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1. Training Centre Login 

To access or to login the "Kshiksha Online Examination Portal"  visit www.kshiksha.com 

website and then select or click on "exam" link on the menu bar. 

ಕೆಶಿಕ್ಷಾ ಆನೆಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ಟಲ್ ನ್ನು ಪರವೆೀಶಿಸಲನ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲನ www.kshiksha.com ವೆೈಬಸೆೈಟಿಗೆ 
ಬೆೀಟಿ ನೀಡಿ ಮೆನ್ನಬಾರನ್ಲ್ಲಲ ಲಬಯವಿರನವ "ಎಕಾಾಮ್" ಲ್ಲಿಂಕನ್ನು ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

Step 1: Open the web browser (Chrome / Mozilla). 

          ವೆಬ್ ಬರರಜರನ್ನು ತೆರೆಯಿರ (ಕೆ್ರೀಮ ಅಥವಾ ಮೀಜಿಲಾ). 

Step 2: Type URL www.kshiksha.com in address bar 

          ಅಡ್ರಸ್ ಬಾರಲ್ಲಲ www.kshiksha.com ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ. 
 
Once you visit the  above URL, Kshiksha Portal home page appears as shown in figure-1 
ಒಮೆೆ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಬಳಕೆದಾರರನ ಮೆೀಲ್ಲನ್ URL ಅನ್ನು ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿತರ-1 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಹೆ್ ೀಮ್ ಪೆೀಜ್ 

ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 

 

Figure-1 

 

Step 3: Select or click on exam link. 

          ಎಕಾಾಮ್ ಲ್ಲಿಂಕ ಮೆೀಲೆ ಕ್ಲಲಕ್ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. 
 
Once the training centre user click on exam link the Login screen appears as shown in figure-2. 
ಒಮೆೆ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಬಳಕೆದಾರರನ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತರ-2 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಿೆರೀನ್ 

ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 
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Figure-2 

 
1. Enter the training centre "username" / ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಯ್ಸರ್ ನೆೀಮನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 

2. Enter the training Centre "password"/ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್  ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ 

3. Click on the "login" button / ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

On successful login the screen in Figure-3 appears / ಒಮೆೆ ಯಶಸಿವ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ ಮೆೀಲೆ ಚಿತ್ರ -3 ರಲ್ಲಿ 
ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುತ್ತದೆ. 
 

 
Figure-3 
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1.1. Dashboard 

Dashboard screen displays the navigation drawer menus along with 3 counters as shown in 

figure-6 / ಚಿತರ -6 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಡ್ಾಯಶೆ್ ಬೀರ್ಡಟ ಪರದೆಯನ 3 ಕರಿಂರ್ಗಟಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಮೆನ್ನಬಾರ ಡ್ಾರವರ್ ಅನ್ನು 

ಪರದ್ಶಿಟಸನತತದೆ. 

 

Figure-6 

1. The Navigation Drawer (Menus) / ನ್ಾಾವಿಗೆೇಷನ್ ಡ್ಾರವರ್ 

2. Dashboard counters / ಡ್ಾಾಶೆ್ ಬೇರ್ಡ್ ಕ ೌಂಟರ್್ಳಳ 
 

1.1. 1. Navigation Drawer (menus) : The left side of home page contains Navigation Drawer 

The Navigation Drawer contains 5 options / ನ್ಾಾವಿಗೆೇಷನ್ ಡ್ಾರವರ್: ಹೊೇಮ ಪೆೇಜದ ಎಡಭಾರ್ದಲ್ಲ ಿ 

ನಾಯವಿಗೆೇಷನ್ ಡ್ಾರಯರ್ ನೀಡ್ಲಾಗಿದೆ .ನ್ೆೇವಿಗೆೇಷನ್ ಡ್ಾರವರ್ 5 ಆಯ್ಕೆರ್ಳನನು ಹೊೌಂದಿದೆ. 
1. Dashboard / ಡ್ಾಾಶೆ್ ಬೇರ್ಡ್ 

2. Student / ಸ್ೂಡ್ೆಿಂರ್ 

3. Exam / ಎಕಾಾಮ್ 
4. Result / ರಸಲ್ೂ 

5. Exam Report / ಎಕಾಾಮ್ ರಪೂರ್ಟ 

1.1.2. Dashboard contains 3 counters / ಡ್ಾಾಶೆ್ ಬೇರ್ಡ್ 3 ಕ ೌಂಟರ್್ಳನನು ಹೊೌಂದಿದೆ 

 "Exam Created" By ERP Portal / ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆ್ ೀಿಂದ್ಣಿಯಾದ್ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳಳ 

 Number of "Exams batches" / ತೆಗೆದ್ನಕೆ್ಿಂಡ್ ಪರೇಕ್ಷೆರ್ಳ ಸ್ೌಂಖ್ೆಾ 

 Number of "Exam completed" / ಪೂರ್್ಗೊೌಂಡ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ೌಂಖ್ೆಾ  



                                                 Kshiksha Online Examination Portal                                                     
 

User Manual Page 6 
 

Each counter contains links such that when you click on the counters they redirect to their 

respective pages. Counter value increments each time when a new value is added in 

respective options. With this you can easily examine the total students exam created, exam 

attended and no's of batches conducted with their results / ಪರತಿ ಕ ೌಂಟರ್ ಲ್ಲೌಂಕ್ಗಳನನು ಹೊೌಂದಿದ್ನು, 

ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ನವುದ್ರ ಮ್ಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಾದ್ ಪುರ್ಗಳಿಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಿಂಪಕ್ಲಟಸಬಹನದ್ನ. ಪರತಿ ಬಾರ ನೀವು 

ಆಯಾ ಅಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಹೆ್ ಸ ಮರಲಯವನ್ನು ಸೆೀರಸಿದಾಗ ಕರಿಂರ್ರ್ ಎಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಾಾಗನತತದೆ. ಇದ್ರೆ್ ಿಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಟಾೂರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ 

ಕೆ್ೀಸಟ ಪೂಣಟಗೆ್ ಳಿಸಿದ್ ಒರ್ನೂ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಳ, ಅವರ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳನ್ನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಪರಶಿೀಲ್ಲಸಬಹನದ್ನ. 

 

1.2. Student 

This is the actual interface between ERP & Exam Portal here all the students imported 

from ERP will be display with their status. Here manual registration of student is not 

allowed.  Student record is made available only from KEONICS ERP portal. To get students 

In exam portal first in KEONICS ERP status of the student must be changed to "course 

completed" and manually press "exam button" also centre must have  Sufficient royalty 

amount.   

Select or click on "Student" to display  list of students received from ERP as shown in 

figure-7 / ಸ್ೂಡ್ೆಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾರ್ ವಿದಾಾರ್ಥ್-ಪಟ್ಟಿಯನನು ಚಿತರ -7 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಸಿರನವೌಂತೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುತ್ತದೆ. 

 

Figure-7 
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1. Student list: The Student listing  area displays list of "exam created" students with 

their status and an action button “view” / ಸ್ಟೂಡ ೆಂಟ ಲಿಸ್ಟೂ: ಸ್ೂಡ್ೆಿಂರ್ ಲ್ಲಸ್ೂ ತೆರೆಯನ  ತರಬೆೀತಿ 

ಪೂಣಟಗೆ್ ಿಂಡಿರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳ ಸಿಂಖ್ೆಯ ಸೊೀರ್ಸ್ , ಆಯಕ್ಷನ್ ಹಾರ್ೂ ವಿವಹ ಬಟನ್  ಹೆ್ ಿಂದಿರನತತದೆ. 

2. Search by student  id or student name / ಸ್ೂಡ್ೆಿಂರ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ೂಡ್ೆಿಂರ್ ಹೆಸ್ರನ ಹನಡನಕ್ಲ 

3. Enter the value to search with respect to search by / ಹನಡನಕಾಟಕಾೆಗಿ ಹನಡನಕಾಟ ಮ ಲ್ಾವನನು 

ನಮೂದಿಸಿ 

4. Sort by option: filter the students based on status / ಆಯ್ಕೆಯೌಂದ ವಿೌಂರ್ಡಿಸಿ: ಸಿಿತಿ ಆಧರಸಿ 

ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳನ್ನು ಫಿಲ್ಿರ್ ಮಾಡಿ. 

5. Get Student: Manual ERP interface for fetching course completed student details 

from the ERP Portal / ಗೆಟ್ ಸ್ೂಡ್ೆಿಂರ್: ಆಯಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇೌಂದರರ್ಳಿಗೆ ಕೊೇರ್ಸ್ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಿದ ವಿದಾಾರ್ಥ್ 

ವಿವರರ್ಳನನು ಪಡ್ೆಯನವಲ್ಲಿ ಮಾಾನನಯಲ್ ಇ.ಆರ್.ಪಿ ಇೌಂಟರೆೇ್ರ್ಸ ಮ್ಲಕ ಪಡ್ೆಯಬಹನದ್ನ. 

6. Export: Student details are downloaded on local system in .excel format /  ಎಕಾಪೂರ್ಟ : 

ವಿದಾಾರ್ಥ್ ವಿವರರ್ಳನನು ನಮೆ ಕ್ೌಂಪೂಾಟರ ಸಿಸ್ಿಮ್ನ್ಲ್ಲಲ .excel ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಡ್ ನ್ೊಿೇರ್ಡ ಮಾಡ್ಬಹನದ್ನ. 

7. View: To view the details of students received from ERP / ವಿವಹ: ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ವಿವರರ್ಳನನು 

ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ನ ಆಯಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ "ವಿವಹ" ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ 

8. Next: To see the list of student on next page / ಮನೌಂದಿನ: ಮನೌಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ಪಟ್ಟಿಯನನು 

ನ್ೊೇಡಲ್ನ. 

Search button present allows you to search a student with respect to student id and name. 

Filter by combo button to filter students by status / ಸರ್ಚಟ ಬಟನ್ ಪರಸ್ನತತ್ ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಐಡಿ ಮತ್ನತ ಹೆಸ್ರನ 

ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಹನಡನಕ್ಲ್ನ ಅನನಮತಿಸ್ನತ್ತದೆ. ಇದನ ವಿಭಿನು ರೇತಿಯ ಸಿಿತಿಯನನು ಆಧರಸಿದ ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಪಟಿೂಯನ್ನು 

ಒಳಗೊೌಂಡಿದೆ. 
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1.3. Exam (Exam Schedule) 

Select or  click on Exam menu to display the list of exams scheduled and centres are 

allowed to add  new exam that is you can schedule exams as per your requirement 

by specifying start date & time and  end date & time for particular course selected. It 

display related course students at the bottom from which you can schedule 

individual or all students.  

student listing screen appears as shown in figure-7.1 / ಸ್ೂಡ್ೆಿಂರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನೌಂತ್ರದ ಮನೌಂದಿನ 

ಆಯ್ಕೆ ಎಕಾಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೇವು ಎಕಾಾಮ್ ಆಯ್ಕೆಯನನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾರ್ ಎಕಾಾಮ್ ಲ್ಲಸಿಿೌಂಗ್ ತೆರೆ ಚಿತ್ರ 7.1 ತೊೇರಸಿರನವೌಂತೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುತ್ತದೆ. 

 

Figure-7.1 

1. Exam listing screen appears which displays the details of exams conducted / ಎಕಾಾಮ್ 

ಲ್ಲಸಿೂಿಂಗ್ ಪರದೆಯನ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಿಂಡ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನ್ಡ್ೆಸನವ ವಿವರವನ್ನು ತೆ್ ೀರಸನತತದೆ. 

2. Add new: To add new exam click on add new button / ಆಯರ್ಡ ನ್್ಯ: ಹೊಸ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು ಸೆೇರಸ್ಲ್ನ 

ಆಯರ್ಡ ನ್್ಯ  ಬರ್ನ್ ಉಪಯೀಗಿಸಿ. 

3. Search button present allows you to search exam with respect to exam id, name and 

Center code / ಸರ್ಟ ಬರ್ನ್ , ಪರೇಕ್ಷಾ ಐಡಿ, ಹೆಸ್ರನ ಮತ್ನತ ಸೆೌಂಟರ್ ಕೊೇಡ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ 

ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು ಹನಡನಕ್ಲ್ನ ಸಹಾಯಕವಾಗನತತದೆ. 

4. Filter by button acts as a filter which filter the students based on exam status / ಫಿಲ್ಿರ್ 

ಬೆೈ ಬಟನ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಸಿಿತಿ ಆಧರಸಿ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳನ್ನು ಫಿಲ್ಿರ್ ಮಾಡ್ಲನ ಸಹಾಯಕವಾಗನತತದೆ. 

5. Exam status: Exam status changes when duration of exam is completed / ಎಕಾಾಮ್ 

ಸೊೀರ್ಸ್ : ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ ಪೂರ್್ಗೊೌಂಡ್ಾರ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಸಿಿತಿ ಬದಲಾರ್ನತ್ತದೆ. 
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6. View/Edit: Allow to view or edit the exam details / ವಿವಹ / ಎಡಿಟ್: ಪರೇಕ್ಷೆಯ ವಿವರರ್ಳನನು 

ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ೌಂಪಾದಿಸ್ಲ್ನ ಸಹಾಯಕವಾಗನತತದೆ. 

 

1.2. Add Exam: To add new exam click on "add new" button. After clicking on add new button 
screen in figure-7.2 appears. Here fill the correct details /  ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್: ಹೊಸ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು 
ಸೆೇರಸ್ಲ್ನ ಚಿತ್ರ - 7.2 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ಆಯರ್ಡ ಎಕಾಾಮ ಬಟನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ರಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭತಿಟ ಮಾಡಿ. 

 

 
Figure-7.2 

1. Exam Id: Auto generated / ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐಡಿ: ಆಟೊೇ ರಚಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

2. Select Course: Select the course for which the exam is going to be conducted / ಸ ಲ ಕ್ೂ 
ಕೊೇರ್ಸ್: ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು ನಡ್ೆಸ್ಬೆೇಕಾದ ಕೊೇರ್ಸ್ ಅನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.  

3. Exam Name: Enter the name of exam / ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ೇಮ್: ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಹೆಸ್ರನನು ನಮೂದಿಸಿ. 

4. Start Time: A calendar appears where in you can schedule the start date and time of 

exam i.e. the date and time from when exam is to be commenced / ಸಸೂಟಟ ಟ ೈಮ್: 

ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಆರೌಂಭ ದಿನ್ಾೌಂಕ್ ಮತ್ನತ ಸ್ಮಯವನನು ನೇವು ನರ್ಟರಸಬಹನದ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುವ ಕಾಯಲೆಿಂಡ್ರ ಮನಖ್ಾಿಂತರ  

ಪರೇಕ್ಷೆ ಆರೌಂಭಗೊಳಳುವ ದಿನ್ಾೌಂಕ್ ಮತ್ನತ ಸ್ಮಯವನನು ಅಯ್ಕೆಮಾಡಿ 

5. End Time: A calendar appears where in you can schedule the end date and time you 

want the exam to be completed / ಎೌಂರ್ಡ ಟೆೈಮ್: ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಮನಕಾತಯದ್ ದಿನ್ಾೌಂಕ್ ಮತ್ನತ ಸ್ಮಯವನನು 

ನೇವು ನರ್ಟರಸಬಹನದ್ನ. ಇಲ್ಲ ಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುವ ಕಾಯಲೆಿಂಡ್ರ ಮನಖ್ಾಿಂತರ  ಪರೇಕ್ಷೆ ಮನಕಾತಯಗೊಳಳುವ ದಿನ್ಾೌಂಕ್ ಮತ್ನತ 

ಸ್ಮಯವನನು ಅಯ್ಕೆಮಾಡಿ. 

6. Once the course is selected you will get list of students in that course to add for the 

exam. Student listing depends on the status of student i.e only registered and re-

registered students list will be displayed for selection. Only those students who are 

selected can attempt the exam. Students whose end date is after the exam schedule 

date cannot attempt the exam and are not allowed for selection / ಕೊೇರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾರ್ 
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ನೇವು ಪರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಸ್ಲ್ನ ಆ ಕೊೇಸ್ು್ಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ಪಟ್ಟಿಯನನು ಪಡ್ೆಯನತಿತೇರ. ವಿದಾಾರ್ಥ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯನ ವಿದಾಾರ್ಥ್ಯ 

ಸಿಿತಿಯನನು ಅವಲ್ೌಂಬಿಸಿರನತ್ತದೆ. ಕೆೇವಲ್ ನ್ೊೇೌಂದಾಯತ್ ಮತ್ನತ ಮರನ-ನ್ೊೇೌಂದಾಯತ್ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ 

ಪರದರ್ಶ್ಸ್ಲ್ಪಡನತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳಳ ಮಾತ್ರ ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು ಪರಯತಿುಸ್ಬಹನದನ. ಪರೇಕ್ಷೆಯ ನಗದಿತ 

ದಿನ್ಾೌಂಕ್ದ ನೌಂತ್ರ ವಿದಾಾರ್ಥ್ಯನ ಪರೇಕ್ಷೆ  ಪರಯತಿುಸಲನ ಮತ್ನತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲನ ಅನನಮತಿಸನವುದಿಲ್ಿ 

7. After you select students for the exam click on "submit" button .Then exam will be 

added successfully / ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನೌಂತ್ರ ಸಬ್ಮೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಒತಿತ ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ 

ಸೆೇರಸ್ಬಹನದನ. 

Note: You can edit the exam details only before the exam start time / ಗಮನಿಸಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ 

ಸಿಿತಿ ಪೂಣಟಗೆ್ ಳಳುವ ಮದ್ಲನ ಮಾತರ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಾದಿಸಬಹನದ್ನ.  
 

5.2   View/Edit: Allow to view or edit the exam details as sown in figure-7.3 / ವಿವ್ಹ / ಎಡಿಟ್ : ಚಿತ್ರ -7.3 

ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಸಿರನವೌಂತೆ ಪರೇಕ್ಷಾ ವಿವರರ್ಳನನು ನ್ೊೇಡನವ ಅಥವಾ ಸ್ೌಂಪಾದಿಸ್ಲ್ನ ಅನನಮತಿಸಿ 

 

 Figure-7.3 

1. Exam Id: Non editable / ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐಡಿ : ಎಡಿರ್ ಮಾಡ್ಲನ ಸಾಧಾವಿಲ್ಿ. 
2. Exam Name: Enter the new name of exam / ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ೇಮ್: ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಹೊಸ್ ಹೆಸ್ರನನು ನಮೂದಿಸಿ. 
3. Start Time: A calendar appears where in you can re-schedule the start date and time 

of exam i.e. the date and time from when exam is to be commenced / ಸಸೂಟಟ ಟ ೈಮ್: 

ಕಾಾಲೆೇೌಂಡರ ಮೂಲ್ಕ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರರೌಂಭ ದಿನ್ಾೌಂಕ್ ಮತ್ನತ ಸ್ಮಯವನನು ನಧಿ್ಸಿ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಮರನ 
ಅಯ್ಕೆಮಾಡಬಹನದ್ನ. 

4. End Time: A calendar appears where in you can re-schedule the end date and time 
you want the exam to be completed / ಎೆಂಡ್ ಟ ೈಮ್: ಕಾಾಲೆೇೌಂಡರ ಮೂಲ್ಕ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಮನಕಾತಯದ 
ದಿನ್ಾೌಂಕ್ ಮತ್ನತ ಸ್ಮಯವನನು ನಧಿ್ಸಿ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಮರನ ಅಯ್ಕೆಮಾಡಬಹನದ್ನ. 

5. Display list of student selected for exam / ಪರೇಕ್ಷೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ಪಟ್ಟಿಯನನು 

ಪರದರ್ಶ್ಸಿಸ್ನತ್ತದೆ. 



                                                 Kshiksha Online Examination Portal                                                     
 

User Manual Page 11 
 

6. Submit button to save the changes done / ಬದಲಾವಣೆರ್ಳನನು ಉಳಿಸ್ಲ್ನ ಸ್ಬ್ಮಿಟ ಬಟನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

1.4. Result 

To view the results of students, click on "result" option present in navigation drawer. 

Once you click result option, list of students result appears with a action button 

"view" as shown in figure-8/ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳನ್ನು, ಸಿಂರ್ರಣೆ ಡ್ಾರವರನ್ಲ್ಲಲ ಕಾಣಿಸನವ ವಿವ್ಹಹ 

ವಿಕಲಪವನ್ನು ಅಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನೀವು ಫಲ್ಲತಾಿಂಶದ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ -8 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ, ಕ್ಲರಯ್ಕಯ 

ಬರ್ನ್ ವಿೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವು ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 

 

Figure-8 

1. list of students result appears with a action button "view" / ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ಫಲ್ಲತಾೌಂಶದ ಪಟ್ಟಿ 

ಆಯಕ್ಷನ್ ಬರ್ನ್ ವಿವ್ಹಹ ನೆ್ ಿಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುತ್ತದೆ. 

2. Click on "search" button to search a student with respect to Student Id, Student 

name, Exam ID or Course ID / ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಐಡಿ, ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಹೆಸ್ರನ, ಪರೇಕ್ಷಾ ಐಡಿ  ಅಥವಾ ಕೊೇರ್ಸ್ ಐಡಿ ಗೆ 

ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ ವಿದಾಾರ್ಥ್ಗಳನ್ನು ಹನಡನಕ್ಲ್ನ Search ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

3. You can generate reports of the students of your Training Centre by clicking on 

report button as sown in figure-9 / ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್  ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ವರದಿಯನ್ನು  ರಪೂರ್ಟ-ಬಟನ್ 

ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡನವ ಮೂಲ್ಕ್ ಚಿತ್ರ -9 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಸಿರನವೌಂತೆ ಪಡ್ೆಯಬಹನದ್ನ. 

4. The action button “view” displays detailed description of result and marks scored in 

each subject as sown in figure-10 / ವಿವ್ಹ ಬಟನ್  ಚಿತ್ರದ -10 ರಲ್ಲಿ ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ಪರತಿ ವಿಷಯದ್ ಫಲ್ಲತಾೌಂಶ 

ಮತ್ನತ ಅೌಂಕ್ರ್ಳ ವಿವರವನನು ತೊೇರಸ್ನತ್ತದೆ. 
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Figure-9 

1. Two types of report can be generated i.e PDF or CSV(Excel) / ವರದಿಗಳನ್ನು ಎರಡನ ವಿಧದ 

ರೇತಿಯಲ್ಲಲ ಅೌಂದರೆ PDF ಅಥವಾ CSV (Excel) ವಿಧರ್ಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ೆಯಬಹನದ್ನ. 

2. You can generate reports of the students of your Training Centre by clicking on 

"report" button / ರಿಪೂಟಟ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡನವ ಮೂಲ್ಕ್ ನಮಮ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ 

ಪಲ್ಲತಾಿಂಶದ್ ವರದಿಯನನು ಪಡ್ೆಯಬಹನದ್ನ. 

3. Reports of particular duration can be generated by selecting “from” date /  

"ಡ ಟ್" ಆಯ್ಕೆಮಾಡ್ನವ ಮ್ಲಕ ನದಿಟಷ್ೂ  ಅವಧಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ೆಯಬಹನದ್ನ. 

4. Reports of up to particular duration can be generated by selecting “To” date / ನದಿ್ಷಿ 

ಅವಧಿಗೆ ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದ ವರದಿರ್ಳನನು ಪಡ್ೆಯಲ್ನ  "To" ಅನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹನದನ. 

5. Once you click generate report, the report will be downloaded automatically in the 

format selected / ನೇವು ವರದಿಯನನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜನರೆಟ ರಪೂಟ್ ಬಟನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 

ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನನು ಸ್ವಯೌಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಡ್ ನ್ೊಿೇರ್ಡ ಮಾಡಬಹನದ್ನ. 
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Figure-10 

 

1. Display student photo / ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಫೇಟೊೇ ಪರದರ್ಶ್ಸಿಸಲನ 

2. Student, Training Centre and course details / ವಿದಾಾರ್ಥ್, ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರ ಮತ್ನತ ಕೊೇರ್ಸ್ ವಿವರರ್ಳನ್ನು 

ಪಡ್ೆಯಲನ. 

3. Exam result details / ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಾೌಂಶ ವಿವರರ್ಳನ್ನು ಪಡ್ೆಯಲನ. 

4. Chart display the percentage of result / ಶೆೇಕ್ಡ್ಾವಾರನ ಫಲ್ಲತಾೌಂಶವನನು ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಪರದರ್ಶ್ಸ್ಲ್ನ. 
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1.5. Exam Report 

To view and generate exam report click on “Exam Report” option present in navigation 

drawer. When you click “Exam Report” option the screen in figure-11 appears / ಪರೇಕ್ಷಾ 

ವರದಿ ರಚಿಸ್ಲ್ನ ನ್ಾಾವಿಗೆೇಷನ್ ಡ್ಾರವರನ್ಲ್ಲಿರನವ "ಎಕಾಾಮ್ ರಪೇರ್ಟ್" ಆಯ್ಕೆಯನನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ನತ ನೇವು "ಎಕಾಾಮ್ 

ರಪೇರ್ಟ್" ಆಯ್ಕೆಯನನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾರ್ ಚಿತ್ರ -11 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಸಿದೌಂತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 

 

 

Figure-11 

1. Reports of particular duration can be generated by selecting from and to date to 

generate report / ನದಿ್ಷಿ ಅವಧಿಯ ವರದಿರ್ಳನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡನವ ಮೂಲ್ಕ್ ಮತ್ನತ ವರದಿ ಮಾಡನವ 

ದಿನ್ಾೌಂಕ್ದಿೌಂದ ರಚಿಸ್ಬಹನದಾಗಿದೆ. 

2. Generate report with respect to student id / ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಐಡಿ ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ ವರದಿ ರಚಿಸ್ಲನ 

3. Generate report with respect to exam id / ಪರೇಕ್ಷಾ ಐಡಿ ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ ವರದಿ ರಚಿಸ್ಲನ 

4. Report can be generated with respect to exam status / ಪರೇಕ್ಷಾ ಸಿಿತಿಗೆ ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ 

ವರದಿಯನನು ರಚಿಸ್ಬಹನದನ. 

5. Report can be generated with respect to category / ಅವಶಯಕತೆಯ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ  ವರದಿಯನನು 

ರಚಿಸ್ಬಹನದನ. 

6. Generate report with respect to student name / ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಹೆಸ್ರನ್ೊೌಂದಿಗೆ ವರದಿ ರಚಿಸ್ಲನ. 

7. Generate report with respect to course id / ಕೊೇರ್ಸ್ ಐಡಿ ಸ್ೌಂಬೌಂಧಿಸಿದೌಂತೆ ವರದಿ ರಚಿಸ್ಲನ. 

8. Once you click on generate report the report will be generated as appear in figure-12 

/ ನೇವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜನರೆೇಟ ಬಟನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರ-12 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ನವೌಂತೆ ವರದಿಯನನು ರಚಿಸ್ಲಾರ್ನತ್ತದೆ. 
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Figure-12 

1. List of student / ವಿದಾಾರ್ಥ್ರ್ಳ ಪಟ್ಟಿ. 

2. When you click on Generate Excel a excel file of Report will be downloaded on local 

system for reference / ಜನರ ೇಟ ಎಕ್ಾಲ್ ಬಟನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾರ್ ಅವಶಯವಿರನವ  ವರದಿರ್ಳನ್ನು  ಎಕೆಾಲ್ ರೆೈಲ್ 

ಆರ್ನತ್ತದೆ. 
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2. Training Centre Account 

Home page contains My Account option at the left corner of the screen as shown in 

figure-13. / ಕೆಶಿಕ್ಷಾ ಎಕಾಾಮ್ ಪೀರ್ಟಲನ್ ಹೆ್ ಮ್ ಪೆಜನ್ಲ್ಲಲ ಲಭಯವಿರನವ ಪರರೆೈಲ ವಿಭಾಗವು  ಚಿತ್ರ -13 ರಲ್ಲಿ 

ತೊೇರಸಿರನವೌಂತೆ  ಎರಡನ ಆಯ್ಕೆರ್ಳನನು ಹೊೌಂದಿರನತ್ತದೆ. 

            

Figure-13 

2. My Account / ಮೆೈ ಅಕರಿಂಟ್ 

3. Logout / ಲಾಗ್ಔರ್ಟ 

 

2.1.  My Account: My account contains details of your account such as username, Centre 
code etc as shown in figure-13 .You can view your account details and change password 
here. The updations made will be recorded and update history will be listed below for 
security reasons / ಮೆೈ ಅಕರಿಂಟ್: ಮೆೈ ಅಕರಿಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ಯ್ಸರ್ ನೆೀಮ, ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಕೆ್ೀಡ್ ಮನಿಂತಾದ್ 
ಅಕರಿಂರ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ-13 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ಹೆ್ ಿಂದಿರನತತದೆ. ಇಲ್ಲಲ ನಮೆ ಪಾಸವಡ್ಟನ್ನು ಬದ್ಲಾಯಿಸಿ, 
ಅಕರಿಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನ್ವಿೀಕರಸಬಹನದ್ನ. ಮಾಡಿದ್ ನ್ವಿೀಕರಣಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಟ ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದ್ನ ಮತನತ ಭದ್ರತಾ 

ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ವಿೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟಿೂ ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದ್ನ. ಒಮೆೆ ನ್ನ್ು ಖ್ಾತೆಯನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರದೆಯನ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 
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Figure-5 

1. Type the User name / ಬಳಕೆದಾರರ ಯ್ಸ್ರ ನ್ೆೇಮನನು ನ್ಮ್ದಿಸಿ 

2. User's first name should be entered while creating User /  ಯ್ಸರನ್ನು ರಚಿಸನವಾಗ 

ಬಳಕೆದಾರರ ಮದ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ನ್ಮ್ದಿಸಿ. 

3. User's last name should be entered while creating User /  ಯ್ಸರನ್ನು ರಚಿಸನವಾಗ 

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆ್ನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನ್ಮ್ದಿಸಿ. 

4. Email id of User / ಯ್ಸ್ರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನ್ಮ್ದಿಸಿ. 

5. Change password by entering new password / ಹೊಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸ್ನವ ಮೂಲ್ಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 

ಬದಲಾಯಸಿ. 

6. Re-enter the new password to confirm / ದೃಢೇಕ್ರಸ್ಲ್ನ ಹೊಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರನ-ನಮೂದಿಸಿ. 

7. Account type of User / ಯ್ಸರ ಅಕರಿಂಟ್ ಟೆೈಪ್ ಅಯ್ಕೆಮಾಡ್ಬೆೀಕನ. 

8. Submit button to save the changes / ಬದಲಾವಣೆರ್ಳನನು ಉಳಿಸ್ಲ್ನ ಸ್ಬಿಮಟ್ ಬರ್ನ್ ಅನನು ಒತಿತರ. 
 

2.2.      Logout: Click on logout option to exit from Training Centre portal / ಲಾಗ್ಔರ್ಟ: ತ್ರಬೆೇತಿ    

ಕೆೇೌಂದರದ  ಪೇಟ್ಲ್ಲುೌಂದ ನರ್್ಮಿಸ್ಲ್ನ ಲಾಗ್ಔರ್ಟ ಬರ್ನ್ ಯನನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 
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1. Student Login 

To access or to login the "Kshiksha Online Examination Portal"  visit www.kshiksha.com 

website and then select or click on "exam" link on the menu bar. 

ಕೆಶಿಕ್ಷಾ ಆನೆಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ಟಲ್ ನ್ನು ಪರವೆೀಶಿಸಲನ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲನ www.kshiksha.com ವೆೈಬಸೆೈಟಿಗೆ 
ಬೆೀಟಿ ನೀಡಿ ಮೆನ್ನಬಾರನ್ಲ್ಲಲ ಲಬಯವಿರನವ "ಎಕಾಾಮ್" ಲ್ಲಿಂಕನ್ನು ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

Step 1: Open the web browser (Chrome / Mozilla). 

          ವೆಬ್ ಬರರಜರನ್ನು ತೆರೆಯಿರ (ಕೆ್ರೀಮ ಅಥವಾ ಮೀಜಿಲಾ). 

Step 2: Type URL www.kshiksha.com in address bar 

          ಅಡ್ರಸ್ ಬಾರಲ್ಲಲ www.kshiksha.com ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ. 
 
Once you visit the  above URL, Kshiksha Portal home page appears as shown in figure-1 
ಒಮೆೆ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಬಳಕೆದಾರರನ ಮೆೀಲ್ಲನ್ URL ಅನ್ನು ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿತರ-1 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಹೆ್ ೀಮ್ ಪೆೀಜ್ 

ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 

 

Figure-1(a) 

 

Step 3: Select or click on exam link. 

          ಎಕಾಾಮ್ ಲ್ಲಿಂಕ ಮೆೀಲೆ ಕ್ಲಲಕ್ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. 
 

Once student visit the above URL, Login Screen appears as shown in figure-1(a) / ಒಮಮ 

ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಮೇಲ್ಲನ URL ಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನೇಡಿದಾರ್, ಚಿತ್ರ-1 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಸಿರನವೌಂತೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಿೆರೇನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳುತ್ತದೆ. 
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Figure-1 

1. Enter the Training Centre username / ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನ್ಮ್ದಿಸಿ 

2. Enter the Training Centre password / ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ಪಾಸವರ್ಡಟ ನ್ಮ್ದಿಸಿ. 

3. Enter the 16 digit Student id / 16 ಅಿಂಕ್ಲಯ ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಐಡಿ ನ್ಮ್ದಿಸಿ. 

4. Click on the login button / ಲಾಗಿನ್ ಬರ್ನ್ ಮೆೀಲೆ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ 

On successful login, the screen in Figure-2 appears / ಯಶಸಿವ ಲಾಗಿನ್ು ಆದ್ ಮೆೀಲೆ  ಚಿತರ -2 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ 

ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ 

 

Figure-2 
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2. Student Account 

Once your login is successful the home page appears which contains header and 

navigation drawer as shown in figure-2. Header contains kshiksha keonics logo, logged in 

student id and profile section. Profile section contains two options as shown in Figure-3.1 

/ ನಮೆ ಲಾಗಿನ್ ಯಶಸಿವಯಾದ್ರೆ ಮನಖಪುರ್- 2 ಪುರ್ದ್ಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಹೆಡ್ರ್ ಮತನತ ಸಿಂರ್ರಣೆ ಡ್ಾರಯರ್ ಅನ್ನು 

ಒಳಗೆ್ ಿಂಡಿರನವ ಹೆ್ ೀಮ್ ಪೆೀಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ.  Header ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಐಡಿ ಮತನತ ಪರಫೆೈಲ್ ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಾದ್ 

kshiksha ಕ್ಲಯಾನಕ್ಾ ಲೆ್ ೀಗೆ್ ೀ  ಹೆ್ ಿಂದಿದೆ. ಚಿತರ -3.1 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಪರಫೆೈಲ್ ವಿಭಾಗವು ಎರಡ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು 

ಹೆ್ ಿಂದಿರನತತದೆ 

 

Figure-3.1 

1. My Account / ಮೆೈ ಅಕರಿಂಟ್ 

2. Logout / ಲಾಗ್ಔಟ್ 

 

a. My Account: My account contains details related to student such as student id, 

first name, last name, Centre name for which student belongs, course selected, 

email id and contact number of student. You can update your account details 

here. Updations made will be recorded and updated history will be listed below 

for security reasons. Once clicked on My account the below screen appears  / ಮೆೈ 

ಅಕರಿಂಟ್: ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಐಡಿ, ಮದ್ಲ ಹೆಸರನ, ಕೆ್ನೆಯ ಹೆಸರನ, ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಿಗೆ ಸೆೀರದ್ ಹೆಸರನ, ಕೆ್ೀಸ್ಟ ಆಯ್ಕೆ, 

ಇಮೆೀಲ್ ಐಡಿ ಮತನತ ವಿದಾಯರ್ಥಟಯ ಪೀನ್ ನ್ಿಂಬರನ್ಿಂತಹ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೆೈ ಅಕರಿಂಟ್ 

ಒಳಗೆ್ ಿಂಡಿದೆ. ನಮೆ ಖ್ಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಲ ನ್ವಿೀಕರಸಬಹನದ್ನ. ಮಾಡಿದ್ ನ್ವಿೀಕರಣಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಟ 

ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದ್ನ ಮತನತ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ವಿೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟಿೂ ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದ್ನ. ಒಮೆೆ 

ನ್ನ್ು ಖ್ಾತೆಯನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ್ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 
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Figure-3.2 

 

b. Logout: When click on logout option to student exit from the portal / ಲಾಗ್ಔಟ್: 

ಪೀರ್ಟಲ್ಲುಿಂದ್ ವಿದಾಯರ್ಥಟ ನಗಟಮನ್ಕೆೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ಬಹನದ್ನ. 
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3. Home Page 

Home screen displays the details of student and Training Centre to which the student 
belongs. The home page also contains instruction for student that need to be followed 
while attempting the exam as shown in figure-4 / ಹೆ್ ೀಮ್ ಸಿೆರೀನ್ ವಿದಾಯರ್ಥಟಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತನತ 
ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಸೆೀರರನವ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರವನ್ನು ತೆ್ ೀರಸನತತದೆ. ಚಿತರ-4 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಯತಿುಸನವಾಗ 

ಅನ್ನಸರಸಬೆೀಕಾದ್ ಸ್ರ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಿಂದಿರನತತದೆ. 

     

 

Figure-4 

1. Navigation Drawer / ನಾಯವಿಗೆೀಷ್ನ್ ಡ್ಾರವರ್ 

2. Display Student and Training Centre Details / ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಮತನತ ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆ್ ೀರಸನತತದೆ. 
3. Instructions to be followed by students for examination / ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಳ 

ಅನ್ನಸರಸಬೆೀಕಾದ್ ಸ್ರ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆ್ ೀರಸನತತದೆ. 
 

9.3    Navigation Drawer : The navigation drawer has 3 option / ನಾಯವಿಗೆೀಷ್ನ್ ಡ್ಾರವರ್: ನಾಯವಿಗೆೀಷ್ನ್ 

ಡ್ಾರವರ್    3 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಿಂದಿರನತತದೆ. 

1. Home / ಹೆ್ ೀಮ್ 

2. Exam / ಎಕಾಾಮ್ 

3. Result / ರಸಲೂ 

3.2  Instructions:  The home page contains a set of instruction to be followed by student 

while attempting the exam. / ಸ್ಟಚನ ಗಳು: ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಪರಯತಿುಸನತಿತರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಟಯನ ಅನ್ನಸರಸಬೆೀಕಾದ್ 

ಸ್ರ್ನಾ ಪಟಿೂಯನ್ನು  ಹೆ್ ೀಮ್ ಪೆೀಜ್ ಒಳಗೆ್ ಿಂಡಿದೆ. 
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4. Exam 

Exam section displays list of exams scheduled for the student with an exam status and 

action button “Attempt” as shown in figure-5. / ಎಕಾಾಮ್ ವಿಭಾಗವು ಚಿತರ -5 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ 

ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಿಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಟಿೂಯನ್ನು   ಎಕಾಾಮ್ ಸೊರ್ಸ್  ಮತನತ  ಆಕ್ಷನ್ ಬರ್ನ್  ಒಳಗೆ್ ಿಂಡಿದೆ. 

      

Figure-5 

1. Display list of exams scheduled for the student. / ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಿಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾದ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 

ಪಟಿೂಯನ್ನು ಹೆ್ ಿಂದಿರನತತದೆ. 

2. Display the status of exam / ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೊರ್ಸ್ ತೆ್ ೀರಸನತತದೆ. 

3. Click on the action button “Attempt” to start the exam /  ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾರರಿಂಭಿಸಲನ ಅಟೆಿಂಪೂ  

ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

4. Note: Student can see the exams scheduled for them, for the selected course and can 

attempt the exam before the Exam status changed to completed i.e before exam end 

time. / ಗಮನಿಸಿ: ವಿದಾಯರ್ಥಟಯನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ್ ಕೆ್ೀಸಟ  ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತರ  ನೆ್ ೀಡ್ಬಹನದ್ನ 

ಮತನತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಿಂತಯದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಮನಿಂಚಿತವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಿತಿಯನ್ನು ಬದ್ಲಾಯಿಸನವ ಮದ್ಲನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 

ಪರಯತಿುಸಬಹನದ್ನ. 

c. Attempt Exam: Once the action button “attempt” is clicked then student is 

redirected to a portal where student need to agree the terms and conditions and 

click on next button as shown in figure 6 / ಅಟ ೆಂಪೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ : ಅಟೆಿಂಪ್ೂ ಎಕಾಾಮ್ ಬರ್ನ್ ಒಮೆೆ ಕ್ಲಲಕ್ 

ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರನವ ನಯಮಗಳಳ ಮತನತ ಷ್ರತನತಗಳನ್ನು ಒಪಿಪಕೆ್ಳುಬೆೀಕನ ಮತನತ  ನೆಕ್ಾ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ 

ಮಾಡಿ ಚಿತರದ್ಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ಮನಿಂದಿನ್  ಪೀರ್ಟಲೆೆ ಮರನ ಪರವೆೀಶಿಸಬಹನದ್ನ. 
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Figure-5 

1. After reading all the instructions, than student need to click the check box to confirm/ 

ಎಲಾಲ ಸ್ರ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ ನ್ಿಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಯತು ಮಾಡ್ಲನ ವಿದಾಯರ್ಥಟಗೆ ಚ್ೆಕ್ ಬಾಕ್ಾ ಅನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ಬೆೀಕನ. 

2. Click the next button / ನ್ಕ್ಾ್ ಬರ್ನ್  ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ಬೆೀಕನ. 

After clicking next button a pop up confirmation box appear with a message “please verify 

the student details mentioned are correct and true to your knowledge .No Updations will be 

made later in certificate. Do you want to continue?” and buttons “ok” and “cancel” as shown 

in figure-7 / ನಕ್ಸ್ಾ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನ್ಿಂತರ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ದ್ಯವಿರ್ನೂ ಸ್ಚಿಸಿದ್ ವಿದಾಯರ್ಥಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ 

ಪರಶಿೀಲ್ಲಸಿದೆ ಮತನತ ನಮೆ ಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ನಜವಾಗಿದೆ .ಯಾವುದೆೀ ನ್ವಿೀಕರಣಗಳನ್ನು ಇದಾದ್ ನ್ಿಂತರ ಪರಮಾಣಪತರದ್ಲ್ಲಲ  

ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದಿಲಲ. ನೀವು ಮನಿಂದ್ನವರೆಯಲನ ಬಯಸನವಿರಾ? " ಈ ಸಿಂದೆೀಶದೆ್ ಿಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. ಮತನತ ಚಿತರ 7 ರಲ್ಲಲ 

ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ"ಓಕೆ "ಮತನತ" ಕಾಯನ್ಾಲ್ "ಬರ್ನ್ಗಳನ್ನು ನಮೆ ತಿಮಾಟನ್ಕೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಅಯ್ಕೆಮಾಡ್ಬಹನದ್ನ. 
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Figure-7 

 

1. Confirmation popup appears / ದ್ೃಢೀಕರಣ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 

2. Click on “ok” button to continue / ಮನಿಂದ್ನವರೆಯಲನ "ಸರ" ಗನಿಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

3. Click on “Cancel” button to confirm or check the details. / ವಿವರಗಳನ್ನು ದ್ೃಢೀಕರಸಲನ ಅಥವಾ 

ಪರೀಕ್ಷಿಸಲನ "ರದ್ನು" ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

Note: Student Details will be printed on the certificate, later no updations will be made/ 

ಗಮನಿಸಿ: ನವು ಈಗಾಗಲೆೀ ನ್ಮ್ದಿಸಿದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಮಾಣಪತರದ್ಲ್ಲಲ ಮನದಿರಸಲಾಗನವುದ್ನ, ನ್ಿಂತರ ಯಾವುದೆೀ ನ್ವಿೀಕರಣಗಳನ್ನು 

ಮಾಡ್ಲಾಗನವುದಿಲಲ. 

When the student agrees and verifies the details by clicking on “ok” button. The screen 

appears where student need to capture their photo. This photo will be printed on the 

certificate. After photo capture a screen in figure 8 appears. / "ಒಕೆ" ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ನವುದ್ರ ಮ್ಲಕ 

ವಿದಾಯರ್ಥಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಪಿಪಕೆ್ಿಂಡ್ಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಶಿೀಲ್ಲಸನತತದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಟ ತಮೆ ಫೀಟೆ್ೀವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲನ 

ಅಗತಯವಿರನವ ಪರದೆಯನ ಚಿತರ 8 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. ಈ  ಫೀಟೆ್ೀವನ್ನು ಪರಮಾಣಪತರದ್ಲ್ಲಲ 

ಮನದಿರಸಲಾಗನತತದೆ.  
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Figure-7 

1. Display the photo captured / ಸೆರೆಹಿಡಿದ್ ಫೀಟೆ್ೀವನ್ನು ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸಲನ 

2. Recapture Photo:  To capture the photo again click on button / ರಿಕ್ಸಯಪಚರ್ ಫೇಟ ಟ : ಫೀಟೆ್ವನ್ನು 

ಮತ ತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲನ ರಕಾಯಪಾರ್ ಫೀಟೆ್ೀ ಬರ್ನ್ ಅನ್ನು  ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

3. Start exam : click on start exam button / ಸಸೂಟ ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ : ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾರರಿಂಭಿಸಲನ. 

 

Once you click on "start exam" button, the screen in figure-9 appears. When the student 

is attempting the exam, student can see the Question Palette. Each colour indicates the 

status of question / ಒಮೆೆ ಸಸೂಟಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತರ- 9 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ತೆರೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಟ  ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಯತಿುಸನವಾಗ, ಪರಶೆು ಪಾಯಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆ್ ೀಡ್ಬಹನದ್ನ. ಪರತಿ ಬಣಣವು ಪರಶೆುಯ 

ಸಿಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಚಿಸನತತದೆ. 

 
Figure-8 

1. This section contains the subjects that are included in the exam. Click on 

particular subject from the section to view the operation performed on each 
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question from that subject / ಈ ವಿಭಾಗವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ ಸೆೀರಸಿದ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಿಂಡಿದೆ. ಆ 

ವಿಷ್ಯದಿಿಂದ್ ಪರತಿ ಪರಶೆುಯನ್ನು ನವಟಹಿಸನವ ಕಾಯಾಟರ್ರಣೆಯನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿಸಲನ ವಿಭಾಗದಿಿಂದ್ ನದಿಟಷ್ೂ ವಿಷ್ಯದ್ ಮೆೀಲೆ 

ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

2. Display the questions with the options for answer / ಉತತರಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಪರಶೆುಗಳನ್ನು 

ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸನತತದೆ. 

3. Student photo and name / ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಫೀಟೆ್ೀ ಮತನತ ಹೆಸರನ ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸನತತದೆ. 

4. Display time left for the exam / ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸನತತದೆ  

5. Submit button to submit the exam / ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂಣಟಗೆ್ ಳಿಸಲನ ಸಬ್ಮೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

6. Question Palette where each colour indicates the status of question / ಕಲರ ಪಾಯಲೆರ್ 

ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಚಿಸಿದ್ ಬಣಣಗಳ ಮ್ಲಕ ಪರಶೆುಯ ಸಿಿತಿಯನ್ನು ನೆ್ ೀಡ್ಬಹನದ್ನ. 

7. Review Later and Next: To review particular question later /  ನಧಿಟಷ್ೂ ಪರಶೆುಯನ್ನು 

ತದ್ನ್ಿಂತರ ವಿಮಶಿಟಸಲನ ರವಿವಹ ಲೆೀರ್ರ್ & ನೆಕ್ಾ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ಬಹನದ್ನ. 

8. Clear Response: Remove the selected answer for that particular question / ನಧಿಟಷ್ೂ 

ಪರಶೆುಯ ಉತತರವನ್ನು ತೆಗೆದ್ನಹಾಕಲನ. 

9. Save and next to save the answer and go to next question. If without selecting the 

answer clicked on save and next than the question is consider as not attempted / 

ಸರಯಾದ್ ಉತತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮನಿಂದಿನ್ ಪರಶೆುಗೆ ಹೆ್ ೀಗಲನ ಸೆೀವ್ಹ & ನೆಕಾ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಿಂದ್ನ ವೆೀಳ  ೆ

ಸೆೀವ್ಹ & ನೆಕಾ್ ಬರ್ನ್ ಬಳಸದೆ ಮನಿಂದಿನ್ ಪರಶೆು ಪರಯತಿುಸಿದ್ಲ್ಲಲ ಹಿಿಂದಿನ್ ಪರಶೆುಯನ ನಾಟ್ ಅಟೆಿಂಪ್ೂ ಸೊೀರ್ಸನೆ್ ಿಂದಿಗೆ 

ಪರಗಣಿಸಲಾಗನತತದೆ. 

Once the student click on the submit exam button the screen in figure 10 appears. The 

screen displays the details of the status of exam subject wise. To finally submit the exam 

click on the submit exam button. To go back and change the answer or want to attempt 

the skipped question click on cancel button / ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಒಮೆೆ ಸಬ್ಮೆರ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್  ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತರ 10 

ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿದ್ಿಂತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. ಈ ತೆರೆಯನ ವಿಷ್ಯಗಳ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ  ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೆೀಲೆ 

ತೆ್ ೀರಸನತತದೆ. ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನಕಾತಯ ಮಾಡ್ಲನ ಸಬ್ಮೆರ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡ್ಬಹನದ್ನ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಿಂದಿರನಗಲನ 

ಅಥವಾ ಉತತರವನ್ನು ಬದ್ಲಾಯಿಸಲನ ಕಾಯನ್ಾಲ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್  ಮಾಡ್ಬಹನದ್ನ. 
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Figure-9 

1. Display the status of exam / ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಿತಿಯನ್ನು ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸಲನ 

2. Cancel button to go back / ಹಿಿಂದ್ಕೆೆ ಹೆ್ ೀಗಲನ ಕಾಯನ್ಾಲ್  ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

3. Submit button to finally submit the exam / ಅೌಂತಿಮವಾಗಿ ಪರೇಕ್ಷೆಯನನು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲ್ನ ಸ್ಬಿಮಟ ಬಟನ್ ಕ್ಲಲಕ್ 

ಮಾಡಿ. 

Finally when student click on submit exam the exam will be submitted and a home 

screen will appears / ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲಲಸಲನ ಸಬ್ಮೆರ್ ಎಕಾಾಮ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಪರೀಕ್ಷೆಯನನ್ನು ಪೂಣಟಗೆ್ ಿಂಡ್ನ ಹೆ್ ೀಮ್ ಸಿೆರೀನ್  ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ 

d. Exam Status: The status of exam changes from in progress to complete once the 

duration of the exam is finished / ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ ೂೇಟಸ್ಟ : ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂಣಟಗೆ್ ಿಂಡ್ ನ್ಿಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ  ಸೊೀರ್ಸ್ 

ಇನ್ ಪರೀಗೆರಸ್ ದಿಿಂದ್ ಕಿಂಪಿಲೀಟ್ ಗೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗನತತದೆ. 

Student will not be able to attempt the exam if the status is completed for that 

particular scheduled exam /  ಪರಿೇಕ್ಷ ಯ ಸ ೂೇಟಸ್ ಕ್ೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಲಿಲ ನಗದಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿದಾಯರ್ಥಟಯನ ಮರನ 

ಪರಯತಿುಸಲನ ಸಾರ್ಯವಾಗನವುದಿಲಲ. 
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5. Result 

To view the result of exams attempted visit the option result present in navigation 

drawer. Once result option is clicked the screen in figure -10 appears / ಪರೀಕ್ಷೆಯ 

ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿಸಲನ ನಾಯವಿಗೆೀಷ್ನ್ ಡ್ಾರವರನ್ಲ್ಲಲ ರಸಲೂನ್ನು  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತರ- 10 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸಿರನವಿಂತೆ ತೆರೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ. 

 
Figure-10 

1. Display the result for the exams attempted / ಪರಯತಿುಸಿದ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವನ್ನು 

ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸಲನ. 

2. View: To view the result in detail for particular exam click on the View button / 

ವಿವ್ಹಹ: ನದಿಟಷ್ೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲನ. 

Once the student clicks on the view button the screen in figure 11 appear that display the 

result for particular exam in detail / ವಿದಾಯರ್ಥಟ ವಿವ್ಹಹ ಬರ್ನ್ ಮೆೀಲೆ ಕ್ಲಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿತರ-11 ರಲ್ಲಲ ತೆ್ ೀರಸನವಿಂತೆ 

ತೆರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಳಳುತತದೆ, ಈ ತೆರೆಯನ  ನದಿಟಷ್ೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶದ್ ವಿವರವನ್ನು ಪರದ್ಶಿಟಸನತತದೆ. 
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Figure-11 

1. Display student photo / ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಫೇಟೊೇ ಪರದರ್ಶ್ಸಿಸನತತದೆ. 

2. Display the details of Student, Training Centre and course / ವಿದಾಯರ್ಥಟ, ತರಬೆೀತಿ ಕೆೀಿಂದ್ರ ಮತನತ 

ಕೆ್ೀಸ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸನತತದೆ 

3. Display Exam result details / ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶದ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರದ್ಶಿಟಸಿಸನತತದೆ. 

 

 

 “Don’t forget to log out  after the end of the examination!” 

" ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಅೌಂತ್ಾದ ನೌಂತ್ರ ಲಾಗ್ ಔರ್ಟ ಮಾಡಲ್ನ ಮರೆಯಬೆೇಡಿ!" 

 

 

 


