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Awards

India Smart Cities Awards 2019 - "The City Award"
For showing great momentum in Implementation of Projects under Smart City Mission
By Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India

Jan. ‘20

India Smart Cities Awards 2019 - “Project Award (Theme: Culture & Economy)"
For “Restoration, Re-Useand Re-Development of Surat Castle under Development of City 
Heritage Square at Chowk”
By Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India

Jan. ‘20

India Smart Cities Awards 2019 - “Project Award (Theme: Mobility & 
Transportation)"
For “One City One Card - Digitalization for cashless travel by integration of Automatic Fare 
Collection System with Surat Money Card”
By Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India

Jan. ‘20

Commendable Initiative Award 
For Best City Bus Service
By Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India

Nov. ‘19



Awards

Netexplo Smart Cities 2020 Award (Category: Resilience)
By UNESCO

Oct. ‘19

India Today Safaigiri Award 2019
For Introducing a comprehensive waste management system
By India Today Group

Oct. ’19

Smart Urbanation Awards
For Three Projects
1) Automatic Fare Collection System (Smart Transportation)
2) Smart Underground Waste Collection System (Smart solid-waste management)
3) Wind Power Plant for water supply services in Surat smart-city area (Smart Energy).
By Smart Cities Council India

Sept. ‘19

HUDCO Award for Best Practices to Improve the Living Environment 2018-19
For Energy Security efforts by Surat Municipal Corporation
By HUDCO

April ’19



Budget 2020-21

pag

ServiceSmartS

M

A

ResilientR

Technology T

Sustainable S

Urbane U

Affordable Housing, Education, Health A

MobilitySmart M

Novation N

Surat 2.0

SUMAN                   SMART

Modern

Analytics based Governance



SumanSmart 2.0

Best Smart City in India

By Ministry of Housing & 
Urban Affairs, 

Government of India

• Public Bicycle Sharing
• Electric Bus
• Efforts towards 

improving BRTS and 
City Bus Services

• Best City Bus Service 
2019 by Ministry of 
Housing and Urban 
Affairs, GoI

• Parking Policy
• Heritage Policy 

(heritage rules)

• 100% segregation, 
processing, treatment 
& recycle of waste

• 3R Reduce, Recycle & 
Reuse

• Recycling of Waste 
Water 

Surat First
Sustainable 
Transport

Technology & Policy 
Driven City

Zero Waste City

Surat fastest growing city 
as per Oxford Economics 
Report on “Global Cities 
that will be leading the 

global economy in 2035”

World’s Fastest 
Growing City

5



Finance



• કુલ અંદાજીત બજેટ રૂ. ૬૦૦૩ કરોડ

• કુલ કેપિટલ બજેટ રૂ. ૨૭૭૫ કરોડ

• શહેરને વૈપવવક દરજ્જાની સ્માટટ સીટી બનાવવાનો સંકલ્િ કેન્દ્ર સ્થાને પવકાસ કામોની પ્રગપત માટે પ્રપતબદ્ધતા.

• શહેરના તમામ પવસ્તારો અને ઘટકો સુધી લાભ આિતી માળખાગત સુપવધાઓના પવકાસ ઉિર ભાર. 

• ટેકનોલોજી અને ટ્રાન્દ્સફોમેટીવ પ્રોજેક્ટોના અમલથી શહેરની માળખાકીય સુપવધામા ંવધારો કરવાનો પ્રયાસ.

• ટ્રાફફક તથા િાર્કિંગ મેનેજમેન્દ્ટ અને મલ્ટીમોડલ ઓથોરીટીના અમલ કરી  િયાટવરણ સુધારણા  તેમજ ઇલેકટ્રીક, 

ગ્રીન બસ વાહનો તથા ઇ-પહહકલનાં ચાર્જીંગ સ્ટેશનોનો ઉિયોગ કરી માસ ટ્રાન્દ્સિોટેશન ને પ્રાધાન્દ્ય.  

• સસ્ટેનેબલ ઇકો સીટી બનાવવા તરફ પવશેષ ધ્યાન – રીસાયકલલંગ ઓફ વોટર, રીન્દ્યુએબલ એનર્જી, ગ્રીન 

બેલ્ટ,ડેવલિમેન્દ્ટ.

બજેટ : ૨૦૨૦-૨૧



• રેવન્દ્યુ આવક રૂ. ૩૨૩૧ કરોડ 

• રેવન્દ્યુ ખચટ રૂ. ૩૨૨૮ કરોડ (રૂ.૪૦૦ કરોડના નોન-કેશ ઘસારા ખચટ સપહત) 

• મહેકમ (િગાર, િેન્દ્શન તથા સેવા પનવૃપત લાભો સપહત) ખચટ - રૂ. ૧૬૫૫ /- કરોડ

• મરામત-પનભાવ તથા પવજળી ખચટ - રૂ.   ૭૮૦ /- કરોડ

• સામાન્દ્ય વહીવટી ખચટ - રૂ. ૧૪૮ /- કરોડ 

• ગ્રાન્દ્ટ અને ફાળો  - રૂ. ૨૧૩ /- કરોડ 

• ઘસારો (નોન-કેશ) - રૂ.   ૪૦૦ /- કરોડ 

• અન્દ્ય ખચાટઓ - રૂ. ૩૨ /- કરોડ

૨૦૨૦-૨૧ : રેવન્દ્ય ુઆવક અને ખચટ



રેવન્દ્ય ુઆવક નાણાફંકય વષટ ૨૦૨૦-૨૧

# બજેટ હેડનું નામ ૨૦૧૯-૨૦ સુધારેલ અંદાજ ૨૦૨૦-૨૧ અંદાજ 

૧ ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૭૨૩ ૭૯૫

૨ જનરલ ટેક્ષ ૪૧૫ ૪૪૮

૩ યુઝર ચાજટ ૬૬૩ ૭૪૮

૪ વાહન વેરો ૮૫ ૯૦

૫ હયવસાય વેરો ૧૫૦ ૧૫૮

૬ નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૭૨૪ ૮૧૮

૭ રેવન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન  ૧૩૩ ૧૩૨

૮ બીજી અન્દ્ય આવક ૭૦ ૪૨

કુલ રેવન્દ્યુ આવક ૨૯૬૩ ૩૨૩૧

( રૂ. કરોડમા)ં



રેવન્દ્ય ુઆવક - ખચટ (નાણાફંકય વષટ ૨૦૨૦-૨૧)

રૂપિયો ક્યાંથી આવશે

ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૨૫%

જનરલ ટેક્ષ ૧૪%

યુઝર ચાજટ ૨૩%

વાહન વેરો ૩%

હયવસાય વેરો ૫%

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૨૫%

રેવેન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન  ૪%

બીજી અન્દ્ય આવક ૧%

કુલ ૧૦૦ %

રૂપિયો ક્યાં જશે 

એસ્ટાબ્યુશલીશમેન્દ્ટ ૫૧ %

વહીવટી અને જનરલ ખચટ ૫ %

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખચટ ૧૫ %

સર્વટસ અને પ્રોગ્રામના ખચટ ૯ %

કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૭ %

લોન ચાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંફકય ખચટ ૧ %

ઘસારો ૧૨ %

કુલ ૧૦૦ %



રેવન્દ્ય ુઆવક (નાણાફંકય વષટ ૨૦૨૦-૨૧)

રૂપિયો ક્યાંથી આવશે

ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની 

ગ્રાન્દ્ટ 
૨૫ %

જનરલ ટેક્ષ ૧૪ %

યુઝર ચાજટ ૨૩ %

વાહન વેરો ૩ %

હયવસાય વેરો ૫ %

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૨૫ %

રેવન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને 

કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન  
૪ %

બીજી અન્દ્ય આવક ૧ %

કુલ ૧૦૦ %

ઓકટ્રોયની અવેજીમાં

સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ

25%

જનરલ ટેક્ષ  

14%

યુઝર ચાજટ  

23%
વાહન વેરો 

3%

હયવસાય વેરો 

5%

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ  

25%

રેવેન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી 

અને કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન   

4%

બીજી અન્દ્ય આવક  

1%

Rs.3231 Crore

REVENUE INCOME



રેવન્દ્ય ુખચટ નાણાફંકય વષટ ૨૦૨૦-૨૧

રૂપિયો ક્યાં જશે 

એસ્ટાબ્યુશલીશમેન્દ્ટ ૫૧ %

વહીવટી અને જનરલ ખચટ ૫ %

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખચટ ૧૫ %

સર્વટસ અને પ્રોગ્રામના ખચટ ૯ %

કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૭ %

લોન ચાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંફકય 

ખચટ 
૧ %

ઘસારો ૧૨ %

કુલ ૧૦૦ %

એસ્ટાબ્યુશલીશમેન્દ્ટ  

51%

વહીવટી અને જનરલ ખચટ

5%

મરામત, પનભાવ અને પવજળી 

ખચટ

15%

સર્વટસ અને પ્રોગ્રામના ખચટ  

9%

કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન સબપસડી અને 

ગ્રાન્દ્ટ  

7%

લોન ચાર્જીસ તથા અન્દ્ય

નાણાંફકય ખચટ  

1%

ઘસારો  

12%

Revenue Expenditure

Rs.3228 Crore



Income Estimation-2020-21

Income 
Revised 
2019-20

Draft 
2020-21

Revenue Income 2963 3231

Capital Income 2058 2091

Loan Income 0 0

Total 5021 5322

(Rs. in Crore)

Revenue 
Income 

61%

Capital 
Income 

39%

Loan Income 
0%

Rs.5322 Crore



રેવન્દ્યુ આવક
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( રૂ. કરોડમ ાં)
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Expenditure Estimated

1
5

Expenditure  
Revised 
2019-20

Draft 
2020-21

Revenue Expenditure 3119 3228

Capital Expenditure 2190 2775

Total 5309 6003

(Rs. in Crore)

Revenue 
Expenditure 

54%

Capital 
Expenditure 

46%

Draft  2020-21

Rs.6003 Crore



રેવન્દ્ય ુખચટ

અ.નં. બજેટ હેડનુ ંનામ ૨૦૧૯-૨૦ સુધારેલ અંદાજ ૨૦૨૦-૨૧ અંદાજ વધ/ધટની ટકાવારી

૧ એસ્ટાબ્યુશલીશમેન્દ્ટ  ૧૬૦૦ ૧૬૫૫ ૩

૨ વહીવટી અને જનરલ ખચટ  ૧૫૧ ૧૪૮ -૨

૩ મરામત અને પનભાવ ખચટ  ૭૫૦ ૭૮૦ ૪

૪ કન્દ્ટ્રીબ્યુશયુશન, સબસીડી અને ગ્રાન્દ્ટ  ૧૮૪ ૨૧૩ ૧૬

૫ અન્દ્ય નાણાંકીય ખચટ  ૨૯ ૩૨ ૧૦

૬ ઘસારો  ૪૦૫ ૪૦૦ -૧

રેવન્દ્ય ુખચટનું કુલ  ૩૧૧૯ ૩૨૨૮ ૩

(Rs. in Crore)



રેવન્દ્ય ુખચટ
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REVENUE EXPENDITURE



મહેકમ ખચટ ૨૦૨૦-૨૧

પવગત રકમ

િગાર ૧૦૮૧
પનવૃપિ સમયનો રા િગાર ૭૦
િેન્દ્શન ૨૬૫
ગ્રેજ્જયુઇટી ૧૨૦
એન.િી.એસ / સી.િી.એફ ફાળો, પવ. ૧૧૯

કુલ મહેકમ ખચટ ૧૬૫૫

િગાર 

66%

પનવૃપિ સમયનો રા 

િગાર 

4%

િેન્દ્શન 

16%

ગ્રેજ્જયુઇટી 

7%

એન.િી.એસ / 

સી.િી.એફ ફાળો, પવ. 

7%

Rs. 1655 Crore

(Rs. in Crore)



મહેકમ ખચટ
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Capital Income 2020-21

2
0

Particulars Draft 2020-21

Funding Sources

Own Income 571

Grant Income 1520

Total 2091

Own Income
27%

Grant Income
73%

Rs. 2091 
Crore

(Rs.in Crore)



Capital Expenditure 2020-21

2
1

Particulars 
Draft 

2020-21

Funding Sources

Own Fund 
(Revenue/Capital)

843

Loan Fund 40

Grant Fund 1892

Total 2775

Funding Sources
Own Fund 

(Revenue/Capital)
30%

Loan Fund
2%

Grant Fund
68%

Capital Expenditure

Rs. 2775 Crore

(Rs.in Crore)



કેપિટલ ખચટ 
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કેપિટલ કામો : ૨૦૨૦-૨૧

પવભાગનુ ંનામ
સુધારેલ બજેટ નાણાંફકય વષટ

૨૦૧૯-૨૦

ડ્રાફટ બજેટ નાણાફંકય વષટ

૨૦૨૦-૨૧

હેડ ક્વાટસટ ૧૮૧૬ ૨૪૨૦

વેસ્ટ ઝોન ૪૯ ૪૭

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૧૨ ૧૬

નોથટ ઝોન ૮૨ ૫૦

ઇસ્ટ ઝોન - ઍ ૫૨ ૪૫

ઇસ્ટ ઝોન – બી ૩૮ ૪૭

સાઉથ ઝોન ૪૬ ૪૪

લલંબાયત ઝોન ૩૯ ૪૯

અઠવા ઝોન ૫૬ ૫૭

કુલ ૨૧૯૦ ૨૭૭૫

(રૂ. કરોડમા)ં



કુલ કેપિટલ કામો : ૨૦૨૦-૨૧

પવભાગ   અંદાજ-૨૦૨૦-૨૧

ડે્રનેજ – સ્ટોમટ ડે્રનેજ  ૮૬૪

હાઉસીંગ / ઈ.ડબલ્યુ.એસ. ૭૪૬

રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ  ૨૦૯

પિજ સેલ  ૨૦૬

સોલીડ વેસ્ટ, ફડસ્િોઝલ ૧૫૧

અન્દ્ય ૧૪૨

હાઈડ્રોલીક  ૧૩૯

ટાઉન પ્લાનીંગ ૧૦૦

રીવર ફ્રન્દ્ટ ૫૭

સ્ટ્રીટ લાઈટ અને એનર્જી એફફસીઅન્દ્સી સેલ ૫૦

ટ્રાફીક, અબટન ટ્રાન્દ્સિોટટ , હાઇ મોબીલીટી ૩૪

ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી ૩૨

સ્મીમેર હોપસ્િટલ અને કોલેજ ૨૮

ડુમ્મસ સી. ફેસ ૧૦

ગાડટન ૭

કુલ  ૨૭૭૫

(Rs.in Crore)

પવભાગ    અંદાજ-૨૦૨૦-૨૧

હાઉસીંગ / એફોડેબલ હાઉસીંગ ૬૧૭

ડ્રેનેજ, સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ    ૩૮૫

તાિી શુપધ્ધ કરણ ૩૩૦

પિજસેલ    ૨૦૬

સોલીડ વેસ્ટ, ફડસ્િોઝલ ૧૫૧

હાડ્રોલીક ૧૩૭

રોડ ડેવલિમેંટ   ૧૧૭

એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ સેલ ૧૦૬

ટાઉન પ્લાનીંગ (ટી.િી.)   ૧૦૦

રીવર ફ્રન્દ્ટ ૫૭

અન્દ્ય ૪૯

એનર્જી એફફસીયન્દ્સી સેલ ૩૮

ફાયર   ૩૨

સ્મીમેર હોપસ્િટલ અને કોલેજ ૨૮

ટ્રાફીક સેલ એન્દ્ડ હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર  ૨૩

વકટશોિ   ૨૦

ડુમ્મસ સી. ફેસ ૧૦

ગાડટન ૬

સ્ટ્રીટ લાઈટ ૫

અબટન ટ્રાંસિોટટ    ૩

કુલ   ૨૪૨૦

હેડ ક્વાટટસ કેપિટલ કામો (૨૦૨૦-૨૧)
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# Name of SPV
Nature of 

Expenditure
Provision 
2019-20

Provision 
2020-21

1 Urban Ring Development Corp. Ltd. Capital 117.85 123.86

2 Surat Sitilink Co. Ltd. Revenue 197.03 292.42

3 Diamond Research & Mercantile City Limited (Dream City) Capital 62.89 149.21

4 Surat Smart City Development Ltd. Capital 95.31 137.27

(Rs.in Cr.)

Major Expenditure of Special Purpose Vehicles – SPV’S



InfrastructureSmart



સીટી ઈજનેર સ્િેશીયલ સેલ

Rs.  66.50 Cr.Rs.  6.28 Cr.

InfrastructureSmart



રીવાઈઝડ બજેટ ૨૦૧૯-૨૦ અને સુપચત બજેટ ૨૦૨૦-૨૧ 

કામનુ ંનામ
સુધારલે બજેટ ૨૦૧૯-૨૦

(રૂ. કરોડમા)ં

સુપચત બજેટ ૨૦૨૦-૨૧

(રૂ. કરોડમા)ં

બેરેજ તથા રીવર ફ્રન્દ્ટ પ્રકલ્િ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સહીત) ૩.૨૯ ૫૨.૭૮

સુરત પસટી સક્વેર કન્દ્સલ્ટન્દ્સી ૦.૩૨ ૦.૧૫

નદી િાળા યોજના

(ફરવર એમ્બેક્મને્દ્ટ SIC Deposit Work, છાિરાભાઠા Box Drain)
૦.૧૭ ૩. ૦૭

કલાઇમેટ ચેન્દ્જ ૦.૫૦ ૦.૫૦

મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ તથા DPR (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી) ૦.૫૦ ૦.૫૦

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન અિગ્રેડેશન(કન્દ્સલ્ટન્દ્સી) ૦.૫૦ ૦.૫૦

સુપચત SMC મુખ્ય વહીવટી ભવન (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સહીત) ૧.૦૦ ૯.૦૦

કુલ અંદાજીત ખચટ (રૂ. કરોડમાં) ૬.૨૮ ૬૬.૫૦
2
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• પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ: રૂ. ૫૦૪ કરોડ

• બજેટ જોગવાઈ: રૂ. ૫૦ કરોડ

• રાજ્જય સરકારની (SJMMSVY) ગ્રાન્દ્ટની જોગવાઈ: રૂ. ૧૦૦.૦૦ કરોડ

• તાિી નદી ઉિર કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ તથા તેને સંલગ્ન ડાબા કાંઠા તરફે રેમ્િ સહીત ફલાય ઓવર િીજ બાંધવા અંગેની કામગીરી ટેન્દ્ડર 
હેઠળ. 

કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ પ્રોજેકટ 



• કુલ અંદાજીત રકમ: રૂ. ૩૯૦૪ કરોડ

• ફેઈઝ  (૧)  રૂ. ૧૨૩૬ કરોડ

• ફેઈઝ  (૨)  રૂ. ૨૬૬૮ કરોડ

• તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ માટે ફીઝીબીલીટી સ્ટડી કરવાની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ.

• તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ પ્રક્લિનાં કામે સ્િેશીયલ િિટસ વેહીકલ (SPV) નું ગઠન કરવાની પ્રફિયા હાથ ધરેલ છે.

રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમને્દ્ટ પ્રોજેકટ



• બજેટ જોગવાઈ : રૂ. ૦.૫૦ કરોડ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી કામગીરી)

• સુરત શહેર તથા તેની આસિાસના અબટન પવસ્તારમાં અબટન મોબીલીટી/આંતર 

માળખાકીય સુપવધા/ટ્રાફફક અને ટ્રાન્દ્સિોટેશનના સેકટરને ધ્યાને લઈને સુરત મેટ્રો રેલ 

પ્રોજેક્ટનું આયોજન 

• સુરત શહેર માટે સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ (ફેઝ-૧) નો રૂ.૧૨,૦૨૦/- કરોડનો 

ડી.િી.આર. કેન્દ્ર સરકારશ્રી ધ્વારા મંજુર 

• બે કોરીડોર અન્દ્વયે ૩૮ સ્ટેશનનું આયોજન 

• Corridor-1 : સરથાણા થી ડ્રીમસીટી (૨૧.૬૧ કી.મી.) 

• Corridor-2 : ભેસાણ થી સારોલી (૧૮.૭૪ કી.મી.)

• GMRC (ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોિોરેશન) [JV ઓફ GoG અને GoI] ધ્વારા 

અમલીકરણ

સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ 



• બજેટ જોગવાઈ : રૂ. ૦.૫૦ કરોડ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી)

• સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ અંતગટત ઇન્દ્ડીયન રેલ્વે સ્ટેશન 

ડેવલિમેન્દ્ટ કોિોરેશન (IRSDC), ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્દ્સિોટટ

કોિોરેશન (GSRTC) અને સુરત મ્યુનીસીિલ કોિોરેશન 

(SMC) સંયુક્ત રીતે Multi Modal Transport Hub 

(MMTH) એટલે કે બહુહેતુક િફરવહન કેન્દ્ર PPP ધોરણે 

DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-

Transfer) મોડલ િર બનાવવાનું આયોજન છે.

• સદર પ્રકલ્િે મલ્ટી મોડેલ ટ્રાન્દ્સિોટટ ઓથોરીટીનું ગઠન કરવાની 

કાયટવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. 

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમને્દ્ટ (MMTH) પ્રોજેકટ 



• બજેટ જોગવાઈ : રૂ. ૯.૦૦ કરોડ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સપહત)

• સુરત મહાનગરિાપલકાનું સૂપચત બહુમાળી મુખ્ય વહીવટીભવન 

રાજ્જય સરકારશ્રી િાસેથી મળેલ જૂની સબજેલ વાળી જમીન, 

ટી.િી. નં.૬ (મજુરા-ખટોદરા), ફા.પ્લોટ ન.ં૨૩૫ તથા તેને 

સંલગ્ન ફા.પ્લોટ ન.ં ૨૩૪ મળી કુલ ક્ષેત્રફળ ૨૨,૫૬૩ ચો.મી. 

ની જગ્યામાં આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

સુરત મહાનગરિાપલકાનુ ંનવું મુખ્ય વહીવટી ભવન



ડુમસ સી ફેસ ડેવલિમેન્દ્ટ

Rs.  10.00 Cr.--

InfrastructureSmart



DRAFT TP : 81 DRAFT TP : 80

SR. NO Land Area in SQM

1 Forest Land 2,30,700

2 Govt. Land 7,89,952

Total Site area 10,20,652

DRAFT TP : 81 DRAFT TP : 80

Dumas Sea Face Development Plan



BEACH PROMENADES

EVENTS PLAZA

સંભપવત મનોરજંન એક્ટીવીટી



Dumas Sea Face Development
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હાઈડ્રોપલક પવભાગ 

Rs.136.87 Cr.Rs.152.76 Cr.

InfrastructureSmart



• 100% િાઇિ લાઇનથી નળ જોડાણો 

• િયાટપ્ત માત્રામાં િાણી િુરવઠો

• ઉિમ ગુણવિા સભર િાણી િુરવઠો

• ૨૪x૭ િાણી િુરવઠા યોજના હેઠળના પવસ્તારોમા ંનળ થકી શુધ્ધ િીવા યોગ્ય િાણી (વોટર ફફલ્ટર / R.O. 
Water ઉિકરણ પવના)   

• પવક્ષેિ વગર અપવરત િાણી િુરવઠા માટે બરાજનંુ આયોજન.

હાઈડ્રોપલક પવભાગના ંઆગામી વષટના મુખ્ય ધ્યયેો 

સુરત શહેરમા ંગેરકાયદસેર નળજોડાણોન ેકાયદસેર કરી નોન-રવેન્દ્ય ુવોટર (NRW) ઓછંુ કરવાનુ ંઆયોજન 



# પ્રકલ્િની પવગત ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ  

(રૂ. કરોડમા)ં

લાભાપન્દ્વત થનાર પવસ્તાર 

૧. ડીંડોલી વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ 

પ્લાન્દ્ટ 

૧૩૦ MLD ૪૧.૨૫  1. ડીંડોલી, િરવત, મગોબ, ગોડાદરા

2. બમરોલી, ઉન, પજઆવ, ગભેણી, વડોદ, ભેસ્તાન, િાંડેસારા GIDC

૨. ઓવર હેડ ટાંકીઓ ૧૦૫ લાખ લીટર ૧૨.૯૨ જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ, ઊગત, રાંદેર

૩. રીચાજટ વેલ્સ (સંખ્યા) ૩૪ ૦.૪૮ -

૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન િૂણટ થયલે પ્રકલ્િો 

રેઇન વોટર હાવેસ્ટીંગ યુપનટ ડીંડોલી ખાતે ૧૩૦ MLD ક્ષમતાનો વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

જહાંગીરાબાદ ખાતેની ૨૪  લાખ લીટર 

ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી ESR-5



િમ પ્રકલ્િની પવગત ક્ષમતા 
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ  

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાપન્દ્વત થનાર પવસ્તાર 

૧. વોટર ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ - સરથાણા ૧૪૪ MLD ૫૦.૦૮ 

સ્માટટ સીટી પવસ્તાર 

(આંજણા,ઉમરવાડા,િરવત,ગોડાદરા,મગોબ,ડું

ભાલ)

૨.

જળપવતરણ મથકો  

આંજણા    

મગોબ 

૫૧ લાખ લીટર  

૪૮ લાખ લીટર 

૩.૭૬

૩.૭૮

૩.

ઓવરહડે ટાંકીઓ (કુલ  -૬)

આંજણા ખાતે (રીંગ રોડ નજીક)૦૨

ડુંભાલ વાહન ડેિો ખાતે ૦૨ 

મગોબ- ડુંભાલ ખાતે ૦૧ 

ઉમરવાડા જળપવતરણ મથક ખાતે ૦૧

૧૫+૧૫ લાખ લીટર

૨૪+૨૧ લાખ લીટર

૧૫ લાખ લીટર

૨૧ લાખ લીટર

૪.૬૦

૬.૫૯

૨.૯૯

૨.૯૯

૪. િાઈિલાઈન / નેટવકટ સુધારણા ૨૫ કી.મી. ૧૫.૭૦
ઉત્રાણ, કોસાડ, મોટા વરાછા, વેડ, વેસુ, િાલ-

િાલનિોર, જહાંગીરિુરા, ભેસ્તાન, વરાછા 

૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન િૂણટ થનાર પ્રકલ્િો 



સરથાણા ખાત ે૧૪૪ MLD ક્ષમતાનો પનમાટણધીન 

વોટર ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

આંજણા ખાત ે૫૧.૦૦ લાખ લીટર ક્ષમતાની ભૂગભટ 

ટાંકી 

મગોબ ખાતે ૪૮.૦૦ લાખ લીટર ક્ષમતાની ભૂગભટ 

ટાંકી 

ભાઠેના ખાત ે૬૯ ક્ષમતાની લાખ લીટર ક્ષમતાની 

ભૂગભટ ટાંકી 

૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન િૂણટ થનાર પ્રકલ્િો 

સ્માટટ સીટી અંતગટત  મગોબ 

ખાતનેી ૨૧  લાખ લીટર 

ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી 



િમ કામો સંખ્યા / ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 

(રૂ.કરોડમા)ં

સુધારેલ જોગવાઈ 

૨૦૧૯-૨૦

સૂપચત જોગવાઈ 

૨૦૨૦-૨૧ 

૧ ફ્રેંચ વેલ્સ 

(1)વરાછા વોટર વકટસ (વાલક ખાતે સ્થળાંતફરત) (૫૦ MLD )

(૨) વાલક (૫૦ MLD )

૧૦૦ MLD ૭૬.૧૫ ૫.૭૪ ૨૩.૦૦

૨ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

(૧) કોસાડ (૨૧૨ MLD )

૨૧૨ MLD ૮૧.૮૦ ૪૪.૮૮ ૧૩.૦૦

૩ જળ પવતરણ મથકો / ભૂગભટ ટાંકીઓ 

(૧) ખટોદરા (૯૯  લાખ પલટર ) 

(૨) ડુમસ-(WDS-4) (૧૧૨.૫૦ લાખ પલટર )

(૩) રાજેશ્રી જ.પવ.મ. (૫૦ લાખ પલટર )

(૪) કોસાડ (૧૭૦ લાખ પલટર )

(૫) સીમાડા (૫૩  લાખ પલટર )

(૬ ) વેસ-ુઆભવા(WDS-7), 

(૭)ડુમસ, ગપવયર(WDS-5), 

(૮) લાલ દરવાા (િટેલ વાડી), સેન્દ્ટ્રલ ઝોન 

૭૨૦.િ૦

લાખ પલટર

૩૧.૫૫ ૧૧.૫૪ ૫.૩૦

રૂ.કરોડમા ં૨૦૧૯-૨૦ : સ્િીલ ઓવર / પ્રગપત હેઠળનાં કામો



૨૦૧૯-૨૦ : સ્િીલ ઓવર / પ્રગપત હેઠળનાં કામો

િમ કામો સંખ્યા / ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ સુધારેલ જોગવાઈ 

૨૦૧૯-૨૦

સૂપચત જોગવાઈ 

૨૦૨૦-૨૧ 

૪ 

ઓવર હેડ ટાંકીઓ 

(૧) કરંજ (૧૮ લાખ પલટર )

(૨) રાજેશ્રી (૨), (૨૮+૧૭.૫૦ લાખ પલટર )

(૩) આઈ.િી.પમશન (૧૯.૫૦ લાખ પલટર )

(૪) ડુમસ ESR-13 (૨૧ લાખ પલટર )

૧૧૦

લાખ પલટર

૧૨.૮૦ ૭.૭૯ ૧.૩૦

૫ િાઈિલાઈન નેટવકટ / ટ્રાન્દ્સમીશન ૩૨ ૭૫.૨૪ ૧૨.૨૬ ૯.૩૮

૬ ૨૪ x ૭ વોટર સપ્લાય 

(૧) ન્દ્યુ નોથટ ઝોન

(૨) િાલ – વેસુ

૨ ૫૪.૩૦ ૧૦.૨૪ ૫.૫૦

૭ કમ્િાઉન્દ્ડ વોલ / લેન્દ્ડ ડેવેલોિમેન્દ્ટનાં કામો ૧૮ ૨૯.૯૬ ૫.૪૩ ૨.૫૯ 

૮ ઈલેક્ટ્રીકલ / મીકેનીકલ / ઓટોમેશનને લગતા કામો ૪૫ ૫૫.૪૮ ૧૯.૯૬ ૧.૬૯ 

૯ રી-ચાજટ બોરવેલ્સ  (૩૪ નંગ ) ૩૪ નંગ ૧.૦૦ ૦.૫૫ ૦.૦૦ 

કુલ ૪૧૮.૨૭ ૧૧૮.૩૯ ૬૧.૭૬

રૂ.કરોડમા ં



કોસાડ ખાત ે૨૧૨ MLD ક્ષમતાનો પનમાટણધીન વોટર 

ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાનના પ્રગતી હેઠળના ંપ્રકલ્િો 

ડુમસ ખાતેની ૨૧.૦૦  લાખ લીટર 
ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી, ESR-13

આઇ.િી. પમશન ખાતેની ૧૯.૫૦  
લાખ લીટર ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી 

લાલ દરવાા ખાત ે૧૦૦ લાખ લીટર ક્ષમતાની 

ભૂગભટ  ટાકંી (બૂસ્ટર હાઉસ સહીત)



િમ કામો ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ સૂપચત જોગવાઈ 

૨૦૨૦-૨૧ 

(૧) જળ પવતરણ મથકો / ભૂગભટ ટાંકીઓ 

(૧) ગોડાદરા (૪૬.૫ લાખ પલટર )

(૨) વરાછા વોટર વકટસમાં સમ્િ (૩ લાખ પલટર )

૪૯.૫૦ 

લાખ પલટર 

૧.૨૪ ૦.૪૪

(૨) ઓવર હેડ ટાંકીઓ (કુલ – ૭)

(૧) ગપવયર - ડુમસ (૦૫) (૬૯ લાખ પલટર )

(૨) અડાજણ (૦૪) , (૯૬ લાખ પલટર )

(૩) લાલદરવાા (૨૭ લાખ પલટર )

૧૯૨

લાખ પલટર 

૩૪.૯૬ ૩.૨૮

(૩) િાઈિલાઈન નેટવકટ / ટ્રાન્દ્સમીશન ના કામો ૨૧ ૨૯.૮૨ ૮.૧૨

(૪) ૨૪ x ૭ વોટર સપ્લાય 

(૧) અવવનીકુમાર 

(૨) નવા ઈસ્ટ ઝોન 

(૩) જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ –ટેન્દ્ડર  સ્ટેજ

૩ ૩૭.૯૧ ૨.૬૦

(૫) કમ્િાઉન્દ્ડ વોલ / લેન્દ્ડ ડેવેલોિમેન્દ્ટનાં કામો ૪ ૧.૦૨ ૦.૫૭

(૬) ઈલેક્ટ્રીકલ / મીકેનીકલ / ઓટોમેશનને લગતા કામો ૧૮ ૫૬. ૪૮ ૩૩.૭૪

(૭) રી-ચાજટ બોરવેલ્સ  (૩૪ નવા ) ૧ ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

કુલ ૧૬૧.૯૩ ૪૯.૨૫

રૂ.કરોડમા ંસૂપચત કામો – ૨૦૨૦-૨૧ 

4
6



વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦ વષટ ૨૦૨૦-૨૧ 

િાઈિલાઈન હેઠળ આવરી

લેવાયલ વસ્તી
૯૮.૦ % ૯૮.૫૦ % ૧૦૦.૦૦ %

ઇન્દ્ટેકવેલ (સંખ્યા, ક્ષમતા)
૦૭

(૨૧૯૩ MLD)

૦૭

(૨૧૯૩ MLD)
-

ફેન્દ્ચવેલ (સંખ્યા, ક્ષમતા)
૦૩

(૧૪૦ MLD)

૦૩

(૧૪૦ MLD)

૦૫

(૨૪૦ MLD)

વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

(સંખ્યા, ક્ષમતા)

૧૬ 

(૧૫૯૮ MLD)

ડીંડોલી – ૧૩૦

૧૭ 

(૧૭૪૨ MLD) 

સરથાણા – ૧૪૪

૧૮

(૧૯૫૪ MLD) 

કોસાડ – ૨૧૨

જળ પવતરણ મથકો / ભૂગભટ

ટાંકીઓ 

૩૫ 

(૭૩૧૮.૮ લાખ લીટર)

ભીમરાડ 

૪૧

(૭૬૯૫.૮૦ લાખ લીટર)

ખટોદરા, રાજેશ્રી, ભાઠેના, આજંણા, 

મગોબ, સરથાણા વોટર વકટસ ખાતે

૪૭  

(૮૨૬૭.૩ લાખ લીટર)

WDS-4, કોસાડ, પસમાડા, ડુમસ – WDS-5, 

વેસુ – WDS – 7, લાલ દરવાા (િટેલ વાડી)

ઓવરહેડ ટાંકીઓ 

૭૬ 

(૧૫૦૧.૫ લાખ લીટર)

જહાંગીરિુરા- જહાંગીરાબાદ (૬), વેસુ 

૮૪   

(૧૬૩૬.૫૦ લાખ લીટર)

વેસુ (૧) સ્માટટ સીટી પવસ્તાર – (૭)

૯૩   

(૧૮૨૪.૫૦ લાખ લીટર)

કરંજ, ડુમસ – ESR-13, ડુમસ (૨), આભવા 

(૨), આઈ.િી.પમશન (૧), રાજેશ્રી (૨)

રીચાજટ બોરવેલ્સની સંખ્યા ૩૩૮ ૩૭૨ (૩૪ નો વધારો) ૪૦૬ (૩૪ નવા સૂપચત)

નેટવકટ લંબાઈ (કી.મી.મા)ં ૩૫૩૫ કી.મી. ૩૬૦૦ (૬૫ કી.મી. વધારો) ૩૬૭૦ (૭૦  કી.મી. નવું સૂપચત)

કુલ નળ જોડાણો ૪.૨૫ લાખ ૪.૩૫ લાખ ૪.૬૦ લાખ 

િાણી િુરવઠા હયવસ્થાનાં ભૌપતક માળખામા ંથયેલ વૃપધ્ધ 



ક્ર્મ ઝોન / પવસ્તાર આવરી લેવામાં આવેલ પવસ્તાર 

(ચો.ફક.મી.)

કનેકશનોની સંખ્યા 

(૧) ન્દ્યુ નોથટ ઝોન 

(અમરોલી, ઉત્રાણ, મોટા વરાછા, કોસાડ, વફરયાવ, છાિરાભાઠા ) 

૧૯.૫૬ ૧/૨“ સાઇઝ      = ૨૧,૮૫૦

૧“ સાઇઝ         = ૮૭૫

૧ ૧/૨“ સાઇઝ  = ૨૭

૨“ સાઇઝ         = ૧૧

કુલ  = ૨૨,૭૬૩ (મીટર સપહત) 

(૨) સ્માટટ સીટી 

(આંજ્જણા, ઉમરવાડા, ગોડાદરા, િરવટ, મગોબ, ડંુભાલ) 

૮.૮૭ ૨૭,૦૧૮

(૩) િાલ – વેસુ

(િાલ, િાલનિુર, વેસુ, ભરથાણા, રૂંઢ, મગદલ્લા) 

૧૮.૪૦ ૨૪,૧૭૦

(૪) જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ 

(રાંદેરનો પવસ્તાર)

૯.૩૭ ૨૨,૦૦૦

(૫) ન્દ્યુ ઈસ્ટ ઝોન 

(િુણા, સીમાડા, સરથાણા)

૧૦.૮૩ ૬૫,૦૦૦

કુલ ૬૭.૦૩ ૧,૬૦,૯૫૧

સુરત શહેરમા ં૨૪x૭ િાણી િુરવઠા યોજનાનુ તબક્કાવાર અમલીકરણ



• ૨૪x૭ ધોરણે િાણીનો અપવરત િુરવઠો મળી રહે છે.

• સતત િાણીનો િુરવઠો મળતો રહે તો હોવાથી નાગફરકોએ મોટા ભૂગભટ ટાંકા બનાવી િાણીના સંગ્રહ કરવો િડતો નથી. જેથી ભગભટ 
ટાંકીની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે જેથી જગ્યાની બચત તથા ખચટનો બોજો ઘટે છે.

• સતત િાણીનો પ્રવાહ નપળકાઓમા રહેવાથી મપલન જળ િાણી નપળકાઓમા દાખલ થઈ શકતુ નથી જેથી િાણી જન્દ્યરોગોમાં 
મહદઅંશે ઘટાડો થાય છે.

• મીટર થકી િાણીનો વિરાશ થવાથી િાણીનો જરૂરીયાત મુજબ જ ઉ૫યોગ થવાથી િાણીનો વેડફાટ અટકે છે.

• િાણીના સપ્લાય દરમ્યાન કામ ધંધો છોડીને િાણી ભરવા માટે સ્િેશીયલ ઘરે રોકાવુ િડતું નથી. જેથી કામ ધંધાથે સમયસર જઈ શકાય 
છે.

• તમામ કનેકશનો MPDE િાઈિ, સેડલ, કોમ્પે્રશીવ એલ્બો જેવા ફીટીંગ્સ થકી થતા હોય, વોટર લીકેજીસની શકયતા નહીવત રહે છે 
તથા નળ જોડાણના િાઈિ સડી જવાને લીધે િાણી દુપષત થવાની  શક્યતાઓ પનવારી શકાય છે.

૨૪x૭ િાણી િુરવઠા યોજનાના મુખ્ય ફાયદાઓ



• વેસ્ટ ઝોન (રાંદેર) પવસ્તારમાં જોગાણીનગર જળ પવતરણ મથકથી અિાતા િાણી િુરવઠા પવસ્તારમાં નવી ૦૪ (ચાર) ઓવરહેડ 
ટાંકીઓનું આયોજન કરી સમગ્ર રાંદેર ઝોનને ૨૪x૭ હેઠળ આવરી લેવામા આવશ.ે

• સમગ્ર િાણી િુરવઠા હયવસ્થા સંચાલન માટે સ્કાડા પ્રણાલી સ્થાપિત કરવાનું આયોજન 

• તમામ વોટર સોસટથી તમામ વોટર ફડસ્ટ્રીબ્યુશયુશન સેન્દ્ટર સુધી.

• ગુણવિા, જથ્થો, પ્રેશર તથા લેવલ પવગેરે સેન્દ્ટ્રલી મોનીટરીંગ કરી શકાશે. 

• રીવર વોટર ક્વોલીટી મોનીટરીંગ હયવસ્થા મજબુત બનાવવાના આયોજનો 

• રીઅલ ટાઈમ વોટર ક્વોલીટી મોનીટરીંગ

• તાિી નદીના ઉિરવાસ થી લઈને પવયર કમ કોઝવે સુધીમાં રીઅલ ટાઈમ વોટર ક્વોલીટી મોનીટરીંગ સ્થાપિત કરવાનું આયોજન  

• એક્વીફર મેલિંગ સ્ટડીને આધારે બોરરંગ / ડ્રીલીંગ દ્વારા નવા બે (૨) ફ્રેંચવેલ્સના કામો

• સમર એક્શન પ્લાન અંતગટત ફ્રેંચવેલ સાથે જુદા જુદા વોટર ફડસ્ટ્રીબ્યુશયુશનને જોડતી ટ્રાન્દ્સપમશન લાઈન નાંખવાનું આયોજન જેથી 
આિપિના સમયે લઘુિમ માત્રામાં ફ્રેંચવેલમાંથી િાણી મેળવી ક્લોરીનેશન કરી શહેરીજનોને પવતરણ કરી શકાય.    

• શહેરનાં તમામ પવસ્તારોને તબક્કાવાર વોટર મીટર  હેઠળ આવરી લેવાનું આયોજન. 

૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન િાણી િુરવઠા હયવસ્થા માટ ેસૂપચત નવીન આયોજનો



ઝોનના સોસાયટીના કામો – િાણીની સુપવધા 

ઝોન 
વષટ ૨૦૧૯-૨૦ વષટ ૨૦૨૦-૨૧

સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 8 2.91 0.50

(૧) 04

(૨) સુચીત આવનાર

સોસાયટી

0.61

0.85 (અંદાજીત)
0.13

0.17

સેન્દ્ટ્રલ - - - - - -

નોથટ 06 1.25 0.25 22 7.95 1.59

ઈસ્ટ-એ 6 2.58 0.45 19 2.00 0.80

ઈસ્ટ –બી 23 5.10 0.24 25 6.25 0.99

સાઉથ 23 18.95 2.21 6 5.18 0.83

સાઉથ વેસ્ટ 3 0.72 0.14 10 3.14 0.62

સાઉથ ઈસ્ટ 32 16.45 1.57 20 7.50 1.67

કુલ 101 47.96 5.36 106 33.475 6.80



"નલ સે જલ યોજના" 
"Drink from Tap Mission"



અમલમા ંમુકવામાં આવલે મહત્વના િાસાઓ

એમ.ડી.િી.ઈ. મટીરીયલ 

• વારંવાર જોવા મળતાં લીકેજીસ, ગંદાિાણીની ફફરયાદો પવગેરેનું 
મૂળભૂત કારણ જી.આઈ. મટીરીયલ હોય, ઉક્ત તકલીફનાં
કાયમી પનવારણરૂિે વધુ સક્ષમ તેમજ કાયટદક્ષ એવું 
એમ.ડી.િી.ઈ. મટીરીયલનો ઉિયોગ અમલમાં. 

• ૨૪ x ૭ િાણી િુરવઠા હયવસ્થામાં તમામ નળ જોડાણો માટે 
એમ.ડી.િી.ઈ. મટીરીયલનાં બનેલ નળીકાઓ તેમજ ફીટીંગ્સનો 
ઉિયોગ. 

• સેન્દ્ટ્રલ ઝોન પવસ્તારમાં નેટવકટ સુધારણાનાં કામો હેઠળ િણ 
એમ.ડી.િી.ઈ. મટીરીયલનાં બનેલ નળીકાઓ તેમજ ફીટીંગ્સનો 
ઉિયોગ.

• શહેરીજનોને IS 10500-2012 અનુસાર િાણી મળી રહે તે 
માટે ગુણવિા ાણવણી 

• સ્ત્રોતથી ઘર સુધી ગુણવિા મોનીટરીંગની સઘન હયવસ્થા.

વોટર ક્વોલીટી સવેલન્દ્સ – Standard Operating Procedure



અમલમા ંમુકવામાં આવલે મહત્વના િાસાઓ
વોટર ક્વોલીટી સવેલન્દ્સ – Standard Operating Procedure

નાગફરકનું ઘર 
હાઈડ્રોપલક 

પવભાગ 

ઝોન 

આરોગ્ય 

પવભાગ 

કેપમકલ ટેસ્ટસ  

બેક્ટેફરયોલોજીકલ 

ટેસ્ટ 

રીિોટટ તેમજ 

એક્શન

રીિોટટ તેમજ 

એક્શન 

સેમ્િલીંગ લેનાર 

“લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે ઘરે ઘરે થી 

લેવામા ંઆવતા દૈપનક િાણીના 

નમૂનાઓની સંખ્યા – ૩૬૦ થી વધુ” 
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૨૪ x ૭ િાણી િુરવઠા હયવસ્થામા ંિાણીના સેમ્િલ્સની ફીટનસેનુ ંપ્રમાણ 



રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ ફડિાટટમેન્દ્ટ 

Rs. 117.10 Cr.Rs. 149.13 Cr.

InfrastructureSmart



સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં િૂણટ થયેલ કામો

# િૂણટ થયેલ કામો
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

લંબાઈ 

(કી.મી)

૧
સી.સી. રોડ : પનલગીરી સક્લટ થી પશવાજી નગર જંકશન થઇ 

કૈલાશનગર ખાડી િીજ એપ્રોચ સુધીનો રસ્તો.
૧૬.૩૮ ૧.૫૦

૨
મોડલ રોડ : વી.આઇ.િી રોડ િર પવજ્જયા લક્ષ્મી જંક્શન થી ખાટું શ્યામ 

મંફદર સુધીનો (૨.૮૫ ફક.મી.) રસ્તો.
૧૮.૬૬ ૨.૮૫

૩ મીલીંગ વકટ (ફેઝ-૭) ૦.૮૧ ૭.૨૦

૪ માઈિોસરફેસીંગ (િેકેજ-૫) ૩.૨૧ ૬.૫૦ 

કુલ ૩૯.૦૬ ૧૮.૦૫



પનલગીરી સક્લટ : પશવાજી નગર જંકશન થઇ 

કૈલાશનગર ખાડી િીજ

વી.આઇ.િી રોડ : પવજ્જયા લક્ષ્મી  જંક્શન થી ખાટું 

શ્યામ મંફદર (૨.૮૫ ફક.મી.)

સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં િૂણટ થયેલ કામો



નવજીવન સકટલ થી એવરસાઇન માબટલ

મીલીંગ  રોડ (ફેઝ-૭) 

િૂણટ થયેલ કામો

િાલનિોર િાટીયા થી મશાલ સકટલ

માઈિોસરફસેીંગ રોડ (િેકેજ-૫)



સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં પ્રગપત હેઠળનાં કામો

# પ્રગપત હેઠળ ના કામો
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં
લંબાઈ (કી.મી)

૧ સી.સી. રોડ : હજીરા રોડ થી િાલનિોર ગામ કેનાલ કલ્વટટ સધુી ૧૭.૫૮ ૨.૬૦

૨ સી.સી. રોડ : િાલનિોર ગામ કેનાલ કલ્વટટ થી ભેંસાણ રોડ સુધી ૩૭.૮૬ ૧.૯૫

૩ સી.સી. રોડ :  અણુવ્રત ધ્વાર  વાયા જી.ડી. ગોઇન્દ્કા થી જમનાબા િાકટ સુધી ૫૧.૮૮ ૩.૦૦

૪ સી.સી. રોડ :  ભેસાણ જંકશન થી સુડા લીમીટ સુધીના રસ્તાને બંને બાજુ ૧૩.૪૪ ૧.૭૦

૫ માઈિોસરફેસીંગ િેકેજ ૦૬ તથા ૦૭ ૮.૬૪ ૧૨.૦૦

૬ મીલીંગ (ફેઝ-૮) ૧.૦૩ ૭.૬

૭ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ / રીકારિેટ ૨.૨૫ ૩.૦૦

૮ િોલીમરીક/ CGBM રીસરફેસીંગ ૧૫.૪૫ ૧૧.૫૦

૯ સી.સી. રોડ : બી.આર.ટી.એસ.-િનાસ- િેડ લાઇનર સકટલ –સોહમ સકટલ સુધી ૨૦.૪૧ ૧.૮૦

૧૦ સી.સી. રોડ :  ડીંડોલી ફ્લાયઓવર થી ઉધના મેઈન રોડ ૯.૯૯ ૧.૧

૧૧ સી.સી. રોડ :  મોટા વરાછા વી.આઈ.િી સકટલથી રામ ચોક સુધી ૨૫.૬૮ ૨.૧

૧૨ સી.સી. રોડ :  મોટા વરાછા રામ ચોકથી અિામા ચેક િોસ્ટ સુધી ૨૫.૬૬ ૨.૧

કુલ ૨૨૯.૮૭ ૫૦.૪૫



સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં પ્રગપત હેઠળનાં કામો

સી.સી.રોડ: અણુવ્રત ધ્વાર  વાયા જી.ડી. ગોઇન્દ્કા થી 
જમનાબા િાકટ

સી.સી.રોડ: ભેસાણ જંકશન થી સુડા લીમીટ
6
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સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં પ્રગપત હેઠળનાં કામો

ભેસ્તાન ફાયર સ્ટેશન માઈિોસરફેસીંગ રોડ કાશીબા ફામટ થી વડલા સકટલ સુધીનો રોડ િોલીમરીક/ 
CGBM રીસરફેસીંગ



રોડ નેટવકટમા ંથયેલ વૃપધ્ધ (ડામર પસવાયના રોડ) 

# કામનો પ્રકાર

સને ૨૦૧૮-૧૯ સુધી

રસ્તાઓની લંબાઇ

(ફક.મી.) 

સને ૨૦૧૯-૨૦ 

માં થયેલ કામગીરી

(ફક.મી.)

કુલ લંબાઇ

(ફક.મી.)

૧ સી. સી. રોડ ૭૧.૮૪ ૧.૫૦ ૭૩.૩૪

૨ માઇકોસરફેસીંગ ૪૪.૫૦ ૧૨.૦૦ ૫૬.૫૦

૩ િોલીમરીક/ CGBM રીસરફેસીંગ ૧૩૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૪૩.૦૦

૪ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ / રીકારિેટ ૧૮.૦૦ ૩.૦૦ ૨૧.૦૦

કુલ ૨૬૫.૮૪ ૨૮.૦૦ ૨૯૩.૮૪



# કામનો પ્રકાર

બજેટ 

૨૦૨૦-૨૧

(રૂ. કરોડમાં)

રસ્તાઓની પવગત

સંખ્યા
લંબાઇ 

(કી.મી.)

૧ આઉટર રીંગરોડ ૧૦.૦૦ ૦૧ ૫.૦૦

૨
માઇિોસરફેલસંગ િધ્ધતીથી 

રીસરફેસીંગ 
૨.૦૦ ૦૫ ૫.૦૦

૩
િોલીમરીક / CGBM

િધ્ધતીથી રીસરફેસીંગ
૬.૦૦ ૧૫ ૮.૦૦

૪
શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ 

/ રીકારિેટ 
૨.૫૦ ૦૩ ૪.૦૦

કુલ ૨૦.૫૦ ૨૪ ૨૨.૦૦

સને ૨૦૨૦ - ૨૧ નાં ભાપવ આયોજનો

સુરત મહાનગરિાપલકા હદમાં રાંદેર ઝોન પવસ્તારમાં, આઉટર રીંગરોડ

બનાવવાની / ડેવલોિ કરવાની કામગીરી. 



Transformative Projects – Complete Streets

Model Road with Street Furniture

Dedicated Cycle TrackCanal Road Re-Development

LED Street Lights



ઝોનના સોસાયટીના કામો – રસ્તા પનમાટણ 

ઝોન 

વષટ ૨૦૧૯-૨૦ વષટ ૨૦૨૦-૨૧

સોસાયટીની 

સંખ્યા   

લંબાઈ 

(ફક.મી.) 

ખચટ (રૂ. 

કરોડમાં) 

સોસાયટીની 

સંખ્યા   
લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 22 8.02 4.32 11 4.96 2.53

સેન્દ્ટ્રલ 4 0.39 0.17 - - -

નોથટ 35 8.84 8.09 59 12.57 12.83

ઈસ્ટ-એ 13 1.89 1.52 19 6.07 2.70

ઈસ્ટ –બી 22 7.48 3.82 15 7.16 4.17

સાઉથ 74 19.70 14.70 14 8.39 7.86

સાઉથ વેસ્ટ 5 2.40 0.87 7 2.00 1.18

સાઉથ ઈસ્ટ 44 21.09 9.48 35 15.12 11.53

કુલ 219 69.81 42.97 160 56.27 42.80



િીજ સેલ

Rs. 205.55 Cr.Rs. 199.65 Cr.

InfrastructureSmart



# કામનું નામ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

રીવર િીજ

૧
તાિી નદી ઉિર મોટા વરાછાથી વરાછા વોટર વક્સટને લાગુ વરાછા ખાડી સુધી રીવર િીજ તથા વરાછા મેઇન રોડથી કલાકુંજ 

સોસાયટીથી શ્રીરામનગરસુધી ખાડીના બંન્દ્ને કાઠે ફ્લાયઓવર િીજ તથા કલાકુંજ સોસાયટી નજીક ખાડી િીજ 
૧૬૭.૯૮

૨ તાિી નદી િર વેડ વરીયાવ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ ૧૧૮.૪૨

૩ તાિી નદી િર ઉમરા SVNIT જંકશન તથા િાલ ગામ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ ૮૯.૯૯

ફ્લાયઓવર  િીજ 

૪ વેડ દરવાા જંકશન તેમજ કતારગામ જંકશન િર ફ્લાય ઓવર િીજ ૪૧.૪૦

રેલ્વે ઓવર િીજ 

૫ સુરત-મુંબઇ વેસ્ટનટ રેલ્વે મેઇન લાઇન ઉિર રેલ્વે ગરનાળા નં. ૪૪૫ (સહારા દરવાા),સુરત બારડોલી રોડ િર રેલ્વે ઓવર િીજ ૧૩૩.૫૦

૬
સુરત ઓલિાડ રોડ િર જુના સરોલી જકાતનાકા િાસે આવેલ હયાત રેલ્વે ઓવર િીજના સ્થાને નવો ૦૬ લેનનો રેલ્વે ઓવર 

િીજ 
૬૦.૬૮

૭
સુરત-મુંબઇ મેઇન રેલ્વે લાઇન િર ફક.મી. ૨૫૮/૨૦-૨૫૮/૨૨ િર પસધ્ધાથટનગર કેનાલ િર સુરત નવસારી મેઇન રોડ અને 

કરાડવા પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ  
૫૯.૪૩

વષટ ર૦૧૯-૨૦ના પ્રગપત હેઠળના કામો



વષટ ર૦૧૯-૨૦ના પ્રગપત હેઠળના કામો

મોટા વરાછા થી વરાછા મેઇન રોડ થઇ શ્રીરામનગર ખાડી 
િીજને જોડતો રીવર િીજ 

વેડ વરીયાવ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ 



રીવાઇઝડ બજેટ સમરી ૨૦૧૯-૨૦

બજેટ ફ ળવણી ક મોની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

સરુત મહાનગરપાલિકા હસ્તક ૫ ૧૪૯.૧૧

સ્વલણિમ જયતંત હઠેળ ૧૪ ૧૧૩૧.૫

૧૪ મુ ંનાણાપચં ૩ ૮૪.૮૩

કુિ ૨૨ ૧૩૬૫.૪૪

બ્રીજનો પ્રક ર બ્રીજની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

રીવરબ્રીજ ૫ ૫૯૬.૬૮

ફ્િાયઓવર બ્રીજ ૩ ૧૪૫.૪૭

આર.ઓ.બી./આર.ય.ુબી. ૧૦ ૬૦૪.૩૯

ખાડીબ્રીજ ૪ ૧૮.૯

કુિ ૨૨ ૧૩૬૫.૪૪

રીવરબ્રીજ 
44%

ફ્િાયઓવર 
બ્રીજ 
11%

આર.ઓ.બી./ 
આર.ય.ુબી. 

44%

ખાડીબ્રીજ 
1%

સરુત 
મહાનગરપાલિકા

હસ્તક 
11%

સ્વલણિમ જયતંત 
હઠેળ 
83%

૧૪ મુ ંનાણાપચં 
6%



ડ્રાફટ બજેટ સમરી ૨૦૨૦-૨૧ 

બજેટ ફ ળવણી ક મોની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

સરુત મહાનગરપાલિકા હસ્તક ૫ ૧૫૧.૭૬

સ્વલણિમ જયતંત હઠેળ ૧૫ ૧૧૬૪.૮૭

કુિ ૨૦ ૧૩૧૬.૬૩

બ્રીજનો પ્રક ર બ્રીજની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

રીવરબ્રીજ ૪ ૫૧૫.૯૩

ફ્િાયઓવર બ્રીજ ૪ ૧૬૧.૪

આર.ઓ.બી./આર.ય.ુબી. ૧૦ ૬૨૭.૯૬

ખાડીબ્રીજ ૨ ૧૧.૩૪

કુિ ૨૦ ૧૩૧૬.૬૩

રીવરબ્રીજ 
39%

ફ્િાયઓવર 
બ્રીજ 
12%

આર.ઓ.બી./આ
ર.ય.ુબી. 
48%

ખાડીબ્રીજ 
1%સરુત 

મહાનગરપાલિ
કા હસ્તક 

16%

સ્વલણિમ જયતંત 
હઠેળ 
84%



વષટ ર૦૧૯-૨૦ના પ્રગપત હેઠળના કામો

ઓિપાડ-સરોિી ને જોડતો રેલ્વે ઓવર બ્રીજ 
તસધ્ધાર્થનગર નજીક રેલ્વે ઓવર બ્રીજ 

વેડ દરવાજા તેમજ કતારગામ દરવાજા 
જકંશન પર ફિાયઓવર બ્રીજ 



# કામનું નામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

ફ્લાયઓવર  િીજ 

૧
સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ખરવરનગર જંકશનથી આંજણા તરફ જતા કેનાલવાળા રસ્તા િર ભાઠેના જંકશન

િર
૫૦.૦૦

૨
સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન (લીંબાયત) માં ડ્રા. ટી.િી. ૬૨ (ડીંડોલી-ભેસ્તાન-ભેદવાડ) માં ડીંડોલી-ખરવાસા રોડ અને મીડલ રીંગરોડ

જંકશન સાંઇ િોઇંન્દ્ટ િાસે ચાર રસ્તા િર સકટલ ફ્લાયઓવર િીજ
૪૦.૦૦

૩ સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન પવસ્તારમાં િેડ લાઇનર જંકશન િર અંડર િીજ ૫૦.૦૦

રેલ્વે ઓવર િીજ 

૪ સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ડીંડોલી માનસરોવર સોસાયટી િાસે ૮૦.૦૦

૫
સુરત-મુંબઈ મેઈન રેલ્વે લાઈન િર ફક.મી. રિ૬/ર૦ -રિ૬/રર િર સનાબીલ બકેરી િાસે સરુત -નવસારી મેઈન રેાડ અને

એકલેરા પવસ્તારને જોડતો
૬૦.૦૦

૬ અમરોલી-સાયણ રોડ િર કોસાડ-િીભકો લાઈન એલ.સી.નં.૦િ ઉિર ૮૦.૦૦

૭
સાઉથ ઈસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ઉધના યાડટ ખાતે સરુત- ભુસાવલ રેલ્વે લાઈન િર સાંઈબાબા મંદીર િાસે લીંબાયત

- ડીંડોલી પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે અંડરિાસ
૪૫.૧૦

ખાડી િીજ 

૮ સાઉથ ઝોન પવસ્તારમાં બમરોલી ખાતે આવેલ હયાત ડો.હેડગેવાર િીજનું વાઈડનીંગ ૮.૩૫

૯ વરાછા પવસ્તારમાં ટી.િી.સ્કીમનં ૨૧ (સરથાણા-સીમાડા) માં શ્યામધામ સોસાયટી નજીક ખાડી િીજ ૬.૦૦

કુલ ૪૧૯.૪૫

વષટ ર૦ર૦-૨૧ ના સુપચત કામો (રૂ. કરોડમાં)



વષટ ર૦ર૦-૨૧ અંતગટત ફીઝીબીલીટી સ્ટડી હેઠળ આવતા પિજીસ 

# કામનુ ંનામ અંદાજીત થનાર ખચટ રીમાકસટ

૧

સુરત-અમરોલી રોડ ઉિર ગજેરા સ્કુલ નજીકનાં

રત્નમાલા જંકશન િર ફલાય ઓવર િીજ /

અંડરિાસ બનાવવાનું કામ.

રૂ. ૭૦.૦૦ કરોડ

સદર કામનો શકયતાદશી અહેવાલ તયૈાર કરવાનું

કામ સેન્દ્ટ્રલ રોડ રીસચટ ઇન્દ્સ્ટીટયુટ, નવી દીલ્હી

મારફત હાથ ધરવામાં આવનાર છે.૨
સુરત-બારડોલી રોડ ઉિર એ.િી.એમ.સી. જંકશન

િર ફલાય ઓવર િીજ બનાવવાનું કામ.
રૂ. ૫૦.૦૦ કરોડ

૩
સુરત-કામરેજ મેઇન રોડ ઉિર શ્યામધામ જંકશન

ફલાય ઓવર િીજ/અંડર િાસ બનાવવાનું કામ
રૂ. ૫૦.૦૦ કરોડ



બજેટ ફ ળવણી ક મોની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

સરુત મહાનગરપાલિકા હસ્તક ૩ ૬૦.૪૫

સ્વલણિમ જયતંત હઠેળ ૬ ૩૫૯.૦૦

કુિ ૯ ૪૧૯.૪૫

બ્રીજનો પ્રક ર બ્રીજની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

રીવરબ્રીજ ૦ ૦.

ફ્િાયઓવર બ્રીજ ૩ ૧૪૦.

આર.ઓ.બી./આર.ય.ુબી. ૪ ૨૬૫.૧

ખાડીબ્રીજ ૨ ૧૪.૩૫

કુિ ૯ ૪૧૯.૪૫

રીવરબ્રીજ 
0%

ફ્િાયઓવર 
બ્રીજ 
33%આર.ઓ.બી./ 

આર.ય.ુબી. 
63%

ખાડીબ્રીજ 
4%

સરુત 
મહાનગરપાલિ

કા હસ્તક 
14%

સ્વલણિમ જયતંત 
હઠેળ 
86%

વષટ ર૦ર૦-૨૧ ના સુપચત કામો 



Fire & Emergency



ફાયર એન્દ્ડ ઈમરજન્દ્સી 

Rs. 32.35 Cr.Rs. 16.72 Cr.



૨૦૧૯-૨૦: િૂણટ થયેલ કામો

િમ કામનું નામ અંદાજીત ખચટ

૧ ટનટ ટેબલ લેડર ૫૫ મીટર નંગ - ૦૧ ૮.૨૦

૨ મલ્ટી િિટઝ એરકોર ટેન્દ્ડર નંગ - ૦૧ ૨.૪૯

૩ વોટર કમ ફોમ ટેન્દ્ડર નંગ -૭ ૩.૮૦

૪ થમટલ ઇમેજીંગ કેમેરા ફાયર ફાઇટીંગ (નાઇટ પવઝન)          ૦.૫૦

૫ જમ્િીંગ કુશન ૧.૭૫

૬ લાઇફ ડીટેકટર નંગ-૨ ૦.૪૫

૭ ફસ્ટટ રીસ્િોન્દ્ડર  ફાયર એન્દ્જીન નંગ - ૦૨ ૦.૦૮

૮ લાઇટ ફાયર એન્દ્જીન નંગ - ૦૨ (ફેિીકેશન) ૦.૦૭

૯ ક્વીક રીસ્િોન્દ્સ ટીમ હહીકલ નંગ – ૦૪ (ફિેીકેશન) ૦.૧૫

કુલ ૧૭.૪૯

(રૂ. કરોડમ ાં)



# કામનુ ંનામ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧ વોટર ટેન્દ્ડર નંગ – ૦૩ ૧.૮૯

૨ એરીયલ લેડર પ્લેટફોમટ (૩૨ મીટર હાઇટ) ૭.૦૦

૩ એરીયલ લેડર પ્લેટફોમટ (૨૨ મીટર હાઇટ) ૫.૦૦

૪ ટનટ ટેબલ લેડર ૪૨ મીટર નંગ – ૦૧ ૧૦.૦૦

૫ ટનટ ટેબલ લેડર ૬૮ મીટર નંગ – ૦૧ ૧૮.૦૦

૬ વાયરલેસ સેટ/ઇલેક્ટ્રોનીક્સ આઇટમની ખરીદી     ૦.૩૦

૭ ફર્નટચર ૦.૦૫

કુલ ૪૨.૨૪  

૨૦૨૦-૨૦૨૧: સૂપચત કામો



ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકચર

• હાલના હયાત ૧૬ ફાયર સ્ટેશન ઉિરાંત ૧૫ નવા ફાયર સ્ટેશનો (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ખાતે-૦૪, ઇસ્ટ ઝોન ખાતે-૦૨, વેસ્ટ ઝોન ખાતે-
૦૨, સાઉથ ઝોન ખાતે-૦૪, વરાછા બી ઝોન ખાતે-૦૨ તેમજ નોથટ ઝોન ખાતે-૦૧) બનાવવાની કામગીરી અદંાજીત રૂ. ૪૫.૬૧ /-
કરોડના ખચે પ્રગપત હેઠળ.  

• આગના સમયે ફાયર ટેન્દ્ડરોમાં િાણી ભરવા માટે વધારાના શહેરના  ૧૭ જેટલા સ્થળોએ રીફીલીંગ માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ 
છે.

• ફાયર સ્ટાફ માટે ટ્રેનીંગ સેન્દ્ટર તૈયાર કરવાનું આયોજન.

• પ્રીવેન્દ્શન લવંગ અને ટ્રેલનંગ સેન્દ્ટર માટે અલાયદા મહેકમનું આયોજન (એડીશનલ ચીફ ફાયર ઓફીસર – ૦૧, ફાયર ઓફીસર-૧૬, સબ 
ફાયર ઓફીસર-૫૩, ફાયરમેન/માશટલ-૩૯૮)

• ફાયર પવભાગ માટે વકટશોિ: ફાયર પવભાગના વાહનો ના િંિ અને િીટીઓની રીિેરીંગ તેમજ મેઇન્દ્ટેનન્દ્સ માટે અલગથી કતારગામ 
ફાયર સ્ટેશન ખાતે અંદાજીત રૂ। ૭ કરોડના ખચે વકટશોિ બનાવવાની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ. 

સુરત ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી સર્વટસીસનું  ઓગ્મને્દ્ટશેન



• ફાયર ફાઇટીંગ વાહનોમા ંપહહકલ ટ્રેકીંગ સીસ્ટમ: કુલ રૂ। ૯,૭૬,૫૨૦/- ના ખચે

• ફાયર વાહનોને ડી-સેન્દ્ટ્રાલાઇઝેશન કરવા માટે હયવસ્થા ઉભી કરવાની કામગીરી ચાલુ છે.

• દરેક ફાયર સ્ટેશન ખાતે CCTV કેમેરા અને ડીજીટલ ક્લોક: કુલ રૂ। ૭,૯૯,૯૧૨/- ના ખચે 

• કોલ રેકોડીંગ સીસ્ટમ: ફાયર કંટ્રોલરૂમમાં કુલ રૂ। ૫૬,૨૬૭/- ના ખચે કોલ રેકોડીંગ સીસ્ટમ ઉિલબ્યુશધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

• સુરત શહેરની હાલની વસ્તી, પવસ્તારની ગીચતા, ભોગોલીક પસ્થપત તેમજ હાઇરાઇઝ ઇમારતોમાં સતત થતા વધારાને ધ્યાને લઈને 
ખરીદીની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ છે. 

• ૬૮ મી. ટનટ ટેબલ લેડર નંગ -૧

• ૪૨ મી ટનટ ટેબલ લેડર નંગ -૧  

• ફાયર વોલીયન્દ્ટર: આજફદન સુધી કુલ-૬૧૨ ફાયર વોલીયન્દ્ટરનું ઓનલાઇન સીસ્ટમમાં રજીસ્ટ્રેશન. જે િૈકી ૨૮૦ હયપક્તઓને ફદન-
૦૨ની તાલીમ આિવામાં આવેલ છે અને બાકીના વોલીયન્દ્ટરને તાલીમ આિવાની કાયટવાહી ચાલુ છે.

• ફાયર કંટ્રોલ રૂમ માટે SOP: ફાયર કંટ્રોલ રૂમ ખાતે કોલ પ્રોસીજર, ઇન્દ્સીડન્દ્ટ કમાન્દ્ડ અને ફાયર ઓિરેશન માટે સ્ટાન્દ્ડટ ઓિરેટીંગ 
પ્રોસીજર બનાવવામાં આવેલ છે.

• ફાયર પપ્રવને્દ્શન લવંગ ઉભી કરવાની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ. 

• ઓનલાઈન ફાયર NOC ઇસ્યુ કરવા માટે કામગીરી પ્રગપતમાં છે.

સુરત ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી સર્વટસીસનું ઓગ્મને્દ્ટશેન



ફાયર સ્ટેશનની સંખ્યા વૃપધ્ધ 

િમ ઝોન હયાત ફાયર સ્ટેશન 

પ્રગપત હેઠળના

ફાયર સ્ટેશન      

(૨૦૧૯-૨૦)

સૂપચત ફાયર સ્ટેશન 

(૨૦૨૦-૨૧)

૧ વેસ્ટ ઝોન ૩ - ૨

૨ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૩ -

૩ નોથટ ઝોન ૨ - ૧

૪ ઇસ્ટ ઝોન – એ ૨ - ૨

૫ ઇસ્ટ ઝોન – બી - ૨ 

૬ સાઉથ ઝોન ૧ - ૪

૭ સાઉથ વેસ્ટ  ઝોન ૨ - ૪

૮ સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન ૩ -

કુલ ૧૬ ૨ ૧૩

8
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ડ્રેનેજ પવભાગ

Rs.  714.47 Cr.Rs.  586.55 Cr.

EnvironmentSmart
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વષટ ર૦૧૮-૧૯ વષટ ર૦૧૯-ર૦ વષટ ર૦ર૦-ર૧

સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટસ

સંખ્યા

(ક્ષમતા MLD)

૧૧

(૧૦૭ર MLD ) 

આંજણા STP

(૩૭.િ MLD ક્ષમતા વધારો)

૧૧

(૧૧૭૩ MLD ) 

રડંડોલી STP

(૧૦૧.૦ MLD ક્ષમતા વધારો)

૧૧

(૧૬૦૩ MLD ) 

ભેંસાણ, લસંગણિોર, ભટાર, બમરોલી STP

(૪૩૦.૦ MLD ક્ષમતા વધારો)

(રિિ MLD નવીનીકરણ)

સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન-

સંખ્યા

(ક્ષમતા MLD)

િ૮

(૧૯િ૧.૮િ MLD) 

પ્રતાિનગર એસ.િી.એસ.

૬૦

(ર૦૩૮.િ૦ MLD) (૦ર)

વાલક, મગોબ એસ.િી.એસ. 

૬૪

(ર૭૦૬.૦૦ MLD) (૦૪)

િાલ-િાલનિોર, ઉધના સંઘ, ઉન, ન્દ્યુ ગભેણી 

એસ.િી.એસ. 

ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સમીશન

લાઈન

(લંબાઈ ફક.મી.)

૧૮૭૩ ફક.મી. (૬૪ ફક.મી. 

નવી અને િ૬.૬ ફક.મી. 

ઓગમેન્દ્ટેશન)

૧૯િ૭.૬૩ ફક.મી. 

(૧૯.૮ ફક.મી. નવી અને ર૩.૭ ફક.મી. 

ઓગમેન્દ્ટેશન તથા ૪૧.૦િ રાઈઝીંગ 

મેઈન /ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન )

૧૯૯૮.૦૩ ફક.મી. 

(૧ર.૯ ફક.મી. નવી અને ર૩.૦ ફક.મી. 

ઓગમેન્દ્ટેશન તથા ૪.િ રાઈઝીંગ મેઈન

/ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન )

ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ -

સંખ્યા/(ક્ષમતા MLDમા)ં

૦૧

(૪૦ MLD) 

બમરોલી STP

૦ર 

(૧૧િ MLD) 

૪૦ MLD રડંડોલી TTP

૩િ MLD બમરોલી TTP

૦ર 

(૧૧િ MLD) 

પ્રિોઝલ - રડંડોલી કલસ્ટર | બમરોલી કલસ્ટર | 

ભેંસાણ કલસ્ટર

સમગ્ર શહેરને ગટર હયવસ્થાથી આવરી લેવા માટેનુ આયોજન



િૂણટ થયેલ કામો-સએુઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

બમરોલી તથા આંજણા સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની કામગીરી રૂા. ર૦૪.૪િ કરોડના ખચે િુણટ થયેલ છે.



• સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન - રૂા. ૧૩.૩૪ કરોડના ખચે

• વેસ-ુભરથાણા એસ.િી.એસ.ની સીવીલ કામગીરી 

• છાિરાભાઠા, સીમાડા, મગોબ, અલથાણ, ઉમરાનોથટ, પ્રતાિનગર, િીિલોદ, ભરીમાતા એસ.િી.એસ.ની ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ ઓગમેન્દ્ટેશનની 
કામગીરી 

• ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન/રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન

• જુનો અઠવાઝોન પવસ્તાર, ગોડાદરા, િરવટ વરાછા પવસ્તારમાં બાકી રહેલ ટી.િી. રસ્તાઓ િર ડ્રેનેજ લાઈન પબછાવવાની કામગીરી રૂા ૯.૮િ 
કરોડના ખચે િૂણટ

• છાિરાભાઠા એસ.િી.એસ., સમતાનગરથી મોટા વરાછા એસ.િી.એસ. તથા વેસ-ુભરથાણા એસ.િી.એસ.ની રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન નાંખવાની 
કામગીરી રૂા. ૧૦,૯૪ કરોડના ખચે િૂણટ થયેલ છે. 

િૂણટ થયેલ કામો



િુણટ થનાર કામો - સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

ભેંસાણ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની કામગીરી રૂા. ૧૮૯.૩િ કરોડના 
ખચે િુણટ થનાર છે.

નાનિુરા, આંજણા, નવાગામ, કરંજ, ટી.િી.૧૩ (વેસ-ુભરથાણા), ન્દ્યુ ઉન તથા

ડુમસ મેનહોલ એસ.િી.એસ. ખાતે ઈલેકટ્રીકલ - પમકેનીકલ કામગીરી

રૂા.૧૭.૯૩ કરોડના ખચે િૂણટ થનાર છે.



• ટી.િી.સ્કીમ નં ૮ અને ૯ (િાલ-િાલનિોર), ટી.િી.સ્કીમ ન.ં િ અને ૧૩ (વેસુ-ભરથાણા), ભીમિોર, ડુમસ પવસ્તારમાં બાકી રહેલ 
ટી.િી. રસ્તાઓ તથા સબરસ ગરનાળાથી નવાગામ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન સુધી ડ્રેનેજ નેટવકટ નાંખવાનું કામ રૂા.૧૪.ર૩ કરોડના ખચે 
િૂણટ થનાર છે.

િુણટ થનાર કામો - ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન/રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન



• લસંગણિોર, ભટાર, બમરોલી, ખજોદ તથા અસારમા સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની કામગીરી રૂા. િ૮૩.૭૪ કરોડના ખચે પ્રગપત હેઠળ છે.

પ્રગપત હેઠળનાં  કામો - સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ



• ઉધના ઉદ્યોગનગર સંઘ, ગભેણી, આઝાદનગર  પવસ્તારમાં તથા ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૮ (િાલનિોર) એસ.િી.એસ. માં સીવીલ કામગીરી 
તથા િારસ, ગોડાદરા, ન્દ્યુ આંજણા, મગોબ, િાલ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનvર એસ.,િી.એસ. ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ કામગીરી  રૂા. 
ર૦.૦૦ કરોડના ખચે પ્રગપત હેઠળ છે.

પ્રગપત હેઠળનાં  કામો - સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન



• સેન્દ્ટ્રલઝોન સમાપવષ્ટ નાનિુરા, સૈયદિુરા અને સલાબતિુરા પવસ્તાર 

(િેકેજ ૧ થી ૯), ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૪,િિ અને િ૯ માં રેલ્વેની િુવટ 

તરફે બાકી રહેલ ટી.િી.રસ્તા િર ડ્રેનેજ નેટવકટ પબછાવવાનું કામ, 

આઝાદનગર-રસુલાબાદ, આંજણા સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન પવસ્તાર 

પ્રતાિનગર સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન પવસ્તાર, જુનો કતારગામઝોન 

પવસ્તાર માં ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાનું કામ રૂા.૭૦.૮૬ કરોડના ખચે 

પ્રગપત હેઠળ છે.

• િુણા, મગોબ, સરથાણા, ગોડાદરા એસ.િી.એસ.ની રાઈઝીંગ મેઈન 

લાઈન નાંખવાની કામગીરી રૂા.૧૯.૬ર કરોડના ખચે પ્રગપત હેઠળ 

છે. 

પ્રગપત હેઠળનાં  કામો - ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન/રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન



• ગભેણી ખાતે નવા સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન બનાવવાનું કામ

• િરવટ, ઉમરવાડા તથા િીસાદ  સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ ઓગમેન્દ્ટેશનની કામગીરી. 

• સેન્દ્ટ્રલઝોન પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ નેટવકટ સ્ટ્રેન્દ્ધનીંગ નું કામ. (ફેઈઝ-ર)

• િુણા પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ નેટવકટ સ્ટ્રેન્દ્ધનીંગ કરવાનું કામ.

• ડુમસ-ભીમિોર પવસ્તારમાં બાકી રહેલ ટી.િી.રસ્તાઓ િર ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાનું કામ.

• ન્દ્યુ આંજણા સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી આંજણા સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, િરવટ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી રડંડોલી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ 
પ્લાન્દ્ટ સુધી રાઈઝીંગ મેઈન નાંખવાનું કામ, િાલ-િાલનિોર સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી ભેંસાણ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી રાઈઝીંગ 
મેઈન નાંખવાનું કામ

• ન્દ્યુ ગભેણી સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી ઉન સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન સુધી રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન નાંખવાનું કામ.

• ડુમસ મેનહોલ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી ડુમસ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન સુધી રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન નાંખવાનું કામ.

ડ્રેનેજ પવભાગના વષટ ર૦ર૦-ર૧ ના મુખ્ય સુપચત કામો
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• જે કોઈ ઔદ્યોપગક એકમો પ્રદુષણ ઓછુ કરે અને તે બાબત એમીશન ટ્રેડીંગ સીસ્ટમ, ગુજરાત િોલ્યુશન કંટ્રોલ બોડટ  પ્રમાપણત કરે તો 

ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના ભાવોમાં જે તે ઔદ્યોપગક એકમોને િ % રીબટે આિવાનું પવચારણા હેઠળ.

• કૃપષ ક્ષેત્રમાં ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના રીયુઝનો ભાવ રાજય સરકારના લસંચાઈ ખાતાના ભાવોને અનુરૂિ રાખવાનું પવચારણા હેઠળ છે. 

• ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરનો સુરત મહાનગરિાપલકા હસ્તકના કાયટરત પવપવધ પવભાગો / ઝોન મારફત ચાલતા િાઈિ લાઈનના કામોએ ટ્રેન્દ્ચ 

રીફીલીંગ કયાટ બાદ કરવામાં આવતા વોટરીંગમાં રીયુઝ કરવાના ભાવ હાલના િાણીના માકેટ ભાવને અનુરૂિ રાખવાનું પવચારણા હેઠળ 

છે. 

• ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરનો ઉિયોગ બાંધકામની કામગીરીમાં કરવા અંગેની િોલીસી તૈયાર કરવામાં આવનાર છે.

• ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના રીયુઝને પ્રોત્સાપહત કરવા ડ્રીમ સીટી લી. સાથે રીસાઈકલ રીયુઝ ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર પ્રોજેકટમાં ભાગીદારી.

• શહેરમાં આવેલ પવશાળ શૈક્ષાપણક / ઔદ્યોપગક / હયાિાફરક સંકુલોમાં નોન િોટેબલ ઉિયોગ માટે ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના રીયુઝ અંગેની 

િોલીસી તૈયાર કરવામાં આવનાર છે.

ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના રીયુઝ માટનેી પ્રોત્સાહક યોજના 



Transformative Projects – STP & TTP

Sewage Treatment Plant with SCADA & Energy Generation Tertiary Treatment Plant



ઝોનના સોસાયટીના કામો – ડ્રેનેજ સુપવધા 

ઝોન 
વષટ ૨૦૧૯-૨૦ વષટ ૨૦૨૦-૨૧

સોસાયટીની સખં્યા   લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 17 7.13 1.75 7 1.72 1.15

સેન્દ્ટ્રલ - - - - - -

નોથટ 17 5.41 0.52 40 7.00 3.35

ઈસ્ટ-એ 24 8.10 2.34 14 4.00 3.20

ઈસ્ટ –બી 7 3.30 0.96 18 13.25 3.41

સાઉથ 39 14.97 2.04 3 1.80 0.35

સાઉથ વેસ્ટ 11 4.24 1.27 13 5.95 1.80

સાઉથ ઈસ્ટ 41 11.00 3.17 15 13.00 3.51

કુલ 146 54.15 12.05 110 46.72 16.77



• તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ કોસ્ટ :રૂા. ૯૭૧.રિ કરોડ 

• NRCP ધ્વારા આિવામાં આવનાર નાંણાકીય સહાય : રૂા. િ૮૩.૬૩ કરોડ

• કાકરાિાર બેરેજ્જથી ઓ.એન.જી.સી.પિજ સુધી કુલ ૮૫ કી.મી. પવસ્તાર

• તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ પવસ્તાર :  ૭૩  શહેર / નગર / ગામ

• પ્રોજેકટની સમયમયાટદા : ૩૬ મપહના

• સુએઝ લાઈનની લંબાઈ : ૩િર ફક.મી.

• સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન : કુલ િ૦ (જે િૈકી ૨૮ સુડા પવસ્તારમાં)

• સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ : કુલ ૩૭ નંગ (જે િૈકી ૧૪ સુડા પવસ્તારમાં)

• સુરત મહાનગરિાપલકા અને સુડા પવસ્તારની કામગીરીનું અમલીકરણ : સુરત મહાનગરિાપલકા ધ્વારા 

• સુરત જીલ્લાના ગ્રામીણ પવસ્તારની કામગીરીનું અમલીકરણ : ગુજરાત િાણી િુરવઠા અને ગટર હયવસ્થા બોડટ  (GWSSB) ધ્વારા 

• અશુધ્ધ મપલન જળ તાિી નદીમાં ભળતુ અટકશે : ૩૭૦ MLD

• રીવર ફ્રન્દ્ટ િાકટ : ૪ સ્થળ

• વૃક્ષા રોિણ : કુલ -૮ સ્થળોએ ૧ લાખ વૃક્ષ

• વમી કમ્િોઝડ પ્લાન્દ્ટ : ૮ સ્થળોએ 

• કોમ્પે્રહેન્દ્સીવ સુએઝ પસસ્ટમ : ર૬ નગર / ગામ

તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ (વષટ ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧)



• વેબ બેઈઝ મોનીટરીંગ માટે જી.આઈ.એસ. તેમજ રીમોટ સેન્દ્સીંગના ટેકનીકલ સિોટટ માટે રૂા.ર.ર૦ કરોડની NRCP ની નાંણાકીય 
સહાય

• NRCP ધ્વારા અત્યાર સુધીમાં ફાળવેલ સહાય : રૂા. ૧૩.૦૦ કરોડ 

• NRCP ધ્વારા વષટ ર૦૧૯-ર૦ માં નાંણાકીય સહાયનંુ પ્રોવીજન : િ૦.૦૦ કરોડ

• પ્રગપત હેઠળના સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ : ર નંગ 

• વાલક સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ૪૩.ર૪ MLD- રૂા.િ૬.૦ર કરોડ

• વરાછા સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ િ૧.૭ર MLD-રૂા. ૭૬.૦૦ કરોડ

• સુરત મહાનગરિાપલકાના ડાબા તથા જમણા કાંઠા પવસ્તારના ઈન્દ્ટરસેપ્ટ અને ડાયવઝટનના રૂા. ૧ર૪.૧૯ ના કામોના ટેન્દ્ડર લેવલે.

• જળકુંભી દુર કરવા એકવાટીક ડી-વીડર મશીન રૂા.૩.ર૦ કરોડના ખચે માચટ-ર૦ર૦ સુધીમાં મળવાની સંભાવના. 

• સુડા પવસ્તારમાં બનાવવામાં આવનાર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ માટે ૮ સ્થળોની જમીનોની સોંિણીની કાયટવાહી અંપતમ તબકકામાં. 

તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ (વષટ ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧)



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ િૂણટ થયેલ કામો 

વાલક ખાડી થી વાલક

સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન સુધી

૧૮૦૦ મી.મી. હયાસની

આર.સી.સી. િાઈિ લાઈન

નાંખી વાલક ખાડી ડાયવટટ

કરવાનું કામ રૂા. ર.૧૧

કરોડના ખચે કામગીરી િુણટ

થયેલ છે.



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ િૂણટ થયેલ કામો 

ગઢિુર અને વરાછા ખાડી િર સ્લુઈઝ ગેટ સપહત ડાયવઝટન 
વોલ બનાવવાનું કામ રૂા. ૧.ર૦ કરોડના ખચે િુણટ કરવામાં 
આવેલ છે. 

ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૮ (વાલક) ખાતે સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન 
બનાવી વાલક ખાડી ડાયવટટ કરવાનું કામ રૂા. ૭.૦૮ કરોડના 
ખચે િુણટ કરવામાં આવેલ છે. 



NRCP યોજના અંતગટત પ્રોજેકટના કુલ મંજુર રકમ રૂા  ર૬ર.૧૩ કરોડ િૈકી રૂા. ૧૬ર.રર કરોડની નાંણાકીય સહાય NRCP ધ્વારા િુરી 
િાડવામાં આવેલ છે. 

• મીંઢોળા નદીની ટ્રીબ્યુશયુટરીના રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટની કામગીરી 

• મીઠી - ૬.૬૦ ફક.મી. લંબાઈનો સળંગ કોરીડોર | કાંકરા- ૬.િિ ફક.મી. લંબાઈનો સળંગ કોરીડોર

• ઉકત જણાવેલ ટ્રીબ્યુશયુટરીના બંને કાંઠા િર રીટેઈનીંગ વોલ, ગેબીયન વોલ અને રોડ બનાવવામાં આવેલ. જે અંતગટત નીચે જણાવેલ પવસ્તારોમાં 
ટ્રીબ્યુશયુટરીમાં જતા સુએઝના િાણીને અટકાવી હયવપસ્થત સુએઝ નેટવકટની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

• સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન(લલંબાયત) માં કરવામાં આવેલ સુએઝ સીસ્ટમ

• ૩ નંગ એસિીએસ - િ૬ એમએલડી ક્ષામતા(ડીંડોલી-િરવટ-ગોડાદરા) | િ.૧૬ ફક.મી. લંબાઈની રાઈઝીંગ મેઈન 

• સાઉથ ઝોન(ઉધના) માં કરવામાં આવેલ સુએઝ સીસ્ટમ

• ૪ નંગ એસિીએસ-૮૪ એમએલડી ક્ષમતા (બમરોલી ગામતળ, વડોદ-જીયાવ, સોનારી અને ઉન સોનારી) | ૯.૧િ ફક.મી. લંબાઈની રાઈઝીંગ 
મેઈન 

• સાઉથ વેસ્ટ ઝોન(અઠવા) માં કરવામાં આવેલ સુએઝ સીસ્ટમ

• ૧ નંગ એસટીિી - િ૩ એમએલડી ક્ષમતા

• ૮ નંગ એસિીએસ-૧૪ર એમએલડી ક્ષમતા

• ર૪ ફક.મી. લંબાઈની રાઈઝીંગ મેઈન | ૧ર૪ ફક.મી. સુએઝ નેટવકટ

• વોટર કવોલીટી મોનીટરીંગ સીસ્ટમ: મોનીટરીંગ ઈન્દ્સ્ટુુ્રમેન્દ્ટ સપહતની લેબોરેટરી   

મીંઢોળા નદી રીહેબીલીટેશન પ્રોજેકટ અન્દ્વયેના િુણટ થયેલ કામોની પવગતો

101



• ખાડી રીમોડેલીંગ અને રીસ્ટ્રકચરીંગ 

• કોયલી ખાડી રીમોડેલીંગ અને રીસ્ટ્રકચરીંગ કરવાનું કામ. (ચેઈનેજ ૧૦૮િ૦ મી. થી ૧૩િિ૦ મી.-એમ.િી.એમ.સી. માકેટ-

આંજણા રેલ્વે - રઘુકુળ માકેટ - ભાઠેના િમ્િીંગ - જીવનજયોત પબુ્જ સુધી)

• તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ

• NRCP અંતગટત િોલ્યુશન એબેટમેન્દ્ટ એન્દ્ડ કન્દ્ઝૅવેશન ઓફ રીવર તાિી પ્રોજેકટ હેઠળ સુરત  મહાનગરિાપલકા તથા સુડા 

પવસ્તારમાં તાિી નદીના ડાબા કાંઠા અને જમણા કાંઠા િર આવેલ આઉટલેટોને આઈ. એન્દ્ડ ડી. કરવાનું કામ 

• 'સુડા' પવસ્તારમાં વાલક ખાડી માટે STP બનાવવાનું કામ (િ૧.૭ર MLD) 

• વરાછા ખાડી માટે એસ.િી.એસ., રાઈઝીંગ મેઈન, STP (૪૩.ર૪ MLD )  બનાવવાનું કામ. 

વષટ ર૦ર૦-ર૧ ના મુખ્ય સુપચત કામો
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Environment Cell 

Rs. 105.99Cr.Rs. 78.03 Cr.

EnvironmentSmart



િૂણટ થયેલ કામો 

ગાંધીકુટીર પબુ્જથી આશીવાટદ એન્દ્કલેવ પબુ્જ સુધી (ચઈેનેજ
૩૭િ૦.૦ મીટરથી ૬િિ૦.૦ મીટર) ની ૩.૦ ફક.મી.
લંબાઈની બેંક પ્રોટકેશન વકટ રૂા. ૬૯.૩૭ કરોડની કામગીરી
િુણટ

જીવન જયોત નાના પબુ્જથી ભવાની ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝ સુધી
(ચેઈનેજ ૧૦૦.૦ મીટરથી ૬૬૦૦.૦ મીટર) ની ૬.િ
ફક.મી. લંબાઈની બેંક પ્રોટેકશન વકટ રૂા. ૧૦૭.૯૬ કરોડની
કામગીરી િુણટ



િુણટ થનાર કામો 

મીઠીખાડી િર જીવન જયોતની નજીક ભાઠેના પિજ િાસે
એમ્બેકમેન્દ્ટ / આર.સી.સી. સ્ટ્રકચર ટાઈિ વેહીકયુલર એપ્રોચ
બનાવવાનું કામ રૂ. ૨૨.૦૨ કરોડ ના ખચે િૂણટ થનાર છે.

મીઠીખાડી િર ભવાની ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટી િાસે િીજ
તથા ડાયાફ્રામ વોલ બનાવવાનંુ કામ (ચેઈનેજ ૬૬૦૦.૦
મી.) રૂ. ૬.૦૨ કરોડ ના ખચે િૂણટ થનાર છે.



પ્રગપત હેઠળનાં  કામો 

મીઠીખાડી િર િરવત ગામ પિજ તથા લલંબાયત ઝોન 
ઓફફસ િાસે આવેલ પિજ િાસે એેમ્બકેમેન્દ્ટ / આર.સી.સી. 
સ્ટ્રકચર ટાઈિ વેહીકયુલર એપ્રોચ બનાવવાનું કામ રૂા. 
૩ર.૭૬ કરોડના ખચે પ્રગપત હેઠળ છે. 

કોયલી ખાડીના રીમોડેલીંગ અને રીસ્ટ્રીકચરીંગનુ કામ 
(ચેઈનેજ ૮૦૦૦ મી. થી ૯િ૦૦ મી.-કરંજ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ 
પ્લાન્દ્ટથી સફરતા પવહાર સોસાયટી) રૂા. ૯િ.ર૬ કરોડના 
ખચે પ્રગપત હેઠળ છે. 



Transformative Projects – Remodeling existing creek

Before After



સ્વચ્છ ભારત પમશન -
એન્દ્વાયરોમેન્દ્ટ સેલ

Rs.  94.97 Cr.Rs.  26.41 Cr.

EnvironmentSmart



૨૦૧૯-૨૦ : િૂણટ થયેલ કામો

પ્રોજેક્ટનુ ંનામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ (રૂ. કરોડમા)ં

ખજોદ ખાતે એક્ત્રીત થયેલ ઘનકચરાનું વૈજ્ઞાપનક ઢ્બે ક્લોઝર કરવાનુ કામ ૬૦.૦૦



OWC યુપનટ રેટ વેજ માકેટ

૨૦૧૯-૨૦ : પ્રગપત હેઠળનાં  કામો 

SINGANPORE VEGETABLE MARKET, OPP. 

HEALTH CENTER DINDOLI VEGETABLE MARKET, LIMBAYAT BHAKTI NAGAR, VARACHHA

CHHTRAPATI SHIVAJI VEGETABLE MARKET, 

PANDESARA

SAROJINI NAYDU VEGETABLE MARKET, NR. 

PALANPORE JAKATNAKA



પ્રોજેક્ટ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમાં)

OWC યુપનટ રેટ ૮.૦૦

૧૨૦૦ TPD વેસ્ટ ટુ RDF ટુ એનર્જી પ્લાન્દ્ટ (એબેલોન) (િીિીિી ધોરણ)ે 

ઇ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (૫ મે.ટન/ફદન ની ક્ષમતા) (િીિીિી ધોરણ)ે 

૨૦૧૯-૨૦ : પ્રગપત હેઠળ



૨૦૨૦-૨૧: સૂપચત કામો

પ્રોજેક્ટ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

સેંટ્રલાઈઝડ વેસ્ટ પ્રોસેલસંગ પ્લાન્દ્ટ ૧૫૦.૦૦

ખજોદ ખાતે સેનેટરી લેન્દ્્ફીલ સેલ ન ૨ તથા ભટાર ખાતેના ઘનકચરા નુ બાયો માઈનીંગ તથા વૈજ્ઞાપનક 

ઢ્બે ક્લોઝર નુ પ્રસ્તાવીત કામ
૧૨૦.૦૦

ફડસેંટ્રલાઈઝડ OWC પ્લાન્દ્ટ (20 X 3) ૨૧.૦૦

એર મોનીટરીંગ ના સાધનો  ની ખરીદી નુ કામ ૫.૦૦

અન્દ્ય ખચટ જેવા કે રોડ ડ્રેનેજ પવગેરે ૬.૦૦

ઘનકચરાના પનકાલ માટે નવી જગ્યાએ સેનેટરી લેન્દ્ડફીલ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ ૯૬.૦૦



FUND ALLOCATION DETAILS

# GRANT/FUND
Revised Budget 2019-20

(Rs. in Cr.)
Proposed Budget 2020-21

(Rs. in Cr.)

1 SBM GRANT 14.81 40.89

2 DREAM CITY FUND 1.00 7.00

3 14th FINANCE COMMISSION 0 15.00

5 NCAP FUND 0.50 4.50

4 SMC OWN FUND 10.09 27.58

TOTAL 26.41 94.97



SBM GRANT REVISED PROPOSAL

# Parameter/ Description Capacity/ Nos. Block Cost (Rs. in 
Lakhs)

Waste Management: Collection and Transportation

1 Smart collection system: Underground container at selected location 75 456.18

2 Distribution of Three dustbin for segregation of waste at household (10 Liters) To early taxpayers 504.00

MS Dustbin Front Openable and Cradle Type Twin Bins 2776 354.14

3 Augmentation of the Existing RTS and adding MRF facility at RTS (only 
mechanical components)

3 locations 3,450.00

4 E Waste Collection & Recycling Centre (PPP) 10 TPD

Total for Collection, Transportation (Rs in Lakhs) 4,764.32

Waste Management: Processing and Disposal

Disposal

1 Closure of existing dump site @ Khajod 1 location 5,700.00

2 Extension of SLF Cell no. - 1 1 location 2,300.00

3 Biomining of Existing Old Dumped Waste Located near Bhatar Sewage
Treatment Plant and Sanitary Landfill Cell No 2 at Khajod Disposal Site (approx
16 Lakh cum), and capping of the inert recovered from the biomining process

16,00,000 cu.m 12,000.00

Total for Disposal (Rs in Lakhs) 20,000.00



SBM GRANT REVISED PROPOSAL

# Parameter/ Description Capacity/ Nos. Block Cost 
(Rs. in Lakhs)

Treatment

1 Organic waste converter for bigger societies, colonies etc. (pilot project) (100 location @50 kg) 11 TPD 500.00

2 Organic waste treatment using Biomethanation 60 TPD (20 TPD at 3 Locations) 3 locations 2,400.00

3 Composting Bins for Promoting Home composting 17500 640.00

4 Industrial/Textile waste treatment (2 locations) 100 TPD PPP mode

5 Construction & Demolition waste recycling centre 300 TPD PPP mode

6 Waste to compost project (centralized) 600 TPD PPP mode

7 Plastic Waste Collection & Recycling (1 location) 100 TPD PPP mode

Total for Treatment (Rs in Lakhs) 3,540.00

Equipment and Machineries

1 Dumper placer 15 130.62

2 MS Container (4.5 cu.m) 200 66.97

3 Nano sweeper 7 104.23

4 Truck Mounted Sweeper 4 413.24

5 Tipper 15 132.75

6 Replacement of old machineries, equipment older than 7 years 30 408.84

Total for Equipment and Machineries (Rs in Lakhs) 1,256.65

Total SBM Proposal (Rs in Lakhs) 29,560.97



કામનું નામ
નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ હેઠળ સુરત શહેરમાં પ્રસ્થાપિત કરવા જોગ Continuous

Air Quality Monitoring Station પ્રસ્થાપિત કરવાની કામગીરી.

સ્થળ/જમીનની માપલકી સુરત મહાનગરિાપલકા

હેતુ
સદર સાધનો સુરત શહેરની હવાની ગુણવિાની સતત માિણી કરી, લાબંાગાળાના

આયોજન માટે જરૂરી માપહતી ભેગી કરવા માટે ઉિયોહી નીવડશે.

અંદાજોની પવગત

પ્રાઇવેટ સંસ્થા ધ્વારા અિાયેલ ભાવોને આધારે નીચે મુજબના અંદાજ છે.

1) નેટ અંદાજ :- રૂ. ૫.૬૯ કરોડ.

2) ગ્રોસ અંદાજ :- રૂ. ૫.૮૬ કરોડ

મળવાિાત્ર ગ્રાંટની પવગતો
MOEF ધ્વારા National Clean Air પ્રોગ્રામમાં હાલ તુરંત ૩.૬ કરોડ મંજુર થયેલ

છે.

સુપચત સ્થળો 

૧) રંગ ઉિવન (સેન્દ્ટ્રલ ઝોન)

૨) િાંડેસરા ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઅલ એસોશીએશન (ઉધના ઝોન)

૩) વોટર ફડસ્ટ્રીબ્યુશયુશન સેન્દ્ટર, ફુલિાડા (કતારગામ ઝોન)

૪) સંજીવકુમાર ઓડીટોરીયમ (રાંદેર ઝોન)

૫) નમટદ લાઇિેરી (અઠવા ઝોન)

સુરત ક્લીન એર પ્રોગ્રામ [NCAP] 
Continuous Air Quality Monitoring Station
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Transformative Projects – Air Quality and Monitoring System



• Waste Reduction 
• સુરત મહાનગરિાપલકાના ૧૮૦-મોટા ગાડટનોમાં, ૬૬ -RWAs તથા ૩૩-વેજીટેબલ માકેટોમાં તેમજ ૧૦- મોટી હોટલમાં 

ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંગની પ્રફિયા કાયટરત છે.

• અન્દ્ય ૮૦ જેટલી હોટલ/રેસ્ટોરન્દ્ટમાં APMC જોડે MOU કરી ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંગ કરવામાં આવે છે.

• ગાડટન , હોટલ /રેસ્ટોરેન્દ્ટ તેમજ RWAs મા ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંગથી ડોર ટુ ડોર ગાડીમાં આવતો કચરાટનું પ્રમાણ ઓછંુ થયેલ.

૨૦૧૯-૨૦ : િૂણટ થયેલ કામો સ્વરછ સુરત (Swachha Bharat Mission)



• સુરત મહાનગરિાપલકાના સ્વચ્છ ભારત પમશન અંતગટત નાગફરકોમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જન-ાગૃપત આવે તથા

પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે શાળા, સોસાયટીઓ, ઓફફસો, માકેટ એસોપસએશન, હોટેલ, હોપસ્િટલ તથા બલ્ક

વેસ્ટ જનરેટસટ દ્વારા સ્વચ્છ સવેક્ષણ અંતગટત પવપશષ્ટ કામગીરી માટે શ્રેષ્ઠ ઝોનને રૂ.૧૦ કરોડ ફાળવવામાં આવશે.

• સફાઇ અનુદાન મેળવતી ખાનગી સોસાયટીઓ કે જેઓ Zero Waste Society બને તો તેવી સોસાયટીઓ

ની મંજુર અનુદાનની રકમના ૨૫% વધારાનુ અનુદાન આિવાનુ આયોજન

૨૦૨૦-૨૧ : સૂપચત કામો - સ્વરછ સુરત (Swachha Bharat Mission)



3R (Recycle, Reduce, Reuse)- Activities under Recycle

૩૦૦ TPD ક્ષમતા નો કન્દ્સ્ટ્રકશન એન્દ્ડ ફડમોપલશન વેસ્ટ પ્રોસેલસગં પ્લાન્દ્ટ

• બાંધકામ સામગ્રી રેતી, માટી, એકંદર, વગેરેની િુન પ્રાપપ્ત.

• િેવર બ્યુશલોક, બેંચ અને અન્દ્ય સમાન પ્રીકાસ્ટ પ્રોડક્્સ બનાવવાની યોજના

• ક્લેક્શન ચાજટ રૂ. 333 / - પ્રપત મે .્ન સીધા વેસ્ટ જનરેટરથી.

• કાયટક્ષમ દેખરેખ માટે જીિીએસ આધાફરત વાહનોની સુપવધા

• ટોલ ફ્રી નંબર 1800 212 2829

• એસબીએમની માગટદર્શટકા પનયત પબન-માળખાકીય નાગફરક કાયોમાં 20% ફરસાયકલ ઉત્િાદનોનો ફરપજયાત ઉિયોગ.



80 TPD ક્ષમતા નો પ્લાપસ્ટક વેસ્ટ પ્રોસેલસગં પ્લાન્દ્ટ

• 20 વષટ માટે િીિીિી ધોરણે િર સુરત શહેરમાં પ્લાપસ્ટક વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ સેન્દ્ટરની સ્થાિના

• એજન્દ્સી: - ઇકો પવઝન રીસોર્સટસ એલ.એલ.િી.

• વતટમાન પસ્થપત: - જુલાઈ -2017 થી પ્લાન્દ્ટ કાયટરત છે.

• પ્રોસેસ  થયેલ કુલ પ્લાપસ્ટક કચરો: 67 ટીિીડી (છેલ્લા ત્રણ મપહનાની સરેરાશ)

• કુલ ઉત્િાદન: 32TPD (છેલ્લા ત્રણ મપહનાની સરેરાશ)

• જમીન: - એસ.એમ.સી.એ ભટાર ખાતે ટોકન ભાડા િર 2 એકર જમીન આિી.

• ટોલ ફ્રી નંબર: 1800-233-3002

• એજન્દ્સીનુ  કાયટકે્ષત્ર

• એજન્દ્સી િેલે્સનંુ ઉત્િાદન કરે છે

• ઝોન દીઠ ન્દ્યુનતમ એક સંગ્રહ કેન્દ્ર એજન્દ્સી દ્વારા સ્થાપિત અને સંચાપલત છે.

• શેરી સ્તરનું પ્લાપસ્ટક ઉિાડવા એજન્દ્સી દ્વારા રેગ પિકસટ અને એનજીઓ સાથે જોડાણ કરવામાં આહયું છે.

• એસ.એમ.સી. દ્વારા એજન્દ્સીને ફટલિંગ ફી ચૂકવવામા આવતી નથી તથા એસ.એમ.સી.ને કોઈ રોયલ્ટી ચૂકવવામા આવતી નથી

3R (Recycle, Reduce, Reuse)- Activities under Recycle



પમકપેનકલ મફટફરયલ ફરકવરી ફેસીલીટી (MRF) નું આયોજન 

• સસ્ટેનેબલ ફડઝાઇન

• હાલની આરટીએસ પસસ્ટમને ખલેલ િહોંચાડયા પવના સમાંતર  પ્રોસેસ

• કચરાના વગીકરણ નું ઉચ્ચ સ્તર

• હયાત ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં નજીવા ફેરફારથી સુપવધા ઉિલબ્યુશધ થશે 

• વગીકૃત કચરા માટે સુપનયોજીત સંગ્રહણ કેન્દ્ર

• અલગ કરેલા સુકા કચરાને સંગ્રહ કરી અને સરળતાથી િફરવહન કરી શકાય તેવી ડીઝાઈન

3R (Recycle, Reduce, Reuse)- Activities under Recycle



• રી્યુઝ પપ્રન્દ્સીિલ હેઠળ-

• ૫૦ ફકલોથી વધુ વેસ્ટ જનરેટ કરતા જનરેટસટ માટે ઓગેપનક વેસ્ટ કન્દ્વટટર દ્વારા ભીના કચરાનું ફરજીયાતિણે  

પ્રોસેલસંગનંુ અમલીકરણ અન્દ્યથા દંડકીય કાયટવાહી

• ભીના કચરાનો સ્થળ ઉિર જ ત્વફરત પનકાલ થાય તે હેતુથી શહેરના નાગફરકો માટે Home 

composting/processing પ્રોત્સાહક યોજના

• બાયોમેડીકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

3R (Recycle, Reduce, Reuse)- Activities under Reduce



• ફરયુઝ પપ્રન્દ્સીિલ હેઠળ-

• સંવેદના યોજના અંતગટત શેલ્ટર હોમ્સ ખાતે ક્લોથ બેંક ની શરૂઆત.

• શહેરના પવપવધ પવસ્તારોમાં ૭ (સાત) Food ATM શરુ કરવામાં આવેલ છે તથા આગામી

ફદવસોમાં અન્દ્ય ૪ Food ATM શરુ કરવામાં આવશે.

• દૈપનક ૧૫૦-૨૦૦ હયપક્તઓ સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા શરુ કરેલ Food ATM નો લાભ લઇ

રહ્યા છે.

3R (Recycle, Reduce, Reuse)- Activities under Reuse



સ્ટ્રીટલાઈટ

Rs. 05.44 Cr. Rs. 07.14 Cr.

EnvironmentSmart



• ૧,૩૬,૨૭૯ સ્ટ્રીટલાઈટ િૈકી ૧,૦૯,૮૩૭ નું એલ.ઈ.ડી. માં રૂિાંતર િૂણટ 

• વષટ ૨૦૨૦-૨૧ માં બાકીની ૨૬,૪૪૨ સ્ટ્રીટલાઈટનું એલ.ઈ.ડી. માં રૂિાંતર કરવાનું આયોજન 

સ્ટ્રીટલાઈટનુ ં૧૦૦ % એલ.ઈ.ડી. માં રૂિાંતર 



વષટ ૨૦૧૯ -૨૦ થયેલ કામગીરી અને વષટ ૨૦૨૦-૨૧નું આયોજન 

# કામનુ ંનામ ખચટ 

વષટ ૨૦૧૯ -૨૦ : િૂણટ થયેલ/િૂણટ થનાર કામો

૧  રીંગ રોડ િર સ્થાપિત કરવામાં આવેલ સ્ટ્રીટલાઈટ પસસ્ટમનું રીનોવેશન કરવાનું કામ ૧.૬૫ 

૨ વેસુ- કેનાલથી ભગવાન મહાવીર કોલેજ થઇ વડોદ તરફનાં ૪૫ મીટરનાં રોડ િર સ્ટ્રીટલાઈટ સ્થાપિત કરાવાનું 

કામ. 
૧.૫૫ 

૩ કતારગામ વેડ દરવાા ખાતે તૈયાર થઇ રહેલ ફ્લાય ઓવર િીજ િર સ્ટ્રીટલાઈટ પસસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ. ૦.૨૬ 

વષટ ૨૦૨૦-૨૧ : સૂપચત કામો

૧ જુના અમરોલી િીજ િર હયાત સ્ટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમના રીનોવેશનની કામગીરી. ૦.૨૫ 

૨ નવા બનનાર પવપવધ િીજો જેવા કે, કલાકુંજ િીજ, સહારા દરવાા િીજ, સારોલી િીજ, કાંકરા ખાડી િીજ 

તેમજ અલથાણ ખાડી િીજ પવગેરે િીજ િર સ્ટ્રીટ લાઇટ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાની કામગીરી.

૦.૫૦ 

૩ શહેરમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ સ્ક્લ્િચર સકટલ્સ િર ડેકોરેટીવ લાઇટીંગથી શુશોપભત કરવાની કામગીરી. ૦.૫૦ 

(રૂ. કરોડમાં)



ઝોનના સોસાયટીના કામો – સ્ટ્રીટલાઈટ સુપવધા 

ઝોન 
વષટ ૨૦૧૯-૨૦ વષટ ૨૦૨૦-૨૧

સોસાયટીની સખં્યા   લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખચટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 22 - 0.40
સુચીત આવનાર 

સોસાયટી
- 0.20

સેન્દ્ટ્રલ - - - - - -

નોથટ 35 6.60 0.38 20 5.00 0.45

ઈસ્ટ-એ 14 2.38 0.19 24 1.88 0.15

ઈસ્ટ –બી 2 - 0.03 19 - 0.38

સાઉથ 42 0.70 0.82 24 0.65 0.80

સાઉથ વેસ્ટ 3 47 0.97 7 100 0.13

સાઉથ ઈસ્ટ 43 585 - નંગ 0.72 26 392 - નંગ 0.45

કુલ 161 3.51 120 2.56



એનર્જી એફફપસયન્દ્સી સેલ

Rs. 38.40 Cr.Rs. 0.50 Cr.

EnvironmentSmart



Green Energy Generation – Efforts by SMC

Green Energy Sources 
used by SMC

Wind Energy Solar Energy Waste to Energy
(Biogas Based Power Plant)

Total Capacity 32.4 MW 6 MW 5.85 MW

Total  Generation (KWH) 391 20.21 69.68

Total Benefit Realized 
(Gross)

INR 210 Cr. INR 15.11 Cr. INR 37.34 Cr.

• 34% of electricity consumed by SMC comes from Renewal Sources of Energy
• Yearly 8.5 Crore KWH electricity generated resulting in saving of Rs. 45 cr. 



Transformative Projects – Green Energy

Solar Power Generation Wind Power Plant



અ. 

નં. 

કામનું નામ ખચટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

૧  શહેરમાં આવેલ જુદા જુદા જળ પવતરણ મથકો ખાતે ૧૦૦૫ કી.વો.(િીક) રૂફ્ટોિ

સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનું કામ.

૪.૩૨ 

૨ ૨.૧ મે.વો. ક્ષમતાનો પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનું કામ. ૧૩.૫૨ 

૩ મનિાની જુદી જુદી કચેરીઓ તેમજ ઓફીસ પબલ્ડીંગમાં હયાત ઇન્દ્ડોર લાઈટીંગને 

એલ.ઈ.ડી. લાઈટીંગથી રીપ્લેશ કરવાની કામગીરી.

૦.૧૦ 

વષટ ૨૦૧૯ -૨૦ની થયલે/થનાર કામગીરી



૨૦૨૦ – ૨૧ : સૂપચત નવા કામો

૪.૨ મેં.વો. ક્ષમતાનો પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનું 
આયોજન - અંદાજીત ખચટ : ૧૪ કરોડ 

ચારણકા (િાટણ જીલ્લો) ખાતેના સોલાર િાકટમાં મહિમ ૫ 
મેગાવોટ ક્ષમતાનો સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનું 

આયોજન - અંદાજીત ખચટ : ૨૨ કરોડ 

કોમન સોલર િેનલના ઇન્દ્સ્ટોલશેન માટે રૂ. ૨૫,૦૦૦ સુધીની સબસીડી 



ાહેર બાગ બચીચા ખાતુ

Rs. 06.37 Cr.Rs. 20.10 Cr.

EnvironmentSmart



Public Parks & Gardens + Shantikunj

113

75

7

10

120

85

Existing WIP + New Total

Public Parks & 

Gardens

Shantikunj



• સને ર૦૧૯-ર૦ માં થયેલ કામગીરી 

• કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૯.૬૫ કરોડના ખચે કુલ ૧૪ ગાડટન / લેક ગાડટન િૂણટ થયેલ 

• કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૨.૯૪ કરોડના ખચે  કુલ ૪ ગાડટન / લેક ગાડટનમા હોટીકલ્ચર કામગીરી પ્રગપત હેઠળ

• કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૨૫.૯૬ કરોડના ખચે  કુલ ૧૦ ગાડટન / લેક ગાડટનમા સીવીલ  કામગીરી પ્રગપત હેઠળ

• સને ર૦૨૦-ર૧ માં કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૧૧૯.૨૧ કરોડના ખચે  કુલ ૧૦ ગાડટન / લેક ગાડટનના સૂપચત કામો

પ્રોજેક્ટ સમરી

ટી.પી.-૧ , એફ.પી.-૧૭૨ ટી.પી.-૨૮, એફ.પી.-૧૬૦ ટી.પી.-૧૩, એફ.પી.-૧૭૧

ટી.પી.-૨૪, એફ.પી.-૧૯૯ ટી.પી.-૨૪, એફ.પી.-૧૮૨



સને ર૦૧૯-૨૦ ના િુણટ થયેલ ગાડટન અને લેક ગાડટન 

# ગાડટન / લેક ગાડટનનું નામ ઝોન 

૧ ટી.િી.એસ.નં.૪ર (ભીમરાડ), એફ.િી.૭૦ ખાતે આવેલ ગાડટન

અઠવા ઝોન 

૨ ટી.િી.એસ.નં.૦૧(વસે)ુ, એફ.િી.નં.૧૭ર ખાતે આવેલ લેક ગાડટન

૩ ટી.િી.એસ.નં.૧૩(ભરથાણ-વસે)ુ, એફ.િી.નં.૧૭૧ ખાતે આવેલ ગાડટન

૪ ટી.િી. એસ.નં.૨૮(અલથાણ-ભટાર), એફ.િી.૧૬૦ ખાતે બાયોડાયવસીટી િાકટ અંતગટત ગાડટન

૫ પસધ્ધરાજ જયલસંહ સોલંકી ઉદ્યાન, અલથાણ

૬ ટી.િી.એસ.નં.૪ર (ભીમરાડ), એફ.િી.૭૩ ખાતે ગાડટન

૭ ટી.િી.ર૪(મોટા વરાછા) એફ.િી.૧૮ર ખાતે ગાડટન

વરાછા ઝોન૮ ટી.િી.એસ.નં.ર૪ (મોટા વરાછા-ઉત્રાણ), એફ.િી.નં.૧૯૯(આર-૪૮) ખાતે ગાડટન

૯ ટી.િી.એસ.નં.ર૪ (મોટા વરાછા-ઉત્રાણ), એફ.િી.નં.૧૮૩ ખાતે ગાડટન

૧૦ ટી.િી.એસ.નં.૧૯ (િરવત-ગોડાદરા), એફ.િી.નં.૯૯ ખાતે ગાડટન
લીંબાયત ઝોન

૧૧ ટી.િી.એસ.નં.૧૯ (િરવત-ગોડાદરા), એફ.િી.નં.૯૮/૧ અને ૯૮/૨ ખાતે ગાડટન

૧૨ ટી.િી.એસ.નં.૪૮ (ભેસ્તાન), એફ.િી.નં.૮૦ ખાતે ગાડટન

ઉધના ઝોન૧૩ બ્યુશલોક ન.ં૩૩૯ ખાતે આવેલ ઉન્દ્ન લેક ગાડટન રી-ડેવલિ કરવાનુ કામ

૧૪ ટી.િી.એસ.નં.૪૭ (ભેસ્તાન), એફ.િી.નં.૩૪ ખાતે ગાડટન



ખરવર નગર બ્રબ્રજ નીચે – ઉધન ઝોન અલ્ક પરુી બ્રબ્રજ નીચે – કત રગ મ ઝોન

સને ર૦૨૦-૨૧ ના સુપચત વટીકલ ગાડટન – વરાછા અ ઝોન કચેરી િાસે નવી લાયિેરી પબલ્ડીગ 

વટીકલ ગાડટન
સને ર૦૧૯-૨૦ માં િૂણટ થયેલ વટીકલ ગાડટન



સને ર૦૧૯-૨૦ ના હોટીકલ્ચર કામગીરી પ્રગપત હેઠળના ગાડટન / લેક ગાડટન

# ગાડટન / લેક ગાડટનનું નામ ઝોન

૧ ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૩(ભીમરાડ), એફ.િી.નં.૧૦૩(ગાડટન) અને ૬૩ (તળાવ) ખાતે લેક ગાડટન અઠવા ઝોન 

૨ ટી.િી. સ્કીમ ન.ં નં.૨૫ (મોટા-વરાછા), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૭૭ ખાતે ગાડટન વરાછા ઝોન

૩ ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૬૯ (ગોડાદરા-ડીંડોલી), એફ.િી.આર.નં.૧૬ ખાતે ફલોરલ ગાડટન લીંબાયત ઝોન

૪ ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૭(ઉત્રાણ-કોસાડ), એફ.િી.નં.૧૯િ ખાતે ગાડટન કતારગામ ઝોન



ગાડટન / લેક ગાડટનના ંપ્રગપત હેઠળનાં કામો

# કામનું નામ

અઠવા ઝોન

(૧) ટી.િી. સ્કીમ નં.૪૩(ભીમરાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૦૩(ગાડટન) અને ૬૩(તળાવ) ખાતે લેક ગાડટન

(૨) સ્વપસ્તક વુડની બાજુમાં આવેલ તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ. (ફેસ–ર)

(૩) લેક હયુ ગાડટન (િીિલોદ)

વરાછા ઝોન

(૪) િુણા ગામ સૌરાષ્ટ્ર િટેલ સમાજ વાડી સામે લેક ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ

રાંદેર ઝોન

(૫) ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૪ (જહાંગીરાબાદ), ફા.પ્લોટ નં.૬૧ માં મોઝેક ગાડટન બનાવવાનંુ કામ. (નક્ષત્ર નેબ્યુશયુલાની િાછળ)

(૬) સુભાષચંર બોઝ ઉદ્યાનને રી-ડેવલિ કરવાનુ કામ

લીંબાયત ઝોન

(૭) ટી.િી. સ્કીમ નં. ૬૯ (ગોડાદરા–ડીંડોલી), ફા.પ્લોટ નં.આર–૧૬ ખાતે ફલોરલ ગાડટન બનાવવાનંુ કામ.

(૮) ટી.િી. સ્કીમ નં. ૬૯ (ગોડાદરા–ડીંડોલી), ફા.પ્લોટ નં.આર–૧૬ ફલોરલ ગાડટન ખાતે આબોરીયમ બનાવવાનંુ કામ.

કતારગામ ઝોન

(૯) ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૭ (ઉત્રાણ–કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૯િ ખાતે ગાડટન બનાવવાનંુ કામ. (ફેઝ–ર)(ઉત્રાણ િાવર હાઉસની સામે)

(૧૦) રી-ડેવલિમેન્દ્ટ ઓફ શ્યામાપ્રસાદ મુખરજી ઉદ્યાન, કાંસાનગર લેક 



ગાડટન / લેક ગાડટનના ંપ્રગપત હેઠળનાં કામો

ટી.િી.-૩૦, એફ.િી.-૩૫ટી.િી.-૪૪, એફ.િી.-૬૧

ટી.િી.-૨૭, એફ.િી.-૧૯૫

ટી.િી.-૪૩, એફ.િી.-૧૦૩

ટી.િી.- ૦ર, એફ.િી. નં.૨૦૧, ર૦ર અને ૩૬ ટી.િી.-૨૦, એફ.િી.-૧૧



સને ર૦૨૦-૨૧ ના ગાડટન / લેક ગાડટનના ંસૂપચત કામો 

# કામનું નામ

(૧) દરેક ઝોનમાં બાળકોનાં આનંદ પ્રમોદ માટે નાની રાઈડ માટેનું એમ્યુઝમેન્દ્ટ િાકટ બનાવવાનું કામ.

અઠવા ઝોન

(૨) ટી.િી.સ્કીમ નં.૧ (વેસ)ુ, ફા.પ્લોટ નં.૧૮૦ ખાતે ગાડટન

(૩) ડુમસ રે.સ.નં.૮૩ અને રે.સ.નં.૬૪૩ ખાતે તળાવ

ઉધના ઝોન

(૪)
અલથાણ–બમરોલી િીજથી ગાંધીકુટીર િીજ સુધીનાં પવસ્તારમાં ખાડી ફકનારે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાં ગાડટન એન્દ્ડ મલ્ટીિિટઝ ઓિન

સ્િેસ તરીકે પવકાસ કરવો.(બાયોડાયવસીટી િાકટ)

(૫) ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૭ (ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ નં.૮ ખાતે આવેલ ''શ્યામજીકૃષ્ણ વમાટ લેક ગાડટન''

(૬) ઝાંસીની રાણી ગાડટન રી- ડેવલિ કરવાનું કામ.

રાંદેર ઝોન

(૭) િાલ અને િાલનિોર તળાવમાં સ્ટોન િીચીંગ કરવાનું કામ.

વરાછા ઝોન

(૮) ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૧ (સરથાણા-સીમાડા), ફા.પ્લોટ નં.૧૧૬ ખાતે ગાડટન

(૯) ટી.િી.સ્કીમ નં.૧ર (િુણા), ફા.પ્લોટ નં.૧ર૩ ખાતે ગાડટન

(૧૦) ટી.િી.એસ.નં.ર૪ (મોટા વરાછા-ઉત્રાણ), એફ.િી.નં.૧૭૭ ખાતે ગાડટન



1. SITE AREA: 46,561.08 Sq.mts

2. PARKING AREA: 2110 Sq.mts

3. ENTRANCE PLAZA AREA: 725.00 Sq.mts

4. ADMIN BLOCK: 930.00 Sq.mts

5. FARMERS MARKET: 590 Sq.mts

6. ORGANIC POND: 1095.00 Sq.mts

7. CONSERVATORY: 625 Sq.mts

8. TOTAL PLANTATION AREA:24266 sq.mt.

9. FLOWER BEDS/SHRUBS:5638 sq.mt.

10. TREE PLANTATION:5949 sq.mt

11. MOUNDS/GRASSLANDS:7019 sq.mt.

12. NURSERY AREA:750 sq.mt.

આબોરીયમ સપહત ફલોરલ ગાડટન
સાઉથ-ઈસ્ટ(લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમા ંટી.િી. સ્કીમ નં. ૬૯(ગોડાદરા-ડીંડોલી),ફા.પ્લોટ નં.આર-૧૬ ખાત ે(ચાલ ુકામ)



આબોરીયમ સપહત ફલોરલ ગાડટન
સાઉથ-ઈસ્ટ(લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમા ંટી.િી. સ્કીમ નં. ૬૯(ગોડાદરા-ડીંડોલી),ફા.પ્લોટ નં.આર-૧૬ ખાત ે(ચાલ ુકામ)



• ગાંધીકુટીર િીજથી અલથાણ–બમરોલી િીજ થઈને 
ભીમરાડ બમરોલી િીજ સુધીના આશરે ૩.૫ ફક.મી. 
લંબાઈમાં.

• કાંકરાખાડીના બંને િાળાને લાગુ ઉધના તથા અઠવા
ઝોન પવસ્તારમાં આશરે ૬૮ હેકટર જમીન તથા ૪૦ 
હેકટર જેટલો ખાડીનો પવસ્તાર મળીને કુલ ૧૦૮ 
હેકટર ખુલ્લી જમીન

• વરસાદી િાણીના સ્ટોરેજ માટે વોટર બોડીઝ / િોન્દ્ડ.

• આશરે ૪.િ ફક.મી. લંબાઈમાં વોક–વે તથા ૯.૦
ફક.મી. લંબાઈમાં સાયકલ ટ્રેક મળશે.

• જુદા જુદા ૮િ પ્રકારના આશરે ૬ લાખ 
વનસ્િપતઓનુ વૃક્ષારોિણ.

• પચલ્્ન પ્લે અરીયા , ફુડ સ્ટોલ, વેન્દ્ડીંગ એરીયાઝ, 
ટોયલેટ બ્યુશલોકસ, િાર્કિંગ સ્િેસીઝ, મલ્ટી એકટીવીટી 
સેન્દ્ટર પવગેરે જેવી સુપવધાઓની જોગવાઈ કરવામાં 
આવશ.ે

આયોજન હેઠળ વાઈલ્ડ વેલી બાયો-ડાયવર્સટટી િાકટ



Transformative Project –
Bio-diversity Park



દરેક ઝોનમા ંબાળકોના ંઆનંદ પ્રમોદ માટ ેનાની રાઈડ સપહતનું એમ્યુઝમને્દ્ટ િાકટ 
સૂપચત કામ (૨૦૨૦-૨૧) 

# ઝોન ગાડટનનુ નામ # ઝોન ગાડટનનુ નામ 

૧ રાંદેર જોગાણી નગર ગાડટન ૫ લલંબાયત રડંડોલી લેક ગાડટન

ર ઉધના NFID ગાડટન ૬ કતારગામ
ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૭, ફા. નં.૧૯૫, 

ઊત્રાણ

૩ વરાછા-બ મહારાણા પ્રતાિ ઉધાન ૭ અઠવા પસધ્ધરાજ જયલસંહ લેક ગાડટન 

૪ વરાછા-અ િુપષ્ટ ઉધાન ૮ સેંટ્રલ ગાંધી બાગ



STP અને વોટર વક્સટની ખુલ્લી જગ્યામા ફ્રુટ ટ્રી 

પ્લાન્દ્ટશેન

તાિી નદી ફકનારે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામા ગ્રીન 

બેલ્ટ પ્લાન્દ્ટેશન (એક લાખ)

શહેર પવસ્તારમા આવેલ તળાવની ફરતે નાપળયરેી 

પ્લાન્દ્ટશેન

સુપચત વટીકલ ગાડટન

ફ્લોરલ ગાડટન (લલંબાયત)લાયિેરી ભવન (વરાછા) અબટન ફોરેસ્ટ બનાવવાન ુઆયોજન

શહેર હદ પવસ્તારમા વૃક્ષારોિણ કરવાનુ આયોજન (૨૦૨૦-૨૧)



થીમ બેઇઝડ ગાડટન

# થીમ

૧
હબટલુ્ ગાડટન

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૬ (િીિલોદ), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૨૦ િૈકી

ર

ઓપક્સજન િાકટ

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૪૩ (ભીમરાડ), ફા.પ્લોટ ન.ં૮૭ અને 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૨૭ (ઉત્રાણ-કોસાડ), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૯૬

૩
ટોિીયરી ગાડટન 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૬૧ (િરવટ-ગોડાદરા), ફા.પ્લોટ ન.ં-આર.-૧૧

૪
ડાયનાસોર િાકટ 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૪ (મોટા વરાછા-ઉત્રાણ), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૯૯

૫
સ્કલ્િચર ગાડટન

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૧૯ (િરવટ), ફા.પ્લોટ ન.ં૯૯

૬
મોઝેક ગાડટન

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૪૪ (જહાંગીરાબાદ), ફા.પ્લોટ નં.૬૧ 

૭
મુન ગાડટન 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૭ (ઉત્રાણ-કોસાડ), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૯૫



MobilitySmart



બી.આર.ટી.એસ. પ્રોજેક્ટ / ટ્રાફફક 

BRTS Rs. 02.88 Cr.

Traffic Rs. 22.75 Cr.
BRTS Rs. 31.52 Cr.

Traffic Rs. 15.47 Cr.

MobilitySmart



(રૂ. કરોડમા)ં
# કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ

૧ અમરોલી માન સરોવર જંકશન િીજ નીચે બે બસ શેલ્ટર તથા ૧૫૦૦ મીટર સી.સી.રોડ (બી.આર.ટી.લેન) ૫.૦૦

૨ સુરત શહેરના પવપવધ ઝોન પવસ્તારમાં આવેલ સીટી બસ ડેિો/ટર્મટનલ/વકટશોિ િર કરાવવામાં આવેલ પવપવધ સીવીલ કામગીરી ૦.૪૩

અમરોલી માન સરોવર જંકશન િીજ નીચે બે બસ શેલ્ટર ૧૫૦૦ મીટર સી.સી.રોડ (બી.આર.ટી.લેન)

૨૦૧૯-૨૦ : િૂણટ થયેલ કામો (રૂ. કરોડમા)ં



(રૂ. કરોડમા)ં
૨૦૧૯-૨૦ : પ્રગપત હેઠળના કામો 

# કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ

૧ સહારા દરવાાથી કુંભારીયા સુધીના બી.આર.ટી.એસ.  કોરીડોરને કડોદરા સુધી લંબાવવાનું કામ. 

(૫ બસ શેલ્ટર, ૮ કીમીનો કોરીડોર અને રેલીંગ)

૨૮.૦૫

૨ બી.આર.ટી.એસ. કોરીડોરની સેફ્ટી ઈવેલ્યુએશનની કામગીરી ૦.૧૬

૩ બી.આર.ટી.એસ. લેનના ફેઝ -૨ ના કોરીડોર િર સાઇનેજીસ તથા કેટ આઇ લગાડવાનું કામ ૦.૪૯

૪ અમૃત યોજના હેઠળ બસ સેવા સુપવધાજનક બનાવવા અઠવા ઝોન પવસ્તારમાં ટી.િી. ૨૮ (અલથાણ -

ભટાર), ફા. પ્લોટ ન.ં ૧૫૭ માં નવો બસ ડેિો બનાવવાનું કામ. 

૮.૭૧

૫ બસ સેવા સુપવધાજનક બનાવવા રાંદેર ઝોન પવસ્તારમાં નવા ડેિો/ટર્મટનલ બનાવવાનું કામ.(ટી.િી.-૮

(િાલનિોર), એફ.િી.- ૧૩૪) 

૭.૩૬

૬ બસ સેવા સુપવધાજનક બનાવવા લીંબાયત ઝોન પવસ્તારમાં નવા ડેિો/ટર્મટનલ બનાવવાનું કામ. (ટી.િી.-

૧૯(િરવત મગોબ), એફ.િી.- ૧૧૪) 

૧.૮૭

૭ સુરત શહેરના પવપવધ રોડ ઇન્દ્ટરસેકશનના સવે કરી જયોમેટ્રીક ડીઝાઈન તૈયાર કરવાની  કન્દ્સલ્ટન્દ્સીનું કામ ૨.૫૦

૮ બી.આર.ટી.એસ. કોરીડોરમાં  સેફ્ટી માટે સોલાર બ્યુશલીકંર સપહતના બોલડટ લગાડવાનું કામ ૦.૧૦



પ્રગપત હેઠળના કામો 

કુંભારીયા થી કડોદરા બી.આર.ટી.એસ.  કોરીડોર

ઇન્દ્ટરસેકશન રી-ડીઝાઇન 

લીંબાયત ઝોન પવસ્તારમાં બસ ડેિો/ટર્મટનલ

રાંદેર ઝોન પવસ્તારમાં બસ ડેિો/ટર્મટનલ(ટી.િી.-૮

(િાલનિોર), એફ.િી.- ૧૩૪)

ટી.િી. ૨૮ (અલથાણ - ભટાર), ફા. પ્લોટ 

નં. ૧૫૭  બસ ડેિો



િબ્યુશલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમ

Location Docking 
Station

No. of 

Docks
No. of 
Bicycle

Central Zone
(Existing)

21 364 247

Surat Dumas Road
(Existing) 

17 178 123

Proposed Location 69 1198 790

Total 107 1740 1160

Bicycle Sharing Project

ડોરકગં સ્ટેશનોના લોકશેનોની પવગત દશાટવતો નકશો

• કુલ ૫૪૦૩૮ હયપક્તઓ રારા એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ

• ૧૩૭૫૪ એકટીવ યુઝસટ 

• ૨૭૫૦ ટ્રીિ પ્રપત  ફદવસ પ્રમાણે ઉિયોગ



િબ્યુશલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમ



પ્રગપત હેઠળના કામો 

િટેલવાડી, લાલદરવાા ફદલ્હી ગેટ



Transformative Projects – ITMS & AFCS

Integrated Transit Management System (ITMS) Automatic Fare Collection System (AFCS)



ટ્રાન્દ્સફોમટેીવ પ્રોજેક્ટ - ગ્રીન મોપબલીટી- ઇલેકટ્રીક બસ 

• ૧૫૦ ઇલેકટ્રીક બસની ખરીદી અને ઓિરેશન તેમજ મેન્દ્ટેનન્દ્સ (ચાર્જટગ 

સ્ટેશન સપહત) (GCC model)

• ₹૫૫.૨૬/કી.મી. ના ભાવે ૧૫૦ બસનો ૧૦ વષટ માટેનો કોન્દ્ટ્રાક્ટ 

• ડીસેમ્બર-૨૦૨૦ સુધીમાં તમામ ૧૫૦ નંગ બસો ઓિરેશનમાં મુકવામાં આવશ.ે

• લાસ્ટ માઇલ કનેક્ટીવીટીના ભાગરૂિે ઈ–રીક્ષા / ઈ – કેબ તથા ખાનગી ઇ-

પવપહકલ્સ માટે ચાર્જટગ સ્ટેશનનું આયોજન. 

• ઇ-પવપહક્લ્સની ઇલેકટ્રીસીટી માટે સોલાર િાવરના ઉિયોગનંુ આયોજન

• શહેરના ૧૧ મલ્ટીલેવલ િાકીંગ 

• રેલ્વે સ્ટેશન 

• ડુમસ  

• ખરવરનગર 

• સરથાણા ઝૂ

•સંજીવકુમાર ઓફડટોરીયમ

•રત્નમાલા સકટલ

•સ્મીમેર હોપસ્િટલ

• ઝોન ઓફફસ (રાંદેર, કતારગામ, વરાછા, 

ઉધના, લીંબાયત)

ઈ-રીક્ષા માટે સૂપચત લોકેશનો



• ટ્રાફફક  સમસ્યા હલ કરવા તથા ટ્રાફફક પનયમોનુ િાલન થઈ શકે તે હેતુથી સુરત શહેરના જુદા-જુદા ટ્રાફફક જંકશનો િર ટ્રાફફક પસગ્નલ 
લગાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

• ૧૪૬ અગત્યના ટ્રાફફક જંકશનો િર ટ્રાફફક પસગ્નલ લગાવવામા આવેલ છે.

• સ્માટટ પસટી પમશન  અંતગટત ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ ટ્રાફફક કંટ્રોલ સીસ્ટમ પ્રોજેકટ અમલીકરણ હેઠળ, જેનાં મુખ્ય ઘટકો / પસસ્ટમ નીચે મુજબ છે.

ટ્રાફફક પનયમન 

અ.નં. પસસ્ટમ સ્થળો/જંકશન

૧ એડેપપ્ટવ ટ્રાફફક કંટ્રોલ સીસ્ટમ (ATCS) ૨૬૭ જંકશન

૨ રેડ લાઇટ વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (RLVD) ૨૫ જંકશન

૩ ઓટોમેટીક નંબર પ્લેટ રેકોગ્નેશન સીસ્ટમ (ANRR) ૧૭ સ્થળો

૪ વેફરએબલ મેસેજ સાઇન બોડટ સીસ્ટમ (VMS) ૨૦ સ્થળો

૫ સ્િીડ વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (SVDS) ૧૫ સ્થળો

૬ સ્િીડ કંટ્રોલ સાઇન બોડટ સીસ્ટમ (SCS) ૧૫ સ્થળો

૭ ટ્રાફફક સવેલન્દ્સ સીસ્ટમ(PTZ કેમેરા ) ૫૦ સ્થળો

૮ ટ્રાફફક વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (TVDS) ૩૧ સ્થળો

૯ ઇ – ચલણ ડીવાઇઝ ૧૨૫ નંગ

૧૦ કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કંટ્રોલ સેન્દ્ટર (CCC) ૧ સ્થળ

સ્મ ટટ  સસટી સમશન - ઇન્ટીગે્રટેડ ટ્ર ફફક કાંટ્રોલ સીસ્ટમ પ્રોજેકટ



પ્રગપત હેઠળના કામો 
સ્માટટ પસટી પમશન - ઇન્દ્ટીગ્રટેડે ટ્રાફફક કંટ્રોલ સીસ્ટમ પ્રોજેકટ 

વષટ ૨૦૧૯ િહેલા ટ્રાફફક પસગ્નલની સંખ્યા ૧૧૮

વષટ ૨૦૧૯ - ૨૦ માં ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ ટ્રાફફક કન્દ્ટ્રોલ સીસ્ટમ (ITCS ) 

પ્રોજેકટ હેઠળ લગાવવામાં આવેલ ટ્રાફફક પસગ્નલની સંખ્યા
૨૮

વષટ ૨૦૨૦ - ૨૧ માં ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ ટ્રાફફક કન્દ્ટ્રોલ સીસ્ટમ (ITCS ) 

પ્રોજેકટ હેઠળ સુપચત ટ્રાફફક પસગ્નલની સંખ્યા
૧૨૧

કુલ ૨૬૭



ટ્રાફફક પનયમન

જ ાંક્શનની સવગત જ ાંકશનની સાંખ્ય 
૨૦૧૯-૨૦૨૦મા ંરીડડઝાઇન / રીડેવિપ  કરવામા ંઆવેિ  જકંશનની સખં્યા ૫૬

૨૦૨૦-૨૦૨૧ મા ંરીડડઝાઇન / રીડેવિપ  કરવામા ંઆવનાર જકંશનની સખં્યા ૨૩

ટ્ર ફીક જ ાંક્શન / ઇન્ટરસેક્શન ફરફડઝ ઈન 



(રૂ. કરોડમ ાં)

# કામનુ ંનામ 
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

૧

શહેરમાં પવપવધ લોકેશન ઉિર મલ્ટી લેવલ િાકીંગ બનાવવાનું કામ. 
વોડટન.ં ૧ર, ટી - ૮, લાલગેટ,

ટી.િી. સ્કીમ નં ૫ (અઠવા- ઉમરા) ફા.પ્લોટ ન.ં( M/6) PPP

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૮ (ઉમરવાડા) ફા.પ્લોટ નં ૧૫૦ (EPC) 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૭ (આંજણા) ફા.પ્લોટ નં ૭૭ (Deck Type) 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૮ (ઉમરવાડા) ફા.પ્લોટ નં ૧૪૩ (Deck Type)

૩.૪૫

૨ નવા વરાછા ઝોન પવસ્તારમાં નવા ડેિો/ટર્મટનલ બનાવવાનું કામ ૧.૫૦

૩ વરાછા ઝોન પવસ્તારમાં ટી.િી. સ્કીમ નં ૪(અવવપનકુમાર – નવાગામ) રેલ્વે સ્ટેશનની િાસે સીટી બસ ટર્મટનલ ૧.૦૦

૪ પવપવધ પવસ્તારોમાં રસ્તા િર સાઇન બોડટ,  કેટ આઇ, ડેપલનીએટર વગેરે લગાડવાનું કામ. ૦.૦૯

૫ બી.આર.ટી.એસ. લેનના ફેઝ -૨ એક્ષ્ટેન્દ્શન ના કોરીડોર િર સાઇનેજીસ તથા કેટ આઇ લગાડવાનું કામ ૦.૪૩

૬ હાઇ મોપબલીટી બસ સ્ટેશન બનાવવાનું કામ ૦.૩૧

૭
બી.આર.ટી.એસ. અને એચ.એમ.સી. કોરીડોર તેમજ બસ ડેિો િર ચાર્જિંગ ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે ફડઝાઈન, લોકેશન અને રૂટ 

પસલેકશન
૪૫.૦૦

૮ ઈ-ફરક્ષા માટે ચાર્જિંગ સ્ટેશન િર ચાર્જિંગ ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે ફડઝાઈન, લોકેશન અને રૂટ પસલેકશન ૨.૦૦

૯ ઉધના સચીન કોરીડોરમાં  બસ શેલ્ટરની િાસેની રેલીંગ પશફટીંગ કરવાનું કામ ૧.૦૦

૧૦ સીટી બસ સ્ટોિ માટે શહેરમાં પવપવધ લોકેશન િર માકટર િોલ લગાડવાનું કામ ૦.૭૪

૨૦૨૦-૨૧ : સુપચત કામો 



સરુત મહ નગપ બ્રલક  દ્વ ર  પ ફકિંગ પોલીસી અમલીકરણિાર્કિંગ મેનેજમને્દ્ટ - િાર્કિંગ િોલીસી અમલીકરણ

• ''િાર્કિંગ િોલીસી અને બાયલોઝ'' 

• સામાન્દ્ય સભા દ્વારા તા. ૧૩/૧૦/ર૦૧૭ ના રોજ મંજુર કરવામાં 
આહયા. 

• ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગેઝેટ નોટીફીકેશન દ્વારા તા.૦િ/૧ર/ર૦૧૮ ના 
રોજ મંજુર કરવામાં આહયા.

• તા. ર૧/૧ર/ર૦૧૮ ના રોજ િાકીંગ િોલીસીના અમલીકરણ માટે 
નોટીફીકેશન સમાચાર િત્રોમાં પ્રપસધ્ધ.

• તા.ર૧/૦ર/ર૦૧૯ ના રોજથી કુલ-ર૧ રસ્તાઓ િર “િાકીંગ 
િોલીસી એન્દ્ડ બાયલોઝ''નું અમલીકરણ શરૂ કરવામાં આવેલ.



નં. િે એન્દ્ડ િાકટનો પ્રકાર
૨૦૧૮-૧૯ સુધી કૂલ 

કાયટરત િે એન્દ્ડ િાકટ

૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન 

કાયટરત થયેલ િે એન્દ્ડ િાકટ
૨૦૨૦-૨૧ માટ ેસુપચત 

િે એન્દ્ડ િાકટ

૧ મલ્ટીલેવલ િાર્કિંગ ૯ ૨ ૦૨

૨ ફલાય ઓવર િીજ ની નીચે ૧૪ ૫ ૫

૩ ઓિન પ્લોટ ૧૨ ૧૭ ૧૩

૪ ઓન સ્ટ્રીટ િાર્કિંગ ૧ ૧ ૨૦

૫ અન્દ્ય ૧ ૦ ૧

કુલ ૩૭ ૨૫ ૪૧

િાર્કિંગ  મેનેજમને્દ્ટ - િાર્કિંગ િોલીસી અમલીકરણ



ટ્રાફફક અને ાહેર િફરવહન 

1
6
6

સીટી બસ રાઇડરશીિ ૧,૪૦,૦૦૦ (Daily)

બી.આર.ટી.એસ. બસ રાઇડરશીિ ૧,૩૦,૦૦૦ (Daily)

સીટી બસ આવક રૂ. ૧૧.૨ લાખ (Daily)

બી.આર.ટી.એસ. બસ આવક રૂ. ૧૧.૭ લાખ (Daily)

કુલ સીટી બસ નેટવકટ ૩૫૫.૦૦ કીમી

કુલ બી.આર.ટી.એસ. બસ નેટવકટ ૧૦૨.૦૦ કીમી

સંખ્યા
હયાત

વષટ

૨૦૧૯-

૨૦મા ં

આગામી વષટ

૨૦૨૦-૨૧માં

સીટી બસ ૫૭૫ ૧૫૦ -

સીટી બસ રૂટ ૪૪ ૧૨ ૦૫

બી.આર.ટી. એસ. બસ ૧૬૬ - ૧૫૦

બી.આર.ટી. એસ. રૂટ ૧૨ ૦૨ ૦૩



• પવપવદ કેટેગરી અંતગટત સીટી બસ અને BRTS માં ફડસ્કાઉન્દ્ટ 
આિવામાં આવે છે 

• મપહલા – ૨૫%

• પવદ્યાથીઓ – ૪૦%

• પસનીયર સીટીઝન – ૨૫%

• ફદહયાંગ – ૪૦%

• અંધજન – ૧૦૦%

• સ્વાતંત્ર્ય સેનાની – ૧૦૦%

• કેશલેસ ઈકોનોમી અને ડીજીટલ િેમેન્દ્ટને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી 
ઉિરોક્ત કેટેગરી અંતગટત આવરી લેવામાં ન આવેલ હોય તેવા તમામ 
સુરત મનીકાડટ ધારકોને બસ મુસાફરીમાં ફ્લેટ ૧૦% ફડસ્કાઉન્દ્ટ 
આિવઆિવામાં આવે છે. 

ાહેર િફરવહન પ્રોત્સાહન



SARAL (Safe Accessible Reliable Affordable Low Carbon)

• અંગત વાહનોનો ઉિયોગ ઓછો થાય અને ાહેર િફરવહનને પ્રોત્સાહન મળે તથા િયાટવારણ ાણવણી થાય તે હેતુથી SARAL 
સ્કીમનું આયોજન  

• આ યોજના હેઠળ નાગફરકો એડવાન્દ્સમાં (Pre-Paid) પનયત કરેલ નાણાં ભરી તેઓને ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ િસટનલાઈઝડ સુરત મની 
કાડટ દ્વારા સીટી બસ અને BRTS બસમાં એક વષટ માટે અનપલપમટેડ પ્રવાસ કરી શકશે.

કેટેગરી વાર્ષટક ફી

પવદ્યાથી / ફદહયાંગ ૪૦૦૦

મપહલા / સીનીયર પસટીઝન ૫૦૦૦

અન્દ્ય સુરત મની કાડટ ધારક ૭૦૦૦

િેડેસ્ટ્રીયન િોસીંગ 

• િેડેસ્ટ્રીયન/રાહદારીઓને રોડ િોસ કરવા માટે સુગમતા રહે તે હેતુથી Indicator/Beeper-Alarm તથા િુશ બટન સ્વીચ સાથેના 
િેડેસ્ટ્રીયન િોસીંગ Indicator ની જોગવાઈ કરવામાં આવશે. જેથી રાહદારીઓને રોડ િોસ કરવામાં સરળતા થાય અને અકસ્માતની 
શક્યતાઓ પનવારી શકાય. 



મ્યુપનપસિલ વકટશોિ 

Rs. 19.72 Cr.Rs. 01.21 Cr.

MobilitySmart



૨૦૨૦ – ૨૦૨૧ : સૂપચત કામો
(રૂ. કરોડમ ાં)

# વાહન કેટેગરી સંખ્યા અંદાજીત રકમ

૧ એસ્કેવેટર/લોડર મશીન  (િેકર એટેચમેન્દ્ટ સાથે) ૦૨ ૦.૭૩

૨ હેવી લોડર મશીન ૦૧ ૦.૪૦

3 મલ્ટી યુટીલીટી વાહન ( યોધ્ધા / ઝેનોન ) ૦૩ ૦.૨૦

૪ ટ્રીિર ટ્રક (એમ.જી.વી.) ૧૧ ૧.૨૭

૫ ટ્રીિર ટ્રક (એચ.જી.વી.) ૦૩ ૦.૬૨

૬ વોટર ટેન્દ્કર (એચ.જી.વી.) ૦૧ ૦.૧૮

૭ ટ્રેક એસ્કેવેટર ( િોકલેન્દ્ડ)  ૦૨ ૧.૨૦

૮ ઇનોવા કાર ૦૨ ૦.૪૦

૯ સ્વીફ્ટ કાર/ ડીમાન્દ્ડ આધારીત કાર ૦૧ ૦.૧૦

૧૦ જેટીંગ મશીન ૮૦૦૦ લી ૦૫ ૨.૨૮

૧૧ જેટીંગ મશીન ૩૫૦૦ લી ૧૧ ૩.૦૭

૧૨ સક્શન મશીન ૪૦૦૦ લી ૧૨ ૩.૫

૧૩ ગ્રેબ બકેટ ડીસીલ્ટીંગ  ૪૧ ૩.૮૮

૧૪ સુિર સકર મશીન  ૧ ૧.૮૯

કુલ ૯૬ ૧૯.૭૨

(રૂ. કરોડમાં)



• મ્યુપનપશિલ વકટશોિ ખાતે  ISO 9001-2015 (Quality Management System)   લેવાનુ આયોજન જેથી થતા ફાયદાઓ:

• Increase in Productivity

• Improvement in Safety

• Reduction in Re-work

• અઠવા તેમજ રાંદેર ઝોનના વાહન અને મશીનરીઓનાં Dead Mileage ઓછા કરવાના હેતુથી સંબંપધત ઝોનના વાહન ડેિો િર જ 
IOCL દ્વારા તેઓના ડીસ્િેન્દ્સીંગ યુપનટ સાથેના ટેન્દ્કર વડે ભરવાની હયવસ્થાનુ આયોજન.   

• જેથી સુરત મહાનગરિાપલકાને આર્થટક લાભ ઉિરાંત સુરત શહેરના પ્રદુષણને ઓછુ કરવામાં િણ મદદરૂિ થશે.

• TATA, EICHER & MAZDA મેઇકના વાહનોના રીિેર અને મેઇન્દ્ટેનન્દ્સની કામગીરીઓ વકટશોિ ખાતે અલાયદી જગ્યા આિી 
કરાવવાનુ આયોજન     

• જેથી મેઇન્દ્ટેનન્દ્સની ગુણવિા સુધરશે અને વાહનો ઓફ રોડ ઓછા રહેશે. 

• સુરત મહાનગરિાપલકાના વાહનો/મશીનરીઓનાં વીમાં માંથી મુપક્ત મેળવવા માટે આર.ટી.ઓ. માં રજુઆત કરીને વીમાં મુપક્ત 
મેળવવામાં આવેલ

• જેથી દર વષે વાર્ષટક અંદાજીત રૂપિયા ૧ કરોડ થી વધુ રકમની બચત થયેલ છે.

• સુરત મહાનગરિાપલકાના ડ્રાઇવરો/ઓિરેટરોને ડીફેન્દ્સીવ ડ્રાઇવીંગની ટ્રેનીંગ આિવાનું આયોજન. 

૨૦૨૦ – ૨૦૨૧ ના સૂપચત ઈનીશીએટીવ



HealthSmart



ાહેર આરોગ્ય ખાતુ

Rs. 57. 87 Cr.Rs. 16.81 Cr.

HealthSmart



ખાતા વાઈઝ કેિીટલ બજેટ જોગવાઈ

અનુ. નં. પવભાગનુ ંનામ

રીવાઈઝ બજેટ 

વષટ ૨૦૧૯-૨૦

(રૂ. કરોડમા)ં

ડ્રાફ્ટ બજેટ 

વષે ૨૦૨૦-૨૧ 

(રૂ. કરોડમા)ં

૧. સેન્દ્ટ્રલ હેલ્થ ઓફીસ ૦.૩૦ ૦.૫૦

૨. સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ ૧૫.૭૧ ૫૫.૮૪

૩. મસ્કપત ચેરીટેબલ હોપસ્િટલ ૦.૪૦ ૦.૪૫

૪. વી.બી.ડી.સી. ૦.૩૪ ૧.૦૨

૫. સેન્દ્ટ્રલ મેડીકલ સ્ટોર ૦.૦૬ ૦.૦૬



• વષટ દરમ્યાન ઉનગામ હેલ્થ સેન્દ્ટર કાયટપન્દ્વત કરવામાં આવેલ છે.

• શહેરના તમામ હેલ્થ સેન્દ્ટરો ઉિર કુલ ૮,૫૦,૫૬૨ દદીઓને સારવાર આિવામાં

આવેલ છે.

• આયુષમાન ભારત હેઠળ 12-Health & Wellness Centre બનાવવામાં

આવેલ છે

૨૦૧૯-૨૦ : િૂણટ થયેલ કામો (UHC – અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર)

નાના વરાછા હેલ્થ સેન્દ્ટર લસંગણિોર હેલ્થ સેન્દ્ટર

િુના-સીમાડા હેલ્થ સેન્દ્ટર પવજયાનગર હેલ્થ સેન્દ્ટર

હીરાબાગ હેલ્થ સેન્દ્ટર ઉન હેલ્થ સેન્દ્ટર

સરથાણા હેલ્થ સેન્દ્ટર ઉમરા હેલ્થ સેન્દ્ટર

લખિપત હેલ્થ સેન્દ્ટર િનાસ હેલ્થ સેન્દ્ટર

ન્દ્યુ ડીંડોલી હેલ્થ સેન્દ્ટર િાલનિોર હેલ્થ સેન્દ્ટર



૨૦૧૯-૨૦ : િૂણટ થયેલ કામો

• ૭ (સાત) સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્રો શરુ કરવામાં આવેલ છે

• બમરોલી, ભાઠેના, મગોબ, િુણા, કતારગામ, િાલ, વેસુ

• તમામ સામપુહક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૧૨૩ પનિઃશુલ્ક સોનોગ્રાફી અને

૨૬૭ ડીલીવરી કરવામાં આવેલ છે.

૨૦૨૦-૨૧ : સૂપચત કામો

• નવા ૨(બે) શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો ને આગામી વષટમાં સામુપહક

આરોગ્ય કેન્દ્ર તરીકે અિગ્રેડ કરવામાં આવશે.

• ઉમરવાડા

• કોસાડ

U-CHC (અબટન કોમ્યનુીટી હેલ્થ સેન્દ્ટર)



૨૦૧૯-૨૦ : પ્રગપત હેઠળનાં કામો (UHC)

આયુષમાન ભારત હેઠળ 15-Health & Wellness Center બનાવવાની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ છે

1. ફુલિાડા અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

2. વરાછા અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર અને મે.હોમ

3. કરંજ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર અને મે.હોમ

4. મોટા વરાછા અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

5. અડાજણ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર અને મે.હોમ

6. અલથાણ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર અને મે.હોમ

7. ડુમસ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

8. વેડ રોડ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

9. ઉત્રાણ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

10. ઉધના અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

11. લીંબાયત અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર અને મે.હોમ

12. મીઠીખાડી અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

13. ગોડાદરા અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

14. નવાગામ-ડીંડોલી અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

15. િરવત અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર



ક્વોલીટી એસેસમેન્દ્ટ

• STATE QUALITY SERVICES PROGRAME અંતગટત NATIONAL

QUALITY ASSURANCE STANDARDS અન્દ્વયે MINISTRY OF

HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

દ્વારા સુરત મહાનગરિાપલકાના નીચે જણાવેલ હેલ્થ સેન્દ્ટરોને સર્ટટફીકેશન

આિવામાં આવેલ છે.

• રાંદેર

• ઉન

• આગામી ફદવસોમાં NQAS ની ટીમ દ્વારા બીા ૫ (િાંચ) હેલ્થ સને્દ્ટરોનું

ક્વોલીટી એસેસમેન્દ્ટ હાથ ધરવામાં આવશ.ે

• અડાજણ

• િાલનિોર

• ઉમરા

• ન્દ્યુ ડીંડોલી

• લખિપત

૨૦૧૯-૨૦ : પસપદ્ધઓ (UHC)



પવપશષ્ઠ કામગીરી - મેલફેરયા નાબુદી

179

YEAR MALARIA

2016 9331

2017 7099

2018 4582

2019 3606

•આમ ઉપરોક્ત માડહતી મજુબ શહરેમા ંક્રમશ છેલ્િા ૪ વર્થમા ંમિેડરયાના કેસોમા ં૬૧% ઘટાડો 
નોધાયેિ છે. તેમજ GOVERNMENT NORMS મજુબ API 1% ર્ી નીચે ર્યો છે.



સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ અને
હોપસ્િટલ 

Rs. 28.21 Cr.Rs. 12.91 Cr.

HealthSmart



સ્મીમેર ખાત ેવષટ ૨૦૧૯-૨૦ માં ખરીદલે અગત્યનાં સાધનો અને તેની ઉિયોગીતા 

હાઈ એન્દ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્દ્ડ 

મશીન વીથ કલર ડોપ્લર 

(એફ.ડી.એ. & સી.ઈ. 

એપ્રુવડ) 

(રૂપિયા ૩૦.૦૬ લાખ)
સોનોગ્રાફી મશીનનો કુલ 

વકટલોડ ૧૭૦ પ્રપત દીન છે

તેમજ ૧૨ થી ૧૪ કલર ડોપ્લર 

પ્રપત ફદન કરવામાં આવે છે. 

ફફટર મેફડસીનનાં દદીઓ માટે 

િણ આ ૩ડી૪ડી મશીનનો 

ઉિયોગ થાય છે. ડી.એસ.એ.

માટે ઇન્દ્ટરવેન્દ્શનલ પ્રોસીજર 

જેવી કે સ્કેલોથેરાિી, િીટીબીડી 

માટે કલર ડોપ્લર મશીનની

જરૂર િડે છે.

એમ.આર.આઈ. કોમિેટીબ્યુશલ એનેસ્થેસીયા 

વકટ સ્ટેશન 

(રૂપિયા ૨૬.૯૬ લાખ)
એમ.આર.આઈ., સીટી સ્કેન તથા ડી.એસ.એ.રૂમમાં

અનસ્ટેબલ, અનકોઓિરેટીવ, િીફડયાટ્રીક્સ દદીઓ

માટે એનેસ્થેસીયાની જરૂર િડે છે તેવા દદીઓ માટે આ

મશીન ઘણંુ ઉિયોગી છે. દૈપનક ૧૮ થી ૨૦ (૭ થી ૮

સીટી સ્કેનના દદીઓ, ૮ થી ૧૦ એમ.આર.આઈ.નાં

દદીઓ અને ૪ થી ૫ ડી.એસ.એ. નાં દદીઓ) દદીઓને

આ મશીનનો ઉિયોગ થશ.ે

વેન્દ્ટીલટેર 

(રૂપિયા ૧૨.૬૩ લાખ)
ગંભીર દદીઓમાં મીકેનીકલ વવાસોવવાસ િરૂો

િાડવા આ મશીન વિરાય છે.



• રેડીયોલોજી પવભાગમા ંમલ્ટીલોડર સી.આર.સીસ્ટમ, સી.આર.સીસ્ટમ વીથ સીંગલ કેસેટ રીડર, પપ્રન્દ્ટરસ અને 

વકટસ્ટેશનસ ખરીદવામાં આવનાર છે જેનાથી દદીઓને સારી ગુણવિાવાળી અને ઝડિી એક્ષ-રે ફફલ્મ મળવાની 

સુપવધા પ્રાપ્ત થશે જેની અંદાજીત રકમ રૂપિયા  ૮૦ લાખ થવા જશે  જેનો લાભ દર વષે  અંદાજીત ૧.૫૦ લાખ 

દદીઓને થશે. 

• સજટરી પવભાગમાં ઓિરેટીવ માઇકોસ્કોિ મશીન ખરીદવામાં આવનાર છે જે દુરબીનથી પ્લાસ્ટીક સજટરી, 

મગજની ગાંઠ અને કરોડરજ્જજુના ઓિરેશન માટે ઉિયોગી છે ( ૩૦ થી ૫૦ દદીઓ દર મપહને સારવાર માટે 

આવે છે.). જેની અંદાજીત રકમ રૂપિયા ૫૦.૦૦ લાખ થવા જશ.ે 

• િીડીયાટ્રીક અને મેડીસીન પવભાગમા ંગંભીર દદીઓમાં મીકેનીકલ વવાસોવવાસ િૂરો િાડવા કુલ ૪ વેન્દ્ટીલેટર 

ખરીદવામાં આવનાર છે. 

૨૦૨૦-૨૧: સૂપચત કામો



૨૦૨૦-૨૧: સૂપચત કામો

સ્મીમેર મેડીકલ કોલજે & હોપસ્િટલખાતે આવેલ લકે્ચર હોલોને

ઇ-ક્લાસીસ કરવા માટેની પ્રફિયા ચાલુ છે જે માટે બજેટમાં રૂપિયા

૩૫.૦૦ લાખની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે

સ્મીમેર મેડીકલ કોલજે ખાતે એમ.સી.આઇ.ની ગાઇડલાઇંસ મુજબ

સ્કીલ લબે બનાવવાની હોય જે માટે આગામી બજેટમાં રૂપિયા ૫.૦૦

કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.



• સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે પિફડયાટ્રીક પવભાગ અંતગટત  M.N.C.U યુપનટ શરૂ,  જેમા ૨૦ માતાઓ માટે તથા ૧૪ નવાત બાળકો માટે 
Bed ની હયવસ્થા.

• રેડીયોલોજી પવભાગ અંતગટત D.S.A. (Digital Substraction Angiography) મશીન દ્વારા ૧૧૭૬ દદીઓને લાભ.

• આયુષ્માન ભારત-પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના  હેઠળ કુલ ૯૦ દદીઓને સારવાર આિવામાં આવેલ છે જે િૈકી ૩૭ ડાયાલીસીસ, 
૪૦ દદીઓને સજટરી અને ૧૩ દદીઓને અન્દ્ય સારવાર.  

• સ્મીમેર હોપસ્િટલમાં દદીઓ માટે પ્રધાનમંત્રી જન ઔષપધ સ્ટોર યોજનાં અંતગટત “દીન દયાળ” જીનેરીક મેડીકલ સ્ટોર કાયટરત થયેલ છે.

• હ્યુમન પમલ્ક બેંક (પ્રોજેકટ યશોદા) હેઠળ કુલ ૮૫૧ માતાઓએ ડોનેટ કયુટ. કુલ ૬૩૭ બાળકોએ પમલ્ક બેંકનો લાભ લીધો. તથા અત્રેની 
પમલ્ક બેંકને C.L.M.C. (Comprehensive Lactation Management Centre) તરીકે અિગ્રેડ કરવામાં આવશ.ે

• મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના (માં) હેઠળ કુલ ૧૩૮૨ દદીઓને ડાયાલીસીસ અને ૮૦ દદીઓને સજટરી કરવામાં આવી તથા ૧૨ દદીઓને 
અન્દ્ય સારવાર આિવામાં આવી. 

• જનની પશશુ સુરક્ષા કાયટિમ હેઠળ કુલ ૧૫૫૮૯ ઇનડોર િેશન્દ્ટે અને કુલ ૬૮૦૨૪ આઉટડોર િેશન્દ્ટે લાભ લીધો.

• બ્યુશલડ બેંકમાં કુલ ૯૯૨૩ બ્યુશલડ યુનીટ ડોનેશનમાં મળ્યુ, ૧૪૫૯૫ યુનીટ ઇસ્યુ કરવામાં આહય.ુ કુલ ૧૬૪ બ્યુશલડ ડોનેશન કેમ્િ કયાટ. 

• સ્નાતક મેડીકલ અભ્યાસિમ ની ૧૫૦ બેઠકોમાં ૫૦ બેઠકોનો વધારો થઇ કુલ ૨૦૦ બેઠકોની મંજુરી મળેલ છે.

• અનુસ્નાતક મેડીકલ અભ્યાસિમની ૧૧૫ બેઠકોમાં ૪ બેઠકોનો વધારો થઇ કુલ ૧૧૯ બેઠકોની મંજુરી મળેલ છે. 

સને ૨૦૧૯-૨૦ પસપદ્ધઓ- હોપસ્િટલ / કોલેજ



વષટ ૨૦૧૯-૨૦ િૂણટ થયેલ કામો

સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે ૧૮૦ બેડનું પવસ્તરણ - રૂ. ૮.૨૭ કરોડ  



મસ્કતી હોપસ્િટલ

New ICU & ICCU Paediatric Department



ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલિમેન્દ્ટ 
સર્વટસ (ICDS)

HealthSmart
Child Friendly Surat

Gender Friendly Surat
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Year No of Aganwadi

સુરત મહાનગરિાપલકામાં આવતા ૧૦૯૨ 

આંગણવાડી કેન્દ્રો માં કુલ ૯૪,૫૬૧ 

બાળકો ને સેવા આિવામાં આવે છે.

આંગણવાડી કેન્દ્રો અને બાળકો ની માપહતી



સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા બનાવલે સ્માટટ આંગણવાડી 



બાળકો ને ફ્લેવડટ પમલ્ક 

સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા આંગણવાડી માં
નોધાયેલ તમામ પ્રેગનેન્દ્ટ,લેક્ટેટીંગ મધર અને ૬
વષટ સુધીના બાળકો ને ફ્લવેડટ પમલ્ક આિવામાં
આવે છે.



Sports & Culture

Rs. 10.00 Cr.Rs. --

HealthSmart



Sport Facilities by SMC
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Swimming Pools

Sports Facility

Jogging Track

Health Club



• સુરત મહાનગરિાપલકાની સ્િોટટસ અંગે એક સવટગ્રાહી િોલીસી બનાવવામા ંઆવનાર છે.

• બે (૨) સ્િો્સટ સ્ટેડીયમ બનાવવાનું આયોજન (રૂ. ૬૦ કરોડ X ૨ = રૂ. ૧૨૦ કરોડ) – through Zonal 

Challenge Approach

• દરેક ઝોનમાં એક પ્લે ગ્રાઉન્દ્ડનું તથા વોકવે /રનીંગ ટ્રેક સહીતનું આયોજન 

• સુરત શહેરના યુવાવગટને ખેલકુદ – રમત ગમતના પ્રોત્સાહન માટે પવપવધ પ્રકારની રમતો જેવીકે લોન ટેપનસ, 

હોકી, ફુટબોલ, વોલીબોલ, ફિકેટ પવગેરે માટેની એકેડેમી તૈયાર કરવા તથા આ અંગે ગુજરાત સરકાર અને સુરત 

મહાનગર િાપલકાના કુલ ૧૦૦ કરોડની શેરમૂડીમાં ૫૦ : ૫૦ % ના શેરમૂડી પહસ્સાથી એક અલગ Special 

Purpose Vehicle (SPV) ઉભી કરવાનુ આયોજન છે. જેમાં તબ્યુશબકાવાર સ્િોટટસ અંગે માળખાકીય 

સુપવધાઓનો પવકાસ હાથ ધરવામાં આવશે.  

Fit Surat Movement
Surat Sports Promotion Foundation – “Fit India Movement”



Social Infrastructure



હાઉસીંગ પવભાગ 
(કોમ્યપુનટી ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકચર )

Rs. 40.93 Cr.Rs. 08.28 Cr.

Social Infrastructure



વષટ ૨૦૧૯-૨૦ િૂણટ થયેલ કામો

ટી.િી. ૨૪ (મોટા વરાછા-ઉત્રાણ), એફ.િી. ૧૭૮ ખાતે સ્વીમીંગિુલ - રૂ. ૩.૮૭ કરોડ



• હયાત સુપવધા – શહેર પવસ્તારમાં ૨૮ સ્થળોએ ૧૧૭૬ હયપક્તઓને સમાવી શકે તેવા આશ્રયસ્થાનો

પ્રોજેક્ટ “ આશ્રય ” - શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલસેુ્ 

# ચાલુ કામો / પવસ્તાર કેિેસીટી પ્રો.કોસ્ટ [રૂ. કરો્મા]ં

૧ વરાછા ઝોન ખાતે– એફ.િી.૬૪ ૧૭૨ ૦.૯૪

૨ કતારગામ ઝોન ખાતે ૧૭૨ ૧.૦૭

૩ લીંબાયત ઝોન ખાતે ૧૭૨ ૧.૧૬

૪ અઠવા ઝોનમાં અલથાણ ખાતે ૩૮૪ ૫.૦૬

૫ ઉધના ઝોનમાં ભેસ્તાન ખાતે ૫૨૮ ૬.૫૫

૬ રાંદેર ઝોન ખાતે – એફ.િી.૧૪૭ ૨૮૦ ૧.૭૩

૭ રાંદેર ઝોન ખાતે – એફ.િી.૨૯ ૩૭૨ ૨.૨૧

૮ અઠ્વા ઝોન ખાતે ૩૦૨ ૩.૮૮

૯ વરાછા ઝોન ખાતે– એફ.િી.૮૮ ૫૦૦ ૫.૪૬

કુલ ૨૮૮૨ ૨૮.૦૬

• NULM હેઠળ બનતા ઉક્ત શેલ્ટરોમાં ઘરપવહોણી હયપક્ત માટે િલંગ, ગાદલા, ધાબડા, ચાદર, પ્રાથપમક સારવાર,   શૌચાલય, લાઇટ અને િાણી, ફાયર સેફ્ટીની હયવસ્થા, 

સામુપહક રસોડા/રસોઇની જગ્યા, રાંધણ ગેસના જોડાણ, બાળકો માટે બાળસભંાળ સગવડ પવ. સુપવધા આિવામાં  આવશે.

• NULM હેઠળ બનાવેલ શેલ્ટર માટે NGO ની પનમણુક કરી સુહયપસ્થત સંચાલન થાય તે માટે TATA Trust સાથ ેMOU

• પ્રોજેક્ટ આશ્રય હેઠળ કન્દ્સ્ટ્રકશન લેબર માટ ેરૂ. ૫૦ કરોડના ંખચે હોસ્ટલે



• સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી SUSV-Support to Urban Street Vendors ઘટક હેઠળ આજીવીકા રક્ષણ 
માટે પ્રાથપમક સુપવધા િૂરી િાડવા બાબત તથા શહેરી ફેફરયાઓ માટે પ્રાથપમક સુપવધાઓ સપહતની વેન્દ્ડીંગ માકેટો બનાવવાનું તથા 
હયાત માકેટોના રીનોવેશનનું આયોજન

પ્રોજેક્ટ – “આજીપવકા” (નેશનલ અબટન લાઇવલીહૂડ પમશન સ્કીમ હેઠળ વેન્દ્ડીંગ માકેટ)

PROPOSED VENDING MARKET UNDER DAY-NULM, SUSV SCHEME (Rs. In Crore)

# LOCATION
NEW PROJECT/  
RENO VATION 

AREA OF PLOT  
(SQ.MT.)

Net Estimated 
Amount

No.of Units

RANDER ZONE

1 T.P.-29 (Rander), F.P. -108,109 NEW 2,120.00 3.74 80

2 T.P.- 10 (Pal) ,F.P. -208 NEW 1,485.00 2.22 48

3 T.P. -09 (Palanpore-Bhesan) , F.P.- 163 NEW 1,517.18 2.26 40

4 T.P.-30(Rander) ,Mora Bhagal Circle NEW 2,862.00 2.78 153

TOTAL 7,984.18 11.00 321

KATARGAM ZONE

5 T.P. 27 ( Uttaran -Kosad) ,  F.P. - 198 NEW 2,670.00 2.78 63

6 T.P. 27 (Uttaran - Kosad), F.P. -188 NEW 1,214.00 1.40 33

7 T.P. 70 (Chaprabhatha - Amroli-Kosad-Uttaran) , F.P. -337 NEW 3,420.00 3.29 84

TOTAL 7,304.00 7.47 180

LIMBAYAT ZONE

8 T.P. - 40 (Limbayat-Dindoli) F.P. -R-16 Rangilanagar Vegitable Market RENOVATION 1,900.00 2.54 172
9 T.P. - 41 (Dindoli) F.P. -53/A Ishwarpura Vegitable Market RENOVATION 2,000.00 3.28 237

TOTAL 3,900.00 5.82 409

GRAND TOTAL 19,188.18 24.29 910



હાઉસીંગ પવભાગના સૂપચત કામો – (૨૦૨૦-૨૧)

• રીંગ રોડ ખાતે સુરત મહાનગરિાપલકાનું નવું વહીવટી ભવન બનાવવાનું કામ અંદાજીત રૂ. ૩૫૦ કરોડ

• ઉધના ઝોન પવસ્તારમાં ઓફડટોરીયમ (સ્વર્ણટમ ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ) બનાવવાનું કામ અંદાજીત રૂ  .૨૭.૭૦ કરોડ

• સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી સુરત શહેરમાં ૨૯ વેન્દ્ડીંગ માકેટ

• સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી સુરત શહેરમાં હયાત ૧૨ માકેટનું રીનોવેશન

• િાલનિુર પવસ્તારમાં અંદાજીિ 35000 ની કેિેસીટી ધરાવતું આઉટડોર ગેમ સ્ટેફડયમ

• કતારગામ ઝોનમાં સીંગણિોર ખાતે, િયાટવરણ ાળવણી, જળસંચયના ઉદ્દેશો સાથે મલ્ટી એક્ટીવીટી સહીત િાઈલોટ પ્રોજેક્ટ અંતગટત 
વૉટર પ્લાઝા

• કેન્દ્ર સરકારની વેટ લેન્દ્ડ ડેવેલોિન્દ્ટની િોપલસી હેઠળ પવપવધ ઝોન પવસ્તારમાં આવેલ તળાવોના પવકાસનું કામ

• ઉધના ઝોન પવસ્તારમાં  સ્વીમીંગ િુલ (સ્વર્ણટમ ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ) બનાવવાનું કામ રૂ ૩ કરોડ. 

• સ્મીમેર હોપસ્િટલ તથા કોલેજ ખાતે આયોજન

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ ખાતે િીજી હોસ્ટેલ (સ્વર્ણટમ ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ) : રૂ. ૨૪. ૩૪ કરોડ

• સ્મીમેર હોપસ્િટલ અને કોલેજ (સ્વર્ણટમ ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ) એક્ષિાન્દ્શન : રૂ. ૩૨.૦૦ કરોડ

• સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે એક્ષ્ટેંશન કરેલ પવભાગોમાં ઇન્દ્ટીરીયર : રૂ.૧.૫૦ કરોડ

• હોપસ્િટલ ખાતે લીફ્ટ ન.ં ૫ અને ૭ નું રીપ્લેસમેન્દ્ટ : રૂ. ૦.૫૫ કરોડ



અબટન કોમ્યુનીટી ડેવલિમેન્દ્ટ

Rs. 0.18 Cr.Rs. 0.13 Cr.

Social Infrastructure



૨૦૧૯-૨૦ : કામગીરી
દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના- રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીપવકા પમશન (DAY-NULM)

સખીમંડળ

રોજગાર માટે બેંક મારફત ેહયપક્તગત લોન સહાય

સામાજીક ગપતશીલતા અને સંસ્થાગત પવકાસ 

(SMID)
સ્વ રોજગાર કાયટિમ(SEP)

કૌશલ્ય તાલીમ અને સ્થળ પનધાટરણ દ્વારા 

રોજગાર (EST&P)

• ૧૨૫ િાભાર્ીઓનું તાિીમ સાર્ે જોડાણ. | ૧૮૦ િાભાર્ીઓએ તાિીમ પણૂથ કરેિ.
• ૧૨૦ િાભાર્ીઓનું રોજગારી સાર્ે જોડાણ.
• NGO સાર્ે સકંિન કરી રોજગારિક્ષી તાિીમ કાયથક્રમમાં કુિ ૧૦૦ િાભાર્ીને તવતવધ રોજગારિક્ષી તાિીમ સાર્ે જોડાણ.

સ્વસહાય જૂથની રચના કૌશલ્ય તાલીમ



લિંક ઓટોકોટન બેગ પવતરણ

નવરાત્રી મેળા

.    

રોજગારલક્ષી તાલીમ - હુન્દ્નર પ્રોજેક્ટ

સેવાસેત ુકાયટિમ

સેવાસેત ુકાયટિમ

રાખી મેળા માટી મૂર્તટ મેળા

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતગટત RWA ની રચના

૨૦૧૯-૨૦ : કામગીરી



આશ્રય સ્થાનના રહીશોનુ ંપવપવધ પ્રવુપતઓ / યોજના સાથે જોડાણ

હેલ્થ ચેકઅિ રોજગારલક્ષી તાલીમ જનધન ખાતા માટે બેંક જોડાણ તહેવારોની ઉજવણી

•NGO દ્વારા ભોજન સહાય •મમતા કાડટ • NGO દ્વારા શૈક્ષપણક પ્રવૃપિ• શેલ્ટરના બાળકોનો શાળા પ્રવેશ 

શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલસે - પ્રોજેક્ટ “આશ્રય”

2
0
3



શેલ્ટર ફોર અબથન હોમિેસ - પ્રોજેક્ટ આશ્રય

• DAY-NULM અંતગટત ૨૮૪૦ ની ક્ષમતાના કુલ ૦૯ શેલ્ટર મંજુર કરવામાં આવેલ છે. જે િૈકી ૧૫૮ ની ક્ષમતાનું ૦૧ શેલ્ટર કાયટરત છે.

ભેસ્તાન સાઉથ ઝોન - ક્ષમતા ૫૨૮ સોહમ સકટલ  સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - ક્ષમતા ૩૮૪ 

સુભાસ ગાડટન વેસ્ટ ઝોન - ક્ષમતા ૨૮૦ ગોરાટ વેસ્ટ ઝોન - ક્ષમતા ૩૭૨ 

શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલસે - પ્રોજેક્ટ “આશ્રય”



સંવેદના - ખુશીઓનો િટારો

સંવેદના - ખુશીઓનો િટારો કાયટિમ અંતગટત ૩.૫ લાભ થી વધુ કિડા રમકડા વગેરે શહેરીજનો િાસેથી મેળવી જરૂફરયાતમંદ લોકોને પવતરણ કરવામાં આહયું 



Affordable Housing



ઝુિડિ્ટી મુક્ત શહેર
Moving towards Slum Free City



અ.નં સેન્દ્સસ વષટ શહેરની વસ્તી ઝંુિડિ્ટી ની સંખ્યા ઝંુિડાંની સંખ્યા ઝંુિડિ્ટીની વસ્તી
% ઝંુિડિ્ટીની

વસ્તી

૧ ૧૯૭૧ ૪૭૧૬૫૬ - - - -

૨ ૧૯૮૧ ૭૭૬૫૮૩ ૨૭૦ ૩૩૫૩૦ ૧૫૭૬૪૬ ૨૦.૩૦

૩ ૧૯૯૧ ૧૪૯૮૮૧૭ ૨૯૯ ૯૩૯૪૩ ૪૦૬૯૨૯ ૨૭.૧૫

૪ ૨૦૦૧ ૨૪૩૩૮૩૫ ૩૦૭ ૧૦૧૬૦૦ ૫૦૮૦૦૦ ૨૦.૮૮

૫ ૨૦૦૬ સુરત શહેર હદ પવસ્તરણ બાદ ૨૮૭૬૩૭૪ ૪૦૬ ૧૩૩૭૦૦ ૫૯૨૮૦૮ ૨૦.૬૧

૬ ૨૦૧૧ ૪૪૬૬૮૨૬ ૩૯૯ ૯૪૦૪૧ ૪૪૭૩૯૦ ૧૦.૦૨

૭ ૨૦૧૯ (અંદાજીત) ૫૪૮૫૨૦૦ ૩૩૪ ૭૪૩૯૩ ૩૭૧૯૬૫ ૬.૭૮

સુરત શહેરનાં પવકાસ સાથે સ્લમની પવગત-ઝંુિડિ્ટી મુક્ત શહેર બનાવવા તરફ 



# સ્લમ નું નામ ઝુિડાની સંખ્યા પ્રોજેક્ટ રકમ

૧ અનવર નગર- આંબેડકર નગર આંજણા ૧૪૫૦ + ૫૮ દુકાન ૩૨૫.૪૮

૨ ઉમીયા (િંચશીલ)  નગર- આંજણા ૧૪૦૦ + ૫૦ દુકાન ૩૦૮.૯૫

૩ પવવેકાનંદ નગર (રઝા નગર) - આંજણા ૩૦૦૦ + ૧૨૦ દુકાન ૮૦૩.૧૭

૪ હળિતીવાસ – ખ્વાઝા નગર - આંજણા ૧૬૫૦ + ૧૮ દુકાન ૩૩૯.૨૭

કુલ રુ. ૭૫૦૦ + ૨૪૬ દુકાન ૧૭૭૬.૮૭

ઉપરોક્ત ક મગીરી મ ટે વકટઓડર / LOI આપવ મ ાં આવેલ છે. 

(રૂ. કરોડમાં)

િીિીિી યોજના અંતગટત પ્રગતી હેઠળ ની કામગીરી



# ટેનામને્દ્ટ નું નામ િી.એચુ્.સી. યુપનટ એ.એચ.સી. યુપનટ પ્રોજેક્ટ રકમ 

(રૂ. કરો્માં)

૧ અલથાણ ૧૨૯૬ ૫૮૮ ૨૯૭.૧૬

૨ આંજણા ૪૧૬ + ૬ દુકાન ૪૮૬ ૧૨૯.૨૪

૩ ડુંભાલ  ૮૯૬ + ૧૨ દુકાન ૧૬૮ ૧૮૪.૨૧

૪ ગોતાલાવાડી ૧૩૦૪ ૧૩૦ ૨૪૬.૬૫

કુલ રુ. ૩૯૧૨ + ૧૮ દુકાન ૧૩૭૨ ૮૫૭.૨૬

PPP યોજના અંતગટત ટેનામને્દ્ટ રીડેવિમને્દ્ટ



િમ જમીન ની માપલકી
ઝંુિડિ્ટી ની

સંખ્યા

સ્કેવર મીટરમા ંઝંુિડિ્ટીનો 

પવસ્તાર 

ઝંુિડાઓની 

સંખ્યા 
લાભાથીઓની સંખ્યા

1 SMC 119 1404933 30742 153710

2 Govt. -A) State 85 1297634.5 12681 63405

Govt. -A) Central 1 3863 137 685

3 Railways 2 8200 485 2425

4 Mixed 35 304168 12133 60665

5 Private 92 785174 18215 91075

Total 334 3803972.5 74393 371965

હાઉસીગ ફોર ઓલ -૨૦૨૨ અંતગટત ઝંુિડિ્ટી મુક્ત શહેર બનાવવા હયહુ રચના

સુરત મહાનગર િાપલકાની હદ પવસ્તારમા હાલ ની સ્થીતીએ ઝંુિડિ્ટી ની પવગત 



સ્લમ અિગ્રેડેશન પવભાગ

Rs. 575.98 Cr.Rs. 358.84 Cr.

Affordable Housing



શહેરી ગરીબો માટેના આવાસો

90,778 1,29,778

૫૩૪૨ (િૂણટ)

૩૩૬૫૮ (પ્રગપતમાં)

1,42,413

૧૨૬૩૫ (આયોજન)

પ્રગપત હેઠળ તથા ભાપવ આયોજન મળી  કુલ ૪૬,૨૯૩ આવાસો

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ 

સુધી ફાળવેલ આવાસો

વષટ ૨૦૧૯-૨૦માં 
િૂણટ/પ્રગપત હેઠળના

આવાસો

વષટ ૨૦૨૦-૨૧માં કરવામાં 
આવનાર આવાસો ના કામો

84,105

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ સુધી 

િૂણટ થયેલ આવાસો



વષટ - ૨૦૧૯-૨૦ સ્િીલ ઓવર કામોની પવગત 

# પ્રોજેકટ લોકશેન આવાસોની સંખ્યા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ પ્રગપત હેઠળ

૧
PMAY (PHASE-I)

DUs 8110
૦૪ ૨૬૮૮ ૧૬૯.૦૮ ૪ પ્રગપત હેઠળ

૨
PMAY (PHASE -II)

DUs 5128
૧૧ ૫૩૪૯ ૪૩૭.૫૯ ૧૦ પ્રગપત હેઠળ

૩
PMAY (PHASE -III)

DUs 5484
૦૭ ૫૪૮૪ ૪૬૬.૧૪ ૬ પ્રગપત હેઠળ

૪
PMAY (PHASE -IV)

DUs 5080
૦૭ ૫૦૮૦ ૪૩૩.૩૭ ૫ પ્રગપત હેઠળ



વષટ - ૨૦૨૦-૨૧ ના સુપચત આયોજનો ની પવગત

# પ્રોજેકટ
ડી.િી.આર. મુજબ

પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
લોકેશન આવાસોની સંખ્યા

૧
PMAY ( PHASE -V)

AHP
૦૩ ૨૧૭૦ ૧૭૫.૧૪

૨
PMAY ( PHASE -VI)

AHP
૦૩ ૧૪૦૨ ૧૧૩.૭૬

૩
PMAY ( PHASE -VII)

AHP
૧૫ ૬૪૨૮ ૬૨૭.૯૫

કુલ ૨૧ ૧૦૦૦૦ ૯૧૬.૮૫



Transformative Projects – Affordable Housing

Affordable Housing

Affordable Housing



T.P. 35 F.P.120T.P. 25 F.P.147T.P. 68 F.P.R-11

T.P. 25 F.P.97 T.P. 19 F.P.180

T.P. 27 F.P.190

T.P. 19 F.P. 112

T.P. 19 F.P. 100 T.P. 53 F.P. 82 T.P. 27 F.P. 167T.P. 19 F.P. 111/1

T.P. 28 F.P. 32 Sub P-3

િુણટ થયેલ પ્રોજેક્ટના ફોટોગ્રાફ (આવાસો ની સંખ્યા -૮૧૧૦િકૈી)



પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટના ફોટોગ્રાફ -૨૬૮૮ આવાસો (૮૧૧૦ આવાસો િૈકી ના)

T.P. 28 (Rundh-Vesu) F.P. 32/P Sub Plot02

T.P. 25 (Mota-Varachha) F.P.165 T.P. 27 (Utran- Kosad) F.P.180/191

T.P. 25 (Siganpore-Tunki) F.P.74



પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટના ફોટોગ્રાફ - ( PMAY -5128)

219

T.P. 24(Mota-Varachha)F.P.177R-26 T.P. 35(Katargam)F.P. 134 T.P. 19 (Parvat-Magob) F.P. 110/3

T.P. 62 (Bhedvad) F.P. 194 (R-26) T.P. 42 (Bhimrad) F.P. 75 T.P. 37 (Variyav) F.P. 99

T.P. 13 (Bharthana- Vesu) F.P. 169 T.P. 42 (Bhimrad) F.P. 61 T.P. 36 (Variyav) F.P. 90



પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટના ફોટોગ્રાફ (PMAY -5484)

T.P. 45(Jahangirpura)F.P.117 P-1 T.P. 45(Jahangirpura)F.P.117 P-2 T.P. 44(Jahangirabad)F.P.6

T.P. 16 (Pal ) F.P. 114 T.P. 9 (Palanpore-Bheshan) F.P. 152

પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટના ફોટોગ્રાફ (PMAY -5080)



Heritage Conservation



હેરીટેજ સેલ

Rs. 19.19 Cr.Rs. 13.06 Cr.



સને ૨૦૧૯-૨૦ ના પ્રગપત હેઠળના કામ

કામનું નામ 
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂા.કરોડમા)ં

થયેલ ખચટ  

(રૂા.કરોડમા)ં

વષટ ૨૦૨૦-૨૧ 

(રૂા.કરોડમા)ં

ફકલ્લામાં રીસ્ટોરેશન અને ડેવલિમેન્દ્ટના ભાગ-બી ની કામગીરી ૩૨.૯૧ ૧૫.૨૧ ૧૮.૧૮

વષટ ૨૦૨૦-૨૧: ગાંધી સ્મૃપત ઓડીટોરીયમનુ ંનવીનીકરણ અને ગોિી તળાવ પ્રોજેક્ટનુ ંએક્ક્ષ્િાનશન 



સુરતનો ફકલ્લો – આયોજન 

Virtual sailing:
- Turn ship wheel to navigate on the map
- Storytelling from first person perspective
- Sail the ship along the significant routes 
- Display relevant  information when port or 

crosspoint is reache

Virtual city tour:

- effect of walking through the city
- show original travel logs /  quotes
- show relevant photos of past / present



• અંદાજીત બેઠક ક્ષમતા – ૫૦૦ હયપક્ત

• અત્યાધુપનક સાઉન્દ્ડ સીસ્ટમ 

• મલ્ટી પ્રોજેક્શન દ્વારા પવઝયુઅલ ઈફેક્ટ 

• સુરતનો ભહય ઈપતહાસ, સુવણટ વતટમાન 
અને ભપવષ્યની ઝાંખી દશાટવવાનું 
આયોજન

• વષટ ૨૦૨૦-૨૧ બજેટ પ્રોપવઝન: રૂ. 
૧૫ કરોડ

ઐપતહાપસક ફકલ્લાના િફરસરમા ંલાઈટ એન્દ્ડ સાઉન્દ્ડ શો



ફકલ્લાના સ્વપનભટર સંચાલન માટેનું આયોજન 
• ફકલ્લાના સંિૂણટ ડેવલિમેન્દ્ટ થયેથી સ્વપનભટર સંચાલન માટે ટીકીટ ઉિરાંત અન્દ્ય 

આવકના સ્ત્રોત
• આટટ ગેલરી 

• કોન્દ્ફરન્દ્સ રૂમ / સેમીનાર હોલ

• વચ્યુટઅલ ટુર

• કોફી હાઉસ 

• સોવેપનયર શોિ

દ્વારા મહિમ આવક અને મેનિાવર મેનેજમેન્દ્ટ અંગે પવચારણા 

Conference Room British Tea House

Art Gallery



શહીદ સ્મારક અને પીસ સેન્ટર
• લોકેશન - સુરત મહાનગરિાપલકાના સાઉથ વેસ્ટ(અઠવા) ઝોનના વેસ-ુઆભવા મેઈન રોડ ઉિર ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૨૯(રંૂઢ-વેસ-ુમગદલ્લા) પસધ્ધી 

પવનાયક  મંફદરની  િાછળ  

• આયોજન હેઠળનંુ અંદાજીત ક્ષેત્રફળ  - ૮૩૫૬૦ ચો.મી.(ફેઝ-૧+ફેઝ-૨)

• કુલ અંદાજીત પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ          - રૂા.૫૧.૬૩ કરોડ  

• બજેટ જોગવાઈ ૨૦૧૯- ૨૦  - રૂા. ૬.૧૯ કરોડ(સ્વર્ણટમ ગુજરાત) 

બજેટ જોગવાઈ ૨૦૨૦- ૨૧  - રૂા. ૨૬.૩૬ કરોડ (સ્વર્ણટમ ગુજરાત) 

• ફેઝ-૧ : એંન્દ્ટ્રન્દ્સ પ્લાઝા ,શૌયટ  દ્વાર , યુનીટી 

સ્કવેર, િાર્કટગ , એકસીસ ઓફ ટાઈમ, બે ડીસ્પ્લે 

ગેલેરી, શહીદ સ્થંભ , ઓિન એકઝીબીશન એરીયા , 

આઉટર એફરયા ડેવલિમેન્દ્ટ, ઇંફીનીટી પ્લે્ ફોમટ , 

ટોયલેટ બ્યુશલોક, ઇલેકટ્રીકલ વકટ

• કામગીરીનુ ંસ્ટેટસ - કામગીરી પ્રગપત હઠેળ

• ફેઝ-ર: એડમીન પબલ્ડીંગ,  ડીસ્પ્લે ગેલેરી, િીસ સેન્દ્ટર 

, એમ્ફી થીયેટર , ઓગેનીક િોન્દ્ડ , ટોયલટે બ્યુશલોક , 

એરીયા ડેવલિમેન્દ્ટ , ઈન્દ્ટીરીયર,હોટીક્લ્ચર , ડ્રેનેજ , 

સ્ટ્રોમટ  ડ્રેનેજ , વોટર સપ્લાય , ઇલેકટ્રીકલ  

(ઈન્દ્ટરનલ અને એક્ષ્ટનટલ ઇલેકટ્રીફીકેશન , સબ 

સ્ટેશન , ડીજીસેટ અને ઈ.એલ.વી, એચ. વી. એ. સી. 

સીસ્ટમ, ફાયરપ્રોટેકશન સીસ્ટમ પવગેરે



શહીદ સ્મારક

228



શહીદ સ્મારક ફેઝ –૧ પ્રગપત હેઠળ

229



Universal Education



Education Facilities

212

13

3

107

17

3

2

7

229

16

5

114

Existing WIP + New Total

Primary School

Secondary School

Library

Reading Room



પશક્ષણ ખચટ (નવી શાળા / વધારાનુ ંબાંધકામ)

પ્રાથપમક પશક્ષણ માધ્યપમક પશક્ષણ

નગર પ્રાથપમક પશક્ષણ સપમપત શાળા બજેટ જોગવાઈ

િમ ઝોનનંુ નામ શાળાની સખં્યા ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧

૧ વેસ્ટ ઝોન ૩ ૦.૪૮ ૧.૪૦

૨ નોથટ ઝોન ૧૨ ૬.૦૮ ૫.૦૫

૩ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ૩ ૦.૧૫ ૦.૯૦

૪ સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન ૪ ૦.૬૭ ૩.૩૦

૫ ઈસ્ટ ઝોન-એ ૨ ૦.૯૨ ૦.૦૦

૬ ઈસ્ટ ઝોન - બી ૨ ૧.૫૫ ૧.૫૦

૭ સાઉથ ઝોન ૧ ૧.૨૭ ૧.૨૫

૮ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - -- --

કુલ ૨૭ ૧૧.૧૨ ૧૩.૪૦

સુમન માધ્યપમક શાળા બજેટ જોગવાઈ

િમ ઝોનનંુ નામ શાળાનું સંખ્યા ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧

૧ વેસ્ટ ઝોન ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ નોથટ ઝોન ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ ઈસ્ટ ઝોન-એ ૨ ૨.૧૫ ૦.૦૦

૬ ઈસ્ટ ઝોન - બી ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ સાઉથ ઝોન ૧ ૦.૨૦ ૧.૩૦

૮ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - -- --

કુલ ૩ ૨.૩૫ ૧.૩૦

(Rs.in Crore)



સુમન માધ્યપમક શાળા 

Rs. 0.57 Cr.Rs. 0.58 Cr.



વગો / પવદ્યાથીઓની સંખ્યા

2
3
4

માધ્યમ 

ધોરણ - ૯ ધોરણ – ૧૦ 

કુલ વગટ કુલ પવદ્યાથી 

વગટસંખ્યા
પવદ્યાથી

સંખ્યા 
વગટસંખ્યા

પવદ્યાથી

સંખ્યા 

ગુજરાતી ૩૫ ૨૦૫૫ ૨૨ ૧૦૩૨ ૫૭ ૩૦૮૭

મરાઠી ૩૬ ૨૨૫૩ ૩૧ ૧૭૫૨ ૬૭ ૪૦૦૫

પહન્દ્દી ૦૭ ૪૨૦ ૦૪ ૨૦૨ ૧૧ ૬૨૨

ઉફડયા ૦૨ ૧૦૫ ૦૧ ૭૭ ૦૩ ૧૮૨

ઉદુટ ૦૩ ૧૮૩ ૦૨ ૯૪ ૦૫ ૨૭૭

કુલ ૮૩ ૫૦૧૬ ૬૦ ૩૧૫૭ ૧૪૩ ૮૧૭૩



• સુમન શાળામાં ધો-૧૦ નું 
• માચટ – ૨૦૧૭નું િફરણામ ૮૯.૮૧% હતું ,

• માચટ – ૨૦૧૮નું િફરણામ ૯૧.૮૨% થવા િામ્યું 
હતું    

• વધીને માચટ – ૨૦૧૯નું િફરણામ ૯૨.૦૬% રહ્યુ 
છે.

• ખેલ મહાકુંભમાં સુમન હાઈસ્કુલ નં. ૮ ની ૬
પવદ્યાથીનીઓ જીલ્લાકક્ષામાં િસંદગી િામી 
રાજ્જયકક્ષાએ ભાગ લેનાર છે.

સને ૨૦૧૯ – ૨૦ : પસપધ્ધઓ 
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સને ૨૦૧૯ – ૨૦ : િૂણટ થયેલ કામો

• કુલ ૫૨ પશક્ષકોની (૧૭ – ગુજરાતી  માધ્યમ, ૩૫- મરાઠી માધ્યમ) િાંચ વષટના ફીક્સ િગાર ધોરણે પનમણંુક

• શાળામાં પ્રવેશ માટે આવતાં પવદ્યાથીઓની સંખ્યાઓને ધ્યાને લેતાં ધો – ૯નાં (૧૪ વગો) અને ૧૦નાં (૧૧ વગો)નો વધારો 

• સુમન શાળા નં . ૧૪ [સાઉથ ઝોન ખાતે ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૨ (ઉધના), ફા.પ્લોટ નં ૧૧૬] માં ગ્રાઉન્દ્ડ + બે માળની સુમન શાળા

સને ૨૦૧૯ – ૨૦ : પ્રગપત હેઠળના કામો

• સુમન શાળા નં . ૦૯: િૂવટ (વરાછા) ઝોનમાં [ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૧૬ (કાિોરા), ફા.પ્લોટ નં ૫૧] માં ગ્રાઉન્દ્ડ + બે માળની સુમન શાળાનાં 
બાંધકામનું કાયટ પ્રગપત હેઠળ છે.

• સુમન શાળા નં . ૧૮: િૂવટ (વરાછા) ઝોનમાં [ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૧૨ (િુણા), ફા.પ્લોટ નં ૧૪૫] માં ગ્રાઉન્દ્ડ + બે માળની સુમન શાળાનાં 
બાંધકામનું કાયટ પ્રગપત હેઠળ છે.

સને ૨૦૨૦  – ૨૧ : સૂપચત કામો 

• પવદ્યાથીઓની સલામતીને ધ્યાને લઈ, હાલ બાર શાળાઓ ખાતે સી.સી.ટી.વી. કેમેરાથી સુિરપવઝન કરવામાંઆવે છે. તે મુજબ અન્દ્ય 
શાળાઓ ખાતે િણ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા સુિરપવઝનની સુપવધા ઉિલબ્યુશધ કરાવવામાંઆવશે.

• સ્ટાફની હાજરી માટે બાયોમેટ્રીક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમની અમલવારી.

• મલ્ટીમીફડયા ધ્વારા પશક્ષણ માટે ઈન્દ્ટર એકટીવ બોડટ દ્વારા પશક્ષણની  જોગવાઈ કરવામાં આવશે.

• L.C.D. પ્રોજેક્ટર અદ્યતન અભ્યાસ માટે. (ગ્રાંટ માંથી ખચટ )

સને ૨૦૧૯ – ૨૦ અને સને ૨૦૨૦-૨૧ ના  કામો 



શાળામા ંથતી પવપવધ પ્રવૃપતઓ 

“સાંવેદન  ખશુીયોનો ૫ટ રો ”

2
3
7



શાળાની પવપવધ પ્રવૃપિઓ

2
3
8



Planning & Governance
• HIGHLIGHTS



• સૂપચત મસુદારૂિ પવકાસ યોજના-૨૦૩૫ મુજબ સુમિા પવસ્તારમાં ૨૬૧૩ હેક્ટર ડવેલિેબલ જમીનમાં આશરે ૧૨ ટી.િી.સ્કીમો

બનાવવાનું આયોજન છે.

• નવા ઉિલબ્યુશધ પવસ્તારમાં સુમિાને રસ્તા તથા પવપવધ ાહેર હેતુઓ માટે આશરે ૧૦૦૦ હેક્ટર જમીનો પ્રાપ્ત થશે.

• સુરત મહાનગરિાપલકા પવસ્તારમાં કુલ ૧૨૮ ટી.િી.સ્કીમો િૈકી ૫૪-ફાયનલ ૧૮-પપ્રલીમીનરી તથા ૫૬-ડ્રાફ્ટ ટી.િી.સ્કીમોનો

સમાવેશ થાય છે. વધુમાં નામદાર સરકારશ્રી ધ્વારા વષટ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માં કુલ ૧૦ ટી.િી.સ્કીમો મંજુર કરેલ છે.

• ટી.િી.સ્કીમોના અમલીકરણથી વષટ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ રોડ માટે ૧૦૪૩૨૦ ચો.મી. તથા રીઝવેશન હેઠળ ૧૦૯૧૦૦ ચો.મી. જમીન

તથા સંિાદન હેઠળ કુલ ૩૦૪૪૧ ચો.મી. જગ્યા પ્રાપ્ત થયેલ છે.

• આઈ.સી.ના નાણા િેટે ફાયનલ ટી.િી.સ્કીમમાં કુલ રૂ. ૩૨૯ કરોડ સિામંડળને પ્રાપ્ત થયા છે.

• ાહેરાત પ્રપસધ્ધ કરવાના હકકોની ફાળવણી

• નોન ટૅક્સ રેવન્દ્યુ એનહાન્દ્સમેન્દ્ટના ભાગરૂિે એડવટાટઈઝમેન્દ્ટ હક્કો ફાળવવાની સિાનું પવકેંપન્દ્રકરણ કરી હોડીગ્સ, ફકયોસ્ક, ગેન્દ્ટ્રી, રીવર િીજ, 

સીટી બસ, બી.આર.ટી.એસ.બસ, સીટી બસ સ્ટેન્દ્ડ, બી.આર.ટી.એસ. બસ શેલ્ટર, મોડેલ રોડ, LED ડીસ્પ્લે  પવગેરે ાહેરાતના માધ્યમો િર 

ાહેરાત પ્રપસધ્ધ કરવાના હકકો ફાળવી નાણાકીય વષટ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માં  રૂ।.૧૦૦ કરોડ ની રેવન્દ્યુ મેળવવાનો લક્ષ્યાંક. 

Development Plan and Town Planning Schemes of the city



Technology



• મોબાઈલ એિ અને ઓનલાઈન િોટટલ મારફત નાગફરકોને ઇલેક્ટ્રોપનક સર્વટસ ડીલીવરી 

• કુલ ટ્રાન્દ્ઝેક્શનના ૧૫% ઓનલાઈન સર્વટસ ડીલીવરી ચેનલ મારફત જે અન્દ્ય કોઈ િણ ફીઝીકલ સર્વટસ ડીલીવરી સેન્દ્ટર કરતા વધુ 

• સને ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આજ ફદન સુધી રૂ. ૧૮૦ કરોડના ૩.૪ લાખ ટ્રાન્દ્ઝેક્શન મોબાઈલ એિ અને ઓનલાઈન િોટટલ મારફત

• વેબસાઈટ, મોબાઈલ એિ, હેલ્િલાઇન અને વો્સએિ મારફત વષટ ૨૦૧૯-૨૦ માં આજ ફદન સુધી મળેલ ૧૬,૦૦૦ થી વધુ ફફરયાદ 

િૈકી ૯૩% ફફરયાદોનો પનકાલ 

• ઓનલાઈન ફરિુટમેન્દ્ટ સુપવધાનો પ્રારંભ 

• સ્મેક સેન્દ્ટર મારફત હેવી રેઇન ફોલ, હેવી ડીસ્ચાજટ અને મહા વાવાઝોડા દરમ્યાન સતત મોનીટરીંગ અને ફફલ્ડ ટીમ સાથે સંકલન  

• સોપશયલ મીફડયા પ્લેટફોમટ જેવાકે ફેસબુક, વો્સએિ, ્વીટર, જેવા માધ્યમ મારફત સીટીઝન એન્દ્ગેજમેન્દ્ટ 

• ૦૮.૦૮.૨૦૧૯ થી ૧૨.૦૮.૨૦૧૯ દરપમયાન ઉકાઈ ડેમમાંથી થતા ડીસ્ચાજટ તથા સુરત શહેરમાં થઇ રહેલ વરસાદની સાચી માપહતી 

સોપશયલ મીફડયા તથા વેબસાઈટ અને મોબાઈલ એિ માધ્યમથી સમયાંતરે િૂરી િાડવામાં આવી 

• ફેસબુક અને ્વીટર થકી આ િોસ્ટ અંદાજે ૭ લાખ યુઝસટ દ્વારા જોવામાં આવી

• SMC મોબાઈલ એિ અને વેબસાઈટને આ સમય દરપમયાન ૧ કરોડ કરતા િણ વધુ પહ્સ (િેજ રીક્વેસ્ટ)

• અંદાજીત ૨.૮૫ લાખ SMC મોબાઇલ એિ યુઝસટને િુશ નોફટફફકેશન થકી ાણકારી 

• સુરત મહાનગરિાપલકાની કુલ ૪૦૫ કચેરીઓ ખાતે કામ કરતા વહીવટી, આરોગ્ય અને એપન્દ્જપનયરરંગ સ્ટાફ માટે ફેસ રેકગ્નીશન 

આધાફરત બાયોમેફટ્રક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમનું અમલીકરણ

ઇન્દ્ફમશેન ટેકનોલોજીનો ઉિયોગ  



• સુરત મહાનગરિાપલકાની Employee Connect એિ ના માધ્યમથી સ્થળ ઉિર જ 

ઇસમને કાયટવાહી થઇ શકે તે માટે મોબાઈલ ચલન ઇસ્યુ કરવાની હયવસ્થા િાયલોટ 

ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી છે.

• શહેરમાં કાયટરત CCTV કેમેરાઓના માધ્યમથી ાહેરમાં િાન-માવાની પિચકારી 

મારતા, થૂંકતા કે કચરો ફેકતા ઇસમો ને ઈ-મેમો િાઠવવવાની કામગીરી િૂણટ કરવામાં 

આવેલ છે. 

• ઈ-મેમોની સંખ્યા: 326

• વસુલાત કરેલ િેનલ્ટી: 40050

• નાગફરકોમાં તેમના ઘર / સોસાયટીના બગીચાનો કચરો ગમે ત્યાં ન નાંખતા અને 

સ્વચ્છતા પ્રત્યે અપભગમ દાખવવા માટે સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા ગાડટન વેસ્ટ 

કલેક્શન માટે ટોલ ફ્રી નંબર 1800-123-8000 શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

ઇન્દ્ફમશેન ટેકનોલોજીનો ઉિયોગ



SMAC Center

Smart Command & Control Center



આઉટડોર LED ફડસ્પ્લ ેબોડટ 

• સુરત શહેરના અંદાજીત ૫૦ મુખ્ય લોકેશન ઉિર 

આઉટડોર ડીજીટલ ફડસ્પ્લે બોડટ મુકવાનું આયોજન 

• સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા લોકોને ાગૃત કરવા, 

માપહતગાર કરવા અને આકપસ્મક સંજોગોમાં અગત્યની 

માપહતી લોકો સુધી િહોચાડવામાં મદદ રૂિ થશે

• ફડસ્પ્લે બોડટ થકી ાહેરાતની આવક િણ થશે



સુમન આઈ (Suman Eye) – 2 (3000 cameras)

• સુમન આઈ (Suman Eye) પ્રોજેક્ટ ફેઝ-૧ અંતગટત

BRTS બસ સ્ટેશન, િપબ્યુશલક િાકટ એન્દ્ડ ગાડટન, સુમન શાળા, 

વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, વોટર ડીસ્ટ્રીબ્યુશયશુન સ્ટેશન પવગેરે 

આવરી લેવામાં આવેલ છે. 

• સુમન આઈ પ્રોજેક્ટ ફેઝ-૨ 

• અંતગટત સુરત મહાનગરિાપલકાના ૫૫૦ થી વધુ લોકેશન ઉિર 

ાહેર પમલકતો તથા શહેરના ાહેર સ્થળો જેવા કે સરથાણા ઝૂ, 

એક્વેફરયમ, રીવર િીજ, કોમ્યુનીટી હોલ એન્દ્ડ િાટી પ્લોટ, 

STP/SPS, વેજીટેબલ માકેટ, પવગેરેને આવરી લેવાનંુ આયોજન

• સુરત મહાનગરિાપલકાની પવપવધ સેવાઓ અને સી.સી.ટી.વી. 

કેમેરાનું SMAC (SMArt City) Center તથા ભપવષ્યમાં 

સાકાફરત થનાર Integrated Traffic and Mobility 

Administration Center (IT-MAC) ખાતે 

સેન્દ્ટ્રલાઈઝડ મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે.



ઝોન બજેટ 



ઝોન બજેટ 

ક્ર્મ  ઝોન 
ફરવાઈઝ્ડ જોગવાઈ

૨૦૧૯-૨૦

સૂપચત જોગવાઈ

૨૦૨૦-૨૧

૧ વેસ્ટ ઝોન 48.97 46.71

૨ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન 11.54 16.54

૩ નોથટ ઝોન 81.92 50.38

૪ ઈસ્ટ ઝોન – એ 52.16 45.41

૫ ઈસ્ટ ઝોન – બી 38.20 47.38

૬ સાઉથ ઝોન 46.00 43.58

૭ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન 55.94 56.64

૮ સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન 39.31 48.99

કુલ 374.04 355.63

(રૂ. કરોડમા)ં 

2
4
8



Zone Property Details

# Type of Property
Existing
2018-19

2019-20 Work 
Proposed 
2020-21

TotalWork completed as 
on Dt.31/12/19

Work in 
Progress

1 2 3 4 5 6 7=(3to6)
1 City Civic Center 21 1 0 1 23

2 Ward Office 91 2 1 8 102

3 Fire Station 16 0 1 12 29

4 Auditorium 5 0 0 0 5

5 Community hall 38 2 0 5 45

6 Party Plot 24 1 1 5 31

7 Senior Citizen Hall 5 0 0 1 6

8 Swimming Pool 16 1 0 0 17

9 Sport Facility 10 0 1 6 17

10 Health Club 3 1 0 1 5

11 Jogging Track 10 0 0 1 11

12 Primary School 212 4 5 8 229

13 Suman School 13 1 1 1 16

14 Reading Room 107 0 3 4 114

15 Library 3 0 2 0 5



Zone Property Details

# Type of Property
Existing
2018-19

2019-20 Work 
Proposed 
2020-21

TotalWork completed as 
on Dt.31/12/19

Work in 
Progress

1 2 3 4 5 6 7=(3to6)

16 General Hospital/maternity Home 10 0 0 0 10

17 Health Center 48 0 1 1 50

18 Aanganwadi Buildings 447 0 5 18 470

19 Garden & Park 113 5 2 0 120

20 Shantikunj 75 2 3 5 85

21 Children Park 2 0 1 0 3

22 U.C.D. Center 19 0 0 0 19

23 Shopping center 32 8 3 1 44

24 Vegetable Market 57 6 2 18 83

25 Night Market 1 0 0 1 2

26 Night Shelter 28 0 4 3 35

27 Staff Quarters(Fire) 12 0 3 2 17

28 Pay & Use 189 0 4 10 203

29 Multi Level Parking 11 0 2 4 17

30 Working women Hostel 0 0 1 0 1



વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી – ૨૦૨૦-૨૧ 

• ટી. િી. ૨૩ (રાંદેર) ફા.પ્લોટ ૭૩ ખાતે તથા ટી. િી. ૩૦ (રાંદેર) ફા.પ્લોટ ૧૪૭ 

ખાતે ઘર પવહોણા લોકો માટે નાઇટ સેલ્ટરનું બનાવવાનું કામ 

• ટી. િી. ૩૬ (વફરયાવ) ફા. પ્લોટ ૪૨/ િૈકી ખાતે પ્રસુપતગૃહ સાથે આરોગ્ય કેન્દ્ર 

બનાવવાનું કામ

• ટીિી. ૧૦ (અડાજણ) માછલીઘર ખાતે 7 D થીયેટર બનાવવાનું કામ

• જનભાગીરીદારી હેથળ ખાનગી/ફ્લેટ/રહેઠાણમા. રેઇન હાવેસ્ટીગ બનાવવાનુ 

કામ

સ્િોટટસ કોમ્પ્લેક્ષ (અડાજણ)

વકીગ વુમન હોસ્ટલ (અડાજણ) 

થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી -૨૦૧૯-૨૦



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી - ૨૦૨૦-૨૧

• નાનિુરા લક્કડકોટ ખાતે  ફીશ માિેટ બનાવવાનું કામ. 

• ગોિીતળાવ એરીયાનાં રીડેવલિમેન્દ્ટના ભાગ રૂિે કોટ સફીલ 
રોડ નંુ ડેવલિમેન્દ્ટ કરવાનું કામ 

• સૈયદિુરા મટન તથા વેજીટેબલ માકેટ રીડેવલિમેન્દ્ટ કરવાનું 
કામ.

• ડી.કે.એમ. અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર મેટરનીટી હોમ તેમજ નવું 
કોમ્યુનીટી હેલ્થ સેન્દ્ટર બનાવવાનું કામ.

• ગાંધી સ્મૃપતભવન રીડેવલિમેન્દ્ટ કરવાનું કામ .

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

કમ્િાઉન્દ્ડ વોલ (ગાંધીબાગ ખાત)ે

મલ્ટીલેવલ િારકંગ (ગોિીતળાવ ખાતે)

થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી ૨૦૧૯-૨૦



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી

!P ટી.િી ર૪ (ટુંકી) ફા. પ્લોટ નં.૮ર ખાતે કોમ્યુપનટી હોલ.

ZP નોથટ ઝોન(કતારગામ) પવસ્તારમાં  કોસાડ હોઉસીંગ બોડટને લાગુ ખુલ્લી જગ્યામાં 

વોક-વ.ે

૩P ટી.િી ૦૩ (કતારગામ) એમ-૦૮ ખાતે (ફકરણ હોસ્િીટલની િાછળ) કોમ્યુપનટી 

હોલ તથા િાટીપ્લોટ.

નોથટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

1

3 2



• થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૧૯-૨૦) 

• િૂણા ગામ પનશાળ ફળીયા ખાતે શાળા

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૧૨ (િૂણા) ફા.પ્લોટ નં ૧૪૫ ખાતે શાળા

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૮ (ઉમરવાડા) ફા.પ્લોટ નં ૬ ખાતે અદ્યતન લાયિેરી

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૫૩ (મગોબ-ડુંભાલ) ફા.પ્લોટ નં ૮૮ ખાતે શાકભાજી માકેટ સહીતનું મલ્ટીલેવલ 

િાકીંગ

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૩ (કરંજ) ફા.પ્લોટ નં ૨૦ ખાતે શાકભાજી માકેટ

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૧૫ (ફૂલિાડા) ફા.પ્લોટ નં ૧૧૬ ખાતે વાંચનાલય

• થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૫૩ (મગોબ-ડુંભાલ) ફા.પ્લોટ નં ૮૮ ખાતે ખાતે ઘરપવહોણા લોકો માટેનું આશ્રય 

સ્થાન

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૮ (ઉમરવાડા) ફા.પ્લોટ નં ૬ ખાતે અદ્યતન લાયિેરીમા ઇન્દ્ટીરીયર 

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૧૬ (કાિોરા) ફા.પ્લોટ નં ૪૫ ખાતે શાકભાજી માકેટ સહીતનું મલ્ટીલેવલ િાકીંગ

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૩ (કરંજ) ફા.પ્લોટ નં ૨૩ ખાતે શાકભાજી માકેટ 

િૂવટ (વરાછા) ઝોન – એ પવપશષ્ટ કામગીરી



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી ૨૦૧૯-૨૦

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૪(મોટાવરાછા-ઉત્રાણ), ફા.પ્લોટ ન.ં ૧૮૯,૧૯૧ ખાતે વેજીટેબલ માકેટ

• ડ્રા.ટી.િી. ૬૮(િુણા), ફા. પ્લોટ ન.ં આર-૧ર  યોગી ચોક ખાતે નવી પ્રા.શાળા

• ડ્રા.ટી.િી. ૬૦(િુણા), ફા. પ્લોટ ન.ં આર/૧૭ ખાતે  શોિીંગ સેન્દ્ટર

• ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૩૮(નાનાાવરાછા), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૦૩ ખાતે શાંપતકુંજ

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૪(મોટાવરાછા-ઉત્રાણ), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૭ર (આર-ર૧) ખાતે શાંપતકુંજ

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૬૦(િુણા), ફા. પ્લોટ ન.ંઆર/૧૬ ખાતે વેજીટેબલ માકેટ

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી ૨૦૨૦-૨૧

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ ન.ંરર(સરથાના-વાલક), ફા. પ્લોટ ન.ં ૭િ ખાતે નવુ વહીવટી ભવન

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ ન.ંરર(સરથાના-વાલક), ફા. પ્લોટ ન.ં ૮૬ ખાતે વેજીટેબલ માકેટ

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૬૦(િુણા), ફા. પ્લોટ ન.ંઆર/ર૪ ખાતે ફાયર સ્ટેશન તથા સ્ટાફ કવાટસટ

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૪(મોટાવરાછા-ઉત્રાણ) , ફા.પ્લોટ ન.ંઆર/૧૯(૧૭૦)  ખાતે પ્રા.શાળા

• ટીિી.સ્કીમ ન.ંર૪(મોટાવરાછા-ઉત્રાણ), ફા. પ્લોટ ન.ં૧૬૭ (આર-૧૬)ખાતે શોિીંગ સેન્દ્ટર

• ટી.િી. સ્કીમ ન.ંર૧(સરથાણા-સીમાડા), ફા. પ્લોટ ન.ં૯૮ ખાતે ફાયર સ્ટેશન તથા સ્ટાફ કવાટસટ

• ટી.િી.ર૪(મોટાવરાછા-ઉત્રાણ),ફા.પ્લોટ ન.ં૧૭૩ ખાતે સીટી સીવીક સેન્દ્ટર

• ઝોન પવસ્તારમાં આવેલ મોટા વરાછા તથા નાના વરાછા ખાતે  આવેલ ઓવારા ડેવલોિ

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૪(મોટા વરાછા-ઉત્રાણ) , ફા.પ્લોટ ન.ંઆર/૧િ(૧૬૬)  તથા ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ 

નં.૬૦(િુણા), ફા.પ્લોટ ન.ંઆર/૦૩ ખાતે વેન્દ્ડીંગ માકેટ

િૂવટ (વરાછા) ઝોન – બી પવપશષ્ટ કામગીરી



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

• ટી.િી. સ્કીમ ન.ં ૨૧(ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ ન.ં ૨, ભેસ્તાન ઘરપવહોણા લોકો 

માટે નાઈટ સેલ્ટર બનાવવાનું કામ (એન.યુ.એલ.એમ. ગ્રાંટ અતંગટત ૫૨૮ –

બેડ) 

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૨  ફા.પ્લોટ ન.ં૮૮, સોનલ વોડટ ઓફીસ િાસે મલ્ટીલેવલ 

િાકીંગ બનાવવાનું કામ 

• ડ્રા. ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૫૯(ઉન) , ઉન ગામ જુની પ્રા. શાળાની જગ્યાએ નવી 

પ્રાથપમક શાળા બનાવવાનું કામ

• ડ્રા. ટી.િી. સ્કીમ ન.ં ૫૭, ફા. પ્લોટન.ં ૩૭ (આર.-૨) ખાતે સમુન શાળા 

બનાવવાનું કામ

• પ્રમુખ િાકટ ખાતે િાટી પ્લોટ બનાવવાનંુ કામ

• ઉધના સંઘ રોડ ન.ં ૬ યુનીક લેબોરેટરી સામે ફાયર સ્ટેશન બનાવવાનું કામ

• છત્રિપત પશવાજી માકેટ રીનોવેશન કરવાનું કામ

• ટી.િી. ૨(ઉધના) ફા.પ્લોટન.ં૨૫ શુભ રેસીડન્દ્સીની સામે વોડટ ઓફીસ 

બનાવવાનંુ કામ

સાઉથ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

ભીડભંજન ખાતે સુમન શાળા હેલ્થ સેન્દ્ટર - ઉન

વેજીટેબલ માકેટ – િાંડેસરા હાઉસીંગ બોડટ

બ્યુશયુટીફીકેશન- ખરવર નગર ફ્લાય ઓવર િીજ

સુમન શાળા - િાંડેસરા

થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૧૯-૨૦)



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૧૯-૨૦)

1. ડુમસ લંગરથી ડુમસ ચોિાટી સુધી એરીયા ડેવેલોિ કરવાનું કામ.[ટી.િી. નં. ૮૦]

2. ફાયર સ્ટેશન અને સ્ટાફ ક્વાટસટ બનાવવાનું કામ. 

3. વાલ્મી કેમ્િસ ખાતે હોસ્ટેલ પબલ્ડીંગ અને ઓફીસ પબલ્ડીંગ બનાવવાનું કામ.

4. સંકપલત વોડટ ઓફીસ બનાવવાનું કામ. [ટી.િી. નં. ૩૭ (અલથાણ-સાઉથ) ,ફા.પ્લોટ ન.ં 

૧૨૩ ખાતે .]

5. શહેરી ઘર પવહોણા લોકોને આશ્રય િૂરો િાડવા શેલ્ટર બનાવવાનું કામ.

સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

1

2

34 5



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

1. ટ્રાફફક પચલ્ડ્રન િાકટ  ને  “ કી્ઝ  સીટી “ તરીકે રી ડેવલોિ  કરવાનું કામ

2. સુરત-ડુમસ રોડને ઓ.એન.જી.સી. િીજથી એરિોટટ ગેટ સુધીના રોડને આઇકોપનક રોડ તરીકે 

િી.િી.િી. ધોરણે ડેવલોિ કરવાનું કામ.

3. સુરત ડુમસ રોડ િર િાલે િોઈન્દ્ટ જંકશન િાસે “વીર શહીદ ભગતલસંહ “ ફ્લાય ઓવર િીજ નીચેના 

ભાગમા બ્યુશયુટીફીકેશન કરવાનું કામ.

4. પ્લેસ  મેકીંગ કરવાનું કામ. [ટી.િી. સ્કીમ નં. ૨૮(અલથાણ-ભટાર) , ફા. પ્લોટ ન.ં ૯૯ ]

5. વેન્દ્ડીંગ માકેટ  બનાવવાનું કામ. [ટી.િી. સ્કીમ નં. ૨૮(અલથાણ-ભટાર) , ફા. પ્લોટ ન.ં ૧૧૫]

સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

1

2

34 5



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

• હેલ્થ સેન્દ્ટર તથા મેટરનીટી હોમ - ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૦૭ 

(આંજણા) ફા.પ્લોટ ન૪ં૫/િૈકી.

• અધ્યતન સુપવધાઓથી સજ્જજ નવો આધુપનક વાહન ડેિો -

ફા.ટી.િી. સ્કીમ નં. ૦૭ (આંજણા), ફા. પ્લોટ નં. ૧૦૭.

• સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન(લલંબાયત) માં જુદી જુદી જગ્યાએ 

વેજીટેબલ માકેટ નવા બનાવવા તથા નપવનીકરણ કરવા.

• નગર પ્રાથપમક શાળા - ટી. િી. ૬૧ (િરવત - ગોડાદરા), ફા. 

પ્લોટ ન.ં આર-૬૦.

સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

સીવીક સેન્દ્ટર (િરવત-ગોડાદરા) 

થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૧૯-૨૦)



Budget Highlights



બજેટ હ ઈલ ઈટસ
Finance

• રૂ ૬૦૦૩ કરોડનું વાસ્તવલક્ષી બજેટ

• નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ એન્દ્હાન્દ્સમેન્દ્ટના ભાગરૂિે એ્વટાટઇઝમેન્દ્્ના હક્કો આિવાની કાયટવાહીને ઝડિી બનાવી સને ૨૦૨૦-૨૧ માં  રૂ.૧૦૦ કરોડની રેવન્દ્યુ 

મેળવવાનો લક્ષ્યાંક

Smart Infrastructure

• સુરત અને સુરતની આજુબાજુના પવસ્તારમાં આગામી ત્રણ વષટમા ંરૂ. ૩૦,૦૦૦ કરોડથી વધુના ખચે ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલિમને્દ્ટ અન ેપવકાસ

• સને ૨૦૨૦-૨૧ માં ૧૦૦ % પવસ્તારમાં િાણી િુરવઠાનુ ંઆયોજન

• રૂ. ૫૦૪ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી વોટર કન્દ્ઝવેશન માટે તાિી નદી િર ઉમરા અને ભાઠા નજીક કન્દ્વેન્દ્શનલ બરાજ બનાવવાનું આયોજન

• નોન રેવેન્દ્યુ વોટર (NRW) ની માત્ર ઘટાડવા માટે ગેરકાયદેસર જોડાણોને કાયદેસર કરવાનું અપભયાન

• ૨૪ X ૭ િાણી િુરવઠા યોજના હેઠળ હયાત ૧૯.૫૬ ચો.કી.મી.પવસ્તારથી સને ૨૦૨૦-૨૧ માં ૬૭.૦૩ ચો.કી.મી. પવસ્તારને આવરી લેવાનું આયોજન

• નલ સે જળ યોજના - 'DRINK FROM TAP' પમશન ૨૪ X ૭ િાણી િુરવઠાવાળા પવસ્તારોમાં

• સુરત મહાનગરિાપલકાનું બહુમાળી મુખ્યવહીવટી ભવન અંદાજે રૂપિયા ૩૫૦ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી બનાવવાનું આયોજન છે

• આઉટર રીંગરોડ ડેવેલોિમેન્દ્ટ કોિોરેશન લીમીટેડ અંતગટત આઉટર રીંગરોડ પનમાટણ અન્દ્વયે રાંદેર ઝોન પવસ્તારમાં ૫ કી.મી. રસ્તા લંબાઈ કરવા રૂ.૧૦ કરોડના 

પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી આઉટર રીંગરોડ બનાવવાનું આયોજન

• કેન્દ્ર સરકારની વેટ લેન્દ્ડ ડેવેલિવેલમેન્દ્ટ િોલીસી અંતગટત શહેરના પવપવધ કુલ ૬૨ તળાવોનો અંદાજે રૂ. ૮૪ કરોડના ખચટથી પવકાસનું આયોજન

• કોમન સોલાર િેનલ ઇન્દ્સ્ટોલશેન માટે રૂ. ૨૫૦૦૦ સુધીની સબસીડી આિવાનું આયોજન.  

બજેટ હાઈલાઈ્સ 



બજેટ હ ઈલ ઈટસ
• ડુમસ દફરયાફકનારાને ઇકો ટુરીઝમ ડેવલિ કરવાનું તબક્કાવાર આયોજન

• સને ૨૦૨૦-૨૧ માં ૨ ફ્રેન્દ્ચવેલ, ૧ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, ૬ જળ પવતરણ મથકો, ૯ ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવાનું આયોજન

• કુલ રૂ ૪૧૯.૪૫ કરોડના ખચટથી સને ૨૦૨૦-૨૧ માં  નવા ૩ ફ્લાયઓવર િીજ, ૪ રેલ્વે ઓવરિીજ તથા ૨ ખાડીિીજ બનાવવા સહીત કુલ ૧૬ 

િીજના કામ િૂણટ  કરવાનું આયોજન

Environment

Drainage

• એમીશન ટ્રેડીંગ સીસ્ટમ હેઠળ ઓછંુ પ્રદુષણ ઉત્િન્દ્ન કરનાર ઔદ્યોપગક એકમોને ફટ્રટેડ  વેસ્ટ વોટર સપ્લાયના દરોમાં ૫ ટકા રીબેટ આિવાનું આયોજન

• ફટ્રટેડ વેસ્ટ વોટરને બાંધકામ ક્ષેત્ર, શૈક્ષપણક/ઔદ્યોપગક/હયાિાફરક સંકુલોમાં તથા કૃપષ ક્ષેત્રમાં િૂરું િાડવા બાબત િોલીસી આયોજન

• સને ૨૦૨૦-૨૧ માં સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની ક્ષમતામાં ૪૩૦ MLD ક્ષમતાનો વધારો કરવા તથા ૨૫૫ MLD ક્ષમતામાં નવીનીકરણ, ૪ સુએઝ 

િમ્િીંગ સ્ટેશન, ૪૦.૪ કી.મી. ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સપમશન લાઈનની ક્ષમતા વૃપદ્ધનંુ આયોજન

• ફટ્રટેડ વેસ્ટ વોટર હેઠળ ૧૮૬ MLDમાં ૪૨૦ એમ.એલ.ડી ફટ્રટેડ સુએઝ વોટર ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝ  ને િૂરું િાડવાનું આયોજન, ૫૫ ટકા સુએઝનો રીયુઝ 

કરનાર મહાનગરિાપલકા

• કોયલી ખાડી, કાકરા ખાડી, મીઠી ખાડી રીમોલ્ડીંગ અને રીકન્દ્સ્ટ્રકશનની કામગીરી થકી િીક પવસ્તારનું નવીનીકરણ 

• કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા રૂ.૯૭૧.૨૫ કરોડના પ્રોજેકટ કોસ્ટથી િોલ્યશુન એબેટમેન્દ્ટ એન્દ્ડ કન્દ્ઝવશેન ઓફ રીવર તાિી પ્રોજેકટથી કુલ ૮૫ કી.મી. 

પવસ્તારમાં તાિી શુપદ્ધકરણ પ્રોજેકટનો અમલ પ્રારંભ
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• Environment
SWM

• સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ અંતગટત રૂ.૧૫૦ કરોડના કોસ્ટથી સેંન્દ્ટ્રલાઇઝડ અને મીકનેાઇઝડ વેસ્ટ પ્રોસલેસગં પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું

આયોજન

• સુરત શહેરના ૫ પવસ્તારોમાં સુરત ક્લીન એર પ્રોગ્રામ હેઠળ Continuous Air Quality Monitoring Station પ્રસ્થાપિત 

કરવાની કામગીરી

• શહેરના ઘન કચરાના પનકાલ માટે રૂ ૯૬ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી સેનેટરી લેન્દ્ડફફલ પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન

• મોટી સોસાયટીઓમાં ઓગેપનક વેસ્ટ કન્દ્વટટર પ્રસ્થાપિત કરવાનું, હોમ કમ્િોસ્ટીંગ પ્રમોશન કરવાનું, ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઅલ/ટેક્ષટાઈલ વેસ્ટ 

ટ્રીટમેંટ, કન્દ્સ્ટ્રકશન એન્દ્ડ ડીમોલીશન વેસ્ટ રીસાયકલીંગ, પ્લાપસ્ટક વેસ્ટ કલેક્શન એન્દ્ડ રીસાયકલીંગ કરવાનું આયોજન 

• સફાઇ અનુદાન મેળવતી ખાનગી સોસાયટીઓ કે જેઓ Zero Waste Society બને તો તેવી સોસાયટીઓ ની મંજુર અનુદાનની 

રકમના ૨૫% વધારાન ુઅનુદાન આિવાનુ આયોજન

• વેસ્ટ રીડકશન માટે ૧૮૦ મોટા ગાડટનોમાં, ૬૬ રેસીડન્દ્ટ વેલફેર એસોસીયેશનોમાં, 33 વેજીટેબલ માકેટોમાં તેમજ ૧૦ મોટી 

હોટલોમાં ઓનસાઇડ કમ્િોસ્ટીંગ કાયટરત કરેલ છે.

• ઝીરો વેસ્ટ સીટી માટે ૩R Principle (Recycle, Reduce, Reuse) નો અમલ કરવા તથા પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્દ્ટ, 

કન્દ્સ્ટ્રકશન એન્દ્ડ ડીમોલેસન વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન

• બાયોમીથેનેશન પ્લાન ફોર સ્લજ પ્રોસેસીંગ 
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Environment

• તાિી રીવરફ્રન્દ્ટ ડેવલિમને્દ્ટ અંગે અંદાજીત રૂપિયા ૩૯૦૪ કરોડના ખચટથી પ્રકલ્િ બનાવવાનું આયોજન, જે અંગે અલગથી Special Purpose 

Vehicle (SPV) બનાવવામાં આવનાર છે

• સને ૨૦૨૦-૨૧ માં શહેરની તમામ સ્ટ્રીટ લાઇ્નંુ ૧૦૦% એલ.ઇ.ડીમા ંરૂિાંતર કરવાનું આયોજન

• સને ૨૦૨૦-૨૧ માં રૂ.૧૪ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી ૪.૨ મેગાવોટ ક્ષમતાનો વીન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન

• ચારણકા (િાટણ પજલ્લો) ખાતેના સોલર િાકટમાં ૫ (િાચં) મેગાવોટ ક્ષમતાનો સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન- પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 

અંદાજે રૂ. ૨૨ કરોડ

• િયાટવરણના અનુસંધાને શહેરમાં રૂ. ૧૧૯.૨૧ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી કુલ ૧૦ નવા બાગો શાંતીકુંજ, લેક ગાડટન બનાવવામાં આવનાર છે. પવપવધ 

પવસ્તારોમાં વટીકલ ગાડટન, ફ્લોરલ ગાડટન, વાઇલ્ડ વેલી ગાડટન તથા વાઇલ્ડ વેલી બાયોડાયવસીટી િાકટ બનાવવાનું આયોજન છે.

• શહેર હદ પવસ્તારમાં એસ.ટી.િી અને વોટરવકટસની ખુલ્લી જગ્યામાં ફ્રુટ ટ્રી પ્લાન્દ્ટેશન, નદી ફકનારાની જગ્યામાં ગ્રીન બેલ્ટ પ્લાન્દ્ટેશન તથા હયાત 

તળાવોની ફરતે નાફરયેળી પ્લાન્દ્ટેશનનંુ આયોજન

• રૂ. ૨૦ કરોડના ખચે વલ્ડટક્લાસ ઝૂ બનાવવાનું આયોજન 

• દરેક ઝોનમાં અબટન ફોરેસ્ટ

Fire & Emergency

• ફાયર અને ઇમરજ્જન્દ્સી પવભાગમાં ૪૨ મીટર, ૫૫ મીટર તથા ૬૮ મીટરના ટનટ ટેબલ લેડર, અંડર વોટર સચટ કેમેરા, થમટલ ઇમેજીંગ કેમેરા(નાઇટ 

પવઝન), જમ્િીંગ કુશન, લાઇફ ફડટેક્ટર, મલ્ટી િિટઝ એરકોર ટેંડર, એરીયલ લેડર પ્લે્ફોમટ પવગેરે ખરીદવાનું આયોજન

• સુરત શહેરના પવસ્તાર અને વસ્તીને ધ્યાને લેતાં હયાત ૧૬ ફાયર સ્ટેશનોમાં વધારો કરીને નવા ૧૫ ફાયર સ્ટેશનો બનાવવાનું આયોજન છે.
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Smart Mobility

• અબટન મોબીલીટી અંતગટત સુરત મેટ્રોરલે પ્રોજેક્ટ (ફેઝ-૧) રૂપિયા ૧૨,૦૨૦ કરોડના ડી.િી.આર.ને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ છે. 

પ્રથમ ફેઝમાં  સરથાણાથી ડ્રીમ પસટીના ૨૧.૬૧ કી.મી.ના ૧ કોરીડોર તથા ભેસાણથી સારોલીના ૧૮.૭૪ કી.મી.ના ૨ કોરીડોરની કામગીરી સને 

૨૦૨૦-૨૧ માં થનાર છે.

• સુરત રેલ્વે સ્ટેશનના redevelopment અંતગટત ઇપન્દ્ડયન રેલ્વે, ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાન્દ્સિોટટ અને સુરત મહાનગરિાપલકાના સંયુક્ત રીતે Multi Modal 

Transport Authority નું ગઠન કરવામાં આવનાર છે.

• સસ્ટેનેબલ ટ્રાન્દ્સિોટટ અંતગટત િપબ્યુશલક બાયપસકલ શેરીંગ સીસ્ટમનો અમલ - કુલ ૧૦૭ ડોકીંગ સ્ટેશન, કુલ ૧૧૬૦ બાયપસકલ  

• ગ્રીન મોબીલીટી અંતગટત ૧૫૦ ઇલેકટ્રીક બસની ખરીદીનંુ આયોજન

• લાસ્ટ માઈલ કનેક્ટીપવટીના ભાગરૂિે ઇ-કેબ, ઇ-રીક્ષા તથા ઇ-વેપહકલ્સને રૂટવાઈઝ સબસીડી િૂરી િાડી ઇ-વેપહકલ્સના ઉિયોગને પ્રોત્સાહન આિવાનું 

આયોજન 

• સુરત મહાનગરિાપલકાની બસો તેમજ અન્દ્ય ઇ-વેપહકલ્સ માટે ચાર્જીંગ સ્ટેશન પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન 

• ટ્રાફફક પનયમનના ભાગ રૂિે એડેપપ્ટવ ટ્રાફફક કંટ્રોલ સીસ્ટમ (ATCS), રેડ લાઇટ વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (RLVD), ઓટોમેટીક નંબર પ્લેટ 

રેકોગ્નેશન સીસ્ટમ (ANRR), વેફરએબલ મેસેજ સાઇન બોડટ સીસ્ટમ (VMS), સ્િીડ વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (SVDS), સ્િીડ સાઇન બોડટ 

સીસ્ટમ (SCS), ટ્રાફફક સવેલન્દ્સ સીસ્ટમ(PTZ કેમેરા), ટ્રાફફક વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (TVDS), ઇ – ચલણ ડીવાઇઝ, કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કંટ્રોલ 

સેન્દ્ટર (CCC) પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન
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• િાર્કિંગ િોલીસીનું અમલીકરણ રાજ્જયમાં સવટપ્રથમ સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા શરુ 

• SARAL Scheme હેઠળ ાહેર િફરવહનનાં પ્રોત્સાહનનાં  ભાગ રૂિે  ૭૦૦૦ના વાર્ષટક પ્રી-િઇેડ કાડટથી અનપલપમટડે મુસાફરી િુરૂ િાડવાનું 

આયોજન – પવધાથી, ફદહયાંગ, મપહલા તથા પસપનયર સીટીઝનને ઉિરોક્ત દરમાં રાહત       

• િેડેસ્ટ્રીયન સેફટીના ભાગરૂિે રાહદારીઓને રોડ િોસ કરવા માટે િેડેસ્ટ્રીયન િોસીંગ ઇન્દ્ડીકટેર (Beeper Alarm તથા Push Button Switch 

સાથેના) લગાડવાનું આયોજન

Health Services

• આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ કુલ ૧૫ નવા Health & Wellness Centre બનાવવાના કામનું આયોજન.

• National Quality Assurance Standard અન્દ્વયે સુરત મહાનગર િાપલકાના ૨ (બે) હેલ્થ સેન્દ્ટરોને એિીડેશન  સટીફીકેટ ઇસ્યુ કરવામાં 

આવેલ છે.

• સ્વરછ ભારત પમશન અંતગટત CCTV કેમેરાના માધ્યમથી ગંદકી કરતા ઇશમોને ઇ-મેમો િાઠવી દંડ વસુલવાની કાયટવાહી શરૂ.

Sports & Culture

• “ફીટ ઈપન્દ્ડયા” મૂવમેન્દ્ટ અંતગટત ગુજરાત સરકાર તથા સુરત મહાનગર િાપલકાના 50 : 50ના પહસ્સાથી “સુરત સ્િો્સટ પ્રમોશન ફાઉંડશેન” નામથી 

સ્િેપશયલ િિટઝ હહીકલ (SPV) શરૂ કરવાનું આયોજન. 

• િાલનિુર પવસ્તારમાં અંદાજીત ૩૫૦૦૦ હયપક્તઓની કેિેસીટી ધરાવતું આઉટડોર ગેમ્સ સ્ટેડીયમ અંદાજે રૂ. ૧૪૦ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી 

બનાવવાનું આયોજન  

• ઐપતહાપસક ફકલ્લાના િફરસરમાં સ્માટટ સીટી અંતગટત રૂ.૧૫ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી ૫૦૦ બેઠકની ક્ષમતાના અધ્યતન લાઇટ એન્દ્ડ સાઉન્દ્ડ શો નું 

આયોજન કરવામાં આવનાર છે.

• કતારગામ ઝોન ખાતે વોટર પ્લાઝા 

બજેટ હાઈલાઈ્સ 



બજેટ હ ઈલ ઈટસ
Social Infrastructure

• પ્રોજેકટ આશ્રય હેઠળ શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલેસ માટે કુલ ૯ જ્જગ્યાએ કુલ ૨૮ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી નાઇટ શેલ્ટર બનાવવાનું આયોજન

• પ્રોજેક્ટ આશ્રય હેઠળ કન્દ્સ્ટ્રકશન લેબર માટે રૂ. ૫૦ કરોડનાં ખચે હોસ્ટેલ

• નેશનલ અબટન લાઇવલીહુડ પમશન સ્કીમ અંતગટત કુલ ૯ જગ્યાએ કુલ રૂ.૨૪.૩૦ કરોડના પ્રોજેકટ કોસ્ટથી વેન્દ્ડીગ માકેટ - પ્રોજેક્ટ આજીપવકા અંતગટત 

બનાવવાનું આયોજન

• શહેરના પવપવધ પવસ્તારોમાં કુલ-૧૧ Food ATM શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજનું  નાઇટ શેલ્ટરને મોડલ શેલ્ટર તરીકે ાહેર 

• દરેક ઝોનમાં હયાત એક ગાડટનમાં બાળકોનાં આનંદ-પ્રમોદ માટે નાની રાઇડ સપહતના ંએમ્યઝુમેન્દ્ટ િાકટનુ ંઆયોજન

• રાજ્જય સરકારશ્રીની જનભાગીદારીની યોજના અંતગટત તમામ ઝોનમાં ખાનગી રહેણાંક સોસાયટી તથા ફ્લેટમાં રાજ્જય સરકારશ્રીની ૭૦% ગ્રાંટથી રેઇન વોટર 

હાવેસ્ટીંગ માટેની યોજનાનો અમલ

• “સંવેદના – ખુશીઓનો િટારો“ કાયટિમ અંતગટત કુલ ૩.૫૦ લાખથી વધુ કિડા-રમકડા વગેરે શહેરીજનો િાસેથી મેળવી જરુરીયાતમંદ લોકોને પવતરણ કરવામાં 

આહય.ુ

• એજ્જયુકેશન, િયાટવરણ, હેલ્થ સર્વટસીસ તેમજ સ્િો્સટ એન્દ્ડ કલ્ચર માટે Corporate Social Responsibility – CSR ફંડ મેળવવા CSR Cell 

બનાવવાનું આયોજન. 

Affordable Housing 

• હાઉસીંગ ફોર ઓલ - ૨૦૨૨ પમશન અંતગટત સ્લમ  ફ્રી સીટી માટે શહેરી ગરીબો માટે પવપવધ યોજનાઓ હેઠળ કુલ ૪૬,૨૯૩ આવાસો બનાવવાનુ ંઆયોજન

Universal Education

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ ખાતે સને ૨૦૨૦-૨૧ માં સ્કીલ લેબ શરૂ કરવામાં આવનાર છે.

• નગર પ્રાથપમક પશક્ષણ સપમપત હેઠળની કુલ હયાત ૩૨૯ પ્રાથપમક શાળાઓમાં આગામી વષટમાં કુલ - ૨૭ નવી શાળાઓના બાંધકામ /પવસ્તરણનુ ંઆયોજન

બજેટ હાઈલાઈ્સ 



૨૦૨૦-૨૧ ના વષટ માટે કર-દરની પવગત

• સામાન્દ્ય વેરો યથાવત રાખવામાં આવેલ છે.

• ફાયર ચાજટમાં ફેરફાર

• ઇન્દ્્સ્ટ્રીયલ “એ” (પ્લાસ્ટીક ઉત્િાદન કરતા યુપનટ) માટે સોલીડ વેસ્ટ ચાજટ રૂા.૯૦૦૦ / વષટ 

• અન્દ્ય યુઝર ચાર્જીસ યથાવત રાખવામાં આવેલ છે.

• રૂા.૨૦,૦૦,૦૦૦/- સુધીની રકંમતનાં કોઈ િણ વાહન માટે આજીવન યાંપત્રક િફરવહન ચાજટ યથાવત રાખવામાં આવેલ છે. 

• રૂા.૨૦,૦૦,૦૦૦/- થી વધુની રકંમતનાં કોઈ િણ વાહન માટે આજીવન યાંપત્રક િફરવહન ચાજટ વાહનની િડતર રકંમતનાં ૩.૫૦%.

• ઈલેક્ટ્રોપનક વાહનો માટે આજીવન યાંપત્રક િફરવહન ચાજટમાં ૫૦% ની રાહત 

બજેટ હાઈલાઈ્સ 

ફાયર ચાજટ વષટ ૨૦૧૯-૨૦ સૂપચત ૨૦૨૦-૨૧ ફાયર ચાજટ વષટ ૨૦૧૯-૨૦ સૂપચત ૨૦૨૦-૨૧

રહેણાંક પમલકત (કાિેટ એફરયા) પબનરહેણાકં

૦ તો ૪૦૦ ચો.મીટર કોઈ વધારો નથી કોમશીયલ-A રૂ. ૬૭૫ રૂ. ૯૭૫

૪૦૦.૦૧ – ૫૦૦ ચો.મીટર રૂ. ૨૦૦ રૂ. ૪૦૦ કોમશીયલ-B રૂ. ૬૭૫ રૂ. ૯૭૫

૫૦૦ ચો.મીટરથી વધુ રૂ.૩૦૦ રૂ. ૬૦૦ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીયલ-A રૂ. ૯૪૫ રૂ. ૧૨૪૫

ઇન્દ્ડસ્ટ્રીયલ-B રૂ. ૬૭૫ રૂ. ૯૭૫

ઉિરોક્ત પસવાયની બાકી રહેતી 

પબન રેહણાંક પમલ્કત ઉિર

રૂ. ૩૦૦ રૂ. ૪૫૦



અમો આભારી છીએ ...

માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી 

શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી

શ્રી પવજયભાઇ રૂિાણી

માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી

શ્રી નીપતનભાઈ િટેલ

માનનીય મેયરશ્રી ડો. જગદીશભાઈ િટેલ 

ની આગેવાની હેઠળની રાજકીય િાંખ 



અમો આભારી છીએ...

સુરત શહેરના નાગફરકોના

અને ઉિપસ્થત સૌના 

તરફથી મળતા સતત સહકાર,

સકારાત્મક સૂચનો અને પ્રોત્સાહન માટે 


