
 

 

 

   લડદયા ભશાનગયાલરકા. 
આયગ્મ વલબાગ.  

  www.vmc.gov.in     
નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત     The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 ના 

અભરીકયણ અથે   ફમ્ફે ” એલટને “ ગજુયાત ” એલટ તયીકે ઓખલા 
ફાફત ગજુયાત વયકાય, લૈધાવનક અને વવંદીમ ફાફતના વલબાગ, રયત્ર 
ક્રભાકં :  GUJ/૧૫/૨૦૧૧/૧૧૦૯/૨૦૧/વી, વલિલારમ, ગાધંીનગય, તાયીખ: 
૩૦-૦૪-૨૦૧૧, THE GUJARAT  ADAPTATION OF LAWS  ( STATE  AND 

CONCURRENT SUBJECTS) ORDER, 1960 ના ાન નં . 99 ઉય THE 

BOMBAY NURSING HOMES REGISTRATION ACT, 1949 (Bom. XV of 1949)  
ના The Gujarat Government Gazette, EXTRAORDINARY Vol. L II ] 

FRIDAY, APRIL 15,  2011/CAITRA 25, 1933   SCHEDULE  (sections 3 & 4)  
Sr. No. 31, Act No. Bom. XV, Year 1949, Name of the Bombay Act “ 
The Bombay Nursing Homes Registration Act , 1949 ” ઉલ્રેખ વશ 
ભજુંય થમેર છે.  GPMC Act with Allied Rules, પ્રકયણ-૬, ાન ન.ં ૬૮, 
મ્યવુનવવર વત્તાવધકાયીઓ અને અવધકાયીઓની પયજ અને વત્તાઓ, 
કોયેળનની પયજજમાત અને ભયજીમાત પયજ, ાન ન.ં ૬૯ થી ૭૨, એ-૭૫, 
એ-૮૩, એ-૮૯, એ-૯૧, એ-૯૩ ઉયના પ્રકયણ-૧૪ ભા ંઆયગ્મયક્ષણ વફંધંી 
જગલાઈઓભા ંવલપતતુ યીતે ઉલ્રેખામેર વલવલધ ફાફત, Birth & Death 
Registration Act, 1969 તેભજ PC & PNDT Act, 1994 શઠેની વલવલધ 
જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ંકામગયત તભાભે તભાભ 
ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવને તેઓનુ ં
યજીપરેળન કયાલલાનુ ંયશ ેછે. આ ફાફતે જરૂયી ભારશતી, ચકુલલાાત્ર 
યજીપરેળન પી અને યીન્યઅુર પી ની વલગત લડદયા ભશાનગયાલરકાની 
website -  www.vmc.gov.in ઉય પ્રવવધ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે જે લિંાણે 
રઈ ળશયે વલપતાયના તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, 
ક્લરવનલવ ધાયકને તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ સધુીભાં તેઓને રાગ ુડતા શમ તેલા 
વપ્રભાઈવીવનુ ં on-line Registration કયાલી રઈ Registration 
Certificate ભેલી રેલા આથી જણાલલાભા ંઆલે છે. અન્મથા, તે મજુફ 
Registration નશીં કયાલનાય વાભે કામગલાશી કયલાભા ંઆલળે.   
                                           એિ. એવ. ટેર I.A.S.  

  ી.આય.ઓ. ન.ં ૦૩ /૨૦૧૬-૧૭                          મ્યવુનવવર કવભળનય.      

 
 

 

 

  



 

 

   લડદયા ભશાનગયાલરકા. 
આયગ્મ વલબાગ.  

  www.vmc.gov.in     
નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત     The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 તેભજ 

વલવલધ એલટ તેભજ જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ંકામગયત 
તભાભે તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવને 
તેઓનુ ંON LINE REGISTRATION કયાલલા ફાફતે ઉય જણાલેર Web-site 
ઉય જરૂયી ભારશતી, ચકુલલાાત્ર યજીપરેળન પી અને યીન્યઅુર પી ની 
વલગતની વાથવાથ અગાઉ ભાશ ેએવપ્રર-૨૦૧૬ ભા ંકુર-૦૩ લખત આ 
ફાફતે જાશયેાત પ્રવવધ્ધ કયલાભા ંઆલેર. જેની મદુત તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ના 
યજ ણૂગ થામ છે. લધભુા,ં એકદય ફાફત અને આલેર યજુઆતને ધ્માને 
રેતા,ં 

 ૧) AYUSH (આયલેુરદક, યનુાની, વવધ્ધ, શભીમેથી) તફીફે યજીપરેળન   
      કયાલલાનુ ંયશળેે નશીં. 
 ૨)  GP (જનયર પે્રલટીળનવગ - MBBS) તફીફે પલત તેઓની ડીપેન્વયીનુ ં   
     યજીપરેળન કયાલલાનુ ંયશળેે. યંત,ુ તેઓએ યજીપરેળન પી ચકુલલાની નથી.   
     વભમ-ભમાગદાભા ંયજીપરેળન નશીં કયાલનાયને રેટ-પી  મજુફના દય રાગ ુ 
     ડળે. 
 ૩) ૬૫ લગ અને તેથી લધ ુલમ ધયાલતા GP (જનયર પે્રલટીળનવગ-MBBS) ને    
     યજીપરેળનભાથંી મસુ્લત આલાભા ંઆલે છે. યંત,ુ આ ડીપેન્વયીનુ ં તેઓ  
     જાતે જ પે્રલટીવ કયતા ંશમ તેઓને મસુ્લત ભળે. 
 ૪) જેઓ વયંલુતણે કંની / ેઢી ફનાલી  – તેનુ ંયજીપરેળન કયાલી- ભેડીકર  
    પે્રલટીળનય તયીકે  તફીફી વ્મલવામ કયે છે તેઓનુ ંવ્મલવામ પથ   
   Commercial Establishments ને ગણત્રીાત્ર થતુ ંશઈ તેઓએ Shop 
    & Establishment Act 1948 શઠે ગભુાપતાધાયા  યજીપરેળન કયાલવુ ં  
     પયજીમાત (Mandatory) છે. તે વવલામની વપંથાઓને મસુ્લત આલાભા ં  
     આલે છે.  
 ૫) પ્રયાઈટય તયીકે - વ્મસ્લતગત (Individual) યીતે જેઓ ભેડીકર પે્રલટીવ  
     કયે છે તેઓ ભાટે તેઓનુ ંવ્મલવામ પથ Commercial Establishments  
    તયીકે ગણત્રીભાં  નશીં  રેતાં, તેઓએ Shop &Establishment Act 1948  
    શઠે ગભુાપતાધાયા યજીપરેળન કયાલવુ ંભયજીમાત (Optional)  યશળેે. 
* ON LINE REGISTRATION કયાલલાની મદુતભા ંલધ ુ૦૧ (એક) ભાવન  
   લધાય કયલાભા ંઆલે છે. અથાગત, આ કાભની આખયી મદુત શલે છી  
   તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૬ સધુીની જ યશળેે જેની નોંધ રેલા અને વભમવય  
   યજીપરેળન કયાલી રેલા અનયુધ કયલાભા ં છે. તફીફી વ્મલવામ કે્ષત્રના  
   વપંથાન (Establishment) ની નોંધણીન ઉદે્દળ આયગ્મ વલમક (Vital   
   Statistics) ન તેભજ Health Parameters ના બાગરૂે કયલાન શમ  
   વશમગ આલા વલનતંી છે.   
                                                     એિ. એવ. ટેર. I.A.S.  
   ી.આય.ઓ. ન.ં૩૩૨/૨૦૧૬-૧૭                       મ્યવુનવવર કવભળનય.      
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નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત      The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 તેભજ 
વલવલધ એલટ તેભજ જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ંકામગયત 
તભાભે તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવને 
તેઓનુ ંON LINE REGISTRATION કયાલલા ફાફતે ઉય જણાલેર Web-site 
ઉય જરૂયી ભારશતી, ચકુલલાાત્ર યજીપરેળન પી અને યીન્યઅુર પી ની 
વલગત પ્રવવધ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે. ON LINE REGISTRATION  અંગેની મદુત 
આગાભી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૬ના યજ ણૂગ થામ છે. લધભુા,ં એકદય ફાફત 
અને આલેર યજુઆતને ધ્માને રેતા,ં 
 ૧) પીઝીમથેયાી તફીફે યજીપરેળન કયાલલાનુ ંયશળેે. યંત,ુ તેઓને શલે  
     યજીપરેળન પી ભાથંી મસુ્લત આલાભા ંઆલે છે.    
 ૨) ડેન્ટર ક્લરવનક ધયાલનાય તફીફે યજીપરેળન કયાલલાનુ ંયશળેે. યંત,ુ  
     તેઓને ણ યજીપરેળન પી ભાથંી મસુ્લત આલાભા ંઆલે છે.    
   * ON LINE REGISTRATION કયાલલાની મદુતભા ંલધ ુ૦૧ (એક) ભાવન  
     લધાય કયલાભા ંઆલે છે. અથાગત, આ કાભની આખયી મદુત શલે છી  
     તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૬ સધુીની જ યશળેે જેની નોંધ રેલા અને વભમવય  
     યજીપરેળન કયાલી રેલા અનયુધ કયલાભા ં છે.  

                                                         ડૉ. વલનદ યાલ. I.A.S.  
   ી.આય.ઓ. ન.ં૪૨૩  /૨૦૧૬-૧૭                         મ્યવુનવવર કવભળનય.      
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નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત      The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 તેભજ 
વલવલધ એલટ તેભજ જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ંકામગયત 
તભાભે તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવ ભાટે  
ON LINE REGISTRATION કયાલલા અંગે તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૬ સધુીની મદુત 
આલાભા ંશતી. વદય મદુતભા ંલધ ુએક ભાવન લધાય કયલાભા ંઆલે છે 
અને આ કાભે શલે વફધંકતાગ તભાભે તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ સધુીભા ંતેઓની 
વપંથાઓનુ ંવભમવય ON LINE REGISTRATION કયાલી રેલા જણાલલાભા ં  
આલે છે.  

                                                         ડૉ. વલનદ યાલ. I.A.S.  
  ી.આય.ઓ.ન.ં ૫૧૭ /૨૦૧૬-૧૭                      મ્યવુનવવર કવભળનય.      

 

 
 

 

 

  



 

 

   લડદયા ભશાનગયાલરકા. 
આયગ્મ વલબાગ.  
www.vmc.gov.in   

નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત      The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 તેભજ 
વલવલધ એલટ તેભજ જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ંકામગયત 
તભાભે તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવ ભાટે  
ON LINE REGISTRATION કયાલલા અંગે તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ સધુીની મદુત 
આલાભા ંશતી. વદય મદુતભા ંલધ ુએક ભાવન લધાય કયલાભા ંઆલે છે 
અને આ કાભે શલે વફધંકતાગ તભાભે તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૬ સધુીભા ંતેઓની 
વપંથાઓનુ ંવભમવય ON LINE REGISTRATION કયાલી રેલા જણાલલાભા ં  
આલે છે.  

                                                         ડૉ. વલનદ યાલ. I.A.S.  
  ી.આય.ઓ.ન.ં ૬૫૬ /૨૦૧૬-૧૭                      મ્યવુનવવર કવભળનય.      

                                                                                                                    

 

  



 

લડદયા ભશાનગયાલરકા. 
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નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત         The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 

તેભજ વલવલધ એલટ અને જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ં
કામગયત તભાભે તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, 
ક્લરવનલવ ભાટે ON LINE REGISTRATION કયાલી રેલા આ અગાઉ અલાય- 
નલાય જાશયેાત પ્રવવધ્ધ કયલાભા ંઆલેર શલા છતા ંશજુ કેટરાક ખાનગી 
નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવ ધયાલનાય ભેડીકર 
પ્રપેળનલ્વએ ON LINE REGISTRATION કયાલેર નથી તે ફાફત ધ્માને 
આલેર છે જે મગ્મ નથી.   
       આથી, આ જાશયેાતથી દયેકને જણાલલાભા ંઆલે છે કે જેઓએ 
તાના ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, ક્લરવનલવ ભાટે શજુ 
યજીપરેળન કયાલેર નથી તેઓ તભાભે તાત્કાલરક તા.૧૫-૦૪-૨૦૧૭ સધુીભા ં
ON LINE REGISTRATION કયાલી રેલા તેભજ આ અગાઉ જેઓએ તાના 
પ્રપેળનને અનરુૂ પલત ૦૧ (એક) જ લગ ભાટે યજીપરેળન કયાલેર છે 
તેઓએ તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૭ સધુીભા ંઆગાભી લો ભાટે તતૂગ RENEWAL 
કયાલી રેલા આથી સલૂિત કયલાભા ં આલે છે. જેની તભાભે નોંધ રેલી.  

           લધભુા,ં જેઓને યજીપરેળન કયાલલા અંગે, તેભાથંી મસુ્લત તેભજ 
જેઓને પલત યજીપરેળન પી બયલાભાથંી જ મસુ્લત આલાભા ંઆલેર છે તે 
અંગેની ભારશતી લડદયા ભશાનગયાલરકાની ઉય જણાલેર લેફ-વાઈટ 
ઉય પ્રદવળિત કયલાભા ંઆલેર છે જે જઈ રેલા જણાલલાભા ંઆલે છે.   

                                                                                               ડૉ. વલનદ યાલ. I.A.S. 
ી.આય.ઓ.ન.ં ૧૧૨૮/૨૦૧૬-૧૭                      મ્યવુનવવર કવભળનય. 

                                                                                                                    

 

 
 

 

  



 

 

 

   લડદયા ભશાનગયાલરકા. 
આયગ્મ વલબાગ.  
www.vmc.gov.in   

નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટર, રેફયેટયી, ક્લરવનકના યજીપરેળન ફાફત      The Bombay Nursing Home Registration Act, 1949 
શઠે વલવલધ એલટ તેભજ જગલાઈઓ અંતગગત  લડદયા ળશયે વલપતાયભા ં
કામગયત તભાભે તભાભ ખાનગી નવવિંગ શમ્વ, શસ્પટલ્વ, રેફયેટયીઝ, 
ક્લરવનલવ ભાટે ON LINE REGISTRATION  કયાલલા અંગે આ અગાઉ 
ી.આય ઓ. જાશયેાત ન.ં૧૧૨૮/૨૦૧૬-૧૭, તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૭ થી જેઓએ 
શજુ સધુી યજીપરેળન કયાલેર નથી તેઓ તભાભને તા.૧૫-૦૪-૨૦૧૭ 
સધુીભા ંON LINE REGISTRATION કયાલી રેલા તેભજ આ અગાઉ જેઓએ 
તાના પ્રપેળનને અનરુૂ પલત ૦૧ (એક) જ લગ ભાટે યજીપરેળન 
કયાલેર છે તેઓને આગાભી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૭ સધુીભા ંઆગાભી લો ભાટે 
તતૂગ RENEWAL કયાલી રેલા મદુત આલાભા ંશતી. તેથી શલે તભાભને 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૭ સધુીની મદુતભા ંતદ-અનવુાય REGISTRATION અને 
RENEWAL ભાટે કામગલાશી  કયી રેલા જણાલલાભા ંઆલે છે.  
     લધભુા,ં વદય જાશયેાતથી Dentist અને Physiotherapist ને 
યજીપરેળન અને યજીપરેળન પી ચકુલલાભાથંી ભાપી / મસુ્લત આલાભા ંઆલે 
છે તેભજ Radiologist, Pathologist અને Microbiologist ને On-Line 
Registration ની વાથે only one-time nominal Registration Fee 
Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand) ચકુલી તા.૧૫-૦૫-૨૦૧૭ સધુીભા ં
વભમવય યજીપરેળન  કયાલી રેલા આ આખયી સિૂનાથી જણાલલાભા ંઆલે 
છે.  

                                                ડૉ. વલનદ યાલ. I.A.S.  
  ી.આય.ઓ.ન.ં ૭૬ /૨૦૧૭-૧૮.                     મ્યવુનવવર કવભળનય.      

 

 

 

 

 

 


