
સકસેસ સ્ટો

હુ ભરતભાઇ ભીમાભાઇ પરમાર વી.સી.ઇ ધંધુસર તાલુકો વંથલી હુ ધંધુસર ગામે વી.સી.ઇ તરીકે ફરજ બજાુ છુ

હુ ૨૦૦૮ થી ધંધુસર ગામે ઇ-ગામ પંચાયતમા મારી નિમણુંક થયેલ છે ૧૪ વર્થી વી.સી.ઇ તરીકે િા મારા સમયગાળા

દરમમયાિ મે ઘણા પડકારો સાથે મારી ફરજ બજવેલ છે મારી ૧૪ વર્િા અનુભવ આજે આપ સાથે વાત કરવાિો મિે

અવસર મળયો છે મે કરેલ કામગીરી તેમજ લોકોિે મારા કામથી મળેલ ખુશી જ ે ખરા અથ્મા એક જ જગયા પર લોકોિા

બધા કામ થાય તે માત ઇ-ગામ સેનર િી ઉપયોગીતા સાબીત કરે છે

મારી જયારે ૨૦૦૮ મા નિમણુક કરવામા આવી તારે ઇ-ગામ પર ૭/૧૨, ૮અ અિે ૬ િંબર િા ઉતારા નિકળતા હતા

પછી આગળ જતા લાઇટ બીલિી સેવા પણ ઇ-ગામ પર મળવા લાગી જિેાથી ગામ લોકોિે તાલુકા મથકિા ધકા ખાવાિા

બંધ થયા તેમજ તા િી મોટી મોટી લાઇિોમા ઉભા રહેવાનુ તેમજ તાલુકા મથેકે જવાિા ભાડાિો ખચ્ ઘટયો ખેડુત

મામલતદાર ઓફીસે લાઇિમા ઉભા રહી અિે બપોરિા ૪ વાગયા પછી મામલતદાર મા િકલ કાઢવાિી બંધ થઇ જય છે.

પરંતુ ઇ-ગામ કેં પર ૨૪ કલાક ૭/૧૨ િા ઉતારા મળી રહે છે

તાલુકા અિે જજલલા કકાિી વવવવધ યોજિાઓ િે ડીઝિટલ સેવા સતુેમા સમાવેશ કરી ૫૫ પકારિી વવવવધ યોજિાઓ

લોકો િે ગારયકકાએ મળી રહે છે.જથેી વવધવા મહહલા અિે વુરોિે તાલુકા અિે જજલલા સુધી જાુ પડતુ િથી તેમજ લોકો

િે ખુબ સરળતાથી િડપી સેવાઓ મળી રહેશે.

તેમજ મોબાઇલ રીચાજ ્ ડ્ાઇઇવગ લાઇસનસ વીમા પોલીસી બેક િે લગત સેવાઓ ખેડૂતોિે કુરર સહાય પી.એમ

કકશાિ જવેી સહાય માટેિી અરજ ગારય કકાએથી જ થઇ જય છે લોકો િે આરોગય સેવાઓ માટે પી.એમ જ ે વાય કાડ્

પણ ઇ-ગામ થી મળી રહે છે હાલ શમમકો િે ઇ-શમ કાડ્ પણ કાઢીઆપવામાઆવે છે

આ રીતે ઇ-ગામ કેનં પર લોકો િે તમામ સેવાઓ મળી રહે છે હવે લોકો િે કોઇપણ પકારિા યોજિાકકય કામો કે અન

સેવાઓ માટે તાલુકા કે જજલલા મથકે જાુ પડતુ િથી તેમજઆબધી સેવાઓિા મહેિતાણાિા લીધે મારી મહહિા િીઆવક

૨૫૦૦૦ જવેી થઇ જય છે ઇ-ગામ એ ખરા અથ્મા લોકો િા સમય િાણા અિે ધકા બચાવે છે રાજય સરકારિી સહુથી

સારી યોજિા છે જ ેલોકોિે ખુબ જ ઉપયોગી છે


