
 

 

પે્રસનોટ:- 

 સરુત મહાનગરપાલિકા દ્રારા સરુત શહરે તેમજ તેનાાં આજુબાજુ વિસ્તારોમાાં જાહરે 

પરરિહનની સેિા પરૂી પાડિામાાં આિે છે. જે અંતગગત હાિમાાં કુિ ૧૨ બી.આર.ટી.એસ રૂટ અને 

૪૪ સીટીબસ રૂટ ઉપર કુિ ૧૬૬ એ.સી અને ૫૭૫ નોન-એ.સી બસો ચિાિિામાાં આિે છે. હાિમાાં 

કુિ ૨.૭૫ િાખથી િધ ૂમસુાફરો શહરેની બસ બસ સેિાનો ઉપયોગ કરી રહિે છે. 

 સરુત મહાનગરપાલિકા દ્રારા ચિાિિામાાં આિતી બસ સેિામાાં ફેરકિેક્શનની કામગીરી 

માટે વિવિઘ એજન્સીઓને ઈજારો આપિામાાં આિેિ છે. પેસેન્જરો દ્રારા ટીકીટ ન િેિાનાાં અને 

કાંડકટરો દ્રારા પૈસા િઈ ટીકીટ ન આપિા રકસ્સાઓ િખતો-િખત ધ્યાનમાાં આિતા હોય છે. આિા 

રકસ્સાઓ ધ્યાને આવ્યેથી પેસેન્જરો દ્રારા ટીકીટ ન િીધેિ હોય તો તેિા રકસ્સામાાં પેસેન્જરને 

રૂ.૧૦૦/- નાાં દાંડની જોગિાઈ કરિામાાં આિેિ છે તેમજ ફેરકિેક્શન એજન્સીઓને રૂ.૨૫૦/- પ્રવત 

પેસેન્જરની પેનલ્ટી કરિામાાં આિે છે. સરુત મહાનગરપાલિકા દ્રારા છેલ્િા  નિ માસમાાં કુિને ૨૭ 

હજારથી િધ ુપેસેન્જરો  ટીકીટ િગરનાાં પકડિામાાં આિેિ છે. સરુત મહાનગરપાલિકા દ્રારા ટીકીટ 

ચેકીંગની કામગીરી ખબૂ જ સઘન બનાિિામાાં આિેિ છે અને મા.કવમશનરશ્રી અને ચેરમેનશ્રી-

SSLનાાં આદેશાનસુાર કોઇપણ બસમાાં એક કે તેથી િધ ુપેસેન્જર વિના ટીકીટ પકડાય તો પેસેન્જર 

પેનલ્ટી ઉપરાાંત િાગત ફેર કિેક્શન એજન્સીને બસની સીટીંગ કેપેસીટી મજુબની પેનલ્ટી િસિુ 

કરિાનુાં રડસેમ્બર માસથી શરૂ કરિામાાં આિેિ છે. જે મજુબ રડસેમ્બર માસમાાં  સીટીબસમાાં ફેર 

કિેક્શનની કામગીરી કરતાાં વિશ્વ એન્ટરપ્રાઈઝ ને રૂ.૧૯ િાખ, આકાર એચ.આર. મેનેજમેન્ટ 

પ્રા.િી ને રૂ.૧૫ િાખ, સકુાની એચ.આર.મેનેજમેન્ટ પ્રા.િીને રૂ.૧૧ િાખ અને એમ.જે સોિાંકીને 

રૂ.૧૦ િાખથી િધનુી પેનલ્ટી કરિામાાં આિેિ છે.  

 સરુત મહાનગરપાલિકા દ્રારા ટીકીટ ચેકીંગની કામગીરી િધ ુસઘન બનાિિાનાાં ભાગ રૂપે 

મા.કવમશનરશ્રી દ્વારા સરુત મહાનગરપાલિકાના િગગ-૧ નાાં તમામ અવધકારીઓ જેિાકે સીટી 

ઈજનેર/ડે.કવમશનર/એડી.સીટી ઇજનેર/આસી.કવમશનર/કાયગપાિક ઇજનેર/વિજીિન્સ વિભાગ તેમજ 

સીટીિીંક બોડગનાાં ડીરેકટરોને પણ બસ ચેકીંગ કરિા માટે અવધકૃત કરિામાાં આિેિ છે.  

 બી.આર.ટી.એસ./સીટી બસમાાં મસુાફરી કરતા નગરજનોએ ટીકીટ િેિી ફરજીયાત છે, વિના 

ટીકીટે મસુાફરી કરિી મોટર વ્હીકિ એક્ટ-૧૯૮૮ મજુબ દાંડનીય અપરાધ છે અને જો વિના ટીકીટે 

મસુાફરી કરતા પકડાશે તો પેનલ્ટીની િસિુાત કરિામાાં આિશે. આથી તમામ મસુાફરોને 

ફરજીયાત ટીકીટ િેિાનો આગ્રહ રાખિા જણાિિામાાં આિે છે. જો કોઈ ફરીયાદ હોયતો ટોિ ફ્રી 

નાં-૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૩૩ પર ફોંન કરિા જણાિિામાાં આિે છે.           

       

      જનસાંપકગ વિભાગ      

સરુત મહાનગર સેિા સદન તરફથી સાદર 

સમાચાર યાદી નાં. ...................................... 
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