ગુજરાત કેન્સર અને રરસર્ચ ઈન્સન્ટિટ્યૂિ
(એમ.પી.શાહ કેન્સર હોન્સટપિલ)
અમદાવાદ
તપાસ-સારવાર ની ફીમાાં રાહત મેળવવા/કેશલેસ સારવાર મેળવવા
૧. મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના (MA YOJANA) ના કાર્ચધારક તથા તે કાર્ચમાાં ટમાન્સવષ્ટ કુિુાંબના સભ્યોને અત્રેની હોટપીિલમાાં
તપાસ-સારવારમાાં માફી આપવામાાં આવશે.
૨. આયુષમાન ભારત પ્રધાનમાંત્રી-જન આરોગ્ય યોજના (PM-JAY)નાાં કાર્ચધારક તથા તે કાર્ચમાાં સમાન્સવષ્ટ કુિુાંબનાાં સભ્યોને અત્રેની
હોન્સટપિલમાાં તમામ સારવારમાાં માફી આપવામાાં આવશે.
૩. અનુ.જાન્સત (SC) ના દદીઓને જાન્સતનુાં પ્રમાણપત્ર સમાજ કલ્યાણ અન્સધકારી/મામલતદાર/િી.ર્ી.ઑ. નુાં તથા આવકનુાં પ્રમાણપત્ર
મામલતદાર/િી.ર્ી.ઑ./ક્લેક્િર ઓફીસના સક્ષમ અન્સધકારીનુાં રજૂ કરવુાં.
૪. અનુ.જન જાન્સત (ST)ના દદીઓએ જાન્સતનુાં પ્રમાણપત્ર સમાજકલ્યાણ અન્સધકારી મામલતદાર/િી.ર્ી.ઑ. ઓફીસના સક્ષમ
અન્સધકારીનુાં રજૂ કરવુાં.
૫. ગુજરાત સરકારશ્રીના સરકારી કમચર્ારીઓએ સર્વચસ અાંગન
ે ુાં તથા તેઓના આશ્રીતો (ફેમેલી મેમ્બસચ) માિે તેઓશ્રી ઉપર આશ્રીત
છે તેવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની કર્ેરીથી જાવક નાંબર,રાઉન્ર્ ટિેમ્પ તથા અન્સધકૃત અન્સધકારીના સહી ન્સસક્કાવાળુાં રજૂ કરવુ.ાં
૬. ગુજરાત સરકારશ્રીના પેન્શનર તથા તેઓશ્રીના પન્સત/પત્ની માિે પેન્શનનો ઓર્ચર/પેન્શન બુક રજુ કરવી.
૭. ટકૂલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ હેઠળ રાહત મેળવવા ટકૂલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ રાહત/માફીનો પત્ર,અન્ય પુરાવા સાથે રજૂ કરવા.
૮. ફ્રીર્મ ફાઇિરે તેઓનુાં આઇર્ેન્િીિી કાર્ચ રજૂ કરવુાં.
૯. એ.એસ.આઈ.એસ.ના દદીઓએ કેશલેસ સારવાર માિે રીફર ફોમચ તથા લાયઝ્ન ઓફીસર (રૂમ નાં. ૭૦) ન્સસન્સવલ હોન્સટપિલ
ઑ.પીઆઇઆઇ.ર્ી. માથી રીફર કરેલ કેસ રજૂ કરવા.
૧૦. કાંર્લા પોિચ ટ્રટિ,ઈસરો,રેલ્વે,ઑ.એન.જી.સી. વગેરે જે ના પોટિ પેઈર્ની માંજૂરી હોય તેવાાં કમચર્ારીઓએ જરૂરી રીફર ફોમચ તથા
પ્રમાણપત્રો સાથે એકાઉન્િ ઓરફસમાાં એકાઉન્િ ઓરફસરને મળવુ.ાં
૧૧.કેદી દદીએ સાથે જે લ સુન્સપ્રિેંર્ન્ે િનો સારવાર માિેનો ભાલામણ પત્ર લાવવો જરૂરી છે .
૧૨.મિી શકે તેવા કેન્સરના દદીઓને ઇન્સન્ર્યન કેન્સર સોસાયિી તરફથી રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- સુધીની સહાય મળી શકે તેમ છે તે
માિેની ભલામણ માિે આપશ્રીની સારવાર આપતાાં ર્ોકિરશ્રીનો સાંપકચ કરવો.
૧૩. કુિુાંબની વાર્ષચક આવક રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. બે લાખ) સુધીની હોય તેવા દદીઓને (૧) મામલતદાર/તાલુકા ન્સવકાસ
અન્સધકારી (િી.ર્ી.ઑ.) /કલેક્િર ઓફીસમાથી આવકનો દાખલો તથા (૨) નમૂના પ્રમાણેનુાં એફીર્ેન્સવિ (નમૂનો નોરિસ
બોર્ચ/માન્સહતી કેન્ર ઉપર છે ) રજૂ કયેથી સારવાર-તપાસમાાં ૫૦% રાહત આપવામાાં આવશે.
૧૪.ઉપયુચક્તમાથી કોઈપણ યોજના હેઠળ મફત સારવાર /સહાય મળવાપાત્ર ન હૂ ય અને દદીને સહાયની જરૂરરયાત હોય તો
પ્ર્ધાનમાંત્રી/કેન્સન્રય આરોગ્યમાંત્રી સહાય યોજનામાાં અરજી કરવી.(આ માિેનુાં અરજી ફોમચ નવા કેસ કાઉન્િર,ઑ.પી.ર્ી. ના સીટિર
રૂમમાથી મળશે)અથવા ગરીબ દદી સહાય કેન્ર રૂમ નાં.૬૮ માાં મળવુ.ાં
૧૫.નવા કેસના પ્રથમ રદવસે જરૂરરયાતવાળા દદીએ તેઓશ્રીની તપાસ-સારવાર, દવામાાં માફી સારવાર લેતા યુન્સનિના સીનીયર
ર્ોક્િરશ્રીની કેસમાાં ભલામણ લખાવીને ઓફીસમાાં મળવુાં.જે થી યોગ્ય માફી કરવામાાં આવશે. ત્યારબાદ ફી રાહતની જરૂરી કાયચવાહી
અનુસરવાની રહેશ.ે
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