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=================================================================================== 

-: અખફાયી માદી :- 

 

ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી વલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે સ્ભાટટ  વવટી શઠેના 
ITMS (ઇન્ટીગે્રટેડ ટ્રાન્ઝીટ ભેનેજભેન્ટ વીસ્ટભ) પ્રોજેક્ટનુ ંરોકાટણ કયાયુ ં 

 

પ્રોજેક્ટની વલળેતા  

AFCS (ઓટોભેટીક પેય કરેક્ળન વવસ્ટભ) કે જેભા ં QR 

આધારયત ટીકીટ તેભજ   સ્ટો ય Entry તેભજ  Exit ભાટે 
એક-એક ઓટોભેટીક ગેઇટ્ (Turnstyle Gate) રગાલલાભા ં
આલેર છે. જે મવુાપયો દ્વાયા ( QR કોડ આધારયત) ટીકીટ 
ફતાલલાથી તે ટીકીટ યનો QR કોડ ભળીનના લેરીડેટયભા ં
સ્કેન થળે જેના આધાયે ઓટોભેટીક  ગેઇટ ખરુી જળે.  આ 
પ્રોજેક્ટનો અંદાજીત ખર્ટ ૧૯.૮૪ કયોડ રૂવમા છે. આ 
પ્રકાયની અદ્યતન સવુલધા દેળના ંકેટરાક ભેટ્રો સ્ટેળનભા ં
શારભા ંઉરબ્ધ છે. 

 

 

તા. ૮-૧૨-૨૦૧૯ 

 



 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની SPV - યાજકોટ સ્ભાટટ વવટી ડલેરોભેન્ટ લરવભટેડ (R.S.C.D.L.) દ્વાયા ાન 
વવટી ડલેરોભેન્ટ અંતગટત વેલોત્તભ પ્રોજેક્ટના ંજુદાજુદા કુર ૭ કમ્ોનન્ટ ૈકી ITMS (ઇન્ટીગ્રેટેડ ટ્રાન્ઝીટ 
ભેનેજભેન્ટ વીસ્ટભ) નુ ંઆજે તા. ૮-૧૨-૨૦૧૯ ના યોજ વાજંે નાના ભલા વકટર, ૧૫૦ ફૂટ રયિંગ 
ફી.આય.ટી.એવ. ફવ સ્ટો ખાતે યાજ્મના ભાનનીમ મખુ્મભતં્રી શ્રી વલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે 
રોકાટણ કયલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં  

 

આ પ્રવગંે  ભાન. ભેમય શ્રી લફનાફેન આર્ામટ, ગજુયાત મ્યવુનવવર પાઈનાન્વ ફોડટના ર્ેયભેન શ્રી 
ધનસખુબાઈ બડંયેી, બાજ અગ્રણી શ્રી નીવતનબાઈ બાયદ્વાજ, લોડટ ન.ં૮ ના કોોયેટય શ્રી જાગવૃતફેન 
ઘાડીમા, ભતૂલૂટ ધાયાવભ્મ શ્રી બાનફુેન ફાફયીમા, સ્ટેનન્ડિંગ કવભટીના ર્ેયભેન શ્રી ઉદમબાઈ કાનગડ, 
મ્યવુનવવર કવભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલાર, જજલ્રા કરેકટય શ્રી યેમ્મા ભોશન, ોરીવ કવભળનય શ્રી ભનોજ 
અગ્રલાર, ડપે્યટુી મ્યવુન. કવભળનયશ્રીઓ શ્રી ર્ેતન નદંાણી, શ્રી એ.આય.વવિંઘ અને શ્રી ફી.જી.પ્રજાવત, 
એડી.વવટી એન્જીનીમય શ્રી ફી.ય.ુ જોળી અને શ્રી કે.એવ.ગોશરે, યાજકોટ યાજથ લર.ના જનયર ભેનેજય શ્રી 
જમેળ કુકડીમા, આવી. ભેનેજય શ્રી ભનીબાઈ લોયા વરશતના અવધકાયીશ્રીઓ ઉસ્સ્થત યશમા શતા.ં  

 

 આ પ્રોજેક્ટનો અંદાજીત ખર્ટ ૧૯.૮૪ કયોડ રૂવમા છે.ITMS Project અન્લમે યાજકોટ ળશયેભા ંજાશયે 
રયલશનની વમલસ્થાને લધ ુવાયી અને સદુ્રઢ ફનાલલાના ઉદેશ્મથી કુર ૧૦.૭ રકભી ના BRTS કોયીડોય ય 



આલેર ૧૮ ફવ ળેલ્ટવટ ય નીર્ે મજુફની વમલસ્થાનુ ંઅભરીકયણ BRTS  ફવ વેલાનુ ંવરં્ારન કયતી 
(SPV) યાજકોટ યાજથ રી. દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર છે.  

 
(૧)  AFCS (ઓટોભેટીક પેય કરેક્ળન વવસ્ટભ) કે જેભા ંQR આધારયત ટીકીટ તેભજ   સ્ટો 

ય Entry તેભજ  Exit ભાટે એક-એક ઓટોભેટીક ગેઇટ્ (Turnstyle Gate)  રગાલલાભા ંઆલેર છે. 

જે મવુાપયો દ્વાયા (QR કોડ આધારયત) ટીકીટ ફતાલલાથી  તે  ટીકીટ યનો QR કોડ ભળીનના 

લેરીડટેયભા ંસ્કેન થળે જેના આધાયે ઓટોભેટીક  ગેઇટ ખરુી જળે. આ પ્રકાયની અદ્યતન સવુલધા 

દેળના ંકેટરાક ભેટ્રો સ્ટેળનભા ં શારભા ંઉરબ્ધ છે. આલનાયા રદલવોભા ંમવુાપયો સ્ભાટટ કાડટ દ્વાયા 

ણ મવુાપયી  કયી ળકળે અને આ ભાટેની વમલસ્થાનો વભાલેળ શારની વીસ્ટભભા ંથઇ ળકળે.  

(૨) PIS ( Passenger Information System ) અંતગટત ફવ ળેલ્ટયની અંદય તેભજ  પ્રલેળ 

ાવે એભ કુર ૨ (ફ)ે જગ્માએ LED રડસ્પ્રે ફોડટ રગાલલાભા ંઆલેર છે. જેના ય 

મવુાપયોને ફવ ળેલ્ટય ય આગાભી વભમભા ંફને્ન રદળાભા ંઆલનાય/જનાય  ફવના 

વભમની જાણકાયી ETA (Expected Arrival Time ) ભી યશળેે.  

(૩)   PAS ( Public Announcement System ) જે વફફ ફવ ળેલ્ટયની અંદય તેભજ  પ્રલેળ 

ાવે સ્ીકય રગાલલાભા ંઆલેર છે. જે આદા વભમે કે જાશયે રશતાથે મવુાપયોને અત્મતં 

જરૂયી સરૂ્ના આલા શતે ુરગાલલાભા ંઆલેર છે. 
 

 ITMS પ્રોજેક્ટ અન્લમે ઉબી કયલાભા ંઆલેર ઉયોક્ત તભાભ સવુલધાઓનો BRTS ફવ 

વેલાનો દૈવનક ઉમોગ કયતા અંદાજીત ૨૫૦૦૦ થી લધ ુમવુાપયોને રાબ ભળે. 

મસુાપરો માટેની માર્ગદર્શિકા (Standard Operating Procedure - Sop) 

રાજકોટ મહાનર્ર ાલકા સચંાલત ફીઆરટીએસ ફસ સેવાનો ઉયોર્ કરતા તમામ 
મસુાપરો માટે ઑટોમૅટટક પેર કેક્શન દ્ધર્ત શરુ કરવામા ંઆવેી છે. જે  અંતર્ગત આે નીચે 
દશાગવ્યા મજુફની કાયગ ધ્ધર્તનો અમ કરવાનો રહશેે. 

 

 રટરકટ ફાયી ય થી  આના પ્રલાવની જરૂરયમાત મજુફના સ્ટેળન ભાટે ની રટરકટ ખયીદી, ટનટસ્ટાઇર  

ગેટ ાવ ેયશરેા ીા ટ્ટાની ાછના બાગે ઉબા યશલેાનુ ંયશળેે. 
 

 ીા યંગના ટ્ટાની ાછ ઉબા યશીને, આની રટરકટભા ંદળાટલેર QR કોડ ને ટનટસ્ટાઇર  ગેટ ઉયના 
લેરીડટેય ય યાખી ને સ્કેન કયાલાનુ ંયશળેે.  



 

 જેથી ટનટસ્ટાઇર  ગેટની ઉય યશરે લાદી કરયની રાઈટ રીરા કરયભા ંરયલવતિત  થતા જ આ 
વાભ ેયશરે ટનટસ્ટાઇર  ગેટના ાઇન ેધીભેથી ધક્કો ભાયી ને  ગેટ ભાથંી વાય થઇ ળકળો. 
 

 ફીઆયટીએવ ના જે સ્ટેળન ય આનો પ્રલાવ ણૂટ થામ ત્માયે આ પ્રલેળ કયલા વભમે અનવુયેરી 
દ્ધવતનો અભર કયીને સ્ટેળનની ફશાય નીકલાનુ ંયશળેે. 

 

અર્ત્યની ફાફતો: 
 એક રટરકટ ય ભાત્ર એક (૧) વમસ્ક્તની મવુાપયી ભાટે ભાન્મ ગણાળ.ે 
 

 જો રાર યંગની એરઈડી અન ેફઝયનો અલાજ થામ  ત્માયે ટનટસ્ટાઇર ભળીનથી થોડા દૂય ીા યંગના 
ટ્ટા ની ાછ ઉબા યશવે ુ ં અન ેજમાયે આ એરઈડી લાદી યંગભા ંરયલવતિત થામ ત્માયે તભાયી 
રટરકટભા ંદળાટલેર QR કોડને ટનટસ્ટાઇર  ગેટ ઉયના લેરીડટેય ય યાખીને પયીથી  સ્કેન કયાલાનુ ંયશળેે. 

 

 

ટનગસ્ટાઇ ભળીન ઉરના રંર્ વનદેળકો: - 
 

 લાદી યંગ:  પ્રલેળ અથલા ફશાય નીકલા ભાટે ભળીન ય QR કોડ આધારયત  રટરકટ સ્કેન કયો 
 રીરો યંગ  :  રટરકટ ભાન્મ શોમ આ ગેટભા ં પ્રલેળ કયી ળકળો અથલા ફશાય નીકી ળકો છો. 
 રાર યંગ:  ટનટસ્ટાઇર ભળીન થી દૂય યશો અન ેત્રણ વેકન્ડ છી પયીથી રટરકટ સ્કેન કયો 
 ીો યંગ:  રટરકટ સ્કેન કયલા ભાટે ીા યંગની રાઈનની ાછ ઉબા યશો   

(જન વંકટ અવધકાયી) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  

------------------ x ----------------- 

 


