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કારનું સમારકામ 

ટકાઉ શહેરી પરરવહન માટેનાં ૧૦ સિદ્ાંતો

ગીચ અને માનવીય ધોરણોના શહેરોનું આયોજન

પરરવહનલક્ી શહેરોનું નનમમાણ

રસ્ાઓનંુ માળખુ ંઅને ્નેા ઉપયોગમાં       સુધારો 

પરરવહનમાં સુધારાઓનો અમલ કરવો 

વાહનોનાં વપરાશન ેનનયંત્રિ્ કરવું

પાર્કગનુ ંસચંાલન

ઉકેલોનંુ પ્રત્ાયન પડકારોને વયાપકપણ ેપહોંચી વળવાનો અભિગમ

પ્રદૂષણમકુ્ વાહનોને પ્રોત્ાહન આપવું 

લોકોને પગે ચાલવા અને સાયકલલગ માટે પ્રોત્ાહહ્ કરવાં

શહેરના કેન્દ્ોમાં સસ્ા આવાસ બનાવવા 
માટેના પ્રોજકે્ટસને પ્રોત્ાહન

નવા ત્વકાસ માટે પરરવહન-પ્રિાવની 
આકારણી કરવી

સાયકલલગ હાઈવેનું નનમમાણ

પૂણ્ણ શહેરી સાયકલલગ માળખાનું નનમમાણ ફૂટપાથ, સાયકલ માટેના રસ્ાઓ અને સંપૂણ્ણ શેરીઓ 
માટે ઉચ્ચ ગુણવત્ાની

રાહદારીઓ માટે 
અલગ પરરક્રેિો 

સાઈકલ માટેના હરરયાળા રસ્ાઓ 

ઈંટરસકેસનસ પર રાહદારીઓ અને સાયકલ સવારો માટે સલામ્ીમાં સુધારો

ટ્ારફકનાં વહીવટી ્રંિમાં સાયકલલગ અને 
રાહદારીઓ માટે સલાહકારોની નનમણકૂ 

રાહદારીઓ માટેના 
અવરોધો દૂર કરવા

પાર્કગનો મયમારદ્ 
સમયગાળો પાર્કગની માહહ્ી 

ઓન-સ્્ીટ પાર્કગમાં સપષટ નનશાનીઓ કરવી  

પાર્કગનાં પૂરવઠાનું 
સતંુલન જાળવવું 

વાહનોનાં સે્કપપગ અને 
રેટ્ોફીટની યોજના 

નનરીક્ણ અને 
જાળવણી

રફબેટ્ટસ (કાય્ણક્મ 
વાહનો માટે પુરસ્ાર)

પરરવહનનાં ઇંધણનો 
યોગય કર

લઘુત્મ ઉત્જ્ણન 
ધરાવ્ાં ઝોનસ સવચ્છ ઈંધણને 

પ્રોત્ાહન 
પ્રદૂષણમકુ્ વાહનોની 
ખરીદી 

સવચ્છ ઈંધણ માટેની 
માળખાગ્ સુત્વધા 

ગેિ 
સે્શન 

પાર્કગની ફી નક્ી કરવી

પ્રાદેશશક ઉતપાદનોને પ્રોત્ાહન 
(પરરવહનની લઘુત્મ આવશયક્ા) 

સ્ાનનક નવરાશની પ્રવૃત્ત્ઓને પ્રોત્ાહન 

બાઈક-ફે્ન્ડલી કંપનીઓ પુરસ્ારો 

“જ્ારે શહેરમાં રાજમાગગો હોય ત્ારે શહેર વધ ુ સભય હોય નથી 
કહેવાતંુ, પરંત ુ જ્ારે ટ્ાઇસસકલ ચલાવ્ો બાળક સરળ્ાથી અને 
સલામ્ી સાથ ેબધ ેફરવા સક્મ હોય છે ત્ારે જ શહેર સભય કહેવાય 
છે.” (એનરરક પેનાલોસા)

એક કાય્ણક્મ પરરવહન પ્રણાલી જ શહેરી ત્વસ્ારોન ેસપધમાત્મક બનાવે 
છે. ્નેી મદદથી જ નોકરી, શશક્ણ અન ે આરોગયસિંાળની લોકો 

સધુી પહોંચ ેછે. જો કે, ઘણા શહેરોમાં લોકો એકઝોસ્નો ધુમાડો અને 
ઘોંઘાટ દ્ારા ઉિી થયેલી આરોગય અગંનેી સમસયાઓથી પીડાય છે,  
ટ્ારફક જામ લોકોનો સમય બગાડે છે, પરરણામે અથ્્ણ રંિન ેમોટંુ આર્થક 
નકુસાન થાય છે. શહેરી પરરવહન પ્રણાલીઓમાં અશશમભૂ્ ઇંધણ 
પર આધારી્ કાર ઉજા્ણનો ખબૂ વપરાશ કરે છે અન ેગ્ીનહાઉસ ગસે 
(જીએચજી) ના ઉત્જ્ણનમાં નોંધપારિ ફાળો આપે છે.  સાયકલ ચલાવનાર 
અન ેરાહદારીઓ માટે માગ્ણ અકસ્ા્ો જીવલેણ નીવડે છે. લાખો શહેરી 

ગરીબોન ેસલામ્ અન ેકાય્ણક્મ પરરવહન સવેાઓથી વચંચ્ રહેવુ ંપડે 
છે કારણ કે, ્ઓે કાર ચલાવી શક્ા નથી, ્થેી ્ઓેએ રાહદારી અને 
સાઇકલ સવારો માટે અપરૂ્ી જાહેર પરરવહન સવેાઓ અને નબળી 
સતુ્વધાઓ પર આધાર રાખવો પડે છે.

શહેરી ગત્શીલ્ા પ્રતે્નો અમારો અભિગમ સશંક્પ્માં આ રી્ે 
વણ્ણવી શકાય : કાર નહીં, લોકોનુ ંપરરવહન! જાહેર પરરવહન, ચાલવું 

અન ેસાયકલ ચલાવવા જવેી પયમાવરણ, સામાસજક અન ેઆર્થક રી્ે 
ટકાઉ પરરવહનની રી્ોન ેપ્રોત્ાહન ધયયે છે. ્થેી, અમ ેટકાઉ શહેરી 
ગત્શીલ્ા માટેની શ્ષેઠ નીત્ઓ ઘડવામાં અન ેબસ રેત્પડ ટ્ાનનઝટ 
યોજનાઓ, સાયકલલગ નટેવક્ણ  અથવા ટ્ાનસપોટ્ણ  રડમાન્ડ મનેજેમને્ટ 
(ટીડીએમ) જવેા નક્ર પગલાંના અમલીકરણમાં િાગીદાર દેશો અને 
શહેરોન ેસમથ્ણન આપીએ છીએ. િાગીદાર દેશોમાં સ્ાનનક પ્રોજકે્ટસને 
પરૂક બનાવવા, આર્થક સહકાર અન ેત્વકાસ માટેના ફેડરલ મરંિાલય 

વ્ી જીઆઈઝેડ દ્ારા સચંાસલ્ સસે્નબેલ અબ્ણન ટ્ાનસપોટ્ણ  પ્રોજકે 
(એસયટુીપી) એ એક પ્રકાશન શ્ેણીમાં ટકાઉ શહેરી પરરવહન માટેના 
ઉકેલો અન ેશ્ષેઠ રી્ોનુ ંસકંલન કયુું છે. આ દસ્ાવજે www.sutp.
org પર વાંચી શકાશે. 

આ પોસ્ર પસદં કરેલી ટકાઉ શહેરી પરરવહન નીત્ઓ અન ેપગલાં 
દશમાવ ેછે, જ ેશહેરોન ેવધુ સારી રી્ ે રહેવા યોગય બનાવશે.

શ્ષેઠ જાહેર પરરવહન માટે માકકે ટટગ 

એપ ડેવલપસ્ણ માટે 
ડેટા સુલિ કરવો

જાહેર પરરવહનનાં સંચાલકો માટે 
વપરાશક્મા મરૈિીપૂણ્ણ વેબસાઇટ્ટસ 

ટકાઉ શહેરી પરરવહન માટે 
જવાબદાર સંસ્ાઓ સ્ાપવી

જળવાયુ પરરવ્્ણનનાં પગલાંઓમાં 
પરરવહનને એકીકૃ્  કરવું

વયાપક ટકાઉ શહેરી ગત્શીલ્ાની 
યોજનાઓનો ત્વકાસ, અમલ અને પ્રત્ાયન

પગલાંઓનાં અમલ અને 
કામગીરી પર નજર રાખવી પગલાંની આકારણી અને ચચમા કરવા 

માટે હહસસેદારની પ્રરરિયા શરૂ કરવી 
ઉત્જ્ણનનો જથથો 

• એકીકૃ્ શહેર અને પરરવહન આયોજન સત્ા
• જાહેર પરરવહન માટે જોડાણ
• નાગરરકોને બબનસરકારી સંસ્ાઓ શરૂ કરવા 

માટે પ્રોત્ાહન આપવું 
• ગ્ાહક સંગઠનો

રાઇડશેરનાં કાય્ણરિમો

સાયકલલગ માટે 
માકકે ટટગ ઝંુબશે 

જાહેર પરરવહન સરસ છે જાહેર પરરવહન અનકૂુળ છે

પાર્કગના નનયમો લાગુ કરો

મહત્મ પાર્કગની જરૂરરયા્ો, 
વગેરે જવેાં પાર્કગનાં નનયમનો 

શહેરી લોસજસ્સ્ક 
ત્વ્રણ કેન્દ્ો

મુસાફરી પર પ્રત્બંધ

કોપગોરેટ પાર્કગની નીત્

્બક્ાવાર વાહનનોનાં 
ઉપયોગથી પગારમાં લાિ 

જોબ 
હટરકટ્ટસ 

ટેલીવક્ણ  અને પરરવ્્ણનક્મ કામના કલાકો

સાઇકલલગ અં્ રમાં ઓછી ગીચ્ા ધરાવ્ાં આવાસોનાં સ્ાન 
નનધમારર્ કરવા અને સાયકલલગ કનકે્શનસ પૂરા પાડવાં

બીઆરટી અને રેલ પર આધારર્ ઉચ્ચ કાય્ણક્મ્ા 
ધરાવતું જાહેર પરરવહનનું માળખું 

આરામદાયક ત્વનનમય સુત્વધાઓ 

પરરવહન-પદ્ધત્માં કાર શેર એકીકરણની સુત્વધા

અં્ ર આધારર્ ફી / કકમ્ 
(જટેલું ડ્ાઇપવગ કયુું હોય 
એટલાં રૂત્પયા ચકૂવો) 

બાઇક અથવા 
સાવ્ણજનનક 

પરરવહન દ્ારા 
મુસાફરી માટેના 

પ્રોત્ાહનો

જાહેર બાઈક 
શેકરગ 

વપાપક પ્રમાણમાં સાયકલલગ અને ચાલવાની 
ત્વિાવના સાકાર કરવી કાર માટેના રસ્ાની જગયાની સીમાનું મયમારદ્ ત્વસ્રણ

માનવ-ધોરણની 
શસ્ત્ઓને 
પ્રાધાન્ય આપવું

સકંસલ્ શહેરી અને પરરવહન ત્વકાસ

નાના શહેરોનો ત્વકાસ (ફેબરિક)

તમશ્ ઉપયોગ ધરાવ્ા 
શહેરીઆવાસોનું નનમમાણ

કારમકુ્ આવાસો 

શહેરી પેટાકેન્દ્ોનું 
નનમમાણ

શહેરી 
પલાઝાઓનું 

નનમમાણ 

ટ્ારફકની 
ઝડપ ઘટાડવી 

(ટ્ારફક 
કામમગ)

પરરવહનના  મુખ્ય સ્ળોએ ખરીદીની 
સુત્વધાઓ ઉિી કરવી

પરરવહન સે્શનોની નજીક ઓરફસની 
જગયા 

પરરવહન સે્શનોની આસપાસ ઉચ્ચ 
ઘન્ાવાળા એપાટ્ણમેન્ટ્ટસનું નનમમાણ

પરરવહન સે્શનોએ બાઈક પાર્કગની 
સુત્વધા પ્રદાન કરવી.

પરરવહનની આસપાસ જમીનની 
કકમ્ મેળવવાની ખા્રી કરવી 

કામગીરી સૂચકાંકોના આધારે 
જાહેર પરરવહનમાં સેવાની ઉચ્ચ 
ગુણવત્ાનો આગ્હ 

વપરાશક્માઓ 
માટે મરૈિીપૂણ્ણ 
ટેક્ી સેવાઓ 

સમયપરિક, િાડા અને હટરકટને 
એકીકૃ્ કરનાર જાહેર પરરવહન 

સંગઠનો સ્ાપવા સરળ અને વાજબી હટરકટટગ

ટ્ારફકનાં નનયમો 
ફરસજયા્ લાગુ કરવા

ટ્ારફક માહહ્ી પુરી પાડવી 
(ઓન-ટાઈમ પરફોમ્ણનસ, િીડ, પાર્કગ)

રહેણાંક ત્વસ્ારોમાં ગત્ મયમાદામાં ઘટાડો 
(૩૦ રકમી/કલાક અથવા ઓછી ગત્)

શહેરી કનેક્કત્વટી 
વધારવી અને મુસાફરીનો 

સમય ઘટાડવો 

રાહદારીઓ, સાયકલ 
ચલાવનાર અને જાહેર 
પરરવહન માટેના જહટલ 
ઈંટરસકેસનસમાં સુધારો
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