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ಪತ್ರಿ ಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ
2011 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಿ ರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಇಂದಿನವರೆವಿಗೂ
ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು ಅತ್ಯು ತ್ತ ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿೋಡುತ್ರತ ದೆ.
ಕಳೆದ 8 ವರ್ವಗಳಂದಲೂ ಕಾರ್ಯವಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಂಗತ್ವಾಗಿ ಶೇ. 99 ಕ್ಕ ಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು
ನಿಯಮಿತತೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಳಸಲು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತ ದೆ. ಬಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು
ನಿಗಮವು ಜನದಟಟ ಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಗರಿರ್ಠ 4 ನಿಮಿರ್ಗಳ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ
ರೈಲುಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ರತ ದೆ. ಪಿ ರ್ಯಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ಯತ ಅವಶ್ು ಕತೆಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಲು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುತ್ರತ ದೆ ಮತ್ಯತ ಕಾಯವಗತ್ಗೊಳಸುತ್ರತ ದೆ.
ನಿಗಮವು
ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ
ಅನುಕೂಲ
ಮತ್ತು
ಆರಾಮದಾಯಕ
ಪ್ರ ಯಾಣಕ್ಕಾ ಗಿ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕರ ಮಕೈಗುಂಡು, ಪೂರ್ವ-ಪ್ಶ್ಚಿ ಮ ಕ್ಕರಿಡಾರನಲ್ಲಿ (ನೇರಳೆ ಮಾಗವ)
ಎಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನುು 6 ಬೋಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಗಿ ಪ್ರಿರ್ರ್ತವಸಿದೆ. ಉತು ರ-ದಕ್ಷಿ ಣ ಕ್ಕರಿಡಾರನಲ್ಲಿ
(ಹಸಿರು ಮಾಗವ) ಸಹ ಹೆಚಿಿ ನ ರೈಲುಗಳನುು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಬೋಗಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ರ್ತವಸಲ್ಲಗಿದ್ದು ,
ಜನರ್ರಿ 2020 ಅುಂತಯ ದ ವೇಳೆಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನುು 6 ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಗಿ
ಪ್ರಿರ್ರ್ತವಸಲ್ಲಗುತು ದೆ.
ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಲಿ ದೇ, ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾ ಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಇತರೆ
ಹೆಚ್ಚಿ ರ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.
1. 1ನೇ ಜನರ್ರಿ 2020 ರಿುಂದ ಜಾರಿಗೆಬರುವಂತೆ ನ್ನಡಪ್ರ ಭು ಕೆುಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ಲು ಣಮೆಜೆಸಿಿ ಕ್
ಇುಂಟರಚುಂಜ್ ನಿಲ್ಲು ಣದುಂದ ಮಧ್ಯ ರಾರ್ತರ ಯರ್ರೆಗೆ ಮೆಟ್ರ ೋ
ಸೇವೆಗಳನುು ವಿಸು ರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.
2. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬೋಗಿಯನುು ವಿೋಸಲ್ಲಟ್ಟಿ , ಕಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿ ಗಿ
ಜಾರಿಗಳಿಸಲ್ಲಗುರ್ತು ದೆ; ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಿುಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯುಂದ ಉತು ಮವಾಗಿ
ಪ್ರ ಯಾಣಿಸಬಹುದ್ದ.
3. ವಿಶೇಷ ಸಂದಭ್ವಗಳಲ್ಲಿ
ಅುಂದರೆ, ಹೊಸ ರ್ಷವದ ಮನ್ನು ದನ, ಫಲಪುಷಿ
ಪ್ರ ದರ್ವನಗಳು, ಕ್ಷರ ಕೆಟ್ ಪಂದಯ ಗಳು ಇತ್ಯಯ ಧಿ ಸಂದಭ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರ್ರಿ ರೈಲುಗಳ
ಸೇವೆಯನುು ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಗುರ್ತು ದೆ.
4. 15 ನಿಲ್ಲು ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರ್ರಿಯಾಗಿ 18 ಎಸಾ ಲೇಟರಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಗಿದ್ದು ,
ಇದಲಿ ದೇ ಇನ್ನು 11 ಎಸಾ ಲೇಟರಗಳನುು 6 ನಿಲ್ಲು ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ದ.
5. ಎಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲು ಣಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಇಡಿ ದೋಪ್ಗಳುಂದಗೆ
ಬೆಳಕ್ಷನ ಮಟಿ ರ್ನುು
ಹೆಚಿಿ ಸಲ್ಲಗಿದೆ.
6. ನಿಲ್ಲು ಣಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ದರ ತೆಯನುು ಹೆಚಿಿ ಸಲ್ಲಗಿದೆ.
7. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸೌಲಭ್ಯ ರ್ನುು ನಿಲ್ಲು ಣಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ.
8. ಸ್ಮಾ ಟ್ವ ಕ್ಕರ್ವಗಳ ಆನಲೈನ ಟ್ಟಪ್-ಅಪ್ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ.
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3 ಬೋಗಿ ರೈಲುಗಳನುು 6 ಬೋಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಗಿ ಉನು ರ್ತೋಕರಣದುಂದ ಕ್ಕಯಾವಚರಣೆ
ವೆಚಿ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ ಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಮಾನಯ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚಿ ವು ಹೆಚಿ ಳವಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ ,
ಪ್ರ ಯಾಣದ ಮೂಲ ದರಗಳನುು 2017 ರಿುಂದ ಪ್ರಿಷಾ ರಿಸಲ್ಲಗಿಲಿ . ಆರ್ಥವಕ ರ್ಷವ 2019-20
ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವ ಳ ನಗದ್ದ ರೂ. 60ಕೋಟಿ ನಷಿ ಎುಂದ್ದ ಅುಂದಾಜಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.
ಮೂಲ ದರಗಳನುು , ಒುಂದ್ದ ದಕ್ಷಾ ನ ಪ್ರ ಯಾಣಕ್ಕಾ ಗಿ ನಿಗದಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದ್ದು , ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರು ಪ್ರ ರ್ತ
ಪ್ರ ಯಾಣದ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ೋಕನ ಖರಿೋದಸಬೇಕ್ಕಗುತು ದೆ. ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ಸಮಯರ್ನುು
ಉಳಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಬಿಎುಂಆರಸಿಎಲ್ ಮೂಲ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟಿ
ರಿಯಾಯರ್ತಯನುು
ನಿೋಡುರ್
ಮೂಲಕ
ಸ್ಮಾ ಟ್ವ
ಕ್ಕರ್ವಗಳ
ಬಳಕೆಯನುು
ಪ್ರ ೋತ್ಯಾ ಹಿಸುರ್ತು ದೆ.
ಶೇ
62
ರಷ್ಟಿ
ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರು
ಸ್ಮಾ ಟ್ವ
ಕ್ಕರ್ವಗಳನುು
ಬಳಸುರ್ತು ದಾು ರೆುಂಬುದನುು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ಿ ೋತ್ಸಾ ಹದ ಸಾಧನೆಯ
ದೃಷಿಟ ಯಂದ ಮೂಲ ಶುಲಾ ರಚನೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ರಿಯಾಯರ್ತಯನುು ದನ್ನುಂಕ 20/01/2020
ರಿುಂದ ಶೇ. 15 ರಿುಂದ ಶೇ. 5 ಕೆಾ ಪ್ರಿಷಾ ರಿಸಲ್ಲಗುರ್ತು ದೆ.
ಆದರೆ, ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ
ಗಮನಕೆಕ ತ್ರಲಾಗಿದೆ.

ರ್ಯವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲಿ ವೆಂದು ಸಾವವಜನಿಕರ
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ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ಯತ
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ಬಳಸಲು
ವಿನಂತ್ರಸುತ್ತ ದೆ.
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