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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-: અખબારી યાદી :- 
 

 રાજકોટ મનપાના બી.આર.ટી.એસ.ના પ્રવાસીઓ માટે ફ્રી વાઈ ફાઈ  

સેવાનો શભુારંભ કરાવતા માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી વવજયભાઈ રૂપાણી 

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

૧૮ બી.આર.ટી.એસ. શેલ્ટસસ પરથી દરરોજના અંદાજે ૧૫ હજાર 

િોકોને ફ્રી વાય.ફાય સવુવધાનો િાભ મળશ ે:  મખુ્યમતં્રીશ્રી રૂપાણી 

રાજકોટ તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૭  

 



રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ૧૫૦ ફૂટ રરગ રોડ પર ની બી.આર.ટી.એસ. સવેાના મસુાફરો માટ ે

ગુજરાતના સવાાગી લવકાસના સ્વપ્નદ્રષ્ટા મખુ્યમતં્રીશ્રી લવજયભાઇ રૂપાણીએ આજે ફ્રી વાય ફાય સવેાનું 

િોન્ચીંગ કયુા હતુ.ં આ સુલવધાનો શભુારભં કરાવ્યો હતો.  

આ તક ેમખુ્યમતં્રીશ્રી લવજયભાઇ રૂપાણીએ એમ જણાવ્યું હતુ ં કે, રાજકોટના ૧પ હજાર િોકોને આ 

સવેાનો દરરોજ ફ્રી િાભ મળશે. આ ક્ષતે્રે વધ ુસવેા લવસ્તાર આગળ વધારી સ્માટા સીટીની સુલવધાઓ વધારવા 

આગળ વધી રહ્યા છીએ. તમે તમેણ ેજણાવ્યુ હતુ.ં  

રાજકોટ મહાનગરપાિીકા દ્વારા િોકોન ેબી.આર.ટી.એસ. રૂટ ઉપર ફ્રી વાય. ફાય સુલવધા ઉપિબ્ધ 

કરાવવાના ભાગરૂપ ેબી.આર.ટી.એસ.ના ૧૮ બસ સેલ્ટસા પર આજથી આ સુલવધા ઉપિબ્ધ કરવામા ંઆવી છે. 

આ ફ્રી વાય ફાય સુલવધામા ંદરકે પસેને્જર ૧૦ એમ.બી.પી.એસ.ની સ્પીડથી ૧૦ મીનીટ સુધી ફ્રી વાય ફાયનો 

ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

 અત્ર ેએ ઉલ્િેખનીય છે ક ેરાજકોટના ગોંડિ ચોકડીથી માધાપર ચોક સધુીના ૧૦.૭૦ કી.મી. સુધીના 

બી.આર.ટી.એસ. પાયિોટ બ્િ ુ કરેીડોરની રચના કરવામા ંઆવિે છે. જે અતગંાત સર્વવસ િને, સાયકિ િને, 

પડેસે્રીયન વ,ે મોટર વ્હીકિ િેન તથા બી.આર.ટી.એસ. બસ િનેનુ ં લનમાાણ કરી આ રૂટ ઉપર 

બી.આર.ટી.એસ.ના ૧૮ શેલ્ટસાનુ ંલનમાાણ કરવામા ંઆવિે છે. જેના પર બી.આર.ટી.એસ. બસ સર્વવસ તા. ૧-

૧૦-૧૨થી શરૂ કરવામા ંઆવી છે. જેનું વ્યવસ્થાપન તથા વલહવટી કાયા રાજકોટ રાજપથ િી.ની. રચના કપંની 

એકટ હઠેળ કરવામા ંઆવી છે. આ કપંની દ્વારા બી.આર.ટી.એસ. બસ સર્વવસની ફરે કિકેશન સીસ્ટમ તા. ૧-

૩-૧૩થી િાગ ુકરવામાં આવી છે. 

 આ બસ સવેાનો ૨૦૧૨મા ંકિુ ૨૦ િાખ ૬૧ હજાર જેટિા િોકોએ જયાર ેએલિિ-૧૬થી અત્યાર 

સુધીમા ં ૪૪ િાખ ૧૫ હજાર જેટિા િોકોએ િાભ િીધો છે. મસુાફરોન ે રૂટના ૧૮ સલે્ટસા ઉપર ગજુરાતી 

છાપાઓની સલુવધા આપવા સાથે મસુાફરોની સલુવધા માટ ેસી.સી.ટી.વી. કમેેરા દદવ્યાંગો માટે સરળ મસુાફરી 

સુલવધા, પ-ેટીએમ, સ્માટા ટીકીટીંગની સલુવધાઓ ઉપિબ્ધ કરવામા ંઆવી છે. 

આ ફ્રી વાય.ફાય શભુારભં કાયાક્રમમાં મયેરશ્રી ડો. જૈમનભાઇ ઉપાધ્યાય, મ્ય.ુ ફાયનાન્સ બોડાના ચરેમનેશ્રી 

ધનસખુભાઇ ભડંેરી, શહેર ભાજપ િમુખ શ્રી કમિેશભાઇ મીરાણી, સાસંદશ્રી મોહનભાઇ કુડંારીયા, કિકેટર ડો. 

લવક્રાતં પાડં,ે પોિીસ કલમશ્નરશ્રી અનપુમસસહ ગોહિોત, ધારાસભ્ય સવાશ્રી ગોસવદભાઇ પટિે, શ્રીમતી 

ભાનબુને બાબદરયા, ડપે્યટુી મેયરશ્રી ડો. દર્વશતાબને શાહ, મહાનગરપાલિકા કલમશ્નરશ્રી બછંાલનધી પાની, 

સ્ટેસન્ડગ કમીટીના ચરેમેન શ્રી પુષ્કરભાઇ પટિે, શાસક પક્ષના નતેા શ્રી અરસવદભાઈ રયૈાણી, દડંક શ્રી રાજુભાઈ 

અઘેરા, લજલ્િા લવકાસ અલધકારીશ્રી પડંયા, ભતૂપવૂા મયેર શ્રી ઉદયભાઈ કાનગડ, સ્ટેસન્ડગ કમીટીના ભતૂપવૂા 



ચેરમને શ્રી નીતીનભાઇ ભારદ્વાજ, આરોગ્ય સલમલતના ચરેમેન શ્રી મનીષભાઇ રાડીયા, બાંધકામ સલમલતના 

ચેરમને શ્રી મકુશેભાઈ રાદડીયા, વોટર વકાસ કમીટીના ચરેમને શ્રી દિસુખભાઈ જાગાણી, ડેપ્યટુી કલમશનર શ્રી 

આર. જે. હાિાણી, XF/F AM0"GF R[ZD[GzL GZ[gäl;\\C 9FS]Z, l;8L V[gHLP zLEFJ[XEF. HMQFL, 
ALPVFZP8LPV[;P A; ;[JFG] ;\RF,G SZTL ZFHSM8 ZFH5Y ,LP GF HGZ, D[G[HZ zL JFIP S[P 

UM:JFDL TYF ACM/L ;\bIFDF\ 5NFlWSFZLVM 4 VlWSFZLVM VG[ XC[ZLHGM p5:YLT ZC[, CTF. 
 

( જન સપંકસ  અવધકારી ) 


