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રુત મહાનગરપા લકા

બી.આર.ટ .એસ. ો ટ/ ા ફક સેલ
ઈલેક ક બસ:-

રુત મહાનગરપા લકા ારા હર પ રવહનના ં કારણે થતા હવાના ૂષણને કં ોલ

કરવા માટ આવનાર વષમા ં બી.આર.ટ .એસ. ટમાં ૧૫૦ નગં ઈલે ક બસ દોડાવવા ું

આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. ઈલે ક બસના કારણે ૂષણનો ઘટાડો થશે. ઈલે ક બસને

લીધે વાતાવરણમા ંભળતો કાબનમોનોકસાઈડ અને ીન હાઉસ ગેસ (GHG ) ની મા ા ઘટતા

વાતાવરણ વ ુ ુ ધ બનશે. ઈલે ક બસ માટ િવિવધ ઝોનમાં ચાજ ગ ટશન બનાવવામાં

આવશે. ઈલે ક બસમા ં એ ન ન હોવાને કારણે ઘ ઘાટ ઓછો થવાને કારણે અવાજ ું

ૂષણમા ંઘટાડો થશે. ને કારણે શહરમા ંશાિંત ણૂ વાતાવરણ બની રહશે.

રુત મહાનગરપા લકા ારા બસ સેવા માટ શહર  િવ તારના ૯૩% ટલો આવર

લેવામા ંઆવશે. વષ ૨૦૨૧ ધુીમા ંશહરના ૨૦% લોકો હર પ રવહન સેવાનો લાભ લેતા

થશે. આ બસો દોડાવવાથી વધારાના ૧ લાખથી વ ુ સુાફરોની સં યામા ંવધારો થશે. હર

પ રવહન થી રુત શહરના નાગ રકોને લા ટ માઈલ કને ટિવટ રુ  પાડવાનાં યેય સાથે

રુત શહરમા ંચાલતા હર પ રવહન તગત ુલ વાહનોમાં ૩૦% ઈલે ક વાહનો ારા

શહરમા ંપ રવહનની સેવા આપવામા ંઆવશે.

આવનાર વષમાં સ  ના પપલ મોબીલીટ ા.લી ની ૬૬ નગં બી.આર.ટ .એસ. બસ

ઓફ રોડ થનાર હોય તેની જ યાએ ઈલે ક બસ ચલાવવા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.

આ ર તે તબ ાવાર ઈલે ક બસ શહરની પ રવહન સી ટમમા ંઉમેરો કર  શહરની ૂષણ

ુ ત તેમજ સોલાર ચાજ ગ ટશનના આયોજન શકય બનાવી ીન મોબીલીટ  તરફ શહરને

અ ેસર કરવામા ંઆવશે.

વ મુા ંઈ-ર ા/ઈ-કબ ુ ંઆયોજન કર  બી.આર.ટ .એસ. બસ ટશનથી સુાફરને ઘર

ધુી ક અ ય  જવા માટ સગવડ પ થાય તે માટ કાયવાહ  કરવામા ંઆવનાર છે. (Last

Mile Connectivity) અને ઈ-સાયકલ તેમજ ઈ-બાઈક માટ પણ આવનાર વષમા ં આયોજન

કરવામા ંઆવનાર છે.
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