ુ ય
મખ
્ મંત્રીઅમ ૃતમ“મા”યોજનાઅને“માવાત્સલ્ય”યોજના
્્્્્્્્્્્્્્્્ગરીબી્ રે ખા્ હેઠળ્ જીવતા્ કુ ટંુ બો્ અને્ મધ્યમવગગ ના્ કુ ટંુ બો્ પોતાની્ આવકનો્
મોટો્ ભાગ્ ગંભીર્ રોગોની્ સારવાર્ પાછળ્ ખર્ગતા્ હોય્ છે .્ જેથી્ ગરીબી્ રે ખા્ હેઠળ્ જીવતા્
કુ ટંુ બો્અને્ મધ્યમવગગના્કુ ટંુ બોને્ ગંભીર્પ્રકારની્બબમારીના્રોગોની્સારવારમાં્ મદદ્કરવા્
સરકાર્ કટટબધ્ધ્ છે .્ આમ,્ લાભાથીઓને્ ગંભીર્પ્રકારની્બબમારીઓમાં્ કેશલેસ્ સારવાર,્ એક્
ુ વત્તાસભર્તબીબી્સારવાર્અને્ ઉંર્ા્તબીબી્ખર્ગ્ સામે્ નાણાંકીય્સરુ ક્ષા્
ઉત્તમ્પ્રકારની્ગણ
ુ રાત્ રાજ્યના્ તમામ્ જીલ્્લાઓમાં્ ગરીબી્ રે ખા્ હેઠળ્ જીવતા્ અંદાજે્
મળી્ રહે્ તે્ માટે્ ગજ
ુ યમંત્રી્ અમત
ુ ેલ.્
ૃ મ્ (મા)્ યોજના્ તા.૪/૯/૨૦૧૨થી્ અમલમાં્ મક
૪૧.૪૭્ લાખ્ કુ ટંુ બો્ માટે્ મખ્
ુ યમંત્રી્અમત
ૃ મ્(મા)્યોજનાનો્વ્યાપ્
તેમજ્યોજનાની્સફળતાને્ધ્યાને્લઇ્રાજય્સરકારે ્મખ્
વધારી્વર્ગ્૨૦૧૪-૧૫માં્“વાર્ર્િક્રૂ.્૧.૨૦્લાખ કે્તેથી્ઓછી્આવક્ધરાવતા મધ્યમ્વગગના્
ુ યમંત્રી્ અમત
ૃ મ્ “મા્ વાત્સલ્ય”્ યોજના્
પટરવારો્ (કુ ટંુ બના્ મહત્તમ્ પાંર્્ વ્યક્તત)્ માટે ્ મખ્
૧૫/૦૮/૨૦૧૪્થી્અમલી્કરે લ્છે .


ગંભીર્ બબમારીઓ્ માટે્ કુ ટંુ બટદઠ્ વાર્ર્િક્ મહત્તમ્ રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-્ (અંકે્ રૂર્પયા્ બે્ લાખ)્
ુ ીની્ કેશલેસ્ સારવાર્ ઉપલબ્્ધ્ કરાવવામાં્ આવે્ છે .્ કુ ટંુ બના્ મહત્્તમ્ ૫્ વ્્યક્તતને્
સધ
ુ ે્ છઠા્ સભ્ય્
(કુ ટંુ બના્ વડા, પત્્ની્ અને્ ૩્ આર્િતો)્ લાભ્ મળવાપાત્ર્ છે . નવજાત્ શીશન
તરીકે્આ્યોજનામાં્આવરી્લેવામાં્આવે્છે .



યોજના્ હેઠળ્ લાભાથીઓને્ હોર્્પટલ્ ખાતે્ સારવાર્ હે ્ુ આવવા-્ જવાના્ ભાડા્ પેટે્ રૂ.્
૩૦૦/-્ચકુ વવામાં્આવે્છે .



ગંભીર્બબમારીઓ્માટે્લાભાથી્કુ ટંુ બોને્“મા”્તથા્“મા્વાત્સલ્ય”્યોજના્હેઠળ:-્
o બર્ન્સગ(દાેેલા),્ હદયના્ ગંભીર્ રોગો,્ કીડનીના્ ગંભીર્ રોગો,્ મગજના્ ગંભીર્
ુ ના્ ગંભીર્ રોગો,્ કેર્નસર્ (કેર્નસર્ સર્જરી,
રોગો,્ ગંભીર્ ઇજાઓ,્ નવજાત્ ર્શશઓ
કેમોથેરાપી્ તથા્ રે ડીઓથેરાપી)્ જેવી્ બબમારીઓની્ કુ લ-્ ૫૪૪્ જેટલી્ પ્રોસીજર્
માટે્ઉતમ્પ્રકારની્સારવાર્આપવામાં્આવે્છે .

લાભાથીઓ:-્


ુ યમંત્રી્અમત
ુ રાત્રાજ્યના્તમામ્૩૩્જીલ્્લાઓમાં્ ગરીબી્
ૃ મ્(મા)્યોજના્હેઠળ્ગજ
મખ્
ુ બ)્ અંદાજે્
રે ખા્ હેઠળ્ જીવતા્ (ગ્રામ્ ર્વકાસ્ ર્વભાગ્ અને્ શહેરી્ ર્વકાસ્ ર્વભાગની્ યાદી્ મજ

૪૧.૪૭્લાખ્કુ ટંુ બોનો્સમાવેશ્થાય્છે .્


“મા્વાત્સલ્ય”્યોજના્હેઠળ્રાજ્યના્તમામ્૩૩્જીલ્્લાઓના્વાર્ર્િક્રૂ.્૧.૨૦્લાખ્કે્
તેથી્ઓછી્આવક્ધરાવતા મધ્યમવગગના્પટરવારોનો્સમાવેશ્થાય્છે .

“મા”્અને્“મા્વાત્સલ્ય”્કાડગ :-્્


યોજના્ હેઠળ્ લાભાથીના્ કું ટંુ બના્ દરે ક્ સભ્યના્
ુ ાના્ ર્નશાનનો્ સમાવેશ્
ફોટો,્ બાયોમેટિક્ અંગઠ
હોય્ તેવ્ંુ QR (Quick response) “મા”્ અને્ “મા્
વાત્સલ્ય”્કાડગ ્ આપવામાં્ આવે્ છે .્“મા”્કાડગ ્ દ્વારા્
લાભાથીઓની્ યોગ્ય્ ઓળખ્ કરી્ શકાય્ છે ્ અને્
ુ ાં્ રાખી્
ખોટા્ લાભાથીઓને્ ઓળખી્ તેને્ કાબમ
શકાય્છે .



‘‘મા’’ તથા્ “મા્ વાત્સલ્ય”્ યોજનાન્ુ કાડગ ્ યોજના્
હેઠળ્ થાર્પત્ તાલકુ ા્ ટકઓક/સીવીક્ સેર્નટર્
ટકઓક્ પરથી્ મેળવી્ શકાય્ છે .્ નોંધણી્ માટે્
તાલકુ ા્ કક્ષાએ્ ૨૫૧્ ટકઓક્ તેમજ્ ૬૭્ સીટી્
ર્સવીક્કક્ષાએ્સેર્નટર્ઉભા્કરવામાં્આવ્યા્છે .્



તા.્ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬્ થી્ ૩૩્ જીલ્લાઓમાં્ મોબાઇલ્ ટકયોક્ થકી્ ગામેગામ્ બાકી્ રહી્ ગયેલ્
લાભાથીઓની્નોંધણી્કરવાન્ંુ આયોજન્કરે લ્છે .્હાલમાં્સમગ્ર્રાજ્યમાં્જજલ્લા્દીઠ્૧૦્ટકટ,્
આમ્કુ લ્–્૩૩૦્ટકટ્કાયગરત્છે .



“મા વાત્સલ્ય”્ યોજના્ હેઠળ્ “મા વાત્સલ્ય” કાડગ ્ કઢાવવ્ંુ ફરજીયાત્ છે .્ જેના્ માટે ્ નીર્ે્
જણાવેલ્ર્નયત્(અર્ધકત
ૃ )્અર્ધકારીઓ્પૈકી્ગમે્ તે્ એક્અર્ધકારી્પાસેથી્રૂ.્૧.૨૦્લાખ્
ુ ા)્કે્તેથી્ઓછી્પાટરવારીક્વાર્ર્િક્આવક્ધરાવે્છે ્તે્પ્રમાણેનો્
(એક્લાખ્વીસ્હજાર્પર
ુ ી્ગ્રાહ્ય્રાખેલ્છે .
આવકનો્દાખલો્લાભાથી્પટરવારે ્મેળવવાનો્રહે્છે .્જે્ત્રણ્વર્ગ્સધ

o જજલ્લા્ કલેતટરિી, જજલ્લા્ ર્વકાસ્ અર્ધકારી, નાયબ્ કલેતટરિી/મદદનીશ્
કલેતટર/્ પ્રાંત્ ઓફીસર, નાયબ્ જજલ્લા્ ર્વકાસ્ અર્ધકારી, તાલકુ ા્ મામલતદાર/્
સીટી્મામલતદાર, તાલકુ ા્ર્વકાસ્અર્ધકારી, નાયબ્મામલતદાર

યોજનાની્માટહતી:-્


યોજના્ હેઠળ્ લાભાથીઓ્ માટે ્ હોક્પટલમાં્ રજી્િેશન,્ કર્ન્સલ્્ટેશન,્ ર્નદાન્ માટે ના્
ુ ૃર્ત્ત્ સેવાઓ,્ દવાઓ,્ દાખલ્ ર્ાર્જ,્ દદીને્
લેબોરે ટરી્ રીપોટગ ,્ સર્જરી,્ સર્જરી્ બાદની્ અનવ
ુ ાફરી્ખર્ગ્ વગે રેનો્સમાવેશ્થાય્છે ,્હોક્પટલ્આ્બધા્માટે્ કોઇ્
ખોરાક,્ફોલો-અપ,્મસ
ુ ્કરી્શકે્નહી.્આમ,્“મા”્અને્“મા્વાત્સલ્ય”્યોજના્હેઠળ્લાભાથી્તદ્દન્
જ્ર્ાર્જ્વસલ
મફત્સારવાર્મેળવી્શકે્છે .્



યોજના્ અંતગગત્ લાભાથીઓને્ મળે લ્ ર્નયત્ સારવારનો્ ર્નયત્ ખર્ગ્ માર્ન્ય્ હોર્્પટલને્
સીધો્સરકારિી્ધ્્વારા્આપવામાં્આવે્છે .



“મા”્ કાડગ ્ ધરાવતો્ લાભાથી્ યોજના્ સાથે્ જોડાયેલ્
ુ ્
કુ લ્–્૧૧૨્જેમાં્ ૬૮્ખાનગી્જેવી્કે,્્ટબલગગ્્પ
ઓફ્ હોર્્પટલ,્ નારાયણ્ રૂરાલાલય,્ બેર્ન્કસગ્ હાટગ ,્
સત્્યસાંઇ,્ કલ લાશ્ કેર્ન્સર,્ ભારત્ કેર્ન્સર,્ એર્.સી.જી.્
મેડીસર્જ્ ર્વગે રે્ તેમજ્ ૧૯્ સરકારી્ જેવી્ કે,્
ુ રાત્ કેર્ન્સર્
ય.ુ એન.મહેતા,્ કીડની્ હોર્્પટલ,્ ગજ
હોર્્પટલ્ ર્વગે રે્ સારી્ સર્ુ વધા્ ધરાવતી્ હોક્પટલો્
તેમજ્ ૨૫્ ટેર્નડઅલોન્ ડાયાલીસીસ્ સેર્નટરોમાં્ જઇ્
ને્લાભ્લઇ્શકે્છે .



ુ યમંત્રી્અમ ૃતમ “મા”્અને્ “મા્વાત્સલ્ય”્યોજના્યોજના્હેલ્થ્એયોરર્નસ્આધાટરત્
મખ્
છે ્જેમાં્કોઇ્પણ્વીમા્કં પનીનો્સમાવેશ્થતો્નથી.્



ુ યમંત્રી્ અમ ૃતમ “મા”્ અને્ “મા્ વાત્સલ્ય”્ યોજના્ હેઠળ્ પધાગ ત્મક્ ઇ-ટેનડટરિંગ્
મખ્
(ટેકનીકલ્ અને્ ફાઇનાર્નસીયલ્ બીડ)્ મારફતે્ બજાર ભાવે ર્વર્વધ્ પ્રોસીેરના્ પેકેજ્ રે ટ્
નક્કી્કરવામાં્આવેલ.્



યોજના્ હેઠળ્ સંલગ્ન્ હોક્પટલ્ પાસે્ NABH/JCI/ACHS or any other accreditation body
approved by International society for Quality in Healthcare ન્ંુ પ્રમાણપત્ર્હોય્અને્ તેમાં્
રજીટર્ થયેલી્ હોય્ તેમને્ રાજ્ય્ ધ્વારા્ “મા”્ પેકેજ્ દરો્ કરતા્ ૧૦%્ વધારે ્ તવોબલટટ્
ઇર્નસેર્નટીવ્આપવામાં્આવે્છે .

વાવલંબનહેઠળ“માવાત્સલ્ય”યોજનાનંુ
અમલીકરણ



Tablo on 26/01/2015

યોજનાના્પ્રર્ાર્પ્રસાર્માટે ્ પણ્રાજ્ય્સરકાર્દ્વારા્તમામ્પ્રયત્નો્કરે લ્છે ,્જેમાં્ યોજના્
ુ ી્ ૨૦્ (વીસ)્ મેગા્ હેલ્થ્ કેમ્પ, ૬૯૬્ હેલ્થ્ કેમ્પ્ થયેલ્ છે ્ તેમજ્ તમામ્
હેઠળ્ અત્યાર્ સધ
સરકારી્ હોક્પટલો્ તેમજ્ બસ્ ટે શન્ ઉપર્ હોટડિંગ્સ્ લગાડવામાં્ આવેલ્ છે .્ અને્ રે ડીયો,
ુ ્ પેપર,્ બસ્ પેનલ્ દ્વારા્ પ્રર્ાર્ પ્રસાર્ કરવામાં્ આવે્ છે .્ અને્ આશા્ બહેનોને્
ટી.વી., ર્નયે
બી.પી.એલ્કુ ટંુ બોની્નોંધણી્માટે ્ રૂ.્૧૦૦/-્રજીિે શન્દીઠ્પ્રોત્સાહન્રૂપે્ આપવામાં્ આવે્
ુ વણમાં્માગગ દશગન્પરૂુ ્પાડવા્સારુ્દરે ક્હોક્પટલોમાં્આરોગ્ય્ર્મત્ર્ની્
છે .્લાભાથીઓને્મે
ર્નમણક
ંુ ્કરે લ્છે .



ુ યમંત્રી્ અમત
ૃ મ યોજનાને્ ૨૦,્ સપ્ટે મ્બર,્ ૨૦૧૪્ ના્ રોજ્ માટગ ્ ગવનગર્નસ્ ૨૦૧૪ માટે ્
મખ્
પ્રર્તષ્ઠઠત્પ્લેટટનમ્કોર્્એવોડગ ્આપવામાં્આવેલ.



ુ યમંત્રી્ અમ ૃતમ યોજનાને્ ૧૩,્ ટડસેમ્બર,્ ૨૦૧૪્ ના્ રોજ્ પ્રર્તષ્ઠઠત્ સીએસઆઇ્ -્
મખ્
નીહીલર્નટ્ઇ્-્પ્રશાસન્પરુ કાર્આપવામાં્આવેલ.



ુ યમંત્રી્ અમ ૃતમ્ (મા)્ યોજના્ ની્ વધ્ુ જાણકારી્ મળી્ રહે્ તે્ માટે્ ટૉલ્ ફ્રી્ નં.્ ૧૮૦૦્
મખ્
૨૩૩્૧૦૨૨્તેમજ્www.magujarat.com વેબસાઇટ્ઉપલબ્ધ્કરવામાં્આવેલ્છે .

