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�જૂરાત િવ	ાપીઠ અમદાવાદ-380 014 

તબીબી સારવાર �ગેના િનયમો CS(MA) Rules, 1944ને આધાર� માગ�દશ�ક ન�ધ  

(કાય�વાહક સિમિતએ તા.06-05-2016ના રોજ ઠરા�યા અ�સુાર આ િનયમો લા� ુકરવામા ંઆ�યા છે.) 

1. કોને લા� ુપડશે 

 તબીબી સારવાર �ગેના િનયમો CS(MA) Rules, 1944, �જૂરાત િવ ાપીઠના ઉ#ચ 

િશ&ણ િવભાગોમા ં કાયમી જગા ઉપર અજમાયશી, કાયમી, )િતિન*+ુ,ત ઉપર િનમાયેલા 

સેવકોને લા� ુ પડશે. �જૂરાત િવ ાપીઠ ઉ#ચ િશ&ણ િવભાગ �તગ�ત આવતા િવભાગોની 

યાદ/ પ0રિશ1ટ-1 મા ં આપેલી છે. આ િનયમો 3ુલનાયક4ીને પણ લા� ુ પડશે. આ ઉપરાતં 

કારોબાર/ સિમિત ઠરાવે તેવા ભારત સરકાર�ુ ંઅ�દુાન મેળવતા િવભાગોના સેવકોને 6ા7ટ 

આપનાર/ એજ7સીની મ8ૂંર/ બાદ લા� ુ પાડ/ શકાશે. િવ ાપીઠની સેવામાથંી િન:<ૃ થયેલા 

સેવકોને આ િનયમો લા� ુપડશે ન0હ. 

2. મા7ય હો+=પટલો 

 આ િનયમો હ>ઠળ નીચે દશા�વેલી હો+=પટલોમા ં લીધેલી સારવાર માટ> મા7ય ખચ� 

 ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે. 

 (1) �જૂરાત િવ ાપીઠ Bારા સચંાCલત 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+=પટલમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય 

છે. 

I. �જુરાત મે0ડકલ એG*કુ>શન એ7ડ 0રસચ� સોસાયટ/  

II. મહાનગરપાCલકા સચંાCલત તમામ હો+=પટIસ, દવાખાના, 0ડ=પે7સર/ઝ 

III. નગરપાCલકા સચંાCલત તમામ હો+=પટIસ, દવાખાના, 0ડ=પે7સર/ઝ  

IV. KજIલાપચંાયત સચંાCલત તમામ હો+=પટIસ, દવાખાના, 0ડ=પે7સર/ઝ  

V. *.ુએન.મહ>તા ઇL7=ટટMટૂ ઓફ કા0ડPઓલોQ એ7ડ 0રસચ� સે7ટર, અમદાવાદ 

VI. ધી �જુરાત ક>7સર એ7ડ 0રસચ� ઇL7=ટટMટૂ, અમદાવાદ (એમ.પી. શાહ ક>7સર 

હો+=પટલ) 

VII. ઇL7=ટટMટૂ ઓફ 0કડની ડ/સીસીઝ એ7ડ 0રસચ� સે7ટર, અમદાવાદ 

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

સીQએચએસ �તગ�ત 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 પ0રિશ1ઠમા ં
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દિાયવેલી ્ાદી બસરી હણવાની રહિેે નરહ. સેવકે ે િે હો્પપટલિાન સારવાર લેિા 
પહલેા િે હો્પપટલની િા્્િા ંહ ે સાિરી કરી લેવાની રહિેે. 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) ભારિ સરકાર  વારા અ દુાન બપવાિાન બવ ુન હો્ િેવી હો્પપટલ 

(5)  મવમવધ રોહો િાટે ભારિ સરકાર વારા િા્્ કરવાિાન બવેલી હો્પપટલ. 

(6)  રા્્ સરકાર વારા િેિના કિયચારીવને િબીબી સચય ભરપાભ કરવાના હે થુી 
િા્્ કરેલી હો્પપટલ ( ુ્ ્િનરી અ િૃિ ્ોજના ંિહયિ િનજૂર કરવાિાન બવેલી 
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 િા્્ કરેલી 
હો્પપટલની ્ાદી બ સાથ ેપરરમિ્ઠ-3 િાન બપી છે. 

નંધ-1 જુરાિ સરકાર વારા એિપેન્ડ કરવાિાન સાનહી હો્પપટ્સ ે રોહોની સારવાર 

િાટે એિપેન્ડ કરવાિાન બવી હો્ િે જ રોહની સારવાર િાટે િે િા્્ હણાિે. 
બ િાટે રા્્ સરકાર વારા નકી કરવાિાન બવિા વસિોવસિના દર અન ે

સીીએચએસ વારા નકી કરવાિાન બવિા દર િે બેિાનથી ે વછન હો્ િે દર 

િળવાપાર થિે. 

નંધ-2 રા્્ સરકાર / પથામનક સરકાર વારા ચલાવાિી, રા્્ સરકાર વારા 
અ દુામનિ કે િા્્િારા્િ હો્પપટલિાન જો સારવાર સચય વ લુવાિાન બવિો 
હો્ િો સરેસર સચય અને CGHS/CSMA રુ્સ અ સુાર િળવાપાર સચય બેિાનથી ે 

વછન હો્ િેટલી રકિ િળવાપાર થિે. 

3.1 'િબીબી સારવાર' એટલ ે જૂરાિ મવયાપીઠ વારા મનિવાિાન બવેલા િલબબી અમધકારીના 
િપાસસનડ અથવા વસિોવસિ િા્્ કરેલા દવાસાના/ ભ્પપિાલ મવહેરેિાન િારીરરક, 

િાનમસક રોહ િાટે લેવાિાન બવેલી સારવાર, સેવકના રહઠેાણ કે િબીબી અમધકારીના 
રહઠેાણ યપર બપવાિાન બવેલી િારીરરક અને િાનમસક રોહો િાટેની સારવાર ેિાન િા્્ 

િબીબ વારા ચુવવાિાન બવેલા અને સરકારી િથા િા્્ લેબોરેટરીિાન પેથોલોીકલ, 

બેતટેરીવલોીકલ, રેડીવલોીકલ અને મનદાન/સારવાર િાટે જૂરી િિાિ ટેપટનો 
સિાવેિ થા્ છે. 
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  રોગ િનદાન માટ> મા7ય તબીબી અિધકાર/ Bારા ^ચૂવાયેલા  પેથોલોQકલ, 

બે,ટ>ર/ઓલોQકલ, ર>ડ/ઓલોQકલ અને િનદાન/સારવાર માટ> જ_ર/ તમામ ટ>=ટ 

સામા7યર/તે ફ,ત સરકાર/ હો+=પટલમા ં અથવા સરકાર/ લેબોર>ટર/મા ં કરાવવાના 

રહ>શે. દદ` મા7ય હો+=પટલમા ં�દરના દદ` તર/ક> દાખલ થયા હોય અને તે હો+=પટલ 

સચંાCલત લેબોર>ટર/મા ંકરાવેલી તપાસ માટ>નો ખચ� ન[/ કર>લા પેક>જમા ંસમાિવ1ઠ 

થતો ન હોય તો સીQએચએસના દર> aકુવી શકાશે. આ )કારના ખચ�ના વળતરના 

દાવા કરતી વખતે સેવક> આ )કારના ટ>=ટ કરવાના જ_ર/ હતા તે �ગે�ુ ંમા7ય તબીબી 

અિધકાર/�ુ ં)માણપV ર8ૂ કરવા�ુ ંરહ>શે. 

તબીબી સારવારમા ંશાર/0રક &મતા/=ટ>મીનામા ં:Lૃbધ માટ> કરવામા ંઆવતી 

સારવાર, શાર/0રક સcદય�મા ં:Lૃbધ માટ>ની સારવાર, શાર/0રક સૌ1ઠવ ^ધુારવા માટ>ની 

સારવાર તથા �યસન અને 3ુટ>વોને કારણે થયેલા રોગ માટ>ની સારવારનો ખચ� ભરપાઇ 

કર/ આપવામા ંઆવશે ન0હ. 

3.2 'મા7ય/ અમા7ય દવાઓ' એટલે ભારત સરકારના વખતોવખતના ધોરણો અ�સુાર 

eહ>ર કરવામા ંઆવતી મા7ય/ અમા7ય દવાઓ. આ ઉપરાતં ભારત સરકાર Bારા T 

દવાઓને Expensive drugs તર/ક> eહ>ર કર>લી છે તે દવાઓનો ખચ� પણ મળવાપાV 

નથી. આ*વુf0દક દવાઓ માટ> મા7ય કર>લી કંપનીની જ દવાઓ લેવાની રહ>શે. T 

કંપનીઓને મા7યતા આપવામા ં આવી છે તે કંપનીઓની યાદ/ =વામી )કાશનના 

g=ુતકમા ંઆપેલી છે. 

4. #ુ$ંુબ તથા સેવકના આિ'ત સ(યો 

4.1 આ િનયમો અ�સુાર 3ુhંુબ એટલે- 

(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> દશા�વી શકશે. તેણી 

તેમના િવકIપમા ં સેવાના સમ6 સમયગાળા દરUયાન એક વખત ફ>રફાર કર/ 

શકશે.) 

(3) સેવકના બાળકો (દ<ક, ઓરમાન સ0હત) તે પૈક/ gVુ માટ> વkમુા ં વk ુ 25 

(પ#ચીસ) વષ� અથવા તે કમાતો થાય અથવા તેના લDન થાય તેમાથંી T વહ>m ુ

હોય iયા ં^ધુી. gVુી કમાતી થાય ક> તેના લDન થાય બેમાથંી T વહ>m ુહોય iયા ં

^ધુી. (જો બાળક કાયમી શાર/0રક ક> માનિસક અશ,તતા ધરાવW ુ ં હોય તો 

વયમયા�દા લા� ુપડશે ન0હ.) 
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(4) િવધવા/0ડવોસn/iયકતા અને સેવકની આિ4ત દ/કર/ તથા 3ંુવાર//0ડવોસn/ iય,તા 

ક> તેમના પિતથી અલગ રહ>તી આિ4ત બહ>ન Tમને માટ> વયમયા�દા 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 3ુhંુબના T સoયની માિસક આવક _.3,500 (�ક> _િપયા Vણ  હeર 

પાચંસો ) વ<ા T તે સમયે મળવાપાV મZઘવાર/ રાહત, તેટલી રકમ કરતા ઓછ/ 

આવક ધરાવતા અને સેવક સાથે રહ>તા 3ુhંુબના સoયનો જ મેડ/કલ ખચ� મજર> 

મેળવવાના હ>W ુ માટ> આિ4ત તર/ક> સમાવેશ કર/ શકાશે. સેવકના પiની/પિતના 

0ક=સામા ંઆવકની મયા�દા નથી. પિત/પKiન તથા બાળકો િસવાયના આિ4ત 3ુhંુબના 

સoયો �ગે�ુ ં 0ડ,લેર>શન દર  વષf તા. 01 થી 10 e7*આુર/ ^ધુીમા ં Vણ નકલમા ં

3ુલસCચવ4ીના કાયા�લયમા ં આપવા�ુ ં રહ>શે તથા સેવક> આિ4ત �ગે gરુ/ પાડ>લી 

મા0હતીમા ંવષ� દરUયાન ફ>રફાર થાય iયાર> Wરુત જ ફ>રફાર �ગેની eણ કર/ સેવાના 

ર>કડ�મા ં 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> આમnમા ં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> વયમયા�દા લા� ુપડશે ન0હ. 

4.6 સેવકના પિત/પiની સરકાર/ ક> અધ�સરકાર/ સ=ંથામા ંસેવા બeવતા હશે તેમને 0ફ,સ 

તબીબી ભqrુ ં અથવા તબીબી ખચ� મળતો હશે તો તે જતો કરવો પડશે અને તે 

મતલબ�ુ ંતેમની સ=ંથાના અિધ3ૃત અિધકાર/ની સહ/ સાથેના )માણપV સાથે સ*ં,ુત 

0ડ,લર>શન આપવા�ુ ંરહ>શે. Tનો નXનુો આ સાથે પ0રિશ1ઠ-5 તર/ક> સામેલ છે.  જો 

સેવકના પિત/પiની તેમની સ=ંથામાથંી તબીબી ભqrુ ં / તબીબી સારવારનો લાભ 

લેવા�ુ ંચાm ુરાખે તો સેવકના પિત/પiનીને આ િનયમો હ>ઠળ લાભ મળવાપાV થશે 

ન0હ પરંW ુ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 

ઉપરાતં િવ ાપીઠ પાસેથી 3ુલ ખચ�ની મયા�દામા ં સારવારનો ખચ� ભરપાઇ મેળવી 

શકશે. આ માટ> સેવક> સૌ )થમ વીમા કંપની પાસે દાવો ર8ૂ કરવાનો રહ>શે. વીમા 

કંપનીને આ માટ> ઓર/Qનલ બીલ, રસીદો િવગેર> વીમા કંપનીના ધોરણો અ�સુાર 

gરૂા ંપાડવાના રહ>શે વીમા કંપની પાસે દાવાની પતાવટ થઇ eય પછ/ બાક/ની રકમ 

માટ> વીમા કંપનીને gરૂા ં પાડ>લા દ=તાવેજોની ફોટો નકલ, વીમા કંપનીએ કર>લા 

aકુવણાની નકલ િવગેર>ના આધાર સાથે બે માસની સમય મયા�દામા ં િવ ાપીઠમા ં

િનયત પVકમા ં,લેઇમ ર8ૂ કરવાનો રહ>શે. ફોટો નકલની પાછળ વીમા કંપનીના સહ/-

િસ[ા કરાવવાના રહ>શે. વીમા કંપનીએ મ8ૂંર કર>લા દાવા ઉપરાતં સેવકને 3ુલ ખચ�ની 

મયા�દામા ંભારત સરકારના ધોરણો અ�સુાર ખચ� મ8ૂંર કર/ શકાશે. 

6. આ િનયમો હ>ઠળ સેવક અને સેવક 3ુhંુબના સoયોને સામા7ય રોગો ઉપરાતં નીચે 

જણાવેલા રોગો માટ> ભારત સરકારના વખતોવખતના િનયમ અ�સુાર તબીબી ખચ� 

ભરપાઇ મળવાપાV થશે. 

 

અ. ભારતમા ંમા7ય ઇ+=પતાલ/ દવાખાનામા ંકરાવાતી સારવાર માટે  

Sમ સારવારની િવગત સારવારની િવગત 

1. Avitaminosis and 

Hypovitaminosis 
િવટામીનની ઉણપ sૂર કરવા માટ>ની સારવાર 

2. Correction of squient (eye) Vાસંી tખ �ગેની સારવાર 

3. Disease(s) causing general 

debility and secondary anaemia 
શાર/0રક sુબ�ળતા અને પાuું રોગ 

4. Treatment for immunizing and 

prophylactic purposes- in the 

case of communicable diseases 

only. 

ચેપી રોગ અટકાવી શકાય તે માટ> રસીકરણ 

5. Venereal diseases and Delirium 

Tremens 
eતીય અને �]ુત રોગો તથા માનિસક રોગો 

6. Treatment of sterility. �યધંiiવ િનવારણની સારવાર 

7. Operation for sterilization. સતંિત િનયમન માટ>ની શv0Sયા 
8. Medical termination of 

pregnancy performed at 

Government hospital / 

recognized institution. 

સરકાર// મા7ય દવાખાનામા ં ગભ�પાત �ગેની 

શv0Sયા/ સારવાર�ુ ંખચ� 

9. Confinement including at 

residence if attended by Child 
)^િૂત પહ>લા અને પછ/ લીધેલી સારવાર Tમા ંબાળ 
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welfare and Maternity Centre 

Staff ; pre-natal and post- natal 

treatment. 

કIયાણ અને )^િૂત�હૃના કમ�ચાર/ઓ Bારા સેવકના 

િનવાસ =થાને આપવામા ંઆવેલી સારવારનો સમાવેશ 

થાય છે. 

10. Testing of eyesight for glasses 

(once in three years)  
માV સેવક માટ>, Vણ વષ�મા ંએક વખત આખના નબંર 

તપાસ માટ>�ુ ં ખચ�. છેIલા Vણ વષ� દરUયાન સેવક> 

tખના નબંરની તપાસ માટ> ,લેઇમ કયF નથી તે 

બાબત�ુ ં )માણપV આપવા�ુ ં રહ>શે. સેવક 3ુhંુબના 

સoયોને આ લાભ મળવાપાV નથી. 

મોતીયા�ુ ં ઓપર>શન કરા�*ુ ં હોય અને નેVમણી 

Xકુા�યો હોય નીચેની મયા�દામા ંનેVમણીનો ખચ� મ8ૂંર 

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 Xકુા�યો હોય અને ક7વે7શનલ 

પbધિતએ ઓપર>શન કરા�*ુ ં હશે તો ચwમાનો ખચ� 

_.200 ^ધુી મ8ૂંર કર/ શકાશે. 

11. Blood and blood transfusion 

charges. 
લોહ/ તથા લોહ/ ચઢાવવા �ગેનો ખચ� 

12. 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 

દાતંની સારવાર (માV સરકાર/ દવાખાના) Tમા-ં દાતં 

કઢાવવા, અને ડહાપણની દાઢ કઢાવવા માટ> કરવી 

પડતી શv0Sયાનો ખચ�, દાતંના Xળૂની સારવાર, દાતં 

સાફ કરાવવા, દાતંમા ં ફ/લyગ, અવાળાની સારવાર, 

પેઢાની સારવારનો સમાવેશ થાય છે. gરૂા દાતંના 

ચોકઠા માટ> વkમુા ં વk ુ _.2,000 અને એક જડબાના 

ચોકઠા માટ> વkમુા ં વk ુ _.1,000 મળવાપાV થશે. 

સેવાકાળ દરUયાન માV એક વખત 

13. Anti-rabic treatment હડકવા િવરોધી સારવાર 

14. Cost of Hepatitis Vaccine B,C & 

D. 
0હપેટાઇટ/સ વે+,સન-બી,સી અને ડ/ 

15. In-Vitro Fertilization (IVF) 

treatment 
�યધંiiવ િનવારણ માટ> IVF સારવાર 

-મ0હલા દદ`ની zમર 21 થી 39 વષ�ની 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. 

-વkમુા ંવk ુVણ સાયકલ માટ>, )િત સાયકલ _.65,000ની 

મયા�દામા ં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. Reimbursement of cost of Liver 

Transplant Surgery. 
લીવર )iયારોપણ માટ> ઓપર>શન 

17. Reimbursement of cost of 

surgery of photo selective 

Vaporization of Porstate (PVP) 

using Green Light HPS Fibre 

(Angled Delivery Device) 

)ો=ટ>ટ�ુ ંઓપર>શન તથા સારવાર 

 

 

 

નીચે દશા�વેલા રોગો માટ� ભારત ઉપરાતં પરદ�શમા ંપણ સારવાર કરાવી શકાશે.  

Sમ સારવારની િવગત સારવારની િવગત 

1. Cardio vascular surgery. |દયરોગની સારવાર 

2. Kidney transplant 0કડની )iયારોપણ 

0કડની )iયારોપણના 0ક=સામા ં 0કડની દાતાનો 

ઓપર>શન અને ઓપર>શન પછ/ની સારવાર 

માટ>નો ખચ� aકુવી શકાશે. 

3. Other organ transplant અ7ય �ગો�ુ ં)iયારોપણ 

4. Joint replacement and surgery સાધંા બદલવા માટ> ઓપર>શન 

5. Bone-marrow transplant અ+=થમ}e )iયારોપણ 

6. Certain types of medical and 

oncological disorder such as 

Leukaemia and neoplastic 

conditions. 

લોહ/ તથા અ7ય ક>7સર 

7. Micro vascular surgery and 

neuro surgery. 
મગજ તથા કરોડર}8ૂની ^~ૂમ સ�ર/ 

8. Treatment with Laser which 

obviates the need of open 

surgery. 

ઓપર>શનના િનવારણ માટ> લેસર સારવાર 
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9. Treatment with Argon, Krypton 

and Yag Laser in Ophthalmic 

cases. 

tખ માટ> લેસર સારવાર 

10. Extra corporeal stone 

disintegration by ultrasonic 

shock waves. 

મશીનથી પથર/ તોડવા અને sૂર કરવા માટ>ની 

સારવાર 

નZધ - 1.ભારત સરકારના વખતોવખતના ધોરણો અ�સુારની મયા�દામા ં ખચ� ભરપાઇ કર/ 

આપવામા ંઆવશે. 

 2.પરદ>શમા ંસારવાર લેવા માટ> ભારત સરકાર Bારા રચવામા ં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/ 

આપવામા ંઆવશે. એક જ રોગ માટ> એક કરતા વk ુસારવાર પbધિત માટ> તબીબી 

ખચ� ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે ન0હ. જો ક> દદ`એ અલગ અલગ રોગ માટ> અલગ 

સારવાર પbધિત અ�સુાર સારવાર લીધી હશે તો તે ખચ� મા7ય કર/ શકાશે. તે અ�સુાર 

એક રોગ માટ> એક સમયે એક જ તબીબ/ઇ+=પતાલનો ખચ� મા7ય રાખી શકાશે. એક 

કરતા વk ુતબીબ/ઇ+=પતાલમા ંસારવાર કરાવી હશે તો તે �ગેનો ખચ� મા7ય/અમા7ય 

કરવા �ગે તબીબી અિધકાર/ િનણ�ય કરશે. 

6.3 3ૃિVમ સાધનો �ગે�ુ ંખચ� 

કાન માટ> 0હયરyગ એઇડ, જયgરુ �ટ, હાટ�  પેસ મેકર, |દયના વાIવ, �ુટંણ અને 

થાપાના હાડકા�ં ુ ં )iયારોપણ,  િવગેર> Tવા 3ૃિVમ સાધનો માટ> ભારત સરકારના 

વખતોવખતના ધોરણો અ�સુાર ખચ� ભરપાઇ કર/ શકાશે.  

6.4 મે0ડકલ એટ>7ટ7સ માટ> ભારત સરકાર Bારા ન[/ કયા� અ�સુાર દદ` કોઇ એક રોગ માટ> 

મા7ય તબીબ/ ઇ+=પતાલને દશ 0દવસના ગાળામા ં ચાર વખત ક7સIટ કર/ શકશે. 

આ*વુf0દક તથા હોિમયોપેથી પbધિત �તગ�ત ચાલતી સારવાર માટ> આ સમયગાળો 

વીસ (20) 0દવસનો રહ>શે. આ સમયગાળામા ંચાર વખતથી વk ુક7સIટ>શન કરવામા ં

આ�*ુ ં હશે તો વધારાના ક7સIટ>શન માટ> તબીબી ખચ� aકુવી શકાશે ન0હ. જો રોગ 

અલગ હશે તો વીસ 0દવસની મયા�દા લા� ુપડશે ન0હ. એક જ રોગ માટ> અવાર નવાર 

સારવાર લેવાનો )સગં બને તો બે સારવાર વ#ચે પદંર>ક 0દવસનો સમયગાળો હોવો 

જ_ર/ છે. અ7યથા એલોપથી સારવાર હ>ઠળ દશ 0દવસ અને આ*વુf0દક તથા 

હોિમયોપેથી સારવાર હ>ઠળ વીસ 0દવસમા ંદદ`ને સાRુ ન થાય તો ક>સ મા7ય સરકાર/ 

દવાખાનામા ંર/ફર કરવાનો રહ>શે. 
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 ક>ટલાક રોગો Tવા ક>- �લડ-)ેશર, થાઇરોઇડ િવગેર>મા ંદદ`ને જો લાબંાગાળા 

માટ> સારવાર લેવાની જ_ર/આત જણાય તો તે માટ> સરકાર/ દવાખાનામા ં સારવાર 

લેવાની રહ>શે. 

તબીબી અિધકાર/4ી Bારા િ)=Sાઇબ કર/ આપેલી દવા િ)�=S]શનની તાર/ખથી 

0દન-14મા ંખર/દવાની રહ>શે.  

6.5 જો તબીબી અિધકાર/ને એમ જણાય ક> દદ`નો ક>સ ગભંીર 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 વk ુ ગભંીર હોય અને તે ડો,ટર પાસે જઇ શકવાની 

+=થિતમા ંન હોય તો =પેશીઆલી=ટને દદ`ના ઘેર બોલાવી શકશે. 

 ન�ધઃ- કોઇપણ સજંોગોમા ં તબીબી અિધકાર3 દદ4ને ખાનગી તબીબ ક� 67લનીકમા ં

મોકલવાની, ક� રા8ય બહાર સારવાર માટ� મોકલવાની ભલામણ કર3 શકશે ન9હ. કોઇ 

રોગ માટ� ન:કની સરકાર3 હો;<પટલમા ંસારવાર ઉપલ=ધ ન થઇ શક� તેમ હોય જ 

ન:કની ખાનગી હો;<પટલમા ં લઇ જવાના રહ�શે. તેવી ર3તે રા8યની સરકાર3 

હો;<પટલોમા ંસારવાર ઉપલ=ધ ન થઇ શક� તેમ હોય તો જ રા8ય બહાર સારવાર માટ� 

લઇ જઇ શકાશે. આ માટ� સબંિંધત સરકાર3 >?ુય તબીબી અિધકાર3@ુ ં લે,ખતમા ં

AમાણપB મેળવી રDૂ કરવા@ુ ંરહ�શે. 

  

6.6 સેિવકાને ક> સેવકના પiનીને )^િૂત સમયે વkમુા ંવk ુબે હયાત બાળકો માટ> )^િૂતનો 

ખચ� મા7ય ધોરણો અ�સુાર ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે. 

7. ક7સIટyગ ચા� 

 મા7ય દવાખાના/ ઇ+=પતાલમા ં જો ક7સIટyગ ચા� વ^લુવામા ં આવતો હોય તો 

નીચેના દર> ખચ� ભરપાઇ કર/ શકાશે. 

 િનEણાત/ એમ.ડ3. ડૉ7ટસ� પાસે લીધેલી સારવાર માટ� 

 અ.  ક7સIટyગ ફ/- )થમ વખત           _.100 

       iયારપછ/ના ક7સIટ>શન માટ>   _.60 

 બ.  ઇ7T,શન ફ/ 

  ઇ7{ામ=�લુર           _.20 

  ઇ7{ાવીનસ    _.40 

 એમબીબીએસ તથા સમકH ડૉ7ટસ� પાસે લીધેલી સારવાર માટ� 

 અ.  ક7સIટyગ ફ/- )થમ વખત           _.70 
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       iયારપછ/ના ક7સIટ>શન માટ>   _.40 

 બ.  ઇ7T,શન ફ/ 

  ઇ7{ામ=�લુર     _.20 

  ઇ7{ાવીનસ     _.40 

 હોિમયોપેથી તથા આ*વુf0દક ક7સIટ7લી માટ> અલગ દર છે. 

8. મા7ય તબીબની ભલામણ અ�સુાર દદ` સરકાર/ ક> સરકાર મા7ય લેબોર>ટર/મા ં

લેબોર>ટર/ ટ>=ટ/ એ,સ ર> ક> સોનો6ાફ/ કરાવી શકશે. મા7ય તબીબે Bારા 

લેબોર>ટર//પેથોલોQ ટ>=ટ માટ> ભલામણ બે અઠવાડ/આ ^ધુી મા7ય રહ>શે.  

9. ઇમરજ7સી, ગભંીર અક=માત િવગેર> સજંોગોમા ંજો સરકાર/ ક> મા7ય ઇ+=પતાલ/દવાખાના 

sૂર હોય અથવા તેમા ંસારવાર ઉપલ�ધ ન થઇ શક> તેમ હોય અથવા દદ` િનણ�ય ન લઇ 

શક> તેવી +=થિતમા ંહોય iયાર> સરકાર/ ક> મા7ય દવાખાના િસવાય ખાનગી હો+=પટલમા ં

લીધેલી સારવાર માટ> સારવાર તથા દવાનો ખચ� ભરપાઇ કર/ શકાશે. દદ`ની હાલત 

ગભંીર હતી ક> ન0હ તે 3ુલસCચવ4ી તબીબી અિધકાર/4ીના અહ>વાલને આધાર> ન[/ 

કરશે. આવી +=થિતમા ંખાનગી હો+=પટલમા ંલીધેલી સારવાર માટ> સીQએચએસ (Non-

NABH) ના ધોરણે અ�સુાર સારવાર તથા દવાનો ખચ� કર/ શકાશે. 

10 �દરના દદ4 તર3ક� સારવાર 

10.1 સેવક અથવા તેના 3ુhંુબના સoયોને Gયાર> �દરના દદ` તર/ક> સારવાર લેવાનો 

)સગં બને iયાર> સેવકના પગાર Xજુબ, તેને મળતી વોડ� ક>ટ>ગર/ )માણે 

સારવારનો ખચ� aકુવવામા ંઆવશે . 

Iમ પે બેJડમા ંપગાર (પે બેJડ િસવાય) મળવાપાB વોડ�  
1. _.13,950 ^ધુી જનરલ વોડ�  
2. _.13,960 થી _.19,530 સેમી )ાઇવેટ વોડ� 
3. _.19,540 અને વધાર> )ાઇવેટ વોડ� 

10.2 જો સેવકને મળવાપાV વોડ� ઉપલ�ધ ન હોય અને મળવાપાV વોડ� કરતા zચા 

ભાડાવાળા વોડ�મા ંસારવાર લેવાનો )સગં બને તો સેવક> ઇ+=પતાલના ^િુ)7ટ>7ડ7ટ�ુ ં

)માણપV મેળવવા�ુ ં રહ>શે ક> દદ`ને સારવાર માટ> દાખલ કરવામા ં આ�યા iયાર> 

તેમને મળવાપાV ક>ટગર/ના વોડ� ઉપલ�ધ ન હતા/ ખાલી ન હતા અને દદ`ને સારવાર 

આપવામા ં િવલબં કર/ શકાય તેમ ન હતો. )^િૂતના 0ક=સામા ં ^િુ)7ટ>7ડ7ટ પાસેથી 

વધારા�ુ ં )માણપV મેળવવા�ુ ં રહ>શે ક> દદ`ને મળવાપાV વોડ� અગાઉથી �કુ થઇ 

ગયા હતા.  
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11 તબીબી સારવાર ખચ�ની Kકુવણી 

11.1 તબીબી સારવાર ખચ�ની રકમ મજર> મેળવવા માટ> સેવક> િનયત પVકમા ં જ_ર/ 

બીડાણો Tવા ક> Xળૂ િ)�=S]શન, દવા ખર/દ/ના Xળૂ બીલો, સારવાર ખચ�ના Xળૂ 

બીલો, સાથે સારવાર લીધાના છ માસના સમયગાળામા ં િવભાગીય અbય& મારફતે 

બીલ ર8ૂ કરવા�ુ ંરહ>શે. સરકાર/ દવાખાના ક> Gયા ંક>સ પેપરમા ંિ)�=S]સન લખવાની 

)થા છે તેવા સજંોગોમા ંક>સ પેપરની ફોટો નકલ =વીકાય� ગણાશે. આ ઉપરાતં Gયાર> 

દદ`ને લાબંાગાળાની સારવારની જ_ર/આત હોય અને તે માટ> તબીબ/ઇ+=પતાલ�ુ ંXળૂ 

િ)�=S]શન પોતાની પાસે રાખવાની જ_ર/આત હોય iયાર> બીલ ર8ૂ કરતી વખતે 

િ)�=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 પદંર 0દવસ કરતા વk ુસમયગાળા માટ> 

હોય તો સેવક> જને0રક દવાના =ટોસ�માથંી જને0રક દવાઓ ખર/દવા )ાધા7ય આપવા�ુ ં

રહ>શે.  

11.3 જને0રક િસવાયની દવાઓ માટ> સામા7યર/તે બીલમા ં દશ ટકા વળતર આપવામા ં

આવWુ ંહોય છે તે બીલમા ંમેળવવાનો સેવક> આ6હ રાખવાનો રહ>શે.  

11.4 મા7ય  દવાખાનામંા ં�દરના દદ` તર/ક> લીધેલી સારવાર માટ>  _.1,000 (_િપયા એક 

હeર) થી વk ુબીલ થWુ ંહોય તો T હો+=પટલમા ંસારવાર લીધી હોય તે હો+=પટલના 

તબીબના સહ/-િસ[ા કરાવવાના રહ>શે. તે િસવાયના બીલોમા ં િવ ાપીઠના તબીબી 

અિધકાર/4ીની સહ/ કરાવવાની રહ>શે 

11.5 ટોનીક (િવટામીન, લોહ/ વધારવાની દવા, ક>LIશયમ, �ખૂ લાગવાની દવા) કબQયાત, 

વજન ઉતારવાની દવાઓ િવગેર>નો ખચ� મજર> મળશે નહy. પરંW ુક>ટલાક રોગને કારણે 

શર/રમા ંઅશ+,ત આવી ગઇ હોય તો તે sૂર કરવા માટ>ની સારવારનો ખચ� મળવાપાV 

થશે. 

11.6 ટ/ બી ની સારવાર માટ> મા7ય ટ/ બી સેનેટોર/યમમા ં લીધેલી સારવાર માટ> 

વખતોવખતના ધોરણો અ�સુાર મળવાપાV ખોરાકનો ખચ� aકુવવામા ંઆવશે. અ7ય 

રોગ માટ> કોઇ  હો+=પટલમા ંદાખલ થ:ુ ંપડ> અને તે હો+=પટલમા ંખોરાક, એકોમોડ>શન, 

મે0ડકલ અને સજnકલ સારવાર, સામા7ય નિસ�ગ િવગેર>� ુ ં સ*ં,ુત બીલ આપવામા ં

આવWુ ંહોય તો 3ુલ રકમના 20 ટકા રકમ ખોરાકની ગણી બાદ કરવામા ંઆવશે અને 
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જો બીલની રકમમા ંખોરાક, એકોમોડ>શન અને સામા7ય નિસ�ગનો સમાવેશ થતો હશે તો 

બીલની 3ુલ રકમના 50 ટકા રકમ ખોરાકની ગણવામા ંઆવશે. આ િનયમને આધાર> 

િવ ાપીઠ સચંાCલત િનસગFપચાર ક>7Eમા ં�દરના દદ` તર/ક> લીધેલી સારવાર માટ> 

3ુલ બીલના 20 ટકા રકમ ખોરાકની રકમ ગણવામા ંઆવશે. 

11.7 દદ`ને હો+=પટલમા ં િવશેષ નિસ�ગની જ_ર પડ> િવશેષ નસ�ગ માટ> વખતો વખત 

મળવાપાV ધોરણે નિસ�ગનો ખચ� ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે. હાલમા ંમહ<મ  દર 

નીચે Xજુબ છે. 

 =પેિશઅલ નસ� – 12 કલાકની શીફટ માટ> _. 150/- 

 આયા/ એટ>7ડ7ટ – 12 કલાકની શીફટ માટ> _. 75/-  

11.8 સારવાર લીધા પછ/ છ માસના ગાળામા ંબીલ ર8ૂ કરવાના રહ>શે. તબીબી અિધકાર/4ી 

Bારા T 0દવસે દવા િ)=Sાઇબ કર/ આપે તેના   _.50 (પચાસ) થી ઓછ/ રકમ�ુ ંબીલ 

હોય તેવા સજંોગોમા ં�ટક �ટક બીલ ર8ૂ ન કરતા પાચં માસના �તે એક સાથે બીલ 

ર8ૂ કરવા. 

11.9 કાયમી રોગ માટ> સેવક> સરકાર/ હો+=પટલમાથંી દવા લેવાની રહ>શે સામા7યર/તે 

એલોપથીની એક માસ કરતા વk ુસમય દવા લેવાની થાય તો તેને કાયમી ગણવામા ં

આવશે. િવ ાપીઠના તબીબી અિધકાર/એ એક માસ કરતા વk ુસમય માટ> દવા લખી 

આપી હોય તો પણ સેવક> એક જ માસની દવા ખર/દવાની રહ>શે બાક/ના સમય માટ> 

સરકાર/ દવાખાનામાથંી માગ�દશ�ન મેળવી સરકાર/ દવાખાનાના િ)�=S]શન અ�સુાર 

દવા ખર/દવાની રહ>શે. 

11.10 સેવકને બહારગામ ટપાલથી દવા મગંાવવાનો )સગં બને તો ટપાલનો ખચ� aકુવી 

શકાશે ન0હ. 

12.0 િવિશEઠ રોગો માટ� સારવાર 

12.1 ક>7સર 

 (1) સેવક ક> સેવકના 3ુhંુબના સoય ક>7સર માટ> મા7ય હો+=પટલમા ંસારવાર લઇ શકશે. 

જો મા7ય હો+=પટલમા ં સારવાર ન થઇ શક> તેમ હોય તો તેઓ ટાટા મેમોર/અલ 

હો+=પટલ Xુબંઇ અથવા ક>7સર ઇ7=ટ/ટMટુ, ચે�ઇમા ંવk ુસારવાર માટ> મોકલી શકશે. 

12.2 ડાયાબીટ/સ 

 (1) તબીબી અિધકાર/4ીની ભલામણને આધાર> ડાયાબીટ/સને િનયVંણમા ં રાખવાની 

દવાઓનો ખચ� વkમુા ંવk ુએક વષ� ^ધુી ભરપાઇ કર/ શકાશે તેથી વk ુસમય માટ> 
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દવાઓ લેવાનો )સગં 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+=પટલમા ંલીધેલી સારવાર માટ>નો 

ખચ� ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે.  

 (2) દદ`ને ઇનડોર પેશ7ટ તર/ક> સારવાર આપવાનો )સગં બને તો ભારત સરકારના 

ધોરણો અ�સુાર સારવારનો ખચ� તથા ભોજનનો ખચ� aકુવી શકાશે. 

12.4 મેજર ઓપર>શન પછ/ની OPD સારવાર 

 |દયરોગ, ક>7સર, ઓગ�ન {ા7સ]લા7ટ િવગેર> Tવા મેજર ઓપર>શન પછ/ ચાm ુરાખવી 

પડતી સારવાર માટ> નીચેની શરતો અ�સુાર ખચ� ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે. 

 (1) જો દવાઓ મZઘી હોય તો ખર/દવામા ંઆવેલી દવાઓનો દદ`એ ઉપયોગ કયF છે તે 

બાબત�ુ ં)માણપV T તે તબીબ પાસેથી મેળવવા�ુ ંરહ>શે. 

 (2) જો દદ`એ તબીબી અધીકાર/ની મ8ૂંર/બાદ મા7ય હો+=પટલમા ંઓપર>શન કરા�*ુ ં

હોય તો જ આવી સારવાર માટ>� ુ ંખચ�  aકુવી શકાશે.  

 (3) શ_આતમા ંOPD સારવાર ઓપર>શન પછ/ ઇ+=પતાલમાથંી રe આ]યાના છ માસ 

^ધુી આપી શકાશે તે કરતા વધારાના સમય માટ> સરકાર/ િન1ણાત પાસેથી નવેસરથી 

ભલામણ મેળવવાની રહ>શે. 

  આ ઉપરાતં Poliomyelities, Cerebral PalsySpastics, લે)સી, થેલેસેિમયા 

મેજર, 0હપેટાઇટ/સ સી અને ડ/ િવગેર> રોગો માટ> ભારત સરકારના વખતોવખતના 

ધોરણો અ�સુાર સારવારનો ખચ� ભરપાઇ કર/ આપવામા ંઆવશે. 

 

13.0 તબીબી સારવાર માટ> એડવા7સ 

13.1 સામા7ય ર/તે એક જ દદ� / સારવાર માટ> એક વખત એડવા7સ aકુવી શકાશે. જો દદ` 

મા7ય ઇ+=પતાલમા ંસારવાર લેતા હશે/ લેવાના હશે તો જ એડવા7સ aકુવી 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> Tમા ંલાબંાગાળા માટ> સારવાર લેવાની થાય તો તે સમયે T 

તે 0ફઝીશીઅનની ભલામણને આધાર> _.10,000ની મયા�દામા ં એડવા7સ મ8ૂંર કર/ 

શકાશે. 
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ગજૂરાત વિયાપીઠ અમદાિાદ-380 014 

તબીબી સારિાર ંગેના વનયમો 
પરરમિ્ઠ-1 

જૂરાિ મવયાપીઠ ય્ચ મિષણ મવભાહ ંિહયિ મવભાહોની ્ાદી 
  િિ     મવભાહ 

 અ. અિદાવાદ ્પથિ મવભાહો 
1. ુ્ ્ કા્ાયલ્ 

2. રનથાલ્ 

3. િહાદેવ દેસાભ સિાજસેવા િહામવયાલ્, અિદાવાદ 

4. ક્્ ટુર મવભાહ 

5. મુનવમસિટી સા્્સ ભ્પુિે્ટેિન 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. િહાદેવ દેસાભ રાિસેવા િહામવયાલ્, સાદરા 
2. િહાદેવ દેસાભ િારીરરક મિષણ મવભાહ, સાદરા 
3. ૂ્ િ ીવા ુન મવભાહ 

4. િહાદેવ દેસાભ રાિસેવા િહામવયાલ્, રાનધેા 

5. રાિ્્વપથાપન કે્ર, રાનધેા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















