దర��త్ ��న

ఆం���� ��తవ్ం

10 �.య�.ఆ�. �ంఛ� ��క
��ల�

అర
� త�:

�తత్ం ��ంబ ఆ�యం ��ణ �ం�ల� �ల� �.10,000 మ�� పటట్ణ
�ం�ల� అ�� �.12,000 కం� త�క్వ ఉం��.
�తత్ం ��ం��� 3 ఎక�ల ��� �� �� 10 ఎక�ల �టట్ ��
��� మ�� �టట్ ��� �ం� క�� 10 ఎక�� �ంచ��.
��ంబం ��త్�� ��� చ�ల �హన� �ండ��. (అ��, �య్�స్,
�కట్�స్, ఆ�� �నన్ �� �న��ం�).
��ంబం� ఏ ఒకక్� ��తవ్ ఉ�య్� �� �ంఛ���� ఉండ��.
��ంబం �వ��త్నన్ గృహం (�ంతం/ అ�ద్) �కక్ �ల�� ��య్� ���గ
��ల్ 300 ���ల్ �� ఉండవ��. (గత ఆ� �లల ��య్� ���గ ��ల్
�కక్ సగ� 300 ���ల్ �� అంత� త�క్వ ఉండవ��).
పటట్ణ �ంతం� ��మ్ణ� సధ్ల� 1000 చదర� అ��� కం� త�క్వ
ఉం��.
��ంబం� ఏ ఒకక్� ఆ�య� ప�న్ ��ల్ం� ప��� �ండ��.
��రణం� ఒక ��ం��� ఒక �ంఛ� (40% మ�� ఆ�న అంగ�కలయ్ం
కల�� మ�� �రఘ్��క �య్���త్ల� �న�) ���.

�ట��ల ��� �ల�� �ంఛ� మ�� అర
� త�:
�ల�� అరహ్త
ఇతర అరహ్త�
�ంఛ� �ట�� �ంఛ�
(�. ల�) వయ�
వృ�ధ్పయ్ �ంఛ� 2,250 60 సం.� య�.�.ల� 50 సంవతస్ర��

�తం� �ంఛ�

2,250

18 సం.� భరత్ మరణ ధృ�కరణ ఉం��.

2,250
2,250

50 సం.� ��త �ఖ ��� ��త్ం� ప�ం ఉం��.
50 సం.� ఎకైష్� �ఖ ��� ��త్ం� ప�ం ఉం��.

డ�ప్క����

3,000

50 సం.� �ం�క సంకేష్మ �ఖ ��� ��త్ం� ప�ం ఉం��.

HIV ����

2,250

�క�ం��

��త ��మ్��
క�ల్�త ��మ్��
మతస్����
చరమ్���

3,000

2,250
2,250

��స్-�ండ�
3,000
ఒంట� మ�ళ� 2,250
భరత్ �ం� �� ��న��
అ�����
అ) ��ల�
ఆ) పటట్�ల�

CKDU మ��
�రఘ్��క
�య్���త్�

3,000

40% �బ� అంగ�కలయ్ం ఉం��.సదరం �వప�� ఉం��.

50 సం.� మతస్� �ఖ ��� ��త్ం� ప�ం ఉం��.
40 సం.� �ం�క సంకేష్మ �ఖ ��� ��త్ం� ప�ం ఉం��.

ART �ంట� నం� 6 �ల� �మం తపప్�ం� మం�� �� ఉం��.

18 సం.� ��తవ్ �దయ్ ఆ�గయ్ �ఖ �� స�ట్��� ఉం��.
35 సం.�
30 సం.�
35 సం.�

చటట్��రం భరత్ �ం� ����న��,
అ������ ఉనన్�� తహ��ద్�
�ం� ధృ�కరణ �ం� ఉండవ��.

బ�ళ �కలయ్ం క��న ��ఠ్�య్���త్�
�ద�య్� ��-4, పకష్�తం, కండ�ల బల�నత, ��ద
5,000 ���� ( చ�ల ��చ్ �� మం��� ప��తమ�న
��), 3,4,5 �ట్�ల� ఉనన్ ���ం�ల �య్���త్�,
బ�ళ �కలయ్ం క��న ��ఠ్�య్���త్� మ��
�.య�.ఆ�. ఆ�గయ్� �వ్� ��న్, ��యం �� �ం�
��ప్� ���నన్ �య్���త్�.
10,000 CKDU- డ�ల�� తల���, ���-�� అ���,
�� ����� (2% of factor 8,9)

���� �� ����
� ���� ��న�:
దర��
�న ���న అరహ్త� క��న ��
దర��త్ల� సవ్యం� �మ/ ��డ్
స��ల�ల� �� �� �మ/��డ్
�లం�రల్ �వ్� �� దర��త్
���వ�చ్�.
అ�హ్�న దర��త్����
YSR(Your Service Request� �వల అభయ్రధ్న) �ంబ�
ఇవవ్బ��ం�.
దర��త్ ��న 10 ��ల� అ�హ్�న
దర��త్���� �.య�.ఆ�. �ంఛ�
��క ��డ్ �లం�రల్ �వ్�
ఇవవ్బ��ం�.
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