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જાહેરનામ ું 
શહેરના હેરીટેજ ન્યાયમુંદદરની ઈમારત તથા સ રસાગર તળાવ (વોટર 
બોડી) ની જાળવણી તેમજ આસપાસના લવસ્તારમાું િારી/ગલ્લા/  

કેબીનો લવગેરે મૂકવા પર પ્રલતબુંધ મૂકવા બાબત. 

             આથી હ ું , નલીન બી. ઉપાધ્યાય (IAS) મ્ય નનનિપલ કનિશ્નર, 

વડોદરા મ્ય નનનિપલ કોપોરેશન, વડોદરા, અિોને ધ જી.પી.એિ.િી. એક્ટ-

૧૯૪૯ હેઠળ પ્રાપ્ત થયેલ િત્તા અન્વયે આથી િબુંધકર્ાા િવેને આ જાહેરનાિા 

થી ફરિાવ ું છ  કે,  

      વડોદરા િહાનગરપાનલકા નવસ્ર્ારિાું િ રિાગર ર્ળાવ (વોટર બોડી) અને 

હેરીટેજ ન્યાયિુંદદરની ઈિારર્ો આવેલ છે. તળાવ-વોટર બોડીના સુંરક્ષણ 

માટેના જજમેન્ટ SCA No.10621/2000, 11049/2000, 

11635/2000 શૈિેષ આર. શાહ લવરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગ જરાત લવગેરેના 

હ કમનો અનાદર થાય તેવ  કોઈ કૃત્ય કરવ ું નહી, નાિદાર કોટાના ચ કાદાન ું 

ચ સ્ર્પણે પાલન કરવાન ું રહેશે ર્થા જી.પી.એમ.સી.એક્ટ ૧૯૪૯ ની કિમ 

૧૯૪ ની જોગવાઈઓનો ચ સ્તપણે અમિ કરવો. વોટર બોડીને પ્રદ લષત કરવી 

નહી. 

      હેરીટેજ ન્યાયિુંદદર ઈિારર્ની આિપાિ રે્િજ િ રિાગર ર્ળાવની 

આિપાિની પેરીફરી નવસ્ર્ારિાું કોઈપણ હાટ, ખ રશી, બાુંકડો, પેટી, 

નનિરણી, ગાુંિડી, પાટીય ું, અભરાઈ કે ર્િાિ પ્રકારના  લારી, ગલ્લા, કેબીનો, 

પથારા, નવગેરે ર્થા અન્ય ર્િાિ પ્રકારના ધુંધાકીય સ્ટોલ્િ લગાડવા/િૂકવા 

પર આ જાહેરનાિાથી ર્ાત્કાનલક અિરથી પ્રનર્બુંધ જાહેર કરવાિા આવે છે. 

જથેી હવે પછી િદર પ્રનર્બુંનધર્ નવસ્ર્ારિાું કોઈપણ પ્રકારનાું હાટ, ખ રશી, 

બાુંકડો, પેટી, નનિરણી, ગાુંિડી, પાટીય ું, અભરાઈ કે લારી, ગલ્લા, કેબીનો, 

પથારા, નવગેરે ર્થા અન્ય ર્િાિ પ્રકારના ધુંધાકીય સ્ટોલ્િ ન લગાડવા 

જાહેરજનર્ા/િુંબુંનધર્ોને આ જાહેરનાિાથી જણાવવાિા આવે છે. રે્િજ 

કોઇપણ જાતના પદાથો, કચરો કે પ્રવાહી પદાથો વહેવડાવી કે અન્ય વસ્ત ઓ 

તળાવના પાણીમાું નાખી/નુંખાવી ગુંદકીનો ઉપદ્રવ કરવો નદહ. િદર 

પ્રનર્બુંનધર્ નવસ્ર્ારિાું કોઈપણ પ્રકારનાું હાટ, ખ રશી, બાુંકડો, પેટી, નનિરણી, 

ગાુંિડી, પાટીય ું, અભરાઈ કે લારી, ગલ્લા, કેબીનો, પથારા, નવગેરે ર્થા અન્ય 

ર્િાિ પ્રકારના ધુંધાકીય સ્ટોલ્િ િૂકેલા હોવાન ું િાલ િ પડે્યથી ધ 

જી.પી.એમ.સી એક્ટ-૧૯૪૯ ની કિમ ૨૩૧, ૨૩૨ મ જબ તાત્કાિીક લવના 

નોટીસે તમામ દબાણો દૂર કરી કાયદેસરની કાયયવાહી કરવામાું આવશે.  

       ઉપરોક્ર્ જાહેરનાિાનો ભુંગ થયેથી પબ્લીક પ્રોપટી ડેિેજ એક્ટ રે્િજ ધી 

જી.પી.એિ.િી એક્ટની જોગવાઇઓ રે્િજ વોટર બોડીને લગર્ા આવેલ 

ચ કાદાનો ભુંગ બદલ કાયાવાહી કરવાિાું આવશે. જનેી ર્િાિે નોંધ લેવી. 

પી.આર.ઓ.નુંબર:     /૨૦૧૯-૨૦.                                                                  

એન.બી.ઉપાધ્યાય (IAS)  

                                                                         મ્ય નનનિપલ કનિશ્નર 

                                                                      વડોદરા િહાનગરપાનલકા.  
 


