ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ಿರೆ,
ನೀು eTestZone.comನಲ್ಲಿ CET, IIT JEE(main) ಿವೆೆ-ಉತ್ತರಗಳನನೆ ನೆ ೀಡಿರನವಿರಿ. ಇದನನೆ ನಮ್ಮ
ರಿೀಕ್ಷೆಯಹಗನರೆಗನ ಬಳಷಲನ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದ್ೆ ಆದ ನೆ ೊಂದಣಿ ಬೆೀಕಹಗನತ್ತದ್ೆ. ಇದನನೆ ಖರಿೀರ್ದಷಲನ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟ್ಟಿರನ
ಕ್ಿಮ್ ಬಳಸಿ.

50000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೆೆ-ಉತ್ತರಗಳು, ಚ್ರ್ಹಾ ೆೇದಿಕೆ (Discussion Forum), Synopsis, Model
papers, solved papers, Unlimited use - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಾಗೆ! ಮತ್ಚತ, ನಕರಹರಚ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಷಂಪ್ಕ್ಾ
ಾಸ್ೆೆ!!

ನಿಮಮ ತ್ಂದ್ೆ-ತಹಯಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಹೆಕರೆಯಹಗಬಹರದ್ೆಂದಚ ದಿನಕೊ ಕೆೇಲ ಒಂದಚ
ಕ್ಪ್ ಚ್ಹಹ ಖಚ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಓದಚ ಾಸ್ೆೆ – eTestZone.com. ಶಿ ೂರ್ತಿ ಓದನ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಇದರ ಿರ್ತ ರ್ದನದ ಖರ್ನಿ ರ .9/- ಕ್ ೂ ಕ್ಡಿಮೆ!
ನಿಮಮ ಕಹಲೆೇಜಿನ PCMB ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚತ್ ನೆಕಂದಣಿ ಮಹಡಿಕೆಕಳಳಲಚ ತಿಳಿಸಿ. support@etestZone.com ಗೆ
email ಮಹಡಲಚ ತಿಳಿಸಿ: ಕಹಲೆೇಜಚ, ಊರಚ (City), ವಿಳಹಷ, Principalರ ಹೆಷರಚ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಷರಚ, ಸಚದ್ೆೆ, ವಿಭಹಗ,
Mobile number, email id, ವಿರಗಳನಚೆ ಕ್ಳಿಸಿ.
ನಮ್ಗೆ net banking ಅಥ ATM card - debit / credit card ಬಳಷನ ಸೌಲಭ್ಾ ಇಲಿರ್ದದದ ಷೊಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ, ನೀು ನಮ್ಮ
bankಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಷಸ etestzone.com ಸೆೀೆಗೆ ನೆ ೊಂದಣಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳಳಬಸನದನ. ಇದಕಹೂಗಿ ನೀು ನಮ್ಮ company,
bank ವಿರಗಳನನೆ ತೆಗೆದನಕೆ ೊಂಡನ ನಮ್ಮ ಖಹತೆಯೊಂದ Demand Draft ಅಥ cheque ಅಥ NEFT/RTGS
ಮ್ ಲಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆೀಕಹದ etestzone package ಆಯ್ಕೂ ಿಕಹರ ಸಣನನೆ ನಮ್ಮ ಖಹತೆಗೆ ಗಹಿಣೆ ಮಹಡಿ. ನೊಂತ್ರ,
ನಮ್ಗೆ emailನಲ್ಲಿ (address: support@etestZone.com ಗೆ) ನಮ್ಮ ಎಲಿ ವಿರಗಳನನೆ (ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಯ ಹೆಷರನ, email
id, mobile number, ಕಹಲೆೀಜನ ಹೆಷರನ, ಊರನ, ನಮ್ಮ ವಿಳಹಷ, PUC ಶಿ (I /II) ಬರೆದನ ರ್ತಳಿಸಿ. ನಹು ನಮ್ಮ
etestzone.com ನೆ ೊಂದಣಿ ಮಹಡಿ, ನಮ್ಗೆ SMS/email ಮ್ ಲಕ್ ಉತ್ತರಿಷನತೆತೆ.

For eTestZone.com license:
BANK DETAILS To Pay By Cheque / DD / NEFT / RTGS
Pay To
Account
Number
Branch Name
Pin Code
Payment Mode

ByteLogic Communications Pvt
Ltd

Bank Name

Kotak Mahindra
Bank

1911239015

Account Type

CURRENT

Lavelle Road
560001
NEFT / RTGS / DD / Cheque

Branch City
Country
IFSC Code

Bangalore
India
KKBK0000422

Cheque / DD, ನಮ್ಮ ವಿರಗಳನನೆ ಕ್ಳಿಷನ ವಿಳಹಷ (Regd post / Speed post / Courier ಮ್ ಲಕ್ ಕ್ಳಿಸಿ).

Shekhar Raut, CEO.
ByteLogic Communications Pvt. Ltd,
102-A, Floriana Estate, 3rd Block, Koramangala,
Bengaluru PIN - 560034,
Karnataka, India
ನಿಮಗೆ online payment (netbanking / credit/debit card) ಬ್ಳಕೆ ಮಹಡಚ ಸ್ೌಲಭ್ಾವಿದೆರೆ ಅದನಚೆ ಬ್ಳಸಿ.
ಎಕೆಂದರೆ ಇದಚ ಅತಿ ಶಿೇಘರಹಗಿ ನಿಮಗೆ etestzone.com ನೆಕಂದಣಿ ಮಹಡಲಚ ಷಹಹಯಕ್ಹಗಿದ್ೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಮಹಹಿತಿಯನಚೆ ಒಮ್ಮಮ ಓದಿಕೆಕಳಿಳ. ನಂತ್ರ, payment ಮಹಡಿ.

etestzoneನ ((on home page/ see eTestZone Products box) ಮ್ನಖುಟದಲ್ಲಿರನ Click here to
Buy Now!! ಲ್ಲೊಂಕ್ನನೆ ಒರ್ತತ.

http://www.etestzone.com/offer ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೂ ಮಹಡಿ ಹಹಗನ ಕೆೀಳಿರನ ವಿರಗಳನನೆ ಭ್ರ್ತಿ ಮಹಡಿ.
1. 2017 May ರ್ತೊಂಗಳಿನ NEET / JEE(Main) / CET ಬರೆಯನ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳ

http://www.etestzone.com/offer ಆಯ್ಕೂ (10% discount) ಆರಿಷಬೆೀಕ್ನ. ನಮ್ಮ ನೆ ೊಂದಣಿ ಜ ನ್-ರೆಗೆ
ಮಹತ್ಿ ಲಭ್ಾವಿರನತೆತ.
2. 2018 or 2019ರಲ್ಲಿ CET/ NEET / IIT JEE(Main) ಬರೆಯನ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳ

http://www.etestzone.com/Buy ಆಯ್ಕೂ ಆರಿಷಬೆೀಕ್ನ. From fill ಮಹಡಿ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿರನ ನೀಲ್ಲ ಬಣಣದ
ಹಕ್ಾದ ಮೊದಲ್ಲರನ ಬಹಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಟಕ್ಸ ಮಹಕ್ಸಿ ಹಹಕಿ, BUY button ಒರ್ತತ ಮ್ನೊಂದನರೆಯರಿ.
Combo pack ುಟರ್ದoದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೂ ಮಹಡಿಕೆ ೊಂಡನ, ನಮ್ಮ ವಿರಗಳನನೆ ದ್ಹಖಲ್ಲಸಿದ್ಹಗ ಒೊಂದನ ಬಹರಿ ಖಹರ್ತಿ
ಮಹಡನ ುಟಕೊ ಹೆ ೀಗಿ ನೆ ೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೂ ಬದಲಹಯಷನರ್ದದದರೆ browserನ Back ಬಟನ್ ಒರ್ತತ ಹೊಂರ್ದನ
ುಟಕೊ ಹೆ ೀಗಿ ುನರಹಯ್ಕೂ ಮಹಡಿಕೆ ಳಿಳ. ಎಲಿ ಷರಿ ಎನಸಿದರೆ, Make Payment ಬಟನ್ ಒರ್ತತ ಮ್ನೊಂರ್ದನ ುಟಕೊ
ಹೆ ೀಗಿ.
ವಿ.ಷ .: PCMB combo for CET, NEET ಮ್ತ್ನತ JEE(Main) ಒಟನಿ ಕೆ ಳ ಳ ಆಯ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಡಿಮೆ
ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 50000ಕ್ ೂ ಹೆರ್ನು ಿವೆನೆತ್ತರಗಳನನೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳ ಳ ಅಕಹವ ಕೆ ಡನತೆತ. ಶಿ ೂರ್ತಿ ಓದನ
ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಿರ್ತ ರ್ದನದ ಖರ್ನಿ ಕೆೀಲ ರ .9/- ಕ್ ೂ ಕ್ಡಿಮೆ ಇರನತೆತ.
ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೂ ಮಹಡಿ ಹಹಗನ ಕೆೀಳಿರನ ವಿರಗಳನನೆ ಭ್ರ್ತಿ ಮಹಡಿ.

CLICK check box
CLICK on SUBMIT
ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿರನ ನೀಲ್ಲ ಬಣಣದ ಹಕ್ಾದ ಮೊದಲ್ಲರನ ಬಹಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಟಕ್ಸ ಮಹಕ್ಸಿ ಹಹಕಿ, SUBMIT button ಒರ್ತತ
ಮ್ನೊಂದನರೆಯರಿ. ಮ್ನೊಂರ್ದನ ಪೆೀಮೆೊಂಟ (ಸಣ ಕ್ಟನಿ) ುಟಕೊ ಹೆ ೀಗಿ.

ಈ ುಟ Payment ಮಹಡನ ಒೊಂದನ ಮ್ನಖಾ ುಟ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೂ ಮಹಡನಹಗ ನಮ್ಮ, ಅಥ ತ್ೊಂದ್ೆ-ತಹಯ, ಅಥ ಅಣಣ-ಅಕ್ೂ,
ಗೆಳೆಯರನ, ಯಹರನ ತ್ಮ್ಮ ಬಹಾೊಂಕ್ಸ ಅಥ ಡೆಬಿಟ್ / ಕೆಿಡಿಟ್ ಕಹರ್ಡಿ ಬಳಷಲನ ಅಪಣೆ ಕೆ ಡನತಹತರೆ ಅರೆ ಡನೆ ಕ್ನಳಿತ್ನ
ವಿರಗಳನನೆ ದ್ಹಖಲ್ಲಸಿ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ Payment ಮಹಡನ ಅಕಹವ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿದ್ೆದೀೆ. ನಮ್ಮ cardನ password ಅಥಹ Bankನ log in
ಮಹಡಲನ ಬೆೀಕಹಗನ customer id ಮ್ತ್ನತ password ಸರ್ತತರದಲ್ಲಿ ಇಟನಿಕೆ ಳಿಳ. ಅದರೊಂತೆ ವಿರಗಳನನೆ ತ್ನೊಂಬಿರಿ. Make
Payment ಗನೊಂಡಿ ಒರ್ತತರಿ. ಮ್ನೊಂರ್ದನ ುಟದಲ್ಲಿ Credit/Debit cardನ, ಅಥ Bankನ ುಟದಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿರನ PIN, ಅಥಹ
Bank Customer Relation number (ನಮ್ಮ ಕಹಡಿಿನ ಮೆೀಲೆ CRN number ಇರನತೆತ.) password (Bank ಮೊದಲೆ

ಕೆ ಟ್ಟಿರನತೆತ, ಅಥ bankಗೆ ದ್ಹಖಲ್ಲಸಿರನ phoneಗೆ SMS ಮ್ ಲಕ್ OTP password ಕ್ಳಿಸಿದ್ಹಗ ಅದನನೆ ುಟದಲ್ಲಿ
ಕೆೀಳಿರನ ಸಹಥನದಲ್ಲಿ ತ್ನೊಂಬಿ Payment ಗೆ Submit ಅಥ OK ಒರ್ತತ.

Press Make Payment
after entering details

– OR –

Select your Bank,
Press Make Payment

On netbanking page, enter
CRN, password, as reqd

NOTE: Payment Amount will be as per package chosen, with any applicable offer at that
time. Amount in above pictures is just an example of how it looks.

- OR -

To pay by Debit card,
select your card type

- OR -

- OR -

- OR -

ನಮ್ಮ Payment ಕ್ಿಮ್ ಷರಿಯಹಗಿ ೂಣಿಹದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ accountನೊಂದ ನೀು ಆಯ್ಕೂ ಮಹಡಿದ Optionಗೆ ರ್ತಳಿಸಿರನ
ಸಣ ಮಹತ್ಿ ನಮ್ಮ account ಗೆ ಬೊಂದನ ಸೆೀರನತೆತ.
ನಿೇವಿನಚೆ ನಿಮಮ ಲಕ್ಷಯದತ್ತ ಸ್ಹಗಲಚ ಶಾ ಪ್ೂತಿಾ eTestzone ಬ್ಳಸಿ. Discussion forumನ ಉಪ್ಯೊೇಗ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮಮ ಷಂವಯಗಳನಚೆ ನಿಹರಿಸಿಕೆಕಳಿಳ. ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ನಿಮಮ ನೆಕಂದಣಿ ಕೆೇಲ ನಿಮಮ ೆೈಯಕ್ತತಕ್ ಉಪ್ಯೊೇಗಕೊ ಮಹತ್ರ. ನಿಮಮ
Performance tracker report ನಿಮಮ ವಿದ್ಹಾಭಹಾಷದ time-tableನಲ್ಲಿ ಬ್ದಲಹಣೆ ಮಹಡಿಕೆಕಳಳಲಚ ಅನಚಕ್ಕಲಕಹರಿ.
ನಿಮಮ ನೆಕಂದಣಿಯನಚೆ ಬೆೇರೆಯರಚ ಬ್ಳಸಿದ್ಹಗ ನಿಮಮ report ನಿಮಮ ಸಿದಧತೆ, ವಿಶಯ ಪ್ರಿಣಿತಿಯನಚೆ ಷರಿಯಹಗಿ
ತೆಕೇರಿಷಲಹಗದಚ. ಹಹಗಚ ಅನಚಮತಿಯಿಲಿದ್ೆ ಬೆೇರೆಯರ ನೆಕಂದಣಿ ಬ್ಳಕೆಯಿಂದ, ನೆಕಂದಣಿಗೆ ತೆಕಂದರೆ ಬ್ರಬ್ಸಚದಚ.
ನಮ್ಮ ಮಿತ್ಿರಿಗೆ eTestZone full demo ನೆ ೀಡಲನ ಅಕಹವ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿದ್ೆದೆ. ಅರಿಗೆ ಅದನನೆ ನೆ ೀಡಿ, ನೆ ೊಂದಣಿ ಮಹಡಲನ
ಪೆಿೀರಣೆ ನೀಡಿ.

ನಿಮಮ ತ್ಂದ್ೆ-ತಹಯಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಆರ್ಥಾಕ್ ಹೆಕರೆಯಹಗಬಹರದ್ೆಂದಚ ದಿನಕೊ ಕೆೇಲ ಒಂದಚ
ಕ್ಪ್ ಚ್ಹಹ ಖಚ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಓದಚ ಾಸ್ೆೆ – eTestZone.com.
ನಿರಂತ್ರಹಗಿ 2 ಶಾ ಪ್ೂತಿಾ ಅಭಹಾಷ ಮಹಡಿ. ಚ್ರ್ೆಾ ಮಹಡಿ, ವಿಶಯ ಅರಿತ್ಚಕೆಕಳಿಳ. ಆಗ
ನಿಮಗೆ ಯವಷಚು ಸಿಗಚುದಚ ಸ್ಹಧ್ಾ. ಧ್ನಾಹದಗಳು.

