ఎట్ట కేలకు ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ రహశట ర ప్రభుత్వం నగద఼ రహిత్ వైదయ ప్ధ్కమునకు
షంబంధించి ఉత్త రవవలు జారీచేసంది. (GO Ms No 184 &186 Dt 14-08-2012) . వైదయం ప ందే షమయంలో
ముంద఼గహ ఉదయ యగి వైదయ ఖరవులన఼ భరించి,త్ద఼ప్రి వహట్ితు కహరహయలయాలకు ప్ం ఆ ఖరవులన఼ తిరిగి ప ందే పహత్
విధానం న఼ండి ప్రషత ఼త్ విధానం లోతుకి రహఴడాతుకి మనం చేసన కృష ఫయౌంచింది.
ప్రషత ఼త్ విధానం ప్రకహరం ఉదయ యగి/ఉపహధాయయులు రిఫరల్ (ప్రభుత్వ గురితంప్ు ప ందిన)
హాసిట్ల్ లో ఏ విధ్మైన రవష఼ములు చెయౌలంచకుండానే త్నకు,త్నై ఆధారప్డిన కుట్ ంబ షభుయలకు అఴషరమైన
వైదయం చేయంచ఼కొనే అఴకహవం కయౌగింది.అయతే ఈ విధానం లో ప్రతీ షభుయడు షభయత్వ నమోద఼ తో పహట్ నల వహరి
చందా చెయౌలంచఴలస ఴుంట్ ంది.
ముఖాయంశహలు: మడికల్ రీ-ఎంబర్స్ మంట్ స్హానం లో కొత్త ప్ధ్కం ఉంట్ ంది
 ప్రతీ ఉదయ యగి కూడా త్ప్ితు షరిగహ ఈ ప్ధ్కం లో నమోద఼ చేయంచ఼కోవహయౌ.మరియు చందా చెయౌలంచ఼ట్
కూడా త్ప్ితుషరి.
 భారహయ,భరత లు ఇదద రూ ఉదయ యగులు/నష నరవల అయనా, ఇదద రూ చందా చెయౌలంచాయౌ.
 రిఫరల్ ససిట్ల్ లో యౌషట యన వహయధ఼్లతునంట్ికీ వైదయం చేయంచ఼కోఴచ఼ున఼.
 ఈ ప్ధ్కం నఴంబర్స 1 ఴ తేది 2012 న఼ండి అమలు జరవగున఼
 ప్ధ్కం అమలు తేది కు ముంద఼ ఉనన వహయధ఼్లు కూడా వైదయం చేయంచ఼కోఴచ఼ు.
 ఒక కుట్ ంబాతుకి ఒక షంఴత్్రహతుకి గరిశట ప్రిమితి రవ 3 లక్షలు.
 నలవహరీ చందా విఴరములు త్ద఼ప్రి ఉత్త రవవల దావరహ వలుఴడున఼.
{ప్రషత ఼త్ం షంఘాలతో ఏరిడిన అఴగసన ఒప్ిందం లో రేట్ల Rs. 90,120,150 గహ ఉననవి}
 కుట్ ంబం తురవచనం లోతుకి ఴచేు ఴయకుతలు
* త్యౌల దండురలు (దత్త త్/బయోలాజికల్). కహతు రండు షందరహాలు కహరహద఼
* చట్ట ప్రకహరం వివహసమైన మొదట్ి భారయ, మరియు ఆమ ై ఆధారప్డిన ఆమ త్యౌల దండురలు(ప్ురవశ
ఉదయ యగి విశయం లో)

* భరత మరియు అత్తు ై ఆధారప్డిన అత్తు త్యౌల దండురలు (మహిళ ఉదయ యగితు విశయం లో)
* ఉదయ యగి ై ఆధారప్డిన లలలు (షఴతి లలలు/దత్త త్ తీష఼కునన లలలు)
 లలలు యొకక అరహత్ కిరంది విధ్ంగహ ఉంట్ ంది
 ఆడ లల విశయంలో ఉదయ యగం లేతు ,వివహసం కహతు అమాాయ అయయ ఉండాయౌ. లేదా
విత్ంత్ుఴు,చట్ట ప్రకహరం విడాకులు ప ందిన సత ీ అయయ ఉండాయౌ.
 మగ లలల విశయం లో ఉదయ యగం లేతు, ఇరవై అయద఼ షంఴత్్రహల లోప్ు అబాాయ అయయ
ఉండాయౌ. లేదా ఉదయ యగం ప ంద఼ అరహత్ లేతు వైకలయం కయౌగిన అబాాయ అయయ ఉండాయౌ.


ఏ వ్యక్తి కూడా రెండు సార్లు డిపెండెంట్ గా నమోదు క్ారాదు.
షభయత్వ నమోద఼ సట ంబర్స 10ఴ తేది న఼ండి పహరరంభమఴుత్ుంది. అల కేశన్ న఼

ఆన్ ల ైన్ లో ప్ూరితచేస రంట్ అఴుట్ న఼ MEO/GHM లకు షమరిించాయౌ.కుట్ ంబంలోతు ప్రతీ షభుయతు ఆధార్స
నంబర్స ప ంద఼ప్రచాయౌ.నంబర్స రహతు వహరికి మండల/ముతు్పహయౌట్ి ప్రిధి లో ప్రతేయక డెవ్
ైీ తురవహిస్త హరవ. అలాగే
ఫ ట్ోలు ,ఎస్.ఆర్స. యొకక మొదట్ి రండు ేజి లు స్హకన్ చేస ప్ంంచాయౌ. గత్ం లో MULTIPURPOSE CARDS
apply చేసన వహరవ కూడా మరలా apply చేయాయౌ.

నమూనా దరఖాష఼త త్ద఼ప్రి విడుదల చేస్త హరవ.

