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EMPLOYEE HEALTH CARE FUND SCHEME( CASHLESS TREATMENT) HIGHLIGHTS 

 �ాష! "ం ల$% ప'భ�త* ఉ�ో�గ�లక	, +ా, %క  సంస,లల$% 
.' /న�ల0ౖ2�   �3జ3ట67, 89 �:;ట<7 , �ా= సు - 4 +ా, @ ఉ�ో�గ ఉ
ా��య�లక	,  స�A*సు 
��న�న�  లక	, Bా�CD ��న�న�  లక	, పEన�FGయHమకం 
.ం�Jన స�A*సు ��న�న�  లక	 1 నవంబ� 2012 నుంLM నగదు రOPత ఆ��గ� �ార�� ల	 (CASH 
LESS TREATMENT) అమల	 ల$�R SెచుVటక	 /�J /�8లను మHరWదరX�ాలను ప'భ�త*ం GO. 184 మ�Fయ� GO.186 �*�ా Sే�J 14/8/2012 
న /డ[దల \ే]ిన�J. 
ఈ ఉతaర�*ల	 CGHS (Central Govt Health Scheme), ESIS, RAILWAY, RTC  POLICE bాఖక	  అమల	 పర�చుచునG ఆ��గ� భద'S పధకమ� 
వ�Faంచు ఉ�ో�గ�లక	, Law Officers, Bా�CD ��న�న� ల ��ౖ ఆ�రపLMన eా�F�R, /LM�ా ఉంటfనG �ిల=లక	 వ�FaంచవE.  
 

|సు�}నవచుV. 
� ఈ పదకమ�నక	 అవసరమగ� %ధులను 40% ఉ�ో�గ�ల	 \ె�=ం\ే �ీ'Cయం నుంLM, మ�Fయ� 60% ప'భ�త*ం సమక�ర�Vను.  
� �zర��ాల eా�ధులS� స� అ%G ర�ాల eా�ధులక	 ఆసుపj'ల$ \ే�Fన Sే�J నుంLM LM+ాV��  \ే]ిన తర�eాత 10 ���ల  వరక	 అగ� అ%G ర�ాల 

h�Rతiల	 
ా�32 �ా ప�Fగణ�ంచబడ[ను. ఈ పధకమ� ప'e�శ ��టf! టక	 ప�ర*ం ఉనG eా�ధులక	 క	L ఈ పదకమ�ల$ h�Rతi క	 
అనుమjంచబడ[ను. 

� pqర� భరa ఇర�వEర� ఈ పధకమ� నక	 అర�� ల	 ఐSే, ఇ�FవEర� క	L ఈ పదకమ�ల$ \ే�ా�. ఐSే eా�F   ఆ��Fతlల జ��Sల$ �oర�=  +ార�ప�ం 
�ా ఉండ�ాదు. (ఒక�F జ��Sల$ ఆ��Fతlల �oర�=  e���క�F జ��Sల$ ఉండ�ాదు) 

eyదౖ� ఖర�V ప�FCj eyదౖ� ఖర�V ప�FCj eyదౖ� ఖర�V ప�FCj eyదౖ� ఖర�V ప�FCj  
� ఒక క	టfంబం నక	 సంవతi�ా%�R �ాను గ�Fష!ం �ా 3 లgల వరక	 అనుమjంచబడ[ను. 

క	టfంబ సభ��ల	 మ�Fయ�  ఆ��Fతlల	 క	టfంబ సభ��ల	 మ�Fయ�  ఆ��Fతlల	 క	టfంబ సభ��ల	 మ�Fయ�  ఆ��Fతlల	 క	టfంబ సభ��ల	 మ�Fయ�  ఆ��Fతlల	  
� ఈ పదకమ� వ�Faంచు  ప'బ�త* ఉ�ో�గ�ల	, ఉ
ా��య�ల	,  ��న�న� ల	, Bా�CD  ��న�న� ల	 �z%ల$ /�J�ా \ే�ా�. �ీ'Cయం ను చం�ల 

ర�పంల$ �తపE �ల	= లల$ \ె�=ం\� 
� pqర� భరa ఇర�వEర� ఈ పధకమ� నక	 అర�� ల	 ఐSే, ఇ�FవEర� క	L ఈ పదకమ�ల$ \ే�ా�. ఐSే eా�F   ఆ��Fతlల జ��Sల$ �oర�=  +ార�ప�ం 

�ా ఉండ�ాదు. (ఒక�F జ��Sల$ ఆ��Fతlల �oర�=  e���క�F జ��Sల$ ఉండ�ాదు) 
� క	టfంబ సభ��ల	 �ా ఈ �Rsం�J eా�F% ప�Fగణ�ంచబడ[ను: 
� ప��Fa �ా ఆ�ర పLMన క8G త�=తండ[' ల	 లx� ��ంపEడ[ Sె�=తండ[' ల	 (ఎవ�� ఒక జంట మHత'��) 

� ఈ పదకమ� వ�a Fంచు  పబ' �త* ఉ�ో�గ�ల	, ఉ
ా��య�ల	,  ��న�న� ల	, Bా�CD  ��న�న� ల	 �z%ల$ /�J�ా \ే�ా�. �ీ'Cయం ను చం�ల 
ర�పంల$ �తపE �ల= 	లల$ \ె�=ం\� 

ఈఈఈఈ    పపపపధధధధకకకక    లలలలgggg����మమమమ����    మమమమ����యయFFయయFF ����    hhhh����SSRRSSRR iiii    పపపప����CCFFCCFF jjjj  :: 

� ఈ పధకమ� EMPLOYEE HEALTH CARE FUND SCHEME �ా �ివలబడ[తlం�J. 
� mదటn �:ండ[ సంవతi�ాలక	 ఈ పదకమ�ను అమల	 \ే]o pqద�త ఆ��గ� rs Otua  �3� ట'v!  క	 అపw�FంచబLMన�J. 
� ఉ�ో�గ ఉ
ా��య�లక	 నగదు లx% eyౖద�ం అం�Jంచుట �z% ప'�న లg�ం. 
� �ాష! " eా�పaం �ా ఉనG ఆ��గ� rs 8yట*�{ ఆసుపతl' లల$ inpatient �ా, �zరW�ాల h�Rతi అవసరమగ� eా�ధులక	 Out Patient �ా h�Rతi 

ఉఉఉఉ����ోోోో����గగగగ����లలలలకకకక				,  ఉఉఉఉ
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� చట!బద�ం �ా /eాహం \ేసుక	నG ఒక pqర� మ�Fయ� ఆ�� ��ౖ ఆ�ర పLMన త�= తండ[' ల	 (పEర�ష ఉ�ో��F /షయం ల$ ) 
� ]ీa � ఉ�ో��F /  ��న�న�  /షయం ల$,   ఆ�� ��ౖ ఆ�ర పLMన ఆ�� భరa మ�Fయ� అత% త�= తండ[' ల	. 
� ప��Fa �ా ఆ�ర పLMన �ిల=ల	. (స*ంత / సవj /��ంపEడ[ �ిల= లS� స�) 
� %ర��ో�గ ఆడ �ిల=ల	 eా�F వయసుi S� %Cతaం లxక	ంL (అ/eాOPతlల	 / /ధవ�ాండ['  / భరa \ే వ�J� e�యబLMన eార� deserted / 

/Lక	ల	 
.ం�Jనeార� ) 
� అ�ే %ర��ో�గ మగ �ిల=ల	 ఐSే 25 సంవతi�ాల వయసుi ల$పల ఉనGeార� మ�Fయ� వయసుi S� సంబంధం లxక	ంL ఉ�ో�గం నక	 ప%�R 

�ా%/ధం �ా అంగeyౖకల�ం ఉనGeార� ఆ��Fతlల	 �ా ప�Fగ%ంచబడ[Sర�. 
 

� అర�� ల	 అందర� ఆ��గ� rs Otua  �3� ట'v!  �*�ా %ర¥¦OPంచబLే eyబ§ౖiటf ల$% HMRS -ES �*�ా 10.9.2012 నుంLM e-form �*�ా Online ల$ 
తమ /వ�ాల	 %ంపవల]ి  ఉంటfం�J. 

� ట<'జ�A eార� ఇhVన 7 అం�:ల ID నంబ� యªజ� ఐLM �ా ఉప«�Fంచుక	% లH�F9 అవ*ల]ి ఉంటfం�J. 
� 
ాv వ�� తమతమ LM LM e¬ ల నుంLM 
.ందవల0ను. 
� mదటn+ా�F లH�F9 ఐన తర�eాత తమ 
ాv వ�� ను మHర�V�నవచుVను. 
� తమ దరఖHసుa లను,తమ క	టfంబ సభ��ల ®క{ అ%G /వ�ాల	, ఆ�� �ా�� నంబ� లx� ఎ8'̄u ��ం° నంబ�, LM;టu 
ాv 
±�! 

B±ట²ల	, ఉ�ో��F స�A*సు �F;ష!� ల$% mదటn �:ండ[ �o;ల	 (ఉ�ో��F /వ�ాల	 న³దు \ే]ియ�నG �o;ల	 అన�ా 1,2, లx� 4,5..) +ా{9 \ే]ి 
అµ ల$7 \ెయH��. 

సవ�FంచవచుV. 
� ఎక	{వ తప¶ల	 ఉంట< దరఖHసుa  ను Reject \ే]ి j�F�F %ంపమ% పంపవచుV. 
� కంప��ట� knowledge లx% eా�F ధరఖHసుa ల% DDO/STO ల	 స*యం�ా సదర� ఉ�ో��F సహ�ారంS� ఆ9 ల0ౖ9 ల$ %మwవచుVను 

� ఆ�ర �ా�� ల	 జ��F \ెయ��టక	 �ాను అ%G మండల LM/జ9 �3ం�' లల$ ]�ంట� ల	 ఏ�ాwటf \ెయH�ల% 
¸ర సరఫ�ా bాఖక	 ఆ�ేbాలను 
ప'భ�త*ం జ��F \ే]ిన�J. 

• Note:Note:Note:Note:     ఉ�ో�గ�ల	 \�ె=ంచ వల]ని 8yలeా�A �ీ'Cయం /వ�ాల �}రక	 ప'భ�త*ం ప'S�ెక ;e¬ ఉ�ో�గ�ల	 \�ె=ంచ వల]ని 8yలeా�A �ీ'Cయం /వ�ాల �}రక	 ప'భ�త*ం ప'S�ెక ;e¬ ఉ�ో�గ�ల	 \�ె=ంచ వల]ని 8yలeా�A �ీ'Cయం /వ�ాల �}రక	 ప'భ�త*ం ప'S�ెక ;e¬ ఉ�ో�గ�ల	 \�ె=ంచ వల]ని 8yలeా�A �ీ'Cయం /వ�ాల �}రక	 ప'భ�త*ం ప'S�ెక ;e¬ 
జ��F\యే��నుజ��F\యే��నుజ��F\యే��నుజ��F\యే��ను  

� �3ష9  �ా�� ఉంట< �%% క	L +ా{9 \ే]ి అµ ల$7 \ెయH��. 
� తర�eాత అ�= ి�3షను నంబ� ను 
.ం�J �%% �ి'ం° |సు�eా�. 
� �ి'ం° అవE° నకల	 ��ౖ సంతకం \ే]ి �%% క	L +ా{9 \ే]ి e-form S� జతప�Fh Online ల$ పం
ా�. 
� �z%% సంతకం \ే]ి సంబం�Jత DDO క	 సమ�Fwం\�.Online ల$ పం�ిన Bారం సంభం�Jత DDO క	 క	L \ేర�ను.  
� DDO/STO/APPO ల	 ఆ9 ల0ౖ9 Bారం లను, సమH\రమ�ను Validate \ే]ి అ�= ి�3షను ను Register \ే+aార�. hనG hనG తప¶లను eా�3 

OOOOuuttuutt aa aa     ����ాాాా��������££££    కకకక				    అఅఅఅ����====   �¤�¤  �¤�¤ \\\\యయేేయయేే����టటటట    మమమమ����యయFFయయFF ����    జజజజ��������\\FF\\FF యయేేయయేే����    ////����ననననమమమమ����:::: 
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