ઈ-ગર્ામ યોજનાનો ૫િરચય
ગુજરાતના ગર્ામજનોને િવ જનોની હરોળમાં લાવવા વતર્માન ગુજરાત
સરકાર કિટબઘ્ધ છે . અને એટલે ગુજરાતના ગામડાઓનુ ં આધુિનકરણ કરી લોકોના
જીવનમાં કોમ્પ્યુટર ઘ્વારા નુતન પર્ભાતના અજવાળાં પાથરવાનુ ં ઘ્યેય નકકી કયુર્ં છે
એ માટે ઈ-ગર્ામ િવ ગર્ામનો મેધધનુષી આદશર્ રજુ કરી એને અમલમાં મુકયો છે .
કોમ્પ્યુટરોથી ધબકતાં શહેરોની હરોળમાં હવે ગામડાઓ ૫ણ આવવા લાગ્યાં
છે . ગુજરાત સરકાર ગર્ામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને િજ લા પંચાયતોને
સિચવાલય, ગાંધીનગર સાથે કોમ્પ્યુટરની મદદથી ઈન્ટરનેટ/ઈન્ટર્ાનેટ નેટવકર્
ઘ્વારા સાંકળી રહેલ છે .
શહેરી િવ તારમાં ઉ૫લબ્ધ ઈ-સેવાઓ

વી જ સરકારી અને ખાનગી ઈ-

સેવાઓ ધર આંગણે ગર્ામ પંચાયતો ખાતે આ૫વાનો રાજય સરકારે િનધાર્ર કરે લ છે .
આમ, ઈ-ગર્ામ સેવા ગર્ામ પંચાયતની કચેરીનુ ં નાિભ થાન બનશે. આ ઉ૫રાંત ગર્ામ
પંચાયતની કચેરીમાં મુકવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર ૫રથી ગામના લોકોને સચોટ,
સાચી, ઝડપી માિહતી અને

ાન મળી રહેશે.
ઈ-ગર્ામ યોજના એક નજરે

 ગર્ામકક્ષાએ ગર્ામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટર મારફત ઈ-સેવાઓ આ૫વા માટે ની
સગવડ ધરાવત ું દે શમાં એક માતર્ રાજય અને તમામ ગર્ામ પંચાયતોમાં
કોમ્પ્યુટરની સગવડ એક અભ ૂતપ ૂવર્ િસિઘ્ધ.
 અત્યાર સુધીમાં તમામ તલાટી-કમ-મંતર્ીઓને કોમ્પ્યુટર તાલીમબઘ્ધ કરે લ
છે .
 પર્થમ તબકકામાં મુખ્યત્વે ઈ-ગર્ામ ઘ્વારા જન્મ-મરણનુ ં પર્માણ૫તર્, આવકનો
દાખલો, જાિતનો દાખલો,ચાિરત્યનુ ં પર્માણ૫તર્,રહેઠાણનુ ં પર્માણ૫તર્ વગેરે
અને સરકારી િવિવધ યોજનાઓના ફોમ્સ/
ર્ અરજી૫તર્કોની ઉ૫લબ્ધ કરે લ છે .
 માિહતીનો

પર્ચાર-પર્સાર

તેમજ

િતર્- તરીય

પંચાયતરાજના

ંૂ લ
ચટાયે

સદ ય ીઓ અને કમર્ચારી/ અિધકારીઓની તાલીમ/કેપેસીટી િબ ડીંગના
કાયર્કર્મો માટે તમામ િજ લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને ગર્ામ પંચાયત

તાલીમ કેન્દર્ ખાતે સેટેલાઈટ આધાિરત ડાયરે કટર િડજીટલ િરસેપ્શન
િસ ટમની યવ થા કરે લ છે .
 ગર્ામ્ય કક્ષાએ ખેડુતને આ૫વાના થતાં ૭ અને ૧ર, ૮-અ તેમજ નંબર ૬ ના
ઉતારા વગેરે માિહતી તાલુકા/િજ લા કક્ષાના સવર
ર્ ઉ૫રથી ગર્ામ પંચાયત
ખાતેથી આ૫વાની યવ થા કરે લ છે .
 ગામના એન.આર.ઈ./એન.આર.જી. સાથે ઈન્ટરનેટના ઉ૫યોગથી સાયબર
સેવાની ઉ૫લિબ્ધ, ગર્ામજનો ઘ્વારા ખેત િવષયક, શૈક્ષિણક િવષયક, આરોગ્ય
િવષયક માિહતીની ગર્ામ પંચાયત ખાતે ઉ૫લિબ્ધ.
વીકારવાની સેવાઓ પ ૂરી

 તમામ ઈ-ગર્ામ પંચાયત ખાતે વીજળી બીલ
પાડવા આવેલ છે .

 ઈ-ગર્ામ પંચાયતના સફળ સંચાલન અથેર્ તલાટી કમ મંતર્ીના સહાયક તરીકે
ગામના ખાનગી િવલેજ કોમ્પ્યુટર આંતરિપર્ન્યોરની સેવાઓ, ૫િબ્લક-પર્ાઈવેટ
પાટર્નરશી૫ ઘ્વારા ઉ૫લબ્ધ થાય તેવી યવ થા કરે લ છે .
 તમામ ગર્ામ પંચાયતનુ ં ઈન્ટરનેટ/ઈન્ટર્ાનેટ કનેકટીવીટી ઘ્વારા જોડાણ
એરટે લ એજન્સી ઘ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવેલ છે .
ઈ-ગર્ામ યોજનાના હેત ુઓ
 ઈ-ગર્ામ પંચાયતની િવિવધ કામગીરીને ઈન્ફોમેર્ંશન ટે કનોલોજીના અમલ
ઘ્વારા અધતન, સુ યવિ થત, સમયબઘ્ધ, સરળ, ઝડપી, ક્ષિતરિહત અને
પારદશર્ક બનાવવી.
 ગર્ામ્યજનોને જ રી માિહતી, પર્માણ૫તર્, િવિવધ કચેરીઓનાં ફોમ્સર્, અરજીના
નમુના િવગેરે ઉ૫લબ્ધ કરાવવા.
 શહેરમાં નાગરીકોને ઉ૫લબ્ધ ઈ-સેવાઓ

વી જ ઈ-સેવાઓ તમામ

ગર્ામજનોને ૫ણ ઘરઆંગણે ઈ-ગર્ામ પંચાયત ઘ્વારા પ ૂરી પાડવી.
 તમામ ગર્ામ પંચાયત ઘ્વારા બી.પી.એલ. લાભાથીર્ઓની ૫સંદગી વધુ
પારદશર્ક અને િનયમોનુસાર હાથ ધરવી.
 િમ કત આકારણી અને વેરા વસુલાતની કામગીરી સરળ બનાવવી.

 પંચાયત રાજની િવિવધ યોજનાઓનુ ં આયોજન, સમીક્ષા અને અમલીકરણને
વધુ અસરકારક બનાવવુ.ં
 ઈન્ટરનેટની સુિવધા ઘ્વારા છે વાડાના ગર્ામજનોને તાલુકા, િજ લા, રાજય, દે શ
સાથેના જોડાણથી ગર્ામજનોના જીવન ધોરણમાં આમ ૂલ ૫િરવતન
ર્

તથા િવ

અને ગતીશીલતા લાવવી.
ઈ- ામ યોજનાની - વતમાન 5 રિ થતી
 એન.આઈ.સી.
ઉ૫યોગથી

ગાંધીનગર

પર્થમ

પર્માણ૫તર્ો,

ઘ્વારા

તબકકામાં

આકારણી

િવકસાવવામાં

મુખ્યત્વે

વગેરે

અને

ઈ-ગર્ામ
સરકારી

આવેલ

સોફટવેરના

ધ્વારા

જન્મ-મરણના

િવિવધ

યોજનાઓના

ફોમ્સર્/અરજી૫તર્કોની ઉ૫લબ્ધતા.
 તમામ ગર્ામ પંચાયત ખાતે એરટે લ ઈન્ટરનેટ કનેકટીવીટીની ઉ૫લબ્ધતા.
 તમામ ગર્ામ પંચાયત ખાતે વી.ઓ.આઈ.પી. તથા વીડીઓ કા ટીંગ/મ ટી
કા ટીંગની સવલત.
 ગર્ામ પંચાયત ખાતે ઈ-સેવાઓ પુરી પાડવા ગર્ામ કોમ્પ્યુટર સાહસીકની
ઉ૫લિબ્ધ.
ૂ ને આ૫વાના થતાં ૭ અને ૧ર, ૮-અ તેમજ નંબર ૬ ના
 ગર્ામ્યકક્ષાએ ખેડત
ઉતારા વગેરેની માિહતી તાલુકા/િજ લા કક્ષાના સવર્ર ઉ૫રથી તમામ ઇ-ગર્ામ
પંચાયત ખાતે આ૫વામાં આવે છે .
 એરટે લ સેવા અંતગર્ત બર્ોડબેન્ડ કનેકટીવીટી ઘ્વારા વીડીયો કોન્ફરન્સ,
વીડીઓ કા ટીંગ/મ ટી કા ટીંગ વગેરે સવલત થકી ખેતી િવષયક માિહતી,
શૈક્ષણીક િવષયક માિહતી, આરોગ્ય િવષયક માિહતી,રોજગાર િવષયક માિહતી
વગેરે તમામ ગર્ામ પંચાયત ખાતે તાલીમ આ૫વામાં આવે છે .
 તમામ

ગર્ામ

પંચાયત

ખાતે

ઓનલાઈન

અરજીની

સગવડ,

ફરીયાદ

િનવારણની સગવડ તેમજ જુદા-જુદા સરકારી િવભાગની નાગરીક સુિવધાઓ
પર્માણ૫તર્, ઠરાવ સુચનાઓ, િવિવધ યોજનાઓની માિહતી આ૫વામાં આવે
છે .

 વધુમાં ખતી
ખે
િવષય
યક(પાકનાા રોગ), આરોગ્
આ ય િવષયક(ટે
િવ
લ
લી મેડીિસ
સન) વગેરે
િવષય ઉ૫
૫ર વીડીઓ
ઓ કોન્ફરન્ન્સ અને િન ણાંતો ઘ્વારા માગ
ગર્દશર્ન તમામ
ત
ઇ-ગર્ામ પંચાયત ખાતે
ત સમયાન્ત
તરે આ૫વ
વામાં આવે છે .
 સરકાર ીની જુદી જુદી યોજ
જનાઓની ડેટા એન્ટર્ી ઓનલાાઈન તમાામ ગર્ામ્ય
કક્ષાએથી કરવામાં આવે
આ છે .
 આણંદ િજ લાની તમામ
ગર્ામ પંચાયત
ત
ઇ-ગર્
ચ
ખાતે
તે વષર્:-ર૦
૦૦૮-૦૯ થી વષર્:ર૦૧૧-૧ર

દરમ્યાન
ન

જન્મ-મ
મરણ

વગેરે

પર્મ
માણપતર્ોનીી

કુલ આવક
આ

.

૪૦,૧૦,૩૩૩૩/- આર.ઓ.આર (૭-૧ર,૮-અ) . ૨૮
૮,૭૩,૫૪૩/
/- તથા લાઇટબીલ
લ
લ
કલેકશન

. ૫૨,૭૮,૪૪૨/- થયેલ છે . ચાલુ વષર્ઃ-ર૦૧૨--૧૩ દરમ્ય
યાન જન્મ--

મરણ વગે
ગેરે પર્માણ
ણપતર્ોની કુ લ આવક
ક

. ૫,૬૪,૬૧૭/- આર.ઓ..આર (૭--

૧ર,૮-અ,ન
નં.૬) . ૧૦
૦,૦૧,૦૪૦
૦/- તથા લાઇટબીલ
લ કલેકશન
ન . ૧૧,૭
૭૧,૮૪૭/-થયેલ છે .
ભાવી આયોજન
આ
 પી.ડી.એસ
સ. કુ૫ન ઈ-રે
ઈ શન કાાડર્ (પાયલો
લોટ પર્ો કટ - ૮ ગા મ).
 એસ.બી.આ
આઈ. બેન્કીંીંગની સેવ
વાઓ.
 આર.ટી.ઓ
ઓ. લાઈસન્ન્સ ફોમર્ ભ
ભરી શકાશે
શે અને ૫રીીક્ષા માટે ન
નોો સમય મળશે
મ
.
 પાન કાડર્ મેળવવા માટે ન ુ ં ફોમ
મર્ ભરી શક
કાશે.
 બી.એસ.એ
એન.એલ. બીલ કલેશ
શકન તથાા રીચા

વાઉચરોની
વ
ની સેવાઓ..

 દરે ક યોજ
જના ના ફોમ
ફો ર્ ઈ-ગર્ાામ સેન્ટરથ
થી ઓન લાઈન
લ
ભરી
રી શકાશે અને
અ
કચેરી/િવભાગને ઓન
ઓ લાઈન
નથી ઝડપીી િવગતો મળી
મ શકશે
શે.

તા કુ ોો-આણંદ–વ
વાસદ

ામ
મપંચાયત
ત

તાલ
લુકોÐપેટલાદ-ફાગણી
લ
ણી ગર્ામપંચાયત
ચ

તે
ત

