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GUJARAT BILL NO. 6 OF 2022. 

 

THE GUJARAT PUBLIC SAFETY (MEASURES) ENFORCEMENT 
BILL, 2022 

 

A BILL 
 

to provide for the Public Safety Measures at the Establishments in the State of 
Gujarat. 

 

સન ૨૦૨૨�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં:  ૬. 
 

�જુરાત �હ�ર સલામતી (પગલા)ં અમલીકરણ િવધેયક, ૨૦૨૨ 
 

�જુરાત રા�યમાનંી સસં્થાઓમા ં�હ�ર સલામતીના પગલા ંલેવા માટ� જોગવાઇ કરવા બાબત 
િવધેયક. 

�જુરાત રા�યમાનંી સસં્થાઓમા ં�હ�ર સલામતીના પગલા ંલેવા અને તેની સાથે સકંળાયેલી 
અથવા તેને આ�ષુ�ંગક બાબતો માટ� જોગવાઇ કરવા�ુ ંઇષ્ટ છે. 

 

આથી, ભારતના ગણરા�યના તો�ેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છેઃ- 

૧. (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત �હ�ર સલામતી (પગલા)ં અમલીકરણ અિધિનયમ, 
૨૦૨૨ કહ�વાશે. 

(૨) તે, સરકાર �ારા, રાજપ�મા,ં વખતોવખત �કુરર અને �હ�ર કરવામા ં આવે તેવા 
િવસ્તારોને લા� ુપડ� છે.   

(૩) તે, રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, ન�� કર� તેવી તાર�ખ અથવા તાર�ખોથી 
ઉપરની પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ �હ�ર કરવામા ંઆવે તેવા િવસ્તારોમા ંઅમલમા ંઆવશે. 

૨. આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્યથા અપે�ક્ષત ન હોય, તો- 
 

(ક) “�ડસ્��ક્ટ મે�જસ્��ટ (�જલ્લા મે�જસ્��ટ)”મા,ં એ�ડશનલ (અિધક) �ડસ્��ક્ટ મે�જસ્��ટનો 

સમાવેશ થશે; 
 
(ખ) “સરકાર” એટલે �જુરાત રા�યની સરકાર; 

�ૂંક� સજં્ઞા, 
વ્યા�પ્ત 
અને 
આરંભ. 

વ્યાખ્યા. 
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(ગ) “�હ�રના�ુ”ં એટલે સરકાર� રાજપ�મા ં �િસ� કર�લ �હ�રના�ુ ં અને “�હ�ર કર�લ” એ 

શબ્દનો અથર્ તદ�સુાર થશે; 

(ઘ) “ઠરાવે�ુ”ં એટલે આ અિધિનયમ હ�ઠળના િનયમોથી ઠરાવે�ુ;ં 

(ચ) “�હ�ર સલામતી પગલા”ં એટલે સસં્થાઓના �વેશ અને બહાર નીકળવાના સ્થળોએ અને 

તેના �કુરર પા�ક�ગ િવસ્તારો ખાતે, ઠરાવવામા ંઆવે તેવી િવગતવણર્નો �જુબ,-  
 

(૧) ભૌિતક (�ત્યક્ષ) અથવા ટ�કિનકલ સાધનો અથવા તે બ�ેથી �વેશ િનય�ંણ; 

(૨) �ીસ �દવસ �ધુી િવ�ડયો �ટ�જ સઘંરવા માટ�ની વ્યવસ્થા સાથેની કલોઝ્ડ સ�ક�ટ 

ટ��લિવઝન (CCTV) ક�મેરા િસસ્ટમ્સ; 

(૩) ટ�કિનકલ સાધનો (ઇ�ક્વપમેન્ટ), 

ઈન્ સ્ટોલ કર�ને કરવામા ંઆવ�ુ ં �વેશ િનય�ંણ અથવા કલોઝ્ડ સ�ક�ટ ટ��લિવઝન (CCTV) 

ક�મેરા િસસ્ટમ્સ. 
 

(છ) “�હ�ર સલામતી સિમિત” એટલે કલમ ૪ની પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ રા�ય સરકાર� રચેલી 

સિમિત. 
 

૩. (૧) સરકાર, �હ�રનામાથી, �હ�ર કર�, તેટલી સખં્યામા ં લોકો �લુાકાત લેતા હોય 

અથવા દરરોજ તેટલી સખં્યામા ંસર�રાશ લોકોની અવરજવર (�ટફોલ) થતી હોય અથવા એક 

જ સમયે તેટલી સખં્યામા ં લોકો ભેગા થવાની સભંાવના હોય તેવી સસં્થા ચલાવતા દર�ક 

મા�લક અથવા મેનેજર અથવા વ્ય�ક્તઓએ, આવી સસં્થાઓની �લુાકાત લેતા ં લોકોની 

સલામતી અને �રુક્ષા માટ� �હ�ર સલામતીના પગલા ં લેવા માટ�ની જોગવાઇ કરવી અને 

િનભાવવી જોઇશે. 
 

(૨)  આવી સસં્થા ચલાવતા ંદર�ક મા�લક અથવા મેનેજર અથવા વ્ય�ક્તઓએ �ીસ �દવસની 
�દુત �ધુીના િવડ�યો �ટ�જ યોગ્ય ર�તે સેવ (સાચવવા) અને સ્ટોર કરવા (સઘંરવા) જોઈશે 
અને સરકાર �હ�ર કર� તેવા સ�ાિધકાર� ફરમાવે તે �જુબ અને ત્યાર� તેને �રૂા પાડવા ંજોઈશે. 

૪. (૧) રા�ય સરકાર�, આ અિધિનયમના હ��ઓુ માટ�, એક અથવા તેથી વ� ુ િવસ્તારો 
માટ� �હ�ર સલામતી સિમિતની રચના કરવી જોઇશે.  

(૨) �હ�ર સલામતી સિમિત, ઠરાવવામા ં આવે એવા હો�ા ધરાવતા ં તેટલી સખં્યાના 
�િતિનિધઓ અને તેવી બી� વ્ય�ક્�ઓની બનશે. 

(૩) �હ�ર સલામતી સિમિતએ, અિધિનયમ હ�ઠળ સસં્થાઓ �કુરર કરવી જોઇશે, સસં્થાઓના 
ર�કડર્ િનભાવવા જોઇશે અને તે, જોખમના �લૂ્યાકંન માટ� સસં્થાઓની �લુાકાત લઇ શકશે, 

�હ�ર 
સલામતીના 
પગલા ં લેવા 
માટ�ની  
જોગવાઇ 
કરવાની  
જવાબદાર�. 

�હ�ર 
સલામતી  
સિમિતની 
રચના અને 
કાય�. 
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સસં્થાઓને �હ�ર સલામતીના પગલા ંસબંધંી �ચૂના આપી શકશે અને ઠરાવવામા ંઆવે તેવા 
બી� કાય� કર� શકશે.  

(૪) �હ�ર સલામતી સિમિત, �હ�ર સલામતીના પગલાનંા અસરકારક અમલીકરણમા ં�હ�ર 
સલામતી સિમિતને મદદ કરવા માટ� તેની હ�ઠળ તેટલી સખં્યામા ં �હ�ર સલામતી પેટા-
સિમિતઓની રચના કર� શકશે. 

(૫) �હ�ર સલામતી સિમિતએ, લે�ખતમા,ં �િુનિ�ત કર�ને ભલામણ કર�લ હોય તે �માણે,  
છ મ�હનાની �દર તેવા �હ�ર સલામતીના પગલા ંલેવા�ુ ંસસં્થાઓ માટ� ફર�જયાત રહ�શે. 

૫. (૧) સબંિંધત િવસ્તારની �હ�ર સલામતી સિમિત અથવા �હ�ર સલામતી પેટા-
સિમિતએ યોગ્ય ર�તે અિધ�ૃત કર�લા સરકારના કોઇ અિધકાર�, ઓછામા ંઓછ� બે �દવસની 
નો�ટસ આપ્યા પછ� અને �દવસના વાજબી કલાકો દરિમયાન, ઈન્ સ્ટોલેશન (સસં્થાપન)ની 
તપાસ માટ� કોઈ સસં્થાની કોઇપણ જગ્યા (ઇમારતો)મા ં �વેશ કર� શકશે અને કોઈ ક�રૂ 
અથવા ઉલ્લઘંન થયાના �કસ્સામા,ં �હ�ર સલામતી સિમિતને અહ�વાલ (�રપોટર્) ર�ૂ કર� શકશે. 
�હ�ર સલામતી સિમિત, સસં્થાને લે�ખતમા ંજ�ર� �ચૂનાઓ આપી શકશે અને એક મ�હનાની 
�દુતની �દર તે�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે.  

(૨) તપાસ અહ�વાલ�ુ ં પાલન કરવામા ં કોઇ સસં્થા િનષ્ફળ થાય તેવા �કસ્સામા,ં �હ�ર 
સલામતી સિમિત, તેવી સસં્થા ચલાવતા મા�લક અથવા મેનેજર અથવા વ્ય�ક્તઓ પાસેથી દંડ 
લઇ શકશે- 

 (૧) ક�રૂના �થમ મ�હના માટ� – �. ૧૦,૦૦૦ 

(૨) ક�રૂ પછ�ના મ�હનાઓ માટ�– �. ૨૫,૦૦૦ દર મ�હને. 

૬. (૧) કલમ ૪-ની પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળ �હ�ર સલામતી સિમિતની ભલામણથી 
અથવા કલમ ૫-ની પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ દંડ નાખતા �હ�ર સલામતી સિમિતના �ુકમથી 
નારાજ થયેલ કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થા, સબંિંધત �ુકમની તાર�ખથી �ીસ �દવસની �દર 
�જલ્લા મે�જસ્��ટને અપીલ કર� શકશે.  

(૨)  �જલ્લા મે�જસ્��ટ, અપીલ કરનારને �નુાવણીની તક આપ્યા પછ�, પોતાને યોગ્ય જણાય 
તેવો �ુકમ કર� શકશે. 

(૩)  સસં્થાએ �જલ્લા મે�જસ્��ટના �ુકમો�ુ ં પાલન કર�ુ ં જોઇશે અને તેવા �ુકમો બહાર 
પડ�ાની તાર�ખથી �ીસ �દવસની �દર દંડ �કૂવવો જોઇશે. 

(૪)  દંડની �કૂવણીમા ં કોઇ સસં્થા �કૂ કર� તેવા �કસ્સામા,ં તે (દંડની રકમ) જમીન 
મહ��લૂની બાક� રકમ તર�ક� વ�લૂ કરવી જોઇશે.   

જગ્યા  

(ઇમારતો)ની  

તપાસ 

કરવાની �હ�ર 

સલામતી 

સિમિત અથવા 

�હ�ર 

સલામતી  

પેટા-સિમિતની 

સ�ા. 

અપીલ. 
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૭. આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ, તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા બી� કોઈ પણ કાયદાની 
જોગવાઈઓ ઉપરાતંની રહ�શે અને તેનાથી તે�ુ ંઅલ્ પીકરણ થશે ન�હ. 

૮.  આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઈ િનયમો હ�ઠળ ��ુ��ુ�થી કર�લા અથવા 
કરવા ધાર�લા કોઈ કાયર્ના સબંધંમા,ં �હ�ર સલામતી સિમિત અથવા �હ�ર સલામતી પેટા-
સિમિતના સભ્યો અથવા તેવી સિમિતના કોઈ સભ્ય અથવા �જલ્લા મે�જસ્��ટ સામે કોઈ દાવો 
અથવા કા�નૂી કાયર્વાહ� થઈ શકશે ન�હ.  

૯. (૧) રાજય સરકાર, �હ�રનામાથી, આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ� િનયમો 
કર� શકશે. 

(૨) ખાસ કર�ને અને �વૂર્વત� સ�ાની વ્ યાપકતાને બાધ આવ્ યા િસવાય, આવા િનયમો, 
િનયમોથી ઠરાવવા માટ� અિધિનયમથી સ્પષ્ટ ર�તે ફરમાવવામા ં આવ્�ુ ં હોય અથવા �ટ 
આપવામા ંઆવી હોય તેવી તમામ અથવા તે પૈક�ની કોઈ બાબતો માટ�ની જોગવાઈ કરવા 
માટ� કર� શકાશે.  

(૩) આ કલમ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલા તમામ િનયમો, તે કરવામા ંઆવે તે પછ� બનતી 
ત્ વરાએ, ઓછામા ંઓછા �ીસ �દવસ �ધુી રા�ય િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવા જોઈશે અને � 
સ�મા ંતે િનયમો એવી ર�તે �કૂવામા ંઆવ્ યા હોય તે સ� અથવા તેની તરત પછ�ના સ�મા ં
રા�ય િવધાનમડંળ તેમાથંી � કંઈ રદ કર� અથવા રા�ય િવધાનમડંળ તેમા ં� કોઈ ફ�રફાર કર� 
તેને તે અધીન રહ�શે. 

(૪) રા�ય િવધાનમડંળ એવી ર�તે � કંઈ રદ કર� અથવા તેમા ં � કંઈ ફ�રફાર કર� તે 
રાજપ�મા ં�િસ� કરવામા ંઆવશે અને તેમ થયેથી તે અમલમા ંઆવશે. 

૧૦. (૧) આ અિધિનયમની જોગવાઈઓનો અમલ કરવામા ંકોઈ �શુ્ક�લી ઊભી થાય, તો 
રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં �ુકમ �િસ� કર�ને, �શુ્ક�લી �ૂર કરવા માટ� પોતાને જ�ર� અથવા 
ઈષ્ટ જણાય તેવી, આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ સાથે અસગંત ન હોય તેવી જોગવાઈઓ 
કર� શકશે: 

પરં� ુઆ અિધિનયમના આરંભથી �ણ વષર્ �રૂા થયા પછ�, આ કલમ હ�ઠળ આવો કોઈ 
�ુકમ કર� શકાશે ન�હ. 

(૨)  આ કલમ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલો દર�ક �ુકમ, તે કરવામા ંઆવે તે પછ� બનતી ત્વરાએ, 

રા�ય િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવો જોઈશે. 

 

 

અપવાદ. 

�દુ્ધ��ુદ્ધથી 
લીધેલા ં
પગલાનેં 
રક્ષણ. 

િનયમો 
કરવાની 
સ�ા.  

�શુ્ક�લીઓ 
�ૂર કરવાની 
સ�ા. 
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ઉદે્દશો અને કારણો 
 

�જુરાત, ઝડપી ઔ�ો�ગકરણ, શહ�ર�કરણ અને ધધંાક�ય ��િૃ�ઓના િવસ્તરણ�ુ ંસાક્ષી 

ર�ુ ં છે. વા�ણ��યક અને ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ, ધાિમ�ક સ્થળો, શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓ, હો�સ્પટલો, 

રમતગમત સ�ુંલો, ર�લ્વે સ્ટ�શન, બસ સ્ટ�શન, લોકો એકિ�ત થતા ંહોય તેવા સભા સ્થળો અને 

આવી બી� સસં્થાઓ મોટ� સખં્યામા ંલોકોને આકષ� છે અને ત્યા ં�નુાની અને �રુક્ષા �ગેના 

જોખમની શ�તાઓ રહ�લી હોય છે. નાગ�રકોની સલામતી અને �રુક્ષામા ંવધારો કરવા માટ� 

રા�યમા ંમોટ� સખં્યામા ંસીસીટ�વી ક�મેરા ઈન્સ્ટોલ કરવામા ં (લગાડવામા)ં આવ્યા છે. �હ�ર 

જનતાની સલામતીમા ંવધારો કરવા માટ� આવી સસં્થાઓમા ંસલામતીના �સુ્ત પગલા ંલેવા એ 

તાક�દની જ�ર�યાત છે. �જુરાત �હ�ર સલામતી (પગલા)ં અમલીકરણ િવધેયક, ૨૦૨૨-થી, 
સસં્થાઓના અ�કુ વગ� માટ� સીસીટ�વી ક�મેરા સીસ્ટમ ઈન્ટોલ કરવા અને �વેશ િનય�ંણ 

પગલા ં ફર�જયાત કરવા�ુ ં ધા�ુ� છે. તેનાથી ઉપરના સલામતી પગલા�ં ુ ં ધોરણ સ્થાિપત 

કરવા�ુ ં ધા�ુ� છે અને ફોજદાર� ક�સોના િનવારણ, શોધ અને તપાસના હ�� ુ માટ� કાયદાની 

અમલ-બજવણી કરતી એજન્સીઓને િવ�ડયો �ટ��સ ઉપલભ્ય કરાવવાની પણ જોગવાઈ કર� 

છે. 
 
આ િવધેયકથી ઉપ�ુર્ક્ત હ��ઓુ િસ� કરવા ધા�ુ� છે.  
 
કલમો �ગેની નીચેની ન�ધોથી, િવધેયકની ક�ટલીક અગત્ યની જોગવાઇઓ સ�ંક્ષપ્ તમા ં

સમ�વેલી છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમથી, અિધિનયમની �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભ માટ�ની જોગવાઇ 

કર� છે. 

કલમ ૨ .-   આ કલમથી, િવધેયકમા ંવાપર�લા અ�કુ શબ્દોની વ્યાખ્યા કર� છે. 

કલમ ૩ .-  આ કલમથી, સસં્થાઓની �લુાકાત લેતા ં લોકોની સલામતી અને �રુક્ષા માટ� 

�હ�ર સલામતીના પગલા ંલેવા માટ�ની જોગવાઇ કર�ને િનભાવવાની આવી સસં્થાઓની 

જવાબદાર� માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૪.-  આ કલમથી, �હ�ર સલામતી સિમિતની રચના અને તેના કાય� માટ�ની 

જોગવાઇ કર� છે.  

કલમ ૫.- આ કલમથી, સિમિતઓએ અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર� �ારા કોઇ સસં્થાની જગ્યા 

(ઇમારતો)ની તપાસ કરવા �ગેની �હ�ર સલામતી સિમિત અથવા �હ�ર સલામતી 
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પેટા-સિમિતની સ�ા માટ� જોગવાઇ કર� છે. તપાસ અહ�વાલ�ુ ં પાલન કરવામા ં કોઇ 

સસં્થાની િનષ્ફળતાના �કસ્સામા ં �હ�ર સલામતી સિમિતએ લેવાના દંડ માટ�ની પણ 

જોગવાઇ કર� છે.  

કલમ ૬.- આ કલમથી, �હ�ર સલામતી સિમિતની ભલામણથી અથવા �હ�ર સલામતી 
સિમિતના દંડ નાખતા �કુમથી નારાજ થયેલ કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થાએ, સબંિંધત 
�ુકમની તાર�ખથી �ીસ �દવસની �દર, અપીલ કરવાની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૭.- આ કલમથી, એવી જોગવાઇ કર� છે ક� આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ, તત્ સમયે 
અમલમા ંહોય તેવા બી� કોઈ કાયદાની જોગવાઈઓ ઉપરાતંની રહ�શે અને તેનાથી, 
તે�ુ ંઅલ્ પીકરણ થશે ન�હ. 

કલમ ૮.- આ કલમથી, ��ુ��ુ�થી કર�લા કાય� માટ� સામાન્ય ક્ષિત�િૂત� માટ�ની જોગવાઇ 
કર� છે. 

કલમ ૯.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, અિધિનયમના હ��ઓુ 
પાર પાડવા માટ� િનયમો કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૧૦.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, અિધિનયમના આરંભથી 

�ણ વષર્ની �દુતની �દર ઊભી થતી �શુ્ક�લીઓ �ૂર કરવાની સ�ા મળે છે. 

હષર્ સઘંવી, 

 

નાણાક�ય યાદ� 
 

િવધેયકની કલમ ૪ થી, રા�ય સરકારને એક અથવા વ� ુિવસ્તારો માટ� �હ�ર સલામતી 

સિમિત રચવા માટ�ની સ�ા આપવા ધા�ુ� છે. તેથી, િવધેયકને અિધિનયિમત કરવામા ં અને 

અમલમા ં લાવવામા ંઆવે, તો રા�યના એકિ�ત ફંડમાથંી ખચર્નો સમાવેશ થશે. તેમ છતા,ં  

હાલ, આવા હ�� ુમાટ� ઉપલભ્ય કરવાની �ાન્ટની ચો�સ રકમ ન�� કરવી શ� નથી. 

હષર્ સઘંવી, 
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ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 
 

આ િવધેયકથી, નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી માટ�ની 
જોગવાઈ કર� છેઃ- 

કલમ ૧ .- (૧)  આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ ય સરકારને, રાજપ�મા ં
�હ�રનામાથી, � િવસ્તારોમા ંઅિધિનયમ લા� ુપાડવામા ંઆવશે તેવા િવસ્તારો 
�કુરર કરવાની સ�ા મળે છે.  

(૨)   આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં
�હ�રનામાથી, આ કલમની પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ �હ�ર કર�લા િવસ્તારોમા ં
અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૨ .-  આ કલમના ખડં (ચ)થી, રા�ય સરકારને, સસં્થાઓમા ં �વેશ અને બહાર 
નીકળવાના સ્થળોએ અને તેના �કુરર પા�ક�ગ િવસ્તારો ખાતે ઈન્સ્ટોલ કરવામા ં
આવનાર �વેશ િનય�ંણ અથવા ક્લોઝ્ડ સ�ક�ટ ટ��લિવઝન (CCTV) ક�મેરા 
િસસ્ટમ અને ટ�કિનકલ સાધનો �વા �હ�ર સલામતીના પગલા ં માટ�� ુ ં
િવગતવણર્ન, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૩ .-  (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને રાજપ�મા ં
�હ�રનામાથી, નીચેની બાબતો �હ�ર કરવાની સ�ા મળે છે,-  

   (૧) સસં્થાઓની �લુાકાત લેતા લોકોની સખં્યા; 

(૨) સસં્થાઓમા ં દ� િનક �લુાકાતીઓની સર�રાશ અવર-જવર 
(�ટફોલ)ની સખં્યા; 

(૩) એક જ સમયે એકિ�ત થવાની સભંાવના ધરાવતા લોકોની 
સખં્યા. 

(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, � સ�ાિધકાર�, સસં્થા 
ચલાવતા ંહોય તેવા મા�લક અથવા મેનેજર અથવા વ્ય�ક્તઓ પાસેથી િવ�ડયો 
�ટ�જ �રૂા પાડવા ફરમાવશે, તે સ�ાિધકાર� �હ�ર કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૪.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, �હ�ર સલામતી 
સિમિતના �િતિનિધઓ, તેમના હો�ા અને બી� વ્ય�ક્તઓની સખં્યા િનયમોથી 
ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 
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(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કયાર્ 
�માણેના કાય� િસવાયના બી� કાય�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૯.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, અિધિનયમના હ��ઓુ 
પાર પાડવા માટ� િનયમો કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૧૦.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, આ અિધિનયમના 
આરંભથી �ણ વષર્ની �દુતની �દર ઊભી થયેલી કોઇ �શુ્ક�લી �ૂર કરવાની 
સ�ા મળે છે. 

ઉપ�ુર્ક્ત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય �કારની છે. 

 

તાર�ખ: ૨૨મી માચર્, ૨૦૨૨.           હષર્ સઘંવી. 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 
 
 
 
 

                                            
[સન ૨૦૨૨�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૬.] 

 
 
 

 
�જુરાત રા�યમાનંી સસં્થાઓમા ં �હ�ર સલામતીના 

પગલા ંલેવા માટ� જોગવાઇ કરવા બાબત િવધેયક. 

 
 
 
 
[શ્રી હષર્ સઘંવી,  

                               રા�ય કક્ષાના �હૃમતં્રીશ્રી] 

 
 
(સન ૨૦૨૨ના માચર્ મ�હનાની ૨૨મી તાર�ખે �જુરાત 
સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 
 
 

  ડ�.એમ.પટ�લ, 

                સ�ચવ, 

                 �જુરાત િવધાનસભા. 
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THE GUJARAT PUBLIC SAFETY (MEASURES) 

ENFORCEMENT BILL, 2022. 

 

GUJARAT BILL NO.    6    OF 2022. 

A BILL  

to provide for the Public Safety Measures at the Establishments in the 

State of Gujarat. 

WHEREAS it is expedient to provide for the Public Safety Measures at 

the Establishments in the State of Gujarat and for matters connected 

therewith or incidental thereto. 

 It is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of 

India as follows:- 

1. (1) This Act may be called the Gujarat Public Safety (Measures) 

Enforcement Act, 2022. 

(2) It extends to such areas as may be identified and notified by the 

Government in the Official Gazette from time to time. 

Short title, extent 

and 

commencement. 
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(3)  It shall come into force in such areas as notified under sub-section (2) 

above from such date or dates as the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, appoint.  

2.  In this Act, unless the context otherwise requires,- 

(a) “District Magistrate” shall include Additional District Magistrate; 

(b) “Government” means the State Government of Gujarat; 

(c) “Notification” means a notification published by the Government in 

the Official Gazette and the word “notified” shall be construed 

accordingly; 

(d) “prescribed” means prescribed by rules under this Act; 

(e) “Public Safety Measures” means Access Controls or Closed Circuit 

Television (CCTV) Camera Systems at entry and exit points of the 

establishments and their designated parking areas by installing,- 

(i)   Access Controls through physical or technical means or 

both; 

(ii)  Closed Circuit Television (CCTV) Camera Systems with 

a provision for storage of video footage for thirty days; 

(iii)   The technical equipment, 

 as per the specifications as may be prescribed.  

(f) “Public Safety Committee” means the Committee constituted by the 

State Government under sub-section (1) of section 4.  

3. (1) Every owner or manager or the persons running an establishment 

frequented by such number of people or having such number of average 

footfalls per day or likelihood of gathering of such number of people at a 

time as the Government may by notification declare, shall provide and 

maintain public safety measures for the safety and security of the people 

visiting such establishments. 

Definitions.  

Liability to 

provide Public 

Safety 

Measures.  
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(2) Every owner or manager or the persons running such establishment 

shall save and store video footage properly for a period of thirty days and 

shall provide the same as and when required by an authority as may be 

notified by the Government. 

4. (1) The State Government shall constitute the Public Safety 

Committee for one or more areas for the purposes of this Act. 

(2) The Public Safety Committee shall consist of such number of 

representatives with such designations and such other persons as may be 

prescribed. 

(3) The Public Safety Committee shall identify establishments under the 

Act, maintain the records of the establishments, may visit the 

establishments for threat assessment, issue instructions to the 

establishments regarding the public safety measures and carry out such 

other functions as may be prescribed. 

(4) The Public Safety Committee may constitute such number of Public 

Safety Sub-Committees under it to assist the Public Safety Committee in 

the effective implementation of public safety measures. 

(5) It shall be obligatory for the establishments to deploy such public 

safety measures as are ascertained and recommended in writing by the 

Public Safety Committee, within six months.  

5. (1) Any officer of the Government duly authorized by the Public 

Safety Committee or Public Safety Sub-Committee of the area concerned 

may, at reasonable hours of the day and after giving notice of at least two 

days, enter into any premises of any establishment for inspection of the 

installation and submit a report to the Public Safety Committee in case 

of any default or violation. The Public Safety Committee may issue 

necessary instructions in writing to the establishment and the same shall 

be complied within a period of one month. 

(2) In case of failure of any establishment in complying with the 

inspection report, the Public Safety Committee may levy a penalty to the 

owner or manager or persons running such establishments – 

Powers of 

Public Safety 

Committee or  

Public Safety 

Sub-

Committee to 

inspect the 

premises. 

Constitution 

and functions 

of Public 

Safety 
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 (i) for the first month of default – Rs.10,000; 

 (ii) for the subsequent months of default–  Rs.25,000 per month. 

6. (1) Any person or establishment aggrieved by the recommendation of 

the Public Safety Committee under sub-section (3) of section 4 or the 

order of the Public Safety Committee imposing penalty under sub-

section (2) of section 5 within thirty days from the date of concerned 

order may prefer appeal to the District Magistrate.  

(2) The District Magistrate may, after giving an opportunity of hearing 

to the appellant pass such order as he may deem fit. 

(3)   The establishment shall comply with the orders of the District 

Magistrate and pay the penalty within thirty days from the date of issue 

of such orders. 

(4)  In case any establishment makes default in payment of penalty, the 

same shall be recovered as an arrear of land revenue.   

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

of the provisions of any other law for the time being in force.  

8. No suit or legal proceedings shall lie against the members of the Public 

Safety Committee or the Public Safety Sub-Committee or any member of 

such Committee or the District Magistrate in respect of anything which is 

done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made 

thereunder.  

9. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying 

out the purposes of this Act. 

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing 

power, 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 thirty days 

before the State Legislature as soon as may be 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. 

Protection of 

action taken 

in good faith. 
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make rules. 
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(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall 

be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect. 

10. (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. 

  

Power to 

remove 

difficulties. 
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 Gujarat has witnessed rapid industrialization, urbanization and 

expansion of business activities. The commercial and industrial 

establishments, religious places, educational institutions, hospitals, sports 

complexes, railway stations, bus stations, places of organized 

congregations and such other establishments attract a large number of 

people and they are vulnerable to crime and security threat. A large 

number of CCTV Cameras have been installed in the State to improve the 

safety and security of the citizens. There is an urgent need for 

strengthening the safety measures in such establishments to enhance 

safety of general public. The Gujarat Public Safety (Measures) 

Enforcement Bill, 2022 seeks to make it mandatory for the installation of 

CCTV Camera Systems and Access Control Measures for certain 

category of establishments. It also seeks to standardise the above safety 

measures and provide access to video footages to law enforcement 

agencies for the purpose of prevention, detection and investigation of 

criminal cases. 

 This Bill seeks to achieve the aforesaid purposes.  

The following notes on clauses explain, in brief, the important 

provisions of the Bill:-  

Clause 1.- This clause provides for short title, extent and commencement 

of the Act.  

Clause 2.-  This clause defines certain terms used in the Bill. 

Clause 3.- This clause provides for the liability of the Establishments to 

provide and maintain public safety measures for the safety and 

security of the people visiting such establishments. 

Clause 4.- This clause provides for constitution and functions of Public 

Safety Committee. 

Clause 5.- This clause provides for the powers of Public Safety 

Committee or Public Safety Sub-Committee to inspect the 

premises of any establishment by an officer authorized by such 
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committee. It also provides for the penalty to be levied by the 

Public Safety Committee in case of failure of any establishment in 

complying with the inspection report. 

Clause 6.- This clause provides for the appeal to be preferred by any 

person or establishment aggrieved by the recommendation of the 

Public Safety Committee or the order of the Public Safety 

Committee imposing penalty within thirty days from the date of 

concerned order. 

Clause 7.- This clause provides that the provisions of the Act shall be in 

addition to and not in derogation of the provisions of any other 

law for the time being in force. 

Clause 8. - This clause provides for usual indemnity for acts done in good 

faith. 

Clause 9.- This clause empowers the State Government to make, by 

notification in the Official Gazette, rules for carrying out the 

purposes of the Act. 

Clause 10.- 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. 

 

HARSH SANGHAVI,  

FINANCIAL MEMORANDUM  

 Clause 4 of the Bill seeks to empower the State Government to 

constitute the Public Safety Committee for one or more areas. Hence, the 

Bill, if enacted and brought into force would involve expenditure from the 

Consolidated Fund of the State. However, at present, it is not possible to 

ascertain the exact amount of grant to be made available for such purpose. 

 

HARSH SANGHAVI,  
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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 (2) of this clause empowers the State 

Government to identify, by notification in the Official Gazette, 

the areas to which the Act shall be extended. 

 (ii) sub-clause (3) of this clause empowers the State Government 

to appoint, by notification in the Official Gazette, the date on 

which the Act shall come into force in the areas as notified under 

sub-clause (2) of this clause. 

Clause 2.- Sub-clause (e) of this clause empowers the State Government 

to prescribe by rules, the specifications for the public safety 

measures such as Access Controls or Closed Circuit Television 

(CCTV) Camera Systems and technical equipment to be installed 

at entry and exit points of the establishments and their designated 

parking areas. 

Clause 3.- (i) Sub-clause (1) of this clause empowers the State 

Government to declare, by notification in the Official Gazette, - 

(a) the number of people who frequented the 

establishments; 

(b) the number of average footfalls per day of the 

establishments; 

(c) the number of people likely to be gathered at a time. 

  

 (ii) Sub-clause (2) of this clause empowers the State 

Government to notify the authority who shall require the video 

footage from the owner or manager or the persons running the 

establishment 

Clause 4.- (i) Sub-clause (2) of this clause empowers the State 

Government to prescribe by rules, the number of the 

representatives, their designations and the other persons of the 

Public Safety Committee; 
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 (ii) sub-clause (3) of this clause empowers the State Government 

to prescribe by rules, the functions other than the functions as 

specified therein. 

Clause 9.- This clause empowers the State Government to make, by 

notification in the Official Gazette, rules for carrying out the 

purposes of the Act. 

Clause 10.- 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. 

 The delegation of legislative powers, as aforesaid, is necessary 

and is of a normal character. 

 

Dated the 22nd March, 2022.          HARSH SANGHAVI. 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

 

GUJARAT BILL NO.    6    OF 2022. 

 

A     B I L L 

 

to provide for the Public Safety Measures at the 

Establishments in the State of Gujarat. 

 

 

 [ SHRI HARSH SANGHAVI,       

MINISTER OF STATE FOR  HOME]  

 

 

 

(As published in the Gujarat Government Gazette of 

the 22nd March, 2022) 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 
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