
સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૨૦.  

 

�જુરાત �ચ�કત્સા સસં્થાઓ (ર�જસ્ટ્ર�શન અને િનયમન) િવધેયક, ર૦૨૧ 

કલમ િવગત 

પ્રકરણ ૧ 

પ્રારં�ભક 

૧. �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભ. 

૨. વ્યાખ્યા. 

પ્રકરણ ૨ 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ�� ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન અને તે માટ�ના ંધોરણો 

૩. �ચ�કત્સા સસં્થા માટ�ની રા�ય કાઉ�ન્સલ. 

૪. રાષ્ટ્ર�ય કાઉ�ન્સલને મા�હતી �રૂ� પાડવા બાબત. 

૫. ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�� ુ ંસ�ામડંળ. 

૬. �ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ�� ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન. 

૭. ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની શરતો. 

૮. �ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંવગ�કરણ. 

પ્રકરણ ૩ 

ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની કાયર્ર�િત 

૯. ર�જસ્ટ્ર�શનના કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર માટ�ની અર�. 

૧૦. કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર. 

૧૧. કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન પહ�લા ંકોઈ તપાસ ન�હ કરવા બાબત. 

૧૨. કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શનની માન્યતા બાબત. 

૧૩. ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર પ્રદિશ�ત કરવા બાબત . 

૧૪. પ્રમાણપત્રની બી� નકલ કાઢ� આપવા બાબત. 
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૧૫. પ્રમાણપત્ર �બન -તબદ�લીપાત્ર હોવા બાબત.  

૧૬. ર�જસ્ટ્ર�શનની �દુત �રૂ� થયાની પ્રિસ�દ્ધ બાબત. 

૧૭. ર�જસ્ટ્ર�શન તા�ુ ંકરાવવા બાબત. 

૧૮. કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવવા માટ�ની સમયમયાર્દા. 

૧૯. કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની અર�. 

૨૦. અર�ની ખરાઈ કરવા બાબત. 

૨૧. વાધંા ર�ૂ કરવા માટ� મા�હતી પ્રદિશ�ત કરવા બાબત. 

૨૨. વાધંા �ગે �ણ કરવા બાબત. 

૨૩. કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ના ધોરણો. 

૨૪. ર�જસ્ટ્ર�શન મ�ૂંર અથવા નામ�ૂંર કરવા બાબત. 

૨૫. કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર. 

૨૬. કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� નવી અર� બાબત. 

૨૭. ર�જસ્ટ્ર�શન રદ કરવા બાબત. 

૨૮. ર�જસ્ટર થયેલ �ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંિનર�ક્ષણ. 

૨૯. પ્રવેશ કરવાની સ�ા. 

૩૦. રા�ય સરકાર દ્વારા ફ�ની વ�લૂાત. 

૩૧. 

 

અપીલ. 

 

પ્રકરણ ૪ 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંર�જસ્ટર 
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૩૨. �ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંર�જસ્ટર. 

૩૩. �ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંરા�ય ર�જસ્ટર િનભાવવા બાબત. 

પ્રકરણ ૫ 

િશક્ષા 

૩૪. િશક્ષા . 

૩૫. �બન -ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� નાણાક�ય િશક્ષા)દંડ .(  

૩૬. આદ�શનો અનાદર કરવા, અવરોધ ઊભો કરવા અને મા�હતીનો ઇનકાર કરવા 

બાબત . 

૩૭. ન�વી ખામીઓ માટ� દંડ. 

૩૮. કંપનીઓ દ્વારા ઉલ્લઘંન. 

૩૯. સરકાર� �ચ�કત્સા સસં્થાઓએ કર�લા �નુા. 

૪૦. જમીન મહ��લૂની બાક� તર�ક� દંડની વ�લૂાત. 

                                     પ્રકરણ ૬ 

પ્રક�ણર્ 

૪૧. �દુ્ધ��ુદ્ધથી લીધેલા પગલાનેં રક્ષણ. 

૪૨. પત્રકો વગેર� ર�ૂ કરવા બાબત. 

૪૩. આદ�શો આપવાની સ�ા. 

૪૪. સ�ામડંળના કમર્ચાર�ઓ વગેર� �હ�ર સેવકો હોવા બાબત. 

૪૫. િનયમો કરવાની સ�ા. 

૪૬. �શુ્ક�લીઓ �ૂર કરવાની સ�ા. 

૪૭. રદ કરવા બાબત અને અપવાદ. 
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GUJARAT BILL NO.  20  OF 2021. 
 

THE GUJARAT CLINICAL ESTABLISHMENTS 
(REGISTRATION AND REGULATION) BILL, 2021. 

A BILL 
 

to provide for the registration and regulation of clinical establishments in the state of 
Gujarat and for matters connected therewith or incidental thereto. 

સન ર૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકંઃ ૨૦. 

�જુરાત �ચ�કત્સા સસં્થાઓ (ર�જસ્ટ્ર�શન અને િનયમન) િવધેયક, ર૦૨૧. 

�જુરાત રા�યમા ં�ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન કરવા અને તે�ુ ંિનયમન કરવા 

માટ�ની અને તેની સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને આ�ષુ�ંગક બાબતો માટ�ની જોગવાઇ 

કરવા બાબત િવધેયક. 

�હ�ર આરોગ્યમા ં �ધુારો કરવા માટ�, સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ ૪૭ના આદ�શને 

િસદ્ધ કર� શકાય તે માટ� �ચ�કત્સા સસં્થાઓ દ્વારા �રૂ� પાડવામા ંઆવે તેવી �િુવધાઓ 

અને સેવાઓના ધોરણો ઠરાવવાના હ��થુી �ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ં ર�જસ્ટ્ર�શન કરવા અને 

તે�ુ ંિનયમન કરવા માટ�ની જોગવાઇ કરવા�ુ ંઇષ્ટ જણા�ુ ંછે; 

આથી, ભારતના ગણરાજયના બો�રેમા વષર્મા ં નીચેનો અિધિનયમ કરવામા ં

આવે છે:- 

પ્રકરણ ૧ 

પ્રારં�ભક 

  

૧. (૧)   આ અિધિનયમ �જુરાત �ચ�કત્સા સસં્થાઓ (ર�જસ્ટ્ર�શન અને િનયમન) 

અિધિનયમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે. 

 (૨)  તે સમગ્ર �જુરાત રા�યને લા� ુપડ� છે. 

(૩) તે, રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, ન�� કર� તેવી તાર�ખે 

અમલમા ંઆવશે: 

  પરં� ુ �ુદ� �ુદ� કક્ષાઓની �ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ� અને �ુદ� 

�ુદ� માન્યતાપ્રાપ્ત �ચ�કત્સા પદ્ધિતઓ માટ� �ુદ� �ુદ� તાર�ખો ન�� 

કર� શકાશે.  

�ૂંક� સજં્ઞા, 

વ્યા�પ્ત  

અને આરંભ.  
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ર. આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્યથા અપે�ક્ષત ન હોય, તો-  

(ક) “સ�ામડંળ” એટલે કલમ ૫ હ�ઠળ રચાયે�ુ ં �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળ; 

(ખ) “પ્રમાણપત્ર” એટલે આ અિધિનયમ હ�ઠળ કાઢ� આપે�ુ ં ર�જસ્ટ્ર�શન 

પ્રમાણપત્ર; 

 (ગ) “�ચ�કત્સા સસં્થા (�ક્લિનકલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) ” એટલે-  

(૧) કોઇ માન્યતાપ્રાપ્ત �ચ�કત્સા પદ્ધિત દ્વારા માદંગી, ઇ�, શાર��રક 

ખોડ, િવ�ૃિત અથવા સગભાર્વસ્થા માટ� િનદાન, સારવાર અથવા 

સભંાળ રાખવા માટ�ની જ�ર� સેવાઓ, �િુવધાઓ �રૂ� પાડતા 

હોય તેવા, કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થાિપત હોય અથવા ન હોય 

તેવા વ્ય�ક્તઓના મડંળ દ્વારા સ્થપાયેલા અને સચંા�લત અથવા 

તેમના દ્વારા િનભાવવામા ંઆવતા હો�સ્પટલ, પ્ર�િૂત�હૃ, નિસ�ગ 

હોમ, (�ડસ્પેન્સર�) ઔષધાલય, �ક્લિનક, સેિનટો�રયમ (આરોગ્ય 

ભવન) અથવા ગમે તે નામે ઓળખાતી સસં્થા; અથવા 

(૨) રોગોના િનદાન અથવા તેની સારવારના સબંધંમા,ં સામાન્ય ર�તે 

પ્રયોગશાળા (લેબોર�ટર�) અથવા અન્ય તબીબી સાધનોની 

મદદથી �યા ં પેથોલો�જકલ(રોગિવજ્ઞાન િવષયક), 

�વા�િુવષયક, આ�વુિંશક, િવ�કરણ-�ચ�કત્સા સબંધંી 

(ર��ડયોલો�જકલ), રાસાય�ણક, �િવક તપાસ અથવા અન્ય 

રોગિનદાન િવષયક અથવા તપાસ િવષયક સેવાઓ આપવામા ં

આવતી હોય તે�ુ,ં કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા સસં્થાિપત હોય અથવા ન 

હોય તેવા વ્ય�ક્તઓના મડંળ દ્વારા સ્થપાયે�ુ ં અને સચંા�લત 

અથવા તેમના દ્વારા િનભાવવામા ંઆવ�ુ ં સ્વતતં્ર એકમ અથવા 

પેટા-ખડં (૧)મા ંઉલ્લેખેલ સસં્થાના ભાગ તર�ક� સ્થપાયે�ુ ંસ્થળ; 

અને તેમા,ં 

(ક) સરકાર અથવા સરકારના િવભાગ; 

(ખ) �હ�ર અથવા ખાનગી ટ્રસ્ટ; 

વ્યાખ્યા. 
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(ગ) ક�ન્દ્રીય, પ્રાતંીય (પ્રોિવ�ન્શયલ) અથવા રા�ય અિધિનયમ હ�ઠળ 

ર�જસ્ટર થયે�ુ,ં સરકારની મા�લક��ુ ં હોય અથવા ન હોય તે�ુ ં

(મડંળ� સ�હત�ુ)ં કોપ�ર�શન; 

(ઘ)  સ્થાિનક સ�ામડંળ; અને  

(ચ) કોઇ ડોક્ટર, 

-ની મા�લક�ની, તેના દ્વારા િનયિંત્રત અથવા સચંા�લત �ચ�કત્સા 

સસં્થાઓનો સમાવેશ થશે પણ તેમા,ં સશ� દળોની મા�લક�ના, તેના 

દ્વારા િનયિંત્રત અથવા સચંા�લત �ચ�કત્સા સસં્થાઓનો સમાવેશ થતો 

નથી. 

સ્પષ્ટ�કરણ.-આ ખડંના હ�� ુ માટ�, “સશ� દળો” એટલે �િૂમદળ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન ૧૯૫૦ના ૪૬મા), હવાઇ દળ અિધિનયમ, 

૧૯૫૦ (સન ૧૯૫૦ના ૪૫ મા) અને નૌકાદળ અિધિનયમ, ૧૯૫૭ (સન 

૧૯૫૭ના ૬૨ મા) હ�ઠળ રચાયેલા દળો;   

(ઘ) “આક�સ્મક તબીબી �સ્થિત” એટલે તાત્કા�લક તબીબી દ�ખભાળના 

અભાવના પ�રણામસ્વ�પે, વાજબી ર�તે,- 

(૧) વ્ય�ક્તના આરોગ્યને અથવા ગભર્વતી મ�હલાના સબંધંમા,ં તે 

મ�હલા અથવા તેના અ�ત બાળકના આરોગ્યને ગભંીર ખતરો 

ઊભો થવાની; અથવા 

(૨) શાર��રક કામગીર�ને ગભંીર ક્ષિત થવાની; અથવા 

(૩) શર�ર�ુ ંકોઇ �ગ અથવા ભાગ ગભંીર ર�તે િન�ષ્ક્રય થવાની, 

સભંાવના હોય તેવા પ્રકારની (તીવ્ર પીડા સ�હતની) તીવ્ર ગભંીરતાના 

ઉગ્ર લક્ષણો દ્વારા આપમેળે ઉત્પ� થતી તબીબી �સ્થિત;  

 (ચ) “ઠરાવે�ુ”ં એટલે આ અિધિનયમ હ�ઠળ કર�લા િનયમોથી ઠરાવે�ુ;ં 

(છ) “માન્યતાપ્રાપ્ત �ચ�કત્સા પદ્ધિત” એટલે એલોપેથી, યોગ, નેચરોપથી 

(િનસગ�પચાર પદ્ધિત), આ�વુ�દ, હોિમયોપથી, િસદ્ધ અને �નુાની 

�ચ�કત્સા પદ્ધિત અથવા ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય કરવામા ં આવે તેવી 

અન્ય કોઇ �ચ�કત્સા પદ્ધિત; 
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(જ) “ર�જસ્ટર” એટલે અ�કુ્રમે કલમો ૩૨ અને ૩૩ હ�ઠળ સ�ામડંળે, રા�ય 

સરકાર� અને ક�ન્દ્ર સરકાર� િનભાવે�ુ,ં ર�જસ્ટર થયેલી �ચ�કત્સા 

સસં્થાઓની સખં્યા ધરાવ� ુ ંર�જસ્ટર; 

(ઝ) “ર�જસ્ટ્ર�શન” એટલે કલમ ૬ હ�ઠળ ર�જસ્ટર કર�ુ ં અને “ર�જસ્ટ્ર�શન” 

અથવા “ર�જસ્ટર કર��ુ”ં એ શબ્દપ્રયોગનો અથર્ તદ�સુાર થશે;  

(ટ) “ધોરણો” એટલે રા�ય સરકાર, �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� 

કલમ ૨૩ હ�ઠળ ઠરાવી શક� તેવી શરતો; અને  

(ઠ) “(તેના વ્યાકરણીય �પો અને સ�લૂીય શબ્દપ્રયોગો સ�હત) સ્ટ�બીલાઇઝ 

(�સ્થર કર�ુ)ં” એટલે ખડં (ઘ)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી આક�સ્મક તબીબી 

�સ્થિતના સબંધંમા,ં �ચ�કત્સા સસં્થામાથંી વ્ય�ક્તના સ્થળાતંરને પ�રણામે 

અથવા તે દરિમયાન, વાજબી તબીબી સભંાવનાઓની �દર, તેની 

�સ્થિત વ� ુ પ્રમાણમા ં ખરાબ ન થાય અથવા તેવી �સ્થિત ન ઉ�્ ભવે 

�િુનિ�ત કરવા માટ� જ�ર� હોય તેવી એ �સ્થિતની તબીબી સારવાર �રૂ� 

પાડવી. 

પ્રકરણ ૨ 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ�� ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન અને તે માટ�ના ંધોરણો 

૩. (૧) રા�ય સરકાર�, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, �ચ�કત્સા સસં્થા માટ�ની રા�ય 

કાઉ�ન્સલની રચના કરવી જોઇશે. 

 (૨) રા�ય કાઉ�ન્સલ, નીચેના સભ્યોની બનશે:- 

(ક) મતં્રીશ્રી, આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ –�ઓ હોદ્દાની 

�એ, અધ્યક્ષ રહ�શે; 

(ખ) અિધક �ખુ્ય સ�ચવ/ અગ્ર સ�ચવ/સ�ચવ, આરોગ્ય અને 

પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ –�ઓ હોદ્દાની �એ, સભ્ય-સ�ચવ રહ�શે; 

(ગ) આરોગ્ય સેવા અને તબીબી િશક્ષણના કિમશનર – હોદ્દાની �એ, 

સભ્ય;    

(ઘ) તબીબી સેવાના અિધક સ�ચવ/ સ�ંકુ્ત સ�ચવ/ નાયબ સ�ચવ- 

હોદ્દાની �એ, સભ્ય;  

�ચ�કત્સા સસં્થા 

માટ�ની રા�ય 

કાઉ�ન્સલ. 
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(ચ) તબીબી સેવાના અિધક િનયામક- હોદ્દાની �એ, સભ્ય; 

(છ) ભારતીય �ચ�કત્સા પદ્ધિતની �ુદ�-�ુદ� શાખાઓના 

�ડર�ક્ટરો(િનયામકો)- અિધક િનયામકો, હોદ્દાની �એ, સભ્યો; 

(જ) �જુરાત મે�ડકલ કાઉ�ન્સલના એક પ્રિતિનિધ;  

(ઝ) �જુરાત નિસ�ગ કાઉ�ન્સલના એક પ્રિતિનિધ; 

(ટ) રાજય સરકાર� નામિન�કુ્ત કર�લા, રાજયમા ંતબીબી કે્ષતે્ર કામ 

કરતી કાઉ�ન્સલના બે પ્રિતિનિધ; 

(ઠ) વ્યવસાયે ડોક્ટર હોય તેવા સસંદ / િવધાનસભાના ચાર સભ્યો. 

(૩) રા�ય કાઉ�ન્સલ નીચે પ્રમાણેના કાય� કરશે:- 

(ક) �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ધોરણો ન�� કરવા અને દદ�ના અિધકારો 

િન�દ�ષ્ટ કરવા; 

  (ખ) રા�યમા ંઆ અિધિનયમ�ુ ંઅમલીકરણ કર�ુ;ં 

(ગ) રા�યના �ચ�કત્સા સસં્થાના ર�જસ્ટર�ુ ં સકંલન કર�ુ ં અને તેને 

અદ્યાવત કરવા; 

  (ઘ) રાષ્ટ્ર�ય કાઉ�ન્સલમા ંરા�ય�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કર�ુ;ં 

(ચ) સ�ામડંળના �ુકમો સામેની અપીલની �નુાવણી કરવી; અને 

(છ) ધોરણોના અમલીકરણની �સ્થિત �ગેના અહ�વાલ વાિષ�ક ધોરણે 

પ્રિસદ્ધ કરવો. 

૪. રા�યની �ચ�કત્સા સસં્થાઓના રા�ય ર�જસ્ટર�ુ ંસકંલન કરવાની અને અદ્યાવત 

કરવાની અને રાષ્ટ્ર�ય ર�જસ્ટરને અદ્યાવત કરવા માટ� �ડ�જટલ સ્વ�પે માિસક 

પત્રકો મોકલવાની રા�ય કાઉ�ન્સલની જવાબદાર� રહ�શે. 

 

૫. (૧) રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ�, દર�ક �જલ્લા માટ�, નીચેના સભ્યોના બનેલા, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળ 

તર�ક� ઓળખાતા સ�ામડંળની રચના કરશે:- 

રાષ્ટ્ર�ય 

કાઉ�ન્સલને 

મા�હતી �રૂ� 

પાડવા બાબત. 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ�� ુ ં

સ�ામડંળ. 
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(ક) �જલ્લા કલેક્ટર- હોદ્દાની �એ અધ્યક્ષ; 

(ખ) �ખુ્ય �જલ્લા આરોગ્ય અિધકાર�/ એસોિસયેટ િસિવલ સ�ન/ 

તબીબી અિધક્ષક- સભ્ય-સ�ચવ; 

(ગ) સબંિંધત �જલ્લાના �ખુ્ય �જલ્લા આરોગ્ય અિધકાર�; 

(ઘ) સબંિંધત �જલ્લામા ં હો�સ્પટલ ચલાવતા હોય તેવા ગ્રાન્ટ-ઇન-

એઇડ ઓગ�નાઇઝેશન(અ�દુાિનત સગંઠન)ના પ્રિતિનિધ (કોઇ 

હોય તો);  

(ચ) �જલ્લા કલેકટર દ્વારા નામિન�કુ્ત સબંિંધત િવષયના િનષ્ણાત 

(જ�ર હોય તો);  

(છ) �જલ્લા કલેકટર દ્વારા નામિન�કુ્ત, સ્થાિનક તબીબી મડંળના એક 

પ્રિતિનિધ (કોઇ હોય તો );   

(જ) સબંિંધત �જલ્લામા ં હ�મૂત ધરાવતી �િુનવિસ�ટ�ના તબીબી 

િવદ્યાશાખાના એક ડ�ન;  

(જ) �જલ્લા કલેકટર દ્વારા નામિન�કુ્ત, આયષ, �ફ�ઝયોથેરપી, ડ�ન્ટલ 

અને હોિમયોપથી સાથે સબંિંધત ચાર પ્રિતિનિધ;   

 (ઝ) સબંિંધત �જલ્લામા ં હ�મૂત ધરાવતી �િુનવિસ�ટ�ના તબીબી 

િવદ્યાશાખાના એક ડ�ન;  

(ટ) સ્થાિનક સસંદ સભ્ય/ િવધાનસભાના સભ્ય- તે વ્યવસાયે 

તબીબ (એલોપથી અથવા આ�વુ�દમા)ં  હોય તો.  

(૨) પેટા-કલમ (૧)મા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં કલમ ૯ અને ૧૯ 

હ�ઠળ �ચ�કત્સા સસં્થાઓના કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શનના હ��ઓુ માટ�, �જલ્લા 

આરોગ્ય અિધકાર� અથવા યથાપ્રસગં, �ખુ્ય તબીબી અિધકાર�, 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી કાયર્ર�િત પ્રમાણે, સ�ામડંળની સ�ા વાપરશે.  

૬. આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ અ�સુાર તે�ુ ંયોગ્ય ર�તે ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવવામા ં

આવ્�ુ ંહોય તે િસવાય, કોઈપણ વ્ય�ક્ત, �ચ�કત્સા સસં્થા ચલાવી શકશે ન�હ. 

 

�ચ�કત્સા 

સસં્થાઓ 

માટ�� ુ ં

ર�જસ્ટ્ર�શન. 
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૭. (૧) ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�  અને  ર�જસ્ટ્ર�શન ચા� ુ રાખવા માટ�, દર�ક �ચ�કત્સા 

સસં્થાએ, નીચેની શરતો�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઈશે:- 

 (૧) ઠરાવવામા ંઆવે તેવી �િુવધાઓ અને સેવાના ધોરણો; 

 (૨) ઠરાવવામા ંઆવે તેવી કમર્ચાર�વગર્ની જ��રયાત; 

(૩) ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�કડર્ની �ળવણી માટ�ની અને અહ�વાલ આપવા 

માટ�ની જોગવાઈઓ; 

 (૪) ઠરાવવામા ંઆવે તેવી અન્ય શરતો. 

(૨) �ચ�કત્સા સસં્થાએ, તેના કમર્ચાર�વગર્ અને ઉપલભ્ય �િુવધાઓને ધ્યાનમા ં

રાખીને, �ચ�કત્સા સસં્થામા ં આવે અથવા લાવવામા ં આવેલી કોઈ વ્ય�ક્તની 

આક�સ્મક તબીબી �સ્થિતને �સ્થર કરવા માટ�, જ�ર� હોય તેવી તબીબી તપાસ 

અને સારવાર �રૂા પાડવા જોઈશે. 

૮. (૧) �ુદ�-�ુદ� પદ્ધિતઓની �ચ�કત્સા સસં્થાઓને, રા�ય સરકાર વખતોવખત 

ઠરાવે તેવી કક્ષાઓમા ંવગ��ૃત કરવામા ંઆવશે. 

(૨) પેટા-કલમ (૧)મા ંઉલ્લેખેલ �ુદ�-�ુદ� કક્ષાઓના વગ�કરણ માટ� �ુદા-�ુદા 

ધોરણો ઠરાવી શકાશે: 

    પરં� ુ �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ધોરણો ઠરાવતી વખતે, રા�ય સરકાર� 

સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમા ંલેવી જોઈશે. 

પ્રકરણ ૩ 

ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની કાયર્ર�િત 

૯. (૧) કલમ ૬ હ�ઠળ �ચ�કત્સા સસં્થાના ર�જસ્ટ્ર�શનના હ��ઓુ માટ�, ઠરાવેલી ફ� સાથે 

ઠરાવેલા પત્રકમા ંસ�ામડંળને, અર� કરવી જોઈશે. 

(૨) અર�, �બ� અથવા પોસ્ટ મારફત અથવા ઓનલાઈન કરવી જોઇશે. 

(૩) અર� સાથે ઠરાવવામા ંઆવે તેવી િવગતો જોડવી જોઈશે. 

(૪) આ અિધિનયમના આરંભના સમયે, કોઈ �ચ�કત્સા સસં્થા અ�સ્તત્વ ધરાવતી 

હોય, તો આ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખથી એક વષર્ની �દર તે�ુ ં

ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવવા માટ�ની અર� કરવી જોઈશે અને આ અિધિનયમના આરંભ 

પછ� અ�સ્તત્વમા ંઆવે તેવી �ચ�કત્સા સસં્થાએ, તેની સ્થાપનાની તાર�ખથી છ 

મ�હનાની �દુતની �દર કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવવા માટ� અર� કરવી જોઈશે. 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ�ની 

શરતો. 

�ચ�કત્સા 

સસં્થાઓ�ુ ં

વગ�કરણ. 

ર�જસ્ટ્ર�શનના 

કામચલાઉ 

પ્રમાણપત્ર 

માટ�ની અર�. 
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(૫) આવી સસં્થાઓ�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન કરવા�ુ ંફરમાવ્�ુ ંહોય તેવા કોઈ િવદ્યમાન કાયદા 

હ�ઠળ કોઈ �ચ�કત્સા સસં્થા અગાઉથી ર�જસ્ટર થયેલ હોય તો પણ, તે સસં્થાએ, 

પેટા-કલમ (૧)મા ંઉલ્લેખ કયાર્ પ્રમાણે ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� અર� કરવી જોઈશે. 

૧૦. સ�ામડંળે, આવી અર� મળ્યાની તાર�ખથી પદંર �દવસની �દુતની �દર, 

અરજદારને, ઠરાવવામા ં આવે તેવા ન�નૂામા ં અને તેવી િવગતો અને તેવી 

મા�હતી ધરાવ� ુ ંકામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન�ુ ંપ્રમાણપત્ર કાઢ� આપ�ુ ંજોઈશે. 

૧૧. (૧) સ�ામડંળે, કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન કાઢ� આપતા ંપહ�લા ંકોઈ તપાસ કરવી 

જોઈશે ન�હ.  

 (૨) ર�જસ્ટ્ર�શન�ુ ં કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર કાઢ� આપ્�ુ ં હોય તેમ છતા,ં 

સ�ામડંળે,  કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન આપ્યાના િપસ્તાળ�સ �દવસની �દુતની 

�દર, આ ર�તે કામચલાઉ ધોરણે ર�જસ્ટર થયેલી �ચ�કત્સા સસં્થાની તમામ 

િવગતો, ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે પ્રિસદ્ધ કરાવવી જોઈશે. 

૧૨. કલમ ૧૮ની જોગવાઈઓને અધીન રહ�ને, દર�ક કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન, 

ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર કાઢ� આપ્યાની તાર�ખથી બારમા મ�હનાના �િતમ 

�દવસ �ધુી માન્ય ગણાશે અને આ�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન ફર� તા�ુ ંકરવાને પાત્ર થશે. 

 

૧૩. પ્રમાણપત્ર, �ચ�કત્સા સસં્થાની �લુાકાત લેતી દર�ક વ્ય�ક્ત તેને સ્પષ્ટપણે જોઈ 

શક� તે ર�તે, �ચ�કત્સા સસં્થાના સહ�લાઇથી દ�ખાઇ આવે તેવા સ્થળે લગાડ��ુ ં

રાખ�ુ ંજોઈશે. 

 

૧૪. પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જવાના, નષ્ટ થઈ જવાના, ફાટ� જવાના અથવા ક્ષિતગ્રસ્ત 

થઈ જવાના �કસ્સામા,ં સ�ામડંળે, �ચ�કત્સા સસં્થાની િવનતંીથી, ઠરાવવામા ં

આવે તેવી ફ�ની �કુવણી કય�થી, પ્રમાણપત્રની બી� નકલ કાઢ� આપવી 

જોઈશે. 

 

૧૫. (૧) ર�જસ્ટ્ર�શન�ુ ંપ્રમાણપત્ર �બન-તબદ�લીપાત્ર રહ�શે. 

(૨)   �ચ�કત્સા સસં્થાની મા�લક� અથવા સચંાલનમડંળમા ં ફ�રફાર થવાના પ્રસગેં, 

�ચ�કત્સા સસં્થાએ, ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે, સ�ામડંળને, આવા ફ�રફાર �ગે 

�ણ કરવી જોઈશે. 

કામચલાઉ 

પ્રમાણપત્ર. 

કામચલાઉ 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

પહ�લા ંકોઈ 

તપાસ ન�હ 

કરવા બાબત. 

કામચલાઉ 

ર�જસ્ટ્ર�શનની 

માન્યતા 

બાબત. 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

પ્રમાણપત્ર 

પ્રદિશ�ત 

કરવા 

બાબત.  

પ્રમાણપત્રની 

બી� નકલ 

કાઢ� આપવા 

બાબત. 

પ્રમાણપત્ર 

�બન-

તબદ�લીપાત્ર 

હોવા બાબત. 
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(૩) �ચ�કત્સા સસં્થાની કક્ષા અથવા સ્થળમા ંફ�રફાર થવાના અથવા �ચ�કત્સા સસં્થા 

તર�ક� કાયર્ કરવા�ુ ં બધં થવાના પ્રસગેં, આવી �ચ�કત્સા સસં્થાએ સબંિંધત 

ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર સ�ામડંળને (પરત) સ�પી દ��ુ ં જોઈશે અને �ચ�કત્સા 

સસં્થાએ, ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર કાઢ� આપવા માટ� નવેસરથી અર� કરવી 

જોઈશે. 

૧૬. સ�ામડંળે, �ના ર�જસ્ટ્ર�શનની �દુત �રૂ� થઈ �કૂ� હોય તેવી �ચ�કત્સા 

સસં્થાઓના નામ, ઠરાવવામા ં આવે તેટલા સમયમા ં અને તેવી ર�તે, પ્રિસદ્ધ 

કરાવવા જોઈશે. 

 

૧૭. કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શનના પ્રમાણપત્રની માન્યતા �રૂ� થવાના ત્રીસ �દવસ 

પહ�લા,ં ર�જસ્ટ્ર�શન ફર� તા�ુ ં કરાવવા માટ�ની અર� કરવી જોઈશે અને 

કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શનની �દુત �રૂ� થયા પછ�, ર�જસ્ટ્ર�શન ફર� તા�ુ ંકરાવવા 

માટ�ની અર� કરવાના �કસ્સામા,ં સ�ામડંળે, ઠરાવવામા ંઆવે તેવી વધારાની 

ફ�ની �કુવણી કય�થી, ર�જસ્ટ્ર�શન ફર� તા�ુ ં કરવા માટ�ની મ�ૂંર� આપવી 

જોઈશે. 

૧૮. રા�ય સરકાર�, � �ચ�કત્સા સસં્થાઓના સબંધંમા ં ધોરણો �હ�ર કયાર્ હોય તે 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓના સબંધંમા,ં- 

(૧) આ અિધિનયમના આરંભ પહ�લા ંઅ�સ્તત્વમા ંઆવી હોય તેવી �ચ�કત્સા 

સસં્થાઓના �કસ્સામા,ં ધોરણો �ગેના �હ�રનામાની તાર�ખથી એક 

વષર્ની �દુત પછ�; 

(૨) આ અિધિનયમના આરંભ પછ� પણ ધોરણો �હ�ર કયાર્ની તાર�ખ પહ�લા ં

અ�સ્તત્વમા ં આવી હોય તેવી �ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ�ના ધોરણો �હ�ર 

કયાર્ની તાર�ખથી એક વષર્ની �દુત પછ�; અને 

(૩) ધોરણો �હ�ર થયા પછ� અ�સ્તત્વમા ંઆવી હોય તેવી �ચ�કત્સા સસં્થાઓ 

માટ�ના ધોરણો �હ�ર કયાર્ની તાર�ખથી છ મ�હનાની �દુત પછ�, 

કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન કર� આપ�ુ ં જોઈશે ન�હ અથવા ફર� તા�ુ ં કર� 

આપ�ુ ંજોઈશે ન�હ. 

૧૯. �ચ�કત્સા સસં્થાએ, સ�ામડંળને, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� ઠરાવવામા ંઆવે તેવા 

ન�નૂામા ં અર� કરવી જોઈશે અને તેની સાથે ઠરાવવામા ં આવે તેટલી ફ� જોડવી 

જોઈશે.  

ર�જસ્ટ્ર�શનની 

�દુત �રૂ� 

થયાની 

પ્રિસ�દ્ધ 

બાબત. 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

તા�ુ ં

કરાવવા 

બાબત. 

કામચલાઉ 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

કરાવવા 

માટ�ની 

સમયમયાર્દા. 

કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ�ની 

અર�. 
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૨૦. �ચ�કત્સા સસં્થાએ, ઠરાવેલા લ��ુમ ધોરણો�ુ ં પાલન ક�ુ� હોવાનો �રુાવો, 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે ર�ૂ કરવો જોઈશે. 

 

૨૧. �ચ�કત્સા સસં્થા, ઠરાવેલા ધોરણો�ુ ંપાલન કયાર્ �ગેનો જ�ર� �રુાવો ર�ૂ કર� 

પછ� તરત જ, સ�ામડંળે, ઠરાવેલા લ�તુમ ધોરણો�ુ ં પાલન કયાર્ �ગે �ચ�કત્સા 

સસં્થાએ ર�ૂ કર�લા તમામ �રુાવા, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન કર� આપવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરતા ં

પહ�લા ંત્રીસ �દવસ �ધુી, સામાન્ય જનતાની �ણ અથ� અને વાધંા, કોઇ હોય, તો તે 

ર�ૂ કરવા માટ�, ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે પ્રદિશ�ત કરવા જોઇશે. 

 

૨૨. કલમ ૨૧મા ંઉલ્લેખેલી �દુતની �દર વાધંા મળેલ હોય, તો તે �ગે િપસ્તાળ�સ 

�દવસની �દર પ્રિતભાવ આપવા માટ�, આવા વાધંા �ગે �ચ�કત્સા સસં્થાને �ણ કરવી 

જોઇશે. 

 

૨૩. �ચ�કત્સા સસં્થા, રા�ય સરકાર� ઠરાવેલા ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ના ધોરણો પ�ર�ણૂર્ કર�, 

ત્યાર� જ કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન કર� આપ�ુ ંજોઇશે. 

 

 

૨૪. સ�ામડંળે- 

 (ક) કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની અર� મ�ૂંર કરતો; અથવા 

 (ખ) અર� નામ�ૂંર કરતો 

�ુકમ, ઠરાવેલી �દુત �રૂ� થયા પછ� તરત જ અને તે પછ�ના ત્રીસ �દવસની 

�દર કરવો જોઇશે: 

 પરં� ુસ�ામડંળ, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની અર� નામ�ૂંર કર�, તો તે માટ�ના ં

પોતાના કારણોની ન�ધ કરવી જોઇશે: 

અર�ની 

ખરાઈ કરવા 

બાબત. 

વાધંા ર�ૂ 

કરવા માટ� 

મા�હતી 

પ્રદિશ�ત કરવા 

બાબત. 

વાધંા �ગે 

�ણ કરવા 

બાબત. 

કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ�ના 

ધોરણો. 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

મ�ૂંર 

અથવા 

નામ�ૂંર 

કરવા 

બાબત. 
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૨૫. (૧) સ�ામડંળે, �ચ�કત્સા સસં્થાની અર� પોતે મ�ૂંર કર�, તો ઠરાવવામા ંઆવે 

તેવા ન�નૂામા ંઅને તેવી િવગતો ધરાવ� ુ ંકાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન�ુ ંપ્રમાણપત્ર કાઢ� આપ�ુ ં

જોઇશે. 

(૨)  પ્રમાણપત્ર, તે કાઢ� આપ્યાની તાર�ખથી પાચં વષર્ની �દુત �ધુી માન્ય ગણાશે. 

(૩)  પેટા-કલમ (૧)ના હ��ઓુ માટ�, કલમો ૧૩,૧૪,૧૫ અને ૧૬ની જોગવાઇઓ પણ 

લા� ુપડશે. 

(૪)  કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન ફર� તા�ુ ં કરવા માટ�ની અર�, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શનના 

પ્રમાણપત્રની માન્યતા �રૂ� થાય તે પહ�લા ં છ મ�હનાની �દર કરવી જોઇશે અને 

ર�જસ્ટ્ર�શન ફર� તા�ુ ં કર� આપવાની અર� િનયત �દુતની �દર કરવામા ંન આવે 

તેવા �કસ્સામા,ં સ�ામડંળ, ઠરાવવામા ંઆવે તેટલી વધારાની ફ�ની �કુવણી કય�થી, 

ર�જસ્ટ્ર�શન તા�ુ ંકર� આપવાની મ�ૂંર� આપી શકશે. 

૨૬. કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની અર� નામ�ૂંર કરવાથી, કોઇપણ �ચ�કત્સા સસં્થાને, � 

ખામીઓને આધાર� અગાઉની અર� નામ�ૂંર કરવામા ંઆવી હોય તે ખામીઓ �ધુાયાર્ 

�ગેનો, ફરમાવવામા ં આવે તેવો �રુાવો ર�ૂ કયાર્ પછ�, કલમ ૧૯ હ�ઠળ કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની નવી અર� કરતા ંઅટકાવી શકાશે ન�હ. 

 

૨૭. (૧) �ચ�કત્સા સસં્થા ર�જસ્ટર થયા પછ� કોઇ પણ સમયે, સ�ામડંળને ખાતર� થાય 

ક�- 

 (ક)  ર�જસ્ટ્ર�શનની શરતો�ુ ંપાલન થઇ ર�ુ ંનથી; અથવા  

(ખ)  �ચ�કત્સા સસં્થા�ુ ં સચંાલન સ�પવામા ં આવ્�ુ ં હોય તે વ્ય�ક્ત, આ 

અિધિનયમ હ�ઠળ િશક્ષાપાત્ર �નુા માટ� દોિષત ઠર�લ છે, 

તો, તે (સ�ામડંળ), નો�ટસમા ં જણાવેલા કારણોસર શા માટ� આ અિધિનયમ હ�ઠળ�ુ ં

તે�ુ ં ર�જસ્ટ્ર�શન રદ ન કર�ુ ં તે �ગેના કારણો એક મ�હનાની �દુતમા ં દશાર્વવા 

�ચ�કત્સા સસં્થાને નો�ટસ આપી શકશે. 

(૨) �ચ�કત્સા સસં્થાને વાજબી તક �રૂ� પાડ�ા પછ�, સ�ામડંળને ખાતર� થાય ક� આ 

અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા િનયમોની જોગવાઇઓ પૈક� કોઈ જોગવાઈનો ભગં 

થયેલ છે, તો તે (સ�ામડંળ), �ુકમથી, પોતાના દ્વારા આવા �ચ�કત્સા સસં્થા સામે 

લેવામા ંઆવે તેવા બી� કોઇ પગલાનેં બાધ આવ્યા િસવાય, તે�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન રદ કર� 

શકશે. 

કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

પ્રમાણપત્ર. 

કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ� નવી 

અર� 

બાબત. 

ર�જસ્ટ્ર�શન 

રદ કરવા 

બાબત. 
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(૩) પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલો દર�ક �ુકમ- 

(ક) આવા �ુકમની સામે કોઇ અપીલ કરવામા ં ન આવી હોય, ત્યાર� આવી 

અપીલ માટ� ઠરાવેલી �દુત �રૂ� થયા પછ� તરત જ; અને 

(ખ) આવી અપીલ કરવામા ંઆવી હોય અને તે રદ કરવામા ંઆવી હોય, ત્યાર� 

અપીલ આવી ર�તે રદ કયાર્ના �ુકમની તાર�ખથી, 

- અમલમા ંઆવશે: 

 પરં� ુ દદ�ઓના સ્વાસ્થ્ય અને �રુક્ષા બાબતે ભય તોળાઇ રહ�લો જણાય,  તો 

સ�ામડંળ, ર�જસ્ટ્ર�શન રદ કયાર્ પછ�, કારણોની લે�ખતમા ંન�ધ કર�ને, �ચ�કત્સા સસં્થાને 

તાત્કા�લક કામ કરતી અટકાવી શકશે. 

૨૮. (૧) સ�ામડંળ અથવા તેણે અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�ને, પોતે આદ�શ કર� તેવી 

બ�ુસભ્ય િનર�ક્ષણ ટ�મ દ્વારા, કોઇ ર�જસ્ટર થયેલ �ચ�કત્સા સસં્થા, તેની ઇમારત, 

પ્રયોગશાળાઓ અને સાધનોના સબંધંમા ંતથા �ચ�કત્સા સસં્થા દ્વારા સચંા�લત અથવા 

કરવામા ંઆવેલી કામગીર��ુ ંપણ િનર�ક્ષણ અથવા તપાસ કરાવવાનો અને �ચ�કત્સા 

સસં્થાને સબંિંધત બી� કોઇ બાબતના સબંધંમા ંતપાસ કરાવવાનો હક રહ�શે અને તે 

સસં્થાને ત્યા ંર�ૂઆત કરવાનો હક રહ�શે. 

(૨)  સ�ામડંળે, આવા િનર�ક્ષણ અથવા તપાસના પ�રણામના સદંભર્મા ં પોતાના 

મતંવ્યો �ચ�કત્સા સસં્થાને જણાવવા જોઇશે અને તે �ગે �ચ�કત્સા સસં્થાનો અ�ભપ્રાય 

મેળવ્યા બાદ લેવાના પગલા ં�ગે તે સસં્થાને સલાહ આપી શકશે. 

(૩)  �ચ�કત્સા સસં્થાએ, આવા િનર�ક્ષણ અથવા તપાસના પ�રણામે લેવા ધા�ુ� હોય 

તેવા અથવા લીધેલા ંપગલા,ં કોઈ હોય, તો તેની �ણ સ�ામડંળને કરવી જોઇશે અને 

આવી �ણ, સ�ામડંળ આદ�શ કર� તેટલા સમયમા ંકરવી જોઇશે. 

(૪)  �ચ�કત્સા સસં્થા, વાજબી સમયની �દર, સ�ામડંળને ખાતર� થાય તે ર�તે 

પગલા ંન લે, ત્યાર� તે (સ�ામડંળ), �ચ�કત્સા સસં્થાએ ર�ૂ કર�લી કોઇ સ્પષ્ટતા અથવા 

કર�લી ર�ૂઆત િવચારણામા ંલઇને, તે સ�ામડંળ યોગ્ય ગણે તેવા આદ�શો, આદ�શમા ં

જણાવવામા ં આવે તેટલા સમયની �દર, આપવા જોઇશે અને �ચ�કત્સા સસં્થાઓએ 

આવા આદ�શો�ુ ંપાલન કર�ુ ંજોઇશે. 

૨૯. કોઇપણ વ્ય�ક્ત ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવ્યા િસવાય �ચ�કત્સા સસં્થા ચલાવી ર�ુ ં છે તેવી 

શકંા કરવાને કોઇ કારણ હોય, તો સ�ામડંળ અથવા તેમણે અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�, 

ર�જસ્ટર થયેલ 

�ચ�કત્સા 

સસં્થાઓ�ુ ં

િનર�ક્ષણ. 

પ્રવેશ 

કરવાની 

સ�ા. 
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કોઇપણ વાજબી સમયે, ઠરાવેલી ર�તે �ચ�કત્સા સસં્થામા ંપ્રવેશ કર� શકશે અને તપાસ 

કર� શકશે અને �ચ�કત્સા સસં્થાએ િનર�ક્ષણ અથવા તપાસ માટ� વાજબી �િુવધાઓ 

આપવી જોઇશે અને સસં્થા ત્યા ંપોતાની ર�ૂઆત પણ કરવા હકદાર રહ�શે. 

૩૦. રા�ય સરકાર �ુદ� �ુદ� કક્ષાની �ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ�, ઠરાવવામા ંઆવે તેટલી 

ફ� વ�લૂ કર� શકશે. 

 

૩૧. (૧) ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર આપવાની અથવા તા�ુ ંકરવાની નામ�ૂંર�ના અથવા 

ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર રદ કરતા સ�ામડંળના �ુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્ય�ક્ત, 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે અને તેટલી �દુતની �દર, રા�ય કાઉ�ન્સલને અપીલ કર� 

શકશે: 

 પરં� ુ રા�ય કાઉ�ન્સલને ખાતર� થાય ક� અપીલ કરનાર �રૂતા કારણસર 

સમયસર અપીલ કર� શ�ો ન હતો, તો તે, ઠરાવેલી �દુત �રૂ� થયા પછ� કરવામા ં

આવેલી અપીલ સ્વીકાર� શકશે. 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળની દર�ક અપીલ, ઠરાવવામા ં આવે તેવા ન�નૂામા ં અને 

તેટલી ફ� સાથે કરવી જોઇશે. 

પ્રકરણ ૪ 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંર�જસ્ટર 

૩૨. (૧) સ�ામડંળે, પોતાની સ્થાપનાના બે વષર્ની �દુતની �દર, પોતાના દ્વારા 

ર�જસ્ટર થયેલી �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટર�ુ ંસકંલન કર�ુ ંજોઇશે, તે પ્રિસદ્ધ કર�ુ ં

જોઇશે અને �ડ�જટલ સ્વ�પે િનભાવ�ુ ં જોઇશે અને તેણે આવી ર�તે કાઢ� આપેલા 

પ્રમાણપત્રની િવગતો, ઠરાવવામા ંઆવે તેવા ન�નૂામા ંઅને તેવી ર�તે િનભાવવાના 

ર�જસ્ટરમા ંન�ધવી જોઇશે. 

(૨) તત્સમયે અમલમા ં હોય તેવા બી� કોઇ કાયદા હ�ઠળ �ચ�કત્સા સસં્થાઓના 

ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� રચવામા ં આવેલા બી� કોઇ સ�ામડંળ સ�હત, દર�ક સ�ામડંળે, 

રા�યમાનંા ર�જસ્ટ્ર�શન (ન�ધણી) સ�ામડંળ દ્વારા િનભાવવામા ંઆવતા ર�જસ્ટર પ્રમાણે 

રા�ય�ુ ં ર�જસ્ટર સતત અદ્યાવત કરવામા ંઆવે છે તે બાબત �િુનિ�ત કરવા માટ�, 

રા�ય 

સરકાર દ્વારા 

ફ�ની 

વ�લૂાત. 

અપીલ. 

�ચ�કત્સા 

સસં્થાઓ�ુ ં

ર�જસ્ટર. 
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�ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટરમા ંકરવામા ંઆવેલી દર�ક ન�ધની નકલ, ઠરાવવામા ંઆવે 

તેવી ર�તે, �ડ�જટલ સ્વ�પે, �ચ�કત્સા સસં્થાની રા�ય કાઉ�ન્સલને �રૂ� પાડવી જોઇશે. 

૩૩. (૧) રા�ય કાઉ�ન્સલે, �ચ�કત્સા સસં્થાઓના સબંધંમા,ં ઠરાવવામા ં આવે તેવા 

ન�નૂામા ં અને તેવી િવગતો ધરાવ� ુ,ં �ચ�કત્સા સસં્થાઓના રા�ય ર�જસ્ટર તર�ક� 

ઓળખા� ુ ંર�જસ્ટર, �ડ�જટલ તેમજ ઠરાવવામા ંઆવે તેવા સ્વ�પે િનભાવ�ુ ંજોઇશે. 

(૨) રા�ય કાઉ�ન્સલ-એ, રા�ય �ચ�કત્સા સસં્થા ર�જસ્ટરની એક નકલ �ડ�જટલ ફોમ�ટમા ં

રાષ્ટ્ર�ય કાઉ�ન્સલને મોકલવી જોઇશે અને ચો�સ મ�હના માટ� આવા ર�જસ્ટરમા ં

કરવામા ંઆવેલ તમામ ઉમેરા અને બી� �ધુારાની, ત્યાર પછ�ના મ�હનાની પદંરમી 

તાર�ખ �ધુીમા ંરાષ્ટ્ર�ય કાઉ�ન્સલને �ણ કરવી જોઇશે. 

પ્રકરણ ૫ 

િશક્ષા 

૩૪. આ અિધિનયમની કોઇ જોગવાઇ�ુ ં ઉલ્લઘંન કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, અન્યત્ર કોઇ 

િશક્ષાની જોગવાઇ કર�લ ન હોય તો પ્રથમ �નુા માટ� દસ હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની, 

બી� �નુા માટ�  પચાસ હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની અને ત્યારપછ�ના કોઇ �નુા માટ� 

એક લાખ �િપયા �ધુીના દંડની િશક્ષાને પાત્ર થશે.   

 

૩૫. (૧) ર�જસ્ટ્ર�શન િવના �ચ�કત્સા સસં્થા ચલાવે તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, પ્રથમ ઉલ્લઘંન 

માટ� પચીસ હ�ર �િપયા �ધુીના નાણાક�ય દંડને, બી� ઉલ્લઘંન માટ� પચાસ હ�ર 

�િપયા �ધુીના નાણાક�ય દંડને અને ત્યારપછ�ના કોઇ ઉલ્લઘંન માટ� એક લાખ �િપયા 

�ધુીના નાણાક�ય દંડને પાત્ર થશે.   

(૨)  આ અિધિનયમ હ�ઠળ યોગ્ય ર�તે ર�જસ્ટર થયેલી ન હોય તેવી કોઇ �ચ�કત્સા 

સસં્થામા ં �ણીજોઇને સેવા આપે તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત, પચાસ હ�ર �િપયા �ધુીના 

નાણાક�ય દંડને પાત્ર થશે.  

(૩)  પેટા-કલમો (૧) અને (૨) હ�ઠળ ન્યાયિનણર્ય કરવાના હ�� ુમાટ�, સ�ામડંળે, કોઇ 

નાણાક�ય દંડ લાદવાના હ�� ુમાટ�, સબંિંધત કોઇપણ વ્ય�ક્તને �નુાવણીની વાજબી તક 

આપ્યા પછ�, ઠરાવેલી ર�તે તપાસ કરવી જોઇશે.  

�ચ�કત્સા 

સસં્થાઓ�ુ ં

રા�ય 

ર�જસ્ટર 

િનભાવવા 

બાબત. 

િશક્ષા.  

�બન-

ર�જસ્ટ્ર�શન 

માટ� 

નાણાક�ય 

િશક્ષા(દંડ).  
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(૪)  તપાસ કરતી વખતે, સ�ામડંળને, ક�સની હક�કતો અને સજંોગોથી પ�ર�ચત હોય 

તેવી કોઇપણ વ્ય�ક્તને,  સ�ામડંળના અ�ભપ્રાય પ્રમાણે તપાસના િવષય-વસ્�મુા ં 

ઉપયોગી થઇ શક� અથવા તેની સાથે �સુગંત હોય એવા કોઇ �રુાવા આપવા અથવા 

કોઇ દસ્તાવેજ ર�ૂ કરવા માટ�, બોલાવવાની અને હાજર રહ�વાની ફરજ પાડવાની સ�ા 

રહ�શે અને આવી તપાસમા ંતેને ખાતર� થાય ક� તે વ્ય�ક્ત પેટા-કલમો (૧) અને (૨)મા ં

િન�દ�ષ્ટ જોગવાઇઓ�ુ ં પાલન કરવામા ં િનષ્ફળ રહ� છે, તો તે �ુકમ દ્વારા, તે પેટા-

કલમોમા ં િન�દ�ષ્ટ નાણાક�ય િશક્ષા લાદ� શકશે અને �ુકમના ત્રીસ �દવસોની �દર 

કલમ ૩૬ની પેટા-કલમ (૮)મા ંઉલ્લેખેલ ખાતામા ંજમા કરવા જણાવી શકશે. 

(૫)  નાણાક�ય દંડ�ુ ંપ્રમાણ ન�� કરતા સમયે, સ�ામડંળે, �ચ�કત્સા સસં્થાના વગર્, 

કદ અને પ્રકાર અને સસં્થા �યા ંઆવેલી હોય તે િવસ્તારની સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતઓને 

ધ્યાનમા ંરાખવી જોઇશે. 

(૬)  સ�ામડંળના િનણર્યથી નારાજ થયેલી કોઇપણ વ્ય�ક્ત, સદર�ુ િનણર્ય મળ્યાની 

તાર�ખથી ત્રણ મ�હનાની �દુતની �દર, રાજય કાઉ�ન્સલને અપીલ કર� શકશે.  

(૭)  પેટા-કલમ (૬)મા ં ઉલ્લેખેલ અપીલ દાખલ કરવાની ર�ત, ઠરાવવામા ં આવે 

તેવી રહ�શે. 

૩૬.  (૧) આ અિધિનયમ હ�ઠળ આદ�શ આપવાની સ�ા આપેલ હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત 

અથવા સ�ામડંળના કાયદ�સર ર�તે આપવામા ંઆવેલા આદ�શનો ઇરાદા�વૂર્ક અનાદર 

કર� અથવા આ અિધિનયમ હ�ઠળ કોઇ વ્ય�ક્ત અથવા સ�ામડંળને, કરવા માટ� ફરમાવ્�ુ ં

હોય અથવા સ�ા આપેલ હોય તેવા કોઇ કાય� કરવામા ં અવરોધ ઊભો કર�, તેવી 

વ્ય�ક્ત, પાચં લાખ �િપયા �ધુીના નાણાક�ય દંડને પાત્ર થશે.  

(૨) આ અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ કોઇ મા�હતી આપવા માટ� ફરમાવ્�ુ ંહોય તેવી 

કોઇ વ્ય�ક્ત, ઇરાદા�વૂર્ક આવી મા�હતીને રોક� અથવા � મા�હતી ખોટ� હોવા�ુ ં પોતે 

�ણતો હોય અથવા સાચી ન�હ� હોવા�ુ ંપોતે માનતો હોય તેવી મા�હતી આપે, તે પાચં 

લાખ �િપયા �ધુીના નાણાક�ય દંડને પાત્ર થશે.   

(૩)  પેટા-કલમો (૧) અને (૨) હ�ઠળ ન્યાયિનણર્ય કરવાના હ�� ુમાટ�, સ�ામડંળે, કોઇ 

નાણાક�ય દંડ લાદવાના હ��સુર, સબંિંધત કોઇપણ વ્ય�ક્તને �નુાવણીની વાજબી તક 

આપ્યા પછ�, ઠરાવેલી ર�તે તપાસ કરવી જોઇશે. 

આદ�શનો 

અનાદર 

કરવા, 

અવરોધ 

ઊભો કરવા 

અને 

મા�હતીનો 

ઇનકાર 

કરવા 

બાબત.  
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(૪) તપાસ કરતી વખતે, સ�ામડંળને, ક�સની હક�કતો અને સજંોગોથી પ�ર�ચત હોય 

તેવી કોઇપણ વ્ય�ક્તને, સ�ામડંળના અ�ભપ્રાય પ્રમાણે તપાસના િવષય-વસ્�મુા ં 

ઉપયોગી થઇ શક� અથવા તેને �સુગંત હોય તેવો �રુાવો આપવા અથવા કોઇ 

દસ્તાવેજ ર�ૂ કરવા માટ�, બોલાવવાની અને હાજર રહ�વા ફરજ પાડવાની સ�ા રહ�શે 

અને આવી તપાસમા ં તેને, એવી ખાતર� થાય ક� તે વ્ય�ક્તએ પેટા-કલમો (૧) અને 

(૨)મા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લી જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ં�કૂ કર�લી છે, તો તે, �ુકમથી, તે 

પેટા-કલમોમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લો નાણાક�ય દંડ લાદ� શકશે અને �ુકમના ત્રીસ �દવસોની 

�દર, પેટા-કલમ (૮)મા ંઉલ્લેખેલ ખાતામા ંજમા કરાવવા માટ� જણાવી શકશે.  

 

(૫) નાણાક�ય દંડ�ુ ંપ્રમાણ ન�� કરતી વખતે, સ�ામડંળે, �ચ�કત્સા સસં્થાના વગર્, કદ 

અને પ્રકાર તેમજ સસં્થા � િવસ્તારમા ં આવેલી હોય તે િવસ્તારની સ્થાિનક 

પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમા ંલેવી જોઇશે. 

 

(૬) સ�ામડંળના િનણર્યથી નારાજ થયેલી કોઇપણ વ્ય�ક્ત, આવો િનણર્ય મળ્યાની 

તાર�ખથી ત્રણ મ�હનાની �દુતની �દર, રા�ય કાઉ�ન્સલ(પ�રષદ) ને અપીલ કર� 

શકશે. 

  

(૭)  પેટા-કલમ (૬)મા ં ઉલ્લેખેલી અપીલ દાખલ કરવાની ર�ત, ઠરાવવામા ંઆવે 

તેવી રહ�શે. 

 

(૮)  કલમ ૩૫ હ�ઠળ અને આ કલમ હ�ઠળ વ�લૂ કર�લો નાણાક�ય દંડ, રા�ય સરકાર 

આ અથ� �ુકમથી િન�દ�ષ્ટ કર� તેવા ખાતામા ંજમા કરાવવો જોઇશે. 

 

૩૭. � કોઇ વ્ય�ક્ત, કોઇ દદ�ના આરોગ્ય અને સલામતીને જોખમ ઉ�ુ ંથવાનો ભય ન 

હોય અને �ને વાજબી સમયમા ં �ધુાર� શકાય એવી ખામીઓમા ં પ�રણમે તે�ુ,ં આ 

અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની કોઇપણ જોગવાઇઓ�ુ ંઉલ્લઘંન કર�, 

તેવી વ્ય�ક્ત, દસ હ�ર �િપયા �ધુીના દંડની િશક્ષાને પાત્ર થશે.  

 

૩૮. (૧) આ અિધિનયમની અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની કોઇપણ 

જોગવાઇઓ�ુ ંઉલ્લઘંન કરનાર વ્ય�ક્ત કંપની હોય, ત્યાર� ઉલ્લઘંન કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય 

ન�વી 

ખામીઓ 

માટ� દંડ. 

કંપનીઓ 

દ્વારા 

ઉલ્લઘંન. 
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તે સમયે કંપનીનો હવાલો સભંાળતી હોય અને કંપનીના કાયર્-સચંાલન માટ� કંપનીને 

જવાબદાર હોય તેવી દર�ક વ્ય�ક્ત તેમજ કંપની, ઉલ્લઘંન માટ� દોિષત હોવા�ુ ંગણાશે 

અને દંડને પાત્ર થશે: 

  

 પરં� ુએવી વ્ય�ક્ત એમ સા�બત કર� ક� તે ઉલ્લઘંન તેની �ણ બહાર થ�ુ ંહ� ુ ં

અથવા તે ઉલ્લઘંન થ� ુ ંઅટકાવવા માટ� તેણે ઘટતી તમામ કાળ� રાખી હતી, તો તે 

વ્ય�ક્ત, આ પેટા-કલમમાનંા કોઇ મજ�રૂથી, કોઇ િશક્ષાને પાત્ર થશે ન�હ. 

   

(૨)  પેટા-કલમ (૧)મા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમની અથવા 

અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની કોઇપણ જોગવાઇઓ�ુ ં ઉલ્લઘંન કોઇ કંપનીએ 

ક�ુ� હોય અને એ�ુ ંસા�બત થાય  ક� તે ઉલ્લઘંન કંપનીના કોઇ �ડર�ક્ટર, મેનેજર, સેક્ર�ટર� 

અથવા બી� અિધકાર�ની સમંિતથી અથવા તેની �કૂ સમંિતથી કરવામા ં આવ્�ુ ં છે 

અથવા તેમના તરફથી થયેલી કોઇ બેદરકાર�ને કારણે થ�ુ ં છે, તો તેવા �ડર�કટર, 

મેનેજર, સેક્ર�ટર� અથવા બી� અિધકાર� પણ તે ઉલ્લઘંન માટ� દોિષત ગણાશે અને 

દંડને પાત્ર થશે. 

  

સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ��ઓુ માટ�,- 

(ક)  “કંપની” એટલે કોઇ સસં્થાિપત મડંળ અને તેમા ં પેઢ� અથવા 

વ્ય�ક્તઓના બી� એસોિસએશનનો સમાવેશ થાય છે; અને  

 (ખ)  પેઢ�ના સબંધંમા ં“�ડર�કટર” એટલે પેઢ�નો ભાગીદાર.  

 

૩૯. (૧) આ અિધિનયમ હ�ઠળનો �નુો, આ અિધિનયમના આરંભ પછ� છ મ�હનાની 

�દુતની �દર, કોઇ સરકાર� �ચ�કત્સા સસં્થા દ્વારા કરવામા ંઆવ્યો હોય, ત્યાર� �ચ�કત્સા 

સસં્થાના વડાને તે �નુા માટ� દોિષત ગણવામા ંઆવશે અને તદ્દ�સુાર તેની િવ�ધ્ધ 

કાયર્વાહ�ને અને દંડને પાત્ર થશે: 

   

 પરં� ુ �ચ�કત્સા સસં્થાના વડા એ�ુ ંસા�બત કર� છે ક� �નુો તેમની �ણ બહાર 

થયો હતો અથવા તેવો �નુો થતો અટકાવવા માટ� તેમણે ઘટતી તમામ કાળ� લીધી 

હતી, તો તે, આ કલમમાનંા કોઇ મજ�રૂથી, કોઇ િશક્ષાને પાત્ર થશે ન�હ. 

  

સરકાર� 

�ચ�કત્સા 

સસં્થાઓએ 

કર�લા 

�નુા. 
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(૨)  પેટા-કલમ (૧)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ હ�ઠળનો �નુો, 

સરકારની �ચ�કત્સા સસં્થા દ્વારા કરવામા ંઆવ્યો હોય અને એ�ુ ંસા�બત થાય ક� �નુો 

�ચ�કત્સા સસં્થાના વડા િસવાયના, કોઇ અિધકાર�ની, સમંિતથી અથવા �કૂસમંિતથી 

કરવામા ંઆવ્યો છે અથવા તેના તરફથી થયેલી કોઇ બેદરકાર�ને કારણે થયો છે, ત્યાર� 

આવા અિધકાર� પણ તે �નુા માટ� દોિષત હોવા�ુ ંગણાશે અને તેની િવ�ધ્ધ કાયર્વાહ� 

કર� શકાશે અને તદ�સુાર તે િશક્ષાને પાત્ર થશે.      

 

૪૦. દંડ �કૂવવામા ં�કૂ કર� તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત માટ�, �ચ�કત્સા સસં્થાની રા�ય પ�રષદ, 

તેણે અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�એ સહ� કર��ુ,ં તેવી વ્ય�ક્ત પાસેથી લેણો થતો દંડ 

િન�દ�ષ્ટ કર� ુ ં પ્રમાણપત્ર તૈયાર કર� શકશે અને આવી વ્ય�ક્ત � �જલ્લામા ં કોઇ 

િમલકત ધરાવતી હોય અથવા વસવાટ કરતી હોય અથવા તેનો ધધંો ચલાવતી હોય 

તે �જલ્લાના કલેક્ટરને તે મોકલી શકશે. સદર�ુ કલેક્ટર�, આ�ુ ં પ્રમાણપત્ર મળ્યેથી, 

�ણે ક� તે જમીન મહ��લૂની બાક� રકમ હોય તેમ, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી રકમ તેવી 

વ્ય�ક્ત પાસેથી વ�લૂવા માટ�ની કાયર્વાહ� કરવી જોઇશે. 

  

પ્રકરણ ૬ 

પ્રક�ણર્ 

૪૧. (૧) આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની જોગવાઇઓ અ�સુાર 

�દુ્ધ��ુદ્ધથી કર�લા અથવા કરવા ધાર�લા કોઇ કાયર્ના સબંધંમા,ં સ�ામડંળના કોઇ સભ્ય 

અથવા રા�ય પ�રષદના કોઇ સભ્ય અથવા આ અથ� અિધ�ૃત કર�લા કોઇ અિધકાર� 

સામે કોઇ દાવો, ફોજદાર� કામ અથવા બી� કા�નૂી કાયર્વાહ� થઇ શકશે ન�હ.  

 

(૨) આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા કોઇ િનયમની જોગવાઇઓ અ�સુાર 

�દુ્ધ��ુદ્ધથી કર�લા અથવા કરવા ધાર�લા કોઇ કાયર્થી થયેલા અથવા થવાનો સભંવ હોય 

તેવા કોઇ હાિન અથવા �કુસાનના સબંધંમા,ં રા�ય સરકાર સામે કોઇ દાવો અથવા 

બી� કા�નૂી કાયર્વાહ� કર� શકાશે ન�હ. 

 

૪૨. દર�ક �ચ�કત્સા સસં્થાએ, તે અથ� ઠરાવવામા ંઆવે, તેવા સમયની �દર અથવા 

તેવા લબંાવેલા સમયની �દર, ઠરાવવામા ં આવે તે ર�તે, તેવા પત્રકો અથવા 

�કડાઓ અને બી� મા�હતી સ�ામડંળને ર�ૂ કરવાની રહ�શે.  

જમીન 

મહ��લૂની 

બાક� તર�ક� 

દંડની 

વ�લૂાત. 

�દુ્ધ��ુદ્ધથી 

લીધેલા 

પગલાનેં 

રક્ષણ. 

પત્રકો 

વગેર� ર�ૂ 

કરવા 

બાબત. 
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૪૩. આ અિધિનયમની �વૂર્વત� જોગવાઇઓને બાધ આવ્યા િસવાય, રા�ય સરકારને, 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓના યોગ્ય કામકાજ માટ� પત્રકો, �કડાઓ અને બી� મા�હતી ર�ૂ 

કરવા સ�હતના આદ�શો આપવાની સ�ા રહ�શે અને તેવા આદ�શો બધંનકતાર્ રહ�શે. 

૪૪. સ�ામડંળ અને રા�ય પ�રષદના દર�ક કમર્ચાર�, આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ 

અ�સુાર કાયર્ કરતા હોય અથવા તેમ કરવા�ુ ંઅ�ભપે્રત હોય, ત્યાર� ભારતના ફોજદાર� 

અિધિનયમ (સન ૧૮૬૦ના ૪૫-મા)ની કલમ ૨૧ના અથર્ �જુબ �હ�ર સેવકો હોવા�ુ ં

ગણાશે. 

૪૫. (૧) રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, �વૂર્-પ્રિસ�દ્ધની શરતને અધીન 

રહ�ને, આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ� િનયમો કર� શકશે: 

 પરં� ુ રા�ય સરકારને ખાતર� થાય ક� તાત્કા�લક પગ�ુ ં લેવા�ુ ં જ�ર� બનાવે 

તેવા સજંોગો પ્રવત� છે, તો તે, આ અિધિનયમ હ�ઠળ કરવાના કોઇપણ િનયમની �વૂર્-

પ્રિસ�દ્ધ િવના ચલાવી શકશે. 

(૨) આ કલમ હ�ઠળ કર�લા તમામ િનયમો, તે કરવામા ં આવે તે પછ� બનતી 

ત્ વરાએ, ઓછામા ંઓછા ત્રીસ �દવસ �ધુી રા�ય િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવા જોઇશે અને 

� સત્રમા ં તે િનયમો એવી ર�તે �કૂવામા ં આવ્ યા હોય તે સત્ર અથવા તેની તરત 

પછ�ના સત્રમા ંરા�ય િવધાનમડંળ તેમાથંી � કંઇ રદ કર� અથવા રા�ય િવધાનમડંળ, 

તેમા ં� કોઇ ફ�રફાર કર�, તેને તે અધીન રહ�શે. 

(૩) રા�ય િવધાનમડંળ એવી ર�તે � કંઇ રદ કર� અથવા તેમા ં� કંઇ ફ�રફાર કર� તે 

રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવશે અને તેમ થયેથી તે અમલમા ંઆવશે. 

૪૬. (૧) આ અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામા ંકોઇ �શુ્ક�લી ઊભી થાય, 

તો રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં�ુકમ પ્રિસદ્ધ કર�ને, �શુ્ક�લી �ૂર કરવા માટ� પોતાને જ�ર� 

અથવા ઇષ્ટ જણાય તેવી, આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ સાથે અસગંત ન હોય, તેવી 

જોગવાઇઓ કર� શકશે: 

 પરં� ુઆ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખથી બે વષર્ની �દુત �રૂ� થયા પછ�, 

આવો કોઇ �ુકમ કર� શકાશે ન�હ. 

આદ�શો 

આપવાની 

સ�ા. 

સ�ામડંળના 

કમર્ચાર�ઓ 

વગેર� �હ�ર 

સેવકો હોવા 

બાબત. 

િનયમો 

કરવાની 

સ�ા. 

�શુ્ક�લીઓ 

�ૂર 

કરવાની 

સ�ા. 
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(૨) આ કલમ હ�ઠળ કર�લો દર�ક �ુકમ, તે કરવામા ંઆવે તે પછ� બનતી ત્વરાએ, રા�ય 

િવધાનમડંળ સમક્ષ �કૂવો જોઇશે. 

 

૪૭. (૧) આ અિધિનયમના આરંભથી, �જુરાત રા�યને લા� ુપડતો �જુરાત નિસ�ગ 

હોમ ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ, ૧૯૪૯ રદ થશે. 

 

(૨) સદર�ુ અિધિનયમ આવી ર�તે રદ થવા છતા,ં તે અિધિનયમથી અથવા 

અિધિનયમ હ�ઠળ (કર�લા કોઇ િનયમ અથવા �ુકમ, બહાર પાડ�લા �હ�રનામા અથવા 

કર�લી િનમ�કૂ સ�હત�ુ)ં કર��ુ ંકોઈ કાયર્ અથવા લીધે�ુ ંકોઇ પગ�ુ,ં આ અિધિનયમની 

જોગવાઇઓ સાથે અસગંત ન હોય તેટલે �ધુી, આ અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ 

કર��ુ ંઅથવા લીધે�ુ ંહોવા�ુ ંગણાશે અને આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ હ�ઠળ કર�લા 

કોઈ કાયર્ અથવા લીધેલા કોઈ પગલાથંી તે રદ કરવામા ંન આવે, ત્યા ં�ધુી અમલમા ં

હોવા�ુ ંચા� ુરહ�શે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સન 

૧૯૪૯નો 

�ુબંઇનો 

૧૫-મો. 

રદ કરવા 

બાબત અને 

અપવાદ. 
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ઉદે્દશો અને કારણો 

 હાલમા,ં �હ�ર અને ખાનગી એમ બનેં કે્ષત્રો દ્વારા, આરોગ્ય સભંાળ િવતરણ 

વ્યવસ્થાથી, લોકોને �રૂ� પાડવામા ં આવતી સેવાઓની �ણુવ�ાની દ�ખર�ખ રાખવા 

અને તે�ુ ં િનયમન કરવાને લગતી બાબત મહદ�શે િવવાદાસ્પદ રહ� છે અને તેથી 

વણઉક�લાયેલો પ્ર� બની ગયેલ છે. આરોગ્ય સભંાળ િવતરણ વ્યવસ્થા�ુ ંહાલ�ુ ંમાળ�ુ,ં 

કાયર્ક્ષમતામા ં �ધુારણા માટ� �રૂ� ુ ં પ્રોત્સાહન ��ંુૂ પડા� ુ ં નથી. રા�યમાનંી ખાનગી 

કે્ષત્રની આરોગ્ય સભંાળ િવતરણ વ્યવસ્થા, મહદ�શે અિનયિંત્રત અને િનરં�ુશ રહ� છે. 

અ�રૂતી અને અયોગ્ય સારવાર, �ચી કક્ષાની ટ�ક્નોલો�નો વ� ુપડતો ઉપયોગ અને 

મયાર્�દત સાધનોના �ુવ્યર્યની સમસ્યાથી માડં�ને તબીબી ગેરર�િત અને બેદરકાર� �વી 

ગભંીર સમસ્યાઓ ઉદભવે છે. 

 તદ�સુાર, રા�યભરમા,ં �ચ�કત્સા સસં્થાઓ દ્વારા �રૂ� પાડવામા ં આવતી 

�િુવધાઓ અને સેવાઓના સમાન ધોરણો �િુનિ�ત કરવા માટ� રા�ય િવધાન (ઘડવા) 

માટ�ની જ��રયાત  લાબંા સમયથી જણાઈ છે.  

આ િવધેયકથી, �જુરાત રા�યને લા� ુપડતો �જુરાત નિસ�ગ હોમ ર�જસ્ટ્ર�શન 

અિધિનયમ, ૧૯૪૯ રદ કરવા અને ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશો િસદ્ધ કરવા માટ�, �જુરાત �ચ�કત્સા 

સસં્થા (ર�જસ્ટ્ર�શન અને િનયમન) અિધિનયમ, ૨૦૨૧ �નુ:અિધિનયિમત કરવા ધા�ુ� 

છે.   

 

કલમો �ગેની નીચેની ન�ધોથી, િવધેયકની મહત્વની જોગવાઇઓ �ૂંકમા ં

સમ�વવામા ંઆવી છે:- 

 

કલમ ૧.-    આ કલમથી, અિધિનયમની �ૂંક� સજં્ઞા, વ્યા�પ્ત અને આરંભની જોગવાઇ 

કર� છે. 
 

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

કલમ ૩.-  આ કલમથી, તેમા ં િન�દ�ષ્ટ કયાર્ પ્રમાણેના સભ્યોની બનેલી �ચ�કત્સા સસં્થા 

ની રા�ય કાઉ�ન્સલની રચના માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  
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કલમ ૪.-     આ કલમથી, રા�યની �ચ�કત્સા સસં્થાઓના રા�ય ર�જસ્ટર�ુ ંસકંલન 

કરવા અને અદ્યાવત કરવા અને વ�મુા,ં રાષ્ટ્ર�ય ર�જસ્ટરને અદ્યાવત કરવા માટ� 

�ડ�જટલ સ્વ�પે માિસક પત્રકો મોકલવા માટ� રા�ય પ�રષદ�, રાષ્ટ્ર�ય પ�રષદને �રૂ� 

પાડવાની મા�હતી માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 
 

કલમ ૫.- આ કલમથી, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કયાર્ પ્રમાણેના સભ્યોના બનેલા, દર�ક �જલ્લા 

માટ�ના, �ચ�કત્સા સસં્થાના �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળની રચના માટ�ની જોગવાઇ કર� 

છે. 
 

કલમ ૬.-    આ કલમથી, અિધિનયમની જોગવાઈઓ અ�સુાર યોગ્ય ર�તે ર�જસ્ટર 

થયેલી �ચ�કત્સા સસં્થાના ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  
 

કલમ ૭.-    આ કલમથી, તેમા ંિન�દ�ષ્ટ કયાર્ પ્રમાણેની શરતોના પાલનને અધીન રહ�ને, 

દર�ક �ચ�કત્સા સસં્થા�ુ ં ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવવા અને ચા� ુ રાખવા �ગેની શરત માટ�ની 

જોગવાઇ કર� છે.  
 

કલમ ૮.-     આ કલમથી, �ુદ�-�ુદ� પદ્ધિતઓની �ચ�કત્સા સસં્થાના વગ�કરણ માટ�ની 

જોગવાઇ કર� છે. 
 

કલમ ૯.-    આ કલમથી, �ચ�કત્સા સસં્થાના કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર �ગેની 

અર� કરવા માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 
  

કલમ ૧૦.-  આ કલમથી, �ચ�કત્સા સસં્થા�ુ ં ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવવા માગંતા અરજદારને 

કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર કાઢ� આપવા માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 
 

કલમો ૧૧ થી ૧૮.- આ કલમોથી, �ચ�કત્સા સસં્થાના કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ની 

અ�કુ શરતો અને માપદંડો માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

કલમ ૧૯.-  આ કલમથી, �ચ�કત્સા સસં્થાના કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર માટ� 

અર� કરવાની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમો ૨૦ થી ૨૭.- આ કલમોથી, �ચ�કત્સા સસં્થાના કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શનની કાયર્ર�િત 

અને અ�કુ શરતો અને માપદંડોની જોગવાઇ કર� છે. 
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કલમ ૨૮.- આ કલમથી, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળ અથવા તેણે અિધ�ૃત કર�લા 

અિધકાર� દ્વારા �ચ�કત્સા સસં્થાના િનર�ક્ષણની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૨૯.- આ કલમથી, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળની અથવા તેણે અિધ�ૃત 

કર�લા અિધકાર�ની, કોઇપણ વાજબી સમયે, �ચ�કત્સા સસં્થામા ં પ્રવેશ કરવાની અને 

તપાસ કરવાની સ�ા માટ�ની અને �ચ�કત્સા સસં્થાએ િનર�ક્ષણ અથવા તપાસ માટ� 

વાજબી �િુવધાઓ આપવી જોઇશે અને તેઓ ત્યા ં ર�ૂઆત કરવાને હકદાર હોવા 

�ગેની જોગવાઇ કર� છે. 

કલમ ૩૦.- આ કલમથી, �ુદ� �ુદ� કક્ષાની �ચ�કત્સા સસં્થા માટ� ફ� વ�લૂ કરવાની 

જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૩૧.- આ કલમથી, ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર આપવાની અથવા તા�ુ ં કરવાની 

નામ�ૂંર�ના અથવા ર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર રદ કરતા �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળના 

�ુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્ય�ક્ત દ્વારા અપીલ ર�ૂ કરવા માટ�ની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમો ૩૨ અને ૩૩.-  આ કલમોથી, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળે ર�જસ્ટર�ુ ં સકંલન 

કરવાની, પ્રિસદ્ધ કરવાની અને �ડ�જટલ સ્વ�પે િનભાવવાની અને રા�ય કાઉ�ન્સલ દ્વારા 

આ�ુ ંર�જસ્ટર િનભાવવાની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમો ૩૪ થી ૪૦.-  આ કલમોથી, િશક્ષાની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૪૧.- આ કલમથી, �દુ્ધ��ુદ્ધથી લીધેલા પગલાનેં રક્ષણ માટ�ની જોગવાઈ કર� 

છે. 

કલમ ૪૨.- આ કલમથી, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળને, તેવા પત્રકો અથવા 

�કડાઓ અને બી� મા�હતી ર�ૂ કરવાની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૪૩.- આ કલમથી, �ચ�કત્સા સસં્થાના યોગ્ય કામકાજ માટ� પત્રકો, �કડાઓ 

અને બી� મા�હતી ર�ૂ કરવા સ�હતના આદ�શો આપવાની રા�ય સરકારની સ�ા અને 

એવા આદ�શો બધંનકતાર્ રહ�શે તે �ગેની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૪૪.- આ કલમથી એવી જોગવાઈ કર� છે ક� સ�ામડંળના કમર્ચાર�ઓ વગેર� 

ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમની કલમ ૨૧ના અથર્ �જુબ �હ�ર સેવકો હોવા�ુ ંગણાશે.  
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કલમ ૪૫.- આ કલમથી, રા�ય સરકારની, આ અિધિનયમ હ�ઠળ િનયમો કરવાની 

સ�ા �ગેની જોગવાઈ કર� છે. 

કલમ ૪૬.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ 

કરવામા ંઊભી થતી �શુ્ક�લીઓ �ૂર કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૪૭.- આ કલમથી, �જુરાત રા�યને લા� ુ પડતો �જુરાત નિસ�ગ હોમ 

ર�જસ્ટ્ર�શન અિધિનયમ,૧૯૪૯ રદ કરવાની અને અ�કુ પગલા ં અપવાદ�પ હોવા 

�ગેની જોગવાઈ કર� છે. 

નાણાક�ય યાદ� 

િવધેયકની કલમ ૩ અને કલમ ૫ થી રાજય સરકારને, અ�કુ્રમે દર�ક �જલ્લા માટ� 

�જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળ અને �ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ�ની રાજય કાઉ�ન્સલ રચવાની 

સ�ા મળે છે. આથી, િવધેયક અિધિનયિમત કરવામા ંઆવે અને અમલમા ંલાવવામા ં

આવે, તો તેનાથી રાજયના એકિત્રત ફંડમાથંી ખચર્નો સમાવેશ થાય છે. તેમ છતા,ં હાલ 

તેવા હ�� ુમાટ� ગ્રાન્ટ(અ�દુાન)ની રકમનો ચો�સ �દાજ મેળવવો સભંવ નથી.  

                        નીિતન પટ�લ, 

 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 

આ િવધેયકથી, નીચેની બાબતોના સબંધંમા ં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી 

માટ� જોગવાઇ કર� છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, 

અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા મળે 

છે અને તેનાથી, �ુદ� �ુદ� કક્ષાઓની �ચ�કત્સા સસં્થાઓ માટ� અને �ુદ� 

�ુદ� માન્યતાપ્રાપ્ત �ચ�કત્સા પદ્ધિતઓ માટ� �ુદ� �ુદ� તાર�ખો ન�� 

કરવાની પણ સ�ા મળે છે. 
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કલમ ૩- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, 

�ચ�કત્સા સસં્થાની રા�ય કાઉ�ન્સલની રચના કરવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૫.-  (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં

�હ�રનામાથી,  �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�, દર�ક �જલ્લામા,ં તેમા ં

િન�દ�ષ્ટ કર�લા ં સભ્યોના બનેલા, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળ તર�ક� 

ઓળખાતા સ�ામડંળની રચના કરવાની સ�ા મળે છે. 

(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, �જલ્લા આરોગ્ય 

અિધકાર� અથવા �ખુ્ય તબીબી અિધકાર� � કાયર્ર�િત પ્રમાણે સ�ામડંળની 

સ�ા વાપરશે તે કાયર્ર�િત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૭.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, દર�ક �ચ�કત્સા સસં્થાએ, 

ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� અને ર�જસ્ટ્ર�શન ચા� ુ રાખવા માટ� પ�ર�ણૂર્ કરવાના, 

�િુવધાઓ અને સેવાના ધોરણો, કમર્ચાર�વગર્ની જ��રયાત, ર�કડર્ની 

�ળવણી માટ�ની અને અહ�વાલ તૈયાર કરવા માટ�ની જોગવાઇઓ અને 

એવી બી� શરતો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૮.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, �ુદ�-�ુદ� પદ્ધિતઓની 

�ચ�કત્સા સસં્થાઓને � કક્ષાઓમા ં વગ��ૃત કરવી જોઇશે તે કક્ષાઓ 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે; 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, �ુદ�-�ુદ� 

પદ્ધિતઓની �ચ�કત્સા સસં્થાઓના, �ુદ�-�ુદ� કક્ષાઓના વગ�કરણ માટ� 

�ુદા-�ુદા ધોરણો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૯.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, ર�જસ્ટ્ર�શનના 

કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર માટ� અર��ુ ં િનયત પત્રક િનયમોથી ઠરાવવાની 

અને આવી અર� સાથે ભરવાની ફ� ઠરાવવાની પણ સ�ા મળે છે; 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, ર�જસ્ટ્ર�શનના 

કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર માટ�ની અર� સાથે જોડવાની થતી િવગતો, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 
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કલમ ૧૦.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળે, આવી અર� 

મળ્યાની તાર�ખથી પદંર �દવસની �દુતની �દર િવગતો ધરાવતા � 

ન�નૂામા ંકામચલાઉ પ્રમાણપત્ર કાઢ� આપ�ુ ંજોઇશે તે ન�નૂો, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૧૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળ દ્વારા � ર�તે કામચલાઉ ધોરણે ર�જસ્ટર થયેલી �ચ�કત્સા 

સસં્થાની તમામ િવગતો કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શન આપ્યાના િપસ્તાળ�સ 

�દવસની �દુતની �દર, પ્રિસદ્ધ કરવી જોઇશે તે ર�ત, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

કલમ ૧૪.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જવાના, નષ્ટ થઈ 

જવાના, ફાટ� જવાના અથવા ક્ષિતગ્રસ્ત થઈ જવાના �કસ્સામા,ં �જલ્લા 

ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળે, �ચ�કત્સા સસં્થાની િવનતંીથી, પ્રમાણપત્રની બી� 

નકલ કાઢ� આપવા માટ� �કૂવવાની ફ�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે 

છે. 

કલમ ૧૫.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, �ચ�કત્સા સસં્થાએ, �જલ્લા 

ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળને મા�લક� અથવા સચંાલન મડંળમા ંફ�રફાર સબંિંધત 

�ણ કરવાની ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

કલમ ૧૬.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �ની ર�જસ્ટ્ર�શનની �દુત �રૂ� થઈ હોય 

તેવી �ચ�કત્સા સસં્થાના નામો, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળે �ટલા સમયમા ં

અને � ર�તે પ્રિસદ્ધ કરવાના હોય તે સમય અને ર�ત, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

કલમ ૧૭.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, કામચલાઉ ર�જસ્ટ્ર�શનની સમયમયાર્દા �રૂ� 

થયા પછ�, ર�જસ્ટ્ર�શન તા�ુ ં કરાવવા માટ�ની અર� કયાર્ના �કસ્સામા,ં 

વધારાની ફ�ની �કુવણી કય�થી, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળ તા�ુ ંકરવા 

માટ�ની મ�ૂંર� આપશે તે વધારાની ફ�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૧૯.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �ચ�કત્સા સસં્થાએ, સ�ામડંળને, કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� � ન�નૂામા ંઅને �ટલી ફ� સાથે અર� કરવાની રહ�શે તે 

ન�નૂો અને ફ�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 
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કલમ ૨૦.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �ચ�કત્સા સસં્થાએ, ઠરાવેલા લ��ુમ 

ધોરણો�ુ ં પાલન ક�ુ� હોવાનો �રુાવો, � ર�તે ર�ૂ કરવો જોઈશે તે ર�ત, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૨૧.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �ચ�કત્સા સસં્થા, ઠરાવેલા લ��ુમ ધોરણો�ુ ં

પાલન કયાર્ �ગેનો જ�ર� �રુાવો ર�ૂ કર� પછ� તરત જ, સ�ામડંળે, 

ઠરાવેલા ન્�નૂતમ ધોરણો�ુ ંપાલન કયાર્ �ગે �ચ�કત્સા સસં્થાએ ર�ૂ કર�લા 

તમામ �રુાવા, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન કર� આપવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરતા ંપહ�લા ં

ત્રીસ �દવસ �ધુી, સામાન્ય જનતાની �ણ અથ� અને વાધંા, કોઇ હોય, તો 

તે ર�ૂ કરવા માટ�, � ર�તે પ્રદિશ�ત કરવા જોઇશે તે ર�ત, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૨૩.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �ચ�કત્સા સસં્થા, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન માટ�ના � 

ધોરણો પ�ર�ણૂર્ કરવા જોઇશે, તે ધોરણો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે 

છે. 

કલમ ૨૫.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળે, તેવી અર� મળ્યાની તાર�ખથી પદંર �દવસની �દર, કાયમી 

ર�જસ્ટ્ર�શન�ુ ં પ્રમાણપત્ર � િવગતો ધરાવતા ન�નૂામા ંઆપ�ુ ં જોઇશે તે, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૪)થી, રા�ય સરકારને, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન 

તા�ુ ંકરવા માટ�ની અર�, તેવા પ્રમાણપત્રની માન્યતા �રૂ� થાય તે પહ�લા ં

છ મ�હનાની �દર કરવામા ં આવે તેવા �કસ્સામા,ં �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળ, � વધારાની ફ�ની �કુવણી કય�થી, કાયમી ર�જસ્ટ્ર�શન 

પ્રમાણપત્ર તા�ુ ં કરવા માટ�ની મ�ૂંર� આપશે તે વધારાની ફ�, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૨૯.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, સ�ામડંળ અથવા તેમણે અિધ�ૃત કર�લા 

અિધકાર�, કોઇપણ વ્ય�ક્ત ર�જસ્ટ્ર�શન કરાવ્યા િસવાય �ચ�કત્સા સસં્થા 

ચલાવી રહ� છે તેવી શકંા કરવાને કોઇ કારણ હોય, તો કોઇપણ વાજબી 

સમયે, � ર�તે �ચ�કત્સા સસં્થામા ંપ્રવેશ કર� શકશે અને તપાસ કર� શકશે, 

તે ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૩૦.- આ કલમથી, રા�ય સરકારને, �ુદ� �ુદ� કક્ષાના �ચ�કત્સા સસં્થા માટ�, 

ક�ટલી ફ� વ�લૂ કરવી જોઇશે તે ફ�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 
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કલમ ૩૧.- (૧)  આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, ર�જસ્ટ્ર�શન 

પ્રમાણપત્ર આપવાની અથવા તા�ુ ંકરવાની નામ�ૂંર�ના અથવા ર�જસ્ટ્ર�શન 

પ્રમાણપત્ર રદ કરતા  સ�ામડંળના �ુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્ય�ક્ત � 

�દુતની �દર રા�ય કાઉ�ન્સલને અપીલ કર� શકશે તે �દુત, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને ,� ર�તે અને �ટલી 

ફ� સાથે અપીલ કરવી જોઇશે તે ર�ત અને ફ�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા 

મળે છે.  

કલમ ૩૨.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, પ્રમાણપત્રની િવગતો 

ન�ધીને �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટર � ન�નૂામા ંઅને � ર�તે િનભાવવા 

જોઇશે તે િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.   

(૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, તત્સમયે અમલમા ં

હોય તેવા બી� કોઇ કાયદા હ�ઠળ �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� 

સ્થાપવામા ંઆવેલા બી� કોઇ સ�ામડંળ સ�હત, દર�ક �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળે, રા�યમાનંા ર�જસ્ટ્ર�શન સ�ામડંળ દ્વારા િનભાવવામા ં આવતા 

ર�જસ્ટર પ્રમાણે રા�ય�ુ ંર�જસ્ટર સતત અદ્યાવત કરવામા ંઆવે તે બાબત 

�િુનિ�ત કરવા માટ�, �ચ�કત્સા સસં્થાઓના ર�જસ્ટરમા ં કરવામા ં આવેલી 

દર�ક ન�ધની નકલ, �ડ�જટલ સ્વ�પે, �ચ�કત્સા સસં્થાની રા�ય કાઉ�ન્સલને 

� ર�તે �રૂ� પાડવી જોઇશે તે ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૩૩.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, રા�ય કાઉ�ન્સલે, �ચ�કત્સા 

સસં્થાઓ�ુ ં રા�ય ર�જસ્ટર �ડ�જટલ સ્વ�પે િનભાવવા માટ�ના ન�નૂા અને 

તેવી િવગતો, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૩૫.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી રા�ય સરકારને, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળ, કોઇ નાણાક�ય દંડ લાદવાના હ��સુર સબંિંધત કોઇપણ વ્ય�ક્તને 

�નુાવણીની વાજબી તક આપ્યા પછ� �બન-ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� નાણાક�ય 

દંડના સબંધંમા ં� ર�તે તપાસ કરશે તે ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા 

મળે છે. 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૭)થી રા�ય સરકારને, સ�ામડંળના િનણર્યથી 

નારાજ થયેલી કોઇપણ વ્ય�ક્ત, તેવા િનણર્ય મળ્યાની તાર�ખથી ત્રણ 
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મ�હનાની �દુતમા ં રાજય કાઉ�ન્સલને � ર�તે અપીલ કર� શકશે તે ર�ત, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૩૬.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રા�ય સરકારને, �જલ્લા ર�જસ્ટ્ર�શન 

સ�ામડંળ, તેવા નાણાક�ય દંડ લાદવાના હ��સુર સબંિંધત કોઇપણ 

વ્ય�ક્તને �નુાવણીની વાજબી તક આપ્યા પછ�, આદ�શનો અનાદર, 

અવરોધ અને મા�હતીનો ઇનકાર કરવાના સબંધંમા ં� ર�તે તપાસ કરશે તે 

ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૭)થી રા�ય સરકારને, સ�ામડંળના િનણર્યથી 

નારાજ થયેલી કોઇપણ વ્ય�ક્ત, તેવા િનણર્ય મળ્યાની તાર�ખથી ત્રણ 

મ�હનાની �દુતમા ં રાજય કાઉ�ન્સલને � ર�તે અપીલ કર� શકશે તે ર�ત, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

કલમ ૪૨.-  આ કલમથી રા�ય સરકારને, દર�ક �ચ�કત્સા સસં્થાએ,  તેવા પત્રકો અથવા 

�કડાઓ અને અન્ય મા�હતી � વધાર�લા સમયની �દર અને � ર�તે, 

સ�ામડંળને ર�ૂ કરવા જોઇશે તે વધાર�લો સમય અને તે ર�ત, િનયમોથી 

ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૪૫.-  આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, 

આ અિધિનયમના હ��ઓુ પાર પાડવા માટ� િનયમો કરવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૪૬.  આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં�ુકમ પ્રિસદ્ધ 

કર�ને, આ અિધિનયમના આરંભથી બે વષર્ની �દુતની �દર, આ 

અિધિનયમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામા ં ઉભી થતી કોઇ �શુ્ક�લી �ૂર 

કરવાની સ�ા મળે છે.  

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

 

તાર�ખ: ૩૦મી માચર્, ૨૦૨૧.                        નીિતન પટ�લ, 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

                                               

[સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં : ૨૦.]  

 

                                                   

�જુરાત રા�યમા ં�ચ�કત્સા સસં્થાઓ�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન 

કરવા અને તે�ુ ંિનયમન કરવા માટ�ની અને તેની 

સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને આ�ષુ�ંગક બાબતો 

માટ�ની જોગવાઇ કરવા બાબત િવધેયક. 

 

 

[શ્રી  નીિતન પટ�લ,  

  આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ મતં્રીશ્રી]  

 

 

(સન ૨૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની ૩૦મી તાર�ખે 

�જુરાત સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા.  

 

 


