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I.  હેિુ:  

 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus અમારા સમાજને 

ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાવાળી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે પ્રતતબદ્ધ છે. St. 

Luke’s University Health Network – Easton Campus એક સતવિસ એક્સેલન્સ 

તિલસૂિી માટે પ્રતતબદ્ધ છે જ ેદદીની અપેક્ષાઓને પહોચંી વળવા અથવા તેનાથી આગળ 

વધવાનો પ્રયત્ન કર ેછે. સામાતજક, સાંસ્કૃતતક, નાણાકીય, ધાતમિક, વંશીય, તલંગ અથવા 

જાતીય વલણના પતરબળોને ધ્યાનમા ંલીધા તવના, બધા દદીઓને અમારી બધી 

િેસીલીટીઝમાં એક સમાન ધોરણની કાળજી પ્રાપ્ત થશ.ે St. Luke’s University Health 

Network – Easton Campus તમામ દદીઓની ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં 

લીધા તવના આવશ્યક કટોકટી અન ેઅન્ય તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ 

મેળવ ેતેની ખાતરી કરવાનો પ્રયત્ન કર ેછે.  

 

નીતિ:  

 

આ નાણાકીય સહાય નીતત ("એિએપી") અનુસાર, St. Luke’s University Health 

Network – Easton Campus, વ્યતિગત નાણાકીય પતરતસ્થતતના આધાર ેતબીબી 

જરૂરી સંભાળ માટે આરોગ્યસંભાળની જરૂતરયાતો ધરાવતા અન ેવીમો ઉતરાવેલ ન હોય 

તેવા, સરકારી સહાય માટે અપાત્ર અથવા અન્ય કોઈ રીતે ચુકવણી કરવામા ંઅસમથિ હોય 

તેવા વ્યતિઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રતતબદ્ધ છે. કટોકટી અથવા અન્ય 

તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટે પોતાને રજૂ કરતી હોય એવી બધી 

વ્યતિઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે અન ેસારવાર આપવામા ંઆવશે; તેઓની 

હોતસ્પટલના દદીઓ તરીકે નોધંણી કરવામા ંઆવશે અન ેદદીના તચતકત્સક દ્વારા સૂચવવામા ં



 

 

આવેલી તે જરૂરી સેવાઓ પ્રાપ્ત કરશ.ે કોઈ પણ સજંોગોમા ંSt. Luke’s University 

Health Network – Easton Campus ના કોઈપણ સંભતવત દદીન ેતેની ચૂકવણી 

કરવાની ક્ષમતાના આધાર ેઆવશ્યક આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓનો ઇનકાર કરવામાં આવશે 

નહી.ં  

 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus, કોઈ પણ ભેદભાવ 

તવના, તેમની આતથિક સહાયતાની યોગ્યતા અથવા ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લીધા 

તવના, લોકોને કટોકટીની તમામ તબીબી તસ્થતતઓ માટે સંભાળ પૂરી પાડશ.ે 1986 ના 

િેડરલ ઇમરજન્સી મેતડકલ ટર ીટમેન્ટ એન્ડ એતક્ટવ લેબર ટર ાન્સપોટિ એક્ટ ("EMTALA") ના 

ધોરણો અન ેમેતડકલ સ્રીનીગં તપાસ તેમજ જરૂરી સારવાર માટે ઇમરજન્સી તડપાટિમેન્ટમાં 

સારવાર લેવા માંગતા કોઈપણ વ્યતિ માટે કટોકટીની તબીબી તસ્થતતને તસ્થર કરવા જરૂરી 

હોય તે મૂજબ આવી વધુ સારવાર પ્રદાન કરવામા ંEMTALA ના તનયમોનંુ પાલન કરવાની 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus ની આ નીતત છે.  

 

આતથિક સહાયન ેવ્યતિગત જવાબદારીનો તવકલ્પ માનવામાં આવતો નથી. નાણાકીય 

સહાય કાયિરમો (પતરતશષ્ટ સી), ચુકવણીના અન્ય સ્વરૂપો અથવા તેમની ચુકવણી કરવાની 

વ્યતિગત ક્ષમતાના આધાર ેતેમની સંભાળના ખચિમાં િાળો મેળવવા માટે St. Luke’s 

University Health Network – Easton Campus ની ઇસ્ટન કાયિવાહીમાં દદીઓ 

પાસ ેસહકારની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આરોગ્ય વીમો ખરીદવાની આતથિક ક્ષમતાવાળા 

વ્યતિઓને તેમના સંપૂણિ વ્યતિગત સ્વાસ્્ય માટે અન ેતેમની વ્યતિગત સંપતત્તના રક્ષણ 

માટે, આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓના ઍક્સેસની ખાતરી કરવાના સાધન તરીકે તેમ કરવા માટે 

પ્રોત્સાતહત કરવામા ંઆવશે.  

 

આતથિક સહાય િિ કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટે જ 

ઉપલબ્ધ છે. St. Luke’s University Health Network – Easton Campus 

હોતસ્પટલ િેસીલીટીમાં પૂરી પાડવામા ંઆવતી બધી સેવાઓ આ એિએપી હેઠળ આવરી 

લેવામા ંઆવતી નથી. કૃપા કરીને, અંદર કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી જરૂરી 

આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરનારા પ્રદાતાઓની સૂતચ માટે પતરતશષ્ટ એ નો સંદભિ લો  

સેન્ટ લ્યુક્સની ઇસ્ટન હોતસ્પટલ િેસીલીટી. આ એિએપી હેઠળ કયા પ્રદાતાઓ આવરી 

લેવામા ંઆવ્યા છે અને કયા આવરી લેવામા ંઆવ્યા નથી તે આ પતરતશષ્ટ સ્પષ્ટ કર ેછે. જો 

જરૂરી હશ ેતો, પ્રદાતા સૂતચની દર ત્રણ મતહન ેસમીક્ષા કરવામા ંઆવશે અને અપડેટ 

કરવામા ંઆવશે.  

 

II.  વ્યાખ્યાઓ:  

 

આ એિએપીના હેતુ માટે, નીચેની શરતો નીચ ેપ્રમાણે વ્યાખ્યાતયત કરવામા ંઆવી છે:  

 

અમાઉન્ સ જનરલી બીલ્ડ ("એજીબી") - આંતતરક મહેસૂલ કોડની કલમ 501(r)(5) 

અનુસાર, કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી આવશ્યક સંભાળના સજંોગોમા,ં એિએપી-પાત્ર 



 

 

દદીઓ પાસેથી જ ેવ્યતિ કરતાના વીમામા ંઆવી કાળજી આવરી લેવામા ંઆવી હોય તેના 

કરતાં વધુ ચાજિ લેવામાં આવશે નહી.ં  

 

એજીબી ટકાવારી -હોતસ્પટલ િેસીલીટી કોઈપણ કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી આવશ્યક 

સંભાળ માટે એજીબી નક્કી કરવા માટે ઉપયોગમાં લે છે તેવા કુલ ખચિની ટકાવારી, જ ેતે 

એવી વ્યતિને પૂરી પાડે છે જ ેએિએપી હેઠળ સહાય માટે પાત્ર છે.  

 

વધારાના સ્ત્રોિો - આવક કે જ ેઆવકવેરા દસ્તાવેજો , સોતશયલ તસક્યુરીટી બેતનિીટ 

સ્ટેટમેન્ટ અથવા એમ્પ્લોયર તરપોટેડ પેરોલ સ્ટેટમેન્ સ પર નોધંાયેલી નથી. વધારાના આવક 

દસ્તાવેજોમાં રોકાણો / તનવૃતત્ત એકાઉન્ સ શામેલ નથી પરંતુ જો તે રકમ કેશ કરવામાં 

આવી હોય અન ેતેને ચકાસણી / બચત ખાતામા ંરાખવામાં આવી હોય તો તે રકમનો 

સમાવેશ કરશો નહી.ં 

 

કટોકટીની િબીબી તથિતિઓ -સોતશયલ તસક્યુરીટી એક્ટ (42 યુ.એસ.સી. 1395 ડીડી) 

ની કલમ 1867 ના અથિમાં વ્યાખ્યાતયત. 

 

એક્સ્થટર ાઓડીનરી કલેક્સ્શન એક્સ્શન્સ ("ECAs") - વેતન વધારા, સંપતત્ત પર પૂવાિતધકાર 

મૂકવા અન ેરેતડટ એજન્સીઓને તરપોટિ કરવા સતહતની તમામ કાનૂની અથવા ન્યાતયક 

પ્રતરયાઓ, પરંતુ તેટલા પરુતી મયાિતદત નથી. ઇસીએમાં અન્ય પક્ષન ેવ્યતિગત દેવાનંુ 

વેચાણ, દાવાઓ, રહેઠાણો પર પૂવાિતધકારો, ધરપકડ, ભૌતતક જપ્તીઓ અથવા અન્ય સમાન 

વસૂલાત પ્રતરયાઓ શામેલ છે. 

 

નાણાકીય સહાય - આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ કે જ ેપૂરી પાડવામા ંઆવી છે અથવા 

આપવામા ંઆવશે, પરંતુ ક્યારયે રોકડ પ્રવાહની અપેક્ષા નથી. નાણાકીય સહાય જો તેઓ 

સ્થાતપત માપદંડને પૂણિ કર ેઅન ેપાત્ર થવાનુ ંનક્કી થાય તો દદીન ેતન: શુલ્ક અથવા 

છૂટવાળી કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ પૂરી પાડે છે.  

 

કુટુુંબ - સેન્સસ બ્યુરોની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને, બે કે તેથી વધુ લોકોનંુ જૂથ જ ેએક સાથે 

રહે છે અન ેજ ેજન્મ, લગ્ન અથવા દત્તક સાથે સંબંતધત છે. આંતતરક મહેસૂલ સેવાના તનયમો 

અનુસાર, જો દદી કોઈને તેમના આવકવેરા વળતર પર આધાતરત હોવાનો દાવો કર,ે તો 

તેઓ નાણાકીય સહાયની જોગવાઈના હેતુઓ માટે આતિત માનવામા ંઆવે છે.  

 

કુટુુંબની કુલ આવક -કુટંુબની આવક સેન્સસ બ્યુરો વ્યાખ્યાની મદદથી નક્કી કરવામાં આવે 

છે, જ ેગરીબી માગિદતશિકાઓની ગણતરી કરતી વખતે નીચેની આવકનો ઉપયોગ કર ેછે:  

• આવકની કમાણી, બેરોજગારી વળતર, કામદાર વળતર, સોશ્યલ તસક્યુરીટી, પૂરક 

સુરક્ષા આવક, જાહેર સહાય, તનવૃત્ત સૈતનકોની ચૂકવણીઓ, હયાતના લાભો, પેન્શન 

અથવા તનવૃતત્તની આવક, વ્યાજ, તડતવડન્ડ, ભાડા, રોયલ્ટી, તમલ્કતોમાંથી આવક, 

ટરસ્ટ, શૈક્ષતણક સહાય, ભરણપોષણ, બાળ સહાય, ઘરની બહારની સહાય અને 

અન્ય પરચુરણ સંસાધનો.  



 

 

• િૂડ સ્ટેમ્પ્સ અને હાઉતસંગ સબતસડી જવેા તબન રોકડ લાભો ગણાતા નથી;  

• પૂવિ-કર આધાર પર તનધાિતરત  

• મૂડી લાભો અથવા ખોટોને બાકાત રાખે છે; અન ે 

• જો કોઈ વ્યતિ કુટંુબ સાથે રહે છે, તો તેમાં પતરવારના તમામ સભ્યોની આવક 

શામેલ છે (તબન-સંબંધીઓ, જમે કે ઘરના તમત્રોની ગણતરી થતી નથી)  

• દદીની સ્વાસ્્ય સંભાળના ખચિ માટે નજીવી રકમ ચૂકવવાની તેમની ક્ષમતાને સરળ 

બનાવ ેતેવી રકમો હોય ત્યાર ેવધારાના સ્ત્રોતોને ધ્યાનમા ંલેવામાં આવે છે. 

 

ફેડરલ ગરીબીનુું થિર - આરોગ્ય અન ેમાનવ સેવા તવભાગ દ્વારા વાતષિક ધોરણે બહાર 

પાડવામા ંઆવતા આવકના સ્તરનું એક માપ. નાણાકીય સહાય માટે પાત્રતા નક્કી કરવા 

માટે િેડરલ ગરીબી સ્તરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  

 

એકુંદર ચાજીસ - કોઈપણ કરાર ભ્થા,ં તડસ્કાઉન્ટ અથવા કપાત લાગુ પાડતા પહેલાં, 

દદીઓ માટે સતત અને એકસરખી રીતે ચાજિ લેવામાં આવતી તબીબી સંભાળ માટે 

હોતસ્પટલ િેસીલીટીના સંપૂણિ, સ્થાતપત ખચિ. 

 

િબીબી રીિે જરૂરી સેવાઓ - આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ કે જ ેકોઈ તચતકત્સક, ન્યાયપૂણિ 

તલલતનકલ ચુકાદાનંુ પાલન કર ેછે, ત ેકોઈ તબમારી, ઈજા, રોગ અથવા તેના લક્ષણોનંુ 

મૂલ્યાંકન, તનદાન અથવા સારવાર માટે કર ેછે, અને ત ેછે: (a) તબીબી પ્રેતક્ટસના સામાન્ય 

રીતે સ્વીકૃત ધોરણો અનુસાર; (b) તબીબી રીતે યોગ્ય; અને (c) દદીની સુતવધા માટે 

પ્રાથતમક નહી.ં 

 

આઉટ ઓફ થટેટ મેતડકેઇડ: રાજ્યના કવરજે તવનાના દદીઓ અથવા તેમના તનવાસના 

રાજ્ય માટેના મેતડકેઇડ પ્રોગ્રામ માટે લાયક છે, પરંતુ SLUHN અન ેપેટાકંપનીઓને તનધાિતરત 

સેવાઓ માટે નેટવકિમાં માનવામા ંઆવતી નથી. 

 

સાદી ભાર્ા સારાુંશ ("પીએલએસ") - એક લેતખત તનવેદન જ ેવ્યતિને સૂચવે છે કે St. 

Luke’s University Health Network – Easton Campus આ એિએપી હેઠળ 

નાણાકીય સહાય આપે છે અન ેસ્પષ્ટ, સંતક્ષપ્ત અને સમજવા માટે સરળ રીતે વધારાની 

માતહતી પ્રદાન કર ેછે.  

 

ઓછી રકમનો વીમો- દદી પાસ ેકેટલાક સ્તરનો વીમો અથવા ત્રાતહત-પક્ષની સહાય હોય 

છે, પરંતુ હજી પણ તખસ્સામાંથી ખચિ કરવા પડે છે જ ેતેમની આતથિક ક્ષમતાઓ કરતાં વધી 

જાય છે. 

 

વીમો ન ઉિરાવેલ હોય - દદીની ચુકવણીની જવાબદારી પૂરી કરવામા ંસહાય માટે વીમા 

અથવા ત્રાતહત-પક્ષની મદદનુ ંકોઈ સ્તર નથી. 

 

III.  પ્રતિયા:  



 

 

 

A.નાણાકીય સહાય યોગ્યિાના માપદું ડ: 

300% એિપીએલ કરતા ઓછી અથવા તેના જટેલી કુલ આવકવાળા કુટંુબના દદીઓ 

100% નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે. 

જ ેદદીઓની કુટંુબની આવક 300% એિ.પી.એલ.થી વધુ હોય, તે એસ.એલ.ઇ.ની 

મુનસિી અનુસાર ઘાતક બીમારી અથવા તબીબી નાદારી જવેા ચોક્કસ સજંોગોના 

આધાર ેકેસ મુજબ કપાત દર મેળવવા માટે પાત્ર બની શકે છે. 

પાત્રતા માટેની આવક માગિદતશિકા કુટંુબના કદ પર આધાતરત છે અન ેપતરતશષ્ટ બી માં 

ઉપલબ્ધ છે. 

જ ેવ્યતિઓએ વીમો ઉતરાવેલ ન હોય, કોઇપણ સરકારી આરોગ્યસંભાળ લાભ પ્રોગ્રામ 

માટે પાત્રતા ધરાવતા ન હોય, અન ેજઓે આ એિએપી અનુસાર નાણાકીય 

આવશ્યકતાના તનધાિરના આધાર,ે તેમની સંભાળ માટે ચૂકવણી કરવામા ંઅસમથિ હોય 

તેઓને નાણાકીય સહાય માટેની યોગ્યતા માટે ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. નાણાકીય 

સહાય આપવી તે નાણાકીય જરૂતરયાતનાં વ્યતિગત તનણિય પર આધાતરત હશે, અન ે

વય, તલંગ, જાતત, સામાતજક અથવા વસવાટ તસ્થતત, જાતીય વલણ અથવા ધાતમિક 

માન્યતાને ધ્યાનમાં લેશ ેનહી.ં 

તેના સંસાધનોન ેજવાબદારીપૂવિક સંચાતલત કરવા અન ેSt. Luke’s University 

Health Network – Easton Campus ને જરૂરીયાતમંદ લોકોને મોટી સંખ્યામાં 

યોગ્ય નાણાકીય સહાય આપવામા ંઆવે તે માટે, St. Luke’s University Health 

Network – Easton Campus નાણાકીય સહાયની જોગવાઈ માટે નીચેની 

માગિદતશિકા સ્થાતપત કર ેછે. 

1.નાણાુંકીય સહાય માટે પાત્ર સેવાઓ  

નીચેની સેવાઓ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે:  

i. કટોકટીની તબીબી સેવાઓ ઈમરજન્સી રૂમ સેતટંગમાં પ્રદાન કરવામા ં

આવે છે; 

ii. એવી તસ્થતત માટે સેવાઓ કે જ,ે જો તાત્કાતલક સારવાર ન કરવામાં 

આવે તો, વ્યતિની સ્વાસ્્યની તસ્થતતમાં પ્રતતકૂળ િેરિાર લાવે છે; 

iii. નોન ઈમર્જ્નન્સી રૂમ સેતટંગમાં જીવન જોખમી સજંોગોની સામે આપવામાં 

આવતી તબન-વૈકતલ્પક આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ; અને 

iv. તબીબી રીતે જરૂરી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ, દદીના તચતકત્સક દ્વારા / 

અને અથવા St. Luke’s University Health Network – Easton 

Campus ની તવવેકબુતદ્ધ મુજબ કેસ થી કેસના ધોરણે મૂલ્યાંકન. 



 

 

2.સેવાઓ જ ેનાણાકીય સહાય માટે પાત્ર નિી  

સામાન્ય રીતે "મૂળ" અથવા "પરંપરાગત" મેતડકેર યોજના દ્વારા આવરી લેવામાં ન 

આવતી સેવાઓ, જો દદીને મેતડકેર દ્વારા આવરી લવેામા ંઆવતો ન હોય તો પણ, તે 

તબીબી જરૂરતમંદ માનવામા ંઆવતા નથી અન ેઆતથિક સહાય માટે પાત્ર નથી. 

મેતડકેર દ્વારા આવરી લેવામા ંન આવતી અને નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર ન હોય 

તેવી સેવાઓનાં ઉદાહરણો સામેલ છે, પરંતુ તેટલા પુરતી મયાિતદત નથી:  

i વૈકતલ્પક દવા: પ્રાયોતગક પ્રતરયાઓ અન ેઉપચાર, એક્યુપંકચર અન ેકાઇરોપ્રેતક્ટક 

સેવાઓ (કરોડરજુ્જના સામાન્ય પેટાતવભાગ તસવાય)  

ii કોસ્મેતટક સજિરી: (શરીરના દૂતષત ભાગના કાયિમા ંસુધારો કરવાની જરૂર હોય 

તે તસવાય) 

iii દાંતની સંભાળ  

iv િવણ સહાય: અથવા યોગ્ય િવણ સહાય સૂચવવા માટેની તપાસો (કેટલાક 

તકસ્સાઓમાં િવણશતિના ગંભીર નુકસાનની સારવાર માટે પ્રત્યારોપણ 

તસવાય) 

v તબન-તબીબી સેવાઓ: હોતસ્પટલ ટેતલતવઝન અને ટેતલિોન, એક ખાનગી રૂમ, 

રદ અથવા ચૂકી જવાયેલી એપોઇન્ટમેન્ સ અન ે એક્સ-રનેી નકલો સતહત. vi. 

સૌથી વધુ તબન-કટોકટી પતરવહન, 

vi કેટલીક તનવારક સંભાળ: મોટાભાગની તનયતમત શારીતરક તપાસો અને પતરક્ષણ, 

રોગપ્રતતકારક શતિ અન ેપગની સંભાળ અન ેઆંખની સંભાળ સતહત  

vii પતરવહન: તબીબીરીતે આવશ્યક એમ્પબ્યુલન્સ સેવાઓ તસવાય.  

viii દ્રષ્ટી સંભાળ: ચશ્માના કાચ(મોતતયાની સજિરી બાદ તસવાય) અન ેચશ્માના સૂચન 

અથવા િીટ કરવા માટેની તપાસ.  

B.દદીઓન ેચાજષ કરવામાું આવિી રકમની ગણિરી માટેનો આધાર: 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus તેની એજીબી 

ટકાવારી 18% ગણતરી માટે લૂક-બેક પદ્ધતતનો ઉપયોગ કર ેછે. એજીબીની ટકાવારીની 

ગણતરી વાતષિક ધોરણે કરવામા ંઆવે છે અન ેઆ દાવાઓ સાથે સંકળાયેલા કુલ ચાજિ 

દ્વારા તવભાજીત, 12 મતહનાના સમયગાળામાં, મેતડકેર િી-સતવિસ તેમજ તમામ ખાનગી 

આરોગ્ય વીમા દ્વારા માન્ય તમામ દાવાઓ પર આધાતરત છે. કોઇપણ વ્યતિએ 

એિએપી-પાત્ર બનવા તનધાિતરત કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી જરૂરી આરોગ્યસંભાળ 

સેવાઓ માટે આંતતરક રવેન્યુ કોડ §501 (r) (5) અથવા કોઇપણ વીમા તવનાના દદી 

માટે જ ેતડસ્કાઉન્ટ દર જ ેએિએપી પાત્રતાને પૂણિ કરતા ન હોય તેવા ચાજીસ પર 18% 

સેલ્િ-પે-તડસ્કાઉન્ટ અનુસાર એજીબીથી ઓછો ચાજિ લેવામા ંઆવશે. લાગુ તડસ્કાઉન્ટ 

એકંદર ચાજિ પર લાગુ થશ.ે કોઈપણ એિએપી-પાત્ર વ્યતિને હંમેશા એજીબીની ઓછી 

રકમ અથવા આ એિએપી હેઠળ ઉપલબ્ધ કોઈપણ તડસ્કાઉન્ટનો ચાજિ લેવામાં આવશે. 



 

 

C.પ્રતિયા: 

તે પસંદ કરવામા ંઆવ ેછે પરંતુ જરૂરી નથી કે સેવાઓ પ્રદાન કરતા પહેલા આતથિક 

સહાયની તવનંતી અન ેઆતથિક આવશ્યકતાના તનધાિરની આવશ્યકતા હોય. જો કે, 

વસૂલાત ચરમા ંકોઇપણ તબકે્ક તનધાિરણ થઈ શકે છે. જો છેલ્લા નાણાકીય મૂલ્યાંકન 

એક વષિ કરતા વધુ સમય પહેલા ંપૂણિ કરવામા ંઆવ્યું હોય, અથવા કોઇપણ સમયે 

દદીની યોગ્યતાને લગતી વધારાની માતહતી જાણમાં આવી હોય તો, ચૂકવણી સહાયની 

જરૂતરયાતનું સેવાના દરકે અનુગામી સમયે િરીથી મૂલ્યાંકન કરવામા ંઆવશે. St. 

Luke’s University Health Network – Easton Campus, જાહેર અને ખાનગી 

ચુકવણી કાયિરમોમાંથી ચુકવણી અન ેકવરજેના યોગ્ય વૈકતલ્પક સ્રોતોની શોધવા અન ે

દદીઓને આવા કાયિરમો માટે અરજી કરવામા ંસહાય કરવાના વાજબી પ્રયત્નો કરશ.ે  

D. અરજીકરવાની પધ્ધતિ: 

નાણાકીય સહાય માટે તવચારણા કરવામા ંઆવે તે માટે, વ્યતિએ નાણાકીય સહાય 

અરજી ("અરજી") રજૂ કરવી આવશ્યક છે. દદી અથવા દદીના બાંયધરીકતાિને સહકાર 

આપવા અન ેજો તવનંતી કરવામા ંઆવે તો નાણાકીય જરૂતરયાત નક્કી કરવા માટે 

સંબંતધત વ્યતિગત, નાણાકીય અન ેઅન્ય માતહતી તેમજ દસ્તાવેજીકરણને પૂરા 

પાડવાના રહેશ.ે જ ેદદીઓ પાત્રતાના માપદંડને પૂણિ કરતા હોય અન ેઆ એિએપી હેઠળ 

આપવામા ંઆવતી નાણાકીય સહાય માટે અરજી કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા હોય તેઓ, 

નીચ ેમુજબ અરજી મેળવી શકે છે:  

1. અહી ંતસ્થત હોતસ્પટલના મુખ્ય નોધંણી ડેસ્ક અથવા ઇમજિન્સી રૂમના ડેસ્ક પર:  

 

St. Luke’s University Health Network - Easton Campus 

250 S 21st St. 

Easton, PA 18042 

888-432-7893 અથવા  

272-639-0080 પર પશેન્ટ તબઝનેસ 

સતવિસીસ તવભાગને િોન કરીન ે

2. St. Luke’s University Health Network – Easton Campus 

નાણાકીય સલાહકારોન ે484-822-2135 પર કોલ કરીન ે

3. હોતસ્પટલની વેબસાઇટ: www.slhn.org પરથી દસ્તાવેજો ડાઉનલોડ કરો. 

કૃપા કરીને તમારી પૂણિ અરજી સાથે રજૂ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો માટે તમારી 

એિએપી અરજીનો સંદભિ લો. જરૂરી દસ્તાવેજોમાં કુટંુબના કદના દસ્તાવેજો, સૌથી 

તાજતેરના ટેક્સ રીટનિ, પેચેક સ્ટબ્સ અન ેઘરના કુલ આવકના પુરાવા સામેલ છે, પરંતુ 

તેટલા પુરતા મયાિતદત નથી.  

4. ભરલેી બધી અરજીઓ (જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે) અહી ંમોકલવાની રહેશે:  

http://www.slhn.org/
http://www.slhn.org/


 

 

 

 Patient Revenue Services Department 

St. Luke’s Center 

1110 St. Luke’s Way, Suite 300 Allentown, PA 18109  

કામકાજના કલાકો સોમવાર - શુરવાર ે

સવાર ે8:00 થી સાજંના 4:30 વાગ્યા 

સુધી છે. 

E.પાત્રિા નક્કી કરવી: 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus માનવીય ગૌરવ 

અન ેસંરક્ષકતાના મૂલ્યો અરજી પ્રતરયા, આતથિક જરૂતરયાત તનધાિરણ અન ેઆતથિક 

સહાયમા ંપ્રતતતબંતબત થશ.ે નાણાકીય સહાય માટેની તવનંતીઓ પર તુરંત કાયિવાહી 

કરવામા ંઆવશે અને St. Luke’s University Health Network – Easton 

Campus દદી અથવા અરજદારને લેતખતમા ંભરલેી અરજી (સહાયક દસ્તાવેજો 

સતહત)ની પ્રાતપ્તના 30 તદવસની અંદર સૂતચત કરશે.  

1.અપૂણષ અરજીઓ માટેની પ્રતિયા  

 

નાણાકીય સહાય તનધાિરણો શક્ય તેટલી વહેલી તકે કરવામા ંઆવશે, પરંતુ તવનંતીની 

તારીખથી ત્રીસ (30) કામકાજના તદવસો પછી નહી.ં જો પૂરતું પેપરવકિ  પૂરં 

પાડવામા ંઆવ્યું ન હોય, તો તવનંતીને એક અપૂણિ અરજી તરીકે માનવામાં આવશે. 

જો અપૂણિ અરજી પ્રાપ્ત થાય, તો St. Luke’s University Health Network – 

Easton Campus અરજદારને લેતખત સૂચના પ્રદાન કરશ ેજ ેએિએપી- પાત્રતા 

નક્કી કરવા માટે જરૂરી વધારાની માતહતી / દસ્તાવજેીકરણનું વણિન કર ેછે અન ે

દદીન ેતવનંતી કરલે દસ્તાવેજીકરણ પૂરંૂ પાડવા માટે યોગ્ય સમય (30 તદવસ) આપે 

છે.  

આ ઉપરાંત, St. Luke’s University Health Network – Easton Campus 

અન ેતેમના વતી કાયિ કરનાર કોઈપણ ત્રાતહત પક્ષ, એિએપી-પાત્રતા તનધાિતરત ન 

થાય ત્યા ંસુધી ચુકવણી મેળવવા માટે કોઈપણ ઈસીએન ેસ્થતગત કરશ.ે  

 

2.પૂણષ િયેલ અરજીઓ માટેની પ્રતિયા  

 

એકવાર પૂણિ અરજી પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી, St. Luke’s University Health 

Network – Easton Campus આ કરશે:  

• કોઇપણ વ્યતિ સામે ECAs ને સ્થતગત કરશ ે(તેમના વતી કાયિ કરતા કોઇપણ 

ત્રાતહત પક્ષ હાથ ધરવામાં આવેલા ECAs ને પણ સ્થતગત કરશ)ે;  

• સમયસર રીતે એિએપી- પાત્રતા તનધાિતરત કરશ ેઅન ેદસ્તાવેજ કરશ;ે અન ે 



 

 

• તનણિય માટે તનધાિરણ અને આધારના જવાબદાર પક્ષ અથવા વ્યતિને લેતખતમા ં

સૂતચત કરશે.  

 

આતથિક સહાય માટે લાયક ગણાતા વ્યતિને અનુકૂળ તનણિયની લેતખતમાં જાણ 

કરવામા ંઆવશે. સૂચનામા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશ:ે  

• કઈ તારીખે સેવાઓની તવનંતી કરવામા ંઆવી હતી;  

• કઈ તારીખે તનણિય કરવામા ંઆવ્યો હતો;  

• અરજદારની આવક; અને  

• નાણાકીય સહાય માટે િાળવવામા ંઆવનારી ડોલરમા ંરકમ અથવા તેની 

ટકાવારી.  

 

આંતતરક મહેસૂલ કોડની કલમ 501 (r) અનુસાર સેન્ટ લ્યુકસ ઇસ્ટન આ પણ કરશ:ે  

• એિએપી પાત્ર વ્યતિના ઋણની રકમ, ત ેરકમ કેવી રીતે તનધાિતરત કરવામાં 

આવી હતી અન ેજો લાગુ હોય તો, એજીબીને લગતી માતહતી કેવી રીતે મેળવી 

શકાય છે તે દશાિવતું તબતલંગ સ્ટેટમેન્ટ પ્રદાન કરો;  

• વ્યતિ દ્વારા કરવામા ંઆવેલી કોઇપણ વધારાની ચૂકવણી પરત આપવી; અન ે 

• દેવંુ વસૂલ કરવા માટે દદી સામે અગાઉ લેવામા ંઆવેલા કોઇપણ ECAs ને 

ઉલટાવી શકાય તે માટે બધા વાજબી ઉપલબ્ધ પગલાં લેવા ત્રાતહત પક્ષો સાથે 

કામ કરવું.  

 

જ્યાર ેનાણાકીય સહાય માટેની તવનંતી નામંજૂર કરવામા ંઆવે, ત્યાર ેઅરજદારને 

લેતખતમાં જાણ કરવામા ંઆવશે. જો દદી કુલ તબલ ચૂકવી શકતો ન હોય, તો St. 

Luke’s University Health Network – Easton Campus વૈકતલ્પક 

ચુકવણીની વ્યવસ્થા અંગે ચચાિ કરશ.ે  

 

F. અનુમાતનિ પાત્રિા: 

એવા સજંોગો હોય છે કે જ્યાર ેકોઈ દદી આતથિક સહાય માટે લાયક હોય તેવું લાગે છે, 

પરંતુ સહાયક દસ્તાવેજોના અભાવન ેકારણે િાઇલ પર કોઈ નાણાકીય સહાય પત્રક હોતું 

નથી. ઘણીવાર દદી દ્વારા પૂરી પાડવામા ંઆવતી અથવા અન્ય સ્રોતો દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામા ં

આવતી માતહતી પૂરતી હોય છે, જ ેદદીન ેઆતથિક સહાય આપવા માટે પૂરતા પુરાવા 

આપી શકે છે. આતથિક સહાય માટે દદીની પાત્રતાનંુ સમથિન કરવા માટે કોઈ પુરાવા ન 

હોવાના તકસ્સામાં, St. Luke’s University Health Network – Easton 

Campus આતથિક સહાયતાની પાત્રતા અન ેસંભતવત છૂટની રકમ નક્કી કરવાના આધાર ે

અંદાતજત આવકની રકમ નક્કી કરવા માટે બહારની એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

અનુમાતનત પાત્રતા વ્યતિગત જીવનના સજંોગોના આધાર ેનક્કી થઈ શકે છે જમેા ં

સામેલ થઈ શકે છે:  



 

 

• રાજ્ય દ્વારા ભંડોળ આપવામા ંઆવતું હોય તેવા તપ્રતસ્ર્શન કાયિરમો;  

• બેઘર અથવા હોમલેસ તલલતનકમાંથી પ્રાપ્ત થતી સંભાળ;  

• મતહલા, તશશુઓ અન ેબાળકોના કાયિરમો (ડબ્લ્યઆુઇસી) મા ંભાગ લેવો;  

• િૂડ સ્ટેમ્પપ પાત્રતા;  

• સહાતયત શાળા ભોજનના કાયિરમની પાત્રતા;  

• ભંડોળ તવનાના અન્ય રાજ્ય અથવા સ્થાતનક સહાયતા કાયિરમો માટે પાત્રતા 

(દા.ત., મેતડકેડ ખચો);  

• દદીની સેવાની તારીખો શામેલ કરવા રાજ્યની બહારની મેતડકેઇડ પ્રોગ્રામ્પસ સાથે 

પુતષ્ટ પાત્રતા અન ેસુતવધા / તચતકત્સકની નોધંણીના અભાવન ેકારણે અથવા 

ચુકવણીકતાિ દ્વારા તનધાિતરત અન્ય કારણોસર રાજ્ય ચુકવણીનો ઇનકાર કર ેછે.  

પાત્ર ખાતાઓને ધમાિદા તરીકે માંડવાળ કરવામા ંઆવે તે પહેલાં રાજ્ય બહારના 

મેતડકાઇડ પ્રોગ્રામ સાથે સુતવધાઓ અને /અથવા તચતકત્સકોની નોધંણી કરવા 

SLUHN અન ે/અથવા SLPG  દ્વારા વાજબી પ્રયત્નો કરવામા ંઆવશે. 

• ઓછી આવક / સબતસડીવાળા આવાસોને માન્ય સરનામા ંતરીકે આપવામાં 

આવ ેછે;  

• દદી જાણીતી ન હોય તેવી સંપતત્ત સાથે મૃત્યુ પામ્પયો હોય;  

• જાહેર કરાયેલ પ્રકરણ 7 નાદારી પહેલા ંનાદારી અન ેસંભાળ મેળવવામાં આવી 

હોય; અને  

• જાહેર થયેલ પ્રકરણ 13 નાદારી અન ેચૂકવણીની સૂતચ પ્રાપ્ત થયા પછી દદીની 

ચૂકવણી તવનાની બાકી રકમ રહેશ.ે  

વધારામા,ં અનુમાતનત પાત્રતામાં બાહ્ય રીતે જાહેર ઉપલબ્ધ ડેટા સ્રોતોનો ઉપયોગ 

સામેલ હોઈ શકે છે જ ેદદીની અથવા દદીની બાંહેધરી આપનારની ક્ષમતા (જમે કે રેતડટ 

સ્કોતરંગ) ની માતહતી પ્રદાન કર ેછે. એકવાર તનધાિતરત થઈ ગયા પછી, અનુમાતનત 

સજંોગોની સહજ પ્રકૃતતને લીધે, દદી ખાતાની બાકીની રકમ 100% સુધી માંડી વાળવા 

માટે પાત્ર બની શકે છે. જો દદી સંભતવતપણે ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાય કરતા ઓછી 

રકમ માટે લાયક હોવાનું નક્કી થાય, તો St. Luke’s University Health Network 

– Easton Campus વ્યતિને પી.એલ.એસ. પ્રદાન કરશ ેજ ેઅનુમાન પાત્રતાના 

તનણિયના આધાર ેવ્યતિને સૂતચત કરવામા ંમદદ કરશ.ે St. Luke’s University 

Health Network – Easton Campus, સંભાળ માટે બાકી તડસ્કાઉન્ટની રકમ 

મેળવવા માટે કોઈ પણ ઈસીએ શરૂ કરતા પહેલાં, વ્યતિને વધુ ઉદાર સહાય માટે 

અરજી કરવા માટે એક વ્યાજબી સમય આપશે.  

 

G. વ્યાપકપણે જાહેર કરી રહ્યા છીએ: 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus એિએપી 

એત્લકેશન અન ેપીએલએસ અંગ્રજેી અન ેઅંગ્રજેી ("એલઇપી") ની મયાિતદત કુશળતા 

ધરાવતા વસ્તીની પ્રાથતમક ભાષામા ંઉપલબ્ધ છે જ ેએસઇએલ પ્રાથતમક સેવા કે્ષત્ર દ્વારા 

સેવા આપતા 1000 લોકો અથવા 5% કોમ્પયુનીટીની ઓછી રચના કર ેછે. અમારા 



 

 

દદીઓના િાયદા માટે એિએપી, અરજી અન ેપીએલએસ એ નીચેની વેબસાઇટ પર 

ઑન લાઇન ઉપલબ્ધ છે: https://www.sluhn.org. એિએપી, અરજી અને 

પીએલએસની કાગળ નકલો મેઇલ દ્વારા ચાજિ તવના તવનંતી પર ઉપલબ્ધ હોય છે અન ેતે 

હોતસ્પટલ િેસીલીટી નોધંણી તવસ્તારોમા ંઉપલબ્ધ છે જમેા ંઇમરજન્સી રૂમ, દાખલ અન ે

નોધંણી તવભાગ, હોતસ્પટલ આધાતરત તલલતનક્સ અને દદીની નાણાકીય સેવાઓ શામેલ 

છે.  

 

ઇનટેક / તડસ્ચાજિ પ્રતરયાના ભાગ રૂપે બધા દદીઓને પીએલએસની એક નકલ 

આપવામા ંઆવશે. ઈમરજન્સી તવભાગ અને દાખલ/ નોધંણી તવભાગ સતહતની જાહેર 

હોતસ્પટલમાં સ્થળોએ તચહ્નો અથવા તડસ્્લે સ્પષ્ટપણે પોસ્ટ કરવામા ંઆવશે જ ેદદીઓને 

આતથિક સહાયની ઉપલબ્ધતા તવશ ેસૂતચત કર ેછે અન ેજાણ કર ેછે.  

તેના સંદેશાવ્યવહાર તવભાગ દ્વારા, St. Luke’s University Health Network – 

Easton Campus સમુદાયના સભ્યોન ેનાણાકીય સહાયની ઉપલબ્ધતા તવશે 

માતહતગાર કરવા માટે પણ ઉતચત પ્રયાસો કરશે.  

 

દદીઓની આતથિક સહાયનો સંદભિ હોતસ્પટલના કમિચારી અથવા તબીબી સ્ટાિના સદસ્ય 

દ્વારા કરી શકાય છે, જમેા ંતચતકત્સકો, નસો, નાણાકીય સલાહકારો, સામાતજક કાયિકરો, 

કેસ મેનજેરો, પાદરીઓ અન ેધાતમિક પ્રાયોજકોનો સમાવેશ થાય છે.  

 

H. તબતલુંગ અને વસલૂાિ: 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus ના ઇસ્ટન 

મેનજેમેન્ટ નાણાંકીય સહાય, St. Luke’s University Health Network – 

Easton Campus તરિથી સરકારી પ્રોગ્રામ અથવા આતથિક સહાય માટે અરજી કરવા 

માટે દદીની સદ્ભાવના પ્રયાસ અન ેએસએલઈ સાથે તેના અથવા તેના ચુકવણી કરારોનુ ં

પાલન કરવાના દદીના સદ્ભાવના પ્રયાસ માટે દદી પાત્ર બન ેતે અંશ ેધ્યાનમાં લેતી 

આંતતરક અન ેબાહ્ય સંગ્રહ પદ્ધતતઓ માટે નીતતઓ અન ેપ્રતરયાઓ તવકસાવશે.  

 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus તેમના દદીઓ 

માટે તવસ્તૃત ચુકવણી યોજનાઓ ઓિર કરી શકે છે જઓે તેમના હોતસ્પટલના બીલનું 

તનરાકરણ લાવવા સદ્ભાવનાથી સહકાર આપી રહ્યા છે.  

 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus ઈમરજન્સી 

તવભાગના દદીઓ દ્વારા ઇમરજન્સી મેતડકલ તસ્થતતઓ માટે સારવાર મેળવતા પહેલા 

ચૂકવણી કરવાની માંગ કરીને અથવા તબનભેદભાવપૂણિ ધોરણે ઇમરજન્સી કેરની 

જોગવાઈમા ંદખલ કરી શકે તેવી કટોકટી તવભાગ અથવા અન્ય તવસ્તારોમાં ઋણ 

વસૂલાતની પ્રવૃતત્તઓને મંજૂરી આપીને લોકોને કટોકટીની તબીબી સંભાળ મેળવવાથી 

તનરાશ કરતી હોય એવી કોઈપણ તરયાઓ સાથે જોડાશ ેનહી.ં  

 



 

 

I. આુંિતરક મહેસૂલ સેવા સુંતહિા કલમ 501(r)(6): 

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus "સૂચના અવતધ" 

ની સમાતપ્ત પહેલાં આંતતરક રવેન્યુ કોડ તવભાગ 501(r)(6) દ્વારા વ્યાખ્યાતયત કયાિ 

મુજબ કોઈ પણ ઇસીએ શામેલ કરતી નથી. સૂચના સમયગાળાને 120-તદવસના 

સમયગાળા અથવા તેથી વધુની તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામા ંઆવે છે, જ ે1 લા તડસ્ચાજિ 

પછીના તબતલંગ સ્ટેટમેન્ટની તારીખથી શરૂ થાય છે, જમેા ંદદી સામે કોઈ ECAs શરૂ 

કરી શકાતી નથી.  

 

સૂચના તપતરયડના અનુગામી St. Luke’s University Health Network – Easton 

Campus, અથવા તેના વતી કાયિ કરનાર કોઈપણ ત્રાતહત પક્ષ, જો કોઈ એિએપી-

પાત્રતા નક્કી ન કરવામાં આવી હોય અથવા જો કોઈ વ્યતિ નાણાકીય સહાય માટે 

અયોગ્ય હોય, તો તબનચૂકવાયેલ બાકીની રકમ માટે દદી સામે નીચ ેઆપેલ ઇસીએ શરૂ 

કરી શકે છે. સૂચન અવતધ પછી એસએલઇ કેમ્પપસ ત્રાતહત પક્ષોન ેકન્્યુમર રેતડટ 

તરપોતટિંગ એજન્સીઓને અથવા અપરાતધક દદીઓના એકાઉન્ સ પર રેતડટ બ્યુરોને 

વ્યતિ તવશેની પ્રતતકૂળ માતહતીની જાણ કરવા માટે અતધકૃત કરી શકે છે. તઓે ખાતરી 

કરશ ેકે કોઈ વ્યતિ આ એિએપી હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર છે કે નહી ંત ેનક્કી 

કરવા માટે વાજબી પ્રયાસો કરવામા ંઆવ્યા છે અન ેકોઇપણ ઈસીએ શરૂ કરવાના 

ઓછામાં ઓછા 30 તદવસ પહેલાં નીચેના પગલાં લેશ:ે  

 

1. દદીન ેલેતખત સૂચના આપવામા ંઆવશે જ:ે  

a) સૂચવે છે કે આતથિક સહાય આ માટે ઉપલબ્ધ છે  

પાત્ર દદીઓ;  

b) ઇસીએ (ઓ) ઓળખે છે કે St. Luke’s University Health 

Network – Easton Campus સંભાળ માટે ચુકવણી મેળવવા 

માટે શરૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે; અન ે 

c) એક સમયમયાિદા દશાિવે છે જનેા પછી આવા ECAs શરૂ થઈ શકે 

છે.  

2. દદીન ેઆ લખાણ સાથે પીએલએસની નકલ મળી છે; અન ે 

3. એિએપી તવશે વ્યતિને મૌતખક રીતે જાણ કરવા માટે અન ેનાણાકીય સહાયની 

અરજીની પ્રતરયામાં વ્યતિ કેવી રીતે સહાય મેળવી શકે તે માટે વાજબી પ્રયત્નો 

કરવામા ંઆવ્યા છે.  

St. Luke’s University Health Network – Easton Campus સ્વીકારશે અન ે

આ એત્લકેશન એિએપી હેઠળ ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાય માટેની તમામ અરજીઓને 

"અરજી સમયગાળા" દરતમયાન સબતમટ કરશ.ે અરજીનો સમયગાળો સંભાળ પૂરી 

પાડવામા ંઆવ ેછે તે તારીખથી શરૂ થાય છે અને રજા આ્યા પછીના પ્રથમ તબતલંગ 

સ્ટેટમેન્ટની તારીખ પછી 240 મા તદવસ ેસમાપ્ત થાય છે.  

 



 

 

J. તનયમનકારી આવશ્યકિાઓ: 

આ એિએપીન ેઅમલમાં મૂકવા માટે, St. Luke’s University Health Network – 

Easton Campus મેનજેમેન્ટ, અન્ય તમામ િેડરલ, રાજ્ય અન ેસ્થાતનક કાયદા, તનયમો 

અન ેતનયમોનું પાલન કરશ ેજ ેસંચાતલત પ્રવૃતત્તઓ પર લાગુ થઈ શકે.  

 

IV. જોડાણો:  

 

 પતરતશષ્ટ એ - પ્રદાતા સૂતચબદ્ધ  

પતરતશષ્ટબી - િેડરલ ગરીબીનું સ્તર  

પતરતશષ્ટ સી – અરજી  

પતરતશષ્ટ ડી – સૂચના  

 

V. સુંદભો:  

 

 N/A  

 

VI. નીતિ જવાબદારી:  

 

SLE-SLWEEC  વીપી કોપોરટે રવેેન્યુ સાયકલ  લીડ તૈયાર કરનાર  

 

VII. અતથવકૃતિ તનવદેન:  

 

આ નીતત અન ેપ્રતરયા કાનૂની આવશ્યકતાઓ અને /અથવા કામગીરીના ધોરણોનું પાલન 

કરવાની પદ્ધતતનું વણિન પ્રદાન કરવા માટે છે. આ નીતત અન ેપ્રતરયા દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામા ં

ન લેવાયેલા ચોક્કસ સજંોગો હોઈ શકે છે જ ેપાલનને અસ્પષ્ટ અથવા અયોગ્ય બનાવી શકે 

છે. આ સજંોગોમા ંસલાહ માટે, તમારી ચેઇન ઓિ કમાન્ડ, એડતમતનસટરેટર ઓન કોલ, 

તલલતનકલ તરસ્ક મેનજેમેન્ટ, કાનૂની સેવાઓ, માન્યતા અન ેધોરણો, અથવા પાલન 

અતધકારીનો સંપકિ  કરો.  

 

VIII. મુંજૂરી:  

 

વાતષિક વીપી કોપોરટે રવેેન્યુ સાયકલ 


