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1. �BC	 ���к���   • મા�ય @િનુ . / પોલીટ'કનીકનો ડ�Aલોમા ઇન મીક'નીકલ  90�� 

ઓટોમોબાઇલ   90�� Cોડકશન  90��  મેકાટોનીDસ એ�-નીયરFગનો  

કોષ!  

• વેલીડ એચ.પી.વી. / એચ.ટ�.વી. લાયસ�સ (િનમIકં થયેથી બે વષ!મા ંમેળવી ુ

લેવા= ંરહ'શેુ .) 

 

2. 9D�� 	����� 
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    ૧.   મા�ય @િનુ .ની ડ�Lી ઇન મીક'નીકલ  90��  ઓટોમોબાઇલ   90�� 
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૧.  પસદંગી પામનાર ઉમેદવારની િનગમના કોઇ પણ િવભાગ / એકમ ખાતે િનમIકં ૂ

કરવામા ંઆવશ ેઅને તેઓ : તે િનમIકંના િવભાગની પસદંગીૂ યાદ�ના ગણાશ ેતેમજ 

તેઓએ િનમIકંના િવભાગ ખાતે ઓછામા ંઓછ� પૂ  (પાચં)  વષ! ફરજ બ>વવાની રહ'શ ે

અન ે \યા ં 7ધી અ�ય િવભાગ ખાત ે બદલીને પા� થશ ે નહ�ુ . તેમ છતા ં વહ�વટ� 

કારણોસર બદલી કરવાનો િનગમને અબાિધત અિધકાર રહ'શ.ે  ઉમેદવાર િનમIકં સમયે ૂ

આ િસવાય પોતાના વતનના અથવા અ� ય -]લાના િવભાગમા ં િનમIકં મળેવવા ૂ

હ^દાવો કર� શકશે નહ�. 
 

ર. પસદંગી પામનાર ઉમદેવારોને આ કSામા ં પાચં વષ! માટ' માિસક _.૭૮૦૦ /- ફ�કસ 

પગારથી કરાર આધાર�ત િનમIકં અપાશેુ  .તે િસવાય અ�ય કોઇ ભcથા ક' લાભો મળવા 

પા� રહ'શ ે નહ� .\યારબાદ પાચં વષ!ની સેવાઓ સતંોષકારક ર�તે dર� થયથેી ુ

_.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (Lેડ પ-ે૨૪૦૦) ના પગાર ધોરણમા ંિનયિમત િનમIકં મળેવવાુ પા� 

થશ.ે 
 

૩. આ સીધી ભરતીની >હ'રાત અ� વયે િનગમના પડતર આિeત ઉમેદવારો પણ અર- 

કર� શકશ ેઅન ેતેઓ સીધી ભરતીના ઉમેદવાર ગણાશે. 
 

૪. તમામ ઉમદેવારોના <ક�સામા ં મહ\ તમ વયમયા!દા (fમર) અન ે નોન g�મીલીયર 

સટhફ�ક'ટ અર- કરવાની  છે]લી તાર�ખની i�થિતએ એટલે ક' તા.ર૦/પ/ર૦૧૬ ની 

i�થતીએ �યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

પ.  અનામત જ*યાઓ ફDત jળ �જરાતના : તેૂ ુ  અનામત ક'ટ'ગર�ના ઉમેદવારો માટ' જ 

અનામત છે. 

૬.  અ=.ુ >િત, અ= ુ .જન>િત તથા સા.શ.ૈપ .વગ!ના ઉમદેવારોન ે મહkમ વયમયા!દામા ં

 પાચં વષ!ની lટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

૭.   મહkમ વયમયા!દામા ં mબનઅનામત વગ!ના મ<હલા ઉમદેવારોન ે પાચં વષ! , જયાર' 

અનામત વગ!ના મ<હલા ઉમદેવારોન ે૧૦ વષ! (પ વષ! મ<હલા + પ વષ! અનામત)  

lટછાટ આપવામા ંઆવશે. 
 



૮. મ<હલા માટ'ની અનામત જ* યાઓ jજબ મ<હલા ઉમેદવારો ઉપલn ધુ  નહ� થાય તો આ 

જ* યાઓ ઉપર : તે ક'ટ'ગર�ના doષ ઉમેદવારોને િનમIકં આપી શકાશેુ ુુ . 
 

૯. મા- સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછ� નહ� તટેલી ફરજ બ>વેલ હોય અને નોકર�માથંી 

િનયિમત ર�તે િનqk થયા હોય તવેા મા- સૈિનકોને તમેણે બ>વલે ખર'ખર ફરજનો ૃ

સમયગાળો તેમની fમરમાથંી બાદ કરતા મળતી fમર ભરતી િનયમોમા ંઠરાવલે ઉપલી 

વય મયા!દાથી �ણ વષ! કરતા વt હોવી જોઇએ નહ�ુ  .પરંX કોઇ પણ સજંોગોમા ંુ ૪૫ 

વષ! કરતા વધવી જોઈએ નહ�. 
 

૧૦.  મા- સૈિનકની અનામત જ* યાઓ ઉપર dરતા ઉમદેવારો મળશે નહF તો તેટલી ુ

જ* યાઓ જનરલ ક'ટ'ગર�ના ઉમદેવારોન ેિનમIકં આપી શકાશેુ . 
 

૧૧.   અનામત વગ!ના ઉમેદવારો જો mબનઅનામત તર�ક' અર- કરશ ેતો આવા ઉમેદવારોને 

  અનામતનીિત Wગેના કોઇ લાભ મળશ ેન<હ. 

૧ર.  >હ'રાતમા ંદશા!વેલ અનામતની જ*યાઓમા ંરો�ટર નીિત અને િનયત ટકાવાર� અ=સાર ુ  

ફરફાર'  /7ધારો કરવાનો હ^ િનગમને અબાિધત રહ'શેુ . 
 

૧૩. ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર-પ�ક ભરતી વખત ે દશા!વેલ ક'ટ'ગર� (>િત)મા ંપાછળથી  

 ક'ટ'ગર� (>િત) બદલવા  /ફરફાર કરવા કોઇ રvઆત  કરશ ેતો તે Lાw  રાખ' ુ વામા ં

 આવશ ેન<હ. 

૧૪. ઉમેદવાર' પોતાની લાયકાતના Cમાણપ�ો jજબના પોતાના નામ અને અટકમા ંફરફાર ુ '

કર'લ હોય તો ત ે7ધારવા Wગેના સરકાર� ગેઝેટની નકલ મગંાવવામા ંઆવે \ યાુ ર' રv ુ

કરવાની રહ'શે. જયાર' મ<હલા ઉમેદવારોએ અર- પ�કમા ંિપતાના નામને બદલે પિત= ું

નામ દશા!વેલ હશ ેતો તે Wગેની એફ�ડ'વીટ અથવા મેર'જ સટhફ�ક'ટ મગંાવવામા ંઆવે 

\ યાર' રv કરવા= ંરહ'શે અ� યુ ુ થા આવા અર- પ�કો અમા� ય ઠ'રવવામા ંઆવશે. 

૧પ. સરકારeીની Cવત!માન જોગવાઇ jજબ અનામત કSાના ઉમદેવારો ુ   mબન અનામત 

વગ!ના ઉમદેવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથા!ત વય મયા!દા ,અ=ભવની લાયકાતુ  ,

mબન અનામત વગ!ના ઉમેદવારો માટ' અપનાવેલ હોય તવેા ધારાધોરણો) મા ંlટછાટ 

 લીધા િસવાય  પોતાની �ણવ\ તાુ ના આધાર' પસદંગી પામે તો mબનઅનામત જ* યાની 

સામે ગણ�ીમા ંલેવાના રહ'શ.ે 



૧૬. સામા-ક અન ેશૈSmણક ર�તે પછાત વગ!ના ઉમદેવારોએ ઉ� નત વગ!મા ંસમાવશે ન થતો 

હોવા Wગે= ંસામા-ક � યાુ ય અન ેઅિધકાર�તા િવભાગના તા.૬/ર/૧૯૯૬ના ઠરાવથી 

િનયત કર'લ પ<રિશx ટ-ક jજબ= ંુ ુ સSમ અિધકાર� � વારા આપવામા ં આવેલ નોન 

g�મીલીયર સટhફ�ક'ટ અર- કરવાની છે]લી તાર�ખે મા� ય હોય તેq ંરv કરવા= ંરહ'શેુ ુુ . 

નોન <gમીલીયર સટhફ�ક'ટનો નબંર અને તાર�ખ ઓનલાઇન અર-પ�કમા ંદશા!વવાનો 

રહ'શે .અ�યથા આવા ઉમદેવારોન ે સામા-ક અન ે શૈSmણક પછાત વગ!નો લાભ 

મળવાપા� રહ'શ ેન<હy. 
 

૧૭. ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર-પ�ક જ ભરવા= ંરહ'શેુ  અન ેતેની એક િC�ટ આઉટ મેળવીન ે

પોતાની પાસ ેસાચવીને રાખવી. જયાર' િનગમ � વારા અર-પ�ક રv કરવા જણાવવામા ંુ

આવે \ યાર' અzક લાવવા= ંરહ'શેુ ુ .  

૧૮. કોઇ પણ અર-પ�કો ટપાલ ક' _બ_મા ં િનગમની કચેર� અથવા NIC સ�ંથાને 

મોકલવાના રહ'શે ન<હ. આવા મોકલી આપેલ અર-પ�કો દફતર' કરવામા ંઆવશે તેમજ 

તેની કોઇ પણ >ણ ઉમદેવારને કરવામા ંઆવશે ન<હ. 
 

૧૯. ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર-પ�કમા ં કોઇ૫ણ િવગત અસલ Cમાણપ�ો કરતા ખોટ� 

એટલે ક', બોગસ/vદ�ુ /અલગ બતાવેલ હશે તો તે= ંઉમેદવાર�પ�ક કોઇ પણ તબ^ે ુ

રદ કરવામા ંઆવશે તથા તેન ેલાયક� ધોરણ મેળવેલ હશે ક' ઉમેદવાર પસદંગી પામેલ 

હશ ેતો પણ તનેી ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

ર૦. ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર-પ�કમા ં કોઇ૫ણ િવગત અસલ Cમાણપ�ો કરતા ખોટ� 

એટલે ક', બોગસ/ vદ�ુ / અલગ ભર'લ હશે અને તે િવગતો શરતzકથી ભર'લ હોવા= ંુ ુ

જણાવી તે 7ધારવા બાબતે પાછળથી કોઇ લેખીત ક' મૌmખક રvઆત કરવામા ંઆવશેુ ુ  

તો તે Lાહય રાખવામા ં આવશ ે નહ� અને આવી રvઆતો બાબત ે કોઇુ  જ કાય!વાહ� 

કરવામા ંઆવશ ેનહ�. તમેજ આપો આપ દફતર' કરવામા ંઆવશે. 
 

ર૧. જો ઉમેદવાર' આ કSામા ંએકથી વt અર-પ�ક ભર'લ હશે તો તેવા ઉમદેવાર= ંુ ુ છે] લે 

ભર'લ અર-પ�ક જ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે અને બાક�ના અર-પ�કો આપોઆપ 

રદ થયેલા ગણાશે ,: Wગે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર ઉપi�થત કર� શકશે ન<હ. 
 



૨ર.  ઉમેદવાર િનગમના િનિતિનયમ jજબ રા�ય સરકારeીના સાુ .વ.િવ.ના ઠરાવ નબંર     

સી.આર.આર.૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ થી ન^� કર'લ 

અ�યાસgમ jજબ કો�A@ટર Wગે= બેઝીક નોલેુ ુ ુ જ ધરાવતા હોવા Wગે= તાલીમી ુ

સ�ંથા= Cમાણપ�ુ  / માક!શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશ ેઅથવા સરકાર મા�ય @નીવસ�ટ� ુ

અથવા સ�ંથામા ંકો�A@ટર Qાન Wગેના કોઈપણ ડ�Aલોમાુ /ડ�Lી ક' સટhફ�ક'ટ કોષ! કર'લ 

હોય તવેા Cમાણપ�ો અથવા ડ�Lી ક' ડ�Aલોમા અ�યાસgમમા ં કો�A@ટુર એક િવષય 

તર�ક' હોય તવેા Cમાણપ�ો અથવા ધોરણ-૧૦ અન ેધોરણ-૧૨ ની પર�Sા કો�A@ટરના ુ

િવષય સાથે પાસ કર'લ હોય તેવા Cમાણપ�ો ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે ઉમેદવાર' આવા 

Cમાણપ�ો/ માક!શીટ પસદંગી dવ� અસલ Cમાણપ�ોની ચકાસણી સમયે રv કરવાના ૂ ુ

રહ'શે અ�યથા તેમની પસદંગી રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

ર૩. શૈSmણક લાયકાત, વધારાની શૈSmણક લાયકાત વગેર' પાસ કયા!ના Cમાણ પ�ો / 

માક!શીટો અર- પ�ક ભયા! તાર�ખની i�થિતએ � યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

ર૪. ઉમેદવારની શૈSmણક લાયકાતના છે] લા વષ!= ું/ છે] લા સેમે� ટર= ું૫<રણામ આઇ. ટ�. 

આઇ. / પોલીટ'કનીક / @નીવસ�ટ� ુ  � વારા તેમની મા� ય વેબસાઇટ ઉપર Cિસ� ધ કર'લ 

હોય અને તનેે આધાર' અર- પ�કમા ંિવગતો ભર'લ હશે તો આવા ઉમેદવાર' વબેસાઇટ 

ઉપરના પોતાના પ<રણામની િC�ટ આઉટ મેળવીને Cમાmણત કરાવીને પોતાની પાસ ે

રાખવી. જયાર' િનગમ � વારા અર-પ�ક રv કરવા જણાવવામા ં આવે \ યાુ ર' અzક ુ

લાવવા= ંરહ'શેુ .  

૨પ. ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર-પ�કમા ંશૈSmણક લાયકાતોમા ંમળેવલે ટકાવાર� બે દશાશં 

7ધીુ - (દા.ત. પ૦.રપ%) દશા!વવાની રહ'શ.ે માક!શીટમા ંપસ!� ટાઇલ ક' Lેડ દશા!વેલ હોય 

તો તેન ેટકાવાર�મા ં_પાતંર�ત કર�ન ેદશા!વવાના રહ'શે.  

ર૬. ઓનલાઇન અર-પ�કમા ંશSૈmણક લાયકાતોના પસ!� ટાઇલ ક' Lેડ દશા!વેલ હશ ેતો તેવા 

અર-પ�કો અમા� ય ઠ'રવવામા ંઆવશે.  

ર૭. : શૈSmણક લાયકાતોની માક!શીટમા ં Cકેટ�કલ સ<હતના િવષયોનો સમાવશે કરવામા ં

આવેલ હોય તો તેના માક! સ<હતની ટકાવાર� � યાને લેવામા ંઆવશ.ે 

૨૮. ઉમેદવાર' >હ'રાતમા ં દશા!વલે શૈSmણક લાયકાતો િસવાયની અ� ય કોઇ પણ સમકS 

લાયકાતોને આધાર' અર-પ�ક ભર'લ હશ ેતો તે મા� ય ગણવામા ંઆવશે નહF. 



ર૯.  આ કSા માટ' લેવામા ંઆવનાર લેmખત પર�Sાઓમા ંઉમેદવારની શૈSmણક લાયકાત / 

વધારાની લાયકાતના વઇેટ'જ jજબના �લુ ુ -૭૦ �ણમાથંી મેળવેલુ  �ણના ુ મેર�ટસ 

Cમાણે બોલાવવાપા� હોય તેટલા જ ઉમેદવારોન ેબોલાવવામા ંઆવશ.ે 

૩૦. આ કSા માટ' ૧૦૦ �ણની ુ O.M.R. પ� ધિતથી હ'XલSી ુ લેmખત પર�Sા તેમજ પ૦ 

�ણની કો� A @ુ ટુર કાય!Sમતાની પર�Sા લેવામા ંઆવશે. લેખીત પર�Sા અને કો� A @ટુર 

કાય!Sમતાની પર�Sા એમ બનંમેા ં મળેવલે �લ ુ �ણના ુ ૩૦% Cમાણે વઇેટ'જ �ણ ુ

ગણવામા ંઆવશે.  

૩૧.  સીધી ભરતીની ભરવાપા� જ* યાઓ ઉપરાતં િનયમા=સાર બનાવવામા ં આવનારુ     

CિતSાયાદ� (વેઇટFગ લી� ટ) Cિસ�ધ થયા તાર�ખથી એક વષ! અથવા આ કSાની 

ભરતી Cg�યા માટ' હવે પછ�ની પહ'લી >હ'રાત Cિસ� ધ થાય તે તાર�ખના આગળના 

<દવસના કચેર� સમય 7ધીુ , એ બેમાથંી : વહ'� હોય ુ \ યા ં7ધી જ અમલમા ંરહ'શેુ . આ 

સમય મયા!દા dર� થતા ંCિતSાયાદ� આપો આપ રદ થયેલ ગણાશેુ . 
 

9�� _'��5` :  

૩૨. અર-પ�કમા ં જણા# યા jજબનીુ  િવગતોના અસલ Cમાણપ�ોની ચકાસણી દર� યાન 

અસલ Cમાણપ�ો :વા ક', વય, શૈSmણક લાયકાતો, >િત ક' અ� ય વગેર' બનાવટ� / 

ખોટા /  બોગસ જણાશ ેતો અર-પ�ક રદ કરવામા ંઆવશે અને આવા ઉમદેવાર સામ ે

ધોરણસરની કાય!વાહ� કરવામા ંઆવશે. 

૩૩.  ઉમેદવારન ેકોઇપણ સSમ કોટ! � વારા ��હ'ગાર ઠરાવેલ હોય અથવા તેમની સામે કોઇ ુ

પણ પોલીસ ઓથોર�ટ� અથવા ફોજદાર� કોટ!  સમS ક'સ  / ફર�યાદ  પડતર હશે તો 

તેવા ઉમેદવારોના અર-પ�ક િવચારણામા ં લેવામા ંઆવશ ેનહF. જો આવા ઉમેદવાર 

� વારા આવી મા<હતી lપાવીને પસદંગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવાર� આપોઆપ 

રદ ગણાશ.ે 

૩૪.  ઉમેદવાર જો �.ુરા.મા.વા.# ય.િનગમ, સરકાર� ક' અધ! સરકાર� સ�ં થા, અ� ય બોડ! ક' 

કોપPર'શનમા ંનોકર� કરતા હોય તો તેની � પx ટ િવગતો અર-પ�કમા ંદશા!વવાની રહ'શે .

અ� યથા પાછળથી આવી મા<હતી મા�મ પડશે તો ઉમેદવાર પસદં થયેલ હશ ેતો પણ ુ

તેઓની પસદંગી રદ કરવામા ંઆવશ.ે 



૩પ.  અર- કરનાર ઉમદેવાર જો �.ુરા.મા.વા.# ય.િનગમ, સરકાર� ક' અધ! સરકાર� સ�ં થા, 

અ� ય બોડ! ક' કોપPર'શનમાથંી બરતરફ ક' _ખસદ થયેલ હોય તો તેની િવગત ઓનલાઇન 

અર-પ�કમા ં દશા!વવાની રહ'શે. જો ઉમેદવાર' આવી િવગતો lપાવેલ હશ ે અને 

પાછળથી સાચી િવગત >ણવા મળશે તો તેઓ પસદંગી પામલે હશ ેતો પણ તેમની 

પસદંગી રદ કરવા 7ધીની ુ કાય!વાહ� કરવામા ંઆવશ.ે  

૩૬.  ઓનલાઇન અર-પ�કમા ં જો કોઇ ઉમેદવાર � વારા સાચી િવગતો lપાવીને ખોટ� 

મા  <હતી ભરવામા ં આવશ ે તો તેવા ઉમદેવાર સામે પોલીસ ફર�યાદ કરવા 7ધીની ુ

કાય!વાહ� કરવામા ંઆવશે. 

૩૭.  િનગમ �વારા યો:લ આ ભરતી C<gયામા ંઆખર� પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમIકં ુ

સkાિધકાર� ઠરાવે ત ેશરતોને આિધન િનમIકં મેળવવાપા� થશેુ . 

૩૮.  આ >હ'રાત કોઇપણ કારણસર રદ કરવાની ક' તેમા ંફરફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી '

થશ ેતો તમે કરવાનો િનગમને સdંણ! હ^ુ   / અિધકાર રહ'શે અને િનગમ આ માટ' કારણ 

આપવા બધંાયલે નથી. 

 

    �  �  �  �  �  �  �  �  � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અર- કરવાની ર�ત : 
 

આ >હ'રાતના સદંભ!મા ં િનગમ �વારા ઓનલાઇન અર- જ �વીકારવામા ંઆવશ.ે તમો તા. 

ર૧/૪/ર૦૧૬ થી તા.ર૦/પ/ર૦૧૬ 7ધી ુ (રાિ�ના ૧૧:૫૯ કલાક 7ધીુ ) 

http://ojas.gujarat.gov.in પર અર-પ�ક ભર� શકશો. તમોએ (૧) સૌ Cથમ  

http://ojas.gujarat.gov.in પર જq હવે ુ (ર) "Apply Online Click"  કરq.ુ (૩) તમો 

: કSા માટ'ની અર- કરવા માગંતા હશો તે કSા પર click કરવાથી તે જ*યાની િવગતો / 

અ�ય મા<હતી મળશ.ે (૪) તેની નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application Form 

�લશ ે:મા ંસૌ Cથમ ુ Personal Details તમોએ  ભરવી. (98a ��� b.�$ � (*) ��ш��� 7� 

��� ��
�7 #�M��� F����� ��шA A.) (પ) Personal Details ભરાયા બાદ Minimum 

Educational Details ભરવા માટ' Educational Qualification પર Click કરq ં.ુ (૬) 

વધારાની લાયકાત દશા!વવા માટ' Additional Educational Qualification ઉપર Click 

કર�ન ેતેની િવગતો ભરવી. જો તમો લ�તમ ુ / અLતા માટ'ની વt ુલાયકાતો ધરાવતા હોય તો 

તમને ફાયદાકારક હોય તેવી દર'કમા ંકોઇ પણ એક જ લાયકાત અર-પ�કમા ંદશા!વવી. :મા ં

પા�ળથી કોઇ ફરફારને અવકાશ રહ'શે નહ�' . (૭) જો તમો કો�A@ટરની >ણકાર� ધરાવતા હોય ુ

તો yes select કરq.ુ (૮) ફોજદાર� કોટ� �નેગાર ઠરાવેલ હોય તો તનેી િવગતોુ  દશા!વવાની 

રહ'શે. (૯) તેની નીચે Self  declaration પર Click કરો \યાર બાદ (૧0) ઉપરની શરતો 

�વીકારવા માટ' "Yes" પર Click કરq ં.ુ હવ ે અર- dણ! ર�ત ે ભરાઇ ગયેલ છેુ . (૧૧) હવ ે

Save પર Click કરવાથી તમાર� અર-નો Online �વીકાર થશે. (૧૨) અર- કયા! બાદ 

તમારો Application Number Generate  થશ.ે : તમાર' સાચવીન ેરાખવાનો રહ'શે. (૧૩)  

હવ ેUpload Photograph પર Click કરો. અહ� તમારો Application Number type કરો 

અન ે તમાર� Birth date type કરો \યાર બાદ OK પર Click કરો. અ<હy Photo અને 

Signature Upload કરવાના છે. (Photo= ંમાપ ુ ૫ સે.મી. fચાઇ અન ે૩.૬ સ.ેમી. ૫હોળાઇ 

અન ેSignature= ંમાપ રુ .પ સ.ેમી. fચાઇ અન ે૭.પ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અન ે



Signature Upload કરવા સૌ Cથમ તમારો Photo (10 KB સાઇઝથી વધાર' ન<હ ત ેર�તે) 

અન ેSignature (10 KB સાઇઝથી વધાર' ન<હ ત ે ર�તે) jpg format મા ંcomputer મા ં

હોવા જોઇએ.) "Browse" button પર click કરો હવે Choose file ના �g�નમાથંી : 

ફાઇલમા ં jpg format મા ં તમારો photo store થયલે છે તે ફાઇલન ે select કરો અને 

"open" button ને click કરો. હવ ેતમારો photo દ'ખાશે. હવ ેઆ જ ર�તે signature પણ 

upload કરવાની રહ'શે. (૧૪) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં "Confirm Application" પર 

click કરો અને Application number તથા birth date ટાઇપ કયા! બાદ ok પર <કલક 

કરવાથી ર બટન (૧) Show application preview અન ે (૨) Confirm application 

દ'ખાશે. ઉમદેવાર' show application preview પર click કર� પોતાની અર- જોઇ લેવી. 

અર-મા ં7ધારો કરવાનો જણાય તો ુ edit કર� લેq.ુ જો અર- 7ધારવાની જoર ન જણાય તો ુ ુ

confirm application પર click કરો તથેી તમાર� અર-નો િનગમમા ંonline �વીકાર થઇ 

જશ.ે (9�M CONFIRM к��� #�M��� RA.) અ<હy "confirmation number" 

generate થશ ે: હવે પછ�ની બધી જ કાય!વાહ� માટ' જoર� હોઇ તમાર' સાચવવાનો રહ'શેુ . 

(16) � A print application 5� click к�f��. �	 к��� 9�M�� g���� &%�. к��� A

N�. �	��7 "confirmation number" type к�$� ��	 ���$х ���х��0� A print 

N�� 	;ш A print N�� 5� click к�$ 9�M�� �G�� к�h$ %�'�� ��х��. 
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