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સરકારી વિનયન કોલેજ,િાિ વજ.બનાસકાાંઠા 

બી.એ.સેમ.-૧ ત્રીજી મેરીટ લીસ્ટ અાંગેની સૂચના (િર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩)  

❖ બી.એ.સેમ-૧ માાં મરેીટ આધારીત પ્રિશે આપિા માટે ત્રીજી પ્રિશે યાદી ( મરેીટ લીસ્ટ) કોલજેના 

નોટટસ-બોર્ષ  તથા કોલજેની િબેસાઇટ (www.gacvav.com) ઉપર મૂકિામાાં આિલે 

છે.મરેીટમાાં આિલે વિધ્યાથીઓએ તમામ સચૂનાઓ કાળજીપિૂષક િાાંચી લિેી. 

❖ પ્રિશે માટે વિધાથીએ તેમન ેફાળિલે તારીખ અને સમય પ્રમાણે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો અને ફી 

સાથ ેવિર્ય પસાંદગી માટે રૂબરૂ આિિાન ાં રહેશે.  

❖ ત્રીજી મરેીટમાાં સમાવિષ્ટ થયલેા વિધાથીઓએ નીચનેા સમયપત્રક પ્રમાણ ે ફરવજયાત કોલજેની 

લાઈબ્રરેી રૂમ ખાતે હાજર રહેિાન ાં રહેશ.ેમરેીટ ક્રમ મ જબની તારીખ અને સમય ેહાજર ન રહેનાર 

વિધ્યાથીઓનો પછીથી પ્રિશે માટેનો કોઈ હક્ક-દાિો રહેશ ેનહીં.જનેી દરેક વિધાથીઓએ ખાસ નોંધ 

લિેી. 

❖ મેરીટ ક્રમ મ જબની તારીખે હાજર ન રહેનાર વિધ્યાથીન ાં મરેીટ લીસ્ટ માાંથી નામ રદ કરિામાાં 

આિશે. અન ેતનેી જગ્યાએ  અન્ય વિધ્યાથીન ેસ્થાન આપિામાાં આિશે. 
 

: ત્રીજી મેરીટ લીસ્ટ મ જબ વિધ્યાથીઓએ કોલેજ ખાતે હાજર રહેિાન  સમયપત્રક : 

ક્રમ મેરીટ ક્રમ સમય તારીખ 

1 439 થી 452 સિારે – 09.00 થી 10.00 01/07/2022 
 

નોંધ : ઉપરોક્ત મરેીટ યાદીમાાં આિલે વિધ્યાથીઓન ેજ ેવિર્યમાાં બઠેક ખાલી હશે ત ે 

વિર્યમાાં જ પ્રિશે મળિાપાત્ર થશ.ે 

❖ વિર્ય પસાંદગી મરેીટ ક્રમના આધારે ફાળિિામાાં આિશ.ેજ ેવિર્ય એકિાર કોલજે માથી ફાળિિામાાં 

આિલે હશે.તે વિધ્યાથીન ેબાંધન કતાષ રહેશ.ે 

❖ જો કોઈ વિદ્યાથીના ર્ૉક્ય મને્ટમાાં ગરેરીવત માલૂમ પર્શ ેતો વિદ્યાથીન ાં પ્રિશે ફોમષ રદ કરિામાાં આિશ ે

અન ેપછીથી ત ેપ્રિેશ માટે કોઈપણ પ્રકારનો હક દાિો કરી શકશ ેનહી. 

❖  પ્રિશે અાંગે કોઈપણ બાબતે કોલજે પ્રિેશ કવમટટએ લીધલે વનણષય આખરી ગણાશ.ે 

કોલજેમાાં ફોમષ જમા કરાિતી િખત ેકોલજે ેજ ેપાિતી આપલે હતી ત ેફરવજયાત સાથે 
લાિિાની રહેશ.ે 

 

http://www.gacvav.com/
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ફી ની વિગત 
 

 

ભાઈઓ માટે ૧૫૦૫- 

બહેનો માટે ૯૦૫/- 

મેરીટ ક્રમ મ જબની તારીખ ેબોલાિલે વિધ્યાથીએ ઉપર મ જબની ફી લઈને આિિાન ાં રહેશે.ભરેલ ફી 

પરત મળિાપાત્ર રહેશ ેનહીં 

નોંધ : ઉપરોક્ત સચૂનાઓમાાં જો કોઈ ફેરફાર થશ ેતો તેની વિગત િાર સચૂના કોલજેની િબેસાઇટ તથા 

કોલજેના નોટટસ-બોર્ષ  ઉપર મકૂિામાાં આિશે.જથેી દરેક વિધ્યાથીઓએ કોલજેની િબેસાઇટ ચકે કરતાાં રહેિ ાં. 

 

     ચેરમેન                                                                 આચાયષ 

બી.એ. સેમ. ૧ પ્રિેશ સવમવત                                       સરકારી વિનયન કોલેજ 

   સરકારી વિનયન કોલેજ                            િાિ વજ.બનાસકાાંઠા 
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COGENT Portal પર રજીસ્ટરેશન માટેની સૂચના 
 

 

COGENT Portal પર ભરિાન ાં થત ાં ફોમષ એ પ્રિશે ફોમષ વસિાયન ાં અન્ય ફોમષ છે.જ ે વિધ્યાથીની 

કોલજે ખાત ેવિર્ય ફાળિણી થઈ ગઈ હોય અન ેફી ભરાઈ ગઈ હોય ત ેદરેક વિધ્યાથીઓએ ફરવજયાત 

COGENT Portal પર ફોમષ ભરી કોલજે ખાત ેજમા કરાિિાન ાં રહેશ ેઅન્યથા તે વિધ્યાથી 

ફાઇનલ પ્રિશે માટે માન્ય રહેશ ેનહીં. 

 

ફોમષ ભરિાની સચૂનાઓ નીચ ેમ જબ છે. 

 
(૧) સૌ પ્રથમ વિધ્યાથીએ https://student.gujgov.edu.in પર પોતાના ઈમેઈલ અને  

       મોબાઈલ નાંબરથી લૉવગન થિાન ાં રહેશે. 

(૨) રજીસ્ટર ેશન થયા બાદ ફોમષમાાં માાંગેલ વિગત વિધ્યાથીએ પોતાની ધો.૧૨ ની માકષ શીટ અને L.C     

      (શાળા છોર્યાન ાં પ્રમાણપત્ર)ના આધારે સાંપૂણષ વિગતો સાચી ભરિાની  રહેશે. 

(૩) ઓનલાઈન ફોમષ ભરતી િખતે Institute Name માાં Government Arts College  

      Wav વસલેક્ટ કરિ ાં. 
 

(નોંધ : 1 થી 6 સમેસે્ટરની ફી Cogent પોટષલ પર Student  Unique ID તથા મોબાઈલ નાંબરથી 

ભરાશ.ેજથેી 3 િર્ષ સ ધી મોબાઈલ નાંબર અન ેઇમઈેલ રેગ્ય લર ચાલ  રાખિાના હોય,ફોમષ ભરતી િખત ેએ મોબાઈલ 

નાંબર ઇમઈેલ આઈ.ર્ી જ નાખિો ) 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cogent પોટષલ ઉપર ફોમષ ભરિાની તારીખ :૦૧/૦૭/૨૦૨૨ થી ૦૨/૦૭/૨૦૨૨ 
Cogent ન ાં ફોમષ જમા કરિિાની છેલ્લી તારીખ :૦૨/૦૭/૨૦૨૨ 
 

https://student.gujgov.edu.in/
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GOVERNMENT ARTS COLLEGE WAV - BANASKANTHA 

3rd MERIT LIST B.A SEM-1 2022-2023   

Meri
t.No 

 Student ID   Student full name    Gender  Category  
Achieve
d Marks 

 Total 
Marks  

 HSC 
PER  

439 
#94520640 MAKVANA GAUTAMKUMAR MADEVBHAI MALE OBC 506 700 72.29 

440 
#91961908 THAKOR HITESHKUMAR BHAGAVANBHAI MALE OBC 483 700 69.00 

441 
#83426314 JOSHI DIPIKABEN JITESHBHAI FEMALE GENERAL 481 700 68.71 

442 
#86985198 RABARI MINABEN GOVINDBHAI FEMALE OBC 470 700 67.14 

443 
#87694744 DESAI VIJAYKUMAR HIRABHAI MALE OBC 465 700 66.43 

444 
#93799596 NAI DAKSHABEN VIKRAMBHAI FEMALE OBC 450 700 64.29 

445 
#99537050 CHAUDHARI URMILABEN HAMIRBHAI FEMALE OBC 447 700 63.86 

446 
#92212475 VALMIKI SHAILESHBHAI AMARATBHAI MALE ST 427 700 61.00 

447 
#19648511 RABARI SAGARBHAI VASARAMBHAI MALE OBC 416 700 59.43 

448 
#86011183 RABARI MUKESHBHAI VASARAMBHAI MALE OBC 407 700 58.14 

449 
#66736794 RAJPUT BHARATSINH RAMSENGJI MALE OBC 396 700 56.57 

450 
#16244913 GAUSVAMI VIPULKUMAR PRAKASHPURI MALE OBC 355 700 50.71 

451 
#06758719 GAMOT VISHNUBHAI ASHARAMBHAI MALE GENERAL 320 700 45.71 

452 #58426330 THAKOR JAGADISHBHAI PIRABHAI MALE OBC 282 700 40.29 

 

 

 

 

 

 

 

   સ્થળ : િાિ 
             તારીખ : ૩૦/૦૬/૨૦૨૨           


