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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 સીટ બસની િુવધા રાહત દર રુ  પાડવામાં

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. હાલમાં

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 ૩૨ ટ ઉપર આશર દિનક ૧,૦૦,૦૦૦ પેસે  જરો મળ ુલ ૨,૦૫,૦૦૦ ટલા

નાગ રકો હરપ રવહન સેવાનો લાભ લઇ રહલ છે.

હર પ રવહન સેવાનો શહર જનો ારા હાલમાં યાપક માણમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવી

રહલ છે, ને યાનમાં લઈ રુત મહાનગરપા લકા ારા નવા બે ટ તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ ના

રોજથી શ  કરવામા ંઆવનાર છે. જુબ થમ ટ ર વે ટશન (EAST) થી મોટા વરાછા ( ટ

ન.ં ૧૦૩) વાયા લબેં હ મુાન રોડ, DGVCL ઉ  સદન, ઉ ાણ પાવરહાઉસ, મોટા વરાછા પ પ ગ

ટશન, મોટા વરાછા વોડ ઓફ સ થઇ સીવેજ પ પ ગ મોટા વરાછા ધુીનાં િવ તારને આવર

લેવામા ંઆવેલ છે. સદર ુ ટ ન.ં૧૦૩ માં ુલ ૭ બસ ૧૫ િમનીટની કવ સીથી કાયરત કરવામાં

આવશે. આ ટ શ  કરવાથી ટમા ં આવનાર િવ તારના લોકોને તેમજ મોટા વરાછા ગામના

રહવાસીઓને ર વે ટશન ધુી સીટ  બસ સેવાનો લાભ મળશે.

બીજો ટ ખરવરનગર થી ઉન ઇ ડ યલ એ ટટ ( ટ ન.ં૩૦૫) વાયા SMC સાઉથ

ઝોન, SMC કો નુીટ  હોલ, વડોદ ગામ, ભે તાન ગાડન, અને ઉન નાકા BRTS ધુીના િવ તારને

આવર  લેવામા ંઆવેલ છે. સદર ુ ટ ન.ં ૩૦૫ માં ુલ ૯ બસ ૧૦ િમનીટની કવ સીથી કાયરત

કરવામા ંઆવશે. આ ટ શ  કરવાથી ટમા ંઆવનાર િવ તારના લોકોને સીટ  બસ સેવાનો લાભ

મળશે.

આ બનેં ટ તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ ના ં રોજથી શ  કરવામા ંઆવનાર હોય હર જનતાને

સદર ુ બનેં ટની બસ સેવાનો લાભ લેવા અ રુોધ કરવામા ંઆવે છે.
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