ુ યમંત્રી મમ તમમં“મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”યોજના
મખ્

ગરીબરી  રે ખાહેઠળજીવમાકુ ટુતબોમને મંધ્યમંવગગ નાકુ ટુતબોપોમાનરી  આવકનોમંોટો
ભાગગતભરી રરોગોનરી  સારવારપાછળખર્ગમાહોયછે .જેથરી  ગરીબરી  રે ખાહેઠળજીવમાકુ ટુતબોમને
મંધ્યમંવગગ ના કુ ટુતબોને ગતભરી ર પ્રકારનરી  બબમંારીના રોગોનરી  સારવારમંાત મંદદ કરવા સરકાર
કટટબધ્ધ છે . આમં, લાભાથીઓને ગતભરી ર પ્રકારનરી  બબમંારીઓમંાત કેશલેસ સારવાર, એક ઉત્તમં
ુ વત્તાસભરમબરી બરી  સારવારમને ઉંર્ામબરી બરી  ખર્ગ સામંે નાણાતકીયસરુ ક્ષામંળીરહે
પ્રકારનરી  ગણ
ુ રામ રાજ્યના મમંામં જીલ્લાઓમંાત ગરીબરી  રે ખા હેઠળ જીવમા કુ ટુતબો મંાટે મખ્
ુ યમંત્રી 
મે મંાટે ગજ
ુ ેલ. મેમંજ યોજનાનરી  સફળમાને ધ્યાને લઇ
મમ તમમં (મંા) યોજના મા.૪/૯/૨૦૧૨થરી  મમંલમંાત મક
ુ યમંત્રી  મમ તમમં (મંા) યોજનાનો વ્યાપ વધારી વર્ગ ૨૦૧૪-૧૫મંાત “વાર્ર્િક રૂ.
રાજય સરકારે  મખ્
૧.૨૦લાખ કેમેથરી ઓછીઆવકધરાવમા મંધ્યમંવગગ નાપટરવારો(કુ ટુતબનામંહત્તમંપાતર્વ્યક્તમ)
ુ યમંત્રી મમ તમમં“મંાવાત્સલ્ય”યોજના૧૫/૦૮/૨૦૧૪થરી મમંલરી કરે લછે .
મંાટેમખ્
•

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮મંાત “મંા વાત્સલ્ય” યોજના અંમગગ મ મંધ્યમંવગગ ના પટરવારનરી  આવક મંયાગ દા
વધારીનેવાર્ર્િકરૂ.૧.૫૦લાખકરે લછે .મા.૧૮.૧૦.૨૦૧૭થરી આવકમંયાગ દાવધારીનેવાર્ર્િકરૂ.
૨.૫૦લાખકરે લછે .

•

વર્ગ૨૦૧૬થરી ય-ુ વરી નકાર્ગ ધારકોનેપણઆયોજનાહેઠળઆવરીલરી ધેલછે .

•

ુ ાતગ્રામ્યમેમંજશહેરીર્વસ્મારનામમંામંઆશા બહેનોમનેમેમંનાપટરવારજનો,પ્કારોમને
વધમં
મેમંના પટરવારજનો મેમંજ રાજ્ય સરકારના વગગ - ૩ મને વગગ - ૪ ના મમંામં સતવગો પરનરી 
જગ્યાઓ ઉપર સરી ધરી  ભરમરી થરી  ર્નમંણક
ત  આપેલ ટફતસ પગારના કમંગર્ારીઓને નાણાતકીય વર્ગ
ુ યમંત્રી મમ તમમંવાત્સલ્યયોજનાનામમંામંલાભોઆપવાનુત નક્કીથયેલછે .
૨૦૧૭-૧૮થરી મખ્



ુ રી નરી 
ગતભરી ર બબમંારીઓ મંાટે કુ ટુતબટદઠ વાર્ર્િક મંહત્તમં રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂર્પયા બે લાખ) સધ
કેશલેસસારવારઉપલબ્ધકરાવવામંાત આવે છે .કુ ટુતબનામંહત્મમં૫વ્યક્તમને (કુ ટુતબનાવર્ા, પત્નરી 
ુ ે છઠા સભ્ય મરીકે આ યોજનામંાત આવરી
મને ૩ આર્િમો) લાભ મંળવાપા્ છે . નવજામ શરી શન
લેવામંાતઆવેછે .



યોજના હેઠળ લાભાથીઓને હોર્સ્પટલ ખામે સારવાર હે ુ આવવા- જવાના ભાર્ા પેટે રૂ. ૩૦૦/-
ુ વવામંાતઆવેછે .
ચક



ગતભરી રબબમંારીઓમંાટેલાભાથીકુ ટુતબોને“મંા”મથા“મંાવાત્સલ્ય”યોજનાહેઠળ:-

o

બર્નસગ(દાેેલા), હદયના ગતભરી ર રોગો, કીર્નરી ના ગતભરી ર રોગો, મંગજના ગતભરી ર રોગો,
ુ નાગતભરી રરોગો,કેર્નસર(કેર્નસરસર્જરી, કેમંોથેરાપરી  મથા
ગતભરી રઇજાઓ,નવજામર્શશઓ
રે ર્ીઓથેરાપરી ) જેવરી  બબમંારીઓનરી  કુ લ- ૬૨૮ જેટલરી  પ્રોસરી જર મંાટે ઉમમં પ્રકારનરી 
સારવારઆપવામંાતઆવેછે .

લાભાથીઓ:-


“મંા”યોજના:-ગરીબરી રે ખાહેઠળજીવમાકુ ટુતબો



“મંાવાત્સલ્ય” યોજના:-


વાર્ર્િકરૂ.૨.૫૦લાખકેમેથરી ઓછીઆવકધરાવમામંધ્યમંવગગ નાપટરવારો



ગ્રામ્યમેમંજશહેરીર્વસ્મારનામમંામંઆશાબહેનો



પ્કારો



રાજ્યસરકારનાવગગ -૩મને વગગ -૪નામમંામંસતવગોપરનરી  જગ્યાઓઉપરસરી ધરી 
ભરમરી થરી ર્નમંણકઆપેલટફતસપગારનાકમંગર્ારીઓ



ય-ુ વરી નકાર્ગ ધારકો.

“મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”કાર્ગ :-


યોજના હેઠળ લાભાથીના કુત ટુતબના દરે ક સભ્યના ફોટો,
ુ ાનાર્નશાનનોસમંાવેશહોયમેવતુ QR
બાયોમંેટિકઅંગઠ
(Quick response) “મંા” મને “મંા વાત્સલ્ય” કાર્ગ 
આપવામંાતઆવેછે .“મંા”કાર્ગ દ્વારાલાભાથીઓનરી યોગ્ય
ઓળખકરીશકાયછે  મને ખોટાલાભાથીઓને ઓળખરી 
ુ ાતરાખરી શકાયછે .
મેનેકાબમં



‘‘મંા’’ મથા “મંા વાત્સલ્ય” યોજનાનુ કાર્ગ  યોજના હેઠળ
ુ ા ટકઓસ્ક/સરી વરી ક સેર્નટર ટકઓસ્ક પરથરી 
સ્થાર્પમ માલક
ુ ા કક્ષાએ ટકઓસ્ક
મંેળવરી  શકાય છે . નોંધણરી  મંાટે માલક
મેમંજસરી ટીર્સવરી કકક્ષાએસેર્નટરઉભાકરવામંાતઆવ્યા
છે .



મા.૨૬/૦૧/૨૦૧૬થરી ૩૩જીલ્લાઓમંાતમંોબાઇલટકયોસ્કથકીગામંેગામંબાકીરહીગયેલલાભાથીઓનરી 
નોંધણરી કરવાનતુ આયોજનકરે લજેમમગગમજીલ્લાટદઠ૧૦કીટઆપેલછે .



“મંા વાત્સલ્ય” યોજના હેઠળ “મંા વાત્સલ્ય” કાર્ગ  કઢાવવતુ ફરજીયામ છે . જેના મંાટે નરી ર્ે જણાવેલ
ર્નયમ(મર્ધકતમ)મર્ધકારીઓપૈકીગમંેમેએકમર્ધકારીપાસેથરી રૂ.૧.૫૦લાખ(એકલાખપર્ાસ
ુ ા) કે મેથરી  ઓછી પાટરવારીક વાર્ર્િક આવક ધરાવે છે  મે પ્રમંાણેનો આવકનો દાખલો
હજાર પર
ુ રી ગ્રાહ્યરાખેલછે .
લાભાથીપટરવારે મંેળવવાનોરહેછે .જે્ણવર્ગસધ
o

જજલ્લાકલેતટરિરી , જજલ્લાર્વકાસમર્ધકારી, નાયબકલેતટરિરી /મંદદનરી શકલેતટર/પ્રાતમ
ુ ા મંામંલમદાર/ સરી ટી મંામંલમદાર,
ઓફીસર, નાયબ જજલ્લા ર્વકાસ મર્ધકારી, માલક
ુ ાર્વકાસમર્ધકારી, નાયબમંામંલમદાર
માલક

યોજનાનરી મંાટહમરી :-


યોજના હેઠળ લાભાથીઓ મંાટે હોક્સ્પટલમંાત રજીસ્િેશન, કર્નસલ્ટેશન, ર્નદાન મંાટેના લેબોરે ટરી
ુ તર્ત્ત સેવાઓ, દવાઓ, દાખલર્ાર્જ, દદીને ખોરાક, ફોલો-મપ,
રીપોટગ , સર્જરી, સર્જરી બાદનરી  મનવ
ુ ાફરી ખર્ગ વગે રેનો સમંાવેશ થાય છે , હોક્સ્પટલ આ બધા મંાટે કોઇ જ ર્ાર્જ વસલ
ુ  કરી શકે
મસ
નહી.આમં,“મંા”મને“મંાવાત્સલ્ય”યોજનાહેઠળલાભાથીમદ્દનમંફમસારવારમંેળવરી શકેછે .



યોજના અંમગગ મ લાભાથીઓને મંળે લ ર્નયમ સારવારનો ર્નયમ ખર્ગ મંાર્નય હોર્સ્પટલને સરી ધો
સરકારિરી ધ્વારાઆપવામંાતઆવેછે .



“મંા” કાર્ગ  ધરાવમો લાભાથી યોજના સાથે જોર્ાયેલ સારી સર્ુ વધા ધરાવમરી  હોક્સ્પટલો મંાત જઇ ને
લાભલઇશકેછે .



ુ યમંત્રી  મમ તમમં “મંા” મને “મંા વાત્સલ્ય” યોજના યોજના હેલ્થ એસ્યોરર્નસ આધાટરમ છે  જેમંાત
મખ્
કોઇપણવરી મંાકત પનરી નોસમંાવેશથમોનથરી .



ુ યમંત્રી  મમ તમમં “મંા”મને “મંાવાત્સલ્ય”યોજનાહેઠળસ્પધાગ ત્મંકઇ-ટેનર્ટરિંગ(ટેકનરી કલમને
મખ્
ફાઇનાર્નસરી યલબરી ર્)મંારફમેબજાર ભાવે ર્વર્વધપ્રોસરી ેરનાપેકેજરે ટનક્કીકરવામંાતઆવેલ.



યોજના હેઠળ સતલગ્ન હોક્સ્પટલ પાસે NABH/JCI/ACHS or any other accreditation body approved
by International society for Quality in Healthcareનતુ પ્રમંાણપ્હોયમને મેમંાત રજીસ્ટરથયેલરી  હોય
મેમંનેરાજ્યધ્વારા“મંા”પેકેજદરોકરમા૧૦%વધારે તવોબલટટઇર્નસેર્નટીવઆપવામંાતઆવેછે .



યોજનાના પ્રર્ાર પ્રસારમંાટે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મમંામં પ્રયત્નો કરે લછે , જેમંાત યોજના હેઠળ
મંેગા હેલ્થ કેમ્પ, હેલ્થ કેમ્પ થયેલ છે  મેમંજ મમંામં સરકારી હોક્સ્પટલો મેમંજ બસ સ્ટેશન ઉપર
ુ  પેપર, બસ પેનલ દ્વારા પ્રર્ાર પ્રસાર
હોટર્િંગ્સ લગાર્વામંાત આવેલ છે . મને રે ર્ીયો, ટી.વરી ., ર્નયે

કરવામંાત આવે છે .મને આશાબહેનોને બરી .પરી .એલકુ ટુતબોનરી  નોંધણરી  મંાટે રૂ.૧૦૦/-રજીસ્િેશનદીઠ
પ્રોત્સાહન રૂપે આપવામંાત આવે છે . આશા બહેનો/ બલિંક વકગ ર/ ઉર્ા બહેનોનો ઉત્સાહ વધારવા મંાટે
મંોબાઇલ ટકઓસ્ક પરથરી  નરી કળમા પ્રર્મ કાર્ગ  દીઠ રૂ. ૨/- આપવામંાત આવે છે . લાભાથીઓને
ુ વણમંાતમંાગગ દશગનપરૂુ પાર્વાસારુદરે કહોક્સ્પટલોમંાતઆરોગ્યર્મં્નરી ર્નમંણક
મે
તુ કરે લછે .

યોજનાનરી ર્સધ્ધ્ધઓ:-



ુ યમંત્રી  મમ તમમં યોજનાને ૨૦,સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૪નારોજસ્મંાટગ ગવનગર્નસ૨૦૧૪ મંાટે પ્રર્મષ્ઠઠમ
મખ્
“પ્લેટટનમંસ્કોર્એવોર્ગ ”આપવામંાતઆવેલ.



ુ યમંત્રી  મમ તમમં યોજનાને ૧૩,ટર્સેમ્બર,૨૦૧૪નારોજપ્રર્મષ્ઠઠમ“સરી એસઆઇ-નરી હીલર્નટઇ–
મખ્
ુ સ્કારઆપવામંાતઆવેલ.
પ્રશાસન”પર



ુ યમંત્રી  મમ તમમં યોજનાને જયપર
ુ મંાત હેલ્થકેર સર્મંમ ૨૦૧૬મંાત “બેસ્ટ એફોર્ે બલ હેલ્થકેર
મખ્
ુ સ્કારપ્રાપ્મથયેલછે .
ઇનરી શરી યેટીવ”નોપર



ુ યમંત્રી  મમ તમમં યોજનાને ૭, જુન,૨૦૧૭ના રોજ નવરી નરી કરણ મને મસરકારક ઇ-ગવનગર્નસ
મખ્
(Innovative, Impactful and Sustainable E-Governance) મંાટે ભારમસરકારનાત ઇલેકિોર્નકમને
ુ ી ર્ોઇસ કેટેગરી હેઠળ “જેમ્સ
ઇર્નફોમંેશન ટેકનોલોજી મંત્ાલય મને મંેક્તસમંમં ગવનગર્નસ દ્વારા જ્યર
ઓફટર્ેરી ટલઇષ્ર્નર્યા”એવોર્ગ મંળે લછે .


ુ યમંત્રી  મમ તમમં (મંા) યોજના નરી  વધુ જાણકારી મંળી રહે મે મંાટે ટૉલ ફ્રી નત.
મખ્

૧૮૦૦૨૩૩૧૦૨૨મેમંજwww.magujarat.com વેબસાઇટઉપલબ્ધકરવામંાતઆવેલછે .

