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શ્રી એોમ. પી. શાહ આર્ટસ એોન્ડ સાયન્સ કાોલોજ, સુરોન્રનગર  

બી. એોસ.સી. સોમ-૧ - એોડમમશન ૨૦૨૧-૨૨  ત્રીજી મોરીર્ યાદી  
નાોર્ીસ 

તા. ૧૩/૦૯/૨૦૨૧ 

 આથી આ કાોલોજ મા બી.એોસ.સી. સોમોસ્ટર-૧ મા એોડમમશન મોળવવા ઇચ્છુક તમામ વવધ્યાથીઆોના કાોલોજ 

વોબસાઇટ પર આવોલ ફાોમમમાાંથી ત્રીજા મોરીટ માાં નામ આવોલ વવદ્યાથીઆોની મોરીટ યાદી આ સાથો સામોલ રાખોલ છો. 

આ મોરીટ યાદીમાાં નામ આવોલ તમામ વવદ્યાથીઆોએો નીચો મજુબની વવગતો વનયત સમય મયામદામાાં COGENT Portal 

પર રજીસ્ટર ોશન કરી તોનુાં કાોલોજ ખાતો વોરીફીકોશન કરાવવુાં તોમજ એોનરાોલ્મોન્ટ ફાોમમ ભરી તોમાાં લાગુ પડતા તમામ 

ડાોક્યુમોન્ટ્સની સ્વપ્રમાણિત નકલ સાથો જમા કરાવવાનુાં રહોશો એનો તોમના લાગ ુપડતા તમામ આોરીજીનલ ડાોક્યુમોન્ટ 

વોરીફીકોશન માટો એચૂક સાથો રાખવાના રહોશો. (આોરીજીનલ ડાોક્યુમોન્ટ વોરીફીકોશન માટો સાથો લાવવાના છો, જમા 

કરાવવાના નથી) ફાોમમ વોરીફીકોશન સમયો જાો કાોઈ વવદ્યાથી પાસો તોિો Online apply કરોલ વવગત એનુસાર ડાોક્યમુોન્ટ 

ઉપલબ્ધ નવહ હાોય તાો તોનુાં એોડમીશન આપાોઆપ રદ થશો એનો ત્યારબાદ તોનાો જો-તો સીટ પર કાોઈ હકદાવાો રહોશો નવહ. 

ફાોમમ વોરીફીકોશન થયા પછી વનયત સમય મયામદા માાં ફી ભયામ બાદ જ તોમનુાં એોડમીશન થયુાં ગિાશો. આ તમામ કામગીરી 

માટો વવદ્યાથીએો લાગુ પડતા તમામ આોરીજીનલ ડાોક્યુમોન્ટ, આ ડાોક્યુમોન્ટની સ્વપ્રમાણિત નકલાો તોમજ બો પાસપાોટમ 

ફાોટાોગ્રાફ એચકૂ પાોતાની સાથો રાખવાના રહોશો.  
 

એગત્ય ની સુચના: જો વવદ્યાથીઆો વનયત સમય મયામદામાાં ફી ભરશો નવહ તોઆોનાો જો-તો સીટ પર એોડમીશન માટો કાોઈ 
હકદાવાો રહોશો નવહ એનો ભવવષ્ય માાં આ એાંગો કાોઈપિ પ્રકારની રજુઆતનો ધ્યાનો લોવામાાં આવશો નવહ.   
 
 

એગત્યની તારીખ:  

૧. COGENT Portal પર રજીસ્ટર ોશન: તા. ૧૪/૦૯/૨૦૨૧ થી તા. ૧૬/૦૯/૨૦૨૧ સધુીમાાં કરી લોવુાં   
૨. COGENT Portal નુાં VERIFICATION એનો એોનરાોલ્મોન્ટ ફાોમમ જમા કરાવવા: તા. ૧૫/૦૯/૨૦૨૧   
    એનો તા. ૧૬/૦૯/૨૦૨૧ ના રાોજ કાોલોજ ખાતો રસાયિ વવભાગ માાં ૧૧:૦૦ થી ૧ સમય દરમ્યાન થઇ શકશો  
૩. COGENT Portal પર ફી ભરવા માટો: તા. ૧૫/૦૯/૨૦૨૧ થી તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ સધુી જ ભરી શકાશો. ત્યારબાદ   
    ફી મ  લિં ક આપાોઆપ બાંધ થઇ જશો.  
 

ખાસ નાોંધ:  
૧. ઉપરાોક્ત તમામ (COGENT Portal પર રજીસ્ટર ોશન કરવુાં, COGENT Portal વોરીફીકોશન કરાવવુાં, ડાોક્યુમોન્ટ 
વોરીફાઈ કરાવી એોનરાોલ્મોન્ટ ફાોમમ જમા કરાવવુાં એનો COGENT Portal પર ફી ભરવી) કામગીરી પૂિમ કયામ બાદજ 
વવદ્યાથીઆોનુાં એોડમમશન થયુાં ગિાશો. 

૨. ST કોટોગરીમાાં ફાોમમ ભરોલ વવદ્યાથીઆો પૈકી પ્રથમ મોરીટમાાં ફી ન ભરોલ હાોય તોવા તમામ વવદ્યાથીઆોનો આ મોરીટમાાં                
ફરી એોક આખરી તક (ત્રીજી તક) આપવામાાં આવો છો. 

 
બબડાણ: 
૧. બી.એોસ.સી. સોમોસ્ટર-૧ મા એોડમમશન માટો ત્રીજી મોરીટ યાદી - (Page:  ૨ થી ૩) 
૨. વવદ્યાથી માગમદરશ્િ કા - (Page:  ૪) 
૩. એોનરાોલમોન્ટ ફાોમમની સાથો જાોડવાના ડાોક્યુમોન્ટની યાદી - (Page: ૫) 
૪.  Registration Steps on COGENT Portal - (Page:  ૦૬ થી ૧૦) 
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શ્રી એોમ. પી. શાહ આર્ટસ એોન્ડ સાયન્સ કાોલોજ, સુરોન્રનગર  

બી. એોસ.સી. સોમ-૧ - એોડમમશન ૨૦૨૧-૨૨ – ત્રીજી મોરીર્ યાદી 
Merit No Form No. Full Name Group Gender Category Merit % 

GENERAL CATEGORY 

1 662 GANDHA DHAVAL SURESHBHAI A Male General 71 

2 699 TRIVEDI HARSH MAYURBHAI B Male General 70.62 

3 403 JADEJA JAYDIPSINH JAYENDRASINH B Male General 70.15 

4 480 PARMAR JAYRAJSINH JITENDRASINH A Male General 70.15 

5 566 PARMAR DHARIKA RAJENDRASINH B Female General 70.15 

6 135 ZALA HARIKRUSHNASINH DEVENDRASINH A Male General 70 

7 74 MAKWANA SHIVAMBHAI KISHORBHAI B Male OBC 69.54 

8 156 PARMAR BANSARI ASHVINKUMAR B Female OBC 69.54 

9 589 CHAUHAN AJAYBHAI MUKESHBHAI B Male OBC 69.54 

10 590 PARNALIYA MANISH MAHENDRABHAI B Male OBC 69.54 

11 463 KANZARIYA MAYUR NARAYANBHAI A Male OBC 69.5 

12 200 JEJARIYA SUNILBHAI GHANSHYAMBHAI B Male OBC 69.38 

13 396 GARAMBHA TIRTH MUKESHBHAI B Male General 69.38 

14 503 NIRMAL YATRI VIKRAMBHAI B Female General 69.38 

15 620 VAGHANI UMANGKUMAR LALJIBHAI B Male OBC 69.38 

16 80 NAKIYA  MANDEEP DEELEEPBHAI A Male OBC 69.33 

17 26 CHAVDA HIMANSHU KARTIKBHAI A Male OBC 69.23 

18 524 SOLANKI KHUSHI DINESHKUMAR B Female OBC 69.23 

19 54 BHATT DHARMIK KANAIYALAL B Male General 69.17 

20 63 HANDA KISHAN RAMESHBHAI A Male OBC 69.17 

21 124 PANCHASARA PRITI GHANSHYAMBHAI B Female OBC 69.08 

22 391 SARADIYA MUNABHAI RAMABHAI B Male OBC 69.08 

23 123 ZARMARIYA KULDEEP BHARATBHAI A Male OBC 69 

24 719 VASANI VIMAL BHUPATBHAI A Male OBC 69 

25 210 VASVELIYA POOJA BHARATBHAI B Female OBC 68.92 

26 286 DUMADIYA KISHANBHAI RANCHHODBHAI B Male OBC 68.92 

Merit No Form No. Full Name Group Gender Category Merit % 

OBC CATEGORY 

1 285 RATHOD PRINCY KHUMANSANG B Female OBC 68.77 

2 418 KHAMBHALA AMRUTBHAI JETHABHAI B Male OBC 68.77 

3 714 VARU KISHAN MALDEBHAI B Male OBC 68.77 

4 330 SOLANKI DARSHAN GANAPATBHAI B Male OBC 68.62 

5 538 SHIHORA PRAKASH GHANASHYAMBHAI B Male OBC 68.62 

6 702 GHATALIYA PINAK HIMATBHAI B Male OBC 68.57 

7 432 LAKUM MANISHKUMAR BALDEVBHAI B Male OBC 68.46 

8 657 JAMOD HARDIKBHAI BHARATBHAI A Male OBC 68.46 

9 382 ANSARI MOHAMAD AFTAB SHABIRALI A Male OBC 68.33 

10 540 PADHIYAR ANKITKUMAR GOVINDBHAI B Male OBC 68.31 

11 666 DUDHAREJIYA KIRANBEN MANSUKHBHAI B Female OBC 68.31 
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શ્રી એોમ. પી. શાહ આર્ટસ એોન્ડ સાયન્સ કાોલોજ, સુરોન્રનગર  

બી. એોસ.સી. સોમ-૧ - એોડમમશન ૨૦૨૧-૨૨ – ત્રીજી મોરીર્ યાદી 
Merit No Form No. Full Name Group Gender Category Merit % 

12 710 LAGARIYA KISHAN VAJSIBHAI B Male OBC 68.31 

13 367 BHATTI RIYAZBHAI MAHEBUBBHAI A Male OBC 68.17 

14 512 JAMBUKIYA MANOJBHAI DHIRUBHAI A Male OBC 68.17 

15 89 VASANI SHAILESH SURESHBHAI B Male OBC 68.15 

16 355 RAJGOR VAISHALI ASHOKBHAI B Female OBC 68.15 

17 389 PANCHASARA RUDRAKSH KALPESHBHAI B Male OBC 68.15 

Merit No Form No. Full Name Group Gender Category Merit % 

SC CATEGORY 

1 87 PARMAR CHHAYABEN JIVANBHAI B Female SC 52.77 

2 256 PARMAR KRUPALI RAMESHBHAI B Female SC 52.46 

3 728 CHAVDA SHRUSHTI SURESHBHAI B Female SC 52.31 

4 258 ZALA SACHIN DAYABHAI B Male SC 51.38 

5 523 PARMAR DHARMESH DHIRUBHAI A Male SC 51 

6 79 PARGHI RAHULBHAI KISHANBHAI A Male SC 49.14 

7 722 CHHASIYA SHITAL JANAKBHAI B Female SC 47.69 

8 75 ZALA DIPAKBHAI BABUBHAI B Male SC 47.43 

9 363 SOLANKI BHAVANA MANJIBHAI B Female SC 47.23 

10 464 SAGATHIYA HIRENBHAI RAMJIBHAI B Male SC 45.85 

Merit No Form No. Full Name Group Gender Category Merit % 

ST CATEGORY 

ST કોટોગરીમાાં ફાોમમ ભરોલ વવદ્યાથીઆો પૈકી પ્રથમ મોરીટમાાં ફી ન ભરોલ હાોય તોવા તમામ વવદ્યાથીઆોનો આ મોરીટમાાં ફરી 

એોક આખરી તક (ત્રીજી તક) આપવામાાં આવો છો. 
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વિદ્યાર્થી માગટદરશ્િ કા 
 

જો વિદ્યાર્થી/પ્રિોશાર્થીઆોના આ સાર્થો સામોલ મોરીર્ લીસ્ટ માાં નામ આિોલ છો માત્ર તોઆોએો જ નીચો મુજબની 
કામગીરી વનયત સમય મયાટદામાાં પૂણટ કરિાની રહોશો. 
 

Step-1: COGENT Portal પર રજીસ્ટર ોશન કરિુાં. (એગાઉ ર્થી કરિાની કામગીરી) 
તા. ૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તા. ૧૪/૦૯/૨૦૨૧ સધુીમાાં COGENT Portal પર જઈ એત્રો ની કાોલોજના નામ માાં વવદ્યાથીનુાં 
રજીસ્ટર ોશન કરાવવાનુાં રહોશો. આ એાંગોની માગમદરશ્િ કા કાોલોજ વોબસાઈટ પર એગાઉ Upload કરવામાાં આવોલ છો એનો 
આ નાોવટસમાાં પિ ઉદાહરિ તરીકો screenshot આપવમાાં આવોલ છો.   

COGENT Portal ની લી ાંક https://student.gujgov.edu.in/ 

Step-2: (૧) એોનરાોલ્મોન્ર્ ફાોમટ જમા કરાિિુાં (૨) આોરીજીનલ ડાોકુ્યમોન્ર્ િોરીફીકોશન કરાિિા (૩) 
COGENT Portal પર કરોલ રજીસ્ટર ોશન નો VERIFY કરાિિુાં (કાોલોજ ખાતો કરાિિાની કામગીરી)  
COGENT Portal પર રજીસ્ટર ોશન થયા બાદ step-૨ માાં દશામવોલ ત્રિોય કામગીરીઆ  માટો કાોલોજ ખાતો રૂબરૂ તા. 
૧૫/૦૯/૨૦૨૧ એનો તા. ૧૬/૦૯/૨૦૨૧ ના રાોજ રસાયિવવભાગ માાં ૧૧:૦૦ થી ૧ સમય દરમ્યાન એોનરાોલમોન્ટ ફાોમમ 
એનો આ સાથો આપોલ યાદી એનસુાર લાગ ુપડતા તમામ જરૂરી આોવરજજનલ એનો સ્વપ્રમાણિત ડાોક્યુમનટ્સ સાથો 
ઉપસ્થિત રહોવુાં. જાો આનુસાંજગક આોરીજીનલ ડાોક્યુમોન્ટ ઉપલબ્ધ નવહ હાોય તાો એોડમીશન મળશો નવહ.  
 

Step-4: COGENT Portal પર ફી ભરિી 
આપનો વોરીફીકોશન થયોલ વદવસો ફી ભરવા માટોની મ  લિં ક આપના દ્વારા COGENT Portal પર રજીસ્ટર કરાયોલ 
EMAIL એનો માોબાઈલ નાંબર પર મળશો જોમાાં આપો ફી ભરી એોડમીશન CONFIRM કરવાનુાં રહોશો. આ મ  લિં ક પરથી 
આપ તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ સધુી ફી ભરી શકશાો ત્યારબાદ ફી ની મ  લિં ક આપાોઆપ બાંધ થઇ જશો. ત્યારબાદ ફી ભરી શકશો 
નહી ાં.     
 
ખાસ નાોંધ: ઉપરાોક્ત તમામ (COGENT Portal પર રજીસ્ટર ોશન કરવુાં, COGENT Portal વોરીફીકોશન કરાવવુાં, 
ડાોક્યુમોન્ટ વોરીફાઈ કરાવી એોનરાોલ્મોન્ટ ફાોમમ જમા કરાવવુાં એનો ફી ભરવી) કામગીરી પૂિમ કયામ બાદજ વવદ્યાથીઆોનુાં 
એોડમમશન થયુાં ગિાશો. 

  

https://student.gujgov.edu.in/
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મરેીટમ ાં ન મ આવ્ય  બ દ પ્રવશે મેળવવ  ઈચ્છત  વવદ્ય ર્થીઆેએ ેડ કે્યુમને્ટ 

વવેરવિકેશન સમય ેએનેર લેમને્ટ િ મેમની સ ર્થે જેડવ ન  ડ ેક્યુમને્ટ ની ય દી 
 

1. એોનર ોલમોન્ટ ફ ોમમ 

2. COGENT પાોટમલ પર રજીસ્ટર ોશ (વોબસાઈટ એથવા આવોલ email) ની મપ્રન્ટ    

3. ધ ોરણ-૧૨ની મ ર્મશીટની સ્વપ્રમ ણણત નર્લ, (તમ મ પ્રય સ)  

4. પ સપ ોટમ સ ઈઝન  ફ ોટ -૨ [જોમાાં એોક ફાોટાો ફાોમમમાાં ચાોટાડવાો (વપન લગાવવી નહી ાં) એનો બીજા ફાોટા પાછળ મોરીટ-
૧, મોરીટ સીરીયલ નાંબર, માોબાઈલ નાંબર એનો પુરૂ નામ લખીનો એલગથી આપવાનાો રહોશો.] 

5. સુ્કલ લીવી ીંગ સટીફીર્ોટની સ્વપ્રમ ણણત નર્લ. 

6. ધ ોરણ-૧૨ની ટર  યલ સટીફીર્ોટની સ્વપ્રમ ણણત નર્લ. 

7. સક્ષમ એધધર્ રીનુીં જાતત એીંગોન ીં સટીફીર્ોટન  પ્રમ ણપત્રની સ્વપ્રમ ણણત નર્લ.(લ ગુ પડત  તમ મ ર્ોટોગરી મ ટો) 

8. સક્ષમ એધધર્ રીનુીં ન ોન-ધિમીલીયોર સટીફીર્ોટની સ્વપ્રમ ણણત નર્લ.  (મ ત્ર ઓો.બી.સી. ધવદ્ય ર્થીઓો મ ટો) 
(ન ોંધ :- એરજી ર્ય મ ની ત રીખો જો પ્રમ ણપત્રની ૩ વર્મની એવધી પૂણમ ર્થયોલ હશો તો પ્રમ ણપત્ર એમ ન્ય રહોશો) 

9. EWS ર્ોટોગરીન  ધવદ્ય ર્થીઓોએો પણ સક્ષમ એધધર્ રીનુીં પ્રમ ણપત્ર રજુ ર્રવ નુીં રહોશો. 

10. જાો શ રીધરર્ ખ ોડ-ખ ીંપણ હ ોય ત ો સક્ષમ એધધર્ રીનુીં તો એીંગોન ીં પ્રમ ણપત્રની નર્લ.(૪૦% ર્ો તોર્થી વધુ) 

11. ગજુર ત ર જ્ય ઉચ્ચતર મ ધ્યતમર્ શશક્ષણ બ ોડમ શસવ યન  બ ોડમમ ીંર્થી પ્રવોશ મોળવવ  મ ીંગત  ધવદ્ય ર્થીઓોએો 
સ ૌ.યુધનવસીટીનુીં ર્ મચલ ઉ એોલીજીબીલીટી પ્રમ ણપત્ર પ્રવોશ ફ ોમમ સ ર્થો જાોડ વ નુીં રહોશો, એોડમીશન મોળવ ય  
બ દ એોર્ મધહન મ ીં ફ ઈનલ એોલીજીબીલીટી પ્રમ ણપત્ર ઓપવ નુીં રહોશો. એન્યર્થ  પ્રવોશ ઓપ ોઓપ રદ ર્થશો. 

12. જો ધવદ્ય ર્થીઓો મ ચમ-૨૦૨૧ પહોલ  ધ ોરણ-૧૨ પૂણમ ર્રોલ હ ોય તોવ  ધવદ્ય ર્થીઓોએો સ ોગીંદન મુીં રજુ ર્રવ નુીં રહોશો એનો 
એો સમયગ ળ  દરતમય ન શુીં પ્રવૃત્તિ ર્રોલ છો તો તોમ ીં જણ વન નુીં રહોશો. 

13. ધવશોર્ રમતગમત/સીંસૃ્કતતર્ એીંગોન  ર જ્ય ર્ો નોશનલ લોવલન  પ્રમ ણપત્ર ોની નર્લ. (જાો લ ગુ પડતુીં હ ોય ત ો.) 
 

ખાસ નાોંધ:  
ઊપરાોક્ત (લાગુ પડતાાં હાોય તો) તમામ આોવરજનલ ડાોક્યમુોન્ર્્સ િોવરવફકોશન માર્ો (જો જમા કરાિિાના નર્થી) એચકૂ 
સાર્થો રાખિાના રહોશો. જો આમ કરિાાંમાાં વિધ્યાર્થી વનષ્ફળ જશો તાો એોડમમશન આપિાાં આિશો નહી ાં.    
 
.  
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Registration Steps on COGENT Portal 

COGENT પોર્ટલ લલન્ક: https://student.gujgov.edu.in/ 

COGENT Portal રજિસ્ટ્રેશન લલિંક: https://student.gujgov.edu.in/registration.jsp 

 

 

તમામ વિગતો ભરી Register 

પર ક્લિક કરો. 

મોબાઈિ અને Email પર આિેિ OTP 

અહી ટાઈપ કરી મોબાઈિ નબંર અને 
Email ને verify કરો  

https://student.gujgov.edu.in/
https://student.gujgov.edu.in/registration.jsp
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અહી આપ્યા મજુબની 

જ માહહતી  ભરિી.  

આગાઉ આપેિ માહહતી જેમકે 

મોબાઈિ કે ઈમેિ તથા પાસિર્ડ િખી  

LOGIN પર ક્લિક કરો  
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૧

૨ 
અહી આપિે સચૂનાઓ 

િાચંી અનસુરો  

LOGIN થયા બાદ આ પ્રકારે 

સ્ક્રીન દેખાશ ેજેમા ંઆપની 

તમામ માહહતી ભરી, ચકે 

કરી અન ેત્યારબાદ જ 

આગળની કાયડિાહી કરિી   

૩ 
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અહી આપેિી વિગતો મજુબ જ  
તમામ વિગતો ભરો.   
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આ પઇેજ ની વપ્રન્ટ મેળિી અને 

એનરોિમેંટફોમડ સાથે જોર્વુ ં 


