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અખબારી યાદી                                     તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯  

 

રાજય મં ીમંડળની બેઠકમાં લેવામાં આવેલ િનણયો 

રાજયમા ંજ ેનાગરીકો આજથી ટુ હીલર ખરીદશે તેને િવ ેતાઓ ારા 
આઇ.એસ.આઇ. માકાનું  હે મેટ િવનામૂ યે આપવાનું રહેશે –  વાહન 

યવહાર મં ી ી આર સી.ફળદુ  

૦૦૦૦૦ 

 રાજયમાં ૧૫મી ઓકટોબર-૨૦૧૯ સુધી નાગરીકોએ હે મેટ નહી 

પહેયુ હોય  તઓે સામે દંડનીય કાયવાહી નહી કરાય 

 રાજયમા ંનવા ૯૦૦ પી.યુ.સી. સે ટરો શ  કરાશેઃ પી.ય.ુસી.ની મુ ત 

વધુ ૧૫ ઓકટોબર-૨૦૧૯ સુધી લંબાવાઇ 

 મુ યમં ી ી અને વડા ધાન ીના વાહનોના વીમા સંદભ કરાયેલ 

આ પેો પાયાિવહોણા  

 કોઇ પણ પદાિધકારી કે અિધકારી હોય તેણે ટાફીકના િનયમોનંુ ચુ ત 

પાલન કરવાનંુ રહેશેઃ કાયદો કાયદાનંુ કામ કરશે જ 

૦૦૦૦૦ 

વાહન યવહાર મં ી ી આર.સી. ફળદએુ જણા યું છે કે રાજયમા ંઆજથી  

જ ે નાગરીકો નવુ ટુ હીલર ખરીદશે તેને વાહન િવ ેતાઓ ારા આઇ.એસ.આઇ. 

માકાનું હે મેટ િવના મૂ યે ફર યાત આપવાનું રહેશે. 
 

માન. મં ી ી ફળદુએ ઉમેયુ કે, આજ ેમુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના 

અ ય  થાને મળેલ રાજય મં ીમંડળની બેઠકમાં લેવાયેલ મહ વના િનણયની 

હેરાત કરતા ઉમેયુ કે, રાજય સરકાર ારા ટાફીકના િનયમોનું ચુ તપણે અમલ 

કરવાનો િનણય કય  છે. જ ેસંદભ નાગરીકોને પડતી હાલાકી અને તેમની રજૂઆતોને 

યાને લઇને આ િનયમોમાં થોડી છુટછાટ આપવામાં આવી છે. રાજયમાં  વાહન 
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ચાલકોને  સરળતાથી પી.યુ.સી. મળી રહે તે માટે આગામી સમયમાં રાજયમાં ૯૦૦ 

થી વધુ પી.યુ.સી. સે ટરો નવા  ખોલવામાં આવશે. આ માટેની ટે ડર યા કરી 

દન-૧૦મા ંસ વરે શ  થઇ જશે.  P.U.Cની છુટછાટની મુ ત ૧૫મી ઓકટોબર-

૨૦૧૯ સુધી લબંાવવામા ંઆવે છે.  
 

માન. મં ી ી ફળદુએ કહયુ હતું કે, નાગરીકોન ેહે મેટની ખરીદીમાં પડતી 

હાલાકી તથા રાજયમાં પુરતા માણમાં હે મેટ ન હોઇ તેને યાને લઇને નાગરીકો 

હે મેટ ખરીદી શકે તે માટે આગામી ૧૫મી ઓકટોબર-૨૦૧૯ સુધી નાગરીકો ટુ 

હીલર ઉપર નહી પહેરે તો તેઓની સામે કોઇ દંડનીય કાયવાહી કરવામાં આવશે 

નહી. 
 

માન. મં ી ી ફળદુએ કહયું કે, કેટલાક ત વો ારા સો યલ મીડીયાના 

મા યમ ારા વડા ધાન ી અને મુ યમં ી ીના વાહનોના વીમા સંદભ જ ેસમાચારો 

વહેતા કરાયા છે તે પાયાિવહોણા છે. તમામ વાહનો ર ટેશન તથા વીમીત છે. તેથી 

વડા ધાન ી અને મુ યમં ી ી જવેા યિકતઓ સામે આવા આ ેપો કરવા અ યંત 

િનંદનીય અને દુઃખદ છે. આ માટે તેઓએ પુરતી ચકાસણી કરી લેવી જ રી છે. આવી 

ગેરલાયક અફવાઓ ફેલાવવા જ ે યાસો કયા છે તે સંદભ કડકમાં કડક કાયવાહી 

કરવા રાજયના ગૃહ િવભાગને સૂચના આપવામાં આવી છે.  

ટાફીકના ચુ ત િનયમોનું દરેક યિકતએ પાલન કરવું  જ રી છે. ભલે તે 

પદાિધકારી હોય કે અિધકારી,  કમચારી હોય કાયદો કાયદાનું કામ કરશે જ.  

જ ેલોકો ટાફીકના િનયમનો ભંગ કરશે તેમની સામે કાયદાકીય કાયવાહી ચુ તપણે 

કરાશે તેમ તેમણે જણા યું હતું. 
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