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आयुष्मान भारत योजना 

आयुष्मान भारत योजना  ही भारत सरकारची एक छत्री आरोग्य योजना आहे. 2018 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त 

सुरवात करण्यात आली.  

 

सुरवात: 2018 मधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त सुरवात करण्यात आली.  

आयुष्मान भारत योजना : 

आयुष्मान भारत काययक्रम 2018 मधे्य प्राथममक, माध्यममक आमि तृतीयक अशा सवय स्तरांवर आरोग्य समस्ांचे मनराकरि 

करण्यासाठी सुरू करण्यात आला.  

यात दोन घटक आहेत: 

1) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), पूवी राष्ट्र ीय आरोग्य संरक्षि योजना (NHPS) म्हिून ओळखली जात 

होती. 

2) आरोग्य आमि कल्याि कें दे्र (HWCs) 

• आयुष्मान भारत हा आरोग्य मवमा आमि प्राथममक, दुय्यम आमि तृतीयक आरोग्यसेवा यांचा समावेश असलेला 

एकात्मिक दृष्ट्ीकोन आहे. प्राथममक स्तरावर स्वस्त आमि दजेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देिे हे HWC चे उमिष्ट् 

आहे. PM-JAY दुय्यम आमि तृतीय स्तरावर आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आमथयक संरक्षि प्रदान करेल. 

• आयुष्मान भारत हा ५० कोटीहंून अमधक लाभाथी असलेला जगातील सवायत मोठा सरकारी अनुदानीत आरोग्य सेवा 

काययक्रम आहे. त्याला ‘मोदीकेअर’ असे नाव देण्यात आले आहे. 

आयुष्मान भारताची गरज 
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• नॅशनल सॅम्पल सरे्व्ह ऑमिस (NSSO) च्या 71 व्या िेरीने देशाच्या आरोग्य सेवा प्रिालीबिल अनेक गंभीर आकडे 

उघड केले. 

• सुमारे 86% ग्रामीि कुटंुबे आमि 82% शहरी कुटंुबांना आरोग्य सेवा मवमा उपलब्ध नाही. 

• देशाच्या 17% पेक्षा जास्त लोकसंख्या त्यांच्या घरगुती बजेटचा मकमान 1/10 वा महस्सा आरोग्य सेवांचा लाभ 

घेण्यासाठी खचय करतात. 

• अनपेमक्षत आमि गंभीर आरोग्य समस्ांमुळे कुटंुबांना अनेकदा कजय ममळते. 

• अनुक्रमे 19% आमि 24% पेक्षा जास्त शहरी आमि ग्रामीि कुटंुबे त्यांच्या आरोग्यसेवा आमथयक गरजा कजायद्वारे पूिय 

करतात. 

• या गंभीर समस्ांचे मनराकरि करण्यासाठी, सरकारने, राष्ट्र ीय आरोग्य धोरि 2017 अंतगयत, आयुष्मान भारत 

काययक्रम त्याच्या दोन उप-ममशन, PMJAY आमि HWC सह सुरू केला. 

योजनेंतगगत उपचाराचे घटक समाववष्ट आहेत 

• वैद्यकीय तपासिी, सल्लामसलत आमि उपचार 

• वैद्यकीय उपभोग्य वसू्त आमि औषधे 

• गहन आमि नॉन-इंटेमसर्व्ह केअर सेवा 

• वैद्यकीय रोपि सेवा 

• प्रयोगशाळा आमि मनदान तपासिी 

• उपचारांमुळे उद्भविारी गंुतागंुत 

• मनवास लाभ आमि अन्न सेवा 

• लाभार्थ्ायला प्रमत हॉत्मिटल एक पररभामषत वाहतूक भत्ता देखील ममळेल. 
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लाभाथी देशातील कोठेही कोित्याही रुग्णालयातून कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात. यामधे्य सावयजमनक आमि खाजगी 

रुग्णालयांचा समावेश आहे. यानुसार, या योजनेची अंमलबजाविी करिार् या राज्ांमधील सवय सरकारी रुग्णालये पॅनेलमधे्य 

समामवष्ट् केली जातील. 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) 

 

• PMJAY ही भारतातील सवायत महत्वाकांक्षी 

आरोग्य के्षत्रातील योजना आहे. 

• हे राष्ट्र ीय आरोग्य संरक्षि अमभयान म्हिून सुरू 

करण्यात आले आमि नंतर त्याचे नाव बदलण्यात आले. 

• ही जगातील सवायत मोठी सरकारी अनुदानीत 

आरोग्य मवमा योजना आहे. 

• ही योजना पात्र कुटंुबांना रु.चे मवमा संरक्षि देते. 

प्रमत कुटंुब प्रमतवषय 5 लाख. 

• या रकमेचा उिेश सवय दुय्यम आमि सवायत 

तृतीयक काळजी खचायचा समावेश आहे. 

• कोिीही मागे राहू नये याची खात्री करण्यासाठी 

योजनेअंतगयत कुटंुबाचा आकार आमि वय यावर 

कोितीही मयायदा नाही. 

• कर्व्हरमधे्य हॉत्मिटलायझेशनपूवीचा आमि 

पोस्टाच्या खचायचा समावेश असेल. हे सवय पूवय-

अत्मस्तत्वातील पररत्मथथती देखील समामवष्ट् करेल. 

• हॉत्मिटलायझेशनपूवीचे 3 मदवस आमि 

हॉत्मिटलायझेशननंतरचे 15 मदवस जसे की औषधे 

आमि डायग्नोत्मस्टक्स समामवष्ट् आहेत. 
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