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 અટર મભળન પોય રયજુમલનેળન એન્ડ અફબન ટ્રાન્વપોભેળન (અમતૃ- AMRUT) મોજના કે જે 
દેળના ૫૦૦ ળશયેોભાાં આલયી રેલાભાાં આલી છે. 

 આ મભળન દ્વાયા શારની મુભતુ ભાખાકીમ વેલાઓને લધ ુવાયી ફનાલલા ભાટે,  
• સ્લચ્છ ીલાના ાણીનો યુલઠાનુાં મલસ્તમૃતકયણ  
• ગટય ભાખ ુસધુાયવ,ુ  
• વેપ્ટેજ (સ્થ ય જ ઘન-પ્રલાશી કચયો તથા ભલરન જનો મનકાર) વાંચારન 

મલકવાલવુાં,  
• લયવાદી ાણીની ગટયો ફનાલલી,  
• જાશયે રયલશન વેલાઓ લધ ુવાયી ફનાલલી અને  
• શધુ્ધ લાતાલયણ ભી યશ ે તેલી જગ્માઓ જેભ કે ફગીચાઓ મલગેયે ફનાલલા એભાાં 

ફાકોની તાંદુયસ્તી જલાઇ યશ ે તેલી ખલુ્રી જગ્માઓ ફનાલલા ય ખાવ ધ્માન 
કેન્રીત કયવ.ુ  

અટર નભળન પોય રયજુનલનેળન એન્ડ અફબન 
ટ્રાન્વપોભેળન (અમતૃ- AMRUT) મોજના 



અમતૃ - નભળન 
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 યાષ્ટ્ટ્રીમ અગ્રીભતા, ખાવ કયીને ગયીફો અને લાંચીતલગબ ભાટે જીલન ળૈરીની ગણુલત્તા 
સધુાયલી અને ળશયેોભાાં ઘયોભાાં મૂભતૂ વેલાઓ (દા.ત. ાણી યુલઠો, ગટય, ળશયેી 
રયલશન) યૂો ાડલાનો છે.  
 

 મૂ શતે:ુ  
 દયેક યશઠેાણભાાં માબપ્ત ાણી યુલઠો ભે અને ગટય જોડાણ શોમ 

 ળશયેોભાાં શરયમાી (greenery) અને ખલુ્રી જગ્માઓ મલકવાલલી (ઉ.દા. ઉદ્યાનો 

ફનાલલા) 

 ળશયેી મલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા, ળશયેોભાાં પ્રદૂણ ઘટાડલા ભાટે બ્રીક ટ્રાન્વોટબ  અને 

ફીન માાંમત્રક લાશનો (દા.ત. લોરકિંગ, વાઇકલરિંગ) ની સમુલધાઓ મલકવાલલા સચુલેર છે.  



અમતૃ – નભળનના ઘટકો 
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 ાણી પયુલઠો 
 

 ાણી યુલઠાની વ્મલસ્થાન જેભાાં શમાત સમુલધાભાાં પેયપાય, ાણી શધુ્ધીકયણના 
પ્રાન્ટ અને વાતત્મલૂબકના ભીટયનો વભાલેળ થામ છે. 

 જૂની ાણી યુલઠા વ્મલસ્થા નુઃ સ્થાન કયવ ુ
 ખાવ કયીને ીલાના ાણીના યુલઠા ભાટે ાણીના સ્ત્રોતનુાં નલીનીકયણ કયવ ુઅને 

ાણીની જભીનની અંદય ાણીનો યીચાજીંગ કયવ.ુ 
 લબતા ઉય અને દરયમા રકનાયાના ળશયેો કે જેભાાં ાણીની ગણુલત્તાનો પ્રશ્ન છે ત્માાં 

ખાવ પ્રકાયના ાણીના યુલઠા ભાટે વ્મલસ્થા કયલી. 
 

 ગટય વ્મલસ્થા 
 ભગુબબની ગટય વ્મલસ્થા અને તેની શમાત ગટય વ્મલસ્થાની સમુલધાભાાં તથા શધુ્ધકયણ 

પ્રાન્ટભાાં પેયપાય કયલાના કાભોનુાં મલકેન્રીમકયણ કયવ.ુ 
 જુની ગટય વ્મલસ્થા દ્ધમત અને શધુ્ધીકયણ પ્રાન્ટનુાં નુઃ વ્મલસ્થાન કયવુાં.  
 પયીથી ઉમોગભાાં રઇ ળકામ તે ભાટે દુમત ાણીને યીવામકર કયવુાં. 

 
 વેપ્ટેજ –(સ્થ ય જ ઘન-પ્રલાશી કચયો તથા ભલરન જનો મનકાર) 

 
 પેકર સ્રજ ભેનેજભેન્ટ- વપાઇ, રયલશન અને શધુ્ધ્ધકયણ વ્માજફી ખચબભાાં કયવુાં. 
 માાંમત્રક અને જૈમલક દ્ધમતથી ગટયની નીકા તથા વેપ્પ્ટક ટેંકની વપાઇ અને તેના 

વાંચારન ખચબનુાં વ ાંણૂબ લતય ભેલવ.ુ  
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 લયવાદી ગટય 
 યૂની રયસ્સ્થતીને શોંચી લામ તે શતેથુી લયવાદી ગટયનુાં ફાાંધકાભ તથા સધુાયણા 

 
 ળશયેી લાશન વ્મલશાય 

 ળશયેભાાંથી વાય થતા જ ભાગો ભાટે નૌકાઓ તથા ફવની સમુલધા 
 વામકર જેલા લાશનો ભાટે ફુટાથ/લોકલેઝ, વાઇડ લોક્વ જેલી સમુલધાઓ ઉબી કયલી 
 ભલ્ટી રેલર ાકીંગ 
 ફવ યેીડ ટ્રાન્ઝીટ મવસ્ટભ (BRTS) 

 
 શરયમાી જગ્માઓ અને ફાગ-ફગીચાઓ 

 ફાકો ભાટે આનાંદ પ્રભોદના વાધનોની સમુલધાઓ ધયાલતી શયીમાી જગ્માઓ અને 
ફાગ-ફગીચાઓનો મલકાવ 

 
 સધુાયા વશની નલનલધ વ્મલસ્થાઓ 

 સધુાયાઓને અભરી ફનાલી ળકામ તેલી વાંયચના, પ્રવમૃત્તઓને નાણાાંની જરૂયીઆત 
યુી ાડલી 

 સ્લતાંત્રણે સધુાયાઓ અભરી ફનાલી ળકામ તે ભાટેની મલમલધ એજન્વીની યચના 
કયલી 

અમતૃ – નભળનના ઘટકો 



7 

 ક્ષભતાભાાં લધાયો 
 
 વ્મસ્ક્તગત અને વાંસ્થાકીમ ક્ષભતાભાાં લધાયો. 
 મભળન વીટી (૫૦૦ ળશયે) ઉયાાંત તભાભ સ્થામનક સ્લયાજ્મ વાંસ્થાઓભાાં ણ મલકવીત 

કયલી. 
 વ્માક પ્રભાણભાાં ક્ષભતાભાાં લધાયો કયલાના કામબક્રભની ગોઠલણી. 

 
 

 અગ્રાહ્ય ઘટકો સચૂક માદી 
 

 મલમલધ પ્રોજેક્ટ તથા પ્રોજેક્ટ વાંફ ાંમધત મલમલધ કાભો ભાટે જભીનની ખયીદી 
 યાજ્મો અને સ્થામનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ ભાટેના સ્ટાપના ગાય 
 ઊજાબ 
 ટેરીકોભ 
 આયોગ્મ 
 મળક્ષણ 
 યોજગાય કામબક્રભ અને સ્ટાપ કમ્ોનન્ટ 

અમતૃ – નભળનના ઘટકો 
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 અમતૃ મભળન નીચે જણાલેર ફાફતો ય મલળે ધ્માન આરકબત કયળેઃ 

 ાણી યુલઠો 

 ગટય વ્મલસ્થા અને વેપ્ટેજ ભેનેજભેન્ટ–(સ્થ ય જ ઘન-પ્રલાશી કચયો તથા ભલરન જનો 
મનકાર) 

 યૂ મનમાંત્રણ કયી ળકામ તેલી લયવાદી ગટયની વ્મલસ્થા 

 ળશયેીજનો ભાટેની જાશયે લાશન વ્મલશાય વ્મલસ્થા, ારકિંગની જગ્માઓ લગેયેની વ્મલસ્થાની 
સમુલધાઓભાાં લધાયો કયલો 

 મલળે કયીને ફાકોને ધ્માને યાખીને શરયમાી જગ્માઓ ફનાલલી, ફાગ-ફગીચાઓ 
ફનાલલા 

ધ્માનાકબક ફાફતો 
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 અભરીકયણની જલાફદાયી સ્થામનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાની યશળેે 

 મલમલધ પ્રોજેક્ટ ભાટેના ફીડ ડોક્યભેુન્્વ તૈમાય કયલા અને ડીીઆય ફનાલલાની 
જલાફદાયી સ્થામનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાની યશળેે 

 મલમલધ પ્રોજેક્ટ વમભવય ણૂબ કયી ળકામ તેવ ુ ખાનગીકયણ થઇ ળકે તે ભાટેનુાં 
મલમલધ એજન્વીની વેલા પ્રાપ્ત કયલી  

 સધુાયાઓ અભરી ફનાલી ળકામ તે ભાટેના યોડ ભે તથા કેેવીટી લફલ્ડીંગ 
(વક્ષભતા) ની સમુલધાઓ ણ સ્થામનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા ઉરબ્ધ કયાલળે  

 વભમવય મલમલધ પ્રોજેક્ટનુાં અભરીકયણ થઇ ળકે તે ભાટે પ્રોજેક્ટના બાગીદાયો વાથે 
વાંકરન ણ સ્થામનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા કયળે  

ળશયેી સ્તયે પ્રોગ્રાભનુાં ભેનેજભેન્ટ 



લડોદયા : સ્ભાટબ  વીટી 
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સ્ભાટબ  નવટીના મુતત્લો 
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1. માબપ્ત ાણી યુલઠો 
2. મલક્ષે યરશત મલજીનો યુલઠો 
3. વેનીટેળન, ધન કચયાનુાં વ્મલસ્થાન 

4. કામબક્ષભ ળશયેી લાશન વ્મલશાય અન ેજાશયે રયલશન 

5. ખાવ કયીન ેગયીફો ભાટે ોવામ એલા આલાવ 

6. Robust IT કનેક્ટીલીટી અન ેડીજીટરાઇઝેળન 

7. સળુાવન, ખાવ કયીન ેઈ-ગલનબન્વ અન ેનાગરયકોની બાગીદાયી 
8. વાશ્વત માબલયણ 

9. નાગરયકોની વરાભતી અન ેસયુક્ષા (ખાવ કયીન ેભરશરાઓ, ફાકો અન ે
લરયષ્ટ્ટ નાગરયકો) 

10. આયોગ્મ અન ેમળક્ષણ  
11. કરા અને વાંસ્કૃમત ખાવ લડોદયા ભાટે  



સ્ભાટબ  ળશયેો વાંદગી પ્રરિમા 
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 સ્ટેજ ૧ – આંતય યાજ્મ સ્ધાબ (ગજુયાતના ૬ ળશયેો લચ્ચે)  

 સ્ટેજ ૨ – યાષ્ટ્ટ્રીમ સ્તયે યજુ થામ તેલી દયખાસ્ત તૈમાય કયલી 

 સ્ટેજ ૩ – ઉયોક્ત દયખાસ્ત ેનર વભક્ષ યજુ કયલી 
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વ્યશૂાત્ભક ધટકો 
 યેટ્રોપીટીંગ   

 ળશયે સધુાયણા 
 ૫૦૦ એકય કયતા લધાયે જભીન ળોધી મલકવીત કયલી 
 

 પનુ: નલકાવ  

 ળશયેનો નુ: મલકાવ કયલો  
 નમલન ભાખ ુઅને ળશયેભાાં વભામલષ્ટ્ટ જભીનનો વભતલુરત 

મલકાવ અને ભશત્તભ ઉમોગ  
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 ગ્રીન પીલ્ડ  

 ળશયે મલસ્તયણ  

 ઓછાભાાં ઓછો ૨૫૦ એકય કયતાાં લધાયે જભીનનો મલકાવ  

 સ્ભાટબ  વોલ્યવુન્વ   

 ગયીફો ભાટેના આલાવોની વ્મલસ્થા 
 

 ાન-વીટી (વભગ્ર ળશયે) 

 ળશયેના વભગ્ર મલસ્તાયભાાં સ્ભાટબ  વોલ્યવુન્વ દ્વાયા ઉત્તભ 
ભાખાકીમ સમુલધા 

 સઆુમોજીત ટ્રાપીક વ્મલસ્થા 
 સઆુમોજીત અને મલકે્ષયરશત ાણીની વ્મલસ્થા  

વ્યશૂાત્ભક ધટકો 
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સ્ભાટબ  વોલ્યળુન્વ  
 

ઇ-ગલનબન્વ અને નાગરયક સનુલધાઓ 
જાશયે ભારશતી, પયીમાદ મનલાયણ 
મલજ વ્મલસ્થા  
જન બાગીદાયી  
વીવીટીલી દ્વાયા અલરોકન  

 

ઊર્જબ વ્મલસ્થાન 
ડીજીટર ભીટય  
ઊજાબના મલકલ્ો  
ઊજાબ ફચત  

 

ઘન તથા પ્રલાશી કચયાનુાં વ્મલસ્થાન 
કચયાભાાંથી લીજી, ફતણ તથા ખાતય 
ભરીન જનુાં શધુ્ધ્ધકયણ  
યીવાઇકર અને યીડકળન  

 

ળશયેી રયલશન  
સ્ભાટબ  ાપીંગ 
સ્ભાટબ  ટ્રાપીક વ્મસ્થા  
લાશન વ્મલશાયના મલકલ્ો  

 

ાણી વ્મલસ્થાન  
ભીટય વ્મલસ્થાન 
રીકેજીવ અટકાલલા ગરાાં 
લોટય ક્લોરીટી ભોનીટયીંગ 

 

અન્મ  
ટેરી ભેડીવીન અને ટેરી મળક્ષણ  
વ્માાય સમુલધા કેન્ર  

કૌળલ્મલધબન કેન્ર  



 

 

સ્ભાટબ  લોટય – SCADA   
સુયલાઇઝયી નનમાંત્રણ અને આંકડાકીમ ભારશતી 

 ાણી યુલઠાની ઇન્પોભેળન અને કોમ્યનુીકેળન ટેક્નોરોજી ભેનેજભેન્ટ મવસ્ટભ 
(પેઝ-૧) 

 સ્ભાટબ  યીતે સ્લચ્છ અને સયુલક્ષત ીલાના ાણીનો લયાળ  
 મનમાંત્રણ  

 વાંવાધન 

 યીઝલ્ટ  
 અસ્લીકાય 

 પ્રરક્રમા અને ખચબ 
 મનમાંમત્રત લાસ્તમલક વભમ 

 ાણી યુલઠો  
 ાણી મલતયણ 

 વાંણૂબણે સ્લમાંવાંચાલરત ાણી મલતયણ વ્મલસ્થા  
 ાણી ભીટય મકુી ાણીનો ફગાડ ઘટાડલો  
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મલકે્ષયરશત લીજ યુલઠો 

17 

 આ ભાટે ભધ્મ ગજુયાત લીજ કાંનીનો મખુ્મ પાો યશળે ે

 ખોદકાભ લખતે ભશાનગય વેલા વદન તયપ થી જીલાંત લામયો (જભીનભાાં 
શોમ તો)ની કાજી 

 સ્ટ્રીટ રાઇટનો અમલયત વપ્રામ 

 લીજ કાંનીનો ગ્રાશકરક્ષી અલબગભ  

 લૈકલ્ીક  ઊજાબના સ્ત્રોતનો ઉમોગ (વૌય, લન, ફામોગેવ)  

 



Solar Rooftop Power Plant to 
produce electricity during the day 

More Information to be added 

18 

અન.ુ જગ્માનુાં નાભ  નલસ્તાય (Sq. Ft.) અંદાજીત ક્ષભતા 
(Kw) 

અંદાજીત 
લીજીનુાં ઉત્ાદન  

અંદાજીત  
ગ્રીન ઇન્વેન્ટીલ  

1 વભા સ્ોટબવ કોમ્પ્રેક્ષ  9393.8 62 96100 192200 

2 ભાાંજરયુ સ્ોટબવ કોમ્પ્રેક્ષ  9923.08 114.26 177103 354206 

3 ભાાંજરયુ સ્ોટબવ કોમ્પ્રેક્ષ 
નુાં ાકીંગ 

8909.26 58 89900 179800 

4 ખાંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ 14919 72 111600 223200 

Total 43145.14 306.26 474703 949406 

VMC ની ઓપીવોભાાં ીીી ધોયણ ેવોરાય રૂપ ટો 

Project under GoG : Solar PV Rooftop Programme 
Developer: Madhav Group, Vadodara 

Innovative Planning 

Project Details 
 
• Installation, operation and 

maintenance of the plant by 
Madhav Group 

• Energy generated to be fed 
to the MGVCL grid 

• Green incentives at the rate 
of Rs 2/KWh (unit) to the 
roof owner 



Innovative Planning 
Length: 280m, Width: 40m / મલજ ઉત્ાદન : 1 mw 

અકોટા-દાાંડીમા ફજાય બ્રીજ ઉય વોરાય ેનર 

Akota Bridge 

Akota Road 

Akota Garden 

Proposed site for solar Bridge Project 
over Akota Bridge 
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વેનીટેળન વરશત ઘન કચયાનુાં વ્મલસ્થાન  

20 

 આણો ઉદેળ ળશયેને “સ્લચ્છ લડોદયા, શયીમાળુ લડોદયા તથા સ્લસ્થ 

લડોદયા” ફનાલલાનો છે 

 અદ્યતન વાધન વાભગ્રી અને ટેકનોરોજીના ઉમોગ દ્વાયા યસ્તાઓ તથા 
ડ્રેનેજની મનમમભત તથા વભમવય વપાઇ 

 કામબક્ષભ ડોય-ટુ-ડોય ધન કચયાનુાં એકત્રીકયણ અને તેનો મનકાર 

 જી.ી.એવ. ટે્રકીંગ મવસ્ટભ વાથેના ડોય-ટુ-ડોય ગાફેજ કરેકળનના લાશનો  

 ળશયેથી દૂય રેન્ડપીર વાઇટ ખાતે ઘન કચયાનો લૈજ્ઞામનક યીત ેમનકાર  

 વપાઇ ભાટે આધમુનક ભળીનયીનો ઉમોગ 



વાશ્વત માબલયણ 

21 

 પ્રદૂણ મકુ્ત ળશયેનુાં મલઝન  

 સ્લચ્છ અન ેીલારામક ાણી યુલઠો  

 યાજ્મ પ્રદૂણ ફોડબ દ્વાયા લાય ુપ્રદૂણ ય મનમાંત્રણ 

 ળશયેથી દૂય રેન્ડપીર વાઇટ ખાત ે ઘન કચયાનો લૈજ્ઞામનક મનકાર થી 
જભીનના પ્રદૂણ સ્તયભાાં ઘટાડો 

 ઊજાબ ફચતના પ્રમાવો કયલા તથા વૌય ઊજાબ ેનર દ્વાયા મલજ ઉત્ાદન  

 ઇ-લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ પ્રોજેકટના અભરીકયણ થી માબલયણ વાંલધબન  

 ગ્રીન સ્ેવ તથા નલીન ફગીચાઓનુાં મનભાબણ  
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સ્ભાટબ  યીતે કચયાનુાં વ્મલસ્થાન 

 લૈજ્ઞામનક યીત ે ઘન તથા પ્રલાશી કચયાનુાં 
વ્મસ્થાન  

 પ્રોજેક્ટભાાં નીચેની ફાફતોનો વભાલેળ 

 એનીભર યેન્ડયીંગ 

 ઘન કચયો 
 STP નમલનીકયણ 

 નલીન રેન્ડપીર જગ્માઓ ળોધલી  
 નમલન ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 

 જભીન અને નદીનુાં માબલયણીમ નુ: સ્થાન  



કામબક્ષભ ળશયેી લાશનવ્મલશાય અને જાશયે રયલશન 
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 તભાભ યસ્તાની ગણુલત્તા સધુાયલી , વય અને ઝ્ડથી સ્થ સધુી શોંચી 
ળકામ તેલા યસ્તાનો મલકાવ  

 રુ અન ેઅંડયાવ દ્વાયા સ્થ સધુી ત્લરયત શોંચલા ભાટેની વ્મલસ્થા    
 નલા યસ્તાની ય જાશયે રયલશનની વ્મલસ્થા 
 યોડ ઉય ટ્રારપવ મવગ્નરની જાલણી  
 ટ્રારપક વાઇન ફોડબ યોડ ઉય મકુલા  
 યોડ ઉય ઝેબ્રા ક્રોવીંગ, સ્ટો રાઇન જ ાંકળન ભાકીંગ મલગેયે કયલા  
 લાાંકલાા યસ્તા, અકસ્ભાતલાી જગ્માઓ મલગેયે ય યાત્રી લચન્શો મકુલા  
 ટ્રારપક ોરીવ દ્વાયા સવુાંચારન કયવ.ુ  



ગયીફો ભાટે ોવામ એલા આલાવ  
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 સ્રભ ફ્રી ળશયેનુાં મલઝન 

 ઝાંડટ્ટીભાાં મૂભતૂ વેલાઓ જોગલાઈ   

 ગયીફ રોકો ભાટે “એક કુટુાંફ એક ઘય” ના ધ્મેમ વાથ ે વસ્તા આલાવ 

મોજનાઓની પ્રસ્તાલના  

 ઝાંડટ્ટી ભાાં લવલાટ કયતા રોકોના જીલન ધોયણભાાં સધુાયો 

 આશ્રમયરશત રોકો અન ેલબક્ષકુો ભાટે યાત્રી યોકાણના આશ્રમસ્થાનો ફનાલલા 

 આજ દીન સધુી ૧૨૦૦૦ આલાવો ફાાંધ્મા છે. 
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સ્ભાટબ  વીટીની મખુ્મ ફાફતો 

 ઇ-ગલનબન્વ  

 એભ-ગલનબન્વ 

 ડીજીટાઇઝેળન 



જીઓગ્રાપીકર ઇન્પોભેળન નવસ્ટભ - GIS 

 જજમોગ્રારપક ઇન્પોભેળન મવસ્ટભ (GIS) એક કમ્પ્યટુય મવસ્ટભ છે કે, જેના થકી 
થૃ્લીની વાટી ય સ્સ્થમત વાથે વાંફાંમધત ભારશતી ગ્રશણ કયલી, વાંગ્રશીત કયલી, 
તેની ચકાવણી કયી ળકામ કે પ્રદમળિત કયી ળકામ.  

 જજમોગ્રારપક ઇન્પોભેળન મવસ્ટભ (GIS) દ્વાયા મલમલધ પ્રકાયની ભારશતી થૃ્લીની 
વાટી યની સ્સ્થમત વાથે વાંફાંમધત ભારશતીને નકળા દ્વાયા ફતાલી ળકામ છે. જેના 
કાયણે રોકો લધ ુ વયતાથી તેને જોઇ ળકે, તેનુાં મલશ્રેણ કયી બૌગોલરક 
રયસ્સ્થતીના સ્લરૂ અને થૃ્લીની વાટી વાથેની વાંગતતાને વભજી ળકે છે.  
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સ્ભાટબ  ડીજીટર ગલનબન્વ 

મ્યનુનનવર  
ડેટાફેઝ 

 
નભરકત 
 

• ભકાન દલચન્શ 
• ાવબર 
• ભાલરકી 
 

સ્થની રૂયેખા 
 

• રૂયેખા 
• ગટય વ્મલસ્થાનુાં ભાખ ુ
• રેન્ડયઝુ 

લશીલટી વીભા યેખાાંકન 
 

• વેલા વદનની વીભા યેખાાંકન 
• લોડબ લાઇઝ વીભા યેખાાંકન 

 
વાભાજીક/વાાંસ્કૃનતક/અથબતાંત્ર 
 

• લસ્તીળાસ્ત્ર 
• લાયવો  
• વ્મલવામ 

 

વાભાજીક ભાખ ુ
 

• ળૈક્ષલણક વેલાઓ 
• જાશયે વેલાઓ 
• જાશયે સમુલધાઓ 
• જાશયે વાંસ્થાઓ 
• ફજાયરક્ષી વેલાઓ 

ઊમોગીતા આધારયત ભાખ ુ
 

• ઇરેક્ટ્રીવીટી 
• ટેરીપોન 
• ાણી યુલઠો 
• ગાંદા ાણીનો મનકાર 

બૌનતક આધારયત ભાખ ુ
 

• યોડ નેટલકબ 
• ઇન્ડસ્ટ્રી / પેકટયી 

જીઓગ્રાપીકર ઇન્પોભેળન નવસ્ટભ - GIS 
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એન્ટયપ્રાઇઝ રયવોવબ પ્રાનીંગ (ERP) 
Smart Governance 

ાણી લેયાનુાં 
વાંચારન ભીરક્ત લેયાનુાં 

વાંચારન 

ભશકેભ અને 

ેયોર 

પરયમાદ અને 

મનલાયણ 

જન્ભ/ભયણ 

નોંધણી ઈન્લેન્ટયીનુાં 
વાંચારન 

ભકાન મોજના 
ભાંજૂયી 

પાઇર 

વ્મલવથાન 

કાનનૂી પ્રરક્રમાનુાં 
વાંચારન 

કાભનુાં 
વાંચારન 

Municipal e - Governance 
Product Suite 
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ભોફાઇર એપ્રીકેળન    

જેભકે,  
 તભાભ પ્રકાયના ટેક્ષ ભાટે 

 રાઇવન્વ ભાટે 

 પયીમાદો ભાટે  
 પીડફેક ભાટે   
 ટેન્ડય ભાટે 

 બયતી ભાટે  
 ળશયેની ભારશતી મલગેયે ભાટે 

 

 

 

 

 મવન્ગર ભોફાઇર એપ્રીકેળન 
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 ભોફાઇર એપ્રીકેળન: 

આંગણલાડી ભોનીટયીંગ વીસ્ટભ:  
 

 એન્ ડ્રોઇડ સ્ભાટબ  ભોફાઇર એપ્રીકેળન 

 અરગ-અરગ પ્રવમૃત્તઓ ય એપ્રીકેળન દ્વાયા નજય યાખલી 
 ગેયયીમત ય મનમાંત્રણ 

 મલતયણ કેન્રો દ્વાયા લાસ્તમલક વભમના પોટા રેલા 
 વક્ષભ વીક્યોયીટી વીસ્ટભ 
 તભાભ પ્રકાયના યીોટબવ આંગીઓના ટેયલે 
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‘ળેય ધ શપે્ીનેવ’ ભોફાઇર એપ્રીકેળન 

 વ્મરકતગત/કુટુાંફભાાં યશતેા વ્મરકતઓની ખળુીઓભાાં લધાયો કયલાનો શતે ુ

 બેટ-વોગાદો, સુ્તકોની આરે, યભકડાાં, ખાદ્ય લસ્તઓુ, કડાાં અને અન્મ લસ્તઓુ 

 “શપે્ીનેવ પ્રોજેકટ” એ આંગણલાડીના ફાકો ભાટે જરૂયી ચીજલસ્તઓુ યુી ાડલા ભાટેનો 
ભાધ્મભ છે  
 આંગણલાડીઓભાાં વાધનોના મલતયણ ભાટે ીક-અ લાનની સમુલધા   

 ભોફાઇર એપ્રીકેળન ય અને ભેપ્વ ય  દાતાનુાં નાભ પ્રકાળીત થામ છે.  
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સળુાવન  ખાવ કયીને ઇ-ગલનબન્વ અને 
નાગરયકોની બાગીદાયી 
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 ઇન્ટયનેટ થકી એપ્રીકેળન પ્રોગ્રાભની સમુલધા 
 વક્ષભ પરયમાદ મનલાયણ મવસ્ટભ :  

 લેફવાઇટ થકી  
 ૨૪x૭ કોર વેન્ટય   

 નાગરયકોના ઘય આંગણ ેતભાભ પ્રકાયની સમુલધાઓની ઉરબ્ધી 
 ભોફાઇર ગલબનન્વ દ્વાયા તભાભ પ્રકાયની ભારશતી તથા બયણુાં થામ તેલી 

ઉરબ્ધી 
 ેયરેવ વ્મલસ્થા તયપ લવ.ુ  

Index 



નાગરયકોની વરાભતી અને સયુક્ષા (ખાવ કયીને 
ભરશરાઓ, ફાકો અને લરયષ્ટ્ટ નાગરયકો) 

33 

 ોરીવ મલબાગનો મખુ્મ યોર  

 જરૂરયમાત મજુફ ળશયેના દૂયના મલસ્તાયોભાાં સ્ટ્રીટ રાઇટની વ્મલસ્થા 

 ળશયેના મખુ્મ મલસ્તાયોભાાં આળયે ૩૦૦ જેટરા વી.વી.ટી.લી. કેભેયા 
રગાલલા 



CCTV – પ્રોજેક્ટ લડોદયા આઇ 

ળશયેના મખુ્મ સ્થો (રક રોકેળન) ય ૩૦૦ શાઇ સ્ીડ કેભેયા ગોઠલલાનુાં આમોજન 

પામદાઓ 
 પાઇફય કેફર દ્વાયા વેલા વદનની તભાભ  
      ઓરપવોનુાં જોડાણ  
      યીભોટ ભોનીટયીંગ 

 સયુલક્ષત ળશયેી લાતાલયણ  
 અયાધભાાં ઘટાડો 
 મલરડમો યેકોડીંગ દ્વાયા યુાલા   
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આયોગ્મ અને નળક્ષણ 
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 આંકસ્ભીક/કટોકટી રકસ્વાભાાં જીલન ફચાલલા ભાટે એમ્બ્યરુન્વ ની તાત્કારીક 
ઉરબ્ધતા 

 સ્થામનક રોકો ભાટે ૨૪ x ૭ ટેલર-ભેરડમવન ભાયપતે વાયલાય 

 મલડીમો કોન્પયન્વ દ્વાયા વાયલાય 

 શારભાાં નગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભતીની ૧૦૪ ળાાઓ છે તથા ૩૪ અફબન 
શલે્થ વેન્ટવબ છે.  
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 “છેલાડાના ભાનલી સધુી આયોગ્મની વ્મલસ્થા કયલી  

 ભોફાઇર શલે્થ લાન જીીએવ અન ેઇન્ટયનેટ કનેપ્ક્ટમલટી 

વાથે યુી ાડલી 

 ઑનરાઇન શલે્થ એપ્રીકેળન, મલમલધ પ્રકાયના યીો્વબ વાથે 

ફનાલલી 

 ટોર ફ્રી નાંફય થકી આયોગ્મરક્ષી વેલાઓ અમલયતણ ેયુી 

ાડલી 

 પોન દ્વાયા પ્રાથમભક ભાગબદળબન આવ.ુ 

 યાજ્મ અન ેકેન્ર સ્તયે ૨૪x૭ આયોગ્મ અંગેનુાં ભાગબદળબન રુુ 

ાડવ.ુ  

ળશયેી આયોગ્મ વ્મલસ્થાન – સ્ભાટબ  લે   



ઇકો ફે્રન્ડરી ળૌચારમ (ી.ી.ી. ધોયણે)  

37 

 છત ય વોરાય ેનાર 

 લીજ ફચત ભાટે એર.ઇ.ડી. રાઇટ 

 ઓછા ાણીનો લયાળ થામ તેલી યચના 
 કુદયતી પ્રકાળનો ભશત્તભ ઉમોગ 

 પ્રકાળ લધે તેલા યાંગ 

 ફીન શાનીકાયક યાંગ  

 ભરીન જને નુજીત કયવ.ુ 



ડીજીટર એજ્યકેુળન (સ્ભાટબ  ક્રાવ) 

 બાયતભાાં વૌપ્રથભ લડોદયા ળશયેની મ્યમુનમવર ળાાઓ 

 જેભાાં ધોયણ ૧ થી ૮ના ૧૬ સ્કુરોના ૫૦૦૦ કયતા લધ ુ
મલદ્યાથી ઓને રાબ ભી યહ્યો છે.  (ગજુયાતી તેભજ 
ઇગ્રીળ ભાધ્મભ) 

 સુ્તક અભ્માવક્રભ  મજુફ 

 મલદ્યાથીઓને ભતા રાબો 
 વજૉનાત્ભકા ળસ્ક્ત લધાયલી 
 વાંલાદીત મળક્ષણ 

 ચાય પ્રાથમભક ળાાઓભાાં ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે. 
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કરા અને વાંસ્કૃમત  

 લડોદયા ળશયે વાંસ્કૃમત નગયી તયીકે જાણીત ુછે. 

 આલનાયી ેઢીને લાયવો અને વાંસ્કૃમતની જાલણીન ુભાગબદળબન આવ.ુ 

 તજજ્ઞ નાગરયકોના અલબપ્રામ ભાંગાલલા 
 લડોદયા ખાતે સ્ટેટ મ્યલુઝમભ, ીચય ગેરેયી, વીટી મ્યઝુીમભ, પતેમવિંશ યાલ મ્યઝુીમ મલગેયે છે. 

 સ્થાનની દષ્ટ્ટીએ રક્ષ્ભી મલરાવ ેરેવ, પેકલ્ટી ઓપ આ્વબ, પેકલ્ટી ઓપ પોભીંગ આટબવ, ચાય 

દયલાજા, કીતી ભાંરદય મલગેયે છે. 

 લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન શયેીટેજ વેર છે.  
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આલાવો વૌના ભાટે 

 



ફી.એવ.ય.ુી. - આમોજન અને અભરીકયણ 

41 

વીટી ડેલરોભેન્ટ 
પ્રાનભાાં જોગલાઇ  : ૨૧૦૦૦ શાઉવીંગ યમુન્વ 

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૧ : ૫૩૯૨ શાઉવીંગ યમુન્વ (ઇન વીટુ કભ યીરોકેળન) 

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૨  : ૫૬૬૪ શાઉવીંગ યમુન્વ (નદીરકનાયાના રીધે યીરોકેળન) 

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૩  : ૬૦૯૬ શાઉવીંગ યમુન્વ (ઇન વીટુ કભ યીરોકેળન)  

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૪  : ૨૩૩૬ શાઉવીંગ યમુન્વ (ઇન વીટુ કભ યીરોકેળન) 

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૫  : ૨૨૦૮ શાઉવીંગ યમુન્વ (ઇન વીટુ કભ યીરોકેળન) 

કુર શાઉવીંગ યમુન્વ  : ૨૧૬૯૬ શાઉવીંગ યમુન્વ 



(જે.એન.એન.ય.ુઆય.એભ.-ફી.એવ.ય.ુી.) 

ભાંજૂય થમેર કુર આલાવ ૨૧૬૯૬ 

ફાાંધકાભ ણૂબ કયેર આલાવ ૧૫૯૯૬ 

રાબાથીઓને પાલણી કયેર આલાવ ૧૨૭૦૨ 

રાબાથીઓ દ્વાયા કુર ભકાનનુાં રેલાભાાં આલેર ઝેળન ૧૨૫૦૨ 

ફાાંધકાભ પ્રગમતભાાં શોમ તેલા આલાવો ૬૩૨૪ 
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નાં પ્રોજેક્ટ 

 
ભાંજુય 
થમેર 
યકભ 

શાઉવીવ 
સ્રભની 
વાંખ્મા યીભાક્વબ 

૧ પેઝ-૧ ૮૫૯૬.૭૧ ૫૩૯૨ ૮૧ પાલણી ણૂબ  

૨ પેઝ-૨ 
૧૩૫૭૬.૮

૯ 
૫૬૬૪ ૬૧ પાલણી ણૂબ  

૩ પેઝ-૩ ૧૯૫૨૫.૩૧ ૬૦૯૬ 

૬૩ 

૧૯૫૨ શાઉવીવ પીઝીકરીણૂબ થમેર છે. 
૩૯૪૦ શાઉવીવ પ્રગમતભા છે. 

૪ પેઝ-૪ ૯૭૯૮.૩૭ ૨૩૩૬ 
૧૫૨૪ શાઉવીવ પીઝીકરી ણૂબ થમેર છે. 
૮૨૧ શાઉવીવ પ્રગમતભા છે. 

૫ પેઝ-૫ ૯૧૫૨.૦૯ ૨૨૦૮ 
૧૪૬૪ શાઉવીવ પીઝીકરી ણૂબ થમેર છે. 
૭૪૪ શાઉવીવ પ્રગમતભા છે. 

૬ 
વરીભેન્ટયી 
ડી.ી.આય.-૧ 

૧૯૫.૦૮ 
પેઝ-૧ ભાાં ૧૫ આંગણલાડી અને 
૭ પ્રોટ ય કમ્ાઉન્ડ લોર  કામબયત કયેર છે. 

૭ નાઇટ ળેલ્ટૅવબ ૪૯૫.૦૦ ૧૪ નાંફય 

છાણી, નલામાડબ, 
રારફાગ, 
ભકયયુા 

કામબયત કયેર છે. 
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શારની સ્સ્થનત – ફી.એવ.ય.ુી રૂ. રાખભાાં 



યાજીલ આલાવ મોજના (આય.એ.લામ.) ની શારની સ્સ્થમત 

  
નાં. 

 
પ્રોજેક્ટ 

 
ડી.ી.આય. 

યકભ 
(રૂ. કયોડભાાં) 

 
સ્સ્થનત 

 
૧ 

 
સ્રભ ફ્રી વીટી પ્રાન ઓપ એક્ળન 

 
૧૫૮૨.૨૨ 

 
યાજમ વયકાય દ્વાયા આલેર ક્લેયી ફાફતે 
યીલાઇઝ સ્રભ ફ્રી વીટી એક્ળન પ્રાન તૈમાય 
કયલાની કાભગીયી કન્વલ્ટન્ટ દ્વાયા પ્રગમતભાાં છે.  

 
૨ 

 
યેન્ટેડ કભ ટ્રાધ્ન્ઝટ શાઉવીંગ પ્રોજેક્ટ 
(૪૯૮ શાઉવીવ) 

 
૧૭.૫૯ 

 
કાભગીયી ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે. 

 
૩ 

 
વશકાયનગય ઇનવીટુ યીડેલરોભેન્ટ 
પ્રોજેક્ટ (૧૪૪૮ શાઉવીવ) 

 
૬૭.૭૪ 

 
 લકબ ઓડબય ૧૧/૦૭/૨૦૧૪ ના આલાભાાં 
આલેર છે. 
 રાબાથીઓ સ્થાાંતય કયલા ભાટે તૈમાય 
નથી. 
 અન્મ પ્રોટ કાભગીયીના આમોજન ભાટે 
વાંદગી કયલાભાાં આલેર યાંત ુસ્થામનક યશીળો 
દ્વાયા તેનો મલયોધ કયલાભાાં આલેર છે.  

 
૪ 

 
એકતાનગય સ્રભ ઇનવીટુ 
યીડેલરોભેન્ટ પ્રોજેક્ટ (૧૮૫૬ 
શાઉવીવ) 

 
૮૮.૯૧ 

 
કાભગીયી પ્રગમતભાાં છે. 

 
કુર 
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પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના (૨૦૧૫ થી ૨૦૨૨ સધુી) 
 
દયેકના ભાટે ાકા ભકાન નાભની મોજના (HFAPoA) 
મોજનાનુાં રોંચીંગ ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી દ્વાયા ૧૭ જુરાઈ ૨૦૧૫ 

નાાં યોજ કયલાભાાં આવ્ય.ુ  
આઝાદીનાાં ૭૫ભા લબની ઉજલણી વને ૨૦૨૨ સધુી વભગ્ર 

દેળભાાં ૨ કયોડ આલાવ ફનાલલાનો ધ્મેમ છે. 
આય.એ.લામ. શઠે જે ળશયેોએ સ્રભ ફ્રી વીટી પ્રાન ઓપ 

એક્ળન ફનાલેર છે તેને નલીન મોજનાને અનરુૂ પેયપાય 
કયલાનો યશળેે. 
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મોજનાનાાં નીનત નનમભ 
 

દયેક ળશયે દ્વાયા રાબાથી ભાટેની નલીન ોરીવી ફનાલલાની 

યશળેે. 

નવુાં ભકાન મત-ત્ની નાાં વાંયકુ્ત નાભે પાલલાભાાં આલળે. 

વભગ્ર દેળભાાં કોઈણ જગ્માએ તેનાાં નાભ ય ભકાન ધયાલતો 

શોલો જોઈએ નરશિં.  
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પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજનાનાાં નલકલ્ 
 

(૧) ઝડટ્ટી નુ:લવન 
 ઝડટ્ટી નુ:લવન ભાટે મોજના શઠે શમાત સ્રભની જગ્માએ ભકાન ફનાલલા ેટે રૂ. ૧ રાખ 

પાલલાભાાં આલળે. 
 વદય મોજના PPP શઠે કયાળે.  
 આ મોજનાભાાં લધાયાની FSI/FAR ને પ્રધાન્મ આેર છે. 

 
(૨) વ્માજફી બાલનાાં ભકાનો 

 વ્માજફી બાલનાાં ભકાનો આલા ભાટે કે્રડીટરીંક વફવીડી વાથે વાાંકલાભાાં આલેર છે.  
 EWS અને LIG પ્રકાયનાાં ભકાનો ભાટે ૬.૫% નાાં વ્માજ દયે રૂ.૬ રાખ સધુીની રોન પાલલાભાાં 

આલળે. 
 

(૩) ગયીફોને ોામ તેલા ભકાનોની બાગીદાયી 
 આ મોજના શઠે વયકાયી વાશવો, ખાનગી વાશવો, સ્થામનક વાલબજમનક વાંસ્થાઓ દ્વાયા કયલાભાાં 

આલળે. 
 આ મોજના શઠે EWS ય રૂ.૧.૫ રાખની વશામ ભળે જેભાાં કુર આલાવનાાં ૩૫% જેટરા 

આલાવ EWS સ્કીભ શઠે ફનાલલાભાાં આલળે.  
 

(૪) રાબાથી દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર ભકાન વાભે વફવીડીની મોજના  
 આ મોજના શઠે વ્મસ્ક્તગત આલાવનાાં EWS શઠેનાાં નલા ફાાંધકાભ તથા તેને સધુાયા-લધાયા 

કયલાનાાં રાબ ભળે. 
 દયેક ળશયેે આ રાબ ભેલલા ભાટે રાબાથી વાથે વાંકરીત પ્રોગ્રાભ ફનાલલાભાાં આલળે. 
 વદય મોજના શઠે દયેક રાબાથીને રૂ.૧.૫ રાખની વશામ ભળે. 
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આબાય  
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નોંધ : ગજુયાતી બાાાંતયભાાં તથા ળબ્દોભાાં 
અથબધટન અંગે મલવાંગતતા જણામ તો મૂ 
અંગે્રજી સ્લરૂને આખયી ગણવુાં. 


