
Fancy Number (Choice Number) EAuction

Step :1

Open Web Site :https://parivahan.gov.in/fancy/

ભારત સરકાર ની વાહન ૪.૦ ની ફ�ેસી નબંર માટ નેી વબે સાઈટ ઓપન કરો



Step:2

New public User પર ��લક કરો અન uેser creat કરો

Enter detail for user

user creat મા �ંવગતો ભરો: �થમ રા�ય �ુંનામ , user �ુંનામ , ઈ-મઈેલ આઈ-ડ� , મોબઈલનબંર ની

�વગત ભરવા ની રહશે.ે

બાદ મા અંપના મોબઈલ પર અન ઈે મઈેલ આઈ-ડ� પર મસેજે આવશ જેમેા અંપના userid અન પેાસવડ�

મળશ,ે જ લેોગીન પઈેજ પર જઈ ટાઇપ કરવાના રહશે.ે

જ પેાસવડ�ર� સટે કરવાનો થશ.ે



step:-૩

ફર� લોગઈન કર� id અન નેવો પાસવડ�નાખવાનો રહશે .ે

બાદ નીચ �ેજુબ �ુંપઈેજ �લુશ.ે

Step :- 4

મ�ે �ુ�ુયા બાદ CNA Form મા પંર ��લક કર�ુંજમેા અંપના ર���શેન ફોમ� નો application નબંર enter કર� sumbit

કર�ું. જમેા અંપના સરનામા નંા �રુાવા ની �વગત ભર� ન sેumbit કર�ું. CNA ફોમ� ���ટ કર�ું



Step :- 4 Number Selection

1- Select આરટ�ઓ
2-વાહન નો �કાર �સલ�ેટ કરવો (Two Wheeler)

3- નબંર ની પસદંગી કરવી જમેા ગંો�ડન અથવા �સ�વર નબંર ની પસદગી માટ લેી�ટ માથંી પસદ કર� છલેા બો� માં

ટ�ક કર� continue register પર ��લક કર�ું

4- ગો�ડન અન �ેસ�વર નબંર �શવાય ના નબંર માટ નેીચ આેપલેા Numeric નબંર ના બો� મા તંમાર� પસદગી ના નબંર

enter કર� Check Availability પર ��લક કર�ુંઅન નેબર �દ�શ�ત થયા બાદ છ�ેલા બો� મા ટં�ક કર� continue

register પર ��લક કર�ું



Step :-5 Next Menu of all Detail

1- Enter CNA Acknowledgment નબંર ટાઇપ કર� Submit પર ��લક કર�ું.

2- અપના સરનામા નંા �રુાવા ની �વગત ભરવી અન sેumbit કર�ું.



Payment Menu
1- Select SBI E-pay અન pેress Continue (Cyber Treasury )
2- ઓન લાઈન પમે�ેટ માટ સેાયબર �ઝેર� ના નીચ �ેજુબ ના ઓ�સન માથંી પસદંગી કરવી

નટે બ�ેક�ગ , �ડે�ટકાડ�, ડબેીટ કાડ�, મોબાઈલ બ�ેક�ગ, �વગત ભર� પમે�ેટ કર�ું,

જમેા ઓંનલાઈન હરા� મા ભંાગ લનેાર અરજદાર ની payment માટ નેો �કુવના ચા��સ ક જે દેર Reserve Bank of

India એ ન�� કયા� છ તે �ેદ�શ�ત થશ.ે

payment ok આ�યા પછ� �રુ�ત તમન fેee receipt મળશઃે ક જે હેરા� મા ભંાગ લવેાની �વૂ� શરત છ.ે

આર.ટ�.ઓ. �ારા ન�� કરલે તાર�ખ �ધુી મા જં અેરજદાર ઉપર �જુબ ની ���યા �ણૂ� કરશ તે અેર� ન�ધાઈ ગયલે

ગણાશ.ે

બાદ મા અંરજદાર કેરલે નબંર �ું�ટ�ેસ બીડ �ોસસે પર ��લક કર�ુંજમેા એંક કરતા વધાર �ેય��ત એ અર� કરલે હોય

તો ત જેોઈ શકશ અેન તેનેા કરતા વધર રેકમ ની બીડ ભર� શકશ જે રેકમ ૧૦૦૦ ના �ણુાકં મા વંધાર� શકાશ .ે

જ બેીડ નો સમય �રૂો થયા બાદ આર.ટ�.�. �ારા ન�� કરલે સમય ફેાઈનલ �રજ�ટ જોઈ શકાસ.ે


