ુ રાત નવદ્યાપીઠના નવનવધ કોસસમાાં પ્રવેશ માટે
કોમન યનુ નવનસિટી એન્ટ્રન્ટ્સ ટે સ્ટ-CUET દ્વારા ગજ
ફોમસ ભરવાની સામાન્ટ્ય સ ૂચનાઓ.

આ ફોમસ ભરવાના ત્રણ તબક્કા છે .

1. નોંધણી.
2. ફોર્મ ભરવ ું.
3. ફી ભરવી.
બધા સ્ટેપ ઓનલાઇન થશે.
- આ ફોમસ ભરવા માટે
વપરાશમાાં હોઈ તે મોબાઈલ નાંબર, ઇમેઇ ID,
આધાર નાંબર, ધોરણ 10ના પરરણામની નવગતો, ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી હોય એ અંગે ની
નવગતો,
તથા
પાસપોટસ સાઈઝ ફોટો, સહી, ગરીબી રે ખા નીચે આવતા હોય તો તે અંગે નો પરુ ાવો તથા તમારી
જ્ઞાનતના સરટિરફકેટની સ્કેન કરે લ કોપી જરૂરી છે .
(ફોટો- JPG FORMATમાાં- 10 થી 200KB, સહી-JPG FORMATમાાં- 4 થી 30KB, અન્ટ્ય પરુ ાવાસરટિરફકેટ્સ- PDF FORMATમાાં -50 થી 300KB માાં સ્કેન કરવાના રહેશે.)

STEP 1. નોંધણી (REGISTRATION): https://cuet.samarth.ac.in/ આ
WEBSITE પર જઈને જે ર્ેન ખલે તેર્ાું જર્ણી બાજ ઓરે ન્જ કલરની
લખેલી ટેબ પર ક્લીક કરવાથી REGISTRATION ન ું ર્ેન ખલશે, જેર્ાું
નીચે સિલેક્ટ કરી આગળની પ્રોિેિ કરવી. ત્યાર બાદ ખલેલી ટે બર્ાું
ર્ાુંગેલી સવગતો જેર્કે નાર્ (સિટીફીકેટ પ્રર્ાણે), જન્ર્તારીખ, ઓળખ
પત્ર નુંબર, ઇર્ેઇલ -ર્ોબાઈલ નુંબર (ઇર્ેઇલ અને ર્ોબાઈલ નુંબર
ઉપયોગર્ાું હોય એ જરૂરી છે , જેના પર થી વેરરરફકેશન કરાવવ ું પઢશે.)
િરનામ,ું અને પાિવર્મ તથા સરક્ષા પ્રશ્ન આવશે (પાિવર્મ ર્ાું એક
કેસપટલ અક્ષર, એક િાર્ાન્ય અક્ષર, એક સિમ્બોલ અને એક નુંબર
ફરજીયાત છે . પાિવર્મ 8 થી 13 અક્ષરનો હોવો જોઈએ (પાિવર્મ , સરક્ષા
પ્રશ્ન અને તેનો આપેલો જવાબ તર્ારે યાદ રાખવાના રહેશે.) આ
પ્રરિયાર્ાું ફોન નુંબર પર OTP આવશે એ જેના દ્વારા VERFY કયામ બાદ
તર્ને એપ્લલકેશન નુંબર ર્ળશે. હવે https://cuet.samarth.ac.in/
પર જઈને SIGN IN કરવાન ું રહેશે.
1.

2.

3.

4.

STEP – 2. https://cuet.samarth.ac.in/ પર જઈને
SIGN IN પર પ્ક્લક કરતા આવ ું ર્ેન ખલશે, તેર્ાું
એપ્લલકેશન નુંબર અને REGISTRATION વખતે નક્કી
કરે લ પાિવર્મ તથા SECURITY PIN નાખવાથી આગળની
પ્રરિયા શર થશે. જેર્ાું 7 સવભાગોર્ાું ર્ારહતી ભરવાની
છે . (નોંધ: દરે ક સ્ટેપર્ાું ર્ારહતીના સધારા કરવાનો
અવકાશ છે , જે ફી ભરવાની પ્રરિયા બાદ શક્ય નથી ર્ાટે
ર્ારહતી ધ્યાનથી ભરવી).

1. Personal Details માાં વ્યક્તતગત મારહતી જેવી કે નામ, નપતા-માતાન ાંુ નામ, કેટેગરી (કેન્ટ્ર સરકારની
યાદીમાાં OBC હશે તેમણે જ OBC નસલેતટ કરવ-ાંુ ફતત રાજ્યની OBC-SEBC જ્ઞાનતના નવદ્યાથીએ ઓપન
કેટેગરી નસલેતટ કરવાની રહેશે.), આવક તથા અન્ટ્ય મારહતી ભરવાની રહેશે.

2. EDUCATIONAL DETAILS: માાં અભ્યાસને લગતી મારહતી ભરવી. જેમાાં ધોરણ 10 ના પરરણામની
નવગત- શાળાની નવગત સહીત ભરવી. આ ઉપરાાંત જો ધારણ 12ની પરીક્ષાન ાંુ પરરણામ ના આવ્ય ાંુ હોય તો
passed ની જગ્યા appearing એવ ાંુ નસલેતટ કરી અન્ટ્ય મારહતી ભરવી.

3. University

/ Programme Selection માાં select UNIVERSITY NAME લલસ્ટ માાંથી

GUJARAT VIDYAPITH નસલેતટ કરવ ાંુ અને Program name માાંથી નવદ્યાથી જે કોસસ- નવષય નસલેતટ
કરવો. અને Add કરવ.ાંુ જે કરવાથી એવ ાંુ મેન ુ આવશે જેમાાં નીચે અપાયેલ preview પર ક્તલક કરવાથી
આગળ જવાશે. જેમાાં next section થી test paper selection process માાં જવાશે.

4. Test Paper / Subject(s) Selection માાં આ એન્ટ્રન્ટ્સ ટેસ્ટમાાં ક્ાાં પેપરની પરીક્ષા આપવાની છે એ
નસલેતટ કરવાન ાંુ છે . નવદ્યાપીઠ માાં પ્રવેશ માટે પરીક્ષા આપતા નવધાથીઓ એ ફતત slot 1 માાં જ મારહતી
ભરવાની છે . Slot 1ના પ્રથમ બોતસ માાં ભાષામાાંથી Gujarati/Hindi/English તમે પસાંદ કરે લ કોસસની
જરૂરરયાત પ્રમાણે નસલેતટ કરવાની રહેશે. Domain 1-2 માાં કોસસ પ્રમાણે નવષયો નસલેતટ કરવા (ઘણા
નવષયોમાાં Domain 1-2માાં Non -applicableનો ઓપ્શન આવશે એ નસલેતટ કરવાનો થશે) અને General
Test વાળા છે લ્લા બોતસમાાં YES લખવ.ાંુ Slot-2માાં બધા બોતસમાાં Non -applicable નસલેતટ કરવાન ાંુ છે . (જો
આ slotમાાં કોઈ ઓપ્શન નસલેતટ થશે તો વધારાની ફી ભરવાની થશે આથી તકેદારી રાખવી.) Save કરવાથી
Preview બતાવશે, તપાસી next sectionમાાં આગળ વધવ.ાંુ - ક્ાાં કોસસમાાં ક્ાાં નવષયો પસાંદ કરવાના છે .
તેની નવગતો માટે જેતે નવભાગનો સાંપકસ કરવો.

5. Examination Center Selection માાં પેપર માધ્યમ - ભાષા તથા પરીક્ષા કેન્ટ્રની પસાંદગી આપવાની છે .
પ્રથમ બોતસમાાં જે ભાષામાાં પરીક્ષા આપવી હોય એ પસાંદ કરવ.ાંુ અન્ટ્ય બોતસમાાં પસાંદગી પ્રમાણે આપેલ
પરીક્ષા કેન્ટ્રોમાાંથી નજીકના કેન્ટ્રોની પસાંદગી આપવાની છે . SAVE કયાસ બાદ preview બતાવશે, જેમાાંથી
next sectionમાાં જવાન ાંુ છે .

6. Upload Documents માાં પાસપોટસ ફોટો (માસ્ક વગર), સહી અને જો કોઈ કેટેગરીમાાં હોય તો કેટેગરી
નસટીફીકેટ અપલોડ કરવાન ાંુ છે . માાંગેલ સ્વરૂપમાાં ફોટો, સહી, નસટીફીકેટ હશે તો જ અપલોડ થશે એ ધ્યાનમાાં
રાખવ.ાંુ

7. PREVIEW માાં સાંપ ૂણસ ફોમસ બતાવશે, નવગતો તપાસી જવી, નીચે 18 નાના બોતસ હશે એ મારહતી બરાબર છે એ
ટીક કરી. Payment માાં જવુ.ાં આ દરનમયાન આપને email વેરરરફકેશન માટે કહેવામાાં આવશે. તે પ્રરિયા માાં તમારા

email પર OTP આવશે. જે VERIFY કરવાનો રહેશે. ત્યાર બાદ જ ફી Payment થઇ શકશે.

STEP- 3. જે ઓપ્શન આપના માટે સરળ હોય એ પ્રમાણે
ફી ભરવી. ફી ભયાસ બાદ જ ફોમસની નપ્રન્ટ્ટ આપી શકાશે. જે
સાચવી રાખવી.

