योजने बलची माहती
येय: दार य

रे शे खालल

आण

दार

रे शे वरल

(पांढर

शधा

पका

धारक

वगळता)अ"धका"धक नागरकांना सव%&तम व अ&याधु)नक वै+यक,य सेवेचा लाभ घेता यावा
या करता राजीव गांधी जीवनदायी आरो3य योजना सोसायट (महारा67 सरकार उप9म) व
नेशनल इंसरु ं स का. लमटे ड यां=या तफ? @ह योजनाराबवल जात आहे..
योजना: राजीव गांधी जीवनदायी आरो3य योजना संपण
ू C महारा67 राDयामये ३ वषाCत
टGयाटGयाने राबवल जाणार आहे . या योजनेचा लाभ खालल आठ िजJKयातील कुटुंबांना
घेता येईल : गड"चरोल, अमरावती, नांदेड, सोलापरू , धुळे, रायगड, मुंबई,मुंबई उपनगर
फायदे : या योजने अंतगCत ९७२ शQR9या / औषधोपचार व १२१ फेरतापासणी उपचारांचा
लाभ घेता येईल.
१

जनरल सजCर

२

ई ऍन ट सजCर

३

ओGथाJमोलोजी सजCर

४

गाZनोकोलोजी एंड ओ\Qटे @7]स
सजCर

५

ओथ%पे_डक सजCर एंड `ोसीजसC

६

सजbकल गेQ7ो एंcटे रोलोजी

७

का_डCयाक एंड काडbयोथोरासक
सजCर

८

पेडीआ@7क सजCर

९

जे)नटोयरु नर सQटम

१० cयूरोसजCर
११ सजbकल ओcकोलोजी
१२ मे_डकल ओcकोलोजी
१३ रे ड़ीयेसन ओcकोलोजी
१४ GलािQटक सजCर
१५ बcसC
१६ पोल 7ोमा

१७ `ोQथेसीस
१८ R9@टकल केर
१९ जनरल मे_डसन
२० इcफेि]सZस _डसीज़
२१ पे_डया@7]स मे_डकल मेनेजमh ट
२२ कार_डयोलोजी
२३ नेiोलोजी
२४ cयूरोलोजी
२५ पJमोनोलोजी
२६ डरमेटोलोजी
२७ रे मेतोलोजी
२८ एंडोR9नोलोजी
२९ गेQ7ोइं7ोलोजी
३० इंतवjसनल रे _डयोलोजी
उपभो]ता कुटुंब:गड"चरोल, अमरावती, नांदेड, सोलापरू , धुळे, रायगड, मुंबई आण मब
ुं ई
उपनगर. या िजJKयातील खालल अट पण
ू C करणाkया कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता
येईल. १) lपवळी शधा पका धारक कुटुंब २) अं&योदय अcना योजना काडC ३) अcनपण
ू ाC
काडC ४) नारं गी शधा पका धारक कुटुंब पांढर शधा पका धारक कुटुंबांला या योजनेचा
लाभ घेता येणार नाह. शासना टाफ? उपभो]ता कुटुंबाला राजीव गांधी आरो3य ओळख प
दे mयात येईल
ओळखप:राजीव गांधी योजने=या सवC उपभो]&यांना राजीव गांधी आरो3य ओळख प
दे mयात येईल, या ओळख पाचे वाटप मुnयतः महारा67 सरकार=या lपवpया व नारंगी
शधा पकेचा व आधार काडC चा पव
ू C सूचीनुसार केले जाईल. आधार काडC व अन9
ु माcकाचा
अनप
ु ािQथती मये qय]तीची शधा पका व पासपोटC चा उपयोग छाया"च परचयासाठs
केला जाईल.

परिथती

उपाययोजना

उपभो]&या जवळ राजीव गांधी

t3णा=या

तातडी=या

आरो3य

दाखJया

=या

ओळख

अनुपिQथती

पाची

आहे

पण

Qवuपाची

परिQथतीतील

परिQथतीमये

औषधोपचार

दवाखाcया
t3णाला

परवानगी

मधील

ता&परु &या

@दल

जाईल

उपभो]&या कडे lपवळी Rकqवा

दवाखाcयामधन
ू डीसचाजC चा वेळेस t3णांनी ओळख प

नारंगी शधा पका आहे.

दाखवणे गरजेचे आहे अथवा उपचारासाठs vाKय झालेल
र]कम रx होईल.

lपवpया

व

नारंगी

शधा

नवजात अभCकाचा छाया"चा बरोबर पालकांचा फोटो व

पके वर नवजात अभCकाची

शधा पका या सोबत अभCकाचा जcम दाखला जोडून

नyद नसणे Rकqवा आधार काडC

वै+यक,य सेवेचा उपभोग घेता येईल.

vाKय झाJया नंतर झालेJया
नवजात

अभCकाचा

करता

वै+यक,य सेवेची गरज असणे

पूवC आजार: या योजने अंतगCत योजनेचा सुरवात तारखे पासन
ू सवC पव
ू C आजारांचा साठs
केलेले औषधोपचार यौजाने अंतगCत असलेJया )नयमांचा क{ेत vाKय धरले जातील.
योजनेचा कालावधी आण कुटं ब साठs vाKय केलेल र]कम : योजने अंतगCत t3णालय
मये भारती झाJया नंतर १५०००० t. पय|तचा खचC `&येक वषाCमये पण
ू C कुटुंबा साठs
दे mयात येईल या करता अ"धकृत t3णालयामये पैसे न भरता वै+यक,य सेवा घेता येईल,
Kयासाठs आरो3य काडC Rकqवा lपवळी व नारंगी शधा पका दाखवणे गरजेचे आहे. Kया
सेवे अंतगCत कुटुंबातील `&येक qय]तीला पारवारक योजने अंतगCत लाभ गेटा येईल. `&येक
कुटुंबा साठs १५०००० t. एकासाठs Rकqवा सगpयात मळून वापरता येईल. तसेच मूlपंडा
`&यारोपण साठs २,५०,००० t. पय|त लाभ घेmयात येईल. @ह lवमा योजना लागू झाJया
पासन
ू १ वषाC पय|त सवC उपभो]&यांना लाभ घेता येईल.
अ)तर]त कालावधी : lवमा योजने अंतगCत lवमा योजनेचा अ)तर]त कालावधी योजना
संपJया नंतर एक म@हcया पय|त vाKय केला जाईल. या करता वै+यक,य सेवेची पव
ू C सच
ू ना
आण &याची माcयता योजने=या कालावधीत दे णे गरजेचे आहे .
)नयोिजत दर :राजीव गांधी योजने अंतगCत )नयोिजत वै+यक,य सेवांचा लाभ पेकेज मये
अ"धकृत t3णालयात सवC लाभाथ~ना घेता येईल. पेकेज अंतगCत पढ
ु ल गोlषत वै+यक,य
उपचाराचा समावेश केला गेला आहे : १) राहmयाचा शJ
ु क (सवCसाधारण क{) २) परचारका
शJ
ु क ३) शJयlवशारद शJ
ु क ४) भल
ू त ५) वै+यक,य अ"धकार ६) तपासणी शJ
ु क ७)

भूल, र]त, ओि]सजेन, शQR9या क{ शुJक, उपकरणे व औषधे ८) कृम अवयव रोपण,
{ Rकरण आण रोग )नदान चाचणी ९) परवहन मांडला चा `माणे परवहन शुJक
(t3णालय ते घर) अ)तर]त श\दात पेकेज मये t3णाचा भारती पासन
ू &याचा परत घर
पोचवmया पय|त सवC खचC या योजने अंतगCत शुJकार@हत सुlवधे अंतगCत @दला जाईल. सवC
लाभाथ~ना आवाहन करmयात येते Rक ठरवलेJया शQR9या

(ह)नCया, वाजैणाल व.

अ\दोमेणाल @हQतेरे]टyमी, अपेcदे ]टyमी, कोलेसे]टyमी, @दQते]टyमी, अथवा.) शासक,य
t3णालयात करmयात याqया.
शुJकार@हत वै+यक,य सुlवधा : या योजने अंतगCत सवC अ"धकृत t3णालयामये )नयोिजत
पेकेज अंतगCत सवC वै+यक,य सेवांचा लाभ घेता येईल. t3णाला या अ"धकृत t3णालयांमये
काहह शJ
ु क न दे ता )नयोिजत वै+यक,य सेवhचा लाभ गेटा येईल. या सेवेचा लाभ घेmया
करता कुठJयाह t3णालयात भारती होmया अगोदर t3णाने अ"धकृत t3णालयांची सूची
तपासन
ू t3णालय अ"धकृत असJयाची खातरजमा कuन यावी. u3णालया मये जागेची
कमतरता

असJयास

t3णाला

जवळचा

u3णालया

ची

मा@हती

दे ऊन

शफारस

प

आरो3यामा +वारे दे mयात येईल.
lवयाची ओनलाइन भरपाई :lवयाची भरपाई खालल कागदपाची पत
C ा केJया वर सात
ू त
@दवसात lवमा कंपनी +वारे करmयात येईल. जtर कागदपे खालल`माणे : १) सव? मुळ
बल २) तपासणी चाचणी )नदान ३) _डसचाजC पक - वै+यक,य अ"धकायाCने `माणत
केलेले. ४) आजाराचा )नगडीत इतर गरजेची कागदप Kया पूणC `R9येचे )नर{ण व
तपासणी राजीव आरो3यदायी सोसायट तफ? केल जाईल.
अ"धकृत t3णालय मये वै+यक,य सेवांचा लाभ घेmयाकरता खालल सच
ू नांचा उपयोग
करावा
9मांक 01:लाभाथb कुटुंबांनी `ाथमक आरो3य कh, vामीण t3णालये, िजJहा t3णालये व
सेवेतील t3णालयीन कमCचार व आरो3य मां=या सहकायाCने सेवेचा लाभ यावा लाभाथb ने
जर दस
ु रया t3णालयात `ाथमक सेवा व )नदान केला असJयास शफारस प मये &या
सवC )नदानांची नमूद कuन आणावी. लाभाथ~ना चाचणी शबरात `ाथमक )नदान कuन
शफारस प दे mयाची सोय आहे. या सवC सेवेची मा@हती अ"धकृत t3णालयातील आरो3य
म कडे उपल\ध कuन @दलेल आहे .
9मांक 02:t3णाची नyदणी आरो3य म +वारे सवC कागदपे (शफारस प / lपवळे आण
नारंगी शधा पका/ आरो3य काडC) पडताळून केल जाईल. आरो3य म t3णाला तांकडे
`ाथमक सJला, `ाथमक चाचmया, `ाथमक )नदान व `ाथमक तपासणी व `वेश `9,ये
साठs मागCदशCन केले जाईल, t3णाची `ाथमक मा@हती, &याचे )नदान, ताची वै+यक,य
@टपणी बxलचा तपशील आरो3य मा+वारे संगणक,य मा@हती संvहात संv@हत केला
जाईल.

9मांक 03: अ"धकृत t3णालय t3णाची `ाथमक तपासणी कuन t3णा=या खचाCचे Eपव
ु ाCमाcयता प lवमा कंपनी ला पाठवले जाईल, हे पव
ु ाCमाcयता प राजीव गांधी
जीवनदायी आरो3य सोसायट +वारे वेळोवेळी तपासले जाईल.
9मांक 04:lवमा कंपनी चे अ"धकृत वै+यक,य त आण राजीव गांधी जीवनदायी आरो3य
योजने +वारे खचाCचा पूवस
C ूचनेची तपासणी केल जाईल, सवC कागदपे व )नयमांची पत
C ा
ू त
केल असता अ"धकृत र]कम १२ तासांचा आत vाKय केल जाईल. तसेच तातडीचा आरो3य
सेवे=या पव
ु ाCसुचानेची तपासणी व माcयता ७ तासाचा आत केल जाईल.
9मांक 05:lवमा खचाC=या पव
ु ाCसुचाने नुसार माcयता मळाJया पूवC अ"धकृत t3णालय
t3णाला शुJकार@हत सेवा vाKय करे ल. t3णा=या शQR9येचा नंतर शQR9येची नyदणी
संकेतQथळावर उपल\ध करmयात येईल.
9मांक 06:t3णाचा उपचारानंतर अ"धकृत t3णालय &याचे सवC मळ
ु बल, चाचणी )नदान,
t3णाचे परमाण प, व इतर कागदपे lवमा कंपनी ला lवया=या भग
ु तानासाठs दे ईल. @ह
सवC मा@हती संकेत Qथळावर उपल\ध करmयात येईल
S9मांक

07:lवमा

कंपनी

सवC

@दलेJया

कागदपांची

तपासणी

कuन

)नयोिजत

दरपकानुसार पेकेज `माणे माcयता राशी vाKय करे ल, सवC lवयाची भग
ु तान राशी संकेत
Qथाला+वारे (इले]7ो)नक 7ाcQफर) जमा केल जाईल.
9मांक 08:t3णाला गरजेचा सवC )नदान चाचmया अ"धकृत t3नालाया+वारे )नशुJक केJया
जातील
`ाथमक

)नदान

शबीर

:सवC

तालक
ु ा

कायाCलये,

vामपंचायत,

महानगरपालका

व

नगरपालका Qतरांवर )नदान शबारांचे आयोजन `&येक आठवयाला अ"धकृत t3णालय
+वारे केले जाईल. )नदान शबरांचे आयोजन lवमा कंपनी +वारे तपासले जाईल. Kया सवC
)नदान शबरांची जागा राजीव गांधी जीवनदायी आरो3य यौजना सोसायट +वारे ठरlवले
जाईल. Kया पण
ू C शबराची जबाबदार एम सी सी ओ वर असेल व एम सी सी ओ
Kयाबाxलाचे )नगडीत पqयवहार t3नालायाबरोबर करे ल. अ"धकृत t3णालयाचे कमCचार Kया
सवC शबरासाठs लागणारे सा@ह&य / उपकरणे / परचारका वगाC ची qयवQथा )नयोिजत
@ठकाणी करे ल. राजीव गांधी जीवनदायी आरो3य योजना सोसायट +वारे स"ू चत सवC
)नयमांचे पालन अ"धकृत हॉिQपटल करे ल &याची वेळोवेळी शावती lवमा कंपनी चा
अ"धकाkयांनी करावी.
vाहक सेवा कh :कुठJयाह वेळी आमचा vाहक सेवा कhाशी सहाZयते साठs संपकC साधता
येईल. Kयाचाशी )नगडीत दरू संचार 9मांक खालल `माणे :
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यवतमाळ िजJहा संघ
डॉ स"चन राठोड
¨ी सरु h  इपCcवार
डॉ मक
ु े श माu
¨ी आकाश दश
ु ?&तीवार

8275095830

िजJहा समcवयक (RGJAYs)

yevatmal.dc@jeevandayee.gov.in

8275095135

िजJहा `मुख (TPA)

yavatmal.rgjay@mediassistindia.com

8275095136

िजJहा वै+यक,य अ"धकार (TPA) yawatmaldmo.rgjay@mediassistindia.com

8275095137

Supervisor (TPA)

णालय नाव, बेड आण राखीव बेड
सं#या णालय नाव
1

फोन नंबर

¨ी वसंतराव नाईक शासक,य वै+यक,य

बेड

RGJAY साठ+

सं#या

राखीव बेड

9850267140 500

125

महाlव+यालय, यवतमाळ
2

तावडे हॉिQपटल, यवतमाळ

9822462939 50

13

3

साई¨¯ा मJटQपेशलट हॉिQपटल &

9527021383 30

8

9657677710 31

8

9527021383 100

25

9422165486 100

25

रे सेचC सhटर, यवतमाळ
4

राठोड हॉिQपटल मल
ु ांसाठs व
िQयासाठs, यवतमाळ

5

सग
ु म मJटQपेशलट हॉिQपटल, वणी,
यवतमाळ

6

लाईफ लाईन मJटQपेशलट हॉिQपटल
आण R9@टकल केअर सhटर, पस
ु द,
यवतमाळ

7

शां)त ओथ%पेडीक हॉिQपटल, यवतमाळ

9422165737 25

7

8

कृ6णा "चJ±ेन

9420119339 30

8

हॉिQपटल, यवतमाळ

