સરુ ત મહાનગરપાલિકા

સ્માર્ટ શહેરની જરૂરરયાત

સ્માર્ટ સીર્ી

“ સ્માર્ટ સીર્ી મમશનએ શહેરી મિકાસના કાર્ટક્રમો
પૈકીન ુંુ એક છે જે ભારતના િેગિુંતા મિકાસ - તેને
સુંબમિત પડકારો અને સુંભાિનાઓ ઉપર કેન્દ્રિત
ુ ર્ હેત ુ આમથિક મિકાસ, સ-ુ
છે . આ મમશનનો મખ્
ુ ારો
સાશન અને શહેરીજનોના જીિન િોરણમાું સિ
િાિિાન ુંુ છે ”

“સ્માર્ટ સીર્ી તમામ િગટ ના શહેરીજનોન ુંુ જીિનિોરણ
ઊંચ ુંુ િાિિા શહેરની સૌથી મહત્િપ ૂણટ જરૂરરર્ાતો
તેમજ મોર્ી તકો પર ધ્ર્ાન કેન્દ્રિત કરે છે .”
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૨૦ સ્માર્ટ શહેરોની ર્ાદીમાું સરુ ત શહેરનો સમાિેશ

સ્માર્ટ સીર્ી

માનનીર્ પ્રિાનમુંત્રીશ્રી નરે રિ મોદી દ્વારા રપ જૂન, ર૦૧પનાું રોજ શરૂ કરિામાું
ુ રી,
આિેિ સ્માર્ટ સીર્ી મમશન અંતગટ ત ૧૦૦ શહેરો પૈકી ભારત સરકારે ૨૮ જારયઆ
૨૦૧૬નાું રોજ પ્રમસદ્ધ કરે િ પ્રથમ રાઉરડમાું ૨૦ સ્માર્ટ શહેરોની ર્ાદીમાું

“સરુ ત”

શહેર

ચોથા ક્રમાુંકે

પસુંદગી પામેિ છે .

નાગરરકો સાથે પરામશટ
િકટ શોપ,
ચચાટમિચારણા,
સેમમનાર

સ્માર્ટ સીર્ી

મનબુંિ
સ્પિાટ
તથા
લચત્રસ્પિાટ

ઓનિાઈન
ફોમસટ તથા

પોલિિંગ

ઓફ િાઈન
પ્રશ્નાિિી
તથા
અલભપ્રાર્/
પોિ- રય ૂઝ
પેપરો દ્ઘારા

સરુ ત સ્માર્ટ સીર્ી: વિઝન

સ્માર્ટ સીર્ી

''સુરત શહેરની પ ૂર્ટ ક્ષમતાના ઉપયોગ દ્વારા નાગરરકોને શ્રેષ્ઠ
કક્ષાનુ ું ભૌવતક અને સામાજજક માળખુું તેમજ ગવતશીલતા
એકસમાન ધોરર્ે ઉપલબ્ધ કરાિીને અદ્યતન ર્ેક્નોલોજીના

સમન્િયથી તેઓનુ ું જીિનધોરર્ ઊંચુું લાિીને સુરત શહેરને
ભવિષ્યશીલ િૈવિક કક્ષાનુ ું શહેર બનાિીએ જેમાું આવથિક
વિકાસની પહેલ અને પયાટિરર્ની સુરક્ષાને કેન્રમાું રાખીને

સાથે-સાથે શહેરની વિવશષ્ર્ ઓળખ તથા સુંસ્કૃવત જાળિીએ”
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સુરત - સ્માર્ટ સીર્ી નાર્ાુંકીય પ્લાન
(િર્ટ ર૦૧૬- ર૦ર૦)
અ.નું.

સ્માર્ટ સીર્ી
(રૂા. કરોડમાું)

મિષર્

કુ િ નાણાુંકીર્ પ્િાન

(અ) PAN સીર્ી અંતગટ ત સમગ્ર શહેર મિસ્તાર માર્ે

ટ્રાન્સપોર્ટ - મોબીલીર્ી - કનેકર્ીિીર્ી
 સુરત IT-MAC (ઈન્ર્ીગ્રેશન ટ્રાન્સપોર્ટ મોબીલીર્ી એડમીનીસ્ટ્રેશન
સેન્ર્ર)
 ઓર્ોમેરર્ક ફેર કલેકશન વસસ્ર્મ
 ડેિલપમેન્ર્ ઓફ ERP GIS પ્લેર્ફામટ

૭૯૫.૦૦

 SMAC સેન્ર્ર (સ્માર્ટ સીર્ી સેન્ર્ર)
 S –Connect Card મેનેજમેન્ર્ વસસ્ર્મ

 કનેકર્ે ડ સુરત : િાઈ-ફાઈ સુરત: FTH (ફાઈબર ટુ હોમ)

કુ િ રકમ (રૂા. કરોડમાું)

૭૯૫.૦૦
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સુરત - સ્માર્ટ સીર્ી નાર્ાુંકીય પ્લાન
(િર્ટ ર૦૧૬- ર૦ર૦)
અ.નું.
(બ)

(રૂા. કરોડમાું)
મિષર્

શહેરના સાઉથ ઇસ્ર્ તથા ઈસ્ર્ ઝોનના મિસ્તાર માર્ે

પાર્ી પુરિઠાની વ્યિસ્થા, ગુર્િત્તા અને િોર્ર રીર્ાટજીંગ

૩

પુન: પ્રાપ્ય ઉજાટ (સોલાર, વિન્ડ, બાયોગેસ) તથા સ્માર્ટ સ્ટ્રીર્ લાઈર્

૪
૫
૬
૭

કુ િ નાણાુંકીર્ પ્િાન

Retrofitting – Area Based Development

૧
૨

સ્માર્ટ સીર્ી

સુએઝ રીસાયકલ અને રીયુઝ તથા સ્ર્ોમટ િોર્ર

ર્ાઉન પ્લાનીંગ અને વિકાસ (ફુર્પાથ, સ્કાયિોક, સ્માર્ટ પારકિંગ વિગેરે)
આવથિક વિકાસ (લોજીસ્ર્ીક પાકટ , ઈન્કયુબેશન સેન્ર્ર)

હાઉસીંગ એન્ડ ઈન્કલુઝીિનેસ (એફોડેબલ હાઉસીંગ)
સ્માર્ટ સીર્ી સોલ્યુશન (સીસી ર્ીિી, એર કિોલીર્ી, એડિાન્સ ગ્રીિન્સીઝ રીડ્રેસલ તથા
સ્માર્ટ િેસ્ર્ કલેકશન વસસ્ર્મ)

કુ િ રકમ (બ) (રૂા.કરોડમાું)
કુ િ રકમ (અ + બ) (રૂા.કરોડમાું)

૨૧૫.૦૦
૪૬૫.૦૦
૬૭.૦૦

૨૬૦.૦૦
૭૦.૦૦
૭૦૦.૦૦

૨૫.૦૦
૧૮૦૨.૦૦

૨૫૯૭.૦૦
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સુરત - સ્માર્ટ સીર્ી નાર્ાુંકીય પ્લાન
(િર્ટ ર૦૧૬- ર૦ર૦)
સ્માર્ટ સીર્ી મમશન

સ્માર્ટ સીર્ી
પ્રપોઝિ
PAN સીર્ી
એરરયા
બેઝડ
ડેિલપમેન્ર્

Total

કુ િ

ભારત
સરકારનો
રહસ્સો

૭૯૫
૧૮૦૨

૨૫૯૭

કરિર્જરસ

રાજ્ર્
સરકાર
નો
રહસ્સો

સ.ુ મ.પા.
નો રહસ્સો

૨૫૦

૨૫૦

૫૦૦

(રૂા. કરોડમાું)

૧૦૦૦

રાજ્ર્
સરકારની
સ્કીમ

સ.ુ મ.પા.
ન ુંુ
િિારાન ુંુ
ફું ડ

પીપી
પી

૦

૦

૧૧૦

૦

૭૮

૨૮૭

૨૫૮

૬૮૫

૧૭૯

૭૮

૨૮૭

૨૫૮

૭૯૫

૧૭૯

ભારત
સરકાર
ની
સ્કીમ
૦

સ્માર્ટ સીર્ી વમશન

૭%

સુ.મ.પા.નુું િધારાનુું ફુંડ
૩૧%

૩૮%

ભારત સરકારની સ્કીમ
રાજ્ય સરકારની સ્કીમ

૧૧%

૩%

૧૦%

સ્માર્ટ સીર્ી

પીપીપી
અન્ય ફુંડ

અરર્
ફું ડ

સરુ ત
મહાનગરપાલિકા

એરરયા બેઝડ્
પ્રપોઝલ

Retrofitting
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સ્માર્ટ સીર્ી પ્રપોઝલ – એરરયા બેઝડ્ ડેિલપમેન્ર્
શહેરનો કુ િ મિસ્તાર:
૩૨૬.૫૨ ચો.રકમી

સ્માર્ટ સીર્ી

Retrofitting એરરર્ા : ૨૧૬૭ એકર
(૮.૭૭ ચો.રકમી.)
સાત ર્ી.પી. સ્કીમનો સમાિેશ
હાિની િસ્તી : ૫ િાખ
સ્થળાુંતરીત િસ્તી : ૧ િાખ
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સ્માર્ટ સીર્ી પ્રપોઝલ – એરરયા બેઝડ્ ડેિલપમેન્ર્

સ્માર્ટ સીર્ી

સ્માર્ટ સીર્ી પ્રપોઝલ – એરરયા બેઝડ્ ડેિલપમેન્ર્

સ્માર્ટ સીર્ી

પાર્ી પુરિઠાની વ્યિસ્થા, ગુર્િત્તા અને
િોર્ર રીર્ાટજીંગ


સ્માર્ટ સીર્ી

સુચર્ત વિસ્તારમાું ૨૪x૭ પાર્ી પુરિઠા વ્યિસ્થા માર્ે હયાત વ્યિસ્થામાું જરૂરી સુધારા
િધારા કરિાની કામગીરી



સ્માર્ટ મીર્સટ - જેનાથી રીમોર્ટ સેન્સસટ દ્વારા મીર્ર રીડીંગ જાર્ી શકાશે.



પાર્ીના લીકેજ લોસ (NRW) ની માત્રા જાર્ીને તેમાું વનધાટરીત ૧પ% ની મયાટદામાું
ઘર્ાડો કરી શકાશે.



પાર્ીની ગુર્િાતાનુું ઓનલાઈન મોનીર્રીંગ, મોબાઈલ ર્ે સ્ર્ીંગિાન દ્વારા સ્થળ પર
ગુર્િતા ર્કાસર્ી



િોર્ર ટ્રીર્મેન્ર્ પ્લાન્ર્માુંથી શુધ્ધધકરર્ની પ્રરિયા દરમ્યાન નીકળતા શેર્ દુવર્ત પાર્ીનુું
રીસાઈકલીંગ - ઝીરો લીકિીડ રડસ્ર્ાર્જ



િરસાદી પાર્ીનુું રીર્ાજજ િંગ- જળસુંર્ય દ્વારા ભુગભટ જળસ્તર ઉંચુ લાિિા માર્ેની
કામગીરી



''જળ સુંર્ય'' અચભયાન - જનજાગૃવત માર્ે

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૨૧૫ કરોડ
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સુએઝ રીસાયકલ અને રીયુઝ તથા સ્ર્ોમટ િોર્ર

સ્માર્ટ સીર્ી

 સુચર્ત વિસ્તારમાું આિેલ સુએઝ ટ્રીર્મેન્ર્ પ્લાન્ર્માું જરૂરીયાત પ્રમાર્ે

ક્ષમતાવ ૃધ્ધધ તથા નવિનીકરર્ની કામગીરી.
 નજીકના ઉદ્યોગોને ઔધોચગક િપરાશના હેત ુ માર્ે પાર્ી પુરુ પાડિા સુચર્ત
ર્શટરી ટ્રીર્મેન્ર્ પ્લાન્ર્ દ્વારા રીસાઈકલીંગ.
 સુચર્ત વિસ્તારમાુંથી પસાર થતી આશરે પ.પ૦ રક.મી. લુંબાઈની

હયાત

ખાડીનુું રીમોડલીંગ અને રીસ્ટ્રકર્રીંગ કરિાની કામગીરી - ખાડીના બન્ને રકનારે
બ્યુર્ીફીકેશન કરિાની કામગીરીના ભાગરૂપે િોક-િે, સાયકલ ટ્રેક, પ્લાન્ર્ેશન

વિગેરની કામગીરી.
 સ્ર્ોમટ િોર્ર ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનમાુંથી િરસાદી પાર્ીના રીર્ાજજ િંગની કામગીરી.
અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૪૬૫ કરોડ
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ુ બિ એનજી (પન
ુ :પ્રાપ્ર્ ઉજાટ) અને
રીરયએ
ઉજાટ કાર્ટક્ષમતા


સ્માર્ટ સીર્ી

સ્માર્ટ સીર્ી ગાઈડલાઈન મુજબ શહેરની કુલ ઉજાટ િપરાશના ૧૦% ઉજાટ
પુન:પ્રાપ્ય ઉજાટ સ્ત્રોતમાુંથી મેળિિા હાલના વિન્ડ, બાયોગેસ તેમજ સોલર

ઉજાટ સ્ત્રોતમાું જરૂરીયાત મુજબનો િધારો કરિાનુું આયોજન.
 વિન્ડ એનજી- ર.૧ MW

 બાયોગેસ પ્લાન્ર્ ફોર ઓગેનીક િેસ્ર્ (APMC ના ના સહયોગમાું)
 સોલર એનજી (Roof-top) - 1 MW
 સુચર્ત વિસ્તારમાું LED સ્ટ્રીર્ લાઈર્ તથા સ્માર્ટ મોનીર્રીંગ સીસ્ર્મ કે જેના
દ્વારા ઓર્ો- સેન્સસટથી સ્ટ્રીર્ લાઈર્ અલગ- અલગ ઋત ુમાું િાતાિરર્ના
ખરે ખર ઉજાસને અનુલક્ષી ને સિાર- સાુંજના સમયે ર્ાલુ- બુંધ થશે.

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૬૭ કરોડ

ર્ાઉન પ્િાનીંગ અને મિકાસ

સ્માર્ટ સીર્ી

 સ્માર્ટ પાકીંગ

 સુચર્ત વિસ્તારમાું ૭ અલગ- અલગ સ્થળોએ PPP ધોરર્ે સ્માર્ટ (મીકેનાઈઝડ) પાકીંગની
વ્યિસ્થા કરિાનુ ું આયોજન. જેનાથી સુચર્ત વિસ્તાર કે જે ર્ેક્ષર્ાઈલ માકે ર્ હબ છે , તેની
પાકીંગ સમસ્યાનો ઉકેલ થશે.

 સ્કાર્િોક (Travelator)

 સુચર્ત વિસ્તારમાું ઘર્ી બધી ર્ેક્ષર્ાઈલ માકે ર્ આિેલ હોિાથી, રે લ્િે સ્ર્ે શન, આંતરરાજય
બસ સ્ર્ેશન ર્મીનલથી મુખ્ય માકે ર્ વિસ્તારને આશરે ૩.૬ રક.મી. લુંબાઈના સ્કાયિોક/

Travelator થી જોડિાનુ ું આયોજન . જેનાથી ગ્રાઉન્ડ લેિલે રોડ પર રાહદારીઓ અને ટ્રાફીકના
વમક્ષ યુઝ ના કારર્ે થતી સમસ્યા દૂર થશે.

ુ િ ઇરરિ
ુ મેરર્
 મિઝયઅ

 સુચર્ત વિસ્તારમાું સ્માર્ટ સીર્ીના વિકાસને અનુરૂપ રોડ- ડીિાઈડસટ,
ટ્રારફક સકટ લ વિગેરેને લગતી કામગીરી.

સાઈનેજ, સુશોચભત

 સુચર્ત વિસ્તારમાું િોકેબીલીર્ી િધારિા દબાર્રરહત ફુર્પાથ તેમજ સાયકલ ટ્રેક વિગેરેન ુ ું
આયોજન.
 સુચર્ત વિસ્તારમાું નો-વિહીકલ ઝોનનુ ું આયોજન, જેનાથી િાતાિરર્માું પ્રદૂર્ર્નો ઘર્ાડો
થશે.

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૨૬૦ કરોડ

આવથિક વિકાસની કામગીરી

સ્માર્ટ સીર્ી

િોજીસ્ર્ીક પાકટ

 સુચર્ત વિસ્તાર શહેરના મુખ્યત્િે ર્ે ક્ષાર્ાઈલ માકે ર્ની આવથિક ગવતવિવધઓથી
ધમધમતો છે .
 લોજીસ્ર્ીક પાકટ સુચર્ત વિસ્તારમાું ર્ે ક્ષર્ાઈલ માકે ર્ની ખુબ જ મોર્ી સુંખ્યા હોિાના
કારર્ે નાના મોર્ા ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલસ હાલમાું મુખ્ય રસ્તા પર જ ટ્રારફક સમસ્યા
સજ ે છે . જેના વનિારર્ રૂપે ત્યાું એક અત્યાધુવનક લોજીસ્ર્ક પાકટ ન ુું આયોજન છે .
જેના લીધે સુવ્યિસ્સ્થત રીતે ર્ેક્ષર્ાઈલ માલ સામાનનુું લોડીંગ/ અનલોડીંગ અને
હેર ફેર શકય બનશે. તથા મુખ્ય રસ્તા પર ટ્રારફકનુું ભારર્ ઘર્શે.

ુ ેશન/ સ્ર્ાર્ટ અપ સેરર્ર
 ઈરકયબ
 સુચર્ત વિસ્તારમાું ર્ે ક્ષાર્ાઈલ સુંબવું ધત ઉદ્યોગોમાું નિી રોજગારીની ઘર્ી તકો
ઉપલબ્ધ હોિાથી ત્યાું ટ્રે નીંગ સહાય તેમજ નાના પાયે ઉદ્યોગ શરૂ કરિા અંગેની
સહાય પ ૂરી પાડિા માર્ે સ્ર્ાર્ટ અપ / ઈન્કયુબેશન સેન્ર્રનુું આયોજન છે .

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૭૦ કરોડ

એફોડેબલ હાઉસીંગ (રકફાયતી મકાનો)
 સુચર્ત વિસ્તામાું હાલના

સ્માર્ટ સીર્ી

સ્લમ પોકેર્ એર્લેકે હયાત ઝુંપડપટ્ટી/ કાર્ા

મકાનોમાું રહેતા નાગરરકોનુું જીિનધોરર્ ઉંચુ લાિિા માર્ે.
 પ્રધાનમુંત્રી જન આિાસ યોજના હેઠળ ૧૦પ૦ EWS તથા ૧૯પ૦ LIG
મકાનોની યોજના.

 PPP ધોરર્ે પ૭પ૦ મકાનો બનાિીને ઝીરો સ્લમ વિસ્તાર બનાિિાનુું
આયોજન.

 કુલ અંદાજીત ખર્ટ રૂા. ૭૦૦ કરોડ જેમાું ૪૬૦ કરોડ PPP ધોરર્ે.

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૭૦૦ કરોડ

સ્માર્ટ સીર્ી વસસ્ર્મસ ્

સ્માર્ટ સીર્ી

સુચર્ત વિસ્તારમાું સ્માર્ટ સીર્ીને અનુરૂપ હયાત વ્યિસ્થામાું જરૂરી સુધારો કરિાના
ભાગરૂપે,


એડિારસ ગ્રીિરસીઝ રીડ્રેસિ મસસ્ર્મ (આધુવનકઢબે નાગરરકોની ફરરયાદ વનિારર્
વ્યિસ્થા)



સ્માર્ટ િેસ્ર્ કિેક્શન મસસ્ર્મ (ઘનકર્રો એકઠો કરિાની આધુવનક વ્યિસ્થા –

Segregation at Source)


ુ િત્તા મોનીર્રીંગ
હિા તથા પાણીની ગણ
 ખાડીના પાર્ી તેમજ િાતાિરર્માું પ્રદુષ્ર્ની માત્રા ર્કાસીને અલગ અલગ
સ્થળોએ દશાટિી નાગરરકોમાું શુધધ પયાટિરર્ અંગે જાગૃવત લાિિાની વ્યિસ્થા



સીસીર્ીિી સિેિરસ નેર્િકટ
 સુચર્ત વિસ્તારના મરહલા, વ ૃધધો, બાળકો સરહતના નાગરરકોની સુરક્ષા સલામતી માર્ે સીસીર્ીિી સિેલન્સ વ્યિસ્થા.

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૨૫ કરોડ

સરુ ત
મહાનગરપાલિકા

PAN સીર્ી
પ્રપોઝલ

ટ્રારસપોર્ટ -કનેન્દ્ક્ર્મિર્ી
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સ્માર્ટ સીર્ી

 સરુ ત IT- MAC (ઈરર્ીગ્રેર્ેડ ટ્રારસપોર્ટ – મોબીિીર્ી
એડમમમનસ્ટ્રે શન સેરર્ર)
 ITMS (ઈન્ર્ીગ્રેર્ેડ ટ્રાન્ઝીર્ મેનેજમેન્ર્ વસસ્ર્મ)
 ATCS (ઓર્ોમેર્ેડ ટ્રારફક કન્ટ્રોલ વસસ્ર્મ)
 AFCS (ઓર્ોમેર્ીક ફેર કલેકશન વસસ્ર્મ)
 ઓર્ોમેર્ીક સ્લાઈરડિંગ ડોર વસસ્ર્મ
સલુ ચત કામગીરીના િાભ

:

સુરત શહેરની હાલની મુખ્ય સમસ્યા અન્ય ઘર્ાું શહેરની જેમ ટ્રારફક વ્યિસ્થાને
લગતી છે . સુચર્ત કામગીરીના કારર્ે સુરત શહેરની તમામ જાહેર પરરિહન સેિામાું
એકસુત્રતા, સુસગ
ું તતા અને સમન્િય થશે. જેનાથી નાગરરકોને શહેરના કોઈ એક
સ્થળથી બીજા સ્થળે પહોંર્િા માર્ે જરૂરી તમામ પરરિહન વ્યિસ્થા સાુંકળી લઈને
સળુંગ એક જ ર્ીકીર્ સ્માર્ટ કાડટ થી કેશલેસ ઉપલબ્ધ બનશે. િધુમાું શહેરની ટ્રારફક
વસગ્નલ વ્યિસ્થા સુંકચલત બનશે ,જે ટ્રારફકના ભાર મુજબ સ્િયું સુંર્ાચલત હશે.

અંદાજીત ખચટ:

રૂા. ૩૪૯ કરોડ
21
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સ્માર્ટ સીર્ી

 સ્માર્ટ સીર્ી સેરર્ર (SMAC સેરર્ર)
 શહેરીજનોને

અસરકારક

ઉપલબ્ધ

અને

તમામ

કાયટક્ષમ

અગત્યની

દે ખરે ખ

અને

જાહેર

સેિાઓની

વનયુંત્રર્

માર્ે ની

ઓનલાઈન િહીિર્ી વ્યિસ્થા SMAC સેન્ર્રમાું એક મોર્ા સ્િીન

પર ઉપલબ્ધ થશે.
 તમામ વિભાગોની અલગ અલગ સેિાઓ સુંબવું ધત મારહતીનુું કેન્રીય સુંયોજન અને
સુંકલન એક જ સ્થળે શકય બનશે.
 અગત્યની જર્ીલ સેિાઓની ર્ાિીરૂપ કાયટક્ષમતા sKPIs) ની સતત- અવિરત દે ખરે ખ
શકય બનશે.
 નાગરરકોને ઉપલબ્ધ સેિાઓ સુંબવું ધત અસામાન્ય સુંજોગો/ધર્નાઓની તત્ક્ષર્

મારહતી મળશે.
 નાગરરકોને ઉપલબ્ધ જાહેર સેિાઓની કાયટક્ષમતા િધશે.
22
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સ્માર્ટ સીર્ી

 Mysurat.in
 શહેરીજનો સાથે જનભાગીદારી માર્ે સતત નાગરરક સુંપકટ
અને વિર્ાર વિવનમય શકય બનશે.

 Mysurat.in પોર્ટ લ (િેબસાઈર્) દ્વારા શહેરીજનોની સુવિધા
માર્ે તમામ જરૂરી મારહતી પ ૂરી પાડીને, તેમના અચભપ્રાય,
સ ૂર્નો,

હરરફાઈ

જેિી

પ્રરિયાઓથી

બેતરફી

સુંપકટ

(Two Way Communication) શકય બનશે.
 શહેરના ભવિષ્ય સાથે સુંકળાયેલ અગત્યના પ્રકલ્પો અંગે
નાગરરકો પોતાના બહમ
ુ ૂલ્યો સ ૂર્નો આપી શકે તેિી
ઓનલાઈન વ્યિસ્થા ઉપલબ્ધ બનશે.
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ુ નસ ્
કનેકર્ીિીર્ી: સ્માર્ટ સોલ્યશ
 S –કનેકર્ કાડટ

સ્માર્ટ સીર્ી

 સુરત (S) કનેકર્ કાડટ દ્વારા કેશલેશ સુવિધા નાગરરકોને સ્પશટતી
મહાનગરપાચલકાની તમામ સેિાઓને સાુંકળી લેિાશે જેિી કે, બસ સેિા,
બી.આર.ર્ી.એસ., લાઈબ્રેરી, સાયન્સ સેન્ર્ર વિગેરે.
 સ્ર્ેર્ બેન્ક ઓફ ઇન્ન્ડયાનાું સહયોગમાું Co-branded કાડટ ઉપલબ્ધ
કરિાનુ ું આયોજન- નાગરરકો પ્રી-પેડ મોબાઈલ સેિાની જેમ S -કનેકર્
કાડટ માું Top-up રકમનો ઉમેરો કરી શકશે.

 સીર્ી િાઈ-ફાઈ અને ફાઈબર ટુ હોમ (FTH)
 સુરત સ્માર્ટ સીર્ી બનાિિાની રદશામાું ખુબ જ અગત્યનુ ું અને પ્રથમ

પગવથયુ ું એર્લે કે , શહેરના તમામ નાગરરકોને ઈન્ર્રનેર્ના માધયમથી
જોડિાની કામગીરી (Connectivity)P

 િાઈ-ફાઈ અને FTH ના માધયમથી ઈન્ર્રનેર્ સેિાઓ નાગરરકોને
રકફાયતી ધોરર્ે પ ૂરી પાડિાનુ ું આયોજન (PPP ધોરર્ે).
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સરુ ત
મહાનગરપાલિકા

સ્પેવશયલ
પપટઝ વ્હીકલ

સરુ ત સ્માર્ટ સીર્ી ડેિિપમેરર્ િી.
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એસ.પી.િી. - ઈન્કોપોરે શન
 સરુ ત

મિકાસ

શહેરનો

સ્માર્ટ

સીર્ી

તરીકે

કરિા

સરુ ત

સ્માર્ટ

સીર્ી

સ્માર્ટ સીર્ી

ડેિિપમેરર્ િી. (એસ.પી.િી.) ની ૩૧
માચટ, ૨૦૧૬ નાું રોજ સ્માર્ટ સીર્ી
ુ બ રચના
મમશનની ગાઈડિાઈરસ મજ
કરિામાું આિી.
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સરુ ત
મહાનગરપાલિકા

આભાર
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