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-: જાહેરનામ ું :- 

         ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભ વને -૧૯૫૧ ની કરભ- ૩૩(૧) ‘‘ફી‘‘ શઠે જાશયેનામુ ં 
                                                      ક્રમ ાંક:એસ.બી./ટ્ર ફીક- ઓટો રીક્ષ -ટેક્ષી કેબ / ૮૯/૨૦૨૧  
 

સયુત ળશયેભા ં કેટરાક રયક્ષા/ટેક્ષી કેફના ભાલરકો ોતાની યીક્ષાઓ/ટેક્ષી કેફ ચરાલલા ભાટે 
જ્માયે બાડથેી આે છે ત્માયે બાડ ેયાખનાય ઇવભની વ્મક્તતગત કામભી ઓખાણ કે તે ડ્રાઇલીંગ રામવન્વ અને 
ફેઝ ધયાલે છે કે કેભ ? તનેી ખયાઇ, તેના ચારયત્ર્મની ખયાઇ કમાા મલના તેભજ ક્યા રદલવે કોન ેયીક્ષા/ટેક્ષી કેફ 
બાડ ે આેર ? તેનુ ં યેકડા જાવ્મા મલના ોતાની યીક્ષાઓ/ટેક્ષી કેફ  અજાણ્મા ડ્રાઇલયોને બયોવા આધાયે 
યીક્ષા/ટેક્ષી કેફ બાડ ેઆલાનો ધધંો કયે છે. 

 આ ક્થથમતનો ગેયરાબ રઈ ગનુાશીત ભાનવ ધયાલતા ઇવભો કે જેઓની ાવે ડ્રાઇલીંગ 
રામવન્વ અન ેરયક્ષા/ટેક્ષી કેફ ચારક ફેઝ 'ન' શોમ, તેભજ બાગંપોડ કે ત્રાવલાદી પ્રવમૃિ વાથ ેવકંામેર શોમ, 
તેલા અજાણ્મા ઇવભો જાશયે-વ્મલથથા કે મવુાપયની વરાભતીને થળાતા ગબંીય પ્રકાયના ગનુાઓને અંજાભ આી 
ળકે છે. આ પ્રકાયની રયક્ષાઓ/ટેક્ષી કેફ  બાડ ેભેલી ગનુેગાય-તત્લો દ્વાયા તેનો ળટર રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ  તયીકે 
ઉમોગ કયી મવુાપયન ેગબંીય ઇજા વાથ ેલ ૂટંી કે કાલતયાના બાગરૂ ેળટર થલરૂે રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ ચરાલતી 
લખત ે યીક્ષા/ટેક્ષી કેફભા ં ચારક મવલામના વશભતદાયો મવુાપયના થલાગંભા ં અગાઉથી ફેવી લાશનભા ં લધાયે 
ેવેન્જય થલરૂ ેબીડ ઉબી કયી મનદો મવુાપયના વાભાનભાથંી કે અંગ યથી કીભતી દાગીના તેભજ યોકડની 
ચોયી કયી, તેભજ બયોવો કેલી કેપી દાથા ીલડાલી દઈ લ ૂટંી રેલો મલગયેે પ્રકાયના ગનુા આચયતાનુ ંયેકડા ય 
નોંધામેર છે. આ પ્રકાયે વયતાથી ઉરબ્ધ થતા ંલાશનોનો ઉમોગ કેપી દ્રવ્મો, દારૂની શયેાપેયી કે સગુઠીત 
ગનુાખોયી ભાટે ણ થઇ ળકે છે.  ગનુારશત ભાનવ ધયાલનાય ઈવભો કે સગુઠીત ગનુાખોયી આચયનાય આ પ્રકાયે 
યીક્ષાઓ/ટેક્ષી કેફ  બાડ ેઆનાયનો વાધાયણ મલશ્વાવ કેલી કે ોતાની ઓખ ભાટેનુ ંખોટંુ યેકડડા ઉભ ુકયી 
યીક્ષા/ટેક્ષી કેફ  બાડ ે ભેલી ત્રાવલાદી કે બાગંપોડની ગમતમલધી ભાટે મલથતાયનો વલે કયી, આજ લાશનભા ં
થપોટક-દાથોની શયેાપેયી કયી બીડલાા ં મલથતાય વરશત કોઇણ થથે થકોટક દાથા મકુી ગબંીય પ્રકાયના 
આતકંી હભુરાને ણ આખયી થલરૂ આી  ળકે છે. આ ળક્યતા ધ્માનભા ંરઇ આ યીતે યીક્ષા/ટેક્ષી કેફ બાડ ે
આલાની પ્રવમૃિ ય વ્માજફી મનમતં્રણ મકૂલા જાશયે વરાભતીની દ્રષ્ટીએ અમત આલશ્મક જણામ છે.  

 આ પ્રકાયના ગનુાઓથી આભ-જનતા અન ેમવુાપયોભા ંબમ,ત્રાવ અન ે અવરાભતીની બાલના 
ેદા થામ છે. ોરીવ દ્વાયા આ પ્રકાયના ગનુા ળોધલા આ પ્રકાયના લાશન ચારકો વાભ ેગરા રેલાભા ંઆલતા 
શોલા છતા આ પ્રવમૃિનો વ્મા લધાયે શોઇ વાભાન્મ અટકામતી ગરા ંઉયાતં મનલાયત્ભક મલમળષ્ટ કામાલાશીની 
જરૂયીમાત  જણામ છે. 

 લી, શારભા ં ળશયેના ભાગો ય મખુ્મ અડચણોના કાયણોભા ંબાડ ે રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ  ભેલી 
તેનો ળટર યીક્ષા/ટેક્ષી કેફ રૂે ઉમોગ કયી આલા ચારકોની યોડ ય ભનથલી યીતે અડચણ કે અલયોધરૂ 
લતાણ ૂકં મખુ્મ જણાઇ છે. તદઉયાતં, આ પ્રકાયના બાડાના લાશનો ચરાલનાય ોતે રામવન્વ ધયાલતા 'ન' 
શોલાથી  અકથભાત કયી બોગ ફનનાય મવુાપય કે યાશદાયીની દયકાય ક્યાા મલના નાવી જલાની ભનોવમૃિ ધયાલે 
છે. લાશનની બીડ, થથ ય ઉક્થથત વાશદેો કે યાશદાયીની ઉેક્ષા વમૃિ અન ેદયેક થથે ોરીવની શાજયી 'ન' 
શોલાની ક્થથમતનો રાબ રઇ નાવી જલાભા ંવપ યશતેા શોમ છે.  જેનાથી કામદો અન ેવ્મલથથાના પ્રશ્નો ણ ઉબા 
થઇ ળકે છે. આલા બાડ ેઆલા ભાટે યાખેર લાશનના ભારીકો ાવે તેને ાકા કયલા ભાટેની જગ્મા ણ શોતી 
નથી અને તેથી આ લાશનો જાશયે ભાગા ય ાકા થલાને રીધે ટ્રાપીકભા ંઅલયોધ વાથે જાશયે વ્મલથથા ણ 
ખોયલામ છે. આભ આ વભગ્ર ફાફત ધ્માન ય રઇ સયુત ળશયે મલથતાયભા ં બાડ ેઆલાભા ંઆલતી ઓટો 
યીક્ષા/ટેક્ષી કેફ કામદાની જોગલાઇથી મનમત કયલા ઉયાતં તે અંગે વ્માજફી મનમતં્રણો મકૂલા જરૂયી વભજુ છ.ં 

 



લાથ ત,ે હુ ં અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એવ.) ોરીવ કમભશ્નય, સયુત ળશયે ગજુયાત ોરીવ 
અમધમનમભ વને -૧૯૫૧ ની કરભ- ૩૩(૧) ‘‘ફી અન્લમ ેભને ભેર વિાની રૂએ આથી હકુભ કરૂ ંછ ંકે, સયુત 
ળશયેની શદભા ં ઓટો યીક્ષા/ટેક્ષી કેફના ભાલરકોએ ોતાનુ ં લાશન બાડ ે આતી લખતે બાડ ે આનાય 
વ્મક્તતઓની વપંણૂા ભારશતી નીચે દળાાલેર ળયતોનુ ંવપંણૂા ારન ક્યાા મલના કોઇણ વ્મક્તતને કોઇણ થલરૂ ે
ઓટોરયક્ષા/ટેક્ષી કેફ  લાશન બાડ ેઆી ળકળે નશી. 

:: હકુમ :: 
 

(૧) ઓટો રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ  બાડ ેઆનાય વ્મક્તતએ ોતાની ઓટોરયક્ષા/ટેક્ષી કેફ  બાડ ેરનેાય વ્મક્તતના પોટો 
તથા ઓખત્ર (આઇ.ડી. પ્રપૂ) વાથેની વપંણૂા મલગત ભેવ્મા છી અને લાશન બાડ ેરેનાયના ચારયત્ર્મની 
ખયાઇ કયાવ્મા છી જ તેને લાશન બાડ ેઆી ળકળે. રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ બાડ ેઆનાય ભાલરક જ્માયે  બાડ ે
આે ત્માયે લાશન ભાલરકે જ્મા ં યશતેા શોમ, ત્માનંા થથામનક ોરીવ થટેળનને નીચે જણાલેર પોયભેટ 
મજુફની રેલખત મલગતલાયની ભાશીતી જે-તે થથામનક ોરીવ થટેળનને આલાની યશળેે. આ જ પોભેટ 
મજુફનુ ંએક યજજથટય ઓટો રયક્ષા / ટેક્ષી કેફના ભાલરકે ોતાની ઓટો રયક્ષા / ટેક્ષી કેફભા ંજ તભાભ 
મલગતો અદ્યતન યાખી ો.થટે. અભરદાયશ્રીના વશી મવક્કા કયાલી યાખલાન ુયશળેે અને કોઇ ણ ોરીવ 
અમધકાયી / કભાચાયી દ્વાયા ભાગંલાભા ંઆલે ત્માયે યજુ કયલાન ુયશળેે. 

અ.ન.ં ઓટોરયક્ષા/ટેક્ષી 
કેફ  ભાલરકનુ ં  

નાભ અને 
વયનામુ ં

ઓટો 
રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ 
બાડ ેઆપ્મા 

તાયીખ 

ઓટો રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ 
ચરાલનાય (ડ્રાઇલય)ન ુ
નાભ, વયનામુ ં(ઓખ 

પ્રથથામત કયતા 
દથતાલેજની નકર પાઈરભા ં

જાલલાની યશળેે) 

ડ્રાઇલયનો તાજો 
પોટો, 

રામવન્વ, ફઝે 
ની મલગત 

થાણા 
અભરદાયની 
વશી તથા 

મવક્કો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
 
(૨) આ પ્રકાયે ઓટો રયક્ષા/ટેક્ષી કેફના ંભાલરકે  લાશનભા ંેવેન્જય ફેવલાની જગ્માથી નજય વાભે થષ્ટ દેખામ 

તે યીતે રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ ની અંદયના બાગ ે ૧૬ ઇંચ × ૧૨ ઇંચની વાઇઝના ં ફોડાભા ં રયક્ષા/ટેક્ષી કેફનો 
યજીથટે્રળન નફંય અંગ્રેજી બાાભા ં પયજીમાત રખાલી રગાલલાનુ ં યશળેે. જે યજીથટે્રળન નફંયના દયેક 
પોન્ટની વાઇઝ ૫૦×૧૫ m.m. (ભીરીભીટય) ની યાખલાની યશળેે અને યજીથટે્રળન નફંય લચ્ચેની જગ્મા 
(થેળ) ૮ m.m. (ભીરીભીટય) ની યાખલાની યશળેે.   

(૩) આ પ્રકાયે ઓટો રયક્ષા/ટેક્ષી કેફ બાડ ેઆનાય ભાલરકે ોત ેજાલરે યજીથટયનો ઉતાયો દય ભશીનાની ાચં 
તાયીખ સધુીભા ંથથામનક ોરીવ થટેળન ભાયપતે ટ્રાપીક ળાખા ની કચેયીને ભોકરલાનો યશળેે. 

 
:: અમવ રીનો સમય ::  

સયુત ળશયે ોરીવ કમભશ્ નય શકુભત શઠેના વભગ્ર મલથ તાયભા ં ત .૦૨/૦૫/૨૦૨૧ ન  ક કઃ 
૦૦/૦૦ થી ત .૩૧/૦૫/૨૦૨૧ ન  ક કઃ ૨૪/૦૦ સધુી હકુભનો અભર કયલાનો યશળેે.  

 
:: શિક્ષ  :: 

આ હકુભનો બગં કયનાય વ્મરકત બાયતીમ પોજદાયી અમધમનમભ વને ૧૮૬૦ની કરભ-૧૮૮  તથા 
ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભ કરભ-૧૩૧ મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 

આ હકુભ અન્લમે સયુત કમભશ્નયેટભા ં પયજ ફજાલતા અનાભા આમવથટન્ટ વફ ઇન્વેકટય અન ે
તેનાથી ઉયના દયજજાના કોઈ ણ ોરીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનો બગં કયનાય ઇવભો વાભે 
ઇ.ી.કો. કરભ ૧૮૮ તથા ગજુયાત ોરીવ અમધમનમભ કરભ-૧૩૧ મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત 
કયલાભા ંઆલે છે. 

 
 



 
::  જાહરે શવજ્ઞપ્તત :: 

તભાભને વ્મક્તતગત યીતે નોટીવની ફજલણી કયલી ળક્ય 'ન' શોલાથી આથી હુ ંઆ એક તયપથી 
હકુભ કરૂ છ.ં જાશયે જનતાની જાણ વારૂ થથામનક લતાભાન ત્ર, આકાળલાણી અને દૂયદળાન કેન્દ્ર ભાયપતે પ્રમવધ્ધ 
દ્વાયા તથા ોરીવ થટેળનના વીનીમય ોરીવ ઇન્વેતટય, ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય, નામફ ોરીવ કમભશ્નય 
તથા ોરીવ કમભશ્નય કચેયીના નોટીવ ફોડડા ઉય તેભજ લફેવાઇટ ઉય હકુભની નકર ચોંટાડી/મકૂી પ્રમવધ્ધ 
કયલાભા ંઆલળે. તેભજ ી.આય.ઓ. કચેયી ભાયપતે ણ પ્રમવદ્ધ કયલાભા ંઆલે છે.  ગજુયાત ોરીવ એતટ કરભ 
૧૬૩ મજુફ ોરીવ અમધકાયીઓ ણ આ હકુભની જાશયેાત કયલા અમધકૃત ગણાળે. 
                                        

આજ તાયીખ :  ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ ના ંયોજ ભાયી વશી અન ેમવકકો કયી આેર છે.  

 
 

     

 
પ્રશત,  
(૧) અમધક ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, વેકટય-૧,૨ સયુત ળશયે. 
(૨) અમધક ોરીવ કમભશ્ન૨શ્રી, ટ્રારપક એન્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે. 
(૩) નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે.  
(૪) ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે. 
(૫) તભાભ ો.થટે.ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે.(નકરો ચોંટાડી રાઉડ થ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૬) તભાભ ળાખા ઈન્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) કંટ્રોર ઇન્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે(તભાભ લતાભાનત્રો તથા ન્યઝુ ચેનરોને એક-એક નકર આલી) 
સશવનય નક ૨વ ન  :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વલચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી અને ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક ોરીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) ોરીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકોટ ળશ૨ે/લડોદયા ળશ૨ે. 
(૫) ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરેકટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ ોરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) ોરીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભારશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વેવન્વ કોટા , સ૨ુત. 
(૧૨) ભેનેજ૨શ્રી, ગલાનભેન્ટ પે્રવ લડોદયા, (ગેઝેટ બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) ો.ઈન્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લે ો.થટે. 
(૧૪) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, શાઈકોટા , ગ.ુયા., વોરા યોડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ડીથટ્રીકટ એન્ડ વેળન્વ કોટા , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભેજી.શ્રી કોટા , સ૨ુત. 
(૧૭). લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે.( નાનપયુા ફહભુાી સયુત) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભેજી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. (જીલ્રા વેલા વદન અઠલારાઇન્વ સયુત) 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત. (થથામનક લતાભાનત્રો, આકાળલાણી તથા દુયદળાન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.) 
 
 
 


