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ખાસ શાળા આરોગ્ કા્ર્� 
�ાથિ�ક શાળા�ાં અભ્ાસ કરતા િવધાથ�ઓ 
�ાટે તપાસણી અને સારવાર અંગેના 
િન્�ો 

ગુજરાત સરકાર 
આરોગ્ અને પ�રવાર કલ્ાણ િવભાગ 

ઠરાવ ્�ાંક:  એસએચપી-૧૦૦૮-૧૦૮૩-બ 
સિચવાલ્, ગાંધીનગર. 
તા: ૬ /૧૧/૨૦૦૮  

ઠ રા વ 
રાજ્�ાં ૧૯૯૬ થી ખાસ શાળા આરોગ્ કા ર્્� અ�લ�ાં �ૂકવા�ાં આવેલો છે 

અને આ કા ર્્� અંતગરત ૦ થી ૧૪ વષર સુધીના બાળકોના આરોગ્ની તપાસણી કરી 
જરરી સારવાર આપવા�ાં આવે છે. આવી આરોગ્ની તપાસણી અને સારવાર અંગે 
હાલ�ાં કોઇ િન્�ો કે �ાગર્શરક સુચનાઓ અ�લ�ાં ન હોવાથી ધણીવાર આિથરક રીતે 
સ�ૃધધ હો્ તેવા કંુટંુબના બાળકો પણ આ સારવારનો લાભ લેતા હોવાનંુ ધ્ાન પર 
આવેલ છે આવા િકસસા ન બનવા પા�ે તે �ાટે આ સંબંધ�ાં આવી તપાસણી અને 
સારવાર અંગેના િન્�ો બનાવવાની બાબત સરકારની િવચારણા હેઠળ હતી. આ 
બાબત�ાં પુખત િવચારણાને અંતે નીચે �ુજબના િન્�ો બનાવવાનંુ આથી ઠરાવવા�ાં 
આવે છે. 
૧. આ િન્�ો ગુજરાત �ાથિ�ક શાળા આરોગ્ તપાસણી અને સારવાર િન્�ો 

તરીકે ઓળખાશે. 
૨. વ્ાખ્ા: 

૨.૧ “શાળા”  એટલે, સરકારી �ાથિ�ક શાળા જ�ેાં રાજ્ સરકાર, િજ�ા પંચા્ત 
તાલુકા પંચા્ત તે�જ �હાનગરપાલીકા �ારા સંચાલીત �ાથિ�ક શાળા 
અથવા સહા્ક અનુ્ાન �ેળવતી �ાથિ�ક શાળાઓ 

૨.૨ “આંગણવાડી / બાલ�ં�્ર” એટલે રાજ્ સરકાર ઘવારા સંચાલીત અથવા 
સહા્ક અનુ્ાન �ેળવતી આંગણવાડી / બાલ�ં�્ર  

૨.૩ “બાળક” એટલે શૈકિણક વષરના અંતે જનેી ઉ�ર ૧૪ વષર કરતાં વધતી 
ન હો્ તે બાળક ગણાશે 

૨.૪ “સરકારી હોિસપટલ” એટલે સરકારી / કોપ�રેશનની ડીસપેેસરી, અબરન હેલથ 
સેેટર, �ાથિ�ક આરોગ્ કેે્, સા�ુ�હક આરોગ્ કેે્, વગર -૧  ની સરકારી 
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હોિસપટલ, કોટેજ હોિસપટલ, રેફરલ હોિસપટલ, િજ�ા કકાની જનરલ 
હોિસપટલ, િસિવલ હોિસપટલ તથા રાજ્ સરકાર તથા સથાિનક સવરાજ્ની 
સંસથા હસતકની અે્ ત�ા� હોિસપટલોનો સ�ાવેશ થા્ છે  

૨.૫ “િજ�ાકકાની હોિસપટલ” એટલે િજ�ાના �ુખ્ �થક ખાતે આવેલ જનરલ 
હોિસપટલ, સથાિનક સવરાજ્ની સંસથા તરફથી ચલાવવા�ાં આવતી હોિસપટલ 
અથવા િસિવલ હોિસપટલ 

૨.૬ “તબીબી અિધકારી”   એટલે પેટાિન્� ર (૪) અને ર (પ) �ાં વ્ાખ્ા્ીત 
કરેલ કોઈ પણ સરકારી હોિસપટલ�ાં િન્િ�ત રીતે ફરજ બ�વતાં સનાતક કે 
તેની સ�કક લા્કાત ધરાવતાં તબીબી અિધકારી 

૨.૭ “િનષણાંત તબીબી અિધકારી”  એટલે પેટાિન્� ર )૪(  અને ર )પ(�ાં  
વ્ાખ્ા્ીત કરેલ કોઈપણ સરકારી હોિસપટલ�ાં િન્િ�ત રીતે ફરજ બ�વતા 
અનુસનાતક કે તેની સ�કક કે તેથી વધુ લા્કાત ધરાવતા િનષણાંત તબીબી 
અિધકારી 

૨.૮ “વાલી” એટલે બાળકના �ાતા, િપતા અથવા �ાતા અને િપતા ન હો્ તો 
બાળકની સંપૂણર ્ેખરેખ રાખનાર વ્િિત 

૩. આ િન્�ો નીચે જણાવેલ બાળકોને લાગુ પડશે. 
૩.૧ સરકારી બાલ�ં�્ર / આંગણવાડી અથવા �ાથિ�ક શાળા�ાં અભ્ાસ કરતા 

િવધાથ�ઓ,  
૩.૨ રાજ્ સરકાર અથવા કેે્ સરકાર ્ારા સંચાિલત અથવા સહા્ક �ાેટ 

�ેળવતા અનાથાશ�, િભકુકગૃહ, સખાવતીગૃહ, બાળ સંરકણગૃહ, �ૂકબિધર 
બાળકો �ાટેની શાળા, િવકલાંગગૃહ, અંધજનગૃહ , �ાનિસક કિતવાળા બાળકો 
�ાટેની સંસથા વગેરે�ાં રહેતા અથવા અભ્ાસ કરતા બાળકો, 

૩.૩ જુવેનાઇલ જસટીસ એકટ -ર૦૦૦  હેઠળના જુવેનાઇલ હો�, ઓબ્વવશન હો�, 
િચલડડન હો��ાં રાખવા�ાં આવેલ બાળકો, ઇમ�ોરલ ટડ ા�ફક એેડ િ�વેેસન 
એકટ હેઠળની સંસથાઓ�ાં રાખવા�ાં આવેલ બાળકો, 

૩.૪ રાજ્ સરકાર અથવા ભારત સરકાર �ારા સંચાિલત અથવા સહા્ક �ાેટ 
�ેળવતી આશ� શાળા, આ્શર િનવાસી શાળા, વગેરે�ાં અભ્ાસ કરતા 
િવધાથ�ઓ, 

૩.૫ શાળાએ ન જતાં હો્ અને ૧૪ વષર કરતાં વધુ વ્ ન હો્ તેવા ગરીબી રેખા 
હેઠળના કંુટુબ઼ના બાળકો, 

૩.૬ ગુજરાત રાજ્ બહારથી ગુજરાત�ાં �જૂરી અથવ આવેલ �જૂરોના બાળકો 
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૩.૭ ખાનગી શાળા કે જ�ેાં િશકણ ફી, સત ફી, કોમ્્ુટર ફી તથા અે્ �કારની ફી 
વગેરે ત�ા� �કારની ફી અને ચાજર સ�હત કુલ વાિષરક ફી ર . ૨૪,૦૦૦ /-  
કરતાં વધુ ન હો્ તેવી ગુજરાતની �ાથિ�ક શાળા�ાં અભ્ાસ કરતાં હો્ તેવા 
બાળકો. 

૪. શાળા આરોગ્ તપાસણી પધધિત: 
આ કા ર્્� હેઠળ બાળકોની આરોગ્ તપાસણી થઈ શકે અને તેને કોઈ રોગ હો્ તો 
તેનંુ િન્ાન તથા સારવાર થઈ શકે તે �ાટે નીચે જણાવ્ા �ુજબની પધધિત 
અનુસરવાની રહેશે. 
૪.૧ �ાથિ�ક આરોગ્ તપાસણી અન ેસારવાર:  

૪.૧.ક શાળા આરોગ્ તપાસણી કા ર્્� અંતગરત અથવા આંગણવાડી 
કા ર્કર / બાલ�ં�્ર, શાળાના આચા ર્ની ભલા�ણ �ુજબ, 
શાળાના િવધાથ�ની �ાથિ�ક તપાસણી તબીબી અિધકારી 
કરશે અને તેની નોધ િન્ત કરવા�ાં આવેલ ર�સટર�ાં કરશે. 

૪ .૧.ખ  આંગણવાડી, બાલ�ં�્ર અથવા શાળાએ ન જતાં ગરીબી રેખા 
હેઠળના કંુટંુબના ૧૪ વષર સુધીના બાળકના આરોગ્ની 
તપાસણી પણ તબીબી અિધકારી કરશે અને બી.પી.એલ. 
કાડરની િવગતો સ�હત તેની નોધ િન્ત રિજસટર�ાં કરશે. 

૪ .૧.ગ  �ાથિ�ક તપાસણી ્રમ્ાન બાળકને � કોઈ પણ રોગ જણા્ 
તો તબીબી અિધકારી સથળ પર જ બાળકની �ાથિ�ક સારવાર 
કરશે. 

૪ .૧.ઘ  બાળકને �ાથિ�ક સારવાર ઉપરાંત વધુ સારવારની જરર જણા્ 
તો તબીબી અિધકારી બાળકને ન�કની સરકારી / કોપ�રેશનની 
હોિસપટલ�ા વધુ તપાસ અથવ �ોકલશે. 

૪ .૧.ચ  બાળકને િનષણાંત તબીબી અિધકારી પાસે સારવારની જરર 
જણા્ તો તબીબી અિધકારી, િજ�ાકકાની હોિસપટલ�ાં 
બાળકને જ ે તે રોગના િનષણાંત તબીબી અિધકારી પાસે 
�ોકલશે અને તેની નોધ કિ��રશી, આરોગ્, તબીબી સેવાઓ 
અને તબીબી િશકણ (આરોગ્ સેવાઓ), ગાંધીનગરની કચેરી 
�ારા તૈ્ાર કરવા�ાં આવેલ અસલ સં્ભરકાડર�ાં જ કરવાની 
રહેશે. સં્ભરકાડર�ાં �ાથિ�ક તપાસણી કરનાર તબીબી 
અિધકારીએ બાળકને જ ે રોગ �ાલુ� પડેલ હો્ તે રોગની 
િવગતો સ�હત પોતાનંુ ના�, તપાસણીની તારીખ અને સથળ 
વગેરે સપપ રીતે ્શારવી સહી - િસકકા કરવાના રહેશે. સ્ર 
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સં્ભરકાડર  સાથે બાળકને ન�કની િજ�ા કકાની હોિસપટલ�ાં 
�ોકલવાનંુ રહેશે. અને તેની નોધ િન્ત કરેલ રિજસટર�ાં 
કરવાની રહેશે. 

૪ .૧.છ  િજ�ાકકાની હોિસપટલના જ ે તે રોગના િનષણાંત તબીબી 
અિધકારી સં્ભરકાડર  ધ્ાને લીધા બા્ જ, હોિસપટલ ખાતે 
ઉપલબધ ત�ા� સવલતોનો ઉપ્ોગ કરી બાળકના રોગનંુ 
િન્ાન અને સારવાર કરશે અને િન્ાન તથા સારવારની ત�ા� 
િવગતોની નોધ બાળકના સં્ભરકાડર�ાં તારીખ સાથે કરશે.  

૪.૨ સધન આરોગ્ તપાસણી અને સારવાર: 
૪ .૨.ક  બાળકની પૂરે પૂરી સારવાર િજ�ાકકાની હોિસપટલ�ાં થઈ શકે 

તે� ન હો્ તો બાળકને સારવાર ઉપલબધ હો્ તેવી અે્ 
સરકારી હોિસપટલ�ાં િનષણાંત તબીબી અિધકારી �ોકલશે અને 
તેની નોધ િજ�ાકકાની હોિસપટલના જ ે તે રોગના િનષણાત 
તબીબી અિધકારીએ બાળકના સં્ભરકાડર�ાં કરવાની રહેશે. 

૪ .૨.ખ  બાળકને �વલેણ બી�ારી એટલે કે, હ્્ રોગ, કીડની રોગ, 
કેેસર, રોગ જણા્ અને તેને વધુ સારવારની જરર જણા્ તો 
િજ�ાકકાની હોિસપટલનાં જ ે તે રોગના િનષણાંત તબીબી 
અિધકારી, બાળકને આ િન્�ોની અનુસૂિચ (૧) �ાં જણાવેલ 
હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે એક  હોિસપટલ�ાં વધુ સારવાર �ાટે 
�ોકલવા �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / કોપ�રેશનના 
�ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથને �ણ કરશે અને આ અંગેની 
સપપ નોધ બાળકને આપવા�ાં આવેલ સં્ભરકાડર�ાં તારીખ 
અને સ�્ સાથે િનષણાંત તબીબી અિધકારીએ પોતે કરવાની 
રહેશે. 

૪ .૨.ગ  િજ�ાકકાની હોિસપટલના િનષણાંત તબીબી અિધકારીશીએ 
હ્્ રોગ, કીડની રોગ, અને કેેસર રોગની સારવાર અથવ રીફર 
કરેલ બાળક િવશે �ખુ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / 
કોપ�રેશનના �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથએ, 
)૧( બાળકની ઉ�ર  
)૨( બાળકના વાલીના ના� અને સરના�ાની િવગત 
)૩( બાળક જ ે આંગણવાડી, બાલ�ં�્ર, શાળા�ાં અભ્ાસ 

કરતો હો્ તેના કા ર્કર / આચા ર્નંુ ��ાણપત  )પતક-
૧ �ુજબ )  

)૪( પતક -ર  �ુજબનંુ બાળકના વાલીનંુ સં�િતપત.  
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)૫( બાળક શાળાએ ન જતું હો્ તો બાળકના વાલીનંુ ગરીબી રેખા 
હેઠળનંુ રેશન કાડર  અને પતક -૩  �ુજબનંુ સં�િતપત 

)૬( બાળક �ૂળ ગુજરાતનંુ વતની ન હો્ તો તે તેના વાલી સાથે 
ગુજરાત�ાં છે�ા પાંચ વષરથી સથા્ી થ્ેલ છે, તે બાબતનંુ 
(બાળકના જ્ાં સથા્ી થ્ેલ હો્ તે ગા� – શહેર) તલાટી ક� 
�ંતીશી / �ા�લત્ારનંુ ��ાણપત 

)૭( બાળક � ખાનગી શાળા�ાં અભ્ાસ કરતું હો્ તે શાળાની 
િશકણ ફી, સત ફી, કોમ્્ુટર ફી  વગેરે ત�ા� �કારની ફી અને  
ચાજર સ�હત કુલ વાિષરક રક� ર.ર૪,૦૦૦ /-  થી વધતી ન હો્ 
(શાળાની ફીની પહોચ, કાડર  વગેરેના આધારે)  

)૮( બાળકના સં્ભરકાડર�ાં �ાથિ�ક તપાસણી કરનાર તબીબી 
અિધકારીએ જ ે તે રોગના િનષણાંત તબીબી અિધકારી પાસે 
�ોકલેલ છે કે કે�? તેની નોધ તથા િનષણાંત તબીબી 
અિધકારીશીએ બાળકને અનુસૂિચ (૧) �ાં જણાવેલ હોિસપટલો 
પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે સારવાર અથવ �ોકલવા ભલા�ણ 
કરેલ છે કે કે�? 

 
વગેરે બાબતની િવગતો ધ્ાને લઇ જરરી ચકાસણી કરી પતક -૪  �ાં ્શારવેલ 

ચેકલીસટ સાથે બાળકને અનુસૂિચ (૧) �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે એક 
હોિસપટલ ખાતે સારવાર અથવ �ોકલવા �ાટે જરરી જણા્ ્રખાસત તૈ્ાર કરવાની 
રહેશે.                                                                                                                                    

 
ઉપર )૧( થી )૮( �ાં જણાવેલ �ુ�ાઓની િવગતોના આધારે બાળકન ે

અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે સારવાર અથવ 
�ોકલવા �ંજૂરી આપવા �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ 
હેલથએ, બાળકનું ના�, સરના�ું, વાલીનું સ�ંિતપતક તથા ચેકલીસટની નકલ 
)પતક -૪(  વગેરે િવગતો ના્બ િન્ા�કશી )એચઇબી /આઇઇસી(  કિ��રશી, 
આરોગ્, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશકણ )આરોગ્ સેવાઓ(, ગાંધીનગરને 
�ોકલવાની રહેશે. ના્બ િન્ા�કશી )એચઇબી /આઇઇસી(  કિ��રશી, આરોગ્, 
તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશકણ )આરોગ્ સેવાઓ(, ગાંધીનગર ની કચેરી 
�ારા બાળકને અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે 
સારવાર અથવ �ોકલવા તારીખ ફાળવવા�ાં આવશે. અને તેની �ણ �ુખ્ િજ�ા 
આરોગ્ અિધકારીશી / �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથને કરવાની રહેશે.  
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૫. ના્બ િન્ા�કશી )એચઇબી /આઇઇસી(  �ારા બાળકને અનુસૂિચ )૧( �ાં 
જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ�ાં સારવાર અથવ �ોકલવા �ાટે જ ેતારીખ 
ફાળવવા�ાં આવે તેની �ણ, �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / �ેડીકલ ઓફીસર 
ઓફ હેલથએ બાળકના વાલીને કરવાની રહેશે અને સં્ભરકાડર  તથા િવગતવાર 
્રખાસત સ�હત બાળકને જ ેતે હોિસપટલ ખાતે સારવાર અથવ �ોકલવાના રહેશે. 

૬. બાળકને અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે વધુ 
સારવાર �ાટે જ ેતે િજ�ા / કોપ�રેશનના )બાળક જ ે િજ�ા / કોપ�રેશન િવસતાર�ાં 
અભ્ાસ કરતુ ં હો્ તે િજ�ા / કોપ�રેશન િવસતારના( �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ 
અિધકારીશી / �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથ િસવા્ અે્ કોઈ રીફર કરી શકશે નહી. 
તે િસવા્ અે્ કોઇએ રીફર કરેલ હશે તો તે બાળકને આ ્ોજના હેઠળ સારવારનો 
લાભ �ળી શકશે નહી. 

૭. � િજ�ાની / કોપ�રેશનની સરકારી હોિસપટલના જ ે તે રોગના િનષણાંત તબીબી 
અિધકારીશીએ અનુસૂિચ )૧ (�ાં  જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે 
સારવાર �ાટે બાળકને રીફર કરેલ ન હો્ અને તેની નોધ પણ સં્ભરકાડર�ાં કરેલ ન 
હો્ તો અથવા �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથ �ારા 
અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે બાળકને 
સારવાર �ાટે કિ��રશી, આરોગ્ની કચેરીને બાળકનંુ ના� અને તેના વાલીનંુ 
સં�િતપતક અને ચેકલીસટ સ�હત �ોકલેલ ન હો્ તો બાળકને અનુસૂિચત )૧( �ાં 
જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે સારવારનો લાભ �ળી શકશે નહી 
કે લાભ આપી શકાશે નહી. 

૮. બાળકના વાલી બાળકની સારવાર, અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની 
ગ�ે તે હોિસપટલ�ાં સીધે સીધી કરાવે તો તેવા િકસસા�ાં બાળકની સારવારનો ખચર 
બાળકના વાલીએ પોતે ભોગવવાનો રહેશે. 

૯. અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે હોિસપટલ ખાતે, ઉપર જણાવેલ 
િન્�ો અને ��્્ાને અનુસ્ાર િસવા્ કે �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / 
�ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથની �ંજૂરી િસવા્ સીધેસીધી સારવાર કરાવેલ હશે તો 
તેનો ખચર વાલીએ પોતે અથવા સંસથાએ પોતે ભોગવવાનો રહેશે. અને ખચર શાળા 
આરોગ્ કા ર્્� હેઠળ ઉપલબધ �ાેટ�ાંથી ઉધારી શકાશે નહી. 

૧૦. સધન સારવાર �ાટે િનષણાંત તબીબી અિધકારીએ અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ 
હોિસપટલો પૈકી જ ે હોિસપટલ�ાં બાળકને રીફર કરેલ હો્ તે હોિસપટલ�ાં જવા 
આવવાનો ત�ા� ખચર બાળકના વાલીએ ભોગવવાનો રહેશે. 
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૧૧. અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો સાથે રાજ્ સરકારે કરેલ સ�જુતી કરાર 
અંતગરત જ ેખચર િન્ત કરવા�ાં આવેલ હો્ તે ખચર િસવા્નો વધારાનો ખચર પણ 
બાળકના વાલીએ ભોગવવાનો રહેશે. 

૧૨. અનુસૂિચ )૧( અને )ર( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો સ�હત કોઇપણ હોિસપટલ�ાં કોઈ 
પણ રોગ �ાટે બાળકના વાલીએ બાળકની સારવાર કરાવી હશે અને તેનો ખચર 
બાળકના વાલીએ ભોગવેલ હશે )ચુકવેલ હશે( તેવા સં�ગો�ાં કરેલ ખચર સા�ે 
બાળકના વાલીને ખચરની ભરપાઈ (�ે�ડકલ રીએમબસર�ેેટ) કરી શકાશે નહી. 

૧૩. અનુસૂિચ )૧) �ાં જણાવેલ હોિસપટલો િસવા્ અે્ હોિસપટલો�ાં  કોઇપણ રોગ �ાટે 
સારવારનો લાભ આપી શકાશે નહી. 

૧૪.ક હાલ�ાં શાળા આરોગ્ કા ર્્� અંતગરત  ્્  ,િકડની અને કેેસર એ તણ રોગોની 
સુપર સપેશી્ાલીસટ સેવાઓ આપવા�ાં આવે છે  .જ�ેાં વખતો-વખત સ�ીકા કરી 
નવા રોગો �ાટે; �ાગર્શરક સિ�િત (Steering Committee) �ારા �ંજૂરી ��ા બા્ 

અને સરકારશી �ારા જરરી ઠરાવ થ્ા બા્ ઉિત રોગો ઉપરાંતના રોગોની સારવાર 
�ાટે �ંજૂરી આપી શકાશે. 

૧૪.ખ હાલ�ાં  ્્  ,િકડની અને કેેસર એ તણ રોગો �ાટે  અનુ્�ે )૧ (્ુ.એન.�હેતા  
ઇેસટીટૂટ ઓફ કાડ�્ોલો� એેડ રીસચર સેેટર, અ�્ાવા્ , )૨  (ઇેસટીટ્ુટ  
ઓફ કીડની ડીસી્ એેડ રીસચર સેેટર, અ�્ાવા્  અને )૩  (એ�.પી.શાહ  કેેસર 
હોિસપટલ, અ�્ાવા્ એ તણ સુપર સપેશી્ાલીસટ સંસથાઓ�ાં સારવાર આપવાની 
�ંજૂરી  �ળેલ છે  .સ્ર સંસથાઓ�ાં કા�નંુ ભારણ વધે તો અે્ જ ેનવી સંસથાઓ�ાં 
જ ે રોગ �ાટે સારવાર કરાવવાની ;�ાગર્શરક સિ�િત (Steering Committee) �ારા 
�ંજૂરી �ળે અને તે બાબતે સરકારશી �ારા જરરી ઠરાવ થા્ ા્ાર બા્ તે નવી 
સંસથાઓ�ાં જે -તે રોગની સારવાર �ાટે �ંજૂરી આપી શકાશે.  

૧૫. ગરીબી રેખા હેઠળના કુટંુબોની ચકાસણી �ાટે , ગુજરાત સરકારશી �ારા �ાે્ કરવા�ાં 
આવેલ ગરીબી રેખા હેઠળના કુટંુબોની ્ા્ી �ાે્ ગણાશે અને તે ્ા્ીનો જ ઉપ્ોગ 
કરવાનો રહેશે. 

૧૬. અનુસૂિચ (૧)�ાં જણાવેલ હોિસપટલો ખાતે � સારવાર થઇ શકે તે� ન હો્ તો જ 
�ાત ગરીબી રેખા હેઠળના બાળકોને જ અનુસૂિચ )ર( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો ખાતે 
કિ��રશી, આરોગ્, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશકણ )આરોગ્ સેવાઓ(, 
ગાંધીનગરની �ંજૂરી બા્ જ સારવારનો લાભ �ળી શકશે. 

૧૭. આ સાથે સા�ેલ રાખેલ પતક )૧( થી )૪( લાગુ પડતા હો્ તે�ણે ભરવાના રહેશે. 
૧૮. �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / કોપ�રેશનના �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથએ 

બાળકને અનુસૂિચ )૧( �ાં જણાવેલ હોિસપટલો પૈકીની ગ�ે તે એક હોિસપટલ ખાતે 
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આપવાની થતી સધન સારવાર �ાટેની ��્્ાનંુ િવિન્�ન અને ્ેખરેખ રાખવાની 
રહેશે અને તેની િવગતો કિ�શરશી, આરોગ્  ,તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશકણ 

)આરોગ્ સેવાઓ( ની કચેરી  ,ગાંધીનગર ને �ોકલવાની રહેશે. 
ગુજરાત રાજ્પાલશીના હુક�થી અને તે�ના ના�ે 

 
સહી/- 

કે.એલ.ખાંટ 
ઉપસિચવ 

આરોગ્ અને પ�રવાર કલ્ાણ િવભાગ 

�િત, 

*      રાજ્પાલશીના સિચવશી, રાજભવન, ગાંધીનગર. 

 �ાન.�ુખ્�ંતીશીના અ�સિચવશી, �ાન.�ુખ્�ંતીશીનંુ કા્ારલ્, સિચવાલ્, 
ગાંધીનગર. 

 સવવ �ંતીશીઓ /  સવવ રાજ્ કકાના �ંતીશીઓ, સિચવાલ્, ગાંધીનગર 

 સિચવાલ્ના ત�ા� િવભાગો 

 �હાલેખાકારશી , રાજકોટ /  અ�્ાવા્. 

 કિ��રશી, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અન તબીબી િશકણ, ગાંધીનગર 

 અિધક િન્ા�કશી(�હેર આરોગ્), કિ��શી, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશકણની કચેરી, ગાંધીનગર. 

 અિધક િન્ા�કશી(તબીબી સેવાઓ), કિ��શી, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશકણની કચેરી, ગાંધીનગર 

 અિધક િન્ા�કશી( તબીબી િશકણ અને સંશોધન), �-બલોક, િસિવલ 

હોસપીટલ કંમપાઉેડ, ગાંધીનગર 
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 અિધક િન્ા�કશી(પ�રવાર કલ્ાણ), કિ��રશી, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને 
તબીબી િશકણ (આ.િવ.)ગાંધીનગર. 

 િવભાગ હેઠળના સવવ ખાતાના વડાઓ. 
 િવભાગ હેઠળના ત�ા� િવભાગી્ ના્બ િન્ા�કશીઓ. 

 સવવ કિ��રશીઓ, �હાનગરપાિલકાઓ 

 સવવ િજ�ા િવકાસ અિધકારીશીઓ. 

 કિ��રશી, �ાથિ�ક િશકણ /  �ાધ્િ�ક િશકણ /  ઉચચચર �ાધ્િ�ક 

િશકણની કચેરી, ડો.�વરાજ �હેતા ભવન, ગાંધીનગર. 

 િવભાગની સવવ શાખાઓ 
 પસં્ગી ફાઇલ 
 ના્બ સેકશન અિધકારી, પસં્ગી ફાઇલ 

*      પત ્ારા 
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અનુસૂિચ -૧ 

 

્� રોગ હોિસપટલનુ ંના� 

૧ ૨ ૩ 

૧  ્્ રોગ ્ુ .એન.�હેતા  ઇેસટીટૂટ ઓફ કાડ�્ોલો� એેડ રીસચર 
સેેટર, િસિવલ હોિસપટલ કેમપસ, અ�્ાવા્. 

૨ કીડની રોગ ઇેસટીટ્ુટ ઓફ કીડની ડીસી્ એેડ રીસચર, િસિવલ 
હોિસપટલ કેમપસ, અ�્ાવા્. 

૩ કેેસર એ� .પી.શાહ  કેેસર હોિસપટલ, અ�્ાવા્. 
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અનુસૂિચ - ર 

(�ાત ગરીબી રેખા હેઠળના બાળકો �ાટે ) 

 

 

 

્� રોગ હોિસપટલનુ ંના� 
૧ ૨ ૩ 

૧  ્્ રોગ ઇેટરનેશનલ સેેટર ફોર કાડ�્ોથોરાશીક અને 
વાસક્ુલર ડીસી્, ચે�ાઇ. 
(ફેટ�્ર લાઇફ લાઇન, ડાર .ચેરી્ન  હટર  ફાઉેડેશન( 

૨  ્્ રોગ અ�ૃતા ઇેસટીટ્ુટ ઓફ �ેડીકલ સા્ેસ એેડ રીસચર 
સેેટર, એલા�કારા, કોચીન. 

૩  ્્ રોગ નારા્ણ ર્ાલ્ સુપર સપેે્ાલીસટ કલીનીક એેડ  
ડા્�ોસટીક સેેટર, બેગલોર. 
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પતક – ૧ 

(બાળક જ ેઆંગણવાડી / બાલ�ં�્ર / શાળા�ાં ભણતંુ હો્ તેના કા્રકર / 
આચા ર્શીએ ભરવું) 

- : ��ાણપત :- 

બાળકનંુ ના� :-  
બાળકના િપતાનંુ ના� :-  
બાળકના �ાતાનંુ ના� :-  

આથી ��ાણીત કરવા�ાં આવે છે કે,  

૧. ઉપર જણાવેલ ........................... (બાળકનંુ ના�) આ આંગણવાડી /  

બાલ�ં�્ર /  શાળા�ાં ધોરણ ............... �ાં અભ્ાસ કરે છે. તે આ 

આંગણવાડી /  બાલ�ં�્ર /  શાળા�ાં તા........................ ના રોજ ્ાખલ 
થ્ેલ હતા. 

૨. િવધાથ�ની જે� તારીખ ......................... છે.  

 

સથળ :      આચા ર્નંુ ના� : 

તારીખ :       શાળાનો સહી િસ�ો : 
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પતક - ર 

(બાળકના વાલીએ ભરવું.) 

બાળકનંુ ના� : 
િપતાનંુ ના� :  
�ાતાનંુ ના� : 
રહેઠાણનંુ સરના�ું : 

 

આથી હંુ એકરાર કર છંુ કે,  

૧. ઉિત બાળક કુ�ાર/કુ�ારી ........................................ �ારા પુત/પુતી 
છે. 

૨. ....................................................... (બાળકનંુ ના�) 

..................... શાળા�ાં ધોરણ ............ �ાં અભ્ાસ કરે છે અને ત ે

શાળાની કુલ વાિષરક ફી ર........................ ( િશકણ ફી, સત ફી, કોમ્્ુટર 

ફી, તથા અે્ ત�ા� �કારની ફી સ�હત) છે. (ફી કાડર/પહોચ આ સાથે સા�ેલ 
છે.) 

૩. હંુ �ારા બાળક............................................... ને �ારી જવાબ્ારીએ 
શાળા આરોગ્ તપાસણી કા ર્્� હેઠળ ................... રોગની સારવાર 
કરાવવાની �ંજૂરી આપંુ છંુ. �ારા બાળકની સારવાર ્રિ�્ાન કે સારવાર બા્ કંઇ 
પણ થશે તો તેની સઘળી જવાબ્ારી �ારી રહેશે અને તે �ાટે હંુ કોઇ પણ �કારના 
વળતર કે સહા્ �ાટે કાનૂની રાહે કે અે્ કોઇ રીતે ્ાવો કરીશ નહી.  આ અંગેના 
િન્�ો �ને બંધનકતાર /  �ા� છે.  

સથળ :-     વાલીની સહી:- 

તારીખ :-     વાલીનંુ ના�:- 
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પતક - ૩ 

(ગરીબી રેખા હેઠળના વાલીએ ભરવાનું પતક) 

 

બાળકનંુ ના� :- 
િપતાનંુ ના� :- 

�ાતાનંુ ના� :- 

રહેઠાણનંુ સરના�ું :-  
   
આથી હંુ એકરાર કર છંુ કે,  

૧. ઉિત બાળક કુ�ાર/કુ�ારી ........................................ �ારા પુત/પુતી 
છે. 

૨. �ારા ગરીબી રેખા હેઠળના રેશન કાડરની ��ાિણત નકલ આ સાથે સા�ેલ છે.  
૩. �ારી આવક અંગેનંુ તલાટી ક� �ંતી /  �ા�લત્ારશીનંુ ��ાણપત આ સાથે 

સા�ેલ છે.  
૪. હંુ �ારા બાળક............................................... ને �ારી જવાબ્ારીએ 

શાળા આરોગ્ તપાસણી કા ર્્� હેઠળ ................... રોગની સારવાર 
કરાવવાની �ંજૂરી આપંુ છંુ. �ારા બાળકની સારવાર ્રિ�્ાન કે સારવાર બા્ કંઇ 
પણ થશે તો તેની સઘળી જવાબ્ારી �ારી રહેશે અને તે �ાટે હંુ કોઇ પણ �કારના 
વળતર કે સહા્ �ાટે કાનૂની રાહે કે અે્ કોઇ રીતે ્ાવો કરીશ નહી.  આ અંગેના 
િન્�ો �ને બંધનકતાર /  �ા� છે.  

 

સથળ :-    વાલીની સહી:- 

તારીખ :-    વાલીનંુ ના�:- 
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પતક – ૪ 

(�ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશી / �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથએ ભરવું) 

્� િવગત  નોધ / રી�ાકરસ 

૧ બાળકનંુ ના� :  

૨ બાળકની �ાતાનંુ ના�  
 

:  

૩ બાળકની િપતાનંુ ના�  
 

:  

૪ બાળકની જે� તારીખ  
અને ઉ�ર 

:  

૫ બાળકના વાલી ગરીબી રેખા હેઠળના છે કે કે�? �, 
હો્ તો તે�ના બી.પી.એલ. રેશનકાડરનો નંબર 
(રેશનકાડરની નકલ સા�ેલ રાખવી(. 

:  

૬ બાળકના રહેઠાણનંુ સરના�ુ ં
 
 
 
 

:  

૭ બાળકના વાલી �ૂળ ગુજરાતના વતની છે કે કે�? :  

૮ �, બાળકના વાલી �ૂળ ગુજરાતના વતની ન હો્ તો 
કેટલા વષરથી ગુજરાત�ાં સથા્ી થ્ેલ છે. (તલાટી ક� 
�ંતી / �ા�લત્ારનંુ ��ાણપત સા�ેલ રાખવું( 

:  

૯ બાળક આંગણવાડી / બાલ�ં�્ર / શાળા�ાં અભ્ાસ 
કરે છે કે કે�? �, હા તો આંગણવાડી / બાલ�ં�્ર / 
શાળાનંુ ના� - સરના�ુ ં(પતક-૧ સા�ેલ રાખવું( 
 

:  

૧૦ બાળક ખાનગી શાળા�ાં અભ્ાસ કરતું હો્ તો તે 
શાળાની કુલ વાિષરક ફી ની રક� (�ાિસક ફી લેખે બાર 
�ાસની ફી તથા સત ફી, કોમ્્ુટર ફી તથા અે્ 
ત�ા� ફીનો કુલ સરવાળો ્શારવવો( ભરેલ ફીની 
પહોચ સા�ેલ રાખવી.  

:  

૧૧ બાળકની �ાથિ�ક તપાસ કરનાર તબીબી અિધકારીનંુ 
ના�   /હો�ો /કચેરીનંુ  સરના�ું તથા તપાસણી ક્ાર 
તારીખ (સં્ભરકાડર�ાં લખેલ િવગતના આધારે( 

:  

12 બાળકને સધન સારવાર �ાટે અનુસૂિચ (૧( �ાં 
જણાવેલ હોિસપટલ ખાતે રીફર કરવા ભલા�ણ કરનાર 
િનષણાંત તબીબી અિધકારીશીનંુ ના� / હો�ો / 
હોિસપટલનંુ સરના�ું. 
 

:  
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૧૩ સં્ભરકાડર�ાં ક્ા રોગ �ાટે અનુસૂિચ )૧ (પૈકીની કઈ 
હોિસપટલ ખાતે સધન સારવારની ભલા�ણ િનષણાંત 
તબીબી અિધકારીશીએ કરેલ છે. (સં્ભરકાડર�ાં 
િનષણાત તબીબી અિધકારીએ આ બાબતની સપપ 
નોધ પોતાના ના� અને તારીખ સાથે કરેલ હોવી 
�ઇએ(. 

:  

૧૪ િનષણાંત તબીબી અિધકારીશી �ારા કરેલ ભલા�ણ 
�ુજબ બાળકને સારવાર અથવ રીફર કરવા ્ોગ્ છે કે 
કે� ? 

:  

ઉિત ત�ા� પૂરાવાની ચકાસણી � ે�તે કરેલ છે અને તે સાચા જણા્ેલ છે 
અને બાળકના વાલીની આિથરક િસથિત ચકાસતા બાળકને શાળા આરોગ્ તપાસણી 
કા ર્્� અંતગરત .......................... રોગની સારવાર �ાટે 

................................... હોિસપટલ ખાતે (અનુસૂિચ (૧) �ાં જણાવેલ 
હોિસપટલ પૈકી) સધન સારવાર આપવા ્ોગ્ જણા્ છે. આથી બાળકને સધન 
સારવાર કરવા ભલા�ણ કરવા�ાં આવે છે. 

સથળ :    �ુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશીની સહી  

તારીખ :    �ેડીકલ ઓફીસર ઓફ હેલથ 

     િસ�ો 


