ુ ચકાસણી/અવલોકન/OMR COPY
HSC Science માચર્-૨૦૧૮ અને GUJCET-2018 માટ� ઓનલાઈન �ણ
માટ�ની અર� કરવાની � ૂચનાઓ
ુ ી)
સમયમયાર્ દા: ( ૧૩/ ૦૫ /૨૦૧૮ થી ૧૯/ ૦૫ /૨૦૧૮ સાં� ૧૭:૦૦ કલાક �ધ
1. Registration કરવાની પ્ર�ક્રયા
 www.gseb.org પર જ�ુ.ં


�ુણચકાસણી/અવલોકન પર ક્લીક કર�ુ.ં
a)

HSC SCIENCE MARCH-2018 માટ� avalokan.gseb.org web site open કરવી.

b) GUJCET-2018 માટ� gujcet.gseb.org web site open કરવી.


�ુણ ચકાસણી/અવલોકન/ OMR COPY માટ� Registration કરવા માટ� Register બટન પર ક્લીક કર�ુ ં
અને Registration ફોમર્ ભર�ુ.ં



ફોમર્માં દશાર્ વેલ તમામ િવગત ભર� Register બટન પર ક્લીક કર�ુ.ં



Register બટન પર ક્લીક કયાર્ ની ૧ થી ૫ િમિનટમાં આપના દ્વારા

Enter કર� લા મોબાઈલ નંબર પર

OTP (એક પાંચ �કડાનો CODE) આવશે. �ને નીચે દશાર્ વેલ OTP Details માં ભર� SUBMIT કર�ુ.ં


SUBMIT બટન પર ક્લીક કરવાથી પાસવડર્ ENTER કરવાથી Registration ની પ્રક્ર�યા �ુર� થશે.

(ન�ધ: GUJCET March-2018 અને HSC SCIENCE March-2018 માટ� અલગથી
Registration કરવા� ંુ રહ�શે.)
2. LOGIN કર� અર� કરવાની પ્ર�ક્રયા.


LOGIN બટન ક્લીક કરવાથી લોગીન ફોમર્ � ૂલશે. �માં આપનો SEAT NUMBER, MOBILE NUMBER
અને પાસવડર્ (ક� � આપના દ્વારા Registration દરમ્યાન ભરવામાં આવ્યો હતો.) તે Enter કર� LOGIN
કર�ુ.ં



લોગીન કરવા પર આપને આપના

RESULT ની િવગતો દ� ખાશે. િવજ્ઞાન પ્રવાહના પર�ક્ષાથ�ઓએ

િવષયની સામે લેવાની થતી સેવાઓ (�વી ક� �ુણ ચકાસણી/અવલોકન/ OMR COPY) SELECT કરવી
અને તેની સામે

OMR BARCODE NUMBAR તથા ઉ�રવહ� બારકોડ નંબર ભરવા. ત્યારબાદ

PAYMENT કરવા માટ� નો MODE (એટલે ક� ર�ત)

SELECT કરવો અને GUJCET ના ફક્ત OMR

COPY મેળવવાની પ્ર�ક્રયા SELECT કર� બારકોડ નંબર ભરવો.


Online Option માં Selected Bank �ુ ં Net Banking, Credit Card તથા Debit Card થી � ૂકવણી કર�
શકશે. �ના માટ� આપને ન્�ુન�મ �.૫.૯૦ �ટલો ચા� લાગશે.



Online Payment ની પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ થયા બાદ આપની અર�ની પ્ર�ક્રયા આપોઆપ �ુર� થઈ �ય છે .
Payment Receipt ની Print કાઢ� આપે સાચવી રાખવાની રહ�શે.



OFFLINE PAYMENY OPTION માં આપે offline પર ક્લીક કર� ,Download Challan બટન પર ક્લીક
કર�, ચલણ ડાઉનલોડ ચલણ કર�,SBI ની કોઈપણ શાખામાં જઈને ભરવા�ુ ં રહ�શે.



ચલણ ભયાર્ બાદ ચલણની િવગત Online LOGIN કર� Offline Payment Entry માં જઈ ભરવાની રહ�શે.
ત્યારબાદ આપની અર� કરવાની પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ ગણાશે.



િવદ્યાથ� તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૮ સાં� ૧૭:૦૦ કલાક �ુધીમાં કોઈપણ સમયે LOGIN કર� વધારાના િવષય
માટ� પણ અર� કર� શકશે. � િવષય સામે ક્લીક કર� તેનો OMR/ઉ�રવહ� બારકોડ નંબર ભર� અર�
કરવાની રહ�શે. (ફર�વાર પ્ર�ક્રયા Registration કરવાની જ�ર નથી.)

 Online Payment માટ�ના Charges નીચે �ુજબ રહ�શે.
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.

