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UNDERSTANDING THE STEPS IN THE ONLINE ATTESTATION PROCESS 

ઓનલાઈન Attestation પ્રક્રિયામાાંના પગલાાંને સમજવ ાં 

 

STEP 1 : SELECT THE TYPE OF ATTESTATION 

પગલ ાં 1 : Attestation પ્રકાર પસાંદ કરો 

 

 

• Educational Details 

select this option for attestation of Marksheets & Convocation Certificate 

• શૈક્ષણિક વિગતો 

માર્કશીટ અને ર્ોન્વોરે્શન સર્ટિર્િરે્ટના Attestation માટે આ વવર્લ્પ પસદં ર્રો 

• Instructional Letter ( Medium of Instructional Letter) 

select this option if you want the University to issue a medium of instructions eg:English, Gujrati,etc 

•  
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• Instructional Letter ( સચૂનાત્મક પત્રન ાં માધ્યમ) 

જો તમે યવુનવવસિટી દ્વારા સચૂનાઓનુ ંમાધ્યમ જારી ર્રવા માગંતા હોવ તો આ વવર્લ્પ પસદં ર્રો, ઉદાહરણ 

તરીરે્: અંગ્રેજી, ગજુરાતી, વગેરે. 

 

STEP 2 : UPDATE YOUR BACHELORS/MASTERS/PHD INFORMATION 

પગલ ાં 2 : તમારી BACHELORS / MASTERS / PHD માક્રિતી અપડેટ કરો 
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• Enter Enrollment Number: 

Enrollment number is a unique identification number which is mentioned on students 

marksheet if incase who does not have the number, can input NA. 

• Select Course Name: 

Select your course/degree name for which you want to attest your documents 

• Select Examination Pattern Type: 

Select your exam pattern if it is Annual pattern ( one marksheet per year ) or Semester 

pattern ( two marksheets per year ) 

 

 

 

Follow the same process if you have selected masters as well Do not write the college name 
manually; select the college name from the dropdown options, otherwise you will not be able to 

proceed with the application. Incorrect selection of college name will lead to rejection of the 

application. 

જો તમે પણ માસ્ટસક પસદં ર્યાક હોય તો તે જ પ્રર્િયાને અનસુરો ર્ૉલેજનુ ંનામ જાતે લખશો નહીં; 
ડ્રોપડાઉન વવર્લ્પોમાથંી ર્ૉલેજનુ ંનામ પસદં ર્રો, અન્યથા તમે એપ્લલરે્શન સાથે આગળ વધી શર્શો 
નહીં. ર્ૉલેજના નામની ખોટી પસદંગી અરજીને નર્ારવા તરિ દોરી જશે. 
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STEP 3 : UPLOAD DOCUMENTS AS PER THE COURSE SELECTED 

પગલ ાં 3 : પસાંદ કરેલ અભ્યાસિમ મ જબ દસ્તાિેજો અપલોડ કરો 

 

 

INSTRUCTIONS 

• You need to upload scan copies of original Mark sheets (Color copy only)  

• Uploading Aadhar card is mandatory  

• If you want to get your degree certificate attested you need to upload that in the upload 

document tab 

• You need to upload the Mark sheets for all the years  

• If you want yo upload ATKT marksheets,then kindly upload in ADD MORE tab File 

format should be either JPG, JPEG, PNG,PDF.  

• Please upload clear & legible scan copies File size should not exceed 5MB. 
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સચૂનાઓ 

• તમારે મળૂ માર્કશીટની સ્રે્ન નર્લો અપલોડ ર્રવાની જરૂર છે (િક્ત રંગ નર્લ)  

• આધાર ર્ાડક અપલોડ ર્રવુ ંિરજજયાત છે  

• જો તમે તમારંુ ર્ડગ્રી પ્રમાણપત્ર પ્રમાણણત ર્રાવવા માગંતા હોવ તો તમારે તેને અપલોડ દસ્તાવેજ 

ટેબમા ંઅપલોડ ર્રવાની જરૂર છે  

• તમારે બધા વર્ષો માટે માર્કશીટ અપલોડ ર્રવાની જરૂર છે જો તમારે ATKT માર્કશીટ અપલોડ ર્રવી 
હોય, તો કૃપા ર્રીને ADD MORE ટેબમા ંઅપલોડ ર્રો િાઇલ િોમેટ હોવુ ંજોઈએ JPG, JPEG, 

PNG,PDF.  

• કૃપા ર્રીને સ્પષ્ટ અને સવુાચ્ય સ્રે્ન ર્ોપી અપલોડ ર્રો િાઇલ ર્દ ર્રતા ંવધી ન જોઈએ 5MB. 

KINDLY NOTE 

• You have to upload the documents which you want to get attested. 

• Please check with the concerned agency/University (WES, ICES, CES, etc) about the document 

checklist Mark sheets are mandatory if you select WES as the purpose.  

• Applicants are advised to upload one page per TAB. Please do not upload any merged document.  

• Additional Documents and ATKT mark sheets can be uploaded in the ADD MORE tab.  

• Incorrect selection of college name will lead to rejection of the application. 

કૃપા કરીને નોંધ 

• તમારે તે દસ્તાવેજો અપલોડ ર્રવા પડશે જે તમે મેળવવા માગંો છો attest . 

• દસ્તાવેજ ચેર્ણલસ્ટ વવશે કૃપા ર્રીને સબંવંધત એજન્સી/યવુનવવસિટી (WES, ICES, CES, વગેરે) સાથે 

તપાસ ર્રો.  
• જો તમે હતે ુતરીરે્ WES પસદં ર્રો તો માર્કશીટ િરજજયાત છે. અરજદારોને TAB દીઠ એર્ પેજ અપલોડ 

ર્રવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે. 

•  કૃપા ર્રીને ર્ોઈપણ મર્જ ર્રેલ દસ્તાવેજ અપલોડ ર્રશો નહીં.  
• વધારાના દસ્તાવેજો અને ATKT માર્કશીટ ADD MORE ટેબમા ંઅપલોડ ર્રી શર્ાય છે. 

•  ર્ૉલેજના નામની ખોટી પસદંગી અરજીને નર્ારવા તરિ દોરી જશે. 
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STEP 4 : SELECT YOUR PURPOSE OF ATTESTATION 

પગલ ાં 4 : Attestation તમારો િતે   પસાંદ કરો 

 

 

KINDLY NOTE 

• When you select 'Sealed Copy' you get two options - Single address and Multiple address. Select 

the appropriate option according to your needs.  

• Signed and stamped copies will be sent directly to the concerned agency depending on your 

purpose Once the documents are sent, you'll be notified on the Dashboard of the portal after 

Login and you will receive a confirmation email.  

• Select relevant purpose based on where you want to send the attested documents.  

• You need to input your reference number after the code GU - _____ ( Reference number is the 

unique id based on which the concerned agency/university will identify your documents )  

• Incase if you are not issued by a reference number, then you can input 'NA' 
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કૃપા કરીને નોંધ 

• જ્યારે તમે 'સીલ્ડ ર્ોપી' પસદં ર્રો છો ત્યારે તમને બે વવર્લ્પો મળે છે - એર્ સરનામુ ંઅને 
બહવુવધ સરનામુ.ં  

• તમારી જરૂર્રયાતો અનસુાર યોગ્ય વવર્લ્પ પસદં ર્રો.  
• હસ્તાક્ષર્રત અન ેસ્ટેમ્પવાળી નર્લો તમારા હતેનુા આધારે સબંવંધત એજન્સીન ેસીધી 

મોર્લવામા ંઆવશ ેએર્વાર document મોર્લ્યા પછી, લોણગન પછી તમને portal dashboard 

પર સણૂચત ર્રવામા ંઆવશ ેઅન ેતમને પષુ્ષ્ટર્રણ ઇમેઇલ પ્રાલત થશે.  

• તમે attested document ક્ા ંમોર્લવા માગંો છો તેના આધારે સબંવંધત હતે ુપસદં ર્રો. તમારે 

code પછી તમારો reference number દાખલ ર્રવાની જરૂર છે GU - _____ ( reference 

number એ અનન્ય ID છે જેના આધારે સબંવંધત એજન્સી/યવુનવવસિટી તમારા દસ્તાવેજોને 
ઓળખશે ) 

• જો તમને reference number દ્વારા જારી ર્રવામા ંન આવે, તો તમે 'NA' ઇનપટુ ર્રી શર્ો છો 
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Input your GU Code 

તમારો GU code દાખલ કરો 

 

• You need to input your reference number after the code GU - _____ ( Reference number 

is the unique id based on which the concerned agency/university will identify your 

documents )  

• Incase if you are not issued by a reference number, then you can input 'NA' 

 

• તમારે code પછી તમારો reference number દાખલ ર્રવાની જરૂર છે GU - _____ ( reference 

number એ અનન્ય ID છે જેના આધારે સબંવંધત એજન્સી/યવુનવવસિટી તમારા દસ્તાવેજોને 
ઓળખશે )  

• જો તમને reference number દ્વારા જારી ર્રવામા ંન આવે, તો તમે 'NA' ઇનપટુ ર્રી શર્ો છો 
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FINAL STEP – PAYMENT PROCESS 

અંવતમ પગલ ાં - પેવમન્ટ પ્રક્રિયા 

After selecting the 'View Cart' button, you will be taken to the final step of Payment. 

'વ્ય ુર્ાટક ' બટન પસદં ર્યાક પછી, તમને ચરુ્વણીના અંવતમ પગલા પર લઈ જવામા ંઆવશે. 

 

• Fees for MOI is Rs. 436 Fees for Attestation of Marksheets is Rs. 2974 ( if single marksheet or 

Multiple marksheets)  

• Fees for Attestation of Degree Certificate is Rs. 1964  

• Fees once paid are non-refundable.  

• The Fees amount is auto calculated according to the document, type of attestation and the purpose 

selected. 

 

• MOI માટે િી રૂ. 436 માર્કશીટના પ્રમાણીર્રણ માટેની િી રૂ. 2974 (જો વસિંગલ માર્કશીટ હોય રે્ બહુવવધ 

માર્કશીટ હોય તો)  
• ર્ડગ્રી પ્રમાણપત્રના પ્રમાણપત્ર માટે િી રૂ. 1964  

• એર્વાર ચરૂ્વેલ િી ણબન-ર્રિંડપાત્ર છે.  

• િીની રર્મ દસ્તાવેજ, પ્રમાણીર્રણના પ્રર્ાર અને પસદં ર્રેલ હતે ુઅનસુાર સ્વતઃ ગણવામા ંઆવ ેછે. 
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Instructional Method (Medium of Instructional Letter) 

Instructional Letter ( સચૂનાત્મક પત્રન ાં માધ્યમ) 
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KINDLY NOTE 

• Kindly refer to the table given above for Class Selection.  

• Details inputted by you cannot be changed once you save it.  

• MOI will be printed as per the details inputted by you.  

• In case of any changes after the completion of application, you will have to apply for a 

fresh one.  

• After inputting all the details, kindly save the details and proceed ahead. Input the 

relevant purpose on the last step. 

કૃપા કરીને નોંધ 

• વર્ગ પસદંર્ી માટે કૃપા કરીને ઉપર આપેલ કોષ્ટકનો સદંર્ગ લો. 
• એકવાર તમે તેને સાચવી લો તે પછી તમારા દ્વારા દાખલ કરાયેલી વવર્તો બદલી 

શકાશે નહીં. 
• MOI તમારા દ્વારા દાખલ કરવામા ંઆવેલી વવર્તો મજુબ વિન્ટ કરવામા ંઆવશે. 
• અરજી પરૂ્ગ થયા પછી કોઈપર્ ફેરફારોના કકસ્સામા,ં તમારે નવી અરજી કરવી પડશે. 
• બધી વવર્તો દાખલ કયાગ પછી, કૃપા કરીને વવર્તો સાચવો અને આર્ળ વધો. છેલ્લા 

પર્લા પર સબંવંધત હતે ુદાખલ કરો. 

 


