
 
ગજુરાત કેન્સર અને રીસર્ચ ઇન્સન્ટિિયિુ 

તપાસ –સારવારમાાં રાહત/ માફી માિેની વવવવધ યોજનાઓની માહહતી * 
માહહતીની જાણકારી માિે સાંપકચ  : પછૂપરછ કેન્ર 15 – A (નવા કેસ વવભાગ) 

(૧) મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ યોજના(MA YOJANA): મખુ્યમતં્રી અમતૃમ યોજના (MA YOJANA)ના કાર્ડધારક તથા તે કાર્ડમા સમાવિષ્ટ કુટંુબના ં
સભ્યો (5 વ્યક્તતઓ)ને અતે્રની હોક્પિટલમા ંઆ યોજ્ના અંતર્ડત કેન્સર માટેની વનયત કરેલ તિાસ–સારિારમા ંિાવષિક ત્રણ લાખ 
રૂવિયા (રૂ.૩,૦૦,૦૦૦) સધુીની માફી આિિામા ંઆિે છે.  

(૨) મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ વાત્સલ્ય યોજના(MA VATSALYA YOJANA): મખુ્યમતં્રી અમતૃમ િાત્સલ્ય યોજના (MA VATSALYA YOJANA)  

કાર્ડધારક તથા તે કાર્ડમા ંસમાવિષ્ટ કુટંુબના સભ્યો (5 વ્યક્તતઓ)ને અતે્રની હોક્પિટલમા ંઆ યોજ્ના અંતર્ડત કેન્સર માટેની વનયત  

કરેલ તિાસ–સારિારમા ંિાવષિક ત્રણ લાખ રૂવિયા (રૂ.૩,૦૦,૦૦૦) સધુીની માફી આિિામા ંઆિે છે. 
(3)  અનસુચૂર્ત જાવત (SCHEDULED CASTE): અન.ુજાવત (SC) ના દદીઁઓએ જાવતન ુપ્રમાણિત્ર સમાજ કલ્યાણ 

    અવધકારી/મામલતદાર/ટી.ર્ી.ઓ.નુ ંતથા આિકન ુપ્રમાણિત્ર (રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ સધુીની િાવષિક આિકમા ં૧૦૦% તથા રૂ ૧,૫૦,૦૦૦થી 
    ઉિર ની િાવષિક આિકમા ં૫૦% રાહત માટે) મામલતદાર/ટી.ર્ી.ઓ./કલેકટર ઓફીસના સક્ષમ અવધકારીન ુરજુ કરવ.ુ આ સાથે 

    રહણેાકંના ંપરૂાિા રજૂ કરિાના ંરહશેે (રેશનકાર્ડ , ઇલેતશન કાર્ડ , આધાર કાર્ડ , લાઇટબીલ િરે્રે)  

(૪) અનસુચૂર્ત જનજાવત (SCHEDULED TRIBE): અન.ુજનજાવત (ST)ના દદીઁ ઓએ જાવતન ુપ્રમાણિત્ર સમાજ કલ્યાણ 

        અવધકારી/મામલતદાર /ટી.ર્ી.ઓ.ન ુતથા આિક ન ુપ્રમાણિત્ર/મામલતદાર/ટી.ર્ી.ઓ./કલેકટર ઓફીસ ના સક્ષમ અવધકારીન ુ

         રજૂ કરવ.ુ આ સાથે રહણેાકંના ંપરૂાિા રજૂ કરિાના ંરહશેે (રેશનકાર્ડ ,ઇલેતશન કાર્ડ , આધાર કાર્ડ , લાઇટબીલ િરે્રે) 

(૫) શાળા આરોગ્ય કાયચક્રમ(SCHOOL HEALTH PROGRAMME): પકુલ હલે્થ પ્રોગ્રામ હઠેળ રાહત મેળિિા પકુલ હલે્થ પ્રોગ્રામ 

        રાહત/માફીનો િત્ર અન્ય પરુાિા સાથે રજૂ કરિાના ંરહશેે. 
(૬) એલ.આઇ.જી. 50% રાહત (LIG 50% free) કુટંુબની િાવષિક આિક બે લાખ રૂવિયા (રૂ ૨,૦૦,૦૦૦) સધુીની હોય તેિા દદીઁ ઓને 

       મામલતદાર/તાલકુા વિકાસ અવધકારી/કલેકટર ઓફીસના સક્ષમ અવધકારીનો આિકનો દાખલો તથા હોક્પિટલના નમનુા  

       પ્રમાણેનુ ંએફફરે્િીટ અને રહણેાકંના ંપરૂાિા રજુ કયાડ બાદ સારિારમા ં૫૦% રાહત આિિામા ંઆિે છે. 
(૭) ઇન્ડીયન કેન્સર સોસાયિી (INDIAN CANCER SOCIETY-ICS) મટી શકે તેિા કેન્સરના દદીઁ ઓ જેના કુટંુબની િાવષિક આિક ચાર 

લાખ રૂવિયા (રૂ.૪,૦૦,૦૦૦) સધુીની હોય તેને ઇંન્ન્ર્યન કેન્સર સોસાયટી,મુબંઇ તરફથી રૂ. ૫ લાખ (રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-) સધુીની 
તિાસ –સારિારમા ંરાહત/માફી તેમજ બોનમેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન માટે રૂ. ૮ લાખ (રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-) સધુીની રાહત મળી શકે તેમ છે. 
તે માટે આિને સારિાર આિતા ર્ોકટરશ્રીનો સિંકઁ કરિો. 

(૮) ઇ.એસ.આઇ.એસ.(E.S.I.S.): ઇ.એસ.આઇ.એસ ના દદીઓએ સારિાર માટે રીફર ફોમ(ઁNon EXIT)/લાયઝન ઓફફસર (રૂમ ન.ં-૭૦)  

       વસવિલ હોક્પિટલ ઓ.િી.ર્ી.માથંી રીફર કરેલ કેસ રજુ કરિા. 
(૯) કેદી (PRISONER): કેદી દદીઁએ સાથે જેલ સવુપ્રટેન્રે્ન્ટનો સારિાર માટેનો ભલામણ િત્ર લાિિો જરૂરી છે . 

    (૧૦) ગરીબ દદીઁ  સહાય(POOR PATIENT’S ASSISTANCE): ઉિર્ુડતતમાથંી કોઇિણ  યોજના હઠેળ મફત સારિાર/સહાય  

         મળિાિાત્ર ન હોય અને દદીઁ ને સહાયની જરૂફરયાત હોય તો પ્રધાનમતં્રી /કેન્ન્િય આરોગ્ય મતં્રી સહાય  યોજનામા ંઅરજી કરિી  

         અથિા ર્રીબ દદીઁ  સહાય કેન્િ રૂમ ન ં૬૮મા ંમળવ.ુ 
(૧૧) કાંડ્લા પોિચ  ટ્રટિ, ઇસરો, રેલ્વે, ઓ.એન.જી.સી. િરે્રે જેના િોપટ િેઇર્ ની મજૂંરી હોય  તેિા કમડચારીઓએ જરૂરી રીફર ફોમડ તથા   

          પ્રમાણિત્ર સાથે એકાઉંન્ટ ઓફફસમા ંમળવ.ુ 

(૧૨) નિા કેસના પ્રથમ ફદિસે માફીની જરૂફરયાતિાળા દદીઁઓએ  તેઓની તિાસ–સારિાર-દિામા ંમાફી માટે તેઓના ંર્વુનટના િર્ા 
         ર્ોકટરશ્રીની કેસમા ંભલામણ લખાિીને વનયામકશ્રીની સેકે્રટરીયલ ઓફીસમા ંજવુ.ં જેથી જરૂફરયાત પ્રમાણે યોગ્ય માફી કરિામા 
         આિશે ત્યારબાદ અન્ય લાગ ુિર્તી માફી- રાહતની જરૂરી કાયડિાહી અનસુરિાની રહશેે.  

(૧૩) રાષ્ટ્ટ્રીય આરોગ્ય વનવધ RASHTRIYA AROGYA NIDHI (RAN): રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય વનવધમા ંબીિીએલ કાર્ડધારક તથા તે કાર્ડમા ં
સમાવિષ્ટ કુટુબના સભ્યોને અતે્રની હોક્પિટલમા ં બે લાખ રૂવિયા (રૂ ૨,૦૦,૦૦૦) સધુીની માફી આરોગ્ય અને િફરિાર કલ્યાણ 
મતં્રાલય નિી ફદલ્હી તરફથી આિિામા ંઆિે છે.આ સાથે બીિીએલ કાર્ડ, ચ ૂટંણી કાર્ડ/આધાર કાર્ડ તેમ જ મામલતદાર/ટી.ર્ી.ઓ./ 
કલેકટર ઓફીસ દ્વારા પ્રમાણણત આિકન ુપ્રમાણિત્ર જરૂરી છે. તે માટે આિને સારિાર આિતા ર્ોકટરશ્રીનો સિંકઁ કરિો. 

* તપાસ–સારવારમાાં રાહત/માફી માિેની વવવવધ યોજનાઓમાાં સરકારશ્રી/સાંટથા દ્વારા વખતોવખત લાગ ુપડતાાં ઠરાવો/પહરપત્રો અને વનયમોની જોગવાઇ 
મજુબ થતાાં સધુારા-વધારાને માન્ય ગણવાનાાં રહશેે. 
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