Password Reset
ુ ણ સ્વયં સંચાલત પ્રક્રિયા)
(સંપર્
ુ ડ ઓટોમેટીક) દાખ કરવામાં
ખાતા દ્વારા વેારીશ્રીનો ાસવર્ડ રીસેટ કરવાની એક આધુનનક ધ્ધનત (સંર્
આવે છે . જે મુજફ

પ્રથમ ચરર્:- વેપારીશ્રી એ વેબસાઈટ પર, પોતાના Log-In માં Security
Profile link દ્વારા Security profile Set કરવાની રહેશે.
જેમા.


સસક્યુક્રરટી પ્રશ્ન



સસક્યુક્રરટી જવાબ



રજીસ્ટર્ણ મોબાઇ નંબર



ઈ-મેઇ આઈ ર્ી

ઉરોક્ત નવગત ખાતા ની રવાનગી વગર એક વખત આવાની રહેશ.ે ત્યારફાદ તેમાં કોઈ ર્
પેરપાર કરવાની જરૂરરયાત ઉસ્થિત િાય તો સંફનધત ઘટક કચેરીના સહાયક વાણર્જજયકવેરા કનમશનરશ્રીની
રવાનગીિી િઈ શકશે.

ઉરોકત નવગતો  ૂરી ાર્ી સીથટમ દ્વારા વેારીશ્રીને ૧૬ આંકર્ાનો Security Code આવામાં

આવશે. વેારીશ્રીએ જેને સામતી  ૂવડક સાચવી રાખવાનો રહેશ.ે

દ્વદ્વતીય ચરર્:-પાસવર્ણ Reset/Unlock કરવાના પગાં:
1. વેારીશ્રી ાસવર્ડ રીસેટ/અનોક કરવા વેફસાઈટ ર

Unlock account/ Forget Password

ુ ાં ક્ીક કરશે.
મેનમ

2. ક્ીક કયાડ ફાદ Log-in id નાખવાનો રહેશ,ે સીથટમ નસકયોરીટી પ્રશ્ન ફતાવશે.તેનો જવાફ
આવાનો રહેશ.ે સીથટમ ૧૬ Digit Code માંિી કોઈ ર્ ત્રર્ Digit  ૂછશે. દા.ત. ૧૬ Digit

Code માંિી ૪,૭ અને ૯ મા થિાન રના અંક  ૂછશે. વેારીશ્રી એ સાચા આવા જોઇશે.

3. ઉક્ત નવગત ની ચકાસર્ી િયે SMS દ્વારા વેારીશ્રીને એક Code મોકવામાં આવશે જે Code

વેારીશ્રી Web-Portal ર Enter કરવાનો રહેશે Verify button ર click કરશે. જેની ચકાસર્ી
િયે SMS અને

e-mail િી One time password રજીથટર્ડ મોફાઇ ર SMS િી e-mail િી

મોકવામાં આવશે.

4. વેારી વેફસાઈટ ર OTP

િી Log-In િશે. વેફ ોટડ  નવા ાસવર્ડ માટે  ૂછશે અને નવો

ાસવર્ડ એન્ટર કયાડ ફાદ વેફસાઈટ ર નવા Password િી Log-In િઈ શકશે.

(નવો ાસવર્ડ Web Site ર મ ૂકે સ ૂચના મુજફ નો Reset કરવાનો રહેશ.ે )

સ ૂચના: વેપારીશ્રીને SMS દ્વારા મોકાયે Code વેપારીશ્રીની Multiple Request ના ક્રકસ્સામાં જે
છે લ્ો Code મોકવામાં આવે હશે તે માન્ય રહેશે.

Security Profile Manual
 Dealer: Security profile and Password Reset/Unlock Account
1) Dealer Login

2) Click on “Security Profile” on left menu to set security profile. Dealer will be able to set
security profile once. Once security profile is set and then if he needs to change any of the details
of security profile he needs to contact AC (Assistant Commissioner) of respective Unit office.

3) Dealer will select “Security Question” from predefined list and provide Answer; it is
mandatory to enter valid email id and mobile no and tick the declaration. Dealer need to
remember these details in order to reset password/Unlock account.

4) On submit, System will show 16 Digit Security Code and same will be sent via Email and
SMS; Dealer is required to keep 16 Digit security code safely to reset password/Unlock account.

5) Dealer will click on “Unlock Account / Forgot Password” link on home page of website to
reset password or unlock account.

6) Dealer will enter TIN in Login Id

7) It will show Security Question. Dealer will enter Security Answer and Digit at position in 16
digit security code and Click on “Confirm”. It will send 4 digit code to dealer via email and
SMS.

8) Dealer will enter 4 digit security code and click on “Verify”.

9) On verify, OTP (One Time Password) will be sent to dealer via email and SMS. Dealer will
login using OTP and system will ask to change OTP.

