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દર્ારા િવિવ
કરી મારા 
માણસને 
૨૦૦૬/૦
આંગળીઓ
મારી ગર્ામ
િમલકતને 

પરંતુ આ
િવધ યોજનાનો

ગામના લોક
પણ સરકાર

૦૭  થી થઇ
ઓના વેઢા પ
મ પંચાયતમાં 
ન લગતા તમામ

આજે ઈ-ગર્ામ
નો પર્ચાર-પર્સ
કોને સરકાર ી

ીના લાભો 
ઇ ત્યારે માતર્ને
પણ ઓછા પડે

તમામ સરકા
મ દાખલાઓ

મ થકી તલાટી
ાર કરી સરકા
ીની યોજના

ો લવેા પર્યત્ન
ને માતર્ ૩ થ
ડે એટલી બધ
ારી રેકડર્ કમ્પ્યુ

ઓ કમ્પ્યુટર રાઈ

સ

હું પર્
સરપંચ છંુ. અ
આનંદ થાય 
ઈ-ગર્ામ પચં
ઓળખ ઉભ
અમારા ગામ
પંચાયત દર્ાર
ગામના લોકો
સમક્ષ મારી 
રજુ કરતા ક
જ્યારે ગુજર
આજે સાકાર
કે જીલ્લા ક
“ આકાશમાથં

ી ી સંદીપભ
ર ીની યોજન
ાનો લાભો અ
નશીલ કયાર્ છે
થી ૪ સેવાઓ
ધી સેવાઓ ગર્

યુટર રાઈઝ બન
ઈઝ બનાવેલ 

સફળવા

પર્જાપિત અલ્પે
અને ગામનો 
છે કે વરવાડ

ચાયત તરીકે 
ભી કરી છે. મ
મમાં દરેક જાિત
રા સરકારી ી
કોને સરળતા
મોડેલ ઈ- ગર્

કહેવાનું મન થ
રાતના મુખ્યમ
ર થઇ રહયુ તે
કક્ષાની સરકા
થી તારા લઇ 

ભાઈ ચૌધરી અ
નાનો વધુમાં 

અપાવ્યા છે. તે
છે. મારી ધાર
ઓ ઈ-ગર્ામ કે
ગર્ામ્ય કક્ષાએ
નાવેલ છે. જે
છે. 

ાતાર્ 

પેશભાઈ મોતી
પર્થમ નાગિર
ડા ગર્ામ પંચા

ઉંઝા તાલુક
મારા ગામની 
િતના લોકો રહે
ીની િવિવધ 

ાથી મળી રહ્ય
ગર્ામ પંચાયત
થાય છે કે મ
મંતર્ી હતા ત્ય
તેવંુ લાગી રહ્યું
રી કચેરીએ 
આવવા જેવું

અને વી.સી.ઈ
વધુ લાભ મળ

તેઓ પોતાન
રણા મુજબ ઇ
ન્દર્ પર ચાલ

એ ઈ-ગર્ામ થકી
જેવા કે આકાર

તીભાઈ વરવાડ
રક તરીકે જણ
ાયત આજે એ
કામાં  એક 
કુલ વસ્તી ૩

હે છે. આજે મ
યોજનાનો લ

હ્યો છે, આજ
તની એક આ

માન. વડાપર્ધા
ારે તેમને જો ે

હ્યું છે. જ્યારે ત
કામ માટે જ

વુ ંહતુ”ં  

ઈ દીપકભાઈ આ
ળે તેવા અથા
ા સુજબુજ થ
ઇગર્ામની શરૂ

લતી હતી જ્ય
કી ચાલુ થઇ 
રણી પતર્ક, વેર

ડા ગામનો 
ણાવતા મને 
એક મોડેલ  

અલગથી 
૩૪૦૬ છે 
મારી ગર્ામ 
લાભ મારા 
જે તમારી 

આછી ઝલક 
ાન સાહેબ 
યેલું સપનું 
તાલુકાકક્ષા 

જવંુ એટલે   

આર.પટેલ  
ાગર્ પર્યત્નો 
થી અભણ 
રૂઆત વષર્ 
યારે આજે 
છે. આજે 
રા પાવતી, 

  



રેશનકાડર્, 

સન્માન 

સુધારાની 

અરજીઓ
દાખલા , 

૮અ અને
આવકના 
ગંગા સ્વરૂ
આયુષ્યમ
ઈ – મ 
લાઈટબીલ
પી.એમ.િ
આધારકાડ
રેશનકાડર્ ન
 

આજે 
જન્મ – મ

િનિધ યોજન

કામગીરી, i

ઓ (OJAS)  
આવાસ યોજ

 

 

 

 

 

   

 

ઈ-ગર્

ન  ૭/૧૨, તથ
દાખલા  

રૂપ યોજના (
ાન કાડર્  
કાડર્  

લ  
િકશાન સન્મા
ડર્ સુધારા કેન્દર્
ની કામગીરી 

વ

મારી ગર્ામ પ
મરણ અને લ

ના, ઈ – મ 

 –khedut 

જેવી િવિવધ
જનાના ફોમર્ 

ગર્ામ સેવાઓ 

થા ૬ ના  હક્

િવધવા સહાય

ાન િનિધ યોજ
દર્  
 

વરવાડા ઈ-ગર્ા

પંચાયત માં ૮
લગ્નના પર્માણ

કાડર્, ગંગા સ્

પોટર્લ ખેડૂત

ધ પર્કારની યો
િવગેરે સેવાઓ

ક્ક પતર્ક (RO

ય ) 

જના / કૃિષ સ

મ પંચાયત દર્

૮અ અને ૭/૧
ણપતર્, જી.ઈ

સ્વરૂપ સહાય

તલક્ષી યોજન

જનાઓની અ
ઓ ગામ્ય લેવલ

OR) 

સહાય 

દર્ારા આપવામ

૧૨ ના ઉતાર
ઈ.બી લાઈટબ

યની અરજી, 

નાની અરજીઓ

અરજીઓ તથ
લથી સરળતા

નકલની સ

માં આવતી સેવ

રા, આવકના 
બીલ, આયુષ્ય

િનરાધાર વૃધ્

ઓ, સરકારી જા

થા પંચાયતને 
ાથી આપવામ

સખં્યા ( વાિષ

૧૨૦૦

૧૮૦-૨૦
૫૬ 

૬૯૮ 
૫૦૭ 

૨૨૫૦
૭૩૪ 
૨૩૮ 
૧૯૩ 

વાઓ....... 

દાખલા, લાઈ
યમાન, પી.એ

ધ્ધ સહાય, આ

જાહેરાતની ઓ

લગતા િવિવધ
માં આવી રહી 

િષક અરજીઓ 

 

૦૦ 

 

ઈટ િબલ , 
એમ.િકશાન 

આધારકાડર્ 

ઓનલાઈન 

ધ પર્કારના 
છે. 
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 આયષુ્યમાન

ઈ-ગર્ામ થકી 

નની કામગીરી 

RO પ્લાન્ટ

 

ની વ્યવસ્થા  

 

 

 ઈ

ઈ-ગર્ામ થ

ઈ- મ ની કામ

થકી સોલાર લ

મગીરીનો  કમે્

આધાર કાડર્
સુધારાની ક

લાઈટ ની વ્યવ

મ્પ 

ડર્ 
કામગીરી  

વસ્થા   



અને વધુમાં મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે મારા ગર્ામ પંચાયતના વી.સી.ઈ િદપકભાઇ 
આર. પટેલ જેઓએ એક આદશર્ વી.સી.ઈ તરીકેની નામના મેળવી છે જેઓએ ઈ-ગર્ામ થકી જુદી જુદી 
સરકારની સેવાઓ ગામના લોકોન ેસરળતાથી અને ઝડપી થી મળે તેવુ  અમારી ગર્ામ પંચાયતનું લક્ષ છે અને 
વી.સી.ઈ દર્ારા ગંગા સ્વરૂપ (િવધવા સહાય ) ની ઓનલાઈન અરજીઓ િવનામૂલ્યે કરી આપી ગામની િવધવા 
બહેનોને સરકાર ી ની યોજનાનો લાભ અપાવ્યો છે. સરકાર ીનંુ  ડીજીટલ ગામ કરવાનું સપનું હતંુ તે 
અમારા ગામ પૂરંુ કરવાના પુરેપુરા પર્યત્નો કયાર્ છે. તાલુકા કક્ષાએથી માન.તાલુકા િવકાસ અિધકારી સાહેબ ી 
ના માગર્દશર્ન થી અને તાલુકાના ટેકનીકલ સપોટર્ એવા ટી.એલ.ઈ ના માગર્દશર્ન હેઠળ આજે અમારંુ ગામ 
ડીજીટલ ગામ તરીકેની છાપ ઉભી કરી છે. હું િદલથી સરકાર ીનો આભાર માનંુ છંુ કે જેમણે ગર્ામ પંચાયત 
લેવલે આટલી બધી સેવાઓ આપી ખરા અથર્માં ડીજીટલ ગુજરાત બનાવવાનું સપનું સાકાર થઈ રહંુ્ય 
છે.................... 

 

 

 


