
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
આર્થિક સહાય નીર્િ- પ્િેઈન િેંગ્વેજ સમરી (“પીએિએસ”) 

 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન (“બીઆઈઆર”) ની વર્તમાન આર્થિક સહાય નીર્ર્ (“એફએપી”) યોગ્યર્ા ધરાવર્ા 
દદીઓને આંર્શક અથવા સપંરૂ્ત રિટકાઉ્િથી ર્બીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક આરોગ્યિક્ષી સેવા પરૂી પાિ ેછે. આર્થિક સહાય 
ઈચ્છર્ા દદીઓએ ઓફર કરવામા ંઆવર્ા કાયતક્રમો માિે અરજી કરવી ફરજિયાર્ છે. આર્થિક સહાયન ેિગર્ી નીર્ર્ની 
સબંક્ષપ્ર્ મારહર્ી નીચ ેપ્રમાર્ે છેેઃ 
 
િાયક સેવાઓ- ર્બીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક આરોગ્યિક્ષી સેવાઓ બીઆઈઆર દ્વારા પરૂી પાિવામા ંઆવ ેછે અન ેબબિની 
ચકુવર્ી કરાય છે. બીઆઈઆર દ્વારા ચકુવર્ી કરવામા ંઆવર્ી સેવાઓન ેિ એફએપી િાગ ુપિે છે. ટવર્તં્ર સિાહકાર 
િોક્િરો જેવા સેવા પરૂી પાિરનાર દ્વારા સવેાઓન ેિગર્ી અિગથી ચકુવર્ી કરવામા ંઆવેિ છે, જે એફએપી હઠેળ 
આવરી શકાશે નહીં.  
 
યોગ્યર્ા ધરાવર્ા દદીઓ –આર્થિક સહાય માિે સપંરૂ્ત મારહર્ી ભરેિી અરજી (“એન્સપ્િકેશન”) (સબંરં્ધર્ 
દટર્ાવેજીકરર્/મારહર્ી સરહર્) રજૂ કરનાર અન ેબીઆઈઆર દ્વારા આર્થિક સહાય માિે જેમની યોગ્યર્ા અંગે ર્નર્તય 
િેવામા ંઆવેિ હોય રે્ દદીઓ આ સેવા મળેવવાન ેપાત્ર છે.  
 
અરજી કેવી રીર્ ેકરશો – એફએપી અન ેસબંરં્ધર્ અરજી નીચે પ્રમાર્ે મળેવી શકાય છે/પરૂ્ત કરી શકાય છે/ રજૂ કરી 
શકાય છે:  
 

•  બીઆઈઆરની વેબસાઈિ at www.bacharach.org ની મિુાકાર્ િઈન ે; 
• બીઆઈઆરની વ્યવસાર્યક ઓરફસ ખાર્ેના નબંર (609) 748-5454 પર દટર્ાવેિ માિે કોિ કરીન,ે ઈમેિ 

કરીન;ે 
• 61 વેટિ જીમી િીડ્સ રોિ, પોમોના એનજી 08240 ખાર્ ેઆવેિી એિર્મશ્સ ઓરફસમા ંરહિેી વ્યક્ક્ર્ની 

સવારના 8:30 વાગ્યા અન ે4:30 વાગ્યા વચ્ચ ેમિુાકાર્ િઈને. 
• નીચ ેદશાતવિે િગ્યા સપંરૂ્ત ભરેિી અરજીઓ (ર્મામ દટર્ાવેજીકરર્/મારહર્ી સાથ)ેનો મઈેિ કરવોેઃ  

 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 

61 વેટિ જીમી િીડ્સ રોિ 
પોમોના ,્ય ુિસી 08240 

એિે્શનેઃ વ્યવસાર્યક કાયાતિય  
 

આર્થિક સહાય માિેની યોગ્યર્ા અંગે ર્નર્તય – સામા્ય રીર્,ે બબનર્વમાકૃર્ દદીઓ આર્થિક સહાયર્ા માિે યોગ્યર્ા ધરાવે 
છે. આ ઉપરારં્, જ્યારે ર્વમા હઠેળના દદીઓના પરરવારની કુિ આવક એફપીજી પ્રમાર્ે અથવા 200 િકાથી નીચી હોય 
ત્યારે ટિાઈરિિંગ ટકેિનો ઉપયોગ કરી રે્ યોગ્યર્ા ધરાવી શકે છે. આર્થિક સહાય માિેની યોગ્યર્ા એિિ ેિાયકાર્ 
ધરાવર્ા દદીઓ સપંરૂ્ત અથવા આંર્શક રિટકાઉ્િથી આરોગ્ય સેવા મેળવશ ેઅન ે ર્વમાકૃર્ વ્યક્ક્ર્ઓ (એજીબી, ઈ્િનતિ 
રેવ્ય ુસર્વિસ દ્વારા આઈઆરસી §501 (આર)ની વ્યાખ્યા પ્રમાર્ે) પાસેથી “અમાઉ્્સ િનરિી બબલ્િ” (“એજીબી”) કરર્ા ં
વધારે રકમની ચકુવર્ી કરવામા ંઆવશે નહીં. પરરવારની સપંરૂ્ત કુિ આવક અન ેએફપીજી પર આધારરર્ આર્થિક સહાય 
આ પ્રમાર્ેેઃ 
 

• ર્વમા હઠેળની વ્યક્ક્ર્ઓની કુટંુબની કુિ આવક એફપીજીની 0 થી 100 િકા; સપંરૂ્ત આર્થિક સહાય; દદીને $0 
ચકુવર્ીપાત્ર છે. 

https://www.bacharach.org/


• ર્વમા હઠેળની વ્યક્ક્ર્ઓની કુટંુબની કુિ આવક 100 િકાથી વધારે હોય પરંત ુએફપીજીના 200 િકાથી ઓછી 
અથવા એિિા પ્રમાર્મા ંહોય; આંર્શક આર્થિક સહાય; એજીબી દદીન ેમહત્તમ ચકુવર્ીપાત્ર છે. 

• ર્મામ બબનર્વમાકૃર્ વ્યક્ક્ર્ઓ;આંર્શક આર્થિક સહાય; એજીબી દદીને મહત્તમ ચકુવર્ી કરવાપાત્ર છે. 
 

નોધેઃ એફપીજી ઉપરારં્ અ્ય માપદંિને પર્ ધ્યાનમા ંિઈ શકાય છે (દા.ર્. રહઠેાર્,રાજ્ય કાયતક્રમ ઈ્કાર),જે અગાઉના 
અપવાદમા ંપરરર્મી શકે છે.   િો પરરવારની કુિ આવક ન નોંધાય ર્ો, દૈર્નક િરૂરરયાર્ો કેવી રીર્ ેપરૂી કરવામા ંઆવ ે
છે ર્ેની મારહર્ી આપવી િરૂરી છે.  
 
બીઆઈઆરના વ્યવસાર્યક કાયાતિય સચંાિક અથવા અ્ય સમકક્ષ અર્ધકારી રજૂ કરવામા ંઆવેિ અરજીની સમીક્ષા 
કરશે અને બીઆઈઆરની એફએપીન ેઅનરુૂપ આર્થિક સહાયની યોગ્યર્ા અંગે ર્નર્તય કરશ.ે િો અપરૂ્ત કે અધરુી અરજી 
મળેિ હોય ર્ો અરિદારને વાકેફ કરવામા ંઆવશે અન ેબાકી રહિેા દટર્ાવેિ/મારહર્ી પરૂ્ત કરવા ર્ક આપવામા ં
આવશે. 
 
બીઆઈઆરની પ્રાથર્મક સેવાના ક્ષેત્રન ેરજૂ કરર્ી 5 િકા અથવા 1,000 કરર્ા ઓછી વ્યક્ક્ર્ગર્ો સાથ ેબીઆઈઆર 
ર્ેના એફએપી, અરજીઓ અન ેપીએિએસને અ્ય ભાષાઓમા ંઅનવુાદ કરશે.  
 
મદદ, સહાય અથવા કોઈ પ્રશ્નો હોય ર્ો કૃપયા બીઆઈઆરના વ્યવસાર્યક કાયાતિયનો (609) 748-5454 નબંર પર 
સપંકત કરવો અથવા 61, વેટિ જીમી િીડ્સ રોિ, પોમોના એનજે 08240 ખાર્ે આવેિ એિર્મશ્સ ઓરફસની સવારના 
8: 30 વાગ્યા અન ેસાિંના 4: 30 વાગ્યા વચ્ચ ેમિુાકાર્ િવેી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
શશર્ષક: આર્થિક સહાય નીર્િ (“એફએપી’’) 
 
 
જીન વકુ્સટિા __  દ્વારા મા્યતા પ્રાપ્ત__ 

મળૂઃ 04/87 

સમીક્ષા કરાયેિઃ 04/88, 

04/89, 04/90, 04/91, 10/92, 
09/93, 05/02, 05/05 

 

સધુારવામાાં આવેિઃ 04/90, 

09/94, 06/99, 08/07, 05/12, 
1/16 

નીશત# 

12.2.3 
 

કેએફઃ  
 

પેજ 5 
પૈકી 1  

 
ઉદે્દશઃ   
 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન (“બીઆઈઆર”) િબીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક આરોગ્યિક્ષી સેવાઓની 
ઓફર કરે છે, જે દદીઓને િેમની ટવિતં્રિા અન ેસખુાકારીના પનુઃટથાપનમા ંસહાયક બન ે છે. ચકુવણી 
કરવાની અક્ષમિા ધરાવિા દદીઓને આવશ્યક િબીબી સરુ્વધા મળી રહ ે િે બાબિ સરુ્નર્િિ કરવા 
બીઆઈઆર પ્રયત્નશીિ રહ ેછે િેમ જ જેઓ ર્વમાકૃિ ન હોય, ર્વમા હઠેળ હોય અન ેચકુવણી ખચચન ેવહન 
કરી શકવા સક્ષમ ન હોય િેવા દદીઓ માિે િે વધારાના સશંાધનો પરૂા પાડી આર્થિક સહાયની ઓફર કરે 
છે. 
 
નીશતઃ  
 
આ નીર્િ બબઝનેસ ઓરફસ મેનેજર દ્વારા િખવામા ંઆવી છે. િેની ચીફ ફાયનાન્્સયિ ઓરફસર અન ેહોન્ટપિિ 
એડર્મર્નટરેિર/સીઈઓ દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ંઆવી છે. આ નીર્િ એડર્મર્નટરેશન, એડર્મશ્સ, અન ેબબઝનેસ 
ઓરફસને ર્વિરીિ કરવામા ંઆવી છે. 
 
આર્થિક સહાય ફક્િ િબીબી દ્રષ્ટિએ આરોગ્યિક્ષી સેવાઓની જરૂર હોય િેમને માિે જ ઉપિબ્ધ છે. આ 
એફએપી અંિર્ચિ બીઆઈઆરની હોન્ટપિિ સરુ્વધામા ંઆવરવામા ંઆવિી િમામ સેવાઓ પરૂી પાડવામા ં
આવિી નથી. કૃપયા બીઆઈઆરની હોન્ટપિિ સરુ્વધામા ંિબીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક આરોગ્યિક્ષી સેવાઓ 
પરૂી પાડનારની યાદી માિે પરરર્શટિ એ જુઓ. આ એફએપી અંિર્ચિ કોણે આવરવામા ંઆવેિ છે અન ેકોણે 
આવરવામા ંઆવેિ નથી િેની આ પરરર્શટિમા ંચોક્કસ મારહિી આપવામા ંઆવેિ છે. જો જરૂર પડે િો સેવા 
પરૂી પાડનારની યાદી ર્ત્રમાર્સક ધોરણ ેસમીક્ષા કરવામા ંઆવશે અન ેઅપડેિ કરવામા ંઆવશ.ે 
 
આશથિક સહાય અને યોગ્યતાના માપદાંડઃ  
 
જે વ્યન્ક્િઓ હોન્ટપિિ સેવાઓના ખચચની સપંણૂચ અથવા અમકુ ભાર્ની ચકુવણી ન કરી શકિા હોય િેમને 
માિે બીઆઈઆર િેના એડર્મર્નટરેિીવ ચેરરિી ફંડ મારફિે અનકોમ્પે્સેિેડ કેર પરૂી પાડે છે. એડર્મર્નટરેિીવ 
ચેરરિી ફંડ એ એક એવો બીઆઈઆર કાયચક્રમ છે, જે હોન્ટપિિ સરુ્વધાની અંદર િબીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક 
આરોગ્યિક્ષી સેવાઓ મેળવિા દદીઓ માિે મફિ અથવા રડટકાઉ્િથી સારવારની સરુ્વધા ધરાવે છે. 
બીઆઈઆરના વાર્ષિક સસુરં્િ ટિર (એ્યઅુિ કોન્સમ્લિય્સ િેવિ) ને પણૂચ કરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી 
યોગ્યિા ધરાવિા દદીઓને પ્રથમ ર્વનિંી, પ્રથમ સેવાના ધોરણે આર્થિક સહાયિા આપવામા ં આવશે. 
એ્યઅુિ કોન્સમ્લિય્સ િેવિ વાર્ષિક ધોરણે નક્કી કરવામા ંઆવશે.  



 
જો દદીઓ નીચે દશાચવેિ માપદંડોનુ ં પાિન કરે િો એડર્મર્નટરેિીવ ચેરરિી ફંડ મારફિે આર્થિક સહાય 
મેળવવા િેઓ યોગ્યિા ધરાવી શકે છેઃ 
 

I. આરોગ્યિક્ષી સેવાને િર્િા માપદંડ; 
II. રહઠેાણન ેિર્િા માપદંડ;અને 
III. આવકને િર્િા માપદંડ. 

 
આરોગ્યિક્ષી સેવાને િર્િા માપદંડઃ એડર્મર્નટરેિીવ ચેરરિી ફંડનો ઉપયોર્ ઈનપેશ્િ અને 
ઈિેક્રોમાયોગ્રાફી (“ઈએમજી”) સેવા પરૂિો મયાચરદિ છે.  
 
રહઠેાણને િર્િા માપદંડઃ યોગ્યિા ધરાવિા દદીઓ બનવા િે એિિા્િીક અને કેપ મે ક્રી (્ય ુજસી)ના 
રહવેાસીઓ હોવા જોઈએ, સારવાર મેળવિી વખિે અનડોક્યમેુ્િેડ એિીય્સ, અથવા ્ ય ુજસીમા ંર્વટથાર્પિ 
જીવન જીવિા હોવા જોઈએ. 
 
આવકને િર્િો માપદંડઃ દદીઓની પરરવાર સાથેની કુિ આવક ફેડરિ પોવિી ર્ાઈડિાઈ્સ (“એફપીજી”)ના 
100 િકાથી ઓછી હોય અથવા સમાન હોય િે એડર્મર્નટરેિીવ ચેરરિી ફંડની સહાય માિે યોગ્યિા ધરાવે છે 
દદીઓની પરરવાર સાથેની કુિ આવક એફપીજીના 100 િકા કરિા ંવધારે હોય પરંત ુ200 િકા કરિા ંઓછી 
હોય િેઓ આરોગ્યિક્ષી સેવામા ંરડટકાઉ્િ મેળવવાની યોગ્યિા ધરાવે છે. ઉપિબ્ધ રડટકાઉ્િ અને દદીની 
જવાબદારી અંર્ે ર્નણચય કરવા ઉપયોર્મા ંિેવામા ંઆવિા એફપીજી ટિાઈરડિંર્ ફી ટકેિને જોવા કૃપા કરી 
પરરર્શટિ બી જુઓ.  
 
મેરડકેઈડ, સન્સલિમે્િિ ર્સક્યરુરિી ઈ્કમ, સોર્શયિ ર્સક્યરુરિી રડસએબબબિિી વર્ેરે જેવા “અ્ય કવરેજ”ને 
સરુબક્ષિ કરવા યોગ્ય પર્િા ંભરવામા ંઆવ્યા છે િે હકીકિને આધારે યોગ્યિા શરિી છે. આમ કરવામા ં
ર્નટફળ જવાના પરરણામ ટવરૂપે આર્થિક સહાય ર્નટફળ જશે. 
આ ઉપરાિં જાહરે કાનનૂ 2008મા ંચોથા ર્નયમો, પ્રકરણ 60, ્ ય ુજસી બબનર્વમાકૃિ રડટકાઉ્િનુ ંબીઆઈઆર 
પાિન કરે છે, જેમા ંબબનર્વમાકૃિ દદીઓની પરરવાર સાથેની કુિ આવક એફપીજીના 500 િકા કરિા ઓછી 
હોય િેઓ આ કાયચક્રમ અંિર્ચિ રડટકાઉ્િથી આરોગ્યિક્ષી સેવા મેળવવા યોગ્યિા ધરાવશે. આ કાયચક્રમ 
અંિર્ચિ યોગ્યિા ધરાવિા દદીને આરોગ્યિક્ષી સેવાઓ આપવા બદિ ફેડરિ મેરડકેર કાયચક્રમ અંિર્ચિ િાગ ુ
થવા પાત્ર ચકુવણી દરના 115 િકાથી વધારે ન હોય એિિી રકમ વસિૂવામા ંઆવશે.  
 
અરજી માિેની પદ્ધશતઃ  
 
એડર્મર્નટરેિીવ ચેરરિી ફંડ અંિર્ચિ રડટકાઉ્િ પ્રાલિ કરવા સિંોષજનક યોગ્યિાના માપદંડ ધરાવિા 
દદીઓએ સબર્સડાઈઝ્ડ ફંરડિંર્ પ્રોગ્રામ (“અરજી”) માિે યોગ્યિાના ર્નધાચરીિ કરિી સપંણૂચ મારહિી સાથેની 
ર્વનિંી રજૂ કરવી જરૂરી છે.  
 
બીઆઈઆરની વેબસાઈિ (www.bacharach.org) પર અરજીઓ ઉપિબ્ધ છે અથવા બીઆઈઆર બબઝનેસ 

https://www.bacharach.org/


ઓરફસને (609) 748-5454 પર કોિ કરી ર્વનિંી કરી શકાય છે. નીચેના ટથળ પર એડર્મર્નશ્સ ઓરફસ 
ખાિે પણ અરજીની પેપર નકિો ઉપિબ્ધ છેઃ 
 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
61 વેટિ જીમી િીડ્સ રોડ 
પોમોના, ્ય ુજસી 08240 
 
સોમવાર-શકુ્રવાર સવારે 8:30 થી સાજંના 4:30 વાર્ે-કામકાજના કિાકો દરર્મયાન. 
 
આર્થિક સહાય માિે દદીઓએ સપંણૂચ અરજી રજૂ કયાચના પ્રથમ પોટિ-રડટચાર્જ બબબિિંર્ ટિેિમે્િની િારીખથી 
240 રદવસ બીઆઈઆર 240 રદવસ બાદ અરજી ટવીકારી શકે છે, જેનો િેની મનુસફી પર આધાર રહિે છે. 
 
ચોક્કસ દટિાવેજો માિે કરવામા ંઆવેિ ર્વનિંીનુ ં પાિન ન કરવામા ંઆવે િો અરજીને કોઈ પણ રીિે 
ધ્યાનમા ં િેવામા ંઆવશે નહીં. અરજદારોએ આવકના પરૂાવા પરૂા પાડવાના રહશેે, જેમા ં પે ટિબ્સ, જો 
ટવરોજર્ારી ધરાવિા હોય િો ચોખ્ખી આવકની ખરાઈ માિે િમારા રહસાબનીશ પાસેથી પત્ર, જો 
ઈિેક્રોર્નકિી રડપોઝીિેડ હોય િો બેંક ટિેિમે્િની નકિ, અને જો અ્ય કોઈ પરૂાવા ન હોય િો, આવકવેરા 
રરિનચ રજૂ કરી શકાય છે. આ ઉપરાિં, કૃપા કરી િમારો સોર્શયિ ર્સક્યરુરિી ડેર્નયિ િેિર અને/ અથવા 
વેલ્ફેર ડેર્નયિ િેિર ઉપિબ્ધ કરાવો. સૌથી વધ ુઆવકનુ ંપ્રમાણ યોગ્યિા નક્કી કરવા માિે ઉપયોર્ કરવામા ં
આવશે. 
 
નીચે દશાચવેિ સટંથાને સપંણૂચ અરજી (જરૂરી દટિાવેજો સાથે) મોકિવી જોઈએઃ 
 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
61 વેટિ જીમી િીડ્સ રોડ 
પોમોના, ્ય ુજસી 08240 
એિે્શનઃ બબઝનેસ ઓરફસ (વ્યવસાર્યક કાયાચિય) 
 
પ્રરિયાઃ 
 
દદી દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેિ અરજી (અને જરૂરી દટિાવેજો) ને આધારે બબઝનેસ ઓરફસ મેનેજર અથવા 
સમકક્ષ અર્ધકારી યોગ્યિા અંર્ે ર્નણચય િેશે. જો યોગ્યિાના માપદંડ સિંોષજનક હોય િો બબઝનેસ ઓરફસ 
મેનેજર ભડંોળના ઉપયોર્ માિે એડર્મર્નટરેિર/સીઈઓને અરજી કરશે. એડર્મર્નટરેિર/સીઈઓ ર્નણચયને 
ઓવરરાઈડ કરવાની સત્તા ધરાવે છે. 
 
જો અરજી મજૂંર થઈ જાય િો આ અરજી ઉપર દશાચવવામા ંઆવ્યા પ્રમાણે અ્ય કવરેજને સરુબક્ષિ કરવા 
અરજદાર દ્વારા યોગ્ય પર્િા ભરવામા ંઆવેિ છે િે હકીકિને આધારે શરિી મજૂંરી છે. જો અરજદાર આમ 
કરવામા ંર્નટફળ જાય િો અરજી નકારવામા ંઆવશે. 
 



એફએપી-યોગ્યિા અંર્ેના ર્નણચયની કામકાજના પાચં (5) રદવસમા ંિેબખિમા ંદદીને જાણ કરવામા ંઆવશે. 
 
જો અધરૂી અરજી મળી હોય િો બીઆઈઆર દ્વારા એફએપીની લિેઈન િેંગ્વેજ સમરી (“પીએિએસ”) પરૂી 
પાડશે. પીએિએસ એક િેબખિ ર્નવેદન છે, જે હોન્ટપિિ સરુ્વધા માિે આર્થિક સહાયની ઓફરને વ્યન્ક્િર્િ 
રીિે મજૂંરી આપે છે િેમજ સરળિાથી સમજી શકાય િે ભાષામા ંટપટિ રીિે અને સરળ શબ્દોમા ંઆ એફએપી 
અંર્ે વધારાની મારહિી પરૂી પાડવામા ંઆવે છે.  એફએપી-યોગ્યિા અંર્ે ર્નણચય કરવા જરૂરી વધારાની 
મારહિી/દટિાવેજ અંર્ે િેબખિ નોરિસ પણ દદીને આપવામા ંઆવશે. િેમ જ ર્વનિંી કરવામા ંઆવેિ 
દટિાવેજ ઉપિબ્ધ કરવા દદીને ચોક્કસ સમય (30 રદવસ) પણ આપવામા ંઆવશે. આ ઉપરાિં, બીઆઈઆર 
અને કોઈ પણ એવા ત્રીજા પક્ષકારો કે જે િેમના વિી કામ કરિા હોય છે િે આ સમય ર્ાળા દરર્મયાન 
ચકુવણી મેળવવા માિે કોઈપણ એક્ટરાઓરડિનરી કિેક્શન એક્શ્સ (“ઈસીએ”) (આ એફએપીમા ંચચાચ કરેિ 
પત્ર) રદ્દ કરવામા ંઆવશે.  
 
એક વખિ દદી સપંણૂચ અરજી રજૂ કરે એિિે બીઆઈઆર, અથવા અ્ય ત્રીજા પક્ષકારો િેમના વિી કામ 
કરે છે, વ્યન્ક્િ સામે શરૂ કરવામા ંઆવેિ કોઈપણ ઈસીએ અિકાવવામા ંઆવશે.  િેઓ પદ્ધર્િથી સમયસર 
એફએપી-યોગ્યિા નક્કી કરવા જરૂરી પ્રરક્રયા પણ કરશે અને ર્નણચયની િેબખિમા ંસબંરં્ધિ પક્ષકાર અથવા 
વ્યન્ક્િને જાણ કરશે.  
જો દદીને એફએપી માિે િાયક માનવામા ંઆવે છે િો બીઆઈઆર એફએપી-યોગ્યિા અંર્ેની વ્યન્ક્િર્િ 
િેણી રકમને ર્નદેર્શિ કરિા અપડેિેડ બબબિિંર્ ટિેિમે્િ પરંુૂ પાડશે,  નીચે જે અંર્ે વધ ુચચાચ કરવામા ંઆવી 
છે િે અમાઉ્િ જનરિી બબલ્ડ (એજીબી)થી મારહિી કેવી રીિે બનેિ છે અને રકમ કેવી રીિે નક્કી કરવામા ં
આવી છે, વ્યન્ક્િ દ્વારા ર્વશેષ ચકુવણી સાથે રરફ્ડ, અને દેવા વસિૂીને િઈ દદી સામે અર્ાઉની જવાબદારીને 
િઈ ઈસીએને ફેરબદિી કરવા યોગ્ય િમામ ર્નણચય સાથે પર્િા ંભરવા સાથે ત્રીજા પક્ષકારો સાથે કામ 
કરવામા ંઆવે છે.  
 
દદી પાસે વસિૂવામાાં આવતી રકમની પાયારૂપ ગણતરીઃ 
 
ઈ્િનચિ રેવ્ય ુકોડ §501(r)(5) મજુબ જો િબીબી દ્રષ્ટિએ આરોગ્ય કાળજીની જરૂર હોય િેવા સજંોર્ોમા ં
એફએપી-યોગ્યિા ધરાવિા દદીઓ પાસેથી આ પ્રકારની આરોગ્ય સેવાને આવરિા ઈ્ટયોર્સ કવરરિંર્થી 
વ્યન્ક્િર્િ કરિા વધારે ચાજીસ વસિૂ કરશે નહીં.  
 
આ એફએપી અંિર્ચિ સહાય માિે યોગ્યિા ધરાવિા િમામ દદીઓ આ રડટકાઉ્િ માિે યોગ્યિા ધરાવી શકે 
છે. િેમા એવા િમામ બબનર્વમાકૃિ દદીઓ અને ર્વમાકૃિ દદીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમના પરરવારની કુિ 
આવક એફપીજીથી 100 િકા વધારે હોય પરંત ુ200 િકા કરિા ંઓછી હોય છે.  
 
બીઆઈઆર એ િેની એજીબી િકાવારીની ર્ણિરી કરવા લકૂ-બેક પદ્ધર્િ અપનાવી છે. મેરડકેર-ફી-ફોર-
સર્વિસ+પ્રાઈવેિ હલે્થ ઈ્ટયોસચ દ્વારા 12 મરહનાના સમયર્ાળામા ં મજૂંર કરવામા ંઆવેિ િમામ દાવાને 
આધારે આ એજીબી િકાવારીની વાર્ષિક ધોરણે ર્ણિરી કરવામા ંઆવે છે, િે આ દાવા સાથે જોડાયેિ કુિ 
ચાજીસથી ર્વભાજીિ કરવામા ંઆવે છે. એજીબી નક્કી કરવા કુિ ચાજીસને િાગ ુથવાપાત્ર એજીબી િકા 
અમિી બનશે.  



 
એજીબી િકાવારી અને િકાવારીની કેવી રીિે ર્ણિરી કરવામા ંઆવી હિી િે અંર્ેની વધારાની મારહિી 
ર્વનિંીને આધારે અને કોઈ પણ ચાર્જ વર્ર ઉપિબ્ધ બને છે.  
 
ઈ્િરનિ રેવ્ય ુકોડ §501(r)(5) મજુબ િબીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક આરોગ્યિક્ષી સેવાઓ માિે એજીબી કરિા 
વધ ુપ્રમાણમા ંકોઈપણ વ્યન્ક્િર્િ રીિે નક્કી કરવામા ંઆવેિ એફએપી-યોગ્યિાને િઈ ચાર્જ વસિુ કરવામા ં
આવશે નહીં. આ ઉપરાિં કોઈપણ એફએપી-વ્યન્ક્િર્િ યોગ્યિા એજીબી કરિા ઓછા દરથી જ હમંેશા ચાર્જ 
વસિુવામા ંઆવશે અથવા આ એફએપી અંિર્ચિ કોઈપણ રડટકાઉ્િેડ રેિથી ઉપિબ્ધ બને છે.  
 
બહુચબચિત એફએપી, અરજી અને પીએિએસઃ 
 
બીઆઈઆરની એફએપી, અરજી અને પીએિએસ અંગ્રેજી િથા 1,000 વ્યન્ક્િ કરિા ઓછી અથવા 
બીઆઈઆરની પ્રાથર્મક સેવા ર્વટિારના 5 િકા કરિા ંઓછી બિર્મિેડ પ્રોરફર્સયન્્સ ઈન ઈન્સગ્િશ (એિઈપી) 
ધરાવિા િોકોની પ્રાથર્મક ભાષામા ંઉપિબ્ધ છે.  
 
એફએપી, અરજી અને પીએિએસ િમામ બીઆઈઆરની વેબસાઈિ (www.bacharach.org)  પર ઉપિબ્ધ 
છે િેમ જ ર્વનિંી કરીને કોઈપણ ચાર્જ વર્ર મફિમા ંમેળવી શકાય છે. િમે (609) 748-5454 કોિ કરીને 
આ દટિાવેજો માિે ર્વનિંી કરી શકો છો. આ ઉપરાિં એડર્મશન અને બબઝનેસ ઓરફસોનો સમાવેશ ધરાવિી 
હોન્ટપિિ સરુ્વધાના ર્વર્વધ ક્ષેત્રોમા ંપેપરની કોપી પણ ઉપિબ્ધ છે.  
 
આર્થિક સહાયની ઉપિબ્ધિા ર્વશે અમારા દદીઓને મારહિર્ાર કરવા સાઈન અથવા રડસલિેઝ 
એડર્મિીંર્/રજજટરેશન રડપાિચમે્્સમા ંઉપિબ્ધ હોય છે.  
 
ઇનિેક પ્રરક્રયાના ભાર્રૂપે િમામ દદીઓને પીએિએસની એક નકિની ઓફર કરવામા ંઆવશે. 
 
બીઆઈઆર બબબિિંર્ ટિેિમે્િ મારફિે આર્થિક સહાયની ઉપિબ્ધિા અંર્ે દદીને જાણ કરવામા ંઆવશે. દરેક 
બબબિિંર્ ટિેિમે્િ આર્થિક સહાયની ઉપિબ્ધિા અંર્ે પ્રાલિકિાચને મારહિર્ાર કરિી ટપટિ િેબખિ નોરિસનો 
સમાવેશ ધરાવે છે. ટિેિમે્િમા ંએ વેબસાઈિનો પણ સમાવેશ થાય છે જયા ંવ્યન્ક્િર્િ રીિે એફએપી, અરજી 
અને પીએિએસની નકિો પ્રાલિ કરી શકાય છે. આ ઉપરાિં દદીઓને આર્થિક સહાયની ઉપિબ્ધિા અને 
અરજીની પ્રરક્રયાને િર્િા કોઈ પ્રશ્નો હોય િો િેઓ કોિ કરી શકે િે માિે િેમા િેબિફોન નબંરનો પણ સમાવેશ 
ધરાવે છે.  
 
બબબિિંગની પ્રરિયાઃ 
 
ઈનપેશ્િ- બબિ રડસચાર્જ બાદ આશરે દશ (10) રદવસે દૈર્નક રજૂ કરવામા ંઆવે છે. 
 
આઉિપેશ્િ- બબિ દરેક મરહનાની પહિેી અને 15મીએ િથા રડસચાર્જ સમયે રજૂ કરવામા ંઆવે છે.   
 

https://www.bacharach.org/


કેિિાક બબલ્સ ત્રીસ રદવસ(30) નો ચરક્રય સમયર્ાળો ધરાવે છે અને મરહનાના પ્રથમ રદવસે જ રજૂ કરવામા ં
આવે છે. અ્ય કેિિાક બબિ પદંર (15) રદવસનો ચરક્રય સમય ધરાવે છે અને મરહનાના પહિેી અને 15મીએ 
રજૂ કરવામા ંઆવે છે. ફાયનાન્્સયિ ક્િાસ આ ર્નધાચરણ કરશે. 
 
રરબબલ્સ અને સેક્ડરી-બબલ્સ દરરોજ રજૂ કરવામા ંઆવે છે. 
 
િમામ યબુી04 અને 1500 ઈ-ર્પ્રમાઈસ ર્સટિમમાથંી ડાઉનિોડ કરવામા ંઆવે છે. 
 
ઈનપેશ્િ ક્િેઈમ (દાવા) એરડિેડ કરવામા ંઆવે છે અને સમાન રદવસે રજૂ કરવામા ંઆવે છે. અ્ય િમામ 
ક્િાઈમ (દાવા) એરડિેડ કરવામા ંઆવે છે અને ત્રણ (3) રદવસમા ંરજૂ કરવામા ંઆવે છે. જયા ંસધુી િમામ 
દાવા રજૂ કરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી સમટયા ધરાવિા અને દાવા ચકુી જનાર ર્નદાન (ડાઈગ્નોર્સસ)ને 
દરરોજ અપડેિ કરવામા ંઆવે છે. 
 
દાવા દરરોજ રા્સર્મિેડ કરવામા ંઆવે છે.  
 
ચકુવણી ઈિેક્રોર્નક રેર્મિેન્્સસ અને કો-પે બેન્સ્ચસ મારફિે ટવયસંચંાબિિ રીિે થઈ જાય છે. અ્ય િમામ 
ચકુવણી મે્યઅુિી કરવામા ંઆવે છે. દૈર્નક ચકુવણી વીમા કંપની દ્વારા અિર્ િારવવામા ંઆવે છે અને 
ફાયનાન્્સયિ ક્િાસ િથા પેશ્િના પ્રકારને અસાઈન કરવામા ંઆવ્યા પ્રમાણે દરેક પ્રર્િર્નર્ધને િે અંર્ે 
જાણ કરવામા ંઆવે છે.  
 
કઈ પ્રરક્રયા કરવામા ંઆવી રહી છે િેને ર્નદેર્શિ કરીને કે્રરડિ નો્સને િઈ કોઈ ઈ્કાર અને અપડેિને 
પ્રર્િર્નર્ધ દ્વારા િપાસવામા ંઆવશે.  
 
આ સમીક્ષા દરર્મયાન કોઈપણ કામર્ીરી કરવા સાથે ખાિા અને દટિાવેજની ન્ટથર્િને રજૂ કરવા કે્રરડિ 
નો્સનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવે છે. મહત્ત્વની િારીખને આધારે એક્શન ડેિનો ફોિો અપ સાથે ઉપયોર્ 
કરવામા ંઆવે છે. જો એક્શન ડેિ અત્યિં મહત્વની હોય િો નોંધ અસાઈન થયેિ ફાયનાન્્સયિ ક્િાસ અને 
પેશ્િ િાઈપ પ્રમાણે બબિસચની વકચ ક્ય ુપ્રમાણે દશાચવવામા ંઆવશે. 
 
કિેક્સશનની પ્રરિયાઃ 
 
આઉિપેશ્િ ખાિા કોઈ પણ ચાર્જ પ્રવરૃ્ત્ત વર્ર સાઇઠ (60) રદવસ બાદ મે્યિુી રડસચાર્જ કરવામા ંઆવે 
છે. એવા કેિિાક સજંોર્ો હોય છે જેમા ંઆઉિપેશ્િ એકાઉ્િ (હોન્ટપિિમા ંરહ્યા વર્ર સારવાર િેિા દદીના 
ખાિા) ને રડસચાર્જ નહીં કરવા વોર્િ હોય છે. આ એકાઉ્િ (ખાિા) પમચન્િ રીર્પિીંર્ આઉિપેશ્િ િરીકે 
કોડેડ કરવામા ંઆવે છે.  
 
રડસચાજડચ કરવામા ંઆવેિ િમામ ખાિાનો ર્નકાિ કરવામા ંઆવે છે અને પ્રાઈવેિ પે એકાઉ્િ િરીકે કોડ 
આપવામા ંઆવે છે, જેનો અથચ એવો થાય છે કે દદી પાસે બેિે્સ ડય ુછે, ત્યારબાદ િેને મેઈિર સાઈકિમા ં
રાખવામા ંઆવે છે.  મેઈિસચને પ્રત્યેક મરહનાની િર્ભર્ 15મીના રોજ અથવા િેની આસપાસ બહારની 



એજન્્સ (મેડહોિ) દ્વારા ર્પ્ર્િ કરવામા ંઆવે છે. જો મે્યઅુિી ફેરફાર કરવામા ંન આવે િો મેઈિસચ દ્વારા 
ર્નકાિ કરવામા ંઆવશે અને આશરે 2 મેઈિસચ બાદ દદીના ખાિાની બેડ ડેિ એકાઉ્િ િરીકે સમીક્ષા કરવામા ં
આવશે.  
 
જયારે ખાત ુ(એકાઉ્િ) બેડ ડેિનો દરજ્જો હાસંિ કરે ત્યારે જો 30 રદવસમા ંરકમની ચકુવણી ન કરવામા ં
આવે િો કિેક્શન િેિર ર્ેર્િર (બાયંધરી આપનાર)ને સિાહ માિે પાઠવવામા ંઆવે છે. િે બાહ્ય કિેક્શન 
એજન્્સને મોકિવામા ંઆવશે. જો 30 રદવસમા ંરકમની ચકુવણી ન કરવામા ંઆવે િો બીજો પત્ર ર્ેર્િરને 
પાઠવીને યોગ્ય સિાહ િેવામા ંઆવે છે, જે હવે બહારની કિેક્શન એજન્્સ સાથે મકુવામા ંઆવે છે. 
 
આ ખાિા મળૂાક્ષરોથી બે કિેક્શન એજન્્સઓ વચ્ચે વહચેાયેિ હોય છે. િે દરેક પાસે પ્રાન્સલિ માિે છ (6) 
મરહના હોય છે. જો છ મરહનામા ંકોઈ પ્રવરૃ્ત્ત ન થાય િો, િે ત્યારબાદ અિકાવવામા ંઆવે છે અને અ્ય 
કિેક્શન એજન્્સ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવે છે. બીજા લિેસમે્િ બાદ છ મરહના માિે કોઈ પ્રવરૃ્ત્ત ન થાય િો 
િે રાઈિ-ઓફ કરવામા ં આવે છે. દરેક ખાત ુ ં લિેસમે્િના સમયે એજન્્સનુ ં નામ, િારીખ અને રકમથી 
દશાચવવામા ંઆવે છે, જેથી કોઈપણ સમયે લિેસમે્િના સમયે સરળિાથી પણૂચ કરી શકાય. 
 
પ્રરિયાને રાઈિ-ઓફ કરવીઃ 
 
ફોિો-અપ ટિાફ િેમની નોકરીની જવાબદારીઓ સાથે સબંરં્ધિ ખાિાઓની સમીક્ષા કરશે અને સભંર્વિ યોગ્ય 
ખાિાના વ્યવહારોને રાઈિ-ઓફ કરવામા ં આવે છે. અ્ય બબઝનેસ ઓરફસ ટિાફ િેમની નોકરીની 
જવાબદારીના ભાર્રૂપે ચોક્કસ ખાિાના વ્યવહારોને સભંર્વિ યોગ્યિા સાથે રાઈિ-ઓફ કરી શકે છે. સબંરં્ધિ 
ખાિાઓ અંર્ે રાઈિ-ઓફ સબંરં્ધિ માપદંડને પણૂચ કરવામા ંબબબિિંર્ સબંરં્ધિ ભિૂોનો ખાિામા ંસમાવેશ થઈ 
શકે છે, જે ત્રીજા પક્ષકાર પાસેથી દદીને, અર્ાઉની શરિો અથવા અમા્ય સેવાની ન્ટથર્િમા ંકોઈ વસિૂાિ 
કરી શકાિી નથી. 
 
ટિાફ દ્વારા રાઈિ-ઓફ કરવા સબંરં્ધિ મારહિી અને િેકારૂપ દટિાવેજોને એકર્ત્રિ કરશે. 
 
ટિાફ દ્વારા રાઈિ-ઓફની પરરન્ટથર્િની ર્વટતિૃ મારહિી સાથે અનકિેક્િેડ એકાઉ્્સ રાઈિ-ઓફ રરક્વેટિ 
િૈયાર કરશે અને એર્સ.બબઝનેસ ઓરફસ મેનેજર યોગ્ય રાઈિ-ઓફ કોડ સાથે અસાઈન કરશે િેમજ િેને 
બબઝનેસ ઓરફસ મેનેજર સમક્ષ આર્ળ મોકિશે. 
 
બબઝનેસ ઓરફસ મેનેજર રાઈિ-ઓફની ર્વનિંીને ધ્યાનમા ંિેશે અને નીચેની માર્ચદર્શિકાનુ ંપાિન કરીને િેને 
મજૂંરી આપશે અથવા મા્ય નહીં કરે. 
   

કમચચારીની     મા્ય મયાચદા 
બબઝનેસ ઓરફસ મેનેજર     5,000 ડોિર મહત્તમ 
 ચીફ ફાયનાન્્સયિ ઓરફસર    5,000 ડોિર-25,000 ડોિર 
એડર્મર્નટરેિર/સીઈઓ     25,001 ડોિર+ 

 



ઈ્િનષિ રેવ્ય ુકોડનુાં પાિન§501(r)(6):  
 
“સબૂચિ સમયર્ાળા”ની સમાન્સલિ અર્ાઉ ઈ્િનચિ વેિ્ય ુકોડ§501(r)(6) દ્વારા કરવામા ંઆવેિ વ્યાખા પ્રમાણે 
બીઆઈઆર કોઈપણ ઈસીએમા ંજોડાયેિ નથી. સબૂચિ સમયર્ાળો 120 રદવસના સમય િરીકે ર્નધાચરરિ 
કરેિ છે, જે પ્રથમ પોટિ-રડટચાર્જ બબબિિંર્ ટિેિમે્િની િારીખથી શરૂ થાય છે, િે સમય અર્ાઉ ઈસીએ દ્વારા 
દદી સામે પ્રરક્રયા શરૂ કરી શકે નહીં. 
 
સબૂચિ સમયર્ાળો પણૂચ થયા બાદ અથવા ત્રીજા પક્ષકાર દ્વારા િેમના વિી કાયચવાહી કરે છે, જે એફએપી 
દ્વારા યોગ્યિા અંર્ે ચોક્કસ ર્નણચય ન િેવામા ંઆવે અથવા આર્થિક સહાય માિે વ્યન્ક્િર્િ રીિે અયોગ્ય 
ઠરાયેિ હોય િેવા સરં્ોજોમા ંબબનચકુવાયેિ રકમ માિે ઈસીએ દદી સામે ભરી શકે છે.   
 

1. કિેક્શન એજન્્સના સદંભચમા; 
2. અર્ાઉ પરૂી પાડવામા ંઆવેિ આરોગ્યિક્ષી કાળજી માિે વ્યન્ક્િર્િ રીિે ચકુવણી નહીં 

કરવાન ેિીધ ેિબીબી દ્રષ્ટિએ આવશ્યક આરોગ્યિક્ષી સેવા પરૂી પાડિા પહિેા મિુત્વી 
રાખવી, ઈ્કાર કરવો અથવા ચકુવણી જરૂરી ર્ણવામા ંઆવે;અને 

3. વ્યન્ક્િ સામે નાર્રરક પર્િા ભરવાની શરૂઆિ. 
 
સબૂચિ સમયર્ાળા બાદ ગનુારહિ દદી ખાિાઓને િઈ ઈસીએને િઈ શરૂઆિ કરવા બીઆઈઆર ત્રીજા 
પક્ષકારો અર્ધકૃિ છે.  આ એફએપી અંિર્ચિ આર્થિક સહાય માિે વ્યન્ક્િ યોગ્યિા ધરાવે છે કે નહીં િે અંર્ે 
ર્નણચય િેવાની બીઆઈઆર યોગ્ય પ્રયત્નોને સરુ્નર્િિ કરશે. કોઈપણ ઈસીએની શરૂઆિ અર્ાઉ ઓછામા ં
ઓછા 30 રદવસ પહિેા બીઆઈઆર દ્વારા નીચે પ્રમાણેના પર્િા ંભરવામા ંઆવશેઃ 
 

1. દદીને િેબખિ નોરિસ આપવામા ંઆવે છે, જેમાઃ  
 

a. યોગ્યિા ધરાવિા દદીઓ માિે આર્થિક સહાય ઉપિબ્ધ હોવાના ર્નદેશ કરવામા ં
આવે છેઃ  

b. સારવાર માિે ચકુવણી મેળવવા પર્િા ભરવાનો બીઆઈઆર ઈરાદો ધરાવે છે 
િેની ઈસીએ દ્વારા ઓળખ કરવામા ંઆવે છે; અને  

c. ચોક્કસ સમય સીમા જણાવવી, જયારબાદ ઈસીએ પર્િા ંભરી શકે છે. 
 
2. આ િેબખિ નોરિરફકેશન સાથ ેદદી પીએિએસની નકિ પ્રાલિ કરે છે;અને 

 
3. એફએપી ર્વશ ેવ્યન્ક્િને મૌબખક જાણ કરી યોગ્ય પર્િા ંભરવામા ંઆવે છે અન ેિેમા ં

વ્યન્ક્િ આર્થિક સહાય અરજીની પ્રરક્રયા કરી કેવી રીિે સહાયિા મેળવી શકે છે િેની પણ 
જાણ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
શશર્ષક   આર્થિક સહાય નીર્િ (“એફએપી”) 
 
 
જીન વકુ્સટિા __  દ્વારા મા્યતા પ્રાપ્ત 
__ 

મળૂઃ 04/87 

સમીક્ષા કરાયેિઃ 04/88, 04/89, 04/90, 

04/91, 10/92, 09/93, 05/02, 05/05 

 

સધુારવામાાં આવેિઃ 04/90, 09/94, 

06/99, 08/07, 05/12, 1/16 

નીશત# 12.2.3 

 

કેએફઃ  
 
પેજ 1 પૈકી 1  

 
 

પરરશશષ્િ એ- સેવા પરૂી પાડનારની યાદીઃ   
 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશનમા ંદદીઓને બહારના િોકો દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવિી 
નીચેની સેવાઓન ેબીઆઈઆરની આર્થિક સહાય નીર્િ (એફએપી)મા ંઆવરવામા ંઆવિી નથીઃ 
 
નોન-રરહબેબબિિેિીવ સર્વિર્સસ અંર્ ેડોક્િરની ક્સલ્િીંર્ 
િેબ અને રેરડયોિોજી િેટિીંર્ 
ડાયાબિર્સસને િર્િી સવેાઓ 
એમ્બ્યિુ્સ/ પરરવહન સેવાઓ 
પ્રોટથેરિક અને ઓથોરિક સેવાઓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
શશર્ષકઃ   આર્થિક સહાય નીર્િ (“એફએપી”) 
 
 
જીન વકુ્સટિા __  દ્વારા મા્યતા પ્રાપ્ત __ 

મળૂઃ 04/87 

સમીક્ષા કરાયેિ 04/88, 04/89, 

04/90, 04/91, 10/92, 09/93, 
05/02, 05/05 

 

સધુારવામાાં આવેિઃ 04/90, 09/94, 

06/99, 08/07, 05/12, 1/16 

નીશત# 12.2.3 

 

કેએફઃ  
 
પેજ 1 પૈકી 1  

 
 

પરરશશષ્ઠ બી- ટિાઈરડિંગ ફી ટકેિઃ   
 

    બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન, આઈએનસી.    

          

ર્વષય/ર્વષયઃ   ર્વભાર્  નીર્િ# 
એિડી 
1.1.8  મે-15  

એડર્મર્નટરેિર  નાણાકીય સેવાઓ બસ. ઓરફસ     

સબટયડુાઈઝ કેર ફંડ         

          

          

 

પરરવારનુ ં
કદઃ        

દદી દ્વારા 
ચકુવણીઃ 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
$12,700 $17,240 $21,720 $26,200 $30,680 $35,160 $39, 640 $44,120 

0% 

 
$14,036 $18,964 $23,892 $28,820 $33,784 $38,676 $43,604 $48,532 

10% 

 
$15,312 $20,688 $26,064 $31,440 $36,816 $42,192 $47,568 $52,944 

20% 

 
$16,588 $22,412 $28,236 $34,060 $39,884 $45,708 $51532 $57,356 

30% 

 
$17,864 $24,136 $30,408 $36,680 $42,952 $49,224 $55,496 $61,768 

40% 

 
$19,140 $25,860 $32,580 $39,300 $46,020 $52,740 $59,460 $66,180 

50% 

 
$20,416 $27,584 $34,752 $41,920 $49,088 $56,256 $63,424 $70,592 

60% 

 
$21,692 $29,308 $36,924 $44,540 $52,156 $59,772 $67,388 $75,004 

70% 

 
$22,968 $31,032 $39,096 $47,160 $55,224 $63,288 $71,352 $79,416 

80% 

 
$24,244 $32,756 $41,268 $49,780 $58,292 $66,804 $75,316 $83,828 

90% 

 
$25,520 $34,480 $43,400 $52,400 $61,360 $70,320 $79,280 $88,240 

100% 

          



          

          

          

દ્વારા અર્ધકૃિ                            

જીન વકુ્સટિા 
  

રચના કરવામા ંઆવી િેની 
િારીખ  06/88 

સમીક્ષા 
કરાયેિઃ  04/93   

          

       6/89,3/90,4/90,4/91,7/92,4/93 

          

       સધુારવામા ંઆવેિઃ 05/15  

       4/94,5/95, 5/96, 4/97, 6/99,  

       8/07, 5/12, 3/13, 3/14, 5/15 

A. આર્થિક સહાય કાયચક્રમ માિે યોગ્યિા અંર્ે ર્નણચય િેવા ર્વનિંી 
 

છેલ્િા 3 અને 12 મરહના માિે આવકના પરૂવા િોિવા 
 

બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન 
પ્રોમોના, ્ય ુજસી 08240 

 

    ર્વનિંીની િારીખઃ  
 

આ સાથે હુ ંઅહીં બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશન ખાિે આર્થિક સહાય કાયચક્રમ માિે મારી યોગ્યિા અંરે્ િેબખિ ર્નણચય કરવા 
બચરચ ઈન્સ્ટિિયિુ ફોર રરહબેબબિિેશનને ર્વનિંી કરંુ છ.ં હુ ંસમજુ છ ંકે મારા દ્વારા મારી વાર્ષિક આવક અને પરરવારના કદ અંરે્ જે 
મારહિી પરૂી પાડવામા ંઆવી છે િે બચરચ હોન્ટપિિ દ્વારા ચકાસણીને આર્ધન છે.  હુ ંએવી પણ સમજણ ધરાવુ ંછ ંકે જો મારા દ્વારા 
રજૂ કરવામા ંઆવેિી ખોિી મારહિીને આધારે ર્નણચય િેવામા ંઆવ્યો હોય િો આ પ્રકારના ર્નણચયને પરરણામે આર્થિક સહાય કાયચક્રમ 
(સબટયડુાઈઝ્ડ ફંરડિંર્ પ્રોગ્રામ) મારફિે જે સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવે છે િેનો ઈ્કાર કરી શકાશે, અને મને જે સેવાઓ પરૂી 
પાડવામા ંઆવી હોય િેનો ખચચ (ચાર્જ) ચકુવવા હુ ંજવાબદાર બનીશ. 
 

1. નામઃ    
 

  પ્રથમ  

ર્મડિ (મધ્ય) 
 
 

અંર્િમ 
    
 સરનામઃુ    
 

                      નબંર અને ર્િી (ટરીિ)      

શહરે 
    

રાજય ઝીપ કોડ 
    
 િેબિફોન#                          (        )   
  

જ્મ િારીખઃ   

સામાજીક સરુક્ષા# 
 

 
    
2. વ્યવસાયઃ  નોકરી દાિાઃ   
      
 મેરડકેર#:   મેરિકેિ#:   
      

અ્ય ર્વમોઃ   ર્વમા (ઈ્ટયોર્સ) નુ ંઆઈ.ડી. 
# 

  

      
 

  3.    આવકઃ  અરજદારની આવક અને અરજદાર સાથે પરરવારમાાં સાથે રહતેી અ્ય વ્યકક્સતઃ 
 છેલ્િા 3 મરહના માિે કુિ  છેલ્િા 12 મરહના માિે કુિ 
 

વેિન…………………………………………    

ખેિી અથવા ટવ-રોજર્ારી…………….……    

જાહરે સહાયિા…………….………………..    



ર્વકિારં્િા…………….……………………    

સામાજીક સરુક્ષા…………….………………    

બેરોજર્ારીને િર્ત ુવળિર………………    

હડિાિના ંિાભો……………………….......    

ર્નવાચહ ખચચ…………………………………    

બાળ સહાય…………………………..…….    

િશ્કરી કુટંુબ ફાળવણી……….……………    

પે્શન……….……………………………..    

રડર્વડ્ડ, વ્યાજ, ભાડુ……….…………….    

 

 4. પરરવારનુ ંકદ (કુટંુબના સભ્યોની સખં્યા):  અરજદાર સાથ ેપરરવારમા ંરહિેી વ્યન્ક્િઓના નામો 
નામ 

 

 સબંધં 
 

 ઉંમર 

     

     

     

 

 5. સર્વિસનો પ્રકારઃ   ઈનપેશ્િ(    )    આઉિપેશ્િ (    )    
સર્વિસઃ___________________________________________ 

 

હુ ં એસએસઆઈ એસએસિી માિે (સકતિ એક):     અરજી કરંુ છ.ં     
મેરડકેડ/પ્રકારઃ___________________________________ 

 

અરજી કયાચની િારીખઃ  કેસ વકચરનુ ંનામઃ  

    
 

મારા દ્વારા આપવામા ંઆવેિી ઉપરોક્િ મારહિી મારી જાણકારી પ્રમાણ ેસત્ય અન ેશ્રેટઠ હોવાની હુ ંપષુ્ટિ કરંુ છ.ં 
 
   

 

િારીખ  
 

સહી 
 


