ભર� શકાશ�ે �ારબાદ ફ� � �લ� ક આપાેઆપ
બંધ થઇ જશ�ે

ખાસ ના�ધ�
ઉપરાે� તમામ (COGENT Portal પર ર��� ેશન કરવંુ� COGENT Portal વેર�ફ�કેશન કરાવવંુ� ડાે�મુ�ેટ વેર�ફાઈ કરાવી
અનેરાે�મ�ેટ ફાેમ� જમા કરાવવંુ અને COGENT Portal પર ફ� ભરવી� કામગીર� પણૂ� કયા� બાદજ િવ�ાથ�આેનું અડે�મશન થયંુ
ગણાશ�ે

�બડાણ�
૧� મેર�ટ યાદ� �મેર�ટ�૪�
૨� િવ�ાથ� માગ�દ� �શ� કા
૩� અનેરાેલમ�ેટ ફાેમ�ની સાથ ે�ડેવાના ડાે�મુ�ેટની યાદ�
૪� Registration Steps on COGENT Portal
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�ી અમે� પી� શાહ આટ�સ અ�ેડ સાય�સ કાલેજે� સરુ�ે�નગર
બી� અસે�સી� સમે�૧ � અડે�મશન ૨૦૨૨�૨૩ � ચાથેી મરે�ટ યાદ�

�મરે�ટ �1 થી 3 મા ંનામ આવલે હાયે તવેા િવ�ાથ�આ ેમાટે બી� �આખર�� તક�

Sr.

No. Form No. Full Name Merit Merit Category

1 270 CHIHALA VANDANA CHHANABHAI 1 General

2 99 JINDANI SHAHIL SALIMBHAI 1 General

3 219 PARMAR VIRAMBHAI HAKABHAI 1 General

4 422 PARMAR TRUPTI BEN KALYAN BHAI 1 General

5 453 PIPALIYA AKSHAYBHAI MUKESHBHAI 1 General

6 251 PARMAR ABHIJITSINH JAYDIPSINH 2 General

7 117 BAKHALAKIYA VANDANABEN GUNVANTBHAI 2 General

8 204 SUTHAR KAILASH JAGDISHBHAI 3 General

9 17 KHOKHAR NAZMEENBANU AKBARBHAI 1 OBC

10 54 BHARVAD MAHESH DEVRAMBHAI 2 OBC

11 175 VANANI DARSHANABEN BALVANTBHAI 1 OBC

12 188 DHANVANIYA MITYANSUKUMAR HIRALAL 1 OBC

13 198 MALVANIYA KAUSHIK RAJESHBHAI 1 OBC

14 255 KATHEKIYA DHARMENDRABHAI MUKESHBHAI 3 OBC

15 354 CHAUHAN AJAYBHAI MUKESHBHAI 1 OBC

16 372 DUMADIYA SHANTIBHAI PRAVINBHAI 1 OBC

17 407 JAMOD JAY PREMJIBHAI 1 OBC

18 87 DORIYA BHOOMIKABEN VINODBHAI 1 SC

SC ક�ટ�ગર�મા ંઓનલાઇન ફોમ� ભર�લ િવ�ાથ�ઓ પકૈ� એડિમશન ના મળેવલે હોય તવેા તમામ િવ�ાથ�ઓન ેઆ

મરે�ટમા ં�ી� તક  (�િતમ તક) આપવામા ંઆવ ેછે.
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િવ�ાથ� માગ�દ� �શ� કા

જે િવ�ાથ�/�વશેાથ�આનેા આ સાથે સામલે મરે�ટ લી� માં નામ આવલે છે મા� તઆેઅેે જ નીચે
મજુબની કામગીર� િનયત સમય મયા�દામા ંપણૂ� કરવાની રહેશ�ે

Step-1: COGENT Portal પર ર��� ેશન કરવુ�ં �અગાઉ થી કરવાની કામગીર��
તા�૦૩/૦૭/૨૦૨૨ થી તા�૦૪/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાં COGENT Portal પર જઈ અ�ે ની કાેલેજના નામ માં િવ�ાથ�નું
ર��� ેશન કરાવવાનું રહેશ�ે આ અગેંની માગ�દ� �શ� કા કાેલેજ વેબસાઈટ પર અગાઉ Upload કરવામાં આવેલ છે
અન ેઆ નાેિટસમાં પણ ઉદાહરણ તર�કે screenshot આપવમાં આવેલ છે�

COGENT Portal ની લીકં https://student.gujgov.edu.in/

Step-2: �૧� અડેમીશન ફામે� જમા કરાવવું �૨� આરે��નલ ડા�ેમુ�ેટ વરે�ફ�કેશન કરાવવા �૩�
COGENT Portal પર કરલે ર��� ેશન ને VERIFY કરાવવુ ં�કાેલજે ખાત ેકરાવવાની કામગીર��
COGENT Portal પર ર��� ેશન થયા બાદ step-૨ માં દશા�વેલ �ણયે કામગીર�આૅ માટે કાેલેજ ખાતે �બ�
તા� ૦૪/૦૭/૨૦૨૧ ના રાેજ રસાયણિવભાગ માં સવારે ૧૧�૦૦ થી બપાેરે ૦૧�૦૦ સમય દર�યાન અડેમીશન ફાેમ�
અને આ સાથે આપેલ યાદ� અનસુાર લાગુ પડતા તમામ જ�ર� આેિર�જનલ અને �વ�મા�ણત ડાે�ુમનટ્સ સાથે
ઉપિ�ત રહેવંુ� � ેઆનસુ�ંગક આેર��નલ ડાે�મેુ�ટ ઉપલ�ધ નિહ હાેય તાે અડેમીશન મળશ ેનિહ�

Step-4: COGENT Portal પર ફ� ભરવી
આપને વેર�ફ�કેશન થયેલ િદવસે સાંજે ફ� ભરવા માટેની � �લ� ક આપના �ારા COGENT Portal પર ર��ર
કરાયેલ EMAIL અને માેબાઈલ નંબર પર મળશે જેમાં આપે ફ� ભર� અડેમીશન CONFIRM કરવાનું રહેશ�ે આ
� �લ� ક પરથી આપ તા� ૦૪/૦૭/૨૦૨૨ સધુી ફ� ભર� શકશાે �ારબાદ ફ� ની � �લ� ક આપાેઆપ બંધ થઇ જશ�ે �ારબાદ
ફ� ભર� શકશ ેનહી�ં

ખાસ ના�ધ� ઉપરાે� તમામ (COGENT Portal પર ર��� ેશન કરવંુ� COGENT Portal વેર�ફ�કેશન કરાવવંુ�
ડાે�મુ�ેટ વેર�ફાઈ કરવી અનેરાે�મ�ેટ ફાેમ� જમા કરાવવંુ અને ફ� ભરવી� કામગીર� પૂણ� કયા� બાદજ િવ�ાથ�આેનું
અડે�મશન થયંુ ગણાશ�ે
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મરે�ટમા ંનામ આ�ા બાદ �વશે મળેવવા ઈ�છતા િવ�ાથ�આઅે ેડા�ુેમ�ેટ
વિેરિફકેશન સમય ેઅનેરાલેમ�ેટ ફામે�ની સાથ ે�ડેવાના ડા�ેમુ�ેટ ની યાદ�

1. અડેમીશન ફાેમ�
2. COGENT પાેટ�લ પર ર��� ેશ �વેબસાઈટ અથવા આવેલ email) ની િ��ટ
3. ધાેરણ�૧૨ની માક�શીટની �વ�મા�ણત નકલ� �તમામ �યાસ�
4. પાસપાેટ� સાઈઝના ફાેટા�૨ �ફાેટા પાછળ Form No. અને પુ� નામ લખીન ેઆપવાના રહેશ�ે�
5. �ુલ લીવીગં સટ�ફ�કેટની �વ�મા�ણત નકલ�
6. ધાેરણ�૧૨ની ટ� ાયલ સટ�ફ�કેટની �વ�મા�ણત નકલ�
7. સ�મ અિધકાર�નુ ં�િત અગેંનાં સટ�ફ�કેટના �માણપ�ની �વ�મા�ણત નકલ��લાગુ પડતા તમામ કેટેગર� માટે�
8. સ�મ અિધકાર�નુ ંનાેન�િ�મીલીયેર સટ�ફ�કેટની �વ�મા�ણત નકલ�  �મા� આે�બી�સી� િવ�ાથ�આે માટે�

�ના�ધ �� અર� કયા� ની તાર�ખ ેજે �માણપ�ની ૩ વષ�ની અવધી પૂણ� થયેલ હશ ેતે �માણપ� અમા�ય રહેશ�ે
9. EWS કેટેગર�ના િવ�ાથ�આેઅ ેપણ સ�મ અિધકાર�નું �માણપ� રજુ કરવાનું રહેશ�ે
10. � ેશાર�િરક ખાેડ�ખાંપણ હાેય તાે સ�મ અિધકાર�નું તે અગેંનાં �માણપ�ની નકલ��૪૦% કે તેથી વધુ�
11. ગુજરાત રા� ઉ�ચતર મા�ય�મક �શ�ણ બાેડ� �સવાયના બાેડ�માંથી �વેશ મળેવવા માંગતા િવ�ાથ�આેઅે

સાૈ�યુિનવસ�ટ�નું કામચલાઉ અલેી�બીલીટ� �માણપ� �વેશ ફાેમ� સાથે �ડેાવાનું રહેશ�ે અડેમીશન મેળવાયા બાદ
અકે મિહનામાં ફાઈનલ અલેી�બીલીટ� �માણપ� આપવાનું રહેશ�ે અ�યથા �વેશ આપાેઆપ રદ થશ�ે

12. જે િવ�ાથ�આે માચ��૨૦૨૨ પહેલા ધાેરણ�૧૨ પૂણ� કરેલ હાેય તવેા િવ�ાથ�આેઅે સાેગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે અને
અ ેસમયગાળા દર�મયાન શુ ં���િ� કરેલ છે તે તેમાં જણાવનાનુ ંરહેશ�ે

13. િવશષે રમતગમત/સ�ૃંિતક અગેંના રા� કે નેશનલ લેવલના �માણપ�ાેની નકલ� �� ેલાગુ પડતું હાેય તાે��

ખાસ ના�ધ�
ઊપરાે� �લાગુ પડતાં હાેય તે� તમામ આિેરજનલ ડાે�ુમ�ેટ્સ વેિરિફકેશન માટે �જે જમા કરાવવાના નથી�
અચકૂ સાથ ેરાખવાના રહેશ�ે �ે આમ કરવાંમાં િવ�યાથ� િન�ફળ જશ ેતાે અડે�મશન આપવાં આવશ ેનહી�ં
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