
 

 

  

 

iORA ોર્ટર ય જભીન ભાણી ભાર્ ેઓનરાઈન અયજી કયલાની સચૂનાઓ તથા કામટધ્ધતત 

સૂચનાઓ: 

૧ iORA ોર્ટર યથી ત્રણ પ્રકાયની ભાણી અયજીઓ કયી ળકાળે: 

૧. હદ ભાણી-  ભૂ સયલેનંફય આખાની હદની ભાણી. ભાણીની અસય યકેર્ટભા ંઆલા ાત્ર નથી 

૨. ૈકી ભાણી- આખા સયલનેંફય ૈકી અરગ થમેર ગાભ નભનૂા નફંય ૭ ના ૈકી ાતનમાની ોતાના કફજા ભુજફ ભાણી. આ 

ભાણીની અસય યેકર્ટભાં આલા ાત્ર નથી પક્ત ક્ષતે્રપની જાણકાયી ભાર્ે ભાણી થામ છે. 

૩. તહસ્સા ભાણી- આખા સયલ ેનંફયભા ંૈકી કફજેદાય દીઠ તહસ્સા જુદા કયલા ભાર્ ેથતી ભાણી જેની અસય સયલ ેયેકર્ટ તથા 

યેલન્મુ યેકર્ટભા ંઆલળે તથા ત ેભજુફ પેયપાય થળે. 

૨ ભાણી અયજીની અગ્રતા ફે પ્રકાય ની યહેળે: 

૧) સાભાન્મ (જેનો તનકાર ભેેન્ર્ યેસીપ્ર્ જનયેર્ થમેથી દદન ૬૦ ભાં થળે.) 

૨) અયજન્ર્ (જેનો તનકાર ભેેન્ર્ યેસીપ્ર્ જનયેર્ થમેથી દદન ૩૦ ભાં થળે.) 

અયજન્ર્ ભાણી અયજીની ભાણીની પી, સાભાન્મ પ્રકાયની ભાણી અયજીની પી કયતા ંત્રણ ઘણી યહળે.ે 

૩ દયેક સયલે નંફય દીઠ અયજદાયે અરગ ભાણી અયજી કયલાની યહેળે, યંતુ તહસ્સા ભાણીના અને હદ ભાણીના દકસ્સાભાં એકજ 

સયલે નંફયના ૈકી ાનીમા હળ ેતો જરૂયી હોમ તરે્રા ૈકી નંફયોને ભાણી ભાર્ ેએક જ અયજીભા ંસંદ કયી ળકાળે. 

૪ અયજી કયલા ભાર્ે અયજદાયનુ ંનાભ ગાભ નભુના નં-૭ ભાં હોલ ુપયજીમાત છે. 

૫ ભાણીની અયજી કયનાયે ભાણી સભમે ોતાની જભીનનો સ્થ ય કફજો ફતાલલા જાતે હાજય યહલેાનુ ંયહેળે. 

૬ અયજદાય ેસયલેમય ભાણી કયલા આલે ત્માય ેોતાના ખેતયભા ંભાણીન ેઅર્ચણરૂ થામ તલેા ઝાર્ી-ઝાંખયા દુય કયી આલાના યહેળે. 

૭ ર્ી.એસ.ઓ. યેકર્ટ અને અયજીના ક્ષેત્રપ તથા અન્મ કોઇ તલસગતતા હળે તો અયજી પી યત ભલાાત્ર થળ ેનહીં. 

૮ ભહેસૂરી ર્ાઇર્ર અંગ ે તલસંગતતા હળ ેતો તેની જલાફદાયી અયજદાયની અંગત યહેળે તથા આલા દકસ્સાભા અયજદાય ન ેપી યત 

ભલાાત્ર થળ ેનહીં. 

૯ અન્મ કોઇ વ્મતક્ત કફજા અગંેનો દાલો કયળ ેક ેભાણીભા ંઅલયોધ ક ેઅર્ચણ ઉબી કયળે, અન ેભાણી થઇ ળકળ ેનહીં તો અયજદાય ન ે

પી યત ભલાાત્ર થળે નહીં, પેય અયજી ભાર્ ેપયીથી પી બયલાની યહેળે. 

૧૦ તહસ્સા ભણીના દકસ્સાભાં તસસ્ર્ભ જનયરે્ેર્ સોગંધનાભું નોર્યાઇઝ્ર્ કયી અરોર્ કયલાનું યહેળે. હદ તથા ૈકી ભાણીના દકસ્સાભા ં

તસસ્ર્ભ જનયરે્ેર્ સભંતિ ત્રક પક્ત સહી કયી અરોર્ કયલાનુ ંયહેળે. 

૧૧ ભાણીની અયજી દયતભમાન અરોર્ કયલાનુ ંથત ુસભંતિ ત્રક/ સોગંધનાભુ ં તનમત નભનુાભા ંનહીં હોમ કે જરૂયી તભાભ વ્મતક્તઓની 

સહી કયેર નહી હોમ, તો અયજી દપતયે કયલાભા ંઆલળ ેતથા ભાણી પી યત ભલાાત્ર થળ ેનહીં. 

૧૨ અયજી કયલા ભાર્ે ગાભ નભનુા નં ૭ અન ે૮ ની કોી અરોર્ કયલાની જરૂય નથી. 

 

૧૩ ભાણી ભાર્ે ગાભે સલેમય આવ્મા ફાદ નીચે ના કાયણ ેજો ભાણી થઇ ળકળે નતહ તો ભાણી પી પોયપીર્ થળે અને ભાણી અયજી 

યીઝેક્ર્ થળે. 

૧) સ્થે ભાણી કયતી લખત ેકફજા ઉરર્-સુરર્ હોમ તો. 

૨) ખેતય ભા ંાણી બયેર હોમ અને ભાણી કયલી ળક્મ હોમ નતહ તો. 

૩) ખેતય ભા ંહોંચી ળકામ તલેો યસ્તો હોમ નતહ તો. 

૪) ખેતય ભા ંભાણી ભા ંઅર્ચણરુ થામ તલેા ાક ઉબા હોમ દા.ત. ળેયર્ી , ર્ાંગય તથા ઝાર્ી ઝાંખયા હોમ તો. 

૫) અયજદાય ોતાનો પ્રત્મક્ષ કબ્જો સ્થે દેખાર્ી ળકે નતહ તો.  

૬) ભાણી ની પ્રક્રીમા દયમ્માન સરેુહ ળાંતત/કામદો અને વ્મલસ્થા નો બગં થામ તલેા સજંોગો. 

  



કામટધ્ધતી 

૧ 
નલી અયજી કયલા ભાર્ે સૌપ્રથભ ભહેસૂર તલબાગના iORA ોર્ટર (https://iora.gujarat.gov.in) ય 

જાઓ. 

૨ iORA  ોર્ટરના ભુખ્મ ેજ ય આલેર ભેનુભાં “ONLINE APPLICATIONS” ય Click કયો. 

૩ 
અયજીનો હેતુ “જભીન ભાણી સંફંધીત અયજી” અને અયજીનો પ્રકાય “સયલે નંફયની હદ, તહસ્સા અથલા ૈકી 

બાગ અંગે ભાણી કયલા ભારે્ની અયજી” સંદ કયો. 

૪ 

જે જભીનભાં ભાણી કયલાની હોમ તેનો જીલ્રો, તારુકો અને ગાભ સંદ કયો. (નોંધ:- એક કયતા લધુ સયલે 

નંફય હોમ તો સયલે નંફય દીઠ અરગ-અરગ અયજી કયલી.  તહસ્સા ભાણીના અને હદ ભાણીના દકસ્સાભાં 

એકજ સયલે નંફયના ૈકી ાનીમા હળે તો જરૂયી હોમ તેર્રા ૈકી નંફયોને ભાણી ભાર્ે એક જ અયજીભાં 

સંદ કયી ળકાળે.) 

૫ અયજદાયનો ભોફાઇર નંફય અને ઇ-ભેર દાખર કયો. 

૬ 

સ્ક્રીન ય દળાટલેર સંખ્માદળટક કેપ્ચા કોર્ લાંચીને તેની નીચેના ર્ેક્ષ્ર્ફોક્સભાં દાખર કયો.  

કેપ્ચા કોર્ લાાાાંચી ન ળકો તો “ Refresh Code ” ય Click કયો જેથી નલો કેપ્ચા કોર્ સ્ક્રીન ય 

જોલા ભળ.ે  
 

૭ 
કેપ્ચા કોર્ દાખર કમાટ ફાદ “Generate OTP” ય Click કયો. OTP જનયેર્ કયલાથી અયજદાયે દાખર 

કયેર ભોફાઇર નંફય અને ઇ-ભેર ય અરગ-અરગ લેયીદપકેળન કોર્ ભળે. 

૮ 
ભોફાઇર નંફય અને ઇ-ભેર ય ભેર અરગ-અરગ લેયીદપકેળન કોર્ અનુક્રભે  દળાટલેર  ર્ેક્ષ્ર્ફોક્સભાં દાખર 

કયી "Submit” ય Click કયો. 

૯ 
“ Submit ” ય Click કમાટ ફાદ  જભીનની ભાણી કયલા ભારે્ની અયજીની તલગતો બયલા ભાર્ેનંુ પોભટ 

ખુરળે. 

૧૦ 

અયજીને રગતી તભાભ તલગતો ચોક્સાઈૂલટક દાખર કયો. 

અગત્મની સૂચના:  

(અ) આંકર્ાકીમ તસલામની તભાભ તલગતો ગુજયાતી મુતનકોર્ભાં જ દાખર કયલી. 

(ફ) ગુજયાતી મુતનકોર્ અંગેની લધુ ભાતહતી iORA ોર્ટરના ભુખ્મ ેજ ય ભળે. 

(ક) અયજીનો પ્રકાય જે પ્રકાયની ભાણી કયાલલાની હોમ તે ભુજફ સભજી-તલચાયીને સંદ કયલો. 

૧૧ અયજદાયનું નાભ, સયનાભંુ, પ્રકાય તલગેયેની તલગતો દાખર કયલી. 

૧૨ 

ભાણીની અગ્રતા અને ભાણીના કોર્ીનેર્ની જરૂયીમાત તેની સાથે સંકામેર પી તથા તેના તનકારના 

સભમગાા ફાફતે ફયાફય સભજીને સંદ કયલી. (સાભાન્મ કયતાં અયજન્ર્ ભાણીની પી ત્રણ ઘણી રેલાભાં 

આલળે. સાભાન્મ ભાણીની અયજીનો અયજીના ેભેન્ર્ની દયસીપ્ર્ જનયેર્ થમેથી ૬૦ દદલસભાં અને અયજન્ર્ 

ભાણીની અયજીનો ૩૦ દદલસભાં તનકાર કયલાભાં આલળે.)  

૧૩ 
ખાતા નંફય, સયલે નંફય અને જભીનની ચતુર્દદળાની તલગતો દાખર કયલી, અને નીચે આેર ત્રણ ળયતો 

લાંચીને તેની આગ ર્ીક કયલું.  

૧૪ અયજીને રગતી તભાભ તલગતો દાખર કમાટ ફાદ “Save Application” ય Click કયો. 

૧૫ 

અયજી સેલ થતા જ એક મુતનક અયજી નંફય  સ્ક્રીન ય જોલા ભળે. આ મુતનક અયજી નંફયની મોગ્મ 

જગ્માએ નોંધ કયો, અને “Ok” ય તક્રક કયો. આ  અયજી નંફય આને ભોફાઇર અને ઇ-ભેર ય ણ 

ભળે. 

  



૧૬ હલે ખુરેરા ેજ ય અયજીની તલગતો ચકાસી “ Confirm Application” ય તક્રક કયો. 

૧૭ 

Print Application ય તક્રક કયી અયજી તથા Print Affidavit ય તક્રક કયી સોગંધનાભંુ / સંભતિ ત્રક 

ઓનરાઇન જનયેર્ કયો.  તહસ્સા ભણીના દકસ્સાભાં તસસ્ર્ભ જનયેરે્ર્ સોગંધનાભંુ નોર્યાઇઝ્ર્ કયી અરોર્ 

કયલાનું યહેળે. હદ તથા ૈકી ભાણીના દકસ્સાભાં તસસ્ર્ભ જનયેરે્ર્ સંભતિ ત્રક પક્ત સહી કયી અરોર્ 

કયલાનું યહેળે. 

સોગંધનાભંુ / સંભતિ ત્રક લાંચી ળકામ તેલા યીઝોલ્મુળનભાં PDFભાં સ્કેન કયી અરોર્ કયો. ( ભાત્ર i-ORA 

ોર્ટર યથી  તપ્રન્ર્ કયેર અયજીત્રક તથા સોગંધનાભંુ / સંભતિ ત્રક જ ભાન્મ ગણાળે. આ તસલામ અન્મ કોઈ 

યીતે ફનાલેર અયજીત્રક / સોગંદનાભંુ જણાળે તો આની અયજીનો અતસ્લકાય થળે, જેની ખાસ નોંધ રેલી.) 

૧૮ Freeze Document ય તક્રક કયી ર્ોક્મુભેન્ર્ આખયી કયો. 

૧૯ 

“ભાણી પી બયલા અહહ તક્રક કયો” ય તક્રક કયી, આગના ેજ ય ેભેન્ર્ ભેથર્ભાં “Payment 

Gateway” અને “SBIEPAY” સંદ કયી ConfirmAgreeSubmit ય તક્રક કયો. ભાણી પી 

ઓનરાઇન, Debit Card/Credit Card, Internet Banking, BHIM UPI  થી બયી ળકાળે. 

ભાણી પી ઑપરાઇન ચરણથી બયલા ભારે્ NEFT સંદ કયી ભોફાઇર નંફય અને Email ID દાખર કયી 

NEFT ચરણ જનયેર્ કયલું. આ ચરણ SBI તસલામની ફેન્કભાં ચેક દ્લાયા બયી ળકાળે. 

૨૦ 

ભાણી પીનંુ ેભેન્ર્ કમાટ ફાદ અંતે ેભેન્ર્ની દયસીપ્ર્ ોર્ટર યથી જનયેર્ થળે. જો દયસીપ્ર્ જનયેર્ ના 

થામતો અયજીની કાભગીયી ુણટ થમેર ગણાળે નહી. (ખાસ નોંધ: NEFT ચરણથી ેભેન્ર્ કયેર હોમતો જે તે 

ફૅન્ક દ્લાયા ેભેન્ર્ પ્રોસેસ થમા ફાદ ચરણ ય સતહ-તસક્કા કયી ટ્રાન્ઝેક્ળન નંફય રખી તેને યત કયલાભાં 

આલે છે. આ યત કયેર ચરણ ેભેન્ર્ દયસીપ્ર્ નથી. ેભેન્ર્ દયસીપ્ર્ જે તે ફૅન્ક ેભેન્ર્ પ્રોસેસ કયે ત્માય ફાદ 

iORA ોર્ટર યથી જ જનયેર્ કયલાની યહેળે. 

૨૧ 

ેભેન્ર્ભાં કયતાં કોઇ Error આલેતો પયીથી સંુણટ અયજી કયલાની જરૂય યહેતી નથી. ેભેન્ર્ની તસ્થતી 

ચકાસલા ભારે્    iORA ોર્ટર ય HomeOnline ApplicationRegistered Application 

ય અયજી નંફય, ભોફાઇર નંફય, અને Email ID ની તલગત દાખર કયી OTP જનયેર્ કયી દાખર કયલો. 

ત્માયફાદ “ભાણી પી બયલા અહહ તક્રક કયો” ય તક્રક કયો. ફાદભાં “Click Here To Check Earlier 

Pending Payment Status” ય તક્રક કયો 

૨૨ 

 જો આગનું  ેભેન્ર્ સપ થમુ હળે તો ેભેન્ર્ યેસીપ્ર્ જનયેર્ થાળે, નતહ તો Payment Failed 

ફતાલળે. Payment Failed ના દકસ્સાભાં પયીથી ેભેન્ર્ કયલા ભાર્ે સ્રે્ ૨૦ ભાં આેર કામટલાહી પયી 

કયલી.   

૨૩ 
ભાણીની તાયીખ , અયજીની તસ્થતી અને તનકારની તલગતો સભમાંતયે આને અયજીભાં દળાટલેર ભોફાઇર 

નંફય અને ઈ-ભેર ભાયપત ભોકરલાભાં આલળે. 

૨૪ 

અયજીની પ્રદક્રમા ુણટ કમાટ ફાદ, અયજી યની કામટલાહીભાં થમેર પ્રગતત iORA ોર્ટર યથી ટ્રેક કયી ળકાળે. 

જે ભાર્ે HomeOnline ApplicationRegistered Application ય અયજી નંફય, ભોફાઇર 

નંફય, અને Email ID ની તલગત દાખર કયી OTP જનયેર્ કયી, OTP અને કેપ્ચા કોર્ દાખર કયી 

"Submit” ય Click કયો. ત્માય ફાદ અયજીની તલગત તથા તેના ય થમેર કામટલાહીની તફક્કા લાય પ્રગતત 

સ્ક્રીન ય જોઇ ળકાળે. 

 


