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Inclusive, Innovative, IoT 

Budget 

2018-19 

Focus 

Area 

SURAT - I 



બજેટ : ૨૦૧૮-૧૯  

• કુલ અંદાજીત બજેટ રૂ. ૫૩૭૮ કરોડ  

• કુલ કેપિટલ બજેટ રૂ. ૨૪૦૭ કરોડ  

• આઉટકમ બેઈઝડ બજેટ – રૂ. ૧૬૩૦ કરોડનાં કલુ ૪૩૩ કામોનો સમાવેશ 

• 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  

• સીટી બ્યુટીફીકેશન, સ્કીલ અિગ્રેડેશન તથા સામાજીક સુરક્ષા, િયાટવરણ માટેનાં સઘન િગલાઓ.   

• સ્માટટ આંગણવાડી, કીડ્સ કોનટર (કીલ્લોલ્-કુંજ), વેન્દ્ડર સ્િેસ તથા પ્લેસ મેકીંગનું આયોજન ફ્લોટીંગ લેબસટ માટે 

‘NULM સેન્દ્ટર’ 

• પબન િરંિરાગત ઉાટ સ્રોત સૌર ઉાટ વિરાશની િધ્ધપત પવકસાવવા “ સોલર રૂફટોિ પસસ્્મ” નો અમલ  
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૨૦૧૮-૧૯ : રેવન્દ્યુ આવક અને ખર્ટ  

• રેવન્દ્યુ આવક રૂ. ૨૯૬૮ કરોડ  

• રેવન્દ્યુ ખર્ટ રૂ. ૨૯૭૧ કરોડ  

• મહેકમ (િગાર, િેન્દ્શન તથા સેવા પનવૃપત લાભો સપહત )ખર્ટ- રૂ. ૧૬૫૧ કરોડ 

• મરામત-પનભાવ તથા પવજળી ખર્ટ    - રૂ.  ૬૨૭ કરોડ 

• સામાન્દ્ય વહીવટી ખર્ટ         - રૂ.   ૧૪૭ કરોડ  

• ગ્રાન્દ્ટ અને ફાળો           - રૂ.   ૧૩૬ કરોડ  

• ઘસારો           - રૂ.  ૪૦૩ કરોડ  

• અન્દ્ય ખર્ાટઓ          - રૂ.      ૭  કરોડ 5 



 રેવન્દ્યુ આવક નાણાંકકય વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
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( રૂ. કરોડમ ાં) 

અ. ન.ં બજેટ હેડનુ ંનામ  
૨૦૧૭-૧૮ સધુારલે 

અંદાજ  

૨૦૧૮-૧૯ 

અંદાજ  

૧ ઓકટ્રોયની અવેજીમા ંસરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ  ૭૨૨ ૭૯૫ 

૨ જનરલ ટેક્ષ  ૩૯૬ ૫૫૦ 

૩ યુઝર ર્ાજટ  ૩૯૨ ૬૪૯ 

૪ વાહન વેરો ૭૪ ૮૦ 

૫ વ્યવસાય વેરો ૧૩૭ ૧૪૩ 

૬ નોન ટેક્ષ રેવન્દ્ય ુ ૪૬૨ ૫૩૦ 

૭ રેવન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્ટ્રીબ્યુશન   ૧૪૪ ૧૧૯ 

૮ બીજી અન્દ્ય આવક  ૧૦૬ ૧૦૨ 

  કલુ રવેન્દ્ય ુઆવક   ૨૪૩૩ ૨૯૬૮ 



રેવન્દ્યુ આવક - ખર્ટ (નાણાંકકય વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯) 
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રૂપિયો કયાથંી આવશ ે? 

ઓકટ્રોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ  ૨૭ % 

જનરલ ટકે્ષ  ૧૮ % 

યુઝર ર્ાજટ  ૨૨ % 

વાહન વરેો ૩ % 

વ્યવસાય વરેો ૫ % 

નોન ટેક્ષ રવેન્દ્યુ  ૧૮ % 

રેવેન્દ્ય ુગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અન ેકોન્દ્ટ્રીબ્યુશન   ૪ % 

બીજી અન્દ્ય આવક  ૩ % 

કલુ ૧૦૦ % 

રૂપિયો કયા ંજશ ે? 

એસ્ટાબ્લીશમેન્દ્ટ  ૫૫ % 

વહીવટી અન ેજનરલ ખર્ટ  ૫ % 

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખર્ટ ૧૪ % 

સર્વટસ અને પ્રોગ્રામના ખર્ટ  ૭ % 

કોન્દ્ટ્રીબ્યુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ  ૫ % 

લોન ર્ાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંકકય ખર્ટ  ૦ % 

ઘસારો  ૧૪ % 

કલુ  ૧૦૦ % 



રેવન્દ્યુ આવક નાણાંકકય વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
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27% 
795 Cr. 

18%  
550 Cr. 

22%  
649 Cr. 

3%  
80 Cr. 

5%  
143 Cr. 

18%  
530 Cr. 

4%  
119 Cr. 

3%  
102 Cr. 

GRANT IN LIEU OF OCTROI 

GENERAL TAX 

USER CHARGES 

VEHICLE TAX 

PROFESSIONAL TAX 

NON-TAX REVENUE 

GRANT & CONTRIBUTION 

OTHER INCOME 



રેવન્દ્યુ ખર્ટ નાણાંકકય વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

56% 

 1651 Cr. 

5%  

147Cr. 

14%  

429 Cr. 

7%  

198Cr. 

5%  

136 Cr. 

0%  

7 Cr. 13%  

403 Cr. 

ESTABLISHMENT 

ADMI. EXP 

REPAIR, MAINT. & 

ELECTRICITY 

SERVICE EXP. 

GRANT, SUBSIDY & 

CONTRIBUTION 

OTHERS FINANCIAL 

CHARGES 

DEPRICIATION 
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Income  Estimated  
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Income  
Revised  
2017-18 

Draft  

2018-19 

Revenue Income 2433 2968 

Capital Income 1495 1630 

Loan Income 130 50 

Total 4058 4648 

Revenue Income 
64% 

Capital Income 
35% 

Loan Income 
1% 

(Rs. in Crore) 



 રેવન્દ્યુ આવક 
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Expenditure Estimated 
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Expenditure   
Revised  

2017-18 
Draft  

2018-19 

Revenue Expenditure 2636 2971 

Capital Expenditure 1803 2407 

Total 4439 5378 

(Rs. in Crore) 

Revenue 

Expenditure  

55% 

Capital 

Expenditure  

45% 



 રેવન્દ્યુ ખર્ટ નાણાંકકય વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
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અ. ન.ં બજેટ હડેનુ ંનામ  
૨૦૧૭-૧૮ સધુારેલ 

અદંાજ  
૨૦૧૮-૧૯ અદંાજ  વધ/ધટની ટકાવારી 

૧ એસ્ટાબ્લીશમેન્દ્ટ  ૧૩૮૯ ૧૬૫૧ ૧૯ % 

૨ વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ  ૧૩૮ ૧૪૭ ૭ % 

૩ મરામત અને પનભાવ ખર્ટ  ૫૭૯ ૬૨૭ ૮ % 

૪ કોન્દ્ટ્રીબ્યુશન, સબસીડી અને ગ્રાન્દ્ટ  ૧૨૩ ૧૩૬ ૧૧ % 

૫ અન્દ્ય નાણાંકીય ખર્ટ  ૬ ૭ ૧૭ % 

૬ ઘસારો  ૪૦૧ ૪૦૩ ૦ % 

  રવેને્દ્યુ ખર્ટનું કલુ  ૨૬૩૬ ૨૯૭૧ ૧૩ % 

( રૂ. કરોડમ ાં) 



 રેવન્દ્યુ ખર્ટ 
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 મહેકમ ખર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
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(રૂ. કરોડમા)ં 

પવગત રકમ 

િગાર ૯૬૨ 

પનવૃપિ સમયનો રા િગાર ૩૩ 

િેન્દ્શન ૨૫૨ 

ગ્રેજ્જયુઇટી ૨૭૮ 

એન. ડી.સી.િી.એસ / સી.િી.એફ ફાળો ૧૨૬ 

કલુ મહકેમ ખર્ટ  ૧૬૫૧ 

58% 

2% 

15% 

17% 

8% 

િગાર પનવૃપિ સમયનો રા િગાર  િેન્દ્શન ગ્રેજ્જયુઇટી એન. ડી.સી.િી.એસ / સી.િી.એફ ફાળો 



 મહેકમ ખર્ટ 
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િગાર, િને્દ્શન તથા સવેા પનવપૃત લાભો 

(રૂ. કરોડમા)ં 



Capital Income 2018-19 
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Particulars  
Draft  

2018-19 

Funding Sources 

Own Income 435 

Grant Income 1195 

Total 1630 

Own Fund 
(Revenue/ 

Capital) 
27% 

Grant Fund 
during the 

year 
73% 

(રૂ. કરોડમા)ં 



Capital Expenditure(Rs.  In/Out) 
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Particulars  
Draft  

2018-19 

Funding Sources 

Own Fund (Revenue/Capital) 848 

Loan Fund 50 

Grant Fund 1509 

Total 2407 

Own Fund 

(Revenue/Cap

ital) 

35% 

Loan Fund 

2% 

Grant Fund 

during the 

year 

63% 

(Rs. in Crore) 

Surat Municipal Corporation 2407  

Surat Smart City Development Ltd. 484  

GRAND TOTAL 2891 

Total Capital Expenditure 



કેપિટલ ખર્ટ  
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કેપિટલ કામો : ૨૦૧૮-૧૯  

પવભાગનુ ંનામ 
સધુારેલ બજેટ નાણાકંકય વર્ટ 

૨૦૧૭-૧૮ 

ડ્રાફટ બજેટ નાણાકંકય વર્ટ 

 ૨૦૧૮-૧૯ 

હેડ કવાટસટ ૧૪૫૯ ૨૦૧૮ 

વેસ્ટ ઝોન ૫૦ ૪૫ 

સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૧૭ ૨૩ 

નોથટ ઝોન ૬૫ ૯૨ 

ઇસ્ટ ઝોન ૬૦ ૬૯ 

સાઉથ ઝોન ૬૪ ૫૯ 

લલંબાયત ઝોન ૪૮ ૪૭ 

અઠવા ઝોન  ૪૦ ૫૪ 

કલુ ૧૮૦૩ ૨૪૦૭ 20 

(રૂ. કરોડમા)ં 



કેપિટલ કામો : ૨૦૧૮-૧૯ 

21 

પવભાગ    અંદાજ  ટકાવારી  

ડ્રેનેજ – સ્ટોમટ ડ્રેનજે   ૫૪૯ ૨૩ 

હાઉસીંગ / ઈ.ડબલ્યુ.એસ.  ૪૦૮ ૧૭ 

રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ   ૪૦૩ ૧૭ 

ટાઉન પ્લાનીંગ  ૨૭૩ ૧૧ 

પિજ સેલ   ૨૦૮ ૮ 

અન્દ્ય(ફ્લડ પ્રોટેકશન, તાિી કરવર, પવગેર)ે   ૧૬૪ ૭ 

િાણી િુરવઠો   ૧૪૨ ૬ 

સોલીડવેસ્ટ, ગાડટન અને સ્મીમેર  ૧૦૭ ૪ 

 ટ્રાફીક સેલ - હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર ૫૬ ૨ 

સ્ટ્રીટ લાઈટ અને એનર્જી એકફસીઅન્દ્સી સેલ  ૩૭ ૨ 

અબટન ટ્રાન્દ્સિોટટ  ૩૭ ૨ 

ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી  ૨૩ ૧ 

કુલ   ૨૪૦૭ ૧૦૦ 

(રૂ. કરોડમા)ં 



2018-19 : Total Capital Works  

23% 

17% 

17% 

11% 

 
8% 

7% 

6% 

4% 
2% 2% 2% 1% ડ્રેનેજ – સ્ટોમટ ડ્રેનેજ    

હાઉસીંગ / ઈ.ડબલ્ય.ુએસ.   

રોડ ડેવલોિમેન્દ્ટ    

ટાઉન પ્લાનીંગ  

પિજ સેલ    

અન્દ્ય(ફ્લડ પ્રોટેકશન, તાિી રીવર, પવગેર)ે   

િાણી િુરવઠો    

સોલીડવેસ્ટ, ગાડટન અન ેસ્મીમેર   

 ટ્રાફીક સેલ - હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર  

સ્ટ્રીટ લાઈટ અન ેએનર્જી એફીસીઅન્દ્સી સેલ   

અબટન ટ્રાન્દ્સિોટટ   

ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી   
22 

(રૂ. કરોડમા)ં 



હેડ કવાટટસ કેપિટલ કામો (૨૦૧૮-૧૯) 
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(રૂ. કરોડમા)ં 

અ.નં.   ખાતાનુ ંનામ    અદંાજ ૨૦૧૮-૧૯   

૧ ડે્રનેજ, સ્ટ્રોમ ડે્રનેજ    ૪૨૦ 

૨ એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ સેલ ૧૦૩ 

૩ ટાઉન પ્લાનીંગ (ટી.િી.)   ૨૭૩ 

૪ સ્લમ અિગ્રેડેશન ૨૬૯ 

૫ હાઉસીંગ ૩૧ 

૬ રોડ ડેવલિમેંટ   ૨૮૩ 

૭ પિજસેલ    ૨૦૪ 

૮ િાણી િૂરવઠો   ૧૪૦ 

૯ સોલીડ વેસ્ટ, સ્મીમેર અને ગાડટન    ૧૦૬ 

૧૦ અન્દ્ય(ફ્લડ પ્રોટેકશન, તાિી રીવર, પવગેરે)    ૫૮ 

૧૧ ટ્રાફીક સેલ એન્દ્ડ હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર  ૪૫ 

૧૨ અબટન ટ્રાંસિોટટ    ૩૭ 

૧૩ સ્ટ્રીટ લાઈટ ૧૧ 

૧૪ એનર્જી એકફસીયન્દ્સી સેલ ૧૪ 

૧૫ ફાયર   ૨૩ 

૧૬ વકટશોિ   ૧ 

   કલુ   ૨૦૧૮ 



ટેક્ષ રેવન્દ્યુ 
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પવગત    
૨૦૧૬-૧૭ 

(ખરેખર) 

૨૦૧૭-૧૮  

(સધુારલે) 

૨૦૧૮-૧૯ 

(ડ્રાફ્ટ) 

પમલકત વેરો  

(યુઝર ર્ાજટ સપહત )  
૬૫૩.૦૭ ૭૮૮.૦૦ ૧૧૯૯.૦૦ 

વ્યવસાય વેરો ૧૩૦.૯૪ ૧૩૭.૨૦ ૧૪૩.૩૨ 

યાપંરક િકરવહન ર્ાજટ   ૭૨.૭૬ ૭૪.૨૦ ૮૦.૦૦ 

 કલુ ૮૫૬.૭૭ ૯૯૯.૪૦ ૧૪૨૨.૩૨ 

(રૂ. કરોડમા)ં 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Water Supply 

Rs. 121.33 Cr. Rs. 139.60 Cr. 



િાણી િુરવઠાની ક્ષમતા વૃપદ્ધ 

# 
િાણી િરુવઠાની  

ક્ષમતા વદૃ્ધી 

૨૦૧૬-૧૭  ૨૦૧૭-૧૮  
૨૦૧૮-૧૯  

સૂપર્ત  

કુલ ક્ષમતા વૃપદ્ધ (Cumulative) 

૧. આવરી લેવામા આવેલ વસ્તી (%)  ૯૬% ૯૭.૫%  ૯૮.૫% 

૨. 
વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (MLD) 

સંખ્યા  

૧૪૬૮  

(૧૫) 

૧૪૬૮  

(૧૫) 

૧૫૯૮  

(૧૬) 

૩. 
ભુગભટ ટાંકી (ML) 

WDS Nos. 

૭૧૨ 

(૩૪) 

૭૧૨ 

(૩૪) 

૭૬૧    

(૩૯) 

૪. 
ઓવરહેડ ટાંકી  (ML) 

સંખ્યા  

૧૧૫  

(૫૮) 

૧૨૯   

(૬૬) 

૧૫૫  

(૭૯) 

૫. િાઈિ લાઈન (કક.મી.) ૩૪૫૦  ૩૪૭૫  ૩૫૧૦  

૬. 
સુ.મ.ન.િાપલકા હસ્તકની પ્રોિટીઝ ખાતે ભૂગભટ જળ 

કર-ર્ાજટ  માટેનાં બોરવેલ્સ (સંખ્યા) 
૩૪૬  ૩૮૦ ૪૨૫  

૭.  િાણી િુરવઠા યોજના અંતગટત નળજોડાણોની સંખ્યા  ૩.૯૦ લાખ  ૪.૧૫ લાખ  ૪.૩૫ લાખ  



૨૦૧૭-૧૮ : િૂણટ થયેલ / થનાર કામો   

• ૧૧૦ MLD ક્ષમતાના - કુલ બ ેફ્રેંર્વલે્સ  

• કુલ ૧૯ એમ.એલ. ક્ષમતાની કુલ ૧૦ ઓવરહેડ ટાકંીઓ 

• કુલ ૨૫ કી.મી. લંબાઈનુ ંટ્રાન્દ્સમીશન અને ડીસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવકટ 

• ૨૫ હાર જેટલા નવા અિાયલે નળ જોડાણો 

• પવપવધ સ્થળોએ કુલ ૩૪ રી-ર્ાજટ બોરવલે્સ  સ્થાપિત કયાટ 

• કોસાડ પવસ્તારમા ં જળ પવતરણ મથક અને ઓવરહેડ ટાકંીઓન ે સાકંળી લેતી 

સ્કાડા સીસ્ટમ કાયટરત કરેલ જેના થકી  
• વોટર સપ્લાય ફલો, પે્રશર, વોટર લેવલ, િંિ એનર્જી િેરામીટસટ મોનીટરીંગ તથા લેવલ બેઝ્ડ 

િંિ કન્દ્ટ્રોલ કરવામાં આવ ેછે.  
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૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગપત હેઠળના કામો  

• ડીંડોલી તથા સરથાણા ખાતે કલુ ૨૭૪ MLD ક્ષમતાના ંવોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટસ 

 

• ૪૬ એમ.એલ. ક્ષમતાની કુલ ૫ ભગૂભટ ટાંકીઓ (પવસ્તારો-ડુમસ, આભવા, ઉધના, 
અલથાણ, સેન્દ્ટ્રલ ઝોન)  

 

• ૨૧ એમ.એલ.ક્ષમતાની ૨૪ X ૭ આયોજન અંતગટત કુલ ૧૦ ઓવરહડે ટાંકીઓ  

(પવસ્તારો - વેસુ, મગદલ્લા, આભવા, જહાંગીરિુરા, જહાંગીરાબાદ, ડુમસ, ભીમિોર, 
ગપવયર પવગેરે)      

 

• ૪૭ કી.મી.લબંાઈનું ટ્રાન્દ્સમીશન અને ડીસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવકટ   

29 



૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગપત હેઠળ 

30 

ડીંડોલી ખાતે પનમાટણધીન WTP  સરથાણા ખાતે પનમાટણધીન WTP  

સરથાણા ખાતે પનમાટણધીન UGSR  
આંજણા ખાતે પનમાટણધીન ESR  



૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન થયેલ પવપશષ્ટ કામગીરી  

• તાિી નદી માટ ેએકવીફર મેલિંગની કામગીરી – હયાત સ્રોત ઉિરાંત, ભૂગભટ જળ સ્રોત શોધવા તથા કુદરતી આફત 

સામે “લાઈફ લાઈન વોટર સપ્લાય” કરી શકાય તે માટે વધુ ને વધુ ફ્રેંર્વેલ્સ સ્થાિવા સારં   

• સંસ્થા – National Geophysical Research Institute (NGRI), Hyderabad 

• ાન્દ્યુઆરી ૨૦૧૮ સુધી થયેલ કામગીરી  

1. Ground Survey through Electrical Resistivity Tests (ERT) completed during 11th to 

21st June 2017 

• Total 12 sites were covered along the river bed 

• ERT profile were analyzed to witness the resistivity and in turn, sand strata / saturated 

aquifer which is important for locating french wells 

2. Helicopter based Airborne survey with TEM (Transient Electromagnetic Method) 

completed during 10th to 20st October 2017 

• Total area covered through helicopter based survey – 270 sq.km. 

• Line kilometer travelled during survey – 1600 Km 

31 

હાલમા,ં સવેની કામગીરીને અંતે મળેલ ડેટા / માપહતી 

પવગેરે ભારત સરકારશ્રીનાં રક્ષા પવભાગ હેઠળ સ્રુટીની 

હેઠળ છે જે માર્ટ ૧૮ સુધીમાં પ્રાપ્ત થયેથી ફાઈનલ 

રીિોટટ રજુ કરી ફ્રેંર્વેલ્સ સ્થાપિત કરવા અંગે િાઈલટ 

ડ્રીલીંગની કામગીરી હાથ કરવામાં આવશે  



વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ ના નવા કામો 

• એકવીફર મેલિંગનાં સ્ટડીનાં આધારે કુલ બે (૨) ફ્રેંર્વેલ્સ 
 

• કોસાડ ખાત ે૨૦૦ MLD ક્ષમતાનો વોટર ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ  
 

• કતારગામ તથા રાંદેર ખાતેના હયાત પ્લાન્દ્ટ માટે ઝીરો લીકવીડ ડીસ્ર્ાજટ વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાનું આયોજન જેના 
થકી પ્રપત કદન ૩૨ એમ.એલ. િાણી રી-સાઈકલ કરવામાં આવશ.ે 
 

• ગાય િગલા ખાતે ૬૦૦ MLD ક્ષમતાનો રો-વોટર ઇન્દ્ટેક વેલ તેમજ સંલગ્ન ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈનો   
 

• ૨૪ x ૭ આયોજન હઠેળ ૫ (િાંર્) બુસ્ટર હાઉસ સહીત કુલ ૩૪ એમ.એલ.સ્ટોરેજ ક્ષમતાની િારં્ ભગૂભટ 
ટાકંીઓ (અઠવાઝોન, સને્દ્ટ્રલ તથા વરાછા ઝોન) 
 

• ૨૪ x ૭ આયોજન હેઠળ અંદાજીત કુલ ૩૦ એમ.એલ.ક્ષમતાની ૧૪ ઓવર હેડ ટાકંીઓ (અઠવાઝોન, સેન્દ્ટ્રલઝોન 
તથા વરાછા ઝોન) 
 

• સેન્દ્ટ્રલ ઝોન પવસ્તારમા ંજળપવતરણ નેટવકટ સ્ટ્રને્દ્ધન કરવાની કામગીરી  (અંદાજ રૂ. ૨૧ કરોડ) 
 

• ૪૦ ભૂગભટ જળ રી-ર્ાજટ બોરવેલ્સ  32 



૨૪ x ૭ આધાકરત િાણી િુરવઠો  

• કાયટરત  

• હાલ િયંત ન્દ્ય ુનોથટ ઝોન પવસ્તારમાં કુલ ૧૮,૦૦૦ નળજોડાણો થકી ૨૪ x ૭ આધાકરત િાણી િુરવઠો 

 

• પ્રગતી હેઠળ  

• સ્માટટ સીટી અંતગટત કુલ ૨૭૦૦૦ જેટલા ંનળજોડાણો ૨૪ x ૭ થકી કુલ િાણી િુરવઠો આિવા માટે કામગીરી 

શર કરવામાં આવેલ છે.  

• વેસુ-િાલ પવસ્તારમાં આશરે ૨૪૦૦૦ જેટલા નળજોડાણો િાણી િુરવઠો આિવા માટે ટેન્દ્ડરો પ્રાપ્ત થયેલ છે.  

 

• સપૂર્ત  

• જહાંગીરિુરા – જહાંગીરાબાદ માટે કુલ ૪૦૦૦ જેટલા નળજોડાણો માટે ૨૪ x ૭ િાણી િુરવઠા હેઠળ આવરી 

લેવા આયોજન.  

• અવવનીકુમાર પવસ્તાર માટે કુલ ૨૫૦૦ જેટલાં નળજોડાણો માટે ૨૪ x ૭ િાણી િુરવઠા હેઠળ આવરી લેવા 

આયોજન. 



૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સૂપર્ત Innovative કામો  

1. િયાટવરણ, સરુક્ષા તથા આરોગ્યન ેલગતી સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું આયોજન  

2. રાંદેર વોટર વકટસ ખાતેના ં પ્લાન્દ્ટમા ંિાણીની ગણુવિા સુધાર માટ ેSVNIT, Surat નાં સહયોગથી 

ટ્રાયલ આધાકરત એકટીવટેડે કાબટન આધાકરત કફલ્ટર પ્રોસસે  

3. ખટોદરા ખાત ે “ગ્રીન પબલ્ડીંગ” કન્દ્સપે્ટ આધાકરત લબેોરટેરી પબલ્ડીંગ તથા નવા િરેામીટસટ સહીત 

એન.એ.બી.એલ સટીફીકેટ લવેાનું આયોજન   

4. વોટર મીટર ટસે્ટીંગ લબેોરેટરી માટ ેએન.એ.બી.એલ સટીફીકટે લેવાનું આયોજન  

5. વોટર વકટસ અન ેજળ પવતરણ મથકોન ેસાકંળતી સ્કડા સીસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનંુ આયોજન   



વોટર કન્દ્ઝવેશન અંતગટત કરેલ કામગીરીઓ / આયોજનો  

• ઝીરો લીકવીડ ડીસ્ર્ાજટ આધાકરત વોટર રી-સાઈકલ કરવાની વ્યવસ્થા 

a) સરથાણા તથા ડીંડોલી ખાત ેસ્થાપિત કરવામા ંઆવી રહેલ છે જેના થકી ૩૪ MLD જેટલુ ંિાણી રી-

સાઈકલ કરી શકાશ.ે 

b) કતારગામ તથા રાંદેર ખાતેના હયાત પ્લાન્દ્ટ માટે સ્થાપિત કરવાનંુ આયોજન જેના થકી પ્રપત કદન ૩૨ 

એમ.એલ. િાણી રી-સાઈકલ કરવામા ંઆવશે. 

• ભગૂભટ જળ રી-ર્ાજટ કરવા માટ ેરી-ર્ાજટ બોરવલે્સ  

a) સ.ુમ.ન.િાપલકા હસ્તકની પવપવધ પ્રોિટીઝ ખાત ે હાઈડ્રોપલક પવભાગ દ્વારા ૩૮૦ િૂણટ કરવામા ં

આવેલ છે તથા  

b) વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં૪૦ નવા રેઇન વોટર હાવેલસ્ટંગ વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાનંુ આયોજન છે. 

c) સ્થાપિત કરેલ બોરવેલ્સ માટે Empanelled Agency દ્વારા રખ રખાવ તથા મરામતની કામગીરી 

કરાવવાનું આયોજન   

• રાંદેર ઝોનમા ંઆવેલ જોગાણીનગર પવસ્તાર માટે વોટર ઓડીટ કરવાનુ ંઆયોજન   

• વોટર િોલીસી / બાય-લોઝ બનાવવાનુ ંઆયોજન 
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વોટર કન્દ્ઝવેશન અંતગટત કરેલ કામગીરીઓ / આયોજનો  

આઈ.ઈ.સી. કામગીરીઓ  

a) વોટર કન્દ્ઝવેશનની કામગીરીને વેગ મળે એ માટ ે logo ડેવલેોિ 

કરવામાં આવેલ  

b) મોબાઈલ રીંગ ટોન  

c) પવપવધ હોર્ડંગ  

d) પવપવધ સ્કૂલો, સોસાયટીઓ ખાતે બેનસટ  લગાડવામા ંઆવલે  

e) છેલ્લા બ ેવર્ટથી પનયપમતિણે ૨૨ માર્ટનાં રોજ શહેરની મપહલાઓન ે

સાંકળીન ે“પવવવ જળ કદવસ” ની ઉજવણી 

f) ાહેર અિીલ દ્વારા નાગરીકોને ડ્રાય હોળી ઉજવવા પ્રોત્સાહન 
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પ્રાપ્ત થયેલ એવોડ્સટ  

• Gujarat Leadership Awards-2017 for Integrated Water Supply Management 

• SKOCH Awards – 2017 for Adoption of Unique Approach about Consumer 

Feedback 

• Water Digest Water Awards – 2017 for Adoption of Unique Approach about 

Consumer Feedback 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Drainage Department 

Rs. 283.64 Cr. Rs. 420.40 Cr. 



ડ્રેનેજ પવભાગ 

39 

વર્ટ ર૦૧૬-૧૭ વર્ટ ર૦૧૭-૧૮ વર્ટ ર૦૧૮-૧૯ 

સએુઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટસ  ૧૧ 
(ક્ષમતા MLDમા)ં 

૯૮ર.િ ૧૦૩ર.િ 
વકરયાવ-કોસાડ  

(૮૪ થી વધીન ે૧૩૪ MLD) 

૧૧૭૩.૦૦ 
ડડંડોલી (૬૬ થી વધીને ૧૬૭ MLD ) 

આંજણા (૮ર.િ થી વધીન ે૧રર MLD ) 

સએુઝ િમ્િીંગ સ્ટશેન- 
સખં્યા 

(ક્ષમતા MLD) 

 

િ૪ 

(૧૮૯૧.૩િ) 

 

િ૬  

(૧૯૧િ.૮િ) 
આભવા  (૯.િ) 

િાલીયા-ભરીમાતા  (૧િ ) 

 

૬૧ 

(ર૦૩૮) 
ન્દ્ય ુઉન (૪.૩િ) | ભીમિોર (ર૪) 

ન્દ્ય ુગભેણી (૬) | વસે-ુભરથાણા (િ૧.૮૦) 

પ્રતાિનગર (૩૬) 

ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા ટ્રાન્દ્સમીશન 

લાઈન (લબંાઈ કક.મી.) 

૧૭િ૬ ૧૮૦૯ 

(નવી િ૩ અને સુરડીકરણ ૩૯.૧)  

૧૮૪૧ 
(નવી ૩ર અને સુરડીકરણ ૮૩.૪) 

ટશટરી સએુઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ  
સખં્યા 

(ક્ષમતા MLDમા)ં 

૦૧ 

(૪૦) 

૦૧ 

(૪૦) 

૦૩ 

(૧૧િ) 
બમરોલી (ફેઈઝ-ર)- (૩૫) | ડડડંોલી-(૪૦) 



ડ્રેનેજ પવભાગ - રીસાયકલ એન્દ્ડ રીયુઝ ઓફ વેસ્ટ વોટર 

• બમરોલી ખાતેનાં ૪૦ MLD ક્ષમતાના સૌ પ્રથમ ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ થકી વાર્ર્ટક ૧૧૮૦ કરોડ લીટર 

િીવાના િાણીની બર્ત  

• બમરોલી ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના ૩િ MLD પવસ્તૃપતકરણ તથા ડડડંોલીના નવા ૪૦ MLD ટશટરી સુએઝ 

ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ કાયટરત થયેથી વાષર્િઁક કુલ ૩૪૧િ.િ૦ કરોડ લીટર િીવાના િાણીની બર્ત થશ.ે  

• મહામૂલા િીવાના િાણીની બર્તના ભાગરૂિ ે 

• કપવ કલાિી ગાડટન ખાતે દપૈનક ૧૦ લાખ લીટર ક્ષમતાના ટશટરી સએુઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના િાયલોટ પ્રકલ્િના િાણીનો 

ગાડટન તથા તળાવ ભરવા માટે ઉિયોગ થશ,ે આગામી વર્ે વધ ુ ૦૩ (રણ) તળાવ તથા ગાડટન માટે  સમાન પ્રકારના ટશટરી 

સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાનું આયોજન. 

• સુપર્ત અલગ-અલગ કુલ ૦૬ (છ) ઈ.ડબલ્યુ.એસ. હાઉસીંગ યોજના હેઠળ બનનાર કલુ ૩,૦૦૦ આવાસોના ગટરના 

મપલન જળન ેસ્થળ ઉિરજ ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ મારફત ેશુધ્ધ કરી, ડબલ પ્લમ્બરીંગ પસસ્ટમ ધ્વારા ટોયલેટમા ં

તથા ગાડટનીંગ માટ ેવિરાશનું આયોજન. 

• ગટર સફાઈ તથા ગાડટનીંગમાં સેકન્દ્ડરી ટ્રીટેડ સુએઝનો ટેન્દ્કર ધ્વારા ઉિયોગ કરી દપૈનક ૯ લાખ લીટર િીવાના િાણીની 

બર્તનુ ંઆયોજન 

• આમ, સુરત મહાનગરિાપલકાની િીવાના િાણીની દૈપનક જરૂકરયાતના આશરે ૧૫% જથ્થો કરસાયકલડ વોટરનો 

થશ ે 

• આગામી વર્ે ડ્રેનેજ બાયલોઝ તૈયાર કરવાનું આયોજન છે.  40 



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ 

• કાંકરાિાર વીયરથી ઓ.એન.જી.સી. પબ્જ સુધીના તાિી નદીના ંકુલ ૮િ કક.મી. ભાગ માટે રૂા. ૯રર કરોડના નેટ 

અંદાજીત ખર્ટનો ડી.િી.આર. નેશનલ રીવર કન્દ્ઝરવેશન ડીરેકટોરેટ (NRCD) સમક્ષ રજુ  

• રાજય સરકાર હસ્તકના અદંાજે ૪િ  કક.મી. ના તાિી નદીના ભાગમા ંઆવેલ િ૯ ગામો / નગરો માટે રિ સુએઝ 

ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, રિ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન‚ ૮ર કક.મી. ડ્રૈનેજ નેટવકટ પવગરે કુલ ૧૭ર.૭િ કરોડના ખર્ે 

પવકસાવવાનું આયોજન 

• સુડા હસ્તકના અંદાજે ૧ર  કક.મી. ના તાિી નદીના ભાગમાં આવેલ ૧િ ગામો / નગરો માટે  ૦૬ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ 

પ્લાન્દ્ટ, ૦૭ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન, ૧૧૧ કક.મી. ડ્રૈનેજ નેટવકટ પવગર ેકુલ ૪૯ર.૧૪ કરોડના ખર્ ે પવકસાવવાનું 

આયોજન 

• સુરત મહાનગરિાપલકા હસ્તકના અંદાજે ર૮ કક.મી. ના તાિી નદીના ભાગમાં આવેલ જુદા-જુદા િાંર્ ઝોન 

પવસ્તારને આવરી લઈ, હયાત ૦૪ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનની ક્ષમતા ૧૪િ MLD જેટલી વધારવા સપહત, ૦૪ 

સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન, ૧૦  કક.મી. નેટવકટ પવગરે કુલ રિ૭.ર૮ કરોડના ખર્ે પવકસાવવાનું આયોજન 
41 



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ 



તાિી શુપધ્ધકરણ પ્રોજેકટ 



ર૦૧૭-૧૮ : િૂણટ થયેલ કામો (પસપધ્ધઓ) 
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કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂા. કરોડમાં) 

સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (રૂા. ૧૪િ.૪૧ કરોડ) 

• ભટાર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટનંુ અિગ્રેડેશન તથા બમરોલી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી     ટ્રાન્દ્સમીશન  ૪૩.૩૬ 

• વકરયાવ-કોસાડ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટનંુ ઓગમેન્દ્ટેશન  તથા અિગ્રેડેશન ૧૦ર.૦િ 

સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટશેન (ઈલેકટ્રીકલ-પમકેનીકલ મોડીફીકેશન) 

• મોટાવરાછા જી.ઈ.બી. • છાિરાભાઠા • ઉરાણ જી.ઈ.બી. • કોસાડ રેલ્વે ૬.૯ 

ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન્દ્સ 

• ભરીમાતા સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી લસંગણિોર સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી • ઉરાણ • કોસાડ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનની ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન ૩.૭૪ 

ડ્રનેજે નટેવકટ 

• ટી.િી.સ્કીમ નં. ર૮ (અલથાણ-ભટાર) • ખરવરનગર • અઠવા સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન પવસ્તારમાં ડે્રનેજ લાઈન ૯.૪૧ 

ખાડી ડવેલિમને્દ્ટ (NRCP હેઠળ) 

કાંકરા ખાડી રીહેબીલીટેશન  • (Ch 3750-5150 m)  •(Ch 5150-6550 m)  ૩૧.ર૧ 

કાંકરા ખાડી િર રસુલાબાદ નજીક કલ્વટટ ૩.૫૦ 



ર૦૧૭-૧૮ : િૂણટ થયેલ કામો 



ર૦૧૭-૧૮ : િૂણટ થનાર કામો 
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કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂા. કરોડમા)ં 

સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટશેન 

• િોકેટ-એફ (આભવા) • ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૯(ઉન) • પ્રતાિનગર (લલંબાયત) ૭.૩ 

ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન્દ્સ 

• િોકેટ-એફ (આભવા) સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશનથી ખજોદ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ • મોરાભાગળ  ગ્લોબલ વ્ય ુએિાટટ.  થી ભેંસાણ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ  ૬.૬૬ 

ડ્રનેજે નટેવકટ 

• િોકેટ-એફ (આભવા) પવસ્તાર • કરંજ સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન પવસ્તારમાં ડે્રનેજ લાઈન  ઓગમેન્દ્ટેશન ૧ર.૪૮ 

ખાડી ડવેલિમને્દ્ટ (NRCP હેઠળ) 

• કાંકરા ખાડી (Ch. 0-3750) • મીઠી ખાડી  (Ch. 0-3550)  • મીઠી ખાડી (Ch. 3550 to 6600)  

૨૩૩.૬૦ • કાંકરા ખાડી િર આષશિઁવાદ એન્દ્કલેવ¸ ગાંધી કુટીર પિજ િાસે તથા કાંકરા ખાડી િર • ડો.હેડગેવાર પિજ, દાઉદનગર પિજ િાસે અન્દ્ડરિાસ અને 

એપ્રોર્ • મીઠી ખાડી િર ભવાની ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝ સોસાયટી નજીક પબજ તથા ડાયાફ્રામ વોલ 



ર૦૧૮-૧૯ : સુપર્ત કામો  

47 

કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂા. કરોડમા)ં 

સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

• ભેંસાણ  • લસંગણિોર  • ખજોદ 

૪ર૪.૬૭ 
ક્ષમતા (MLD) ૧૦૦ થી ૨૦૦ ૧૫૫ થી ૨૫૫ ૨૫ થી ૫૫ 

પવસ્તાર (ર્ો. કક.મી) ૧૮.૯૩  ૧૯.૮૫ ૧૨.૧૬  

વસ્તી  (લાખ) ૧૧.૧૧ ૧૩.૫૦ ૪.૨૦ 

સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટશેન 

• ગભેણી પવસ્તારની સોસાયટીઓ માટે (૨ MLD) • ઉન સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન માટે ઈલેકટ્રીકલ/પમકેનીકલ કામ. (૬.૩ MLD)  ૩.૦ર 

ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન્દ્સ 

• ગભેણી િમ્િીંગ સ્ટેશન માટે (૧.૨ કક.મી) • મોટાવરાછા િમ્િીંગ સ્ટેશન માટે  (૧.૨ કક.મી) િ.૦૦ 

ડ્રનેજે નટેવકટ 

• િાલ તથા િાલનિોર ગામતળ પવસ્તારમાં ડે્રનેજ નેટવકટ  સ્ટે્રન્દ્ધનીંગ (૧૭ કક.મી)  ૭.રિ 

ખાડી ડવેલિમને્દ્ટ 

• કોયલી  ખાડી િર વ્હીકલ ટ્રેક બનાવી રીમોડેલીંગ તથા રીસ્ટ્રકર્રીંગ (Ch. 10850 to 11700 mt.) તથા (Ch. 11700 to 13650 mt.)  ૧૮ર.૦૦ 

• મીઠીખાડી િર િરવતગામ  પિજ • લલંબાયત ઝોન ઓકફસ પિજ િર એમ્બેકમેન્દ્ટ / આર.સી.સી.સી. સ્ટ્રકર્ર ટાઈિ વેહીકલ એપ્રોર્      ૩ર.૧૩ 
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કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 
(રૂા. કરોડમા)ં 

સપર્ન જી.આઈ.ડી.સી. માટ ેટી.ટી.િી. વોટર િહોંર્ાડવાનુ ંકામ  

• સપર્ન જી.આઈ.ડી.સી. ખાત ેઈ.એસ.આર. બનાવવાનું તથા િાણીની લાઈન પબછાવવાનુ ંકામ. ૧૯.૧૧ 

• બમરોલી ટશટરી સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી સપર્ન જી.આઈ.ડી.સી. સુધી ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન ૧૩.૬ર 

તાિી શપુધ્ધકરણ પ્રોજેકટ ( રૂા.૧૭૨.૬૭ કરોડ)  

• વાલક ખાત ે૬૯ MLD સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ  ૬૯.૦૦ 

• ૬૬ MLD સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ તથા વરાછા ખાડી સુધી ટ્રાન્દ્સમશીન  લાઈન ૭િ.૯૦ 

• સ્વામીનારાયણ મંકદરથી ભેંસાણ સુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધી ટ્રાન્દ્સમીશન લાઈન ર૪.ર૭ 

• વાલક સુએઝ િમ્િીંગ સ્ટેશન ખાત ેઈલેકટ્રીકલ/પમકેનીકલ કામ.  ૩.િ૦ 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Environment Cell 

Rs. 82.02 Cr. Rs. 102.70 Cr. 
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કામનુ ંનામ 

ખજોદ કડસ્િોઝલ પ્લાન્દ્ટ ખાતે ૬૦૦ મ.ે ટન પ્રપતકદન ની ક્ષમતા ધરાવતો સોલીડ 

વેસ્ટ પ્રોસલેસંગ પ્લાંટ PPP ધોરણ ે

(૧૦૦૦૦૦  મ.ે ્ન જેટલા કર્રાની ટ્રી્મેન્દ્ટ થકી આશર ે૭૦૦૦ મ.ે ્ન 

કોમ્િોસ્ટ નુ ઉત્િાદન) 

ખજોદ ખાત ેઆવેલ સુએઝ ટ્રી્મેંટ પ્લાંટ માથી સોલીડ વેસ્ટ પ્રોસલેસંગ પ્લાંટ સુધી 

િાણીની લાઈન  રૂ. ૩૮ લાખના ખર્ ે  

ભટાર ખાત ેપ્લાપસ્ટક વેસ્ટ પ્રોસલેસંગ પ્લાંટ (PPP) 

(૩૦૦  મ.ે ્ન જેટલા પ્લાપસ્ટક કર્રાની ટ્રી્મેન્દ્ટ) 
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કામનુ ંનામ 
બજેટ જોગવાઈ 

(રૂ. કરોડ મા)ં  

ખજોદ ફાઈનલ કડસ્િોઝલ પ્લાંટ ખાતે ખુલ્લામા એકપરત થયેલ ઘન કર્રાના સાયન્દ્ટીફીક 

કેિીંગ કરવાની કામગીરી   
30.00 

ખજોદ ફાઈનલ કડસ્િોઝલ પ્લાંટ ખાતે આવેલ સેનેટરી લેન્દ્ડફીલ સલે નબર ૦૧ ના 

પવસ્િૃપતકરણ કરવાની કામગીરી 
10.00 

ઓગપેનક વેસ્ટ કન્દ્વટટરના યુપનટ રેઈ્નુ કામ 1.50 

કોસાડ ખાતે કન્દ્સટ્રકશન તથા કડમોપલશન વેસ્ટ ટ્રી્મેન્દ્ટ  અગં ેની કામગીરી PPP 

ઉન ખાતે ઈ- વેસ્ટ ના ટ્રી્મેન્દ્ટ અંગે ની કામગીરી PPP 

૧૦૦૦ મે. ટન પ્રપતકદન વેસ્ટ ટ ુએનર્જી પ્લાન્દ્ટ બનાવવાની કામગીરી PPP 

૧૨૦૦ મે. ટન પ્રપતકદન વેસ્ટ ટ ુઆરડીએફ ટ ુએનર્જી પ્લાન્દ્ટ  બનાવવાની કામગીરી PPP 

ઈંન્દ્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ ના ટ્રી્મેન્દ્ટ અગંે ની કામગીરી PPP 
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કામનુ ંનામ 
બજેટ જોગવાઈ 

(રૂ. કરોડમા)ં 

નવી જ્જગ્યાએ સેનેટરી લેન્દ્ડફીલ સાઈટ બનાવવાની કામગીરી 100.00 

સેન્દ્ટ્રલાઈઝડ ઓગપેનક વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ ની કામગીરી.   20.00 

૬૦૦ મ.ે ટન પ્રપતકદન વેસ્ટ ટ ુએનર્જી પ્લાન્દ્ટ બનાવવાની કામગીરી (EPC ધોરણે) 400.00 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Road Development Department 

Rs. 84.83 Cr. Rs. 283.00 Cr. 

Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 
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# કામનો પ્રકાર 

નાણાકંીય વર્ટ 

૨૦૧૭ - ૧૮ 

નો ખર્ટ 

(રૂ.કરોડમાં ) 

       રસ્તાઓની પવગત િીજો ની પવગત 

સંખ્યા 
લંબાઇ 

(કી.મી.) 

એરીયા 

(ર્ો.મી. 

લાખમાં) 

સંખ્યા 
લંબાઇ 

(કી.મી.) 

એરીયા 

(ર્ો.મી. 

લાખમાં) 

૧ સી. સી. રોડ ૧૮.૦૦ ૦૧ ૨.૨૦ - - - - 

૨ 
િોલીમરીક / એસીસી માગટ  

િધ્ધતીથી રીસરફેસીંગ  
૮.૧૪ ૪૯ ૨૩.૩૩  ૨.૯૯૬ ----- ----- ------- 

૩ 
માઇરોસરફેલસંગ િધ્ધતીથી 

રીસરફેસીંગ  
૭.૪૦ ૧૨ ૧૦.૪૫ ૧.૧૮૩ ૨૬ ૧૨.૩૬ ૧.૪૯૦ 

૪ 
શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ ના  

ઉપ્યોગથી કારિેટ / રીકારિેટ 
૧૦.૦૦ ૧૦ ૧૫.૪૧ - ૦૧ ૦.૫૦ - 

કલુ ૪૩.૫૪ ૭૨ ૫૧.૩૯ ૪.૧૭૯ ૨૭ ૧૨.૮૬ ૧.૪૯ 
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અનુ.ં 

રમ. 
કામનો પ્રકાર  

સન ે૨૦૧૬-૧૭ સધુી  

રસ્તાઓની લબંાઇ 

(કકમી.)  

સન ે૨૦૧૭-૧૮ મા ં

થયલે કામગીરી 

(કકમી.) 

આજ કદન સધુી  

કલુ લબંાઇ 

(કકમી.) 

૧ મેટલ ગ્રાઉટીંગ  ૬૧૯.૦૦   ૧૨૮.૦૦    ૭૪૭.૦૦  

૨ કારિેટ ૨૧૩૫.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૨૨૪૩.૦૦ 

૩ પસમેન્દ્ટ કોરીટ (સીસી)   ૬૦.૦૦ ૪૩.૦૦  ૧૦૩.૦૦  

૪ માઇકોસરફેસીંગ     ૧૫.૦૦     ૧૦.૫૦     ૨૫.૫૦  

૫ િોલીમરીક/ એસીસી રીસરફસેીંગ  ૧૦૮.૦૦ ૨૩.૫૦ ૧૩૧.૫૦ 

૬ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ ના ઉપ્યોગ થી કારિટે / રીકારિેટ ૨.૦૦ ૧૩.૫૦  ૧૫.૫૦ 

        કલુ  ૨૯૩૯.૦૦ ૩૨૬.૫૦  ૩૨૬૫.૫૦ 



સને ૨૦૧૭-૧૮ ની પસપધ્ધઓ  

• પ્લાપસ્ટક વેસ્ટ રોડ 

• ગજુરાત રાજ્જયમા ંસોપ્રથમ વાર - સુરત શહેર પવસ્તારમાં ઉત્ત્િન્દ્ન થતા પ્લાપસ્ટક વેસ્ટનો સકારાત્મક 

ઉિયોગ શહેરના પવપવધ ૧૦ રસ્તાઓ િર કારિેટ / કરકારિેટ કામગીરી દરમ્યાન રૂા. ૧૦.૦૦ કરોડના 

ખર્,ે ૧૫.૪૧ કક.મી. લબંાઇ મા ંકરવામા ંઆવેલ, જેમા,ં અંદાજે ૯૦.૦૦ મ.ે ટન પ્લાસ્ટીક વસે્ટનો 

ઉિયોગ કરવામા ંઆવેલ. 

• હયાત કેનાલ ને કેનાલ કોરીડોર તરીક ેડેવલિ કરવાની શરૂઆત: 

• સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન પવસ્તારમાં અણૂવ્રત ધ્વાર જંકશન થી જમનાબા િાકટ સુધીનો ૩.૦૦ કક.મી. 

નો રસ્તો 

• વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન મા ંિાલનિોર કેનાલ કલવટટ થી ભસેાણ રોડ સુધીના ૨.૦૦ કક.મી. નો રસ્તો 

• વેસ્ટ (રાંદેર) ઝોન મા ંહજીરા રોડ (િાલ-આર.ટી.ઓ જંકશન) થી િાલનિુર ગામ કેનાલ કલવટટ સુધીના 

૨.૬૦ કક.મી. નો રસ્તો 
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• શહેરમાં થતા માગટ અકસ્માતો દરમ્યાન થતા માનવ મૃત્ય ુિૈકી ૫૦ % રાહદારીઓના થાય છે. 

• રાહદારીઓની સપવશેર્ કાળજી િેડેસ્ટીયન સેફટી સ્ટ્રેટેજી અંતગટત માગટ પનમાટણના ભાગરૂિે શરૂઆત:  

• વી.આઈ.િી. રોડ, ખાટશુ્યામ મંકદર થી એલ એન્દ્ડ ટી કોલોની, સર્ીન-મગદલ્લા હાઈવ ેસુધીના ૪.૮૫ કક.મી. નો રસ્તો. 

• સુરત મહાનગરિાપલકાના તમામ ઝોનમાં કુલ ૩૨ રસ્તાઓન ેમોડલ રોડ તરીકે ડેવલિ કરવાની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ.  
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િૂણટ થયેલ/ ર્ાલુ કામોના ફોટોગ્રાફસ 
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સી. સી. રોડ 

પોલીમેરીક રીસરફેસીંગ 

મ ઇક્રોસરફેસસિંગ  

પ્લ સ્ટીક વેસ્ટ રોડ 



િૂણટ થયેલ/ ર્ાલુ કામોના ફોટોગ્રાફસ 
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કેનાલ કોરીડોર ડવેલ્િમને્દ્ટ 

િાલનિોર કનેલ કલવટટ થી ભેસાણ રોડ  

 

મોડલે રોડ 

વી. આઇ.િી. રોડ  

કેનાલ કોરીડોર ડવેલ્િમને્દ્ટ 

અણૂવ્રતધ્વાર થી જમનાબા િાકટ 



અ.નું. કામનો પ્રકાર 

નાણાકંીય વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

માં થનાર ખર્ટ  

(રૂ. કરોડમા)ં 

       રસ્તાઓની પવગત 

સંખ્યા 
લંબાઇ  

(કી.મી.) 

એરીયા  

(ર્ો.મી. લાખમા)ં 

૧ 
િોલીમરીક / એસીસી માગટ િધ્ધતીથી  

રીસરફેસીંગ  
૧૦.૦૦ ૨૩ ૧૭.૭૮ ૨.૫૬૬ 

૨ મોડલ રોડ ૩૧.૭૬ ૧ ૪.૮૫ -- 

૩ કેનાલ કોરીડોર ડેવલે્િમેન્દ્ટ ૨૦૯.૦૦ ૬ ૧૬.૪૦ -- 

૪ સી. સી. રોડ ૮૪.૨૫ ૫ ૮.૯૦ -- 

૫ માઇરોસરફેલસગં િધ્ધતીથી રીસફેસીંગ  ૩.૨૦ ૧૦ ૮.૫૦ ૧.૦૫૦ 

૬ આઉટર રીંગરોડ  ૧.૦૦ ૧ ૩.૦૦ -- 

કલુ ૩૩૯.૨૧ ૪૬ ૫૯.૪૩ ૩.૬૧૬ 

સને - ૨૦૧૮-૧૯ નાં ભાપવ આયોજનો 



સને - ૨૦૧૮-૧૯ નાં ભાપવ આયોજનો 
માગટ પનમાટણ માટે અદ્યતન ટેકનોલોજી 

Stone Matrix Asphalt (SMA) 

• સુરત શહેર પવસ્તારમાં પવપવધ મુખ્ય માગો ઉિરના રોડ જંકશન ઉિર ટ્રાકફકનું વધુ િડતું ભારણ 

હોવાને કારણે આવા જંકશન ઉિરના રસ્તાઓ ઝડિથી નુકશાન િામતા હોવાનો અનુભવ સામાન્દ્ય 

છે. જેના લાંબા ગાળાના ઉકેલ સ્વરૂિે સુરત શહેર પવસ્તારના પવપવધ મુખ્ય રોડ જંકશન ને Stone 

Matrix Asphalt (SMA) નો ઉિયોગ કરી પ્રાયોગીક ધોરણે રીસરફેસીંગ કરવાનું આયોજન. 

Nano Silane Technology 

• સુરત શહેરના રસ્તાઓને ર્ોમાસા દરમ્યાન થતા નુકસાન થી અટકાવવા, રોડ બનાવવાની કામગીરીમાં 

અધ્યતન િપધ્ધતીના ઉિયોગ કરવાના Nano Silane Technology  આધાકરત િાણી પ્રપતરોધક 

અંદાજે ૧૦.૦૦ કક.મી. રસ્તાઓ બનાવવાનું આયોજન. 
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˝પ્લેસ મેકીંગ˝  

• સુરત શહેરના તમામ ઝોન પવસ્તારના અંદાજે ૨૫ પવપવધ રોડ કોનસટને આગવી ઓળખના ભાગરૂિે  

˝પ્લેસ મકેીંગ˝ તરીક ેડેવલિ કરવાનંુ આયોજન.  
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˝પ્લેસ મેકીંગ˝  
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Bridge Cell 

Rs. 158.45 Cr. Rs. 204.18 Cr. 

Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 



વર્ટ ર૦૧૭-૧૮માં મેળવેલ પસધ્ધીઓ 

65 

# કામનુ ંનામ 
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(ર. કરોડમા)ં 

૧ સુરત બી.આર.ટી.એસ. ફેઝ–ર હેઠળ ઉત્કલનગર અન ેઅવવનીકુમારન ેજોડતો આર.ઓ.બી.(રેલ્વ ેઓવર િીજ) ૩૫.૭૮ 

૨ 
તાિી નદી િર રાદંેર પવસ્તાર (જીલાની કોમ્પ્લેક્ષ નજીક)ને કતારગામ પવસ્તાર (િાલીયા કોતર નં. ૦૭) સાથ ેજોડતો '' 

શ્રી ર્ંરશેખર આઝાદ  િીજ ‘‘ 
૨૨૭.૩૬ 

3 
સુરત - મુંબઈ મેઇન લાઇન  અન ેભેસ્તાન-ભુસાવલ લિુ લાઇન િર િસાર થતા ં૪૫.૦૦ મીટર  મીડલ રીંગરોડ િર 

ભેદવાડ તથા ડીંડોલી પવસ્તારન ેજોડતો રલે્વ ેઓવર િીજ 

૮૨.૫૭ 

 

૪ સુરત-નવસારી બી.આર.ટી.એસ. કોરીડોર િર આવેલ હયાત ભેદવાડ ખાડી િીજ  વાઇડનીંગ  ૨.૭૮ 



સુરત બી.આર.ટી.એસ. ફેઝ–ર હેઠળ ઉત્કલનગર અને અવવનીકુમારને જોડતો 
આર.ઓ.બી. (રેલ્વે ઓવર િીજ) 

66 



તાિી નદી િર રાંદેર પવસ્તાર (જીલાની કોમ્પ્લેક્ષ નજીક)ને કતારગામ પવસ્તાર 
 (િાલીયા કોતર નં. ૦૭) સાથે જોડતો “શ્રી ર્ંરશેખર આઝાદ  િીજ” 
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સુરત -મુંબઈ મેઇન લાઇન  અને ભેસ્તાન-ભુસાવલ લુિ લાઇન િર િસાર થતાં  

૪૫.૦૦ મીટર  મીડલ રીંગરોડ િર  

ભેદવાડ તથા ડીંડોલી પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ 
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વર્ટ - ર૦૧૭-૧૮માં િૂણટ થનાર કામો 

# કામનુ ંનામ પ્રોજેકટ કોસ્ટ 
(ર. કરોડમા)ં 

રીવર િીજ 

૧ સરદાર વલ્લભભાઇ િટેલ રીવર િીજ વાઈડનીંગ કરવાનું કામ (અડાજણ થી અઠવા તરફ )  ૮૦.૭૫ 

ફ્લાયઓવર  િીજ  

૨ સુરત-ડુમસ રોડ િર નવી કોટટ પબલ્ડીંગ િાસે ફલાય ઑવર િીજ  ૨૯.૬ 

ખાડી િીજ  

૩ 
જહાંગીરિુરા-વરીયાવ-કોસાડ રોડ ઉિર વરીયાવ-કોસાડ રોડ ઉિર વરીયાવ િમ્િીંગ સ્ટેશન િાસે ખાડી ઉિર 

હયાત િુલની બાજુમાં નવો ખાડી િીજ   
૫.૩૭ 

૪ 
જહાંગીરિુરા-વરીયાવ-કોસાડ રોડ ઉિર છાિરાભાઠ। રોડના વાય જંકશન નજીક ખાડી ઉિર હયાત િુલની 

બાજુમાં નવો ખાડી િીજ  
૪.૮૪ 

૫ સુરત-નવસારી બી.આર.ટી.એસ. કોરીડોર િર ઉન િાસે આવેલ હયાત ખાડી િીજ વાઇડનીંગ ૫.૯૨  



  વર્ટ - ર૦૧૮-૧૯માં િૂણટ થનાર કામો 

# કામનુ ંનામ 
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં 

રીવર િીજ 

૧ સરદાર વલ્લભભાઇ િટેલ રીવર િીજ વાઈડનીંગ કરવાનંુ કામ (અઠવા  થી અડાજણ તરફ )  ૮૦.૭૫ 

૨ તાિી નદી િર અઠવા અને અડાજણને જોડતો િંકડત કદનદયાળ ઉિાધ્યાય કેબલ સ્ટેઈડ રીવર િીજ   ૬૩.૮૪ 

૩ તાિી નદી િર ઉમરા એસ.વી.એન.આઈ.ટી. જંકશન તથા િાલ ગામ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ  ૮૯.૯૯ 

ફ્લાયઓવર  િીજ  

૪ કતારગામ પવસ્તારમાં સાયણ રોડ િર અમરોલી ર્ાર રસ્તાથી માનસરોવર સકટલ સુધી ફલાય ઓવર િીજ   ૭૪.૬૨ 

૫ સુરત કડોદરા રોડ ઉિર િુણા જંકશન (મીડલ રીંગરોડ જંકશન) િર ફ્લાય ઓવર િીજ ૨૯.૪૫ 

આર.ઓ.બી.  

૬ મુંબઈ- અમદાવાદ  વેસ્ટનટ રેલ્વે મેઈન લાઈન ઉિર રેલ્વે ગરનાળા નં.૪૩૭ નજીક લીંબાયત તથા  ઉધનાને જોડતા રેલ્વે ઓવર િીજ  ૨૮.૮૬ 

૭ હયાત રેલ્વે ગરનાળા નં ૪૫૪ (મપનર્ા ગરનાળા) િર ઉરાણ અને અમરોલીને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ. ૫૮.૫૫ 



  વર્ટ - ર૦૧૮-૧૯ ના સુપર્ત કામો  

# કામનુ ંનામ 
પ્રોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં 

૧ 
તાિી નદી િર મોટા વરાછાથી વરાછા વોટર વકટસ સુધીનો રીવર િીજ, વરાછા વોટર વકટસથી શ્રીરામનગર સુધીનો  ફ્લાયઓવર 

િીજ તથા કલાકુંજ  નજીક ખાડી િીજ  
૧૩૧.૨૫ 

૨ ઓલિાડ-સારોલીને જોડતો રેલ્વ ેઓવર િીજ  ૬૩.૩૬ 

૩ ઉધના પવસ્તારમાં પસધ્ધાથટનગર, ભેસ્તાન નજીક ૪૫.૦ મી. કનેાલ રોડ ઉિર રેલ્વે ઓવર િીજ. ૫૦.૦૦ 

૪ ઉધના નજીક હયાત હેડગેવાર િીજના વાઇડનીંગનંુ કામ  ૮.૩૫ 

૫ સુરત શહેરમાં વડે-વરીયાવ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ  ૯૮.૫૭ 

૬ 
ઉન પવસ્તારમાં ટી.િી. સ્કીમ નં ૫૯ (ઉન)માં ૧૮.૦ મી. ના રસ્તા િર ફા.પ્લોટ ન ંઆર-૫૧ અને ફા. પ્લોટ નં ૮૨ ને જોડતો 

ખાડી િીજ  
૪.૦૦ 

૭ વરાછા પવસ્તારમાં ટી.િી. સ્કીમ નં ૨૧ (સરથાણા-સીમાડા) માં શ્યામધામ સોસા. નજીક ખાડી િીજ  ૩.૦૦ 

૮ સુરત- ભુસાવલ રેલ્વ ેલાઈન િર સાંઈબાબા મંદીર  િાસ ેલીંબાયત - ડીંડોલી પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે  અડંરિાસ બનાવવાનુ કામ ૪૬.૧૦ 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

BRTS & Traffic 

Traffic - Rs. 48.38 Cr. 

BRTS- Rs. 88.01 Cr. 

Traffic - Rs. 45.24 Cr.  

BRTS – 36.70 Cr. 



પ્રિોઝડ વકટસ   

73 

• ITCS પ્રોજેકટ હેઠળ ૩૦૦ ટ્રાકફક પસગ્નલ (WIP) 

• Automatic Fare Collection System (WIP) 

• Intelligent Transit Management System (ITMS) 

• ઇન્દ્ટેલીજન્દ્ટ િાકીગ સીસ્ટમ (i- Park) 

• કોમ્પ્રીહેન્દ્સીવ મોબીલીટી પ્લાન (CMP) 

• ટ્રાન્દ્ઝીટ ઓરીઇન્દ્ટેડ કોમશીયલ કોમ્પ્લેક્ષ (TOCC) [૧ સ્થળે] 

• િાકટ અને રાઇડ (Park & Ride) [૫ સ્થળોએ] 

• નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્દ્સિોટટ (NMT) (િબ્લીક સાયકલ સેરીંગ)  

• નવી િાકીગ િોલીસી (િાકીગ િરમીટ) 

• ઇન્દ્ટેલીજન્દ્ટ સ્ટ્રીટ (Intelligent Street) 

• Skywalk for Ring Road Market  Area 

• િાંર્ નવા મલ્ટીલેવલ િાકીગ  

• ઇલેકટ્રીક બસ ગ્રીન કોરીડોર  

• Traffic & BRTS merger 



Issuing Parking Permit.... 

74 

•  Designated Parking Zones 
(Residential & Work ) 

• Permit to authorized vehicles in 

specific areas 

• Purchase of parking permit on 

a monthly or annual payment 

bases 



૨૦૧૭ –૧૮ : િૂણટ થયેલ/ ર્ાલુ કામો  

75 

કામનુ ંનામ  સંખ્યા ખર્ટ (કરોડમા)ં 

સીટી બસ સ્ટોિ / માકટરિોલ (૪૧૬ + ૫૪૨) ૯૫૮ ૧૦.૧૦ 

વકટશોિ /ડેિો  ટમીનલ (કોસાડ ખાત ેબસ ડેિોનું ર્ાલુ કામ) ૧૧ ૮.૨૬ 

ફુટ ઓવર િીજ  ૦૨ ૦ 

િે એન્દ્ડ િાકટ (નવા અને હયાત)  ૧૪ (નવા) + ૪૧ (હયાત) ૦ 

હયાત ટ્રાકફક પસગ્નલ  ૧૧૮ ૦ 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો  

સૂપર્ત કામોની પવગત 

અલથાણ-ભટાર, િાલનિોર અને ભેસ્તાન  ખાતે બસ વકટશોિ ડિેો/ 

ટર્મટનલ (અઠવા, રાંદરે અને ઉધના ઝોન) 

િઝલ ટાઈિ મીકેનાઇઝડ િાર્કટગ – લાલગેટ અને ઝાિા બાર  

હાઇ મોબીલીટી કોકરડોર (HMC) અંતગટત બસ સ્ટોિ- ૨૮  

ઇલેકટ્રીક બસ – ૫૦  

મલ્ટીલેવલ કાર િાર્કટગ (િીિીિી) -ધોડદોડ રોડ અને સેન્દ્ટ્રલ ઝોન  

નવા િે એન્દ્ડ િાકટ  - ઝોન દીઠ ૫ રસ્તા 

િુણા-કડોદરા રોડ ઉિર સુડાના સહયોગથી BRTS સેવા પવસ્તરણનુ ં

આયોજન  

આયોજન હઠેળ ફુટ ઓવર િીજ 

ઉધના ઝોનમાં િરકાર કોલોની િાસે 

અડાજણ િાટીયા, ધનમોરા કોમ્િલેક્ષ િાસ ે

િોદાર કોમ્િલેક્ષ સામે, રેલ્વે સ્ટેશનથી ઇસ્ટ સાઇડ 

કામરેજ ર્ાર રસ્તા નજીક 

ટ્રાકફક આઇલને્દ્ડ/જંકસન ની ટ્રાકફક પસગ્નલ સાથે 

રીડીઝાઇન 

ઝોન  આઇલેન્દ્ડની સંખ્યા 

અઠવા ૭ 

સેન્દ્ટ્રલ ૧ 

રાંદરે ૩ 

વરાછા ૩ 

કતારગામ ૪ 

લીંબાયત ૧ 

ઉધના ૫ 

કલુ ૨૪ 

શહેરના જંકશનો િર આધુપનક ટ્રાકફક આઇલેન્દ્ડ 

એસ.વી.એન.આઇ.ટી અને અનુભવી આકીટકેટો  ધ્વારા 

કરાવવાનું આયોજન છે.  



ટ્રાકફક અને ાહેર િકરવહન  
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સીટી બસની સંખ્યા ૨૭૫ 

સીટી બસ રૂટ ની સખં્યા ૨૯ 

બી.આર.ટી. એસ. બસની સંખ્યા ૧૧૭ 

બી.આર.ટી. એસ. રૂટની સંખ્યા ૦૯ 

સીટી બસની સખં્યા ૩૦૦ (New) 

બી.આર.ટી.એસ બસની સખં્યા ૫૦ (New) 

શરૂ કરવામાં આવનાર સીટી બસ રૂટની સંખ્યા ૦૭ (New) 

શરૂ કરવામાં આવનાર બી.આર.ટી.એસ રૂટની સંખ્યા ૦૪(New) 

સીટી બસ રાઇડરશીિ  ૯૦,૦૦૦ (Daily) 

બી.આર.ટી.એસ. બસ રાઇડરશીિ  ૮૫,૦૦૦ (Daily) 

સીટી બસ આવક રૂ. ૭.૪ લાખ (Daily) 

બી.આર.ટી.એસ. બસ આવક રૂ. ૭.૮ લાખ (Daily) 

કુલ સીટી બસ નેટવકટ  ૨૭૨.૮ કી.મી. 

કુલ બી.આર.ટી.એસ. બસ નેટવકટ  ૧૦૨.૦ કી.મી. 



7029 6104 5479 5559 5309 5056 4667 
9247 

17251 
13975 16072 15084 

11873 12627 12043 
15099 

18994 

26405 
21228 21437 

28226 
31342 30837 33517 32889 30297 

26023 

33236 

46974 

57861 57929 

74154 
79579 79148 

82452 
88938 86211 

69217 
74570 

85197 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

S
e
p

-1
4
 

O
ct

-1
4
 

N
o

v
-1

4
 

D
e
c-

1
4
 

Ja
n

-1
5
 

F
e
b

-1
5
 

M
a
r-

1
5
 

A
p

r-
1
5
 

M
a
y
-1

5
 

Ju
n

-1
5
 

Ju
l-

1
5
 

A
u

g
-1

5
 

S
e
p

-1
5
 

O
ct

-1
5
 

N
o

v
-1

5
 

D
e
c-

1
5
 

Ja
n

-1
6
 

F
e
b

-1
6
 

M
a
r-

1
6
 

A
p

r-
1
6
 

M
a
y
-1

6
 

Ju
n

-1
6
 

Ju
l-

1
6
 

A
u

g
-1

6
 

S
e
p

-1
6
 

O
ct

-1
6
 

N
o

v
-1

6
 

D
e
c-

1
6
 

Ja
n

-1
7
 

F
e
b

-1
7
 

M
a
r-

1
7
 

A
p

r-
1
7
 

M
a
y
-1

7
 

Ju
n

-1
7
 

Ju
l-

1
7
 

A
u

g
-1

7
 

S
e
p

-1
7
 

O
ct

-1
7
 

N
o

v
-1

7
 

D
e
c-

1
7
 

A
v
e
ra

g
e
 D

a
il

y
 C

o
ll

e
c
ti

o
n

 

A
v
e
ra

g
e
 D

a
il

y
 R

id
e
rs

h
ip

 BRTS 

Avg. Daily Ridership Avg. Daily Collection 
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City Bus 

Avg. Daily Ridership Avg. Daily Collection 

Financial 
Year 

Total  
Expense  

(cr.) 

Total 
income  

(cr.) 

Subsidy 
(cr.) 

2016-17 45.26 12.11 33.50 

2017-18 120.06 42.31 79.75 

2018-19 225.85 72.00 153.85 

BRTS and City bus Avg. daily ridership and revenue trends 



Glimpses of Best city bus service award 

Award details: 

સુરત સીટી બસ સવેાન ેબેસ્ટ સીટી બસ સર્વટસ કટેગેરી અતંગટત ભારત સરકાર દ્વારા હદૈરાબાદ ખાત ેએવોડટ 

ઓફ એકસલેન્દ્સ એનાયત  

 

સીટી બસ સેવાને એવોડટ  



પ્રગપત હેઠળના કામો  

કોસાડ ખાત ેવકટશોિ ડિેો 

બી.આર.ટી.એસ અતંગટત સ્વીંગ ગટે  પ્રમખુિાકટ િાસ ેબી.આર.ટી.એસ કોરીડોરની કામગીરી 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

City Engineer Special Cell 

Rs. 9.54 Cr. Rs. 15.60 Cr. 

Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 



રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ પ્રોજેકટ  



સને ર૦૧૮-૧૯ ના કામો  

# કામનું નામ પ્રોજેકટ ખર્ટ 

(રૂા. કરોડમા)ં 

 ૧ 
  

ઉમરા – ભાઠા નજીક કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ તથા તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ  
• તાિી નદી ઉિરના સુપર્ત ઉમરા – ભાઠા નજીકના કન્દ્વને્દ્શનલ બેરેજની કન્દ્સલ્ટન્દ્ટસી નુ ં કામ કેન્દ્ર 

સરકાર હસ્તક ના કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ WAPCOS LTD. ગાંધીનગર ને સોિવામાં આવ્યુ ંછે, તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ          

ડેવલિમેન્દ્ટ માટે HCP DESIGN, PLANNING & MANAGEMENT PVT. LTD. ને તથા 

આ બંને પ્રકલ્િો ની તાિી નદીનાં િુરની અસરો તથા દકરયાની ભરતી/ઓટ ની અસરો નો અભ્યાસ કેન્દ્ર 

સરકાર હસ્તકની સંસ્થા  CWPRS (CENTRAL WATER & POWER RESEARCH 

STATION) દ્વારા અંપતમ તબકકામાં છે, તદ્િવર્ાત સુપર્ત કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ અને તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ 

ડેવલિમેન્દ્ટના કામો આગળ ધિાવી શકાશ.ે 

• વાંકીબોરડી, રાંદેરની આશરે ૨ (બ)ે લાખ ર્ો.મી. જગ્યા તથા ર્ોક બારના કકલ્લાની હેરીટેજ પ્લેસન ે

રીવર ફ્રન્દ્ટ હેઠળ સૌપ્રથમ પવકસાવવાનું આયોજન. 

૩.૫૦ 

 



સુરત સીટી સ્કવેર ડેવલિમેન્દ્ટ  

સપુવધાઓ 

• કોમર્શટયલ ઝોન 

• ફૂડકોટટ  

• ગેલમંગ ઝોન 

• કકડ્ઝ કોનટર  

• લેઝર-શો સપહતનો ફાઉંટેન 

• કવડટ કાર િાર્કંગ   

• બી.આર્.ટી.એસ ્રટ સાથ ેકનેકટીવીટી 

અ. ન.ં કામનુ ંનામ 
પ્રોજેકટ ખર્ટ 

(રૂા. કરોડમા)ં 

  ૨  
"સરુત સીટી સ્કવેર ડવેલિમને્દ્ટ” 

સુરત શહેરમા ંઉધના મેઈન રોડ ઉિરના ખરવરનગર જંકશન ખાત ે
૫.૨૦ 



સને ર૦૧૮-૧૯: સુપર્ત કામો 

# કામનુ ંનામ બજેટ જોગવાઈ 

(રૂા. કરોડમા)ં 

 ૧ સુરત મટે્રો રેલ પ્રોજેકટ - DPR  બનાવવાની કામગીરી. ૧.૦૦ 

ર સ.ુમ.િા. માટે સૂપર્ત બહુમાળી મુખ્ય વહીવટી ભવન બનાવવાની કામગીરી (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી 

સપહત) 
૫.૪૦ 

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

કલુ ૬.૯૦ 

રીવરફ્રન્દ્ટ ડેવલિમને્દ્ટના ભાગરૂિ તાિી નદીના ડાબા કાંઠે વેડ થી ર્ોક બાર સુધીના માગટપનમાટણની શકયતા ર્કાસી તે મુજબ 

આયોજન  



સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેકટ 



સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ - MMTH પ્રોજેકટ 

• સુરત રેલ્વ ેસ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ અંતગટત – MMTH (Multi Modal Transport Hub) 

• IRSDC  - (Indian Railway Station Development Corporation) 

• GSRTC  - (Gujarat State Road Transport Corporation)  તથા SMC નાં સંયુકત ઉિરમે એક 

સ્વતંર કંિનીની (SPV) ની રર્ના 

• SITCO (Surat Integrated Transportation Development Corporation Ltd.)  કંિનીઝ એકટ 

હેઠળ રજીસ્ટડટ  થયેલ છે. 

• સદર પ્રોજેકટ માટે કન્દ્સલ્ટન્દ્ટની પનમણંકની પ્રકરયા IRSDC  દ્વારા િૂણટ કરવામાં આવેલ છે. 

• ઉિરોકત ૩ (રણ) સ્ટેક હોલ્ડસટ ની મંજુરી અન્દ્વયે MMTH પ્રોજેકટ નાં CONCEPT PLAN મુજબ 

આયોજન. 

• સદર પ્રોજેકટ અંતગટત ખાનગી જમીન સંિાદન િેટે અદંાજે રૂા.૨૯૪.૨૨ કરોડ તેમજ સદર પ્રોજેકટની અસર 

હેઠળના રોડ વાઈડનીંગ માટે અંદાજે રૂા.૨૩૨.૪૦ કરોડ. 



SJMMSVY જનભાગીદારી હેઠળના કામોની પસધ્ધી (સને ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭) 
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ઝોન  

િાણી ગટર  સ્ટ્રીટ લાઇટ  રસ્તા મટેલ ગ્રાઉટીંગ  રસ્તા કાિટે  કોન્દ્રીટ રોડ  

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. કરોડમા)ં  

લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. કરોડમા)ં  

લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. કરોડમા)ં  

લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. કરોડમા)ં  

લાભાથી 

EZ ૪૮૩ ૨૧.૦૫ ૯૬૫૮૯૦ ૪૧ ૪.૪૩ ૧૯૪૫૦ ૪૭૮ ૧૧.૪૪ ૫૩૮૦૦૦ ૧૦૨ ૯.૨૮ ૮૫૬૩૯ ૫૦ ૩.૧૮ ૨૮૦૦૦ ૧૪૭ ૩૪.૨૬ ૧૮૦૮૧૦ 

NZ ૨૦૫ ૧૦.૫૬ ૨૨૫૦૦૦ ૧૯૬ ૨૦.૧૭ ૧૩૫૦૦૦ ૧૮૩ ૩.૬૨ ૧૮૯૦૦૦ ૧૩૮ ૬.૦૦ ૧૬૭૧૧૮ ૧૦૭ ૬.૧૦ ૧૫૨૪૭૫ ૨ ૬.૨૦ ૧૫૪૬ 

WZ ૪૧ ૦.૬૯ ૨૦૫૦૦ ૩૬ ૦.૭૬ ૨૦૧૫૦ ૧૩૫ ૨.૦૯ ૬૨૪૫૦ ૯૦ ૫.૭૦ ૪૮૯૫૦ ૧૨૯ ૫.૫૦ ૬૭૮૩૦ ૭૧ ૬.૮૦ ૩૨૩૫૦ 

SWZ ૨૫ ૦.૭૧ ૬૩૨૦ ૩૪ ૩.૦૦ ૭૪૦૦ ૩૭ ૧.૦૪ ૭૫૨૦ ૩૦ ૧.૦૩ ૬૭૯૦ ૪૬ ૧.૩૦ ૧૫૩૦૦ ૨ ૧.૩૯ ૧૭૧૦ 

SZ ૧૮૩ ૧૧.૦૦ ૨૬૭૧૮૦ ૩૦ ૩.૫૦ ૪૮૭૬ ૧૯૧ ૬.૧૮ ૩૦૨૭૩૫ ૯૯ ૫.૩૦ ૧૨૩૨૫૫ ૫૪ ૫.૭૦ ૮૩૧૬૦ ૭ ૮.૧૦ ૫૬૪૦ 

SEZ ૧૧૩ ૬.૮૧ ૬૨૧૫૦ ૭૫ ૯.૩૮ ૪૧૨૫૦ ૯૩ ૨.૭૦ ૫૧૧૫૦ ૯૬ ૭.૭૩ ૫૨૮૦૦ ૪૪ ૩.૩૯ ૨૪૨૦૦ ૮ ૧.૭૪ ૪૪૮૦ 

કલુ ૧૦૫૦ ૫૦.૮૨ ૧૫૪૭૦૪૦ ૪૧૨ ૪૧.૨૪ ૨૨૮૧૨૬ ૧૧૧૭ ૨૭.૦૭ ૧૧૫૦૮૫૫ ૫૫૫ ૩૫.૦૪ ૪૮૪૫૫૨ ૪૩૦ ૨૫.૧૭ ૩૭૦૯૬૫ ૨૩૭ ૫૮.૪૯ ૨૨૬૫૩૬ 
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ઝોન  

િાણી ગટર  સ્ટ્રીટ લાઇટ  રસ્તા મટેલ ગ્રાઉટીંગ  રસ્તા કાિટે  કોન્દ્રીટ રોડ  

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

સો
સા
ય

ટી

 

ખર્ટ 
(રૂ. 

કરોડમાં)  
લાભાથી 

EZ 60 6.15 108652 30 3.00 46830 28 2.22 48972 19 1.36 31426 20 0.91 30150 14 1.52 24570 

NZ 40 4.12 71300 55 5.50 94875 23 1.83 33350 21 1.50 35645 28 1.27 38549 16 1.74 26735 

WZ 20 2.05 46523 18 1.80 17190 30 2.38 25560 28 2.00 27020 33 1.50 41231 3 0.33 1655 

SWZ 10 1.03 10124 8 0.80 6816 19 1.51 18297 16 1.14 13745 11 0.50 29457 8 0.87 5120 

SZ 40 4.22 46352 20 2.00 29120 11 0.87 20350 26 1.86 33789 8 0.36 7546 4 0.43 2984 

SEZ 80 8.16 96525 19 1.90 27645 15 1.19 14445 30 2.14 42340 10 0.45 17530 1 0.11 845 

કલુ 250 25.73 379476 150 15.00 222476 126 10.00 160974 140 10.00 183965 110 5.00 164463 46 5.00 61909 



સીટી નોલેજ સેલ  

• પવપવધ ક્ષેરે ટેકનોલોજી એડવાન્દ્સમેન્દ્ટનો અભ્યાસ કરી, તેના સમાન એન્દ્વાયરમેન્દ્ટમાં 

અમલીકરણ અંગે ર્કાસણી કરી મહાનગરિાપલકા ખાત ેઅમલ માટે  

• ભારત અને પવવવના અન્દ્ય શહેરો ખાતે અિનાવવામાં આવેલ ઇનોવેટીવ પ્રોસેસ / 

પ્રોજેક્સનો અભ્યાસ કરી તેના અમલીકરણ અંગે  

• સુરત મહાનગરિાપલકા હાથ ધરવામાં આવતા પવપશષ્ટ પ્રોજેક્સ માટે પવપવધ ફાયનાન્દ્સ 

મોડેલ જવાકે PPP, EPC, BOT, પવગેરેની ર્કાસણી કરી પ્રોજેકટ અનુરૂિ યોગ્ય 

ફાયનાન્દ્સ મોડેલ પનયત કરવા માટે  

• સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા અિનાવવામાં આવેલ બેસ્ટ પ્રેકટીસ / ઇનોવેટીવ પ્રોજેકટ 

અંગ ેનોલેજ રીિોઝીટરી બનાવવા માટે  

• ટેકનોલોજી એડિટેશન ઝડિી અને અસરકારક બનાવવા માટે  

• રેવન્દ્યુ લીકેજ લોસ ન થાય / ઘટ ેતે માટેના અટકાયટી િગલા લેવા બાબત  



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Slum Upgradation Cell 

Rs. 182.19 Cr. Rs. 269.10 Cr. 



શહેરી ગરીબો માટેના આવાસો 

• કલુ ૮૪,૦૨૫ આવાસો રૂ. ૧૮૦૭ કરોડ ના ખર્ ેિૂણટ કરવામાં આવલે અને ૧૮,૨૧૮ આવાસોની (અદંાજીત રૂ. ૫૯૦ કરોડ અને રૂ. ૮૭૫ 

કરોડ િીિીિી ધોરણે) કામગીરી પ્રગપતમાં છે. 

• પવપવધ યોજનાઓ હેઠળ કુલ ૮૨,૦૧૨ આવાસો ની ફાળવણી. 

• અત્યાર સુધી કુલ ૧,૦૨,૨૪૩ આવાસોના પ્રોજેકટો હાથ ધરવામાં આવેલ. 
92 

યોજના નું નામ 

 

વર્ટ ૨૦૧૬ સધુી 

િણૂટ થયલે આવાસો 

વર્ટ ૨૦૧૬ સધુી 

ફાળવલે આવાસો 

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮માં 

િણૂટ થયલે  આવાસો 

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮માં  

ફાળવલે   આવાસો 

વર્ટ ૨૦૦૬ િહેલાની પવપવધ 

યોજનાઓ 

૨૬૧૫૨ ૨૬૧૫૨ - - 

JnNURM ૪૫૨૮૮ ૪૩૮૦૩ ૧૫૬૮           (િૂણટ) ૧૦૦૦ 

MMGY - - ૧૧૦૧૭           (િૂણટ) ૧૧૦૧૭ 

PMAY (AHP) - - ૮૧૧૦  (પ્રગપતમાં) - 

PMAY (ISSR) - - ૭૫૦૦  (પ્રગપતમાં) - 

TRS - - ૨૬૦૮  (પ્રગપતમાં) - 

Total ૭૧૪૪૦ ૬૯૯૯૫ ૧૨૫૮૫          (િણૂટ) 
 

 ૧૮૨૧૮  (પ્રગપતમાં) 

૧૨૦૧૭ 



93 

Moje Kosad Moje Kosad 

Suman Aanand (LIG-5) 
Suman Darshan (LIG-20) 



94 T.P. 27 (Utran Kosad) F.P. 190 

T.P. 27 (Utran Kosad) F.P. 191 T.P. 19  (Parvat Magob) F.P. 112 

survey work slums at aanjana for redevelopment 



વર્ટ ર૦૧૮-૧૯ માં સુપર્ત આયોજન  

• PMAY-AHP ઘટક હેઠળ શહેરમા ં પવપવધ સ્થળોએ અંદાજે રૂ. ૮૫૩ કરોડ ના ખર્ ે કુલ ૧૦,૦૦૦ 

EWS આવાસો બાંધવાનુ ંઆયોજન.  

• PMAY-ISSR ઘટક હેઠળ ૧૦ સ્લમ ખાતેના ૪૯૦૦ ઝંુિડાઓના અંદાજે રૂ. ૪૧૭ કરોડ ના ખર્ે 

િીિીિી ધોરણ ેરીડવેલિમને્દ્ટ નુ ંઆયોજન.   

• રીડેવલિમેન્દ્ટ ઓફ િબ્લીક હાઉસીંગ સ્કીમ હઠેળ અંદાજે રૂ. ૧૧૭ કરોડ ના ખર્ે કુલ ૧૩૦૪ 

ટનેામને્દ્ટોના રીડવેલિમને્દ્ટ નુ ંઆયોજન.  

95 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Housing Department 

Rs. 2.15 Cr. Rs. 30.70 Cr. 



િૂણટ કરેલ કામો  ૨૦૧૭-૧૮ 

# પ્રોજેક્ની પવગત પ્રો.કોસ્ટ 

[રૂ. કરોડ્મા]ં 

૧ અલથાણ ખાતે સ્વીમીંગ િુલ તથા યૂથ 

એમ્િાવરમેંન્દ્ટ સેન્દ્ટર  

૮.૭૧  

૨ સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે પલફ્ટ નંબર  ૬ ના 

રીપ્લેસમેન્દ્ટ 

૦.૩૧ 

૩ સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે IP આધારીત 

CCTV પસસ્ટમ 

૦.૩૭ 

૪ સ્મીમેર મેડીકલ કોલજે ખાતે ગાડટન 

ડેવલિમેન્દ્ટ - વોક વ ે

૦.૩૯ 

૫ સ્મીમેર મેડીકલ કોલજે ખાતે ડી-બ્લોકમાં 

આવેલ કેન્દ્ટીનનંુ એક્ષટેન્દ્શન 

૦.૩૨ 

અલથાણ સ્વીમીંગ િલુ  



હાઉસીંગ પવભાગના પ્રગપત હેઠળના કામો 

મોટા વરાછા ખાતે સ્વીમીંગિુલ - રૂ. ૩.૮૭ કરોડ 

સ્મીમરે હોપસ્િટલ ખાતે ૧૮૦ બેડનુ ંપવસ્તરણ  

- રૂ. ૮.૨૭ કરોડ   

વેસ્ટ ઝોન િાલ િાલનિરુ ખાતે િપબ્લક પ્રાઇવટે િાટટનરશીિ હેઠળ ઇન્દ્ટરનેશનલ 

સ્ટાન્દ્ડડટનું ૩૦,૦૦૦ વ્યપકતની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું  

આઉટ ડોર ગમે સ્ટડેીયમ બનાવવાના કામે RFP 



 
 
 
 

નોથટ ઝોન, લીંબાયત ઝોન અને સાઉથ ઝોન ખાતે અધ્યતન ઓકડટોરીયમ 

હાઉસીંગ પવભાગના સ્િીલઓવર કામો 



 

 

 

 

વર્કટગ વમુન હોસ્ટલે  સ્મીમરે એક્ષ્િાન્દ્સન 

હાઉસીંગ પવભાગના નવા કામો 

• ઉધના ઝોન પવસ્તારમાં સ્વીમીંગિુલ બનાવવાનું કામ 

• વર્કટગ વુમન હોસ્ટલે બનાવવાનું કામ – રૂ.૪.૯૦ કરોડ 

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ ખાતે િીજી હોસ્ટેલ 

• સ્મીમેર મેડીકલ હોપસ્િટલના એક્ષ્િાન્દ્સનનુ ંકામ 

• સ્મીમેર મેડીકલ હોસ્િીટલ ખાત ેસુિર સ્િેપસયાપલટી હોપસ્િટલ બનાવવાનું કામ 

• મપહલા શશપકતકરણના ભાગરૂિે શહરે પવસ્તારમાં મપહલાઓ દ્વારા સંર્ાપલત મપહલા બાર 

• રારી બાર  

 



હાઉસીંગ પવભાગના નવા કામો 
શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલેસ્ / લેબર ટ્રાંઝીટ એકોમોડેશન સેંટર 

• હયાત સુપવધા – શહેર પવસ્તારમા ં૨૭ સ્થળોએ ૧૦૨૭ વ્યપકતઓન ેસમાવી શક ેતવેા આશ્રય સ્થાનો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ર્ાલ ુકામો-DPR મજુંર :  

•NULM હેઠળ બનતા ઉકત શેલ્ટરોમાં ઘરપવહોણી વ્યપકત માટે િલગં, ગાદલા, ધાબડા, ર્ાદર, પ્રાથપમક સારવાર, શૌર્ાલય, લાઇટ અન ેિાણી, 

ફાયર સેફ્ટી ની વ્યવસ્થા, સામપુહક રસોડા/રસોઇની જગ્યા, રાધંણ ગેસના જોડાણ, બાળકો માટ ેબાળસભંાળ સગવડ પવગેર ેસુપવધા આિવામાં  

આવશે. 

• NULM હેઠળ બનાવલે શેલ્ટર માટે NGO ની પનમણક કરી સુવ્યપસ્થત સંર્ાલન થાય તે માટે TATA Trust સાથ ેMOU 

# પવસ્તાર કિેેસીટી પ્રો.કોસ્ટ  

(રૂ. કરોડ્મા)ં 

૧ વરાછા ઝોન ખાતે ૧૫૮ ૦.૯૪ 

૨ કતારગામ ઝોન ખાતે ૧૫૮ ૧.૦૬ 

૩ લીંબાયત ઝોન ખાતે ૧૫૮ ૧.૦૪ 

કલુ ૪૭૪ ૪.૦૯ 

# પવસ્તાર કિેેસીટી પ્રો.કોસ્ટ  

(રૂ. કરોડ્મા)ં 

૧ અઠવા ઝોનમાં અલથાણ ખાતે ૩૭૬ ૫.૬૯ 

૨ ઉધના ઝોનમાં ભેસ્તાન ખાતે ૫૨૮ ૭.૧૮ 

કલૂ ૯૦૪ ૧૨.૮૭ 

 : નવા કામો-DPR મજુંર :  



હાઉસીંગ પવભાગના નવા કામો 
શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલેસ્ / લેબર ટ્રાંઝીટ એકોમોડેશન સેંટર 

 :  નવા આયોજન- DPR બનાવવાની કામગીરી પ્રગતી હઠેળ :  

# પવસ્તાર પ્લોટની સખં્યા  અદંાજીત લાભાથી  

૧ રાંદેર ઝોન ૨ ૫૪૦ 

૨ કતારગામ ઝોન ૧ ૨૨૦ 

૩ અઠવા ઝોન ૧ ૨૨૦ 

૪ વરાછા ઝોન ૧ ૨૨૦ 

૫ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૨ ૨૫૦ 

કલુ ૭ ૧૪૫૦ 

# પવસ્તાર કિેેસીટી પ્રો.કોસ્ટ  

(રૂ. કરોડ્મા)ં 

૧ ઉધના ઝોન ૨ ૧૮૦ 

૨ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૨ ૫૦૦ 

૩ કતારગામ ઝોન ૧ ૩૦ 

કલૂ ૫ ૭૧૦ 

 : નવા કામો-DPR મજુંર :  



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Street Light 

Rs. 25.73 Cr. Rs. 11.50 Cr. 



૨૦૧૭-૧૮  િૂણટ થયેલ / થનાર કામગીરીઓ   

• જુની સ્ટ્રીટલાઇટોન ેએનર્જી એફીશીયન્દ્ટ કલુ ૮૦,૦૦૦ જેટલી એલ.ઈ.ડી. સ્ટ્રીટલાઇટથી રેટ્રોફીટીંગ  

• જીલાની રીવર પિજ ઉિર ૧૮૭ કોપનકલ િોલ તથા ૩૨૨ એલ.ઈ.ડી.ફીટીંગ્સના ં ઉિયોગ થકી સ્ટ્રીટ 

લાઈટની સુપવધા. 

• સરદાર રીવર પિજના ંવાઈંડનીંગ થઇ રહેલ ભાગ િર ૧૬ િોલ તથા ૨૬ એલ.ઈ.ડી. ફીટીંગ્સ સહીતની  

સ્ટ્રીટલાઈટની સપુવધા.  

• બમરોલી ખાડી પિજથી સપર્ન-બમરોલી રોડ સુધીના રસ્તા િર ૮૦ િોલ તથા ૧૬૦ એલ.ઈ.ડી. ફીટીંગ્સ 

સહીતની સ્ટ્રીટલાઈટની સુપવધા.  

• સુરત શહેરના પવપવધ જંકશન િર ૯ હાઇમાસ્ટ તથા ૬૩ એલ.ઈ.ડી. ફીટીંગ્સની સપુવધા. 

• સ્ટ્રીટલાઈટ સીસ્ટમમાં ૮૪૯ જેટલા સને્દ્ટ્રલાઈઝડ કટં્રોલ મોનીટરીંગ પસસ્ટમની સુપવધા જેના દ્વારા 

૨૮૧૨૧ ફીટીંગ્સનુ ંમોનીટરીંગ.  104 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો  

• અમરોલી માન સરોવર  ફ્લાયઓવર િીજ સ્ટ્રીટલાઈટની સુપવધા જેમાં ૧૬૦ િોલ તથા ૨૦૨ એલ.ઈ.ડી.ફીટીંગ્સ 

લગાડવાનું આયોજન . 

• સંિૂણટ સ્ટ્રીટલાઈટ વ્યવસ્થાનું એનર્જી ઓડીટ  

• વેસુ કેનાલથી વડોદ સુધીના રસ્તા િર સ્ટ્રીટલાઈટની સુપવધા જેમાં ૧૯૭ િોલ તથા ૩૯૪  એલ.ઈ.ડી.ફીટીંગ્સ 

લગાડવાનું આયોજન  

• રીંગ રોડ િર સ્ટ્રીટલાઈટ રીનોવેશનની કામગીરી જેમા ં૧૧૫ િોલ તથા ૧૦૬૧ એલ.ઈ.ડી. ફીટીંગ્સ લગાડવાનું 

આયોજન   

• કેબલ સ્ટ્રેડ િીજ અને કોટટ પબલ્ડીંગ ખાત ેસુશોભનીય સ્ટ્રીટ લાઈટીગ 

• શહેરનાં પવપવધ ૨૦ જેટલા ટ્રાકફક આઈલેન્દ્ડ િર સુશોભનીય લાઈટીંગ  

• ન્દ્ય ુ કોટટ પબલ્ડીંગ પિજ, સરદાર પિજ (એકસટેન્દ્શન), ઉધના રેલ્વ ે સ્ટેશનથી ભેસ્તાન ફ્લાયઓવર પિજ િર 

સ્ટ્રીટલાઈટની સુપવધા જેમાં ૧૦૧ િોલ તથા ૧૫૦ એલ.ઈ.ડી.ફીટીંગ્સ લગાડવાનું આયોજન  

• સુરત મહાનગર િાપલકાની મુખ્ય કર્ેરી અને હેકરટેજ તથા હોિ પિજને સુશોભનીય  લાઈટીંગ કરવાની કામગીરી. 

• સ્માટટ પસટી પ્રોજેકટ હેઠળ સુરત મહાનગર િાપલકાના જુદા જુદા પવસ્તારોમાં PPP મોડલ અંતગટત સ્માટટ િોલ્સ 

લગાડવાના કામનું આયોજન. 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Energy Efficiency 

Rs. 12.59 Cr. Rs. 14.50 Cr. 



સુરત મહાનગર િાપલકાનો કુલ વીજવિરાશ 
(વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮)  

 

 

 Water Supply System 

114.76 GWH 
51.92% 

Sewage Disposal System 

63.57 GWH 

25.24% 

Streetlights (General + 

BRTS) 

40.49 GWH 

13.76% 

Offices/ Utilities 

18.81 GWH 

9.07% 

Electricity Bill (Rs. Crores) 

Water Supply System Sewage Disposal System Streetlights (General + BRTS) Offices/ Utilities 

કલુ એનર્જી વિરાશ = 237 GWH 

કલુ પવજળી ખર્ટ = રૂ. 160 કરોડ   



૨૦૧૭-૧૮  િૂણટ થયેલ / થનાર કામગીરીઓ  

 ૩.૬ મે.વો. ક્ષમતાના સોલાર પ્લાન્દ્્સ 

 શહેરમાં ૮૦,૦૦૦ જેટલી સ્ટ્રીટલાઈટન ેEESL મારફત એલ.ઈ.ડી. વડ ે

બદલવાની કામગીરી 

 ૬૫ જેટલા પબન કાયટક્ષમ િંિ સટે અને પબન કાયટક્ષમ એર બ્લોઅર અને 

એર કમ્પ્રેસરને કાયટક્ષમ યુપનટથી બદલવાની કામગીરી.  

 ૭૮ જેટલી નગર પ્રાથપમક સ્કૂલોમા ંજુના અને પબનકાયટક્ષમ ટયુબલાઈટ 

અને િંખાને કાયટક્ષમ એલ.ઈ.ડી. અને સ્ટાર રેટેડ િંખા વડે બદલવાની 

કામગીરી. 
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પવજળી ખર્ટ ઓછો કરવા આજકદન સુધી હાથ ધરેલ પ્રયાસો 

• ૩૦.૩ મ.ેવો. ક્ષમતાના પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટસ 

• ૫ મ.ેવો. ક્ષમતાના સોલાર પ્લાન્દ્્સ 

• શહેરમાં કુલ્લે ૮૦,૦૦૦થી વધુ સ્ટ્રીટલાઈટન ેએલ.ઈ.ડી. કફડટગં વડ ેબદલવાની કામગીરી. 

• ૧૦૦ થી વધુ પબન કાયટક્ષમ િંિ સેટ અને પબન કાયટક્ષમ એર બ્લોઅર અને એર કમ્પ્રેસર ને કાયટક્ષમ 

યુપનટથી બદલવાની કામગીરી.  

• એકસટટનલ એજન્દ્સી દ્વારા એનર્જી ઓડીટની કામગીરી. 

• રૂફટોિ સોલાર યોજના અતંગતટ શહેરીજનો તરફથી ૪૦૦૦ કરતા વધાર ેઅરજી મળેલ છે જે િૈકી લગભગ 

૨૦૦૦  જેટલા મકાનો િર િર સોલાર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવામા ંઆવેલ.  



ઉાટ બર્ત ક્ષેરે હાથ ધરેલ પ્રયાસો થકી થયેલ ઉાટ બર્ત  

Measures Total Savings / Annum 

(GWH) 

Total Energy Saving in 

Electricity bill  / Annum 

(Rs. in Crore/Annum) 

CO2 Reduction  

(in MT)/Annum 

Energy Efficiency (EE) 32.18 16.13 26,388 

Renewable Energy (RE) 75.0 45.0 61,500 

Total 107.18 61.13 87,888 
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1. કલુ વીજ વિરાશ  237 GWH િકૈી 34 % જેટલી વીજળી રીન્દ્યુએબલ એનરે્જી થકી 

2. કલુ 67 MW કોન્દ્ટ્રાકટડે લોડ માથંી 55 % જેટલી વીજળી રીન્દ્યુએબલ એનરે્જી થકી 

 

ઉિરોકત તમામ પ્રયાસો થકી બર્તથી કલુ વીજ બીલ રૂ. ૨૨૧ કરોડ થી ઘટીને રૂ.૧૬૦ કરોડ થવા િામલે છે 



આયોજન ૨૦૧૮-૧૯ 

• ૨.૧ મે.વો. ક્ષમતાના પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ 

• મનિા હસ્તકની જુદી જુદી ઝોન ઓકફસ, વોડટ ઓફીસ તમેજ અન્દ્ય પબલલ્ડગં મા ંઇન્દ્ડોર-લાઈટોનુ ં એલ.ઈ.ડી.  

• BRTS બસ સ્ટને્દ્ડ િર RESCO મોડેલ થકી ૨૦૦ કી.વો. જેટલી ક્ષમતાના રૂફટોિ સોલાર પ્લાન્દ્ટ 

• સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ખાત ેRESCO મોડેલ થકી માઈરો-હાઈડ્રો સ્ર ૂજનરટેર 

• ગોિી તળાવ ખાત ેRESCO મોડેલ થકી ૧૦૦ કી.વો. ક્ષમતાનો ફ્લોડટગં સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ 

• Clean Development Mechanism (CDM) આધાકરત અદંાજીત કલુ ૫૨,૦૦૦ જેટલા ં Certified 

Emission Reduction (CERs) લાભો મેળવવા માટે િહેલ 

• જુદા જુદા સ્કૂલ પબલલ્ડંગ / ડ્રેનેજ િમ્િીંગ સ્ટેશનો તેમજ અન્દ્ય મ્યુપનપસિલ પબલ્ડીંગો ઉિર કુલ મળીને ૧ મ.ેવો. 

ક્ષમતાનો સોલાર પ્લાન્દ્ટ 

 



Awards & Recognitions  

• SKOCH Awards – 2017 

• India Smart Grid Forum (ISGF) 

Awards  

• Construction Industry Development 

Council (CIDC) Vishvakarma 

Awards  

• Surat is declared by MNRE as 

Leading “Solar Smart City” in the 

Country 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Workshop  

Rs. 23.62 Cr. Rs. 1.30 Cr. 



૨૦૧૭ –૧૮ : િૂણટ થયેલ કામો  
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રમ કામન ુનામ  સખં્યા રૂ.કરોડમા ં

૧. 
રોડ સ્વીિર મશીન ( ૧.૪ કયુ.મી. ક્ષમતાના – ૭ નંગ અને ૪ કયુ.મી. 

ક્ષમતાના - ૭ નંગ  
૧૪ ૫.૧૭ 

૨. પવપવધ જેસીબી મેઇક મશીનરી  ૩૦ ૭.૩૮ 

૩. જેસીબી મેઇક રોડ રોલર   ૧૫ ૧.૬૩ 

૪. વોર્ એન્દ્ડ વોર્ માટે સ્ટાફ બસ   ૦૨ ૦.૩૦ 

૫. એર્.જી.વી. ટ્રીિર ટ્રક  ૩૦ ૫.૨૦ 

૬. એમ.જી.વી. ટ્રીિર ટ્રક  ૧૫ ૧.૬૯ 

૭. ડમ્િર પ્લેસર વાહનો માટે ર્ેસીસ ૧૫ ૧.૩૭ 

૮. વોટર ટેન્દ્કર માટે ર્ેસીસ  ૦૩ ૦.૪૯ 

કલુ  ૯૪  ૨૩.૨૩ 

બોબ કટે ( સ્કીડ સ્ટીયર )   રોડ સ્વીિર મશીન   

ટ્રીિર ટ્રક / બોબ કટે   



૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગપત હેઠળનાં  કામો અને ૨૦૧૮-૧૯ નું આયોજન  
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રમ  કામન ુનામ (૨૦૧૭-૧૮ પ્રગપત હઠેળ) સખં્યા રૂ.કરોડમા ં

૧. વાહન ર્ેર્ીસ ઉિર ડમ્િર પ્લેસર યુપનટનુ ફેિીકેશન કામ  ૧૫ ૦.૨૯૧ 

૨. વાહન ર્ેર્ીસ ઉિર વોટર ટેન્દ્કર યુપનટનું   ફેિીકેશન કામ  ૦૩ ૦.૦૪૫ 

કલુ  ૧૮  ૦.૩૩૬  

રમ કામન ુનામ (૨૦૧૮-૧૯) સખં્યા રૂ.કરોડમા ં

૧. ૫૦ એર્.િી.ના ટ્રકેટર ( દબાણ ખાતા માટે )  ૦૭ 
૦.૮૦ 

૨. લો બેડ ટ્રેલર (દબાણ ખાતા માટે)  ૦૭ 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Fire & Emergency Service 

Rs. 14.71 Cr. Rs. 22.51 Cr. 



૨૦૧૭ –૧૮ : િૂણટ થયેલ કામો  
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રમ કામનુ ંનામ 
અદંાજીત ખર્ટ  

(રૂ. કરોડમા)ં 

થયલે ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં 

૧ ર્ેસીસ વોટર િાઉઝર ટ્રક  નંગ - ૨  ૦.૮૭ ૦.૮૭ 

૨ ર્ેસીસ લાઇટ ફાયર એન્દ્જીન નંગ - ૨  ૦.૬૯ ૦.૬૯ 

૩ ર્ેસીસ ફ્સ્ટ રીસ્િોન્દ્ડર ફાયર એંજીન નંગ - ૨ ૦.૮૦ ૦.૮૦ 

૪ ર્ેસીસ કવીક રીસ્િોન્દ્સ વ્હીકલ નંગ - ૪     ૦.૪૯ ૦.૪૯ 

૫ અન્દ્ય સાધનોની ર્કુવણી  ૧.૦૫ ૧.૦૫ (૧.૦૩+ ૦.૦૨) 

કલુ  ૩.૯૦ ૩.૯૦ 

SMgJMI J[lCS,  G\Uv_Z 

5M8"[A,  U|Fpg0 DMGL8Z G\Uv !_ 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો  

રમ કામનુ ંનામ 
અદંાજીત ખર્ટ   

(રૂ. કરોડમા)ં 
રીમાકટ 

૧ વોટર કમ ફોમટ ટેન્દ્ડર ૪.૯૦ નંગ - ૭ 

૨ વોટર મીસ્ટ ફાયર ટેન્દ્ડર ૧.૨૦ નંગ - ૧  

૩ કોન્દ્વ ેવ્હીકલ ૦.૭૫ નંગ - ૨ 

૪ િોટેબલ ગ્રાઉન્દ્ડ વોટર મોનીટર ૦.૫૦ નંગ - ૬ 

૫ િસટનલ પ્રોટેકટીવ ઇકયુિમેન્દ્ટ     ૦.૨૦ - 

૬ ફર્નટર્ર  ૦.૧૫ - 

૭ વાયર લેસ સેટ   ૦.૧૫ - 

કલુ  ૭.૮૫ નગં - ૧૬ 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Heritage Cell 

Rs. 12.02 Cr. Rs. 18.84 Cr. 



૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગપત હેઠળના કામો 
ર્ોક બાર પસ્થત ઐપતહાસીક કકલ્લાનાં રીસ્ટોરેશન તથા ડેવલિમેન્દ્ટ (ભાગ-એ) ની કામગીરી  
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૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામોના ફોટોગ્રાફ  
સીટી હેરીટેજ સ્કવેર ડેવલિમેન્દ્ટ નું કામ 

• સૂપર્ત ડેવલિમને્દ્ટની કંિાઉન્દ્ડ વોલમાં ભૂતકાળમાં ઐપતહાપસક ૧૩ દરવાા હોય તવેુ સ્મૃપત રૂિે દશાટવેલ છે. 

• કકલ્લાની બહારના ભાગમાં ફોરકોટટ  પવસ્તારમાં ઐપતહાપસક ૮૪ બંદરો સાથેની સૂરતની વેિાર પ્રવૃપિન ેપ્લાઝા તરીકે દશાટવાનું 

આયોજન 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામોના ફોટોગ્રાફ  
સીટી હેરીટેજ સ્કવેર ડેવલિમેન્દ્ટ નું કામ 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામોના ફોટોગ્રાફ 
શહીદ સ્મારક / શોયટ સ્મારક / Peace Centre નું કામ 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Science Center 

Rs. 2.50 Cr. Rs. 7.46 Cr. 



સાયન્દ્સ  સેન્દ્ટર  

• સાયન્દ્સ સેન્દ્ટર ખાત ેડવેલિ કરવામાં આવનાર કુલ ૬ (છ) ગલેેરીની પવગત 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગલેરેી નુ ંનામ કામગીરી નુ ંસ્ટટેસ 

ધ િાવર ઓફ પ્લ ે 

(ર્ીલ્ડ્રન ગલરેી) 
કામગીરી િૂણટ 

મા. મેયરશ્રીનાં વરદ હ્સસ્તે તા. ૩/૦૯/૨૦૧૬ નાં રોજ લોકાિટણ પવપધ 

સંિન્દ્ન 

એન્દ્ટ્રી પ્લાઝા (મેથેમેટીકલ િઝલ્ડ 

સીટીંગ તથા િાકટ એકઝીબીટ) 
કામગીરી િૂણટ િાટટ ગેલરેી િુણટ કરી ઉિરોકત પર્લ્ડ્રન ગેલરેી સાથે લોકાિટણ પવપધ સંિન્દ્ન 

સ્િેસ ગેલરેી Feb-૨૦૧૮ 
ફેબુઆરી-૨૦૧૮ સધુીમાં િુણટ કરવાનું આયોજન 

એસ્ટ્રોનોમી ગેલરેી Feb-૨૦૧૮ 

િોલાર સાયન્દ્સ એપપ્રલ -૨૦૧૯ 
સૂપર્ત કામગીરી  

ટેક્ષટાઈલ ગેલરેી એપપ્રલ -૨૦૧૯ 



સાયન્દ્સ સેન્દ્ટર 
પ્રગપત હેઠળના કામોના ફોટોગ્રાફ્સ   

એસ્ટ્રોનોમી ગેલરેી 

સ્િેશ ગેલરેી 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Garden Project Cell 

Rs. 13.43 Cr. Rs. 17.85 Cr. 



શહેર પવસ્તારમાં કરવામાં આવેલ ગાડટનના કામ 

સખં્યા 

૨૦૧૬-૧૭ સુધીમાં થયેલ કામો ૧૫૦ 

૨૦૧૭-૧૮ સુધીમાં િૂણટ થયલે કામો ૨૧ 

૨૦૧૮-૧૯ સધુીમાં િૂણટ થનાર કામો ૨૭ 
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થયેલ અને થનાર કામગીરીની પવગત  

પવગત સખં્યા 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ દરપમયાન લોકાિટણ થયેલ ગાડટન અને લેક ગાડટન ૯ 

૨ લોકભાગીદારીથી (PPP ધોરણ)ે સાકાર થયેલ પ્રોજેકટ (જહાંગીરબાદ, સ્નેહ રપશ્મ બોટપનકલ 

ગાડટન) 

૧ 

૩ ૨૦૧૭-૧૮ દરપમયાન લોકાિટણ થયેલ શાંપતકુંજ  ૬ 

૪ માર્ટ ૨૦૧૮ સુધી લોકાિટણ થનાર ગાડટન ૫ 

૨૦૧૭-૧૮ દરપમયાન થયેલ કુલ કામગીરી ૨૧ 

૫ પસપવલ વકટ િૂણટ થયેલ છે તથા હોટીકલ્ર્રની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ ૫ 

૬ સ્િીલઓવર / પ્રગપત હેઠળના ગાડટનના કામો ૩૦ 

૭ ૨૦૧૮-૧૯માં સૂપર્ત કરવામાં આવેલ કામો ૧૪ 

૮ હયાત લેક ગાડટનના રીનોવેશનના કામો ૩ 

૯ લેકના વોટર રીટને્દ્શનની કેિેપસટી વધારવાનું કામ ૨ 
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સને ર૦૧૭-૧૮ ની પસપધ્ધઓ (ગાડટન / લેક ગાડટન) 



લોકભાગીદારીથી િૂણટ કરવામાં આવેલ પ્રોજેકટ 

• જહાંગીરાબાદ - ઉગત ખાત ેઆવેલ સ્નેહરપશ્મ બોટનીકલ ગાડટનમાં િી.િી.િી. ધોરણે જોય ટ્રેન, વોટર 

એકટીવીટી, હીલીયમ બલુન, એમ્યુઝમેન્દ્ટ રાઈડસ, પ્લટેફોમટ, રેસ્ટોરેન્દ્ટ પબલ્ડીંગ, ફુડ પ્લાઝા પવગેરે 

 

• સદર કામનુ ં લોકાિટણ થયા બાદ તા.૧િ/૦૧/ર૦૧૮ સુધીમા ં કલુ-૩,૩૪,૯૭૧ મલુાકાતીઓએ 

એમ્યુઝમેન્દ્ટ િાકટની મુલાકાત લીધી જેનાથી સુરત મહાનગરિાપલકાને રૂા.૧૩.૧૬ લાખની આવક થઈ 

 



હોટીકલ્ર્ર કામ / ઘપનષ્ટ વૃક્ષારોિણની પવગતો 

• ૧.૯૦ લાખ રોિાઓનુ ંઘપનષ્ઠ વૃક્ષારોિણ 

• આગામી વર્ટ માટે ૨.૨૫ લાખનો લક્ષ્યાકં  

• ઉકત ઘપનષ્ઠ વૃક્ષારોિણ પસવાય પવપશષ્ટ 

પ્રકારના સુગંપધત, વેલ્યુએસન પ્રકારના 

ઝાડના રોિાઓનુ ં િણ રોિાણ કરવામાં 

આવનાર છે. 

 

# પવગત  સ્થળ સંખ્યા  સને ૨૦૧૮-૧૯ આયોજન 

સ્થળ /  સંખ્યા  

૧ ર્ંદન વન  ૧ ૨૬૮  ૨ સ્થળ ે

૨ સાગવન ૬ ૭૦૦૭  ૮ સ્થળ ે

૩ મહોગની વન  ૬ ૪૬૪૦  ૮ સ્થળ ે

૪ તળાવોની ફરતે નાળીયેરી પ્લાન્દ્ટેશન  ૨૨ ૩૩૫૫  ૧૦૦૦ 

૫ ર્ેનેલાઇઝર / સકટલમાં હેંગીંગ બાસ્કેટ ટ્રી સ્ટેન્દ્ડ ૧૮ ૭૫  ૨૦ સ્થળ ે

૬ સ્ટ્રીટ લાઇટ િોલ િર હેંગીંગ બાસ્કેટ  ૧૯ ૧૨૫૦  ૨૦ સ્થળ ે

૭ પિજના કડવાઇદરમાં બ્યુટીફીકેશન -  િોટ  ૩  ૩૭૪  ૫૦૦ 

૮ વટીકલ ગાડટન  ૩ - ૪ સ્થળ ે



હેન્દ્ગીંગ િોટ તથા હેન્દ્ગીંગ ટ્રીથી કરવામાં આવેલ બ્યુટીફીકેશન  

પવગત  ઝોન કલુ  

CZ WZ SWZ SZ SEZ EZ NZ 

સ્ટ્રીટ લાઇટ િોલની ઉિર 

હને્દ્ગીંગ િોટ 
૨૮૯  ૫૬ ૩૪૮  ૧૦૩  ૪૮  ૩૫૨  ૫૪  ૧૨૫૦  

આઇલને્દ્ડ, સકટલ અને 

ર્ેનેલાઇઝ હને્દ્ગીંગ ટ્રી 
૧૩  ૩  ૪૮  ૫  - - ૬  ૭૫  



ગાડટન વેસ્ટ કમ્િોસ્ટીંગ 

શહેરમાં જે ત ેગાડટનમાથંી નીકળતુ ંગાડટન વેસ્ટેજ જેમકે સુકા િાંદડા, હેજ/ઘાસ કટીંગનુ ંમટીરીયલ, છટણી 
કરેલ ગાડટન વેસ્ટ પવગેરેના ંમાટી અને છાણ સાથેના ંમીશ્રણન ેડીકમ્િોસ્ટ અન ેરીસાઈકલીંગથી ખાતર તયૈાર 
કરી ગાડટનમા ંઉિયોગ કરવામા ંઆવ ેછે.  

 

રમ ઝોન સખં્યા 

૧ રાંદરે  ૩ 

ર વરાછા  ૪ 

૩ કતારગામ  ૩ 

૪ ઉધના  ૨ 

િ સેન્દ્ટ્રલ  ૩ 

૬ અઠવા  ૨ 

૭ લીંબાયત  ૨ 

કુલ (૨૦૧૭-૧૮) ૧૯ 

સપૂર્ત ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮ 



ફલોરલ ગાડટન 

ડીંડોલી પવસ્તારમાં ૪૬,૧૭૩ ર્ો.મી. જમીનમાં ૧૩.૦૬ કરોડના ખર્ે ફલોરલ ગાડટનના 
પવકાસનું કામ પ્રગપત હેઠળ છે. 
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વર્ટ ૨૦૧૮ ના ગાડટન / લેક ગાડટનનાં સૂપર્ત કામો  

અ.ન.ં કામનુ ંનામ 

૧  વેસુ ર્ાર રસ્તા િાસ ે ગાડટન બનાવવાનું કામ.   

૨  વેસુ સ્વપસ્તક વૂડ્સ િાસેના તળાવને લગતા પવપવધ સીવીલ કામો બાબત. (ફેઝ-ર) 

૩  મોટા વરાછાના વરાછા હેલ્થ સેન્દ્ટરની બાજુમાં ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ 

૪  ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૧ (સરથાણા-સીમાડા), ફા.પ્લોટ નં.૧૧૬ ખાતે ગાડટન ડેવલિ કરવાનુ ંકામ. 

૫  ટી.િી.સ્કીમ નં.રર (સરથાણા-વાલક), ફા.પ્લોટ નં.૬૮ ખાત ેગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ. 

૬  ડ્રા. ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૭ (ઉરાણ-કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૯િ ખાત ેગાડટન બનાવવાનું કામ. (ફેઝ-ર)  

૭  ટી.િી.સ્કીમ નં.૧૯ (કતારગામ), ફા.પ્લોટ નં.૧૯૩ ખાતે ગાડટન બનાવવાનું કામ.    

૮  ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૪ (જહાંગીરાબાદ), ફા.પ્લોટ નં.૩૧ માં ગાડટન બનાવવાનું કામ.  

૯  ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૪ (જહાંગીરાબાદ), ફા.પ્લોટ નં.૬૧ માં ગાડટન બનાવવાનું કામ.  

૧૦  પપ્ર.ટી.િી.સ્કીમ નં.૧૯ (િરવત-મગોબ), ફા.પ્લોટ નં.૧૧૦/ર, ૧૧૬ અને ૧૧૮ મા ંગાડટન બનાવવાનું કામ 

૧૧  ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૭ (ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ ન.ં૩૪ ખાતે ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ.  

૧૨  ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૮ (ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ ન.ં૭૭ ખાતે ગાડટન ડેવલિ કરવાનું કામ. 

૧૩  ઉન ગામ લેક ગાડટનને લગતાં પવપવધ સીવીલ કામો કરવાનું કામ. (ફેઝ-ર) 

૧૪  
સને્દ્ટ્રલ િાકટ: અલથાણ-બમરોલી િીજથી ગાંધીકુટીર િીજ સુધીનાં પવસ્તારમા ંખાડી કકનારે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાં ગાડટન એન્દ્ડ મલ્ટીિિટઝ ઓિન સ્િેસ 

તરીકે પવકાસ કરવો. 



નવા આયોજનમાં સૂપર્ત થીમ બેઝ્ડ ગાડટન 

# થીમ 

૧ બોનસાઈ ગાડટન 

ર ાિાનીઝ ગાડટન  

૩ ડાયનાસોર િાકટ  

૪ મુન ગાડટન  

િ ટોિીયરી ગાડટન  

૬ સ્કલ્િર્ર ગાડટન 

૭ મોઝેક ગાડટન  

૮ બાયો ડાયવસીટી િાકટ  



સેન્દ્ટ્રલ િાકટ: ગાડટન અને મલ્ટી િિટઝ ઓિન સ્િેસ ડેવલિમેન્દ્ટ 

• નેશનલ રીવર કન્દ્ઝવેશન પ્રોજેકટ 

(NRCP) હેઠળ રીડેવલિમેન્દ્ટ 

કરવામાં આવેલ અલથાણ – 

બમરોલી પવસ્તારમાં ખાડીના 

કકનારે ધોવાણ વાળી/ફાજલ 

જમીનમાં િુરાણ કરીને જગ્યા 

રીકલેઈમ કરી આશરે ૧.૭૫ 

લાખ ર્ો.મી. જમીનન ેઅબટન 

ફોરેસ્ટ-ગ્રીનબેલ્ટ તરીક ેડવેેલિ 

કરવાનું કન્દ્ઝવેશન પ્રોજેકટ 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Sarthana Nature Park & Zoo 

Rs. 0.39 Cr. Rs. 2.22 Cr.  



• ઝૂ ના કુલ મલુાકાતીઓ (૨૩/૦૧/૨૦૧૮ સુધી) : ૮,૬૨,૩૯૦  

• પ્રવેશ ફી ની કુલ આવક  : ૧,૧૩,૧૨,૦૪૦/- 

• સુરત ઝૂ માંથી  જળપબલાડી આિી બદલામા ંમસૈુર ઝૂ માંથી કાળા હંસ એક 

જોડી તથા ઝરખની એક જોડી મેળવવામા ંઆવેલ છે. 

• તામીલનાડ ુ એગ્રીકલ્ર્રલ યુપનવસીટીમાંથી ઓપસ્રર્ િક્ષીની બ ે જોડી 

મેળવવામા ંઆવેલ છે.  

• રીંછના રણ, જળપબલાડીના એક, ર્ોસીગાના બ ે તથા કાળીયારના િાંર્ 

બચર્ાંનો જન્દ્મ થયલે છે.  

• નેર્રિાકટમા ં આવેલ રણ િાણીના તળાવ િૈકી એક તળાવની પ્રાયોપગક 

ધોરણ ેસફાઈ કરાવી તેમા ંફુવારાની ગોઠવણ કરલે છે. 

• મુલાકાતીઓ માટ ેગોલ્ફ કાર અને ઈ-સાયકલની સગવડ માટ ેિીિીિી ધોરણ ે

ઉભી કરવા માટ ેટેન્દ્ડર મંગાવવામા ંઆવેલ છે. 

નેર્રિાકટ સરથાણા / ઝૂ ખાતે વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ દરપમયાન િૂણટ થયેલ 
કામગીરી 
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૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો : સરથાણા ઝૂ પ્રવેશદ્વારનું નવીનીકરણ 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો  
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વોક થ્રુ એવીયરી  

સાિઘર  

બટરફ્લાય િાકટ અને તેના િીડીંગ હાઉસનુ ંઅિગ્રડેેશન 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/VandalurZoo_18Aug2012_AviarySlope.JPG


Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

જગદીશચાંદ્ર બોઝ એક્વેરરયમ   

Rs. 0.21 Cr. Rs. 0.31 Cr. 



વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ દરપમયાન કરવામાં આવનાર કામગીરીની પવગત 

• એકવેકરયમ ના કુલ મુલાકાતીઓ (૨૩/૦૧/૨૦૧૮ સુધી) : ૩,૨૫,૨૫૬  

• પ્રવેશ ફી ની કુલ આવક  : ૧,૨૨,૬૬,૩૭૦/- 

• જગદીશર્ંર બોઝ મ્યુપનપસિલ એકવેકરયમ ના પવસ્તરણ-૧ ના ભાગ રૂિે ટનલ િુલ એકવેકરયમ / ઓસીનેરીયમનુ ંઆયોજન 
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A view of 180 degree  zigzag/ curved Tunnel Pool Aquarium/ Ocenarium 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

e-Governance 
Digital Governance 

Rs. 2.06 Cr. Rs. 4.32 Cr. 



થયેલ મુખ્ય કામગીરી  

• જન્દ્મ-મરણની નોંધણી સીધે-સીધી જેત ે હોપસ્િટલ/સંસ્થા દ્વારા થઇ શકે તે માટેની 

સીસ્ટમ કાયટરત  

• અગાઉની સીસ્ટમના સરેરાશ નોંધણી સમય ૧૦ કદવસની સામ ે નવી સીસ્ટમ દ્વારા 

સરેરાશ નોંધણી સમય ઘટીને ૪ કદવસની અંદર 

 



થયેલ મુખ્ય કામગીરી  

• ફકરયાદોના પનકાલની પ્રકરયા ઝડિી અને અસરકારક થાય ત ેમાટ ે

• કમ્પ્લેઇન એસ્કેલશેન સીસ્ટમનું અમલીકરણ 

• કમ્પ્લેઇન રીઓિન સીસ્ટમનુ ંઅમલીકરણ 

• કફલ્ડમાંથી ફકરયાદનંુ મોનીટરીંગ અને રીિોટીંગ થઇ શકે તે માટે એમ્પ્લોય કનેકટ મોબાઈલ એિ કાયટરત  

 

Complaint Escalation  
on non-compliance in  

stipulated time duration 

Complaint Reopen 
If citizen is not satisfied with 

compliance 

Mobile App 
view & act on 

Complaints 



થયેલ મુખ્ય કામગીરી  

• મહાનગરિાપલકા દ્વારા કફલ્ડમાં કરવામાં આવતી કામગીરીને અસરકારક બનાવવા માટ ે

ઇન્દ્ટરનલ મોબીલીટી સોલ્યુશન અંતગટત પવપવધ મોબાઈલ એપ્લીકેશન  



થયેલ મુખ્ય કામગીરી - નાગકરકો માટે મોબાઈલ એિ  

 

હરેીટજે વોક એિ  

 
સુરતના ભવ્ય હેરીટેજ અંગે ાણકારી  

શહેરના પવપવધ હેરીટેજ સ્થળોન ેઆવરી 

લેતી હેરીટેજ વોક 

સુરત સ્માટટસીટી એિ  

 
સુરત સ્માટટ સીટી પમશન અને 

SSCDL અંગે ાણકારી  

પ્રોજેક્સ અને ટને્દ્ડરની મપહતી 

સુરત પસટીલીંક મોબાઈલ એિ 

 
BRTS અન ેસીટી બસ અંગે ાણકારી 

ઓનલાઈન કટકકટ બુડકંગ  

ટ્રીિ પ્લાનર 

સોલાર રૂફ ટોિ એિ  

 
સોલાર રૂફ ટોિ માટે અરજી   

સોલાર એનર્જી કેલ્કયુલેટર 

સરકારશ્રીની સ્કીમ અંગે માપહતી  



આયોજન  

• પ્રોિટી ટકે્ષ સલે્ફ-એસસેમને્દ્ટ 

• નાગકરકો પમલકત નવી દાખલ કરવાના કકસ્સામા ંઅથવા ફેરફાર થવાના 

કકસ્સામાં ાત ેઆકારણી કરી શક ે તે માટે પ્રોિટી ટેક્ષ સેલ્ફ-એસેસમેન્દ્ટ 

સુપવધા શર કરવાનુ ંઆયોજન  

• સીટીઝન ડશેબોડટ 

• નાગકરકો િોતાન ેલગતી પવપવધ કામગીરી માટે લસંગલ એકાઉન્દ્ટ 

બનાવી પવપવધ સવેાઓ સરળતાથી મેળવી શક ેતે માટે આયોજન  

• સીટીઝન ડેશબોડટ અંતગટત નાગકરક દ્વારા નોંધાયેલ  

• પ્રોિટી અંગ ે – આઉટસ્ટેન્દ્ડીંગ પ્રોિટી ટેક્ષ, પબલ ભરવાની છેલ્લી 

તારીખ  

• ગુમાસ્તા ધારા અંતગટત – લાઈસન્દ્સનુ ંસ્ટે્સ અને રીન્દ્યુઅલ અંગેની 

માપહતી  

• નોંધાયેલ ફકરયાદનુ ંસ્ટેટસ  

જેવી પવગતો ડશેબોડટ મારફત ઉિલબ્ધ કરાવી, અગત્યની તારીખ ર્કુી ન 

જવાય તે માટ ેમાપહતગાર કરવાનુ ંઆયોજન  

 



સ્માટટ સીટી પ્રોજેક્સ  

• સીટી િેમને્દ્ટ સ્માટટ કાડટ  

• નાગકરકોને સ્િશટતી મહાનગરિાપલકાન ે લગતી ટ્રાન્દ્ઝીટ અને નોન-ટ્રાન્દ્ઝીટ સવેાઓ માટ ે સરુત મની 

કાડટનું રોલ આઉટ  

• સુરત મની કાડટ થકી બી.આર.ટી.એસ. અન ેસીટી બસમા ંિિેર કટકકટ-લેસ મુસાફરી (ટેિ-એન્દ્ડ-ગો) 

• લાઈિેરી, પસ્વલમંગ િુલ, જેવી સુપવધા માટ ેસુરત મની કાડટ થકી મેમ્બરશીિ એકસેસ  

• પ્રોિટી ટેક્ષ, પ્રોફેશન ટેક્ષ, યુઝર ર્ાજટ અને અન્દ્ય નાણાકીય વ્યવહાર  

• રીટેઈલ આઉટલટે પવગરે માટ ેિણ ઉિયોગી 

• પ્રથમ ર્રણમાં ટ્રાન્દ્ઝીટ સવેાઓ માટ ેકાડટ 

 

• ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ટ િાર્કગં મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમ  

• શહેરના પવપવધ મલ્ટીલવેલ િાર્કંગના ઉિયોગ પવર્ ેતથા તેમા ંિાર્કંગ સ્લોટ ઉિલબ્ધ છે કે નથી તથા તે 

અંગ ે  લોકોન ે માપહતી મળી રહ ે તે માટે ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ટ િાર્કંગ મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમના અમલીકરણનુ ં

આયોજન  



સ્માટટ સીટી પ્રોજેક્સ  

• સ્માટટ સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમ  

• સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા કાયટરત સ્માટટ સોલીડ વેસ્ટ મનેેજમેન્દ્ટ કાયટવાહીને વ્હીકલ 

ટ્રેડકંગ, RFID રીડર, CCTV અને બાયોમેકટ્રક સીસ્ટમ જેવા સ્માટટ કમ્િોનન્દ્ટના ઉિયોગ 

થકી મોનીટરીંગ 

• સ્માટટ બાયોમકેટ્રક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમ  

• સુરત મહાનગરિાપલકાની પવપવધ કર્ેરીઓ ખાતે કામ કરતા વહીવટી, આરોગ્ય અને 

એપન્દ્જપનયડરંગ સ્ટાફ માટે ફસે રકેગ્નીશન આધાકરત બાયોમેકટ્રક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમનું 

અમલીકરણ 

• કનેકટેડ સુરત  

• સુરત મહાનગરિાપલકાની પવપવધ ઓકફસો, બી.આર.ટી.એસ. સ્ટેશન, ટ્રાકફક જંકશન પવગેરે 

જેવા ૮૦૦ થી વધ ુલોકેશનન ેલીઝ્ડ લાઈન / ફાયબર નેટવકટ દ્વારા કનેકટ કરી કોમ્પ્રીહને્દ્સીવ 

નેટવકટ એસ્ટાબ્લીશ કરવાનુ ંઆયોજન  

 

 



સ્માટટ સીટી પ્રોજેક્સ  

• એકટીવ સીટીઝન એન્દ્ગેજમેન્દ્ટ - Mysurat.in   

• ઓનલાઈન સોપશયલ અન ે ડીજીટલ માધ્યમ મારફત લોકો સાથ ે સીટીઝન એન્દ્ગેઈજમેન્દ્ટની 

શરૂઆત  

• Mysurat.in િોટટલ (વેબસાઈટ) અને મોબાઈલ એિ લોન્દ્ર્ કરવાનું આયોજન જેના થકી 

શહેરીજનો િાસેથી અપભપ્રાય, સૂર્નો, હકરફાઈ જેવી પ્રકરયાઓથી ટુ-વે કોમ્યુનીકેશન શકય બનશ ે 

• ERP અને GIS  

• હયાત કોમ્પ્યૂટરાઈઝ્ડ સીસ્ટમ તથા GIS પસસ્ટમને ઈન્દ્ટીગ્રેશન કરી સુરડ કરવા માટે એન્દ્ટરપ્રાઈઝ  

કરસોસટ પ્લાલનંગ – ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ મ્યુપનસીિલ મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમ અમલીકરણનું આયોજન  

• સીટી કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કંટ્રોલ સેન્દ્ટર  

• સુરત મહાનગરિાપલકાના પવપવધ પવભાગો અન ેઝોન કક્ષાએ િૂરી િાડવામાં આવતી સેવાઓ અન ે

પ્રોજેક્સના મોનીટરીંગ તથા ાહેર િકરવહન માટેની BSTS, સીટી બસ, ફાયર એન્દ્ડ 

ઈમરજન્દ્સી સેવાઓ તથા ટ્રાકફક સંબંપધત કામગીરી તથા સંકલન માટે IT-MAC (Integrated 

Traffic Mobility & Administration Center) સેન્દ્ટર  

• પસપવલ કન્દ્સ્ટ્રકશન કામગીરી પ્રગપત હેઠળ  



સ્માટટ સીટી પ્રોજેક્સ  

• સુમન આઈ (Suman Eye)  
• સુમન આઈ (Suman Eye) પ્રોજેકટ થકી સુરત મહાનગરિાપલકાના પવપવધ 

સ્થળોએ CCTV કેમેરાના ઇન્દ્સ્ટોલશેન અને મોનીટરીંગની કામગીરીનું સ્માટટ 

સીટીના િેન સીટી પ્રોજેકટ અંતગટત આયોજન 

• સુરત મહાનગરિાપલકાના પવપવધ પમલકતો, બાગ-બગીર્ાઓ, શાળાઓ, 

ન્દ્યુસન્દ્સ કન્દ્ટેઈનર સ્િોટ જેવા સ્થળોએ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ઇન્દ્સ્ટોલશેન 

અને સેન્દ્ટ્રલાઇઝડ મોનીટરીંગ કરવાની કામગીરીનું આયોજન  

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

SMAC (SMArt City) Center તથા ભપવષ્યમાં સાકાકરત થનાર 

Integrated Traffic and Mobility Administration Center (IT-

MAC) ખાત ેસેન્દ્ટ્રલાઈઝડ મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે. 



Urban Community Development 



૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગપત હેઠળ / શરૂ થનાર કામો  

કદનદયાળ અંત્યોદય યોજના- રાષ્ટ્રીય શહરેી આજીપવકા પમશન  

• ૧૮૨ (૧૫૧.૬૨% પસપદ્ધ) જૂથની રર્ના. વર્ટ દરમ્યાન ૧૪૧ જૂથને રૂ. ૧૧,૭૪,૬૦૦/- રીવોલ્વીંગ ફંડની 

ર્ુકવણી. 

• ક્ષમતા સબંધી તાલીમ અને પ્લેસમેન્દ્ટ દ્વારા રોજગાર ઘટક અંતગટત વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૩૬૦ તાલીમાથીનું 

એનરોલમેન્દ્ટ. તાલીમ િેટે રૂ.૪૯,૨૫,૨૪૯/- ની તાલીમ સંસ્થાનોને તાલીમખર્ટ િેટે ર્ુકવણી  

• ૧૬૫ (૧૯૪.૧૨% પસપદ્ધ) લાભાથીઓને નાણાકીય લોન સહાય માટે બેંક સાથ ે જોડાણ. કુલ ૬૭૨ 

લાભાથીઓને રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- વ્યાજ સબસીડી િેટે ર્ુકવવામાં આવેલ છે.  
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સખીમડંળ ક્ષમત  સબાંધી ત લીમ ક યયક્રમ  સ્વરોજગ ર ક યયક્રમ  



૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગસત હેઠળન ાં  કામો  

• ગરીબ કલ્યાણ મેળાનુ ંઆયોજન કરી કલુ ૧૭૬૫૫ લાભાથી ન ેરૂ. ૩૪૯.૧૬ કરોડ નો સીધો લાભ 

• મપહલા સશપકતકરણ અંગેના પ્રયત્નોન ેવગેવંતા બનાવવા રક્ષાબંધન િવટ પનપમિે આ તહેવાર સબંપધત વસ્તુના ઉત્િાદન કરતી બહેનોના સખી 

મંડળોને વેર્ાણ માટ ેસીધુ બાર મળી રહ ેતે માટે રાખી મેળાનુ ંઆયોજન કરી પવપવધ ઝોનમા ંકુલ ૮૪ સ્ટોલ મારફતે રૂ. ૧૭,૨૬,૭૭૮/- ની 

વસ્તુનુ ંવેર્ાણ કરવામા ંઆવેલ. 

• નવરારી િવટ પનપમિે આ તહેવાર સબંપધત વસ્તુના ઉત્િાદન કરતી બહેનો/સખી મંડળોને વેર્ાણ માટ ેસીધુ બાર મળી રહ ેતે માટે નવરારી 

મેળાનુ ંઆયોજન કરી પવપવધ ઝોનમા ંકુલ ૫૮ સ્ટોલ મારફતે રૂ. ૨૮.૦૯ લાખની વસ્તુનંુ વેર્ાણ કરવામા ંઆવેલ. 

• ગણેશ ઉત્સવ ૨૦૧૭ દરમ્યાન માટીની મૂતીના વેર્ાણ માટે મેળાનુ ંઆયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં સખીમંડળના બહેનો દ્વારા રૂ.૪૮.૦૦ 

લાખ ની ઈકોફ્રેન્દ્ડલી માટીની મૂર્તટનંુ વેર્ાણ થયેલ. 

• લીડ બેંક સાથ ે સંકલનમા ં રહી મુરામેલાનંુ આયોજન કરવામા ં આવલે જેમા ં ૨૮૫ લાભાથીઓન ે રૂ.૭૪૮.૪૬/- લાખની સહાય કરવામા ં

આવી. 
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ગરીબ કલ્યાણ મેળા નવર ત્રી મેળ  ર ખી મેળ  ઈકો ફેન્ડલી માટીની મરૂ્તી 
બનાવવાની ર્તાલીમ  

મદુ્રામેલા 



૨૦૧૭-૧૮ : પ્રગસત હેઠળન ાં  કામો  

• કુલ ૪૭ સવેાસતે ુકાયટરમનુ ંઆયોજન કરી કુલ ૧,૦૬,૧૧૦ લાભાથીઓએ લાભ લીધેલ.   

• રોજગાર મળેા: ૦૯ રોજગાર મેળામાં  ૩૪ર થી વધ ુરોજગારદાતા કંિની/સંસ્થા હાજર રહી હતી. ૧૧૪૩૮ થી વધ ુરોજગાર 

વાચછુક યુવાનોએ રોજગાર મેળામાં ભાગ લીધેલ જેમા ૩૪૪ર યવુાનોન ેરોજગારી માટે સિોટટ.  

• લિકં ઓટો: બેરોજગાર/જરૂકરયાતમંદ મપહલાઓને રીક્ષા ર્લાવવાની તાલીમ દ્વારા સ્વરોજગાર સાથે સાંકળી મપહલાઓનુ ં

આર્થટક સશપકતકરણ કરવાના હેતથુી ૮૫ બહેનોને તાલીમ આિી જે િૈકી ૩૨ બહેનોને રીક્ષા માટે રૂ. ૫૯.૮૪ લાખનુ ંબેંક 

મારફત ેપધરાણ કરેલ છે.  

• મુખ્યમંરી ગૃહ યોજના અંતગટત ફાળવેલ LIG/EWS આવાસના સામુપહક રખરખાવની કામગીરી અંતગટત ૧૩૬ કો-ઓિરટેીવ 

હાઉલસગં સર્વટસ સોસાયટીની રર્ના કરવામાં આવી છે.  
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સેવાસેત ુકાયયક્રમ રોજગાર મેળા હાઉસસિંગ કો.ઓ. સસવિસ સોસા. 



૨૦૧૮ – ૧૯ : આયોજન 

• ૫૦૦ સ્વસહાય જૂથોની રર્ના કરવી. તમામનુ ં બેંક સાથ ે જોડાણ તથા રીવોલ્વીંગ ફંડની ર્ુકવણી કરવી. ૨૦૦ સ્વસહાય 

જૂથોનાં સભ્યોન ેતાલીમ આિી બેંક પલન્દ્કેજ કરી આથીક પ્રવૃપિ સાથ ેસાંકળવા   

• ૧૦૦૦ લાભાથીઓન ેITI સુરત, GMKRTI સાથ ેસંકલન કરી સોલાર િેનલ ઇન્દ્સ્ટોલશેન તાલીમ, નાલીયેરના છોતરામાંથી 

પવપવધ આટીકલ બનાવવાની તાલીમ આિવી 

• ૨૫૦ લાભાથીઓને બેંક લોન/સહાય થકી ઉધોગ વ્યવસાય સ્થાિવા સહાય કરવી.  

• ગ્રુિ ઉધોગસાહસ માટે ૩૦ જૂથોન ેબેંક લોન/ સહાય થકી ઉધોગ વ્યવસાય સ્થાિવા સહાય કરવી. 

• ૧૦૦ સ્વસહાય જૂથોન ેબેંક લોન/ સહાય થકી ઉધોગ વ્યવસાય સ્થાિવા સહાય કરવી. 

• લિકં ઓટો પ્રોજેકટ અંતગટત વધ ુ૧૦૦ લાભાથી બહેનોન ે તાલીમ િૂરી િાડી  રીક્ષા ખરીદવા લોનસહાય િૂરી િડવી. 

• “સફલ”  પ્રોજેકટ અંતગટત પવપવધ કટેેગરીમાં ૫૦ હાર અસંગકઠત ક્ષેરના કામદારોની નોંધણી કરી સફલ મોબાઈલ એિના  

માધ્યમથી રોજગારી સાથ ેસાંકળવા.  

• સખી મંડળના બહેનોન ે જુથમા ં તમેની આવડતના આધાર ે તાલીમ તથા નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથ ે જોડાણ કરી સ્વરોજગાર 

મેળવવામાં સહાય કરવા (૧) નોન-વોવન બેગ્સ મેડકંગ (૨) ખાખરા ઉત્િાદન પ્રોજેકટ  (૩) વેસ્ટ ટાયરમાંથી ફનીર્ર 

બનાવવાની કામગીરી (૪) કારીગરોને પ્રોત્સાહન માટ ે "હુન્દ્નર" પ્રોજેકટસનું પવસ્તરણ તથા (૧) કટેરસનાં વ્યવસાય અંગેનો 

પ્રોજેકટ (૨) પવપવધ સરકારી/મ્ય.ુ કર્ેરી િર ર્ા નાસ્તા કેન્દ્ટીન (૩) નાલીયેરના છોતરામાંથી પવપવધ ગૃહ સુશોભનની વસ્તુઓ 

તથા મૂર્તટ  વગેરે નવા પ્રોજેકટનુ ંઆયોજન કરવામાં આવેલ છે. 
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વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત થયેલ એવોડ્સટ 
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હુડકો બેસ્ટ પ્રકેટીસ એવોડટ : HUDCO, ન્દ્યુ કદલ્હી 
એપશયન ટાઉનસ્કેિ એવોડટ : યુએન હેપબટાટ, ાિાન 

સ્માટટ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રકર્ર ઇનોવશેન એવોડટ: ધ ઇપન્દ્ડયન એક્ષપ્રેસ ગ્રિુ  



લિંક ઓટો 



Integrated Child Development Scheme  



૨૦૧૭ –૧૮ : િૂણટ થયેલ કામો  

• કુલ ૧૪ આગંણવાડીનુ ં સ્માટટ આગંણવાડીમા ં અિગ્રેડશેન - કૂલ રૂ.૮૫ લાખના 

ખર્ ે

• મે – ૨૦૧૭ થી ૬ માસથી ૬ વર્ટના કુિોપર્ત અને અપતકુિોપર્ત તથા સામાન્દ્ય 

વજન ઘરાવતા ૩૪૨૭૨ બાળકોન ેવાર્ર્ટક રૂ. ૧.૩૬ કરોડના ખર્ ેઅઠવાડીયામા ં

રણ વાર દઘૂ આિવાની શરૂઆત 

• બાળકોમાં કુિોર્ણ સમસ્યા દૂર થાય તે હેતુસર પસપવયર એકયુટ માલનરીશ 

(SAM) ૧૯૭ બાળકોન ેRUTF ( રેડી ટ ુયુઝ થેરાિેટીક ફુડ ) રૂ. ૬ લાખના ખર્ ે

આિવાનું આયોજન ર્ાલ ુવર્ટમાં કરલે છે. 

• મોડરેટ એકયુટ માલનરીશ ( MAM ) અંદાજીત ૪૮૭૪ બાળકોન ેRUSF ( રેડી 

ટ ુયુઝ સપ્લીમેન્દ્ટરી ફુડ ) રૂ. ૬૦ લાખના ખર્ ેઆિવાનંુ આયોજન. 
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૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો  

• આંગણવાડી ખાત ેનોંઘાયેલ ઓછંુ BMI ( Body Mass Index ) ઘરાવતી ૪૦૦૦ કકશોરીઓન ેિૌપષ્ટક 

આહાર અઠવાડીયામા ંરણ વાર - વર્ટ દરમ્યાન કૂલ રૂ.૯૦ લાખના ખર્ ેઆિવાનું આયોજન છે. 

• આંગણવાડી કેન્દ્રોમા ં સુવ્યવપસ્થત નાસ્તો િહોર્ ે તે હેતસુર એક આંગણવાડીના ૪ ડબ્બા લખે ે ૧૦૯૨ 

આગંણવાડીના ૪૩૬૪ ડબ્બા - રૂ. ૩૫ લાખના ખર્ ેખરીદવાનંુ આયોજન  
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 સ્માટટ આંગણવાડી, કોઝવે રોડ, કતારગામ  

Before After 



સ્માટટ આંગણવાડી 
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સ્માટટ આંગણવાડી 
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Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

SMIMER Medical College & Hospital 

Rs. 13.28 Cr. Rs. 22.95 Cr. 



સ્મીમેર: અંદાજિર ૨૦૧૮-૧૯ 

પવર્ય 

સધુારલે બજેટ 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

(રૂ. કરોડમાં) 

અંદાજ બજેટ 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

(રૂ. કરોડમા)ં 

 રેવેન્દ્ય ુઆવક            ૭૩.૫૬    ૮૩.૬૯ 

 રેવેન્દ્યુ ખર્ટ                  ૧૨૪.૯૮    ૧૩૯.૭૨ 

 કેિીટલ ખર્ટ             ૧૩.૨૯ ૨૧.૩૫ 

રેવને્દ્ય ુઆવક/ રવેને્દ્ય ુખર્ટ નો ગણુોિર  ૫૮.૮૬%        ૫૯.૯૦% 



૨૦૧૮ – ૧૯ : સૂપર્ત કામો  

• સ્મીમેર ખાતે કેન્દ્સર અને હ્રદય રોગની સારવાર માટ ે પ્રથમ તબકકામાં કાડીયોલોજી અને 

ઓન્દ્કોલોજીની સુિર સ્િેશીયાલીટી સુપવધા.  

• અનુસ્નાતક મેડીકલ પવધાથીઓ માટે વધારાની હોસ્ટેલની સુપવધા. 

• સ્મીમેર હોપસ્િટલની બીલ્ડીંગનું બીા તબકકાના એક્ષટેન્દ્શનનું કામ. 

• સ્મીમેરના સ્નાતક અને અનુસ્નાતક બેઠકો માટ ે ના MCI ઇંસ્િેકશનની ગાઇડ લાઇન 

મુજબ સાધનોની ખરીદી. 
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સને ર૦૧૭-૧૮  પસપદ્ધઓ-હોપસ્િટલ  

સ્મીમરે હોપસ્િટલ ખાત ેઆવેલ દદીઓની સંખ્યા તમેજ તેઓન ેઆિવામા ંઆવેલ સારવારની પવગત 

૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ 

ઇનડોર િેશન્દ્ટ ૪૮,૮૭૫ ૫૨,૦૩૧ ૬૩,૫૧૦ 

આઉટડોર િેશન્દ્ટ ૫,૧૩,૩૦૬ ૫,૬૨,૭૬૩ ૬,૬૯,૩૬૭ 

ઓિરેશન્દ્સ ૩૬,૪૦૧ ૪૪,૪૧૮ ૫૨,૩૮૪ 

પ્રસૂપત ૬,૭૬૯ ૬,૭૫૯ ૭,૮૬૭ 

રેડીયોલોજી તિાસ  ૧,૯૪,૭૦૭ ૧,૯૯,૫૨૭ ૨,૨૮,૪૮૭ 

લેબોરેટરી તિાસ  ૧૩,૨૦,૦૦૪ ૧૩,૧૬,૫૪૫ ૧૩,૮૭,૪૩૩ 



સને ર૦૧૭-૧૮ પસપદ્ધઓ-હોપસ્િટલ/ કોલેજ 

• હ્યમુન પમલ્ક બેંક (પ્રોજેકટ યશોદા) હઠેળ કુલ ૮૬૦ માતાઓએ ડોનટે કયુટ. કુલ ૬૬૦ બાળકોએ પમલ્ક બેંકનો લાભ લીધો. 

• મખુ્યમરંી અમતૃમ ્યોજના (મા)ં હઠેળ કુલ ૨૯૮૯ દદીઓને ડાયાલીસીસ, ૪૯ દદીઓને સજટરી તમેજ ૬ દદીઓને  અન્દ્ય 

ટ્રીટમમને્દ્ટ આિવામાં આવી.  

• જનની પશશુ સરુક્ષા કાયટરમ હેઠળ કુલ ૧૭૮૧૬ ઇનડોર િેશન્દ્ટ ેલાભ લીધો.કુલ ૫૨૪૪૩ આઉટડોર િશેન્દ્ટ ેલાભ લીધો. 

• બ્લડ બેંકમા ં કુલ ૧૦૫૬૧ બ્લડ યનુીટ ડોનેશનમા ંમળ્ય.ુ કુલ ૨૧૨૪૯ બ્લડ યનુીટ ઇસ્યુ કરવામા ંઆવ્યુ. કુલ ૧૪૮ બ્લડ 

ડોનશેન કમે્િ કયાટ.  

• સ્મીમેર કોલેજના 8 પવધાથીઓન ે વીર નમટદ દપક્ષણ ગુજરાત યુપનવર્સટટી દ્વારા M.B.B.S.ના પવપવધ પવર્યોમા ં મડેલ / 

એવોડટસ આિવામાં આવેલ છે. 

• ૨૦૧૭-૧૮માં હયાત A , B, C, D બ્લોકમાં તેમજ હોપસ્િટલમા ંઆવેલ લકેર્રહોલન ેઇ-કલાસીસ તરીકે અિગ્રેડ કરવાની 

પ્રકરયા હાથ ધરાયેલ છે.  

• સ્મીમેર ખાતે મેડીસીન અને એનેથેસીયા પવભાગના સંકલનથી સુરત ઇપન્દ્ડયન સોસાયટી ઓફ કરટીકલ કેર (ISCCM) સુરત 

દ્વારા (1) Procedures in ICU & (2) Error Prevention Module (EPM) ના પવર્ય િર તથા “40th All 

Gujarat OBGYN Conference” ના ભાગ તરીકે ઓબ્સ & ગાયનેક ડીિા્મેન્દ્ટ દ્વારા ૩ લાઇવ પપ્ર-કોંફરન્દ્સ વકટશોિ ( 

Hysteroscopy, Colposcopy and First trimester ultrasound) નુ ંઆયોજન કરવામાં આવેલ.  

• અનુસ્નાતક મેડીકલ અભ્યાસરમની ૭૮ બેઠ્કોમાં વધારો થઇ કુલ ૧૦૪ બઠેકોની મજુંરી મળેલ છે.  

 

 



DSA System / Fetal Medicine Centre  

ડીજીટલ સબસ્ટ્રેકશન એન્દ્જીયોગ્રાફી મસીન 
દ્વારા િેરીફેરલ બ્લડ વસેલ્સની એન્દ્જીયોગ્રાફી 
કરી તેનુ ં સર્ોટ પનદાન અને સારવાર કરવામા ં
આવ ે છે. જેથી ઓિરેશનની જરૂરીયાત રહેતી 
નથી.  

 

 

ફીટલ મેડીસીન સેન્દ્ટર ખાત ે ગભટસ્થ પશશુને 
બ્લડ આિવુ,ં ગભટસ્થ પશશુની ખોડખાંિણની 
તિાસ , ફીટલ રીડકશન જેવી પ્રોસીજર િણ 
કરવામા ં આવ ે છે. વર્ટ ૨૦૧૭ મા ં ૩૮૫૬ 
દદીઓએ (ગભટવતી માતા) આ તિાસનો લાભ 
લીધો છે. 

 

 



Draft Budget 

2018-19 
Revised Budget 

2017-18 

Public Health 

Rs. 7.60 Cr. Rs. 4.22 Cr. 



સેન્દ્ટ્રલ હેલ્થ ઓફીસ 

• મગેા મડેીકલ કમે્િ: વર્ટ ર૦૧૭ દરમ્યાન કુલ ૧૨ મગેા મડેીકલ કમે્િ અન ેહેલ્થ 

સેન્દ્ટરો િર કુલ ૬૮ કેમ્િમા ં૧૬૯૩૨ જેટલા દદીઓન ેમફત સારવાર આિેલ છે 

• પમશન ઇન્દ્રધનરુ્: પમશન ઇન્દ્રધનુર્ અંતગટત ૦૪ રાઉન્દ્ડ દરમ્યાન શહેરના તમામ 

પવસ્તારોમાં ધર પવહોણા તમેજ નાઈટ શલે્ટરના િકરવારો મા ંઅનારપક્ષત ૮૮૧૦ 

બાળકોન ેશોધી, તમેનુ ંરસીકરણ કરવામા ંિણૂટ કરવામા ંઆવેલ છે. 

• ર્ાલુ વર્ટ ર૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન (તા.ર૧/૧૨/૧૭ થી ર૭/૦૨/૧૮ દરમ્યાન) હેઠળ 

ધોરણ-૧ર સુધી ભણતા અંદાપજત  ૧૦,૪૮,૨૩૭ બાળકો િૈકી આજ કદન સુધી 

૪,૬૬,૭૫૨ બાળકોની શાકરરીક તિાસ કરવામા ંઆવેલ છે. 

• િલ્સ િોલીયો ઇમ્યનુાઇઝેશન કાયટરમ હેઠળ ર્ાલુ વર્ટ દરમ્યાન એપપ્રલ-૨૦૧૭ મા ં

૬,૪૯,૬૪૬ જેટલા બાળકોન ેઆવરી લવેાયા. 

• ફેિુઆરી ૧૯૯૯ બાદ શહેરમાં િોલીયોનો એક િણ દદી નોંધાયેલ નથી. 
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અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર 

• અંદાજીત ૨૦ કરોડના ખરે્ ૦૭ U-CHC અન ે૦૩ U-PHC નુ ંકામ પ્રગપત હેઠળ છે 

 

• રાંદેર ઝોન 
• િાલ 

• અઠવા ઝોન 

• વેસુ 

• લલંબાયત ઝોન 
• િુષ્િાનગર 

• વરાછા ઝોન 
• િૂણા   

• મગોબ 

• યોગીર્ોક (U-PHC) 

• નાના વરાછા (U-PHC) 

• કતારગામ ઝોન 
• કતારગામ અબટન 

• ઉધના ઝોન 
• બમરોલી      

• ઉન (U-PHC) 
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વાહક જપનત રોગ  પનયંરણ  પવભાગ 

• ઓનલાઇન મલેકેરયા સવલેન્દ્સ 

• હાલમાં ૧૧૪ ટેબ્લટે દ્વારા ઓનલાઇન મેલેકરયા સવેલન્દ્સની કામગીરી થઇ રહેલ છે 

જેને આગામી સમયમા ંતમામ સવેલન્દ્સ કમટર્ારીઓ માટે લાગુ િાડવામાં આવનાર છે 

જેના માટ ેવધારાના ંિ૦૦ ટેબલેટની ખરીદીની કામગીરી િૂણટ થયેલછે. 

• કોલ્ડ ફોગીંગ મશીન 

• એન્દ્ટી એડલ્ટ કામગીરીન ેવધ ુસઘન બનાવવા માટ ેનવા કોલ્ડ ફોગ મશીનોને કાયટરત 

કરવામા ંઆવેલ છે. આ મશીનોમાં ડીઝલની જગ્યાએ િાણીનો ઉિયોગ થાય છે.  

• કોલ્ડ ફોગીંગ મશીન ઇકો-ફ્રેન્દ્ડલી તથા એન્દ્વાયરોમેન્દ્ટ-ફ્રેન્દ્ડલી હોવાથી િયાટવરણ 

પ્રદુર્ણમાં ઘટાડો થશ.ે 

• વીબીડીસી  પવભાગ દ્વારા ર્ાલુ વર્ ે તમામ કામગીરીઓ ઘપનષ્ઠ બનાવવામા ં

આવતા ગતવર્ટની સરખામણીમા ંર્ાલુ વર્ ેમલેરેીયાના કસેોમા ંરર૩ર (ર૪%) અને 

ડને્દ્ગ્યુનંાં કસેોમા ં૩૩૩ (િિ%) ઘટાડો નોંધાયલે છે. 
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વાહક જપનત રોગ  પનયંરણ  પવભાગ 

મોલકેયલુર લબેોરટેરી: 

• આ લેબોરેટરી ગુજરાતની તમામ મહાનગરિાપલકા િૈકી પ્રથમ લેબોરેટરી બનશે કે 

જેમાં તમામ િાનડેમીક(નવા વાયરસ/જંતુઓ)ની તિાસ કરી શકાશે.  

• આ લેબમાં ડેન્દ્ગ્યુ,પર્કુનગુપનયા,જે.ઇ.,બડટ ફલ્યુ સપહતનાં જુદા જુદા ૪િ૦ 

જેટલા વાઇરસજન્દ્ય તેમજ અન્દ્ય રોગોની તથા તેના વાઇરસની  પવસ્તૃત તિાસ 

થઇ શકશે.  

• આ લેબમાં ૯૬ જેટલા અલગ અલગ રોગોનાં ટેસ્ટીંગ એક સાથે અને તનેાં 

રીઝલ્ટ ઇચછીત જગ્યાએ ઓનલાઇન મેળવી શકાશે. 

• આ લેબની મદદથી રોગની પ્રારંપભક અવસ્થા (Window Period) માં રોગની 

ાણકારી મેળવી શકાશે. 
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સ્વચછ સવેક્ષણ- ૨૦૧૭ 
સુરત શહેર - ભારતનું #૪(ર્ોથું) સૌથી સ્વચછ શહેર 



સ્વચછ ભારત પમશન 

• ૨૦,૦૦૦ સ્કે.મી. થી વધ ુ ક્ષેરફળ ધરાવતી ૩૨ સોસાયટીઓમા ં OWC 

(ઓગેપનક વેસ્ટ કન્દ્વટટર) નું સ્થાિન થઇ ર્ુકયું છે તથા ૧૮ સોસાયટીઓમાં 

દ્વારા “MOBITRASH” દ્વારા ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંગ કરવામાં આવ ેછે. 

• શહેરીજનોને ાહેર શૌર્ાલયોમાં માળખાકીય સુપવધાઓ મળી રહ ે તે માટે 

અંદાજીત ૧૨૫ ાહરે શૌર્ાલયોના અિગ્રડેશેનનુ ં કામ િૂણટ કરવામાં આવેલ છે 

તથા માળખાકીય સુપવધાઓ સાથે ૪૫ નવા ાહરે શૌર્ાલયોનુ ં બાધંકામ િૂણટ 

થયેલ છે. 

• શહેરના ાહેર સ્થળો, િેટ્રોલ િંિ, મોલ-કોમશીયલ કોમ્પ્લેક્ષ, સરકારી 

કર્ેરીઓના ૩૩૧ શૌર્ાલયોને GOOGLE TOILET LOCATOR 

પ્રોજેકટ અંતગટત ગૂગલ મેિ ઉિર ટેગ કરવામાં આવેલ છે. 
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સ્વચછ ભારત પમશન 

• શહેરના ૭૫ જેટલા સ્થળોએ સ્માટટ અડંરગ્રાઉન્દ્ડ વસે્ટ કલકેશન સીસ્ટમ 

માટ ેવકટઓડટરની પ્રકરયા િૂણટ થયેલ છે તથા સૂપર્ત સ્થળોએ કન્દ્ટેનર સ્થાિન 

માટેની કામગીરી પ્રગપત હેઠળ છે. 

• સુરત મહાનગરિાપલકાન ે તા. ર૭ જુન, ર૦૧૭ના રોજ ફરીથી ''ાહેરમાં 

શૌર્કરયા મકુત'' શહેર તરીક ેઘોપર્ત કરવામાં આવ્યુ ંછે. 
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સ્વચછ ભારત પમશન 

• સુરત શહેરમાં સુકા અને ભીના કર્રાના એકપરકરણ માટે ડોર ટ ુ ડોર ગાબેજ વ્હીકલની 

સંખ્યા ૩૩૦ થી વધારી ૪૪૦ કરવામાં આવલે છે.  

• ડોર ટ ુડોર ગાબેજ કલેકશનના તમામ વાહનોમાં સકુો અને ભીનો કર્રો અલગથી એકઠો 

કરવા માટે વાહનોમાં િાટીશનની કરવાની કામગીરી તથા તનેા ટ્રેડકંગ માટે GPS/RFID 

ઇન્દ્સ્ટોલેશન ની કામગીરી િૂણટ થયેલ છે. તમામ વ ે િીજન ે સંિણૂ ઓટોમટે કરવામા ં 

આવલેા છે જેનુ ંસ્મેક સેન્દ્ટર ખાત ેમોનીટરીંગ કરવામાં આવ ેછે. 
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સ્વચછ ભારત પમશન 

• સુરત મહાનગરિાપલકા દ્વારા દરેક ઝોનમા ં ૧ ન્દ્યુસન્દ્સ ડીટેકશન સ્કવોડ 

નીમવામાં આવેલ છે. ાન્દ્યુઆરી થી ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ સુધી 

Rs.88,62,962/- વહીવટી ર્ાજટ વસુલ કરવામાં આવેલ છે. 

• સુરત શહેરમાં ાહેરમાં ગંદકી કરતા ઇસમો ઉિર  કાયદેસરની કાયટવાહી 

સ્થળ ઉિર ત્વકરત  પનકાલ થાય તે માટ ેમોબાઇલ કોટટ શરૂ કરી 

• કુલ પનકાલ કેસ - 6033 

• કુલ વસુલ કરેલ દંડ - Rs.7,06,400/- 

• શહેરના મુખ્ય ાહેર માગટ તથા કોમશીયલ પવસ્તારોમાં દર ૫૦૦ મી. 

૧૧૬૨ જોડી (કુલ-૨૩૨૪), જેટલી રેડલ ટાઇિ ડસ્ટપબન સેટ (ગ્રીન 

અન ેબ્લ્યુ) ની સ્થાિનની કામગીરી િૂણટ થયેલ છે. 
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સ્વચછ ભારત પમશન 

• ૦૧ મ.ે ટન/પ્રપતકદનની ક્ષમતા ધરાવતો ઓગનેીક વેસ્ટ પ્રોસલેસંગ પ્લાન્દ્ટ 

આંજણા ટ્રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાત ેકાયટરત છે. 

 

• સુરત મહાનગરિાપલકાના ૧૯-મોટા ગાડટનોમા ં તથા ૧૦-વજેીટબેલ 

માકટેોમા ંઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંગની પ્રકરયા કાયટરત છે. 

 

• િક્ષીઘર, ર્ોક ખાત ેતથા બોટનીકલ ગાડટન ખાત ે૦૧ મે. ટન/પ્રપતકદનની 

ક્ષમતા ધરાવતો વમી કોમ્િોસ્ટ પ્લાન્દ્ટ શર કરવામા ં આવેલ છે, જેમા ં

શહેરના મકંદરોમાથંી આવતા ધાર્મટક કર્રા, િુંાિામાંથી ખાતર 

બનાવવાની પ્રકરયા કાયટરત છે. 
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# ઝોન 
કરવાઈઝ્ડ જોગવાઈ 

૨૦૧૭-૧૮ (રૂ. કરોડમાં) 

સૂપર્ત જોગવાઈ 

૨૦૧૮-૧૯ (રૂ. કરોડમાં) 

૧ વેસ્ટ ઝોન ૫૦.૩૮ ૪૫.૨૯ 

૨ સેન્દ્ટ્રલ ઝોન ૧૭.૦૭ ૨૨.૫૬ 

૩ નોથટ ઝોન ૬૪.૭૧ ૯૧.૬૫ 

૪ ઈસ્ટ ઝોન ૫૯.૮૬ ૬૯.૪૨ 

૫ સાઉથ ઝોન ૬૪.૧૩ ૫૮.૬૦ 

૬ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ૩૯.૭૯ ૫૪.૧૦ 

૭ સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન ૪૮.૧૨ ૪૬.૯૮ 

કલુ ૩૪૪.૦૬ ૩૮૮.૬૦ 

ઝોન બજેટ  



વસે્ટ સને્દ્ટ્રલ નોથટ ઈસ્ટ સાઉથ સાઉથ વસે્ટ સાઉથ ઈસ્ટ 

સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ 

૧ શાક માકેટ  ૧ ૩૨ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૩ ૩૨.૫ ૦ ૦ - - ૦ ૦ 

૨ રીડીંગ રૂમ  ૧ ૨૦.૫૩ ૦ ૦ ૨ ૧૩૮ ૧ ૨૮ ૧ ૨૬.૭૩ - - ૧ ૨૯.૯૨ 

૩ શાળા  ૨ ૧૪૦ ૫ ૫૦ ૫ ૨૭૩ ૫ ૧૪૯.૩૫ ૬ ૧૦૭૯.૫૬ ૩ ૧૩૧ ૧ ૨૦૧.૧૨ 

૪ શાંપતકુંજ  ૧ ૩૦ ૨ ૩૬ ૩ ૨૨ ૩ ૧૬.૬૪ ૧ ૧૦.૭૬ ૨ ૧૫ ૨ ૧૩૨.૬૪ 

૫ શોલિંગ સેન્દ્ટર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧૨ ૦ ૦ - - ૦ ૦ 

૬ સ્માટટ આંગણવાડી  ૨ ૨૫ ૩ ૧૬ ૩ ૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧૪ ૨ ૨૯.૯૨ 

૭ નાઈટ શેલ્ટર  ૦ ૦ ૬ ૫ ૧ ૧૦ ૧ ૨૫ ૦ ૦ - - ૦ ૦ 

૮ વોડટ ઓફીસ  ૧ ૪૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૦ ૨ ૨૭ ૦ ૦ ૧ ૩૦ ૦ ૦ 

૯ િે એન્દ્ડ યઝુ  ૧૪ ૩૦ ૨૩ ૫૬ ૭ ૯૧ ૧૪ ૭૭.૪૧ ૧૩ ૨૪૫ - - ૪ ૭૫.૯૨ 

૧૦ િાર્કંગ  ૦ ૦ ૧ ૧૫૦ ૧ ૨૮૦ ૦ ૦ ૧ ૦ - - ૦ ૦ 

૧૧ કકલ્લોલ કંુજ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ - - ૦ ૦ 

૧૨ કોમ્યુનીટી હોલ ૦ ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૪૯૮ ૦ ૦ ૦ ૦ - - ૩ ૭૩૩.૮૯ 

૧૩ મોડેલ રોડ ૪ ૧૫૦ ૪ ૪૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧૦૦ ૦ ૦ 

૧૪ હેલ્થ સને્દ્ટર ૧ ૧૬૫ ૧ ૫૪ ૧ ૨૨૫ ૪ ૧૭૯.૦૬ ૦ ૦ ૧ ૧૬૮ ૦ ૦ 

૧૫ અન્દ્ય ૩ ૧૯૫ ૧ ૬૦ ૪ ૧૩.૬૦ ૦ ૦ ૨ ૬૮.૩૧ ૧ ૧૪૬.૦૯ 

ઝોન ખાતે થયેલ કામગીરી (૨૦૧૭-૧૮) (રૂ. લાખમાં) 



વસે્ટ સને્દ્ટ્રલ નોથટ ઈસ્ટ સાઉથ સાઉથ વસે્ટ સાઉથ ઈસ્ટ 

સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ સંખ્યા ખર્ટ 

૧ શાક માકેટ  ૨ ૧૩૦ ૧ ૪૦૦ ૧ ૫ ૯ ૧૩૦ ૨ ૩૯.૫૦ ૩ ૭૫ ૨ ૨૫.૦૦ 

૨ રીડીંગ રૂમ  ૧ ૩૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૧ ૧૪૦.૦૦ - - ૧ ૩૬૩.૯૪ 

૩ શાળા  ૧ ૬૦ ૧ ૫૦ ૪ ૪૬૦ ૧ ૪૭ ૬ ૬૭૫.૦૦ - - ૧ ૮૦.૦૦ 

૪ શાંપતકુંજ  ૧ ૨૦ ૧ ૧૪ ૧ ૧૦ ૧ ૩૦ ૦ ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૦ 

૫ શોલિંગ સેન્દ્ટર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૦ ૮ ૫૪૭.૦૦ - - ૦ ૦ 

૬ સ્માટટ આંગણવાડી  ૧ ૧૦ ૨ ૨૦ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૨ ૧૨.૦૦ ૧ ૭૦ ૬ ૨૬.૬૪ 

૭ નાઈટ શેલ્ટર  ૦ ૦ ૧ ૨૦ ૦ ૯૦ ૧ ૧૦૦ ૦ ૦ - - ૧ ૧૦૪.૫૪ 

૮ વોડટ ઓફીસ  ૦ ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૬૫ ૦ ૦ ૨ ૭૦.૦૦ ૧ ૨૦ ૧ ૩૦.૦૦ 

૯ િે એન્દ્ડ યઝુ  ૦ ૦ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧ ૧૫ ૦ ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૫.૦૦ 

૧૦ િાર્કંગ  ૦ ૦ ૧ ૧૭૦ ૦ ૩૫ ૪ ૬૦ ૦ ૦ - - ૦ ૦ 

૧૧ કકલ્લોલ કુંજ ૨ ૨૦ ૦ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૦ ૨ ૨૦.૦૦ ૩ ૨૦ ૨ ૧૦.૦૦ 

૧૨ કોમ્યુનીટી હોલ ૦ ૦ ૨ ૫૦ ૦ ૬૦૦ ૦ ૦ ૧ ૯૫.૦૦ - - ૦ ૦ 

૧૩ મોડેલ રોડ ૪ ૭૦૦ ૬ ૧૧૧ ૬ ૬૦૦ ૭ ૭૦૦ ૪ ૮૧૯.૫૦ ૩ ૩૦૦ ૨ ૩૫૦.૦૦ 

૧૪ હેલ્થ સને્દ્ટર ૧ ૧૦૦ ૧ ૧૦ ૦ ૨૨૦ ૦ ૦ ૨ ૮૫.૦૦ - - ૦ ૦ 

૧૫ અન્દ્ય ૧ ૩૦૦ ૧ ૧૨૦ ૫ ૧૩૮

૦ 

૨ ૧૨૦ ૨ ૧૧૫.૦૦ ૧ ૫૦ ૩ ૧૫.૦૦ 

ઝોન ખાતે થનાર કામગીરી (૨૦૧૮-૧૯) (રૂ. લાખમાં) 



ઝોન ખાતે થયેલ અને થનાર કામગીરી 

  

 ઝોન 

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

મેટલ ગ્રાઉટીંગ કાિટે સ્ટોમટ ડ્રનેજે સ્ટ્રીટ લાઈટ મેટલ ગ્રાઉટીંગ કાિટે સ્ટોમટ ડ્રનેજે સ્ટ્રીટ લાઈટ 

રનીંગ  

કી.મી. 

ખર્ટ  

(કરોડમા)ં 

રનીંગ  

કી.મી. 

ખર્ટ  

(કરોડમા)ં 

રનીંગ 

કી.મી. 

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં 

સખ્યા 

(ફીટીંગ) 

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં 

રનીંગ  

કી.મી. 

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં 

રનીંગ  

કી.મી. 

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં 

રનીંગ 

કી.મી. 

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં 

સખ્યા 

(કરોડમા)ં 

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં 

વસે્ટ 20.41 11.43 6.49 1.87 6.69 4.40 479 1.39 12.42 11.00 5.90 4.25 3.28 2.00 275 0.50 

સને્દ્ટ્રલ 2.70 0.37 16.00 3.00 0.80 0.30 380 1.15 1.50 0.35 12.00 2.00 1.20 0.50 240 1.20 

નોથટ 4.20 3.68 33.94 9.20 1.20 2.06 310 1.46 3.80 3.42 1.95 1.90 2.50 4.03 185 1.20 

ઈસ્ટ 3.80 1.50 1.34 4.21 3.51 1.79 165 0.45 5.40 4.75 5.20 4.67 2.60 1.20 4005 1.50 

સાઉથ 19.27 9.36 31.54 9.47 6.93 3.41 1871 3.83 24.93 10.47 14.50 10.87 6.00 3.20 1975 3.92 

સાઉથ  

વસે્ટ 
5.37 2.55 49.21 13.72 5.50 4.12 235 0.66 11.80 5.38 22.39 12.22 1.50 0.50 250 1.10 

સાઉથ  

ઈસ્ટ 
0 0 4.00 9.40 3.84 3.00 250 1.47 2.50 0.80 10.50 11.20 4.30 3.99 450 0.57 

કલુ 55.75 28.89 142.52 50.87 28.47 19.08 3690 10.41 62.35 36.17 72.44 47.11 21.38 15.42 7380 9.99 



સોસાયટીના કામો – રસ્તા પનમાટણ  

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા   લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા   લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 47 11.03 5.25 29 6.07 6.10 

સેન્દ્ટ્રલ 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

નોથટ 99 78.43 45.68 50 16.23 6.32 

ઈસ્ટ 119 23.07 13.12 43 18.85 10.63 

સાઉથ 43 16.52 4.07 58 17.56 5.51 

સાઉથ વેસ્ટ 30 9.99 2.17 19 8.66 3.51 

સાઉથ ઈસ્ટ 34 21.50 6.30 37 32.00 10.25 

કલુ 372 160.54 76.59 236 99.37 42.31 



સોસાયટીના કામો – ડ્રેનેજ સુપવધા  

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા   લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા   લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 18 8.40 1.31 11 5.30 1.00 

સેન્દ્ટ્રલ 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

નોથટ 46 9.04 4.55 30 4.50 2.40 

ઈસ્ટ 41 24.70 4.43 25 27.00 7.00 

સાઉથ 39 11.70 1.74 24 8.50 1.45 

સાઉથ વેસ્ટ 7 4.25 0.70 8 2.03 0.61 

સાઉથ ઈસ્ટ 75 26.95 3.21 19 9.50 3.70 

કલુ 226 85.04 15.94 117 56.83 16.16 



સોસાયટીના કામો – િાણીની સુપવધા  

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા   લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા   લંબાઈ (કક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 22 3.89 0.60 10 2.00 0.35 

સેન્દ્ટ્રલ 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

નોથટ 91 13.59 2.22 20 8.13 1.21 

ઈસ્ટ 34 16.58 1.58 33 17.67 2.50 

સાઉથ 33 12.18 1.13 15 6.25 0.73 

સાઉથ વેસ્ટ 4 1.44 0.16 11 4.19 0.63 

સાઉથ ઈસ્ટ 95 28.40 4.69 42 21.00 4.24 

કલુ 279 76.08 10.38 131 59.24 9.66 



સોસાયટીના કામો – સ્ટ્રીટલાઈટ સુપવધા  

વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા   ફીટીંગ ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) સોસાયટીની સંખ્યા   ફીટીંગ ખર્ટ (રૂ. કરોડમાં) 

વેસ્ટ 21 257 0.86 21 257 0.50 

સેન્દ્ટ્રલ 0 0 0.00 0 0 0.00 

નોથટ 24 283 0.70 23 240 0.50 

ઈસ્ટ 72 747 1.64 30 250 0.70 

સાઉથ 69 1420 2.84 25 1150 1.82 

સાઉથ વેસ્ટ 10 225 0.28 4 50 0.24 

સાઉથ ઈસ્ટ 38 800 1.53 36 750 0.80 

કલુ 234 3732 7.85 139 2697 4.56 



વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 

થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 
• ભાણકી સ્ટેડીયમ/ સ્િોટટસ કોમ્િલેક્ષ ડેવલોિમેન્દ્ટ અને રીનોવશેન 

• િાલનિોર સંકપલત વોડટ ઓકફસ 
• મોડેલ રોડ્સ 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• કપવ કલાિી ગાડટન ખાત ે ૧ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો ટશટરી ટ્રીટમેન્દ્ટ 

પ્લાન્દ્ટ 

• મેટરનીટી હોમ સપહત અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર (ટી.િી. સ્કીમ નં. ૧૪ 

(િાલ), ફા.પ્લોટ નં.૧૬૬) 

• મલ્ટી એકટીવીટી ઝોન ડવેલોિમેન્દ્ટ (ટી.િી. સ્કીમ નં. ૧૦ 

(અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં.૭૧) 

• સ્િોટટસ કોમ્પ્લકે્ષ (ટી.િી. સ્કીમ નં. ૩૨ (અડાજણ), ફા.પ્લોટ નં.૪) 

 



સેન્દ્ટ્રલ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 
થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 
• પવવેકાનંદ સકટલ થી ગાંધીબાગ થઈ ર્ોક જંકશન સુધી હેકરટેજ કમ્િાઉન્દ્ડ વોલ,  

ફુટિાથ, કડવાઈડર 

• સ્િોટટસ કોમ્િલેક્ષ.  

• મસ્કપત હોપસ્િટલ ખાતે નવુ ંઆઇ.સી.યુ. 

• િે એંન્દ્ડ યુઝ ટોઈલેટ રીનોવેશન (૨૮) તથા ટોઈલેટ ફોર ડીસબેલ્ડ (૧૪) 

• વ્રુક્ષોની ફરતે ગ્રેનાઈટના ર્ોરા તથા ર્બુતરા 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• િી.બી.એસ.(પ્બપલક બાયસીકલ શેરીંગ પસસ્ટમ) -૪૧-ડોકીંગ સ્ટેશન, ૧૧૦૦- 

બાઈપસકલ, ફેઝ -૧ માં સેન્દ્ટ્રલ ઝોન પબઝનેસ એકરયા 

• કદલ્લીગટે થી લાલદરવાા િટેલવાડી િીજની નીર્ે લોક ઉિયોગી કામો જેવાકે 

ગાડટન, સ્ટોલ, ટોઈલેટ બ્લોક, િાર્કગં તથા સીનીયર સીટીઝન બેઠક પવગેરેના 

કામો. 

• ર્ોકબાર થી લાલગેટ થઈ ટાવર સુધીનો રોડ રી-ડેવલિ કરવાનું કામ. 

• ર્ોકબાર એંડ્રુઝ લાયિેરી િાસે  હેરીટેજ થીમ બેઈઝ ફુટિાથનંુ આયોજન. 

• ગોિીતળાવ ખાત ે  મલ્ટીલેવલ િાર્કગંનુ ંઆયોજન. 



નોથટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 
થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 
• સીપનયર સીટીઝન સેન્દ્ટર  

• પર્લ્ડ્રન િાકટ  

•  ફલાય ઓવર િીજ નીર્ ેબ્યટુીફીકેશન 
• જુદી જુદી જગ્યાએ NADEP Tank 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• કાંસાનગર લેક ગાડટન ખાત ેટશટરી ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

• ટી.િી.૧૯ (કતારગામ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૯૪ ખાત ે િાટી 
પ્લોટ  

• ગુજરાત હાઉસીંગ બોડટન ેલાગ ુખુલ્લી જગ્યામા ંવોક વ ે

• ટી.િી.૦૩ (કતારગામ) ફા. પ્લોટ નં. એમ-૦૮ ખાત ે
કોમ્યુપનટી હોલ તથા િાટી પ્લોટ  

• ટી.િી.૨૪ (ટુંકી) ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ ખાત ેકોમ્યુપનટી હોલ  

• ટી.િી.૦૩ (કતારગામ) ફા. પ્લોટ નં. એમ-૦૮ ખાત ે
સંકપલત વાહન ડેિો 



વરાછા ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 

થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 
• મગોબ-ડુમ્ભાલ ખાત ેહેલ્થ સેન્દ્ટર કામ મેટરપનટી હોમ 

• વલ્લભાર્ાયટ રોડ ખાત ેલીનીયર િાકટ ગાડટન  

• ઝોન ખાતે પવપવધ ૧૦ સ્થળોએ િ-ેએન્દ્ડ-યુઝ ટોયલેટ સુપવધા  

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• ટી.િી.૦૮ (ઉમરવાડા), ફા.પ્લોટ ન.ં૦૬ ખાત ેઅધ્યતન લાઈિેરી 

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ંરર (સરથાણા-વાલક), ફા.પ્લોટ ન.ં૭િ ખાત ે નવી ઝોન 

ઓકફસ 

• િુણા ખાત ેફાયર સ્ટેશન 

• ઝોનના પવપવધ સ્થળોએ શાક માકેટ / ફ્રુટ માકેટ  



સાઉથ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 

થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 
• ખટોદરા ટી. િી સ્કીમ નં-૬ ફા.પ્લોટ-૩૮૪ ખાત ેપ્રાથપમક 

શાળા 

• ગભેણી રાહતનગર ખાત ેપ્રાથપમક શાળા 

• ઉન ગામ ખાત ેપ્રાથપમક શાળા 

• પ્રમુખ િાકટ ફ્લાય ઓવર િીજની નીર્ ેિે એન્દ્ડ યુઝ ટોયલટે 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• િાંડેસરા ગુ. હા. બોડટ ખાત ેકોમ્યુનીટી હોલ 

• ટી.િી. ૨(ઉધના) ફા.પ્લોટનં.૮૮ (સોનલ વોડટ ઓકફસ) 

અને ઉન ખાત ેસંકપલત વોડટ ઓફીસ 

• વડોદ અને ઉન ખાત ેસ્માટટ આગંણવાડી 

• ટી.િી. ૧ ફા. પ્લોટ નં. ૧૩૮ દબાણ ડેિો ખાત ે શોલિંગ 

સેન્દ્ટર 



સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 

થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 

• વેસુ પવસ્તારમા ંમેટરનીટી હોમ સહીત હેલ્થ સેન્દ્ટર અને હોપસ્િટલ 

• ભીમરાડ ગામ ખાતે પ્રાથપમક શાળા 

• બીગ બારથી આગમ શોલિંગ વડટ કેનાલ રોડ િાસેના ટી.િી. રસ્તાન ેમોડલ  રોડ 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• ડમુસ સી ફસે ડવેલિમેન્દ્ટ:  

• સુલતાનાબાદ-ભીમિોર અને ડુમસ ખાત ેઆશર ે૧૦ લાખ ર્ો.મી. સરકારી જગ્યા તમેજ 

૨૩૦ લાખ ર્ો.મી. ફોરસે્ટની જગ્યામા ંઇકો ટરુીઝમનુ ંઆયોજન 

• ઇકો ટુકરઝમ પ્રોજેકટના માસ્ટર પ્લાલનંગ માટ ેકન્દ્સલ્ટન્દ્ટ પનયુપકત હેઠળ 

• ફોરેસ્ટ, સરકારી, સપહતની જગ્યા ખાત ેPPP ધોરણ ેપ્રોજેકટ અંગ ેશકયતાની ર્કાસણી   

• સુરત-ડુમસ રોડનું આઇકોનીક રોડ તરીકે ડેવલોિમેન્દ્ટ 

• નવા પવસ્તારમા ં ૧૦ નવી સ્માટટ આંગણવાડી તથા સીનીયર સીટીઝન સેન્દ્ટર 

• િાલે િોઈન્દ્ટ પિજની નીર્ે ડેવલોિમેન્દ્ટ  અન ેબ્યુટીકફકેશન 

• અણવ્રત દ્વાર અને અઠવા ગેટ જંકશનનું રી-ડેવલોિમેન્દ્ટ 



સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામગીરી 

થયલે પવપશષ્ટ કામગીરી 
• ટી.િી. સ્કીમ ન.ં ૦૭ (આંજણા) ફા.પ્લોટ ન.ં ૧િ૭ ભાઠેના ખાતે કોમ્યુનીટી હોલ  

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ નં. ૪૦ (લલંબાયત–ડીંડોલી) ફા.પ્લોટ નં. આર–૦૪ સુભાર્નગર ખાતે 

કોમ્યુનીટી હોલ 

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ નં. ૬૧(િરવટ–ગોડાદરા) ફા.પ્લોટ નં. આર–૦૮ િરવટ  ખાતે 

કોમ્યુનીટી હોલ 

• ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ ન.ં ૬૯ (ગોડાદરા–ડીંડોલી) ફા.પ્લોટ ન.ં ૧૩૩ ડીંડોલી  ખાતે  ફાયર 

સ્ટેશન 

થનાર પવપશષ્ટ કામગીરી 

• ડીંડોલી ખાતે જોગીંગ ટ્રેક  

• લલંબાયત-ડીંડોલી ખાતે લાઈિેરી 

• ટેકસટાઈલ માકેટ / ટેકસટાઈલ કોરીડોરનું રીજ્જયુવનેશન  

 



Major Textile Hub of Surat City 



Various key places for Rejuvenation in Textile 
Market Area 

Salasar Gate Road 

Ring Road 

Kamela Darawaja 

Koyali Khadi  

(Creek Development) 

Anjana Garnala 

Smart City Road 

Proposed Skywalk 

On Street Parking 

Off Street Parking 



Rejuvenation of Textile Market Area Near Ring Road 

• Easy movement of pedestrians 

• Less traffic disturbance  

• Additional walkway (upper level) for approx. 650 mts. with escalator 

Skywalk 

(Phase -1) 

• Visual Improvements 

• Well planned road system for (1400 Mts.)     Smart City road 

• Additional road for vehicular traffic around of 3.5 KMs. in length 

• Surrounding area development  

Creek 

Rehabilitation 

• Control on haphazard parking 

• Easy traffic maneuvers  

• Accommodation of approx. 100 ECS  
On Street Parking 

• Reduction of traffic volume on road 

• Accommodation of approx. 1000 ECS  Off Street Parking 



સરુત શહરેની  
એક દ યક ની સફર 



સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર 

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 

ઘરની સંખ્યા 12,69,824 18,20,387 5,50,563 

અંદાજીત વસ્તી 41,92,259 57,36,244 15,43,985 

સોસાયટીની સંખ્યા 4,612 8,210 3,598 

સોસાયટીના થયેલ કામની સંખ્યા 1,438 4,073 2,635 

વાહનની સંખ્યા 14,37,886 30,42,002 16,04,116 



સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર – રોડ નેટવકટ  

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 

રોડ(કક.મી.માં) 826.11 2314.4 1488.29 

સી.સી. રોડ  (કક.મી.મા)ં 12.88 117.45 104.57 

રોડ કડવાઈડર (કક.મી.મા)ં 138.38 366.45 228.07 



સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર – હાઈડ્રોલીક પવભાગ 

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 

નેટવકટ(કક.મી) 2282 3495 1213 

Covered Area (Sq.Km) 112.50 212.50 100.00 

િાણીનો િરુવઠો(એમ.એલ.ડી) 630.00 1350.00 720.00 

િંિીગ સ્ટેશનની કિેીસીટી (એમ.એલ.ડી) 1010.28 2038 1027.72 

વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ  4 12 8 

વોટર ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ એમ.એલ.ડી.માં વધારો  878.00 1468.00 590.00 

પવતરણ કેન્દ્ર 17 41 24 

પવતરણ કેન્દ્ર એમ.એલ.ડી.માં વધારો  4562.00 7748.00 3186.00 

No. Of  ESR 12 81 69 

No. Of  ESR 

એમ.એલ.ડી.માં વધારો  
202.00 1546.50 1344.50 

Area Covered by 24*7 scheme in sqp km 0.00 49.23 49.23 

ઓ.એન.એમ કોસ્ટ વાપર્ક (રૂા. કરોડમાં) 65.62 181.50 115.88 



સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર – ડ્રેનેજ પવભાગ 

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 

ડ્રેનેજ નેટવકટ (કક.મી. મા)ં 1285.97 2581.94 1295.97 

સ્ટ્રોમટ ડ્રનેેજ નેટવકટ (કક.મી. મા)ં 112.58 568.93 456.35 

Covered Habitable Area (Sq.Km) 63.24 178.50 115.26 

સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની સંખ્યા  6 11 5 

સુએઝ ટ્રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની કેિીસીટી (એમ.એલ.ડી)  602.50 1072.00 469.50 

સુએઝ િંિીગ સ્ટશેનની સંખ્યા  27 61 34 

સુએઝ િંિીગ સ્ટશેનની કેિીસીટી (એમ.એલ.ડી) 1010.28 2038.00 1027.72 

ગંદા િાણીનો પનકાલ(એમ.એલ.ડી)  455.00 949.00 494.00 

ઓ.એન.એમ કોસ્ટ વાપર્ક (રૂા. કરોડમાં) 20.26 208.68 188.42 



સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર – િીજ, સ્ટ્રીટ લાઈટ અને ટી.િી. સ્કીમ્સ   

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 

િીજ સેલ 51 109 58 

સ્ટ્રીટ લાઈટ 70296 126623 56327 

સ્ટ્રીટ લાઈટ કનેકટેડ લોડ(કકવો)  6116 10698 4582 

ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ 55 128 73 



lD<ST 

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 

આંગણ વાડી 421 1102 681 

વાહન/મશીનરીની સંખ્યા 559 1028 469 

ાહેર બાગ બગીર્ા 75 197 122 

િે એન્દ્ડ યુઝ 98 194 96 

ન.પ્રા.પશ.સ. સ્કુલ 268 356 88 

લાઈિેરી અને ાહેર વાંર્નાલય  40 106 66 

શાંપતકુંજ 4 63 59 

વેજીટેબલ માકેટ 32 74 42 

વોડટ ઓકફસ 58 92 34 

કોમ્યુનીટી હોલ 9 39 30 

સ્ટાફ કવાટટસ 64 94 30 

રેન બસેરા  2 30 28 

િાટી પ્લોટ 2 28 26 

હેલ્થ સેન્દ્ટર 24 47 23 

સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર – પમલકતોમાં વધારો  
(સંખ્યામાં)  



સુરત શહેરની એક દાયકાની સફર – પમલકતોમાં વધારો  

પવગત ર૦૦૮-૦૯ ર૦૧૭-૧૮ વધારો 
મલ્ટી લેવલ િાકીગ 0 15 15 

શોિીંગ સેન્દ્ટર  59 72 13 

વોક વ ે 0 12 12 

સુમન હાઈસ્કુલ  9 18 9 

નાગરીક સપુવધા કેન્દ્ર 10 19 9 

સ્વીમીંગ િલુ 8 14 6 

સ્િોટટસ કોમ્િલકે્ષ 1 7 6 

યુ.સી.ડી સેન્દ્ટર  9 15 6 

ફાયર સ્ટેશન  10 15 5 

ફુડ પ્લાઝા  2 7 5 

ઓકફસ મકાન 23 27 4 

પ્લે ગ્રાઉન્દ્ડ  2 5 3 

ઓકડટોરીયમ  3 5 2 

િરફોલમંગ આટટ સેન્દ્ટર 0 1 1 

એકવેરીયમ 0 1 1 

હોસ્િીટલ 2 2 0 

(સંખ્યામાં)  



મહેકમ અને મહેકમ ખર્ટ  
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TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSE 

(SALARY, PENSION, GRATUITY, ADD. GRATUITY)  



O & M Expense Detail 
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Total O & M Expense (Rs. in cr.) 



Grant Details  

# Year EDUCATION CESS UCD/ICDS/FP OCTROI REVENUE TOTAL REVENUE CAPITAL DEPOSIT MLA TOTAL 

A B C D E F G (C TO F) H I J K (G TO K) 

1 2008-09 49.28 4.37 539.93 1.24 594.82 7.67 41.34 2.07 645.90 

2 2009-10 12.67 6.84 602.53 2.46 624.50 110.85 3.27 1.61 740.23 

3 2010-11 28.27 8.82 563.40 7.52 608.01 231.94 11.73 0.64 852.32 

4 2011-12 55.26 11.03 578.95 6.20 651.44 170.46 2.82 0.58 825.30 

5 2012-13 14.28 21.49 571.12 7.25 614.14 312.42 9.25 3.39 939.20 

6 2013-14 16.53 22.11 571.12 21.97 631.73 229.17 16.11 2.89 879.90 

7 2014-15 78.36 28.51 656.79 0.79 764.45 845.98 8.74 2.49 1621.66 

8 2015-16 0.36 21.24 602.03 4.46 628.09 573.89 27.32 5.11 1234.41 

9 2016-17 45.76 24.84 602.16 4.74 677.50 588.18 20.85 1.60 1288.13 

10 2017-18 25.00 17.03 596.72 8.82 647.57 478.37 48.47 8.17 1182.58 

  TOTAL 325.77 166.28 5884.75 65.45 6442.25 3548.93 189.90 28.55 10209.63 
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REVENUE  GRANT 
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CAPITAL GRANT 



Grant Details 
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DEPOSIT  GRANT 
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MLA  GRANT 



Grant Details  
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TOTAL  GRANT 



Revenue & Capital Income Detail (Without Grant)  

349.51 377.16 411.78 
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Revenue Income & Capital Income 

(Without Grant) 
Revenue Income 

CAPITAL INCOME 



Capital & Revenue Expense Detail 

732.00 
822.00 

740.00 
619.00 

1214.00 

1625.00 
1746.00 1759.00 

1589.00 

1803.00 

614.00 

915.00 
981.00 1018.00 

1243.00 
1401.00 

1554.00 

1760.00 

2040.00 

2636.00 

0.00 

500.00 

1000.00 

1500.00 

2000.00 

2500.00 

3000.00 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

R
s.

 I
n

 C
ro

re
 

Capital Expense & Revenue Expense 
CAPITAL EXPENSE 

Revenue Expense 



Revenue Expense & Income Detail  
                                                                                                 Rs. in Cr.  

349.51 377.16 411.78 

584.90 
672.82 

828.56 
920.73 

988.15 

1379.30 

1566.22 

614.00 

915.00 
981.00 1018.00 
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Revenue Expense Vs. Revenue Income without Grant 
Revenue Income 

Revenue Expense 



Capital Expense vs Capital Income Detail  

30.53 
82.34 104.63 85.79 

168.21 
259.11 

491.39 
601.38 

389.33 
455.69 
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Capital Expense Vs. Capital Income without Grant Capital Income 

Capital Expense 



સુપર્ત કર અને દર  
ર૦૧૮-ર૦૧૯ 



પમલ્કત વેરા અને યુઝર ર્ાજટ ની પવગત 

પવગત 
ર૦૦૮-૦૯ 

(ખરખેર) 

ર૦૦૯-૧૦ 

(ખરખેર) 

ર૦૧૦-૧૧ 

(ખરખેર)  

ર૦૧૧-૧ર 

(ખરખેર) 

ર૦૧ર-૧૩ 

(ખરખેર) 

ર૦૧૩-૧૪ 

(ખરખેર) 

ર૦૧૪-૧િ 

(ખરખેર) 

ર૦૧િ-૧૬ 

(ખરખેર) 

ર૦૧૬-૧૭ 

(ખરખેર) 

પમલકતવરેો  

 
92.84 89.80 108.88 122.59 159.07 198.00 215.17 227.44 289.43 

યુઝર ર્ાજટ  96.08 100.70 106.09 215.45 220.55 314.26 357.07 327.31 340.00 

કલુ 188.92 190.50 214.97 338.04 379.62 512.26 572.24 554.75 629.43 



સમલ્કતનો  વેરો= A ×  R ×  M  
A = સમલ્કતનુાં ક્ષોત્રફળ  ક રપેટ  એરીય  ચો .મી .  મ ાં R = સમલ્કતનો  પ્રસતવષ્ર્  ચો .મી .  નો  દર  

 M = ( ફેકટર-૧)×( ફેકટર-ર)×( ફેકટર-૩)×( ફેકટર-૪)  

પવગત 
મહાનગરિાપલકા સુપર્ત 

સરુત અમદાવાદ બરોડા સરુત 

રટે 
રહેઠાણ (પ્રપત ર્ો. મી. - પ્રપત ર્ો. વર્) 10 16 16 14 
પબનરહેઠાણ (પ્રપત ર્ો. મી. - પ્રપત ર્ો. વર્) 25 28 30 30 

એફ-૧ 

માકેટ લોકેશન   

     લધુિમ 0.50 0.60 0.90 ફરેફાર  

નથી.      મહિમ  1.50 1.60 1.60 

એફ-ર 

પમલ્કતની ઉંમર   

     લધુિમ 0.30 0.50 0.50 ફરેફાર  

નથી.      મહિમ  1.20 1.00 1.00 

એફ-૩ 

પમલ્કતના ઉિયોગનો પ્રકાર (રેસીડન્દ્સ)   

     લધુિમ 0.30 0.50 0.50 0.35 
     મહિમ  1.00 1.50 1.60 1.30 
પમલ્કતના ઉિયોગનો પ્રકાર (નોન-રેસીડન્દ્સ)   
     લધુિમ 1.50 2.00 2.00 2.00 
     મહિમ  6.00 7.00 4.00 7.00 

એફ-૪ 

પમલ્કતના ભોગવટાનું િકરબળ (રેસીડન્દ્સ)   
     માપલકનો ભોગવટો 1.00 1.00 1.00 1.00 
     ભાડુઆતનો ભોગવટો 1.00 1.00 1.50 1.00 
પમલ્કતના ભોગવટાનું િકરબળ (પબનવસવાટ)   
     માપલકનો ભોગવટો 1.00 1.00 1.00 1.00 
     ભાડુઆતનો ભોગવટો 1.75 2.00 2.00 2.00 



વાર્ર્ટક દર (R) 

સમલ્કતનો પ્રક ર હ લનો  સચૂચત 

રહણેાકં 10 14 

બબન રહણેાકં 25 30 



માકેટ લોકેશન (એફ-૧) 

માકટે લોકશેન 
ફકેટર વલે્ય ુ

ર૦૧૭-ર૦૧૮ 
સપુર્ત 

A 1.50 1.50 

B 1.30 1.30 

C 1.10 1.10 

D 0.90 0.90 

E 0.70 0.70 

F 0.50 0.50 

નોંધ: કોઈ ફેરફાર નથી 



ઉંમર આકારીત િરીબળ (એફ-ર) 

રમ પમલકતની ઉંમર ફકેટર વેલ્યુ ર૦૧૭-ર૦૧૮ સપુર્ત 

૧ શુન્દ્યથી ૧૦ વર્ટ  1.20 1.20 

ર ૧૦ વર્ટથી વધુ અને ર૦ વર્ટ સુધી 1.05 1.05 

૩ ર૦ વર્ટથી વધુ અને ૩૦ વર્ટ સુધી 0.90 0.90 

૪ ૩૦ વર્ટથી વધુ અને ૪૦ વર્ટ સુધી 0.70 0.70 

િ ૪૦ વર્ટથી વધુ અને િ૦ વર્ટ સુધી 0.50 0.50 

૬ િ૦ વર્ટથી વધુ અને ૬૦ વર્ટ સુધી 0.40 0.40 

૭ ૬૦ વર્ટથી વધુ 0.30 0.30 

નોંધ: કોઈ ફેરફાર નથી 



ઉિયોગનો પ્રકાર (એફ-૩) 

રમ મકાનનો પ્રકાર ફેકટર વલે્ય ુ

(ભારાકં) 

સુપર્ત રમ ગિૃનું નામ ભારાકં સુપર્ત 

૧ સ્વતંર બંગલો 1.00 1.30 ૧ કોમશીયલ-એ 6.00 7.00 

ર ડુપ્લેક્ષ બંગલો 0.85 1.10 ર કોમશીયલ-બી 4.25 5.90 

૩ રો હાઉસ 0.70 0.90 ૩ સરકારી પમલ્કતો 3.00 4.00 

૪ એિાટટમેન્દ્ટ/ફલેટ 0.60 0.80 ૪ ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ-એ 2.00 2.75 

િ આરસીસી ગાળા ટાઈિ 0.40 0.50 િ ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ-બી 1.50 2.00 

૬ નોન આરસીસી ગાળા ટાઈિ 0.30 0.35 ૬ રીરીએશન 2.00 2.75 

૭ સ્લમ કારિેટ એકરયા રિ ર્ો.મી. સુધી 

આર.સી.સી./નોન આર.સી.સી. 

0.10 0.10 ૭ શૈક્ષપણક અને આરોગ્ય પવર્યક સંસ્થા (રજીસ્ટ્રેશન 

ર્ેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્ઘારા સંર્ાલીત હોય કે અન્દ્ય દ્ઘારા) 

નોન ગ્રાન્દ્ટેડ 

0.50 0.50 

૮ ઓિન પ્લોટ (સીઓિી / માજીનની 

જગ્યા પસવાય) 

0.10 0.10 ૮ ઓિન પ્લોટ 0.50 0.50 

૯ િાકીંગ 0.00 0.00 ૯ શૈક્ષપણક અને આરોગ્ય  ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ  (રજીસ્ટ્રેશન 

ર્ેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્ઘારા સંર્ાલીત હોય કે અન્દ્ય દ્ઘારા) 

0.10 0.10 

૧૦ ખેતી 0.001 0.001 

૧૧ રીલીજીયસ 0.00 0.00 



ભોગવટાનું િરીબળ (એફ-૪) 

ઓકયિુાયર ફકેટર વલે્ય ુર૦૧૭-ર૦૧૮ સપુર્ત 

માપલક 1.00 1.00 

રહેણાંક-ભાડુત 1.00 1.00 

પબન રહેણાંક-માપલક 1.00 1.00 

પબન રહેણાંક ભાડતૂ તાબે (બને્દ્ક, મોલ, માઈરોવવે ટાવર પસવાય)  1.75 2.00 

બેંક ભાડતૂ તાબ ે 7.00 9.25 

મોલ ભાડૂત તાબ ે 2.50 3.25 

માઈરોવવે ટાવર ભાડતુ 15.00 15.00 



રહેઠાણ તથા ધાપમક હેતુ માટે 

વોટર અન ેસ્યઅુરેજ ર્ાજટ (રહણેાકં) 

અ.નં.  
 

સન ેર૦૧૭-૧૮ નાં દર  
 

સન ેર૦૧૮-૧૯ નાં સપુર્ત દર 

કારિટે એરીયા (ર્ો.મી.)  ફકત રહણેાકં તથા ધાપમક હતે ુમાટે 

(કટુુબં દીઠ) 

ફકત રહણેાકં તથા ધાપમક હતે ુમાટે  

(કટુુબં દીઠ)  

૧ ૦-૧િ ર્ો.મી. ૩૪૮ ૬૭૯ 

ર ૧િ.૦૧-રિ ર્ો.મી. ૬૦૦ ૧,૧૭૦ 

૩ રિ.૦૧-િ૦ ર્ો.મી. ૯૬૦ ૧,૮૭ર 

૪ િ૦.૦૧-૧૦૦ ર્ો.મી. ૧,૪૪૦ ર,૮૦૮ 

િ ૧૦૦.૦૧-ર૦૦ ર્ો.મી. ર,૧૦૦ ૪,૦૯િ 

૬ ર૦૦.૦૧-િ૦૦ ર્ો.મી. ૩,૭િ૦ ૭,૩૧૩ 

૭ િ૦૦ ર્ો.મી. થી વધ ુ ૭,િ૦૦ ૧૪,૬રિ 



પબનરહેઠાણ  હેતુ માટે 
 

વોટર અન ેસ્યઅુરેજ ર્ાજટ (પબનરહણેાકં)  
અ.નં.  

 

સન ેર૦૧૭-૧૮ નાં દર  
 

સન ેર૦૧૮-૧૯ નાં સપુર્ત દર 
 

કારિટે એરીયા (ર્ો.મી.)  
 

પબનરહણેાકં હતે ુમાટે (એકમદીઠ) 
 

પબનરહણેાકં હતે ુમાટે (એકમદીઠ) 
૧ ૦-૧િ ર્ો.મી. ૬૦૦ ૧,૧૭૦ 

ર ૧િ.૦૧-રિ ર્ો.મી. ૧,૦૮૦ ર,૧૦૬ 

૩ રિ.૦૧-િ૦ ર્ો.મી. ૧,૪૪૦ ર,૮૦૮ 

૪ િ૦.૦૧-૧૦૦ ર્ો.મી. ર,૪૦૦ ૪,૬૮૦ 

િ ૧૦૦.૦૧-ર૦૦ ર્ો.મી. ૩,૬૦૦ ૭,૦ર૦ 

૬ ર૦૦.૦૧-િ૦૦ ર્ો.મી. ૬,૦૦૦ ૧૧,૭૦૦ 

૭ િ૦૦ ર્ો.મી. થી વધ ુ ૧૧,રિ૦ ર૧,૯૩૭ 

હાલનો કલુ ખર્ટ  હાલમા ંમળતી આવક  
વધારો કરવાથી મળનાર 

આવક  
ઘટ 

A B C D = A - (B+C) 

રૂા ૩૮૩ કરોડ રૂા ૧૪૬ કરોડ રૂા ૧૩૭ કરોડ રૂા ૧૦૦ કરોડ 



સોલીડ વેસ્ટ ર્ાજટ  

કારિટે એરીયા 
 રહેણાંક પબન-રહેણાકં 

2017-2018 
2018-2019 

સુપર્ત 
2017-2018 

2018-2019 

સુપર્ત ર્ોરસ મીટર 

0 - 15 600 1170 600 1170 

15.01 - 25 600 1170 600 1170 

25.01 - 50 600 1170 600 1170 

50.01 - 100 720 1404 900 1755 

100.01 - 200 960 1872 1080 2106 

200.01 - 400 1200 2340 1440 2808 

400.01 - 500 1500 2925 1800 3510 

500.01 થી વધુ 1800 3510 2700 5265 

પમલ્કતનો પ્રકાર 2017-2018 
2018-2019 

સુપર્ત 

ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ ''એ'' 3000 5850 

કોમશીયલ ''એ'' એરીયા મુજબ 5850 

હાલનો કલુ ખર્ટ  હાલમા ંમળતી આવક  વધારો કરવાથી મળનાર આવક  ઘટ 

A B C D = A - (B+C) 

રૂા િિ૬ કરોડ રૂા ૧૩૧ કરોડ રૂા ૧રર કરોડ રૂા ૩૦૩ કરોડ 



સ્ટ્રીટલાઈટ ર્ાજટ  

પમલ્કતનો પ્રકાર 2017-2018 
2018-2019 

સપુર્ત 

રહેણાંક 24 50 

પબન-રહેણાંક 48 100 

હાલનો કલુ ખર્ટ  હાલમા ંમળતી આવક  
વધારો કરવાથી મળનાર 

આવક  
ઘટ 

A B C D = A - (B+C) 

રૂા ૬૮ કરોડ રૂા ૪.૬૬ કરોડ રૂા િ કરોડ રૂા િ૮.૩૪ કરોડ 



ફાયર ર્ાજટ  

કારિટે એરીયા 

ર્ોરસ મીટર 
રહેણાંક  2018-2019 

સુપર્ત 

0 - 15 50 

15.01 - 25 100 

25.01 - 50 150 

50.01 - 100 200 

100.01 - 200 250 

200.01 - 400 300 

400.01 - 500 350 

500.01 થી વધુ 400 

પમલ્કતનો પ્રકાર 2017-2018 
2018-2019 

સુપર્ત 

કોમશીયલ ''એ'' 500 800 

કોમશીયલ ''બી'' 500 800 

ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ ''એ'' 700 1000 

ઈન્દ્ડસ્ટ્રીયલ ''બી'' 500 800 

હાલનો કલુ ખર્ટ  હાલમા ંમળતી આવક  વધારો કરવાથી મળનાર આવક  ઘટ 

A B C D = A - (B+C) 

રૂા ૪૦ કરોડ રૂા ૧૭ કરોડ રૂા ૧૯.ર૬ કરોડ રૂા ૩.૭૪ કરોડ 



એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ ઈમ્પ્રુવમેન્દ્ટ ર્ાજટ  

એરીયા (ર્ો.મી) 
દર 

રહણેાકં પબન રહણેાકં  

૦  થી રિ 50 100 

રિ.૦૧ થી િ૦ 75 150 

િ૦.૦૧ થી ૧૦૦ 100 200 

૧૦૦.૦૧ થી ર૦૦ 700 1400 

ર૦૦.૦૧ થી ૪૦૦ 1200 2400 

૪૦૦.૦૧ થી િ૦૦ 1800 3600 

િ૦૦.૦૦ થી વધ ુ 2500 5000 



નામ ટ્રાન્દ્સ્ફર ફી 

એરીયા (ર્ો.મી) 
દર 

રહણેાકં પબન રહણેાકં 

૦  થી િ૦ 500 1000 

િ૦.૦૧ થી ૧૦૦ 750 1500 

૧૦૦.૦૧ થી ર૦૦ 1000 2000 

ર૦૦.૦૧ થી ૪૦૦ 1250 5000 

૪૦૦.૦૧ થી િ૦૦  2500 7000 

િ૦૦ થી વધ ુ 3000 10000 



અમો આભારી છીએ ... 
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માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી  
શ્રી નરેન્દ્દ્ર મોદી  

માનનીય મખુ્યમતં્રીશ્રી 
શ્રી સવજયભ ઇ રૂપ ણી 

માનનીય નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્રી 
શ્રી નીસતનભ ઈ પટેલ 

માનનીય મેયર શ્રીમતી અસ્સ્મત બેન સશરોય  
ની આગેવાની હઠેળની રાજકીય પાખં  



અમો આભારી છીએ... 

 

સરુત શહરેના નાગકરકોના 

અને ઉિપસ્થત સૌના  

તરફથી મળતા સતત સહકાર, 

સકારાત્મક સૂર્નો અને પ્રોત્સાહન માટે  
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Thank You 

www.suratmunicipal.gov.in  
www.suratsmartcity.com 


