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PART IX
Gujarati translation of Bills, Acts and Notifications other than
those published in other parts.

વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિો નવભાગ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨
ગુજરાત ગેઝેટમાાં અાંગ્રેજીમાાં પ્રચસદ્ધ થયેલા ગુજરાત સરકારના ગૃહ નવભાગિા તારીખ: ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ના સરકારી જાહેરનામા
ક્રમાંક: (૧) જીએચજી/૯૬/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/૩૦૮, (૨) જીએચજી/૯૭/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/
૩૦૮, (૩) જીએચજી/૯૮/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/૩૦૮, અિે (૪) જીએચજી/૯૯/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/
૩૦૮.- નો ગુજરાતી અનુવાદ આથી સવવ લોકોની જાણ સારુ પ્રચસદ્ધ કયો છે.
વી. એિ. શેખ,
સરકારના નાયબ સચિવ.
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NOTIFICATION
Under
The Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022

ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨ હેઠળ
જાહેરિામું
ગૃહ નવભાગ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૬મી જુલાઇ, ૨૦૨૨
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨.
ક્રમાંક: જીએચજી/૯૬/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/૩૦૮:- ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨
(સન ૨૦૨૨ના ગુજરાતના ૬ઠ્ઠા) (જેનો આમાાં હવે પછી, “સદરહુ અચધચનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)ની કલમ ૧-ની પેટા-કલમો (૨) અને
(૩)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, સન ૨૦૨૨ના ઓગસ્ટ મચહનાની ૧લી તારીખે અને તે તારીખથી જે ચવસ્તારોને સદરહુ
અચધચનયમ પ્રથમ પ્રસાંગે લાગુ પડશે, તે ચવસ્તારો તરીકે અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત, જુનાગઢ, ભાવનગર, ગાાંધીનગર અને જામનગર
શહેરોના મ્યુચનચસપલ કોપોરેશનને મુકરર અને જાહેર કરે છે.
ગુજરાતના રાજ્યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે,
નવજય બધેકા,
સરકારના ઉપ સચિવ.
---------NOTIFICATION
Regarding
The Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022

ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ નિયમો, ૨૦૨૨ સંબધં ી
જાહેરિામું
ગૃહ નવભાગ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૬મી જુલાઇ, ર૦૨૨
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨.
ક્રમાંક. જીએચજી/૯૭/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/૩૦૮:- ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨
(સન ૨૦૨૨ના ગુજરાત અચધચનયમ ક્રમાાંક. ૬ઠ્ઠા)ની કલમ ૯ની પેટા-કલમ (૧)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, ગુજરાત
રાજ્યમાાંની સાંસ્થાઓમાાં જાહેર સલામતીના પગલાાં માટે જોગવાઇ કરવા નીિેના ચનયમો કરે છે:૧.

ટંકી સંજ્ઞા અિે વ્યાનિ.- (૧) આ ચનયમો ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ ચનયમો, ૨૦૨૨ કહેવાશે.

(૨)
તે, ગુજરાત સરકારે તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૨૨ના સરકારી જાહેરનામા ક્રમાાંક. જીએિજી/૯૬/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/
૩૦૮-થી મુકરર અને જાહેર કયાવ પ્રમાણેના સમગ્ર ચવસ્તારોને લાગુ પડે છે.
૨.

વ્યાખ્યા.- (૧)

આ ચનયમોમાાં, સાંદભવથી અન્યથા અપેચિત ન હોય, તો-

(ક)

“અનધનિયમ” એટલે ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨;

(ખ)

“એિેક્ષર” એટલે આ ચનયમો સાથે જોડેલુાં એનેિર;

(ગ)

“ઍસોનસયેશિ” એટલે,(૧)
વાચણજ્જ્યક સાંસ્થાની અાંદર આવેલી દુકાનો અથવા વાચણજ્જ્યક એકમો (કોમચશવયલ યુચનટ્સ)ના માચલકો અથવા
પટે રાખનારાનુાં જૂથ, અને
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(૨)
આપેલા કોઇપણ સમયે ચવશાળ સમુદાયો એકઠા થવાની શક્યતા ધરાવતા, િોક્કસ ભૌગોચલક ચવસ્તારમાાં
એકબીજાની સાવ નજીક આવેલા વ્યચિગત દુકાનો અથવા સાંસ્થાઓના જૂથ;
(ઘ)

“સંસ્થા” એટલે તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૨૨ના સરકારી જાહેરનામા ક્રમાાંક. જીએિજી/૯૮/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/
૩૦૮-માાં મુકરર અને ચનર્દિષ્ટ કયાવ પ્રમાણેની તેટલી સાંખ્યામાાં લોકો મુલાકાત લેતા હોય તેવા સ્થળ. જેવા કે વાચણજ્જ્યક
સાંસ્થાઓ, ઔદ્યોચગક સાંસ્થાઓ, ધાચમવક સ્થળો, શૈિચણક સાંસ્થાઓ (ઇજ્ન્સ્ટટ્યૂશન્સ), હોજ્સ્પટલો, સ્પોટ્સવ કોમ્પ્લેિ (રમતગમત
સાંકુલો), રેલવે સ્ટેશનો, બસ સ્ટેશનો, લોકો એકચિત થતા હોય તેવા સભા સ્થળો અને આ અચધચનયમના હેતુ માટે સાંસ્થા તરીકે
સરકાર દ્વારા જાહેર કયાવ પ્રમાણેની એવી બીજી સાંસ્થાઓ.

સ્પષ્ટીકરણ:
(૧)
સાંસ્થા મુકરર/ઓળખ કરતી વખતે, જાહેર સલામતી સચમચત, કોઇપણ સમયે ચનર્દિષ્ટ કરેલ સાંખ્યા કરતા વધુ લોકો
એકઠા થાય છે કે કેમ, તે િોક્કસ સાંસ્થાને રહેલ જોખમ, તે િોક્કસ સાંસ્થાની સાંવેદનશીલતા અને ર્દવસમાાં તે િોક્કસ સાંસ્થાની
મુલાકાત લેતા લોકોની કુલ સાંખ્યા વગેરેને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાાં લઇને સાંસ્થાની તપાસ કરશે. વાચણજ્જ્યક સાંસ્થાઓના એકથી
વધારે માચલકો હોય, ત્યારે જાહેર સલામતી સચમચત, આવા માચલકોને ઍસોચસયેશન રિવાની સલાહ આપી શકશે અને
સલામતીના પગલાાંનો િેિવાર અમલ કરી શકશે. સચમચત, કોઇપણ સમયે ઉચ્ચ સાંવેદનશીલતા ધરાવતા સ્થળો જ્યાાં લોકો
એકચિત થતાાં હોય તેવા િેિોની પણ ઓળખ કરશે અને તેમને ઍસોચસયેશન રિવાની સલાહ આપશે અને સલામતીના
પગલાાંનો અમલ કરવાની સલાહ આપશે;
(૨)
વાચણજ્જ્યક સાંસ્થાઓ એટલે જેવા કે શોચપાંગ મૉલ્સ, મલ્ટીપ્લેિો, કોઇપણ સમયે વધારે પ્રમાણમાાં લોકો એકઠા
થવાની શક્યતા હોય તેવા િોક્ક્સ ચવસ્તારમાાં કેન્રીત થયેલી વ્યચિગત દુકાનોનુાં જૂથ, ચસનેમા ચથયેટરો, મનોરંજનના સ્થળો,
એમ્યુઝમેન્ટ પાક્સવ, સ્પોટ્સવ કોમ્પ્લેિો, ઓર્ડટોર્રયમ, હોટેલ્સ/રેસ્ટોરન્ટ્સ/ઢાબા, લોજ, બાસવ અને રેસ્ટોરન્ટ્સ, ફૂડ કોટ્સવ,
ર્રસોટ્સવ, બેન્કો અને નાણાકીય સાંસ્થાઓ (ઇજ્ન્સ્ટટ્યૂશન્સ), કન્વેન્શન સેન્ટસવ (સાંમેલન કેન્રો), એજ્ક્ઝચબશન્સ (પ્રદશવનો), ફંકશન
હોલ્સ, સકકસો જેવા લોકો એકચિત થતાાં હોય તેવા સ્થળો અને જાહેર સભા અને મેળાવડાના સ્થળો;
(િ)

“િમિો” એટલે આ ચનયમો સાથે જોડેલો નમૂનો;

(છ)

“જાહેરિામું” એટલે સરકારે રાજપિમાાં પ્રચસદ્ધ કરેલુાં જાહેરનામુાં અને જાહેર કરેલુાં એ શબ્દનો અથવ તદનુસાર કરવામાાં આવશે;

૨.
આ ચનયમોમાાં વ્યાખ્યાચયત ન કરેલા પણ અચધચનયમમાાં વ્યાખ્યાચયત કરેલા શબ્દો અને શબ્દપ્રયોગોનો, અચધચનયમમાાં અનુક્રમે તેમનો જે
અથવ કરવામાાં આવ્યો છે તે જ અથવ થશે.
૩.

જાહેર સલામતી સનમનત.- ચજલ્લા મેચજસ્રેટ, નીિેના પ્રચતચનચધઓની બનેલી જાહેર સલામતી સચમચતની રિના કરશે:(૧) મ્યુનિનસપલ કોપોરેશિિા નવસ્તારોમાં:
૧
૨
૩
૪

ચનવાસી અચધક કલેક્ટર
નાયબ પોલીસ કચમશનર
નાયબ મ્યુચનચસપલ કચમશનર
તેમની નામચનયુચિની તારીખથી બે વર્વ માટે ચજલ્લા અથવા ચવસ્તારમાાં અચધચનયમ હેઠળ આવરી લેવા ધારેલ
સાંસ્થાઓના ઍસોચસયેશનોએ નામચનયુિ કરવાના વધુમાાં વધુ િણ સભ્યો

અધ્યિ
સભ્ય-સચિવ
સભ્ય
સભ્ય

પરંતુ પોલીસ કચમશનરની કિેરી ધરાવતા ન હોય તેવા મ્યુચનચસપલ કોપોરેશનોમાાં, નાયબ પોલીસ અધીિક સચમચતના સભ્ય-સચિવ
રહેશે;
(૨)
૧
૨
૩

અન્ય નવસ્તારો:

ચનવાસી અચધક કલેક્ટર
અધ્યિ
નાયબ પોલીસ અધીિક
સભ્ય-સચિવ
તેમની નામચનયુચિની તારીખથી બે વર્વ માટે ચજલ્લા અથવા ચવસ્તારમાાં અચધચનયમ હેઠળ આવરી લેવા ધારેલ સભ્ય
સાંસ્થાઓના ઍસોચસયેશનોએ નામચનયુિ કરવાના વધુમાાં વધુ િણ સભ્યો
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પરંતુ આવો ચવસ્તાર નગરપાચલકા અથવા મ્યુચનચસપલ બરો ધરાવતો હોય, તો વધુમાાં વધુ બે િીફ ઓર્ફસરો, સચમચતના વધારાના સભ્યો
રહેશે.
૪.
જાહેર સલામતી પગલાં લેવા માટેિી જોગવાઇ કરવાિી જવાબદારી બાબત.- (૧) સાંસ્થા િલાવતા દરેક માચલક અથવા મેનેજર અથવા
વ્યચિઓએ જાહેર સલામતી પગલાાં લેવા માટેની જોગવાઇ કરીને તેનો ચનભાવ કરવો જોઇશે.
(૨)
સાંસ્થા િલાવતા દરેક માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓએ િીસ ર્દવસની મુદત સુધી ચવડીયો ફુટેજ યોગ્ય રીતે સેવ કરવા
(સાિવવા) અને સ્ટોર કરવા (સાંઘરવા) જોઈશે અને પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેવા પોલીસ અચધકારી ફરમાવે તે મુજબ
અને ત્યારે તેને પૂરા પાડવાાં જોઈશે.
(૩)
સાંસ્થામાાંથી ચવડીયો ફુટેજ મેળવેલા હોય તેવા પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેવા પોલીસ અચધકારીએ ડેટાબેઝની
ગુપ્તતા જાળવવી જોઇશે. તે ફૂટેજનો ફિ કાયદાના અમલીકરણ, સલામતી અને તપાસના હેતુઓ માટે જ ઉપયોગ કરવો જોઇશે.
(૪)
સાંસ્થા િલાવતા દરેક માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓ, આ ચનયમો બહાર પાડ્યાની તારીખથી છ મચહનાની મુદતની અાંદર
સાંયુિ અથવા પૃથક રીતે સ્વખિે જાહેર સલામતીના પગલાાંની જોગવાઇ કરવા અને િેિાચધકાર ધરાવતી જાહેર સલામતી સચમચતને તેમની જગામાાં
શરૂ કરાયેલ જાહેર સલામતી પગલાાં સાંબાંધી પ્રથમ પિક નમૂના ૧માાં ફાઇલ કરવા જવાબદાર થશે અને ત્યારપછી નમૂના ૨માાં વાચર્વક ધોરણે રજૂ
કરવુાં જોઇશે.
(૫)
જાહેર સલામતી સચમચત, જગ્યાઓની તપાસ કયાવ પછી એકલ વ્યચિગત સાંસ્થા અથવા સાથે મળીને વ્યવસાયનુાં સાંિાલન કરતી
સાંસ્થાઓના જૂથ માટે નમૂના ૩માાં જાહેર સલામતી પગલાાં માટેની ભલામણ કરી શકશે.
(૬)
જાહેર સલામતી સચમચત, રોચજાંદી અવરજવર (ફૂટફોલ)ની સાંખ્યા, મુકરર પાર્કિંગમાાં પ્રવેશતાાં વાહનોની સાંખ્યા, રહેલ જોખમ વગેરન
ે ે
ધ્યાનમાાં લઈને, સાંસ્થા િલાવતા માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓ માટે આવા હુકમોનુાં પાલન કરવાની જવાબદારી બનતી હોય ત્યારે આવી
સાંસ્થાઓને કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરા ચસસ્ટમ્સ, પ્રવેશ ચનયાંિણ પગલાાં ઈન્સ્ટોલ કરવાનો અને ચનભાવવાનો હુકમ કરી શકશે.
૫. જાહેર સલામતી પગલાં.- (૧) દરેક સાંસ્થા અથવા એસોચસએશને આ ચનયમો સાથે જોડેલા એનેિરમાાં ઉલ્લેખ કયાવ પ્રમાણેના, ચવગતવણવનો
મુજબ કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરા ચસસ્ટમ્સ અને યથાપ્રસાંગ, પ્રવેશ ચનયાંિણ પગલાાં માટે લઘુત્તમ ટેકચનકલ ચવગતવણવનોવાળા
સાધનોની જોગવાઈ કરવી જોઇશે.
(૨) સાંસ્થા બાંધ હોય, ત્યારે પણ કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરા ચસસ્ટમ્સ ૨૪X૭ના ધોરણે કાયવરત હોવી જોઇશે.
(૩) કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરા ચસસ્ટમ્સ ઓછામાાં ઓછી િીસ ર્દવસની મુદત સુધી ચવડીયો ફુટજ
ે ના સાંગ્રહ (સ્ટોરેજ) માટેની સુચવધા
સાથે સાંસ્થાઓના પ્રવેશ કરવાના-બહાર નીકળવાના સ્થળો અને સાંસ્થાની મુકરર પાર્કિંગ ચવસ્તારના પ્રવેશ કરવાના-બહાર નીકળવાના સ્થળોને
આવરી લે તે રીતે ઈન્સ્ટોલ કરવી જોઇશે.
૬. જગ્યાઓિી તપાસ.- (૧) જાહેર સલામતી પેટા-સચમચત અથવા મહેસૂલી અચધકારી અથવા મ્યુચનચસપલ અચધકારી અથવા જાહેર સલામતી
સચમચતએ યોગ્ય રીતે અચધકૃત કરેલા પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેવા પોલીસ અચધકારી ઓછામાાં ઓછી બે ર્દવસ અગાઉ
નોર્ટસ આપીને સાંસ્થાઓની જગ્યાઓમાાં પ્રવેશ કરીને તેમની તપાસ કરી શકશે અને અચધચનયમ અને આ ચનયમોની જોગવાઈઓના ભાંગના
ર્કસ્સામાાં જાહેર સલામતી સચમચતને નમૂના ૪માાં અહેવાલ રજૂ કરવો જોઇશે.
(૨) જાહેર સલામતી સચમચત તપાસ અહેવાલોના આધારે જાહેર સલામતી પગલાાંના ઈન્સ્ટોલેશન માટે સાંસ્થાને એવા સૂિનો આપી શકશે.
(૩) સાંસ્થા િલાવતા માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓએ આવા સૂિનો આપ્યા તારીખથી િીસ ર્દવસની મુદતની અાંદર જાહેર સલામતી
સચમચતના સૂિનોનુાં પાલન કરવુાં જોઇશે.
(૪) સાંસ્થા િલાવતાાં માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓ દ્વારા અચધચનયમની કલમ 3ની જોગવાઈઓનો ભાંગ કરવામાાં આવે અથવા જાહેર
સલામતી સચમચતની સૂિનાઓનુાં પાલન ન કરવાનાાં ર્કસ્સામાાં, દંડ લેવા માટે કારણ દશવક નોર્ટસ નમૂના ૫ માાં કાઢી આપવાની રહેશે. િીસ ર્દવસના
સમયગાળાની અાંદર જવાબ ન મળવાના અથવા કારણ દશવક નોર્ટસનુાં પાલન ન કરવાના ર્કસ્સામાાં, જાહેર સુરિા સચમચતએ કારણ દશવક નોર્ટસમાાં
ઉલ્લેચખત દંડ બહાલ રાખવા માટે નમૂના ૬માાં હુકમ પસાર કરશે.
(૫) એન્રી (પ્રવેશ) અને એજ્ક્ઝટ પોઈન્ટ (બહાર નીકળવાનો માગવ) અથવા પાર્કિંગ એર્રયામાાં કોઈપણ ફેરફારના ર્કસ્સામાાં , આવા ફેરફારોની
તારીખથી િીસ ર્દવસની અાંદર જાહેર સલામતી સચમચતને તેની જાણ કરવાની રહેશે.
૭. અપીલ.- (૧) જાહેર સલામતી સચમચતના હુકમથી નારાજ થયેલ, સાંસ્થા િલાવતાાં માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓ, અચધચનયમની
કલમ ૪ની પેટા-કલમ (3) હેઠળના અથવા યથાપ્રસાંગ, કલમ ૫ ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળના જાહેર સલામતી સચમચતના હુકમની તારીખથી િીસ
ર્દવસની અાંદર ચજલ્લા મેચજસ્રેટને નમૂના ૭માાં અપીલ કરી શકશે.
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(૨)
ચજલ્લા મેચજસ્રેટ, નમૂના ૮માાં, નોર્ટસ દ્વારા અપીલ કરનારને જાણ કરશે અને અપીલ દાખલ કયાવની તારીખથી ૬૦ ર્દવસની અાંદર
અપીલ કરનાર અને તપાસ કરનાર અચધકારીને સુનાવણીની તક આપ્યા પછી, અપીલનો ચનણવય કરશે.
(૩)

અપીલનો અસ્વીકાર થવાના ર્કસ્સામાાં, સાંસ્થા િલાવતાાં માચલક અથવા મેનેજર અથવા વ્યચિઓએ,(૧) કલમ ૪ ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળના હુકમ સામે અપીલમાાં થયેલા હુકમની તારીખથી છ મચહનાની અાંદર; અથવા
(૨) કલમ ૫ ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળના હુકમ સામે અપીલમાાં થયેલા હુકમની તારીખથી એક મચહનાની અાંદર,

-જાહેર સલામતી સચમચતએ ચનયમ ૬ના પેટા-ચનયમ (૨) હેઠળ આપેલી સૂિનાઓનુાં પાલન કરવુાં જોઈશે.
(૪) હુકમનુાં પાલન ન કરવાથી અચધચનયમની કલમ ૫ની પેટા-કલમ (૨)માાં ઠરાવ્યા મુજબ દંડ કરવામાાં આવશે.
એિેક્ષરઃ ટેકનિકલ નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
(જુઓ નિયમ પ)
(ક)

CCTV કેમેરા માટે લઘુત્તમ ટેકનિકલ નવનશષ્ટ નવગતવણણિઃ

અિુક્રમાંક
૧
૨
૩
૪
૫
૬

પેરાનમટર (પરરમાણ)
રીઝોલ્યુશન
ઇમેજ સેન્સર સાઇઝ
લઘુત્તમ પ્રકાશ
લેન્સ
આવરી લેવાનુાં અાંતર
ચવડીઓ પ્લેટફોમવ ફોમેટ

નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
ફુલ HD ૧૯૨૦ x ૧૦૮૦ અથવા વધુ
લઘુત્તમ ૧/૩ ‘‘CMOS’’
૦.૦૧ લક્સ અથવા વધુ
ફોકલ લેન્થ ૩.૬ mm અથવા વધુ
IR LED (ઇન ચબલ્ટ IR) -૫૦ યાડવ અથવા વધુ
ઓપન નેટવકક ચવડીઓ ફોમેટ ઇન્ટરફેસ ફોમેટ (ONVIF) મુજબ અથવા
સમકિ (H.264 કમ્પ્રેશન)

નોંધ: ઉપયુવિ ચવગતવણવન પીટીઝેડ કેમેરા, બુલેટ કેમેરા અને ડોમ કેમેરા માટે સમાન્ય છે.
(ખ)

િેટવકક નવડીઓ રેકોડણસ (NVR) માટે લઘુત્તમ ટેકનિકલ નવનશષ્ટ નવગતવણણિઃ

અિુક્રમાંક
૧
૨
૩
૪
૫
૬

(ગ)

પેરાનમટર (પરરમાણ)
સપોટેડ રીઝોલ્યૂશન
આઉટપુટ પોટિ
મોચનટર્રંગ અને પ્લેબેક
ચવડીઓ પ્લેટફોમવ ફોમેટ
જરૂરી સ્ટોરેજ (સાંગ્રહ) / રેકોર્ડિંગ િમતા (NVR)
ચવડીઓ પ્લેટફોમવ ફોમેટ

નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
ફૂલ HD 1920 x 1080 અથવા વધુ
VGAD – Sub / HDMI , USB પોટિ, LAN પોટિ
ર્રમોટિ લાઇવ વ્યુ અને ર્રમોટ પ્લેબેકની સુચવધા હોવી જોઇએ
ઓપન નેટવકક ‘ચવડીઓ ફોમેટ ઇન્ટરફેસ ફોમેટ (ON VIF) મુજબ
અથવા સમકિ (H.૨૬૪ કમ્પ્રેશન)
લઘુત્તમ ૩૦ ર્દવસ @ ૨૫ FPS , ફૂલ HD , H.૨૬૪
ઓપન નેટવકક ચવડીઓ ફોમેટ ઇન્ટરફેસ ફોમેટ (ON VIF) મુજબ અથવા
સમકિ ફર્રયાદ (H.૨૬૪ કમ્પ્રેશન)

હેન્ડહેલ્ડ (હાથથી પકડવાિું) મેટલ રડટેક્ટર (HHMD) માટે ટેકનિકલ નવનશષ્ટ નવગતવણણિ:-

અિુક્રમાંક
૧
૨
3
૪

પેરાનમટર (પરરમાણ)
શોધ (ર્ડટેક્શન)
જે લઘુત્તમ અાંતરેથી ચપન(ટાાંકણી) શોધી કાઢે છે તે
લઘુત્તમ અાંતર
જે લઘુત્તમ અાંતરે (mm) થી ચપસ્ટલ – ૦.૨૨ શોધી
કાઢે તે લઘુત્તમ અાંતર
જે લઘુત્તમ અાંતરે (mm)થી કારતૂસ (કારીજ)૦.૨૨ શોધી કાઢે તે લઘુત્તમ અાંતર

નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
લોહ, ચબન-લોહ અને ચમશ્ર ધાતુ
૨૫ mm
૧૫૦ mm
૫૦ mm
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અિુક્રમાંક
૫
૬

૭
૮
૯
૧૦

પેરાનમટર (પરરમાણ)
જે લઘુત્તમ અાંતરે (mm) થી રેઝર બ્લેડ શોધી કાઢે
તે લઘુત્તમ અાંતર
ધાતુઓ અને ચમશ્રધાતુઓ (alloys)ની વ્યાપક
શ્રેણીના સમાન પર્રણામો સુચનચિત કરવા ટ્યુચનાંગ
(સમાયોજન) કરવુાં
બેટરીનો પ્રકાર (વીજ પુરવઠાના વ્યાપ સચહત)
બેટરીની ચવગતો, એએિ (AH) કેપેચસટી (િમતા)
ર્રવસવ પોલાર્રટી (reverse polarity) સામે બેટરી
પ્રોટેક્શન (રિણ) વીજ
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નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
૨૫ mm
ઓટોમેર્ટક (સ્વિાચલત)

ર્ર-િાજેબલ
લઘુત્તમ ૫૦૦ એમએએિ (mAH)
હા
બેટરી િાજવર

(ઘ) ડોર ફ્રેમ મેટલ રડટેક્ટર માટે ટેકનિકલ નવનશષ્ટ નવગતવણણિ:
અિુક્રમાંક
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

પેરાનમટર (પરરમાણ)
ર્ડટેક્શન(શોધ)

નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
લોહ (ferrous), ચબન-લોહ (non-ferrous)
અને ચમશ્રધાતુ (alloys)
જે લઘુત્તમ અાંતરેથી ચપન (ટાાંકણી) શોધી કાઢે તે લઘુત્તમ અાંતર:
૨૫ ચમ.મી. (mm)
જે લઘુત્તમ અાંતરે થી ચપસ્તોલ -૦.૨૨ શોધી કાઢે તે લઘુત્તમ અાંતર ૧૫૦ ચમ.મી. (mm)
ચમ.મી.(mm):
જે લઘુત્તમ અાંતરે ચમ.મી.(mm)થી કારતૂસ (કારીજ) (cartridge) – ૦.૨૨ ૫૦ ચમ.મી. (mm)
શોધી કાઢે તે લઘુત્તમ અાંતર ચમ.મી.(mm):
જે લઘુત્તમ અાંતરે ચમ.મી.(mm)થી રેઝર બ્લેડ (razor blade) શોધી કાઢે તે ૨૫ ચમ.મી. (mm)
લઘુત્તમ અાંતર ચમ.મી.(mm):
ધાતુ અને ચમશ્રધાતુ (alloys)ની વ્યાપક શ્રેણીના સમાન પર્રણામોની સુચનચિત ઓટોમેર્ટક (સ્વિાચલત)
કરવા ટ્યુચનાંગ (સમાયોજન) કરવુાં
બેટરીનો પ્રકાર (વીજ પુરવઠાના વ્યાપ સચહત)
ર્ર-િાજેબલ
બેટરીની ચવગતો, એએિ (AH) કેપેચસટી (િમતા)
લઘુત્તમ ૫૦૦ એમએએિ (mAH)
ર્રવસવ પોલાર્રટી (reverse polarity) સામે બેટરી રિણ
હા
બેટરી િાજવર (વીજ પુરવઠાના વ્યાપ સચહત)
બેટરી િાજવર

(ચ) વાહિિા તળીયાિા નિરીક્ષણ માટેિા અરીસા (Under vehicle inspection Mirror):
અિુક્રમાંક
૧
૨

૩
૪
૫

પેરાનમટર (પરરમાણ)
ઉપયોગનુાં કાયવિેિ

નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
વાહનની / ટેબલ વગેરેની નીિેની બાજુ છુપાયેલ ચવસ્ફોટકો / શાંકાસ્પદ
ઉપકરણો જોવા માટે
અરીસા (ચમરર) ઉપરનુાં
પર્રવહન દરચમયાન અરીસાનુાં રિણ કરવા માટે લગાડાયેલુાં અરીસા પરથી દૂર
રિણાત્મક કવિ
કરી શકાય તેવુાં વોટરપ્રુફ કપડામાાંથી અને ઉચ્ચ ઘનતા વાળા પોચલયુરેથીન
(પ્રોટેજ્ક્ટંગ ચશલ્ડ)
ફોમમાાંથી બનેલુાં રિણાત્મક કવિ
ર્ફજ્ક્સાંગ ર્ડટેઇલ્સ
એડજસ્ટેબલ ચનરીિણ અરીસા (inspection Mirror)ને જરૂરી જગ્યાએ હેરફેર
(લગાડવાની ચવગતો બાબત)
કરી અને સુરચિત રીતે લૉક કરી શકાય તેવા હોવા જોઈએ
અરીસાનો પ્રકાર
બચહમુવખ અરીસો (convex mirror)
રોલી પ્લેટફોમવનુાં મર્ટર્રયલ (સામગ્રી)અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અથવા પોચલકાબોનેટ
ટેચલસ્કોચપક રોડ્સ (rods) અને હેન્ડલ
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(છ) બેગેજ સ્કેિર:
અિુક્રમાંક
૧
૨
૩
૪
૫
૬

૭

૮

૯

૧૦

પરરમાણ (પેરામીટર)
કન્વેયર િમતા
થ્રો-પુટ રેટ (કલાક દીઠ બેગ)
ચસસ્ટમના બાહ્ય આવરણથી ૫ સે.મી.ના અાંતરે
રેર્ડયેશન સ્તર
ર્રઝોલ્યૂસન

નવનશષ્ટ નવગતવણણિ
લઘુત્તમ ૧૦૦ ર્કલોગ્રામ (KG)
લઘુત્તમ ૧૦૦૦
૦.૧

૪૨ – એસડબલ્યુજી (SWG) અથવા ૩૮ - એસડબલ્યુજી (AWG) નો
ચસાંગલ અનઇન્સ્યુલેટેડ ર્ટન્ડ કોપર વાયર દશાવવવા સિમ
પેચનસ્રેશન (સ્ટીલ બ્લોકની જાડાઇ)
૩૫ ચમલીમીટર
એક્સ-રે બેગેજ ઇન્સપેક્સન ચસસ્ટમ, ગવચનિંગ હા
ક્યુઆર (QR)/ચવચશષ્ટ ચવગત વણવન પ્રમાણેના
બધા ઘટકો/એક્સેસરીને આવરી લે છે
ચસસ્ટમએ ચમકેચનકલ, ઇલેજ્ક્રકલ અને રેર્ડએશન હા
જોખમના સાંદભવમાાં, આરોગ્ય અને સુરિા
ચવચનયમોની જરૂર્રયાતોનુાં પાલન કરે છે તેમ
સાચબત કરવા માટે અણુ ઊજાવ ચનયમનકારી બોડવ
(AERB) તરફથી મળેલ પ્રમાણપિની ઉપલબ્ધતા
માગણી કયેથી ખરીદનારને પૂરુાં પાડવાનુાં હા
એઇઆરબી (AERB) પાસેથી મેળવેલુાં રેર્ડએશન
(ર્કરણોત્સગવ) સલામતી પ્રમાણપિ
ચવડીઓ ર્ડસ્પ્લે
૧૮.૫’’ અથવા વધુ સારા એલસીડી મોચનટર એસવીજીએ (SGVA)
હાઈ ર્રઝોલ્યુશન, લો રેર્ડએશન, જ્લલકર ફ્રી, ર્રઝોલ્યૂશન ઓછામાાં ઓછુાં
૨૮૦X૧૦૨૪, ૨૪-ચબટ કલર ર્રઅલ ટાઇમ પ્રોસેચસાંગ.
અન્ય ચવશેર્તાઓ
મજ્લ્ટ-એનજી એક્સ-રે ઇમેચજાંગ સુચવધા જેમાાં કાબવચનક (ઓગેચનક) અને
અકાબવચનક (ઇનઓગેચનક) પદાથો વચ્ચેનો ભેદ ઓળખવા માટે, જુદા
જુદા પરમાણુ (એટોચમક) નાંબરનો પદાથો જુદા જુદા રંગમાાં દશાવવવામાાં
આવશે. આ પદ્ધચતનો ઉપયોગ ચવસ્ફોટક (પદાથવ) સચહત ઊાંિી ઘનતા
ધરાવતા કાબવચનક પદાથોને ઓળખવા માટે થશે. યાંિનો અસ્થાયી રંગ
હોવો જોઈએ અથવા પદાથોની ઈમેચજસના અલગ કરવાથી (મટેર્રઅલ
જ્સ્રચપાંગ) કાબવચનક પદાથોના બારીક ચનરીિણ માટે દેખરેખ રાખવા
ઓપરેટરને સુગમતા થશે, તમામ શાંકાસ્પદ વસ્તુઓ (ચવસ્ફોટક (પદાથો),
ઊાંિી ઘનતા ધરાવતા, કેફી પદાથો)ને એક પદ્ધચતમાાં દશાવવવામાાં આવશે
અને તે ઓનલાઇન હોવા જોઇએ.
ગુજરાતના રાજ્યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે,
નવજય બધેકા,
સરકારના ઉપસચિવ.
િમિો ૧
[જુઓ ચનયમ ૪(૪)]

(જાહેર સલામતીિા પગલાંિું ઈન્સ્ટોલેશિ (સ્થાપિ) કયાણ પછી તરત જ સંસ્થા ચલાવતા હોય તેવા દરેક માનલક/મેિેજર/વ્યનિ અથવા
વ્યનિઓ દ્વારા રજ કરવાિો)
(૧)
(૨)

સાંસ્થાનુાં નામ, રચજસ્રેશન નાંબર અને સરનામુાં
ઇન્સ્ટોલ કરેલ ઇલેક્રોચનક ઉપકરણો અને સાધનોની ચવગતો:
(૧) પ્રવેશ ચનયાંિણ (એક્સેસ કંરોલ) ઉપકરણો:
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(૩)

(૪)
(૫)

(૬)
(૮)
(૯)
(૧૦)
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HHMDs-ની સાંખ્યા/બનાવટ અને મોડલ:
DFMDs-ની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
સામાન (બેગેજ) સ્કેનસવની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
વાહનના તળીયાના ચનરીિણ માટેના અરીસા (અન્ડર વેચહકલ ઈન્સ્પેકશન ચમરસવ)ની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
(૨) કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરા ચસસ્ટમ્સ:
કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરાની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
NVRs-ની બનાવટ અને મોડલ:
ઈન્સ્ટોલેશન કરેલા સ્થળો:
(૧) સાંસ્થાના પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) (હા/ના):
(૨) મુકરર પાર્કિંગના પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) (હા/ના):
ઈન્સ્ટોલેશન કયાવની તારીખ:
સાંસ્થાઓ પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) અને મુકરર પાર્કિંગના પ્રવેશ કરવાના અને
બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) ઈન્સ્ટોલેશન કરેલા કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV)ના દૃશ્ય િેિ:
(૧) અાંશમાાં આવરી લેવાયેલ ખૂણો: (૨) મીટરમાાં આવરી લેવાતુાં અાંતર:
જાહેર સલામતી સચમચત દ્વારા અચધકૃત કરેલા અચધકારી દ્વારા સાંસ્થાની તપાસની તારીખ
માચહતી (ડેટા)ની તબદીલી માટે સુચવધા ઉપલબ્ધ છે કે નચહ.
પ્રથમ ચનવેદન દાખલ કરવાની તારીખ
આગામી વાચર્વક પિક રજૂ કરવા માટેની ચનયત તારીખ

તારીખ:
સંસ્થાિા માનલક /મેિેજર/ ઍસોનસયેશિિી સહી
(નોંધ: નમૂનો જાહેર સલામતી સચમચતના અચધકારિેિમાાં ઈલેક્રોચનક રીતે અથવા રૂબરૂ રજૂ કરી શકાશે)
િમિો ૨
[ જુઓ ચનયમ ૪(૪)]
(સંસ્થા ચલાવતા હોય તેવા દરેક માનલક/મેિેજર/વ્યનિ અથવા વ્યનિઓ દ્વારા વાનષણક ધોરણે રજ કરવાિો)
(૧)
(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

સાંસ્થાનુાં નામ, રચજસ્રેશન નાંબર અને સરનામુાં
ઇન્સ્ટોલ કરેલ ઇલેક્રોચનક ઉપકરણો અને સાધનોની ચવગતો :
(૧) પ્રવેશ ચનયાંિણ (એક્સેસ કંરોલ) ઉપકરણો:
HHMDs-ની સાંખ્યા/બનાવટ અને મોડલ:
DFMDs-ની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
સામાન (બેગેજ) સ્કેનસવની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
વાહનના તળીયાના ચનરીિણ માટેના અરીસા (અન્ડર વેચહકલ ઈન્સ્પેકશન ચમરસવ)ની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
(૨) કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરા ચસસ્ટમ્સ:
કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV) કેમેરાની સાંખ્યા/બનાવટ/મોડલ:
NVRs-ની બનાવટ અને મોડલ:
ઈન્સ્ટોલેશન કરેલા સ્થળો:
(૧) સાંસ્થાના પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) (હા/ના):
(૨) મુકરર પાર્કિંગના પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) (હા/ના):
વર્વ દરચમયાન જાહેર સલામતીનાાં પગલાાંમાાં કરવામાાં આવેલા (ઉમેરેલા/દૂર કરેલા) કોઈ ફેરફારો (હા/ના)
ઈન્સ્ટોલેશન કરેલા નવા ઉપકરણો:
દૂર કરેલા ઉપકરણો:
સાંસ્થાના પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) અને મુકરર પાર્કિંગના પ્રવેશ કરવાના અને
બહાર નીકળવાના (સ્થળોએ) ઈન્સ્ટોલેશન કરેલા કલોઝ્ડ સર્કકટ ટેચલચવઝન (CCTV)ના દૃશ્ય િેિ:
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(૧) અાંશમાાં આવરી લેવાયેલ ખૂણો:
(૨) મીટરમાાં આવરી લેવામાાં આવતુાં અાંતર:
ઉપકરણો કામ કરવાની જ્સ્થચતમાાં છે કે કેમ ? (હા/ના)
જાહેર સલામતી સચમચત દ્વારા અચધકૃત કરેલા અચધકારી દ્વારા સાંસ્થાની તપાસની તારીખ
તપાસ અચધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ સૂિનો અને તેનુાં અનુપાલન
માચહતી(ડેટા)ની તબદીલી માટે સુચવધા ઉપલબ્ધ છે કે નચહ.
વાચર્વક પિક ફાઈલ કયાવની તારીખ
આગામી વાચર્વક પિક રજૂ કરવા માટેની ચનયત તારીખ

તારીખ:
સંસ્થાિા માનલક /મેિેજર/ ઍસોનસયેશિિી સહી
(નોંધ: નમૂનો જાહેર સલામતી સચમચતના અચધકારિેિમાાં ઈલેક્રોચનક રીતે અથવા રૂબરૂમાાં રજૂ કરી શકાશે)
િમિો ૩
[જુઓ ચનયમ ૪(૫)]
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨ હેઠળ સંસ્થાિી ઓળખ માટેિો િમિો
સંસ્થાિી નવગતો:
(૧)
સાંસ્થાનુાં નામ, રચજસ્રેશન નાંબર અને સરનામુાં
(૨)
સાંસ્થાના માચલક/ મેનેજર/ ઍસોચસયેશનનુાં નામ, સરનામુાં અને મોબાઇલ નાંબર
(૩)
સાંસ્થાનો પ્રકાર (મજ્લ્ટપ્લેિ/રેસ્ટોરન્ટ/હોજ્સ્પટલ/મનોરંજન/ ધાચમવક વગેરે)
(૪)
મ્યુચનચસપલ લાઇસન્સ નાંબર અને અન્ય કોઇ ચવભાગના લાઇસન્સ
(૫)
િેિાચધકાર ધરાવતા પોલીસ સ્ટેશનનુાં નામ
(૬)
સાંસ્થાના માચલક/માચલકોના જૂથ અથવા ભાડૂત/ભાડૂતો દ્વારા સમગ્ર ઇમારતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે
છે કે કેમ?
(૭)
જો ભાડે આપવામાાં આવેલ હોય તો, માચલક/ચબલ્ડર/ ઍસોચસયેશનની ચવગતો
(૮)
(૧) ઇમારત/ જગ્યાના પ્રવેશ દ્વારોની સાંખ્યા
(૯)
(૨) ઇમારત/ જગ્યાના બહાર નીકળવાના માગોની સાંખ્યા
(૧૦)
નજીકના પાર્કિંગ સ્થળો અને સાંસ્થાથી તેનુાં અાંતર
(૧૧)
(ક) પાકક કરવામાાં આવતા ર્દ્વિક્રી વાહનોની સરેરાશ સાંખ્યા
(ખ) પાકક કરવામાાં આવતા િાર પૈડાવાળા વાહનોની સરેરાશ સાંખ્યા
ખાનગી સલામતી એજન્સી કામે રાખવામાાં આવેલ છે કે કેમ?
(૧) જો હા, તો એજન્સીનુાં નામ અને સરનામુાં
(૧૨)
(૨) સલામતી રિકોને તાલીમ આપવામાાં આવેલ છે કે કેમ?
(૧૩)
સાંસ્થાની અાંદર અને આજુબાજુ આવેલી અન્ય સાંસ્થાઓ
(૧૪)
કોઇપણ સમયે સાંસ્થામાાં પ્રવેશતા મુલાકાતીઓની સાંખ્યા
જાહેર સલામતી સનમનત દ્વારા જોખમિી આકારણી:
(૧૫)
સાંસ્થાની સાંવેદનશીલતા (વધુ/મધ્યમ/ ઓછી):
(૧૬)
જોખમની શક્યતા (વધુ/મધ્યમ/ ઓછી):
(૧૭)
૫૦ વારની ચિજયામાાં અને તેની આજુબાજુ આવેલ અન્ય કોઇ સાંસ્થા/મેળાવડો:
(૧૮)
ચવસ્તારમાાં બનેલા ચમલકતને લગતા ગુના/ચવસ્તારમાાં બનેલા શાર્રરીક ગુનાના ભૂતકાળમાાં બનેલા
બનાવો/મચહલાઓ પરના જાતીય હુમલાના બનાવોની ચવગતો, કોઇ હોય, તો
(૧૯)
જરૂરી હોય તેવા સીસીટીવી કેમેરાનુાં અાંતર અને દૃશ્ય િેિ
સચવવામાં આવેલ જાહેર સલામતીિા પગલાં:
(૨૦)
સૂિવવામાાં આવેલ એક્સેસ કંરોલ ર્ડવાઇસનો પ્રકાર:
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બેગેજ સ્કેનરની સાંખ્યા:
વાહનના તચળયાની િકાસણી માટેના અરીસાની સાંખ્યા:
એક્સેસ કંરોલ ર્ડવાઇસની સૂિવવામાાં આવેલ જગ્યા:
HHMD:
DFMD:
બેગેજ સ્કેનર:
વાહનના તચળયાની િકાસણી માટેના અરીસાઓ:
સીસીટીવી કેમેરાની સાંખ્યા:
સીસીટીવી કેમેરાની જગ્યા:
જાહેર સલામતી પગલાાંના ભાગરૂપે અન્ય કોઇ સૂિન

આ સાંસ્થાને, આથી, આ અચધચનયમ હેઠળ ‘સાંસ્થા’ તરીકે મુકરર કરવામાાં આવે છે અને તે, ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ
અચધચનયમ, ૨૦૨૨ની કલમ ૩ મુજબ જાહેર સલામતીના પગલાાં સ્થાચપત (ઇન્સ્ટોલ) કરવાની જવાબદારી ધરાવે છે.
તારીખ:
જાહેર સલામતી સનમનતિા સભ્યો (અથવા જાહેર સલામતી સનમનત દ્વારા અનધકૃત
અનધકારીઓ) િી સહી.
પ્રનત:
સાંસ્થાના માચલક/ મેનેજર/ઍસોચસયેશન
સાંસ્થાનુાં નામ અને સરનામુાં: ........................................
.................................................................................
િકલ રવાિા:
અધ્યિ, જાહેર સલામતી સચમચત
િમિો ૪
[જુઓ ચનયમ ૬(૧)]
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ નિયમો, ૨૦૨૨િા નિયમ ૬િા પેટા-નિયમ (૧) હેઠળ ઇન્સ્પેક્શિ રરપોટટ (તપાસ
અહેવાલ)
(િણ નકલમાાં તૈયાર કરવાનો રહેશે)
પ્રચત,
અધ્યિ,
જાહેર સલામતી સચમચત,
શહેર/ચજલ્લો: _____________
તપાસ અચધકારીનુાં નામ અને હોદ્દો:
તપાસની તારીખ:
છેલ્લા તપાસની તારીખ:
(૧)
(૨)

સાંસ્થાનુાં નામ
સરનામુાં:
લેન્ડ લાઇન નાંબર.:
મોબાઇલ નાંબર:
ઇ-મેલ આઇડી.:
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(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

(૯)

(૧૦)
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સાંસ્થાનો પ્રકાર
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લાઇસન્સ નાંબર.
........ સુધી માન્ય

સાંસ્થાના માચલક/ મેનેજર/ ઍસોચસયેશન દ્વારા મુદતી પિક રજૂ કરેલ
છે કે કેમ (હા/ના)
જો હા, તો, રજૂ કરેલા છેલ્લા પિકની તારીખ
ઇન્સ્ટોલ કરેલ એક્સેસ કન્રોલ ર્ડવાઇસીસના પ્રકારો (સાંસ્થા દ્વારા (૧) ડીએફએમડી
રજૂ કરેલા પિક સાથે સરખાવવાનુાં રહેશે)
(૨) એિએિએમડી
(૩) વાહનના તચળયાની િકાસણી માટેના અરીસા (જરૂર
હોય તે પ્રમાણે)
(૪) બેગેજ સ્કેનર (જરૂર હોય તે પ્રમાણે)
(૫) તે િાલુ હાલતમાાં છે કે કેમ?
ઇન્સ્ટોલ કરેલ સીસીટીવી કેમેરા ચસસ્ટમ (સાંસ્થાએ રજૂ કરેલા પિક (૧) ઇન્સ્ટોલ કરેલ કેમેરાની સાંખ્યા:
સાથે સરખાવવાનુાં રહેશે)
(૨) કેમેરાના પ્રકાર:
(૩) સાંગ્રહની િમતા: (૪) સીસીટીવી કેમેરા ચસસ્ટમ િાલુ
હાલતમાાં છે કે કેમ?
(૫) તે (ચસસ્ટમ) ૫૦ વાર સુધીના પ્રવેશના અને બહાર
જવાના માગવ સુધીના ચવસ્તારને આવરી લે છે કે કેમ?
(૬) ઇમેજની ગુણવત્તા
એક્સેસ કન્રોલ ર્ડવાઇસીસ, સીસીટીવી કેમેરા ચસસ્ટમ અને સુરિા
ઉપકરણો સલામતીની જરૂર્રયાતો અનુસાર છે કે કેમ?
ના હોય તો, ધ્યાનમાાં આવેલી ખામીઓ
સુધારા માટેના સૂિનો/તપાસ અચધકારીની ર્ટપ્પણીઓ

તારીખ:
સંસ્થાિા માનલક/મેિેજર/ઍસોનસયેશિિી સહી

તપાસ અનધકારીિી સહી

િકલ રવાિા:
સાંસ્થાના માચલક/મેનેજર/વ્યચિ અથવા વ્યચિઓ/ઍસોચસયેશન
સાંસ્થાનુાં નામ અને સરનામુાં......................................................................................................
…………………………………………………………..
િમિો ૫
[જુઓ ચનયમ ૬ (૪)]
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ નિયમો, ૨૦૨૨-િા નિયમ ૬ (૪) હેઠળ કારણદશણક િોરટસિો િમિો
ક્રમાંક: .........................
તારીખ: .........................
પ્રચત,
માચલક/ મેનેજર/ ઍસોચસયેશન
સાંસ્થાનુાં નામ અને સરનામુાં
.......................................
નવષય:

જાહેર સલામતી પગલાાંનુાં પાલન ન કરવા બદલ, ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ ચનયમો, ૨૦૨૨-ના ચનયમ
૬ના પેટા-ચનયમ(૪) હેઠળ કારણદશવક નોર્ટસ.
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શ્રીમાિ,
આપની સાંસ્થા, ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ ચનયમો, ૨૦૨૨ હેઠળ સાંસ્થા તરીકે મુકરર કરવામાાં આવી છે.
૨.
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨ર-ની કલમ ૩(૧)માાં જણાવ્યા પ્રમાણેના જાહેર સલામતીના પગલાાં
લેવા (ઇન્સ્ટોલ કરેલ)એ આપની જવાબદારી છે.
૩.
જાહેર સલામતી સચમચતએ અચધકૃત કરેલા અચધકારીએ, .........................ના રોજ આપની સાંસ્થાની તપાસ કરી છે અને (તેને) નીિે
પ્રમાણેના ઉલ્લાંઘન જણાયા છે:(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
૪.
સાંસ્થાના માચલક/ મેનેજર/ ઍસોચસયેશનના સભ્ય તરીકે, ઠરાવેલા ચવગતવણવન મુજબ જગ્યા (ઈમારતો)માાં જાહેર સલામતીના પગલાાંની
ચનભાવણીમાાં આપે િૂક કરી છે. તેથી, ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨ર-ની કલમ ૩(૧)નુાં ઉલ્લાંઘન થયુાં છે.
૫.
આથી, અચધચનયમનુાં પાલન ન કરવા બદલ, અચધચનયમની કલમ ૫(૨) હેઠળ શા માટે દંડ લેવો જોઈએ નચહ તે જણાવતી આ કારણદશવક
નોર્ટસ કાઢી આપવામાાં આવી છે. આપનો લેચખત પ્રત્યુતર, આ કિેરી ખાતે ૧૫ ર્દવસની અાંદર પહોંિી જવો જોઈશે, જેમાાં િૂક થયેથી, આપની
ચવરુ્દ્ધ ચશિાત્મક પગલાાં લેવામાાં આવશે.
(સભ્ય-સનચવિી સહી)
શહેર/ચજલ્લા જાહેર સલામતી સચમચત
િકલ રવાિા:
સ્ટેશન હાઉસ ઓર્ફસર (SHO),
પોલીસ સ્ટેશનનુાં નામ: .....................................
સરનામુાં: ......................................................... (માચલક/ મેનેજર/ સાંગઠનને કારણદશવક નોર્ટસની અસલ પ્રતની બજવણી કરવા અને પહોંિની નકલ
આ કિેરીને મોકલવાની ચવનાંતી સાથે)
િમિો ૬.
[જુઓ ચનયમ ૬ (૪)]
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ નિયમો, ૨૦૨૨-િા નિયમ ૬-િા પેટા-નિયમ (૪) હેઠળ દંડ લેવા માટેિું ફોમેટ.
ક્રમાાંક:...............
તારીખ: ...............
અધ્યક્ષ,
જાહેર સલામનત સનમનત
શહેર/નજલ્લો: ............................
પ્રચત,
માચલક/મેનેજર/ઍસોચસયેશન (માંડળ)
સાંસ્થાનુાં નામ
............................................
............................................
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નવષય: ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨-ની કલમ ૩ (૧) અને ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં)
અમલીકરણ ચનયમો, ૨૦૨૨-ના ચનયમ ૬ (૪)ના અપાલન બદલ દંડ લેવા બાબત.
સંદભણ:

કારણદશવક નોર્ટસ ક્રમાાંક. ………………………, તારીખ: .....................................

શ્રીમાિ,
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨ હેઠળ તમારી સાંસ્થાને ‘સાંસ્થા’ તરીકે મુકરર કરવામાાં આવી છે.

૨.
તમે કારણદશવક નોર્ટસનો ઉત્તર આપવામાાં િૂક કરી છે/કારણદશવક નોર્ટસનો ઉત્તર સાંતોર્કારક નથી. તેથી, ચનયમ ૬ (૪) સાથે વાાંિતા,
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨-ની કલમ ૫ (૨) હેઠળ મને મળેલી સત્તાની રૂએ, હુ, આથી કસૂરના પ્રથમ
મચહના માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦ (રૂચપયા દસ હજાર) અને કસૂર પછીના દરેક મચહનાઓ માટે રૂ. ૨૫,૦૦૦ (રૂચપયા પચ્ચીસ હજાર)ના દંડનો હુકમ કરુાં
છુ.
૩.
તમારે ચનવાસી અચધક કલેકટર, ચજલ્લો.................ની કિેરી ખાતે દંડની તાત્કાચલક િુકવણી કરવી અને દંડની િૂકવણી કરી છે તેના
પુરાવા તરીકે િલણની નકલ આ કિેરીને રજૂ કરવી.
જાહેર સલામચત સચમચતના અધ્યિની સહી
િકલ રવાિા:
પોલીસ મથક અચધકારી (SHO),
પોલીસ સ્ટેશનનુાં નામ: .............................................
સરનામુાં: .................................................................... (અસલ હુકમ માચલક/મેનેજર/ ઍસોચસયેશન (માંડળ)ને આપવા અને પહોંિવાળી નકલ આ
કિેરીને મોકલી આપવાની ચવનાંતી સહ)
િમિો ૭.
[જુઓ ચનયમ ૭ (૧)]
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ નિયમો, ૨૦૨૨-િા નિયમ ૭-િા પેટા-નિયમ (૧) હેઠળ અપીલ માટેિો િમિો.
પ્રનત,
અધ્યક્ષ,
જાહેર સલામનત સનમનત
શહેર/નજલ્લો: ............................
હું/અમે ............................................................શ્રી............................................................ના પુિ/પુિી/પજ્િ, ઉંમર.................. રહેવાસી
..................................., સાંસ્થાના માચલક/મેનેજર/ ઍસોચસયેશન (માંડળ) હોવાથી, આથી જાહેર કરુાં છુ/કરીએ છીએ કે ગુજરાત જાહેર સલામચત
(પગલા) અચધચનયમ, ૨૦૨૨ હેઠળ ફરમાવ્યા પ્રમાણેના જાહેર સલામચતના સાધનો સાંસ્થામાાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાાં આવ્યા છે અને તે (સાધનો) સારી
કાયવ જ્સ્થચતમાાં છે અને આ (બાબતના) સાંબાંધમાાં સાંદભવ માટે સેમ્પલ ફીડ એકિીત કરવામાાં આવ્યા હતા. તપાસ સચમચતએ ધ્યાને લીધેલ ઉલ્લાંઘન
મારા અચભપ્રાય મુજબ સાંપૂણવપણે ખરા નથી/ તપાસ સચમચતએ ધ્યાને લીધેલ ઉલ્લાંઘન બાબતે તે પછી સુધારો કરવામાાં આવ્યો છે અને સૂિનાઓનુાં
પાલન કરવામાાં આવ્યુાં છે.
૨.
ઉપરના હકીકત, મારી/ અમારી ઉત્તમ જાણકારી મુજબ સાિી અને ખરી છે. ઉપરોિ એકરારમાાં જો કોઈ માચહતી ખોટી જણાય તો,
હું/અમે કાયદેસરની કાયવવાહી માટે જવાબદાર છીએ.
૩.
આ ચવસ્તારોમાાં ઈન્સ્ટોલ કરવામાાં આવેલા જાહેર સલામતી પગલાાં (પ્રવેશ ચનયાંિણ ઉપકરણ/સીસીટીવી કેમેરા સીસ્ટમ)ની ચવગતો નીિે
મુજબ છે:
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૪.
આથી, ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અચધચનયમ, ૨૦૨૨ની જોગવાઈઓના ઉલ્લાંઘન બદલ અમારી પાસેથી લેવાપાિ માાંડવાળ ફી
માફ કરવા ચવનાંતી સાથે જાહેર સલામતી સચમચતના હુકમો પર હું અપીલ કરવાની પસાંદગી કરુ છુાં. આ અપીલ પર ચનણવય કરતા પહેલા મને રૂબરૂમાાં
અથવા અચધકૃત પ્રચતચનચધ દ્વારા મને સાાંભળવાની અને મારી દલીલના સમથવનમાાં સાંબાંચધત દસ્તાવેજો/સામગ્રી રજૂ કરવાની તક આપવામાાં આવે.
સ્થળ:
તારીખ:

સંસ્થાિા માનલક/ મેિેજર/ મંડળ(એસોનસયેશિ)િી સહી
િમિો ૮
(જુઓ ચનયમ ૭(૨))

ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ નિયમો, ૨૦૨૨િા નિયમ ૭િા પેટા-નિયમ (૨) હેઠળ સુિાવણી માટે અપીલ કરિારિે
િોરટસ
પ્રચત,
માચલક/ મેનેજર/ એસોચસયેશન (માંડળ)
સાંસ્થાનુાં નામ
નવષય:

ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨ની કલમ ૩(૧) અને ગુજરાત જાહેર સલામતી
(પગલાાં) અમલીકરણ ચનયમો, ૨૦૨૨ના ચનયમ ૬(૪)નુાં પાલન ન કરવા બદલ જાહેર સલામતી સચમચતના માાંડવાળની
ફી લેવાના હુકમો ચવરૂદ્ધની અપીલને સાંબાંચધત નોર્ટસ.

સંદભણ:

જાહેર સલામતી સચમચતનો હુકમ ક્રમાાંક..........., તારીખ..............
***

અમને તારીખ .......... ના રોજ, ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨ની કલમ ૫(૨) અને ગુજરાત જાહેર
સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ ચનયમો, ૨૦૨૨ના ચનયમ ૬(૪) હેઠળ જાહેર સલામચત સચમચતના હુકમો ચવરૂદ્ધ અપીલ કરવાની તમારી ચવનાંતી
મળેલ છે.
૨.
આ બાબતે તમને સુનાવણીની તક આપવામાાં આવશે. આથી, તારીખ............ના રોજ ............ કલાકે (સમય) ................ખાતે તમારી
દલીલના સમથવનમાાં તમને રૂબરૂમાાં અથવા તમારા પ્રચતચનચધ મારફત હાજર રહેવા માટે ફરમાવવામાાં આવે છે.
ચજલ્લા મેચજસ્રેટ
શહેર/ચજલ્લો
િકલ રવાિા:
અધ્યિ,
જાહેર સલામતી સચમચત,
શહેર/ચજલ્લો: ...................સચમચત વતી સુનાવણી દરચમયાન હાજર રહેવા માટે અચધકારીને અચધકૃત કરવા માટે.
સ્ટેશન હાઉસ ઓર્ફસર (એસએિઓ),
પોલીસ સ્ટેશનનુાં નામ:......................
ચજલ્લો: ....................... નોર્ટસની અસલ નકલ માચલક/ મેનેજર/ માંડળને મોકલવા નોર્ટસ મળ્યાની પહોંિ વાળી નકલ આ કિેરીને મોકલી આપવા
માટે.
------------
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NOTIFICATION
Under
The Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022

ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨ હેઠળ
જાહેરિામું
ગૃહ નવભાગ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૬મી જુલાઇ, ૨૦૨૨
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨.
ક્રમાંક: જીએચજી/૯૮/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/૩૦૮:- ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨
(સન ૨૦૨૨ના ગુજરાતના ૬ઠ્ઠા) (જેનો આમાાં હવે પછી, “સદરહુ અચધચનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)ની કલમ ૩-ની પેટા-કલમ (૧)થી મળેલી
સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, જાહેર કરે છે કે જ્યાાં કોઇ એક જ સમયે ૧૦૦૦ વ્યચિઓ ભેગી થતી હોય તેવી અથવા એક ર્દવસમાાં
૧૦૦૦ લોકોની અવરજવર (ફૂટફોલ) થતી હોય તેવી સાંસ્થાઓએ, તેની મુલાકાત લેતાાં લોકોની સલામતી અને સુરિા માટે, જાહેર સલામતીના
પગલાાં લેવા માટેની જોગવાઇ કરીને, તેને ચનભાવવી જોઇશે.
ગુજરાતના રાજ્યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે,
નવજય બધેકા,
સરકારના ઉપસચિવ.
---------NOTIFICATION
Under
The Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022

ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨ હેઠળ
જાહેરિામું
ગૃહ નવભાગ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૬મી જુલાઇ, ૨૦૨૨
ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાં) અમલીકરણ અનધનિયમ, ૨૦૨૨.
ક્રમાંક: જીએચજી/૯૯/૨૦૨૨/એસબી૫/પીએસએમ/૧૦૨૦૨૨/૩૦૮:- ગુજરાત જાહેર સલામતી (પગલાાં) અમલીકરણ અચધચનયમ, ૨૦૨૨
(સન ૨૦૨૨ના ગુજરાતના ૬ઠ્ઠા) (જેનો આમાાં હવે પછી, “સદરહુ અચધચનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)ની કલમ ૩-ની પેટા-કલમ (૨)થી મળેલી
સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, જે સત્તાચધકારીને, તે ફરમાવે તે મુજબ કોઇ સાંસ્થા િલાવતાાં માચલકે અથવા મેનેજરે અથવા વ્યચિએ ચવડીયો
ફૂટેજ પૂરા પાડવા જોઇશે તેવા સત્તાચધકારી તરીકે પોચલસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરના દરજ્જાથી ઉતરતા દરજ્જાના ન હોય તેવા અચધકારીને જાહેર કરે છે.
ગુજરાતના રાજ્યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે,
નવજય બધેકા,
સરકારના ઉપસચિવ.
----------
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Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.
PART IV-B
Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર ષિભાગ
અષિસૂચના
સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૨૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨
ગુજરાત સહકારી મંડળી અષિષનયમ, ૧૯૬૧.
ક્રમાંકઃ જીએચકેએચ-૯૯-૨૦૨૨-પસમ-૧૦૨૦૨૨-૧૧૬૭-ખઃ ગુજરાત સહકારી માંડળી અચધચનયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૧૬૧થી પ્રાપ્ત થયેલ
સત્તાચધકારની રૂએ, આથી ધી પુરૂષોત્તમ ફામમસ કો.ઓપ.જીનીંગ પ્રેસીંગ સો.લી., જહાાંગીરપુરા, ચજ. સુરતને ગુજરાત સહકારી માંડળીઓ
અચધચનયમ-૧૯૬૧ની કલમ-૮૧ની જોગવાઈના અમલમાાંથી તા.૦૩-૦૮-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૩ સુધી મુચિ આપવામાાં આવે છે.
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,
ડૉ. અનંત ગગગ,
સરકારના ઉપસચિવ.
---------HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 8th June, 2022
GUJARAT POLICE ACT, 1951.
No.GHG/81/2022/SB.5/CSS/102012/GOI-117:- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 5 of the
Gujarat Police Act, 1951 (Bom. XXII of 1951) and in suppression of all the rules made in this behalf, the Government of
Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Master, Class III, in the
subordinate service, of the Police Department, namely: 1.

These rules may be called the Master, Class III, Recruitment Rules, 2022.

2.

Appointment to the post of Master, Class III, in the subordinate service of the Police Department, shall be
made either,(a) by promotion of a person who possesses ‘good’ benchmark for being considered fit for promotion within
the zone of consideration as laid down in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment
(General) Rules, 1967 from amongst the persons, who, -
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(i) have worked for not less than five years in the cadre of Serang, Class III, in the subordinate service
of the Police Department;
(ii) have Master Class 2 Certificate Issued by Inland Water Ways Authority of India (IWAI) or
Mercantile Marine Department (MMD) or State Maritime Board or any other agency/authority under
the Inland Vessels Act, 1917 or rules made there under; and
(iii) have passed the qualifying examination for computer knowledge in accordance with the provisions
of the Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination Rules, 2006:
Provided that where the appointing authority is satisfied that a person having the experience
specified in sub-clause (i) is not available for promotion and that it is necessary in the public interest
to fill up a post by promotion of a person having experience for a lesser period, it may, for reasons
to be recorded in writing to promote such person who possesses experience of a period of not less
than two-thirds of the period specified in sub-clause (i); or
(b) by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the purpose, or
(c) by temporary transfer on deputation basis from amongst the persons working in the respective cadre of
a Master or any equivalent in the Indian Navy or Indian Coast Guard or the State Maritime Board and
who possess the educational qualification and certificate as prescribed in clauses (b) and (c) of rule 3,
for direct selection.
3.

To be eligible for appointment by direct selection to the post mentioned in clause (b) of rule 2 candidate shall, (a)

not be less than 21 years of age and not more than 38 years of age:
Provided that the upper age limit may be relaxed in favour of a candidate who is already in the
service of the Government of Gujarat in accordance with the provisions of the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967:
Provided further that the upper age limit may be relaxed in favour of candidates belonging to
Schedule Castes, Schedule Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Economically Weaker
Sections and in favour of women in accordance with the provisions of the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.

(b)

have passed the Secondary School Certificate Examination from Secondary and / or Higher Secondary
Education Board or possess an equivalent qualification as recognised by the Government;

(c)

have Master Class 2 Certificate Issued by Inland Water Ways Authority of India (IWAI) or Mercantile
Marine Department (MMD) or State Maritime Board or any other agency/authority under the Inland
Vessels Act, 1917 or rules made there under;

(d)

have minimum requisite standards of physique as specified in Appendix A appended to these rules; and

(e)

possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

4.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall be appointed on contractual basis in accordance with and on such terms and condition as prescribed
by the Government from time to time.

5.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall be given, after completion of contractual period, the pay scale prescribed for the concerned post on
his performance being found satisfactory during the stipulated period of service on contractual basis.

6.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall, during the stipulated period of service on contractual basis or within a period of two years thereafter,
be required to pass the qualifying examination for Computer Knowledge in accordance with the provisions of the
Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination Rules, 2006.

7.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose or by promotion shall have to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed
by the Government.
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The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose, shall be required to furnish a security and surety bond in such form, for such amount and for such period
as may be prescribed by the Government.
Appendix A
(see Rule 3(d))
Minimum physical standards for the post of Master, Class III, in the subordinate service of the Police Department.

(a)
Height in Centimeters
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)
(1) Candidate
except Scheduled
Tribes of Gujarat
Origin

162

150

(2) Candidate
belonging to
Scheduled Tribe of
Gujarat Origin

157

145

(b)

Chest
Male
77 Centimeters
when deflated
with minimum
expansion of 5
Centimeters
77 Centimeters
when deflated
with minimum
expansion of 5
Centimeters

Weight in Kilograms
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)

50

45

50

45

(1) The Candidate having any of following physical defects shall be considered physically unfit: Knock Knee,
Pigeon Chest, Squint Eye, Flat Feet, Varicose Veins, Hammer Toes, Fractured Limb, Decayed Teeth and
Communicable Skin Disease.
(2) The medical officer shall, examine the candidate and issue the certificate of fitness taking into consideration
the physical standards as mentioned above and also certify for the following parameters namely: SHAPEI Means
S

Psychological

H

Hearing

A

Appendage

P

Physical capacity for normal work

E

Eye sight

I

Means fit in all respect to perform normal
professional functions under each of the above mentioned heads:

Provided that the candidate with colour blindness defect shall be considered unfit for appointment.
(c)

The candidate shall be free from surgical deformities like knock-knees, flat-foot and shall not have a past history
of fits or psychiatric ailments, varicose vein, etc.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,
Under Secretary to Government.
------------HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 8th June, 2022

GUJARAT POLICE ACT, 1951.
No.GHG/82/2022/SB.5/CSS/102012/GOI-117:- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 5 of the
Gujarat Police Act, 1951 (Bom. XXII of 1951) and in supersession of all the rules made in this behalf, the Government
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of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Serang, Class III, of the
subordinate service of the Police Department, namely: 1.

These rules may be called the Serang, Class III, Recruitment Rules, 2022.

2.

Appointment to the post of Serang, Class III, in the subordinate service of the Police Department, shall be made
either,-

3.

(a)

by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the purpose; or

(b)

by temporary transfer on deputation basis from amongst the persons working in the respective cadre of
a Serang or any equivalent cadre in the Indian Navy or Indian Coast Guard or the State Maritime Board
and who possess the educational qualifications and certificate as prescribed in clauses (b) and (c) of
rule 3, for direct selection.

To be eligible for appointment by direct selection to the post mentioned in clause (a) of rule 2 candidate shall, –
(a)

not be less than 21 years of age and not more than 38 years of age:
Provided that the upper age limit may be relaxed in favour of a candidate who is already in
the service of the Government of Gujarat in accordance with the provisions of the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967:
Provided further that the upper age limit may be relaxed in favour of candidates belonging to
Schedule Castes, Schedule Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Economically
Weaker Sections and in favour of women in accordance with the provisions of the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.

4.

(b)

have passed the Secondary School Certificate Examination from Secondary and / or Higher Secondary
Education Board or possess an equivalent qualification as recognised by the Government;

(c)

have Master Class 3/Serang Certificate Issued by Inland Water Ways Authority of India (IWAI) or
Mercantile Marine Department (MMD) or State Maritime Board or any other agency/authority under
the Inland Vessels Act, 1917 or rules made there under;

(d)

have minimum requisite standards of physique as specified in Appendix A appended to these rules;
and

(e)

possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose, shall be appointed on contractual basis in accordance with and on such terms and conditions as
prescribed by the Government from time to time.

5.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination shall be
given, after completion of contractual period, the pay scale prescribed for the concerned post on his
performance being found satisfactory during the stipulated period of service on contractual basis.

6.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall, during the stipulated period of service on contractual basis or within a period of two years
thereafter, be required to pass the qualifying examination for Computer Knowledge in accordance with the
provisions of the Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination Rules, 2006.

7.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for
the purpose shall have to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the
Government.

8.

The candidate appointed by direct selection shall be required to furnish a security and surety bond in such form,
for such amount and for such period as may be prescribed by the Government.
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Appendix A
(see Rule 3(d))
Minimum physical standards for the post of Serang, Class III, in the subordinate service of the Police Department.
(a)
Height in Centimeters
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)
(1) Candidate
except Scheduled
Tribes of Gujarat
Origin

162

150

(2) Candidate
belonging to
Scheduled Tribe of
Gujarat Origin

157

145

Chest
Male
77 Centimeters
when deflated
with minimum
expansion of 5
Centimeters
77 Centimeters
when deflated
with minimum
expansion of 5
Centimeters

Weight in Kilograms
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)

50

45

50

45

1) The Candidate having any of following physical defects shall be considered physically unfit:
Knock Knee, Pigeon Chest, Squint Eye, Flat Feet, Varicose Veins, Hammer Toes, Fractured
Limb, Decayed Teeth and Communicable Skin Disease.
2) The medical officer shall, examine the candidate and issue the certificate of fitness taking into
consideration the physical standards as mentioned above and also certify for the following
parameters namely: SHAPEI Means
S
Psychological
H
Hearing
A
Appendage
P
Physical capacity for normal work
E
Eye sight
I
Means fit in all respect to perform normal
professional functions under each of the above mentioned heads:
Provided that the candidate with colour blindness defect shall be considered unfit for appointment.
The candidate shall be free from surgical deformities like knock-knees, flat-foot and shall not have a past
history of fits or psychiatric ailments, varicose vein, etc.

(b)

(c)

By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,,
Under Secretary to Government.
------------HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 8th June, 2022
GUJARAT POLICE ACT, 1951.
No.GHG-83/2022/SB.5/CSS/102012/GOI-117:- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 5 of the
Gujarat Police Act, 1951 (Bom. XXII of 1951) and in suppression of all the rules made in this behalf, the Government of
Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Engine Driver, Class III, in
the subordinate service, of the Police Department, namely: 1.

These rules may be called the Engine Driver, Class III, Recruitment Rules, 2022.

2.

Appointment to the post of Engine Driver, Class III, in the subordinate service in the Police Department,
shall be made either,(a)

IV-B-51

by promotion of a person who possess ‘good’ benchmark for being considered fit for promotion
within the zone of consideration as laid down in the Gujarat Civil Services Classification and
Recruitment (General) Rules, 1967 from amongst the persons who, -
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(i)

have worked for not less than five years in the cadre of Oilman, Class III, in the subordinate
service of the Police Department;

(ii)

have Engine Driver Class 2 Certificate Issued by Inland Water Ways Authority of India
(IWAI) or Mercantile Marine Department (MMD) or State Maritime Board or any other
agency/authority under the Inland Vessels Act, 1917 or rules made therein under; and

(iii) have passed the qualifying examination for computer knowledge in accordance with the
provisions of the Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination
Rules, 2006:
Provided that where the appointing authority is satisfied that a person having the
experience specified in sub- clause (i) is not available for promotion and that it is necessary in
the public interest to fill up a post by promotion of a person having experience for a lesser period,
it may for reasons to be recorded in writing to promote such person who possesses experience
of a period of not less than two-thirds of the period specified in sub-clause (i); or

3.

(b)

by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the purpose; or

(c)

by temporary transfer on deputation basis from amongst the persons working in the respective cadre
of Engine Driver or any equivalent in the Indian Navy or Indian Coast Guard or the State Maritime
Board and who possess the educational qualification and certificate as prescribed in clauses (b) and
(c) of rule 3, for direct selection.

To be eligible for appointment by direct selection on the basis of the result of the competitive examination
held for the purpose, to the post mentioned in clause (a) of rule 2, candidate shall, (a)

not be less than 21 years of age and not more than 38 years of age:
Provided that the upper age limit may be relaxed in favour of a candidate who is already in the
service of the Government of Gujarat in accordance with the provisions of the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967:
Provided further that upper age limit may be relaxed in favour of candidates belonging to
Schedule Castes, Schedule Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Economically
Weaker Sections and in favour of women in accordance with the provisions of the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.

(b)

have passed the Secondary School Certificate Examination from Secondary and / or Higher
Secondary Education Board or possess an equivalent qualification as recognised by the Government;

(c)

have Engine Driver Class 2 Certificate Issued by Inland Water Ways Authority of India (IWAI) or
Mercantile Marine Department (MMD) or State Maritime Board or any other agency/authority under
Inland Vessels Act, 1917 or rules made there under;

(d)

have minimum requisite standards of physique as specified in Appendix A appended to these rules;
and

(e)

possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

4.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose, shall be appointed on contractual basis in accordance with and on such terms and condition as prescribed
by the Government from time to time.

5.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination shall be given,
after completion of contractual period, the pay scale prescribed for the concerned post on his performance being
found satisfactory during the stipulated period of service on contractual basis.

6.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall, during the stipulated period of service on contractual basis or within a period of two years thereafter,
be required to pass the qualifying examination for Computer Knowledge in accordance with the provisions of the
Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination Rules, 2006.

7.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose or by promotion shall have to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed
by the Government.
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The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose, shall be required to furnish a security and surety bond in such form, for such amount and for such period
as may be prescribed by the Government.
Appendix A
(see Rule 3(d))
Minimum physical standards for the post of Engine Driver, Class III, in the subordinate service
of the Police Department.

(a)
Height in Centimeters
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)

Chest
Male

Weight in Kilograms
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)

77 Centimeters
when deflated
162
150
with minimum
50
45
expansion of 5
Centimeters
77 Centimeters
(2) Candidate
when deflated
belonging to
157
145
with minimum
50
45
Scheduled Tribe of
expansion of 5
Gujarat Origin
Centimeters
1)
The
Candidate
having
any
of
following
physical defects shall be considered physically unfit:
(b)
Knock Knee, Pigeon Chest, Squint Eye, Flat Feet, Varicose Veins, Hammer Toes, Fractured Limb,
Decayed Teeth and Communicable Skin Disease.
2)
The medical officer shall, examine the candidate and issue the certificate of fitness taking into
consideration the physical standards as mentioned above and also certify for the following
parameters namely: SHAPEI Means
S
Psychological
H
Hearing
A
Appendage
P
Physical capacity for normal work
E
Eye sight
I
Means fit in all respect to perform normal
professional functions under each of the above mentioned heads:
Provided that the candidate with colour blindness defect shall be considered unfit for
appointment.
(1) Candidate
except Scheduled
Tribes of Gujarat
Origin

(c)

The candidate shall be free from surgical deformities like knock-knees, flat-foot and shall not have a past
history of fits or psychiatric ailments, varicose vein, etc.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,,
Under Secretary to Government.
------------HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 8th June, 2022

GUJARAT POLICE ACT, 1951.
No.GHG/84/2022/SB.5/CSS/102012/GOI-117:- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 5 of the
Gujarat Police Act, 1951 (Bom. XXII of 1951) and in supersession of all the rules made in this behalf, the Government
of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Oilman, Class III, in the
subordinate service of the Police Department, namely: -
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1.

These rules may be called the Oilman, Class III, Recruitment Rules, 2022.

2.

Appointment to the post of Oilman, Class III, in the subordinate service of the Police Department,
shall be made either,-

3.

(a)

by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose; or

(b)

by temporary transfer on deputation basis from amongst the persons working in the
respective cadre of Oilman, Class III, or any equivalent cadre in the Indian Navy or Indian
Coast Guard or the State Maritime Board and who possess educational qualifications and
have completed the five basic courses as prescribed in clauses (b) and (c) of rule 3, for
direct selection.

To be eligible for appointment by direct selection to the post mentioned in clause (a) of rule 2
candidate shall, –
(a)

not be less than 21 years of age and not more than 33 years of age:
Provided that the upper age limit may be relaxed in favour of a candidate who is
already in the service of the Government of Gujarat in accordance with the provisions of
the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967:
Provided further that upper age limit may be relaxed in favour of candidates belonging
to Schedule Castes, Schedule Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and
Economically Weaker Sections and in favour of women in accordance with the provisions
of the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967;

(b)

have passed the Secondary School Certificate Examination from Secondary and / or Higher
Secondary Education Board or possess an equivalent qualification as recognised by the
Government;

(c)

have completed following five basic courses for inland vessels approved by Inland
Waterways Authority of India or Directorate General of Shipping or State Government,
namely:(a)

Elementary First Aid (EEA),

(b)

Proficiency in Survival Techniques (PST),

(c)

Personal Safety and Social Responsibility (PSSR),

(d)

Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF),

(e)

Security Training For Seafarers with Designated Security Duties (STSDSD) ;

(d)

have minimum requisite standards of physique as specified in Appendix A appended to
these rules; and

(e)

possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

4.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination shall be
appointed on contractual basis in accordance with and on such terms and condition as prescribed by the
Government from time to time.

5.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall be given, after the completion of contractual period, the pay scale prescribed for the concerned post
on his performance being found satisfactory during the stipulated period of service on contractual basis.

6.

The candidate selected by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall, during the stipulated period of service on contractual basis or within a period of two years thereafter,
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be required to pass the qualifying examination for Computer Knowledge in accordance with the provisions of the
Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination Rules, 2006.
7.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall have to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government.

8.

The candidate appointed by direct selection on the basis of the result of the competitive examination held for the
purpose shall be required to furnish a security and surety bond in such form, for such amount and for such period
as may be prescribed by the Government.
Appendix A
(see Rule 3(d))
Minimum physical standards for the post of Oilman, Class III, in the subordinate service of the Police Department.

(a)
Height in Centimeters
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)
(1) Candidate
except Scheduled
Tribes of Gujarat
Origin

162

150

(2) Candidate
belonging to
Scheduled Tribe
of Gujarat Origin

157

145

(b)

Chest
Male
77 Centimeters
when deflated
with minimum
expansion of 5
Centimeters
77 Centimeters
when deflated
with minimum
expansion of 5
Centimeters

Weight in Kilograms
Male
Female
(Minimum)
(Minimum)

50

45

50

45

1) The Candidate having any of following physical defects shall be considered physically unfit:
Knock Knee, Pigeon Chest, Squint Eye, Flat Feet, Varicose Veins, Hammer Toes, Fractured
Limb, Decayed Teeth and Communicable Skin Disease.
2) The medical officer shall, examine the candidate and issue the certificate of fitness taking into
consideration the physical standards as mentioned above and also certify for the following
parameters namely: SHAPEI Means
S

Psychological

H

Hearing

A

Appendage

P

Physical capacity for normal work

E

Eye sight

I

Means fit in all respect to perform normal
professional functions under each of the above mentioned heads:

Provided that the candidate with colour blindness defect shall be considered unfit for
appointment.
(c)

The candidate shall be free from surgical deformities like knock-knees, flat-foot and shall not have a past
history of fits or psychiatric ailments, varicose vein, etc.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,
Under Secretary to Government.
-------------
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 16th July, 2022
GUJARAT PUBLIC SAFETY (MEASURES) ENFORCEMENT ACT, 2022.
No. GHG/96/2022/SB5/PSM/102022/308:- In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 1
of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022 (Guj. 6 of 2022) (hereinafter referred to as “the said
Act”), the Government of Gujarat hereby identifies and notifies the Municipal Corporations of the Cities of Ahmedabad,
Vadodara, Rajkot, Surat, Junagadh, Bhavnagar, Gandhinagar and Jamnagar to be areas where the said Act shall, in the
first instance apply on and from the date 1 st August, 2022.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,
Under Secretary to Government.
------------HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 16th July, 2022
GUJARAT PUBLIC SAFETY (MEASURES) ENFORCEMENT ACT, 2022.
No. GHG/97/2022/SB5/PSM/102022/308:- In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 9 of the
Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022 (Guj. Act No. 6 of 2022), the Government of Gujarat hereby
makes the following rules to provide for the Public Safety Measures at the Establishments in the State of Gujarat, namely:1. Short title and extent.- (1) These rules may be called the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022.
(2) They shall extend to the whole of the areas as identified and notified by the Government of Gujarat vide Government
Notification No. GHG/96/2022/SB5/PSM/102022/308 Dated 16/07/2022.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires.—
(a)

“Act” means the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022;

(b)

“Annexure” means annexure appended to these rules;

(c)

“Association” means,(i)

group of owners or lessee of shops or commercial units within a commercial establishment, and

(ii) group of individual shops or establishments situated in a particular geographical area located close to each
other having scope for large congregations at any given point of time;
(d)

“Establishment” means a place frequented by such number of people as identified and specified in the
Government Notification No. GHG/ 98/2022/SB5/PSM/102022/308, dated 16/07/2022 such as commercial
establishments, industrial establishments, religious places, educational institutions, hospitals, sports
complexes, railway stations, bus stations, places of organized congregations and such other establishments as
declared by the Government, to be an establishment for the purpose of this Act.
Explanation:
(i) While identifying the establishment, the Public Safety Committee shall inspect the establishment duly
taking into account whether there is a gathering of more than the specified number of people at any point
of time, the threat perception of that particular establishment, the vulnerability of that particular
establishment and total number of people visiting that particular establishment in a day, etc. Where there
are multiple owners of commercial establishments, the Public Safety Committee may advise such multiple
owners to form an association and implement sector wise safety measures. The Committee shall also
identify sectors having a large congregation with high vulnerability at any given point of time and advise
them to form an association and implement safety measures;
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(ii) Commercial Establishments shall mean such as shopping malls, multiplexes, group of individual shops
concentrated at a particular area giving scope for more congregation at any given point of time, Cinema
theatres, places of entertainment, amusement parks, sports complexes, auditoriums, hotels / restaurants /
dhabas, lodges, bars and restaurants, food courts, resorts, banks and financial institutions and places of
organized congregation such as convention centers, exhibitions, function halls, circuses and places of
public meeting and gathering;
(e)

“Form” means, a form appended to these rules;

(f)

“Notification” means, a notification published by the Government in the Official Gazette and the word
notified shall be construed accordingly;

(2)

The words and expressions not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meaning
respectively assigned to them in the Act.

3.

Public Safety Committee. - The Public Safety Committee shall be constituted by the District Magistrate consist of
the following representatives, namely: (i) In Municipal Corporation Areas:
1
2
3
4

Resident Additional Collector
Deputy Commissioner of Police
Deputy Municipal Commissioner
Not more than three members to be nominated by associations of the
establishments proposed to be covered under the Act in the district or
area for two years from the date of their nomination

Chairman
Member-Secretary
Member
Member

Provided that in Municipal Corporations which do not have a Police Commissionerate, Deputy Superintendent of
Police shall be the Member-Secretary of the Committee;
(ii) Other Areas:
1
2
3

Resident Additional Collector
Deputy Superintendent of Police
Not more than three members to be nominated by associations of
the establishments proposed to be covered under the Act in the
district or area for two years from the date of their nomination

Chairman
Member-Secretary
Member

Provided that if such area has a Municipality or a Municipal Borough, not more than two Chief Officers shall be
additional members of the Committee.
4. Obligation to provide the public safety measures.- (1) Every owner or manager or the persons running an establishment
shall provide and maintain Public Safety Measures.
(2) Every owner or manager or the persons running an establishment shall save and store video footage properly for a
period of thirty days and provide the same as and when required by the police officer not below the rank of a Police SubInspector.
(3) The police officer not below the rank of Police Sub-Inspector who has obtained the video footage from an
establishment shall maintain the confidentiality of the database. The footage shall be used only for the purposes of law
enforcement, security and investigation.
(4) Every owner or manager or the persons running an establishment shall jointly and severally be responsible for
installation of public safety measures at their own cost and file first return regarding public safety measures initiated in
their premises to the jurisdictional Public Safety Committee in Form 1 within a period of six months from the issuance
of these rules and shall furnish annually thereafter in Form 2.
(5) The Public Safety Committee may recommend public safety measures for single individual establishment or a group
of establishments operating business together after the inspection of the premises in Form 3.
(6) The Public Safety Committee may, having regard to the number of foot falls per day, number of vehicles entering
the designated parking, threat perception, etc. order such establishments to install and maintain CCTV Camera Systems,
access control measures where it shall be obligatory for the owner or manager or person running such establishment to
comply with such orders.
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5. Public Safety Measures.- (1) Every establishment or association shall provide equipment of minimum technical
specifications for CCTV Camera Systems and access control measures, as the case may be, as per the specifications, as
mentioned in Annexure appended to these rules.
(2) The CCTV Camera System shall be functional on 24 x 7 basis even when the establishment is closed.
(3) The CCTV Camera System shall be installed covering the entry - exit points of establishments and entry - exit points
of designated parking lots of the establishment with facility for storage of video footages for a minimum period of thirty
days.
6. Inspection of the premises.- (1) The Public Safety Sub-Committee or a revenue officer or municipal officer or as the
case may be a police officer not below the rank of Police Sub-Inspector, duly authorized by the Public Safety Committee
shall enter into and inspect the premises of the establishments with a prior notice of minimum two days and submit a
report in Form 4 to the Public Safety Committee in case of breach of the provisions of the Act and these rules.
(2) The Public Safety Committee may issue such instructions to the establishment regarding installation of public safety
measures based on the inspection reports.
(3) The owner or manager or persons running the establishment shall comply the instructions of Public Safety Committee
within a period of thirty days from the date of issuance of such instructions.
(4) In case of breach of the provisions of section 3 of the Act by the owner or manager or persons running the
establishment or for non-compliance of the instructions of the Public Safety Committee, a show cause notice for levying
penalty shall be issued in Form 5. In case of non-receipt of reply or non-compliance of the show cause notice within a
period of thirty days, the Public Safety Committee shall pass an order in Form 6 for confirming the penalty mentioned
in the show cause notice.
(5) In case of any change in the entry and exit points or parking areas, the same shall be intimated to the Public Safety
Committee within a period of thirty days from the date of such changes.
7. Appeal. - (1) The owner or manager or the persons running the establishment aggrieved by the order of the Public
Safety Committee may prefer an appeal in Form 7 before the District Magistrate within a period of thirty days from the
date of the order of the Public Safety Committee under sub-section (3) of section 4 or, as the case may be under subsection (2) of section 5 of the Act.
(2) The District Magistrate shall inform the appellant by way of notice in Form 8 and shall decide the appeal within a
period of sixty days from the date of filing of appeal, after giving due opportunity of being heard to the appellant and
inspecting officer.
(3) In case of rejection of appeal, the owner or manager or persons running the establishment shall comply with the
instructions issued under sub-rule (2) of rule 6 of Public Safety Committee,(i)

within six months from the date of order passed in appeal against the order under sub-section (3) of section
4; or

(ii) within one month from the date of order passed in appeal against the order under sub- section (2) of section
5 of the Act.
(4) The non-compliance of the order shall lead to the imposition of penalty as prescribed in sub-section (2) of section 5
of the Act.
Annexure: Technical Specifications
(See rule 5)
(a) Minimum Technical specifications for CCTV Camera:
Sl. No.
1
2
3
4
5

Parameter
Resolution
Image Sensor Size
Minimum Illuminations
Lens
Distance to be covered

6

Video Platform Format

Specification
Full HD 1920 x 1080 or higher
Minimum 1/3 “CMOS”
0.01 Lux or higher
Focal length 3.6 mm or higher
IR LED (In Built IR) – 50 yards or higher
Open Network Video Format Interface Format (ONVIF) Compliant
or Equivalent (H.264 Compression)

Note: the above-said specification is common for PTZ camera, Bullet camera and Dome Camera.
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(b) Minimum Technical specifications for Network Video Recorder (NVR):
Sl. No.
1
2
3

Parameter
Supported Resolution
Output port
Monitoring and playback

4

Video Platform Format

5

Required storage/
capacity (NVR)

6

Video Platform Format

recording

Specification
Full HD 1920 X 1080 or higher
VGA D-sub / HDMI, USB port, LAN Port
Should support Remote live view and remote playback
Open Network Video Format Interface Format (ONVIF)
Compliant or Equivalent (H.264 Compression)
Minimum 30 days @ 25 FPS, Full HD, H.264
Open Network Video Format Interface Format (ONVIF)
Compliant or Equivalent (H.264 Compression)

(c) Technical Specifications for Hand Held Metal Detector (HHMD):
Sl. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parameter
Detection
Detects Pin from a minimum
distance of:
Detects Pistol - 0.22 from a
minimum distance of (mm):
Detects Cartridge - 0.22 from a
minimum distance of (mm):
Detects Razor Blade from a
minimum distance of (mm):
Tuning to ensure equal results
on wide range of metals and
alloys
Battery type (inclusive in the
scope of supply)
Details of battery, AH capacity
Battery Protection against
reverse polarity
Battery charger
(Inclusive in the scope of
supply)

Specification
Ferrous, Non-Ferrous & Alloys
25 mm
150 mm
50 mm
25 mm
Automatic
Re-chargeable
Minimum 500 mAH
Yes
Battery Charger

(d) Technical Specifications for Door Frame Metal Detector (DFMD):
Sl. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV-B-53

Parameter
Detection
Detects Pin from a minimum
distance of:
Detects Pistol - 0.22 from a
minimum distance of (mm):
Detects Cartridge - 0.22 from
a minimum distance of (mm):
Detects Razor Blade from a
minimum distance of (mm):
Tuning to ensure equal results
on wide range of metals and
alloys
Battery type (inclusive in the
scope of supply)
Details of battery, AH capacity
Battery Protection against
reverse polarity
Battery charger
(Inclusive in the scope of
supply)

Specification
Ferrous, Non-Ferrous & Alloys
25 mm
150 mm
50 mm
25 mm
Automatic
Re-chargeable
Minimum 500 mAH
Yes
Battery Charger
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(e) Under Vehicle Inspection Mirror:
Sl. No.

Parameter

1

Scope of usage

2

Protecting shield over the mirror

3

Fixing details

4

Mirror Type
Material of Trolley Platform and
telescopic rods and handle

5

Specification
To view underside of vehicles / tables etc for any hidden
explosives / suspected devices
Removable protecting shield made of waterproof cloth and
high-density poly urethane foam provided over the mirror to
protect it during transportation
Adjustable- inspection mirror can be swivelled and locked
securely into required place
Convex Mirror
Stainless Steel or Polycarbonate

(f) Baggage Scanner:
Sl. No.
1
2
3
4
5

6

7

8

Parameter
Conveyor Capacity
Throughput Rate (Bags per hour)
Radiation level at a distance of 5 cm
from external housing of the system
(m R/hr.)
Resolution
Penetration
(Thickness of Steel block)
X-RAY BAGGAGE INSPECTION
SYSTEM covers all components /
accessories complete as per governing
QR/specification
Availability of Certificate from
Atomic Energy Regulatory Board
(AERB) to prove that the System
complies the requirements of Health
& Safety regulations with regard to
mechanical, Electrical and Radiation
hazards
Radiation Safety Certificate from
AERB to be furnished to the Buyer on
demand

9

Video display

10

Other Features

Specification
Min 100 KG
Minimum 1000
0.1

Able to display single uninsulated tinned copper wire of 42-SWG
or 38-AWG
35 millimeters
Yes

Yes

Yes

18.5" or better LCD Monitor SVGA High resolution, low
radiation, flicker free, resolution at least ,280 x 1024, 24-bit color
real time processing.
Multi-energy X-ray imaging facility where materials of different
atomic number will be displayed in different colors to distinguish
between Organic and Inorganic materials. With this method to
distinguish high density organic materials including explosives.
Machine should have variable color or, materials stripping to
facilitate the operator to monitor images of organic materials for
closer scrutiny, all suspicious items (Explosives, High density,
material narcotics) should be displayed in one mode and that
should be on line.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,
Under Secretary to Government.
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Form 1
[See rule 4 (4)]
(To be submitted by every Owner / Manager / Person or Persons who are running establishment immediately
after the installation of public safety measures)
(1)

Name, registration number and address of the establishment

(2)

Electronic devices installed and details of equipment:
(i) Access Control Devices:
Number/make/model of HHMDs:
Number/make/model of DFMDs:
Number/make/model of Baggage Scanners:
Number/make/model of Under Vehicle Inspection Mirrors:
(ii) CCTV Camera System:
Number/make/model of CCTV Cameras:
Make and Model of NVRs:

(3)

Places of installation:
(i) Entry-Exit of the Establishment (Yes/No):
(ii) Entry-Exit of the Designated Parking (Yes/No):

(4)

Date of installation:

(5)

Field of view of CCTV Cameras installed at Entry-Exit of the
Establishment and Entry-Exit of the Designated Parking:
(i) Angle Covered in Degrees:
(ii) Distance Covered in Meters:

(6)

Date of inspection of the establishment by the officer authorized by
Public Safety Committee

(8)

Whether facility available for transfer of data or not.

(9)

Date of filing the First Statement

(10)

Due Date for filing next Annual Return

Date:
Signature of Owner / Manager/Association of Establishment
(Note: The form may be submitted either electronic mode or physically to the jurisdictional Public Safety Committee)
Form 2
[See rule 4 (4)]
(To be submitted by every Owner / Manager / Person or Persons who are running establishment annually)
(1)

Name, registration number and address of the establishment

(2)

Electronic Devices installed and details of equipment:
(i) Access Control Devices:
Number/make/model of HHMDs:
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Number/make/model of DFMDs:
Number/make/model of Baggage Scanners:
Number/make/model of Under Vehicle Inspection Mirrors:
(ii) CCTV Camera System:
Number/make/model of CCTV Cameras:
Make & Model of NVRs:
(3)

Places of installation:
(i) Entry-Exit of the Establishment (Yes/No):
(ii) Entry-Exit of the Designated Parking (Yes/No):

(4)

Any changes (Addition/Removal) made in the public safety
measures during the year (Yes/No)
Details of new devices installed:
Devices removed:

(5)

Field of view of CCTV Cameras installed at Entry-Exit of the
Establishment and Entry-Exit of the Designated Parking:
(iii) Angle Covered in Degrees:
(iv) Distance Covered in Meters:

(6)

Whether the devices are in working condition? (Yes/No)

(8)

Date of inspection of the establishment by the officer
authorized by Public Safety Committee

(9)

Suggestions given by inspecting officer and its compliance

(10)

Whether facility available for transfer of data or not.

(11)

Date of filing of Annual Return

(12)

Due Date for filing next Annual Return

Date:

Signature of Owner / Manager/Association of Establishment

(Note: The form may be submitted either electronic mode or physically to the jurisdictional Public Safety Committee)
Form 3
[See rule 4 (5)]
Form for Identification of an Establishment under Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022
Details of the Establishment:
(1)

Name, Registration Number and Address of the Establishment

(2)

Name, address and mobile number of the Owner/Manager/ Association
of the Establishment

(3)

Type
of
Establishment
Recreational/Religious etc.)

(4)

Municipal License Number and any other departmental licenses

(5)

Name of the jurisdictional Police Station

(6)

Whether the entire building utilized by Establishment owner / Group of
owners or tenant / tenants

(Multiplexes/Restaurant/Hospitals/
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(7)

If it is tenancy, the details of Owner/ Builder / Association?

(8)

(i) Number of entry points to the building / premises

(9)

(ii) Number of exit points to the building / premises

(10)

Nearest Parking slots and distance from the Establishment

(11)

(a) Average number of two wheelers parked

154

(b) Average number of four wheelers parked
Whether private security agency is engaged or not?
(12)

(i) If yes, the name and address of Agency.
(ii) Whether the Security guards are trained or not?

(13)

Other Establishments in and around the Establishment

(14)

Number of visitors entering the establishment at any given point of
time

Threat Assessment by Public Safety Committee:
(15)

Vulnerability of the Establishment (High/ Medium/Low):

(16)

Threat Perception (High/Medium/Low):

(17)

Any other establishment/gathering in and around radius of 50 yards:

(18)

Details of past incidents of property offences/body offences/incidents of
sexual assault on women occurred in the area, if any

(19)

Distance and Field of View of CCTV Camera required

Public Safety Measures Suggested:
(20)

Type of Access Control Devices suggested:
Number of HHMDs:
Number of DFMDs:
Number of Baggage Scanners:
Number of Under Vehicle Inspection Mirrors:

(21)

Suggested Location of Access Control Devices:
HHMDs:
DFMDs:
Baggage Scanners:
Under Vehicle Inspection Mirrors:

(22)

Number of CCTV Cameras:

(23)

Location of CCTV Cameras:

(24)

Any other suggestion as part of Public Safety Measures

The establishment is hereby identified as an ‘establishment’ under this Act having obligation to install public safety
measures as per Section 3 of Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022.
Date:
Signature of Members of Public Safety Committee
(or Officers authorized by Public Safety Committee)

To:
The Owner / Manager/Association of the Establishment
IV-B-54
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Name & Address of the Establishment:.………………..
…………………………………………………………..
Copy to:
The Chairman, Public Safety Committee
Form 4
[See rule 6 (1)]
Inspection Report under, rule sub-rule (1) of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022
(TO BE PREPARED IN TRIPLICATE)
To,
The Chairman,
Public Safety Committee,
City/District: ___________________

Name & Designation of Inspecting Officer:
Date of Inspection:
Date of last Inspection:
(1)

Name of the Establishment:

(2)

Address:
Land Line No.:
Mobile No:
E-mail ID.:

(3)

Name and address of Owner / Manager /
Persons / Association present at the time of
inspection with Mobile No

(4)

Type of Establishment

(5)

Municipal License No.

License No.

or any other License No.

Valid up to

(6)

Whether periodical return submitted by
Establishment Owner / Manager / Association
(Yes/No)

(7)

If Yes, Date of Last Return submitted:

(8)

Types of Access Control Devices installed (to
be compared with the return filed by the
Establishment) :

(1) DFMD:
(2) HHMD
(3) Vehicle Bottom Search Mirror (as required)
(4) Baggage scanner (as required)
(5) Whether they are in working condition or not?

(9)

CCTV Camera System installed (to be
compared with the return filed by the
Establishment):

(1) No. of cameras installed:
(2) Type of Cameras:
(3) Storage Capacity:
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(4) Whether CCTV Camera System is in working
condition?
(5) Whether it is covering approach areas to the entry and
exit up to a distance of 50 yards
(6) Quality of Image
(10)

Whether the Access Control Devices, CCTV
Camera System and Security Gadgets are
meeting out the safety requirements?
(Yes/No)

(11)

If No, deficiencies noticed

(12)

Suggestions for improvement /Remarks of
Inspecting Officer

Date:
Signature of Owner/Manager /Association of
Establishment

Signature of Inspecting Officer

Copy to:
The Owner / Manager / person or the persons/ Association of Establishment
Name & Address of the Establishment:.…………………………………….
……………………………………………………………………………….
Form 5
[See rule 6 (4)]
Form of Show Cause Notice under rule 6 (4) of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022
Number: ……………...
Date:………………….

To,
The Owner / Manager / Association
Name & Address of the Establishment
………………………………………..
Sub: Show Cause Notice under sub-rule (4) of rule 6 of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement
Rules, 2022 for non-compliance of the public safety measures.
Sir,
Whereas, your establishment has been identified as Establishment under the Gujarat Public Safety (Measures)
Enforcement Act, 2022.
2.
Whereas, you are under obligation to install public safety measures as enumerated in section 3(1) of the Gujarat
Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022.
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3.
Whereas, the officer authorized by the Public Safety Committee has inspected your establishment on
…………………. and has found the following violations:
(1)
(2)
(3)
(4)
4.
Whereas, as owner / Manager /member of the Association of the establishment, you have failed to maintain the
public safety measures in the premises as per the prescribed specification thereby violated section 3 (1) of Gujarat Public
Safety (Measures) Enforcement Act, 2022.
5.
Therefore, this Show Cause Notice is being issued as to why penalty under Section 5 (2) of the Act should not
be levied for non-compliance of the Act. Your written reply should reach this office within 15 days failing which penal
action shall be initiated against you.

(Signature of the Member-Secretary)
Public Safety Committee
City/District
Copy to:
The Station House Officer (SHO),
Name of the Police Station: ………………………………….
Address:………………………………………………………(with a request to serve the original copy of the Show Cause
Notice to the Owner / Manager / Association and forward acknowledged copy to this office)
Form 6
[See rule 6 (4)]
Format for Levying of penalty under sub-rule (4) of rule 6 of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement
Rules, 2022
Number: ……………...
Date:……………….

The Chairman,
Public Safety Committee
City/District: ___________________

To,
The owner / Manager / Association
Name of the Establishment
…………………………….
…………………………….
Sub: Levying of penalty for Non-compliance of Section 3 (1) of the Gujarat Public Safety (Measures)
Enforcement Act, 2022 and Section 6 (4) of Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022
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Ref: Show Cause Notice No. ………………., Dated:…………………
Sir,
Whereas, your establishment has been identified as an Establishment under the Gujarat Public Safety (Measures)
Enforcement Act, 2022.
2.
Whereas, you have failed to reply to the Show Cause Notice / the reply to the Show Cause Notice is not
satisfactory. Therefore, in exercise of the powers conferred on me under section 5 (2) read with Rule 6 (4) of the Gujarat
Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022, I hereby order a penalty of Rs.10,000 (Rupees ten thousand only) for
the first month and Rs.25,000 (Rupees twenty-five thousand only) for the subsequent months of default.
3.
You shall forthwith pay the penalty at the office of Resident Additional Collector, District:……………….. and
submit the copy of the challan as proof of having paid the penalty to this office.

Signature of the Chairman
Public Safety Committee
Copy to:
The Station House Officer (SHO),
Name of the Police Station: ………………………………….
Address:………………………………………………………(with a request to serve the original order to the Owner /
Manager / Association and forward acknowledged copy to this office)

Form 7
[See rule 7 (1)]
Form for Appeal under sub-rule (1) of rule 7 of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022
To,
The Chairman,
Public Safety Committee
City/District: ___________________

I / We ………................................................ s/o………………………………………………… Age............................ r/o
...........................................................................................................................................................being owner / Manager
/ Association of Establishment, do hereby declare that the public safety measures as required under the Gujarat Public
Safety (Measures) Act, 2022 are installed in the establishment and they are in good working condition and a sample feed
was collected in this regard for reference. The violations noticed by the inspection committee are not fully true in my
opinion / the violations noticed by the inspection committee have been corrected thereafter and the instructions are
complied with.
2.
The above facts are true and correct to the best of my / our knowledge. In case any information is found incorrect
in the above declaration, I / We am/ are liable for the action under the law.
3.
The details of public safety measures (Access Control Device/CCTV Camera System) installed in the premises
are as under:

IV-B-55
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4.
Hence, I prefer an appeal on the orders of Public Safety Committee with a request to waive off the compounding
fee levied on us for violating the provisions of the Gujarat Public Safety (Measures) Act, 2022. I may be given an
opportunity to be heard either in person or through an authorized representative and submit relevant documents/materials
in support of my contention before deciding on this appeal.
Place:
Date:

Signature of Owner / Manager / Association of Establishment
Form 8
[See rule 7 (2)]

Notice to the appellant for hearing under sub-rule (2) of rule 7 of the Gujarat Public Safety (Measures)
Enforcement Rules, 2022
To,
The owner / Manager / Association
Name of the Establishment
Sub: Notice in connection with appeal against the orders of Public Safety Committee levying compounding fee
for Non-compliance of Section 3 (1) of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022 and
Section 6 (4) of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2022
Ref: Order of Public Safety Committee No. ………………., Date …………………
***
We are in receipt of your request to go on appeal against the orders of public safety committee under Section-5
(2) of the Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022 and Rule-6 (4) the Gujarat Public Safety (Measures)
Enforcement Rules, 2022 Dated…………..
2.
You will be given an opportunity to be heard in this regard. Hence, you are required to be present in person or
through your representative in support of your contention on (Date)……………… at (Time) ……….. hrs at (Venue)
……………………………………………………………………………………………………….

District Magistrate
City/District

Copy to:
The Chairman,
Public Safety Committee,
City/District:..…………………..: to authorize an officer to be present during hearing on behalf of the committee.

The Station House Officer (SHO),
Name of the Police Station:………………………………….
District: ……………………………………: to serve the original copy of the notice to the Owner / Manager / Association
and forward acknowledged copy to this office.
-------------
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 16th July, 2022
GUJARAT PUBLIC SAFETY (MEASURES) ENFORCEMENT ACT, 2022.
No.GHG/98/2022/SB5/PSM/102022/308:- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the
Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022 (Guj. 6 of 2022) (hereinafter referred to as “the said Act”), the
Government of Gujarat hereby declares the establishments having frequency of 1000 persons in any gathering at a time
or 1000 footfalls in a day shall provide and maintain public safety measures for the safety and security of the people
visiting such establishments.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,
Under Secretary to Government.
------------HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 16th July, 2022
GUJARAT PUBLIC SAFETY (MEASURES) ENFORCEMENT ACT, 2022.
No.GHG/99/2022/SB5/PSM/102022/308:- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the
Gujarat Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2022 (Guj. 6 of 2022) (hereinafter referred to as “the said Act”), the
Government of Gujarat hereby notifies an officer not below the rank of a Police Sub-Inspector to be the authority to whom
the owner or manager or the person running an establishment shall provide video footage as required by him.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
VIJAY BADHEKA,
Under Secretary to Government.
------------REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 24th August, 2022
GUJARAT LAND REVENUE CODE, 1879.
No: GHM-2022-100-SRS-132021-5-H: In exercise of the powers conferred by section 125C of the Gujarat Land Revenue
Code, 1879 (Bom. V of 1879), the Government of Gujarat hereby amends the Government Notification, Revenue
Department No. GHM-2017-97-SRS-132017-122-H dated the 6th September, 2017 as under: In the said notification, in the Schedule, in Column 3, for words and figures "New Shakti Society" the words,
figures and letter "New Shakti Co. Op. Society & Jariya Society" & in Column 5, for the words and figures "13912.00
Sqm." the words, figures and letter "21837.00Sqm." shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
A. H. MANSURI,
Joint Secretary to Government.
-----------
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REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 24th August, 2022
GUJARAT LAND REVENUE CODE, 1879.
No: GHM-2022-101-SRS-132017-310-H: In exercise of the powers conferred by section 125C of the Gujarat Land
Revenue Code, 1879 (Bom. V of 1879), the Government of Gujarat hereby amends the Government Notification, Revenue
Department No. GHM-2019-65-SRS-132017-310-H dated the 2nd August, 2019 as under: In the said notification, in the Schedule, in Column 2, for words and figures "F.P. No. 115, 119, 121" the words,
figures and letter "F.P. No. 115, 119" & in Column 5, for the words and figures "13493.00 Sqm." the words, figures and
letter "7525.00Sqm." shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
A. H. MANSURI,
Joint Secretary to Government.
----------REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 24th August, 2022
GUJARAT LAND REVENUE CODE, 1879.
No: GHM-2022-102-M-SRS-132020-89-H: In exercise of the powers conferred by section 125C of the Gujarat Land
Revenue Code, 1879 (Bom. V of 1879), the Government of Gujarat hereby directs the Supplemental Revenue Settlement
in respects of the following transitional area as mentioned in the Schedule for the purposes of the aforesaid Act.
SCHEDULE
The details showing the area of the transitional area for Supplemental Revenue Settlement

Name of the area.

Details of the Sub-area
included in the area.

Four sides of the area.

Approximate
size of the
area.

1

2

3

4

5

1

Vallabhanagar Co. Op. Society.
Moje: Rajkot-2,
Survey No. 128/4 Paiki 8,
T.P. 8, F.P. 139,

Vallabhanagar Co. Op.
Society

Sr.
No.

(1) East – F.P. 140
(2) West – F.P. 124
(3) North – Adjacent Road
(4) South – F.P. 138 & 128

11028.00 Sqm.

Ta- Rajkot City (East),
Dist-Rajkot.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
A. H. MANSURI,
Joint Secretary to Government.
----------REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 22nd August, 2022
GUJARAT LAND REVENUE CODE, 1879.
No: GHM-2022-103-M-SRS-132022-23-H: In exercise of the powers conferred by section 125C of the Gujarat Land
Revenue Code, 1879 (Bom. V of 1879), the Government of Gujarat hereby directs the Supplemental Revenue Settlement
in respects of the following transitional area as mentioned in the Schedule for the purposes of the aforesaid Act.
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SCHEDULE
The details showing the area of the transitional area for Supplemental Revenue Settlement
Sr.
No.

Name of the area.

Details of the Sub-area
included in the area.

Four sides of the area.

Approximate
size of the
area.

1

2

3

4

5

1

Shree Gandhismruti Co. Op.
Society.
Moje: Rajkot-2,
Survey No. 127 Paiki 3/Paiki1 &
127/3
Paiki 11,
T.P. 8,
F.P. 108, 110, 111, 113,
Ta- Rajkot City (East),
Dist-Rajkot.

Shree Gandhismruti Co.
Op. Society.

(1) East – F.P. 114/B & 112
(2) West – Adjacent Rivulet
(3) North – Adjacent Road
(4) South – Adjacent Road

20987.00 Sqm.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,
A. H. MANSURI,
Joint Secretary to Government.
-----------
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