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(A) હજ 1441 (H) - 2020 માટ� ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� આવ�યકતા 

a. કો���ટુર (ઇ�ટરનેટ અને િ��ટર સાથે) 

b. પોતાનો / ન�કના ઘરની #ય$%તનો લેટ�&ટ મોબાઈલ નબંર. 

(B) બ*ક એકાઉ�ટની િવગતો સાથે રાખવી 
(Bank A/c No. / IFSC Code / Branch Code / Bank Name / Branch Name) 

(C) કવરના તમામ હા�ઓના /લડ 1પૂની િવગતો સાથે રાખવી. 

(D) હજ-ર૦ર૦ માટ�ની Guidelines પણ ઓનલાઇન અર�ઓ માટ� લા6 ુપડ� છે 

 

(E) ઓનલાઇન હજ એ�લીક�શન9ુ ંફોમ; ભરવા માટ� જ=ર> દ&તાવેજો નીચે Aજુબ છે. 

અરજદારોએ હજ- 2020 માટ� અર� ફોમ; ભરતી વખતે નીચેના દ&તાવેજો અપલોડ કરવાના રહ� છે .  

આ દર�ક દ&તાવેજ માટ�ની િવિશCટતાઓ નીચ ેAજુબ છે : 
 

Eમ ડોક�મેુ�ટ ફાઇલ સાઇઝ ફાઇલ ટાઇપ &ક�ન ડોક�મેુ�ટસ 

૧ ફોટોHાફ 

(કલર પાસપોટ; સાઇઝ #હાઇટ 

બેકHાઉ�ડ) 
 
 
 

 

5 - 20 KBs 

 

JPG / JPEG 

 

← 100 to 148 pixel → 
 

 
 

૨ પાસપોટ;ની &ક�ન કર�લ કોપી 

(�થમ પેઇઝ) 

 

80 – 250 KBs 

 

JPG / JPEG 

 

← 570 to 795 pixel → 

 

૩ પાસપોટ;ની &ક�ન કર�લ કોપી 

(લા&ટ પેઇઝ) 
 
 
 

 

80 – 250 KBs 

 

JPG / JPEG 

 

← 570 to 795 pixel → 

 

૪ પેમે�ટ ર>સી�ટ 

 
 

 

80 – 250 KBs 

 

JPG / JPEG 

 

← 570 to 795 pixel → 

 

૫ એO�સ Pફુ 

(જો હાલ9ુ ંએO�સ પાસપોટ; કરતા અલગ 

હોય Qયાર�) 
 
 
 

 

80 – 250 KBs 

 

JPG / JPEG 

 

← 570 to 795 pixel → 

 



(F) &ક�ન કર�લ ડોક�મેુ�ટસ નીચે Aજુબ ર>સાઇઝ કરવા 
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&�'"	� �(!"��#�% “Microsoft Office Picture Manager” �/ш	 
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Step – 1 

Edit Pictures 

Step – 2 

Resize 

�к�	 к�
 ������� / -�к9"�(,���# 

3'" &�'"	% &%	�:) �;.� к� 

к�� ���� “Crop” к��,- 	� 

� .�� к��. 



 
 
 
 
 

 

(G) ઓનલાઇન અર� Rણૂ; કરવા માટ� નીચે Aજુબના &ટ��સ Sયાનમા ંલેવા. 
 

Step-1 

�	
��	 �� ���� ��<�ш	 к0"# : 

(i)                                                 �(&���� � 	 к� �	( “Online Application” �(!" ��@A 

“Apply Online” �/ш	 �%
(к� к�. 

Step – 3 

ફોટોHાફ માટ� ડાબી બાTુના 

બોUમા ં100 અને જમણી બાTુના 

બોUમા ં148 વેV� ુઆપી OK બટન 

�ેસ કર> ફાઇલ Save કરવી. 

Step – 4 

ફોટોHાફ ર>સાઇઝ કયા; બાદ 

બાક>ના બઘા ડોક�મેુ�ટસ પણ 

ર>સાઇઝ કરવા. તેના માટ� ડાબી 

બાTુના બોUમા ં570 અને 

જમણી બાTુના બોUમા ં795 

વેV� ુઆપી OK બટન �ેસ કર>ને 

ફાઇલ Save કરવી. 

 



(ii) 	%6( B"�&	% �2)	 ���� �Aш(

(iii) “NEW USER REGISTRATION” 

���C� D.�� &�� “SUBMIT DETAILS” 

 

�2)	 ���� �Aш(. “NEW USER REGISTRATION” �  к
%к к�

“NEW USER REGISTRATION” �  к
%к к.��  4) 	%6( B"�&	% �2)	 ���� �Aш(

“SUBMIT DETAILS” &�	 к
%к к0". 

 

�  к
%к к�. 

 

�  к
%к к.��  4) 	%6( B"�&	% �2)	 ���� �Aш(. &E% 

 



(iv) ર�&W�શનની િવગતો સફળતાRવૂ;ક સબિમટ કરવા પર

પાસવડ;) ર�&ટડ; ફોમ;મા ંRરૂા પાડવામા ંઆવેલા મોબાઇલ નબંર પર મોકલવામા ંઆવશે

દાખલ કર>ને �ઝુર-આઈડ> 
 

 

નYધ: - તમે ઉપરના વેર>ફ>ક�શન બોUમા ં

એકાઉ�ટ એકટ>વેટ થશે નહ[
 

(v) સફળ OTP આ�યા બાદ &E>ન ઉપર 
 

 

Step-2 

���-� к�
 9"G H�� 
��%	 : 

ઓનલાઇન હજ એ�લીક�શન ફોમ; ભરવા માટ� �ઝુર નેઇમ

લોગીન કર].ુ 

 

SUBMIT બટન �ેસ કરવાથી નીચે Aજુબની &E>ન જોવા મળશે

 

 

િવગતો સફળતાRવૂ;ક સબિમટ કરવા પર, િસ&ટમ જનર�ટ કર�લ 

ફોમ;મા ંRરૂા પાડવામા ંઆવેલા મોબાઇલ નબંર પર મોકલવામા ંઆવશે

આઈડ> એકટ>વેટ કરો અને ‘‘SUBMIT’’ બટન પર ^%લક કરો

 

તમે ઉપરના વેર>ફ>ક�શન બોUમા ંOTP સબમીટ નહ[ કરો Qયા ં_ધુી તમા`ંુ 

એકટ>વેટ થશે નહ[, તેથી આ મહQવRણૂ; પગaુ ંbલૂશો નહ[

આ�યા બાદ &E>ન ઉપર નીચે Aજુબ એક ક�ફમcશન મેસેજ આવશે

 

ઓનલાઇન હજ એ�લીક�શન ફોમ; ભરવા માટ� �ઝુર નેઇમ(મોબાઇલ નબંર એ �ઝુર નેઇમ રહ�શે

બટન �ેસ કરવાથી નીચે Aજુબની &E>ન જોવા મળશે. dમાથંી યોeય ક�ટ�ગર> પસદં કરવી

િસ&ટમ જનર�ટ કર�લ OTP (વન ટાઇમ 

ફોમ;મા ંRરૂા પાડવામા ંઆવેલા મોબાઇલ નબંર પર મોકલવામા ંઆવશે. OTP નબંર 

બટન પર ^%લક કરો. 

સબમીટ નહ[ કરો Qયા ં_ધુી તમા`ંુ  

તેથી આ મહQવRણૂ; પગaુ ંbલૂશો નહ[. 

એક ક�ફમcશન મેસેજ આવશે.  

 

નબંર એ �ઝુર નેઇમ રહ�શે) અને પાસવડ;થી 

 

dમાથંી યોeય ક�ટ�ગર> પસદં કરવી. 



Step-3 

ક�ટ�ગર>ની પસદંગી અને ચકાસણી : 

(i) યોeય ક�ટ�ગર> પસદં કરો અને NEXT 

 

(ii) Oોપ ડાઉન બોUમાથંી Rfુત #યgકતઓની સfંયા

hજVલો, અને એ�બાકiશન પોઇ�ટ

સીલેકટ કર>ને NEXT બટન �ેસ કરો

	IE : હજ ગાઇડ લાઇનના પઇેજ ન.ં૧૭, ૧૮ અન ે

પોઇ�ટ સીલીકટ કર] ુઅન ેતે Aજુબ lકૂવm ુકરવા9ુ ંથશે

 

NEXT બટન �ેસ કરો. 

Oોપ ડાઉન બોUમાથંી Rfુત #યgકતઓની સfંયા, િશnઓુ(Infant), એકોમોડ�શન ક�ટ�ગર>

અને એ�બાકiશન પોઇ�ટ(6જુરાતના હા�ઓ માટ� અમદાવાદ એ�બાકiશન પોઇ�ટ રહ�શે

બટન �ેસ કરો. 

અન ે૧૯ કોલમ ન.ં૩ અને ૪ મા ંદશા;વલે િ�લHીમના રાજય/hજVલા Aજુબ

પોઇ�ટ સીલીકટ કર] ુઅન ેતે Aજુબ lકૂવm ુકરવા9ુ ંથશ.ે 6જુરાતના હા�ઓ માટ� એ�બાકiશન પોઇ�ટ અમદાવાદ રહ�શે

 

 

એકોમોડ�શન ક�ટ�ગર>, રાજય, 

માટ� અમદાવાદ એ�બાકiશન પોઇ�ટ રહ�શે) 

 

hજVલા Aજુબ એ�બાકiશન 

6જુરાતના હા�ઓ માટ� એ�બાકiશન પોઇ�ટ અમદાવાદ રહ�શ.ે 



(iii) એ�બાકiશન પોઇ�ટ પસદં કરતી વખતે એક પોપ-અપ િવ�ડો દ�ખાશે d એ�બાકiશન ભાડાની િવગતો 

_ચૂવે છે અને "I Confirm" બટનને ^%લક કરો પછ> "NEXT" બટન ^%લક કરો. 

 

પાસપોટ; Aજુબ કવર હ�ડની િવગતો આ�યા બાદ ‘’NEXT‘’ બટન કલીક કરો. 

 
 
 

 

નYઘ : ઉપરોકત જણાવેલ બઘા ફ>Vડ બઘી ક�ટ�ગર> માટ� કોમન છે. 
 

к���# ���(	� � J�%�	% 

���C� ��K 3 �%. 



ર>ઝવ; ક�ટ�ગર> માટ� વઘારાના ફ>Vડ નીચે Aજુબ છે. 

� ર>ઝવ; ક�ટ�ગર> – એ (70+ વય) “Select Companion” ચેક બોU સીલેકટ કયા; બાદ બાTુના Oોપ ડાઉન  

મે9મુાથંી સાથીદારનો સબઘં સીલેકટ કરવો. 70+ ક�ટ�ગર>ના સાથીદાર માટ� જ આ ચેક બોU સીલેકટ કર].ુ 

 

 
 

(iv) પાછલા &ટ�પમા ંભર�લી િવગતો નીચેના ડ�શબોડ; પર દ�ખાશે. જો તમાર� કોઈ િવગતો બદલવાની જ=ર 

હોય તો દર�ક લાઇનની સામે "Edit" ^%લક કરો. િવગતોની ચકાસણી કયા; પછ> ‘CONFIRM 

DETAILS’ બટનને ^%લક કરો: 
 

 
 

(v) તમને એલટ; મેસેજ મળશે. “Are you sure ?“તેમા ંતમે “OK” �ેસ કરશો Qયાર� િવગતો Save થઇ જશે 

અને Qયારબાદ કોઇ િવગતોમા ં_ઘુારો થઇ શકશે નgહp. અને જો તમે “Cancel” �ેસ કરશો Qયાર� તમે 

પાછા જઇ શકો છો અને _ઘુારો કર> શકો છો. 
 

 
 

(vi)  “Ok” �ેસ કયા; બાદ નીચે Aજુબ9ુ ંપોપ-અપ િવ�ડો જોવા મળશે. તે દશા;વે છે ક� જ=ર> �gકયા Rણૂ; 

થયેલ છે અને “x” બટન કલીક કરો. 

 
 

નYઘ : જો ઉપરોકત િવગતો મા�ય નહ[ હોય એટલે ક� બરોબર નહ[ હોય તો આગળ જશે નહ[. 
 

3 (
 ���C��# �� L"E�� к�� 

��. C� ��K к
%к к0"#. 



Step-4 

�����	% M.NкC�C ���C�	% 7,<) : 

� ઉપરોકત &ટ�પ-૩ _ઘુીની �ારંqભક િવગતો ભયા; બાદ બાક>ની િવગતો નીચેના &E>નમા ંભરવી જ=ર> છે. 

“*” કર�લ ફ>Vડ ફર�યાત છે. 

 
 

 

��
!"# ��@�$!"# �	�B"# 

 �� ���  B"�& � ��. C� 

��K “Yes” �/ш	 

�%
(к� к0"#. 

��K ��	���%!"# 	�� 

3 0"#.  �C!"# �� 

���� ��. C�  OP	 �	( 

 OP	!"# �� ���� ��. 

C�  �C!"# 	�� 3 0"#. 

��	� ��. �Q.�	 

D�C��# ��C� к��  

	�к	� �&#E%	% ���C� 

��K 3 �%. 

R% � J�%�	% ����# 

��K �����	% ���C� 

3�ш(. 5	% ��'"C% 	%6( 

3 (
 4(. 



 

નYઘ : બઘા િપલHી�સની િવગતો એ�ટર કયા; 

બાક>ના દર�ક કો-િપVHીમ માટ� ઉપરના &ટ��સ ર>પીટ કરવા

 

 

એ�ટર કયા; બાદ “SUBMIT DETAILS” બટન �ેસ કર]ુ.ં 

િપVHીમ માટ� ઉપરના &ટ��સ ર>પીટ કરવા. 

&Sк 7к��,�	% ���C� 

��K 3 �%

5 ���7 ���� 

�хC �� к�
 

3�ш(. 3�% ) %�

Nк�����# ���� 70+

����# �� шкш(. 

�/ш	 �%
(к� к0"#

�E��	% к� 5 

D��	% ��ш() 

�� к��N� ���C U"&�	% к�� 

�V4C� �� P.�� ��K 

�/ш	 �%
(к� к0"#

 �� �����# 

��C� 	 �� P.�� ��K�% 7W�� 

X"� �%
(к� к0"#

7W��	� ��� ��# 

passport” 

�ш( P.�� 3 ���� �Aш(

�� B"���)	� ��� ��. 

���.�	 

.�Y%	� Z":[ ���% 

M.�\.� B"�&

� J�%�	% ����# ���( ��
 Z":[ 

�����	% ���C� ��K 3 �%

 

7к��,�	% ���C� 

��K 3 �%. 

���� 7к ���� 7к�% �]" 

к�
 �ш( C(	( ) %� к������# 

) %� M.NкC ����� 	� 

70+ 	� кQ (	%.	 C)к� 

. C(�	� ���� ��K “Yes” 

�/ш	 �%
(к� к0"#. () %� C)к�	% 

5 	кк) �ш( C( �
��% 

к��N� ���C U"&�	% к�� 

�V4C� �� P.�� ��K “Yes” 

�/ш	 �%
(к� к0"#. 

 &C��(
 7W�� �  

��C� 	 �� P.�� ��K�% 7W�� 

X"� �%
(к� к0"#. (� 	� 

7W��	� ��� ��# “Same as 

” �/ш	��# No 3 (
 

�ш( P.�� 3 ���� �Aш(.) 

�� B"���)	� ��� ��. 

���.�	 7к к� �`�� R% - �� 

.�Y%	� Z":[ ���% (ш).C��# к�
 

M.�\.� B"�&) 	( ���� к�� 4(. R% 

� J�%�	% ����# ���( ��
 Z":[ 

�����	% ���C� ��K 3 �%. 



Step-5 

 (�(,� -)���J� : 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.�&�� 2�-)� / -�&%� к�-�, 	(� &SкK��% к� D��	% �N2.� к�%. 
 
 
 

�	
��	  (�(,� ���� 

��K к
%к к0"#. 

&Sк��# ��
��	 

�
% �%  ��� D.�� ��. 

P.�� ��K к
%к к0"#. 

к� ��-	�  �� ���  

	#& ��K 3 �� 

к� ��-!"# 	��, ��&��
 	#& �	( 7к � J�%�	� 

:�.300/- 
(х( к���# 5�
� � J�%� ��. C( B"�&	% 

к� �(!"��#�% �%
(к� к)	(, “I Agree..” 6(к &�d 

�%
(к� к) 4(J
( “SUBMIT” &�	 �(� к0"#. 



4(J
( 	%6( B"�& �	
��	 )�%/� �	�� �ш(. 5!"# ��,� 3�� к�e) �к�	 к)	( � 
�- к0"#. 
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��	  (�(,� )�%/���# �	�� �.(
 

<�,G(кш	 3�.-). ��K 3 %	( “SUBMIT 

DETAIL” &�	 �(� к0"#. 

��
��	 &Sк��#  (�(,� D�
 ��. P.�� к�ш )�%/�	% 

���C� 	%6( 3 % “SUBMIT DETAIL” &�	 �(� к0"#. 



Step-6 

� 
�- -�к9"�(,�� : 

� ઉપરોકત િવગતો સબમીટ કયા; પછ> નીચે Aજુબ ડોક�મેુ�ટસ અપલોડ &E>ન દ�ખાશે. &ક�ન કર�લા 

ડોક�મેુ�ટસ અપલોડ કરવા dવા ક�, 

o કલર ફોટોHાફ 

o પાસપોટ;ની &ક�ન કર�લ કોપી (�થમ અને છેVa ુપેઇજ) 

o બ*ક પે-ઇન &લીપ 

o એO�સ Pફુ (પાસપોટ;ના એO�સથી Tુદ> જeયાએ રહ�તા હોય Qયાર�) 
 

 

 
 

5 � J�%�	� -�к9"�(,�� � 
�- к�� ��. C(!"# 

	�� �(!"# ��#�% �%
(к� к) 	%6( “Browse” &�	�% 

�&#�EC -�к9"�(,�	% ���
� �%
(к�  к�%. 



� બઘા િપલHીમના ડોક�મેુ�ટસ અપલોડ કયા; પછ> “UPLOAD PHOTO” બટન કલીક કર]ુ.ં  

� બાક>ના દર�ક કો-િપVHીમ માટ� ઉપરોકત &ટ��સ ર>પીટ કરવા. 

 

નીચે Aજુબનો િવ�ડો ઓપન થશે. એક �િુનક 6પૃ આઇ.ડ>. જોવા મળશે d દશા;વે છે ક� ઓનલાઇન સબમીશન 

સફળતાRવૂ;ક Rણૂ; થયેલ છે. આ 6પૃ આઇ.ડ>. ને સાચવીને રાખવો. ઉપરાતં ર�&ટડ; મોબાઇલમા ં મેસેજ પણ 

આવશે. Qયારબાદ રાજય હજ સિમિત sારા ઓનલાઇન ફોમ;ની ચકાસણી કયા; બાદ મોબાઇલ નબંર ઉપર કવર નબંર 

આવશે. 

 

નYઘ : (1) �� -�к9"�(,�� � 
�- к�
 �ш( P.�� : 

તમા= ફોમ; ક�પલીટ છે. હજ એ�લીક�શન ફોમ;ની િ��ટ કોપી અને ડોક�મેુ�ટસ આ તબકક� રાજય હજ 

સિમિતને સબમીટ કર]ુ ંજ=ર> નથી. 

() �� -�к9"�(,�� � 
�- 	�K к�
 �ш( P.�� : 

હજ એ�લીક�શન ફોમ;ની િ��ટ કોપી જ=ર> ડોક�મેુ�ટસ સાથે રાજય હજ સિમિતમા ંC�.10/11/2019 _ઘુીમા ં

સબમીટ કરવી જ=ર> છે. 

(૩) કવર નબંર જનર�ટ કરતા પહ�લા ંરાજય હજ સિમિત ઓનલાઇન ફાઇલ કર�લ િવગતોની ચકાસણી કરશે અને 

ફાઇનલાઇઝ કરશે. 

(૪) જો તમને હજ એ�લીક�શન ફોમ;મા ં કોઇ મોટ> bલૂ જોવા મળે તો “Delete Whole Group” બટનને �ેસ 

કરવાથી ઓનલાઇન અર� ડ>લીટ થશે. આ િસવાય આ બટનનો ઉપયોગ કરવો નહ[. 
  

�� к��N� �� �,-).� 	% �(&����  �%  “GUIDE TO APPLY ONLINE FOR HAJ 1441(H) – 2020” ��# i�(���# �ш���(
 

���C�	( ��K j"��C%��# <�,�
(ш	 к)	( B"к�
 4(.  3 �(&����   i�(���# 3 ����# 3�(
 ���C� ���	
 �$�ш(. 

 

4(J
( ��K “FINAL SUBMISSION” 

&�	 к
%к к0"#. 


