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-: અખબારી યાદી :-  

શહરમા ં30 થળોએ ઓટોમે ટક ા ફક કં ોલ િસ ટમ 

કુવા આયોજન : િુન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલ  

 તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૯ 

રાજકોટ માટર્ િસટી ડેવલપમે ટ લી. (RSCDL) ના સેવોતમ પ્રો ક્ટ હઠેળ રાજકોટ 

શહરેમા ંઅલગ-અલગ મખુ્ય સકર્લો પર કુલ ૧૯ નવા ટ્રાિફક િસગ્નલ તથા હયાત જુના 

ટ્રાિફક િસગ્નલ દુર કરી તનેી જગ્યાએ ૧૧ નવા એમ કુલ ૩૦ નગં એડ ટીવ ટ્રાિફક કંટ્રોલ 

િસ ટમ (ATCS) થાિપત કરવામા ંઆવશે નુ ંઅંદાજીત કુલ . ૧૧,૭૪,૦૦,૦૦૦/- ના 

ખચર્ થનાર છે, તેમ યિુન. કિમશનર ી ઉિદત અગ્રવાલએ જણા યુ ંહત ુ.ં 

તેમને વધમુા ં જણા યુ ં હત ુ ં કે, ભારત દેશના અમકુ રા યના મખુ્ય શહરેોએ 

અપનાવેલ નવી ટેકનોલોજી મજુબના ATCS ટ્રાિફક િસગ્નલ કે  અ યારની સૌથી લેટે ટ 

આધિુનક ટેકનોલોજી હોય, નુ ંસપંણૂર્ કંટ્રોલ એ ડ મોનીટરીંગ ICCC ખાતે નવા બનનાર 

ડેટા સે ટરમાથંી થશે. 

આ ટેકનોલોજી અંતગર્ત ટ્રાિફક િસગ્નલ પર વાહનોને િડટેક્ટ કરીને ટ્રાિફક િસગ્નલના 

સમયને વધારી અન ે ઘટાડી શકે છે આમ આ ટેકનોલોજીથી ટ્રાિફક જકંશન પર થતા 

સમયના યયને ઘટાડી શકાય છે. 

મ કે શહરેના કોઈ પણ સકર્લ કે ચોક પર આ િસ ટમ લગાવવાથી  તરફના 

ર તા પર વધ ુટ્રાિફક છે તે તરફના ર તા પરના વાહનોને પસાર થવા માટે વધ ુસમય 



મળશે અન ે  તરફના ર તા પર ઓછો ટ્રાિફક છે તે તરફના ર તાને ટ્રાિફક પ્રમાણે પસાર 

થવા માટે સમય મળશે. નાથી સમયનો પણ બચાવ થશે અન ેવાહનોને પસાર થવા માટે 

પરુતો સમય પણ મળી રહશેે. 

રાજકોટ શહરેમા ંમાધાપર ચોકડી, ગ્રીનલે ડ ચોક, જી લા પચંાયત ચોક, મક્કમ 

ચોક, નાણાવટી ચોક, ઇ દીરા ચોક, લવલી ગે ટ હાઉસ પાસ,ે ભતૂખાન ચોક, લીમડા ચોક, 

એસ.બી.એસ. ચોક-જવાહર રોડ, કોપ રેશન ચોક, બીગ બજાર સકર્લ, આજીડેમ ચોક, રૈયા 

ચોક, કો મો ચોક-નવા રીંગ રોડ, કે.કે.વી. ચોક, પનુીત નગર ચોક, મવડી ચોક, રૈયા 

ટેલીફોન ચોક, જડુશ ચોક, રાજનગર ચોક, નાનામવા ચોક, રામદેવપીર ચોક, હનમુાન 

મઢી ચોક, િત્રકોણ બાગ ચોક, ઢેબર ચોક, કા તા ી િવકાસ ગહૃ ચોક, નાગિરક બેંક ચોક, 

જામટાવર ચોક િવગેરે થળો મળીને કુલ ૨૯ થળો પર ટ્રાિફક િસગ્નલ લોકેશન 

લગાવવામા ંઆવેલ છે, અને હાલ ૩૦ મ ુિસગ્નલ લગાવવા માટે થળ નક્કી થશે. 
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