
રેજ મેળવો:
આરોગ્ય વીમો માર્કેટપ્ેસ 
વવશે જાણવા જેવી બાબતો

n	The Health Insurance Marketplace® તમારી જરૂરર્યાતો 
મજુબ ર્વરેજ માટે ખરીદી ર્રવામા ંઅને નોંધણી ર્રવામા ં
તમને મદદ ર્રે છે અને બજેટ વવશે. જ્યારે તમે Marketplace 
એપપ્રે્શન પણૂ્ણ ર્રો છો, ત્યારે અમે તમને જણાવીશુ ંરે્ તમે 
આ માટે પાત્ર છો રે્ નહીં: 

�	ખાનગી વીમા ્યોજનાઓ. તમે તમારા પહરવારના ર્દ અને 
આવર્ના આિારે રિીધમયમ ટેકસ કે્હિટ અથવા ખરતા-શહેરંગ 
ઘટાિા જેવી બરત માટે પાત્ર બની શર્ો છો. જો તમે 
બરત માટે પાત્ર નથી, તો પણ તમે િજુ પણ Marketplace 
ર્વરેજ ખરીદી શર્ો છો. યોજનાઓ આવશયર્ સવાસ્થય 
્ાભો, પવૂતા-અસસતતવમા ંરિે્ ી પહરસસથધતઓ અને ધનવારર્ 
સભંાળને આવરી ્ે છે. સામાનય રીતે, તમે વાધ્ષિર્ ઓપન 
એનરો્મેનટ પીહરયિ દરધમયાન આમાનંા એર્ પ્ાનમા ં
જ નોંિણી ર્રાવી શર્ો છો, ધસવાય રે્ તમે જીવનની ર્ોઈ 
ઘટના (જેમ રે્ અનય ર્વરેજ ગમુાવવા, ્ગન ર્રવા, 
સથળાતંર ર્રવા અથવા બાળર્ િરાવવા)ને ર્ારણે ધવશે્ 
નોંિણી સમયગાળા માટે પાત્ર ન િો.

�	Medicaid અથવા ચિલ્ડ્રન હલે્થ ઈન્સ્યોરનસ પ્ોગ્ામ 
(Children’s Health Insurance Program,CHIP). મયાતાહદત 
આવર્, ધવર્્ાગંતા અને અનય સજંોગો િરાવતા ્ોર્ોને 
આવરી ્ેવા માટે આ ર્ાયતાક્મો મફત અથવા ઓછા ખરમે 
આરોગય સભંાળ ઓફર ર્રે છે. જો એવુ ં્ાગે છે રે્ તમે 
પાત્ર છો, તો અમે તમારી માહિતી તમારી રાજય એજનસીને 
મોર્્ીશુ ંઅને તેઓ તમારો સપંર્તા ર્રશ.ે તમે ર્ોઈપણ 
સમયે Medicaid અને CHIP માટે અરજી ર્રી શર્ો છો.

n	માર્કેટપ્ેસ ર્વરેજ માટે રે્વી રીતે અરજી ર્રવી તે વવશે વધ ુ
જાણવા HealthCare.gov ની મુ્ ાર્ાત ્ો. રે્ટ્ાર્ રાજયો 
ફેિર્ સરર્ાર દ્ારા સરંાલ્ત Marketplace નો ઉપયોગ ર્રે 
છે. અનય તેમની પોતાની Marketplace ર્ાવે છે. તમે કા ં
રિો છો તે ધયાનમા ં્ીિા ધવના, તમે તમારા આગામી પગ્ા ં 
HealthCare.gov અિીં શોિી શર્ો છો.

n	 જો તમે નોર્રી-આધારરત વીમા માટે પાત્ર છો, તો તમે 
માર્કેટપ્ેસ પ્ાનમા ંજવાનો વવિારી શર્ો છો. પરંત,ુ તમે એર્ 
સાથ ેબરત સાથે નોર્રી-આિાહરત પ્ાન અને Marketplace 
પ્ાન બનંે રાખી શર્તા નથી. જો તમે નોર્રી-આિાહરત 
પ્ાનમા ંનોંિણી ર્રાવે્ નથી પરંત ુતમારા નોર્રીદાતા તમને 
ઓફર ર્રે છે, તો તમે તમારી આવર્ના આિારે બરત માટે 
્ાયર્ બનશો નિીં ધસવાય રે્ જોબ-આિાહરત યોજના પરવિે 
તેવી ન િોય અથવા ્ઘતુ્તમ આવશયર્તાઓને પણૂતા ર્રતી  
ન િોય.

n	જો તમે જીવનમા ંઅમરુ્ ઘટનાઓનો અનભુવ ર્રો છો (જેમ 
રે્ નવા રાજ્યમા ંજવુ,ં ્ગન ર્રવા, બાળર્ થવા, અથવા 
આરોગ્ય ર્વરેજ ગમુાવવુ)ં, તો તમે ઓપન એનરો્મેનટની 
બહાર તમારા માર્કેટપ્ેસ પ્ાનમા ંનોંધણી ર્રવા અથવા તેને 
બદ્વા માટે ્સપેવશ્ય્ એનરો્મેનટ પીરર્યડ માટે પાત્ર 
બની શર્ો છો. Marketplace તમને તમારી ઘટનાની પષુ્ટ 
ર્રવા માટે તમને દસતાવજેો સબધમટ ર્રવાનુ ંર્િી શરે્ છે. તમે 
તમારા ર્વરેજનો ઉપયોગ ર્રવાનુ ંશરૂ ર્રો તે પિે્ ા ંતમારે 
દસતાવેજોની નર્્ો મોર્્વી આવશયર્ છે. 

તમારી પાસે માર્કેટપ્ેસ  ની માહિતી સુ્ ભ ફોમમેટમા ંમેળવવાનો અધિર્ાર છે, જેમ રે્ મોટી ધરિનટ, બ્ેઇ્ અથવા ઑહિયો.  
જો તમને ્ાગે રે્ તમારી સાથ ેભેદભાવ ર્રવામા ંઆવયો છે તો તમને ફહરયાદ નોંિાવવાનો પણ અધિર્ાર છે.

મુ્ ાર્ાત ્ો CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
અથવા વધ ુમાહિતી માટે માર્કેટપ્ેસ ર્ો્ સેનટરને 1-800-318-2596 પર ર્ૉ્ ર્રો. TTY વપરાશર્તાતાઓ 1-855-889-4325 પર ર્ૉ્ ર્રી શરે્ છે.
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