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1.        વળદ્યાર્થીઓ માટે સૂચન : 

 

 

વિય વળદ્યાર્થી, 

 COGENT Onilne Fees Portalભાોં આનુોં સ્લાગત છે. આ ોટયર તભને તભાયી કોરજેપી ની ઓનનરાઇન 

ચુકલિી ભાટે એક પ્રેટપોભય પ્રદાન કય ેછે. તભાયી ણલદ્યાર્થી તયીકેની નોોંધિી ભાટે અને જરૂયી પોભય બયલા ભાટે 

નીચે આેર વૂચનો કાજીૂલયક લાોંચો અને તે અનુવાય કાભગીયી કયો.  

 સાઇન અ(Sign up) અને  વગન(Login) હેાોં િમાર ેનીચેના દતિાળજે ની  (સ ફ્ટ ક ી/ તકેન 

ક ી) અને વળગિ  િૈયાર રાખળી.  

 

 HSCની તભાભ પ્રમત્નોની ભાકયળીટ એક જ  PDF પાઈરભાોં શોલી જોઈએ.  

(PDF પોભેટભાોં સ્કેન કયરેી નકર, 1 MB કયતા ઓછી) 

 કેટેગયી પ્રભાિત્ર અને નોન ક્રીભી રેમય પ્રભાિત્ર એક જ PDF પાઇરભાોં અરોડ કયલુોં જોઈએ.  

અને વાઈઝ 1 MB કયતા ઓછુોં  શોલુોં જોઈએ (જ ેણલદ્યાર્થીને રાગુ ડે છે તેના ભાટે જ)   

 ાવોટય  વાઇઝ પોટો (JPG પોભેટભાોં, 50KB કયતા ઓછી) 

 ળાા છોડલાનુોં પ્રભાિત્ર- LC ,HSC ટર ામર પ્રભાિત્ર ,એણપડેણલટ, NOC અને મુણનલણવયટી પાલિી ત્ર 

(PDF પોભેટભાોં સ્કેન કયરેી નકર, 500 KB કયતા ઓછી) 

 પક્ત વેભેસ્ટય-૧ના  ણલદ્યાર્થીઓને  મુણનલણવયટી દ્રાયા પાલિી ત્ર (જ ેમુણનલણવયટી દ્રાયા આલાભાોં આલે છે 

તેના ભાટે જ)  

1. પ્રર્થભ તભાયા મોગ્મ ઇ-ભેઇર આઈડી અને ભોફાઇર નોંફય વાર્થે વાઇન અ(Sign up)કયો. 

 

2. તભાયી વોંદનો ાવલડય  દાખર કયો અને તેની નોોંધિી (Registration)  કયો . 

 

3. વપ નોોંધિી છી  તભને તભાયા ઇ-ભેઇર આઈડી ય અને તભાયા ભોફાઇર નોંફય ય જુદા-જુદા OTP ભળે. 

 

4. ટેફભાોં ઇ-ભેઇર આઈડી ય OTP અને ભોફાઇર ય આલેર OTP દાખર કયો અને ચકાવિી ફટન ય ણલરક કયો. 

 

5. વપ ચકાવિી ય તભને ફતાલે છે કે “SSO એકાઉન્ટ” વપતાૂલયક ફનાવ્મુોં છે "તભે શલે રોણગન(Login)કયી ળકો છો. 

 

6. શલે તભાય ેરોણગન(Login)ય ણલરક કયલાનુોં યશેળે . 

 

7. તભાયી ઇ-ભેઇર આઈડી અને ાવલડયર્થી રોણગન(Login)કયો. 
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8. જરૂયી વ્મણક્તગત ણલગતો, વોંસ્ર્થા ણલગતો બયો અને આલશ્મક દસ્તાલજે અરોડ કયો. 

 

9. જરૂયી ણલગતો બમાય છી, “વફણભટ કયો” ફટન ય ણલરક કયો. 

 

10. પોભય વફણભટ કમાય છી, તભાયી મણુનક ID જનયટે ર્થળ.ે 

 

11. મુણનક  ID ન ેનોોંધો અને તેને તભાયી ાવે વયુણિત યાખો. 

 

12. આ પ્રણક્રમા વભાપ્ત ર્થમા છી તભાયા પોભય તભાયી કોરજે દ્વાયા આ કામય ઓનરાઈન ચકાવલાભાોં આલળે  તભાયી કોરજે  

દ્વાયા પોભય ચકાવિી કમાય છી, તભને ઓનરાઇન ેભને્ટ પી ભાટે એક Message અને ણરોંક પ્રાપ્ત ર્થળ,ે તભાયા ઈ-ભેઈર 

આઈડી ય અને ભોફાઈર ય તભાયી કોરજે તયપર્થી ભોકરલાભાોં આલળે.  

 

13. ત્માયફાદ તભાય ેણનમત વભમગાાભાોં આેર ણરોંક દ્વાયા ઓનરાઈન પી ચકુલિી ભાટે આગ લધલાનુોં યશેળ.ે 

 

14. જો તભારોં  કોરજે દ્વાયા તભારોં  પોભય નાભોંજૂય કયલાભાોં આલે છે, તો તભાય ેપયીર્થી પોભય બયલુોં ડળે અર્થલા તેને વુધાયલુોં 

ડળે.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


