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વલકાવ ભારે્ વામહૂશક જ્ઞાન દ્વાયા ક્ષભતા કેલલી 



વલકાવીહિમા ોર્ટર 

 www.vikaspedia.gov.in   

 વામહૂશક જ્ઞાન બડંોની યચનાનો શતે ુ

 વાભાજજક વલકાવના ંકે્ષત્રો કેન્દ્રભા ં 
 શારભા ં10 બાાઓ (ગજુયાતી, અવભી, હશિંદી, ભયાઠી, તેલગુ,ુ તવભર, 

ફગં્રા, કન્નડા, ભરમારભ અને અંગ્રેજી) આગ 22 બાાઓભા ંપ્રાપ્મ 
ફનાલાળે 

 શારભા ંછ વલમો (ખેતી, આયોગ્મ, વળક્ષણ, ઊર્જા, વાભાજજક કલ્માણ, ઇ-
ગલનાન્દ્વ) 



વલકાવીહિમાનો પ્રાયાંબ – 18 પેબ્રઆુયી 2014 





 



વાંકલરત ભાહશતી યચના 

 ‘ક્રાઉડ વોવવિંગ ભોડર’ જે વમદુામોને ોતાની બાાભા ં
ભાહશતી મોગદાન ભાટે આભતં્રણ આે છે.  

 કોઇણ વ્મક્તત ભાહશતી આી ળકે છે તેને એહડટ કયી ળકે છે 
અને ભાહશતી ય કભેન્દ્ટ કયી ળકે છે. વલકીીહડમાની જેભજ 
ણ સ્થાવનક પ્રદેળ આધાહયત સ્થાવનક બાાભા ંલધ ુ
બયોવાાત્ર ભાહશતી. 

 આેર ભાહશતી નક્કી કયેર વનષણાતં દ્વાયા ભાન્દ્મ કયલાભા ં
અને ભોડયેટ કયલાભા ંઆલ ેછે, જે તે યાજ્મની સ્ટેટ નોડર 
એજન્દ્વી દ્વાયા. 



વલકાવીહડમા ોટાર 

 આ ોટારના ંલયાળકતાાાઃ   
 મોગદાન - નલી ભાહશતી કે વલમ ય 

 એહિર્ - શારની ભાહશતી  
 કભેન્ર્ – પ્રાપ્મ ભાહશતી ય 

 બાગીદાયી – ચચાાઓભા ંબાગીદાયી  
 ળેય – વોવળમર વભહડમા ય ભાહશતી  



ભાહશતી વેલાઓ 

 સ્થાવનક બાાભા ંભાહશતી / જ્ઞાન.  
 (વપ લાતાાઓ, ટેતનોરોજી, ફેસ્ટ પ્રેક્તટવ, વયકાયી 

મોજનાઓ લગેયે) 

 ભક્લ્ટવભહડમા ઉત્ાદનો  
 ઇ-રવનિંગ અભ્માવક્રભો 
 લલે્ય ુએડેડ વલેાઓ (ઇ-વ્માાય, વનષણાતંને છૂો લગેયે.) 

 મખુ્મા યોજગાયના ંવલમો ય ભોફાઇર એ. 



સ્રે્ર્ નોિર એજન્વી (એવએનએ) 

 યાજ્મ સ્તયે ોટાર ભેનેજભેન્દ્ટ  

 સ્થાવનક બાાભા ંવકંલરત ભાહશતી યચનાનુ ં
વકંરન 

 ર્જગવૃત અને તારીભ કામાક્રભોનુ ંઆમોજન 
 ટેકનીકર ફાફતો ય લોરેક્ન્દ્ટમયને ભદદ કયલી 
 ગજુયાત વવલામ 4 ફીર્જં યાજ્મોને 2014-15ભા ં

ઉભેયલાભા ંઆવ્મા ંછે. (વિભ ફગંા, કણાાટક, 
કેયરા અને તાભીરનાડુ) 

Assam Andhra Pradesh Maharashtra Jharkhand 



CRD 

IIIM 
XISS 

IGS 
UERDS 

CPR 

WSSS 

WOTR 

Uthaan 

સ્ટેટ નોડર એજન્દ્વી 



રોકો સધુી ભાહશતી શોંચાિલી 

• ોટાર 
• ભોફાઇર 
• ઓપરાઇન બ્લરકેળન્દ્વ 
• જજલ્રા સ્તયે કામાળાાઓ 

• વીએવવી (ઇ-વલેા કેન્દ્રો) 



ભોફાઇર એપ્વ 

ભોફાઇર ફેઝ્ડ  
એતવટા વોલ્યળુન 

કૃવ વલજ્ઞાન  
કેન્દ્ર રોકેટય 

ભોફાઇર આધાહયત  
ભાત઼ત્લ આયોગ્મ ર્જગવૃત 

કોભન વવલિવ વેન્દ્ટય 
પાઇન્દ્ડય વલદ્યાથી છાત્રારમ રોકેટય 



વલકાવીહડમા ગજુયાતી ોટાર 

 કુર હશટ્વ – 2,10,789 

 વલલિટ્વની વાંખ્મા – 2,220 

 યવુનક વલલિર્વટ – 1,684 

 કુર ેજ વ્યિુ – 57,461   



વલકાવીહિમા આઉર્યીચ 

 યાજ્મ સ્તયે કન્દ્ટેન્દ્ટ ભેવિંગ લકાળો 
 યાજ્મ વનષણાતં ગૃ વભહટિંગ 
 જજલ્રા સ્તયે ક્ષભતા લધાન કામાળાાઓ 
 વીએવવી વાથે વામદૂાવમક સ્તયના ંકામાક્રભો 
 વલકાવની પ્રહક્રમાના ંબાગીદાયો વાથે ર્જગવૃત કામાક્રભ 
 વપ્રન્દ્ટ અને ભાવ વભહડમાભા ંકલયેજ 
 પેવબકૂ, ટ્વલટય અને યટુયફુ જેલા ંવોવળમર વભહડમાનો ઉમોગ 











અને 
રખો, એહિર્ કયો, કભેન્ર્ કયો,  

ચચાટ કયો અને ળેય કયો 



ચારો વાથે ભીન ે

આને આગ લધાયીએ 

સ્લૈચ્છછક જ્ઞાન ચલન ે
ફીર્જ સ્તયે રઇ જઇએ! 



કન્રે્ન્ર્ ળેહયિંગ પેસ્સ્ર્લર 2015 



આબાય 



www.gu.vikaspedia.in 

namita.utthan@gmail.com 

 

utthan.vikaspedia@gmail.com 

Neeta Pattani - 079-26751023 
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