
મખુ્મભભતં્રી અમતૃભ “ભા” અને “ભા લાત્વલ્મ” મજના 
            

• ગજુયાત યાજ્મના તભાભ જીલ્રાrઓભા ંગયીફી યેખા શઠે જીલતા કુટંુફ ભાટે મખુ્મભતં્રી 

અમતૃભ (ભા) મજના તા.૪/૯/૨૦૧૨થી અભરભા ંમકેુર. 

• યાજમ વયકાયે મખુ્મભતં્રી અમતૃભ (ભા) મજનાન વ્મા લધાયી ભધ્મભ લગગના રયલાય  

(કુટંુફના ભશત્તભ ાચં વ્મક્તત) ભાટે મખુ્મભતં્રી અમતૃભ “ભા લાત્વલ્મ” મજના તા. 

૧૫/૦૮/૨૦૧૪ અભરી કયેર. 

 

 

 

 

 

• કુટંુફરદઠ લાર્િક ભશત્તભ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂર્મા ાચં રાખ) સધુીની કેળરેવ વાયલાય. 
 

• પ્રાથર્ભક, વેકન્ડયી તેભજ ટળગયી બફભાયની કુર- ૧ ,૮૦૭ જેટરી ર્નમત કયેર પ્રવીજય ભાટે 

ઉત્તભ પ્રકાયની કેળરેવ વાયલાય.  

 

મજનાન શતે:ુ - 

 મજના શઠે ગયીફી યેખા શઠે જીલતા 

કુટંુફ અને ભધ્મભલગીમ રયલાય 

તાની વદંગી લાી ખાનગી તેભજ 

વયકાયી વરંગ્ન શક્પટરભાથંી વાયી 

ગણુલત્તાયતુત વાયલાય તદ્દન ભપત 

ભેલી ળકે.  

 
 

  



રાબાથીઓ:-  

 “ભા” મજના: - ગયીફી યેખા શઠે જીલતા કુટંુફ. 
  

 “ભા લાત્વલ્મ” મજના: -  
 લાર્િક રૂ. ૪.૦૦ રાખ કે તેથી ઓછી આલક ધયાલતા ભધ્મભ લગગના રયલાય  
 ગ્રામ્મ તેભજ ળશયેી ર્લપતાયના તભાભ આળા ફશને. 
 ભાન્મ ત્રકાય.  
 યાજ્મ વયકાયના લગગ- ૩ અને લગગ- ૪ ના તભાભ વલંગો યની જગ્માઓ ઉય 

વીધી બયતીથી ર્નભણકૂ આેર રપતવ ગાયના કભગચાયીઓ. 
 ય-ુલીન કાડગ ધાયક.  
 લાર્િક રૂ. ૬ રાખ કે તેથી ઓછી આલક ધયાલતા કુટંુફના ર્વર્નમય વીટીઝન.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ભા” અને “ભા લાત્વલ્મ” કાડગ :- 
   

 મજના શઠે રાબાથીના કંુટંુફના દયેક વભ્મના પટ , ફામભેરિક અંગઠુાના ર્નળાનન વભાલેળ 

શમ તેવુ ંQR (Quick response) “ભા” અને “ભા લાત્વલ્મ” કાડગ આલાભા ંઆલે છે. “ભા ” કાડગ 

દ્વાયા રાબાથીઓની મગ્મ ઓખ કયી ળકામ છે અને ખટા રાબાથીઓને ઓખી તેને કાબભુા ં

યાખી ળકામ છે. 
 

 



 ‘‘ભા’’ તથા “ભા લાત્વલ્મ” મજનાન ુકાડગ મજના 
શઠે પથાર્ત તાલકુા રકઓપક/વીલીક વેન્ટય 
રકઓપક યથી ભેલી ળકામ છે. નોંધણી ભાટે 
તાલકુા કક્ષાએ રકઓપક તેભજ વીટી ર્વલીક કક્ષાએ 
વેન્ટય ઉબા કયલાભા ંઆવ્મા છે. તે ભજ તભાભ 
જીલ્રાઓભા ંભફાઇર રકમપક થકી ગાભેગાભ ફાકી 
યશી ગમેર રાબાથીઓની નોંધણી કયલાનુ ં
આમજન કયેર છે.  

 “ભા લાત્વલ્મ” મજના શઠે “ભા લાત્વલ્મ” કાડગ 
કઢાલવુ ંપયજીમાત છે. જેના ભાટે નીચે જણાલેર 
ર્નમત (અર્ધકૃત) અર્ધકાયીઓ ૈકી ગભે તે એક 
અર્ધકાયી ાવેથી રૂ. ૪.૦૦ રાખ કે તેથી ઓછી 
ારયલાયીક લાર્િક આલક ધયાલે છે તે પ્રભાણેન 
આલકન દાખર રાબાથી રયલાયે ભેલલાન યશ ે
છે. જે ત્રણ લગ સધુી ગ્રાહ્ય યાખેર છે. 

o જજલ્રા કરેતટયશ્રી , જજલ્રા ર્લકાવ અર્ધકાયી , નામફ કરેતટયશ્રી/ભદદનીળ 

કરેતટય/ પ્રાતં ઓપીવય , નામફ જજલ્રા ર્લકાવ અર્ધકાયી , તાલકુા ભાભરતદાય/ 

વીટી ભાભરતદાય, તાલકુા ર્લકાવ અર્ધકાયી, નામફ ભાભરતદાય.  

 

મજનાની ભારશતી: -  
 

 મજના શઠે રાબાથીઓ ભાટે શક્પટરભા ંયજીપિેરળન, કન્વ લ્ટેાળન, ર્નદાન ભાટેના 

રેફયેટયી યીટગ , વર્જયી, વર્જયી ફાદની અનવુરૃ્ત્ત વેલાઓ, દલાઓ, દાખર ચાર્જ, દદીને 

ખયાક, પર-અ, મવુાપયી ખચગ લગેયેન વભાલેળ થામ છે, શક્પટર આ ફધા ભાટે કઇ 

જ ચાર્જ લસરુ કયી ળકે નશી. આભ , “ભા” અને “ભા લાત્વલ્મ” મજના શઠે રાબાથી તદ્દન 

ભપત વાયલાય ભેલી ળકે છે.  
 

 મજના અંતગગત રાબાથીઓને ભેર ર્નમત વાયલાયન ર્નમત ખચગ ભાન્મ” શક્પ“ટરને 

વીધ વયકાયશ્રી ધ્લાાાયા આલાભા ંઆલે છે. 

 

 



 “ભા” કાડગ ધયાલત રાબાથી મજના વાથે જડામેર વાયી સરુ્લધા ધયાલતી શક્પટર ભા ંજઇ 

ને રાબ રઇ ળકે છે. 

 મજના શઠે રાબાથીઓને શક્પરટર ખાતે વાયલાય શતે ુઆલલા- જલાના બાડા ેટે રૂ. 

૩૦૦/- ચકુલલાભા ંઆલે છે. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 મજના શઠે વરંગ્ન શક્પટર ાવે NABH/JCI/ACHS or any other accreditation body 

approved by International society for Quality in Healthcare નુ ંપ્રભાણત્ર શમ અને તેભા ં

યજીપટય થમેરી શમ તેભને યાજ્મ ધ્લાયા “ભા” ેકેજ દય કયતા ૧૦% લધાયે તલબરરટ 

ઇન્વેન્ટીલ આલાભા ંઆલે છે. 
 

 મજનાના પ્રચાય પ્રવાય ભાટે ણ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા તભાભ પ્રમત્ન કયેર છે , જેભા ંમજના 

શઠે ભેગા શલે્થ કેમ્ , શલે્થ કેમ્ થમેર છે તેભજ તભાભ વયકાયી શક્પટર તેભજ ફવ 

પટેળન ઉય શરડિંગ્વ રગાડલાભા ંઆલેર છે. અને યેડીમ , ટી.લી., ન્યઝુ ેય, ફવ ેનર 

દ્વાયા પ્રચાય પ્રવાય કયલાભા ંઆલે છે.  
 

 આળા ફશનેને ફી.ી.એર કુટંુફની નોંધણી ભાટે રૂ. ૧૦૦/- યજીપિેળન દીઠ પ્રત્વાશન રૂે 

આલાભા ંઆલે છે. આળા ફશને/ બરિંક લકગય/ ઉા ફશનેન ઉત્વાશ લધાયલા ભાટે ભફાઇર 

રકઓપક યથી નીકતા પ્રર્ત કાડગ દીઠ રૂ. ૨/- આલાભા ંઆલે છે. રાબાથીઓને મઝુલણભા ં

ભાગગદળગન રુૂ ાડલા વારુ દયેક શક્પટરભા ંઆયગ્મ ર્ભત્રની ર્નભણુકં કયેર છે.  

 

 

 
 



મજનાની ર્વધ્ધ્ધઓ:- 

 મખુ્મભતં્રી અમતૃભ  મજનાને ૨૦ , વપ્ટેમ્ફય , ૨૦૧૪ ના યજ પભાટગ  ગલનગન્વ ૨૦૧૪  ભાટે 

પ્રર્તષ્ઠઠત “પ્રેરટનભ પકચ એલડગ” આલાભા ંઆલેર. 

 મખુ્મભતં્રી અમતૃભ  મજનાને ૧૩ , રડવેમ્ફય , ૨૦૧૪ ના યજ પ્રર્તષ્ઠઠત “વીએવઆઇ - 

નીશીરન્ટ ઇ – પ્રળાવન” યુપકાય આલાભા ંઆલેર. 

 મખુ્મભતં્રી અમતૃભ મજનાને જમયુભા ંશલે્થકેય વર્ભત ૨૦૧૬ભા ં“ફેપટ એપડેફર શલે્થકેય 

ઇનીળીમેટીલ”ન યુપકાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 

 મખુ્મભતં્રી અમતૃભ  મજનાને ૭ , જુન ,૨૦૧૭ના યજ નલીનીકયણ અને અવયકાયક ઇ-

ગલનગન્વ (Innovative, Impactful and Sustainable E-Governance) ભાટે બાયત વયકાયના ં

ઇરેકિર્નક અને ઇન્પભેળન ટેકનરજી ભતં્રારમ અને ભેક્તવભભ ગલનગન્વ દ્વાયા જ્યયુી ચઇવ 

કેટેગયી શઠે “જેમ્વ ઓપ રડઝીટર ઇષ્ન્ડમા” એલડગ ભેર છે. 

 મખુ્મભતં્રી અમતૃભ મજનાને ૨૬,ભાચગ,૨૦૧૮ના યજ ELETS દ્વાયા “ફેપટ એતવેવીફર શલે્થકેય 

ઇનીળીમેટીલ”ન યુપકાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 

 મખુ્મભતં્રી અમતૃભ  મજનાને ૨૫ ,પેબ્રઆુયી, ૨૦૧૯ના યજ  બાયત વયકાયના ંટ યેષ્ન્કિંગ 

રીવ & ઇભર્જ્નન્વી વર્લિવ પ્રજેતટ ઇન ઇષ્ન્ડમા દ્વાયા જ્યયુી ચઇવ કેટેગયી શઠે “પકચ 

ઓડગય ઓપ ભેયીટ ” એલડગ પ્રાપ્ત થમેર છે. 

 

મખુ્મભતં્રી અમતૃભ (ભા) મજના ની લધ ુજાણકાયી ભી યશ ેતે ભાટે ટૉર ફ્રી ન.ં ૧૮૦૦ 

૨૩૩ ૧૦૨૨ તેભજ www.magujarat.com લેફવાઇટ ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે. 

http://www.magujarat.com/

