
 

Page 1 of 2 
 

રાજકોટ રાજપથ લી. 
(કંપનીઝ એક્ટ  હેઠળ સસં્થાપપત રાજકોટ મહાનગરપાલલકા ની સપંરુ્ણ આનષુલંગક કંપની) 

Corporate Identification Number : U93000GJ2012PLC072203 

૩જો માળ, મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર, નાનામવા ચોક, ૧૫૦’ રીંગ રોડ, 

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫ 

 ફોન ન.ં (૦૨૮૧) ૨૩૩૨૮૫૫, ઇમેઇલઃ rmc.rrl@gmail.com 

 

  

 

-: અખબારી યાદી:- 

રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૩ 

સધુીમા ંકરવામા ંઆવેલ કામગીરી 
તારીખ: ૨૭/૦૧/૨૦૨૩ 

રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની પરરવહન સેવાઓનુ ં સચંાલન અને પનયતં્રર્ કરતી SPV - રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા ગત 

તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૩ સધુીમા ં કરવામા ંઆવેલ કામગીરીની પવગતો નીચે દર્ાણવેલ છે. જે પવગતોથી 
રાજકોટ ર્હરેના નાગરીકોને આપના સપુ્રસીધ્ધ અખબારના માધ્યમ મારફતે પવના મલુ્ય ેપ્રસીધ્ધ કરવા પવનતંી છે.   

 
 

 

૧. સિટી બિ (RMTS) િેવા                       

• જનરલ-             

• રાજકોટ રાજપથ લી દ્વારા રાજકોટ ર્હરેીજનોન ે૪૭ રૂટ પર ૧૧૫ પસટી બસ દ્વારા પરરવહન સેવા પરુી પાડવામા ંઆવ ે

છે.      

 

• પસટી બસ સેવા (RMTS)મા ં તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૩ દરપમયાન કુલ અંદાજીત ૯૫,૭૭૪ રક.મી. 
ચાલેલ છે. તથા કુલ ૧,૭૧,૨૫૪ મસુાફરો દ્વારા તેનો લાભ લવેામા ંઆવેલ છે.  
 
 

• સિટી બિમાાં થયેલ કામગીરી:-                 

• પસટી બસના બસ સ્ટોપ તથા પીક અપ સ્ટોપનુ ંજરૂરરયાત મજુબનુ ંરીપેરીંગ તથા નાગરીકોની જાર્કારી હતે ુ ંતનેા પર 
ટાઇમ ટેબલ અધ્યતન કરવાનુ ંકાયણ ચાલ ુછે.  

 

• સિટી બિમાાં થયેલ દાંડનીય કાયયવાહીઓ:-             

• પસટી બસ સવેામા ંબસ ઓપરેટર શ્રી મારૂપત ટ્રાવેલ્સન ેકામમા ંક્ષપત બદલ કુલ ૮,૯૦૦ રક.મી. ની પનેલ્ટી મજુબ કુલ 

અંદાજીત રૂ!. ૩,૧૧,૫૦૦ /- ની પેનલ્ટી કરવામા ંઆવેલ છે.        

           

• પસટી બસ સેવામા ંફેર કલકે્ર્ન કરતી એજન્સી અલ્ટ્રામોડને કામમા ંક્ષપત બદલ કુલ રૂ!.૩૨,૮૦૦/- ની પેનલ્ટી આપવામા ં
આવેલી છે. 
       

• પસટી બસ સવેાની કામગીરીમા ંગેરરીતી/અપનયપમતતા સબબ કુલ ૦૭(સાત) કંડક્ટરને ટેમ્પરરી સસ્પેન્ડ કરવામા ં
આવેલ તથા ૦૧(એક)  કંડક્ટરન ેકાયમી ધોરર્ ેસસ્પેન્ડ કરવામા ંઆવેલ છે.  
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• ચેકીંગ દરપમયાન કુલ ૧૧ (અગિયાર) મસુાફરો ટીકીટ વગર જર્ાયલે જેમા ંતેમની પાસેથી કુલ અંદાજીત રકમ રૂ! 
૧,૨૧૦/- નો દંડ વસલુ કરવામા ંઆવલે છે.             

૨. બી.આર.ટી.એિ. બિ િેવા     

• જનરલ-          
• રાજકોટ રાજપથ લી દ્વારા રાજકોટ ર્હરેીજનોને BRTS રૂટ પર કુલ ૧૮ BRTS બસ દ્વારા પરરવહન સવેા પરુી પાડવામા ં

આવ ેછે.     

  

• બી.આર.ટી.એસ. બસ સવેામા ં તા. તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૩ દરપમયાન કુલ અંદાજીત ૪૯,૮૪૭ 
રક.મી. ચાલેલ છે. તથા કુલ ૧,૮૬,૭૪૯ મસુાફરો દ્વારા તનેો લાભ લવેામા ંઆવલે છે. 

 

• બી.આર.ટી.એિ. બિમાાં થયેલ દાંડનીય કાયયવાહીઓ :-    

                                

• બી.આર.ટી.એસ. બસ સેવામા ંએક્સ-મને તથા પસક્યરુીટી પરુા પાડતી એજન્સી શ્રી રાજ પસક્યરુીટી સપવિસને કામમા ંક્ષપત 

બદલ રૂ!. ૪,૦૫૦/- ની પનેલ્ટી કરવામા ંઆવેલ છે.      

                                   

            પસટી બસ સવેામા ંટીકીટ વગર મસુાફરી કરવી એ દંડને પાત્ર બને છે. તેમજ પસટી બસ (RMTS) અન ેBRTS બસ 

સેવામા ંમસુાફરી કરતા ંપસેેન્જર દ્વારા મસુાફરી દરમ્યાન પોતાની ટીકીટ મેળવી લેવાની જવાબદારી થાય છે. કોઇપર્ 

નાગરરક દ્વારા પસટી બસ સ્ટોપ, પીક અપ સ્ટોપ પવગેરે જેવી રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની જાહરે પમલકત હોય, તેના પર 

પોતાની અંગત (ધધંા/દુકાન/સસં્થા)ની જાહરેાત લગાવવી ત ેદંડપનય તથા કાયદેસરના ંપગલા લવેાન ેલાયક છે. સદરહુ ં
બાબત ેપરરવહન સવેામા ંસપુરવાઇઝરી સ્ટાફ મારફત ેકાયણવાહી કરાવવામા ંઆવલે છે.  
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