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બીપીએલ પરરવારો, ત્રણ લાખ સધુીની વાશષિક આવક ધરાવતા પરરવારો,શ્રમર્ોગી કાડાધારકો, આિા 

બહનેો,માન્ર્ પત્રકારો તથા રાજ્ર્ સરકાર ના વગા-૩ અને વાર-૪ ના તમામ રફક્સ પગાર ધારકો અને 

તેમના પરરવારો તથા વાશષિક છ લાખ સધુીની વાશષિક ધરાવતા કુટંુબના શસનીર્ર શસટીઝનોને લાભ. 

પ્રાદેશિક કાર્ાાલર્,વડોદરા 
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 હુ્રદર્ના ગભંીર રોગો, રકડનીના ગભંીર રોગો,કેન્સરની સારવાર,મગજ તથા 

કરોડરજ્જુના રોગો,નવજાત શિશનુા ગભંીર ઓપરેિન,ગભંીર ઈજાઓ 

દાઝવાના કેસ. 

 ઉપરોક્ત ગભંીર બીમારી માટે પ્રશત કુટંુબ ૩,૦૦,૦૦૦/- ની સારવાર સહાર્. 

 કીડની, લીવર અને પેન્રીઆઝના પ્રત્ર્ારોપણની ૫,૦૦,૦૦૦/- સધુીની 

સહાર્.  

 ની-રીપ્લેસમેન્ટ તથા હીપ-રીપ્લેસમેન્ટ માટે એક પગના ઓપરેિન દીઠ 

૪૦,૦૦૦/- અને બે પગના ઓપરેિન દીઠ ૮૦,૦૦૦/- ની સહાર્. 

 લાભાથીઓ ને ઉત્તમ પ્રકારની સારવાર,દવા-ઓપરેિન વગેરે રાજ્ર્ભરમા ં

માન્ર્તા પ્રાપ્ત સપુર સ્પેશ્ર્ાલીસ્ટ હોસ્સ્પટલોમા ંશવનામલુ્રે્ ઉપલબ્ધ. 

 આ ર્ોજનામા ંજુદા-જુદા ૬૨૮ પેટા પ્રકારની બીમારીઓ નો સમાવેિ 

કરવામા ંઆવ્ર્ો છે. 

 આ માગાદિાક પસુ્સ્તકામા ંઆ બનેં ર્ોજનાઓને લગતી સામાન્ર્ મારહતી 

આપવાનો પ્રર્ાસ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

 

 

 

  

 આ ર્ોજનામા ંદરેક બી.પી.એલ. કુટંુબને એક ખાસ પ્રકારનુ ંરાખોડી રંગનુ ં

કાડા (મા કાડા) આપવામા ંઆવે છે. જેનો લાભ કુટંુબના વધ ુમા વધ ુપાચં 

વ્ર્સ્ક્તઓ મેળવી િકે છે. 

સામાન્ય માહિતી 

મખુ્યમતં્રી અમતૃમ મા યોજનાની કાયયપધ્ધતત 



 એ પાચં વ્ર્સ્ક્તઓ શસવાર્ જો કોઈ કુટંુબમા ંબાળકનો જન્મ થાર્ તો તે 

બાળકને છઠ્ઠા સભ્ર્ તરીકે ત્રણ વષાની ઉંમર સધુી લાભ મેળવી િકે છે. 

 આ કાડા નો ઉપર્ોગ કરીને જુદી-જુદી ગભંીર બીમારીઓ ની સામે વાશષિક 

રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ સધુીની સારવાર શવના મલુ્રે્ મેળવી િકાર્ છે. 

 તે ઉપરાતં લાભાથીને હોસ્સ્પટલમા ંજવા-આવવાના ખચા પેટે રૂ.૩૦૦ દરેક 

મલુાકાત વખતે હોસ્સ્પટલ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. 

 હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર દરશમર્ાન લાભાથીને દવાઓ,લેબોરેટરી 

તપાસ,દાખલ ફી,જમવાની વ્ર્વસ્થા વગેરે જેવી તમામ સેવાઓ માટે 

કોઈપણ પ્રકારની રકમ ચકુવવાની હોતી નથી. 

 

 

 આ ર્ોજનામા ંરૂ.૩,૦૦,૦૦૦ કે તેથી ઓછી પારરવારરક આવક ધરાવતા 

મધ્ર્મ વગાના પરરવારો, શ્રમર્ોગી કાડાધારકો, આિા બહનેો,માન્ર્ 

પત્રકારો તથા રાજ્ર્ સરકાર ના વગા-૩ અને વાર-૪ ના તમામ રફક્સ 

પગાર ધારકો અને તેમના પરરવારો તથા વાશષિક છ લાખ સધુીની વાશષિક 

ધરાવતા કુટંુબના શસનીર્ર શસટીઝનોને એક ખાસ પ્રકારનુ ંકેસરી રંગ નુ ં

કાડા (મા વાત્સલ્ર્ કાડા) આપવામા ંઆવે છે. જેનો લાભ કુટંુબના વધ ુમા 

વધ ુપાચં વ્ર્સ્ક્તઓ મેળવી િકે છે. 

 એ પાચં વ્ર્સ્ક્તઓ શસવાર્ જો કોઈ કુટંુબમા ંબાળકનો જન્મ થાર્ તો તે 

બાળકને છઠ્ઠા સભ્ર્ તરીકે ત્રણ વષાની ઉંમર સધુી લાભ મેળવી િકે છે. 

 આ કાડા નો ઉપર્ોગ કરીને જુદી-જુદી ગભંીર બીમારીઓ ની સામે ત્રણ વષા 

માટે  રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ સધુીની સારવાર શવના મલુ્રે્ મેળવી િકાર્ છે. 

 તે ઉપરાતં લાભાથીને હોસ્સ્પટલમા ંજવા-આવવાના ખચા પેટે રૂ.૩૦૦ દરેક 

મલુાકાત વખતે હોસ્સ્પટલ દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. 

મા વાત્સલ્ય યોજનાની કાયયપધ્ધતત 



 હોસ્સ્પટલમા ંસારવાર દરશમર્ાન લાભાથીને દવાઓ,લેબોરેટરી 

તપાસ,દાખલ ફી,જમવાની વ્ર્વસ્થા વગેરે જેવી તમામ સેવાઓ માટે 

કોઈપણ પ્રકારની રકમ ચકુવવાની હોતી નથી. 
 

 

 

 

(૧) હૃદર્ રોગને લગતી બીમારીની સારવાર (એન્ીઓગ્રાફી,બાર્પાસ,વાલ્વની            
સારવાર વગેરે) 

(૨) રકડની ના રોગો 
(૩) મગજના રોગો તથા કરોડરજ્જુના રોગો (ન્યરુો સર્જરી) 
(૪) ગભંીર ઈજાઓ, અકસ્માત 

(૫) નવજાત શિશ ુતથા બાળકના ગભંીર રોગો (૩ વષાની ઉંમર સધુી) 
(૬) કેન્સરને લગતી સારવાર (ઓપરેિન,સર્જરી,રકમોથેરાપી) 
(૭) દાઝી જવાના કેિમા ં(બન્સા) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 બી.પી.એલ.નો આવકનો દાખલો  

 બારકોડવાળુ રેિન કાડા  

 બારકોડવાળા રેિન કાડા મા ંસમાશવષ્ટ થતા 
વ્ર્સ્ક્તઓ (વધ ુમા ંવધ ુપાચં) ના આધાર કાડા  

 
 
 
 
 

કઈ કઈ પહિસ્થિતતઓ-િોગોમા ંલાભમેળવી શકાય 

મા કાર્ય કઢાવવા માટેના જરૂિી દથતાવેજો 



 

 
( 

(૧) સામાન્ર્ વ્ર્સ્ક્ત માટે:- 

 રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ કે તેિી ઓછી પાહિવાહિક આવક 
ધિાવતો આવકનો દાખલો 

 

        આવકનો દાખલો લાભાિી પહિવાિે નીચે જણાવેલ 
અતધકૃત અતધકાિીઓ પાસેિી મેળવવાનો િિશેે. 

 જીલ્લા કલકેટિ શ્રી 
 નાયબ કલકેટિ શ્રી / મદદનીશ કલકેટિ શ્રી /પ્ાતં અતધકાિી શ્રી 
 જીલ્લા તવકાસ અતધકાિી શ્રી 
 નાયબ જીલ્લા તવકાસ અતધકાિી શ્રી 
 નાયબ મામલતદાિ શ્રી 
 તાલકુા મામલતદાિ  / સીટી મામલતદાિ 

 તાલકુા તવકાસ અતધકાિી શ્રી 
 બારકોડવાળુ િેશન કાર્ય  

 બારકોડવાળા િેશન કાર્ય મા ંસમાતવષ્ટ િતા વ્યસ્તતઓ (વધ ુમા ંવધ ુપાચં) 
ના આધાિ કાર્ય 

 

(૨) આિા બહનેો અને તેમના પરરવારજનો માટે:- 

 આિા બહને જે પ્રાથશમક આરોગ્ર્ કેન્ર કે સામરુહક આરોગ્ર્ કેન્રએ પોતાની 
ફરજ બજાવતા હોર્ તે આરોગ્ર્ કેન્રના તબીબી અશધકારીના હસ્તક્ષાર 
સાથેનુ ંપ્રમાણપત્ર 

 બારકોડવાળુ રેિન કાડા  

 બારકોડવાળા રેિન કાડા મા ંસમાશવષ્ટ થતા વ્ર્સ્ક્તઓ (વધ ુમા ંવધ ુપાચં) 
ના આધાર કાડા  
 

મા વાત્સલ્ય કાર્ય કઢાવવા માટેના જરૂિી દથતાવેજો 



(૩) માન્ર્તા પ્રાપ્ત કરેલ પત્રકારો અને તેમના પરરવારજનો માટે:- 

 મારહતી શવભાગ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ માન્ર્તા પ્રાપ્ત કરેલ પત્રકાર 

તરીકેનુ ંઓળખપત્ર 

 બારકોડવાળુ રેિન કાડા  

 બારકોડવાળા રેિન કાડા મા ંસમાશવષ્ટ થતા વ્ર્સ્ક્તઓ (વધ ુમા ંવધ ુપાચં) 

ના આધાર કાડા  
 

 

(૪) રાજ્ર્ સરકાર ના વગા-૩ અને વાર-૪ ના તમામ રફક્સ પગાર 

ધારકો અને તેમના પરરવારજનો માટે:- 

 રાજ્ર્ સરકાર ના વગા-૩ અને વગા-૪ મા શનમણકુ પામેલ રફક્સ પગારના 

કમાચારી તરીકેનો શનમણકુ પત્ર અને સબંશંધત શવભાગ / કચેરીના વડાએ 

પ્રમાલણત કરેલ ફોટો સરહતનુ ંપ્રમાણપત્ર 

 બારકોડવાળુ રેિન કાડા  

 બારકોડવાળા રેિન કાડા મા ંસમાશવષ્ટ થતા વ્ર્સ્ક્તઓ (વધ ુમા ંવધ ુપાચં) 

ના આધાર કાડા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા ીલ્લો 

તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 
ડભોઇ સરકારી હોસ્સ્પટલ,નગરપાલલકા પાસે,ડભોઇ વસાવા રાહલુભાઈ ૯૦૯૯૬૧૩૪૦૧ 

દેસર પ્રાથશમક આરોગ્ર્ કેન્ર,નવા શિહોરા,દેસર પટેલ રાકેિભાઈ ૯૮૨૪૮૩૩૪૦૯ 

કરજણ મામલતદાર કચેરી,નેિનલ હાઈ વે નબંર-૮ પાસે,કરજણ પરમાર પ્રશતકભાઈ ૮૪૮૭૯૦૧૯૪૮ 

પાદરા પ્રાથશમક આરોગ્ર્ કેન્ર-પાદરા,પાદરા મહીડા સજુંબેન ૮૪૬૯૪૭૪૬૭૩ 

સાવલી જન્મોત્રી હોસ્સ્પટલ,સાવલી પરમાર શવરમશસહ ૯૫૮૬૯૬૩૨૩૩ 

શિનોર બ્લોક હલે્થ ઓફીસ,શિનોર રાઠોડ મનીષકુમાર ૯૮૨૫૫૨૫૮૪૩ 

વડોદરા (ગ્રામીણ) બ્લોક હલે્થ ઓફીસ,છાણી રાણા વદંનાબેન ૯૭૨૭૦૨૨૩૭૮ 

વાઘોરડર્ા સરકારી હોસ્સ્પટલ,મામલતદાર કચેરી પાસે,વાઘોરડર્ા પરમાર હમરાજશસહ ૮૭૩૪૮૦૩૪૯૬ 

ભરૂચ ીલ્લો 

તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 
આમોદ સી.એચ.સી.હોસ્સ્પટલ,દરબાર રોડ,આમોદ પઢીર્ાર શવષ્ણભુાઈ ૯૭૧૨૭૦૮૮૮૨ 

અંકલેશ્વર નગર પાલલકા હોસ્સ્પટલ,હાસંોટ રોડ,અંકલેશ્વર મોદી શપ્રર્કંાબેન ૮૮૬૬૧૯૯૩૦૪ 

ભરૂચ તાલકુા હલે્થ કચેરી,ીલ્લા પચંાર્તની સામે,ભરૂચ પરમાર લચરાગભાઈ ૯૬૬૨૧૪૪૧૧૧ 

હાસંોટ તાલકુા હલે્થ કચેરી,સી.એચ.સી.પાસે,હાસંોટ રાઠોડ ભપેુન્રકુમાર  ૯૬૨૪૦૪૯૬૮૭ 

જબંસુર તાલકુા હલે્થ કચેરી,બસ ડેપોની પાસે,જબંસુર  શસિંધા તૌસીફભાઈ ૭૯૮૪૫૪૩૫૨૮ 

ઝઘરડર્ા તાલકુા હલે્થ કચેરી,નવા બસ ડેપોની પાસે,ઝઘરડર્ા વ્ર્ાસ પવુીકાબેન ૯૭૨૭૩૦૫૬૧૬ 

વાગરા તાલકુા હલે્થ કચેરી,મામલતદાર કચેરીની સામે,વાગરા  ગોરહલ અશમતકુમાર ૮૯૮૦૪૧૪૯૪૧ 

નેત્રગં તાલકુા હલે્થ કચેરી,મામલતદાર કચેરીની સામે,નેત્રગં વસાવા સરેુિકુમાર  ૯૭૨૭૯૫૧૦૯૫ 

વાલલર્ા તાલકુા હલે્થ કચેરી,વાલલર્ા ચાર રસ્તા,વાલલર્ા વસાવા સદંીપકુમાર ૯૫૩૭૩૦૨૯૭૯ 

વડોદરા પ્રાતંમા ંનીચેના સ્થળોએ “મા”કાડા તથા     
“મા વાત્સલ્ર્”કાડા શવના મલુ્રે્ મેળવી િકાર્ છે. 



 

 

 

 

  

 

નમાદા ીલ્લો 
તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 

ડેડીર્ાપાડા તાલકુા હલે્થ કચેરી,ડેડીર્ાપાડા વસાવા રાર્ીભાઈ  ૯૭૨૩૯૮૪૬૭૩ 

નદંોદ તાલકુા હલે્થ કચેરી,નદંોદ શસસોરદર્ા શવરમભાઈ ૯૬૦૧૩૧૧૯૦૯ 

સાગબારા તાલકુા હલે્થ કચેરી,સાગબારા વસાવા સનુીલભાઈ ૯૮૭૯૫૫૭૧૨૭ 

શતલકવાડા તાલકુા હલે્થ કચેરી,શતલકવાડા મન્સરુી ઝહીરભાઈ  ૯૫૭૪૭૫૭૫૨૯ 

પચંમહાલ ીલ્લો 
તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 
ઘોઘબંા તાલકુા હલે્થ કચેરી,ઘોઘબંા જર્દીપભાઈ ૯૭૨૭૯૮૬૮૬૩ 

ગોધરા નગરપાલલકા કચેરી,સબજેલ ની સામે,ગોધરા પટેલ મેહલુભાઈ ૯૬૨૪૪૪૯૬૭૪ 

હાલોલ નગરપાલલકા કચેરી,બસ સ્ટેન્ડની પાછળ,હાલોલ પરમાર ગૌતમભાઈ ૯૭૩૭૫૦૫૮૯૩ 

કાલોલ તાલકુા હલે્થ કચેરી,સકીટ હાઉસ પાસે,કાલોલ જાદવ ીજે્ઞિભાઈ ૯૫૭૪૨૩૧૨૫૬ 

મોરવા તાલકુા હલે્થ કચેરી,પોલીસ સ્ટેિનની સામે,મોરવા ઠાકોર રાજેન્રશસિંહ ૯૯૭૮૦૨૩૬૮૧ 

સહરેા તાલકુા હલે્થ કચેરી,પોલીસ સ્ટેિનની પહલેા,સહરેા ગોસાઈ મનોજભાઈ ૯૮૨૫૫૮૨૫૯૭ 

છોટાઉદેપરુ ીલ્લો 
તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 
બોડેલી તાલકુા હલે્થ કચેરી,જુની બોડેલી,બોડેલી બારરર્ા દકે્ષિકુમાર ૯૬૮૭૩૩૨૨૬૩ 

છોટાઉદેપરુ તાલકુા હલે્થ કચેરી,છોટાઉદેપરુ ચૌહાણ હમેતંભાઈ ૯૭૨૩૪૨૪૨૨૯ 

જેતપરુ પાવી તાલકુા હલે્થ કચેરી,જેતપરુ પાવી રાઠવા સગીતભાઈ ૮૭૫૮૧૪૪૧૫૭ 

કાવતં તાલકુા હલે્થ કચેરી,કાવતં રાઠવા ભવુનભાઈ ૯૫૮૬૧૭૦૨૩૦ 

નસવાડી તાલકુા હલે્થ કચેરી,નસવાડી રાઠવા સજંર્ભાઈ ૯૦૯૯૨૫૪૪૩૦ 

સખેંડા તાલકુા હલે્થ કચેરી,સખેંડા તડવી ગૌતમભાઈ ૯૭૨૬૮૩૦૮૧૮ 



   

 

 

 

લાભાથી જે શવસ્તારમા ંવસતા હોર્ તે શવસ્તારમા ંઉપર દિાાવેલ કચેરીએ આવેલા 

“મા રકઓસ્ક” મા ંજઈને કાડા કઢાવવુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

મહીસાગર ીલ્લો 
તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 

બાલાશસનોર તાલકુા હલે્થ કચેરી,સકીટ હાઉસ પાસે,બાલાશસનોર સોલકંી પરારમ્ભાઈ ૯૯૨૪૩૪૫૯૦૬ 

વીરપરુ તાલકુા હલે્થ કચેરી,સરકારી હોસ્સ્પટલ પાસે,વીરપરુ પટેલ હારદિકભાઈ ૮૭૫૮૭૫૫૮૮૭ 

કદના તાલકુા હલે્થ કચેરી,પાણીની ટાંકી પાસે,કદના બારરર્ા રાકેિભાઈ ૯૫૮૬૨૬૧૬૪૫ 

ખાનપરુ પ્રાથશમક આરોગ્ર્ કેન્ર-પાદંવાાડા,બજારની પાછળ,પાદંવાાડા પટેલ અશમતકુમાર ૯૯૦૪૯૧૮૭૫૩ 

લણુાવાડા તાલકુા હલે્થ કચેરી,કોટેજ સકાલ,કોટેજ,લણુાવાડા બારરર્ા મનોજભાઈ ૯૭૨૭૧૯૮૫૬૨ 

સતંરામપરુ તાલકુા હલે્થ કચેરી,ી.ઈ.બી.કચેરી પાસે,સતંરામપરુ પચંાલ રહતેિભાઈ ૯૫૮૬૨૬૧૬૪૫ 

દાહોદ ીલ્લો 
તાલકુો સરનામુ ં ઓપરેટરનુ ંનામ ફોન નબંર 
દાહોદ તાલકુા હલે્થ કચેરી,શસશવલ હોસ્સ્પટલ પાસે,દાહોદ પારેખ અશમતભાઈ ૯૯૦૯૦૯૫૬૭૩ 

દેવગઢબારરર્ા તાલકુા હલે્થ કચેરી,શસશવલ હોસ્સ્પટલ કંપાઉન્ડ,દેવગઢબારરર્ા  શપથીર્ા અશમતકુમાર ૯૦૯૯૫૬૭૫૪૫ 

ધનપરુ તાલકુા હલે્થ કચેરી,પ્રાથશમક આરોગ્ર્ કેન્ર પાસે,ધનપરુ ચૌહાણ શવનોદભાઈ ૮૧૬૦૯૫૭૮૩૩ 

ફતેપરુા તાલકુા હલે્થ કચેરી,દૂધેશ્વર રોડ,ફતેપરુા પારગી વમાાંબેન ૯૮૭૯૮૩૪૮૬૭ 

ગરબાડા તાલકુા હલે્થ કચેરી,સામરુહક આરોગ્ર્ કેન્ર પાસે,ગરબાડા ખાપેડ શવષ્ણકુુમાર ૯૫૩૭૯૩૩૯૮૯ 

ઝાલોદ બ્લોક હલે્થ ઓફીસ,પ્રાથશમક આરોગ્ર્ કેન્ર કંપાઉન્ડ,ઝાલોદ પરમાર અંકીતભાઈ ૯૬૨૪૧૬૯૮૪૮ 

લીમખેડા તાલકુા હલે્થ કચેરી,સરકારી દવાખાના પાસે,લીમખેડા પીથાર્ા મહિેભાઈ ૯૮૭૯૯૮૩૪૪૬ 

સજંેલી તાલકુા હલે્થ કચેરી,સજંેલી ગનાર્ા શવજર્ભાઈ ૯૬૮૭૦૨૮૧૬૦ 



 

 

 

(૧) એકવાર “મા” તથા “મા વાત્સલ્ર્” કાડા મેળવ્ર્ા બાદ નીચેનામાથંી કોઈપણ 

પરરસ્સ્થશતમા ંલાભાથીએ તાલકુા રકઓસ્ક પર જવુ ંજોઈએ. 

 

  કાડા ખોવાઈ જાર્ કે તટુી જાર્. 

  લાભાથીનુ ંરફિંગરશપ્રન્ટ મેચ ન થત ુહોર્. 

 કુટંુબના કોઈ એક સભ્ર્નુ ંનામ ઉમેરવા કે નામ કમી કરવા માટે. 

 એક ીલ્લો છોડીને બીજા ીલ્લામા ંવસવાટ કરવા જવાનુ ંહોર્. 
 

(૨) લાભાથીએ કોઈપણ પ્રકારની ફરરર્ાદ નોંધાવવી હોર્ તો તાલકુા આરોગ્ર્ 

અશધકારીશ્રી અથવા પ્રાતં અશધકારીશ્રી ની કચેરી ખાતે જઈ લેલખત રજૂઆત 

કરવી. જેનો શનકાલ ‘તાલકુા ફરરર્ાદ શનવારણ સશમશત’ દ્વારા કરવામા ંઆવિે. જો 

આ સશમશત દ્વારા શનકાલ ન આવે તો તે  ફરરર્ાદ ‘ીલ્લા ફરરર્ાદ શનવારણ 

સશમશત’ ને મોકલવામા ંઆવિે. 

 જેના ચેરમેન તરીકે માનનીર્ ીલ્લા કલેક્ટરશ્રી, 

 કો-ચેરમેન તરીકે ીલ્લા શવકાસ અશધકારીશ્રી, 

 કન્વીનર તરીકે શસશવલ સર્જનશ્રી તથા  

 કો-કન્વીનર તરીકે મખુ્ર્ ીલ્લા આરોગ્ર્ અશધકારીશ્રી  

જવાબદારી સભંાળિે. 
 

(૩) “મા” કાડા તથા “મા વાત્સલ્ર્” કાડાનો ઉપર્ોગ “મા ર્ોજના” શસવાર્ 

સરકારશ્રી ની અન્ર્ કોઈ ર્ોજના માટે થઇ િકે નરહ. 

લાભાિીઓ માટે ઉપયોગી સચુનો 



 

 

 

 

“મા” કાડા તથા “મા વાત્સલ્ર્” કાડા મેળવ્ર્ા બાદ લાભાથીને શનર્ત કરેલ 

હોસ્સ્પટલો ખાતે સરળતાથી અને શવનામલૂ્રે્ સારવાર મળી રહ ેતે માટે 

દરેક હોસ્સ્પટલ મા ંએક આરોગ્ર્ાશમત્ર ની શનમણકુ કરવામા ંઆવેલ છે. 

જેને હોસ્સ્પટલમા ંપ્રવેિતા જ “મા ર્ોજના” ના ખાસ હલે્પડેસ્ક પર મળી 

િકાર્ છે. 
 

 

આ આરોગ્ર્ાશમત્ર લાભાથીને સારવાર,દવાઓ,જમવાની સવલત,ભાડા 

ખચા પેટે રૂ.૩૦૦ મેળવવા વગેરે જેવી તમામ સવલતો શવનામલૂ્રે્ મળી 

રહ ેતે માટે મદદ કરે છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આ ર્ોજના અંતગાત જોડારે્લ હોસ્પીટલની સામે જે રોગની નીચે ‘હા’ 

દિાાવવામા ંઆવેલ હોર્ ત્ર્ા ંતે સારવાર હોસ્સ્પટલ દ્વારા શવનામલૂ્રે્ 

આપવામા ંઆવે છે. 
 

 

 

 

 

સાિવાિ નો લાભ કઈ િોસ્થપટલમા મેળવશો ? 

 “મા ર્ોજના તથા મા વાત્સલ્ર્” ર્ોજના અંતગાત 

જોડારે્લી હોસ્સ્પટલોની ર્ાદી 



 

 

 

 

 

 

ીલ્લો હોસ્સ્પટલ નુ ંનામ 
આરોગ્ર્ાશમત્ર    નો          
નબંર 

દાઝી 
જવુ ં

હૃદર્ 
ના 
રોગ 

રકડની 
ના 
રોગ  

મગજ 
ના 
રોગ  

નવજાત 
શિશનેુ 
લગતા 
ગભંીર  

રોગ 

ગભંીર 
ઇજા 

કેન્સર ડાર્ાલીસીસ 

વડોદરા 

સ્ટલીંગ હોસ્સ્પટલ-ભાર્લી  ૭૦૬૯૦૯૫૦૦૪               હા   

સ્ટલીંગ હોસ્સ્પટલ ૯૪૦૯૩૦૫૬૧૯   હા હા       હા હા 
વાઈરોક હોસ્સ્પટલ ૯૪૦૯૩૦૫૫૬૫           હા     

બેન્કસા હાટા  ઇન્સ્ટીટયટુ ૯૪૦૯૩૦૫૬૨૦   હા             

બરોડા હાટા  ઇન્સ્ટીટયટુ-
બરોડા ૯૪૦૯૩૦૫૬૧૮ 

  હા             

રહમાલર્ા કેન્સર 
હોસ્સ્પટલ ૯૪૦૯૩૦૫૬૨૧ 

            હા   

રીધમ હાટા  હોસ્સ્પટલ-
વડોદરા  ૭૦૬૯૦૯૫૯૪૩ 

  હા             

કૈલાિ કેન્સર હોસ્સ્પટલ             

(મનુી સેવા આશ્રમ)  ૯૪૦૯૩૦૫૬૪૯ 
હા     હા     હા   

સમુનદીપ (ધીરજ) 
હોસ્સ્પટલ  ૯૪૦૯૩૦૫૬૬૯ 

હા હા હા હા હા હા હા હા 

પારૂલ સેવા આશ્રમ  ૯૪૦૯૩૦૫૬૧૦ હા   હા હા હા હા હા હા 
એસ.એસ.ી.સરકારી 
હોસ્સ્પટલ  ૮૪૬૦૮૯૨૨૮૩ 

હા હા હા હા હા હા હા હા 

નાર્ક હોસ્સ્પટલ  ૯૪૦૯૩૦૫૬૦૯ હા           હા   

સનિાઈન ગ્લોબલ 
હોસ્સ્પટલ  ૭૦૬૯૦૯૫૦૦૬ 

  હા         હા   

પે્રમદાસ જલારામ 
હોસ્સ્પટલ  ૯૪૦૯૩૦૫૬૨૨ 

    હા       હા હા 

સ્વાઈક હોસ્સ્પટલ  ૭૦૬૯૦૯૫૦૧૬ હા હા હા હા હા હા હા હા 
પ્રાણાર્ામ હોસ્સ્પટલ ૭૦૬૯૦૯૫૯૦૭   હા             

એચ.સી.ી.કેન્સર 
હોસ્સ્પટલ  ૭૦૬૯૦૯૫૯૪૪ 

            હા   

બેન્કસા હાટા  એન્ડ મલ્ટી             
સ્પેશ્ર્ાલીટી હોસ્સ્પટલ  ૭૦૬૯૦૯૫૦૧૭ 

  હા હા         હા 

રામરરશ્ના પરમહંસ 
હોસ્સ્પટલ  ૯૬૨૪૪૭૬૦૭૬ 

              હા 

ગજુરાત મેડીકલ 
એજ્યકેુિન              
એન્ડ રીસચા સોસાર્ટી ૭૦૬૯૦૯૫૦૦૯ 

હા         હા     

શ્રીી હોસ્સ્પટલ  - હા           હા   

વેલકેર હોસ્સ્પટલ  -           હા     



            

શવના મલુ્રે્ હલે્પલાઈન-૧૮૦૦-૨૩૩-૧૦૨૨                                                      
વધ ુમારહતી www.magujarat.comપર ઉપલબ્ધ છે. 

સ્વસ્થ ગજુરાત,સમદૃ્ધ ગજુરાત 

ીલ્લો હોસ્સ્પટલ નુ ંનામ 

આરોગ્ર્ાશમત્ર    

નો             
નબંર 

દાઝી 
જવુ ં

હૃદર્ 
ના 
રોગ 

રકડની 
ના 
રોગ  

મગજ 
ના 
રોગ  

નવજાત 
શિશનેુ 
લગતા 
ગભંીર  

રોગ 

ગભંીર 
ઇજા 

કેન્સર ડાર્ાલીસીસ 

ભરૂચ 

શસશવલ હોસ્સ્પટલ-
ભરૂચ  ૯૪૦૯૩૦૫૬૬૩ 

              હા 

બરોડા હાટા  
હોસ્સ્પટલ-ભરૂચ ૭૦૬૯૦૯૫૯૧૭ 

  હા હા         હા 

સરદાર પટેલ 
હોસ્સ્પટલ-
અંકલેશ્વર  ૭૦૬૯૦૯૫૯૧૮ 

  હા હા         હા 

જર્ાબેન મોદી 
હોસ્સ્પટલ-
અંકલેશ્વર  ૭૦૬૯૦૯૫૯૨૧ 

હા         હા હા   

રડવાઈન હાટા  
હોસ્સ્પટલ  ૭૦૪૮૪૩૭૧૯૯ 

  હા             

નમાદા 
શસશવલ હોસ્સ્પટલ-
નમાદા ૯૪૦૯૩૦૫૬૭૫ 

              હા 

પચંમહાલ 

ચપંાબેન 

શવઠલદાસ િાહ           

ડાર્ાલીસીસ સેંટર-
હાલોલ ૭૦૬૯૦૯૫૯૦૪ 

              હા 

શસશવલ હોસ્સ્પટલ-
ગોધરા ૯૪૦૯૩૦૫૬૭૭ 

              હા 

જે.બી.જનરલ 
હોસ્સ્પટલ-
અનીર્ાદ ૭૦૬૯૦૯૫૯૪૭ 

હા હા હા હા   હા હા હા 

એસ.વી.િાહ                       

ડાર્ાલીસીસ સેંટર-
ગોધરા  ૭૦૬૯૦૯૫૯૪૬ 

              હા 

છોટાઉદેપરુ  
સગંમ હોસ્સ્પટલ-
બોડેલી  ૯૪૦૯૩૦૫૫૦૫ 

હા   હા હા   હા હા હા 

દાહોદ 
રીધમ હાટા  
હોસ્સ્પટલ-દાહોદ  ૭૦૬૯૦૯૫૯૪૦ 

  હા             

ઉપયોગી ફોન નબંિ 


