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૨ યોજના કયાર� શ� થઇ  - 

૩ યોજનાનો હ�� ુ ં  �ુ�ંુબને મયા��દત રાખી �ુ�ંુબ!ુ ં"તર #$ુ ંલાવવા!ુ ં 

૪ યોજના િવશે (મા�હતી)  (૧) *ી નસબધંી લાભાથ. માટ� (ટ0.એલ.અને લે3ો"કોપી) 

સરકાર0 હો"પીટલોમા ં*ીનસબધંી કરાવવામા ંઆવે તો. 

- એ.પી.એલ.લાભાથ. માટ� �.૨૫૦/- $કૂવવામા ંઆવે છે. 

- બી.પી.એલ. ,એસ.સી.,એસ.ટ0.લાભાથ. માટ� �.૬૦૦/- $કૂવવામા ંઆવે છે. 

- મોટ0વેટરને �.૧૫૦/- $કૂવવામા ં 

૫ યોજનાનો લાભ કોને મળ0 

શક� અને તેના માટ� કોને 

મળ<ુ ંતે િવગત દશા�વો.  

લાયક દંપિતએ અગાઉ આવી નસબધંી કરાવેલ ન હોવી જોઇએ. એક બાળક બાદ 

કોઇપણ દંપિત લાભ લઇ શક� છે. આ માટ� ? િવ"તારના આરો@ય 

કાય�કર,Aગણવાડ0 કાય�કર,આશા વોલીયેCટર તથા અCય મોટ0વેટરને મળવાથી 

આ યોજનાની મા�હતી મળ0 શક� છે.  

૬ યોજનાના લાભાથ. માટ�ની 

લાયકાત   

પરDણત દંપિત પૈક0 ?મણે અગાઉ નસબધંી કરાવેલ ન હોય તેમને આ યોજનાનો 

લાભ મળ0 શક� છે.. 
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૨ યોજના કયાર� શ� થઇ  - 

૩ યોજનાનો હ�� ુ ં  ફકત �દકર0ઓ ધરાવતા દંપિતઓને 3ોHસા�હત કરવા અને પાછળના વષ� માટ� 

�દકર0ઓ માટ� સહાયJતૂ થવા માટ�  

૪ યોજના િવશે (મા�હતી)  ફકત એક અને બે �દકર0 ધરાવતા દંપિત Kારા L�ુષ ક� *ી નસબધંી કરાવવામા ં

આવે તો. 

૧. ફMત એક દ0કર0વાળા દંપિતને �.૬૦૦૦/- ના રાNO0ય બચતપQો. 

૨. ફMત બે દ0કર0વાળા દંપિતને �.૫૦૦૦/- ના રાNO0ય બચતપQો. 

(સરકાર� નR0 કર�લ નીિતિનયમો 3માણે)  

૫ યોજનાનો લાભ કોને મળ0 શક� 

અને તેના માટ� કોને મળ<ુ ં તે 

િવગત દશા�વો.  

૩૫ વષ�થી ઓછ0 #મર ધરાવતા ફકત એક અને બે �દકર0વાળા દંપિત Kારા L�ુષ 

ક� *ી નસબધંી કરાવવામા ંઆવે તો આ યોજનાનો લાભ મળ0 શક� છે. આ માટ� ? 

િવ"તારના આરો@ય કાય�કર, 3ા.આ.ક�CKના મેડ0કલ ઓ�ફસરSીને જ�ર0 

3માણપQો અરT કરવાથી.  



૬ યોજનાના લાભાથ. માટ�ની 

લાયકાત   

૩૫ વષ�થી ઓછ0 #મર ધરાવતા ફકત એક અને બે �દકર0વાળા દંપિત Kારા L�ુષ 

ક� *ી નસબધંી કરાવવામા ંઆવે આ યોજનાનો લાભ મળ0 શક� છે.  

 

 


