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Surat – One of the Best City 

Declared 2nd Cleanest 

City of India in World’s 

largest cleanliness 

survey of 4242 cities

5th best city of India 

based on EoL which 

evaluates the quality 

of life

2nd Best City of India 

as per Municipal 

Performance Index 

parameters 
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Performing City 

2nd
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For showing great 

momentum in 

Implementation of 

Projects under Smart 

City Mission
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2020
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2020



Pillars of
Ease of Living

• Sustainability

• Environment

• Green Spaces & Building

• Energy Consumption

• City Resilience

• Quality of life

• Education

• Health

• Housing & Shelter

• Wash & SWM

• Mobility

• Safety & Security

• Recreation

• Economic Ability

• Level of Economic Development

• Economic Opportunities



Finance



• કુલ અંદાજીત બજેટ રૂ. ૬૫૩૪ કરોડ

• કુલ કેપિટલ બજેટ રૂ. ૩૦૦૯ 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 ટ્રાન્દ્સફરમેટીવ પ્રોજેક્ટોના અમલથી શહેરની માળખાકીય સુપવધામા ંવધારો કરવાનો પ્રયાસ.

• શહેર હદમાં સમાપવષ્ટ નવા પવસ્તારોમાં બેઝીક આંતરમાળખાકકય સુપવધાઓ આિવાનો સંકલ્િ.  

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

એનર્જી, એર કવોલીટી સુધારણા,વોટર કન્દ્ઝવેશન, રેઇન વોટર હારવેસ્ટીગ, રીજ્જયુવેન્દ્સન ઓફ વોટર, વેસ્ટ વોટર 

મેન્દ્જમેન્દ્ટ પ્લાન, સોપલડ વેસ્ટ મેન્દ્જમેન્દ્ટ પ્લાન,  સર્વટસ લેવલ ઇમ્પ્પ્રુવમેન્દ્ટ પ્લાન, વોટર બેલેન્દ્સ પ્લાન તથા 

ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ ઉિર પવશેષ ભાર.

બજેટ : ૨૦૨૧-૨૨



• રેવન્દ્યુ આવક રૂ. ૩૩૬૨ કરોડ 

• રેવન્દ્યુ ખર્ટ રૂ. ૩૦૮૫ કરોડ  

• મહેકમ (િગાર, િેન્દ્શન તથા સેવા પનવૃપત લાભો સપહત) ખર્ટ - રૂ. ૧૮૨૪ /- કરોડ

• મરામત-પનભાવ તથા પવજળી ખર્ટ - રૂ.   ૭૫૯ /- કરોડ

• સામાન્દ્ય વહીવટી ખર્ટ - રૂ. ૨૨૧ /- કરોડ 

• ગ્રાન્દ્ટ અને ફાળો  - રૂ. ૨૪૮ /- કરોડ 

• અન્દ્ય ખર્ાટઓ - રૂ. ૩૩ /- કરોડ

• રેવન્દ્યુ ખર્ટ ઉિરાંતનો ઘસારા ખર્ટ (નોન-કેશ) - રૂ.   ૪૪૦ /- કરોડ 

૨૦૨૧-૨૨ : રેવન્દ્ય ુઆવક અને ખર્ટ



રેવન્દ્યુ આવક નાણાંકકય વષટ ૨૦૨૧-૨૨

અ.નં. બજેટ હેડનું નામ ૨૦૨૦-૨૧ સુધારેલ અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ અંદાજ 

૧ ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૭૯૫ ૭૯૫

૨ જનરલ ટેક્ષ ૪૭૧ ૫૧૪

૩ યુઝર ર્ાજટ ૭૦૬ ૮૨૨

૪ વાહન વેરો ૭૦ ૮૦

૫ વ્યવસાય વેરો ૧૪૦ ૧૫૨

૬ નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૪૮૦ ૭૨૮

૭ રેવન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્ટ્રીબયુશન  ૩૦૧ ૨૨૧

૮ બીજી અન્દ્ય આવક ૫૩ ૫૦

કુલ રેવન્દ્યુ આવક ૩૦૧૬ ૩૩૬૨

( રૂ. કરોડમા)ં



૨૦૨૧-૨૨: રેવન્દ્ય ુઆવક - ખર્ટ

રૂપિયો ક્યાંથી આવશે

ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૨૪%

જનરલ ટેક્ષ ૧૫%

યુઝર ર્ાજટ ૨૪%

વાહન વેરો ૨%

વ્યવસાય વેરો ૫%

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૨૨%

રેવેન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્ટ્રીબયુશન ૭%

બીજી અન્દ્ય આવક ૧%

કુલ ૧૦૦ %

રૂપિયો ક્યાં જશે 

એસ્ટાબલીશમેન્દ્ટ ૫૨ %

વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ ૬ %

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખર્ટ ૧૪ %

સર્વટસ અને પ્રોગ્રામના ખર્ટ ૮ %

કોન્દ્ટ્રીબયુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૭ %

લોન ર્ાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંકકય ખર્ટ ૧ %

ઘસારો ૧૨ %

કુલ ૧૦૦ %



ઓકટ્રોયની 
અવેજીમ ાં 

સરક રશ્રીની 
ગ્ર ન્ટ  
24%

જનરલ ટેક્ષ  
15%

યઝુર ચ ર્જ  
24%

વ હન વેરો 
2%

વ્યવસ ય વેરો
5%

નોન ટેક્ષ રેવન્ય ુ 
22%

રેવેન્ય ુગ્ર ન્ટ, 
સબસસડી અને 
કોન્ટ્રીબ્યશુન   

7%

બીજી અન્ય 
આવક  
1%

૨૦૨૧-૨૨: રેવન્દ્ય ુઆવક

રૂપિયો ક્યાંથી આવશે

ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૨૪ %

જનરલ ટેક્ષ ૧૫ %

યુઝર ર્ાજટ ૨૪ %

વાહન વેરો ૨ %

વ્યવસાય વેરો ૫ %

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૨૨ %

રેવન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્ટ્રીબયુશન  ૭ %

બીજી અન્દ્ય આવક ૧ %

કુલ ૧૦૦ %

REVENUE INCOME

3362 Crore



એસ્ટ બ્લીશમેન્ટ
52%

વહીવટી અને જનરલ 
ખચચ  
6%

મર મત, સનભ વ 
અને સવજળી ખચચ

14%

સસવિસ અને 
પ્રોગ્ર મન  ખચચ

8%

કોન્ટ્રીબ્યશુન
સબસસડી અને ગ્ર ન્ટ  

7%

લોન ચ જીસ તથ 
અન્ય ન ણ ાંકકય ખચચ  

1%

ઘસ રો  
12%

૨૦૨૧-૨૨: રેવન્દ્ય ુખર્ટ

રૂપિયો ક્યાં જશે 

એસ્ટાબલીશમેન્દ્ટ ૫૨ %

વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ ૬ %

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખર્ટ ૧૪ %

સર્વટસ અને પ્રોગ્રામના ખર્ટ ૮ %

કોન્દ્ટ્રીબયુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૭ %

લોન ર્ાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંકકય ખર્ટ ૧ %

ઘસારો ૧૨ %

કુલ ૧૦૦ %

REVENUE EXPENSE

3525 Crore



Income  Estimation-2021-22

Income 
Revised 
2020-21

Draft 
2021-22

Revenue Income 3016 3362

Capital Income 1602 2289

Loan Income 0 0

Total 4618 5651

(Rs. in Crore)

Rs.5651 Crore

Revenue 
Income 

59%

Capital 
Income 

41%

Loan Income 
0%

Income Estimation



રેવન્દ્યુ આવક ( રૂ. કરોડમ ાં)
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Expenditure Estimated

Expenditure  
Revised 
2020-21

Draft 
2021-22

Revenue Expenditure 3380 3525

Capital Expenditure 1731 3009

Total 5111 6534

(Rs. in Crore)

Revenue 
Expenditure 

54%

Capital 
Expenditure 

46%

Draft  2021-22

Rs.6534 Crore



રેવન્દ્ય ુખર્ટ

અ.નં. બજેટ હેડનું નામ  ૨૦૨૦-૨૧ સુધારેલ અંદાજ ૨૦૨૧-૨૨ અંદાજ  વધ/ધટની ટકાવારી 

૧ એસ્ટાબલીશમેન્દ્ટ  ૧૭૫૪ ૧૮૨૪ ૪ %

૨ વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ  ૩૨૪ ૨૨૧ -૩૨ %

૩ મરામત અને પનભાવ ખર્ટ  ૭૦૩ ૭૫૯ ૮ %

૪ કોન્દ્ટ્રીબયુશન, સબસીડી અને ગ્રાન્દ્ટ  ૧૫૪ ૨૪૮ ૬૧ %

૫ અન્દ્ય નાણાંકીય ખર્ટ  ૪૫ ૩૩ -૨૭ %

૬ ઘસારો  ૪૦૦ ૪૪૦ ૧૦ %

રેવન્દ્ય ુખર્ટનું કુલ  ૩૩૮૦ ૩૫૨૫ ૪ %

(રૂ. કરોડમા)ં(રૂ. કરોડમાં)



રેવન્દ્ય ુખર્ટ
( રૂ. કરોડમ ાં)

981 1018

1243
1401

1554
1760

2040

2503
2628

2839

3380
3525

2 0 10-11 2 0 11-12 2 0 12-13 2 0 13-14 2 0 14-15 2 0 15-16 2 0 16-17 2 0 17-18 2 0 18-19 2 0 19-20 2 0 20-21(RB) 2 0 21-22(B)

REVENUE EXPENDITURE



િગાર 

61%

પનવૃપિ સમયનો રા 

િગાર 

4%

િેન્દ્શન 

16%

ગ્રેજ્જયુઇટી 

10%

એન.િી.એસ / 

સી.િી.એફ ફાળો, પવ. 

7%

અગાવના સમયનો 

મહેકમ/િેન્દ્શન ખર્ટ

2%

મહકેમ ખર્ટ ૨૦૨૧-૨૨

પવગત રકમ

િગાર ૧૧૨૦
પનવૃપિ સમયનો રા િગાર ૮૦
િેન્દ્શન ૨૯૦
ગ્રેજ્જયુઇટી ૧૭૫
એન.િી.એસ / સી.િી.એફ ફાળો, પવ. ૧૩૩

અગાઉના સમયનો મહેકમ/િેન્દ્શન ખર્ટ ૨૬

કુલ મહેકમ ખર્ટ ૧૮૨૪

Establishment 
Expense

Rs. 1824 Crore

(રૂ. કરોડમા)ં



મહેકમ ખર્ટ
( રૂ. કરોડમ ાં)

539 550
636 700
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1367

1465

1754
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િગાર, િેન્દ્શન તથા સેવા પનવ્રુપિના લાભો

YEAR

(Rs.in Crore)



Capital Income 2021-22

Particulars Draft 2021-22

Fund Sources

Own Income 596

Grant Income 1693

Total 2289

(Rs.in Crore)

Rs. 2289 Crore

Own Income
26%

Grant Income
74%

Capital Income



Capital Expenditure - 2021-22

Particulars Draft 2021-22

Fund Sources

Own Fund 
(Revenue/Capital)

751

Loan Fund 00

Grant Fund 2258

Total 3009

Fund Sources

(Rs.in Crore)

Rs. 3009 Crore

Own Fund 
(Revenue/Capital)

25%

Loan Fund
0%

Grant Fund
75%

Capital Expenditure



કેપિટલ ખર્ટ 
( રૂ. કરોડમ ાં)
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કેપિટલ કામો : ૨૦૨૧-૨૨

પવભાગનુ ંનામ
સુધારેલ બજેટ નાણાંકકય વષટ

૨૦૨૦-૨૧

ડ્રાફટ બજેટ નાણાકંકય વષટ

૨૦૨૧-૨૨

હેડ ક્વાટસટ ૧૪૯૦ ૨૫૬૨

વેસ્ટ ઝોન ૨૫ ૪૯

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૧૧ ૨૭

નોથટ ઝોન ૫૭ ૬૯

ઇસ્ટ ઝોન – ઍ ૨૨ ૫૩

ઇસ્ટ ઝોન – બી ૨૧ ૫૪

સાઉથ ઝોન ૩૬ ૫૧

લલંબાયત ઝોન ૩૮ ૬૩

અઠવા ઝોન ૩૧ ૮૧

કુલ ૧૭૩૧ ૩૦૦૯

(રૂ. કરોડમા)ં



કુલ કેપિટલ કામો : ૨૦૨૧-૨૨

પવભાગ   અંદાજ-૨૦૨૧-૨૨

ડે્રનેજ – સ્ટોમટ ડે્રનેજ  910

હાઉસીંગ / ઈ.ડબલ્યુ.એસ. 614

રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ  324

પિજ સેલ  254

હાઈડ્રોલીક  195

સોલીડ વેસ્ટ, કડસ્િોઝલ 163

રીવર ફ્રન્દ્ટ 131

ટાઉન પ્લાનીંગ 82

સ્ટ્રીટ લાઈટ અને એનર્જી એકફસીઅન્દ્સી સેલ 73

ટ્રાફીક, અબટન ટ્રાન્દ્સિોટટ , હાઇ મોબીલીટી 53

સ્મીમેર હોપસ્િટલ અને કોલેજ 31

ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી 28

ગાડટન 11

ડુમ્પ્મસ સી-ફેસ 8

અન્દ્ય 132

કુલ  3009

( રૂ. કરોડમ ાં)
પવભાગ    અંદાજ-૨૦૨૧-૨૨

હાઉસીંગ / એફોડેબલ હાઉસીંગ 457

ડે્રનેજ, સ્ટ્રોમ ડે્રનેજ    397

તાિી શુપધ્ધ કરણ 371

પિજસેલ    254

હાઇડ્રોલીક 192

રોડ ડેવલિમેંટ   173

સોલીડ વેસ્ટ, કડસ્િોઝલ 163

રીવર ફ્રન્દ્ટ 131

એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ સેલ 92

ટાઉન પ્લાનીંગ (ટી.િી.)   82

એનર્જી એકફસીયન્દ્સી સેલ 53

ટ્રાફીક સેલ એન્દ્ડ હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર  41

ફાયર   28

સ્મીમેર હોપસ્િટલ અને કોલેજ 31

સ્ટ્રીટ લાઈટ 10

ગાડટન 11

વકટશોિ   12

ડુમ્પ્મસ સી. ફેસ 8

અબટન ટ્રાંસિોટટ    7

અન્દ્ય 49

2562

હેડ ક્વાટટસ કેપિટલ કામો (૨૦૨૧-૨૨)
(રૂ. કરોડમા)ં



▪ ઇઝ ઑફ પલલવંગ અને મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સ - 2020 અન્દ્વયે ભારતના કુલ 111 શહેરોમાં 10 લાખ થી વધુ વસ્તીવાળા

શહેરની કેટેગરીમાં સુરત શહેરનો ઇઝ ઑફ પલલવગં ઈન્દ્ડકે્સ - 2020માં િારં્મો રને્દ્ક (સ્કોર 61.73) તમેજ મ્પ્યપુનપસિલ િરફોમટન્દ્સ

ઈન્દ્ડકે્સ - 2020માં બીજો રેન્દ્ક (સ્કોર 60.82) પ્રાપ્ત થયેલ છે.

▪ ઇઝ ઑફ પલલવંગમાં કુલ ર્ાર પિલર “ક્વોપલટી ઑફ લાઈફ”, “ઇકોનોપમક એપબપલટી”, “સસ્ટેનપેબપલટી” તેમજ “પસટીઝન

િાટીપસિેશન સવે” નો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સુરત શહેરનો તમામ પિલરોમાં સ્કોર નેશનલ એવરેજ સ્કોર કરતા વધુ રહેલ છે.

▪ ઇઝ ઑફ પલલવંગમાં "ક્વોપલટી ઑફ લાઈફ"માં સુરત ને સાતમો રેન્દ્ક (સ્કોર 57.96) મળેલ છે. "ક્વોપલટી ઑફ લાઈફ"માં સમાપવષ્ટ

સાત સેક્ટરો િૈકી "હાઉલસંગ એન્દ્ડ શેલ્ટર", "સેફ્ટી એન્દ્ડ પસક્યુકરટી" તથા "વોસ એન્દ્ડ સોપલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ" સેક્ટરોમાં ખુબ જ સારી

કામગીરી થયેલ છે.

• "હાઉલસંગ એન્દ્ડ શેલ્ટર" માં આવાસોના બાંધકામ તમેજ તેમની સોંિણી; "સફે્ટી એન્દ્ડ પસક્યુકરટી" માં બાળકો, સ્રીઓ તેમજ

વૃદ્ધઓની સેફ્ટી અને પસક્યોકરટી તથા "વોસ એન્દ્ડ સોપલડ વેસ્ટ મેનેજમને્દ્ટ" માં શહેરમાં હોઉસહૉલ્ડ સાથેના િાણી તેમજ ડ્રેનેજના

કનેક્શન તથા શહેરમાં સ્ટ્રોમટ વોટર નેટવકટનો સમાવેશ થાય છે.

• "ક્વોપલટી ઑફ લાઈફ"માં સમાપવષ્ટ "મોપબપલટી" તેમજ "કરકિએશન" સેકટરમાં આગામી સમયમાં કામગીરીને પ્રાધાન્દ્ય આિવજોગ

છે, જેમાં "મોપબપલટી" સેકટોરમાં િપબલક ટ્રાન્દ્સિોટટ તથા ટ્રાન્દ્સિોટટ ફેપસપલટીને ઈમ્પ્પ્રવુ કરવાજોગ છે તથા "કરકિએશન" સેકટરમાં

ઓિન સ્િેસ તથા કરકિએશન ફેપસપલટી જેવી કે િાકટ, ડાન્દ્સ-સંગીત સને્દ્ટરો, કરકિએશનલ ક્લબ તથા પથયેટરોમાં વધારો થાય તેવા

આયોજનો કરવા જોગ છે. "કરકિએશન" સેકટરમાં સ્કોર નેશનલ એવરેજ સ્કોર કરતા ઓછો મળેલ છે.

સુરત : ઇઝ ઑફ પલલવંગ - 2020



▪ ઇઝ ઑફ પલલવંગમાં "ઇકોનોપમક એપબપલટી"માં સુરત શહેરને નવમો રેન્દ્ક (સ્કોર 30.29) મળેલ છે.

• ઇકોનોપમક એપબપલટીમાં સામેલ "લેવલ ઑફ ઈકોનીમીક ડેવેલિમેન્દ્ટ " સેક્ટરમાં MSME ક્લસ્ટરોનો સમાવેશ થાય છે તથા

"ઈકોનીમીક ઓિોર્ચયુટપનટી" સેક્ટરમાં શહેર માં બેન્દ્ક્સ તથા તેની િાન્દ્ર્ીસ, ATMs, સેલવગં્સ ખાતામાં કડિોપઝટ પવગેરે માપહતી

આિવાની રહેતી હોય છે. "ઈકોનીમીક ઓિોર્ચયુટપનટી" સેક્ટરમાં સ્કોર નેશનલ એવરેજ સ્કોર કરતા ઓછો મળેલ છે.

• સદર સેક્ટરોમાં સુધારા વધારા સાથે ભપવષ્યમાં વધુ સારી ફેપસપલટી ઉિલબધ કરી શકાય એવા પ્લાલનંગ કરવાજોગ છે.

▪ ઇઝ ઑફ પલલવંગમાં "સસ્ટેનેપબપલટી"માં સુરત શહેરને આઠમો રેન્દ્ક (સ્કોર 62.41) મળેલ છે.

• "સસ્ટેનેપબપલટી"માં સમાપવષ્ટ ર્ાર સેક્ટરો િૈકી "સીટી રેસીપલએન્દ્સ"માં શહેર ને પ્રથમ રેન્દ્ક (સ્કોર 100) મળેલ છે, જેમાં

કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્દ્ટનો સમાવેશ થાય છે.

• "ગ્રીન સ્િેસીસ એન્દ્ડ પબલ્ડીંગ્સ" સેકટરમાં સુધારા વધારાને અવકાશ છે જેમાં શહેરમાં બહોળા પ્રમાણમાં ગ્રીન સ્િેસ ડેવલિમેન્દ્ટ

કરવાજોગ છે તથા શહેરમાં ગ્રીન પબલ્ડીંગ્સનું પ્રમાણ વધારવા ઈન્દ્સેપન્દ્ટવ આિવાનું ઇપનપશએશન કરવાજોગ છે.

▪ ઇઝ ઑફ પલલવગંમાં "પસટીઝન િાટીપસિેશન સવે "માં સુરત શહેરને સાતમો રેન્દ્ક (સ્કોર 81.40) મળેલ છે. જેમાં સુરત

મહાનગરિાપલકા તથા સુરત સ્માટટ સીટી દ્વારા શહેરમાં ઉિલબધ પવપવધ સર્વટસીસ જેવી કે ટ્રાન્દ્સિોટેશન, િાણી- ડ્રેનેજ નટેવકટ,

િીવાના િાણી ની ગુણવિા, અફોડબેલ હાઉલસંગ, એર ક્વોપલટી, સ્રીઓની સફે્ટી, અફોડેબલ એન્દ્ડ ક્વોપલટી એડયુકેશન પવગેરે માટે

શહેરીજનોનો અપભપ્રાય લેવામાં આવેલ, જેમાં શહેરીજનો દ્વારા વોટર લોગીંગની સમસ્યાને પ્રમાણમાં ઓછો સ્કોર મળેલ છે જે

મુજબ આગામી વષટમાં શહેરમાં વોટર લોગીંગ સમસ્યાને દૂર કરવા માટેના આયોજનો કરવાજોગ છે.

સુરત : ઇઝ ઑફ પલલવંગ - 2020



▪ મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સમાં કુલ િાંર્ પિલર "સર્વટસીસ", "ફાયનાન્દ્સ", "પ્લાલનંગ", "ટેક્નોલોજી" તથા "ગવનટન્દ્સ"

સેકટરનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સુરત શહેરનો તમામ પિલરોમાં સ્કોર નેશનલ એવરેજ સ્કોર કરતા વધુ રહેલ છે.

▪ મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સમાં "સર્વટસીસ"માં સુરત શહેરને નવમો રેન્દ્ક (સ્કોર 63.01) મળેલ છે.

• "સર્વટસીસ"માં સમાપવષ્ટ છ સેક્ટરો િૈકી "સોપલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ એન્દ્ડ સેનીટેશન" તથા "રજીસ્ટ્રેશન એન્દ્ડ િરમીટ"

સેકટરમાં સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

• "સોપલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ એન્દ્ડ સેનીટેશન"માં મુખ્યત્વે િાણીના મીટર કનેક્શન, વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ, સ્યુવરેજ નેટવકટ,

સ્ટ્રોમટ વોટર નેટવકટ, ડોર તો ડોર વેસ્ટ કલેકશન, વેસ્ટ ટ્રીટમેન્દ્ટનો સમાવેશ થાય છે.

• "રજીસ્ટ્રેશન એન્દ્ડ િરમીટ" માં મુખ્યત્વે ઓનલાઇન તથા ઑફલાઇન જન્દ્મ મરણ રજીસ્ટ્રેશન , પબલ્ડીંગ િરમીટ

રજીસ્ટ્રેશન, ઇસ્યુ ઓફ લાયસેન્દ્સીસનો સમાવેશ થાય છે.

• "સર્વટસીસ"માં સમાપવષ્ટ "એજ્જયુકેશન" તથા "હલે્થ" સેક્ટરમાં સુધારાના અવકાશ રહેલ છે. જે િૈકી "એજ્જયુકેશન"માં

સ્ટુડન્દ્ટ - ટીર્ર રેપશયો, એકેડેપમક ખર્ટ, જરૂકરયાત સંખ્યામાં ટીર્ર નો સમાવેશ થાય છે તેમજ "હેલ્થ" માં પ્રાઈમરી

હેલ્થકેર ઇપન્દ્સ્ટટ્યૂશન, જરૂકરયાત સંખ્યામાં ડોક્ટર, લેબ આપસસ્ટન્દ્ટ તથા નસટ, કમ્પ્યુપનટી હેલ્થકેર વકટસટ પવગેરેનો

સમાવેશ થાય છે.સદર સેક્ટરોમાં આગામી સમય માં જરૂકરયાત પ્રમાણેના સ્ટાફની ફાળવણી તેમજ વધુ ફેપસપલટીઝ

ઉિલબધ કરાવી સારા િકરણામ મેળવી શકાશે.

સુરત : મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સ - 2020



▪ મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સમાં "ફાયનાન્દ્સ"માં સુરત શહેરને બીજો રેન્દ્ક (સ્કોર 67.81) મળેલ છે.

• "ફાયનાન્દ્સ"માં સમાપવષ્ટ ર્ાર સેક્ટરો િૈકી "કફસ્કલ કડસેન્દ્ટ્રલાઇસેશન"માં સુરત મહાનગરિાપલકાની કામગીરી સારી

રહેલ છે જેમાં મુખ્યત્વે િેકડટ રેટટંગ તથા ટેક્સ કલેક્શન િાવસટ નો સમાવેશ થાય છે.

• "ફાયનાન્દ્સ"માં સમાપવષ્ટ "એક્સિેન્દ્ડીર્ર મેનેજમેન્દ્ટ"માં સ્કોર નેશનલ એવરેજ સ્કોર કરતા ઓછો મળેલ છે જેમાં

મુખ્યત્વે સેન્દ્ટ્રલ તથા સ્ટેટ ગ્રાન્દ્ટ એક્સિેન્દ્ડીર્ર એકફપસએન્દ્સી, ટોટલ રેવેન્દ્યુ સામે સેલેરી એક્સિેન્દ્ડીર્ર, બજેટ

એસ્ટીમેટ, કેપિટલ એન્દ્ડ એસ્ટાપબલશમેન્દ્ટ એક્સિેન્દ્ડીર્ર િર કેિીટા પવગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

• સદર સેક્ટરમાં સારા િકરણામ મેળવી શકાય તે મુજબના આયોજનો કરવાજોગ છે.

▪ મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સમાં "પ્લાલનંગ"માં સુરત શહેરને રીજો રેન્દ્ક (સ્કોર 68.64) મળેલ છે.

• "પ્લાલનંગ"માં સમાપવષ્ટ રણ સેક્ટરો "પ્લાન પપ્રિરેશન", "પ્લાન ઇપમ્પ્પ્લમેન્દ્ટેશન" તથા "પ્લાન એન્દ્ફોસટમેન્દ્ટ" સેક્ટરોનો

સમાવેશ થાય છે, સદર સેક્ટરોમાં સુરત મહાનગરિાપલકા ની કામગીરી સારી રહેલ છે, જેમાં મુખ્યત્વે ટાઉન પ્લાલનંગ

સ્કીમ,પ્લાન ઓન GIS પ્લેટફોમટ, પ્લાન વાયોલેશન, િેનલ્ટી એકફપસએન્દ્સી પવગેરે નો સમાવેશ થાય છે.

▪ મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સમાં "ટેક્નોલોજી"માં સુરત શહેરને િાંર્મો રેન્દ્ક (સ્કોર 41.61) મળેલ છે.

• "ટેક્નોલોજી"માં સમાપવષ્ટ રણ સેક્ટરો િૈકી "કડપજટલ ગવનટન્દ્સ"માં સુરત મહાનગરિાપલકા ને પ્રથમ રેન્દ્ક (સ્કોર 100)

મળેલ છે, જેમાં મુખ્યત્વે કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કંટ્રોલ સેન્દ્ટર, ઓિન ડેટા િોપલસી, ઓિન ડેટા િોટટલ, ઇ-ગવનટન્દ્સ ઇપનપશયેટીવ

પવગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

સુરત : મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સ - 2020



• અન્દ્ય સેકટરો "કડપજટલ એક્સેસ" તથા "કડપજટલ પલટરેસી" માં સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા ભપવષ્યમાં વધુ સારા

િકરણામો મેળવવા માટે િપબલક માટે બહોળા પ્રમાણ ઇન્દ્ટરનેટ એક્સેસ જેમ કે વધુ ફ્રી વાઇ-ફાઈ હોટસ્િોટસ, વાઇ-

ફાઈની વધુ રેન્દ્જ, વધુ િપબલક રજીસ્ટ્રેશન્દ્સ તથા સ્ટાફ માટે વધુ ટ્રેલનંગ, વધુ કડપજટલ પલટરેસી સેન્દ્ટસટ તથા આવા

સેન્દ્ટરોમાં વધુ ને વધુ કડપજટલ પલટરેસી ટ્રેલનંગ આિવાની વ્યવસ્થા ઉિલબધ કરાવવી જોઈએ.

▪ મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સમાં "ગવનટન્દ્સ"માં સુરત શહેરને સાતમો રેન્દ્ક (સ્કોર 59.09) મળેલ છે.

• "ગવનટન્દ્સ"માં સમાપવષ્ટ ર્ાર સેક્ટરો િૈકી "ટ્રાન્દ્સ્િરેન્દ્સી એન્દ્ડ એકાઉન્દ્ટેબીપલટી" સુરત મહાનગરિાપલકા ને ર્ોથો રેન્દ્ક

(સ્કોર 99.92) મળેલ છે, જેમાં મુખ્યત્વે ઇલેકટેડ મેમ્પ્બર તથા ગવનટમેન્દ્ટ ઓકફસરની ઈન્દ્ક્મ તથા ઍસેટનું કડસ્ક્લોઝર,

બજેટ િપબલકેશન, એન્દ્વાયટમેન્દ્ટ સ્ટેટસ કરિોટટ, સર્વટસ લેવલ બેન્દ્ર્માકટ કરિોટટ િપબલકેશન પવગેરે નો સમાવેશ થાય છે.

• અન્દ્ય રણ સેક્ટરો "હ્યુમન કરસોસટ", "િાટીપસિેશન" તથા "ઇફેકટીવનેસ"માં સુરત મહાનગરિાપલકા ને પ્રમાણમાં ઓછો

સ્કોર પ્રાપ્ત થયેલ છે, જેમાં સારા પ્રયત્નો દ્વારા સારા િકરણામ મેળવી શકાય તેમ છે.

• "હ્યુમન કરસોસટ"માં િૂરતો સ્ટાફ, લીડરશીિ સ્ટેપબપલટી, જેન્દ્ડર ઇક્વાપલટી પવગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

• "િાટીપસિેશન" માં નાગકરકો દ્વારા મ્પ્યુપનપસિલ ઇલેકશનમાં વધુ મતદાન, વોડટ દીઠ િૂરતા ઇલેકટેડ મેમ્પ્બસટ, વૉડટની

સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે.

• ઇફેકટીવનેસ"માં પસટીઝન ર્ાટટર, ટોટલ મ્પ્યુપનપસિલ સ્ટાફ (િમટનનેન્દ્ટ તથા કોન્દ્ટ્રેક્ટયુઅલ), સ્ટાફની ટ્રેઇલનંગ, કમ્પ્પ્લેઇન

રજીસ્ટ્રેશન ર્ૅનલ્સની સંખ્યા નો સમાવેશ થાય છે.

સુરત : ઇઝ ઑફ પલલવંગ અને મ્પ્યુપનપસિલ િરફોમટન્દ્સ ઈન્દ્ડેક્સ - 2020



નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારન ેઆિવામા ંઆવનાર માળખાકકય સુપવધાઓ

સુપવધા અંદાજીત ખર્ટ

ડ્રેનેજ/સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજની સુપવધા ૪૨.૩૫

િાણીની સુપવધા ૪૧.૩૦

રસ્તાઓની સુપવધા ૧૫.૦૫

િીજની સુપવધા ૨૮.૦૦

લાઇટની સુપવધા ૮.૩૯

શાળાના મકાનો/ હેલ્થ સેન્દ્ટર / ાહેર રહેઠાણો/ બાગ-બગીર્ા પવગેરે ૫.૧૨

કુલ ૧૪૦.૨૧

(રૂ. કરોડ માં)



Transformative Projects



Rs.  66.50 Cr.

Rs.  6.28 Cr.

સીટી ઈજનેર સ્પેશીયલ
સેલ

Sustainability 

Environment



રીવાઈઝડ બજેટ ૨૦૨૦-૨૧ અને સુપર્ત બજેટ ૨૦૨૧-૨૨ 

કામનુ ંનામ
સુધારલે બજેટ 

૨૦૨૦-૨૧

સુપર્ત બજેટ 

૨૦૨૧-૨૨

બેરેજ તથા રીવર ફ્રન્દ્ટ પ્રકલ્િ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સહીત) ૨.૧૦ ૨૬.૯૦

સુરત પસટી સ્ક્વેર કન્દ્સલ્ટન્દ્સી ૦.૧૫ ૦.૧૫

નદી િાળા યોજના

(કરવર એમ્પ્બેક્મને્દ્ટ SIC Deposit Work, છાિરાભાઠા Box Drain)
૦.૭૩ ૩.૦૭

કલાઇમેટ ર્ેન્દ્જ ૦.૩૫ ૦.૩૫

મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી) ૦.૫૦ ૦.૫૦

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ (MMTH) પ્રોજેકટ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી) ૦.૫૦ ૦.૫૦

સુરત મહાનગરિાપલકાનું નવું મુખ્ય વહીવટી ભવન (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સહીત) ૧.૫૦ ૯.૦૦

કુલ અંદાજીત ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) ૫.૮૩ ૪૦.૪૭

(રૂ. કરોડમા)ં



કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ પ્રોજેકટ 

• પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ: રૂ. ૫૦૪ કરોડ

• કેન્દ્ર સરકારશ્રીની ૧૫માં નાણાિંર્ની ગ્રાન્દ્ટ હેઠળ

જોગવાઈ: રૂ. ૧૨૫ કરોડ

• તાિી નદી ઉિર કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ તથા તેને સંલગ્ન 

ડાબા કાંઠા તરફે રેમ્પ્િ સહીત ફલાય ઓવર િીજ 

બાંધવા અંગેનાં આયોજનની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ. 



રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ 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 પ્રકિયા હાથ ધરેલ છે.



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

• મેટ્રો રેલના ફાળા માટે બજેટ જોગવાઇ : ૫૦.૦૦ કરોડ 

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

માળખાકીય સુપવધા/ટ્રાકફક 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) (ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સંયુક્ત 

કંિની) ધ્વારા અમલીકરણ

સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ 



• બજેટ જોગવાઈ : રૂ. ૦.૫૦ કરોડ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી)

• સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ અંતગટત ઇન્દ્ડીયન રેલ્વે સ્ટેશન

ડેવલિમેન્દ્ટ કોિોરશેન (IRSDC), ગુજરાત સ્ટટે રોડ ટ્રાન્દ્સિોટટ

કોિોરેશન (GSRTC) અને સરુત મ્પ્યુનીસીિલ કોિોરેશન

(SMC) સંયુક્ત રીતે Multi Modal Transport Hub

(MMTH) એટલે કે બહુહેતુક િકરવહન કેન્દ્ર PPP ધોરણે

DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-

Transfer) મોડલ િર બનાવવાનું આયોજન છે.

• અગાઉ પ્રથમ પ્રયાસમાં SITCO ધ્વારા PPP ધોરણે બહાર

િાડવામાં આવેલ ટને્દ્ડર અન્દ્વયે કોઈ ટેન્દ્ડર આવલે ન હતુ.ં

ત્યારબાદ હાલમાં IRSDC ધ્વારા SITCO વતી નવસેરથી

ટેન્દ્ડર તૈયાર કરવાની કામગીરી ર્ાલુ છે.

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમને્દ્ટ (MMTH) પ્રોજેકટ 



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

• સુરત મહાનગરિાપલકાનું સૂપર્ત બહુમાળી મુખ્ય વહીવટીભવન

રાજ્જય સરકારશ્રી િાસેથી મળેલ જૂની સબજેલ વાળી જમીન,

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

સંલગ્ન ફા.પ્લોટ નં. ૨૩૪ મળી કલુ ક્ષેરફળ ૨૨,૫૬૩ ર્ો.મી.

ની જગ્યામાં આયોજન કરવામાં આવેલ હતુ.ં

• સદર કામની Final Concept Design અંગે કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ INI

Design Studio Pvt. Ltd., અમદાવાદ ધ્વારા

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મા.મેયરશ્રી, ડે.મેયરશ્રી,

શાસકિક્ષના નતેાશ્રી, મા.કપમશનરશ્રી તેમજ અન્દ્ય અપધકારીશ્રીઓ

સમક્ષ પે્રઝન્દ્ટેશન રજુ કરવામાં આવેલ હતુ.ં જેમાં ર્ર્ાટ થયેલ

મુદ્દાઓ અન્દ્વયે સૂપર્ત પ્રોજેક્ટનો બલોક અંદાજ રજૂ કરવામાં

આવેલ હતો. સદર પ્રોજેક્ટ જૂની સબજેલવાળી જમીન કે અન્દ્ય

કૉઈ યોગ્ય જગ્યા િર બનાવવાના પવકલ્િો અંગેની કાયટવાહી

હાલમાં પ્રગપત હેઠળ છે.

સુરત મહાનગરિાપલકાનુ ંનવું મુખ્ય વહીવટી ભવન



Outer Ring Road

• 90mt. wide road with service lane connecting 60 

villages

• Outer Ring Road Length – 62.70 km (with 27.70 

Km. long Greenfield corridor)

• The right of way for the said project has been 

acquired through the planning and notification of 

11 town planning schemes, out of which 8 T.P. 

Schemes are in SUDA area and 3 T.P. schemes 

are in SMC area. 

• The total extent of the Town planning Schemes 

is around 2,000 hectares.

• Funded though a mix of Real Estate Land and 

FSI components

• Max. height permissible is 70 mt.

• SPV formed Urban Ring Development 

Corporation Limited” (URDCL) for this project



અ. નં. કામનું  નામ 
અંદાજીત પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(કરોડમ ાં)
રસ્તાની લંબાઇ 

(કક.મી.) 

૧
સરુત મહાનગરિાપલકા હદમાં રાદંેર ઝોન પવસ્તારમા,ં આઉટર રીંગરોડ

બનાવવાની / ડેવલોિ કરવાની કામગીરી.
૪૫.૦૦ ૦૪.૮૫

આઉટર રીંગરોડ



DREAM City
• Primary objective: Development of an international level diamond trading hub in 

Surat

• SPV - DREAM City Ltd. formed to develop 685 Hectares area. 

• DREAM City project area will be supported by international standard social and 

physical infrastructure. 

• Will attract various sectors such as Diamond, Gems & Jewellery and Certification & 

Testing and also Textile. Other industries with high potential are Hospitality, 

Healthcare, Financial Services, Information Technology and Skill Development. 

• Construction of Surat Diamond Bourse started and will be having one of the Largest 

Office Space in the world (6.6 million sq.ft)

Phase-I Phase-II

Phase-III Phase-IV

Phase-V



• કેન્દ્ર િુરસ્કૃત ૧િમાં નાણાંિંર્ની યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ વષટ ર૦ર૦-ર૬ સુધી 

પમલીયન પ્લસ સીટી (૧૦ લાખથી વધુ વસપત ધરાવતા શહેરો) માટે મળનાર ગ્રાંટ બે ભાગ માં વહેંર્વામાં 

આવેલ છે. 

(૧) Ambient Air Quality

(૨) Solid Waste Management and Sanitation

બધી જ TIED (બાંધી) ગ્રાંટ છે.

• વષટ ર૦ર૦-ર૧ ગ્રાંટ માટે કોઈ કન્દ્ડીશન નથી (શરત પવના)

• AIR QUALITY માટે મળેલ(િ૦% ગ્રાંટ) ગ્રાંટ હવા શુધ્ધતાના સુધારા માટે તથા લક્ષયાંકો પ્રાપ્ત કરવા વાિરવાના 

છે. (GPCB ની ગાઈડલાઈન મુજબના Air Quality ના કામો માટે ખર્ટ કરવાનો રહે છે.)

• SOLID WASTE MANAGEMENT માટે મળેલ(િ૦%) ગ્રાંટ િાણી અને નકકર કર્રાના સંર્ાલનમાં સુધારો 

કરવા અને સ્ટાર રેટીંગ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખર્ટ કરવાનો રહેશે.

કેન્દ્ર િુરસ્કતૃ ૧િમા ંનાણાિરં્ ગ્રાંટ



• ભારત સરકારના િયાટવરણ, વન અને કલાઈમેન્દ્ટ ર્ને્દ્જ (MOEF & CC) મરંાલય દરેક રાજયો સાથે િરામશટ કરી AMBIENT

AIR QUALITY માટે શહેરવાર અને વષટવાર (ર૦ર૦-ર૧), PM-10 અને PM-2.5 ની વાર્ષટક સારંતા (AVERARGE

CONCENTRATION) િર આધારીત લક્ષયાંકો નકકી કરશે અને બે સમાન હપ્તામાં અનુદાન આિવાની ભલામણ કરશ.ે

• દર વષે ાન્દ્યુઆરીમાં હવાની ગુણવતાના સુધારાના સદંભટમાં પનયત પ્રદશટનમાં આધારીત િકરણામોને આધારે િયાટવરણ મંરાલયની

ભલામણને ધ્યાને લઈ ગ્રાંટનો બીજો હપ્તો છુટો કરવામાં આવશ.ે

• સુર્વલે પ્રોજેકટસ

• સુરત શહેર પવસ્તારમાં સમાપવષ્ટ િાંર્ ઝોન ખાતે air quality monitoring stations ની સ્થાિના

• સેન્દ્ટ્રલ, ઇસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ, સુડા અને SMCનાં પવપવધ પવસ્તારના ગાડટન ડેવલોિમેન્દ્ટનાં પ્રોજેક્ટ્સ

• શહેરમાં હવાનુ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ટ્રાકફકનું ભારણ ઘટાડવા આઉટર રીંગ રોડનું બાંધકામ, રોડ અને પિજ િહોળા કરવાના

પ્રોજેક્ટ્સ, મલ્ટી લેવલ િાર્કિંગ પ્રોજેક્ટ્સ.

• શહેરના પવપવધ પવસ્તારના ટ્રાકફક આઈલેન્દ્ડમાં િાણીના ફુવારાઓનંુ બાંધકામ

• બાંધકામ, ડીમોલીશન જેવા પવપવધ કર્રો ભેગો કરવા, ટ્રાન્દ્સિોટટ અને પનકાલ કરવા માટે ઇલેપક્ટ્રક વાહનોની ખરીદી.

AIR QUALITY



• જળ અને ઘન કર્રાના સંર્ાલન (Water & Solid Waste Management) માટે નોડલ મંરાલય તરીકે

ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંરાલય - રાજય સરકારો સાથે િરામશટ કરીને વષટ : ર૦ર૦ - રિ માટે શહેરવાર અને

વષટ-વાર લક્ષયાંકો નકકી કરશે.

• શહેરી પવકાસ પવભાગે લક્ષયાકંો નકકી કરવા ભારત સરકારના ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંરાલયના સંિકટમાં રહી,

રાજયના ૪ શહેરોની ાણકારી આિી, આ ૪ શહેરોના લક્ષયાંકો મેળવવાના રહેશે અને આવા અનુદાન (ગ્રાંટ)

છુટી કરવાની ભલામણ કરશે.

• સંબપંધત શહેરોએ કરેલ પનધાટકરત લક્ષયાકંોની પસધ્ધી અંગેની શહેરી મંરાલય રારા આકારણી

(ASSESSMENT) થયા બાદ શહેરી પવકાસ મંરાલયની ભલામણને ધ્યાને લઈ નાણા મંરાલય રારા

િછીના/અનુગામી હપ્તા છુટા કરવામાં આવશે.

• ગ્રાંટના ઉિયોગ માટે રાજયોએ પવગતવાર વિરાશ અહેવાલો નોડલ મંરાલયને રજુ કરવાનો રહેશ.ે જેમાં પનધાટકરત

લક્ષયો અને પસધ્ધીઓની સાથે સુસંગતતામાં ખર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તે મુજબનું સ્િષ્ટ િણે સુર્વવાનું રહેશ.ે

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ



• નવા વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ િાકટ બનાવવા માટે જરૂરી Centralized Waste Processing Plant, સેનેટરી

લેંડફીલ સેલ અને તે માટે જરૂરી રસ્તઓ, િાર્કિંગ વે પિજ અને અન્દ્ય જરૂરી ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકર્રનંુ બાંધકામ.

• સુરત શહેર પવસ્તારમાં નાના અને મોટા મૃત ાનવરો સપહતના બંધ કર્રાઓના કલેકશન, ટ્રીટમને્દ્ટ અને

પ્રોસેસીંગ માટે Bio methanation and Incineration Plant.

• Water harvesting project by constructing recharge sand filtration.

• વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ જેવા વોટર સપ્લાયના પ્રોજેક્ટ.

• તળાવોના કાયાકલ્િ, તાિી નદી િર રીવર ફ્રંટ ડેવલોિમેન્દ્ટ અને બરાજ.

ધન કર્રો વ્યવસ્થાિનના કામો



Rs.  8.00 Cr.

Rs. 0.15 Cr.

ડુમસ સી ફેસ ડેવલપમેન્ટ

Quality of Life

Recreation



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



Rs. 91.97 Cr.

Rs. 58.46 Cr.

Creek Redevelopment

Environment Cell

Sustainability 

Environment



િૂણટ થયેલ કામો 

▪ મીઠીખાડી િર ભવાની ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટી િાસે િીજ તથા ડાયાફ્રામ વોલ (ર્ેઈનેજ

૬૬૦૦.૦ મી.), જીવન જયોતની નજીક, ભાઠેના િીજ, િરવત ગામ િીજ તથા લલંબાયતઝોન

ઓકફસ િાસે આવલે l િીજ િાસે એેમ્પ્બકેમેન્દ્ટ / આર.સી.સી. સ્ટ્રકર્ર ટાઈિ વેહીકયુલર એપ્રોર્

બનાવવાનું કામ રૂા. ર૯.૩૮ કરોડની કામગીરી િુણટ



િૂણટ થયેલ કામો 

BEFORE AFTER



િુણટ થનાર કામો 

સુરત શહરેના િવૂટ પવસ્તારમાંથી િસાર થતી કોયલી ખાડીના રીમોડેલીંગ અને રીસ્ટ્રીકર્રીંગ વીથ વેહીકલ ટે્રક બનાવવાનું કામ (ર્ેઈનેજ ૯િ૦૦.૦ મી.

૧૦૮િ૦ મી.) (સરીતાપવહાર સોસાયટીથી એ.િી.એમ.સી. માકેટટ સુધી) કાંકરાખાડીના જીવનજયોત િીજથી ગાંધીકુટીર િીજ સુધીના ભાગમાં બેંક

પ્રોટેકશન વકટની કામગીરી (ર્ેઈનેજ ૦.૦ થી ૩૭િ૦.૦૦), રૂ. ૯૭.૬૩ કરોડ ના ખર્ે િૂણટ થનાર છે.



િુણટ થનાર કામો 

કાંકરા ખાડી માં ડે્રજીંગનંુ કામ (ર્ેઈનેજ ૦.૦ મી. થી ૩૭િ૦.૦ મી.) (જીવનજયોત પબિ્જથી ગાંધીકુટીર િીજ) 

રૂ. ૯.૧૭ કરોડ ના ખર્ે િૂણટ થનાર છે.

BEFORE AFTER



પ્રગપત હેઠળનાં  કામો 

મીઠીખાડીના લલંબાયતઝોન ઓકફસ િાસેના િીજ અને િરવટ ગામ િીજના આર.સી.સી. એમ્પ્બેન્દ્કમેન્દ્ટ િર વ્હીકયુલર એપ્રોર્ બનાવવાનું કામ

કોયલી ખાડીનું રીમોડેલીંગ અને રીસ્ટ્રકર્રીંગ પવથ વેહીકયલુર ટ્રેક બનાવવાનું કામ (ર્ેઈનેજ ૮૦૦૦.૦ મી. ૯િ૦૦.૦ મી.) (કરંજ સુએઝ

ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી સરીતાપવહાર સોસાયટી સુધી)

કાંકરાખાડી અને મીઠીખાડીના પવપવધ એપ્રોર્ લોકેશન િર હાઈટગેજ બનાવવાનુ કામ

રૂા.૧ર૭.૭૮ કરોડના ખર્ે પ્રગપત હેઠળ છે.



• રીમોડલેીંગ અને રીસ્ટ્રકર્રીંગ 

• ભાઠેના સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી ખરવરનગર બી.આર.ટી.એસ.જંકશન સુધી કોયલી ખાડી રીમોડેલીંગ અને 

રીસ્ટ્રકર્રીંગ કરવાનું કામ (ર્ેઈનેજ ૧રિ૦૦.૦ મી. ૧૩૧િ૦.૦ મી.)

• ખરવરનગર બી.આર.ટી.એસ.જંકશન થી જીવન જયોત બીજ સુધી કોયલી ખાડી રીમોડેલીંગ અને રીસ્ટ્રકર્રીંગ

કરવાનું કામ (ર્ેઈનેજ ૧૩૧િ૦.૦ મી. ૧૩િિ૦.૦ મી.)

• સુરત શહેરમાંથી િસાર થતી અન્દ્ય ખાડીઓ (ભેદવાદ, સોનારી, વરાછા, છાિરાભાઠા) ને રીમોડેલીંગ અને

રીસ્ટ્રકર્રીંગ કરવાના કામો કેન્દ્ર સરકાર / રાજય સરકારશ્રીની ગ્રાંટને આપધન તબકકાવાર હાથ ધરવામાં આવનાર

છે.

• ડ્રેજીંગ કરવાનુ કામ

• મીઠીખાડી ડ્રેજીંગ કરવાનુ કામ (ર્ેઈનેજ ૦.૦ મી. થી ૬૬૦૦.૦૦ મી.) જીવન જયોત નાનો ખાડી િીજથી

આપશવાટદ માકટટ િાસે આવેલ ખાડી િીજ.

વષટ ર૦ર૧-રર ના મુખ્ય સુપર્ત કામો



Rs. 370.55 Cr.

Rs. 210.37 Cr.

Tapi Suddhikaran

Projects

Sustainability 

Environment



• 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 કક.મી.

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

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

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

• સુરત જીલ્લાના ગ્રામીણ પવસ્તારની કામગીરીનું અમલીકરણ : ગુજરાત િાણી િુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા 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 કમ્પ્િોઝડ પ્લાન્દ્ટ : ૮ સ્થળોએ 

• કોમ્પ્પ્રેહેન્દ્સીવ સુએઝ પસસ્ટમ : ર૬ નગર / ગામ

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

તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ િૂણટ થયેલ કામો 

ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૮ (વાલક) ખાતે સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન બનાવવાનું કામ રૂા. ૧૪.૪૯ કરોડના ખર્ે કામગીરી િુણટ થયેલ છે.



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ િૂણટ થયેલ કામો 

એકવાટીક ડીવીડર મશીન ખરીદવાનુ કામ રૂા. 3.૨૦ કરોડના ખર્ે કામગીરી િુણટ થયેલ છે.



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ િૂણટ થનાર કામો 

વરાછાખાડીના ઈનલેટ િાસે ફલડ ગટે સ્ટ્રકર્ર બનાવવાનુ કામ, વરાછા, ગઢિુર, વાલક ખાડી િર સ્લઈુઝ ગટે સપહત ડાયવઝટન વોલ બનાવવાનું

કામ રૂા. ૩.૩િ કરોડના ખર્ે કામગીરી િુણટ થયેલ છે.



• તાિી નદી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ અંતગટત 'સુડા' પવસ્તારમાં વાલક ખાડી માટે એસ.ટી.િી. (૪૩.૨૪ એમ.એલ.ડી.), વરાછા ખાડી માટે

એસ.િી.એસ., રાઈઝીંગ મેઈન, એસ.ટી.િી. (િ૧.૭ર એમ.એલ.ડી.) બનાવવાનું કામ રૂ.૨૫૮.૬૯ કરોડના ખર્ે પ્રગપત હેઠળ.

તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ પ્રગપત હેઠળનાં  કામો 



• NRCP અંતગટત િોલ્યુશન એબેટમને્દ્ટ એન્દ્ડ કન્દ્ઝૅવશેન ઓફ રીવર તાિી પ્રોજેકટ હેઠળ સુરત મહાનગરિાપલકા પવસ્તાર અને સડુા

પવસ્તારમાં તાિી નદીના ડાબા કાંઠા અને જમણા કાંઠા િર આવેલ આઉટલેટોને આઈ. એન્દ્ડ ડી. કરવાનું કામ રૂ.૫૧૫.૦૦ કરોડના ખર્ે

પ્રગપત હેઠળ

તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ પ્રગપત હેઠળનાં  કામો -



• વોટર કવોલીટી મોનીટરીંગ સીસ્ટમ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ.

• સુરત મહાનગરિાપલકા તથા સુડા પવસ્તારમાં IEC એકટીવીટી કરવાનું કામ.

• તાિી કકનારા િર ઘપનષ્ઠ વનીકરણ કરવાનું કામ 

• સુએઝ એફલિ્અન્દ્ટના શુધ્ધકરણ બાદ જેનો િુન: ઔદ્યોપગક તથા કૃપષ ક્ષરે ઈરીગેશન હેતુસહ વિરાશનું 

આયોજન 

• તાિી શુકદધકરણ પ્રોજેકટસ અંતગટતના સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન તથા અન્દ્ય 

ઈમારતો િર સૌર ઉાટ ઉિયોગ હેતુસહ સોલાર િેનલ લગાવવાનું આયોજન

વષટ ર૦ર૧-રર ના મુખ્ય સુપર્ત કામો - તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ



Rs. 17.44 Cr.

Rs. 12.06 Cr.

હરેીટેજ સેલ

Quality of Life

Recreation



સને ૨૦૨૦-૨૧ ના પ્રગપત હેઠળના કામ

કામનું નામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ થયેલ ખર્ટ  વષટ ૨૦૨૧-૨૨

કકલ્લામાં રીસ્ટોરેશન અને ડેવલિમેન્દ્ટના ભાગ-બી ની કામગીરી ૩૨.૯૧ ૨૧.૦૪ ૪.૫૨

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

(રૂા.કરોડમાં)



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

સુરતનો કકલ્લો – આયોજન 

Virtual city tour:

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



• અંદાજીત બેઠક ક્ષમતા – ૫૦૦ વ્યપક્ત

• અત્યાધુપનક સાઉન્દ્ડ સીસ્ટમ 

• મલ્ટી પ્રોજેક્શન દ્વારા પવઝયુઅલ ઈફેક્ટ 

• સુરતનો ભવ્ય ઈપતહાસ, સુવણટ વતટમાન અને 

ભપવષ્યની ઝાંખી દશાટવવાનું આયોજન

• વષટ ૨૦૨૧-૨૨ બજેટ પ્રોપવઝન: રૂ.૧૦.૦૦ 

કરોડ

ઐપતહાપસક કકલ્લાના િકરસરમા ંલાઈટ એન્દ્ડ સાઉન્દ્ડ શો



• િપવર્મ ઝોન (રાંદેર) પવસ્તારના 

રાંદેર ગામતળમાં કબુતરખાના િાસે 

આવેલ જૂની ઓફીસના સંરક્ષણ / 

રીિેરીંગની કામગીરી. (બજેટ 

જોગવાઈ : રૂ.૧.૦૦ કરોડ) 

• રાજમાગટ િર આવેલ કલોક ટાવરના 

સંરક્ષણ / રીિેરીંગની કામગીરી. 

(બજેટ જોગવાઈ : રૂ.૦.૨૫ કરોડ)

• શહેરમાં આવેલ A.S.I. અંતગટતના 

પવપવધ પસમેટ્રીઓના સંરક્ષણ / 

રીિેરીંગની કામગીરી. (બજેટ 

જોગવાઈ : રૂ.૧.૦૦ કરોડ)

વષટ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ના સૂપર્ત કામો 



કકલ્લાના સંિૂણટ ડેવલિમેન્દ્ટ થયેથી સ્વપનભટર સંર્ાલન માટે ટીકીટ ઉિરાંત અન્દ્ય આવકના 

સ્રોત

• આટટ ગેલરી 

• કોન્દ્ફરન્દ્સ રૂમ / સેમીનાર હોલ

• વર્ચયુટઅલ ટુર

• કોફી હાઉસ 

• સોવેપનયર શોિ

દ્વારા મહિમ આવક અને મેનિાવર મેનેજમેન્દ્ટ અંગે પવર્ારણા 

કકલ્લાના સ્વપનભટર સંર્ાલન માટેનું આયોજન 

Conference Room British Tea House

Art Gallery



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

પવનાયક  મંકદરની  િાછળ  

• આયોજન હેઠળનંુ અંદાજીત ક્ષેરફળ  - ૮૩૫૬૦ ર્ો.મી.(ફેઝ-૧+ફેઝ-૨)

• કુલ અંદાજીત પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ    - રૂા.૫૧.૬૩ કરોડ  

• બજેટ જોગવાઈ ૨૦૨૦- ૨૧  - રૂા. ૨.૨૯ કરોડ(સ્વર્ણટમ ગુજરાત) 

બજેટ જોગવાઈ ૨૦૨૧- ૨૨  - રૂા. ૨૦.૮૬ કરોડ (સ્વર્ણટમ ગુજરાત) 

શહીદ સ્મારક

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

એકસીસ ઓફ ટાઈમ, બે ડીસ્પ્લે ગેલેરી, શહીદ સ્થંભ , ઓિન 

એકઝીબીશન એરીયા , આઉટર એકરયા ડેવલિમેન્દ્ટ, ઇંફીનીટી 

પ્લેટ્ફોમટ , ટોયલેટ બલોક, ઇલેકટ્રીકલ વકટ પવગેરે

• કામગીરીનુ ંસ્ટેટસ - કામગીરી પ્રગપત હેઠળ

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

થીયેટર , ઓગેનીક િોન્દ્ડ , ટોયલેટ બલોક , એરીયા ડેવલિમેન્દ્ટ , 

ઈન્દ્ટીરીયર,હોટીક્લ્ર્ર , ડ્રેનેજ , સ્ટ્રોમટ ડ્રેનેજ , વોટર સપ્લાય , 

ઇલેકટ્રીકલ  (ઈન્દ્ટરનલ અને એક્ષટનટલ ઇલેકટ્રીફીકેશન , સબ 

સ્ટેશન , ડીજીસેટ અને ઈ.એલ.વી, એર્. વી. એ. સી. સીસ્ટમ, 

ફાયરપ્રોટેકશન સીસ્ટમ પવગેરે 

• કામગીરીનુ ંસ્ટેટસ - દરખાસ્ત સાદર કરવામાં આવેલ છે. 



શહીદ સ્મારક
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Quality of Life 
Health 



Rs. 2.30 Cr.

Rs. 2.81 Cr.

જાહરે આરોગ્ય ખ ત ુ

Quality of Life 

Health



અનુ. નં. પવભાગનુ ંનામ
રીવાઈઝ બજેટ 

વષટ ૨૦૨૦-૨૧

ડ્રાફ્ટ બજેટ 

વષે ૨૦૨૧-૨૨ 

૧. સેન્દ્ટ્રલ હેલ્થ ઓફીસ ૧.૪૦ ૧.૫૦

૨. મસ્કપત ર્ેરીટેબલ હોપસ્િટલ ૧.૧૯ ૦.૨૩

૩. વી.બી.ડી.સી. ૦.૨૨ ૦.૫૭

કુલ ૨.૮૧ ૨.૩૦

ખાતા વાઈઝ કેિીટલ બજેટ જોગવાઈ
(રૂ. કરોડમાં)



આરોગ્ય માટે થતો કુલ ખર્ટ (મહેકમ ખર્ટ પસવાય)

અનુ. નં. પવભાગનુ ંનામ
રીવાઈઝ બજેટ 

વષટ ૨૦૨૦-૨૧

ડ્રાફ્ટ બજેટ 

વષે ૨૦૨૧-૨૨ 

૧. સેન્દ્ટ્રલ હેલ્થ ઓફીસ ૬૧.૦૨ ૧૫.૩૩

૨. મસ્કપત ર્ેરીટેબલ હોપસ્િટલ ૧૩.૫૫ ૧૪.૬૧

૩. વી.બી.ડી.સી. ૨૧.૩૭ ૧૬.૪૪

૪. સેન્દ્ટ્રલ મેકડક્લ સ્ટોર ૯૮.૦૮ ૨૭.૦૮

૫. પસ્મમેર હોસ્િીટલ ૬૬.૬૭ ૭૧.૫૦

૬. હેલ્થ સેન્દ્ટરસ ૦૫.૭૭ ૦૫.૮૬

૭. સોલીડ વેસ્ટ ૧૩૭.૫૨ ૧૯૬.૦૫

૮. સ્વરછ ભારત પમશન ૦૩.૨૦ ૦૨.૯૦

૯. અન્દ્ય ૪૦.૭૩ ૪૩.૩૩

કુલ ૪૪૭.૯૧ ૩૯૩.૧૦

(રૂ. કરોડમાં)



૨૦૨૦-૨૧ : િૂણટ થયેલ કામો (UHC – અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર)

વરીયાવ –તાડવાડી અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર શરૂ કરવામાં આવેલ છે.



૨૦૨૦-૨૧ : પ્રગપત હેઠળના ં કામો (U-CHC)

•રણ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો - ઉમરવાડા, કોસાડ

અને ડી.કે.એમ. ને આગામી વષટમાં સામુપહક

આરોગ્ય કેન્દ્ર તરીકે અિગ્રેડ કરવામાં આવશે.

કોસાડ



૨૦૨૦-૨૧ : સુપર્ત કામો

▪ આગામી વષટમાં સુરત શહેરની દર અંદાપજત ૫૦૦૦૦ ની વસ્તીએ ૧ શહરેી આરોગ્ય કેન્દ્ર

શરુ કરવાનું હોય, આમ અંદાપજત કુલ ૮૮ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો િૈકી કુલ ’૫૨’ શહેરી

આરોગ્ય કેન્દ્રો હાલ કાયટરત હોવાથી કુલ ૩૬ નવા શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં

આવનાર છે.

▪ ફુડ -િપબલક હેલ્થ લેબોરેટરી વેસુ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે શરૂ કરી ફુડ ટેસ્ટીંગ માટે

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(NABL) એિેડીએશન મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે.



અબટન હેલ્થ પક્લપનક

•કુલ આયોપજત અબટન હેલ્થ પક્લપનક -૧૪ર

•સ્લમ/સ્લમલાઈક પવસ્તારમાં ૧૦,૦૦૦ ની

વસ્તી દીઠ ૦૧ અબટન હેલ્થ પક્લપનક

•સરકારી શાળા, આઇ.સી.ડી.એસ., સુરત

મહાનગર િાપલકાની શાળા, અથવા

કોમ્પ્યુનીટી હોલમાં કાયટરત કરવાનું આયોજન

•સમય - સાંજે િ થી ૯ કલાક

ઝોનનું નામ સંખ્યા

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૬

વરાછા ઝોન ૯

રાંદેર ઝોન ૭

અઠવા ઝોન ૧૭

ઉધના ઝોન ૩૦

લલંબાયત ઝોન ૪૦

કતારગામ ઝોન ૩૩

કુલ ૧૪૨



અબટન હેલ્થ સેટઅિ – સુરત મોડલ

• સુરત એ ભારતનંુ પ્રથમ શહેર છે, જ્જયાં છેલ્લા રણ દાયકા કરતા વધુ 

સમયથી અબટન હેલ્થ સેટઅિ કાયટરત છે. 

• અબટન હેલ્થ સેટઅિને સઘન બનાવવા માટે સુરત મહાનગરિાપલકામાં 

સવેલન્દ્સ તથા વીબીડીસી યુનીટ કાયટરત  છે. 

• હાલની સીસ્ટમ મારફત સુરત શહેરએ પ્લેગ,િુર,સ્વાઇન ફલુ જેવા 

િડકારોનો સામનો કરેલ છે.

• શહેરીકરણ અને ઉધોગીકરણનાં પવકાસ સાથે હાલની પ્રણાપલને અન્દ્ય 

માળખાકીય સુપવધા સાથે  કેન્દ્રીયકૃત કરી અિગ્રેડ કરવાની જરૂર છે.

• આ અિગ્રેડ પસસ્ટમથી સમગ્ર શહેરને શ્રેષ્ઠ ગુણવિાવાળી આરોગ્ય 

સેવાઓનો લાભ મળશે.

અબટન હેલ્થ કલીનીક

પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ટર 

રેફરલ કોમ્પ્યુપનટી હેલ્થ સેન્દ્ટર 

સ્મીમેર (ટશટરી હોપસ્િટલ)



ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ હેલ્થ કેર પસસ્ટમ 

• ૫૦૦૦૦ ની વસ્તીએ ૧ યુપનટ 

• ૪૪.૦૦ લાખ વસ્તી મુજબ કુલ-૮૮ યુપનટ

• પપ્રવેન્દ્ટીવ અને ક્યોરેટીવ કેર,  

સેનીટેશન તથા વી.બી.ડી.સી. યુપનટની

કામગીરીમાં એકસુરતા

વી.બી.ડી.સી.

અબટન હેલ્થ

કપલનીક
સેનીટેશન

પપ્રવેન્દ્ટીવ/ 
ક્યોરેટીવ કેર



કોમ્પ્પ્રીહને્દ્સીવ હેલ્થ કેર સીસ્ટમ (૮૮ યુપનટ)

• મુળભુત તબીબી આરોગ્ય સંભાળ (OPD)

• સિપમત  અને  પબન સિપમત  રોગ પનવારણ 

માટે પપ્રવેન્દ્ટીવ અને ક્યોરેટીવ સંભાળ

• પવપવધ રાપિય કાયટિમોનું અમલીકરણ

• સગટભા અને ધારી માતાઓનાં સમુદાય માટેની  

આવશ્યક દવા અને સંભાળ

• રસીકરણની સેવાઓ

• પબનસંિામક રોગો માટે સ્કીનીગ

• િોષણ  પસ્થપત  પનરીક્ષણ અને િરામશટ સેવાઓ

• એર્.આઇ.વી. તેમજ ાપતય રોગો માટે

િરીક્ષણ અને િરામશટ

• લેબોરેટરી સેવાઓ

• રેફરલ સેવાઓ

• એકટીવ સવેલન્દ્સ

• િેસીવ સવેલન્દ્સ

• વાહકજન્દ્ય રોગ પનયંરણ િગલા

• સ્વર્ચછતા ડ્રાઈવ અને િાણી જન્દ્ય 

રોગની  સવેલન્દ્સ કામગીરી

અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર (૮૮ યુપનટ) વી.બી.ડી.સી.. (૮૮ યુપનટ) સેપનટશેન વોડટ (૮૮ વોડટ)



Present Scenario

4th   September 4th October 4th November 4th December 4thJanuary 4th February 4th March

Testing per 
million per day 

2,695 2,714 2,656 2,800 2,780 2930 3130

Active Cases
11.5% of total 
cases (1,946)

6.4% of total 
cases (1,422)

4.5% of total 
cases (961) 

3.7% of total 
cases (1,249)

2% of total
(732)

1% of total (267)
0.90% of total 

(422)

CFR 2.76% 2.36% 2.12% 1.88% 1.84% 1.76% 1.69%

Recovery rate 85.7% 91.2% 93.8% 95.5% 96.2% 97.6% 97.2%

Growth rate of 
new cases 

1.08% 0.82% 0.57% 0.45% 0.29% 0.09% 0.12%

Sample 
positivity

2.23%
(Including 

RAT+RTPCR)

2.42% (Including 
RAT+RTPCR)

2.11% (Including 
RAT+RTPCR)

2.02% (Including 
RAT+RTPCR)

1.22% (Including 
RAT+RTPCR)

0.46% (Including 
RAT+RTPCR

0.8% (Including 
RAT+RTPCR

Operational 
Dhanvantari

raths
112 105 95 105 105 49 80

104 calls 
attended 

32 calls per day 36 calls per day 12 calls per day 
9-10 calls per 

day
6-7 calls per day 4 calls per day 2 calls per day

Total bed 
availability 

6,704 7,791 7,779 5,189 4,826 4826 5189



કોવીડ-૧૯ અટકાયત અંગેના નવીન િગલાઓ

૧૨૧ જેટલા ધન્દ્વન્દ્તરી રથ

દ્વારા સમગ્ર સુરત ને આવરી 

લેવાની રર્ના

૧૦૪ હેલ્િલાઈન- ત્વકરત 

કરસ્િોન્દ્સ અને ઝોન લેવેલે 

મેનેજમને્દ્ટ

વ્યાિક મારામા ંટેસ્ટીંગ
વધુ કેસો હોય ત્યાં માઈિો 

કંટેનમને્દ્ટની રર્ના

સ્વર્ચછ સુરક્ષા કવર્ સપમપત
િલ્સ ઓક્સીમીટરનો વ્યાિક 

મારામા ંવિરાશ
ઝોન લેવલે વોર રૂમ

ડાયમડં તથા ટેક્ષટાઈલ સાથે 

સંકળાયલેા લોકો માટેની

માગટદર્શટકાઓ 

સ્થળાંતકરત લોકો માટેની 

માગટદર્શટકા 
પ્લાઝમા થેરાિી દ્વારા સારવાર

કમ્પ્યુનીટી કોવીડ આઈસોલશેન 

સેન્દ્ટરસટ

દદીઓની સારવાર માટે

હોપસ્િટલોમ સગવડ તથા 

દવાઓ ની વ્યવસ્થા



ખુબ જ વ્યાિક મારમા ટેસ્ટીંગ દ્વારા વધુ કેસો શોધી રોગર્ાળા અટકાયત અંગેનું 
ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ

ટેસ્ટીંગના સ્થળો ૧૯૩

ધન્દ્વન્દ્તરી રથ ૧૦૫

અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટસટ ૩૦

સ્ટેકટક ટીમ (ડાયમંડ, ટેક્ષટાઈલ, અન્દ્ય) ૪૦

ટોલનાકા ૫

રેલ્વેસ્ટેશન/ બસ સ્ટેશન ૨

એરિોટટ ૧

સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધારે 

ટેસ્ટીંગ સેન્દ્ટર 

૨૧૨૪

૨૪૮૨

૨૭૩૬
૨૮૯૦

૩૧૦૦

૧૫૦૦

૧૭૦૦

૧૯૦૦

૨૧૦૦

૨૩૦૦

૨૫૦૦

૨૭૦૦

૨૯૦૦

૩૧૦૦

૩૩૦૦

ઓગસ્ટ સપ્ટમે્પ્બર ઓક્ટોબર નવમે્પ્બર ડીસેમ્પ્બર

રેિીડ ટેસ્ટીંગની શરૂઆત 

કરનાર રાજ્જયભરમાં પ્રથમ 

શહેર

દર દસ લાખની વસ્તીએ પ્રપતકદન ટેસ્ટીંગના દરમાં ઉિરોઉિર વધારો

અત્યાર સુધી કુલ 

૧૩,૫૦,૦૦૦ જેટલું 

ટેસ્ટીંગ



ઘરે ઘરે િલ્સ ઓક્સીમીટર દ્વારા ઓક્સીજનના પ્રમાણનું માિન

અંદાજીત ૪૫.૦૦ લાખ 

લોકોની િલ્સ 

ઓક્સીમીટરથી તિાસ

૫,૮૫૦ લોકોના 

SPO2નુ ંપ્રમાણ

૯૫% થી ઓછંુ

તમામને ૧૦૮ 

મારફતે ત્વકરત

પશફ્ટ કરી સારવાર

અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટસટ, ધન્દ્વન્દ્તરી રથ, 

સવેલન્દ્સ, એરિોટટ, રેલ્વે સ્ટેશન, પવગેરે 

સ્થળોએ તમામની િલ્સ ઓક્સીમીટરથી 

તિાસ

જરૂકરયાતમંદ દદીઓ લોહીના પ્રમાણની 

ઘરે તિાસ કરી શકે, એ માટે ૫,૭૦૦

જેટલા િલ્સ ઓક્સીમીટરની ફાળવણી



ધનવંતરી રથ દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓ 



ધનવંતરી રથ દ્વારા કરેલ કામગીરીની પવગત

પ્રપત કદન આયોજન કરવામાં

આવેલ ધનવંતરી રથ
૧૨૧

ધનવતંરી રથ દ્વારા પ્રપત કદન

સરેરાશ આવરી લવેાતા સ્થળોની

સંખ્યા

૫૦૦

ધનવતંરી રથ દ્વારા પ્રપત કદન

સરેરાશ આવરી લેવાતી વસ્તી
૨,૦૦,૦૦૦

ધનવતંરી રથ દ્વારા પ્રપત કદન

સરેરાશ ઓ.િી.ડી
૨૫૦

અત્યાર સધુી કરવામાં આવલે

ટેસ્ટની સંખ્યા
૯,૦૦,૩૦૦



કેન્દ્રીય સ્તરે વોર રૂમ દ્વારા કામગીરી

વોર રૂમથી

ફોલો અિ

એક્ટીવ 

સવેલન્દ્સ

િેસીવ 

સવેલન્દ્સ
૧૦૪/

એસ.એમ.સી 

હેલ્િલાઇન

રેફરલ/

ટેસ્ટીંગ માટે સલાહ 
સૂર્ન

સ્થળ તિાસ 
દૈપનક 

ફોલો અિ 

1. વોર રૂમ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોલ્સની સંખ્યા -

૫,૨૮,૫૬૭

2. ડીસ્ર્ાજટ દદીઓના ફોલો અિ માટે કરવામાં આવેલ કોલ્સ-

૪૧,૫૫૮

3. હોમ આઇસોલેશનમાં રહેલ દદીઓના ફોલો અિ માટે કરાયેલ 

કોલ્સની સંખ્યા- ૩,૦૯,૦૮૩



• સુરત મહાનગરિાપલકા ધ્વારા ૧૬ ાન્દ્યુઆરી ૨૦૨૧ નાં 

રોજથી હેલ્થ કેર વકટરને રસીકરણ કરવાની શરૂઆત કરવામાં 

આવેલ છે. 

• ૩૧ ાન્દ્યુઆરી ૨૦૨૧ નાં રોજથી ફ્રન્દ્ટ લાઈન વકટરને 

રસીકરણ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે. 

• ૧ માર્ટ ૨૦૨૧ નાં રોજથી ૬૦ વષટથી ઉિરના પસનીયર 

પસટીઝન તથા ૪૫+ ઉમર ધરાવતા કો-મોબીડ પસટીઝનને 

રસીકરણ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે. 

કોપવડ-૧૯ વેકસીનશેનની શરૂઆત



કોપવડ-૧૯ ની વેકસીનેશન કવરેજ

Category Target 
Vaccinated Till 

10/03/21
Percentage

Health care workers 1st Dose 34,566 33,183 96.00%

Front line workers 1st Dose 25,830 24,085 93.24%

Priority age group citizens (> 60 years) 1st Dose 2,17,000 37,805 17.42%

Citizens with co-morbidity 31,756 5,947 18.73%

Health care workers 2nd Dose 26,751 21,303 79.63%

Front line workers 2nd Dose 16,937 9,413 55.58%



• તમામ ઝોનના મળી કુલ ૪૦ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર ખાતે વેકસીનેશન કામગીરી ર્ાલુ છે. 

• શહેરીજનોની સરળતા માટે દરેક ઝોનનાં એક અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર ખાતે સાંજે ૫.૦૦ થી રાતે ૧૦.૦૦ કલાક 

સુધી વેકસીનેશનની કામગીરી શરુ કરવામાં આવેલ છે. 

• તમામ ઝોનના મળીને કુલ ૨૪ પ્રાઈવેટ હોપસ્િટલ ખાતે વેકસીનેશન કામગીરી ર્ાલુ છે.

• સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ પ્રાઈવેટ હોપસ્િટલો મારફત કરવામાં આવતા વેકસીનેશન માટે વધુમાં વધુ 

વહીવટી ર્ાજટ રૂ.૧૦૦ અને વેકસીનેશન ર્ાજટ રૂ. ૧૫૦ મળી કુલ  રૂ. ૨૫૦ એક ડોઝ ની ટકંમત નક્કી કરવામાં 

આવેલ છે.

કોપવડ-૧૯ વેકસીનશેન સ્થળો



પવપશષ્ઠ કામગીરી – મેલેકરયા, ડેન્દ્ગ્યુ અને પર્કનગપુનયા નાબુદી

93

YEAR MALARIA DENGUE CHIKUNGUNYA

2016 9331 605 3

2017 7099 272 66

2018 4582 248 43

2019 3606 386 29

2020 685 144 29

આમ ઉિરોક્ત માપહતી મુજબ શહેરમાં િમશ છેલ્લા ૪ વષટમાં મલેકરયાના કેસોમાં ૬૧% ઘટાડો નોધાયેલ છે. તેમજ

GOVERNMENT NORMS મુજબ API 1% થી નીર્ે થયો છે.



Urban health set up – Hierarchy

Commissioner

Dy. Commissioner (H & H)

Medical Officer of Health

FPMO (Class-1)

RCH

Dy. MOH (Zone)

Asst. MOH (Zone)

Medical Officer 
(UHC/C-UHC)

Preventive & 
Curative Services

Sanitation Wards

Dy. MOH
(Surveillance)

Insecticide Officer

Asst. Insecticide 
Officer

VBDC Unit

Dy. MOH
(Disaster)

Central Medical 
Store

RBSK 

Dy. MOH
(Intelligence)



Rs. 30.51 Cr.

Rs. 20.66 Cr.

સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ
અને હોસ્સ્પટલ

Quality of Life 

Health



સ્મીમેર ખાત ેવષટ ૨૦૨૦-૨૧ માં ખરીદલે અગત્યનાં સાધનો  

800MA High Frequency X-Ray 

Machine with IITV

Rs.38.00 Lacs

પવભાગમાં હાલ ૫ એક્ષ-રે મશીન છે

તેમજ એમ.સી.આઇ.મુજબ ૬ મશીનની

જરૂરીયાત છે તથા હાલમાં કાયટરત બે

મશીનો િોલીડ્રોક્ષ આઇ.આઇ.ટીવી અને

મેડીટ્રોપનક્સ ૩૦૦ એમ.એ. મશીન

લાઇફસ્િાન િણૂટ થવાને આરે છે. વકટલોડ

દૈપનક ૬૫૦ થી ૭૦૦ જેટલો છે.

Multiloader CR System, CR

system with single

cassette Reader, Printers

and workstations

Rs. 61.60 Lacs

રૂકટન ડીજીટલ એક્ષ-રે નો વકટલોડ

દૈપનક ૬૫૦ થી ૭૦૦ જેટલો છે

હાલમાં કાયટરત સી.આર.સીસ્ટમ ની

લાઇફ િણૂટ થયેલ હોય તેમજ

વારંવાર િેકડાઉન થતા હોય ઉક્ત

ખરીદી કરવામાં આવેલ છે.



Sr.No. Name of Equipments/Instruments
Estimated 

Amount
Sr.No. Name of Equipments/Instruments

Estimated 

Amount 

1.
Video Gastroscope compatible with 

processor (Surgery)
0.15 9.

Operating microscope with retina 

viewing system (Ophthal)
0.50

2. Assorted Stappling Device  (Surgery) 0.15 10.
Operative Microscope

(Surgery)
0.50

3.

Advance Energy source for 

laparoscopic surgery & supra major 

Surgery (O & G)

0.15 11.
AUTOMATIC TISSUE 

PROCESSOR
0.28

4.
High frequency IITV System 9" 

(Ortho)
0.15 12. HPLC Machine (for Hb variants) 0.15

5.

1470 mm diode laser with 

accessories for varicose vein and 

piles (20 watt) (Surgery)

0.20 13.
Body plethysmograph 

(TB & Chest)
0.33

6.

Advanced Electro hydraulic trauma 

orthopaedic table with attachments 

with fracture spine surgery and 

beach chair attachment with battery 

operation (Ortho) 

0.20 14. ENT Examination Unit (ENT) 0.20

8. Anaesthesia Work Station (Qty-2) 0.22

1.22 1.96

૨૦૨૧-૨૨: સૂપર્ત કામો (સ્મીમરે હોપસ્િટલ ખાતે ખરીદવામા ંઆવનાર સાધનો)
(Rs in Crore)



સ્મીમરે હોપસ્િટલખાતે સીટી સ્કેન એમ.આર.આઇ.યપુનટની સુપવધા ઉિલબધ કરાવવા 
બાબત  



મુખ્ય લાક્ષપણકતાઓ

• એસ.એમ.સી. ના વહીવટી ભારણને સરળ બનાવવા અને એસ.એમ.સી. ના નાણાકીય ભારણ ઘટાડવા માટે એક ટ્રસ્ટની રર્ના કરવાનો

પ્રસ્તાવ છે.

• બોમ્પ્બે િપબલક ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ સરકારી ટ્રસ્ટ તરીકે નોંધણી કરાવવાની રહ.ે

• એસ.એમ.સી.-એમ.ઈ.ટી. ની રણ મુખ્ય સપમપત - ગવર્નિંગ, એપક્ઝક્યુકટવ અને હાઇ િાવર કપમટીની રર્ના કરવાનું સૂર્ન કયુિં છે.

• નાણાકીય સિાઓ એસ.એમ.સી.-એમ.ઈ.ટી ની ગવર્નિંગ કપમટી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશ.ે

• એસ.એમ.સી.-એમ.ઈ.ટી. ની આવક અને ખર્ટ વર્ચર્નેો તફાવત, ‘ગેિ’ માટે એસ.એમ.સી. દ્વારા ભંડોળ િૂરું િાડવામાં આવશે.

તદનુસાર, એસએમસી દર વષે તેના બજેટમાં િૂરતા ભંડોળની જોગવાઈ રાખશ.ે

• એસ.એમ.સી.-એમ.ઈ.ટી. નું બુક ઓફ એકાઉન્દ્ટ અલગ રહેશે.

સુરત મ્પ્યુપનપસિલ કોિોરશેન મેકડકલ એજ્જયુકેશન ટ્રસ્ટ (એસએમસી-એમઇટી) 



૨૦૨૧-૨૨: સૂપર્ત કામો (સ્કીલ લેબ)
• સ્મીમેર મેડીકલ કોલજેખાતે એમ.સી.આઇ.ની ગાઇડલાઇંસ મુજબ સ્કીલ લબે બનાવવાની હોય જે માટે આગામી બજેટમાં રૂપિયા 5.00

કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.



• રેડીયોલોજી પવભાગ અંતગટત D.S.A. (Digital Substraction angiography) મશીન દ્વારા ૮૦૯ દદીઓને લાભ આિવામાં આવ્યો છે.

• હ્યુમન પમલ્ક બેંક (પ્રોજેકટ યશોદા) હેઠળ કુલ ૫૫૫ માતાઓએ ડોનેટ કયુટ. કુલ ૫૩૮ બાળકોએ પમલ્ક બેંકનો લાભ લીધો.

• જનની પશશુ સુરક્ષા કાયટિમ હેઠળ કુલ ૧૦૭૧૪ ઇનડોર િેશન્દ્ટે લાભ લીધો.કુલ ૩૬૦૩૨ આઉટડોર િેશન્દ્ટે લાભ લીધો.

• બલડ બેંકમાં કુલ ૮૫૨૮ બલડ યુપનટ ડોનેશનમાં મળ્ય.ુ કુલ ૧૨૮૨૯ બલડ યુપનટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યુ. કુલ ૧૪૮ બલડ ડોનેશન કેમ્પ્િ કયાટ.

• Covid-19 Convalescent Plasma હેઠળ કુલ ૨૦૮૪ યુપનટ પ્લાઝમાં એકર થયેલ છે કુલ ૧૮૯૧ યુપનટ પ્લાઝમાં ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે.

• ર્ેન્દ્નાઇ ખાતે યોાયેલ Transcon-2020 માં National Conference of Indian Society of Blood Transfusion &

Immunohpmatology તરફથી અરેની બલડ બેંકને Excellent Blood Bank in Voluntary Blood Donation Activity in India નો એવોડટ

પ્રાપ્ત થયેલ છે તથા રણ Convalescent Plasma ડોનરને Excellent Voluntary Blood Donation કેટેગરીમાં એવોડટ મળેલ છે.

• ICMR-DHR ની ગાઇડલાઇન મુજબની કોવીડ-૧૯ (RT-PCR) ટસે્ટીંગ લબે સ્મીમેરના એમ.આર.યુ. પવભાગમાં તા.૧૭/૦૪/૨૦૨૦ થી કાયટરત કરવામાં

આવેલ છે પ્રપતકદન આશરે ૬૦૦ સેમ્પ્િલ ટેસ્ટીંગ કરી શકે છે કુલ ૧૧૩૪૬૬ સેમ્પ્િલ ટેસ્ટીંગ કરવામાં આવેલ છે.

• સ્મીમેર હોપસ્િટલખાતે કોવીડ-૧૯ િને્દ્ડમેીક હેઠળ દદીઓને પન:શુક્લ સંિુણટ સારવાર આિવામાં આવેલ છે તેમજ સ્મીમેર ખાતેની મલ્ટીલેવલ િાકીંગની

પબલ્ડીંગને ૫૪૦ ઓપક્સજન બેડ સપહત ડેડીકેટેડ કોવીડ હેલ્થ સેન્દ્ટર (સ્મીમેર +) માં રૂિાંતર કરવામાં આવેલ હતું જેને હાલમાં કોરોના વેક્સીન સેન્દ્ટરમાં

રૂિાંતર કરેલ છે.

• કોવીડની સારવાર માટે ૮૨૧ બેડ તેમજ ૨૮ નવા વેન્દ્ટીલેટર ખરીદવામાં આવેલ છે ઉિરાંત ૭૭ વેન્દ્ટીલેટર ગજુરાત સરકારમાથંી પ્રાપ્ત કરલે છે તેમજ

ઓપક્સજન કેિેસીટીમાં ૮૧૯ ઓપક્સજન બેડ, ૩૦ કીલોલીટર ઓપક્સજન ટાંકી, ૪ િોટેબલ ફ્રીઝ, ૫૦૦ બી પ્રકારના સીલીન્દ્ડર અને ૪૦૦ જમ્પ્બો

સીલીન્દ્ડરનો વધારો કરેલ છે તથા દદીઓનું ટેમ્પ્િરેર્ર માિવા, દદીઓને જમવાનું ,દવા તથા િાણી િહોંર્ાડવા રોબોટીક આસીસ્ટન્દ્ટ-૩ રોબોટ નસટ તરીકે

વિરાય છે.

• અનુસ્નાતક મેડીકલ અભ્યાસિમની ૧૧૯ બેઠકોમાં ૫ બેઠકોનો વધારો થઇ કુલ ૧૨૪ બેઠકોની મંજુરી મળેલ છે.

સને ૨૦૨૦-૨૧ પસપદ્ધઓ- હોપસ્િટલ / કોલેજ



સ્વચ્છ ભ રત સમશન
સેલ

Quality of Life 

Health



સ્વર્ચછ સવેક્ષણ-ર૦ર૦ માં સમગ્ર દેશમાં સુરત શહેરને  બીજો િમ પ્રાપ્ત થયેલ છે. 

૨૦૨૦-૨૧ : પસપધ્ધઓ 



• સ્માટટ અબટનેશન એવોડટ અંતટગત સ્માટટ અન્દ્ડરગ્રાઉન્દ્ડ વેસ્ટ

મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમને સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમને્દ્ટ કેટેગરીમાં

એવોડટ પ્રાપ્ત થયેલ છે.

• સુરત મહાનગરિાપલકાએ ODF++ અને િ સ્ટાર રેટટંગ

પ્રાપ્ત કરેલ છે.

૨૦૨૦-૨૧ : પસપધ્ધઓ 



૨૦૨૦-૨૧ :િૂણટ થયેલ કામો 

• પ્રધાનમંરી આવાસ યોજના(PMAY) હેઠળ બનાવવામાં આવેલ

આવાસો િૈકી ૧૭ આવાસોમાં ઓગેપનક વેસ્ટ કન્દ્વટટર મશીનનું

સ્થાિનની કામગીરી િૂણટ થયેલ છે. આવાસો દ્વારા કેમ્પ્િસમાં જ

કર્રાનું સોસટ સેગ્રીગેશન અને કમ્પ્િોસ્ટીંગની પ્રકિયા કરવામાં આવે

છે.

• 'પ્લાપસ્ટક મુકત ભારત'' ના હેતુ થી લસંગલ યુઝ પ્લાપસ્ટક ના

વિરાશમાં ઘટાડો થાય તે માટે કોમ્પ્યુનીટી િાટીશીિેશન ધ્વારા

૧૦૦ થી વધુ “બતટન બેંક”ની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે.



Rs.  88.65 Cr.

Rs. 18.76 Cr.

સ્વચ્છ ભ રત સમશન -

એન્વ યરોમેન્ટ સેલ

Quality Of Life 

Health



૨૦૨૦-૨૧–કામો ની સમરી 

૨૦૨૦-૨૧ ના ર્ાલ ુકામની જોગવાઇ ૨૦૨૦-૨૧ ના નવા કામની જોગવાઇ ૨૦૨૦-૨૧ ના કુલ કામની જોગવાઇ

કામની સંખ્યા
કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / અંદાજ 

રકમ

૧૩ ૧૮.૭૬ ૦ ૦ ૧૩ ૧૮.૭૬

૨૦૨૧-૨૨ ના કામોની જોગવાઇ
૨૦૨૦-૨૧ ના કામો ૨૦૨૧-૨૨ માં સ્િીલ 

ઓવર થનાર કામોની પવગત
૨૦૨૧-૨૨ ના કુલ કામોની જોગવાઇ

કામની સંખ્યા
કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / અંદાજ 

રકમ

૩ ૧૭.૦૦ ૧૩ ૭૧.૬૫ ૧૬ ૮૮.૬૫



FUND ALLOCATION DETAILS

# GRANT/FUND
Revised Budget 2020-21

(Rs. in Cr.)

Proposed Budget 2021-22

(Rs. in Cr.)

1 SBM GRANT 13.68 38.86

2 C-932(15th FINANCE COMMISSION) 5.05 25.21

3 C-934(15th FINANCE COMMISSION 0 21.00

5 C-922(15th FINANCE COMMISSION 0 2.50

4 SMC OWN FUND 0.03 01.08

TOTAL 18.76 88.65



બજેટ નો ગ્રાંટ વાઈઝ િેક અિ (રૂ. કરોડમા)ં

અનુ.િ

મ
કામની પવગત 

કામની મંજૂર 

રકમ / 

અંદાજ રકમ

BCNT-

GLAC-

Project 

Code

૨૦૨૦-૨૧ ના ર્ાલુ કામની

જોગવાઇ 

૨૦૨૦-૨૧ ના કામો 

૨૦૨૧-૨૨ માં સ્િીલ

ઓવર થનાર કામોની 

પવગત
રીમાક્સટ

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

! ખજોદ ખાતે સેનેટરી લેન્દ્ડફીલ સેલ નં.૧ ના પવસ્તતૃીકરણનંુ કામ. 2049
81/95-5602-

C 467
0 2.00 2.00 - - -

SBM

Grant

Z
ખજોદ ખાતે એકરીત થયલે ઘનકર્રાનું વૈજ્ઞાપનક ઢબે કલોઝર કરવાનું

કામ.
5682

81/95-5602-

C 467
0 4.00 4.00 0 1.00 1.00

SBM

Grant

#

ખજોદ ખાતે સેનેટરી લને્દ્ડફીલ સલે નં.૧ ના પવસ્તતૃીકરણ તથા

એકરીત થયેલ ઘનકર્રાનું વૈજ્ઞાપનક ઢબે કલોઝર કરવાની કામગીરી

અન્દ્વયે પ્રોજેકટ મેનેજમેન્દ્ટ કન્દ્સલટન્દ્ટસી તથા થડ્રટ િાટીિ્ ઈન્દ્સ્િેકશનનું

કામ.

64.53
81/95-5602-

C 467
0 0.105 0.105 0 0.04 0.04

SBM

Grant

$
ખજોદ ખાતે સેનેટરી લને્દ્ડફીલ સેલ નં.ર નું બાયોમાઈનીંગ તથા

વૈજ્ઞાપનક ઢબે કલોઝર કરવાનું કામ.
10300

81/95-5602-

C 467
0 7.50 7.50 0 37.5 37.5

SBM

Grant

81/95-5602-

C-932
0 5.00 5.00 0 25.00 25.00 15FC

5
ખજોદ ખાતે સેનેટરી લને્દ્ડફીલ સેલ નં.ર નું બાયોમાઈનીંગ તથા

વૈજ્ઞાપનક ઢબે કલોઝર કરવાનું કામ અન્દ્વયે પ્રોજેકટ મેનેજમેન્દ્ટ

કન્દ્સલટન્દ્ટસી, પ્રુફ ર્ેકીંગ તથા થડ્રટ િાટીિ્રટ ઈન્દ્સ્િકેશનનું કામ.

0

81/95-5602-

C 467
0 0.076 0.076 0 0.318 0.318 SBM

81/95-5602-

C-932
0 0.054 0.054 0 0.212 0.212 15FC



બજેટ નો ગ્રાંટ વાઈઝ િેક અિ (રૂ. કરોડમા)ં

અનુ.

િમ
કામની પવગત 

કામની મંજૂર 

રકમ / અંદાજ

રકમ

BCNT-

GLAC-

Project 

Code

૨૦૨૦-૨૧ ના ર્ાલુ કામની

જોગવાઇ 

૨૦૨૦-૨૧ ના કામો 

૨૦૨૧-૨૨ માં સ્િીલ 

ઓવર થનાર કામોની પવગત રીમાક્સટ

Own Fund
Grant 

Fund
Total Own Fund

Grant 

Fund
Total

૬ ર્ાલુ કામ - વકટશોિ મશીનરી 0.00
81/95-5612-

C 467
0.01 0 0.01 0.03 0 0.03

Own

Fund
૭ ખજોદ ખાતે હયાત સી.સી. રોડ નું રીિેરીંગ/નવીનીકરણનું કામ. 0.00

81/95-5661-

C 467
0.01 0 0.01 1.00 0 1.00

૮
નવી પ્રોસેસીંગ સાઈટ ખાતે ૧૦૦ કેવીએ ક્ષમતાનંુ ટ્રાન્દ્સફોમર લગાડવાનંુ

કામ
0.00

81/95-5662-

C 467
0.01 0 0.01 0.02 0 0.02

૯ ખજોદ ખાતે િાણીની િાલિ લાઈન નાંખવાનું કામ. 0.00
81/95-5691-

C 467 - - - 0.01 0 0.01

૧૦ ખજોદ ખાતે ગટર લાઈન પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ. 0.00
81/95-5681-

C 467 - - - 0.02 0 0.02

૧૧
નવી જગ્યા ખાતે ઘનકર્રા વ્યવસ્થાિન િાકટ મા સેન્દ્ટ્રલાઈઝડ વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ

પ્લાન્દ્ટ, સેનેટરી લેન્દ્ડકફલ સેલ અને સ્થળની આવશ્યકતા મુજબ માગટ,િાટકંગ

વે પિજ અને જરૂરી ઈન્દ્ફાિ્રસ્ટ્રકર્ર સપહત જરુરી પવકાસ કરવાનું કામ.

350

81/95-5729-

C 467 - - - - - - SBM 

81/95-5729 

C- 921,C-922 - - - 0 5.00 5.00 15FC

૧૨

સુરત શહેરમાં SATAT યોજના હેઠળ ૧િ વષટના સમય ગાળા માટે ૧૦૦

(ટી.િી.ડી.) ક્ષમતાના વેટ વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ કરી કોમ્પ્પ્રસે્ડ બાયોગેસ માં

રૂિાંતરીત કરવા પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ

81/95-5729-

C 467 - - - - - - SBM 

81/95-5729-

C 934 - - - 0 10.00 10.00 15FC

૧૩

સુરત શહેરની મયાટદામાં નાના અને મોટા મરેલા પ્રાણીઓ સપહત ઓફેલ વેસ્ટ

ના સંગ્રહ, ઉિર્ાર અને િકિયા માટે બાયોપમથેનેશન અને ઈપન્દ્સનેરેશન

પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ

81/95-5729-

C 467 - - - - - - SBM 

81/95-5729-

C 934 - - - 0 6.00 6.00 15 FC

૧૪
સુરત શહેરમાં પવપવધ સ્થળોએ એર કવોલીટી મોપનટરીંગ સ્ટશેન પ્રસ્થાપિત

કરવાનું કામ
0.00

81/95-5752-

C 922 - - - 0 2.50 2.50

કુલ 0.03 18.73 18.76 1.08 87.57 88.65



૨૦૨૦-૨૧ : િૂણટ થયેલ કામો (રૂ. કરોડમા)ં
પ્રોજેક્ટનુ ંનામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ (રૂ. કરોડમાં)

ખજોદ ખાતે એક્રીત થયેલ ઘનકર્રાનું વૈજ્ઞાપનક ઢ્બે ક્લોઝર કરવાનુ કામ ૬૫.૦૦

િુન પ્રાપ્ત થયેલ જગ્યા : ૨,૬૭,૫૦૦ સ્કવેર.મીટર 



૨૦૨૦-૨૧ : પ્રગપત હેઠળના ંકામો (રૂ. કરોડમા)ં
પ્રોજેક્ટનુ ંનામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ (રૂ. કરોડમાં)

ખજોદ ખાતે સેનેટરી લેન્દ્્ફીલ સેલ ન ૨ તથા ભટાર ખાતેના ઘનકર્રા નુ 

બાયો માઈનીંગ તથા વૈજ્ઞાપનક ઢ્બે  ક્લોઝર નુ પ્રસ્તાવીત કામ

૧૦૩.૦૦

િુન પ્રાપ્ત થનાર જગ્યા : ૫૦,૦૦૦ સ્કવેર.મીટર 

ગાડેન અરીયા : ૧,૨૦,૦૦૦ સ્કવેર.મીટર 



૨૦૨૦-૨૧ : પ્રગપત હેઠળના ંકામો (રૂ. કરોડમા)ં

પ્રોજેક્ટનુ ંનામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ (રૂ. કરોડમાં)

સુરત શહેર માથી ઉત્િન્દ્ન થતા ધનકર્રા માથી બે વષટ  ના સમયગાળા મા કુલ 

૧૦ લાખ મે. ટ્ન ઘનકર્રા નુ પ્રોસેલસંગ કરવાનુ કામ 
(િીિીિી ધોરણ)ે 



પ્રોજેક્ટ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમાં)

ડ્રીમસીટી ના પનમાટણ ને અનુલપક્ષ ને ખજોદ ફાયનલ ડીસ્િોઝલ સાઈટ નાં સ્થાને વૈકપલ્િક નવી જગ્યા

ખાતે ઘનકર્રા વ્યવસ્થાિન િાકટ મા સને્દ્ટ્રલાઈઝડ વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્દ્ટ, સેનટેરી લેન્દ્ડકફલ સેલ અને

સ્થળની આવશ્યકતા મુજબ માગટ,િાટકંગ વે પિજ અને જરૂરી ઈન્દ્ફાિ્રસ્ટ્રકર્ર સપહત જરુરી પવકાસ કરવાનું

કામ.

૨૫૦.૦૦

સુરત શહેરની મયાટદામાં નાના અને મોટા મરેલા પ્રાણીઓ સપહત ઓફેલ વેસ્ટ ના સંગ્રહ, ઉિર્ાર અને

િકિયા માટે બાયોપમથેનેશન અને ઈપન્દ્સનેરેશન પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ
૬.૦૦

સુરત શહેરમાં SATAT યોજના હેઠળ ૧િ વષટના સમય ગાળા માટે ૧૦૦ (ટી.િી.ડી.) ક્ષમતાના વટે

વેસ્ટ પ્રોસેસીંગ કરી કોમ્પ્પે્રસ્ડ બાયોગેસ માં રૂિાંતરીત કરવા પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ
૫૦.૦૦

સુરત શહેરમાં પવપવધ સ્થળોએ એર કવોલીટી મોપનટરીંગ સ્ટેશન પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ ૬.૦૦

ભારત સરકારશ્રી ની NTPC Limited સાથે તેઓના Kawas Power Plant ખાતે Build, Own, 

Operate િધ્ધપત િર Refused Derived Fuel (RDF) આધાકરત વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્લાન્દ્ટ

પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ.
િી.િી.િી ધોરણે 

૨૦૨૧-૨૨ : સૂપર્ત કામો 



Rs.  74.04 Cr.

Rs.  20.34 Cr.

સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ

Quality Of Life 

Health



૨૦૨૦-૨૧ ના ર્ાલુ કામની પવગત ૨૦૨૦-૨૧ ના નવા કામની જોગવાઇ ૨૦૨૦-૨૧ ના કુલ કામની જોગવાઇ

કામની સંખ્યા 
કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ

૫ ૨૦.૩૪ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૨૦.૩૪

૨૦૨૧-૨૨ ના કામોની પવગત 
૨૦૨૦-૨૧ ના કામો ૨૦૨૧-૨૨ માં 

સ્િીલ ઓવર થનાર કામોની પવગત
૨૦૨૧-૨૨ ના કુલ કામોની જોગવાઇ

કામની સંખ્યા 
કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ
કામની સંખ્યા 

કામની મંજૂર રકમ / 

અંદાજ રકમ

૧૦ ૫૯.૦૪ ૦૧ ૧૫ ૧૧ ૭૪.૦૪

૨૦૨૦-૨૧ : કામો ની સમરી (રૂ.કરોડમા)ં



FUND ALLOCATION DETAILS

# GRANT/FUND
Revised Budget 2020-21

(Rs. in Cr.)

Proposed Budget 2021-22

(Rs. in Cr.)

1 SBM GRANT 12.00 9.20

2 15th FINANCE COMMISSION C-932 8.00 6.00

3 15th FINANCE COMMISSION C-934 0.00 58.00

4 SMC OWN FUND 0.34 0.84

TOTAL 20.34 74.04



Sr. 

No.
કામની પવગત 

કામની 

મંજૂર રકમ / 

અંદાજ 

રકમ

BCNT-

GLAC-

Project 

Code

૨૦૨૦-૨૧ ના ર્ાલુ કામની 

જોગવાઇ 

૨૦૨૦-૨૧ ના નવા 

કામની જોગવાઇ 

૨૦૨૦-૨૧ ના કુલ 

કામની જોગવાઇ
કરમાકટસ 

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

૧

કતારગામ, આંજણા, ભટાર ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશનથી કોમ્પ્િેકટેડ મ્પ્ય.ુસોલીડ વેસ્ટને

ડીસ્િોઝલ સાઈટ ખાતે વહન કરવાનું કામ તથા કતારગામ ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન

ખાતે પસપવલ સ્ટ્રકર્રમાં જરૂરી ફેરફાર કરી, નવા વાહનોની ખરીદી કરી,

કોમ્પ્િેકશન ઈકવીપ્મેન્દ્ટ/મશીનરી ના ઈનસ્ટોલેશન સપહત, મેકેનાઈઝડ

મટીરીયલ રીકવરી ફસેીલીટીસને ઈ.િી.સી. િધ્ધપતથી પ્રસ્થાપિત કરી ૧૦

વષ્રિ્ાાના સમયગાળા માટે સંિૂણટ સીસ્ટમનો સંર્ાલન અને પનભાવ ની

કામગીરી. (બીજો પ્રયત્ન).

35

c-011 

/5714
0 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 SBM

c-932       

5714
0 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00

15th

finance

૨ કોપવડ-૧૯
c-452         

5714
0.07 0 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07

OWN

૩
ગપવયર ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ના ફાયનલ બીલ િેન્દ્ડીંગ ઉિરાંત વે-

િીજ/ઓકફસ/ટોઈલેટ બલોક, િાકીંગ વગેરે

-
c-467     

5649
0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20

૪ સ્ટ્રીટ લાઈટ અને કેબલ. -
c-467      

5662
0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02

૫
ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ના અિગ્રેડેશન માટે કેમેરા, અન્દ્ય ઈલેકટ્રીકલ સાધનોની

ખરીદીનંુ કામ.

c-467      

5752
0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05

કુલ 0.34 20.00 20.34 0.00 0.00 0.00 0.34 20.00 20.34

૨૦૨૦-૨૧ : બજેટ નો ગ્રાન્દ્ટ વાઈઝ િેકઅિ



Sr. 

No.
કામની પવગત 

કામની મંજૂર 

રકમ / 

અંદાજ રકમ

BCNT-

GLAC-

Project 

Code

૨૦૨૦-૨૧ ના ર્ાલુ 

કામની જોગવાઇ 

૨૦૨૦-૨૧ ના નવા 

કામની જોગવાઇ 

૨૦૨૦-૨૧ ના કુલ કામની

જોગવાઇ
કરમાકટસ 

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

Own 

Fund

Grant 

Fund
Total

૧

કતારગામ, આંજણા, ભટાર ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશનથી કોમ્પ્િેકટડે મ્પ્ય.ુસોલીડ

વેસ્ટને ડીસ્િોઝલ સાઈટ ખાતે વહન કરવાનું કામ તથા કતારગામ ટ્રાન્દ્સફર

સ્ટેશન ખાતે પસપવલ સ્ટ્રકર્રમાં જરૂરી ફેરફાર કરી, નવા વાહનોની ખરીદી

કરી, કોમ્પ્િેકશન ઈકવીપ્મેન્દ્ટ/મશીનરી ના ઈનસ્ટોલેશન સપહત, મેકેનાઈઝડ

મટીરીયલ રીકવરી ફસેીલીટીસને ઈ.િી.સી. િધ્ધપતથી પ્રસ્થાપિત કરી ૧૦

વષ્રિ્ાાના સમયગાળા માટે સંિૂણટ સીસ્ટમનો સંર્ાલન અને પનભાવ ની

કામગીરી. (બીજો પ્રયત્ન).

35

c-011 

/5714
0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 SBM

c-932       

5714
0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00

15th 

finance૨

િાલ, વરાછા અને ભેસ્તાન ખાતેના સેમી કલોઝડ બોડી ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશનો

ઉિર દૈપનક એકપરત થતા ઘનકર્રા માટે દરેક ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાતે પસપવલ

સ્ટ્રકર્રમાં જરૂરી ફેરફાર કરી, નવા વાહનોની ખરીદી કરી, કોમ્પ્િેકશન

ઈકવીપ્મેન્દ્ટ/મશીનરી ના ઈનસ્ટોલેશન સપહત, મેકેનાઈઝડ મટીરીયલ

રીકવરી ફસેીલીટીસને ઈ.િી.સી. િધ્ધપતથી પ્રસ્થાપિત કરી ૧૦ વષ્રિ્ાાના

સમયગાળા માટે સંિૂણટ સીસ્ટમનો સંર્ાલન અને પનભાવ ની કામગીરી

c-934      

5714

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

૩

સુરત શહેર પવસ્તારમાંથી ઉત્િન્દ્ન થતો પવપવધ કર્રો અને ગાબરિ્ાેજનો

લોડીંગ અને ટ્રાન્દ્સ્િોટટની કામગીરી િધ્ધતીસર, કાયટક્ષામ અને નવી

ટેકનોલોજી પ્રસ્થાપિત કરવા બાબત.

- 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00

૪

પવપવધ સોસાયટીઓમાં OWC મશીન તથા હોમ કમ્પ્િોસ્ટીંગ મશીન િૂરા

િાડવા નું કામ -
c-011

5714
0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 SBM

૨૦૨૧-૨૨ : બજેટ નો ગ્રાન્દ્ટ વાઈઝ િેકઅિ



Sr. 

No.
કામની પવગત 

કામની મંજૂર 

રકમ / અંદાજ

રકમ

BCNT-

GLAC-

Project 

Code

૨૦૨૧-૨૨ ના કામોની 

જોગવાઇ

૨૦૨૦-૨૧ ના કામો ૨૦૨૧-

૨૨ માં સ્િીલ ઓવર થનાર 

કામોની પવગત

૨૦૨૧-૨૨ ના કુલ 

કામોની જોગવાઇ
કરમાકટસ 

Own 

Fund

Grant 

Fund Total

Own 

Fund

Grant 

Fund Total

Own 

Fund

Grant 

Fund Total

૫ મોબાઈલ ટોઈલેટ વેન ની ખરીદી -
c-011       

5733
0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.35

OWN

૬ ઓકફસ પબલ્ડીંગ - ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન -
c-467 

5611
0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02

૭
ગપવયર ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ના ફાયનલ બીલ િેન્દ્ડીંગ ઉિરાંત

વ-ેિીજ/ઓકફસ/ટોઈલેટ બલોક, િાકીંગ વગેરે
-

c-467      

5649
0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20

૮ રોડ, રસ્તાઓ, ફુટિાથ. -
c-467      

5661
0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02

૯ સ્ટ્રીટ લાઈટ અને કેબલ. -
c-467      

5662
0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02

૧૦ કન્દ્ટેનસટ, લીટરીન બીંસ, વ્હીલ બેરોસની ખરીદીનું કામ. -
C-467      

5716
0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.18

૧૧
ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ના અિગ્રેડેશન માટે કેમેરા, અન્દ્ય

ઈલેકટ્રીકલ સાધનોની ખરીદીનું કામ.
-

c-467    

5752
0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05

કુલ 0.84 58.20 59.04 0.00 15.00 15.00 0.84 73.20 74.04

૨૦૨૧-૨૨ : બજેટ નો ગ્રાન્દ્ટ વાઈઝ િેકઅિ
અંદાજીત બજેટ

( રૂ. કરોડમ ાં)



૨૦૨૦-૨૧ : પ્રગપત હેઠળ / શરૂ થનાર કામો (રૂ. કરોડમ ાં)
અ. ન.ં કામનું નામ પ્રોજેક્ટ રકમ કરમાકટસ 

૧

કતારગામ, આંજણા, ભટાર ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશનથી કોમ્પ્િેકટેડ મ્પ્યુ.સોલીડ વેસ્ટને ડીસ્િોઝલ સાઈટ ખાતે વહન કરવાનંુ કામ તથા

કતારગામ ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાતે પસપવલ સ્ટ્રકર્રમાં જરૂરી ફેરફાર કરી, નવા વાહનોની ખરીદી કરી, કોમ્પ્િેકશન ઈકવીપ્મેન્દ્ટ /

મશીનરી ના ઈનસ્ટોલેશન સપહત , મેકેનાઈઝડ મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટીસને ઈ.િી.સી. િધ્ધપતથી પ્રસ્થાપિત કરી ૧૦

વષટના સમયગાળા માટે સંિૂણટ સીસ્ટમનો સંર્ાલન અને પનભાવ ની કામગીરી. (બીજો પ્રયત્ન)

35.00
કામગીરી પ્રગપત 

હેઠળ 

૨

સુરત મહાનગરિાપલકાની હદ પવસ્તારમાં પવપવધ જગ્યાઓએ ઓગેપનક વેસ્ટ કન્દ્વટટર મશીન (૧૦૦ કી.ગ્રા. થી િ

CSR/CER અથવા અન્દ્ય નાણાકીય સહાય સ્વખર્ે મેળવી, કર્રો એકરીત કરી, મશીન ઈનસ્ટોલ કરવા, સંર્ાલન તથા

પનભાવ સપહતની કામગીરી ૧૦ (દસ) વષટ માટે સોંિવા બાબત.
----

ટેન્દ્ડર સક્ષમ

સતાની મંજુરી

હેઠળ 

૩
સી.ઈ.આર. ફંડીંગ ઓફ ડ્રીમ સીટી હેઠળ, સુરત શહેરની પવપવધ જગ્યાઓએ િેિ્રટ બોટલ માટે, ૩૦ નંગ રીવસટ વેડીંગ મશીન

સપ્લાય અને ઈન્દ્સ્ટોલેશન ની સાથે ૩ વષટ ના સપવસટ સિોટટ સહીતની કામગીરી કરવા બાબત. ----
ટેન્દ્ડર પ્રકકયા હેઠળ

૪
સી.ઈ.આર. ફંડીંગ ઓફ ડ્રીમ સીટી હેઠળ, સુરત શહેરની પવપવધ જગ્યાઓએ સેનેટરી નેિકીન વેન્દ્ડીંગ મશીન અને સેનેટરી

નેિકીન બનીંગ ઈન્દ્સીનરેટર મશીનના સપ્લાય ,ઈન્દ્સ્ટોલેશન અને ઓિરેશન-મેઈન્દ્ટેનન્દ્સની કામગીરી ૦િ (િાંર્)વષટ માટે

કરવા બાબત.

---- ટેન્દ્ડર પ્રકકયા હેઠળ

૫ સુરત મહાનગરિાપલકા ના ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશનો ખાતે સુકા કર્રામાંથી સેગ્રીકેટ કરેલ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ અને નોન-પ્લાસ્ટીક વેસ્ટનંુ

વેર્ાણ કરી, આ પ્રકારના વેસ્ટમાંથી સુરત મહાનગરિાપલકાની આવક સુપનપવર્ત કરવા બાબત.
----

ટેન્દ્ડર સક્ષમ

સતાની મંજુરી

હેઠળ 

૬
સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા સંર્ાપલત પવપવધ કતલખાના, મર્ચછી માકેટ તથા ઝુ િાકટ મા થી દૈપનક ઉત્િન્દ્ન થતા ઓફેલ /

વેસ્ટને ઈારદારના િોતાના માપલકીના યોગ્ય ક્ષમતાવાળા એફ.આર.િી / િી.વી.સી. ટાઈિના કંટેનરોમા એકપરત કરી,

િોતાના જ વાહનો તથા કામદાર મારફત ઉિાડી મહાનગરિાપલકા સુર્વે તે સ્થળે કડસ્િોઝ કરવાનુ કામ.

---- (િીિીિી

ધોરણે) 



૨૦૨૧-૨૨: સૂપર્ત કામો 

અનુ
નં.

કામનુ ંનામ કરમાકટસ 

૧

િાલ, વરાછા અને ભેસ્તાન  ખાતેનારિ્  સેમી કલોઝડ બોડીરિ્  ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશનો ઉિર દૈપનક એકપરત થતા 

ઘનકર્રા માટે દરેક ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાતે પસપવલ સ્ટ્રકર્રમાં જરૂરી ફેરફાર કરી, નવા વાહનોની ખરીદી કરી, 

કોમ્પ્િેકશન ઈકવીપ્મેન્દ્ટ/મશીનરી ના ઈનસ્ટોલેશન સપહત, મેકેનાઈઝડ મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટીસને 

ઈ.િી.સી. િધ્ધપતથી પ્રસ્થાપિત કરી ૧૦ વષટના સમયગાળા માટે સંિૂણટ સીસ્ટમનો સંર્ાલન અને પનભાવ ની 

કામગીરી.

અંદાજ મંજુરી હેઠળ

૨
સુરત શહેર પવસ્તારમાંથી ઉત્િન્દ્ન થતો પવપવધ કર્રો અને ગાબેજનો લોડીંગ અને ટ્રાન્દ્સ્િોટટની કામગીરી 

િધ્ધતીસર, કાયટક્ષામ અને નવી ટેકનોલોજી પ્રસ્થાપિત કરવા બાબત.
પ્લાનીંગ હેઠળ 

૩ પવપવધ સોસાયટીઓમાં  OWC મશીન તથા હોમ કમ્પ્િોસ્ટીંગ મશીન િૂરા િાડવા નું કામ. પ્લાનીંગ હેઠળ 



• કોવીડ-૧૯ અંતગટત િોઝીટીવ આવેલ દદીઓ, હોમ આઈસોલેટેડ વ્યકકતઓના ઘરેથી, કોવીડ કેર સેન્દ્ટર, ડેઝીગ્નેટેડ કોવીડ હોપસ્િટલ 

માંથી નીકળતા ઘન કર્રા અને માસ્ક, ગ્લોવ્ઝ, PPE કીટ તથા અન્દ્ય બાયોમેડીકલ વેસ્ટ નો ડેડીકેટેડ ડોર ટુ ડોર વ્હીકલ ધ્વારા 

૧૯૪૭.૫૫ મે. ટનનું વૈજ્ઞાનીક ઠબે પનકાલ કરવામાં આવેલ છે. 

૨૦૨૦-૨૧ : પસપધ્ધ



Rs.191.70 Cr.

Rs.91.85 Cr.

હ ઈડ્રોલલક સવભ ગ

Sustainability 

Environment



• ૧૦૦% િાઇિ લાઇનથી નળ જોડાણો 

• િયાટપ્ત મારામાં િાણી િુરવઠો

• ઉિમ ગુણવિા સભર િાણી િુરવઠો

• ૨૪x૭ િાણી િુરવઠા યોજના હેઠળના પવસ્તારોમાં નળ થકી શુધ્ધ િીવા યોગ્ય િાણી (વોટર 

કફલ્ટર / R.O. Water ઉિકરણ પવના)   

• સુરત શહેરમાં “નલ સે જલ” યોજના હેઠળ ગેરકાયદેસર નળજોડાણોને કાયદેસર કરવાનું 

અપભયાન. 

હાઈડ્રોપલક પવભાગના ંઆગામી વષટના મુખ્ય ધ્યયેો 



# પ્રકલ્િની પવગત ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ  લાભાપન્દ્વત થનાર પવસ્તાર 

૧.
વોટર ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

(૧) ડીંડોલી 

૧૩૦ 

એમ.એલ.ડી.
૪૧.૨૫  

૧. ન્દ્ય.ુ સાઉથ ઇસ્ટ ઝોનમાં ડીંડોલી, િરવત, મગોબ,  

ગોડાદરા

૨. ન્દ્ય.ુ સાઉથ ઝોનમાં બમરોલી, ઉન, પજઆવ,

ગભેણી, વડોદ, ભેસ્તાન, િાંડેસારા જી.આઇ.ડી.સી. 

૨.
જળપવતરણ મથકો

(૧) વેસુ-આભવા (WDS-7)
૩૯ લાખ લીટર ૨.૨૮ વેસ-ુઆભવા પવસ્તાર

૩.

ઓવર હેડ ટાંકીઓ

(૧) આભવા ESR-20 (૨૧ લાખ લીટર)

(૨) આભવા ESR-21 (૧૫ લાખ લીટર)

(૩) જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ

ESR-2,3,4,6 (૮૪ લાખ લીટર)

૧૨૦.૦૦ 

(લાખ લીટર)
૧૪.૨૮ વેસ-ુઆભવા  પવસ્તાર, જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ, ઊગત

વષટ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન િૂણટ થયલે પ્રકલ્િો (રૂ. કરોડમાં)



વષટ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન િૂણટ થયલે પ્રકલ્િો

ડીંડોલી ખાતે ૧૩૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 
વેસુ - આભવા ખાતે ૩૯ લાખ લીટર ક્ષમતાની ભૂગભટ  ટાકંી

(બૂસ્ટર હાઉસ સહીત) (WDS-7)

જહાંગીરાબાદ ખાતેની ૨૪  લાખ 

લીટર ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી ESR-3
જહાંગીરાબાદ ખાતેની ૨૧  લાખ 

લીટર ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી ESR-6
જહાંગીરિરુા ખાતેની ૧૫  લાખ લીટર 

ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી ESR-4



વષટ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન િૂણટ થનાર પ્રકલ્િો 

િમ પ્રકલ્િની પવગત ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ  લાભાપન્દ્વત થનાર પવસ્તાર રીમાકટસ 

૧.
વોટર ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

(૧) સરથાણા
૧૪૪ એમ.એલ.ડી. ૫૦.૦૮ 

સ્માટટ સીટી પવસ્તાર (આંજણા,

ઉમરવાડા,િરવત, ગોડાદરા, મગોબ,

ડુંભાલ)

કામ પ્રગપતમાં

૨.

જળપવતરણ મથકો  

(૧) લાલ દરવાા (િટેલ વાડી)

(૨) ડુમસ- ગપવયર (WDS-5)

૧૦૦ લાખ લીટર

૯૭ લાખ લીટર

૪.૨૬

૪.૧૪

લાલ દરવાા, ડુમસ- ગપવયર પવસ્તાર

ઈલ.ે/મીક.ે ની 

કામગીરી પ્રગપત 

હેઠળ

૩.

ઓવરહડે ટાંકીઓ 

(૧) આઈ.િી.પમશનની સામે 

(શાહિોર- નાંણાવટ) 

(૨) ડુમસ ESR-15

૧૯.૫૦ લાખ પલટર

૨૧.૦૦ લાખ પલટર

૧.૫૦

૨.૪૫
શાહિોર – નાણાવટ, ડુમસ પવસ્તાર

કામગીરી પ્રગપત 

હેઠળ

(રૂ. કરોડમાં)



વષટ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન િૂણટ થનાર પ્રકલ્િો 

આઇ.િી. પમશન ખાતનેી ૧૯.૫૦  

લાખ લીટર ક્ષમતાની ઓવર હેડ 

ટાંકી 

ડુમસ ખાતનેી ૨૧.૦૦  લાખ

લીટર ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી 

ESR-15

ડુમસ-ગપવયર ખાત ે૯૭ ક્ષમતાની 

લાખ લીટર ક્ષમતાની ભૂગભટ ટાંકી 

(બૂસ્ટર હાઉસ સહીત)

(WDS-5)

લાલ દરવાા ખાત ે૧૦૦ લાખ 

લીટર ક્ષમતાની ભૂગભટ  ટાંકી 

(બૂસ્ટર હાઉસ સહીત)

સરથાણા ખાત ે૧૪૪ 

એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો 

પનમાટણધીન વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ 

પ્લાન્દ્ટ 



(રૂ.કરોડમા ં)

વષટ ૨૦૨૦-૨૧ : સ્િીલ ઓવર / પ્રગપત હેઠળનાં કામો

િમ કામો સંખ્યા / ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 
સુધારલે જોગવાઈ

૨૦૨૦-૨૧

સૂપર્ત જોગવાઈ 

૨૦૨૧-૨૨ 

૧ 

ફ્રેંર્ વેલ્સ 

(૧) વરાછા વોટર વકટસ (વાલક ખાતે સ્થળાંતકરત) 

(૫૦ એમ.એલ.ડી. )

(૨) વાલક (૫૦ એમ.એલ.ડી. )

૨/૧૦૦ 

એમ.એલ.ડી.
૭૯.૬૪ ૩૦.૩૦ ૩૦.૩૫

૨ 
વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

(૧) કોસાડ (૨૧૨ એમ.એલ.ડી. ) 

૨૧૨ 

એમ.એલ.ડી.
૮૧.૮૦ ૮.૪૨ ૪.૫૦

૩ 

જળ પવતરણ મથકો / ભૂગભટ ટાંકીઓ 

(૧) કોસાડ (૧૭૦ લાખ પલટર )

(૨) રાજેશ્રી (૫૦  લાખ પલટર ) 
(૩) ખટોદરા (૯૯  લાખ પલટર ) 

(૪) સીમાડા (૫૩  લાખ પલટર )

(૫) ડુમસ-(WDS-4) (૧૧૨.૫૦ લાખ પલટર )

૫/૪૮૪.િ૦

લાખ પલટર
૨૦.૪૩ ૪.૮૪ ૩.૫૩



વષટ ૨૦૨૦-૨૧ : સ્િીલ ઓવર / પ્રગપત હેઠળનાં કામો
(રૂ.કરોડમા ં)

િમ કામો સંખ્યા / ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
સુધારલે જોગવાઈ 

૨૦૨૦-૨૧

સૂપર્ત જોગવાઈ 

૨૦૨૧-૨૨ 

૪ 

ઓવર હેડ ટાંકીઓ 

(૧) ડુમસ ESR-12 (૨૧ લાખ પલટર ) 

(૨) ડુમસ ESR-13 (૨૧ લાખ પલટર ) 

(૩) રાજેશ્રી (૧૭.૫૦ લાખ પલટર ) 

(૪) કરંજ (૧૮ લાખ પલટર ) 

(૫) ડુમસ ESR-14 (૧૨ લાખ પલટર ) 

(૬) લાલદરવાા (૨૭ લાખ પલટર ) 

(૭) અડાજણ (૦૨), (૨૭+૨૭=૫૪ લાખ પલટર )

૮/૧૭૦.૫૦

લાખ પલટર
૨૧.૫૩ ૩.૮૦ ૬.૯૪

૫ િાઈિલાઈન નેટવકટ / ટ્રાન્દ્સમીશન ૫૨ ૮૫.૫૯ ૧૮.૬૦ ૧૫.૪૦

૬ 
૨૪ x ૭ વોટર સપ્લાય 

(૧) ન્દ્યુ નોથટ ઝોન પવસ્તાર

(૨) િાલ – વેસુ પવસ્તાર

૦૨ ૫૪.૩૦ ૧.૧૦ ૫.૦૦

૭ કમ્પ્િાઉન્દ્ડ વોલ / લેન્દ્ડ ડેવેલોિમને્દ્ટના ંકામો ૨૨ ૨૭.૭૯ ૩.૩૦ ૧.૩૮ 

૮ ઈલેક્ટ્રીકલ / મીકેનીકલ / ઓટોમેશનને લગતા કામો ૩૩ ૭૭.૫૪ ૧૨.૯૨ ૨૭.૦૩

કુલ ૧૨૫ ૪૪૮.૬૨ ૮૩.૨૮ ૬૭.૧૦



વષટ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાનના પ્રગપત હેઠળના ંપ્રકલ્િો 

વાલક ખાતે ૫૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો પનમાટણાપધન ફ્રેંર્વેલ કોસાડ ખાતે ૨૧૨ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો પનમાટણધીન વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

કોસાડ ખાતે ૧૭૦ લાખ લીટર ક્ષમતાની ભુગબટ ટાંકી (બસૂ્ટર હાઉસ સહીત) ડુમસ ખાતે ૧૧૨.૫૦ ક્ષમતાની લાખ લીટર ક્ષમતાની ભૂગભટ ટાંકી (WDS-4) 

(બૂસ્ટર હાઉસ સહીત)



રૂ.કરોડમા ંસૂપર્ત કામો – વષટ ૨૦૨૧-૨૨ 

િમ કામો સંખ્યા / ક્ષમતા
અંદાપજત રકમ/

પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

સૂપર્ત જોગવાઈ 

૨૦૨૧-૨૨ 

(૧)
ઇન્દ્ટેક વેલ 

(૧) વરીયાવ (૨૪૦ એમ.એલ.ડી.)
૨૪૦.૦૦ 

એમ.એલ.ડી. 
૧૫.૦૦ ૫.૦૦

(૨) 

વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

(૧) મોટા વરાછા (૩૨ એમ.એલ.ડી.)

(૨) વરીયાવ (૧૨૦ એમ.એલ.ડી.)

૨ / ૧૫૨.૦૦ 

એમ.એલ.ડી. 
૭૫.૦૦ ૧૨.૦૦

(૩) 

જળ પવતરણ મથકો / ભૂગભટ ટાંકીઓ 

(૧) ગોડાદરા (૪૬.૫ લાખ પલટર )

(૨) વરાછા વોટર વકટસ ખાતે સમ્પ્િ (૬ લાખ પલટર )

(૩) વરાછા વોટર વકટસ ખાતે નવી ભૂગભટ ટાંકી (૬૭ લાખ પલટર )

(૪) િાલ જળ પવતરણ મથકમાં પવસ્તૃપતકરણ (૪૦ લાખ પલટર )

(૫) કતારગામ જી.આઈ.ડી.સી.માં પવસ્તૃપતકરણ 

(૬) વેસ-ુ૧ જળ પવતરણ મથક ખાતે પવસ્તૃપતકરણ 

(૭) વેસ-ુ૨ જળ પવતરણ મથક ખાતે પવસ્તૃપતકરણ

(૮) ભીમરાડ જળ પવતરણ મથક ખાતે પવસ્તૃપતકરણ

(૯) વેસ્ટ ઝોન (રાંદેર) તથા કતારગામ ઝોનમાં નવા સમાપવષ્ટ  

પવસ્તારો માટે જળ પવતરણ મથકો

૯ / ૧૫૯.૫૦ 

લાખ પલટર 
૪૦.૫૭ ૭.૯૬



(રૂ.કરોડમા)ં
સૂપર્ત કામો – વષટ ૨૦૨૧-૨૨ 

1
3
4

િમ કામો સંખ્યા / ક્ષમતા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 
સૂપર્ત જોગવાઈ 

૨૦૨૧-૨૨ 

(૪)

ઓવર હેડ ટાંકીઓ 

(૧) અડાજણ (૦૨), (૪૮ લાખ પલટર )
(૨) વેસ્ટ ઝોન (રાંદેર) તથા કતારગામ ઝોનમાં નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારો માટે ઓવર 

હેડ ટાંકીઓ 

૨/૪૮

લાખ પલટર 
૬.૫૦ ૩.૦૦

(૫) િાઈિલાઈન નેટવકટ / ટ્રાન્દ્સમીશનના કામો ૨૩ ૧૬૪.૦૨ ૩૮.૪૯

(૬) 

૨૪ x ૭ વોટર સપ્લાય 

(૧) અવવનીકુમાર પવસ્તાર

(૨) નવા ઈસ્ટ ઝોન પવસ્તાર

(૩) જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ પવસ્તાર 

૩ ૩૭.૯૧ ૦.૭૫

(૭) કમ્પ્િાઉન્દ્ડ વોલ / લેન્દ્ડ ડેવેલોિમને્દ્ટના ંકામો ૪ ૧.૩૨ ૦.૭૮

(૮) ઈલેક્ટ્રીકલ / મીકનેીકલ / ઓટોમશેનન ેલગતા કામો ૧૫ ૦.૧૨ ૨૧.૮૮

(૯) રી-ર્ાજટ બોરવલે્સ  (૬૮ નવા ) ૨/૬૮ (નંગ) ૧.૦૦ ૦.૭૧ 

કુલ ૬૧ ૩૪૧.૪૪ ૯૦.૫૭



િાણી િુરવઠા વ્યવસ્થાનાં ભૌપતક માળખામા ંથયેલ વૃપધ્ધ 
વષટ ૨૦૧૯-૨૦ વષટ ૨૦૨૦-૨૧ વષટ ૨૦૨૧-૨૨ 

િાઈિલાઈન હેઠળ આવરી લેવાયલ વસપતનુ ં

પ્રમાણ
૯૮.૦ %

૯૮.૫૦ % (જુનો શહેર પવસ્તાર)

૯૩.૬૦% (નવો સમાપવસ્ટ શહેર પવસ્તાર જુન-

૨૦૨૦)

૯૯.૫૦ % (જુનો શહેર પવસ્તાર)

૯૪.૫૦% (નવો સમાપવસ્ટ શહેર પવસ્તાર જુન-૨૦૨૦)

ઇન્દ્ટેકવલે (સંખ્યા, ક્ષમતા)
૦૭

(૨૧૯૩ એમ.એલ.ડી.)

૦૭

(૨૧૯૩ એમ.એલ.ડી.)
-

ફેન્દ્ર્વલે (સંખ્યા, ક્ષમતા)
૦૩

(૧૪૦ એમ.એલ.ડી.)

૦૩

(૧૪૦ એમ.એલ.ડી.)

૦૫

(૨૪૦ એમ.એલ.ડી.)

વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (સખં્યા, ક્ષમતા)

૧૬ 

(૧૫૯૮ એમ.એલ.ડી.)

ડીંડોલી – ૧૩૦

૧૭ 

(૧૭૪૨ એમ.એલ.ડી.) 

સરથાણા – ૧૪૪

૧૮

(૧૯૫૪ એમ.એલ.ડી.) 

કોસાડ – ૨૧૨

જળ પવતરણ મથકો / ભૂગભટ ટાંકીઓ

૩૭

(૭૪૧૭.૮૦ લાખ લીટર)

વેસુ – WDS – 7, 

સરથાણા વોટર વકટસ ખાતે 

૩૯

(૭૬૧૪.૮૦ લાખ લીટર)

લાલ દરવાા (િટેલ વાડી), ડુમસ – WDS-5

૪૭  

(૮૧૩૧.૩૦ લાખ લીટર)

કોસાડ, WDS-4, પસમાડા, ખટોદરા, રાજેશ્રી, ભાઠેના, 

આંજણા, મગોબ 

ઓવરહડે ટાંકીઓ 

૭૮ 

(૧૫૪૯.૫૦ લાખ લીટર)

આભવા (૨) ESR-20 & 21

૮૦   

(૧૫૯૦.૦૦ લાખ લીટર)

આઈ.િી.પમશન , ESR-15

૯૨   

(૧૮૨૭.૫૦ લાખ લીટર)

ડુમસ ESR-12, ડુમસ – ESR-13, 

કરંજ, રાજેશ્રી (૨), સ્માટટ સીટી પવસ્તાર – (૭)

રીર્ાજટ બોરવલે્સની સંખ્યા 
૩૭૨ 

(૩૪ નંગ નવા)

૪૦૬ 

(૩૪ નંગ )

૪૪૦

(૩૪ નંગ સૂપર્ત)

નેટવકટ લંબાઈ (કી.મી.મા)ં ૩૬૦૦ કી.મી. 
૩૬૫૦  

(૫૦ કી.મી. નેટવકટ)

૩૭૦૦ 

(૫૦  કી.મી.નવું નેટવકટ)

કુલ નળ જોડાણો ૪.૧૭ લાખ ૪.૬૮ લાખ ૪.૯૫ લાખ 



સુરત શહેરમા ં૨૪x૭ િાણી િુરવઠા યોજનાનુ તબક્કાવાર અમલીકરણ

ક્ર્મ ઝોન / પવસ્તાર 
આવરી લેવામા ંઆવેલ 

પવસ્તાર (ર્ો.કક.મી.)
સૂપર્ત કનેકશનોની સંખ્યા 

થયેલ કનેક્શનની  

સંખ્યા 
રીમાકટસ 

(૧)

ન્દ્યુ નોથટ ઝોન 

(મોટા વરાછા, ઉરાણ, અમરોલી, 

કોસાડ, છાિરાભાઠા, વકરયાવ પવગેરે) 

૧૯.૫૬

૧/૨“ સાઇઝ      = ૨૧,૮૫૦

૧“ સાઇઝ         =      ૮૭૫

૧ ૧/૨“ સાઇઝ  =        ૨૭

૨“ સાઇઝ         =       ૧૧

કુલ = ૨૨,૭૬૩ 

(મીટર સપહત) 

૧/૨“ સાઇઝ      = ૨૨,૨૯૫

૧“ સાઇઝ         =      ૩૪૮

૧ ૧/૨“ સાઇઝ  =        ૯૪

૨“ સાઇઝ         =       ૧૧

કુલ = ૨૨,૭૪૮

(મીટર સપહત) 

વષટ ૨૦૧૩ થી અમલમાં

(૨) 
સ્માટટ સીટી 

(આંજણા, ઉમરવાડા, ગોડાદરા, િરવટ, 

મગોબ, ડુંભાલ) 

૮.૮૭ ૨૭,૦૧૮

• રીફબીશમેન્દ્ટ એરીયામાં = ૨,૧૯૫
• DMA ૧ થી ૭ માં = ૧,૭૭૩

કુલ = ૩,૯૬૮

(મીટર સપહત)

કામગીરી પ્રગપત હેઠળ

(૩) 
િાલ – વેસુ

(િાલ, િાલનિુર, વેસ,ુ ભરથાણા, રંૂઢ, 

મગદલ્લા) 

૧૮.૪૦

૧/૨“ સાઇઝ       = ૨૨,૦૯૦

૧“ સાઇઝ         =    ૧,૮૪૨

૧ ૧/૨“ સાઇઝ  =       ૧૮૬

૨“ સાઇઝ         =         ૫૨

કુલ  = ૨૪,૧૭૦ 

(મીટર સપહત)

૧/૨“ સાઇઝ       = ૨૦૪

૧“ સાઇઝ         =   ૦૭

૧ ૧/૨“ સાઇઝ  =   ૨૬

૨“ સાઇઝ         =   ૦૦

કુલ  = ૨૩૭ 

(મીટર સપહત) 

કામ પ્રગપત હેઠળ

(૪) 
જહાંગીરિુરા-જહાંગીરાબાદ

(રાંદેરનો પવસ્તાર)
૯.૩૭ ૨૨,૦૦૦ - ટેન્દ્ડર રી-ઇન્દ્વાયટેડ સ્ટેજ

કુલ ૫૬.૨૦ ૯૫,૯૫૧ -



• ૨૪x૭ ધોરણે િાણીનો અપવરત િુરવઠો મળી રહે છે.

• સતત િાણીનો િુરવઠો મળતો રહે તો હોવાથી નાગકરકોએ મોટા ભૂગભટ ટાંકા બનાવી િાણીના સંગ્રહ કરવો િડતો 

નથી. જેથી ભગભટ ટાંકીની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે જેથી જગ્યાની બર્ત તથા ખર્ટનો 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 દરમ્પ્યાન કામ ધંધો છોડીને િાણી ભરવા માટે સ્િેશીયલ ઘરે રોકાવુ િડતું નથી. જેથી કામ ધંધાથે 

સમયસર જઈ શકાય છે.

• તમામ કનેકશનો MPDE િાઈિ, સેડલ, કોમ્પ્પ્રેશીવ 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



નવા સમાપવષ્ટ થયેલ પવસ્તારમાં હયાત તથા નવા િાણી િુરવઠા આયોજનની પવગત

ઝોન હયાત આયોજન નવા આયોજન (phase – 1)

સાઉથ ઝોન (ઉધના)  

નગરિાપલકા-(સર્ીન અને કનકિુર કનસાડ)
૨૬.૦૪ ર્ો.કક.મી. પવસ્તાર હેઠળના સપર્ન, કનકિુર-

કનસાડ, િારડી-કણદે, િાલી, તલંગિોર, ઉમ્પ્બેર ગામોના કુલ

૪૫.૭૮ એમ.એલ.ડી. જથ્થાના િાણી િુરવઠાની યોજના

માટે ડીંડોલી વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ખાતેથી ટ્રાન્દ્સમીશન

લાઈન
ગામ- િારડી કણદે, તલંગિુર, િાલી, ઉબેર

નોથટ ઝોન સેગવા-સ્યાદલા, વસવારી, ગોથાણ, ઉમરા,      ભરથાણા-કોસાડ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ.  

સાઉથ વેસ્ટ ઝોન કાદી ફળીયા 

ન્દ્યુ ઇસ્ટ (સરથાણા) ઝોન 
કઠોદરા, વાલક, વેલંા, અિામા, ભાદા, કઠોર, ખડસદ, લસકાણા, 

સણીયા-હેમાદ, િાસોદરા, સારોલી 

૫૬.૨૭ ર્ો.કક.મી. પવસ્તાર હેઠળના ખડસદ, કઠોદરા,

ભાડા, વાલક, િાસોદરા, લસકાણા, અિામા, કઠોર, વેલંા,

સારોલી, સણીયા-હેમાદ ગામોના કુલ ૧૦૮.૭૫

એમ.એલ.ડી. જથ્થાના િાણી િુરવઠાની યોજના

સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન કુંભારીયા 

વેસ્ટ ઝોન 

ભેસાણ, ઓખા, વણકલા, પવહેલ, ર્ીર્ી, અસારમાં 
વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ.

૫૨.૪૦૩ ર્ો.કક.મી. પવસ્તાર હેઠળના સેગવા-સ્યાદલા,

વસવારી, ગોથાણ, ઉમરા, ભરથાણા કોસાડ, ભેસાણ,

ઓખા, ર્ીર્ી, વણક્લા, પવહેલ, અસારમા, ઇર્ચછાિોર,

ભાઠા, ભાટિોર ગામોના કુલ ૭૩.૩૬ એમ.એલ.ડી

જથ્થાના િાણી િુરવઠાની યોજના માટે ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન

ભાઠા, ભાટિોર, ઇર્ચછિોર 



અ.ન. કામની પવગત (ઝોન વાઇઝ)

૧ સાઉથ ઝોન (સર્ીન, કનક્િુર, કનસાડ, િારડી કણદે, તલંગિોર, િાલી, ઉંબેર)

(અ) ડીડોલી વોટર વકટસ ખાતે બુસ્ટર હાઉસ સપહતની અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી બનાવવાનંુ કામ.

(બ) ડીડોલી વોટર વકટસથી સાઊથ ઝોનના નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારમાં આવેલ પવપવધ હયાત અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી સુધી ટ્રાંસમીશન લાઇન નાંખવાનું કામ.

૨ નોથટ ઝોન (સેગવા -સ્યાદલા, વસવારી, ગોથાણ, ભરથાણા- કોસાડ, ઉમરા)

(અ) કોસાડ ખાતે બનાવવામાં આવેલ બુસ્ટર હાઉસ સપહતની અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી માટે ઇલેકટ્રીકલ, મીકેનીકલ અને ઇન્દ્સ્ટુમેંટેશન સંબંપધત કામ.

(બ) કોસાડ ખાતે બનાવવામાં આવેલ બુસ્ટર હાઉસ સપહતની અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી માટે ઇલેકટ્રીકલ, મીકેનીકલ અને ઇન્દ્સ્ટુમેંટેશન સંબંપધત કામ. નવા સમાપવષ્ટ

પવસ્તારમાં આવેલ પવપવધ હયાત અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી સુધી ટ્રાંસમીશન લાઇન નાંખવાનું કામ.

૩ વેસ્ટ ઝોન (ભાટિોર, ભાથા, ઇર્ચછાિોર, ભેંસાણ, ર્ીર્ી, પવહેલ, વણકલા, ઓખા, અસારમા)

(અ) કોસાડ ખાતે બનાવવામાં આવેલ બુસ્ટર હાઉસ સપહતની અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી માટે ઇલેકટ્રીકલ, મીકેનીકલ અને ઇન્દ્સ્ટુમેંટેશન સંબંપધત કામ.

(બ) કોસાડ ખાતે બનાવવામાં આવેલ બુસ્ટર હાઉસ સપહતની અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકીથી વેસ્ટ ઝોનના િાલ -િાલનિોર ખાતે આવેલ અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી સાઊથ વેસ્ટ

ઝોનના અઠવા અને વેસુ -૨ ખાતે આવેલ અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી તથા વેસ્ટ ઝોનના નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારમાં આવેલ પવપવધ હયાત અંડર ગ્રાઉન્દ્ડ ટાંકી સુધી

ટ્રાંસમીશન લાઇન નાંખવાનું કામ.

૪ સાઊથ ઇસ્ટ ઝોન (કુંભારીયા) અને ઇસ્ટ ઝોન બી (સારોલી અને સપણયા -હેમાદ) 

(અ) સાઊથ ઇસ્ટ ઝોન (કુંભારીયા) અને ઇસ્ટ ઝોન બી (સારોલી અને સપણયા -હેમાદ) નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારમાં ટ્રાંસમીશન લાઇન નાંખવાનું કામ.

વોટર સપ્લાય - આગામી બે વષટ માટ ેજરૂકરયાત મુજબ કરવામા ંઆવનાર ટૂંકા ગાળાનું આયોજન  



ફેઝ-૧

વોટર વકટસનુ 

નામ 

ઈનટેક વેલ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ યુજીએસઆર ઇએસઆર

આવરી લીધલે પવસ્તાર ફેઝ-૧ ફેઝ-૧ ફેઝ-૧ ફેઝ-૧

એમએલડી એમએલડી લાખ લીટર લાખ લીટર

મોટા વરાછા

ઈનટેક વેલિ્
૧૨૦ ૩૨ ૪૩૭ ૧૨૩

સેગવા, સ્યાદલા,વસવારી,ગોથાણ,

ભરથાણા કોસાડ,ઉમરા 

રાંદેર અને

વરીયાવ 

ઈનટેક વેલિ્

૨૪૦ ૧૭૦ ૬૯૬ ૩૧૭
ભાટિોર, ભાઠા, ઇર્ચછાિોર, ભેંસાણ, ર્ીર્ી, પવહેલ, વણકલા, 

ઓખા, અસારમા

સરથાણા 

વાલક ઈનટેક

વેલિ્

૨૪૦ ૧૨૦ ૬૮૪ ૧૬૪ સર્ીન, કનક્િુર, કનસાડ, િારડી કણદે, તલંગિોર, િાલી, ઉંબેર

કતારગામ 

ઈનટેક વેલિ્
0 0 0 ૨૩૮

્ભોલી,કતારગામ,

અપવવનીકુમાર,ટૂકી,

સીગણિોર,ફૂલિાડા,

િાંડેસરા,ઉધના,બમરોલી,ભટાર,સેન્દ્ટ્રલ ઝોન,

વૉટર સપ્લાય ફેઝ-૧ (૨૦૨૧-૨૦૨૫) દરમ્પ્યાન જરૂકરયાત મુજબ કરવામા આવનાર પ્રકલ્િો  



ફેઝ-૧

વોટર વકટસનુ નામ

ઈનટેક વેલ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ યુજીએસઆર ઇએસઆર

આવરી લીધલે પવસ્તાર ફેઝ-૧ ફેઝ-૧ ફેઝ-૧ ફેઝ-૧

એમએલડી એમએલડી લાખ લીટર
લાખ લીટર

વરાછા જેક વેલ 0 0 ૩૦ ૩૭
સેંટ્રલ ઝોન, નાના વરાછા, કિોદરા અપવવનીકુમાર, 

કરંજ,તેમજ કુંભારીયા,

સરથાણા ઈનટેક વેલ 0 0 0 ૨૪૮

કઠોદરા, વાલક, વેલંા, અિામા, ભાદા, કઠોર, 

ખડસદ, લસકાણા સપનયા-હેમાદ, િસોદરા, સારોલી, 

ન્દ્યુ સરથાણા વોટર 

ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

લેફટ બેંક 

૨૪૦ ૧૨૦ ૪૧૨ ૧૪૪

ન્દ્યુ સરથાણા વોટર 

ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ  રાઇટ 

બેંક 

૨૪૦ ૧૨૦ ૩૯૩ ૧૩૭

વૉટર સપ્લાય ફેઝ-૧ (૨૦૨૧-૨૦૨૫) દરમ્પ્યાન જરૂકરયાત મુજબ કરવામા આવનાર  પ્રકલ્િો 



ફેઝ-૧ ની સમરી

વોટર વકટસનુ નામ 

ઈનટેક વેલ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ યુજીએસઆર ઇએસઆર

આવરી લીધલે પવસ્તાર ફેઝ-૧ ફેઝ-૧ ફેઝ-૧ ફેઝ-૧

એમએલડી એમએલડી લાખ લીટર લાખ લીટર

ઉમરા ઈનટેક વેલિ્ ૪૦૦ ૪૦૦ ૧૨૩ 0

વેસ,ુઆભવા,ભીમરાડ,

સરસણા,ખજોદ,ગપવયર,મગદલ્લા,વાટં,ડુમસ,

સુલતાનાબાદ,ભીમિોર,ડ્રીમસીટી

કુલ  ૧૪૮૦ ૯૬૨ ૨૭૭૫ ૧૪૦૭

વૉટર સપ્લાય ફેઝ-૧ (૨૦૨૧-૨૦૨૫) દરમ્પ્યાન જરૂકરયાત મુજબ કરવામા આવનાર પ્રકલ્િો.



ફેઝ-૨

વોટર વકટસનુ નામ 

ઈનટેક વેલ
વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ

પ્લાન્દ્ટ
યુજીએસઆર ઇએસઆર

આવરી લીધેલ પવસ્તાર 
ફેઝ-૨ ફેઝ-૨ ફેઝ-૨ ફેઝ-૨

એમએલડી એમએલડી લાખ લીટર લાખ લીટર

મોટા વરાછા ઈનટેક વેલ ૦ ૦ ૫૨ ૦
સેગવા, સ્યાદલા,વસવારી,ગોથાણ,

ભરથાણા કોસાડ,ઉમરા 

રાંદેર અને વરીયાવ ઈનટેક વેલ ૦ ૦ ૦ ૭૦
ભાટિોર, ભાઠા, ઇર્ચછાિોર, ભેંસાણ, ર્ીર્ી, પવહેલ, વણકલા, 

ઓખા, અસારમા

સરથાણા વાલક ઈનટેક વેલ ૦ ૦ ૨૨૭ ૧૮ સર્ીન, કનક્િુર, કનસાડ, િારડી કણદે, તલંગિોર, િાલી, ઉંબેર

કતારગામ ઈનટેક વેલ ૦ ૦ ૦ ૭૪
્ભોલી,કતારગામ, અપવવનીકુમાર,ટૂકી,

સીગણિોર,ફૂલિાડા,

િાંડેસરા,ઉધના,બમરોલી,ભટાર,સેન્દ્ટ્રલ ઝોન,

વૉટર સપ્લાય ફેઝ-૨ (૨૦૨૬-૨૦૩૦) દરમ્પ્યાન જરૂકરયાત મુજબ કરવામા આવનાર પ્રકલ્િો



ફેઝ-૨ ની સમરી 

વોટર વકટસનુ નામ 

ઈનટેક વેલ
વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ

પ્લાન્દ્ટ
યુજીએસઆર ઇએસઆર

આવરી લીધેલ પવસ્તાર 
ફેઝ-૨ ફેઝ-૨ ફેઝ-૨ ફેઝ-૨

એમએલડી એમએલડી લાખ લીટર લાખ લીટર

સરથાણા ઈનટેક વેલ ૦ ૦ ૦ ૭૩
સેન્દ્ટ્રલ ઝોન, ઉમરવાડા,કરંજ, અંજના, મગોબ, દુમ્પ્ભાલ, લીંબાયત, 

ડીંડોલી,ઉધના,મજુરા,ખટોદરા,ભટાર, અલથાણ,નાના-વરાછા

ઉમરા ઈનટેક વેલ ૦ ૦ ૧૪૦ ૦

વેસુ,આભવા,ભીમરાડ,

સરસણા,ખજોદ,ગપવયર,

મગદલ્લા,વાટં,ડુમસ,

સુલતાનાબાદ,ભીમિોર,

ડ્રીમસીટી

કુલ ૦ ૦ ૪૧૯ ૨૩૫

વૉટર સપ્લાય ફેઝ-૨ (૨૦૨૬-૨૦૩૦) દરમ્પ્યાન જરૂકરયાત મુજબ કરવામા આવનાર પ્રકલ્િોની સમરી



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



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

• શહેર િાણી િુરવઠા વ્યવસ્થા અંતગટત શહેરીજનોને 

આઈ.એસ.૧૦૫૦૦-૨૦૧૨  અનુસાર િાણી મળી રહે તે 

પ્રમાણે ઘરે ઘર નળ સુધી ગુણવિા ાળવવામાં આવી રહેલ છે. 

જેને માટે સ્રોતથી ઘર સુધી સઘન ગુણવિા મોનીટરીંગ 

વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે

સેમ્પ્િલીંગ 

રેિીડ ટેસ્ટીંગ 

અગર 

સેમ્પ્િલમાં

Turbidity 
૫.૦થી વધુ, 

તથા 

એમોનીયા, 

(ક્લોરીન –
નીલ) જોવા

મળે

બેક્ટેકરયોલોજીકલ ટેસ્ટ માટે 

િપબલક હેલ્થ લેબને ાણ

રીિોટીંગ

ફીટ 

અનફીટ

સેમ્પ્િલીંગ –ટેસ્ટીંગ થી 

રીિોટીંગ  ફક્ત ૪/૫ કલાક 

જેટલા સમયમાં



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

નાગકરકનું ઘર હાઈડ્રોપલક પવભાગ 

ઝોન 

આરોગ્ય પવભાગ 

કેપમકલ ટેસ્ટસ  

બેક્ટેકરયોલોજીકલ 

ટેસ્ટ 

રીિોટટ તેમજ

એક્શન

રીિોટટ તેમજ

એક્શન 

સેમ્પ્િલીંગ લેનાર 

“લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે ઘરે ઘરે થી લેવામાં 

આવતા દૈપનક િાણીના નમૂનાઓની 

સંખ્યા – ૩૬૦ થી વધુ” 



૨૪ x ૭ િાણી િુરવઠા વ્યવસ્થામા ંિાણીની ગુણવતા મોનીટરીંગ અંતગટત િાણીના સેમ્પ્િલ્સનું ફીટનેસનું પ્રમાણ

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

99.7% 99.8% 99.6% 100.0% 99.8% 99.5% 99.1%



તા.૦૫.૦૩.૨૦૨૧ સુધી

સ્થયી સપમપત ઠરાવ નં.૬૩૨/૨૦૨૦, તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ તથા માપસક સાધારણ  સભા ઠરાવ નં.૨૭૯/૨૦૨૦, તા.૦૩.૧૦.૨૦૨૦

અ.

નં.

ઝોનનંુ નામ ઝોનમાં મળેલ અરજીઓની સંખ્યા કુલ ટેનામેન્દ્ટની 

સંખ્યા
ગત રોજ સુધી 

મળેલ 

આજ રોજ 

મળેલ 

કુલ અરજીઓની

સંખ્યા

ગત રોજ સુધી

મંજુર કરેલ 

આજ રોજ મંજુર 

કરવામાં આવેલ

કુલ મંજુર 

કરવામાં આવેલ

૧. ઇસ્ટ (વરાછા – બી) ૧૩૩૪ ૦ ૧૩૩૪ ૬૪૦ ૦ ૬૪૦ ૬૪૦

૨. સેન્દ્ટ્રલ ૬૯૬ ૦ ૬૯૬ ૬૯૬ ૦ ૬૯૬ ૬૯૬

૩. સાઉથ (ઉધના) ૨૦૭૪ ૦ ૨૦૭૪ ૧૫૩૨ ૦ ૧૫૩૨ ૧૫૬૫

૪. ઇસ્ટ (વરાછા – એ) ૨૪૨૯ ૦ ૨૪૨૯ ૨૪૨૯ ૦ ૨૪૨૯ ૨૫૪૨

૫. સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ૨૮૪૧ ૦ ૨૮૪૧ ૨૭૪૩ ૦ ૨૭૪૩ ૩૬૭૧

૬. નોથટ (કતારગામ) ૩૮૯૦ ૦ ૩૮૯૦ ૩૮૬૫ ૦ ૩૮૬૫ ૩૯૨૪

૭. સાઉથ ઈસ્ટ (લલંબાયત) ૪૦૧૪ ૦ ૪૦૧૪ ૩૯૧૮ ૦ ૩૯૧૮ ૩૯૧૮

૮. િપવર્મ (રાંદેર) ૬૨૫૬ ૦ ૬૨૫૬ ૬૧૨૬ ૦ ૬૧૨૬ ૬૧૨૬

કુલ (િાટટ – એ) ૨૩૫૩૪ ૦ ૨૩૫૩૪ ૨૧૯૪૯ ૦ ૨૧૯૪૯ ૨૩૦૮૨

કુલ (િાટટ – બી) ૪૩૩૫ ૬૬ ૪૪૦૧ ૩૪૮૪ ૨૧ ૩૫૦૫ ૪૦૦૪

કુલ (િાટટ – એ + બી) ૨૭૮૬૯ ૬૬ ૨૭૯૩૫ ૨૫૪૩૩ ૨૧ ૨૫૪૫૪ ૨૭૦૮૬

“નલ સે જલ” યોજના અંતગટત ગેરકાયદસેર નળ જોડાણોની પવગત



Rs. 397.46 Cr.

Rs. 359.66 Cr.

ડે્રનેજ સવભ ગ

Sustainability 

Environment



• સુઅરેજ સીસ્ટમથી આવરી લીધેલ પવસ્તાર : ૧૯૧.૪૦ સ્કે.કક.મી. (૯૪% રહેણાંક પવસ્તાર @ ર૦૪ સ્કે.કક.મી.)

• સુઅરેજ સીસ્ટમથી આવરી લીધેલ વસ્તી: ૯૯.િ % 

• સુઅરેજ નેટવકટની લંબાઈ : ૧૯૯૦.૮૮ કક.મી. થી વધુ (સોસાયટીની ડ્રેનેજ લાઈન પસવાય)

• સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનની સંખ્યા: ૬૧ (ર૦૩૮.િ એમ.એલ.ડી.)

• સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની સંખ્યા : ૧૧ ( ૧૩૭૩ એમ.એલ.ડી.)

• સરેરાશ શુધ્ધ થતા મપલન જળનો જથ્થો : ૯૩િ એમ.એલ.ડી. પ્રપત કદન 

• ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની સંખ્યા : ૦૩ (૧૧િ એમ.એલ.ડી.)

• ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝને િહોંર્ાડેલ ટશટરી ટ્રીટેડ વોટરનો જથ્થો : ૭૬૮૮.૬૦ કરોડ લીટર (ાન્દ્યુઆરી-ર૦ર૧ સુધી)

• ગાડટનીંગ માટે વિરાશ થતો ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરનો જથ્થો : ૧૦ લાખ લીટર પ્રપત કદન

• ટશટરી સુએઝ વોટરથી થયેલ આવક : ૧૯૩.૩૦ કરોડ (ાન્દ્યુઆરી-ર૦ર૧ સુધી)

• વષટ ર૦ર૧-રર માં સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની કુલ ક્ષમતા ૧૩૭૩ એમ.એલ.ડી. થી વધીને ૧૬૯૮.િ એમ.એલ.ડી. થશે. 

• વષટ ર૦ર૧-રર માં સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનની સંખ્યા ૬૧ થી વધી ૬૪ થશે જેથી કુલ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનની ક્ષમતા ર૦૯૦ એમ.એલ.ડી. થી 

વધીને ર૧૭૯.િ૬ એમ.એલ.ડી. થશે. 

સુઅરેજ સીસ્ટમ



• ટશટરી ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ માટે િુરૂ િાડી વષટ ર૦ર૦-ર૧ માં થનાર અંદાજીત રૂા.િ૦.૦૦ કરોડ ની આવક વધારીને વષટ 

ર૦ર૧-રર માં અંદાજે રૂા.૧૪૦.૦૦ કરોડ જેટલી આવક થાય તે મુજબનું આયોજન.

• વષટ  ર૦ર૧-રર માં ડીંડોલી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી કલરટેક્ષા લી. તથા બમરોલી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી િાંડેસરા ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ 

એસ્ટેટને સેકન્દ્ડરી ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર આિવાનું અને બમરોલી કલ્સટરથી િલસાણા એન્દ્વીરો પ્રોટેકશન લી. ને ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર તથા 

ભેંસાણ કલ્સટરથી હજીરા પવસ્તારની ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝને ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર આિવાનું આયોજનP

• બમરોલી ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી  ડ્રીમ સીટી લી. ને ટશટરી ટ્રીટેડ વોટર આિવાનું આયોજન.

સુઅરેજ સીસ્ટમ



ગટર વ્યવસ્થા ક્ષમતા વુપધ્ધ

વષટ ર૦૧૯-ર૦ વષટ ર૦ર૦-ર૧ વષટ ર૦ર૧-રર

સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટસ

સંખ્યા

(ક્ષમતા MLD)

૧૧

(૧૧૭૩ MLD ) 

ટડંડોલી STP

(૧૦૧.૦ MLD ક્ષમતા વધારો)

૧૧

(૧૩૭૩ MLD ) 

ભેંસાણ, લસંગણિોર, STP

(ર૦૦.૦ MLD ક્ષમતા વધારો)

(રિિ MLD નવીનીકરણ)

૧ર

(૧૬૯૮.૫ MLD ) 

ભટાર, બમરોલી,ખજોદ, અસારમા, વાલક STP

(૩રિ.િ MLD ક્ષમતા વધારો)

(૪૦ MLD નવીનીકરણ)

સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન-

સંખ્યા

(ક્ષમતા MLD)

૬૦

(ર૦૩૮.િ૦ MLD) (૦ર)

વાલક, મગોબ SPS

૬૧

(ર૦૯૦.૦૦ MLD) 

(૦૧) વેસુ-ભરથાણા SPS

૬૪

(ર૧૭૮. િ૬ MLD) (૦૩)

િાલ-િાલનિોર, ઉધના સંઘ, ન્દ્યુ ગભેણી SPS

ડે્રનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સમીશન

લાઈન

(લંબાઈ કક.મી.)

૧૯િ૭.૬૩ કક.મી. 

(૧૯.૮ કક.મી. નવી અને ર૩.૭ કક.મી. 

ઓગમેન્દ્ટેશન તથા ૪૧.૦િ રાઈઝીંગ મેઈન 

/ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન )

૧૯૯૦.૮૮ કક.મી. 

(૧૦.૬િ કક.મી. નવી અને ૧ર.૧૦ કક.મી. 

ઓગમેન્દ્ટેશન તથા ૧૦.િ૦ રાઈઝીંગ મેઈન 

/ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન )

ર૦૩૬.૦૮ કક.મી. 

િ.૪ કક.મી. નવી અને રર.ર કક.મી. ઓગમેન્દ્ટશેન 

તથા ૧૭.૬ રાઈઝીંગ મેઈન /ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન )

ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

- સંખ્યા/(ક્ષમતા MLD મા)ં

૦૧

(૭િ MLD) 
૪૦ MLD બમરોલી TTP Phase-I

૩િ MLD બમરોલી TTP Phase-II

૦ર 

(૧૧િ MLD) 

૪૦ MLD ટડંડોલી TTP

૪૦ MLD બમરોલી TTP Phase-I

૩િ MLD બમરોલી TTP Phase-II

૦ર 

(૧૧િ MLD) 

પ્રિોઝલ –બમરોલી કલસ્ટર |

ભેંસાણ કલસ્ટર



િૂણટ થયેલ કામો - સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

અમૃત યોજના અંતગટત ભેંસાણ સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ અિગ્રડેેશન તથા

ઓગમેન્દ્ટેશનનંુ કામ રૂા. ૧૮૯.૩િ કરોડના ખર્ે િુણટ થયેલ છે.



િૂણટ થયેલ કામો- ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

િાંડેસરા જી.આઈ.ડી.સી. માટે ડીંડોલી ખાત ે૪૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનુ ંટશટરી સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાની કામગીરી 

રૂા.૧૨૫ કરોડના ખરે્ િુણટ થયેલ છે.

ડીંડોલી ટશટરી ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ



િૂણટ થયેલ કામો- સપર્ન જી.આઈ.ડી.સી માટ ેટશટરી ટ્રીટેડ વોટર સપ્લાય યોજના

(બી) ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન

૯૦૦ મી.મી. વ્યાસની ડી.આઈ. િાઈિ લાઈન (૬.૩૦ કક.મી.)

પ્રોજેક કોસ્ટ : ૧૩.૪૧ કરોડ

(એ) ટશટરી ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ક્ષમતા : ૩િ એમ.એલ.ડી.

પ્રોજેકટ કોસ્ટ : ૧૦૪.ર૯ કરોડ

(સી) સ્ટોરેજ ટેન્દ્ક, ડીસ્ટ્રીબયશુન નેટવકટ તથા વોટર ફલો મીટર

કેિીટલ પ્રોજેકટ કોસ્ટ : ૧ર.૬િ કરોડ

એલીવેટેડ સ્ટોરેજ ટેન્દ્ક : ર૧ લાખ લીટર કેિેસીટી

ડીસ્ટ્રીબયુશન નેટવકટ : ૧૦૦ મી.મી. થી ૮૦૦ મી.મી. વ્યાસની

ડી.આઈ. િાઈિ લાઈન (૧૧.િ૦ કક.મી.)

સેલ્ફ િાવર ઈલેકટ્રો મેગ્નેટીક વોટર મીટર : ૬૮ નંગ



• કુંભારીયા ખાતે ૧ એમ.એલ.ડી. ક્ષામતાનું સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન બનાવવાની સીવીલ કામગીરી 

• ગોિીનાથ તથા િરવટ સ્ટ્રોમટ વોટર િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન વેસ-ુભરથાણા સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ કામગીરી

• અલથાણ, કરંજ, નવાગામ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનનંુ ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ ઓગમેન્દ્ટેશનનુ કામ.

િૂણટ થયેલ કામો - સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન 



• ન્દ્યુ આંજણા સએુઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન, પ્રતાિનગર સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન પવસ્તાર તથા િાલ-િાલનિોર પવસ્તારમા(ંિકેેજ-બી) ડ્રેનેજ નેટવકટ સ્ટ્રેન્દ્ધનીંગ

કરવાનું કામ. સેન્દ્ટ્રલઝોન પવસ્તારમાં િકેજે-૧,૩,૪,િ,૬,૭,૯ માં ડ્રેનેજ નેટવકટ સ્ટે્રન્દ્ધનીંગ કરવાનું કામ જુનો કતારગામઝોન પવસ્તાર (ફેઈઝ-૧) માં

ડ્રેનેજ લાઈન પબછાવવાની કામગીરી િૂણટ.

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

• છાિરાભાઠા સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી કોસાડ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી ૯૦૦

મી.મી. વ્યાસની ડી.આઈ. રાઈઝીંગ મઈેન લાઈન (ર) સમતાનગરથી મોટાવરાછા

સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન સુધી ૬૦૦ મી.મી. વ્યાસની ડી.આઈ. રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન.

બમરોલી ટશટરી સએુઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી સપર્ન જી.આઈ.ડી.સી. ઓવર હડે ટાકંી

સુધી ૯૦૦ મી.મી. વ્યાસની ડી.આઈ. ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન નાંખવાનું કામ સપર્ન

જી.આઈ.ડી.સી. પવસ્તારમાં ટશટરી ટ્રીટેડ વોટર ડીસ્ટ્રીબયુટ કરવા માટે નેટવકટ

પબછાવવાનું તથા ઓવર હેડ ટાંકી બનાવવાનુંકામ. કુંભારીયા ખાતે રાઈઝીગ મેઈન

લાઈન નાંખવાની કામગીરી િૂણટ થયેલ છે.



• પમકેનીકલી ડ્રેનેજ મેનહોલ સફાઈ કામ માટે કુલ ૮ બેન્દ્ડીકુટ રોબોટ રૂા. ૧૪.૭૦ કરોડના ખર્ે ખરીદી કરવામાં આવેલ છે.

િૂણટ થયેલ કામો - મશીનરી ખરીદીનું કામ



િુણટ થનાર કામો - સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

અમૃત યોજના અંતગટત લસગંણિોર સએુઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

અિગ્રડેેશન તથા ઓગમેન્દ્ટેશનનું કામ રૂા. ૨૨૯.૨૯ કરોડના

ખર્ે િુણટ થનાર છે.



• મોટાવરાછા પશવધારા સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી સમતાનગર મોટા વરાછા

જી.ઈ.બી. સુધી ડ્રેનેજ નેટવકટ, ન્દ્યુ નોથટઝોન લાઈન, સેન્દ્ટ્રલઝોન પવસ્તારમાં

િેકેજ-ર,૮ માં ડ્રેનજે નેટવકટ સ્ટ્રેન્દ્ધનીંગ કરવાનુંકામ, િાલ-િાલનિોર િકેેજ-એ

અંતગટત ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવાનું કામ, ઈસ્ટઝોન -એ માં ડ્રેનેજ લાઈન તથા

આઝાદનગર રસુલાબાદમાં ડ્રનેજે લાઈન નાખંવાનુ કામ રૂા. ૩૦.૩૭ કરોડના

ખર્ે િૂણટ થનાર છે.

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

• સરથાણા, િુણા, મગોબ સએુઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન

રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન, આઝાદનગર રસલુાબાદ

રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન તથા ઉરાણ સુએઝ

િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી સમતાનગર સુધી રાઈઝીંગ

મેઈન લાઈન નાખંવાનુ કામ રૂા. ર૪.૧૯ કરોડના

ખર્ે િૂણટ થનાર છે.



• ન્દ્યુમેટીક પ્લગ ખરીદી કરવાનું કામ, સેફટીના સાધનો રૂા. ૨.૨૦ કરોડના ખર્ે ખરીદી પ્રગપત હેઠળ છે.

િુણટ થનાર કામો - સેફટીના સાધનો ખરીદીનું કામ.



• અમૃત યોજના અંતગટત ભટાર તથા બમરોલી સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ના ઓગમને્દ્ટશેનનુ ંકામ અને ખજોદ તથા અસારમા અિગ્રેડેશન 

તથા ઓગમેન્દ્ટેશનનુ કામ રૂા. ૩િ૩.૪૪ કરોડના ખર્ે પ્રગપત હેઠળ છે.

પ્રગપત હેઠળનાં  કામો - સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

બમરોલી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

ભટાર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટખજોદ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ



ઉધના ઉદ્યોગનગર સંઘ, આઝાદનગર, ગભેણી, િાલનિોર સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનમાં સીવીલ કામગીરી તથા ન્દ્યુ ઉન, િાલ ફેઈઝ-ર સુએઝ િમ્પ્િીંગ

સ્ટેશન ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ કામગીરી, ઉમરવાડા, ગોડાદરા, ન્દ્યુ આજંણા સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ

ઓગમેન્દ્ટેશનનંુ કામ રૂા. ૧૮.૮૯ કરોડના ખર્ે પ્રગપત હેઠળ છે.

પ્રગપત હેઠળનાં  કામો - સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન



• વ્રજ ર્ોકથી સાકતેધામ ખાડી સુધી ડ્રેનજે નેટવકટ તથા ખાડી આઉટલટે માટેના

ફલડગટે, ગોડાદરા તથા િરવત પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ નેટવકટ નાખંવાનંુ કામ,

લંબહેનમુાન ગરનાળાથી નવાગામ સએુઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન સુધી ડ્રેનેજ લાઈન

નાખંવાનું કામ, ન્દ્યુ ગભણેી પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ સુપવધા િરુી િાડવાનું કામ રૂા.

૧૦.૭૯ કરોડના ખર્ે પ્રગપત હેઠળ છે. સેન્દ્ટ્રલઝોન પવસ્તારમાં ફેઈઝ-ર હેઠળ

િકેજે-૧૦ થી ૧િ માં ડ્રનેજે નટેવકટ સ્ટ્રને્દ્ધનીંગ કરવાનું કામ રૂા. ૩૪.૨૫ કરોડના

ખર્ે પ્રગપત હેઠળ છે

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

• ઉધના ઉદ્યોગનગર સંઘ, ગોડાદરા, ન્દ્યુ

ગભેણી સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી સોનારી

સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન સુધી રાઈઝીંગ મઈેન

લાઈન નાખંવા કામગીરી રૂા. ૧૩.૮૬

કરોડના ખર્ે પ્રગપત હેઠળ છે.



નવા સમપવષ્ટ પવસ્તારમાં તબકકાવાર સીઅરેજ સીસ્ટમ ડેવલિ કરવાના હેતુસહ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન, ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા 

રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન નાંખવાના કામનું આયોજન 

સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

• કોસાડ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટનંુ ઓગેમન્દ્ટેશન કરવાનું કામ, છાિરાભાઠા ખાતે સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાનંુ કામ, કરંજ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ 

પ્લાન્દ્ટના ઓગમેન્દ્ટેશનનંુ કામ

સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન

• ઉમરવાડા ખાતે મેનહોલ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન બનાવવાનુ કામ, િરવટ ખાતે સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન બનાવવાનું કામ, સૈયદિુરા ખાતે સુએઝ િમ્પ્િીંગ 

સ્ટેશન બનાવવાનું કામ 

• વેસ,ુ વેસુ ઓ.એન.જી.સી., આંજણા મેનહોલ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન, પિસાદ, ગભેણી, ઉધના ઉદ્યોગનગર સંઘ, આઝાદનગર સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન 

ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ કામગીરી. િરવટ, િાલ-િાલનિોર સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન ખાતે ઈલેકટ્રીકલ / પમકેનીકલ ઓગમેન્દ્ટેશનની કામગીરી 

ડ્રેનેજ નેટવકટ

• ઉમરવાડા સએુઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન હેઠળ ડ્રેનેજ નેટવકટ ઓગેમન્દ્ટેશનનુ કામ, િીિલોદ, અલથાણ, ઓ.એન.જી.સી. ઈન્દ્ટરમીડીએટ ડ્રેનજે નેટવકટ

ઓગેમન્દ્ટેશનનુ કામ

ડ્રેનેજ પવભાગના વષટ ર૦ર૧-રર ના મુખ્ય સુપર્ત કામો
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રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન

• ઓ.એન. જી.સી. ઈન્દ્ટર મીડીએટ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી ગપવયર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, ઉમરા નોથટ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટશેનથી ભટાર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ

પ્લાન્દ્ટ, ન્દ્યુ આજંણા સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટશેનથી આંજણા સએુઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, ઉમરવાડા સએુઝ મેનહોલ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનની રાઈઝીંગ મેઈન

લાઈન, િરવટ સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનની રાઈઝીંગ મેઈન, કોસાડ રેલ્વે સએુઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી કોસાડ લકે ગાડટન સુધી એમ.એસ. રાઈઝીંગ મેઈન,

સૈયદિરુા સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી લસગંણિોર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન નાંખવાનું કામ, સોનારી સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશનથી

બમરોલી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન નાંખવાનું કામ

ટ્રીટડે વેસ્ટ વોટર સપ્લાય

• િલસાણા ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝ માટે ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર સપ્લાય કરવાનું કામ. (બમરોલી િ૦ એમ.અલ.ડી.)

• હજીરા ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝ માટે ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર સપ્લાય કરવાનું કામ. (ભેંસણ ૧૮૦ એમ.અલ.ડી.)

ડ્રેનેજ પવભાગના વષટ ર૦ર૧-રર ના મુખ્ય સુપર્ત કામો
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• વ્હીલ માઉન્દ્ટેડ હાઈ કેિેસીટી સકશન કમ જેટીંગ મશીન વીથ રીસાયકલીંગ સીસ્ટમ નંગ-૮ BOO ધોરણે સાત વષટ માટે લેવાનું કામ.

ડ્રેનેજ પવભાગના વષટ ર૦ર૧-રર ના મુખ્ય સુપર્ત કામો



રાજય સરકારશ્રીની ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર અંગેની િોલીસીના અનુસરણ હેતુ, 

• શહેર પવસ્તારના તમામ ગાડટન, ફુવારા, રોડ સાઈડ પ્લાન્દ્ટશેન પવગેરેમાં સેકન્દ્ડરી ટ્રીટેડ વોટર વાિરવાનું આયોજન

• રાજય સરકારે નકકી કરેલ રો-સુએઝ તથા સેકન્દ્ડરી ટ્રીટેડ વોટરના ભાવોને અનુરૂિ શહેર પવસ્તારમા ંઆવેલ તથા શહેર પવસ્તાર નજીકના ઉદ્યોગોન ે

સીધેસીધુ રો-સુએઝ / સેકન્દ્ડરી ટ્રીટડે સુએઝ સપ્લાય કરવાનું આયોજન

• સુરત મહાનગરિાપલકાની ભુગભટ િાઈિ લાઈનોના કામોમાં ટ્રેન્દ્ર્ રીફીલીંગ સમયે વોટરીંગમા ંસેકન્દ્ડરી ટ્રીટડે વેસ્ટ વોટર વાિરવા અંગેનું આયોજન

• સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ખાતે ઉત્િન્દ્ન થતા સુએઝ સ્લજમાથંી ઉર્ચર્ કક્ષાનુ ંકમ્પ્િોઝ ખાતર બનાવવાનું આયોજન

• શહેરને લાગુ ખેતી લાયક પવસ્તારન ેસેકન્દ્ડરી ટ્રીટડે વોટર િુરૂ િાડવા અંગેનું આયોજન 

ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટરના રીયુઝ માટનેી પ્રોત્સાહક યોજના 



સફાઈપમર સુરક્ષા ર્ેલેન્દ્જ-ર૦ર૧-રર
સફાઈપમર સુરક્ષા ર્ેલેન્દ્જ-ર૦ર૧-રર અંતગટત મેન્દ્યુઅલ કલીનીંગના બદલે પમકેનાઈઝડ કલીનીંગ માટે નીર્ે મુજબની કામગીરી સુરત મહાનગરિાપલકા 

ધ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૧) મશીનરી ધ્વારા ગટર સફાઈ

સુઅર જેટીંગ મશીન :- િ૪  નંગ- હાઈ પ્રેશર ફલો ધ્વારા ગટરની સફાઈ

ગલ્િર મશીન:- ૩૦  નંગ- મેનહોલમાંથી સેમી લીકવીડ વેસ્ટ સકશન ધ્વારા  દુર કરવા માટે 

ગ્રેબ બકેટ મશીન:- ર૪ નંગ- મેનહોલમાંથી ડ્રાય વેસ્ટ દુર કરવા માટે 

સોકિીટ ટેન્દ્કર:- ૬  નંગ- સેપ્ટીક ટેન્દ્ક તથા સોકિીટ સફાઈ માટે 

સુિર સકર મશીન:-૭ નંગ- ઉંડી ગટર લાઈન તથા મેનહોલ સફાઈ માટે 



સફાઈપમર સુરક્ષા ર્ેલેન્દ્જ-ર૦ર૧-રર
(ર) સફાઈ કામદાર તથા મશીનરી ઓિરેટરોને ટ્રેનીંગ આિવાની કામગીરી

(૩) ટેકનોલોજી અિગ્રેડેશન

(૧) રોબોટ ધ્વારા ગટર સફાઈ

(ર) રીસાયકલર મશીન ધ્વારા ગટર સફાઈ

(૪) ડેિ્નેજ સમસ્યાના ઝડિી પનકાલ માટે હેલ્િ લાઈન નંબર ૧૪૪ર૦ તથા સેન્દ્ટ્રલી Sanitation Response Unit (SRU) શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

(િ) ઝોન વાઈઝ Sanitation Response Unit (SRU) પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન



સુરત મહાનગરિાપલકામા ંનવા સમાપવષ્ટ પવસ્તાર માટેનું આયોજન

• સુરત મહાનગરિાપલકામાં સમાપવષ્ટ થયેલ ર૭ ગામો તથા ૦ર નગરિાપલકા પવસ્તાર માટે કોમ્પ્પ્રીહને્દ્સીવ

સીવરજે સીસ્ટમ માટેના માસ્ટર પ્લાનનું આયોજન

• પવસ્તાર : ૧૧ર૭૮.ર૭ હેકટર

• ડ્રેનેજ નેટવકટની લંબાઈ : ૪૪૪.૦૦ કક.મી.

• સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન : રિ (ક્ષમતા િ૪૦.એમ.એલ.ડી. - ૩૦ વષટ)

• સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ : ૦૪ (ક્ષમતા ૩૦૧ એેમ.એલ.ડી. - ૧િ વષટ)

• અંદાજીત ખર્ટ : રૂા. ૯૭ર.૭૮ કરોડ

• નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તાર માટે વષટ ર૦ર૧-રર માં ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા રાઈઝીંગ મેઈન લાઈન માટે કુલ રૂા.૯.૯િ

કરોડ અને સુએઝ િમ્પ્િીંગ સ્ટેશન તથા સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ માટે કુલ રૂા.ર૦.૪િ કરોડની બજેટ જોગવાઈ

કરવામાં આવેલ છે.



Rs. 09.81 Cr.

Rs. 06.70 Cr.

સ્ટ્રીટલ ઈટ

Sustainability 

Energy Consumption



• ૧,૪૪,૪૬૮ સ્ટ્રીટલાઈટ િૈકી ૧,૧૯,૯૦૨ નું એલ.ઈ.ડી. માં રૂિાંતરણ થઇ ગયેલ છે. 

• ૨૪,૫૬૬ બાકીની સ્ટ્રીટલાઈટનું એલ.ઈ.ડી. માં રૂિાંતરણ કરવાનું વષટ ૨૦૨૧-૨૨ માં આયોજન.

સ્ટ્રીટલાઈટનુ ં૧૦૦ % એલ.ઈ.ડી. માં રૂિાંતર 



# કામનુ ંનામ ખર્ટ 

વષટ ૨૦૨૦ -૨૧ : િૂણટ થયેલ/િૂણટ થનાર કામો

૧  રીંગ રોડ િર સ્થાપિત કરવામાં આવેલ સ્ટ્રીટલાઈટ પસસ્ટમનું રીનોવેશન કરવાનું કામ ૦.૦૮

૨ 
વેસુ- કેનાલથી ભગવાન મહાવીર કોલેજ થઇ વડોદ (બમરોલી ખાડી થી સર્ીન બમરોલી રોડ સીવાય)થી સર્ીન-

નવસારી રોડ સુધીના રસ્તા િર સ્ટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ 
૦.૪૩

૩ કતારગામ વેડ દરવાા ખાતે તૈયાર થઇ રહેલ ફ્લાય ઓવર િીજ િર સ્ટ્રીટલાઈટ પસસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ. ૦.૨૮ 

વષટ ૨૦૨૦ -૨૧ થયલે કામગીરી અને વષટ ૨૦૨૧-૨૨નું આયોજન 

(રૂ. કરોડમાં)



# કામનુ ંનામ ખર્ટ 

વષટ ૨૦૨૧ -૨૨ : થનાર કામો /િૂણટ થયેલ

૧  
સહારા દરવાા જંકશન િર રેલ્વે ઓવર િીજ અને કરણીમાતા જંક્શન િર ફ્લાય ઓવર િીજની ઉિર સ્ટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ

સ્થાપિત કરી કાયટરત કરવાનું કામ ૦.૬૫

૨ 
મોટા વરાછા થી વરાછા રીવર િીજ અને વરાછા મેઇન રોડથી કલાકુંજ સોસાયટી રામનગર સુધી ના ફ્લાય ઓવર િીજ ઉિર

સ્ટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરી કાયટરત કરવાનું કામ
૦.૫૫

૩ સુરત શહેરના પવપવધ સ્કલ્િર્ર સકટલ િર ડેકોરેટીવ લાઇટીંગ કરવાનું કામ ૦.૫૦

૪ અલથાણ ખાડી િીજ િર સટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ રીનોવેશન કરવાનું કામ ૦.૧૦

૫ વરીયાવ-વડે રીવર િીજ િર સટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ ૦.૧૦

૬ જહાંગીરિુરા થી સરોલી રેલ્વે ઓવર િીજ િર સ્ટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ ૦.૧૦

૭ ડીંડોલી-માન સરોવર,સીધ્ધાથટ નગર રેલ્વે ઓવર િીજ િર સ્ટ્રીટલાઇટ સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ ૦.૧૦

વષટ ૨૦૨૦ -૨૧ થયલે કામગીરી અને વષટ ૨૦૨૧-૨૨નું આયોજન 
(રૂ. કરોડમાં)



Zone North East-B West South South East South West TOTAL

Nos. of Villages added 05 11 05 06 01 01 29

Provision (In Cr.) 0.25 4.54 0.40 2.99 0.20 0.0125 8.39

Proposed Works

✓ System Improvement.

✓ Provision for temporary streetlight poles on approach roads of villages.

✓ SITC of streetlight on internal and TP roads of villages.

✓ Conversion of conventional fittings into LEDs.

Details provision for New Areas in respective Zone



Rs. 53.50 Cr.

Rs. 13.85 Cr.

એનજી એકફસસયન્સી સેલ

Sustainability 

Energy Consumption



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 (GWH) 459 20.21 77

Total Benefit Realized 
(Gross)

INR 271 Cr. INR 21.40 Cr. INR 42.50 Cr.

• 29.4% of electricity consumed by SMC comes from Renewal Sources of Energy
• Yearly 8.1Crore KWH electricity generated resulting in saving of Rs. 53 cr. 



Transformative Projects – Green Energy

Wind Power Plant Solar Power Generation



અ. 

ન.ં 
કામનુ ંનામ ખર્ટ 

૧  ૨.૧ મેગા વોટ પવન્દ્ડિાવર પ્લાન્દ્ટ (જુનો) ૧.૦૬

૨ ૬.૩ મેગા વોટ પવન્દ્ડિાવર પ્લાન્દ્ટ(નવો) ૪૨.૪૫

૩ ૧.૦ મેગા વોટ સોલર િાવર પ્લાન્દ્ટ(નવો) ૪.૩૨

૪ ૦૫ મેગા વોટ સોલર િાવર પ્લાન્દ્ટ(નવો) ૨૧.૦૦

વષટ ૨૦૨૦ -૨૧ની થયલે તથા વષટ ૨૦૨૧ -૨૨માં થનાર કામગીરી
(રૂ. કરોડમાં)



વષટ ૨૦૨૦ – ૨૧ તથા વષટ ૨૦૨૧-૨૨ના  સૂપર્ત નવા કામો

૬.૩ મેં.વો. ક્ષમતાનો પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનું

આયોજન - અંદાજીત ખર્ટ : ૪૨.૪૫ કરોડ

ર્ારણકા (િાટણ જીલ્લો) ખાતેના સોલાર િાકટમાં મહિમ ૫

મેગાવોટ ક્ષમતાનો સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનું

આયોજન - બજેટ પ્રોપવઝન : ૨૧ કરોડ



Energy Audit Details

Audit Done till Date 7 Time

Total Site Covered 165

Pump Set Covered 1126 sets

Energy Audit Cost 52.55 Lakh

Energy Savings 7 GWH/ Annum

Realised Rs. 3.6 Cr./ Annum 

Saving (Recurring)

Water Supply 19.5 GWH/Annum

Street Lights
13.5 GWH/Annum 

6.5 Cr. /Annum

Other
1 GWH/Annum

0.5 Cr. /Annum

Cumulative Call Measures From 2003-03 to Dec-2020  
340 GWH Rs. 152.00 Cr. 

Energy Audit & Energy Saving Summary



Solar Power Policy - 2021

• Important Highlights: 

• Govt has removed the restriction on Installed 
Capacity of Solar Plant earlier it was 50 % of 
sanctioned load.

• Third Party Sale is now allowed 

• New Banking Charge is implied but Govt 
Sector Units are exempted

• Transmission Charges, Transmission Losses, 
Wheeling Charges & Wheeling Losses are as 
applicable to Open Access Consumers 

• SMC can now increased the share of Solar 
Power by increasing capacity more than 
Installed Capacity 

• Present Installed Capacity : 06 MW

• Proposed Capacity : 15 MW (By end of 2021-
22)

• SMC’s Planning as per Solar Power Policy –
2021: 



Rs. 11.00 Cr.

Rs. 6.42 Cr.

જાહરે બ ગ બગીચ ખ ત ુ



Public Parks & Gardens + Shantikunj

155

75

6

0

161

75

Existing WIP + New Total

Public Parks & 

Gardens

Shantikunj



• સને ર૦૨૦-ર૧ માં થયેલ કામગીરી 

• કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૭.૧૨ કરોડના ખર્ે કુલ ૦૭ ગાડટન / લેક ગાડટન િૂણટ થયેલ 

• કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૨.૫૪ કરોડના ખર્ે  કુલ ૦૫ ગાડટન / લેક ગાડટનમા હોટીકલ્ર્ર કામગીરી પ્રગપત હેઠળ

• કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. ૨૦.૦૬ કરોડના ખર્ે  કુલ ૦૬ ગાડટન / લેક ગાડટનમા સીવીલ  કામગીરી પ્રગપત હેઠળ

• સને ર૦ર૧-રર માં કુલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ રૂ. િ૧.૪૦ કરોડના ખરે્  કુલ ર૧ ગાડટન / લેક ગાડટનના સૂપર્ત કામો

પ્રોજેક્ટ સમરી

ઉગત બોટાનીકલ ગાડટન ખાતે ટેરેસ ગાડટન

ટી.િી.-૪૩, એફ.િી.-૧૦૩ અને એફ.િી.-૬૩

ટી.િી. સ્કીમ નં. ૦ર (વેસુ–ભરથાણા–વસે)ુ, 

એફ.િી. નં. ર૦ર

ટી.િી.-૨૭, એફ.િી.-૧૯૫



સને ર૦૨૦-૨૧ ના િુણટ થયેલ ગાડટન અને લેક ગાડટન 

# ગાડટન / લેક ગાડટનનું નામ ઝોન 

૧ રીડેવલિમેન્દ્ટ - પસધ્ધરાજ જયલસંહ સોલંકી ઉદ્યાન, અલથાણ

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

૩
ટી.િી. સ્કીમ નં. ૦ર (વસે–ુભરથાણા–વસે)ુ, એફ.િી. નં. ર૦ર અને એફ.િી. નં. ૩૬ તળાવને લગતા પવપવધ સીવીલ

કામો કરવાનું કામ. (ફેસ–ર) (સ્વપસ્તક વુડની બાજુમાં)

૪ ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૪ (જહાંગીરાબાદ), ફા.પ્લોટ નં.૬૧ ખાતે ગાડટન (મોઝેક ગાડટન)

રાંદેર ઝોન

૫ ઉગત બોટાનીકલ ગાડટન ખાતે અબટન હોટીકલ્ર્ર સેન્દ્ટર (ટેરેસ ગાડટન) માં ઈન્દ્ટીરીયર કરવાનું કામ. 

૬ ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ નં.રિ (મોટા વરાછા), ફા.પ્લોટ નં.૧૭૭ (આર–૩૩) ખાતે ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ વરાછા ઝોન

૭ ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૭(ઉરાણ-કોસાડ), એફ.િી.નં.૧૯િ ખાતે ગાડટન ( ફેઝ-૨) કતારગામ ઝોન



સને ર૦૨૦-૨૧ ના હોટીકલ્ર્ર કામગીરી પ્રગપત હેઠળના ગાડટન / લેક ગાડટન

# ગાડટન / લેક ગાડટનનું નામ ઝોન

૧ ટી.િી.એસ.નં.૦ર (વેસુ-ભરથાણા), એફ.િી.નં.ર૦૧,ર૦ર,૩૬ (લેક) ખાતે લેક ગાડટન

અઠવા ઝોન 

૨ ટી.િી.એસ.નં.૦૬ (િીિલોદ), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૦૦ ખાતે ''લેક-વ્યુ'' ગાડટનને હોટીકલ્ર્ર રી-ડેવલિ

૩ ટી.િી.૩૦, એફ.િી.નં.૩િ ખાતે આવેલ  સુભાષર્ંર બોઝ ઉદ્યાનને રી-ડેવલિ  રાંદેર ઝોન

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

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



ગાડટન / લેક ગાડટનના ંપ્રગપત હેઠળનાં કામો

# કામનંુ નામ

અઠવા ઝોન

(૧) ટી.િી.૦૬, એફ.િી.નં.૧૦૦ ખાતે આવેલ લેક વ્યુ ગાડટન (િીિલોદ) રી-ડેવલિ કરવાનુ કામ

વરાછા ઝોન

(૨) ટી.િી. સ્કીમ નં.ર૦ (િુણા), ફા.પ્લોટ નં.૧૧, ખાતે લેક ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ.

રાંદેર ઝોન

(૩) ટી.િી.૩૦, એફ.િી.નં.૩િ ખાતે આવેલ સુભાષર્ંર બોઝ ઉદ્યાનને રી-ડેવલિ કરવાનુ કામ

લીંબાયત ઝોન

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

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

કતારગામ ઝોન

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



ગાડટન / લેક ગાડટનના ંપ્રગપત હેઠળનાં કામો

ટી.િી.૦૬, એફ.િી.ન.ં૧૦૦  (લેક વ્યુ ગાડટન)

ટી.િી.-૨૦(િણુા), એફ.િી.-૧૧

ટી.િી.-૩૦, એફ.િી.-૩૫ (સુભાષર્ંર બોઝ ઉદ્યાન)

ટી.િી.-૬૯, એફ.િી.-૧૬( ફ્લોરલ  ગાડટન)



સને ર૦૨૧-૨૨ ના ગાડટન / લેક ગાડટનના ંસૂપર્ત કામો 

# કામનું નામ

અઠવા ઝોન

(૧) ડુમસ રે.સ.નં.૮૩ + ૮૭ અને રે.સ.નં.૬૪૩ ખાતે આવેલ તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ.

(૨) અઠવા ઝોનમાં સમાપવષ્ટ રેવન્દ્યુ સવે નં. ૪૯ ખાતે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ

(૩) ટી.િી.સ્કીમ નં.૪ , ફા.પ્લોટ નં.૧૮ અને ૭૦ ખાતે લેક ગાડટન બનાવવાનું કામ.

(૪) ટી.િી. ૮૧(ડુમ્પ્મસ) , એફ.િી. નં.૮/A ખાતે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ

(૫) ટી.િી.સ્કીમ નં.૧ (વેસુ), ફા.પ્લોટ નં.૧૮૦ ખાતે ગાડટન બનાવવાનું કામ.

(૬) અઠવા ઝોન પવસ્તારમાં સમાપવષ્ટ આશીવાદ પવલા િાસે લેક ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ.

ઉધના ઝોન

(૭) ડુંડી લેકને ડેવલિ કરવાનું કામ.

(૮)
કનકિરુ કનસાડ પવસ્તારમાં ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ નં.૩૪ (િાલી–સર્ીન–કનસાડ), ઓ.િી.નં.૧૪૩, એફ.િી.નં.ર૦૮/૧ કેનાલવાળી જગ્યામાં

ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ.

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

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

(૧૧) ટી.િી. ૬૩(વડોદ) , એફ.િી. ૧િ૪ ખાતે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ



સને ર૦૨૧-૨૨ ના ગાડટન / લેક ગાડટનના ંસૂપર્ત કામો 

# કામનું નામ

લીંબાયત ઝોન

(૧૨) ટી.િી. ૪૧(ડીંડોલી) , એફ.િી. નં.ર૩ ખાતે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ

રાંદેર ઝોન

(૧૩) િાલ અને િાલનિોર તળાવમાં સ્ટોન િીર્ીંગ કરવાનું કામ.

(૧૪) ટી.િી. ૩ર(અડાજણ) , એફ.િી. નં.૧િ૦ ખાતે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ

વરાછા ઝોન

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

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

(૧૭) ટી.િી.એસ.નં.ર૪ (મોટા વરાછા-ઉરાણ), એફ.િી.નં.૧૭૭ ખાતે ગાડટન

(૧૮) ટી.િી. રિ(મોટા વરાછા) , એફ.િી. નં.૭ર ખાતે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ

કતારગામ  ઝોન

(૧૯) ટી.િી. સ્કીમ નં.૧૯, એફ.િી–૪૬ ખાતે શાંપતકુંજ બનાવવાનું કામ

(૨૦) ટી.િી. સ્કીમ નં.૧(લાલ દરવાા), એફ.િી–૩૪ ખાતે ગાડટન બનાવવાનું કામ

(૨૧) ડભોલી ગામ ખાતે આવેલ લેક ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ.



સને ર૦૨૧-૨૨ ના ગાડટન / લેક ગાડટનના ંસૂપર્ત કામો િૈકી નવા પવસ્તારના કામોની પવગત

# કામનું નામ અદાજીત  રકમ

ઉધના ઝોન

(૧)
કનકિરુ કનસાડ પવસ્તારમાં ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ નં.૩૪ (િાલી–સર્ીન–કનસાડ), ઓ.િી.નં.૧૪૩,

એફ.િી.નં.ર૦૮/૧ કેનાલવાળી જગ્યામાં ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ.
૯૩.૦૦ લાખ



શહેર હદ પવસ્તારમા વૃક્ષારોિણ તેમજ અબટન ફોરેસ્ટ ડેવલિ કરવાનુ ંઆયોજન (૨૦૨૧-૨૨)  

િમ સ્થળનું નામ 
રોિવામા ંઆવનાર રોિાની 

અંદાજીત સંખ્યા

(૧) િી-૪િ પ્લોટ કતારગામ િ૦,૦૦૦

(૨) વાલક એસ.ટી.િી. ર૦,૦૦૦

(૩) ગવીયર એસ.ટી.િી. અઠવા ૧૦,૦૦૦

(૪) ટી.િી.૧૬ (િાલ), એફ.િી.નં.૧૦િ ખાતે પ્લોટમાં અબટન ફોરેસ્ટ ૧,૦૦૦

(૫) ઓવર હેડ ટાંકી (ઈએસઆર) નં.ર૩ ભીમરાડ િ૦૦

(૬) વોટર ડીસ્ટ્રીબયુશન સેન્દ્ટર -૮, ભીમરાડ િ૦૦

(૭) ઓવર હેડ ટાંકી (ઈએસઆર) નં. ૬ વેસુ િ૦૦

(૮) વોટર ડીસ્ટ્રીબયુશન સેન્દ્ટર -વેસુ-ર િ૦૦

(૯) ESR –SE-1 (ડીંડોલી) ર,૦૦૦



શહેર હદ પવસ્તારમા વૃક્ષારોિણ તેમજ અબટન ફોરેસ્ટ ડેવલિ કરવાનુ ંઆયોજન (૨૦૨૧-૨૨)  

િમ સ્થળનું નામ 
રોિવામા ંઆવનાર રોિાની 

અંદાજીત સંખ્યા

(૧૦) ESR –SE-2 (ખરવાસા રોડ) ર,૦૦૦

(૧૧) ESR –SE-10 (મહારાણા પ્રતાિ ર્ોક-સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન) ૩,૦૦૦

(૧૨) રોડ સાઈડ પ્લાન્દ્ટેશન ૩૦,૦૦૦

(૧૩) રોડ કડવાઈડરમાં પ્લાન્દ્ટેશન ૧૦,૦૦૦

(૧૪) બી.આર.ટી.એસ. રૂટમાં પ્લાન્દ્ટેશન િ,૦૦૦

(૧૫) નવા બાગો/શાંતીકુંજ/લકે ગાડટન િ,૦૦૦

(૧૬) જુના બાગો/શાંતીકુંજ/લેક ગાડટન િ,૦૦૦

(૧૭) સુ.મ.િા. ના ખુલ્લા પ્લોટમાં િેરીફેરીમાં પ્લાન્દ્ટેશન િ,૦૦૦

(૧૮) એન.જી.ઓ./સંસ્થા/ટ્રસ્ટ દ્વારા સ.ુમ.િા. સાથે લોકભાગીદારીથી પવનામૂલ્ય ેરોિા પવતરણ /પ્લાન્દ્ટેશન
૧,૦૦,૦૦૦

કુલ ર,િ૦,૦૦૦



થીમ બેઇઝડ મૂન ગાડટન

અ.નં. થીમ સ્ટેટસ

૧

મુન ગાડટન 

ટી.િી.સ્કીમ ન.ંર૭ (ઉરાણ-કોસાડ), 

ફા.પ્લોટ ન.ં૧૯૫

હોટીકલ્ર્ર કામ પ્રગપત 

હેઠળ 



સુરત મહાનગરિાપલકાની હદ પવસ્તારમા ંઆવેલ તળાવોની સંખ્યા

વોટર બોડીઝ

(૧) કુલ તળાવોની સંખ્યા ૧૯૩

(ર) િાણી ન હોવાનું જણાયેલ તળાવોની સંખ્યા રિ

(૩) સ્થળ િર તળાવ હયાત ન હોય તેવી સંખ્યા ૭૦

(૪) ઉિરોકત િૈકી ડેવલિ કરેલ તળાવોની સંખ્યા ર૭

(િ) િાણી હોય તેવા તળાવોની સંખ્યા ૯૮

(૬) ડેવલિ કરેલ તળાવો િૈકી િાણી રહેતું ન હોય તેવા તળાવોની સંખ્યા ૦િ



આગામી િ (િારં્) વષટના તળાવોના સુપર્ત કામો

# ઝોન
તળાવોની

સંખ્યા

પ્રોજેકટ

કોસ્ટ (રૂા. 

કરોડમાં)

ર૦ર૦-ર૧ ર૦ર૧-રર ર૦રર-ર૩ ર૦ર૩-ર૪ ર૦ર૪-રિ ર૦રિ-ર૬
કુલ 

(રૂા.કરોડમાં)

૧ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૦૧ ૦.૯૦ - ૦.૪િ ૦.૪િ - - - ૦.૯૦

૨ ઈસ્ટ(િુવટ) ઝોન ૦૬ રર.૬૦ - ર.૮િ ૬.૬િ ૩.૭૦ ૪.૦૦ િ.૪૦ રર.૬૦

૩
નોથટ(કતારગામ)

ઝોન
૦૩ ૭.૦૦

-
૧.૦૦ ૧.િ૦ - ર.રિ ર.રિ ૭.૦૦

૪

સાઉથ

ઈસ્ટ(લલંબાયત)ઝો

ન

૦૩ ર૯.૦૦ - - ૧.૦૦ ર.િ૦ ૧ર.૦૦ ૧૩.િ૦ ર૯.૦૦

૫
સાઉથ 

વેસ્ટ(અથવા)ઝોન
૧૮ ૪૭.૧૦ ૧.૦૦ ર.૪૦ ૧૦.૦૦ ૧ર.િિ ૧૩.ર૦ ૭.૯િ ૪૭.૧૦

૬ સાઉથ(ઉધના)ઝોન ૧િ ૬૩.ર૦ - ૧.૯૦ િ.૮િ ૧૭.૬િ ર૧.૮૦ ૧૬.૦૦ ૬૩.ર૦

૭ વેસ્ટ(રાંદેર)ઝોન ૦૬ રર.૮૦ - ર.ર૦ ર.૮૦ ૭.૦૦ િ.ર૦ િ.૬૦ રર.૮૦

કુલ (રૂા.કરોડમા)ં િર.૦૦ ૧૯ર.૬૦ ૧.૦૦ ૧૦.૮૦ ર૮.િ૮ ૪૩.૪૦ િ૮.૪િ િ૦.૭૦ ૧૯ર.૬૦



તળાવોનું આઈડેન્દ્ટીફીકેશન તથા GIS બેઈઝ મેલિંગની કામગીરી

ગોિી તળાવ કપવ કલાિી લેક

મગદલ્લા લેક, રેવન્દ્યુ સવે નં. ૩૬ ઈર્ચછાિોર લેક, રેવન્દ્યુ સવે નં. ૩૯૭



Rs. 425.20 Cr.

Rs. 238.10 Cr.

સ્લમ અપગે્રડેશન સવભ ગ

Quality Of Life 

Housing & Shelter



ઝુિડિટ્ટી મુક્ત શહેર
Moving towards Slum Free City



અ.નં સેન્દ્સસ વષટ શહેરની વસ્તી ઝંુિડિટ્ટી ની સંખ્યા ઝંુિડાંની સંખ્યા ઝંુિડિટ્ટીની વસ્તી
% ઝંુિડિટ્ટીની

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 ૨૦૨૦ (અંદાજીત) ૬૨૦૭૨૯૯ ૩૩૪ ૭૪૩૯૩ ૩૭૧૯૬૫ ૫.૯૯

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



# સ્લમ નું નામ ઝુિડાની સંખ્યા પ્રોજેક્ટ રકમ (રૂ. કરોડમા)ં

૧ અનવર નગર (આંજણા) (૮૫૦) 
૧૪૫૦ + ૫૮ દુકાન -

૨ આંબેડકર નગર (આંજણા) (૬૦૦) 

૩ ઉમીયા (િંર્શીલ)  નગર- આંજણા ૧૪૦૦ + ૫૦ દુકાન -

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

૫ ગાંધીનગર ર્ીમની ટેકરો, જુનો ડેિો અને ઈસ્લામિુરા ૧૫૦૦ + ૫૬ દુકાન -

૬ જવાહરનગર, નહેરુનગર, સલીમનગર અને ગોસીયા મસ્જીદ ૧૨૦૦ + ૩૦ દુકાન 
-

૭ હળિતીવાસ –આંજણા (૮૦૦) 
૮૦૦ + 

૧૬ દુકાન 
-

૮ ખ્વાઝા નગર –આંજણા (૮૫૦) 
૮૫૦ + 

૦૪ દુકાન 
-

કુલ રુ.
૧૦૨૦૦ + ૩૩૪ 

દુકાન 

૮૦૩.૧૭ + 

રીવાઇજ અંદાજ

િીિીિી યોજના અંતગટત પ્રગતી હેઠળ ની કામગીરી



# ટેનામને્દ્ટ નું નામ િી.એર્િ્.સી. યુપનટ એ.એર્.સી. યુપનટ
પ્રોજેક્ટ રકમ (રૂ. 

કરોડમાં)

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 - ૧૨૬.૦૦

કુલ રૂ. ૩૯૧૨ + ૧૮ દુકાન ૧૨૪૨ ૭૩૬.૬૧

PPP યોજના અંતગટત ટેનામને્દ્ટ રીડેવિમને્દ્ટ



િમ જમીન ની માપલકી
ઝંુિડિટ્ટી ની

સંખ્યા

સ્કેવર મીટરમા ંઝંુિડિટ્ટીનો 

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 ઝંુિડિટ્ટી મુક્ત શહેર બનાવવા વ્યહુ રર્ના

• સુરત મહાનગર િાપલકાની હદ પવસ્તારમા હાલ ની સ્થીતીએ ઝંુિડિટ્ટી ની પવગત 



શહેરી ગરીબો માટેના આવાસો

94731 122560

૩૬૪૩ (િૂણટ)

૨૯૯૬ (માર્ટ-૨૦૨૧ સુધીમા ંિૂણટ)

૨૬૪૭૪ (પ્રગપતમા)ં

142560

૨૦૦૦૦ (આયોજન)

પ્રગપત હેઠળ તથા ભાપવ આયોજન મળી  કુલ ૪૬૪૭૪ આવાસો

વષટ ૨૦૧૯-૨૦ 

સુધી ફાળવેલ આવાસો

વષટ ૨૦૨૦-૨૧માં 

િૂણટ/પ્રગપત હેઠળના આવાસો

વષટ ૨૦૨૧-૨૨માં કરવામાં 

આવનાર આવાસો ના કામો

89447

વષટ ૨૦૧૯-૨૦ સુધી 

િૂણટ થયેલ આવાસો



બજેટ વષટ - ૨૦૨૧-૨૨ માં સુપર્ત આવાસોનો લક્ષયાકં

# ઘટકનુ ંનામ સુપર્ત આયોજન રીમાકસટ

૧
અફોડેબલ હાઉસીંગ ઈન

િાટટનરશીિ (AHP)

૨૭૯૧ + ૪૨૦૯ = 

૭૦૦૦

સુરત મહાનગરિાપલકાના પવપવધ ઝોનમાં આવેલ EWS / SEWSના રીઝવટ પ્લોટ ઉિર

(૧) ર૭૯૧ આવાસો 52 મી. CSMC તા.૧૧/૦ર/ર૦ર૧ થી મંજુર.

(ર) ૪ર૦૯ આવાસો પ્લાનીંગ હેઠળ.

૨

િબલીક પ્રાઈવેટ િાટટનરશીિ -

ઈન સીટુ સ્લમ રીડેવલિમેન્દ્ટ

(PPP-ISSR)

૪૩૫૦

(૧) ગાંધીનગર ર્ીમની ટેકરો, જુનો ડેિો અને ઈસ્લામિુરા = ૧િ૦૦ આવાસ 

(ર) જવાહરનગર, નહેરૂનગર, સલીમનગર અને ગોસીયા મસ્જીદ = ૧ર૦૦ આવાસ

(૩) હળિપતવાસ - આંજણા = ૮૦૦ આવાસ

(૪) ખ્વાાનગર - આંજણા = ૮િ૦ આવાસ

૩

િબલીક પ્રાઈવેટ િાટટનરશીિ -

ટેનામેન્દ્ટ રીડેવલિમેન્દ્ટ સ્કીમ

(PPP-TRS)

૨૪૩૨

(૧) ભેસ્તાન ટેનામેન્દ્ટ રીડેવલિમેન્દ્ટ = ૧૧ર૦ આવાસ

(ર) માનદરવાા ટેનામેન્દ્ટ રીડેવલિમેન્દ્ટ = ૧૩૧ર આવાસ

૪
િેકડટ લલંક સબસીડી સ્કીમ  

(CLSS)
૬૨૧૮ ---

કુલ : ૨૦૦૦૦



વષટ - ૨૦૨૦-૨૧ િુણટ થયલે કામોની પવગત 

# પ્રોજેકટ લોકશેન આવાસોની સંખ્યા
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

૧
PMAY (PHASE-I)

DUs 8110
૦૩ ૨૦૨૮ ૧૮૯.૨૭

૨
PMAY (PHASE -II)

DUs 5128
૦૪ ૧૬૧૫ ૧૩૨.૮૭

કુલ ૦૭ ૩૬૪૩ ૩૨૨.૧૪



વષટ - ૨૦૨૦-૨૧ સ્િીલ ઓવર કામોની પવગત 

# પ્રોજેકટ લોકશેન આવાસોની સંખ્યા
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

રૂ. કરોડમાં
પ્રગપત હેઠળ

૧
PMAY (PHASE-I)

DUs 8110
૦૧ ૬૬૦ ૪૨.૬૫ ૧ પ્રગપત હેઠળ

૨
PMAY (PHASE -II)

DUs 5128
૦૬ ૩૬૭૮ ૩૦૪.૭૨ ૬ પ્રગપત હેઠળ

૩
PMAY (PHASE -III)

DUs 5484
૦૬ ૫૪૭૬ ૪૩૧.૯૭ ૬ પ્રગપત હેઠળ

૪
PMAY (PHASE -IV)

DUs 5080
૦૭ ૫૦૮૦ ૪૧૮.૭૮

૫ પ્રગપત હેઠળ

૧ ટેન્દ્ડર પ્રકિયા હેઠળ

૧ પ્રોજેકટ ડ્રોિ થયેલ

૫
PMAY ( PHASE -V)

DUs 2170
૦૩ ૨૧૭૦ ૧૭૫.૧૪

૧ પ્રગપત હેઠળ

૧ ટેન્દ્ડર પ્રકિયા હેઠળ

૧ પ્રોજેકટ ડ્રોિ થયેલ

૬
PMAY ( PHASE -VI)

DUs 1402
૦૩ ૧૪૦૨ ૧૧૩.૭૬ ૩ ટેન્દ્ડર પ્રકિયા હેઠળ

કુલ ૨૬ ૧૮૪૬૬ ૧૪૮૭.૦૨



વષટ - ૨૦૨૧-૨૨ ના સુપર્ત આયોજનો ની પવગત

# પ્રોજેકટ
ડી.િી.આર. મુજબ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

રૂ. કરોડમાંલોકેશન આવાસોની સંખ્યા

૧
PMAY ( PHASE -VII)

AHP
૦૧ ૫૪૦ ૪૫.૯૦

૨
PMAY ( PHASE -VIII)

AHP
૦૧ ૫૮૮ ૪૯.૯૮

૩
PMAY ( PHASE -IX)

AHP
૦૧ ૬૩ ૫.૮૩

૪
PMAY ( PHASE -X)

AHP
૦૧ ૮૦૮ ૬૮.૬૮

૫
PMAY ( PHASE -XI)

AHP
૦૧ ૭૯૨ ૩૭.૩૨

કુલ ૦૫ ૨૭૯૧ ૨૦૭.૭૧



Affordable Housing (PMAY)



Transformative Projects – Affordable Housing

Affordable Housing

Affordable Housing



TP.27 (Utran-Kosad) FP 191TP.27 (Utran-Kosad) FP 180TP. 25 (Singanpur-Tunki) FP 74 TP.25 (Mota-Varachha) FP 165

િુણટ થયેલ પ્રોજેક્ટ (આવાસો ની સંખ્યા PMAY - ૮૧૧૦િકૈી)

િુણટ થયેલ પ્રોજેક્ટ (આવાસો ની સંખ્યા PMAY - ૫૧૨૮ િૈકી)
T.P. 24(Mota-Varachha)F.P.177R-26 T.P. 35(Katargam)F.P. 134 T.P. 42 (Bhimrad) F.P. 75 T.P. 37 (Variyav) F.P. 99



પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટ -૬૬૦ આવાસો (આવાસો ની સંખ્યા PMAY - ૮૧૧૦િકૈી)

215

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

પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટ (આવાસો ની સંખ્યા PMAY - ૫૧૨૮ િૈકી)

T.P. 62 (Bhedvad) F.P. 194 (R-26) T.P. 19 (Parvat-Magob) F.P. 110/3

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



પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટ (PMAY - ૫૪૮૪ િૈકી)

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.46 (Jahangirpura) F.P.No 97 T.P.28(RundhVesu) F.P.No 32Sub Plot1 T.P.24 (Motavarachha-Utran) F.P.180



પ્રગપત હેઠળ પ્રોજેક્ટ (PMAY - ૫૦૮૦ િૈકી)

T.P.42(Bhimrad)F.P.67 T.P.9 (Palanpore-bhesan)F.P.152 T.P.16 (Pal) F.P.113

T.P.16 (Pal) F.P.114 T.P. 43 (Bhimrad) F.P. 110



Quality of Life 
Mobility



Rs. 173.33 Cr.

Rs. 146.43 Cr.

રોડ ડેવલપમેન્ટ
કડપ ટચ મેન્ટ

Quality of Life 

Mobility 



સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નાં િૂણટ થયેલ કામો

# િૂણટ થયેલ કામો
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

લંબાઈ (કી.મી.)

૧ માઈિોસરફેસીંગ (િેકેજ-૬) ર.૮૧ ૧૦.૬૬

ર સી.સી. રોડ : હજીરા રોડ થી િાલનિોર ગામ કેનાલ કલ્વટટ સધુીનો રસ્તો. ૧૭.૯૦ ૨.૬૦

૩ સી.સી. રોડ : િાલનિોર ગામ કેનાલ કલ્વટટ થી ભેંસાણ રોડ સુધીનો રસ્તો. ૩૭.૮૬ ૧.૯૫

૪
સી.સી. રોડ :  ભેસાણ જંકશન થી સુડા લીમીટ સુધીનાં રસ્તાને બંને બાજુનો 

રસ્તો.
૧૩.૪૪ ૧.૭૦

િ મીલીંગ ફેઝ-૯ ૧.૦૯ -

૬ મીલીંગ ફેઝ-૧૦ ૧.૦૮ -

કુલ ૭૪.૧૮ ૧૬.૯૧



િૂણટ થયેલ કામોનાં ફોટોગ્રાફસ

સ્ટાર બારથી ર્ોર આમલા સુધીનો રોડ 

માઈિોસરફસેીંગ (િેકેજ- ૬)
સી.સી. રોડ : હજીરા રોડ થી િાલનિોર ગામ કેનાલ કલ્વટટ



િૂણટ થયેલ કામોનાં ફોટોગ્રાફસ

સી.સી.રોડ: િાલનિોર ગામ કેનાલ કલ્વટટથી ભેંસાણ રોડ



સી.સી.રોડ: ભેસાણ જંકશન થી સુડા લીમીટ

િૂણટ થયેલ કામોનાં ફોટોગ્રાફસ



િૂણટ થયેલ કામોનાં ફોટોગ્રાફસ

લાલ દરવાા િીજ એપ્રોર્થી ગોટાલાવાડી જંકશન મીલીંગ (ફેઝ-૯) મનમંકદર સોસાયટીથી શ્યામધામ સોસાયટી મીલીંગ (ફેઝ-૧૦)



સને ૨૦૨૦ – ૨૧ નાં િૂણટ થનાર કામો

# પ્રગસત હઠેળ ન  ક મો
ટેન્દ્ડર કોસ્ટ 

/અંદાજીત રકમ

(રૂ. કરોડમા)ં

લંબાઈ (કી.મી)
પ્રોજેકટ િૂણટ થવાની 

સંભપવત તારીખ

૧ માઈિોસરફેસીંગ િેકેજ-૭ િ.૦૪ ૧૯.િ૦ માર્ટ - ર૦ર૧

ર
સી.સી. રોડ : િનાસ બી.આર.ટી.એસ. જંકશનથી િેડલાઈનર સકટલ થઈ 

સોહમ સકટલ સુધીનો રોડ
ર૦.૪૧ ૧.૮૦ માર્ટ - ર૦ર૧

૩
સી.સી. રોડ : બી.આર.ટી.એસ.-િનાસ- િેડ લાઇનર સકટલ –સોહમ સકટલ 

સુધીનો કેનાલ રસ્તો.
૨૦.૪૧ ૧.૮૦ માર્ટ - ર૦ર૧

૪ સી.સી. રોડ :  ડીંડોલી ફ્લાયઓવર થી ઉધના મેઈન રોડ. ૯.૯૯ ૧.૧૦ માર્ટ - ર૦ર૧

કુલ િિ.૮િ ર૪.ર૦



સને ર૦ર૦-ર૧ નાં પ્રગપત હેઠળનાં અને ર૦ર૧-રર માં સ્િીલઓવર થનાર કામો

# પ્રગસત હઠેળ ન  ક મો
ટેન્દ્ડર કોસ્ટ 

/અંદાજીત રકમ

(રૂ. કરોડમા)ં

લંબાઈ (કી.મી)
પ્રોજેકટ િૂણટ થવાની 

સંભપવત તારીખ

૧ િોલીમરીક/ CGBM રીસરફેસીંગ ર૦.૦૮ ૧૦.િ૦ મે - ર૦ર૧

ર સી.સી. રોડ :  મોટા વરાછા વી.આઈ.િી સકટલથી રામ ર્ોક સધુીનો રસ્તો. ૨૫.૬૮ ૨.૧ મે - ર૦ર૧

૩ સી.સી. રોડ :  મોટા વરાછા રામ ર્ોકથી અિામા ર્ેક િોસ્ટ સુધીનો રસ્તો. ૨૫.૬૬ ૨.૧ મે - ર૦ર૧

૪
સુરત મહાનગરિાપલકાના પવપવધ રસ્તાઓને શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટનો 

ઉિયોગ કરી કારિેટ/રીકારિેટ કરવાનું કામ.
ર.૪િ િ.૦૦ ડીસેમ્પ્બર - ર૦ર૧

િ
સુરત મહાનગરિાપલકા હદમાં રાંદેર ઝોન પવસ્તારમાં, આઉટર રીંગરોડ 

બનાવવાની / ડેવલોિ કરવાની કામગીરી. 
ર૦.૦૦ ૪.૮િ માર્ટ - ર૦ર૩

કુલ ૯૩.૮૭ ર૪.િિ



સને ૨૦૨૦ – ૨૧ નાં પ્રગપત હેઠળના ંકામોના ંફોટોગ્રાફસ

ભગવતી ર્ોકથી યોગી ર્ોક િુણા સુધીનો રોડ માઈિોસરફસેીંગ િેકેજ ૭ કતારગામ િોલીસ સ્ટેશન થી કતારગામ દરવાા સુધીનો રોડ િોલીમરીક/ 

CGBM રીસરફસેીંગ



સને ૨૦૨૦ – ૨૧ નાં પ્રગપત હેઠળના ંકામોના ંફોટોગ્રાફસ

િનાસ બી.આર.ટી.એસ. જંકશનથી િેડલાઈનર સકટલ થઈ સોહમ સકટલ સુધીનો રોડ



સને ૨૦૨૦ – ૨૧ નાં પ્રગપત હેઠળના ંકામોના ંફોટોગ્રાફસ

વી.આઈ.િી. સકટલ થી રામર્ોક સુધીનો રસ્તો રામર્ોક થી અિામા ર્ેક િોસ્ટ સુધીનો રસ્તો



સને ૨૦૨૦ – ૨૧ ની પસપધ્ધઓ 

અનું. િમ. કામનો પ્રકાર

નાણાકંીય વષટ 

૨૦૨૦ – ૨૧ નો ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમા ં)

રસ્તાઓની પવગત

સંખ્યા લંબાઇ (કી.મી.)

૧ સી.સી. રોડ િ૪.િર ૦૫ ૦૮.૮૦

૨
િોલીમરીક / CGBM

િધ્ધતીથી રીસરફેસીંગ 
૭.૧૯ ર૪ ૧૦.િ૦

૩ માઇિોસરફેલસંગ િધ્ધતીથી રીસરફેસીંગ ર.૬૦ ૧૭ ૧૯.િ૦

૪ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ / રીકારિેટ િ.૦૦ ૦૪ િ.૦૦

કુલ
૬૯.૩૧ િ૦ ૪૩.૮૦



સને ર૦ર૦-ર૧ ની પસપધ્ધઓ 

અનું.

િમ.
કામનો પ્રકાર

સને ૨૦૧૯-૨૦ સુધી

રસ્તાઓની લંબાઇ

(કક.મી.) 

સને ર૦ર૦-ર૧ માં

થયેલ / થનાર

કામગીરી

(કક.મી.)

આજ કદન સુધી 

કુલ લંબાઇ

(કક.મી.)

૧ સી. સી. રોડ ૭ર. ૩૪ ૮.૮૦ ૮૧.૧૪

૨ માઇકોસરફેસીંગ ૫૬.૫૦ ૧૯.િ૦ ૭૬.૦૦

૩ િોલીમરીક/ CGBM રીસરફેસીંગ ૧૬૬.૪૧ ૧૦.િ૦ ૧૭૬.૯૧

૪ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ / રીકારિેટ ર૧.૦૦ િ.૦૦ ર૬.૦૦

કુલ ૩૧૬. રિ ૪૩.૮૦ ૩૬૦.૦૫



સને ર૦ર૧-રર નાં ભાપવ આયોજનો

# કામનો પ્રકાર

નાણાકંીય વષટ ર૦ર૧-
રર માં થનાર ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

રસ્તાઓની પવગત

સંખ્યા
લંબાઇ 

(કી.મી.)

૧ માઇિોસરફેલસંગ િધ્ધતીથી રીસરફેસીંગ િ.૦૦ ૧ર ૧૪.િ૦

૨ િોલીમરીક / CGBM િધ્ધતીથી રીસરફેસીંગ ૬.૪૦ ર૬ ૧ર.૦૦

૩ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ / રીકારિેટ ૬.૦૦ ૦િ *P__

૪ સી.સી. રોડ ૧૦.૦૦ ૦૧ ૬.૦૦

કુલ ૨૭.૪૦ ૪૪ ૩૯.િ૦



અ. નં. કામનું  નામ 
અંદાજીત પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(કરોડમા)ં
રસ્તાની લંબાઇ 

(કક.મી.) 

૨
સરુત મહાનગરિાપલકાનાં સાઉથ ઝોનમાં પસધ્ધાથટનગર િીજ થી સરુત નવસારી

રોડ થઇ વડોદ ગામ તમેજ ત્યાથંી ભીમરાડ ખાડી િીજ સધુીનાં રસ્તાને
ફેઝવાઇસ સી. સી. રોડ બનાવવાનું કામ.

૫૦.૦૦ ૬.૦૦

સી. સી. રોડ પનમાટણ 



અ. નં. કામનું  નામ 
રસ્તાની લંબાઇ 

(કક.મી.) 

#
સરુત મહાનગરિાપલકાનાં સાઉથ વસે્ટ ઝોનમાં એરિોટટ થી ડમુસ સધુીનાં રસ્તાનું િી.િી.િી.
ધોરણે આઇકોનીક રોડ તરીકે ડેવલોિ કરવાનું કામ.

૦૩.૦૦

એરિોટટ થી ડુમસ સુધીના ંરસ્તાનુ ંપનમાટણ 



અ. નં. કામનું  નામ 
અંદાજીત પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(કરોડમા)ં

$
સરુત મહાનગરિાપલકાનાં સાઉથ વસે્ટ ઝોનમાં એગ્રીકલ્ર્ર યપુનવર્સટટીની ફરતે િડેસે્ટ્રીયન અને
સાયકલીસ્ટ માટે સુપવધાઓ િી.િી.િી. ધોરણે ડેવલોિ કરવાનું કામ.

૦૫.૦૦

એગ્રીકલ્ર્ર યુપનવર્સટટીની ફરતે િેડેસ્ટ્રીયન અને સાયકલીસ્ટ  માટ ેસુપવધાઓ ડેવલિ 
કરવાનું કામ.



Rs. 254.00 Cr.

Rs. 166.90 Cr.

બ્રીજ સેલ

Quality of Life 

Mobility 



# કામનું નામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

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 કક.મી. ૨૫૮/૨૦-૨૫૮/૨૨ િર પસધ્ધાથટનગર કેનાલ િર સુરત નવસારી મેઇન રોડ અને કરાડવા 

પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ  
૫૯.૪૩

૮
સાઉથ ઈસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ઉધના યાડટ ખાતે સુરત- ભુસાવલ રેલ્વે લાઈન િર  સાંઈબાબા મંદીર  િાસે લીંબાયત -

ડીંડોલી પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે અંડરિાસ.
૫૧.૦૭

વષટ ર૦૨૦-૨૧ના પ્રગપત હેઠળના કામો (રૂ. કરોડમાં)



વષટ ર૦૨૦-૨૧ના પ્રગપત હેઠળના કામો

મોટા વરાછા થી વરાછા મેઇન રોડ થઇ શ્રીરામનગર 

ખાડી િીજને જોડતો રીવર િીજ 
વેડ વરીયાવ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ 



વષટ ર૦૨૦-૨૧ના પ્રગપત હેઠળના કામો

સહરા દરવાા જંકશન િર રેલ્વે ઓવર િીજ-૪૪૫ િાલ-ઉમરા રીવર િીજ 



વષટ ર૦૨૦-૨૧ના પ્રગપત હેઠળના કામો

ઓલિાડ-સરોલી ને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ પસધ્ધાથટનગર નજીક રેલ્વે ઓવર િીજ 



વષટ ર૦૨૦-૨૧ના પ્રગપત હેઠળના કામો

વેડ દરવાા તેમજ કતારગામ દરવાા જંકશન િર 

ફલાયઓવર િીજ 
ઉધના-લલંબાયત પવસ્તારમાં ઉધના યાડટ નજીક 

અંડરિાસ 



રીવાઇઝડ બજેટ સમરી ૨૦૨૦-૨૧

બજેટ ફ ળવણી ક મોની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

સરુત મહાનગરપાલિકા હસ્તક ૫ ૧૭૨.૯૨

સ્વલણિમ જયતંત હઠેળ ૧૬ ૧૨૩૧.૮૨

૧૪ મુ ંનાણાપચં ૩ ૮૪.૮૩

૧૫ મુ ંનાણાપચં ૨ ૨૫.૦૦

કુલ  ૨૬ ૧૫૧૪.૫૭

બ્રીજનો પ્રક ર બ્રીજની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

રીવરબ્રીજ ૪ ૫૧૫.૯૩

ફ્િાયઓવર બ્રીજ ૬ ૨૭૫.૦૬

આર.ઓ.બી./આર.ય.ુબી. ૧૦ ૬૭૦.૪૫

ખાડીબ્રીજ ૬ ૫૩.૧૩

કુલ  ૨૬ ૧૫૧૪.૫૭

સરુત 
મહાનગરપાલિકા 

હસ્તક 
11%

સ્વલણિમ જયતંત 
હઠેળ 
81%

૧૪ મુ ંનાણાપચં 
6%

૧૫ મુ ંનાણાપચં 
2%

રીવરબ્રીજ 
34%

ફ્િાયઓવર 
બ્રીજ 
18%

આર.ઓ.બી./
આર.ય.ુબી. 

44%

ખાડીબ્રીજ 
4%



ડ્રાફટ બજેટ સમરી ૨૦૨૧-૨૨ 

બજેટ ફ ળવણી ક મોની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

સરુત મહાનગરપાલિકા હસ્તક ૬ ૪૦૫.૯૨

સ્વલણિમ જયતંત હઠેળ ૧૯ ૧૩૫૭.૩૭

૧૪ મુ ંનાણાપચં ૩ ૮૪.૮૩

૧૫ મુ ંનાણાપચં ૬ ૬૭.

કુલ  ૩૪ ૧૯૧૫.૧૨

બ્રીજનો પ્રક ર બ્રીજની સાંખ્ય પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ
(કરોડમ ાં) 

રીવરબ્રીજ ૫ ૭૧૫.૯૩

ફ્િાયઓવર બ્રીજ ૯ ૩૯૫.૬૧

આર.ઓ.બી./આર.ય.ુબી. ૧૧ ૭૨૦.૪૫

ખાડીબ્રીજ ૯ ૮૩.૧૩

કુલ  ૩૪ ૧૯૧૫.૧૨

રીવરબ્રીજ 
37%

ફ્િાયઓવર 
બ્રીજ 
21%

આર.ઓ.બી./
આર.ય.ુબી. 

46%

ખાડીબ્રીજ 
4%

સરુત 
મહાનગર

પાલિકા હસ્તક 
21%

સ્વલણિમ જયતંત 
હઠેળ 
71%

૧૪ મુ ં
નાણાપચં 

4%

૧૫ મુ ં
નાણાપચં 

4%



# કામનું નામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

રીવર િીજ 

૧ આભવાથી ઉભરાટ પવસ્તારને જોડતા સુડાના ૪૫.૦ મી ના ડી.િી. રસ્તામાં આવતી મીંઢોળા નદી િર હાઇ લેવલ િીજ  ૨૦૦.૦૦

ફ્લાયઓવર  િીજ 

૨
સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ખરવરનગર જંકશનથી આંજણા તરફ જતા કેનાલવાળા રસ્તા િર ભાઠેના જંકશન

િર ફ્લાયઓવર િીજ. (SJMMSVY)
#&PZ#

૩
સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન (લીંબાયત) માં ડ્રા. ટી.િી. ૬૨ (ડીંડોલી-ભેસ્તાન-ભેદવાડ) માં ડીંડોલી-ખરવાસા રોડ અને મીડલ રીંગરોડ

જંકશન સાંઇ િોઇંન્દ્ટ િાસે ર્ાર રસ્તા િર સકટલ ફ્લાયઓવર િીજ. (SJMMSVY)
$&P)_

૪ સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન પવસ્તારમાં S.V.N.I.T. તથા કારગીલ ર્ોક જંકશન િર સકટલ ફ્લાયઓવર િીજ. (SJMMSVY) 5_P__

૫ નોથટ ઝોન (કતારગામ) ઝોન પવસ્તારમાં રત્ત્નમાલા જંકશન િર ફ્લાયઓવર િીજ (SJMMSVY) &_P__

૬ ઇસ્ટ-ઝોન-એ (વરાછા)ઝોન પવસ્તારમાં સુરત કામરેજ રોડ ઉિર શ્યામધામ મંકદર જંકશન ઉિર ફ્લાયઓવર િીજ (Own) $5P__

૭ ઇસ્ટ-ઝોન-એ (વરાછા)ઝોન પવસ્તારમાં સુરત બારડોલી રોડ ઉિર APMC જંકશન નજીક ફ્લાયઓવર િીજ (Own) ૩૦.૦૦

રેલ્વે ઓવર િીજ 

૮ સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ડીંડોલી માનસરોવર સોસાયટી િાસે રેલ્વે ઓવર િીજ. (SJMMSVY) )_P__

૯
સુરત-મુંબઈ મેઈન રેલ્વે લાઈન િર કક.મી. રિ૬/ર૦ -રિ૬/રર િર સનાબીલ બેકરી િાસે સુરત -નવસારી મેઈન રેાડ અને 

એકલેરા પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ. (SJMMSVY)
5_P__

૧૦ અમરોલી-સાયણ રોડ િર કોસાડ-િીભકો લાઈન એલ.સી.ન.ં૦િ ઉિર રેલ્વે ઓવર િીજ. (SJMMSVY) (!P&)

વષટ ર૦ર૧-૨૨ ના સુપર્ત કામો (રૂ. કરોડમાં)



# કામનું નામ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

ખાડી િીજ 

૧૧ સાઉથ ઝોન પવસ્તારમાં બમરોલી ખાતે આવેલ હયાત ડો.હેડગેવાર િીજનાં વાઈડનીંગ કરવાનાં કામે. (૧૫ મું નાણાિંર્ ) (P#5

૧૨ વરાછા પવસ્તારમાં ટી.િી.સ્કીમનં ૨૧ (સરથાણા-સીમાડા) માં શ્યામધામ સોસાયટી નજીક ખાડી િીજ (૧૫ મું નાણાિંર્ ) 5P#&

૧૩

વરાછા પવસ્તારમાં ટીિી નં ૩૮ (નાના વરાછા) અને ટી.િી. ૬૮ (િુણા) ના ૪૫.૦ મી. ના રસ્તા િર આવેલ ખાડી િુલ 

િહોળો કરવા તથા ટીિી નં ૩૮ (નાના વરાછા) માં આવેલ ૧૨.૦ મી િહોળાઇના રસ્તા િર આવેલ લો લેવલ ખાડી િીજની 

જગ્યાએ નવો િીજ બનાવવા બાબત. (૧૫ મું નાણાિંર્ )

!_P__

૧૪

સાઉથ ઇસ્ટ (લલંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ટી.િી. સ્કીમનં ૩૩ (ડુંભાલ) અને ટી.િી. સ્કીમનં ૬૧ (િરવત –ગોદાદરા) તથા 

ટી.િી. સ્કીમ નં ૧૯ (િરવત મગોબ) માં આવેલ શારદા પવધાલય – ગીતાનગર િાસે િરવત ગોદાદરા ખાડી િર આવેલ હયાત 

િીજને વાઇડનીંગ કરવાનું કામ. (૧૫ મું નાણાિંર્ )

!_P__

૧૫

વરાછા પવસ્તારમાં આવતા ટી.િી. સ્કીમ નં. ૨૦ (નાના વરાછા-કાિોરા) ના ૩૦.૦ મીટરના ટી.િી. રસ્તા િર શ્રીરામનગર

સોસાયટી િાસેથી ટી.િી. સ્કીમ નં. ૨૦ (િુણા) ના ૨૪.૦ મીટરના સકેતધામ સોસાયટી નજીકના રસ્તા ઓના નવી

કનેકટીવીટી અથે ખાડી િીજ બનાવવાનું કામ. (૧૫ મું નાણાિંર્ )

!_P__

૧૬
સાઉથ ઇસ્ટ (લલંબાયત) ઝોનમાં હયાત મીઠીખાડી િીજ અને લલંબાયત ઝોન ઓફીસને જોડતા જુના ડુંભાલ ટેનામેન્દ્ટ નજીક 

મીઠી ખાડી િરના ૧૮.૦ મીટરના ટી.િી. રસ્તા િર િીજ બનાવવાનું કામ. (૧૫ મું નાણાિંર્ )
Z_P__

૧૭
ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ નં ૩૩ (તલગિોર-ઉબેર)ના ફા.પ્લોટ નં ૩૦૮,૩૦૯ (SEWS) અને કનસાડ ગામને જોડતા ૨૪.૦૦ મી.ના  

ટી.િી રસ્તા િર ખાડી િીજ.  
૧૦.૦૦ 

કુલ ૭૬૩.૫૩

વષટ ર૦ર૧-૨૨ ના સુપર્ત કામો (રૂ. કરોડમાં)



બજેટ ફાળવણી કામોની સંખ્યા
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 

(કરોડમા)ં 

સુરત મહાનગરિાપલકા હસ્તક ૩ ૮૫.૦૦

સ્વર્ણટમ જયંપત હેઠળ ૮ ૬૧૪.૮૨

૧૫મું નાણાિંર્ ૬ ૬૩.૭૧

કુલ  ૧૭ ૭૬૩.૫૩

િીજનો પ્રકાર 
િીજની 

સંખ્યા

પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ 

(કરોડમા)ં 

રીવરિીજ ૧ ૨૦૦.૦૦

ફ્લાયઓવર િીજ ૬ ૨૬૮.૧૩

આર.ઓ.બી./આર.યુ.બી. ૩ ૨૨૧.૬૯

ખાડીિીજ ૭ ૭૩.૭૧

કુલ ૧૭ ૭૬૩.૫૩

વષટ ર૦ર૧-૨૨ ના સુપર્ત કામો 

સરુત 
મહાનગરપાલિકા 

હસ્તક 
11%

સ્વલણિમ જયતંત 
હઠેળ 
81%

૧૫મુ ંનાણાપચં 
8%

રીવરબ્રીજ 
26%

ફ્િાયઓવર 
બ્રીજ 
35%

આર.ઓ.બી./ 
આર.ય.ુબી. 

49%

ખાડીબ્રીજ 
10%



BRTS Rs. 6.80 Cr.

Traffic Rs. 41.46 Cr.

BRTS Rs. 6.05 Cr.

Traffic Rs. 21.52 Cr.

ટ્ર કફક -બી.આર.ટી.એસ. 

પ્રોજેક્ટ સેલ

Quality of Life 

Mobility 



# 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 સુરત શહેરના પવપવધ ઝોન પવસ્તારમાં આવેલ સીટી બસ ડેિો/ટર્મટનલ/વકટશોિ િર કરાવવામાં આવેલ સીવીલ કામગીરી ૦.૨૯

૩
ફેઝ-ર એક્ષટેન્દ્સન અન્દ્વયે કાિોરા જંકશન થી અમરોલી માન સરોવર જંકશન વાયા તાિી રીવર િીજ સુધીના રૂટ િર ૦િ બસ 

શેલ્ટર તેમજ કોરીડોર ડેવલિ કરવાનું કામ 
૨૨.૫૫

૨૦૨૦-૨૧ : િૂણટ થયેલ કામો 

11-Mar-21

(રૂ. કરોડમા)ં



(રૂ. કરોડમા)ં
૨૦૨૦-૨૧ : પ્રગપત હેઠળના કામો 

# કામનું નામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

૧ સુરત શહેરમા આવેલ તળ – સુરત (Wall City) માં િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ સીસ્ટમની કડઝાઇન, પ્લાનીંગ, 

ઇન્દ્સ્ટોલેશન, ઓિરેશન અને મેઇન્દ્ટેનન્દ્સનુ કામ

૮.૯૧

૨ 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

૩ બસ સેવા સુપવધાજનક બનાવવા રાંદેર ઝોન પવસ્તારમાં નવા ડેિો/ટર્મટનલ બનાવવાનું કામ.(ટી.િી.-૮ (િાલનિોર), 

એફ.િી.- ૧૩૪) 

૭.૩૬

૪ બસ સેવા સુપવધાજનક બનાવવા લીંબાયત ઝોન પવસ્તારમાં નવા ડેિો/ટર્મટનલ બનાવવાનું કામ. (ટી.િી.-૧૯(િરવત 

મગોબ), એફ.િી.- ૧૧૪) 

૧.૮૭

૫ કડિાટટમેંટ ઓફ હેવી વ્હીકલની ફેમ-૨ સ્કીમ હેઠળ૧૫૦ ઇલેકટ્રીક બસની ખરીદી અને ઓિરેશન તેમજ મેન્દ્ટેનન્દ્સ 

(ર્ાર્જટગ સ્ટેશન સપહત) (GCC model)

-

૬ સુરત શહેરના પવપવધ રોડ ઇન્દ્ટરસેકશનના સવે કરી જયોમેટ્રીક ડીઝાઈન તૈયાર કરવાની  કન્દ્સલ્ટન્દ્સીનંુ કામ ૨.૫૦

૭ બી.આર.ટી.એસ. ફેઝ-ર એક્ષટેન્દ્સનમાં ઓટોમેટીક સ્વીંગ ગેટ લગાડવાની કામગીરી ૧.૬૬

૮ ઓટોમેટીક સ્લાઇડીંગ ડોર અને RFID રીડસટ િૂરા િાડી લગાડવાનું કામ ૨.૨૦

૯ પ્લાનીંગ અને ડીઝાઈન માટે કન્દ્સલટન્દ્સી ૪.૮૬



િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમ

• કુલ ૬૯૯૨૧ વ્યપક્તઓ રારા એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવામાં આવેલ છે.

• ૨૧૫૫૫ એકટીવ યુઝસટ 

• ૨૬૫૪ ટ્રીિ પ્રપત  કદવસ પ્રમાણે હાલમાં ઉિયોગ થાય છે. 

VPG\P hMG ,MS[XG 0MSGL ;\bIF ;FIS,GL ;\bIF

1 ;[g8=, 25 421 283

2 V9JF 27 418 279

3 pWGF  11 147 102

4 l,\AFIT 06 93 65

5 JZFKFsV[f 12 183 124

6 JZFKFsALf 5 75 52

7 STFZUFD 06 100 68

8 ZF\N[Z 13 217 154

S], 106 1669 1137



પ્રગપત હેઠળના કામો િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમ

ડોકકિંગ સ્ટેશનોન  લોકેશનોની 
સવગત દશ ચવતો નકશો  



સુરત શહેરમા ંિબલીક ટ્રાન્દ્સિોટટમા ંઇલેટ્રીક બસનો સમાવેશ કરવાના હેતુથી ફેમ-૨ હેઠળ ર્ાલ ુવષે જુન – ૨૦૨૧ સુધીમા ં૧૫૦ ઇ-બસ શરૂ કરવાનુ ંઆયોજન 

છે તેમજ આગામી વષે બીજી ૧૫૦ ઇ-બસો મેળવવાની પ્રકિયા કરવામા આવેલ છે. 

ઇલેક્ટ્રીક બસ



પ્રગપત હેઠળના કામો 
અઠવા ઝોનમાં ટી.િી. ૨૮ (અલથાણ - ભટાર), ફા. પ્લોટ નં. ૧૫૭  બસ

ડેિો/ટર્મટનલ/વકટશોિ
રાંદેર ઝોનમાં  બસ ડેિો/ટર્મટનલ (ટી.િી.-૮ (િાલનિોર), એફ.િી.- ૧૩૪)

લીંબાયત ઝોનમાં બસ ડેિો/ટર્મટનલ (ટી.િી.-૧૯(િરવત મગોબ), એફ.િી.- ૧૧૪)



ગ્રીન મોપબલીટી- ઇલેકટ્રીક બસ 

• ૧૫૦ ઇલેકટ્રીક બસની ખરીદી અને ઓિરેશન તેમજ મેન્દ્ટેનન્દ્સ (ર્ાર્જટગ 

સ્ટેશન સપહત) (GCC model)

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

– જુન-૨૦૨૧ સુધીમાં તમામ ૧૫૦ નંગ બસો ઓિરેશનમાં મુકવામાં આવશે.

– તા.૧૨/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રથમ ૩ બસોનું લોકાિટણ મા.મુખ્યમંરીશ્રીના વરદ હસ્તે 

કરવામાં આવેલ છે.

– હાલમાં કુલ-૧૨ ઇલેપક્ટ્રક બસ કાયટરત થયેલ છે.  

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

પવપહકલ્સ માટે ર્ાર્જટગ સ્ટેશનનું આયોજન. 

• ઇ-પવપહક્લ્સની ઇલેકટ્રીસીટી માટે સોલાર િાવરના ઉિયોગનંુ આયોજન



Transformative Projects – ITMS & AFCS

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



• ટ્રાકફક  સમસ્યા હલ કરવા તથા ટ્રાકફક પનયમોનુ િાલન થઈ શકે તે હેતુથી સુરત શહેરના જુદા-જુદા ટ્રાકફક જંકશનો િર ટ્રાકફક પસગ્નલ લગાવવાની 

કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. 

• ૧૫૫ અગત્યના ટ્રાકફક જંકશનો િર ટ્રાકફક પસગ્નલ લગાવવામા આવેલ છે.

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

ટ્રાકફક પનયમન 

અ.નં. પસસ્ટમ સ્થળો/જંકશન

૧ એડેપપ્ટવ ટ્રાકફક કંટ્રોલ સીસ્ટમ (ATCS) ૨૬૭ જંકશન

૨ રેડ લાઇટ વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (RLVD) ૨૫ જંકશન

૩ ઓટોમેટીક નંબર પ્લેટ રેકોગ્નેશન સીસ્ટમ (ANRR) ૧૭ સ્થળો

૪ વેકરએબલ 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 ટ્રાકફક સવેલન્દ્સ સીસ્ટમ(PTZ કેમેરા ) ૫૦ સ્થળો

૮ ટ્રાકફક વાયોલેશન ડીટેકશન સીસ્ટમ (TVDS) ૩૧ સ્થળો

૯ ઇ – ર્લણ ડીવાઇઝ ૧૨૫ નંગ

૧૦ કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કંટ્રોલ સેન્દ્ટર (CCC) ૧ સ્થળ



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

વષટ ૨૦૨૦ િહેલા ટ્રાકફક પસગ્નલની સંખ્યા ૧૪૭

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

પ્રોજેકટ હેઠળ લગાવવામાં આવેલ ટ્રાકફક પસગ્નલની સંખ્યા
૦૮

વષટ ૨૦૨૧ - ૨૨ માં ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ ટ્રાકફક કન્દ્ટ્રોલ સીસ્ટમ (ITCS ) 

પ્રોજેકટ હેઠળ સુપર્ત ટ્રાકફક પસગ્નલની સંખ્યા
૧૧૨

કુલ ૨૬૭



ટ્રાકફક પનયમન

જંક્શનની પવગત જંકશનની સંખ્યા

રીકડઝાઇન / રીડેવલિ  કરવામાં આવેલ જંકશનની સંખ્યા ૨૮

૨૦૨૧-૨૦૨૨ માં રીકડઝાઇન / રીડેવલિ  કરવામાં આવનાર જંકશનની સંખ્યા ૫૧



નં કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

૧

શહેરમાં પવપવધ લોકેશન ઉિર મલ્ટી લેવલ /પમકેનાઇઝડ મલ્ટી લેવલ િાકીંગ બનાવવાનું કામ. 

1) વોડટનં. ૧ર, ટી - ૮, લાલગેટ,

2) સેન્દ્ટ્રલ ઝોનમાં પમકેનાઇઝ મલ્ટીલેવલ િાર્કિંગ 

3) લીંબાયત ઝોનમાં ટી.િી. - ૦૮, એફ.િી.-૧૪૩ િૈકી 

4) અઠવા ઝોનમાં ટી.િી. - ૦૪, એફ.િી.-૬૯ રૂંઢ-મગદલ્લા ખાતે

5) રાંદેર ઝોનમાં ટી.િી.-૩૧ ( અડાજણ ) એફ.િી.-૧૯૮ ખાતે 

૧૮.૦૦

૨
ટી.િી.-૮ ( િાલનિોર) ફા.પ્લોટ ન-ં૧૩૪ ખાતે કમ્પ્િાઉન્દ્ડ વોલ, ઇ-બસોના ર્ાર્જીંગ માટે ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકર્ર િૂરુ 

િાડવાનુ તથા રોડ બનાવવાનું કામ  
૪.૩૧

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

૪ ટી.િી. નં.  ૧૯ (મગોબ), ફા. પ્લોટ ન.ં ૧૧૪  ખાતે એરીયા ડેવલિમેન્દ્ટની કામગીરી ૩.૯૧

૫
બસ સેવા સુપવધાજનક બનાવવા વરાછા ઝોન પવસ્તારમાં ટી.િી.-૨૪ (મોટા વરાછા - ઉરાણ ) ખાતે નવા 

ડેિો/ટર્મટનલ બનાવવાનું કામ. 
૭.૦૦

૨૦૨૧-૨૨ : સુપર્ત કામો (રૂ. કરોડમા)ં



નં કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

૬
અઠવા ઝોન પવસ્તારમાં ટી.િી સ્કીમ-૨૮ ( અલથાણ - ભટાર) એફ.િી.નં-૧૫૭ ખાતે કમ્પ્િાઉન્દ્ડવોલ, િાકીંગ શેડ 

અને એરીયા ડેવલિમેન્દ્ટની કામગીરી
૪.૯૫

૭
કડિાટટમેંટ ઓફ હેવી વ્હીકલની ફેમ-૨ સ્કીમ હેઠળ૧૫૦ ઇલેકટ્રીક બસની ખરીદી અને ઓિરેશન તેમજ 

મેઇન્દ્ટેનન્દ્સ.(GCC model)

-

૮ લાસ્ટ માઇલ ક્નેકટીવીટી માટે લિંક ઈ-કરક્ષા માટે ર્ાર્જિંગ ઈન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકર્રની કામગીરી ૨.૦૦

૧૦ 
સુરત મહાનગરિાપલકાના જુદા જુદા પવસ્તારોમાં સીટી રૂટની માપહતી પ્રદર્શટત કરવા નવા માકટર િોલ ઉભા કરવાની 

કમગીરી.  
૧.૫૫

૧૧ સુરત મહાનગરિાપલકાના જુદા જુદા પવસ્તારોમાં િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમની બીા તબકકાની કામગીરી. ૨.૦૦

૧૨ ઇ-મોબીલીટી િોપલસી અંતગટત ઇલેકટ્રીક વાહનોના પ્રોત્શાહન માટે જરૂરી ર્ાર્જીગ િોપલસી ડેવલોિ કરવા. -

૨૦૨૧-૨૨ : સુપર્ત કામો (રૂ. કરોડમા)ં



નં. િે એન્દ્ડ િાકટનો પ્રકાર

િે એન્દ્ડ િાકટના લોકેશનો 

૨૦૧૯-૨૦ સુધીના ૨૦૨૦-૨૧મા ંકાયટરત ૨૦૨૧-૨૨ માટે સુપર્ત 

૧ મલ્ટીલેવલ િાર્કિંગ ૧૧ - -

૨ ફલાય ઓવર િીજ ની નીર્ે ૨૨ - -

૩ ઓિન પ્લોટ ૪૧ - -

૪ ઓન સ્ટ્રીટ િાર્કિંગ ૦૬ ૦૫ -

૫ અન્દ્ય ૦૨ - -

કુલ ૮૨ ૦૫ ૧૦૦ 

િાર્કિંગ  મેનેજમને્દ્ટ - િાર્કિંગ િોલીસી

નોંધ :- િાર્કિંગ મેનેજમેન્દ્ટ - િાર્કિંગ િોલીસી અમલીકરણના ભાગરૂિે વષટ ૨૦૨૧-૨૨માં શહેરના નવા બનેલ ફ્લાય ઓવર પિજ, નવા ડેવલોિ કરેલ રસ્તાઓ તથા

ઓિન પ્લોટ પવગેરે થઈ અંદાપજત ૧૦૦ જેટલા લોકેશન િર િાર્કિંગની સુપવધા ઊભી કરવાના આયોજન બાબત



ટ્રાકફક અને ાહેર િકરવહન 

સીટી બસ રાઇડરશીિ ૧,૩૫,૦૦૦ (Daily)

બી.આર.ટી.એસ. બસ રાઇડરશીિ ૧,૪૦,૦૦૦ (Daily)

સીટી બસ આવક રૂ. ૧૧.૭ લાખ (Daily)

બી.આર.ટી.એસ. બસ આવક રૂ. ૧૨.૫ લાખ (Daily)

કુલ સીટી બસ નેટવકટ ૪૫૨.૦૦ કીમી

કુલ બી.આર.ટી.એસ. બસ નેટવકટ ૧૦૮.૦૦ કીમી

સંખ્યા
હયાત

વષટ

૨૦૨૦-

૨૧મા ં

આગામી વષટ

૨૦૨૧-૨૨માં

સીટી બસ ૫૭૫ ૧૫૦ -

સીટી બસ રૂટ ૪૩ ૧૨ ૦૫

બી.આર.ટી. એસ. 

બસ
૧૬૬ - ૧૫૦

બી.આર.ટી. એસ. રૂટ ૧૨ ૦૨ ૦૩



Home
WorkMultiple modes: Walk, Bicycle, Auto-rickshaw, City Bus, BRTS, GSRTC, Metro, Airplane  

•જુદી જુદી સંસ્થાઓ (ઓથોરીટી) ધ્વારા સંર્ાપલત જુદા જુદા પ્રકારના વાહનો (Modes)માં કોઈિણ વ્યપક્તએ ઘરેથી (origin) કામના સ્થળ

(Destination) સુધીનો પ્રવાસ/ટ્રીિ માટે ઉિયોગમાં લવેામાં આવતા જુદા જુદા પ્રકારના વાહનો સંકપલત(Integration) કરવામાં આવશે. જેથી

કોઈિણ વ્યપક્ત એકજ ટ્રીિમાં મુસાફરી કરી શકશે તે મુજબ મલ્ટી મોડલ ઇન્દ્ટીગ્રેશન કરવામાં આવશે.

•મલ્ટી મોડલ ઇન્દ્ટીગ્રેશન સેલ બનાવવામાં આવશે. જેની કામગીરી તમામ સંસ્થાઓ વર્ચર્ે સંકલન અને પ્લાનીંગ કરી અમલીકરણમાં તકપનક

સહાય/માગટદશટન આિવાનું રહેશે.

•The aim is to have “ONE JOURNEY, ONE FARE, ONE TICKET.”

સંકલન કરવાજોગ જુદી જુદી સંસ્થાઓ:-

૧. સુરત મહાનગરિાપલકા

૨. સુરત સીટીલીંક લીમીટેડ

૩. ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોિોરેશન

૪. ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્દ્સિોટટ કોિોરેશન

૫. નેશનલ હાઈ સ્િીડ રેલ કોિોરેશન

૬. સુડા

૭. ઇન્દ્ટર પમડેયેટ િપબલક ટ્રાન્દ્સિોટટ  (ઓટો રીક્ષા)

૮. આર.ટી.ઓ 

મલ્ટી મોડલ ઇન્દ્ટીગ્રશેન 



• શહેરી પવસ્તારમાં વાયુ પ્રદૂષણના સ્તરો નીર્ે લાવવાના સુરત મહાનગરિાપલકાના  પ્રયાસોના ભાગરૂિે વાહનોના ધુમાડા(exhaust) 

ધ્વારા થતા પ્રદૂષણને ઘટાડવાના ઉદ્દેશથી શહેરમાં ઇલેક્ટ્રીક વાહનોના વિરાશને પ્રોત્સાહન આિવા માટે િગલાંઓ લેવામાં આવશે.

• મહાનગરિાપલકા સંર્ાપલત શહેર બસ સેવામાં ડીઝલ બસોનો ઉિયોગ તબક્કાવાર બંધ કરીને તેના બદલામાં ઇલેક્ટ્રીક બસોનું િકરવહન 

શરૂ કરવામાં આવશ.ે

• શહેરના જુદા જુદા પવસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રીક વાહનો માટે ર્ાર્જિંગ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકર્ર સ્થાિવામાં આવશ.ે જેનો  ઉિયોગ ખાનગી વાહનો સપહત 

તમામ પ્રકારના વાહનો કરી શકશે અને ર્ાર્જિંગ સપહતની અન્દ્ય સુપવધાઓ ઉિલબધ થતા શહેર પવસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રીક વાહનોના 

ઉિયોગમાં વધારો થશે.

• મહાનગરિાપલકાની બસો / અન્દ્ય વાહનો તેમજ શહેરમાં ર્ાલતા તમામ વાહનોમાંથી ઉત્િન થતા પ્રદૂષણ ઘટકોમાં ઘટાડો થાય તે 

મુજબના કેટલાક િગલાંઓ લેવામાં આવશ.ે

ક્લીન એર પમશન



• સરકારશ્રીના જુદાજુદા પવભાગો સાથે સંકલન કરી Electric Pink Auto Rickshaw સ્કીમ બનાવવામાં આવશે. આ Electric 

Pink Auto Rixaને બસ ઓિરેશન સાથે ઇંકટ્રગ્રેશન કરવામાં આવશે. જેથી બસ મુસાફરોને ફસ્ટટ માઈલ/લાસ્ટ માઈલ કનેપક્ટપવટી 

સમયસર ઉિલબધ થઈ શકશ.ે

• Electric Pink Auto Rickshaw ધ્વારા નીર્ે મુજબના ફાયદાઓ થશે.

• મપહલાઓને રોજગારીની તકો ઊભી થશે.

• મપહલાઓની સમાજમાં આગવી ઓળખ ઊભી થસે.

• મપહલા ડ્રાઇવર હોવાથી મપહલા સુરક્ષા અનુભવી શકશે.

• પ્રદૂષણની મારામાં ઘટાડો થશે.

• બસ મુસાફરોને લાસ્ટ માઈલ કનેપક્ટપવટીની સમસ્યાનંુ પનરાકરણ થશે.

લિંક ઓટો રીક્ષા



▪ હાલમાં સુરત શહેરમાં કુલ ૧૨૦૦ બાઇસીકલ ઓિરેશન હેઠળ છે.

▪ બીા તબકકામાં િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમનું ઓગમેન્દ્ટેશન

▪ િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમનું બી.આર.ટી.એસ તથા સીટી બસ

સાથે સંકલન કરી મુસાફરોને ફસ્ટટ અને લાસ્ટ માઇલ કનકેટીવીટીની

સુપવધા િુરી િાડવામાં આવશ.ે

િબલીક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમ



• પવપવદ કેટેગરી અંતગટત સીટી બસ અને BRTS માં કડસ્કાઉન્દ્ટ 

આિવામાં આવે છે 

• મપહલા – ૨૫%

• પવદ્યાથીઓ – ૪૦%

• પસનીયર સીટીઝન – ૨૫%

• કદવ્યાંગ – 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% કડસ્કાઉન્દ્ટ 

આિવામાં આવે છે. 

ાહેર િકરવહન પ્રોત્સાહન



SARAL (Safe Accessible Reliable Affordable Low Carbon)

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

સ્કીમનું આયોજન  

• આ યોજના હેઠળ નાગકરકો 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 / કદવ્યાંગ ૪૦૦૦

મપહલા / સીનીયર પસટીઝન ૫૦૦૦

ઇન્દ્સ્ટીટયુશનલ ૭૦૦૦

શ્રપમક િાસ 
• ગુજરાત સરકારશ્રીના મકાન અને અન્દ્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડટ પવભાગ દ્વારા  

શ્રપમક િકરવહન યોજના અંતગટત નોંધાયેલ બાંધકામ  શ્રપમકોને રાહત દરે િાસ કાઢી આિવા 
ઠરાવ કરેલ. જે યોજના અંતગટત િાસની કુલ રકમના ૮૦% ખર્ટ ગુજરાત મકાન અને અન્દ્ય 
બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડટ દ્વારા તથા ૨૦% ખર્ટ સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા  
ભોગવવામાં આવશે.



એવો્સટ- ૨૦૧૯-૨૦

• HUDCO દ્વારા સુરત મહાનગરિાપલકાને Urban Transport  કેટેગરી હેઠળ “Surat Integrated Urban Mass 
Transit System” એવોડટ એનાયત કરવામાં આવેલ. 

• સુરત મહાનગર િાપલકાને કોપવડ-૧૯ દરમ્પ્યાન અબટન ટ્રાન્દ્સિોટટની િહેલ બદલ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા “ Innovations in Urban 
Transport during Covid-19” એવોડટ એનાયત કરવામાં આવેલ.



Rs. 12.35 Cr.

Rs. 04.65 Cr.

મ્યસુનસસપલ વકચશોપ

Quality of Life 

Mobility 



સને ૨૦૨૦-૨૧ માં િૂણટ થયેલ કામ – COVID 19 માટે

િમ નં. કામગીરીની પવગત ખર્ટ ( રૂ..કરોડમા ં)  

૧ ફાયર પવભાગ માટે એમ્પ્બયુલન્દ્સ નંગ-૮ ૧.૫૧

૨
પવપવધ પવસ્તારમાં એિેડેમીક સવેલન્દ્સ ટીમની કામગીરી માટે મોબાઇલ મેડીકલ

વાહન નંગ-૪
૦.૫૫

૩

કોરોના વાઇરસ ના િોઝીટીવ દદીઓ માટે જરૂરી દવા અને ફૂડ સપ્લાય આિતી

વખતે તેઓના સીધા સંિકટથી બર્વા સમરસ હોસ્ટેલ/સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે કુલ-

૬ નંગ ઓટોમેટેડ ટ્રોલી (રોબોટ)ની ખરીદી કરવા બાબત.

૦.૦૩

કુલ ખર્ટ (રૂ.) ૨.૦૯



િ

મ 
વાહન કેટેગરી 

ઝોન મૂજબ ફાળવવા જોગ વહાનોની પવગત
કુલ 

સંખ્યા

કુલ ખર્ટ

(રૂ!.કરોડમાં)વરાછા 

એ

વરાછા 

બી
કતારગામ ઉધના

સેન્દ્ટ્રલ/ 

ડ્રેનેજ
અઠવા રાંદેર લલંબાયત

૧
જેટીંગ મશીન 

(૮૦૦૦ લી.)
૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦.૯૨

૨
જેટીંગ મશીન 

(૩૫૦૦ લી.)
૦ ૧ ૦ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૭ ૧.૯૬

૩
સકશન મશીન

(૪૦૦૦ લી.)
૦ ૦ ૩ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૭ ૨.૧૦

૪
ગ્રેબ બકેટ ડી-

સીલ્ટીંગ મશીન
૬ ૪ ૭ ૨ ૩ ૦ ૦ ૦ ૨૨ ૧.૯૮

૫ સુિર સકર મશીન ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧.૮૯

૬ વી.વી.આઇ.િી.કાર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦.૫૦

૭
ઇ-વેપહલ્સ ની 

ખરીદી
૧૭ ૩.૦૦

કુલ ખર્ટ (રૂ/.કરોડમા)ં ૫૮ ૧૨.૩૫

સને ૨૦૨૧-૨૨ માં થનાર સુપર્ત કામો



• વાહનો નો લાઈફ સ્િાન િૂણટ થયેલ હોય/ઓવર યુઝડ થયેલ હોય, તેની સામે ઈલકેટ્રીક વાહનો ખરીદ કરવાનું

આયોજન

• ૧૪ િેસેન્દ્જર વાહનો અંદાજીત ખર્ રૂા.ર.૧૦ કરોડ તથા નેર્ર િાકટ માટે ર (બે) બસ અને સુરત દશટન માટે

૧(એક) બસ ઈલેકટ્રીક બસો નો અંદાજીત ખર્ટ રૂા.૦.૯૦ કરોડ મળી કુલ્લે ૧૭ ઈલકેટ્રીક વાહનો માટે

રૂા.૩.૦૦ કરોડ ની જોગવાય

સને ૨૦૨૧-૨૨ માં  ઈલેકટ્રીક વાહનો ની ખરીદી 



Education, Sports & 
Economy 



સુરત મહાનગરિાપલકા ધ્વારા પશક્ષણ િાછળ થતો કુલ ખર્ટ

અનુ. નં. પવગત
રીવાઈઝ બજેટ 

વષટ ૨૦૨૦-૨૧

ડ્રાફ્ટ બજેટ 

વષે ૨૦૨૧-૨૨ 

૧. પ્રાથપમક પશક્ષણ (નગર પ્રાથપમક પશક્ષણ સપમપત) ૧૫૪.૪૩ ૨૧૨.૯૬

૨. માધ્યપમક પશક્ષણ (સુમન માધ્યપમક શાળાઓ) ૧૬.૩૯ ૧૮.૩૨

કુલ ૧૭૦.૮૨ ૨૩૧.૨૮

(રૂ. કરોડમાં)



Education Facilities

212

15

3

107

18

3

2

7

230

18

5

114

Existing WIP + New Total

Primary School

Secondary School

Library

Reading Room



પશક્ષણ ખર્ટ (નવી શાળા / વધારાનુ ંબાંધકામ)

પ્રાથપમક પશક્ષણ માધ્યપમક પશક્ષણ

નગર પ્રાથપમક પશક્ષણ સપમપત શાળા બજેટ જોગવાઈ

િમ ઝોનનંુ નામ શાળાની સખં્યા ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨

૧ વેસ્ટ ઝોન ૩ ૦.૦૦ ૧.૪૦

૨ નોથટ ઝોન ૯ ૩.૬૮ ૭.૨૫

૩ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ૨ ૦.૨૦ ૦.૪૫

૪ સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન ૨ ૧.૩૫ ૬.૦૫

૫ ઈસ્ટ ઝોન-એ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬ ઈસ્ટ ઝોન - બી ૧ ૧.૫૫ ૨.૩૦

૭ સાઉથ ઝોન ૧ ૦.૭૭ ૦.૦૦

૮ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - - -

કુલ ૧૮ ૭.૫૫ ૧૭.૪૫

સુમન માધ્યપમક શાળા બજેટ જોગવાઈ

િમ ઝોનનંુ નામ શાળાનું સખં્યા ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨

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 ૧ ૦.૧૯ ૦.૦૦

૫ ઈસ્ટ ઝોન-એ ૧ ૦.૪૧ ૦.૦૦

૬ ઈસ્ટ ઝોન - બી ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ સાઉથ ઝોન ૧ ૦.૦૦ ૧.૩૦

૮ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - - -

કુલ ૩ ૦.૬૦ ૧.૩૦

(Rs.in Crore)



Rs. 0.57 Cr.

Rs. 0.13 Cr.

સમુન મ ધ્યસમક શ ળ 

Quality of Life  

Education



વગો / પવદ્યાથીઓની સંખ્યા

માધ્યમ 

ધોરણ - ૯ ધોરણ – ૧૦ 

કુલ વગટ કુલ પવદ્યાથી 

વગટસંખ્યા
પવદ્યાથી

સંખ્યા 
વગટસંખ્યા

પવદ્યાથી

સંખ્યા 

ગુજરાતી ૩૫ ૧૯૬૯ ૩૨ ૧૮૭૨ ૬૭ ૩૮૪૧

મરાઠી ૩૬ ૨૨૫૪ ૩૪ ૨૧૬૧ ૭૦ ૪૪૧૫

પહન્દ્દી ૦૭ ૪૫૫ ૦૭ ૪૩૪ ૧૪ ૮૮૯

ઉકડયા ૦૨ ૧૧૦ ૦૨ ૧૦૩ ૦૪ ૨૧૩

ઉદુટ ૦૩ ૧૯૫ ૦૩ ૧૭૨ ૦૬ ૩૬૭

કુલ ૮૩ ૪૯૮૩ ૭૮ ૪૭૪૨ ૧૬૧ ૯૭૨૫



• સુમન શાળામાં ધો-૧૦ નું 

• માર્ટ – ૨૦૧૮નું િકરણામ ૯૧.૮૨%  હતું ,

• માર્ટ – ૨૦૧૯નું િકરણામ ૯૨.૦૬% થવા િામ્પ્યું હતુ ંમાર્ટ –

૨૦૨૦નું િકરણામ ૮૯.૭૫% રહ્યુ છે.

• ખેલ મહાકુંભમાં સુમન હાઈસ્કુલ નં. ૮ ની ૬ પવદ્યાથીનીઓ 

જીલ્લાકક્ષામાં િસંદગી િામી  રાજ્જયકક્ષાએ ભાગ લેનાર છે.

સને ૨૦૧૯ – ૨૦ : પસપધ્ધઓ 
Improvement in SSC Board Result

૦.

૧૦.

૨૦.

૩૦.

૪૦.

૫૦.

૬૦.

૭૦.

૮૦.

૯૦.

૧૦૦.

૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦

૮૮.૪૯ ૮૯.૮૧ ૯૧.૮૨ ૯૨.૦૬ ૮૯.૮૫

૦ ૩ ૩

૧૫
૭

પરરણામ એ–૧ ગ્રેડ મેળવેિ તવધ્યાર્થીઓની સખં્યા 



• સને ૨૦૨૦ – ૨૧ : િૂણટ થયેલ કામો

• શાળામાં પ્રવેશ માટે આવતાં પવદ્યાથીઓની સંખ્યાઓને ધ્યાને લેતાં ૧૦નાં (૧૫ વગો)નો વધારો કરવામાં આવેલ છે.

• સુમન શાળા નં . ૧૮ ઈસ્ટ ઝોન- એ (વરાછા) ઝોનમાં આવેલ ટી.િી.સ્કીમ નં.૧૨ (િુણા), ફા.પ્લોટ નં ૧૪૫માં ગ્રાઉન્દ્ડ + બે

માળની સુમન શાળાનાં બાંધકામનું કાયટ િુણટ થયેલ છે.

• સુમન શાળા નં . ૦૯ િૂવટ (વરાછા) ઝોનમાં આવેલ ટી.િી.સ્કીમ નં.૧૬ (કાિોરા), ફા.પ્લોટ નં ૫૧માં ગ્રાઉન્દ્ડ + બે માળની સમુન

શાળાનાં બાંધકામનું કાયટ િુણટ થયેલ છે.

• સને ૨૦૨૧  – ૨૨ : સૂપર્ત કામો 

• UPSC તથા GPSC ની િકરક્ષા માટે IAS તથા SPIPA દ્વારા તાલીમનું આયોજન.

• 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 ઉિલબધ કરાવવામાંઆવશે.

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

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

સને ૨૦૨૦ – ૨૧ અને સને ૨૦૨૧-૨૨ ના  કામો 



શાળામા ંથતી પવપવધ પ્રવૃપતઓ 

“સાંવેદન  ખશુીયોનો ૫ટ રો ”



શાળાની પવપવધ પ્રવૃપિઓ



ઈન્ટીગે્રટેડ ચ ઈલ્ડ
ડેવલપમેન્ટ સસવિસ

(ICDS)

Quality of Life  

Education
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સુરત મહાનગરિાપલકામાં આવતા 

૧૦૯૨ આંગણવાડી કેંરોમાં કુલ 

૯૪,૫૬૧ બાળકોને સેવા િૂરી

િાડવામાં આવે છે. 

Progressive Development of AWC’s at Surat City



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.



Rs. 05.00 Cr.

Rs. 01.00 Cr.

Sports & Culture

Quality of Life  

Education



Sport Facilities by SMC

17

10

10

3

0

7
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2
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11
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Existing WIP + New Total

Swimming Pools

Sports Facility

Jogging Track

Health Club



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

• બે (૨) સ્િોટ્સટ 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, કિકેટ પવગેરે માટનેી 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 તબબકાવાર સ્િોટટસ અંગે માળખાકીય

સુપવધાઓનો પવકાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

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



Rs. 0.16 Cr.

Rs. 0.09 Cr

અબચન કોમ્યનુીટી
ડેવલપમેન્ટ

Economic Ability 
Economic Opportunity



૨૦૨૦-૨૧ : કામગીરી
દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના- રાિીય શહેરી આજીપવકા પમશન (DAY-NULM)

રોજગાર માટે બેંક મારફત ેવ્યપક્તગત લોન સહાય

સામાજીક ગપતશીલતા અને સંસ્થાગત પવકાસ 

(SMID)

સ્વ રોજગાર કાયટિમ

(SEP)
કૌશલ્ય તાલીમ અને સ્થળ પનધાટરણ દ્વારા 

રોજગાર (EST&P)

• તાલીમ લઇ રહેલ લાભાથીઓની સંખ્યા-૧૨૫

• ૯૦ લાભાથીઓએ તાલીમ િૂણટ કરેલ.

• ૫૦ લાભાથીઓનું રોજગારી સાથે જોડાણ.

સ્વસહાય જૂથની રર્ના કૌશલ્ય તાલીમ

• ૧૦૦ સ્વસહાય જૂથની રર્ના 

• ૧૩૬ જૂથને રૂ. ૧૩.૬૦ લાખ રીવોલ્વીંગ ફંડની 

ભલામણ

• સેલ્ફ હેલ્િ પ્રોગ્રામ હેઠળ ૪૦ લાભાથીઓને 

રુ.૨૭.૭૬ લાખનંુ બેંક પધરાણ

• SHG બેંક પલન્દ્કેજ અંતગટત ૭૦ સ્વસહાય 

જૂથોને રુ. ૫૨.૦૦ લાખ બેંક પધરાણ



૨૦૨૦-૨૧ : કામગીરી

પ્રધાનમરંી સ્ટ્રીટ વેન્દ્ડસટ  આત્મપનભટર પનપધ (PMSVANIDHI)

અંતગતટ ૩૧૨૮૩ જેટલા શરેી ફેરીયાઓની ઓળખ કરી તેઓની લોન

અરજી ઓનલાઈન કરવા અગંેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવલે છે. જે

િૈકી ૮૯૦૪ લાભાથીઓને રૂ. ૮૭૫.૦૦લાખ બેંક પધરાણ કરવામાં

આવેલ છે

મુખ્યમરંી મપહલા ઉત્કષટ યોજના

મપહલાઓ દ્વારા વ્યપક્તગત અને સહભાગી ઉધ્યપમતા સ્થાપિત કરવા

મપહલાઓને "જોઈન્દ્ટ લાયાપબપલટી અર્નિંગ એન્દ્ડ સેલવગં ગ્રિુ (JLESG)

માં સાંકળી લઇ નાણાકીય સધ્ધર અને આત્મપનભટર બનાવવાના શુભાશયથી

આ યોજના અંતગટત ૯૦૫૦ જૂથો બનાવી દરકે જૂથને રૂ ૧ લાખનું

વ્યાજમુકત બેંક પધરાણ આિવામાં આવશે..



માસ્ક પ્રોજેક્ટ

૨૦૨૦-૨૧ : કામગીરી

લોકડાઉન દરમ્પ્યાન શહેરમાં માસ્કની જરૂકરયાત િરૂી િાડવા દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના - રાિીય શહરેી આજીપવકા પમશન (DAY-NULM) હેઠળ રર્ાયેલ

સ્વસહાય જૂથના ૪૦૦ થી વધુ જરૂકરયાતમંદ બહેનોને માસ્ક બનાવવાની કામગીરીમાં રોકી રોજગારી િૂરી િાડવામાં આવલે. આ પ્રોજેક્ટ અંતગટત સ્વસહાય

જૂથના બહેનો દ્વારા ૧૦,૦૦,૦૦૦ (દસ લાખ) થ્રી લેયર માસ્ક બનાવી સેન્દ્ટ્રલ મેડીકલ સ્ટોર, સુરત મહાનગરિાપલકાને િુરા િાડવામાં આવ્યા. આ ઉિરાંત

સ્વસહાય જૂથના બહેનો દ્વારા કોટન માસ્ક બનાવવામાં આવેલ જેના વેર્ાણ માટે મહાનગરિાપલકા દ્વારા સહાય કરવામાં આવેલ.



Rs.02.96. Cr.

Rs.32.28. Cr.

હ ઉસીંગ સવભ ગ

Sustainability 

Green Space & Building



• રીંગ રોડ ખાતે સુરત મહાનગરિાપલકાનું નવું વહીવટી ભવન બનાવવાનું કામ રુ..૩૫૦.૦૦ કરોડ

• ગાંધીસ્મૃપત ભવનના નવપનમાટણનું કામ રુ.૩૧.૦૦ કરોડ

• સુરત મહાનગરિાપલકાના કતારગામ ઝોનમાં સીંગણિોર ખાતે, િયાટવરણ ાળવણી, જળસંર્યના ઉદે્દશો સાથે મલ્ટી એક્ટીવીટી સહીત 

િાઈલોટ પ્રોજેક્ટ અંતગટત વૉટર પ્લાઝા બનાવવાનું કામ 

• ઉધના ઝોન પવસ્તારમાં  સ્વીમીંગ િુલ બનાવવાનું કામ રૂ. ૩.૦૦ કરોડ. 

• અઠ્વા ઝોન પવસ્તારમાં સ્વીમીંગ િુલ બનાવવાનું કામ રૂ. ૩.૦૦ કરોડ. 

• હાઉસીંગ પવભાગના સ્મીમેર હોપસ્િટલ તથા કોલેજ ખાતે સૂપર્ત કામો

• િીજી હોસ્ટેલ બનાવવાનું કામ રૂ. ૨૪. ૩૪ કરોડ

• ફાયર ફાઇટીંગ સીસ્ટમ એસ્ટાબલીશ કરવાનું કામ રુ.૬.૦૦ કરોડ

• યુ.િી.એસ મશીનોની ખરીદીનું  રૂ. ૦.૭૫ કરોડ

• એક્સ્ટેન્દ્સન કરેલ પવભાગોમાં ઇન્દ્ટીરીયરનું કામ રુ.૦.૮૦ કરોડ

• લીફ્ટ નં. ૫ અને ૭ ના રીપ્લેસમેન્દ્ટનું કામ રૂ. ૦.૭૮ કરોડ

• એર કંકડશન મશીનોની ખરીદીનું કામ રૂ. ૦.૬૦ કરોડ

• અન્દ્ડર ગે્રજ્જયુએટ ૧૫૦ બેઠકમાંથી ૨૫૦ બેઠક થવાથી હોપસ્િટલ અને કોલેજ ખાતે એક્ષિાન્દ્શનના કામે અંદાજે રૂ.૮૫.૦૦ કરોડના પ્રોજેકટનું નવું 

તબક્કાવાર આયોજન

હાઉસીંગ પવભાગના સૂપર્ત કામો – (૨૦૨૧-૨૨)



હયાત સુપવધા – શહેર પવસ્તારમાં ૨૭ સ્થળોએ ૧૧૫૩ વ્યપક્તઓને સમાવી શકે તેવા આશ્રયસ્થાનો

પ્રોજેક્ટ “ આશ્રય ” - શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલસે

DPR મંજુર થયેલ કામો

# ઝોન ડી.િી.આર કેિેસીટી

૧ વરાછા 

૧

૧૫૮ હાલમાં કાયટરત છે.

૨ કતારગામ ૧૫૮ કામગીરી ર્ાલુ છે.

૩ લીંબાયત ૧૫૮ ર્ેઇન્દ્જ ઓફ સાઇટ

૪ અઠવા

૨

૩૮૪ કામગીરી િૂણટ થયેલ છે.

૫ ઉધના ૫૨૮ કામગીરી િૂણટ થયેલ છે.

૬ રાંદેર-એફ.િી.૧૪૭

૩

૨૮૦ કામગીરી ર્ાલુ છે.(૯૦% િૂણટ)

૭ રાંદેર-એફ.િી.૭૩ ૩૭૨ કામગીરી િૂણટ થયેલ છે.

૮ અઠવા ૪ ૩૦૨ ર્ેઇન્દ્જ ઓફ સાઇટ

૯ વરાછા-એફ.િી.૮૮ ૫ ૫૦૦ કામગીરી ર્ાલુ છે.

કુલ ૨૮૪૦

• NULM હેઠળ બનતા ઉક્ત શેલ્ટરોમાં ઘરપવહોણી વ્યપક્ત માટે િલંગ, ગાદલા, ધાબડા, ર્ાદર, પ્રાથપમક સારવાર,   શૌર્ાલય, લાઇટ અને િાણી, ફાયર 

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

• NULM હેઠળ બનાવેલ શેલ્ટર માટે NGO ની પનમણુક કરી સુવ્યપસ્થત સંર્ાલન થાય તે માટે TATA Trust સાથે MOU

• બાંધકામ શ્રપમકો માટેના ટ્રાન્દ્ઝીટ એકોમોડશેન શેલ્ટર બનાવવાની કામગીરી 



PROPOSED SHELTER AS PER DAY-NULM

Sr. No. Zone
Nos. Of 
Shelters

Total
Capacity

Total Cost Approx. 
(Rs. In Crore)

1 NZ 3 620 5.95

2 WZ 3 944 9.06

3 SZ 1 422 4.05

4 EZ 4 1604 15.39

5 SEZ 2 790 7.58

TOTAL 13 4380 42.03

પ્રોજેક્ટ “ આશ્રય ” – અન્દ્ય નવા સૂપર્ત આશ્રયસ્થાનો



• સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી SUSV-Support to Urban Street Vendors ઘટક હેઠળ આજીવીકા રક્ષણ માટે પ્રાથપમક

સુપવધા િરૂી િાડવા બાબત તથા શહેરી ફેકરયાઓ માટે પ્રાથપમક સુપવધાઓ સપહતની વેન્દ્ડીંગ માકેટો બનાવવાનું તથા હયાત માકેટોના રીનોવશેનનું

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/  
RENOVATION 

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. -32, F.P.- 33 NEW 1,854.62 2.78 74

5 T.P.-30(Rander) ,Mora Bhagal Circle NEW 1,395.86 2.78 138

TOTAL 8,372.66 13.80 380

KATARGAM ZONE

6 T.P. 27 ( Uttaran -Kosad) ,  F.P. - 198 NEW 2,670.00 2.78 71

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

8 T.P. 70 (Chaprabhatha - Amroli-Kosad-Uttaran) , F.P. -337 NEW 3,420.00 3.28 84

TOTAL 7,304.00 7.47 188

LIMBAYAT ZONE

9 T.P. - 40 (Limbayat-Dindoli) F.P. -R-16 Rangilanagar Vegitable Market RENOVATION 1,900.00 2.47 172
10 T.P. - 41 (Dindoli) F.P. -53/A Ishwarpura Vegitable Market RENOVATION 2,000.00 3.19 263

TOTAL 3,900.00 5.66 435

GRAND TOTAL 19,576.66 26.93 1003



Quality of Life
Safety & Security



Rs. 28.15 Cr.

Rs. 5.05 Cr.

ફ યર એન્ડ ઈમરજન્સી

Quality of Life 

Safety & Security 



૨૦૨૦-૨૧: િૂણટ થયેલ કામો

િમ કામનું નામ
અંદાજીત ખર્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧ મલ્ટી િિટઝ એરકોર ટેન્દ્ડર નંગ - ૦૧ ૦.૧૧

૨ એડવાન્દ્સ ફાયર એન્દ્જીન નંગ – ૦૧  ૦.૦૪

૩ વોટર બાઉઝર એન્દ્જીન નંગ – ૦૧   ૦.૦૩

૪ ફસ્ટટ રીસ્િોન્દ્ડર  ફાયર એન્દ્જીન નંગ - ૦૧ ૦.૦૩

૫ વોટર બાઉઝર એન્દ્જીન નંગ – ૦૨ ૦.૧૩

૬ ફસ્ટટ રીસ્િોન્દ્ડર  ફાયર એન્દ્જીન નંગ - ૦૨ ૦.૦૮

૭ લાઇટ ફાયર એન્દ્જીન નંગ - ૦૨ ૦.૦૭

૮ ક્વીક રીસ્િોન્દ્સ ટીમ વ્હીકલ નંગ – ૦૪ ૦.૧૫

૯ અન્દ્ડર વોટર સર્ટ કેમેરા  ૦.૨૧

૧૦
હાઇ પે્રશર ટ્રોલી માઉન્દ્ટેડ ફોગીંગ મશીન વીથ 

હોઝરીલ નંગ - ૨૩ 
૦.૦૮

કુલ ૦.૯૩

(રૂ. કરોડમ ાં)



# કામનુ ંનામ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧ વોટર બાઉઝર પવથ બૂમ મોનીટર (ર્ેસીસ અને ફિેીકેશન) ૪.૫૦

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 ૮.૦૦

૫ ટનટ ટેબલ લેડર ૫૫ મીટર નંગ – ૦૧ ૮.૫૦

૬ વાયરલેસ સેટ/ઇલેક્ટ્રોનીક્સ આઇટમની ખરીદી     ૦.૬૦

૭ વોટર ટેન્દ્ડર નંગ – ૦૩ (ફેિીકેશન)  ૨.૦૦

૨૦૨૧-૨૦૨૨: સૂપર્ત કામો



# કામનુ ંનામ
પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૮ ફાયર એન્દ્જીન નંગ – ૦૨  (ફેિીકેશન)  ૨.૪૪

૯ વોટર બાઉઝર નંગ – ૦૨  (ફેિીકેશન) ૧.૮૩

૧૦ એર (પિથીંગ) કોમ્પ્પ્રેસર રૂમ ૦.૫૦

૧૧ બોટ એન્દ્જીન  ૦.૫૦

૧૨ ફાયર ફાઇટીંગ રોબોટ ૧.૨૫

૧૩ હાઇ પે્રશર વોટર મીસ્ટ સીસ્ટમ ૧.૨૦

૧૪ ફર્નટર્ર ૦.૦૫

કુલ ૪૩.૩૭  

૨૦૨૧-૨૦૨૨ : સૂપર્ત કામો



1) કોરોનાની રોકથામ માટે સુરત ફાયર પવભાગ દ્વારા સુરત શહેરના જુદા જુદા પવસ્તારોમા ફાયરના વાહનોને મોડીફાઇડ કરી

ડીસઇન્દ્ફેકશનની કામગીરી.

2) કોવીડ-૧૯ કેસમા મુત્યુ િામતા અથવા શંકાસ્િદ કેસમા મુત્યુ િામતા વ્યક્તીની ડેડ બોડીના પનકાલ કરવાની કામગીરી.

ફાયર પવભાગ દ્વારા કરવામા આવલે કોપવડની કામગીરી  

સુરત ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી સર્વટસીસનું  ઓગ્મને્દ્ટશેન

ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકર્ર

• હાલના હયાત ૧૭ ફાયર સ્ટેશન ઉિરાંત ૧૩ નવા ફાયર સ્ટશેનો (સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ખાતે-૦૪, ઇસ્ટ ઝોન ખાતે-૦૨, વેસ્ટ ઝોન ખાતે-૦૨, સાઉથ
ઝોન ખાત-ે૦૪,તેમજ નોથટ ઝોન ખાતે-૦૧) બનાવવાની કામગીરી 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.

• પ્રીવને્દ્શન લવગં અને ટ્રલેનગં સેન્દ્ટર માટે અલાયદા મહેકમનંુ આયોજન (એડીશનલ ર્ીફ 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 ખરે્ વકટશોિ બનાવવાની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ.



• ફાયર વાહનોને ડી-સેન્દ્ટ્રાલાઇઝેશન કરવા માટે વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની કામગીરી ર્ાલુ છે.

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

હેઠળ છે. 

• ૫૫ મી. ટનટ ટેબલ લેડર નંગ -૧

• ૪૨ મી ટનટ ટેબલ લેડર નંગ -૧  

• એરીયલ લેડર પ્લેટફોમટ (૩૨ મીટર હાઇટ) 

• એરીયલ લેડર પ્લેટફોમટ (૨૨ મીટર હાઇટ) 

• ફાયર ફાઇટીંગ રોબોટ નંગ -૧ 

• હાઇ પ્રેશર વોટર મીસ્ટ સીસ્ટમ 

• ફાયર વોલીયન્દ્ટર: આજકદન સુધી કુલ-૬૧૨ ફાયર વોલીયન્દ્ટરનું ઓનલાઇન સીસ્ટમમાં રજીસ્ટ્રેશન. જે િૈકી ૧૫૩ વ્યપક્તઓને કદન-૦૨ની તાલીમ આિવામાં 

આવેલ છે અને બાકીના વોલીયન્દ્ટરને તાલીમ આિવાની કાયટવાહી ર્ાલુ 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.

• ફાયર વોલીયન્દ્ટર અન ેહોમગાડટ માટે ટ્રેનીંગ ફેસીલીટી અને ટ્રેનીંગ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્ક્ર્ર માટે વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની કામગીરી ર્ાલુ છે.

સુરત ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી સર્વટસીસનુ ંઓગ્મેન્દ્ટેશન



ફાયર સ્ટેશનની સંખ્યા વૃપધ્ધ 

િમ ઝોન હયાત ફાયર સ્ટેશન

પ્રગપત હેઠળના

ફાયર સ્ટેશન      

(૨૦૨૦-૨૧)

સૂપર્ત ફાયર સ્ટેશન 

(૨૦૨૧-૨૨)

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 -

૯ ઇમરજન્દ્સી રીસ્િોન્દ્સ સેન્દ્ટર (કામરેજ) ૧ - -

કુલ ૧૭ ૨ ૧૩



E-Governance 



• મોબાઈલ એિ અને ઓનલાઈન િોટટલ મારફત નાગકરકોને ઇલેક્ટ્રોપનક સર્વટસ ડીલીવરી 

• કુલ ટ્રાન્દ્ઝેક્શનના ૨૫% ઓનલાઈન સર્વટસ ડીલીવરી ર્ેનલ મારફત જે અન્દ્ય કોઈ િણ ફીઝીકલ સર્વટસ ડીલીવરી સેન્દ્ટર કરતા વધુ 

• સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્પ્યાન આજ કદન સુધી રૂ. ૩૦૪ કરોડના ૪.૭૪ લાખ ટ્રાન્દ્ઝેક્શન મોબાઈલ એિ અને ઓનલાઈન િોટટલ મારફત

• કોવીડ-૧૯ અંતગટત મહિમ લોકો ઓનલાઈન સુપવધાનો લાભ લે, તે માટે ઓનલાઈન વેરા ભરનારને પમલકત વેરાના ૨% કડસ્કાઉન્દ્ટ

• વેબસાઈટ, મોબાઈલ એિ, હેલ્િલાઇન અને વોટ્સએિ મારફત વષટ ૨૦૨૦-૨૧ માં આજ કદન સુધી મળેલ ૨.૧૨ લાખ જેટલી 

ફકરયાદ િૈકી ૯૮.૬૦% ફકરયાદોનો પનકાલ 

• સ્મેક સેન્દ્ટર મારફત કોવીડ, ર્ોમાસા હેવી ડીસ્ર્ાજટ અને પનસગટ વાવાઝોડા દરમ્પ્યાન સતત મોનીટરીંગ અને કફલ્ડ ટીમ સાથે સંકલન  

• શહેરમાં કાયટરત CCTV કેમેરાઓના માધ્યમથી ાહેરમાં િાન-માવાની પિર્કારી મારતા, થૂંકતા કે કર્રો ફેકતા ૪૩૪ ઇસમોને ઈ-મેમો 

• સ્માટટ સીટી અંતગટત સુરત મહાનગરિાપલકાના BRTS સ્ટેશન, ટ્રાકફક જંકશન, ઝોન ઓફીસ, પસપવસ સેન્દ્ટર અને અન્દ્ય અગત્યના 

લોકેશનને કનેક્ટ કરતંુ ૧૨૮ કકમી OFC નેટવકટ કાયટરત

• સ્માટટ સીટી અંતગટત સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ કાયટવાહીને વ્હીકલ ટ્રેટકંગ, RFID રીડર, CCTV અને 

બાયોમેકટ્રક સીસ્ટમ જેવા સ્માટટ કમ્પ્િોનન્દ્ટના ઉિયોગ થકી સેન્દ્ટ્રલાઈઝડ અને રીયલ ટાઈમ મોનીટરીંગ 

• સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા કોવીડ-૧૯ સામે અસરકારક કામગીરી માટે ઇન્દ્ફમેશન ટેકનોલોજીનો મહિમ ઉિયોગ 

ઇન્દ્ફમશેન ટેકનોલોજીનો ઉિયોગ  



▪ To effectively fight against the novel Corona 

Virus, SMC adopted unidirectional approach 

and emphasized on use of technology

▪ First ULB to launch Tracking App on 20th

March 2020

▪ SMC’s solution adopted by Gujarat 

Government & replicated by many smart cities

▪ Integrated private hospitals and clinics  

▪ Integration with ITIHAS and Aarogya Setu App 

SMC COVID-19 Application



Key functionalities of Covid-19 Application
Tracking and Quarantine Monitoring Module

Positive Patient Management Module

Testing Management Module

Contact Tracing Module

Indoor Patient Management

Tele-consultation / Tele-medicine Module

Analytics for War Room and top authorities

City Entry Check Post screening Module

Diamond and Textile Workers management 

Vaccination Management

Door to Door Suveillance management for ARI cases and Comorbid citizens

Public Website Dashboard Management

Itihas and Aarogya Setu Analytics 

GIS Map based Analytics modules

COVID-19 Mgmt. Application

COVID-19 Tracker App

From Virus to Vaccine: SMC COVID-19 

Application incorporates various 

features and functionalities



SMC COVID-19 Application

Mapping of Positive Cases Containment Zone | 

Yellow – Buffer Zone

Positive Cases, Population 

Density & Risk Area

Tracking of individual in home quarantine Cluster Identification



• સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા િૂરી િાડવામાં આવતી આ પવપવધ સુપવધાઓનું મોનીટરીંગ એકજ સ્થળેથી થઇ શકે અને સેવાની 

ગુણવિામાં વધારો થાય તે હેતુથી સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા સ્માટટસીટી પમશન અંતગટત સુરત શહેર માટે Integrated 

Transport Mobility And Control Center (IT-MAC) પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ T.P.No.36 (Althan), F.P.No.1, 

અઠવા ઝોન ખાતે પ્રગપત હેઠળ 

Integrated Traffic and Mobility Administration Center (IT-MAC)



ઝોન બજેટ 



કેપિટલ કામો : ૨૦૨૧-૨૨

પવભાગનુ ંનામ
સુધારેલ બજેટ નાણાંકકય વષટ

૨૦૨૦-૨૧

ડ્રાફટ બજેટ નાણાકંકય વષટ

૨૦૨૧-૨૨

હેડ ક્વાટસટ ૧૪૯૦ ૨૫૬૨

વેસ્ટ ઝોન ૨૫ ૪૯

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૧૧ ૨૭

નોથટ ઝોન ૫૭ ૬૯

ઇસ્ટ ઝોન – ઍ ૨૨ ૫૩

ઇસ્ટ ઝોન – બી ૨૧ ૫૪

સાઉથ ઝોન ૩૬ ૫૧

લલંબાયત ઝોન ૩૮ ૬૩

અઠવા ઝોન ૩૧ ૮૧

કુલ ૧૭૩૧ ૩૦૦૯

(રૂ. કરોડમા)ં



Zone Property Details

# Type of Property
Existing
2019-20

2020-21 Work 
Proposed 
2021-22

TotalWork completed as 
on Dt.31/12/20

Work in 
Progress

1 2 3 4 5 6 7=(3to6)
1 City Civic Center 22 0 0 1 23

2 Ward Office 92 0 1 9 102

3 Fire Station 16 0 1 12 29

4 Auditorium 5 0 0 0 5

5 Community hall 40 0 1 3 44

6 Party Plot 28 0 1 7 36

7 Senior Citizen Hall 5 0 0 1 6

8 Swimming Pool 17 0 0 0 17

9 Sport Facility 12 0 1 6 19

10 Health Club 4 0 0 1 5

11 Jogging Track 4 0 0 1 5

12 Primary School 216 3 5 6 230

13 Suman School 13 2 1 0 16

14 Reading Room 92 1 2 3 98

15 Library 13 0 2 0 15



Zone Property Details

# Type of Property
Existing
2019-20

2020-21 Work 
Proposed 
2021-22

TotalWork completed as on 
Dt.31/12/20

Work in 
Progress

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

16 General Hospital/maternity Home 4 0 0 0 4
17 Health Center 49 0 1 33 83
18 Aanganwadi Buildings 475 1 10 14 500
19 Garden & Park 99 3 1 0 103
20 Shantikunj 52 2 2 3 59

21 Children Park 2 0 1 0 3
22 U.C.D. Center 19 0 0 0 19
23 Shopping center 79 0 0 3 82
24 Vegetable Market 62 1 1 18 82
25 Night Market 1 0 0 1 2

26 Night Shelter 24 1 4 6 35
27 Staff Quarters(Fire) 13 0 2 5 20

28 Pay & Use 191 0 7 8 206

29 Multi Level Parking 12 0 1 4 17

30 Working women Hostel 1 0 0 0 1

31 Performing Art Center 1 0 0 0 1

32 Zone Office 1 0 0 0 1

Total 1664 14 45 145 1868



વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

થયેલ 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 (વકરયાવ) ફા. પ્લોટ ૪૨/ િૈકી ખાતે 
પ્રસુપતગૃહ સાથે આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવાનું કામ

• ટી.િી. ૩૨ અડાજણ ફા.પ્લોટ ૪ સ્િોટટસ કોમ્પ્પ્લેક્ષ 

• ટી.િી. ૩૨ અડાજણ ફા.પ્લોટ ૯૯ વકીગ વમુન 
હોસ્ટેલ

વરીયાવ આરોગ્ય કેન્દ્ર

સ્િોટટસ કોમ્પ્પ્લકે્ષ

થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી -૨૦૨૦-૨૧

નાઇટ શેલ્ટર

વકીગ વુમન હોસ્ટલ (અડાજણ) 



વેસ્ટ ઝોન – થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી – ૨૦૨૧-૨૨

• લક્ષમીબાઇ કેલ્કર સકટલ થી સ્વામી નારાયણ મંદીર સુઘી સરદાર િીજ નીર્ે િાકીગ તથા વોક-વે બનાવવાનું કામ 

• ટી.િી. ૧૦ ખાતે અડાજણ ખાતે ફાયર સ્ટેશન તોડી નવું બનાવવાનુ કામ તથા ટીિી. ૪૬ ફા. પ્લોટ ૮૭ તેમજ ટી. િી. 

૩૬ ફા. પ્લોટ ૯૧ ખાતે ફાયર સ્ટેશન બનાવવાનું કામ

• ટીિી. ૪૪, ફા. પ્લોટ ૫૪-૫૫ ખાતે સ્િોટ્સટ  કોમ્પ્પ્લેક્ષ બનાવવાનું કામ 

• ઝોન ખાતે આવેલ પવપવઘ શાળાઓમાં ફાયર એક્ઝીટ માટે દાદર બનાવવાનું કામ 

લક્ષમીબાઇ કેલકર રોડ



વેસ્ટ ઝોનમા ંનવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારો ભાઠા-ભાટિોર-ઇર્ચછાિોર-ભસેાંણ ગ્રુિ 
ગ્રામ િંર્ાયત   – થનાર કામગીરી
૨૦૨૦-૨૧

• ઇર્ચછાિોર ગ્રામ ખાતે વાંર્નાલય રીનોવેશન કરવાનું કામ 

• ભાટિોર ગામમાં રાખલ નગર થી કલ્વટટ સુઘી સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું કામ

• ટીિી. સ્કીમ નં ૩૦ (વણકલા) કેનાલ થી વૈવનોદેવી સ્કાય સુઘી ૧૮ મીટર રોડ ઉિર સ્ટ્રીટ 

લાઇટ નાખવાનું કામ 

• ભાટિોરમાં માઘવ પવલા રો હાઉસ થી કાસા રીવા સુઘી સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું કામ

• ભાટિોર ખાતે માઘવ પવલા રો હાઉસ થી કાસા રીવા સુઘી રોડ બનાવવાનું કામ

રાખલ નગર

ઇર્ચછાિોર  વાંર્નાલય



૨૦૨૧-૨૨

• ટીિી. સ્કીમ નં ૩૦ (વણકલા) કેનાલ થી વૈવનોદેવી સ્કાય સુઘી ૧૮ મીટર રોડ ઉિર સ્ટ્રોમ ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું કામ

• ટીિી. સ્કીમ નં ૩૦ (વણકલા) કેનાલ થી વૈવનોદેવી સ્કાય સુઘી ૧૮ મીટર રોડ રસ્તો બનાવવાનું કામ

• ભાઠા, ભાટિોર તેમજ ઈર્ચછાિોર ગામમાં રસ્તા બનાવવાનું કામ 

• ભાઠા ગામ થી ઇર્ચછાિોર ગામ (હજીરા મેઇન) રોડ ઉિર સ્ટ્રીટ લાઇટ િોલ નાખવાનું કામ 

• ભાઠા, ભાટિોર તેમજ ઈર્ચછાિોર ગામ તેમજ ટીિી. ૩૦ (વણકલા) ટીિી રસ્તાઓ િર સ્ટ્રીટ લાઇટ િોલ નાખવવાનું કામ 

વેસ્ટ ઝોનમા ંનવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારો ભાઠા-ભાટિોર-ઇર્ચછાિોર-ભસેાંણ ગૃિ 
ગ્રામ િંર્ાયત  – થનાર કામગીરી



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 

કોમ્પ્યુનીટી હેલ્થ સેન્દ્ટર બનાવવાનું કામ.

• હીજડાવાડ સકટલથી એકતા સકટલ જતા રસ્તા િર હયાત જુની 

સ્ટ્રોમટ બોક્ષ ડ્રેઈનની જગ્યાએ નવી આર.સી.સી. બોક્ષ ડ્રેઈન 

રીપ્લેસ કરવાનું કામ.

• નાનિુરા ખાતે વોડટ ઓકફસ બનાવવાનું કામ.

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

કોટ સફીલ રોડ નું ડેવલિમેન્દ્ટ 

નાનિુરા લક્કડકોટ ખાતે  ફીશ માિેટ

થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી ૨૦૨૦-૨૧



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

!P ટી.િી. ૩િ, ફા.પ્લોટ ન.૧૩૧ ખાતે હેલ્થ કલબ િી.િી.િી. ધોરણે  ફાળવવાનું કામ.

ZP કતારગામ ગામતળમાં ધોળકીયા ગાડટનની બાજુમાં ફાયર સ્ટાફ કવાટટસ બનાવવાનું કામ.

૩P કાંસાનગર લેક ગાડટન ખાતે ટશટરી ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાનું કામ.

૪. ઉરાણ ગામ ખાતે પ્રાથપમક શાળા બનાવવાનું કામ.

૫. ગોતાલાવાડી ટેનામેન્દ્ટ ખાતે જુની સ્કુલ ઉતારી નવી શાળા બનાવવાનું કામ.

૬. ટી.િી ૧૯ (કતારગામ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૯૪ ખાતે  િાટી પ્લોટ બનાવવાનું કામ.

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)

૧. ટી.િી ર૭ ફા. પ્લોટ નં. ૧૮૭ ખાતે (મોંની સ્કુલની બાજુમાં) પ્રાથપમક શાળાના 
કેમ્પ્િસમાં વધારાનું પબલ્ડીંગ બનાવવાનું કામ.

૨. રામકૃષ્ણ િરમહંસ િીજ નીર્ે બયુટીફીકેશન કરવાનુ કામ.

૩. કોસાડ ખાતે હયાત પ્રાથપમક આરોગ્ય કેન્દ્ર માં માળ વધારવાનું કામ.

૪. ગણેશિુરા ખાતે પ્રાથપમક શાળા બનાવવાનું કામ.

૫. કોસાડ એર્ ૩ ખાતે પ્રાથપમક શાળામાં માળ વધારો કરવવાનું કામ.

નોથટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી
૧

૨

૩



નોથટ ઝોન માં હાલમાં નવા સમાપવષ્ટ થયલે પવસ્તાર (ઉમરા, ભરથાણા, ગોથાણ, 
સેગવા – શ્યાદલા, વસવારી) માં શરૂ થયેલ / થનાર કામગીરી 

પવભાગ કામ નુ નામ 

અંદાજીત ખર્ટ  

૨૦૨૦-૨૧ & 

૨૦૨૧-૨૨ (કરોડ માં) 

રોડ
ટી.િી સ્કીમ ૪૬ (ગોથાણ , કોસાડ, વરીયાવ, ભરથાણા) ગોથાણ ગામ થી ગોથાણ ફલાય ઓવર િીજ સુધીના ૧૮ મીટર ના 

ટી.િી. રસ્તા ને ૭.૫૦ મીટર િહોળાઇ માં W.M.M િધ્ધપત થી રોડ બનાવવાનુ કામ 
૧.૫૦

રોડ
ઉમરાગામ થી અિામા ગામ સુધી, ઉમરા ગામ થી ગોથાણ ગામ ના રોડ ને રીકાિેટ કરવાનુ કામ તેમજ સાયણ જકાત નાકા થી 

વસવારી જતા રસ્તાનુ વાઇડનીગ કરી રીકાિેટ કરવાનુ કામ
૦.૫૦

લાઇટ ઉમરા, ભરથાણા, સેગવા – શ્યાદલા, ગોથાણ, વસવારી ગામતળ ના રસ્તાઓ ને સ્ટ્રીટ લાઇટ ફીટીગ્સ  ૦.૨૫

લાઇટ ઉમરા, ભરથાણા, સેગવા – શ્યાદલા, ગોથાણ, વસવારી ના પવસ્તારની સ્ટ્રીટ લાઇટ મેઇન્દ્ટન્દ્સ કરવાનુ કામ ૦.૩૦

સ્ટ્રોમ ડે્રનેજ ઉમરા ગામમાં જુદા જુદા રસ્તા િર કલવટટ બનાવવાનુ કામ ૦.૧૦

આરોગ્ય 
ઉમરા, ભરથાણા, સેગવા – શ્યાદલા, ગોથાણ, વસવારી પવસ્તારમાં માટી – પમપશ્રત કર્રો તેમજ ઢગલા ઉિાડવાનુ તેમજ 

સેનીટેશન ને લગતી દૈપનક સફાઇ તેમજ ડોર ટુ ડોર ગાબેજ કલેકશન ની કામગીરી 
૦.૭૫

િાણી ઉમરા, ભરથાણા, સેગવા – શ્યાદલા, ગોથાણ, વસવારી પવસ્તારમાં િાણી િુરવઠા સ્િલાઇ કરવા માટે મેઇન્દ્ટન્દ્સ કરવાનુ કામ ૦.૩૨

કુલ ૩.૭૨



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧) 

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

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૧૬ (કાિોરા) ફા.પ્લોટ નં ૪૫ ખાતે શાળા

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

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

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૧૬ (કાિોરા) ફા.પ્લોટ નં ૪૫ ખાતે શોિીંગ સેન્દ્ટર 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)

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

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૪ (અવવીનીકુમાર) ફા.પ્લોટ નં એમ/૩ િૈકી ખાતે ફાયર સ્ટેશન

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૩ (કરંજ) ફા.પ્લોટ નં ૧૦૮ ખાતે શાકભાજી માકેટ સહીતનું મલ્ટીલેવલ િાકીંગ

• 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 

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

• ટી.િી.સ્કીમ નં ૧૬ (કાિોરા) ફા.પ્લોટ નં ૪૯ ખાતે શોિીંગ સેન્દ્ટર 

િૂવટ (વરાછા) ઝોન – એ પવપશષ્ટ કામગીરી



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી ૨૦૨૦-૨૧

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

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

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

• સરથાણા નેર્રિાકટ ખાતે વોટર ફોલ રીનોવેશન

• સરથાણા નેર્રિાકટ ખાતે ટોઇલેટ બલોક

• ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૨૦(નાનાવરાછા), ફા.પ્લોટ ન.ં૭૭ ખાતે શાંપતકુંજ

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી ૨૦૨૧-૨૨

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

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

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

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

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

કવાટસટ

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

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

ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૬૦(િુણા), ફા.પ્લોટ ન.ંઆર/૦૩ ખાતે વેન્દ્ડીંગ માકેટ

• ટી.િી. સ્કીમ ન.ં૨૦(નાનાવરાછા), ફા.પ્લોટ ન.ં૦૧ ખાતે હયાત વોડટ ઓફીસનો માળ વધારો

• ટીિી.સ્કીમ ન.ંર૪(મોટાવરાછા-ઉરાણ), ફા. પ્લોટ ન.ં૨૦૨ (આર-૫૧)ખાતે રીડીંગ રૂમ

િૂવટ (વરાછા) ઝોન – બી પવપશષ્ટ કામગીરી



ઈસ્ટઝોન – બી નવા સમાપવÚ ગામોમા ં પ્રાથપમક સુપવધા

ઝોન 

વષટ ૨૦૨૧-૨૨

કામની સંખ્યા
લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં રી-માક્સટ

હાઉસીંગ ૭ - ૩.૬૦

હેલ્થ સેન્દ્ટર-૪

શાળા-૨

સીવીક સેન્દ્ટર-૧

લાઇટ ૧૨ ૪૭ ૪.૫૩

િાણી ૨ ૪.૫ ૧.૩૫

રસ્તા ૧૭ ૨૦ ૭.૮૦

ડ્રેનેજ ૧૧ ૧૫ ૧.૪૦

સ્ટોમટ ડ્રેનેજ ૧૧ ૨૮ ૨.૫૦

કુલ ૬૦ ૧૧૪.૫૦ ૨૧.૧૮



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

૧. ટી.િી.સ્કીમ ન.ં ૫૯(ઉન) , ઉન ગામ જુની પ્રા. શાળાની જગ્યાએ નવી પ્રાથપમક શાળા બનાવવાનું 

કામ.

૨. ટી.િી. સ્કીમ ન.ં ૨૧(ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ ન.ં ૨, ભેસ્તાન ઘરપવહોણા લોકો માટે સેલ્ટર નું કામ.

૩. ટી.િી. ૨૧(ભેસ્તાન) ફા.પ્લોટ ન.ં ૨ યુનીટી એસ્ટેટ સામે શોિીંગ સેન્દ્ટર બનાવવાનંુ કામ.

૪. વડોદ, બમરોલી ગામતળ ડેવલિમેન્દ્ટ કરવાનું કામ.

૫. ટી.િી. ૨૧ (ભેસ્તાન) ફા. પ્લોટ ન.ં ૩૦/એ ખાતે એન.એફ.આઈ. ગાડટન રીનોવેશન કરવાનું કામ.

સાઉથ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

1

2

3
4 5



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)

૧. ટી.િી.સ્કીમ નં. ૨  ફા.પ્લોટ નં.૮૮, સોનલ વોડટ ઓફીસ િાસે વેજીટેબલ માકેટ તથા મલ્ટીલેવલ િાકીંગ બનાવવાનંુ કામ.

૨. ગોવાલક તથા બમરોલી ખાતે કોમ્પ્યુનીટી હોલ બનાવવાનંુ કામ તથા િાંડેસરા ખાતે કોમ્પ્યુનીટી હોલ પવસ્તરણ કરવાનું કામ.

૩. િાંડેસરા હાઉસીંગ બોડટ ખાતે છરિપત પશવાજી માકેટ રીનોવેશન કરવાનું કામ.

૪. ઉધના ઉધોગ નગર, બમરોલી, વડોદ-જીઆવ તથા ઉન-સર્ીન ખાતે ફાયર સ્ટેશન બનાવવાનંુ કામ.

૫. પ્રમુખ િાકટ ખાતે િાટી પ્લોટ બનાવવાનંુ કામ.

૬. સમગ્ર ઝોન પવસ્તારમાં ૦૬ જગ્યાએ હેલ્થ સેન્દ્ટર બનાવવાનંુ કામ.

૭. સમગ્ર ઝોન પવસ્તારમાં ૦૪ જગ્યાએ આંગડવાડી  બનાવવાનંુ કામ.

૮. પસધ્ધાથટ નગર કેનાલ ના ૧૫૦ ફુટ રોડ ઉિર તથા નવીન ફ્લોરીન થી ભેસ્તાન રેલ્વે ફાટક સુધી સ્ટ્રોમ ડે્રનેજ લાઈન નાખવાનંુ કામ.

૯. ટી.િી. ૫૯ (ઉન) ખાતે વોડટ ઓફીસ તથા ટી.િી. ૨(ઉધના) ફા.પ્લોટનં.૮૮ (સોનલ વોડટ ઓકફસ) ખાતે વોડટ ઓફીસ બનાવવાનંુ કામ.

૧૦. ટી.િી. ૪૮ ફા. પ્લોટ નં. ૭૫ ખાતે રમતનંુ મેદાન બનાવવાં કામ.

૧૧. અલથાણ ખાડી િુલ િાસે તળાવ ડેવલિ કરવાનું કામ.

૧૨. િાંડેસરા ખાતે ઉડીયા માધ્યમની સુમન શાળા બનાવવાનંુ કામ.

૧૩. ભાણોરા ફાટક તથા વડોદ લેક ગાડટન ખાતે િે એન્દ્ડ યુઝ ટોઈલેટ બનાવવાનંુ કામ.

૧૪. િાંડેસરા હાઉસીંગ બોડટ સી.ઓ.િી. ૧૫,૧૯ ખાતે એરીયા ડેવલિમેન્દ્ટ કરવાનંુ કામ

સાઉથ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી



પવભાગ કામની સંખ્યા અંદાજીત રકમ       

(રૂ. કરોડ માં)

વષટ ૨૦૨૦-૨૧ મા થનાર ખર્ટ

(રૂ. કરોડ માં)

વષટ ૨૦૨૧-૨૨મા થનાર ખર્ટ  

(રૂ. કરોડ માં)

રોડ ૫૪ ૬.૯૩ ૧.૮૫ ૨.૦૦

હાઉસીંગ ૩ ૧.૩૫ ૦.૮૫ ૦.૨૭

િાણી ૧ ૦.૦૪ ૦.૦૩ ૦.૦૧

ડ્રેનેજ ૩૬ ૬.૬૨ ૦.૭૦ ૦.૩૦

કુલ ૯૪ ૧૪.૯૪ ૩.૪૩ ૨.૫૮

સાઉથ ઝોન ( ઉધના) નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તાર બજેટ 



રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ

• સર્ીન સુડા સેક્ટર પવસ્તારમાં ડામર રોડ બનાવવાની કામગીરી

• સર્ીન લક્ષમી નગર સોસાયટીમાં ડામર રોડ બનાવવાની કામગીરી

• કનકિુર કનસાડ પવસ્તારમાં જુદા જુદા પવસ્તારો માં િેવર બલોક બેસાડવાની કામગીરી 

• કનકિુર સ્લમ બોડટ સીઓિી મા િેવર બલોક બેસાડવાની કામગીરી 

• સર્ીન કોમ્પ્યુનીટી હોલ થી ાફરભાઈના  ઘર સુધી સી. સી. રોડ બનાવવાની કામગીરી.

• સર્ીન નગરિાપલકા ઓકફસની બાજુમાં પ્રતાિલસંહના ઘર િાસે સી. સી. રોડ બનાવવાની કામગીરી.

• સર્ીન પવષ્ણુનગર સોસાયટીમાં સી સી રોડ તથા િેવર બલોક ની કામગીરી

• સર્ીન આશ્રમશાળામાં,રામજી મંકદર ફપળયામાં,જૂના હળિપતવાસમાં,સાંઈદશટન સોસાયટીમાં સી.સી. રોડ અને િેવર બલોક ની કામગીરી

• કનસાડ પવસ્તારમાં અને યોગેવવર સોસાયટી માં િેવર બલોક બેસાડવાની કામગીરી 

• કનક્િુર કનસાડ પવસ્તારમાં બર્ત રકમ (મોડલ નગરિાપલકા 2009-13,યૂડીિી-78 2013-14, યુડીિી-78 2014-15, યુડીિી 88 2015-16 રોડ રીસરફેસીંગ ) અંતગટત સી સી રોડ બનાવવાની અને િેવર બલોક 

બેસાડવાની કામગીરી 

• કનક્િુર કનસાડ પવસ્તારમાં મનોરંજન કાર ગ્રાન્દ્ટ 2015-16,2016-17,2015-16 રીવાઇઝડ અંતગટત સી સી રોડ, િેવર બલોક ની કામગીરી 

• કનક્િુર પવસ્તારમાં શીવમ સોસાયટીમા સી સી રોડ બનાવવાની કામગીરી 

• કનક્િુર પવસ્તારમાં ઓમ સત્યમ શીવમ સુંદરમ એિાટટમેન્દ્ટ માં િેવર બલોક બેસાડવાની કામગીરી 

• કનક્િુર કનસાડ પવસ્તારમાં જુદા જુદા સ્થળે રોડ રીસફેસીંગ ની કામગીરી

• કનક્િુર કનસાડ પવસ્તારમાં પવપવધ રસ્તાઓને રી કારિેટ કરવાની કામગીરી

• કનક્િુર કનસાડ નગરિાપલકા રાજ માગટ િર િોપલમેરીક ગ્રાઉટ રોડ બનાવવાની કામગીરી 

સાઉથ ઝોન - થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)



રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ

• ડ્રાફ્ટ ટી િી સ્કીમ નં. ૩૪ માં કનક્િુર રેલ્વે ક્લ્વટટ થી ઉમંગ રેસીડેન્દ્સી સુધી ૧૨ .૦૦ મી ટી િી રસ્તા ને ૮.૦૦  મી િહોળાઇ માં રી કારિેટની કામગીરી 

• ડ્રાફ્ટ ટી િી સ્કીમ નં. ૩૪  માં િાલી હનુમાન મંદીર થી િાલી િંર્ાયત સુધી ૧૮ મી ટી િી રસ્તાને ૫.૦૦ મી િહોળાઇ માં રી કારિેટની કામગીરી 

• ડ્રાફ્ટ ટી િી સ્કીમ ન ૩૪ મા સર્ીન રેલ્વે સ્ટેશન થી કનસાડ સુધીના ૧૨ મી ટીિી રસ્તા ને ૭.૦૦મી િહોળાઇ માં રી કારિેટની કામગીરી 

• ડ્રાફ્ટ ટી િી સ્કીમ ન ૩૪ માં સર્ીન નવસારી મેઈન રોડ થી ઉંબેર સુધી ૩૦ મી ટીિી રસ્તા ને ૧૭.૦૦ મી િહોળાઇ માં રી કારિેટની કામગીરી

િાણી પવભાગ

• સર્ીન એલ. ડી. સ્કૂલની સામે ખાડા પવસ્તારમાં િાણીની લાઈનની કામગીરી

ડ્રેનેજ પવભાગ 

• સર્ીન નગરિાપલકા પવસ્તાર માં સ્ટ્રોમ વોટર ડે્રનેજ, પ્રોટેકશન વોલ અને ગટર લાઇનની કામગીરી

હાઉલસંગ પવભાગ 

• કનસાડ હળિતીવાસ માં કોમ્પ્યુપનટી હોલ બનાવવાની કામગીરી.

• કનક્િુર  કનસાડ નગરિાલીકા ઓફીસની બાજુમાં ગાડટન ડેવલોિમેન્દ્ટ ની કામગીરી 

• કનકિુર નગરિાલીકા ઓફીસની બાજુમાં ગાડટન માં માટી િુરાણ ની કામગીરી 

સાઉથ ઝોન - થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)



પ્રગપત હેઠળની પવપશષ્ટ કામગીરી

• કનસાડ હળિતીવાસ મા સ્વણીમ જયંતી મુખ્ય મંરી શહેરી પવકાસ યોજના વષટ ૨૦૧૮-૧૯ અંતગટત કોમ્પ્યુનીટી હોલ બનાવવાની             

કામગીરી 

સાઉથ ઝોન – નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારો કામગીરી 



પ્રગપત હેઠળની પવપશષ્ટ કામગીરી

• કનક્િુર કંસાડ કર્ેરી ની બાજુમા સ્વણીમ જયંતી મુખ્ય મંરી શહેરી પવકાસ યોજના વષટ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગટત ગાડટન ડેવલોિમેંટ ની 

કામગીરી 

સાઉથ ઝોન – નવા સમાપવષ્ટ હાઉસીંગ પવભાગ કામગીરી 



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

• ટ્રાકફક પર્લ્ડ્રન િાકટને  “ કી્ઝ  સીટી “ તરીકે રીડેવલોિ કરવાનું કામ

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

િી.િી.િી. ધોરણે ડેવલોિ કરવાનું કામ.

• સુરત ડુમસ રોડ િર િાલે િોઈન્દ્ટ જંકશન િાસે “વીર શહીદ ભગતલસંહ “ ફ્લાય ઓવર િીજ 

નીર્ેના ભાગમાં બયુટીફીકેશન કરવાનું કામ.

• મેયરશ્રી બંગલો બનાવવાનું પસપવલ કામ.

• મેયરશ્રીના બંગલાનું ઈન્દ્ટીરીયરનું કામ અને HVAC કરવાનું કામ.

સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

1

2

3
4 5



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)

• ટી.િી. ૪૨ (ભીમરાડ) , ફા.પ્લોટ નં. ૬૫ ખાતે ફાયર સ્ટેશન તથા સ્ટાફ ક્વાટસટ.

• ટી.િી. ૨૮ (રંૂઢ-વેસ)ુ , ફા.પ્લોટ નં. આર/૧૦ ખાતે ફાયર સ્ટેશન.

• હયાત મજુરા ફાયર સ્ટેશનના પબલ્ડીંગની જગ્યાએ નવું ફાયર સ્ટેશન તથા સ્ટાફ ક્વાટસટ પબલ્ડીંગ.

• રૂંઢ – મગદલ્લા પવસ્તારમાં વેન્દ્ડીંગ માકેટ.

• ટી.િી. નં. ૪૩ , ફા.પ્લોટ નં. ૮૫ ખાતે વેન્દ્ડીંગ માકેટ.

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૬ (મજુરા-ખટોદરા) ,ફા.પ્લોટ નં. ૭૯ ખાતે આવેલ આરોગ્ય પવભાગની વોડટ ઓફીસ અને ડ્રેનેજ વોડટ ઓફીસ.

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૩૬ (અલથાણ) ,ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૬ ખાતે સ્પ્રીંગ વેલીની સામે િનાસ વોડટ ઓફીસ અને વી.બી.ડી.સી. ઓફીસ.

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૦૭ (વેસ-ુમગદલ્લા) ,ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૩ ખાતે હેલ્થ સેંટર અને સંકપલત વોડટ ઓફીસ.

• ટી.િી. ૩૭(અલથાણ-સાઉથ) , ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૭ (િબલીક યુટીલીટી સેન્દ્ટર ,વેજીટેબલ માકેટ) ખાતે સીનીયર સીટીઝન સેન્દ્ટર.

• ટી.િી. ૨૮(અલથાણ-ભટાર) , ફા.પ્લોટ નં. ૧૨૯ ખાતે શહેરી પવહોણા લોકોને આશ્રય િુરો િાડવા શેલ્ટર.

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૬ (મજુરા-ખટોદરા) ,ફા.પ્લોટ નં. ૧૧૯ (સ્કૂલ) િૈકી ખાતે હેલ્થ સેંટર અને વી.બી.ડી.સી. ઓફીસ.

સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી



થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૦-૨૧)

• સાઉથ  ઇસ્ટ ઝોન (લલંબાયત) માં િરવટ ગામમાં આવેલ જૂની  વોડટ  

ઓફીસની  જગ્યામાં  સ્માટટ  આંગણવાડી અને કકલ્લોલ કુંજ.

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૪૧, ફા.પ્લોટ નં.૧૧૮ આર ૧૭ ખાતે ગાયરી નગર 

સુમન શાળાનો માળ વધારો.  

સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી

સ્માટટ  આંગણવાડી અને કકલ્લોલ કુંજ 

સુમન શાળાનો માળ વધારો.  



થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી (૨૦૨૧-૨૨)

• ટી.િી.સ્કીમ નં. ૪૦ (ઉધના-ડીંડોલી) ફા.પ્લોટ ન.ં આર-૨૮ માં અધ્યતન

વાંર્નાલય.

• ટી.િી.સ્કીમ નં. ૦૭ (આંજણા), ફા.પ્લોટ નં ૯૮ િૈકી આંજણા પવસ્તારમાં

શ્રીરામપ્રસાદ બીસ્મીલ પ્રા. શાળા.

• ટી.િી.સ્કીમ નં. ૩૯ મા આવેલ ફા.પ્લોટ આર-૦૩ ખાતે વોડટ ઓકફસ તથા

આગણવાડી.

• ડીડોલી ગામતળ ડેવલિમેન્દ્ટ.

• ફા.ટી.િી.સ્કીમ નં ૦૮ (ઉમરવાડા), ફા.પ્લોટ નં.-૮૦ િૈકી, સંજયનગર ખાતે

કોમ્પ્યુનીટી હોલ.

સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી



Budget Highlights 



બજેટ હાઈલાઈટ

Finance

• સને ૨૦૨૧-૨૨નું કુલ ડ્રાફ્ટ બજેટ રૂ. ૬૫૩૪ કરોડ

• સને ૨૦૨૧-૨૨નું કુલ અંદાજીત કેિીટલ ખર્ટ રૂ. ૩૦૦૯ કરોડ

• સુરત મહાનગરિાપલકાને મ્પ્યુ. બોન્દ્ડ અન્દ્વયે સવેલન્દ્સ રેટીગમાં CRISIL LTD તથા INDIA RATING &

RESEARCH Pvt. Ltd. ધ્વારા AA+ / Stable નું રેટીંગ પ્રાપ્ત થયેલ છે.

Education

• સને ૨૦૨૧-૨૨ માં પશક્ષણ માટે અંદાજીત રૂ. ૨૩૧ કરોડના ખર્ટનુ આયોજન.

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલજેમાં મેડીકલ સ્નાતક અભ્યાસિમની હયાત ૧૫૦ ઈન્દ્ટેક કિેસેીટીમાં ૨૫૦ ઈન્દ્ટકે કિેસેીટી

માટે માળખાકીય સુપવધાઓ માટે ગાઈડ લાઈન્દ્સ મુજબ સુધારો કરવા માસ્ટર પ્લાન બનાવવામાં આવેલ છે.

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજને એક અલગ "સુરત મ્પ્યપુનપસિલ કોિોરશેન મકેડકલ એજ્જયકુશેન ટ્રસ્ટ (એસએમસી-

એમઇટી)" માં રૂિાતરીંત કરવાનુ આયોજન.

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલજે માટે સ્કીલ લબે બનાવવાનું તેમજ સ્મીમેર હોસ્િીટલ ખાતે અલ્ટ્રા ડાયોગ્નોસીસ અંતગટત

એમ.આર.આઈ. તથા સીટી સ્કેન મશીન ખરીદવાનું આયોજન.

• સુરત મહાનગરિાપલકા સરં્ાપલત નગર પ્રાથપમક પશક્ષણ સપમપતની તથા સુમન શાળમાં અભ્યાસ કરી ગયેલ ભુતિવૂટ

પવદ્યાથીઓ જેઓ િોતાની શાળાને જો દાન આિવા માંગતા હોય, તો તે રકમની બમણી રકમ સુરત

મહાનગરિાપલકા ધ્વારા ફાળા તરીકે િરુી િાડવામાં આવશે. આ અંગે એલ્યુમની કપમટીની રર્ના કરવાનું તથા

શાળાઓના આર્ાયોની કપમટી બનાવી પવકાસ અંગેના પનણટયો લેવાની નીપત બનાવવાનું આયોજન.

• સ્માટટ આગંણવાડી તથા સ્માટટ સ્કલુ બનાવવાનું આયોજન તે માટે અનુિમે રૂ. ૧૦ કરોડ અને રૂ. ૨૫ કરોડની

જોગવાઈ.



બજેટ હાઈલાઈટ

Health

• સને ૨૦૨૧-૨૨ માં આરોગ્ય માટે અંદાજીત રૂ. ૩૯૩ કરોડ ખર્ટનુ આયોજન.

• સુરત શહેરમાં પવપવધ સ્થળોએ એર કવોલીટી મોપનટરીંગ સ્ટેશનો પ્રસ્થાપિત કરવાનું આયોજન.

• સુરત શહેર પવસ્તારમા આવેલ તમામ તળાવોના ડેટા બેંક તૈયાર કરી ડીજીટીલાઈઝેશન કરી કેન્દ્ર સરકારશ્રીના વોટર

કઝંવશેન પ્લાન હેઠળ કુલ ૧૯૩ લકે ગાડટનને તબક્કાવાર ડવેલિ કરવાનું આયોજન આગામી વષે કુલ ૧૦ લકે

ગાડટન ડેવલિ કરવાનુ આયોજન.

• દરકે ઝોનમાં િોતાના પવસ્તારોમાં જનસંમપતથી સંર્ાપલતથી ઓિન ગાડટન બનાવી ાહેર જનતા ધ્વારા સંર્ાપલત

અને પનભાવ કરાવવાનું આયોજન.

• કુલ ગ્રીન કવર વધારવા માટે મનોરમ્પ્ય વાટીકાઓ બનાવવાનું આયોજન.

• શહેર હદ પવસ્તારમા કુલ અંદાજીત નવા ૨૫૦૦૦૦ રોિાઓ ધ્વારા અબટન ફોરેસ્ટ ડેવલિ કરવાનું આયોજન.

• "Fit India Movement" હેઠળ સુરત સ્િોટ્સટ પ્રમોશન ફાઉન્દ્ડશેન પ્રસ્થાપિત કરવાનું તથા ૨૦૨૧-૨૨ માં

કુલ ૭ જ્જગ્યાએ સ્િોટટસ ફેસીલીટી, ૨ જ્જગ્યાએ હેલ્થ કલબ અને ૧ જગ્યાએ જોગીગ ટ્રેક બનાવવાનું આયોજન.

• આગામી વષટમાં સુરત શહેરની દર અંદાપજત ૫૦૦૦૦ ની વસ્તીએ ૧ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર શરુ કરવાનું હોય, આમ

અંદાપજત કુલ ૮૮ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો િૈકી કલુ ’૫૨’ શહરેી આરોગ્ય કેન્દ્રો હાલ કાયટરત હોવાથી કલુ ૩૬ નવા

શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવનાર છે.

• તમામ ઝોનના સ્લમ / સ્લમલાઈક પવસ્તારોમાં દર ૧૦૦૦૦ ની વસ્તીએ ૧ અબટન હેલ્થ પક્લપનક એવા કલુ ૧૪૨

અબટન હેલ્થ પક્લપનકનું આયોજન.

• કોમ્પ્પ્રીહને્દ્સીવ હેલ્થ કરે સીસટમ અંતગટત - અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર ૮૮ યપુનટ, વી.બી.ડી.સી. ૮૮ યુપનટ, તેમજ

સેપનટેશન વોડટ કુલ ૮૮.



બજેટ હાઈલાઈટ

SWM & 

Sanitation

• કેન્દ્ર િુરસ્કૃત ૧િમાં નાણાંિરં્ની યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ વષટ ર૦ર૦-ર૬ સુધી

પમલીયન પ્લસ સીટી(૧૦ લાખથી વધુ વસપત ધરાવતા શહેરો) માટે મળનાર ગ્રાંટ બે ભાગ માં વહેંર્વામાં આવેલ

છે.

• Ambient Air Quality

• Solid Waste Management and Sanitation

• સુરત મહાનગરિાપલકાના નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારોમાં કલુ ૪૪૪ કક.મી. ડ્રનેજે નટેવકટ, ૨૫ સુએજ િમ્પ્િીંગ સ્ટશેન

તથા ૪ સુએજ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ અંદાજીત કુલ રૂ. ૯૭૨ કરોડના ખર્ટથી િાંર્ વષટમાં ૧૦૦% ડ્રરેનેજ નેટવકટ િરુુ

િાડવાનું તબક્કાવાર આયોજન.

• ખજોદ ખાતે સેનેટરી લેન્દ્ડફીલ સેલ નં.ર નું બાયોમાઈનીંગ તથા વૈજ્ઞાપનક ઢબે કલોઝર કરવાનું કામ.

• સુરત મહાનગરિાપલકા ધ્વારા ભારતનો સૌથી મોટો "પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ રીસાયક્લીંગ પ્લાન્દ્ટ" બનાવવાનું આયોજન

• સફાઇપમર સરુક્ષા ર્લેને્દ્જ ૨૦૨૦-૨૧ અંતગટત મેન્દ્યુઅલ કલીનીંગ ના બદલે મીકેનાઇઝડ ક્લીનીંગ માટેના જરૂરી

મશીનરી તથા રોબોટની ખરીદી.



બજેટ હાઈલાઈટ

Water & 

Wastewater 

• નાણાંકીય વષટ ૨૦૨૧-૨૨ માં ૧ ઇન્દ્ટકેવલે, ૨ વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, ૯ જળપવતરણ મથકો, ૨ ઓવરહડે

ટાકંીઓ ૨.૩ કક.મી, િાઇિલાઇન ટ્રાન્દ્સપમશનના કામો, ૩ પવસ્તારમાં ૨૪*૭ વોટર સપ્લાયનું કુલ ૯૦.૫૭

કરોડના ખર્ે કરવાનું આયોજન.

• ૨૪x૭ િાણી િરુવઠા યોજના હેઠળના પવસ્તારોમાં નળ થકી શુધ્ધ િીવા યોગ્ય િાણી - Drink from TAP નુ

આયોજન.

• કેન્દ્ર / રાજ્જય સરકારશ્રીના "નલ સે જલ” યોજના હેઠળ સુરત શહેરમાં ગેરકાયદેસર નળજોડાણોને કાયદસેર કરવાનું

અપભયાન.

• સુરત મહાનગરિાપલકામાં ઉત્િન્દ્ન થતા કુલ સુએઝના ૨૦% સુએઝ ટશટરી ટ્રીટડે વોટરમાં રુિાંતરીત કરી શહેર

આજુબાજુના ઔધોગીક એકમોને ટ્રીટેડ વોટર િરુુ િાડી અંદાજે રુપિયા ૧૪૦ કરોડની રવેન્દ્યુ મેળવવાનું

આયોજન, સને ૨૦૨૫માં આ ટશટરી ટ્રીટેડ વોટરની કિેસેીટી ૫૦% સુધી લઈ જવાનુ આયોજન જે સમગ્ર

ભારતમાં પ્રથમ િમે રહેશે.



બજેટ હાઈલાઈટ

Infrastructure

• નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારોમાં ડે્રનેજ સ્ટ્રોમ ડે્રનેજ, રસ્તા, સ્ટ્રીટલાઇટ, િીજ, શાળાના મકાનો પવગેરે માટે નાણાંકકય વષટ ૨૦૨૧-

૨૨માં કુલ રૂ.૧૪૦ કરોડની બજેટ જોગવાઇ.

• કેન્દ્ર સરકારશ્રીના વોટર કઝંવશેન પ્લાન હેઠળ તાિી નદી ઉિર કન્દ્વને્દ્શનલ બરેજે તથા તેને સંલગ્ન ડાબા કાંઠા તરફે રેમ્પ્િ સહીત

ફલાય ઓવર િીજ બાંધવા અંગેનાં આયોજન

• રીવર ફ્રન્દ્ટ ડવેલિમને્દ્ટ પ્રોજેકટ હેઠળ કુલ રૂપિયા ૩૯૦૪ કરોડના પ્રોજેક્ટ કોસ્ટથી તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ પ્રક્લિનાં કામે

સ્િેશીયલ િિટસ વેહીકલ (SPV) નંુ ગઠન કરવાનુ આયોજન

• ડુમસ પવસ્તારના દકરયા કકનારાને િયટટન પવકાસના હેતુ માટે ડુમસ સી-ફેઝ પ્રોજેક્ટનંુ અમલીકરણ પ્રગપત હેઠળ છે.

• સુરત શહેરમાં મહાનગરિાપલકા તથા સુડાના સંયુક્ત ઉિિમે અબટન રીંગ ડેવલિમેન્દ્ટ કોિોરેશન લી. મારફત આઉટર રીંગરોડ

બનાવવાની / ડેવલોિ કરવાનુ આયોજન.

• સુરત મહાનગરિાપલકાનાં સાઉથ ઝોનમાં પસધ્ધાથટનગર િીજ થી સુરત નવસારી રોડ થઇ વડોદ ગામ તેમજ ત્યાંથી ભીમરાડ

ખાડી િીજ સુધીનાં રસ્તાને ફેઝવાઇસ સી. સી. રોડ

• સુરત મહાનગરિાપલકાનાં સાઉથ વેસ્ટ ઝોનમાં એરિોટટ થી ડમુસ સુધીનાં રસ્તાનંુ િી.િી.િી. ધોરણે આઇકોનીક રોડ તરીકે ડેવલોિ

કરવાનું કામ.

• આભવાથી ઉભરાટ પવસ્તારને જોડતા સુડાના ૪૫.૦ મી ના ડી.િી. રસ્તામાં આવતી મીંઢોળા નદી િર હાઇ લેવલ રીવરિીજ

અંદાજીત રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખર્ે કરવાનું આયોજન.

• સુરત બારડોલી રોડ ઉિર APMC જંકશન ઉિર ફ્લાયઓવર િીજ તથા કનક્િુર કનસાડગામને જોડતા ૨૪.૦૦ મી.ના ટી.િી

રસ્તા િર િીજ અંદાજીત રૂ. ૩૦ કરોડના ખર્ે કરવાનું આયોજન.

• Solar Power Policy - 2021 અંતગટત સુરત શહેર પવસ્તારમાં Roof Top Solar લગાવવાની ઝંુબેશ હાથ ધરવામા

આવેલ છે.



બજેટ હાઈલાઈટ

Infrastructure

• હાલના હયાત ૧૭ ફાયર સ્ટેશન ઉિરાંત ૧૩ નવા ફાયર સ્ટેશનો બનાવવાનુ તથા નવા સમાપવષ્ટ પવસ્તારોમાં જરુકરયાત 

મુજબના નવા સ્ટેશનો માટે ફીઝીબીલીટી ર્કાસવા ઉિરાંત કુલ ૪૩.૩૭ કરોડના ખર્ે અધ્યતન વાહનો તથા મશીનરી 

ખરીદવાનું આયોજન.

• Solar Power Policy - 2021 ના અંતગટત ગ્રીન એનર્જીના ભાગ રૂિે નવા ૬.૩ મેગા વોટ પવન્દ્ડિાવર પ્લાન્દ્ટ, ૧.૦ 

મેગા વોટ સોલર પ્લાન્દ્ટ તથા ૦૫ મેગા વોટ સોલર િાવર પ્લાન્દ્ટનંુ આયોજન.

• ઈ-મોબીલીટી, એન્દ્વાયરોમેન્દ્ટ મોબીલીટીના ભાગરુિે સુરત શહેરમાં િબલીક ટ્રાન્દ્સિોટટમાં ઇલેકટ્રીક બસનો સમાવેશ કરવાના હેતુથી  

ફેઝ-૨ હેઠળ ર્ાલુ વષે જુન – ૨૦૨૧ સુધીમાં ૧૫૦ ઇ-બસ શરૂ કરવાનું આયોજન છે તેમજ આગામી વષે બીજી ૧૫૦ ઇ-બસો 

મેળવવાની  પ્રકિયા કરવામાં આવેલ છે. 

• મેટ્રો રેલ, બુલેટ ટ્રેન, સુરત એરિોટટ, સુરત ડ્રીમસીટી પવગેરે મહત્વના સ્થળોને "Multi Model Integrated Transport" 

હેઠળ સંકપલત કરવાનંુ  આયોજન.

• ઈ-મોબીલીટી, એન્દ્વાયરોમેન્દ્ટ મોબીલીટીના ભાગરુિે નવા ૫૦ લોકશેન ઉિર ઈલેક્ટ્રરીકલ વ્હીકલ ર્ાર્જીગ સ્ટેશનોની વ્યવસ્થા 

ઉભી કરવાનું આયોજન જેમાં ખાનગી વાહનોને િણ જરુરી ર્ાજટ લઈ ર્ાર્જીગ સુપવધા આિવાનુ આયોજન.

• િાર્કિંગ  મેનેજમેન્દ્ટ - િાર્કિંગ િોલીસી અમલીકરણના ભાગરૂિે વષટ ૨૦૨૧-૨૨માં શહેરના નવા બનેલ ફ્લાય ઓવર પિજ, નવા 

ડેવલોિ  કરેલ રસ્તાઓ તથા ઓિન પ્લોટ  પવગેરે થઈ અંદાપજત ૧૦૦ જેટલા લોકશેન િર િાર્કિંગની સુપવધા ઊભી કરવાનુ 

આયોજન.

• ૧૪ િેંસેંન્દ્જર ઈલેકટ્રરીક વાહનો તથા 3 ઈલેકટ્રરીક બસોની કુલ રુપિયા ૩ કરોડના ખર્ે ખરીદવાનંુ આયોજન તેમજ ભાડે 

લેવામાં આવતા વાહનોમાં  ૨૫% ઈલેકટ્રરીક વાહનો ભાડે લેવાનંુ આયોજન.

• હેરીટજે કન્દ્ઝવશેન અંતગટત ઐપતહાપસક કકલ્લાનો રીસ્ટોરેશન, લાઈટ એન્દ્ડ સાઉન્દ્ડ શો, શહીદ શૌયટ સ્મારક બનાવવાનંુ, સુરતના 

ક્લોક ટાવરનુ રીસ્ટોરેશન કરવાનું, ડર્ સીમીટ્રી પવકસાવવાનંુ અને સંકપલત હેરીટેજ િોલીસી બનાવવાનંુ આયોજન.



બજેટ હાઈલાઈટ

Governance

• એજ્જયુકશેન, હેલ્થ, સામાજીક સવેાઓ, કુદરતી આફતો પવગરેે હેતુઓ માટે સુરત મહાનગરિાપલકા ધ્વારા "SMC

Assistance and Relief Trust" ની સ્થાિના કરી નોંધણી કરાવવામાં આવેલ છે તેમજ આ ટ્રસ્ટને મળતા

ડોનેશન પવગેરેને આવક્વેરા અપધપનયમની કલમ ૮૦-જી હેઠળ કરમુપક્તનો લાભ મળવા િાર રહેશે.

• NULM યોજ્જના હઠેળ પ્રોજેક્ટ "આશ્રય" ધ્વારા ઘર પવહોણા વ્યપક્તઓ માટે નવા ૧૩ જ્જગ્યાએ નાઈટ શલે્ટર

બનાવવાનું આયોજન.

• વકીંગ વુમનને રહેવાની સગવડ િુરી િાડવા "વકીગ વુમન હોસ્ટેલ" કાયટરત કરવામાં આવશે.

Human 

Resources

• ફાયર વોલીયન્દ્ટર અને હોમગાડટ માટે ટ્રનેીંગ ફસેીલીટી અને ટ્રનેીંગ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્ક્ર્ર માટે વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની

કામગીરી પ્રગતી હેઠળ છે.

• ડ્રરેનેજ મેનહોલ સફાઈ ૧૦૦% મશીનરીથી કરી સંિુણટ મશીનહોલ સફાઈ તરફ પ્રયાણ.

Registration & 

Permits

• સીંગલ પવન્દ્ડો સીસ્ટ્મ હેઠળ ઓનલાઈન ફાયર NOC ઇસ્યુ/રીન્દ્યુ કરવા માટે વ્યવ્સ્થા ઉભી કરવામાં આવેલ છે.

• ગુજરાત સરકારશ્રીના મકાન અને અન્દ્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડટ પવભાગ દ્વારા શ્રપમક િકરવહન યોજના

અંતગટત નોંધાયેલ બાંધકામ શ્રપમકોને રાહત દરે િાસ કાઢી આિવા ઠરાવ કરલે. જે યોજના અંતગટત િાસની કુલ

રકમના ૮૦% ખર્ટ ગુજરાત મકાન અને અન્દ્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડટ દ્વારા તથા ૨૦% ખર્ટ સરુત

મહાનગરિાપલકા દ્વારા રાહત દરે િાસની વ્યવસ્થા.



બજેટ હાઈલાઈટ

Participatory 

• િબલીક બાયસીકલ શરેીંગ હેઠળ હયાત કુલ ૧૦૬ લોકેશન ઉિર કલુ ૧૬૬૯ ડોકની સખં્યામાં (નવા સમાપવષ્ટ

પવસ્તારો સપહત) વધારો કરવાનું આયોજન.

• વુમન એમ્પ્િાવરમેન્દ્ટના ભાગ રૂિે "િીંક ઓટો" યોજના અમલમા મુકવામા આવેલ છે.

• પ્રધાનમંરી સ્ટ્રીટ વને્દ્ડસટ આત્મપનભટર પનપધ (PMSVANIDHI) અંતગતટ ૩૧૨૮૩ જેટલા શરેી ફેરીયાઓની

ઓળખ કરી તઓેની લોનઅરજી ઓનલાઈન કરવા અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવલે છે. જે િૈકી ૮૯૦૪

લાભાથીઓને રૂ. ૮૭૫.૦૦લાખ બેંક પધરાણ કરવામાં આવેલ છે.

• મખુ્યમરંી મપહલા ઉત્કષટ યોજના અન્દ્વયે મપહલાઓ દ્વારા વ્યપક્તગત અને સહભાગી ઉધ્યપમતા સ્થાપિત કરવા

મપહલાઓને "જોઈન્દ્ટ લાયાપબપલટી અર્નિંગ એન્દ્ડ સલેવગં ગ્રિુ (JLESG) માં સાંકળી લઇ નાણાકીય સધ્ધર અને

આત્મપનભટર બનાવવાના શુભાશયથી આ યોજના અંતગટત ૯૦૫૦ જૂથો બનાવી દરેક જૂથને રૂ ૧ લાખનું

વ્યાજમુકત બેંક પધરાણ આિવામાં આવશે. રાજ્જય સરકારશ્રી ધ્વારા આ અંગે કુલ ૪.૨૦ કરો્ની ગ્રાંટની ફાળવણી.

• પ્રધાનમંરી આવાસ યોજના હેઠળ કુલ ૨૬,૦૦૦ આવાસો બનાવવાની કામગીરી પ્રગતી હેઠળ છે તમેજ આગામી

વષે જુદા જુદા ઘટકોના કુલ ૨૦,૦૦૦ આવાસો બનાવવાનુ આયોજન.

Effectiveness • આગામી િાંર્ વષટમા "ઝીરો સ્લમ સીટી" ના ભાગ રૂિે સુરત શહેરને ઝુિડિટ્ટી મુક્ત શહેર બનાવવાનુ આયોજન.

Planning

• માસ ટ્રાન્દ્સિોટશેનના ભાગ રૂિે સુરત શહેર તથા તેની આસિાસના અબટન પવસ્તારમાં અબટન મોબીલીટી/આંતર

માળખાકીય સુપવધા/ટ્રાકફક અને ટ્રાન્દ્સિોટેશનના સેકટરને ધ્યાને લઈને સુરત મટે્રો રલે પ્રોજેક્ટનું આયોજન બે

કોરીડોર અન્દ્વયે ૩૮ સ્ટેશનનું આયોજન.



૨૦૨૧- ૨૨  ના વષટ માટે “કર-દર” ની પવગતો

• સામાન્દ્ય વેરો યથાવત રાખવામાં આવેલ છે. 

• યુઝર ર્ાર્જીસ યથાવત રાખવામાં આવેલ છે. 

• વાહન વેરો યથાવત રાખવામાં આવેલ છે. 

“કર અને દર” ની દરખાસ્ત 



અમો આભારી છીએ ...

માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી 

શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 

માનનીય મુખ્યમંરીશ્રી

શ્રી પવજયભાઇ રૂિાણી

માનનીય નાયબ મુખ્યમંરીશ્રી

શ્રી નીપતનભાઈ િટેલ

રાજકીય િાંખ, સુરત શહેરના નાગકરકોને

અને ઉિપસ્થત સૌને 

તમારા તરફથી મળતા સતત સહકાર,

સકારાત્મક સૂર્નો અને પ્રોત્સાહન માટે 



Thank You
Surat Municipal Corporation


