
i-ORA પોર્ટલ પર અરજી કરવા મારે્ની કાર્ટપધ્ધતિ (વારસાઈ નોંધ તસવાર્ની અરજીઓ મારે્) 

૧ નવી અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ મહસેલૂ વવભાગના i-ORA પોટટલ (https://iora.gujarat.gov.in) પર જાઓ. 
૨ i-ORA પોટટલના મખુ્ય પેજ પર આવેલ મેનમુાાં “ONLINE APPLICATIONS” પર Click કરો અથવા મખુ્ય પેજ 

પર જણાવેલા અલગ-અલગ હતેઓુ માાંથી જે હતે ુમાટે અરજી કરવી હોય તે હતે ુપર Click કરો. 
૩ અરજીનો હતે ુઅને અરજીનો પ્રકાર પસાંદ કરો. 
૪ જે જીલ્લા, તાલકુા અને ગામના સરવે નાંબરમાાં અરજી કરવાની હોય તે જીલ્લો, તાલકુો અને ગામ પસાંદ કરો. 

નોંધ:- એક કરતા વધ ુસરવે નાંબર હોય તો સરવે નાંબર દીઠ અલગ-અલગ અરજી કરવી. 
૫ અરજદારનો મોબાઇલ નાંબર અને ઇ-મેલ દાખલ કરો. 
૬ સ્ક્રીન પર દર્ાટવેલ સાંખ્યાદર્ટક કેપ્ચા કોડ વાાંચીને તેની નીચેના ટેક્ટબોક્સમાાં દાખલ કરો. 

કેપ્ચા કોડ વાાંચી ન ર્કો તો “Refresh Code” પર Click કરો જેથી નવો કેપ્ચા કોડ સ્ક્રીન પર જોવા મળર્ે. 
૭ કેપ્ચા કોડ દાખલ કયાટ બાદ “Generate OTP“ પર Click કરો. OTP જનરેટ કરવાથી અરજદારે દાખલ કરેલ 

મોબાઇલ નાંબર અને ઇ-મેલ પર અલગ-અલગ વેરીફિકેર્ન કોડ મળરે્.  
૮ મોબાઇલ નાંબર અને ઇ-મેલ પર મળેલ અલગ-અલગ વેરીફિકેર્ન કોડ અનરુમે દર્ાટવેલા ટેક્ટબોક્સમાાં દાખલ 

કરી “Submit” પર Click કરો. 
૯ “Submit” પર Click કયાટ બાદ જે તે અરજીની વવગતો ભરવા માટેનુાં િોમટ ખલુરે્. 
૧૦ અરજીને લગતી તમામ વવગતો ચોક્ક્સાઇ પવુટક દાખલ કરો. 

નોંધ:- અ) અંક વસવાયની તમામ વવગતો ગજુરાતી યવુનકોડમાાં દાખલ કરવી ફહતાવહ છે.  
બ) ગજુરાતી યવુનકોડ અંગેની વધ ુમાફહતી i-ORA પોટટલના મખુ્ય પેજ પર મળર્ે. 

૧૧  અરજીને લગતી તમામ વવગતો દાખલ કયાટ બાદ “Save Application” પર Click કરો. 
૧૨ અરજી સેવ થતા જ એક યવુનક અરજી નાંબર અને દાખલ કરેલ અરજીની તમામ વવગતો સ્ક્રીન પર જોવા મળર્ે. 

આ યવુનક અરજી નાંબરની યોગ્ય જગ્યાએ નોંધ કરો. આ નાંબર આપન ેમોબાઇલ અને ઇ-મેલ પર પણ મળર્.ે 
૧૩ સ્ક્રીન પર દર્ાટવેલ વવગતો ચોક્ક્સાઇ પવુટક વાાંચ્યા બાદ જો કોઈ સધુારો જણાય તો “Edit Application” પર Click 

કરી અરજીની વવગતો સધુારો અને ત્યારબાદ “Update Application” પર Click કરી વવગતો અપડટે કરો. 
૧૪ જો અરજીને લગતી તમામ વવગતો બરાબર હોય તો “Confirm Application” પર Click કરો.  

અગત્યની સચુના:-  
અ) અરજી એકવાર કન્િમટ કયાટ બાદ અરજીને લગતી કોઈ પણ વવગતો સધુારી ર્કારે્ નહી. 
બ) જો અરજી કન્િમટ કયાટ બાદ પણ અરજીમાાં સધુારો જણાય તો િરી નવી અરજી કરવી.  

૧૫ અરજી કન્િમટ કયાટ બાદ, “Print Application” પર Click કરી અરજીપત્રક પ્રીંટ કરો. 
૧૬ અરજીપત્રક પ્રીંટ કયાટ બાદ સોગાંદનામાની વવગતો દાખલ કરો. સોગાંદનામાની વવગતો દાખલ કરવા સ્ક્રીન પર 

દર્ાટવેલ સરવે નાંબરની વવગતોમાાં આવેલ “Affidavit Entry“ પર Click કરો. 
૧૭ “Affidavit Entry“ પર Click કરતા સોગાંદનામાની વવગતો દાખલ કરવા માટેનુાં િોમટ ખલુરે્. 
૧૮ સોગાંદનામાને લગતી તમામ વવગતો કાળજી પવુટક સમજી, વવચારીને દાખલ કરો. 

નોંધ:- અ) અંક વસવાયની તમામ વવગતો ગજુરાતી યવુનકોડમાાં દાખલ કરવી ફહતાવહ છે.  
બ) ગજુરાતી યવુનકોડ અંગનેી વધ ુમાફહતી i-ORA પોટટલના મખુ્ય પેજ પર મળર્ે. 

૧૯ સોગાંદનામાને લગતી તમામ વવગતો દાખલ કયાટ બાદ “Save Affidavit” પર Click કરો અને ત્યારબાદ “Print 
Affidavit” પર Click કરી સોગાંદનામાને પ્રીંટ કરો. 

https://iora.gujarat.gov.in/


નોંધ:- સોગાંદનામાને લગતી વવગતોમાાં ભલુ જણાય તો “Update Affidavit” પર Click કરી સધુારી ર્કો છો. 
સોગાંદનામાની વવગતોમાાં સધુારો અરજી િી ભયાટ પહલેા સધુી કરી ર્કો છો. 

૨૦ અરજીપત્રકની પ્રીંટ પર હાલના ૭/૧૨ મજુબના દરેક ખાતેદારની સફહ કરો. 
૨૧ સોગાંદનામાની પ્રીંટ પર રૂ.૨૦/- ના સ્ક્ટેમ્પ પર નોટરી કરાવો તથા હાલના ૭/૧૨ મજુબના દરેક ખાતેદાર, સાક્ષી 

અને ઓળખ આપનારની સફહ કરો. 
૨૨ માત્ર i-ORA પોટટલ પરથી પ્રીંટ કરેલ અરજીપત્રક તથા સોગાંદનામુાં જ માન્ય ગણાર્ે. આ વસવાય અન્ય કોઈ રીતે 

બનાવેલ અરજીપત્રક/ સોગાંદનામુાં જણાર્ ેતો આપની અરજીનો અસ્સ્ક્વકાર થર્ે જેની ખાસ નોંધ લવેી. 
૨૩ નવી અરજી કરવાના પેજ પરના “ડોક્યમેુન્ર્ અપલોડ કરવા” ના ઓપ્ર્નમાાં જઇને અરજીપત્રક, સોગાંદનામુાં અને 

અન્ય જરૂરી ડોક્યમેુન્ટસ અપલોડ કરો. 
નોંધ:- અફહિં અપલોડ કરવાના ડોક્યમેુન્ટસના નામ ત્રણ કલરમાાં જોવા મળર્ે. 
અ) લાલ રાંગમાાં એટલે કે િરજીયાત અપલોડ કરવાના ડોક્યમેુન્ટસ 
બ) વાદળી રાંગમાાં એટલે કે મરજીયાત અપલોડ કરવાના ડોક્યમેુન્ટસ 
ક) લીલા રાંગમાાં એટલ ેકે અપલોડ કરેલ ડોક્યમેુન્ટસ 

૨૪ બધા જ િરજીયાત ડોક્યમેુન્ટસ અપલોડ કરવાથી “Fee Payment” નુાં બટન જોવા મળરે્. 
૨૫ “Fee Payment” પર Click કરી અરજીમાાં જરૂરી પ્રોસેસ િી ની ચકુવણી ઓન-લાઈન કરો. 

નોંધ:-  
અ) અરજી િી માત્ર ઓન-લાઈન જ ભરવાની છે. 
બ) અરજી િી ઓન-લાઈન ભરતા પહલેા ઓન-લાઈન પેમેન્ટ કરવા અંગેની i-ORA પોટટલના મખુ્ય પેજ પર 
દર્ાટવેલ સચુનાઓ કળજીપવુટક વાાંચી લેવી. 

૨૬ અરજી િી ની ચકુવણી બાદ િી ભયાટ અંગનેી પહોંચ પ્રીંટ કરો. 
૨૭ આમ ઓન-લાઈન અરજી કરવાની પ્રફરયા પણૂટ થરે્ અને આપની અરજી જે તે જીલ્લા કલેકટર કચેરીમાાં આગળની 

પ્રફરયા માટે સબમીટ થરે્. 
સચુના:- અસલ અરજીપત્રક, અસલ સોંગદનામ,ુ અરજી િી ભયાટની પહોંચ અને અન્ય જરૂરી કાગળો જે ત ેજીલ્લા 
કલેકટર કચેરીમાાં રૂબરૂ/રજીસ્ક્ટર પોસ્ક્ટથી મહતમ ૧૦ ફદવસમાાં પહોચાડવાના રહરેે્. 

૨૮ દાખલ કરેલ અરજીને લગતા મખુ્ય સ્ક્ટેપ જેવા કે “અરજી સધુારવા”, “અરજી કન્િમટ કરવા“, “અરજી પ્રીંટ કરવા“, 
“સોગાંદનામુાં તયૈાર/ પ્રીંટ કરવા”, “ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરવા” અને “અરજી િી ભરવા”, આ દરેક સ્ક્ટેપ પર 
“Registered Application” ઓપ્ર્ન પસાંદ કરી યવુનક અરજી નાંબર, મોબાઇલ નાંબર અને ઈ-મેલ દાખલ કરી જઈ 
ર્કો છો. 

૨૯ અરજીની સ્સ્ક્થતી અને વનકાલની વવગતો જોવા માટે “Registered Application” ઓપ્ર્ન પસાંદ કરો. 
 


