
ી એમ. પી. શાહ આ ્સ એ ડ સાય સ કોલેજ, રુ નગર  

બી. એ. સેમ-1 – એડિમશન 2022-23, બી  મેર ટ યાદ   

નોટ સ 

તા.05/06/2022 

 આથી આ કોલેજ મા બી.એ.સમેે ટર-1 મા એડિમશન મેળવવા ઈ છતા તમામ િવ ાથ ઓના ં

કોલેજ વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન ભરલ ફઓમમાથંી તયૈાર કરલ િવ ાથ ઓની બી  મેર ટ યાદ  આ 

સાથે સામેલ છે. આ મેર ટ યાદ મા ંનામ આવેલ તમામ િવ ાથ ઓએ નીચે જુબની િવગત ેિનયત સમય 

મયાદામા ંCOGENT Portal પર ર શન કર  તે ુ ંકોલેજ ખાતે વેર ફ કશન કરાવ ુ ંતેમજ એનરો મે ટ 

ફોમ ભર  તેમા ંલા  ુપડતા તમામ ડો મુે સની વ મા ણત નકલ સાથે જમા કરાવવાની રહશે અને 

તેમના લા  ુ પડતા તમામ ઓર નલ ડો મુે ટ વેર ફ કશન માટ અ કૂ સાથે રાખવાના રહશે. 

(ઓર નલ ડો મુે ટ વેર ફ કશન માટ સાથે લાવવાના છે, જમા કરાવવાના નથી.) ફોમ વેર ફ કશન 

સમયે જો કોઈ િવ ાથ  પાસે તેણે Onlineapply કરલ િવગત અ સુાર ડો મુે ટ ઉપલ ધ ન હ હોય તો 

તે ુ ંએડમીશન આપોઆપ રદ થશે અને યારબાદ તેનો -તે સીટ પર કોઈ હકદાવો રહશે ન હ. ફોમ 

વેર ફ કશન થયા પછ  િનયત સમય મયાદામા ંફ  ભયા બાદ જ તમે ુ ંએડમીશન થ ુ ંગણાશે. આ તમામ 

કામગીર  માટ િવ ાથ એ લા  ુપડતા તમામ ઓર નલ ડો મુે ટ, આ ડો મુે ટની વ મા ણત નકલો 

તેમજ એક પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ અ કૂ પોતાની સાથ ેરાખવાના રહશે. 
 

અગ ય ની ચુના: 1  િવ ાથ ઓ િનયત સમય મયાદામા ં ફ  ભરશે ન હ તેઓનો -તે સીટ પર 

એડમીશન માટ કોઈ હકદાવો રહશે ન હ અને ભિવ ય મા ંઆ ગે કોઈપણ કારની ર ુઆતને યાને 

લેવામા ંઆવશે ન હ. 

અગ ય ની ચુના: 2  S.T.  કટગર મા ંફોમ ભરલ િવ ાથ ઓ પૈક  થમ મેર ટમા ંનામ આવેલ હોય અને 

એડમીશન માટ વેર ફ કશન ન કરાવેલ હોય, તો તેવા તમામ S.T.  કટગર ના ંિવ ાથ ઓને આ મેર ટમાં 

ફર  એક તક ( બી  તક ) આપવામા ંઆવે છે.  
 

અગ યની તાર ખ 

૧. COGENT Portal પર ર શન  (મેર ટમા ંનામ આ યા બાદ): 

તા.06/07 /2022 થી તા. 08/07/2022 ધુીમા ંકર  લે ુ.ં  

૨. COGENT Portal ુ ંVERIFICATION અને એનરો મે ટ ફોમ જમા કરાવવા તથા ડો મેુ ટ વે ર ફકશન: 

તા. 07/07/2022 થી તા. 08/07/2022 ધુી કોલેજ ખાતે સવાર 09.00 થી બપોર 01.30 કલાક 

દર યાન થઇ શકશે  

૩. COGENT Portal પર ફ  ભરવા માટ: તા. 07/07/2022 થી તા. 09/07/2022 ધુીમા સાં - 04.00  

વા યા ધુી જ ભર  શકાશે. યારબાદ ફ  લક આપોઆપ બધં થઇ જશ.ે  

બડાણ: 

૧. બી.એ.સેમે ટર-૧ મા એડિમશન માટ બી  મેર ટ યાદ  (તા. 05/07/2022) 

૨. િવ ાથ  માગદિશકા  

૩. એનરોલમે ટ ફોમની સાથે જોડવાના ડો મુે ટની યાદ   

૪.  Registration Steps on COGENT Portal       

 
 
 

 



િવ ાથ  માગદિશકા 
 

 િવ ાથ / વશેાથ ઓના આ સાથે સામેલ મેર ટ લી ટ મા ંનામ આવેલ છે મા  

તેઓએ જ નીચે જુબની કામગીર  િનયત સમય મયાદામા ં ણૂ કરવાની રહશે. 

 
Step-1: COGENT Portal પર ર શન કર ુ.ં (અગાઉ થી કરવાની કામગીર ) 

તા. 06/07/2022 થી તા. 08/07/2022  ધુીમા ંCOGENT Portal પર જઈ અ ે ની કોલેજના 

નામ મા ં િવ ાથ ુ ંર શન કરાવવા ુ ંરહશ.ે આ ગેની માગદિશકા કોલેજ વબેસાઈટ પર 

અગાઉ Upload કરવામા ંઆવેલ છે અન ેઆ નો ટસમા ંપણ ઉદાહરણ તર ક screenshot આપવમા ં

આવેલ છે.   

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

Step-2: (૧) એનરો મે ટ ફોમ જમા કરાવ ુ ં(૨) ઓર નલ ડો મુે ટ વેર ફ કશન કરાવવા (૩) 

COGENT Portal પર કરલ ર શન ને VERIFY કરાવ ુ(ંકોલેજ ખાત ેકરાવવાની કામગીર ) 

COGENT Portal પર ર શન થયા બાદstep-૨ મા ંદશાવેલ ણેય કામગીર ઓ માટ કોલેજ 

ખાત ે બ  તા. 07/07/2022 થી તા. 08/07/2022 ના રોજ કોલેજ ખાતે સવાર 09.00 થી 

બપોરના ં01.30 કલાક દર યાન એનરોલમે ટ ફોમ અન ેઆ સાથે આપેલ યાદ અ સુાર લા  ુ

પડતા તમામ જ ર  ઓ ર જનલ અન ે વ મા ણત ડો મુન સ સાથે ઉપ થત રહ ુ.ં જો 

આ સુ ંગક ઓર નલ ડો મુે ટ ઉપલ ધ ન હ હોય તો એડમીશન મળશ ેન હ.  

 

Step-4: COGENT Portal પર ફ  ભરવી 

આપન ેવરે ફ કશન થયલે દવસ ેસાં  ફ  ભરવા માટની લક આપના ારા COGENTPortal પર 

ર ટર કરાયેલ EMAILઅન ેમોબાઈલ નબંર પર મળશે મા ંઆપે ફ  ભર  એડમીશન CONFIRM 

કરવા ુ ંરહશ.ે આ લક પરથી આપ તા. 08/07/2022 સાં  04.00 વા યા ધુી ફ  ભર  શકશો. 

યારબાદ ફ  ની લક આપોઆપ બધં થઇ જશે. યારબાદ ફ  ભર  શકશે નહ .  

 

ખાસ ન ધ: ઉપરો ત તમામ (COGENT Portal પર ર શન કર ુ,ં COGENT Portalવેર ફ કશન 

કરાવ ુ,ં ડો મુે ટ વરે ફાઈ કરવી એનરો મે ટ ફોમ જમા કરાવ ુ ંઅન ેફ  ભરવી) કામગીર  ણૂ 

કયા બાદ જ િવ ાથ ઓ ુ ંએડિમશન થ ુ ંગણાશ.ે 

 

 

 

 



મેર ટમા ંનામ આ યા બાદ વેશ મેળવવા ઈ છતા િવ ાથ ઓએ 

ડો મેુ ટ વે ર ફકશન સમયે એનરોલમે ટફોમની સાથે જોડવાના 

ડો મેુ ટની યાદ  
 

1. એનરોલમે ટ ફોમ 

2. COGENT પોટલ પર ર શ (વેબસાઈટ અથવા આવેલ email) ની િ ટ   

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

4. પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો-1   એનરોલમે ટ ફોમમા ંચોટાડવો (િપન લગાવવી નહ )  

5. ુલ લીવ ગ સટ ફ કટની વ મા ણત નકલ. 

6. ધોરણ-૧૨ની ાયલ સટ ફ કટની વ મા ણત નકલ. 

7. સ મ અિધકાર ુ ં િત ગનેા ં સટ ફ કટના માણપ ની વ મા ણત નકલ. (લા  ુ

પડતા તમામ કટગર માટ) 

8. સ મ અિધકાર ુ ં નોન- મીલીયરે સટ ફ કટની વ મા ણત નકલ. (મા  ઓ.બી.સી. 

િવ ાથ ઓ માટ) 

(ન ધ :- અર  કયાની તાર ખ ે  માણપ ની ૩ વષની અવધી ણૂ થયેલ હશ ે ત ે
માણપ  અમા ય રહશ)ે 

9. EWS કટગર ના િવ ાથ ઓએ પણ સ મ અિધકાર ુ ં માણપ  ર ુ કરવા ુ ંરહશ.ે 

10. જો શાર રક ખોડ-ખાપંણ હોય તો સ મ અિધકાર ુ ંતે ગનેા ં માણપ ની નકલ. (૪૦% 

ક તેથી વ )ુ 

11. જુરાત રા ય ઉ ચતર મા યિમક િશ ણબોડ િસવાયના બોડ  માથંી વશે મેળવવા 
માગંતા િવ ાથ ઓએ સૌ. િુનવસ ટ ુ ંકામચલાઉ એલી બીલીટ  માણપ  વશે ફોમ 
સાથ ેજોડાવા ુ ંરહશ,ે એડમીશન મેળવાયા બાદ એક મ હનામા ંફાઈનલ એલી બીલીટ  
માણપ  આપવા ુ ંરહશ.ે અ યથા વશે આપોઆપ રદ થશ.ે 

12.  િવ ાથ ઓ માચ-2022 પહલા ધોરણ-૧૨ ણૂ કરલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ સોગદંના ુ ં
ર ુ કરવા ુ ંરહશ ેઅન ેએ સમયગાળા દરિમયાન ુ ં િૃ  કરલછે ત ેતેમા ંજણાવના ુ ં
રહશ.ે 

13. િવશેષ રમત ગમત/સં ૃિતક ગનેા રા ય ક નશેનલ લવેલના માણપ ોની નકલ. (જો 

લા  ુપડ ુ ંહોય તો.) 

ખાસ ન ધ:  

ઊપરો ત (લા  ુ પડતા ં હોય તે) તમામ ઓ રજનલ ડો મુે સ વે ર ફકશન માટ (  જમા 

કરાવવાના નથી) અ કૂ સાથે રાખવાના રહશ.ે જો આમ કરવામંાં િવ યાથ  િન ફળ જશે તો 

એડિમશન આપવા ંઆવશ ેનહ . 

 
 
 
 



Registration StepsonCOGENTPortal 

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

COGENTPortal 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 

Emailને verifyકરો  



 

 

અહ  આ યા જુબનીજ 

મા હતી  ભરવી.  

આગાઉ આપેલ મા હતી મક 

મોબાઈલ ક ઈમેલ તથા પાસવડ લખી  

LOGIN પર લક કરો  



 

૧

૨ 
અહ  આપેલ ચૂનાઓ 

વાચંી અ સુરો  

LOGIN થયા બાદ આ કાર 

ન દખાશ ે મા ંઆપની 

તમામ મા હતી ભર , ચેક 

કર  અને યારબાદ જ 

આગળની કાયવાહ  કરવી  

૩ 



 

 

અહ  આપેલી િવગતો જુબ જ  

તમામ િવગતો ભરો.   



 

 

આ પઇેજ ની િ ટ મેળવી અને 

એનરોલમટફોમ સાથે જોડ ુ ં 














