ಜ್ಯ ೋತಿ ಸಂಜೋವಿನಿ ಯೋಜನೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗಳು
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¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರು?

GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ
ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ
ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುವ ಅವರ
ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತ ಸದಸಯ ರು ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಾರಿರುತ್ತು ರೆ.

ನಿವೃತು ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾ ಯುತು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಾ
ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ
ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಾ
ಹಾಗೂ ಪೋಲ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಖೆ
ನೌಕರರಿಗಾಗಿಯೇ “ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಆರೋಗಯ ಭಾಗಯ ” ಎುಂಬ
ಪರ ತ್ಯ ೋಕ ಯೋಜನೆಯಿದ್ದು , ಅವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ
ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಾ .
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯಲು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಥ್ ರೋಷನ್ನ್ ಅವಶ್ಯ ಕತ್
ರಿಜಸ್ಟ ರ್
ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ಇರುವುದಿಲಾ .
ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಯೇ?
ರಾಜಯ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬಬ ುಂದಿ ಮತ್ತು
ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲ್ಲಖೆಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎುಂ.ಎಸ್. ಡಾಟಾಬೇಸ್ನುಂದಿಗೆ
ಸಮನ್ಾ ಯಿತಗುಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ ಕೆಜಿಐಡಿ
ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಂಖೆಯ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ ಯು ಸರ್ಕಾರಿ
ನೌಕರನ್ ಮತ್ತು
ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತ
ಸದಸಯ ರ ಗುರುತ್ತನ್ ಮಾನ್ದಂಡವಾಗಿದ್ದು , ಅದನ್ನು
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯವ ಆಸಪ ತ್ರ ಯ ಆರೋಗಯ ಮಿತರ ರಿಗೆ
ಪರಿಶೋಲನೆಗಾಗಿ ನಿೋಡಬೇಕು.
ಈ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಸುವರ್ಾ ಆರೋಗಯ ಸುರರ್ಕಾ ಟ್ರ ಸ್್ ನ್ ಅುಂತರ್ಜಾಲ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಗಳು ತ್ತರ್ವಾದ www.sast.gov.in/home ನ್ಲ್ಲಾ ದಾಖಲ್ಲಗಿರುವ
ಯಾವುವು
ಹಾಗೂ
ಯಾವ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ಗಳ ವಿವರ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ರೆ ಗಳನುೆ ಈ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೆ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುತು ವೆ.
ಯೋಜನೆಯು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆ?
ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಯಯ ಕೇಜ್ಗಳು ಯಾವ ವೈದಯ ರ ತಪಾಸಣೆ, ಶ್ಸು ರ ಚಿಕಿತ್ೆ ಗೆ ಮುಂಚಿನ್ ತಪಾಸಣೆ,
ಯಾವ
ಸೇವೆಗಳನುೆ
ಶ್ಸು ರ ಚಿಕಿತ್ೆ ನಂತರದ ತಪಾಸಣೆ,
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆ?
ಚಿಕಿತ್ತೆ ವಿಧಾನ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ , ವಾರ್ಡಾನ್ ವೆಚ್ಚ , ಔಷಧಗಳು
ಮತ್ತು ಒುಂದ್ದ ವಷಾದವರೆಗೆ ಅನ್ನಸರಣಾ ವೆಚ್ಚ (ಕೆಲವು
ಪಾಯ ಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ) ಊಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವವು ಸಂಭ್ವಿಸಿದ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ
ಸ್ವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ
ಅವಶ್ಯ ವಿರುವ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗುಂಡಿರುತು ದೆ.
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ತ್ಪ್ಯಸ್ಣೆ/ಪ್ರಿಶೋಲನಾ ವೆಚ್ಚ ವನುೆ
ಭರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆಯೆ?

ಮೊದಲ್ಲಗೆ
ರೋಗಿಯು
ತಪಾಸಣೆ/ಪರಿಶೋಲನಾ
ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಪಾವತ್ತಸಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. ಸುವರ್ಾ
ಆರೋಗಯ ಸುರರ್ಕಾ ಟ್ರ ಸ್್ ನ್ ನಿಯಮದಂತ್ ಆ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು
ರೋಗಿಯು ಜ್ಯ ೋತ್ತ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ
ನಂತರ ಹಿುಂತ್ತರುಗಿಸಲ್ಲಗುವುದ್ದ.
ವಾರ್ಡ್ನ್
ದರಗಳನುೆ
ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತು (ಃ ಚಿsiಛಿ ಠಿಚಿಥಿ) ಜನ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಾ –
ನಿರ್್ರಿಸ್ಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
ರೂ. 16,000
ಅರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡಾಗೆ - ರೂ. 16000 - 43200
ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡಾ
- ರೂ. 43201
ಹೆಚಿಚ ನ್ ದರವನುೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚಿಚ ನ್ ದರವನ್ನು ಹುಂದಿರುವ ವಾರ್ಡಾನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ವಾರ್ಡ್ನುೆ
ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ, ಆದರೆ ಸುವರ್ಾ ಆರೋಗಯ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದೆ?
ಸುರರ್ಕಾ ಟ್ರ ಸ್್ ನಿಧಾರಿಸಿರುವ ವಯ ತ್ತಯ ಸದ ಮೊತು ವನ್ನು
ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಗಳೇ ಭ್ರಿಸಬೇಕು.

8.

ಹೆಚಿಚ ನ್ ದರದ ಸ್ಟ ೊಂಟ್ ಮತ್ತತ
ಇೊಂಪ್ಯಿ ಟ್ೆ ನುೆ
ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದೆ?

ಇಲಾ , ಸುವರ್ಾ ಆರೋಗಯ ಸುರರ್ಕಾ ಟ್ರ ಸ್್ ನ್ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ
ಸಮಿತ್ತಯು ಸಿೋಮಿತ ಸ್ಥ್ ುಂಟ್ೆ ಮತ್ತು ಇುಂಪಾಾ ುಂಟ್ೆ ಗಳನ್ನು
ಮಾತರ ಯೋಜನೆಯು ಒಳಗುಂಡಿರುತು ದೆ.

9.

ಈ
ಸೇವೆಯನುೆ
ಟ್ರ ಸ್ಟಟ ನ್ಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿಲಿ ದ
ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆದರೆ,
ಅದರ
ವೆಚ್ಚ ದ
ಮರುಪ್ಯವತಿಯನುೆ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದೆ?
ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಗಳಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾದ
ನಂತ್ರ
ಜ್ಯ ೋತಿ
ಸಂಜೋವಿನಿ
ಯೋಜನೆಗೆ
ಪ್ರಿವತಿ್ಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದೆ?

ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಟ್ರ ಸ್್ ನ್ಲ್ಲಾ ದಾಖಲ್ಲಗಿಲಾ ದ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಾ
ಪಡೆದರೆ,
ರೋಗಿಯು
ಮಾಡಿರುವ
ವೆಚ್ಚ ದ
ಮರುಪಾವತ್ತಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ .

ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಗಳಿೊಂದ ಚಿಕಿತ್ರೆ ನಿೋಡಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ
ಅಥವಾ
ಹಣ
ಪ್ಯವತಿಸುವಂತ್ರ
ಕೇಳಿದರೆ
ಯಾರನುೆ ಸಂಪ್ಕಿ್ಸ್ಬೇಕು?

ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಉಚಿತ ಕರೆ ಸಂಖೆಯ 1800-425-8330
ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು ಸಂಪಕಿಾಸಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ ಕುುಂದ್ದಕೊರತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಥಯ ಯ ಬಗೆೆ ನೋುಂದಣಿ
ಮಾಡಬಹುದ್ದ.
ಇಲಾ ವಾದಲ್ಲಾ
ಟ್ರ ಸ್್ ನ್
ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಯೋಜನ್ಕರು
ಅಥವಾ
ಪಾರ ದೇಶಕ
ಸಮಾಲೋಚ್ಕರನ್ನು
ಸಂಪಕಿಾಸಬಹುದ್ದ ಅಥವಾ
ಟ್ರ ಸ್್ ನ್
ಕುುಂದ್ದ-ಕೊರತ್
ವಿಭಾಗದ
ಕೊೋಆಡಿಾನೇಟ್ರ್ನ್ನು ಸಂಪಕಿಾಸಬಹುದ್ದ.

10.

11.

ಸಂಬಂಧಪಟ್್
ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿುಂದ
ಆಗುವುದರಳಗೆ
ಸಲ್ಲಾ ಸಬಹುದ್ದ.

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು,
ರೋಗಿಯು
ಡಿಸ್ಚಾಜ್ಾ
ಪ್ರ ೋ-ಆಥರೈಸೇಷನ್
ಅನ್ನು

ಇವರನ್ನು ಸಂಪಕಿಾಸಲು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ
ಸುವರ್ಾ ಆರೋಗಯ ಸುರರ್ಕಾ ಟ್ರ ಸ್್ ನ್ ಅುಂತರ್ಜಾಲ
ತ್ತರ್ವಾದ
www.sast.gov.in/home
ಗೆ
ಭೇಟಿ
ನಿೋಡಬಹುದ್ದ. ಅಥವಾ ಜ್ಯ ೋತ್ತ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ವಿಭಾಗದ
ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ jss.sast@gmail.com ಕೆೆ
ಮೇಲ್
ಕಳುಹಿಸಬಹುದ್ದ.

12.

ಪ್ರ ೋ
ಆಥರೈಸೇಷನ್
ಪ್ರ ೋ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನಮೊೋದಿತವಾದ ಬಗೆೆ
ಅನುಮೋದಿತ್ವಾಗಿದೆಯೇ
ಎಸ್.ಎುಂ.ಎಸ್ ಬರುತು ದೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ೆ ಪಡೆಯುತ್ತು ರುವ
ಎೊಂದು
ಹೇಗೆ ಆಸಪ ತ್ರ ಯ ಆರೋಗಯ ಮಿತರ ರನ್ನು ಸಂಪಕಿಾಸಿ, ಪ್ರ ೋ
ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಬಹುದು?
ಆಥರೈಸೇಷನ್
ಅನ್ನಮೊೋದಿತವಾಗಿದೆಯೇ
ಎುಂದ್ದ
ತ್ತಳಿದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ.

