ુ ચકાસણીની અરજી કરવા માટેની સચ
ુ નાઓ
ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ-૨૦૧૭ ની ગણ

1) Registration કરવાની પ્રક્રિયા
 ધો.૧૨ સાભાન્મ પ્રવાહ-૨૦૧૭ ભાટે www.gseb.org અથવા hsc.gseb.org website open
કયવી.
 ધો-૧૨ સાભાન્મ પ્રવાહ-૨૦૧૭ ના મુખ્મ વવષમોની ગુણચકાસણી કયવા ભાટેન ુ ું Registration
કયવા ભાટે Register ફટન ય ક્રીક કયવુ ું અને Registration પોભમ બયવુ.ું
 પોભમ ભાું દર્ામવેર તભાભ વવગત બયી Register ફટન ય ક્રીક કયવુ.ું
 Register ફટન ય ક્રીક કમામની ૧ થી ૫ વભનીટભાું આના દ્વાયા enter કયે રા ભોફાઇર
નુંફય ય OTP (એક ાુંચ આંકડાનો CODE) આવર્ે. જેને નીચે દર્ામવેર OTP details ભાું બયી
SUBMIT કયવુ.ું
 SUBMIT ફટન ય ક્રીક કયવાથી અને ાસવડમ ENTER કયવાથી Registration ની પ્રક્રિમા
પુયી થર્ે.
2) LOGIN કરી અરજી કરવાની પ્રક્રિયા
 Login button કરીક કયવાથી રોગીન પોભમ ખુરર્ે જેભાું આનો

SEAT NUMBER, MOBILE

NUMBER અને ાસવડમ (કે જે આના દ્વાયા Registration દયમ્માન બયવાભાું આવ્મો હતો) તે
enter કયી LOGIN કયવુ.ું
 રોગીન કયવા ય આને આના RESULT ની વવગતો દે ખાર્ે.
 ધો-૧૨ સાભાન્મ પ્રવાહ-૨૦૧૭ ના યીક્ષાથીઓએ જે વવષમની ગુણચકાસણી કયવી હોમ તે
વવષમ Select કયી તેની સાભે તે વવષમનો ઉત્તયવહી ફાયકોડ નુંફય બયવો. ત્માય ફાદ
PAYMENT કયવા ભાટેનો MODE (એટરે કે યીત) SELECT કયવો.
 Online Option ભાું selected bank નુ ું Net Banking, Credit Card તથા Debit Card થી ચુકવણુ ું
કયી ર્કર્ે, જેના ભાટે આને ન્યુનત્તભ રૂ. ૫.૭૫ ૈસા જેટરો ચાર્જ રાગર્ે.
Online payment ની પ્રક્રિમા પુયી થમા ફાદ આની અયજીની પ્રક્રિમા આોઆ પુયી થઇ
જામ છે . Payment Receipt ની વપ્રન્ટ કાઢી આે સાચવી યાખવાની યહેર્ે.
 OFFLINE PAYMENT OPTION ભાું આે offline ય ક્રીક કયી, Download Challan ફટન
ય કરીક કયી, ચરણ Download કયી, SBI ની કોઇ ણ ર્ાખાભાું જઇને બયવાનુ ું યહેર્ે.
ચરણ બમામ ફાદ ચરણની વવગત Online Login કયી Offline Payment Entry ભાું જઇ
બયવાની યહેર્ે. ત્માય ફાદ આની અયજી કયવાની પ્રક્રિમા પ ૂણમ ગણાર્ે. ચરણ બમામના ૭
થી ૧૦ ક્રદવસ ફાદ ક્રયવસપ્ટ ચેક કયવી.

 ધો-૧૨ સાભાન્મ પ્રવાહ-૨૦૧૭ ના યીક્ષાથીઓ તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૭ સાુંજે ૫ કરાક
સુધી કોઇણ સભમે LOGIN કયી વધાયાના વવષમ ભાટે ણ અયજી કયી ર્કર્ે. જે ભાટે
વવષમ સાભે કરીક કયી તેનો ઉત્તયવહી ફાયકોડનુંફય બયી અયજી કયવાની યહેર્ે.
(પયીવાય Registration પ્રક્રિમા કયવાની જરૂય નથી).
 Online Payment ભાટેના charges નીચે મુજફ યહેર્ે.
i.
Net Banking: Rs. 5/- per Transaction Processed
ii.
Credit Card: 1.00% of Transaction Amount (Subject to minimum of Rs.5/-)
iii.
Debit Card: 1.00% of Transaction Amount(Subject to minimum of Rs.5/-)
Note: Service Tax and other Applicable taxes will be charged in addition.
(અયજી કયવાની અંવતભ તાયીખ: ૧૨/૦૬/૨૦૧૭ સાુંજે ૦૫:૦૦ કરાક સુધી યહેર્ે.)

