ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯ ାଜନା

ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
• େମସ୍ତ ଓଡିଶା ବାେି ଙ୍କ ନିମସେ
• ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟେ େମସ୍ତ େରକାରୀ
ଚିକିତ୍ସାଳୟସର

ବିସେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
• ରାଷ୍ଟ୍ିିୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସର୍ଯାଜନା, ବିଜୁ କୃେକ କଲ୍ୟାଣ
ସର୍ଯାଜନାସର ଅେର୍୍ୁକ୍ତ ପରି ବାରବଗ୍, ବିପିଏଲ୍ ଓ ଅସେୟାଦୟ
କାଡ୍ଧାରୀ ପରି ବାରବଗ୍ ଏବଂ ବାେି କ ଆୟ କମ ଥ ିବା
ପରି ବାର ବଗ୍
• େମସ୍ତ େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ୨୦୮ ଅନୁ ସମାଦିତ
ସବେରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ

ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯ ାଜନା
ଯ ାଗୟତା

ସରାଜଗାର କ୍ଷମତା, ଜନ୍ ମସ୍ଥ୍ାନ
ନିବିସେଶସର େମସ୍ତ ଓଡିଶା
ବାେି ଙ୍କ ପାଇ ଁ େମ୍ପୂଣ୍
ମାଗଣା

ବିଏେଯକୱାଇ

ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟେ େମସ୍ତ
େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟସର

େହାୟତା
େମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବୟବସ୍ଥ୍ା େମ୍ପୂଣ୍
ମାଗଣା ସର୍ଯଉଥଁ ିସର
ଚିକିତ୍ସାଳୟସର ଉପଲ୍ବ୍ଧ େମସ୍ତ
ଔେଧ, ପରୀକ୍ଷା, କୟାନେର
ସକସମାସଥରାପି , ଓଟି,
ଆଇେି ୟୁ ଏବଂ ଆଇପି ଡିସର
ର୍ତି ଇତୟ|ଦି ଅେର୍୍ୂକ୍ତ

ଆର ଏେ ବି ୱାଇ ଓ ବି ସକ ସକ ୱାଇ କାଡ୍ଧାରୀ,
ବିପିଏଲ୍ ଓ ଅସେୟାଦୟ କାଡ୍ଧାରୀ ପରି ବାରବଗ୍
ଏବଂ ସର୍ଯଉପରି
ଁ ବାର ମାନଙ୍କର (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର ୫୦,୦୦୦ ରୁ କମ ଓ େହରାଞ୍ଚଳସର- ୬୦,୦୦୦ ରୁ
କମ) ସହାଇଥ ିବ ସେମାସନ ଏହି ସର୍ଯାଜନାସର ୋମି ଲ୍
ସହାଇପାରି ସବ

ଚିକତ୍ସ
ି ାଳୟ

ଅଂଶବିଯେଶ

ଚିକତ୍ସ
ି ାଳୟ

ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟେ େମସ୍ତ
େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ

ଯ ାଗୟତା

ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେବା

ବିଯେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେବା

େମସ୍ତଙ୍କ ନିମସେ (୪.୫
ସକାଟି ଓଡିଶାବାେୀଙ୍କ
ପାଇ)ଁ

ଆଥିକ ର୍ାସବ ଦୂ ବଳ
୍ ୭୦
ଲ୍କ୍ଷ ପରି ବାରଙ୍କ ପାଇ ଁ

େମସ୍ତ େରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ୨୦୮
ପଞୀକୃତ ସବେରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ

େହାୟତା
ପ୍ରସତୟକ ପରି ବାର ନିମସେ ୫ ଲ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟେ ବାେି କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ତଥା
ପରି ବାରର ମହିଳା େଦେୟଙ୍କ ନିମସେ ୭
ଲ୍କ୍ଷ ପର୍ଯ୍େ ସଦୟମୂକ୍ତ େହାୟତା

ଦରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ସକୌଣେି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶୟକତା
ନାହି ଁ

ଦରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଆର ଏେ ବି ୱାଇ ଓ ବିସକସକୱାଇ କାଡ୍, ବିପିଏଲ୍ ଓ
ଅସେୟାଦୟ କାଡ୍, ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର ୫୦,୦୦୦ ରୁ କମ ଓ େହରାଞ୍ଚଳସର- ୬୦,୦୦୦ ରୁ କମ)

ବିଏେଯକୱାଇ ଯ ାଜନାର ତଥ୍ୟ ଯକଉଠାଯର
ଁ
ଉପଲ୍ବ୍ଧ
କଲ୍ ସେଣ୍ଟର

ଜିଲ୍ଲା ସୱବୋଇଟ

ସଟାଲ୍ ି ନଂ: ୧୫୫୩୬୯

େମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ସୱବ ୋଇଟ

ସର୍ଯସକୌଣେି ବୟକ୍ତି
ସର୍ଯାଜନା ବିେୟସର
ଜାଣିବାପାଇ ଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ଅର୍ି ସର୍ଯାଗ ନିମସେ
ସଦୟମୁକ୍ତ ସଟଲ୍ି ସ ାନ
ନଂ- ୧୫୫୩୬୯ (େକାଳ
୬ଟା ରୁ ରାତି ୧୦ଟା
ମଧ୍ୟସର) ସର୍ଯାଗାସର୍ଯାଗ
କରି ପାରି ସବ |

ଏଥ ି ନିମସେ େମସ୍ତ
ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ସୱବୋଇଟ ସର ବିଏେ
ସକ ୱାଇର ୋଧାରଣ
ପ୍ରସ୍ନାତ୍ତରୀ ଗୁଡିକୁ ଅପ
ସଲ୍ାଡ କରି ବାର
ନିସଦ୍ଶ ଜାରି
କରାର୍ଯାଇଛି |

ଏନଏଚଏମ ସୱବୋଇଟ

ଏଚ ଏଣ୍ଡ ଏ ଡବ୍ ଲ୍ୁ
ସୱବୋଇଟ

www.nhmodisha.gov.in

www.health.odisha.gov.in

ଏନ ଏଚ ଏମ,
ଓଡିଶାର େରକାରୀ
ସୱବୋଇଟ ସର
େମସ୍ତ ସର୍ଯାଜନା
ଅେର୍୍ୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
ମାନଙ୍କର ତାଲ୍ି କା ଏବଂ
ୋଧାରଣ ପ୍ରସ୍ନାତ୍ତରୀ
ଅପ ସଲ୍ାଡ
କରାର୍ଯାଇଛି |

ଏଚ ଏଣ୍ଡ ଏ ଡବ୍ ଲ୍ୁ,
ଓଡିଶାର େରକାରୀ
ସୱବୋଇଟ ସର େମସ୍ତ
ସର୍ଯାଜନା ଅେର୍୍ୁକ୍ତ
ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନଙ୍କର
ତାଲ୍ି କା ଏବଂ ୋଧାରଣ
ପ୍ରସ୍ନାତ୍ତରୀ ଅପ ସଲ୍ାଡ
କରାର୍ଯାଇଛି |

େହାୟତା ସ୍ଥ୍ଳଯର ବିଏେଯକୱାଇର କା ୟ୍ ାନ୍ୱୟନ

ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟଣ ସର୍ଯାଜନାସର ପଞୀକୃତ ସହାଇଥ ିବା େମସ୍ତ
ଚିକିତ୍ସାଳୟସର ଥ ିବା େହାୟତା ସକନ୍ଦ୍ରସର ଲ୍ାର୍ାଥିଙ୍କ େହାୟତା ନିମସେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯକ୍ତ
ୁ କରାର୍ଯାଇଅଛି |

ଅନୟ ୋଧାରଣ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ ?
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯ ାଜନାର ପ୍ରିମିଅମ କିଏ
ଯଦଇଥ୍ାଆନ୍ତି?
ଏହି ସର୍ଯାଜନାସର ଅେର୍୍ୁକ୍ତ ପରି ବାର ବଗ୍ଙ୍କୁ ସକୌଣେି ପ୍ରି ମିଅମ
ସଦବାକୁ ପଡିବ ନାହି ଁ | େରକାର ଏହି ପ୍ରି ମିଅମ ଲ୍ାର୍ାଥ୍ୀ
ପରି ବାରବଗ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ ପଇଠ କରି ଥାଆେି |
ଏଥ୍ିପାଇ ଁଯକୌଣେି ପଞୀକରଣ ବୟବସ୍ଥ୍ା ଅଛି କି?
ବିଜୁ କୃେକ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ଯାଜନା (୧ ଏବଂ ୨ ଧାରା) ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବୀମା ସର୍ଯାଜନା , ବି.ପି .ଏଲ୍୍ , ଅସେୟାଦୟ ଅନ୍ନ ସର୍ଯାଜନା କାଡ୍ଧାରୀ
ପରି ବାର ଏହି ସର୍ଯାଜନାସର ସ୍ୱତଃ ର୍ାସବ ଅେର୍୍ୁକ୍ତ | ସ୍ୱଳ୍ପ
ଆୟକାରୀ ପରି ବାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ଯାଜନାର ଚିକିତ୍ସା
େହାୟତା ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖ୍ଲ୍ କରି ପାଇପାରି ସବ |

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜୟଯର
ଥ୍ିବା େମସ୍ତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ
ଯ ାଜନାଯର ପଞୀକୃତ
ହିତାଧିକାରି ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି
ବିତରଣ କା ୟ୍ କ୍ରମ େଫଳ

ଭାଯବ େମାପନ ଯହାଇ ାଇଛି |

ଯଲ୍ାକ କଳା ଓ ପ୍ରଚାର ରଥ୍ ଦ୍ୱାରା େଯଚତନତା ଅଭି ାନ
ରାଜୟର େମସ୍ତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତସର ବିଜୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ଯାଜନାସର ପଞୀକୃତ
ହିତାଧ ିକାରି ମାନଙ୍କ େସଚତନତା ନିମସେ
ଆେୋ ୩ ମାେ ପର୍ଯ୍େ ପ୍ରଚାର ରଥ
ବୁ ଲ୍ିବା େହ ଜିଲ୍ଲାସର ଥ ିବା ପଞୀକୃତ
ଜିଲ୍ଲା / ବ୍ ଲକ / ମୁନ୍ି ିପାଲ୍ି ଟି କଳା େଂସ୍କ ୃତି
େଂଘର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂବ ୍
ନିଧା୍ ରି ତ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ ଅନୁ ୋସର
େସଚତନତା େୃଷ୍ଟ୍ି କରାର୍ଯି ବ |

ଧନୟବାଦ
ଠିକଣା:
State Health Assurance Society, Odisha
NHM Building (Annex building of SIHFW)
Nayapalli, Bhubaneswar- 751012

ଯ ାଗାଯ ାଗ ନଂ:
୦୬୭୪-୨୫୬୦୩୧୧

ଇଯମଲ୍:
snaodisha@gmail.com

