ವಾಜಪೇಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶ್ರ ೋ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗ್ಳು

PÀæ . ¸ÀA
1)

2)

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

ಒಂದು ಬಿ.ಪಿ.ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಬಿ.ಪಿ.ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಿ

ಎಷ್ಟು ಸದಸಯ ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನ್ನೆ
ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು?

ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ

ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಂದಣಿ
ಮಾಡಬೇಕು?

ಸುವರ್್ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕಾಾ
ಟ್ರ ಸ್ಟ್ ನಂದ ಯಾವುದೇ
ಕಾರ್ಡ್ಗ್ಳ್ನ್ನು
ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ . ಹಾಗೂ

5 ಸದಸಯ ರು

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನ್ನು
ಪ್ಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು
ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ
ಸದಸಯ ರೆಲ್ಿ ರ ಪೋಟೋ ಇರಬೇಕು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ
ನೋಂದಣಿ ಅಗ್ತಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಿ .
ರೋಗಿಯು ಆಸಪ ತ್ಸರ ಗೆ ಭೇಟಿ
ನೋರ್ಡವಾಗ್ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್

3) 1. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಮೋದಿಸುವ ಮತ್ತ ವೆಷ್ಟು ?

ಅನ್ನು ತ್ಸಗೆದುಕೊಂರ್ಡ ಹೋಗಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತರ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು
ಪ್ರ ತಿ
ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ
ಒಂದು
ವರ್್ದಲ್ಲಿ
ರೂ.1,50,000/- ರಂತ್ಸ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಒಂದು

ಪ್ಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.
ವೇಳೆ

ರೂ.

1,50,000

/-

ಮೊತು
ಮಿೋರಿದರೆ
ವಿಶೇರ್
ಪ್ರ ಕಾರರ್ಗ್ಳ್ಲ್ಲಿ
ರೂ.50,000/-

ಅನ್ನು
ಬಫರ್
ಮೊತು
ಆಗಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
4)

ನಾವು
ಹಣವನ್ನೆ
ಪಾವತಿಸಬೇಕೆ?
2.

ಆಸಪ ತ್ಸರ ಗೆ ಆಸಪ ತ್ಸರ ಗೆ
ಯಾವುದೇ
ರಿೋತಿಯ
ಹರ್ವನ್ನು
ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಿ
ಉಚಿತ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪ್ಡೆದುಕೊಳ್ಳಳ ವುದು.

5) 3. ನಾವು ಹೆಚಿಿ ನ್ ಬೆಲೆಯ ಸ್ು ಂಟ್ ವಾಜಪೇಯಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಶರ ೋ
ಮತ್ತತ
ಇಂಪಾಿ ಂಟ್ಗ್ಳನ್ನೆ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಇದಕ್ಕೆ
ಆರಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದೇ?
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಿ .
6) 4. ನಾವು ಯಶಸಿಿ ನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೆ
ಯಶಸ್ವಿ ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಹಂದಿದದ ರೆ,
ಈ ದೊರಕದ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗ್ಳ್ನ್ನು
ವಾಜಪೇಯಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಶರ ೋ
ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದೇ?
5.

7)

ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ
ರೋಗ್ಗ್ಳು
ಯಾವುವು?
6.

8)

ಈ ಬೇನಿಪಿಟ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ನ್ಲ್ಲಿ
ಇರುವ ಸೇವೆಗ್ಳು ಯಾವುವು?

ಸುಟ್್ ಗಾಯ
ಹೃದಯ ರೋಗ್
ಕಾಯ ನೆ ರ್
ಮೂತರ ಪಿಂಡದ ಖಾಯಿಲೆ
ನರರೋಗ್
ನವಜಾತ ಶಶುಗ್ಳ್ಳ ಮತ್ತು
ಮಕೆ ಳ್ ಕಾಯಿಲೆ
 ಪಾಲ್ಲಟ್ರರ ಮ
ವೈದಯ ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಫ್ರ ೋ






ಆಪ್ರೇಟಿೋವ್

ಇನ್ವೆಸ್ವ್ ಗೇರ್ನ್,

ಶಸು ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಶುಲ್ೆ ,

ವಾರ್ಡ್

ಶುಲ್ೆ ಗ್ಳ್ಳ,

ಔರ್ಧಿಗ್ಳ್ಳ

ಮತ್ತು

ಆಡಳಿತ ನವ್ಹಣೆ, ಆಹಾರ ಭತ್ಸಯ ,
ಪ್ರ ಯಾರ್ ಭತ್ಸಯ
ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ
ವಯ ವಸ್ಥೆ .

ಮತ್ತು
ಸಾವಿನ
ಆಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ೆ

9) 7. ವಾಜಪೇಯಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಶ್ರ ೋ ಟೋಲ್ ಫ್ರ ೋ ಸಂಖ್ಯಯ : 1800-425ಯೋಜನೆಯ
ಎಂಪಾಯ ನೇಲ್ 8330 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಹತಿು ರದ
ಆಸಪ ತ್ಸರ ಗ್ಳು ಯಾವುದು?
ಎಂಪಾಯ ನೇಲ್
ಆಸಪ ತ್ಸರ ಯ
ವಿವರವನ್ನು
ಪ್ಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು
ಅಥವಾ
ವೆಬ್
ಸೈಟ್
www.sast.gov.in/home
ಅನ್ನು
ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಬೇಕು.
10) 8. ಆಸಪ ತ್ಸರ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಿರಾಕರಣೆ
ಅಥಾವ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ
ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಯಾರನ್ನೆ ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಬೇಕು?

ಸಂಪ್ಕ್ದ

ವಿವರಗ್ಳ್ಳ:

ಗಿರ ವೆನ್ೆ

ಕೊೋ ಆಡಿ್ನೇಟ್ರ್ ಟ್ರ ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್
:7760999504
ನಮಮ

ಲ್ಲಖಿತ

ದೂರು:

sastgrievance@gmail.com
11)

ನ್ಮಮ

ಪಿರ -ಯಾಥ್ ನಮಗೆ
ನಮಮ
ಮೊಬೈಲ್
ಅನ್ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟ.ಎಮ್.ಎಸ್ಟ
ನ್ಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತ ದೆ?
9.

ಬರುತು ದೆ ಮತ್ತು
ಆಸಪ ತ್ಸರ ಯಲ್ಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಮಿತರ ರಂದಿಗೆ
ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಬಹುದು
ಅಥವಾ
ಟೋಲ್ ಫ್ರ ೋ ಸಂಖ್ಯಯ : 1800-4258330 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

