યાજકોટ ભહાનગયાલરકા
ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧

-: અખબારી યાદી:-

રાજકોટ મહાનગરપાલકાની જાહેર પરરવહન સેવાને કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા
‘Innovations undertaken in Urban Transport during COVID-19’ અંર્તગર્
“Award Of Commendable Initiative” એવોર્ત : મેયરશ્રી, ર્ે. મેયરશ્રી,
સ્ટે ન્દ્ર્ીંગ કમમટી ચેરમેનશ્રી અને મ્યમુ ન. કમમશનરશ્રીની જાહેરાર્
ર્ારીખ: ૧૦-૧૧-૨૦૨૦

કેન્દ્ર સયકાયશ્રીના MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (MoUHA) ડીાટટ ભેન્દ્ટ દ્વાયા The
13th Urban Mobility India Conference, 2020 (UMI-2020) અંતગટત કોવલડ-૧૯ ભહાભાયી દયવભમાન
ળરૂ કયલાભાાં આલેર વસટી ટ્રાન્દ્સોટે ળનભાાં તકેદાયીના બાગરૂે રેલાભાાં આલેર તભાભ જરૂયી initiatives
અંગે પ્રેઝન્દ્ટે ળન તૈમાય કયી UMI-2020 ભાાં બાગ રેલા ભાટે પ્રોઝર યજુ કયલા જાણ કયલાભાાં આલેર.
ુ ટ
જે અન્દ્લમે યાજકોટ ળહેયભાાં જાહેય રયલહનનુ ાં સાંચારન કયતી યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની સાંપણ
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હસતાાંતયીત કાંની "યાજકોટ યાજથ રી. (RRL)" દ્વાયા ફી.આય.ટી.એસ. તથા વસટી ફસ સેલાભાાં કોવલડ૧૯ દયવભમાન યાગચાાને પેરાતો અટકાલલા તેભજ તકેદાયીના બાગરૂે આ ફાંને રયલહન સેલાઓભાાં
કયલાભાાં આલેર અગત્મની તભાભ કાભગીયીઓની વલગતો તૈમાય કયી

UMI-2020 ભાાં પ્રોઝર યજુ

કયલાભાાં આલેર તેભ ભેમયશ્રી લફનાફેન આચામટ , ડે. ભેમયશ્રી અવિનબાઈ ભોરીમા , સટેન્દ્ડીંગ કવભટી
ચેયભેનશ્રી ઉદમબાઈ કાનગડ અને મ્યુવન. કવભળનયશ્રી ઉરદત અગ્રલારે જાહેય કયે ર છે .
સયકાયશ્રીના MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS ડીાટટ ભેન્દ્ટ દ્વાયા વનમત કયલાભાાં
આલેર Penal Of Experts દ્વાયા યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા યજુ કયલાભાાં આલેર પ્રોઝરની
સાંદગી કયી ‘Innovations undertaken in Urban Transport during COVID-19’ કેટેગયી હેઠ યાજકોટ
ભહાનગયાલરકાને તાયીખ ૯/૧૧/૨૦૨૦ ના યોજ

સેક્રેટયીશ્રી , MoHUA શ્રી દુગાટ ળકાં ય વભશ્રા હસતક

“Award Of Commendable Initiative” એલોડટ એનામત કયલાભાાં આલેર.
યાજકોટ ભહાનગયાલરકાનુ ાં જાહેય રયલહનની સાંચારન કયતી કાંની યાજકોટ યાજથ રી.
(RRL) દ્વાયા ફી.આય.ટી.એસ. તથા વસટી ફસ સેલાભાાં કોવલડ-૧૯ દયવભમાન રેલાભાાં આલેર તકેદાયીની
વલગતો નીચે મુજફ છે .


વભળન સભાટટ વસટી પ્રોજેક્ટના બાગ રૂે
“ઇન્દ્ટેલરજન્દ્ટ ટ્રારપક ભેનેજભેન્દ્ટ વસસટભ
આલેર અને હારની

RRL દ્વાયા રોકડાઉન સભમગાા દયવભમાન
” ( ITMS) સોફ્ટલેય ફનાલલાની કામટલાહી કયલાભાાં

"ભેન્દ્યુઅર વસટી ફસ ઓયે ળન વસસટભ" ભાાંથી રયલહન સેલાઓભાાં

ઇન્દ્પોભેળન ટેકનોરોજી આધાયીત " ITMS SYSTEM" ને કામટયત કયલાભાાં આલેર. જે અંતટગત
ઇન્દ્પોભેળન ટેકનોરોજી આધારયત "

Vehicle Planning Scheduling and Dispatch” ( VPSD)

વસસટભની અભરલાયી કયલાભાાં આલેર

છે . VPSD વસસટભભાાં રયલહન સેલાઓ ભાટેના હમાત

ઉરબ્ધ Infrastructure and Manpower ને ધ્માને રઇને વનમત કયલાભાાં આલેર રૂટ ય જાહેય
રયલહન સેલાઓ પુયી ાડલાભાાં આલે છે .


ITMS ોજેક્ટ અંતટગત રટરકરટિંગની કાભગીયી ભાટે Automated Fare Collection System (AFCS)
તથા Electronic Ticketing Machine (ETM) ને આગાભી સભમભાાં રયલહન સેલાઓભાાં
ઉમોગભાાં રાલલા અંગે કામટલાહી હાથ ધયલાભાાં આલેર છે .

હારભાાં વસટી ફસ રટરકરટિંગની

કાભગીયી semi-automatic સલરૂે કયલાભાાં આલે છે જે કાભગીયીભાાં યોકડ યકભની લસુરાત
કયી મુસાપયની રટરકટ આલાભાાં આલે છે , ETM machine થકી આગાભી સભમભાાં ભ લ્ટીર
ઇનપુટ્સ એટરે કે રડજજટર સભાટટ કાડટ / યુીઆઈ ટ્રાન્દ્ઝેક્ળન / એ આધારયત

કોન્દ્ટેકટરેસ

ઇરેક્ટ્રોવનક ટ્રાન્દ્ઝેક્ળન થકી મુસાપયને રટરકટ આલાભાાં આલળે
 કોવલડ-19 યોગચાાના પેરાલાને યોકલા ભાટે યાજકોટ યાજથ રી. દ્વાયા બાયત સયકાયશ્રીની
સરાભત ળહેયી રયલહન સેલા ભાટે જાયી કયલાભાાં આલેરા એસ.ઓ.ી. ભાગટદવળિકા મુજફની
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અભરલાયી રાગુ કયલાભાાં આલેર છે . યોજફયોજના જાહેય રયલહન સેલાઓ ભાટે ઓયે ળન
ળરૂ થતાાં હેરાાં ફધી ફસોને Disinfection Material દ્વાયા જતાં ુનાળક કયી સપાઇ કયલાભાાં આલે
છે . મુસાપયોને ફસભાાં મુસાપયી કયતા હેરા સેવનટાઇઝયથી હાથ સાપ કયલા ભાટે તભાભ
ફસોભાાં સેવનટાઇઝય ફોટર ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલેર છે . અત્રેની રયલહન સેલાના ચેરકિંગ
સટાપ (વનયીક્ષકો) દ્વાયા મુસાપયોને ભાસક હેયલા, વનમવભતણે હાથ સાપ કયલા અંગેન ુ ાં ભાગટદળટન
આલાભાાં આલે છે . યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા મુસાપયોભાાં COVID-19 ની જાગૃવત રાલલા
અને લામયસના પેરાલાને યોકલા ભાટે તભાભ ફસોભાાં આઇ.સી.સી. સટીકયો ચોંટાડલાભાાં આલે ર
છે , દા.ત. મુસાપયોને તેઓના હાથની સલચ્છતા અને સાભાજજક અંતય જાલલા ભાટે જાગૃવત
રાલલા ભાટેના સટીકયો , સાભાજજક અંતય સાથે ફેસલાની યીત

અંગેના ફસ રેઆઉટ દળાટલતા

સટીકયો પ્રદવળિત કયલાભાાં આલેર છે .
 વસટી ટ્રાન્દ્સોટે ળન ભાટેની અનરોક-5 ની છે લ્રી ગાઇડરાઇન મુજફ યાજકોટ ભહાનગયાલરકા
દ્વાયા હારભાાં કુર ફસ ક્ષભતાના 75% જેટરી ફસોની સાંખ્મા દ્વાયા રયલહન સેલા પુયી ાડલાભાાં
આલે છે .

(જન સાંકટ અવધકાયી)
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