
�સે નોટ�સે નોટ�સે નોટ�સે નોટ    
સુરત મની સુરત મની સુરત મની સુરત મની ----    ઓપનઓપનઓપનઓપનલુપ�માટ� કાડ� કોમન સીટી પેમે�ટિસ�ટમલુપ�માટ� કાડ� કોમન સીટી પેમે�ટિસ�ટમલુપ�માટ� કાડ� કોમન સીટી પેમે�ટિસ�ટમલુપ�માટ� કાડ� કોમન સીટી પેમે�ટિસ�ટમ    

કોમનકોમનકોમનકોમન    સીટી પમે�ેટ કાડ� સીટી પમે�ેટ કાડ� સીટી પમે�ેટ કાડ� સીટી પમે�ેટ કાડ�     
• સુરતમહાનગરપાિલકાની િવિવધ સેવા સબંિધત એકજ �માટ� કાડ�  
• કાડ� ટેપ-એ
ડ-ગો થીBRTS અને સીટી બસિવગેરેમાં�ટ�કટ લેવાની મુિ�ત  
• લાઈ�ેરી,�વીમ�ગ પુલ જેવી સુિવધાનીમે�બરશીપમાટે એકજ કાડ�  

Common City Payment CardCommon City Payment CardCommon City Payment CardCommon City Payment Card    

• Single card for accessing various services offered by SMC 
• Hassel free travel in BRTS and City Bus with Tap-and-Go 
• Single card for membership to library, swimming pool, etc.   
તા. ૨૦.૦૫૨૦૧૮ના ઇ�ટરનેશનલબીઝનેસક�વે�શન સે�ટર ખાતે સુરત �ટાટ�અપફે�ટીવલ અને 
�માટ�સીટીસિમટ, સુરત દરિમયાન માનનીય. મુ�યમં�ી�ીિવજયભાઈ"પાણીના વરદ હ�તે સુરત 
મહાનગરપાિલકાના�માટ�સીટી'ોજે)ટ સુરત મની કાડ� લો�ચ કરવામાં આ-યંુ. સદર કાય�.મમા�ંી. સી.આર. 
ચૌધરી, મીની�ટર ઓફ �ટેટ ફોરકોમસ� એ�ડ ઇ�ડ�0ી, ગવમ2�ટ ઓફ ઇિ�ડયા, �ી 4કશોર (કુમાર) કાનાણી, હે5થ 
મીની�ટર, ગવમ2�ટ ઓફ ગુજરાત પણ ઉપિ�થત ર8ા હતા.  

• સુરત મહાનગરપાિલકા 9વારા લોકોને િવિવધ સેવાઓજેવીકે શહેરી પ4રવહન માટે બી.આર.ટી.એસ., સીટી 
બસ, પે એ�ડ પાક�; આનંદ 'મોદ માટે સરથાણાઝુ એ�ડ નેચર પાક�, સાય�સ સે�ટર, એ)વે4રયમ, પિ;લક 
પાક�સિવગેરે તથા મે<બરશીપ આધા4રત લાઈ=ેરી, �વીમ>ગ પુલ, �પો?સ� કો<@લેA, િવગેરે જેવી સુિવધા પૂરી 
પાડવામાં આવે છે. સદર સેવાઓ માટે નાગ4રકો 9વારા િનયત કરેલ ફી/ચાજ� ચુકવવો પડે છે અથવા મે<બરશીપ 
લેવાની થાય છે.  

• સદર સેવાઓ નાગ4રકો એક કોમન કાડ� મારફત ઉપલ;ધ કરી શકે તથા તેજ કાડ� મારફત સુરત મહાનગરપાિલકા 
િસવાયના અ�ય કામો જેવા કે રીટેઈલઆઉટલેટ, મોલ, કરીયાણાશોપ, િવગેરે ખાતે ખરીદી માટે પણ ઉપયોગ કરી 
શકાયતે મુજબની સુિવધા માટે સુરત મની - ઓપનલુપ�માટ� કાડ� કોમન સીટી પેમે�ટકાડ� 9વારા નાગરીકોને 
ઉપલ;ધ થશ.ે 



• સુરત મહાનગરપાિલકા 9વારા આઈ.સીઆઈ.સી.આઈ.બCકનાસહયોગથીનાગરીકોને કો-=ા�ડેડિ'-પેડ/.ેડીટ/ડેબીટ 
કાડ� િવના મુ5યેઉપલ;ધકરાવવામા ંઆવશે.  

• સદર 'ોજે)ટના 'થમ તબ)કામાં સુરત મનીકાડ�નો ઉપયોગ BRTS પાલ-કોસાડ "ટ પર 4ટ4કટ-લેસ0ાવેDલગ 
(કાડ� થકી પેમે�ટ) માટે કરી શકાશે. ટંૂક સમયમાં અ�ય BRTS "ટ ઉપર પણ સદર કાડ�ની મદદથી 4ટ4કટ-
લેસ0ાવેDલગ (કાડ� થકી પેમે�ટ) કરી શકશે. 

• સુરત મની કાડ�ની મદદથીિસિવક સે�ટર ખાતે મહાનગરપાિલકાની િવિવધ સેવાઓ માટેજ"રી ચુકવEં કરી 
શકાશે. 

• સદર કાડ� ઓપનલુપબેFડકોમન સીટી પેમે�ટ કાડ� હોય સદર સુરત મનીકાડ�નો ઉપયોગ સુરત મહાનગરપાિલકા 
િસવાયના અ�ય કામો જેવા કે રીટેઈલઆઉટલેટ, મોલ, કરીયાણાશોપ, િવગેરે ખાતે ખરીદી માટે પણ કરી શકશે. 

• સદર 'ોજે)ટ અંતગ�ત ICICI બCક 9વારા શહેરમાંિવિવધ િવ�તારોમાં સGવસ ડીલીવરીઆઉટલેટ શH કરવામાં 
આવનાર છે જેના થકી સદર કાડ� મેળવવા માટે અરJઓ�વીકારવાની, કાડ� ઇ�યુ કરવાની,કાડ�નેટોપઅપ કરવાની 
કામગીરી તથા સુરત મહાનગરપાિલકાના ટે)સ પેમે�ટ માટેની સુિવધા ઉપલ;ધ કરાવવામાં આવશ.ે વધુમાંસદર 
કાડ� મેળવવા માટે અરJઓ�વીકારવાની, કાડ� ઇ�યુ કરવાની તથા કાડ�નેટોપઅપ કરવાની કામગીરી સુરત 
મહાનગરપાિલકાના નાગ4રક સુિવધા કે�K ખાતે પણ કરવામાં આવશે.સદર કાડ� નાિગરકોને િવના મુ5યે ઉપલ;ધ 
કરાવવામાં આવશે. 
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