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યાજકોટ યાજથરી. 
(કંનીઝ એક્ટ  શઠે વસં્થાપત યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ની વપંરુ્ણ અનુલંગક કંની) 

Corporate IdentificationNumber: U93000GJ2012PLC072203 

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

યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫ 

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

 

 

-: અખબારી યાદી:- 

રાજકોટ રાજથ ી. દ્વારા તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨ થી 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ સધુીમાાં કરવામાાં આવે કામગીરીની વવગતો 
તાયીખ: ૦૫-૦૫-૨૦૨૨ 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની રયલશન વેલાઓનુ ંવચંારન ને પનમતં્રર્ કયતી SPV -યાજકોટ યાજથ રી.દ્વાયા 

ગત તા .૨૫/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ સધુીભા ંકયલાભા ંઅલેર કાભગીયીની પલગતો નીચે દળાણલેર છે. જે 

પલગતોથી યાજકોટ ળશયેના નાગયીકોને અના સપુ્રવીધ્ધ ખફાયના ભાધ્મભ ભાયપતે પલના મલુ્મે પ્રવીધ્ધ કયલા 

પલનતંી છે.  

 
 

 

૧. વિટી બિ (RMTS) િેવા 
 જનર- 

 યાજકોટ યાજથ રી દ્વાયા યાજકોટ ળશયેીજનોને ૪૬ રૂટ ય૯૧પવટી ફવ દ્વાયારયલશન વેલાપયુી ાડલાભા ંઅલે 
છે. 
 

 પવટી ફવ વેલા  (RMTS)ભાતંા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ દયપભમાન કુર અંદાજીત 
૧,૧૨,૮૦૦રક.ભી. ચારેર છે. તથા કુર૧,૯૬,૨૧૪મવુાપયો દ્વાયા તેનો રાબ રેલાભા ંઅલેર છે. 

 
 

 વિટી બિમાાં થયે કામગીરી:- 
 પવટી ફવના ફવ સ્ટો તથા ીક સ્ટોનુજંરૂરયમાત મજુફનુ ંયીેયીંગ તથા નાગયીકોની જાર્કાયી શતે ુ ંતેના 

યટાઆભ ટેફર ધ્મતન કયલાનુ ંકામણ ચાલ ુછે. 
 

 વિટી બિમાાં થયે દાંડનીય કાયયવાહીઓ:- 
 પવટી ફવ વેલાભા ંફવ ઓયેટય શ્રી ભારૂપત ટ્રાલેલ્વને કાભભા ંક્ષપત ફદર કુર ૬ ,૧૨૫રક.ભી. ની ેનલ્ટી મજુફ 

કુર અંદાજીતરૂ!.૨,૧૪,૩૭૫/-ની ેનલ્ટી કયલાભા ંઅલેરછે.  
 

 પવટી ફવ વેલાભા ંપેય કરેક્ળન કયતી એજન્વી લ્ટ્રાભોડેન કાભભા ંક્ષપત ફદર કુર રૂ!. ૨૮,૪૦૦/-નીેનલ્ટી 
અલાભા ંઅલેરી છે. 
 



 

Page 2 of 2 
 

 પવટી ફવ વેલાની કાભ ગીયીભા ંગેયયીતી/પનમપભતતા વફફ કુર૧૨(ફાય) કંડક્ટયને ટેમ્યયી વસ્ેન્ડ કયલાભા ં
અલેર તથા ૦૨(ફ)ેકંડક્ટયન ેકામભી ધોયર્ે વસ્ેન્ડકયલાભા ંઅલેર છે. 

 ચેકીંગ દયપભમાન કુર ૧૧(લગમાય) મવુાપયો ટીકીટ લગય જર્ામેર જેભા ંતેભની ાવેથી કુર અંદાજીત યકભ રૂ! 
૧,૨૧૦/- નો દંડ લસરુ કયલાભા ંઅલેર છે. 

૨. બી.આર.ટી.એિ. બિિેવા 
 જનર- 

 યાજકોટ યાજથ રી દ્વાયા યાજકોટ ળશયેીજનોને BRTS રૂટ ય કુર ૧૮ BRTS ફવ દ્વાયા રયલશન વેલાપયુી 
ાડલાભા ંઅલે છે. 
 

 ફી.અય.ટી.એવ. ફવ વેલાભાં તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ દયપભમાન કુર 
અંદાજીત૨૮,૯૦૦રક.ભી.ચારેર છે. તથા કુર ૧,૫૮,૪૬૫મવુાપયો દ્વાયા તેનો રાબ રેલાભા ંઅલેર છે. 

 

 ફી.અય.ટી.એવ. ફવ વેલાભા ંએક્વ-ભેન તથા પવક્યયુીટી પયુા ાડતી એજન્વી શ્રી યાજ પવક્યયુીટી વપલિવને 
કાભભા ંક્ષપત ફદર રૂ!. ૩,૪૧૦/- ની ેનલ્ટી કયલાભા ંઅલેર છે.     

 
 

પવટી ફવ વેલાભાં  ટીકીટ લગય મવુાપયી કયલી એદંડને ાત્ર ફને છે. તેભજ પવટી ફવ ( RMTS) ને BRTSફવ 
વેલાભા ંમવુાપયી કયતા ંેવેન્જય  દ્વાયામવુાપયી દયમ્માન ોતાની ટીકીટ ભેલી રેલાની જલાફદાયી થામછે. 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. 
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