
મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં“મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”યોજના 

   

               ગરીબરી રેખાહઠેળજીવમાકુટુતબોમનેમંધ્યમંવગગનાકુટુતબોપોમાનરી આવકનોમંોટો

ભાગગતભરી રરોગોનરી સારવારપાછળખર્ગમાહોયછે.જેથરી ગરીબરી રેખાહઠેળજીવમાકુટુતબોમને

મંધ્યમંવગગના કુટુતબોને ગતભરી ર પ્રકારનરી  બબમંારીના રોગોનરી  સારવારમંાત મંદદ કરવા સરકાર

કટટબધ્ધ છે. આમં, લાભાથીઓને ગતભરી ર પ્રકારનરી  બબમંારીઓમંાત કેશલેસ સારવાર, એક ઉત્તમં

પ્રકારનરી ગણુવત્તાસભરમબરી બરી સારવારમનેઉંર્ામબરી બરી ખર્ગસામેંનાણાતકીયસરુક્ષામંળીરહે

મેમંાટેગજુરામરાજ્યનામમંામંજીલ્લાઓમંાતગરીબરી  રેખા હઠેળજીવમા કુટુતબોમંાટેમખુ્યમંત્ રી 

મમ તમમં (મંા)યોજનામા.૪/૯/૨૦૧૨થરી મમંલમંાતમકેુલ. મેમંજયોજનાનરી સફળમાને ધ્યાનેલઇ

રાજય સરકારે મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં (મંા) યોજનાનો વ્યાપ વધારી વર્ગ ૨૦૧૪-૧૫મંાત “વાર્ર્િક રૂ.

૧.૨૦લાખ કેમેથરી ઓછીઆવકધરાવમા મંધ્યમંવગગનાપટરવારો(કુટુતબનામંહત્તમંપાતર્વ્યક્તમ)

મંાટેમખુ્યમંત્ રી મમ તમમં“મંાવાત્સલ્ય”યોજના૧૫/૦૮/૨૦૧૪થરી મમંલરી કરેલછે. 

•  વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮મંાત “મંા વાત્સલ્ય” યોજના અંમગગમ મંધ્યમંવગગના પટરવારનરી  આવક મંયાગદા

વધારીનેવાર્ર્િકરૂ.૧.૫૦લાખકરેલછે.મા.૧૮.૧૦.૨૦૧૭થરી આવકમંયાગદાવધારીનેવાર્ર્િકરૂ.

૨.૫૦લાખકરેલછે. 

• વર્ગ૨૦૧૬થરી ય-ુવરી નકાર્ગધારકોનેપણઆયોજનાહઠેળઆવરીલરી ધેલછે. 
 

• વધમુંાતગ્રામ્યમેમંજશહરેીર્વસ્મારનામમંામંઆશા બહનેોમનેમેમંનાપટરવારજનો,પ્કારોમને
મેમંના પટરવારજનો મેમંજ રાજ્ય સરકારના વગગ- ૩ મને વગગ- ૪ ના મમંામં સતવગો પરનરી 
જગ્યાઓ ઉપર સરી ધરી  ભરમરી થરી  ર્નમંણ  તક આપેલ ટફતસ પગારના કમંગર્ારીઓને નાણાતકીય વર્ગ
૨૦૧૭-૧૮થરી મખુ્યમંત્ રી મમ તમમંવાત્સલ્યયોજનાનામમંામંલાભોઆપવાનુતનક્કીથયેલછે. 

 ગતભરી ર બબમંારીઓમંાટે કુટુતબટદઠવાર્ર્િકમંહત્તમંરૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂર્પયા બેલાખ)સધુરી નરી 

કેશલેસસારવારઉપલબ્ધકરાવવામંાતઆવેછે.કુટુતબનામંહત્મમં૫વ્યક્તમને(કુટુતબનાવર્ા, પત્નરી 

મને૩આર્િમો)લાભમંળવાપા્ છે. નવજામશરી શનેુછઠાસભ્યમરીકેઆયોજનામંાતઆવરી

લેવામંાતઆવેછે. 

 યોજના હઠેળલાભાથીઓને હોર્સ્પટલખામે સારવાર હ ેુઆવવા- જવાના ભાર્ા પેટે રૂ. ૩૦૦/-

ચકુવવામંાતઆવેછે. 

 ગતભરી રબબમંારીઓમંાટેલાભાથીકુટુતબોને“મંા”મથા“મંાવાત્સલ્ય”યોજનાહઠેળ:- 



o બર્નસગ(દાેેલા), હદયના ગતભરી ર રોગો, કીર્નરી ના ગતભરી ર રોગો, મંગજના ગતભરી ર રોગો,

ગતભરી રઇજાઓ,નવજામર્શશઓુનાગતભરી રરોગો,કેર્નસર(કેર્નસરસર્જરી, કેમંોથેરાપરી મથા

રેર્ીઓથેરાપરી ) જેવરી  બબમંારીઓનરી  કુલ- ૬૨૮ જેટલરી  પ્રોસરી જર મંાટે ઉમમં પ્રકારનરી 

સારવારઆપવામંાતઆવેછે. 

 

લાભાથીઓ:- 

 “મંા”યોજના:-ગરીબરી રેખાહઠેળજીવમાકુટુતબો 
 “મંાવાત્સલ્ય” યોજના:- 

 વાર્ર્િકરૂ.૨.૫૦લાખકેમેથરી ઓછીઆવકધરાવમામંધ્યમંવગગનાપટરવારો  
 ગ્રામ્યમેમંજશહરેીર્વસ્મારનામમંામંઆશાબહનેો 
 પ્કારો 
 રાજ્યસરકારનાવગગ-૩મનેવગગ-૪નામમંામંસતવગોપરનરી જગ્યાઓઉપરસરી ધરી 

ભરમરી થરી ર્નમંણ  કઆપેલટફતસપગારનાકમંગર્ારીઓ 
 ય-ુવરી નકાર્ગધારકો. 

 
 

“મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”કાર્ગ:- 
 

 યોજના હઠેળલાભાથીના કુતટુતબના દરેકસભ્યના ફોટો,

બાયોમેંટિકઅંગઠુાનાર્નશાનનોસમંાવેશહોયમેવુતQR 

(Quick response) “મંા” મને “મંા વાત્સલ્ય” કાર્ગ

આપવામંાતઆવેછે.“મંા”કાર્ગદ્વારાલાભાથીઓનરી યોગ્ય

ઓળખકરીશકાયછેમનેખોટાલાભાથીઓનેઓળખરી 

મેનેકાબમુંાતરાખરી શકાયછે. 
 

 ‘‘મંા’’ મથા “મંાવાત્સલ્ય”યોજનાનુકાર્ગયોજનાહઠેળ

સ્થાર્પમમાલકુા ટકઓસ્ક/સરી વરી ક સેર્નટર ટકઓસ્કપરથરી 

મેંળવરી શકાયછે.નોંધણરી મંાટેમાલકુાકક્ષાએટકઓસ્ક

મેમંજસરી ટીર્સવરી કકક્ષાએસેર્નટરઉભાકરવામંાતઆવ્યા

છે. 

 

  

 



 મા.૨૬/૦૧/૨૦૧૬થરી ૩૩જીલ્લાઓમંાતમંોબાઇલટકયોસ્કથકીગામેંગામંબાકીરહીગયેલલાભાથીઓનરી 

નોંધણરી કરવાનુતઆયોજનકરેલજેમમગગમજીલ્લાટદઠ૧૦કીટઆપેલછે. 

 “મંા વાત્સલ્ય”યોજનાહઠેળ “મંા વાત્સલ્ય” કાર્ગ કઢાવવુત ફરજીયામ છે.જેનામંાટેનરી રે્જણાવેલ

ર્નયમ(મર્ધકતમ)મર્ધકારીઓપૈકીગમેંમેએકમર્ધકારીપાસેથરી રૂ.૧.૫૦લાખ(એકલાખપર્ાસ

હજાર પરુા) કે મેથરી ઓછી પાટરવારીક વાર્ર્િકઆવક ધરાવે છે મે પ્રમંાણેનોઆવકનો દાખલો

લાભાથીપટરવારેમેંળવવાનોરહેછે.જે્ણવર્ગસધુરી ગ્રાહ્યરાખેલછે. 

o જજલ્લાકલેતટરિરી , જજલ્લાર્વકાસમર્ધકારી, નાયબકલેતટરિરી /મંદદનરી શકલેતટર/પ્રાતમ

ઓફીસર, નાયબ જજલ્લા ર્વકાસ મર્ધકારી, માલકુા મંામંલમદાર/ સરી ટી મંામંલમદાર, 

માલકુાર્વકાસમર્ધકારી, નાયબમંામંલમદાર 

 

યોજનાનરી મંાટહમરી :- 

 યોજના હઠેળ લાભાથીઓ મંાટે હોક્સ્પટલમંાત રજીસ્િેશન, કર્નસલ્ટેશન, ર્નદાન મંાટેના લેબોરેટરી

રીપોટગ ,સર્જરી,સર્જરીબાદનરી મનવુ તર્ત્તસેવાઓ,દવાઓ,દાખલર્ાર્જ,દદીનેખોરાક,ફોલો-મપ,

મસુાફરીખર્ગવગેરેનોસમંાવેશથાય છે, હોક્સ્પટલઆબધામંાટે કોઇજર્ાર્જવસલુકરીશકે

નહી.આમં,“મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”યોજનાહઠેળલાભાથીમદ્દનમંફમસારવારમેંળવરી શકેછે. 
 

 યોજના અંમગગમ લાભાથીઓને મંળેલ ર્નયમ સારવારનો ર્નયમ ખર્ગ મંાર્નય હોર્સ્પટલને સરી ધો

સરકારિરી ધ્વારાઆપવામંાતઆવેછે. 

 “મંા” કાર્ગ ધરાવમોલાભાથી યોજનાસાથે જોર્ાયેલસારી સરુ્વધાધરાવમરી  હોક્સ્પટલો મંાત જઇ ને

લાભલઇશકેછે. 

 મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં “મંા”મને “મંાવાત્સલ્ય”યોજનાયોજનાહલે્થએસ્યોરર્નસઆધાટરમછેજેમંાત

કોઇપણવરી મંાકતપનરી નોસમંાવેશથમોનથરી . 
 

 મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં “મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”યોજનાહઠેળસ્પધાગત્મંકઇ-ટેનર્ટરિંગ(ટેકનરી કલમને

ફાઇનાર્નસરી યલબરી ર્)મંારફમેબજાર ભાવે ર્વર્વધપ્રોસરી ેરનાપેકેજરેટનક્કીકરવામંાતઆવેલ. 
 

 યોજના હઠેળસતલગ્નહોક્સ્પટલપાસેNABH/JCI/ACHS or any other accreditation body approved 

by International society for Quality in Healthcareનુતપ્રમંાણપ્હોયમનેમેમંાતરજીસ્ટરથયેલરી હોય

મેમંનેરાજ્યધ્વારા“મંા”પેકેજદરોકરમા૧૦%વધારેતવોબલટટઇર્નસેર્નટીવઆપવામંાતઆવેછે. 
 

 યોજનાનાપ્રર્ારપ્રસારમંાટેપણરાજ્યસરકારદ્વારામમંામંપ્રયત્નોકરેલછે,જેમંાતયોજનાહઠેળ

મેંગા હલે્થ કેમ્પ, હલે્થ કેમ્પથયેલ છે મેમંજમમંામંસરકારી હોક્સ્પટલો મેમંજબસ સ્ટેશન ઉપર

હોટર્િંગ્સલગાર્વામંાતઆવેલ છે.મને રેર્ીયો, ટી.વરી ., ર્નયુે  પેપર,બસ પેનલ દ્વારા પ્રર્ારપ્રસાર



કરવામંાતઆવેછે.મનેઆશાબહનેોનેબરી .પરી .એલકુટુતબોનરી નોંધણરી મંાટેરૂ.૧૦૦/-રજીસ્િેશનદીઠ

પ્રોત્સાહન રૂપેઆપવામંાતઆવે છે.આશાબહનેો/ બલિંકવકગર/ ઉર્ાબહનેોનોઉત્સાહવધારવામંાટે

મંોબાઇલ ટકઓસ્ક પરથરી  નરી કળમા પ્રર્મ કાર્ગ દીઠ રૂ. ૨/- આપવામંાત આવે છે. લાભાથીઓને

મુે વણમંાતમંાગગદશગનપરુૂપાર્વાસારુદરેકહોક્સ્પટલોમંાતઆરોગ્યર્મં્નરી ર્નમંણુતકકરેલછે. 

 

યોજનાનરી ર્સધ્ધ્ધઓ:- 

 

 મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં યોજનાને૨૦,સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૪નારોજસ્મંાટગ ગવનગર્નસ૨૦૧૪ મંાટેપ્રર્મષ્ઠઠમ

“પ્લેટટનમંસ્કોર્એવોર્ગ”આપવામંાતઆવેલ. 

 મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં યોજનાને૧૩,ટર્સેમ્બર,૨૦૧૪નારોજપ્રર્મષ્ઠઠમ“સરી એસઆઇ-નરી હીલર્નટઇ–

પ્રશાસન”પરુસ્કારઆપવામંાતઆવેલ. 

 મખુ્યમંત્ રી  મમ તમમં યોજનાને જયપરુમંાત હલે્થકેર સર્મંમ ૨૦૧૬મંાત “બેસ્ટ એફોરે્બલ હલે્થકેર

ઇનરી શરી યેટીવ”નોપરુસ્કારપ્રાપ્મથયેલછે. 

 મખુ્યમંત્ રી  મમ તમમં યોજનાને ૭, જુન,૨૦૧૭ના રોજ નવરી નરી કરણ મને મસરકારક ઇ-ગવનગર્નસ

(Innovative, Impactful and Sustainable E-Governance) મંાટેભારમસરકારનાતઇલેકિોર્નકમને

ઇર્નફોમેંશન ટેકનોલોજીમંત્ ાલયમને મેંક્તસમંમંગવનગર્નસ દ્વારા જ્યરુીર્ોઇસ કેટેગરી હઠેળ “જેમ્સ

ઓફટર્ેરી ટલઇષ્ર્નર્યા”એવોર્ગમંળેલછે. 

  મખુ્યમંત્ રી મમ તમમં(મંા)યોજનાનરી વધુજાણકારીમંળીરહેમેમંાટેટૉલફ્રીનત.

૧૮૦૦૨૩૩૧૦૨૨મેમંજwww.magujarat.com વેબસાઇટઉપલબ્ધકરવામંાતઆવેલછે. 

http://www.magujarat.com/

