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థకం కఴరేజ్ 
 

 

అరహత : 
 

ఉదయయఖుల ఆమోఖయ సంయక్షణ తుధి ధఔం గ ఈ ధఔం లవఫడెతేంది.రబుతవ ఉదయయఖులఔు ెనషనయులఔు రమిెై ఆధాయడిన ఔుట ంఫ 
సబుయలఔు నెటవర్క్ హాళూటల్ దావమ 'నఖదఽ యఴిత' చికితస అందించడం ఈ ధఔం లక్షయం. 

ఉదయయఖుల ఆమోఖయ సంయక్షణ తుధి మష్ర రబుతవ ఉదయయఖులఔు ,మష్ర ెనషనయులఔు ,రమిెై ఆధాయడిన ఔుట ంబసబుయలఔు నఖదఽ యఴిత చికితస 
అందిసఽత ంది. ఈ ధఔం కిరంద లతిదాయులందమికీ ఎ..ఐ.మమ్.ఎ. తుబందనల కిరంద తృ ందిన లతి ఇఔెై ఆగితృో తేంది.కిరంద ేమక్నువిఫాగల 
రయు ఈ ధఔం లతి దాయులు. 

I. సఽి తం తుచేసఽత న 

a. ఔరభఫదదిఔమించిన అందయు రబుతవ ఉదయయఖులు. 
b. స్ా తుఔ సంసాలోతు తృో ర విషన్ రెైజ్ ఉదయయఖులు. 

 విఱర ంతి ఉదయయఖులు 
 . అందయు సమవవసఽ ెనషనయులు 
a. అందయు ఔుట ంఫెనషనఽ దాయుు (వీమిెై ఆధాయడినరమికీ వమితంచదఽ) 

b. తిమిగి ఉదయయఖంతృ ందిన సమవవసఽ ెనషనయులు 
కుట ంబం: 

దిఖువేమక్ను రయు ఔుట ంఫ సబుయలుగ మిఖణ ంచఫడతాయు. 

I. తల్లుదండరె లు : (ఉదయయగితు దతతత తీసఽఔును తల్లుదండరె లు లేదా ఔను తల్లుదండరె లు,ఏదయ ఔ తల్లుదండరె లు భాతరబే) 
II. చట్రకయం విరహం చేసఽఔును ఫాయయ భమిము ఆబెపెై ఆధాయడిన ఆబె తల్లుదండరె లు (ుయుష ఉదయయఖుల /సమవవు ెనషనయుల 

విషమంలో). 
III. బయత ,అతతుపెై ఆధాయడిన అతతు తల్లుదండరె లు (భఴియా ఉదయయఖుల /సమవవు ెనషనయుల విషమంలో). 
IV. ూమితగ ఆధాయడిన చట్ఫదిబెైన సంతానం (సవతి లు లు,దతతత లు లతో సహా). 

ఆధారడడం అంటే: 
ఆధాయడడం అనే దాతుకి దిఖువ అయీం వమితసఽత ంది 

I. తల్లుదండరె ల విషమంలో, రమి తృో షణ కోసం ఉదయయగిెై ఆధాయడినరయు. 
II. తుయుదయ యఖ ఔుభామతతల విషమంలో , అవిరఴితేలు ,రెైధవయం తృ ందినరయు ,విడాఔులు తృ ందినరయు, బయతచే వదిల్లరేమఫడినరయు. 

III. తుయుదయ యఖ ఔుభాయుల విషమంలో 25 ఏళ్ళలోు వమసఽస ఔల్లగిన రయు,ఉతృధి లేదా ఉదయయఖం తృ ందడాతుకి వీలులేతు రెైఔలయం 
ఔల్లగినరయు. 

ఎనరోల్మంట్: 
తెభా స్ౌఔయయం తృ ందిన ఎనరరల్మంట్ ఔు ఔ మూతుట్ గ మిఖణ ంచఫడతాయు .ఫాయయ , బయతలు ఇదియౄ ఉదయయఖులు లేదా సమవవసఽ ెనషనయుు  

అభన సందయభంలో ఆధాయడిన ఔుట ంఫ సఫుయల విషమబెై ఏవిషబెైన డాు కైషన్ ఇదిమిెైనా రేమైవయుగ ఆధయడినట ్  చామదఽ. 
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ఎనరోల్మంట్ విధానం: 
అథెన్్ట కేశన్ట : 

అయుహ ల్లన లతిదాయులందమికీ అయహతకయుు లుగ లవఫడే ఆమోఖయకయుు లు అందచేమఫదతాభ. ఆమోఖయకయుు ల వివమల ఆధాయంగ లతిదాయుు  
అయహతనఽ ఆన్ ల్ైనఽ విధానంలో మిశీల్లంచడం జయుఖుతేంది. లతిదాయులు అయహత కయుు నఽ ళఫబందికి చాంచాల్ల. అయహత కయుు లేనుూడె 
కయుు నెంఫయుతు తెలతృల్ల.నెటవర్క్ ఆసఽతరే లలో ఏమూట ైన 'కిమాస్క్' వది ఉను ళఫబంది అయహతకయుు  వివమలనఽ తృ ందఽయచిన డేటా ఫేసఽ 
నఽండి 'ఆన్ ల్ైనఽ' దావమ సమిచాస్త యు. అథెన్్ కైషన్ ,జతనఽయతుట,ి అయహత మిశీల్లంచండి.ూమితకవడంతో అథెన్్ కైషన్ ూయతవుతేంది. 

ోయోజనాలు: 
భుందఽనఽంచి వును రయదఽలు: 

అతుురయదఽలఔు తొల్లమోజునఽంచి చికితస అందించడం జయుఖుతేంది.కంటరా ఔు్  తృర యంఫాతుకి భుందఽనఽంచి ఉదయయగి లేదా ెనషనయునఽ 
ఫాధిసఽత ను ఏ రయధి అభనా ఈ ధఔంలో ఉచిత చికితస జయుఖుతేంది. 

ఓట్ ేషంట గ చికితస: 

ఉదయయఖుల ఆమోఖయ సంయక్షణ తుధి ధఔంలో రసఽత తం దదయఘకల్లఔ(కర తుక్) రయధఽలఔు భాతరబే ఓట్ ేషంట  ళేవలు అందఽఫాట లో 
ఉనాుభ.ఇతయ రయధఽలఔు ఓట్ ేషంట  ళేవలకోసం దఖగయలోతు రబుతవ ఆసఽతిరతు సందమిశంచండి. 

ఇన్ ేలెంట్ గ చికితస: 

వివిధ విఫాగలోు  ఖుమితంచిన రయధఽలఔు జాతతాలోేమక్ను చికితస విధానాల ( x`స్క)అందచేమఫడతాభ. మోఖులఔు (తౄలోఅప్) తృయకైజిల 
కిరంద ఆసఽతిర అనతయ కొనస్గింు (తౄలోఅప్) ళేవలు అందచేమఫడతాభ. 

చికితస విధానాల (దేయప) జాతతా 
కొనస్గింు చికితసల జాతతా 

ప్యాకేజి: 
దిఖువ ళేవలతుు తృయకైజి లో భమిడి ఉనాుభ: 

I. జాతతాలోచేమిిన చికితస (దేయప ),తృ ందిన మోఖులఔు ముదటినఽంచి చివయఔు నఖదఽ యఴిత ళేవలు నెటవర్క్ ఆసఽతరే ల దావమ 
అందించడం 'డిస్ిమిి ' అభన 10 మోజుల వయఔు ఉచితంగ భందఽలు అందచేమడం ,నెల మోజుల వయఔు ఎట వంటి సభసయలు తల్తితనా 
రెైదయళేవలంధించడం 

II. చికితస తృ ందడం మష్ంలేతు మోఖులఔు (జాతతాలో వును చికితసలఔు సంఫంధించి ) ఉచితంగ రయధి ధివీఔయణ తుయవహణ 

III. 19.3 . లో ేమక్ను భతయ ళేవలు అందించడం. 
ప్యాకేజిల విఴరణ : 

జాతతా లోతు చికితసల కోసం రతి ఔ్మికి నఖదఽ యఴిత ళేవలు అందించడం . చికితస కోసం ఆసఽతిర కి రెళ్లున నాటి నఽంచి ఎట వంటి 
నఖదఽ చెల్లుంులు లేఔుండా ఉచిత రెైదయ ళేవలు తృ ంది తిమిగి మవడం ,రయధి తుమీ యణ మవక్షలఔు ఏమి చెల్లుంచనవసయం లేదఽ. ఈ తృయకైజికిరంద 
ళేవలు తృ ందడాతుకి టరస్్క ఎూటిఔుూడె యౄతృ ందించే భాయగదయశఔ సాతరా లు అనఽసమించాల్ల /p> 

ఖభతుఔ : 

ఆసఽతరే ల స్ా భ తుమీ యణ (గైరడింగ్) , తృయకైజిమైట ు  ,ూమితస్ా భ అంచనాలుెై అవగహనఔు ఫ ంచి భాయు్ ఖుమితంచడం జయుఖుతేంది . 
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మోగితు సమీంలోతు ఆసఽతిరకి మిపర్క చేళేందఽఔు వీలుగ ఫౌగోళ్లఔంగ తృర ంతాలఔు దఖగయలో ఉండే ఆసఽతరే ల జాతతా రఔటించడం 
జయుఖుతేంది . 

దదయఘకల్లఔ రయధఽల్ైన భధఽబేహం (డమాఫ టిస్క ) వంటి రయధఽలతో ఫాధడే మోఖులు ఏ ఆసఽతిరలో భందఽలు తృ ందాలో అనువిషమం 
మజీవ్ ఆమోఖయశీర టరస్్క ేమక్ంట ంది . 

కొతుు చికితసలనఽ ' తుజాం ఇతుళ్టృయట్ ఆఫ్ బెడిఔల్ ళెైన్స స్క ' వంటి కొతుు సంసాలఔు మిమితం చేళే అధికయం మజీవ్ ఆమోఖయశీర టరస్్క ఔు 
ఉంట ంది . 

ప్యాకేజి లో ని సేఴల వివదికరణ : 
కింద ేమక్ను ళేవలు తృయకైజిలోభమిడి వునాుభ: 

I. తతా్ల్లఔ తురసం (ళే్) :- ఇన్ ేలెంట్ గ వుండేందఽఔు ఐ.ళ .ము , ఆమైషన్ అనంతయ రయుు  ,తృకి్షన రభరేట  రయుు  భమిము 
రభరేట  రయుు ల లోతు ఫ డ్ చామవిలు తాతా్ల్లఔ తురసం . 

II. ఇన్ ుట్స: ఒ.టి .చామవిలు ,ఒ .టి .తౄయమళ, ఒ .టి డిస్ో ూజఫుల్స ,ఔనాయభల్స ,ఇంతృ్ ంట్స,యఔతం ,యకత తుకి సంఫంధించిన ఉతూతేత లు 
,స్ధాయణ భందఽలు ,ఆకిసజన్ ,తుుణుల్ైన రెైదఽయల పజు ఆసఽతిరలోతు రెైదఽయల పజు ఆసఽతిరలోతు రెైదఽయల పజులు ఇన్ ుట్లో ఇమిడి 
వునాుభ. 

III. తుమీ యణ మవక్షలు : అతుు ఫయోకతమిళత  ీ,తృధాలజి ,బెైకరో ఫయోలజి ,ఇబేజిమాలజి ,తుమీ యణ మవక్షలు ,రయధి తుమీ యణ ,మోగి తుయవహణ 
కయుిలు ఈ తృయకైజిలో వునాుభ . 

IV. ఇతయ కయుిలు : ఆహాయం భమిము యరణా చామిిలు ,తుమీ మించిన నాణయత ఔల్లగిన ఆహాయం ,ఆసఽతిర లోల ఉను కయన్ టీన్ నఽండి గతు , 
ఫ ైట అభమఔం దాయునఽండి గతు ఉచితంగ అందించాల్ల . నెటవర్క్ ఆసఽతిర నఽండి మోగి సవంత భండల రధాన కయయ స్ా నాతుకి భధయ 
ఆర్క.ట.ిళ ఫసఽస మైట ఔు సభానబెైన స్ భుమ లేదా యౄ .50 /- (ఏది తఔు్వ అభతే అది ) తియుఖు రమాణ చామవిలుగ చెల్లుంచడం 
జయుఖుతేంది . 

రకతం మరియు షంబంధిత ఉతపతతత లు : 
అందఽఫాట ఔు అనఽఖుణంగ ,ఆసఽతిరలోతు ఫు డ్ ఫాయంఔు నఽండి కతూ ,ఫ ైట ూందం ఔుదఽయుిఔును ఫు డ్ ఫాయంఔు నఽంచి కతూ అవసయబెైన 

క్షంలో మోగి కి యఔతం అందించాల్ల .తృయకైజి లో ఉను రకయం ఆసఽతిర సవంత ఫుడ్ ఫాయంఔు నఽంచి ఫుడ్ అందించాల్ల .ఔరేళ్ సవంత ఫుడ్ ఫాయంఔు లో 
యఔతం అందఽఫాట లో లేఔతృో తే ,మతడ్ కర స్క సంసా భతయ సవచింద సంసాలు తుయవఴించే ఫు డ్ ఫాయంఔుల నఽంచి యఔతం ళేఔమించే ఔిల చేమాల్ల .ఇతయ 
సంసాలనఽంచి యఔతం ళేఔమించేదఽంఔువీ లుగ ఔ లేకనఽ మోగికి ఇరవల్ల. 

ోత్యాక జాబిత్ాలో ఴునన చికితసల ప్యాకేజి: 
I.  

a. కనసర్క చికితస కిరంద తృయకైజి : కీమోధెయప , మైడియోధెయప చికితసలో ఏయూడే ళెైడ్ ఎపెఔు్ లనఽ తుమోధించే మిజాా నం వును శిక్షణ తృ ందిన 
తుుణులతో భాతరబే చేభంచాల్ల.(బెడిఔల్ ఆంకలజిస్్క లు , మైడియో ఆంకలజి స్్క లు) 

b. ఴెబెటలాజిఔల్ భాటిగ్ నెళసస్క (లుయకైమిమా,ల్లంతౄో భాస్క ,భల్్లుల్ బెైలోభా ) తో ఉను మోఖులు వీడియోటిరక్ భాల్లగ్ నేతురస్క (14 

ఏళ్ళలోు వమసఽస వును మోఖులు ) వును మోఖులు బెడిఔల్ ఆంకలజిస్్క ల తో భాతరబే చికితస చేభంచాల్ల . 
c. ఔనెవషనల్ మైడియోధెయప ఔు సూందించతు కైసఽలు ,రయదఽలలో భాతరబే అడావనఽసడె మైడియోధెయప తృో ర జిసయుస ఉయోగించాల్ల . 
d. చికితసల జాతతాలో టృయభర్క (ఔంతి) తు చేయిలేదఽ .మోగతుు తగిగంచడంలో ధదయఘకల ుమోఖతి ,రయధి తురయణ యుజవ వు తాంటే 

టృయభర్కస (ఔంతేలు) కీమోధెయప విధానంలో చికితస చేమవచఽి .ూమిత స్ా భ సయవభవ లేతు కైసఽనఽంచి కైసఽఔు సమీకి్షంచాల్ల. 
 తృల్లట ర భా విఫాఖంలో తృయకైజి: 

 . తృల్లట ర భా విఫాఖంలో ఆమోా ెడిక్ టరా భా (ఱసత చీికితసలతో సమిచేళేవి), నాయయలాజిఔల్ (నమలఔు సంఫంధించిన) టరా భా, (ఱసత చీికితసలు, 
భందఽల రడఔంతో సమిచేళేవి), మకభుమ సంభభందించిన గమాలు ( ఱసత చీికితసలు, భందఽల రడఔంతో సమిచేళేవి ), తృ తితఔడెుఔు 
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సంఫందించిన గమాలు) ఫాగలుగ వునాుభ. మోగి మిళాతికి అనఽఖుణంగ చికితసలో వీటితు ఔల్ల లేదా విడివిడిగ 
వితుయోగించవచఽి. 

a. ఔరయం ఆసఽతిరలో వుంచి చేమఖల్లగిన (ఇబేజిమాలజి ఆధాయంగ) తీవర గమాలు ఉను కైసఽలు భాతరబే ఈ తృయకైజీలో చికితస 
చేమాల్ల.స్దాయణ, సవలూ గమాలు వును కైసఽలు ఈ తృయకైజీలో అభలు చేమకోడదఽ. 

b. నఽయయలాజిఔల్ (నమలఔు సంఫందించిన ) ట్ర భా విషమంలో ఴెచ్.ఎం.ఆర్క.ఐ స్్తుంగ్ వంటి ఇబేజిమాలజి, గు స్ోగ  కోభా ళే్ల్ 
ఆధాయంగనఽ (13 ఔంటే తఔు్వ వును ళే్ల్ రంచితుమం ) ఆసఽతిరలో చేమిల్ల. 

c. తృల్లట ర భాఔు సంఫందించిన అతుు ఱసత చీికితసలు ఆసఽతిరలో చేమిిన కలంలో తులేఔుండా ఈ తృయకైజీలో అభలు చేమాల్ల. 
d. టరా భా ేలెన్్ లు అందమికి స్ధాయణ మిక్షలు ఉచితం. 
వ ైదా సేఴల కొనసయగింు ప్యాకేజిలు  

I. అతుు చికితసల విఫాగలలో ఆమోఖయ ళేవల కొనస్గింు ఈ ధఔంలో ఔల్లూంచఫడెతేంది. డాఔ్యుు సంరదించడం, భందఽలు, రయది 
తుమీ యణ మవక్షలు వంటి ళేవలు నఖదఽ యఴితంగ లతిదాయులఔు అందచేమఫడతాభ. అంతేకఔుండా లతిదాయులఔు ూమితస్ా భ 
రయోజనం చేఔయిడం, రయధి యంగ ఎట వంటి చిఔు్లు మఔుండా తురమించడం జయుఖుతేంది. ఈ తృయకైజిలో నెట్ వర్క్ ఆసఽతరే ల 
దావమ రెైదయ ళేవలు కొనస్గింు చేడతాయు. దదతుఔభయయ కయుి ఆమోఖయశీర టరస్్క నఽంచి నెట్ వర్క్ ఆసఽతరే లఔు అందఽతేంది. 

II. ఈ తృయకైజిల భాయగదయశఔ సాతరా లు దిఖువ ేమక్నఫడినాభ 

a. రెైదయ ళేవల కొనస్గింు మోగితు ఆసఽతిర నఽంచి డిస్ారి్క చేళన 11 వ మోజు నఽంచి ఔ సంవతసయకలం తృట  నఖదఽ యఴితంగ 
కొనస్గిభూఫడెతేంది. ఈ రెైదయ ళేవల కొనస్గింు రతి ఏట ధఔంతో తృట  తృ డిగింఫడెతేంది. 

b. దదతుకి రఆదమతైజైషన్ అవసయం లేదఽ. 
c. తుమవహణ స్ౌలబయం కోసం తృయకైజి స్ భుమనఽ 4 విడతలలో వితుయోగించడం జయుఖుతేంది. ముదటిస్మి ఆసఽతిర సందయశన, రయధి 

తుమీ యణ మవక్షలు, ముదటి తెైభీాసఔంలోనే అధిఔంగ వుంటాభ.అందఽవలు  ముదటి ఇనాలాల్మంట్ు  ఎఔు్వ కైటాభంచఫడెతేంద ి

d. మోగి ఆసఽతిర సందయశన భందఽల అవసమతుుఫటి్  ఉండేలా చయయలు తీసఽకోవడం జయుఖుతేంది. 
e. నెట్ వర్క్ ఆమోఖయమితరతో ఔల్లళ మమో్ మోగి రెైదయ ళేవల కొనస్గింుఔు సహఔమిస్త యు . 
ఆరిికరమ ైన కఴరేజి 

ఆరిికరమ ైన విధానం 

ఉదయయఖుల ఆమోఖయ సంయక్షణ తుధి ధఔంలో ఔుట ంఫాతుకి సంవతసమతుకి తెభా ముతతం 3 లక్షలు ఔుట ంఫాతుకి తెభా చేళే ముతతం ఫ్ోు టర్క 
విధానంలో వుంట ంది. లతితృ ందే ఔుట ంఫం ముతతం ఔవమైజి ముతాత తుు లతితృ ందే ఔుట ంఫంలోతు ఔ వయకిత వయకితఖతంగ వితుయోగించఽకోవచఽి. 
దదనేు ఫ్ోు టర్క చేళన తుయవఴిస్త యు. 175 కోటు  ఫపర్క మిఖులు ముతతం ఏమూటవుతేంది. ఔరేళ్ లతితృ ందే ఔుట ంఫాతుకి అందాల్లసన రెైదయ ళేవల 
కయుి తుమిైశించిన ముతతం ఔంటే ఎఔు్వ అభతే అదనంగ తుధఽలు ఈ మిఖులు ముతతం నఽంచి అందచేమఫడతాభ. ఈ మిఖులు తుధఽలు 
ఔడా ఫ్ోు టర్క విధానంలో వితుయోగించఫడెతేంది. ఈ అదను తుధఽలు వితుయోగతుకి రెైదఽయలచే ఏమూట ైన స్ంకైతిఔ ఔమిటి ఆమోదం 
తెలుుతేంది. 

నిధుల విడుదల - విరయళం 

ఉదయయఖులు ఆమోఖయ సంయక్షణ తుధితు మష్ర రబుతవ ఉదయయఖులు , ెనషనయులు 40 ఱతం భమిము మష్ర రబుతవం 60 ఱతం నెలరమవ రమిమం 
విమళ్ంతో తుయవఴిస్త భ. రేతన చెల్లుంు అధికమి (డి.డ.ి) జీతం నఽంచి మినహాభంచిన లతిదాయు రమిమంనఽ ఆమోఖయశీర టరస్్క ఔు చెల్లుస్త యు. 

ఎనరరల్ కవడం , విమళ్ం తూతుసమి , భారాభరతలు యరుఴురు అరుహ ల్ైన ఉదయ ాగులు లేదా షరవీషు ెనషనరులు అయత్య 
వయరిదదరు ఎనరోల్మంట్ , విరయళం తపనిషరి. ఎటట్రిసథితతలలో ఆధారడిన కుట ంబ షభుాల ఎనరోల్మంటలో  
డూథో కేశను అనుమతంచరు. 
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రిప్యలన ఖరుు 

ఈ ధఔంలో మితృలన కయుిలు ళల్లంగిు 5 ఱతం అనఽభతించడం జమిగింది. 

వయర్్డ సౌకరాం 
భూడె స్ు ఫులుగ విబజించిన రేతన గైరడ్ ఆధాయంగ ఉదయ యఖులు, ెనషనయులఔు స్ధాయణ రర్కు, ళెమి ెైరీేట  రయు ెైరీేట  రయుు లలో రరేశం 

వుంట ంది. అఖిల ఫాయత సమవవసఽ అధికయుు , రమికి సభాన స్ా భ అధికయుు  అదిఔ రమిమం చెల్లుంచాల్ల. 
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