આરોગ્ય અને પિરવાર ક્ યાણ િવભાગ
અ.નં.
૧

િવગતો
યોજનાનુ ં નામ /

રાષિટર્ય
રકતિપ
્

િનમલ
ર્ ૂ ન કાયકર્
ર્ મ

પર્કાર
૨

યોજના શ થયાનુ ં

૧૯૫૫

વષર્
૩
૪

યોજનાનુ ં નાણાંકીય

ભારત સરકાર Ð સેનટર્લ
લેપર્સી ડીવીઝન, નવી
્

સતર્ોત
્

િદ હી

યોજનામાં છે લે

સને ૧૯૮૩

કયારે સુધારો કરવામાં
આ યો
૫

યોજનાની લાભાથીર્ની

(૧) રકતિપ ના િચન્હો-લક્ષણો ધરાવતા તમામ

પાતર્તાના માપદં ડ

દદ ઓને બહુ ઔષિધય સારવાર મફત પુરી
પાડવામાં આવે છે .
(ર) પગમાં બધીરતા ધરાવતા તમામ
રકતિપ ગર્ તોને માઇકર્ો સે યુલર રબર
(એમ.સી.આર.)શ ૂઝ મફત પુરા પાડવામાં આવે છે .
(૩) િવકૃિત ધરાવતા તમામ રકતિપ ગર્ તોને
રીકન્ ટર્કટીવ સ રી ભારત સરકાર ી માન્ય સેન્ટર
(૧) સીવીલ હોિ પટલ- અમદાવાદ, (ર)
એસ.એસ.જી. હોિ પટલ, વડોદરા ખાતે મફત કરી
આપવામાં આવે છે .

૬

યોજના અંતગર્ત

(૧) રકતિપ ના દદ ઓને બહુ ઔષિધય સારવાર

સહાય/લાભ

તમામ પર્ા.આ.કે. / સા.આ.કે. અને જનરલ
હોસિપટલમાં મફત પુરી પાડવામાં આવે છે .
(ર) પગમાં બધીરતા ધરાવતા તમામ
રકતિપ ગર્ તોને માઇકર્ોસે યુલર રબર શ ૂઝ
(એમ.સી.આર.) વષમ
ર્ ાં બે વાર મફત પુરા પાડવામાં
આવે છે .

(૩) િવકૃિત ધરાવતા રકતિપ ગર્ તોને િવકૃિત દૂર
કરવા માટે રીકનસ
સ રી ભારત સરકાર ી
્ ટર્કટીવ
્
માન્ય સેન્ટરમાં કરાવવામાં આવે છે . તેમજ મેજર
સ રી કરાવેલ બી.પી.એલ. કાડર્ ધારકને .૫૦૦૦/, તેમજ આર.સી.એસ. માટે માન્ય સેન્ટરને મેજર
સ રી દીઠ .૫૦૦૦/- ચુકવવામાં આવે છે .
(૪) રકતિપ ગર્ તોને રીકનસ
સ રી માટે
્ ટર્કટીવ
્
દાખલ કરવામાં આવે ત્યારથી હોિ પટલમાંથી
ડીસચા

થાય ત્યાં સુધી વેજલોસ દૈ િનક .૫૦/-

મહ મ ૨૦ િદવસ સુધી ચુકવવાની જોગવાઇ છે .
(પ) લેપર્સી ડીવીઝન, નવીિદ, ભારત સરકાર
તરફથી સવૈ
્ .સં થાઓને એસ.ઇ.ટી. સકીમ
્
ચલાવવા માટે આિથર્ક સહાય Ð ફંડ પુરુ પાડવામાં
આવે છે .
(૬) વૈ. સં થાઓ સંચાિલત ૩ હોિ પટલોને
પથારીદીઠ સંખ્યા મુજબ આિથર્ક સહાય ચુકવવામાં
આવે છે .
૭

યોજનાનો લાભ

MCR શુઝ - એમ.સી.આર.શુઝ મેળવવા માટે

મેળવવા માટે ની

રકતિપતગર્ ત જ િરયાત મંદ દદ ને કોઇ આધાર

પધ્ધિત

પુરાવાની જ ર રહેતી નથી.આર.સી.એસ. ૧. મેજર આર.સી.એસ. કરાવેલ રકતિપતગર્ તે
બી.પી.એલ. કાડર્ ધારક છે .તેનો સક્ષમ
અિધકારી ીનો પુરાવો(બી.પી.એલ. કાડર્) રજૂ
કરવાનુ ં રહેશ.ે ર. ભારત સરકાર ધ્વારા માન્ય કરે લ
સં થામાં ઓપરે શન કરાવેલ છે . તેનો દ તાવેજી
પુરાવો( સં થાનુ ં નામ(૧) એસ.એસ.જી.હોિ પટલ,
વડોદરા (ર) નવી િસિવલ હોિ પટલ, અમદાવાદ)
૩. રકતિપતગર્ ત આર.સી.એસ. ઓપરે શન માટે
હોિ પટલાઇઝેશન થયેલ છે તેનો પુરાવો.

૮

યોજનાનો લાભ

૧. MCR શુઝ -

િજ લા રકતિપત અિધકારી અને

કયાંથી મળશે.

િજ લા ક્ષય અિધકારી ીની કચેરી ધ્વારા.
2. RCS - એજન
3. MDT - તમામ પી.એચ.સી./સી.એચ.સી., જનરલ
હોિ પટલમાં મફત પુરી પાડવામાં આવે છે .

