


ବଜିୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯ ାଜନା

ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା

•େମସ୍ତ ଓଡିଶା ବାେିଙ୍କ ନିମସେ

•ଜିଲ୍ଲା ମଖୂ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯୟ୍େ େମସ୍ତ େରକାରୀ
ଚିକିତ୍ସାଳୟସର

ବିସେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା

•ରାଷିି୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସର୍ଯାଜନା, ବିଜୁ କୃେକ କଲ୍ୟାଣ
ସର୍ଯାଜନାସର ଅେର୍୍ୁ କ୍ତ ପରିବାରବଗ,୍ ବିପିଏଲ୍ ଓ ଅସେୟାଦୟ

କାଡଧ୍ାରୀ ପରିବାରବଗ୍ ଏବଂ ବାେିକଆୟ କମ ଥବିା

ପରିବାର ବଗ୍

•େମସ୍ତ େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ୨୦୮ ଅନୁସମାଦିତ
ସବେରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ



ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେବା

େମସ୍ତଙ୍କ ନିମସେ (୪.୫

ସକାଟି ଓଡିଶାବାେୀଙ୍କ
ପାଇ)ଁ

ବଯିେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେବା

ଆଥକି ର୍ାସବ ଦୂବଳ୍ ୭୦
ଲ୍କ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇ ଁ

ଆର ଏେ ବି ୱାଇ ଓ ବି ସକ ସକ ୱାଇ କାଡଧ୍ାରୀ, 

ବିପିଏଲ୍ ଓ ଅସେୟାଦୟ କାଡଧ୍ାରୀ ପରିବାରବଗ୍

ଏବଂ ସର୍ଯଉପଁରିବାର ମାନଙ୍କର (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର -

୫୦,୦୦୦ ରୁ କମ ଓ େହରାଞ୍ଚଳସର- ୬୦,୦୦୦ ରୁ

କମ) ସହାଇଥବି ସେମାସନ ଏହି ସର୍ଯାଜନାସର ୋମିଲ୍
ସହାଇପାରିସବ

ଯ ାଗୟତା

ଆର ଏେ ବି ୱାଇ ଓ ବିସକସକୱାଇ କାଡ,୍ ବିପିଏଲ୍ ଓ
ଅସେୟାଦୟ କାଡ,୍ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର -

୫୦,୦୦୦ ରୁ କମ ଓ େହରାଞ୍ଚଳସର- ୬୦,୦୦୦ ରୁ କମ) 

ଦରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

େମସ୍ତ େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ୨୦୮
ପଞୀକୃତ ସବେରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ

ଚକିତି୍ସାଳୟ

ପ୍ରସତୟକ ପରିବାର ନିମସେ ୫ ଲ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କା

ପର୍ଯୟ୍େ ବାେିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ତଥା

ପରିବାରର ମହଳିା େଦେୟଙ୍କ ନିମସେ ୭
ଲ୍କ୍ଷ ପର୍ଯେ୍ ସଦୟମକୂ୍ତ େହାୟତା

ସରାଜଗାର କ୍ଷମତା, ଜନ୍ ମସ୍ଥ୍ାନ

ନିବିସେଶସର େମସ୍ତ ଓଡଶିା
ବାେିଙ୍କ ପାଇ ଁେମ୍ପଣୂ୍

ମାଗଣା

ଯ ାଗୟତା

ସକୌଣେି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶୟକତା

ନାହି ଁ

ଦରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ମଖୂ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯୟ୍େ େମସ୍ତ

େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳଜିଲ୍ଲା ମଖୁ୍ୟ

ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯୟ୍େ େମସ୍ତ
େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟସର

ଚକିତି୍ସାଳୟ

େମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବୟବସ୍ଥ୍ା େମ୍ପଣୂ୍

ମାଗଣା ସର୍ଯଉଥଁସିର

ଚିକିତ୍ସାଳୟସର ଉପଲ୍ବ୍ଧ େମସ୍ତ
ଔେଧ, ପରୀକ୍ଷା, କୟାନେର
ସକସମାସଥରାପି, ଓଟି, 

ଆଇେିୟୁ ଏବଂ ଆଇପିଡିସର
ର୍ତି ଇତୟ|ଦି ଅେର୍୍ୂ କ୍ତ

େହାୟତା

ବଏିେଯକୱାଇ

ଅଂଶବଯିେଶ

ବଜିୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯ ାଜନା

େହାୟତା



ସର୍ଯସକୌଣେି ବୟକି୍ତ

ସର୍ଯାଜନା ବିେୟସର

ଜାଣବିାପାଇ ଁଏବଂ ତାଙ୍କର

ଅରି୍ସର୍ଯାଗ ନିମସେ

ସଦୟମକୁ୍ତ ସଟଲି୍ସ ାନ

ନଂ- ୧୫୫୩୬୯ (େକାଳ

୬ଟା ରୁ ରାତି ୧୦ଟା

ମଧ୍ୟସର) ସର୍ଯାଗାସର୍ଯାଗ

କରିପାରିସବ |

ସଟାଲ୍  ି ନଂ: ୧୫୫୩୬୯

ଏଥ ି ନିମସେ େମସ୍ତ

ଜିଲ୍ଲା ଗଡିୁକର

କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ

ସୱବୋଇଟ ସର ବିଏେ

ସକ ୱାଇର ୋଧାରଣ

ପ୍ରସ୍ନାତ୍ତରୀ ଗଡିୁକୁ ଅପ

ସଲ୍ାଡ କରିବାର

ନିସଦଶ୍ ଜାରି

କରାର୍ଯାଇଛି | 

େମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ

ସୱବ ୋଇଟ

ଏନ ଏଚ ଏମ, 

ଓଡିଶାର େରକାରୀ

ସୱବୋଇଟ ସର

େମସ୍ତ ସର୍ଯାଜନା

ଅେର୍୍ୁ କ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ

ମାନଙ୍କର ତାଲି୍କା ଏବଂ

ୋଧାରଣ ପ୍ରସ୍ନାତ୍ତରୀ

ଅପ ସଲ୍ାଡ

କରାର୍ଯାଇଛି |

www.nhmodisha.gov.in

ଏଚ ଏଣ୍ଡ ଏ ଡବ୍ଲୁ୍, 

ଓଡିଶାର େରକାରୀ

ସୱବୋଇଟ ସର େମସ୍ତ

ସର୍ଯାଜନା ଅେର୍୍ୁ କ୍ତ

ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନଙ୍କର

ତାଲି୍କା ଏବଂ ୋଧାରଣ

ପ୍ରସ୍ନାତ୍ତରୀ ଅପ ସଲ୍ାଡ

କରାର୍ଯାଇଛି |

www.health.odisha.gov.in

କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ସୱବୋଇଟ ଏନଏଚଏମ ସୱବୋଇଟ
ଏଚ ଏଣ୍ଡ ଏ ଡବ୍ଲୁ୍

ସୱବୋଇଟ

ବଏିେଯକୱାଇ ଯ ାଜନାର ତଥ୍ୟ ଯକଉଠଁାଯର ଉପଲ୍ବ୍ଧ



େହାୟତା ସ୍ଥ୍ଳଯର ବଏିେଯକୱାଇର କା ୟ୍ାନ୍ ୱୟନ

ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟଣ ସର୍ଯାଜନାସର ପଞୀକୃତ ସହାଇଥବିା େମସ୍ତ

ଚିକିତ୍ସାଳୟସର ଥବିା େହାୟତା ସକନ୍ଦ୍ରସର ଲ୍ାର୍ାଥଙି୍କ େହାୟତା ନିମସେ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ମାନଙୁ୍କ ନିର୍ଯକୁ୍ତ କରାର୍ଯାଇଅଛି |



ବଜିୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯ ାଜନାର ପି୍ରମିଅମ କିଏ

ଯଦଇଥ୍ାଆନ୍ତ?ି

ଏହି ସର୍ଯାଜନାସର ଅେର୍୍ୁ କ୍ତ ପରିବାର ବଗଙୁ୍୍କ ସକୌଣେି ପି୍ରମିଅମ

ସଦବାକୁ ପଡିବ ନାହି ଁ | େରକାର ଏହି ପି୍ରମିଅମ ଲ୍ାର୍ାଥୀ୍
ପରିବାରବଗଙ୍୍କ ପାଇ ଁପଇଠ କରିଥାଆେି |

ଏଥ୍ପିାଇ ଁଯକୌଣେି ପଞୀକରଣବୟବସ୍ଥ୍ା ଅଛି କି?

ବିଜୁ କୃେକ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ଯାଜନା (୧ ଏବଂ ୨ ଧାରା) ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ବୀମା ସର୍ଯାଜନା , ବ.ିପି.ଏଲ୍୍, ଅସେୟାଦୟ ଅନ୍ନ ସର୍ଯାଜନା କାଡଧ୍ାରୀ

ପରିବାର ଏହି ସର୍ଯାଜନାସର ସ୍ୱତଃ ର୍ାସବ ଅେର୍୍ୁ କ୍ତ | ସ୍ୱଳ୍ପ

ଆୟକାରୀ ପରିବାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ଯାଜନାର ଚିକିତ୍ସା
େହାୟତା ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖ୍ଲ୍ କରି ପାଇପାରିସବ |

ଅନୟ ୋଧାରଣ ଜାଣବିା ତଥ୍ୟ ?



ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜୟଯର

ଥ୍ବିା େମସ୍ତ ବଜିୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ

ଯ ାଜନାଯର ପଞୀକୃତ

ହତିାଧକିାରି ମାନଙୁ୍କ ଚଠିି

ବତିରଣ କା ୟ୍କ୍ରମ େଫଳ

ଭାଯବ େମାପନ ଯହାଇ ାଇଛି |



ଯଲ୍ାକ କଳା ଓ ପ୍ରଚାର ରଥ୍ ଦ୍ୱାରା େଯଚତନତା ଅଭି ାନ

ରାଜୟର େମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତସର ବିଜୁ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ଯାଜନାସର ପଞୀକୃତ

ହତିାଧକିାରିମାନଙ୍କ େସଚତନତା ନିମସେ

ଆେୋ ୩ ମାେ ପର୍ଯେ୍ ପ୍ରଚାର ରଥ

ବୁଲି୍ବା େହ ଜିଲ୍ଲାସର ଥବିା ପଞୀକୃତ

ଜିଲ୍ଲା / ବ୍ ଲକ / ମନୁ୍ିପିାଲି୍ଟି କଳା େଂସ୍କତୃି

େଂଘର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବୂ୍

ନିଧା୍ରିତ କାର୍ଯକ୍୍ରମ ଅନୁୋସର

େସଚତନତା େଷିୃ୍ଟ୍ କରାରି୍ଯବ |



ଧନୟବାଦ

ଠକିଣା:

State Health Assurance Society, Odisha

NHM Building (Annex building of SIHFW)

Nayapalli, Bhubaneswar- 751012

ଯ ାଗାଯ ାଗ ନଂ: 

୦୬୭୪-୨୫୬୦୩୧୧

ଇଯମଲ୍:

snaodisha@gmail.com
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