
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� આજરોજ તાર�ખ 

૧૭/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ માનનીય $%િુનિસપલ કિમશનર*ી ડૉ. િવનોદ રાવના અ-ય. /થાન ે

પ1પુાલકો/ગોપાલકોન ેઢોરવાડા, પ1વુાડાના પરવાના બાબત ેતમેજ તે કામગીર�ની સમી.ા અન ે34ુયાકંન કરવા 

મીટ6ગ મળ� હતી 8મા ંનીચે 3જુબના અિધકાર�ઓ હાજર રહ�લ.  

 

1. આરો<ય અમલદાર *ી ડૉ. દ�વેશ પટ�લ  

2. ડાયર�=ટર*ી, એ?@ોચમે?ટ એ?ડ સીAોર�ટ�, *ી મગંેશ જય/વાલ 

3. આસી.$%િુન.કિમશનર(પિCમ ઝોન) *ી મયકં િFવેદ� 

4. આસી.$%િુન.કિમશનર(GવૂI ઝોન) *ી J<નેશ ગોહ�લ 

5. આસી.$%િુન.કિમશનર(દ.ણ ઝોન) *ી Kરુ�શભાઇ શાહ 

6. આસી.$%િુન.કિમશનર(ઉOર ઝોન) *ી ફતાભાઇ બાર�યા 

7. લીગલ એડવાઇઝર *ી વૈરાગી 

8. માકRટ KિુSટ�?ડ�?ટ *ી ડૉ. િવજયભાઇ પચંાલ 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા Tારા સામા?ય સભા ઠરાવ Vક:૧૪૫ અને ૧૪૬ તાર�ખ ૧૩/૧૦/૨૦૧૬થી 

મળેલી મ[ુંર� અ?વય ેપી.આર.ઓ \.ન.ં૭૧૪/૧૬-૧૭ તા. ૦૫/૧૧/૨૦૧૬થી વડોદરા શહ�રના િવિવધ Sિસ-ધ 

દ̂િનક વતIમાનપFોમા ંઢોરવાડા/પ1વુાડા Vગેનો પરવાનો _દન-૧૫મા ંમેળવી લેવા \હ�રના3ુ ંબહાર પાડ�લ છે. 

અને તેમા ં /પ`ટ ઉ4લેખ કરવામા ંઆવેલ છે ક� સમયમયાIદામા ં પરવાનો નહ� મળેવનાર પ1પુાલકો, ગોપાલકો 

સામે J.પી.એમ.સી એ=aની કલમ ૩૭૭ હ�ઠળ Sિતબધં અને કલમ ૩૭૬(એ) હ�ઠળ ઉપbવ, cુષણની બાબતો 

ઉપરાતં ક�ટલ e�સપાસ એ=ટ ૧૮૭૧ VતગIત કાયદાક�ય ર�તે પગલા ંભરવામા ંઆવશ.ે તેgુ ં જણાવલે હh ુ.ં આ 

અગાઉ પી.આર.ઓ. \.ન ં૫૭૩/૧૬-૧૭ તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૬થી પણ \હ�રના3ુ ંSિસ-ધ કરવામા ંઆવલે હh ુ ંતેમ 

છતા ં \હ�રનામાનંો ભગં કર� શહ�રમા ં પરવાના વગરના ઢોરો રાખવામા ં આવ ે છે. તથા તેને શહ�રના િવિવધ 

િવ/તારોમા ંરખડતા jટા 3કુવામા ંઆવે છે.  

 

 ઉપરો=ત \હ�રનામાની _દન-૧૫ની 3દુત તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ _દન-૩મા ં GણૂI થનાર હોઇ, 

સબંધંકતાIઓએ કાયIવાહ� કર� ઢોરવાડા,પ1વુાડામા ંરાખવામા ંઆવતા પ1ઓુના પરવાના મેળવી લેવા જણાવવામા ં

આવ ેછે. જો િનયત સમયમયાIદામા ંકાયIવાહ� કરવામા ંઆવશે નહ� તો 8 જ<યાઓએ એટલ ેક� ખાનગી જ<યામા ં

પણ જો પરવાના વગરના વધારાના ઢોર જણાશ ે ત ે ઢોરો,પ1ઓુ તેમજ ર/તામા ં રખડતા ઢોર ઉપરાતં ખાનગી 

વાડાઓ, પ1વુાડાઓ તેમજ શહ�રની Vદરના િવ/તારમા ંકોઇપણ જ<યાએથી \હ�રનામાના ભગં બદલ ઢોરો પકડ� 

લેવામા ંઆવશે અને પોલીસ ફર�યાદ કર� કડકમા ંકડક પગલા ંલેવામા ંઆવશ.ે આ Vગે દબાણ િવભાગની પોલીસ 

સહની ટ�મ સમk શહ�રના િવ/તારો માટ� GણૂI ર�તે કાયIરત કરવામા ંઆવેલ છે.  
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                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંકI િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૬ 

Sિત, 

તFંી*ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો=ત Sેસનોટ આપના દ̂િનક વતIમાનપFમા ંSિસ-ધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંકI અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


