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યાજકોટ યાજથ રી. 
(કંનીઝ એક્ટ  શઠે વસં્થાપત યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ની વંરુ્ણ અનુલંગક કંની) 

Corporate Identification Number : U93000GJ2012PLC072203 

૩જો ભા, ભલ્ટી એક્ટીલીટી વેન્ટય, નાનાભલા ચોક, ૧૫૦’ યીંગ યોડ, 

યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫ 

 પોન ન.ં (૦૨૮૧) ૨૩૩૨૮૫૫, આભેઆરઃ rmc.rrl@gmail.com 

 

  

      

-: અખબારી યાદી:- 

 “શહરેી પરરવહન સેવાની કામગીરીનો માર્ચ – ૨૦૨૧ માસનો રીપોર્ચ ”  

તારીખ: ૧૬-૦૪-૨૦૨૧ 

 

૧. સસર્ી બસ (RMTS) સેવા                       

 જનર-             
 કોપલડ-૧૯ અંતગણત ૭૫% મજુફ (૩૭ રૂટ ય ૭૪ પવટી ફવ) દ્વાયા રયલશન વેલા યુી ાડલાભા ંઅલે છે.      

 પવટી ફવ વેલા  (RMTS)ભા ંભાચણ ભરશના દયપભમાન કુર ૪,૪૪,૬૬૮ રક.ભી. ચારેર છે. તથા કુર ૬,૮૮,૪૬૧ 
મવુાપયો દ્વાયા તેનો રાબ રેલાભા ંઅલેર છે.  

 ગત તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ પળફ્ટ યના ટ્રારપક આન્સ્ેક્ટયશ્રી દ્વાયા  પવટી ફવ વેલાભા ંકામણયત ડ્રાઇલયો ને 
યૈમા ચોકડી ડેો તથા અજી ડેો ખાતે ડ્રાઇપલિંગ કયતી લખતે તકેદાયી યાખલા, ડ્રાઆલયો દ્વાયા ટ્રાપીક પવગ્નર ફધં 
શોમ ત્માયે, વકણર યના ટપનિંગ, વીટ ફેલ્ટ શયેલા લગેયે જેલી ફાફતે ભાગણદળણન અલાભા ંઅલેર.    
 

 સસર્ી બસમાાં થયે કામગીરી:-                 

 પવટી ફવના ફવ સ્ટો તથા ીક   સ્ટોનુ ંજરૂરયમાત મજુફનુ ંયીેયીંગ તથા નાગયીકોની જાર્કાયી શતે ુ ંતેના 
ય ટાઆભ ટેફર ધ્મતન કયલાનુ ંકામણ ચાલ ુછે.  
   

 સસર્ી બસમાાં થયે દાંડનીય કાયચવાહીઓ:-             
 પવટી ફવ વેલાભા ંફવ ઓયેટય શ્રી ભારૂપત ટ્રાલેલ્વને કાભભા ંક્ષપત ફદર કુર ૧૩ ,૩૫૦ રક.ભી. ની ેનલ્ટી મજુફ 

કુર રૂ!. ૫,૪૩,૨૫૬/- ની ેનલ્ટી કયલાભા ંઅલેર છે.                     

 પવટી ફવ વેલાભા ંપેય કરેક્ળન કયતી એજન્વી શ્રી ડી.જી. નાકયાર્ીને કાભભા ંક્ષપત ફદર કુર રૂ!.  ૨૩,૭૦૦/- ની 
ેનલ્ટી કયલાભા ંઅલેર છે.  

 પવટી ફવ વેલાભા ંપવક્યયુીટી એજન્વી નેળનર પવક્યયુીટી વપલિવને કાભભા ંક્ષપત ફદર રૂ!.૨ ,૭૦૦/- ની ેનલ્ટી 
કયલાભા ંઅલેર છે.                            

 પવટી ફવ વેલાની કાભ ગીયીભા ંગેયયીતી/પનમપભતતા વફફ કુર ૬(છ) કંડક્ટયને કામભી ધોયર્ે પયજ મકુ્ત 
કયેર છે તથા ૧૬(વો) કંડક્ટયને ટેમ્યયી વસ્ેન્ડ કયલાભા ંઅલેર છે.        

 ચેકીંગ દયપભમાન કુર ૫ (ાચં) મવુાપયો ટીકીટ લગય જર્ામેર જેભા ંતેભની ાવેથી કુર યકભ રૂ! ૫ ૫૦/- નો 
દંડ લસરુ કયલાભા ંઅલેર છે. 
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૨. બી.આર.ર્ી.એસ. બસ સેવા     

 જનર-          
 કોપલડ-૧૯ અંતગણત BRTS રૂટ ય કુર ૧૦ BRTS ફવ દ્વાયા રયલશન વેલા યુી ાડલાભા ંઅલે છે.      

 ફી.અય.ટી.એવ. ફવ વેલાભા ં ભાચણ ભરશના દયપભમાન કુર ૭૩,૧૮૧ રક.ભી. ચારેર છે.  તથા કુર ૪ ,૧૮,૧૦૬ 
મવુાપયો દ્વાયા તેનો રાબ રેલાભા ંઅલેર છે. 

 ગત તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના યોજ પળફ્ટ યના ટ્રારપક આન્સ્ેક્ટયશ્રી દ્વાયા  ફી.અય.ટી.એવ. ફવ વેલાભા ંકામણયત 
ડ્રાઇલયોને ગોંડર ચોકડી ડેો ખાતે ડ્રાઇપલિંગ કયતી લખતે તકેદાયી યાખલા, ડ્રાઆલયો દ્વાયા ટ્રાપીક પવગ્નર ફધં શોમ 
ત્માયે, વકણર યના ટપનિંગ, વીટ ફેલ્ટ શયેલા લગેયે જેલી ફાફતે ભાગણદળણન અલાભા ંઅલેર. 
 

 બી.આર.ર્ી.એસ. બસમાાં થયે દાંડનીય કાયચવાહીઓ :-    

 ફી.અય.ટી.એવ. ફવ વેલાભા ંફવ ઓયેટય શ્રી ભાતેશ્વયી ટ્રાલેલ્વને કાભભા ંક્ષપત ફદર ૯૨૦ રક.ભી. ની ેનલ્ટી 
તયીકે કુર રૂ! ૬૨,૯૪૬/- ની ેનલ્ટી કયલાભા ંઅલેર છે.                                        

 ફી.અય.ટી.એવ. ફવ વેલાભા ંએક્વ-ભેન તથા પવક્યયુીટી યુા ાડતી એજન્વી શ્રી યાજ પવક્યયુીટી વપલિવને 
કાભભા ંક્ષપત ફદર રૂ!. ૨૩,૦૫૪/- ની ેનલ્ટી કયલાભા ંઅલેર છે.                         

 ચેકીંગ દયપભમાન કુર ૪ (ચાય) મવુાપયો ટીકીટ લગય જર્ામેર જેભા ંતેભની ાવેથી કુર યકભ રૂ! ૪૦૦/- નો દંડ 
લસરુ કયલાભા ંઅલેર છે.                                   
   

પવટી ફવ વેલાભાં ટીકીટ લગય મવુાપયી કયલી એ દંડને ાત્ર ફને છે. તેભજ પવટી ફવ (RMTS) ને BRTS ફવ 
વેલાભા ંમવુાપયી કયતા ંેવેન્જય દ્વાયા મવુાપયી દયમ્માન ોતાની ટીકીટ ભેલી રેલાની જલાફદાયી થામ  છે. કોઆર્ 
નાગરયક દ્વાયા પવટી ફવ સ્ટો , ીક  સ્ટો પલગેયે જેલી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની જાશયે પભરકત શોમ , તેના 
ય ોતાની અંગત (ધધંા/દુકાન/વસં્થા)ની જાશયેાત રગાલલી તે દંડપનમ તથા કામદેવયના ંગરા રેલાને રામક 
છે. વદયહુ ંફાફતે રયલશન વેલાભા ંસુયલાઆઝયી સ્ટાપ ભાયપતે કામણલાશી કયાલલાભા ંઅલેર છે.  

             

લધભુા ંકંડક્ટય દ્વાયા પનમત દયની ટીકીટ ન અે કે તેની કાભગીયીભા ં ગેયયીતી/પનમપભતતા જર્ામે યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાના ૨૪*૭ ધોયર્ે કામણયત કોર વેન્ટય નફંય ૦૨૮૧-૨૪૫૦૦૭૭ ય પયીમાદ નોંધાલી ળકામ છે.     

 

                   Sd/- 

         ડે. જનયર ભેનેજય  

             યાજકોટ યાજથ રી. 
 


