HSC Science માચ-2019 અને GUJCET-2019 માટ ઓનલાઈન
માટની અર
સમયમયાદા: (15/05/2019 સાં

ુ ચકાસણી/અવલોકન/OMR COPY
ણ

ૂચનાઓ

કરવાની

16.00 કલાકથી 22/05/2019 સાં

1. Registration કરવાની

17:00 કલાક

ુ ી)
ધ

યા

 www.gseb.org પર જ .ંુ
ુ ચકાસણી/અવલોકન પર લીક કર .ંુ
ણ



a) HSC SCIENCE MARCH-2019 માટ avalokan.gseb.org web site open કરવી.
b) GUJCET-2019 માટ gujcet.gseb.org web site open કરવી.
ુ ચકાસણી/અવલોકન/OMR COPY માટ Registration કરવા માટ Register બટન પર લીક
ણ



કર ંુ અને Registration ફોમ ભર .ંુ
 ફોમમાં દશાવેલ તમામ િવગત ભર Register બટન પર લીક કર .ંુ
 Register બટન પર લીક કયાની 1 થી 5 િમિનટમાં આપના ારા Enter કરલા મોબાઈલ નંબર
પર OTP (એક પાંચ

કડાનો CODE) આવશે.

ને નીચે દશાવેલ OTP Details માં ભર

SUBMIT કર .ંુ
 SUBMIT બટન પર લીક કરવાથી પાસવડ ENTER કરવાથી Registration ની

યા

રુ થશે.

(ન ધ: GUJCET March-2019 અને HSC SCIENCE March-2019 માટ અલગથી
Registration કરવા ંુ રહશે.)

2. LOGIN કર અર

કરવાની

યા.

 LOGIN બટન લીક કરવાથી લોગીન ફોમ
NUMBER અને પાસવડ (ક

ૂલશે.

માં આપનો SEAT NUMBER, MOBILE

આપના ારા Registration દર યાન ભરવામાં આ યો હતો.) તે

Enter કર LOGIN કર .ંુ
 લોગીન કરવા પર આપને આપના RESULT ની િવગતો દખાશે. િવ ાન
િવષયની સામે લેવાની થતી સેવાઓ ( વી ક

વાહના પર

ાથ ઓએ

ુ ચકાસણી/અવલોકન/OMR COPY) SELECT
ણ

કરવી અને તેની સામે OMR BARCODE NUMBAR તથા ઉ રવહ બારકોડ નંબર ભરવા.
યારબાદ PAYMENT કરવા માટ “Pay Now” પર લીક કર .ંુ અને GUJCET ના ફ ત OMR
COPY મેળવવાની

યા SELECT કર બારકોડ નંબર ભરવો અને Payment કર .ંુ

 િવ ાથ તા.22/05/2019 સાં
િવષય માટ પણ અર
ભર અર
ફ નો દર નીચે

કર શકશે.

ુ બ છે .
જ

ુ ીમાં કોઈપણ સમયે LOGIN કર વધારાના
ધ

િવષય સામે લીક કર તેનો OMR/ઉ રવહ બારકોડ નંબર

કરવાની રહશે. (ફર વાર

3. PAYMENT કરવાની


17:00 કલાક

યા Registration કરવાની જ ર નથી.)

યા

1. Rechecking ની િવષયદ ઠ ફ

.100/- ફ

2. ઉ રવહ અવલોકનની િવષયદ ઠ ફ

.300/- ફ

3. OMR COPY મેળવવાની ફ

.100/- ફ

4. GUJCET ની િવષયદ ઠ( OMR દ ઠ) OMR COPY મેળવવાની ફ

.200/- ફ

( ુ ય 4 િવષય Physics,Chemistry,Maths,Biology માટ)

( ુ ય 4 િવષય Physics,Chemistry,Maths,Biology માટ)

5.

ુ લ ફ ઉપરાંત .20/- Online Application Fee

ૂકવવાની રહશે.

ુ બ ંુ પેજ દખાશે .
જ

તમામ િવ ાથ ઓની િવગત ભયા બાદ “Pay Now” ટબ પર લીક કરવાથી નીચે
ફ ઓનલાઈન અને SBI બક મારફતે(ઓફલાઇન) બંને ર તે ભર શકાશે.



Online payment કરવા માટ નીચે


આપની અ ુ ુ ળ પ િત

ુ બ
જ

ુ બની
જ

યા કરવાની રહશે

કુ વણી કર શકો છો. ઉપર દશા યા

માણે Debit/Credit Card, Net

Banking વગે ર ારા Online Payment કર શકાશે.


Payment કર Payment Receipt વા

પેજ આવે યાં

ુ ી રાહ જોવી.
ધ

યા

ૂણ ન થાય યાં

ુ ી
ધ

Browser બંધ ન કર ંુ ક વેબપેજ Reload ન કર .ંુ
ભરવાની

ૂણ થાય તે પહલા ફ

કુ વ ંુ કર દવા ંુ રહશે.

અર



Payment Successfully Complete થયા બાદ Receipt પર લીક કર Receipt ની િ
રહશે

િતમ તાર ખની મયાદા

ંુ



ટ કાઢ લેવાની

આપે કરલ અર નો આધાર રહશે.
પેમે ટના ચાજ સ નીચે

ડબીટ કાડ

Rs. 0 Charges

ડ ટ કાડ
Net Banking
કશ

ુ બ છે .
જ

ુ લ રકમના 1.10% + ટ
ા

ટલો ા

કશન ચા

શન દ ઠ SBI નેટ બે કગ માટ .5 + ટ

.8 + ટ

ચા

લાગશે.

તેમજ અ ય બકથી નેટ બે કગ માટ

લાગશે.

ા ઝે શન દ ઠ .60 (GST સાથે) ચા



ઉપરના તમામ ા

શન ચાજ સ પર (ટ ) GST (



ઉદાહરણ તર ક જો આપ SBI ના Net Banking થી

લાગશે.

હાલ 18% છે તે) લાગશે.
.300/- Payment કરો છો તો

.300/- +

.5/-

(Transaction Charge) + .0.90( .5/- ના 18%) Tax એમ ુ લ .305.90( . ણસો પાંચ અને ને ંુ પૈસા)
ચા

લાગશે.

ુ બની
જ

 Offline payment કરવા માટ નીચે


ઉપર દશાવેલ ઇમેજમાં દશા યા

યા કરવાની રહશે

ુ બ SBI Branch Payment પર
જ

નંબર અને ઇમેઇલની િવગતો ભર Pay Now પર

લક કર નામ, મોબાઇલ

લક કરવાથી Offline Payment કરવા

માટ ંુ ચલણ (કશ મેમો) લીપ જનરટ થશે.(કશ મેમોની રકમ આપે

કુ વવાની થતી રકમ

સાથે ચકાસી લેવી.)


આ લીપ SBI ( ટટ બક ઓફ ઇ ડયા) ની કોઇ પણ

ાંચ પરથી ભર શકાશે.



SBI ારા ચલણ ભરવાનો ચલણદ ઠ .60 ( GST સાથે) ચા



અર

કયાની



SBI

ા ચ ભરલ પહ ચ સાચવી રાખવાની રહશે. તથા જ ર જણાય યાર ર ૂ કરવાની રહશે.



Payment કયાના 1 દન બાદ લોગીન કર આપની Receipt ની િ

ારા લેવામાં આવશે.

િતમ તાર ખ પહલાં ચલણ ભર દવા ંુ રહશે.

આપે કરલ અર નો આધાર રહશે.

ટ કાઢ લેવાની રહશે

