शुभयात्रा!

पपिंपरी चचिंचवड महानगर पालिका

पण
ु े महानगर पालिका

पण
ु े महानगर पररवहन महामिंडळ लि.

बस रॅ पपडट्रान्झिट लसन्टटम बद्दि थोडसिं
1. बीआरटीएसम्हणेेकाय?

बस रॅ पिड ट्रान्झिट ससन्टटम (बीआरटीएस) हीजलदगती,उच्च प्रतीचीआणि प्रवासी केंद्रितसाववजनिक
बस वाहतूक सेवा आहे .

2. बीआरटीएसची सिंकल्पना केव्हापासून सुरू िािी?

बीआरटी हीसंकल्ििा सववप्रथम1970 साली,कुररटीबा (ब्रािील)मध्ये

राबवलीगेलीआणिसध्याजगभरात 160 िेक्षा अधिक शहरांमध्ये बीआरटीएस
यशटवीरीत्याराबवलीजाते.
3. ‘रे नबो’ बीआरटीएस म्हणेे काय?

िि
ु े व पिंिरी - धचंचवड िररसरातील नियोन्जत बस रॅ पिड ट्रान्झिट ससन्टटमचं िामकरि
(ब्रॅंडडंग)‘रे नबो’करण्यात आले आहे .

4. बीआरटी या लसटटीमची भारतातीि इतर शहरािंतीि सद्यन्टथती काय आहे ?

भारतातील सात शहरांमध्ये बीआरटी प्रकल्िाची सुवावात िाली, िरं तु केवळ अहमदाबादचा

“जिमागव”प्रकल्ि यशटवी ठरला असूि सतत पवटतारत आहे . इंदरू आयबस, राजकोट बीआरटीएस

आणि िुकतेच उदघाटि िालेलीसुरत बीआरटी दे खील माझयता प्राप्त िाली आहे .तसेच भारतातील
१२ शहरे िजीकच्या काळात बीआरटी ससटटीम राबपवण्याचा पवचार करीत आहे त.
5. बीआरटीएसचीवैलशष्ट्ये काय आहे त?

जगभरातबीआरटीससटटीम िेहमीच्या साववजनिक बस सेवेिेक्षा टथानिक
पवसशष्टगुििमाांसहपवकससतकरण्यातआलीआहे .बीआरटी यशटवी होण्यासाठी नतच्यात खालील
बाबींची आवश्यकता आहे .

Page 1 of 9



राखीव बस माधगवका



समिातळीवर बस थांबे, तसेच बसला रं द



प्रवासी माद्रहती प्रिाली (Passenger
Information System(PIS)

वाहि ट्रॅ ककंग ससटटम Vehicle

दरवाजे





बंद्रदटत बस टथािके



पवसशष्ट प्रकारच्या भरिूर बसेस(मध्यावर



टवयंचसलत प्रिाली (Kiosk)



प्रवाशांिा सोयीचे ट्राझटफर टटे शि,

रं द दरवाजेतसेचइतरवैसशष््येअसिारया)

Tracking System (VTMS)

टसमविल्स व डेिो


प्रसार व प्रचार

6. बीआरटीएसमध्ये बसकररता एक मध्यवती राखीव माचगिका का आवश्यक आहे ?
बससाठी टवतंत्र राखीव माधगवका ही बीआरटी ससटटीमचाएक घटक
कायवक्षम सेवा दे िे सहज शक्य होते.




आहे . यामळ
ु े अधिक जलद व

टवतंत्र माधगवकेमळ
ु े बीआरटी बससाठी इतर वाहिांचा अडथळा निमावि होत िाही.
साववजनिक वाहतुकीस खाजगी वाहिांच्या तुलिेत प्राथसमकता/ महत्त्वसमळते.
समश्र रहदारी मध्ये बस चालकावर अधिक ताि असल्याचे आढळते.

बस चालकावर

येिाराहा ताि राखीव माधगवकेमुळेकमी होण्यास मदत होते.
7. बीआरटीबसटथानकेआ ण राखीवमाचगिकारटययाच्यायामध्यभागीचकातसतात?

चौकातवळिारयाअथवारटत्याकडेच्या इमारतींमध्ये ये–जा करिारयावाहिांचा बसला अडथळा येऊिये
ह्यासाठी बीआरटीएसमाधगवकासािारिििे रटत्याच्यामध्यभागीअसतात. जगभरातीलबीआरटी
असलेल्या अिेकशहरांमध्येबीआरटीमाधगवकाआणिबसटथािकेरटत्याच्या मध्यभागी आहे त.

8. रटययाच्याया मध्यभागी तसिेल्या बसटथानकापयंत सुरक्षित आ ण सोयीटकररीययाकसे ेाता
येईि?


बहुतांश बीआरटी टटे शझस ही ट्राकफक ससग्िल असलेल्या चौकाजवळ नियोन्जतआहे त, जेिे
कवाि प्रवाशांिािेब्राक्रॉससंगचा वािर कवाि पविा अिघातरटता ओलांडता येईल.



रटता समिातळीवरच ओलांडण्याचे नियोजि केल्यामुळे रटता ओलांडिे सववच वयोगटाच्या
िागररकांिा सोयीचेठरते.



रटता क्रॉससंग आिीगनतरोिक, िरु े शी प्रकाश व्यवटथा, िादचारयांसाठी लेिच्या मध्ये
थांबण्यासाठी जागा (िादचारी आयलंड) यामळ
ु े टटे शि ियांत जािे सरु क्षक्षत होईल.
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ज्या द्रठकािी वाहिांची संख्या आणि वेग अधिक असेल त्या द्रठकािी जाटतीचे िादचारी
ससग्िल्स लावले जातील.

9. मध्यभागी उभारिेल्या टथानकापयंत पोहोचयायासा द वरवेळी रटता ािािंडणे रवावाशािंना तच क
तडचणीचे


रणार नाही का?

बीआरटी टथािकांसाठीचा रटता सहसा ससग्िलच्या आिारािे ओलांडता येत असल्यािेरटता
ओलांडिे अधिक सरु क्षक्षत आहे .



बीआरटी टथािके रटत्याच्या मध्यभागी असल्याकारिािे जािे आणि येिे ह्याचा पवचार
करता निम्मा रटतािार करावा लागतो.




त्यामळ
ु े प्रवाशांिा कािावे लागिारे अंतर सारखेच आहे .

जािे आणि येिे अशा संिि
ू व फेरीचा पवचार करतासामाझय बसच्या बाबतीतही प्रवाशांिा
संिि
ू व रटता द्रदवसाति
ू एकूि दोिवेळा ओलांडावा लागतो.



बीआरटी टथािक रटत्याच्या मध्यभागी असल्यामळ
ु े प्रवाशांिा अधिक वेळा रटता
ओलांडावा लागत िाही.

10. तसामाययक मध्य टथानकािंच्याया ति
ु नेत (उवा. पण
ु े सातारा रोड / दवल्िी एचसीबीएस), सामाययक
मध्य टथानकािंचा (उवा. तहमवाबाव / इिंवौर रवाणािी) काय फायवा आहे ?


सामानयक मध्य टथािकांमळ
ु े बीआरटी मागाववरबस बदलण्यासाठी प्रवाशांिाटथािकाबाहे र िडावे
लागत िाही.



दोझही द्रदशेस जािारया बससाठीचा सामानयक मध्य टथािक बांिण्याचा खचवअसामानयक मध्य
टथािकांिेक्षा कमी येतो. (दोि टथािकांऐवजी एक टथािक)



एका सामानयक मध्य टथािकाची लांबी दोि इतर मध्य टथािकांच्या एकूि लांबीिेक्षा कमी
असते आणि टथािकाच्या रं दीचा वािर िरु े िरू होतो.



दोि असामानयक मध्य टथािकांच्या तुलिेतएका सामानयक मध्य टथािकाची मिुष्यबळ,

प्रकाशयोजिा, इंटेसलजझट ट्राझटिोटन शि ससटटीम (आयटीएस) उिकरिे, नतकीट बूथ इत्यादींची
गरज कमी िाल्यामुळे, वािर आणि दे खभाल खचव ही कमी होतो.


सामानयक मध्य टथािक उजव्या बाजूला (चालकाच्या बाजूस) येत असल्यािे चालकाला बस
व्यवन्टथत टथािकालगत उभी करिे सुलभ होते.
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11. बसेस आ ण टथानकािंवर टवयिंचलित रूिंव वरवाेे आ ण एकाच पातळीत चणयायाच्याया आ ण
उतरयायाच्याया सोयीचे फायवे कोणते आहे त?

बस आणि टथािकांवरील टवयंचसलत वांद दरवाज्यांमुळे मेट्रो रे ल्वेप्रमािे एका वेळी अिेक प्रवासी
बसमिि
ू बाहे र ये-जा कवा शकतात. समिातळीतबसमध्ये ये-जा करण्याच्या

सोयीमुळे (बस

टथािक आणि बसचा दरवाजा एकाच िातळीत)प्रत्येक प्रवाशाचा चढण्या-उतरण्याचा वेळ कमी
होतो. यामुळे टथािकावर बस थांबण्याच्या (उभी राहण्याच्या) वेळेत किात होऊि बीआरटीचा वेग
राखला जातो. उदाहरिाथव; बसच्या िायरयांची चढ उतर िसल्यािे बीआरटी बस मध्ये चढिे
उतरिे हे सािारि बसच्या तुलिेत १० िट लवकर होते.

फोटो मध्ये बस आ ण टथानक यातीि
समान पातळी आ ण

रिं व टवयिंचलितवरवाेे

वाखपवयायात आिे आहे त
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12. तिं

आ ण तपिंग व्यक्ती बीआरटीएस बसम न
ू रवावास करू शकतात का?

होय, बीआरटी बस टथािकांमध्ये अंि, अिंगांसाठी खालीलप्रमािे सोयी उिलब्ि करण्यात
आलेल्या आहे त.
तपिंग व्यक्तीिंसा द

तिं ािंसा द





चाकाची खच
ु ी टथािकावर येण्यासाठी योग्य
असा उतार (रॅंि)



चाकाच्या खच
ु ीसकट बसमध्ये चढण्याची सोय

अंिांच्या मदतीसाठी टथािकाच्या आत
टिशाविे मागव ओळखता येईल अशा फरशा



बसमध्ये टथािकांसंबंिी

ध्वनिक्षेिकाववाि

घोषिा

13. पुणे आ ण पपिंपरी-चचिंचवडमध्ये बीआरटीएस मागांची िािंबी ककती तसेि?
मागावचे िाव

लांबी

टथािकांची

पवभाग

(ककमी)

संख्या

िगर मागव

८

१३

संगमवाडी-पवश्रांतवाडी

८

९

दािोडी-निगडी

१२

३६

सांगवी - ककवळे

१४

२१

पिंिरी-धचंचवड

िासशक फाटा- वाकड

८

१५

पिंिरी-धचंचवड

काळे वाडी फाटा-दे हू आळं दी रटता

११

२०

पिंिरी-धचंचवड

िुिे
िुिे

पिंिरी-धचंचवड

14. बीआरटी टथानकािंवरम्यान तिंतर ककती तसेि?

बीआरटी टथािकांदरम्यािचे अंतर सािारि500 मीटर आहे . प्रामुख्यािेप्रवाशांची गरज, बांिकामास
सुयोग्य जागा आणि िजीकच्या टथािकांमिील अंतर यावर टथािकांची जागा निन्श्चत केली
जाते.
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15. बीआरटीएसमध्ये कोणयया सुरिापवषयक उपाययोेना केल्या आहे त?


सवव बसेससाठी केंि शासिाचे मागवदशवक



नियम व मािक िाळले आहे त.


आयआयटी मुंबईच्या सुरक्षा लेखािरीक्षि

िेमिूक.


सुरक्षक्षतििे रटता ओलांडण्यासाठी िेडट
े ट्रीयझस

समतल पवलगकांमध्ये येतात ककंवा बाहे र

वाहिांचा वेग कमी होण्यास मदत होईल.

जातात तेथे त्यांची गती कमी होऊि

क्रॉस वॉक आणि गनतरोिक यांचा वािर कवाि


रहदारी सुरक्षक्षत राहील अशी रचिा

दारासमोरच उभ्या राहतील. प्रवाशांच्या

सवव महत्वाच्या द्रठकािी ससग्िल ककंवा

सुरक्षक्षततेसाठी बस योग्यरीत्या िूिि
व िे उभी

ट्राकफक वाडवि असतील

राद्रहल्यावरच बस टथािकाचे व बसचे

सवव महत्वाच्या द्रठकािी वाहतूक आणि
आवश्यक माद्रहतीदे िारे फलक लावले
जातील

.

बसमध्ये सुरक्षक्षतििे चढण्या-उतरण्यासाठीमेट्रो
रे ल्वेप्रमािेचबीआरटी बसेसटथािकाच्या

करण्यात येत आहे



बीआरटी टथािकांियांत प्रवासी येतािा

अहवालातील सशफारशींिुसार, जुझया

मुंबई-िुिे रटत्यावर जेथे इतर वाहिे



प्रमख
ु चौकात ससग्िल वट्रॅ कफक वॉडविची

टवयंचसलत दरवाजे उघडतील.


बी आर टी टथािकाच्या आत िुरेशी प्रकाश
व्यवटथा असेल.

16. न्ेथे चौक तसेि यतथे काय होईि?



टथानिक िररन्टथतीिुसारचौकामध्ये वाहतूक ससग्िलदवारे वाहतूक नियंत्रि केले जाईल.

वाहतूक िोसलसांिा वाहतक
ू नियंत्रिात मदतीसाठी आणि बीआरटी मागाववर इतर वाहिे प्रवेश
करिार िाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी ट्रॅ कफक वॉडवि नियुक्त करण्यात येिार आहे .

17. पुणे व पपिंपरी-चचिंचवडसा द बीआरटीएस वेगळे आहे का?

रे िबो बीआरटीएसचे पिं.धचं.आणि िि
ु े म.ि.िा मिील व्यवटथािि िीएमिीएमएल दवारा केले

जािार आहे . बीआरटी बस टथािकाचे डडिाईि आणि त्यातील काही िायाभूत सुपविा या दोि
द्रठकािीजरी वेगवेगळ्याआढळत असल्या तरी त्यातील मुलभूत संकल्ििा एकच आहे .
18. पण
ु े व पपिंपरी-चचिंचवडम ीि बीआरटीएस मागिपरटपरािंशी ेोडिेिे आहे त का?

िि
ु े आणि पिंिरी –धचंचवडमिील बीआरटी कॉरीडॉर सदय न्टथतीत एकमेकांशी जोडलेले िाहीत.
िि भपवष्यात ते जोडले जािार आहे त. पिंिरी – धचंचवडमिील बीआरटी कॉरीडॉर आणि
िुण्यातील बीआरटी कॉरीडॉर हे नियोन्जत रे िबो बीआरटी ह्या सेवेचे भाग आहे त. रे िबो बी आर
टी जेव्हा िूित्व वाला येईल तेव्हा ते आसशयातील सवावत मोठ्या बीआरटी प्रकल्िािैकी एक असेल.
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19. रे नबो बीआरटीएसमुळे सध्याच्याया बस मागांमध्ये काही बवि होतीि का?

प्रवाशांिा बीआरटीएसिे जािे सोिे व्हावे यासाठी आणि बस व्यवटथा एकंदरीतच कायवक्षम आणि
सुटसुटीत होण्यासाठी बस मागाांमध्ये बदल / सुिारिा करण्यात येत आहे त. बसेसची चांगली

वारं वारता असलेले, समजण्यास सोिे असे मागाांचे जाळे हे िव्या प्रिालीचे प्राथसमक वैसशष््य
आहे . बीआरटी कॉरीडॉर सोडूि इतरत्र साववजनिक प्रवासी वाहतूक (साध्या बस, रे िबो बीआरटी
बस वगळता) उिलब्ि असेल.

20. मागि ेर बवििे आहे त तर रवावासी बीआरटी मागांपयंत कसे पोहोचू शकतीि?
बीआरटी वािरिारया प्रवाशांिा खालील ियावय उिलब्ि असतील:


िी एम िी एम एल च्या चालू बस सेवा आणि शहराच्या पवपवि भागांमिि
ू बी आर टी
कॉरीडॉरियांत येिारे फीडर बस मागव (बस जोड मागव)



बीआरटी कॉरीडॉरला जोडिारे नियोन्जत चांगल्या डडिाईिचे िदिथ आणि सायकल िथ,
ज्यामळ
ु े इच्छुकांिा सायकल ककवां चालत बस कॉरीडॉरियांत येता येईल.



बीआरटी कॉरीडॉर जवळ निन्श्चत ररक्षा थांबे

21. बीआरटी बसेसचे वेळापत्रक आ ण मागि हयािंबाबतचीमादहती मिा कु े लमळू शकेि?

बीआरटी सेवा सवा
ु होण्याच्या एक मद्रहिा अगोदर बीआरटीएस बसचे वेळाित्रक आणि मागव

इत्यादी माद्रहती िीएमिीएलच्या संकेतटथळावर आणि बीआरटीएस टथािकांवर उिलब्ि होईल.
इंटेसलजंट ट्राझटिोटन शि मॅिेजमें ट ससटटीम (ITMS) कायावन्झवत िाल्यावर प्रत्येक मागाववरील बसेस
येण्याची अचक
ू वेळ बीआरटी टथािकांवर दशवपवली जाईल. भपवष्यात एसएमएस आिाररत प्रिाली
दे खीलउिलब्ि होईल.

22. बीआरटीएस यात्रेचे यतकीट भाडे महाग तसेि का?

बीआरटीचे बस भाडेबाबत सदय िररन्टथतीत प्रटताव नििवयािीि आहे .कॉरीडॉरमध्ये असलेल्या
बीआरटीच्या टथािकामध्ये ककंवा इतर द्रठकािी बसमध्येही नतकीट काढता येईल. मोबबलीटी
काडावची सोय करण्याचेही नियोजि आहे . बीआरटीआणि जोड मागव या दोझहीमध्ये प्रवास करावा
लागिारया प्रवाशांसाठी ट्रांसफर नतकीटे ही बीआरटीच्या टसमविलला उिलब्ि करण्यात येिार आहे त.

23. बीआरटीएस बसेस वातानुकूलित आहे त का?

बीआरटीसाठी िूवी खरे दी केलेल्या बसेस वातािुकूसलत िाहीत. िरं तु, भपवष्यातिागररकांच्या
मागिीिुसार वातािुकूसलत बससेवा सुवा करता येईल.
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24. या रवाकल्पािा यन ी को ू न लमळतो?

िीसीएमसी बीआरटी प्रकल्िास, भारत सरकारच्या जेएिएियआ
ु रएम आणि शाश्वत िागरी वाहतक
ू
कायवक्रमांतगवतग्लोबल एझव्हायरमें ट फॅससलीटी (जीइएफ), जागनतक बँक आणि संयुक्त राष्ट्र
पवकास कायवक्रम (युएिडीिी) यांच्या सहकायाविे नििी उिलब्ि होतो.

25. दवल्िी, ेयपूर व पुणे (कात्रे-हडपसर पथवशी) येथे बीआरटी फारशी उपयुक्त न

रूनही

बीआरटी राबपवयायाचा पवचार का केिा ेात आहे ?

शहरातील वाहतूक कोंडी ही अटळ समटया िालेली आहे . लवकरात लवकर उिाय योजिा केली
िाही तर खाजगी वाहिांदवारे उत्सन्जवत केलेल्या िुरामुळे ियाववरिाला िोका निमावि होिार

आहे .वाहतूक समटयेवरील दीघवकाळ द्रटकिारा उिाय बीआरटी ससटटीम हा आहे , जो कमी खचावत

उभारला जाऊ शकतो आणि त्याचे अिेक फायदे आहे त. जगातील जवळजवळ 160 शहरांमध्ये ती
उभारली गेली आहे .व्यवटथेमध्ये एखादा लक्षिीय सकारात्मक िररिाम घडवूि आिण्यासाठी
बीआरटीचे जाळे हे पवटतीिव आणि व्यािक असिे आवश्यक आहे . द्रदल्ली उच्च क्षमता बस

प्रिालीला (HCBS) केवळ एकच 5 कक. मी. लांबीची माधगवका आहे . द्रदल्ली आणि जयिूरमिल्या

िथदशी प्रकल्िांिी बीआरटीच्या वर उल्लेखलेल्या गुििमाांच्या िरतीवर बदल केला तर ते प्रकल्ि
वाह्तुकीची गरज अधिक चांगल्या प्रकारे भागवू शकतील.

26. मेट्रो रे ल्वेच्याया वेािची आ ण तेवणी आरामवायक सेवा बीआरटीएस वे श शकेि का?
होय.

मेट्रो रे ल्वेप्रमािेच समिातळीत वाहिामध्ये ये-जा करिे,प्रवासी माद्रहती प्रिाली, वाहि

ट्रॅ ककंग, भाडे टवीकारण्याचीटवयंचसलत िद्धती इत्यादीचा बीआरटीच्या वैसशष््यांमध्ये समावेश आहे .
मेट्रो रे ल्वेिेक्षा बीआरटी ही एक लवधचक प्रिाली आहे , कारि बीआरटी बस अिवादात्मक
न्टथतीमध्ये साध्या रटत्याववाि िेऊिही प्रवाशांिा सेवा दे ता येते.

मेट्रो रे ल्वेिेक्षा बीआरटी

उभारण्यास कमी कालाविी लागतो. मेट्रो रे ल्वेच्या 1/15 इतक्या कमी खचावत बीआरटी बांिता येते
आणि कमी खचावत बीआरटी जाटतीत जाटत सेवा दे ते.( ६ ककमी मेट्रो बांिण्याच्या खचावत ८८
ककमीचे बीआरटीचे जाळे निमावि होते.) ह्या सवव बाबींचा पवचार करता बीआरटी मध्ये मेट्रोचे सवव
गि
ु िमव तर आहे तच, िरं तु आिखीही काही गि
ु आहे त असे म्हिता येईल.
पिंिरी धचंचवड महािगर िासलकेसाठी निसमवत
दवारा: आय बी आय ग्रुि (IBI), ियाववरि सशक्षि केंि (CEE), पिंिरी धचंचवड इझफोमनशि प्रा. सल.
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