
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ 

નોટીસ 
 

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ B.SC, SEM - 3 & 5 ફી ભરવા બાબત 

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ B.SC, SEM - 3 & 5 ફી ભરવા નીચેની સચુના ધ્યાને લેશો 
 શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ B.SC, SEM – 3 & 5 ફી ઓનલાઈન COGENT WEB PORTAL નાાં માધ્યમથી 

ઓનલાઈન ફી ભરવાની રહશેે. 

 ફી ભરવા માટે દરેક વવદ્યાથીઓએ અતે્રની કોલેજ માાંથી પ્રવેશ ફોમષ મેળવી ઉક્ત વવગતે 
ડોક્યમેુન્ટની ઝેરોક્ષ નકલ લગાવી દશાષવેલ રૂમ નાંબરમાાં ફોમષ ચકાસનાર ફેકલ્ટી ને જમા કરાવવા 
ત્યારબાદ ફી ભરવા માટેની લીંક મોકલવામાાં આવશે. તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સધુીમાાં ફી ઓનલાઈન 
જમા કરાવવી. સમયમયાષદાબાદ કોઈપિ વવદ્યાથીની ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહહ. જેની નોંધ 
લેવી. 

 જે વવદ્યાથીઓએ અગાઉનાાં સેમેસ્ટરમાાં ઓફલાઈન માધ્યમથી ફી ભરેલ હોય તેવા વવદ્યાથીઓએ 
COGENT WEB PORTAL પર ફરજીયાત રાજીસ્રેશન કરવાનુાં રહશેે. 

 દરેક વવદ્યાથીઓએ સરકારશ્રીની કોવવદ-૧૯ ગાઈડલાઈનનો ચસુ્તપિે અમલ કરવાનો રહશેે. 

પ્રવેશ ફોમષ વવતરિ 
તારીખ સમય રૂમ નાંબર 

૦૧/૦૯/૨૦૨૧  થી 
૦૪/૦૯/૨૦૨૧ 

બપોરે ૧૨ : ૦૦ વાગ્યા થી 
૦૪ : ૦૦ વાગ્યા સધુી 

૧૨૧ 

  

ણબડાિ :- 

 B.SC, Sem-3 ના વવદ્યાથીઓએ B.SC, Sem-2 ની ફી ભયાષની રસીદની ઝેરોક્ષ નકલ 

 B.SC, Sem-5 ના વવદ્યાથીઓએ B.SC, Sem-4 ની ફી ભયાષની રસીદની ઝેરોક્ષ નકલ 
 આધાર કાડષની ઝેરોક્ષ નકલ 

 પાસપોટષ ફોટોગ્રાફ (૧) 

 
 

(ડૉ. યોગેશ યાદવ) 
આચાયષ 

સરકારી વવજ્ઞાન કોલેજ[સ્વવનભષર] 
મણિનગર(પવૂષ), અમદાવાદ  



તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ 

નોટીસ 
 

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ BCA SEM - 3 & 5 ફી ભરવા બાબત 

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ BCA, SEM - 3 & 5 ફી ભરવા નીચેની સચુના ધ્યાને લેશો 
 શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ BCA, SEM – 3 & 5 ફી ઓનલાઈન COGENT WEB PORTAL નાાં માધ્યમથી 

ઓનલાઈન ફી ભરવાની રહશેે. 

 ફી ભરવા માટે દરેક વવદ્યાથીઓએ અતે્રની કોલેજ માાંથી પ્રવેશ ફોમષ મેળવી ઉક્ત વવગતે 
ડોક્યમેુન્ટની ઝેરોક્ષ નકલ લગાવી દશાષવેલ રૂમ નાંબરમાાં ફોમષ ચકાસનાર ફેકલ્ટી ને જમા કરાવવા 
ત્યારબાદ ફી ભરવા માટેની લીંક મોકલવામાાં આવશે. તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ સધુીમાાં ફી ઓનલાઈન 
જમા કરાવવી. સમયમયાષદાબાદ કોઈપિ વવદ્યાથીની ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહહ. જેની નોંધ 
લેવી. 

 જે વવદ્યાથીઓએ અગાઉનાાં સેમેસ્ટરમાાં ઓફલાઈન માધ્યમથી ફી ભરેલ હોય તેવા વવદ્યાથીઓએ 
COGENT WEB PORTAL પર ફરજીયાત રાજીસ્રેશન કરવાનુાં રહશેે. 

 દરેક વવદ્યાથીઓએ સરકારશ્રીની કોવવદ-૧૯ ગાઈડલાઈનનો ચસુ્તપિે અમલ કરવાનો રહશેે. 

પ્રવેશ ફોમષ વવતરિ 
તારીખ સમય રૂમ નાંબર 

૦૧/૦૯/૨૦૨૧  થી 
૦૪/૦૯/૨૦૨૧ 

બપોરે ૧૨ : ૦૦ વાગ્યા થી 
૦૪ : ૦૦ વાગ્યા સધુી 

૧૨૪ 

  

ણબડાિ :- 

 BCA, Sem-3 ના વવદ્યાથીઓએ BCA, Sem-2 ની ફી ભયાષની રસીદની ઝેરોક્ષ નકલ 

 BCA, Sem-5 ના વવદ્યાથીઓએ BCA, Sem-4 ની ફી ભયાષની રસીદની ઝેરોક્ષ નકલ 
 આધાર કાડષની ઝેરોક્ષ નકલ 

 પાસપોટષ ફોટોગ્રાફ (૧) 

  

 

(ડૉ. યોગેશ યાદવ) 
આચાયષ 

સરકારી બી.સી.એ. કોલેજ[સ્વવનભષર] 
મણિનગર(પવૂષ), અમદાવાદ 


