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पट लवकर हो

बसमधून प्रवा
अपंगांसाठी ख

ी योग्य 
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 बस

               

सतील.  

टर आहे.  प्रामु
ामधील अतंर

ा के या आहे
मखु चौकात 
मणकू.    
ीआरटी  थान
रिक्षतपणे र
ॉस वॉक आि
ाहनांचा वेग क
सम ये सरुिक्ष

मखु्याने प्रवाश
र यावर  थान

हेत?  
िसग् नल व ट्र

नकांपयर्ंत प्रव
 ता ओलांड
िण गितरोधक
कमी हो यास

िक्षतपणे चढ

शांची गरज, 

नकांची जागा

टॅ्रिफक वॉडर्न

वासी येताना 
यासाठी पेडे
क यांचा वाप
स मदत होई
या-उतर यास
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गा 

नची 

ट्रीय स 
पर क न 
ईल.   
साठी मेट्रो 



 
  
 
 

 

 

 

 

 

                       

रह
क

 
16. िजथे 

 

 व
क

17. पुणे व
रेनबो 
जाणा
िठकाण

18. पुणे व
पुणे आ
भिव य
कॉरीडॉ
ते हा 
 

19. रेनबो 
प्रवाश
सटुसु
वारंवा
आहे. 
बस व

20. मागर् 
     बीआरट

 शहरा

                       

हदारी सरुिक्ष
कर यात येत 

चौक असेल 
थािनक पिरि
वाहतूक पोिलस
करणार नाहीत

व िपपंरी-िचचं
ो बीआरटीएस
ार आहे. बीआ
णी जरी वेग

व िपपंरी-िचचं
आिण िपपंरी –
यात ते जोडले
डॉर हे िनयोिज
ते आिशयाती

ो बीआरटीएस
शांना बीआरटी
सटीत हो यास
ारता असलेले
 बीआरटी कॉ
वगळता) उप

जर बदलले 
टी वापरणार् या

ा या िविवध 

                       

क्षत राहील अ
 आहे.    

ल ितथे काय 
ि थतीनुसार 
सांना वाहतूक
त याची खबर

चवडसाठी बी
सचे िप.ंिच.ं आ
आरटी बस 
गवेग या आढ

चवडमधील ब
–िचचंवडमधील
ले जाणार आहे
िजत रेनबो बीआ
ील सवार्त मो

समळेु स या
टीएसने जाणे 
साठी बस माग
ले, समज यास
कॉरीडॉर सोडून
पल ध असेल.

आहेत तर प्र
या प्रवाशांना ख

भागांमधनू बी

                       

अशी रचना 

होईल?  
चौकाम ये व
क िनयंत्रणात
रदारी घे यास

ीआरटीएस वे
आिण पुणे म
थानकाचे िडझ
ढळत अस य

बीआरटीएस 
ल बीआरटी कॉ
हेत. िपपंरी – 
आरटी या सेव
या बीआरटी 

या बस माग
 सोपे हावे 
गार्ंम ये बदल
स सोपे असे 
न इतरत्र साव
.   

प्रवासी बीआर
खालील पयार्य 

बी आर टी कॉर

                       

रे
दार
सरु
राि
 व

वाहतूक िसग् न
त मदतीसाठी
साठी टॅ्रिफक 

वेगळे आहे क
म.न.पा मधील
डझाईन आिण
या तरी याती

मागर्  पर पर
कॉरीडॉर स य 
िचचंवडमधील
वेचे भाग आहे
 प्रक पापैकी 

गार्ंम ये काही
यासाठी आिण
ल / सधुारणा 
मागार्ंचे जाळ
वर्जिनक प्रवा

आरटी मागार्ंपयर्ं
उपल ध अस

रीडॉरपयर्ंत येण

               

 वेप्रमाणेच बी
रासमोरच  उ
रिक्षततेसाठी 
िह  यावरच ब
वयंचिलत दर

 नल वारे वाह
ी आिण बीआ
 वॉडर्न िनयकु्

का?  
ल यव  थाप

िण यातील क
तील मलुभतू 

रांशी जोडलेले
ि थतीत एक

ल बीआरटी कॉ
हेत. रेनबो बी 
एक असेल. 

ही बदल होती
िण बस यव
ा कर यात ये
ळे हे न या प्र
ासी वाहतूक 

यर्ंत कसे पोहो
सतील:  

णारे फीडर बस

बीआरटी बसेस
उ  या राहतील
 बस योग् यरी
बस स ् थानका
रवाजे उघडती

हतूक िनयतं्रण
आरटी मागार्वर
क्त कर यात

पन पीएमपीए
काही पायाभतू
 सकं पना ए

ले आहेत का?
कमेकांशी जोडले
ॉरीडॉर आिण 
 आर टी जे ह

ील का?  
व था एकंदरी
येत आहेत.  ब
प्रणालीचे प्राथ
(सा या बस

होचू शकतील

स मागर् (बस 

स  थानका य
ल.  प्रवाशां य
री  या पूणर्पणे
काचे व बसचे 
तील. 

ण केले जाईल
र इतर वाहन
त येणार आहे

एमएल वारा
त सिुवधा या
एकच आहे.  

? 
लेले नाहीत. प
पु यातील बी
हा पूणर् वाला 

ीतच कायर्क्षम
बसेसची चांग
थिमक वैिश
स, रेनबो बीआ

ल?  

जोड मागर्) 
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या 
या 
णे उभी 
 

ल. 
ने प्रवेश 
हे.    

ा केले 
ा दोन 
   

पण 
ीआरटी 
येईल 

म आिण 
गली 
  य 

आरटी 



 
  
 
 

 

                       

 मोठे/
सोय 
प्रवास

 बीआ
इ छु

 बीआ
 

21. बीआर
बीआर
इ  याद
इंटेिल
ये या
देखील
 

22. बीआर
बीआर
बीआर
कर य
ट्रांसफ
 

23. बीआर
बीआर
वातानु
 

                       

/ मह वाचे  ब
 जेणेक न प्रव
स क  शकती
आरटी कॉरीडॉरल
छकांना सायकल
आरटी कॉरीडॉरल

रटी बसेसचे 
रटी सेवा सु
दी मािहती प

िलजटं ट्रा  पो
ाची अचूक वे
ल उपल ध ह

रटीएस यात्रेच
रटीचे बस भाडे
रटी या थानक
याचेही िनयोज
फर ितकीटेही ब

रटीएस बसेस
रटीसाठी पूवीर् 
नकूुिलत बससे

                       

बस टिमर्नल व
वासी आपली 
ील.  
ला जोडणारे िन
ल िकवां चालत
लगत पूवर् िनय

वेळापत्रक आ
 हो या या 

पीएमपीएल य
ोटशन मॅनेजम
वेळ बीआरटी 
होईल. 

चे ितकीट भ
डबेाबत  स य
नकाम ये िकंवा
जन आहे. बीआ
बीआरटी या ट

स वातानुकूिल
खरेदी केले य

सवा सु  करता

 

                       

व जा त प्रवा
सायकल िकंव

िनयोिजत चागं
लत बस कॉरीडॉ
योिजत िरक्षा 

आिण मागर् 
 एक मिहना
या सकेंत  थ
मट िस  टीम
  थानकांवर 

भाड ेमहाग अ
य पिरि थतीत
ा इतर िठकाण

आरटी आिण ज
टिमर्नलला उप

िलत आहेत क
या बसेस वाता
ता येईल. 

                       

ाशी वदर्ळ अस
वा वैयिक्तक 

ग या िडझाईन
डॉरपयर्ंत येता 
थांबे 

यांबाबतची म
ा अगोदर बीआ
थळावर आिण
म (ITMS) का
 दशर्िवली ज

असेल का?  
त प्र ताव िनण
णी बसम येही
जोड मागर् या 
पल ध कर या

का?  
ानुकूिलत नाही

               

सले या बस 
वाहन वाहनत

नचे पदपथ आ
येईल.   

मािहती मला
आरटीएस बस

ण बीआरटीएस
कायार्ि वत झा
जाईल.  भिव य

णर्याधीन आहे
ी ितकीट काढ
दो हीम ये प्र
ात येणार आह

हीत. परंतु, भि

थानकांजवळ 
तळावर लावून

आिण सायकल 

ा कुठे िमळू 
सचे वेळापत्रक
स  थानकांवर
ा  यावर प्र  ये
यात एसएमए

. कॉरीडॉरम य
ढता येईल. मो
प्रवास करावा ल
हेत.  

भिव यात नागि

 सुिनयोिजत 
न बी आर टी 

ल पथ, यामुळे

शकेल?  
क आिण मा
र उपल  ध ह
येक मागार्वरील
एस आधािरत

ये असले या 
ोिबलीटी काडार्
लागणार् या प्रव

िरकां या माग

7 

पाक गची 
बसने 

ळे 

ागर् 
होईल.  

ील बसेस 
त प्रणाली 

ाची सोय 
वाशांसाठी 

गणीनुसार 



 
  
 
 
 

                       

24.  या प्र
पीसीए
कायर्क्र
िवकास
 

25. िद ली
बीआर
शहरात
नाही 
वाहतू
उभार
उभार
बीआर
प्रणाल
पथदश
वा तु
   

26.  मेट्रो 
होय. 
टॅ्रिकंग
आहे. 

ि थती
उभार
आिण
िकमी
गणुध
 
 

                       

प्रक  पाला िन
एमसी बीआर
क्रमांतगर्त ग् ल
स कायर्क्रम 

ली, जयपूर व
रटी राबिव य
ातील वाहतूक
तर खाजगी 

तकू सम  येवर
रला जाऊ शक
रली गेली आह
रटीचे जाळे ह
लीला (HCBS

शीर् प्रक पांनी
तकुीची गरज 

 रे  वे या दज
 मेट्रो रे  वेप्र

ग, भाड े वीक
 मेट्रो रे वेपेक्ष
तीम ये सा य
र यास कमी 
िण कमी खचार्त
ीचे बीआरटीचे
धमर् तर आहेत

                       

िनधी कोठून ि
रटी प्रक  पास
लोबल ए हाय

(युएनडीपी) य

व पुणे (कात्रज
याचा िवचार 
क क डी ही अ
 वाहनां वारे 
रील दीघर्काळ
कतो आिण 
हे. यव थेम
हे िव तीणर् आ
S) केवळ एक
नी बीआरटी य
अिधक चांग

जार्ची आिण 
प्रमाणेच समप
कार याची  व
क्षा बीआरटी 
या र याव
कालावधी ल
त बीआरटी 
चे जाळे िनम
तच, परंतु आ

                       

िमळतो?  
स, भारत सरक
यरमट फॅिसल
यां या सहक

ज-हडपसर प
का केला जा
अटळ सम य
 उ सिजर्त के
ळ िटकणारा 
 याचे अनेक 

म ये एखादा 
आिण यापक
कच 5 िक. मी
या वर उ लेख
ग या प्रकारे 

तेवढी आराम
पातळीत वाह
 वयंचिलत पद्ध
 ही एक लव
न नेऊनही प्र
लागतो.  मेट्रो 
जा  तीत जा
मार्ण होते.) 
आणखीही काह

                       

कार या जेए
लीटी (जीइएफ
कायार्ने िनधी 

पथदशीर्) येथे 
ात आहे?  
या झालेली आ
केले या धुराम
उपाय बीआर
 फायदे आहेत
लक्षणीय सक
क असणे आ
मी. लांबीची म
खले या गणु
भागवू शकती

मदायक सेवा
हनाम ये ये-ज
द्धती इ  यादीच
विचक प्रणाली
प्रवाशांना सेव
रे  वे या 1/

ा  त सेवा देते
या सवर् बाबी
ाही गणु आहे

 

               

एनएनयआुरए
एफ), जागितक
उपल  ध होत

बीआरटी फा

आहे. लवकरात
मळेु पयार्वरण
रटी िस टीम
हत. जगातील
सकारा मक प
आव यक आहे
मािगर्का आहे.
णधमार्ं या धर
तील.  

ा बीआरटीएस
जा करणे, प्र
ीचा बीआरटी
ली आहे, कार
वा देता येते. 
15 इतक् या क
त.े ( ६ िकमी
बींचा िवचार क
हेत असे हण

एम आिण शा
क बँक आिण
तो. 

फारशी उपयुक्त

ात लवकर उ
णाला धोका ि
म हा आहे, ज
ल जवळजवळ
पिरणाम घडवू
ह. िद ली उ
 िद ली आि
रतीवर बदल 

स देऊ शकेल
प्रवासी मािहती
या विैश   य

रण बीआरटी 
  मेट्रो रे  वेप
कमी खचार्त 
मी मेट्रो बांध
करता बीआर
णता येईल. 

शा वत नागरी
िण सयंुक् त रा

त न ठ नही

उपाय योजना 
िनमार्ण होण
जो कमी खच
ळ 160 शहरांम
वून आण यास
च क्षमता ब
िण जयपूरमध
ल केला तर ते

ल का?  
ती प्रणाली, वा
यांम ये समा
बस अपवाद
पेक्षा बीआरटी
 बीआरटी बां
या या खचार्
रटी म ये मेट्र
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ी वाहतूक 
 ट्र  

ही 

ा केली 
णार आहे.  
चार्त 
म ये ती 
साठी 
बस 
ध या 
त ेप्रक प 

ाहन 
ावेश 
दा मक 
टी 
ांधता येते 
ार्त ८८ 

मट्रोचे सवर् 


