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ગુજરાતીઓ માટે હાલ એક ખુશીના સમાચાર મળી ર�ા છે. નવા ટ� ાિફકના િનયમોને લઇને થયેલા
હોબાળો અને ભાર ે િવરોધ વંટોળ બાદ આરસી ફળદૂએ અમદાવાદીઓ સિહત રા�માં નવા
ટ� ાિફક િનયમોમાંથી છૂટ આપવામાં આવી છે. રા�માં નવા ટ� ાિફક �હીકલ એ�ટને લઇને ભારે
િવરોધ જોવા મળી ર�ો છે. કે�� સરકાર ેઆખા દેશમાં નવો િનયમ બહાર પા�યા બાદ અમુક
ભાજપ શાિસત રા�ોએ તેમાં છૂટછાટ આપી છે.

ગુજરાતમાં નવા ટ� ાિફક �હીકલ એ�ટને લઇને ભાર ે િવરોધ જોવા મ�યો હતો. જનેા કારણે આજે
વાહન �યવહાર મં�ી આરસી ફળદૂએ આજ ેએક પ�કાર પિરષદ કરીને ગજુરાતવાસીઓને રાહતના
સમાચાર આ�યા હતા. નવા મોટર િ�હકલ એ�ટને લઇને બી� 15 િદવસ (15 ઓ�ટોબર) સુધી
પીયૂસી, હે�મેટ અને વાહનોના વીમામાં 15 ઓ�ટોબર સુધી એટલે કે 15 િદવસની મુ�ત લંબાવાઇ
છે.

ગુજરાત સરકારની કેિબનેટની બેઠકમાં આજ ે આ િનણ�ય લેવામાં આ�યો છે. લોકોને હેલમેટ
ખરીદવામાં અને પીયુસી કાઢવામાં પડતી અગવડતાની ફિરયાદો સરકારને મ�યા બાદ આ અંગે
ચચા�-િવચારણા કરીને આ િનણ�ય કરાયો છે.

નવા 900 પીયૂસી સે�ટરો ખોલવામાં આવશે. હે�મેટ, પીયુસી અને લાયસ�સને લઇને 15 િદવસની
મુ�ત લંબાવાઇ છે. મં�ીએ જણા�યું કે, 10 િદવસમાં પીયૂસી સે�ટરો ખોલવામાં આવશે. હાલ રા�
સરકાર ેટે�ટર �િ�યા શ� કરી દીધી છે. પરંતુ અમદાવાદીઓ ખાસ વાંચે નવા િનયમોનો દંડ નહીં
ભરવો પડે, પરંતુ 15 ઓ�ટોબર સુધી હેલમેટ ન પહેરનાર અને પીયુસી ન ધરાવનાર વાહન ચાલકોને
જૂના િનયમ �માણે 100 �િપયા દંડ ભરવો પડશે.

વાહન �યવહાર મં�ી આરસી ફળદૂની મહ�વપૂણ� �હેરાતો: 
900 પીયૂસી સે�ટરો ખોલવામાં આવશે
હે�મેટ નહી ંપહેરવા પર 15 ઓ�ટોબર સુધી કોઇ દંડ નહી ંથાય
પીયૂસી માટેની સમય મયાદામાં 15 ઓ�ટોબર સુધી લંબાવાઇ
નવા ટી િ�હલર સાથે ISI માકા�વાળં હે�મેટ ફીમાં આપવામાં આવશે
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નવા ટી િ હલર સાથ ISI માકાવાળુ હ મટ ફીમા આપવામા આવશ
પીયૂસી, લાયસ�સ અને વીમામાં 15 ઓ�ટોબર સુધી સમય મયા�દા વધારાઇ
વાહનની િકંમતમાં  હે�મેટનો ચાજ� ન લગાવે તેવી જોગવાઇ
સરકારી અિધકારીઓએ પણ િનયમનું પાલન કરવું પડશે
આ પણ જુઓ વીિડયો: આજના િદવસે અનેક ઘટનાઓ એવી બની હતી
જણેે ઈિતહાસ સ��

નીચે આપેલી લીકં પર િ�લક કરીને જોડાઓ સંદેશ �યૂઝ સાથે.

તમે અમને ફેસબુક, �ીટર, ઇ��ટા�ામ અને યુ �ુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.

લેટે�ટ �યૂઝ અપડે�સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજ ેજ ડાઉનલોડ કરો
Sandeshની નવી મોબાઇલ એિ�લકેશન
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