ટકાઉ શહે રી પરિવહન માટે નાં ૧૦ સિદ્ધાંતો
શહે રના કે ન્દ્રોમાં સસ્તા આવાસ બનાવવા
માટે ના પ્રોજેક્ટ્સને પ્રોત્સાહન

સંકલિત શહે રી અને પરિવહન વિકાસ
માનવ-ધોરણની
સ્થિતિઓને
પ્રાધાન્ય આપવું

ટ્ રાફિક માહિતી પુરી પાડવી

(ઓન-ટાઈમ પરફોર્મન્સ, ભીડ, પાર્કિંગ)

મિશ્ર ઉપયોગ ધરાવતા
શહે રીઆવાસોનું નિર્માણ

નાના શહે રોનો વિકાસ (ફે બ્રિક)

ટ્ રાફિકનાં નિયમો
ફરજિયાત લાગુ કરવા

શહે રી
પ્લાઝાઓનું
નિર્માણ

પરિવહન સ્ટે શનોની આસપાસ ઉચ્ચ
ઘનતાવાળા એપાર્ટ મેન્ટ્સનું નિર્માણ

કારમુક્ત આવાસો

ટ્ રાફિકની
ઝડપ ઘટાડવી
(ટ્ રાફિક
કામિંગ)

શહે રી પેટાકે ન્દ્રોનું
નિર્માણ

ગીચ અને માનવીય ધોરણોના શહે રોનું આયોજન
નવા વિકાસ માટે પરિવહન-પ્રભાવની
આકારણી કરવી

વ્પાપક પ્રમાણમાં સાયકલિંગ અને ચાલવાની
વિભાવના સાકાર કરવી

રહે ણાંક વિસ્તારોમાં ગતિ મર્યાદામાં ઘટાડો
(૩૦ કિમી/કલાક અથવા ઓછી ગતિ)

પરિવહન સ્ટે શનોની નજીક ઓફિસની
જગ્યા

રસ્તાઓનું માળખું અને તેના ઉપયોગમાં 		

પરિવહનના મુખ્ય સ્થળોએ ખરીદીની
સુવિધાઓ ઉભી કરવી

શહે રી કનેક્ટિવિટી
વધારવી અને મુસાફરીનો
સમય ઘટાડવો

પરિવહનની આસપાસ જમીનની
કિંમત મેળવવાની ખાતરી કરવી

કાર માટે ના રસ્તાની જગ્યાની સીમાનું મર્યાદિત વિસ્તરણ

સુધારો
રાહદારીઓ, સાયકલ
ચલાવનાર અને જાહે ર
પરિવહન માટે ના જટિલ
ઈંટરસેકસન્સમાં સુધારો

સાયકલિંગ હાઈવેનું નિર્માણ

પૂર્ણ શહે રી સાયકલિંગ માળખાનું નિર્માણ

પરિવહન સ્ટે શનોએ બાઈક પાર્કિંગની
સુવિધા પ્રદાન કરવી.

ફૂટપાથ, સાયકલ માટે ના રસ્તાઓ અને સંપૂર્ણ શેરીઓ
માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની

રાહદારીઓ માટે ના
અવરોધો દૂર કરવા

પરિવહનલક્ષી શહે રોનું નિર્માણ

જાહે ર બાઈક
શેરિંગ

સાઇકલિંગ અંતરમાં ઓછી ગીચતા ધરાવતાં આવાસોનાં સ્થાન
નિર્ધારિત કરવા અને સાયકલિંગ કનેક્શન્સ પૂરા પાડવાં

રાહદારીઓ માટે
અલગ પરિક્ષેત્રો

સરળ અને વાજબી ટિકિટિંગ

સમયપત્રક, ભાડા અને ટિકિટને
એકીકૃ ત કરનાર જાહે ર પરિવહન
સંગઠનો સ્થાપવા

CAR REPAIR

ટ્ રાફિકનાં વહીવટી તંત્રમાં સાયકલિંગ અને
રાહદારીઓ માટે સલાહકારોની નિમણૂક

ઈંટરસેકસન્સ પર રાહદારીઓ અને સાયકલ સવારો માટે સલામતીમાં સુધારો

Taxi

જોબ
ટિકિટ્ સ

લોકોને પગે ચાલવા અને સાયકલિંગ માટે પ્રોત્સાહિત કરવાં
તબક્કાવાર વાહનનોનાં
ઉપયોગથી પગારમાં લાભ

વપરાશકર્તાઓ
માટે મૈત્રીપૂર્ણ
ટે ક્સી સેવાઓ

ટે લીવર્ક અને પરિવર્તનક્ષમ કામના કલાકો

અંતર આધારિત ફી / કિંમત
(જેટલું ડ્ રાઇવિંગ કર્યું હોય
એટલાં રૂપિયા ચૂકવો)

સાઈકલ માટે ના હરિયાળા રસ્તાઓ

શહે રી લોજિસ્ટિક
વિતરણ કે ન્દ્રો

કામગીરી સૂચકાંકોના આધારે
જાહે ર પરિવહનમાં સેવાની ઉચ્ચ
ગુણવત્તાનો આગ્રહ

બાઇક અથવા
સાર્વજનિક
પરિવહન દ્વારા
મુસાફરી માટે ના
પ્રોત્સાહનો

Taxi

પરિવહનમાં સુધારાઓનો અમલ કરવો
BRT

કોર્પોરે ટ પાર્કિંગની નીતિ

બીઆરટી અને રે લ પર આધારિત ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા
ધરાવતું જાહે ર પરિવહનનું માળખું

8pm–5am

BRT

પરિવહન-પદ્ધતિમાં કાર શેર એકીકરણની સુવિધા

Congestion
Charging

ZONE

ZONE

આરામદાયક વિનિમય સુવિધાઓ

મુસાફરી પર પ્રતિબંધ

Taxi
Share

Share

વાહનોનાં વપરાશને નિયંત્રિત કરવું
મહત્તમ પાર્કિંગની જરૂરિયાતો,
વગેરે જેવાં પાર્કિંગનાં નિયમનો

ફિબેટ્સ (કાર્યક્ષમ
વાહનો માટે પુરસ્કાર)
પરિવહનનાં ઇંધણનો
યોગ્ય કર

નિરીક્ષણ અને
જાળવણી
પાર્કિંગનાં પૂરવઠાનું
સંતુલન જાળવવું

પાર્કિંગના નિયમો લાગુ કરો

વાહનોનાં સ્ક્રે પિંગ અને
રે ટ્રોફીટની યોજના

P

20
35

પાર્કિંગનો મર્યાદિત
સમયગાળો

ઓન-સ્ટ્રીટ પાર્કિંગમાં સ્પષ્ટ નિશાનીઓ કરવી

પાર્કિંગની માહિતી

લઘુત્તમ ઉત્સર્જન
ધરાવતાં ઝોન્સ

પ્રાદે શિક ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન
(પરિવહનની લઘુત્તમ આવશ્યકતા)

એપ ડે વલપર્સ માટે
ડે ટા સુલભ કરવો

સાયકલિંગ માટે
માર્કે ટિંગ ઝુ ંબશ
ે
faster
healthier
sustainable

જાહે ર પરિવહન સરસ છે

Public transport is cool

જાહે ર પરિવહન અનુકૂળ છે

Public transport is convenient

ટકાઉ શહે રી પરિવહન માટે
જવાબદાર સંસ્થાઓ સ્થાપવી
• એકીકૃ ત શહે ર અને પરિવહન આયોજન સત્તા
• જાહે ર પરિવહન માટે જોડાણ
• નાગરિકોને બિનસરકારી સંસ્થાઓ શરૂ કરવા
માટે પ્રોત્સાહન આપવું
• ગ્રાહક સંગઠનો

પ્રદૂષણમુક્ત વાહનોની
ખરીદી

પગલાંઓનાં અમલ અને
કામગીરી પર નજર રાખવી

ઉત્સર્જનનો જથ્થો
જળવાયુ પરિવર્તનનાં પગલાંઓમાં
પરિવહનને એકીકૃ ત કરવું CLIMATE
PLAN

TRANSPORT

પગલાંની આકારણી અને ચર્ચા કરવા
માટે હિસ્સેદારની પ્રક્રિયા શરૂ કરવી

વ્યાપક ટકાઉ શહે રી ગતિશીલતાની
યોજનાઓનો વિકાસ, અમલ અને પ્રત્યાયન
SUMP

શ્રેષ્ઠ જાહે ર પરિવહન માટે માર્કે ટિંગ

ઉકે લોનું પ્રત્યાયન
એક કાર્યક્ષમ પરિવહન પ્રણાલી જ શહે રી વિસ્તારોને સ્પર્ધાત્મક બનાવે
છે. તેની મદદથી જ નોકરી, શિક્ષણ અને આરોગ્યસંભાળની લોકો

ગેસ
સ્ટે શન

રાઇડશેરનાં કાર્યક્રમો

સ્થાનિક નવરાશની પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન

સુધી પહોંચે છે. જો કે , ઘણા શહે રોમાં લોકો એક્ઝોસ્ટનો ધુમાડો અને
ઘોંઘાટ દ્વારા ઉભી થયેલી આરોગ્ય અંગન
ે ી સમસ્યાઓથી પીડાય છે,
ટ્ રાફિક જામ લોકોનો સમય બગાડે છે, પરિણામે અર્થતંત્રને મોટું આર્થિક
નુકસાન થાય છે. શહે રી પરિવહન પ્રણાલીઓમાં અશ્મિભૂત ઇંધણ
પર આધારીત કાર ઉર્જાનો ખૂબ વપરાશ કરે છે અને ગ્રીનહાઉસ ગેસ
(જીએચજી) ના ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. સાયકલ ચલાવનાર
અને રાહદારીઓ માટે માર્ગ અકસ્માતો જીવલેણ નીવડે છે. લાખો શહે રી

સ્વચ્છ ઈંધણને
પ્રોત્સાહન

ZONE

જાહે ર પરિવહનનાં સંચાલકો માટે
વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ વેબસાઇટ્ સ

બાઈક-ફ્રેન્ડલી કં પનીઓ પુરસ્કારો

“જ્યારે શહે રમાં રાજમાર્ગો હોય ત્યારે શહે ર વધુ સભ્ય હોય નથી
કહે વાતુ,ં પરં તુ જ્યારે ટ્ રાઇસિકલ ચલાવતો બાળક સરળતાથી અને
સલામતી સાથે બધે ફરવા સક્ષમ હોય છે ત્યારે જ શહે ર સભ્ય કહે વાય
છે.” (એનરિક પેનાલોસા)

Environment

પ્રદૂષણમુક્ત વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવું

પાર્કિંગનું સંચાલન

Local
Products

કારનું સમારકામ

સ્વચ્છ ઈંધણ માટે ની
માળખાગત સુવિધા

ગરીબોને સલામત અને કાર્યક્ષમ પરિવહન સેવાઓથી વંચિત રહે વું પડે
છે કારણ કે , તેઓ કાર ચલાવી શકતા નથી, તેથી તેઓએ રાહદારી અને
સાઇકલ સવારો માટે અપૂરતી જાહે ર પરિવહન સેવાઓ અને નબળી
સુવિધાઓ પર આધાર રાખવો પડે છે.
શહે રી ગતિશીલતા પ્રત્ન
યે ો અમારો અભિગમ સંક્ષિપ્તમાં આ રીતે
વર્ણવી શકાય : કાર નહીં, લોકોનું પરિવહન! જાહે ર પરિવહન, ચાલવું

અને સાયકલ ચલાવવા જેવી પર્યાવરણ, સામાજિક અને આર્થિક રીતે
ટકાઉ પરિવહનની રીતોને પ્રોત્સાહન ધ્યેય છે. તેથી, અમે ટકાઉ શહે રી
ગતિશીલતા માટે ની શ્ષરે ્ઠ નીતિઓ ઘડવામાં અને બસ રે પિડ ટ્ રાન્ઝિટ
યોજનાઓ, સાયકલિંગ નેટવર્ક અથવા ટ્ રાન્સપોર્ટ ડિમાન્ડ મેનજ
ે મેન્ટ
(ટીડીએમ) જેવા નક્કર પગલાંના અમલીકરણમાં ભાગીદાર દેશો અને
શહે રોને સમર્થન આપીએ છીએ. ભાગીદાર દેશોમાં સ્થાનિક પ્રોજેક્ટ ્સને
પૂરક બનાવવા, આર્થિક સહકાર અને વિકાસ માટે ના ફે ડરલ મંત્રાલય

પડકારોને વ્યાપકપણે પહોંચી વળવાનો અભિગમ
વતી જીઆઈઝેડ દ્વારા સંચાલિત સસ્ટેનબ
ે લ અર્બન ટ્ રાન્સપોર્ટ પ્રોજેક્ટ
(એસયુટીપી) એ એક પ્રકાશન શ્રેણીમાં ટકાઉ શહે રી પરિવહન માટે ના
ઉકે લો અને શ્ષરે ્ઠ રીતોનું સંકલન કર્યું છે. આ દસ્તાવેજ www.sutp.
org પર વાંચી શકાશે .
આ પોસ્ટર પસંદ કરે લી ટકાઉ શહે રી પરિવહન નીતિઓ અને પગલાં
દર્શાવે છે, જે શહે રોને વધુ સારી રીતે રહે વા યોગ્ય બનાવશે .
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