પરિશિષ્ટ-૨
(અનુસચુ િત –શિયમ-૧૦-હેઠળ)
દિે ક દદી દીઠ અલગ અલગ ભિવુ ું
૧.

સિકાિી કમમિાિીનુ ું િામ

:

હોદ્દો

:

પગાિ

:

૨.

કિેિી શિભાગનુ ું િામ

:

૩.

તાત્કાચલક ફિજ ઉપિ હોય તે સ્થળનુ ું િામ

:

૪.

શિિાસ સ્થાિનુ ું સિિામુ ું

:

૫.

માુંદગીનુ ું સ્થળનુ ું િામ

:

૬.

દદીનુ ું િામ/ઉમિ અિે કમમિાિી સાથેિો સુંબધ

:

૭.

જયાું સાિિાિ લીધી હોય તે દિાખાનુ/
ું
હોસ્સ્પટલનુ ું િામ અિે શિગતો

૮.

(અ)

સિકાિી

:

(બ)

સિકાિ માન્ય

:

(ક)

અન્ય

:

ભિિા/અંદિિા દદી તિીકે સાિિાિ લીધી

:

હોય તેિી શિગત
૯.

તબીબી સાિિાિ પ ૂિી પાડિાિ તબીબી કે

:

અશધકાિીએ આપિાિા પ્રમાણપત્રિો િમુિો

આથી હુ ું પ્રમાચણત કરુું છુ કે શ્રી/શ્રીમત........................................................................... .............િે
.................................................................માું િોકિી કિતા શ્રી.....................................પુત્ર/પુત્રી/માતા/શપતા/પત્િી
................................................અમદાિાદ.હોસ્સ્પટલ/દિાખાિામાું માિા કન્સલ્ટીંગ રૂમ ખાતે તા........................થી
તાિીખ..........................સુધી..........................................િા િોગ માટે માિી સાિિાિ હેઠળ છે .અિે મે લખી આપેલ દિા
દદીિી હાલત સુધાિિા/િધુ ગુંભીિ થતી અટકાિિા માટે જરૂિી હતી સામાન્ય િીતે સ્ટોકમાું િાખિામાું આિતી
િથી/સામાન્ય િીતે સ્ટોકમાું િાખિામાું આિે છે એિી દિાઓ હોસ્સ્પટલિા સ્ટોકમાું િથી અિે તેમજ જેિા માટે આટલી જ
ઔષધીય મહત્િ ધિાિતી સસ્તા પ્રદાથ પ્રાપ્ય હોય એિી બિાિટોિો સમાિેિ થતો િથી.ઉપિોક્ત િોગ શિયશમત કે
અસયમી ટે િોથી પ્રત્યક્ષ િીતે થયેલ છે કે ઉગ્ર થયેલ છે /િથી

૧૦.

દિાિી શિગત
ક્રમ

(ખ)

દિાનુ ું િામ

ચુકિેલ િકમ

તબીબી સાિિાિ દિમ્યાિ હોસ્સ્પટલમાું થયેલ અન્ય ખિમિી શિગત.
દા.ત.

(૧)

ઓપિે િિ

(૨)

લેબોિે ટિી ખિમ શિગેિે
(આઇટમ મુજબ દિામ િિી)

(ગ)

કુ લ િકમ માટે દાિો કયો

(ઘ)

સામાન્ય દિાઓ તથા િરહ મળિાપાત્ર કુ લ ખિમ

(િ)

િોખી મળિાપાત્ર કુ લ િકમ (રૂશપયા

)

(અંકે રૂશપયા.................................................................................)

સહી:

સહી:

િામ:

િામ:

અશધકૃ ત ચિરકત્સકિી સમી સહી અિે શસક્કો

હોસ્સ્પટલ ખાતે હિાલો ધિાિતા તબીબી અશધકાિીિી
સહી અિે િામ
સિકાિી કમમિાિીનુ ું કબુલાતિામુ ું

૧.

આથી હુ ું જાહેિ કરુું છુ કે,માિા જ્ઞાિ અિે ધાિણા મુજબ આ અિજી પત્રકમાું દિામ િેલ શિગતો સત્ય છે .જેિા માટે
તબીબી સાિિાિિો ખિમ થયો છે તે વ્યસ્ક્ત સુંપ ૂણમપણે માિા આશશ્રત છે .અિે તેઓિી આિકરૂશપયા ૫૦૦/ થી
િધાિે િથી.

૨.

મે તબીબી ભથ્ુ ું સ્િીકાિિાિો શિકલ્પ આપેલ છે /િથી

૩.

માિા આશ્રીતિો અનુસ ૂચિમાું દિામ િેલ સમય દિમ્યાિ તબીબી/આયુિેરદક દિાખાિા/હોસ્સ્પટલમાું સાિિાિ
લીધેલ છે /િથી.

સ્થળ:અમદાિાદ

સિકાિી કમમિાિીિી સહી અિે િામ

તાિીખ:........................

કિેિીનુ ું િામ ...........................

