
કાચા/પાકા લાયસ�સ મેળવવા માટેની પ��ત

https://parivahan.gov.in/parivahan/  વેબસાઈટ પર �ઓ

ઓનલાઈન સવ�સીસ માં �ાઈવ�ગ લાયસ�સ ર�લેટેડ સ�વ�સમા ં�ઓ

એ��યાય ઓનલાઈનમાં ��ુ લરનસ� લાયસ�સ પર ��લક કર�ંુ

Applicant does not hold Driving/ Learner Licence(નવા કાચા લાયસ�સ માટે)

�થમ આર.ટ�.ઓ. ઓ�ફસ �સલે�ટ કર�ું

આપેલ કે�પના �લ�ટમાથી આઈ.ટ�.આઈ./પોલીટેકનીક સીલેકટ કર�ું

મોબાઈલ નંબર અન ેઓ.ટ�.પી  આપી ઇ-કે.વાય.સી. કર�ું

જ�ર� �વગતો ભર� ફોમ� સબમીટ કર�ું

ફોમ� સબમીટ થતાં અર� �માંક જનરેટ થશે.જે ન�ધી લેવો.

Next પર ��લક કર�ું

ફોટો અને સહ� અપલોડ કરવાં

જ�ર� દ�તાવેજ અપલોડ કરવાં

�શખાઉ લાયસ�સ પર��ા માટે એપો�ટમ�ટ �ૂક કરવી

તમાર� અર�ની અને આપોઇ�ટમે�ટ �લીપની �ી�ટ મેળવી લેવી

અપલોડ કરેલ અસલ દ�તાવેજ અને અર�ની ���ટ લઈ આઈ.ટ�.આઈ. જ�ું

દ�તાવેજ ચકાસણી કરાવવી - જો કોઈ દ�તાવેજ અયો�ય હોય તો તે જ �દવસે �ુન: અપલોડ કરવા

ફોટો અને સહ� કે�ચર કરાવવા

�શખાઉ લાયસ�સ ટે�ટ આપવો

નાપાસ પાસ

�શખાઉ લાયસ�સ પર��ા માટે એપો�ટમ�ટ �ૂક કરવી

કા�ુ ંલાયસ�સ મેળવી લે�ું

કાચા લાયસ�સ મેળ�યા બાદ ૩૦ �દવસ પછ� પાકા લાયસ�સ માટે �ાઈવ�ગ ટે�ટ માટે આપો�ટમ�ટ મેળવવી

મેળવેલ આપો�ટમે�ટના તાર�ખ અને સમય ે�ાઈવ�ગ ટે�ટ આપવો

પાસ નાપાસ

ઓનલાઈન ર�-ટે�ટ ફ� ભરવી

ઓનલાઈન ફ� પેમે�ટ કર�ું

ફોમ� સબ�મટ કર�ંુ- પાકંુ લાયસ�સ થોડા �દવસમાં  �પીડ પો�ટ �ારા આપના સરનામે પહોચશે 7 �દવસ પછ� ઓનલાઈન ર�-ટે�ટ ફ� ભરવી

�ાઈવ�ગ ટે�ટ માટે એપો�ટમ�ટ �ૂક કરવી

Applicant holds Driving Licence, Enter DL Number(લાયસ�સ માં નવા �લાસના ઉમેરા માટે)

�ાઈવ�ગ લાયસ�સ અન ેજ�મ તાર�ખની �વગતો ભર� સબમીટ કર�ું

�વગતો ચકાસી ક�ફમ� પર ��લક કર�ું

મોબાઈલ નંબર અને ઓ.ટ�.પીઆઇઆઇ આપી ઇ-કે.વાય.સી. કર�ું

જે �લાસ ઓફ વે�હકલ ઉમેરવો હોય તે �સલે�ટ કર�ું

ફોમ� સબમીટ કર�ું

ફોમ� સબમીટ થતા ંઅર� �માંક જનરેટ થશે.જે ન�ધી લેવો.

Next પર ��લક કર�ું

ફોટો અને સહ� અપલોડ કરવાં

જ�ર� દ�તાવેજ અપલોડ કરવાં

ઓનલાઈન ફ� પેમે�ટ કર�ું

તમાર� અર�ની  �ી�ટ મેળવી લેવી

અપલોડ કરેલ અસલ દ�તાવેજ અને અર�ની ���ટ લઈ આર.ટ�.ઓ. ઓ�ફસ જ�ું

દ�તાવેજ ચકાસણી કરાવવી - જો કોઈ દ�તાવેજ અયો�ય હોય તો  �ુન: અપલોડ કરવા

આપોઇ�ટમે�ટ મેળવવા માટે Appointments (Slot Booking) માં Driving Skill test પર ��લક કર�ંુ 

Slot Booking  માં જઈ  DL Test Slot booking પર ��લક કર�ંુ

અર� �માંક અને જ�મ તાર�ખ આપી સબ�મટ કર�ું

ઓ.ટ�.પી.  આપી ઉપલ�ધ તાર�ખ માટે આપોઇ�ટમે�ટ મેળવવી

જો અપોઇ�ટમે�ટ ના �દવસે દ�તાવેજ અપલોડ ના કર� શ�ા હોય તો �શખાઉ લાયસ�સ પર��ા માટે �ુન: આપોઇ�ટમે�ટ મેળવવાની રહેશે
ફોટો અને સહ� કે�ચર કરાવવા

કા�ુ ંલાયસ�સ મેળવી લે�ું

કાચા લાયસ�સ મેળ�યા બાદ ૩૦ �દવસ પછ� પાકા લાયસ�સ માટે �ાઈવ�ગ ટે�ટ માટે આપો�ટમ�ટ મેળવવી

મેળવેલ આપો�ટમે�ટના તાર�ખ અને સમયે �ાઈવ�ગ ટે�ટ આપવો

આપોઇ�ટમે�ટ મેળવવા માટે Appointments (Slot Booking) માં Driving Skill test પર ��લક કર�ું 

Slot Booking  માં જઈ  DL Test Slot booking પર ��લક કર�ું

અર� �માંક અન ેજ�મ તાર�ખ આપી સબ�મટ કર�ું

ઓ.ટ�.પી.  આપી ઉપલ�ધ તાર�ખ માટે આપોઇ�ટમે�ટ મેળવવી

પાસ નાપાસ

ફોમ� સબ�મટ કર�ુ-ં પાકંુ લાયસ�સ થોડા �દવસમાં  �પીડ પો�ટ �ારા આપના સરનામે પહોચશે

�ાઈવ�ગ ટે�ટ માટે એપો�ટમ�ટ �ૂક કરવી

7 �દવસ પછ� ઓનલાઈન ર�-ટે�ટ ફ� ભરવી


