
ગજુરાત સરકારનાાં કર્મચારીઓના ઈ-

સાઈન કરવા ર્ાટેની કેવાયસી અને

એનરોલર્ેંટ ર્ાટેની સ્ટાન્ડડમ

ઓપરટેટાંગ પ્રોસીજર (એસઓપી)



પરિચય

સિકાિી સંસ્થાની ન ધંણી સહી કિલેા દસ્તાવજે ને ગ ઠવવામાં મદદ કિે છે અને

દસ્તાવજે પિ કમમચાિીને કિવા પડતા હસ્તાક્ષિ કિવાની જરૂરિયાતને દૂિ કિે છે .

સંસ્થાના અરધકૃત ક ઈ પણ ઈ-મુદ્રા ઇ-સાઇન સક્ષમ એરલલકેશનમાં ઇકેવાયસી / ઇ
સાઇન એકાઉન્ટન ઉપય ગ કિી શકે છે.

અરધકૃત સહી કિનાિ / રવભાગનાં સબન ડલ અરધકાિી તેમના કમમચાિીઓ / અિજદાિને URL શેિ કિી શકે છે જથેી તેઓ એક નવું એકાઉન્ટ બનાવી શકે. અરધકૃત સહી કિનાિ / ન ડલ અરધકાિી વપિાશકતામને ઇમેઇલ પિ મ કલી

શકે છે.



કમમચાિી / અંરતમ વપિાશકતામ / અિજદાિ ન ધંણી

યજૂિ એકાઊન્ટ / કમમચાિી / અિજદાિે ખાતું બનાવવા માટે નવી બ્રાઉઝિ રવંડ ખુલશે. કમમચાિીઓએ તેમની રવગત ભિવાની િહેશ.ે ખાસ રવનંતી કે તેઓએ તેમન પાનકાડમ

નંબિ સાચ નાંખવાન િહેશે ત્યાિ બાદ “NEXT” બટન પિ રલલક કિવાની િહેશ.ે



તમાિ મ બાઇલ નંબિ અને ઇમેઇલ િરજસ્ટિ કિવા માટે આગળ વધી શક છ . તે પછી, બંને બાજુઓ પિ ‘Get OTP’ પિ રલલક કિ . તમને આપેલા મ બાઇલ નંબિ અને ઇમેઇલ

પિ ઓટીપી મળશ.ે તેમના સંબંરધત ઓટીપી ભિ અને ‘NEXT’ પિ રલલક કિ .



‘Document Attachment’. અહી,ં કમમચાિીએ તેમન ફ ટ , પાન અને ‘રવભાગ/ક પોિશેન/રનગમનાં કમમચાિીનું ઓળખપત્ર’ અપલ ડ કિવાનું િહેશે જે સંસ્થા દ્વાિા જ આપવામાં

આવયું હ વંુ જ ઈએ. ‘NEXT’ પિ રલલક કિ .



છેલ્લે ‘User Credential’ છે જ્ાં તમે તમારં ઇરછછત યજુિનેમ અને રપન પસંદ કિી શક છ . કૃપા કિીને યજુિનેમ અને રપન યાદ િાખ . ‘Proceed to Verify’ પિ રલલક કિતાં પહેલાં

સંમરત આપતા ચેકબ ક્સને ટીક કિવાનું ભૂલશ નહી.ં



જ યું તેમ, નવી રવંડ તમાિી ભિલેી રવગત બતાવે છે. તમે ‘Submit’ પિ રલલક કિ તે પહેલાં મારહતીને ફિીથી તપાસ . આ તે મારહતી છે જે એકવાિ સ્વીકાયામ પછી ટીમ આગળ

વધશ.ે



નવું પજે ખુલશે ‘Continue ત Video Recording’ (Image 2.9) પિ રલલક કિ .



પજે સ્રીન પિ પ્રશ્ન પ્રદરશમત કિે છે, વપિાશકતામ / કમમચાિીએ વેબકેમ જ તી વખતે પ્રશ્ન ના જવાબ આપવાની જરૂિ છે. ખાતિી કિ કે તમાિી પાસે પાન કાડમ અને એડર ેસ પ્રૂફ જવેા

જરૂિી દસ્તાવજે હ વા જ ઈએ. સૂચના આપવામાં આવી છે ત્યાં રવરડઓ િકે રડિંગ પજે ખુલશે. એકવાિ સૂચનાઓ વાંછયા પછી, ‘Continue’ બટન પિ રલલક કિ .



પ્રરરયા ચાલુ કિવા માટે 'Start Recording' બટન પિ રલલક કિ 



રવરડઓ િકે રડિંગ પૂણમ થયા પછી, તમે રવરડઓનું પૂવામવલ કન કિી શક છ અને જ સંત ષ થાય, ત તમે ‘Submit’ પિ રલલક કિી શક છ . જ નહી,ં ત તમે ‘Record Again’ પિ

રલલક કિી અને રવરડઓને ફિીથી િકે ડમ કિી શક છ . 



રવરડઓ Submit થયા પછી, તમે ઊપિ મજુબની Image જ શ 

ઇ-મુદ્રા ટીમ તમાિા એકાઉન્ટને પ્રમારણત કિવામાં દસથી પંદિ રમરનટ લેશે અને પછી તમને એક ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે જ્ાંથી તમે તમાિા એકાઉન્ટમાં લ ગીન કિી શકશ અને
દસ્તાવજે પિ સહી કિવાનું પ્રાિંભ કિી શકશ . વધુ સંદભમ માટે, કૃપા કિીને ઇ-મુદ્રા રવરડઓન સંદભમ લ :   https://www.youtube.com/watch?v=s8bEFGqqpYI

https://www.youtube.com/watch?v=s8bEFGqqpYI


ઇ-સાઇન પ ટમલ

ઇ-સાઇન તમને ઓનલાઇન દસ્તાવજે પિ હસ્તાક્ષિ કિવામાં મદદ કિે છે, ભૌરતક નકલ કાઢવામાં, તેની પિ સહી કિવા અને પછી નકલ ને સ્કેન કિીને સબરમટ કિવાની મુશ્કેલીમાં

ઘટાડ કિે છે. તમાિે ખાલી ઈ-મુદ્રા સાઇરનંગ પ ટમલ સાથે ન ધંણી કિવાની જરૂિ છે અને બધા દસ્તાવજે ન ઉપય ગ કિવાનું પ્રાિંભ કિ . ઈ-મુદ્રા ભાિત સિકાિ દ્વાિા માન્યતા પ્રાપ્ત
છે અને e-Sign સિકાિ તેમજ વયરિગત દસ્તાવજે પિ સહીઓ માટે એલીજીબલ છે. કેવાયસી યુસસમ આ સીધી રલંક દ્વાિા ઇસાઈન પ ટમલ પિ લ ગીન કિી શકે છે- https://e-Sign.e-
mudhra.com
ઉપિના પજે પિ ‘Login’ પિ લલીક કયામ બાદ લ ગીન પજે ખુલશે.

https://esign.e-mudhra.com/


‘User Name’ અને ‘PIN’ નાખ્યા પછી ‘AUthenticate’ બટન પિ રલલક કિ .



ઊપિ મજુબ તમે નવી ફાઈલમાં ઈસાઈન કિવા માટે “New Signature” બટન પિ લલીક કિ .



ઊપિ મજુબ તમે પીડીએફ ફાઈલને ડર ેગ એન્ડ ડર  પ અથવા અપલ ડ પીડીએફ ડ ક્યુમેંટ દ્વાિા અપલ ડ કિી શક છ .



નવા પજેમાં, જે સહી સ્થળ પિથી સહી કિતા હ ય તે સ્થળનું નામ અને કાિણ સાથે મૂક . જે પાના ઊપિ સહી કિવાની હ ય, તે પજે રસલેક્ટ કિ , તમાિી પસંદગી મજુબ સહીની

જગ્યા પસંદ કિ અને ' Continue with e-Sign' (નીચે મજુબ) બટન પિ રલલક કિ . 



આગળ, રપન દાખલ કિ અને ‘Get OTP’ બટન પિ રલલક કિ . એકવાિ ઓટીપી પ્રાપ્ત થયા પછી ઓટીપી દાખલ કિ અને ઇ-સાઇન (ઊપિ મજુબ) ની સંમરત બતાવવા માટે ચેક

બ ક્સ પિ રલલક કિ . ‘Perform E-Sign’ પિ રલલક કિ .



દસ્તાવજે પિ હસ્તાક્ષિ કિવામાં આવશે અને ડાઉનલ ડ કિવા માટે તૈયાિ છે. ‘Download’ બટન પિ રલલક કિ અને સહીની ઉપિ મજુબ ચકાસણી કિ .



Thank You


