
 
 

પ્રેસનોટ 

 સરુત મહાનગરપાલિકા 
 

સરુત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાહરે પરરવહન સેવાના ભાગરૂપે શહરેીજનોને સરુત શહરે તથા 
આજુબાજુ વવસ્તારમાાં BRTS અને સીટીબસની સવુવધા રાહત દરે પરૂી પાડવામાાં આવી રહિે છે. શહરેના 
નાગરરકો દ્વારા બસ સેવાનો ખબુજ સારા પ્રમાણમાાં િાભ િેવામાાં આવી રહિે છે. જેના પરરણામે મસુાફરોની 
સાંખ્યામાાં ઉતરો-ઉતર વધારો થઇ રહિે છે. હાિમાાં BRTS ના કુિ ૧૩ રૂટ તેમજ સીટીબસ ના કુિ ૪૩ રૂટ 
ઉપર આશરે દૈવનક ૨૨૫૦૦૦ જેટિા નાગરરકો જાહરે પરરવહન સેવાનો િાભ િઇ રહિે છે. 

 

ગજુરાત પોિીસ એક્ટ ૧૯૫૧ બી કિમ ૩૩(૧) (બી) અન્વયે કાઢેિ હકુમ ક્રમાાંક-ટ્રારફક/સરુત 
નાઈટ મેરેથોન દોડ/૫૦૬૧/૨૦૨૨ તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૨ ના મા.પોિીસ કવમશનરશ્રી(સરુત શહરે) ના 
જાહરેનામા અન્વયે સરુત શહરેમાાં સરુત શહરે પોિીસ દ્વારા તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ રોજ કિાક ૧૮:૦૦ થી 
તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ વહિેી સવાર કિાક ૦૪:૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન “સરુત નાઈટ મેરેથોન” ના નામે 
૫ રકમી ,૧૦ રકમી તથા ૨૧ રકમી મેરેથોન સ્પધાાન ુાં આયોજન કરવામાાં આવેિ છે.આ મેરેથોન વેસ ુગોવધાન 
હવેિી પાસે આવેિ ખલુ્િા ગ્રાઉન્ડથી શરૂ થનાર છે જેમાાં આશરે ૪૦,૦૦૦ જેટિા સ્ત્રી-પરુુષો ભેગા થનાર 
છે. આ મેરેથોન દોડમાાં મોટી સાંખ્યામાાં દોડાવીશે ભાગ િેનાર હોય તેમજ દોડ જોવા માટે મોટી સાંખ્યામાાં 
માનવ મેદની ઉમટવાની શક્યતા હોય, જેથી દોડવીરોને દોડમાાં અડચણ ન થાય , જાહરે જનતાને અવર-
જ્વરમાાં અડચણ ન થાય તે હતેસુર મેરેથોન રૂટ ઉપર મેરેથોન દોડ પરૂી ન થાય ત્યા સધુી પ્રવેશ-અવર-
જ્વર તથા પારકિંગ કરવા ઉપર તેમજ આ સમય દરવમયાન રોડની આજુબાજુમાાં પારકિંગ કરવા ઉપર તેમજ 
આ સમય દરવમયાન રોડની આજુબાજુમાાં આવેિ સવવિસ રોડ ઉપર પણ પારકિંગ કરવા ઉપર તેમજ સદર 
આવેિ સવવિસ રોડ ઉપર પણ પારકિંગ કરવા ઉપર તેમજ સદર રૂટવાળા મખુ્યમાગા ,ચાર રસ્તા ઉપરથી 
મખુ્યમાગા ઉપર પ્રવેશવા તેમજ ક્રોવસિંગ કરવા ઉપર પ્રવતબાંધ મકૂવામાાં આવેિ છે.  

સદર જાહરેનામાને ધ્યાને િઈ નીચે મજુબ ના વસટી તથા BRTS રૂટોમાાં અસર થવા પામનાર હોય 
નીચે જણાવેિ સીટી તથા BRTS રૂટોને ડાયવર્ાન તથા મેરેથોન સ્પધાા દરમ્યાન બાંધ કરવામાાં આવનાર 
છે. 

ક્રમ 
નાંબર   

રૂટ  
નાંબર 

રૂટનુાં નામ હયાત રૂટની વવગત 
ડાયવર્ાન બાદ થનાર રૂટની 

વવગત 

૧ ૧૨ 
ONGC કોિોની થી 
સરથાણા નેચરપાકા 

સોમેશ્વર જ ાંકશન, ખરવરનગર 
અમેલર્યા એમયરુ્મેન્ટ પાકા  

સોમેશ્વર સધુી કાયારત રહશે 

૨ ૧૪ 
ONGC કોિોની થી  
કોસાડEWS-H2 

SVNITv અડાજણ પારટયા-
જહાાંગીરપરૂા-ગજેરા સકાિ 

 

પાિ RTO સધુી કાયારત રહશે 

૩ ૧૦૬ 
સરુત સ્ટેશન થી આભવા 

ગામ 

ચોક ટવમિનિ, સેવન્થ ડે સ્કુિ, 
પાિેપોઇન્ટ, SVNIT 

વાયા મજુરગેટ,ઘોડદોડ રોડ ,સાયન્સ 
સેન્ટર થઇને જશે. 

૪ ૧૦૭ 
સરુત સ્ટેશન થી 
જહાાંગીરપરૂા 

રાજ માગા-ભિૂકા ભવન-
એિ.પી.સવાણી-મોરા ભાગળ 

સાગર કોમ્પિેક્ષ પછી પ્રાઈમ આકેડ, 
એિપી સવાણી રોડ થઇને જશે. 



 
 

૫ ૧૩૬ સરુત સ્ટેશન થી એરપોટા  અઠવાગેટ, SVNIT, ONGC કોિોની 
જાહરેનામા પ્રમાણે બ ાંધ કરવામાાં 

આવશે 

૬ ૧૪૭ 
ગ્રીન વસટી ભાઠા થી સરુત 

સ્ટેશન ઈસ્ટ 

ભાગળ-ચોક ટવમિનિ, અડાજણ ગામ 
BRTS,  ગેિેક્સી સકાિ 

મધબુન સકાિ સધુી કાયારત રહશે 

૭ ૧૫૩ ઉમરા ગામ થી કપોદ્ધ 
અઠવાગેટ, ગોપી તળાવ, રેલ્વે 

સ્ટેશન, રચના સકાિ 

જાહરેનામા પ્રમાણે બ ાંધ કરવામાાં 
આવશે 

૮ ૨૦૬ 
ચોક થી સી કે પીઠવાિા 

કોિેજ 

અઠવાગેટ, પાિે પોઈન્ટ, SVNIT 

મગદલ્િા 
જાહરેનામા પ્રમાણે બ ાંધ કરવામાાં 

આવશે 

૯ ૨૧૬ 
ચોક થી ભીમપોર/ કાદી 

ફલળયા 
અઠવાગેટ, SVNIT, સરુત એરપોટા  

જાહરેનામા પ્રમાણે બ ાંધ કરવામાાં 
આવશે 

૧૦ ૨૨૬ કોસાડ ગામ થી VNSGU 
ગજેરા સકાિ, ચોક ટવમિનિ , 

અઠવાગેટ, પીપિોદ 
મક્કાઈ પિુ સધુી કાયારત રહશે 

૧૧ ૬૫૮ 
અડાજણ GSRTC થી  

મોરાગામ 

અડાજણ ગામ, પાિ પારટયા, 
ઇચ્છાપોર, ક્રીભકો 

વાયા સ્ટારબજાર ફ્િાયઓવર થઇને 
જશે. 

૧૨ ૭૦૬ ઇસ્કોન સકાિ થી 
VNSGU 

મોરાભાગળ, આનાંદમહિ રોડ, 
અઠવાગેટ 

વાયા મજુરાગેટ થઇને જશે. 

૧૩ ૭૧૬ 
જહાાંગીરપરૂા થી ગેિ 

કોિોની વેસ ુ

એિ પી સવાણી, સ્ટાર બજાર 
જમનાનગર સોસાયટી 

જાહરેનામા પ્રમાણે બ ાંધ કરવામાાં 
આવશે 

 

જેની શહરેીજનોએ ખાસ નોંધ િેવા જણાવવામાાં આવે છે.  

 
  

      જનસાંપકા વવભાગ  

    સરુત મહાનગર સેવા સદન તરફથી સાદર 

સમાચાર યાદી નાં. ...................................... 
તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨ 
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