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સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગ, 

ગજુરાત સરકાર 

 

 

 
 

 (STANDARD OPERATING PROCEDURE) (SOP) 
(ONE-DAY DIGITAL SEVA SETU) 
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 (સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના ઠરાવ  
ક્રમાંક:સશપ/૧૨૨૦૨૦/૩૯૩૪૦૪/અ નંુ િબડાણ)  

 

પિરિશ�– ૧  
િવચરતી-િવમુ� �િતના,ધાિમ�ક લઘુમતી, ભાષાકીય લઘુમતીના તથા િબન અનામત વગ�ના 

પ્રમાણપત્રો ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો મારફત આપવા માટે અનુસારવાની થતી કાય�પ્રણાલી 

 (ONE-DAY DIGITAL SEVA SETU) 
(Standard Operating Procedure) (SOP) 

 

૧. સૌપ્રથમ અરજદાર ેતેમના ગામ ખાતે આવેલ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રનો કામકાજના િદવસે 
સંપક�  કરવાનો રહેશે અને ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર ખાતનેા ફરજ ઉપરના તલાટી કમ મંત્રી/ 
વીલજે કોમ્પુટર એન્ટરપ્રેન્યોર (Village computer Entrepreneur એટલે કે 
VCE) નો સંપક�  કરી, િવચરતી-િવમુ� �િત, ધાિમ�ક–ભાષાકીય લઘુમતી 
સમુદાય તથા િબન અનામત વગ� પૈકી જનેું પ્રમાણપત્ર મેળવવંુ હોય તે માટેનું 
અર� પત્રક મેળવવાનુ ંરહેશે.  

૨. આ અર�પત્રક ઉપર સંપૂણ� િવગતો ભરી, સાધનીક આધાર પુરાવા સામેલ રાખી,  
તે ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રી / VCE ને આપવંુ જોઇશે. તલાટી કમ મંત્રીએ આ 
અર� પત્રકની તથા સામેલ રાખેલ આધાર-પુરાવાની ચકાસણી કરી, તે �િત 
રિહત ન હોય તનેી ખાતરી કરવાની રહેશે.  

૩. આ અર�પત્રક કે ત ેસાથેના આધાર-પુરાવામા �િત જણાય તો ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર 
ખાતેથી અરજદારન ેયોગ્ય માગ�દશ�ન આપી, �િત પૂત�તા કરાવવાની રહેશે અન ે
જ�ર જણાયે સંપૂણ� આધારો સાથે પનુ:સંપક�  કરવા જણાવવાનું રહેશે.   

૪. જ ેઅરજદારની અર� તથા સાધનીક કાગળો સંપૂણ� હશે તે અર�ઓ ઇ-ગ્રામ 
કેન્દ્ર ખાત ે સ્વીકારવામાં આવશે. ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રીએ સાધનીક 
કાગળોની નકલની અસલ આધારો સાથે ખરાઇ કરશે અને આવી ખરાઇ તઓેએ 
સ્વયં કરલે હોવા અંગે ‘‘અસલ સાથે ખરાઇ કરી પ્રમાિણત કયુ�’’ એવો શેરો મારી 
સહી અને િસ�ો કરવાનો રહેશે.  

૫. આ તબ�ે અરજદાર ેઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર �ારા વખતોવખત ન�ી થયલે ફી (ચાજ�)  
જમા કરાવવાની રહેશે. અરજદાર આવંુ પ્રમાણપત્ર �બ� કે ટપાલ મારફત 
મેળવવા ઇચ્છે છે ત ેબાબત પહેલાથી જ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રને જણાવવાની રહેશે.  
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          જો અરજદાર ટપાલ મારફત પ્રમાણપત્ર મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અર�પત્ર 
સાથે જ િનયત કરલે ફી ઉપરાંત પોસ્ટેજ ખચ� તરીકે જ�રી ચાજ� જમા કરાવવાનો 
રહેશે. 

૬.  ફરજપરના તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આવા ચાજ�સ તથા અર� મળેલ હોવા 
અંગે અરજદારને પહોચં પાઠવવાની રહેશે.  

૭. અરજદાર ે ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રનો સંપક�  કરવો જોઇશે અને જ ેઅર� બપોરના ૨-૦૦ 
કલાક  સુધીમા તાલુકા / િજલ્લામા કચેરીએ સંપૂણ� સાધિનક કાગળો / પૂરાવા 
સાથે ફોરવડ�  થયેલ હોય તો આવા અરજદારોને સામાન્યત: તે જ િદવસે 
પ્રમાણપત્ર મળી રહેશે. બપોર ે ૨-૦૦ કલાક બાદ મળેલ અરજદારોની અર� 
સ્વીકારવામા ં આવશે, પરંતુ આવા અરજદારોને બી� કામકાજના િદવસે 
પ્રમાણપત્રો મળવાપાત્ર રહેશે.  

૮. અરજદારોની ભૌિતક રીતે મળેલ અર�ઓની ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રી / 
VCE ડેટા એન્ટ� ી કરશે સાથે સાધનીક કાગળો Upload કરી, આવી અર�ઓ 
મદદનીશ તાલુકા િવકાસ અિધકારીને ફોરવડ�  કરશે. જનેી �ણ અરજદારને SMS 
અથવા E-Mail થી કરવામા ંઆવશે. 

૯. મદદનીશ તાલુકા િવકાસ અિધકારી િવિવધ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો ઉપરથી મળેલ 
અર�ઓની ચકાસણી કરી, કોઇ અર�મા ંપૂત�તાની જ�ર જણાય તો યોગ્ય 
રીમાક�સ સાથે ત ે ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રને Soft નકલમાં પરત મોકલશે. �ાર ે અન્ય 
અર�ઓની હાડ�  નકલ કાઢશે અને આવી અર�ઓ ભૌિતક સ્વ�પે તાલકુા 
િવકાસ અિધકારી સમ� રજૂ કરશે.  

૧૦. તાલુકા િવકાસ અિધકારી અર�ઓ ચકાસી તે મંજૂર  અથવા નામંજૂર  કરશે. 
નામંજૂર  થયલે અર�ઓની �ણ મદદનીશ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ઇ-ગ્રામ 
કેન્દ્રને અને અરજદારન ેએમ બં�ેને SMS અથવા Email મારફત કરશે.  

૧૧. મંજૂર  થયેલી અર�ઓ માટે િનયત નમૂનાના પ્રમાણપત્રમાં (Hard copy)મા ં
તાલુકા િવકાસ અિધકારી સહી કરશે. જ ેઅરજદાર ેપોસ્ટેજ ચાજ� જમા કરાવેલ 
હશે તે અરજદારનુ પ્રમાણપત્ર RPAD / Speed Post મારફત રવાના કરવામા ં
આવશે.  

૧૨. અરજદારને તાલુકા પચંાયત કચેરી ખાતેથી �બ� પ્રમાણપત્ર મળી શકે તેવી 
પણ સુિવધા કરવાની રહેશે.  

૧૩. ઇશ્યુ થયલેા પ્રમાણપત્રો ડી� લોકરમાં સંગ્રિહત કરવા માટે મદદનીશ તાલુકા 
િવકાસ અિધકારીએ િનયત થયલે કાય�વાહી કરવાની રહેશે. 
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૧૪.   જ ેપ્રમાણપત્ર ડી� લોકરમાં સંગ્રિહત કરવા માટે મોકલવાની હોય છે તનેી નકલ 
E-Mail મારફત અરજદારને મોકલવામાં આવશે.   

૧૫. કોઇ વાજબી વહીવટી કે ટેકનીકલ કારણોસર પ્રમાણપત્ર આપવામાં િવલંબ થાય 
તો તે છુટછાટને પાત્ર રહેશે.  

૧૬. આ પ્રિકયાના અમલીકરણમાં કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો તે અંગેની રજૂઆત 
સબંિધત િજલ્લા િવકાસ અિધકારી/ DIO Team / NIC ગાંધીનગરન ેકરી શકાશે 
અને જ ે તે સ�મ સ�ાિધકારીએ તે રજૂઆતની સત્યતા ચકાસી તેનો ઉકેલ 
લાવવાનો રહેશે અને જ�ર જણાય ત્યાં આવી બાબતો િનયામક, િવકસતી �િત 
કલ્યાણ ગાંધીનગર સમ� સ્વયં સ્પ� અિભપ્રાય સાથે રજૂ કરવાની રહેશે. 

 

***** 
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 (સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના ઠરાવ  
ક્રમાંક:સશપ/૧૨૨૦૨૦/૩૯૩૪૦૪/અ નંુ િબડાણ)  

 

પિરિશ�-૨  
સત્યવાદી રા� હિર�ંદ્ર મરણો�ર સહાય યોજનાની સહાય માટે  
મજૂંરી પત્ર ગ્રામ્ય િવસ્તારના અરજદારને ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્રો મારફત  

આપવા માટે અનુસરવાની થતી કાય�પ્રણાલી 
 

(ONE-DAY DIGITAL SEVA SETU) 
(Standard Operating Procedure) (SOP) 

 

અનુસૂિચત �િતના લોકોની નબળી આિથ�ક પિરિસ્થિત ધરાવતા કુટંુબના 
સભ્યનાં મૃત્યનુા પ્રસંગ ે મૃતકના પાિથ�વદેહની અંત્યેિ� /મરણો�ર િક્રયા માટે 
અથા�ત કફન – કાિઠના ખચ�ને પહોચંી વળવા માટે વષ� – ૨૦૦૦ થી સત્યવાદી 
રા� હિરશચંદ્ર મરણો�ર સહાય યોજના અમલમાં છે. આ યોજનામાં હાલમા ં
�.૫૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવે છે.  આ યોજનામાં ગ્રામ્ય િવસ્તાર માટે 
�. ૧,૨૦,૦૦૦/- આવકમયા�દા ન�ી કરવામા ંઆવેલ છે. મૃત્યનુા ૬ (છ) માસની 
સમયમયા�દામાં અર� કરવાની રહેશે. અરજદાર દ્રારા કરવામાં આવેલ અર�ની 
મંજૂરીની �ણ એ જ િદવસે કરવામા આવશે અને સહાય કામકાજના િદન-૧૦મા 
લાભાથ�ના બ�ક એકાઉન્ટમાં DBT થી જમા કરાવવામા આવશે.  

૧. સૌ પ્રથમ અરજદાર ે તમેના ગામ ખાતે આવેલ ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્રનો કામકાજના ચાલ ુ
િદવસે સંપક�  કરવો જોઇશે અન ે ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્ર ખાતેના ફરજ ઉપરના વીલજે 
કોમ્પટુર એન્ટરપ્રેન્યોર (Village computer Entrepreneur) એટલ ે કે તલાટી 
કમ મંત્રી / VCE નો સંપક�  કરી, સત્યવાદી રા� હિરશચંદ્ર મરણો�ર સહાય 
યોજનાની સહાય મેળવવા માટેનું અર� પત્રક તલાટી કમ મંત્રી / VCE દ્રારા 
ઓનલાઇન ભરાવવાનુ ંરહેશે.  

૨. તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આ અર� પત્રકની તથા િબડાણ થયલે આધાર-
પુરાવાની ચકાસણી કરી, તે �િત રિહત હોય તેની ખાતરી કરવાની રહેશે.  

૩. ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રી / VCE સાધનીક કાગળોની નકલની અસલ આધારો 
સાથે ખરાઇ કરશે અને આવી ખરાઇ તેઓએ સ્વયં કરલે હોવા અંગે જ ે ત ે
આધારોની નકલ ઉપર ‘‘અસલ સાથે ખરાઇ કરી પ્રમાિણત કયુ�’’ એવો શેરો મારી 
સહી કરવાની રહેશે અને તમામ સાધિનક કાગળો / પ્રમાણપત્રો / બાહ�ધરી 
પત્રક/  સોગંદનામંુ ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.   
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૪. આ તબ�ે અરજદાર ે ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર �ારા વખતોવખત ન�ી થયેલ જ�રી 
ચાજ�સ જમા કરાવવાના રહેશે.   

૫.  ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આવા ચાજ�સની અરજદારને પહોચં 
પાઠવવાની રહેશે.   

૬. તલાટી કમ મંત્રી / VCE �ારા અર� તાલકુા સમાજ કલ્યાણ િનરી�કશ્રીન ે
ફોરવડ�  કરશે અને તેની �ણ સમાજ કલ્યાણ િનરી�કને SMS થી કરવામા ં
આવશે. તાલુકા સમાજ કલ્યાણ િનરી�કશ્રી �ારા અર� તમેજ પુરાવાઓ 
તાત્કાિલક ચકાસણી કરી િજલ્લામાં આ યોજનાનું કામ સંભાળતા કમ�ચારીને 
ફોરવડ�  કરશે જનેી કમ�ચારી ચકાસણી કરશે પતૂ�તાની જ�રીયાત હોય તો અર� 
ઓનલાઈન પરત કરશે મંજૂર  કરવાપાત્ર અર� િજલ્લા અિધકારીશ્રીને મોકલી 
આપશે.  

૭. જો અરજદારની અર� બપોર ે૨:૦૦ કલાક પહેલા આવે તો તે જ િદવસે અર� 
મંજૂર  / નામંજૂર  કરશે અને બપોર ે૨:૦૦ કલાક બાદ આવેલ અર� કામકાજના 
બી� િદવસે મંજૂર  / નામંજૂર  કરી શકશે. િજલ્લા ક�ાએ સમાજ કલ્યાણ 
અિધકારીશ્રી �ારા મંજૂર કરલે અર�ની સહાય કામકાજના િદન–૧૦ મા ં
અરજદારના બ�ક ખાતામાં DBT (ડાયરકેટ બનેીફીટ ટ� ાન્સફર) �ારા ચૂકવવાના 
રહેશે. જનેી �ણ સબંંિધત લાભાથ�ને SMS / E-MAIL / ટપાલ �ારા કરવામા ં
આવશે.  

૮. આ અંગે કોઈ ફિરયાદ કે રજૂઆત કરવા માંગતા હોય તો િજલ્લા અિધકારીશ્રીન ે
સીધી રજૂઆત કરવાની રહેશે. િજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અિધકારીશ્રી ત ે
રજૂઆતની સત્યતા ચકાસી, િનયમોનુસાર કાય�વાહી કરી, જ�ર જણાય ત્યા ં
િનયામકશ્રી, અનુસૂિચત �િત કલ્યાણને સ્વયંસ્પ� અિભપ્રાયસહ અહેવાલ રજૂ 
કરવાનો રહેશે.    

 

***** 
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(સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના ઠરાવ  
ક્રમાંક:સશપ/૧૨૨૦૨૦/૩૯૩૪૦૪/અ નંુ િબડાણ)  

પિરિશ� – ૨.૧  

સમરસ છાત્રાલયોમાં િવ�ાથ� / િવ�ાથ�નીઓના પ્રવેશ માટે  
ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્ર ખાતેથી અર� કરવા માટે અનૂસરવાની થતી કાય�પ્રણાલી   

 

(ONE-DAY DIGITAL SEVA SETU) 
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

 
 

૧. ગજુરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી ગાંધીનગર �ારા દૈિનક વત�માનપત્રોમા ં
પ્રવેશ અંગનેી �હેરાત નવુ શૈ�િણક સત્ર શ� થાય તે પહેલા પ્રિસ� કરવાની 
રહેશે. ઓનલાઈન અર� શ� કયા� તારીખ, અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી 
તારીખ, સામાન્ય સુચનાઓ, સમરસ છાત્રાલયોના સ્થળ તેમજ અર� કરવા 
માટેની િલંક દશા�વવાની રહેશે.  

૨. �હેરાતમાં દશા�વેલ તારીખ દરિમયાન અરજદાર ે તેમના ગામ ખાતે આવેલ               
ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્રનો કામકાજના ચાલુ િદવસે સંપક�  કરવાનો રહેશે અન ેઇ-ગ્રામ  
કેન્દ્ર ખાતેના ફરજ ઉપરના વીલજે કોમ્પટુર એન્ટરપ્રેન્યોર (Village computer 
Entrepreneur) એટલ ે કે VCE / તલાટી કમ મંત્રીનો સંપક�  કરી સમરસ 
છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અર� કરવા િવષે માિહતી 
મેળવવાની રહેશે.  

૩. 
અરજદાર ેઆ માિહતીના આધાર ેસંપૂણ� િવગતો સાધનીક આધાર પરુાવા સાથે 
તે ફરજ પરના VCE / તલાટી કમ મંત્રીને આપવંુ જોઇશે. VCE / તલાટી કમ 
મંત્રીએ ઓનલાઈન પ્રવેશ અર� માટેના જ�રી પ્રમાણપત્રોની યાદી સાથે 
અરજદાર ેપુરી પાડેલ માિહતી તથા આધાર-પુરાવાની ચકાસણી કરી તે �િત 
રિહત હોય તેની ખાતરી કરવાની રહેશે.  

૪. 
આ માિહતી કે તેના િબડાણમાં �િત જણાય તો ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર ખાતેથી 
અરજદારને યોગ્ય માગ�દશ�ન આપી, �િત પૂત�તા કરાવવી જોઇશે અને જ�ર 
જણાયે સપંૂણ� આધારો સાથે પુન: સંપક�  કરવા જણાવવાનું રહેશે.  

૫. જ ે અરજદારની માિહતી તથા સાધનીક કાગળો સંપૂણ� હશે તે અર�ઓ                  
ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્ર ખાત ેસ્વીકારવામાં આવશે. ફરજ પરના VCE / તલાટી કમ મંત્રી 
સાધનીક કાગળોની નકલની અસલ આધારો સાથે ખરાઇ કરશે અને આવી 
ખરાઇ તેઓએ સ્વય ં કરલે હોવા અંગે જ ે તે આધારોની નકલ ઉપર                      
‘‘અસલ સાથે ખરાઇ કરી પ્રમાિણત કયુ�’’ એવો શેરો મારી િસ�ા સાથે સહી 
કરવાની રહેશે.  
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૬. અરજદારોની ભૌિતક રીતે મળેલ માિહતીના આધાર ેફરજ પરના VCE / તલાટી 
કમ મંત્રી ડેટા એન્ટ� ી કરશે સાથે પ્રમાિણત કરલે સાધનીક કાગળોની નકલ 
Upload કરી, અરજદારની ઓનલાઈન અર� કરશે. અર�નો યઝુરનેમ અન ે
પાસવડ� અરજદારને SMS અથવા Email થી િસસ્ટમ �ારા મોકલી આપવામા ં
આવશે. 

૭. અરજદારને ઓનલાઈન અર� કયા� બાદ ત ેઅર�ની િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની 
રહેશે. અરજદાર ે  ઇ-ગ્રામ  કેન્દ્ર �ારા વખતોવખત ન�ી થયલે જ�રી ફી 
(ચાજ�) જમા કરાવવાની રહેશે. 

૮. અરજદારને કરલે ઓનલાઈન અર�મા ંકોઈ પણ પ્રકારની �િત જણાય તો 
િનયત થયેલ સમયમયા�દામાં પોતાના યુઝરનેમ અને પાસવડ�  વડે VCE / તલાટી 
કમ મંત્રી પાસેથી ઓનલાઈન સુધારા વધારા કરાવી શકશે. અરજદાર ેસુધારા 
વધારા કરલે અર�ની પુન: િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે.   

૯. અરજદારને અર� સફળતાપુવ�ક ઑનલાઈન િસ્વકાયા� અંગે તેમજ અરજદારન ે
મેરીટ, ઉપલબ્ધ જગ્યા તમેજ પ્રવેશના િનયમોના આધાર ે પ્રવેશ આપવા 
અંગેની કાય�વાહી હાથ ધરવામાં આવશે તેની �ણ SMS અથવા E-Mail થી 
િસસ્ટમ �ારા મોકલી આપવામાં આવશે. 

૧૦. ઓનલાઈન મળેલ અર�ઓના આધાર ેગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી 
સરકારશ્રીએ ન�ી કરલે પ્રવેશના િનયમો મુજબ પોટ�લ પર ઓનલાઈન મેરીટ 
િલસ્ટ પ્રિસ� કરશે.  

૧૧. જ ે િવ�ાથ�/િવ�ાથ�નીઓનો સમાવેશ મેરીટ િલસ્ટમાં થયેલ હોય તેઓન ે
સબંિધત સમરસ છાત્રાલય ખાતે િદન-૧૦માં ઓનલાઈન કરલે અર�ની નકલ 
તથા પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર થવાનું રહેશે. જ ેઅંગેની �ણ 
િસસ્ટમ �ારા છાત્રોને SMS અથવા E-Mail મારફત કરવામાં આવશે.  

૧૨. સમરસ છાત્રાલયોના સમાજ કલ્યાણ અિધકારીશ્રી/ મદદ. સમાજ કલ્યાણ 
અિધકારીશ્રીએ હાજર િવ�ાથ�/િવ�ાથ�નીઓના અસલ પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી કરાવવાની રહેશે. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીના આધાર ેછાત્રોને મેરીટ 
પ્રિસ� થયાના િદન-૧૦માં Confirm / Not Confirm કરવાના રહેશે. જ ે
અંગેની �ણ િસસ્ટમ �ારા છાત્રોને SMS અથવા Email મારફત કરવામા ં
આવશે.  

૧૩. લોકલ મેનજેમેન્ટ કિમટી, સમરસ છાત્રાલય �ારા િવ�ાથ� / િવ�ાથ�નીઓના 
પ્રવેશ િનયત કરવાના રહેશે તમેજ આ અંગે ઉપિસ્થત થયેલ પ્ર�ો બાબત ે
િનણ�ય કરવાનો રહેશે.  
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૧૪. પ્રથમ રાઉન્ડ અંિતત ખાલી રહેલ જગ્યાઓ માટે િદન–૭ ના સમયગાળામા ં
ક્રમશ: ROUND પ્રિસ� કરી અને પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ કરી ખાલી જગ્યાઓ 
મેરીટના તમેજ પ્રવેશના િનયમોનસુાર ભરવાની રહેશે.  

૧૫. આ પ્રિકયાના અમલીકરણમાં કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો તે અંગનેી રજૂઆત 
સબંિધત સમરસ છાત્રાલયના અિધકારીને કરી શકાશે અને સબંિધત અિધકારી 
તેમજ લોકલ મેનજેમેન્ટ સિમિતએ તે રજૂઆતની સત્યતા ચકાસી તેનો ઉકેલ 
લાવવાનો રહેશે અને જ�ર જણાય ત્યાં આવી બાબતો લોકલ મેનજેમેન્ટ 
સિમિતના સ્વયં સ્પ� અિભપ્રાય સાથે મુખ્ય કારોબારી અિધકારીશ્રીને રજૂ 
કરવાની રહેશે.  

૧૬. આ અંગે વધુ માિહતી મેળવવા માટે અરજદાર ેwww.samras.gujarat.gov.in 

ની મુલાકાત લેવાની રહેશે.  

 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.samras.gujarat.gov.in/
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(સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના ઠરાવ  
ક્રમાંક:સશપ/૧૨૨૦૨૦/૩૯૩૪૦૪/અ નંુ િબડાણ)  

 

પિરિશ�-૩ 

િદવ્યાંગ વ્યિ�ન ેએસ.ટી બસમા મફત મસુાફરી યોજના (બસ પાસ) યોજનાનો  
લાભ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો મારફત આપવા માટે અનુસરવાની થતી કાય�પ્રણાલી 

 

(ONE-DAY DIGITAL SEVA SETU) 
(STANDARD OPERATING PROCEDURE) (SOP) 

 

૧. સૌપ્રથમ અરજદાર ે તમેના ગામ ખાતે આવેલ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રનો કામકાજના ચાલ ુ
િદવસે જ�રી પ્રમાણપત્રો સાથે ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર ખાતનેા ફરજ ઉપરના તલાટી કમ 
મંત્રી / વીલજે કોમ્પુટર એન્ટરપ્રેન્યોર (Village Computer Entrepreneur) 
એટલે કે VCE નો સપંક�  કરી યોજનાનું અર� પત્રક ઓનલાઇન ભરાવશે.  

૨. તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આ અર� પત્રકની તથા િબડાણ થયલે આધાર-
પુરાવાની ચકાસણી કરી તેના ઉપર “આ પ્રમાણપત્રો અસલ પ્રમાણપત્ર સાથે 
ચકાસણી કરી છે તેવો શેરો મારી પ્રમાણપત્રની નકલ ઉપર સહી / િસકકા કરશે. 
આ પ્રમાણપત્રો સ્કેન કરી / ફોટો પાડી ઓનલાઇન અર� સાથે અટેચ કરશે અન ે
ઓનલાઇન અર� ફોમ� તે જ િદવસે િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રીન ે
સબિમટ કરશે. 

૩. આ તબ�ે અરજદાર ે  ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર �ારા વખતોવખત ન�ી થયેલ જ�રી 
ચાજ�સ જમા કરાવશે. અરજદાર બસ પાસ �બ� કે ટપાલ મારફત મેળવવા 
ઇચ્છે છે તે બાબત પ્રથમથી જ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રને જણાવશે અને જો અરજદાર ટપાલ 
મારફત બસ પાસ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો તે અંગે જ�રી ચાજ�સ અર�પત્ર 
સાથે જ િનયત કરલે ફી ઉપરાંત પોસ્ટેજ ખચ� તરીકે જમા કરાવાના રહેશે.  

૪.  ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આવા ચાજ�સ તથા અર� મળેલ હોવા 
અંગે અરજદારને પહોચં પાઠવશે.  

૫. જ ેઅરજદાર ે બપોર ે૨.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર પર ફોમ� ઓનલાઇન ભરી 
અને સબિમશનની પ્રિક્રયા પુણ� કરલે હશે તેમને તે જ િદવશે સાજં સુધીમાં બસ 
પાસ મંજૂર  થયાની �ણ SMS �ારા / E-Mail �ારા �ણ થઇ જશે. 
અનુકુળતાએ તે પોતાનો બસ પાસ મેળવી શકશે.  
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૬.  જ ેઅરજદાર ે બપોર ે૨.૦૦ કલાક પછી ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર પર ફોમ� ઓનલાઇન ભરી 
અને સબિમશનની પ્રિક્રયા પુણ� કરલે હશે તેમને બીજ ેિદવશે સાજં સધુીમાં બસ 
પાસ મંજૂર  થયાની �ણ SMS �ારા / E-Mail �ારા �ણ થઇ જશે.  

૭. �લ્લા સમાજ સુર�ા કચેરીમાં સદર કામગીરી સંભાળતા કમ�ચારીશ્રીએ દર 
કલાકે પોતાના કમ્પ્યટુર મોનીટર પર કોઇ અર� આવી છે કે કેમ તેની ચકાસણી 
કરશે અને તે તપાસી �લ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રીને મંજૂરી / નામંજૂરી 
માટે મોકલી આપશે. 

૮. િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રી અર�ઓ ચકાસી ત ેમંજૂર  અથવા નામંજૂર  
કરશે. મંજૂર / નામંજૂર  થયેલ અર�ઓની �ણ �લ્લા સમાજ સુર�ા 
અિધકારીશ્રી ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રને અને અરજદારને એમ બં�ેને SMS અને E-Mail 
મારફતે કરશે.   

૯. મંજૂર થયલેી અર�ઓ માટે િનયત નમૂનાના બસ પાસમાં (Hard copy) મા ં
િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રી સહી કરશે.  

૧૦. જ ેલાભાથ�એ પોસ્ટ �ારા બસ પાસ મેળવવાની પ્રિક્રયા કરી હશે. તમેના બસ 
પાસ મંજૂર  થયા પછીના પાંચ કામકાજના િદવસોમાં િજલ્લા સમાજ સુર�ા કચેરી 
�ારા પોસ્ટ મારફત રવાના કરવામાં આવશે. વધુમાં અરજદારની ઇચ્છા હોય તો 
અનુકુળતાએ તે પોતાનો બસ પાસ િજલ્લા કચેરીમાં જઇ �બ� પણ મેળવી 
શકશે.  

૧૧. કોઇ વાજબી વહીવટી કે ટેકનીકલ કારણોસર પ્રમાણપત્ર આપવામાં િવલંબ થાય 
તો તે છુટછાટને પાત્ર રહેશે.   

૧૨. આ પ્રિકયાના અમલીકરણમાં કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો તે અંગેની રજૂઆત 
સબંિધત િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રીને કરી શકાશે અને િજલ્લા સમાજ 
સુર�ા અિધકારીશ્રીએ તે રજૂઆતની સત્યતા ચકાસી તેનો ઉકેલ લાવવાનો રહેશે  
અને જ�ર જણાય ત્યાં આવી બાબતો િનયામક સમાજ સુર�ા ગાંધીનગર સમ� 
સ્વયં સ્પ� અિભપ્રાય સાથે રજૂ કરવાની રહેશે.  

 

***** 
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(સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના ઠરાવ  
ક્રમાંક:સશપ/૧૨૨૦૨૦/૩૯૩૪૦૪/અ નંુ િબડાણ)  

 

પિરિશ�-૩.૧ 
 

સંત સુરદાસ યોજનાનો લાભ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો મારફત  
આપવા માટે અનુસરવાની થતી કાય�પ્રણાલી 

 

(ONE-DAY DIGITAL SEVA SETU) 
(STANDARD OPERATING PROCEDURE) (SOP) 

 
 

૧. સૌ પ્રથમ અરજદાર ે  તેમના ગામ ખાત ેઆવેલ ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રનો કામકાજના ચાલ ુ

િદવસે જ�રી પ્રમાણપત્રો સાથે ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર ખાતનેા ફરજ ઉપરના તલાટી કમ મંત્રી 

/ વીલજે કોમ્પટુર એન્ટરપ્રેન્યોર (Village Computer Entrepreneur) એટલે કે 

VCE નો સપંક�  કરી યોજનાનુ અર� પત્રક ઓનલાઇન ભરાવશે.  

૨. તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આ અર� પત્રકની તથા િબડાણ થયેલ આધાર-

પુરાવાની ચકાસણી કરી તનેા ઉપર “આ પ્રમાણપત્રો અસલ પ્રમાણપત્ર સાથે 

ચકાસણી કરી છે તેવો શેરો મારી પ્રમાણપત્રની નકલ ઉપર સહી / િસકકા કરશે. 

આ પ્રમાણપત્રો સ્કેન કરી / ફોટો પાડી ઓનલાઇન અર� સાથે અટેચ કરશે અન ે

ઓનલાઇન અર� ફોમ� તે જ િદવસે િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રીને સબિમટ 

કરશે. 

૩. અરજદાર ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર �ારા વખતોવખત ન�ી થયેલ જ�રી ચાજ�સ જમા 

કરાવશે.  

૪.  ફરજ પરના તલાટી કમ મંત્રી / VCE એ આવા ચાજ�સ તથા અર� મળેલ હોવા 

અંગે અરજદારને પહોચં પાઠવશે.  

૫. જ ેઅરજદાર ે બપોર ે૨.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર પર ફોમ� ઓનલાઇન ભરી 

અને સબિમશનની પ્રિક્રયા પુણ� કરલે હશે તમેને તે જ િદવશે સાજં સુધીમાં સહાય 

મંજૂર  થયાની �ણ SMS / E-Mail �ારા �ણ થઇ જશે.  
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૬. જ ેઅરજદાર ે બપોર ે૨.૦૦ કલાક પછી ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર પર ફોમ� ઓનલાઇન ભરી અન ે

સબિમશનની પ્રિક્રયા પુણ� કરલે હશે તેમને બીજ ેિદવશે સાજં સુધીમાં સહાય મંજૂર  

/ નામંજૂર  થયાની �ણ SMS �ારા / E-Mail �ારા �ણ થઇ જશે.  

૭. િજલ્લા સમાજ સુર�ા કચેરીમાં સદર કામગીરી સંભાળતા કમ�ચારીશ્રીએ દર કલાકે 

પોતાના કમ્પ્યટુર મોનીટર પર કોઇ અર� આવી છે કે કેમ તનેી ચકાસણી કરશે 

અને તે તપાસી �લ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રીને મંજૂરી / નામંજૂરી માટે મોકલી 

આપશે. 

૮. િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રી અર�ઓ ચકાસી તે મંજૂર  અથવા નામંજૂર  

કરશે. નામંજૂર  થયેલ અર�ઓની �ણ �લ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રી E-ગ્રામ 

કેન્દ્રને અને અરજદારન ેએમ બં�ેને SMS અન ેE-Mail મારફત કરશે.   

૯. કોઇ વાજબી વહીવટી કે ટેકનીકલ કારણોસર મંજૂર  / નામંજૂર  કરવામાં િવલબં 

થાય તો તે છુટછાટને પાત્ર રહેશે.   

૧૦. આ પ્રિકયાના અમલીકરણમાં કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો તે અંગેની રજૂઆત સબિંધત 

િજલ્લા સમાજ સુર�ા અિધકારીશ્રીન ે કરી શકાશે અન ે િજલ્લા સમાજ સુર�ા 

અિધકારીશ્રીએ તે રજૂઆતની સત્યતા ચકાસી તેનો ઉકેલ લાવવાનો રહેશે અન ે

જ�ર જણાય ત્યાં આવી બાબતો િનયામક, સમાજ સુર�ા ગાંધીનગર સમ� સ્વય ં

સ્પ� અિભપ્રાય સાથે રજૂ કરવાની રહેશે.  

 

***** 


