પ્રેસ નોટ:
ુ યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના િરદ હસ્તે
માન. મખ્
સરુ ત ઓપન ડેટા પોટટ લન ંુ લોન્ચીંગ
ભારત સરકારના સ્માર્ટ સીર્ી અને ડિજીર્લ ઇન્ડિયા પ્રોજે ક્ર્ની પડરકલ્પનાને ધ્યાને રાખી શહેરના
નાગરીકોને ન્િન્િધ સેિાઓ સરળતાથી પ્રદાન કરિા સુરત મહાનગરપાન્લકા કડર્બદ્ધ છે . િખતો િખત ન્િન્િધ
ક્ષેત્રોમાાં એિિાડસ ર્ેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરિામાાં આગેિાની લઇ સુરત મહાનગરપાન્લકા નાગડરકોને ન્િન્િધ
સેિાઓ પૂરી પાિતી આિી છે .
નિી ર્ેકનોલોજીના ઉપયોગની સાથે, ન્િન્િધ ન્સસ્ર્મ્સ તથા ન્િભાગ/ખાતાઓ દ્િારા જનરેર્ થયેલ
િેર્ાનો ઉપયોગ અસરકારક રીતે થાય અને આ િેર્ા િેર્ાનો એક્સેસ જાહેરમાાં નાગડરકોને ઉપલબ્ધ થાય તે માર્ે
પારાંપડરક ‘ગિડમેડર્’ ને ‘ઓપન ગિડમેડર્’ માાં પડરિર્તટત કરિાની પડરકલ્પના કરિામાાં આિેલ છે . આ સાંદભે,
ભારત સરકારશ્રી દ્િારા નેશનલ િેર્ા શેરરાંગ એડિ એન્ક્સસીબીલીર્ી પોલીસી – ૨૦૧૨ તૈયાર કરીને માર્ટ૨૦૧૨માાં પ્રન્સદ્ધ કરિામાાં આિેલ હતી.
ભારતના િિાપ્રધાન શ્રી નરેડરભાઈ મોદી દ્િારા િધતા જતા શહેરીકરણ તથા ભન્િષ્યમાાં તેની તીવ્રતામાાં
થનાર િધારાને લીધે ઉભા થનાર પિકાર માર્ે શહેરોને સક્ષમ બનાિિા તથા મોર્ી સાંખ્યામાાં રહેતા શહેરીજનોનુાં
જીિન ધોરણ ઉર્ુાં લઇ જિા માર્ે બહુ આયામી સ્માર્ટ સીર્ી સ્કીમ ઓગસ્ર્ ૨૦૧૫માાં લોડર્ કરિામાાં આિેલ.
જે અાંતગટત સુરત મહાનગરપાન્લકા દ્િારા સ્માર્ટ સીર્ી અાંતગટત રજુ કરિામાાં આિેલ સ્માર્ટ સીર્ી પ્લાનને
સરકારશ્રી દ્િારા ઈિેલ્યુએર્ કરીને પ્રથમ તબ્બકાના ૨૦ શહેરોની ઘોષણા જાડયુઆરી ૨૦૧૬માાં કરિામાાં
આિેલ, જે માાં સુરત શહેરની ર્ોથા ક્રમે પ્રસાંદગી કરિામાાં આિેલ હતી. સદર યોજનાના સુર્ારુ અમલીકરણ માર્ે
સુરત શહેર સ્માર્ટ સીર્ી િેિલપમેડર્ લીમીર્ેિ કાંપનીનુાં ગઠન અન્પ્રલ ૨૦૧૬માાં કરિામાાં આિેલ છે .
સુરત શહેરના ન્િન્િધ સ્માર્ટ સીર્ી પ્રકલ્પ પૈકીનો એક પ્રકલ્પ – ઓપન િેર્ા પોર્ટલ છે . જે અાંતગટત
પારદશી િહીિર્ અને ઓપન ગિડમેડર્ની ડદશામાાં આગળ િધિા માર્ે સુરત મહાનગરપાન્લકા હસ્તકના ન્િન્િધ
િેર્ાને પન્બ્લક િોમેઈનમાાં ઉપલબ્ધ કરિા માર્ેનુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ.

જે અાંતગટત સુરત મહાનગરપાન્લકા અને સુરત સ્માર્ટ સીર્ી િેિલપમેડર્ લીમીર્ેિ દ્િારા NIC, ડદલ્હીના
સહયોગથી દ્િારા સુરત શહેરને લગતુાં ઓપન િેર્ા પોર્ટલ – surat.data.gov.in તૈયાર કરિામાાં આિેલ. જે નુાં
લોનડર્ાંગ આજ રોજ (તા. ૨૩.૧૦.૨૦૧૬) ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમાંત્રી શ્રી ન્િજયભાઈ રૂપાણી
દ્િારા કરિામાાં આિેલ છે .
આ પોર્ટલ થકી સુરત મહાનગરપાન્લકા દ્િારા જનરેર્ થયેલ ન્િન્િધ િેર્ા કે નો એક્સેસ લોકોને ઉપલબ્ધ
થશે. ન્િન્િધ ક્ષેત્રના િેર્ા સેર્ના ઉપયોગ નાગડરકો માન્હતી, અભ્યાસ અને રીસર્ટ માર્ે તથા િેિલપર કોમ્યુનીર્ીને
ન્િન્િધ એપ, પ્રોગ્રામ અને િેબસાઈર્ બનાિિા માર્ે ઉપયોગમાાં લઇ શકશે.
સદર પોર્ટલ અાંતગટત હાલમાાં નીર્ે મુજબના િેર્ા ઉપલબ્ધ કરાિિામાાં આિેલ છે .
-

પ્રોપર્ી ર્ેક્ષ – ઝોન િાર, િોિટ િાર, કેર્ેગરી િાર ન્મલકતના િેર્ા તથા રીકિરી િેર્ા

-

પ્રોફેશન ર્ેક્ષ – ઝોન િાર EC અને RC નોંધણીના િેર્ા

-

ગુમાસ્તાધારા અાંતગટત નોંધણીના િેર્ા

-

સુરત શહેર સેડસસના િેર્ા

- વ્હીકલ ર્ેક્ષ અાંતગટત નોંધાયેલ િાહનોના િેર્ા
- જડમ તથા મરણના િેર્ા
- સાયડસ સેડર્રના ન્િઝીર્સટના િેર્ા
ઓપન િેર્ાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપિાના હેતુથી સુરત મહાનગરપાન્લકા દ્િારા િીજીર્લ
ઈનીશીએર્ીિ ફોર સુરત ન્સર્ીઝડસ (DISC) સોસાયર્ીની રર્ના પણ કરિામાાં આિેલ છે , જે માાં સુરત શહેરના
ઇડફમેશન ર્ેકનોલોજી ક્ષેત્રના તજજ્ઞો અને ઇડિસ્રીના રીપ્રેઝેડર્ેડર્િનો સમાિેશ થાય છે .
ભન્િષ્યમાાં આ પોર્ટલ મારફત િધુને િધુ િેર્ા ઉપલબ્ધ કરાિિા તથા તેમ કરીને ‘ઓપન ગિમેડર્’ની
ભાિના સાકાર કરિા માર્ે સુરત મહાનગરપાન્લકા કર્ીબદ્ધ છે . સુરત મહાનગરપાન્લકા દ્િારા લોડર્ કરિામાાં
આિેલ ઓપન િેર્ા પોર્ટલ એ આ ડદશામાાં િધુ એક કદમ છે .
સુરત મહાનગરપાન્લકા સુરત શહેરના નાગડરકોની સુખાકારી ધ્યાને રાખી ઉચ્ર્ કક્ષાની સેિાઓ અને
સુન્િધાઓ પૂરી પાિિા કર્ીબદ્ધ છે . આ સાંદભે સુરત મહાનગરપાન્લકા દ્િારા િખતો િખત ન્િન્િધ
ઈનીશીએર્ીિ હાથ ધરિામાાં આિેલ છે . સુરત મહાનગરપાન્લકા દ્િારા કરિામાાં આિેલ કામગીરીની રાષ્ટ્રીય અને

આાંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સમયાાંતરે નોંધ લેિામાાં આિેલ છે . સુરત મહાનગરપાન્લકાની ન્િન્શષ્ટ કામગીરીમાાં મોર્ુાં
યોગદાન સુરતના શહેરીજનોનુાં તથા ર્ુાંર્ાયેલ અને િહીિર્ી પાાંખનુાં રહેલ છે . શહેરીજનોના મળતા સતત સહકાર
અને સહયોગ હેઠળ ર્ુાંર્ાયેલ અને િહીિર્ી પાાંખ દ્િારા ન્િન્િધ પ્રજાલક્ષી સુરત મહાનગરપાન્લકા અગ્રેસર રહી
છે .

