ૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ-380 014
તબીબી સારવાર

ગે ના િનયમો CS(MA) Rules, 1944ને આધાર માગદશક ન ધ

ુ ાર આ િનયમો લા ુ કરવામાં આ યા છે .)
(કાયવાહક સિમિતએ તા.06-05-2016ના રોજ ઠરા યા અ સ

1.

કોને લા ુ પડશે
તબીબી સારવાર

ગેના િનયમો CS(MA) Rules, 1944,

ૂજરાત િવ ાપીઠના ઉ#ચ

િશ&ણ િવભાગોમાં કાયમી જગા ઉપર અજમાયશી, કાયમી, )િતિન*ુ+,ત ઉપર િનમાયેલા
સેવકોને લા ુ પડશે.

ૂજરાત િવ ાપીઠ ઉ#ચ િશ&ણ િવભાગ

તગત આવતા િવભાગોની

યાદ/ પ0રિશ1ટ-1 માં આપેલી છે . આ િનયમો 3ુલનાયક4ીને પણ લા ુ પડશે. આ ઉપરાંત
ુ ાન મેળવતા િવભાગોના સેવકોને 6ા7ટ
કારોબાર/ સિમિત ઠરાવે તેવા ભારત સરકાર ું અ દ
આપનાર/ એજ7સીની મં8ૂર/ બાદ લા ુ પાડ/ શકાશે. િવ ાપીઠની સેવામાંથી િન: ૃ< થયેલા
સેવકોને આ િનયમો લા ુ પડશે ન0હ.
2.

મા7ય હો+=પટલો
આ િનયમો હ>ઠળ નીચે દશાવેલી હો+=પટલોમાં લીધેલી સારવાર માટ> મા7ય ખચ
ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે.
(1)

ૂજરાત િવ ાપીઠ Bારા સંચાCલત આરોDય ક>7E તથા િનસગFપચાર ક>7E

(2) રાGય સરકાર Bારા ચલાવાતી તમામ હો+=પટલ, આરોDય ક>7Eો,
રાGય સરકારની હો+=પટલ તથા સમક& હો+=પટલમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય
છે .
I.
II.

ુ રાત મે0ડકલ એG*ુક>શન એ7ડ 0રસચ સોસાયટ/
જ
મહાનગરપાCલકા સંચાCલત તમામ હો+=પટIસ, દવાખાના, 0ડ=પે7સર/ઝ

III.

નગરપાCલકા સંચાCલત તમામ હો+=પટIસ, દવાખાના, 0ડ=પે7સર/ઝ

IV.

KજIલાપંચાયત સંચાCલત તમામ હો+=પટIસ, દવાખાના, 0ડ=પે7સર/ઝ

V.
VI.

*ુ.એન.મહ>તા ઇL7=ટટM ૂટ ઓફ કા0ડPઓલોQ એ7ડ 0રસચ સે7ટર, અમદાવાદ
ધી

ુ રાત ક>7સર એ7ડ 0રસચ ઇL7=ટટM ૂટ, અમદાવાદ (એમ.પી. શાહ ક>7સર
જ

હો+=પટલ)
VII.

ઇL7=ટટM ૂટ ઓફ 0કડની ડ/સીસીઝ એ7ડ 0રસચ સે7ટર, અમદાવાદ

(3) સીQએચએસ તથા સીએસએમએ RુIસ Bારા મા7ય કરવામાં આવેલી હો+=પટલ,
સીQએચએસ

તગત મા7ય કર> લી અમદાવાદ શહ>રની હો+=પટIસની યાદ/ આ

સાથે પ0રિશ1ઠ-2 તર/ક> સામેલ છે . સરકાર4ી Bારા હો+=પટલની મા7યતા
આપવાની, રદ કરવાની )0Sયા સતત ચાલતી હોય છે તેથી પ0રિશ1ઠમાં
1

દિાયવેલી ્ાદી બસરી હણવાની રહેિે નરહ. સેવકે ે િે હો્પપટલિાન સારવાર લેિા
પહેલા િે હો્પપટલની િા્્િા ંહે સાિરી કરી લેવાની રહેિે. સીીએચએસ
ંિહયિ સાનહી હો્પપટલોને કેટલાક સાસ રોહો િાટે જ િા્્િા બપવાિાન
બવિી હો્ છે ે રોહ િાટે િા્્િા બપવાિાન બવી હો્ િે રોહ િાટે જ સચય ુ ન
રીભ્બસયિે્ટ િળવાપાર થિે.
(4)

ુ ાન બપવાિાન બવ ુન હો્ િેવી હો્પપટલ
ભારિ સરકાર વારા અ દ

(5)

મવમવધ રોહો િાટે ભારિ સરકાર વારા િા્્ કરવાિાન બવેલી હો્પપટલ.

(6)

રા્્ સરકાર વારા િેિના કિયચારીવને િબીબી સચય ભરપાભ કરવાના હે ુથી
ૃ િ ્ોજના ંિહયિ િનજૂર કરવાિાન બવેલી
િા્્ કરે લી હો્પપટલ ( ્ુ ્િનરી અ િ
હો્પપટ્સ.

બવી

હો્પપટલોની

િારહિી

રા્્

સરકારની

વેબસાભટ

www.magujarat.com યપરથી િળિે.) રા્્ સરકાર િા્્ ટીબી સેનેટોરર્િની
્ાદી િથા રતિમપત, કે્સર, પથરી અને રકડનીની સારવાર િાટે િા્્ કરે લી
હો્પપટલની ્ાદી બ સાથે પરરમિ્ઠ-3 િાન બપી છે .
ુ રાિ સરકાર વારા એિપેન્ડ કરવાિાન સાનહી હો્પપટ્સ ે રોહોની સારવાર
જ

નંધ-1

િાટે એિપેન્ડ કરવાિાન બવી હો્ િે જ રોહની સારવાર િાટે િે િા્્ હણાિે.
બ િાટે રા્્ સરકાર વારા નકી કરવાિાન બવિા વસિોવસિના દર અને
સીીએચએસ વારા નકી કરવાિાન બવિા દર િે બેિાનથી ે વછન હો્ િે દર
િળવાપાર થિે.
નંધ-2

રા્્ સરકાર / પથામનક સરકાર વારા ચલાવાિી, રા્્ સરકાર વારા

ુ ામનિ કે િા્્િારા્િ હો્પપટલિાન જો સારવાર સચય વ લ
ુ વાિાન બવિો
અ દ
ુ ાર િળવાપાર સચય બેિાનથી ે
હો્ િો સરે સર સચય અને CGHS/CSMA રુ્સ અ સ
વછન હો્ િેટલી રકિ િળવાપાર થિે.
3.1

'િબીબી સારવાર' એટલે

ૂજરાિ મવયાપીઠ વારા મનિવાિાન બવેલા િલબબી અમધકારીના

િપાસસનડ અથવા વસિોવસિ િા્્ કરે લા દવાસાના/ ભ્પપિાલ મવહેરેિાન િારીરરક,
િાનમસક રોહ િાટે લેવાિાન બવેલી સારવાર, સેવકના રહેઠાણ કે િબીબી અમધકારીના
રહેઠાણ યપર બપવાિાન બવેલી િારીરરક અને િાનમસક રોહો િાટે ની સારવાર ેિાન િા્્
િબીબ વારા

ુ વવાિાન બવેલા અને સરકારી િથા િા્્ લેબોરે ટરીિાન પેથોલોીકલ,
ચ

બેતટે રીવલોીકલ, રે ડીવલોીકલ અને મનદાન/સારવાર િાટે જૂરી િિાિ ટેપટનો
સિાવેિ થા્ છે .

2

રોગ િનદાન માટ> મા7ય તબીબી અિધકાર/ Bારા ^ ૂચવાયેલા પેથોલોQકલ,
બે,ટ> ર/ઓલોQકલ, ર> ડ/ઓલોQકલ અને િનદાન/સારવાર માટ> જ_ર/ તમામ ટ> =ટ
સામા7યર/તે ફ,ત સરકાર/ હો+=પટલમાં અથવા સરકાર/ લેબોર> ટર/માં કરાવવાના
રહ>શે. દદ` મા7ય હો+=પટલમાં

દરના દદ` તર/ક> દાખલ થયા હોય અને તે હો+=પટલ

સંચાCલત લેબોર> ટર/માં કરાવેલી તપાસ માટ> નો ખચ ન[/ કર> લા પેક>જમાં સમાિવ1ઠ
થતો ન હોય તો સીQએચએસના દર> aુકવી શકાશે. આ )કારના ખચના વળતરના
દાવા કરતી વખતે સેવક> આ )કારના ટ> =ટ કરવાના જ_ર/ હતા તે

ગે ુ ં મા7ય તબીબી

અિધકાર/ ુ ં )માણપV ર8ૂ કરવા ુ ં રહ>શે.
તબીબી સારવારમાં શાર/0રક &મતા/=ટ> મીનામાં : ૃLbધ માટ> કરવામાં આવતી
સારવાર, શાર/0રક સcદયમાં : ૃLbધ માટ> ની સારવાર, શાર/0રક સૌ1ઠવ ^ુધારવા માટ> ની
સારવાર તથા યસન અને 3ુટ>વોને કારણે થયેલા રોગ માટ> ની સારવારનો ખચ ભરપાઇ
કર/ આપવામાં આવશે ન0હ.
ુ ાર
'મા7ય/ અમા7ય દવાઓ' એટલે ભારત સરકારના વખતોવખતના ધોરણો અ સ

3.2

eહ>ર કરવામાં આવતી મા7ય/ અમા7ય દવાઓ. આ ઉપરાંત ભારત સરકાર Bારા T
દવાઓને Expensive drugs તર/ક> eહ>ર કર> લી છે તે દવાઓનો ખચ પણ મળવાપાV
નથી. આ*ુવf0દક દવાઓ માટ> મા7ય કર> લી કંપનીની જ દવાઓ લેવાની રહ>શે. T
કંપનીઓને મા7યતા આપવામાં આવી છે તે કંપનીઓની યાદ/ =વામી )કાશનના
gુ=તકમાં આપેલી છે .
4.

#ુ $ંુ બ તથા સેવકના આિ'ત સ(યો

4.1

ુ ાર 3ુhુંબ એટલેઆ િનયમો અ સ
(1)

સેવક અને તેના પiની/પિત

(2)

સેવકના આિ4ત માતા-િપતા, ઓરમાન માતા (મ0હલા સેિવકા તેમના માતા-િપતા
અથવા તેમના સા^ુ- સસરાના નામ તેમના આિ4ત તર/ક> દશાવી શકશે. તેણી
તેમના િવકIપમાં સેવાના સમ6 સમયગાળા દરUયાન એક વખત ફ>રફાર કર/
શકશે.)

(3)

સેવકના બાળકો (દ<ક, ઓરમાન સ0હત) તે પૈક/ gુV માટ> વkુમાં વkુ 25
(પ#ચીસ) વષ અથવા તે કમાતો થાય અથવા તેના લDન થાય તેમાંથી T વહ>m ુ
હોય iયાં ^ુધી. gુVી કમાતી થાય ક> તેના લDન થાય બેમાંથી T વહ>m ુ હોય iયાં
^ુધી. (જો બાળક કાયમી શાર/0રક ક> માનિસક અશ,તતા ધરાવW ું હોય તો
વયમયાદા લા ુ પડશે ન0હ.)
3

(4)

િવધવા/0ડવોસn/iયકતા અને સેવકની આિ4ત દ/કર/ તથા 3ુંવાર//0ડવોસn/ iય,તા
ક> તેમના પિતથી અલગ રહ>તી આિ4ત બહ>ન Tમને માટ> વયમયાદા લા ુ નથી

(5)

આિ4ત સગીર ભાઇઓ
ન ધ-

જો માતા-િપતા હયાત હોય અને સેવકના આિ4ત ન હોય તો સેવકના
બહ>ન, સગીર ભાઇ આિ4ત ગણાશે ન0હ.

4.2

આિ4ત એટલે 3ુhુંબના T સoયની માિસક આવક _.3,500 ( ક> _િપયા Vણ હeર
પાંચસો ) વ<ા T તે સમયે મળવાપાV મZઘવાર/ રાહત, તેટલી રકમ કરતા ઓછ/
આવક ધરાવતા અને સેવક સાથે રહ>તા 3ુhુંબના સoયનો જ મેડ/કલ ખચ મજર>
મેળવવાના હ>W ુ માટ> આિ4ત તર/ક> સમાવેશ કર/ શકાશે. સેવકના પiની/પિતના
0ક=સામાં આવકની મયાદા નથી. પિત/પKiન તથા બાળકો િસવાયના આિ4ત 3ુhુંબના
સoયો

ગે ુ ં 0ડ,લેર>શન દર વષf તા. 01 થી 10 e7*ુઆર/ ^ુધીમાં Vણ નકલમાં

3ુલસCચવ4ીના કાયાલયમાં આપવા ું રહ>શે તથા સેવક> આિ4ત
મા0હતીમાં વષ દરUયાન ફ>રફાર થાય iયાર> Wરુ ત જ ફ>રફાર

ગે gુર/ પાડ>લી

ગેની eણ કર/ સેવાના

ર> કડમાં ફ>રફાર કરાવી લેવાનો રહ>શે. 0ડ,લેર>શન માટ> ના પVકની નકલ આ સાથે
પ0રિશ1ઠ-4 તર/ક> સામેલ છે .
4.3

સેવકના ભાઇ બહ>ન કોઇ જDયાએ નોકર/ કરતા હોય અને તેમના માતાિપતા માટ> તેઓ
મે0ડકલ ખચ મજર> મેળવતા હોય તો સેવક> તેમના માતા િપતા ુ ં નામ રદ કરાવવા ું
રહ>શે.

4.4

ર> લવે ક> આમnમાં ફરજ બeવતા સેવકના પિત ક> પiની, તેમના બાળકો માટ> તબીબી
સારવારનો ખચ મજર> મળવાપાV નથી.

4.5

કાયમી ધોરણે શાર/0રક અથવા માનિસક ર/તે અશ,ત થઇ ગયેલા આિ4ત બાળકોની
સારવાર માટ> વયમયાદા લા ુ પડશે ન0હ.

4.6

સેવકના પિત/પiની સરકાર/ ક> અધસરકાર/ સં=થામાં સેવા બeવતા હશે તેમને 0ફ,સ
તબીબી ભqrું અથવા તબીબી ખચ મળતો હશે તો તે જતો કરવો પડશે અને તે
મતલબ ુ ં તેમની સં=થાના અિધ3ૃત અિધકાર/ની સહ/ સાથેના )માણપV સાથે સં*,ુ ત
0ડ,લર> શન આપવા ું રહ>શે. Tનો નXુનો આ સાથે પ0રિશ1ઠ-5 તર/ક> સામેલ છે . જો
સેવકના પિત/પiની તેમની સં=થામાંથી તબીબી ભqrુ ં / તબીબી સારવારનો લાભ
લેવા ુ ં ચાmુ રાખે તો સેવકના પિત/પiનીને આ િનયમો હ>ઠળ લાભ મળવાપાV થશે
ન0હ પરં W ુ તેમના બાળકોને આ િનયમો હ>ઠળ લાભ મળ/ શકશે.
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5.

સેવક તબીબી સારવારના હ* ુ માટ લીધેલી વીમા પો,લસી

ગે

સેવક> વીમા કંપની પાસેથી મેડ/,લેઇમ વીમા પોલીસી લીધી હશે તો સેવક વીમા કંપની
ઉપરાંત િવ ાપીઠ પાસેથી 3ુલ ખચની મયાદામાં સારવારનો ખચ ભરપાઇ મેળવી
શકશે. આ માટ> સેવક> સૌ )થમ વીમા કંપની પાસે દાવો ર8ૂ કરવાનો રહ>શે. વીમા
ુ ાર
કંપનીને આ માટ> ઓર/Qનલ બીલ, રસીદો િવગેર> વીમા કંપનીના ધોરણો અ સ
g ૂરાં પાડવાના રહ>શે વીમા કંપની પાસે દાવાની પતાવટ થઇ eય પછ/ બાક/ની રકમ
માટ> વીમા કંપનીને g ૂરાં પાડ>લા દ=તાવેજોની ફોટો નકલ, વીમા કંપનીએ કર> લા
aુકવણાની નકલ િવગેર>ના આધાર સાથે બે માસની સમય મયાદામાં િવ ાપીઠમાં
િનયત પVકમાં ,લેઇમ ર8ૂ કરવાનો રહ>શે. ફોટો નકલની પાછળ વીમા કંપનીના સહ/િસ[ા કરાવવાના રહ>શ.ે વીમા કંપનીએ મં8ૂર કર> લા દાવા ઉપરાંત સેવકને 3ુલ ખચની
ુ ાર ખચ મં8ૂર કર/ શકાશે.
મયાદામાં ભારત સરકારના ધોરણો અ સ
6.

આ િનયમો હ>ઠળ સેવક અને સેવક 3ુhુંબના સoયોને સામા7ય રોગો ઉપરાંત નીચે
ુ ાર તબીબી ખચ
જણાવેલા રોગો માટ> ભારત સરકારના વખતોવખતના િનયમ અ સ
ભરપાઇ મળવાપાV થશે.

અ. ભારતમાં મા7ય ઇ+=પતાલ/ દવાખાનામાં કરાવાતી સારવાર માટે
Sમ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

સારવારની િવગત
Avitaminosis
Hypovitaminosis
Correction of squient (eye)

સારવારની િવગત
and િવટામીનની ઉણપ sૂ ર કરવા માટ> ની સારવાર
Vાંસી tખ

ગેની સારવાર

Disease(s)
causing
general શાર/0રક sુબળતા અને પાંuુ રોગ
debility and secondary anaemia
Treatment for immunizing and ચેપી રોગ અટકાવી શકાય તે માટ> રસીકરણ
prophylactic purposes- in the
case of communicable diseases
only.
Venereal diseases and Delirium eતીય અને ]ુ ત રોગો તથા માનિસક રોગો
Tremens
Treatment of sterility.
યંધiiવ િનવારણની સારવાર
Operation for sterilization.
સંતિત િનયમન માટ> ની શv0Sયા
Medical
termination
of સરકાર// મા7ય દવાખાનામાં ગભપાત
ગેની
pregnancy
performed
at
Government
hospital
/ શv0Sયા/ સારવાર ુ ં ખચ
recognized institution.
Confinement
including
at )^ ૂિત પહ>લા અને પછ/ લીધેલી સારવાર Tમાં બાળ
residence if attended by Child
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welfare and Maternity Centre કIયાણ અને )^ ૂિત હૃ ના કમચાર/ઓ Bારા સેવકના
Staff ; pre-natal and post- natal
િનવાસ =થાને આપવામાં આવેલી સારવારનો સમાવેશ
treatment.
થાય છે .

10.

Testing of eyesight for glasses માV સેવક માટ> , Vણ વષમાં એક વખત આખના નંબર
(once in three years)
તપાસ માટ> ુ ં ખચ. છે Iલા Vણ વષ દરUયાન સેવક>

tખના નંબરની તપાસ માટ> ,લેઇમ કયF નથી તે
બાબત ુ ં )માણપV આપવા ુ ં રહ>શે. સેવક 3ુhુંબના
સoયોને આ લાભ મળવાપાV નથી.
મોતીયા ુ ં ઓપર> શન કરા *ુ ં હોય અને નેVમણી
Xુકા યો હોય નીચેની મયાદામાં નેVમણીનો ખચ મં8ૂર
કર/ શકાશે.
1.Hydrophobic Foldable IOL – Rs.5,800
(Multi-piece/ Single-piece Aspheric)
2.Hydrophilic Acrylic Lens -Rs.4,500
3.PMMA IOL
Rs.500
મેડ/કલ બીલ સાથે IOL ના ખાલી =ટ/કર જોડવાના
રહ>શે. જો નેVમણી ન Xુકા યો હોય અને ક7વે7શનલ
પbધિતએ ઓપર> શન કરા *ુ ં હશે તો ચwમાનો ખચ
_.200 ^ુધી મં8ૂર કર/ શકાશે.

11.
12.

13.
14.
15.

Blood and blood transfusion
charges.
Dental treatment – (Only in
Government hospitals, private
recognized hospitals) Surgical
operations needed for removal of
Odontomes
and
impacted
wisdom-tooth; treatment of gum
boils extraction. Scaling and
gum
treatment
including
Pyorrhoea
and
Gingivities,
filling of teeth (cost of denture
reimbursable.)
Root
canal
treatment
Anti-rabic treatment

લોહ/ તથા લોહ/ ચઢાવવા

ગેનો ખચ

દાંતની સારવાર (માV સરકાર/ દવાખાના) Tમાં- દાંત
કઢાવવા, અને ડહાપણની દાઢ કઢાવવા માટ> કરવી
પડતી શv0Sયાનો ખચ, દાંતના X ૂળની સારવાર, દાંત
સાફ કરાવવા, દાંતમાં ફ/લyગ, અવાળાની સારવાર,
પેઢાની સારવારનો સમાવેશ થાય છે . g ૂરા દાંતના
ચોકઠા માટ> વkુમાં વkુ _.2,000 અને એક જડબાના
ચોકઠા માટ> વkુમાં વkુ _.1,000 મળવાપાV થશે.
સેવાકાળ દરUયાન માV એક વખત

હડકવા િવરોધી સારવાર

Cost of Hepatitis Vaccine B,C & 0હપેટાઇટ/સ વે+,સન-બી,સી અને ડ/
D.
In-Vitro Fertilization (IVF) યંધiiવ િનવારણ માટ> IVF સારવાર
treatment

-મ0હલા દદ`ની zમર 21 થી 39 વષની હોવી જોઇએ.

-દદ`એ લDન કર> લા હોવા જોઇએ અને તેમના પિત સાથે
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રહ>તા હોવા જોઇએ.
-પિત-પiનીને(કપલને) કોઇ હયાત બાળક હો:ુ ં ન જોઇએ.
-વkુમાં વkુ Vણ સાયકલ માટ> , )િત સાયકલ _.65,000ની
મયાદામાં ખચ ભરપાઇ થઇ શકશે.
-IVF સારવારની મા7યતા માટ> અ7ય ક7વે7શનલ 0{ટમે7ટ
સફળ નથી થઇ તે બાબતના ચો[સ આધાર જ_ર/
-સરકાર//મા7ય ઇ+=પતાલ આ સારવાર લેતા પહ>લા િસવીલ
હો+=પટલના ગાયનેક િવભાગના વડાની લેCખત ભલામણ
જ_ર/.

16.
17.

Reimbursement of cost of Liver લીવર )iયારોપણ માટ> ઓપર> શન
Transplant Surgery.
Reimbursement of cost of )ો=ટ> ટ ું ઓપર> શન તથા સારવાર
surgery of photo selective
Vaporization of Porstate (PVP)
using Green Light HPS Fibre
(Angled Delivery Device)

નીચે દશાવેલા રોગો માટ ભારત ઉપરાંત પરદશમાં પણ સારવાર કરાવી શકાશે.
Sમ
1.

સારવારની િવગત
Cardio vascular surgery.

2.

Kidney transplant

સારવારની િવગત
|દયરોગની સારવાર
0કડની )iયારોપણ
0કડની )iયારોપણના 0ક=સામાં 0કડની દાતાનો
ઓપર> શન અને ઓપર> શન પછ/ની સારવાર
માટ> નો ખચ aુકવી શકાશે.

3.

Other organ transplant

અ7ય

4.

Joint replacement and surgery

સાંધા બદલવા માટ> ઓપર> શન

5.

Bone-marrow transplant

અ+=થમ}e )iયારોપણ

6.

Certain types of medical and લોહ/ તથા અ7ય ક>7સર
oncological disorder such as
Leukaemia
and
neoplastic
conditions.
Micro vascular surgery and મગજ તથા કરોડર}8ૂની ^ ૂ~મ સ•ર/
neuro surgery.
Treatment with Laser which ઓપર> શનના િનવારણ માટ> લેસર સારવાર
obviates the need of open
surgery.

7.
8.
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ગો ુ ં )iયારોપણ

9.

10.

Treatment with Argon, Krypton tખ માટ> લેસર સારવાર
and Yag Laser in Ophthalmic
cases.
Extra
corporeal
stone મશીનથી પથર/ તોડવા અને sૂ ર કરવા માટ> ની
disintegration by ultrasonic
સારવાર
shock waves.

ુ ારની મયાદામાં ખચ ભરપાઇ કર/
નZધ - 1.ભારત સરકારના વખતોવખતના ધોરણો અ સ
આપવામાં આવશે.
2.પરદ> શમાં સારવાર લેવા માટ> ભારત સરકાર Bારા રચવામાં આવેલી =થાયી સિમિતને
અરQ કર/ પરવાનગી/ ભલામણ મેળવવાની રહ>શે.
6.2

કોઇપણ એક રોગ માટ> દદ`ને એક જ )કારની સારવાર પbધિતનો ખચ ભરપાઇ કર/
આપવામાં આવશે. એક જ રોગ માટ> એક કરતા વkુ સારવાર પbધિત માટ> તબીબી
ખચ ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે ન0હ. જો ક> દદ`એ અલગ અલગ રોગ માટ> અલગ
ુ ાર સારવાર લીધી હશે તો તે ખચ મા7ય કર/ શકાશે. તે અ સ
ુ ાર
સારવાર પbધિત અ સ
એક રોગ માટ> એક સમયે એક જ તબીબ/ઇ+=પતાલનો ખચ મા7ય રાખી શકાશે. એક
કરતા વkુ તબીબ/ઇ+=પતાલમાં સારવાર કરાવી હશે તો તે
કરવા

6.3

ગેનો ખચ મા7ય/અમા7ય

ગે તબીબી અિધકાર/ િનણય કરશે.

3ૃિVમ સાધનો

ગે ુ ં ખચ

કાન માટ> 0હયરyગ એઇડ, જયgુર €ટ, હાટ પેસ મેકર, |દયના વાIવ, •ુટં ણ અને
થાપાના હાડકાં ું )iયારોપણ,

િવગેર> Tવા 3ૃિVમ સાધનો માટ> ભારત સરકારના

ુ ાર ખચ ભરપાઇ કર/ શકાશે.
વખતોવખતના ધોરણો અ સ
6.4

ુ ાર દદ` કોઇ એક રોગ માટ>
મે0ડકલ એટ> 7ટ7સ માટ> ભારત સરકાર Bારા ન[/ કયા અ સ
મા7ય તબીબ/ ઇ+=પતાલને દશ 0દવસના ગાળામાં ચાર વખત ક7સIટ કર/ શકશે.
આ*ુવf0દક તથા હોિમયોપેથી પbધિત

તગત ચાલતી સારવાર માટ> આ સમયગાળો

વીસ (20) 0દવસનો રહ>શે. આ સમયગાળામાં ચાર વખતથી વkુ ક7સIટ> શન કરવામાં
આ *ુ ં હશે તો વધારાના ક7સIટ> શન માટ> તબીબી ખચ aુકવી શકાશે ન0હ. જો રોગ
અલગ હશે તો વીસ 0દવસની મયાદા લા ુ પડશે ન0હ. એક જ રોગ માટ> અવાર નવાર
સારવાર લેવાનો )સંગ બને તો બે સારવાર વ#ચે પંદર> ક 0દવસનો સમયગાળો હોવો
જ_ર/ છે . અ7યથા એલોપથી સારવાર હ>ઠળ દશ 0દવસ અને આ*ુવf0દક તથા
હોિમયોપેથી સારવાર હ>ઠળ વીસ 0દવસમાં દદ`ને સાRુ ન થાય તો ક>સ મા7ય સરકાર/
દવાખાનામાં ર/ફર કરવાનો રહ>શે.

8

ક>ટલાક રોગો Tવા ક>- ‚લડ-)ેશર, થાઇરોઇડ િવગેર>માં દદ`ને જો લાંબાગાળા
માટ> સારવાર લેવાની જ_ર/આત જણાય તો તે માટ> સરકાર/ દવાખાનામાં સારવાર
લેવાની રહ>શે.
તબીબી અિધકાર/4ી Bારા િ)=Sાઇબ કર/ આપેલી દવા િ)ƒ=S]શનની તાર/ખથી
0દન-14માં ખર/દવાની રહ>શે.
6.5

જો તબીબી અિધકાર/ને એમ જણાય ક> દદ`નો ક>સ ગંભીર છે અને તેને =પેશીઆલી=ટ
પાસે મોકલવાની જ_ર છે તો તે દદ`ને નQકના મા7ય =પેશીઆલી=ટ પાસે મોકલી
શકશે અને જો દદ`ની હાલત વkુ ગંભીર હોય અને તે ડો,ટર પાસે જઇ શકવાની
+=થિતમાં ન હોય તો =પેશીઆલી=ટને દદ`ના ઘેર બોલાવી શકશે.
ન ધઃ- કોઇપણ સંજોગોમાં તબીબી અિધકાર3 દદ4ને ખાનગી તબીબ ક 67લનીકમાં
મોકલવાની, ક રા8ય બહાર સારવાર માટ મોકલવાની ભલામણ કર3 શકશે ન9હ. કોઇ
રોગ માટ ન:કની સરકાર3 હો;<પટલમાં સારવાર ઉપલ=ધ ન થઇ શક તેમ હોય જ
ન:કની ખાનગી હો;<પટલમાં લઇ જવાના રહશે. તેવી ર3તે રા8યની સરકાર3
હો;<પટલોમાં સારવાર ઉપલ=ધ ન થઇ શક તેમ હોય તો જ રા8ય બહાર સારવાર માટ
લઇ જઇ શકાશે. આ માટ સંબિં ધત સરકાર3 >?ુ ય તબીબી અિધકાર3@ ંુ લે,ખતમાં
AમાણપB મેળવી રDૂ કરવા@ ંુ રહશે.

6.6

સેિવકાને ક> સેવકના પiનીને )^ ૂિત સમયે વkુમાં વkુ બે હયાત બાળકો માટ> )^ ૂિતનો
ુ ાર ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે.
ખચ મા7ય ધોરણો અ સ

7.

ક7સIટyગ ચા•
મા7ય દવાખાના/ ઇ+=પતાલમાં જો ક7સIટyગ ચા• વ^ુલવામાં આવતો હોય તો
નીચેના દર> ખચ ભરપાઇ કર/ શકાશે.
િનEણાત/ એમ.ડ3. ડૉ7ટસ પાસે લીધેલી સારવાર માટ
અ.
બ.

ક7સIટyગ ફ/- )થમ વખત

_.100

iયારપછ/ના ક7સIટ> શન માટ>

_.60

ઇ7T,શન ફ/
ઇ7{ામ=„ુલર

_.20

ઇ7{ાવીનસ

_.40

એમબીબીએસ તથા સમકH ડૉ7ટસ પાસે લીધેલી સારવાર માટ
અ.

ક7સIટyગ ફ/- )થમ વખત

_.70
9

iયારપછ/ના ક7સIટ> શન માટ>
બ.

_.40

ઇ7T,શન ફ/
ઇ7{ામ=„ુલર

_.20

ઇ7{ાવીનસ

_.40

હોિમયોપેથી તથા આ*ુવf0દક ક7સIટ7લી માટ> અલગ દર છે .
8.

ુ ાર દદ` સરકાર/ ક> સરકાર મા7ય લેબોર> ટર/માં
મા7ય તબીબની ભલામણ અ સ
લેબોર> ટર/ ટ> =ટ/ એ,સ ર> ક> સોનો6ાફ/ કરાવી શકશે. મા7ય તબીબે Bારા
લેબોર> ટર//પેથોલોQ ટ> =ટ માટ> ભલામણ બે અઠવાડ/આ ^ુધી મા7ય રહ>શે.

9.

ઇમરજ7સી, ગંભીર અક=માત િવગેર> સંજોગોમાં જો સરકાર/ ક> મા7ય ઇ+=પતાલ/દવાખાના
sૂ ર હોય અથવા તેમાં સારવાર ઉપલ‚ધ ન થઇ શક> તેમ હોય અથવા દદ` િનણય ન લઇ
શક> તેવી +=થિતમાં હોય iયાર> સરકાર/ ક> મા7ય દવાખાના િસવાય ખાનગી હો+=પટલમાં
લીધેલી સારવાર માટ> સારવાર તથા દવાનો ખચ ભરપાઇ કર/ શકાશે. દદ`ની હાલત
ગંભીર હતી ક> ન0હ તે 3ુલસCચવ4ી તબીબી અિધકાર/4ીના અહ>વાલને આધાર> ન[/
કરશે. આવી +=થિતમાં ખાનગી હો+=પટલમાં લીધેલી સારવાર માટ> સીQએચએસ (Nonુ ાર સારવાર તથા દવાનો ખચ કર/ શકાશે.
NABH) ના ધોરણે અ સ
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10.1

દરના દદ4 તર3ક સારવાર
સેવક અથવા તેના 3ુhુંબના સoયોને Gયાર>

દરના દદ` તર/ક> સારવાર લેવાનો

)સંગ બને iયાર> સેવકના પગાર Xુજબ, તેને મળતી વોડ ક>ટ>ગર/ )માણે
સારવારનો ખચ aુકવવામાં આવશે .

10.2

Iમ

પે બેJડમાં પગાર (પે બેJડ િસવાય)

મળવાપાB વોડ

1.

_.13,950 ^ુધી

જનરલ વોડ

2.

_.13,960 થી _.19,530

સેમી )ાઇવેટ વોડ

3.

_.19,540 અને વધાર>

)ાઇવેટ વોડ

જો સેવકને મળવાપાV વોડ ઉપલ‚ધ ન હોય અને મળવાપાV વોડ કરતા zચા
ભાડાવાળા વોડમાં સારવાર લેવાનો )સંગ બને તો સેવક> ઇ+=પતાલના ^ુિ)7ટ> 7ડ7ટ ું
)માણપV મેળવવા ુ ં રહ>શે ક> દદ`ને સારવાર માટ> દાખલ કરવામાં આ યા iયાર>
તેમને મળવાપાV ક>ટગર/ના વોડ ઉપલ‚ધ ન હતા/ ખાલી ન હતા અને દદ`ને સારવાર
આપવામાં િવલંબ કર/ શકાય તેમ ન હતો. )^ ૂિતના 0ક=સામાં ^ુિ)7ટ> 7ડ7ટ પાસેથી
વધારા ું )માણપV મેળવવા ુ ં રહ>શે ક> દદ`ને મળવાપાV વોડ અગાઉથી …ુક થઇ
ગયા હતા.
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11

તબીબી સારવાર ખચની Kકુ વણી

11.1

તબીબી સારવાર ખચની રકમ મજર> મેળવવા માટ> સેવક> િનયત પVકમાં જ_ર/
બીડાણો Tવા ક> X ૂળ િ)ƒ=S]શન, દવા ખર/દ/ના X ૂળ બીલો, સારવાર ખચના X ૂળ
બીલો, સાથે સારવાર લીધાના છ માસના સમયગાળામાં િવભાગીય અbય& મારફતે
બીલ ર8ૂ કરવા ુ ં રહ>શે. સરકાર/ દવાખાના ક> Gયાં ક>સ પેપરમાં િ)ƒ=S]સન લખવાની
)થા છે તેવા સંજોગોમાં ક>સ પેપરની ફોટો નકલ =વીકાય ગણાશે. આ ઉપરાંત Gયાર>
દદ`ને લાંબાગાળાની સારવારની જ_ર/આત હોય અને તે માટ> તબીબ/ઇ+=પતાલ ુ ં X ૂળ
િ)ƒ=S]શન પોતાની પાસે રાખવાની જ_ર/આત હોય iયાર> બીલ ર8ૂ કરતી વખતે
િ)ƒ=S]શનની ફોટો નકલ િવ ાપીઠના તબીબી અિધકાર/4ી પાસે )માCણત કરાવવાની
રહ>શે.

11.2

તબીબી અિધકાર/4ીઓએ સામા7યર/તે જને0રક દવાઓ લખી આપવાની રહ>શે.
તબીબી અિધકાર/4ી Bારા લખી આપેલી દવા પંદર 0દવસ કરતા વkુ સમયગાળા માટ>
હોય તો સેવક> જને0રક દવાના =ટોસમાંથી જને0રક દવાઓ ખર/દવા )ાધા7ય આપવા ુ ં
રહ>શે.

11.3

જને0રક િસવાયની દવાઓ માટ> સામા7યર/તે બીલમાં દશ ટકા વળતર આપવામાં
આવW ુ ં હોય છે તે બીલમાં મેળવવાનો સેવક> આ6હ રાખવાનો રહ>શે.

11.4

મા7ય દવાખાનાંમાં

દરના દદ` તર/ક> લીધેલી સારવાર માટ> _.1,000 (_િપયા એક

હeર) થી વkુ બીલ થW ું હોય તો T હો+=પટલમાં સારવાર લીધી હોય તે હો+=પટલના
તબીબના સહ/-િસ[ા કરાવવાના રહ>શે. તે િસવાયના બીલોમાં િવ ાપીઠના તબીબી
અિધકાર/4ીની સહ/ કરાવવાની રહ>શે
11.5

ટોનીક (િવટામીન, લોહ/ વધારવાની દવા, ક>LIશયમ, † ૂખ લાગવાની દવા) કબQયાત,
વજન ઉતારવાની દવાઓ િવગેર>નો ખચ મજર> મળશે નહy. પરં W ુ ક>ટલાક રોગને કારણે
શર/રમાં અશ+,ત આવી ગઇ હોય તો તે sૂ ર કરવા માટ> ની સારવારનો ખચ મળવાપાV
થશે.

11.6

ટ/ બી ની સારવાર માટ> મા7ય ટ/ બી સેનેટોર/યમમાં લીધેલી સારવાર માટ>
ુ ાર મળવાપાV ખોરાકનો ખચ aુકવવામાં આવશે. અ7ય
વખતોવખતના ધોરણો અ સ
રોગ માટ> કોઇ હો+=પટલમાં દાખલ થ:ું પડ> અને તે હો+=પટલમાં ખોરાક, એકોમોડ>શન,
મે0ડકલ અને સજnકલ સારવાર, સામા7ય નિસ‡ગ િવગેર> ું સં*,ુ ત બીલ આપવામાં
આવW ું હોય તો 3ુલ રકમના 20 ટકા રકમ ખોરાકની ગણી બાદ કરવામાં આવશે અને
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જો બીલની રકમમાં ખોરાક, એકોમોડ>શન અને સામા7ય નિસ‡ગનો સમાવેશ થતો હશે તો
બીલની 3ુલ રકમના 50 ટકા રકમ ખોરાકની ગણવામાં આવશે. આ િનયમને આધાર>
િવ ાપીઠ સંચાCલત િનસગFપચાર ક>7Eમાં

દરના દદ` તર/ક> લીધેલી સારવાર માટ>

3ુલ બીલના 20 ટકા રકમ ખોરાકની રકમ ગણવામાં આવશે.
11.7

દદ`ને હો+=પટલમાં િવશેષ નિસ‡ગની જ_ર પડ> િવશેષ નસˆગ માટ> વખતો વખત
મળવાપાV ધોરણે નિસ‡ગનો ખચ ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે. હાલમાં મહ<મ દર
નીચે Xુજબ છે .
=પેિશઅલ નસ – 12 કલાકની શીફટ માટ> _. 150/આયા/ એટ> 7ડ7ટ – 12 કલાકની શીફટ માટ> _. 75/-

11.8

સારવાર લીધા પછ/ છ માસના ગાળામાં બીલ ર8ૂ કરવાના રહ>શે. તબીબી અિધકાર/4ી
Bારા T 0દવસે દવા િ)=Sાઇબ કર/ આપે તેના _.50 (પચાસ) થી ઓછ/ રકમ ુ ં બીલ
હોય તેવા સંજોગોમાં ‰ટક ‰ટક બીલ ર8ૂ ન કરતા પાંચ માસના

તે એક સાથે બીલ

ર8ૂ કરવા.
11.9

કાયમી રોગ માટ> સેવક> સરકાર/ હો+=પટલમાંથી દવા લેવાની રહ>શે સામા7યર/તે
એલોપથીની એક માસ કરતા વkુ સમય દવા લેવાની થાય તો તેને કાયમી ગણવામાં
આવશે. િવ ાપીઠના તબીબી અિધકાર/એ એક માસ કરતા વkુ સમય માટ> દવા લખી
આપી હોય તો પણ સેવક> એક જ માસની દવા ખર/દવાની રહ>શે બાક/ના સમય માટ>
ુ ાર
સરકાર/ દવાખાનામાંથી માગદશન મેળવી સરકાર/ દવાખાનાના િ)ƒ=S]શન અ સ
દવા ખર/દવાની રહ>શે.

11.10 સેવકને બહારગામ ટપાલથી દવા મંગાવવાનો )સંગ બને તો ટપાલનો ખચ aુકવી
શકાશે ન0હ.
12.0

િવિશEઠ રોગો માટ સારવાર

12.1

ક>7સર
(1) સેવક ક> સેવકના 3ુhુંબના સoય ક>7સર માટ> મા7ય હો+=પટલમાં સારવાર લઇ શકશે.
જો મા7ય હો+=પટલમાં સારવાર ન થઇ શક> તેમ હોય તો તેઓ ટાટા મેમોર/અલ
હો+=પટલ Xુબ
ં ઇ અથવા ક>7સર ઇ7=ટ/ટMુટ, ચેŠઇમાં વkુ સારવાર માટ> મોકલી શકશે.

12.2

ડાયાબીટ/સ
(1) તબીબી અિધકાર/4ીની ભલામણને આધાર> ડાયાબીટ/સને િનયંVણમાં રાખવાની
દવાઓનો ખચ વkુમાં વkુ એક વષ ^ુધી ભરપાઇ કર/ શકાશે તેથી વkુ સમય માટ>

12

દવાઓ લેવાનો )સંગ બને તો િસવીલ સ•ન અથવા KજIલા તબીબી અિધકાર/4ી ું
)માણપV મેળવવા ું રહ>શે.
12.3

મનોરોગ
(1) મનો રોગ માટ> માV સરકાર/ ક> સરકાર મા7ય હો+=પટલમાં લીધેલી સારવાર માટ> નો
ખચ ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે.
(2) દદ`ને ઇનડોર પેશ7ટ તર/ક> સારવાર આપવાનો )સંગ બને તો ભારત સરકારના
ુ ાર સારવારનો ખચ તથા ભોજનનો ખચ aુકવી શકાશે.
ધોરણો અ સ

12.4

મેજર ઓપર> શન પછ/ની OPD સારવાર
|દયરોગ, ક>7સર, ઓગન {ા7સ]લા7ટ િવગેર> Tવા મેજર ઓપર> શન પછ/ ચાmુ રાખવી
ુ ાર ખચ ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે.
પડતી સારવાર માટ> નીચેની શરતો અ સ
(1) જો દવાઓ મZઘી હોય તો ખર/દવામાં આવેલી દવાઓનો દદ`એ ઉપયોગ કયF છે તે
બાબત ુ ં )માણપV T તે તબીબ પાસેથી મેળવવા ું રહ>શે.
(2) જો દદ`એ તબીબી અધીકાર/ની મં8ૂર/બાદ મા7ય હો+=પટલમાં ઓપર> શન કરા *ું
હોય તો જ આવી સારવાર માટ> ું ખચ aુકવી શકાશે.
(3) શ_આતમાં OPD સારવાર ઓપર> શન પછ/ ઇ+=પતાલમાંથી રe આ]યાના છ માસ
^ુધી આપી શકાશે તે કરતા વધારાના સમય માટ> સરકાર/ િન1ણાત પાસેથી નવેસરથી
ભલામણ મેળવવાની રહ>શે.
આ ઉપરાંત Poliomyelities, Cerebral PalsySpastics, લે)સી, થેલેસેિમયા
મેજર, 0હપેટાઇટ/સ સી અને ડ/ િવગેર> રોગો માટ> ભારત સરકારના વખતોવખતના
ુ ાર સારવારનો ખચ ભરપાઇ કર/ આપવામાં આવશે.
ધોરણો અ સ

13.0

તબીબી સારવાર માટ> એડવા7સ

13.1

સામા7ય ર/તે એક જ દદ/ સારવાર માટ> એક વખત એડવા7સ aુકવી શકાશે. જો દદ`
મા7ય ઇ+=પતાલમાં સારવાર લેતા હશે/ લેવાના હશે તો જ એડવા7સ aુકવી શકાશે.

13.2

એડવા7સ માટ> સેવક> 3ુલસCચવને િવભાગીય અbય& મારફતે જ_ર/ આધાર સાથે
અરQ કરવાની રહ>શે.

13.3

ટ/બી, ક>7સર Tવા રોગો ક> Tમાં લાંબાગાળા માટ> સારવાર લેવાની થાય તો તે સમયે T
તે 0ફઝીશીઅનની ભલામણને આધાર> _.10,000ની મયાદામાં એડવા7સ મં8ૂર કર/
શકાશે.
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ગ ૂજરાત વિયાપીઠ અમદાિાદ-380 014
તબીબી સારિાર ંગે ના વનયમો
પરરમિ્ઠ-1
ૂજરાિ મવયાપીઠ ય્ચ મિષણ મવભાહ ંિહયિ મવભાહોની ્ાદી
િિ

મવભાહ
અ. અિદાવાદ ્પથિ મવભાહો

1.

ુ ્ કા્ાયલ્
્

2.

રનથાલ્

3.

િહાદે વ દે સાભ સિાજસેવા િહામવયાલ્, અિદાવાદ

4.

ુ ર મવભાહ
ક્્ ટ

5.

મુ નવમસિટી સા્્સ ભ્પુિે્ટે િન સે્ટર

6.

ર્્-રા્્ મવભાહ

7.

મિષણ િહામવયાલ્

8.

રહ્દી મિષક િહામવયાલ્

9.

મવયાથી રોજહાર પરાિિય એકિ

10.

બીવન મિષણ મવભાહ

11.

છારાલ્ો

12.

િાનમિ સનિોધન અને હાનધીદિયન મવભાહ
બ. રાિસેવા કે્રોિાન બવેલા મવભાહો

1. િહાદે વ દે સાભ રાિસેવા િહામવયાલ્, સાદરા
2. િહાદે વ દે સાભ િારીરરક મિષણ મવભાહ, સાદરા
3.

ૂ્િ ીવા ુ ન મવભાહ

4. િહાદે વ દે સાભ રાિસેવા િહામવયાલ્, રાનધેા
5. રાિ્્વપથાપન કે્ર, રાનધેા.
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ગ ૂજરાત વિયાપીઠ : અમદાિાદ – 380 014
પહરવ્્ઠ-2
સી.ી.એચ.એસ. ંતગગ ત મા્ય કરિામાં આિેલી હો્પપટ્સ પૈકી અમદાિાદની હો્પપટ્સ
િિ

હો્પપટલ ુ ન નાિ

સરના ુ ન અને ટેલીફોન નનબર

નનબર

સહવડિાની ્ાદી

NABH/No
n
NABH વારા
અમધકૃિ
થ્ેલ છે .

1

િે્બી હો્પપટલ

કણાયવિી તલબની સાિે,

NABH

General & multi speciality

એસ.ી.રોડ

Radio diagnostic/Lab

અિદાવાદ – 15

diagnostic/Cardiology & Cardio

40203000/107/108

Thoracic surgery/Urology &

Fax - 40203109

Uro Surgery including Haemo
Dialysis/Litho tropsy/
Orthopedic & Joint
Replacement/endoscopic and
Laproscopic
surgery/ENT/oncology & onco
surgery

2.

એપોલો

્લોટ નન.1A, ભાટ

હો્પપટલ

ી.બભ.ડી.સી.

Radio diagnostic/Lab

એપટેટ ડીપાટય િે્ટ,

diagnostic/Cardiology &

હાનઘીનહર 382428

CTVS/Urology & Uro Surgery

ફોન નન.

/Renal transplant/litho

07966701800/66701843

tripsy/liver

NABH

General & multi speciality

transplant/Orthopdic & Joint
Replacement/Gasto
entrology/Gl
Surgery/Endoscopic and
Laproscopic
surgery/ENT/oncology & onco
surgery
3

એપેષ હાટય

G-K, િંડલ બીઝનેસ પાકય ,

1

Non-NABH

Cardiology & CVTS

ભ્પટીટય ૂટ

ૂુ વારા નીક,
એસ.ી.હાભવે, અિદાવાદ
ફોન નન. 079-26842299
ફેકસ નન. 079-26842299

4.

સાિવેદ

રીજો િાળ, સોપાન ્લેટ,

વથોપેડીક

પટેડી્િ સકય લથી કોિયસ

હો્પપટલ

કોલેજ છ રપિા,

Non-NABH

Orthopedic & Joint
Replacement/

નવરન હપુરા, અિદાવાદ
ફોન નન. 079-26562993
ફેકસ નન. 079-26562232
5

એિી્ન

એસ.નન.235/2, રાજપથ

બારી્ાિીતસ

તલબ સાિે, એસ.ી.

સજરી

હાભ-વે, અિદાવાદ-15

Non-NABH

Bariatric Surgery

Non-NABH

General & multi

ફોન નન. 079-66556655
6

પારે સ હો્પપટલ

્્ાિલ િોસ રોડ નીક,
ીવરાજ િહેિા રીજ પાસે,

speciality/orthopedic & joint

સેટેલાભટ, અિદાવાદ

replacement/neurology &

ફોન નન. 079-40219999

neuro surgery/Gestro

િો.નન. 9327015736

enterology & Gl.
Surgery/endoscopy &
Larposcopic surgery./onco
surgery/ENT/laboratory &
Radio diagnostic

7

બનનદ સજીકલ

િે્કો િોસ રોડ, નરોડા રોડ,

હો્પપટલ

અિદાવાદ 382345

Radio diagnostic/lab

રા.લીિીટેડ

ફોન નન.

diagnostic/cardiology/urology

22815100/22814424

& Uro surgery including

ફેતસ નન. 079-22814824

Haemo.

Non-NABH

General & multi speciality

Dialysis/Orthopedic/Endoscopi
c and Laproscopic
surgery/ENT/oncology &
oncosurgery/Gestro enterology
8

સાલ હો્પપટલ

ૂ રદિયન કે્ર નીક,

NABH

General & multi speciality

એ્ડ િેરડકલ

રાભવ-ભન રોડ, થલિેજ,

Radio diagnostic/Lab

ભ્પટીટ ૂટ

અિદાવાદ

diagnostic/Cardiology & Cardio

1

ફોન નન. 079-66115600

Thoracic surgery/Urology &

ફેતસ નન. 079-66115620

Uro Surgery including Haemo
Dialysis/ Litho
tropsy/Orthopedic & Joint
replacement/endoscopic and
laproscopic
surgery/ENT/oncology &
oncosurgery

9

બોડીલાભન

અનપ ૂણાય હોલ પાસે, નવા

હો્પપટલ

મવકાસ હૃ રોડ, પાલડી,

purpose/Radiodiagnostic &

અિદાવાદ

Lab diagnostic/Heomo

ફોન નન. 079-26640505

dialysis/onco

ફેતસ નન. 079-26640558

surgery/Endoscopic &

Non-NABH

General & speciality

laparoscopic surgery
10

નારા્ણ

પોલીસ પટેિન પાસે,

િ્ટીપપે્્ાલીટી

ચકુડી્ા િહાદે વ, રસી્ાલ

/Laboratory & Radio

હો્પપટલ

િોસ રોડ, અિદાવાદ 23

diagnostic/Cardiology & Cardio

ફોન નન. 079-

Thoracic surgery/Haemo

71222398/71222698

dialysis/Lithotripsy/orthopedic

Non-NABH

General & multi speciality

& joint replacement/neurology
& neuro surgery/oncology &
oncosurgery/ENT/Gestro
enterology & Gl.
surgery/endoscopy
Laparoscopic surgery.

1

EXCLUSIVE EYE CENTRES : CGHS, AHMEDABAD
રમ

હો્પપટલન ંુ નામ

નંબર

સરના ંુ અને ટેલીફોન

NABH/Non

નંબર

NABH વારા

સગિડતાની યાદી

અમધકૃિ
થ્ેલ છે .
11

વાસન બભ કેર

પનચવટી,

હો્પપટલ

લો-હાડય ન, અિદાવાદ-7

Non-NABH

Exclusive Eye Treatment

Non-NABH

Exclusive Eye Treatment

Non-NABH

Exclusive Eye Treatment

Non-NABH

Exclusive Eye Treatment

ફોન નન. 07939890000
12

રદ્ા બભ

હીરા બાહ, ંબાવાડી,

હો્પપટલ

અિદાવાદ
ફોન. નન. 07926562006
ફેતસ નન. 07926408726

13

બભ કેર હો્પપટલ

પોલીટેકનીક, ંબાવાડી,
અિદાવાદ
ફોન નન. 079-26446133
ફેકસ નન. 07926561276

14

વેદ પપે્્ાલીટી

‘p’ િંડી્લ બીઝનેસ

હો્પપટલ

પાકય ,

ૂુ વારા નીક,

એસ.ી.હાભ-વે, થલિેજ,
અિદાવાદ-59
ફોન નન. 07929703031

1

DIAGNOSTIC CENTRES – CGHS, AHMEDABD
િિ

હો્પપટલ ુ ન નાિ

સરના ુ ન અને ટે લીફોન નનબર

નનબર

NABH/Non

સહવડિાની ્ાદી

NABH વારા
અમધકૃ િ
થ્ેલ છે .

15

ભનફોકસ

45-બી, પવપિીક સોસા્ટી,

ડા્ા્નોપટીકસ

મવપુલ ુ ઘી્ા નીક,

Radiology Health

પટેડી્િ સકય લ રોડ,

Checkup

Non-NABH

Lab Diagnostic &

નવરન હપુરા. અિદાવાદ
Ph no. 079-26467285
Fax no. 079-26464785

EXCLUSIVE DENTAL CLINICS – CGHS, AHMEDABAD
રમ

હો્પપટલન ંુ નામ

નંબર

સરના ંુ અને ટેલીફોન

NABH/Non

નંબર

NABH વારા

સગિડતાની યાદી

અમધકૃિ
થ્ેલ છે .
16

બ ુ ડે્ટલ એ્ડ

નવરન હપુરા પોપટ વફીસ

િ્ટીપપે્્ાલીટી

પાછળ, નવરન હપુરા,

તલીનીક

અિદાવાદ

Non-NABH

Exclusive Dental
Treatment

ફોન નન. 079-26441412
ફેતસ નન. 079-26449113
નંધઃ- 1.

સરકારિી વારા ચોકસ સમય માટે મા્યતા આપિામાં આિતી હોઇ યપરોલત યાદી
આખરી ગણિી નહહ. સેિકે સારિાર લેતા પહેલા હો્પપટલની મા્યતા ંગે તપાસ કરી
લેિી. બીલ મંજૂરી સમયે જૂર જણાય તો મા્યતા ંગે ન ંુ રમાણપર મેળિિાની
જિાબદારી સંબવં ધત સેિકની રહે્ે.

2.

સીીએચએસ ંતગગ ત મા્યતા આપિામાં આિેલી ખાનગી હો્પપટલોને ે

રોગની

સારિાર માટે મા્યતા આપિામાં આિી છે તે રોગ માટે જ તે હો્પપટલમાં સારિાર માટે
ુ ાર ખચગ રીઇ્બસગ કરી આપિામાં આિ્ે. તે વસિાયના રોગની સારિાર માટે
વનયમોઅનસ
ખચગ મળિાપાર થ્ે નહહ.
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ગ ૂજરાત વિયાપીઠ : અમદાિાદ – 380 014
તબીબી સારિાર ંગે ના ધોરણો
પહરવ્્ઠ-3
ષય/રલતવપત. કે્સર. કીડની િગે રેની સારિાર માટે રા્ય સરકાર મા્ય સંપથાઓ
અ.

ષય રોગ માટે :

1.

ધી સા્વેિન બિી ટયુબતલોસીસ હો્પપટલ, બણનદ, જજ. સેડા

2.

ધી એ્ટીટયુબરતલોસીસ હો્પપટલ અને પરીન બા ુન એ્ટી-ટયુબરતલોસીસ ડીપપે્સરી,
અમિનકુિાર રોડ, પી.વ. કિારહાિ, ી.

3.

રુ િ.

ધી કે.ે.િહેિા, ટી.બી.હો્પપટલ. અિરહઢ (સૌરા્િ) ે પથામનક રીિે જંથરી હો્પપટલ
િરીકે વળસા્ છે .

4.

રી દરબાર હોપાલદાસ દે સાભ એ્ટી ટી.બી.સતલમનક, બણનદ, જજ. સેડા

5.

ુ ીવાલા ટી.બી.સેનેટોરર્િ. પલાણા, જજ. સેડા
રી બા દ

6.

રી એ.વી.જસાણી, ટી.બી.સેનેટોરી્િ, કોઠારી્ા, જજ. રાજકોટ.

7.

રી સી. .ુ િાહ ટી.બી. સેનેટોરી્િ,

8.

ભારિી્ બરો્્મનમધ, ટી.બી. સેનેટોરી્િ. પાટણ. જજ. િહેસાણા

9.

રી બી.એસ.નથવાણી હો્પપટલ, કેિોદ. જજ. જુનાહઢ

રુ ે ્રનહર

10. િાનડવી જજ્લા ટી.બી.એસોસીએિન. િાનડવી (ક્છ)
11.

રીિિી સી.એિ.હાનધી, ટી.બી. હો્પપટલ. યના, જજ. જુનાહઢ

12. રી સી.ે.ફીઝીવાલા, બરો્્ભવન. ધિયજ, જજ. સેડા
13. વડોદરા ી્લા ષ્ એસોસીએિન. વડોદરા
14. િાનડવી ડીપિીતટ ટી.બી.એસોસીએિન. િપકા. િાલુકો િાનડવી (ક્છ)
15. ટી.બી.સેનેટોરી્િ, સાદરા. જજ. અિદાવાદ
િબીબી અમધકારીરીએ દદીની હાલિ ્્ાનિાન રાસીને િેિને ્ો્્ જણા્
િેવી રીિે દદીને હો્પપટલ અહર સેનેટોરી્િિાન ંદરના દદી િરીકે સારવાર િેળવવાનો
અહર િો બહારના દદી િરીકે સારવાર લેવાનો મનણય્ િેિની િન ફુ ી યપર લેવાનો રહેિ.ે

1

ઠરાવેલ રાહિ િેળવવા િાટે દદીએ નીચે રિાણે ુન ાહેરના ુ ન અમઘકૃિ
િબીબી લચરક્સકના રમિ હપિાષર સાથે રજૂ કરવા ુ ન રહેિે.
બથી ુ ન ાહેર કરુન છન કે ........................ ડો. રી ................................................... ના હાથ
નીચે
....................... રોહની સારવાર હેઠળ હિો અને િેિની સલાહ રિાણે સાસ સોરાક િેિજ
દવાવ ેવી કે ..................... લીધેલ, ે િાટે િં િા. .................... થી િા. .......................
ના સિ્ દર્્ાન િામસક ૂ. ................. લેસે સચય કરે લ છે . હાલ િારો િામસક પહાર
ૂ. ................. લેસે છે .
સેવકની સહી
અમઘકૃિ િબીબી લચરક્સકની સહી િથા હોદો
બ.
1.

રલતવપત માટે
ધી પાવયિીબાભ લેરસી ભ્ફરિરી એ્ડ ધી લેડી મવલસન લેરસી
રોડ,

તલીનીક અમિનકુિાર

રુ િ.

2.

રી િેઘી પેથરાજ િાહ, ક્ટ મનવારણ ઘાિ. ૂબપુરી રોડ, ભાવનહર

3.

વડોદરા જજ્લા એ્ટી લેરસી એસોસીએિન. વડોદરા

ક.

કે્સર માટે

1.

રી એિ.પી.િાહ કે્સર હો્પપટલ. અિદાવાદ

2.

રી નાથાલાલ પારે સ કે્સર હો્પપટલ. રાજકોટ

ડ.

લેથોપરે ્સી (પથરીના ઓપરે ્ન માટે)

1.

પી. બભ. હે્થ કેર સે્ટર. રાજકોટ* (ઠ.િા. 22-3-94)

*

ુ વફ કીડની ડીસીઝ એ્ડ રીસચય
બ હો્પપટલિાન લીધેલ સારવાર ંહેનો સચય ભ્પટીટ ટ
સે્ટર, અિદાવાદિાન લેવાિાન બવિી ફીના દરે િળવાપાર રહેિે. (ઠ.િા. 22-3-94)

ઇ.

હકડનીના રોગ માટે

1.

ૂળીભાઇ પટે લ

રુ ોલોીકલ હો્પપટલ, નડીઆદ
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િબીબી સારવાર િાટે ના ધોરણો
પરરમિ્ઠ-4
સેવકના પમિ/ પજ્ન, બાળકો મસવા્ દિાયવલ
ે ા બમરિો િાટે બપવાની િારહિી.
1.

સેવક ુન નાિઃ-

2.

મવભાહઃ-

3.

હોદોઃ-

4.

સેવક સાથે રહેિા અને સેવક વારા બમરિ િરીકે દિાયવલ
ે પમિ/ પજ્ન િથા બાળકો મસવા્ના બમરિની બવક
ંહેની િારહિીઃબમરિ ુન નાિ

િિ

સેવક સાથેનો

પરરણીિ/

સનબધ
ન

અપરરણીિ

જ્િ િારીસ

્્વસા્

બમરિની
િામસક કુ લ
બવક

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.

(Continue)
બમરિ ે િકાન

િકાન ભાડે બપેલ

બમરિ સેિીલા્ક

બંક સાિાિાન િળે લ

ુ લ ફનડ
િેસય/ ્ ્ુ અ

ધરાવિા હો્ િો

છે કે પોિાના

જિીન ધરાવિા

્્ાજની બવક

મવહેરેિાનથી બવક

િેની મવહિ

કબાિાન

હો્ િો િેની મવહિ

8.

9.

10.

11.

12.

5.

સેવકના ભાભ-બહેન કે કુ ટુનબના અ્્ કોભ સ્્ સરકારી કે અધયસરકારી સનપથાિાન કાિ કરિા હો્ િો
િેની મવહિઃબથી

ુ ન ાહેર કરુન છન કે યપર જણાવેલી િારહિી િારી ાણ અને િા્્િા

ુ બ સાચી છે .
જ

યપરોતિ િારહિીિાન ભમવ્્િાન એવો કોભ ફેરફાર થા્ કે ેને કારણે િે સ્્ને બમરિ હણવા ુ ન બનધ કર ુ ન પડે
િેવી િારહિી ુ ન સનપથાને િા્કાલલક પ ૂરી પાડીિ.

પથળઃુ રી
નંધઃ- સેવકે દર વ્ે િા.15િી ા્ બ

સેવકની સહી

મવભાહી્ વડા

ુ ીિાન બ પરકિાન િારહિી કુ લસલચવરીને પ ૂરી પાડવાની રહેિે
ધ
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તબીબી સારિાર માટે ના ધોરણો

પહરવ્્ઠ-5
સેવકના પમિ/ પજ્ન સરકારી કે અધયસરકારી સનપથાિાન ફરજ બાવિા હો્ િો સેવકે
બપવા ુન સન તુ િ રડતલેરેિન
1. સેવક ુ ન નાિઃ2. મવભાહઃ3. હોદોઃ4. સેવકના પમિ/પજ્ન ુ ન નાિઃ5. િેવ ે સનપથાિાન ફરજ બાવિા હો્ િે ુ ન નાિ સરના ઃુ બથી

અિે

(સેવક ુન

નાિ)....................................................................

સેવકના પમિ/ પજ્ન ુન નાિ......................................................................... બજરોજ
િા..

ના

રોજ

ાહેર

કરીએ

છીએ

કે

િારા

પમિ/

પ્ની

કે

ેવ ............................................................................... વફીસિાન ફરજ બાવે છે
િેિણે િેિની વફીસિાનથી િેરડકલ એલાય્સ અને અથવા િેરડકલ રરભ્બસયિે્ટની
સવલિ જિી કરીને

ૂજરાિ મવયાપીઠિાનથી બ લાભ લેવા ુન પવીકા ં ુ છે .
અથવા

િારા પમિ/ પ્ની િેિની વફીસિાનથી િેરડકલ એલાય્સ લેવા ુન ચાલુન રાસિે અને
મવયાપીઠિાનથી િે િાટે કોભપણ રકારનો તલેભિ કરી ુ ન નરહ. અિારા બાળકો િાટે િેરડકલ
રીભ્બસયિે્ટની

મુ વધા

ૂજરાિ મવયાપીઠિાનથી લેવા ુન રાસી .ુ ન

અિદાવાદ

સેવકની સહીઃ-

િારીસ

સેવકના પમિ/ પજ્નની સહીઃ-
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