
Help Manual to fill the Certificate Course Exam Form 
સત્રાતં પર�ક્ષા�ુ ંઓનલાઈન ફોમર્ ભરવા માટ�ની મા�હતી 

 
NOTE: Kindly do not do multiple payments. Wait for 48 hours to get payment to be 
successful if the amount is debited from your account. 
ન�ધ: એક્વાર ફ� ભયાર્ પછ� બેન્કમાથંી મેસેજ ના આવે તો ઓછામા ંઓછા ૨ કલાક રાહ જોવી. સામાન્ય 

સજંોગોમા ં એકાઊન્ટમાથંી પૈસા કપાત થયા પછ� પોટર્લ પર ‘Payment Successful’ થવા માટ� ઓછામા ં

ઓછ� ૪૮ કલાક રાહ જોવી. 
 

 
Step 1: At First open your student login using the URL from the university website. 
Step 1: સૌપ્રથમ �િુનવસ�ટ�ની વેબસાઈટ પરથી “click here to fill the semester end examination 
Form” પર �ક્લક કરો. 
Step 2: As you click on the URL you will get a screen to enter your Enrollment No., enter 
it and click on the “Login”. 
Step 2: �ક્લક કરવાથી નીચે �જુબની સ્ક્ર�ન �લુશે. તેમા ંતમારો Enrollment No. તથા પાસવડર્ દાખલ 

કર� “Login” પર �ક્લક કરો. 
 
 

 
 
 
Step 3: If you not have a password/ forgot the password then click on the “Forgot your 
password”. 
After that you can view the following screen. In the following screen enter the Enrollment 
No. and Mobile No.  
Step 3: જો તમે તમારો પાસવડર્ �લૂી ગયા હોવ તો “Forgot your password” પર �ક્લક કરો. 



ત્યારબાદ નીચે �જુબની સ્ક્ર�ન �લુશે. તેમા ંતમારો Enrollment No. અને મોબાઈલ નબંર દાખલ 

કરો. 
 

 
 
Step 4: The Mobile No. which you enter must be registered in the university record. If 
shown message as Mobile is not registered, then contact your college and tell them to 
change Mobile no. 
Step 4: � મોબાઈલ નબંર દાખલ કરો તે નબંર �િુનવસ�ટ�મા ંઆપેલો હોવો જોઈએ. તેમ છતા ંજો 

“Mobile is not registered” એવો મેસેજ આવે તો તમાર� કોલેજનો સપંકર્ કરવો. 
 
Step 5: Then click on the “Generate New Password”. After that you will receive the 
password on your mobile. Once password received then press the “Sign in” button so that 
you will get redirected to the page to enter your credentials.  
Enter pass word and “Log in”. 
Step 5: ત્યારબાદ “Generate New Password” પર �ક્લક કરો. આનાથી તમારા મોબાઈલ પર 

પાસવડર્ આવશે. એકવાર પાસવડર્ આવે એટલ ે“Sign in” પર �ક્લક કરો અને તમારો પાસવડર્ 

દાખલ કર� “Log in” પર �ક્લક કરો. 
 
Step 6: After login, you will see a list of exams already appeared or rather going to appear. 
Whenever the exam form is active you will get the blue color “Apply Now” button as 
shown in the screenshot below. 
Click on “Apply Now” related exam as per course and semester. 



Step 6: Log in કયાર્ પછ� તમાર� પર�ક્ષા�ુ ંનામ બતાવશે. ત્યા ં“Apply Now” પર �ક્લક કરો. 

જો ATKT પર�ક્ષા આપવાની હશે તો એ પર�ક્ષા�ુ ંનામ પણ બતાવશે. દર�ક પર�ક્ષા માટ� અલગથી 

“Apply Now” પર �ક્લક કરવા�ુ ંરહ�શે. 
 

 
 
Step 7: After click on “Apply now” button you will get a list of compulsory and optional 
subjects offered by University. 
 
Select your subjects which you are studying and save it. For students who are applying for 
the Repeater (ATKT) exam for them, passed out subjects will show as “Already cleared” 
And Remaining for Failed subjects they can appear for. 
 
Step 7: “Apply now” પર �ક્લક કરો. હવે ફર�યાત અને મર�યાત િવષયોની યાદ� આવશે. 

ફર�યાત િવષયો જોઈ લેવા અને �-� મર�યાત િવષય ભણતા હોવ એના પર �ક્લક કર�ુ.ં  

ATKT િવદ્યાથ�ઓ માટ� � િવષય પાસ કર�લ હશે તે “Already cleared” બતાવશે અને � િવષયમા ં

Fail હશે તે િવષયો બતાવશે.  
 



 
 
 
 
Step 8: After selecting the exam center, you have two choices as “Save as Draft” and 
“Submit”. 
 If you want to make changes in the form in future and are yet not sure then click on "Save 
As Draft". By clicking on the "Save As Draft" your form will be saved as and you can 
make any number of changes until your form is finally submitted. Once you are done with 
all details correctly then click on the "Submit". As you click submit means now your exam 
form is locked and further you need to do payment. 
Step 8:  પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર અને િવષયો પસદં કયાર્ પછ� “Save as Draft” અને “Submit” માથંી કોઈ 

એક પર �ક્લક કયાર્ બાદ પણ તમે પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર અને િવષયોની પસદંગીમા ંફ�રફાર કર� શકશો.  
 
Step 9: After submitting the form the "Pay Now" button is activated as the following 
screen. After that you have to pay the exam fees by clicking on the "Pay Now" button. 
Even after payment of fees you can change your subject details and exam center till the last 
date for exam form submission. 
Step 9: ફોમર્ "Submit" કયાર્ પછ� નીચે �જુબની સ્ક્ર�ન �લુશે. ત્યા ં"Pay Now" પર �ક્લક કરો. 

Payment કયાર્ પછ� પણ તમે ફોમર્ ભરવાની છેલ્લી તાર�ખ �ધુી પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર અને િવષયોની 

પસદંગીમા ંફ�રફાર કર� શકશો.   
 



 
 
Step 10: On clicking "Pay Now", you can view the exam fees to be paid as per the norms 
of university. To pay the exam fees click on the "Pay Now" button. After that you will 
redirect to the payment gateway. Then proceed the payment process further. 
Step 10: "Pay Now" પર �ક્લક કયાર્ પછ� ભરવાની થતી �ુલ પર�ક્ષા ફ� બતાવશે. ફ� ભરવા માટ� 

payment gateway �લુશે. ત્યારબાદ payment process �ણૂર્ કરો.  
 
 

 
 
Step 11: After successful payment the "View Form" button will be activated instead of 
the "Pay Now" button. View form will show all subjects selected and payment details and 
exam center selected. So review it for your reference.  
 
NOTE: Kindly do not do multiple payments. Wait for 48 hours to get payment to be 
successful if the amount is debited from your account. 
 
Step 11: payment successful કયાર્ પછ� "Pay Now" ની જગ્યાએ "View Form" બટન 

બતાવશે.  "View Form" પર �ક્લક કરવાથી પસદં કર�લા બધા િવષયો, ફ�ની મા�હતી, અને પસદં 

કર�લ પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર બતાવશે. 
 

ન�ધ: એક્વાર ફ� ભયાર્ પછ� બેન્કમાથંી મેસેજ ના આવે તો ઓછામા ંઓછા ૨ કલાક રાહ જોવી. સામાન્ય 

સજંોગોમા ં એકાઊન્ટમાથંી પૈસા કપાત થયા પછ� પોટર્લ પર ‘Payment Successful’ થવા માટ� ઓછામા ં

ઓછ� ૪૮ કલાક રાહ જોવી. 


