ુ ્ય ં
�ખ
મ ત્રીઅ�“મા” યોજના અને “મા વાત્સલ” યોજના

•

ુ રાત રા�યના તમામ �લ્લાિ◌ઓમાં ગરબી ર� ખા હ�ઠળ �વતા �દા� ૪૧. ૪૫લાખ
�જ
ુ ્યમંત્રીઅ�(મા)યોજના તા.૪/૯/૨૦૧૨થી અમલમાં �ક
ુ �લ.
�ુ �ંુ બો માટ� �ખ

•

યોજનાની સફળતાને ધ્યાને લઇ રાજય સરકાર� �ુખ્યમંત્રી અ(મા)યોજના નો વ્યાપ
વધાર�વષર્૨૦૧૪-૧૫માં “વાિષ�ક �. ૧.૨૦ લાખથી ઓછ� આવક ધરાવતામધ્યમ વગર્ન
પ�રવારોની તમામ મ�હલાઓ અને તેમના ૨૧ વષર્થી ઓછ� �મરનાબાળક

’’ માટ�

ુ ્યમંત્રીઅ�“મા વાત્સલ”યોજના ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ થી અમલી કર� લ છે.
�ખ
•

“મા વાત્સલ” યોજનાને પણ વ્યાપક આવકાર મળતાં રા�યનાં કલ્યાણ માટ� હવે�ુ�ષ
માટ�ની ૨૧ વષર્ની વય મયાર્દાની જોગવા૨૦૧૫-૧૬નાં નાણાક
ં �ય વષર્માં રદ કર�લ છ .
�થી હવે �. ૧.૨૦ લાખથી  ઓછ� આવક ધરાવતામધ્યમ વગર્ના પ�રવારના કોઇપ
સભ્યો(�ુ �ંુ બના મહ�મ પાચ
ં વ્ય�ક)

“મા વાત્સલ ” યોજનાના તમામ લાભો

મેળવી 

શક� છે .
•

ગંભીર �બમાર�ઓ માટ� �ુ �ંુ બ�દઠ વાિષ�ક મહ�મ �.૨,૦૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા બે લાખ)
ુ ીની ક�શલેસ સારવાર ઉપલબ્ધં કરાવવામાં આવે છ.
�ધ

�ુ �ંુ બના મહ�૦મ ૫ વ્યે�ક્તન

ુ ે છ�ા સભ્ય
(�ુ �ંુ બના વડા , પત્નીવ અને૩ આિશ્ર) લાભ મળવાપાત્ર .નવ�ત શી�ન
તર�ક� આ યોજનામાં આવર� લેવામાં આવે છે .
•

યોજના હ�ઠળ લાભાથ�ઓને હો�સ્પ ટલ ખાતે સારવાર હ� �ુ આવવ- જવાના ભાડા પેટ� �.
૩૦૦/- �કુ વવામાં આવે છે .

•

ગંભીર �બમાર�ઓ માટ� લાભાથ� �ુ �ંુ બોને “મા” તથા “મા વાત્સલ” યોજના હ�ઠળ:-

•

બન્સર(દાઝેલ,હદયના ગંભીર
ા)
રોગો ,ક�ડનીના ગંભીર રોગો ,મગજના ગંભીર રોગો ,ગંભીર
ુ ના ગંભીર રોગો
ઇ�ઓ,નવ�ત િશ�ઓ

,ક�ન્સ(ક�ન્સર સ�ર ,

ક�મોથેરાપી તથા

ર� ડ�ઓથેરાપી) �વી �બમાર�ઓની  �ુ લ- ૫૪૪ �ટલી પ્રોસીજર માટ� ઉતમ પ્રકા
સારવાર આપવામાં આવે છે .

“મા” અને “મા વાત્સલ” કાડર :•

યોજનાહ�ઠળ લાભાથ�ના �ું �ંુ બના દર� ક સભ્યના
ફોટો, બાયોમે�ટ્રક ��ુઠાના િનશાનનો સમાવે
હોય તે� ં ુ QR (Quick response) “મા” અને “મા
વાત્સલ” કાડર ્

આપવામાં આવે છે .કાડર

દ્રાલાભાથ�ઓની યોગ્ય ઓળખ કર� શકાય છે
ુ ાં 
અને ખોટા લાભાથ�ઓને ઓળખી તેને કા�મ
રાખી શકાય છે .
•

‘‘મા’’

તથા “મા

વાત્સલ” યોજના� ુ કાડર ્

યોજના હ�ઠળ સ્થાિપત તા �ુકા �કઓસ/સીવીક
સેન્ટર �કઓસ્ક

રથી મેળવી શકાય છે .

ન�ધણીમાટ� તા�કુ ાકક્ષ૨૨૭�કઓસ્કતેમ૫૨
(બાવન) સીટ�િસવીકકક્ષા
સેન્ટરઉભાકરવામાંઆવ્યા.
•

“માવાત્સલ”યોજના હ�ઠળ “માવાત્સલ” કાડર ્ કઢાવ�ું ફર�યાત છ. �ના માટ� નીચે
જણાવેલ િનયત (અિધ�ૃત) અિધકાર�ઓ પૈક� ગમે તે એક અિધકાર� પાસેથી �. ૧.૨૦
લાખ(એક લાખ વીસ હ�ર �રુ ા)થી ઓછ� પા�રવાર�ક વાિષ�ક આવક ધરાવે છે  તે
પ્રમાણેનો આવકનો દાખલો લાભાથ� પ�રવાર� મેળવવાનો ર છે .

•

�જલ્લા કલેક્ટર , �જલ્લા િવકાસ અિધકાર , નાયબ કલેક્ટરશ/મદદનીશ કલેક્ટ/પ્રાં
ઓફ�સર, નાયબ �જલ્લા િવકાસ અિધકાર

, તા�કુ ા મામલતદાર/સીટ� મામલતદાર ,

તા�કુ ા િવકાસ અિધકાર�, નાયબ મામલતદાર

ક�શલેસ સારવાર:•

યોજના હ�ઠળ લાભાથ�ઓ માટ� હો�સ્પટલમાં ર�સ્�શન, કન્સલલ્ટ�શ,િનદાન માટ� ના
ુ ૃિ� સેવાઓ, દવાઓ, દાખલ ચા�, દદ�ને
લેબોર� ટર� ર�પોટર , સ�ર�, સ�ર� બાદની અ��
ુ ાફર� ખચર્ વગેર�નો સમાવેશ થાય છ, હો�સ્પટલ આ બધા માટ� કોઇ
ખોરાક, ફોલો-અપ, �સ
ુ કર� શક� નહ�. આમ
જ ચા� વ�લ 

, “મા” અને “મા વાત્સલ ”યોજના હ�ઠળ લાભાથ�

તદ્દન મફત સારવાર મેળવી શક� .
•

યોજના �તગર ્ત લાભાથ�ઓને મળેલ િનયત સારવારનો િનયત ખચર્ માન્ય  હો,ટલને
સીધો સરકારશ્રી ધ્વા◌ારા આપવામાં આવે .

•

“મા” કાડર ્ ધરાવતો લાભાથ� યોજના સાથે જોડાયેલ

૪૬ખાનગી �વી ક�, સ્ટ �લ�ગ �ુપ

ઓફ હો�સ્પાટ, નારાયણ �દ્રા, બેન્કસસર્ હા , સત્ય સાં, ક� લાશ ક�ન્સ , ભારત ક�ન્સટ,
એચ.સી.�. મેડ�સ� િવગેર� તેમજ ૧૯ સરકાર� �વી ક�, �.ુ એન.મહ�તા, ક�ડની હો�સ્્ટ
� ,
ુ રાત ક�ન્સેર હો�સ્પ ટલ િવગેર� સાર�  �ુિવધા ધરાવતી હો�સ્પટલોમાં જઇ ને લાભ 
�જ
શક� છે .
•

રા�ય સરકાર�શ્રી દ્વારા યોજનાની બહ
પ્રિસ�ધ્ધ માટ� પ્રચાર પ્રસારની કામગ
ક� મેગા હ�લ્થ ક�મ

, હ�લ્થ ક�મ , ર� ડ�યો,

ટ�.વી., ન્�ુઝ પેપરદ્વારા કરવામાં આવે
અને આશા બહ�નોને �.

૧૦૦/- ર�સ્ટ્ર�

દ�ઠ પ્રોત્સાહન �પે આપવામાંઆવે .

યોજનાની િવશેષતા :•

ુ ્યમંત્ર � ૃતમ“મા”અને “મા વાત્સલ ”યોજના યોજના હ�લ્થ એસ્યોરન્સ આધા�
�ખ
છે �માં કોઇ પણ વીમા કંપનીનો સમાવેશ થતો નથી.

•

ુ ્યમંત્ર � ૃતમ“મા”અને “મા વાત્સલ ”યોજના હ�ઠળ સ્પધાર્ત્મ-ટ� નડ�ર�ગ 
�ખ
(ટ�કનીકલ અને ફાઇનાન્સીય બીડ)  મારફતે બ�રભાવેિવિવધ પ્રોસીઝરના પેક�જ ર�
ન�� કરવામાં આવેલ.

•

યોજના હ�ઠળ સંલગ્ન હો�સ્પટલ પાસ

NABH/JCI/ACHS or any other accreditation

body approved by International society for Quality in Healthcare� ં ુ પ્રમાણપત્ર 
અને તેમાં ર�સ્ટર થયેલી હોય તેમને રા�ય ધ્વાર“મા” પેક�જ દરો કરતા ૧૦% વધાર�
ક્વો�લ�ટ ઇન્સેન્ટ�વ આપવામાં આવે .

યોજના હ�ઠળ મેળવેલ િસ�ધ્:•

ુ ્યમંત્ર� ૃતમયોજનાને ૨૦, સપ્ટ�મ્, ૨૦૧૪ના રોજ સ્માટર્ ગવનર્૨૦૧૪માટ�
�ખ
પ્રિત�ષ્PlatinumSKOCH Awardsઆપવામાં આવેલ.

•

ુ ્યમંત્ર� ૃતમયોજનાને૧૩,�ડસેમ્બ, ૨૦૧૪ના રોજ પ્રિત�ષ્CSI-Nihilent e�ખ
GovernanceAwards આપવામાં આવેલ.

ુ ્eમંત્રી અ�ૃ‘‘મા’’ અને“મા વાત્સલ”યોજના� ં અમલી
ુ
• �ખ
કરણ SNC (સ્ટ�ટ નોડલ સે)
દ્વારા કરવામાં આવે  .
• યોજના �તગર્ત ક્લેઇમ્સ પ્ , હો�સ્પટલ એમ્પેનલ્મ , આઇ.ઇ.સી પ્ર�ૃિતઓ માટ
(ISA) – ઇમ્પ્લીમેન્ટ�શન સપોટર્ એજ – એમ. ડ�. ઇન્ડ�યા હ�લ્થક�ર નેટવક્સર.લી.
ુ
કંપની િન�ક્ત કર�લ છ
. તથા એનરોલમેન્ટ માટ

, સોફ્ટવેર એપ્લીક�શન બનાવ

,

લાભાથ�ઓને “મા” કાડર ્ આપવા માટ� આ.ટ� સપોટર ્ એજન્સી તર�ક� . કોડ સોલ્�ુસન્
ુ
પ્.લી. િન�ક્ત કર�લ છ
.
•

ુ ્યમંત્રીઅ�ૃ(મા) યોજના ની વ� ુ �ણકાર� મળ� રહ� તે માટ� ટૉલફ્ર� . ૧૮૦૦
�ખ
૨૩૩ ૧૦૨૨તેમજ www.magujarat.comવેબસાઇટ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છ.

