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रे�बो बी आर ट� एस चा एक म�हना पणू! 
पणेु व �पपंर
 �चचंवड महानगरपा�लका  व पी एम पी एम एल यांनी  रे�बो (इं�धन ुय) बी आर ट
 एस हा साव%ज'नक 

वाहतकू सधुार*या+या , ट
ने काया%ि�वत केलेला .माट% /क0प स1ु होऊन एक म3हना पणू% झाला आहे. या /क0पातील 

प3हला ट6पा असलेला सगंमवाडी - �व9ांतवाडी माग% ३० ऑग.ट २०१५ रोजी स1ु झाला व या मागा%चा एक म3ह�याचा 

/वास एक शाबासकAची थाप देऊन गेला Dयाच बरोबर काह
 मौ�लक धड े�शकवनू गेल. शहरातील रहदार
 सधुारणे व 

जीवनमान उंचावणे या /यDनातील हा एक महDवाचा ट6पा तर आहेच व Dयाच बरोबर बस ने /वास करणायाGना  /ाधा�य 

व /'त ठा �मळवनू देणारा हा महDवाचा /क0प �सJ होत आहे. उ+च दKया%च ेबस .टेशन, सामापाताल
वMन बस मNये 

येजा, बस चा वाढलेला वेग व वारंवाPरता व मा3हती यQंणा ह
 रे�बो बी आर ट
 ची अनभुव घे*यासारखी व�ैश Vये आहेत. 

"या एक म3ह�या+या /वासात आXहाला email, website (सकेंत.थळ), facebook व लोकां+या /Dयfgय सचूनांमधनू 

बरेच अ�भ/ाय /ा6त झाले असनू या यQंणेचा �व.तार इतर मागाGवर ह
  कर*याची मागणी होत, आहे हा अ'तशय 

सकाराDमक सकेंत आहे"  असे Xहणाले 9ी अ�भषके कृ णा (भा / से), मjुय kया.थापाकAय सचंालक, पी एम पी एम एल 

पी एम पी एम एल व महानगरपा�लकेच ेकौतकु करणारे व Dयाच बरोबर काह
 मौ�लक सचूना करणारे, Qटु
 दाखवनू देणारे 

अ�भ/ाय /ा6त झाले असनू या सगlयाचा सारासार �वचार व कारवाई कर*याच ेकाम महानगरपा�लका, पी एम पी एम 

एल, nाoफक पो�लस करत आहेत. �व9ांतवाडी चौकात होणार
 गदq, बस मागा%तील बदल, काह
 बदं केलेले लहान चौक या 

पासनू त ेबस चालकाची .टेशनशी बस सरेंखीत न करता येणे, बस मधील .वयचं�लत दरवाज ेन उघडणे / बदं होणे, बस 

व .टेशन मधील मा3हती यQंणा न चालणे, �सsनल काम न करणे अgया /कारच ेअ�भ/ाय /ा6त झाले. आलेले अ�भ/ाय 

व सचूनांची दररोज नtद होत ेव Dयावर सबं�ंधत खाDयांशी चचा% होऊन Dयावर योsयती काय%वाह
  कर*यात येत.े 

नागPरकांनी व सबं�ंधत नगरसेवकांनी केले0या सचूनांचा अuयास कMन केले0या काह
 मjुय सधुारणा अgया आहेत -  

• आळंद
ला जाणvया थेट बसेस प�ूहा स1ु के0या व /वाgयांची गरैसोय कमी झाल
  

• महDवा+या चौकातील अ'तwमणे हटवनू , पाoकG ग वर 'नयQंण आणनू व काह
 .पीड xेकर काढून वाहतकू /वाहात 

सधुारणा  

• /तीक नगर येथ ेबदं केलेला र.ता , र.ता ओलांडणाvया पादचाया%न कPरता खुला करणे  

• �सsनल यQंणेत वेळेच े'नयQंण व समwमण करणे  

 

zया प3ह0या म3ह�यात केलेय सधुारणा असनू येणाvया काळात  बी आर ट
 एस चा /यास अ�धक सोई.कर कर*यासाठ{ 

व साव%ज'नक वाहतकू स.ंकृती 'नमा%ण कर*यासाठ{ अजनू काह
 सधुारणा के0या जातील. दसुया% ट6यात प*ुयातील येरवडा 

त ेवाघोल
 (नगर र.ता) व �पपंर
 �चचंवड येथील ना�शक फाटा त ेवाकड हे बी आर ट
 एस माग% स1ु कर*यात येणार 

आहेत Kया मळेु बस /वास अ�धक सोई.कर होईल अशी खाQी आहे. "आXह
  /वाgयांच ेव सव% नागPरकांच ेएम पी एम 

एल तफ|  आभार मानतो. आले0या सचूनांच ेआXह
 .वागत करतो कारण आXह
 बी आर ट
 एस सेवा सतत सधुार*यासाठ{ 

कट
बJ आहोत. दो�ह
 महानगरपा�लका व nाoफक पो�लस यां+या सहकाया%साठ{ आभार
 आहोत व Dयां+या समथ%नाची 

अपे}ा बाळगतो" असे 9ी अ�भषके कृ णा Xहणतात. 
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रे�बो (इं$धन'ुय) बी आर ट� एस ला www.RainbowBRT.in आ5ण Facebook.com/RainbowBRTS 

सकेंत>थळावAन Bा
त झालेले काह� कौतकुा>पद अFभBाय –  

• बीआर ट
 ने जर उDतम सेवा व वेळेत पोहोच�वले तर मा�यासारखे अनेक /वासी .वतQं गाडीने /वास कर*यापे}ा 

brt नेच /वास कर*यास प3हल
 पसतंी देतील. आशा आहे Kया धडाडीने brt ची कामे चाल ुआहेत Dयाच धडाडीने सेवा 

ह
 देतील. brt ला शभेु+छा (गजानन अवचट) 

• ध�यवाद, BRT स1ु कर*याचा 'नण%य अ'तशय .तDुय आहे. याचं यश.वी होण केवळ पणेु आ�ण पींपर
 �चचंवड 

करांवरच ्अवलबंनु आहे. चला याला यश.वी क1या आ�ण आपला traffice चा problem सोडवयुा (महेश कालेकर) 

• दसुया% 3दवशीह
 ३५ �म'नटात घर
 पोचलो िजथ ेआधी  ४५-५५ �म'नटे लागत होती. रे�बो बी आर ट
 मळेु लोकं  

खासगी वाहने सोडून बस नी /वास करतील अशी खाQी वाटत.े (�Qशलु पालेकर) 

• रे�बो बी आर ट
 चा /वास म.त अनभुव. जरा उशीर झाला पण देशा+या �वकासा+या , ट
ने .तDुय उपwम. 

/शासनाच ेध�यवाद (राहुल सावतं) 

• प*ुयासारjया दररोज वाढणाvया शहराला एक /वासी�भमखु व खाQीशीर साव%जनीक वाहतकू kय.था असणे अती 

गरजेच ेआहे. आपल
 साव%ज'नक वाहतकू सधुार*या+या , ट
ने रे�बो बस ला बी आर ट
 एस हा अ'तशय गणुकार
 

उपwम आहे. हा /क0प भ�व यातील वाहतकुAचा पाया रचेल अशी आशा आहे. (�वनय रामबल) 

पी एम पी एम एल ला बी आर ट
 एस सेवेत मदत परु�व*यासाठ{ काह
 .वयसेंवक पढेु येत आहेत. इ+छुक नागPरक 

सकेंत.थळावMन व facebook वMन सपंक%  साध ूशकतात. 

सगंमवाडी - KवLांतवाडी मागा!वर�ल प�हMया म�ह�यातील (से6टेXबर २०१५) सरासर� Bवासी सNंया पढु�ल Bमाणे आहे 

सपंणू% म3ह�यातील एकूण /वासी सjंया (अदंाज)े = 9,77,594 

/ती 3दन सरासर
 (अदंाज)े = 37,162 

बी आर ट� सPुहोQया पवूR Bवासी सNंया, ऑग>ट २०१५  

संपूण% म3ह�यातील एकूण /वासी संjया = 5,78150 

/ती 3दन सरासर
 = 18,650 

 

Lी कुणाल कुमार (भा B से) पणेु महानगरपाFलका आयUुत 

इं�धन ुय (रे�बो) बी आर ट
 एस ने रोज /वास करणाvया, अ�भ/ाय देणाvया व 3ह सेवा यश.वी हो*यासाठ{ सहकाय% / 

समथ%न करणाvया /Dयेक नागPरकाच ेआXह
 आभार मानतो. आXह
 आले0या सचूनांवर काम करत आहोत व या 

अनभुवाचा नगर र.Dयावर
ल बी आर ट
 एस �वक�सत कर*यात उपयोग होइल जी लवकरच स1ु कर*यात येईल.  

पी एम पी एम एल ची काय%शमता वाढ�वणे, /�श�}त मानव ससंाधन घड�वणे व तां�Qक �वकास साध*यासाठ{ लागणारा 

आ�थ%क आधार दे*यासाठ{ आXह
 कट
बJ आहोत. पी एम पी एम एल ने आkहान .वीकार0याब�ल Dयांच ेकौतकु आहे व 

इं�धन ुय (रे�बो) बी आर ट
 एस शहर पातळीवर यश.वी कर*यासाठ{ आXह
 एकQ आहोत. आXहाला बी आर ट
 एस 

सेवेचा अ�भमान आहे व Dयाकड ेआXह
 भ�व यातील रहदार
चा उDतम पया%य Xहणनू बघतो. 

 

पVकार संपक!  - सौ मयुरा Fशदेंकर (मNुय काय!कार� अYधकार�), पीएमपी बी आर ट� Kवभाग. दरूZवनी – 7774003336 


