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અમલી તારીખ ફે�ુઆરી

ના ખાનગીપણા ય�ુ �યવહારોની નોિટસ

આનોિટસ વણ�વે છે કે તમારા િવશેની તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને�હેરાત
કેવી રીતે કરી શકાય તથા તમે આ માિહતીને કેવી રીતે ઍ�સેસ કરી શકો

કૃપા કરીને તેની કાળ�પૂવ�ક સમી�ા કરશો

જો તમને આ નોિટસ બાબતે કોઈ ��ો હોય તો કૃપા કરીને સાથે િબડેલા
પિરિશ�માં સૂિચબ� કરલે યો�ય �વા��ય સંભાળ સં�થાનો સપંક� કરશો

આ નોિટસઆઅંગનેા �યવહારોને વણ�વે છે

�ારાઆવરલેી તમામ સં�થાઓઅને સંઘિટત
�વા��ય કાળ� �યવ�થા સહભાગીઓ “ ”  આ
સં�થાઓની એક સૂિચઆ નોિટસના અંતે િબડેલા પિરિશ�માં મળી
આવશે  આતમામ સં�થાઓ �થાન અને �થળોઆ નોિટસમાં વણ�વેલા
સારવાર ચુકવણી અથવા �વા��ય કાળ� કામગીરીઓના હેતુઓ માટે
થઈને તબીબી માિહતી એકબી� સાથે વહ�ચી શકે
આ સં�થાઓ વતી તમારા �વા��ય રકેડ�માં માિહતી દાખલ કરવા માટે
અિધકૃત કોઈ �વા��ય કાળ� �યાવસાિયક

આ સં�થાઓના તમામ િવભાગો અને એકમો

તમારી કાળ�માં મદદ કરી રહેલા �વયંસેવક જૂથના કોઈપણ સ�ય

આસં�થાઓના તમામ કમ�ચારીઓ �ટાફ અને અ�ય કાિમ�કગણ

આ નોિટસ અમે તમારી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત કઈ રીતે કરી
શકીએ તે વણ�વે છે તે તમારા અિધકારો અને તમારી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ
કરવા અને તે �હેર કરવા અંગે અમારી જે ચો�સ ફરજો છે તેમને પણ વણ�વે છે

અમલી તારીખ ફે�ુઆરી

ના ખાનગીપણા ય�ુ �યવહારોની નોિટસ

આનોિટસ વણ�વે છે કે તમારા િવશેની તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને�હેરાત
કેવી રીતે કરી શકાય તથા તમે આ માિહતીને કેવી રીતે ઍ�સેસ કરી શકો

કૃપા કરીને તેની કાળ�પૂવ�ક સમી�ા કરશો

જો તમને આ નોિટસ બાબતે કોઈ ��ો હોય તો કૃપા કરીને સાથે િબડેલા
પિરિશ�માં સૂિચબ� કરલે યો�ય �વા��ય સંભાળ સં�થાનો સપંક� કરશો

આ નોિટસઆઅંગનેા �યવહારોને વણ�વે છે

�ારાઆવરલેી તમામ સં�થાઓઅને સંઘિટત
�વા��ય કાળ� �યવ�થા સહભાગીઓ “ ”  આ
સં�થાઓની એક સૂિચઆ નોિટસના અંતે િબડેલા પિરિશ�માં મળી
આવશે  આતમામ સં�થાઓ �થાન અને �થળોઆ નોિટસમાં વણ�વેલા
સારવાર ચુકવણી અથવા �વા��ય કાળ� કામગીરીઓના હેતુઓ માટે
થઈને તબીબી માિહતી એકબી� સાથે વહ�ચી શકે
આ સં�થાઓ વતી તમારા �વા��ય રકેડ�માં માિહતી દાખલ કરવા માટે
અિધકૃત કોઈ �વા��ય કાળ� �યાવસાિયક

આ સં�થાઓના તમામ િવભાગો અને એકમો

તમારી કાળ�માં મદદ કરી રહેલા �વયંસેવક જૂથના કોઈપણ સ�ય

આસં�થાઓના તમામ કમ�ચારીઓ �ટાફ અને અ�ય કાિમ�કગણ

આ નોિટસ અમે તમારી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત કઈ રીતે કરી
શકીએ તે વણ�વે છે તે તમારા અિધકારો અને તમારી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ
કરવા અને તે �હેર કરવા અંગે અમારી જે ચો�સ ફરજો છે તેમને પણ વણ�વે છે
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કાયદા �ારા અમાર ેઆમ કરવંુ જ�રી છે

તમારીઓળખ કરી શકે તેવી તબીબી માિહતી ખાનગી રાખવામાંઆવે તે
સુિનિ�ત કરવું

તમારા િવશેની તબીબી માિહતીના સંબંધમાં અમારી કાનૂની ફરજો
અને ખાનગીપણા યુ� �યવહારો િવશેની નોિટસ તમને આપવી

તમારી રિ�ત કયા� િવનાની �યિ�ગત �વા��ય માિહતી બહાર પડે તો
તમને સૂિચત કરવા

હાલમાં અમલી છે તેવી નોિટસની શરતોનું પાલન કરવું

તમારા િવશેની તબીબી માિહતીનો અમે કેવી રીતે ઉપયોગ અને �હેરાત
કરી શકીએ

િન��િલિખત એ િવિવધ રીતો વણ�વે છે કે જનેા �ારા અમને તબીબી માિહતીનો
ઉપયોગ કરવા અને �હેરાત કરવાની પરવાનગી છે ઉપયોગ અને �હેરાત કરાયાની
દરકે �ણેી માટે અમે �ો અથ� કહેવા માંગીએ છીએ તે સમ�વીશંુ અને થોડા
ઉદાહરણોઆપવાનો �યાસ કરીશંુ �ેણીમાંના દરકે ઉપયોગ અને �હેરાતને
સૂિચબ� કરલે હશે નિહ જોકે અમને માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત કરવા માટે
પરવાનગી અપાયેલ દરકે રીતઆ �ણેીઓમાંની એકમાં સમાયેલી હશે

સારવાર માટે  અમે તમારી તબીબી માિહતીને તમને તબીબી સારવાર અને
સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ અમે તમારા િવશેની
તબીબી માિહતી તબીબો નસ� ટેિ�નિશયન તબીબી િવ�ાથ�ઓ અથવા
અ�ય �વા��ય કાળ� કમ�ચારીઓ કે જઓે અથવા

બહાર તમારી કાળ� લેવામાં સંકળાયેલા હોય તમેને �હેર કરી
શકીએ તમને જ�રી હોય તેવી િવિવધ સેવાઓ સારવારો જવેી કે
િ�િ���શ�સ લબેોરટેરીના કામો અને એ�સ રનેું સંકલન કરવા માટે થઈને
પણ િવિવધ િવભાગો અને �દાતાઓ તમારા િવશેની તબીબી માિહતી વહ�ચી
શકે અમે તમારા િવશેની તબીબી માિહતીને એવા લોકોને પણ�હેર કરી
શકીએ જઓે તમારા �વા��ય અથવા સખુાકારી �ળવવામાં સંકળાયેલા હોય
જમેકે પિરવારના સ�યો િમ�ો હોમ હે�થ સેવાઓ ટેકોઆપતી સં�થાઓ
ધમ�ગુ�ઓ તબીબી સાધનોના પુરવઠાકારો અથવા અ�યો જઓે તમારી
સુખાકારી માટે જ�રી સેવાઓ પૂરી પાડતા હોય

કાયદા �ારા અમાર ેઆમ કરવંુ જ�રી છે

તમારીઓળખ કરી શકે તેવી તબીબી માિહતી ખાનગી રાખવામાંઆવે તે
સુિનિ�ત કરવું

તમારા િવશેની તબીબી માિહતીના સંબંધમાં અમારી કાનૂની ફરજો
અને ખાનગીપણા યુ� �યવહારો િવશેની નોિટસ તમને આપવી

તમારી રિ�ત કયા� િવનાની �યિ�ગત �વા��ય માિહતી બહાર પડે તો
તમને સૂિચત કરવા

હાલમાં અમલી છે તેવી નોિટસની શરતોનું પાલન કરવું

તમારા િવશેની તબીબી માિહતીનો અમે કેવી રીતે ઉપયોગ અને �હેરાત
કરી શકીએ

િન��િલિખત એ િવિવધ રીતો વણ�વે છે કે જનેા �ારા અમને તબીબી માિહતીનો
ઉપયોગ કરવા અને �હેરાત કરવાની પરવાનગી છે ઉપયોગ અને �હેરાત કરાયાની
દરકે �ણેી માટે અમે �ો અથ� કહેવા માંગીએ છીએ તે સમ�વીશંુ અને થોડા
ઉદાહરણોઆપવાનો �યાસ કરીશંુ �ેણીમાંના દરકે ઉપયોગ અને �હેરાતને
સૂિચબ� કરલે હશે નિહ જોકે અમને માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત કરવા માટે
પરવાનગી અપાયેલ દરકે રીતઆ �ણેીઓમાંની એકમાં સમાયેલી હશે

સારવાર માટે  અમે તમારી તબીબી માિહતીને તમને તબીબી સારવાર અને
સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ અમે તમારા િવશેની
તબીબી માિહતી તબીબો નસ� ટેિ�નિશયન તબીબી િવ�ાથ�ઓ અથવા
અ�ય �વા��ય કાળ� કમ�ચારીઓ કે જઓે અથવા

બહાર તમારી કાળ� લેવામાં સંકળાયેલા હોય તમેને �હેર કરી
શકીએ તમને જ�રી હોય તેવી િવિવધ સેવાઓ સારવારો જવેી કે
િ�િ���શ�સ લબેોરટેરીના કામો અને એ�સ રનેું સંકલન કરવા માટે થઈને
પણ િવિવધ િવભાગો અને �દાતાઓ તમારા િવશેની તબીબી માિહતી વહ�ચી
શકે અમે તમારા િવશેની તબીબી માિહતીને એવા લોકોને પણ�હેર કરી
શકીએ જઓે તમારા �વા��ય અથવા સખુાકારી �ળવવામાં સંકળાયેલા હોય
જમેકે પિરવારના સ�યો િમ�ો હોમ હે�થ સેવાઓ ટેકોઆપતી સં�થાઓ
ધમ�ગુ�ઓ તબીબી સાધનોના પુરવઠાકારો અથવા અ�યો જઓે તમારી
સુખાકારી માટે જ�રી સેવાઓ પૂરી પાડતા હોય
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ચુકવણી માટે  અમે તમારી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત એ
માટે પણ કરી શકીએ કે જથેી ખાતે તમે જે સારવાર અને
સેવાઓ �ા� કરો તેનું િબલઆપી શકાય અને તમારી કોઈ વીમા કંપની
અથવા કોઈ �ી� પ� પાસેથી ચુકવણી વસૂલ કરી શકાય પૂવ�મંજૂરી મળેવા
માટે અથવા તમારો �લાન તે સારવારને આવરી લે છે કેમ એ પુિ� કરવા માટે
થઈને અમે તમારા હે�થ �લાનને તમે �ા� કરવા જઈ ર�ાં છો તવેી સારવાર
િવશે જણાવી શકીએ અમે તમારી માિહતી એવી કોઈ �યિ�ને પણઆપી
શકીએ જે તમારી કાળ� માટે ચુકવણી કરવામાં મદદ કરે

�વા��ય કાળ� કામગીરીઓ અમે તમારી �વા��ય માિહતીને અમારી
કામગીરીઓ માટે જ�રી �યાપાર કાય� માટે કે જમેાં ઉદાહરણ તરીકે
કાળ�ની ગુણવ�ા સુધારવી કમ�ચારીઓઅને િવ�ાથ�ઓને તાલીમ
આપવી �ાહક સેવાઓ પૂરી પાડવી અથવા અમારા દદ�ઓઅને સમદુાયને
વધુ સારી રીતે સેવાઆપવા માટે જ�રી કોઈપણ �યાપાર ફરજો પૂરી
કરવાનો સમાવેશ થાય છે તેના માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ અને �હેર કરી
શકીએ છીએ  ઉપરાંત અમે તમારી તબીબી માિહતી અમને સવેાઓઅને
કાય��મો પૂરા પાડવામાં મદદ કરવા માટે અમે કામે લગાડીએ તવેા અ�યો
સાથે વહ�ચી શકીએ

�વા��ય કાળ� કામગીરીઓના અ�ય ઉદાહરણો

અપોઇ�ટમે�ટ માટે �મૃિતસંદેશાઓ અમે તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને
�હેરાત તમને એક �મૃિતસંદેશના �પમાં સપંક� કરવા માટે કરી શકીએ કે
તમારી સારવાર અથવા તબીબી કાળ� માટે એક અપોઇ�ટમે�ટ િનયત છે

સારવાર િવક�પો અમે તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત તમે
જમેાં રસ ધરાવી શકતા હોવ તેવા સંભિવત સારવાર િવક�પો અથવા
�વા��ય સંબંિધત લાભો િવશે તમને જણાવવા અથવા ભલામણ કરવા
માટે કરી શકીએ

ભંડોળ ભેગું કરવાની �વૃિ�ઓ  અમે તમારા િવશેની મયા�િદત માિહતી
વ�તીિવષયક માિહતી જ�મ તારીખ સેવાની તારીખો સેવાનો િવભાગ
સારવાર કરનાર તબીબ અથવા પિરણામ�પ માિહતી સિહત નો ઉપયોગ
તમારો સંપક� અને તેની કામગીરીઓ માટે ભંડોળ ઊભું કરવાના
�યાસના ભાગ�પે કરી શકીએ  જો તમે ઇ�છતા હોવ કે અમે તમારો સંપક�
અમારી ભંડોળ ઊભું કરવાના �યાસોના ભાગ�પે ન કરીએ તો કૃપા કરીને સાથે

ચુકવણી માટે  અમે તમારી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત એ
માટે પણ કરી શકીએ કે જથેી ખાતે તમે જે સારવાર અને
સેવાઓ �ા� કરો તેનું િબલઆપી શકાય અને તમારી કોઈ વીમા કંપની
અથવા કોઈ �ી� પ� પાસેથી ચુકવણી વસૂલ કરી શકાય પૂવ�મંજૂરી મળેવા
માટે અથવા તમારો �લાન તે સારવારને આવરી લે છે કેમ એ પુિ� કરવા માટે
થઈને અમે તમારા હે�થ �લાનને તમે �ા� કરવા જઈ ર�ાં છો તવેી સારવાર
િવશે જણાવી શકીએ અમે તમારી માિહતી એવી કોઈ �યિ�ને પણઆપી
શકીએ જે તમારી કાળ� માટે ચુકવણી કરવામાં મદદ કરે

�વા��ય કાળ� કામગીરીઓ અમે તમારી �વા��ય માિહતીને અમારી
કામગીરીઓ માટે જ�રી �યાપાર કાય� માટે કે જમેાં ઉદાહરણ તરીકે
કાળ�ની ગુણવ�ા સુધારવી કમ�ચારીઓઅને િવ�ાથ�ઓને તાલીમ
આપવી �ાહક સેવાઓ પૂરી પાડવી અથવા અમારા દદ�ઓઅને સમદુાયને
વધુ સારી રીતે સેવાઆપવા માટે જ�રી કોઈપણ �યાપાર ફરજો પૂરી
કરવાનો સમાવેશ થાય છે તેના માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ અને �હેર કરી
શકીએ છીએ  ઉપરાંત અમે તમારી તબીબી માિહતી અમને સવેાઓઅને
કાય��મો પૂરા પાડવામાં મદદ કરવા માટે અમે કામે લગાડીએ તવેા અ�યો
સાથે વહ�ચી શકીએ

�વા��ય કાળ� કામગીરીઓના અ�ય ઉદાહરણો

અપોઇ�ટમે�ટ માટે �મૃિતસંદેશાઓ અમે તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને
�હેરાત તમને એક �મૃિતસંદેશના �પમાં સપંક� કરવા માટે કરી શકીએ કે
તમારી સારવાર અથવા તબીબી કાળ� માટે એક અપોઇ�ટમે�ટ િનયત છે

સારવાર િવક�પો અમે તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત તમે
જમેાં રસ ધરાવી શકતા હોવ તેવા સંભિવત સારવાર િવક�પો અથવા
�વા��ય સંબંિધત લાભો િવશે તમને જણાવવા અથવા ભલામણ કરવા
માટે કરી શકીએ

ભંડોળ ભેગું કરવાની �વૃિ�ઓ  અમે તમારા િવશેની મયા�િદત માિહતી
વ�તીિવષયક માિહતી જ�મ તારીખ સેવાની તારીખો સેવાનો િવભાગ
સારવાર કરનાર તબીબ અથવા પિરણામ�પ માિહતી સિહત નો ઉપયોગ
તમારો સંપક� અને તેની કામગીરીઓ માટે ભંડોળ ઊભું કરવાના
�યાસના ભાગ�પે કરી શકીએ  જો તમે ઇ�છતા હોવ કે અમે તમારો સંપક�
અમારી ભંડોળ ઊભું કરવાના �યાસોના ભાગ�પે ન કરીએ તો કૃપા કરીને સાથે
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િબડેલા પિરિશ�માં સૂિચબ� કરલે �વા��ય કાળ� સં�થાની યો�ય ભંડોળ
એક�ીકરણ કચરેીનો સંપક� કરશો

હૉિ�પટલ િડર�ેટરી તમે હૉિ�પટલમાં ઇનપેશ�ટ દાખલ દદ� હતા તે
દર�યાનની તમારા િવશેની ચો�સ મયા�િદત માિહતી અમે હૉિ�પટલ
િડર�ેટરીમાં સમાવી શકીએ આમાિહતીમાં તમા�ં નામ હૉિ�પટલનું �થળ
તમારી સામા�ય િ�થિત દા ત સારી ઠીક વગેર ે અને તમારી ધાિમ�ક
અિભમખુતાનો સમાવેશ થઈ શકે િડર�ેટરીમાંની તમારી ધાિમ�ક અિભમખુતા
િસવાયની માિહતી એવા લોકોને પણઆપી શકાય જઓે તમા�ં નામ લઈને
િવગતો પૂછે  તમા�ં નામ ધમ�ગ�ુઓના મંડળના સ�યને પણઆપી શકાય
ભલેને તેઓ તમા�ં નામ લઈને િવગતો ન માંગે  જો તમે હૉિ�પટલ િડર�ેટરીની
સૂિચમાં સમાવા ન માંગતા હોવ તો કૃપા કરીને તમારા નસ�નો સપંક� કરશો  કોઈ
આપદાની િ�થિતઓ કે જમેાં એકથી વધુ માનવહાિનઓ સામેલ હોય �યારે અમે
સામા�ય માિહતી બહાર પાડી શકીએ જમેકે હૉિ�પટલ અક�માતમાંના ચાર
�યિ�ઓને સારવાર પૂરી પાડી રહી છે

સંશોધન �ારે કોઈ સ�ંથાકીય સમી�ા બૉડ� �ારા સંશોધન ��તાવની
સમી�ા કરવામાં આવી હોય અને તમારી �વા��ય માિહતીનું ખાનગીપણું
સુિનિ�ત કરવા માટે ��થાિપત �ોટોકો�સ �ારા સંશોધનને મંજૂરી મળી હોય
�યારે અમે માિહતીને સંશોધનકારોને �હેર કરી શકીએ

કાયદા �ારા જ�રી બના�યા અનુસાર  �ારે ફેડરલ �ટેટ અથવા �થાિનક
કાયદા �ારા જ�રી બનાવવામાં આવે �યારે અમે તમારી તબીબી માિહતી
�હેર કરીશંુ

�વા��ય અથવા સલામતીને ગભંીર જોખમખાળવા માટે અમે તબીબી
માિહતીનો ઉપયોગ અને �હેરાત�ારે તમારા �વા��ય અને સલામતી તથા
�હેર જનતા કે અ�ય કોઈ �યિ�ની સલામતીને ગભંીર જોખમ િનવારવા માટે
જ�રી હોય �યારે કરી શકીએ  જોકે કોઈપણ�હેરાત ફ�એવી જ કોઈ
�યિ�ને કરવામાં આવશે જેજે હાિનનો ભય હોય તેને ટાળવામાં સમથ� હોય

િવશેષ સંજોગો અમે તમારા િવશેની તબીબી માિહતીને આપદા રાહત
�યાસમાં સહાય કરતી સં�થાને પૂરી પાડી શકીએ જથેી કરીને તમારા સંજોગો
િ�થિત અને �થળ િવશે તમારા પિરવારને સૂિચત કરી શકાય

અંગ અને પેશી દાન  જો તમે સંભિવત અંગદાતા હોવ તો અમે તબીબી
માિહતીને અંગ �ાિ� અથવા અંગ આખં અને પેશી ��યારોપણ હાથ ધરતી
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સં�થાઓઅથવા અંગ દાન બૅકંને અંગ કે પેશી દાન અને ��યારોપણમાં મદદ
માટે જ�ર હોય તે મુજબ �હેર કરી શકીએ

સૈ�ય અને પૂવ�સૈિનકો  જો તમે શસ� દળોના સ�ય હોવ તો અમે કાયદા
�ારા જ�રી બના�યા મુજબ તમારી તબીબી માિહતી �હેર કરીશંુ  અમે
કાયદા �ારા જ�રી બના�યા અનુસાર િવદેશી સૈિનકો િવશેની તબીબી
માિહતી યો�ય િવદેશી સૈ�ય સ�ાને પણ�હેર કરી શકીએ

કામદારો માટે વળતર અમે તમારી તબીબી માિહતી કામદારો માટે વળતર
અથવા તનેા જવેા અ�ય કાય��મો માટે બહાર પાડી શકીએ આ કાય��મો કાય�
સંબંિધત ઇ�ઓઅથવા બીમારી સામે લાભો પૂરા પાડે છે

�હેર �વા��ય જોખમો �ારે િવનંતી કરવામાં આવે �યારે�હેર �વા��ય
�વૃિ�ઓ માટે અમે તમારી તબીબી માિહતી �હેર કરી શકીએ આ
�વૃિ�ઓમાં સામા�યપણે િન��િલિખતનો સમાવેશ થાય છે

o રોગ ઇ�અથવા અ�મતા િનવારવા અથવા કાબૂમાં લેવા

o જ�મ અને મૃ�યનુો અહેવાલ કરવા

o કોઈ બાળક વ�ૃ અથવા અ�મતા વાળા �યિ� સાથે દુરાચાર
અને અથવા િન�કાળ�આચરાયાની �ણ કરવા

o દવાઓ સામે �િતિ�યાઓઅથવા ઉ�પાદો અગંેની સમ�યાઓની
�ણ કરવા

o લોકોને તેઓ ઉપયોગ કરી ર�ાં હોઈ શકે તેવા ઉ�પાદોને પાછા
ખ��યા હોવા િવશે સૂિચત કરવા

o કોઈ �યિ� કે જે કોઈ રોગના સંસગ�માં આ�યો હોઈ શકે અથવા
કોઈ રોગ કે િ�થિતથી ��ત હોવા અથવા ફેલાવતા હોવાનું જોખમ
ધરાવતા હોઈ શકે તે િવશે સૂિચત કરવા

�વા��ય દેખરખે �વૃિ�ઓ અમે િવનતંી કરવામાં આ�યે તમારી તબીબી
માિહતીને કાયદા �ારા અિધકૃત કરાયેલી �વૃિ�ઓ માટે �વા��ય દેખરખે
સં�થાને �હેર કરી શકીએ  આ દેખરખેની �વૃિ�ઓમાંઑિડ�સ �માણનો
તપાસો િનરી�ણો અને લાઇસ�સ �રી કરવાનો સમાવેશ થાય છે  આ
�વૃિ�ઓસરકાર માટે �વા��ય કાળ� �ણાલી સરકારી કાય��મો અને નાગિરક
અિધકારોના કાયદાઓના અનપુાલન ઉપર દેખરખે રાખવા માટે જ�રી છે
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કાનૂની દાવાઓઅને િવવાદો જો તમે કોઈ કાનનૂી દાવા અથવા િવવાદનો
ભાગ હોવ તો કોટ� �ારાઆદેશ કરવામાં આ�યે અમે તમારી તબીબી માિહતી
�હેર કરી શકીએ અમકુ ચો�સ સંજોગો હેઠળ અમે તમારી તબીબી
માિહતીને ફરિજયાત હાજરીના હુકમ સ�પીના અથવા અ�ય કાયદાકીય
�િ�યાના �િતસાદમાં પણ �હેર કરી શકીએ પરંતુ અમેઆવું ફ� �યારે જ
કરીશંુ�ારે તમને આવી િવનતંી િવશે �ણ કરવાનો અથવા િવનંતી કરવામાં
આવેલી માિહતીનું ર�ણ કરવાનો હુકમ મળેવવાનો �યાસ કરવામાં આ�યો
હોય અથવા જો તમે અથવા કોટ� લેિખત અિધકૃિત પૂરી પાડી હોય

કાયદાનંુ પાલન કરાવવું જો કાયદાનું પાલન કરાવનાર અિધકારી �ારા
જણાવવામાં આવે તો અમે તમારી તબીબી માિહતી બહાર પાડી શકીએ
જો કાયદા �ારા પરવાનગી અપાઇ હોય તો

o કોટ�ના હુકમ સ�પીના વૉર�ટ સમ�સ અથવા તેના જવેી કોઈ
�િ�યાના �િતસાદમાં

o કોઈ શકમંદ ભાગેડુ મહ�વના સા�ી અથવા ગમુ �યિ�ની
ઓળખ કરવા અથવા શોધવા

o કોઈ ગનુાના ભોગ બનનાર િવશે જો ચો�સ મયા�િદત સંજોગો
હેઠળ અમે તે �યિ�ની સંમિત �ા� કરવામાં અસમથ� રહીએ તો

o કોઈ મ�ૃયુ િવશે જો અમે એવું માનતા હોઈએ કે તે કોઈ ગનુાિહત
આચરણને પિરણામે થયું છે

o ખાતે કોઈ ગુનાિહતઆચરણ િવશે અને

o તાકીદના સંજોગોમાં કોઈ ગુના ગુના અથવા ભોગ બનનારનું �થળ
અથવા જણેે ગનુો આચય� છે તેવા �યિ�નીઓળખ વણ�ન અથવા
�થાન િવશે �ણ કરવા માટે

કોરોનર મૃ�યનુા કારણની તપાસ કરનાર અિધકારી તબીબી િનરી�કો
અને �યુનરલ િડર�ેટસ�  અમે કોરોનર અથવા તબીબી તપાસકતા�ને તબીબી
માિહતી �હેર કરી શકીએ  ઉદાહરણ તરીકે આ કોઈ મતૃક �યિ�નીઓળખ
કરવા અથવા મ�ૃયુનું કારણ શોધવા માટે જ�રી હોઈ શકે  અમે તબીબી
માિહતી �યુનરલ િડર�ેટર અથવા તેમના નાિમતને તમેની ફરજ બ�વવા માટે
જ�રી હોય તે અનુસાર પણ�હેર કરી શકીએ
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રા�� ીય સુર�ા અને ગુ�ચર �વૃિ�ઓ જો કાયદા �ારા પરવાનગી અપાયેલી
હોય તો અમે તમારી તબીબી માિહતી કાયદા �ારા અિધકૃત ગ�ુચર બાબતો
શ�ુ ગુ�ચરોને રોકવા માટેના અને અ�ય રા�� ીય સુર�ા �વૃિ� માટે અિધકૃત
ફેડરલ અિધકારીઓને �હેર કરી શકીએ

�મુખ અને અ�યો માટેની સલામતી સેવાઓ જો કાયદા �ારા પરવાનગી
અપાયેલી હોય તો અમે તમારી તબીબી માિહતી અિધકૃત ફેડરલ અિધકારીઓને
�હેર કરી શકીએ જથેી કરીને તેઓ �મખુ અ�ય અિધકૃત �યિ�ઓઅથવા
િવદેશના વડાઓને સુર�ા પૂરી પાડી શકે અથવા િવશેષ તપાસો હાથ ધરી શકે

કેદીઓ જો તમે સુધારા માટેના સં�થાનમાં રહેતા અથવા કાયદાનું પાલન
કરાવનાર અિધકારીના તાબા હેઠળના કેદી હોવ તો જો કાયદા �ારા પરવાનગી
અપાયેલી હોય તો અમુક ચો�સ સંજોગો હેઠળ અમે તમારા િવશેની તબીબી
માિહતી સુધારા માટેના સં�થાન અથવા કાયદાનું પાલન કરાવનાર અિધકારીને
�હેર કરી શકીએ  આ�માણે માિહતી �હેર કરવી સં�થાન તમને �વા��ય
કાળ� પૂરી પાડે તે માટે તમારા �વા��ય તથા સલામતી અથવા અ�યોના
�વા��ય અને સલામતીનું ર�ણ કરવા માટે અથવા સુધારા માટેના
સં�થાનની સલામતી અને સુર�ા માટે જ�ર હશે

તમારા િવશેની તબીબી માિહતી સબંંિધત તમારા અિધકારો

તમારા િવશેની જે તબીબી માિહતી અમે �ળવીએ છીએ તે અંગે તમે િન��િલિખત
અિધકારો ધરાવો છો

િનરી�ણ કરવાનો અને નકલ મેળવવાનો અિધકાર તમને તમારી તબીબી
માિહતી કે જે તમારી કાળ�અગંે િનણ�યો લેવા માટે ઉપયોગમાં લેવાઇ શકે
તેનું િનરી�ણ કરવા અને નકલ મેળવવાનો અિધકાર છે  આ િવનંતીમાં
સામા�યપણે તબીબી અને િબિલંગ અહેવાલોનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ
મનોિચિક�સકીય નોધંોનો સમાવેશ થતો નથી

તમારી તબીબી માિહતી કે જે તમારા િવશે િનણ�યો લેવામાં ઉપયોગમાં લેવાઈ
શકે તેનું િનરી�ણ કરવા અને નકલ મેળવવા માટે તમારે પોતાની લેિખત
િવનંતીને આ નોિટસને અંતે િબડેલ પિરિશ�માં સૂિચબ� કરલે યો�ય

ને સુ�ત કરવી અિનવાય� છે  જો તમે માિહતીની નકલ માટે િવનંતી
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કરો તો તમારી પાસેથી નકલ કાઢવાનો ટપાલનો અથવા તમારી િવનંતી
સાથે સંકળાયેલ અ�ય પરુવઠાઓ માટેની ફી વસૂલવામાં આવી શકે

અમકુ ખબૂ જ મયા�િદત સંજોગોમાં અમે મનોિચિક�સકીય નોધંોનું િનરી�ણ
કરવા અને નકલ મેળવવાની તમારી િવનંતીને નકારી શકીએ  જો તમને તમારી
તબીબી માિહતી સુગમ કરવાથી રોકવામાં આ�યા હોય તો તમે નકારાવામાં
આ�યા હોવાની સમી�ા કરાય તે માટે િવનતંી કરી શકો �ારા
પસંદ કરાયેલ અ�ય કોઈ લાઇસ�સધારી �વા��ય કાળ� �યાવસાિયક તમારી
િવનંતી અને તનેે નકારાયાની સમી�ા કરશે  સમી�ા હાથ ધરી રહેલ �યિ�એ
જ �યિ� નિહ હોય જમેણે તમારી િવનંતી નકારી હતી  અમે સમી�ાના
પિરણામની પતૂ�તા કરીશંુ

હોમ હે�થ હેઠળના દદ�ઓ િવનંતી કય� તેમનીઆગામી ઘર મલુાકાત વખતે
અથવા એક ઝડપી બનાવેલ રીતે તેમના અહેવાલો િવના કોઈ ખચ� �ા�
કરવાના વધારાના અિધકારો ધરાવે છે

અહેવાલોને સાચવી રાખવા  �ટેટ કાયદાઓએજ�રી બનાવે છે કે અમે
હૉિ�પટલ અહેવાલોને છે�લે જોવાયાની તારીખથીઓછામાં ઓછા વીસ વષ�
માટે સાચવી રાખીએ  વીસ વષ� �વૃિ� િવના રહે તે પછી અહેવાલોનો નાશ
કરી શકાય છે પરંતુ તમેનો નાશ સુરિ�ત રીતે તમારી માિહતી અનિધકૃત રીતે
�હેર થવાથી ર�ાયેલી રહે તે રીતે કરવો અિનવાય� છે  રિેડયોલૉિજક િફ��સ
�કે�સ અ�ય ઇમે�ંગ રકે�સ� �િ�યા કયા� િવનાના મનોિચિક�સક પરી�ણ
ડેટા ઇલે�ટ� ોિનક �ણૂ દેખરખે માટેની િ�ટ� �સ ઇલે�ટ� ોકાિડ�યો�ામ ટ�ે િસં�સ
ઇલે�ટ� ોએિ�સફેલો�ા�સ અને અ�ય નમૂના ટ� ે િસં�સ જે કોઈ પરી�ણના
પિરણામોની �ણ કરવા માટે તયૈાર કરવામાં આ�યા હોય તમેનું કાનૂની
તબીબી રકેડ�ના અહવાલોમાં અથ�ઘટન કરવામાં આ�યું હોય છે અને સેવા
અપાયાની તારીખ પછીઓછામાં ઓછા પાંચ વષ� પછી નાશ કરી શકાય
તબીબનીઑિફસના અહેવાલોનો તમે છે�લી સેવા લીધાના વષ� પછી નાશ
કરી શકાય અથવા જો દદ� સગીર હોય તો અહેવાલોનો વષ� પછી અથવા તે
સગીર વષ�ની ઉંમર સુધી પહોચંે બંનમેાંથી જે પણ લાંબો ગાળો હોય તે પછી
નાશ કરી શકાય

સુધારો કરવાનો અિધકાર હૉિ�પટલના અહેવાલો માટે કૃપા કરીને તમારી
િવનંતીને આ નોિટસને અંતે સૂિચબ� કરલે યો�ય હૉિ�પટલને મોકલશો
તમારા તબીબનીઑિફસના અહેવાલોમાં સધુારો કરવાની િવનંતી કરવા
માટે સીધા તમારા તબીબનીઑિફસનો સંપક� કરશો સુધારો કરવા માટેની
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િવનંતી લેિખત�પમાં કરવી અને સાથે તમે સુધારાની િવનંતી કરો છો તે
પાછળનું કારણઆપવું અિનવાય� છે

જો સુધારા માટેની તમારી િવનતંી લેિખત�પમાં ન હોય અથવા તે િવનંતી
પાછળના ટેકા માટેનું કારણ સાથે ધરાવતી ન હોય તો અમે તમારી િવનંતી
નકારી શકીએ  જો તમે અમને આવી માિહતીમાં સુધારો કરવા કહો �યારે
પણ અમે તમારી િવનંતીને નકારી શકીએ

o જેઅમારા �ારા િનિમ�ત ન હોય અથવા જે �યિ�અથવા
સં�થાએ માિહતી તૈયાર કરી હોય તે હવે પછી સુધારો કરવા માટે
ઉપલ�ધ ન હોય

o તે અમારા �ારા �ળવી રખાયેલ તબીબી માિહતીનો ભાગ ન હોય

o તે એવી માિહતીનો ભાગ ન હોય જનેા માટે તમને િનરી�ણ કરવા
અને નકલ કરવાની પરવાનગી અપાઇ શકે અથવા

o તે સચોટ અને પણૂ� હોય

�હેરાતોના અહેવાલો મેળવાની િવનંતી કરવાનો અિધકાર તમને
“�હેરાતોના અહેવાલો” મેળવાની િવનંતી કરવાનો અિધકાર છે આઅમે
તમારી તબીબી માિહતી િવશે કરલેી �હેરાતોની એક સૂિચ છે જનેે માટે
અિધકૃિત મેળવવામાં આવી ન હતી અથવા જે સારવાર ચુકવણી અથવા
�વા��ય કાળ� કામગીરીના હેતુઓ માટે કરવામાં આવી ન હતી

આ સૂિચ અથવા �હેરાતના અહેવાલો માટે િવનંતી કરવા માટે તમારે તમારી
િવનંતી લેિખત�પમાં આ નોિટસને અંતે સૂિચબ� કરલે યો�ય ને
જમા કરાવવી અિનવાય� છે તમારી િવનંતીમાં એક સમયગાળો લખેલો હોવો
અિનવાય� છે જે છ વષ� કરતાં વધુ લાંબો ન હોવો જોઈએઅને એિ�લ
પહેલાની તારીખ સમાવતો ન હોય તમારી િવનંતીમાં એ િનિદ�� થયેલંુ હોવંુ
જોઈએ કે તમે સૂિચ �ા �પમાં ઉદાહરણ તરીકે કાગળ પર ઇલે�ટ� ોિનક
�વ�પમાં ઇ�છો છો  મિહનાના સમયગાળાની અંદર તમે જે પહેલી િવનતંી
કરો તે સૂિચ મફત મળશે  વધારાની સૂિચઓ માટે અમે તમને સિૂચ પૂરી
પાડવાનો ખચ� લાગુ કરી શકીએ  અમે તમને સામેલ ખચ� િવશે સૂિચત કરીશંુ
અને તમે કોઈ ખચ� કરતાં પહેલાં તે સમયે િવનતંી પાછી ખ�ચવાનો કે તેમાં
ફેરફાર કરવાનું પસંદ કરી શકો
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�િતબંધ મૂકવા િવનંતી કરવાનો અિધકાર અમે સારવાર ચુકવણી અથવા
�વા��ય કાળ� કામગીરીઓ માટે તમારા િવશનેી તબીબી માિહતીનો
ઉપયોગ કરીએ કે �હેર કરીએ તેના ઉપર �િતબંધ કે મયા�દા મકૂવાની િવનતંી
કરવાનો તમને અિધકાર છે અમે તમારા િવશેની તબીબી માિહતી �હેર
કરીએ તનેે એવી રીતે મયા�િદત કરવાનો અિધકાર પણ તમને છે કે તે કોઈ એવી
�યિ�ને �હેર કરવામાં આવે જે તમારી કાળ�અથવા તમારી કાળ� માટે
ચુકવણી કરવામાં સામેલ હોય જમે કે પાિરવાિરક સ�ય અથવા િમ�

નીચે નો�ંયા મુજબ હોય તે િસવાય �િતબંિધત કરવા િવશેની િવનંતી સાથે
અમારે સમંત થવું જ�રી નથી જો અમે સમંત થઈએ તો અમે તમારી િવનતંીની
પૂત�તા કરીશંુ િસવાય કે તે માિહતીની જ�ર તમને તાકીદની સારવાર પૂરી
પાડવા માટે હોય કાયદા અનસુાર તમારી તબીબી માિહતીને એક હે�થ
�લાનને �હેર કરવાથી �િતબંિધત કરવાની તમારી િવનંતી સાથે સંમત થવું
અિનવાય� છે જોઆવી �હેરાત ચુકવણી કરવા અથવા �વા��ય કાળ�
કામગીરીઓના હેતુ માટે હોય અ�યથા કાયદા �ારા જ�રી બનાવેલ ન
હોય અને તમે પોતાના ભંડોળમાંથી જનેી પરૂપેૂરી ચુકવણી કરી દીધી હોય
તેવી વ�તુ કે સવેા માટે હોય

ગોપનીય સચંારણો માટે િવનંતી કરવાનો અિધકાર તમને એ િવનતંી
કરવાનો અિધકાર છે કે અમે તબીબી બાબતો અંગે તમારી સાથે એક ચો�સ
રીતે અથવા એક ચો�સ �થળે સંચારણ કરીએ  ઉદાહરણ તરીકે તમે કહી
શકો કે અમે તમારો સંપક� ફ� કામના �થળે અથવા ટપાલ �ારા કરીએ

ગોપનીય સંચારણો માટે િવનતંી કરવા માટે તમારેઆ નોિટસને અંતે િબડેલા
પિરિશ�માં સૂિચબ� કરલેી યો�ય ને લેિખત�પમાં િવનંતી
કરવી અિનવાય� છે  અમે તમને તમારી િવનતંી પાછળનું કારણ નિહ પૂછીએ
અમારી મનુસફી પર અમે તમામ વાજબી િવનતંીઓને પૂરી કરીશંુ તમારી
િવનંતીમાં એ િનિદ� � કરલેું હોવંુ અિનવાય� છે કે તમારો સંપક� કેવી રીતે અને
�ાં કરવામાં આવે

આનોિટસની કાગળ પરની નકલ મેળવવાનો અિધકાર તમને આ
નોિટસની કાગળ પરની નકલ મેળવવાનો અિધકાર છે  તમે અમને કોઈપણ
સમયે આ નોિટસની એક નકલ તમને આપવા માટે કહી શકો છો  તમે આ
નોિટસ ઇલ�ેટ� ોિનક�પમાં �ા� કરવા માટે સંમત થયા હોવ તેમ છતાં તમે આ
નોિટસની નકલ કાગળ ઉપર મળેવવા માટે પા� છો તમે આ નોિટસની એક



11

નકલઆનોિટસને અંતે િબડેલ પિરિશ�માં સૂિચબ� કરલે યો�ય
પાસેથી મેળવી શકો

આનોિટસમાં ફેરફારો અમેઆ નોિટસમાં ફેરફાર કરવાનો અિધકાર
અબાિધત રાખીએ છીએ અમે સુધારલે અથવા ફેરફાર કરલે નોિટસને
અમારી પાસે તમારા િવશે તબીબી માિહતી પહેલેથી છે તનેે માટે તેમજ અમે
ભિવ�યમાં �ા� કરીએ તેવી કોઈપણ માિહતી માટે અમલી બનાવવાનો
અિધકાર અબાિધત રાખીએ છીએ અમે હાલની નોિટસની એક નકલ પો�ટ
કરીશંુ નોિટસ પર પહેલા પાને જમણી બાજુ ઉપલા ખણૂા પર અમલી
બ�યાની તારીખ જણાવેલી હશે

ઉપરાંત તમે સારવાર અથવા �વા��ય કાળ� સેવાઓ માટે હૉિ�પટલમાં
ઇનપેશ�ટ કેઆઉટપેશ�ટ તરીકે દાખલ થાઓ તે દરકે વખતે તમારા �ારા
િવનંતી કરવામાં આ�યે જે તે સમયે અમલી હોય તેવી નોિટસની એક નકલ
ઉપલ�ધ બનશે

ફિરયાદો જો તમે એવું માનતા હોવ કે તમારા ખાનગીપણાના અિધકારોનું
ઉ�લંઘન થયું છે તો તમે આ નોિટસને અતંે િબડેલા પિરિશ�માં સૂિચબ�
કરલે યો�ય નો સપંક� કરીને સમ� ફિરયાદ દાખલ
કરી શકો છો અથવા તમે

યુ એસ િડપાટ�મે�ટઑફ હે�થ ઍ�ડ �ુમન
સિવ�િસઝઑિફસ ફોર િસિવલ રાઇ�સ ને અહીં પ� મોકલીને ફિરયાદ દાખલ
કરી શકો છો  

અહીં કૉલ કરો અથવા મુલાકાત લો

સમ� તમામ ફિરયાદો લેિખત�પમાં જમા કરાવવી અિનવાય� છે

ફિરયાદ દાખલ કરવાને કારણે તમને દંિડત નિહ કરવામાં આવે

અમે રા� �યાપી ઇલે�ટ� ોિનક �વા��ય માિહતી િવિનમય માં
સહભાગી થઈએ છીએ  એ તબીબોનીઑિફસ હૉિ�પટલ
લેબોરટરીઝ ફામ�સી કુશળ નિસ�ગ સુિવધાઓ અને અ�ય �વા��ય કાળ�
સં�થાઓને સલામત અને સુમેળભરી રીતે �વા��ય માિહતી ઇલે�ટ� ોિનક�પમાં
�સાિરત કરવા સ�મ બનાવે છે  �ટેટ કાયદા �ારા જ�રી બના�યા અનુસાર
અમે નો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી સંમિત મેળવીશું
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કેફી ��યોના ઉપયોગ સબંંિધત િવકાર િવશેના કાય��મોમાથંી સારવારના
અહેવાલો જોવા પર લાગુ િવશેષ ગોપનીયતા ર�ણો જો તમે અમારા કેફી
��યોના ઉપયોગ સંબંિધત િવકાર માટેના કાય��મોમાં સારવાર લીધી હોય
િનદાન કરા�યું હોય અથવા સારવાર માટે સંદભ� લીધો હોય તો કેફી ��યો
અથવાઆ�કોહોલના ઉપયોગ િવશેના અહેવાલોની ગોપનીયતા ફેડરલ
કાયદાઓઅને િનયમનો વડે રિ�ત છે  એક સામા�ય િનયમ તરીકે અમે
કાય��મોની બહાર હોય તેવા કોઈ �યિ�ને એ ન જણાવી શકીએ કે તમે
આમાંના કોઈ કાય��મોમાં ભાગ લો છો કે તમારીઓળખ કેફી ��ય લીધા
હોવાને કારણે થયેલા િવકાર માટે સારવાર ઇ�છતા કે �ા� કરનાર �યિ� તરીકે
કરી શકે તેવી માિહતી �હેર ન કરી શકીએ િસવાય કે

તમે લેિખત�પમાં �હેરાતને અિધકૃત કરો અથવા

o �હેરાતને કોઈ કોટ�ના હુકમ �ારા પરવાનગી અપાયેલી હોય અથવા
o �હેરાત કોઈ તબીબી કમ�ચારી �ારા કોઈ તબીબી કટોકટીના

સંજોગોમાં અથવા સંશોધન ઑિડટ કે કાય��મ મૂ�યાંકન હેતઓુ
માટે પા�તા ધરાવતા કમ�ચારીઓ �ારા કરવામાં આવી હોય

તમારેઆ પણ�ણવંુ જોઈએ

કેફી ��ય કેઆ�કોહોલના ઉપયોગ ઉપર લાગુ ફેડરલ કાયદા અને
િનયમનોનું અમારા �ારા ઉ�લંઘન કરાવંુ એક ગનુો ગણાય છે
શંકા�પદ ઉ�લઘંનોની �ણ યુનાઇટેડ
�ટે�સ એટન� ને પર કરી શકાય

કોઈ દદ� �ારા �ાંતો કાય��મમાં અથવા તો કાય��મ માટે કામ
કરતા કોઈ �યિ� સામે આચરાયેલા ગુના અથવાઆવો ગુનો
આચરવાનીશે અપાયેલી ધમકી િવશેની માિહતી ર�ાયેલી નથી

આ કાયદાઓશંકા�પદ બાળ દુરાચાર કે િન�કાળ� િવશેની
માિહતીને યો�ય સ�ાિધકારીઓને �ણ કરવામાં આવે તે સામે
ર�ણ નથીઆપતા

વધુ માિહતી માટે જુઓ અને
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તબીબી માિહતીનાઅ�યઉપયોગો  આનોિટસમાં અથવા અમને લાગુ
પડતા હોય તે કાયદાઓમાં નઆવરાયેલા હોય તેવા તબીબી માિહતીના અ�ય
ઉપયોગો અને �હેરાતો ફ� તમારી લેિખત પરવાનગી સાથે જ કરવામાં
આવશે  જો તમે અમને તમારા િવશેની તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ કરવા કે
�હેરત કરવા માટે પરવાનગી પરૂી પાડો તો તમે તે પરવાનગીને લેિખત
�પમાં કોઈપણ સમયે પાછી ખ�ચી શકો છો જો તમે તમારી પરવાનગી પાછી
ખ�ચો તો અમે તમારા િવશેની તબીબી માિહતીને તમારી લેિખત અિધકૃિતમાં
આવરલેા કારણો માટે ઉપયોગમાં લઈશું નિહ કે �હેર કરીશંુ નિહ તમે એ
વાત સમજો છો કે તમારી પરવાનગી સાથે અમે કરી દીધી હોય તેવી કોઈપણ
�હેરાત પાછી લઈ શકીએ નિહ અને અમે તમને પરૂી પાડી હોય તેવી
કાળ�ના અહેવાલો �ળવી રાખવા અમારે માટે જ�રી છે

ભેદભાવરોધી નોિટસ
લાગુ પડતાં ફેડરલ નાગિરક અિધકાર કાયદાઓનું અનુપાલન કરે છે

અને �િત રંગ મૂળ રા�� ીયતા ઉંમર અ�મતા અથવા િલંગનાઆધારે ભેદભાવ
કરતી નથી

સં�થા સપંક� માિહતી
�વા��ય કાળ� સં�થા સંપક� ફોન નંબર

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
�ાઇવસીઑિફસર

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

અનુપાલન હે�પલાઇન
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સં�થા સપંક� માિહતી
�વા��ય કાળ� સં�થા સંપક� ફોન નંબર

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન

ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
ખાનગીપણા અંગેની હોટલાઇન
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