
ઓનલાઇન ફ ની કુવણી કરવાની ચૂના 
 

િવ ાથ  તેમજ વાલીઓએ ઓલનાઇન ફ ની કુવણી કરતી વખતે નીચ ે જુબની બાબત યાનમા ંરાખવી. 

1. સૈિનક ુલ બાલાછડ એ eps.eshiksha.net નામની વબેસાઇટ ઉપર ઓનલાઇન ફ  ની કુવણી 

કરવા માટ ન ધણી કરાવેલ છે. ફ  ની કુવણી હવેથી આ વેબસાઇટ ઉપર કરવાની રહશે.  

2. વેબ ાઉઝર ઓપન કર  eps.eshiksha.net ટાઇપ કર ુ.ં વેબસાઇટ ુ યા બાદ નીચે જુબ ુ ં

લોગીન પેજ લુશે.  

 
3. શાળાએ બધા બાળકો માટ નીચે જુબની પ ધિત માણે ઝુર નેમ ખો યા છે.  

(અ) ઝુર નેમ : SSB_____ (એસએસબી યારબાદ બાળકનો રોલ નબંર) 

 દા.ત. જો બાળકનો રોલ નબંર 5876 હોય તો બાળક  ુ ઝુર નમે SSB5876 થશે. 

(બ) પાસવડ : જ મ તાર ખ  

 દા.ત. જો બાળકની જ મતાર ખ 22 ુલાઇ 2000 હોય તો પાસવડ 22072000 થશે.  

(ક) યારબાદ સી ટમ ારા જનરટ થયેલ ક ચા યો યર તે નાખવા. 

(iv) Entered the given captcha properly. 

 



4. એકવખત લોગઇન થયા બાદ આપના બાળકની બાક  નીકળતી ફ  ની રકમ નીચ ે જુબની 

ક નમા ંદખાશે.  

 

5.  
 

ફ  ની કુવણી કરવા માટ બે ઓ શન આપવામા ંઆવલે છે.  

(A) એકજ હ તામા ંચકવવા માટ : જો આપન ેએક જ હ તામા ંફ ની રકમ કુવવી હોય તો આ 

ઓ શનનો ઉપયોગ કરવો.  

(1) ફ  ના ડાયલોગ બો સ ની બા ુમા ંઆપેલા બટનમા ં લીક કરવી.  

(2) ના ારા આપન ેફ ની કુવણી કરવાની હોય ત ેિસલે ટ કર ુ.ં મ ક ડટ કાડ, ડ બટ 

કાડ, નેટ બે ક ગ અથવા પુીઆઇ ારા.  

(3) પેમે ટ મોડ િસલે ટ કયા બાદ જ ુર  િવગતો ભર  ફ  ની કુવણી કરવી.  

 



 
 

(બ) એક કરતા વધાર હ તામા ં કુવવા માટ  : યાર એક કરતા વધાર હ તામા ંફ  ની 

કુવણી કરવી હોય યાર આ ઓ શન નો ઉપયોગ કરવો.  

(1) ફ  ના ડાયલોગ બો સ ની બા ુમા ંઆપેલા બટનમા ં લીક કરવી.  

(2) ફ  ના ડાયલોગ બો સની નીચે (i) નો િસ બોલ આપલે છે. તેમા ં લીક કરવી. યારબાદ 

ટલી રકમ આપ કુવવા માગંતા હોય ત ેએમાઉ ટ ઓફ ફ ના કોલમમા ંટાઇપ કરવી.  

 

 
(4) ના ારા આપન ેફ ની કુવણી કરવાની હોય ત ેિસલે ટ કર ુ.ં મ ક ડટ કાડ, ડ બટ 

કાડ, નેટ બે ક ગ અથવા પુીઆઇ ારા.  

(5) પેમે ટ મોડ િસલે ટ કયા બાદ જ ુર  િવગતો ભર  ફ  ની કુવણી કરવી.  


