િકડની/ દય/કેન્સર/લીવરના રોગની સારવાર/ઓપરે શનના ખચર્ને પહ ચી વળવા માટે માન. મુખ્યમંતર્ી ીના
રાહતફંડમાંથી સહાય માટે નીચેના કાગળો રજૂ કરવાના હોય છે .
(૧)

અરજીઃ માન. મુખ્યમંતર્ી ીને સંબોધન કરતી સહાય માટે ની અરજી. (આપે કરે લ અરજીમાં સહી નથી.)

(ર)

કેસપેપસર્ઃ હોિ પટલના ઓ.પી.ડી. કેસ પેપસર્ તથા તબીબી કેસનું રે કડર્/વૈદકીય ન ધ પિતર્કાની સંપ ૂણર્ ઝેરોક્ષ નકલ.

(૩)

ખચન
ર્ ો અંદાજઃ હોિ પટલએ આપેલ સારવાર/ઓપરે શન ખચન
ર્ ો અંદાજ અસલમાં રજૂ કરવો.
દયના ઓપરે શન માટે માન્ય હોિ પટલઃ
[૧] યુ. એન. મહેતા ઇિન્ ટટયુટ ઓફ કાિડર્યોલોજી એન્ડ િરસચર્ સેન્ટર, િસિવલ હોિ પટલ કેમ્પસ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૬
[૨] શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોિ પટલ, એિલસબર્ીજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬
[૩] ધરમિસંહ દે સાઇ મેમોરીયલ મેથોડી ટ ઇિન્ ટટયુટ ઓફ કાિડર્ય લોજી, મીશન રોડ, નિડયાદ-૩૮૭ ૦૦૨
[૪]

ી બી. ડી. મહેતા મહાવીર હાટર્ ઇિન્ ટટયુટ,

ી મહાવીર હે થ કેમ્પસ, અઠવાગેટ, રીંગ રોડ, સુરત-૩૯૫ ૦૦૧

[૫] ઇ.એમ.ચેરીટે બલ સંચાિલત પી.પી.સવાણી હાટર્ ઇન્ ટીટયુટ, પ્લોટ નં. ૧ થી ૮, િસધ્ધકુ ટીર ઇન્ઙ એ ટે ટ, ચોથો માળ, િસધ્ધકુ ટીર મંિદરની
બાજુ માં, વરાછા ફાયર િબર્ગેડની સામે, વરાછા રોડ, સ ૂરત-૬
િકડની ટર્ાન્ પ્લાન્ટ માટે માન્ય હોિ પટલઃ
[૧] ઇિન્ ટટયુટ ઓફ િકડની િડસીઝ એન્ડ રીસચર્ સેન્ટર, સીવીલ હોિ પટલ કેમ્પસ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૬
[૨] મ ૂળજીભાઇ પટે લ યુરોલોજીકલ હોિ પટલ, ડૉ. વીરે ન્દર્ દે સાઇ રોડ, નિડયાદ-૩૮૭ ૦૦૧
કેન્સર રોગની સારવાર માટે માન્ય હોિ પટલઃ
[૧] ધી ગુજરાત કેન્સર રીસચર્ ઇિન્ ટટયુટ(એમ.પી.શાહ કે ન્સર હોિ પટલ),સીવીલ હોિ પટલ કેમ્પસ,અસારવા, અમદાવાદ-૧૬
[૨] રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી

(૪)

ી નાથાલાલ પારે ખ કેન્સર ઇિન્ ટટયુટ, ૧, િત પતી નગર, િનમર્લા કોન્વન્ટની સામે, રાજકોટ-૦૭

ડૉકટરનું પર્માણપતર્ઃ હોિ પટલમાં ઓપરે શન કરવાનું બાકી છે તે મુજબનું સંબિં ધત ડૉકટરનું પર્માણપતર્ અસલમાં રજૂ કરવુ.ં
ન ધઃ (૧) ઓપરે શન થઇ ગયેલ હોય કે (ર ) સહાય મંજૂર થયા પહેલાં ઓપરે શન કરાવવમાં આવેલ હોય તેવા કેસોમાં િવચારણા
કરવામાં આવશે નહીં.

(૫)

રે શનકાડર્ઃ રે શનકાડર્ની સહી/િસકકા સાથેની પર્માિણત નકલ.

(૬)

આવકનો દાખલો: આપના કુ ટુંબની વાિષર્ક આવક અંગે સંબિં ધત મામલતદાર ીનો આવકનો દાખલો અસલમાં રજૂ કરવો.

(૭)

સોગંદનામુઃ આપના કુ ટુંબની વાિષર્ક આવક તથા જ રી માિહતી અંગે નકકી કરે લ િનયત નમ ૂના મુજબ . ર૦/- ના ટે મ્પ પેપર
પર નોટરી અથવા મામલતદાર કોટર્માં સોગંદનામુ કરાવીને અસલમાં રજૂ કરવુ.ં (નમ ૂનો સામેલ છે .)

(૮)

ભલામણપતર્ઃ માન. મુખ્મંતર્ી ીના રાહતફંડમાંથી દદ ને સહાય આપવા અંગે માન. સંસદસભ્ય ી અથવા માન. ધારાસભ્ય ીનો
ભલામણપતર્ અસલમાં રજૂ કરવો. (આ ભલામણપતર્ માન. મુખ્યમંતર્ી ીને સંબોધન કરીને લખવા િવનંતી.)

(ન ધઃ . ર૦/- ના ટે મ્પ પેપર ઉપર નોટરી અથવા એકઝીકયુટીવ મેજી ટર્ે ટ સમક્ષ નીચેના નમ ૂનામાં સોગંદનામુ કરવુ.ં )

સો ગં દ ના મુ
હુ ં

ી ........................................ જાતે .................. ઉંમર વષર્ ................. ધંધો ....................... રહે. ..................................

તાલુકો .................................. િજ લો ...................................... સોગંદપ ૂવર્ક જાહેર ક ં

ં કે, મારા ઉપા નમાંથી વાિષર્ક . ..................

(અંકે િપયા .....................................................................................) આવક થાય છે .
(ર)

હુ ં સોગંદપ ૂવર્ક જણાવું

ં કે, મારા પિત/પત્ની/પુતર્ી/માતા/િપતા .................................................... ઠેકાણે ............................

નો ધંધો/નોકરી કરે છે . તેમની વાિષર્ક આવક . ............................ છે .
(૩)

હુ ં

સોગંદપ ૂવર્ક

જાહેર

ક ં

ં

કે,

મારા

સમગર્

કુ ટુંબની

વાિષર્ક

આવક

.

..............................

(અંકે

િપયા

......................................................................... પુરા) થાય છે .
(૪)

હુ ં આ સોગંદનામુ મને/મારા િપતા/માતા, પિત/પત્ની, પુતર્/પુતર્ી, ભાઇ/બહેન નામે ........................................................
ઉંમર વષર્ ...................... ને ........................................... રોગની સારવાર/ઓપરે શન માટે ................................................
હોિ પટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને તેના ઓપરે શન ખચર્ને પહ ચી વળવા સહાય મેળવવા માટે ક ં
સારવાર/ઓપરે શન માટે સદરહુ હોિ પટલના ડૉકટરે

. ......................... ના ખચર્નો અંદાજ આપેલ છે . આ ખચર્ને પહ ચી

વળવા હુ ં કે મા ં કુ ટુંબ સમથર્ નથી. તેથી માન. મુખ્યમંતર્ી ીના રાહતફંડમાંથી
............................................... પુરા)
(૫)

હુ ં જાહેર ક ં

.ં મારી/તેમની

િપયા .......................... (અંકે

િપયા

ની સહાય મંજૂર કરવા મેં રજૂઆત કરી છે , તે બાબત સાચી છે .

ં કે,

(અ)

સદરહુ હોિ પટલે આપેલ અંદાજ મુજબ ઓપરે શન ખચર્ કરવામાં આવેલ નથી કે ઓપરે શન કરાવવામાં આવેલ નથી.

(બ)

મે કે મારા કુ ટુંબના સભ્ય નોકરી કે યવસાય કે પેન્શનના ભાગ પે રીએમ્બસર્મેન્ટ (ખચર્ સરભર)નો લાભ મેળવતા નથી
તથા કોઇપણ પર્કારના િવમાના રક્ષણ હેઠળ વળતરનો લાભ લીધેલ નથી.

(ક)

આ સારવાર/ઓપરે શન માટે આ અગાઉ માન. મુખ્યમંતર્ી ીના રાહતફંડમાંથી સહાય મેળવવા માટે અરજી કરી નથી
તેમજ સહાય પણ મેળવી નથી.

(૬)

મેં રજૂ કરે લી િવગતોના આધારે મને સહાય ચ ૂકવવામાં આવી હશે અને તપાસના અંતે જો તે િવગતો ખોટી જણાશે તો ચ ૂકવાયેલ
રકમ પરત ભરવા હુ ં આથી બાંહધ
ે રી આપું

.ં

ઉપરોકત દશાર્વેલ તમામ િવગતો સાચી અને ખરી છે . ખોટી માિહતી આપવી તે ફોજદારી ગુનો બને છે તે હુ ં જાણું
આજ તારીખ ................................ ને ................................ વારના રોજ સદરહુ સોગંદનામુ રજૂ ક ં

.ં

થળઃ
.............................................................
સાક્ષીની સહીઃ
(૧)

(સોગંદ કરનારની સહી)

નામઃ
સરનામુઃ

(ર)

સહીઃ
નામઃ
સરનામુઃ

નોટરી/એકઝીકયુટીવ મેજી ટર્ે ટની
સહી/નામ, અને િસકકો
સીલ

.ં

