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બજેટ : ૨૦૧૯-૨૦

• કુલ અંદાજીત બજેટ રૂ. ૫૫૯૯ કરોડ

• કુલ કેપિટલ બજેટ રૂ. ૨૫૧૫ કરોડ 

•આઉટકમ બેઈઝડ બજેટ – રૂ. ૧૬૬૬ કરોડના ંકુલ ૩૯૩ કામોનો સમાવેશ. 

• શહેરને વૈપવવક દરજ્જાની સ્માટટ સીટી બનાવવાનો સંકલ્િ કેન્દ્ર સ્થાને પવકાસ કામોની ્રગતપત માટે ્રગપતબ્ધતતા.

• શહેરના તમામ પવસ્તારો અને ઘટકો સુધતી લાભ આિતી માળખાતત સુપવધતાઓના પવકાસ ઉિર ભાર.

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

• વેન્દ્ડર સ્િેસ, િેડેસ્રીયન રોડ સેફટીન ે્રગાધતાન્દ્ય, સ્િેસ તથા પ્લેસ મેકીંતનું આયોજન ફ્લોટીંત લેબસટ માટે ‘NULM સેન્દ્ટર’

• રાફફક તથા િયાટવરણને ધ્યાને લઇ િાર્કટત િોલીસીનો અમલ, તેમજ ઇલેક્ટ્રોનીક અને ગ્રીન બસ, વાહનોનો ઉિયોત, માસ 

રાન્દ્સિોટેશનને ્રગાધતાન્દ્ય.

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

સ્કેિ, બ્લ્યુ સ્કેિ અને યલ્લો સ્કેિ ડેવલિમને્દ્ટ



૨૦૧૯-૨૦ : રેવન્દ્યુ આવક અને ખર્ટ

•રેવન્દ્યુ આવક રૂ. ૨૯૩૯ કરોડ 

•રેવન્દ્યુ ખર્ટ રૂ. ૩૦૮૪ કરોડ (રૂ.૪૦૩ કરોડના નોન-કેશ ઘસારા ખર્ટ સપહત) 

•મહેકમ (િતાર, િેન્દ્શન તથા સેવા પનવૃપત લાભો સપહત) ખર્ટ - રૂ. ૧૬૦૯ કરોડ

•મરામત-પનભાવ તથા પવજળી ખર્ટ - રૂ.   ૭૨૭ કરોડ

•સામાન્દ્ય વહીવટી ખર્ટ - રૂ. ૧૪૭ કરોડ 

•ગ્રાન્દ્ટ અને ફાળો  - રૂ. ૧૬૪ કરોડ 

•ઘસારો (નોન-કેશ) - રૂ.   ૪૦૩ કરોડ 

•અન્દ્ય ખર્ાટઓ - રૂ. ૩૪  કરોડ



રેવન્દ્યુ આવક નાણાંફકય વષટ ૨૦૧૯-૨૦

# બજેટ હેડનું નામ 
૨૦૧૮-૧૯ સુધતારલે

અંદાજ 

૨૦૧૯-૨૦ 

અંદાજ 

૧ ઓકરોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૭૯૫ ૭૯૫

૨ જનરલ ટેક્ષ ૩૮૩ ૪૦૨

૩ યુઝર ર્ાજટ ૬૦૫ ૬૩૪

૪ વાહન વેરો ૮૫ ૯૦

૫ વ્યવસાય વેરો ૧૪૩ ૧૫૦

૬ નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૬૩૩ ૭૧૫

૭ રેવન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્રીબ્યુશન  ૧૦૯ ૧૧૬

૮ બીજી અન્દ્ય આવક ૩૮ ૩૭

કુલ રેવન્દ્યુ આવક ૨૭૯૧ ૨૯૩૯

( રૂ. કરોડમા)ં



રેવન્દ્યુ આવક - ખર્ટ (નાણાંફકય વષટ ૨૦૧૯-૨૦)

રૂપિયો ક્ટ્યાંથી આવશે

ઓકરોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૨૭ %

જનરલ ટેક્ષ ૧૪ %

યુઝર ર્ાજટ ૨૨ %

વાહન વેરો ૩ %

વ્યવસાય વેરો ૫ %

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૨૪ %

રેવેન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્રીબ્યુશન ૪ %

બીજી અન્દ્ય આવક ૧ %

કુલ ૧૦૦ %

રૂપિયો ક્ટ્યાં જશે 

એસ્ટાબ્લીશમેન્દ્ટ ૫૨ %

વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ ૫ %

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખર્ટ ૧૪ %

સર્વટસ અને ્રગોગ્રામના ખર્ટ ૧૦ %

કોન્દ્રીબ્યુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૫ %

લોન ર્ાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંફકય ખર્ટ ૧ %

ઘસારો ૧૩ %

કુલ ૧૦૦ %



રેવન્દ્યુ આવક (નાણાંફકય વષટ ૨૦૧૯-૨૦)

રૂપિયો ક્ટ્યાંથી આવશે

ઓકરોયની અવેજીમાં સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ ૨૭ %

જનરલ ટેક્ષ ૧૪ %

યુઝર ર્ાજટ ૨૨ %

વાહન વેરો ૩ %

વ્યવસાય વેરો ૫ %

નોન ટેક્ષ રેવન્દ્યુ ૨૪ %

રેવેન્દ્યુ ગ્રાન્દ્ટ, સબપસડી અને કોન્દ્રીબ્યુશન ૪ %

બીજી અન્દ્ય આવક ૧ %

કુલ ૧૦૦ %

GRANT IN LIEU OF 
OCTROI

27%

GENERAL TAX
14%

USER CHARGES
22%

VEHICLE TAX
3%

PROFESSIONAL 
TAX
5%

NON-TAX 
REVENUE

24%

GRANT & 
CONTRIBUTION

4%

OTHER INCOME
1%



રેવન્દ્યુ ખર્ટ નાણાંફકય વષટ ૨૦૧૯-૨૦

એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ
52%

વહીવટી અને જનરલ ખર્ચ
5%

મરામત, નનભાવ અને
નવજળી ખર્ચ

14%

સનવિસ અને પ્રોગ્રામના ખર્ચ  
10%

કોન્રીબ્યશુન સબનસડી 
અને ગ્રાન્ટ  

5%

લોન ર્ાજીસ તથા 
અન્ય નાણાાંકકય ખર્ચ  

1%

ઘસારો
13%

રૂપિયો ક્ટ્યાં જશે 

એસ્ટાબ્લીશમેન્દ્ટ ૫૨ %

વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ ૫ %

મરામત, પનભાવ અને પવજળી ખર્ટ ૧૪ %

સર્વટસ અને ્રગોગ્રામના ખર્ટ ૧૦ %

કોન્દ્રીબ્યુશન સબપસડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૫ %

લોન ર્ાર્જીસ તથા અન્દ્ય નાણાંફકય ખર્ટ ૧ %

ઘસારો ૧૩ %

કુલ ૧૦૦ %



Income  Estimated 

Income 
Revised 
2018-19

Draft 
2019-20

Revenue Income 2791 2939

Capital Income 1926 2139

Loan Income 200 0

Total 4917 5078
Revenue Income

58%

Capital Income
42%

Loan Income
0%

Draft Budget 2019-20

(Rs. in Crore)



રેવન્દ્યુ આવક

10

(રૂ. કરોડમા)ં
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Expenditure Estimated

Expenditure  
Revised 
2018-19

Draft 
2019-20

Revenue Expenditure 2984 3084

Capital Expenditure 2049 2515

Total 5033 5599

(Rs. in Crore)

Revenue 
Expenditure 

55%

Capital 
Expenditure 

45%



રેવન્દ્યુ ખર્ટ નાણાંફકય વષટ ૨૦૧૯-૨૦

અ. નં. બજેટ હેડનું નામ 
૨૦૧૮-૧૯ સુધતારેલ

અંદાજ 
૨૦૧૯-૨૦ અંદાજ વધત/ધતટની ટકાવારી

૧ એસ્ટાબ્લીશમેન્દ્ટ ૧૫૮૧ ૧૬૦૯ ૨ %

૨ વહીવટી અને જનરલ ખર્ટ ૧૪૨ ૧૪૭ ૪ % 

૩ મરામત અને પનભાવ ખર્ટ ૬૮૭ ૭૨૭ ૬ %

૪ કોન્દ્રીબ્યુશન, સબસીડી અને ગ્રાન્દ્ટ ૧૫૭ ૧૬૪ ૪ %

૫ અન્દ્ય નાણાંકીય ખર્ટ ૧૪ ૩૪ ૧૪૩ %

૬ ઘસારો ૪૦૩ ૪૦૩ ૦

રેવેન્દ્ય ુખર્ટનું કુલ ૨૯૮૪ ૩૦૮૪ ૩ %

(રૂ. કરોડમા)ં



રેવન્દ્યુ ખર્ટ
(રૂ. કરોડમા)ં

915 
981 1,018 

1,243 

1,401 
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મહેકમ ખર્ટ ૨૦૧૯-૨૦

પવતત રકમ

િતાર ૧૦૪૧

પનવૃપિ સમયનો રા િતાર ૭૦

િેન્દ્શન ૨૩૦

ગે્રજ્જયુઇટી ૧૬૦

એન. ડી.સી.િી.એસ / સી.િી.એફ ફાળો / સ્ટાઇિેન્દ્ડ પવ. ૧૦૮

કુલ મહેકમ ખર્ટ ૧૬૦૯

65%

4%

14%

10%

7%

િતાર

પનવૃપિ સમયનો રા િતાર 

િેન્દ્શન

ગે્રજ્જયુઇટી

એન. ડી.સી.િી.એસ / સી.િી.એફ 

ફાળો

(રૂ. કરોડમા)ં



મહેકમ ખર્ટ

િતાર, િેન્દ્શન તથા સેવા પનવૃપત લાભો

520 539 550
636

700
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(Rs. In Crore)

YEAR

(રૂ. કરોડમા)ં



Capital Income 2019-20

Particulars 
Draft 

2019-20

Funding Sources

Own Income 844

Grant Income 1295

Total 2139 Own Income 
39%Grant Income 

61%

(રૂ. કરોડમા)ં



Capital Expenditure(Rs. In/Out)

Particulars 
Draft 

2019-20

Funding Sources

Own Fund (Revenue/Capital) 931

Loan Fund 135

Grant Fund 1449

Total 2515

(Rs. in Crore)

Surat Municipal Corporation 2515

Surat Smart City Development Ltd. 322

GRAND TOTAL 2837

Total Capital Expenditure

Own Fund 
(Revenue/

Capital)
37%

Loan 
Fund
5%

Grant Fund 
during the 

year
58%



કેપિટલ ખર્ટ 
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(રૂ. કરોડમા)ં



કેપિટલ કામો : ૨૦૧૯-૨૦ 

પવભાતનું નામ
સુધતારલે બજેટ નાણાંફકય વષટ

૨૦૧૮-૧૯

ડ્રાફટ બજેટ નાણાફંકય વષટ

૨૦૧૯-૨૦

હેડ ક્ટ્વાટસટ ૧૭૧૬ ૨૧૩૭

વેસ્ટ ઝોન ૪૦ ૪૬

સેન્દ્રલ ઝોન ૧૪ ૨૨

નોથટ ઝોન ૮૮ ૬૬

ઇસ્ટ ઝોન - ઍ ૭૧ ૫૫

ઇસ્ટ ઝોન – બી ૦ ૪૩

સાઉથ ઝોન ૪૨ ૪૬

લલંબાયત ઝોન ૩૬ ૪૯

અઠવા ઝોન ૪૨ ૫૧

કુલ ૨૦૪૯ ૨૫૧૫

(રૂ. કરોડમા)ં



કેપિટલ કામો : ૨૦૧૯-૨૦

પવભાત   અંદાજ ટકાવારી 

ડે્રનેજ – સ્ટોમટ ડ્રેનેજ  ૬૧૭ ૨૫

હાઉસીંત / ઈ.ડબલ્યુ.એસ. ૫૭૩ ૨૩

રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ  ૨૭૮ ૧૧

ટાઉન પ્લાનીંત ૨૫૨ ૧૦

પિજ સેલ  ૨૧૦ ૮

અન્દ્ય(ફ્લડ ્રગોટેક્ટ્શન, તાિી ફરવર, પવતેર)ે  ૧૭૯ ૭

િાણી િુરવઠો  ૧૬૮ ૭

સોલીડવેસ્ટ, તાડટન અને સ્મીમેર ૯૩ ૩

રાફીક સેલ - હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર ૬૨ ૨

સ્રીટ લાઈટ અને એનર્જી એફફસીઅન્દ્સી સેલ ૪૪ ૨

અબટન રાન્દ્સિોટટ ૨૬ ૧

ફાયર એન્દ્ડ ઇમરજન્દ્સી ૧૩ ૧

કુલ  ૨૫૧૫ ૧૦૦

(રૂ. કરોડમા)ં



2019-20 : Total Capital Works 
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હેડ ક્ટ્વાટટસ કેપિટલ કામો (૨૦૧૯-૨૦)

અ.નં.  ખાતાનું નામ   અંદાજ ૨૦૧૯-૨૦  

૧ ડે્રનેજ, સ્રોમ ડે્રનેજ ૫૭૮

૨ એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ સેલ ૫૧

૩ ટાઉન પ્લાનીંત (ટી.િી.)  ૨૫૨

૪ સ્લમ અિગ્રેડેશન ૪૨૦

૫ હાઉસીંત ૨૧

૬ રોડ ડેવલિમેંટ ૧૯૮

૭ પિજસેલ ૨૦૯

૮ િાણી િૂરવઠો ૧૬૫

૯ સોલીડ વેસ્ટ, સ્મીમેર અને તાડટન ૪૨

૧૦ અન્દ્ય(ફ્લડ ્રગોટેક્ટ્શન, તાિી રીવર, પવતેર)ે   ૭૩

૧૧ રાફીક સેલ એન્દ્ડ હાઇ મોબીલીટી કોરીડોર ૫૪

૧૨ અબટન રાંસિોટટ ૨૬

૧૩ સ્રીટ લાઈટ ૧૧

૧૪ એનર્જી એફફસીયન્દ્સી સેલ ૨૩

૧૫ ફાયર ૧૩

૧૬ વકટશોિ  ૦૧

કુલ  ૨૧૩૭

( રૂ. કરોડમા)ં



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

હાઈડ્રોપલક પવભાત 

Rs.110.67 Cr. Rs.164.64 Cr.



વષટ ૨૦૧૭-૧૮ વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦ (સૂપર્ત)

િાઈિલાઈન હેઠળ આવરી લેવાયલ 

વસપતનું ્રગમાણ
૯૭.૫ % ૯૮.૦ % ૯૮.૫૦ %

ઇન્દ્ટેકવેલ (સંખ્યા, ક્ષમતા)
૦૭

(૨૧૮૩ એમ.એલ.ડી.)

૦૭

(૨૧૮૩ એમ.એલ.ડી.)

૦૭

(૨૧૮૩ એમ.એલ.ડી.)

વોટર રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (સંખ્યા, ક્ષમતા)
૧૫ 

(૧૪૬૮ એમ.એલ.ડી.)

૧૭ 

(૧૭૪૨ એમ.એલ.ડી.)

ડીંડોલી – ૧૩૦, 

સરથાણા – ૧૪૪ 

૧૮

(૧૯૫૪ એમ.એલ.ડી.)

કોસાડ – ૨૧૨ 

જળ પવતરણ મથકો / ભૂતભટ ટાંકીઓ 
૩૪ 

(૭૧૨૭.૮ લાખ લીટર)

૩૫ 

(૭૩૧૮.૮ લાખ લીટર)

ભીમરાડ

૪૨  

(૭૭૮૨.૮ લાખ લીટર)

ડુમસ – WDS-5, વેસુ – WDS – 7 

લાલ દરવાા (િટેલ વાડી) 

ભાઠેના, આંજણા, મતોબ, સરથાણા વોટર વકટસ ખાત ે

ઓવરહેડ ટાંકીઓ 
૬૯ 

(૧૩૬૦.૫ લાખ લીટર)

૭૬ 

(૧૫૦૧.૫ લાખ લીટર)

જહાંતીરિરુા-જહાતંીરાબાદ (૬),

વેસુ-૧ 

૮૭  

(૧૭૧૭.૫ લાખ લીટર)

ડુમસ-(૨) સ્માટટ સીટી પવસ્તાર – (૭)

વેસુ –(૨)

રીર્ાજટ બોરવેલ્સની સંખ્યા ૩૦૪ 
૩૩૮ 

(૩૪ નંત નવા)

૩૭૨ 

(૩૪ નંત સૂપર્ત)

નેટવકટ લંબાઈ (કી.મી.મા)ં ૩૪૭૫ 
૩૫૩૫ 

(૬૦ કી.મી.નવુ ંનેટવકટ)

૩૬૦૦  

(૬૫ કી.મી.નવુ ંનેટવકટ)

િાણી િુરવઠાની ક્ષમતા વૃપધ્ધત



૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન િૂણટ થયેલ / િૂણટ થનાર ્રગકલ્િો

ક્રમ ્રગકલ્િની પવતત ક્ષમતા ્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ  

(રૂ. કરોડમા)ં

લાભાપન્દ્વત થનાર પવસ્તાર રીમાકટસ 

૧. વોટર રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (ડીંડોલી અને 

સરથાણા ખાતે ) 

ડીંડોલી - ૧૩૦ 

એમ.એલ.ડી.

સરથાણા - ૧૪૪ 

એમ.એલ.ડી.

ડીંડોલી 

-૪૧.૨૫ 

સરથાણા – ૫૦.૦૮ 

લલંબાયત અને સ્માટટ સીટી પવસ્તાર કામ ્રગતતી હેઠળ 

૨. જળ પવતરણ મથકો / ભૂતભટ ટાંકીઓ 

(લાખ લીટર)

વેસુ-આભવા(WDS-7), ડુમસ, 

તપવયર(WDS-5), લાલ દરવાા 

(િટેલ વાડી), સેન્દ્રલ ઝોન 

૨૩૬.૦  ૧૦.૬૭ વેસ,ુ ડુમસ, સેન્દ્રલ ઝોન

(ધતાસ્તીિુરા, શાહિોર-નાણાવટ, 

લાલદરવાા (િટેલ વાડી), સૈયદિુરા  

કામ ્રગતતી હેઠળ 

૩. ઓવર હેડ ટાંકીઓ (લાખ લીટર)

િાલ – ૧, જહાંતીરિરુા – ૨, 

જહાંતીરાબાદ – ૩, રાંદેર – ૧

૧૪૧.૦ ૧૮.૨૩ જહાંતીરિુરા-જહાંતીરાબાદ, ઊતત, 

રાંદેર, િાલ, િાલનિોર,  

બે (૨) –

લોકાિટણ કરેલ 

િાંર્ (૫) – કામ 

્રગતતી હેઠળ 

૪. િાઈિલાઈન / નેટવકટ સુધતારણા ૬૦ કી.મી. ૩૭.૬૭ ઉત્રાણ, કોસાડ, મોટા વરાછા, વેડ, 

વેસુ, િાલ-િાલનિોર, જહાંતીરિુરા, 

ભેસ્તાન, વરાછા 

કામ ્રગતતી હેઠળ 

૫. રીર્ાજટ વેલ્સ (સંખ્યા) ૩૪ ૦.૪૮ - કામ ્રગતતી હેઠળ 



ભાઠેના ખાત ે૨૧.૦૦ લાખ લીટર 

ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી 
િાલ ખાતે ૧૨ લાખ લીટર ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી 

જહાતંીરાબાદ ખાતનેી ૨૪  લાખ લીટર 

ક્ષમતાની ઓવર હેડ ટાંકી 

૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન િૂણટ થયેલ કામો 



સરથાણા ખાત ે૧૪૪ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો પનમાટણધતીન વોટર રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

ડીંડોલી ખાત ે૧૩૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો પનમાટણધતીન વોટર રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાનના ્રગતપત હેઠળનાં ્રગકલ્િો 



આંજણા ખાત ે૧૫.૦૦ લાખ લીટર ક્ષમતાની 

બે નંત ઓવર હેડ ટાંકી ઓ 

ભાઠેના ખાત ે૬૯ લાખ લીટર ક્ષમતાની 

ભૂતભટ ટાંકી 

૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાનના ્રગતપત હેઠળનાં ્રગકલ્િો 



ક્રમ કામો સંખ્યા
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ 

(રૂ.કરોડમા)ં

સૂપર્ત જોતવાઈ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૧ ઇન્દ્ટેકવેલ (તાયિતલા) ૧ ૩૬.૦૦ ૦.૨૫ 

૨ ફ્રેંર્ વેલ્સ ૨ ૫૦.૦૦ ૨.૯૦ 

૩ વોટર રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (કોસાડ) ૧ ૮૧.૮૦ ૩૦.૦૦ 

૪ 

જળ પવતરણ મથકો / ભૂતભટ ટાંકીઓ 

ડુમસ-WDS-4, સુલતાના બાદ – WDS-6, કોસાડ, વરાછા વોટર વકટસ, 

તોડાદરા
૬ ૨૧.૨૦ ૩.૮૧ 

૫ 

ઓવર હેડ ટાંકીઓ 

(તપવયર, ડુમસ (૫), સુલતાનાબાદ (૩), કરંજ, અડાજણ, લાલદરવાા (િટેલ 

વાડી)

૧૧ ૩૨.૭૮ ૩.૭૯ 

૬ િાઈિલાઈન નેટવકટ / રાન્દ્સમીશન (કોસાડ WTP થી ન્દ્યુ વેસ્ટ/સાઉથ વેસ્ટ ઝોન) ૧૬ ૫૭૦.૪૨ ૮૬.૧૭

૭ 

૨૪ x ૭ વોટર સપ્લાય 

(જહાંતીરિુરા, જહાંતીરાબાદ, ઊતત, અવવનીકુમાર, ફુલિાડા, ભીમરાડ, 

આભવા, િુણા-સીમાડા)

૩ ૮૭.૯૧ ૧.૭૫ 

૮ કમ્િાઉન્દ્ડ વોલ / લેન્દ્ડ ડેવેલોિમેન્દ્ટનાં કામો ૭ ૩.૪૦ ૧.૫૦ 

૯ ઈલેક્ટ્રીકલ / મીકેનીકલ / ઓટોમેશનને લતતા કામો ૧૯ ૬૨.૬૨ ૨૯.૨૧ 

૧૦ રી-ર્ાજટ બોરવેલ્સ ૩૪ ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

કુલ ૧૦૦ ૯૪૬. ૬૩ ૧૫૯.૮૮

નવા કામો – ૨૦૧૯-૨૦ (સૂપર્ત)



૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન િાણી િુરવઠા વ્યવસ્થા માટે સૂપર્ત 
નવીન આયોજનો 

•તાયિતલા ખાતે ઇન્દ્ટેકવેલની ફીઝીબીલીટી ર્કાસવી 

•ન્દ્યુ વેસ્ટ/સાઉથ વેસ્ટ પવસ્તાર માટે રીટેડ વોટર રાન્દ્સમીશન લાઈન 

•સમગ્ર િાણી િુરવઠા વ્યવસ્થા સંર્ાલન માટે સ્કાડા ્રગણાલી સ્થાપિત કરવાનું આયોજન 

તમામ વોટર રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ આવરી લેવાશે 

તુણવિા, ્રગેશર, લેવલ પવતેરે સેન્દ્રલી મોનીટરીંત કરી શકાશે.

•નવા બે (૨) ફ્રેંર્વેલ્સ સ્થાપિત કરવાનું આયોજન 

•શહેરના તમામ પવસ્તારોની કે્ષત્રફળ આધતારીત (૧) ૧૦૦ ર્ો.મી. કે તેથી વધતુ (૨) ૫૦ ર્ો.મી.થી 

વધતુ અને ૧૦૦ ર્ો.મી.થી ઓછુ (૩) ૫૦ ર્ો.મી. કે તેથી ઓછુ ક્ષેત્રફળ ધતરાવતી પમલ્કતો 

તબક્ટ્કાવાર આતામી ૫ (િાંર્) વષટમાં વોટર મીટર હેઠળ આવરી લેવાનું આયોજન 



Blue Roof Scape અંતતટત થયેલ કામતીરી તથા ભાપવ આયોજન

• Blue Roof Scape ્રગકલ્િ અંતતટત વરસાદી િાણીને ખાડી અથવા નદીમા વહી જતુ અટકાવી આ િાણીને રેઇન વોટર હાવેલસ્ટંત 

થકી જમીનમા ઉતારી ભૂતભટ જળસિાટીમા વધતારો કરી શકાય છે.

• Blue Roof Scape ્રગકલ્િ અંતતટત 

• સુરત મહાનતરિાપલકાની મહત્વની ઈમારતોમા કરવામાં આવેલ રીર્ાજટ બોરવેલની સંખ્યા ૩૦૪.

• સુરત શહેરમાં આવેલ ૫૦૦ ર્ો.મી.થી વધતારે પવસ્તાર ધતરાવતી ખાનતી પમલકતોમાં આવેલ રીર્ાજટ બોરવેલની સંખ્યા ૮૪૪, અતામી 

વષે ૧૦૦૦ રીર્ાજટ બોરવેલ બનાવવાનંુ લક્ષયાંક  

• હાલમાં મહિમ રૂ. ૨૦,૦૦૦ ્રગપત રીર્ાજટ બોરવેલ માટે આિવામાં આવતી સબસીડીમાં વધતારો કરી રૂ. ૩૦,૦૦૦ સુધતી કરી 

્રગોત્સાપહત કરવાનું આયોજન

• સુરત મહાનતરિાપલકાના સ્માટટ સીટી પવસ્તારમાં સ્થાપિત કુલ ૩૪  રીર્ાજટ બોરવેલ ્વારા અંદાજીત ૩૫ પમપલયન લીટર િાણી 

ભૂતભટમાં ઉતારી શકાયેલ છે. જેના થકી ભૂતભટ જળ સ્તરમાં નોંધતિાત્ર વધતારો થયેલ છે.

• રીર્ાજટ બોરવેલના ફાયદાઓ :-
 ભૂતભટ જળ સ્તરમાં વધતારો 

 િાણીના અન્દ્ય સ્ત્રોતની તંતી / પબન ઉિલબ્ધતીનાં સમયે લાભદાયક પવકલ્િ 

 ભૂતભટ જળની ખારાશમાં ઘટાડો 

• સમગ્ર શહેર પવસ્તારમાં હવે િછી કરવામાં આવનાર નળ જોડાણમાં એમ.ડી.િી.ઈ મટીરીયલનો વિરાશ કરવાનુ ંઆયોજન જેને આધતારે 

નાતરીકોનાં ઘરે નળ જોડાણો સડી જવાને કારણે જોવા મળતી તંદાિાણી ની ફફરયાદનું પનવારણ કરી શકાશે.



• પવયર કમ કોઝવે થી ઉિરવાસમાં તાય િતલા સુધતી જુદા-જુદા પનયત સ્થળોએ લતાડવાનું આયોજન 

• આ ્રગકારના સેન્દ્સસટ લતાડવાથી નદીમાં જુદીજુદી ખાડીઓ ્વારા દાખલ થતાં એગ્રીકલ્ર્ર રન-ઓફ અને મલીન જળની ાણકારી તથા 

તેને કારણે નદીમાં તથા જળ્રગદુષણને ાણી શકાશે અને તેના થકી જોવા મળતા જળ્રગદુષણને અટકાવવા સબંપધતત કાયટવાહી શક્ટ્ય બનશે 

અને નદીના િાણીની તુણવિા ાળવવામાં મદદરૂિ થશે.

સૂપર્ત સ્થળો :-

• રાંદેર ઈન્દ્ટેકવેલ 

• કતારતામ ઈન્દ્ટેકવેલ 

• વરાછા બી.આર.સી. ફ્રેંર્વેલ 

• સરથાણા / વાલક ઈન્દ્ટેકવેલ

• એન.એર્. – ૪૮ િીજ     

રીઅલ ટાઈમ રીવર વોટર ક્ટ્વોપલટી મોનીટરીંત



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

ડ્રેનેજ પવભાત

Rs. 535.09 Cr. Rs. 577.98 Cr.



તટર વ્યવસ્થા ક્ષમતા વૃપધ્ધત

વષટ ર૦૧૭-૧૮ વષટ ર૦૧૮-૧૯ વષટ ર૦૧૯-ર૦

સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટસ –
સંખ્યા

(ક્ષમતા એમ.એલ.ડી.મા)ં

૧૧

(૧૦૩ર.િ 

એમ.એલ.ડી.)

૧૧

(૧૦૭ર એમ.એલ.ડી.) 

આંજણા એસ.ટી.િી. 

(૩૯.િ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતા વધતારો)

૧૧

(૧૧૭૩ એમ.એલ.ડી.) 

ડડંડોલી એસ.ટી.િી. 

(૧૦૧.૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતા વધતારો)

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન-
સંખ્યા

(ક્ષમતા એમ.એલ.ડી.)

િ૬

(૧૯૧િ.૮િ 

એમ.એલ.ડી.)

િ૭

(૧૯િ૧.૮િ એમ.એલ.ડી.) 

્રગતાિનતર એસ.િી.એસ.

૬૩

(ર૧૩૩.૪િ એમ.એલ.ડી.) (૦૬)

ઉન, વેસુ-ભરથાણા, િાલ-િાલનિોર, ઉધતના સંઘ, આંજણા ર્ીમની ટેકરા, 

વાલક એસ.િી.એસ. 

ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ -
સંખ્યા/(ક્ષમતા એમ.એલ.ડી.મા)ં

૦૧ 

(૪૦ એમ.એલ.ડી.)

૦ર

(૭િ એમ.એલ.ડી.) 

બમરોલી ટી. ટી.િી.

(૩િ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતા વધતારો)

૦૩ 

(૧૧િ એમ.એલ.ડી.) 

ડડંડોલી ટી. ટી.િી.

(૪૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતા વધતારો)

ડ્રેનેજ નેટવકટ તથા રાન્દ્સમીશન

લાઈન
(લંબાઈ ફક.મી.)

૧૮૦૯ ફક.મી. 

૧૮૭૩ ફક.મી. 

(૬૪ ફક.મી. નવી અને િ૬.૬ ફક.મી. 

ઓતમેન્દ્ટશેન)

૧૯રર ફક.મી. 

(૪૯ ફક.મી. નવી અને ૪૦.૦ ફક.મી. ઓતમેન્દ્ટશેન)

૧) ટી.િી.િ૬ (બમરોલી), ટી.િી.િ અને ૧૩ (વેસુ-ભરથાણા), િાલ-

િાલનિોર નવુ નેટવક“

ર) સેન્દ્રલઝોન, જુનુ કતારતામ, ઉધતના ઉદ્યોતનતર, િરવટ નેટવકટ 

ઓતમેન્દ્ટેશન



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો 

કામનુ ંનામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત પવસ્તાર

સુએઝ રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ:-

અમૃત યોજના તથા સ્માટટ સીટી યોજના અંતતટત આંજણા સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના અિગે્રડેશન તથા ઓતમેન્દ્ટેશ
૧૦ર.૯

લલંબાયત, આંજણા, 

ઉમરવાડા, ્રગતાિનતર

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (પસપવલ કામ):-

ટી.િી.સ્કીમ ન.ં િ૯ (ઉન), ્રગતાિનતર, ન્દ્યુ નવાતામ ખાતે સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (ઈલેકરીકલ કામ):-

છાિરાભાઠા, અલથાણ, ખરવરનતર, ઉમરાનોથટ, િીિલોદ તથા મતોબ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન ખાતે

ઈલેકરીકલ/પમકેનીકલ કામતીરી.

૭.ર૧

૩.િ૩

્રગતાિનતર, નવાતામ, 

છાિરાભાઠા, અલથાણ, 

ખરવરનતર, ઉમરા, 

િીિલોદ, મતોબ

ડ્રેનેજ નેટવકટ:-

િરવટ-તોડાદરા-ડડંડોલી પવસ્તાર, ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૯ (ઉન), ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૪,િિ (ભેસ્તાન), ટી.િી.સ્કીમ ન.ં

૪૩,૪૪, ૪િ (જહાંતીરાબાદ-જહાંતીરિુરા) પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઈન પબછાવવાનું કામ તથા ખરવરનતર પવસ્તારમાં

મેનહોલ િમ્િીંત સ્ટેશન સાથે ડ્રેનેજ લાઈન

ડ્રેનેજ નેટવકટ / સ્રેન્દ્ધતનીંત / ઓતમેન્દ્ટેશનના કામ –

કરંજ તથા આંજણા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન પવસ્તાર .

૧૪.૦ર

૮.૪૧

િરવટ, તોડાદરા, ડડંડોલી, 

ઉન, ભેસ્તાન, 

જહાંતીરાબાદ, 

જહાંતીિુરા, ખરવરનતર, 

કરંજ, આંજણા



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો 

કામનું નામ
ટેન્દ્ડર રકમ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત  પવસ્તાર

રાઈઝીંત મેઈન / રાન્દ્સમીશન લાઈન:-

ઉત્રાણ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનથી વફરયાવ-કોસાડ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સધુતી, મોરાભાતળથી

ગ્લોબલ વ્યુ એિાટટમેન્દ્ટ સુધતી, ઉન સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનની રાઈઝીંત મેઈન.

િુણા, મતોબ, સરથાણા, વેસુ-ભરથાણા તથા ઉન સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનની રાઈઝીંત મેઈન

લાઈન માટે ૮૦૦ મી.મી. વ્યાસના ડી.આઈ. િાઈિ, ૧૧૧૮ તથા ૧૪રર મી.મી. વ્યાસના

એમ.એસ. િાઈિ ખરીદીનું કામ.

રિ.૩૩

૬૯.૦૦

ઉત્રાણ, મોટા વરાછા પવસ્તાર રાંદેર,

મોરાભાતળ પવસ્તાર , 

િુણા, મતોબ, સરથાણા, વેસુ-

ભરથાણા અને ઉન પવસ્તાર

ખાડી ્રગોજેકટ:-

કાંકરાખાડી રીહેબીલીટેશનનંુ કામ. (ર્ેઈનેજ ૩૭િ૦.૦ થી િ૧િ૦.૦ મી.)

( તાંધતીકુટીરથી અલથાણ પબિ્જ)

મીઠીખાડી રીહેબીલીટેશનનંુ કામ. (ર્ેઈનેજ ૦.૦ થી ૩િિ૦.૦ મી.) (જીવન જયોતથી

લલંબાયતઝોન), (ર્ેઈનેજ ૩િિ૦.૦ થી ૬૬૦૦.૦ મી.) (લલંબાયતઝોનથી ભવાની ઈન્દ્ડસ્રીઝ

સુધતી)

દાઉદનતર, ડો. હેતડેવાર િીજ તથા સાઉથઝોન ઓફફસ નજીક એ્રગોર્ અને અંડરિાસ.

કાંકરાખાડી િર રસુલાબાદ નજીક આર.સી.સી કલ્વટટ

ર૧૭.૩િ

તાંધતીકુટીરથી અલથાણ-

કાંકરાખાડીના જમણા કાંઠા પવસ્તાર 

તથા ડાબા કાંઠા પવસ્તાર, 

જીવન જયોત ખાડીથી લલંબાયત 

ઝોન થઈ િરવટ-મતોબ સુધતીની

મીઠીખાડીનું જમણા કાંઠા તથા 

ડાબા કાંઠા પવસ્તાર



૨૦૧૮-૧૯ : િુણટ થનાર કામો 

# કામનું નામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત પવસ્તાર

૧ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ:-

અમૃત યોજના અંતતટત બમરોલી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ અિગ્રેડેશન ૭૩.૧૪ ઉધતના, િાંડેસરા, ભેદવાડ, બમરોલી, 

વડોદ, જીઆવ પવસ્તાર

ર સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (પસપવલ કામ):-

ટી.િી.સ્કીમ નં. ૬૪ (મતોબ) ખાતે સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (ઈલેકરીકલ કામ):-

્રગતાિનતર, કરંજ તથા પસમાડા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન ખાતે ઈલેકરીકલ/પમકેનીકલ

કામતીરી.

૦.૩ર

૧૦.૭૪

કરંજ, સીમાડા, મતોબ, ્રગતાિનતર

મીઠીખાડી સ્લમ વસાહત પવસ્તાર

૩ ડ્રેનેજ નેટવકટ:-

ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૮, ૭૧ અને ૭ર (બમરોલી-વડોદ) પવસ્તારમાં ડે્રનેજ નેટવકટ

ડ્રેનેજ નેટવકટ સ્રેન્દ્ધતનીંત / ઓતમેન્દ્ટેશનના કામ-ખટોદરા, કરંજ અને મતોબ સુએઝ

િમ્િીંત સ્ટેશન પવસ્તાર

૧.૯૯

૧૧.૧૯

વડોદ, બમરોલી, કરંજ, િુણા, મતોબ, 

ભટાર અને ખટોદરા



૨૦૧૮-૧૯ : િુણટ થનાર કામો 

# કામનું નામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત પવસ્તાર

૪ ખાડી ્રગોજેકટ:-

કાંકરાખાડીરીહેબીલીટેશનનંુ કામ. (ર્ેઈનેજ ૦.૦ થી ૩૭િ૦.૦ મી.vજીવન જયોતથી તાંધતીકુટીર

િીજ સુધતી.)

કાંકરાખાડી િર આશીવાટદ એન્દ્કલેવ, અલથાણ-બમરોલી િીજ અને તાંધતીકુટીર િીજ િર એ્રગોર્ અને

અંડરિાસ મીઠીખાડી િર ભવાની ઈન્દ્ડસ્રીયલ સોસાયટી િાસે િીજ તથા ડાયાફ્રામ વોલ (ર્ેઈનેજ

૬૬૦૦ મી.)

કાંકરાખાડી વ્હીકલ રેક િર રેલીંત

૧૩૦.૪૦

જીવન જયોત િીજથી 

તાંધતીકુટીર િીજ  

કાંકરાખાડીનો જમણા તથા 

ડાબા કાંઠા પવસ્તાર

કાંકરાખાડી તથા મીઠીખાડી 

બંનેના વ્હીકલ રેકની

કનેકટીવીટી થકી ઉધતના, 

લલંબાયત, અઠવા ઝોન 

પવસ્તાર

િ તાિી શુપ્ધતકરણ

વરાછાખાડીથી મીઠીખાડી સુધતી ૧૮૦૦ મી.મી. વ્યાસની આર.સી.સી. ડબલ િાઈિ લાઈન, વાલક

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનથી વરાછા ખાડી સુધતી ૧ર૧૯ મી.મી. વ્યાસની રાન્દ્સમીશન લાઈન, વાલક

ખાડી થી વાલક સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન સુધતી ૧૮૦૦ મી.મી. વ્યાસની આર.સી.સી. િાઈિ લાઈન.

ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૮ (વાલક) ખાતે સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન.

૩ર.૦૭

સુરત શહેર પવસ્તાર



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

અ.નં. કામનું નામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત પવસ્તાર

૧ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ:-

અમૃત યોજના અંતતટત ભેંસાણ, બમરોલી તથા લસતંણિોર સએુઝ રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટનંુ

અિગ્રેડેશન તથા ઓગ્મેન્દ્ટેશનનુ કામ, ભટાર સએુઝ રીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ ઓતમેન્દ્ટેશનનંુ કામ,

ડડંડોલી ખાતે સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના અિગ્રેડેશન તથા ઓતમેન્દ્ટેશન

સ્વર્ણટમ જયંપત મુખ્યમંત્રી શહેરી પવકાસ યોજના અંતતટત બમરોલી ખાતે હયાત ૪૦

એમ.એલ.ડી. ઉિરાંત ૩િ એમ.એલ.ડી. તથા સ્માટટ સીટી યોજના અંતતટત ડડડંોલી ખાતે

૪૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષામતાના ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

૮૯૨.૮૦ રાંદેર, અડાજણ, િાલ, િાલનિોર, 

િીસાદ, જહાંતીરિુરા, 

જહાંતીરાબાદ, જુનો કતારતામ 

ઝોન પવસ્તાર, સેન્દ્રલઝોન અને 

જુનો અઠવા ઝોન પવસ્તાર

િાંડેસરા જી.આઈ.ડી.સી. તથા 

સપર્ન જી.આઈ.ડી.સી.

ર સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (પસપવલ કામ):-

ટી.િી.સ્કીમ નં. િ અને ૧૩ (વેસુ-ભરથાણા), િાલ-િાલનિોર ખાતે સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (ઈલેકરીકલ કામ):-

નવાતામ, નાનિુરા તથા આંજણા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન ખાતે ઈલેકરીકલ/પમકેનીકલ

કામતીરી.

૭.૧૪

૬.ર૭

વેસુ-ભરથાણા, નવાતામ, 

સેન્દ્રલઝોન અને આંજણા

પવસ્તાર



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

# કામનું નામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત પવસ્તાર

૩ ડ્રેનેજ નેટવકટ:-

સને્દ્રલઝોન સમાપવષ્ટ નાનિુરા સયૈદિુરા અને સલાબતિુરા પવસ્તાર (િેકેજ ૧ થી ૯),

ટી.િી.સ્કીમ નં. િ અને ૧૩ (વેસુ-ભરથાણા), ડુમસ-ભીમિોર સએુઝ િમ્િીંત સ્ટેશન

પવસ્તાર, ટી.િી.સ્કીમ નં. િ૬ (બમરોલી) પવસ્તાર (િોકટે-એ), ટી.િી.સ્કીમ નં. ૮, ૯

અને િાલનિોર તામતળ પવસ્તારમા ડે્રનેજ નેટવકટ

ડ્રેનેજ નેટવક/ સ્રેન્દ્ધતનીંત / ઓતમેન્દ્ટેશનના કામ-લલંબાયત અને ્રગતાિનતર સુએઝ

િમ્િીંત સ્ટેશન પવસ્તાર, જુનો કતારતામઝોન પવસ્તાર (ફેઈઝ-૧), અઠવા સુએઝ

િમ્િીંત સ્ટેશન પવસ્તાર (િાટટ-બી), ઉમરાનોથટ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન પવસ્તાર.

૮૩.ર૦

૩૧.િ૦

સેન્દ્રલઝોન, વેસુ-ભરથાણા, 

બમરોલી, ડુમસ-ભીમિોર, િાલ-

િાલનિોર, લસંતણિોર, ટુંકી, વેડ-

ડભોલી, કતારતામ, જુનો અઠવા 

ઝોન પવસ્તાર

૪ રાઈઝીંત મેઈન/રાન્દ્સમીશન લાઈન:-

છાિરાભાઠા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટશેનથી વફરયાવ-કોસાડ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધતી

રાઈઝીંત મેઈન લાઈન

૯.૧૮ છાિરાભાઠા



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

# કામનું નામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાન્દ્વીત  પવસ્તાર

િ ખાડી ્રગોજેકટ :-

મીઠીખાડી િર જીવન જયોતની નજીક, ભાઠેના િીજ, િરવત તામ િીજતથા લલબંાયતઝોન

ઓફફસ િાસે આવેલ િીજ િાસે એેમ્બકેમેન્દ્ટ / આર.સી.સી. સ્રકર્ર ટાઈિ વેહીકયુલર

એ્રગોર્ બનાવવાનંુ કામ,

કોયલી ખાડીના રીમોડેલીંત અને રીસ્રીકર્રીંતનુ કામ. (ર્ેઈનેજ ૮૦૦૦ મી. થી ૯િ૦૦

મી.vકરંજ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટથી સફરતા પવહાર સોસાયટી)

(ર્ેઈનેજ ૯િ૦૦ મી. થી ૧૦૮િ૦ મી. - ડી.આર. વલ્ડટ થી એ.િી.એમ.સી. માકેટ સુધતી)

ર૩૪.૭૮ જીવન જયોતથી િરવટ-મતોબ 

સુધતી બંને કાંઠે વ્હીકલર રેકની 

કનેકટીવીટી થકી લલંબાયત ઝોન 

પવસ્તાર

કરંજ, મતોબ, ડુંભાલ અને 

આંજણા પવસ્તાર

૬ તાિી શુપધ્ધતકરણ

વાલક સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન માટે ઈલેકરીકલ /પમકેનીકલ કામતીરી. ૪.૪૭

સુરત શહેર પવસ્તાર



૨૦૧૯ – ર૦ : સૂપર્ત કામો 

# કામનું નામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાપંવત પવસ્તાર

૧ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ:-

અમૃત યોજના અંતતટત બમરોલી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટનું ઓતમને્દ્ટશેનનું કામ તથા ખજોદ અને

અસારમા સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના અિગ્રેડેશન તથા ઓતમેન્દ્ટેશન

ર૦૧.૦૭

ઉધતનાઝોન પવસ્તાર, 

આભવા, વેસ-ુભરથાણા,

ભીમરાડ, ખજોદ, સરસાણા

,િાલ-િાલનિોર

ર સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (પસપવલ કામ):-

ઉધતના ઉદ્યોતનતર સઘં તથા તભણેી ખાતે નવા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટશેન બનાવવાનંુ કામ, િરવટ સુએઝ

િમ્િીંત સ્ટેશનનંુ ઓતમેન્દ્ટેશન તથા ટી.િી.૭ (આજંણા), ફા.પ્લોટ નં. ૧િ૩ ખાતે મેનહોલ િમ્િીંત

સ્ટેશન

સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન (ઈલેકરીકલ કામ):-

િાલ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન ખાતે ઈલેકરીકલ/પમકેનીકલ કામતીરી, િરવટ, તોડાદરા, િારસ, ઉમરવાડા

ખાતેના સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનના ઈલેકરીકલ / પમકેનીકલ ઓતમેન્દ્ટેશનની કામતીરી.

૪.િ

૧૦.ર૯

તભેણી, ઉધતના ઉદ્યોતનતર 

સંઘ, િરવટ, આંજણા, િાલ-

િાલનિોર, વેડ-કતારતામ, 

ઉમરવાડા 

૩ ડ્રેનેજ નેટવકટ:-

તભેણી પવસ્તાર તથા ઉધતના ઉદ્યોતનતર સંઘ પવસ્તાર તથા સબરસ તરનાળાથી નવાતામ સુએઝ

િમ્િીંત સ્ટેશન સધુતી ડ્રેનેજ નેટવકટ પબછાવવાનંુ કામ, આઝાદનતર-રસુલાબાદ તથા મોટાવરાછા-

ઉત્રાણપવસ્તારમાં ડે્રનેજ નેટવકટ સ્રેન્દ્ધતનીંત.

૯.૮૯

તભેણી, ઉધતના ઉદ્યોતનતર 

સંઘ, લંબે હનુમાન રોડ,

આઝાદનતર-રસુલાબાદ, 

મોટા વરાછા, ઉત્રાણ



૨૦૧૯ – ર૦ : સૂપર્ત કામો 

# કામનુ ંનામ
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં
લાભાંપવત પવસ્તાર

૪ રાઈઝીંત મેઈન/રાન્દ્સમીશન લાઈન:-

ઉમરાનોથટ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન, તભેણી સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન, ઉધતના ઉદ્યોતનતર સંઘ સુએઝ િમ્િીંત

સ્ટેશન માટે રાઈઝીંત મેઈન, મોટાવરાછા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનથી સમતાનતર, તોડાદરા સુએઝ િમ્િીંત

સ્ટેશનથી ડડંડોલી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, િરવટ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનથી આંજણા સુએઝ રીટમેન્દ્ટ

પ્લાન્દ્ટ, િાલ-િાલનિોર સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનથી ભં[સાણ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સુધતી રાઈઝીંત મેઈન

૧૯.ર૦ ઉમરા, તભેણી, ઉધતના 

ઉદ્યોતનતર સંઘ, મોટા વરાછા, 

તોડાદરા, િરવટ, િાલ-િાલનિોર

િ ખાડી ્રગોજેકટ:-

કોયલી ખાડી રીમોડેલીંત અને રીસ્રકર્રીંત ( ર્ેઈનેજ ૧૦૮િ૦ મી. થી ૧૧૩૦૦ મી.-એમ.િી.એમ.સી.

માકેટથી આંજણા રેલ્વ)ે, ( ર્ેઈનેજ ૧૧૩૦૦ મી. થી ૧૧૭૦૦ મી.-આંજણા રેલ્વથેી રઘુકુળ માકે"ટ

સુધતી), ( ર્ેઈનેજ ૧૧૭૦૦ મી. થી ૧૩૬િ૦ મી.- રઘુકુળ માકે"ટ થી જીવન જયોત સુધતી)

૧િ૯.૧૩

સુરત-કડોદરા રોડથી 

એ.િી.એમ.સી. માક["ટ થઈ 

આંજણા થઈ જીવન જયોત 

સુધતીના જમણા કાંઠા તથા ડાબા 

કાંઠા પવસ્તાર

૬ તાિી શુપધ્ધતકરણ

વાલક ખાતે સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાનું કામ,

વરાછા ખાડી માટે સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન તથા રાઈઝીંત મેઈન.

તઢિુર, વાલક ખાડી િર સ્લુઈઝ તેટ સપહત ડાયવઝટન વોલ

૧િર.૪૩

સુરત શહેર પવસ્તાર

અમૃત યોજના તથા સ્માટટ સીટી યોજના અંતતટત સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના ઓિરેશન સ્કાડા પસસ્ટમ હેઠળ ઓટો ઓિરેટ કરવા અંતેનંુ આયોજન 



રીસાયકલ એન્દ્ડ રીયુઝ ઓફ  રીટેડ વેસ્ટ વોટર

•બમરોલી ખાતેનાં ૪૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાના સૌ ્રગથમ ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ થકી વાર્ષટક આશરે ૧૧૮૦ કરોડ 

લીટર િીવાના િાણીની બર્ત 

•બમરોલી ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના ૩િ એમ.એલ.ડી. પવસ્તૃપતકરણ તથા ડડંડોલીના નવા ૪૦ એમ.એલ.ડી. 

ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ કાયટરત થયેથી વાર્ષટક અંદાજીત કુલ ૩૪૧િ.િ૦ કરોડ લીટર િીવાના િાણીની બર્ત થશે. 

• મહામૂલા િીવાના િાણીની બર્તના ભાતરૂિે 

 કપવ કલાિી તાડટન ખાતે દૈપનક ૧૦ લાખ લીટર ક્ષમતાના ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટના િાયલોટ ્રગકલ્િના િાણીનો તાડટન તથા તળાવ 

ભરવા માટે ઉિયોત  તથા  આતામી વષે વધતુ  ૦૪ (ર્ાર) તળાવ તથા તાડટન માટે  સમાન ્રગકારના ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

બનાવવાનંુ આયોજન.

 સુપર્ત અલત-અલત કુલ ૦૩ (ત્રણ) ઈ.ડબલ્ય.ુએસ. હાઉસીંત યોજના હેઠળ બનનાર કુલ િ૦૦૦ આવાસોના તટરના મપલન જળને 

સ્થળ ઉિરજ ટશટરી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ મારફતે શુધ્ધત કરી, ડબલ પ્લમ્બરીંત પસસ્ટમ ધ્વારા ટોયલેટમાં તથા તાડટનીંત માટે વિરાશનંુ 

આયોજન.

 તટર સફાઈ તથા તાડટનીંતમાં સેકન્દ્ડરી રીટેડ સુએઝનો ટેન્દ્કર ધ્વારા ઉિયોત કરી દૈપનક ૧િ લાખ લીટર િીવાના િાણીની બર્તનંુ 

આયોજન

•આમ, સુરત મહાનતરિાપલકાની િીવાના િાણીની દૈપનક જરૂફરયાતના આશરે ૧૦%  જથ્થો બર્ત થશે 



સુરત શહેર તથા નજીકના ઔદ્યોપતક એકમો માટે રીટેટ વેસ્ટ વોટરના િુન: ઉિયોત 
તથા ભાપવ આયોજન

• માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, તુજરાત રાજય ધ્વારા તા.ર૮/૦િ/ર૦૧૮ ના રોજ રીયુઝ ઓફ રીટેડ વેસ્ટ વોટર િોલીસી ાહેર કરવામાં આવેલ. જે અંતતટત

 થમટલ િાવર પ્લાન્દ્ટના િ૦ ફક.મી. રેડીયસમાં આવેલ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ માટે રીટેડ વેસ્ટ વોટર (TWW) નો ફરપજયાત ઉિયોત.

 ૭૦ % રીટેડ વેસ્ટ વોટરનો વષટ ર૦રિ સુધતીમાં તથા ૧૦૦ % રીટેડ વેસ્ટ વોટરનો વષટ ર૦૩૦ સુધતીમાં રીયુઝ કરવાનો લક્ષયાંક.

# એસ.ટી.િી.નું સ્થળ ક્ષમતા, એમ.એલ.ડી.
હાલમા ંઉિલબ્ધત 

TWW એમ.એલ.ડી
હાલની ડીમાન્દ્ડ, એમ.એલ.ડી. ઔદ્યોપતક એકમનું લોકેશન

૧ ભેંસાણ ર૦૦ + 

૩૭.િ + 

૧૩૪ = ૩૭૧.િ
ર૪૯

૧િ૭.૦૮ એમ.એલ.ડી. 

(ર૬૦ એમ.એલ.ડી. TWW)
હજીરા ઈન્દ્ડસ્રીયલ પવસ્તારર અસારમા

૩

વફરયાવ-કોસાડ

વફરયાવ-કોસાડ ૧૩૪ એમ.એલ.ડી. ૧૭ ૧૭ 
ઓલિાડ GIDC તથા ઉત્રાણ િાવર 

હાઉસ અને ટોરેન્દ્ટ િાવર, તાયિતલા

૪ બમરોલી 

ર૧૫ +

ર૭૭+

૧૬૭ = ૬િ૯
૩ર૮

૧િ૦ (ર૧િ એમ.એલ.ડી. TWW) િલસાણા

િ ભટાર ૩િ (િ૦ એમ.એલ.ડી. TWW) સપર્ન

૪૦ એમ.એલ.ડી. TWW કલરટેક્ષ
૬ ડડંડોલી 

૮૦ ( ૧૧૪ એમ.એલ.ડી. TWW) િાંડેસરા

કુલ ૧૦૩૦.િ૦ િ૯૪ ૪૭૯.િ૮ (૬૯૬ એમ..એલ.ડી. TWW))
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સેન્દ્રલઝોન 

પવસ્તાર

િેકેજ-ર (તલેમંડી, મહીધતરિુરા, વૈરાતવાડી, રેલ્વે 

સ્ટેશન પવતેરે પવસ્તાર), 

િેકેજ-૩ (લાલ દરવાા, સ્વાપમનારાયણ ર્ાલ,  

રૂધતનાથિુરા પવતેરે પવસ્તાર), 

િેકેજ-િ (તોિી તલાવની િાસેનો પવસ્તાર, 

રાવણતળ, રૂસ્તમિુરા પવતેરે પવસ્તાર), 

િેકેજ-૬ (તોિીિુરા, સોનીફળીયા, વાડીફળીયા, 

સુભાશ ર્ોક પવતેરે પવસ્તાર)

રામિુરા મેઈન રોડથી લાલમીયા મસ્જીદ સુધતી,

નવસારી બાર શીવ કેકસટ ફટાકડાના શોિ િાસે,

નવસારી બાર દરતાહ/આ[રંતામાતાના મંફદર

િાસે કોતર નં.૭ (કતારતામ) તથા મકકઈિુલ

આઉટલેટ

િારસ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન તથા

નાનિુરા િમ્િીંત સ્ટેશનમાં બંને મળીને કુલ

૧િ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો વધતારો

થયેલ છે. 

લલંબાયત ઝોન

પવસ્તાર

્રગતાિનતર તથા ન્દ્યુ આંજણા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન 

પવસ્તાર

લલંબાયત મીઠીખાડી પવસ્તાર તથા ભાઠેના પવસ્તાર ન્દ્યુ આંજણા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટશેનમાં

૬.૦૦ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો વધતારો

થયેલ છે.

નવા કતારતામ 

ઝોન પવસ્તાર

કોસાડ ફાયર સ્ટેશનની િાછળ કોસાડ રેલ્વે સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન િાસે કોસાડ રેલ્વે સુએઝ િમ્િીંત સ્ટશેનમાં

િ.૦૦ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો વધતારો

થયેલ છે.

જુના 

કતારતામઝોન 

પવસ્તાર

લસંતણિોર, ટંુકી, ડભોલી, વેડ, કતારતામ પવતેરે 

પવસ્તાર

કોતર નં. ૭, કોતર નં.૯, લંકા પવજય આઉટલેટ િારસ, લસંતણિોર, કંતારેવવર સુએઝ 

િમ્િીંત સ્ટેશનમાં૧૮ એમ.એલ.ડી. સુએઝ 

ફલોનો વધતારો થયેલ છે.
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વરાછા ઝોન 

પવસ્તાર

કરંજ સુએઝ િંિીંત 

સ્ટેશનની ઓતમેન્દ્ટેશનની 

કામતીરી િુણટ થતા 

(૧) હફરધતામ સોસાયટી િાસેની ખાડી (ર) સફરતા પવહાર સોસાયટી

િાસેની ખાડી (૩) સીતાનતર સોસાયટી િાસે ઘાંર્ી સમાજની વાડી િાસે 

આવેલ સ્રોમટ ડ્રેનેજ

કરંજ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં 

૧િ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો

વધતારો થયેલ છે. 

મતોબ સુએઝ િંિીંત 

સ્ટેશનની ઓતમેન્દ્ટેશનની 

કામતીરી િુણટ થતા 

(૧) મુફકતધતામ સોસાયટી (ર) લક્ષમીિાકટ, રણુાધતામ સોસાયટી, અંજની

બુટભવાની તથા માતૃશફકત સોસાયટી િાસેની ખાડી (૩) જયયોતેવવર

સોસાયટી િાસે આવેલ સ્રોમટ ડે્રનેજ

મતોબ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટશેનમાં

૬ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો

વધતારો થયેલ છે.

િુણા સુએઝ િંિીંત સ્ટેશનની 

ઓતમેન્દ્ટેશનની કામતીરી 

િુણટ થતા 

(૧) અશોકવાટીકા િાસેની ખાડી (ર) મહાવીરધતામ િાસેની ખાડી (૩) 

કૃષ્ણકુંજ સોસાયટી િાસે ખાડીમાં

િુણા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં 

૧૭ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો

વધતારો થયેલ છે. 

સરથાણા સુએઝ િંિીંત

સ્ટેશન પવસ્તાર

૧)  ઋપષકેશ એિાટટમેન્દ્ટની સામેની તરફ વ્રજર્ોક બાજુની ખાડી(ર) 

ઋપષકેશ એિાટટમેન્દ્ટ િાસે આવેલ બોક્ષ (૩) સરથાણા િંિીંત િાસેની 

ખાડી

સરથાણા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં 

૧૦ એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો

વધતારો થયેલ છે.



અંશત: અસર હેઠળના સ્રોમટ વોટર ડ્રેઈનના આઉટલેટની પવતત

ઝોન પવસ્તાર અસરકતા" સ્રોમટ વોટર આઉટલટેની પવતત પસધ્ધતી

અઠવાઝોન

પવસ્તાર

વેસુ-ભરથાણા ડ્રેનેજ નેટવકટ 

કાયટરત થતા 

(૧) બીત બાર (પનલમ રો-હાઉસ) તથા (ર) મતદલ્લા

તામ આઉટલેટ

વેસુ મેઈન સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં િ 

એમ.એલ.ડી.સુએઝ ફલોનો વધતારો થયેલ છે. 

અઠવા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન 

પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ નેટવકટ 

સ્રન્દ્ધતનીંતનંુ કામ િુણટ થતા 

(૧) સરદાર િીજ ફલડતેટ (ર) ર્ોિાટી આઉટલેટ (૩) 

ભરાશરન ફલડતેટ (૪) અંપબકાપનકેતન ફલડ તેટ

અઠવા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં િ

એમ.એલ.ડી.સુએઝ ફલોનો વધતારો થયેલ છે.

ખટોદરા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન 

પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ નેટવકટ 

સ્રેન્દ્ધતનીંતનંુ કામ િૂણટ થતા 

(૧) આઝાદનતર રસુલાબાદ ખાડી આઉટલેટ (ર) 

તાંધતીકુટીર િીજ આઉટલેટ

ખટોદરા સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં ૪ 

એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો વધતારો થયેલ 

છે. 

ઉમરાનોથટ સુએઝ િમ્િીંત 

સ્ટેશન પવસ્તારમાં ડ્રેનેજ નેટવકટ 

સ્રેન્દ્ધતનીંતનંુ કામ િૂણટ થતા 

(૧) તેટ-વે હોટલ ફલડતેટ (ર) ઉમરાતામ આઉટલેટ (૩) 

અંપબકાપનકેતન આઉટલેટ

ઉમરાનોથટ સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશનમાં ૩ 

એમ.એલ.ડી. સુએઝ ફલોનો વધતારો થયેલ 

છે. 

સમગ્ર શહેરપવસ્તારમાં ઉિરોક્ટ્ત કામતીરીને િફરણામે આશરે કલુ ૧૦૯ MLD તટરનું મલીન જળ સ્ટોમટ ડ્રઇેનમાં જતું અટકાવીને રગે્યુલર

તટર લાઈનમાં ડાયવટટ કરી શકાયંુ છે.



સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

આંજણા સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ 

બમરોલી સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

ભેંસાણ સુએઝ રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ



ટશટરી રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

ડડિંડોલી ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ

બમરોલી ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ



ડ્રેનેજ નેટવકટ અને સુએઝ િમ્િીંત સ્ટેશન

તાપી શધુ્ધિકરણ - વાલક

સ
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ીંત

 સ્
ટેશ
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ડ્રેન
ેજ

 ન
ેટવ

કટ



ખાડી ્રગોજેકટ-મીઠીખાડી રીમોડેલીંત

ભવાની ઈન્દ્ડસ્રીઝ િાસે

માધતવબાત સોસાયટી િાસે મીડલ રીંતરોડ િાસે



ખાડી ્રગોજેકટ-કોયલીખાડી રીમોડેલીંત

સફરતા પવહાર સોસાયટી િાસે
એ.િી.એમ.સી. માકેટ િાસે



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

ડ્રેનેજ પવભાત 
(એન્દ્વાયરોમેન્દ્ટ સેલ)

Rs. 53.49 Cr. Rs. 51.02 Cr.



વષટ ૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળ / િૂણટ થનાર / શરૂ થનાર કામો

્રગતપત હેઠળ / િૂણટ થનાર કામો 
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

ખજોદ ખાતે SLF-1 ના પવસ્ત્રુપતકરણનું કામ 22.50

C & D વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (૩૦૦ મે.ટ્ન/ફદન ની ક્ષમતા) (િીિીિી ધતોરણે) 

્રગતપત હેઠળ / શરૂ થનાર કામો 
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

ખજોદ ખાતે SLF-1 ના પવસ્ત્રુપતકરણ નુ કામ 22.50

ખજોદ ખાતે એકપત્રત થયેલ કર્રા ના કેલિંતનુ કામ 53.00

શાકભાજી માકેટ ખાતે ઓતેપનક વેસ્ટ કન્દ્વટટર 8.00



૨૦૧૯ – ૨૦ : સૂપર્ત કામો  

્રગોજેક્ટ્ટનુ ંનામ
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

SLF-2 નુ બાયો માયલનંત નુ કામ 50.00

સેન્દ્રલાઈઝડ વેસ્ટ ્રગોસેલસંત પ્લાન્દ્ટ 100.00

ફડસેન્દ્રલાઈઝડ OWC પ્લાન્દ્ટ 25.00

એર મોનીટરીંત અંતેનો એકશન પ્લાન 5.00



એર ક્ટ્વોલીટી મોનીટરીંત 

• આતામી ત્રણ વષટમાં શહેરનાં તમામ રસ્તાઓ વોલ ટુ વોલ કારિેટ કરવા. 

• રસ્તાઓની સફાઈ માટે મીકેનીકલ સ્વીિર મશીનનો ઉિયોત .

• કોમ્્રગીહેન્દ્સીવ મોબીલીટી પ્લાન (CMP) હેઠળ આતામી િાંર્ વષટમાં નદી, રેલ્વે, ખાડી પવતેરેને જોડતા તમામ િીજ બનાવવા.

• ઘપનષ્ટ વનીકરણ તથા બાયોડાયવટસીટી િાકટ  (Green Lungs and Green Barriers) નું આયોજન .

• તબકકાવાર સુરત મહાનતરિાપલકાનાં તમામ વાહનોને ઈ-વાહન અથવા ગ્રીન વાહનમાં િફરવર્તટત કરવાનું આયોજન. 

• BRTS તથા સીટી બસની સુપવધતાનાં મહિમ ઉિયોત માટે લોકાતૃપત સપહતનાં પવશેષ ્રગયત્નો

• કેન્દ્ર સરકાર અનેેે રાજય સરકારના સંકપલત ્રગયાસો હેઠળ મેરો રેલનું ઝડિી અમલીકરણ

• વૈજ્ઞાપનક –ઢબે રાફફક સકટલ પવકસાવવા અને ઓટોમેટીક પસગ્નલ પસસ્ટમ હેઠળ રાફફક વ્યવસ્થાનું સુપનયંત્રણ

• િાર્કિંત િોલીસી અંતતટત ઓફ સ્રીટ તથા ઓન સ્રીટ િાર્કિંતનું આતામી ત્રણ વષટમાં અમલીકરણ

• સુરત મહાનતરિાપલકાનાં EWS આવાસ તથા PMAY યોજના હેઠળના આવાસોમાં રાંધતણ તેસની સુપવધતા.

• MSW રૂલ્સ-ર૦૧૬ અંતતટત સોલીડ વેસ્ટનો વૈજ્ઞાપનક ઢબે પનકાલ

• ઔધતોપતક એકમો માટે CETP કોમન એકઝોસ્ટ પસસ્ટમ તથા એર કવોલીટી ઈમ્્રગુમેન્દ્ટ મીકેનીઝમને GPCB સહયોતથી અમલ 
કરાવવાના ્રગયત્નો. 



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

ખજોદ ખાતે SLF-1 ના પવસ્ત્રુપતકરણનંુ કામ



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

ખજોદ ખાતે એકપત્રત થયેલ કર્રા ના કેલિંત નુ કામ 



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

SINGANPORE VEGETABLE MARKET, OPP. HEALTH 

CENTER
DINDOLI VEGETABLE MARKET, LIMBAYAT BHAKTI NAGAR, VARACHHA

CHHTRAPATI SHIVAJI VEGETABLE MARKET, 

PANDESARA

SINGANPORE VEGETABLE MARKET
SAROJINI NAYDU VEGETABLE MARKET, NR. PALANPORE 

JAKATNAKA

શાકભાજી માકેટ ખાતે  ઓતટપનક વેસ્ટ કનવૅટર 



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

સીટી ઈજનેર સ્િેશીયલ સેલ

Rs. 5.72 Cr. Rs. 45.67 Cr.



સને ૨૦૧૮-૧૯ સુધતારેલ અને સુપર્ત બજેટ ૨૦૧૯-૨૦

કામનું નામ
સુધતારેલ બજેટ ૨૦૧૮-૧૯

(રૂ. કરોડમા)ં

સુપર્ત બજેટ ૨૦૧૯-૨૦

(રૂ. કરોડમા)ં

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન અિગ્રેડેશન ૦.૫૦ ૦.૫૦

નદી િાળા યોજના ૦.૦૨ ૩.૧૭

રીવર ફ્રન્દ્ટ તથા બેરેજ ્રગકલ્િ ૨.૦૦ ૨૫.૦૦

કલાઇમેટ ર્ેન્દ્જ ૦.૦૦ ૦.૫૦

મેરો રેલ  ્રગોજેક્ટ્ટ DPR ૦.૫૦ ૦.૫૦

સુરત પસટી સક્ટ્વેર ૨.૨૦ ૬.૦૦

માકેટ હોલ ૦.૦૦ ૧.૦૦

સુપર્ત SMC મુખ્ય વહીવટી ભવન (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સહીત) ૦.૫૦ ૯.૦૦

કુલ અંદાજીત ખર્ટ (રૂ. લાખમાં) ૫.૭૨ ૪૫.૬૭



કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ ્રગોજેકટ 



રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ ્રગોજેકટ 



સને ર૦૧૯-ર૦ ના કામો

કામનું નામ
્રગોજેકટ ખર્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

ઉમરા – ભાઠા નજીક કન્દ્વને્દ્શનલ બેરેજ તથા તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમને્દ્ટ

• તાિી નદી ઉિરના સુપર્ત ઉમરા – ભાઠા નજીકના કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજની કન્દ્સલ્ટન્દ્ટસી નંુ કામ કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક ના

કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ WAPCOS LTD. તાંધતીનતર ને સોિવામાં આવ્યંુ છે, તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટ માટે HCP DESIGN,

PLANNING & MANAGEMENT PVT. LTD. ને તથા આ બંને ્રગકલ્િો ની તાિી નદીનાં િુરની અસરો તથા

દફરયાની ભરતી/ઓટ ની અસરો નો અભ્યાસ કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સંસ્થા CWPRS (CENTRAL WATER &

POWER RESEARCH STATION), િૂણે ્વારા અંપતમ તબકકામાં છે, ત્િવર્ાત સપુર્ત કન્દ્વેન્દ્શનલ બેરેજ અને

તાિી રીવર ફ્રન્દ્ટ ડેવલિમેન્દ્ટના કામો આતળ ધતિાવી શકાશે.

• વાંકીબોરડી,રાંદેર ની આશરે ૨ (બ)ે લાખ ર્ો.મી. જગ્યા તથા ર્ોક બારના ફકલ્લાની હેરીટેજ પ્લેસને રીવર ફ્રન્દ્ટ હેઠળ

સૌ્રગથમ પવકસાવવાનંુ આયોજન.

૨૫.૦૦



સુરત સીટી સ્ક્ટ્વેર ડેવલિમેન્દ્ટ

સુપવધતાઓ

• કોમર્શટયલ ઝોન

• ફૂડકોટટ 

• તેલમંત ઝોન

• ફકડ્ઝ કોનટર 

• લેઝર-શો સપહતનો ફાઉંટેન

• કવડટ કાર િાર્કિંત 

• બી.આરિ્.ટી.એસિ્ રુટ સાથે 

કનેક્ટ્ટીવીટી

કામનું નામ ્રગોજેકટ ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં

સુરત શહેરમાં ઉધતના મેઈન રોડ ઉિરના ખરવરનતર જંકશન ખાતે "સુરત સીટી સ્ક્ટ્વરે ડવેલિમને્દ્ટ” ૬.૦૦



સુરત શહેર પવસ્તારમાં માકેટ હોલ 

કામનુ ંનામ બજેટ જોતવાઈ (રૂ. કરોડમા)ં

સુરત શહેર પવસ્તારમાં તમામ ્રગકારના માકેટ એક જ છત હેઠળ શરૂ કરવા “માકેટ હોલ”
બનાવવા ફીઝીબીલીટી ર્કાસણી .

૧.૦૦



સુરત મેરો રેલ ્રગોજેક્ટ્ટ 

કામનું નામ બજેટ જોતવાઈ (રૂ. કરોડમા)ં

સુરત મેરો રેલ ્રગોજેકટ – DPR બનાવવાની કામતીરી ૦.૫૦



સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ (MMTH) ્રગોજેકટ 

કામનું નામ બજેટ જોતવાઈ (રૂ. કરોડમા)ં

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન રીડેવલિમેન્દ્ટ (MMTH) ્રગોજેકટ (કન્દ્સલ્ટન્દ્સી સપહત) ૦.૫૦



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ ફડિાટટમેન્દ્ટ 

Rs. 181.24 Cr. Rs. 198.36 Cr.



સને ૨૦૧૮ - ૧૯ નાં િૂણટ થયેલા / િૂણટ થનાર કામો

# િૂણટ થયેલા કામો
્રગોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં
લંબાઈ (કી.મી)

૧
પશવાજી નતર થી દેવધત ર્ાર રસ્તા સુધતીના રસ્તાને સી.સી. રોડ 

બનાવવા.
૧૭.૯૫ ૨.૨૦

૨
વી.આઇ.િી રોડ િર પવજ્જયા લક્ષમી જંક્ટ્શન થી તેલ કોલોની સુધતીના 

(૨.૦૦ ફક.મી.) રસ્તાને મોડલ રોડ ડેવલિ કરવા.
૧૩.૧૦ ૨.૦૦

કુલ ૩૧.૦૫ ૪.૨૦

# િૂણટ થનાર કામો
્રગોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

લંબાઈ (કી.મી)

૧
પનલતીરી સક્ટ્લટ થી પશવાજી નતર જંકશન થઇ કૈલાશનતર ખાડી 

િીજ એ્રગોર્ સુધતીના રસ્તાને સી.સી. રોડ બનાવવા.
૧૬.૩૮ ૧.૫૦

૨
વી.આઇ.િી રોડ િર પવજ્જયા લક્ષમી  જંક્ટ્શન થી ખાટંુ શ્યામ મંફદર 

સુધતીના (૨.૮૫ ફક.મી.) રસ્તાને મોડલ રોડ ડેવલિ કરવા.
૧૮.૬૬ ૨.૮૫

કુલ ૩૫.૦૪ ૪.૩૫



સી.સી. રોડ - પશવાજી નતર થી દેવધત ર્ાર રસ્તા વી.આઇ.િી રોડ- ૨.૦૦ ફક.મી. મોડલ રોડ 

સને ૨૦૧૮ - ૧૯ નાં િૂણટ થયેલા કામ



સને ૨૦૧૮ - ૧૯ ની પસપધ્ધતઓ 

અનું. 

ક્રમ.
કામનો ્રગકાર

નાણાંકીય વષટ 

૨૦૧૮ - ૧૯ નો ખર્ટ

(રૂ.કરોડમા ં)

રસ્તાઓની પવતત િીજોનું માઇક્રોસરફલેસતં

સંખ્યા
લંબાઇ 

(કી.મી.)
સંખ્યા

લંબાઇ 

(કી.મી.)

૧ સી. સી. રોડ ૭૬.૯૬ ૦૬ ૧૫.૭૦ - -

૨
િોલીમરીક / એસીસી માતટ

િધ્ધતતીથી રીસરફેસીંત 
૮.૦૦ ૩૦ ૧૧.૫૦ - -

૩
માઇક્રોસરફેલસંત િધ્ધતતીથી

રીસરફેસીંત 
૬.૦૦ ૦૭ ૪.૫૦ ૩ ૧.૫૭

કુલ ૯૦.૯૬ ૪૩ ૩૧.૭૦ ૩ ૧.૫૭



સને ૨૦૧૮ - ૧૯ ની પસપધ્ધતઓ 

અનું.

ક્રમ.
કામનો ્રગકાર

સને ૨૦૧૭-૧૮ સુધતી

રસ્તાઓની લંબાઇ

(ફકમી.) 

સને ૨૦૧૮-૧૯ 

માં થયેલ કામતીરી

(ફકમી.)

આજ ફદન સુધતી 

કુલ લંબાઇ

(ફકમી.)

૧ પસમેન્દ્ટ કોક્રીટ  ૯૮.૦૦ ૧૫.૭૦૦ ૧૧૩.૭૦

૨ માઇકોસરફેસીંત ૨૫.૫૦ ૬.૦૭૦ ૩૧.૫૦

૩ િોલીમરીક/ એસીસી રીસરફેસીંત ૧૩૧.૫૦ ૧૧.૫૦૦ ૧૪૩.૦૦

કુલ ૨૫૫.૦૦ ૩૩.૨૭ ૨૮૮.૨૭



િોલીમરીક રીસરફસેીંત : સૂયટિુર તળનાળા થી 

અવવનીકુમાર રોડ  

માઇક્રોસરફલેસતં : િાલનિોર િાફટયા થી 

મશાલ સકટલ 

િૂણટ થયેલ કામોનાં ફોટોગ્રાફસ



સને ૨૦૧૮ - ૧૯ ની પસપધ્ધતઓ 

Stone Matrix Asphalt (SMA)

•સુરત શહેર પવસ્તારના કુલ ૦૨ (બે) જુદા-જુદા રોડ જંક્ટ્શન ને Stone Matrix Asphalt (SMA) નો 

ઉિયોત કરી ્રગાયોતીક ધતોરણે રીસરફેસીંત કરવાની કામતીરી હાથ ધતરવામાં આવેલ છે. 

•Stone Matrix Asphalt (SMA) નો ઉિયોત કરી સાઉથ ઝોન પવસ્તારમાં ખરવર નતર જંકશન તેમજ 

સાઉથ વેસ્ટ ઝોન માં સુરત-ડુમસ રોડ િર મતદલ્લા િોટટ િાસનેા જંકશન ને રીસરફેસીંત કરવાનું આયોજન.

સાયન્દ્સ સેન્દ્ટર જકંશન

પવજ્જયાલક્ષમી જકંશન



સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં પસ્િલ ઓવર કામો

# ્રગતપત હેઠળના પસ્િલ ઓવર કામો 
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

લંબાઈ 

(કી.મી)

૧
હજીરા રોડ થી િાલનિોર તામ કેનાલ કલ્વટટ સુધતીના રસ્તાને સી. સી. રોડ ડેવલિ 

કરવા.
૧૭.૫૮ ૨.૬૦

૨
િાલનિોર તામ કેનાલ કલ્વટટ થી ભેંસાણ રોડ સુધતીના કેનાલ રસ્તાને સી. સી. રોડ 

ડેવલિ કરવા.
૩૭.૮૬ ૧.૯૫

૩
અણુવ્રત ધ્વાર વાયા જી.ડી. તોઇન્દ્કા થી જમનાબા િાકટ સુધતીના કેનાલ રસ્તાને 

સી.સી. રોડ ડેવલિ કરવા.
૫૧.૮૮ ૩.૦૦

૪
બી.આર.ટી.એસ.-િનાસ- િેડ લાઇનર સકટલ –સોહમ સકટલ સુધતીના કેનાલ રસ્તાને 

સી.સી. રોડ ડેવલિ કરવા.
૨૦.૪૧ ૧.૮૦

કુલ ૧૨૭.૭૩ ૯.૩૫



કેનાલ કોરીડોર ડેવલિમેન્દ્ટ

િાલનિોર કેનલ કલવટટ થી ભેસાણ રોડ
કેનાલ કોરીડોર ડેવલિમેન્દ્ટ

અણૂવ્રત ્વાર થી જમનાબા િાકટ

સી.સી. રોડ

િાલ આર.ટી.ઓ. થી િાલનિોર કેનલ કલવટટ 

્રગતપત હેઠળનાં પસ્િલ ઓવર કામો



# ભાપવ આયોજનો
્રગોજેકટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમાં)

લંબાઈ 

(કી.મી)

૧
ફડડોલી ફ્લાઇ ઓવર થી ઉધતના મેઇન  રોડ સુધતીના રસ્તાને સી. સી. રોડ 

ડેવલિ કરવા.
૭.૦૦ ૧.૧૦

૨
ભેસાણ રોડ કેનાલ કલ્વટટથી સુડા લીમીટ સુધતીના રસ્તાને સી. સી. રોડ 

ડેવલિ કરવા
૧૨.૦૦ ૧.૭૦

૩
વી.આઈ.િી. સકટલ થી અિામા ર્ેકિોસ્ટ સુધતીનાં રસ્તાને સી.સી. રોડ 

ડેવલિ કરવા 
૨૫.૦૦ ૪.૨૦

૪
જુના વફરયાવ જકાતનાકા “વાય” જકંશનથી સાયણ િોલીસ ર્ેક િોસ્ટ થઇ 

કોસાડ બી. આર. ટી. એસ. ટમીનલ સુધતીનાં રસ્તાને સી. સી. રોડ ડેવલિ 

કરવા

૧૦.૦૦ ૩.૮૦

કુલ ૫૪.૦૦ ૧૦.૮૦

સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં ભાપવ આયોજનો



# કામનો ્રગકાર

નાણાંકીય વષટ ૨૦૧૯-૨૦ 

માં થનાર ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

રસ્તાઓની પવતત

સંખ્યા
લંબાઇ 

(કી.મી.)

૧ િોલીમરીક / એસીસી માતટ િધ્ધતતીથી રીસરફેસીંત ૫.૦૦ ૨૪ ૧૦.૬૦ 

૨ િેડેસ્રીયન સેફટી/ફૂટિાથ િોલીસી મુજબ રોડ ડેવલિમેન્દ્ટ ૦.૨૫ ૧ ૧.૦૦

૩ કેનાલ કોરીડોર ડેવેલ્િમેન્દ્ટ ૭૦.૨૦ ૬ ૧૦.૪૦

૪ સી. સી. રોડ ૧૪.૫૦ ૪ ૫.૩૦

૫ માઇક્રોસરફેલસંત િધ્ધતતીથી રીસરફેસીંત ૫.૦૦ ૨૨ ૨૮.૪૦

૬ શ્રેડેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટથી કારિેટ / રીકારિેટ ૨.૦૦ - ૧૦.૦૦

કુલ ૯૬.૯૫ ૫૭ ૬૫.૭૦

સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં ભાપવ આયોજનો



સને ૨૦૧૯ - ૨૦ નાં ભાપવ આયોજનો

શહેરના પવપવધત જંકશનો િર કોબલ બ્લોકથી કામતીરી કરવામાં આવનાર છે.

• ઉન જંકશન , સાઉથ ઝોન

• ભેસ્તાન સ્ટેશન જંક્ટ્શન , સાઉથ ઝોન

• દક્ષેવવર જંક્ટ્શન , સાઉથ ઝોન

• નવયુત કોલેજ જંક્ટ્શન , વેસ્ટ ઝોન

• તાડવાડી જંક્ટ્શન , વેસ્ટ ઝોન

• અડાજણ તામ જંક્ટ્શન , વેસ્ટ ઝોન

• બાટલીબોય જંક્ટ્શન , સાઉથ ઝોન

• પિયુષ-િોઇન્દ્ટ જંક્ટ્શન , સાઉથ ઝોન

• રામનતર જંક્ટ્શન , વેસ્ટ ઝોન

• પસધ્ધતી પવનાયક જંક્ટ્શન , વેસ્ટ ઝોન

• ભેસ્તાન તામ જંકશન, સાઉથ ઝોન

• ર્ોક જંકશન, સેન્દ્રલ ઝોન



˝પ્લેસ મેકીંત˝ 

સુરત શહેરના તમામ ઝોન પવસ્તારના પવપવધત રોડ કોનસટને આતવી ઓળખના ભાતરૂિે  
˝પ્લેસ મેકીંત˝ તરીકે ડેવલિ કરવામા આવેલ/આવનાર છે.

હાથ ધતરાયલે કામતીરી
 સહજ સુિર સ્ટૉરની િાસે, વેસ્ટ ઝોન

 ભાણકી સ્ટેડીયમની િાસે, વેસ્ટ ઝોન

 પસમ્િલી મરાસ રેસ્ટૉરન્દ્ટની િાસે, વેસ્ટ ઝોન

 સ્કુલ પર્લ્ડ્રન હોલ િાસે, વેસ્ટ ઝોન

આતામી આયોજનો 
 સેંટ ઝેપવયસટ સકૂલની સામે, સાઉથ - વેસ્ટ ઝોન

 મતદલ્લા “વાય” જંકશન ની સામે, સાઉથ - વેસ્ટ ઝોન

 રામ બાત િેલેસ સામે, સાઉથ - ઇસ્ટ ઝોન

 સી. આર. િાટીલ રોડ જંકશનની િાસે, સાઉથ - ઇસ્ટ ઝોન

 મોનાકટ કોમપ્લેક્ષ ની સામે, વેસ્ટ ઝોન
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Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

િીજ સેલ

Rs. 210.00 Cr. Rs. 208.50 Cr.



વષટ ર૦૧૮-૧૯ માં મેળવેલ પસધ્ધતીઓ 

# કામનું નામ ્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧ તાિી નદી િર અઠવા અને અડાજણને જોડતો િંફડત ફદનદયાળ ઉિાધ્યાય કેબલ સ્ટેઈડ રીવર િીજ ૧૩૯.૫૪

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

૩ જહાંતીરિુરા-વરીયાવ-કોસાડ રોડ ઉિર વરીયાવ-કોસડ રોડ ઉિર વરીયાવ િમ્િીંત સ્ટેશન િાસે ખાડી ઉિર 

હયાત િુલની બાજુમાં નવો ખાડી િીજ  

૫.૩૭

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

બાજુમાં નવો ખાડી િીજ 

૪.૮૪



તાિી નદી િર અઠવા અને અડાજણને જોડતો 
“િંફડત ફદનદયાળ ઉિાધ્યાય” કેબલ સ્ટેઈડ રીવર િીજ 
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સુરત ડુમસ રોડ ઉિર નવી કોટટ પબલ્ડીંત નજીક આવેલ ફ્લાયઓવર િીજ



# કામનું નામ
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

રીવર િીજ

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

ફ્લાયઓવર િીજ 

૨ કતારતામ પવસ્તારમાં સાયણ રોડ િર અમરોલી ર્ાર રસ્તાથી માનસરોવર સકલટ સુધતી ફલાય ઓવર િીજ  ૭૪.૬૨

૩ સુરત કડોદરા રોડ ઉિર િુણા જંકશન (મીડલ રીંતરોડ જંકશન) િર ફ્લાય ઓવર િીજ ૨૯.૪૫

રેલ્વે ઓવર િીજ 

૪ મંુબઈ- અમદાવાદ મેઈન લાઈન ઉિર રેલ્વે તરનાળા નં.૪૩૭ નજીક લીંબાયત તથા  ઉધતનાને જોડતા રેલ્વે ઓવર િીજ ૨૮.૮૬

૫ હયાત રેલ્વે તરનાળા નં ૪૫૪ (મપનષા તરનાળા) િર ઉત્રાણ અને અમરોલીને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ. ૫૮.૫૫

ખાડી િીજ 

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

વષટ - ર૦૧૮-૧૯ માં િૂણટ થનાર કામો



# કામનું નામ
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

રીવર િીજ

૧ તાિી નદી િર ઉમરા SVNIT જંકશન તથા િાલ તામ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ ૮૯.૯૯

ફ્લાયઓવર  િીજ 

૨ વેડ દરવાા જંકશન તેમજ કતારતામ જંકશન િર ફ્લાય ઓવર િીજ ૪૧.૪૦

વષટ ર૦૧૯-૨૦ માં િૂણટ થનાર કામો



# કામનું નામ
્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧ સુરત શહેરમાં વેડ-વરીયાવ પવસ્તારને જોડતો રીવર િીજ ૧૦૭.૭૫

૨ ઓલિાડ-સરોલીને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ ૬૩.૩૬

૩
સુરત-મંુબઇ મેઇન રેલ્વે લાઇન િર ફક.મી. ૨૫૮/૨૦ – ૨૫૮/૨૨ િર પસધ્ધતાથટનતર કેનાલ િર સુરત-નવસારી મેઇન રોડ અને 

કરાડવા પવસ્તારને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ
૫૦.૦૦

૪

સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ઉધતના યાડટ ખાતે સાંઇબાબા મંફદર િાસે બી.જી. રેલ્વ ેલાઇન TV-13 અને TV-14 ની 

વચ્ર્ે ઉધતના સ્ટેશન અને ર્લથાણની વચ્ર્ે ઉધતના સ્ટેશન અને ર્લથાણ ની વચ્ર્ે લીંબાયત-નવાતામ ડીંડોલી પવસ્તારને જોડતા 

રેલ્વે અંડર િાસ 
૪૬.૧૦

૫ પવરાર-સુરત રેલ્વે લાઇન િર ફક.મી. ૨૫૫/૨૭-૨૯ િાસે એલ.સી. ૧૪૨, ઊન િાસે રેલ્વે ઓવર િીજ ૧૮.૯૪

૬
સાઉથ ઇસ્ટ (લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ખરવરનતર જંકશનથી આંજણા તરફ જતા કેનાલવાળા રસ્તા િર ભાઠેના જંકશન િર 

ફ્લાય ઓવર િીજ / અંડરિાસ 
૨૫.૦૦

૭ ઉધતના નજીક હયાત હેડતેવાર િીજના વાઇડનીંતનંુ કામ ૮.૩૫

૮ વરાછા પવસ્તારમાં ટી.િી. સ્કીમ નંબર ૨૧ (સરથાણા-સીમાડા) માં શ્યામધતામ સોસાયટી નજીક નવો ખાડી િીજ ૩.૦૦

૯ માન સરોવર સોસાયટી નજીક તોડાદરા-ડડંડોલીને જોડતો રેલ્વે ઓવર િીજ ૯૦.૦૦

વષટ ર૦૧૯-૨૦ ના સુપર્ત કામો 



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

બી.આર.ટી.એસ. ્રગોજેક્ટ્ટ / 
રાફફક 

BRTS Rs. 22.35 Cr.

Traffic Rs. 43.01 Cr.

BRTS Rs. 25.83 Cr.

Traffic Rs. 53.70 Cr.



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો

# કામનુ ંનામ
અંદાજીત ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

થયેલ ખર્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧
ફેઝ-ર એક્ષટેન્દ્સન અન્દ્વયે  સુરત -નવસારી રોડથી  ડીંડોલી  L.C. -૩  રેલ્વે ફાટક િીજ વાયા ્રગમુખ િાકટથી ROB 

સુધતીના રૂટ િર ૦ર બસ શેલ્ટર તેમજ કોરીડોર ડેવલિ કરવાનું  કામ નં.-૧ (UDP-78/16-17) - SJMMSVY 
૧૪.૨૪ ૧૨.૪૮

૨
ફેઝ-ર એક્ષટેન્દ્સન અન્દ્વયે કાિો્વા જંકશન થી અમરોલી માન સરોવર જંકશન વાયા તાિી રીવર િીજ સુધતીના રૂટ 

િર ૦િ બસ શેલ્ટર તેમજ કોરીડોર ડેવલિ કરવાનું કામ નં.-૩ (UDP-78/16-17) - SJMMSVY
૨૫.૫૫ ૧૩.૩૭

૩ કોસાડ ખાતે બસડેિો અને વકટશોિ ૧૩.૬૨ ૧૩.૪૯

૪ િ૦ મીડી એ.સી. બી.આર.ટી. બસ GCC -

૫ ઓટોમટેીક સ્વીંત તેટ ૩.૮૮ ૨.૫૧

૬ સુરત શહેર માટે CMP તૈયાર કરવા માટેની કન્દ્સલ્ટન્દ્સી (CEPT યુની.) ૦.૯૭ ૦.૭૪

૭ આઉટ સીટી નાં  રૂટ િર સીટી બસ માટેના માકટર િોલ ૦.૦૭ -

૮ સુરત શહેરની ઈન્દ્ટીગે્રટેડ રાપન્દ્ઝટ સર્વટસ માટે ઓિરેશનલ પ્લાન તૈયાર કરવા માટેની કન્દ્સલ્ટન્દ્સી ૧.૪૪ ૦.૬૦

૯ સીટી બસ સ્ટોિનું નામ, રૂટ અને મેિ સાઈન બોડટ એન્દ્ડ સાઈનેજ ૦.૪૦ ૦.૦૭

૧૦ ફુટ ઓવર િીજ  વી.આર. મોલ PPP -

કુલ ૬૦.૧૭ ૪૩.૨૬



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો

કોસાડ ખાત ેબસડેિો અને વકટશોિ 

િ૦ મીડી એ.સી. બી.આર.ટી. બસ 

વી.આર. મોલ િાસ ેફુટ ઓવર િીજ 

સ્ટાર બાર જંકશન ફરફડઝાઈન 



૨૦૧૯-૨૦: સૂપર્ત કામો

# કામનું નામ
અંદાજીત

ખર્ટ (કરોડ)

૧
સહારા દરવાાથી કુમ્ભારીયા સુધતીના કોરીડોરને કડોદરા સુધતી 

લંબાવવાનંુ કામ. (૫ બસ શેલ્ટર, ૮ કીમીનો કોરીડોર અને રેલીંત)
૨૦.૦૦

૨
અમરોલી માન સરોવર િીજ નીર્ે બે બસ શેલ્ટર તથા ૧૨૦૦ 

મીટરમાં કોરીડોરની કામતીરી.
૦૫.૦૦

૩ નોન મોટરાઇઝડ રાન્દ્સિોટટ (NMT) (િબ્લીક બાયસીકલ શેરીંત) ૦૯.૦૦

૪ મલ્ટીલવેલ િાકીત  2 PPP + 2 EPC ૧૦.૦૦

૫ રોડ ઇન્દ્ટરસેકશન/ જયોમેરીક ડીઝાઈન ૨.૫૦

૬ બસ ડેિૉ/ ટર્મટનલ  (૪) ૧૦.૦૦

૭ હાઇ મોપબલીટી બસ સ્ટેશન (૫) ૦.૧૦

૮ ફુટઓવર િીજ (૫) ૫.૦૦



ગ્રીન મોપબલીટી

•૫૦ ઇલેકરીક બસની ખરીદી અને ઓિરેશન 

તેમજ ર્ાર્જટત સ્ટેશન. (GCC model) -

૫ કરોડ

•ઇ-પવપહકલ્સ માટે ર્ાર્જટત સ્ટશેન. 

•ઇ-પવપહક્ટ્લ્સની ઇલેકરીસીટી માટે સોલાર 

િાવરના ઉિયોતનું આયોજન.



િાકીત િોલીસી

•Establishment of Traffic Cell 

Vehicles/Manpower/Contractors

•Off street parking (Existing- 50  & New – 36 identified)

•On street parking (Existing- 02  & New – 14  identified)

•Parking permit (Commercial / Industrial)

•Park & Ride.

•Proof of parking.

•Shared parking.

•Parking regulation.

•Smart parking (Global Market)

•Parking guidance and information system.

•Premium and non premium area parking.



રાફફક અને ાહેર િફરવહન 

સીટી બસ રાઇડરશીિ ૧,૦૦,૦૦૦ (Daily)

બી.આર.ટી.એસ. બસ રાઇડરશીિ ૧,૦૫,૦૦૦ (Daily)

સીટી બસ આવક રૂ. ૭.૫ લાખ (Daily)

બી.આર.ટી.એસ. બસ આવક રૂ. ૯.૦ લાખ (Daily)

કુલ સીટી બસ નેટવકટ ૨૭૨.૫૦ કીમી

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

સંખ્યા
હયાત ર્ાલુ વષટમાં -

૨૦૧૮-૧૯

આતામી વષટમાં

૨૦૧૯-૨૦

સીટી બસ ૨૭૫ ૧૪૫ ૧૫૫

સીટી બસ રૂટ ૨૫ ૦૭ ૧૩

બી.આર.ટી. એસ. બસ ૧૧૬ ૫૦ -

બી.આર.ટી. એસ. રૂટ ૦૯ ૦૧ ૦૩



્રગાપ્ત થયેલ એવોડ્સટ

Global Model for Green Mobility માટે તા.

૩૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ થાઇલને્દ્ડ યુ.એન.કોન્દ્ફરન્દ્સ

સને્દ્ટરમાં “ ધતી ૨૦૧૮ એન્દ્યુઅલ સશેન ઓફ

ગ્લોબલ ફોરમ હ્યમુન સટેલમને્દ્ટ (GFHS 2018)”

ના વાર્ષટક સત્રમાં એવોડટ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

Ministry of Housing and Urban

Affairs conferred three awards to

Surat Municipal Corporation at

Urban Mobility India conference

held at Nagpur, India

Transport & Mobility – Surat smart city awarded

for outstanding achievement in implementing of

ITMS by MoUHA -2018



્રગતપત હેઠળના કામો 

બી.આર.ટી.એસ અંતતટત સ્વીંત તેટ  ફેઝ -૨ Ext.

૩૦૦ નંત મીડી નોન એ.સી. સીટી બસ 

જંક્ટ્શન ફરફડઝાઈન સર્વટસ રોડ – સુરત નવસારી રોડ  થી સુરત બારડોલી રોડ 

અમરોલી મનસરોવર િીજ ૧૨૦૦ મી  BRT કોરીડોર 



રાફીક જંક્ટ્શન / ઇન્દ્ટરસેક્ટ્શન ફરફડઝાઈન 

જંક્ટ્શનની પવતત જંકશનની સંખ્યા

હાલ કુલ આવરી લેવામાં આવેલ જંકશન ૬૯

આ વષટમાં િૂણટ થયેલ જંકશનની ફડઝાઈનની કામતીરી ૨૩

આ વષટ સુધતીમાં િૂણટ થનાર જંકશનની ફડઝાઈન ૪૬

નવા આવરી લેવામા ંઆવનાર જંકશન ૪૭



સ્ક્ટ્લ્િર્ર 



હયાત રાફફક પસગ્નલની સંખ્યા ૧૧૮

ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ રાફફક કન્દ્રોલ સીસ્ટમ ( ITCS ) હેઠળ સુપર્ત રાફફક 

પસગ્નલની સંખ્યા 
૧૪૯

ITCS માં આવરી લેવામાં આવનાર વધતારાના/નવા જંકશન ૨૫

કુલ ૨૯૨

્રગતપત હેઠળના કામો 



ાહેર િફરવહન ્રગોત્સાહન

 હાલમાં નીર્ે જણાવેલ કેટેતરી અંતતટત સીટી બસ અને BRTS માં 
ફડસ્કાઉન્દ્ટ આિવામાં આવે છે 

 મપહલા – ૨૫%

 પવદ્યાથીઓ – ૪૦%

 પસનીયર સીટીઝન – ૨૫%

 ફદવ્યાંત – ૪૦%

 અંધતજન – ૧૦૦%

 સ્વાતંત્ર્ય સેનાની – ૧૦૦%

 ભારત સરકારશ્રીના ડીજીટલ િેમેન્દ્ટને ્રગોત્સાહન કરવાના ધ્યેયને  
અનુરૂિ ઉિરોક્ટ્ત કેટેતરી અંતતટત આવરી લેવામાં ન આવેલ તમામને 
યુઝેજ બેઇઝ્ડ ફડસ્કાઉન્દ્ટ આિી ાહેર િફરવહનના ઉિયોત માટે 
્રગોત્સાપહત કરવાનંુ આયોજન

 જે અંતતટત સુરત મની કાડટ ધતારકોને એક માસમાં ૩૦ રીિ કયેથી તે 
મપહના માટે બાકીના ફદવસો માટે ્રગપત રીિ ૧૦% ફડસ્કાઉન્દ્ટ આિવાનું 
આયોજન 



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

સ્રીટલાઈટ

Rs. 12.07 Cr. Rs. 11.21 Cr.



સ્થાપિત સ્રીટલાઈટની પવતત 

વષટ ૨૦૧૭-૧૮ની

પસ્થપતએ 

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ની

પસ્થપતએ 

કુલ સ્રીટલાઈટની સંખ્યા ૧,૨૬,૬૨૩ ૧,૩૬,૨૭૯ 

કુલ LED સ્રીટલાઈટની સંખ્યા ૯૯,૧૩૯ ૧,૦૯,૮૩૭ 



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ/િૂણટ થનાર કામો

# કામનું નામ 

૧ કેબલ સ્ટેડ િીજ િર સ્રીટલાઈટ પસસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનંુ કામ. 

૨ બમરોલી ખાડી િીજથી સપર્ન બમરોલી સુધતીના ૪૫ મીટરનાં રોડ િર 

સ્રીટલાઈટ પસસ્ટમ. 

૩ કેબલ સ્ટેડ િીજ અને સ્ટાર બાર ફ્લાય ઓવર િીજ િર ડેકોરેટીવ લાઈટીંત

૪ કેબલ સ્ટેડ િીજનાં િાયલોન િર એપવએશન લાઈટ અને લાઈટીંત એરેસ્ટર

૫ રીંત રોડ િર સ્થાપિત કરવામાં આવેલ સ્રીટલાઈટ પસસ્ટમનંુ રીનોવેશન

૬ અમરોલી – માનસરોવર િીજ િર સ્રીટલાઈટ સ્થાપિત

૭ વેસુ- કેનાલથી ભતવાન મહાવીર કોલેજ થઇ વડોદ તરફનાં ૪૫ મીટરનાં રોડ િર 

સ્રીટલાઈટ

૮ નેહરુ િીજને ડેકોરેટીવ લાઈટીંત

૯ શહેરમાં આવેલ જુદા જુદા જંકશનને ડેકોરેટીવ લાઈટીંત

૧૦ મનિાની મુખ્ય કર્ેરીને ડેકોરેટીવ લાઈટીંત



૨૦૧૯ – ૨૦ : સૂપર્ત નવા કામો 

# કામનું નામ 

૧ કતારતામ વેડ દરવાા ખાતે તૈયાર થઇ રહેલ ફ્લાય ઓવર િીજ િર સ્રીટલાઈટ પસસ્ટમ 

૨ શહેરમાં આવેલ જુદા જુદા જંકશન િર જરૂફરયાત ્રગમાણે હાઈ માસ્ટ ટાવર

૩ કેબલ સ્ટેઇડ પિજ િર િર િીિીિી ધતોરણ ેડેકોરટેીવ લાઈટીંત કરી શુશોપભત કરવાનું કામ.

૪ હયાત લાઈફ િૂણટ થઇ તયેલ કન્દ્વને્દ્શનલ ૨૬,૪૪૨ જેટલા સોફડયમ ફફડટંતસને એનર્જી 

એફફસીયન્દ્ટ એલ.ઈ.ડી. ફફડટતંથી બદલવાનું કામ.

૫ રાફફક મુવમને્દ્ટ અનુરૂિ સ્રીટલાઈટનુ ંકંરોલીંત કરવાની કામતીરીનું “્રગાયોપતક ધતોરણે” 

અમલીકરણ.  



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

એનર્જી એફફપસયન્દ્સી સલે

Rs. 11.90 Cr. Rs. 23.18 Cr.



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં કામો

# કામનું નામ 

૧ શહેરમાં આવેલ જુદા જુદા જળ પવતરણ મથકો તેમજ “ગ્રીન કેમ્િસ” 

યોજના અંતતતટ ૧૫ જેટલી નતર ્રગાથપમક પશક્ષણ સપમપતની પવપવધત 

સ્કૂલો એમ મળીને કુલ ૧૮ સાઈટો ખાતે ૧૦૦૦ કી.વો.(િીક) 

રૂફ્ટોિ સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનંુ કામ. 

૨ ૨.૧ મે.વો. ક્ષમતાનો પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ

૩ બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્દ્ડ િર િીિીિી ધતોરણે રૂફ્ટોિ સોલાર િાવર 

પ્લાન્દ્ટ 



૨૦૧૯ – ૨૦ : સૂપર્ત નવા કામો 

# કામનું નામ 

૧ 

સુરત મહાનતર િાપલકાના જુદા જુદા સ્થળો તેમજ “ગ્રીન કેમ્િસ” યોજનાને 

આતળ વધતારવાના ભાતરૂિે અન્દ્ય નતર ્રગાથપમક પશક્ષણ સપમપતની સ્કૂલો 

ખાતે ૧૦૦૦ કી.વો. (િીક) રૂફ્ટોિ સોલાર િાવર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાનંુ 

કામ. 

૨ ૨.૧ મે.વો. ક્ષમતાનો પવન્દ્ડ િાવર પ્લાન્દ્ટ 

૩

કોઈ એક તાડટનમાં “Electricity Generated Exercise Gym”

(Selfie Pedals) સાધતનો સ્થાપિત કરવાનંુ “્રગાયોપતક ધતોરણે”

અમલીકરણ.

૪
કોઈ એક તાડટનમાં ્રગાયોપતક ધતોરણે ‘સોલાર LED સ્રીટલાઈટીંત” નો

્રગાયોપતક ધતોરણે અમલ.

૫ કોઈ એક તાડટનમાં “સેલ્ફી વીથ સોલાર રીઝ“ નો ્રગાયોપતક ધતોરણે અમલ.

૬
સુ.મ.િા. ની ઓફફસીસમાં “Occupancy Sensor” નો ્રગાયોપતક ધતોરણે

અમલ.



“ગ્રીન કેમ્િસ”

110

ર્ાલ ુવષે કુલ ૧૫ જેટલી સ્કૂલોને “ગ્રીન કેમ્િસ” તરીક ે

પવકસાવવામા ંઆવી રહેલ છે.

“ગ્રીન કેમ્િસ” શું છે ?

-સોલાર પ્લાન્દ્ટથી પવજળીનો વિરાશ 

- રેઇન વોટર હાવેલસ્ટંત પસસ્ટમ 

- ઉાટ બર્ત કરતા સાધતનોનો ઉિયોત 

- સોલાર વોટર હીટર પસસ્ટમ 

- BEE રેટેડ સાધતનોનો ઉિયોત 

- એનર્જી ઓડીટીંત 

- વોટર ઓડીટીંત  



“ઘરે ઘરે સોલાર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત કરવાની યોજના” 

•શહેરમાં ઘરે ઘરે રૂફ્ટોિ સોલાર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપિત 
થાય તે સારું મનિા “સહાયક” ની ભૂપમકા

આજફદન સુધતી...

 કુલ ૬૦૦૦ કરતા વધતુ અરજીઓ ્રગાપ્ત થઇ.

 કુલ ક્ષમતા ૩૦ મ.ેવો. થી વધતુ.

 આજફદન સુધતી ૪૫૦૦ થી વધતુ રૂફ્ટોિ સોલાર પ્લાન્દ્ટ્સ સ્થાપિત.



સુરત મહાનતર િાપલકા ્વારા પવજળી ખર્ટ ઓછો કરવા આજફદન સુધતી હાથ ધતરેલ 
્રગયાસો થકી વીજ બર્ત

 In Year 2018-19, estimated energy consumption is 255.5 GWH, out of which 31.80% comes through renewable.

 In Year 2019-20, estimated energy consumption shall be 270 GWH, out of which 35.00% comes through renewable.

Measures 

Till FY 2017-18 FY 2018-19 TILL FY 2018-19

Saving per 
annum 
(GWH) 

Savings in Ele. 
Bill  per 
annum  

(Rs In Cr)

CO2 
Reduction per 

annum
(tonnes) 

Saving per 
annum 
(GWH) 

Savings in 
Ele. Bill  per 

annum  
(Rs In Cr)

CO2 
Reduction 

per 
annum

(tonnes) 

Saving per 
annum 
(GWH) 

Savings in 
Ele. Bill  

per annum  
(Rs In Cr)

CO2 Reduction 
per annum

(tonnes) 

Energy Efficiency 
Measures 

21.15 9.53 16497 12.15 7.27 11473 33.3 16.8 27970

Renewable Energy 
Measures 

69.86 44.72 58682 6.64 3.78 5578 76.5 48.5 64260

Total 91.01 54.25 75179 18.79 11.05 17051 109.8 65.3 92230



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

હાઉસીંત પવભાત

Rs. 1.89 Cr. Rs. 21.47 Cr.



હાઉસીંત પવભાતના ્રગતપત હેઠળના કામો

ટી.િી. ૨૪ (મોટા વરાછા-ઉત્રાણ), એફ.િી. ૧૭૮ ખાત ેસ્વીમીંતિુલ - રૂ. ૩.૮૭ કરોડ



હાઉસીંત પવભાતના ્રગતપત હેઠળના કામો

સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાત ે૧૮૦ બેડનું પવસ્તરણ - રૂ. ૮.૨૭ કરોડ  



સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાત ેલીફ્ટ નં. ૧ અને ૨  નું રીપ્લસેમને્દ્ટ- રૂ. ૦.૬૦ કરોડ  

હાઉસીંત પવભાતના ્રગતપત હેઠળના કામો



શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલેસ

લેબર રાંઝીટ એકોમોડેશન સેન્દ્ટર

હયાત સુપવધતા – શહેર પવસ્તારમાં ૨૮ સ્થળોએ ૧૧૭૬ વ્યપક્ટ્તઓને સમાવી શકે તેવા આશ્રયસ્થાનો

ર્ાલ ુકામો-DPR મંજુર 

અનુ. પવસ્તાર કેિેસીટી ્રગો.કોસ્ટ[રૂ. કરોડ્મા]ં રીમાકટ

૧ વરાછા ઝોન ખાતે ૧૭૨ ૦.૯૪ કાયટરત

૨ કતારતામ ઝોન ખાતે ૧૭૨ ૧.૦૭ વકટ ઓડટર આિેલ છે.

૩ લીંબાયત ઝોન ખાતે ૧૭૨ ૧.૧૬ વકટ ઓડટર આિેલ છે.

૪ અઠવા ઝોનમાં અલથાણ ખાતે ૩૮૪ ૫.૦૬ કામતીરી ર્ાલુ છે.

૫ ઉધતના ઝોનમાં ભેસ્તાન ખાતે ૫૨૮ ૬.૫૫ કામતીરી ર્ાલુ છે.

૬ રાંદેર ઝોન ખાતે – એફ.િી.૧૪૭ ૨૮૦ ૨.૦૩ મંજૂરી હેઠળ

૭ રાંદેર ઝોન ખાતે – એફ.િી.૨૯ ૩૭૨ ૨.૨૧ વકટ ઓડટર આિેલ છે.

૮ અઠ્વા ઝોન ખાતે ૩૦૨ ૩.૮૮ ડીિીઆર સરકારશ્રીમાં રજૂ કરેલ છે.

કુલ ૨૩૮૨ ૨૨.૯૦

• NULM હેઠળ બનતા ઉક્ટ્ત શેલ્ટરોમાં ઘરપવહોણી વ્યપક્ટ્ત માટે િલંત, તાદલા, ધતાબડા, ર્ાદર, ્રગાથપમક સારવાર,   શૌર્ાલય, લાઇટ અને િાણી, ફાયર સેફ્ટીની 

વ્યવસ્થા, સામપુહક રસોડા/રસોઇની જગ્યા, રાંધતણ તેસના જોડાણ, બાળકો માટ ેબાળસંભાળ સતવડ પવ. સુપવધતા આિવામાં  આવશે.

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



વરાછા ઝોનમાં સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે શેલ્ટર ફોર અબટન હોમલેસિ્



NULM સ્કીમ હેઠળ વેન્દ્ડીંત માકેટ 

• સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી SUSV-Support to Urban Streent Vendors ઘટક હેઠળ આજીવીકા રક્ષણ 
માટે ્રગાથપમક સુપવધતા િૂરી િાડવા બાબત તથા શહેરી ફેફરયાઓ માટે ્રગાથપમક સુપવધતાઓ સપહતની વેન્દ્ડીંત માકેટો બનાવવાનંુ તથા હયાત 
માકેટોના રીનોવેશનનું આયોજન

અનુ પવસ્તાર નવું બાંધતકામ રીનોવશેન રીમાકટ

૧ સેન્દ્્લ ઝોન ૧ ૩

સરકારશ્રીની ગ્રાન્દ્ટ મેળવવા DPR તયૈાર કરવા 

બાબત ેકન્દ્સલટન્દ્ટની પનમણુંક કરવાની કાયટવાહી 

ર્ાલુ  છે.

૨ વેસ્ટ ઝોન ૪ -

૩ નોથટ ઝોન ૫ -

૪ સાઉથ ઝોન ૨ -

૫ સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન ૨ -

૬ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન ૧ -

૭ ઇસ્ટ ઝોન ૪ -

કુલ ૧૯ ૩



હાઉસીંત પવભાતના નવા કામો

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ ખાતે િીજી હોસ્ટલે બનાવવાનંુ કામ રૂ. ૧૭.૦૦ કરોડ

• સ્મીમેર હોપસ્િટલનાં ICU નાં દદીના ંરીલેટીવ્સને રહેવા માટે ડોરમેટરી રૂમોનું આયોજન રૂ. ૧૫.૦૦ કરોડ

• ઉધતના ઝોન પવસ્તારમાં સ્વીમીંત િુલ બનાવવાનું કામ રૂ. ૩.૦૦ કરોડ

•સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી સુરત શહેરમાં ૧૯ વેન્દ્ડીંત માકેટો

•સરકારશ્રીની NULM યોજના હેઠળની ગ્રાંટમાંથી સુરત શહેરમાં હયાત ૩ માકેટોના રીનોવેશન

• સ્મીમેર મેડીકલ હોસ્િીટલ ખાતે ઓિરેશન થીયેટરના હયાત એસી બદલવાનંુ કામ - રૂ. ૦.૯૫ કરોડ

• સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે લીફ્ટ નં. ૫ અને ૭ ના રીપ્લેસમેન્દ્ટનું કામ - રૂ. ૦.૫૫ કરોડ

• વીયરક્ટ્મ કોઝવે ખાતે વોટર સ્િોટ્સટને લતતી ્રગવ્રુપિઓ  (િીિીિી ધતોરણે) સોંિવાનું કામ



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

સ્લમ અિગ્રેડેશન પવભાત

Rs. 223.10 Cr. Rs. 419.95 Cr.



હાઉસીંત ્રગોજેકટ - િૂણટ થયેલ ્રગોજેકટ

અ.નં. સ્કીમનું નામ આવાસોની સંખ્યા કુલ ખર્ટ 

(રૂા. કરોડમા)ં

અમલીકરણનું વષટ

૧ ટેનામેન્દ્ટ (િબ્લીક હાઉસીંત) ૬૪૬૫ ૧૦.૦૨ ૧૯૭૮

૨ સાઈટ એન્દ્ડ સર્વટસીસ સ્કીમ ૧૨૩૮૮ ૫૮.૬ ૧૯૯૪

૩ EWS હાઉસીંત સ્કીમ ૭૪૨૪ ૪૪.૫૧ ૨૦૦૦-૨૦૦૬

૪ LIG હાઉસીંત સ્કીમ ૧૧૩ ૨.૨૬ ૨૦૦૪

૫ VAMBAY હાઉસીંત સ્કીમ ૩૭૨ ૨.૦૮ ૨૦૦૫

૬ JnNURM-BSUP ૪૬૮૫૬ ૮૮૫.૫૬ ૨૦૦૬-૨૦૧૩

૭ મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના (MMGY) ૮૭૨૧ ૬૯૩.૫૭ ૨૦૧૩-૨૦૧૬

૮ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY) ૨૨૯૬ ૧૪૫.૭૫ ૨૦૧૫-૨૦૧૬

૯ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY) ૮૦ ૫.૫૭ ૨૦૧૮-૨૦૧૯

કુલ ૮૪૭૧૫ ૧૮૪૭.૯૨

 CLSS – ૨૦૬૪૮ લક્ષયાકં પસપધ્ધત



એફોડેબલ હાઉસીંત ્રગોજેકટ સમરી
્રગતપત હેઠળના ્રગોજેકટ

# સ્કીમનું નામ આવાસોની સંખ્યા કુલ ્રગોજેકટ ખર્ટ 

(રૂા. કરોડમા)ં

અમલીકરણનું વષટ

૧ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY-AHP) ૮૦૩૦ ૬૭૫.૯૬ ૨૦૧૭

૨ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY-AHP)

્રગતપત હેઠળના આવાસો ૪૩૫૧ ૩૬૦.૧૫ નવે.-૨૦૧૮

વકટઓડટર ઈસ્યુ ૯૨૪ ૭૬.૧૪

૩ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY-AHP) ૫૪૮૪ ૪૬૬.૧૪ CSMC માં મંજુર અને ટૂંક સમયમાં ટેન્દ્ડર 

મંતાવવામાં આવશે.

૩ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના – ઝંુિડિટૃી િુન:વસટન (PMAY-ISSR) ૭૫૦૦ ૫૭૮.૮૩ ૨૦૧૭

૪ રીડેવલિમેન્દ્ટ ઓફ િબ્લીક હાઉસીંત (ટેનામેન્દ્ટ િુન:પનમાટણ) ૩૯૧૨ ૩૯૬.૦૦ ૨૦૧૭

કુલ ૩૦૨૦૧ ૨૫૫૩.૨૨

્રગોજેકટ અંડર િાઈિલાઈન

# સ્કીમનું નામ આવાસોની સંખ્યા કુલ ્રગોજેકટ ખર્ટ

(રૂા. કરોડમા)ં

૧ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના(PMAY-AHP) ૫૦૮૦ ૪૩૩.૩૭ DPR SUBMITTED

૨ ્રગધતાનમંત્રી આવાસ યોજના – ઝંુિડિટૃી િુન:વસટન (PMAY-ISSR) ૨૭૦૦ ૨૪૬.૫૦

૩ રીડેવલિમેન્દ્ટ ઓફ િબ્લીક હાઉસીંત (ટેનામેન્દ્ટ િુન:પનમાટણ) ૧૯૬૮ ૨૦૨.૦૦

કુલ ૯૭૪૮ ૮૮૧.૮૭



124T.P. 19 (Katargam) F.P. 180

T.P. 25(MOTA VARACHHA) F.P. 147 T.P. 53 (Magob-Dumbhal) F.P. 82

Survey work slums at Anjana for redevelopment



Sample Flat



Althan Tenement



અ.નં સ્થળ
ફા.પ્લોટ 

(ર્ો.મી.)

અંદાજીત રકમ

લાખમાં

ઘટક - એ 

(હયાત આવાસો )

ઘટક - બી 

(વધતારાના આવાસ)

કુલ ્રગોજેકટ રકમ 

લાખમાં

અંદાજીત ખર્ટ

(ર૦૧૮-

ર૦૧૯)

અંદાજીત ખર્ટ  

(ર૦૧૯-

ર૦ર૦)

૧

અલથાણ ટેનામેન્દ્ટ ટી. િી. સ્કીમ નં. ર૮ 

(અલથાણ-ભટાર), ફા.પ્લોટ નં. ૧૦૭ 

અને ૧૧૬
૪૪૧૯૬ ૧૩૪૦૦ ૧૨૯૬ ૫૮૮ ૨૯૭૧૬ ૧૯૬૦ ૧000૦

૨
આંજણા ટેનામેન્દ્ટ ટી.િી. સ્કીમ નં. ૭ 

(આંજણા) ફા.પ્લોટ નં. ૯૮
૧૭૨૩૭ ૪૩૦૦ ૪૧૬ + ૬ ૪૮૬ ૧૨૯૨૪ ૧૭૫ ૨૮૦૦

૩
ડુંભાલ ટેનામેન્દ્ટ ટી.િી. સ્કીમ નં. 

૩૩(ડુંભાલ), ફા.પ્લોટ નં. ૧૮/એ 
૨૬૬૩૩ ૯૩૦૦ ૮૯૬ + ૧૨ ૧૬૮ ૧૮૪૨૧ ૮૭૯ ૪૫૦૦

૪

તોતાલાવાડી ટેનામેન્દ્ટ ટી.િી. સ્કીમ નં. 

૦૩(કતારતામ), ફા.પ્લોટ નં. ૩૧ર/એ

િૈકી
૩૧૯૪૧ ૧૨૬૦૦ ૧૩૦૪ ૧૩૦ ૨૪૭૦૦ ૩૦૦ ૫૦૦૦

૫
માન દરવાા ટેનામેન્દ્ટ ટી.િી. સ્કીમ નં. 

૦૭ (આંજણા), ફા.પ્લોટ નં. ૧૮૮ િૈકી
૪૧૩૧૦ ૧૩૧૨ ૧૦૦

૬
ઉમરવાડા ટેનામેન્દ્ટ ટી.િી. સ્કીમ નં. ૦૭ 

(આંજણા), ફા.પ્લોટ નં. ૪િ િૈકી
૧૯૫૦૦ ૬૫૬ + ૬ ૧૦૦

કુલ ૧૮૦૮૧૭ ૩૯૬૦૦ ૫૮૮૦ + ૨૪ ૧૩૭૨ ૮૫૭૬૧ ૩૩૧૪ ૨૨૫૦૦

ટેનામેન્દ્ટ રીડેવલિમેન્દ્ટ  



હયાત ટેનામેન્દ્ટના ફોટોગ્રાફસ



કામતીરીના ફોટોગ્રાફસ



વષટ ર૦૧૮-૧૯ ના સ્િીલ ઓવર કામો

• PMAY-AHP ઘટક હેઠળ સ્માટટ સીટી પવસ્તાર તેમજ અન્દ્ય પવસ્તારમાં પવપવધત સ્થળોએ અંદાજે રૂ. ૫૦૪.૦૧ કરોડ 

ના ખર્ે ૮૦૩૦ EWS આવાસો તૈયાર કરવાની કામતીરી ્રગતપતમા છે.

•PMAY-AHP ઘટક હેઠળ શહેરી પવસ્તારમા પવપવધત ૧૧ સ્થળોએ િ૧ર૮ EWS-II સ્થળોએ અંદાજે રૂ. ૪૩૭.૫૯ 

કરોડ ના ખર્ે તૈયાર કરવા આવાસોના ટેન્દ્ડરો મંતાવી, તે િૈકીના ૩૯૫૧ આવાસોની કામતીરી શરૂ કરવામાં આવેલ અને 

૧૩૦૨ આવાસોના વકટઓડર ઇસ્યુ કરેલ છે. 

•PMAY-ISSR ઘટક હેઠળ મંજુર કરાવવામાં આવેલ ૧૩ સ્લમ ખાતે ૧૦ર૦૦ ઝંુિડાઓના રીડેવલિમેન્દ્ટ િૈકી ૦૬ 

સ્લમ ખાતેના ૭િ૦૦ ઝંુિડાઓના િીિીિી ધતોરણે રીડેવલિમેન્દ્ટની કામતીરી ડેવલિરોને સોંિવામાં આવી છે. સ્થળ િર 

સોશીયલ સવે ની કામતીરી શરૂ કરવામાં આવતા નામદાર સુ્રગીમ કોટટ માં કેસ થયેલ છે.

• શહેરના અલથાણ ટેનામેન્દ્ટ, આંજણા ટેનામેન્દ્ટ, ડુંભાલ ટેનામેન્દ્ટ અને તોતાલાવાડી ટેનામેન્દ્ટના જજટરીત કુલ ૫૨૮૪ 

ટેનામેન્દ્ટસને PPP ધતોરણે રીડેવલિમેન્દ્ટ કરવાના કામો ્રગતપતમાં છે.



વષટ ર૦૧૯-૨૦ માં સુપર્ત આયોજન 

•PMAY-AHP ઘટક હેઠળ શહેરમાં ૦૬(છ) લોકેશન િર અંદાજે રૂ.૪૬૬.૧૪ કરોડ ના ખર્ે િ૪૮૪ EWS-II 

આવાસો તૈયાર કરવાની કામતીરી હાથ ધતરવામા આવનાર છે. 

•PMAY-AHP ઘટક હેઠળ શહેરમાં ૭ લોકેશન િર અંદાજે રૂ. ૪૬૬.૩૭ કરોડ ના ખર્ે ૫૦૮૦ EWS આવાસો 

બાંધતવા માટે ડીિીઆર સરકારશ્રી ની મંજુરી અથે સાદર કરેલ છે. 

•PMAY-ISSR ઘટક હેઠળ ૪૨૪૦૨ ર્ો.મી. પવસ્તારમા· ધતરાવતી ૦૭ સ્લમ ખાતેના ૨૭૦૦ ઝંુિડાઓના અંદાજે 

રૂ. ૨૪૬.૫૦ કરોડ ના ખર્ે (રૂ. ૩૩૯.૨૨ કરોડની જમીન િર) િીિીિી ધતોરણ ેરીડેવલિમને્દ્ટ નંુ આયોજન.  

• રીડેવલિમેન્દ્ટ ઓફ િબ્લીક હાઉસીંત સ્કીમ હેઠળ અંદાજે રૂ. ૨૦૦.૦૦ કરોડ ના ખર્ે (રૂ.૧૪૫૭.૧૮ કરોડની જમીન 

િર)  ૦૨ (બ)ે  ટેનામને્દ્ટો  (માન દરવાા અને ઉમરવાડા)  ના ૧૯૬૮ ટેનામેન્દ્ટ રીડેવલિમને્દ્ટ નું આયોજન. 

• પવપવધત સ્કીમ અંતતટત કુલ ૧૫,૨૩૨ ઓફોડેબલ મકાનો બનાવવાનુ ંઆયોજન 



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

ાહેર આરોગ્ય ખાતુ

Rs. 3.72 Cr. Rs. 3.76 Cr.



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો 

•વષટ દરમ્યાન નીર્ે મુજબના શહેરી સામુપહક અને 
શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર કાયટપન્દ્વત કરવામાં આવેલ છે.

•શહેરી સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્રો (૭)
 રાંદેર ઝોન ખાતે િાલ

અઠવા ઝોન ખાતે વેસુ

ઉધતના ઝોન ખાતે બમરોલી

 કતારતામ ઝોન ખાતે કતારતામ 

વરાછા ઝોન ખાતે મતોબ 

વરાછા ઝોન ખાતે િૂણા

લીંબાયત ઝોન ખાતે ભાઠેના

•શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો (૨)
નાના વરાછા 

િુણા-સીમાડા (Health & Wellness Center)



૨૦૧૯-૨૦ : સૂપર્ત કામો

•ઉધતના ઝોન ખાતે ઉન પવસ્તારમા ંઅબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર

•કતારતામ ઝોન ખાતે કોસાડ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટરનું નવંુ કોસાડ શહેરી સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્ર

•DKM અને ઉમરવાડા અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટરનું અિગ્રેડેશન

•આયુષમાન ભારત હેઠળ ૦૮ (આઠ) Health & Wellness Center

•મસ્કપત હોપસ્િટલ ખાતે િીડીયારીક્ટ્સ અને બન્દ્સટ વોડટ શરૂ કરવામાં આવશે.



૨૦૧૯-૨૦ : સૂપર્ત કામો (સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૪/૭)

• કુલ ૭(સાત) સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૩૦ બેડ ની સુપવધતા સાથે શરુ કરવામાં આવશે.

• તમામ સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે સ્ત્રીરોત પનષ્ણાંતો અને બાળરોત પનષ્ણાંતોની સુપવધતા

• જરૂરી તમામ લેબ ટેસ્ટની સુપવધતા

• જરૂરી તમામ સ્ટાફની સુપવધતા ૨૪/૭ ઉિલબ્ધત જેવા કે,

મેડીકલ ઓફફસર

સ્ટાફ નસટ

ફામાટપસસ્ટ

લેબ ટેકપનપશયન

વોડટ બોય

આયા

િટાવાળા



૨૦૧૮-૧૯ : પસપધ્ધતઓ

સારવાર લાભાથી

MR Campaign Program  ૧૧,૮૧,૪૮૭

મેતા મેડીકલ કેમ્િ(૧૨)
૨૦,૧૪૬

હેલ્થ સેન્દ્ટરના કેમ્િ(૧૧૨)

સ્કુલ હેલ્થ(૩૧૨) ૧૦,૯૧,૩૨૧

પવનામૂલ્યે ર્શ્માં પવતરણ ૨૨૬૫

136

• સ્મીમેર તાયનેલોજીસ્ટ, ઓથોમોલોજીસ્ટ, સજટરી, મીડીસીન, િીડીયાફરક, સ્કીન

જેવા પનષ્ણાંત તબીબો ધ્વારા સારવાર

• ફેિુઆરી ૧૯૯૯ બાદ શહેરમાં િોલીયોનો એક િણ દદી નોંધતાયેલ નથી.



૨૦૧૯-૨૦ : સૂપર્ત કામો

• મોબાઈલ ફૂડ લેબોરેટરી: િેકેજ ડ્રીન્દ્કીંત વોટર, પમલ્ક, રેડી 

ટુ સવટ(ફૂડ બેવરેજીસ) ના ટેસ્ટ સ્થળ િર જ થાય તે માટે 

મોબાઈલ ફૂડ લેબોરેટરી શરૂ કરવામાં આવશે.

• Online Indenting Of Drugs હેઠળ સેન્દ્રલ મેડીકલ

સ્ટોર ખાતેથી Online Medicine Requisition અંતેની

કામતીરી શરૂ કરવામાં આવનાર છે.

• RCH અને 7/11 સરૂ્ીતાંકોનું મેડીકલ ઓફફસર અને મુખ્ય

કરે્રી ્વારા ટેબલેટથી મોનીટરીંત કરવામાં આવનાર છે.



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો

•મસ્કપત ધતમાટથ હોસ્િીટલ ખાતે ૧૮ બેડનો અધતતન  ICU સેન્દ્ટર શરૂ કરવામાં આવેલ છે.



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો અને પસપધ્ધતઓ (વી.બી.ડી.સી)

•MOLECULAR LABORATORY

 ર્ાલુ વષે ૭૦૦૦ જેટલા ડેન્દ્ગ્યુ,પર્કુનતુપનયાનાં સેમ્િલોનંુ ટેસ્ટીંત કરવામાં આવેલ છે.

 આ લેબમાં ૯૬ જેટલા અલત અલત રોતોનાં ટેસ્ટીંત એક સાથે અને તેનાં રીઝલ્ટ ઇચ્છીત 

જગ્યાએ ઓનલાઇન મેળવી શકાશ.ે

• TABLET BASED SURVEILLANCE SYSTEM

 ઓનલાઈન હાઉસ ટુ હાઉસની સવેની કામતીરી માટે ૫૮૦ ટેબ્લટે ફાળવવામાં આવેલ છે.

 સુરત શહેરમાં છેલ્લા બે વષટમાં ડેન્દ્ગ્યું અને  મેલેરીયાના  કેસોમાં િ૦%થી વધતુ ઘટાડો 

નોંધતાયેલ છે. 

•GOVT.NORMS મુજબ API 1% થી નીર્ે લઇ જઇ શકયા છીએ.



૨૦૧૮-૧૯ :િૂણટ થયેલ કામ (સ્વચ્છ ભારત પમશન સેલ)
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"કન્દ્ટેનર મુકત શહેર" અંતતટત શહેરના જુદા જુદા સ્થળોએ મુકવામાં આવેલ ૧૦૮૬ 

કન્દ્ટેનરો નાબૂદ કરવામાં આવેલ છે આમ સુરત શહેર તુજરાતનુ ંસવટ ્રગથમ  "કન્દ્ટેનર મુકત 

શહેર" છે.

નાબૂદ કરેલ 

કન્દ્ટેનર

ફી થયેલ 

ડ્રાઈવર તથા

ક્ટ્લીનર

ફ્રી થયેલ સફાઈ 

કામદારને જીલ્લા

ફાળવવામાં આવ્યા 

માપસક બર્ત

(રૂપિયા કરોડમાં)

વાર્ષટક બર્ત

(રૂપિયા કરોડમાં)

૧૦૮૬ ૧૩૨ ૩૨૫ ૧.૯૧ ૨૨.૮૯

શહેરના મુખ્ય ાહેર માતટ તથા કોમશીયલ પવસ્તારોમાં દર ૫૦ થી ૧૦૦ મી. નાં અંતરે 

૨૩૬૦ જેટલી ડસ્ટપબન (ગ્રીન અને બ્લ્ય)ુ લતાવી Geo tag કરવાની કામતીરી િૂણટ 

કરવામાં આવેલ છે.



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

•સુરત મહાનતરિાપલકાને તા.૩૦ ઓક્ટ્ટોબર, ર૦૧૮ ના 

રોજ ફરીથી ''ાહેરમાં શૌર્ફક્રયા મુકત'' શહેર તરીકે ઘોપષત 

કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ ODF+ તથા ODF++ શહેર 

માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.

• સ્ટાર રેડટંત ફોર તાબેજ ફ્રી સીટી અન્દ્વયે સુરત 

મહાનતરિાપલકા ્વારા ૫-સ્ટાર   રેડટંત માટે દરખાસ્ત 

કરવામાં આવેલ છે.
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૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ

• શહેરના ૭૫ જેટલા સ્થળોએ સ્માટટ અંડરગ્રાઉન્દ્ડ વેસ્ટ કલેકશન સીસ્ટમનાં સ્થાિનની કામતીરી 

િૂણટ કરવામાં આવેલ છે. 

• શહેરના ૫૦ િે એન્દ્ડ યુઝ ટોયલેટમાં સેનેટરી નેિકીન વેન્દ્ડીંત મશીન તથા ઇન્દ્સીનરેટર લતાવવા 

માટેની કામતીરી િૂણટ થયેલ છે

• શહેરના ૧૦૦ જેટલા િે એન્દ્ડ યુઝ ટોયલેટમાં પસટીઝન ફીડબેક ડીવાઈસ લતાવવા માટેની 

કામતીરી િૂણટ થયેલ છે, તેમજ આતામી ફદવસોમાં શહેરના અન્દ્ય િે એન્દ્ડ યુઝ ટોયલેટમાં 

પસટીઝન ફીડબેક ડીવાઈસનાં સ્થાિનની કામતીરી િૂણટ કરવામાં આવશે

• શહેરના પસટીઝન ફીડબેક ફડવાઈસનંુ SMAC સેન્દ્ટર ખાતે ઓનલાઈન મોનીટરીંત કરવામાં 

આવે છે.
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૨૦૧૯-૨૦: સૂપર્ત કામો – ફ્રી સેનેટરી નેિકીન વેલન્દ્ડંત 
મશીન 

•૫૦ ફ્રી સેનેટરી નેિકીન વેલન્દ્ડંત મશીન તથા 

૫૦ ઇન્દ્સીનરેટર લાતવામાં આવશે.

મસ્કતી (૩)

સ્મીમેર (૧૦)

૭ સામુપહક આરોગ્ય કેન્દ્રો

૧૨ મેટેરનીટી હોમ એન્દ્ડ અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટરો

સુમન સ્કુલ (૧૮)
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૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો 

•Waste Reduction 

 સુરત મહાનતરિાપલકાના ૧૬૬-મોટા તાડટનોમા,ં ૬૭ -RWAs તથા ૩૩-વેજીટેબલ માકેટોમાં તેમજ ૧૦- મોટી 

હોટલમાં ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંતની ્રગફક્રયા કાયટરત છે.

 અન્દ્ય ૭૩ જેટલી હોટલ/રેસ્ટોરન્દ્ટમાં APMC જોડે MOU કરી ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંત કરવામાં આવે છે.

 તાડટન , હોટલ /રેસ્ટોરેન્દ્ટ તેમજ RWAs મા ઓનસાઈટ કમ્િોસ્ટીંતથી ડોર ટુ ડોર તાડીમાં આવતો કર્રો ઓછો થયો.



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો 

મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટી સેન્દ્ટર:

 સુરત મહાનતરિાપલકા ્વારા ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ નાં રોજ કતારતામ રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાતે મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટી સેન્દ્ટર 

શરૂ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ તબક્ટ્કાવાર શહેરનાં અન્દ્ય સાત રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાતે મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટી સેન્દ્ટર શરૂ 

કરવામાં આવેલ છે. 

 મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટી સેન્દ્ટર ખાતે કાર્, પ્લાસ્ટીક, રબર, થમોકોલ, કાડટ-બોડટ, િૂઠા, કાતળ તેમજ ઇન્દ્ડસ્રીયલ વેસ્ટ જેવા 

સુકા કર્રાનુ ંઅંદાજે  દૈપનક ૩૬૦ મે.ટન વતીકરણ થાય છે. 



ડોર ટુ ડોર તાબેજ કલેકશન (સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ)

સુરત કન્દ્ટેનરમુક્ટ્ત ાહેર થતા 

ડોર ટુ ડોર ની ૪૩૦ તાડીઓ વધતારી ૪૬૫ કરવામાં આવી છે

ડોર ટુ ડોર ની તાડીની રીિ ૧૧૦૭ ની ૧૪૦૨ કરવામાં આવી. 

કન્દ્ટેનરનો અંદાજીત ૬૦૦ ટન જેટલો કર્રો ડોર ટુ ડોરની તાડીમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે.  

રહેણાંક સોસાયટીઓમાં સાંજે ૦૩:૩૦ વાગ્યા સુધતી તથા કોમર્શટયલ પવસ્તારોમાં રાત્રે ૧૧:૦૦ વાગ્યા સુધતી

ડોર ટુ ડોર કલેક્ટ્શન કરવામાં આવ્યું છે.
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૨૦૧૯ – ૨૦ : સૂપર્ત કામો 

•૨ ટી.િી.ડી. ની ક્ષમતા ધતરાવતા બાયો-મીથનેશેન પ્લાન્દ્ટ

ને સેકન્દ્ડરી રીફૂયુઝ રાન્દ્સફર સ્ટેશન ખાતે સ્થાિનથી ડોર

ટુ ડોર તાબેજ કલેક્ટ્શનમાં આવતા ભીના કર્રાનું બાયો-

મીથેનેશન ્રગોસેસથી મીથેન તેસમાં રૂિાંતરણ થશ.ે

•પ્લાન્દ્ટમાં ઉત્િન્દ્ન થતી ઉાટ રાન્દ્સફર સ્ટેશનની

મશીનરીના ઓિરેશનમાં ઉિયોતમાં લઇ શકાશે,

િફરણામે રાન્દ્સફર સ્ટશેનની O & M cost માં ૨૦%

સુધતીનો ઘટાડો થશ.ે
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બાયો-મીથેનેશન પ્લાન્દ્ટ



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

સ્મીમરે મેડીકલ કોલેજ અને 
હોપસ્િટલ 

Rs. 16.26 Cr. Rs. 20.91 Cr.



સ્મીમેર ખાતે વષટ ૨૦૧૮-૧૯માં ખરીદેલ અતત્યનાં સાધતનો અને તેની ઉિયોતીતા

લે્રગોસ્કોિી સજટરી 

માટે થ્રી ર્ીિ હાઇ 

ડેફીનેશન કેમેરા સેટ 
(રૂપિયા ૨૬.૪૫ લાખ)
આ ્રગકારના સાધતન

તભાટશયનું ઓિરેશન

દુરબીનથી કરવા માટે તેમજ

બાળક થતા નહી હોય તવેા

િેશન્દ્ટનું દુરબીનથી તિાસ

કરવા માટે આ સાધતન

વિરાય છે આ સાધતન નવી

ટેકનોલોજી આધતાફરત

હોવાથી તેનાથી વધતારે સારા

ઓિરેશન કરી શકાય છે.આ

સાધતનથી દર મપહને સરેરાશ

૩૦ થી ૪૦ ઓિરેશન થાય

છે.

માઇક્રોઇનસીસન પવટરકેટોમી મશીન 

(રૂપિયા ૩૦.૮૪ લાખ)
આ મશીન આંખના િડદાનાં રોતનાં ઓિરેશન

માટે વિરાય છે ખાસ કરીને ઇમરજન્દ્સી જેવી કે

આંખમાં વાતવંુ, લોહી આવવુ, મોપતયાલબંદ

િાછળ ર્ોંટી જવંુ, ખુબ નાના બાળકનાં

મોપતયાનાં ઓિરેશન અને કટેરેકટ સજટરી

દરમ્યાન િડદાને નુકશાન થવું તથા ઓિરેશન

િછી થતા આખંનાં ઇન્દ્ફેક્ટ્શનને દુર કરવા માટે

વિરાય છે. હાલમાં દર મહીને સરેરાશ ૮ થી ૧૦

આંખના િડદાના રોતનાં ઓિરેશન થાય છે.

ફેકો મશીન 

(રૂપિયા ૧૭.૯૫ લાખ)
આ મશીન મોપતયા લબંદુના ઓિરેશન માટે

વિરાય છે. હાલમાં સરેરાશ મહીનાનાં ૭૦ થી

૮૦ જેટલા ઓિરેશન ફેકો િધ્ધતતીથી કરવામાં

આવે છે જેમાં દદીને ટાંકા વતરનંુ મોપતયાનંુ

ઓિરેશન કરવામાં આવે છે.



૨૦૧૯ – ૨૦ : સૂપર્ત કામો 

• રેડીયોલોજી પવભાતનાં કોમ્પ્યુટરાઇઝડ રડેીયોગ્રાફી અને ડીજીટલ રડેીયોગ્રાફી સીસ્ટમ ખરીદવામાં આવનાર છે

જેનાથી દદીઓને સારી તુણવિાવાળી અને ઝડિી એક્ષ-રે ફફલ્મ મળવાની સુપવધતા ્રગાપ્ત થશે જેની અંદાજીત

રકમ રૂપિયા ૧.૫૦ કરોડ થવા જશે જેનો લાભ દર વષે અંદાજીત ૧.૫૦ લાખ દદીઓને થશે.

• સ્મીમેર ખાતે ટુંક સમયમાં અમૃત (AMRIT) દીનદયાલ ્રગધતાનમતં્રી જન ઔષધતી સ્ટોર શરૂ થનાર છે.

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ & હોપસ્િટલખાતે આવેલ લેક્ટ્ર્ર હોલોને ઇ-ક્ટ્લાસીસ કરવા માટેની ્રગફક્રયા ર્ાલુ છે જે

માટે બજેટમાં રૂપિયા ૩૫.૦૦ લાખની જોતવાઇ કરવામાં આવેલ છે



સને ર૦૧૮-૧૯  પસપધ્ધતઓ - હોપસ્િટલ 

•સ્મીમેર હોપસ્િટલ ખાતે આવેલ દદીઓની સંખ્યા તેમજ તેઓને આિવામા ંઆવેલ સારવારની પવતત

પવતત ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭
૨૦૧૮

(ાન્દ્ય-ુડીસમે્બર)

ઇનડોર િેશન્દ્ટ ૪૮,૮૭૫ ૫૨,૦૩૧ ૬૩,૫૧૦ ૬૬,૩૬૯

આઉટડોર િેશન્દ્ટ ૫,૧૩,૩૦૬ ૪,૬૨,૭૬૩ ૬,૬૯,૩૬૭ ૬,૮૭,૨૨૧

ઓિરેશન્દ્સ ૩૬,૪૦૧ ૪૪,૪૧૮ ૫૨,૩૮૪ ૫૧,૫૩૦

્રગસુપત ૬,૭૬૯ ૬,૭૫૯ ૭,૮૬૭ ૭,૯૫૪

રેડીયોલોજી તિાસ ૧,૯૪,૭૦૭ ૧,૯૯,૫૨૭ ૨,૨૮,૪૮૭ ૨,૪૨,૪૮૨

લેબોરેટરી તિાસ ૧૩,૨૦,૦૦૪ ૧૩,૧૬,૫૪૫ ૧૩,૮૭,૪૩૩ ૧૬,૬૭,૮૧૩



સને ર૦૧૮-૧૯ પસપધ્ધતઓ - હોપસ્િટલ/ કોલેજ

• હ્યુમન પમલ્ક બેંક (્રગોજેકટ યશોદા) હેઠળ કુલ ૭૦૭ માતાઓએ ડોનેટ કયુટ. કુલ ૫૫૬ બાળકોએ પમલ્ક બેંકનો લાભ લીધતો.

• મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના (માં) હેઠળ કુલ ૧૧૦૦ દદીઓને ડાયાલીસીસ અને ૭ દદીઓને સજટરી કરવામાં આવી.

• જનની પશશુ સુરક્ષા કાયટક્રમ હેઠળ કુલ ૧૭૯૮૫ ઇનડોર િેશન્દ્ટે લાભ લીધતો.કુલ ૬૪૯૩૨ આઉટડોર િેશન્દ્ટે લાભ લીધતો.

• રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય પબમા યોજના (RSBY) હેઠળ ફેિુઆરી ૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ સુધતીમાં કુલ ૩૧ દદીઓને સારવાર
આિવામાં આવેલ છે.

• બ્લડ બેંકમાં કુલ ૧૦૧૬૩ બ્લડ યુનીટ ડોનેશનમાં મળ્ય.ુ કુલ ૧૫૦૨૧ બ્લડ યુનીટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્ય.ુ કુલ ૧૬૦ બ્લડ ડોનેશન
કેમ્િ કયાટ.

• તુજરાત મેડીકલ કાઉન્દ્સીલના પનરીક્ષક હેઠળ સ્મીમેરના મલ્તીડીસીપ્લનરી રીસર્ટ યુપનટ ્વારા સ્મીમેર ખાતે અભ્યાસ કરતા
પવધતાથીઓ અને ફેકલટી સ્ટાફને ્રગોત્સાપહત કરવા અને તેમનામાં ાતૃપત લાવવા શ્રેણીબધત “Research Methodology” િર બે
ફદવસનંુ વકટશોિનંુ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું

• સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજની પવધતાથીની રાણા ઉવટશી શીવભરપસન્દ્હને વીર નમટદ દપક્ષણ તુજરાત યુપનવસીટી ્વારા Third
M.B.B.S.Part-1 ના PSM પવષયમાં સૌથી વધતુ તુણ મેળવવા બદલ PROF.NATVARLAL R. MEHTA PRIZE
આિવામાં આવેલ છે.

• અનુસ્નાતક મેડીકલ અભ્યાસક્રમની ૧૦૪ બેઠકોમાં ૧૧ બેઠકોનો વધતારો થઇ કુલ ૧૧૫ બેઠકોની મંજુરી મળેલ છે.



ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ ર્ાઈલ્ડ ડેવલિમેન્દ્ટ સર્વટસ (ICDS) Draft Budget 2018-19

Revised Budget 2019-20



૨૦૧૮ – ૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો 

•૧૪ હયાત આંતણવાડીને સ્માટટ આંતણવાડીમાં કૂલ રૂ.૮૫ લાખના ખર્ે  અિગ્રેડ કરેલ છે.

•૬ માસથી ૬ વષટના કુિોપષત અને અપતકુિોપષત તથા સામાન્દ્ય વજન ઘરાવતા ૩૪૨૭૨ બાળકોને વાર્ષટક રૂ. 
૧.૩૬ કરોડના ખર્ે અથવાડીયામાં ત્રણ વાર દૂઘ આિવાનું શરૂ કયુટ.

•આંતણવાડી કેન્દ્રોમાં સુવ્યવપસ્થત નાસ્તો િહોર્ે તે હેતુસર એક આંતણવાડીના ૪ ડબ્બા લેખે ૧૦૯૨ 
આંતણવાડીના ૪૩૬૪ ડબ્બા રૂ. ૩૫ લાખના ખર્ે ખરીદેલ છે. 

•મોડરેટ એકયુટ માલનરીશ ( MAM )  ૮૩૪ બાળકોને RUSF (રેડી ટુ યુઝ સપપ્લમેંટરી   ફુડ) રૂ/. ૯ લાખના 
ખર્ે પવતરણ કરેલ છે.
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Gradation Report 0 to 5 Years Children
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અબટન કોમ્યુનીટી ડેવલિમેન્દ્ટ Draft Budget 2018-19

Revised Budget 2019-20



૨૦૧૮-૧૯ : ્રગતપત હેઠળ / શરૂ થનાર કામો 

• દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના- રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીપવકા પમશન

•૨૪૦ સ્વસહાય જૂથની રર્ના.

•વષટ દરમ્યાન ૨૨૯ સ્વસહાય જૂથને રૂ.૨૨,૯૦,૦૦૦/-
રીવોલ્વીંત ફંડની ર્ુકવણી.

• સ્વરોજતાર કાયટક્રમ

•૧૮૩ લાભાથીઓને નાણાકીય લોન સહાય માટે બેંક સાથે
જોડાણ.

• કુલ ૬૭૨ લાભાથીઓને રૂ.૧૩૦૫૦૦૦/- વ્યાજ સબસીડી િેટે
ર્ુકવવામાં આવેલ છે.

સખીમડંળ

સ્વરોજતાર કાયટક્રમ 



૨૦૧૮ -૧૯ : ્રગતપત હેઠળનાં  કામો 

રાખી મેલા ૨૦૧૮ 

અંતતટત કુલ ૯૧સ્ટોલ 

મારફતે રૂ. ૨૮.૮૮

લાખની વસ્તુનંુ વેર્ાણ 

કરવામાં આવેલ. 

ઈકો ફેન્ડલી માટીની મતૂીરાખી મેળા

નપિંક ઓટોકોટન બેગ નવતરણ

નવરાત્રી મેળા

કોટન બેગ્સ ્રગોજેક્ટ્ટ અંતતટત  સખીમડંળના બહેનો 

્વારા ખાસ ્રગકારની કોટન બેગ્સ બનાવી અત્યાર 

સુધતીમા ંકુલ ૪,૦૦૦ કોટનબતેનુ વેંર્ાણ કરવામા ં

આવેલ છે.    

લિંક ઓટો ્રગોજેક્ટ્ટ અંતતટત ૯૦ બહેનોને 

તાલીમ આિી જે િૈકી ૩૨ બહેનોને રીક્ષા માટે 

રૂ. ૫૯.૮૪ લાખનંુ બેંક મારફતે પધતરાણ કરેલ 

છે.

સરકારશ્રી તથા મહાનતરિાપલકાના પવપવધત પવભાત 

સાથે સંકલનમા ંરહી ૦૪ તબક્ટ્કામા ંકુલ ૫૪ 

સેવાસતે ુકાયટક્રમનુ ંઆયોજન કરેલ જેમાં કુલ 

૧,૧૮,૧૯૯ લાભાથીઓએ લાભ લીધતેલ.  

તણેશ ઉત્સવ ૨૦૧૮ 

દરમ્યાન સખીમંડળ

્વારા રૂ. ૫૪.૩૩ 

લાખ ની ઈકોફ્રેન્દ્ડલી 

માટીની મૂર્તટનંુ વેર્ાણ 

થયેલ.

નવરાત્રી મેલા ૨૦૧૮ 

અંતતટત પવપવધત ઝોનમાં 

કુલ ૮૬ સ્ટોલ મારફતે 

રૂ. ૩૦.૮૧ લાખની 

વસ્તુનંુ વેર્ાણ કરવામાં 

આવેલ.

સેવાસેત ુકાયચક્રમ



• સુરત શહેરમાં િયાટવરણીય સમસ્યાઓ અંતે અતમર્ેતી રાખી વાહનો ્વારા થતા ્રગદુષણને રોકવા ઈલે.વાહનોના ઉિયોતના સંદભે

શહેરીજનોમાં ાતૃપત લાવવા તુજરાત સી.એસ.આર. ઓથોરીટી સાથે સંકલન કરી આ ્રગોજેક્ટ્ટ ર્ાલુ કરવામાં આવેલ છે.

• ્રગોજેક્ટ્ટ અંતતટત ્રગથમ તબક્ટ્કામાં ૧૫ રીક્ષા નો સમાવેશ કરવામાં આવશે

• સુરત મહાનતરિાપલકા ્વારા રૂટ નક્ટ્કી કરવા તથા ગ્રીડ િાવર આધતાફરત રીક્ષા િાર્કિંત-કમ-

ર્ાર્જીંત સ્ટેશન ઉભા કરવા જગ્યા ફાળવવાની રહેશે.

• ઈ-ફરક્ષાનંુ સંર્ાલન CNG/િેરોલથી ર્ાલતી ફરક્ષા કરતા ્રગમાણમાં સસ્તંુ હોવાથી િેસેન્દ્જરના

િફરવહન ખર્ટમાં ઘટાડો થશ.ે

• આતળના તબક્ટ્કે સોલાર ર્ાર્જીંત સ્ટેશન ઉભા કરી ખૂબ નપહવત ખર્ટ િર ફરક્ષા ર્ાજટ કરી

શકાશ.ે

• બીા તબક્ટ્કામાં BRTS સ્ટોિ થી વકટપ્લેસ સુધતી ફીડર સર્વટસ ઉભી કરવામાં આવશે તથા

સ્મીમેર, પસપવલ હોપસ્િટલ, બસ/રેલ્વે સ્ટેશન તથા અન્દ્ય મહત્વના સ્થળોને સાંકળી લેવામાં

આવશે.

૨૦૧૯–૨૦: આયોજન - ઈ-રીક્ષા ્રગોજેક્ટ્ટ



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

મ્યુપનપસિલ વકટશોિ 

Rs. 4.51 Cr. Rs. 1.00 Cr.



૨૦૧૯-૨૦ : સૂપર્ત કામો.

•બે ડીવીડર મશીન ખરીદવાનંુ કામ 

•અન્દ્ય િેરોલ િંિો સ્થાપિત કરવાના પવકલ્િોની 

ર્કાસણી. 

•શહેરમાં આવેલ કર્રાના કન્દ્ટેનરને દૂર કરવાથી જે 

વાહનો ફ્રી થયા તેને રીિર રકમાં રૂિાંતફરત કરવાનંુ કામ.   



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

ફાયર એન્દ્ડ ઈમરજન્દ્સી 

Rs. 13.11 Cr. Rs. 13.03 Cr.



૨૦૧૮-૧૯ : િૂણટ થયેલ કામો

ક્રમ કામનું નામ
અંદાજીત ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમા)ં

થયેલ ખર્ટ

(રૂ. કરોડમા)ં

૧ વોટર િાઉઝર રક નંત – ૦૨ ૧.૯૦ ૧.૯૦

૨ વોટર િાઉઝર રક નંત – ૦૧ ૦.૫૯ ૦.૫૬

૩ એડવાન્દ્સ ફાયર એન્દ્જીન નંત -૦૧ ૦.૭૧ ૦.૬૭

૪ ફ્સ્ટ રીસ્િોન્દ્ડર ફાયર એંજીન નંત – ૦૧ ૦.૫૯ ૦.૫૫

૫ ફાયર ફાઇટીંત િાન્દ્ર્ ૦.૫૦ ૦.૦૧

૬ રેસ્ક્ટ્યુ કીટ – ટુલ્સ ૦.૫૫ ૦.૪૨

૭ લાઇટ ફાયર એન્દ્જીન નંત - ૦૨ (ફેિીકેશન) ૦.૦૭ ૦.૦૦

૮
ક્ટ્વીક રીસ્િોન્દ્સ ટીમ વ્હીકલ નંત -

૦૪(ફેિીકેશન)
૦.૧૫ ૦.૦૦

૯ ફસ્ટટ રીસ્િોન્દ્ડર  ફાયર એન્દ્જીન નંત – ૦૨ ૦.૦૮ ૦.૦૦

૧૦ અન્દ્ય સાધતનોની ર્ુકવણી ૦.૧૬ ૦.૧૬

કુલ ૫.૩૦ ૪.૨૭ રેસ્ક્ટ્ય ુટુલ્સ   



૨૦૧૯-૨૦૨૦: સૂપર્ત કામો

# કામનુ ંનામ
અંદાજીત ખર્ટ 

(રૂ. કરોડમાં) 
રીમાકટ

૧ ટનટ ટેબલ લેડર ૫૫ મીટર નંત - ૦૧ ૮.૨૦ સ્િીલ ઓવર

૨ મલ્ટી િિટઝ એરકોર ટેન્દ્ડર નતં - ૦૧ ૨.૪૯ સ્િીલ ઓવર

૩ એર કોમ્્ેરગશર મશીન ૦.૨૦ નંત – ૦૨

૪ વોટર ટેન્દ્ડર ૧.૮૯ નંત – ૦૩

૫ અન્દ્ડર વોટર સર્ટ કેમેરા ૦.૨૦

૬ ફર્નટર્ર ૦.૦૫

કુલ ૧૩.૦૩

એર કોમ્્રગશેર 

મશીન

મલ્ટી િિટઝ 

એરકોર ટેન્દ્ડર 

ટનટ ટેબલ લેડર 

૫૫ મીટર 



જતદીશર્ંર બોઝ મ્યુપનપસિલ એક્ટ્વેફરયમ Draft Budget 2019-20 &

Revised Budget 2018-19



૨૦૧૯-૨૦ : આયોજન

•જતદીશર્રં બોઝ મ્યુપનપસિલ એક્ટ્વફેરયમ ખાતે 3D થીયેટર 

બનાવવાનુ ંકામ

•સુરત મહાનતરિાપલકા સંર્ાપલત જતદીશર્ંર બોઝ મ્યુપનપસિલ 

એક્ટ્વેફરયમ, િાલ ખાતે આવતા મુલાકાતીઓને જતદીશર્ંર બોઝ 

મ્યુપનપસિલ એક્ટ્વેફરયમ ખાતે  પવપવધત જળસૃપષ્ટ (MARINELIFE) 

અંતે પવસ્તૃત ાણકારી મળી રહે ના હેતુસર એક્ટ્વેફરયમ ખાતે એક 3D 

થીયેટર સાકાર કરવાનું કામ.

•3D થીયેટરના મુખ્ય ઘટકો :

•૩૦ થી ૩૫ મુલાકાતીઓના બેઠક માટે આરામદાયક ખુરસીઓ 

સહીતનો CORRUGATE રૂમ

•ઉચ્ર્તુણવિાવાળું સાઉન્દ્ડ સીસ્ટમ વીથ સ્િીકર સપહતની 3DTV 

સીસ્ટમ.

•3DTV ર્શ્માંની મદદથી જોવા માટે પવપવધત જળસૃષ્ટીને લતતી ફફલ્મ



e-Governance Draft Budget 2019-20 &

Revised Budget 2018-19



• ડીજીટલ િેમેન્દ્ટને ્રગોત્સાહન આિવાના ભાતરૂિ ઓનલાઈન 

િેમેન્દ્ટ સુપવધતામાં ઈન્દ્ટરનેટ બેલન્દ્કંત, ડેબીટ કાડટ, ક્રેડીટ કાડટ,  

મોબાઈલ વોલેટની સાથે ભારત સરકારશ્રીના નીર્ે મુજબના િેમેન્દ્ટ 

ઓપ્શન આમેજ કરવામાં આવ્યા 

 UPI (યુનીફાઈડ િેમેન્દ્ટ ઇન્દ્ટરફેસ)

 BharatQR

• ભારત બીલ િે સીસ્ટમ અંતતટત સુરત મહાનતરિાપલકાનંુ વોટર 

બીલર તરીકે એનરોલમેન્દ્ટ, નાતફરકોને િોતાના બેંક એકાઉન્દ્ટમાં 

વોટર કનેક્ટ્શનને એનરોલ કરી સીધતા બેંક મારફત િેમેન્દ્ટ કરવાની 

સુપવધતા

• ઓનલાઈન ટીકીટ બુડકંત 

આનંદ્રગમોદ માટે બનાવવામાં આવેલ પવપવધત સ્થળો જેવાકે 

સરથાણા ઝૂ, મરીન એક્ટ્વેફરયમઅ અને સુરત ફોટટ માટે સુરત 

મહાનતરિાપલકાની અન્દ્ય સેવાઓની જેમ નાતફરકો ઉિરોક્ટ્ત સ્થળ 

માટેની ટીકીટ િણ ઓનલાઈન બુક કરાવી શકે તે માટે સદર સ્થળની 

મુલાકાત માટે ઓનલાઈન ટીકીટ બુડકંતની સુપવધતાનો ્રગારંભ.

થયેલ મુખ્ય કામતીરી - ્રગમોશન ઓફ ડીજીટલ િેમેન્દ્ટ 



•સીટીઝન ્રગોફાઈલ તથા ડેશબોડટ

 નાતફરકો િોતાને લતતી પવપવધત કામતીરી માટે લસંતલ એકાઉન્દ્ટ બનાવી 

પવપવધત સેવાઓ સરળતાથી મેળવી શકે તે માટે ્રગોફાઈલ બેઇઝ સુપવધતાનો 

્રગારંભ, જે અંતતટત કુલ ૩૭૦૦૦ થી વધતુ ્રગોફાઈલ ફક્રએટ કરવામાં 

આવ્યા 

 આવરી લેવામાં આવેલ સુપવધતા - ્રગોિટી ટેક્ષ, જન્દ્મ-મરણ, ફફરયાદ, 

વોટર મીટર, ્રગોફેશન ટેક્ષ

 વષટ ૨૦૧૮-૧૯ ના અંત સુધતીમાં બાકીની તમામ ઓનલાઈન સેવાઓ 

િણ આવરી લેવાનું આયોજન 

 સીટીઝન ડેશબોડટથી નાતફરકો િોતાની પમલકતના ્રગોિટી ટેક્ષ, વોટર 

મીટર બીલ, ફફરયાદ, તુમાસ્તાધતારા લાયસન્દ્સ પવતરેને ખુબજ સરળતાથી 

મેનેજ કરી શકશે

• નર્સિંત હોમ રજીસ્રેશન એક્ટ્ટ અંતતટત રજીસ્રેશન માટેની 

ઓનલાઈન સુપવધતા 

થયેલ મુખ્ય કામતીરી 



સ્માટટ સીટી ્રગોજેક્ટ્ટ્સ – અમલીકરણ હેઠળ  

• સીટી િેમેન્દ્ટ સ્માટટ કાડટ

• નાતફરકોને સ્િશટતી મહાનતરિાપલકાને લતતી રાન્દ્ઝીટ અને નોન-રાન્દ્ઝીટ સેવાઓ માટે

િસટનલાઈઝડ અને નોન-િસટનલાઈઝડ સુરત મની કાડટનંુ રોલ આઉટ

• સુરત મની કાડટ થકી બી.આર.ટી.એસ. અને સીટી બસમાં િેિર ફટફકટ-લેસ મુસાફરી (ટેિ-એન્દ્ડ-

તો)

• પસનીયર સીટીઝન, સ્ટુડન્દ્ટ, મપહલા, ફડફેન્દ્સ, ફદવ્યાતં અને અંધતજન માટે ફડસ્કાઉન્દ્ટડે સુરત મની

કાડટનું ઇસ્યુઅન્દ્સ

• સુરત મનીકાડટના મેનેજમેન્દ્ટ તથા ટોિ-અિ માટે ઓનલાઈન સુપવધતા

• નોન-રાન્દ્ઝીટ સેવાઓ લાઈિેરી, પસ્વલમંત િુલ, જેવી સપુવધતા માટે સુરત મની કાડટ થકી

મેમ્બરશીિ એક્ટ્સેસ માટેની કામતીરી ્રગતપત હેઠળ

• સ્માટટ બાયોમેફરક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમ

• સુરત મહાનતરિાપલકાની પવપવધત કર્ેરીઓ ખાતે કામ કરતા વહીવટી, આરોગ્ય અને

એપન્દ્જપનયડરંત સ્ટાફ માટે ફેસ રેકગ્નીશન આધતાફરત બાયોમેફરક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમના

અમલીકરણની કામતીરી ્રગતપત હેઠળ

• મહાનતરિાપલકાના સ્ટાફની સાથ-ેસાથે અન્દ્ય કોન્દ્રકર્ુઅલ સ્ટાફ માટે િણ સ્માટટ બાયોમેફરક

એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમ અમલમાં મુકવામાં આવશે



સ્માટટ સીટી ્રગોજેક્ટ્ટ્સ – અમલીકરણ હેઠળ  

• કનેક્ટ્ટેડ સુરત

• સુરત મહાનતરિાપલકાની પવપવધત ઓફફસો, બી.આર.ટી.એસ. સ્ટેશન, રાફફક જંકશન પવતેરે લોકેશનને

લીઝ્ડ લાઈન / ફાયબર નેટવકટ ્વારા કનેક્ટ્ટ કરી કોમ્્રગીહેન્દ્સીવ નેટવકટ એસ્ટાબ્લીશ કરવાનંુ આયોજનના

ભાત રૂિ ૪૦૦ થી વધતુ ઓફફસોમાં કનેપક્ટ્ટપવટી ્રગસ્થાપિત

• ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ટ િાર્કિંત મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમ

• શહેરના પવપવધત મલ્ટીલેવલ િાર્કિંતના ઉિયોત પવષે તથા તેમાં િાર્કિંત સ્લોટ ઉિલબ્ધત છે કે નથી તથા તે

અંતે લોકોને માપહતી મળી રહે તે માટે ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ટ િાર્કિંત મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમ

• ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ટ િાર્કિંત મેનેજમેન્દ્ટ સીસ્ટમની અમલીકરણની કામતીરી ્રગતપત હેઠળ

• સુમન આઈ (Suman Eye)

• સુમન આઈ (Suman Eye) ્રગોજેક્ટ્ટ અંતતટત સુરત મહાનતરિાપલકાના પવપવધત પમલકતો, બાત-

બતીર્ાઓ, શાળાઓ, ન્દ્યુસન્દ્સ કન્દ્ટેઈનર સ્િોટ જેવા સ્થળોએ ૩૦૦૦ થી વધતુ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા

ઇન્દ્સ્ટોલેશન અને સેન્દ્રલાઇઝડ મોનીટરીંત કરવાની કામતીરીનંુ આયોજન

• સુરત મહાનતરિાપલકાની પવપવધત સેવાઓ અને સી.સી.ટી.વી. કમેેરાનંુ SMAC (SMArt City)

Center તથા ભપવષ્યમાં સાકાફરત થનાર Integrated Traffic and Mobility Administration

Center (IT-MAC) ખાતે સેન્દ્રલાઈઝડ મોનીટરીંત કરવામાં આવશ.ે



આયોજન

• રાન્દ્ઝેક્ટ્શન ફકઓસ્ક 
 સુ.મ.િા. ને લતતા વેરા, બીલ અને અન્દ્ય િેમેન્દ્ટ માટે રાન્દ્ઝેક્ટ્શન ફકઓસ્ક 

 રાન્દ્ઝેક્ટ્શન ફકઓસ્ક થાકી નાતફરકો ઈન્દ્ટરનેટ બેલન્દ્કંત, ડેબીટ કાડટ, ક્રેડીટ કાડટ,  મોબાઈલ 
વોલેટ જેવા ડીજીટલ િેમેન્દ્ટ માધ્યમ થકી િેમેન્દ્ટ કરી ઓન-ધત-સ્િોટ િેમેન્દ્ટ રસીદ મેળવી 
શકશે 

 કુલ ૧૫ સ્થળોએ રાન્દ્ઝેક્ટ્શન ફકઓસ્ક મુકવાનું આયોજન  

•ઓનલાઈન સુપવધતા 
 જન્દ્મ-મરણના દાખલાની જેમ લગ્નના દાખલા િણ ઓનલાઈન ઉિલબ્ધત થાય તે માટે 
આયોજન 

 લગ્ન કે અન્દ્ય સામાપજક ્રગસંતો માટે નાતફરકો ઓનલાઈન વોટર ટેન્દ્કર નોંધતાવી શકે તે 
માટે આયોજન 

• ડીજીટલ કલોક અને વેરીએબલ મેસેજીંત સીસ્ટમ 
 શહેરના પવપવધત સ્થળે ડીજીટલ કલોક અને વેરીએબલ મેસેજીંત સીસ્ટમ લતાવવાનું 
આયોજન 



• પ્લેસ મેડકંત સાથે સાથે નાતફરકો માટે ડીજીટલી ઇન્દ્ક્ટ્લુઝીવ અબટન સ્િેસ ફક્રએટ કરવાનું આયોજન. 

•શહેરના પવપવધત સ્થળોએ જરૂરી પસપવલ વકટ અને લેન્દ્ડસ્કેપિત કરી નીર્ે જણાવેલ સ્માટટ કમ્િોનન્દ્ટ સહીતની 
ડીજીટલી ઇન્દ્ક્ટ્લુઝીવ અબટન સ્િેસ  ફક્રએટ કરવામાં આવશે 
 રાન્દ્ઝેક્ટ્શન ફકઓસ્ક કમ એડ્વરટાઈઝ્મેન્દ્ટ ફકઓસ્ક | ફ્રી વાઈફાઈ | CCTV કેમેરા | USB ર્ાર્જીંત 

• ડીજીટલી ઇન્દ્ક્ટ્લુઝીવ અબટન સ્િેસ ્રગોજેક્ટ્ટ અંતતટત નાતફરકોને ડીજીટલી એમ્િાવર કરવાનું આયોજન 

ડીજીટલી ઇન્દ્ક્ટ્લુઝીવ અબટન સ્િેસ 



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

હેરીટેજ સેલ

Rs. 11.57 Cr. Rs. 27.57 Cr.



સને ૨૦૧૮-૧૯ પવપશષ્ટ કામતીરી

• ફકલ્લાના રીસ્ટોરેશન અને ડેવલિમેન્દ્ટના ભાત-એ ની કામતીરી િુણટ કરવામાં આવી.

• ફકલ્લો ખુલ્લો મુક્ટ્યા તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૮

• મુલાકાતીઓની સંખ્યા (તા ૩૧/૧૨/૨૦૧૮સુધતી) - ૨૫૯૬૬

• થયેલ આવક તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સુધતી) - રૂા.૮૫૪૮૨૦



સને ૨૦૧૮-૧૯ ના ્રગતપત હેઠળના કામો

કામનુ ંનામ 
્રગોજેકટ કોસ્ટ 

થયેલ ખર્ટ  

(રૂા.કરોડમા)ં

ફકલ્લામાં રીસ્ટોરેશન અને ડેવલિમેન્દ્ટના ભાત-બી ની કામતીરી ૩૨.૯૧ ૫.૮૭

કુલ ૩૨.૯૧ ૫.૮૭

એ-૪ પબલ્ડીંત 

(૧) ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર - એકઝીબીશન હોલ

હેતું -વષૅ દરમ્યાન જુદા જુદા  એકઝીબીશન  માટે ભાડે આિી શકાશે.                

એરીયા - ૩૫૬ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૨) ફસ્ટટ ફલોર - કોન્દ્ફરન્દ્સ હોલ 

હેતુ- - કોન્દ્ફરન્દ્સ તેમજ સેમીનાર માટે ભાડ ેઆિી શકાશ ે.

એરીયા - ૨૨૧ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૩) સેકન્દ્ડ ફલોર - હેરીટજે લાઈિરેી

હેતુ - હેરીટેજ ને લતતું સાપહત્ય રાખવામાં આવશે.

એરીયા - ૧૭૨ ર્ો.મી.(અંદાજીત) 

(૪) એ-૧ બુજટ-(ફસ્ટટ ફલોર‚સકેન્દ્ડ ફલોર ‚અતાસી )   

એરીયા - ૬૫૯ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૫)એ-૫ પબલ્ડીંત(ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર ‚ ફસ્ટટ ફલોર)

એરીયા -૪૪૨ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૬) એ-૫ બુજટ  (ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર ‚ ફસ્ટટ ફલોર)

એરીયા -૪૨૬ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૭) એ-6 પબલ્ડીંત (ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર ‚ ફસ્ટટ ફલોર)

એરીયા -૭૨૦ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૮) એ-૬ બુજટ  (ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર ‚ ફસ્ટટ ફલોર) 

એરીયા -૮૨૦ ર્ો.મી (અંદાજીત)

(૯) કોટટ યાડટ - એરીયા -૧૫૦૦ ર્ો.મી (અંદાજીત)



સને ૨૦૧૮-૧૯ ના ્રગતપત હેઠળના કામો



સને ૨૦૧૯-૨૦ ના સુપર્ત કામો

કામનુ ંનામ ્રગોજેકટ કોસ્ટ 

(રૂા.કરોડમા)ં

ફકલ્લાના રીસ્ટોરેશન / ડેવલિમેન્દ્ટના (ભાત-બી) કામ અંતતટત ઈન્દ્ટીરીયર, એકઝીબીટસ, આટીફેટસ પવતેરેના કામે. ૨.૦૦

સીટી હેરીટેજ સ્કેવર ડેવલિમેન્દ્ટ  ૧૧.૦૦

શહીદ સ્મારક/શૈયટ સ્મારક અને િીસ સેન્દ્ટર બનાવવાની કામતીરી ૫૧.૬૩

રાંદેર ઝોન ખાતે જુની વોડટ ઓફફસના રીસ્ટોરેશનની કામતીરી ૧.૦૫

કુલઃ- ૬૫.૬૮



શહીદ સ્મારક/શોયટ સ્મારક/િીસ સેન્દ્ટર

• લોકેશન - સુરત મહાનતરિાપલકાના સાઉથ વેસ્ટ(અઠવા) ઝોનના ડ્રા.ટી.િી. સ્કીમ નં.૨૯(રૂંઢ-વેસ-ુમતદલ્લા)ના એવોડટ િહેલાના ંફાઈનલ પ્લોટ નં. 

૭૦(ડેવલિ લેક) ૧૧૩(સ્કુલ અને પ્લેગ્રાઉન્દ્ડ) ૧૨૬(એસ.ઈ.ડબલ્ય.ુએસ.એર્.) ૧૩૬(ડીસ્રીકટ સેન્દ્ટર)૧૩૯(સલે ફોર રેસીડને્દ્સ) ૧૪૩(તાડટન)

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

• કુલ અંદાજીત ્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ    - રૂા.૫૧.૬૩ કરોડ  

• ફેઝ-૧

• આયોજન હેઠળનંુ ક્ષેત્રફળ  - ૩૦૬૭૭ ર્ો.મી.

• અંદાજીત રકમ           - રૂા.૨૫.૬૯ કરોડ



વેસ્ટ ઝોન(રાંદેર તામ) ખાતેની જુની સુધતરાઈ ઓફફસના સંરક્ષણ/રીિેરીંતની કામતીરી (હાલની 
પસ્થપત)

• લોકેશન - સુરત મહાનતરિાપલકાના વેસ્ટ ઝોનમા ંરાંદેર તામતળમા ંટીકા નં-૭

• આયોજન હેઠળનંુ અંદાજીત ક્ષેત્રફળ - ૧૦૫૨.૬૮ ર્ો.મી (પ્લોટ એરીયા )

• કુલ અંદાજીત ્રગોજેક્ટ્ટ કોસ્ટ    - રૂા.૧.૦૯ કરોડ  



Draft Budget

2019-20
Revised Budget

2018-19

ાહેર બાત બર્ીર્ા ખાતુ

Rs. 14.81 Cr. Rs. 20.49 Cr.



શહેર પવસ્તારમાં કરવામાં આવેલ તાડટનના કામ

સંખ્યા

૨૦૧૭-૧૮ સુધતીમાં થયેલ કામો ૧૭૩

૨૦૧૮-૧૯ સુધતીમાં િૂણટ થયેલ કામો ૧૬

૨૦૧૯-૨૦ સુધતીમાં િૂણટ થનાર કામો ૨૧

ટી.પી.-૧૬ , એફ.પી.-૧૦૯

ટી.પી.-૨ , એફ.પી.-૩

ટી.પી.-૧૯ , એફ.પી.-૧૯૨



થયેલ અને થનાર કામતીરીની પવતત 

પવતત સંખ્યા

૨૦૧૮-૧૯ દરપમયાન લોકાિટણ થયેલ તાડટન અને લેક તાડટન ૧૦

૨૦૧૮-૧૯ દરપમયાન લોકાિટણ થયેલ શાંપતકુંજ ૧ 

માર્ટ ૨૦૧૯ સુધતી લોકાિટણ થનાર તાડટન ૬

૨૦૧૮-૧૯ દરપમયાન થયેલ કુલ કામતીરી ૧૭

પસપવલ વકટ િૂણટ થયેલ છે તથા હોટીકલ્ર્રની કામતીરી ્રગતપત હેઠળ ૧૨

સ્િીલઓવર / ્રગતપત હેઠળના તાડટનના કામો ૧૧

૨૦૧૯-૨૦મા ંસૂપર્ત કરવામાં આવેલ કામો ૧૦



ફ્લોરલ િાકટ

• ડીંડોલી પવસ્તારમાં ૪૬,૧૭૩ ર્ો.મી. જમીનમાં ૧૧.૮૧ કરોડના ખર્ે ફલોરલ તાડટનના પવકાસનંુ કામ ્રગતપત હેઠળ છે.
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સને ર૦૧૮-૧૯ ની પસપધ્ધતઓ (તાડટન / લેક તાડટન)



હોટીકલ્ર્ર કામ / ઘપનષ્ટ વૃક્ષારોિણની પવતતો

• ર્ાલુ વષટ દરમ્યાન ૨.૩૦ લાખ રોિાઓનંુ ઘપનષ્ઠ વૃક્ષારોિણ
થયેલ છે.

• આતામી વષટ માટે ૧૦ લાખનો લક્ષયાકં 

• ઉક્ટ્ત ઘપનષ્ઠ વૃક્ષારોિણ પસવાય પવપશષ્ટ ્રગકારના સુતંપધતત, 
વેલ્યુએસન ્રગકારના ઝાડના રોિાઓનંુ િણ રોિાણ કરવામાં 
આવનાર છે.

• મહાનતરિાપલકાની આશરે ૫૦ પમલ્કતોન ે“ગ્રીન સ્કેિ” (રૂફ 
ટોિ તાડટન)” તરીકે પવકસાવવામાં આવશે તથા ખાનતી 
પમલ્કતોના ટેરેસ ઉિર ટેરેસ તાડટન બનાવવા શહેરના 
નાતફરકોને તાંપત્રક માતટદશટન / ્રગોત્સાહન આિવામાં આવશે.

# પવતત સ્થળ સંખ્યા સને ૨૦૧૯-૨૦ આયોજન 

સ્થળ /  સંખ્યા 

૧ ર્ંદન વન ૧ ૧૫૦  ૨ સ્થળે

૨ સાતવન ૬ ૨૬૩૫ ૫ સ્થળે

૩ મહોતની વન ૨૫ ૯૫૯૨ ૫ સ્થળે

૪ તળાવોની ફરતે નાળીયેરી પ્લાન્દ્ટશેન ૧૩ ૮૦૦ ૧૦૦૦

૫ ર્ેનેલાઇઝર / સકટલમાં હેંતીંત બાસ્કેટ રી સ્ટેન્દ્ડ ૧૮ ૭૫ ૨૦ સ્થળે

૬ સ્રીટ લાઇટ િોલ િર હેંતીંત બાસ્કેટ ૧૯ ૧૨૫૦ ૨૦ સ્થળે

૭ પિજના ફડવાઇદરમાં બ્યુટીફીકેશન - િોટ ૩ ૩૭૪ ૫૦૦

૮ વટીકલ તાડટન ૪ ૪ ૩ સ્થળે



તાડટન વેસ્ટ કમ્િોસ્ટીંત

•શહેરમાં જે તે તાડટનમાંથી નીકળતું તાડટન વેસ્ટેજ જેમકે સુકા િાંદડા, હેજ/ઘાસ કટીંતનું મટીરીયલ, છટણી
કરેલ તાડટન વેસ્ટ પવતરેેનાં માટી અને છાણ સાથેનાં મીશ્રણને ડીકમ્િોસ્ટ અને રીસાઈકલીંતથી ખાતર હાલ
૬૧.૪૧ મેફરક ટન તૈયાર કરી તાડટનમાં ઉિયોત કરવામાં આવે છે.

ક્રમ ઝોન સંખ્યા

૧ રાંદેર ૫૪

ર વરાછા ૨૮

૩ કતારતામ ૨૨

૪ ઉધતના ૧૬

િ સેન્દ્રલ ૧૪

૬ અઠવા ૩૩

૭ લીંબાયત ૧૬

કુલ (૨૦૧૮-૧૯) ૧૮૩



ઓલ એબીલીટીસ િાકટ (All Abilities Park)

•આવતા વષટ દરમ્યાન શહેરના એક બાત ને “ઓલ એબીલીટીસ િાકટ” તરીકે પવકસાવવામાં 
આવશે 

•બધતી ઉમરનાં ફદવ્યાંત બાળકોના આનંદ્રગમોદ માટે જુદા જુદા ્રગકારની જોતવાઈઓ કરવામાં 
આવશે 

•ફદવ્યાંત બાળકોના સ્વાસથ્ય તથા વ્યપક્ટ્તત્વના પવકાસ માટે જરૂરી શારીફરક, સામાપજક અને 
ઇપન્દ્રયોના પવકાસને લતતી ્રગવૃપિઓ માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવશે   



વષટ ૨૦૧૯-૨૦ ના તાડટન / લેક તાડટનનાં સૂપર્ત કામો 

તાડટન /  લેક  તાડટનના કામો રી  - ડેવલોિમેન્દ્ટના  કામો  

• ટી.િી.સ્કીમ નં.ર (વેસુ-ભરથાણા-વેસુ), ફા.પ્લોટ નં.ર૦ર અને ફા.પ્લોટ

ન.ં૩૬
• લેક વ્યુ તાડટન

• ટી.િી.સ્કીમ નં.૧ (વેસુ), ફા.પ્લોટ નં.૧૮૦ ખાતે પર્લ્ડ્રન િાકટ • ટી.િી.૩૦(રાંદેર), એફ.િી.ન.ં૩િ ખાતે સુભાષર્ંર બોઝ ઉદ્યાન

• અલથાણ-બમરોલી િીજથી તાંધતીકુટીર િીજ સુધતીનાં પવસ્તારમાં ખાડી

ફકનારે આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાં વાઈલ્ડ વેલી બાયોડાયવસીટી િાકટ
• શ્યામા્રગસાદ મુખરજી ઉદ્યાન, (કાંસાનતર લેક)

• ટી.િી.સ્કીમ ન.ં૪૪ (જહાંતીરાબાદ), ફા.પ્લોટ ન.ં૬૧
• ટી.િી.સ્કીમ નં.૪૭ (ભેસ્તાન), ફા.પ્લોટ નં.૮ ખાતે આવેલ શ્યામજી 

કૃષ્ણ  વમાટ તાડટન

• ડ્રા.ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૭ (ઉત્રાણ-કોસાડ), ફા.પ્લોટ નં.૧૯િ
• સાઉથ–વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન પવસ્તારમાં વોડટ નં.૧૩, નોંધત નં.૬૪૬,

૬૪૭, ૬૪૮ ખાતે આવેલ ''જવાહરલાલ નહેરૂ ઉદ્યાન'' (ર્ોિાટી)

• ટી.િી.સ્કીમ નં.ર૧ (સરથાણા-સીમાડા), ફા.પ્લોટ નં.૧૧૬

• ટી.િી.સ્કીમ નં.૧ર (િુણા), ફા.પ્લોટ ન.ં૧૨૩

• સુરત-બારડોલી રોડ (િરવટ િાટીયા) થી િુણા તામ જંક્ટ્શન સુધતીના

બી.આર.ટી.એસ. રુટના લીનીયર િાકટ

• સાઉથ-ઈસ્ટ(લીંબાયત) ઝોન પવસ્તારમાં ટી.િી. સ્કીમ નં. ૬૯ (તોડાદરા-

ડીંડોલી), ફા.પ્લોટ નં.આર-૧૬ ફલોરલ તાડટન ખાતે આબોરીયમ

કુલ અન્દ્દાજીત રકમ રુ.-૧૮ કરોડ કુલ અન્દ્દાજીત રકમ રુ.-૮ કરોડ



વાઈલ્ડ વેલી બાયો-ડાયવર્સટટી િાકટ

• તાંધતીકુટીર િીજથી અલથાણ–બમરોલી િીજ થઈને 

ભીમરાડ બમરોલી િીજ સુધતીના આશરે ૩ ફક.મી. 

લંબાઈમાં.

• કાંકરાખાડીના બંને િાળાને લાતુ ઉધતના તથા અઠવા 

ઝોન પવસ્તારમાં આશરે ૬૮ હેકટર જમીન તથા ૪૦ 

હેકટર જેટલો ખાડીનો પવસ્તાર મળીને કુલ ૧૦૮ હેકટર 

ખુલ્લી જમીન

•વરસાદી િાણીના સ્ટોરેજ માટે વોટર બોડીઝ /િોન્દ્ડ.



વાઈલ્ડ વેલી બાયો-ડાયવર્સટટી િાકટ

•આશરે ૦િ ફક.મી. લંબાઈમાં વોક–વે 

તથા ૧૦ ફક.મી. લંબાઈમાં સાયકલ 

રેક મળશે.

•જુદા જુદા ૮િ ્રગકારના આશરે ૬ 

લાખ વનસ્િપતઓનુ વૃક્ષારોિણ.

•પચ્લ્ડ્રન પ્લે અરીયા , ફુડ સ્ટોલ, 

વેન્દ્ડીંત એરીયાઝ, ટોયલેટ બ્લોકસ, 

િાર્કિંત સ્િેસીઝ, મલ્ટી એકટીવીટી 

સેન્દ્ટર પવતેરે જેવી સુપવધતાઓની 

જોતવાઈ કરવામાં આવશે.



ડુમસ સી ફેસ ડેવલિમેન્દ્ટ Revised Budget 2018-19

Draft Budget 2019-20



ડુમસ દફરયા ફકનારા ખાતે ઈકો -ટુરીઝમ ડેવલિમેન્દ્ટ

•્રગોજેક્ટ્ટ નો રપષ્ટકોણ 
 ટુફરઝમ, મનોરંજન, રમતો, પશક્ષણ, પનસતોિર્ારક, તબીબી, પવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અને આરામ ્રગદ 
એવી પવપવધત થીમ્સને એકીકૃત કરીને તેને આધતુપનક થીમ િાકટ બનાવવો

•્રગોજેક્ટ્ટની ઉિયોતીતા 
સદર ્રગોજેક્ટ્ટથી આતામી વષોમાં ્રગવાસીઓને આકષીને ્રગવાસન પવકસાવવાની અિેક્ષા છે

સીધતી અને આડકતરી રીતે સ્થાપનક રોજતારી ઊભી કરી શકાશે.

બેપઝક ઈન્દ્ફ્રાસ્રક્ટ્ર્ર પવકસાવી ્રગવાસન સદટભે મોટી સંખ્યામાં રોકાણ અને પવકાસ (િી.િી.િી. 
મોડ િર) ને વેત મળશે

•સદર કામે ફીઝીબીલીટી રીિોટટ તથા ડી.િી.આર તૈયાર કરાવવા સપહત માસ્ટર 
પ્લાનીંત કરવા માટે કન્દ્સલ્ટન્દ્સીની પનમણૂંક



1- ECO – TOURIST 
PARK ZONE

3- ACTIVITY HUB

2- ENTERTAINMENT 
& LEISURE ZONE

COASTAL ROAD
& RETAINING WALL

સુપર્ત માસ્ટર પ્લાન

Total Area – 102.06 Hectare



સંભપવત મનોરંજન એકટીવીટી

GIANT WHEEL AS A FEATURE OF AMUSEMENT PARK BEACH PROMENADES

EVENTS PLAZAPARATROOPERS



ઝોન બજેટ Revised Budget 2018-19

Draft Budget 2019-20



# ઝોન
ફરવાઈઝ્ડ જોતવાઈ

૨૦૧૮-૧૯ (રૂ. કરોડમાં)

સૂપર્ત જોતવાઈ

૨૦૧૯-૨૦ (રૂ. કરોડમાં)

૧ વેસ્ટ ઝોન 40.56 45.89

૨ સેન્દ્રલ ઝોન 14.01 21.81

૩ નોથટ ઝોન 87.54 65.62

૪ ઓલ્ડ ઈસ્ટ ઝોન – એ 71.47 55.33

૫ ન્દ્યુ ઈસ્ટ ઝોન – બી - 42.82

૬ સાઉથ ઝોન 42.10 46.36

૭ સાઉથ વેસ્ટ ઝોન 41.80 51.00

૮ સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન 35.75 49.26

કુલ 333.23 378.09

ઝોન બજેટ 



ઝોન ખાતે થયેલ કામતીરી – વષટ ૨૦૧૮-૧૯

# પવતત વેસ્ટ સેન્દ્રલ નોથટ ઈસ્ટ સાઉથ સાઉથ વેસ્ટ સાઉથ ઈસ્ટ કુલ સંખ્યા કુલ ખર્ટ 

૧ શાક માકેટ 1 0 0 5 1 0 1 8 2.36

૨ રીડીંત રૂમ 0 1 0 2 1 0 0 4 6.49

૩ શાળા 2 2 4 6 3 0 2 19 17.73

૪ શાંપતકુંજ 4 1 2 2 0 2 2 13 2.08

૫ શોલિંત સેન્દ્ટર 0 0 0 5 5 0 0 10 3.91

૬ સ્માટટ આંતણવાડી 2 20 0 0 2 2 0 26 0.45

૭ નાઈટ શેલ્ટર 0 6 0 1 1 0 0 8 2.18

૮ વોડટ ઓફીસ 0 1 0 1 0 1 2 5 1.24

૯ િે એન્દ્ડ યુઝ 0 4 0 4 0 0 0 8 0.25

૧૦ િાર્કિંત 0 1 1 0 0 0 0 2 7.15

૧૧ કોમ્યુનીટી હોલ 1 2 2 0 0 0 1 6 7.64

૧૨ મોડેલ રોડ 3 0 0 0 0 2 0 5 11.00

૧૩ હેલ્થ સેન્દ્ટર 1 10 1 0 2 0 0 14 6.27

૧૪ અન્દ્ય 4 8 0 2 9 1 5 29 18.34

કુલ 18 56 10 28 24 8 13 157 87.07

(રૂ. કરોડમા)ં



ઝોન ખાતે થનાર કામતીરી – વષટ ૨૦૧૯-૨૦

# પવતત વેસ્ટ સેન્દ્રલ નોથટ
ઓલ્ડ ઈસ્ટ 

ઝોન - એ

ન્દ્યુ ઈસ્ટ

ઝોન - બી
સાઉથ સાઉથ વેસ્ટ સાઉથ ઈસ્ટ કુલ સંખ્યા કુલ ખર્ટ

૧ શાક માકેટ 6 4 4 4 3 2 2 2 27 11.93

૨ રીડીંત રૂમ 0 5 0 0 0 1 0 0 6 0.2

૩ શાળા 1 2 4 0 1 2 0 3 13 15.1

૪ શાંપતકુંજ 4 1 0 0 1 1 0 0 7 0.53

૫ શોલિંત સેન્દ્ટર 0 0 0 1 2 1 0 0 4 1.22

૬ સ્માટટ આંતણવાડી 2 4 0 0 0 2 2 1 11 0.93

૭ નાઈટ શેલ્ટર 0 3 0 1 0 1 1 2 8 11.25

૮ વોડટ ઓફીસ 0 3 2 0 1 2 1 1 10 7.49

૯ િે એન્દ્ડ યુઝ 0 15 2 2 2 5 0 5 31 2.05

૧૦ િાર્કિંત 0 1 1 3 0 0 0 0 5 14.75

૧૧ કોમ્યુનીટી હોલ 2 2 2 0 0 0 0 0 6 10.35

૧૨ મોડેલ રોડ 3 1 0 0 0 1 0 0 5 11.2

૧૩ હેલ્થ સેન્દ્ટર 1 11 1 0 0 0 0 0 13 2.75

૧૪ અન્દ્ય 0 21 0 1 0 2 0 3 27 3.74

કુલ 19 73 16 12 10 20 6 17 173 93.49

(રૂ. કરોડમા)ં



ટી.િી. પવસ્તારમાં ઝોન ખાતે થયેલ અને થનાર કામતીરી

ઝોન

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦

મેટલ ગ્રાઉટીંત કાિેટ સ્ટોમટ ડ્રેનેજ સ્રીટ લાઈટ મેટલ ગ્રાઉટીંત કાિેટ સ્ટોમટ ડ્રેનેજ સ્રીટ લાઈટ

રનીંત

કી.મી.

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં

રનીંત

કી.મી.

ખર્ટ 

(કરોડમા)ં

રનીંત

કી.મી.

ખર્ટ

(કરોડમા)ં

સખ્યા

(ફીટીંત)

ખર્ટ

(કરોડમા)ં

રનીંત

કી.મી.

ખર્ટ

(કરોડમા)ં

રનીંત

કી.મી.

ખર્ટ

(કરોડમા)ં

રનીંત

કી.મી.

ખર્ટ

(કરોડમા)ં

સખ્યા ખર્ટ

(કરોડમા)ં

વેસ્ટ 10.30 6.75 8.82 3.98 2.10 1.80 225.00 0.50 8.40 5.40 3.95 2.75 2.80 5.00 117.00 0.32

સેન્દ્રલ 2.70 0.37 7.00 2.29 1.16 0.40 79.00 2.93 5.00 1.74 17.57 4.00 0.60 0.60 85.00 2.00

નોથટ 5.34 2.36 6.85 5.60 1.60 0.95 120.00 0.27 3.95 8.21 3.95 5.25 2.20 3.22 78.00 0.82

ઓલ્ડ ઈસ્ટ - એ 9.99 9.05 27.22 19.00 10.44 4.00 138.00 0.32 0.70 0.63 8.30 6.64 5.53 5.69 100.00 0.28

ન્દ્યુ ઈસ્ટ – બી - - - - - - - - 12.10 10.97 12.92 10.70 5.11 2.01 150.00 0.42

સાઉથ 2.31 0.33 63.65 30.19 3.80 1.90 790.00 1.15 0.00 0.00 80.67 31.00 4.20 2.00 2000.00 5.06

સાઉથ વેસ્ટ - - 48.82 17.40 1.50 0.45 639.00 1.39 - - 50.00 27.61 2.00 0.60 281.00 1.14

સાઉથ ઈસ્ટ 0.98 0.51 5.80 4.94 8.85 2.87 4.00 63.00 - - 4.75 3.80 9.34 4.32 3.00 55.00

કુલ 31.62 19.37 168.16 83.40 29.45 12.37 1995.00 69.56 30.15 26.95 182.11 91.75 31.78 23.44 2814.00 65.04



સોસાયટીના કામો – રસ્તા પનમાટણ 

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં

વેસ્ટ 38 15.19 5.63 6 1.72 0.67

સેન્દ્રલ - - - -
- -

નોથટ 36 9.16 37.35 65 18.98 14.72

ઈસ્ટ-એ 163 60.25 31.84 46 15.80 7.83

ઈસ્ટ –બી - - - 33 10.77 7.63

સાઉથ 62 38.00 17.00 75 51.00 16.00

સાઉથ વેસ્ટ 5 1.70 0.57 6 3.40 1.27

સાઉથ ઈસ્ટ 69 31.05 10.40 57 26.65 10.20

કુલ 373 155.35 102.79 288 128.32 58.32



સોસાયટીના કામો – ડ્રેનેજ સુપવધતા 

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં

વેસ્ટ 4 3.20 0.69 9 4.66 0.90

સેન્દ્રલ - - - - - -

નોથટ 8 1.51 0.64 42 6.09 3.50 

ઈસ્ટ-એ 27 23.13 3.10 25 14.12 4.23

ઈસ્ટ –બી - - - 6 7.50 2.07

સાઉથ 21 4.32 1.65 20 10.28 3.33 

સાઉથ વેસ્ટ 7 1.98 0.63 8 2.81 0.90 

સાઉથ ઈસ્ટ 52 18.95 5.97 27 6.50 2.67 

કુલ 119 53.09 12.68 137 51.96 17.60 



સોસાયટીના કામો – િાણીની સુપવધતા 

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં

વેસ્ટ 18 4.020 0.66 05 2.100 0.35

સેન્દ્રલ 0 0 0 0 0 0

નોથટ 45 7.65 1.37 20 7.67 1.25

ઈસ્ટ-એ 22 8.04 1.82 20 4.75 1.62

ઈસ્ટ –બી - - - 25 5.75 1.98

સાઉથ 21 10.15 1.35 12 9.31 1.74

સાઉથ વેસ્ટ 2 0.25 0.05 2 0.6 0.13

સાઉથ ઈસ્ટ 57 24.82 2.08 33 20.57 3.74

કુલ 165 54.93 7.33 117 50.75 10.81



સોસાયટીના કામો – સ્રીટલાઈટ સુપવધતા 

વષટ ૨૦૧૮-૧૯ વષટ ૨૦૧૯-૨૦

ઝોન સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં સોસાયટીની સંખ્યા લંબાઈ (ફક.મી.) ખર્ટ (રૂ. કરોડમા)ં

વેસ્ટ 18 215 0.57 22 207 0.45

સેન્દ્રલ 0 0 0 0 0 0

નોથટ 37 311 0.57 22 200 0.5

ઈસ્ટ-એ 19 172 0.42 8 100 0.28

ઈસ્ટ –બી - - - 14 150 0.42

સાઉથ 34 790 1.15 35 1500 1.2

સાઉથ વેસ્ટ 12 37 0.1 14 70 0.27

સાઉથ ઈસ્ટ 15 350 0.47 56 825 0.6

કુલ 135 1875 3.28 171 3052 3.72



આયોજન ૨૦૧૯-૨૦

ઝોન લલંક રોડ વેલન્દ્ડતં સ્િેસ પ્લેગ્રાઉન્દ્ડ િેડેસ્રીયન સેફટી  

વેસ્ટ 24 12 1 3

સેન્દ્રલ 0 0 0 2

નોથટ 15 35 2 8

ઓલ્ડ ઈસ્ટ-એ 26 25 1 2

ન્દ્યુ ઈસ્ટ -બી 22 25 2 2

સાઉથ 22 26 2 1

સાઉથ વેસ્ટ 24 25 2 3

સાઉથ ઈસ્ટ 32 50 2 7

કુલ 165 198 12 28



વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

• કપવ કલાિી તાડટન ખાતે ૧ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો ટશટરી રીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ

•મેટરનીટી હોમ સપહત અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર (ટી.િી. સ્કીમ નં. ૧૪ (િાલ), 
ફા.પ્લોટ નં.૧૬૬)

•મલ્ટી એકટીવીટી ઝોન ડેવલોિમેન્દ્ટ (ટી.િી. સ્કીમ નં. ૧૦ (અડાજણ), 
ફા.પ્લોટ નં.૭૧)

•ભાણકી સ્ટેડીયમ, સહજ સુિર સ્ટોર િાસે તેમજ અડાજણ ગ્રીન સીટી રોડ 
(સીમ્િલી મરાસની સામે) પ્લેસ મેકીંત 

થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી

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

• ટી.િી. ૩૨ (અડાજણ) િરશુરામ તાડટન  નજીક વકીત વુમન હોસ્ટલ 



સેન્દ્રલ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

 ઈલેકશન વોડટ અન્દ્વયે વોડટ સપમપતના મ્યુ.સભ્યશ્રીઓને પ્રગકાસ્ટ 

આર.સી.સી. બાકડા  ફાળવવાનંુ કામ

 સેન્દ્રલ ઝોન ઉિર તેમજ દપક્ષણ પવભાતમા સ્થાપિત સ્રીટ લાઈટ 

પસસ્ટમના વષો  જુના સ્રીટ લાઈટ િોલને સ્થાને નવા સ્રીટ લાઈટ િોલ 

ઉભા કરવાનુ કામ.

 સ્વચ્છ ભારત પમશન હેઠળ સેન્દ્રલ ઝોનના  પવસ્તારોમાં ક્રેડલ ટાઈિ 

ડસ્ટબીન મુકવાનું કામ.

 સલાબતિુરા કોમ્યુપનટી હોલ ખાતે લીફટ ડકટ બનાવવાનંુ કામ.  

 સેન્દ્રલ ઝોન પવસ્તારમાં પવપવધત જગ્યાએ સ્ક્ટ્લ્િર્ર મુકવાનું કામ.

 સેન્દ્રલ ઝોન પવસ્તારમાં પવપવધત જગ્યાએ વોલ બ્યુફટફફકેશન કરવાનું કામ.



સેન્દ્રલ ઝોન - બ્યુફટફફકેશન



સેન્દ્રલ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

•થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી (૨૦૧૯-૨૦૨૦) 

•તોિીતળાવ ખાતે  નવા મલ્ટીિરિઝ િાર્કિંત સહીત િબ્લીક એક્ટ્ટીવીટી સેન્દ્ટરનું આયોજન 

•તાંધતી સ્મૃપત ભવન રીનોવેશન/નવું બનાવવાનું કામ

•માસ્ટર પ્લાન અંતતટત રાફફક આઈલેન્દ્ડ તેમજ બ્યુફટફફકેશનનું કામ. 

•નવાિુરા-હનુમાન ટેકરા ખાતે વાંર્નાલય બનાવવાનું કામ. 

•સૈયદિુરા બાર મટન માકેટ તેમજ પવપવધત માકેટો રીડેવલોિમેન્દ્ટ કરવાનું કામ

•ર્ોક થી ફદલ્હીતેટ સુધતીના માતટને લોક ઉિયોતી પવકાસ કયો કરવાના કામ. 

• પવપવધત જગ્યાએ સકટલ ડેવલોિમેન્દ્ટ તથા રાફફક પવઝયુઅલ ઈમ્્રગુવમેન્દ્ટનું કામ. 

•સૈયદિુરા સ્ટાફ કવાટસટ તેમજ ૪૪ ર્ાલ સ્ટાફ કવાટસટ રીડેવલોિમેન્દ્ટ

•એકતા સકટલ થી પહજડાવાડ સકટલની વચ્ર્ે હયાત ડબલ બોક્ષ લાઈન    

•સેન્દ્રલ ઝોન પવસ્તારમાં આવેલ વાહન ડેિોને રીડેવલોિમેન્દ્ટ



નોથટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

• ટી.િી. ૦૩(કતારતામ) ફા.પ્લોટ નં. એમ-૦૯ ખાતે અબટન હેલ્થ સેન્દ્ટર 

• ટી.િી.૧૮ (કતારતામ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૮ ખાતે મલ્ટી લેવલ િાકીત

• ટી.િી.૨૪(કતારતામ) ફા. પ્લોટ નં. ૭૩ ખાતે ્રગા.શાળા

• ટી.િી.૦૩(કતારતામ) ફા.પ્લોટ નં. એમ-૦૮ ખાતે સંકપલત વાહન ડેિો 

• ફુલિાડા તામતળ ખાતે ્રગા. શાળા 

• ટી.િી. ૧૯(કતારતામ) ફા. પ્લોટ નં. ૧૭૯ ખાતે ્રગા.શાળા

• કોસાડ ખાતે ્રગા.શાળા 

થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી

• ટી.િી.૨૪(ટુંકી) ફા.પ્લોટ.ન.ં ૮૨ ખાતે કોમ્યુપનટી હોલ

• ટી.િી.૧૯ (કતારતામ) ફા.પ્લોટ.ન.ં ૧૯૪ ખાતે િાટી પ્લોટ

• તોતાલાવાડી ટેનામેન્દ્ટ ખાતે ્રગા. શાળા 

• ડભોલી Y જંકશન ખાતે ઓિન સ્િેશ ડેવલિમેન્દ્ટ નુ કામ

• કતારતામ ખાતે ફાયર સ્ટેશન 

• ઉત્રાણ તામ ખાતે ્રગા. શાળા

• ૪ વેજી. માકેટ 

• કોસાડ હાઉપસત બોડટ ખાતે પલપનયર િાકટ તથા વોક-વે

અબશન હલે્થ સેન્ટર મલ્ટી લેવલ પાર્કીગ

ફુલપાડા ગામતળ ખાતે પ્રા. ર્ાળા ર્કોમ્યનુનટી હોલ

ફાયર સ્ટેર્ન ડભોલી Y જરં્કર્ન ખાતે ઓપન સ્પેર્ 
ડેવલપમેન્ટ ન ુર્કામ

લલનનયર પાર્કશ તથા વોર્ક-વે



વરાછા ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

• થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૩(કરંજ)‚ફા.પ્લોટનં.૫૪ ખાતે શાળા. (૧.૭૨ કરોડ)

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૮(ઉમરવાડા)‚ફા.પ્લોટ નં.૩૦ ખાતે પ્લેગ્રાઉન્દ્ડ. (૧.૮૦ કરોડ)

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૪(અવવનીકુમાર-નવાતામ)‚ફા.પ્લોટ નં.૨ ખાતે શાળા. (૧.૧૬ કરોડ)

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૮(ઉમરવાડા)‚ફા.પ્લો.નં.૪૧‚ઓફડટૉરીયમમાં ઇન્દ્ટીરીઅરવકટ. (૧.૨૧ કરોડ)

 સ્મીમેર હોપસ્િટલ કેમ્િસમાં શેલ્ટર. (૦.૯૮ કરોડ)

• થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી

 ઓલ્ડ ઇસ્ટ  ઝોન - એ 

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૫૩(મતોબ-ડુમ્ભાલ)‚ફા.પ્લોટનં.૮૮ ખાતે વેજીટેબલ માકેટ સપહત 

મલ્ટીલેવલ િાર્કિંત

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૪(અવવનીકુમાર-નવાતામ)‚ફા.પ્લોટનં.એમિ્/૦૩ ખાતે વેજીટેબલ માકેટ 

સપહત મલ્ટીલેવલ િાર્કિંત.

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૩(કરંજ)‚ફા.પ્લોટનં.૧૦૮ ખાતે વેજીટેબલ માકેટ સપહત મલ્ટીલેવલ િાર્કિંત.

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૮(ઉમરવાડા)‚ફા.પ્લોટનં.૬ ખાતે અધ્યતન લાયિેરીમા ફર્નટર્ર.

 ન્દ્યુ ઇસ્ટ  ઝોન - બી

 ટી.િી.સ્કીમ નં.૬૦(િૂણા)‚ આર/૨૪ ખાતે ફાયર સ્ટેશન.

 સરથાણા નેર્રિાકટમા ફ્રંટ ડેવલિમેન્દ્ટ.

 ટી.િી.સ્કીમ નં. ૨૪(મોટાવરાછા)‚ ફા.પ્લોટનં.૧૭૦ ખાતે શાળા.

ઓડીટોરીયમ ઇન્ટીરીયર

શેલ્ટર ફોર અબચન હોમલેસ

પટેલ નગર પ્રા. શાળા નાના વરાછા વોડચ ઓફીસ

પણૂા વાાંર્નાલય



સાઉથ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી
થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૪૭ ના આર-૬, ભેસ્તાન રેલ્વે સ્ટેશન િાસે  ્રગાથપમક શાળા 

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૪૮ ના  ફા.પ્લોટ નં. ૭૬, બી.આર.ટી.એસ. વકટ શોિ િાસે ભેસ્તાન , 

્રગાથપમક શાળા

• તભેણી તામ ખાતે ્રગાથપમક શાળા માં માળ વધતારો

• ટી.િી. ૫૬ ના  ફા. પ્લોટ નં. ૫૪, બમરોલી કૈલાસ નતર ર્ાર રસ્તા િાસે  શહેરી સામુહીક 

આરોગ્ય કેંર

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૪૭ ના  ફા. પ્લોટ નં. ૬૦, ભેસ્તાન રેલ્વે સ્ટેશન ની બાજુમાં એપનમલ 

હોસ્િીટલ

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૪૭ ના આર-૫, રેલ્વે િીજની સામે શોિીંત સેન્દ્ટર, ભેસ્તાન.

• ટી.િી. સ્કીમ નં. ૨૧ ના ફા. પ્લોટ નં. ૬૫, એસ્સાર િેરોલ િંિની બાજુમાં શોિીંત સેન્દ્ટર

• ભેદવાડ, ્રગમુખ િાકટ ખાતે શોિીંત સેન્દ્ટર

• િાંડેસરા હાઉસીંત બોડટ, સી.ઓ.િી. ૧૭ ખાતે ૪૧ દુકાન બનાવવાનું. 

• ઉન તામ ખાતે હેલ્થ સેન્દ્ટર 
• થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી

• ઉન ખાતે હયાત  શાળાના સ્થાને નવી ્રગાથપમક શાળા

• ટી.િી. ૨ ફા.પ્લોટ નં. ૮૮, સોનલ ઈન્દ્ડ્ર. અને ૨૫, હરીનતર-૩ ખાતે વોડટ ઓફીસ

• ટી.િી. ૧ ફા. પ્લોટ નં. ૧૨, ઉધતના પસ્વમીંત િુલની બાજુમાં વેજીટેબલ માકેટ

• ટી.િી. ૬૩, વડોદ આવાસ અને ટી.િી. ૪૮, સુમન શપક્ટ્ત આવાસ, ભેસ્તાન ખાતે 

આંતણવાડી.

• ખરવર નતર ફ્લાય ઓવર િીજ નીર્ે બ્યુટીફીકેશન.

• ભેસ્તાન ખાતે નાઇટ શેલ્ટર

• ભેસ્તાન રેલ્વે િીજની નીર્ે બ્યુટીફીકેશન.

હોપસ્િટલ-બમરોલી કૈલાસનતર લાઈિેરી -િાંડેસરા હાઉસીંત બોડટ

બ્યુટીફીકેશન- ખરવર નતર ફ્લાય ઓવર િીજ 

શાળા -ટી.િી. નં.૪૭ ના આર-૬, ભેસ્તાન 

ભેસ્તાન ખાતે નાઇટ શેલ્ટર



સાઉથ વેસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

• ઓલિાડી મહોલ્લા ્રગાથપમક શાળા ખાતે સભાખંડ બનાવવાનંુ કામ.

• વાલ્મી ખાતે હોસ્ટેલ અને ઓફફસ પબલ્ડીંત બનાવવાનંુ કામ.

• ભીમરાડ ખાતે વોડટ ઓફીસ બનાવવાનંુ કામ.

થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી

• અલથાણ ભટાર ખાતે મેયરશ્રીનો બંતલો બનાવવવાનંુ કામ.

• વેસુ ખાતે ફાયર સ્ટેશન બનાવવાનંુ કામ.

• મજુરા ખાતે પર્લ્ડ્રન રાફફક િાકટ ખાતેના પ્લોટમાં ફકડ્સ સીટી બનાવવાનંુ કામ.

• ડુમસ ર્ોિાટી  ડેવલોિમેન્દ્ટ કરવાનંુ કામ.

• અલથાણ ખાતે  વેપજટેબલ માકેટ રી ડેવલોિ કરવાનંુ કામ.

• વેસ-ુભરથાણા ખાતે વેપજટેબલ માકેટ ડેવલોિ કરવાનંુ કામ.

• કરીમાબાદ ખાતે વોડટ ઓફીસ બનાવવાનંુ કામ.



સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન - પવપશષ્ટ કામતીરી

• થયેલ પવપશષ્ટ કામતીરી

 તોડાદરા, િરવત અને ડંુભાલ તામતળ પવકપસત કરવાનંુ કામ

 ડ્રા.ટી.િી.૬૧ ફા.પ્લો.નં. આર-૦૮ ખાતે િાટી પ્લોટ

 ટી.િી.૦૭ ફા.પ્લો.નં. ૧િ૭ આંજણાં ખાતે મેટરનીટી હોમ, જનરલ હોપસ્િટલ

 ટી.િી.૧૯ ફા.પ્લો.નં.૧૧િ મતોબ ખાતે ફક્રકેટ ગ્રાઉન્દ્ડ

 ડ્રા.ટી.િી.૬૯ ફા.પ્લો.નં. ૧૩૩ ડીંડોલી ખાતે ફાયર સ્ટાફ કવાટટસ

 ડ્રા.ટી.િી.૪૦ ફા.પ્લો.નં. આર-૧૯ ખાતે સુમન શાળા

• થનાર પવપશષ્ટ કામતીરી 

 ટી.િી. નં.૦૭(આંજણા),ફા.પ્લોટ નં.૯૮ િૈકી આંજણા પવસ્તારમાં શ્રી રામ ્રગસાદ 

પબસ્મીલ નતર ્રગા. શાળા બનાવવાનંુ કામ

 ટી.િી. નં.૦૭(આંજણા),ફા.પ્લોટ નં.૧૮૮િૈકી માન દરવાા પવસ્તારમાં શ્રીખુદીરામ 

બોઝ ્રગા. શાળા બનાવવાનંુ કામ

 સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન(લલંબાયત) પવસ્તારમાં તોડાદરા ડબલ ફાટક તથા નવાતામ-ડીંડોલી 

િીજ નીર્ે વેજીટેબલ માકેટ બનાવવાનંુ કામ



સુપર્ત કર અને દર Revised Budget 2018-19

Draft Budget 2019-20



• સામાન્દ્ય વેરામાં કોઇ વધતારો કરવામાં આવેલ નથી.

• યુઝર ર્ાર્જીસમાં કોઇ વધતારો કરવામાં આવેલ નથી.

• વાહન વેરામાં કોઇ વધતારો કરવામાં આવેલ નથી.

૨૦૧૯-૨૦ ના વષટ માટે કર-દર ની પવતતો 



પવતત 
૨૦૧૬-૨૦૧૭

(ખરેખર)

૨૦૧૭-૨૦૧૮  

(ખરેખર)

૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

(સુધતારલે)

૨૦૧૯-૨૦૨૦

(ડ્રાફ્ટ)

પમલ્કતવેરો (યુઝરર્ાજટ સપહત) 717.77 899.61 989.16 1036.24

્રગોફેશનલ ટેક્ષ 130.93 140.22 143.32 150.49

યાંપત્રક િફરવહન ર્ાજટ 72.76 83.75 85.00 90.00

કુલ 921.46 1123.58 1217.48 1276.73

રૂ. કરોડમાં

ટેક્ટ્સ રેવન્દ્યુ



ડીજીટલ િેમેન્દ્ટ ઉિર ખાસ ્રગકારનું વળતર

•ડીજીટલ િેમેન્દ્ટને ્રગોત્સાહન 

•સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નાં નાણાકીય વષટમાં ર્ાલુ વષટનાં અને અતાઉના નાણાકીય વષટના 

પમલ્ક્ટ્તવેરા, યુઝરર્ાજટ અને પશક્ષણ ઉિકર સપહતની માંતણાની લેણી રકમ સુરત મની કાડટ/ 

અન્દ્ય ક્રેડીટ કાડટ/ ડેબીટ કાડટ/નેટ-બેંડકંત/વોલેટ/અન્દ્ય કોઇ િણ માધ્યમથી ફડજીટલ િેમેંટ ધ્વારા 

િુરેિુરી ર્ુકવી આિેલ હશે તો તેવા ફકસ્સાઓમાં પમલ્કતવેરાની (સામાન્દ્યવેરો) રકમ ઉિર 

એપ્રગલ તથા મે માસમાં ૨% ના દરે શરૂઆતના બે માસ દરમ્યાન ખાસ ્રગકારનું વળતર



અમો આભારી છીએ ...

માનનીય વડા્રગધતાનશ્રી 

શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી

શ્રી પવજયભાઇ રૂિાણી

માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી

શ્રી નીપતનભાઈ િટેલ

માનનીય મેયરશ્રી ડો. જતદીશભાઈ િટેલ 

ની આતેવાની હેઠળની રાજકીય િાંખ 



અમો આભારી છીએ...

સુરત શહેરના નાતફરકોના

અને ઉિપસ્થત સૌના 

તરફથી મળતા સતત સહકાર,

સકારાત્મક સૂર્નો અને ્રગોત્સાહન માટે 



Thank You www.suratmunicipal.gov.in 

www.suratsmartcity.com


