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

બી. એો. સોમ-૧ - એોડમમશન ૨૦૨૧-૨૨  
નાોર્ીસ 

તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૧ 

આથી આ કાોલોજ મા બી.એો. સોમોસ્ટર-૧ મા એોડમમશન મોળવવા ઇચ્છુક તમામ વવધ્યાથીઆોના કાોલોજ વોબસાઇટ પર આવોલ 

ફાોમમમાાંથી એત્યાર સધુીમાાં કૂલ ત્રણ (૪) મોરીટ પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવોલ છો. તો પૈકી બાકી રહોલ સીટ પરનુાં મોરીટ આ સાથો સામોલ છો.  

આ મોરીટ યાદી  માાં 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 સ્વપ્રમાણણત 

નકલ સાથો જમા કરાવવાનુાં રહોશો એનો તોમના લાગુ પડતા તમામ આોરીજીનલ ડાોક્યુમોન્ટ વોરીફીકોશન માટો એચૂક સાથો રાખવાના રહોશો. 

(આોરીજીનલ ડાોક્યુમોન્ટ વોરીફીકોશન માટો સાથો લાવવાના છો, જમા કરાવવાના નથી) ફાોમમ વોરીફીકોશન સમયો જો કાોઈ વવદ્યાથી પાસો તોણો 

Online apply કરોલ વવગત એનસુાર ડાોક્યુમોન્ટ 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 ગણાશો.  

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

ફાોટાોગ્રાફ એચૂક પાોતાની સાથો રાખવાના રહોશો.  
 

એગત્ય ની સુચના: ST કોટોગરી ના વવદ્યાથીઆોનો એગાઉ બો તક આપવામાાં આવોલ હતી તોઆોનો ત્રીજી (આખરી તક) આપવામાાં આવો 

છો. ST કોટોગરી ના વવદ્યાથીઆોએો ફાોમમ ભરોલ હાોય એનો એોડ્મિશન મોળવોલ ન હાોય તોઆો નીચો મજુબ ની તારીખ એનો  સમયો હજર રહો  
જો વવદ્યાથીઆો વનયત સમય મયામદામાાં ફી ભરશો નવહ તોઆોનાો જો-તો સીટ પર એોડમીશન માટો કાોઈ હકદાવાો રહોશો નવહ એનો ભવવષ્ય માાં 

આ એાંગો કાોઈપણ પ્રકારની રજુઆતનો ધ્યાનો લોવામાાં આવશો નવહ.   
 

એગત્યની તારીખ:  

૧. COGENT Portal પર રજીસ્ટર ોશન: તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૧ તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ સધુીમાાં કરી લોવુાં   
૨. COGENT Portal નુાં VERIFICATION એનો એોનરાોલ્મોન્ટ ફાોમમ જમા કરાવવા: તા. ૦૧/૦૯/૨૦૨૧ એનો તા. ૦૪/૦૯/૨૦૨૧ ના  
    રાોજ આટમસ વવભાગના કાોમન રૂમમાાં  ૧૦ :૦૦ થી ૧૨ :૦૦ સમય દરમ્યાન જ થઇ શકશો  
૩. COGENT Portal પર ફી ભરવા માટો: તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૧ એનો તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ 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 પણૂમ કયામ બાદજ વવદ્યાથીઆોનુાં એોડમમશન થયુાં ગણાશો. 

 
બબડાણ: 
૧. મોરીટ ૫ – (Page-2) 

૨. વવદ્યાથી માગમદસશ્િ કા - (Page:  ૩) 
૩. એોનરાોલમોન્ટ ફાોમમની સાથો જોડવાના ડાોક્યુમોન્ટની યાદી - (Page: ૪) 
૪.  Registration Steps on COGENT Portal - (Page:  ૦૫ થી ૦૯) 

 

 
 
 



Merit No. Form No. Full Name Gender Cetegory Merit %

1 2506 SAMAD BHARATBHAI RANCHHODBHAI Male General 60.43

2 273 BHANKODIYA JAYESHBHAI BHARATBHAI Male OBC 60.14

3 538 RATHOD PRAFULBHAI BHARATBHAI Male OBC 60.14

1 1458 BARAIYA BHARATIBEN MUKESHBHAI Female OBC 60.14

2 1628 KHERALIYA RAVIBHAI JAGMALBHAI Male OBC 60.14

3 2002 PARMAR GAUTAM HAMIRBHAI Male OBC 60.14

1 2205 VAGHELA URMILABEN LAVJIBHAI Female SC 49.43

2 86 LAKUM BADAL HIMATBHAI Male SC 49.43

3 249 PARMAR MAHENDRABHAI LAVJIBHAI Male SC 49.43

4 440 CHAVDA CHETANKUMAR DAYABHAI Male SC 49.43

5 1289 MAKWANA SHUBHAM NAGARBHAI Male SC 49.43

શ્રી એમ. પી. શાહ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, સુરેન્રનગર 

બી. એ. સેમ-૧ - એડમમશન મેરરર્ - ૫ - ૨૦૨૧-૨૨ 

SC

OBC

General
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વિદ્યાર્થી માર્ગદરશ્િ કા 

 

જ ેવિદ્યાર્થી/પ્રિેશાર્થીઓેના ઓ સાર્થે સામેલ મેરીટ લીસ્ટ માાં નામ ઓિેલ છે માત્ર તેઓેએે જ નીચે મુજબની 
કામર્ીરી વનયત સમય મયાગદામાાં પૂર્ગ કરિાની રહેશ.ે 
 

Step-1: COGENT Portal પર રજીસ્ટર ેશન કરિુાં. (એર્ાઉ ર્થી કરિાની કામર્ીરી) 
તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૧ થી તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ સધુીમાાં COGENT Portal પર જઈ અત્રે ની કાલેજેના નામ માાં વિદ્યાથીનુાં 
રજીસ્ટ્ર ેશન કરાિિાનુાં રહેશ.ે આ અાંગનેી માગગદરશ્િ કા કાલેજે િબેસાઈટ પર અગાઉ Upload કરિામાાં આિેલ છે અને 
આ નાેવટસમાાં પણ ઉદાહરણ તરીકે screenshot આપિમાાં આિલે છે.   

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

Step-2: (૧) એેનરાેલ્મેન્ટ ફાેમગ જમા કરાિિુાં (૨) ઓેરીજીનલ ડાેકુ્યમેન્ટ િેરીફીકેશન કરાિિા (૩) 
COGENT Portal પર કરલે રજીસ્ટર ેશન ને VERIFY કરાિિુાં (કાેલજે ખાતે કરાિિાની કામર્ીરી)  
COGENT Portal પર રજીસ્ટ્ર ેશન થયા બાદ step-૨ માાં દશાગિેલ ત્રણેય કામગીરીઆ  માટે કાલેજે ખાતે રૂબરૂ તા. 
૦૧/૧૦/૨૦૨૧ અને તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ ના રાજે આટગસ વિભાગના કાેમન રૂમમાાં  ૧૦ :૦૦ થી ૧૨ :૦૦ સમય દરમ્યાન 
અેનરાેલમને્ટ ફાેમગ અને આ સાથ ેઆપેલ યાદી અનુસાર લાગુ પડતા તમામ જરૂરી આેવરજજનલ અને સ્િપ્રમાણણત 
ડાેક્યુમનટ્સ સાથ ેઉપસ્થિત રહેિુાં. જ ેઆનુસાંજગક આેરીજીનલ ડાેક્યુમને્ટ ઉપલબ્ધ નવહ હાેય તાે અેડમીશન મળશ ે
નવહ.  
 

Step-4: COGENT Portal પર ફી ભરિી 
આપને િેરીફીકેશન થયેલ વદિસ ેસાાંજે ફી ભરિા માટેની લ  લિં ક આપના દ્વારા COGENT Portal પર રજીસ્ટ્ર કરાયેલ 
EMAIL અને માેબાઈલ નાંબર પર મળશ ેજેમાાં આપે ફી ભરી અેડમીશન CONFIRM કરિાનુાં રહેશ.ે આ લ  લિં ક પરથી 
આપ તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ સધુી ફી ભરી શકશાે ત્યારબાદ ફી ની લ  લિં ક આપાેઆપ બાંધ થઇ જશ.ે ત્યારબાદ ફી ભરી 
શકશ ેનહી ાં.     
 
ખાસ નાોંધ: ઉપરાેક્ત તમામ (COGENT Portal પર રજીસ્ટ્ર ેશન કરિુાં, COGENT Portal િેરીફીકેશન કરાિિુાં, 
ડાેક્યુમને્ટ િેરીફાઈ કરિી અેનરાેલ્મને્ટ ફાેમગ જમા કરાિિુાં અને ફી ભરિી) કામગીરી પૂણગ કયાગ બાદજ વિદ્યાથીઆેનુાં 
અેડલમશન થયુાં ગણાશ.ે 

  

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 પાેટગલ પર રજીસ્ટ્ર ેશ (િેબસાઈટ અથિા આિેલ email) ની લપ્રન્ટ    

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

4. પ સપ ોટમ સ ઈઝન  ફ ોટ -૨ [જેમાાં અેક ફાેટાે ફાેમગમાાં ચાેટાડિાે (વપન લગાિિી નહી ાં) અને બીજ ફાેટા પાછળ મરેીટ-
૧, મેરીટ સીરીયલ નાંબર, માબેાઈલ નાંબર અને પુરૂ નામ લખીને અલગથી આપિાનાે રહેશ.ે] 

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:  
ઊપરાેક્ત (લારુ્ પડતાાં હાયે તે) તમામ ઓવેરજનલ ડાકે્યમુેન્ટ્સ િેવરવફકેશન માટે (જ ેજમા કરાિિાના નર્થી) એચૂક 
સાર્થ ેરાખિાના રહેશ.ે જે ઓમ કરિાાંમાાં વિધ્યાર્થી વનષ્ફળ જશ ેતા ેએડેમમશન ઓપિાાં ઓિશ ે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 ક્લલક કરો. 

મોબાઈલ અને Email પર આિેલ OTP 

અહી ર્ાઈપ કરી મોબાઈલ નબંર અને 
Email ને verify કરો  

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

િ માહહતી  ભરિી.  

આગાઉ આપેલ માહહતી જેમકે 

મોબાઈલ કે ઈમેલ તથા પાસિર્ટ લખી  

LOGIN પર ક્લલક કરો  
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૧

૨ 
અહી આપેલ સચૂનાઓ 

િાચંી અનસુરો  

LOGIN થયા બાદ આ પ્રકારે 

સ્ટ્રીન દેખાશે જેમા ંઆપની 

તમામ માહહતી ભરી, ચેક 

કરી અને ત્યારબાદ િ 

આગળની કાયટિાહી કરિી   

૩ 
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અહી આપેલી વિગતો મિુબ િ  
તમામ વિગતો ભરો.   
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આ પેઇિ ની વપ્રન્ર્ મેળિી અને 

એનરોલમેંર્ફોમટ સાથે િોર્વુ ં 


