સ.રવાના:- આરો ય અિધકારી ી(આરો ય ખાતુ) ત,

-∷ મેિડકલ બીલ રીએ બસ માટે નું અર
૧.

સ ય ી, મા

સ ય ી / કમચારી/પે શનર ીનું નામ

૨.

હો ો

:-

૩.

ખાતાનુ નામ

:-

૪.

સ ય ીના ટમની મુ ત / કમચારી ીની િનમ ંક તારીખ

:-

૫.

કમચારી / પે.પી.ઓ. નંબર

:-

૬.

વૈદિકય સારવાર મેળવનારનું નામ તથા ઉંમર

:-

ફોમ ∷-

:-

વૈ.રા.કા.નં./રોકડમાં
૭.

સ ય ીનો / કમચારી ીનો અિ ત સાથેનો સંબંધ

:-

૮.

કાયમી રહે ઠાણનું સરનામું

:-

૯.

ફોન નં./ મો.નં.

:-

૧૦.

રોગ

:-

૧૧.

સારવાર લીધી હોય તે હોિ પટલ / નસ ગ હોમની િવગત

:- વોડ.જન./ પે.

હોિ પટલ / નસ ગ હોમનું નામ :-

:-

મહાનગરપાિલકા સંચાિલત હોિ પટલ /અ.હે .સે.સવાય

:-

૧૨.

બહાર બી

દાખલ તારીખ

ડી ચાજ તારીખ

કોઈ જ યાઓ સારવાર લેવા માટે સ મ

અિધકારીની પૂવ મંજુરી મેળવેલ છે કે કે મ?
૧૩.

હોિ પટક / નસ ગ હોમ / લીનીકનાં બીલની રકમ

:-

( પે. મમાં સારવાર કરાવેલ હોય તો જન. વોડ મુજબનો
ચાજ રજુ કરવો.)
૧૪.
૧૫.

દવા તથા ઈ જે શનનાં બીલની રકલ પયા
LAB. TEST Rs.
X-RAY Rs.
MRI Rs.

૧૬.

STRESS Rs.

મુસાફરી ખચની િવગત

::- SONOGRAPHY Rs.
C.T. SCAN Rs.

E C R Rs.
Total Rs.

:-

(પૂવ મંજુરી મેળવેલ હોય તો પેશ ટ + ૧)
૧૭.

અ ય ખચની િવગત

:-

૧૮.

કુ લ ખચની િવગત

:-

રીએ બસ માટે રજુ કરે લ બીલમાં જણાવેલ દવાઓ િવગેરે સુરત મહાનગરપાિલકા સંચાિલત હોિ પટલ / હે થ સે ટર
ખાતેથી મેળવેલ છે . / નથી.
સ ય ીની સહી / કમચારીની સહી
આ સાથે કમચારીની મેડીકલ રીએ બસમે ટ અંગેની િવગત સામેલ છે . જે રીએ બસમે ટ ફોમની પાછળનાં મુ ા નં. ૧
થી ૧૭ અ વયે જ રી ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે , જે અંગે આગળની કાયવાહી થવા િવનંતી.
ખાતાના વડાની સહી / હો ો
રવાના:- ડે . એકાઉ ટ ી (આરો ય િવભાગ) ત,
આરો ય અિધકારી
સુરત મહાનગરપાિલકા


ફોમની પાછળ દશાવેલ અ.નં:-૧થી૧૭ મુજબ િવગતોના પેપસ દશાવેલ મ માણે ગોઠવીને જ ફાઈલ બનાવી રજુ
કરવાની રહે શ.ે તે અંગેની સંપૂણ જવાબદારી જે તે કમચારીને રહે શે. જે ની ખાસ ન ધ લેશો.

-∷ રીએ બસમે ટ ફાઈલમાં રજૂ કરવાની મા હતી ∷૧.

માસક સાધારણ સભા ઠરાવ નં :-૫૦૮/૨૦૦૮ તા.૩૦/૦૭/૨૦૦૮ મુજબ સારવાર કમચારીએ મેળ યા તારીખ
બાદ હોિ પટલમાંથી ડી ચાજ કયા તારીખથી

ણ માસમાં તેમજ મરણનાં કે સમાં છ મહીનામાં ફાઈલન મેડીકલ ખચ

રીએ બસમે ટ કરવા માટે રજુ કરવાની રહે શ.ે યાર બાદ રજુ કરવામાં આવનાર તમામ ફાઈલો દફતરે કરવામાં આવશે.
૨.

રીએ બસમે ટ ફોમ ભરી ખાતાના વડના મારફત આયો ય અિધકારીને મોકલવુ.ં

૩.

વૈદિકય રાહત કાડની થમ ણ પાનાની ઝેરો

નકલ રજુ કરવી અથવા મેડીકલ એલાઉ સ રો ડામાં મેળવવામાં આવે

છે . તેમ લેખતમાં પ તા કરવાની રહે શ.ે
૪.

સારવાર માટે મેળવેલ પુવમંજુરીના કે સ પેપરની ઝેરો

નકલ રજુ કરવી.

૫.

ખુલાસો રજુ કરવો. (પુવમંજુરી મેળ યા િવનાના કે સમાં)

૬.

સારવાર બદલનું હોિ પટલનાં ડો ટરનું ઓરી નલ સટ ફીકે ટ રજુ કરવુ.ં મરણના કે સમાં ડે થ સટ ફીકે ટની નકલ પણ
રજુ કરવી.

૭.

ડી ચાજ કાડની ઝેરો

નકલ રજુ કરવી.

૮.

કચની િવગતનું પ ક �બનચૂક નીચે

માણે બનાવવાનું રહે શે. (કે સરની સારવારનાં કે સમાં કે સાયકલ વાઈઝ

અલગ-અલગ પ ક બનાવવાનું રહે શે અને તે જ માણે �બલો ગોઠવી ફાઈલ રજુ કરવાની રહે શ.ે )
(૧)

હોિ પટલ બીલ – જનરલ બોડ મુજબ (ડીટે ઈલ

ેકઅપ સ હત)

(૨)

દવા-ઈ જે શન (અ.ન. મેડી. ટોસનું નામ, બીલ નં, તારીખ, રકમ)

(૩)

લેબોરે ટરી ટે ટ

(૪)

અ ય.
અનુ. નં. ૧ થી ૪ નો ટોટલ

૯.

હોિ પટલનુ બીલ, તેમજ દવાના ઓરીજલ બીલ સાથે તેનું ઓરીજનલ 
ડૉ ટર પાસે સહી સ

૧૦.

ી શન સામેલ કરી જે તે હોિ પટલનાં

ા �બનચૂક કરાવવા.

ઈ.સી. . / સીટી કે ન / ઈકો તપાસ / એમ.આર.આઈ. વગેરેના �બલ પર 

ાઈ ડ કરનાર ડૉ ટરનાં સહી સ

ા

�બનચૂક કરાવવા.
૧૧.

લેબોરે ટરી ટે ટ તથા અ ય રપોટની ઝેરો

નકલ રજુ કરવી. કાડ યાક સારવારના િક સામાં જે તે થયેલ

ોસીજરના

રીપોટની નકલો પણ અવ ય રજુ કરવી.
૧૨.

પેસ ટે જે મહીનામાં હોિ પટલમાંથી ડી ચાજ મેળવેલ હોઈ તે મ હનાની પગાર લીપની નકલ સામેલ કરવી.

૧૩.

કમચારી િનવૃ

૧૪.

મંજુરીવાળા કે સમાં જનરલ વોડ કે ટે ગરી સવાય અ ય કે ટે ગરીમાં સારવાર કરાવેલ હોય, તો જનરલ વોડ મુજબનો ચાજ

થયેલ હોય તો પે શન બુકનાં થમ ણ પાનાની નકલ સામેલ કરવી.

અવ ય રજુ કરવાનો રહે શ.ે વધુમાં હોિ પટલ �બલમાં

દવા ખચ હોય તો તેની િવગતવાર મા હતી પણ રજુ કરવાની

રહે શે.
૧૫.

મોતીયાનું ઓપરે શન કરાવેલ હોઈ, તેવા િક સામાં લે સની કમત �બનચુક રજુ કરવાની રહે શ.ે

૧૬.

એડવા સ મેળવવા માટે રજુ કરવામાં આવતી ફાઈલોમાં પણ કરાવવામાં આવનાર સારવારનાં જનરલ વોડના િવગતવાર
એ ટીમે ટની સાથી રીએ બસમે ટ ફોમમાં મુ ા નં:- ૨, ૩, ૪, ૬, ૭ (અગાઉ કરાવેલ સારવાર સંદભ), ૧૧, ૧૨
અને ૧૩ મુજબ યો ય પેપસ રજુ કરવાનાં રહે શ.ે

૧૭.

જે તે બે કની પાસબુકની નકલ રજૂ કરવાની રહે શે.

