સન ૨૦૨૨-નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૭.
ગુજરાત શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોર વનયુંત્રણ (રાખિા અને હેરફેર કરિા) બાબત વિધેયક,
૨૦૨૨.
અનુક્રમણણકા
કલમો

વિગત
પ્રકરણ ૧
પ્રારું ણિક

૧.

ટુંકી સુંજ્ઞા, વ્યાપ્તત, લાગુ પડિા બાબત અને આરું િ.

૨.

વ્યાખ્યા.
પ્રકરણ ૨
લાઇસન્સ માટે ની અરજી

૩.

લાઈસન્સ વિના શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોર ન રાખિા બાબત.

૪.

લાઈસન્સ કાઢી આપિા અથિા તાજુ ું કરિા માટે ની અરજી.

૫.

લાઈસન્સ રદ કરિા બાબત.
પ્રકરણ ૩
હેરફેર પર વનયમન

૬.

શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોર લાિિા પર પ્રવતબુંધ.

૭.

ઢોર રાખિા માટે પ્રવતબુંવધત વિસ્તારો.

૮.

ઢોરની હેરફેર.

૯.

રખડતા ઢોરને જતત કરિા બાબત.

૧૦.

ઘાસચારાનુ ું િેચાણ.
પ્રકરણ ૪
લાઇસન્સ ધરાિનારની બીજી ફરજો

૧૧.

વિગતોમાું ફેરફારની નોટટસ.

૧૨.

સ્થાવનક સત્તામુંડળને ઢોર આપિા બાબત.

૧૩.

ઢોરના મડદાના વનકાલ બાબત.

પ્રકરણ ૫
આ અવધવનયમ હેઠળ વિવિધ સત્તામુંડળની અન્ય જિાબદારીઓ
૧૪.

લાઇસન્સની ચકાસણી અને પ્રદશશન.

૧૫.

કામચલાઉ ઢોરની કોઢનુું બાુંધકામ.
પ્રકરણ ૬
અપીલ અને ગુના

૧૬.

અપીલ.

૧૭.

ગુના અને વશક્ષા.

૧૮.

જતત કરે લા ઢોરને મુક્ત કરિા માટે નો દું ડ.

૧૯.

વનરીક્ષણ દરવમયાન દું ડ.

૨૦.

ઘાસચારાના િેચાણ માટે દું ડ.

૨૧.

દું ડની સજા સુંબવું ધત વિશેષ જોગિાઇ.

૨૨.

સુંણક્ષતત રીતે ગુનાની અદાલતી કાયશિાહી કરિાની સત્તા.

૨૩.

તહોમતનામુું દાખલ કરિા બાબત.
પ્રકરણ ૭
પરક જોગિાઈઓ

૨૪.

શુદ્ધિબુદ્ધિથી લીધેલાું પગલાુંને રક્ષણ.

૨૫.

આદે શો આપિાની સત્તા.

૨૬.

વનયમો કરિાની સત્તા.

૨૭.

મુક્ક્ત આપિા બાબત.

૨૮.

સ્થાવનક સત્તામુંડળના કાયદા સાથે જોડાણ બાબત.

૨૯.

મુશ્કેલીઓ દર કરિાની સત્તા.

૩૦.

રદ કરિા બાબત અને અપિાદ.
અનુસણચ

GUJARAT BILL NO. 7 OF 2022.

THE GUJARAT CATTLE CONTROL (KEEPING AND MOVING)
IN URBAN AREAS BILL, 2022.
A Bill
to provide, in the public interest for licensing, regulating, prohibiting, keeping and
moving of cattle in urban areas in
the State of Gujarat.

સન ૨૦૨૨-નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૭ .
ગુજરાત શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોર વનયુંત્રણ (રાખિા અને હેરફેર કરિા) બાબત વિધેયક,
૨૦૨૨.
ગુજરાત રાજ્યમાું, શહેરી વિસ્તારોમાું, ઢોરના લાઇસન્સ આપિા, તેન ુ ું વનયમન કરિા,
તેના પર પ્રવતબુંધ મ ૂકિા, તે રાખિા અને તેની હેરફેર કરિા માટે જાહેર હહતમાું
જોગિાઇ કરિા બાબત વિધેયક.

શહેરી વિસ્તારોમાું મોટી સુંખ્યામાું ઢોર રાખિાને અને તેની હેરફેર કરિાને
કારણે, જોખમમાું આિેલા જાહેર આરોગ્ય અને સ્િચ્છતાની જાળિણી સુવનવિત કરિી
જરૂરી છે ;
અને ગુજરાત રાજ્યમાું, શહેરી વિસ્તારોમાું, ઢોરના લાઇસન્સ આપિા, તેન ુ ું
વનયમન કરિા, તેના પર પ્રવતબુંધ મ ૂકિા, તે રાખિા અને તેની હેરફેર કરિા માટે અને
તે સાથે સુંકળાયેલી બાબતો માટે, જાહેર હહતમાું જોગિાઇ કરિાનુ ું ઇષ્ટ છે ;

આથી, ભારતના ગણરાજયના તોતેરમા િર્ષમાું નીેેનો અવધવનયમ કરિામાું
આિે છે ેઃ-
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પ્રકરણ ૧
પ્રારું ભભક
ટૂુંકી સુંજ્ઞા,
વ્યાપ્તત, લાગુ

૧.

(૧) આ અવધવનયમ ગુજરાત શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોર વનયુંત્રણ (રાખિા અને
હેરફેર કરિા) બાબત અવધવનયમ, ૨૦૨૨ કહેિાશે.

પડિા બાબત
અને આરું ભ.

(૨) તે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યને લાગુ પડે છે .
(૩)

આ

અવધવનયમની

જોગિાઇઓ,

પ્રારું ભમાું,

મ્યુવનવસપલ

કોપોરે શનો

અને

નગરપાભલકાઓને, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, વનહદિ ષ્ટ કરે તેિી તારીખે
લાગુ પડશે.
(૪) તે, આિા અન્ય શહેરી વિસ્તાર અથિા વિસ્તારો અથિા તેના ભાગોમાું, રાજ્ય
સરકાર, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, નક્કી કરે તેિી તારીખ અથિા તારીખોથી અમલમાું
આિશે.
વ્યાખ્યા.

૨. આ અવધવનયમમાું, સુંદભષથી અન્યથા અપેભિત ન હોય, તો (ક)

‘‘અપીલ સત્તાવધકારી (એપેલેટ ઓથોહરટી)’’ એટલે આ અવધવનયમ જેમાું
અમલમાું આવ્યો હોય તેિા કોઇ શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગ માટે,
રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપીલ સત્તાવધકારી (એપેલેટ ઓથોહરટી) તરીકે
મુકરર કરિામાું આિેલા અવધકારી અથિા સત્તાવધકારી;

(ખ)

“ઢોર” એટલે અનુસ ૂભેમાું વનહદિ ષ્ટ કરિામાું આિેલા પશુ;

(ગ)

“ઢોરની કોઢ” એટલે ઢોરને રાખિા માટે, ઉપયોગમાું લેિામાું આિતુ ું
અથિા ઉપયોગ કરિા ધારે લ ુું કોઇ મકાન;

(ઘ)

“ઇન્સ્પેક્ટર “ એટલે આ અવધવનયમ જેમાું અમલમાું આવ્યો હોય તેિા
કોઇ શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગ માટે, સ્થાવનક સત્તામુંડળ દ્વારા
ઇન્સ્પેક્ટર અથિા ઇન્સ્પેક્ટરો તરીકે નીમિામાું આિેલા એક અથિા િધુ
અવધકારીઓ;

(ે)

“લાઇસન્સ અવધકારી” એટલે આ અવધવનયમ જેમાું અમલમાું આવ્યો હોય
તેિા કોઇ શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગ માટે , સુંબવું ધત સ્થાવનક
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સત્તામુંડળ

દ્વારા

લાઇસન્સ

અવધકારી

અથિા

અવધકારીઓ

તરીકે

નીમિામાું આિેલા એક અથિા િધુ અવધકારીઓ;
(છ)

“લાઇસન્સ” એટલે આ અવધવનયમ આપિામાું આિતુ ું લાઇસન્સ;

(જ)

“લાઇસન્સ ધરાિનાર” એટલે(૧)

પોતાના અથિા પોતાના પહરિારના સભ્યો દ્વારા દૂ ધ
જેિા ઉત્પાદનોના િપરાશ માટે, પોતાની જગ્યા પર
મુખ્યત્િે ઢોરની કોઢનો વનભાિ કરતી હોય;

(૨)

દૂ ધ િેેિા, ઊન િેેિા જેિી િાભણજ્જ્યક પ્રવ ૃવત્તઓ અને
કાયદા દ્વારા છૂટ આપિામાું આિેલી હોય તેિી અન્ય
પ્રવ ૃવત્તઓ કરિાના હેત ુ માટે, ઢોરની કોઢનો વનભાિ
કરતી હોય,

ું માું જેને લાઇસન્સ
- તેિી, આ અવધવનયમ હેઠળ સ્થળના સુંબધ
આપિામાું આવ્યુ ું હોય તેિી વ્યક્ક્ત અથિા વ્યક્ક્તઓનો સમ ૂહ
અથિા એસોવસએશન અથિા સુંગઠન.
(ઝ)

“લાઇસન્સિાળી જગ્યા” એટલે ઢોરની કોઢને લગતી જમીન સહહત આ
અવધવનયમ હેઠળ લાઇસન્સ આપિામાું આવ્યુ ું હોય તે જગ્યા.

(ટ)
સન ૧૯૪૯નો
ું ઇનો ૫૯મો.
મુબ
સન ૧૯૬૪નો
ગુજરાતનો ૩૪મો.

(ઠ)

“સ્થાવનક સત્તામુંડળ” એટલે :
(૧)

ગુજરાત પ્રોવિક્ન્શયલ મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન અવધવનયમ, ૧૯૪૯
હેઠળ રેાયેલ ુું મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન;

(૨)

ગુજરાત

નગરપાભલકા

અવધવનયમ,

૧૯૬૩

હેઠળ

રેાયેલી

નગરપાભલકા;
“પરિાનગી”

એટલે

આ

અવધવનયમ

હેઠળ

આપિામાું

આિેલી

પરિાનગી(પરવમટ) ;
(ડ)

“ઠરાિેલ”ુું એટલે આ અવધવનયમ હેઠળ કરિામાું આિેલ વનયમોથી
ઠરાિેલ;ુું
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(ઢ)

“વનયમો” એટલે આ અવધવનયમ હેઠળ કરિામાું આિેલ વનયમો;

(ત)

‘‘અનુસ ૂભે’’ એટલે આ અવધવનયમ સાથે જોડેલી અનુસ ૂભે;

(થ)

“શહેરી વિસ્તાર” એટલે,(૧)

તત્સમયે અમલમાું હોય તેિા કોઇ કાયદા હેઠળ રેાયેલ
કોઇ મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન અથિા નગરપાભલકાની
હદમાું આિેલો કોઇ વિસ્તાર અને આ અવધવનયમના
હેત ુઓ

માટે,

રાજ્ય

સરકાર

દ્વારા,

રાજપત્રમાું

જાહેરનામાથી, તે જ વિસ્તારના ભાગ તરીકે જાહેર
કરિામાું આિે તેિો તેને લગોલગ આિેલો હોય એિો
વિસ્તાર;
(૨)

ુ માટે , રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું
આ અવધવનયમના હેતઓ
જાહેરનામાથી, તેના વિકાસ અને િધતી જતી િસ્તીને
લિમાું લઇને, શહેરી વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરે તેિો
રાજ્યમાુંનો અન્ય કોઇ વિસ્તાર.
પ્રકરણ ૨
લાઇસન્સ માટેની અરજી

લાઈસન્સ
વિના શહેરી
વિસ્તારોમાું

૩.

આ અવધવનયમ હેઠળ તેને આપિામાું આિેલા લાઈસન્સની શરતો અનુસાર અને

તે હેઠળ હોય તે વસિાય કોઈ શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગમાું, આ અવધવનયમ જે

ઢોર ન રાખિા

તારીખે અમલમાું આિે તે તારીખથી ત્રણ મહહનાની મુદત પ ૂરી થયા પછી, કોઈપણ

બાબત.

વ્યક્ક્તએ, તે વિસ્તાર અથિા તેના ભાગમાું કોઈપણ ઢોર રાખવુ ું જોઇશે નહહ અથિા
રખાિડાવુું જોઈશે નહહ અથિા રાખિાની મુંજૂરી આપિી જોઈશે નહહ.

લાઈસન્સ કાઢી
આપિા
અથિા તાજુ ું

૪.

(૧)

આ અવધવનયમના આરું ભની તારીખથી અથિા કોઈ વ્યક્ક્ત ઢોર મેળિે

તે તારીખથી નેવ ુું હદિસની મુદતની અંદર, વ્યક્ક્તએ, લાઈસન્સ મેળિિા માટે,

કરિા માટે ની

ઠરાિિામાું આિે તેિા નમ ૂનામાું, તેિી ફી સાથે અને તેિા સ્િ-એકરાર અને સ્િ-

અરજી.

પ્રમાભણત દસ્તાિેજો સાથે લાઈસન્સ અવધકારીને અરજી રજૂ કરિી જોઈશે.
(૨)

લાઈસન્સ તાજુ ું કરિા માટેની અરજી, લાઈસન્સ પ ૂરુું થાય તે પહેલાું સાઠ

હદિસની મુદતની અંદર કરિી જોઈશે.
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(૩)

ઢોરની કોઢ તરીકે કોઈ સ્થળનો ઉપયોગ કરિા માટે ના લાઇસન્સ માટેની અરજી

કરતી દરે ક વ્યક્ક્તએ, તેમાું રાખિાના ઢોરની સુંખ્યા જણાિિી જોઈશે અને ઢોરની
કોઢને સુંલગ્ન જમીનના સ્થાન અને વિસ્તાર દશાષિતી સ ૂેક રૂપરે ખા, કોઇ હોય, તો તે
જોડિી જોઇશે.
(૪)

દસ્તાિેજો અને ફી સાથે અરજી મળ્યેથી, લાઈસન્સ અવધકારી, ઠરાિિામાું આિે

તેિી રીતે લાઈસન્સ આપી શકશે અથિા તાજુ ું કરી શકશે અને લાઈસન્સ ધરાિનારને,
ઠરાિેલી સમયમયાષદાની અંદર ઠરાિેલ નમ ૂનામાું લાઈસન્સ કાઢી આપવુ ું જોઈશે.
લાઈસન્સ અવધકારી,

લેભખતમાું કારણોની નોંધ કરીને, લાઈસન્સ આપિાનો અથિા

તાજુ ું કરિાનો ઈનકાર કરી શકશે.
(૫)

લાઈસન્સ આપિામાું અથિા તાજુ ું કરિામાું અથિા આપિાનો અથિા તાજુ ું

કરિાનો ઈનકાર કરિામાું, લાઈસન્સ અવધકારીએ, નીેેની બાબતો (માપદુંડો) ધ્યાને
લેિી જોઈશે(૧)

જગ્યા (ઢોરની કોઢ)માું ઢોરની સુંખ્યા;

(૨)

ૂ તા અને પીિાના,
ઢોરની કોઢની અનુકળ

ધોિાના અને સફાઈ

માટે ના પાણીના પુરિઠા માટે ની વ્યિસ્થા;
(૩)

નાના પ્રાણીઓના યોગ્ય પાલનપોર્ણ માટે વ્યિસ્થા;

(૪)

ડ્રાય વપહરયડ (Dry Period- ઢોરની ગભાષિસ્થા દરવમયાનનો
સમયગાળો) દરવમયાન ઢોરની જાળિણી માટે ની વ્યિસ્થા;

(૫)
(૬)

ઠરાિિામાું આિે તેિી અન્ય બાબતો.

લાઈસન્સ અવધકારી, વિેારણામાું હોય તેિી જગ્યાની

પયાષતતતા અને

ઉપલબ્ધતાના આધારે ઢોરની ેોક્કસ સુંખ્યા માટે લાઇસન્સ આપી શકશે.
(૭)

લાઈસન્સ મળ્યેથી, લાઈસન્સ ધરાિનારે , પુંદર હદિસની મુદતની અંદર તેના

ઢોરને ટેગ કરવુું જોઇશે.
(૮)

આ અવધવનયમ હેઠળ કાઢી આપેલ ુું દરે ક લાઈસન્સ, ઠરાિિામાું આિે તેિા

નમ ૂનામાું અને તેટલી મુદત માટે માન્ય રહેશે.
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(૯)

ેોક્કસ જગ્યા માટે ફક્ત એક જ લાઈસન્સની અરજી કરી શકાશે. એક જ

સરનામાિાળા મોટા વિસ્તાર માટે બહુવિધ લાઈસન્સની અરજી કરિાની હોય, ત્યારે
તેિા હકસ્સામાું, દરે ક અરજીમાું વિેારણા હેઠળની ેોક્કસ જગ્યા સ્પષ્ટપણે જણાિિી
જોઈએ.
(૧૦)

લાઈસન્સ ધરાિનારે , લાઈસન્સમાું મુંજૂર કયાષ પ્રમાણેની સુંખ્યામાું ઢોર રાખિા

જોઈશે. કોઈ િધારાના ઢોર, લાઇસન્સ કાઢી આતયાની તારીખથી સાઠ હદિસની
મુદતની અંદર િેેિા અથિા આપિા જોઈશે. આવુ ું કરિામાું કોઈ ચ ૂક થયેથી,
લાઈસન્સ રદ કરિામાું અથિા ઠરાિેલ વશિા કરિામાું અથિા તે બુંન્ને કરિામાું આિશે.
(૧૧)

લાઈસન્સ ધરાિનાર લાઈસન્સ આપેલી જગ્યા બીજી વ્યક્ક્તને તબદીલ કરે

તેિા હકસ્સામાું, નિા માભલકે, ત્રીસ હદિસની અંદર, રજજસ્ટર થયેલા િેેાણ ખત અથિા
ગણોત કરાર, િગેરે સાથે, તે જગ્યા માટેના વિદ્યમાન લાઈસન્સમાું નામમાું ફેરફાર
કરિા માટે અરજી કરિી જોઈશે. નિો માભલક, લાઈસન્સ આપેલી જગ્યાનો ઉપયોગ
કરિાનો ઈરાદો ધરાિતો ન હોય તેિા હકસ્સામાું, તેણે ત્રીસ હદિસની અંદર લાઈસન્સ
રદ કરિા માટે, લાઈસન્સ અવધકારીને જાણ કરિાની રહેશે.
(૧૨)

ઢોરની સુંખ્યામાું ફેરફારના હકસ્સામાું, લાઈસન્સ ધરાિનારે , આ ફેરફાર (થયા)ના

ત્રીસ હદિસની અંદર ઇન્સ્પેક્ટરને જાણ કરિી જોઈશે. ઇન્સ્પેક્ટરે , લાઈસન્સ આપેલી
જગ્યા, એટલે કે િધારાના ઢોરની સુંખ્યાની પયાષતતતા અને ઉપલભ્યતાનુ ું મ ૂલયાુંકન
કરવુું જોઇશે. ઇન્સ્પેક્ટરને ઢોરની કોઢમાું પયાષતતતા અને ઉપલબ્ધતા જણાય તેિા
હકસ્સામાું, ઇન્સ્પેક્ટરે , વિદ્યમાન લાઈસન્સમાું ઢોરની સુંખ્યામાુંના આ ફેરફાર દશાષિિા
જોઇશે અને લાઈસન્સ ધરાિનાર, ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા મુંજૂરી મળ્યાની તારીખથી પુંદર
હદિસની અંદર િધારાના ઢોરના ટે ગ મેળિશે.
(૧૩)

ઇન્સ્પેક્ટરને ઢોરની કોઢમાું પયાષતતતા અને ઉપલબ્ધતા અપ ૂરતી જણાય તેિા

હકસ્સામાું, લાઈસન્સ ધરાિનારે , ઇન્સ્પેક્ટર પાસેથી આિી નોહટસ મળ્યાની તારીખથી
સાઠ હદિસની અંદર, ઢોરને સ્થાયી ઢોરની કોઢમાું િેેિાના અથિા આપિાના રહેશે.
લાઈસન્સ રદ
કરિા બાબત.

૫.

(૧)

ઈન્સ્પેક્ટરને કોઈ સમયે એવુ ું જણાય અથિા તેમના ધ્યાન પર

લાિિામાું આિે કે લાઈસન્સ ખોટી રજૂઆત અથિા મહત્િની હકીકતોને છુપાિીને
અથિા ખોટા અથિા બનાિટી દસ્તાિેજો અથિા ખોટુું વનિેદન રજૂ કરીને અથિા
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છળકપટથી મેળિેલ છે , તો ઈન્સ્પેક્ટરે , લાઈસન્સ ધરાિનારને, સુનાિણીની તક
આતયા પછી, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે લાઈસન્સ રદ કરવુ ું જોઇશે.
(૨)

લાઈસન્સ ધરાિનાર દ્વારા આ અવધવનયમ અથિા તે હેઠળ કરે લા વનયમોની

જોગિાઇઓનો ભુંગ થયો હોય અથિા લાઈસન્સની શરતોનો ભુંગ થયો હોય તેિા કોઈ
હકસ્સામાું, ઇન્સ્પેક્ટર, લેભખતમાું કારણોની નોંધ કરીને, પોતાને યોગ્ય જણાય તેિી મુદત
માટે લાઈસન્સ મોકૂફ રાખી શકશે.
(૩)

આ અવધવનયમમાું ઉલલેખ કયાષ પ્રમાણે, ગુનાના હકસ્સામાું લાઇસન્સ ેોક્કસ

મુદત માટે રદ કરવુું જોઈશે.
(૪)

લાઈસન્સ રદ કરિાના હકસ્સામાું, લાઈસન્સ ધરાિનારે , (લાઇસન્સ) તેિી રીતે

રદ કયાષની તારીખથી ત્રણ મહહનાની અંદર િેેિાનુ ું અથિા આપિાનુ ું જરૂરી રહેશે.
(૫)

લાઈસન્સ રદ કરિાના હકસ્સામાું માભલક, (લાઇસન્સ) રદ થયાની તારીખથી

પછીના એક િર્ષની મુદત માટે તે જ જગ્યા માટે , નિા લાઇસન્સ માટે અરજી કરિા
પાત્ર ગણાશે નહહ.

પ્રકરણ ૩
હેરફેર પર વનયમન
૬.

(૧)

કોઈપણ વ્યક્ક્તએ, સ્થાવનક સત્તામુંડળની પ ૂિ-ષ મુંજૂરી વિના અને

પરિાનગીની શરતો અનુસાર હોય તે વસિાય, કતલખાના માટે હોય તે વસિાય,
બહારથી કોઈ ઢોરને, આ અવધવનયમ હેઠળ આ રીતે જાહેર કરે લા કોઈ શહેરી વિસ્તારમાું
લાિિા જોઈશે નહહ. કોઈપણ હકસ્સામાું તમામ ઢોરની માત્ર િાહનોમાું હેરફેર કરિી
જોઈશે.
(૨)

કોઈ ઢોર માટે, અન્ય બહારના વિસ્તારમાું તેમને લઇ જતી િખતે તે

વિસ્તારમાુંથી તેમના પસાર થિાના હકસ્સામાું, પરિાનગી અને પરવમટની જરૂર રહેશે
નહહ. કોઇપણ હકસ્સામાું તમામ ઢોરની માત્ર િાહનોમાું હેરફેર કરિી જોઇશે.
(૩)

પ્રવતબુંવધત કરે લા વિસ્તારમાુંથી કોઈપણ ઢોરની હેરફેર કરિી અથિા ઢોરને

પસાર કરિા જોઈશે નહહ અને કોઈ આવુ ું કૃત્ય, આ અવધવનયમ હેઠળ ગુનો ગણાશે.
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શહેરી
વિસ્તારોમાું
ઢોર લાિિા
પર પ્રવતબુંધ.

(૪)

સ્થાવનક સત્તામુંડળ, આ અવધવનયમ હેઠળ જાહેર કરે લા શહેરી વિસ્તારમાું નિા

ું માું છૂટછાટો આપી
વિલીન કરે લા પ્રદે શોને ઘટનાક્રમ (Time-lines), ગુના િગેરેના સુંબધ
શકશે. આિી છૂટછાટ તેિા શહેરી વિસ્તારોમાું આ અવધવનયમ લાગુ પડશે તે પછીના
બાર મહહના માટેની મુદત માટે આપિામાું આિશે.
ઢોર રાખિા
માટે
પ્રવતબુંવધત
વિસ્તારો.

૭.

(૧) આ અવધવનયમમાું ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાું, આ અવધવનયમ કોઇ

શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગમાું જે તારીખે અમલમાું આિે તે તારીખ પછી કોઇ
સમયે, સ્થાવનક સત્તામુંડળ, પોતાને જાહેર હહતમાું તેમ કરવુ ું યોગ્ય જણાય, તો
રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, તે સમગ્ર વિસ્તારને

અથિા તે વિસ્તારના ભાગને,

પ્રવતબુંવધત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરી શકશે.
(૨) આિી જાહેરાત કયાષની તારીખે અથિા તે તારીખ પછી, પ્રવતબુંવધત વિસ્તારમાુંની
ું માું કોઇપણ લાઇસન્સ આપવુ ું જોઇશે નહહ અને પ્રવતબુંવધત
કોઇ જગ્યાના સુંબધ
ું માું અગાઉથી આપિામાું આિેલ ુું અને અમલમાું
વિસ્તારમાુંની તેિી કોઇ જગ્યાના સુંબધ
હોય તેવ ુ ું કોઇ લાઇસન્સ, સદરહુ તારીખથી ત્રણ મહહનાની મુદત પ ૂણષ થયે અથિા
લાઇસન્સની બાકી રહેલી મુદત પ ૂણષ થયે, બેમાુંથી જે િહેલ ુું હોય ત્યારથી રદ થયેલ ુું
ગણાશે. સુંબવું ધત વ્યક્ક્તએ, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ બહાર પાડેલા સદરહુ જાહેરનામાની
તારીખથી ત્રણ મહહનાની મુદતની અંદર તેના તમામ ઢોર પ્રવતબુંવધત વિસ્તારમાુંથી દૂ ર
કરિા જોઇશે.
(૩) સ્થાવનક સત્તામુંડળે , સાિજ
ષ વનક રીતે આિા પ્રવતબુંવધત વિસ્તારો જાહેર કરિા જોઇશે
અને વનહદિ ષ્ટ કરિા જોઇશે.
(૪) પેટા-કલમો (૧) અને (૨) માું ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાું, સ્થાવનક સત્તામુંડળ,
જાહેર હહતમાું, કોઇ સમયે, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ તેના દ્વારા બહાર પાડેલા કોઇ
જાહેરનામાને, તે જાહેરનામામાું વનહદિ ષ્ટ કરે લા તે વિસ્તારના સમગ્ર અથિા કોઇ ભાગના
ું માું, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, રદ કરી શકશે અને કોઇપણ સમયે પેટા-કલમ (૧)
સુંબધ
હેઠળ તેવ ુ ું જ જાહેરનામુું બહાર પાડીને, આિા ત્યાર પછીના જાહેરનામામાું વનહદિ ષ્ટ
કરે લી તારીખથી તે વિસ્તારને અથિા તેના ભાગને, પ્રવતબુંવધત વિસ્તાર તરીકે
પુન:જાહેર કરી શકશે.
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(૫) આ કલમમાું ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાું, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું
જાહેરનામાથી, કોઇપણ સમયે, કોઇ વિસ્તારને પ્રવતબુંવધત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરી
શકશે અથિા કોઇ વિસ્તારને પ્રવતબુંવધત વિસ્તાર તરીકે રદ કરી શકશે. રાજ્ય સરકારના
જાહેરનામાથી, સ્થાવનક સત્તામુંડળનુ ું જાહેરનામુ ું રદ કરિામાું આિશે.
૮.

સ્થાવનક સત્તામુંડળ, ઠરાિિામાું આિે તેિી બોલીઓ અને શરતોએ, અમુક

ઢોરની હેરફેર.

વિસ્તારોમાું ઢોરની વનયુંવત્રત હેરફેરને મુંજૂરી આપી શકશે.
૯.

આ અવધવનયમમાું ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાું, સ્થાવનક સત્તામુંડળ, -

રખડતા ઢોરને

(ક) ઢોર પ્રવતબુંવધત વિસ્તારોમાું જોિા મળે ;

બાબત.

જતત કરિા

(ખ) લાઇસન્સિાળી જગ્યા તરીકે મુકરર ન કયાષ હોય તેિા શહેરી વિસ્તારમાું
જોિા મળે ;
- તો તેને પકડી શકશે અથિા જતત કરી શકશે.
૧૦.

(૧)

િેેાણ કરનાર, સ્થાવનક સત્તામુંડળે નક્કી કરે લા સમય દરવમયાન શહેરી

વિસ્તારોમાું આિેલા ગોેર વિસ્તારોની અંદર અને તેની આસપાસ જ ઘાસેારાનુ ું

ઘાસેારાનુું
િેેાણ.

િેેાણ કરી શકશે.
(૨)

િેેાણ કરનાર, કલમ ૭ની પેટા-કલમો (૧) અને (૫) હેઠળ જાહેર કરે લા

પ્રવતબુંવધત વિસ્તારોમાું ઘાસેારાનુ ું િેેાણ કરી શકશે નહહ.
પ્રકરણ ૪
લાઇસન્સ ધરાિનારની બીજી ફરજો
૧૧.

(૧)

આ

અવધવનયમની

જોગિાઇઓને

અધીન, લાઇસન્સ

ધરાિનારે ,

ું ી જાણ, ઠરાિિામાું આિે તેિા
લાઇસન્સમાું સમાવિષ્ટ કોઇ વિગતોમાું કોઇ ફેરફાર સુંબધ
નમ ૂનામાું તેટલી ફી જોડીને અને તેિા સ્િ-એકરારનામા અને સ્િ-પ્રમાભણત દસ્તાિેજો
સાથે અને તેટલી મુદતની અંદર, ઇન્સ્પેક્ટર-ને અરજી કરીને કરિાની રહેશે.
(૨) ઇન્સ્પેક્ટર -એ, આિી અરજી મળ્યેથી, લાઇસન્સમાું જરૂરી ફેરફાર કરિા જોઇશે.
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વિગતોમાું
ફેરફારની
નોહટસ.

સ્થાવનક
સત્તામુંડળને
ઢોર આપિા
બાબત.

૧૨.

(૧) લાઇસન્સ ધરાિનાર, તેના ઢોર, મુકરર કરે લા સ્થાયી ઢોરની કોઢમાું રાખિા

માટે સ્થાવનક સત્તામુંડળને આપી શકશે. ઘરડી ગાય િગેરે જેિા ઢોરને, ઠરાિિામાું
આિે તેટલી નાણાુંની રકમ સામે આપિા જોઇશે.
(૨) સ્થાયી ઢોરની કોઢની યાદી, જ્યાું ઢોર આપી શકાશે તેિા સ્થાવનક સત્તામુંડળ દ્વારા
બહાર પાડિામાું આિશે.

ઢોરના
મડદાના
વનકાલ

૧૩.

ઢોરનુું મ ૃત્યુ થયેથી, લાઇસન્સ ધરાિનારે , પયાષિરણ અથિા જાહેર આરોગ્યને

હાવનકારક ન બને તે રીતે ઢોરના મડદાનો વનકાલ કરિાનો રહેશે. લાઇસન્સ ધરાિનારે ,

બાબત.

ઢોરના મડદાના સલામત વનકાલ માટે , નીેેની માગષદશષક સ ૂેનાઓ અનુસરિી

.

જોઇશે:(ક)

ઢોરને અક્ગ્નદાહ આપિા(બાળિા) બાબત: સ્થાવનક સત્તામુંડળે , ઢોરના મડદાને

બાળિા માટે સ્મશાનગૃહ (ઇક્ન્સનરે ટર) ઊભા કરિા માટે વિસ્તારો મુકરર કરિા જોઇશે.
લાઇસન્સ ધરાિનાર, ઠરાિિામાું આિે તેટલી નાણાુંની રકમની સામે સ્મશાનગૃહમાું
ઢોરના મડદાું આપી શકશે.
(ખ) ઢોરના મડદાના ઉપયોગ માટે નો તલાન્ટ:
મુંડળ સાથે વિેારવિવનમય કરીને,

સ્થાવનક સત્તામુંડળે ,

ઢોરના મડદાના ઉપયોગ માટે નો

શહેરી સ્થાવનક
તલાન્ટ ઊભા

કરિા માટે ના વિસ્તારો મુકરર કરિા જોઇશે. લાઇસન્સ ધરાિનાર, ઠરાિિામાું આિે
તેટલી નાણાુંની રકમ સામે આ તલાન્ટમાું ઢોરના મડદાું આપી શકશે.
(ગ)

ઊંડી દફનહક્રયા: ઢોરનુું મડદુું જમીનમાું દફન કરવુ ું જોઇશે. લાઇસન્સ ધરાિનારે ,

દફનની જગ્યા કોઇ ભ ૂગભષ જળના સ્ત્રોત અથિા જળ પ્રદૂ ર્ણની સુંભાિના ઓછી કરે
તેિા વિસ્તારોથી દૂ ર હોય તે સુવનવિત કરવુ ું જોઇશે. ઊંડી દફનહક્રયા પછી, ઢોરના
મડદાને ચ ૂનો, જ્બ્લભેિંગ પાઉડર અને હક્રસ્ટલ મીઠાથી ઢાુંકવુ ું જોઇશે:
પરું ત ુ ેેપી રોગથી મ ૃત્યુ પામેલા ઢોરને દફનાિવુ ું જોઇશે નહહ પણ માત્ર બાળવુ ું
જોઇશે.
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પ્રકરણ ૫
આ અવધવનયમ હેઠળ વિવિધ સત્તામુંડળની અન્ય જિાબદારીઓ
૧૪.

(૧)

તમામ

ઇન્સ્પેક્ટર, તમામ િાજબી સમયે,

લાઇસન્સ ધરાિતી જગ્યાઓના

ભાગોમાું મુક્ત પ્રિેશ કરી શકશે.
(૨)

ઇન્સ્પેક્ટર અથિા અપીલ અવધકારી અથિા ઇન્સ્પેક્ટર અથિા અપીલ
અવધકારી દ્વારા અવધકૃત કરિામાું આિેલા કોઇ અવધકારીને એમ
માનિાને કારણ હોય કે કોઇ ઢોરને કોઇ લાઇસન્સ અથિા પરવમટ િગર
અથિા આ અવધવનયમ અથિા તે હેઠળ કરે લા વનયમોની બીજી કોઇ
જોગિાઇઓ અથિા લાઇસન્સની શરતોનો ભુંગ કરીને કોઇ ઢોરની કોઢ
અથિા જગ્યામાું રાખિામાું અથિા લાિિામાું આવ્યુું છે , તો તે, કોઇ
ઢોરને એિી રીતે રાખિામાું અથિા યથાપ્રસુંગ, લાિિામાું આવ્યુ ું છે કે
કેમ એ બાબત સુવનવિત કરિા માટે, કોઇ પણ િાજબી સમયે, તેમાું
પ્રિેશ કરી તેન ુ ું વનરીિણ કરી શકશે.

(૩)

ું માું લાઇસન્સ મેળિિા અથિા તાજુ ું
લાઇસન્સ અવધકારી, જેના સુંબધ
કરિા માટેની અરજી પ્રહક્રયા હેઠળ હોય તેિા કોઇ ઢોર અથિા એિા
ઢોરને રાખિાની વ્યિસ્થાઓની ખાતરી કરિા માટે જગ્યાઓની મુલાકાત
કરી શકશે.

(૪)

દરે ક લાઇસન્સ ધરાિનારે , લાઇસન્સિાળી જગ્યાઓની અંદર સહેલાઇથી
નજરે પડે તેિા કોઇ સ્થળે તેન ુ ું લાઇસન્સ તમામ સમયે પ્રદવશિત કરવુ ું
જોઇશે અને જ્યારે તેમને એવુું ફરમાિિામાું આિે, ત્યારે ેકાસણી માટે
ઇન્સપેક્ટરને લાઇસન્સ રજૂ કરવુું જોઇશે.

(૫)

ઇન્સ્પેક્ટર, કોઇપણ સમયે આદે શ કરી શકશે કે(૧)

રોગેાળના ફેલાિાના હકસ્સામાું, લાઇસન્સિાળી જગ્યાઓમાુંથી
તમામ િસ્તુઓ દૂ ર કરિી;

(૨)

લાઇસન્સિાળી જગ્યાઓની તમામ દીિાલો, ભોંયતભળયુ ું અને
છત, સાફ કરિી અને ધોિી; અને
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લાઇસન્સની
ેકાસણી અને
પ્રદશષન.

(૩)

લાઇસન્સિાળી જગ્યાઓમાુંથી તમામ કેરો આદે શ કરિામાું
આિે તેિી રીતે ભેગો કરિો અને તેનો વનકાલ કરિો.

કામેલાઉ
ઢોરની કોઢનુું
બાુંધકામ.

૧૫.

(૧)

સ્થાવનક સત્તામુંડળે , કામેલાઉ ઢોરની કોઢ તરીકે વિકસાિિામાું આિશે

તેિા વિસ્તારો મુકરર કરિા જોઇશે.
(૨)

સ્થાવનક સત્તામુંડળે , સરકાર, સમાજ, ખાનગી સુંસ્થાઓ, ટ્રસ્ટ, મુંડળો, િગેરેની

મદદથી કામેલાઉ ઢોરની કોઢ બાુંધિી જોઇશે

અને તેના વનભાિ માટે જિાબદાર

રહેશે.
પ્રકરણ ૬
અપીલ અને ગુના
અપીલ.

૧૬.

(૧)

લાઇસન્સ આપનાર અવધકારી અથિા ઇન્સ્પેક્ટરના હુકમથી નારાજ

થયેલી કોઇ વ્યક્ક્ત, ઠરાિેલી રીતે, હુકમ મ્ળ્યાની તારીખથી ત્રીસ હદિસની અંદર
અપીલ સત્તામુંડળને અપીલ કરી શકશે:
પરું ત ુ અપીલ સત્તામુંડળને ખાતરી થાય કે અપીલ કરનારને પ ૂરતા કારણસર
સમયસર અપીલ કરતા અટકાિિામાું આવ્યો હતો, તો તે, ઉપયુક્ષ ત ત્રીસ હદિસની
મુદત પ ૂરી થયા પછી પણ અપીલ સ્િીકારી શકશે.
(૨)

આિી કોઇ અપીલ મળ્યેથી, અપીલ સત્તામુંડળ, જરૂરી હોય તેિી તપાસ કયાષ

પછી અને અપીલ કરનારને સુનિણીની િાજબી તક આતયા પછી, પોતે યોગ્ય ગણે
તેિા હુકમો કરી શકશે.
(૩)

પેટા-કલમ (૧) હેઠળ અપીલ કરિામાું આિી હોય, ત્યારે અપીલ સત્તામુંડળ,

પોતે યોગ્ય ગણે તેિા સમયગાળા માટે અને તેિી બોલીઓ અને શરતો મુજબ
લાઇસન્સ આપનાર અવધકારીના હુકમના અમલને રોકી શકશે.
ગુના અને
વશિા.

૧૭.

(૧)

(૧)

અન્યથા વનહદિ ષ્ટ કરિામાું આવ્યુ ું તે વસિાય, આ અવધવનયમની
જોગિાઇઓનુ ું ઉલલુંઘન કરે , અથિા

(૨)

પ્રવતબુંવધત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરિામાું આિેલા કોઇ વિસ્તાર
અથિા તેના ભાગમાું ઢોર રાખે, કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨)માું
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ઉલલેખ કયાષ પ્રમાણેના વનયત સમયની અંદર જરૂહરયાત મુજબ
ઢોરને દૂ ર કરિામાું વનષ્ફળ જાય,
-તેિી કોઇ વ્યક્ક્તને, દોવર્ત ઠયે, િધુમાું િધુ એક િર્ષ સુધીની
કેદની અથિા પાુંે હજાર રૂવપયાથી ઓછી નહહ પરું ત ુ િધુમાું
િધુ િીસ હજાર રૂવપયા સુધીના દું ડની અથિા તે બન્ને વશિા
કરિામાું આિશે.

(૨)

પોતાની

સત્તાિાર

ફરજો

બજાિી

રહેલા

સ્થાવનક

સત્તામુંડળના

કમષેારીઓ ઉપર હુમલો કરે અથિા હુમલો કરિાનો પ્રયત્ન કરે અથિા
ઢોરને ભગાડી જાય અથિા ઢોરને ભગાડી જિાનો પ્રયત્ન કરે અથિા
ઢોર પકડિાની અથિા તેિી અવધકૃત ફરજ દરવમયાન અડેણ ઊભી
કરે અથિા ઊભી કરિાનો પ્રયત્ન કરે તેિી કોઇ વ્યક્ક્ત અથિા
વ્યક્ક્તઓના સમ ૂહને, દોવર્ત ઠયે, િધુમાું િધુ એક િર્ષ સુધીની કેદની
અથિા પેાસ હજાર રૂવપયાથી ઓછી નહહ પરું ત ુ િધુમાું િધુ એક લાખ
રૂવપયા સુધીના દું ડની અથિા તે બન્ને વશિા કરિામાું આિશે:
પરું ત ુ રીઢા ગુનેગારને, દોવર્ત ઠયે, િધુમાું િધુ બે િર્ષ સુધીની
અથિા એક લાખ રૂવપયાથી ઓછી નહહ પરું ત ુ િધુમાું િધુ પાુંે લાખ
રૂવપયા સુધીના દુંડની અથિા તે બન્ને વશિા કરિામાું આિશે.
(૩)

ઢોર પકડતી ટીમનો પીછો કરતી અથિા દે ખરે ખ રાખતી અથિા ટીમના
પહોંેિા વિશે બીજાને જાણ કરિા માટે ની કોઇ પ્રવ ૃવતઓ કરતી અથિા
કરિાનો પ્રયત્ન કરતી કોઇ વ્યક્ક્ત અથિા વ્યક્ક્તઓના સમ ૂહને, દોવર્ત
ઠયે, િધુમાું િધુ ત્રણ મહહના

સુધીની

કેદની

અથિા

પાુંે

હજાર

રૂવપયાથી ઓછા નહહ પરું ત ુ િધુમાું િધુ દસ હજાર રૂવપયા સુધીના દુંડની
અથિા તે બન્ને વશિા કરિામાું આિશે:
પરું ત ુ રીઢા ગુનેગારને, દોવર્ત ઠયે, િધુમાું િધુ છ મહહના
સુધીની કેદની અથિા િીસ હજાર રૂવપયાથી ઓછા નહહ પરું ત ુ િધુમાું

13

િધુ એક લાખ રૂવપયા સુધીના દું ડની અથિા તે બન્ને વશિા કરિામાું
આિશે.

(૪)

આ અવધવનયમ હેઠળનો દરે ક ગુનો પોલીસ અવધકારનો અને જામીનપાત્ર
રહેશે.

સ્પષ્ટીકરણ.- આ કલમના હેત ુ માટે , “રીઢો ગુનેગાર”

એ શબ્દો એટલે આ

અવધવનયમની જોગિાઇઓના ઉલલુંઘન માટે અગાઉ જેને વશિા આપિામાું આિી હોય
તેિી વ્યક્ક્ત.
જતત કરે લા
ઢોરને મુક્ત
કરિા
માટે નો દું ડ.

૧૮.

ઢોરને જતત કયે, સ્થાવનક સત્તામુંડળે , ઢોરને કામેલાઉ ઢોરની કોઢમાું અને

તબેલામાું ખસેડિા જોઇશે અને નીેેના પગલાું લેિાું જોઇશે :(ક)

ટે ગ સાથેના ઢોર:
(૧)

સ્થાવનક સત્તામુંડળે , લાઇસન્સ ધરાિનારની ઓળખ કરિી
જોઈશે અને ઢોર પર લગાડેલા ટે ગની ખરાઈ કયાષ પછી,
લાઇસન્સ

ધરાિનારને

નોહટસ

આપિી

જોઇશે.

લાઇસન્સ

ધરાિનારે આિી નોહટસના સાત હદિસની અંદર, ઢોરનો દાિો
કરિો જોઈશે. દાિા માટે ના પુરાિા રજૂ કરિાનો અને દું ડનો
સમાિેશ થતો હોય તેિી ઠરાિેલી પ્રહક્રયા અનુસયાષ પછી ઢોરને
મુક્ત કરિા જોઇશે.
ે ાર – પાુંે હજાર રૂવપયાનો દું ડ;
પહેલી િારનો ગુનગ
ે ાર – દસ હજાર રૂવપયાનો દું ડ;
બીજી િારનો ગુનગ
ત્રીજી િારનો ગુનેગાર – પુંદર હજાર રૂવપયાનો દું ડ;
ફોજદારી કેસ નોંધિો જોઇશે.
(૨)

લાઇસન્સ ધરાિનાર સાત (૭) હદિસની અંદર ઢોરનો દાિો
કરિામાું ચ ૂક કરે , તો ઢોરને સ્થાયી ઢોરની કોઢ માું ખસેડિા
જોઇશે અને તેની માભલકી સ્થાવનક સત્તામુંડળની થશે અને તેિા
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હકસ્સામાું લાઇસન્સ ધરાિનાર, ઢોરનો દાિો કરિાને પાત્ર
ગણાશે નહહ. આિા હકસ્સામાું, લાઇસન્સ ધરાિનારની સામે
ફોજદારી કાયષિાહી પણ શરૂ કરિી જોઈશે અને તેન ુ ું લાઇસન્સ
રદ થયેલ ુું ગણાશે.
(ખ)

ટે ગ વિનાના ઢોર:
આ અવધવનયમ હેઠળ જોગિાઈ કયાષ પ્રમાણે, ઢોરને ટે ગ કરે લ ન હોય
તેિા હકસ્સામાું, સ્થાવનક સત્તામુંડળ દ્વારા આિા ઢોરને જતત કરિા જોઇશે
અને સ્થાયી ઢોરની કોઢ માું ખસેડિા જોઈશે.

(ગ)

સ્થાવનક સત્તામુંડળે , ટેગ સાથે સ્થાયી ઢોરની કોઢ માું રાખેલા ઢોરનો
અલગ રે કડષ રાખિો જોઇશે. તેિા કોઇ ઢોર, શહેરી વિસ્તારમાું મળી
આિે, તો સ્થાયી ઢોરની કોઢના માભલક અથિા મેનેજર ઢોર દીઠ પેાસ
હજાર રૂવપયાના દુંડને પાત્ર થશે.

૧૯.

માન્ય લાઇસન્સ વિના માભલક મળી આિે અથિા ટે ગ વિનાનુ ું ઢોર મળી આિે,

તો ઢોર દીઠ બે હજાર રૂવપયાનો દું ડ લેિો જોઇશે. માભલકે દું ડ ચ ૂકિિાનો રહેશે અને

વનરીિણ
દરવમયાન
દું ડ.

સાત હદિસની અંદર લાઇસન્સ માટે અરજી કરિાની રહેશે. લાઇસન્સ મળ્યે, લાઇસન્સ
ધરાિનારે પુંદર હદિસની અંદર ઢોરને ટે ગ કરાિિાના રહેશે. આમાું ચ ૂક થયેથી, ઢોરને
જતત કરિામાું આિશે અને માભલકને એક િર્ષની કેદની વશિા અથિા ઢોર દીઠ દસ
હજાર રૂવપયાથી ઓછી નહહ પરું ત ુ િધુમાું િધુ િીસ હજાર રૂવપયા સુધીના દું ડની અથિા
તે બન્ને વશિા કરિામાું આિશે.
૨૦.

આ અવધવનયમમાું જોગિાઇ કયાષ મુજબ ઘાસેારાના િેેાણની જોગિાઇના

અપાલન માટે, નીેે જણાવ્યા મુજબનો દું ડ કરિામાું આિશે.
(ક)

પહેલી િારનો ગુનેગાર –દસ હજાર રૂવપયાથી ઓછી નહહ પરું ત ુ િધુમાું
િધુ પેાસ હજાર રૂવપયા સુધીનો દું ડ;

(ખ)

બીજી િારનો ગુનેગાર – દોવર્ત ઠયેથી, એક મહહનાની મુદત માટે કેદની
અથિા પેાસ હજાર રૂવપયાથી ઓછી નહહ પરું ત ુ િધુમાું િધુ એક લાખ
રૂવપયા સુધીના દુંડની વશિા કરિામાું આિશે.
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ઘાસેારાના
િેેાણ માટે
દું ડ.

સન ૧૯૭૪નો

૨૧.

ફોજદારી કાયષરીવત અવધવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૨૯માું ગમે તે મજકૂર હોય તેમ

૨ જો.

છતાું, પ્રથમ િગષના કોઇ મેજજસ્ટ્રે ટ માટે , આ અવધવનયમ હેઠળ ગુનાની દોવર્ત ઠરે લી
કોઇ વ્યક્ક્ત પર, તે કલમમાું વનહદિ ષ્ટ કરે લી નાણાકીય મયાષદાથી િધુ દું ડની સજા કરિી

દું ડની સજા
સુંબવું ધત
વિશેર્
જોગિાઇ.

કાયદે સર ગણાશે.
સુંભિતત રીતે
ગુનાની
અદાલતી
કાયષિાહી
કરિાની
સત્તા.

તહોમતનામુું
દાખલ કરિા
બાબત.

૨૨.

ફોજદારી કાયષરીવત અવધવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૨૬૦ની પેટા-કલમ (૧)માું

વનહદિ ષ્ટ કરે લા ગુનાની સુંભિતત રીતે અદાલતી કાયષિાહી કરિા માટે તત્સમયે સત્તા
આપેલા કોઈ મેજજસ્ટ્રે ટ, ફહરયાદીએ અરજી કયેથી, આ અવધવનયમ હેઠળ વશિાપાત્ર કોઈ
ગુનાની સદરહુ અવધવનયમની કલમો ૨૬૨ અને ૨૬૫-માું જણાિેલી જોગિાઈઓ
અનુસાર છ મહહનાની અંદર અદાલતી કાયષિાહી કરી શકશે.
૨૩.

હિાલો ધરાિનાર પોલીસ અવધકારીએ, પ્રથમ માહહતી અહેિાલ (FIR)

નોંધાયાની તારીખથી નેવ ુું હદિસની અંદર, તહોમતનામુું દાખલ કરિાનુ ું રહેશે.
પ્રકરણ ૭
પ ૂરક જોગિાઈઓ

શુદ્ધદ્ધબુદ્ધદ્ધથી
લીધેલાું
પગલાુંને
રિણ.

૨૪.

આ અવધવનયમ હેઠળ શુદ્ધબુદ્ધદ્ધથી કરે લા અથિા કરિા ધારે લા કોઇપણ કૃત્ય

માટે, રાજ્ય સરકાર અથિા સ્થાવનક સત્તામુંડળ અથિા રાજ્ય સરકારના કોઈ અવધકારી
અથિા આ અવધવનયમ હેઠળ વનમાયેલા કોઈ સત્તાવધકારી સામે કોઇપણ દાિો, ફોજદારી
કામ અથિા બીજી કાન ૂની કાયષિાહી માુંડી શકાશે નહહ.

આદે શો
આપિાની
સત્તા.

૨૫.

રાજ્ય સરકાર, સ્થાવનક સત્તામુંડળને, આ અવધવનયમ, આ અવધવનયમ અને

તત્સમયે અમલમાું હોય તેિા અન્ય કોઈ કાયદા હેઠળ કરિામાું આિેલા વનયમોની
જોગિાઇઓના પાલન માટે િખતોિખત, જરૂરી હોય તેિા આદે શો કરી શકશે અને
સ્થાવનક સત્તામુંડળ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમય મયાષદા જો નક્કી કરિામાું આિી હોય, તે
(સમય મયાષદા)માું, આિા આદે શનુ ું પાલન કરિા માટે બુંધાયેલ રહેશે.

વનયમો
કરિાની
સત્તા.

૨૬.

ુ
(૧) રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, આ અવધવનયમના હેતઓ
પાર

પાડિા માટે વનયમો કરી શકશે.
(૨)

ખાસ કરીને અને પ ૂિષિતી સત્તાની વ્યાપકતાને બાધ આવ્યા વસિાય, આિા

વનયમો, વનયમોથી ઠરાિિા માટે આ અવધવનયમથી સ્પષ્ટ રીતે ફરમાિિામાું આવ્યુ ું
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સન ૧૯૭૪નો
૨ જો.

હોય અથિા છૂટ આપિામાું આિી હોય તેિી તમામ અથિા તે પૈકીની કોઇપણ બાબતો
માટે જોગિાઈ કરિા માટે કરી શકાશે.
(૩)

આ કલમ હેઠળ કરે લા તમામ વનયમો, તે કરિામાું આિે તે પછી શક્ય એટલી

બનતી ત્િરાએ, ઓછામાું ઓછા ત્રીસ હદિસ સુધી રાજ્ય વિધાનમુંડળ સમિ મ ૂકિા
જોઇશે અને જે સત્રમાું તે વનયમો એિી રીતે મ ૂકિામાું આવ્યા હોય તે સત્ર અથિા તેની
તરત પછીના સત્રમાું રાજ્ય વિધાનમુંડળ તેમાુંથી જે કુંઇ રદ કરે અથિા રાજ્ય
વિધાનમુંડળ તેમાું જે કોઇ ફેરફાર કરે , તેને તે અધીન રહેશે.
(૪)

રાજ્ય વિધાનમુંડળ એિી રીતે જે કુંઇ રદ કરે અથિા તેમાું જે કુંઇ ફેરફાર કરે તે

રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કરિામાું આિશે અને તેમ થયેથી તે અમલમાું આિશે.
૨૭.

આ અવધવનયમનો કોઈપણ મજકૂર, સરકારની અથિા આ અવધવનયમ જ્યાું

અમલમાું હોય તેિા શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગના સ્થાવનક સત્તામુંડળની
ુ માટે રાખેલા કોઇ ઢોરને
માભલકીના કોઈ ઢોરને અને શૈિભણક અથિા સુંશોધનના હેતઓ

મુક્ક્ત
આપિા
બાબત.

લાગુ પડશે નહહ.
૨૮.

આ અવધવનયમની જોગિાઈઓ, આ અવધવનયમ જ્યાું અમલમાું આવ્યો હોય

તેિા કોઈ સ્થાવનક સત્તામુંડળ અથિા શહેરી સ્થાવનક મુંડળ અથિા તેના કોઈ ભાગને
લગતા કોઈ કાયદાની જોગિાઈઓ ઉપરાુંતની રહેશે અને તેનાથી તેન ુ ું અલપીકરણ થશે
નહહ.

૨૯. (૧) આ અવધવનયમની જોગિાઇઓનો અમલ કરિામાું કોઇ મુશ્કેલી ઊભી થાય, તો
રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું હુકમ પ્રવસદ્ધ કરીને, મુશ્કેલીઓ દૂ ર કરિા માટે જરૂરી અથિા
ઇષ્ટ જણાય તેિી, આ અવધવનયમની જોગિાઇઓ સાથે અસુંગત ન હોય તેિી
જોગિાઇઓ કરી શકશેેઃ
પરું ત ુ આ અવધવનયમના આરું ભથી ત્રણ િર્ષ પ ૂરા થયા પછી, આ કલમ હેઠળ
એિો કોઇપણ હુકમ કરિામાું આિશે નહહ.
(૨)

આ કલમ હેઠળ કરે લો દરે ક હુકમ, તે કરિામાું આિે તે પછી, શક્ય એટલી

બનતી ત્િરાએ રાજ્ય વિધાનમુંડળ સમિ મ ૂકિો જોઇશે.
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સ્થાવનક
સત્તામુંડળના
કાયદા સાથે
જોડાણ
બાબત.

મુશ્કે લીઓ
દૂ ર કરિાની
સત્તા.

સન ૨૦૦૫-

૩૦.

કોઈ શહેરી વિસ્તારમાું, આ અવધવનયમ અમલમાું લાિિામાું આિે તે તારીખે,

નો ગુજરાતનો

ગુજરાત આિશ્યક ેીજિસ્તુ અને ઢોર (વનયુંત્રણ) અવધવનયમ, ૨૦૦૫ અને તે હેઠળ

૧૫ મો.

કરે લો કોઈ હુકમ, અનુસ ૂભેમાું વનહદિ ષ્ટ કરે લા ઢોરને અથિા તે અવધવનયમ અથિા
આગળ જણાિેલી તારીખ પહેલાુંના તે હુકમો હેઠળ કરે લા કોઈ કૃત્ય અથિા કરિાના
બાકી હોય તેિા કૃત્યોને સુંબવું ધત હોય તે વસિાય, તેિા શહેરી વિસ્તાર માટે અથિા
ું માું, લાગુ પડતો બુંધ થશે.
તેના સુંબધ
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રદ કરિા
બાબત અને
અપિાદ.

અનુસ ૂભે
(જુઓ કલમ ૨(ત))
૧.

ભેંસ;

૨.

ગાય;

૩.

િાછરડી (િોડકી);

૪.

િાછરડા;

૫.

આખલા (સાુંઢ);

૬.

ગાયનુું િાછરડુ;ું

૭.

ભેંસનુ ું િાછરડુ;ું

૮.

બળદ;

૯.

બકરાું

૧૦.

ઘેટાું;

૧૧.

ગધેડાું;
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ઉદ્દે શો અને કારણો
રાજ્યમાું શહેરી વિસ્તારોના રહેિાસીઓ, રખડતા ઢોરની સમસ્યાનો સામનો કરી
રહ્યા છે . શહેરોમાું મુક્ત રીતે આસપાસ રખડતા ઢોર ગુંભીર જોખમ બન્યા છે . ઘણાું
લોકોએ અગાઉથી જીિ ગુમાવ્યા છે અને રખડતા ઢોરથી થતા અકસ્માતોને કારણે ઘણાું
લોકોને ઇજા પહોંેી છે . આ જોખમ કોઇ કલપના કરે તેનાથી િધારે ગુંભીર છે . પશુઓ
રસ્તાની િચ્ેે દોડતા હોય છે અને અેાનક રસ્તાની િચ્ેે આિતા માગષ અકસ્માત
સજાષતા હોિાના કારણે મુક્ત રીતે ફરતા ઢોર એ દ્ધદ્વેકી િાહનેાલકો માટે જોખમરૂપ
છે . આ સમસ્યાને હળિી કરિા માટે, ગુજરાત રાજ્યના શહેરી વિસ્તારોમાું, તેિા ઢોરના
લાઇસન્સ આપિા અને તેન ુું વનયમન કરિા અથિા તેના પર પ્રવતબુંધ મ ૂકિા, તેને
રાખિા અને તેની હેરફેર માટે ની જોગિાઇ કરિા માટે કાયદો અવધવનયવમત કરીને,
શહેરી વિસ્તારમાું ઢોરને રાખિા અને તેની હેરફેરની પ્રવ ૃવતઓને વનયુંવત્રત કરિાનુ ું જરૂરી
જણાયુું છે .
આ વિધેયકથી, ઉપયુક્ષ ત ઉદ્દે શો વસદ્ધ કરિા ધાયુું છે .
કલમો અંગેની નીેેની નોંધો, વિધેયકની મહત્િની જોગિાઇઓ સુંભિતતમાું
સમજાિે છે :-

કલમ ૧.-

આ કલમથી, અવધવનયમની ટૂુંકી સુંજ્ઞા, વ્યાપ્તત, લાગુ પડિા બાબત અને

આરું ભ માટે ની જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૨.-

આ કલમથી, વિધેયકમાું િપરાયેલા અમુક શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી છે .

કલમ ૩-

આ કલમથી, શહેરી વિસ્તારમાું લાઇસન્સ િગર ઢોર રાખિા કોઇ વ્યક્ક્ત

પર વનયુંત્રણ મ ૂકિા માટે જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૪.-

આ કલમથી, લાઇસન્સ માટે ની અરજી કરિાની જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૫.-

આ કલમથી, તેમાું જણાિેલા સુંજોગોમાું લાઇસન્સ રદ કરિા માટે ની

જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૬.-

આ કલમથી, શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોરને લાિિા પર પ્રવતબુંધ મ ૂકિા

માટે ની જોગિાઇ કરી છે .

20

કલમ ૭.-

આ કલમથી, ઢોર રાખિા માટે કોઇ શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગને

પ્રવતબુંવધત વિસ્તારો હોિાનુ ું જાહેર કરિા માટે ની જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૮.-

ુ
આ કલમથી, અમુક શરતો હેઠળ હેતઓ
માટે અમુક વિસ્તારોમાું ઢોરની

હેરફેરને વનયુંવત્રત કરિા માટે સ્થાવનક સત્તામુંડળને મુંજૂરી આપી છે .

કલમ ૯.-

આ કલમથી, તેમાું જણાવ્યા મુજબના સુંજોગોમાું સ્થાવનક સત્તામુંડળ દ્વારા

રખડતા ઢોરને જતત કરિાની અથિા પકડિા માટેની જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૧૦.-

આ કલમથી જોગિાઇ કરી છે કે િેેાણ કરનાર, સ્થાવનક સત્તામુંડળે

નક્કી કરે લા સમય દરવમયાન શહેરી વિસ્તારમાું આિેલા ગોેર વિસ્તારોની
અંદર અને તેની આસપાસ જ ઘાસેારાનુ ું િેેાણ કરી શકશે. તે, પ્રવતબુંવધત
વિસ્તારમાું ઘાસેારો િેેિા માટે િેેાણ કરનારને વનયુંવત્રત પણ કરે છે .

કલમ ૧૧.-

આ કલમથી, લાઇસન્સમાું સમાવિષ્ટ વિગતોમાું ફેરફારની અરજી માટે ની

જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૧૨.-

આ કલમથી, મુકરર કરે લા સ્થાયી ઢોરની કોઢમાું રાખિા માટે સ્થાવનક

સત્તામુંડળને ઢોર આપિા માટે ની જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૧૩.-

આ કલમથી, પયાષિરણ અથિા જાહેર આરોગ્યને હાવનકારક ન બને તે

રીતે ઢોરના મડદાનો વનકાલ કરિા માટે ની જોગિાઇ કરી છે . તેનાથી, તેમાું
જણાવ્યા મુજબની માગષદશષક સ ૂેનાઓ હેઠળ ઢોરના મડદાના સલામત વનકાલ
કરિા માટે ની પણ જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૧૪.-

આ

કલમથી,

ઇન્સ્પેક્ટર, તમામ

િાજબી

સમયે, લાઇસન્સિાળી

જગાઓના દરે ક ભાગમાું મુક્ત રીતે પ્રિેશ કરી શકશે તે માટે ની જોગિાઇ કરી
છે . તેનાથી, લાઇસન્સ ધરાિનાર પર, લાઇસન્સિાળી જગ્યાઓની અંદર
સહેલાઇથી નજરે પડે તેિા કોઇ સ્થળે તેન ુ ું લાઇસન્સ તમામ સમયે પ્રદવશિત
કરિા માટે ની અને જ્યારે તેમને તેમ કરિાની જરૂર પડે, ત્યારે વનરીિણ માટે
ઇન્સ્પેક્ટરને લાઇસન્સ રજૂ કરિા માટે ની ફરજ નાુંખિામાું આિી છે .
કલમ ૧૫.-

આ કલમથી, સરકાર, સમાજ, ખાનગી સુંસ્થાઓ, ટ્રસ્ટ, મુંડળો િગેરેની

મદદથી સ્થાવનક સત્તામુંડળ દ્વારા કામેલાઉ ઢોરની કોઢનુ ું બાુંધકામ કરિા
માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
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કલમ ૧૬.-

આ કલમથી, લાઇસન્સ આપનાર અવધકારી અથિા ઇન્સ્પેક્ટરના હુકમથી

નારાજ થયેલી કોઇ વ્યક્ક્ત દ્વારા, જે હુકમની સામે અપીલ કરિામાું આિી હોય
તે હુકમ મળ્યાની તારીખથી ત્રીસ હદિસની અંદર, અપીલ કરિા માટે ની
જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૧૭.-

આ કલમથી, અવધવનયમ હેઠળ કરિામાું આિેલા ગુના અને તેને લગતા

દુંડની જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૧૮.-

આ કલમથી, જતત કરે લા ઢોરને મુક્ત કરિા માટે ના દું ડની જોગિાઈ

કરી છે .

કલમ ૧૯.-

આ કલમથી, વનરીિણ દરવમયાન નાખિાના દું ડ માટે ની જોગિાઈ કરી

છે .

કલમ ૨૦.-

આ કલમથી, ઘાસેારાના િેેાણની જોગિાઇના અપાલન માટે ના દું ડની

જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૨૧.-

આ કલમથી, અવધવનયમ હેઠળ કરિામાું આિેલા ગુના માટે પ્રથમ િગન
ષ ા

મેજજસ્ટ્રેટને, ફોજદારી કાયર
ષ ીવત અવધવનયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૨૯માું વનહદિ ષ્ટ કરે લી
નાણાકીય મયાષદાથી િધુ દું ડની સજા કરિાની સત્તા મળે છે .

કલમ ૨૨.-

આ કલમથી, કેટલાક ગુનાની સુંભિતત રીતે અદાલતી કાયષિાહી કરિા

માટે ની મેજજસ્ટ્રેટની સત્તાની જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૨૩.-

આ કલમથી જોગિાઈ કરી છે કે હિાલો ધરાિનાર પોલીસ અવધકારીએ,

પ્રાથવમક માહહતી અહેિાલ (FIR) નોંધાયાની તારીખથી નેવ ુ ું હદિસની અંદર,
તહોમતનામુ ું દાખલ કરિાનુ ું રહેશે.

કલમ ૨૪.-

આ કલમથી, શુદ્ધબુદ્ધદ્ધથી કરે લા કૃત્યો માટે સામાન્ય િવતપ ૂવતિ માટે ની

જોગિાઇ કરી છે .

કલમ ૨૫-

આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, આ અવધવનયમ, આ અવધવનયમ અને

તત્સમયે અમલમાું હોય તેિા અન્ય કોઈ કાયદા હેઠળ કરિામાું આિેલા
વનયમોની જોગિાઇઓના પાલન માટે આદે શો કરિાની સત્તા મળે છે .
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કલમ ૨૬.-

આ

કલમથી,

રાજ્ય

સરકારને,

રાજપત્રમાું

જાહેરનામાથી,

આ

ુ પાર પાડિા માટે વનયમો કરિાની સત્તા મળે છે .
અવધવનયમના હેતઓ

કલમ ૨૭.-

આ કલમથી, સરકારની અથિા આ અવધવનયમ જ્યાું અમલમાું આવ્યો

હોય તેિા શહેરી વિસ્તાર અથિા તેના ભાગના સ્થાવનક સત્તામુંડળની માભલકીના
ઢોરને અને શૈિભણક અથિા સુંશોધનના હેત ુઓ માટે રાખેલા કોઈ ઢોરના
ું માું મુક્ક્ત આપિા માટે ની જોગિાઈ કરી છે .
સુંબધ

કલમ ૨૮.-

આ કલમથી જોગિાઈ કરી છે કે આ અવધવનયમની જોગિાઈઓ, કોઈ

સ્થાવનક સત્તામુંડળ અથિા શહેરી સ્થાવનક મુંડળ અથિા તેના કોઈ ભાગને
લગતા કોઈ વિદ્યમાન કાયદાની કોઈ જોગિાઈ ઉપરાુંતની રહેશે અને તેનાથી
તેન ુ ું અલપીકરણ થશે નહહ.

કલમ ૨૯.-

આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, અવધવનયમના આરું ભથી ત્રણ િર્ષની

મુદતની અંદર ઊભી થતી મુશ્કેલીઓ દૂ ર કરિાની સત્તા મળે છે .
વિનોદભાઈ મોરડીયા

નાણાકીય યાદી
ગુજરાત શહેરી વિસ્તારોમાું ઢોર વનયુંત્રણ (રાખિા અને હેરફેર કરિા) બાબત,
વિધેયક ૨૦૨૨-થી, ગુજરાત રાજ્યના શહેરી વિસ્તારોમાું, ઢોરના લાઇસન્સ આપિા અને
તેન ુું વનયમન કરિા અથિા તેના પર પ્રવતબુંધ મ ૂકિા, તેને રાખિા અને હેરફેર માટે ની
જોગિાઇ કરિા ધાયુું છે . સુંબવું ધત મ્યુવનવસપલ અવધવનયમોની જોગિાઇઓ અમલમાું
લાિિા માટે ન ુ ું િહીિટી માળખુ ું પહેલાુંથી અક્સ્તત્િમાું છે અને તેથી, વિધેયક,
અવધવનયવમત કરિામાું આિે અને અમલમાું લાિિામાું આિે, તો રાજ્યના એકવત્રત
ફુંડમાુંથી કોઇ િધારાનો ખેષ થશે નહહ.

વિનોદભાઈ મોરડીયા
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ધારાકીય સત્તા સોપિાની યાદી
ું માું ધારાકીય સત્તાની સોપણી માટે ની
આ વિધેયક, નીેેની બાબતોના સુંબધ
જોગિાઇ કરે છે :કલમ ૧.જાહેરનામાથી,

(૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમાું
અવધવનયમ

જે

શહેરી

વિસ્તાર,

મ્યુવનવસપલ

કોપોરે શન

અથિા

નગરપાભલકા/ શહેરી સ્થાવનક મુંડળને પ્રારું ભમાું તે લાગુ પડશે તે તારીખ વનહદિ ષ્ટ
કરિાની સત્તા મળે છે .
(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ય સરકારને, આિા અન્ય શહેરી વિસ્તાર
અથિા વિસ્તારો અથિા તેના ભાગોમાું, અવધવનયમ જે તારીખ અથિા તારીખોથી
અમલમાું આિશે તે તારીખ અથિા તારીખો, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી નક્કી કરિાની
સત્તા મળે છે . તેનાથી જુદા-જુદા શહેરી વિસ્તારો અથિા તેના ભાગ માટે જુદી-જુદી
તારીખો નક્કી કરિાની પણ સત્તા મળે છે .
કલમ ૨.-

(૧) આ કલમના પેટા-ખુંડ (થ)ના પહરચ્છે દ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને,

રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, તત્સમયે અમલમાું હોય તેિા કોઇ કાયદા હેઠળ રેાયેલ કોઇ
મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન અથિા નગરપાભલકાની હદોની અંદરના કોઇ વિસ્તારને સુંલગ્ન
ુ માટે, તે જ વિસ્તારના ભાગ તરીકે જાહેર
હોય તેિા વિસ્તારને, આ અવધવનયમના હેતઓ
કરિાની સત્તા મળે છે .
(૨) પેટા-ખુંડ (થ)ના પહરચ્છે દ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, આ
અવધવનયમના હેત ુઓ માટે , રાજ્યમાું અન્ય કોઇ વિસ્તારને, તેના વિકાસ અને િધતી
િસ્તીની દ્રષ્ષ્ટએ, શહેરી વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૪.-

(૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, કોઇ વ્યક્ક્ત જે ઢોર

મેળિે તેણે લાઇસન્સ મેળિિા માટે, આ અવધવનયમના આરું ભની તારીખથી નેવ ુ ું
હદિસની મુદતની અંદર અથિા કોઈ વ્યક્ક્ત ઢોર મેળિે તે તારીખે,

ફી સાથે અને

સ્િ-એકરાર અને સ્િ-પ્રમાભણત દસ્તાિેજો સાથે જે નમ ૂનામાું અરજી રજૂ કરિી જોઇશે તે
નમ ૂનો, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
(૨)

આ કલમની પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ય સરકારને, જે રીતે લાઈસન્સ અવધકારી,

લાઈસન્સ મુંજૂર કરી શકશે અથિા તાજુ ું કરી શકશે તે રીત,
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વનયમોથી ઠરાિિાની

સત્તા મળે છે ;

લાઈસન્સ ધરાિનારને જે નમ ૂનામાું અને જે સમયમયાષદાની અંદર

લાઈસન્સ કાઢી આપવુ ું જોઈશે, તે નમ ૂનો અને સમયમયાષદા પણ વનયમોથી ઠરાિિાની
સત્તા મળે છે ;
(૩) પેટા-કલમ (૫)ના પહરચ્છે દ (૫)થી, રાજ્ય સરકારને, લાઈસન્સ મુંજૂર કરિામાું
અથિા તાજુ ું કરિામાું અથિા મુંજૂર કરિાનો અથિા તાજુ ું કરિાનો ઈનકાર કરિા માટે
જે બાબતો તેમાું વનહદિ ષ્ટ કરિામાું આિી હોય, તે વસિાયની બાબતો, વનયમોથી
ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
(૪) આ કલમની પેટા-કલમ (૮)થી, રાજ્ય સરકારને, લાઈસન્સ જે નમ ૂનામાું કાઢી
આપવુું જોઇશે અને જે મુદત માટે માન્ય હોવુ ું જોઈશે, તે નમ ૂનો અને મુદત, વનયમોથી
ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, ઈન્સ્પેક્ટરને એવુ ું જણાય
અથિા ધ્યાન પર આિે કે લાઈસન્સ

ખોટી રજૂઆત અથિા મહત્િની હકીકતોને

છુપાિીને અથિા ખોટા અથિા બનાિટી દસ્તાિેજો અથિા ખોટુું વનિેદન રજૂ કરીને
અથિા છળકપટથી મેળિેલ ુું છે , તો ઈન્સ્પેક્ટર-એ, લાઈસન્સ ધરાિનારને સુનાિણીની
તક આતયા પછી, જે રીતે લાઈસન્સ રદ કરવુ ું જોઇશે, તે રીત વનયમોથી ઠરાિિાની
સત્તા મળે છે .
કલમ ૭.-

(૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, સ્થાવનક સત્તામુંડળને, પોતાને જાહેર

હહતમાું તેમ કરવુ ું યોગ્ય જણાય, તો રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, તે સમગ્ર વિસ્તારને
અથિા તે વિસ્તારના ભાગને, પ્રવતબુંવધત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરિાની સત્તા મળે છે ;
(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૪)થી, સ્થાવનક સત્તામુંડળને, પેટા-કલમ (૧) હેઠળ તેના
દ્વારા બહાર પાડેલા કોઇ જાહેરનામાને, રાજપત્રમાું, જાહેરનામાથી રદ કરિાની સત્તા
મળે છે ;
(૩) આ કલમની પેટા-કલમ (૫)થી, રાજ્ય સરકારને, કોઇ વિસ્તારને પ્રવતબુંવધત
વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરિાની અથિા રદ કરિાની સત્તા મળે છે ; તેનાથી, રાજ્ય
સરકારને, સ્થાવનક સત્તામુંડળના જાહેરનામાને રદ કરિાની પણ સત્તા મળે છે .
કલમ ૮.-

આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, જે બોલીઓ અને શરતોને અધીન રહીને,

સ્થાવનક સત્તામુંડળ, અમુક વિસ્તારોમાું ઢોરની વનયુંવત્રત હેરફેરને મુંજૂરી આપી શકશે તે,
બોલીઓ અને શરતો, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
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કલમ ૧૧.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, લાઇસન્સ ધરાિનારે

ું ી જાણ જે નમ ૂનામાું ફેરફાર
લાઇસન્સમાું સમાવિષ્ટ કોઇપણ વિગતોમાું ફેરફાર સુંબધ
અરજી સાથે જેટલી ફી જોડીને અને જે મુદતની અંદર, ઇન્સ્પેક્ટર-ને કરિી જોઇશે તે
નમ ૂનો, ફી અને તે મુદત, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ; તેનાથી અરજદારનુું સ્િએકરારનામુ ું અને સ્િ-પ્રમાભણત દસ્તાિેજો ઠરાિિાની પણ સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૨.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, ઘરડી ગાય િગેરે જેિા

ઢોરની કાળજી રાખિા માટે નાણાની રકમ, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૩.-

આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, જે રકમની સામે સ્મશાનગૃહમાું ઢોરના

મડદા આપિા જોઇશે તે રકમ, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે . તેનાથી, જે નાણાની
રકમની સામે ઢોરના મડદા કાકષસ યુહટલાઈઝેશન તલાન્ટમાું આપિા જોઇશે તે રકમ
પણ, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૬.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, લાઇસન્સ અવધકારી

અથિા ઇન્સ્પેક્ટરના હક
ુ મથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્યક્ક્ત, જે રીતે અપીલ સત્તામુંડળને
અપીલ કરી શકશે તે રીત, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૮.-

આ કલમની પેટા-કલમ (ક)ના પહરચ્છે દ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, દાિા

માટેના પુરાિા રજૂ કરિાનો અને દું ડનો સમાિેશ થતો હોય તેિી જે પ્રહક્રયા અનુસયાષ
પછી ઢોરને મુક્ત કરિા જોઇશે તે પ્રહક્રયા, વનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૨૬.-

આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, અવધવનયમના

ુ
હેતઓ
પાર પાડિા માટે વનયમો કરિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૨૯.-

આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી, અવધવનયમના

આરું ભથી ત્રણ િર્ન
ષ ી મુદતની અંદર ઊભી થતી મુશ્કેલી દૂ ર કરિાની સત્તા મળે છે .

તારીખ: ૨૨ મી માે,ષ ૨૦૨૨.

વિનોદભાઈ મોરડીયા.
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ગુજરાત વિધાનસભા સભેિાલય
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[સન ૨૦૨૨ નુ ું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાુંક : ૭.]

ગુજરાત રાજ્યમાું, શહેરી વિસ્તારોમાું, ઢોરના
લાઇસન્સ આપિા, તેન ુ ું વનયમન કરિા, તેના પર
પ્રવતબુંધ મ ૂકિા, તે રાખિા અને તેની હેરફેર
કરિા માટે જાહેર હહતમાું જોગિાઇ કરિા બાબત
વિધેયક.

[શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા,
રાજ્ય કિાના શહેરી વિકાસ મુંત્રીશ્રી.]

(સન ૨૦૨૨-ના

માેષ

મહહનાની ૨૨ મી

તારીખે ગુજરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાષ
મુજબ)

ડી. એમ. પટેલ,
સભેિ,
ગુજરાત વિધાનસભા.
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THE GUJARAT CATTLE CONTROL (KEEPING AND MOVING)
IN URBAN AREAS BILL, 2022.
GUJARAT BILL NO. 7 OF 2022.
A BILL
to provide, in the public interest, for licensing, regulating,
prohibiting, keeping and moving of cattle in urban areas in the
State of Gujarat.
WHEREAS it is necessary to ensure maintenance of public
health and sanitation, which is endangered due to keeping and moving
of a large number of cattle in urban areas;
AND WHEREAS it is expedient, in the public interest, to
provide for licensing, regulating, prohibiting, keeping and moving of
cattle in urban areas in the State of Gujarat and for matters connected
therewith;
It is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India
as follows:-
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CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title,
extent,
application and
commencement.

1.

(1) This Act may be called the Gujarat Cattle Control (Keeping and

Moving) in Urban Areas Act, 2022.
(2) It extends to the whole of the State of Gujarat.
(3) The provisions of this Act shall apply in the first instance, to Municipal
Corporations and Municipalities on such date as the State Government may,
by notification in the Official Gazette, specify.
(4)

It shall come into force in such other urban area or areas or parts

thereof with effect from such date or dates as the State Government may, by
notification in the Official Gazette, appoint:
Definitions.

2.

In this Act, unless the context otherwise requires, (a)

“Appellate Authority” means an officer or authority designated
by the State Government as the Appellate Authority for any
urban area or part thereof in which this Act has come into force;

(b)

“cattle” means the animals specified in the Schedule;

(c)

“cattle-shed” means any building used or intended to be used for
the keeping of cattle;

(d)

“Inspector” means one or more officers appointed by the Local
Authority as Inspector or Inspectors for any urban area or part
thereof in which this Act has come into force;

(e)

“Licensing Officer” means one or more officers appointed by the
concerned Local Authority as the Licensing Officer or Officers
for any urban area or part thereof in which this Act has come into
force;

(f)

“licence” means a licence granted under this Act;
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(g)

“licensee” means a person or a group of persons or an association
or an organization who has been granted a license in respect of a
place under this Act who,(i)

maintains cattle-shed on his premises primarily for
consumption of products such as milk by himself or
members of his family;

(ii)

maintains cattle-shed for the purpose of carrying out
commercial activities like selling milk, selling of
wool and other activities as permissible by law;

(h)

“licensed premises” means premises which have been licensed
under this Act including the land appurtenant to the cattle-shed;

(i)

“Local Authority” means,(i)

Bom. LIX of
1949.

a Municipal Corporation constituted under the
Gujarat Provincial Municipal Corporations Act,
1949;

Guj. 34 of 1964.

(ii)

a

Municipality

constituted

under

the

Gujarat

Municipalities Act, 1963;
(j)

“permit” means a permit granted under this Act;

(k)

“prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(l)

“rules” means rules made under this Act;

(m)

“Schedule” means Schedule appended to this Act;

(n)

“urban area” means,(i) any area within the limits of any Municipal
Corporation or Municipality constituted under any law
for the time being in force and such area contiguous
thereto as may be declared by the State Government,
by notification in the Official Gazette, to be a part of
the same area for the purposes of this Act;
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(ii)

any other area in the State, which the State
Government may, in view of its development and
growing population, declare, by notification in the
Official Gazette, to be an urban area for the purposes
of this Act.

CHAPTER II
APPLICATION FOR LICENCE
Cattle not to be
kept in urban
areas without
licence.

3.

After the expiry of a period of three months from the date on which

this Act comes into force in any urban area or part thereof, no person shall
keep or cause to be kept or permit keeping of any cattle in that area or part
thereof, except under and in accordance with the conditions of a license
granted to him under this Act.

Application
for issue or
renewal of
licence.

4. (1) Within a period of ninety days from the date of commencement of this
Act or the date on which any person acquires cattle, the person shall submit
an application to obtain licence to the Licensing Officer, in such form,
accompanied with such fees and along with such self-declaration and selfcertified documents as may be prescribed
(2) The application for renewal of licence shall be submitted within a period
of sixty days before expiry of the licence.
(3) Every person making an application for a licence to use any place as a
cattle-shed shall state the number of cattle heads to be kept therein and shall
be accompanied by an indicative sketch showing the site and extent of the
land adjunct to the cattle-shed, if any.
(4) On receipt of the application along with the documents and the fees, the
Licensing Officer may grant or renew the licence in such manner as may be
prescribed and shall issue, in a prescribed form, a licence to the licensee
within the prescribed time limit. The Licensing Officer may refuse to grant
or renew the licence, for reasons to be recorded in writing.
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(5) In granting or renewing or refusing to grant or renew a licence, the
Licensing Officer shall have regard to the following criteria, namely:(i) number of cattle heads in the premises (cattle-shed);
(ii) suitability of the cattle-shed and arrangements for water
supply for drinking, washing and cleaning;
(iii) arrangements for proper nurturing of younger animals;
(iv) arrangements for maintenance of cattle during the dry period;
(v) any other matters as may be prescribed.
(6) The Licensing Officer may issue a licence for specific number of cattle
heads based on the adequacy and availability of the premises in consideration.
(7) The licensee shall, on receipt of the license, tag his cattle within a period
of fifteen days.
(8) Every licence issued under this Act shall be in such form and valid for
such period as may be prescribed.
(9) Only one licence shall be applied for a specific premises. In case multiple
licences are to be applied for a large area with the same address, then each
application should clearly mention the distinct premises under consideration.
(10) A licensee shall keep cattle- heads in such number as approved in the
licence. Any additional cattle-head shall be sold or proffered within a period
of sixty days from the date of issuance of the licence. Any failure to do so
shall result in cancellation of the licence or prescribed penalty or both.
(11) In case the licensee transfers the licensed premises to another person, the
new owner shall apply for change in the name in the existing licence for such
premises along with the registered sale deed or rental agreement, etc. within
thirty days. In case, the new owner does not intend to use the licensed
premises, he shall intimate the Licensing Officer for cancellation of licence
within thirty days.
(12) In case of change in number of cattle heads, the licensee shall inform the
Inspector within thirty days of this change. The Inspector shall evaluate the
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adequacy and availability of the licensed premises, namely, the additional
cattle heads. In case the Inspector finds the adequacy and availability in the
cattle-shed, he shall change the number of cattle heads in the existing licence
and the licensee shall get the additional cattle tagged within fifteen days from
the date of approval by the Inspector.
(13) In case the Inspector finds there is no sufficient adequacy and availability
in the cattle-shed, the licensee shall be required to sell or proffer the cattle to
a permanent cattle-shed within sixty days from the date of such notice from
the Inspector.
Cancellation
of licenses.

5.

(1) If at any time, it is found or brought to the notice of the Inspector

.

that the licence has been obtained by misrepresentation or suppression of
material facts or by submitting false or forged documents or false declaration
or fraud, the Inspector shall, after giving an opportunity of being heard to the
Licensee, cancel the licence in such manner as may be prescribed.
(2) The Inspector may, in any case where there is a breach of the provisions
of this Act or the rules made thereunder or breach of the conditions of a
licence by the licensee, by the reasons to be recorded in writing, suspend the
licence for such period as he deems fit.
(3) The licence shall be cancelled in case of offences for a specific time period
as mentioned in this Act.
(4) In case of cancellation of licence, the licensee shall be required to sell or
proffer the cattle within three months from the date of such cancellation.
(5) In case of cancellation of the licence, the owner shall not be eligible to
apply for a new licence for the same premises for the next one year from the
date of cancellation.
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CHAPTER III
REGULATION ON MOVEMENT
6.

(1) No person shall bring into any urban area declared so under this

Act, any cattle from outside, except for slaughterhouses without prior
permission of the Local Authority and in accordance with the conditions of

Prohibition
on import of
cattle into
urban areas.

the permit. All cattle in any case shall be moved in vehicles only.
(2) The permission or permit shall not be necessary in the case of any cattle
passing through the area in the course of their journey to another outside area.
All cattle in any case shall be moved in vehicles only.
(3) No cattle shall be moved or crossed over from the prohibited area and any
such act shall be an offence under this Act.
(4) The Local Authority may accord relaxation to newly merged regions in
urban area as notified under this Act with respect to timelines, offences, etc.
Such relaxation shall be given for a period of twelve months after which this
Act shall be applicable in such urban area.
7.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Local

Authority may, at any time after the date on which this Act comes into force
in any urban area or part thereof, by notification in the Official Gazette,
declare the whole area or part of that area, to be the prohibited area, if it thinks
fit so to do in the public interest.
(2) On and after the date of such declaration, no licence shall be granted in
respect of any premises in the prohibited area and any such licence already
granted and in force in respect of any such premises in the prohibited area
shall stand cancelled on the expiry of three months from the said date or on
the expiry of the remaining period of the licence, whichever is earlier. The
person concerned shall remove all his cattle from the prohibited area within
a period of three months from the date of the said notification issued under
sub-section (1).

Prohibited
areas for
keeping
cattle.
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(3) The Local Authority shall publicly disclose and notify such prohibited
areas.
(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), The
Local Authority may, at any time, in the public interest, by notification in the
Official Gazette, rescind any notification issued by it under sub-section (1),
in respect of the whole or any part of that area specified in that notification
and may, at any time, by like notification issued under sub-section (1), redeclare that area or part thereof as a prohibited area from the date specified
in such subsequent notification.
(5) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government
may, at any time, by notification in the Official Gazette, declare any area as
the prohibited area or withdraw any area as the prohibited area. The
notification of the State Government shall supersede the notification of the
Local Authority.
Movement of
cattle.

8.

Seizure of
free cattle.

9.

Sale of
fodder.

The Local Authority may allow restricted movement of cattle in

certain areas on such terms and conditions as may be prescribed.
Notwithstanding anything contained in this Act, the Local Authority

may, capture or seize cattle if,-

10.

(a)

found in the prohibited areas;

(b)

found in the urban areas not designated as licensed premises.
(1) A seller shall sell fodder only in and around the grazing areas

located in the urban areas during the time determined by the Local Authority.
(2) A seller shall not sell fodder in the prohibited areas declared under subsections (1) and (5) of section 7.

9

CHAPTER IV
OTHER DUTIES OF THE LICENSEE
11.

(1) Subject to the provisions of this Act, the Licensee shall inform the

Inspector by making an application in such form, accompanied by such fee

Notice of
change in
particulars.

.

and along with such self-declaration and self-certified documents and within
such period as may be prescribed, regarding any change in any of the
particulars contained in the licence.
(2) The Inspector shall, on receiving such application, make the necessary
change in the licence.
12.

(1) A licensee may proffer his cattle to the Local Authority in the

designated permanent cattle sheds. The cattle such as aged cow, etc. shall be
tendered against a sum of money as may be prescribed.

Proffering of
cattle to the
Local
Authority.
.

(2) The list of permanent cattle sheds shall be issued by the Local Authority
where cattle shall be proffered.
13.

On the death of a cattle, the licensee shall dispose the carcass in a way

which shall not be harmful either to the environment or to the public health.
The licensee shall follow the following guidelines for safe disposal of carcass,
namely:(a)

Incineration: The Local Authority shall identify areas for setting
up of incinerators of cattle carcass. A licensee may tender the
carcass in an incinerator against a sum of money as may be
prescribed;

(b)

Carcass utilization plant: The Local Authority in consultation
with the Urban Local Body shall identify areas for setting up of
carcass utilization plants. A licensee may tender the carcass in
these plants against a sum of money as may be prescribed;

(c)

Deep burial: The carcass shall be buried underground. The
Licensee shall ensure that the burial site is away from any
underground water sources or from areas that may reduce the

Disposal of
carcass.
.
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chance of water adulteration. After deep burial, the carcass shall
be covered with slaked lime, bleaching powder and crystal salt:
Provided that the cattle which has died due to infectious
disease shall not be buried but it shall only be incinerated.

CHAPTER V
OTHER RESPONSIBILITIES OF DIFFERENT AUTHORITIES
UNDER THE ACT
Inspection
and display
of licences.

14. (1) The Inspector shall, at all reasonable times, have free access to every
part of the licensed premises.

..

(2) Any Inspector or the Appellate Authority or any officer authorized
either by the Inspector or by the Appellate Authority, may, at any
reasonable time, enter and inspect any cattle shed or premises in order
to ascertain whether any cattle are being kept or brought there without
a licence or permit or in contravention of any other provisions of this
Act or the rules made thereunder or of the conditions of the licence,
if he has a reason to believe that cattle are being so kept or brought,
as the case may be.
(3) The Licensing Officer may visit the premises in order to ascertain that
any cattle or the arrangements made for keeping such cattle, in respect
of which an application for grant or renewal of a licence is under
process.
(4)

Every licensee shall keep his licence exhibited at all times in some
prominent place within the licensed premises and shall produce
the licence to the Inspector for inspection whenever he shall
require to do so.

(5)

The Inspector may at any time direct that —
(i) all articles in the licensed premises be removed from the
premises in case of spread of epidemic disease;
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(ii) the walls, floors and ceilings of the licensed premises be
cleaned and washed; and
(iii) all the rubbish in the licensed premises be collected and
disposed of in such manner as may be directed.
15.

(1) The Local Authority shall earmark areas which shall be developed

as temporary cattle-sheds.

Erection of
temporary
cattlesheds.
..

(2) The Local Authority shall construct temporary cattle-sheds with the help
of Government, community, private players, trusts, associations, etc. and
shall be responsible for its maintenance.
CHAPTER VI
APPEAL AND OFFENCES
16.

(1) Any person aggrieved by an order of the Licensing Officer or

Appeal.

.

Inspector, may, in the prescribed manner, prefer an appeal to the Appellate
Authority within thirty days from the date of receipt of the order:
Provided that the Appellate Authority may entertain any appeal after
the expiry of the period of thirty days aforesaid, if it is satisfied that the
appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
(2)

On receipt of any such appeal, the Appellate Authority may, after

making such inquiry as may be necessary and giving reasonable opportunity
to the appellant to be heard, pass such orders as it thinks fit.
(3)

Where an appeal is preferred under sub-section (1), the Appellate

Authority may stay the enforcement of the order of the Licensing Officer for
such period and on such terms and conditions as it thinks fit.
17.

(1) Any person who(i) contravenes the provisions of this Act, unless otherwise
specified, or

Offences
and
penalties.

..
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(ii) keeps the cattle in any area or part thereof declared as a
prohibited area, fails to remove such cattle as required within
a stipulated time as referred to in sub-section (2) of section 7,
shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term
which may extend to one year or with fine which shall not be less
than five thousand rupees but which may extend to twenty
thousand rupees, or with both.b
(2)

Any person or a group of persons who commits assault or attempts
to commit assault on the staff of the Local Authority performing
their official duty, or drives away or attempts to drive away cattle,
or creates or attempts to create hurdles during cattle catching or
such official duty, shall on conviction, be punished with
imprisonment for a term which may extend to one year or with
fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which
may extend to one lakh rupees, or with both:
Provided that the repeat offender shall, on conviction, be
punished with imprisonment for a term which may extend to two
years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but
which may extend to five lakh rupees, or with both.

(3)

Any person or a group of persons, following or monitoring the
cattle catching team and committing or attempts to commit any
activities to communicate others about arrival of teams, shall on
conviction, be punished with imprisonment for a term which may
extend to three months or with fine which shall not be less than
five thousand rupees but which may extend to ten thousand
rupees, or with both:
Provided that the repeat offender shall, on conviction, be
punished with imprisonment for a term which may extend to six
months or with fine which shall not be less than twenty thousand
rupees but which may extend to one lakh rupees, or with both.
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(4)

Every offence under this Act shall be cognizable and bailable.

Explanation.- For the purpose of this section, the term “repeat offender”
shall mean a person who has been previously punished for contravention
of the provisions of this Act.
18.

Upon seizure of the cattle, the Local Authority shall move the cattle

to the temporary cattle-sheds and take following actions, namely:(a)

Cattle with tagging:
(i) The Local Authority shall identify and give notice to the
licensee after verifying the tag affixed on the cattle. The
licensee shall claim the cattle within seven days of such
notice. The cattle shall be released after following prescribed
process which shall involve submission of proof for claim and
penalty.
First time offender –penalty of five thousand rupees;
Second time offender –penalty of ten thousand rupees;
Third time offender –penalty of fifteen thousand rupees;
criminal case shall be registered
(ii) If the licensee fails to claim the cattle within seven days, the
cattle shall be shifted to a permanent cattle-shed and shall be
owned by the Local Authority and in such case the Licensee
shall not eligible to claim the cattle. In such a case, criminal
proceedings shall also be initiated against the licensee and his
licence shall stand cancelled.

(b)

Cattle without tagging:
In case, the cattle head is not tagged as provided under this Act,
such cattle shall be seized by the Local Authority and shall be
shifted to the permanent cattle-shed.

Penalty for
release of
seized cattle.

..
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(c)

The Local Authority shall keep a separate record of cattle kept in
the permanent cattle-shed with tagging. Any such cattle, if found
in the urban area shall lead to a penalty of fifty thousand rupees
per cattle head on the owner or manager of the permanent cattleshed.

Penalty
during
inspection.

19.

If an owner is found without valid licence or cattle is found non-

tagged, then a penalty of rupees two thousand per cattle head shall be levied.

..

The owner shall pay the fine and apply for licence within seven days. Upon
receiving the licence, the licensee shall get the cattle tagged within fifteen
days. Failing this, the cattle shall be seized and the owner shall be punished
with imprisonment which may extend to one year or a penalty which shall
not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand
rupees per cattle head, or both.
Penalty
for sale of
fodder.

20.

Non-compliance with the provision of sale of fodder as provided in

this Act, shall lead to penalty as mentioned below:

..

(a)

First time offender – penalty which shall not be less than ten
thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees;

(b)

Second time offender – on conviction, be punished with
imprisonment for a term of one month or with fine which shall not
be less than fifty thousand rupees but which may extend to one
lakh rupees.

Special
provision
regarding
sentence of
fine..

21.

Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of

Criminal Procedure, 1973, it shall be lawful for any Magistrate of the First

2 of 1974.

Class to pass a sentence of fine exceeding the pecuniary limit specified in that
section, on any person convicted of an offence under this Act.
22.

Power to
try offences
summarily.

Any Magistrate empowered for the time being to try in a summary

way the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of
Criminal Procedure, 1973 may, on an application made by the prosecution,
try in accordance with the provisions contained in sections 262 and 265 of
the said Code for any offence punishable under this Act within six months.

2 of 1974.
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23.

The Police Officer in-charge shall be required to file the charge-sheet

within ninety days from the date of filing of First Information Report.

Filing of
chargesheet.

CHAPTER VII
SUPPLEMENTARY PROVISIONS

24.

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the

State Government or local authority or any officer of the State Government
or any authority appointed under this Act, for anything which is in good faith

Protection
of action
taken in
good faith.

done or intended to be done under this Act.
25. The State Government may issue such directions to the Local Authority,
from time to time as may be required for compliance of the provisions of this

Power to
give
Directions.

Act, the rules made under this Act and under any other law for the time being
in force and the Local Authority shall be bound to comply with such direction
in the time line if, fixed by the Government.
26.

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette,

make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing
powers, such rules may be made to provide for all or any of the matters
expressly required or allowed by this Act to be prescribed by rules.
(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days
before the State Legislature as soon as possible after they are made and shall
be subject to rescission by the State Legislature or to such modification as the
State Legislature may make during the session in which they are so laid or
the session immediately following.
(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be
published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

Power to
make rules.
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Exemption.

27.

Nothing in this Act shall apply to the cattle belonging to the

Government or to the Local Authority of the urban area or part thereof in
which this Act has come into force and to any cattle kept for educational or
research purposes.
Conjunction
with laws of
Local Authority.

28.

The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation

of the provisions of any law relating to any Local Authority or Urban Local
Body or part thereof in which this Act has come into force.

Power to
remove
difficulties.

29.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act,

the State Government may, by an Order published in the Official Gazette,
make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as
appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section after the
expiry of three years from the commencement of this Act.
(2)

Every order made under this section shall be laid as soon as possible,

after it is made, before the State Legislature.
Repeal and
saving.

30.

On the date on which this Act is brought into force in any urban area,

the Gujarat Essential Commodities and Cattle (Control) Act, 2005 and any
order made thereunder shall cease to apply to the cattle specified in the
Schedule, for or in relation to such urban area, except as respects anything
done or omitted to be done under that Act or those orders before the date
aforesaid.

Guj. 15 of
2005.
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SCHEDULE
(See section 2(m))
1.

Buffaloes;

2.

Cows;

3.

Heifers;

4.

Calves;

5.

Bulls;

6.

Cow calf;

7.

Buffalo calf;

8.

Bullock;

9.

Goat;

10.

Sheep;

11.

Donkey.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The residents of the urban areas in the State are grappling with the
problem of stray cattle. Stray cattle roaming around freely in the cities have
become a serious menace. Several lives have already been lost and many have
been injured due to accidents involving stray cattle. The menace is more
serious than one imagines. Free-roaming cattle is a threat to two-wheeler
riders as animals run on the middle of the road and all of a sudden move
sideways causing road accidents. To mitigate the problem, it is considered
necessary to restrict the activities of keeping and movement of cattle in the
urban areas by enacting a law to provide for licensing and regulating or
prohibiting, keeping and movement of such cattle in the urban areas of the
State of Gujarat.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.
The following notes on clauses explain, in brief, the important
provisions of the Bill:Clause 1.- This clause provides for short title, extent, application and
commencement of the Act.
Clause 2.- This clause defines certain terms used in the Bill.
Clause 3.- This clause provides for restriction on a person to keep cattle in
urban areas without licence.
Clause 4.- This clause provides for making an application for licence.
Clause 5.- This clause provides for the cancellation of licence in the
circumstances as mentioned therein.
Clause 6.- This clause provides for the prohibition on import of cattle in
urban areas.
Clause 7.- This clause provides for the declaration of any urban area or part
thereof to be the prohibited area for keeping cattle.
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Clause 8.- This clause allows the local authority to restrict the movement of
cattle in certain areas for purposes under the certain conditions.
Clause 9.- This clause provides for seizure or capture of free cattle by the
Local Authority in the circumstances as mentioned therein.
Clause 10.- This clause provides that the seller can sell fodder only in and
around the grazing areas located in the urban area during the time
determined by the Local Authority. It also restrict the seller to sell
fodder in the prohibited area.
Clause 11.- This clause provides for application of change in particulars
contained in the licence.
Clause 12.- This clause provides for the proffering of cattle to the Local
Authority in designated permanent cattle-sheds.
Clause 13.- This clause provides for the disposal of carcass in a way which
shall not be harmful either to the environment or to the public health.
It also provides for safe disposal of the carcass under the guidelines
as mentioned therein.
Clause 14.- This clause provides that the Inspector shall, at all reasonable
times, have free access to every part of the licensed premises. It also
cast duty on the licensee to keep his licence exhibited at all times in
some prominent place within the licensed premises and shall produce
the licence to the Inspector for inspection whenever he shall required
to do so.
Clause 15.- This clause provides for erection of temporary cattle-sheds to be
constructed by the Local Authority with the help of Government,
community, private players, trusts, associations, etc.
Clause 16.- This clause provides for preferring an appeal, by any person
aggrieved by an order of the Licensing Officer or the Inspector, within
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thirty days from the date of receipt of order against which the appeal
is preferred.
Clause 17.- This clause provides for offences committed under the Act and
penalties thereof.
Clause 18.- This clause provides for penalty for release of seized cattle.
Clause 19.- This clause provides for the penalty to be imposed during the
inspection.
Clause 20.- This clause provides for the penalty for non-compliance with
the provision of sale of fodder.
Clause 21.- This clause empowers the Magistrate of First Class to pass the
sentence of fine exceeding the pecuniary limit specified in section 29
of the Code of Criminal Procedure, 1973, for the offences committed
under the Act.
Clause 22.- This clause provides for the power of the Magistrate to try certain
offences summarily.
Clause 23.- This clause provides that the Police Officer in-charge shall be
required to file the charge-sheet within ninety days from the date of
filing of First Information Report.
Clause 24. - This clause provides for usual indemnity for acts done in good
faith.
Clause 25.-This clause empowers the State Government to give directions
for compliance of the provisions of this Act, the rules made under this
Act and under any other law for the time being in force.
Clause 26.- This clause empowers the State Government to make rules, by
notification in the Official Gazette, for carrying out the purposes of
the Act.
Clause 27. - This clause provides for the exemption with respect to the cattle
belonging to the Government or the Local Authority of the urban
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area or part thereof in which the Act has come into force and to any
cattle kept for educational or research purposes.
Clause 28.- This clause provides that the provisions of this Act shall be in
addition to and not in derogation of, any provision of any existing law
relating to any local authority or Urban Local Body or part thereof.
Clause 29.- This clause empowers the State Government to remove
difficulties arising within a period of three years from the
commencement of the Act.

VINODBHAI MORADIYA,

FINANCIAL MEMORANDUM

The Gujarat Cattle Control (Keeping and Moving) in Urban Areas
Bill, 2022 seeks to provide for licensing and regulating or prohibiting,
keeping and movement of cattle in urban areas in the State of Gujarat. The
administrative set up already exists for carrying into effect the provisions of
the relevant Municipal Acts and as such, the Bill if enacted and brought into
force, would not involve any additional expenditure from the Consolidated
Fund of the State.

VINODBHAI MORADIYA,
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
This Bill provides for delegation of legislative powers in the
following respects:Clause 1.-

(i) Sub-clause (3) of this clause empowers the State

Government to specify by notification in the Official Gazette, the date
on which and the Urban area, Municipal Corporation or Municipality/
Urban Local Body to which the Act shall apply in the first instance;
(ii) sub-clause (4) of this clause empowers the State Government to
appoint, by notification in the Official Gazette, the date or dates with
effect from which the Act shall come into force in such other Urban
area or areas or parts thereof. It also empowers to appoint different dates
for different urban areas or part thereof.
Clause 2.-

(i) Para (i) of sub-clause (n) of this clause empowers the State

Government to declare by notification in the Official Gazette, the area
contiguous to any area within the limits of any Municipal Corporation
or Municipality, constituted under any law for the time being in force,
to be a part of the same area for the purposes of the Act;
(i) Para (ii) of sub-clause (n) of this clause empowers the State
Government to declare by notification in the Official Gazette, any other
area in the State, which the State Government may, in view of its
development and growing population, to be an urban area for the
purposes of the Act.
Clause 4.-

(i) Sub-clause (1) of this clause empowers the State

Government to prescribe by rules, the form in which, the fees
accompanied with which and the self-declaration and self-certified
documents alongwith which any person who acquires cattle shall
submit an application to obtain licence, within a period of ninety days
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from the date of commencement of the Act or the date on which any
person acquires cattle.
(ii)

sub-clause (4) of this clause empowers the State Government to
prescribe by rules, the manner in which the licensing officer may
grant or renew the licence; it also empowers to prescribe by rules, the
form in which and the time limit within which, the licence shall be
issued to the licensee;
(iii)

para (v) of sub-clause (5) of this clause empowers the State

Government to prescribe by rules, the matters other than the matters
as specified therein, for granting or renewing or refusing to grant or
renew a license;
(iv) sub-clause (8) of this clause empowers the State Government to
prescribe by rules, the form in which and the period of validity for
which, the licence shall be issued.
Clause 5.-

Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government

to prescribe by rules, the manner in which the Inspector shall, after
giving an opportunity of being heard to the Licensee, cancel the
licence if it is found or brought to the notice of the Inspector that the
licence has been obtained by misrepresentation or suppression of
material facts or by submitting false or forged documents or false
declaration or by fraud.
Clause 7.- (i) Sub-clause (1) of this clause empowers the Local Authority to
declare, by notification in the Official Gazette, the whole urban area
or part of that area, to be the prohibited area, if it thinks fit so to do in
the public interest;
(ii) sub-clause (4) of this clause empowers the Local Authority to
rescind, by notification in the Official Gazette, any notification issued
by it under sub-section (1);
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(iii) sub-clause (5) of this clause empowers the State Government to
declare or withdraw, by notification in the Official Gazette, any area
to be the prohibited area; it also empowers the State Government to
supersede the notification of the Local Authority.
Clause 8.-

This clause empowers the State Government to prescribe by

rules, the terms and conditions subject to which the Local Authority
may allow restricted movement of cattle in certain areas.
Clause 11.-

Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government

to prescribe by rules, the form in which, the fee to be accompanied
with the application of change and the period within which, the
licensee shall inform to the Inspector regarding the change in any of
the particulars contained in the licence, it also empowers to prescribe
the self-declaration of the applicant and self-certified documents.
Clause 12.-

Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government

to prescribe by rules, the sum of money against which the cattle such
as aged cow, etc. shall be tendered.
Clause 13.-

This clause empowers the State Government to prescribe by

rules, the sum of money against which the carcass in an incinerator
shall be tendered. It also empowers to prescribe by rules, the sum of
money against which the carcass in the carcass utilization plant shall
be tendered.
Clause 16.-

Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government

to prescribe by rules, the manner in which any person aggrieved by
an order of the Licensing Officer or Inspector, may prefer an appeal
to the Appellate Authority.
Clause 18.-

Para (i) of sub-clause (a) of this clause empowers the State

Government to prescribe by rules, the process, involving submission
of proof for claim and penalty as mentioned therein, followed which
the cattle shall be released.
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Clause 26.- This clause empowers the State Government to make rules, by
notification in the Official Gazette, for carrying out the purposes
of the Act.
Clause 29.- This clause empowers the State Government to remove, by
notification in the Official Gazette, difficulties arising within a
period of three years from the commencement of the Act.

Dated the 22nd March, 2022.

VINODBHAI MORADIYA.
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