Help Manual to fill the Semester Exam Examination
સત્રાંત પરીક્ષરન ાં ઓનલરઈન ફોર્મ ભરવર ર્રટેની ર્રહિતી
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.

નોંધ: એક્વાર ફી ભર્ાા પછી બેન્કમાાંથી મેસજ
ે ના આવે તો ઓછામાાં ઓછા ૨ કલાક રાહ જોવી. સામાન્ર્ સાંજોગોમાાં એકાઊન્ટમાાંથી
પૈસા કપાત થર્ા પછી પોટાલ પર ‘Payment Sucessfull’ થવા માટે ઓછામાાં ઓછી ૪૮ કલાક રાહ જોવી.

Step 1: At First open your student login using the URL from the university website.
Step 1: સૌપ્રથર્ યનનવસીટીની વેબસરઈટ પરથી “click here to fill the semester end examination Form” પર
ક્લલક 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: ક્લલક કરવરથી નીચે મજબની સ્ક્રીન ખલશે. તેર્રાં તર્રરો Enrollment No. તથર પરસવર્મ દરખલ કરી
“Login” પર ક્લલક 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 તર્ે તર્રરો પરસવર્મ ભ ૂલી ગયર િોવ તો “Forgot your password” પર ક્લલક કરો.
ત્યરરબરદ નીચે મજબની સ્ક્રીન ખલશે. તેર્રાં તર્રરો Enrollment No. અને ર્ોબરઈલ નાંબર દરખલ 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: જે ર્ોબરઈલ નાંબર દરખલ કરો તે નાંબર યનનવસીટીર્રાં આપેલો િોવો જોઈએ. તેર્ છતરાં જો “Mobile
is not registered” એવો ર્ેસેજ આવે તો તર્રરી કોલેજનો સાંપકમ 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: ત્યરરબરદ “Generate New Password” પર ક્લલક કરો. આનરથી તર્રરર ર્ોબરઈલ પર પરસવર્મ
આવશે. એકવરર પરસવર્મ આવે એટલે “Sign in” પર ક્લલક કરો અને તર્રરો પરસવર્મ દરખલ કરી “Log in”
પર ક્લલક 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 કયરમ પછી તર્રરી પરીક્ષરન ાં નરર્ બતરવશે. ત્યરાં “Apply Now” પર ક્લલક કરો. જો ATKT
પરીક્ષર આપવરની િશે તો એ પરીક્ષરન ાં નરર્ પણ બતરવશે. દરે ક પરીક્ષર ર્રટે અલગથી “Apply Now” પર
ક્લલક કરવરન ાં રિેશે.

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 ક્લલક કરો. િવે ફરજીયરત અને ર્રજીયરત નવષયોની યરદી આવશે. ફરજીયરત
નવષયો જોઈ લેવર અને જે-જે ર્રજીયરત નવષય ભણતર િોવ એનર પર ક્લલક કરવ ાં.
ATKT નવદ્યરથીઓ ર્રટે જે નવષય પરસ કરે લ િશે તે “Already cleared” બતરવશે અને જે નવષયર્રાં Fail િશે
તે નવષયો બતરવશે.

Step 8: Along with subjects also choose the “Exam Center” in which you want to appear for
exams.
Step 8: નવષયોની પસાંદગી સરથે તર્ે જે પરીક્ષર કેન્દ્ર પરથી પરીક્ષર આપવર ર્રાંગતર િોવ તે પસાંદ કરો.

Step 9: 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 9: પરીક્ષર કેન્દ્ર અને નવષયો પસાંદ કયરમ પછી “Save as Draft” અને “Submit” ર્રાંથી કોઈ એક પર
ક્લલક કયરમ બરદ પણ તર્ે પરીક્ષર કેન્દ્ર અને નવષયોની પસાંદગીર્રાં ફેરફરર કરી શકશો.

Step 10: 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.
ુ બની સ્ક્રીન ખલ
ુ શે. તર્યાં "Pay Now" પર ક્લલક કરો. Payment
Step 10: ફોર્મ "Submit" કર્યા પછી નીચે મજ
કયરમ પછી પણ તર્ે ફોર્મ ભરવરની છે લ્લી તરરીખ સધી પરીક્ષર કેન્દ્ર અને નવષયોની પસાંદગીર્રાં ફેરફરર કરી
શકશો.

Step 11: 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 11: "Pay Now" પર ક્લલક કયરમ પછી ભરવરની થતી કલ પરીક્ષર ફી બતરવશે. ફી ભરવર ર્રટે payment
gateway ખલશે. ત્યરરબરદ payment process પ ૂણમ કરો.

Step 12: 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 12: payment successful કયરમ પછી "Pay Now"

ની જગ્યરએ "View Form"

બટન

બતયવશે. "View Form" પર ક્લલક કરવરથી પસાંદ કરે લર બધર નવષયો, ફીની ર્રહિતી, અને પસાંદ કરે લ
પરીક્ષર કેન્દ્ર બતરવશે.

નોંધ: એક્વાર ફી ભર્ાા પછી બેન્કમાાંથી મેસજ
ે ના આવે તો ઓછામાાં ઓછા ૨ કલાક રાહ જોવી. સામાન્ર્ સાંજોગોમાાં એકાઊન્ટમાાંથી
પૈસા કપાત થર્ા પછી પોટાલ પર ‘Payment Sucessfull’ થવા માટે ઓછામાાં ઓછી ૪૮ કલાક રાહ જોવી.

