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મોડ્યુલ - 1: ઇર્ટટગ્રેટેડ વકગ ફ્લો અન ેદસ્તાવેજ મેનેજમેટટ ર્સસ્ટમ 

(IWDMS) 

મોડ્યુલ ઉદે્દશ્ય 

 

ઇ-િવનચટસ પ્રોજકે્ટની પિેલ, સરકારી શસસ્ટમન ેમ ખ્ય માળખાકીય સ શવધાઓ સાથે કાયચ 

કરવા અને તેમના નાિશરકોને ચોકસાઈ અન ેઝડપી પ્રશિયા સાથે િ ણવત્તાવાળી સેવાઓ 

આપવા માટે પ્રોત્સાિન આપે છે. ઇટફમેિન ટેકનોલોજી લલેટફોમચનો ઉપયોિ કરીન ે

કાયચક્ષમતા વધારવા માટે િ જરાત સરકાર ેઇટટીગ્રેટેડ વકચફ્લો અને ડોક્ય મેટટ મેનેજમેટટ 

શસસ્ટમ (IWDMS) પ્રોજકે્ટ િરૂ કયો છે. આ મોડ્ય લ ઇ-મીશટંિ ઇટટરફેસની સમજ આપ ે

છે. 

ઇર્ટટગ્રેટેડ વકગ ફ્લો અન ેદસ્તાવેજ મેનેજમેટટ ર્સસ્ટમ (IWDMS) નો 

પર્રચય 

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઇર્ટટગ્રેટેડ વકગ ફ્લો અને દસ્તાવેજ મેનેજમેટટ ર્સસ્ટમ પ્રોજકે્ટ, કચેરી 

ઉત્પાદકતામાાં વૃર્િ કરવા અને અાંર્તમ વપરાશકતાગઓને સેવા ર્વતરણ સાથે સાંકળાયેલ 

આાંતર્રક પ્રર્ક્રયાઓન ેસુવ્યવર્સ્થત કરવા માટે સાંકર્લત આગલી જનરિેનન ં આઇટી 

પ્લેટફોમગ ર્વકસાવવા માટે કલ્પનાશીલ છે. આ સોફ્ટવેર પ્લેટફોમગ આડા અને ઉભા 

માળખાન ેપાયો પૂરાં  પાડ ેછે, દા.ત. કમગચારીઓ અને ઓર્ફસનુાં વ્યવસ્થાપન, ગર્તશીલ 

વકગ ફ્લો અને વકગ ફ્લો લાઇબ્રેરી તેમજ ઇ-ગવનગટસ વાતાવરણમાાં આવશ્યકતા મુજબ અટય 

સામાટય ઘટકોની ઓળખ. 

લાક્ષાર્ણક સરકારી ર્વભાગોની હાલની મુશ્કેલીઓ જમે કે સ્થાપના કાયગનુાં ઉાં ચુ પ્રમાણ, પ્રર્ક્રયાના 

અનેક સ્તરો, ર્ક્રયાઓ અથવા પ્રવૃર્િઓની દેખરખે કરવામાાં મુશ્કેલી, સૂચનાઓ અને માંજૂરીઓનુાં 

ખોટ, માંજૂરી માટેનો મોટો ફાઇલ આધારના કારણે ર્નણગય લેવામાાં ર્વલાંબ થાય છે. 

આ દસ્તાવેજ મેનેજમેટટ ર્સસ્ટમ સરકારી અર્ધકારીઓને ફાઇલો, મેલ્સ, પત્રો, નોાંધો, 

પર્રપત્રો વગેરનેુાં ર્ડર્જટાઇઝ અને આકાગઇવ કરવા ઇટફમેશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 

કરવામાાં મદદ કર ેછે ઇર્ટટગ્રેટેડ ઇ-ઓર્ફસ પ્રોજકે્ટનો એકાંદર ઉદે્દશ ગુજરાત સરકારના 

તમામ ર્વભાગો અને એજટસીઓના સામાટય કાયોનુાં ઓટોમેશન કરીને સુધારલે ર્નણગય 

લેવાની અને ઓપરશેનલ કાયગક્ષમતાન ેસરળ બનાવવાનો છે.. દૈર્નક કામગીરીની 

કાયગદક્ષતા અને અસરકારકતા વધારવા અને તમામ ર્હસ્સેદારોને એક કાયગક્ષમ ર્સસ્ટમના 

ફાયદાઓ આપવા માટે ગુજરાત સરકાર ેસરકારી ર્વભાગીય પ્રર્ક્રયાઓના  ઓટોમેશન 

માટેના પ્રોજકે્ટ પર પોતાનો ભાર મૂક્યો છે. રાજ્ય સરકાર ર્વભાગની સામાટય પ્રર્ક્રયાઓ 

અને સાંકળાયેલ કામગીરી અને સાંચાલન પ્રણાલીના કમ્પપ્યુટરકરણની જરૂર છે. 

 

IWDMS 2.0 ની મુખ્ય લાક્ષર્ણકતાઓ આ છે: 
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• ર્વભાગો વચ્ચેના સાંપકગ ને અસરકારક રીતે હેટડલ કરવા. 

• વ્યવસ્થાપન પિર્તઓ સુધારવા માટે. 

• ઇલેક્ટર ોર્નક રકેોડગ મેનેજમેટટ સુર્વધા. 

• ઓનલાઇન માંજૂરીઓને સરળ બનાવવા માટે, ઇલકે્ટર ોર્નક સહીઓનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટર ોર્નક 

રકેોડગનુાં સિાર્ધકરણ. 
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મોડ્યુલ સારાાંશ 

• એકીકૃત વકગ ફ્લો અન ેદસ્તાવેજ મેનેજમેટટ ર્સસ્ટમ પ્રોજકે્ટ સરકારી ર્વભાગોને કમગચારીઓ અને 

ઓર્ફસ, ગર્તશીલ વકગ ફ્લો અને વકગ ફ્લો લાઇબ્રેરીના ઓળખ સાંચાલનમાાં મદદ કર ેછે. 

• તે ઇટફમેશન ટેકનોલોજીની મદદથી વ્યવર્સ્થત અને તાર્કગ ક રીત ેદસ્તાવેજોની ઝડપી પ્રર્ક્રયા સાથ ે

હાલના કાયગ માળખાને ઓવરરાઇડ કર ેછે. 

• ઇર્ટટગ્રેટેડ ઇ-ઓર્ફસ પ્રોજકે્ટનો એકાંદર ઉદે્દશ ગુજરાત સરકારના તમામ ર્વભાગો અન ે

એજટસીઓના સામાટય કાયોના સ્વચાર્લત કરીને સ્વતાંત્ર ર્નણગય અને કાયગકારી કાયગક્ષમતાન ે

સરળ બનાવવાનો છે. 

• IWDMS 2.0 ની મુખ્ય લાક્ષર્ણકતાઓ આ છે: 

• ર્વભાગો વચ્ચેના સાંપકગ ને અસરકારક રીતે હેટડલ કરવા. 

• વ્યવસ્થાપન પિર્તઓ સુધારવા માટે. 

• ઇલેક્ટર ોર્નક રકેોડગ મેનેજમેટટ સુર્વધા. 

• ઓનલાઇન માંજૂરીઓને સરળ બનાવવા માટે, ઇલેક્ટર ોર્નક સહીઓનો ઉપયોગ કરીન ે

ઇલેક્ટર ોર્નક રકેોડગનુાં સિાર્ધકરણ. 
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તમારી સમજણ તપાસો 

1. સરકારી સેવાઓ પિોચંાડવા, માશિતીન  ંઆદાનપ્રદાન, સંદેિાવ્યવિાર વ્યવિાર, સરકારના શિસ્સેદારો 

વચ્ચે શવશવધ એકલ શસસ્ટમોના એકીકરણ માટે આઇટીની નીચેની કઇ અરજી છે? 

a. ઇ-સેવાઓ 

b. ઇ-િવનચટસ 

c. ઇ-મેનેજમેટટ 

d. એટટરપ્રાઇઝ શરસોસચ લલાશનંિ 

2. આ IWDMS 2.0 સરકારને ર્ડર્જટાઇઝ અને આકાગઇવ કરવા માટે ઇટફમેશન ટેકનોલોજીનો 

ઉપયોગ કરવામાાં મદદ કર ેછે: 

a. ફાઇલો, મેઇલ, લેટસગ, નોાંધો, પર્રપત્રો વગેર.ે 

b. ડેટાબેઝ મેનેજમેટટ શસસ્ટમ  

c. માનવ સંસાધન સંચાલન 

d. ઇ-ઓશફસ વિીવટ 

જવાબ: 1. બી, 2. એ  
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મોડ્યુલ - 2: IWDMS સાથે કામ કરવુાં 

મોડ્યુલ ઉદે્દશ્ય 

 

પાછલા મોડ્ય લમાં, આપણે િીખ્યા છે કે ઇશટટગ્રેટેડ વકચફ્લો અને ડોક્ય મેટટ મેનેજમેટટ 

શસસ્ટમ (IWDMS) એ એક સંકશલત ઇ-ઓશફસ પ્રોજકે્ટ છે જ ેિ જરાત સરકારના તમામ 

શવભાિો અને એજટસીઓના સામાટય કાયોને સ્વચાશલત કરીને સ ધારલે શનણચય લેવાની 

અન ેઓપરિેનલ કાયચક્ષમતાને સ શવધા આપવા માટે છે.  

આ મોડ્યુલમાાં, આપણ ેશીખીશુાં કે ર્સસ્ટમ સાથ ેલોર્ગન કેવી રીતે કરવુાં અને તેની 

સાથે કાયગ કરવા માટે સ્વ-ગોઠવવા માટે ઉપલબ્ધ અટય વપરાશકતાગ સાંચાલન 

ર્નયાંત્રણો. તે લોર્ગન પ્રર્ક્રયા, ડેશબોડગ ટૂલ્સ અને વપરાશકતાગ પ્રોફાઇલને કેવી રીત ે

સાંચાર્લત કરવુાં ત ેર્વશ ેસારી સમજ આપે છે. 

IWDMS 2.0 લોર્ગન પૃષ્ઠ 

IWDMS 2.0 એશલલકેિનને ઍક્સેસ કરવા માટે, વપરાિકતાચઓ https://iwdms2.gujarat.gov.in URL 

ખોલીન ેપોતાના વેબ-બ્રાઉઝરમાં વેબ-પોટચલ ખોલી િક છે. જ્યાર ેતમે IWDMS 2.0 પોટચલને ઍક્સેસ કરો 

છો, ત્યાર ેલોશિન પૃષ્ઠ નીચેની છબીમા ંબતાવ્યા પ્રમાણે દેખાય છે: 

 

આકૃશત 2..: IWDMS 2.0 લોશિન પૃષ્ઠ 

વપરાિકતાચ તમને પૂરા પાડવામાં આવેલ વપરાિકતાચ નામ અન ેપાસવડચનો ઉપયોિ કરીન ે IWDMS 2.0 

વપરાિકતાચ ઓળખપત્રો ભરી િકે છે. એકવાર તમે વપરાિકતાચ ઓળખપત્રો દાખલ કરો અન ેકેલચા કોડ 

ભરો, લોશિન બટન પર શલલક કરો. લોશિન સ્િીન નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે દેખાિે: 

https://iwdms2.gujarat.gov.in/
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આકૃશત 2.2: લોશિન ઇંટરફેસ 

પાસવડગ ભૂલી ગયા છો 

વપરાિકતાચ IWDMS 2.0 એશલલકેિનમાં લોશિન કરવા માટે તેનો પાસવડચ  ભૂલી િયા િોય ત ે શકસ્સામા ં

પાસવડચન ેપ ન:પ્રાપ્ત કરવાનો શવકલ્પ શસસ્ટમ પ્રદાન કર ેછે. પાસવડચ ભૂલી િયા છો શલંક પર શલલક કરો અન ે

લોશિન માટે નવો પાસવડચ  મેળવો. 

 

આકૃશત 2.3: પાસવડચ ભૂલી િયા શલંકનો ઉપયોિ કરીને પાસવડચ  પ ન:પ્રાપ્ત કરવો 

પાસવડચ ભૂલી િયા છો શલંકનો ઉપયોિ કરીન ેપાસવડચ  પ ન:પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે આપેલા પિલાંને અન સરો: 

• િોમ સ્િીનમાંથી પાસવડચ  ભૂલી િયા છો શલંક પર શલલક કરો. વપરાિકતાચ નામ માટે પૂછતી એક નવી 

શવંડો સ્િીન પર દેખાિે. 

• વપરાિકતાચ નામ દાખલ કરો અન ે'રીસીશવંિ મોડ ઓફ OTP' માટે પૂછિે, વપરાિકતાચ મોડ પસંદ 

કરી િકે છે અન ેOTP જનરટે કરી િકે છે. 
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• વપરાિકતાચ તેના / તેણીના ઇમેઇલ પર ઓટીપી મેળવ ેછે (પસંદ કરલે મોડ પર), વપરાિકતાચએ 

'ઓટીપી દાખલ કરો' ટેક્સ્ટબોક્સમા ંઓટીપી ભરવો આવશ્યક છે અને 'સબશમટ' બટન પર શલલક 

કરવ ં જોઈએ, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 2.4: ઓનલાઇન પાસવડચ જનરિેન પૃષ્ઠ 

• જો વપરાિકતાચને ઓટીપી પ્રાપ્ત થયો નથી, તો પછી ફરીથી પેદા કરવા અન ેઓટીપી પ્રાપ્ત કરવા 

માટે, વપરાિકતાચ ફરીથી ઓટીપી ફરીથી મોકલો બટન પર શલલક કરી િકે છે. 

• ઓટીપી દાખલ કયાચ પછી, સબશમટ ઓટીપી બટન પર શલલક કરો જથેી દાખલ કરલેો ઓટીપી 

સબશમટ થિ.ે શસસ્ટમ નોંધાયેલ ઇ-મેલ પર નવો પાસવડચ  મોકલિ ેઅને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે 

સફળતા સંદેિ બતાવે છે: 

  

આકૃશત 2.5: સફળતાનો પોપઅપ સંદેિ  

• TP ની સફળ પ્રમાશણતતા પછી, વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, IWDMS 2.0 એશલલકેિનમાં 

લોશિન કરવા માટે નવા પાસવડચ  સાથે એક ઇમેઇલ / એસએમએસ સૂચના પ્રાપ્ત થિ:ે 
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આકૃશત 2.6: અસ્થાયી પાસવડચની સાથે IWDMS શસસ્ટમમાંથી ઇમેઇલ  

• અસ્થાયી પાસવડચ  સાથે સફળ લોશિન કયાચ પછી, વપરાિકતાચને તેના / તેણીના ભાશવ લોશિન માટે 

પાસવડચ  ફેરફાર શવકલ્પ પર રીડાયરકે્ટ કરાિ.ે આ વપરાિકતાચને તેની સ શવધા / યાદ મ જબ પાસવડચ  

બદલવામા ંમદદ કર ેછે, જ ેનીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે છે: 

  

આકૃશત 2.7: અસ્થાયી પાસવડચ બદલીને કાયમી સેટ કરવો 

• એકવાર પાસવડચ  સેટ થઈ જાય, પછી સેવ બટન પર શલલક કરો. આથી વપરાિકતાચને સ્િીન પર 

સફળતા ચેતવણી સંદેિ મળિ.ે 

• 'ઓકે' બટન પર શલલક કરો' અન ેશસસ્ટમ નવો પાસવડચ  સેટ કરિ ેઅને વપરાિકતાચને IWDMS 2.0 

શસસ્ટમના ડેિબોડચ  પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે. 

નોાંધ: પાસવડચ ભૂલી િયા છો સ શવધાનો ઉપયોિ કરવા માટે IWDMS 2.0 શસસ્ટમમાં ય ઝરના ઇમેઇલ 

આઈડી અન ેફોન નંબરને યોગ્ય રીતે અપડેટ કરવા જોઈએ. 
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IWDMS 2.0 વપરાશકતાગ ડેશબોડગ 

ડેિબોડચ  એ એક સાધન છે જનેો ઉપયોિ એક જ શબદં થી બધી વ્યવસાય માશિતીને સંચાશલત કરવા માટે 

થાય છે. IWDMS 2.0ડેશબોડગ પેશટડંિ આઇટમ, ટ  ડ  શલસ્ટ અન ેમાય આઇટમ શવિતો બારનો આલખે વિરે ે

પર અિેવાલ આપ ેછે. સફળ લોશિન પર, વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણ ે IWDMS 2.0 ડેિબોડચ  પર 

રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે: 

 

આકૃશત 2.8: IWDMS 2.0 ડેિબોડચ   

IWDMS 2.0 ડેિબોડચમાં નીચેના િામેલ છે: 

પેર્ટડાંગ આઇટમ 

IWDMS 2.0 ડેિબોડચ પેશટડંિ આઇટમનો અિેવાલ પ્રદશિચત કર ેછે, જ ેમોડ્ય લ મ જબની બાકી વસ્ત ઓની 

સૂશચબદ્ધ કરિ.ે દરકે મોડ્ય લના નામ પર શલલક કરવાથી વપરાિકતાચને સંબંશધત કાયચ વસ્ત ઓ પર લઈ જિ.ે 

ઉદાિરણ તરીકે, અિેવાલમાં સાંસદ / ધારાસભ્યની િાઇપરશલંક પર શલલક કરીન,ે સાંસદ / ધારાસભ્ય 

ઇનબોક્સમા ંજિ.ે પેશટડંિ વકચ  આઇટમ પૃષ્ઠ નીચ ેમ જબ બતાવેલ છે: 
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આકૃશત 2.9: બાકી વકચ  આઈટમ્સ ડેિબોડચ પ્રદિચન 

એર્જાંગ ર્રપોટગ  ગ્રાફ 

IWDMS 2.0 ડેિબોડચ એશજંિ શરપોટચ  પ્રદશિચત કર ે છે જ ે બાકી શસ્થશત સાથેના શવશવધ મોડ્ય લોમાંથી 

વસ્ત ઓનો કલમ ચાટચ  છે એટલે કે ત ેશવભાિમાં બાકીની વસ્ત ઓની સંખ્યા વધાર ેછે (દા.ત., 7 શદવસ, 15 

શદવસ, 1 મશિના વિેર)ે, કોલમન ં કદ વધ  વધિ ે. એશજંિ શરપોટચ  નીચ ેપ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યો છે: 

 

આકૃશત 2.10: એશજંિ શરપોટચ ડેિબોડચ શડસ્લલ ે
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મીર્ટાંગ કૅલેટડર 

IWDMS 2.0 ડેિબોડચ  મીશટંિ ટાઇમ, મીશટંિ શવભાિ, મીશટંિ સ્થળ અન ેમીશટંિ શવષયની શવિતો સાથે 

મીશટંગ્સ કૅલેટડર દિાચવે છે. આ અિેવાલમાં ઇ-મીશટંિ મોડ્ય લમાંથી સીધા જ મીશટંિ બનાવો પૃષ્ઠ પર લઈ 

જવા માટે મીશટંિ બનાવો બટન પણ િિ.ે નીચેનો આંકડો જમેા ંવપરાિકતાચ શિસ્સો છે તેવી બધી બાકી 

મીશટંિો બતાવે છે: 

 

આકૃશત 2.11: મીશટંિ કૅલેટડર  

ગયા અઠવાર્ડયે અને ગયા મર્હનામાાં ઉત્પાદકતા 

IWDMS 2.0 ડેિબોડચ  િયા અઠવાશડયે અન ેિયા મશિને શવભાિની ઉત્પાદકતા અંિેનો અિેવાલ પ્રદશિચત 

કર ેછે, એટલ ેકે શનધાચશરત સમયમાં પૂણચ થયેલ કામની સંખ્યા દિાચવે છે. ઉદાિરણ તરીકે, િયા અઠવાશડય ે2 

સાંસદ / ધારાસભ્યોની શવિતો બંધ થઈ િતી. નીચેની આકૃશત મોડ્ય લ અન સાર છેલ્લા અઠવાશડયામા ંબંધ 

કરવામા ંઆવેલી આઇટમની યાદી બતાવે છે: 
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આકૃશત 2.12 િયા અઠવાશડયામાં ઉત્પાદકતાની શવિતો 

નીચેની ઇમેજ િયા મશિનામાં મોડ્ય લ અન સાર બંધ આઇટમ્સ બતાવે છે: 

 

આકૃશત 2.13 િયા મશિનામા ંઉત્પાદકતાની શવિતો 

ટુ ડુ ર્લસ્ટ 

IWDMS 2.0 ડેિબોડચ  આ સૂશચમા ંવ્યશિિત વપરાિકતાચની "ટ  ડ " વસ્ત ઓની સૂશચ બતાવે છે. નીચેની 

આકૃશત વપરાિકતાચની ટ  ડ  નોધંો દિાચવે છે: 

 

આકૃશત 2.14: ટ  ડ  યાદી 

સૂચના 

સૂચન ટેબ નવા અન ેમિત્વપૂણચ સંદેિાઓની સૂશચ દિાચવે છે નીચેની આકૃશતમાં બતાવવામા ંઆવ્ય ં છે: 
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આકૃશત 2.15: નોશટશફકેિન ફલક 

વપરાશકતાગ પ્રોફાઇલ અપડેટ કરવી 

શડફોલ્ટ રૂપે, વપરાિકતાચ ઓળખપત્રો તમને શવભાિ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. સાંસદ / ધારાસભ્ય / સાંસદ 

/ ધારાસભ્ય મોડ્ય લનો ઉપયોિ કરતા પિેલા વપરાિકતાચને તેની વ્યશિિત પ્રોફાઇલને અપડેટ કરવાની 

જરૂર છે. નીચ ે પ્રમાણે વણચવ્યા અન સાર વપરાિકતાચ પ્રોફાઇલન ે અપડેટ કરવા માટે શવશવધ શવકલ્પો 

ઉપલબ્ધ છે: 

પાસવડગ બદલો (પાસવડગ ફરીથી સેટ કરો) 

નીચ ેપ્રમાણે વપરાિકતાચ ઓશફસ શસસ્ટમમા ં 'પાસવડચ  બદલો' શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ેઅશસ્તત્વમાં છે ત ે

પાસવડચન ેબદલી િકે છે: 
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આકૃશત 2.16: પાસવડચ  બદલો શવકલ્પ 

'પાસવડચ  બદલો'શલલક પર શલલક કરવાથી, વપરાિકતાચને બીજા પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે. શસસ્ટમ 

નવા પાસવડચની સાથે જૂનો પાસવડચ  પ્રદાન કરવા માટે કિેિ.ે એકવાર વપરાિકતાચ આ શવિતો ભર ેઅન ે

'સાચવો' બટન પર શલલક કર ેએટલે, પાસવડચ  ભશવરયના ઉપયોિીતા માટે બદલવામાં આવિે. 

 

આકૃશત 2.17: પાસવડચ  બદલો શવકલ્પ  

નોાંધ: સંસ્થાની પાસવડચ  નીશતને સમજવા માટે પૃષ્ઠમા ંઉલ્લેશખત પાસવડચ  નીશતનો સંદભચ લો. 

ભાષા બદલો 

ભાષા બદલવા માટે, વપરાિકતાચઓ વપરાિકતાચ પસંદિી મેન મા ંભાષા બદલો શવકલ્પ પર શલલક કરી િકે 

છે. િાલમા ંIWDMS 2.0 શસસ્ટમ િ જરાતી અન ેઅંગે્રજી (બંન)ે ભાષાઓમા ંઉપલબ્ધ છે. ભાષા બદલો શવંડો 

નીચ ેબતાવેલ છે: 
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આકૃશત 2.18: ભાષા બદલવી 

વ્યર્િગત ર્વગતો અપડેટ કરો 

વપરાિકતાચ ડેિબોડચ  પર ‘વ્યર્િગત ર્વગતો અપડેટ કરો’ શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીને તેની / તણેીની પ્રોફાઇલ 

(નામ, ઇમેઇલ આઈડી, ફોન નંબર) અપડેટ કરી િકે છે. .વપરાિકતાચ જરૂરી ઇમેઇલ / એસએમએસ સૂચના, 

પ્રથમ નામ, છેલ્લ  ંનામ, ઇમેઇલ આઈડી, મોબાઇલ નબંર, ફોન નંબર, શજલ્લા, ઓશફસ જવેી શવિતો અપડેટ 

કરી િકે છે અન ેશવિતો અપડેટ કરવા માટે 'અપડેટ' બટન પર શલલક કરી િકે છે. વ્યશિિત શવિતો અપડેટ 

કરો શવંડો નીચ ેબતાવેલ છે: 
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આકૃશત 2.19: વપરાિકતાચની વ્યશિિત શવિતો અપડેટ કરવી 

'અપડેટ' બટન પર શલલક કરવાથી શસસ્ટમમા ંશવિતો અપડેટ થિે 
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પ્રોફાઇલ મેનેજમેટટ 

વપરાશકતાગ ર્સસ્ટમ પ્રોફાઇલ મેનેજમેટટ ર્વકલ્પનો ઉપયોગ કરીન ેવપરાશકતાગ પ્રોફાઇલને અપડટે 

કરી શકે છે. નીચે દશાગવ્યા અનુસાર પ્રોફાઇલ મેનેજમેટટ મેનૂ પર ર્લલક કરો: 

 

 

આકૃશત 2.20: વપરાિકતાચ પ્રોફાઇલ અપડેટ કરવી 

આ પષૃ્ઠ શડફોલ્ટ પ્રોફાઇલન ેપસંદ કરવા માટે શવકલ્પ પ્રદાન કર ેછે કે જ ેતમન ેસોપંેલ છે અથવા તમે નવી પ્રોફાઇલ 

ઉમેરી િકો છો અથવા શસસ્ટમમાથંી અિાઉ બનાવેલી કોઈપણ પ્રોફાઇલ જ ઓ /કાઢી િકો છો.  

નોાંધ: પ્રોફાઇલ બનાવવાન ં સચંાલન શસસ્ટમ એડમીન દ્વારા કરવામાં આવે છે.  
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મોડ્યુલ સારાાંશ 

• IWDMS 2.0 પોટગલને  ઍક્સેસ કરવા માટે URL https://iwdms2.gujarat.gov.in  છે 

• પાસવડગ ભૂલી ગયા ર્લાંક પાસવડગને ફરીથી સેટ કરવામાાં વપરાશકતાગને મદદ કર ેછે. 

• પાસવડગને ફરીથી સેટ કરવા માટે વપરાશકતાગએ મોબાઇલ ઓટીપીનો ઉપયોગ કરવો પડશે. 

• ડેશબોડગ એ એક એવુાં ટૂલ છે જનેો ઉપયોગ એક જ ર્બાંદુથી બધી વ્યવસાય માર્હતીને સાંચાર્લત 

કરવા માટે થાય છે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ, પેર્ટડાંગ આઇટમ્પસ, ટુ ડુ ર્લસ્ટ અને માય આઇટમ ર્વગતો બાર આલેખ અન ે

સૂચનાઓના ર્રપોર્ટસગ બતાવે છે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ પેર્ટડાંગ આઇટમ્પસનો અહેવાલ પ્રદર્શગત કર ેછે, જ ેમોડ્યુલ મુજબની બાકી 

વસ્તુઓની સૂર્ચ રજૂ કરશે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ એ એર્જાંગ ર્રપોટગ  પ્રદર્શગત કર ે છે જ ે બાકી ર્સ્થર્ત સાથેના ર્વર્વધ 

મોડ્યુલોમાાંથી વસ્તુઓનો કોલમ ચાટગ  છે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ મીર્ટાંગ ટાઇમ, મીર્ટાંગ ર્વભાગ, મીર્ટાંગ સ્થળ અન ેમીર્ટાંગ ર્વષયની ર્વગતો 

સાથે મીર્ટાંગ્સ કૅલેટડર દશાગવે છે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ ગયા અઠવાર્ડયે અને ગયા મર્હને ર્વભાગની ઉત્પાદકતા અાંગેનો અહેવાલ 

પ્રદર્શગત કર ેછે, એટલ ેકે ર્નધાગર્રત સમયમાાં પૂણગ થયેલ કામની સાંખ્યા દશાગવ ેછે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ આ સૂર્ચમાાં વ્યર્િગત વપરાશકતાગની "ટુ ડુ" વસ્તુઓની સૂર્ચ બતાવે છે. 

• સૂચના ટેબ નવા અને મહત્વપૂણગ સાંદેશાઓની સૂર્ચ દશાગવે છે. 

• સાાંસદ / ધારાસભ્ય / સાાંસદ / ધારાસભ્ય મોડ્યલુનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વપરાશકતાગને તેની 

વ્યર્િગત પ્રોફાઇલને અપડેટ કરવાની જરૂર છે. 

• IWDMS 2.0 ડેશબોડગ, પાસવડગ (પાસવડગ રીસેટ કરો) બદલો, ભાષા બદલો, વ્યર્િગત ર્વગતો અન ે

પ્રોફાઇલ મેનેજમેટટ અપડેટ દ્વારા વપરાશકતાગ પ્રોફાઇલને અપડટે કરવામાાં મદદ કર ેછે. 

  

https://iwdms2.gujarat.gov.in/
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તમારી સમજણ તપાસો 

1. નીચ ેઆપેલમાંથી કય ં શરસ્પોટસ ટેસ્ટ- પ્રકારનો  પડકાર છે, જનેો ઉપયોિ વપરાિકતાચ માનવી છે કે નિી ં

તે શનધાચશરત કરવા માટે કમ્લય શટંિમાં થાય છે. 

a. પાસવડચ  

b. કેલચા કોડ 

c. વપરાિકતાચ નામ 

d. URL 

2. IWDMS 2.0 પાસવડચને ફરીથી સેટ કરવા માટે નીચેનીમાંથી કઈ ઓથેશટટકેિન પદ્ધશતનો ઉપયોિ 

કરવામા ંઆવે છે? 

a. ઓટીપી 

b. ઇમેઇલ ચકાસણી 

c. ઇવીએમ મોબાઇલ કોલ 

d. આમાંથી એક પણ નશિ 

3. _____________ જ ેબાકી શસ્થશત સાથેના શવશવધ મોડ્ય લોમાંથી આઇટમ્સનો કોલમ ચાટચ  છે. 

a. મીશટંિ કૅલેટડર 

b. સાંસદ / ધારાસભ્ય 

c. એશજંિ શરપોટચ  

d. િયા અઠવાશડયામાં ઉત્પાદકતા 

4. ભાષા સેશટંગ્સ બદલવા માટે, વપરાિકતાચને વપરાિકતાચ સેશટંગ્સ શવકલ્પમાંથી _____________ પસંદ 

કરવાની જરૂર છે. 

a. ભાષા 

b. પ્રોફાઇલ મેનેજમેટટ 

c. વપરાિકતાચ પસંદિી 

d. વ્યશિિત શવિતો અપડેટ કરો 

જવાબો: 1. બી, 2. એ, 3 સી, 4 સી 
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મોડ્યુલ - 3: સાાંસદ / ધારાસભ્ય સાંદભગ સાથે કામ કરવુાં અન ેફાઇલ 

મેનેર્જાંગ કરવુાં 

મોડ્યુલ ઉદે્દશ્ય 

 

પહેલાનાાં મોડ્યુલમાાં, આપણે IWDMS 2.0 ર્સસ્ટમમાાં લોર્ગન કરવાનુાં શીખ્યા છે અન ે

તેની સાથે કાયગ કરવા માટે ર્વર્વધ વપરાશકતાગ મેનેજમેટટ ર્નયાંત્રણોનો ઉપયોગ કેવી 

રીતે કરવો તે જાણ્ુાં. આપણે IWDMS 2.0 ડેશબોડગ અને ઉપલબ્ધ સાધનો ર્વશ ેપણ 

શીખ્યા. 

હવ,ે ચાલો સમજીએ કે સાાંસદ / ધારાસભ્ય મોડ્યુલ કેવી રીતે કામ કર ેછે. ત ેએકીકૃત 

ફાઇલ અને રકેોડગ મેનેજમેટટ ર્સસ્ટમ છે જ ે સરકારી અર્ધકારીઓને સામગ્રીનુાં 

સાંચાલન કરવા માટે, આાંતર્રક રીતે ડટેા શોધવા અને સહયોગ માટે માંજૂરી આપે છે. 

આ મોડ્યુલ IWDMS એર્પ્લકેશનના સાાંસદ / ધારાસભ્ય ઘટકની ઝાાંખી પૂરી પાડે છે, 

સાાંસદ / ધારાસભ્યને ફાઇલોને સાંચાર્લત કરવા સાથે ફાઇલોનુાં ફાઇર્લાંગ કરવામાાં 

મદદ કર ેછે. 

સાાંસદ / ધારાસભ્યનો પર્રચય 

સાંસદ / ધારાસભ્ય IWDMS 2.0 નો ઘટક ફાઇલોના ઇલેક્ટર ોશનક મૂવમેટટ અન ેટરે શકંિને અન ેવ્યવશસ્થત રીતે 

ડેટાને પ ન:પ્રાપ્ત કરવાન ેસક્ષમ કર ેછે. જી.ઓ.આઈ. / પી.એમ.ઓ. એ એક પ્રકારની ટપાલ છે અન ેસામાટય 

ઇ ટપાલ કરતા અલિ રીત ેવતે છે. શરઝોલ્ય િનની તારીખ અન ેસમય સામાટય ઇ ટપાલ કરતા અલિ છે. 

IWDMS 2.0 એ બધા દસ્તાવેજો અન ેસંદેિાવ્યવિાર કેશટિત કાયોન ં સંચાલન યોગ્ય રીતે કરવામા ંઆવે છે 

તેની સ શનશિત કરીન ેસરકારી સંિઠનોને કાયચક્ષમ અને અસરકારક રીતે કાયચ કરવામા ંમદદ કરવા માટેનો 

એક વ્યાપક ઉપાય છે. 

• ફાઇલ મૂવમેટટ અન ેટરે શકંિ  

• આકાચઇવલ અન ેફાઇલો / દસ્તાવેજોની પ નપ્રાશપ્ત 

• ઓશફસ નોધં મંજૂરી પ્રશિયા 

IWDMS 2.0 ની મિત્વપૂણચ સ શવધાઓ નીચ ેમ જબ છે: 

IWDMS 2.0 એ તમામ પ્રકારના પત્રવ્યવિાર (સાંસદ / ધારાસભ્ય) ને મેનેજ કરવા માટે એટડ-ટૂ-એટડ 

સોલ્ય િન પ્રદાન કર ેછે અને દરકે શવષયને વાસ્તશવક સમયનો દરજ્જો આપે છે. સાંસદ / ધારાસભ્ય ચળવળ 

અન ેટરે શકંિ માટેની માનક સ શવધાઓ નીચ ેમ જબ છે. 
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• સાંસદ / ધારાસભ્ય (સાંસદ / ધારાસભ્ય નોધંણી) િરૂ કરવા / ફાઇશલંિ / ફોરવડચ  કરવા માટે એકીકૃત 

સ્િીન  

• સાંસદ / ધારાસભ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇનશબલ્ટ ઇનબોક્સ  

• એકલા અન ેબિ શવધ વપરાિકતાચ / શવભાિોમા ંસાંસદ / ધારાસભ્યન ેફોરવડચ  

• સાંસદ / ધારાસભ્ય માટે ઇન-સ્પેસ શરસ્પોટસ રચના 

IWDMS સાાંસદ / ધારાસભ્ય એર્પ્લકેશનની સુર્વધાઓ 

IWDMSની સાંસદ / ધારાસભ્ય એશલલકેિનની મ ખ્ય લાક્ષશણકતાઓ નીચ ેમ જબ છે: 

ફાઇલ મૂવમેટટ અને ટરે ર્કાંગ 

IWDMS 2.0 ફાઇલ બનાવટથી ફાઇલોના આકાચઇવલ સ ધીની સંપૂણચપણ મૂવમેટટને સ્વચાશલત કર ેછે. બધા 

શનણચયો ફાઇલમાં જ કબજ ેકરી િકાય છે અન ેફાઇલના જીવનકાળ દરશમયાન તે અકબંધ રિે છે. મૂળભૂત 

ફંકિનમા ંિામેલ છે: 

• નોધંો અન ે શનણચય િીટ પર ડાબી બાજ  અને જમણી બાજ ની છબી સાથે ભૌશતક ફાઇલન ં સમાન 

ઇલેક્ટર ોશનક દૃશ્ય બનાવવા માટે શવિેષ ફાઇલ-દિચક  

• દસ્તાવેજને સ્કેન કયાચ શવના પણ ફાઇલને પ્રવાિમા ંપ્રારંભ / આિળ કરવાનાં શવકલ્પો 

• ફાઇલના દસ્તાવેજોની સૂશચ બનાવવી અન ેમ ખ્ય ફાઇલની ગ્રીન નોધંો દિાચવે છે 

• ફકરા અન ેિોઠવણી અન ેઅટય ફોમેશટંિ સ શવધાઓ માટે સપોટચ  સાથે નોંધ-િીટ દૃશ્ય 

• દસ્તાવેજ પૃષ્ઠ મ જબ નોટોને જોડવાની સ શવધા  

• દરકે નોધં, છાપવાની નોટ િીટ વિેરનેી સાથે વપરાિકતાચ શવિતો અન ેટાઇમસ્ટેમ્પ મેળવ ેછે. 

• પ્રવાિમા ંફાઇલન ં ટરે શકંિ 

વહીવટી ફાઇલોનુાં આકાગઇવલ 

IWDMS 2.0 ફાઇલોને િોધવા માટે સાદા અન ેસરળ, છતા ંિશિિાળી ઇટટરફેસો પ્રદાન કરીન ેતમામ 

પ્રકારની ફાઇલ અન ેદસ્તાવેજોન ં સંચાલન કરવાની અસરકારક રીત પ્રદાન કર ેછે. 

ર્વષય ફાઇલો 
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• શવષય ફાઇલો એ સામાટય વિીવટી ફાઇલો છે જમેાં કેટલાક પ્રકારના ંદસ્તાવેજો િોઈ િકે છે 

• નવી ફાઇલ ખોલવા / બનાવવાની સ શવધા 

• ફાઇલ નંબર અન ેફાઇલ સબજકે્ટ દ્વારા સબજકે્ટ ફાઇલોની સરળ અન ેઝડપી િોધ 

• ફાઇશલંિ શસસ્ટમ િાલની િારીશરક ફાઇશલંિ પદ્ધશતના આધાર ેશનધાચશરત કરવામાં આવે છે  

ડર ાફ્ટ બનાવટ અને માંજૂરી 

IWDMS 2.0 પાસ ેડર ાફ્ટ બનાવવા અન ેમંજૂરી માટે વકચફ્લો મોકલવા માટે એક ઇનશબલ્ટ વેબ-આધાશરત 

સંપાદક છે. બધા નોંધ / શટલપણી / શનણચયો ડર ાફ્ટમાં જ કબજ ેકરવામા ંઆવ્યા છે અન ેઓશડટ િેત  માટે 

સંપાદન યોગ્ય સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. 

• ડર ાફ્ટ દસ્તાવેજ બનાવો અન ેડર ાફ્ટ ફોલ્ડરમાં સાચવો 

• મંજૂરી માટે રૂટ નોંધ 

• લેખન અન ેડર ાફ્ટ સંપાદન માટે સપોટચ  

• પ નરાવતચન ઇશતિાસ ટરે શકંિ  

• ટરેક િીટ સાથે શપ્રશટટંિ ડર ાફ્ટ 

નવા સાાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવવા 

પ્રારંશભક / રશજસ્ટર ી લલાકચ  / ડીવાયએસઓ સંસદમા ંધારાસભ્ય / ધારાસભ્યની રચના અન ેનોધંણી કરિ ે

અન ેિારીશરક સાંસદ / ધારાસભ્યની સ્કેન કરલેી નકલ અપલોડ કરિ.ે 

વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવેલ પ્રમાણે, સાંસદ / ધારાસભ્ય ફલકમા ંબનાવો સાંસદ / ધારાસભ્ય શલંક / બટન પર 

શલલક કરી િકે છે. 
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આકૃશત 3..: સાંસદ / ધારાસભ્યની પિોચં 

સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવો શલંક પર શલલક કરો એટલે, વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, સાંસદ / 

ધારાસભ્ય બનાવટ / નોધંણી પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરાિ:ે 

 

આકૃશત 3.2: સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવો મેનૂ 

કોઈપણ શવભાિ / એજટસીઓ / નાિશરકોને કોઈપણ પત્ર મળ્યા પછી, વપરાિકતાચએ સાંસદ / ધારાસભ્ય 

પ્રણાલીમા ંતે અંિેની શવિતો દાખલ કરવાની જરૂર છે:  

સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે વપરાિકતાચ નીચેની સાથે સંબંશધત સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવી િકે છે: 
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a. સાાંસદ (સાંસદસભ્ય): સંસદ કચેરીઓના સભ્યને લિતા પત્રો / દસ્તાવેજો 

b. ધારાસભ્ય (ર્વધાનસભાના સભ્ય) શવધાનસભા કચેરીઓના સભ્ય પત્રો / દસ્તાવેજો. 

નીચેની સ્િીન સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવવા માટેની શવશવધ રીતો દિાચવે છે: 

 

આકૃશત 3.3: સાંસદ / સંસદસભ્યની નોધંણી કરો-ઇ-ટપાલ 

 

આકૃશત 3.4: ધારાસભ્ય (ધારાસભાના સભ્ય)ની નોધંણી કરો ઇ-ટપાલ 
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આકૃશત 3.5: િ પ્ત ટપાલ નોધંણી કરો 

નોાંધ:  ગુપ્ત / ગોપનીય સાાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવો શવકલ્પ વપરાિકતાચઓને િ પ્ત અથવા િોપનીય 

સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવવા માટે મદદ કર ેછે જ ેફિ તે વપરાિકતાચઓ માટે જ દૃશ્યક્ષમ િિે 

જમેણે સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવ્ય ં છે અને જનેે તે શચશિત થયેલ છે. ત ેસાવચજશનક ડોમેન પર 

ઉપલબ્ધ નથી. 

સાંસદ / ધારાસભ્યમા ંસંબંશધત તમામ માશિતી સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવટ / નોધંણી પૃષ્ઠ પર પ્રદાન કરલેા 

કે્ષત્રો મ જબ દાખલ કરો. નીચેના કે્ષત્રોની શવિતો છે કે જનેે વપરાિકતાચ દ્વારા ભરવાની જરૂર છે: 

a. સાંસદ / ધારાસભ્ય પાસેથી પ્રાપ્ત: ઉપર જણાવેલ માશિતી મ જબ સાંસદ / ધારાસભ્યનો સ્રોત દાખલ 

કરો. 

b. સાંસદ / ધારાસભ્ય પત્રની તારીખ 

c. પ્રાપ્ત કરવાની તારીખ 

d. રીસીશવંિ મોડ 

e. સંદભચ આપનાર 

f. સંદભચ તારીખ 

g. અશધકારીન  ંનામ 

h. પ્રેષકોન  ંનામ 

i. પ્રેષકનો િોદ્દો 

j. પ્રેષકન  ંસરનામ ં  

k. સંપકચ  નંબર 

l. ઇમેઇલ 

m. પ્રાપ્તકતાચ શવભાિ 
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n. એચ.ઓ.ડી. 

o. શવભાિ / િાખાને 

p. વપરાિકતાચ માટે 

q. માનક શવષય 

* શચશિત ફાઇલો ભરવી ફરશજયાત છે. જો વપરાિકતાચ કોઈપણ સંબંશધત દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા માંિે 

છે, તો બ્રાઉઝ દસ્તાવેજ રશેડયો બટન પર શલલક કરો અન ેફાઇલ પસંદ કરો બટન પર શલલક કરો. ફાઇલ 

િોધો અન ેપસંદ કરો અને પસંદ કરલેી ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે અપલોડ બટન પર શલલક કરો. 

િ પ્ત સાંસદ / ધારાસભ્યમાં, વપરાિકતાચ મૂળ શવિત ભરો અન ેમાત્ર પરશબડીય ં સ્કેન કરો અન ેપછીના 

વપરાિકતાચને સબશમટ કરો. િવે તે િ પ્ત સાંસદ / ધારાસભ્ય ધરાવતા શસસ્ટમમાં અપલોડ કરવા કે નિી ં

તેનો આધાર વપરાિકતાચ પર છે. પ્રશિયા સામાટય સાંસદ / ધારાસભ્યની જમે ચાલિ,ે ફિ એટલો જ 

તફાવત છે કે રશજસ્ટર ી વ્યશિ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેવાંચવા માટે પરશબડીય ં ખોલિે નિી.ં 

વપરાિકતાચ બધી જરૂરી શવિતો ભરીને િ પ્ત સાંસદ / ધારાસભ્યન ેપણ અપલોડ કરી િકે છે પરંત  તે જ 

સમયે જોડાણ પણ અપલોડ કરી િકે છે. ભલે તે િ પ્ત િોય તો પણ, સાંસદ / ધારાસભ્ય, વપરાિકતાચ િજી પણ 

પરશબડીય ં સ્કેન કરી િકે છે (તેને ખોલ્યા શવના) અને તેને આિલા વપરાિકતાચન ેજોડાણ તરીકે મોકલી િકે છે. 

નીચ ેઆપેલા બટનો સાંસદ / ધારાસભ્ય રજીસ્ટરેિન સ્િીનમા ંપૂરા પાડવામા ંઆવેલ છે: 

● સાચવો: સાંસદ / ધારાસભ્યને પછીની રજૂઆતના મ સદ્દા તરીકે સાચવો. 

● સબર્મટ કરો: નોધંણી માટે પ્રવેિ પૂણચ થયા પછી સાંસદ / ધારાસભ્યન ેમોકલો. 

● ફરીથી સેટ કરો: ટેક્સ્ટ બોક્સમા ંએટટર ી બાકી રાખો. 

● બાંધ: બચાવ્યા શવના સાંસદ / ધારાસભ્ય નોધંણી સ્િીન બંધ કરો. 

એકવાર વપરાિકતાચ એટટર ીઓ પણૂચ કર ેપછી, નવા સાંસદ / ધારાસભ્યની નોધંણી માટે સબશમટ બટન પર 

શલલક કરો. એકવાર સાંસદ / ધારાસભ્ય સફળતાપૂવચક નોધંાયા પછી, સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર નીચ ે

બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રદશિચત થિ:ે 

 

આકૃશત 3.6: સાંસદ / ધારાસભ્ય નોધંણી નંબર  
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ડર ાફ્ટ તરીકે સાાંસદ / ધારાસભ્યને સાચવો 

સેવ બટન પર શલલક કયાચ પછી ય ઝર નવા બનાવેલા / રશજસ્ટડચ  સાંસદ / ધારાસભ્યને ડર ાફ્ટ તરીકે સાચવી 

િકે છે. ડર ાફ્ટ તરીકે સાંસદ / ધારાસભ્યન ેસાચવવા માટે વપરાિકતાચએ ફરશજયાતરૂપે દસ્તાવેજ અપલોડ 

કરવાની જરૂર છે. નીચ ેએક સાંસદ / ધારાસભ્યની ઉદાિરણ સ્િીન છે જ ેડર ાફ્ટ તરીકે સાચવવામા ંઆવિે: 

 

આકૃશત 3.7: ડર ાફ્ટ તરીકે સાંસદ / ધારાસભ્યને સાચવવા  

એકવાર વપરાિકતાચ સેવ બટન પર શલલક કર ેછે એટલે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે સાંસદ / ધારાસભ્યન ેઅનશફલ્ડ 

સાંસદ/ ધારાસભ્ય િેઠળ સંગ્રશિત કરવામાં આવિે: 

  

આકૃશત 3.8: અનશફલ્ડ સાંસદ / ધારાસભ્યની સૂશચ 

 

સાાંસદ / ધારાસભ્યને રૂટ સોાંપો  
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એકવાર સાચવેલા / ડર ાફ્ટ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેખોલ્યા પછી, વપરાિકતાચ તેન ેશિયા માટે મોકલી િકે છે. 

વપરાિકતાચઓ અનશફલ્ડ અથવા ડર ાફ્ટ શવભાિમાં નોધંાયેલા GOI / PMO ની નોધંણી નંબરની શલંક પર 

શલલક કરો એટલે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે નોધંાયેલ GOI / PMO નવી શવંડોમા ંખ લે છે જ્યા ંવપરાિકતાચ GOI 

/ PMO નો ડેટા ડાબી બાજ એ જોઈ િકે છે અન ેકોઈપણ શટલપણી /શરમાકચ  પૃષ્ઠની જમણી બાજ  પર નીચલા 

ડાબા ખૂણા પર દસ્તાવેજ દૃશ્ય સાથે અપડેટ કરી િકે છે: 

  

આકૃશત 3.9: સાચવેલા સાંસદ / ધારાસભ્યને જોવા  

વપરાિકતાચ િાલના સાંસદ / ધારાસભ્ય ઉપર સ્િીનમા ંબતાવેલ સંબંશધત ટીલપણી બટનન ે શલલક કરીને 

શટલપણી કરી િકે છે. સેવ બટન પર શલલક કરીન,ે વપરાિકતાચ GOI / PMO પર નવી શટલપણી બચાવી િકે 

છે. રદ કરો બટન પિેલેથી ઉમેરવામા ંઆવેલી શટલપણીને રદ કરવા માટે વપરાય છે. 

એકવાર વપરાિકતાચ પ્રવેિો સાથે પૂણચ થઈ જાય એટલે, ત ે/ તણેી અસાઇન બટન પર શલલક કરી િકે છે કે 

જથેી સાંસદ / ધારાસભ્યને મંજૂરી માટે સબશમટ કરો. એકવાર શલલક કયાચ પછી, સાંસદ / ધારાસભ્ય 

મૂવેમેટટની શવંડો નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે ખ લી જિ:ે 

 

આકૃશત 3.10: સાંસદ / ધારાસભ્યને મજૂંરી માટે મોકલવ  ં
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સાંસદ / ધારાસભ્ય મૂવમેટટની સ્િીન વપરાિકતાચને સાંસદ / ધારાસભ્યન ેસંબંશધત શવભાિમાં ફોરવડચ  

કરવા માટે શવકલ્પ પ્રદાન કર ેછે. સોપંેલ સાંસદ / ધારાસભ્યની મંજૂરી મેળવવા માટે તે બે અલિ અલિ 

રીતો પ્રદાન કર ેછે: 

1. લવચીક માગગ સાથે: અિી,ં દસ્તાવેજ પૂવચવ્યાખ્યાશયત સેટ રૂટ પર જિ ેનિી.ં દસ્તાવેજ લવચીક માિચ 

શવકલ્પવાળા વપરાિકતાચને સીધા જ મોકલવામાં આવિે. 

2. ક્રર્મક માગગ સાથે: અિી,ં િશમક માિચ શવકલ્પ સાથે, ફાઇલ પૂવચ શનધાચશરત સેટ રૂટ દ્વારા મંજૂરી માટે જિ.ે 

મંજૂરી રૂટ પિેલેથી જ વપરાિકતાચને સેટ કર ેછે. 

એકવાર માિચ પસંદ થઈ િયા પછી, વપરાિકતાચએ જરૂરી િોય તો શટલપણી સાથે જરૂરી શવિતો ભરવાની 

જરૂર છે અન ેસાંસદ / ધારાસભ્યને અટયને મોકલી િકે છે. 

નીચેના કે્ષત્રો ભરવાની જરૂર છે: 

1. પ્રર્ત: સાંસદ / ધારાસભ્યને આિળ મોકલવા માટેના વપરાિકતાચન ં નામ. 'ટ ' શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ે

વપરાિકતાચઓના નામ (ફિ તેના / તણેીના શવભાિના વપરાિકતાચઓ) પસંદ કરી િકે છે જનેી સાથે 

વતચમાન વપરાિકતાચ દ્વારા સાંસદ / ધારાસભ્યન ેપ્રારંભ કરવાની જરૂર છે. 

2. ર્વષય: ફોરવશડિંિ લેટરનો શવષય દાખલ કરો. 

3. પ્રાથર્મકતા: આનો શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન,ે વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યની પ્રાધાટયતા પસંદ કરી 

િકે છે જ ેપ્રાપ્તકતાચને તેના ઇનબોક્સમા ંપ્રદશિચત કરવામા ંઆવિે. 

4. જોડાણ: આ શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ેવપરાિકતાચ શિયા સાથે ફાઇલ સાથે મોકલવા માટે જરૂરી 

જોડાણ પસંદ કરી િકે છે અન ેસંદભચ આપી િકે છે. 

5. સૌથી તાજતેરના વપરાશકતાગઓ: આ શવકલ્પ વપરાિકતાચને તાજતેરના વપરાિકતાચઓને પસંદ 

કરવામા ંમદદ કર ેછે જમેને વારંવાર સાંસદ / ધારાસભ્ય મોકલે છે 

6. એડવાટસ સચગપણ હાથ ધરવામાાં આવી શકે છે, જ્યાાં કોઇ વ્યર્િ સ્ક્રીન પરના અટય ર્વભાગ 

ર્વકલ્પન ેપસાંદ કરીને અટય ર્વભાગના વપરાશકતાગઓને પસાંદ કરી શકે છે. નીચેની સ્ક્રીનનો 

સાંદભગ લો: 

 

 

સાાંસદ / ધારાસભ્ય (સાાંસદ / ધારાસભ્ય મૂવમેટટ) ને આગળ ધપાવવી 
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સંબંશધત વપરાિકતાચન ેસાસંદ / ધારાસભ્ય મોકલ્યા પછી, પછી વપરાિકતાચએ એશલલકેિનમાં પ્રવેિ કરવો જરૂરી 

છે અન ેનીચે બતાવ્યા પ્રમાણે સાંસદ / ધારાસભ્ય પર પસંદિી કરવાની જરૂર છે 

 

આકૃશત 3.11: પ્રારંશભક સાંસદ / ધારાસભ્યો  

વપરાિકતાચ પાસ ેવકચ  ડેસ્ક પર શલલક કરીને સાંસદ / ધારાસભ્યને ખોલવાનો બીજો શવકલ્પ પણ છે, ત્યારબાદ નીચે 

બતાવ્યા પ્રમાણે ઇનબોક્સ બટન પર શલલક કરો 

 

આકૃશત 3.12: ઇનબોક્સ શવભાિના સાંસદ / ધારાસભ્યો  
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િમણા ંસ ધી, આપણે સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવ્યાં છે અન ેમંજૂરીની પ્રશિયાને અન સરવા માટેનો માિચ સોલંયો 

છે. િવે, આપણ ેતેને શસશનયર અશધકારીન ેઆવશ્યક સમીક્ષા / મંજૂરી / શટલપણીઓ માટે ફોરવડચ  કરવાની 

જરૂર છે. વશરષ્ઠ અશધકારીએ સાંસદ / ધારાસભ્યની આિળ પ્રશિયા કરવા માટે તેના એકાઉટટમા ંપ્રવેિ 

કરવો પડિ.ે એકવાર વશરષ્ઠ અશધકારી તેની IWDMS 2.0 એશલલકેિનમા ંપ્રવેિ કર ેએટલે, ત ે / તણેી વકચ  

આઈટમ્સ ડેસ્ક િેઠળના અનશફલ્ડ શવભાિમાં આિળ ધારાસભ્ય / ધારાસભ્યને નીચે બતાવ્યા પ્રમાણ ેજોઈ 

િકે છે: 

  

આકૃશત 3.13: ભયાચ શવભાિના સાંસદ / ધારાસભ્યો  

વપરાિકારો આઇટમની શવિતોમાં અનશફલ્ડ શવભાિમાં આપેલી સાંસદ / ધારાસભ્ય રશજસ્ટર નંબર શલંક 

પર શલલક કરીન ેપ્રાપ્ત કરલે સાંસદ / ધારાસભ્યન ેખોલી િકે છે. એકવાર વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્ય 

રશજસ્ટર નંબર પર શલલક કર ેછે ત્યાર ેસાંસદ / ધારાસભ્ય નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે ખ લિ:ે 

  

આકૃશત 3.14: સાંસદ / ધારાસભ્ય શસશનયર અશધકારી અન સાર જ ઓ 

આ સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે વશરષ્ઠ અશધકારી દ્વારા નીચેની શિયાઓ કરી િકાય છે: 

• વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યને અટય વપરાિકતાચઓને ફોરવડચ  / ખસેડવા માટે સોપંો બટન પર શલલક 

કરી િકે છે. 

નોટેિન બટન સાચવો 

શટલપણીઓ / શટલપણી સાચવો 
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• વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યને નવા / િાલના સાંસદ / ધારાસભ્યમા ંઉમેરવા માટે એડ ટ  ફાઇલ બટન 

પર શલલક કરી િકે છે. 

• વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યને કોઈપણ અટય વપરાિકતાચને ફોરવડચ  / ખસેડવા માટે ટર ાટસફર બટન 

પર શલલક કરી િકે છે. 

• પસંદ કરલેા સાંસદ / ધારાસભ્યને કાિળના રકેોડ્સચ રાખવા માટે વપરાિકતાચ કીપ શવથ પેપર રકેોડ્સચ 

બટન પર શલલક કરી િકે છે. આ શકસ્સામા,ં સાંસદ / ધારાસભ્ય આિામી દીક્ષા સ ધી રકેોડચ  તરીકે રાખિે. 

• પસંદ કરલે સાંસદ / ધારાસભ્યને સ્પેશિયલ વોચ સાંસદ / ધારાસભ્ય તરીકે માકચ  કરવા માટે વપરાિકતાચ 

માકચ  સ્પેશ્યલ વોચ બટન પર શલલક કરી િકે છે.  

• વઝચન બટન પર શલલક કરીન,ે વપરાિકતાચ આજની તારીખે આ સાંસદ / ધારાસભ્યના શવશવધ વઝચન 

જોઈ િકે છે. 

• વપરાિકતાચ જો કોઇ શટલપણીઓ / ટીકાઓ િોય તો અપડેટ કરી િકે છે અને સેવ બટન પર શલલક કરીન ે

શટલપણીઓને સાચવી િકે છે. 

• વપરાિકતાચ દસ્તાવેજ પર નોટેિન ઉમેરી િકે છે (જો જરૂરી િોય તો) અન ેસેવ બટનનો ઉપયોિ કરીન ે

દસ્તાવેજ પર નોટેિંસને બચાવી િકે છે. 

માંજૂરી માટે મોકલલેા સાાંસદ / ધારાસભ્યને પાછા બોલાવવા 

IWDMS કોઈપણ એવા સાંસદ / ધારાસભ્યન ે પાછા બોલાવવાનો શવકલ્પ પૂરો પાડે છે જ ે પ્રાપ્તકતાચ 

વપરાિકતાચ દ્વારા વાંચવામાં ન આવ્યા િોય. ઇ-સાંસદ / ધારાસભ્યન ે પ્રેષકને પાછા બોલાવવા માટે 

અન સરવાના પિલા નીચે મ જબ છે: 

1. શરકોલ માટે વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યની પસંદિી માટે તેની / તેણીની મોકલેલી વસ્ત ઓ પર જિ.ે 

વકચ  ડેસ્ક પર શલલક કરો🡪 વપરાિકતાચએ મોકેલ તમામ સાંસદ / ધારાસભ્ય આઇટમ બતાવવા માટે ‘િો’ પર 

શલલક કરો, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.15: સાંસદ / ધારાસભ્ય ડોક ઓપરિેટસ 

2. મોકલેલી વસ્ત ઓ પ્રદશિચત કરિ ેઅન ેપાછા બોલાવવાના િોય તે સાંસદ / ધારાસભ્ય રશજસ્ટર નંબર 

પર શલલક કરિ.ે નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે સાંસદ / ધારાસભ્ય ખ લિ:ે 

 

આકૃશત 3.16: વપરાિકતાચ દ્વારા મોકલેલા સાંસદ / ધારાસભ્ય ખોલવા 

3. સાંસદ / ધારાસભ્ય ખ લ્લા પછી વપરાિકાર પોતાના ઇનબોક્સમા ંસાંસદ / ધારાસભ્યન ેપાછા મેળવવા 

માટે શરકોલ બટન પર શલલક કરિ.ે 

4. પાછા બોલાવેલા સાંસદ / ધારાસભ્ય પ્રેષક વપરાિકતાચના ઇનબોક્સમા ંપાછા ફરિ,ે જનેા પછી તેઓ 

જરૂરી ફેરફાર કરી િકે છે અન ેતેને યોગ્ય વપરાિકતાચને મોકલી િકે છે. 
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નોાંધ:પાછા બોલાવ્યા પછી વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યની પ્રાથશમકતા બદલી િકે છે. 
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સાાંસદ / ધારાસભ્યનુાં ફાઇર્લાંગ 

સાાંસદ / ધારાસભ્યનેનુાં નવા ફોલ્ડરમાાં ફાઇર્લાંગ 

આપણે કેવી રીતે સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવવા અન ેતનેા પર કાયચવાિી કરવા માટે શવશવધ વપરાિકતાચઓન ે

ફોરવડચ કેવી રીતે કરવા ત ેિીખ્યા. એકવાર શિયા થઈ જાય પછી, વપરાિકતાચ (GOI / PMO િરૂ કરનાર 

વપરાિકતાચ એટલ ે કે, પ્રથમ વપરાિકતાચ) ફાઇલન ે GOI / PMO સોપંી િકે છે અથવા પછીની સદંભચ / 

સંબંશધત શિયા માટે નવી ફાઇલ બનાવી િકે છે. આ પ્રશિયા માટય પત્ર મેળવવા અન ેતેન ેસંબંશધત ફાઇલ 

ફોલ્ડરોમા ંફાઇલ કરવા જવેી જ છે. 

વપરાિકતાચ એવા સાંસદ / ધારાસભ્યની પસંદિી કરી િકે છે, જનેે વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્ય 

શસસ્ટમના ફાઇલ ફોલ્ડરમાં ફાઇલ કરવા માંિતા િોય. વપરાિકતાચ ફાઇલ પસંદ કરવા માટે ફાઇલ પસંદ 

કરો પૃષ્ઠ પર શલલક કરી િકે છે. શસલેક્ટ ફાઇલ શલટક પર શલલક કરવાથી વપરાિકતાચને નવા પેજ પર 

રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે. 

આિળની પ્રશિયા માટે ફાઇલમાં સાંસદ / ધારાસભ્યને પૂણચ કરવા / મૂકવા માટે વપરાિકતાચ સાંસદ / 

ધારાસભ્ય પૂણચ કરો શલંક પર શલલક કરી િકે છે. સાંસદ / ધારાસભ્ય પૂણચ કરો શલંક પર શલલક કરવાથી, સાંસદ/ 

ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો શવંડો ખ લિે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.17 માટય સાંસદ / ધારાસભ્યનો દૃશ્ય  

નવા સાંસદ / ધારાસભ્યમાં પસંદ કરલેા સાંસદ / ધારાસભ્યને ઉમેરવા અથવા અશસ્તત્વમાં રિેલા સાંસદ / 

ધારાસભ્યન ેઉમેરવા માટે ફાઇલમાં ઉમેરો શલંક પર શલલક કરો. વપરાિકતાચને સાંસદ/ ધારાસભ્ય  ફાઇલ 

કરોપૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામાં આવિે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.18: ફાઇલ સાંસદ / ધારાસભ્ય પૃષ્ઠ 

નવી ફાઇલ બનાવો રશેડયો બટનની પસંદ કરવાથી, શસસ્ટમ વપરાિકતાચને પસંદ કરલેી ફાઇલમા ંસાંસદ / 

ધારાસભ્યની શવિતો દાખલ કરવાન  ંકિેિ,ે એકવાર સાંસદ / ધારાસભ્યન ેફાઇલમાં ખસેડવામા ંઆવે છે ત ે

પછી ફરીથી પાછા ખસેડી િકાતા નથી. 

વપરાિકતાચએ ફાઇલ શવષય અન ેએચઓડી શવિતો ભરવાની જરૂર છે. 

તમામ શવિતો પશરમાણ સ્િીનમા ંસ્વચાશલત રચાયેલ િિ ેઅન ેપછી સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે ફાઇલને શલંક 

કરવા શિએટ બટન પર શલલક કરો. શસસ્ટમ તેમા ંજોડાયેલ સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે નવી બનાવેલ ફાઇલ 

ખોલિે અન ેડાબી બાજ એ નોધં, બંધ અન ેિ ણધમચ શવકલ્પો સાથે પૃષ્ઠની જમણી બાજ  દિચક પર દૃશ્યમાન 

િિ,ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.19: નવી ફાઇલ સાંસદ / ધારાસભ્ય પૃષ્ઠ 

ફાઇલમા ંસ્િીન સાથે સાંસદ / ધારાસભ્ય િિ,ે તેથી નોધેંલી કોઈપણ નોધં અથવા નોધંો અિી ંદેખાિે. નોધં 

શલંક બટન પર બનાવીન ેવધ  નોધંો ઉમેરી િકાય છે. સાંસદ / ધારાસભ્યન ેલિતી ફાઇલો (પીડીએફ) અથવા 

સ્કેન કરલેા દસ્તાવેજોના જોડાણો પણ એટલલોઝસચ ટેબ િેઠળ િિ.ે જો શલલક કય િં છે કે બંધ કરલે ફાઇલ એક 

અલિ સ્િીન પર ખ લે છે, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.20: બંધ ટેબ 

પ્રોપટીઝ ટેબમા ંકિેવાતા સાંસદ / ધારાસભ્યની પ્રોપટી િિ.ે  
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હાલના ફાઇલ ફોલ્ડરમાાં સાાંસદ / ધારાસભ્યને ફાઇલ કરવા 

આ શવકલ્પ વપરાિકતાચને IWDMS 2.0 સાથે ઉપલબ્ધ િાલના સાંસદ / ધારાસભ્યની અંદર સાંસદ / 

ધારાસભ્યન ે ફાઇલ કરવામાં મદદ કર ે છે. આ સ શવધા િાલમા ંસમાન વપરાિકતાચના ઇનબોક્સ સાથે 

ઉપલબ્ધ છે. 

સાંસદ / ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો શવંડોમાંથી, હાલની ફાઇલમાાં ફાઇલ કરો રશેડયો બટન પર શલલક કરો. પૃષ્ઠ 

જ દા જ દા શવકલ્પો પ્રદશિચત કરિ,ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.21: સાંસદ / ધારાસભ્ય પૃષ્ઠ ફાઇલ કરો 

િોધ બટન પર શલલક કરો અન ેશસસ્ટમમાંથી િાલની ફાઇલને િોધવા માટે વપરાિકતાચને િોધ ફાઇલ શવંડો 

પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે. જરૂરી િોધ પશરમાણોની શવિતો દાખલ કરો અન ેફાઇલને િોધવા માટે 

શલલક બટન પર શલલક કરવ ં, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.22: અશસ્તત્વમાં છે તે ફાઇલ િોધી રહ્ા છે 

િોધ પશરણામ સ્િીન પર પ્રદશિચત થિ ેઅન ેજ ેસાંસદ / ધારાસભ્યન ેઉમેરવાની જરૂર છે ત ેસંબંશધત ફાઇલ 

પસંદ કરો. એકવાર પસંદિી થઈ જાય પછી, વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે ફાઇલને શલંક કરવા માટે 

થઇ િય ં બટન પર શલલક કરી િકે છે. 
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આકૃશત 3.23: િોધ પશરણામ 

જ ેફાઇલો મૂવમેટટમા ં છે ત ેફાઇલ ફોલ્ડર પર લૉક કરલેા શચિ સાથે પ્રદશિચત થિ,ે કારણ કે આ ફાઇલો 

વતચમાન વપરાિકતાચ માટે લૉક છે અન ેવપરાિકતાચ ફાઇલોને િોધો શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ેઆને ખોલી 

િકતો નથી. 

મૂવમેટટમાં િોય તેવી ફાઇલો પર જ ેવપરાિકતાચ ફાઇલ / ફાઇલો પર શલલક કર ેછે, ત ેવપરાિકતાચને શસસ્ટમ 

એક ચેતવણી સંદેિ પ્રદશિચત કરિ ે(જો કે, જો ફાઇલ સમીક્ષા માટે વપરાિકતાચના ઇનબોક્સમા ંછે, તો ત ે

ખ લ્લી અન ેઍક્સેસ થઈ િકે છે). 

એકવાર થઈ િય  ંબટન શલલક થઈ જાય, પછી વપરાિકતાચને સાંસદ / ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો શવંડો પર 

રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.24: સાંસદ / ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો શવટડો 

` 
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પસંદ કરલેી ફાઇલની તમામ શવિતો કે્ષત્રોમા ંસ્વચાશલત સમાવેલી છે. સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે ફાઇલને શલંક 

કરવા માટે ફાઇલ બટન પર શલલક કરો. 

 

નોાંધ ઉમરેવી 

IWDMS 2.0 એશલલકેિન વપરાિકતાચઓને સાંસદ / ધારાસભ્ય ખોલવા, ડર ાફ્ટ લેટરમાં ફેરફાર કરવા અને 

ફાઇલમા ંઉમેરવા માટે શવકલ્પ પ્રદાન કર ેછે. નવા સાંસદ / ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો પૃષ્ઠમાંથી, નોશટંગ્સ ટેબ 

પસંદ કરો અન ેનીચ ેબતાવેલ પ્રમાણે નોધંો ઉમેરો શલંક પર શલલક કરો: 

 

આકૃશત 3.25: નવા સાંસદ / ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો પૃષ્ઠ 

વપરાિકતાચને ઓશફસ નોધં પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.26: ઓશફસ નોધં પૃષ્ઠ 

વપરાિકતાચ ડર ોપડાઉન સૂશચ બનાવેલ લેટર િેડનો પ્રકાર પસંદ કરી િકે છે અને ત ેમ જબ નોટ્સનો મ સદ્દો 

તૈયાર કરી િકે છે. એકવાર પૂણચ થઈ િયા પછી, નોધં સાચવવા માટે સેવ બટન પર શલલક કરવ ં. ઉમેરવામાં 

આવેલી નોધં નોટ્સ ટેબ િેઠળ પ્રદશિચત થિ.ે વપરાિકતાચ નોધં સ ધારો બટન પર શલલક કરીન ેનોધં સ ધારી 

િકે છે જ્યા ંવપરાિકતાચ તમેના દ્વારા લખલેી િાલની નોધં કાઢી પણ િકે છે. 

નોાંધ: અિાઉના વપરાિકતાચ દ્વારા બનાવવામા ંઆવી િતી ત ે નોધં સ ધારવા માટે વપરાિકતાચને 

પ્રશતબંશધત કરવામાં આવેલા છે. 

નોધં બદલ્યા પછી, િાઇલાઇટ કરલેી ટેક્સ્ટને જોડાયલેા દસ્તાવેજમાં િાયપરશલકં કરવામા ંઆવિે, નીચ ે

બતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.27: ફેરફારની નોધં 

િાયપરશલંક દસ્તાવેજો દરકે િાયપરશલંક માટે નવા ટેબમા ંખોલિે. વપરાિકતાચ નીચ ેઆપેલ બતાવ્યા 

પ્રમાણે, મ ખ્ય એલલેટ શવંડોમાં ખોલવામા ંઆવેલા જોડાણને પણ જોઈ િકે છે: 

 

આકૃશત 3.28: શબડાણ જોવા  

 

 

વપરાિકતાચ નીચ ેઆપેલ બતાવ્યા પ્રમાણે ખ લ્લા િ ણધમો પણ જોઈ િકે છે. 

 

આકૃશત 3.29: િ ણધમો જોવા  

ફાઇલમાાં વપરાશકતાગ સોાંપવા 
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એકવાર ફાઇલ સ પરવાઇઝર અથવા અટય વપરાિકતાચઓ દ્વારા સમીક્ષા કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય, પછી 

વપરાિકતાચ નીચ ેઆપેલા બતાવ્યા પ્રમાણે, ફાઇલને અટય વપરાિકતાચઓને મોકલવા માટે સોપંો બટન પર 

શલલક કરી િકે છે: 

 

આકૃશત 3.30: નવા સાંસદ / ધારાસભ્ય ફાઇલ કરો પૃષ્ઠ 

વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવેલ પ્રમાણે ફાઇલ મૂવમેટટ પષૃ્ઠ પર શનદેશિત કરવામાં આવિે: 

 

આકૃશત 3.31: ફાઇલ મૂવમેટટ પૃષ્ઠ 

ફાઇલ મૂવમેટટ પૃષ્ઠ, ફાઇલને સંબંશધત શવભાિમાં ફોરવડચ  કરવા માટે શવકલ્પ પ્રદાન કર ે છે. સોપંેલ 

સાંસદ / ધારાસભ્યની મંજૂરી મેળવવા માટે ત ેબે અલિ અલિ રીતો પ્રદાન કર ેછે: 

1. લવચીક માગગ સાથ:ે અિી,ં વપરાિકતાચ સીધા જ કોઈ ચોક્કસ વપરાિકતાચને મંજૂરી માટેનો માિચ 

શનધાચશરત કરી િકે છે. 

2. ક્રર્મક માગગ સાથે: અિી,ં વપરાિકતાચ પ્રમાણભૂત મંજૂરી પ્રશિયા માટે પસંદ કરિ,ે જ્યા ંમંજૂરી પ્રશિયા 

સાથે સંકળાયેલા તમામ શવભાિોને સૂચના મળે છે અન ેત્યારબાદ મંજૂરી પ્રશિયા જરૂરી છે.  

એકવાર માિચ પસંદ થઈ િયા પછી, વપરાિકતાચએ જરૂરી િોય તો શટલપણી સાથે જરૂરી શવિતો ભરવાની 

જરૂર છે અન ેસાંસદ / ધારાસભ્યને અટયને મોકલી િકે છે. 

નીચેના કે્ષત્રો ભરવાની જરૂર છે: 
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1. પ્રર્ત: ફાઇલ ફોરવડચ  કરવાના િોય તે વપરાિકતાચન ં નામ. ટ  શવકલ્પનો ઉપયોિ કરવાથી વપરાિકતાચ 

નામ (ફિ તેના / તણેીના શવભાિના વપરાિકતાચઓ) પસંદ કરી િકાય છે જનેી સાથે િાલના 

વપરાિકતાચએ ફાઇલ િરૂ કરવાની જરૂર છે. 

2. સીસી: વપરાિકતાચ નીચ ેઆવતા મેન માંથી િોદ્દો પસંદ કરીન ેબિ શવધ વપરાિકતાચઓ માટે સીસી 

(કાબચન કૉશપ) ઉમેરી િકે છે. સીસી સાથેના તમામ અશધકારીઓ વકચ ડેસ્ક 🡪 સીસી ઇનબોક્સ મેન  િેઠળ 

સાંસદ / ધારાસભ્યને જોઈ િકે છે. 

3. ર્વષય: ફોરવશડિંિ લેટરનો શવષય દાખલ કરો. 

4. પ્રાથર્મકતા: આ શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન,ે વપરાિકતાચ ફાઇલની પ્રાધાટયતા પસંદ કરી િકે છે જ ે

પ્રાપ્તકતાચને તેના / તેણીના ઇનબોક્સમા ંપ્રદશિચત કરવામા ંઆવિે. 

5. સૌથી તાજતેરના વપરાશકતાગઓ: આ શવકલ્પ વપરાિકતાચને સૌથી તાજતેરના વપરાિકતાચઓન ે

પસંદ કરવામા ંમદદ કર ેછે કે જમેની વપરાિકતાચ વારંવાર ફાઇલો મોકલે છે. 

6. જોડાણ : આ શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ેવપરાિકતાચ મંજૂરી માટે ફાઇલ સાથે મોકલવા માટે જરૂરી 

જોડાણ પસંદ કરી િકે છે અન ેસંદભચ આપી િકે છે.  

એકવાર વપરાિકતાચ બધી સંબંશધત શવિતો દાખલ કરિ ેપછી, તે / તણેી આિલા વપરાિકતાચને મોકલો 

બટન પર શલલક કરીન ે શવનંતીને મોકલી િકે છે. વપરાિકતાચને આિલી સ્િીન પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ં

આવિે, જ્યા ંવપરાિકતાચને નીચ ેબતાવેલ પ્રમાણે, વપરાિકતાચ શવિતો પસંદ કરવાની જરૂર છે: 

જ્યાર ેવપરાિકતાચ ફ્લેક્સીબલ રૂટ પસંદ કર ેત્યાર,ે શસસ્ટમ ફાઇલને પસંદ કરલેા વપરાિકતાચને ફોરવડચ  

કરિ ેઅન ેસફળ સંદેિ પ્રદશિચત થિ,ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.32: ફ્લેશક્સબલ રૂટનો ઉપયોિ કરીને ફાઇલ ફોરવડચ કરવી 

નોાંધ: એકવાર ફાઇલ ફોરવડચ  થઈ જાય, પછી વપરાિકતાચ સેટટ આઇટમમાં ફાઇલ ચકાસી િકે. આ 

વપરાિકતાચ મોકલેલી ફાઇલને તપાસવા અને શરકોલ કરવા માટે ફાઇલના નામ પર શલલક કરી િકે 

છે, જો વપરાિકતાચએ કોઈ શિયા કરી ના િોય તો. 
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જ્યાર ેવપરાિકતાચ શસક્વેશટિયલ રૂટ પસંદ કર ેછે ત્યાર,ે શસસ્ટમ પ્રવાિ બનાવવા માટે કેટલાક શવકલ્પો 

પ્રદાન કરિ,ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.33: ફ્લેશક્સબલ રૂટનો ઉપયોિ કરીને ફાઇલ ફોરવડચ કરવી 

નવો ર્નયમ બનાવવો 

નવી ભૂશમકા શલંક પર શલલક કરીન,ે વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, એક નવા શનયમ બનાવો પૃષ્ઠ પર 

રીડાયરકે્ટ થિ:ે  

 

આકૃશત 3.34: નવી ભૂશમકા બનાવવી 

શનયમ નામ અન ે વણચન દાખલ કરો અન ે વપરાિકતાચઓને બનાવેલા નવા શનયમમા ં ઉમેરવા માટે 

વપરાિકતાચ ઉમેરો બટન પર શલલક કરો. શસસ્ટમ નીચ ે પ્રમાણે બતાવ્યા પ્રમાણે વપરાિકતાચને 

વપરાિકતાચઓ પસંદ કરો પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરિ:ે 
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આકૃશત 3.35: નવી ભૂશમકા બનાવવી 

વપરાિકતાચ નીચ ેઆપેલા શવકલ્પ સાથે વપરાિકતાચઓને િોધી િકે છે: 

• વપરાિકતાચ સ્િીન પર અટય શડપાટચમેટટ શવકલ્પ પસંદ કરીન ેબીજા શવભાિના વપરાિકતાચઓને પસદં 

કરી િકે છે. 

• વપરાિકતાચ િોદ્દો અન સાર વપરાિકતાચને િોધવા માટે વપરાિકતાચ િોદ્દો શવકલ્પ પસંદ કરવાન ંપસંદ 

કરી િકે છે. 

• વપરાિકતાચ જૂથ શવકલ્પને પસંદ કરીન ેશવશિષ્ટ જૂથમાંથી વપરાિકતાચને પણ િોધી િકે છે. 

• એકવાર પસંદિી થઈ િયા પછી, વપરાિકતાચઓને િોધવા માટે િોધ બટન પર શલલક કરો. શસસ્ટમ 

પસંદ કરો પશરણામ બોક્સમાં વપરાિકતાચઓની સૂશચ પેદા કરિ ે

• વપરાિકતાચ વપરાિકતાચઓને ઉમેરવા માટે ઉમેરો બટન પર શલલક કરી િકે છે અથવા 

વપરાિકતાચઓને સૂશચમાંથી દૂર કરવા માટે દૂર કરો બટન પર શલલક કરી િકે છે. 

વપરાિકતાચઓની સૂશચમાંથી પસંદ થયેલ અંશતમ પસંદિી પછી, વપરાિકતાચઓને ઉમેરવા માટે 

વપરાિકતાચ પૂણચ કરો બટન પર શલલક કરી િકે છે. શસસ્ટમ પૃષ્ઠને શનયમ બનાવો પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરિ ે

અન ેપસંદ કરલેા વપરાિકતાચઓ સૂશચમા ંદૃશ્યમાન થિ,ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.36: શનયમ માટે વપરાિકતાચની સોપંણી 

એકવાર શનયમ બનાવવામાં આવ ેપછી, તે પસંદ કરવા માટે નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે મંજૂરી પ્રશિયા માટે કયા 

શસક્વેશટિયલ રૂટન ેઅન સરવો છે તે પસંદ કરવા માટે શનયમ પસંદ કરો પર શલલક કરો: 
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આકૃશત 3.37: શનયમ પસંદ કરવો 

નીચ ેપ્રમાણે બતાવ્યા પ્રમાણે ફાઇલ મંજૂરી પ્રશિયા દ્વારા અન સરવા માટે યોગ્ય શનયમ પસંદ કરવા માટે 

શસસ્ટમ શનયમ પસંદ કરો પૃષ્ઠને રીડાયરકે્ટ કરિ:ે 

 

આકૃશત 3.38: શનયમ પસંદ કરવો 

શનયમ નામ ડર ોપડાઉન મેન  પર શલલક કરો, યોગ્ય શનયમ પસંદ કરો અને પાથને અન સરવા માટે શનયમ 

પસંદ કરો બટન પર શલલક કરો. શસસ્ટમ નીચ ેબતાવેલ પ્રમાણે, પસંદ કરલેા શનયમ અન ેવપરાિકતાચઓ 

સાથે ફાઇલ મૂવમેટટ પૃષ્ઠ પર પાછા ફરિ:ે 

 

આકૃશત 3.39: શનયમ પસંદ કરવો 

એકવાર વપરાિકતાચઓ પસંદ થઈ િયા પછી, વપરાિકતાચ િશમક માિચ દ્વારા પસંદ કરલેા વપરાિકતાચઓન ે

ફાઇલ મોકલવા માટે મોકલો બટન પર શલલક કરી િકે છે.  

ફાઇલને પાછી બોલાવવી 
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વપરાિકતાચ ફિ એવી કોઈપણ ફાઇલને પાછી બોલાવી િકે છે જ ેપ્રાપ્તકતાચ વપરાિકતાચ દ્વારા િજી સ ધી 

વાંચવામાં આવી નથી. નીચે ફાઇલને પ્રેષક પાસ ેપાછી બોલાવવાના પિલા ંછે. 

1. પાછી બોલવવા માટેની ફાઇલને પસંદ કરવા માટે વપરાિકતાચ તેના / તેણીના સટેટ આઇટમ પર જઈ 

િકે છે. સેટટ આઇટમ્સ તેને / તેણી, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે મોકલેલી બધી આઇટમ્સ બતાવિ:ે 

 

આકૃશત 3.40: સેટટ આઇટમ્સ પસંદ કરવી 

2. વપરાિકતાચ દ્વારા પાછી બોલાવવા માટેની ફાઇલ પર શલલક કરો. એકવાર ફાઇલ ખ લી િયા પછી 

વપરાિકતાચ તેના / તેણીના ઇનબોક્સમા ંફાઇલ પાછી મેળવવા માટે શરકોલ બટન પર શલલક કરી િકે 

છે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.41: ફાઇલને પાછા બોલાવવી 

3. સફળ શરકોલનો સંદેિ વપરાિકતાચને જણાવિે કે શવનંતી કરલેી ફાઇલ તેના / તેણીના ઇનબોક્સમા ં

પાછી ખસેડવામા ંઆવિે. 

4. ફાઇલ પ્રેષક વપરાિકતાચના ઇનબોક્સ પર પાછા આવિે, ત્યારબાદ તે / તેણી જરૂરી ફેરફાર કરી િકે 

અન ેસાચા વપરાિકતાચને મોકલી િકે. 

નોાંધ: પાછી બોલાવ્યા પછી વપરાિકતાચ ફાઇલની પ્રાધાટયતા બદલી િકે છે. 

ફાઇલને માંજૂરી 

માટયકતાચને તેના / તેણીના ઇનબોક્સમા ંસાંસદ / ધારાસભ્યન ેપ્રાપ્ત થિ.ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે વપરાિકતાચ 

ઇનબોક્સ ખોલવા માટે વકચ  ડેસ્ક 🡪 ઇનબોક્સ પર શલલક કરો: 

 

આકૃશત 3.42: ડેિબોડચ  

િરૂ કરલેી ફાઇલ / ડર ાફ્ટ / નોધંીને માટયકતાચની મંજૂરી લેવી જરૂરી છે. નીચે ફાઇલને મંજૂરી આપવાના 

પિલા ંછે: 

તેના / તેણીન ં ઇનબોક્સ ખોલો જમેા ંનીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, ફોરવડચ  કરલેી ફાઇલોની સૂશચ િિ:ે 
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આકૃશત 3.43: ઇનબોક્સ 

ટરેક િીટ જોવા માટે H બટન પર શલલક કરો અન ેશસસ્ટમ તેને જોવા માટે રીડાયરકે્ટ કરિ,ે નીચ ેબતાવ્યા 

પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.44: ટરેક િીટ દૃશ્ય 

નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, ફાઇલ વ્યૂ ખોલવા માટે ફાઇલના સંદભચ નંબર પર શલલક કરો. 
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આકૃશત 3.45: ફાઇલ વ્ય ૂ

એકવાર ફાઇલની સમીક્ષા થઈ જાય પછી, વપરાિકતાચ નોધંણી ઉમેરી િકે છે, ડર ાફ્ટ દસ્તાવેજ અન ે

પત્રવ્યવિાર દસ્તાવેજોને સંપાશદત કરી િકે છે. આપણે સાંસદ / ધારાસભ્યની મંજૂરીમા ંિીખ્યા છીએ એ 

પ્રમાણે મંજૂરી આપનાર ઘણી પ્રવૃશત્તઓ જવેી કે નોટેિન, માશકિંિ વિેર ેપણ કરી િકે છે. 

એકવાર પૂણચ થઈ િયા પછી, તે / તેણી ફાઇલને મંજૂરી આપવા અન ેબંધ કરવા માટે એપ્રૂવ બટન પર  શલલક 

કરી િકે છે. ફાઇલને મંજૂરી આપતા પિેલા, શસસ્ટમ એક સંદેિ પૂછિ ેિ  ંતમે ખરખેર આ ફાઇલને મંજૂરી 

આપવા માંિો છો? બરાબર બટન પર શલલક કરીને, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, ફાઇલન ે મંજૂરી આપવામાં 

આવિે અન ેફોરવડચ  કરવા માટે તૈયાર થિ:ે 

 

આકૃશત 3.46: મજૂંરી માટે પ શષ્ટ સંદેિ  

નોાંધ: લવચીક માિચના શકસ્સામા,ં માટયકતાચ કોઈપણવપરાિકતાચને મંજૂરી આપેલ ફાઇલને ફોરવડચ  કરી 

િકે છે અન ેિશમક માિચના શકસ્સામા ંવપરાિકતાચ ફિ તાત્કાશલક શવષયના િૌણ અશધકારીન ે

ફાઇલ મોકલી િકે છે. 

ફાઇલ પૂણગ કરવી 

આ શસનશયર અર્ધકારીને માટયકતાચ પાસેથી વધ  પ્રશિયા માટે માટય ફાઇલ પ્રાપ્ત થિ.ે નીચ ેફાઇલ પણૂચ 

કરવાનાં પિલાં છે. 

1. નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, ઇનબોક્સ ખોલો જમેા ંફોરવડચ  કરલેી ફાઇલોની સૂશચ િામેલ િિ;ે 
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આકૃશત 3.47: ઇનબોક્સ 

2. નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે સૂશચમાંથી ફાઇલ ખોલો: 

 

આકૃશત 3.48: ફાઇલ પૂણચ કરવી 

3. એકવાર વપરાિકતાચ ફાઇલની સામગ્રીથી સંત ષ્ટ થઈ જાય એટલે, ફાઇલ પ્રશિયા પૂણચ કરવા માટે પણૂચ 

બટન પર શલલક કરો. પ્રશિયા પૂણચ કરતા પિેલા,ં શસસ્ટમ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે એક સંદેિ પૂછિ ેકે, િ  ં

તમે આ ફાઇલને પૂણચ કરવા માંિો છો?: 
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આકૃશત 3.49: પૂણચ થવા અંિે પ શષ્ટ સદેંિ 

દસ્તાવજેોની રવાનગી 

ર્સર્નયર અર્ધકારી અથવા વપરાશકતાગ (પરીક્ષણ 2) જમેાંથી ત ે/ તેણી રવાનિી માટેના દસ્તાવેજ પસંદ 

કરવાના િોય તેમાંથી ફાઇલ ખોલિે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.50: રવાનિી માટે ફાઇલ ખોલવી 

વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે મ ખ્ય મેન માંથી રવાનિી શવનંશત પણ નેશવિેટ કરી િકે છે: 
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આકૃશત 3.51: રવાનિી શવનંતી માટે નેશવિેિન મેનૂ 

જો વપરાિકતાચ ફાઇલ મોકલવા માંિતા િોય, તો ઉપરની આકૃશતમાં બતાવ્યા પ્રમાણે રવાનિી શવનંતી શલંક 

પર શલલક કરો. વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે રવાનિી પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે: 

 

આકૃશત 3.52: રવાનિી માટે ફાઇલ ખોલવી 

વપરાિકતાચ આ પૃષ્ઠનો ઉપયોિ કરીન ેનીચેની શિયા કરી િકે છે: 

• રવાનિી બટન પર શલલક કરવાથી, એક નવી શવંડો સ્િીન પર ખ લિ.ે વપરાિકતાચને રવાના કરવા માટે 

જરૂરી દસ્તાવેજો પસંદ કરવા આવશ્યક છે. 

• વપરાિકતાચ રવાનિીની બધી શવિતો ભરવા માટે રવાનિી ઇટફમેિન શલંક પર શલલક કરી િકે છે: 
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• વપરાિકતાચ મોડ પસંદ કરીને અને શવિતો ભરીને સમાન પત્ર માટે  રવાનિીનોમલ્ટીપલ મોડ શવકલ્પ 

પસંદ કરી િકે છે. 

• વપરાિકતાચ રવાનિી ગ્ર પ શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ેતેના / તણેીના શવભાિ અથવા અટય શવભાિને 

રવાનિી જૂથ પસંદ કરી િકે છે. 

• શવિતો ભરીને એક પછી એક રવાનિી અનેક મોડ્સ ઉમેરવા માટે વપરાિકતાચ ઉમેરો બટન પર શલલક 

કરી િકે છે. વપરાિકતાચ રવાનિી શવનંતી સબશમટ ન કર ે ત્યા ંસ ધી બધી શવિતો એક જ પૃષ્ઠ પર 

સૂશચબદ્ધ કરવામા ંઆવિે. 

• વપરાિકતાચ રવાનિી વપરાિકતાચને બધી શવનંતીઓ સબશમટ કરવા માટે સબશમટ બટન પર શલલક 

કરી િકે છે. 

સફળતાપૂવચક સબશમટ કયાચ પછી, રવાનિી પત્ર, વકચ  ડેસ્ક પર રવાનિી રશજસ્ટર દ્વારા િોધી િકાય છે, નીચ ે

બતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.53: રવાનિી રશજસ્ટર 
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રવાનિી વપરાિકતાચ તેની / તણેીની શસસ્ટમમા ંપ્રવેિ કરી િકે છે અન ેરવાનિી શવનંતીન ેસ્વીકારિ.ે 

 

આકૃશત 3.54: રવાનિી શવિતો 

રવાનિી વપરાિકતાચ પસંદ કરલેા દસ્તાવેજને સંબંશધત વ્યશિ / વપરાિકતાચને રવાનિી શવનંતી અન સાર 

મોકલિ,ે નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.55: રવાનિી શવિતો 

રવાનિી વપરાિકતાચ સંબંશધત વ્યશિ / વપરાિકતાચ પાસેથી રવાનિી પ શષ્ટ પ્રાપ્ત કયાચ પછી રવાનિી 

શવનંશતની શસ્થશત પૂણચ કરિે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 
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આકૃશત 3.56: રવાનિી શવિતો 

વપરાિકતાચ વકચ ડેસ્ક 🡪 રવાનગી ર્વનાંતી શવકલ્પ પર શલલક કરીને ઓનવડચ  રવાનિી શવનંતી મેનૂન ેપસંદ 

કરી િકે છે. વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણ ેઆિળના રવાનિી શવનંતી પષૃ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ં

આવિે: 

 

આકૃશત 3.57: આિળ રવાનિી શવનતંી પૃષ્ઠ 

સીસી ઇનબોક્સ નેર્વગેશન 

સીસી ઇનબોક્સ ત ેસ્થાન છે જ્યા ંવપરાિકતાચઓ સાસંદ / ધારાસભ્યોની સૂશચ જોઈ િકે છે જ ેતેમન ે/ તેણી 

માટે સીસી તરીકે શચશિત થયેલ છે. સીસી ઇનબોક્સ પૃષ્ઠ બતાવવા માટે વકચ ડેસ્ક 🡪 સીસી ઇનબોક્સ મેન ુ

પર નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે શલલક કરો: 
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આકૃશત 3.58: સીસી ઇનબોક્સને ઍક્સેસ કરવ ં 

 

એકવાર શલલક કયાચ પછી, વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે સીસી ઇનબોક્સ પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ં

આવિે: 

 

આકૃશત 3.59: સીસી ઇનબોક્સ સૂશચ 

વપરાિકતાચ વકચ ડેસ્ક 🡪 સીસી મોકલેલ આઈટમ્પસ મેન  પર શલલક કરીન ેસીસી મોકલેલી આઇટમ્સને પણ 

િોધી િકે છે. એકવાર શલલક કયાચ પછી, વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણ ેસીસી સેટટ આઈટમ્સ પર 

રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે: 
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આકૃશત 3.60: સીસી સેટટ આઇટમ્સની સૂશચ 

IWDMS ફાંક્શનર્લટીઝ 

મુખ્ય ફાઇલ અથવા પાટગ  ફાઇલ બનાવવી 

વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે ફાઇલ મેનૂમા ંફાઇલ બનાવો શલંક પર શલલક કરીન ેનવી ફાઇલ બનાવી 

િકે છે: 

 

આકૃશત 3.61: ફાઇલ મેનૂને ઍક્સેસ કરવ ં 

નીચ ેબતાવેલ પ્રમાણે ફાઇલ બનાવો પૃષ્ઠ દેખાિે:  
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આકૃશત 3.62: ફાઇલ પૃષ્ઠ બનાવો 

IWDMS 2.0 શસસ્ટમમા ંબે અલિ અલિ પ્રકારની ફાઇલો પ્રદાન કર ેછે 

1. મ ખ્ય ફાઇલ 

2. ફાઇલના પ્રકાર અન સાર પાટચ  ફાઇલ 

પાટચ  ફાઇલ બનાવો રશેડયો બટન પસંદ કરો અન ેફાઇલની શવિતો, ફાઇલનો શવષય, એચઓડી વિેર ેજવેી 

જરૂરી શવિતો દાખલ કરો અન ેફાઇલ બનાવવા માટે બનાવો બટન પર શલલક કરો. ફાઇલ નંબર શસસ્ટમમાં 

આપમેળે પેદા થિ ેઅન ેશસસ્ટમ ફાઇલ ખોલવાન ં કિેિ.ે ખાલી ખોલવા માટે ઓકે પર શલલક કરો. 

વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે પાટચ  ફાઇલ બનાવો રશેડયો બટન પસંદ કરીને પાટચ  ફાઇલ બનાવી િકે 

છે: 

 

આકૃશત 3.63: પાટચ ફાઇલ પૃષ્ઠ બનાવો 
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ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે પાટચ  ફાઇલ બનાવવા માટે જરૂરી શવિતો દાખલ કરો અને બનાવો બટન પર શલલક 

કરો. 

મારી ફાઇલો 

વપરાિકતાચ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ફાઇલોને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે મારી ફાઇલો મેન ૂિેઠળ સૂશચબદ્ધ 

કરવામા ંઆવિે (મેન માંથી ફાઇલો 🡪 મારી ફાઇલો શવકલ્પ): 

 

આકૃશત 3.64: મારી ફાઇલો ટેબ િેઠળ ફાઇલોની સૂશચ 

માંજૂર ફાઇલોની જાણ 

વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે ફાઇલો 🡪 માંજૂર કરલેી ફાઇલોની જાણ ટેબ પસંદ કરીન ેબધી માટય 

કરલેી ફાઇલોની સૂશચ જોઈ િકે છે : 

 

આકૃશત 3.65: મજૂંર ફાઇલ માશિતી ટેબ પસંદ કરવ  ં
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જ્યાર ેપણ અશધકારી દ્વારા ફાઇલન ેમંજૂરી આપવામા ંઆવે છે, ત્યાર ેમંજૂરીની સચૂના દરકે વપરાિકતાચ કે 

જ ેફાઇલના પ્રવાિમા ંછે તમેને પિોચંિે જથેી અશધકારીઓને ખાતરી થિ ેકે ફાઇલ માટય છે કે નિી ંત ેઅંિ ે

બધા જાિૃત છે. એકવાર શલલક થઈ િયા પછી, વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે મંજૂર ફાઇલોની જાણ 

પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામાં આવિે: 

 

આકૃશત 3.66: મજૂંર ફાઇલોની સૂશચ 

ફાઇલ શોધવી 

વપરાિકતાચ મેન મા ંફાઇલ િોધો શવકલ્પનો ઉપયોિ કરીન ેફાઇલને િોધી િકે છે. એકવાર શલલક કયાચ પછી, 

વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, ફાઇલ િોધો પષૃ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામાં આવિે: 

 

આકૃશત 3.67: ફાઇલ િોધો પૃષ્ઠ 

 િોધેલી ફાઇલો સ્િીન પર દેખાિે (જો ઉપલબ્ધ વપરાિકતાચ સાથે ઉપલબ્ધ િોય અથવા જનેા પર 

વપરાિકતાચ સોપંાયેલ િોય). 
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આકૃશત 3.68: િોધ પશરણામ 

િોધ પશરણામ દેખાિે. વપરાિકતાચ તેન ેખોલવા માટે ફાઇલ નંબર પર શલલક કરી િકે છે. જ ેિાલમા ં

વપરાિકતાચ સાથે છે તે ફાઇલો માટે, વપરાિકતાચ ફાઇલ નંબર પર શલલક કરીને ખોલી િકે છે. જો કે, જ ે

ફાઇલો મૂવમેટટમા ંછે તેની, વપરાિકતાચ િોધ કોષ્ટકમા ંફિ એટટર ી જોઈ િકાય છે, પરંત  ખોલ િકાતી નથી. 

વપરાિકતાચ ત ેફાઇલોને ખોલી િકિ ેનિી ંજ ેમૂવમેટટમા ંછે અન ેિાલમા ંત ેવપરાિકતાચ સાથે નથી, શસસ્ટમ 

આવી ફાઇલો પર શલલક કરવાથી ભૂલનો સંદેિ બતાવિે 

દસ્તાવજે શોધ 

વપરાિકતાચ ફાઇલ નેશવિિેન ફલકમા ંદસ્તાવેજ િોધો શવકલ્પ દ્વારા IWDMS 2.0 શસસ્ટમનો ઉપયોિ કરીને 

બનાવેલા દસ્તાવેજો િોધી િકે છે. દસ્તાવેજ િોધો પષૃ્ઠ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે દેખાિે: 

 

આકૃશત 3.69: દસ્તાવેજ િોધો પૃષ્ઠ 

 

વપરાિકતાચ સ્િીન પર ઉપલબ્ધ કે્ષત્રોમા ંિોધ માપદંડ ભરી િકે છે અન ેદસ્તાવેજો િોધવા માટે િોધો બટન 

પર શલલક કરી િકે છે. 
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ફાઇલ ર્લાંર્કાંગ 

IWDMS 2.0 સંદભચ ફાઇલને મ ખ્ય ફાઇલ સાથે શલંક કરવા માટે શવકલ્પ પ્રદાન કર ેછે. િોધ પશરણામમાંથી 

ફાઇલને ખોલો, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત 3.70: દસ્તાવેજ િોધ પૃષ્ઠ 

પસંદ કરલેી ફાઇલોની શલંક પર શલલક કરો અન ેવપરાિકતાચને નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે શલંક કરલેા પૃષ્ઠ પર 

રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે: 

 

આકૃશત 3.71: ફાઇલને અટય ફાઇલો / દસ્તાવેજો સાથે જોડવી  

વપરાિકતાચ ફિ તે સદંભચ ફાઇલને શલંક કરી િકે છે જ ેવપરાિકતાચ ઇનબક્સ અથવા શનશરિય ફાઇલોમાં 

ઉપલબ્ધ છે. વપરાિકતાચ મિત્તમ 5 સંદભચ ફાઇલોને મ ખ્ય ફાઇલ સાથે શલંક કરી િકે છે. સંદભચ ફાઇલન ેમ ખ્ય 

ફાઇલ સાથે શલંક કરવા વપરાિકતાચએ શલંક ફાઇલો પર શલલક કરવ  ંઆવશ્યક છે. નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, 

શવશવધ િોધ માપદંડ સાથે સંદભચ ફાઇલ િોધવા માટે નવી પોપ અપ શવંડો ખ લિે: 
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આકૃશત 3.72: ફાઇલ િોધો પૃષ્ઠ 

વપરાિકતાચ કોઈપણ શલંક્ડ ફાઇલ પસંદ કરી િકે છે અન ેપૂણચ બટન પર શલલક કરી િકે છે. શલંક્ડ ફાઇલો 

નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે ટાઇટલ બારમા ંશલંક કરલેી ફાઇલોની સંખ્યા સાથે દેખાિે: 

 

આકૃશત 3.73: શલંક્ડ ફાઇલ બતાવી રહ્ ં છે 

વપરાિકતાચ ફિ શલંક કાઢી નાંખો બટન પર શલલક કરીન ેમ ખ્ય ફાઇલમાંથી સંદભચ ફાઇલન ેઅનશલંક કરી 

િકે છે. 

શલંક્ડ ફાઇલો પર શલલક કરીને વપરાિકતાચ શલંક કરલેી ફાઇલ / ફાઇલોની શવિતો જોવા માટે સક્ષમ છે. શલંક્ડ 

ફાઇલ ફિ વાંચવા માટેનાં મોડમા ંખોલવામા ંઆવિે. સંદશભચત ફાઇલોની ફાઇલ મૂવમેટટ શસ્લપ જોવા માટે 

વપરાિકતાચ મૂવમેટટ શસ્લપ પર શલલક કરી િકે છે. વપરાિકતાચ તેની પોતાની નોધં ઉમેરી અથવા તેમા ંફેરફાર 

કરી િકે છે અન ેમ ખ્ય અથવા શલંક થયેલ ફાઇલ દસ્તાવેજોને િાયપરશલંક કરી િકે છે. િાઇપરશલંક પર શલલક 

કરવાથી વપરાિકતાચ િાયપરશલંક કરલેા દસ્તાવેજને અલિ પોપઅપ શવંડોમા ંજોઈ િકે છે. ફોરવડચ પર શલલક 

કરવાથી વપરાિકતાચ ફાઇલને સામાટય ફાઇલ પ્રશિયા તરીકે ફોરવડચ  કરી િકે છે. 

નોાંધ: 

• જ્યા ંસ ધી સંદશભચત ફાઇલ અનશલંક ના થાય ત્યા ંસ ધી શસસ્ટમ ફાઇલને પૂણચ કરવાની મંજૂરી આપી િકતી 

નથી. 
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• શલંક્ડ ફાઇલોને તે જ વપરાિકતાચ દ્વારા શડશલંક કરી િકાય છે જમેણે ફાઇલોને શલકં કરી િોય. 

• શલંક્ડ ફાઇલો ફિ વાંચવા માટેનાં મોડમા ંખસ ેછે. 

• શલંક્ડ ફાઇલો વપરાિકતાચના ઇનબોક્સમા ંરિે છે. 

• વપરાિકતાચ શલંક્ડ ફાઇલ પર કોઈ શિયા કરી િકિે નિી ંકારણ કે ફિ વાંચવા માટેનાં મોડમા ંજ િોય 

છે. 

સ્પેર્શયલ વોચ સાાંસદ / ધારાસભ્ય 

સ્પેશિયલ વોચ સાંસદ / ધારાસભ્ય શવકલ્પ, વપરાિકતાચ દ્વારા બનાવેલા સાંસદ / ધારાસભ્ય સૂશચબદ્ધ અને 

સંચાશલત કરવામા ંવપરાિકતચને મદદ કર ેછે. બધા સાંસદ / ધારાસભ્યો કે જ ેખાસ ઘશડયાળ તરીકે શચશિત 

થયેલ છે અન ેવપરાિકતાચને સોપંાયેલ છે તે અિી ંસૂશચમા ંિોય છે. નીચેની સ્િીન વપરાિકતાચને સ્પેશિયલ 

વોચના સાંસદ / ધારાસભ્ય પર નેશવિેટ કરવામા ંમદદ કર ેછે: 

 

આકૃશત 3.74: સ્પેશિયલ વોચ સાંસદ / ધારાસભ્ય નેશવિેિન મેનૂ 

એકવાર શલલક કયાચ પછી, વપરાિકતાચને ખાસ વોચ સાંસદ / ધારાસભ્ય પૃષ્ઠ પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે. 

વપરાિકતાચ સંબંશધત સ્પેશિયલ વોચ સાંસદ / ધારાસભ્ય પર શલલક કરી િકે છે અન ેનીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણ ે

સાંસદ / ધારાસભ્ય ખ લિે: 
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આકૃશત 3.75: ટપાલ વ્યૂ નવ ં બટન સ્પેશિયલ વોચ 
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મોડ્યુલ સારાાંશ 

• IWDMS 2.0 ના સાંસદ / ધારાસભ્ય ઘટક ઇલેક્ટર ોશનક મૂવમેટટ અન ેફાઇલોને ટરે શકંિ અન ેવ્યવશસ્થત 

રીતે ડેટાને પ નપ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ કર ેછે. 

• IWDMS 2.0 એ તમામ પ્રકારના પત્રવ્યવિાર (સાંસદ / ધારાસભ્ય) ને મેનેજ કરવા માટે એટડ-ટૂ-એટડ 

સોલ્ય િન પ્રદાન કર ેછે અન ેદરકે શવષયને વાસ્તશવક સમયનો દરજ્જો આપે છે. 

• IWDMSના સાંસદ / ધારાસભ્ય એશલલકેિનની મ ખ્ય લાક્ષશણકતાઓ નીચ ેમ જબ છે: 

o ફાઇલ મૂવમેટટ અને ટરે શકંિ 

o વિીવટી ફાઇલોન ં આકાચઇવલ 

o શવષય ફાઇલો 

o ડર ાફ્ટ બનાવટ અને મંજૂરી 

• પ્રારંશભક / રશજસ્ટર ી લલાકચ  / ડીવાયએસઓ સંસદમા ંધારાસભ્ય / ધારાસભ્ય બનાવી અન ેનોધંણી 

કરાવી િકે છે અન ેિારીશરક સાંસદ / ધારાસભ્યની સ્કેન કરલેી નકલ અપલોડ કરિ.ે 

• સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે વપરાિકતાચ નીચેની સાથે સંબંશધત સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવી િકે છે: 

• સશચવાલયના આંતશરક / 26 શવભાિો: સશચવાલય િેઠળની કચેરીઓ સાથે સંબંશધત પત્રો / દસ્તાવેજો. 

• સશચવાલયની બિારની બાહ્ / સરકારી કચેરીઓ: સશચવાલયની બિારની કચેરીઓથી સંબંશધત પત્રો 

/ દસ્તાવેજો, જમે કે શજલ્લા કચેરીઓ, કલેક્ટર કચેરી, પોલીસ શવભાિ વિેર.ે  

• એજટસીઓ / સ્ત્રોતો / નાિશરકો: પત્રો / દસ્તાવેજો જ ેઉપરના (એ) અન ે(બી) મા ંઉલ્લેશખત શસવાય 

અટય કોઈપણ સ્રોતોથી સંબંશધત છે.  

• િ પ્ત સાંસદ / ધારાસભ્યમાં, વપરાિકતાચ મૂળ શવિત ભરો અન ેમાત્ર પરશબડીય ં સ્કેન કરો અન ેપછીના 

વપરાિકતાચને સબશમટ કરો. 

• IWDMS 2.0 શસસ્ટમ સાંસદ / ધારાસભ્યોને ટરેક કરવા માટે બે અલિ અલિ રીતો પ્રદાન કર ેછે: 

• સોપંેલ સાંસદ / ધારાસભ્ય ટરેકર અન ેઆરંશભત સાંસદ / ધારાસભ્ય ટરેકર: ટી 

• IWDMS કોઈપણ એવા સાંસદ / ધારાસભ્યન ેપાછા બોલાવવાનો શવકલ્પ પૂરો પાડે છે જ ેપ્રાપ્તકતાચ 

વપરાિકતાચ દ્વારા વાંચવામાં ન આવ્યા િોય. 
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• એકવાર સાંસદ / ધારાસભ્યની મંજૂરી મળી થઈ જાય પછી, વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેફાઇલ 

સોપંી િકે છે અથવા પછીના સંદભચ / સંબંશધત શિયા માટે નવી ફાઇલ બનાવી િકે છે. 

• સાંસદ / ધારાસભ્યનો ઉપયોિ કરીન,ે વપરાિકતાચ િાલના સાંસદ / ધારાસભ્યની અંદર સાંસદ / 

ધારાસભ્યન ેફાઇલ કરી િકે છે અથવા નવા સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવી િકે છે. 

• એકવાર સાંસદ / ધારાસભ્ય બટયા પછી, વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યને અટય વપરાિકતાચઓને 

સમીક્ષા / મંજૂરી માટે સોપંી િકે છે. 

• વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેપરત પણ બોલાવી િકે છે, જો િેર કરલેા વપરાિકતાચએ તેના પર 

કોઈ કાયચવાિી કરી ના િોય તો. 

• એકવાર સાંસદ / ધારાસભ્યને મંજૂરી મળી જાય પછી, વપરાિકતાચ IWDMS 2.0 ના રવાનિી મોડ્ય લનો 

ઉપયોિ કરીન ેમૂળ ફાઇલને જ દા જ દા સ્થળે મોકલવા માટે જરૂરી કાયચવાિી કરી િકે છે. 
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તમારી સમજણ તપાસો  

1. નીચ ેઆપેલમાંથી કઇ IWDMS એશલલકેિનને વ્યવશસ્થત રીત ેડેટા પ નપ્રાપ્ત કરવા સાથે ઇલેક્ટર ોશનક 

મૂવમેટટ અન ેટરે શકંિ શસસ્ટમ તરીકે િણી િકાય?  

a. ઇ-મીશટંિ 

b. સાંસદ / ધારાસભ્ય 

c. સાંસદ / ધારાસભ્ય 

d. ઇ-રવાનિી 

2. નીચેનામાંથી કયાન ેIWDMS સાંસદ / ધારાસભ્ય એશલલકેિન સ શવધા તરીકે િણી િકાય નિી?ં 

a. ફાઇલ મૂવમેટટ અને ટરે શકંિ 

b. ડર ાફ્ટ બનાવટ અને મંજૂરી 

c. સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવટ 

d. આમાંથી એક પણ નિી ં

3. સાંસદ / ધારાસભ્ય સાથે વપરાિકતાચ આનાથી સંબંશધત સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવી િકતા નથી: 

c. સશચવાલયના આંતશરક / 26 શવભાિો 

d. સશચવાલયની બિારની બાહ્ / સરકારી કચેરીઓ 

e. એજટસીઓ / સ્ત્રોતો / નાિશરકો  

f. આ બધ જ 

4. નીચ ેઆપેલા શનવેદનો કાળજીપૂવચક વાંચો: 

શવધાન એ: વપરાિકતાચ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેપાછા બોલાવી િકે છે, જો િેર કરલેા વપરાિકતાચએ 

તેના પર કોઈ કાયચવાિી કરી િોય. 

શનવેદન બી: એકવાર સાંસદ / ધારાસભ્યન ેમંજૂરી મળી જાય પછી, વપરાિકતાચ IWDMS 2.0 ના 

રવાનિી મોડ્ય લનો ઉપયોિ કરીન ેમૂળ ફાઇલને જ દા જ દા સ્થળે મોકલવા માટે જરૂરી કાયચવાિી કરી 

િકે છે. 

આ બે શનવેદનોના આધાર,ે નીચેનો કયો સાચો જવાબ છે: 

a. શવધાન એ યોગ્ય છે 

b. શવધાન બી યોગ્ય છે 

c. બંન ેશનવેદનો સાચા છે 

d. બંન ેશનવેદનો ખોટા છે 
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જવાબ: 1. એ, 2. ડી, 3. ડી, 4. બી 
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પર્રર્શષ્ટો 
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પર્રર્શષ્ટ એ: ર્ડફોલ્ટ ઇમેઇલ / એસએમએસ સ્ટર ક્ચર 

એસએમએસ અન ે ઇ-મેલ શવકલ્પ વપરાિકતાચ સ્તર ે રૂપરખેાંશકત થવો જોઈએ, જ્યા ં લોિઇન થયેલ 

વપરાિકતાચ પાસ ેવપરાિકતાચ પસંદિી દ્વારા એસએમએસ / ઇ-મેઇલ સૂચના પસંદ કરવા અથવા નિી ં

કરવાનો શવકલ્પ છે. આ ફિ શસસ્ટમમા ંિ પ્ત / ખૂબ જ જશટલ / તાત્કાશલક સાંસદ / ધારાસભ્ય માટે લાિ  

રિેિ.ે એસએમએસ / ઇ-મેલ સૂચનાઓની શવિતો નીચ ેમ જબ છે. 

નીચ ેઆપેલી શવિતો વ્યશિિત ઇમેઇલ્સ અન ેફોન નંબર પર િેર કરવામા ંઆવિે: 

ગોપનીય સાાંસદ / ધારાસભ્ય માટે 

એસએમએસ ટેમ્પપલટે 

વકગ -સ્ટેપ ટુ ટેમ્પપલટે 

કેટેિરી િોપનીય િોય ત્યાર ે

ઇ-ટપાલ ફાળવવી/ફોરવડચ  

કરવી 

સંબંશધત 

વપરાિકતાચ 

આદરણીય સર / મેડમ, 

નીચ ેદિાચવેલ િોપનીય સાંસદ / ધારાસભ્ય નોધંાયેલ છે 

અને તમન ેસોપંાયેલ છે: 

િોપનીય સાંસદ / ધારાસભ્ય માશિતી: 

િોપનીય સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર: ................. 

શવષય: ………………………… 

નોધંણી તારીખ: dd-mm-yyyy 

રજીસ્ટર કરનાર: ………………… 

 

મેઇલ ટેમ્પપલેટ 

વકગ -સ્ટેપ ટુ મેઇલ બોડી મેઇલનો ર્વષય 
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કેટેિરી િોપનીય િોય 

ત્યાર ેસાંસદ / 

ધારાસભ્ય 

ફાળવવા/ફોરવડચ કરવા 

 

 

સંબંશધત 

વપરાિકતાચ 

આદરણીય સર / મેડમ, 

નીચ ેદિાચવેલ િોપનીય સાંસદ / 

ધારાસભ્ય નોધંાયેલ છે અન ેતમને 

સોપંાયેલ છે: 

િોપનીય સાંસદ / ધારાસભ્ય 

માશિતી: 

િોપનીય સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર: 

................. 

શવષય: ………………………… 

નોધંણી તારીખ: dd-mm-yyyy  

રજીસ્ટર કરનાર: ………………… 

ફાળવેલ િોપનીય સાંસદ / 

ધારાસભ્ય 

 

તાત્કાર્લક / ખૂબ અરજટટ સાાંસદ / ધારાસભ્ય માટે 

એસએમએસ ટેમ્પપલટે 

વકગ -સ્ટેપ ટુ ટેમ્પપલટે 

જ્યાર ેતાત્કાશલક / ખૂબ 

અરજટટ િોય ત્યાર ેઇ-ટપાલ 

ફાળવવી/ફોરવડચ કરવી 

સંબંશધત 

વપરાિકતાચ 

આદરણીય સર / મેડમ, 

નીચ ેદિાચવેલ સાંસદ / ધારાસભ્ય નોધંાયેલ છે અન ેતમન ે

સોપંાયેલ છે: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય માશિતી: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર: .................  

શવષય: ………………………… 

નોધંણી તારીખ: dd-mm-yyyy  

રજીસ્ટર કરનાર: ………………… 

 

મેઇલ ટેમ્પપલેટ 

વકગ -સ્ટેપ ટુ મેઇલ બોડી મેઇલ ર્વષય 
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જ્યાર ેતાત્કાશલક / ખૂબ 

અરજટટ િોય ત્યાર ે

સાંસદ / ધારાસભ્ય 

ફાળવવા/ફોરવડચ કરવા  

સંબંશધત 

વપરાિકતાચ 

આદરણીય સર / મેડમ, નીચ ેઆપેલા 

સાંસદ / ધારાસભ્યની નોધંણી કરવામાં 

આવી છે અને તમને સોપંાયેલ છે: 

સાંસદ / ધારાસભ્યની માશિતી: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર: 

શવષય: ………………………… 

નોધંણી તારીખ: dd-mm-yyyy 

રજીસ્ટર કરનાર: ………………… 

ફાળવેલ સાંસદ / 

ધારાસભ્ય 
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તાત્કાર્લક / ખૂબ અરજટટ સાાંસદ / ધારાસભ્ય માટે 

મેઇલ અને એસએમએસ ટેમ્પપલટે 

વકગ -સ્ટેપ ટુ ટેમ્પપલટે 

સાંસદ / ધારાસભ્ય 

બનાવટ, સાંસદ / 

ધારાસભ્ય મૂવમેટટ 

સંબંશધત વપરાિકતાચ 

સંબંશધત વપરાિકતાચ 

સાંસદ / ધારાસભ્યની માશિતી: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર:… 

................. 

શવષય: ……………………. 

મંજૂરી તારીખ: dd-mm-yyyy  
 

મંજૂરી આપનાર: ………………… 

આદરણીય સર / મેડમ, 

નીચ ેદિાચવેલ સાંસદ / ધારાસભ્ય બનાવવામા ં

આવ્યા છે અન ેતમને સોપંવામા ંઆવ્યા છે: 

સાંસદ / ધારાસભ્યની માશિતી: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર:… ................ 

શવષય : ……………………. 

બનાવટની તારીખ: dd-mm-yyyy 

 

બનાવનાર: ………………. 

આદરણીય સર / મેડમ, 

 

નીચ ેદિાચવેલા સાંસદ / ધારાસભ્યન ેતમે 

મંજૂરી આપી છે: 

 

મેઇલ ટેમ્પપલેટ 

વકગ -સ્ટેપ ટુ મેઇલ બોડી મેઇલ ર્વષય 
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સાંસદ / ધારાસભ્ય 

બનાવટ 

સંબંશધત 

વપરાિકતાચ 

આદરણીય સર / મેડમ, 

નીચ ેદિાચવેલ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેબનાવવામાં 

આવ્યા છે અને તમને સોપંવામા ંઆવ્યા છે: 

સાંસદ / ધારાસભ્યની માશિતી: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર:… ................ 

શવષય: ……………………. 

બનાવટની તારીખ: dd-mm-yyyy 

બનાવનાર: ………………. 

ફાળવેલ સાંસદ / 

ધારાસભ્ય 

સાંસદ / ધારાસભ્ય 

મૂવમેટટ 

 આદરણીય સર / મેડમ, 

નીચ ેદિાચવેલ સાંસદ / ધારાસભ્યન ેતમે મંજૂરી 

આપી છે: 

સાંસદ / ધારાસભ્યની માશિતી: 

સાંસદ / ધારાસભ્ય નંબર:… ................. 

શવષય: ……………………. 

મંજૂરી તારીખ: dd-mm-yyyy 

મંજૂરી આપનાર: ………………… 

મંજૂર કરલે સાંસદ / 

ધારાસભ્ય 

 

પર્રર્શષ્ટ બી: એમઆઈએસ ર્રપોર્ટસગ 

મેનેજમેટટ ઇટફમેિન શસસ્ટમ એ શરપોટ્સચનો સમૂિ છે, જ ેશવશ્વસનીય, સ સંિત અન ેયોગ્ય રીત ેિોઠવાયેલા 

ડેટા ઉત્પન્ન કર ેછે, જ ેકોઈ સંસ્થાની શનણચય લેવાની પ્રશિયાને ટેકો આપે છે. IWDMS એમઆઈએસ શરપોટ્સચ 

પ્રદાન કર ેછે જ ેશિસ્સેદારોને ઇ-મીશટંગ્સના જ દા જ દા િશષ્ટકોણન ં શવશ્લેષણ કરવામાં મદદ કર ેછે. 

એમઆઈએસ શરપોટચ  બનાવવા માટે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, ઇ-મીશટંિ એમઆઈએસ શરપોટચ  અન ેઇ-

મીશટંિ એમઆઈએસના બાકી કાયચવાિીવાળા અિેવાલો પર શલલક કરો: 
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આકૃશત બી.1: IWDMS 2.0 ડેિબોડચ   

 

 

એમઆઈએસ શરપોટ્સચ િેઠળ ઉપલબ્ધ શવશવધ અિેવાલો નીચે મ જબ છે.  

અનુક્રમ.નાં
. 

અહેવાલ વણગન 

1.  ડોકેટિીટ (બધા શકસ્સાઓ) સાંસદ / ધારાસભ્ય, સાંસદ / ધારાસભ્યો 

વિેરનેા તમામ શકસ્સાના અિેવાલો.  

2.  ઇ-મીશટંિ એમઆઈએસ શરપોટચ   ઇ-મીશટંિનો સ્ટેટસ શરપોટચ   

3.  બાકી શરપોટ્સચ બાકી બેઠકોની સંપૂણચ શવિતો 
4.  પૂણચ અિેવાલો પૂણચ થયેલી મીશટંગ્સની સંપૂણચ શવિતો 
5.  એશજંિ શરપોટચ  એશજંિ મીશટંગ્સની સંપૂણચ શવિતો  
6.  અઠવાશડક શરપોટચ  વપરાિકતાચ અઠવાશડયાના માપદંડના 

આધાર ેમીશટંિની શવિતો મેળવી િકિે 
7.  માશસક અિેવાલ વપરાિકતાચ મશિનાના માપદંડના 

આધાર ેમીશટંિની શવિતો મેળવી િકિે 
8.  પેશટડંિ એક્િનેબલ શરપોટચ  વપરાિકતાચ સોપંાયેલ વપરાિકતાચ સાથે 

બાકી છે ત ેકાયચવાિીની શવિતો મેળવવા 

માટે સક્ષમ િિે 
 

ર્રપોટગ  જનરટે કરવા 

વપરાિકતાચ નીચ ેપ્રમાણે બતાવ્યા પ્રમાણે સંબંશધત શરપોટચ  મેન  પર શલલક કરીને શરપોટ્સચ જનરટે કરી િકે 

છે. 
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આકૃશત બી.2:: શરપોટ્સચ જનરટે કરવા 

મેનેજમેટટ ઇટફમેિન શસસ્ટમ શરપોટચની છબીઓ નીચ ેમ જબ છે: 

 

આકૃશત બી.3એશજંિ શરપોટચ  

 

આકૃશત બી.4: પૂણચ અિેવાલ 
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આકૃશત બી.5: ડોકેટ પૃષ્ઠ 

 

આકૃશત બી.6: એમઆઈએસ શરપોટચ જનરિેન પૃષ્ઠ 

 

આકૃશત બી 7: એમઆઈએસ શરપોટચ  

 

આકૃશત બી.8: પેશટડંિ શરપોટચ  
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પર્રર્શષ્ટ સી: માસ્ટર એડર્મન ગોઠવણી 

એડશમન કટસોલ એ IWDMS 2.0 ની િોઠવણીના સંચાલન માટેન  ંએક સ્થાન છે. ફિ એડશમન વપરાિકતાચને 

ડેટા અપડેટ કરવાનો િક છે. એડશમન કંટર ોલ્સ સેશટંગ્સ બટનમા ંઉપલબ્ધ છે, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત સી.1: એડશમન શનયંત્રણ સેશટંગ્સ 

 

એચઓડી મેર્પાંગ 

એડશમન વપરાિકતાચ સેશટંગ્સ મેનૂમાંથી એચઓડી મેશપંિ શવકલ્પ પસંદ કરીને શવભાિોમા ંએચઓડીન  ં

મેશપંિ કરી િકે છે. વપરાિકતાચને નીચ ેબતાવેલ, એચઓડી મેશપંિ સ્િીન પર રીડાયરકે્ટ કરવામા ંઆવિે: 

 

આકૃશત સી.2:: એચઓડી મેશપંિ 

એચઓડી મેશપંિની કામિીરી નીચેના પિલાઓ અન સરીન ેકરી િકાય છે: 

1. શવભાિ પસંદ કરો ડર ોપડાઉન મેનૂમાંથી શવભાિન ં નામ પસંદ કરો. 
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2. ડર ોપડાઉન સૂશચમાંથી પ્રકાર તરીકે એચઓડી પસંદ કરો. 

3. ડર ોપડાઉન સૂશચમાંથી એચઓડીન ં નામ પસંદ કરીને એચઓડી નામ ફાળવો. 

4. ડેટાબેઝન ેઅપડેટ કરવા અપડેટ બટનન ેશલલક કરો. 

ઉપરોિ પિલાઓ ચલાવીને, એડશમન વપરાિકતાચ તેના શવભાિ સાથે એચઓડીન ં મેશપંિ કરી િકે છે.  

વપરાશકતાગ પ્રોફાઇલ અપડેટ કરો 

સ્થાશનક એડશમન એકવાર વપરાિકતાચની પ્રોફાઇલન ં મેશપંિ કરી દે (શવભાિ, ,ઓશફસ, શવભાિ અન ે

વપરાિકતાચ માટે િોદ્દો અપડેટ કરીન)ે પછી, તેને IWDMS 2.0 શસસ્ટમમા ંપસંદ કરલેા પ્રોફાઇલ શવકલ્પમાં 

જોઈ િકાય છે. વપરાિકતાચએ તેની / તેણીની પ્રોફાઇલ સેટ કરવા માટે ડેિબોડચમાંથી પસંદ કરો પ્રોફાઇલ 

શલંક પર શલલક કરવ ં પડિે. 

પ્રોફાઇલ પસંદ કરો બટનને શલલક કરવાથી, શસસ્ટમ પસંદ કરલે ં પ્રોફાઇલ પૃષ્ઠ ખોલિે જ્યાંથી વપરાિકતાચ 

તેની પ્રોફાઇલ પસંદ કરી િકે છે. ઓશફસ શસસ્ટમના આિળના વપરાિકતાચ માટે શસસ્ટમમા ંપ્રોફાઇલની 

પસંદિી અન ેતે જ પ્રોફાઇલની પસંદિી પછી અપડેટ 'બટન પર શલલક કરો. 

અપડેટ બટનન ે શલલક કરવાથી, વપરાિકતાચની પ્રોફાઇલ શસસ્ટમમા ં અપડેટ કરવામા ં આવિે અને 

ડેિબોડચના ઉપરના મોટા ભાિના ટેબ પર જોઇ િકાય છે. 

 

આકૃશત સી.3:: પ્રોફાઇલ પસંદ કરો 

 

આકૃશત સી.4:: પ્રોફાઇલ ઉમેરો 
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આકૃશત સી.5:: શપ્રફાઇલ જ ઓ / કાઢી નાખો 

ર્વભાગ મેર્પાંગ ઉમેરો 

શવભાિ ઉમેરો મેનૂ આઇટમ પસંદ કરીન,ે એડશમન વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે નવા શવભાિ અને 

નવા શવભાિની શવિતોને અપડેટ કરી િકે છે: 

 

આકૃશત સી.6:: પ્રોફાઇલ જ ઓ / કાઢી નાખો 

હોદ્દો ઉમેરો 

િોદ્દો ઉમેરો મેન ૂઆઇટમ પસંદ કરવાથી, એડશમન વપરાિકતાચ પિેલેથી જ ઉપલબ્ધ િોદ્દો તપાસી િકે છે 

અન ેનીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે, વપરાિકતાચ માટે નવો િોદ્દો ઉમેરી િકે છે: 
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આકૃશત સી.7: ઉપલબ્ધ િોદ્દાની સૂશચ 

 

આકૃશત સી.8: નવા િોદ્દો ઉમેરવો 

મોડ્યુલ મેર્પાંગ 

મોડ્ય લ મેશપંિ મેન ૂઆઇટમ પસંદ કરીન,ે એડશમન વપરાિકતાચ નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે વપરાિકતાચ માટે 

મોડ્ય લન ેસશિય કરી િકે છે: 

 

આકૃશત સી.9: વપરાિકતાચઓ માટે મોડ્ય લ મેશપંિ 
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ટર ાટસફર મોડ્યુલ 

વપરાિકતાચ જ્યાર ેજરૂરી િોય ત્યાર ેઇનબોક્સ આઇટમ્સ અટય વપરાિકતાચઓમાં સ્થાનાંતશરત કરી િકે 

છે, જ્યાર ેઆ વપરાિકતાચ ઉપલબ્ધ ન િોય ત્યાર ેઆ મોડ્ય લનો ઉપયોિ કરી િકાય છે અન ેનીચ ેબતાવેલ 

પ્રમાણે, કામની આઇટમ્સને બીજા વપરાિકતાચમા ંસ્થાનાંતશરત કરવાની જરૂર છે: 

 

આકૃશત સી.10: ટર ાટસફર મોડ્ય લ 

માસ્ટર રૂપાાંતર 

માસ્ટર કટવઝચન પસંદ કરવા પર, એડશમન વપરાિકતાચ નીચ ેબતાવેલ પ્રમાણ ેશસસ્ટમમા ંઉપલબ્ધ તમામ 

માસ્ટર ડેટાને સંપાશદત કરી અન ેઅપડેટ કરી િકે છે: 

 

આકૃશત સી.11: માસ્ટર કટવઝચન મોડ્ય લ 
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ર્વષય માસ્ટર ઉમેરો 

શવષય માસ્ટર ઉમેરવાન ં પસંદ કરવા પર, એડશમન વપરાિકતાચ શવષયોને ઉમેરી િકે છે અન ે શવષયને 

કોઈપણ મોડ્ય લ પર ટેિ કરી િકે છે, નીચ ેબતાવ્યા પ્રમાણે: 

 

આકૃશત સી.12: શવષય માસ્ટર ઉમેરો 

ર્વષય મેર્પાંગ 

શવષય મેશપંિ ઉમેરવાન ં પસંદ કરવા પર, એડશમન વપરાિકતાચ નીચ ે બતાવ્યા પ્રમાણે, શવભાિ અને 

મોડ્ય લન ેશવષયને ટેિ કર ેછે: 

 

આકૃશત સી.13: શવષય મેશપંિ 

 

**** 
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