HEALTHCARD LOGIN STEPS& OTHER DETAILS
SCANING WORK
1. మ ుందుగా ఉద్య ోగ లు/ెనషనరలు భెస్ ఆర్ ను /ి ి ఓ బ క్ ను స్ాాన్ చేసుకోవాయౌ పెైల్ 200కె త కుంటే తకుాఴ ఴ ుండాయౌ
నోట్ :ఎస్ ఆర్ 3 ేజీల ఴరకై అతృలు డ్ చేయగలమ కాఴ న ఫామాో భరత యౌరలఴ రూ ఎస్ ఆర్ లను స్ాాన్ చేయాలుంటే భరత 2 ేజీలు ఫారో
ఒక ేజి స్ాాన్ చేసుకోుండి
2. ఆధార్ కార్్ లను/ఎన్ మోలేబుంట్ కాీలను,తౄల టోలను స్ాాన్ చేసుకోవాయౌ (తనయొకా మమియ కుట ుంబ సభ ోలయొకా)
3. 5 సుం ల లో ిలులకు బర్త సమిిపక
ి ైట్ స్ాాన్ చేసుకోవాయౌ
4. అుంగవికలరలలకు వామి సమిిపక
ి ైట్ ను స్ాాన్ చేయాయౌ .ఇుంతటితో స్ాాన్ చేయటుం ూరత ఴ త ుంద్ి
నోట్ :స్ాాన్ చేసన
ి పెైల్్ కు ేరల ఇచేేట డు సెెషల్ కాోరకిర్్ ఇఴవ కూడదు ఉద్ా :khaaja _123,ఇలా ఇవావయౌ ఉద్ా:khaajasrone

FILLING ONLINE APPLICATION
1. www.ehf.gov.in/home ెై కలుక్ చేయుండి
2. signin ెై కలుక్ చేయుండి
3. user id, passwordతో మీ హెల్త కార్్ ేజీ లోతుకల login కుండి .ఒకవేళ PASSWORDతెయౌయకతృల తే PASSWORD కొరకు
4.EHF WEBSITE లోకల వెళ్లుFORGOT PASSWORD మీద కలుక్ చేయుండి.సెిప్ 1 లో 7 అుంకెలTRESURY ID తు TYPE చేసి LOGIN ASలో
EMPLOYEE/PENSIONER తు SELECT చేసుకోుండిGO బటన్ ను కలుక్ చేయుండి . సెిప్2 లో MOBILE NUMBER ను E-MAIL ADDRESS
ను TYPE చేయుండిUPDATE మీద కలుక్ చేయుండి .మీ MOBILEకు మమియ EMAIL కు తృాస్ ఴర్్ ఴసుతుంద్ి.
5. మీ తృాస్్ ఴర్్ ను మారలేకోుండి . ఇుందుకు లాగిన్ ేజీలో కుడివ
ెై ెైన ఴ ననchange passwordమీద click చేయుండి
6. REGISTRATION మీద కర్ర్ ను ఴ ుంచుండి
7. INITIATE HELTHCARD ను సెలెక్ి చేయుండి
8. AADHAAR CARD NUMBER/ENROLMENT NUMBER ను ENTER చేయుండి RETRIVE DETAILS మీద CLICK చేయుండి
9. ONLINE APPLICATION OPEN అఴ త ుంద్ి STARగ రలతలునన MANDATORY FIELDSఅతూన FILL చేయుండి
10. ఒకస్ామి సమిచూసుకోుండి త ెలుుంటే సమిద్ద
ి ు ుకోుండి /లేద్ా RESET మీద కలుక్ చేసి మరలా అిు కైషన్ పిల్ చేయుండి
11. SAVE బటన్ ెై కలుక్ చేయుండి .
నోట్:MOZILLA FIREFOX నుBROWSER గా ఉయోగిుంచుండి.

EMPLOYEE FILES ATTACHMENTS
11. తరలవాతADD ATTACHMENTS ెC
ై LICK చేసి తన యొకా SR,AADHAAR,PHOTO ఇతర పెైల్్ నుUPLOAD చేయాయౌ
12.SAVE బటన్ ను CLICK చేయాయౌ .కలుక్ చేయగానే పెల్
ై ్ సేవ్అఴ తాభ.
13. CLOSE బటన్ ెC
ై LICK చేయాయౌ.
నోట్:FILES నుUPLOAD చేసట
ే  డు కొతత WINDOW OPEN అఴ త ుంద్ి.పెల్
ై ్ అతృలు డ్ చేసన
ి తమావత ఈ కొతత విుండయ ను కోుజ్
చేయాయౌ.

ఇుంతటితో EMPLOYEE/PENSIONER యొకా విఴమాలను FILL చేసి FILES ను UPLOAD చేయటుం అభతృొ భుంద్ి

ADD BENIFICERY DETAILS AND ATTACHMENTS
1.ఇ ెడుADD BENIFIECERY బటన్ ెC
ై LICK చేయుండి DATE OF BIRTHను AADHAAR నెుంబర్
ను,MALE/FEMALEనుRELATION SHIP తు కాలమ్స్ ను పిల్ చేయుండి ,AADHAAR,PHOTOను UPLOAD చేయుండి ఇుందుకు
UPLOAD FILES ెై CLICK చేయుండి అతున పెైల్్ ను అతృలు డ్ చేయుండి
2. తరలవాత SUBMITTెై CLICK చేయుండి
3. తరలవాత CLOSE బటన్ ెై కలుక్ చేయుండి
నోట్ : ఇద్ి ఒక కుట ుంబ సభ ోతు విఴమాలు మమియ పెైల్్ ను అతృలు డ్ చేయ టకు ఇలానే రతి కుట ుంబ సభ ోతు విఴమాల నమోదు
కొరకు ెై విదుంగా చేయుండి
4. ెై విధుం గా అుందమి కుట ుంభ సభ ోల విఴమాలు నమోదు పెైల్్ అతృలు డ్ చేసన
ి తమావత
5. అుందమి విఴమాలు సమిచూసుకొతు త ెలుుంటే మిమూవ్ చేసి మరలా పిల్ చేసుకోవాయౌ
6.తరలవాత SAVE BUTTON ెై CLICK చేయాయౌ ఇుంతటితో అుందమి విఴమాలు,పెైల్్ SAVE అభతాభ
7ఇ ెడు SUBMITT APPLICATION ెై కలుక్ చేయుండి
8. PRINT/PRINT PREVIEW ెై CLICK చేయుండి APPLICATIONను PRINT తీసుకోుండి
9. APPLICATION ను తీసుకొతు సుంతకుం చేయుండి .APPLICATION ను SCAN చేయుండి.FILE SIZE 200KB అుంతకుంటే తకుాఴ ఉుండాయౌ.
9. CELL కు MESSAGE ఈ విదుం గా ఴసుతుంద్ి YOUR SIGNED APPLICATION UPLOAD IS PENDING అతు ఴసుతుంద్ి
10. ఇ ెడు ADD ATTACHMENTెై CLICK చేసి SIGNED APPLICATION ను SCAN చేసుకొతు UPLOADచేయాయౌ FILE SIZE 200
KB కుంటే తకుాఴ ఴ ుండాయౌ .అతృలు డ్ చేసన
ి తమావత files upload window ను కోుజ్ చేయ టకు
11. CLOSE BUTTON ను కలుక్ చేయుండి బభన్ విుండయ ను కాదతు గ రలతుంచుకోుండి
12. ఇ ెడు SUBMITT APPLICATION FOR APPROOVALెై CLICK చేయుండి
ఇుంతటి తోHELTHCARD ONLINE APPLICATION UPLOADING ూరత ఴ త ుంద్ి
నోట్:FILES(AADHAAR,PHOTOS,SR PAGES etc…,) UPLOAD చేసట
ే  డు కొతత విుండయ ఓెన్ అఴ త ుంద్ి .FILESనుUPLOAD చేసన
ి
తరవాతSUBMITT చేసి ఈ విుండయ నుCLOSE చేయాయౌ. MAIN విుండయ ను కాదు అతు గ రలతెటి కోుండి.
BY:SHAIK.KHAJA RAHAMTULLA ,
CELL:9989283004
www.khajarahamtulla.webnode.com
JOIN MY FAST SMS GROUPS
FOLLOW KHAJA456 to 53000
TATADOCOMO,RELIANCE USERS ONLY.
@tickr.follow KHAJA456 to 9266592665 (2P.M TO 9P.M)
AIRTEL,VODAFONE,IDEA,TATADOCOMO USERS ONLY.

