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• ઓવર ડાઇમેંશન વાહન અને / અથવા કાર્ગો માટે
ઓનલાઇન મજૂંરી પરૂી પાડે છે.

• તે વાહન સોફ્ટવેર સાથે ઓનલાઇન વેબ
આધારરત મોડયલુ છે જે તમામ ટ્રાન્સપોટટસટને
ઓવરડાયામેન્સન વાહન તેમજ
ઓવરડાયામેન્સન માલ / માલ સામાન અર્ગાઉથી
જાહરે કરવા અને નનયમ અનસુાર માલ / માલ
સમાન ઘોષણા માટે તેમજ ઓનલાઇન પેમને્ટ
ચકુવણી કરવામાં મદદ કરે છે.

• ઓનલાઇન મજૂંરી આવશ્યક છે, કોઈપણ
ઓનલાઈન મજૂંરી વર્ગર વાહન ચલાવતાં વાહન
ને બમણો દંડ વસલૂવામાં આવશે. જે મકુ્તત ફી ના
બે ર્ગણો હશ.ે



• ઓડીસી મોડયલુ એનઆઇસી (NIC) ના પરામશટ માં
રહીને બના વેલ છે.

• ઓડીસી મોડયલુ માં વાહન નબંર નાખવાની સાથે જ
વાહન નો ડેટા ઓટોફેચ થઈ જશે જેથી વાહન
માલલકીને વધારે મારહતી ઓડીસી મોડયલુ માં એન્ટ્રી
કરવા ની જરૂર રહશેે નરહ.

• જો કોઈ વાહન માલલક વાહન નબંર ની એન્ટ્રી
ઓડીસી મોડયલુમા કરે છે અને વાહન નો ડેટા
ઓટોફેચ થતો નથી એવા રકસ્સામાં વાહન માલલકે
ઓડીસી મોડયલુ માં કરેલ એન્ટ્રી માન્ય ર્ગણાશે.

• પરંત ુ અરજદાર જો આવા રકસ્સામાં ખોટી એન્ટ્રી કરશે
તો વાહન માલલક જવાબદાર ર્ગણાશે.



પરમિમિબલ લલમિટ ફોર વ્હીકલ
વાહન નો પ્રકાર ગડુ્સ વ્હીકલ રરજીડ બોડી 

પરનમનસબલ હાઇટ પરનમનસબલ નવડ્થ  પરનમનસબલ લેન્થ 
મીટર 3.8 મીટર 2.6 મીટર 12 મીટર 

વાહન નો પ્રકાર ગડુ્સ વ્હીકલ આરટિક્યલેુટેડ ટે્રલર 
પરનમનસબલ હાઇટ પરનમનસબલ નવડ્થ  પરનમનસબલ લેન્થ 

મીટર 3.8 મીટર 2.6 મીટર 18 મીટર 
વાહન નો પ્રકાર મોડયલુર હાઈડ્રોલલક ટે્રલર (મલ્ટી એકસલ )

પરનમનસબલ હાઇટ પરનમનસબલ નવડ્થ  પરનમનસબલ લેન્થ 
મીટર 4.75 મીટર 3.0 મીટર 29 મીટર 



ઓવર ડાયિેન્િન કનિાઈનિેંટ ડીએ ફાઇન
ઓવર ડાયિેન્િન કનિાઈનિેંટ 

ડીએ ફાઇન ઓફેન્િ ગડુ્િ વ્હીકલ 
(રરજીડ બોડી)

ગડુ્િ વ્હીકલ 
આરટિક્યલેુટેડ 

ટે્રલર 

િોડયલુર 
હાઈડ્રોલલક ટે્રલર 
(િલ્ટી એકિલ)

રડનવનસબલ 
એક્િેિ હાઇટ પ્રોજેકિન 1000 4000
એક્િેિ િાઈડ પ્રોજેકિન 1000 4000

એક્િેિ રરયર િાઈડ પ્રોજેકિન 1000 4000

અન રડનવનસબલ 
એક્િેિ હાઇટ પ્રોજેકિન 2000 10000 10000
એક્િેિ િાઈડ પ્રોજેકિન 2000 10000 10000

એક્િેિ રરયર િાઈડ પ્રોજેકિન 2000 10000 10000

એગ્રીકલ્ચર 
એક્િેિ હાઇટ પ્રોજેકિન 1000 1000
એક્િેિ િાઈડ પ્રોજેકિન 1000 1000

એક્િેિ રરયર િાઈડ પ્રોજેકિન 1000 1000

ડીએ ફાઇન ફોર ઓવર 
ડાયમેન્સન વ્હીકલ 

ઓવર ઓલ લેન્થ િોર ધેન 
પરમિમિબલ લલમિટ 1000 10000 10000

ઓવર ઓલ મવડ્થ િોર ધેન 
પરમિમિબલ લલમિટ 1000 10000 10000



બેન્ક ને લગતા ચાર્જીિ
સીરીયલ
નબંર પેમેન્ટ ચેનલ ટ્રાન્સ પટીક્યલુર એમાઉન્ટ સ્લેબ પ્રપોસ્ડ પ્રાઇનસિંર્ગ ટ્રાન્જેતસન  ચાજસે 

1 ઇન્ટરનેટ બેંરકિંર્ગ 
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ 

ઈન્ન્ડયા ઓલ અમાઉન્ટ ₹ 6.00 પર ટ્રાન્જેતશન ➖

અધર બેન્ક ઓલ અમાઉન્ટ ₹ 7.50.00  પર ટ્રાન્જેતશન ➖

2 ડલેબટ કાડટ 

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ 
ઈન્ન્ડયા 

આપ ટુ આરએસ 
2000/-

0.75 % ઓફ ટ્રાન્જેતશન 
અમાઉટ 

ભારત િરકાર ડલેબટ કાડડ પર
લાગતાાં  ટ્રાંજેક્િન ચજર્જિ ભોગવેે  

આરએસ 2001/- અને 
વધારે 

0.90 % ઓફ ટ્રાન્જેતશન 
અમાઉટ 

ગરુ્જરાત િરકાર ડલેબટ કાડડ પર 
લાગતાાં  ટ્રાંજેક્િન ચજર્જિ ભોગવેે  

અધર બેન્ક 

આપ ટુ આરએસ 
2000/-

0.75 % ઓફ ટ્રાન્જેતશન 
અમાઉટ 

ભારત િરકાર ડલેબટ કાડડ પર
લાગતાાં  ટ્રાંજેક્િન ચજર્જિ ભોગવેે  

આરએસ 2001/- અને 
વધારે 

0.90 % ઓફ ટ્રાન્જેતશન 
અમાઉટ 

ગરુ્જરાત િરકાર ડલેબટ કાડડ પર 
લાગતાાં  ટ્રાંજેક્િન ચજર્જિ ભોગવેે  

3 કે્રરડટ કાડટ માસ્ટર , નવસા ઓલ અમાઉન્ટ 1.20  % ઓફ ટ્રાન્જેતશન 
અમાઉટ વાહન િાલલક 

*        જયા ંસધુી બીજી સચૂના ના આવે તયા ંસધુી આરબી આઈ ર્ગાઈડલાઇંસ પ્રામાણે ડલેબટ કાડટ ના ટ્રાન્જેતસન પર MDR ચાર્જિસ લાગપુડસે.



પ્રોિેિ ફ્લો
પરરવહન વેબસાઇટ પર જાઓ

ઓનલાઈન સનવિનસસ પસદં કરો

ચેક પોસ્ટ પસદં કરો

વાહન ટેતસ પેમેન્ટ પસદં કરો

રાજય અને સેવા ના નામ પસદં કરો

ર્ગો બટન પર ક્તલક કરો



ટેતસ પેમેન્ટ ની નવર્ગત લખો

વાહન નબંર લખો

મોબાઈલ નબંર લખો

ઓડીસી નો પ્રકાર પસદં કરો

માલ (ગડુસ) નો પ્રકાર નક્કી કરો

વાહન નો ગ્રોસ વજન (જીનવડબ્લલ્ય)ુ લખો

પરનમટ ટાઈપ પસદં કરો

પ્રોિેિ ફ્લો



પરનમટ / ઓથોરાઇજેશન નબંર લખો

વાહન ઉપડવાનું સ્થળ રાજય અને ર્જજલ્લા નું નામ લખો

વાહન પહોચવાનું સ્થળ રાજય ર્જજલ્લા નું નામ લખો

ઈન્સ્યોરન્સ , વ્હીકલ રફટનેસ , નપયસુી ,પરનમટ ની વેલીરડટી લખો

એલ આર નબંર અને એલઆર ડેટ લખો

માલ (ગડુસ) નો પ્રકાર પસદં કરો (જેમકે – તલોથ, કોટન, કન્સ ઇક્તવપમેન્ટ વર્ગેરે...)

દંડ ની રકમ કેલ્ક્યલેુટ કરો

મેમો જનરેટ કરો

પેમેન્ટ કરો

પ્રોિેિ ફ્લો



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



પ્રોિેિ ફ્લો (ઓન િાઇટ) 



THANK YOU

COMMISSIONER OF TRANSPORT

GANDHINAGAR


