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GધાનમJંી  ડ=Lટલ ઇNOડયા  

GધાનમJંી નરPOQ મોદ=એ કUુ ંછે કP XડYજટલ ઈNOડયા Zબેંશ ની સફળતાને પગલે આમ 

આદમીની Yજ_દગી અને વેપારઉaોગ સરળ બનશે. ગાધંીનગર ખાતે XડYજટલ ઈNOડયા 

સbતાહની ઉજવણી નો Gારંભ કરાવતા તેમણે આમ જણાe4 ુહf ુ.ં   XડYજટલ ઈNOડયા ની  

તાકાત ઉપર ભારત ચોથી ઔiયોjગક kાિંત ની આગેવાની કર= રUુ ંહોવાmુ ંઉમેરતા 

તેમણે જણાe4 ુહf ુ ંકP   ; દPશ   સમય સાથે બદલાય નહn તેને પાછળ છોડ= સમય 

આગળ વધે છે.  

તેમણે ઉમે4ુo હf ુ ંકP ભારત ઓનલાઈન થયા બાદ સરકાર= કચેર= થી માડં= રાશન ની 

qુકાન ઉપર અગાઉ જોવા મળતી માણસો ની લાઈન હવે ગાયબ થઈ ગઈ છે. આ 

ચમrકાર માટP તેમણે જનધન બેOક ખાf ુ ં, આધાર કાડs અને મોબાઈલ ના િJવેણી સગંમ 

ને યશ આbયો હતો.  

9tુયમJંી (પેુOQ પટPલે આ Gસગેં જણાe4 ુહf ુ ંકP   અમદાવાદ ની   જગનનાથL ની 

રથયાJા મા ંપહPલી વખત uોન વડP XડYજટલ સવvલOસની eયવwથા પોલીસતJંએ કર= 

હતી . તેમણે ઉમે4ુo હf ુ ંકP આઝાદ= ના અxતુ કાળ મા ંGગિત નો પાયો XડYજટલ 

ટPકનૉલોYજ બનવાની છે તેવી qૂરંદPશી માટP દPશ GધાનમJંી મોદ= નો આભાર= છે 

 



 

 

           શીતલ વૈ2વ 

-------------------------------------------------------------------------  

{જુલામ {ફુલામ જળસચંય યોજના  બાઈટ : ગોિવ_દભાઈ 

ભાmશુાલી 

   {જુલામ {ફુલામ જળસચંય યોજના હPઠળ સરકાર ચોમાસ }વૂv તળાવો 

~ડા કરવા  સXહતની કામગીર= કર= રહ=   છે. સરકારનો આશય છે કP ગામડાઓમા ં

જળસચંયની ઉ�લેખનીય   કામગીર= થાય. �લોબલ ક�છ નામની સwંથાએ ક�છના 

અનેક ગામડાઓમા ંઆ Gકારની કામગીર= કર= છે ;ના કારણે ગામડાઓમા ંપાણીના 

તળ �ચા આeયા છે , તળાવો �ડા કરાયા છે અને જળસચંયની િવિવધ કામગીર= 

કરવામા ંઆવી રહ= છે. આ �ગે આકાશવાણી (જુ સાથે વાત કરતા �લોબલ ક�છના 

અ�ણી ગોિવ_દભાઈ ભાmશુાલીએ આ Gમાણે જણાe4ુ ંહf ુ.ં 

           શીતલ વૈ2વ  

---------------------------------------------------------------------- 

સેવા સેf ુ  

  

સરકારના 13 િવભાગની િવિવધ 56 Gકારની સેવાઓ નાગXરકોને એક જ wથળે મળ= રહP 

તે માટP (જુ અને ��ર નગરપાjલકા ખાતે   ગઈકાલે સેવાસેf ુકાયskમ યો�યો હતો. 

(જુમા ં વોડs ન.ં નવના નાગXરકો બહોળ= સtંયામા ંજોડાયા હતા.  357 અરLનો wથળ 

પર િનકાલ કરાયો હતો. તો ��રના   વોડs ન.ં 1થી 3ના શહPર=જનો માટPના સેવાસેfમુા ં

૧૭૩ ર�ુઆતો આવી હતી ;નો wથળ પર િનકાલ કરાયો હતો. કાયskમમા ંમામલતદાર 

કચેર=, અબsન હP�થ સેOટર , તા�કુા હP�થ કચેર= , િસટ= સવv ઓXફસ , Yજ�લા ઉaોગ કPOQ 

કચેર= તથા �ુદ= �ુદ= બ�કના Gિતિનિધઓ ઉપ�wથત ર�ા હતા 
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 નરનારાયણદPવ ��શતા�દ= મહોrસવ   

           નરનારાયણદPવ ��શતા�દ= મહોrસવની આગોતર= તૈયાર=ના ભાગ�પે 

જનક�યાણના અનેકિવધ આયોજનો થશે , ;મા ંએક મહrrવ}ણૂs આયોજનમા ંખે�તૂો 

ગાય આધાXરત ખેતી તરફ પાછા વળે , ધરતીમાતા ઝેર9�ુત બને અને લોકોને ��ુ અને 

સા�rrવક અનાજ મળે તેવા �ભુ સકં�પને સાકાર કરવા Gયાસો હાથ ધરાયા છે , ;મા ં

ક�છના 200 ખે�તૂ જોડાશે. માડંવી મXંદર ખાતે આ�ાન સભાmુ ંઆયોજન કરા4ુ ં

હf ુ,ં ;મા ંમોટ= સtંયામા ંઉપ�wથત ખે�તૂોએ ગાય આધાXરત ખેતી અjભયાનમા ં

જોડાવાની ઇ�છા eય�ત કર= હતી.  ગાય આધાXરત ખેતી અપનાવો , પXરવારમા ંતqુંરwતી 

લાવોના {Jૂ સાથે રામ�ૃ�ણ �wટ �ુકમા ખાતે આયોYજત GાદPિશક સિમિતની અOય એક 

સભામા ંસમ� ક�છમાથંી આવા Gયોગ કરતા ખે�તૂોની સભા યો�ઇ હતી,. 

              શીતલ વૈ2વ        

  ------------------------------------------------------------------------------------   

બેટ= બચાવો, બેટ= પઢાઓ યોજના અjભયાન  

              ભારત સરકાર �ારા લાબંા સમયથી  `બેટ= બચાવો , બેટ= પઢાઓ ' યોજના 

ચાલી રહ= છે , તેનો સમ� ક�છમા ંGસાર Gચાર થાય અને દરPક કOયા તેનો લાભ 

મેળવે એ હPfથુી ક�છ Yજ�લા ભારતીય જનતા પાટ� મXહલા મોરચાના G9ખુ 

ગોદાવર=બેન ઠ�ર �ારા ક�છના દરPક તા�કુા મથક તથા �તXરયાળ િવwતારમા ં

rયાનંા આગેવાનો સાથે આ ��િૃત ફPલાવવાmુ ંઅjભયાન હાથ ધરા4ુ ંછે. આ 

અjભયાનમા ં; કOયાઓ પથી  10 વષs {ધુીની હશે તેમને તથા તેમના વાલીઓને 

મXહલા મોરચાની ટ=મ �ારા એકઠા કર= ખાસ તૈયાર કરાયેલા પે3ફલેટ અને wટPશનર=ની 

Xકટ અપાશે.ઉપરાતં પોwટ ઓXફસ કP બ�કમા ં�ા.  2પ0ની રકમ મોરચાના G9ખુ તરફથી 

ભર=ને તેમmુ ંખાf ુ ંખોલાવી અપાશે. 


