
I. ઉ�ેશ્ય 

આ સંસ્થામાં, તેમની આિથ�ક સહાયતા નીિત (અથવા "FAP")ને અનુસરીને કટોકટી સંબંધી અને અન્ય જ�રી 
તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે સામાિજક રીતે ન્યાયોિચત પ્રણાલી અપનાવવાનંુ સુિનિ�ત કરવંુ એ AMITA 
Health ("સંસ્થા")ની નીિત છે.  આ િબિલંગ અને વસૂલીની નીિત ખાસ એવા દદ�ઓ માટે િબિલંગ અને વસૂલીની 
રીતભાતોના સમાધાન માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે, જઓેને આિથ�ક સહાયતાની જ�ર હોય અને સંસ્થા ખાતે 
સંભાળ મેળવતા હોય. 

II. નીિત 

િબિલંગ અને વસૂલીની બધી પ્રણાલીઓ વ્યિ�ગત માનવીય ગૌરવ પ્રત્યેની અમારી પ્રિતબ�તા અને આદરભાવને 
પ્રદિશ�ત કરશ ેઅને આ સંસ્થાના કમ�ચારીઓ અને એજન્ટો અમારી નીિતઓને પ્રદિશ�ત કર ેએ રીતે આચરણ કરશ ે
અને દદ�ઓ અને તેમના કુટંુબો સાથ ેઆદરપૂવ�ક અને સહાનુભૂિતપૂવ�ક વહેવાર કરવાના મૂલ્યોને સમજશ.ે 

આ િબિલગં અને વસૂલીની પોિલસી સંસ્થા �ારા પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ કટોકટી અને અન્ય તબીબી જ�રી 
સંભાળને લાગુ પડે છે, જમેાં રોજગાર કરનાર િચિકત્સક સેવાઓ અને વત�ન સ્વાસ્થ્યનો સમાવેશ થાય છે.  આ 
િબિલંગ અને વસૂલીની પોિલસી ચૂકવણીની વ્યવસ્થાને લાગુ પડતી નથી. કે જ ે"ઇમરજન્સી" નથી તેવી સંભાળ 
અને અન્ય "તબીબી જ�રી સંભાળ" માટે (કેમકે તે શરતો સંસ્થાના FAP માં િનધા�િરત છે).  

III. વ્યાખ્યાઓ 

1.  “501(r)” નો અથ� છે ઇન્ટન�લ રવૅન્ય ુકોડની કલમ 501(r) અને તેની હેઠળ સમાવી લેવામાં આવતા િવિનયમો. 
 
2. “વસૂલીની અસાધારણ કાય�વાહીઓ” અથવા “ECAs”નો અથ� છે વસૂલીની નીચે પૈકીની કોઈ પણ પ્રવૃિ�ઓ, 

જ ે501(r) હેઠળ િનયંત્રણોને આધીન હોય: 
a. દદ�નંુ ઋણ અન્ય પ�કારને ચૂકવવંુ, િસવાય કે ખરીદદાર નીચે વણ�વ્યા પ્રમાણેના અમુક અંકુશોને આધીન 

હોય.  
 
b. કન્ઝ્યૂમર કૅ્રિડટ િરપોિટ�ગ એજંસીઓ અથવા કૅ્રિડટ બ્યૂરોને દદ� િવશેની પ્રિતકૂળ માિહતીની �ણ કરવી. 

 
c. FAP હેઠળ અગાઉ આવરી લેવામાં આવેલી પૂરી પાડવામાં આવેલી સંભાળ માટેનાં એક કે વધુ િબલો 

દદ� ચૂકવી શ�ા ન હોય તેને કારણ ેતબીબી રીતે જ�રી સંભાળ પૂરી પાડતાં પહેલાં ચૂકવણી મલુત્વી 
રાખવી અથવા નકારવી અથવા ચૂકવણીની માંગ કરવી. 

 
d. એવી કાય�વાહીઓ જ ેમાટે કાનૂની કે ન્યાિયક પ્રિક્રયા આવશ્યક બને, દેવાિળયાપણાની �હેરાત જ ે

વ્યિ�ગત ઈ�ની કાય�વાહીમાં ફાઇલ કરલેા દાવાઓ િસવાય.  આ કાય�વાહીઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ 
થાય છે, પરંતુ તે માત્ર તેના પૂરતી મયા�િદત નથી, 

i. દદ�ની િમલકત કબ્જ ેલેવી, 
ii. દદ�ની િમલકત છોડાવવાનો હક રદ કરવો, 

 
iii. દદ�ના બેન્ક ખાતા કે અન્ય વ્યિ�ગત સંપિ�માંથી ફરિજયાત ઉઘરાણું કરવંુ અથવા ખાતંુ કે 

સંપિ� ટાંચમાં લેવા અથવા જ� કરવા, 
iv. દદ� સામે ફોજદારી કાય�વાહી શ� કરવી, અને 
v. દદ�નાં વેતનો કાનૂની રીતે જ� કરવા માટે નોિટસ મોકલવી. 

 
ECAમાં નીચેનામાંથી કશાનો સમાવેશ થતો નથી (પછી ભલે ECA માટે ઉપર િનધા�િરત કરલેા માપદંડો અન્યથા 
સામાન્યપણ ેપૂરા થતા હોય): 

 
a. દદ�ના ઋણનંુ વેચાણ જો, વેચાણ પૂવ�, કાનૂની રીતે બંધનકતા� લેિખત સમજૂતી ઋણના ખરીદદાર સાથ ે

અિસ્તત્વ ધરાવતી હોય જ ેઅનુસાર 
i. ખરીદદારને સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે કોઈ પણ ECAsમાં પ્રવૃ� થવાની મનાઈ 

ફરમાવવામાં આવી હોય; 



ii. ખરીદદારને ઋણ વેચવાના સમયે ઇન્ટન�લ રવૅન્ય ૂકોડની કલમ 6621(a)(2) હેઠળના અમલી દરના 
વધારાના દર ેઋણમાં વ્યાજ વસૂલવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવે છે (અથવા નોિટસ �ારા ન�ી 
કરાયેલ આવો અન્ય વ્યાજદર અથવા અન્ય માગ�દશ�ન કે જ ેઇન્ટન�લ રવૅન્ય ૂબલુેિટનમાં પ્રકાિશત 
થયેલ હોય); 

iii. દદ� આિથ�ક સહાયતા માટે લાયક છે એવો િનણ�ય સંસ્થા અથવા ખરીદદાર લેવામાં આવે ત્યાર ે
સંસ્થા �ારા ઋણ પરત કરવાપાત્ર અથવા પાછંુ ખ�ચવાપાત્ર બને છે; અને 

iv. દદ� પર ખરીદદાર અને સંસ્થા બંનેને FAP અનુસાર પોતે જ ેરકમ વ્યિ�ગત રીતે ચૂકવવા માટે 
જવાબદાર હોય તેના કરતાં વધ ુ રકમ દદ� ન ચૂકવે તેની ખાતરી કરતી સમજૂતીમાં સૂચવેલ 
કાય�પ્રણાલીઓનંુ ખરીદદાર પાલન કર ેતે જ�રી છે, જો દદ� આિથ�ક સહાયતા માટે લાયક હોવાનંુ 
જણાય અને ઋણ સંસ્થાને પરત કરવામાં ન આવે અથવા સંસ્થા �ારા પાછંુ ખ�ચવામાં ન આવે; 

 
b. સંસ્થાએ જનેા માટે સંભાળ પૂરી પાડી હોય તેવી વ્યિ�ગત ઈ�ઓના પિરણામે દદ�ની િવ��માં જતા 

િનણ�ય, માંડવાળ, કે સમાધાનથી જ ેઆવક થાય તેના પર રા�ના કાનૂન હેઠળ સંસ્થાને જ ેલાદવાનો 
અિધકાર હોય એવો કોઈ પણ કબ્જો; અથવા 

 
c. દેવાિળયાપણાની કોઈ પણ કાય�વાહીમાં દાવો દાખલ કરવો. 

 
3. “FAP”નો અથ� છે સંસ્થાની આિથ�ક સહાયતા નીિત, જ ેસંસ્થાના અને Ascension Healthના િમશનને આગળ 

ધપાવવા માટે અને 501(r)નંુ પાલન થાય તે પ્રમાણ ેલાયક દદ�ઓને આિથ�ક સહાયતા પૂરી પાડવા માટેની નીિત 
છે. 

 
4. “FAP અર�”નો અથ� છે આિથ�ક સહાયતા માટેની અર�. 
 
5. “આિથ�ક સહાયતા”નો અથ� છે સંસ્થાની FAP અનુસાર સંસ્થા દદ�ને પૂરી પાડી શકે એવી સહાયતા. 
 
6. "સસ્થા"નો અથ� છે AMITA Health અને તેમની શાખાઓ.  વધારાની માિહતીની િવનંતી કરવા માટે, પ્ર�ો 

અથવા િટપ્પણીઓ સુપ્રત કરવા માટે, અથવા અપીલ સુપ્રત કરવા માટે તમ ેનીચે જણાવેલા કાયા�લયનો અથવા 
સંસ્થા તરફથી તમે મેળવો એવી કોઈ પણ લાગુ પડતી નોિટસ કે પત્રમાં સૂચવેલા કાયા�લયનો સાંપક�  કરી શકો 
છો:  

 
888-693-2252, અથવા અહી ંલેિખતમાં સંપક�  કરો:   

 
AMITA Health PFS  
1000 Remington Blvd., Suite 110  
Bolingbrook, IL 60440  

  
7. “દદ�”નો અથ� છે એવી વ્યિ� જ ેસંસ્થા તરફથી સંભાળ મળેવતી હોય (અથવા જણેે સંભાળ મેળવી હોય) અને 

અન્ય કોઈ પણ વ્યિ� એ આવી સંભાળ માટે આિથ�ક રીતે જવાબદાર હોય (જમેાં કુટંુબીજનો અને વાલીઓનો 
પણ સમાવેશ થાય છે). 
 
 

IV. જ�રી કાય�વાહી 

પૂરી પાડવામાં આવેલી સેવાઓ માટે અને દદ�ઓ સાથ ેસંવાદ કરવા માટે દદ�ઓને િનયિમતપણે �રી કરાતાં 
િબિલંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ માટે સંસ્થા એક ક્રમબ� પ્રિક્રયા �ળવે છે.  કોઈ દદ� �ારા સંસ્થા �ારા પૂરી પાડવામાં આવતી 
સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવામાં ન આવે તેવા સંજોગોમાં, સંસ્થા ચુકવણી મળેવવા માટેની િક્રયાઓમાં શામલે થઈ 
શકે છે, જમેાં મયા�િદત નહી,ં પરંતુ ટેિલફોન, ઇમેઇલ અને વ્યિ�ગત �પે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ, અને આ 
િબિલંગ અને સંગ્રહ પોિલસીમાં સમાિવ� જોગવાઈઓ અને પ્રિતબંધોને આધીન એક અથવા વધ ુECAs નો 
ઉપયોગ કરી શકે છે.  મહેસૂલ સાયકલ િવભાગ પાસે સંસ્થાએ નાણાકીય સહાયતાની લાયકાત ન�ી કરવા માટે 
ઉિચત પ્રયાસો કયા� છે તે િનધા�િરત કરવા માટે આખરી સ�ા છે અને સંસ્થા ECAs માં શામેલ થઈ શકે છે.  

501(r) અનુસાર, આ િબિલંગ અને વસૂલીની નીિત એવા વાજબી પ્રય�ોને ઓળખે છે જ ેસંસ્થા વસૂલીની 
અસાધારણ કાય�વાહી અથવા ECA શ� કર ેતે પહેલાં એ િનધા�િરત કરવા માટે કર ેએ જ�રી છે કે દદ� પોતાની 
આિથ�ક સહાયતા માટેની FAP હેઠળ લાયક છે કે નિહ.  એક વખત િનણ�ય કરવામાં આવ્યા બાદ, સંસ્થા અહી ં
વણ�વ્યા પ્રમાણ ેએક કે વધ ુECAs સાથ ેઆગળ વધી શકે છે. 



1. FAP અર�ની પ્રિક્રયા.  નીચે પ્રદાન કરલે િસવાય, દદ� કોઈપણ સમય ેસંસ્થા �ારા પ્રા� કટોકટી અને અન્ય 
તબીબી આવશ્યક સંભાળના સંદભ�માં કોઈપણ સમયે FAP એિપ્લકેશન સબિમટ કરી શકે છે.  આિથ�ક સહાયતા 
માટે યોગ્યતાના િનણ�યો નીચેના સામાન્ય વગ�ના આધાર ેલેવામાં આવશે. 

 

a. સંપૂણ� FAP અર�ઓ.  દદ�ના િકસ્સામાં જણે ેસંપૂણ� FAP એિપ્લકેશન સબિમટ કરી છે,સંસ્થા, 
સમયસર, સંભાળ માટે ચુકવણી મેળવવા માટે કોઈપણ ECAs સ્થિગત કરશ,ે પાત્રતા ન�ી કરશ ેઅને 
લેિખત સૂચના પ્રદાન કરશ,ે જ ેનીચે આપેલ છે. 

b. પૂવ�િનધા�રણ્� પાત્રતા િનધા�રણ.  જો કોઈ દદ� સંભવત: FAP હેઠળ ઉપલબ્ધ સૌથી ઉદાર સહાય કરતા 
ઓછા માટે પાત્ર બનવા માટે ન�ી થશે તો સંસ્થા િનધા�રના આધાર ેદદ�ને સૂિચત કરશ ેઅને ECA શ� 
કરતા પહેલા દદ�ને વધ ુઉદાર સહાય માટે અર� કરવા માટે એક યોગ્ય સમય આપશે. 

c. કોઈ અર� સુપ્રત કરી ન હોય એવી િસ્થિતમાં નોિટસ અને પ્રિક્રયા. સંપૂણ� FAP અર� સુપ્રત કરવામાં 
આવી ન હોય અથવા FAPના અનુમાિનત યોગ્યતાના માપદંડો હેઠળ યોગ્યતા ન�ી કરવામાં આવી ન 
હોય તે િસવાય દદ�ને સંભાળ માટે ર� આપ્યા બાદનંુ જ ેપ્રથમ િબિલગં સ્ટેટમેન્ટ મોકલવામાં આવે તેની 
તારીખથી ઓછામાં ઓછા 120 િદવસો માટે ECAs શ� કરવાનંુ ટાળશ.ે  સંભાળની એકથી વધ ુ
ઘટનાઓની િસ્થિતમાં આ અિધસૂચનાની જોગવાઈઓ ભેગી કરવામાં આવી શકે છે, જ ેિસ્થિતમાં 
સમયમયા�દાઓ સમચુ્ચયમાં સામલે સંભાળની સૌથી છેલ્લી ઘટના પર આધાિરત હશે.  જમેણ ેFAP 
અર� સુપ્રત કરી ન હોય એવા દદ� તરફથી સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે એક (1) કે વધ ુECA(s) 
શ� કરતાં પહેલાં સંસ્થા નીચેની કાય�વાહીઓ કરશે:  

i. દદ�ને એવી લેિખત નોિટસ પૂરી પાડશે જમેાં લાયક દદ�ઓ માટે ઉપલબ્ધ આિથ�ક સહાયતા 
સૂચવવામાં આવી હોય, સંભાળ માટે ચૂકવણી મળેવવા માટે જ ેECA(s) લેવાનો આશય હોય 
તેની ઓળખ કરવામાં આવી હોય, અને જ ેડૅડલાઇન બાદ આવા ECA(s) શ� કરવામાં આવી 
શકે તે ડૅડલાઇન જણાવવામાં આવી હોય, જ ેલેિખત નોિટસ પૂરી પાડવામાં આવી હોય તે 
તારીખ બાદ 30થી વધ ુિદવસો પહેલાંની નિહ હોય; 

ii. દદ�ને FAPનો સરળ ભાષામાં સાર પૂરો પાડશે; અને 

iii. દદ�ને FAP અને FAP અર�ની પ્રિક્રયા િવશ ેમોઢામોઢ �ણ કરવા માટે વાજબી પ્રય�ો કરશ.ે  

d. અપૂણ� FAP અર�ઓ.  અપૂણ� FAP અર� સબિમટ કરનાર દદ�ના િકસ્સામાં, સંસ્થા દદ�ને FAP 
એિપ્લકેશન કેવી રીતે પૂણ� કરવી તે િવશ ેલેિખતમાં સૂિચત કરશ ેઅને દદ�ને આ કરવા માટે ત્રીસ (30) 
િદવસનો સમય આપશ.ે  આ સમય દરિમયાન કોઈ પણ પૅિન્ડંગ ECAs રદ કરવામાં આવશે, અને લેિખત 
નોિટસમાં (i) FAP હેઠળ જ�રી વધારાની માિહતી અને/અથવા દસ્તાવેજો અથવા અર� પૂરી કરવા માટે 
જ�રી હોય એવી FAP અર�નંુ વણ�ન કયુ� હશ,ે અને (ii) સંપક�ની યોગ્ય માિહતીનો સમાવેશ કરવામાં 
આવશે. 

2. સંભાળને મુલત્વી રાખવા કે નકારવા અંગેનાં િનયંત્રણો.   �ાં FAP  હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલી અગાઉ 
પૂરી પાડવામાં આવેલી સંભાળ માટે દદ� એક કે વધ ુિબલો ચૂકવવામાં િનષ્ફળ �ય તેના કારણે FAPમાં આપેલી 
વ્યાખ્યા પ્રમાણ ેસંસ્થા તબીબી રીતે જ�રી સંભાળ પૂરી પાડતાં પહેલાં ચૂકવણી મલુત્વી રાખવાનો કે નકારવાનો 
અથવા ચૂકવણી કરવામાં આવે તેવો આગ્રહ રાખવાનો સંસ્થાનો આશય હોય તો દદ�ને FAP અર� અને લાયક 
દદ�ઓ માટે આિથ�ક સહાયતા ઉપલબ્ધ હોવાનંુ સૂચવતી લિેખત નોિટસ પૂરી પાડવામાં આવશે. 

3. િનણ�યની અિધસૂચના. 

a.  િનણ�યો.  એક વખત દદ�ના ખાતામાં પૂરી થયેલી FAP અર� પ્રા� થયા બાદ સંસ્થા યોગ્યતા ન�ી કરવા 
માટે FAP અર�નંુ મલૂ્યાંકન કરશે અને દદ�ને લેિખતમાં આખરી િનણ�ય િવશ ેિપસ્તાળીસ (45) કેલેન્ડર 
િદવસોમાં �ણ કરશે.  અિધસૂચનામાં દદ� કેટલી રકમ ચૂકવવા માટે નાણાકીય રીતે જવાબદાર છે તે રકમના 
િનધા�રણનો સમાવેશ કરાશ.ે જો FAP માટેની અર� નકારવામાં આવે તો નકાર માટેનંુ કારણ સમ�વતી 
નોિટસ અને અપીલ કે પુનિવ�ચાર માટેની સૂચનાઓ મોકલવામાં આવશે. 



b.િરફંડ.  FAP હેઠળ દદ� જ ેરકમ ચૂકવવા માટે નાણાકીય રીતે જવાબદાર હોવાનંુ િનધા�િરત કરવામાં આવે તે 
રકમથી વધી જતી સંભાળ માટે દદ�એ ચૂકવેલી રકમ માટે સંસ્થા િરફંડ પૂ�ં પાડશે, િસવાય કે વધારાની રકમ 
$5.00થી ઓછી હોય. 

c.  ECA(s) પાછા ખ�ચવા.  FAP હેઠળ જટેલી હદ સુધી દદ� આિથ�ક સહાયતા માટે લાયક હોવાનંુ િનધા�િરત 
કરવામાં આવે, સંસ્થા સંભાળ માટે ચૂકવણી મેળવવા માટે દદ�ની સામે લેવામાં આવેલા કોઈ પણ ECAને 
પાછા ખ�ચવા માટેનાં તમામ વાજબીપણ ેઉપલબ્ધ પગલાંઓ લશે.ે આવા વાજબીપણ ેઉપલબ્ધ પગલાંઓમાં 
સામાન્ય રીતે દદ� િવ��ના કોઈ પણ િનણ�યને રદ કરવાનાં પગલાંઓ, દદ�ની સંપિ� પરથી કોઈ પણ કબ્જો 
કે ટાંચ હટાવવાનાં પગલાંઓ, અને દદ�ના કૅ્રિડટ િરપોટ�માંથી એવી કોઈ પણ પ્રિતકૂળ માિહતી દૂર કરવી કે જ ે
કન્ઝ્યૂમર િરપોિટ�ગ એજંસી અથવા કૅ્રિડટ બ્યૂરોને જણાવવામાં આવી હોય, વગેર ેપગલાંઓનો સમાવેશ થાય 
છે, પરંતુ તે માત્ર તેના પૂરતા જ મયા�િદત નથી. 

4. અપીલ.  આિથ�ક સહાયતા માટેની યોગ્યતાને નકારતી અિધસૂચના મળ્યાના ચૌદ (14) કેલેન્ડર િદવસોની 
અંદર દદ� સંસ્થાને વધારાની માિહતી પૂરી પાડીને યોગ્યતાના નકાર સામે અપીલ કરી શકે છે. આખરી િનણ�ય માટે 
બધી અપીલોની સંસ્થા �ારા સમી�ા કરવામાં આવશે.  જો આખરી િનણ�ય આિથ�ક સહાયતાના અગાઉના 
નકારની પુિ� કર ેતો લેિખત અિધસૂચના દદ�ને મોકલવામાં આવશે. 

5. ચૂકવણીની યોજનાઓ.  જ ેદદ� �ારા ઋણની પૂરી રકમ એકીસાથ ેના ચૂકવી શકવાનંુ સૂિચત કયુ� હોય તેમને 
ચૂકવણી સંબંધી એક યોગ્ય યોજના આપવામાં આવશે. દદ�ને પહેલાં ચૂકવણી સંબધંી એક યોગ્ય યોજનાની 
િવનંતી કરવાની તક આપ્યા િવના, આ સંસ્થા કોઇપણ દદ�ના ઋણની વસૂલી માટે તૃિતય પ�ને જણાવશે નહી ં
અથવા તો કોઇપણ ECAs શ� કરશ ેનહી.ં 

6. વસૂલીઓ.  ઉપરની કાય�પ્રણાલીઓ સંપ� થતાંની સાથ ેદદ�નાં િબલો અને ચૂકવણીની યોજનાઓ સ્થાિપત 
કરવા, તેના પર પ્રિક્રયા કરવા અને, દેખરખે રાખવા માટે સંસ્થાની કાય�પ્રણાલીઓમાં ન�ી કરવામાં આવ્યા મજુબ 
ચૂકવણીમાં િનષ્ફળ ખાતાંઓ સાથેના વીમારિહત કે અપૂરતો વીમો ધરાવતા દદ�ઓ સામે સંસ્થા ECAsની પ્રિક્રયા 
આગળ ધપાવી શકે છે.  AMITA Health ના મુખ્ય નાણાકીય અિધકારી, જ ેECAs અનુસાર બધી શરતો 
સંતોષવામાં આવી હોવાની પુિ� કરશ,ે તેમની લેિખત મજૂંરી િવના િબલની ચૂકવણી ના કરવા માટે કોઇ દદ� સામે 
વસૂલી સંબધંી કાનૂની કાય�વાિહઓ શ� કરવામાં આવશે નહી.ં  અહી ંઓળખવામાં આવેલા પ્રિતબધંોને આિધન, 
આ સંસ્થા ડૂબેલા લેણાંવાળા એકાઉન્ટો સંબંધી પ્રિક્રયા કરવા માટે ડૂબેલા લેણાંની વસૂલી કરતી બહારની પ્રિતિ�ત 
એજન્સીનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને આવી એજન્સીઓ અથવા સેવા પ્રદાતાઓએ 501(r)ની જોગવાઇઓ અને 
તૃતીય પ�ોના લાગુ પડતા ઇિલનોઇસ ફેઅર પેશન્ટ િબિલગં ઍક્ટનંુ પાલન કરવાનંુ રહેશ.ે 

V. અમલીકરણ પત્રકો અને અન્ય દસ્તાવેજો 

વસૂલી એજન્સી કરારોનંુ પિરિશ� 
 
 

VI. સંદભ� 

AMITA Health આિથ�ક સહાયતા નીિત 
 
અસેન્શન િબિલંગ અને વસૂલી પ્રણાલીઓ વિહવટી નીિત #601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

વસૂલી એજન્સી કરારોનંુ પિરિશ� 
 
AMITA Health ("આરોગ્ય મંત્રાલય") અને [વસૂલી એજન્સીનંુ નામ દાખલ કરો] ("વસૂલી એજન્સી") પારસ્પિરક 
િવચારણા માટે બ�ે પ�ો વચ્ચેના વત�માન વસૂલી સેવાઓના કરારમાં નીચે મજુબાની બાબતો સમાિવ� કરવા 
સંબંધી સુધારો કરવાને આથી _______, 20___ના રોજ અમલમા ંમૂકવાનંુ સ્વીકાર ેછે અને સંમત થાયે છે: 
 
1. આરોગ્ય મંત્રાલય અને તેની શાખાઓએ એક નીિત અને પ્રિક્રયાઓ અપનાવી છે (સંયુ� રીતે, "નીિત") જ ે

આંતિરક રવેન્યુ (મહેસુલ) કોડની કલમ 501(r) નંુ પાલન કરવાનો છે અને તે હેઠળ �હેર કરવામાં આવેલા 
િનયમો (સંયુ� રીત,ે "501(r)") અને આગળ આરોગ્ય મંત્રાલયના તમામ દદ�ઓ માટે સામાિજક રીતે માત્ર 
િબિલંગ અને સંગ્રહ પ�િતઓ સુિનિ�ત કરવા. 

 
2. વસૂલી એજન્સી સ્વીકાર ેછે કે તમેણે આ નીિત પ્રા� કરી છે, તેની સમી�ા કરી છે અને તેને સમ� છે. 
 
3. આ પિરિશ�ના ફકરા 4ને આિધન, વસૂલી એજન્સી આરોગ્ય મંત્રાલયના દદ�ઓ સિહતની તેમની વસૂલી 

સંબંધી પ્રવૃિ�ઓ કરવા દરિમયાન આ નીિત સાથ ેબંધનકારક રહેવા સંમત થાય છે.  આવી પ્રવૃિ�ઓમા ં
નીચેની બાબતો સમાિવ� છે પરંતુ મયા�િદત નથી: 

 
a.  આરોગ્ય મંત્રાલયની દેણી રકમની વસૂલીના ઉ�ેશો માટે વસૂલી એજન્સીને સંદભ� આપેલ નાણાકીય 

રીતે જવાબદાર એવા આરોગ્ય મતં્રાલયના કોઇપણ દદ� અથવા વ્યિ� સાથેનો બધો સંચાર અને 
 
b. આરોગ્ય મંત્રાલયની દેણી રકમની વસૂલીના ઉ�ેશો માટે વસૂલી એજન્સીને સંદભ� આપેલ નાણાકીય 

રીતે જવાબદાર એવા આરોગ્ય મંત્રાલયના કોઇપણ દદ� અથવા વ્યિ� સામેની કોઇપણ પ્રકાર અથવા 
પ્રકૃિ� સંબંધી બધી કાનૂની કાય�વાહીઓ અથવા અન્ય વસૂલી કાય�.  

 
4. વસૂલી એજન્સી સંમત થાય છે કે તે હંમેશા 501(r)નંુ પાલન કરવા �ારા કાય� કરશે અને આરોગ્ય મંત્રાલય 

પાસેથી અગાઉથી લેિખત સંમિત લીધા િવના, તે આ નીિતમા ંઘોિષત કરલેા માપદંડો અને જ�રીયાતોનંુ 
ઉલ્લંઘન કરશે નહી.ં 

 
[આરોગ્ય મંત્રાલય] 
 
�ારા:        
નામ: 
શીષ�ક: 
 
[વસૂલી એજન્સી] 
 
�ારા:        
નામ: 
શીષ�ક: 

 
 


	I. ઉદ્દેશ્ય
	II. નીતિ
	III. વ્યાખ્યાઓ

