
કોવીડ-૧૯ ના કારણે મતૃ્ય ુપામનારના વારસને મળતી સહાય માટે  

ઓન-લાઇન પોટટલ પર અરજી કરવા માટેની કાયટપધ્ધતત 
૧ સૌપ્રથમ મહસેલૂ વિભાગ ના i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પર જાઓ. 
૨ i-ORA પોર્ટલના મખુ્ય પેજ પર દર્ાટિેલ “COVID-19 Ex-Gratia Payment” પર Click કરો. 
૩ તમારો મોબાઇલ નબંર દાખલ કરો. 
૪ સ્ક્રીન પર દર્ાટિેલ સખં્યાદર્ટક કેપ્ચા કોડ િાચંીને તેની નીચેના રે્ક્ર્બોક્સમા ંદાખલ કરો. 

કેપ્ચા કોડ િાચંી ન ર્કો તો “Refresh Code” પર Click કરો જેથી નિો કેપ્ચા કોડ સ્ક્રીન પર જોિા મળર્ે. 
૫ કેપ્ચા કોડ દાખલ કયાટ બાદ “Generate OTP“ પર Click કરો. OTP જનરેર્ કરિાથી આપે દાખલ કરેલ મોબાઇલ 

નબંર પર િેરીફિકેર્ન કોડ મળરે્. 
૬ મોબાઇલ નબંર પર મળેલ િેરીફિકેર્ન કોડ રે્ક્ર્બોક્સમા ંદાખલ કરી “Login” પર Click કરો. 
૭ “Login” પર Click કયાટ બાદ મતૃ્ય ુપામનારની વિગતો ઓન-લાઇન ગજુરાત રાજ્ય ના “ઇ-ઓળખ પોટટલ” 

પરથી મેળિિા મારે્ મતૃ્ય ુપામનારના મરણ પ્રમાણપત્રનો નબંર અને મરણ તારીખ દાખલ કરો અને “મરણ 
પામનારની તવગત મેળવો” બર્ન પર Click કરો. 

૮ “મરણ પામનારની તવગત મેળવો” બર્ન પર Click કરિાથી “ઇ-ઓળખ પોટટલ” પરથી દાખલ કરેલ મરણ 
પ્રમાણપત્ર નબંર અન ેમરણ તારીખ મારે્ મતૃ્ય ુપામનારને રેકડટ ઓન-લાઇન મળર્ે અન ેકોિીડ-૧૯ ના કારણ ે
મતૃ્ય ુપામનારના િારસને મળતી સહાય મારે્ની અરજીની વિગતો ભરિા મારે્નુ ંિોમટ ખલુરે્. 

૯ અરજીને લગતી તમામ વિગતો ચોક્ક્સાઇ પિુટક દાખલ કરો. 
જેમા ંમખુ્યત્િે, 
અ) કોવિડ-૧૯ થી મતૃ્ય ુથયેલ છે તે અંગેના આધારની વિગતો જણાિો. 
બ) કોવિડ-૧૯ થી મતૃ્ય ુપામનાર ના કાયદેસરના િારસદાર/ તમામ િારસદારોની વિગતો “વારસદાર ઉમેરવા” 
બર્ન પર Click કરી ઉમેરો. 
ક) િારસદારો પૈકી જે િારસદારના નામે સહાય મેળિિાની છે તે એક િારસદારના બેંક ખાતાની વિગતો દાખલ 
કરો. 
ડ) અરજદારની વિગતો દાખલ કરો. અરજીને લગત હકુમ અને અન્ય એલર્ટ ઇ-મેઇલ પર મેળિિા માગો છો અન ે
ઇ-મેઇલ એડ્રસે હોય તો અિશ્ય જણાિો. 

૧૦ અરજીને લગતી તમામ વિગતો દાખલ કયાટ બાદ “Save Application / અરજી તવગત સેવ કરવા” પર Click કરો. 
૧૧  અરજી સેિ થતા જ એક યવુનક અરજી નબંર અને દાખલ કરેલ અરજીની તમામ વિગતો સ્ક્રીન પર જોિા મળર્ે. 

આ યવુનક અરજી નબંરની યોગ્ય જગ્યાએ નધ ધ કરો. આ નબંર આપને મોબાઇલ અને ઇ-મેઇલ એડ્રસે  જણાિેલ 
હર્ે તો ઇ-મેઇલ પર પણ મળર્ે. 

૧૨ સ્ક્રીન પર દર્ાટિેલ અને આપે દાખલ કરેલ વિગતો ચોક્ક્સાઇ પિુટક િાચં્યા બાદ જો કોઈ સધુારો જણાય તો “Edit 
Application/ અરજી તવગતો સધુારવા” પર Click કરી અરજીની વિગતો સધુારો અને ત્યારબાદ “Update 
Application / અરજી તવગત અપડટે કરવા” પર Click કરી વિગતો અપડરે્ કરો. 

૧૩ જો અરજીને લગતી તમામ વિગતો બરાબર હોય તો “Confirm Application / અરજી કન્ફમટ કરવા” પર Click કરો.  
અગત્યની સચુના:-  
અરજી એકિાર કન્િમટ કયાટ બાદ અરજીને લગતી કોઈ પણ વિગતો સધુારી ર્કારે્ નહી. 

૧૪ અરજી કન્િમટ કયાટ બાદ, જો આપે દાખલ કરેલ અરજી વિગતો પરથી સોગદંનમુ ંપ્રીંર્ કરી નોર્રી સમક્ષ 
સોગદંનામુ ંકરાિા માગતા હોિ તો “Print Computer Generated Affidavit / અરજી તવગતોના આધારે તૈયાર 

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


થયેલ સોગદંનામુ ંતરિંટ કરવા” પર Click કરી સોગદંનમુ ંપ્રીંર્ કરો અથિા નોર્રી સમક્ષ િારસદારોની સમંવત 
દર્ાટિત ુ ંસોગદંનામુ ંતૈયાર કરો. 

૧૫ નોર્રી સમક્ષ કરિામા ં આિેલ સોગદંનામુ ં અન ે અન્ય જરૂરી ડોક્યમેુન્ર્સ સ્ક્કેન કયાટ બાદ i-ORA 
(https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પરથી “COVID-19 Ex-Gratia Payment” > “Registered Application 
(દાખલ કરેલ અરજી માટે)” પસદં કરી અરજી નબંર અને મોબાઇલ નબંર દાખલ કરિાથી કન્િમટ કરેલ અરજીની 
વિગતો મળર્ે. 

૧૬ “Upload Document / ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરવા” ના ઓપ્ર્નમા ં જઇન ે અપલોડ કરિાના લીસ્ક્ર્મા જણાિેલ 
ડોક્યમેુન્ર્સ અપલોડ કરો. 
નધ ધ:- અફહિં અપલોડ કરિાના ડોક્યમેુન્ર્સના નામ ત્રણ કલરમા ંજોિા મળર્ે. 
અ) લાલ રંગમા ંએર્લે કે િરજીયાત અપલોડ કરિાના ડોક્યમેુન્ર્સ 
બ) િાદળી રંગમા ંએર્લે કે મરજીયાત અપલોડ કરિાના ડોક્યમેુન્ર્સ 
ક) લીલા રંગમા ંએર્લ ેકે અપલોડ કરેલ ડોક્યમેુન્ર્સ 

૧૭ દાખલ કરેલ અરજીને લગતા મખુ્ય સ્ક્રે્પ જેિા કે “અરજી સધુારિા”, “અરજી કન્િમટ કરિા“, “સોગદનામુ ં પ્રીંર્ 
કરિા“, “ડોક્યમેુન્ર્ અપલોડ કરિા” અને “અરજી સબમીર્ કરિા” આ દરેક સ્ક્રે્પ પર “Registered Application 
(દાખલ કરેલ અરજી માટે)” ઓપ્ર્ન પસદં કરી યવુનક અરજી નબંર અન ેમોબાઇલ નબંર દાખલ કરી જઈ ર્કો 
છો. 

૧૮ બધા જ િરજીયાત ડોક્યમેુન્ર્સ અપલોડ કરિાથી “Submit Application / અરજી સબમીટ કરવા” નુ ંબર્ન જોિા 
મળર્.ે એકિાર સબમીર્ એપ્લીકેર્ન કયાટ બાદ તેમા કોઈ પણ સધુારો થઈ ર્કરે્ નહી. 

૧૯ “Submit Application / અરજી સબમીટ કરવા” પર Click કરિાથી આપની અરજી મતૃ્ય ુ પામનારના મરણ 
પ્રમાણપત્ર પર જણાિેલ કાયમી સરનામા ંન ેલગત કલેક્ર્ર/ મામલતદાર કચરેી મા ંઆગળની કાયટિાહી મારે્ 
સબમીર્ થર્ે આમ ઓન-લાઈન અરજી કરિાની પ્રફરયા પણૂટ થરે્. 

૨૦ અરજી વનકાલની જાણ આપને મોબાઇલ અને ઈ-મેલ મારિત મોકલિામા ંઆિર્ે. 
 

 


