F.No.14011/4/2017-HRD
حکوهت ہٌذ
وصاست بشائے الیکٹشاًکظ ایٌڈ اًفبسهیشي ٹیکٌبلوجی ()MeitY
هوضوع :پردھبى هٌتری گراهیي ڈیجیٹل سبکشرتب ابھیبى کے لیے ہذایبت ()PMGDISHA
0.1

اعکین کب ًبم :پشدھبى هٌتشی گشاهیي ڈیدیٹل عبکؾشتب اثھیبى ()PMGDISHA

0.2

ڈیجیٹل خواًذگی کی تؼشیف " :ڈیجیٹل خواًذگی کب هطلت صًذگی کے دبالت هیں ثبهؼٌی کبهوں کے لئے ڈیجیٹل
ٹیکٌبلوجی کو عوجھٌے اوس اعتؼوبل کشًے کے لیے افشاد اوس کویوًٹیض کی فالدیت ہے ".

0.3

هقبصذ:
پشوگشام کب ثٌیبدی هوقذ سیبعتوں  /وفبق کے صیش اًتظبم ػاللوں کے دیہی ػاللو ں هیں چھ کشوڑ اكشاد کو ڈیدیٹل
طوس پش خواًذٍ ثٌبًب ہے ،خو ہش اہل گھشاًے عے ایک سکي کب ازبطہ کشتے ہوئے دیہی گھشوں کے توشیجب  40فیقذ
تک پہوًچ جبتب ہے۔
(جیغے ٹیجلٹ ،اعوبسٹ فوى
اعکین کب هوقذ دیہی ػالهوں هیں ؽہشیوں کو کوپیوٹش یب ڈیدیٹل سعبئی کے آالت
وغیشٍ) چالًے ،ای هیل ثھیدٌے اوس وفول کشًے ،اًٹشًیٹ ثشاؤص کشًے ،زکوهت کی خذهبت تک سعبئی زبفل
کشًے ،هؼلوهبت تالػ کشًے ،ڈیدیٹل طوس پش ادائیگی کو اًدبم دیٌے وؿیشٍ کی تشثیت كشاہن کش کے اى کو ثباختیبس
ثٌبًب ہے اوس اط طشذ عے هوهی تؼویش کے ػول هیں كؼبل طوس پش زقہ لیٌے کے لیے اى کو اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی
اوس هتؼلوہ ایپلی کیؾٌض خقوفی طوس پش ڈیدیٹل ادائیگی کب اعتؼوبل کشًے کے هبثل ثٌبًب ہے۔ اط طشذ عے اعکین
کب هوقذ ڈیدیٹل خال کو پبٹٌب ہے ،خظ هیں خبؿ طوس پش دیہی آثبدی کو ًؾبًب ثٌبیب خبئے گب خظ هیں عوبج کے
پغوبًذٍ طجوے خیغے دسج كہشعت طجوبت ( / )SCدسج فہشعت لجبئل ( ،)STخظ افالط عے ًیچے صًذگی گضاسًے
والے ( ،)BPLػوستیں ،هختلف طشیمے عے هؼزوس افشاد اوس اللیتی افشاد ؽبهل ہیں۔

4.0

ًبفز کشًے والی ایجٌغی:
اعکین وصاست ثشائے الیکٹشاًکظ ایٌڈ اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی کی هکول ًگشاًی هیں توبم سیبعتی زکوهتوں اوس وكبم
کے صیش اًتظبم ػالهوں کی اًتظبهیہ کے كؼبل تؼبوى کے عبتھ عی ایظ عی ای -گوسًٌظ عشوعض اًڈیب لویٹڈ کے
رسیؼہ ًبفز کی جبئے گی ،جو کوپٌیوں کے ایکٹ  1956کے تذت ؽبهل کی گئی ایک خبؿ همقذ گبڑی ()SPV
ہے( ،خغے آگے اط دعتبویض هیں ' 'CSC-SPVکہب جبئے گب)۔

5.0

هذت:
اط اعکین کی هذت  31هبسچ 2019 ،تک ہے۔

6.0

ًشبىٍ بٌبئے گئے هغتفیذیي:





اہل گھشاًہ :گھشاًہ کو اط یوًٹ کے طوس پش ثیبى کیب خبتب ہے خو گھش کے عشثشاٍ ،ؽشیک زیبت ،ثچوں اوس
والذیي پش هؾتول ہوتے ہیں۔ ایغے توبم گھشاًے خہبں كیولی کب کوئی ثھی سکي ڈیدیٹل طوس پش خواًذٍ ًہیں ہے
اعے اط اعکین کے تست اہل گھشاًہ عودھب خبئے گب۔
داخلے کب هؼیبس
 )iهغتلیذ کو ڈیدیٹل طوس پش ًبخواًذٍ ہوًب چبہئے
 )iiتشثیت کے لیے ہش اہل گھشاًے هیں عے فشف ایک ؽخـ پش ؿوس کیب خبئے گب
 )iiiػوش کب گشوپ 60 - 14 :عبل
هٌذسخہ ریل کو تشخیر دی خبئے گی
 oؿیش اعوبسٹ كوى اعتؼوبل کشًے والے ،اًتیودے گھشاًے ،کبلح کے ڈساپ آؤٹ ،ثبلؾ خواًذگی هؾي
کے ؽشکبء
 9 oعے  12کالط کے ڈیدیٹل طوس پش ًبخواًذٍ اعکول کے ثچے ،ثؾشطیکہ کوپیوٹش  ICT /تشثیت
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7.0

کی عہولت اى کے اعکولوں هیں دعتیبة ًہ ہو۔
 ، BPL ، ST ،SCخواتیي ،هختلق طوس پش هؼزوس اكشاد اوس اهلیتوں کو تشخیر دی خبئے گی
كبئذٍ اٹھبًے والوں کی ؽٌبخت  ،DeGSگشام پٌچبیتوں ،اوس ثالک ڈیولپوٌٹ اكغشاى کے عبتھ كؼبل تؼبوى عے
 CSC-SPVکی طشف عے کی خبئے گی۔ ایغے كبئذٍ اٹھبًے والوں کی كہشعت کو اعکین کے پوسٹل پش
دعتیبة کشایب خبئے گب۔

پظ هٌظش:
زکوهت ًے ہٌذوعتبى کو ڈیدیٹل طوس پش ثباختیبس عوعبئٹی اوس ػلن پش هجٌی هؼیؾت هیں تجذیل کشًے کے لیے ایک
خشات هٌذاًہ تقوس کے عبتھ ڈیدیٹل اًڈیب پشوگشام کب آؿبص کیب ہے۔ پشوگشام ؽہشیوں کو هختلق ای -گوسًٌظ الذاهبت
عے جوڑًے ،ػوام کی ؽشکت کو هضجوط ثٌبًے کے لیے كیقلہ عبصی هیں اى کو ؽبهل کشًے اوس اط طشذ عے
گوسًٌظ کے ازتغبة کو ثڑھبًے پش ؿوس کشتب ہے۔ ڈیدیٹل اًڈیب پشوگشام کی هکول فالزیت کو فشف اعی
فوست هیں هکول کیب خب عکتب ہے خت ہش ؽہشی کو ،اط کی خگہ اوس عوبخی پظ هٌظش عے هطغ ًظش ،ڈیدیٹل
خذهبت  /ٹیکٌبلوخی تک سعبئی زبفل کشًے کب هوهغ اوس فالزیت كشاہن کیب خبتب ہے۔ دیہی اًڈیب عویت هلک ثھش
هیں ػبلوگیش ڈیدیٹل خواًذگی اى اهذاهبت کی کبهیبثی کے لئے ایک الصهی ػٌقش ہے۔
زکوهت ًے ؽہشیوں کو ڈیدیٹل خواًذگی كشاہن کشًے کے لیے دو اعکیووں کو هٌظوسی دی تھی خي کب ًبم هوهی
ڈیدیٹل خواًذگی هؾي ( )NDLMاوس ڈیجیٹل عبکؾشتب اثھیبى ( )DISHAتھب خي کو عی ایظ عی ای -گوسًٌظ
( )CSC-SPVہے (ایک پجلک لویٹڈ
عشوعض اًڈیب لویٹذ ًے عبتھ عبتھ الگو کیب تھب ،جو ایک خبؿ همقذ گبڑی
کوپٌی جو کوپٌیوں کے ایکٹ 1956 ،کے تذت لبئن کی گئی ہے )۔ ا ى دو اعکیووں کے تست  52.5الکھ ثبضبثطہ
طوس پش هقذلہ هغتفیذیي کو ڈیجیٹل خواًذگی فشاہن کشًے کب هجووػی ہذف دعوجش  2018کے هجوصٍ ٹبئن الئي عے
ثہت پہلے دعوجش  2016هیں دبفل کش لیب گیب تھب۔
 2016-17کب هشکضی ثجٹ پیؼ کشتے ہوئے ،ػضت هآة وصیش خضاًہ ًے دیگش چیضوں کے
اػالى کیب ہے:

عبتھ هٌذسخہ ریل کب

ہویں اپٌے آببدیبتی فبئذٍ عے صیبدٍ فبئذٍ حبصل کشًے کی ضشوست ہے۔ ہویں دیہی ہٌذوعتبى هیں ڈیجیٹل
“
خواًذگی پھیالًے کی ضشوست ہے۔  16.8کشوڑ دیہی گھشاًوں هیں عے 12 ،کشوڑ گھشاًوں هیں کوپیوٹش ًہیں ہیں
اوس اط ببت کب اهکبى ًہیں ہے کہ اى هیں ڈیجیٹل طوس پش خواًذٍ افشاد ہوں۔ ہن ًے ڈیجیٹل خواًذگی کو فشوؽ دیٌے
کے لیے پہلے ہی دو اعکیووں کو هٌظوسی دے دی ہے  :قوهی ڈیجیٹل خواًذگی هشي اوس ڈیجیٹل عبکششتب ابھیبى۔
اة ہن اگلے تیي عبلوں هیں  6کشوڑ اضبفی گھشاًوں کب احبطہ کشًے کے لیے دیہی ًٍذوعتبى کے لیے ایک ًئے
ڈیجیٹل خواًذگی هشي اعکین کو ششوع کشًے کب اسادٍ سکھتے ہیں۔ اط اعکین کی تفصیالت الگ الگ بیبى کی
”
جبئیں گی۔
هوخودٍ اعکین کو ػضت هآة وصیش خضاًہ کے هزکوسٍ ثبال ثدٹ کے اػالى کے كبلو اپ کے طوس پش تیبس کیب گیب
ہے۔
"ڈیجیٹل
ڈیدیٹل خواًذگی ایک ثباختیبس هؼبؽشے کی تؼویش کے زکوهت کے تقوس کب ایک اہن خضء ہے خیغب کہ
اًڈیب پہل" کے تذت ثیبى کیب گیب ہے۔ ڈیجیٹل خواًذگی کے ضوٌی اثشات خبؿ طوس پش دیہی ہٌذوعتبى کے عیبق هیں
عوبجی وهؼبؽی هغبئل کی ایک ثڑی تؼذاد کو دل کشیں گے۔ 'ڈیجیٹل خواًذگی ' دیہی آثبد ی کی سوصهشٍ کی صًذگی
هیں خبؿ طوس پش فست کی دیکھ ثھبل ،سوصگبس پیذا کشًے اوس تؼلین کے هیذاى هیں  ICTکے كوائذ الئے گی۔

8.0

هضیذ ثشآں ،چوًکہ زکوهت کب صوس هوثبئل كوى کے رسیؼے کیؼ لیظ لیي دیي کو كشوؽ دیٌے پش ہے ،اط لیے
کوسط کب هواد الیکٹشاًک ادائیگی کے ًظبم کے لئے ڈیدیٹل هبلی آالت کے اعتؼوبل پش ثھی صوس دے گب۔
اعکین کب احبطہ
اعکین هلک کے فشف دیہی ػالهوں کے لیے هبثل ػول ہے۔ هؤثش طشیوے عے هلک هیں اعکین کو الگو کشًے کے
لئے ،دیہی گھشاًوں کی اوعط تؼذاد کی دعتیبثی کی ثٌیبد پش سیبعتوں  /وفبق کے صیش اًتظبم ػاللوں کے ًؾب ًذہی
کشًے والے تٌبعت کی ثٌیبد پش اہذاف ضویوہ 1-پش تلقیالت کے هطبثن ہیں۔ كی سیبعت  /وفبق کے صیش اًتظبم
ػاللے هیں رکش کیے گئے اہذاف فشف اظہبس کے طوس پش ہیں اوس اى کی کبسکشدگی کی ثٌیبد پش سیبعتوں  /وفبق
کے صیش اًتظبم ػاللوں کے ل ئے اػلی اہذاف کے لیے ًشهی ہوگی۔ وٍ پٌچبیتیں خو ؽہشی اختوبع کب زقہ ہیں اى
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کو اعکین عے خبسج کش دیب خبئے گب۔ اط ثبت کی توهغ کیب خبتی ہے کہ اط طشذ کی پٌچبیتوں کب اًڈعٹشیض
تٌظیووں کی  CSRعشگشهیوں کی طشف عے ازبطہ کیب خبئے گب۔

/

هلک ثھش هیں یکغبں خـشاكیبئی کوسیح کو یویٌی ثٌبًے کے لئے ،گشام پٌچبیت پش هشکوص ًوطہ ًظش کو اپٌبیب خبئے گب
خظ هیں اہذاف کو  2.50الکھ گشام پٌچبیتوں هیں عے ہش ایک کو تفویض کیب سہب ہے اوس اى پش ًظش سکھی جب سہی
ہے۔ اوعطب ہش گشام پٌچبیت هیں  300-200فبئذٍ اٹھبًے والوں کے ہذف پش غوس کیب جب سہب ہے۔ گشام پٌچبیت کے
افل ہذف کے ثبسے هیں ضلغ کے عبئض ،آثبدی ،هوبهی ضشوسیبت ،وؿیشٍ کو هذًظش سکھتے ہوئے ،ضلغ
هدغٹشیٹ کی فذاست هیں ڈعٹشکٹ ای -گوسًٌظ عوعبئٹی ( )DeGSکے رسیؼہ فیقلہ کیب جبئے گب۔ پشدھبى هٌتشی
آدسػ گشام یوجٌب کے تذت ؽبهل گبؤں کو هکول ڈیجیٹل خواًذگی فشاہن کشًے کی کوؽؾیں کی جبئیں گ ی۔
9.0

ًفبر کب وعیغ فشین وسک
 MeitYهٌبعت پبلیغی کی زوبیت كشاہن کشے گی اوس هشکضی عطر پش اعکین کی پیؼ سكت کی ًگشاًی کشے گی۔
 CSC-SPVاپٌی هتؼلوہ سیبعت  /وفبق کے صیش اًتظبم ػاللوں هیں اعکین کے ہوواس ًفبر کے لیے سیبعتی دکوهت
 /وفبق کے صیش اًتظبم ػاللوں کی اًت ظبهیہ کے عبتھ عشگشم تؼبوى عے کبم کشے گب۔ ڈعٹشکٹ ای گوسًٌظ
عوعبئٹی ( )DeGSضلغ هجغٹشیٹ  /ضلغ کلیکٹش کے تذت  PMGDISHAاعکین کے زتوی ًلبر اوس ًگشاًی هیں
ایک اہن کشداس ادا کشے گی۔ صهیٌی عطر پش اعکین کب ًلبر تشثیتی ؽشاکت داسوں /هشاکض کی ؽوولیت کے رسیؼہ کیب
جبئے گب خظ هیں  CSC-SPVکے عبتھ ثبضبثطہ طوس پش هلسن  CSCؽبهل ہوں گے۔ ًلبر کے كشین وسک کی
ًوبیبں خقوفیبت آئٌذٍ کے عیکؾي هیں پیؼ کی خب سہی ہیں۔

9.1

/تشثیتی هشاکض کب اعتؼوبل کشتے ہوئے کیب جبئے گب جیغب کہ
اعکین کب ًفبر هلذمہ تشثیتی ؽشاکت داسوں
 2500تک
 NDLM/DISHAاعکیووں هیں کیب گیب تھب۔ هلک ثھش هیں تشثیتی ؽشاکت داسوں کی تؼذاد کو توشیجب
ثڑھبًے اوس ( CSCsعویت ) تشثیتی هشاکض کو تمشیجب  2.5الکھ تک پھیالًے کی کوؽؾیں کی جبئیں گی۔ اط کے
هطبثك ،ڈیجیٹل خواًذگی کی هبدی فشاہوی هختلف تشثیتی ؽشاکت داسوں /هشاکض کی طشف عے ؽشوع کیب خبئے گب
خو کہ هٌظوس ؽذٍ افول کے هطبثن  CSC-SPVکے عبتھ ثبضبثطہ طوس پش هلسن ہوں گے۔ اط هیں ،CSCs
 NIELITهشاکض  /هٌظوس ؽذٍ هشاکض ،ثبلغوں کی خواًذگی کے هشاکض  MHRD /کے تست  @ ICTاعکول اعکین
کو ًبفز کشًے والے اعکول IGNOU ،کے هشاکض IT ،خواًذگی هیں ؽبهل  ،NGOsدیہی راتی کبسوثبس کے تشثیتی
اداسے ،اًڈعٹشی کے ؽشاکت داس  CSRکی كشاہوی کے عبتھ کوپٌیبں وؿیشٍ ؽبهل ہوں گی۔

9.2

تشثیتی ؽشاکت داسوں  /تشثیتی هشاکض کو تشجیذب ایک ہی سیبعت کے اًذس آپشیؾي کب هخقوؿ ػاللہ اوس ہذف
تفویض کیب جبئے گب۔ تشثیتی ؽشاکت داسوں  /تشةیتی هشاکض کو  CSC-SPVکی طشف عے ثیبى کشدٍ هٌظوسی
کے افول کے هطبثن تشثیت کو اًدبم دیٌے کے لیے ثٌیبدی عہولیبت کی ضشوست ہوگی۔

 9.3تشبیتی ششاکت داس:
اعکین  CSC-SPVکے عبتھ تشثیتی ؽشاکت داسوں کے طوس پش اى اداسوں کے السبم پش ؿوس کشتی ہے خیغے
 / NGOsاداسے  /کبسپوسیٹ جو ڈیجیٹل خواًذگی کی تشثیت فشاہن کشًے کے خواہؼ هٌذ ہوں ثؾشطیکہ وٍ همشسٍ
هؼیبسوں کو پوسا کشتے ہوں۔ ًؾبًذہی کشًے والے هؼیبس هٌذسجہ ریل ہیں -:




تشثیتی ؽشاکت داس کب ایک ایغی تٌظین ہوًب ضشوسی ہے خو ہٌذوعتبى هیں سخغٹشڈ ہو ،تیي عبلوں عے صیبدٍ
عے تؼلین  IT /خواًذگی کے ؽؼجے هیں کبسوثبس کش سہی ہو اوس اط کے پبط هغتول اًکن ٹیکظ اکبؤًٹ ًوجش
( )PANہو اوس کن اص کن گضؽتہ تیي عبلوں کب اکبؤًٹ کب آڈٹ کشدٍ اعٹیٹوٌٹ ہو۔
اداسے  /تٌظین کو ہٌذوعتبى هیں هبًوى کے کغی ثھی ایکٹ کے تست سخغٹش ہوًب چبہئے ،هثبل کے طوس پش،
کوپٌی کی فوست هیں اعے کوپٌیوں کے سخغٹشاس کے عبتھ سخغٹش ہوًب چبہئے ،اوس عوعبئٹی کی فوست
هیں ،اعے عوعبئٹیوں کے سخغٹشاس کے عبتھ سخغٹش ہوًب چبہئے وػلی ھزا الویبط۔
ؽشاکت داس کے پبط تؼلین  IT /خواًذگی کی تشثیت کے هکول سیٌح کب ازبطہ کشًے والے واضر هوبفذ،
اچھی طشذ عے دعتبویضی ػول اوس طشیوہ کبس ہوًب چبہئے۔

 9.3.1تشبیتی ششاکت داس کب کشداس


تشثیتی ؽشاکت داس اى ؽٌبخت کشدٍ اضالع  /ثالک  /گشام پٌچبیتوں هیں تشثیتی هشاکض کب هبلک ہوًے یب هبئن
کشًے کے لیے رهہ داس ہوگب خو اهیذواسوں کو ڈیدیٹل خواًذگی کی تشثیت كشاہن کشیں گے۔
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تشثیتی ؽشاکت داس اط ثبت کو یویٌی ثٌبًے کے لیے رهہ داس ہوگب کہ تشثیتی هشاکض اعکین کے توبضوں پش ػول
کشتے ہیں۔
تشثیتی ؽشاکت داس اپٌے دائشے هیں هشاکض کے هدووػی کبم کی ًگشاًی کے لیے خواثذٍ ہوں گے۔
تشثیتی ؽشاکت داس اپٌے هشاکض کے علغلے هیں هٌغوة هزکوسٍ ثبال کبم کی دسعتگی اوس ثشوهت سپوسٹٌگ
کے لیے خواثذٍ ہوگب۔
تشثیتی ؽشاکت داسوں کے لیے تلقیلی هؼیبس  CSC-SPVکے رسیؼہ ؽبئغ کشدٍ هؼیبسی آپشیٹٌگ طشیوہ کبس
( )SOPکے هطبثن ہوں گے۔

 9.4تشبیتی هشاکض
تشثیتی ؽشاکت داس هٌبعت اكشادی هوت اوس توبضوں اوس ثٌیبدی ڈھبًچے کے عبتھ هٌتخت کشدٍ گشام پٌچبیتوں هیں
تشثیتی هشاکض هبئن کشیں گے۔ اى کو هٌذسخہ ریل هؼیبس کو پوسا کشًے کی ضشوست ہوتی ہے:




تشثیتی هشکض کب تؼلین  IT /خواًذگی کے ؽؼجہ هیں ثبثت ؽذٍ تشثیت اوس عہولیبت کی اعٌبد کے عبتھ ہٌذوعتبى
هیں ایک سخغٹشڈ اداسے کب زقہ ہوًب ضشوسی ہے۔
اط کے ثؼذ دعتبویض کبسی تشثیتی ؽشاکت داس کے رسیؼہ پوسی کی خبتی ہے CSC-SPV ،کے رسیؼہ هبئن
کشدٍ خبًچ کویٹی تشثیتی هشکض کب دوسٍ کشے گی اوس خبًچ کویٹی کی طشف عے تغلی ثخؼ سپوسٹ وفول
ہوًے پش هٌظوسی دی خبئے گی۔
تشثیتی هشاکض کے لیے تلقیلی هؼیبس  CSC-SPVکے رسیؼہ ؽبئغ کشدٍ هؼیبسی آپشیٹٌگ طشیوہ کبس ( )SOP
کے هطبثن ہوں گے۔

 CSC-SPVکے عبتھ کبم کشًے والے توبم  CSCsکو تشثیتی هشکض عودھب خبئے گب اوس تشثیتی هشکض کی طشذ ہی
اعی خیغے افول اوس ہذایبت  CSCsپش ثھی الگو ہوں گے۔
 9.4.1تشبیتی هشاکض کب کشداس  :تشثیتی هشاکض هٌذسخہ ریل کے لیے رهہ داس ہوتے ہیں۔







کوسط کے لیے اهیذواسوں کب اًذساج
اهیذواسوں کو هٌبعت تشثیت كشاہن کشًب
آى الئي هبًیٹشًگ ایپلی کیؾي -کن-لشًٌگ هیٌجوٌٹ عغٹن کب اعتؼوبل کشتے ہوئے زبضشی لگبًب اوس هغلغل
تؾخیـ کو اًدبم دیٌب۔
کوسط هیں داخلہ لیٌے والے عجھی اهیذواسوں کب سیکبسڈ سکھٌب ،اى کی زبضشی کی تقذین کشًب اوس اط ثبت
کو یویٌی ثٌبًب کہ اهیذواس آى الئي اهتسبى کے لیے زبضش ہوتے ہیں۔
تشثیتی هشکض تشثیت کے هکول ہوًے کے ثؼذ کن اص کن دو عبل تک تؼبوى اوس هذد كشاہن کشیں گے۔
ہش اهیذواس کے لیے عیکھٌے کے ًتبئح کے زقول کو یویٌی ثٌبًب۔

9.5

هوثبئل كوى کے رسیؼے هواد کی كشاہوی کو ایک ضوٌی عہولت کے طوس پش تدویض کیب خبتب ہے خظ تک خغوبًی
 ITخواًذٍ اكشاد کی ایک ثڑی تؼذاد کے رسیؼہ سعبئی
تشثیتی هوڈ کے دوساى هواد کو تبصٍ کشًے کے لیے ًو
زبفل کی خب عکتی ہے۔

9.6

ہش هغتفیذ کی واضخ طوس پش ؽٌبخت کشًے اوس د وؿلے پي عے ثچٌے کے لیے آدھبس ًوجش کب اعتؼوبل کیب خبئے گب۔

9.7

ؽفبفیت کو ثشلشاس سکھٌے کے لیے ؽشاکت داسوں  /هشاکض کی طشف عے تشثیتی پشوگشاهوں کی سپوسٹٌگ
ًگشاًی کے لیے  CSC-SPVکی طشف عے هٌبعت آى الئي سپوسٹٌگ کے طشیوہ کبس ؽشوع کئے خبئیں گے۔

/

9.8

تشثیتی ؽشاکت داس  /هشاکض اپٌے تشثیتی هشکض هیں هٌتخت کشدٍ هغتفیذیي کو هتذشک اوس دوفلہ افضائی کشیں گے
اوس اط علغلے هیں همشس کشدٍ افول کے هطبثك تشثیت کی کبهیبة تکویل کو یمیٌی ثٌبئیں گے۔

9.9

تشثیت کی کبهیبة تکویل کے ثؼذ ،تشثیتی ؽشاکت داس  /هشاکض تشثیت یبفتہ افشاد کی تفقی ل کے ثبسے هیں وهلے
وهلے عے  CSC-SPVکو هطلغ کشیں گے۔
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9.10

تشثیت یبكتہ اهیذواس کو (تشثیت کے هکول ہوتے ہی ) کغی تغلین ؽذٍ تقذیك کی ایجٌغی کی طشف عے ایک آى الئي
اهتذبى عے گضسًب پڑے گب۔ تشثیتی اداسوں کو تشثیت کی لیوت همشسٍ ًتیجے کے هؼیبس کو پوسا کشًے کے ثؼذ
اهیذواسوں کے کبهیبة عشٹیفکیؾي کے ثؼذ ہی  CSC-SPVکے رسیؼہ خبسی کیب خبئے گب۔

9.11

تشثیت یبفتہ فبئذٍ اٹھبًے والوں کب عشٹیفکیؾي لوهی عطخ پش تغلین ؽذٍ عشٹیفکیؾي ایجٌغیوں یؼٌی ًیؾٌل اًغٹی ٹیوٹ
آف الیکٹشوًکظ ایٌڈ اًفبسهیؾي ٹیکٌبلوجی (ً ،)NIELITیؾٌل اًغٹی ٹیوٹ آف اوپي لشًٌگ () ICT،NIOSاکیڈهی
آف تول ًبڈو ( ،)ICTACTہشیبًہ ًبلیح کبسپوسیؾي لویٹڈ (ً ،)HKCLیؾٌل اًغٹی ٹیوٹ فبس اًٹشپشیٌیوسؽپ ایٌڈ
اعوبل ثضًظ ڈیولپوٌٹ ( )NIESBUDکے رسیؼہ هٌؼمذ کیے جبًے والے دوس عے ًگشاًی والے اهتذبى کے رسیؼہ
آى الئي کیب جبئے گب۔ همشسٍ افولوں کی ثٌیبد پش آى الئي جبئضوں کب اًؼمبد کشًے هیں اعی طشح کب ت خشثہ سکھٌے
والے هضیذ اداسوں کو ثھی ؽبهل کیب خبئے گب۔ ہوواس عشٹیلکیؾي کے ػول کو یویٌی ثٌبًے کے لیے ہش سیبعت هیں
کن اص کن ایک عشٹیلکیؾي ایدٌغی سکھٌے کی کوؽؾیں کی خبئیں گی۔

9.12

صٌؼت NGOs ،اوس دیگش کے رسیؼہ کی جب سہی دیگش  ITخواًذگی کی هختلف کوششوں کب اًضوبم:
فٌؼت NGOs ،اوس دیگش کی طشف عے هلک هیں ڈیدیٹل خواًذگی کو پھیالًے کے لئے اعی طشذ کی کوؽؾوں
کو اعکین کے تست ضن کش دیب خبئے گب اوس اط علغلے هیں  CSC-SPVکے رسیؼہ ضشوسی ہن آہٌگی کو اًدبم
دیب خبئے گب۔  CSC-SPVتؼبوى کشے گی اوس اط علغلے هیں هختلق ؽشاکت داسوں کے ضشوسی اختوبع کو
اًدبم دے گی۔ ایغے ؽشاکت داسوں ،فٌؼت NGOs ،وؿیشٍ کے رسیؼہ تشثیت یبكتہ اهیذواسوں کو تغلین ؽذٍ
عشٹیلکیؾي ایدٌغیوں کی طشف عے ڈیدیٹل خواًذگی کب عشٹیلکیٹ دیٌے کے لئے ثھی ؿوس کیب خبئے گب۔ ایغے
اهیذواسوں کے لیے ،اى ایدٌغیوں کی طشف عے اى کے اپٌے وعبئل  /کبسپوسیٹ عوبجی رهہ داسی ( )CSRفٌڈص
کے رسیؼہ تشثیت فشاہن کیب جبئے گب۔ اط طشح کے الذاهبت کے تذت تشثیت فشاہن کیے جبًے والے اهیذواس ؽٌبخت
کشدٍ تقذیمی ایجٌغی کے رسیؼہ هٌؼمذ کیے جبًے والے عشٹیفکیؾي کے اهتخ اى هیں ثیٹھٌے کے اہل ہوخبئیں گے
اوس عشٹیلکیؾي کی كیظ ثھی یہ هتؼلوہ ایدٌغبں ثشداؽت کشیں گی۔

9.13

هختلف ایجٌغیوں کے کشداس اوس رهہ داسیبں:

:MeitY 9.13.1
.i
.ii
.iii
.iv
.v

 MeitYکے

اعکین هیں کغی ثھی پبلیغی کی عطر کی هذاخلت کے ثبسے هیں كیقلے لیٌے کے لیے
عیکشٹشی کی فذاست هیں بباختیبس کویٹی هبئن کی گئی ہے۔
هسذود وهت هیں اعکین کے ًلبر کو یویٌی ثٌبًے اوس كٌڈ خبسی کشًے کی علبسػ کشًے کے لیے MeitY
کی طشف عے  MeitYکے  )JS(HRکی فذاست هیں پشوجیکٹ سیویو ایٌڈ اعٹیئشًگ گشوپ ( )PRSG
هبئن کیب گیب ہے۔
 PRSGکی علبسػ پش ،اوس  /یب  MeitYکی طشف عے تؾخیـ اوس  MeitYکی هٌظوسی کے هطبثن
ًبكز کشًے والی ایدٌغی کو ضشوسی كٌڈص كشاہن کشًب۔
اط اعکین کی پیؼ سكت ،هتؼلوہ زکوهتی هسکووں  /تٌظیووں  /اداسوں اوس دیگش هتؼلوہ ایدٌغیوں کے عبتھ
ہن آہٌگی عے هتؼلن هغبئل کو تیض کشًے هیں ضشوسی سہٌوبئی كشاہن کشًب۔
اعکین عے هتؼلن کغی ثھی دوعشے هغبئل اوس پہلوؤں کب آؿبص کشًب۔

 9.13.2پشوگشام هیٌجوٌٹ یوًٹ (:)PMU
 PMGDISHAاعکین کو ًبكز کشًے کے لیے عی ایظ عی ای -گوسًٌظ عشوعض اًڈیب لویٹڈ ( )CSC-SPVکے
تذت ایک پشوگشام هیٌجوٌٹ یوًٹ کب لیبم کیب جبئے گب۔  PMUاعکین کے ًلبر ،اًتظبم اوس ًگشاًی کے لیے MeitY
کو ضشوسی هذد كشاہن کشے گب۔  PMU :CSC-SPVهٌذسخہ ریل اہن کبهوں  /عشگشهیوں کواًجبم دے گب:
.i
.ii
.iii
.iv

پوسی اعکین کی هدووػی ہن آہٌگیً ،لبر اوس اًتظبم
هختلق اعٹیک ہولڈسوں ثؾوول دیگش اعٹیک ہولڈسوں خیغے فٌؼت NGOs ،وؿیشٍ کے عبتھ تؼبوى کشًب
خو  PMGDISHAخیغے هوبثل اهذاهبت هیں ؽبهل ہوں
ًقبة تؼلین کب كشین وسک ً /قبة  -هختلق اعٹیک ہولڈسوں  /هبہشیي کے عبتھ هؾبوست هیں کثیش صثبًی
هواد تیبس کشًب
هٌظوسی دیٌے والی ایدٌغیوں خیغے  ، NIOS، IGNOU،NIELITوؿیشٍ کے عبتھ هؾبوست هیں
تشثیت کے ثٌیبدی ڈھبًچے ،لیت ،كیکلٹی  /تشثیت كشاہن کٌٌذگبى ،وؿیشٍ کے لسبظ عے تشثیتی اداسوں کی
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.v
.vi
.vii
.viii
.ix
.x
.xi
.xii
.xiii
.xiv

.xv
.xvi

.xvii

هٌظوسی کے لیے ہذایبت اوس افول تیبس کشًب۔ كشاہن کی خبًے والی تشثیت کے هؼیبس ،كیکلٹی ،هشکض پش
ثٌیبدی ڈھبًچہ وؿیشٍ کی هتواتش ًگشاًی اوس تؾخیـ کے لیے ثھی افول تیبس کشًب۔
كبئذٍ اٹھبًے والوں کے اًتخبة ،اهیذواسوں کے سخغٹشیؾي ،تشثیت کی ًگشاًی کے لیے افول تیبس کشًب۔
تقذین کشًے والی ایدٌغیوں کے عبتھ هؾبوست هیں اهتسبى اوس عشٹیلکیؾي کے افول تیبس کشًب۔
هوثبئل كوى کے رسیؼہ ای-هواد کی كشاہوی
اعکین کے ثبسے هیں ثیذاسی پیذا کشًے کے لیے هختلق اعٹیک ہولڈسوں کے لیے وسکؾبپ  /عیویٌبس اوس
دیگش ثیذاسی کے پشوگشام کب اًؼوبد کشًب۔
دوہشی اکبؤًٹٌگ عے ثچٌے اوس هٌبعت ًگشاًی کو یویٌی ثٌبًے کے لیے آدھبس کی ؽٌبخت پش هجٌی هٌبعت
ًگشاًی کب ًظبم ثٌبًب۔
اعکین کی ًگشاًی کے لیے  MeitYاوس سیبعتی زکوهت  /ضلغ اًتظبهیہ کو هتواتش هؼلوهبت كشاہن کشًب۔
اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب کہ توبم توغین کے هبثل چیضوں کو هوشسٍ وهت کی هذت اوس ثدٹ هیں هکول کیب خبتب
ہے۔ هٌظوسی زبفل کشًے کے لیے کغی ثھی اًسشاف کو  MeitYکے پبط خوغ کیب خبًب چبہئے۔
آدھبس عے هٌغلک سخغٹشیؾي اوس كبئذٍ اٹھبًے والوں کے اهتسبى کے لیے هٌبعت طشیوہ کبس کب ثٌذوثغت
کشًب۔
 MeitYکی هٌبعت هٌظوسی کے عبتھ تیغشی پبسٹی کے رسیؼہ اعکین کے اثش کی تؾخیـ کب هطبلؼہ
(هطبلؼبت)۔
تشخیسی طوس پش اوپي عوسط ٹیکٌبلوخی کب اعتؼوبل کشتے ہوئے اعکین کے لیے هشکضی پوسٹل تیبس کشًب۔
پوسٹل هواد کے اًتظبم کے ًظبم کے عبتھ عبتھ اى کو ؽبهل ہوگب  )iتشثیتی ؽشاکت داس  /هشکض کے طوس پش
اًذساج کے لیے دعتبویضات کو آى الئي خوغ کشًب  )iiڈیؼ ثوسڈ تک سعبئی  )iiiاهیذواسوں کب سخغٹشیؾي /
اپڈیؾي  )ivهواد کب هشکضی هخضى  )vآدھبس کے رسیؼے دوس عے ًگشاًی کے اهتسبى کے رسیؼہ ڈیدیٹل
خواًذگی کی تؾخیـ اوس عشٹیلکیؾي  )viصیشیں ڈیٹب تک سعبئی اوس  )viiسپوسٹٌگ۔
 22هوشسٍ صثبًوں هیں تشثیت کے هواد کو دعتیبة کشاًے کے لیے هوثبئل ایپ تیبس کشًب۔
هٌذسخہ ریل ػول کے لیے هؼیبسی آپشیٹٌگ طشیوہ کبس کو دعتیبة کشایب خبئے گب:
 PMGDISHAکے تست اهیذواسوں کب سخغٹشیؾي اوس تشثیت

 PMGDISHAکے تست تشثیتی ؽشاکت داس  /هشکض کب اًذساج  /اخشاج

 PMGDISHAهیں اهتسبى

 PMGDISHAکی ادائیگی کب ػول

ًلبر کب هتواتش خبئضٍ  MeitYکے عیکشٹشی کی فذاست هیں  CSC-SPVکے ثوسڈ کی طشف عے اًدبم
دیب خبئے گب۔

 9.13.3سیبعت/وفبق کے زیر اًتظبم عالقوں کی حکوهتیں :
()i

ًلبر کی زکوت ػولیوں کب هٌقوثہ تیبس کشًے کے لیے پشًغپل عیکشٹشی ( )ITکی فذاست هیں سیبعتی عطح کی
کویٹی کویٹی کی عبخت اوس زوالہ کے ؽشائط ضویوہ II-کے پیشا  Iپش ہیں۔

()ii

سیبعتی ًفبر کی ایجٌغی ( :)SIAاعکین ایک هسذود وهت هیں هوبفذ کو زبفل کشًے کے لیے ؽٌبخت کشدٍ تٌلیز
کی ایدٌغیوں کے رسیؼہ ًلبر هیں ایک اہن کشداس ادا کشًے کے لیے سیبعت  /وفبق کے صیش اًتظبم ػاللوں پش غوس
کشتب ہے۔ سیبعتی اوس وفبق کے صیش اًتظبم ػاللوں کب کشداس اى کی ؽٌبخت کشدٍ تٌفیزی ایجٌغی ک ے رسیؼہ هٌذسخہ
ریل ہوگب:
اعکین کے ًلبر کے علغلے هیں  SIAسیبعتی زکوهت  /وكبم کے صیش اًتظبم ػالهوں کی طشف عے
.i
 CSC-SPVکے عبتھ ایک هلبہوت کی یبدداؽت کو اًدبم دے گی۔
سیبعتوں  /وكبم کے صیش اًتظبم ػالهوں کے پبط هوخود وعبئل کب  CSC-SPVکے عبتھ اؽتشاک کو آعبى
.ii
ثٌبًب۔
اہل اهیذواسوں کی ؽٌبخت کشًے اوس اى کب اًتخبة کشًے کے لیے هختلق ایدٌغیوں کے عبتھ ساثطہ
.iii
سکھٌب ،ثبت چیت کشًب اوس تؼبوى کشًب۔
اعکین کی ًگشاًی کے لیے هختلق سیبعتی  /ضلؼی  /پٌچبیت عطر کی کویٹیوں کی تؾکیل کے لیے هختلق
.iv
زکوهتی ایدٌغیوں  /اعٹیک ہولڈسوں کے عبتھ ساثطہ سکھٌب ،ثبت چیت کشًب اوس تؼبوى کشًب۔
 CSC-SPVکے عبتھ هؾبوست هیں) هختلق تشثیتی
پٌچبیتوں هیں اعکین کے زویوی ًلبر کے لیے (
.v
ایدٌغیوں کب اًتخبة کشًب ،اط عے ساثطہ سکھٌب اوس تؼبوى کشًب۔
اهیذواسوں کو هشیت تشیي ڈیدیٹل خواًذگی تشثیتی هشاکض پش خبًے کے لیے هتسشک کشًے کو آعبى ثٌبًب۔
.vi
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()iii

ثالک کی عطر پش ًلبر کی ًگشاًی کشًے  /دیکھ ثھبل کشًے کے لیے ضلغ هجغٹشیٹ  /کلیکٹش کی فذاست هیں
ضلغ عطح کی کویٹی۔ کویٹی کی عبخت اوس زوالہ کے ؽشائط ضویوہ II-کے پیشا  IIپش ہیں۔

 9.13.4تصذیق کشًے والی ایجٌغیبں یؼٌی  NIESBUD ،ICTACT ،HKCL ،NIOS ،NIELITوغیرٍ:
 CSC-SPV .iکے عبتھ هؾبوست هیں ڈیدیٹل خواًذگی تشثیت کی ڈیضائي ،تیبسی ،كشاہوی ،تؾخیـ اوس
عشٹیلکیؾي کے لیے طشیوہ کبس ،هؼیبسی افول اوس ہذایبت تیبس کشًب۔
 .iiڈیدیٹل خواًذگی کے علغلے هیں هغتلیذیي کے رسیؼہ زبفل کشدٍ فالزیت کب خبئضٍ لیٌب اوس تقذین کشًب۔
ً/جی اعکولوں ،کبلجوں ،اوس
 CSC-SPV 9.13.5اعکین کے ًلبر هیں كؼبل ؽشکت اوس تشثیت کے لیے عشکبسی
یوًیوسعٹیوں عے اى کے ثٌیبدی ڈھبًچے کے اعتؼوبل کے لیے اى کی ؽوولیت کو دسیبفت کشے گب۔

10.0

ڈیجیٹل خواًذگی تشبیت اوس کوسط کی هذت:

10.1

هواد کب وعیغ خبکہ:
هبڈیول کب ًبم
ڈیدیٹل آالت کب تؼبسف
ڈیدیٹل آالت کب اعتؼوبل
اًٹشًیٹ کب تؼبسف
اًٹشًیٹ کب اعتؼوبل کشتے ہوئے هوافالت
اًٹشًیٹ کے ایپلی کیؾٌض
(اط هیں ؽہشیوں پش هشکوص خذهبت؛ کیؼ لیظ لیي دیي ؽشوع کشًے کے لیے
ڈیدیٹل هبلیبتی آالت کب اعتؼوبل ؽبهل ہے)
کل هذت  20 :گھٌٹہ

10.2

عیکھٌے کے ًتبئج  /هہبرت کے هعیبرات:
ڈیدیٹل آالت کی ثٌیبدی ثبتوں (افطالحً ،یویگیؾي اوس فؼبلیت) کو عوجھٌب
هؼلوهبت تک سعبئی زبفل کشًے ،تخلین کشًے ،اًتظبم کشًے اوس اؽتشاک کشًے کے لیے ڈیدیٹل آالت کب
اعتؼوبل کشًب
هؤثش طشیوے عے اوس رهہ داس طشیوے عے ثشاؤص کشًے کے لیے اًٹشًیٹ کب اعتؼوبل کشًب
هؤثش طشیوے عے ثبت چیت کشًے کے لیے ٹیکٌبلوخی کب اعتؼوبل کشًب
ڈیدیٹل هبلیبتی آالت ( /USSD/ UPIای-ویلیٹ /AEPS /کبسڈ )PoS /کب اعتؼوبل کشتے ہوئے کیؼ لیظ لیي
دیي کشًب
ڈیدیٹل الکش کب اعتؼوبل کشًب
ؽہشیوں پش هشکوص آى الئي خذهبت کب اعتؼوبل کشًب
سوصهشٍ کی صًذگی ،عوبخی صًذگی هیں اوس کبم هیں ڈیدیٹل ٹیکٌبلوخی کے کشداس کی تؼشیق کشًب










10.3

هواد تیبس کشًب  /هواصًہ  /اًتظبم  /جوغ – هواد کب ثیٌک وغیشٍ جوغ کشًب هٌذسجہ ریل کے هطبثك هختلف اعٹیک
ہولڈسوں کے عبتھ هؾبوست هیں  CSC-SPVکے رسیؼہ اًدبم دیب خبئے گب:
.i
.ii

 22هوشسٍ
ڈیدیٹل خواًذگی تشثیت کے هوقذ عے تیبس کیب گیب هواد اًگشیضی کے ػالوٍ ہٌذوعتبى کے
صثبًوں هیں دعتیبة کشایب خبئے گب۔  22هوشسٍ صثبًوں هیں ایک هوثبئل 'ایپ' دعتیبة کشایب خبئے گب تبکہ
تشثیت کے هواد کو ڈاؤى لوڈ کیب خب عکے اوس دوثبسٍ اعتؼوبل کیب خب عکے خت خیغی ضشوست ہو۔
خو اكشاد پڑھ اوس لکھ ًہیں عکتے ہیں ،اى کے لیے فوتی/ثقشی/چھوًے وؿیشٍ پش هجٌی هواد تیبس کئے
خبئیں گے۔ خو اكشاد پڑھ اوس لکھ ًہیں عکتے ہیں ،اى کے لیے هتي ،هٌظن اًذاص هیں ،آڈیو ،ویڈیو ،اوس ایپلی
کیؾٌض پش هجٌی هواد دعتیبة کشائے خبئیں گے۔ هوبهی/هوبهی ثٌبئے گئے وعبئل کب اعتؼوبل کشتے ہوئے
ًؾبًہ ثٌبئے گئے هغتلیذیي کے لیے هخقوؿ هواد دعتیبة کشاًے کے لیے کوؽؾیں کی خبئیں گی۔
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.iii

.iv
.v
.vi
.vii
.viii

اہن ؽہشیوں پش هشکوص اعکین ًقبة تؼلین کے زقہ کے طوس ؽبهل کئے خبتے ہیں خیغب کہ ریل هیں رکش
کیب خب سہب ہے:
 G2C خذهبت  -رات عشٹیلکیٹ ،سہبئؼ عشٹیلکیٹ ،آهذًی عشٹیلکیٹ
 UIDAI خذهبت
 ثٌیکبسی کی خذهبت
 - IRCTC سیلوے ثکٌگ
 اًؾوسًظ
 ٹیلی كوى  /ڈیٹب کبسڈ سیچبسج
 الیکؾي آئی ڈی کی پشًٹٌگ
 ثدلی  -ثل کی ادائیگی
 پیي کبسڈ
 پبعپوسٹ
چوًکہ زکوهت کب صوس هوثبئل كوى کے رسیؼے کیؼ لیظ لیي دیي کو كشوؽ دیٌے پش ہے ،اط لیے کوسط
کب هواد ثھی ڈیدیٹل ویلیٹ ،هوثبئل ثیٌکٌگ ،یوًیلبئیڈ پیوٌٹ اًٹشكیظ (  ،)UPIؿیش سعوی ضوٌی عشوط ڈیٹب
( )USSDاوس آدھبس کے رسیؼہ ادائیگی کے ًظبم ( PoS ،)AEPSوؿیشٍ پش پش صوس دے گب۔
هواد کو ثہتش ثٌبًے کے لیے هغتلیذیي کی ضشوسیبت کے هطبثن هواد هیں تشهین کشًے کے لیے هغتلیذیي
اوس تشثیت كشاہن کٌٌذگبى عے هٌبعت كیڈثیک زبفل کیب خبئے گب۔
هختلق ایپلی کیؾٌض کو چالًے کے لیے خیغے اًٹشًیٹ ثشاؤصس کو کھولٌے ،هؼلوهبت ثشاؤص کشًے،
هؼلوهبت تالػ کشًے ،آڈیو اوس ویڈیو وؿیشٍ کو عٌٌے اوس دیکھٌے کے لیے ڈیدیٹل آالت (کوپیوٹش،
ٹیجلیٹ ،وؿیشٍ) کب اعتؼوبل کشًے/چالًے پش سوص دیب خبئے گب۔
ڈیدیٹل خواًذگی تشثیت كشاہن کشًے کے لیے اط هیذاى هیں هختلق ایدٌغیوں کے رسیؼہ تیبس کشدٍ دیگش
ڈیدیٹل خواًذگی کے کوسعوں پش ثھی ؿوس کیب خب عکتب ہے۔
،INTEL ،IIMC ،IT
 ،DEF ،UNESCO ،NIOS ،IGNOU ،NIELITتجذیلی کے لیے
 PMGDISHA ،NIIT ،NASSCOMؽشاکت داسوں  ،وؿیشٍ عے لیے گئے اسکبى پش هؾتول CSC-
 SPVکے رسیؼہ هبئن کشدٍ ٹیکٌیکل کویٹی هواد کی توثین کشے گی۔ خبؿ طوس پش دیہی ػوام عے هتؼلن
کثیش صثبًی هشکضی هواد کب هدووػہ  CSC-SPVکے رسیؼہ تیبس کیب خبئے گب۔

11.0

هبلی اهذاد:

11.1

تربیت کی فیس  :كی اهیذواس  300سوپئے تشثیت کی فیظ ثشاٍ ساعت هتؼلمہ تشثیتی ؽشاکت داسوں /هشاکض کو اى کے
رسیؼہ تشثیت كشاہن کشدٍ اهیذواسوں کے کبهیبة عشٹیلکیؾي پش  CSC-SPVکے رسیؼہ ادا کیب خبئے گب۔
هزکوسٍ ثبال ایدٌغیوں کو ادائیگی  DeGSکی طشف عے كیڈثیک/اى پٹ کے عبتھ دبفل کئے گئے ًتبئج پش هٌذقش
ہوگب۔ اى هیں اپٌب ای هیل اکبؤًٹ ثٌبًب ،ای هیل ثھیجٌب ،ڈیجیٹل الکش کھولٌب ،ای -سیل ٹکٹ ثک کشًب ،ثجلی /پبًی کے ثل
کی آى الئي ادائیگی ،پبعپوسٹ کے لئے آى الئي دسخواعت دیٌب ،ڈیجیٹل طوس پش ادائیگی کشًب یب تشثیت زبفل کشًے
والوں کے رسیؼہ  e-KYCکی تؼویل کو چبلو کشًب G2C ،خذهبت تک سعبئی زبفل کشًب خیغے پیي کبسڈ کے لیے
دسخواعت دیٌب ،هوثبئل سیچبسج / AEPS / USSD / UPI ،ای ویلیٹ وغیشٍ کب اعتؼوبل ؽبهل ہو عکتب ہے۔

11.2

اهتحبى کی فیظ  /سرٹیفکیشي کی قیوت  :اهتسبى کی كیظ كی اهیذواس  70سوپئے ہے۔ اهیذواسوں کی تؾخیـ اوس
عشٹیفکیؾي کے لیے فیظ ثشاٍ ساعت ثبضبثطہ طوس پش سجغٹشڈ تقذیمی ایجٌغیوں کو ادا کی جبئے گی۔

11.3

سیبعتوں  /وفبق کے زیر اًتظبم عالقوں کو هبلی اهذاد  :سیبعتی ًلبر کی ایدٌغیبں هتلشم اخشاخبت کی هیوت کو پوسا
کشًے اوس اعکین کی ًگشاًی کشًے کے لیے  CSC-SPVکے رسیؼہ اوعطب  2سوپئے فی اهیذواس کی هبلی هذد کے
لیے اہل ہوں گی۔

.12

اثر کی تشخیص کب هطبلعہ  :اثش کی تؾخیـ کب هطبلؼہ (هطبلؼبت) خود هختبس تیغشی پبسٹیوں کی طشف عے اًجبم
دیب جبئے گب۔ وصاست ثشائے الیکٹشاًکظ ایٌڈ اًفبسهیؾي ٹیکٌبلوجی هطبلؼہ کو اًجبم دیٌے کے لیے هٌبعت
اداسوں/تٌظیووں کی خذهبت دبفل کشے گی۔

.13

اسکین کی سوبجی آڈیٹٌگ هتؼلوہ سیبعتوں /اضالع/ضوٌی اضالع (ثالکوں)/گشام پٌچبیت پش اعکول کے پشًغپل،
تؼلیوی اداسوں کو ؽبهل کش کے  CSC-SPVکے رسیؼہ اًدبم دیب خبئے گب۔ هتواتش ثٌیبد پش اعکین کے عوبخی اوس
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ًتبئح کی تؾخیـ کو اًدبم دیٌے کے لیے  CSC-SPVیوًیوسعٹیوں  /کبلجوں کے عبتھ تبل هیل لب ئن کشًے کی
کوؽؼ کشے گب۔
.14

اط اعکین کے تذت ادبطہ کئے جب سہے  6کشوڑ هغتفیذیي کی تفقیالت کب وصاست ثشائے هہبست کی تشلی اوس
اًٹشپشیٌیوسؽپ ،سیبعتی هہبست کی تشلی کے هؾي ،عیکٹش هہبست کی کوًغل ،کے عبتھ هٌبعت اجتوبع اوس اى
دیگش هہبست کی تشلی کی اعکیووں کے عبتھ پی ؽگی ساثطوں کے لیے اؽتشاک کیب خبئے گب خو اى کے رسیؼہ
هلک هیں هہبستوں/سوصگبس کے هبدول کے ًظبم کو هضجوط ثٌبًے کے لیے الگو کی جب سہی ہیں۔

ضویوہI-
ڈیجیٹل خواًذگی کے لیے ًشبًذہی کشًے والے سیبعتی /وفبق کے زیر اًتظبم عالقوں کے اعتببر سے اہذاف
ًوبش
شوبس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

سیبعتیں  /هشکض کے صیش اًتظبم ػالقے
اتشپشدیؼ
ثہبس
هـشثی ثٌگبل
هہبساؽٹش
هذھیہ پشدیؼ
ساخغتھبى
کشًبٹک
تول ًبڈو
اڑیغہ
گدشات
آًذھشا پشدیؼ
تلٌگبًہ
آعبم
خھبسکھٌڈ
چھتیظ گڑھ
کیشاال
پٌدبة
ہشیبًہ
خووں و کؾویش
اتشاکھٌڈ
ہوبچل پشدیؼ
تشی پوسٍ
هیگھبلیہ
هٌی پوس
ًبگبلیٌڈ
اسوًبچل پشدیؼ
گوا
هیضوسم
عکن
دہلی هوهی داس السکوهتی ػالهہ
پڈوچیشی
اًڈهبى اوس ًیکوثبس خضائش
دادسا اوس ًبگش زویلی
دهي اوس دیو
چٌذی گڑھ
لکؾذیپ
کل

ہذف
11171000
6630000
4481000
4433000
3784000
3712000
2705000
2679000
2517000
2497000
2028000
2028000
1929000
1803000
1412000
1257000
1247000
1191000
658000
506000
444000
195000
171000
137000
101000
77000
40000
38000
33000
30000
28000
18000
13000
4000
2000
1000
60000000
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ًوٹ :کبسکشدگی کی بٌیبد پش فی سیبعت  /وفبق کے زیر اًتظبم عالقوں کے اہذاف هختلف ہو سکتے ہیں
ؽہشی اختوبع کے تست ازبطہ کئے گئے ؽہش اعکین عے خبسج کش دیئے خبئیں گے (فہشعت هٌغک ہے)

اى شہشوں کی فہشعت جي کب اعکین کے تحت احبطہ ًہیں کیب جبئے گب
ًوجش
ؽوبس

سیبعت کب ًبم

ؽہش کب ًبم

1

هہبساؽٹش
دہلی کب هوهی ساخذھبًی کب
ػالهہ

گشیٹش هوجئ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)

1,24,78,447

( )DMC (Uهیوًغپل کبسپوسیؾي)

1,10,07,835

2
3

کشًبٹک

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

آًذھشا پشدیؼ
گدشات
تول ًبڈو
هـشثی ثٌگبل
گدشات
هہبساؽٹش
ساخغتھبى
اتشپشدیؼ
اتشپشدیؼ
هہبساؽٹش
هذھیہ پشدیؼ
هہبساؽٹش
هذھیہ پشدیؼ

17

آًذھشا پشدیؼ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

هہبساؽٹش
ثہبس
گدشات
پٌدبة
اتشپشدیؼ
هہبساؽٹش
ہشیبًہ
اتشپشدیؼ
گدشات
هہبساؽٹش

28

هہبساؽٹش

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

اتشپشدیؼ
خووں و کؾویش
هہبساؽٹش
خھبسکھٌڈ
پٌدبة
هہبساؽٹش
اتشپشدیؼ
خھبسکھٌڈ
هـشثی ثٌگبل
تول ًبڈو
هذھیہ پشدیؼ
هذھیہ پشدیؼ
آًذھشا پشدیؼ

ثشاہت ثٌگلوس هہبًگش پبلیکب ()BBMP
(هیوًغپل کبسپوسیؾي)
گشیٹش زیذسآثبد (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ازوذ آثبد (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
چٌئی (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
کلکتہ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
عوست (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
پوًہ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
خے پوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
لکھٌؤ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
کبًپوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ًبگپوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
اًذوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
تھبًے (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ثھوپبل (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
گشیٹش وؽبکھبپٹٌن هیوًغپل کبسپوسیؾي )
()MC
پوپشی-چٌچواڑ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
پٹٌہ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
وڑودسٍ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
لذھیبًہ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
آگشٍ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ًبعک (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
كشیذ آثبد (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
هیشٹھ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ساخکوٹ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
کلیبى-دوهجیوالی (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
وعبئی ویشاس ؽہش (هیوًغپل
کبسپوسیؾي)
واساًغی (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
عشی ًگش (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
اوسًگ آثبد (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
دھٌجبد (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
اهشتغش (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ًوی هوجئ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
الہ آثبد (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ساًچی (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ہبوڑٍ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
کویوجٹوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
خجل پوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
گوالیبس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
وخے واڑٍ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)

ؽہش کی آثبدی
( 2011کی ہٌذوعتبى کی هشدم ؽوبسی کے
هطبثن)

84,25,970
68,09,970
55,70,585
46,81,087
44,86,679
44,62,002
31,15,431
30,73,350
28,15,601
27,67,031
24,05,421
19,60,631
18,18,872
17,95,648
17,30,320
17,29,359
16,83,200
16,66,703
16,13,878
15,74,542
14,86,973
14,04,653
13,09,023
12,86,995
12,46,381
12,21,233
12,01,815
11,92,792
11,71,330
11,61,561
11,32,761
11,19,477
11,17,094
10,73,440
10,72,161
10,61,447
10,54,336
10,53,505
10,48,240
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

ساخغتھبى
تول ًبڈو
چھتیظ گڑھ
ساخغتھبى
آعبم
چٌذی گڑھ
هہبساؽٹش
کشًبٹک
اتشپشدیؼ

خودھ پوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
هذوسائے (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
سائے پوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
کوٹب (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
گواہبٹی (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
چٌذی گڑھ (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
عوالپوس (هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ہجلی دھبسواڑ *(هیوًغپل کبسپوسیؾي)
ثشیلی (هیوًغپل کبسپوسیؾي)

10,33,918
10,16,885
10,10,087
10,01,365
9,63,429
9,60,787
9,51,118
9,43,857
8,98,167

ضویوہII-
 PMGDISHAاعکین کے تحت سیبعتوں  /هرکس کے زیر اًتظبم عالقوں کے رریعہ قبئن کی گئی کویٹیبں
سیبعتی عطح کی کویٹیبں – [ریبست  /وفبق کے زیر اًتظبم عالقوں کے هٌتظن کے هتعلقہ چیف سیکرٹری کے رریعہ قبئن کی جبئے گی ]

.I
عبخت

چیئشهیي  -پرًسپل سکریٹری ()IT
اسکبى:
 .1هسکوہ ثشائے ثٌیبدی تؼلین کب ًوبئٌذٍ
 .2پٌچبیتی ساج کب ًوبئٌذٍ
 .3عوبخی ثہجود کب ًوبئٌذٍ
 .4خواتیي اوس ثچوں کی تشهی کب ًوبئٌذٍ
 .5سیبعتی تٌلیز کی ایدٌغی کب ًوبئٌذٍ ()SIA
 .6اعٹیٹ اًلبسهیٹکظ آكیغشSIO, NIC -
 CSC-SPV .7کب ًوبئٌذٍ
 .8خقوفی عیکشٹشی (/)ITخوائٌٹ عیکشٹشی ( – )ITسکي عیکشٹشی


کویٹی ،چیئشهیي کی اخبصت کے عبتھ ،ایغے دیگش اكشاد کو هہوبى خقوفی کے طوس پش اپٌی کغی ثھی هیٹٌگوں هیں ؽشکت کشًے کے
لیے هٌتخت کش عکتی ہے یب دػوت دے عکتی ہے خي کو وٍ هٌبعت عودھتی ہے۔

حوالہ کے ششائظ



.II

کویٹی کے زوالہ کے ؽشائط هٌذسخہ ریل ہوں گے:
 سیبعت هیں  PMGDISHAاعکین کے ًلبر کی ثبهبػذٍ طوس پش ًگشاًی کشًب اوس اط کو آگے ثڑھبًب اٹھبئے گئے هغبئل  /تشثیتی هشاکض کو دسپیؼ هغبئل  /سیبعت هیں اعکین کے ًفبر هیں ؽبهل ؽشاکت داسوں کے ثبسے هیں فبلو اپکبسسوائی کی عفبسػ کشًب
 سیبعت هیں پشوخیکٹ کے ًلبر عے هتؼلن کوئی ثھی دیگش هغئلہکویٹی دو هہیٌوں هیں کن اص کن ایک ثبس هیٹٌگ کشے گی۔
ضلؼی عطح کی کویٹی – [هتعلقہ ریبست  /وفبق کے زیر اًتظبم عالقوں کے رریعہ قبئن کی جبئے گی ]

عبخت
چیئشهیي  -ضلع هجسٹریٹ  /کلیکٹر
اسکبى:
 .1هسکوہ ثشائے ثٌیبدی تؼلین کب ًوبئٌذٍ
 .2خواتیي اوس ثچوں کی تشهی کب ًوبئٌذٍ
 .3سیبعتی تٌلیز کی ایدٌغی کب ًوبئٌذٍ ()SIA
 .4ڈعٹشکٹ ای گوسًٌظ عوعبئٹی کب ًوبئٌذٍ
 .5ڈعٹشکٹ اًلبسهیٹکظ آكیغش(DIO)- NIC
 .6ثالک ڈیولپوٌٹ آكیغش
 -CEO .7ضلغ/ضلغ پٌچبیت
 .8ضلغ کوسڈیٌیٹش - CSC-SPV ،سکي عیکشٹشی


کویٹی ،چیئشهیي کی اخبصت کے عبتھ ،ایغے دیگش اكشاد کو هہوبى خقوفی کے طوس پش اپٌی کغی ثھی هیٹٌگوں هیں ؽشکت کشًے کے
لیے هٌتخت کش عکتی ہے یب دػوت دے عکتی ہے خي کو وٍ هٌبعت عودھتی ہے۔
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حوالہ کے ششائظ




کویٹی کے حوالہ کے ششائظ هٌذسخہ ریل ہوں گے:
 صهیٌی عطر پش ًلبر کی ًگشاًی کشًب  /دیکھ ثھبل کشًب اٹھبئے گئے هغبئل  /تشثیتی هشاکض کو دسپیؼ هغبئل  /ضلغ  /ثالک کی عطخ پش اعکین کے ًفبر هیں ؽبهل ؽشاکت داسوں کےثبسے هیں فبلو اپ کبسسوائی کی عفبسػ کشًب
 ضلغ  /ثالک هیں پشوجیکٹ کے ًفبر عے هتؼلك کوئی ثھی دیگش هغئلہضلغ عطر کی کویٹی ہش هبٍ هیں کن اص کن ایک ثبس هیٹٌگ کشے گی۔
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