ધો-12 સામા ય

વાહ માચ-2018 ની

ુ ચકાસણીની અર
ણ

કરવા માટની

સમય મયાદા(તા.03/06/2018 બપોર 12:00 કલાક થી 09/06/2018 ના રોજ સાં

1) Registration કરવાની

ુ નાઓ
ચ

5:00 કલાક

ુ ી)
ધ

યા

 ધો.૧૨ સામા ય પ્રવાહ માચર્-૨૦૧૮ માટે www.gseb.org અથવા hsc.gseb.org website
open કરવી.
 ધો-૧૨ સામા ય પ્રવાહ માચર્-૨૦૧૮ ના મુખ્ય િવષયોની ગુણચકાસણી કરવા માટેન ુ ં
Registration કરવા માટે Register બટન પર ક્લીક કરવુ ં અને Registration ફોમર્ ભરવુ.ં
 ફોમર્ માં દશાર્ વેલ તમામ િવગત ભરી Register બટન પર ક્લીક કરવુ.ં
 Register બટન પર ક્લીક કયાર્ની ૧ થી ૫ િમનીટમાં આપના ારા enter કરે લા મોબાઇલ
નંબર પર OTP (એક પાંચ આંકડાનો CODE) આવશે.

ને નીચે દશાર્વેલ OTP details માં ભરી

SUBMIT કરવુ.ં
 SUBMIT બટન પર ક્લીક કરવાથી અને પાસવડર્ ENTER કરવાથી Registration ની પ્રિક્રયા
પુરી થશે.
2) LOGIN કર અર

કરવાની

યા

 Login button કલીક કરવાથી લોગીન ફોમર્ ખુલશે
NUMBER અને પાસવડર્ (કે

માં આપનો SEAT NUMBER, MOBILE

આપના ારા Registration દર યાન ભરવામાં આ યો હતો) તે

enter કરી LOGIN કરવુ.ં
 લોગીન કરવા પર આપને આપના RESULT ની િવગતો દે ખાશે.
 ધો-૧૨ સામા ય પ્રવાહ માચર્-૨૦૧૮ ના પરીક્ષાથીર્ઓએ

િવષયની ગુણચકાસણી કરવી

હોય તે િવષય Select કરી તેની સામે તે િવષયનો ઉ રવહી બારકોડ નંબર ભરવો. યાર
બાદ PAYMENT કરવા માટે નો MODE (એટલે કે રીત) SELECT કરવો.
 Online Option માં selected bank નુ ં Net Banking, Credit Card તથા Debit Card થી ચુકવણુ ં
કરી શકશે,

ના માટે આપને યુન મ . ૫.૯૦ પૈસા

ટલો ચા

લાગશે.

Online payment ની પ્રિક્રયા પુરી થયા બાદ આપની અરજીની પ્રિક્રયા આપોઆપ પુરી થઇ
જાય છે . Payment Receipt ની િપ્ર ટ કાઢી આપે સાચવી રાખવાની રહેશે.
 OFFLINE PAYMENT OPTION માં આપે offline પર ક્લીક કરી, Download Challan બટન
પર કલીક કરી, ચલણ Download કરી, SBI ની કોઇ પણ શાખામાં જઇને ભરવાનુ ં રહેશે.
ચલણ ભયાર્ બાદ ચલણની િવગત Online Login કરી Offline Payment Entry માં જઇ
ભરવાની રહેશે. યાર બાદ આપની અરજી કરવાની પ્રિક્રયા પ ૂણર્ ગણાશે. ચલણ ભયાર્ના
૧૫ િદવસ બાદ િરિસ ટ ચેક કરવી. . આપના ારા SBI ભરવામાં આવેલ Offline ચલણ
પણ રીસી ટ મા ય ગણાશે. Online Receipt ની જ િરયાત રહેશે નહીં. SBI ારા ચલણ ભરવા
માટેનો ચા

.૨૦/- અલગથી ચા

કરવામાં આવશે.

ન ધ:ધો-૧૨ સામા ય પ્રવાહ માચર્-૨૦૧૮ ના પરીક્ષાથીર્ઓ તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ સાં

૫:૦૦

કલાક સુધી કોઇપણ સમયે LOGIN કરી વધારાના િવષય માટે પણ અરજી કરી શકશે.
માટે િવષય સામે કલીક કરી તેનો ઉ રવહી બારકોડ નંબર ભરી અરજી કરવાની રહેશે.
(ફરીવાર Registration પ્રિક્રયા કરવાની જ ર નથી).
 Online Payment માટે ના charges નીચે મુજબ રહેશે.
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: GST and Other Applicable Taxes Will be Charged In addition.
(અરજી કરવાની અંિતમ તારીખ: ૦૯/૦૬/૨૦૧૮ સાં

૦૫:૦૦ કલાક સુધી રહેશે.)

