
एक��तएक��त  महा�ा �ो�तराव फुले जन आरो� योजना वमहा�ा �ो�तराव फुले जन आरो� योजना व  
  आयु�ान भारत - �धानमं�ी जन आरो� योजनाआयु�ान भारत - �धानमं�ी जन आरो� योजना

संपूण� महारा�ात
डाय�ल�सससाठी अंगीकृत
��ालय व स�टर   

उ�ेश- दीघ�कालीन मू��प�डा�ा आजाराने ��उ�ेश- दीघ�कालीन मू��प�डा�ा आजाराने ��
असले�ा ��ाला डाय�ल�सस सु�वधा पुर�वणे.असले�ा ��ाला डाय�ल�सस सु�वधा पुर�वणे.  

योजनेअंतग�त सव�योजनेअंतग�त सव�
डाय�ल�सस �वनामू�डाय�ल�सस �वनामू�  

सेवा व सु�वधासेवा व सु�वधा  

2)2)    अवष�ण�� �ज��ातील शु� �शधाप��का धारक शेतकरीअवष�ण�� �ज��ातील शु� �शधाप��का धारक शेतकरी    कुटंुबेकुटंुबे
3) 3) शासक�य आ�म शाळेतील मुले, शासक�य आ�म शाळेतील �व�ाथ�,शासक�य आ�म शाळेतील मुले, शासक�य आ�म शाळेतील �व�ाथ�,
शासक�य म�हला�मातील म�हला, शासक�य वृ�ा�मातील �े�शासक�य म�हला�मातील म�हला, शासक�य वृ�ा�मातील �े�
नाग�रक, मा�हती व जनसंपक�  संचालनालयाने मा�ता �दलेले प�कार वनाग�रक, मा�हती व जनसंपक�  संचालनालयाने मा�ता �दलेले प�कार व
�ांची कुटंुबे, बांधकाम कामगार व �ांची कुटंुबे�ांची कुटंुबे, बांधकाम कामगार व �ांची कुटंुबे . .
लाभाथ� (�धानमं�ी जन आरो� योजना) - लाभाथ� (�धानमं�ी जन आरो� योजना) - आयु�ान काड� व फोटोआयु�ान काड� व फोटो
ओळखप�ओळखप�  

लाखा�नलाखा�न  

(योजनेअंतग�त डाय�ल�सस उपचार पूण�पणे मोफत) 

आजतागायत अदा केलेले
         एकूण  दावे

५६२ कोट�५६२ कोट�  

४८५४८५

�नःशु��नःशु�  

५.८७५.८७    
डाय�ल�सस उपचारडाय�ल�सस उपचार  

लाभाथ� (महा�ा �ो�तराव फुले जनआरो� योजना ) -लाभाथ� (महा�ा �ो�तराव फुले जनआरो� योजना ) -
1)1)    �पवळे, अं�ोदय, अ�पूणा�, केशरी �शधाप��का धारक�पवळे, अं�ोदय, अ�पूणा�, केशरी �शधाप��का धारक
कुटंुबेकुटंुबे  

सव� �हमोडायलेसीस

आव�क तपास�ा
डायलायझर,
�ु�ब� ग
�फ�ुला नीडल
 इंजे�न
एरी�ोपोई�टन
औषधे 
वै�क�य स�ा इ�ादी 

        उपचार 

जनआरो� योजनेतून क�या उपचारजनआरो� योजनेतून क�या उपचार  
आता पैशाचं भार घेईल सरकारआता पैशाचं भार घेईल सरकार  

  
रा� आरो� हमी सोसायटीरा� आरो� हमी सोसायटी  

साव�ज�नक आरो� �वभाग, महारा� शासन.साव�ज�नक आरो� �वभाग, महारा� शासन.

आतापय�तआतापय�त  
अ�धकअ�धक  



तु�ाला मा�हती आहे का ?

www.jeevandayee.gov.in

freedialysis@jeevandayee.com

रा� आरो� हमी
सोसायटी अंतग�त ,
आयु�मान भारत �धानमं�ी जन आरो�य योजनेअंतग�त
१२०९ उपचारांक�रता ��त कुटंुब  ��त वष� �. ५ ल�
वै�क�य संर�ण, महा�मा �यो�तराव फुले जन आरो�य
योजनेम�ये ९९६ उपचारांक�रता ��त कुटंुब ��त वष� �.
१.५ ल� पय�तचे �वमा संर�ण (मू��प�ड
��यारोपणासाठ� - �. २.५ ल� पय�तचे �वमा संर�ण)
��त कुटंुब, ��त वष� 

संपक�  साधा

डाय�ल�सससाठी असेले�ा सव� अंगीकृत
��ालय व स�टर वर डाय�ल�सस मोफत केले
जातात.
या योजनेअंतग�त ��ालयातून �ड�चाज�
�मळा�ावर ��ास परतीचा एस.टी. �कवा
र�ेे�ा दसु�ा वगा��ा �वासाचा खच�
�मळतो. 

त�ार अस�ास ?
डाय�ल�ससवरील उपचार पूण�पणे मोफत
अस�ामुळे कोण�ाही ��ाने हॉ��टल/
क� �ाला पैसे देऊ नयेत. 
पैसे मा�गत�ास योजने�ा खाली �दले�ा
कॉल स�टर�ा टोल �� नंबर वर संपक�
साधावा. 

मोफत
डाय�ल�सस
घे�ासाठी 
अंगीकृत ��ालयातील मदत क� �
(Kiosk ) ला भेट देणे -

आरो��म�ाकडून संपूण� मा�हती घेणे. 

वैध �शधाप��का व फोटो ओळखप�ासह
मदत क� �ास भेट देणे.

अ�धक मा�हतीसाठी योजने�ा
वेबसाईटला भेट देणे व योजने�ा टोल
�� नंबर वर संपक�  साधणे. 
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