-1-

ખાસ શાળા આરોગ્ કાયર્�
�ાથિમક શાળામાં અભ્યા કરતા િવધાથ�ઓ
માટે તપાસણી અને સારવાર અં ગેના
િનયમો
ગુજરાત સરકાર
આરોગ્ અને પ�રવાર કલ્યા િવભાગ
ઠરાવ �માંક: એસએચપી-૧૦૦૮-૧૦૮૩-બ
સિચવાલય, ગાંધીનગર.
તા: ૬૨૦૦૮/૧૧/

ઠ રા વ
રાજયમાં ૧૯૯૬ થી ખાસ શાળા આરોગ્ કાયર્� અમલમાં મૂકવામાં આવેલો છે
અને આ કાયર્� અંતગર્ ૦ થી ૧૪ વષર સુધીના બાળકોના આરોગ્યન તપાસણી કરી
જરૂર સારવાર આપવામાં આવે છે . આવી આરોગ્યન તપાસણી અને સારવાર અંગે
હાલમાં કોઇ િનયમો કે માગર્દશર સુચનાઓ અમલમાં ન હોવાથી ધણીવાર આિથર્ રીતે
સમૃધ ્ હોય તેવા કુ ં ટંુ બના બાળકો પણ આ સારવારનો લાભ લેતા હોવાનું ધ્યા પર
આવેલ છે આવા િકસ્સ ન બનવા પામે તે માટે આ સંબંધમાં આવી તપાસણી અને
સારવાર અંગેના િનયમો બનાવવાની બાબત સરકારની િવચારણા હે ઠ ળ હતી. આ
બાબતમાં પુખ્ િવચારણાને અંતે નીચે મુજબના િનયમો બનાવવાનું આથી ઠરાવવામાં
આવે છે .
૧.

આ િનયમો ગુજરાત �ાથિમક શાળા આરોગ્ તપાસણી અને સારવાર િનયમો
તરીકે ઓળખાશે.

૨.

વ્યાખ્:
૨.૧

“શાળા” એટલે, સરકારી �ાથિમક શાળા જેમાં રાજય સરકાર, િજ�ા પંચાયત
તાલુકા પંચાયત તેમજ મહાનગરપાલીકા �ારા સંચાલીત �ાથિમક શાળા
અથવા સહાયક અનુદાન મેળવતી �ાથિમક શાળાઓ

૨.૨

“આંગણવાડી / બાલમં�દર” એટલે રાજય સરકાર ઘ્વાર સંચાલીત અથવા
સહાયક અનુદાન મેળવતી આંગણવાડી / બાલમં�દર

૨.૩

“બાળક” એટલે શૈક્ષિ વષર્ન અંતે જેની ઉંમ ૧૪ વષર કરતાં વધતી
ન હોય તે બાળક ગણાશે

૨.૪

“સરકારી હોિસ્પટ” એટલે સરકારી / કોપ�રે શનની ડીસ્પેન્સ, અબર્ હે લ ્
સેન્ટ, �ાથિમક આરોગ્ કે ન્, સામુ�હક આરોગ્યકે ન્, વગર૧ - ની સરકારી
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હોિસ્પટ, કોટે જ હોિસ્પટ, રે ફરલ હોિસ્પટ, િજ�ા કક્ષા જનરલ
હોિસ્પટ, િસિવલ હોિસ્પટ તથા રાજ્ સરકાર તથા સ્થાિન સ્વરાજયન
સંસ્થ હસ્તકન અન્ તમામ હોિસ્પટલોન સમાવેશ થાય છે

૩.

૨.૫

“િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટ” એટલે િજ�ાના મુખ્ મથક ખાતે આવેલ જનરલ
હોિસ્પટ, સ્થાિન સ્વરાજયન સંસ્થ તરફથી ચલાવવામાં આવતી હોિસ્પટ
અથવા િસિવલ હોિસ્પટ

૨.૬

“તબીબી અિધકારી” એટલે પેટાિનયમ ર (૪) અને ર (પ) માં વ્યાખ્યાય
કરે લ કોઈ પણ સરકારી હોિસ્પટલમા િનયિમત રીતે ફરજ બ�વતાં સ્નાત કે
તેની સમકક લાયકાત ધરાવતાં તબીબી અિધકારી

૨.૭

“િનષ્ણાં તબીબી અિધકારી” એટલે પેટાિનયમ ર(૪) અને રમાં(પ)
વ્યાખ્યાય કરે લ કોઈપણ સરકારી હોિસ્પટલમા િનયિમત રીતે ફરજ બ�વતા
અનુસ્નાત કે તેની સમકક કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા િનષ્ણાં તબીબી
અિધકારી

૨.૮

“વાલી” એટલે બાળકના માતા, િપતા અથવા માતા અને િપતા ન હોય તો
બાળકની સંપૂણર દેખરે ખ રાખનાર વ્યિક

આ િનયમો નીચે જણાવેલ બાળકોને લાગુ પડશે.
૩.૧

સરકારી બાલમં�દર / આંગણવાડી અથવા �ાથિમક શાળામાં અભ્યા કરતા
િવધાથ�ઓ,

૩.૨

રાજય સરકાર અથવા કે ન્ સરકાર �ારા સંચાિલત અથવા સહાયક �ાન્
મેળવતા અનાથાશ્, િભક્ષુકગ, સખાવતીગૃહ, બાળ સંરક્ષણગ, મૂકબિધર
બાળકો માટે ની શાળા, િવકલાંગગૃહ, અંધજનગૃહ , માનિસક ક્ષિતવા બાળકો
માટે ની સંસ્થ વગેરેમાં રહે તા અથવા અભ્યા કરતા બાળકો,

૩.૩

જુ વેનાઇલ જસ્ટી એકટ૦૦૦ર- હે ઠ ળના જુ વેનાઇલ હોમ, ઓબ્ઝવ�શ હોમ,
િચલ્ડ ર હોમમાં રાખવામાં આવેલ બાળકો, ઇમ્મોર ટર્ા�ફ એન્ િ�વેન્સ
એકટ હે ઠ ળની સંસ્થાઓમા રાખવામાં આવેલ બાળકો,

૩.૪

રાજય સરકાર અથવા ભારત સરકાર �ારા સંચાિલત અથવા સહાયક �ાન્
મેળવતી આશ્ શાળા, આદશર િનવાસી શાળા, વગેરેમાં અભ્યા કરતા
િવધાથ�ઓ,

૩.૫

શાળાએ ન જતાં હોય અને ૧૪ વષર કરતાં વધુ વય ન હોય તેવા ગરીબી રે ખા
હે ઠ ળના કુ ં ટુબના
બાળકો,
઼

૩.૬

ગુજરાત રાજય બહારથી ગુજરાતમાં મજૂ રી અથ� આવેલ મજૂ રોના બાળકો
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૩.૭

૪.

ખાનગી શાળા કે જેમાં િશક્ ફી, સત ફી, કોમ્પ્યુ ફી તથા અન્ �કારની ફી
વગેરે તમામ �કારની ફી અને ચાજર સ�હત કુ લ વાિષર્ ફી ર .૨૪,૦૦૦ -/
કરતાં વધુ ન હોય તેવી ગુજરાતની �ાથિમક શાળામાં અભ્યા કરતાં હોય તેવા
બાળકો.

શાળા આરોગ્ તપાસણી પધ્ધિ:
આ કાયર્� હે ઠ ળ બાળકોની આરોગ્ તપાસણી થઈ શકે અને તેને કોઈ રોગ હોય તો
તેનું િનદાન તથા સારવાર થઈ શકે તે માટે નીચે જણાવ્ય મુજબની પધ્ધિ
અનુસરવાની રહે શ.ે
૪.૧ �ાથિમક આરોગ્ તપાસણી અને સારવાર:
૪.૧.ક

૪ખ.૧.

૪ગ.૧.

૪ઘ.૧.

૪ચ.૧.

શાળા આરોગ્ તપાસણી કાયર્� અંતગર્ અથવા આંગણવાડી
કાયર્ક / બાલમં�દર, શાળાના આચાયર્ન ભલામણ મુજબ,
શાળાના િવધાથ�ની �ાથિમક તપાસણી તબીબી અિધકારી
કરશે અને તેની નોં િનયત કરવામાં આવેલ ર�સ્ટરમા કરશે.
આંગણવાડી, બાલમં�દર અથવા શાળાએ ન જતાં ગરીબી રે ખા
હે ઠ ળના કુ ં ટંુ બના ૧૪ વષર સુધીના બાળકના આરોગ્યન
તપાસણી પણ તબીબી અિધકારી કરશે અને બી.પી.એલ.
કાડર ્ન િવગતો સ�હત તેની નોં િનયત રિજસ્ટરમા કરશે.
�ાથિમક તપાસણી દરમ્યા બાળકને � કોઈ પણ રોગ જણાય
તો તબીબી અિધકારી સ્થ પર જ બાળકની �ાથિમક સારવાર
કરશે.
બાળકને �ાથિમક સારવાર ઉપરાંત વધુ સારવારની જરૂ જણાય
તો તબીબી અિધકારી બાળકને ન�કની સરકારી / કોપ�રે શનની
હોિસ્પટલમ વધુ તપાસ અથ� મોકલશે.
બાળકને િનષ્ણાં તબીબી અિધકારી પાસે સારવારની જરૂ
જણાય તો તબીબી અિધકારી, િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટલમા
બાળકને જે તે રોગના િનષ્ણાં તબીબી અિધકારી પાસે
મોકલશે અને તેની નોં કિમ�રશ્, આરોગ્, તબીબી સેવાઓ
અને તબીબી િશક્ (આરોગ્ય સેવા), ગાંધીનગરની કચેરી
�ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ અસલ સંદભર્કાડર્મ જ કરવાની
રહે શે. સંદભર્કાડર્મ �ાથિમક તપાસણી કરનાર તબીબી
અિધકારીએ બાળકને જે રોગ માલુમ પડે લ હોય તે રોગની
િવગતો સ�હત પોતાનું નામ, તપાસણીની તારીખ અને સ્થ
વગેરે સ્પ રીતે દશાર્વ સહી - િસકકા કરવાના રહે શ.ે સદર
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૪છ.૧.

સંદભર્કાડ સાથે બાળકને ન�કની િજ�ા કક્ષા હોિસ્પટલમા
મોકલવાનું રહે શે. અને તેની નોં િનયત કરે લ રિજસ્ટરમા
કરવાની રહે શે.
િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટલન જે તે રોગના િનષ્ણાં તબીબી
અિધકારી સંદભર્કાડ ધ્યાન લીધા બાદ જ, હોિસ્પટ ખાતે
ઉપલબ્ તમામ સવલતોનો ઉપયોગ કરી બાળકના રોગનું
િનદાન અને સારવાર કરશે અને િનદાન તથા સારવારની તમામ
િવગતોની નોં બાળકના સંદભર્કાડર્મ તારીખ સાથે કરશે.

૪.૨ સધન આરોગ્ તપાસણી અને સારવાર:
૪ક.૨.

૪ખ.૨.

૪ગ.૨.

બાળકની પૂરે પૂરી સારવાર િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટલમા થઈ શકે
તેમ ન હોય તો બાળકને સારવાર ઉપલબ્ હોય તેવી અન્
સરકારી હોિસ્પટલમા િનષ્ણાં તબીબી અિધકારી મોકલશે અને
તેની નોં િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટલન જે તે રોગના િનષ્ણા
તબીબી અિધકારીએ બાળકના સંદભર્કાડર્મ કરવાની રહે શે.
બાળકને �વલેણ બીમારી એટલે કે , હૃદ રોગ, કીડની રોગ,
કે ન્સ, રોગ જણાય અને તેને વધુ સારવારની જરૂ જણાય તો
િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટલના જે તે રોગના િનષ્ણાં તબીબી
અિધકારી, બાળકને આ િનયમોની અનુસૂિચ (૧) માં જણાવેલ
હોિસ્પટલો પૈકીની ગમે તે એક હોિસ્પટમાં વધુ સારવાર માટે
મોકલવા મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ / કોપ�રે શનના
મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્થન �ણ કરશે અને આ અંગેની
સ્પ નોં બાળકને આપવામાં આવેલ સંદભર્કાડર્મ તારીખ
અને સમય સાથે િનષ્ણાં તબીબી અિધકારીએ પોતે કરવાની
રહે શે.
િજ�ાકક્ષા હોિસ્પટલન િનષ્ણાં તબીબી અિધકારીશ્ર
હૃદ રોગ, કીડની રોગ, અને કે ન્સ રોગની સારવાર અથ� રીફર
કરે લ બાળક િવશે મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ /
કોપ�રે શનના મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્થ,
)૧( બાળકની ઉંમ
)૨( બાળકના વાલીના નામ અને સરનામાની િવગત
)૩( બાળક જે આંગણવાડી, બાલમં�દર, શાળામાં અભ્યા
કરતો હોય તેના કાયર્ક / આચાયર્નુ �માણપત-પત્)
મુજબ ૧)
)૪( પત્ર- મુજબનું બાળકના વાલીનું સંમિતપત.
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)૫(
)૬(

)૭(

)૮(

બાળક શાળાએ ન જતું હોય તો બાળકના વાલીનું ગરીબી રે ખા
હે ઠ ળનું રે શન કાડર અને પત્૩ - મુજબનું સંમિતપત
બાળક મૂળ ગુજરાતનું વતની ન હોય તો તે તેના વાલી સાથે
ગુજરાતમાં છે �ા પાંચ વષર્થ સ્થાય થયેલ છે , તે બાબતનું
(બાળકના જયાં સ્થાય થયેલ હોય તે ગામ – શહે ર) તલાટી કમ
મંત્રી / મામલતદારનું �માણપત
બાળક � ખાનગી શાળામાં અભ્યા કરતું હોય તે શાળાની
િશક્ ફી, સત ફી, કોમ્પ્યુ ફી વગેરે તમામ �કારની ફી અને
ચાજર સ�હત કુ લ વાિષર્ રકમ ર.ર૪,૦૦૦ -/ થી વધતી ન હોય
(શાળાની ફીની પહોં, કાડર વગેરેના આધારે )
બાળકના સંદભર્કાડર્મ �ાથિમક તપાસણી કરનાર તબીબી
અિધકારીએ જે તે રોગના િનષ્ણાં તબીબી અિધકારી પાસે
મોકલેલ છે કે કે મ? તેની નોં તથા િનષ્ણાં તબીબી
અિધકારીશ્ર બાળકને અનુસૂિચ (૧) માં જણાવેલ હોિસ્પટલ
પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે સારવાર અથ� મોકલવા ભલામણ
કરે લ છે કે કે મ?

વગેરે બાબતની િવગતો ધ્યાન લઇ જરૂર ચકાસણી કરી પત્૪ - માં દશાર્વે
ચેકલીસ્ સાથે બાળકને અનુસૂિચ (૧) માં જણાવેલ હોિસ્પટલો પૈકીની ગમે તે એક
હોિસ્પટ ખાતે સારવાર અથ� મોકલવા માટે જરૂર જણાય દરખાસ્ તૈયાર કરવાની
રહે શે.
ઉપર )૧( થી )૮( માં જણાવેલ મુ�ાઓની િવગતોના આધારે બાળકને
અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે સારવાર અથ�
મોકલવા મંજૂરી આપવા મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ / મેડીકલ ઓફીસર ઓફ
હે લ્થ, બાળકનું નામ, સરનામુ,ં વાલીનું સંમિતપત્ તથા ચેકલીસ્ટન નકલ
)પત્(૪- વગેરે િવગતો નાયબ િનયામકશ્ )એચઇબી(આઇઇસી/ કિમ�રશ્,
આરોગ્, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશક્ )આરોગ્ય સેવા(, ગાંધીનગરને
મોકલવાની રહે શે. નાયબ િનયામકશ્ )એચઇબી(આઇઇસી/ કિમ�રશ્, આરોગ્,
તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશક્ )આરોગ્ય સેવા(, ગાંધીનગર ની કચેરી
�ારા બાળકને અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે
સારવાર અથ� મોકલવા તારીખ ફાળવવામાં આવશે. અને તેની �ણ મુખ્ િજ�ા
આરોગ્ અિધકારીશ્ / મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ્થન કરવાની રહે શે.
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૫.

નાયબ િનયામકશ્ )એચઇબી(આઇઇસી/ �ારા બાળકને અનુસૂિચ )૧( માં
જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટલમા સારવાર અથ� મોકલવા માટે જે તારીખ
ફાળવવામાં આવે તેની �ણ, મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ / મેડીકલ ઓફીસર
ઓફ હે લ ્થ બાળકના વાલીને કરવાની રહે શે અને સંદભર્કાડ તથા િવગતવાર
દરખાસ્ સ�હત બાળકને જે તે હોિસ્પટ ખાતે સારવાર અથ� મોકલવાના રહે શ.ે

૬.

બાળકને અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે વધુ
સારવાર માટે જે તે િજ�ા / કોપ�રે શનના )બાળક જે િજ�ા / કોપ�રે શન િવસ્તારમા
અભ્યા કરતું હોય તે િજ�ા / કોપ�રે શન િવસ્તારન( મુખ્ િજ�ા આરોગ્
અિધકારીશ્ / મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્ િસવાય અન્ કોઈ રીફર કરી શકશે નહી.
તે િસવાય અન્ કોઇએ રીફર કરે લ હશે તો તે બાળકને આ યોજના હે ઠ ળ સારવારનો
લાભ મળી શકશે નહી.

૭.

� િજ�ાની / કોપ�રે શનની સરકારી હોિસ્પટલન જે તે રોગના િનષ્ણાં તબીબી
અિધકારીશ્ર અનુસૂિચ )૧માં( જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે
સારવાર માટે બાળકને રીફર કરે લ ન હોય અને તેની નોં પણ સંદભર્કાડર્મ કરે લ ન
હોય તો અથવા મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ / મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્ �ારા
અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે બાળકને
સારવાર માટે કિમ�રશ્, આરોગ્યન કચેરીને બાળકનું નામ અને તેના વાલીનું
સંમિતપત્ અને ચેકલીસ્ સ�હત મોકલેલ ન હોય તો બાળકને અનુસૂિચત )૧( માં
જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે સારવારનો લાભ મળી શકશે નહી
કે લાભ આપી શકાશે નહી.

૮.

બાળકના વાલી બાળકની સારવાર, અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની
ગમે તે હોિસ્પટલમા સીધે સીધી કરાવે તો તેવા િકસ્સામા બાળકની સારવારનો ખચર
બાળકના વાલીએ પોતે ભોગવવાનો રહે શે.

૯.

અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે હોિસ્પટ ખાતે, ઉપર જણાવેલ
િનયમો અને ���યાને અનુસયાર િસવાય કે મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ /
મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્થન મંજૂરી િસવાય સીધેસીધી સારવાર કરાવેલ હશે તો
તેનો ખચર વાલીએ પોતે અથવા સંસ્થા પોતે ભોગવવાનો રહે શ.ે અને ખચર શાળા
આરોગ્ કાયર્� હે ઠ ળ ઉપલબ્ �ાન્ટમાંથ ઉધારી શકાશે નહી.

૧૦. સધન સારવાર માટે િનષ્ણાં તબીબી અિધકારીએ અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ
હોિસ્પટલ પૈકી જે હોિસ્પટલમા બાળકને રીફર કરે લ હોય તે હોિસ્પટલમા જવા
આવવાનો તમામ ખચર બાળકના વાલીએ ભોગવવાનો રહે શે.
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૧૧. અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ સાથે રાજ્ સરકારે કરે લ સમજુ તી કરાર
અંતગર્ જે ખચર િનયત કરવામાં આવેલ હોય તે ખચર િસવાયનો વધારાનો ખચર પણ
બાળકના વાલીએ ભોગવવાનો રહે શે.
૧૨. અનુસૂિચ )૧( અને )ર( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ સ�હત કોઇપણ હોિસ્પટલમા કોઈ
પણ રોગ માટે બાળકના વાલીએ બાળકની સારવાર કરાવી હશે અને તેનો ખચર
બાળકના વાલીએ ભોગવેલ હશે )ચુકવેલ હશે( તેવા સં�ગોમાં કરે લ ખચર સામે
બાળકના વાલીને ખચર્ન ભરપાઈ (મે�ડકલ રીએમ્બસર્મે) કરી શકાશે નહી.
૧૩. અનુસૂિચ )૧) માં જણાવેલ હોિસ્પટલ િસવાય અન્ હોિસ્પટલોમા કોઇપણ રોગ માટે
સારવારનો લાભ આપી શકાશે નહી.
૧૪.ક હાલમાં શાળા આરોગ્ કાયર્� અંતગર્ત �દ િકડની અને કે ન્સ ,એ ત્ર રોગોની
સુપર સ્પેશીયાલીસ્ટ સેવાઓ આપવામાં આવે  વખત સમીક્ષા કર -જેમાં વખતો .
;નવા રોગો માટે માગર્દશર્સિમિત (Steering Committee) �ારા મંજૂરી મ�ા બાદ
અને સરકારશ્રી �ારા જરૂરી ઠ થયા બાદ ઉક્ત રોગો ઉંપરાંતના રોની સારવાર
માટે મંજૂરી આપી શકાશે.
૧૪.ખ હાલમાં �દયિકડની અને કે ન્સર એ ત્ રણ રોગો મ , અનુ�મે મહે તા.એન.યુ (૧)
ઇન્સ્ટી� ઓફ કાડ�યોલો� એન્ રીસચર સેન્ટ, અમદાવાદઇન્સ્ટીટય (૨) ,
ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ રીસચર સેન્ટ, અમદાવાદ અને શાહ.પી.એમ (૩) કે ન્સ
હોિસ્પટ, અમદાવાદ એ ત્રણ સુપર સ્પેશીયાલી સ્ટ સંસ્થાઓમાં સારવાર આપ
મંજૂરી મળેલ છે સદર સંસ્થાઓમાં કામનું ભારણ વધે ત .અન્ય જેનવી સંસ્થાઓમા
જે રોગ માટે સારવાર કરાવવાની ;માગર્દશર્ સિમિત (Steering Committee) �ારા
મંજૂરી મળે અને તે બાબતે સરકારશ્રી �ારા જરૂરી ઠરાવ થ ાય ત્યાર તે નવી
સંસ્થાઓમાંજે તે રોગની-સારવાર માટે મંજૂરી આપી શકાશે.
૧૫. ગરીબી રે ખા હે ઠ ળના કુ ટું બોની ચકાસણી માટે ,ગુજરાત સરકારશ્ �ારા માન્યકરવામાં
આવેલ ગરીબી રે ખા હે ઠ ળના કુ ટું બોની યાદી માન્ય ગણાશે અને તે યાદીનો જ ઉપયોગ
કરવાનો રહે શે.
૧૬. અનુસૂિચ (૧)માં જણાવેલ હોિસ્પટલ ખાતે � સારવાર થઇ શકે તેમ ન હોય તો જ
માત ગરીબી રે ખા હે ઠ ળના બાળકોને જ અનુસૂિચ )ર( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ ખાતે
કિમ�રશ્, આરોગ્, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશક્ )આરોગ્ય સેવાઓ(,
ગાંધીનગરની મંજૂરી બાદ જ સારવારનો લાભ મળી શકશે.
૧૭. આ સાથે સામેલ રાખેલ પત્ )૧( થી )૪( લાગુ પડતા હોય તેમણે ભરવાના રહે શે.
૧૮. મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ / કોપ�રે શનના મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્થ
બાળકને અનુસૂિચ )૧( માં જણાવેલ હોિસ્પટલ પૈકીની ગમે તે એક હોિસ્પટ ખાતે
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આપવાની થતી સધન સારવાર માટે ની ���યાનું િવિનયમન અને દેખરે ખ રાખવાની
રહે શે અને તેની િવગતો કિમશ્રર, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશક્ ,
(આરોગ્ય સેવા)ની કચેરીગાંધીનગર ,ને મોકલવાની રહે શે.
ગુજરાત રાજયપાલશ્રી હુકમથી અને તેમના નામે
સહી/કે .એલ.ખાંટ
ઉપસિચવ
આરોગ્ અને પ�રવાર કલ્યા િવભાગ
�િત,
*

રાજયપાલશ્રી સિચવશ્, રાજભવન, ગાંધીનગર.



માન.મુખ્યમંત્રીશ અ�સિચવશ્, માન.મુખ્યમંત્રીશ્ કાયાર્લ, સિચવાલય,
ગાંધીનગર.



સવ� મંત્રીશ / સવ� રાજ્યકક્ષાનમંત્રીઓ, સિચવાલય, ગાંધીનગર



સિચવાલયના તમામ િવભાગો



મહાલેખાકારશ્ , રાજકોટ / અમદાવાદ.



કિમ�રશ્, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અન તબીબી િશક્, ગાંધીનગર



અિધક િનયામકશ્(�હે ર આરોગ્), કિમ�શ્, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને
તબીબી િશક્ની કચેરી, ગાંધીનગર.



અિધક િનયામકશ્(તબીબી સેવાઓ), કિમ�શ્, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને
તબીબી િશક્ની કચેરી, ગાંધીનગર



અિધક િનયામકશ્( તબીબી િશક્ અને સંશોધન), �-બ્લો, િસિવલ
હોસ્પીટ કંમ્પાઉન, ગાંધીનગર
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અિધક િનયામકશ્(પ�રવાર કલ્યા), કિમ�રશ્, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ અને
તબીબી િશક્ (આ.િવ.)ગાંધીનગર.



િવભાગ હે ઠ ળના સવ� ખાતાના વડાઓ.



િવભાગ હે ઠ ળના તમામ િવભાગીય નાયબ િનયામકશ્ર.



સવ� કિમ�રશ્ર, મહાનગરપાિલકાઓ



સવ� િજ�ા િવકાસ અિધકારીશ્ર.



કિમ�રશ્, �ાથિમક િશક્ /

માધ્યિમ િશક્ /

િશક્ષણ કચેરી, ડો.�વરાજ મહે તા ભવન, ગાંધીનગર.


િવભાગની સવ� શાખાઓ



પસંદગી ફાઇલ



નાયબ સેકશન અિધકારી, પસંદગી ફાઇલ

*

પત �ારા

ઉચ્ચર માધ્યિમ
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અનુસૂિચ -૧

�મ

રોગ

હોિસ્પટલનુ નામ

૧

૨

૩

૧

�દય રોગ

૨

કીડની રોગ

૩

કે ન્સ

યુમહે તા.એન. ઇન્સ્ટી� ઓફ કાડ�યોલો� એન્ રીસચર
સેન્ટ, િસિવલ હોિસ્પટ કે મ્પ, અમદાવાદ.
ઇન્સ્ટીટય ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ રીસચર, િસિવલ
હોિસ્પટ કે મ્પ, અમદાવાદ.
એમશાહ.પી. કે ન્સ હોિસ્પટ, અમદાવાદ.
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અનુસૂિચ - ર
(માત ગરીબી રે ખા હે ઠળના બાળકો માટે )

�મ

રોગ

હોિસ્પટલનુ નામ

૧

૨

૩

૧

�દય રોગ

૨

�દય રોગ

૩

�દય રોગ

ઇન્ટરનેશન સેન્ટ ફોર કાડ�યોથોરાશીક અને
વાસ્કયુલ ડીસીઝ, ચે�ાઇ.
(ફન્ટ�ય લાઇફ લાઇન, ડારચેરીયન. હટર ફાઉન્ડેશ(
અમૃતા ઇન્સ્ટીટય ઓફ મેડીકલ સાયન્ એન્ રીસચર
સેન્ટ, એલામકારા, કોચીન.
નારાયણ રુ�ાલ સુપર સ્પેશ્યાલી કલીનીક એન્
ડાય�ોસ્ટી સેન્ટ, બેંગ્લ.
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પત્ – ૧
(બાળક જે આંગણવાડી / બાલમં�દર / શાળામાં ભણતું હોય તેના કાયર્ક /
આચાયર્શ્ ભરવું)
- : �માણપત :બાળકનું નામ -:
બાળકના િપતાનું નામ -:
બાળકના માતાનું નામ -:
આથી �માણીત કરવામાં આવે છે કે ,
૧.

ઉપર જણાવેલ ........................... (બાળકનું નામ) આ આંગણવાડી /
બાલમં�દર /

શાળામાં ધોરણ ............... માં અભ્યા કરે છે . તે આ

આંગણવાડી / બાલમં�દર / શાળામાં તા........................ ના રોજ દાખલ
થયેલ હતા.
૨.

િવધાથ�ની જન્ તારીખ ......................... છે .

સ્થ :

આચાયર્નુ નામ :

તારીખ :

શાળાનો સહી િસ�ો :
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પત્ - ર
(બાળકના વાલીએ ભરવું.)
બાળકનું નામ :
િપતાનું નામ :
માતાનું નામ :
રહે ઠ ાણનું સરનામું :

આથી હંુ એકરાર કર છુ ં કે ,
૧.

ઉક્ બાળક કુ માર/કુ મારી ........................................ મારા પુત/પુત્
છે .

૨.

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

(બાળકનું

નામ)

..................... શાળામાં ધોરણ ............ માં અભ્યા કરે છે અને તે
શાળાની કુ લ વાિષર્ ફી ર........................ (િશક્ ફી, સત ફી, કોમ્પ્યુ
ફી, તથા અન્ તમામ �કારની ફી સ�હત) છે . (ફી કાડર /પહોં આ સાથે સામેલ
૩.

છે .)
હંુ મારા બાળક............................................... ને મારી જવાબદારીએ
શાળા આરોગ્ તપાસણી કાયર્� હે ઠ ળ ................... રોગની સારવાર
કરાવવાની મંજૂરી આપું છુ ં . મારા બાળકની સારવાર દરિમયાન કે સારવાર બાદ કંઇ
પણ થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી મારી રહે શે અને તે માટે હંુ કોઇ પણ �કારના
વળતર કે સહાય માટે કાનૂની રાહે કે અન્ કોઇ રીતે દાવો કરીશ નહી. આ અંગેના
િનયમો મને બંધનકતાર / �ા� છે .
સ્થ :-

વાલીની સહી:-

તારીખ :-

વાલીનું નામ:-
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પત્ - ૩
(ગરીબી રે ખા હે ઠળના વાલીએ ભરવાનું પત્)

બાળકનું નામ :િપતાનું નામ :માતાનું નામ :રહે ઠ ાણનું સરનામું :આથી હંુ એકરાર કર છુ ં કે ,
૧.

ઉક્ બાળક કુ માર/કુ મારી ........................................ મારા પુત/પુત્

૨.

છે .
મારા ગરીબી રે ખા હે ઠ ળના રે શન કાડર ્ન �માિણત નકલ આ સાથે સામેલ છે .

૩.

મારી આવક અંગેનું તલાટી કમ મંત્ / મામલતદારશ્રીન �માણપત આ સાથે

૪.

સામેલ છે .
હંુ મારા બાળક............................................... ને મારી જવાબદારીએ
શાળા આરોગ્ તપાસણી કાયર્� હે ઠ ળ ................... રોગની સારવાર
કરાવવાની મંજૂરી આપું છુ ં . મારા બાળકની સારવાર દરિમયાન કે સારવાર બાદ કંઇ
પણ થશે તો તેની સઘળી જવાબદારી મારી રહે શે અને તે માટે હંુ કોઇ પણ �કારના
વળતર કે સહાય માટે કાનૂની રાહે કે અન્ય કોઇ રીતે દાવો કરીશ નહ. આ અંગેના
િનયમો મને બંધનકતાર / �ા� છે .

સ્થ :-

વાલીની સહી:-

તારીખ :-

વાલીનું નામ:-
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પત્ – ૪
(મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ / મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ્થ ભરવું)
�મ

િવગત

૧
૨

બાળકનું નામ
બાળકની માતાનું નામ

:
:

૩

બાળકની િપતાનું નામ

:

૪

બાળકની જન્ તારીખ
અને ઉંમ
બાળકના વાલી ગરીબી રે ખા હે ઠ ળના છે કે કે મ? �,
હોય તો તેમના બી.પી.એલ. રે શનકાડર ્ન નંબર
(રે શનકાડર ્ન નકલ સામેલ રાખવી(.
બાળકના રહે ઠ ાણનું સરનામું

:

૭

બાળકના વાલી મૂળ ગુજરાતના વતની છે કે કે મ?

:

૮

�, બાળકના વાલી મૂળ ગુજરાતના વતની ન હોય તો :
કે ટલા વષર્થ ગુજરાતમાં સ્થાય થયેલ છે . (તલાટી કમ
મંત્ / મામલતદારનું �માણપત સામેલ રાખવું(
બાળક આંગણવાડી / બાલમં�દર / શાળામાં અભ્યા :
કરે છે કે કે મ? �, હા તો આંગણવાડી / બાલમં�દર /
શાળાનું નામ - સરનામું (પત્-૧ સામેલ રાખવું(

૫

૬

૯

૧૦

૧૧

12

નોં / રીમાકર ્

:

:

બાળક ખાનગી શાળામાં અભ્યા કરતું હોય તો તે
:
શાળાની કુ લ વાિષર્ ફી ની રકમ (માિસક ફી લેખે બાર
માસની ફી તથા સત ફી, કોમ્પ્યુ ફી તથા અન્
તમામ ફીનો કુ લ સરવાળો દશાર્વવ( ભરે લ ફીની
પહોં સામેલ રાખવી.
બાળકની �ાથિમક તપાસ કરનાર તબીબી અિધકારીનું :
નામકચેરીનું /હો�ો / સરનામું તથા તપાસણી કયાર
તારીખ (સંદભર્કાડર્મ લખેલ િવગતના આધારે (
બાળકને સધન સારવાર માટે અનુસૂિચ (૧( માં
:
જણાવેલ હોિસ્પટ ખાતે રીફર કરવા ભલામણ કરનાર
િનષ્ણાં તબીબી અિધકારીશ્રીન નામ / હો�ો /
હોિસ્પટલનુ સરનામું.

- 16 -

૧૩

૧૪

સંદભર્કાડર્મ કયા રોગ માટે અનુસૂિચ પૈકીની કઈ (૧) :
હોિસ્પટલ ખાતે સધ સારવારની ભલામણ િનષ્ણાં
તબીબી અિધકારીશ્ર કરે લ છે . (સંદભર્કાડર્મ
િનષ્ણા તબીબી અિધકારીએ આ બાબતની સ્પ
નોં પોતાના નામ અને તારીખ સાથે કરે લ હોવી
�ઇએ(.
િનષ્ણાં તબીબી અિધકારીશ્રી �ારકરે લ ભલામણ
:
મુજબ બાળકને સારવાર અથ� રીફર કરવા યોગ્ય છે કે
કે મ ?

ઉક્ તમામ પૂરાવાની ચકાસણી મે �તે કરે લ છે અને તે સાચા જણાયેલ છે
અને બાળકના વાલીની આિથર્ િસ્થિ ચકાસતા બાળકને શાળા આરોગ્ તપાસણી
કાયર્�

અંતગર્

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

રોગની

સારવાર

માટે

................................... હોિસ્પટ ખાતે (અનુસૂિચ (૧) માં જણાવેલ
હોિસ્પટ પૈકી) સધન સારવાર આપવા યોગ્ જણાય છે . આથી બાળકને સધન
સારવાર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે .
સ્થ :

મુખ્ િજ�ા આરોગ્ અિધકારીશ્ની સહી

તારીખ :

મેડીકલ ઓફીસર ઓફ હે લ ્
િસ�ો

