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રુત મહાનગરપા લકા ારા હર પ રવહન સેવાના ભાગ પે શહર જનોને રુત શહર

તથા આ ુબા ુ િવ તારમાં બી.આર.ટ .એસ. અને સીટબસની િુવધા રુ  પાડવામા ંઆવી

રહલ છે. શહરના નાગ રકો ારા બસ સેવાનો બુજ સારા માણમાં લાભ લેવામા ંઆવી

રહલ છે. ના પ રણામે સુાફરોની સં યામા ં ઉ રો-ઉ ર વધારો થઇ રહલ છે.

બી.આર.ટ .એસ. ના ુલ ૯ કો રડોર મળ ને આશર દિનક ૧,૦૫,૦૦૦ થી વ  ુ પેસે  જરો

તેમજ સીટ બસ ના ુલ ૩૦ ટ ઉપર આશર દિનક ૯૫,૦૦૦ પેસે  જરો મળ ુલ ૨,૦૦,૦૦૦

ટલા નાગ રકો હરપ રવહન સેવાનો લાભ લઇ રહલ છે. શહરના નાગ રકો ારા આપવામાં

આવતા ચૂનો/માગંણીને યાને લઇ આ સેવા વ  ુસાર  ર તે આપી શકાય અને કને ટિવટ

અસરકારક ર તે વધાર  શકાય તે હ ુ થી હાલ કાયરત ટમાં ધુારાવધારા કરવામા ંઆવે છે.

તે જુબ આજથી નીચે જણાવેલ ટ ને  લબંાવવામા ંઆવેલ છે.

૧.હાલમા ંકાયરત સીટ બસ ટ ન-ં૧૧૨ ર વે ટશન થી કોસાડ ગામ ને ભરથાણા ગામ

(કોસાડ) ધુી લબંાવામા ંઆવેલ છે. આ ટમા ંહાલમાં ુલ ૧૧ બસ પીક કલાકોમાં ુલ ૨૦

િમનીટ ની ફકવ સી પર ભરથાણા ગામ (કોસાડ) ધુી મળશે. ને કારણે ભરથાણા ગામ નાં

રહવાસીઓ ને રુત ર વે ટશન ધુી કને ટિવટ ા ત થશે.

૨. હાલમા ંકાયરત સીટ બસ ટ નં ૧૦૮ ર વે ટશન થી ઓલપાડ ને ઓલપાડ કોલેજ

ધુી કોલેજ/ઓફ સ સમય દર યાન લબંાવવામા ં આવેલ છે. આ ટમાં ુલ ૯ બસ પીક

કલાકોમાં ુલ ૧૫ િમનીટ ની ફકવ સી પર ા ત થશે. ને કારણે ઓલપાડ કોલેજમા ંભણતા

િવ ાથ ઓ તથા ઓલપાડ કોટ/મામલતદાર કચેર /ITI મા ં આવતા નાગર કોને રુત ર વે

ટશન ધુી કને ટિવટ ા ત થશે.

૩. હાલમા ં કાયરત સીટ બસ ટ નં ૪૦૨ પરવત પાટ યા થી માનસરોવર સકલ ને

ઉતરાણ ટશન લબંાવવામા ંઆવેલ છે. આ ટમાં ૧૦ બસ પીક કલાકોમાં ુલ ૧૦ િમનીટ ની

ફકવ સી પર ા ત થશે. ને કારણે અમરોલી ગામ ના ંરહવાસીઓ અને  ઝેડ શાહ અને

એચ પી દસાઈ કોમસ કોલેજ તથા ક એ ડ એમ પી શાળા ના ંિવ ાથ  ઓને રુત ર વે ટશન

ધુી કને ટિવટ ા ત થશે.
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