
બાળકોના સ્વસસ્થ અનઅને સ સંતલંુલિત વ્વકાસ માટાટે કંટં સંબ જે્વો અઅન અન્ય કોઈ વ્વકિકલવિકલ્પ નસ્થ્. તઅનેમ છતા સં

કાટેટુલિાક વ્વવિકલ્પરિતત સ સંજોોગોોનઅને કાતણેઅને અનાસ્થ વનતાધાાત બનઅનેુલિા સં બાળકો માટાટે તઅનેમના નસસલગોિક કંટં સંબમા સં

તઅનેમનો ઉછઅનેત શક્ય બનતો નસ્થ્, આસ્થ્ વ્વકિકલવિકલ્પઅને ઉછઅનેત તઅનેમનો બાળકો માટાટેન્ સ સંસસ્થાઓમા સં સ્થતો હો અન્ય

છઅને. સમાજો શાસ્ અન્ય દ્ર દ્રષયટકોણે મજંોબ સ સંસસ્થા એ તો બાળક માટાટે માત્ર છઅને્વટનો ઉવિકલ્પા અન્ય ગોણે્ શકા અન્ય.

આસ્થ્ આ્વા સં વનતાધાાત અનાસ્થ બાળકોનઅને સ સંસસ્થાકી અન્ય ્વાતા્વતણેમા સં તાખ્ ઉછઅનેત્વાન્ જોગ અન્યાએ તઅનેઓનઅને

્વસકલિકલવિકલ્પક કંટં સંબમા સં તાખ્ પાકંવતક ્વાતા્વતણેમા સં ઉછઅનેત કત્વાસ્થ્ તઅનેઓનો સ્વસસ્થ અનઅને સ સંતલંુલિત વ્વકાસ

સ્થઇ શકાટે તઅને દ્રયટીએ વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતાન્  અન્યોજોનાનો સતકાતશ્એ ૧૯૭૮સ્થ્ અમુલિ શરૂ કતાટેુલિ છઅને. 

યોજનાન ુનામઃ- વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતાન્  અન્યોજોના

પાત્રતાન ુધોરણ :- આ   અન્યોજોના અંતગોર્ગત ગજંોતાતમા સં ્વસતા ૦ સ્થ્ ૧૮ ્વરર્ગન્ ઉંમતના તમામ

અનાસ્થ બાળકો કાટે જેના માતા-વવિકલ્પતા હ અન્યાત નસ્થ્ તઅને્વા સં બાળકોનઅને ુલિાભ

મળ્વા વિકલ્પાત્ર સ્થશઅને.  જે બાળકના વવિકલ્પતા મતૃ્ ં વિકલ્પામઅનેુલિ હો અન્ય અનઅને માતાએ

પનં:ુલિગન કતાટેુલિ હો અન્ય તઅને્વા બાળકોનઅને માતાએ પનં:  ુલિગન ક અન્યાર્ગ બાબતના

ુલિગન પમાણેવિકલ્પત્ર તજં કત્વાનં સં તહાટેશઅને.  

સહાયનો દરઃ- અનાસ્થ બાળકોન્ સ સંભાળ તાખતા વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતા કાટે નજીકના સગોાનઅને

માવસક રૂા.૩,૦૦૦/- (અંકાટે રૂવવિકલ્પ અન્યા ત્રણે હજાત પતંા) સહા અન્ય વિકલ્પઅનેટાટે ચકં્વ્વામા સં

આ્વશઅને. 

આવક મયાયાદાઃ- વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતાન્ ્વાવરષિક આ્વક ગાામ અન્ય વ્વસતાતમા સં રૂ.૨૭,૦૦૦ સ્થ્ 

્વધાાતાટે તસ્થા શહાટેતી વ્વસતાતમા સં રૂ.૩૬,૦૦૦ સ્થ્ ્વધાાતાટે હો્વાનો મામુલિતદાતનો

દાખુલિો તજં કત્વાનો તહાટેશઅને

યોજનાની શરતો

૧. વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતાએ ઉછઅનેત માટાટે ુલિ્ધાઅનેુલિ ુલિાભાસ્થ્થી ૩ સ્થ્ ૬ ્વરર્ગન્ ઉંમતના બાળકોનઅને

આંગોણે્વાડીમા સં મકં્વાના તહાટેશઅને અનઅને ૬ ્વરર્ગસ્થ્ મોટી ઉંમતના બાળકોનઅને ફતરજજો અન્યાત શાળાન ં સં

વશક્ષણે આવિકલ્પ્વાનં સં તહાટેશઅને. જોો બાળકનો અભ અન્યાસ બ સંધા કતા્વ્વામા સં આ્વશઅને તો સહા અન્ય આવિકલ્પ્વાનં સં

બ સંધા કત્વામા સં આ્વશઅને. 



૨. આંગોણે્વાડીમા સં જોતા સં બાળકો માટાટે આઈસ્ડીએસના (સ સંકલુલિત બાળ વ્વકાસ  અન્યોજોના)

સ સંબ સંવધાત વિકલ્પોગામ ઓરિફસતનં સં પમાણેવિકલ્પત્ર તસ્થા શાળાએ જોતા સં બાળકો માટાટે સ સંબવધાત શાળાના

આચા અન્યર્ગન ં સં પમાણેવિકલ્પત્ર દત ્વરદર વર્ષે ૧૫મ્ જંુલિાઈ સધંા્મા સં તજી કત્વાનં સં તહાટેશઅને.

૩. બાળકના માતા-વવિકલ્પતાના મતણેન્ પમાલણેત દાખુલિા તજં કત્વાના તહાટેશઅને. 

૪. જોો બાળકન્ માતાએ પનં:ુલિગન કતાટેુલિ હો અન્ય અનઅને બાળક માતા સાસ્થઅને તહાટે્વા જા અન્ય તઅને્વા

સ સંજોોગોોમા સં સહા અન્ય આવિકલ્પ્વાનં સં બ સંધા કત્વામા સં આ્વશઅને. 

૫. અતજીનો નમનંો ખાતાન્ ્વઅનેબસાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/dsd વિકલ્પતસ્થ્ ડાઉનુલિોડ કતી

અસ્થ્વા નજીકના લચિકલલ્ડ્રનહોમ/  રજજોિકલુલિા સમાજો સતંક્ષા અવધાકાતીશ્ન્ કચઅનેતી/રજજોિકલુલિા બાળ

સતંક્ષા અવધાકાતીન્ કચઅનેતી ખાતઅનેસ્થ્ વ્વના મ ીિકલ અન્યઅને મળી તહાટેશઅને. અતજી મ સંજંત સ્થ અન્યઅને સહા અન્ય અતજી

ક અન્યાર્ગના માસસ્થ્ મળ્વાવિકલ્પાત્ર તહાટેશઅને.  

૬. આ  અન્યોજોનાનં સં અમુલિ્કતણે રજજોિકલુલિા કક્ષાએ રજજોિકલુલિાના લચિકલલ્ડ્રન હોમના અવધાક્ષકાટે કત્વાનં સં તહાટે

છઅને.  જે જીિકલુલિામા સં લચિકલલ્ડ્રન હોમ કા અન્યર્ગતત નસ્થ્ તઅને્વા જીિકલુલિામા સં  અન્યોજોનાના ફોમર્ગ સ્વ્કાત્વાન્

અનઅને આગોળન્ કા અન્યર્ગ્વાહી રજજોિકલુલિા બાળ સતંક્ષા એકમન્ તહાટેશઅને. અનઅને ચકં્વણેાન્ જો્વાબદાતી

રજજોિકલુલિા સમાજો સતંક્ષા અવધાકાતીશ્ન્ તહાટેશઅને. 

૭.  દતાટેક રજજોિકલુલિા સતતાટે સવિકલ્પોઅનસતશ્વિકલ્પ એઅનડ એપ્ંવુલિ સવમવત (SFCAC)  દાતા ભુલિામણેોન્

સમ્ક્ષા કતી વિકલ્પાત્રતા ધાતા્વતા સં વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતાનઅને સહા અન્ય ચકં્વ્વા માટાટે આદાટેશ કત્વાના

તહાટેશઅને. 

૮. જે બાળકો આ્વા જો પકાતન્ તાજો અન્યન્ કાટે કાટેઅનદ્રન્ અઅન અન્ય કોઈ  અન્યોજોનાઓનો ુલિાભ મઅનેળ્વતા

હશઅને તઅનેમનઅને આ  અન્યોજોનાનો ુલિાભ મળ્વાવિકલ્પાત્ર સ્થશઅને નહી. 

૯. આ તકમ ુલિાભાસ્થ્થીના ખાતામા સં સ્ધા્ ચકં્વણેા (DBT)  વિકલ્પધધાવતસ્થ્ એકાઉઅનટ વિકલ્પઅનેઇ ચઅનેકસ્થ્

ચકં્વ્વાન્ તહાટેશઅને. આ્વા વિકલ્પાુલિક માતા-વવિકલ્પતા કાટે મ સંજીતી પાપત નજીકના સં સગોા સં એટુલિઅને કાટે

ુલિાભકતાર્ગએ બઅનેઅનક/વિકલ્પોસટ ઓરિફસમા સં બાળકના નામ સાસ્થઅનેન ં સં વિકલ્પોતના સ સં્ંકત નામનં સં ખાતં સં

ખોુલિા્વ્વાનં સં તહાટેશઅને. 

૧૦. અધતંી વ્વગોતો ્વાળુ અતજીવિકલ્પત્ર ધ અન્યાનમા સં ુલિઅને્વામા સં આ્વશઅને નહી. 

https://sje.gujarat.gov.in/dsd

