
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

�ેસનોટ: 

 

        વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે શહ�રના �હ�ર માગ� તમેજ અ!ય 

િવ#તારોમા ં રખડતા ંપ$ઓુને કારણે 'દન-)િત'દન બની રહ�લ અક#માતો, નાગ'રકોના મરણના બનાવો, ગદંક� તેમજ 

+ાસના કાયમી િનવારણ અને ઉક�લ માટ� આજરોજ તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૬ ને 6ધુવારના રોજ સવાર� ૧૦=૩૦ કલાક� સરક�ટ 

હાઉસ – વડોદરા ખાતે મેયર;ીની અ<ય=તામા ંમળેલ તાક�દની મીટ?ગમા ંડ�. મેયર;ી, #થાયી સિમિતના અ<ય=ા;ી, 

ABિુનિસપલ કિમશનર;ી, પોલીસ કિમશનર;ી, ડ�. ABિુનિસપલ કિમશનર;ી (હ�Dથ) તેમજ અ!ય ઉFચ અિધકાર�;ીઓ 

ઉપH#થત રIા હતા.  
   

        શહ�ર િવ#તારમા ંરખડતા ંપ$ઓુની િવકટ પ'રH#થિત Jગેની ચચાK દરAયાન તમામ પદાિધકાર�;ીઓ અને ઉFચ 

અિધકાર�;ીઓએ ઢોર પકડવાની હાલની ઘિનOઠ કામગીર�ને વQ ુ વેગવાન, અસરકારકની સાથોસાથ આ કામગીર�ને 

'દવસે અને રા+ે પણ સતત અમલમા ંRકુવાSુ ંનT� કરવામા ંઆUBુ.ં     

 

         વડોદરા મહાનગરપાલકાની હાલની ઢોર પકડવાની 	બેંશમા ં હવે ખાનગી �લો�સ, ��ુલી જ�યાઓને પણ 

આવર# લેવાશે અન ેઆ કામગીર�મા ં#થાિનક પોલીસ ફોસK સાથે એસ.આર.પી. કંપનીના 'ુલ-૦૯ સેકશનને પણ સામેલ 

કરવામા ંઆવશે. સાથોસાથ, હવે W ગોપાલકો પ$ઓુ રાખે છે તેઓએ નXકની વોડK ઓ'ફસમા ંતેઓના પ$ઓુ બાબતની 

તમામ િવગતો રYુ કર�, નZધણી કરાવી +દન-૧૫મા ંવોડ0 ઓ+ફસ 2તર4થી તેઓના પ6 ુમાટ47 ુ ંલાયસ8સ મેળવી લેવા7ુ ં

રહ4શે. �હ�ર માગ� ઉપરથી W ગોપાલકના રખડતા ંપ$ઓુ પકડાશ ેતેઓ સામ ેહાલની કાયદાક�ય, પોલીસ કાયKવાહ� અને 

વQ ુસખત પગલા ંભરવા માટ�ના \ચૂનને ^તૂK અમલમા ંRકુવા અને આ બાબત ેવડોદરા મહાનગરપા:લકા અને પોલીસ 

કિમશનર=ીની કચેર# તરફથી ?હ4રનામા �િસ@ધ કરવા7ુ ંનB# કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
 

         ગાય Wવા ંRુગંા )ાણી અન ેતેન ેઆપવામા ંઆવેલ ગાયમાતાના દર_�ન ે<યાન ેલઈ, તેઓની aરૂતી કાળX 

લઈ શકાય તે માટ� ગોરવા િવ#તારમા ં અને આજવા-વાઘો'ડયા રોડ િવ#તારમા ં bDુલા cલોટ / િવ#તારમા ં નિવન 

ઢોરવાડા શe કર� શકાય તે બાબતે પણ ચચાK કર� આ કામની દરખા#ત રYુ કરવાSુ ંપણ નT� કરવામા ંઆUBુ ંછે. 

     
 

         આમ, મીટ?ગમા ં થયેલ \ચૂનો અSસુાર હવે વડોદરા મહાનગરપાલકા અને પોલીસ કિમશનર;ીની સીધી 

ર�ખર�ખ તેમજ વધારાના #ટાફથી તા.૧૬-૦૯-૨૦૧૬ ના રોજથી દરરોજ, 'દવસના સમય ઉપરાતં રા+ીના સમય ેપણ 

#થાિનક પોલીસ ફોસK અન ેએસ.આર.પી. કંપનીની fુલ-૦૯ સેકશનની fુમકથી રખડતા ંપ$ઓુ પકડવાની કામગીર� શe 

થશ.ે 

                                                                                                                      ૨... 

 

 

 

 

 



 

૨. 

 
  

         ઉપરાતં, W ગોપાલકો તેઓના પ$ઓુને bDુલા cલોટમા ં રખડતા ં - ghા છોડ� Rકુ� છે અગર તો આસપાસની 

bDુલી જiયાનો અન-અિધfૃતર�તે તેઓના Jગત ઢોરવાડા તર�ક� વાપર - ઉપયોગ કર� રIા છે તઓે સામ ેતેમજ W 

ગોપાલકો તેઓના રહ�ઠાણની આસપાસની bDુલી જiયામા ંતેઓના પ$ઓુન ેરખડતા ં- ghા રાખી રIા છે તઓે સામ ે^તૂK 

તમામ કાયદાક�ય, W તે પોલીસ #ટ�શન kારા ક\રુદાર ગોપાલકની ધરપકડ કર� તેની સામે ફોજદાર� કાયKવાહ�ની 

સાથોસાથ lચા દર� દંડ વ\લુ કરવાની કામગીર� પણ શe કરવામા ંઆવશ.ે આ ઉપરાતં, W ગોપાલકો પાસે પોતાની 

માલક�ની bDુલી જiયા હોવા છતાયં તે #થળે તેમના પ$ઓુની UયવH#થત ર�ત ેદ�ખર�ખ અને #વFછતા �ળવતા નથી 

તેઓને તેમની આવી જiયાએ \રુ=ત ફ�!સ?ગ (તારની / 'દવાલ) કર� mયા ંબોડK RકુવાSુ ંરહ�શે અ!યથા તઓે સામે પણ 

ઉપર Rજુબના ંપગલા ંભરવામા ંઆવશ.ે   
 

-------------------------------------------- 

                                                                           વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                       જનસપંકK િવભાગ, 

                                                                                             તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૬ 

)િત, 

ત+ંી;ી, 

--------- 

વડોદરા. 
 

મહાશય,  
  

 ઉપરોnત )ેસનોટ આપના દo િનક વતKમાનપ+મા ં)િસ<ધ કરવા િવનતંી છે.  
                                    
                                                                                                જનસપંકK અિધકાર�  

                                                                                                 મહાનગરપાલકા   

                                                                                                     વડોદરા 

 
 


