
 

 જિલ્લા પચંાયત કચેરી 
               આરોગ્ય શાખા (ડીસ્ટ્રીકટ ટોબેકો કન્ટ્રોલ સેલ) 

મોતીબાગ રોડ, ભાવનગર 

       ફોન: ૦૨૭૮-૨૪૨૩૬૬૫/૨૫૨૫૬૭૧                                                               

Email : cotpa.health.bhavnagar@gmail.com 

 

   

 

તમાકુ નિયતં્રણ અનિનિયમ ૨૦૦૩ (COTPA)  અંતતગત કામગીરી અંગે માગતદશતક 
સચૂિાઓ 

 

 આપિે જાણ હશે િ કે તમાકુિે લીિે થતા તમામ મતૃ્ય ુતથા માદંગી અટકાવી શકાય તેમ છે, છતા:ં  

 

 વવશ્વમાાં તમાકુના વપરાશને કારણે દર વરે્ષ ૫૪ લાખ લોકો મતૃ્ય ુપામે છે. 
 ભારતમાાં તમાકુના સેવનથી દરરોજ મતૃ્ય ુપામતા લોકોની સાંખ્યા ૨૭૦૦ થી વધારે છે. 
 ભારતમાાં દર વરે્ષ ૧૦ લાખથી વધ ુલોકો તમાકુના સેવનને કારણે મતૃ્ય ુપામે છે. આ સાંખ્યા એઇડ્સ, ક્ષય 

રોગ અને મેલેરીયા ત્રણેય રોગોથી મતૃ્ય ુપામતા લોકોની કુલ સાંખ્યા કરતા પણ વધારે છે. 
 સમગ્ર વવશ્વમાાં ૭૦ કરોડ બાળકોને પેવસવ/પરોક્ષ રીતે તમાકુનો ધમુાડો શ્વાસમાાં લેવાની ફરજ પડે છે. 
 જા આ પરરસ્થથવત ચાલ ુરહશેે તો તમાકુના લીધે ૨૦૨૦ સધુીમાાં બીજા ૧૦ કરોડ લોકો મતૃ્ય ુપામશે અને 

તેમાના લગભગ ૮ કરોડ મતૃ્ય ુભારત જવા વવકસતા દેશોમાાં થશે. 
 વસગારેટમાાં ૪૦૦૦ થી વધ ુકેવમકલ હોય છે. 
 તમાકુનો બીજી વ્યસ્તતએ કાઢેલો ધમુાડો ૮ થી ૨૦ વમવનટ જટલો ઓછા સમય સધુી પણ કોઇ વ્યસ્તત 

શ્વાસમાાં લે તો પણ તે હ્રદય રોગ અને થરોક  સાથે સાંકળાયેલી શારીરરક આડઅસરોનો ભોગ બને છે. 
 ધમૂ્રપાનથી સરેરાશ આયષુ્યમાાં ૧૦ વર્ષષનો ઘટાડો થાય છે. 
 ભારતમાાં કેન્સરના ૧૦૦ પૈકી ૪૦ કેસો તમાકુ સાથે સાંકળાયેલા હોય છે. મોઢાનાાં કેન્સરના લગભગ ૯૫@  

જટલા કેસો તમાકુના લીધે થાય છે. 
 ગજુરાતમાાં તમાકુના ઉપયોગનુાં પ્રમાણ ૬૦ @ અને સ્ત્રીઓમાાં ૮.૪ @ જટલુાં છે. ( નેશનલ ફેમીલી હલે્થ 

સવે-૩) 

 13 થી ૧૫ વર્ષષના વવઘાથીઓમાાં તમાકુના ઉપયોગનુાં પ્રમાણ ૧૯ @ જટલુાં છે તેમજ ૧૮@ જટલા 
વવઘાથીઓ ૧ વર્ષષની અંદર તમાકુનુાં વ્યસન ચાલ ુકરશે. ( ગ્લોબલ યથુ ટોબેકો સવે-૩) 

 તમાકુના વ્યસની લોકો પોતાની આવકનો ઘણો ખરો રહથસો તમાકુની પાછળ જ વેડફે છે. 
 તમાકુનો વ્યસની તેની ઉંમર કરતાાં ૧૦ વર્ષષ વધ ુઘરડો લાગે છે અને તમાકુથી દૂર રહતેા લોકોથી વર્ષષ 

વહલેો મતૃ્ય ુપામે છે. 
 ગજુરાતમાાં થતાાં કેન્સરોમાાં ૫૧ @ જટલા પરુૂર્ષોના કેન્સર અને ૧૭ @ જટલા સ્ત્રાઓના કેન્સર તમાકુના 

લીધે થાય છે. 
 તમાકુના લીધે કેન્સર, હ્રદય રોગ, લકવો, અથથમા, ટીબી, નપસુ ાંગતા જવા ઘણા બધા રોગ થાય છે. 
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ઉપરોતત સઘળી હકીકતો ધ્યાને લઇ, ગજુરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક ; 
પીએફએ – ૧૦૨૦૦૧-જીઓઆઇ-૫૬-ઝ, તા. ૨૪-૦૧-૨૦૦૨ થી જાહરે થથળોએ ધમુ્રપાન કરવા/ તમાકુ અને 
ગટુખાના સેવન કરવા પર પ્રવતબાંધ જાહરે કરેઇ છે. જના ગનુામાાં ઇ.પી.કો. કલમ- ૧૮૮ હઠેળ ગનુાને પાત્ર છે. 
           ભારતીય સાંસદે તમાકુ વનયાંત્રણ ધારો, The  Cigarettes and other Tobacco Product 

(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and 

Distribution) Act 2003 (COTPA-2003)  ૧૮ મી મે, ૨૦૦૩ ના રોજ ૧ લી મે, ૨૦૦૪ થી અમલમાાં આવ્યો. 
COTPA-2003  સમ્રગ ભારતમાાં લાગ ુ પડે છે. જ અંગેની વવગતો The Gazette of India,  

Extraordinary, Part-2 , Section-1, New Delhi, May 19, 2002 Ministry of Law and Justice (Legislative 

Department) માાં આપેલી છે. 
 

તમાકુ વનયાંત્રણ અવધવનયમ – ૨૦૦૩ (COTPA-2003)  અંતષગત કલમ – ૪,૫,૬, અને ૭ હઠેળ મખુ્યત્વે કામગીરી 
નીચે મજુબ છે. 
  

 કલમ-૪ ;- જાહરે સ્ટ્થળોએ ધમુ્રપાિ પર પ્રનતબિં 

  
            જાહરે થથળ એટલ ેએવુાં થથળ જયાાં લોકો અવધકાર પવૂષક કે અવધકાર વવના પણ જઇ 
શકતા હોય અને તેમાાં સરકારી કચેરીઓ, શૈક્ષણણક સાંથથાઓ, કામનાાં થથળો, હોસ્થપટલનાાં મકાનો, રેલ્વેનો 
પ્રવતક્ષાખાંડ, મનોરાંજનના કેન્રો, રેથટોરન્ટ (રીફે્રશમેન્ટ રૂમો, બેન્કવેટ હોલ્સ, પથુતકાલયો, જાહરે 
પરરવહનના કેન્રો, થથળો સરહત), સભાગહૃ, કોટષના મકાનો, શોપીંગ મોલ્સ, વસનેમા હોલ્સ, પથુતકાલયો, 
જોર પરરવહનના સાધનો, અને જયા લોકો સામાન્ય રીતે જતા હોય એવી ખલુ્લી જગ્યાઓ જમ કે, ખલુ્લા 
ઓરડટોરીયમ, થટેરડયમ રેલ્વે થટેશનો, બસ-થટોપ અને એવા અન્ય થથળો.  

આ કાયદાના સઘન ૨જી ઓકટોબર(ગાાંધી જયાંવત), ૨૦૦૮ અમલીકરણ માટે જાહરે 
થથળે ધમૂ્રપાન પર પ્રવતબાંધ કાયદા, ૨૦૦૮ – The Gazette of India, Extraordinary, Part-II, 

Section-3, Sub Section-I, New Delhi, May 30
th
 2008 ના રોજ અવધસચૂના બહાર પાડવામાાં આવેલ 

છે. જ મજુબ,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 તમામ જાહરે જગ્યાના માણલકો/વ્યવથથાપકોએ ઓછામાાં ઓછુ ૬૦ સે.મી. x ૩૦ સે.મી. નુાં સફેદ 
બેકગ્રાઉન્ડમાાં ઉપર મજુબનુાં સાઇનેઝ બોડષ બનાવીને લગાડવાનુાં રહશેે. 

૬૦ સે.મી. 

૩૦ સે.મી. 



 

 નો થમોરકિંગનુાં ગોળાકાર ણચત્ર લાલ રાંગમાાં ઓછામાાં ઓછા ૧૫ સે.મી. નો ગોળાકાર અને ૩ 
સે.મી.ની પહોળાઇમાાં અને વચ્ચે કાળા રાંગના ધમુાડા સાથે વસગારેટનુાં ણચત્ર હોવુાં જોઇએ.  

 સાઇનેઝ બોડષમાાં ‘‘ધમૂ્રપાન પ્રવતબાંવધત વવથતાર-અરહિં ધમૂ્રપાન કરવ ુ ગનુો બને છે ’’ એવી 
ચેતવણી ગજુરાતી અથવા અંગ્રેજી ભાર્ષામાાં દશાષવવાની રહશેે તેકજ જો કોઇ કાયદાનુાં ઉલાંધન 
કરે તો કોનો સાંપકષ કરવો તે વ્યસ્તતનો હોદ્દો અને સાંપકષ નાંબર લખવાનો રહશેે.  

 આવુાં બોડષ દરેક પ્રવેશ દ્વારે, દરેક માળે, દરેક દાદરે, ણલફટના દરવાજ તેમજ જાહરે થથળની 
અંદર થપષ્ટ રીતે નજરે પડ ેએવી જગ્યાએ મકુવુાં.  
 

 

 કલમ – ૪ િા ભગં બદલ :-  
 COTPA-2003 ની કલમ – ૨૧ મજુબ કલમ-૪ના ભાંગ બદલ રૂા. ૨૦૦/- સધુીનો દાંડ થઇ શકે 

છે.  
 

 કલમ-૫ :- તમાકુિી સીિી કે પરોક્ષ જાહરેાત પર પ્રનતબિં  
 

 તમાકુની બનાવટોની તમામ પ્રચારની જાહરેાતો પ્રવતબાંવધત છે. તેમા પરોક્ષ રીતે તમાકુનો 
ઉપયોગ (સરોગેટ), બ્રાન્ડ થરેચીંગ, આકર્ષષક યોજનાઓ, થપોન્સરશીપ, મફત સમે્પલો તમામનો 
સમાવેશ થાય છે.  

 તમાકુની બનાવટોને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પ્રોત્સાહન આપવાનુાં કે તેમનો ઉપયોગ કરવાનુાં 
સચુવતી  હોય એવી કોઇ જાહરેાતોમાાં કોઇ ભાગ લેશે નહીં અને કોઇ આવી જાહરેાતો આપશ ે
નહી.  

 તમાકુની બનાવટોનુાં વેચાણ કરતી દુકાનોમાાં નીચે મજુબના બોડષ પ્રદવશિત કરવાના થાય છે. 
કોઇ બ્રાન્ડ પેકેટ શોટ, બ્રાન્ડ નામ, પ્રચાર, સાંદેશ અથવા ણચત્ર દશાષવવાના નથી અને બોડષને 
પાછળથી પ્રકાશ આપીને કે અન્યથા ચમકાવવાનુાં નથી જનો વનયત નમનૂો નીચ ેમજુબ છે. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬૦ સે.મી. 

૩૦ સે.મી. 



 

 આ ઉપરાતં િીચેિી બાબતો સનુિશ્ર્ચચત કરીિે કાયદાન ુ ંપાલિ કરવાન ુ ંરહશેે.  
 વેચાણ માટેની જાહરેાતના થથળે બે થી વધ ુબોડષ ન રાખવા (વધમુાાં વધ ુ૬૦ સે.મી. X ૪૫ 

સે.મી.)  
 બોડષ પર આરોગ્યલક્ષી ચેતવણી ‘તમાકુ મોત નોતરે છે’ પ્રદવશિત કરવી, બોડષના મથાળે ૩૩ ટકા 

જટલા ભાગમાાં હોવા જોઇએ.  
 બ્રાન્ડ પેકના શોટ, બ્રાન્ડનુાં નામ, વેચાણને ઉત્તેજન આપતા અન્ય સાંદેશા અથવા ણચત્રો બોડષ પર 

પ્રકાવશિત ન કરવા.  
 

 કલમ-૫ િા ભગં બદલ :  
 પ્રથમવાર ગનુો સાણબત થાય ત્યારે : ૨ વર્ષષની જલ અથવા રૂા. ૧૦૦૦/- સધુીનો દાંડ અથવા 

બાંન્ન ે

 ત્યાર બાદ પછીના ગનુા સાણબત થાય ત્યારે : ૫ વર્ષષ સધુીની જલ અથવા રૂા. ૫૦૦૦/- સધુીનો 
દાંડ 

 

 

 

 કલમ – ૬(અ) :- ૧૮ વર્તથી િીચેિી વયિી વ્યક્તતઓિે તમાકુ કે તમાકુિી બિાવટ વેચવા, 
આપવા કે વેચવા માટે આપવા પર પ્રનતબિં  
(The Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section-1, New Delhi, 

February, 25
th
 2004) 

 

૧૮ વર્ષષથી નીચેની વયની વ્યસ્તતઓને તમાકુ કે તમાકુની બનાવટ – ઉત્પાદન, 
વેચાણ-ખરીદી કે ઉપયોગ કરવા પર પ્રવતબાંધ ફરમાવેલ છે. જો દુકાનદારને શાંકા હોય તો તે તમાકુ 
ખરીદવા આવનારની ઉંમરનો પરુાવો માાંગી શકે છે.  

કલમ-૬(અ) મજુબ તમાકુ કે તમાકુની બનાવટનુાં વેચાણ થત ુહોય તેવી દુકાન, ગલ્લા 
કે અન્ય જગ્યાએ નીચ ેમજુબનુાં બોડષ લગાડવ ુફરજીયાત છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

તમાકુ વેચાણ થતી દરેક જગ્યા પર ૬૦ સે.મી. X ૩૦ સે.મી.ની સાઇઝનુાં બોડષ, જના 
૫૦ ટકા વવથતારમાાં ‘‘૧૮ વર્ષષથી ઓછી ઉંમરની વ્યસ્તતને તમાકુન ુવેચાણ એ દાંડનીય ગનુો છે.’’ એવી 
ચેતવણી દશાષવેલી હોય અને બીજી ૫૦ ટકા વવથતારમાાં તમાકુના સેવનથી થતી આરોગ્ય પરની આડ 

૬૦ સે.મી. 

૩૦ સે.મી. 



 

અસરોનુાં સણચત્ર વનરૂપણ હોય તે પ્રદવશિત કરવાનુાં રહશેે. જ અંગે યોગ્ય પગલા લઇ ઉપરોકત બાબતની 
અમલવારી કરાવવા જણાવવામાાં આવે છે.  
 

 કલમ-૬(બ) :- શૈક્ષણણક સસં્ટ્થાઓિી આસપાસિા ૧૦૦ વારિા નવસ્ટ્તારમા ં તમાકુ કે તમાકુિી 
બિાવટોન ુ ંવેચાણ કરવા પર પ્રનતબિં 

(The Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section-1, New Delhi, 

September, 1st 2004) 

 

શૈક્ષણણક સાંથથાઓના માણલક અથવા વ્યવથથાપકે બહારથી સરળતાથી જોઇ શકાય તેવી 
મખુ્ય જગ્યાએ નીચ ેપ્રમાણ ેબોડષ લગાડલે ુ હોવ ુજોઇએ. આ બોડષની સાઇઝ ૬૦ સે.મી. X ૩૦ સે.મી. 
રહશેે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આ ગણતરી શૈક્ષણણક સાંથથાની બહારની સરહદથી ચારે રદશામાાં ૧૦૦ વારની વત્રજયાના 
ગણાશે.  

આ બોડષ લગાવવાની જવાબદારી તેમજ કડક અમલીકરણ કરવાની જવાબદારી જ ત ે
શૈક્ષણણક સાંથથાના વડાની છે. 

  
 કલમ-૬ િા ભગં બદલ :- 

COTPA-2003 ની કલમ-૨૪ મજુબ કલમ-૬(અ),(બ) ના ભાંગ બદલ રૂા. ૨૦૦/- સધુીનો દાંડ 
થઇ શકે છે.  

 

 કલમ-૭ :- તમાકુિી બિાવટોિી દરેક ચીિવસ્ટ્તઓુ પર ણચત્રાત્મક આરોગ્ય નવર્યક ચેતવણી 
દશાતવવી.  
The Gujarat Government Gazette, Extraordinary, Part-IV-A Section-7, Sub-Section-2, 

Sachivalaya, Gandhinagar, April, 5th 2016) 

 

આ ચેતવણીઓ તમાકુની બનાવટોના પેકેટની બને્ન તરફ આગળ અને પાછળના ભાગની 
૮૫ ટકા જગ્યા રોકતી હોવી જોઇએ. જનો વનયત નમનુો નીચે મજુબ છે. 

 
 

 

 

 

૬૦ સે.મી. 

૩૦ સે.મી. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તેમજ સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ, સણચવાલય, ગાાંધીનગરના 
તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૬ ના જાહરેનામાથી ગજુરાત રાજયમાાં વસગારેટ તથા બીડીના છુટક વેચાણ ઉપર 
પ્રવતબાંધ ફરમાવેલ છે.  
 

 કલમ – ૭ િા ભગં બદલ :-  
 ઉત્પાદકોિે – 

 પ્રથમવાર ગનુો સાણબત થાય ત્યારે : ૨ વર્ષષની જલ અથવા રૂા. ૫૦૦૦/- સધુીનો દાંડ અથવા 
બન્ન ે

 ત્યારબાદ પછીના ગનુા સાણબત થાય ત્યારે : ૫ વર્ષષની જલ અથવા રૂા. ૧૦૦૦૦/- સધુીનો દાંડ 
અથવા બન્ન ે

 વેપારીઓ અિે નવતરકોિે –  
 પ્રથમવાર ગનુો સાણબત થાય ત્યારે : ૧ વર્ષષની જલ અથવા રૂા. ૧૦૦૦/- સધુીનો દાંડ અથવા 

બન્ન ે

 ત્યારબાદ પછીના ગનુા સાણબત થાય ત્યારે : ૨ વર્ષષની જલ અથવા રૂા. ૩૦૦૦/- સધુીનો દાંડ 
અથવા બન્ન ે

 COTPA-2003 િા ભગં બદલ વસલુ કરેલ દંડ િમા કરાવવા માટે :-   

COTPA-2003 ની જુદી જુદી કલમો હઠેળ તમામ અવધકારીશ્રીઓને દાંડ વસલુ લેવા 
માટેની જોગવાઇ કરવામાાં આવી છે. અને તેની હાલમાાં સરકારશ્રીના જ તે વવભાગ દ્વારા વનયત થયલે 
રસીદ આપી બીજા રદવસે પેટી કેશબકુમાાં આપેલ રસીદોની રકમ જમા લઇ વનયત ચલણમાાં થટેટ બેન્ક 
ઓફ ઇન્ન્ડયામાાં જમા કરાવવાની રહશેે. વસલુ કરેલ દાંડ સરકારશ્રીમાાં જમા કરાવવા માટે ગજુરાત 
સરકારના નાણા  વવભાગનાાં તા. ૧૬/૦૯/૨૦૦૮ ના પત્ર ક્રમાાંક : ONS/102008/O-3061/K તથા 
આરોગ્ય અન ે પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ, ગાાંધીનગરના પત્ર ક્રમાાંક : 
પીએફએ/૧૦૨૦૦૮/જીઓઆઇ/૨૪/ઝ, તા. ૨૩/૦૯/૨૦૦૮ માાં જણાવ્યા મજુબ નીચ ેજણાવેલ સદરે 
જમા કરાવવાનો રહશેે.  
 

 



 

 

ડીમાન્ટ્ડ/એપવૂ્ડ િ.ં રીસીપ્ટિા મથાળા અન્ટ્વયે ડીમાન્ટ્ડ િબંરિી િૂરરી િથી 
મખુ્ય સદર : ૦૨૧૦ – તબીબી અિે જાહરે આરોગ્ય  
પેટા મખુ્ય સદર : ૦૪ – જાહરે આરોગ્ય  
ગૌણ સદર : ૧૦૪-ફી અિે દંડ વગેરે  
પેટા સદર : (૦૩) – નસગારેટ અિે અન્ટ્ય ઉત્પાદિ(જાહરેાત અિે વેપાર તથા વાણણજ્ય 
ઉત્પાદિ, 

      પરુવઠો અિે નવતરણ નિયમિ) િારો-૨૦૦૩ હઠેળ દંડ  
 

 COTPA-2003 ની કલમ-૧૨(૧) થી રાજય સરકારના પોલીસ સબ ઇન્થપેકટર અને ઉપરના 
દરજજાના તમામ અવધકારીઓને આ કાયદાની કાયાષવાહી કરવાના અવધકાર અપાયેલ છે.  

 COTPA-2003 ની કલમ-૨૭ મજુબ કાયદા હઠેળના તમામ ગનુા જામીન લાયક છે.  
 COPTA-2003 ની કલમ-૨૮ મજુબ સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કલમ-૪ અને કલમ-૬ ના ગનુા 

સમાધાનને લાયક છે. જ રૂા. ૨૦૦/- સધુીના દાંડ વસલુીને પાત્ર છે.  
 

આ અંગ ેવવગતવારની મારહતી માટે મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અવધકારી અને નોડલ ઓફીસર 

(ટોબેકો કાંરોલ), ડીથરીકટ ટોબેકો કાંરોલ સલે, આરોગ્ય શાખા, જજલ પાંચાયત કચેરી, મોતીબાગ 

ટોઉન હોલ પાસે, ભાવનગરનો સાંપકષ કરવો. 
ઉપરાાંત તમાકુની બનાવટોનુાં સેવન કરતા વ્યસ્તતઓ વ્યસન છોડવા હતે ુ

જજલ્લા પાંચાયત, આરોગ્ય શાખા હથતક 
ડીસ્ટ્રીકટ ટોબેકો સીઝેશિ સેન્ટ્ટર 

રૂમ નાં. ૧૨૮, પ્રથમ માળે, સર-ટી હોસ્થપટલ, ભાવનગર 

ખાતે કાયષરત છે. 
 
 

 


