જનની સરુ ક્ષા યોજના
યોજના શરૂ થયાન ું વર્ષ

વર્ષ ૨૦૦૫ - ભારત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃ ત

તથા નાણાુંકીય સ્ત્રોત
યોજનાના લાભાથીની

આ યોજનામાું ગરીબી રે ખા હેઠળની (બી.પી.એલ કાડષ ધરાવતી) કટુંબની પ્રસ ૂતા બહેનો, અનસચિત

પાત્રતાનાું માપદું ડ

જાતત તથા અનસચિત જનજાતત કટુંબના તમામ પ્રસ ૂતા બહેનોને લાભ આપવામાું આવે છે .
યોજના હેઠળ ગ્રામ્ય તવસ્તારના લાભાથીને રૂા. ૭૦૦/- તેમજ શહેરી તવસ્તારના લાભાથીને રૂા. ૬૦૦/-

યોજના અંતગષત સહાય /

માટે પોર્ણયક્ત ખોરાક, પ્રસ ૂતત સમયે થતો દવાનો ખિષ કે અન્ય ખિન
ષ ે પહોિી વળવા માટે

લાભ

સગભાષવસ્થા ના છે લ્લા ત્રણ મહીનામાું સમયગાળામાું ચકવવામાું આવે છે .

યોજનાનો લાભ મેળવવા

આ યોજના અંતગષત સહાય માટે સુંબતું ધત સ્ત્રી આરોગ્ય કાયષકર પાસે ફોમષ ભરાવવાન ું રહેશે.

માટે ની પધ્ધતત

૨૦૧૭-૧૮
યોજના હેઠળ નોંધાયેલ
લાભાથીતથા થયેલ ખિષ

વાતર્િક લક્ષયાુંક

પ્રોરે ટા લક્ષયાુંક

(જાન્ય.૧૮

૨૦૧૮-૧૯
ટકા

અંતતત)
૭૭૫૦

૬૪૫૮

૫૯૫૩

(જાન્ય.૧૯

ટકા

અંતતત)
૯૨

૬૦૬૮

૯૪

યોજના હેઠળ માહે જાન્ય.૧૯ અંતતત રૂા. ૪૦.૨૭ લાખનો ખિષ થયેલ છે .

કસ્તરુ બા પોષણ સહાય યોજના (કે.પી.એસ.વાય)
યોજના શરૂ થયાન ું વર્ષ
તથા નાણાુંકીય સ્ત્રોત

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ - ગજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃત.

યોજનાના લાભાથીની

શહેરી અને ગ્રામ્ય તવસ્તારના ગરીબી રે ખા હેઠળની સગભાષ માતાઓને ત્રણ બાળકો સઘીની પ્રસ ૂતત માટે સહાય

પાત્રતાનાું માપદું ડ

મળવાપાત્ર છે .
I.

સગભાષવસ્થામાું છ માસના ગાળામાું મમતા દદવસે નોંધણી કરાવવાથી રૂા. ર૦૦૦/- ની સહાય.

II.

સરકારી દવાખાનામાું અથવા ચિરું જીવી યોજના અંતગષત સવાવડના પ્રથમ અઠવાદડયામાું રૂ. ૨૦૦૦/-

યોજના અંતગષત સહાય
/ લાભ

ની સહાય.
III.

બાળકની માતાને પોર્ણ સહાય રૂપે બાળકના જન્મ બાદના ૯ મદહના પછી અને ૧૨ મદહના પહેલા
મમતા દદવસે ઓરીની રસી સાથે તવટામીન –એ આપ્યા બાદ અને સુંપ ૂણષ રસીકરણ પ ૂણષ થયા બાદ રૂ.
૨૦૦૦/- ની સહાય. આમ, કલ રૂ. ૬૦૦૦/- ની સહાય લાભાથી માતાને મળશે.

I.
યોજનાનો લાભ
મેળવવા માટે ની

લાભાથીએ મમતા દદવસે સગભાષવસ્થાના પ્રથમ છ માસના ગાળામાું સ્ત્રી આરોગ્ય કાયષકર પાસે
નોંધણી કરાવવાથી પ્રથમ હપ્તો મળવાપાત્ર થશે.

II.

પધ્ધતત

ગરીબી રે ખા હેઠળની સગભાષ માતાએ સરકારી દવખાનામાું અથવા ચિરું જીવી યોજના હેઠળનાું
દવાખાનામાું પ્રસતત કરાવવાથી બીજો હપ્તો મળવાપાત્ર થશે.

III.

ગરીબી રે ખા હેઠળની માતાના બાળકના જન્મ બાદનાું ૯ માસ પછી અને ૧૨ માદહના પહેલા મમતા

દદવસે ઓરીની રસી સાથે તવટામીન-એ આપ્યા બાદ બાળક સુંપ ૂણષ રસીકરણ થાય ત્યારે ત્રીજો હપ્તો
મળવા પાત્ર થશે.
યોજનાનો લાભ કયાુંથી
મળશે.

યોજના હેઠળ નોંધાયેલ

નાણાું સીધા લાભાથીના બેન્ક ખાતામાું / પોસ્ટ ઓદફસમાું ખાતામાું જમા થશે.

વાતર્િક લક્ષયાુંક

પ્રોરે ટા લક્ષયાુંક

લાભાથી તથા થયેલ
ખિષ

૪૧૮૭

૨૦૧૮-૧૯

૨૦૧૭-૧૮

ટકા

(જાન્ય.૧૮ અંતતત)

૩૪૮૯

૫૨૪૪

(જાન્ય.૧૯

ટકા

અંતતત)
૧૫૦

૫૬૨૨

૧૬૧

યોજના હેઠળ માહે જાન્ય.૧૯ અંતતત રૂા. ૧૦૪.૪૦ લાખનો ખિષ થયેલ છે .

બાલ સખા યોજના-૧
યોજના શરૂ થયાન ું વર્ષ
તથા નાણાુંકીય સ્ત્રોત

વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦ - ગજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીક
આ યોજનામાું ગરીબી રે ખા હેઠળના (બી.પી. એલ કાડષ ધરાવતા) કટુંબના ૩૦ દદવસ સધીના નવજાત તશશઓ

યોજનાના લાભાથીની

તથા આવક વેરો ન ભરતાું હોય તેવા અનસચિત જનજાતીના તમામ નવજાત તશશઓને તથા વાતર્િક આવક

પાત્રતાનાું માપદું ડ

રૂા. બે લાખથી ઓછી હોય તેવા તનયોતમડલ ક્લાસનાું તમામ કટુંબના એક મદહના સઘીના બાળકોને આવરી
લેવાલાભ આપવામાું આવે છે .

યોજના અંતગષત સહાય
/ લાભ

નવજાત તશશઓને ખાનગી બાળરોગ તનષણાુંતો દ્વારા તેઓની હોસ્સ્પટલમાું નવજાત તશશઓને લગતી કોઈપણ
બીમારી માટે તન:શલ્ક સેવાઓ આપવામાું આવે છે . બાળરોગ તનષણાુંત નવજાત તશશના સગાને વાહનવ્યવહાર
પેટે રૂા. ૨૦૦ /- લેખે વાઉિર પર સહી લઈને તરું ત જ ચકવી આપશે.

યોજનાનો લાભ

જે બાળકોનો જન્મ સરકારી સુંસ્થાઓમાું અથવા ચિરું જીવી યોજનામાું થાય છે . તેમજ ઘરે જન્મ થયેલ હોય

મેળવવા માટે ની

અથવા ઘરે ગયા ૫છી ૩૦ દદવસની ઉંમર સધી આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે . કોઇ૫ણ આરોગ્ય કમષિારી

પધ્ધતત

/ આશા ઘ્વારા તે રીફર થયેલ હોવો જોઇએ.

યોજનાનો લાભ કયાુંથી
મળશે
યોજના હેઠળ નોંધાયેલ
લાભાથી

જજલ્લામા જોડાયેલ ખાનગી બાળરોગ તનષણાુંત તથા તબીબોને ત્યાું.
યોજના હેઠળ જોડાયેલ ડોક્ટર

૨૦૧૭-૧૮ (જાન્ય.૧૮ અંતતત)

૨૦૧૮-૧૯ (જાન્ય.૧૯ અંતતત)

૨

૨૬૧૬

૨૬૪૮

યોજના હેઠળ માહે જાન્ય.૧૯ અંતતત રૂા. ૪૭.૨૨ લાખનો ખિષ થયેલ છે .

બાલ સખા યોજના-૩

યોજના શરૂ થયાન ું વર્ષ
તથા નાણાુંકીય સ્ત્રોત

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ - ગજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃત.
ઓછા વજન (૧.૫ દક.ગ્રા) સાથે જન્મેલ બાળકો તથા ૧.૫ દક.ગ્રા.થી વધ વજન સાથે બથષ એસ્ફેક્સીયા,

યોજનાના લાભાથીની

મેકોનીયમ એસ્પીરે શન સીન્રોમ, રે સ્પીરે ટ્રી ડીસ્ટ્રે સ સીન્રોમ, સેપ્સીસ, મેનીન્જાઇટીસ, મેટાબોલીક કોમ્પ્લીકેશન

પાત્રતાનાું માપદું ડ

જેવા કે, હાઇપોગ્લાઇસેમીયા, હાઇપોકેલ્શેમીયા, હાઇપરટ્રે નેટ્રેમીયાની બીમારી ધરાવતા બાળકો (૦ થી ૨૮
દદવસની ઉંમર).

યોજના અંતગષત સહાય /
લાભ

યોજના હેઠળ જોડાયેલ ખાનગી બાળરોગ તનષણાુંતો દ્વારા તેઓની હોસ્સ્પટલમાું નવજાત તશશઓને લગતી
બીમારી માટે તન:શલ્ક સેવાઓ આપવામાું આવે છે . જરૂર પડે ફરીથી પણ દાખલ થઇ શકાય છે .
વાહનવ્યવહારની સગવડ પણ હોસ્પીટલ દ્વારા કરી આપવામાું આવે છે .

યોજનાનો લાભ મેળવવા

માન્યતા પ્રાપ્ત બાળરોગ તબીબને ત્યાું ઉપર જણાવેલ બીમારીઓ માટે સારવાર મેળવવા લાભાથીન ું

માટે ની પધ્ધતત

રે શનીંગ કાડષ તથા આધાર કાડષ અથવા ચટું ૂ ણી કાડષની નકલ રજ કયેથી યોજનાનો લાભ મેળવી શકાય છે .

યોજનાનો લાભ કયાુંથી
મળશે
યોજના હેઠળ નોંધાયેલ
લાભાથી તથા થયેલ ખિષ

જજલ્લામા જોડાયેલ ખાનગી બાળરોગ તનષણાત તબીબોને ત્યાું.
યોજના હેઠળ જોડાયેલ ડોક્ટર

૨૦૧૮-૧૯ (જાન્ય.૧૯ અંતતત)

૬

૫૭૭

યોજના હેઠળ માહે જાન્ય.૧૯ અંતતત રૂા. ૧૯૮.૩૧ લાખનો ખિષ થયેલ છે .

ુ યમંત્રી અમત
ૃ મ / મખ્ુ યમંત્રી અમત
ૃ મ વાત્સલ્ય યોજના
મખ્
યોજના શરૂ થયાનું વષષ
અને નાણાંકીય સ્ત્રોત

મુખ્યમંત્રી અમ ૃતમ યોજના :૨૦૧૨-૧૩ - ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃત.
મુખ્યમંત્રી અમ ૃતમ વાત્સલ્ય યોજના:૨૦૧૪ - ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃત.
મુખ્યમંત્રી અમ ૃતમ યોજનાાઃરાજ્યના તમામ જજલ્લાના ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી વવસ્તારના ગરીબી રે ખા હેઠળ જીવતા કુ ટંુ બ કે જેના નામ
યોજનાની યાદીમાં છે તેવા કુ ટંુ બના મહત્તમ ૫ સભ્યોનો આ યોજનામાં સમાવવામાં આવશે. નવજાત વશશુને
છઠ્ઠા વ્યકકત તરીકે લાભ મળવા પાત્ર છે .
મુખ્યમંત્રી અમ ૃતમ વાત્સલ્ય યોજનાાઃ-

યોજનાના લાભાથીની

ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી વવસ્તારના આશા બહેનો અને તેમના પકરવારજનો, પત્રકારો અને તેમના પકરવારજનો,

પાત્રતાનાં માપદં ડ

રાજ્ય સરકારના વગષ -૩ અને વગષ-૪ ના તમામ સંવગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી વનમણુક
ં
આપેલ કિક્સ પગારના કમષચારીઓને મા વાત્સલ્ય યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે . કુ ટંુ બની પાકરવારીક
વાવષિક આવક રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/- (ત્રણ લાખ) કે તેથી ઓછી આવક હોય તેવા કુ ટંુ બ. ઉપરોક્ત તમામ
કેટેગરીના પકરવારના વધુમાં વધું પાંચ સભ્યોને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે વધુમાં વાવષિક રૂ. ૬
લાખ કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા કુ ટંુ બોના વસવનયર વસકટઝનને (એટલે કે ૬૦ વષષ કે તેથી વધુ ઉંમર
ધરાવતા વ્યક્ક્તઓ- ગુજરાતના રહેવાસી)નો આ યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

ગુજરાતની ખાનગી તેમજ સરકારી હોક્સ્પટલ કરારબધ્ધ કરવામાં આવેલ છે . જેમાં સ્માટષ કાડષ રજુ કરવાથી
હ્રદય, કીડની, કેન્સર, ગંભીર અકસ્માત, માનવસક બબમારી, બન્સષ, નવજાત વશશુના રોગો જેવી ગંભીર

યોજના અંતગષ ત સહાય /

બીમારીઓ માટે રૂા. ૩,૦૦,૦૦૦/-(ત્રણ લાખ) સુધીની કેસ-લેસ સારવાર આપવામાં આવે છે . તદઉપરાંત

લાભ

વનયત કરે લ ટ્રાન્સપ્લાન્ટે શનની પ્રોવસજરો (જેવી કે કકડની, લીવર, પેન્રીયાઝ) માટે પ્રવત વષષ કુ ટંુ બ દીઠ રૂ
૫,૦૦,૦૦૦/- અને ઘટ
ં ણ/થાપા માટે ૪૦,૦૦૦/- ની કે સલેસ સારવાર સહાય મળવા પાત્ર રહેશે.

યોજનાનો લાભ મેળવવા

આ યોજનામાં સંલગ્ન તાલુકાની મામલતદાર કચેરીમાં આવેલ એ.ટી.વી.ટી. સેન્ટરમાં “મા કકયોસ્ક” પર જઈ

માટે ની પધ્ધવત

કુ ટંુ બના સભ્યો કાડષ મેળવી શકે છે .
આ યોજના હેઠળ વનયત ચેકલીસ્ટ અનુસાર સગવડતા ધરાવતી સરકારી, અનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓ અને

યોજનાનો લાભ કયાંથી

ખાનગી હોક્સ્પટલોને કરાર બદ્ધ કરવામાં આવે છે . આ કરાર બદ્ધ થયેલ હોક્સ્પટલમાં લાભાથીને સારવારનો

મળશે.

લાભ મળશે.

યોજનાનું નામ
મુખ્યમંત્રી

યોજના હેઠળ જોડાયેલ
હોસ્પીટલ
સરકારી - ૨

અમ ૃતમ
મા વાત્સલ્ય

ખાનગી – ૨

ક્લેઈમની કકિંમત

સમય

લાભાથીની સંખ્યા

૦૧/૦૪/૧૮ થી ૨૨/૦૨/૧૯

૩૦૧૯

૩૨૩.૧૩

૦૧/૦૪/૧૮ થી ૨૨/૦૨/૧૯

૧૬૩૧૬

૧૮૧૦.૮૪

(રૂા. લાખમાં)

ુ યમંત્રી અમ ૃતમ/મુખ્યમંત્રી અમત
ૃ મ વાત્સલ્ય યોજના અંતગતષ એનરોલમેન્ટની વવગતો
મખ્

રમ

તાલુકાનું નામ

૧

એનરોલમેન્ટ થયેલ લાભાથી સંખ્યા

એનરોલમેન્ટ થયેલ લાભાથી સંખ્યા

તસધ્ધપર

૧૧૯૪૨

૧૩૪૫૧

૨

પાટણ

૯૫૫૨

૨૫૫૪૫

૩

સરસ્વતી

૧૦૧૦૧

૧૨૧૯૯

૪

િાણસ્મા

૭૦૩૧

૧૨૧૦૫

૫

હારીજ

૮૨૪૮

૬૬૫૩

૬

સમી

૭૬૨૬

૫૮૬૭

૭

શુંખેસ્વર

૩૪૮૩

૫૦૬૮

૮

રાધનપર

૧૦૧૫૯

૭૬૯૨

૯

સાુંતલપર

૭૭૦૬

૫૪૧૯

કુ લ

૭૫૮૪૮

૯૩૯૯૯

આયષ્ુ માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના



યોજના હેઠળ નોધાયેલ પદરવારોને રૂ. ૫ લાખ સધી સારવાર યોજના હેઠળ નોધાયેલ સરકારી તેમજ
ખાનગી હોસ્સ્પટલોમાું ઉપલબ્ધ.



યોજનાની રૂપરે ખા

સદર યોજના હેઠળ પ્રાથતમક, સેકન્ડરી, ટશષરી સારવાર માટે પેકેજ તનયત કરી તનયત કરે લ પેકેજ અને
તેના દર મજબ સારવાર ઉપલબ્ધ



સદર યોજના હેઠળ રૂ. ૫૦ હજાર સધીનો ખિષ ઈન્્યોરન્સ કુંપની દ્વારા હોસ્સ્પટલને ચકવાશે.



રૂ. ૫૦,૦૦૧ થી વધનો ખિષ સરકાર દ્વારા હોસ્સ્પટલોને ચકવાશે.



કલ ૧૭૦૦ થી પણ વધ સુંલગ્ન સરકારી તેમજ ખાનગી હોસ્સ્પટલોમાું સારવાર ઉપલબ્ધ



યોજના સાથે જોડવામાું આવેલ તમામ હોસ્સ્પટલોમાું પ્રધાનમુંત્રી આરોગ્ય તમત્ર ઉપલબ્ધ જેઓ
લાભાથીઓને સારવાર સમયે માગષદશન
ષ પરૂ પાડશે.

•

આયષમાન ભારત યતનવસષલ હેલ્થ કવરે જનો ઉદ્દે શ પરો પાડવા માટે એક વ્યાપક આરોગ્ય પ્રણાલીનો
અચભગમ.

•
યોજનાનો ઉદ્દે શ

જેના થકી જરૂરીયાતમુંદ લોકો નાણાકીય મ્કેલીનો સામનો કયાષ વગર તેઓની જરૂરીયાતવાળી
આરોગ્ય સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે.

•

સવષગ્રાહી અચભગમ સાથે આયષમાન ભારત એક અસરકારક અને કાયષક્ષમ આરોગ્યની વ્યવસ્થા
બનાવવામાું મદદ કરશે. જેનાથી આઉટ ઓફ પોકેટ ખિષમાું ઘટાડો થશે. અને યતનવસષલ હેલ્થ
કવરે જનો ઉદ્દે શ પરો થશે.


લાભાથી

લેવામાું આવ્યા છે .


સંસ્થાઓની વવગતો

દે શભરમાું ૧૦.૭૪ કરોડથી વધ ગરીબ અને નબળા પદરવારો (લગભગ ૫૦ કરોડ લાભાથીઓ) આવરી
ગજરાત રાજ્યમાું ૪૪.૨૫ લાખ પદરવારના ૨.૨૫ કરોડ લાભાથીઓને આવરી લેવામાું આવેલ છે .

ખાનગી સુંસ્થાઓ કલ ૨૩ અને સરકારી સુંસ્થાઓ કલ ૨૩ આમ કલ પાટણ જજલ્લામાું ૪૬ સુંસ્થાઓમાું
યોજનાકીય લાભ આપવામાું આવે છે .
યોજનાના લાભાથીઓને પ્રતત કુંટબ દીઠ પ્રાથતમક, સેકન્ડરી, ટશષરી ચબમારીઓ માટે

આપવામાં આવતાં
લાભોની ટુકી વવગત

સારવાર અથે રૂ. ૫

લાખ સધીની આરોગ્યની કેસલેશ સારવાર એમ્પેનલ થયેલ સરકારી/ખાનગી આંખના રોગ, કાન –નાક
અને ગળાના રોગો, હ્ર્દયના રોગો, કીડનીના રોગો, મગજના રોગો, ગુંભીર ઈજાઓ, નવજાત તશશને
લગતા ગુંભીર રોગો કે ન્સર, ઘટું ણ અને થાપના રીપ્લેસમેન્ટ, દકડની અને ચલવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટે શન તવગેરે
માટે ૧૭૯૫ જેટલા પેકેઝની સારવાર ઉપલબ્ધ કરવામાું આવેલ છે .

P.M.J.A.Y. અંતગષ ત આવરી લીધેલ લાભાથીઓ
રમ

જજલ્લો

કુ લ કુ ટંુ બોની સંખ્યા

કુ ટંુ બના સભ્યોની અંદાજીત સંખ્યા

પાટણ

૧,૨૪,૩૦૩

૫,૩૪,૫૦૩

૧

ગોલ્ડન કાડષ આપેલ સભ્યોની
સંખ્યા
૧,૪૩,૫૬૫

યોજના હેઠળ ૨૨/૦૨/૧૯ અંવતત કુ લ - ૧૦૪૮ ક્લેઇમ થયેલ છે તથા
તે અંતગષત કુ લ રૂા. ૧૩૧.૯૫ લાખનો ખચષ થયેલ છે .

તબીબી સહાય અંગેની વવગતો
યોજના શરૂ થયાનું વષષ
અને નાણાકીય સ્ત્રોત

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ - ભારત સરકારશ્રી દ્વારા અમલીકૃ ત
સહાય મેળવવા પાત્ર લાભાથીની આવક મયાષદા ગ્રામ્ય તવસ્તાર માટે રૂ|. ૧.૨૫ લાખ તથા શહેરી તવસ્તાર

યોજનાના લાભાથીની
પાત્રાતાનાં માપદં ડ

માટે રૂ|. ૧.૫૦ લાખની રહેશે. લાભ મેળવવા માટે લાભાા્થીએ તનયત નમ ૂનામાું અરજી કરવાની રહેશે અને
સાથે નીિે મજબના સાધતનક કાગળો રજ કરવાના રહેશે. (૧) તાજેતરનો ફોટો (૨) આધાર કાડષની નકલ
(૩) સમક્ષ અતધકારીશ્રીન ું આવકન ું પ્રમાણપત્ર (૪) બેંક ખાતાની પાસબકની નકલ (૫) લાભાથીનો મો.નું.
અરજીમાું દશાષવવો (૬) રે શતનિંગ કાડષની નકલ (૭) જે-તે રોગ અંગેન સુંબતું ધત ડૉક્ટરશ્રીન ું પ્રમાણપત્ર,
આયોજનાના લાભાથીની િકાસણી દર નાણાકીય વર્ષના શરૂઆતના બે માસમાું કરવાની રહેશે.

યોજના અંતગષ ત સહાય
/ લાભ

ક્રમ

તવગત

૧

કેન્સર માટે પ્રતત માસ

૧૦૦૦/-

૨

રક્તતપત્ત માટે પ્રતત માસ

૮૦૦/-

૩

ક્ષય (ટી.બી) માટે દદષ મટે નહીં ત્યાું સધી

૫૦૦/-

૪

રોગ મટે નહીં ત્યાું સધી માતસક

૫૦૦/-

૫

પ્રસતતના ગુંભીર રોગના દકસ્સામાું કે સદીઠ

૫૦૦/-

૬

સ્ત્રીઓને થતાું પાડર
ું ોગ માટે કે સદીઠ

૧૫૦/-

યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ની
પદ્ધવત

યોજનાનો

એિ.આઈ.વી.એઈડ્સ ગ્રસ્ત અનસચિત જાતતના દદી માટે

સહાયની રકમ રૂા.

રક્તતપત્ત, ક્ષય (ટી.બી.) , એિ.આઈ.વી., કે ન્સર, પ્રસતતના ગુંભીર રોગ, સ્ત્રીમાું થતા પાડર
ું ોગ
માટે પ્રાથતમક આરોગ્ય કેન્ર/ અબષન હેલ્થ સેન્ટરના મેદડકલ ઓદફસરશ્રી પાસેથી અરજી મેળવી
સાધતનક કાગળો સાથે રજૂ કરવાની રહેશે.

લાભ

ક્ાંથી

મળશે.

ઉપર મજબની સહાય અરજી મુંજૂર થયેથી લાભાથીના બેંક એકાઉન્ટમાું આર.ટી.જી.એસ/ ઈટ્રાન્સફરથી જમા કરવામાું આવશે.

તબીબી સહાય અન્વયે નોંધાયેલ લાભાથી તથા થયેલ ખચષ.
વષષ ૨૦૧૮-૧૯

વષષ ૨૦૧૭-૧૮
સહાયની વવગત

લાભાથીઓની

ચુકવેલ રકમ રૂા.

લાભાથીઓની સંખ્યા

ચુકવેલ રકમ રૂા.

૧૧૮

૫.૬૬ લાખ

૧૫૪

૧૦.૬૨ લાખ

૪

૦.૩૮ લાખ

૧

૦.૦૯ લાખ

૪૮૬

૧૬.૫૭ લાખ

૭૧૮

૨૪.૫૨ લાખ

૧૦૯૨

૨૫.૬૩ લાખ

૧૩૫૮

૩૪.૮૫ લાખ

૧૭૦૦

૪૮.૨૪ લાખ

૨૨૩૧

૭૦.૦૮ લાખ

સંખ્યા
કેન્સર માટે પ્રતત
માસ
રકતતપત્ત માટે
પ્રતત માસ

(જાન્યુ-૧૯ અંવતત)

ટી.બી. માટે દદષ
મટે નહી ત્યાું
સધી
એિ.આઇ.વી.
એઇડસ ગ્રસ્ત
અન.જાતતના દદી
માટે રોગ
કુ લ સહાય રૂા.

અકસ્માત સહાય યોજના

અકસ્માત ઘરના એક વ્યસ્ક્તને થાય પરું ત તેન ું પદરણામ આખા કટુંબને ભોગવવ ું પડે છે . તેમાું પણઘરની જવાબદાર વ્યસ્ક્તન ું જ્યારે
અકસ્માતથી મ ૃત્ય થાય તો આખ ું કટુંબ માનતસક તથા આતથિક રીતેતનરાધાર થઇ જાય છે . વાહનોની વધતી જતી સુંખ્યા સાથે , રસ્તા પર
અકસ્માતોની સુંખ્યા વધી રહી છે . તનષણાુંતોના જણાવ્યા મજબ જો પીદડતોને પ્રથમ એક કલાક (ગોલ્ડન અવર) ની અંદર હોસ્સ્પટલમાું
દાખલ કરવામાું આવે તો ઓછામાું ઓછા ૫૦% મ ૃત્યદરને ટાળી શકાય છે . અકસ્માત પછી તાત્કાચલક (ગોલ્ડન અવર) એ પ્રથમ કલાક

છે જેમાું ઇમરજન્સી મેદડકલ સારવાર જરૂરી છે અને જો આવી કોઈ સારવારઉપલબ્ધ ન હોય અથવા અકસ્માત પછી તાત્કાચલક સારવાર
આપવામાું ના આવે તો મોટા ભાગનાઅકસ્માતનો ભોગ બનેલાઓન ું મ ૃત્ય થાય છે . આ બાબત ધ્યાને લઇ ગજરાતનાું કોઈ પણ
તવસ્તારમાું થયેલા કોઈ પણ વાહન અકસ્માતમાું ઇજા પામેલા વ્યસ્ક્તને અકસ્માતના પ્રથમ ૪૮ કલાક માટે તનતિત નાણાકીયમયાષદામાું
મફત તબીબી સારવાર મળી રહે અને આરોગ્ય સરક્ષા પ્રદાન થાય તે બાબત સરકારની તવિારણા હેઠળ હતી.

૩. યોજનાની રૂપરે ખા અને લાભો: -

(૩.૧) વાહન અકસ્માતનો ભોગ બનેલ ઇજાગ્રસ્તને પ્રથમ ૪૮ કલાક દરતમયાન, બનાવ દીઠ રૂ. ૫૦,૦૦૦/ની મફત સારવાર પ્રત્યેક
ઇજાગ્રસ્ત દીઠ તાત્કાચલક મળવા પાત્ર રહેશે. આવા ઇજાગ્રસ્તોને પ્રથમ ૪૮ કલાકદરમ્યાન અપાયેલ તમામ સારવાર, ઓપરે શન તવગેરે
માટે ના ખિષ પૈકી રૂ. ૫૦,૦૦૦/-ની મયાષદામાુંવ્યસ્ક્તદીઠનો સારવાર ખિષ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સીધેસીધો હોસ્સ્પટલોને ચ ૂકવવામાું આવશે.
(૩૨) ગજરાત રાજ્યમાું કોઈપણ જગ્યાએ થયેલ વાહન અકસ્માતમાું ઈજા પામનાર તમામ વ્યસ્ક્તઓનેકોઈપણ આવક મયાષદા ધ્યાને
લીધા તસવાય રાજ્યની તમામ સરકારી હોસ્સ્પટલો, ટ્રસ્ટ સુંિાચલત તથાખાનગી હોસ્સ્પટલો દ્વારા જેઓ ગજરાતના રહેવાસી હોય કે અન્ય
રાજ્યના રહેવાસી હોય કે અન્ય રાષટ્રના હોયતેવા તમામ વ્યસ્ક્તઓને રૂા. ૫૦,૦૦૦/-ની મયાષદામાું વ્યદકત દીઠ મફત સારવાર મળવા
પાત્ર રહેશે. તેનોખિષ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે.
(૩.૩) ઇજાગ્રસ્તને વાહન અકસ્માત બાદના પ્રથમ ૪૮ કલાક સધીની સારવાર તનયતદરે મફત મળવાપાત્રરહેશે. જેમાું નીિે મજબની
જરૂરી સારવાર રૂ. ૫૦,૦૦૦/-ની મયાષદામાું આપવાની રહેશે.a) ઇજાગ્રસ્ત ભાગન ું રેસીંગ, સ્ટે બીલાઇઝેશન, ફેક્યર સ્ટે બીલાઇઝેશન,
શોકની પદરસ્સ્થતતની સારવાર,એકસ-રે , ઇજાના ઓપરે શનો, સીટી સ્કે ન, એમ.આર.આઇ., અલ્હાસાઉન્ડ, બ્લડ ટ્રાન્સફયઝન તવગેરે. b)
માથાની ઇજાઓની સારવાર.c) ઘતનષઠ સારવાર એકમ (આઇ.સી.ય.) માું સારવાર.ત) પેટ અને પેઢની ઇજાની સારવાર e) તમામ
પ્રકારની ઇજાઓની પ્રાથતમક અને જે તે હોસ્સ્પટલમાું ઉપલબ્ધ તમામ સારવાર.
જે તે હોસ્સ્પટલમાું સીટીસ્કેન કે જરૂરી અન્ય ડાયગ્નોસ્ટીક સેવા ઉપલબ્ધ ન હોય તો તે નજીકના અન્ય ડાયગ્નોસ્ટીક સેન્ટરની સેવાઓ
મેળવીને સારવાર કરી શકશે. જેન ચ ૂકવણ જે તે હોસ્સ્પટલે કરવાન ું રહેશે અને તે અંગેના ખિન
ષ ી રકમ ચબલમાું સમાવેશ કરી શકશે. જેન ું
સારવારના તનયત દરોનીમયાષદામાું ચ ૂકવણ કરવામાું આવશે.કોઇ દકસ્સામાું આકસ્સ્મક સુંજોગોમાું ઇજાગ્રસ્તની પદરસ્સ્થતત ધ્યાને લઇ
સ્ટે બીલાઇઝેશનકરનાર હોસ્સ્પટલ જો ઇજાગ્રસ્તની વધ સારવાર માટે વધ સતવધા ધરાવતી હોસ્સ્પટલને રીફર કરે તો બન્ને હોસ્સ્પટલો દ્વારા
પ્રથમ ૪૮ કલાક દરમ્યાન કરે લ સારવારન ું ખિષ બન્ને હોસ્સ્પટલને તેઓએકરે લ સારવારના પ્રમાણમાું તનયત દર મજબ રૂ. ૫૦,૦૦૦/વ્યસ્ક્તદીઠની મયાષદામાું મળવાપાત્ર થશે. પ્રથમ હોસ્સ્પટલે કે સ રીફર કરતી વખતે કરે લ સારવાર અને તેના તનયત દર મજબની તવગત
જે હોસ્સ્પટલને કે સ રીફર કયો હોય તેની રે ફરલશીટમાું ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.
દા.ત. પ્રથમહોસ્સ્પટલ દ્વારા રૂ. ૧૦,૦૦૦/-નો ખિષ તનયત દર મજબ કરે લ છે અને જે હોસ્સ્પટલને કે સ રીફરકરે લ છે તે હોસ્સ્પટલને હવે
રૂ. ૪૦,૦૦૦/-નો ખિષ તનયત દર મજબ કરે લ સારવાર માટે મળવાપાત્રથશે.ઉપર દશાષવેલ સારવાર માટે તવતવધ પ્રોતસજસષ/ સારવારના
દર સામેલ પદરતશષટ-૧ મજબ રહેશે.

પાટણ જીલ્લા ખાતે વાહન અકસ્માત સારવાર યોજના અંતગષ ત થયેલ ક્લેઈમની માકહતી
રમ

નોંધાયેલ અકસ્માત કે સ

થયેલ ક્લેઇમ

ક્લેઇમ રકમ રૂા.

૧

૫

૫

૫૬,૪૫૨

