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વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૨૩મી જાન્યઆુરી, ૨૦૨૩  

 ગુજરાત ગેઝેટમાાં અાંગ્રેજીમાાં પ્રચસદ્ધ થયેલા ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અિે પરરવાર કલ્યાણ નવભાગના તારીખ: ૩૦મી એનિલ, 

૨૦૨૧ ના જાહેરનામાાં ક્રમાંકઃ જીપી/ ૧૭/ એઆઇડી/ ૧૦૨૦૧૯/ ૭૦૨/ જી/ જી.એસ.આર.- 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 Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And 

Control ) Act, 2017 

માિવ રોગ-િનતરક્ષા ઉણપ નવષાણ ુઅિે ઉપાનજિત રોગ-િનતરક્ષા ઉણપ રોગલક્ષણ (નિવારણ અિે નિયતં્રણ) અનધનિયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ  

જાહેરિામું 

આરોગ્ય અિે પરરવાર કલ્યાણ નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૩૦મી એચપ્રલ, ૨૦૨૧ 

ભારતિું સંનવધાિ. 

ક્રમાંકઃ જીપી/ ૧૭/ એઆઇડી/ ૧૦૨૦૧૯/ ૭૦૨/ જી/ જી.એસ.આર.:- માનવ રોગ-પ્રચતરક્ષા ઉણપ ચવષાણુ અને ઉપાચજવત રોગ-પ્રચતરક્ષા 

ઉણપ રોગલક્ષણ (ચનવારણ અને ચનયાંત્રણ) અચધચનયમ, ૨૦૧૭ (સન ૨૦૧૭ના ૧૬મા અચધચનયમ)ની કલમો ૨૩, ૨૫, ૨૬ અને ૩૪ સાથે 

વાાંિતા, કલમ ૪૯ થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, નીિેના ચનયમો કરે છેેઃ-  

૧. ટ ંકી સંજ્ઞા અિે આરંભ.- 

(૧) આ ચનયમો ગુજરાત માિવ રોગ-િનતરક્ષા ઉણપ નવષાણુ અિે ઉપાનજિત રોગ-િનતરક્ષા ઉણપ રોગલક્ષણ (નિવારણ અિ ે

 નિયંત્રણ) નિયમો, ૨૦૨૧  કહેવાશે. 

(૨) તે રાજપત્રમાાં તેની પ્રચસચદ્ધની તારીખે  અમલમાાં આવશે. 

૨. વ્ યાખ્ યા.-  

 (૧)  આ ચનયમોમાાં, સાંદર્વથી અન્ યથા અપેચક્ષત ન હોય તો,- 

(ક) “અચધચનયમ” એટલે માનવ રોગ-પ્રચતરક્ષા ઉણપ ચવષાણુ અન ેઉપાચજવત રોગ-પ્રચતરક્ષા ઉણપ રોગલક્ષણ (ચનવારણ અન ે

ચનયાંત્રણ) અચધચનયમ, ૨૦૧૭ (સન ૨૦૧૭નો ૧૬મો અચધચનયમ); 

(ખ) “સમુચિત સત્તામાંડળ” એટલે અન્યથા જાહેર કયુું ન હોય, તો કેન્ર સરકારના કકસ્સામાાં રાષ્ટ્રીય એઇડ્સ ચનયાંત્રણ સાંગઠન 

(NACO) અને રાજ્ય સરકારના કકસ્સામાાં, ગુજરાત રાજ્ય  એઇડ્સ ચનયાંત્રણ સોસાયટી  (GSACS);  

(ગ)  “એઆરટી (ART)” એટલે એન્ન્ટ રેટ્રો વાયરલ ચટ્રટમેન્ટ; 

(ઘ) “બાળ કલ્યાણ સચમચત” એટલે કકશોર ન્યાય (બાળકની સાંર્ાળ અને રક્ષણ બાબત) અચધચનયમ, ૨૦૧૫  

(સન ૨૦૧૬નો અચધચનયમ ક્રમાાંક ૨)ની કલમ ૨૭ હેઠળ રિાયેલી બાળ કલ્યાણ સચમચત. ;  

(િ) “ફકરયાદ” એટલે મૌચખક રીતે  અથવા લેચખતમાાં ફકરયાદ અચધકારીને કરવામાાં આવેલી જાણ અથવા ફકરયાદ;  

(છ) “ચજલ્લો” એટલે રાજ્યનો મહેસૂલી ચજલ્લો; 

(જ) “નમૂનો” એટલે આ ચનયમો સાથે જોડેલા નમૂના;  

(ઝ) “ઉચ્ચ ર્ારણ વાળા ચજલ્લા” એટલે તેમ જાહેર કરવા માટે સાંગઠન અથવા સાધનો અને વષોના ખાસ ઉલે્લખ સાથે કેન્ર 

સરકાર હેઠળના સમુચિત સત્તામાંડળે  જાહેર કયાવ હોય તેવા ચજલ્લા;  

(ટ) “ફકરયાદ અચધકારી (ઓમડસૂમને)” એટલે અચધચનયમની કલમ ૨૩ હેઠળ રાજ્ય સરકારે મુકરર કરેલા અચધકારી;  

(ઠ) “પસાંદગી સચમચત” એટલે આ ચનયમોના ચનયમ ૧૨ હેઠળ રાજ્ય સરકાર ેરિેલી સચમચત;  

(ડ) “રાજ્ય સ્તરનુાં નેટવકક (SLN)  એટલે HIV/ AIDS (GSNP+)  DLN સાથે જીવતા ગુજરાત રાજ્ય નેટવકકના 

લોકો અને તેની સાથે સાંકળાયેલા ગુજરાત રાજ્યમાાંના ચજલ્લા સ્તરના નેટવકક સચહત, એિઆઇવી (HIV) ના સભ્યો  

સાથે જીવતા લોકોનુાં સમુદાય આધાકરત સાંગઠન; અને  

(ઢ) “રાજ્ય ફકરયાદ ચનવારણ સચમચત (SGRC)”  એટલે એઆરટી કેન્રો પર ફકરયાદ ચનવારણ માટે સુચપ્રમ કોટટના 

આદેશો પ્રમાણે રિવામાાં આવેલી સચમચત.  
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 (૨)  આ ચનયમોમાાં વાપરેલા પણ વ્યાખ્યાચયત ન કરેલા તમામ શબ્દો અને શબ્દપ્રયોગોનો અથવ, અચધચનયમમાાં અનુક્રમે તેનો જે અથવ 

  કરવામાાં આવ્યો હોય, તે જ અથવ થશે.  

૩. નિદાિિી સુનવધા.- 

 ગુજરાત રાજ્ય એઇડ્સ ચનયાંત્રણ સોસાયટીએ:-  

 (૧) રાજ્યમાાં આવેલા સરકારના, આરોગ્ય સેવા કેન્રોના  અને હોન્સ્પટલોના તમામ કમવિારીઓને મફત ચનદાન સેવા ( સારવાર 

 પ્રોટોકોલ (ચશષ્ટાિાર) અને અહેવાલ) પૂરી પાડવી જોઇશે અને ખાનગી સેવા પ્રબાંધક દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવતી 

 એિઆઇવી(HIV)  સાંબાંચધત સેવાઓની ગુણવત્તા પણ સુચનચિત કરવી જોઇશે. 

 (૨) અચધચનયમની જોગવાઇઓ અને રાષ્ટ્રીય એઇડ્સ ચનયાંત્રણ સાંગઠને બહાર પાડેલી માગવદચશવકા પ્રમાણે એિઆઇવી(HIV) 

 પોચઝકટવ હોય તેવી વ્યચિઓને એઆરટી (ART)  ડ્રગ્સ (ઔષચધઓ) ચવનામૂલ્યે પૂરી પાડવી જોઇશે. 

 (૩)  તે બાબત સુચનચિત કરવી જોઇશે કે રાજ્ય સરકારની સહાયથી એઆરટી (ART)  કેન્ર ધરાવતી સાંસ્થા દ્વારા તેના સ્તરે પણ 

 ઓપોર્ચયૂવચનન્સ્ટક ઇન્ફેક્શન (OIs) ની સારવાર આપવામાાં આવે  અને ઓપોર્ચયૂવચનન્સ્ટક ઇન્ફેક્શન (OIs)ની  તમામ ડ્રગ્સ 

 (ઔષચધઓ), રાષ્ટ્રીય એઇડ્સ ચનયાંત્રણ સાંગઠન (NACO)ની માગવદચશવકા પ્રમાણે આ સાંસ્થાઓમાાંથી તેની જરૂર હોય તેવી 

 એચઆઇવી(HIV)  સાથે જીવતી વ્યચિઓ માટે  ચવનામૂલ્યે ઉપલભ્ય રાખવામાાં આવે.  

૪. ફરરયાદ અનધકારી (ઓમડસ મેિ)િી નિમણ ક.-  

 (૧)  પ્રાદેચશક નાયબ ચનયામક, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, માનવ રોગ-પ્રચતરક્ષા ઉણપ ચવષાણુ અને ઉપાચજવત રોગ-પ્રચતરક્ષા 

 ઉણપ રોગલક્ષણ (ચનવારણ અને ચનયાંત્રણ) અચધચનયમ, ૨૦૧૭ ના હેતુ માટે હોદ્દાની રૂએ ફકરયાદ અચધકારી રહેશે.  

 (૨)  રાજ્ય સરકાર હેઠળના સમુચિત સત્તામાંડળે, ફકરયાદ અચધકારીની હકમૂત, ર્ૂચમકા, કામકાજ  અને કાયવરીચત અને ફકરયાદ 

 અચધકારીને કઇ રીતે ફકરયાદો કરી શકાશે તે સચહત, તેની કિેરી ચવશેની માચહતી ફકરયાદ અચધકારીની ચનમણૂકના ત્રીસ 

 કદવસની અાંદર પ્રચસદ્ધ કરવી જોઇશે;  

 (૩)  સુરચક્ષત વ્યચિઓ, આરોગ્ય સાંર્ાળ કમવિારીઓ, કાનૂની સહાય સેવા સત્તાચધકારીઓ  અને મુલકી સત્તાચધકારીઓની 

 જાણકારીમાાં વધારો કરવા માટે પ્રસાર કરવો જોઇશે.  

૫. ફરરયાદ અનધકારીિા કાયો અિે જવાબદારીઓ.-  

 ફકરયાદ અચધકારીએ નીિેના કાયો કરવા જોઇશે,-  

 (૧)  અચધચનયમની કલમ ૩માાં જણાવેલા ર્ેદર્ાવના કૃત્યોના સાંબાંધમાાં, અચધચનયમની જોગવાઇઓના ઉલ્લાંઘનમાાં ફકરયાદોની 

 ન્યાચયક નોંધ લેવી અને એિઆઇવી(HIV)થી અસર પામેલા બાળક સચહતની કોઇ વ્યચિને આરોગ્ય સાંર્ાળ સેવા પૂરી  

 પાડવા બાબતે તપાસ હાથ ધરવી. 

 (૨)  કોઇ સુરચક્ષત વ્યચિ, ડર અથવા લાાંછનના કારણે પ્રત્યક્ષ રીતે ફકરયાદ કરવા ન ઇર્ચછતી હોય, તો એિઆઇવી(HIV)/ એઇડ્સ 

 સાથે જીવતા લોકોનુાં ચજલ્લા કક્ષાનુાં  નેટવકક અને બીજી  રાજ્ય કક્ષાની ફકરયાદ ચનવારણ સચમચત, આવી સુરચક્ષત વ્યચિની 

 લેચખતમાાં માંજૂરી લઇને દરચમયાનગીરી કરી શકશે. એિઆઇવી(HIV)/ એઇડ્સ સાથે જીવતા લોકોનુાં ચજલ્લા કક્ષાનુાં  નેટવકક 

 અને રાજ્ય કક્ષાની ફકરયાદ ચનવારણ સચમચત, ન્યાય માટે ફકરયાદ અચધકારીને સુરચક્ષત વ્યચિ વતી ફકરયાદ કરી શકશે. 

 આરોગ્ય ચવર્ાગ, ગુજરાત સરકારે, ફકરયાદ અચધકારીની કિેરીની મુલાકાત લેવા માટે થયેલો મુસાફરી ખિવ ફકરયાદીને પૂરો 

 પાડવો જોઇશે, જેની ર્રપાઇ જતન પ્રોજેક્ટ હેઠળ જીએસએસીએસ/ જીએસએનપી+ -ની ચવદ્યમાન વ્યવસ્થા મારફત કરવી 

 જોઇશે.  

 (૩)  કલમ ૩ ની જોગવાઇઓના અને રાજ્ય સરકારે પૂરી પાડેલી આરોગ્ય સાંર્ાળ સેવાઓની જોગવાઇઓના ઉલ્લાંઘનોની ફકરયાદનો 

 ચનવેડો લાવવો અથવા ચનકાલ કરવો.   

 (૪)  એ બાબત સુચનચિત કરવી કે એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ બાળકને અથવા એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ 

 વ્યચિને  અથવા એિઆઇવી(HIV) ધરાવતી વ્યચિને સુરચક્ષત રાખવામાાં આવી છે.  

 (૫)  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ બાળક અથવા એિઆઇવી(HIV)થી અસર પામેલ વ્યચિ  અથવા એિઆઇવી 

 (HIV) ધરાવતી વ્યચિને સાંબાંચધત  ફકરયાદો અથવા બાબતોને,  કકશોર ન્યાય (બાળકની સાંર્ાળ અને રક્ષણ બાબત) 
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 અચધચનયમ, ૨૦૧૫ મુજબ કામ કરતા બાળ કલ્યાણ સચમચત જેવા બીજા સાંબાંચધત ચજલ્લાના સક્ષમ સત્તામાંડળને અને તે બાબતે 

 હકૂમત ધરાવતા સાંબાંચધત ફકરયાદ અચધકારીને તબદીલ કરવી.  

 (૬)  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામલે બાળક અથવા એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ વ્યચિ અથવા એિઆઇવી(HIV) 

 ધરાવતી વ્યચિ રહેતી હોય તે આરોગ્ય સાંર્ાળ પ્રબાંધક અને સાંસ્થાની ચનયચમત તપાસ મુલાકાત યોજવી અને આવી સાંસ્થા દ્વારા 

 પૂરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓની ગણુવત્તામાાં સુધારા માટે પગલા લેવાની ર્લામણ રાજ્ય સરકારને કરવી.  

 (૭)  કેસોની આપમેળે ન્યાચયક નોંધ લેવી અને  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ બાળક અથવા એિઆઇવી(HIV)થી અસર 

 પામેલ વ્યચિ અથવા એિઆઇવી(HIV) ધરાવતી વ્યચિના સાંપકક સાધવો.  

 (૮)  રાજ્ય સરકાર અથવા બીજા સત્તામાંડળોએ પુછાણ માટે મોકલેલા કેસોની તજવીજ કરવી.  

 (૯)  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ બાળક અથવા એિઆઇવી(HIV)થી અસર પામેલ વ્યચિ અથવા એિઆઇવી(HIV) 

 ધરાવતી વ્યચિ સામે કરવામાાં આવલેા ગુનાનો પ્રથમ માચહતી અહેવાલ નોંધવા માટે પોલીસને હુકમ કરવો.  

 (૧૦)  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ બાળક અથવા એિઆઇવી(HIV)થી અસર પામેલ વ્યચિ અથવા એિઆઇવી(HIV) 

 ધરાવતી વ્યચિ-ને ઉચિત કાનૂની સવેાઓ ઉપલભ્ય કરાવવી.  

 (૧૧)  અચધચનયમ અને ચનયમોના અસરકારક અમલ માટે રાજ્ય સરકારને ર્લામણ કરાવવી. 

 (૧૨)  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામલે બાળક અથવા એચઆઇવી(HIV)થી અસર પામેલ વ્યચિ અથવા એચઆઇવી(HIV) 

 ધરાવતી વ્યચિના કલ્યાણના કામ સાથે  સાંકળાયેલ આરોગ્ય, તબીબી, પોલીસ, સામાચજક કલ્યાણ ચવર્ાગ અને બીજી 

 એજન્સીઓ સાથે સાંકલન કરવુાં. 

 (૧૩)  એિઆઇવી(HIV)થી  અસર પામેલ બાળક અથવા એિઆઇવી(HIV)થી અસર પામેલ વ્યચિ અથવા એચઆઇવી(HIV) 

 ધરાવતી વ્યચિના અચધકારોના રક્ષણ માટે સત્તામાંડળોને જરૂરી સલાહ પૂરી પાડવી. 

 (૧૪)  ફકરયાદ અચધકારીએ, અચધચનયમ અને આ ચનયમોની જોગવાઇઓના અપાલન અાંગે તજવીજ કરતા કેસો અચધચનયમની કલમ 

 ૪૧માાં વ્યાખ્યાચયત કયાવ પ્રમાણે જ્યુકડચશયલ મેચજસ્ટ્રેટને પુછાણ માટે મોકલવા.  

૬. ફરરયાદો કરવાિી રીત અિે ફરરયાદ અનધકારી દ્ધારા રેકર્ડસિ નિભાવવા બાબત .-  

 (૧)  ફકરયાદ કરનાર કોઇપણ વ્યચિ, તેને, અચધચનયમ અને આ ચનયમો-ના કચથત ઉલ્લાંઘનની જાણ થયાની તારીખથી ત્રણ 

  મચહનાની અાંદર, જેની હકૂમતની અાંદર કચથત ઉલ્લાંઘન થયુાં હોય તે ફકરયાદ અચધકારીને ફકરયાદ કરી શકશે: 

   પરંતુ ફકરયાદ અચધકારીને એવી ખાતરી થાય કે, ફકરયાદી, અમુક સાંજોગોને કારણે ચનયત મુદતની અાંદર ફકરયાદ કરી 

  શક્યો ન હતો તો, તે, તેના કારણની નોંધ કયાવ પછી, ત્રણ મચહનાથી વધુ નચહ તેટલી વધુ મદુત માટે, ફકરયાદ કરવા માટેની 

  સમયમયાવદા લાંબાવી શકશે.  

(૨) તમામ ફકરયાદ, ફકરયાદ અચધકારીન ેઆ ચનયમો સાથે જોડેલા નમનૂા ૧માાં લેચખતમાાં કરવી જોઇશે.  

(૩) HIV ધરાવનાર વ્યચિઓના ચજલ્લા સ્તરના નેટવકક (તાંત્ર-વ્યવસ્થા) (DLN)/ HIV ધરાવનાર વ્યચિઓના રાજ્ય સ્તરના 

 નેટવકક (તાંત્ર-વ્યવસ્થા) (SLN)/ ચબન-સરકારી સાંસ્થાઓ (NGO)/ નાગકરક સાંગઠન/ સરકારી અચધકારીઓ-ને, રચક્ષત 

 વ્યચિની લેચખત સાંમચતથી ગોપનીયતાની દહેશત જણાય તો, તેઓ/ તેણી/ ઉર્યચલાંગી, તેના વતી ફકરયાદ અચધકારીને ફકરયાદ 

 કરી શકશે. 

)૪(  ફકરયાદ અચધકારી, ટપાલ મારફતે, ટેચલફોનથી અથવા ફકરયાદ અચધકારીની વેબસાઇટના માધ્યમથી ઇલેક્ટ્રોચનક સ્વરૂપ ે

 વ્યચિગત રીતે ફકરયાદ મેળવી શકશે.  

(૫) ફકરયાદ લેચખતમાાં થઇ શકે તેમ ન હોય ત્યારે, ફકરયાદ અચધકારીએ, લેચખતમાાં ફકરયાદ કરવા માટે, ફકરયાદીને વાજબી તમામ 

 સહાય કરવી જોઇશે. 

(૬) ફકરયાદ મળ્યા પછી, તે હેતુ માટે ચનર્ાવેલા પત્રક (રચજસ્ટર)માાં ક્રચમક ચવચશષ્ટ ફકરયાદ નાંબર આપીને, પ્રત્યક્ષ અથવા 

 કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ સ્વરૂપમાાં તેની નોંધ કરવી જોઇશે.  

(૭) ફકરયાદ મળ્ય,ે ફકરયાદીને, SMS અથવા ઇ-મેઇલ-થી ક્રચમક ચવચશષ્ટ ફકરયાદ નાંબર મોકલીને, તેની સ્વીકચૃત આપવી જોઇશે.  

(૮) ફકરયાદોનો સમય અને તેના પર લીધેલ પગલાાંની નોંધ, પત્રકમાાં કરવી જોઇશે.  
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(૯) ફકરયાદ પત્રક, અચધચનયમની કલમ ૧૧ અનુસાર ગોપચનયતા સચુનચિત કરે અને માચહતીની જાળવણીના પગલાાંનુાં પાલન થાય 

 તેવી રીતે ચનર્ાવવુાં જોઇશે. 

૭. ફરરયાદ અનધકારીએ ફરરયાદોિી તપાસ કરવા બાબત.- 

(૧) ફકરયાદ અચધકારીએ, અચધચનયમ અને આ ચનયમો હેઠળ કરાયેલી ફકરયાદોની તપાસ દરચમયાન, તટસ્થ અને સ્વતાંત્ર રીતે 

 કામગીરી કરવી જોઇશે.  

(૨) ફકરયાદ મળ્યે અથવા પોતાની મળેે નોંધ લેતી વખતે, ફકરયાદ અચધકારીએ, ન્યાયોચિત અને યોગ્ય રીતે તપાસ કરવી જોઇશે.   

(૩) તપાસથી, કુદરતી ન્યાયના મૂળર્ૂત ચસધ્ધાાંતો પકરપૂણવ થતા હોવા જોઇશે તેમજ ફકરયાદીને, સુનાવણીની એક તક આપવી જોઇશે 

 અને આરોપીનુાં બયાન, ધ્યાનમાાં લેવુાં જોઇશે.  

)૪(   ફકરયાદ અચધકારીએ, મૈત્રીપૂણવ રીત ેતપાસ કરવી જોઇશે અને તેઓએ, ફકરયાદીના માન-મરતબાને ચવપરીત રીતે અસર કર ે

 તેવા ચવરોધી શબ્દો અથવા તેના સ્વાચર્માનને ચવપરીત રીતે અસર કરે તવેા આરોપાત્મક શબ્દો વાપરવા જોઇશે નચહ.   

(૫) અચધચનયમ અને આ ચનયમો હેઠળ ફકરયાદની તપાસ દરચમયાન, ફકરયાદ અચધકારીએ, સાંબાંચધત પક્ષકારોન ેસુનાવણીની અને 

 યોગ્ય કકસ્સાઓમાાં, સોગાંદ પર પુરાવો મેળવવાની વાજબી તક આપવી જોઇશે: પરંતુ ફકરયાદ અચધકારી સમક્ષની તપાસોમાાં 

 ઊલટતપાસની પરવાનગી આપવી જોઇશે.  

(૬) ફકરયાદ અચધકારી, રચક્ષત વ્યચિઓ અને HIVથી સાંક્રચમત વ્યચિઓ અને HIV અને AIDS, જાહેર આરોગ્ય અથવા 

 સ્વાસ્્યચવષયક વ્યવસ્થા તાંત્રો-ના કે્ષત્રોમાાં કામ કરનાર તજજ્ઞ વ્યચિઓ-ની ન્યાયના ચહતમાાં, સહાય લઇ શકશે.    

(૭) ફકરયાદ અચધકારીને, દાખલ, ઓપરશેનો (વાઢકાપો) અથવા સારવાર કરવા-નો અને સાવવચત્રક સાવિેતીની જોગવાઇનો આદેશ 

 કરવા સચહતની તબીબી કટોકટીના કકસ્સામાાં વિગાળાના હુકમો પસાર કરવાની સત્તા રહેશે: 

  પરંતુ ફકરયાદ અચધકારીએ, શક્ય હોય તેટલુાં જલ્દી, આવા વિગાળાના હુકમો પસાર કયાવ પછી, પક્ષકારોને, સુનાવણીની 

 વાજબી તક આપીને, તેમની રજૂઆતો ધ્યાનમાાં લેવી જોઇશે અને યોગ્ય હોય તો, સોગાંદ પર પુરાવો મેળવીને, યોગ્ય હુકમો 

 પસાર કરી શકશે. 

 )૮(  ફકરયાદ અચધકારીએ, ફકરયાદ મળ્યાના ત્રીસ કદવસની મુદતની અાંદર અને પક્ષકારોને સુનાવણીની તક આ્યા પછી, તે )હુકમ(

 ના કારણો આપીને, તેઓને યોગ્ય લાગે તેવો હુકમ પસાર કરવો જોઇશે: 

  પરંતુ HIV પોચઝકટવ (સાંક્રચમત) વ્યચિઓની તબીબી કટોકટીના કકસ્સામાાં, ફકરયાદ અચધકારીએ, ફકરયાદ મળ્યેથી, 

 િોવીસ કલાકની અાંદર અથવા શક્ય તેટલુાં જલ્દી, આવો હુકમ પસાર કરવો જોઇશે.    

(૯) ફકરયાદીને, ફકરયાદના સાંબાંધમાાં લીધેલા પગલાાંની જાણ કરવી તે તેમજ ફકરયાદો, તેના નાંબર, અને પ્રકાર અને આવી 

 ફકરયાદોના સાંબાંધમાાં લીધેલા પગલાાં અને પસાર કરેલા હુકમો, ફકરયાદ અચધકારીની વેબસાઇટ પર પ્રચસદ્ધ થયા છે તે સુચનચિત 

 કરવાની, ફકરયાદ અચધકારીની ફરજ રહેશે: પરંતુ ફકરયાદ અચધકારીએ, વેબસાઇટ પર હુકમો પ્રચસદ્ધ કરતી વખતે, રચક્ષત 

 વ્યચિની સાંપૂણવ ગોપનીયતા જાળવવી જોઇશે.  

(૧૦) ફકરયાદ અચધકારીએ, ફકરયાદ કરનાર તમામ પક્ષકારોને, ફકરયાદનો ચનણવય લીધાના ૭ કદવસની અાંદર લેચખત હુકમની નકલો 

 આપવી જોઇશે. 

(૧૧) ફકરયાદ અચધકારીએ, ફકરયાદ કરનાર તમામ પક્ષકારોને, તેઓએ પસાર કરેલા હુકમ ચવરુદ્ધ ન્યાચયક સમીક્ષાની માગણી કરવાના 

 તેમના હક અાંગેની જાણ કરવી જોઇશે.  

(૧૨) ફકરયાદ અચધકારીએ, આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાણ ચવર્ાગ, કાયદા ચવર્ાગ તથા રાજ્ય AIDS ચનયાંત્રણ માંડળ-ને, સામચયક 

 સમીક્ષાના હેતુ માટે, આરોગ્ય અને પકરવાર કલ્યાણ ચવર્ાગ દ્ધારા આપવામાાં આવેલા પત્રકમાાં, કેસોના ચનકાલના પ્રકાર પર 

 અને અચનણીત કેસો બાબતનો ચત્રમાચસક કરપોટટ (અહેવાલ) મોકલવો જોઇશે.    

(૧૩) ફકરયાદ અચધકારી સમક્ષની તમામ કાયવવાહીઓ, ર્ારતના ફોજદારી અચધચનયમ (સન ૧૯૬૦ના ૪૫મા)ની કલમ ૧૯૩ના 

 અથવ મુજબ ન્યાચયક કાયવવાહીઓ હોવાનુાં ગણાશે. 

૮. ફરરયાદ અનધકારીએ કરેલા હુકમો.- ફકરયાદ અચધકારી, તપાસ કયાવ પછી, ખાતરી થયેથી, નીિનેામાાંથી એક અથવા એકથી વધુ હુકમ/ 

 હુકમો કરી શકશે: 
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(૧) ઉલ્લાંઘન સાંબાંધી કેસ પાછો ખેંિવા અથવા તેની સુધારણા માટેના હુકમો કરવા;  

(૨) ઉલ્લાંઘન કયુું હોય તેવી વ્યચિને, ઉલ્લાંઘન કયુું હોય તેને લગતી બાબતમાાં વકીલની સલાહ લેવાની નક્કી કરેલી મુદતમાાંથી અન ે

 સામાચજક સેવાની નક્કી કરેલી મુદતમાાંથી પસાર થવાનો આદેશ કરતા હુકમો કરવા કે જેમાાં ચબન-સરકારી સાંસ્થામાાં કામ કરતી, 

 HIVને લગતુાં કામ કરતી, રચક્ષત વ્યચિના નેટવકક (તાંત્ર-વ્યવસ્થા) અથવા રાજ્ય સરકાર હેઠળના સમુચિત સત્તામાંડળ-માાં કામ 

 કરતી વ્યચિનો સમાવેશ થશે;    

(૩) િોક્કસ પગલાાં લેવા અથવા ખાસ કાયવવાહીઓ કરવા અથવા તે બને્ન કરવા અાંગે આદેશ કરવાનો;  

(૪) ઉલ્લાંઘન કયુું હોય તેવી કોઇપણ વ્યચિને, ફકરયાદ અચધકારીના હુકમના અમલીકરણ સાંબાંધી ચનયચમત કરપોર્ટસવ (અહેવાલો), 

 ફકરયાદ અચધકારીને કરવાનો આદેશ કરવાનો;   

(૫) જેની બાબતમાાં વાજબી જણાય ત્યારે ખિવ અાંગેના હુકમો કરવા અને આવી રકમનો ઉપયોગ, HIV પોચઝકટવ (સાંક્રચમત) 

 વ્યચિઓના કલ્યાણ માટે કરવો જોઇશે;  

(૬) જેની સાંર્ાળ હેઠળ HIVથી પીકડત બાળક અથવા HIV પીકડત વ્યચિ અથવા HIV પોચઝકટવ (સાંક્રચમત) વ્યચિ રાખવામાાં 

 આવ્યુાં/આવી હોય તેવા આરોગ્ય સાંર્ાળ પ્રબાંધક (હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર) અથવા વ્યચિઓ અથવા સાંસ્થાઓ-ને, તબીબી કાળજી, 

 ચિકકત્સાપદ્ધચત, મનોરોગ ચિકકત્સા જેવી તાત્કાચલક સારવાર અન ેજરૂકરયાત આધાકરત પરામશવ, વ્યાવસાચયક ચિકકત્સાપદ્ધચત-

 ચવગેરે (બાબતો)નો સમાવેશ કરતી માનચસક મદદ જેવી સેવાઓ-ને લગતા આદેશો સચહતના સદરહુ વ્યચિની સાંર્ાળ, સુરક્ષા 

 અને પુનવવસવાટ-ને લગતી સુચવધાઓ માટેના આદેશો (કરવાના);   

(૭) અન્ય કોઇપણ કામગીરીને લગતો કોઇ બીજો હુકમ. 

૯. કાિ િી કાયિવાહીઓમાં ઉપિામિે િોંધવાિી રીત અિે ઓળખ છ પાવવા માટેિી જોગવાઇ.-  

(૧) કોઇપણ કાનૂની કાયવવાહીમાાં, અચધચનયમની કલમ ૩૪ (૧) (ક) અનુસાર કોઇ ન્યાયાલય (કોટટ) આદેશ કરે ત્યારે, કોઇ રચક્ષત 

 વ્યચિ અથવા અન્ય કોઇપણ વ્યચિ દ્ધારા થયેલી, આવી રચક્ષત વ્યચિની ઓળખ છૂપાવીને, ન્યાયના ચહતમાાં કાયવવાહી કરવામાાં 

 આવી છે અથવા તેના કોઇ ર્ાગનુાં સાંિાલન કરવામાાં આવ્યુાં છે તેવી અરજીને આધારે, કોટટના રચજસ્ટ્રારે, તેમાાં સામેલ તમામ 

 પક્ષકારોને:-  

(૧) સાંબાંચધત પક્ષકારોના પૂરા નામ, ઓળખ અન ેઓળખદશવક ચવગતો સાંબાંચધત દસ્તાવેજોની એક નકલ, ન્યાયાલય સમક્ષ 

 ફાઇલ કરવાનો આદેશ કરવો જોઇશે કે જે (નકલ) બાંધ કવર (પરબીકડયા)માાં અને રચજસ્ટ્રાર પાસેની સલામત કસ્ટડી 

 (કબજા)માાં રાખવી જોઇશે;   

 )૨(  સાંબાંચધત પક્ષકારોનુાં પરૂેપુરુાં નામ, તમેની ઓળખ અન ેમુકરર કરેલી ચવગતો ધરાવતા દસ્તાવજેોની એક નકલ એવુાં 

 ફરમાવીને કાયવવાહીમાાંના બીજા પક્ષકારોને બજાવવી જેથી કરીન ેસાંબાંચધત પક્ષકારોનુાં પૂરેપુરુાં નામ અને તેમની ઓળખ 

 ગોપનીય રાખવાનુાં સુચનચિત કરી શકાય . 

 )૨(   રચજસ્ટ્રારે, કોટટ સમક્ષ રજૂ કરેલા દસ્તાવેજોમાાં કાનનૂી કાયવવાહીમાાં સામલે વ્યચિઓનુાં રક્ષણ કરવા તેમની ઓળખ અને કાનૂની 

 કાયવવાહીમાાં સામેલ રચક્ષત વ્યચિઓની ઓળખની ચવગતો ગોપનીય રહે તે રીતે ઉપનામ આપવા જોઈશે;  

)૩(   કોટટ દ્વારા ફરમાવવામાાં આવે, તો રચજસ્ટ્રારે, કોટટ સમક્ષ સુનાવણી માટે કાનૂની કાયવવાહી સૂચિબદ્ધ થયાની પહેલી તારીખે કોટટ 

 સમક્ષ સીલબાંધ કવરમાાં દસ્તાવેજો મૂકવા જોઈશે; 

(૪) કોટટ બોડવ પર કેસની યાદી, વિગાળાના હુકમો અને અાંચતમ િુકાદા સચહત કાનૂની કાયવવાહીના સાંબધમાાં કોટટ દ્વારા તૈયાર કરેલા 

 તમામ દસ્તાવેજોમાાં કાનૂની કાયવવાહીમાાં સામેલ રચક્ષત વ્યચિઓની ઓળખ અને તેમનો ઓળખની ચવગતો ઉપનામમાાં દશાવવવી 

 જોઈશ;ે 

(૫) મદદનીશો અને કમવિારી સચહત કોઈપણ વ્યચિ અથવા તેમના પ્રચતચનચધઓ દ્વારા કાનનૂી કાયવવાહીમાાં સામેલ રચક્ષત વ્યચિની 

 ઓળખ અને તેમની ઓળખની ચવગતો જાહેર કરવી જોઈશે નચહ;   

 અપવાદ: ન્યાયના ચહતમાાં, રચક્ષત વ્યચિનુાં નામ અને ઓળખ, ત્રાચહત વ્યચિને  જાહેર કરવુાં જરૂરી હોય, તો માત્ર કોટટના હુકમ 

 દ્વારા જ માંજૂરી આપવામાાં આવશે; 

(૬)  ઉપયુવિ કાનૂની કાયવવાહીને સાંબાંચધત કોઈપણ બાબતને ઇલેક્ટ્રોચનક અથવા અન્ય કોઈપણ સ્વરૂપમાાં છાપકામ અથવા પ્રકાશન, 

 કાનૂની કાયવવાહીમાાં પક્ષકારોની ઓળખને છુપાવવાનુાં  સુચનચિત કરીને કરવામાાં આવ્યુ હોય, તો તે કાયદેસર ગણાશે; )૭(  
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  અચધચનયમ હેઠળ તેની સમક્ષ કોઈપણ કાનૂની કાયવવાહીમાાં, કોટટ, અચધચનયમની કલમ ૧૧ની જોગવાઈઓ અનુસાર 

 રક્ષણાત્મક પગલાાંનુાં પાલન કરશે;  

(૮) ફકરયાદ અચધકારી  પણ તપાસ યોજતી વખતે ઉપયુવિ જોગવાઈઓ અનુસરીને રચક્ષત વ્યચિની ઓળખ સુરચક્ષત રાખવી 

 જોઈશે. 

૧૦. બાળકોિી સંભાળ અિે રક્ષણ.- 

(૧) રાજ્ય સરકારે, એિઆઈવી અથવા એિઆઈવી-પોચઝકટવ બાળકો દ્વારા અસરગ્રસ્ત થયેલા તમામ બાળકોની સાંર્ાળ અને રક્ષણ 

માટે ઉચિત પગલાાં લેવા જોઈશે જેમાાં એિઆઈવી ચનવારણ, પરામશવ અને પરીક્ષણ પ્રવૃચત્તઓનો પણ સમાવશે થાય છે; 

(૨) રાજ્ય સરકારે, કકશોરન્યાય (બાળકની સાંર્ાળ અને રક્ષણ બાબત) અચધચનયમ, ૨૦૧૫ હેઠળ સ્થાપવામાાં આવેલી બાળ સાંર્ાળ 

સાંસ્થામાાં રહેતા હોય તેવા એિઆઈવી અથવા એિઆઈવી-પોચઝકટવ બાળકો દ્વારા અસરગ્રસ્ત થયેલા તમામ બાળકોને મફત 

આરોગ્યસાંર્ાળ સેવાઓ અને સારવાર પણ સુચનચિત કરવી જોઈશે; 

(૩) બાળ કલ્યાણ સચમચતએ, એિઆઈવી અથવા એઈડ્સ (AIDS) દ્વારા અસરગ્રસ્ત બાળકોની ચમલકત સાંબાંચધત દસ્તાવેજો 

સલામત રાખવા માટે ઉચિત પગલાાં લેવા જોઈશે.  

(૪) રાજ્ય સરકારે, આ ચનયમોના જાહેરનામાઓના ત્રણ મચહનામાાં એિઆઈવી અથવા એઈડ્સ (AIDS) દ્વારા અસરગ્રસ્ત 

બાળકોની ચમલકતના રક્ષણ માટેનુાં તાંત્ર (માળખુાં)  અને કાયવપદ્ધચત ચનયત કરવી જોઈશે. 

(૫) ફકરયાદ અચધકારીએ, બાળ કલ્યાણ સચમચત સાથે અસરકારક જોડાણો સ્થાચપત કરવા જોઈશે અને તેમના અચધકારક્ષેત્રમાાં આવતા 

કેસને સ્થાનાાંતકરત કરવા જોઈશે. 

(૬) સમુચિત સત્તાચધકારીએ,  એિઆઈવી દ્વારા અસરગ્રસ્ત તમામ બાળકો  અથવા એિઆઈવી અસરગ્રસ્ત વ્યચિઓ અથવા 

એિઆઈવી-પોચઝકટવ વ્યચિઓને બાળ કલ્યાણ સચમચત  ચવશેની માચહતીનો પ્રિારપ્રસાર કરવો જોઈશે. 

૧૧. તપાસ માટેિી કાયિરીનત.- 

ફકરયાદ અચધકારીએ, અચધચનયમ અને આ ચનયમોની કોઈપણ જોગવાઈઓ હેઠળ કોઈપણ તપાસ યોજતી વખતે  દીવાની કાયવરીચત 

અચધચનયમ અચધચનયમ, ૧૯૦૮ હેઠળ દીવાની કોટટ માટે ચનયત કરેલી કાયવરીચત અનુસરવી જોઈશે.  

૧૨. અહેવાલ ગુપ્ત ગણવા બાબત.- 

એિઆઈવી દ્વારા અસરગ્રસ્ત કોઈપણ બાળક અથવા એિઆઈવી અસરગ્રસ્ત વ્યચિ અથવા એિઆઈવી-પોચઝકટવ વ્યચિને લગતા 

અને ફકરયાદ અચધકારી અથવા અચધકારી અથવા આરોગ્યસાંર્ાળ પૂરી પાડનાર અથવા સાંસ્થા દ્વારા ચવિારણામાાં લીધેલા તમામ 

અહેવાલો ગુપ્ત ગણવામાાં આવશે: 

 પરંતુ ફકરયાદ અચધકારી, પોતાન ેયોગ્ય લાગે તો એિઆઈવી દ્વારા અસરગ્રસ્ત કોઈપણ બાળક અથવા એિઆઈવી અસરગ્રસ્ત 

વ્યચિ અથવા એિઆઈવી-પોચઝકટવ વ્યચિના કેસ રેકડવ, હુકમો અને સાંબાંચધત કાગળોના ઉપલભ્ય કરી શકશે. 

૧૩. લોક જાગૃનત માટેિા પગલાં.- 

રાજ્ય સરકારેએ સુચનચિત કરવા જરૂરી પગલાાં લેવા જોઈશે કે-  

(૧) અચધચનયમ અને આ ચનયમોની જોગવાઈઓની, જાહેર જનતા, એિઆઈવી દ્વારા અસરગ્રસ્ત બાળક અથવા એિઆઈવી 

 અસરગ્રસ્ત વ્યચિ અથવા એિઆઈવી-પોચજકટવ વ્યચિઓને જાણ કરવા માટે સમયાાંતરે ટેચલચવઝન, રેકડયો અને ચપ્રન્ટ મીકડયા 

 સચહત માધ્યમ મારફત બહોળો પ્રિાર થાય;  

(૨) રાજ્ય સરકારના અચધકારીઓ અને અન્ય સાંચબચધત વ્યચિઓએ, અચધચનયમની જોગવાઈઓના અમલ સાંબાંચધત બાબતો પર 

 સમયાાંતરે તાલીમ અપાય.  

૧૪.  શુદ્ધબુનદ્ધથી લીધેલા પગલાંિું રક્ષણ.- 

અચધચનયમ અથવા કોઈપણ આ ચનયમો અનુસાર શુદ્ધબુચદ્ધથી કરેલા અથવા કરવા ધારેલા કોઈ કૃત્ય બદલ ફકરયાદ અચધકારી  અથવા 

રાજ્ય સરકારનો અચધકારી અથવા ફકરયાદ અચધકારી  અથવા યથાપ્રસાંગ રાજ્ય સરકારના ચનદેશો હેઠળ કામ કરતા કોઈપણ વ્યચિ 

સામ ેકોઈ દાવો, ફોજદારી કામ અથવા કાનનૂી કાયવવાહી માાંડી શકાશે નચહ. 
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૧૫. જોગવાઈઓિા અપાલિ બાબત.- 

કોઈપણ કેસમાાં, ફકરયાદ અચધકારી  અથવા અચધકારી અથવા આરોગ્ય સાંર્ાળ પૂરી પાડનાર અથવા સાંસ્થા, અચધચનયમ અથવા તે હેઠળ 

ઘડેલા આ ચનયમોની જોગવાઈઓનુાં પાલન કરવામાાં ચનષ્ફળ રહે, તો રાજ્ય સરકાર, આવા ફકરયાદ અચધકારી  અથવા અચધકારી અથવા 

આરોગ્યસાંર્ાળ પૂરી પાડનાર અથવા સાંસ્થા સામે યોગ્ય તપાસ કયાવ પછી પગલાાં લઈ શકશે અને તેની સાથો સાથ અચધચનયમ અન ે

ચનયમોના અસરકારક અમલીકરણ માટે કાયો બજાવવા માટે વૈન્ક્પલ વ્યવસ્થા કરશે. 

િમ િો ૧ 
(જુઓ નિયમ ૬ (૨)) 

ફરરયાદ અનધકારીિે ફરરયાદ કરવા માટેિો િમ િો 
 

નામ:  ----------------------- (વૈકન્લ્પક)               તારીખ:-------------------------------                             
ફોન/મોબાઈલ નાંબર: ----------------------------------------   
ઇમેઇલ:---------------------------------   ફેક્સ-------------------------------    
પત્ર વ્યવહાર માટેનુાં સરનામુાં: --------------------------------- 
બનાવની તારીખ: -----------------------------------------------   
બનાવનુાં સ્થળ:    -------------------------------------------- 

     
      

 
બનાવનુાં વણવન: 
   
 
    
    
 
   
 

બનાવ માટે જવાબદાર વ્યચિ/સાંસ્થા:    
 
    
    
 
   

 
    

ફકરયાદી*ની સહી/અાંગૂઠાની છાપ 
* જ્યાાં ફકરયાદ ટેચલફોનથી મળે અને ફકરયાદ અચધકારી  દ્વારા લખાણમાાં મૂકવામાાં આવે, તો ફકરયાદ અચધકારીએ નમૂનામાાં સહી કરવી 
જોઈશે.ફિ કિેરીના ઉપયોગ માટ:ે 
યુચનક ફકરયાદ નાંબર      : 
 
 
સાંદર્વ: પોતે/રાજ્ય કક્ષાના નેટવકક/ડીએલએન/ડીએલએન/એનજીઓ/અન્ય    

                                                 ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

એસ. એિ. ગોસાઇ, 

સરકારના ઉપસચિવ. 

---------- 
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