Instructions
સ ૂચના
1. Latest version of Mozilla Fire fox or Google Chrome to be used for filling the form.
પોભમ બયલા ભાટે ભોઝઝરા પામય પોક્સ કે ગ ૂગર ક્રોભના રેટેસ્ટ લઝમનનો ઉમોગ કયલો.
2. Please keep your photo in JPEG format (size less than 200kb), scanned copy of signature,
service letter or department identity card scanned copy for uploading & Aadhaar card ready
at the time of filling of form. Aadhaar card number is must.
પોભમ બયતી લખતે અરોડ કયલા ભાટે કૃા કયીને તભાયો પોટો JPEG પોભેટ (200kbથી ઓછી સાઇઝ)ભાાં યાખો,
સહીની સ્કેન કયે રી નકર, સર્લિસ રેટય કે ર્લબાગીમ ઓખ ત્રની સ્કેન કયે રી નકર અને આધાય કાડમ તૈમાય યાખો.
આધાય કાડમ નાંફય પયજજમાત છે .
3. Candidate has to fill correct data as per the records of the department. No changes in the
filled form are allowed after submission. Please check all information before submitting the
form. No hard copy of the application is to be sent. Print out of the form duly
signed on page no 2 by your department head along with Xerox copy of photo ID &
service letter to be submitted at the time of examination. Without the certified
print out of form & necessary documents, candidate will not be allowed to appear
for the exam.
ઉભેદલાયે ર્લબાગના યે કોડમ ભાાં યહેરી ભાહહતી મુજફ સાચી ભાહહતી બયલી જરૂયી છે . પોભમ સફર્ભટ થમા ફાદ તેભાાં કોઇ
ણ પેયપાયની યલાનગી નથી. પોભમ સફર્ભટ કયતાાં હેરાાં કૃા કયીને તભાભ ભાહહતી તાસો. અરજીની હાર્ડ કોપી
મોકળામાાં આળે નહીં. પરીક્ષાના સમયે ફોમડની પેજ નાંબર 2 પર વળભાગીય ળર્ાની સહી સાથેની વિન્ટ આઉટ, ફોટો
ઓલખ પત્ર અને સવળિસ ેટરની ઝેરોક્ષ કોપી જમા કરાળળાની રહેે. ફોમડની િમાણિત વિન્ટ આઉટ અને આળશ્યક
દસ્તાળેજો ળગર ઉમેદળારને પરીક્ષામાાં બેસળા દે ળામાાં આળે નહીં.
4. An applicant has to pay the fees of Rs. 200 for Theory & Practical both (or),Rs.100 for
Theory only (or) Rs.100 for Practical only by online payment mode. Transaction charges of
Rs 10 per transaction to be borne by the candidate.
અયજદાયે પી ેટે ર્થમયી અને પ્રેક્ક્ટકર ફાંને ભાટે કુર રૂ. 200 (અથલા) ભાત્ર ર્થમયી ભાટે રૂ. 100 (અથલા) ભાત્ર
પ્રેક્ક્ટકર ભાટે રૂ. 100 ચુકલલાના યહેળે. અયજદાયે આ ચુકલણી ઓનરાઇન ેભેન્ટ ભાયપતે કયલાની યહેળે. ટ્રાન્ઝેક્ળન
દીઠ રૂ. 10નો ટ્રાન્ઝેક્ળન ચાર્જ ઉભેદલાયે ઉઠાલલાનો યહેળે.
5. The registration fee once paid is neither transferrable nor refundable under any
circumstances.
ચુકલણી કમામ ફાદ યજજસ્ટ્રેળન પી કોઇ ણ સાંજોગોભાાં ટ્રાન્સપય કે હયપન્ડ કયલાભાાં આલળે નહીં.

6. Original Photo ID to be produced at the time of examination for verification. Without original
photo ID (Any one Aadhaar Card / Voter’s ID / Driving License / Passport) candidate will not
be allowed to appear for examination.
યીક્ષાના સભમે ખયાઈ ભાટે મ ૂ પોટો ઓખત્ર યજૂ કયલાનુ ાં યહેળે. મ ૂ પોટો ઓખત્ર (આધાય કાડમ /ભતદાય
ઓખત્ર/ડ્રાઇર્લિંગ રાઇસન્સ/ાસોટમ ૈકી કોઇ ણ એક) લગય ઉભેદલાયને યીક્ષાભાાં ફેસલાની યલાનગી
આલાભાાં આલળે નહીં.
7. Your mobile number will be your user name and password to be remembered by you. All the
alerts will be sent on registered mobile number.
તભાયો ભોફાઇર નાંફય તભારુાં યુઝય નેભ યહેળે અને ાસલડમ તભાયે માદ યાખલાનો યહેળે. તભાભ એરટમ યજજસ્ટડમ
ભોફાઇર નાંફય ય ભોકરલાભાાં આલળે.
8.

After verification of documents, you will get permanent registration number which will be
your examination number.
દસ્તાલેજોની ખયાઈ ફાદ, તભે કામભી યજજસ્ટ્રેળન નાંફય ભેલળો જે તભાયો યીક્ષા નાંફય હળે.

9. All the scanned copies like photo, signature must be clearly visible / readable.
પોટો જેલી તભાભ સ્કેન કયે રી નકરો ય સહી સ્ષ્ટ દે ખામ/લાંચામ તેલી હોલી જરૂયી છે .
10. For any query or problem related to form filling, please call on +91- 8552045082
Monday to Friday 10AM to 6PM.
ુ લાય દયર્ભમાન સલાયે 10 લાગ્માથી
પોભમ બયલાને સફ
ાં ર્ાંધત કોઇ ણ સલાર કે સભસ્મા ભાટે કૃા કયીને સોભથી શક્ર
સાજે
ાં 6 લાગ્માની લચ્ચે +91- 8552045082 ય પોન કયો.

