
ન.ં-ડીપી/ઇ-ગ્રામ/વશી            /૨૦૨૨ 

 

જિલ્લા પંચાયત –સાબરકાંઠા 
હ ંમતનગર 

 
 

E-mail : ddo-sab@gujarat.gov.in         ફોન ન.ં ૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦     ફેક્સ નં  .૦૨૭૭૨-૨૪૦૮૭૨ 

નં.-ડીપી/ઇ-ગ્રામ/વશી            /૨૦૨૨                           તા.   /૦૫/૨૦૨૨  

 

જિષય: ૧૫માં નાણાપચંની ગાઈડલાઈન મુિબ ૧૦% િહીિટી ખચચ કરિા બાબત 

 સંદર્ભ: (૧) પંચાયત ગ્રામ ગૃ  હનમાભણ અન ેગ્રામ હવકાસ હવર્ાગ ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક:- સીએફસી-૧૦૨૦૨૨- 

૧૮૧-બ સેલ તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૨ 

(૨) પંચાયત ગ્રામ ગૃ  હનમાભણ અન ેગ્રામ હવકાસ હવર્ાગ ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક:- આઈ ટીપી-૧૦- 

૨૦૧૭-૫૧૦(૫૫૪૦૧૧)- આઈટી તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ 

 

-: પજરપત્ર :- 

 

 સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ ગૃ  હનમાભણ અન ેગ્રામ હવકાસ ના સંદર્ભ-૧ ના પહરપત્ર થી ૧૫મા ંનાણાપંચ અંતગભત 

ફાળવવામા ંઆવતી બઝેીક ગ્રાન્ટના ૧૦% રકમનો ઉપયોગ ગ્રામીણ સ્થાહનક સંસ્થાઓ (RLBS) દ્વારા ટેકનીકલ અન ે

વ ીવટ સપોટભ  માટે તેમજ મડુીખચભ માટેની હવગતવાર સચૂનાઓ બ ાર પાડવામા ંઆવેલ છે. જ ેમુજબ કોન્ટર ાક્ટ/આઉટ 

સોહસંગ ધોરણે વ્યવાસાહ કોની ર્રતી એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટર ી ઓપરટેર, ટેકનીશીયન, એન્ીનીયર હવગર,ે ઈંટરનેટ 

કનહેક્ટહવટી અને આવતભકભ  ખચભ, કોમન સહવભસ સને્ટર / ઈ-ગ્રામ સેન્ટરની ચુકવણી સ ીત ડેટા એન્ટર ીનો ખચભ, એકાઉન્ટ 

અપડેશન, GPDP તૈયાર કરવા અંગનેો ખચભ જમેા ં IEC, સવેક્ષણો, નકશાઓ અન ેઅન્ય દસ્તાવેજો તૈયાર કરવાનો ખચભ 

હવગર ેખચભનો સમાવેશ કરવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે.   

   

સંદર્ભ – ૨ થી ૧૪ માં નાણાપંંચની ગ્રાંટ પૈકી ૧૦% ગ્રાંટની ટેકહનકલ અને વ ીવટી સપોટભ  માટે ફાળવણી કરવા 

અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે હવગતવાર સુચનાઓ બ ાર પાડવામાં આવેલ છે. જ ેઅનુસાર ૧૪માં નાણાપંચંની ગ્રાટંમાથંી 

થયેલ કોઇપણ પ્રકારની કાયભવા ી / પ્રવૃહત માટે ગ્રામ પંચાયતના ગ્રામ કોમ્પ્યુટર સા હસક (હવલજે કોમ્પ્યુટર આંતર હપ્રન્યોર 

VCE) પાસથેી કરાવવામા ંઆવેલ કામગીરી માટે કેટલી રકમની ચકુવણી કરવી તે અંગેનો હનણભય જ ે તે ગ્રામ પચંાયતના 

સરપચંશ્રી અન ેતલાટી કમ મંત્રી દ્વારા હવષેક બુહધધનો ઉપયોગ કરીન ેકરવાનો ર ેશે. જ ેઅંગ ેસંબહંધત હજલ્લા હવકાસ 

અહધકારીશ્રીની અનમુહત મેળવવાની ર ેશ ેઅને ત્યારબાદ જ તેનું ચુકવણુ ંકરી શકાશે. 

ઇ-ગ્રામ પંચાયતના સફળ સંચાલન અથ ે તલાટી કમ મંત્રીના સ ાયક તરીકે ગામમા ં ખાનગી ગ્રામ કોમ્પ્યૂટર 

સા હસક (હવલજે કોમ્પ્યુટર આંતરહપ્રન્યોર VCE) ની સેવાઓ પ્રાઇવેટ પાટભનરશીપના ધોરણે ઇ-ગ્રામ પચંાયત ખાતે 

મેળવવાના અગંેની માગભદહશભકા સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરવામા ંઆવેલ છે. આ યોજનાને કારણ ેગ્રામ પંચાયત ખાતે ગામના 

યુવાન માટે સ્વરોજગારીની તકો ઉર્ી થઇ છે અને VCE ની ગ્રામ પચંાયત ખાતે સતત  ાજરીના કારણ ેગ્રામજનોને પણ ઇ-

ગ્રામની સહુવધા સમયસર પરુી પાડી શકાઇ છે. VCE દ્વારા ગ્રામ પંચાયતમા ં કેન્ર સરકાર અન ેરાજ્ય સરકારની હવહવધ 

યોજનાઓ અંગનેી કામગીરી કોમ્પ્યુટર પર કરવામા ંઆવ ેછે. ગ્રામ પચંાયત ખાતેના VCE દ્વારા હવહવધ G2C અન ેB2C 

ઇ-સેવાઓ જવેી કે જન્મમરણ પ્રમાણપત્ર, ચાહરત્ર પ્રમાણપત્ર, આવકના દાખલા, ૭/૧૨ અન ે૮ અ ના ઉતારા, ટેક્ષ કલેકશન, 

વીજળી બીલ, રલે્વે અન ે વાઇ મુસાફરીની ટીકીટ, મોબાઇલ રીચાજભ, વીમા, મની ટર ાન્સફર અન ેમ્પયુચલ ફંડની કામગીરી, 

ર્ારત સરકાર કે રાજ્ય સરકારની કોઇ યોજના અંતગભત ડેટા એન્ટર ી કે અરી ફોમભ અંગેની કામગીરી, સી.એમ. ડેશબોડભ 

અંતગભત મોનીટીરીગં થઇ ર ેલ સેવાઓનું ચોક્કસ સમય મયાભદામાં અમલીકરણ, અન્ય હવર્ાગના અરી ફોમભ હવગેર ે

સેવાઓ પુરી પાડવામા ંઆવી ર ેલ છે. જમેા ંસરકારશ્રી દ્વારા નક્કી થયેલ મ ેનતાણું અરજદાર પાસથેી VCE મેળવતા  ોય 
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છે પરંતુ ગ્રામ્પય કક્ષાએ સરકારશ્રીની હવહવધ યોજના માટે આકહસ્મક એન્ટર ીઓ કરવી પડે તેવા સમયે ડેટા એન્ટર ી ઓપરટેર 

ઉપલબ્ધ  ોતા નથી જથેી ૧૫ માં નાણાંપચંની યોજનાઓ તથા અન્ય પ્રકારની ડેટા એન્ટર ીઓમાં મુશ્કેલીનો ઉપહસ્થત થાય 

છે.  

ગ્રામ્પય કક્ષાએ નાણાપંચંની હવહવધ કામગીરી તેમજ સરકારશ્રીની હવહવધ યોજના માટે આકહસ્મક કચેરી સમય 

દરહમયાન ગમ ેત્યાર ેતાત્કાહલક ડેટા એન્ટર ીઓ કરવી પડે છે. તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા માંગવામા ંઆવતી માહ તીઓ સમયસર 

મોકલવી પડે છે. આવી ડેટા એન્ટર ી તથા માહ તી તૈયાર કરવા સમયે ડેટા એન્ટર ી ઓપરટેર ઉપલબ્ધ  ોતા નથી જને ેકારણ ે

કામગીરીમા ંહવલંબ થાય છે.  

સબબ ઉકત મુશ્કેલીના હનવારણ અથે દરકે ગ્રામ પચંાયત કચેરીમાં VCE કચેરી સમય દરહમયાન  ાજરી આપ ે

અન ે તે ઉપરાંત આકહસ્મક સમય ે ઉપલબ્ધ થાય તે માટે દરકે VCE ન ેઆકહસ્મક ડેટા એન્ટર ી અને કરલે કામગીરીનુ ં

ઇન્સેન્ટીવનું ચુકવણુ ં ૧૫ માં નાણાપંચંના ૧૦% બઝેીક(અનટાઇડ)ગ્રાટંમાંથી કરવા માટે સંદર્ભ-(૧) મા ંદશાભવ્યા અનુસાર 

નીચેની શરતોને આહધન VCE ન ે૧૫મા ંનાણાપંંચના ૧૦% બેઝીક(અનટાઇડ) ગ્રાંટમાથંી ઇન્સેન્ટીવનુ ંચકુવણું કરવાપાત્ર 

ર ેશ.ે 

 

શરતો :- 

(૧) VCE ન ેગ્રામ પંચાયતમા ંજરૂરી આકહસ્મક ડેટા એન્ટર ી તથા માહ તી તૈયાર કરવાની કામગીરી મુજબ ઇન્સેન્ટીવ ચાલ ુ

કામકાજના હદવસો દરમ્પયાન પ્રહતહદન રૂ.૬૦ પ્રમાણ ેમાહસક મ તમ રૂ. ૧૫૦૦ની મયાભદામાં ઇન્સેન્ટીવ ચકૂવી શકાશ ેતેમજ 

આ કામગીરીના પ્રમાણ ઉપર ઇન્સેન્ટીવને કોઇ અસર થશ ેન ી.ં  

 

(૨) જો VCE (ગ્રામ્પય કોમ્પ્યુટર સા હસક) મહ નાના તમામ કામના હદવસોમા ંશરત (૧) પ્રમાણે ઇન્સેન્ટીવ મળેવશે તો તેમને 

આ ઉપરાંત માહસક રૂ. ૫૦૦ - ઇન્સેન્ટીવ તરીકે ચુકવી શકાશ ે તથા કોઇપણ સંજોગોમા ં VCE ન ેમાહસક મળતંુ ફુલ 

ઇન્સેન્ટીવ રૂ. ૨૦૦૦/-  કરતાં વધુ ચકુવી શકાશે ન ી.ં 

(૩) આ ઇન્સને્ટીવ ચુકવતી વખતે ઇ-ગ્રામ સેન્ટર ચાલ ુછે કે કેમ? ડીીટલ સેવાસેતુમા ંલોગઇન થયેલ છે કે કેમ? ડીીટલ 

સેવાસેતુમાં તમામ અરીઓ સમય મયાભદામાં હનકાલ કરલે છે કે કેમ? ઇ-ગ્રામ સહુવધા પોટભલનો ઉપયોગ કરલે છે કેમ? આ 

બાબતોન ેખાસ ધયાન ેલેવાની ર ેરો. આ કામગીરી સંતોષકારક ન થયેલ  ોય તો તે હદવસનુ ંઇન્સેન્ટીવ ચકુવવાનું ર ેશ ે

ન ી.ં આ અંગનેુ ંઈ-ગ્રામ સને્ટર વાઇઝ માહસક રીપોટભ  હજલ્લા પંચાયતની પચંાયત શાખાએ ડી.એલ.ઇ. મારફત તમામ 

ટી.ડી.ઓ. તથા દરકે ગામ પચંાયતોને મોકલવાનો ર ેશ.ે 

(૪) દૈહનક ઇન્સને્ટીય મેળવવા માટે શરત (૩) ઉપરાંત ઇ-ગ્રામ પોટલના સહવભસમાં જન્મમરણ પ્રમાણપત્ર, ચાહરત્ર પ્રમાણપત્ર, 

આવકના દાખલા, ૭/૧૨ અને ૮-અ ના ઉતારા, ટેક્ષ કલેકરાન, વીજળી બીલ, રલે્વે અને  વાઇ મુસાફરીની ટીકીટ, 

મોબાઇલ રીચાજભ, વીમા, મની ટર ાન્સફર અને મ્પયુચલ ફંડની કામગીરી, ર્ારત સરકાર કે રાજ્ય સરકારની કોઈ યોજના 

અંતગભત ડેટા એન્ટર ી કે અરી ફોમભ અંગેની કામગીરી, સી.એમ. ડેશબોડભ અંતગભત મોનીટીરીગં થઇ ર ેલ સેવાઓનુ ંચોક્કસ 

સમય મયાભદામાં અમલીકરણ, અન્ય હવર્ાગના અરી ફોમભ હવગેર ેસેવાઓની કામગીરી થયેલ  ોવી જોઇએ તે બાબત પણ 

ધયાનમા ંલેવાની ર ેશે. 

(૫) આ પહરપત્રનો ગ્રામપંચાયતએ કરલે ઠરાવન ેઅનુરૂપ તથા ગ્રામપચંાયત અન ે VCE વચ્ચ ેથયેલ કરારની શરતોન ે

આહધન અને તે કરારની કોઇ શરતોન ેબાધ ન આવ ેતે રીતે અમલ કરવાનો ર ેશ.ે 

(૬) સદર ચૂકવાણું જ ેતે ગ્રામ પંચાયતને ફાળવવામાં આવતા ૧૫માં નાણાપચંની ગ્રાટં પૈકી બેઝીક(અનટાઇડ) ગ્રાંટના ૧૦% 

રકમની મયાભદામાં જ કરવાનું ર ેશ.ે મયાભદા ઉપરાંત બાકીની રકમના હકસ્સામા ંજ ે તે ગ્રામ પચંાયતના સ્વર્ંડોળમાથંી 

ચુકવણું કરવાનું ર ેશ.ે 

(૭) ચુકવણુ ંસીધુ ંVCE ના બેંક એકાઉન્ટમાં કરવાનું ર ેશ ેઅન ેતેની સપંણુભ જવાબદારી તલાટી કમ મંત્રીની ર ેશે. 

ઉપરોક્ત. ક્રમ ની ૧ થી ૬ મુદ્દાની સંતોષકારક કામગીરી થયેલી છે તે માટે સંબહંધત તાલકુા હવકાસ અહધકારીશ્રીએ 

ચકાસણી કયાભ બાદ પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ંર ેશ ેતથા આ પ્રમાણપત્રમા ંકેટલા હદવસ માટે VCE ન ેઇન્સેન્ટીવ ચુક્વવા પાત્ર 



ન.ં-ડીપી/ઇ-ગ્રામ/વશી            /૨૦૨૨ 

છે તે સ્પષ્ટ રીતે દશાભવવાનુ ંર ેશ ેતથા સબંંહધત તાલુકા હવકાસ અહધકારીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જ તેમાં દશાભવેલ 

હદવસો માટે જ ગ્રામ પચંાયતના VCE એ કરલે કામગીરીનુ ંઇન્સેન્ટીવ ચૂકવવાનુ ંર ેશે. 

 

    જિલ્લા જિકાસ અજિકારી 

             સાબરકાંઠા 

પ્રહત 

આયોજન અહધકારી સ , 

તાલુકા હવકાસ અહધકારીશ્રી, ખેડબ્રહ્મા, હજ. સાબરકાંઠા  

તાલુકા હવકાસ અહધકારીશ્રી, તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખેડબ્રહ્મા 

તાલુકા હવકાસ અહધકારીશ્રી, તાલુકા પંચાયત કચેરી તમામ 

 

નકલ સજિનય રિાના જાણ અર્થે  

માન. હવકાસ કહમશ્નરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર 


