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       શી ભૂપેનદ પટેલ
માન. મુખયમંતીશી,  ગજુરાત

    ગજુરાત સરકારની આગવી પહેલ
    ગુજરાતના સવારગી વવકાસ માટે

  ટેકનોલોજના માધયમથી
   ૧૬ ચેનલો દારા વવદાથરઓ, યુવાનો, 
ખેડૂતો, કારીગરો,  શવમકો અને

    મવહલાઓ સવર માટે મુલયવવધરત વશકણ, 

  કૌશલયવધરન અને
   વવકાસનો એક સમાન અવસર
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    ગુજરાતના સવારગી વવકાસ માટે
  ટેકનોલોજના માધયમથી

   ૧૬ ચેનલો દારા વવદાથરઓ, યુવાનો, 
ખેડૂતો, કારીગરો,  શવમકો અને

    મવહલાઓ સવર માટે મુલયવવધરત
વશકણ,   કૌશલયવધરન અને

   વવકાસનો એક સમાન અવસર

    ઇલેકટ્ોવનકસ અને માવહતી પોદોવગકી મંતાલય,   ભારત સરકાર

       ભાસકરાચાયર નેશનલ ઈવનસટટૂટ ફોર સપેસ એવપલકેશનસ એનડ જઓ-ઈનફમરવટકસ
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  શી નરનેદ મોદી
માન. વડાપધાનશી

    ગુજરાત સરકારની આગવી પહેલ

       શી ભૂપેનદ પટેલ
માન. મુખયમંતીશી,ગજુરાત

‘  ’    વંદે ગુજરાત અંતગરત ૧૬ ચેનલો
 ‘વનહાળો DD Free Dish DTH, Dish TV DTH’  ‘અને JIO TV’    મારફત

   ગજુરાતના ઘર ઘર સુધી

    વવના મુલયે પહોચંતા

 વવવવધ કાયરકમોVideo Audio Network for 

Development and Education

 ૨૪ x  ૭
 શૈકવણક ચેનલો

 ૧૬ ચેનલો
   લોકોપયોગી કાયરકમોનું સીધંુ પસારણ



    ચેનલો પર પસાવરત થતાં કાયરકમો ફાયદાઓ
-     પાથવમક વશકણ
-     માઘયવમક વશકણ
-      ઉચચ માઘયવમક વશકણ
-    ઉચચકકાનું વશકણ
-    ટેકનીકલ વશકણ
-         રાજના તમામ વવદાથરઓ માટે પૂરક વશકણ
-      સપધારતક પરીકા અંગે માગરદશરન
-   વશકકોની તાલીમ
-        કૌશલય વધરનના કાયરકમો દારા અદતન તાલીમ
-      ખેતી અને પશુપાલન અંગે માગરદશરન
-     આરોગયલકી જગૃવત અને તાલીમ
-      તબીબી વશકણ અને ટેલીમેડીસીન
-       વવજાનને લોકવપય બનાવવાના કાયરકમો
-    વડઝીટલ જાન,      સવચછતા અવભયાન અંતગરત કાયરકમો
-        મવહલા સશવકકરણ અને બાળ વવકાસના કાયરક્મો

-        રાજના તમામ નાગરીકોને સમાન લાભ સમાન અવસર. 
-         રાજના તમામ વવદાથરઓને એક સમાન વશકણ પાપ થશે.
-          મફત પૂરક વશકણ નો લાભ થવાથી વશકણની ગુણવતા વધશે.
-    પરીકાના પરીણામોમાં સુધારો થશે.
-     વવદાથરઓની યોગયતા અને સજતામાં વધારો.
-     યુવાનો માટે સવરોજગારની તકો વધશે. 
-     ઉદોગોની જરવરયાત મુજબ
     કારીગરોની કુશળતામાં વધારો થશે.
-       ખેતી અને પશુપાલનની શેષ પદવતઓનું
    માગરદશરન પાપ થશે.
-      મવહલાઓને ગૃહઉદોગો તેમજ બાળ સવાસથય
      જળવણી અંગે માગરદશરન પાપ થશે.
-    સવચછતા અંગે જનજગૃવત વધશે.
-     સવસથ અને નીરોગી સમાજનું વનમારણ.
-   વડઝીટલ ઈવનડયા-     વડઝીટલ ગજુરાતના વનમારણને વેગ મળશે.

       DD Free Dish: 

 60 cm parabolic dish antenna

 Ku-band LNBF

 RG-6 cable (     વડશ એનટેનાથી સેટટોપ બોક

સુધી)

 Receiver (Set-top box)              

Satellite  Name            GSAT-15 
Satellite Locaton               93.5  ̊ East 
Receiving Frequency         11550 MHz 
Polarizatonn            Horizontal
Symbol Raten            29500 KSPS
LNB Frequency            Low-9750MHz

           High-10600MHz 
FECn            3/4

પેરામીટસર

   ચેનલનું નામ   પસાવરત થતા કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૧     વહીવટી તાલીમ/   માગરદશરન કાયરકમો

     વંદે ગુજરાત ૨      આરોગયલકી કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૩       કૌશલય વધરનને લગતા તાલીમ/   માગરદશરન કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૪            વેલફેર તેમજ કૃવષ અને સહકારને લગતા કાયરકમો

     વંદે ગુજરાત ૫    ધોરણ.    ૫ના વવષયોને લગતા કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૬    ધોરણ.    ૬ના વવષયોને લગતા કાયરકમો

     વંદે ગુજરાત ૭    ધોરણ.      ૭ના વવષયોને લગતા કાયરકમો

     વંદે ગુજરાત ૮    ધોરણ.      ૮ના વવષયોને લગતા કાયરકમો

     વંદે ગુજરાત ૯    ધોરણ.      ૯ના વવષયોને લગતા કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૧૦    ધોરણ.      ૧૦ના વવષયોને લગતા કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૧૧    ધોરણ.      ૧૧ના વવષયોને લગતા કાયરકમો
     વંદે ગુજરાત ૧૨    ધોરણ.    ૧૨ના વવષયોને લગતા કાયરકમો

     વંદે ગુજરાત ૧૩          ઉચચવશકણને લગતા વવવવધ વવષયોનું માગરદશરન
     વંદે ગુજરાત ૧૪          વડપલોમા ઇજનેરીને લગતા વવવવધ વવષયોનું માગરદશરન

     વંદે ગુજરાત ૧૫         ડીગી ઇજનેરીને લગતા વવવવધ વવષયોનું માગરદશરન
     વંદે ગુજરાત ૧૬    ડૉ.        બાબા સાહેબઆંબેડકરઓપન યુવનવસરટીનાં વવવવધ વવષયોનું માગરદશરન

 આ     ચેનલો વનહાળવા માટે જરરી DTH  સેટની વવગત
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