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ી અેમ  પી  શાહ આટસ અે ડ સાય સ કાેલજે  સુરે નગર  
બી  અે  સેમ ૧  અડે મશન ૨૦૨૧ ૨૨  

નાેટ સ 

તા  ૦૯/૧૦/૨૦૨૧ 

આથી આ કાેલજે મા બી અે  સમેે ર ૧ મા અેડ મશન મળેવવા ઇ છુક તમામ િવ યાથ આનેા કાેલજે વબેસાઇટ પર આવેલ 

ફાેમમાંથી અ ાર સધુીમાં કૂલ ણ ૫  મેર ટ સ ધ કરવામાં આવેલ છે  તે પૈક  બાક  રહેલ સીટ પરનુ ંમેર ટ આ સાથ ેસામેલ છે   

આ મેર ટ યાદ   માં નામ આવેલ તમામ િવ ાથ આઅેે નીચ ેમજુબની િવગતે િનયત સમય મયાદામાં COGENT Portal પર 

ર ેશન કર  તનેુ ંકાેલજે ખાતે વરે ફ કેશન કરાવવું તમેજ અેનરાે મે ટ ફાેમ ભર  તમેા ંલાગુ પડતા તમામ ડાે મેુ ટ્સની વ મા ણત 

નકલ સાથ ેજમા કરાવવાનુ ંરહેશ ેઅને તમેના લાગ ુપડતા તમામ આરે નલ ડાે ુમે ટ વરે ફ કેશન માટે અચૂક સાથ ેરાખવાના રહેશે  

આેર નલ ડાે ુમે ટ વેર ફ કેશન માટે સાથ ેલાવવાના છે  જમા કરાવવાના નથી  ફામે વેર ફ કેશન સમયે ે કાેઈ િવ ાથ  પાસ ેતેણ ે

Online apply કરેલ િવગત અનસુાર ડાે મેુ ટ ઉપલ ધ નિહ હાેય તા ેતનેુ ંઅેડમીશન આપાેઆપ રદ થશ ેઅન ે ારબાદ તનેાે જે તે 

સીટ પર કાેઈ હકદાવાે રહેશ ેનિહ  ફાેમ વરે ફ કેશન થયા પછ  િનયત સમય મયાદા માં ફ  ભયા બાદ જ તેમનુ ંઅેડમીશન થયું ગણાશે  

આ તમામ કામગીર  માટે િવ ાથ અે લાગ ુપડતા તમામ આરે નલ ડાે મુે ટ  આ ડાે ુમે ટની વ મા ણત નકલાે તેમજ બે પાસપાેટ 

ફાેટાે ાફ અચૂક પાેતાની સાથ ેરાખવાના રહેશે   
 

અગ  ની સચુના  જે િવ ાથ આે િનયત સમય મયાદામા ંફ  ભરશ ેનિહ તેઆેનાે જે તે સીટ પર અેડમીશન માટે કાેઈ હકદાવાે રહેશ ે

નિહ અન ેભિવ ય માં આ અંગ ેકાઈેપણ કારની રજુઆતને યાને લવેામાં આવશ ેનિહ    
 

અગ ની તાર ખ   

૧  COGENT Portal પર ર ેશન  તા  ૦૯/૧૦/૨૦૨૧ તા  ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ સધુીમા ંકર  લવંુે   
૨  COGENT Portal નુ ંVERIFICATION અને અેનરાે મે ટ ફાેમ જમા કરાવવા  તા  ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ અને તા  ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ના  
    રાેજ આટસ િવભાગના કાેમન મમાં  ૧૦ ૦૦ થી ૧૨ ૦૦ સમય દર યાન જ થઇ શકશ ે 
૩  COGENT Portal પર ફ  ભરવા માટે  તા  ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ અન ેતા  ૧૨/૧૦/૨૦૨૧ સધુી જ ભર  શકાશ.ે ારબાદ ફ  લક   
    આપાેઆપ બધં થઇ જશે   
ખાસ નાધ   
૧  ઉપરાે  તમામ COGENT Portal પર ર ેશન કરવંુ  COGENT Portal વેર ફ કેશન કરાવવું  ડાે ુમે ટ વેર ફાઈ કરાવી 
અનેરાે મે ટ ફાેમ જમા કરાવવુ ંઅન ેCOGENT Portal પર ફ  ભરવી  કામગીર  પૂણ કયા બાદજ િવ ાથ આેનું અેડ મશન થયું ગણાશે  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Merit No Form No Full Name Gender Category Merit %
1 1153 TALSANIYA KISHANBHAI VANABHAI Male OBC 60.00
2 408 DHARAJIYA BALDEV RAMESHBHAI Male OBC 60.00
3 805 MATUDIYA SACHIN MAHENDRABHAI Male OBC 60.00

1 101 AENDHANI SUMATIBEN MEGHABHAI Female OBC 60.00
2 150 SAPRA SHAILESHBHAI RAMESHBHAI Male OBC 60.00
3 300 KOTHARIYA RANJITBHAI GANGARAMBHAI Male OBC 60.00
4 497 CHAVDA PRIYANKA BHARATKUMAR Female OBC 60.00
5 1331 SARVAIYA RAYDHAN JAI JAYANTIBHAI Male OBC 60.00
6 1642 JOGRAJIYA PRAVINKUMAR VINUBHAI Male OBC 60.00
7 2096 MER JIGNESHBHAI RAMJIBHAI Male OBC 60.00

1 2467 MAKWANA SHRADDHA CHANDUBHAI Female SC 49.29

1 2235 RANA YAKSHRAJSINH BHAGIRATHSINH Male EWS 46.87

OBC 

GENREL

SC

PH

ી એમ. પી. શાહ આટસ એ ડ સાય સ કોલેજ, સુરે નગર 
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મેર ટમાં નામ આ ા બાદ વશે મેળવવા ઈ છતા િવ ાથ આેઅે ડાે મુે ટ 

વિેરિફકેશન સમયે અેનરાેલમે ટ ફાેમની સાથે ેડવાના ડાે મુે ટ ની યાદ  
 

1. અેનરાેલમે ટ ફાેમ 

2. COGENT પાેટલ પર ર ેશ વેબસાઈટ અથવા આવેલ email  ની ટ    

3. ધાેરણ-૧૨ની માકશીટની વ મા ણત નકલ, (તમામ યાસ)  

4. પાસપાેટ સાઈઝના ફાટેા-૨ જેમાં અેક ફાેટાે ફાેમમાં ચાેટાડવા ે િપન લગાવવી નહી ં  અન ેબી  ફાટેા પાછળ મરે ટ
૧  મરે ટ સીર યલ નબંર, માેબાઈલ નંબર અને પુ  નામ લખીને અલગથી આપવાનાે રહેશે  

5. ુલ લીવીગં સટ ફ કેટની વ મા ણત નકલ. 

6. ધાેરણ-૧૨ની ટાયલ સટ ફ કેટની વ મા ણત નકલ. 

7. સ મ અિધકાર નુ ં ત અંગનેા ંસટ ફ કેટના માણપ ની વ મા ણત નકલ.(લાગુ પડતા તમામ કેટેગર  માટે) 

8. સ મ અિધકાર નુ ંનાેન-િ મીલીયરે સટ ફ કેટની વ મા ણત નકલ.  (મા  આ.ેબી.સી. િવ ાથ આ ેમાટે) 
(નાધ :- અર  કયા ની તાર ખ ેજ ે માણપ ની ૩ વષની અવધી પૂણ થયલે હશ ેત ે માણપ  અમા ય રહેશ)ે 

9. EWS કેટેગર ના િવ ાથ આેઅ ેપણ સ મ અિધકાર નું માણપ  રજુ કરવાનુ ંરહશે.ે 

10.  ેશાર િરક ખાડે-ખાંપણ હાેય તાે સ મ અિધકાર નુ ંત ેઅંગનેાં માણપ ની નકલ.(૪૦% કે તથેી વધ)ુ 

11. ગજુરાત રા  ઉ ચતર મા ય મક શ ણ બાેડ સવાયના બાેડમાંથી વેશ મળેવવા માંગતા િવ ાથ આેઅે 
સાૈ.યિુનવસ ટ નુ ંકામચલાઉ અેલી બીલીટ  માણપ  વેશ ફાેમ સાથ ે ડેાવાનુ ંરહશે,ે અડેમીશન મળેવાયા બાદ 
અેક મિહનામાં ફાઈનલ અેલી બીલીટ  માણપ  આપવાનુ ંરહશે.ે અ યથા વેશ આપાેઆપ રદ થશ.ે 

12. જ ેિવ ાથ આ ેમાચ-૨૦૨૧ પહેલા ધાેરણ-૧૨ પૂણ કરેલ હાેય તવેા િવ ાથ આેઅે સાેગદંનામુ ંરજુ કરવાનું રહશે ેઅને 
અે સમયગાળા દર મયાન શુ ં  કરેલ છે ત ેતેમાં જણાવનાનું રહશે.ે 

13. િવશષે રમતગમત/સં ૃ તક અગંનેા રા  કે નેશનલ લવેલના માણપ ાેની નકલ. (  ેલાગુ પડતુ ંહાેય તા.ે) 
 

ખાસ નાધ   
ઊપરાે  લાગુ પડતા ંહાેય તે  તમામ આેિરજનલ ડાે મુે ટ્સ વિેરિફકેશન માટે જે જમા કરાવવાના નથી  અચૂક 
સાથે રાખવાના રહેશે  ે આમ કરવામંાં િવ યાથ  િન ફળ જશ ેતાે અડે મશન આપવાં આવશ ેનહી ં     
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Registration Steps on COGENT Portal 

COGENT પોટલ લ ક: https://student.gujgov.edu.in/ 

COGENT Portal ર જ શન લક: https://student.gujgov.edu.in/registration.jsp 

 

 

તમામ િવગતો ભર  Register 

પર લક કરો. 

મોબાઈલ અને Email પર આવેલ OTP 

અહ  ટાઈપ કર  મોબાઈલ નબંર અને 

Email ને verify કરો  
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અહ  આ યા જુબની 

જ મા હતી  ભરવી.  

આગાઉ આપેલ મા હતી મક 

મોબાઈલ ક ઈમેલ તથા પાસવડ લખી  

LOGIN પર લક કરો  
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૧

૨ 
અહ  આપેલ ચૂનાઓ 

વાચંી અ સુરો  

LOGIN થયા બાદ આ કાર 

ન દખાશ ે માં આપની 

તમામ મા હતી ભર , ચેક 

કર  અને યારબાદ જ 

આગળની કાયવાહ  કરવી  

૩ 
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અહ  આપેલી િવગતો જુબ જ  

તમામ િવગતો ભરો.   
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આ પેઇજ ની િ ટ મેળવી અને 

એનરોલમટફોમ સાથે જોડ ુ ં 


