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భ ెందఽభాట్
నౄభా భిశ్భ
ర వభాలణో సెంాథిెంచిన తభుత కభపభైట్ ఏజెంట్ు కోసెం ఈ కోయవ్ శూభగిరని సెంస యౄను ెంథిెంచిెంథి.
ఐఆర్డిఏఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెం ఆదరయెంగ ఈ కోయవ్ శూభగిర యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.
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అవగహన ఔయౌగి ఉెండరలధే యషమానిై ాణేఔెంగ ఙెనవసయెం లేదఽ.
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ఇనా్భన్్ ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా

iii

యషమ సాచిఔ
శీభిిఔ

అదరమెం సెం.

యపలఖెం 1

నేజి సెం.

కభన్ అదరమాలు

1

నౄభా భిచమెం

2

2

యనియోఖథరయవని లేవలు

29

3

భదఽల భిశుుయ మెంణరాెంఖెం

59

4

నౄభా ఏజెంట్ల
ు భఖ లేట్భీ కోణరలు

74

5

జీయత నౄభా యొఔు చట్ి ఫదే ఫైన లథే రెంణరలు

83

యపలఖెం 2

ఆభోఖ నెభా

6

ఆభోఖ నౄభా భిచమెం

105

7

నౄభా డరఔుఫెంట్ేషన్

129

8

ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు

158

9

ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భైట్ెంి గ్

218

10

ఆభోఖ నౄభా కు బభు

262

iv

యపలఖెం 1
కభన్ అదరమాలు

1

అదరమెం 1
నౄభా భిచమెం
అదరమెం భిచమెం
నౄభాలల భ్యౌకెంరలనఽ భిచమెం ఙేమడెం, నౄభా భిణరభ ఔరభెం ఎలా జభిగిెంథీ, ఈభోజు ఏ యధెంగ
నిఙేసౄ ఽెంథి యవభిెంచడెం ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. ఊళెంచని సెంగట్నల కయణెంగ ఆభిఔ సెంఫెంధఫైన
నశుియౌై ఎదఽభోువలల వచిినుడె

నౄభా ఎలా శూమడెతేెంథో , భిస్కు ఫథియ్ శూధనెంగ ఏ యధెంగ

లేవలెంథిసౄ ఽెంథో నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ.
ధేయవిఔుధే అెంరలు

A. జీయత నౄభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభెం
B. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి?
C. భిసఽు నియుహణ దే తేలు
D. భిసఽు నియుహణ శూధనెంగ నౄభా
E. సభాజెంలల నౄభా నుతా
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A. జీయత నౄభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభెం
ఎడె ఏెం జయవఖ తేెంథో ణెయౌమని అనిశిిత్త ధలకొనై ాెంచెంలల భనెం జీయసఽౄధరైెం. భనెం ఎధనై యకల
దఽభుయౄ లు యెంట్లెంట్లెం:
 భైళ్ు ై ఢీకొట్ి డెం;
 వయదలలు ాజలు కొట్లిఔునుో వడెం;
 బూఔెంనులు ణెచిినలట్న
ిి యశుదెం;
 మవున నుామెంలల ఉనైయయవ అకలెంలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భి కవడెం
చితాెం 1: భన చఽట్ృ
ి జభిగై యయధ యకల దఽయఘట్నలు

ఇలాెంట్ి సెంగట్నలు భనలల ఆెంథో ళ్న భభిమ , బమనలట్ిడరనికి కయణఫేనేట్ి?
కయణెం ఙరలా శూదరయణెం.
i.

నట్ి నదట్గ ఙెకోవలలెంథేనేట్ెంట్ే, అలాెంట్ి సెంగట్నలు జయవఖ ణరమని భ ెందఽగ భనెం
ఊళెంచలేెం. ఏథెైధర ఔ సెంగట్న జయవఖ తేెందని భ ెందఽగ భనెం ఊళెంచఖయౌగిణ,ే థరనిై
ఎదఽభోువడరనికి భ ెందఽ నఽెంచీ సనైదే ెంగ ఉెంట్లెం.
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ii. అలాగై భెండో సెంఖత్త ఏనేట్ెంట్ే, భ ెందఽగ ఊళెంచలేని అలాెంట్ి సెంగట్నలు ఆఔల్ఔెంగ
సెంబయెంచడెం వలు తయచఽగ ఆభిఔ నషిెం, అెంతేలేని యశుదెం సెంబయశూౄబ.
అట్లవెంట్ి సెంగట్నల ాపలయనికి ఖ భైన వఔుౄల సశృమభ నఔు ఫలధని ెంచఽఔుని, యసయ సశృమ
సహకభలు అెంథిెంచఽకొధే వవస ని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజెం అబధర ఫలసట్గ నిలవడరనికి భ ెందఽఔు
భవచఽి.
నౄభా ఙేమడభధే ఆలలచన యేలాథి ఏళ్ు కిరతెం ధరట్ిథే .కనీ, భనెందభిక,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄెం
థరయౌిన నౄభా ఆయయౌయెంచిెంథి భాతాెం కైవలెం ఖత భెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిరతఫే.
1. నౄభా చభితా
కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽెంచీ నౄభా ఏథో ఔ యౄనేణర భనఽఖడలల ఉెంట్ృ వశూోౄ ెంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలు ఎధనై
శ్ణరఫలెలనుట్ల తభలల ణరభ సభఔయవికోవడెం భభిమ ెంచఽకోవడెం అధే లథే రెంణరనిై అభలు ఙేరయవ.
అెంట్ే కొెంతభెంథి సబ ల నశుిలనఽ ఆ సభాజఞనికి ఙెెంథిన యయెందయౄ బభిెంఙేయయవ. ఈ లలైథే రెంత్తఔ పలవన
ఎనిై యదరలుగ అనుబెంచఫడిెంథో ఇఔుడ భిశీయౌథరెెం.
2. మ ఖ మ గల నఽెంచీ వసఽౄనై నౄభా
ఫలనృలలనిమా

ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄల దఖా య ెంద ణరాలు (అగిరఫెంట్ల
ు ) ఉెండేయ .థరని

యనుయసఽౄలు

ాకయెం, ఒడ సయవఔు నషినుో బధర, థ ెంగియౌెంచఫడిధర, ఋణథరతలు తభకిచిిన
ఋణరలనఽ భా఼ ఙేలేెందఽఔు యయవ అదనెంగ కొెంత శూ భ ్ ఙెయౌుెంఙేయయవ .యట్ిని
„ధౌకదరయ యవణరలు‟ (bottomry loans) అధేయయవ. ఈ అగిరఫెంట్ు ాకయెం,
ఒడని గనీ లేథర ఒడలల సయవఔుని గనీ తనకా నలట్ిి తీసఽఔుధే ఋణెం, త్తభిగి ఆ
ఒడ ఙేయవకోవలలన ఖభానికి సఽయక్షితెంగ ఙేయవఔుెంట్ేధే ఙెయౌుెంచడెం జభిగైథ.ి

ఫయౄచ్,

సాయత్ పలయతథేశ్ ఒడలలు శీరలెంఔ, ఈజిుి, గీరఔు థేరలఔు ామాణెంఙే ఫయౄచ్, సాయత్

యనుయవలు

యనుయవలు ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄలు నుట్ిెంఙే దే తేలే నుట్ిెంఙేయయవ.

గీరఔులు

గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణరఫె ెం చివయలల భయణెంచిన ఔుట్లెంఫ సబ లకి అెంత్తభ
సెంశూుభలు జయడెం కోసెం కయవణ సెంస లు నుాయెంనెంఙరయవ. ఇెంఖు ెండె లాెండీు
శూ లలైట్ీలు ఔడర ఆ లక్షెంణోధే ధలకొలఫడరుబ.
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భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు

భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫైన దే త్త అవలెంనృెంఙరయవ .థరని ాకయెం,
యతుయ భిల త
 ేలలు జట్ిి సనిెంగ్1 వలు కొెంత సయవఔు నషినుో వలల వచిినుడె,
సయవఔు మజభానఽలు (సయవఔు నషినుో నియయవ ఔడర) కొెంత నిషత్తౄ లల ఆ
నశుినిై బభిెంఙేయయవ.

ఙెైధర వయౄ ఔులు

నుాచీన కలెంలల ఙెైధర వయౄ ఔులు కొనిై బమెంఔయఫన
ై ాభాథరలణో ఔడిన
నథీభాభాలలు ామాణెంఙరయౌ్ వచిినుడె తభ సయవఔుని యేభైుయవ ఫో ట్ల
ు లేథర
ఒడలలు సభిెెంఙేయయవ .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుో ణే,
సయవఔుని నుక్షిఔెంగధే కోలలవడెం జయవఖ తేెంథి త, నతౄ ెం సయవఔుని
నషినుో వడెం జయఖదఽ. సెంబయెంచిన నశుినిై సబ లెంణర ెంచఽఔుెంట్లయవ కఫట్ిి ,
ఆ యధెంగ నషిెం తఖా తేెందని యయవ పలయెంఙేయయవ.

3. ఆధఽనిఔ నౄభా పలవనలు
పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా పలవన పలయతథేశ్ెంలలని ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవస లల అక్షభలా ాత్తనృెంనృసఽౄెంథి.
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస జీయత నౄభాకి అతేతౄ భ యౄెంగ ఙెుకోవచఽి. ఔుట్లెంఫెంలల ఔ సబ ని
దఽయదిషిఔయఫైన భయణెం వలు సెంబయెంఙే ఔశుియ్ై, నశుియ్ై అథే ఔుట్లెంఫెంలలని నేఖణర సబ లెంణర
ెంచఽఔుెంట్లయవ. అెందఽవలు ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త ఔుయౄ ణరభ అథివయఔు భాథిభిగధే సఽయక్షితెంగ ఉనైట్లి
పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ఆధఽనిఔ మ ఖెంలల ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవస యచిినైఫై, చినై ఔుట్లెంఫలలు ఆయయౌయెంచడెంణో నిత
ు భట్ిి ెంమాబ. ఈ భిసత్త బదాత కోసెం ాణరభాైమ వవస లు ఆయయౌయెంఙేెందఽఔు
జీయతెంలల తలెణేౄ త్తౄ ళ్ై
థరభి తీలెంథి. వకిౄఖత జీయత నౄభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిు ఙెన ెంథి.
i.

లాబడ్స్ :ాసౄ ఽతెం నడెసఽౄనై నౄభా యనుయెం నట్ి నదట్ లెండన్ లలని లాబడ్స్ క఼ హౌస్కలల
నుాయెంబఫైెంథి .అఔుడ యనుయసఽౄలెంణర ఔ ఙోట్కి ఙేభైయయవ .సభ దా ామాణెంలల సెంబయెంఙే
ాభాథరలలు జభిగై వసఽౄ నశుిలనఽ యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙేయయవ .సభ దాెం భధలల
సభ దా థ ెంఖల థరుభ ఒడ థో చఽకోఫడడెం, లేథర యణరవయణెంలల వఙేి ాత్తఔల భాయవలు, సయవఔు
నుడెైనుో వడెం లేథర సభ దాెం అలు ఔలలులెం అవడెం వలు ఒడ భ నిగినుో వడెం వెంట్ి నశుిలు „సభ దా
ాభాథరల‘ (భాభీకల నలయల్్) కయణెంగ సెంబయెంఙేయ.

1

జట్ిి సనిెంగ్ (Jettisoning) ఙేమడభెంట్ే, ఒడ ఫయవవు తగిాెంచి, భయు ఫలలెన్్ (సెంతేయౌత ల త్త) లలకి ణెఙేిెందఽఔు ఒడలల కొెంత సయవఔు సభ దా ెంలలకి డయేమడెం.
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ii. లెండన్లల 1706లల శూనెంచఫడిన అనేఔఫ ల్శూ లలైట్ీ పర్ ఎ నలర్నలట్లవల్ఎషభన్్ ఔెంనలనీ
ాెంచెంలల నట్ి నదట్ి జీయత నౄభా సెంస గ పలయెంఫడెణోెంథి.
4. పలయతథేశ్ెంలల నౄభా చభితా
a) పలయతథేశ్ెం : పలయతథేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథర సఽభాయవ ఆ భధ కలెంలల కొనిై యథేశీ
ఇనా్యయు ఏజనీ్లు సభ దా నౄభా నదలునలట్ిడెంణో నుాయెంబఫైెంథి.
థి ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్ ఇథి ఇెంగీుషే ఔెంనలనీ పలయతథేశ్ెంలల నట్ి నదట్గ ధలకొలఫడిన
ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స
ట్ెట్న్
ైై

ఇనా్భన్్

యౌనేట్ెడ్స
ఫలెంఫే

జీయత నౄభా సెంస .
ఔెంనలనీ ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ధలకొలఫడిన

నట్ి నదట్ి ధరన్-లెైఫ్ నౄభా

సెంస .
భూచఽవల్

శూ లలైట్ీ యౌనేట్ెడ్స
ధేషనల్
యౌనేట్ెడ్స

ఇనా్భన్్

ఎషభన్్ ఇథి పలయతథేశ్ు

నట్ి నదట్ి

నౄభా సెంస . ఇథి భ ెంఫై

(ఫ ెంఫలబ)లల నదట్ిశూభిగ 1870 లల ధలకొలఫడిెంథి.
ఔెంనలనీ ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ఎెంణో కలెం కిరెందట్ ధలకొలఫడిన నౄభా సెంస .
థీనిై 1906లల శూనెంచఫడిెంథి, ఇథి ఇెంక యనుయెం శూగిసౄ ాధే ఉెంథి.

ఆ తభుత సుథేశీ ఉదభ పయౌతెంగ, శ్ణరనృె ఆయెంబెంలల భభధనై పలయతీమ ఔెంనలనీలు శూనెంచఫడరుబ.
కీలకెంశ్ెం
1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం జీయత నౄభా సెంస ల చట్ి ెం, నుాయడెెంట్ నిది చట్ి ెం
జఞభీ ఙేమనౄడరుబ. జీయత నౄభా సెంస ల చట్ి ెం, 1912లల ఔెంనలనీల న఼ానేమెం భైట్ ట్ేఫ ల్్, నభిమాడిఔల్
భూలాెంఔనెం నౄభాఖణఔుని (మాఔుిూభీ) థరుభ ాభాణీఔభిెంఫడడెం (సభిిలై ఙేమఫడడెం) తనిసభి
ఙేలెంథి. అబణే, ఈ యషమెంగ పలయతీమ, యథేశీ ఔెంనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనశూగబ.
పలయతథేశ్ెంలల నౄభా సెంస లనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి నట్ి నదట్గ ఙేమఫడిన చట్ి ెం నౄభా చట్ి ెం 1938. ఈ
చట్ి ెం కలానఽఖ ణెంగ భాయవలు ఙేసఽఔుెంట్ృ ఇట్ికీ అభలలుధే ఉెంథి. నౄభాలలని నిఫెంధనల ాకయెం
ాబ తుెం థరుభ ఔ నౄభా ఔెంట్ా లర్ నిమనేెంఫడణరడె.
b) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయెం 1 లలని ెంల ఫయవ 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి.
పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస (ఎల్ఐల఼) శూనెంచఫడిెంథి. థీనికిఖల 170 ఔెంనలనీలు, అలాగై 75 నుాయడెెంట్
నిది శూ లలైట్ీలు ఆధరట్ికి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేసౄ ఽెండేయ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు LIC
కి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేమడరనికి ఆధరడె ాణే ఔ హఔుులు ఉెండేయ.
6

c) ధరన్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్ జఞతీమఔయణ : 1972 లల శూదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చట్ి ెం (GIBNA)
అభలుభిచిన తభుత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్-లెైఫ్) యనుయెం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి, అలాగై
శూదరయణ నౄభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (GIC)నీ, థరని ధరలుఖ అనఽఫెంధ సెంస య్ై ఏభట్ల ఙేరయవ.
ఆ సభమెంలల, పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ నౄభా యనుయెంలల ఉనై 106 నౄభా సెంస య్ై పలయతథేశ్ెంలలని
GIC ధరలుఖ అనఽఫెంధసెంస ల (subsidiaries) ణోనా యయ్నెం ఙేమఫడరుబ.
d) భలలోణరా ఔనేట్ీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్భ
ర ని అనవిథిే ఙేమడరనికి నుో ట్ీ అధే అెంరనికి భయు
భిచమెం ఙేమడెంణో సశృ అధేఔ యకల భాయవలు అధేుఱెంచి, యట్ిని లనూయవ్ ఙేమడరనికి 1993లల
భలలోణరా ఔనేట్ీ ఏభట్ల ఙేమఫడిెంథి ఈ ఔనేట్ీ తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిెంచిెంథి .1997 లల
నౄభా నిమెంతాణ అదికయ సెంస (IRA) శూనెంచఫడిెంథి. ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫెంట్ చట్ి ెం
1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదెం ను ెందడెంణో, అథి ఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభలు భెండిెంట్ికీ
ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చట్ి ఫదే ఫన
ై , నిమెంతాణ యపలఖెం
(భఖ లేట్భీ ఫలడీ)గ యౄను ెందడరనికి థరభి తీలెంథి.
5. ధేట్ి కలెంలల జీయత నౄభా భిశ్రభ
ాసౄ ఽతెం పలయతథేశ్ెంలల ఈ కిరెంద నేభపునఫడు 24 జీయత నౄభా సెంస లు నిఙేసౄ ఽధరైబ:
a) పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస (LIC) ఔ నృు క్ యెంఖ సెంస .
b) నలైయేట్ల యెంఖెంలల 23 జీయత నౄభా సెంస లు ఉధరైబ.
c) పలయత ాబ తుెం థరుభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖెం ఔడర తనులా జీయత నౄభా థరుభ జీయత
నౄభా యనుయెంలల ఉెంథి. కనీ అథి నిమెంతాణ సెంస భిది నఽెంచి నేనశృబెంచఫడిెంథి.
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ల఼ుమ భీక్ష 1
పలయతీమ నౄభా భిశ్భ
ర కి ఈ కిరెంథి యట్ిలల నిమెంతాణ సెంస ఏథి?
I.

ఇనా్భన్్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా

II. ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ
III. లెైఫ్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
IV. శూదరయణ నౄభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
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B. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి
ఆధఽనిఔ యణజెం ఆలౄ మాజభానణర సాతాెం నైద శూనెంచఫడిెంథి .ఔ ఆలౄ యలువ కోలలబనుడె
(నషిెం లేథర ధరశ్నెం కయణెంగ) ఆ మజభాని ఆభిఔెంగ నషినుో ణరడె. అబణే, ఆ కోవకి ఙెెంథిన ఆసఽౄలునై
ఇెంకెందభో మజభానఽల దఖా య నఽెంచి చినై నణరౄలలు లేఔభిెంచిన శూ భ ్ణో ఔ ఉభ్డి నిది ఖనఽఔ ఏభట్ల
ఙేల,ేౄ ఆ నణరౄనిై, నషినుో బన దఽయదిషివెంతేలఔు నషి భిశృయెంగ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఉయోగిెంచవచఽి.
భభోభాట్లల ఙెనులెంట్ే, ఔ నిభిెషి ఆభిఔ నషిెం భభిమ థరని యవశూధరనీై నౄభా మెంణరాెంఖెం థరుభ
ఔ వకిౄ నఽెండి అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽి.
నియుచనెం
ఆ యధెంగ, నౄభాని ఔ నిభిెషి యదరనెంగ కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నశుియౌై, అలాెంట్ి
అనిశిిత సెంగట్నలు/భిల త
 ేలలు ఉనై అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ెంనణీ ఙేమడెంగ నియుచిెంచవచఽి.
చితాెం 2: నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి

అబణే ఇఔుడో యషమెం ఖభనిెంఙరయౌ.
i.

ణరఫెంణో ఔషిడి సెంనుథిెంచిన డఫ ోని అలాెంట్ి ఉభ్డి నిదిని ఏభట్ల ఙేమడరనికి ాజలు
ుఔుెంట్లభ?

ii.

ణరభ అెందజైసౄ ఽనై తభ వెంతే యవసఽభ లు (చెంథరలు) ఙెయౌుెంచిధర ఆశిెంచిన ాయోజధరనికై
యట్ిని ఉయోగిసౄ ఽధరైయని యభలా నభ్ఖలయవ?

iii. తభ ఙెయౌుెంులు భభీ ఎఔుువగ ఉధరైయో, భభీ తఔుువగ ఉధరైయో యభలా ణెలుసఽకోఖలయవ?
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కచిితెంగ ఎవభో ఔయవ ఈ యషమెంలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవల఼ఔభిెంఙరయౌ, ఈ ాయోజనెం కోసెం
సెంగెం సబ లెందభినీ ఔ ణరాట్ినైథికి యనెంఙరయౌ. ఆ „ఎవభో ఔభై‟ ఈ „నౄభా సెంస . ఆ ఏయయచడరనికి ాత్త
వకీౄ ఙేమవలలన తన వెంతే యవసఽభ ఎెంణో సెంలే నిభభిసౄ ఽెంథి భభిమ నషినుో బన యభికి ఙెయౌుెంచడరనికి
ఏభట్ల
ు ఙేసౄ ఽెంథి.
నౄభా సెంస (ఇనా్యర్) ఔడర వఔుౄల యరుశూనీై, అలాగై సెంగెం యరుశూనీై ను ెంథరయౌ.
1. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి
a) నదట్గ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ అబ ఉెండరయౌ. ఆ ఆలౄ యట్ిలల ఏ కోవకైధర ఙెెంథి
ఉెండ చఽి.:
i.

పౌత్తఔ వసఽౄవు (physical) కయవ కవచఽి, నృయౌు ెంగ్ కవచఽి) లేథర

ii. పౌత్తఔ వసఽౄవు కనిథి (non-physical) నేయవ ాత్తషీలు (goodwill) లేథర
iii. వకిౄఖతెం (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయెంలల ఇతయ అవమయలేయైధర)
b) ఏథెైధర ఔ నిభిెషి సెంగట్న జయఖడెం వలు ఆలౄ థరని యలువ కోలలవచఽి. నషిెం జభిగై అవకశ్ెం
ఉెండడరనిై భిస్కు అని అెంట్లయవ. భిస్కు ఈయెంట్కి ఖల కయణరనిై „ఆద‟(peril) అెంట్లయవ.
c) „సనైఔయణ‟ లేథర ‗ూయౌెంగ్‘ (pooling) అధే సాతాెం ఉెంథి. ూల్లల యయధ యకల వఔుౄలనఽెంచి
లేఔభిెంచఫడిన వకిౄఖత యవసఽభ లు (యట్ిధే „న఼నే
ా మెంలు‟అని ఔడర అెంట్లయవ) ఉెంట్లబ. ఈ
వఔుౄలు ఔడర అథే యఔఫైన ఆలౄ భిసఽులు సెంబయెంచఖల అవకరలునైయభై ఉెంట్లయవ.
d) ఇలా సనైఔభిెంచఫడిన నిదిని ఆద (peril) వలు నషినుో బన కొథిె భెంథికి యభి నశుినిై ూభిెంఙే
యధెంగ నషిభిశృయెంగ ఉయోగిశూౄ యవ.
e) ఇలా నిధఽల (పెండ్స్)ని సనైఔభిెంచి, కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు నషిభిశృయెంగ ఙెయౌుెంఙే సెంస ధే
నౄభా సెంస అెంట్లయవ.
f) ఈ థఔెంలల నులగాధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, నౄభా సెంస (ఇనా్యర్) నౄభా ెందెం (ెందెం )
లలకి ాయేశిసఽౄెంథి. అలా నులగాధేయయవ నౄభాథరయవ (నౄభాథరయవ)అవుణరయవ.
2. నౄభా పలభనిై తగిాసౄ ఽెంథి
భిస్కు పలయభెంట్ే, ఔ నషిబభితఫైన భిల త్త
 /సెంగట్న సెంబయెంచినుడె, పయౌతెంగ బభిెంచవలల వచిిన
కయవిలు, నశుిలు, యైఔలాలని అయ ెం.
చితాెం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌ్న భిస్కు పలయెం
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ఎవభికధ
ై ర భెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఉెంట్లబ : 1. నుాథనేఔ 2 భాధనేఔ.
a) నుాథనేఔ భిసఽు పలయెం
నుాథనేఔ భిసఽు పలయెం అెంట్ే, ూర్ భిస్కు సెంగట్నల పయౌతెంగ, ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచిన వసఽౄవుల
(అలాగై, యనుయ మూనిట్ు )నఽ నషినుో వడెం. అలాెంట్ి నశుిలు తయచఽగ ాతక్షెంగ చాలేెందఽఔు
ఔనినశూౄ బ, లెకిుెంుకి యలుగ ఉెంట్లబ కఫట్ిి థరనికి నౄభా ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి.
ఉథరహయణ
ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదెం వలు కయౌనుో ణే, థరనిలల నుడబనుో బన లేథర నశిెంచినుో బన యట్ిని అెంచధర
యేమవచఽి. అలా నషినుో బనయభికి నషిభిశృయెం ఙెయౌుెంచవచఽి.
ఔ వకిౄ ఖ ెండె ఆభైషన్ (శృర్ి సయజ భీ) ఙేబెంచఽఔుెంట్ే, థరనికి అబయ యైద కయవిలు ణెలుసఽఔుని,
థరనికి భిశృయెం ఙెయౌుెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
అదనెంగ భభికొనిైభోక్షెంగ ఔయౌగై నశుిలు(indirect losses) ఔడర ఉెండవచఽి.
ఉథరహయణ
అగిై ాభాదెం వలు యనుయ కయఔలానులఔు ఆట్ెంఔెం ఔయౌగిెంథే అనఽఔుెంథరెం. ఆ ాభాదెం ఆ యనుయ
లాపలల నశుినికి థరభితీమవచఽి. అుడె అలాెంట్ి నశుినిై ఔడర అెంచధర యేమవచఽి, ఆ నషిెం
ను ెంథిన వకిౄకి భిశృయెం ఔడర ఙెయౌుెంచవచఽి.
b) భాధనేఔ భిసఽు పలయెం
సభై, ఔయేళ్ అలాెంట్ి సెంగట్ధేథీ జయఖఔనుో ణే, ఎట్లవెంట్ి నషిభూ ఉెండదని అనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆ
ఆద సెంబయెంచడరనికి అవకశ్ెం ఉనైయయవ అెంట్ే, అవుణరయవ అధే సభాదరనెం వసఽౄెంథి. కఫట్ిి ,
ఎవభికధ
ై ర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైభభీ) పలయఫే కఔుెండర, భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔెండభీ) పలయెం
ఔడర ఉెంట్లెంథి.
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భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔెండభీ) (secondary burden) పలయెం: నషి లత్తకి ఖ భైనుడె
అబయ కయవిలు, కోలుకోలేని భిల త్త
 లల డినుో మాభని ఖరళెంచడెం వలు ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డి, శ్రభ
థీనిలలకి వశూౄబ. ఔయేళ్ ఆ సెంగట్న నిజెంగ జయఖఔనుో బధర, పలభలు ఉతనైభవుణరబ.
భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిెంచి భిశీయౌథరెెం:
i.

నదట్గ, బమెంవలాు, ఆెంథో ళ్న వలాు పౌత్తఔఫన
ై , భానలఔఫన
ై త్తౄ డి ఉెంట్లెంథి. భనిఱ
భనిఱకీ ఈ ఆెంథో ళ్న శూబలలు ణేడరలు ఉెంట్లబ. కనీ నణరౄనికి ఆెంథో ళ్న అధేథి ఉెంట్లెంథి. అథి
భనిఱని త్తౄ డికి ఖ భి ఙేల, వకిౄ ఆభోగనిై ఫలగ థెఫోతీసఽౄెంథి.

ii. భెండవ యషమెం ఏభెంట్ే, ఎవభికధ
ై ర నషిెం సెంబయసఽౄెంథర, లేథర అధే యషమెం నిశ్ిమెంగ
ఙెలేభ . కఫట్ిి , తలవని తలెంుగ జభిగై అలాెంట్ి యతుయ సెంగట్నలలు భనయౌై
ఆదఽకోవడరనికి ఔ నిది థరచినలట్ి లకోవడెం ణెయౌయన
ై ని. అలాెంట్ి నిది ఔట్ి ఏయయవచఽకోయలెంట్ే
కొెంత కయవి ఇనేడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణకి, అలాెంట్ి నిధఽలు దావ యౄెంలల ఉెంట్లబ. యట్ికి
భఫడి(త్తభిగి వఙేి నతౄ ెం) తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
భిసఽుని నౄభా సెంస కి ఫథియ్ ఙేమడెం వలు భనిఱ ారెంతెంగ ఉెండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలు
ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయెంచి, ఔ ఔున నలట్ిఖలడె. తన యనుభనిై భభిెంత ాపలవవెంతెంగ ఙేమడఫలాగో
ాణరయఔ ఙేసఽఔుెంట్లడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే నౄభా అవసయెం ఉెంట్లెంథి.
ల఼ుమ భీక్ష 2
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయెం ఏథి?
I.

యనుయ ఆట్ెంకనికి కయవి

II. థెఫోత్తనైవసఽౄవుల ధయ
III. బయషతే
ౄ లల సెంబయెంఙే నశుియౌై తట్లికోవడెం కోసెం ఔ సదఽనుమెంగ నిలు నిదిగ ఔున నలట్ిడెం
IV. ఖ ెండెనుో ట్ల పయౌతెంగ ఆసఽత్తాకి అబయ కయవిలు
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C. భిసఽు నియుహణలల యయధ యదరధరలు
ఎలాెంట్ి భిసఽు భిల త
 ేలకైధర నౄభా ఔుట్ే సభన
ై భిశుుయభా అని ఎవభధ
ై ర ాశిైెంచవచఽి. థీనికి
సభాదరనెం „కదఽ‟.
ణరభ ఎదఽభపుధే భిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనికి వఔుౄలు అవలెంనృెంఙే అధేఔ యకల దే తేలలు నౄభా ఙేమడెం
ఔట్ి. ఇఔుడ యయవ తభ

భిసఽులనఽ ఔ నౄభా సెంస ఔు ఫథియ్ ఙేశూౄ యవ. అబణే భిసఽులణో

వవహభిెంచడెంలల కొనిై యకల దే తేలుధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడెణోెంథి:
1. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం (Risk avoidance)
భిసఽుని నిమెంత్తాెంచడెం థరుభ ఔ నషి భిల త్త
 ని తనెంచఽకోవడెం “భిస్కు తనెంచఽకోవడెం” అవుతేెంథి. ఆ
యధెంగ ఎవభైధర తభకి సెంఫెందిెంచి నషిెం జభిగై అవకశ్ెం ఉనై ఆలౄ , వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియట్ీ) కి
నషిెం జయఖఔుెండర తనెంచవచఽి.
ఉథరహయణ
i.

కొఔుభిక,ి కొనిై నిభిెషిఫైన తమాభీ భిసఽులనఽ ఎవభికో కెంట్లాక్ికి ఇచిి ఆ భిసఽులనఽ బభిెంచడరనికి
ు త్తయసుభిశూౄ యవ.
ఇషిెం ఉెండదఽ కఫట్ిి అలా ఙేలేెందఽఔు యళ్ై

ii. కొుఔుయవ ఇెంట్ి ఫమట్ కలు నలట్ిడరనికి శూహలెంచయవ హడలెత్తౄ నుో ణరయవ. యళ్ు కి ఎఔుడ ాభాదెం
జయవఖ తేెంథో నని బమెం లేథర యథేశ్ెంలల ఉెండగ జఫ ో ఙేసౄ ఽెందధే బమెంణో ఎఔుడకి ామాణెం ఙేమయవ.
కనీ భిస్కు తనెంచఽకోవడెం అెంట్ే భిస్కుని ధగిట్ివ్గ శృెండిల్ ఙేమడభని అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ. కొెందయవ కొనిై
యకల భిసఽులు తీసఽఔుెంట్ేధే వకిౄఖత, శూభాజిఔయఫన
ై అనవిథిే జయవఖ తేెంథి. అలాెంట్ి కయఔలానుయౌై
వదె నఽఔుెంట్ే, వఔుౄల, సభాజభూ ఔడర అలాెంట్ి భిసఽులు ణెచిి నలట్ేి లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄెంథి.
2. భిసఽు నిలుుదల (Risk retention)
కొఔుయవ భిస్కు ాపలయనిై నిమెంత్తాెంచఽకోవడరనికి ామత్తైశూౄయవ. ఆ యధెంగ భిస్కునీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై
బభిెంఙరలని నియృ బెంచఽఔుెంట్లయవ. ఇథి ల఼ుమ నౄభా లేథర లలల్ొ ఇనా్భనఽ్ అవుతేెంథి.
ఉథరహయణ
ఔ యనుయ సెంస తన అనఽబయనిై ఫట్ిి , కొెంత భినేత్త వయఔ చినై నశుిలు బభిెంఙే శూభయ ూెం ఉెంథో లేథో
నిభేభిెంచఽకోఖలదఽ. థరనివలు వఙేి భిసఽు ఔడర తధే బభిెంచడరనికి నియృ బెంచఽఔుెంట్లెంథి.
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3. భిసఽు తగిాెంు (reduction) భభిమ నిమెంతాణ
భిస్కు తనెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఔడర థరనిై తగిాెంచఽకోయలనీ, అదఽు ఙేమాలనీ ఆలలచిెంచడెం ఎఔుువ
ఆచయణరత్ఔఫన
ై భభిమ సభైన దే త్త. అెంట్ే, థరనయ ెం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉెంట్ే, ఆ యధెంగ
నషిెం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగిాెంచడరనికీ, భభిమ / లేథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగిాెంచడరనికి
చయలు తీసఽకోవడెం.
కీలకెంశ్ెం
అలాెంట్ి సెందభౌలు తలెతౄఔుెండర చాలేెందఽఔు తీసఽఔుధే చయలధే „నషి నియయణ చయలు అెంట్లయవ. అలాగై
నశుినిై తగిాెంచడరనికి తీసఽఔుధే చయలని „నషిెం తగిాెంు (Loss Reduction)చయలు‟ అెంట్లయవ.
భిస్కు తగిాెంు అెంట్ే, ఈ కిరెంథి యదరధరలలు ఏథో ఔట్ి లేథర అెంతఔెంట్ే గనీ ఎఔుువ దే తేయౌై అభలు ఙేల,
భిసఽు తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ /లేథర నశుిల భిభాణరనిై (sizes of losses) తగిాెంచడెం
ఔడర పలఖఫై ఉెంట్లెంథి:
a) ఫో ధన భభిమ శిక్షణ (Education and training) – ఔరభఫైన “లర్
ై డిాల్్” ఉథో ఖ లఔు, అలాగై
డెైవయు ఔు, నూో ర్ు యౌఫ్టి ఆభైట్యవు నదలెన
ై యభికి ళెలె్ట్ల
ు ధభిెంచడెం, ల఼ట్ఫల్ి లు ఔట్లికోవడెం వెంట్ి
యషమాలనలై తగిన శిక్షణ నదలఖ నయ.
ఉథరహయణఔు, సాులుకి యమలు నలులఔు జెంక్ పుడ్స త్తనవదె ని ఙెడెం.
b) చఽట్లిాఔుల యణరవయణెంలల భాయవలు ఙేమడెం (Making Environmental changes)“పౌత్తఔ” భిల త
 ేలు అనవిథిే ఙేమడెం వెంట్ియ. ఉథరహయణఔు, తలుుకి ఖట్ిి ణరమాలు యేమడెం,
కిట్ికీలఔు ఇనఽ చఽవులు లేథర షట్ి యవు యేమడెం, ఙోయ ాఫో ధఔెం, అగిై ాఫో ధఔెం భెంట్లాభై
శూధనెం ఏభట్ల ఙేమడెం వెంట్ియ. ఔ భషిరెం తన ాజల ఆభోఖ శూబని కనుడరునికి కలుష
నియయణకీ, భపదగ ఉనై ధుని శూబలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికీ చయలు ఙేట్ి వచఽి, భ ెందఽ జఞఖరతౄ
చయగ భలేభిమా భెందఽని చలు డెం వలు యది యనెంచఔుెండర ఉయోఖడెతేెంథి.
c) ాభాదఔయఫైన లేథర శృనిఔయఫైన కయఔలానులు – మెంతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిెంఙే
సభమెంలలనా, ఇెంక ఇతయణరా అధేఔఫైన భిసఽు సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై

నఽలు ఙేలే

సెందయౌెంలలనా భిస్కు తగిాెంఙే ామతైెం ఙేమడెం.
ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫైన జీవన యదరనెం అవలెంనృెంచడెం, సభైన సభమానికి సభన
ై ఆశృయెం
తీసఽకోవడెం, అధరభోఖెం వఙేి అవకరయౌై ఫలగ తగిాెంచడరనికి సశృమడణరబ.
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d) యేయవఙేమడెం (Separation), భిసఽులనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి, ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచిన యేభైుయవ
వసఽౄవుయౌై కై ఙోట్ కఔుెండర, యేభైుయవ ాథర
ే లలు ఉెండేలా చాసఽకోవడెం ఔ దే త్త. థీనిలల ఉనై
కీలఔ పలవన ఏనేట్ెంట్ే, ఔ ఙోట్ ఏథెైధర ాభాదెం జభిగినట్ు బణే, థరని దఽష్రపలవెం నతౄ ెం ఆలౄ
అెంతట్ి నైథర డఔుెండర కైవలెం ఆ ఔుఙోట్ికై భినేతఫై ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణకి, శూిఔు నశుియౌై (loss of inventory) తగిాెంఙరలనఽఔునైుడె యేభైుయవ గిడుెంఖ లలు
నిలు ఙేమాయౌ. అుడె ఆ గిడుెంఖ లలు ఏథో ఔ గిడుెంగి సయవఔుని ధరశ్నెం ఙేమాయౌ్ వలేౄ , ఆ నషిెం
అెంతట్ిణోధే సభినుో తేెంథి కఫట్ిి , నషి ాపలయనిై ఫలగ తగిాెంచడెం శూధడెతేెంథి.
4. భిసఽుకి నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం(భిస్కు లైధరని్ెంగ్)
ఇథి నశుిలు సెంబయెంచఫో బయ అవకశ్ెం ఉనైుడె అెందజైలే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోా యజన్) నిై
ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
a) ల఼ుమ నలట్ి లఫడి థరుభ భిస్కు నిలుుదల- ఇెందఽలల ఎలాెంట్ి నశుిలు సెంబయెంచిధర, ల఼ుమ ఙెయౌుెంు
జయవఖ తేెంథి. ఈ ాకమ
ిర లల ఔ సెంస తన నిధఽలు అబధర, లేథర అుగ ణెచిిన నిధఽలధధ
ై ర తన
శూ ెంత పలయెం నైథే భిసఽు అెంచధర ఙేసఽఔుని నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం జయవఖ తేెంథి. ఇథి ల఼ుమ (లలల్ొ) నౄభాగ
నలవఫడెణోెంథి. ఆ సెంస ఔడర, తనకి యలెైనెంత చినై నశుినిై భాతాఫే అట్ేి ఫట్లికోవడెం కోసెం, నషిెం
యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడరనికి యయధ యకలెైన భిసఽు తగిాెంు దే తేలు నుట్ిెంచడెంలల
నిభఖైఫై ఉెంట్లెంథి.
b) భిస్కు ఫథియ్, భిస్కు నిలుుదలకి ాణరభాైమ యదరనెం. నశుిలనఽ భభో నుభీికి ఫథియ్ ఙేలే ఫలధత
ఔడర భిస్కు ఫథియ్లల ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథర ఆద) పయౌతెంగ తలెణేౄ
నశుిలనఽ భభపఔభికి ఫథియ్ ఙేమఫడణరబ.
నౄభా అధేథి భిస్కు ఫథియ్కి సెంఫెందిెంచిన ాదరన యౄనులలు ఔుట్ి. నౄభా నషి భిశృయెం థరుభ అనిశిిత్తణో
ఔడి ఉనై ఙోట్ నిశిిత లత్తని ాయశ్
ే నలట్ిడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి.
నౄభా Vs శృనై
యణజయెంగ నిఙేసౄ ఽనై ఔెంనలనీలు నౄభా భభిమ శృనై (ఎషభనఽ్), ఈ భెండె

ఆభిఔ ఉతతే
ౄ య్ై

(లైధరనిి మల్ నుా డఔుిలు) అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇట్ీవలధే ఈ భెండిెంట్ికీ భధ ణేడర భభిెంత అసషిెంగ భాభిెంథి.
థరథరు ఈ భెండిెంట్ినీ కొెంతవయఔు కై యధఫైనయగ పలయెంచఫడెతేధరైబ. అబణే ఈ భెండిెంట్ికీ భధ
ఖల సాక్ష్ వణరశూలు ఈ కిెంర ద చభిిెంచఫడరుబ.
15

సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై సెంగట్నకి యక్షణ ఔయౌెంచడెం నౄభా అవుతేెంథి, కనీ బయషతే
ౄ లల తఔుెండర
జభిగై సెంగట్నకి శృనై (అషభన్్) అెంథిసౄ ఽెంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. శృనై భాతాెం
తనిసభిగ జభిగై అెంరనిై యక్షణ ఙేసౄ ఽెంథి. ఉథర. భయణెం. అథి తనిసభిగ సెంబయెంఙేథి. అథి ఎుడె
సెంబయసఽౄెంథో భాతాెం నిశ్ిమెంగ ఙెలేభ . శృనై నులల఼లు జీయత యక్షణణో సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
చితాెం 4: నౄభాథరయవ (ఇనా్ర్ు ) కి నౄభా సెంస నషిభిశృభనిై ఎలా ఙెయౌుసౄ ఽెంథి
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భిసఽు ఫథియ్కి భభి కొనిై భాభాలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణకి, ఔ సెంస ఔ ఖూ
ర ులల పలఖఫైనుడె,
నశుియౌై లైధరన్్ ఙేలేెందఽఔు ఆ భిస్కు నేభెంట్ ఖూ
ర ుకి ఫథియ్ ఙేమఫడెతేెంథి.
ఆ యధెంగ నౄభా దే తేలలు భిసఽు ఫథియ్ ఔ దే త్త.

ల఼ుమ భీక్ష 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భిస్కు ఫథియ్ దే త్త ఏథి?
I.

ఫలెంఔు క్్డ్స డినుజిట్(FD)

II. నౄభా
III. ఈకిుట్ీ ఱేయు వ
IV. భిమల్ ఎలేిట్
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D. భిసఽుని నియుళెంచడెంలల ఔ శూధనెంగ నౄభా
అసలు భనెం భిస్కు ఖ భిెంచి ఎుడె భాట్లుడిధర, అథి నిజెంగ వచిిన నషిెం కదఽ, నషిెం వఙేి అవకశ్ెం
ఉనై భిల త్త
 ఖ భిెంఙేనని ఖభనిెంఙరయౌ. ఆ యధెంగ అథి ఎుడె వసఽౄెంథో భ ెందఽగ ఊళెంచఖయౌగై
నషిభనైభాట్ (expected loss). భ ెందఽగ ఊళెంచఖయౌగై ఈ నషిెం ధయ (భిస్కు ధయ ఎెంత ఉెంథో ఇథీ అెంణే
ఉెంట్లెంథి) భ కెంగ భెండె కయకల పయౌతెం:
i.

నౄభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సెంబయెంచడెం థరుభ ఔయౌగై నషిెం యొఔు సెంపలవత.

ii. పయౌతెంగ వఙేి అనఽబయెంఙరయౌ్ వఙేి ాపలవెం (impact) లేథర జభిగై నతౄ ెం నషిెం.
భిస్కు కయవి ధేయవగ సెంపలవత భభిమ నషిెం...ఈ భెండిెంట్ి వలు వఙేి నణరౄనికి అనఽలలభానఽనుతెంలల
నలయవఖ తేెంథి. ఏథి ఏఫైధర, నషిెం వచిిన నతౄ ెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉధరై...భయు త్తభిగి ఆ భిసఽు జభిగై
సెంపలవత తఔుువగ ఉధరై...భిసఽు కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
చితాెం 5: నౄభా ఙేలే భ ెందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అెంరలు

1. నౄభా ఙేలే భ ెందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అెంరలు
ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమాలా లేథర అని నియృబెంచఽకోవడరనికి భ ెందఽ, ఔయేళ్ నషిెం బభిెంఙరయౌ్న భిల ణ
 ే
తలెత్తౄణే బభిెంఙరయౌ్న నషిెం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నశుినిై తభెంతట్ ణరభ నుో యౌి చాసఽకోవడెం అవసయెం.
భిసఽు ఫథియ్ ధయ నౄభా న఼ానేమెం అవుతేెంథి. ఇథి భ నఽట్ి నేభలల నేభపునై భెండె కయకల వలు
నిభేభితభవుతేెంథి. నషి సెంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవెం ఙరలా ఎఔుువగనా ఉెంట్ే,
నౄభాకి అథి ఉతౄ భ సెందయౌెం. అబణే ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలు, థరని నౄభా [న఼నే
ా మెం] థరుభ భిసఽు ఫథియ్
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ఙేలే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఉెండగ, థరనిై ఎవభికి యయవగ బభిెంఙరయౌ్న ధయ భాతాెం ఙరలా ళెచఽిగ
ఉెంట్లెంథి.
a) తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : భిసఽు ఫథియ్ ధయకీ, నియృ బెంచిన భిసఽు యలువకీ భధ
ఔ ళేతేఫదే ఫన
ై సెంఫెంధెం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఉెండరయౌ.
ఉథరహయణ
నైభపఔ శూదరయణఫన
ై ఫలల్నలన్ని నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లభ? అనఽకోయవ. అథో అయ ెం లేని ని.
b) నైయవ కోలలఖయౌగిన థరని ఔధరై ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : అలాగై, ఔ సెంగట్న వలు
సెంబయెంఙే నషి పయౌతెం ఫలగ యభీతెంగ ఉెండి, అెంట్ే థరథరు అథి థియలా ఎత్తౄ ెంఙేథిగ ఉెంట్ే,
అలాెంట్ి భిస్కుని బభిెంచడెం ఏభెంత యసౄ యఔ దిఔథెం(realistic) కదఽ, సభైెంథీ కదఽ.
ఉథరహయణ
ఔ నలదె చభ యవ యథిే ఔభ్గయెం (oil refinery) ధుెంసఫైన లేథర థెఫోత్తనై భిల త
 ేలలు ఏెం
జయవఖ తేెంథి? ఔ ఔెంనలనీ ఆ నశుినిై బభిెంచఖలుఖ తేెంథర?
c) భిసఽు వలు ఔయౌగై భిణరభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచెండి : సెంగట్న సెంపలవత (probability,
సెంగట్న జభిగై తయచఽదనెం) అత్త తఔుువగ ఉెండి, థరని పయౌతెంగ సెంబయెంచఫో బయ నషి తీవాత
(ాపలవెం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఉెండేలా ఉెంట్ే, అలాెంట్ి ఆసఽౄలనఽ నౄభా ఙేమడెం
అతేతౄ భెం.
ఉథరహయణ
ఎవభైధర, అెంతభిక్ష ఉఖరశృనిై నౄభా ఙేమఔుెండర ఉెండఖలుఖ ణరభ?

ల఼ుమ భీక్ష 4
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ సెందయౌెం నౄభాకి అనఽవుగ ఉెంట్లెంథి?
I.

ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙే ఏకైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో వడెం

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యవ్) ని నుో గపట్లికోవడెం
III. శూిక్ ధయలు ఆఔల్ఔెంగ డినుో వడెం
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IV. ాఔిత్త సహజెంగ ఔ ఇలుు జీయృ లత్తలల ఉెండడెం వలు ధయనఽ కోలలవడెం

E. సభాజెంలల నౄభా నుతా
థేశ్ ఆభికనవిథిేలల నౄభా సెంస ల నుతా ఙరలా భ కఫైనథి. అయ థేశ్ సెందనఽ సెంయక్షిెంచడరనికీ, థిలెంగ
బదాయచడరనికీ కీలఔఫైన శూబలల సహఔభిసౄ ఽధరైబ. అయ సహఔభిసౄ ఽనై

యదరధరలలు కొనిై ఈ కిరెంథి

యధెంగ ఉధరైబ.
a)

యట్ి నలట్ి లఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతే
ౄ న ాయోజనెం ఙేఔభిి నలడణరబ. అతదిఔ నణరౄలలు
ధనలేఔయణ జయడెం, అలాగై ఆ నణరౄనిై న఼ానేమెంల యౄెంలల ఔ నిదిగ ఏభట్ల ఙేమడెంలలధే
నౄభా సెంస దిఢతుెం థరగి ఉెంట్లెంథి .

b) ఈ నిధఽలు (పెండ్స్)

నులల఼థరయవల ాయోజనెం కోసెం సనైఔభిెంచఫడి, అట్ేి ఫట్ిి ఉెంచఫడణరబ.

నౄభా సెంస లు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ నిధఽలణో ఎలాెంట్ి లాయథేయలెైధర
జయనులని యయవ తలుిఔునైుడె యయవ తీసఽఔుధే నియృమాలనీై ఆ సెంగానికి ఉయోఖడేలా
ఉెండరయౌ. ఇథి నలట్ి లఫడెలఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి .అెందఽకై యజమవెంతెంగ నడిఙే నౄభా సెంస లు తభ
నలట్ి లఫడెలనఽ, శూిక్్, ఱేయు వెంట్ి ఊశృజనిత యనుభలలల నలట్ివు.
c)

నౄభా వవస ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుట్లెంఫలనికీ, భిశ్భ
ర కీ, అలాగై యణజఞనికీ, సెంగానికి... ఇెంక
ఙెనులెంట్ే, నతౄ ెం థేరనికై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽెంథి. వఔుౄలు,
సెంస లు - నౄభాథరయవు గ యభిదెయౄ ధేయవగ ాయోజనెం ను ెందఽణరయవ. ఎెందఽఔెంట్ే ాభాదెం వలు
కవచఽి లేథర భ ెందఽగ ఊళెంచని ఏ సెంగట్న థరుభధైధర కవచఽి, అథి ణెఙేి నషిెం, థరని
వలు ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽెంచి యయవ సెంయక్షిెంచఫడరుయవ. ఆ యధెంగ నౄభా భిశ్భ
ర లల నలట్ి లఫడిని
కనుడెతేెంథి,

భభిెంతగ యసౄ భిెంచడెం కోసెం నలట్ి లఫడి యడెదల ఙేసౄ ా ఉెంట్లెంథి, అలాగై

యనుభనీై, భిశ్భ
ర నీ ఇెంక అనవిథిే ఙేసౄ ఽెంథి.
d) నౄభా వకిౄ బయషతే
ౄ కి సెంఫెందిెంచిన బమానీై, ఆెంథో ళ్ననీ, ఆదఽభెనీ ణొలగిసౄ ఽెంథి,

యనుయ

సెంస లలల ఉచిత నలట్ి లఫడిని నుోా త్ళసఽౄెంథి, ఉనై వనయవయౌై సభయవెంతెంగ నుోా త్ళసఽౄెంథి. ఆ
యధెంగ నౄభా యణజ, నుభిరరనేఔ అనవిథిేని నుోా ణర్ళెంచడెంణోనుట్ల ఉథో ఖ అవకరలనఽ
ఔయౌసఽౄెంథి, ఆభోఖఔయఫైన ఆభిఔ వవస , జఞతీమ ఉణరదఔత అనవిథిేకి థో హదెం ఙేసౄ ఽెంథి.
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e)

నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్్) వలు సెంబయెంచఫో బయ నషిెం లేథర నుడవడరనిై భ ెందఽగ
నౄభా ఙేమనిథే ఔ ఫలెంఔు లేథర ఆభిఔ సెంస యట్ినైద ఋణరలనఽ భెంజూయవ ఙేమదఽ. యట్ిలు ల
ఙరలా సెంస లు నులల఼ని అదను బదాతగ నలట్ిభని ట్లిఫడణరబ.

f)

భిస్కుకి అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ, నౄభా సెంస లు నౄభా ఙేమాయౌ్న ఆలౄ ని భీక్షిెంచడరనికి,
యషమానిై నిశితెంగ భిశీయౌెంచడరనికీ

ఔ అయోతఖల ఇెంజనీయవు, నిుణ ల ఫిెంథరనిై

ెంుతేెంథి. భైట్ిెంగ్ అవసభల కోసెం యయవ భిస్కుని అెంచధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయవని ఆఔభిిెంఙే
తఔుువ భైట్ులల ఉనై న఼నే
ా మెం ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌమజైసౄ ా, భిసఽులల ఉనై యయధ యకల ఫయవగైన
అవకరల ఖ భిెంచి లనూయవ్ ఙేశూౄ యవ.
g) థేరనికి యథేశీ భాయఔదావెం సెంనుథిెంచి నలట్ేి సెంస గ, నౄభా ఎఖ భత్త యనుయెం, ధౌఔ యనుయెం,

ఇెంక ఫలెంకిెంగ్ సభీుసఽలణో సభానఫైన భెంక్లల ఉెంట్లెంథి. పలయతీమ నౄభా సెంస లు 30 ఔధరై
ఎఔుువ థేరలలల నిఙేసౄ ఽధరైబ. యట్ి కయఔలానులు భన థేరనికి యథేశీ భాయఔదావెంని
సభఔయిడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాత్తనిధెం వళసఽౄధరైబ.
h) నౄభా సెంస లు (నౄభా సెంస .) అగిై ాభాదెం వలు సెంబయెంఙే నశుినిై నిభోదిెంఙే (లైర్ లాస్క

నాయని న్) ఒడలల శూభానఽ నశుినిై నిభోదిెంఙే (కభోా లాస్క నయ
ా ని న్) నుభిరరనేఔ బదాత, భోడెు బదాత
ఔయౌెంఙే అధేఔ ఏజనీ్లు, సెంస లణో సనిైళత సెంఫెందరలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
సభాఙరయెం
నౄభా భభిమ శూభాజిఔ బదాత
a) ఇడె శూభాజిఔ బదాత ఔయౌెంచడెం భశుిరనికి ఔ తనిసభి ఫలధతగ

ఖ భిౄెంచఫడిెంథి.

ఈ

ాయోజనెం కోసెం భషిరెం ఆమోథిెంచిన లు చట్లిలలల, తనిసభిగధన లేథర సుచిెందెంగధన నౄభాని
ఔ శూభాజిఔ బదాణర శూధనెంగ ఉయోగిెంచడెం ఔడర ఉెంథి. ఆ యధెంగ తభ వెంతే శూభాజిఔ
ఫలధతయౌై ధయయేయిడరనికి కొనిై నిభిెషిఫన
ై శూభాజిఔ బదాణర థకలలల కైెందా, భషిర ాబ ణరులు
న఼ానేమెంలనఽ ఙెయౌుశూౄ బ. 1948లల ఙేమఫడిన థి ఎెంనుుబస్క లేిట్ ఇనా్ూభన్్ మాక్ి, లేిట్ ఇనా్భన్్
కభపభైషన్ అలాగై నుభిరరనేఔ ఉథో ఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫలలలు నౄభా ఙేమఫడిన యభికి వఙేి అధరభోఖెం,
యైఔలెం, ాసాత్త, అలాగై భయణరనికి సెంఫెందిెంచిన కయవిలనఽ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి. ాబ తుెం ఖ భిౄెంచిన కొనిై
నుభిరరనేఔ నుాెంణరలలు ఈ థఔెం నియుళెంచఫడెతేెంథి.
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b) ాబ తుెం థరుభ నుాయోజిత(శూన్ర్) ఙేమఫడు శూభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సెంస లు ఔ
కీలఔఫైన నుతా నుో ఱశూౄ బ. ెంట్ నౄభా థకనిై (RKBY) శూభాజిఔ ఫలధత ధయయేయిడెంలల
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽి. ఈ థఔెం నౄభా ఙేలన
 భైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సెంగానికి ఔడర
ాతక్షెంగధన, భోక్షెంగధన లనృే ఔయౌగైలా ఙేసౄ ఽెంథి.
c) గరనైణ ఔుట్లెంఫలలఔు శూభాజిఔ బదాతనఽ అెంథిెంచడఫే అెంత్తభ లక్షెంగ యౄను ెంథిెంచఫడిన గరనైణ
నౄభా థకలనీై ఔ యణజ నుాత్తథిఔన నడెశూౄబ.
d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫన
ై భదె తేనివుడఫే కఔుెండర, శూభాజిఔ బదాణే అెంత్తభ లక్షెంగ నౄభా
యక్షణ అెంథిసౄ ా, నౄభా భిశ్రభ సుమెంగ ఔడర యణజయఫన
ై
థకలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణలు: జనణర వకిౄిఖత ాభాద ధఔెం, జన ఆభోఖశీర ధఔెం నదలెన
ై య.
ల఼ుమ భీక్ష 5
ఈ కిరెంథి యట్ిలల నౄభా సెంస (నౄభా సెంస ) నడినే ఏ నౄభా థఔెం ాబ తుెం థరుభ నుాయోజితెం(శూన్ర్)
ఙేమఫడలేదఽ?
I.

లేిట్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్ ఉథో ఖ లు

II. ెంట్ నౄభా థఔెం
III. జన ఆభోఖ
IV. నలైవనీై

శూభెంశ్ెం


నౄభా అెంట్ే “భిస్కు సనైఔయణ థరుభ భిస్కు ఫథియ్”.



ఈధరడె అభలలు ఉనై నౄభా అసలు నట్ి నదట్ిశూభిగ లెండన్లల ఉనై లాబడ్స్ క఼ హౌస్కలల
నుాయెంబఫైెంథి.



నౄభా ఏభట్లలల ఈ కిరెంథి అెంరలు ఇనేడి ఉెంట్లబ. ఉథరహయణకి, :
 ఆలౄ (Asset)
 భిసఽు (Risk)
 ఆద (Peril),
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 ెందెం (Contract)
 నౄభా సెంస (Insurer)
 నౄభాథరయవ (Insured)


కై యధఫన
ై ఆసఽౄలు ఔయౌగి కై యధఫన
ై భిస్కులఔు లలనబయ అవకశ్ెం ఉనైయయవ ఔయౌల ఔ ఉభ్డి
నిదికి తలా కొెంత యేసఽకోవడఫే సనైఔయణ.



నౄభా కఔుెండర, ఇతయ భిసఽు నియుహణ యదరధరలలు ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:
 భిసఽు తనెంచఽకోవడెం
 భిసఽు నిమెంతాణ
 భిసఽు నిలుుదల
 భిసఽు లైధరని్ెంగ్
 భిసఽు ఫథియ్



ఫలగ ఖ యవౄెంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు:
 నుో గపట్లికోఖయౌగిన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔెండి
 భిసఽు వలు సఽభాయవగ వఙేి పయౌణరయౌై నిశితెంగ అయ ెం ఙేసఽకోెండి
 తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔెండి

కీలఔఫైన థరలు
1. భిస్కు
2. సనైఔయణ (ూయౌెంగ్)
3. ఆలౄ
4. భిస్కు పలయెం
5. భిస్కు తనెంచఽకోవడెం
6. భిస్కు అదఽు
7. భిసఽు నిలుుదల
8. భిస్కు లైధరని్ెంగ్
9. భిస్కు ఫథియ్
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ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ాణరభాైమెం II.
పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిశ్భ
ర ని నిమెంత్తాెంఙే సెంస ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్.ీ
జయఫ 2
సభైన ాణరభాైమెం III.
బయషతే
ౄ లల సెంపలవ నశుియౌై తట్లికోవడెం కోసెం నిధఽల నిలు ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయెంచి, కొెంత నతౄ ెం ఔున
నలట్ిడఫే భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయెం.
జయఫ 3
సభైన ాణరభాైమెం II.
నౄభా అధేథి ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనెం.
జయఫ 4
సభైన ాణరభాైమెం I.
ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙే ఏకైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో బ, ఆ ఔుట్లెంఫెం తనెంతట్ ణరనఽగ నుో ఱెంఫడరయౌ్న
భిల త్త
 వలేౄ , ఆ సెందయౌెం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔెం.
జయఫ 5
సభైన ాణరభాైమెం III.
జన ఆభోఖ నౄభా థఔెం నౄభా సెంస ల థరుభ నడఫడెతేెంథి. థీనికి ాబ తుెం నుాయోజితెం (శూన్ర్)
ఙేమదఽ.
\

ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
ాశ్ై 1
సనైఔయణ థరుభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఇలా నలుశూౄయవ ________.
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I.

ను దఽు (లేయెంగ్్)

II. నలట్ి లఫడెలు
III. నౄభా
IV. భిసఽు తగిాెంు (mitigation )
ాశ్ై 2
భిసఽు సెంబయెంఙే అవకరయౌై తగిాెంఙేెందఽఔు తీసఽఔుధే చయలనఽ ఇలా నలుశూౄయవ _____.
I.

భిసఽు నిలుుదల

II. నషిెం నియయణ (Loss prevention)
III. భిసఽు ఫథియ్
IV. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం
ాశ్ై 3
భిసఽుని నౄభా సెంస (నౄభా సెంస ) ఔు ఫథియ్ ఙేమడెం వలు , అథి ___________ ని శూధెం ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

భన ఆసఽౄల ఖ భిెంచి నియు క్షెంగ ఉెండడెం

II. నషిెం సెంబయలేౄ నౄభా నఽెంచి డఫ ో తీసఽకోవడెం
III. భన ఆసఽౄలు ఎదఽభోువలలన ఫలఫైన భిసఽులనఽ ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర ఉెండడెం
IV. భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత ాపలవవెంతఫైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.
ాశ్ై 4
ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు ఇఔుడ ఔనఽగపనఫడరుబ __________.
I.

ధౌకదరయ (ఫలట్భభీ)

II. లాబడ్స్
III. భోడ్స్ (Rhodes)
IV. భలలోణరా ఔనేట్ీ
ాశ్ై 5
నౄభా యషమెంలల భిస్కు నిలుుదల ఈ లత్తని సాచిసఽౄెంథి.
I.

నషిెం లేథర థెఫోత్తనడరనికి అవకశ్ెం లేఔనుో వడెం

II. నషిెం ఔయౌగిెంచిన సెంగట్న అెంత యలుయన
ై థి కఔనుో వడెం
III. నౄభా థరుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌెంచఫడట్ెం
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IV. ఆ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనికి నియృ బెంచఽకోవడెం

ాశ్ై 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి నిజెం?
I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసౄ ఽెంథి
II. నౄభా థరని నషిెం నియభిసౄ ఽెంథి
III. నౄభా నషిెం అవకరలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి
IV. ఆలౄ నషిెం జభిగిణే నౄభా ఙెయౌుసౄ ఽెంథి
ాశ్ై 7
కొుఔు ఇెంట్ి యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేలే 400 ఇళ్ైు ఉెండగ, ాత్త సెంవత్యెం సఖట్లన 4 ఇళ్ైు
ఙపున కయౌనుో త, యౄ.80, 000 శూభూళఔ నషిెం వచిినుడె. ఈ నషిెం బభీౄ ఙేమడరనికి ాత్త ఇెంట్ి
మజభాని ఎెంత యభిిఔ సహకయెం యేసఽకోయయౌ?
I.

యౄ.100/-

II. యౄ.200/III. యౄ.80/IV. యౄ.400/ాశ్ై 8
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి సభన
ై థి?
I.

„కొథిెభెంథి‟ నశుిలనఽ „అధేఔభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం నౄభా

II. ఔ వకిౄకి వచిిన భిసఽుని భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే దే త్త నౄభా
III. „అధేఔభెంథి‟ నశుిలనఽ „కొథిెభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం నౄభా
IV. కొథిెభెంథి లాపలలనఽ అధేఔభెంథికి ఫథియ్ ఙేలే యదరనెం నౄభా
ాశ్ై 9
భిసఽు అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ, నౄభా సెంస ఆలౄ నలై భిశీలన భభిమ తనిఖీ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽెంథి. ఎెందఽఔు ?
I.

భైట్ిెంగ్ కోసెం భిసఽులనఽ అెంచధర యేమడరనికి

II. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఆ ఆలౄ ని ఎలా కొనఽగోలు ఙేరడో ఔనఽగపధేెందఽఔు
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III. ఇతయ నౄభా సెంస లు ఔడర ఆ ఆలౄ ని తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనికి
IV. ను యవఖ ఆలౄ ని ఔడర నౄభా ఙేమవచఽిధేమో ణెలుసఽకోవడరనికి
ాశ్ై 10
ఈ కిరెంథి యట్ిలల నౄభా ాకిరమని ఫలగ వభిృెంచఖల ాణరభాైమఫేథ?ి
I.

అధేఔభెంథికి వఙేి నశుిలనఽ కొథిెభెంథికి ెంచడెం

II. కొథిెభెంథికి వఙేి నశుిలనఽ అధేఔభెంథికి ెంచడెం
III. కొథిెభెంథికి వఙేి నశుిలనఽ ఔుడికై ెంచడెం
IV. భబతీ థరుభ నశుిలనఽ ెంచఽకోవడెం

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ాణరభాైమెం III.
భిసఽు సనైఔయణ థరుభ భిసఽు ఫథియ్ని నౄభా అెంట్లయవ.
జయఫ 2
సభైన ాణరభాైమెం II.
భిస్కు సెంబయెంఙే అవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనికి తీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention)
చయలని అెంట్లయవ.
జయఫ 3
సభైన ాణరభాైమెం IV.
భిసఽుని నౄభా సెంస కి ఫథియ్ ఙేమడెం థరుభ, భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత
ాపలవవెంతఫైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.
జయఫ 4
సభైన ాణరభాైమెం II.
ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు లాబడ్స్లల ఔనఽగపనఫడరుబ.
జయఫ 5
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సభైన ాణరభాైమెం IV.
నౄభా యషమెంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిట్ెనిన్) అెంట్ే, ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనికి
నియృ బెంచఽకోవడెం.
జయఫ 6
సభైన ాణరభాైమెం IV.
ఆలౄ నషిెం జభిగిణే నౄభా ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
జయఫ 7
సభైన ాణరభాైమెం II.
ాత్త ఇెంట్ి మజభాని యవ. 200 వెంతేన సహకయెం అెంథిెంఙరయౌ్ వసఽౄెంథి.
జయఫ 8
సభైన ాణరభాైమెం I.
„కొథిెభెంథి‟ నశుిలనఽ „అధేఔభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం నౄభా.
జయఫ 9
సభైన ాణరభాైమెం I.
ఔ నౄభా సెంస భిసఽుని ల఼ుఔభిెంఙేభ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేమడరనికి భైట్ిెంగ్ ఔట్లియౌ్ ఉెండడెం వలు థరని
అెంచధర ఔట్ేి ెందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళసఽౄెంథి.
జయఫ 10
సభైన ాణరభాైమెం II.
నౄభాని కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నశుియౌై, అలాెంట్ి అనిశిిత సెంగట్నలు/భిల త
 ేలలు ఉనై
అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ెంనణీ ఙేలే ఔ ాకమ
ిర గ నియుచిెంచవచఽి.
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అదరమెం 2
యనియోఖథరయవని లేవలు
అదరమ భిచమెం
యనియోఖథరయవని

లేవలనఽ

ఖ భిెంచి

ఈ

అదరమెంలల

నైయవ

ధేయవిఔుెంట్లయవ.

యనియోఖథరయవలఔు

లేవలెంథిెంచడెంలల ఏజెంట్ు నుతానఽ ఖ భిెంచి ఔడర నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. నౄభా నులల఼థరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల

ఉనై లు సభసల భిశుుయ చయల ఖ భిెంచి నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. ఇెంక యనియోఖథరయవణో ఎలా
భాట్లుడరలల, ఎలా అతనిణో సెంఫెంధెం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ.

అబసన పయౌణరలు
A. యనియోఖథరయవ లేవలు – శూదరయణ పలవనలు

B. యనియోఖథరయవఔు ఫయవగైన లేవలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతా
C. సభసల భిశుుయెం
D. సభాఙరయ ాకిరమ

E. పలఱేతయ సభాఙరయెం
F. ధైత్తఔ ావయౄ న

ఈ అదరమానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం నైయవ ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1. యనియోఖథరయవ లేవల నుాదరనతనఽ యవభిెంచఖలఖడెం
2. లేవల ధరణతనఽ వభిృెంచడెం

3. నౄభా భిశ్భ
ర లల లేవల నుాదరనతనఽ భిశీయౌెంచడెం

4. భెంచి లేవలెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతానఽ ఖ భిెంచి చభిిెంచడెం
5. నౄభాలల సభసల భిశుుయ యదరనెం నుతానఽ సనైక్షిెంచడెం
6. సభాఙరయ ాకమ
ిర నఽ యవభిెంచడెం

7. పలఱేతయ సభాఙరయెం నుాదరనతనఽ యవభిెంచడెం
8. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ లనూయవ్ ఙేమడెం

29

A. యనియోఖథరయవ లేవలు – శూదరయణ పలవనలు
1. యనియోఖథరయవ లేవలు ఎెందఽఔు?

ఏ యనుభనికైధర జీయఔనఽ అెంథిెంఙేథి యనియోఖథరయవలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియు క్షెంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ

ఇతయ ఉతతే
ౄ ల యషమెంలల ఔెంట్ే నౄభాలల యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ సెంఫెందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ
నుాదరనత ఉెంట్లెంథి.

ఇతయ యసౄ వ సయవఔుల ఔెంట్ే నౄభా యెంఖెం ఙరలా ననైఫైన లేవ కవడఫే ఇెందఽఔు కయణెం.
కయవ కొనఽగోలు ఔెంట్ే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫైనథో భననేుడె చాథరెెం.
కయవ
ఇథి

ఔెంట్ికి

ఔనిెంఙే

చాడవచఽి.

ట్ెస్కి

అనఽబూత్త ఙెెందవచఽి.

కయవ

కయవ నౄభా
వసఽౄవు.

డెైవ్

ఔలగలధే

కసౄ

ఆశ్

ఙేమవచఽి.

భెంచి

కొనఽగోలు

అనఽబూత్త

ఉెంట్లెంథి.

అథి

యసౄ యఔఫైనథి, థరనిై అయ ెం ఙేసఽకోవడెం
ఔడర సఽలువు.

కయవనఽ

నూఔిభీలల

శుో యౄభ లల

ఉెంచి

యనియోగిశూౄ యవ.

ఇథి ఔ ెందెం. బయషతే
ౄ లల కయవఔు అనఽకోని ాభాదెం
వెంట్ిథేఫైధర

జభిగిణే థరనివలు సెంబయెంఙే నషిెం, లేథర
డరఫేజీలఔు భిశృయెం ఙెయౌుెంచడెం థీని ఉథేెశ్ెం. అలాెంట్ి
దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగైథరక నౄభా లనృే ని ఎవయౄ
చాడలేయవ, ణరఔలేయవ, అనఽబూత్త ఔడర ఙెెందలేయవ.

కొనఽగోలుథరయవఔు

సభమెంలల

థీనిై

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనెంథరనిై ఆశిెంచి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ
ఏఫైధర ాభాదెం జయఖవఙేిమోననై బమెంణో/ఆెంథో ళ్నణో
ఙేలేథి.
నౄభా

లనృే ని

అెందఽకోయలని

పలయెంచడెం జయఖదఽ.
తమాయవ

యఔరబెంచి

ఙేల,

భోడెునలై

ఏ

యనియోఖథరయవ

ఔడర

నౄభా యషమెంలల భాతాెం థరని ఉతత్తౄ , యడఔెం ఏఔకలెంలల
జభిగినుో వడరనిై చాడవచఽి. ఇథే నౄభా లేవలనిైెంట్ు నా ఉెండే
అథిుతీమ లక్షణెం.

తమాభీ, యఔరమెం, యడఔభధే భూడె
ాకమ
ిర లు భూడె ననైఫైన కలాలు,
స లాలలు ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ.

యనియోఖథరయవ నిజెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథేథి లేయ అనఽబూత్తని. అథి సెంతినౄ ఔయెంగ లేఔనుో ణే అసెంతినౄ కి థరభి
తీసఽౄెంథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అెంచధరలనఽ నేెంచిణే యనియోఖథరయవ ఆనెందడణరడె. ాత్త సెంస లక్షెం ఔడర ఇలా
యనియోఖథరయవలనఽ ఆనెందయచడఫే.
2. లేవల ధరణత
నౄభా ఔెంనలనీల లఫోెంథి (అెంట్ే యట్ి ఏజెంట్ు ణో సశృ) ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవలు అెంథిెంచడెం థరుభ
యనియోఖథరయవనఽ ఫలగ సెంణోషనలట్ిడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా అవసయెం.
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కనీ ఈ ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవ అెంట్ే ఏనేట్ి? థరని లక్షణరలేనేట్ి?
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుశూౄయవ) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ.
లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళెైలెైట్ు ల:
a) యశ్ుసనీమత: శృనై ఇచిిన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిితతుెంణో అెంథిెంచఖల శూభయ ూెం.
ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయవలు లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ అెంరలలునా యశ్ుసనీమతనఽ అత్త
కీలఔఫైన అెంశ్ెంగ పలయశూౄయవ. యశ్ుసనీమత ుధరథినలైధే నభ్ఔెం ఏయడెతేెంథి.

b) సెందన: యనియోఖథరయవలఔు లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు, యభికి అవసయఫైన లేవలనఽ అెంథిెంఙేెందఽఔు

యలుగ తక్షణెం సెంథిెంఙేెందఽఔు లఫోెంథి సనైదే తనఽ ఇథి సాచిసఽౄెంథి. యేఖెం, ఔచిితతుెం, లేవలు
అెంథిసౄ ఽనై సెందయౌెంగ దిఔథెం వెంట్ియట్ిని ఫట్ిి థీనిై అెంచధర యేమవచఽి.

c) శృనై: సభీుస్క నుా యైడయు జఞానెం, శూభయ ూెం, లేవలలు భిదఽతుెం భభిమ నభ్ఔెం, యరుశూలనఽ
ాత్తపయౌెంచఖలఖడెం వెంట్ియట్ిని సాచిసఽౄెంథి. లఫోెంథి తభ అవసభలనఽ ఎెంత ఫలగ అయ ెం

ఙేసఽఔుధరైయవ, ఎెంత ఫలగ యట్ిని తీభియనై యట్ి ఆదరయెంగ యనియోఖథరయవ ఙేలే భథిెంు
ఆదరయెంగ థీనిై లెకిుశూౄయవ.

d) శూనఽబూత్త: భానయమ కోణరనిై ఫట్ిి థీనిై వభిృశూౄ యవ. యనియోఖథరయవ ట్ు చానే జఞఖరతౄ, వకిౄఖత
శూబలల అెంథిెంఙే లేవలలు ఇథి ాత్తపయౌసఽౄెంథి.

e) ఔనిెంఙేయ: యనియోఖథరయవ చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు నుాత్తనిధెం

వళసఽౄెంథి. ఉథరహయణఔు నౄభా ఔెంనలనీ కభలమానికి యయు నుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్,
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄవులు అఔుడ ఉెండట్ెం, లఫోెంథిల నుా లషనయౌజెం వెంట్ియ యనియోఖథరయవనలై

గప ాపలవెం చాుణరబ. ఈ పౌత్తఔ అెంరలు ఙరలా భ కెం. ఎెందఽఔెంట్ే లేవలనఽ అనఽబూత్త
ఙెెంథేెందఽఔు భ ెంథే యనియోఖథరయవనలై డే ణొయౌ, రశ్ుత ాపలవెం ఇథే.
3. యనియోఖథరయవ లేవ భభిమ నౄభా
నౄభా భిశ్రభలలని ఏ ాకాత అభ్కల ఉతత్తౄ థరయవలధైధర యయవ అతేనైత శూధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔుడ
ఎలా

కొనశూఖఖలుఖ తేధరైభో

అడఖెండి.

నైఔు

కై

సభాదరనెం

లనెంఙే

యనియోఖథరయవల భదె తే వలేు యనుభనిై యయవ నిభి్ెంచఽఔుని నలెంచఽకోఖయౌగయవ.

అవకశ్భ ెంథి.

ాసౄ ఽత

యభి ఆథరమెంలల ఙరలా పలఖెం కెంట్లాఔుిల భనఽవల్ వలు వఙేి ఔనేషను థరుభధే సభఔయవతేెందని ఔడర
నైఔు అయ భవుతేెంథి. కొతౄ యనియోఖథరయవలనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు యభి ఔు బెంట్ల
ు ఔడర వనయవగ
భాయణరయవ.

యభి యజమ యహసఫేనేట్ి?
సభాదరనెం ఙరలావయఔ ఔట్ే. తభ యనియోఖథరయవలఔు లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఔట్లిఫడే తతుెం.
యనియోఖథరయవనఽ ఆనెందెంగ ఉెంచడెం ఏజెంట్లఔు, ఔెంనలనీకి ఎలా ఉఔభిసౄ ఽెంథి?
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనెం ఙెనేెందఽఔు అసలు యనియోఖథరయవ ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔశూభి చాలేౄ
ఫేలు.
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యనియోఖథరయవ జీయతకలు యలువనఽ యనియోఖథరయవణో థీయఘకలెంలల ఫయవగైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం
థరుభ ను ెందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల నతౄ ెంగ నియుచిెంచవచఽి.
చితాెం 1: యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ

తన యనియోఖథరయవలణో సనిైళత సెంఫెందరలు ఏయయచఽఔుని ఫయవగైన లేవలు అెంథిెంఙే ఏజెంట్ల భెంచి ఖ డ్స
యల్ నఽ, ఫలాెండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుెంట్లడె. అథి యనుయ యసౄ యణఔు ఉఔభిసౄ ఽెంథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ అెంట్ే ఏనేట్ి?
I.

యనియోఖథరయవఔు తన జీయత కలెం నతౄ ెంలల లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల ఏయడే వమాల నతౄ ెం

II. ఔయౌెంచిన యనుయెం ఆదరయెంగ యనియోఖథరయవఔు ఇఙేి భెంఔు

III. యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ సెంఫెందరలు ఏయయచఽకోవడెం థరుభ శూదిెంచఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు
IV. యనియోఖథరయవఔు అెంథిెంచఖల ఖభిషి నౄభా
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B. యనియోఖథరయవఔు గప లేవలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతా
యనియోఖథరయవఔు ఔ ఏజెంట్ల గప లేవలు ఎలా అెంథిెంచఖలడో భననేుడె చాథరెెం. యనియోఖథరయవ లేవల

నుతా అభ్ఔెం వథేె నదలవుతేెంథి. అఔుడి నఽెంచి కెంట్లాఔుి కలెం ను డవుధర కొనశూఖ తేెంథి. ఇెందఽలల
థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ. కెంట్లాఔుి భభిమ ాత్త దశ్లలనా నుో ఱెంఙే నుతాలు ల కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనెం ఇుడె
చాథరెెం.
1. అభ్ఔు నుబెంట్ – అతేతౄ భ సలశృ
లేయ నుబెంట్ నిజఞనికి అభ్ఔు నుబెంట్ే. జీయణేతయ నౄభా నులల఼ల కొనఽగోలులల అత్త కీలఔ అెంరలలు
కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు ) నణరౄనిై నిభేభిెంచడెం ఔడర ఔట్ి.
కఫట్ిి భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఉెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. భిసఽునఽ ఇతయణరా ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన
సెందభౌలలు నౄభానఽ లనూయవ్ ఙేమఔెండి. పలయత నషిెం నౄభా వమెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెందని
నౄభాథరయవ ఔచిితెంగ నిభేభిెంచఽకోఖలఖడెం ఙరలా భ కెం.

ఔయేళ్ న఼ానేమెం ఙెయౌుెంులు ఖనఽఔ ఆ ాభాదెంలల ఇనేడి ఉనై నశుిల ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలాెంట్ి
భిసఽునఽ బభిెంచడఫే ఫేలు.

భభోయైు, ఏథెైధర దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథెైణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా
ఙేబెంచఽకోవడఫే ఉతౄ భెం.
నౄభా అవసయభా లేథర అనైథి భిల తేలనలై ఆదరయడెతేెంథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథెైధర ఉణరతెం వలు నషిెం
లేథర డరఫేజీ జభిగై అవకశ్ెం ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్ే థరనికి నౄభా ఙేబెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఆ భిసఽునఽ
బభిెంచడఫే ఫేలు. అలాగై సదయవ వసఽౄవు యలువ గపగ లేఔనుో ణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబెంచఔనుో వడఫే
ఫేలు.

ఉథరహయణ
వయద భ ెంు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెండే నుాెంతెంలల నివలెంఙే యయవ వయదల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ తీసఽకోవడెం
ఉమ ఔౄ ెంగ ఉెంట్లెంథి.

భభోయ
ై ు అలాెంట్ి భిసఽు అతెంత తఔుువగ ఉెండే నుాెంతెంలల ఉెండే మజభానికి అలాెంట్ి నౄభా
నలదెగ అవసయెం కఔనుో వచఽి.

పలయత్ లల థర్ు నుభీికి మోట్లయవ యహన నౄభా చట్ి ాకయెం తనిసభి. కఫట్ిి అసలు ఈ నౄభా అవసయభా,
కథర అనై చభైి అసెంఫదే ెం.

ఎవభైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షెంలల, థరనిై భోడెునలై నడనులెంట్ే థర్ు నుభీికి నౄభా తీసఽకోవడెం

తనిసభి. అథే సభమెంలల కయవఔు ాభాదెం జయఖడెం వలు ఔయౌగై శూ ెంత నశుినికి ఔవభైజీ తనిసభి
కఔనుో బధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడెం ఙరలా ఉతౄ భెం.

జభిగై నషిెంలల కొెంత పలగనిై యహన మజభాధే బభిెంఙే క్షెంలల తగిాెంు నౄభానఽ తీసఽకోవడెం అతనికి, అెంట్ే

నౄభాథరయవఔు ఆభిఔెంగ యసఽలుఫలట్లగ ఉెంట్లెంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయవఔబణే ననై ాయోజధరలు
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ఉెండవచఽి. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽెంచి నదలుఔని లఫోెంథి, కయవు, లమనృయౌట్ీ ఎక్్ నుో జర్ వెంట్ియధనై అెందఽలల
ఉెంట్లబ. అెందఽకై తీసఽకోయయౌ్న నులల఼ల యషమెంలల యభికి సభైన సలశృ అవసయెం.
ఙరలా జీయణేతయ నులల఼లు సా
 లెంగ భెండె యపలగల కిెంథికి వశూౄబ:
 ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లు

 అనిై భిసఽుల నులల఼లు
యట్ిలల భెండో య ఙరలా కభీథెైనయ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ అనిై యకలెైన నశుిలనా ఔవర్ ఙేశూౄ బ. భ కెంగ నులల఼లల
నేనశృబెంచని యట్ిని. కఫట్ిి భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లనఽ

తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔెం కఖలదఽ. థరనిథరుభ న఼ానేమెంలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽి. థరెంణోనుట్ల
నౄభాథరయవఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అెందఽతేెంథి.

నౄభాథరయవఔు అతేతౄ భ లేవలు అెంథిెంచినుడే ఏజెంట్ల నిజెంగ ఔనైషన్ ఆభిజెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి.
అెందఽకై భిసఽునఽ తగిాెంచఽకోవడరనికి ాభాణ దే త్తగ నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. కఔనుో ణే భిసఽునఽ

తగిాెంచఽకోవడెం, లేథర నశుినిై నియభిెంచఽకోవడెం వెంట్ి నౄభా వమానిై తగిాెంచఽకోఖల ఇతయణరా సదఽనుమాలు
ఔడర ఎధనై అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. ఈ యషమానిై ఏజెంట్ల ఔడర నితెం భనసఽలల ఉెంచఽకోవడెం
అవసయెం.

ఉథరహయణఔు నౄభాథరయవ దికోుణెం నఽెంచి చాలేౄ థీనికి సెంఫెందిెంచి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు:
 తగిాెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే న఼ానేమెంనఽ ఎెంతవయఔు తగిాెంవచఽకోవచఽి?
 న఼ానేమెంలనఽ తగిాెంచఽకోఖయౌగిణే ఎెంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽి?

ఔ జీయణేతయ నౄభా సెంస లేల్్ య్న్ గ యనియోఖథరయవ వదె ఔు యమలుట్ుడె అతని యషమెంలల తన నుతా

ఏనేట్నై థరనినలై ఆఫ కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔుడికి ణరనఽ కైవలెం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు
భాతాఫే యమ్ౄెంథర, లేథర కఖల నౄభాథరయవఔు శూమడి, భిసఽులనఽ ఫయవగా నియుళెంచఽకోవడెంలల అతనికి
శూమడే కోచ్ భభిమ పలఖశూునేగధర?

యనియోఖథరయవ కోణెం ననైెంగ ఉెంట్లెంథి. యచిిెంచిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄ ెంలల నౄభా ను ెంథరలనై

మావ అతనిలల ఎఔుువగ ఉెండదఽ. కనీ భిసఽునఽ శృెండిల్ ఙేలే వమానిై తగిాెంచఽకోయలధే ఎఔుువగ అతనఽ
ఆశిశూౄడె. కఫట్ిి

యనియోఖథరయవ సభసెంణర అతనఽ సుమెంగ నిపలబెంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా

అవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄెంచడఫే.

భభోలా ఙెనులెంట్ే నౄభా ఏజెంట్ల నుతా కైవలెం లేల్్ య్న్ ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆఫ భిసఽు

భథిెంుథరయవ, అెండర్భైట్ర్ , భిస్కు నియుహణ కౌధ్లర్, అవసభనికి తగిన భిశుుభలనఽ సాచిెంఙే డిజైనర్
భభిమ నౄభాథరయవణో సెంఫెందరలనఽ నలెంను ెంథిెంచఽఔుధే ఫయవగైన వకిౄ వెంట్ి అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ
ఉెండరయౌ్న అవసయెం ఙరలా ఉెంట్లెంథి.
2. ానుో జల్ దశ్
నౄభా కోసెం ానుో జల్ నఽ నిెండెంలల యనియోఖథరయవఔు ఏజెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽలల నేభపునై

అనిై అెంరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ానుో జల్ నూయెం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిెంచి
అదరమెం 5లల సయవయెంగ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి.
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ానుో జల్ నూయెంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄశూ బలల సభాదరధరలు నిెండెం ఙరలా అవసయభని ాత్తనుదనథరయవఔు

ఏజెంట్ల చఔుగ యవభిెంచడెం ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెం. లేదెంట్ే కు బెం ఏఫైధర తలెణేౄ సెందయౌెంలల ానుో జల్
నూయెంలల సభైన, సెంూయృ సభాఙరయెం ఇవుఔనుో బన క్షెంలల అథి యనియోఖథరయవ కు బెంనఽ ాభాదెంలల
డేమఖలదఽ.

కొనిైశూయవు నులల఼ని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభిెంత అదను సభాఙరయెం ఔడర అవసయెం కవచఽి. అలెంట్ుడె

ఆ యషమానిై యనియోఖథరయవఔు ధేయవగ గనీ, లేథర ఏజెంట్ల/సలశృథరయవ థరుభ గనీ నౄభా ఔెంనలనీ

యవభిెంచవచఽి. ఎలా ఙెనధర ఔడర, అవసయఫైన అనిై అెంరలనా ూభిౄ ఙేమడెం యనియోఖథరయవఔు ఙరలా
అవసయెం.

3. అెంగీకయ దశ్
a) ఔవర్ ధనట్
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిెంచి అదరమెం “5”లల ూభిౄగ యవభిెంచడెం జభిగిెంథి. అవసయఫైన ాత్తశూభీ నౄభాథరయవఔు

ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెంట్లథే. ఈ యషమెంలల కుగ ఉెండట్ెం
నౄభాథరయవ ాయోజధరలు నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ ఏజెంట్ల ఙేతేలలు సఽయక్షితెంగ ఉధరైమని ఙెడఫే.
b) నులల఼ డరఔుఫెంట్ జఞభీ
నులల఼ జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయవణో ఫయవగైన సెంఫెందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెంట్లఔు భభో నలదె
అవకశ్ెం. ఔయేళ్ ఔెంనలనీ నిఫెంధనలు ఖనఔ అనఽభత్తలేౄ నులల఼ ణరానిై వకిౄఖతెంగ నౄభాథరయవఔు
అెందజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అబణే థరనిై లేఔభిెంచి, యనియోఖథరయవఔు అెందజైమడెం భెంచి ఉనుమెం.

నులల఼ని ధేయవగ నుో సఽి థరుభ ెంుతేెంట్ే ఖనఔ నులల఼ డరఔుఫెంట్ నఽ ెంగధే ఎవభైధర ఔయవ

యనియోఖథరయవనఽ సెంాథిెంచడెం తనిసభి. యనియోఖథరయవఔు అెంథిన తాెంలల ఏఫైధర అసషిత ఉెంట్ే
థరనిై ఖ భిెంచి అతనికి యవభిెంఙేెందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ెం. లు యకలెైన నులల఼ సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి
యవభిెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి సభైన సెందయౌెం. భభిమ యనియోఖథరయవ ఉయోగిెంచఽకోఖల నులల఼థరయవ
హఔుులు భభిమ సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర యవభిెంచవచఽి. అభ్కనికి నేెంచిన లేవలనఽ
అెందజైశూౄ భని యనియోఖథరయవఔు నౄభా ఔెంనలనీ ఇలాెంట్ి తన చయల ణెయౌమజైలనట్లి అవుతేెంథి.

యనియోఖథరయవఔు అనిై యకలుగ లేవలెంథిశూౄ నని యగెనెం ఙేమడెంణో నుట్ల ూభిౄ భదె తే
అెందజైమడరనికి ఇథి ఔ సెందయౌెం.

ఏజెంట్ల లేవల థరుభ లనృే ను ెందఖల ఇతయ వఔుౄల నేయునఽ ఖ భిెంచి యఔఫ ఙేమడెం తభుత్త తయుఫదే ఫైన
దశ్ అనిెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఔయేళ్ ఔు బెంట్ల ఖనఽఔ తనెంత ణరనఽగ ఈ వఔుౄలనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెంట్లనఽ
యభికి భిచమడెం ఙేమఖయౌగిణే యనుయెంలల థీనిై ఔ గప భ ెందడెఖ గ పలయెంఙరయౌ.
c) నులల఼ భనఽవల్
జీయణేతయ నులల఼లనఽ ఏట్ల భనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అథే ఔెంనలనీలల కొనశూఖడభా, లేథర
ఔెంనలనీ భాయడభా అనైథి నియృ బెంచఽకోఖల శూౌలబెం ాత్త భనఽవల్ సభమెంలలనా యనియోఖథరయవఔు

ఉెంట్లెంథి. ఏజెంట్ల భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ నౄభాథరయవ భనసఽలల తభ ట్ు ఏభట్ల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్
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ఔు భభిమ నభ్కనికి ఇథి కీలఔ భీక్ష అని ఙెవచఽి. నౄభాథరయవ తీసఽఔునై నులల఼ ఖడెవు పలాధర
ణేథీన భ గిమనఽెందని, భనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయలని అతనికి ఖ యవౄ ఙేమాయౌ్న చట్ి యఫైన ఫలధణేనై
నౄభా ఔెంనలనీకి లేఔుధరై... భభద కోసెం అలా ఖ యవౄ ఙేమడెం ఆభోఖఔయఫైన యనుయ దే త్తగ భిఖణన

ను ెందఽణోెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ ఎక్్ నలైభీ ణేథీకి ధల భ ెందఽగ “భనఽవల్ ధనట్ీసఽ”నఽ నౄభా ఔెంనలనీ జఞభీ
ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి భనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ెందఽగధే నౄభాథరయవ వదె ఔు ఏజెంట్ల యళ్ు డెం, భనఽవల్
సనైనశూౄ ో ెందని ఙెడెం ఙరలా అవసయెం. తథరుభ అెందఽఔనఽఖ ణెంగ నౄభాథరయవ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె.

ఔు బెంట్లనఽ ఏజెంట్ల అుడుడె ఔలుసా
ౄ ఉెండట్ెం వలు యసయెం సఫెందరలు ఫలలనేతెం అవుత

ఉెంట్లబ. ెండెఖలు, నౄభాథరయవ ఔుట్లెంఫెంలల ఏయైధర యబకభలునైుడె ఏజెంట్ల యపలకెంక్షలు
ణెలుుత ఉెండట్ెం ఫేలు. అలాగై ఔషికలెం, ఇఫోెందఽలు ఉనైుడె ఆదఽఔుెంట్ృ ఔడర ఉెండరయౌ.
4. కు బెం దశ్
కు బెం భిశుుయ సభమెంలల ఏజెంట్ల నుో ఱెంఙరయౌ్న నుతా ఙరలా కీలఔఫైనథి. కు బభ ఔు కయణఫైన గట్న
ఖ భిెంచి తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమడెం భభిమ ఆ సెందయౌెంగ నుట్ిెంఙరయౌ్న అనిై నిఫెంధనలు,

దె తేలనా యనియోఖథరయవ నుట్ిెంఙేలా చాడట్ెం ఏజెంట్ల యది.థరెంణోనుట్ల నశుినిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు
భిరోధనలు ఏఫైధర అవసయభబయ క్షెంలల యట్ికి ఏజెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌ ఔడర.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
నౄభా అవసయభా, కథర అనై చయిఔు ణరయే లేని సెందభౌనిై ఖ భిౄెంచెండి.
I.

ఆలౄ నౄభా

II. యనుయ ఫలధత నౄభా

III. థర్ు నుభీి లమనృయౌట్ీకి మోట్లయవ నౄభా
IV. అగిైాభాద నౄభా
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C. భదఽల భిశుుయెం
1. సనైక్ష
యనియోఖథరయవఔు ఏఫైధర భదఽలునైుడె యట్ిని భిషుభిెంఙరయౌ్న సభమఫే అతెంత ళెచఽి
నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుెంట్ే యట్ిని భిషుభిెంచఖల లేవలలు యైపలెం (నౄభా ఔెంనలనీ భికయవులనఽ

సభిఙేమడెంలల ఆలసెం నదలుఔుని కు బభ నఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంచఔనుో వడెం థరక ఏథెైధర
కవచఽి) యనియోఖథరయవఔు ఆఖరహెం ణెనసఽౄెంథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖెం భాతాఫే.

నలైగ అలాెంట్ి యైపలానికి ఇఙేి యకాధరల థరుభ యనియోఖథరయవలు భభిెంతగ ఆఖరహో దఖర లవుణరయవ. లేయ
యైపలెం పయౌతెంగ తలెతౄఖల పలయోథేుగలు, తత్ెంఫెందిత ఉథేుగలు భెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:

 ణొలుత ఇఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతౄ ేతేెంథి. ణరభ మోసనుో మాభనై పలవన ఔడర
వసఽౄెంథి

 భెండో ఼యౌెంగ్ ఏనేట్ెంట్ే అహెం థెఫో త్తనడెం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయెంచడెం
యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫైన “సతరోధన సభమెం”; ఈ యషమెంలల నౄభా
ఔెంనలనీ సజఞవుగ వవహభిెంచఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ెం. థీనిథరుభ యనియోఖథరయవ

నభ్కనిై భభిెంతగ ఫయవఖ యవచఽకోవచఽి. ఈ యషమెంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కెం. ణరనఽ ఙరలా
యలుయైన యడని యనియోఖథరయవలు పలయెంచఽఔుధేలా ఇలాెంట్ి సెందభౌలలు నౄభా ఔెంనలనీ ావయౄ న ఉెండరయౌ.

నైయవ ఖనఔ నుా లషనల్ నౄభా సలశృథరయవ అబణే ఇలాెంట్ి ఉదెంతెం అసలు తలెతౄఔుెండర భ ెందఽగధే జఞఖరతౄ

డణరయవ. ఔయేళ్ అలాెంట్ిథేఫైధర తలెత్తౄణే ఈ యషమానిై ఔెంనలనీలలని సెంఫెందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకమాౄయవ.
ఖ యవౄెంచఽకోెండి. ఔెంనలనీలలని భభై ఇతయ వఔుౄలఔ ఔు బెంట్ల సభసల యషమెంలల నైఔునైెంత మాజభానెం
ఉెండదఽ!

భదఽలు/ఇఫోెందఽలధేయ

నిజఞనికి

యనియోఖథరయవ

చానెంచఽఔుధేెందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని అవకశ్ెం.

ాయోజధరలఔు

నైయవ

ఎెంతగ

యలువ

ఇశూౄభో

ఏజెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ ఫయవగైన యనుభనిై

నలెంను ెంథిెంచఽఔుధేెందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోెందఽలు నిజఞనికి ఖట్ిి ుధరదఽల వెంట్ియ. ాత్త నులల఼ తాెం చివభ
భదఽల భిశుుభనికి ఙేట్లియౌ్న చయలనఽ ఖ భిెంచి సయవయఫైన యవయణ ఉెంట్లెంథి. డరఔుఫెంట్

సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయవలఔు యవభిసౄ ఽనైుడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకమాుయౌ్
ఉెంట్లెంథి.

భ్ఖిఔ ాఙరయెం (భెంఙెైధర/ఙెడెైధర) యఔరమాలలునా, లేవలు అెంథిెంచడెంలలనా ఙరలా కీలఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽెంథి.
భెంచి లేవలు అెంథిెంచఖయౌగిణే యట్ిని ను ెంథిన యయవ థరని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయవ. అథే లేయ
యైపలెం తలెత్తౄణే భాతాెం థరని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 20 భెంథికి ఙెఫ ణరయవ!
2. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)
ఈ సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిిెంథి. నౄభా భదఽల

ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిచి, నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భిశుుయ తీయవణెనఽైలనఽ ఎట్ిఔుడె నిశితెంగ
ఖభనిెంఙే కైెంథీాఔిత వవస ఇథి.
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నులల఼థరయవలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. అెందఽకోసెం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ెందఽభిచి, తభ

భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీకి ెండెం జయవఖ తేెంథి. ఈ
భదఽలనఽ, యట్ి భిశుుభనికి ట్ేి సభమానిై ఐజీఎెంఎస్క భిశ్ియౌసా
ౄ ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
థిఖ వ చియవధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽి:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986
ఈ చట్లినిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫయవగైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయవల

యయథరల భిశుుభనికి యనియోఖథరయవల కౌని్ళ్ైు భభిమ ఇతయ సెంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలుకి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లినిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం,
2002ణో సవభిెంఙరయవ.

a) ఈ చట్ి ెం భిదిలల నియుచధరలు
ఈ చట్ి ెంలల ను ెందఽభిచిన కొనిై నియుచధరలు ఇలా ఉధరైబ:

నియుచనెం
“లేవ” అెంట్ే యడఔెంథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఏ వయృ న అబధర. భభిమ ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర,

నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా ఇెంధన సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిజెంగ్, లేథర భెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం,
యధనదెం, అభూజ్డ ఫెంట్, యభౄ, ఇతయ సభాఙరయ సభైు వెంట్ి వయృ న. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే
లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ కెంట్లాఔుిలల లేని అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు.
నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి
“యనియోఖథరయవ” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:
i.

ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాెంట్ి వసఽౄవుల యడఔెంథరయవ ఔడర. కనీ
అలాెంట్ి వసఽౄవులనఽ భీ లేల్ థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణజ అవసయెం కోసెం గనీ లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ
భిదిలలకి భడె. లేథర

ii. ఇలాెంట్ి లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెైధర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ అలాెంట్ి లేవలనఽ
ను ెంథిధర.

“లలెం” అెంట్ే ఏథెైధర లలెం, అసెంూయృ త, లలెం, ధరణతలల లలెం, చట్ి యెంగ గనీ, ఇతయణరా గనీ
నియుళెంఙరయౌ్నెంత ధరణతనఽ నియుళెంచనుో వడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వశూౄబ.
“భదఽ” అెంట్ే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ:
i.

అసభెంజసఫైన యనుయ దే త్త, లేథర నిఱదే వయౄ ఔ దే త్తని అనఽసభిలేౄ

ii. అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔట్ి గనీ, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే
iii. అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లేవలలు ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెత్తౄణే

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చట్ి యెంగ కామెం ఙేలన థరనిఔెంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఉనైథరని ఔెంట్ే ఎఔుువగ
ఉెంట్ే
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నుాణరనికి, బదాతఔు శృనిఔయఫైన వసఽౄవులనఽ చట్ి యఫైన నిఫెంధనలఔు యయవదే ెంగ అభ్జూనణే, అెందఽలల

ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌ్న దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై ఖ భిెంచి ఫళయెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ
సభాఙరభనిై ఉెంచఔనుో ణే

“యనియోఖథరయవని యయదెం” అెంట్ే భదఽఔు ఖ భైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొట్ిి నుభైమడెం, యట్ిని
సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.

b) యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంస లు
యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంస లనఽ ాత్త జిలాు, భషిర భభిమ జఞతీమ శూబలల ఏభట్ల
ఙేశూౄ యవ.
i.

జిలాు నూో యెం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ

ల఼ుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ నూో భనికి ఉెంట్లబ. తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄ యవులు/డికల
ీర నఽ
సెంఫెందిత లయల్ కోయవిఔు ెంనే అదికయెం జిలాు నూో భనికి ఉెంట్లెంథి.

ii. భషిర ఔనైషన్ : థీనికి లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. జిలాు నూో యెం నఽెంచి అన఼ళ్ునఽ
ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర

లేవలు, భిశృభలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కు బభ లనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ
నూో భనికి ఉెంట్లబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాు నూో భనిై నుో యౌ ఉెంట్లబ.

iii. జఞతీమ ఔనైషన్ : ఈ చట్ి ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన అతేనైత సెంస జఞతీమ ఔనైషన్. థీనికి లసలెైన,

అనలెట్ భభిమ యయేక్షణ అదికభలుెంట్లబ. భషాట ఔనైషన్ ఇచిిన తీయవలనలై అన఼ళ్ునఽ ఇథి
ఆలకిసౄ ఽెంథి. అెంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేెంచిన వసఽౄవులు/లేవల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన
కు బభ లనఽ యఙరయణఔు ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. భషాట ఔనైషన్నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.

ఈ భూడె సెంస లఔ లయల్ కోయవి అదికభలుెంట్లబ.
c) భదఽ థరకలు దే త్త
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భిశుుయ సెంస లఔ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి.
ఇెందఽఔు గనీ, అన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌ్న ని లేదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్ అబధర,
జఞతీమ ఔనైషన్ అబధర సభై.
భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజెంట్ల థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి.
యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయు గనీ, లేథర నుో సఽి థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థరకలుఔు
లామర్ వెంట్ియభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ.
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d) యనియోఖథరయవల నూో యెం ఉతౄ యవులు
భదఽ ఙేలన వసఽౄవులలు భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల

ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నూో యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ యట్ిలల
ఏథో ఔట్ి గనీ, ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి.
i.

భదఽథరయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర నౄభా అబణే న఼ానేమెంనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌుెంచిన
ఙరభీజలనఽ త్తభిగివుడెం

ii. అవతయౌ క్షెం నియు క్షెం వలు భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర గమానికి భిశృయెంగ కొెంత
నణరౄనిై ఙెయౌుెంచడెం
iii. భదఽ ఙేలన లేవలలుని లలనులనఽ ణొలగిెంచడెం

iv. అసభెంజసఫైన, లేథర నిఱదే యనుయ దో యణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనుో వడెం
v. సభినుో బయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం

e) యనియోఖథరయవ యయథరలలు యకలు
ఈ భూడె నూో భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయవ యయథరలలు నౄభా యనుయెం యషమెంలల ఙరలావయఔు ఈ
థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వశూౄబ:
i.
ii.

కు బెం భిశుుభలలు ఆలసెం

కు బెంలనఽ భిసుభిెంచఔనుో వడెం

iii. కు బెంల త్తయసుయణ

iv. నషి తీవాత
v. నులల఼ నిమభ నిఫెంధనలు తథితభలు
4. నౄభా అెంఫ డ్స్భన్
నౄభా చట్ి ెం, 1938 కిెంద నుౌయవల భదఽల భిశుుయ నిఫెంధనలు, 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన
భజతాెంలల 1998లల కైెందాెం నేభపుెంథి. ఈ నిఫెంధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైెంట్ికీ, అనిై వకిౄఖత
నౄభాలఔు, అెంట్ే వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ.

నౄభా ఔెంనలనీల యషమెంలల కు బెం భిశుుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భిశుుయెం అెంరలనఽ తఔుువ
కయవిలల, సభయ ెంగ, నిశుక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం.

నౄభాథరయవ భభిమ నౄభా ఔెంనలనీల యసయ అెంగీకయెంణో నలైన నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ
భభిమ కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్భన్ వవహభిశూౄ యవ.

భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్భన్ నియృ మఫే అెంత్తభెం.
a) అెంఫ డ్స్భన్ ఔు భదఽ
అెంఫ డ్స్భనఽు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథరయవ సెంతఔెంణో గనీ, అతని

చట్ి యఫైన యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, అెంఫ డ్స్భన్ ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉెండరయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ
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రక/కభలమెం ఔడర ఆ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉెండరయౌ.
నషిెం సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భిశృయెం వెంట్ివనీై ఉెండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు అెంఫ డ్స్భనఽు భదఽలు ఙేమవచఽి:
i.

భదఽథరయవ ఖతెంలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి యౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔెంనలనీ:




భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర

ధల లలు ఆ భదఽఔు ఎలాెంట్ి ఫదఽల ఇవుఔనుో బధర

నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి వచిిన సభాదరనెంణో భదఽథరయవ సెంతినౄ ఙెెందఔనుో బధర

ii. నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ
iii. భదఽ ఏ కోయవిలలనా, ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా నలెండిెంగ్ లల ఉెండభదఽ.
b) అెంఫ డ్స్భన్ లనూయవ్లు

అెంఫ డ్స్భన్ అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/నుా ట్ కల్్ ఇలా ఉెంట్లబ:
i.

భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలలు లనూయవ్లు ఙేమాయౌ

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుట్ల నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడర ెంనుయౌ
iii. లనూయవ్లనఽ యట్ిని ఙేలన 15 భోజులలుగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ

iv. నౄభాథరయవ ణరలఔు అెంగీకయ లేక ణరలఔు ాత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ెంనుయౌ. థరనిై ల఼ుఔభిెంచిన 15
భోజులలుల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽాయఔయణ ఇయుయౌ.

యయదెం భధవభిౄతుెం థరుభ భిశుుయెం కఔనుో ణే అెంఫ డ్స్భన్ ణరనఽ సభెంజసభని పలయెంచిన

నణరౄనిై నౄభాథరయవఔు భిశృయెంగ ాఔట్ిశూౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ను ెంథిన నశుినిై బభీౄ ఙేమడరనికి
అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువగ భాతాెం ఉెండదఽ.
c) అెంఫ డ్స్భన్ అయయవులు
అెంఫ డ్స్భన్ అయయవులనఽ థిఖ వ నిఫెంధనలు యయేక్షిశూౄ బ:
i.

అయయవు యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ ఇతయ కయవిలణో ఔయౌన)

ii. అయయవునఽ భదఽ ల఼ుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి, సెంూయృ భిశుుయెంగ అలా
అయయవునఽ అెందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలుల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔెంగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.

iii. నౄభా ఔెంనలనీ ఔడర సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలుల ఆ
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్భన్ ణో యౌఖితూయుఔెంగ నేభపుధరయౌ.

iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయుఔెంగ నేభపునఔనుో ణే
నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అయయవునఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽి.
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986 ాకయెం ఎవభిని యనియోఖథరయవగ నేభపునలేయవ?
I.

సయవఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔెం కోసెం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని

II. త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథేెశ్ెంణో సయవఔులనఽ కొధే వకిౄని

III. సయవఔులనఽ భభిమ లేవలనఽ కొెంత ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యట్ిని యడే యభిని
IV. ాత్తపలెం లేఔుెండర లేవలనఽ యడేయభిని

D. సభాఙరయ ాకమ
ిర
యనియోఖథరయవ లేవలలు సభాఙరయ ధైుణరలు
ని ాథేశ్ెంలల ాపలవవెంతెంగ ని ఙేమడరనికి ఏజెంట్ల లేథర లేయ ఉథో గికి ఉెండరయౌ్న అత్త భ కఫైన
ధైుణరల జఞనృణరలల శూఫ్టి లుల్్ ఔట్ి.

నిభిెషి నిని చఔచక ఙేలే శృర్ు లుల్్ భాథిభిగ కఔుెండర ఈ శూఫ్టి లుల్్ అధేయ ఇతయ లఫోెంథిణో భభిమ

యనియోఖథరయవలణో ని నుాెంతెంలలనా, ఫమట్ల ాపలవవెంతెంగ భాట్లుడట్ెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన
ధైుణరలు. సభాఙరయ ధైుణరలనఽ ఈ శూఫ్టి లుల్్ లల ఙరలా భ కఫైన ధైుణరలుగ ఙెవచఽి.
1. సభాఙరయెం భభిమ యనియోఖథరయవ సెంఫెందరలు
సెంతిుౄలెైన, లామల్ యనియోఖథరయవలనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యనియోఖథరయవ లేవ ఙరలా కీలఔఫైన అెంశ్ెం.
కనీ అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయవలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔెంనలనీ ఙరలా ట్ిషిఫైన సెంఫెందరలు
ఏయయచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

అెంత్తభెంగ ఔెంనలనీని యనియోఖథరయవ ఏ యధెంగ చాశూౄడనై అెంరనిై లేవ భభిమ సెంఫెంధ అనఽబయలు
భెండా ఫలగ ాపలయతెం ఙేశూౄ బ.

ఆభోఖఔయఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచడెంలల అవసభబయథి ఏనేట్ి?
థీని కైెందా శూనెంలల ఉెండేథి నభ్ఔఫే. అథే సభమెంలల కొనిై ఇతయ అెంరలు ఔడర ఉెంట్లబ. నభ్కనిై
నలెంను ెంథిెంచడెంలల యట్ిథి ఔడర భ క నుణేా. యట్నిైెంట్ి ఖ భిెంచి భననేుడె చాథరెెం.
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చితాెం 1: యరుస కయకలు

i.

ాత్త సెంఫెంధభూ ఆఔయిణణోధే నదలవుతేెంథి:

యనియోఖథరయవఔు ఇషే
ి డె కఖయౌగి భభిమ యనియోఖథరయవణో సత్ెంఫెంధెం ధలకొలుకోఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ
ఆఔయి ణ తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌశూభి ాపలవెం (పస్కి ఇెంనలాషన్) నలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
యనియోఖథరయవ సెంస ణో గనీ, థరని ాత్తనిధఽలణో గనీ ణొయౌశూభి సభాయేశ్ఫైనుడె అతనికి ఔయౌగై పలవన
అనైభాట్. ఏ భనసఽధైధర ణెభిఙేెందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ెం ఙెయ ఈ ఆఔయిణే. ఇథి లేఔుెండర సెంఫెంధెం

ఏయయచఽకోవడెం థరథరుగ అశూధఫే. ఔ లేల్్ య్న్ యనియోఖథరయవలఔు నచిలేదనఽకోెండి. ఆఫ
తన లేల్్ కభీర్ లల ుభోఖత్త శూదిసౄ ఽెందని నైయవ పలయసఽౄధరైభ?

ii. సెంఫెంధెంలల భెండో అెంశ్ెం ాజన్్ – అవసయఫైనుడె అఔుడ ఉెండట్ెం:
ఫహృర థీనికి అతేతౄ భ ఉథరహయణ యయహెం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫైనుడె బయౄ అెందఽఫలట్లలల

ఉెండడర? అలాగై యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల ఔడర అవసయఫైనుడె ఔెంనలనీ గనీ, థరని ాత్తనిది గనీ
అతనికి అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ లేభ అనైథి ఙరలా కీలఔెం. యనియోఖథరయవ అవసభలఔు ఆమన గనీ,
ఆఫ గనీ ూభిౄశూ బలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ?

అబణే కొనిైశూయవు ూభిౄగ ాజెంట్ గ ఉెండఔనుో వడెం, యనియోఖథరయవల ఆకెంక్షలఔు ూభిౄశూ బలల ధరమెం
ఙేమఔనుో వడెం వెంట్ి ఉదెంణరలు ఔడర ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. అుడె ఔడర ఔయేళ్ యనియోఖథరయవణో ఖనఔ

సభిగ భాట్లుడఖయౌగిణే ఫలఫైన సెంఫెందరనిై కొనశూగిెంచవచఽి. చఔుగ, ఫలధణరమ తెంగ, తనఔు ఫలధత
ఉెందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయ భబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙరలు.
నలై నుబెంట్ు నీై ఇలా ఉధరైబ:
 ఏయయఙే భ దా లేథర

 ాజెంట్ గ ఉెండే లేథర యధే దే త్త లేథర
 తథరుభ అవతయౌ యభికిఙేి సెంథేశ్ెం

ఇవనీై సభాఙరయెంలలని ననై కోణరలు. భభిమ ఔరభశిక్షణ భభిమ ధైుణరలు అవసయఫైన అెంరలు.
ఔయధెంగ భనెం ఏెం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దో యణని ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి.
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కొతౄ యనియోఖథరయవనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యచిిెంఙరయౌ్న కయవిణో నుో యౌలేౄ ఉనై యనియోఖథరయవని

నిలఫట్లికోవడరనికి అబయ నతౄ ెం ఙరలా తఔుువ. అెందఽకై ఔెంనలనీలనీై యలెైనెంత వయఔ ఫలఫైన
యనియోఖథరయవ సెంఫెందరలనలైధే ఎెంతగధన దిఱి నలడణరబ. యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెం లు ట్చ్ నుబెంట్ు వదె

జయవఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయవల నౄభా అవసభలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, ఔవభైజీలనఽ యవభిెంచడెం,
నూభలనఽ అెందజైమడెం వెంట్ియ. కఫట్ిి యట్ిలలని ాత్త నుబెంట్ వథరె యనియోఖథరయవణో ఫలఫైన సెంఫెందరలు
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెంట్లఔు ఎధనై అవకరలుెంట్లబ.
2. సభాఙరయ ాకమ
ిర

సభాఙరయెం అెంట్ే ఏనేట్ి?
అనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. అతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేశూౄ డె. అలాగై థరనిై అెందఽఔుధే

యడె ఔడర కయయౌ. అెందఽఔునై వకిౄ ఆ సభాఙరభనిై అయ ెం ఙేసఽఔునైుడె ఈ ాకిరమ సెంూయృ ఫైనట్లి
లెఔు.

చితాెం 1: సభాఙరయెంలల యకలు

సభాఙరయెం ఙరలా యకలుగ ఉెండవచఽి
 భ్ఖిఔ
 యౌఖిత

 భ్ఖికైతయ

 శృవపలయల శూమెంణో ఙేలేథి
ఎదఽభదఽయవగ, నూో న్లల, నుో సఽి, లేథర ఇెంట్భైట్... సభాఙరయ ాశూయెం ఎలాగైధర ఉెండవచఽి. అథి నూయ్ల్, లేథర

ఇన్ నూయ్ల్ ఔడర కవచఽి. థరనిలలని అెంశ్ెం, సెంథేశ్ెం, లేథర యడిన భాధభెం వెంట్ియ ఏయైధర కవచఽి...
సభాఙరయ శూభెంశ్ెం భాతాెం తనఔు అెంథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై ల఼ుఔభిెంచిన వకిౄ ఎలా అయ ెం
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫట్ేి ఉెంట్లెంథి.

తన భిల఼వయు ఔు సభాఙరభనిై ఎుడె, ఎలా ెంనులనైథి నియృ బెంచఽకోవడెం ఏ యనుయెంలల అబధర ఙరలా
కీలకెంశ్ెం.

సభాఙరయ ాకమ
ిర నఽ థిఖ వన చాడఫైనథి.
నిఫెంధనలనఽ ఔ చితాెం థరుభ చాుథరెం
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చితాెం 1: సభాఙరయ ాకమ
ిర

నియుచనెం
i.

భూలెం: సభాఙరయ భూలెం యౄెంలల ఏజెంట్ల ణరనఽ ఏెం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏెం ఙెనులనఽఔుెంట్లధరైనధే

యషమెంలల ూభిౄ సషితణో ఉెండరయౌ. అెంణేగఔ ణరనఽ ఙెఫ తేనైథి ఉమ ఔౄ ెం, సభైన సభాఙరయెం అని
నభ్ఔెంణో ఔడర ఉెండరయౌ.
ii.

సెంథేశ్భధేథి ఎవభైధర వఔౄ ెం ఙేమాలని పలయెంఙే సభాఙరయెం.

iii. ఎన్ కోడిెంగ్ అధేథి ఎవభైధర ఔ యౄెంలల ఫథియ్ ఙేల, అనెంతయెం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయ ెం
ఙేసఽఔుధే సభాఙరయెం. ఎన్ కోడిెంగ్ శూపలెం ఎవభైధర ఎెంత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయవ,

అయోభమానిై ఎెంతగ నియభిెంచఖయౌగయవ అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి జయగలెంట్ే
ఎవభికైధర తభ రోరతలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. ఇెందఽలల యైపలెం అనుయ ెం ఙేసఽకోఖల
సెంథేరలనఽ అెందజైమడరనికి థరభి తీమవచఽి.

iv. సెంథేరనిై ఆ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఎెంచఽఔునై ఏథెైధర యహఔెం థరుభ ెంుణరయవ. అథి వకిౄఖతెంగ జభినే

సభాయేరల వెంట్ి భ్ఖిఔ యహఔెం, ట్ెయౌనూో న్, లేథర యడియో కనొభని్ెంగ్ వెంట్ిథేథెైధర కవచఽి. లేదెంట్ే
ు , ఫమోలు, నియేథిఔల వెంట్ి యౌఖిత యౄెంలలని సభాఙరయెం కవచఽి.
లేకలు, ఇ-ఫబళ్ై

v.

డీకోడిెంగ్ అధేథి తభఔు అెంథిన సభాఙరభనిై ఖభశూనెం వదె నిభిెషి దే త్తలల యకానిెంచి అయ ెం

ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడిెంగ్ (లేథర సభాఙరభనిై ఎవభైధర ఎలా అెందఽఔుెంట్లనైథి) ఎన్ కోడిెంగ్ లల (ఎలా
ఙెఫ ణరయనై థరనిలల) ఙరలా కీలకెంశ్ెం.

vi. భిల఼వర్: చివయగ సభాఙరభనిై అెందఽఔుధే భిల఼వర్/భిల఼వయవు ఉెంట్లడె/ఉెంట్లయవ. యయవ వకిౄ, లేథర వఔుౄలు

కవచఽి. ఆ రోరతలలు ాత్తయభికీ తభయైన ఆలలచనలుెంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుెంట్లబ. అవనీై ఆ
సభాఙరభనిై యయవ ఎలా ల఼ుఔభిశూౄ యవ, తదనఽఖ ణెంగ ఎలా ావభిౄశూౄ యధే థరనినలై ాపలవెం చాుణరబ.
సభాఙరభనిై ెంనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సెంథేరనిై ెంనులనై యషమెంలల ఈ కయకలనఽ ఖ భిెంచి
ఆలలచన ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి.

vii. ఼డ్స ఫలక్: సభాఙరభనిై ెంననుడె, అెందఽఔునైుడె భ్ఖిఔ, లేథర భ్ఖికైతయ సెంథేరల
యౄెంలల లలెండర్ ఔు భిల఼వర్ ఔ ఼డ్స ఫలక్ నఽ ెంుణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి అయ ెం
ఙేసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే సభాఙరభనిై ఎలా ల఼ుఔభిెంచి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయ ెం
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫైణే సెంథేరనిై భాయిఖల, లేథర ునర్ యౌఖిెంచఖల అవకశ్ెం
ఔడర ఉెంట్లెంథి.

3. సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు
సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు నలై ాకమ
ిర లలని ాత్త దశ్లలనా ఎదఽయవ కవచఽి. ెంనే వకిౄ (లలెండర్) నఽ

ఖ భిెంచి ఏయయచిన అననుామెం వలు , లేథర సెంథేరనిై సభిగ యౄను ెంథిెంచఔనుో వడెం వలు , లేథర ఙరలా తఔుువ
గనీ, భభీ ఎఔుువ గనీ ఙెడెం వలు , లేథర భిల఼వర్ ణరలఔు సెంసుిత్తని లలెండర్ అయ ెం ఙేసఽకోఔనుో వడెం వలు
సభాఙరయెం వకీఔ
ర యణఔు ఖ భి కవచఽి. ఇలాెంట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ణొలగిెంచడఫే అసలు సయలు.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఆభోఖఔయఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేట్ి?
I.

ఆఔయి ణ

II. నభ్ఔెం

III. సభాఙరయెం

IV. అనఽభానెం

E. భ్ఖికైతయ సభాఙరయెం
ఏజెంట్ల అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ్న కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథరెెం.

కీలకెంశ్ెం
నదట్ే గప భ దా యేమడెం (పస్కి ఇెంనలాషన్)
ఏ సెంఫెందరనికైధర ఆఔయిణే ణొయౌ ుధరథి అని భననేట్ికై చారెం. నేభ్యౌై ఇషిడని యనియోఖథరయవ
నఽెంచి నైయవ యనుభనిై ఎలా ఆశిెంచఖలయవ! నిజఞనికి ఙరలాభెంథి యభిని నైయవ నదట్ిశూభి ఔయౌలనుడె
నేభ్యౌై కైవలెం ఔు చాులల, లేథర కొథిె లలఔను వవదిలలధే నేభ్యౌై అెంచధర యేశూౄ యవ. అలా నైనలై యయవ
ఏయయచఽఔుధే అననుామెం నై వసౄ ైదరయణ, శృవపలయలు, భాట్తీయవ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. పస్కి

ఇెంనలాషనఽు ఎట్ికీ ఉెండినుో ణరమని ఖ యవౄెంచఽకోెండి. ఫయవగైన పస్కి ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄ ఫైన
ట్ిప్్:

i.
ii.

నితెం సకలెంలల యళ్ు ెండి. కొథిె నినేశుల భ ెందఽగధే యమలులా నుున్ ఙేసఽకోెండి. తథరుభ కఖల
ఆలశూలనిైెంట్ినీ భిహభిెంచడరనికి యలుెంట్లెంథి.

నేభ్యౌై నైయవ అనఽయైన భీత్తలల ఉెంచఽకోెండి. నైయవ ణొయౌశూభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ నేభ్యౌై
ు అెందజైసౄ ఽెంథి.
అట్ిథరక ఎయఖడె. కఫట్ిి శూదరయణెంగ నై అనమభధే్ నై ఖ భిెంచి యభికి ణొయౌ ఔ




సభైన పస్కి ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి నై అనమభన్్ థో హదడెణోెంథర?
ఆ సెందయౌెం కోసెం నైయవ ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉెంథర?

నై ఔట్ిెంగ్, ఱేయెంగ్, దఽసఽౄలు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా?
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iii. చఔుని, గయౌఙే చియవనవుు. నైయవ ఔయౌలన వకిౄ నేభ్యౌై యెంట్ధే నఙేిలా ఙేసౄ ఽెంథి.
iv. ఒనలన్ గ, ఆత్యరుసెంణో, శూనఽఔలెంగ ఉెండట్ెం




నై శృవపలయలు యరుశూనిై ాత్తపయౌసఽౄధరైమా?

నైయవ చఔుగ నఽెంచఽని, ఔళ్ు లలకి చాసా
ౄ , ఖట్ిి ఔయఙరలనెంణో లఔభిసౄ ఽధరైభ?

కొథిెనుట్ి యభయులు ఎదఽభైధర, లేథర సభాయేశ్ెం నైయవ అనఽఔునైట్లిగ శూఖఔనుో బధర ఔడర
శూనఽఔలెంగధే ఉెంట్లభ?

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడెం – ఇథి ఙరలా కీలకెంశ్ెం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజెంగ ఙరలా ఆసఔౄ ెంగ
ఉెండరయౌ.




ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి నైయవ కసౄ సభమెం యచిిశూౄభ?
అతనఽ/ఆఫ ఙెఫతేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ?

నైయవ యనియోఖథరయవఔు ూభిౄగ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ? లేఔ సఖెం సభమెం నుట్ల నూో ధనుధే
ఖడినుభ?

1. శృవపలయలు

శృవపలయలెంట్ే నై ఔదయౌఔలు, సెంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయవ భాట్లుడే, నడిఙే, ఔయవిధే భభిమ

నఽెంచఽధే దే తేలనీై నై ఖ భిెంచి అవతయౌ యభికి ఎెంణో కొెంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో ఔడర
ట్ిి శూౄబ.

ఙెఫ తేనై థరెంట్ు కైవలెం కొెంత భాతాఫే ఎవభైధర యెంట్లయని అెంట్లెంట్లయవ. భనెం ఙెనిథే భన ఖ భిెంచి
ఙరలా ఎఔుువగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేెందనైభాట్. కఫట్ిి శృవపలయల యషమెంలల ఙరలా జఞఖరతౄగ ఉెండరయౌ.
a) నభ్ఔెం
ఎలా ఔనిెంఙరయౌ, ఆత్యరుసెంణో ఉెండరయౌ, నైయవ ల఼భిమస్క గ యెంట్లధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి
ఎలా ఔయౌగిెంఙరలనై థరనినలై కొనిై ట్ిప్్ ఇయగో:




బెంగిభ – నిట్లయవగ, బ జఞలు యనఔుు యలేలా నఽెంఙోవడెం
ధేయవగ ఔళ్ు లలకి చాడట్ెం – “నవుు” భ కెంణో
అవయసఫైన, ఉథేెశ్ూయుఔ లలైఖలు

b) నభ్ఔెం
తయచా లేల్్ య్న్ నఽ రోరత నభ్డె. కఫట్ిి అతని భాట్లు సహజెంగధే గయౌకి నుో తేెంట్లబ. తనఽ

ఙెఫ తేనై థరనిట్ు ఆఫ లని్మర్ అనై పలవననఽ ఆఫ శృవపలయలు ఔయౌెంచవు భభి. అెందఽకై
ఙెఫ తేనై థరెంట్ు నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై శృవపలయల ట్ు జఞఖరతౄఖ ఉెండట్ెం ఫేలు.
యట్ి జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి:





ు నలట్ిి ఎఔుువగ చాడఔనుో వడెం, లేథర శ్యయేఖెంగ ఆయడెం
ఔళ్ు లలకి ఔళ్ై
భాట్ు డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ు ై భూత్త భ ెందఽ ఉెంచఽకోవడెం

పౌత్తఔెంగ అవతయౌ వకిౄ నఽెంచి దాయెంగ జభిగినట్లిగ ఔభోివడెం
రుస భైట్ల నలయఖడెం
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యెంఖ భాయడెం; భ కెం లేథర ఫడ నుాెంతెం ఎయరగ కవడెం
ఙెభట్ నలయఖడెం

ఔెంఠ్సుయెం భాయడెం, నచ్ తదతభలు భాయడెం, భాట్ికీ గపెంతే సయవెకోవడెం

సుభనిై భెందాెం నఽెంచి తఔుువ శూబలల ఉెంచఽత ధభ్థిగ, సషిెంగ భాట్లుడట్ెం

డిలని్వ్ధస్కని, సభిగ యనడెం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై శృవపలయలు:






ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖా యగ ఉెండట్ెం
భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుువగ ఉెండట్ెం
శ్భీభనిై అవతయౌకి త్తన ఉెంచడెం

ఙేతేలనఽ ెంట్ి భ ెందఽ కరస్క ఙేసఽకోవడెం

ఔళ్ు ణో నలదెగ చాడఔనుో వడెం, లేథర కిెంథికి చాడట్ెం

ఔయేళ్ యనియోఖథరయవ ఖనఽఔ యట్ిలల ఏయైధర శృవపలయలు చాుతేెంట్ే, ఫహృర నేభ్యౌై నైయవ ఔశూభి
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథరయవ భనసఽలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో ఆలలచిెంఙరలని అయ ెం.
2. యధే ధైుణరలు

సభాఙరయ ధైుణరలలు ఎవభైధర ఫలగ దిఱి నలట్ి లయౌ్న, నలెంచఽకోయయౌ్న భూడో వయా ెంగ యధే ధైుణరలనఽ
ఙెుకోవచఽి. ఇయ “నిధైవభైధర అయ ెం ఙేసఽకోయలెంట్ే భ ెందఽగ నఽవుు యభిని అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ” అధే
ాకాత వకిౄఖత ధైుణ సాతాెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.

నైయవ ఎెంత ఫలగ యనఖలయధేథి నై విత్తౄ ఫలధతలనఽ నైయవ ఎెంత ఫలగ నియుభిౄెంచఖలయనై థరనినలై ఙరలా ాపలవెం

చాుతేెంథి. భభిమ ఇతయవలణో నై సెంఫెందరల ణరలఔు ధరణత నైద ఔడర. అెందఽకై కొనిై ఫయవగైన యధే
కిట్లఔులనఽ ఇుడె భనెం చాథరెెం.

a) చఽయవగా యనడెం:
అెంట్ే భనెం కైవలెం అవతయౌ యయవ ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాెం యనడెంణో సభినలట్ిఔుెండర ఆ భాట్ల
థరుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సెంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైెంచడెం
అనైభాట్.

చఽయవగా యనడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై అెంరలనఽ భననేుడె చాథరెెం. అయ:i.

శ్రదే చాడెం

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనెం నియెంతయెం దిఱి నలట్ి లయౌ. ఇసఽౄనై సెంథేరనిై ల఼ుఔభిెంఙరయౌ. అలా
ల఼ుఔభిెంచినట్లిగ ఔనిెంఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాశూయెం ఔడర నై ఖ

భిెంచి ఙరలా “ఖట్ిి గధే”

భాట్లుడెతేెందనై యసౄ యనిై నితెం ఖ యవౄ నలట్ి లకోెండి. ఇలా శ్రదే చాడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై
అెంరలు ఇలా ఉెంట్లబ:



వఔౄ నఽ ధేయవగ చాడట్ెం

దిఱి భయు ెంఙే ఆలలచనలనఽ ఔుఔు ధట్ి డెం
వత్తభైకిెంఙరలధే దో యణకి భానలఔెంగ లదేెం కఔనుో వడెం
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ఫమట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ఔున నలట్ిడెం (అెంట్ే నై నఫైల్ నఽ లలైలెెంట్ మోడ్స లల నలట్ిడెం
వెంట్ియ)

వఔౄ ణరలఔు శృవపలయలనఽ ఔడర “యనడెం”

ii. నైయవ యెంట్లధరైయని అయ భబయలా ఙేమడెం:
నై శృవపలయల యడఔెం ఙరలా కీలఔఫైన నుతా నుో ఱసౄ ఽెంథి. ఉథరహయణఔు నైయవ ఇలా ఙేమవచఽి:




అుడుడా నవువచఽి. తలవచఽి.

ఒనలన్ గ ఉెండే, అవతయౌ యయవ నైణో లేుచిగ భాట్లుడేలా ఙేలే ఫయవగైన బెంగిభనఽ
ఎెంచఽకోవచఽి

అవునఽ, ఆ, ఆ, వెంట్ి చినై చినై యకలనఽ అుడుడా యడవచఽి.

iii. ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం:
భనెం యధేథరెంట్ు ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియు థరుభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేెంథి. అెంట్ే వకిౄఖత

అెంచధరలు, తీయవలు, భనఔుెండే నభ్కల వెంట్ియట్ి థరుభ అనైభాట్. అెందఽకై యధే వకిౄగ నైయవ ఈ
లియునఽ ఖ భిెంచి నియెంతయెం జఞఖయౄఔెంగ ఉెండరయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట్ సభిగ అయ ెం
ఙేసఽఔుధే ామతైెం ఙేమాయౌ.




ఇెందఽకోసెం అవతయౌ వకిౄ సెంథేరనిై నైయవ యరలుఱెంఙరయౌ్ భవచఽి. ఙెనెంథేనేట్ సభిగ
నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాశ్ైలు యేమాయౌ్ భవచఽి.

వఔౄ థరలనఽ అతనికి ఖ యవౄ ఙేమడెం ఔడర ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెంలల భభో కీలకెంశ్ెం

ఇఔ భూడో భాయా ెం, అుడుడా వఔౄ నఽ ఆన, ఆమన అట్ిథరక భాట్లుడిన భాట్ల
ణరలఔు శూభెంరనిై ఆమన భాట్లలుధే ఙెన, అవుధర అని అడఖట్ెం.

ఉథరహయణ
సషిత కోసెం అడఖట్ెం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫట్ిి , ధేనిలా అనఽకోవడెం ఔభకైిధర, భా ఆభోఖ నుును లల కొనిైెంట్ి
ణరలఔు లనృే నలై నైఔు కొనిై సెంథేశృలునైట్లిధరైబ, నైయవ భభిెంత సషిెంగ ఙెఖలభ?
వఔౄ థరలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననట్లిగధే త్తభిగి ఙెడెం – అెంట్ే నైయవ ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుునఽు

నైఔు ఆశిెంచినెంత ఆఔయిణీమఫైన లాపలలనఽ ఇవుజూడెం లేథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయ ెం
ఙేసఽఔుధరైధర?

iv. తీయభిగ ఉెండఔనుో వడెం:
చఽయవగా యనడెంలల అత్త నలదె అడు ెంఔులలు ఔట్ి, తీయభిగ భాయజూడట్ెం భభిమ

వఔౄ యషమెంలల

భ ెందఽగధే ఏయయచఽఔునై అననుామాలఔు యలువనివుడెం. థీని పయౌతఫేనేట్ెంట్ే, వఔౄ ఙెఫ తేనై
థరనిై యెంట్ృ ఔడర, థరనికి తనథెైన యవక్షాూభిత యకానెం ఇవుడెం ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి.

ఇలాెంట్ి తీయభితనెం వలు నైయవ వఔౄ నఽ భాట్లుడఔుెండర ఙేమడెం జయఖవచఽి. థరనిై సభమానిై వితర

ఙేమడెంగ ఔడర నైయవ పలయెంచవచఽి. నలైగ వఔౄ తన సెంథేరనిై సషిెంగ యనిెంచఔభ ెంథే
అతనిై/ఆఫనఽ భధలలధే ఆనేల, నైయవ నై యదన నదలు నలట్ిడమో, కెండిెంఙేెందఽఔు థిఖడమో
జయఖవచఽి.

49

ఇథి వఔౄ నఽ ూభిౄగ భచిగపడెతేెంథి. అతనిఙేి సెంథేరనిై నైయవ ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽకోఔుెండర ఙేసౄ ఽెంథి.
చఽయవగా యనడభెంట్ే:



ాశ్ై అడిగై భ ెందఽ వఔౄ భాట్లుడెతేనై ాత్త అెంరనీై ూభిౄ ఙేమనివుడెం
ఎదఽయవ యదనలణో వఔౄ ఔు భధలల అెంతభమెం ఔయౌగిెంచఔనుో వడెం

v. సభైన తీయవలల సెంథిెంచడెం:
చఽయవగా యనడభెంట్ే కైవలెం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖా డెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువనైభాట్. యెంట్లనై

వకిౄ భాట్లు, లేథర ఙేతల థరుభ ఏథో ఔ యఔెంగ సెంథిలేౄధే సభాఙరయ ాశూయెం ూయౄ బనట్లి లెఔు.
వఔౄ నఽ నయట్లగ అడెుకోఔుెండర, గౌయవెంగ చాడరలెంట్ే అెందఽఔు అనఽసభిెంఙేెందఽఔు కొనిై దే తేలనఽ
యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. అయ:




భభదూయుఔెంగ, నై సెందనలలు నిజఞబతీగ ఉెండట్ెం

అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధస్క నఽ గౌయవూయుఔెంగ ణెయౌమజైమడెం

నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయవ పలయశూౄభో, అవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయవ అలాగై
చాడట్ెం

vi. ఫలగ యనడెం:
ఫలగ యనడభెంట్ే నేభ్యౌై నైయవ అవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి ాయేశ్నలట్ికోవడెం, భభిమ అతనఽ/ఆఫ
అనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయెంచఽఔుెంట్ృ అనఽబూత్త ఙెెందడెం.

శూనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం యనియోఖథరయవఔు గపగ లేవలెంథిెంచడెంలల ఙరలా కీలఔఫైన అెంశ్ెం.

యనియోఖథరయవఔు ఏయైధర సభసలునైుడె, లేథర అతనఽ/ఆఫ తీవాఫైన ఫలధలలు ఉనైుడె థీనికి
నుాదరనెం ఎెంతగధన నలయవఖ తేెంథి.

శూనఽబూత్తమ తెంగ (ఎెంతీ) యనడభెంట్ే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయవ ఏకీబయెంచఔనుో బధర
యయవ ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడెం. వఔౄ ఔు నై

అెంగీఔిత్తని కఔనుో బధర, ఔనీసెం

ుకోలునఽ చానెంచడెం ఇఔుడ ఙరలా ాదరనెం. “అవునవునఽ”, “అలాగ” వెంట్ి థరలనఽ భధ
భధలల అనఽవుగ యడట్ెం థరుభ థీనిై సఽలువుగ శూదిెంచవచఽి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
కిెంథియట్ిలల ఏథి చఽయవగా యనడెంలల పలఖెం కదఽ?
I.

ఫలగ శ్రదే చాడెం

II. ఫలగ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం

III. శూనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం
IV. సభైన భీత్తలల సెంథిెంచడెం
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F. ధైత్తఔ ావయౄ న
1. భిశీలన
ఇట్ీవయౌ కలెంలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భిెంచి ఙరలా తీవాఫైన ఆెంథో ళ్నలనఽ యనిసఽౄధరైబ.
ఎెందఽఔెంట్ే అయెంచుత ావయౄ నఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినుో తేధరైబ. ాెంచెంలలని అత్త నలదె
ఔెంనలనీలలు ఔడర కొనిై తుడె ణరాలనఽ సభభిెంచడెం థరుభ భభిమ తుడె ఆడిట్ సభిికైషను థరుభ
మోసెం ఙేలన ఉదెంణరలు యలుఖ చాసఽౄధరైబ. ఫలెంఔుల నిధఽలనఽ యట్ి మాజభాధరలే తభ సనిైళతేలలు
కొెందభి నేభశ్నఽ తినౄ భిఙేెందఽఔు దఽభిునియోఖయవసఽౄనై తీయవఔు ఔడర కొదవ లేదఽ. అదికయవలు ఔడర తభ
వకిౄఖత లనృే కోసెం అదికభనిై యడెఔుెంట్లధరైయవ. యది నియుహణలల నిఔుచిిగ ఉెంట్లయని అెంణర నభ్ఔెం
నలట్ి లఔునై వఔుౄలే ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసౄ ఽధరైయవ. వ్ మకిౄఖత అనవిథిే మావ భభిమ
యచిలయడిగ నలభిగబ.

నేభశ్

పయౌతెంగ యనుయెంలల “ధైత్తఔత”గ ఙెవగిన అనిై అెంరలనలైధర జయఫ థరభీతనెం భభిమ కభపభైట్ నులన

తథితభలలనలై చయి ధరధరట్ికీ నలయవఖ ణోెంథి. “సభాఙరయ హఔుు చట్ి ెం” భభిమ “ాజఞ ాయోజన యజెం”
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభాలు ఫయవగైన జయఫ థరభీతనెం భభిమ నులనలనఽ శూదిెంఙేెందఽఔు ఫేలు
భాభాలుగ భాభబ.

ధైత్తఔ ావయౄ న అధేథి థరనెంతట్ అథే సఽభినులనఔు ఫలట్లు యవసఽౄెంథి. ఎవభైధర తన ఫలధతనఽ చితౄ యథిేణో
నియుభిౄలేౄ అఔుడ సఽభినులన థరనెంతట్థే ఉెంట్లెంథి. అధైత్తఔ ావయౄ న అధేథి ఇతయవ ట్ు అత్త తఔుువ శ్రదే,
యభీతఫైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబెం కోసెం ామతైెం

ఙేసౄ ఽధరైయెంట్ే అఔుడ అధైత్తఔ ావయౄ న ఉనైట్ేి లెఔు. సుాయోజధరల ఖ భిెంచి ట్ిి ెంచఽకోవడెం తు కదఽ.
కనీ అెందఽకోసెం ఇతయవల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణెంగ నలట్ిడఫే తు.

నౄభా అధేథి నభ్ఔెంనలై ఆదరయడు యనుయెం. మాజభాన భభిమ ధైత్తఔ అెంరలు ఈ నౄభా యనుయెంలల

అతెంత నుాదరనెం సెంతభిెంచఽఔునై అెంరలు. అెందఽకై ఇఔుడ నభ్ఔ థోా హభెంట్ే మోసగిెంచడరనికి సభానెం.
నలైగ అథి తు ఔడర. కైవలెం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథేెశ్ెంణో ఆరవహృలఔు తుడె సభాఙరయెం ఇచిిధర,
లేథర సాచిెంచిన నౄభా నుున్ ఆరవహృల అవసభలనిైెంట్ినీ తీభైిథి కఔనుో బధర ను యనుట్ల జయవఖ తేనైట్ేి
లెఔు.

ఇతయవల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలే భ కభని పలయెంచినుడె అనియయెంగ అధైత్తఔ ావయౄ న
ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. లు నిఫెంధనలలు ఐఆభీుఏ నేభపునై ధైత్తఔ ావయౄ ధరవయ ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ నలెంను ెంథిెంఙే
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమెం 4లల చభిిెంచడెం జభిగిెంథి).

నిఫెంధనలనఽ ఏ యధెంగనా ఉలు ెంఘెంచఔుెండర జఞఖరతౄ డేెందఽఔు నిఫెంధధరవయలలని ాత్త నిఫెంధననా
ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. థరనిఔెంట్ే భ కెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ

థరని ాత్తనిధఽలు ఖనఽఔ

ఆరవహృల ాయోజధరలధే నితెం భనసఽలల ఉెంచఽఔుెంట్ే అనిై నిఫెంధనలనా యయవ తభెంత ణరభ గధే

అనఽసభిసౄ ఽనైట్లి లెఔు. అథే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయవలు కైవలెం ఆరవహృల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ
యనుయ లక్షాల ట్ు ఎఔుువ శ్రదే చాుతేెంట్ే ఔచిితెంగ ను యనుట్ల
ు జయవఖ ణరబ.
2. లక్షణరలు
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ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు:
a) ఔు బెంట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ ల఼ుమ ాయోజధరల ఔెంట్ే నలై శూబలల
ఉెంచఽకోవడెం

b) ఔు బెంట్లఔు, అతని వవశృభలఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయెం అెంతట్ినీ
అతెంత భ కఫైనథిగ భిఖణెంచడెం భభిమ థరనిై ూభిౄశూ బలల గోెంగ ఉెంచడెం

c) ఔు బెంట్ల
ు యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫైన నియృ మఫే తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అనిై అెంరలనా
ూభిౄగ, భభిమ సభైన యధెంగ యభికి యలు డిెంచడెం

ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు ధైత్తఔ ావయౄ న థెఫోత్తధే ాభాదెం ను ెంచి ఉెంట్లెంథి:
a) భెండె నుును లల ఔథరని ఔెంట్ే ఔట్ి తఔుువ న఼ానేమెం, లేథర ఔనైషన్
ఔథరనిైఎెంనఔ ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెండట్ెం

ఉెంట్ే యట్ి భధ ఏథో

b) ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ నులల఼ని తీసఽకోయయౌ్ెంథిగ లనూయవ్ ఙేమాలనై
ఉతే్ఔత.

c) నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌలేౄ ఖనఽఔ ఔు బెంట్ల, లేథర కు బెం లనృే థరయవల ాయోజధరలనలై ాత్తఔల ాపలవెం
చాఖల సెందభౌల ఖ భిెంచి ణెయౌలనుో వడెం

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6
థిఖ వ యట్ిలల ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు లక్షణెం కనిథేనేట్ి?
I.

ఔు బెంట్ల
ై సభాఙరయెం నణరౄనీై
ు తభఔు ాయోజనఔయఫైన నియృ మెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అవసయఫన
యలు డిెంచడెం

II. ఔు బెంట్ల ణరలఔు యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయెం ణరలఔు గోతనఽ నుట్ిెంచడెం
III. ఔు బెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలకై నలదెన఼ట్ యేమడెం
IV. సుాయోజధరల ఔెంట్ే ఔు బెంట్ ాయోజధరలనఽ భ ెందఽెంచడెం
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శూభెంశ్ెం
a) యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ సెంఫెందరల నుతా భభై ఇతయ యనుభలలు ఔధరై ఔడర నౄభా యనుయెంలల
ఙరలా కీలఔెంగ ఉెంట్లెంథి.

b) లేయ ధరణతలఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచీలు యశ్ుసనీమత, బభోశూ, సెంథిెంఙే తతుెం,
శూనఽబూత్త భభిమ ఔనిెంఙేయ.

c) యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువనఽ అతనిణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సెంఫెందరనిై
ఏయయచఽకోవడెం థరుభ శూదిెంచఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄ ెం యలువగ ఙెవచఽి.

d)

యనియోఖథరయవ లేవ యషమెంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫైనథి.

e) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ నదలు నలట్ిిెంథి. ఇథి భదఽలఔు

సెంఫెందిెంచి కైెంథీాఔిత ఖణరెంఔ కైెందాెంగ భభిమ భిశ్రభలల భదఽల భిశుుభనికి తీసఽఔుెంట్లనై
చయలనఽ యయేక్షిెంఙే కైెందాెంగ ని ఙేసౄ ఽెంథి.

f)

నౄభాథరయవ భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ ఇయవవుభి అెంగీకయెం ఫేయఔు నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యభికి
భధవభిౄగ వవహభిెంచవచఽి.

g) చఽయవగా యనడభెంట్ే శ్రదే చాడెం, ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం, భభిమ సజఞవుగ సెంథిెంచడెం.
h) ధైత్తఔ ావయౄ న అెంట్ే సుాయోజధరల ఔెంట్ే యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడెం.

కీలఔ థరలు
a) లేవల ధరణత
b) శూనఽబూత్త

c) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)
d) యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986
e) జిలాు యనియోఖథరయవల నూో యెం
f)

నౄభా అెంఫ డ్స్భన్

g) శృవపలయలు

h) చఽయవగా యనడెం
i)

ధైత్తఔ ావయౄ న
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ III.
యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం థరుభ శూదిెంచఖల ఆభిఔ
లాపలల నతౄ ెం యలువనఽ యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽి.
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ III.
థర్ు నుభీికి మోట్లయవ నౄభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ చట్ి ాకయెం తనిసభి. కఫట్ిి థరనినలై చభైి
అనవసయెం.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ II.
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చట్ి ెం, 1986 ాకయెం వసఽౄవులనఽ త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథేెశ్ెంణో కొధే వకిౄని
యనియోఖథరయవగ భిఖణెంచలేయవ.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ IV.
అనఽభానెం ఆభోఖఔయఫైన సఫెందరనిై ఏయయచజఞలదఽ.
జయఫ 5
సభైన ఎెంనఔ II.
భభీ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం చఽయవగా యనడెంలల పలఖెం కజఞలదఽ.
జయఫ 6
సభైన ఎెంనఔ III.

ఔు బెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడెం ధైత్తఔ ావాతన కదఽ.
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
_____________ ఔనిెంఙే వసఽౄవు కదఽ.
I.

ఇలుు

II. నౄభా

III. నఫైల్ నూో న్
IV. జీన్్ జత
ాశ్ై 2
_______________ అధేథి లేయ ధరణతఔు సాచిఔ కదఽ.
I.

ణెయౌయడి

II. యశ్ుసనీమత
III. శూనఽబూత్త

IV. సెంథిెంఙే తతుెం
ాశ్ై 3
పలయత్ లల _______________ నౄభా తనిసభి.
I.

మోట్లయవ థర్ు నుభీి ఫలధత

II. ఇళ్ు ఔు అగిైాభాద నౄభా

III. థేశీమ ామాణరలఔు ామాణ నౄభా
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ాశ్ై 4
నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా కయవిలనఽ తగిాెంఙేెందఽఔు ఔ దే త్త __________
I.

ునఃనౄభా

II. తగిాెంు

III. సహ నౄభా
IV. భిఫేట్ల

55

ాశ్ై 5
తన నౄభా నులల఼కి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయవ ఐఆభీుఏనఽ ............ థరుభ సెంాథిెంచఖలడె.
I.

ఐజీఎెంఎస్క

II. జిలాు యనియోఖథరయవల నూో యెం
III. అెంఫ డ్స్భన్

IV. ఐజీఎెంఎస్క లేథర జిలాు యనియోఖథరయవల నూో యెం లేథర అెంఫ డ్స్భన్
ాశ్ై 6
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చట్ి ెం యట్ిని చాసఽౄెంథి:
I.

నౄభా ఔెంనలనీలనలై వఙేి భదఽలు

II. దఽకణథరయవలనలై వఙేి భదఽలు

III. ఫలాెండ్స నలై వఙేి భదఽలు
IV. నౄభా ఔెంనలనీలు, ఫలాెండెు భభిమ దఽకణథరయవలనలై వఙేి భదఽలు
ాశ్ై 7
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
I.

నషిభిశృభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ

ళెైకోయవి

II. జిలాు నూో యెం

III. భషిర ఔనైషన్
IV. జఞతీమ ఔనైషన్
ాశ్ై 8
యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల ణొయౌ ాపలవెం ఇలా ఏయడెతేెంథి:
I.

ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థరుభ

II. సకలెంలల యళ్ు డెం థరుభ
III. ఆసకిౄ చాడెం థరుభ

IV. సభమానికి యళ్ు డెం, ఆసకిౄ చాడెం భభిమ ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థరుభ
ాశ్ై 9
సభైన యకనఽ ఎెంచఽకోెండి:
I.

నౄభానఽ యఔరబెంఙేుడె ధైత్తఔ ావయౄ న అశూధెం

II. నౄభా ఏజెంట్ు ఔు ధైత్తఔ ావయౄ న అనవసయెం.

III. ఏజెంట్ల భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ భధ యరుశూనిై నలెంను ెంథిెంచడెంలల ధైత్తఔ ావయౄ న ఉయోఖడెతేెంథి.
IV. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ కైవలెం ఉనైత శూబ ఫేధేజ్డ ఫెంట్ నఽెంచి భాతాఫే ఆశిెంచఖలెం.
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ాశ్ై 10
చఽయవగా యనడభెంట్ే:
I.

వఔౄ ట్ు శ్రదే చాడెం

II. అుడుడా తలడెం, నవుడెం
III. ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం

IV. వఔౄ ట్ు శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం, నవుడెం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ II.

నౄభా అధేథి ఔనిెంచని వసఽౄవు.
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ I.

లేయ ధరణతఔు ణెయౌయడి సాచిఔ కదఽ.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ I.

మోట్లయవ థర్ు నుభీి ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ెంలల తనిసభి.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ II.

నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా వమానిై తగిాెంఙేెందఽఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఔ భాయా ెం నులల఼లల తగిాెంు కుజు.

జయఫ 5
సభైన ఎెంనఔ I.

నౄభా నులల఼ యషమెంలల భదఽలునై యనియోఖథరయవ ఐజీఎెంఎస్క థరుభ ఐఆభీుఏనఽ సెంాథిెంచవచఽి.
జయఫ 6
సభైన ఎెంనఔ IV.

యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం నౄభా ఔెంనలనీలు, దఽకణథరయవలు భభిమ
భిషుభిసౄ ఽెంథి.
జయఫ 7
సభైన ఎెంనఔ II.
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ఫలాెండు నలై వఙేి భదఽలనఽ

యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేవలు, లేథర నషిభిశృభలఔు సెంఫెందిెంచిన అెంరలనలై జిలాు నూో భనికి
భిది ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 8
సభైన ఎెంనఔ IV.

యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల యరుసెంణో ఉెండట్ెం, సకలెంలల ఙేయవకోవడెం, భభిమ ఆసకిౄ చాడెం థరుభ
ఫయవగైన ణొయౌ ాపలవెం (పస్కి ఇెంనలాషన్) యేమడెం శూధడెతేెంథి.
జయఫ 9
సభైన ఎెంనఔ III.

ధైత్తఔ ావౄన ఏజెంట్ల భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఉయోఖడెతేెంథి.
జయఫ 10
సభైన ఎెంనఔ IV.

చఽయవగా యనడభెంట్ే వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని ట్ు శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం భభిమ
నవుడెం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం.
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అదరమెం 3
భదఽల భిశుుయ మెంణరాెంఖెం
అదరమెం భిచమెం
నియెంతయెం నలయవఖ తేనై యనియోఖథరయవ అెంచధరలు భభిమ అసెంతినౄ ఔయెంగ నడెసఽౄనై లేయ ాభాణరల
ాసౄ ఽత ధేథెంలల నౄభా భిశ్రభ అత్త ాదరనఫన
ై లేయ భిశ్భ
ర గ ఉెంథి. ఇెందఽలల నియెంతయ ఉణరదఔ
ఆయషుయణ, యనియోఖథరయవ లేవలల అణరధఽనిఔ శూెంకైత్తఔతని ఉయోగిెంచడెం వలు శూదిెంచిన గప అనవిథిే
ఔనినసౄ ఽధరై, ఈ భిశ్భ
ర యనియోఖథరయవ అసెంతినౄ కి ఖ భైెంథి. ఈ భిశ్భ
ర ట్ు యనియోఖథరయవకి ఙరలా చినై
చాు ఉెంథి. ఈ భిల త్త
 ని దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాబ తుభూ, థరనిణోఫలట్ల భఖ లేట్ర్ తయపు నఽెంచి అధేఔ
కయఔరభాలు ఙేట్ి ఫడరుబ.
నౄభా సెంస యనియోఖథరయవకి అెంథిెంఙే యయధ లేవలఔు ట్ర్ై అభౌెండ్స (ని నదలెై భ గిలే భధ కలెం,
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఆర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫెంధనలు యదిెంచిెంథి. ఇయ
ఐఆర్ డీఏ (IRDA) లల నులల఼థరయు సెంక్షైభ నిఫెంధనలు (Protection of Policyholders‟ Interests
Regulations), 2002 నేభిట్ యదిెంఫడరుబ. నౄభా సెంస లకి ఔ ాపలవవెంతఫన
ై భదఽ భిశుుయ
మెంణరాెంఖెం (grievance redressal mechanism) అవసయెం. అెందఽకై IRDA థరనికి సెంఫెందిెంచి ఔడర
కొనిై భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ ఏయయచిెంథి.
ధేయవిఔుధే అెంరలు

A. భదఽల భిశుుయ మెంణరాెంఖెం – యనియోఖథరయవల కోయవిలు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman)
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A. భదఽల భిశుుయ మెంణరాెంఖెం – యనియోఖథరయవల కోయవిలు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman)
1. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస Integrated Grievance Management System (IGMS)
సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథి. నౄభా భదఽల
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత శూనెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భిశుుయ తీయవణెనఽైలనఽ
యయేక్షిెంఙే శూధనెంగ ఉెంట్లెంథి.
నులల఼థరయవలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. అెందఽకోసెం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ెందఽభిచి, తభ
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా సెంస కి ెండెం జయవఖ తేెంథి.
భదఽల భిశుుయ మెంణరాెంఖెం (Grievance redressal mechanism)
ఈ భదఽలనఽ,యట్ి భిశుుభనికి ట్ిి న సభమానిై IGMS భిశీయౌసా
ౄ ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
కిరెంథి URL యౌెంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽి:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986The Consumer Protection Act, 1986
కీలకెంశ్ెం
ఈ చట్లినిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫయవగైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయవల
ు భభిమ ఇతయ సెంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న
యయథరల భిశుుభనికి యనియోఖథరయవల కౌని్ళ్ై
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలుకి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లినిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ
(సెంసుయణ) చట్ి ెం, 2002ణో సవభిెంఙరయవ.
చట్ి ెంలల కొనిై నియుచధరలు ఈ కిరెంథి యధెంగ ఇవుఫడరుబ:
నియుచనెం
“లేవ (Service)” అెంట్ే ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా ఇెంధన
సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిజెంగ్, లేథర భెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం, యధనదెం, అభూజ్డఫెంట్, యభౄ, ఇతయ
సభాఙరయ సభైు వెంట్ి యట్ిని యడఔెంథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలలకి తీసఽకొఙేి యదరనెం ఖ భిెంచిన వయృనగ
పలయెంఙరయౌ. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ ెందెంలల లేని
అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు. నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి
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―యనియోఖథరయవ (Consumer)” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:
 ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాెంట్ి వసఽౄవుల యడఔెంథరయవ ఔడర.
కనీ అలాెంట్ి వసఽౄవులనఽ త్తభిగి అభ్డెం థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణజ అవసయెం కోసెం గనీ
లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ భిదిలలకి భడె. లేథర
 ఇలాెంట్ి లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెైధర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ అలాెంట్ి లేవలనఽ
ను ెంథిధర. లేవల లనృె ను ెంథినయయవ ఔడర ఇెందఽలల ఔలఫడరుయవ.
“లలెం (Defect)” అెంట్ే ఔ ెందెం అనఽసభిెంచి గనీ లేథర ఏ లేవని సెంఫెందిెంచి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర
లలెం, అసెంూయృ త, లలెం, ధరణతలల లలెం, చట్ి యెంగ గనీ లేథర ఇతయణరా గనీ నియుళెంఙరయౌ్నెంత
సహజెంగ భభిమ దే త్తగ నియుళెంచనుో వడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వశూౄబ.
“భదఽ (Complaint)” అెంట్ే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ:
 అధరమఫైన యనుయ యదరనెం లేథర నిఱదే వయౄ ఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన
 సయవఔులు ఔట్ి గనీ, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే
 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లేవలలు ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెత్తౄణే
 వసాలు ఙేలన ధయ చట్ి యెంగ కామెం ఙేలన
 థరనిఔెంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఉనైథరని ఔెంట్ే
ఎఔుువగ ఉెంట్ే
 నుాణరనికి,

బదాతఔు

శృనిఔయఫైన

వసఽౄవులనఽ

చట్ి యఫైన

నిఫెంధనలఔు

యయవదే ెంగ

అభ్జూనణ,ే అెందఽలల ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌ్న దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై
ఖ భిెంచి ఫళయెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ సభాఙరభనిై ఉెంచఔనుో ణే
“యనియోఖథరయవని యయదెం (Consumer dispute)” అెంట్ే

భదఽఔు ఖ భన
ై వకిౄ తననలై ఙేలన


ఆభోణలనఽ కొట్ిి నుభైమడెం, యట్ిని సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.
a) యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంస లు (Consumer disputes redressal agencies)
“యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంస ”లనఽ ాత్త జిలాు, భషిర భభిమ జఞతీమ శూబలల

ఏభట్ల

ఙేశూౄ యవ.
i.

జిలాు నూో యెం (District Forum)
 యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై
వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ
సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయ భిది ఈ నూో భనికి ఉెంట్లబ.
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నషిభిశృభనికి

 తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄ యవులు/డికీరలనఽ సెంఫెందిత లయల్ కోయవిఔు ెంనే అదికయెం జిలాు
నూో భనికి ఉెంట్లెంథి.
ii. భషిర ఔనేషన్ (State Commission)
 థీనికి లసలెైన, అనలెట్ (అన఼లు ునభిుఙరయణ అదికయెంఖల), యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.
జిలాు నూో యెం నఽెంచి అన఼ళ్ునఽ ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి
 జిలాు నూో యెం నఽెంచి అన఼ళ్ునఽ ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి.
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయన
ై వసఽౄవులు/లేవలు, భిశృభలఔు
సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కు బభ లనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ నూో భనికి ఉెంట్లబ.
 ఇతయ అదికభలు భభిమ అతరభిట్ీ తథితభలు జిలాు నూో భనిై నుో యౌ ఉెంట్లబ.
iii. జఞతీమ ఔనేషన్ ( National Commission)
 ఈ చట్ి ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన
 అతేనైత సెంస జఞతీమ ఔనేషన్.
 థీనికి

లసలెన
ై ,

అనలెట్

(అన఼ళ్ు ఔు

సెంఫెందిెంచిన

కోయవి)

భభిమ

యయేక్షణ

అదికభలుెంట్లబ.
 భషాట ఔనేషన్ ఇచిిన తీయవలనలై అన఼ళ్ునఽ ఇథి ఆలకిసౄ ఽెంథి. అెంణేగఔ యౄ. 100

లక్షలనఽ

నేెంచిన వసఽౄవులు/లేవలు భభిమ భిశృభల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన కు బభ లనఽ
యఙరయణఔు ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి.
 భషిర ఔనేషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.
ఈ భూడె సెంస లఔ లయల్ కోయవి అదికభలుెంట్లబ.
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చితాెం 1: భదఽ థరకలు దే త్త (Channels for grievance redressal)

b) భదఽ థరకలు దే త్త (Procedure for filing a complaint)
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భిశుుయ సెంస లఔ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి.
ఇెందఽఔు గనీ, అన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌ్న ని లేదఽ, అథి భషాట ఔనేషన్ అబధర,
జఞతీమ ఔనేషన్ అబధర సభై. భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజెంట్ల
థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయు గనీ, లేథర నుో సఽి థరుభ గనీ థరకలు
ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వెంట్ి యభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ.
c) యనియోఖథరయవల నూో యెం ఉతౄ యవులు Consumer Forum Orders
భదఽ ఙేలన
 వసఽౄవులలు భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల
ఙేలన
 ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నూో యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ
యట్ిలల ఏథో ఔట్ి గనీ, ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి.
vi. భదఽథరయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర నౄభా అబణే న఼నే
ా మెంనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌుెంచిన
ఙరభీజలనఽ త్తభిగివుడెం
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vii. అవతయౌ క్షెం నియు క్షెం వలు భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర శృనికి భిశృయెంగ కొెంత నణరౄనిై
ఙెయౌుెంచడెం
viii.

భదఽ ఙేలన
 లేవలలుని లలనులనఽ లేథర లలట్లనఽ ణొలగిెంచడెం

ix. అధరమఫైన, లేథర నిఱదే యనుయ దో యణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనుో వడెం
x. నుభీిలఔు తగిన కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం
f) భదఽల సుపలవెం
ఈ భూడె నూో భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయవ యయథరలలు నౄభా యనుయెం సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు
ఈ థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వశూౄబ:
vi. కు బమ్ భిశుుభలలు ఆలసెం
vii. కు బభ లనఽ భిసుభిెంచఔనుో వడెం
viii.

కు బభ ల త్తయసుయణ

ix. నషి తీవాత
x. నులల఼ నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు
3. నౄభా అెంఫ డ్స్భన్ (The Insurance Ombudsman)
నౄభా చట్ి ెం, 1938 లలని అదికభల కిెంద నుౌయవల భదఽల భిశుుయ నిమభాలనఽ(Redressal of
Public Grievances Rules) 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన భజతాెం(official gazette)లల 1998లల
కైెందా ాబ తుెం నేభపుెంథి. ఈ నిమభాలు జీయత, శూదరయణ నౄభాలనిైెంట్ిక,ీ అనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, అెంట్ే
వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ.
నౄభా సెంస ల యషమెంలల కు బమ్ భిశుుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భిశుుయెం అెంరలనఽ తఔుువ
కయవిలల, సభయ ెంగ, నిశుక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం.
నౄభాథరయవ భభిమ నౄభా సెంస ల యసయ అెంగీకయెంణో నలన
ై నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ
భభిమ కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్భన్ వవహభిశూౄ యవ.
నభదఽనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర త్తయసుభిెంఙరలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్భన్ నియృ మఫే అెంత్తభెం.
a) అెంఫ డ్స్భన్ఔు భదఽ (Complaint to the Ombudsman)
అెంఫ డ్స్భన్ఔు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథరయవ సెంతఔెంణో గనీ లేథర అతని
చట్ి యఫన
ై యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, ఙేల ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస రక/కభలమెం ఔడర ఆ
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అెంఫ డ్స్భన్ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉెండరయౌ. నషిెం
సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భిశృయెం యొఔు అెంచధర వెంట్ివనీై ఉెండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు అెంఫ డ్స్భన్ఔు భదఽలు ఙేమవచఽి:
iv. భదఽథరయవ ఖతెంలలధే నౄభా సెంస కి యౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔెంనలనీ:
 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర
 భదఽథరయవకి నౄభా సెంస ఆ భదఽ అెందఽఔునై ధల లలు ఎలాెంట్ి ఫదఽల
ఇవుఔనుో బధర
v. నౄభా సెంస నఽెంచి వచిిన సభాదరనెంణో భదఽథరయవ సెంతినౄ ఙెెందఔనుో బధర
vi. నౄభా సెంస త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ
vii. భదఽ ఏ కోయవిలలనా లేథర యనియోఖథరయవ నూో యెంలలనాలేథర ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా
నలెండిెంఖ లల ఉెండభదఽ
b) అెంఫ డ్స్భన్ లనూయవ్లు (Recommendations by the Ombudsman)
అెంఫ డ్స్భన్ అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/నుా ట్ కల్్ ఇలా ఉెంట్లబ:
v. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలల లనూయవ్లు ఙేమాయౌ
vi. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుట్ల నౄభా సెంస కి ఔడర ెంనుయౌ
vii. లనూయవ్లనఽ, యట్ిని అెందఽఔునై 15 భోజులలుగ భదఽథరయవ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
viii.

నౄభాథరయవ ణరలఔు అెంగీకయ లేక ాత్తని నౄభా సెంస కి ెంనుయౌ. థరనిై ల఼ుఔభిెంచిన 15

భోజులలుల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽాయఔయణ ఇవుభని కోభయౌ.
c) తీయవ(Award)
భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భిశుుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథరయవకి
ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇశూౄడె. అథి నౄభాథరయవకి నషిెం ఔవర్ ఙేమడరనికి
అవసయఫన
ై ెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.
అెంఫ డ్స్భన్ అయయవులనఽ థిఖ వ నిమభాలు యయేక్షశూ
ి ౄ బ :
v. అయయవుయౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్ గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ ఇతయ కయవిలణో
ఔయౌన)
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vi. అయయవునఽ భదఽ ల఼ుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి భభిమ

సెంూయృ

భిశుుయెంగ అలా అయయవునఽ అెందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలుల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔెంగ
అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
vii. నౄభా సెంస ఔడర సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలుల ఆ
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్భన్ ఔు యౌఖితూయుఔెంగ ెంనెంఙరయౌ.
viii.

ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయుఔెంగ

నేభపునఔనుో ణే నౄభా సెంస ఆ అయయవునఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽి.

ల఼ుమ భీక్ష 1
యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషిభిశృభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
V. జిలాు నూో యెం
VI. భషిర ఔనైషన్
VII. జిలాు భిషత్
VIII.

జఞతీమ ఔనైషన్
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శూభెంశ్ెం


సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథి. నౄభా భదఽల
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత శూనెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భిశుుయ తీయవణెనఽైలనఽ
యయేక్షిెంఙే శూధనెంగ ఉెంట్లెంథి.



యనియోఖథరయవ యయథరల భిశుుయ ఏజనీ్లు ాత్త జిలాు, భషిర, జఞతీమ శూబలల ధలకొలఫడరుబ.



నౄభా యనుభనికి సెంఫెందిెంచినెంత వయఔ, యనియోఖథరయవ యయథరలు అతదిఔెంగ కు బభ ల
భిశుుయెంలల జభిగై జఞెం, కు బమ్లు భిశుుయెం ఙేమఔనుో వడెం, కు బభ ల త్తయశూుయెం, నషి నతౄ ెం
(quantum of loss), నులల఼ నిమభ నిఫెంధనల వెంట్ి యపలగలఔు ఙెెంథి ఉెంట్లబ.



నౄభా సెంస , నౄభాథరయవల షయతేలు యసయ అెంగీకయెంణో సాచిెంచఫడు కొనిై నిఫెంధనలఔు లలఫడి
అెంఫ డ్స్ భన్ ఔ భధవభిౄగనా, సలశృథరయవగనా వవహభిెంచవచఽి.



భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భిశుుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథరయవకి ఔ
అయయవు నుస్క ఙేశూౄ డె. ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇశూౄడె. అథి నౄభాథరయవకి నషిెం ఔవర్
ఙేమడరనికి అవసయఫన
ై ెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.

కీలఔ థరలు
1. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (Integrated Grievance Management System (IGMS)
2. యనియోఖథరయవల యక్షణ చట్ి ెం (The Consumer Protection Act) 1986
3. జిలాు నూో యెం
4. భషిర ఔనైషన్
5. జఞతీమ ఔనైషన్
6. ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్
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ల఼ుమ భీక్షఔు సభాదరనెం
సభాదరనెం I
సభైన జయఫ I.
జిలాు నూో యెంకి యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ

నషిభిశృభనికి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయ భిది ఉెంట్లెంథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
IGMS కి యసౄ యణ యౄెం
I.

ఇనా్భన్్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్

II. ఇెండిమన్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
III. ఇెంట్ిగరట్
ై ెడ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
IV. ఇెంట్ియౌజెంట్ గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
ాశ్ై 2
యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి

100 లక్షల

థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషిభిశృభనికి

సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
I.

ళెైకోయవి

II. భషిర ఔనేషన్
III. జఞతీమ ఔనేషన్
IV. జిలాు భిషత్
ాశ్ై 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి ఙెలు ుఫలట్బయ యనియోఖథరయవ భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ?
I.

శుు మజభాని ఔ ఉతత్తౄ కి MRP(ఖభిషి చిలు య ధయ) ధయ ఔెంట్ే ఎఔుువగ వసాలు ఙేమడెం

II. శుు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄ భ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి సలశృ ఇవుఔనుో వడెం
III. ఔ భెందఽ ల఼శూనలై ఎలభీజ ళెచిభిఔ ఇవుఔనుో వడెం
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IV. లలెం ఉనై ఉతతే
ౄ లు
ాశ్ై 4
ఔ యనియోఖథరయవ నౄభా నులల఼కి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఙేమాలనఽఔుెంట్ే ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి అతేతౄ భ
ఎెంనఔ ఏథి?
I.

నుో య్సఽ

II. సఽన఼ాెం కోయవి
III. ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్
IV. జిలాు కోయవి
ాశ్ై 5
ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి నుాెంతీమ లేథర నుాథేశిఔ భిదికి సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యట్ిలల సభైన యవయణ ఏథి?
I.

ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జఞతీమ భిది (jurisdiction) ఉెంట్లెంథి

II. ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భషిర భిది ఉెంట్లెంథి
III. ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జిలాు భిది ఉెంట్లెంథి
IV. ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభిెషిఫైన నుాెంతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేశూౄ డె.
ాశ్ై 6
ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని ఎలా అెందజైమాయౌ?
I.

యాతూయుఔఫైన భదఽ అెందజైమాయౌ

II. నూో నఽలల భ్ఖిఔెంగ భదఽ ఙేమాయౌ
III. భ కాభ ఖిగ ధనట్ణ
ి ో భదఽ ఙేమాయౌ
IV. యభౄత్తాఔ ాఔట్న థరుభ భదఽ ఙేమాయౌ
ాశ్ై 7
ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని ఏ సభమెంలలు ఔలుసఽకోయయౌ?
I.

నౄభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భెండేళ్ులలు

II. నౄభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భూడేళ్ులలు
III. నౄభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు
IV. నౄభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఔ ధలలలు
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ాశ్ై 8
అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఇథి భ ెందఽగ ఙేమవలలన అవసయెం ఉెండదఽ?
I.

భదఽ „వకిౄఖతఫన
ై యౄుభైకలలు (Personal Lines‟ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ థరుభ అబ
ఉెండరయౌ.

II. నౄభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన 1ఏడరథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ.
III. భదఽథరయవ అెంఫ డ్స్భన్ని ఔయౌలే భ ెందఽ ఔ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ని ఔలయయౌ
IV. కవలలన నతౄ ెం నషిభిశృయెం యౄ.20 లక్షల లలు ఉెండరయౌ.
ాశ్ై 9
అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఏఫైధర ఼జు/ చరభీజలు అవసయభవుణరమా?
I.

యవ.100 ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి

II. ఎలాెంట్ి ఼జుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ
III. భియ్ఫ్ నతౄ ెంలల 20% ఼జుగ కచిితెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ
IV. భియ్ఫ్ నతౄ ెంలల 10% ఼జుగ కచిితెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ
ాశ్ై 10
ఔ నలైయేట్ల నౄభాసెంస నలై భదఽ ఙేమవఙరి?
I.

భదఽలు కైవలెం ాబ తు నౄభాసెంస లనలధ
ై ే ఙేమవచఽి

II. అవునఽ, నలైయేట్ల నౄభాసెంస నలై భదఽలు ఙేమవచఽి.
III. లెైఫ్ లలకిర్లల ఉెండే నలైయేట్ల నౄభాసెంస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽి
IV. ధరన్-లెైఫ్ లలకిర్లల ఉెండే నలైయట్
ే ల నౄభాసెంస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽి

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ III.
IGMS కి యసౄ యణ యౄెం ఇెంట్ిగరట్
ై ెడ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ II.
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యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి 100 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషిభిశృభనికి సెంఫెందిెంచిన
అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది భషిర ఔనేషన్ఔు ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ II.
శుు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄ భ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి సలశృ ఇవుఔనుో వడెం

ఙెలు ుఫలట్బయ

యనియోఖథరయవ భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ III.
నౄభాఔెంనలనీ ఏ నుాెంత భిదిలలని ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్ భిదిలలకి వసఽౄెంథో చాల, ఆ అెంఫ డ్స్భన్కి
యనియోఖథరయవ భదఽ ఙేమాయౌ.
జయఫ 5
సభైన ఎెంనఔ IV.
ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభిెషిఫైన నుాెంతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేశూౄ డె.
జయఫ 6
సభైన ఎెంనఔ I.
ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని యాతూయుఔఫైన భదఽ అెందజైమాయౌ
జయఫ 7
సభైన ఎెంనఔ III.
నౄభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు భదఽథరయవ ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని
సెంాథిెంఙరయౌ.
జయఫ 8
సభైన ఎెంనఔ III.
అెంఫ డ్స్ భన్ ని ఔయౌలే భ ెందఽ భదఽథరయవ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయెం లేదఽ.
జయఫ 9
సభైన ఎెంనఔ II.
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అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఎలాెంట్ి ఼జుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ
జయఫ 10
సభైన ఎెంనఔ II.
అవునఽ, నలైయేట్ల నౄభాసెంస లనలై భదఽ ఙేమవచఽి.
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అనఽఫెంధెం
పలయతథేశ్ెంలల ాసౄ ఽతెం నిఙేలే జీయత నౄభా సెంస ల జఞనృణర
1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమెంజ్డ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
2. నృభు సన్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
3. HDFC శూిెండర్ు లెైఫ్ ఇనా్భన్్
ూ డెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
4. ICICI ూ
5. ING యర
ై  లెైఫ్ ఇనా్భన్్
6. లెైఫ్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
7. భాక్్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
8. PNB ఫట్లెైఫ్ ఇెండిమా ఇనా్భన్్
9. కోట్క్ భళెంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
10. SBI లెైఫ్ ఇనా్భన్్
11. ట్లట్ల AIA లెైఫ్ ఇనా్భన్్
12. భిలమన్్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
13. అయయ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
14. సశృభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భన్్
15. శీరభమ్ లెైఫ్ఇనా్భన్్
16. పలయతీ Axa లెైఫ్ ఇనా్భన్్
17. పూచర్ జనభయ్ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భన్్
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
19. కనభ HSBC ఒభిమెంట్ల్ ఫలెంక్ ఆఫ్ కభర్్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
20. ఏగన్ భయౌగభై (Aegon Religare) లెైఫ్ ఇనా్భన్్
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్ ఇనా్భన్్
22. శూిర్ మూనిమన్ డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ఇనా్భన్్
23. ఇెండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనా్భన్్
24. ఎడెయ్ుస్క ట్ కియో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్ ఇనా్భన్్
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4

నౄభా ఏజెంట్ల
ు భఖ లేట్భీ కోణరలు
నౄభా ఏజెంట్లు
నౄభా ఏజెంట్ నిమాభఔ నిమెంతాణలు 2016 ఏనాల్ 1 నఽెంచి అభలలుకి వఙరిబ.
కిెంథి నియుచధరలు థీనికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉధరైబ.
1.

నియుచధరలు:
1)

"చట్ి ెం" అెంట్ే నౄభా చట్ి ెం, 1938 అెంట్ే ఎట్ిఔుడె సవభిెంచఫడిన నౄభా చట్ి ెం, 1938లలని లలక్షన్ 4 అని
అయ ెం.

2) “నిమాభఔ లేక” అెంట్ే నౄభా ఏజెంట్ ని ఙేలేెందఽఔు ఏథేని వకిౄని నౄభా సెంస జఞభీ ఙేలన నిమాభఔ లేక
అని అయ ెం.
3) “అనలలేట్

అదికభి”

నౄభా

ఏజెంట్

నఽెంచి

ల఼ుఔభిెంచిన

నియేదనలనఽ,

అన఼ళ్ు నఽ

భిశీయౌెంచి,

భిషుభిెంచడెంకోసెం నౄభా సెంస అెంగీకయెం ను ెంథిన అదికభి అని అయ ెం.
4) "నౄభా ఏజెంట్ " అెంట్ే నౄభా నులల఼ల కొనశూగిెంు, ునయవదే యణ, ునయవజీజ వనఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయెం
సశృ నౄభా యనుభనిై అబభిెంఙే లేథర లేఔభిెంఙే ఉథేెశ్ెంకోసెం నౄభా సెంస నిమనేెంచిన వకిౄ అని అయ ెం.
5) “అతరభిట్ీ” అెంట్ే అెంట్ే ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా 1999
(1999లలని 41) లలని లలక్షన్ 3 కిెంద ఉనై శూౌలపలల కిెంద ఏభట్ల ఙేలన ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స
డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ అని అయ ెం.
6) “ఉభ్డి నౄభా ఏజెంట్” అెంట్ే ఔట్ి ఔధరై ఎఔుువ జీయత నౄభా సెంస , శూదరయణ నౄభా సెంస , ఆభోఖ నౄభా
సెంస , మోధనలెైనెం నౄభా సెంస లు ల కొుఔుట్ిఔధరై ఎఔుువ యట్ికి ని ఙేమభదధే నిఫెంధనణో ఇదె యవ లేథర
భ ఖా యవ నౄభా సెంస ల థరుభ నౄభా ఏజెంట్గ నిమనేెంచఫడిన వకిౄ అని అయ ెం.
7) “ఏజెంట్ు కైెంథీాఔిత జఞనృణర” అెంట్ే అతరభిట్ీ నియుళసఽౄనై ఏజెంట్ు జఞనృణర అని అయ ెం. అెందఽలల అనిై నౄభా
సెంస లు నిమనేెంచిన ఏజెంట్ు ూభిౄ యవభలుెంట్లబ.
8) “ఫలుక్ యౌస్కి ఙేలన ఏజెంట్ు కైెంథీాఔిత జఞనృణర” అెంట్ే అతరభిట్ీ నియుళసఽౄనై ఫలుక్ యౌస్కి ఙేలన ఏజెంట్ు జఞనృణర అని
అయ ెం. ావయౄ ధర నిమభావయ ఉలు ెంగన భభిమ /లేథర మోసూభితెం కయణరలణో హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఙే
నిమాభఔెం యదఽె/సలలని న్ఔు ఖ భైన ఏజెంట్ు జఞనృణరగ థీనిని ఙెవచఽి.
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9) “హో థర ఔయౌగిన అదికభి” అెంట్ే నౄభా ఏజెంట్గ ఒ వకిౄని నిమనేెంఙేెందఽఔు నౄభా సెంస అెంగీకయెం ను ెంథిన
అదికభి అని అయ ెం.
10) “భీక్షా సెంస ” అెంట్ే నౄభా ఏజెంట్ు ఔు భ ెందసఽౄ నిమాభఔ భీక్షలు నియుళెంచడెం కోసెం అతరభిట్ీ
చట్ి ఫదే ెంగ ఖ భిౄెంచిన సెంస అని అయ ెం.
11) ఈ నిమెంతాణలకోసెం “మోధనలెైన్ నౄభా సెంస ” అెంట్ే నౄభా చట్ి ెం, 1938లలని లలక్షన్ 2(29) కిెంద
నియుచిెంచినట్లిగ నౄభా సెంస అని అయ ెం. ఇథి వవశూమ నౄభా, ఎఖ భత్త యవణశృనై యనుయెంలాెంట్ి ఔ
ాణేకిెంచిన యెంఖెంలల కయఔలానులు ఙేడెతేెంథి.
12) “భయ్ిలెవల్ భాభుట్ిెంగ్ ల఼ుమ్” అెంట్ే చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 42ఏఔు యవయణలల నియుచిెంచినట్లిగ ఏథేని థఔెం.

1. నౄభా సెంస థరుభ నౄభా ఏజెంట్ నిమాభఔెం:
1) నౄభా సెంస నౄభా ఏజెంట్గ నిమాభఔెం కోయవతేనై దయకాసఽౄథరయవ నౄభాసెంస హో థర ఔయౌగిన అదికభికి
నూయెం-1ఏలల దయకాసఽౄ సభభిెంఙరయౌ.
2) దయకాసఽౄ ల఼ుఔభిెంచిన నైదట్ నౄభా సెంస హో థర ఔయౌగిన అదికభి దయకాసఽౄథరయవ యషమెంలల కిెంథి అెంరల
యెంగ సెంతినౄ ఙెెంథరయౌ:a) అనిై యదరలుగ అతనఽ నూయెం 1 ఏలల ఏజనీ్ దయకాసఽౄ ణరానిై ూభిౄ ఙేరయవ;
b) ఏజనీ్ దయకాసఽౄ తాెంణో నుట్ల నున్ కయవు యవభలనఽ సభభిెంఙరయవ;
c) నిమెంతాణ 6కిెంద నేభపునైట్లిగ నౄభా భీక్షలల ఉతీౄ యవృలమాయవ;
d) నిమెంతాణ 7లల ాశూౄ యెంచిన అనయోతల కిెంద ఖ భి కవడెం లేదఽ;
e)

నౄభా యనుభనిై అబభిచి, లేఔభిెంచడరనికి అవసయఫైన జఞానెం ఔయౌగి ఉధరైయవ. నులల఼థరయవలఔు
అవసయఫైన లేవనఽ అెంథిెంఙే శూభయ ూెం ఔయౌగి ఉధరైయవ;

3) ఏజనీ్ దయకాసఽౄనఽ భిశీయౌెంచి, దయకాసఽౄథరయవ ఔ జీయత నౄభా, ఔ శూదరయణ నౄభా, ఔ ఆభోఖ నౄభా
సెంస లు మోధనలెైన్ నౄభా సెంస లు ల కైుథరనికి నేెంచి ఏజనీ్ నిమాభఔెం ఔయౌగి ఉెండలేదని, ఫలుక్ యౌస్కి ఙేలన
ఏజెంట్ు జఞనృణరలల అతని నేయవలేదని ధియఔభిెంచఽకోవడెంలల హో థర ఔయౌగిన అదికభి తగిన శ్రదే చానుయౌ.
4) హో థర ఔయౌగిన అదికభి కిెంథి యషమానిై ఔడర భిశీయౌెంఙరయౌ
a) నలైన నేభపునై సభాఙరభనిై సఱ఼ిఔభిెంచఽఔుధేెందఽఔు దయకాసఽౄథరయవ నున్ ధెంఫర్ణో అతరభిట్ీ నియుళసఽౄనై
ఏజెంట్ు కైెంథీాఔిత జఞనృణర.
b) దయకాసఽౄథరయవ ఫలుక్యౌస్కి లల లేదని సఱ఼ిఔభిెంచఽఔుధేెందఽఔు దయకాసఽౄథరయవ నున్ ధెంఫర్ణో అతరభిట్ీ
నియుళసఽౄనై ఫలుక్ యౌస్కి ఏజెంట్ు కైెంథీాఔిత జఞనృణర.
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5) దయకాసఽౄథరయవ నఽెంచి అనిై ధివణరాలనఽ ల఼ుఔభిెంచిన థిళేనఽ భోజులలుు నలైని నిమెంతాణలల ాశూౄ యెంచిన
అనిై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ దయకాసఽౄథరయవడె ఉధరైడని, చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 42లలని ఉ యపలఖెం (3)లల
ాశూౄ యెంచిన అనయోతలఔు ఖ భికలేదని తనెంతణరనఽగ సెంతినౄ ఙెెంథిన తభుత హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఏజనీ్
దయకాసఽౄ ణరానిై నుాలలస్క ఙేల, నిమాభఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమడెం థరుభ నౄభా ఏజెంట్ఔు నిమాభకనిై
భెంజూయవ ఙేమవచఽి. నిమాభఔ ఏజెంట్ఔు ఏజనీ్ కోడ్స ధెంఫర్నఽ హో థర ఔయౌగిన అదికభి కైట్లబెంఙరయౌ.
నౄభా సెంస నేయవ సెంక్షైధరభెంణో ఏజనీ్ కోడ్స ధెంఫర్ నియుచిెంచఫడెణరబ.
6) నలైన ాశూౄ యెంచినట్లిగ జఞభీ ఙేలన ఏజనీ్ నిమాభఔ లేక నౄభా ఏజెంట్గ నిమాభకనిై, నితీయవనఽ
నియుళెంఙే అనిై నిఫెంధనలు ఔయౌగిన నిమభాలనఽ, కిెంద నేభపునైయధెంగ ావయౄ ధర నిమభావయని ఔయౌగి
ఉెంట్లబ. నలైన ాశూౄ యెంచినట్లిగ ఏజెంట్ నిమాభఔెం జభిగిన ఏడెభోజులఔలాు నిమాభఔ లేక ఫట్లుడర
కయయౌ.
7) దయకాసఽౄథరయవనఽ నౄభా ఏజెంట్గ నిమనేెంఙే సభమెంలల నౄభా సెంస ఖ భిౄెంు కయవు ఇసఽౄెంథి. అథి
ఏజెంట్గ ణరనఽ నుాత్తనిధెం వళసఽౄనై సెంస నేయవనఽ ఔడర ఖ భిౄసౄ ఽెంథి.
8) ఈ నిమభాల కిెంద ాశూౄ యెంచిన ఏథేని నిఫెంధనలనఽ ధయయేయిఔుెంట్ే దయకాసఽౄథరయవఔు ఏజనీ్ నిమాభఔెం
భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు హో థర ఔయౌగిన అదికభి త్తయసుభిెంచవచఽి. దయకాసఽౄ ల఼ుఔభిెంచిన 21 భోజులలుు
దయకాసఽౄథరయవఔు భతూయుఔెంగ ఏజెంట్ నిమాభకనిై త్తయసుభిెంచిన కయణరలనఽ హో థర ఔయౌగిన అదికభి
ణెలనుయౌ.
9) ఏజనీ్ నిమాభకనిై భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు నిభఔభిసౄ ఽనై హో థర ఔయౌగిన అదికభి నియృ మెంణో ఇఫోెంథికి ఖ భైన
దయకాసఽౄ థరయవడె ఆ నియృ మానిై సనైక్షెంచడెం కోసెం నౄభా సెంస నిమనేెంచిన అనలలేట్ అదికభికి ఒ సనైక్ష
దయకాసఽౄనఽ సభభిెంచఽకోవచఽి. దయకాసఽౄథరయవ సనైక్ష దయకాసఽౄనఽ భిశీయౌెంచడరనికి నౄభా సెంస ఒ
అనలలేట్ అదికభిని నిమనేెంచవచఽి. అనలలేట్ అదికభి సనైక్ష దయకాసఽౄనఽ ల఼ుఔభిెంచిన 15 భోజులలుు ఆ
దయకాసఽౄనఽ భిశీయౌెంచి, భతూయుఔెంగ తేథి నియృ మానిై ణెలనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
2. నౄభా సెంస థరుభ ఉభ్డి నౄభా ఏజెంట్ నిమాభఔెం:
1) „ఉభ్డి ఇనా్భన్్ ఏజెంట్‟గ నిమాభఔెం కోయవతేనై దయకాసఽౄథరయవడె ఆమా సెందభౌలనఽ ఫట్ిి
సెంఫెందిత జీయత, శూదరయణ, ఆభోఖ నౄభా లేథర మోధనలెైన్ నౄభాసెంస హో థర ఔయౌగిన అదికభికి కెంనుో జిట్
ఏజనీ్ దయకాసఽౄ తాెం 1నృ థరుభ దయకాసఽౄ ఙేమాయౌ. సెంఫెందిత నౄభా సెంస ల హో థర ఔయౌగిన అదికభి నలైన
నేభపునై దయకాసఽౄణో వవహభిెంఙరయౌ.
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3. నౄభా ఏజనీ్ భీక్ష:—
1) నౄభా ఏజెంట్గ నిమాభకనికి అయోత శూదిెంచడరనికి అతరభిట్ీ యౄను ెంథిెంచిన నిభీృత నుఠ్ఔరభెం ఆదరయెంగ
జీయత, శూదరయణ, ఆభోఖ నౄభా నుఠలలు భీక్ష సెంస నియుళెంఙే నౄభా ఏజనీ్ భీక్షలల దయకాసఽౄథరయవ ఉతీౄ యృ త
శూదిెంఙరయౌ. ఏజనీ్ భీక్షలల అయోత శూదిెంచడరనికి అవసయఫైన నౄభా జఞానెం ఔయౌగి ఉెండేెందఽఔు నౄభా సెంస
తగిన సశృమఔెం, భాయా దయశఔెం అెంథిెంఙరయౌ.
2) నలైన నేభపునై భీత్తలల నౄభా ఏజనీ్ భీక్షలల యజమవెంతెంగ ఉతీౄ యృ త శూదిెంచిన దయకాసఽౄథరయవడికి భీక్ష సెంస
ఉతీౄ యృ త ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి. ధైెండె ధలల నుట్ల అభలలు ఉెండే భీక్ష సెంస జఞభీ ఙేలే ఉతీౄ యృ త
ధివతాెం నదట్ిశూభిగ ఏథేని నౄభా సెంస ణో ఏజెంట్గ నిమాభకనిై కోభై ఉథేెశ్ెంణో ధైెండె ధలల
నుట్ల అభలలు ఉెంట్లెంథి.
3) నలైన ాశూౄ యెంచిన యధెంగ నౄభా ఏజనీ్ భీక్షలల అయోత ను ెంథి, భీక్ష సెంస జఞభీ ఙేలన ఙెలు ుఫలట్ల ఉతీౄ యృ త
ధివతాెం ఔయౌగిన అబయవలు భాతాఫే ఏజెంట్ల
ు గ నిమాభఔెం ను ెందడరనికి అయవోలు కఖలయవ.
4. నౄభా ఏజెంట్గ ని ఙేలేెందఽఔు అనయోత: చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 42(3) కిెంద నియృ బెంచినట్లిగ అనయోతఔు నిఫెంధనలు.
5. ావయౄ ధర నిమభావయ.
1) ాత్త ఏజెంట్ కిెంద నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫట్లయౌ:a) ాత్త నౄభా ఏజెంట్ కిెంథి యట్ిని నుట్ిెంఙరయౌ, --i.

ణరనఽ ఏ సెంస ఔు నౄభా ఏజెంట్గ ఉధరైనధే యషమానిై తనెంతణరనఽగ ఖ భిౄెంు ఔయౌగి ఉెండరయౌ.;

ii.

ఆనేక్షథరయవఔు ఏజనీ్ ఖ భిౄెంు కయవునఽ చానెంఙరయౌ. డిభాెండ్సనఽ ఫట్ిి ఏజనీ్ నిమాభఔ లేకనఽ
యలు డిెంఙరయౌ.;

iii.

నిభిేషీ నౄభా ాణరయఔఔు లనూయవ్ ఙేలే సభమెంలల తన నౄభా సెంస అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూుతేనై
నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై యవభిెంచి, ఆనేక్షథరయవల అవసభలనఽ లెఔులలకి
తీసఽకోయయౌ;

iv.

కై రలణ
ర ఉతతే
ౄ లనఽ ఇవుజూుతేనై ఔభిఔధరై ఎఔుువభెంథికి నౄభా ఏజెంట్ నుాత్తనిధెం వళలేౄ
అతనఽ ణరనఽ నుాత్తనిధెం వళసఽౄనై అనిై నౄభా సెంస ల ఉతతే
ౄ లనలై నులల఼థరయవఔు
నిషక్షనుతెంగ యవభిెంచి, ఆనేక్షథరయవడి నిభిేషీ అవసభలఔు తగిన ఉతత్తౄ ఏదధే యషమెంనలై సలశృ
ఇయుయౌ. ;
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v.

ఆనేక్షథరయవ కోభిణే, అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూుతేనై నౄభా ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ఔనేషన్
శూబలనఽ యలు డిెంఙరయౌ;

vi.

అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూనే నౄభా ఉతత్తౄ కి నౄభా సెంస చరభిజ ఙేసౄ ఽనై న఼ానేమెంనఽ సాచిెంఙరయౌ;

vii.

నౄభా సెంస యౄను ెంథిెంచిన ాత్తనుదన తాెంలల అవసయఫైన సభాఙరయెం సుపలయనిై, నౄభా
ెందెం కొనడెంలల యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యలు డిెంఙరయౌ్న నుాభ కతనఽ ఆనేక్షథరయవఔు
యవభిెంఙరయౌ;

viii.

నౄభా ూచీ ెంథరనికి సెంఫెందిెంచి ఆనేక్షథరయవ దఽయలయట్ల
ు లేథర భఫడి నిలఔడలేనే సశృ
ఆనేక్షథరయవ ఖ భిెంచిన ాత్త యసౄ యనిై నౄభా సెంస ఔు సభభిెంచిన ాత్త ాత్తనుదనణో నుట్లగ నౄభా
ఏజెంట్ గోత నియేథిఔ థరుభ తనఔు ణెయౌలనెంతవయఔు నౄభా సెంస దిఱికి తీసఽఔుయమాుయౌ. ఆనేక్షథరయవ
ఖ భిెంచి అనిై యకలుగ యఙరయణ జభినన తభుత ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం ణెయౌనేెందఽఔు
సెంఫెందిెంచినథిగ ూచీ ెంద నియృ మెంనలై తీవా ాఫలవెం చానే ఏథేని యసౄ వ యషమానిై నౄభా
సెంస ఔు ణెయౌమజైమాయౌ;

ix.

నౄభా సెంస వదె ాత్తనుదన ణరానిై థరకలు ఙేలే సభమెంలల అవసయఫైన దశూౄయేజులనఽ ను ెంథరయౌ;
ాత్తనుదననఽ ూభిౄ ఙేమడరనికి నౄభా సెంస ఆ తభుత కోభై దశూౄయేజులు ను ెంథరయౌ;

x.

నులల఼ కిెంద ధరనేధేషన్నఽ ాపలయతెం ఙేలే ాత్త ఆనేక్షథరయవడికి సలశృ ఇయుయౌ

xi.

ాత్తనుదనఔు నౄభా సెంస

అెంగీకయెం లేథర త్తయశూుయెం ఖ భిెంచి ఆనేక్షథరయవఔు సఔరభెంగ

ణెయౌమజైమడెం;
xii.

నులల఼ కైట్లబెంు, చియవధరభా భాయవ లేథర నులల఼ కిెంద ఐచిికల ాయోగనిై యనియోగిెంచడెం,
లేథర అవసయఫైన ఙోట్ భభై ఇతయ నులల఼ లేవ;

xiii.

కు బమ్ల భిశుుయెంకోసెం నౄభా సెంస కోయవతేనై యట్ికి అనఽఖ ణెంగ నులల఼థరయవలఔు లేథర
కు బమ్థరయవలఔు లేథర లనృె థరయవలఔు అవసయఫైన సశృమానిై అెంథిెంచడెం;

2) నౄభా ఏజెంట్ల
ు ఙేమఔడనియ, ---a. నౄభా సెంస నిమాభఔ ఉతౄ యవులనఽ ను ెందఔుెండర నౄభా యనుయెం కోసెం అబభిెంచడెం లేథర లేఔభిెంచడెం
b. ాత్తనుదన తాెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యడిచినలట్ేిలా ఆనేక్షథరయవడిని నేాభైనెంచడెం;
c. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం కోసెం ాత్తనుదన తాెంలల లేథర నౄభా సెంస ఔు సభభిెంఙే దశూౄయేజులలు తుడె
సభాఙరయెం సభభిెంఙేలా ఆనేక్షథరయవడిని నేాభైనెంచడెం;
d. నౄభా

నులల఼లనఽ

అబభిెంచడరనికి,

లేఔభిెంచడరనికి

భయ్ిలెవల్

భాభుట్ిెంగ్నఽ

ఆశ్రబెంచడెం

భభిమ /లేథర భయ్ిలెవల్ భాభుట్ిెంగ్ థఔెంలలకి ఎవభైధర ఆనేక్షథరయవ/నులల఼థరయవనఽ ఙేయవికోవడెం.
e. ఆనేక్షథరయవణో అభభదఔయెంగ ావభిౄెంచడెం;
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f.

ఏథేని ఇతయ నౄభా ఏజెంట్ థరుభ ాయేశ్నలట్ిిన ఏథేని ఇతయ ాత్తనుదనలల జోఔెం ఙేసఽకోవడెం;

g. తన నౄభా సెంస ఇవుజూనే యట్ికి ననైెంగ యయధ భైట్ునఽ, ాయోజధరలనఽ, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ
ఇవుజూడెం;
h. నౄభా కెంట్లాఔుి కిెంద లనృె థరయవనఽెంచి వసఽౄనై ాత్తపలాల యట్లనఽ డిభాెండ్స ఙేమడెం లేథర
ల఼ుఔభిెంచడెం;
i.

ాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేల, ఆ నులల఼ యదఽె జభిగిన భూడేళ్ు కలెంలలు తననఽెంచి భభో కొతౄ నులల఼
తీసఽఔుధేలా నులల఼థరయవనఽ నియోెందిెంచడెం;

j.

హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఇథివయకై తన ఏజనీ్ నిమాభకనిై యదఽె ఙేల, ఆ యదఽె జభిగి ఇెంక ఐథేళ్ు ై జయఖని
భిల తేలలు నౄభా ఏజెంట్గ ని ఙేలేెందఽఔు ణరజఞ ఏజనీ్ నిమాభఔెం కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽకోవడెం;

k. ఏథేని నౄభా సెంస డెైభఔిర్ కవడెం లేథర నేఖలడెం;
3) ాత్త నౄభా ఏజెంట్ ఇథివయకై తన థరుభ లేఔభిెంచిన నౄభా యనుభనిై యక్షిెంచఽకోవడెం కోసెం ధనట్ి భాట్ థరుభ,
భతూయుఔెంగ నులల఼థరయవఔు ధనట్ీసఽనఽ ఇవుడెం థరుభ నిభీృత వవదిలల నులల఼థరయవల నఽెంచి న఼ానేమెంల
ఙెయౌుెంు జభిగైలా ూభిౄ శూబలల ామత్తైెంఙరయౌ.;
4) నౄభా చట్ి ెం, 1938లలని శూౌలపలలఔు, థరనికి అనఽఖ ణఫైన నిమెంతాణలఔు ననైెంగ నౄభా ఏజెంట్గ
నిఙేలే ఎవభైధర వకిౄకి యౄ. థియేల వయఔు జభిభాధర యదిెంఙే అవకశ్భ ెంథి. అనఽభత్త లేఔుెండర
వవహభిసౄ ా, ఎవభైధర వకిౄ థరుభ పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యనుయెం శూగిెంఙే నౄభా సెంస తయున ని ఙేలే
ఎవభైధర నౄభా సెంస లేథర ఎవభైధర వకిౄకి కోట్ి యౄనుమల వయఔు జభిభాధర యదిెంచవచఽి.
5) ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయ ఉలు ెంగన సశృ తన ఏజెంట్ు తను ులనిైట్ికీ నౄభా
సెంలే ఫలధత వళెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థరనికి కోట్ి యౄనుమలవయఔు జభిభాధర యదిెంచవచఽి..
6. ఏజెంట్ నిమాభఔెం సలలని న్:
1) తగిన ధనట్ీసఽ ఇచిి, యదనలు యనినెంచడరనికి తగిన సభమెం ఇచిిన తభుత కిెంథి భిల త
 ేలలు ఏజెంట్
నిమాభకనిై యదఽె ఙేమవచఽి.:a. ఎట్ిఔుడె సవభిసౄ ా వసఽౄనై నౄభా చట్ి ెం, 1938 (1938లలని 4వ లలక్షన్), నౄభా నిమెంతాణ,
అనవిథిే చట్ి ెం, 1999 (1999లలని 4వ లలక్షన్)లలని శూౌలపలలనఽ ఉలు ెంఘలేౄ ,
b. నలైన ాశూౄ యెంచిన అనయోతలలల థేనికైధర ఖ భైణే.
c. 8వ నిమెంతాణలల సాచిెంచిన ావయౄ ధర నిమభావయకి, ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలఔు
ఔట్లిఫడడెంలల యపలఫైణే
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d. నిమాభఔ నిమభాలు ఉలు ెంఘలేౄ .
e. నౄభా సెంస లేథర అతరభిట్ీ కోభినట్లిగ ఏజెంట్గ ని ఙేలే తన కయఔలానులఔు సెంఫెందిెంచిన
సభాఙరభనిై ాదభిశెంచడెంలల యపలఫైణే;
f.

అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలఔు ఔట్లిఫడడెంలల యపలఫైణే;

g. ఏథేని తుడె లేథర అయసౄ వ సభాఙరభనిై చానలట్ిడెం లేథర నౄభా ఏజెంట్గ నిమాభఔెంకోసెం
దయకాసఽౄ సభభిెంచడెంలల లేథర థరని ఙెలు ుఫలట్ల కలెంలల యసౄ వ యషమాలనఽ ఔననలట్ిడెం జభిగిణే.
h. నౄభా సెంస /అతరభిట్ీ కోయవఔునైట్లిగ కలానఽఖ ణ భిట్ర్ై్ సభభిెంచఔుెంట్ే;
i.

అతరభిట్ీ నియుళెంచిన భిరోధన లేథర యఙరయణఔు సహఔభిెంచఔుెంట్ే;

j.

నులల఼థరయవల భదఽలనఽ భిషుభిెంచడెంలలనా, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అతరభిట్ీకి సెంతినౄ ఔయఫైన
ాతేతౄ భనిై ఇవుడెంలల యపలఫైణే;

k. నౄభా సెంస తయున నులల఼థరయవలు/ఆనేక్షథరయవల నఽెంచి వసాలు ఙేలన న఼ానేమెంలు/నఖదఽనఽ
ాతక్షెంగ కనీ భోక్షెంగ కనీ అహభిలేౄ. అబనట్ికీ నౄభా సెంస నిభిేషీ ఆమోదెం ఉెంట్ే కనీ
నఖదఽ/న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడరనికి ఈ శూౌలబెం ఏజెంట్ఔు యలు ఔయౌెంచదఽ.
7. ఏజనీ్ యదఽె యదరనెం:
నౄభా ఏజెంట్ ఏజనీ్ యదఽె కోసెం తేథి ఉతౄ యవుల జఞభీణో, అతనఽ ఆ తేథి ఉతౄ యవుల జఞభీ ణేథీ నఽెంచి నౄభా ఏజెంట్గ
వవహభిెంచడరనిై ఆనేశూౄ యవ..
8. ఏజనీ్ నిమాభఔెం సలలని న్/యదఽె ాపలవెం.—
1) ఏజనీ్ సలలని న్ లేథర యదఽె ణేథీన, ఆ ణేథీనఽెంచి నౄభా ఏజెంట్ నౄభా ఏజెంట్గ వవహభిెంచడెంనలై నిఱేధెం
అభలలుకి వసఽౄెంథి.
a. నిమాభఔెం యదఽె ాపలవెం అభలలుకి వఙేి తేథి ఉతౄ యవులు జఞభీ ఙేలన ఏడె భోజులలుు ఈ నిమభాల
కిెంద నిమాభఔెం యదఽె ఙేలన ఏజెంట్ నఽెంచి నిమాభఔ లేకనఽ, ఖ భిౄెంు కయవునఽ నౄభా సెంస యనఔుు
తీసఽకోయయౌ.
b. నౄభా సెంస ఆ ఏజెంట్నఽ ఫలుక్ యౌస్కి ఙేల, అతరభిట్ీ నియుళెంఙే ఫలుక్ యౌస్కి ఏజెంట్ు జఞనృణర, ఏజెంట్ు డేట్ల ఫేస్క
కైెంథీాఔిత జఞనృణరలలల సలలని న్/ యదఽె ఙేలన యవభలనఽ ాయేశ్నలట్ి లయౌ.
c. హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఆథేరల జఞభీ లేథర ధనట్ి భాట్ ఆథేరలణో ఔరభశిక్షణర చయ భ గిెంునలై ఏథేని
ఏజెంట్ఔు సెంఫెందిెంచిన సలలని న్ ఉతౄ యవులనఽ ఉసెంహభిెంచఽఔుెంట్ే యభి సలలని న్ ఆథేరలనఽ
ఉసెంహభిెంచఽఔుధే ఆథేరలు వచిిన యెంట్ధే యభిని ఫలుక్ యౌసి డ్స ఏజెంట్ు జఞనృణర నఽెంచి ణొలగిెంఙరయౌ.
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d. నౄభా సెంస అతనఽ ఏజెంట్గ ని ఙేలే ఇతయ జీయత లేథర శూదరయణ లేథర ఆభోఖ నౄభా సెంస లు లేథర
మోధనలెైన్ నౄభా సెంస లఔు ఔడర సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. యభి భికయవులఔు, తగిన చయలకోసెం ఆ నౄభా
ఏజెంట్నలై తీసఽఔునై చయలనఽ ణెయౌమజైమాయౌ.
10. నౄభా ఏజెంట్ భజీధరభా/ నిమాభఔెం సభెండర్ యషమెంలల అనఽసభిెంఙరయౌ్న యదరనెం:
1) నౄభా సెంస నిమనేెంచిన నౄభా ఏజెంట్ తన నౄభా సెంస ణో తన ఏజనీ్ని సభెండర్ ఙేమాలని కోయవఔుధే
క్షెంలల, అతనఽ ాసౄ ఽతెం ఏజనీ్ని ఔయౌగిన నౄభా సెంస హో థర ఔయౌగిన అదికభికి తన నిమాభఔ లేకనఽ,
ఖ భిౄెంు కయవునఽ సభభిెంఙరయౌ.
2) భజీధరభా, నిమాభఔ సభెండర్ ఙేలన థిళేనఽ భోజులలుు నౄభా సెంస నూయెం 1ల఼లల యవభిెంచిన యధెంగ యదఽె
ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
3) నిమాభకనిై సభెండర్ ఙేలన నౄభా ఏజెంట్ భభో నౄభా సెంస నఽెంచి ణరజఞ నిమాభకనిై కోయవచఽి.
అలాెంట్ి సెందయౌెంలల తభ ూయు ఏజనీ్ యవభలనిైట్ినీ కొతౄ నౄభా సెంస ఔు ణెయౌమఫయచి, తన ఏజనీ్
దయకాసఽౄణో నుట్ల నూయెం 1ల఼లల జఞభీఙేలన భ ెందసఽౄ నౄభా సెంస థరుభ జఞభీ ఙేలన యదఽె ధివణరానిై
సభభిెంఙరయౌ.
4) ూయుు నౄభా సెంస యదఽె ధివతాెం జఞభీ ఙేలన 90 భోజుల తభుణే నలైన నేభపునై యధెంగ కొతౄ నౄభా సెంస
ఏజనీ్ దయకాసఽౄనఽ భిఖణసఽౄెంథి.
11. ఏజెంట్ నిమాభఔెంలల నౄభా సెంస ఔు వభిౄెంఙే శూదరయణ నిఫెంధనలు:
1) ఏజనీ్ వవశృభలనఽ యయేక్షిెంఙే „ఫో యవు ఆమోథిత యదరధరనిై‟ నౄభా సెంస యౄను ెంథిెంచి, థరనిని ాత్త
సెంవత్యెం భాభిి 31 భ ెందఽ థరకలు ఙేమాయౌ. „ఫో యవు ఆమోథిత యదరధరనికి భాయా దయశకలనఽ నౄభా సెంస
యౄను ెంథిెంఙరయౌ.
2) ఔట్ికి నేెంచి జీయత నౄభా, ఆభోఖ నౄభా, ాత్త మోధనలెైన్ నౄభా సెంస లఔు నౄభా ఏజెంట్గ వవహభిెంచభదఽ.
3) ఈ చట్ి ెంలలని శూౌలపలలఔు ననైెంగ నౄభా ఏజెంట్గ వవహభిలేౄ యౄ. థి యేల వయఔు జభిభాధరఔు
ఖ యవుణరయవ.
4) ఏథేని నౄభా సెంస లేథర ని ఙేలేెందఽఔు, పలయతథేశ్ెంలల ఏథేని నౄభా లాయథేయని జభినేెందఽఔు అనఽభత్తెంచని
వకిౄని నౄభా ఏజెంట్గ నిమనేెంచఽఔునై నౄభా సెంస ఔు యౄ. కోట్ి వయఔు జభిభాధర యదిెంచవచఽి.
5) నౄభా చట్లిల (సవయణ) చట్ి ెం 2015 నుాయెంబఫైన తభుత నౄభా సెంస లెవయౄ, పలయతథేశ్ెంలల ఎవభైధర భ క
ఏజెంట్నఽ, ాదరన ఏజెంట్నఽ, ాణేఔ ఏజెంట్నఽ నిమనేెంచడరనికి, ఏథేని నౄభా యనుభనిై నియుళెంఙేెందఽఔు
అనఽభత్తెంచఫడడెం లేదఽ.

81

6) భయ్ి లెవల్ భాభుట్ిెంగ్ ల఼ుమ్ థరుభ నౄభా నులల఼ని తీసఽఔుధేెందఽఔు లేథర ునయవదే భిెంఙేెందఽఔు లేథర
కొనశూగిెంఙేెందఽఔు ఎవుయౄ ాతక్షెంగ కనీ భోక్షెంగ కనీ ాలలబనలట్ిడరనికి అనఽభత్తెంచభదఽ.
7) థీనికోసెం అెంగీకయెం ను ెంథిన ఒ అదికభి థరుభ అతరభిట్ీ భయ్ి లెవల్ భాభుట్ిెంగ్ థకలలల నులుెంచఽఔునై
సెంస లేథర వఔుౄలఔు సెంఫెందిెంచిన నుో య్సఽ అదికయవలఔు అతరభిట్ీ తభ అెంగీకయెం ను ెంథిన అదికభి థరుభ
భదఽ ఙేమవచఽి.
8) ాత్త నౄభా సెంస లేథర నౄభా ఏజెంట్ు నఽ నిమనేెంచడెంలల నౄభా సెంస తయున ని ఙేలే హో థర ఔయౌగిన
అదికభి తన థరుభ నిమనేతేలెైన ాత్త నౄభా ఏజెంట్ నేయవ, చియవధరభా, అతని నిమాభఔెం నదలెైన ణేథీ
ఏథెైధర ఉెంట్ే థరని యవభలు, ఆమన నిమాభఔెం యదఽె ణేథీ ఏథెైధర ఉెంట్ే థరని యవభలణో ఔడిన భిజిషిర్నఽ
నియుళెంఙరయౌ.
9) నౄభా ఏజెంట్ సభీుసఽలల ఉనైెంత కలెం, నిమాభఔెం యదఽె ఙేలన ఐథేళ్ు వయఔు నలైన ాశూౄ యెంచిన భికయవులనఽ
నౄభా సెంస నియుళెంఙరయౌ.
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అదరమెం 5
జీయత నౄభా యొఔు చట్ి ఫదే ఫైన లథే రెంణరలు
అదరమెం భిచమెం
ఔ జీయత నౄభా ెంథరనిై రలెంఙే అెంరలేనేట్ ఈ అదరమెంలల, భనెం చభిిశూౄెం. ఈ అదరమెం
జీయత నౄభా ెందెంలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
ధేయవిఔుధే అెంరలు

B. నౄభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు భభిమ ాణేఔ లక్షణరలు
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A. నౄభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు, ాణేఔ లక్షణరలు
1. నౄభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు
a) నౄభా ెందెం
నౄభా ఔ ెందెం ఙేసఽఔునైఅగిరఫెంట్ల. నౄభా సెంస నిభిెషిఫన
ై , ాణేఔఫైన భిసఽులకి ఔ ధయకి లేథర
న఼ానేమెంకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. ెందెం ఙేసఽఔునై అగిరఫెంట్ల ఔ నౄభా నులల఼
యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథి.
b) నౄభా ెందెంలల ఉెండే చట్ి ఫదే ఫన
ై అెంరలు
ఇుడె భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల నౄభా ెందెం లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. నౄభా ెంథరలని
రలసౄ ఽనై కొనిై ధరమయఫైన లథే రెంణరయౌై ఇుడె చాథరెెం.
కీలకెంశ్ెం
ఇయవ నుభీిల భధ ఉెండే ఔ ెంద అగిరఫెంట్ల చట్ి యఫన
ై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయైనథి. ఇెండిమన్
ెందెం మాక్ి 1872 ాకయెం నౄభా ెంథరలణో సశృ పలయతథేశ్ెంలలని అనిై ెంథరలనఽ రలసౄ ఽెంథి.
ఔ నౄభా నులల఼ నౄభా సెంస అధే ఔెంనలనీ, నౄభాథరయవ అధే నులల఼థరయవ - భెండె నుభీిల భధ ఏయడే
ెందెం. ఇథి పలయతీమ ెందెం చట్ి ెం 1872లల ను ెందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
చితాెం 1: నౄభా ెందెం

c) ఙెలు ుఫలట్బయ ెందెంలలని అెంరలు
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చితాెం 2: ఙెలు ుఫలట్బయ ెందెంలలని అెంరలు

ఙెలు ుఫలట్బయ ెందెంలలని అెంరలు :
i.

ాత్తనుదన భభిమ ఆమోదెం

ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄకి ఏథెైధర ఔ ని ఙేమడరనికి తన ఇశుినిై ణెయౌనధర లేథర ఏ యషమాధైైధర అలా
ఙేమవదె ని యభిెంచిధర ఆ నికి అవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ెంథే ఉథేెశ్ెంణోధే ఙేల,ేౄ అథి ఔ ఆపర్ లేథర
ాత్తనుదన ఙేసౄ ఽనైట్లి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. శూదరయణెంగ, ాత్తనుదఔుడె (proposer) థరుభ
ాత్తనుదన ఙేమఫడెతేెంథి. నౄభా సెంస థరుభ అెంగీఔభిెంచఫడెతేెంథి.
ఆపర్ ఇవుఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన ల఼ుఔిత్తని ణెయౌమజైలనట్ేి .

అెందఽవలు అెంగీఔభిెంచినట్ేి .

ల఼ుఔభిెంచఫడిన ాత్తనుదన యగెనెం అవుతేెంథి.
ల఼ుఔిత్త ాత్తనుదఔుడికి ణెయౌమజైమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. పయౌతెంగ ఔ ెందెం యౄెం థరలుితేెంథి.
ఔ ాత్తనుదఔుడె నౄభా నులల఼ నిఫెంధనయౌై అెంగీఔభిశూౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణరౄనిై ఙెయౌుెంచడెం
థరుభ తన అెంగీకభనిై ణెయౌమజైశూౄ డె. ాశూౄ వనకి ల఼ుఔిత్త లనెంచిన తభుత, అథి నదట్ి
న఼ానేమెంగ భాయవతేెంథి. అుడె ఆ ాత్తనుదన నులల఼గ భాయవతేెంథి.
ఔయేళ్ ఏథెధ
ై ర షయతే నలట్ిఫడినట్ు బణే, అథి కౌెంట్ర్ ఆపర్ అవుతేెంథి.
నులల఼ ఫలెండె ెంథరనికి శూక్షెం అవుతేెంథి.
ii. భిఖణన (Consideration)
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భిఖణన అెంట్ే ెంద నుభీిలకి కొెంత యసయ ాయోజనెం ఉెండేలా ఉెండరయౌ.

నౄభాథరయవ నఽెంచి

న఼ానేమెం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభిశృయెం ఙేశూౄ భధే యగెనెం నౄభా సెంస నఽెంచి ఔ భిఖణన.
iii. నుభీిల భధ అగిరఫెంట్ల
ఇయవ క్షాల కై యషమానిై కై అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. భభోలా ఙెనులెంట్ే, ఇయవ నుభీిల భదర ఔ
సభనుమ దో యణలల “అెంగీకయెం” (consensus ad-idem) ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస , నులల఼థరయవ కై
యషమానిై కై అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
iv. లేుఙరి అెంగీకయెం (Free consent)
ఔ ెందెంలలకి ాయేశిసఽౄనైుడె లేుఙరి అెంగీకయెం (free consent) ఉెండరయౌ.
ఈ కయణెం కనుడె అెంగీకయెం లేుచిగ ఇచిినట్ల
ు ఙెఫడెతేెంథి
 నియోెంధెం
 అనఽచిత ాపలవెం
 మోసెం (నూాడ్స)
 తుగ ణెయౌమజైమడెం
 ను యనుట్ల
ఔ అగిరఫెంట్ల సభ్త్త నియోెంధెం నైథర, మోసెం లేథర భామ వలాు సెంబయెంచినుడె, ఆ అగిరఫెంట్ల
ఙెలుదఽ.
v. నుభీిల శూభభూలు
ెంథరనికి ఙెెంథిన భెండె నుభీిల ెందెంలలకి ాయశి
ే ెంచడరనికి

చట్ి ఫదే ెంగ అయవోలెై ఉెండరయౌ.

నులల఼థరయవ ాశూౄ వననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమానికి ఫేజయవ వమసఽ్ ఔయౌగి ఉెండరయౌ, అలాగై అతడి
భానలఔ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండరయౌ, అెంణే కఔుెండర అతడె చట్ి ాకయెం అనయవోడిగ ఉెండకదఽ. ఉథరహయణకి,
ఫైనయవు నౄభా ెంథరలలలకి ాయశి
ే ెంచ భదఽ.
vi. చట్ి ఫదే త
ెంద వసఽౄవు చట్ి యఫైనథి అబ ఉెండరయౌ. ఉథరహయణకి, చట్ి యయవదె ఫన
ై చయల కోసెం ఏ నౄభా
లనెంచదఽ. వసఽౄవు లేథర భిఖణన చట్ి యయవదె ఫన
ై అట్లవెంట్ి అెంగీకయెం ఙెలుదఽ. ఒ నౄభా ెందెంలల
వసఽౄవు చట్ి ఫదే ఫన
ై వసఽౄవు.
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కీలకెంశ్ెం
i.

నియోెంధెం - ధేయూభిత యదరధరల థరుభ త్తౄ డి ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి.

ii. అనఽచిత ాపలవెం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిెంనలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే శూభయూెం ఉనై ఆఫ,
ఇతయవల నఽెంచి అనఽచితఫన
ై ాయోజనెం ను ెందడరనికి తన హో థరని యడినుడె.
iii. మోసభ (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థరుభ అతనఽ లేథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా
ఙేలేెందఽఔు నేాభన
ై శూౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినలట్ిి గనీ లేథర యట్ిని తుగ
ణెయౌమజైమడెం వలు గనీ అలాెంట్ి మోసెం తలెతౄ ేతేెంథి.
iv. ను యనుట్ల Mistake - ఔభి జఞానెంలల లలెం లేథర ఔ యషమెం leda ఔ సెంగట్నని యశ్ులెంచడెం
లేథర యవభిెంచడెంలల లలెం. ఇథి ెందెం యషమభ ఖ భిెంచిన అవగహనలలనా భభిమ అెంగీకయ
తాెంలలనా లలెం తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽెంథి.
2. నౄభా ెంథరలు – ాణేఔ లక్షణరలు (Special features)
a) ఉఫభిరభ లైడ్స్ (Uberrima Fides) లేథర భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith)
ఒ నౄభా ెందెం నుట్ిెంఙే నుాథనేఔ సాణరాలలు ఇథి ఔట్ి. థీనిై ఉఫభిరభ లడ్స
ై ్ అని ఔడర అెంట్లయవ. అెంట్ే
ెందెంలల ఉనై ాత్త నుభీి నౄభా యషమానికి సెంఫెందిెంచిన అనిై భ కఫన
ై యసౄ యల యలు డిెంఙరయౌ.
భెంచి నభ్కని (good faith) కీ, భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణేడర ఉెంథి.
శూదరయణెంగ యణజయఫన
ై అనిై ెంథరల లాయథేయలనీై భెంచి నభ్ఔెం నైథే జభిగినుో త ఉెంట్లబ .
యట్ిలు ల ఎఔుడర మోసెంగనీ ,ఔట్ెంగనీ ఉెండవు. భెంచి నభ్కనిై నుట్ిెంఙరయౌ్న ధరమయఫైన (legal)
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔెంథరయవ, కొనఽగోలుథరయవకి ెందెం ఖ భిెంచి ఎలాెంట్ి సభాఙరయభూ
యలు డిెంచఔడదధే నిఫెంధన నుట్ిెంచనవసయెం లేదఽ.
ఇఔుడ

“కొనఽగోలుథరయవనిథే

ఫలధత”

(Caveat

Emptor)

నిమభెం

నుట్ిెంచఫడిెంథి.

అెంట్ే.

కొనఽగోలుథరయవని ళెచిభిెంచడెం.
ెందెంలల ఉనై నుభీిలు ెందెంలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచి ఎెంణో నిశితెంగ భిశీయౌెంఙరయౌ. అలాగై ఔ నుభీి
భభపఔ నుభీిని తు ణోావ ట్ిి ెంచనెంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడు ెంత వయఔ, అవతయౌ
నుభీి ెంథరనిై తనెంచఽఔుధే (avoid) ారలై ఉెండదఽ.
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భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith): నౄభా ెంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ
ఙేసఽఔుని నడెశూౄబ.. ెందెం యషమెం ఔనినెంచనథి. నలైగ ధేయవగ

భిశీయౌెంచిధర లేథర నౄభా సెంస

అనఽబవెం థరుభ గనీ అెంత సఽలబెంగ ణెయౌలే అవకశ్ెం లేదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄ యలు, యట్ి సుపలవయెంగ
ాత్తనుథిెంచినయభి (proposer)కి భాతాఫే ణెయౌల ఉెండవచఽి. అెందఽకై నౄభా సెంస తయచఽగ సభాఙరయెం
కోసెం ాత్తనుదఔులనలై ూభిౄగ ఆదరయడి ఉెంథి.
అెందఽవలు నౄభా యషమభ ఖ భిెంచిన భ కఫైన సభాఙరయెం

(material సభాఙరయెం ) అెంణర నౄభా

సెంస లఔు ణెయౌమదఽ కఫట్ిి థరనిై సెంూయృ ెంగ యలు డిెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన ఫలధత ాత్తనుదఔుడెకి ఉెంథి.
ఉథరహయణ
డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కోసెం ఔ ాత్తనుదన (ానుో జల్) ఙేరడె. నులల఼ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే
సభమెంలల, డేయడ్స డమాఫట్ిస్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యది నియయణఔు చికిత్ తీసఽఔుెంట్లధరైడె. కనీ
డేయడ్స జీయత నౄభా సెంస ఔు ఈ యసౄ యనిై యలు డిెంచలేదఽ. జీయత నౄభా సెంస జఞభీ అెందఽవలన డేయడ్సకి
భ నలైొ ఏళ్ు వమసఽ. అెందఽవలు జీయత నౄభా సెంస డేయడ్సని యైద భీక్ష ఙేబెంచఽకోభని అడఖఔుెండరధే
అతడికి నులల఼ జఞభీ ఙేలెంథి. కైవలెం కొనిై సెంవత్భలలలధే, డేయడ్స ఆభోఖెం భభిెంత క్షీణెంచిెంథి. అతడిని
ఆసఽత్తాలల ఙేభియవ. డేయడ్స ఇఔ కోలుకోలేదఽ. తభుత కొథిె భోజులలు అతడె భయణెంఙరడె. జీయత నౄభా సెంస కి
ఔ థరయ ఙేమఫడిెంథి.
జీయత నౄభా సెంస థరయ త్తయసుభిెంచడెం చాల, డేయడ్స

ధరనేనీ ఆశ్ియడరుడె. నౄభా సెంస థరని

భిరోధనలల డేయడ్స నులల఼ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేలే ధరట్ికై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనైట్ల
ు గనా, అలాగై ఈ
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔెంగధే డేయడ్స థరచి నలట్ిినట్లిగనా ణేయౌెంథి. అెందఽవలు నౄభా ెందెం ఙెలుదని
ాఔట్ిెంచఫడిెంథి, అెంణేకఔ థరయ ఔడర త్తయసుభిెంచఫడిెంథి.
భ కఫైన సభాఙరయభెంట్ే నౄభా సెంస లు ఈ కిెంథి యట్ిని నియృ బెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఇఙేిసభాఙరయెం
:

 యయవ భిసఽుని అెంగీఔభిెంచవఙరి లేథర?
 ఔయేళ్ అెంగీఔభిలేౄ న఼నే
ా మెం ఏ భైట్లలల ఉెండరయౌ? యట్ికి ఎలాెంట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెండరయౌ?
ఈ ఫలధత కైవలెం ాత్తనుదఔుడెకి ణెయౌలన భ కఫన
ై యసౄ యలకై (material facts) కఔ, అతడె
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫైన యసౄ యలకి ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి. భిూయృ యరుశూనికి సెంఫెందిెంచిన ఈ
చట్ి యఫన
ై ఫలధత శూదరయణ ధరమభిదిలలకి వసఽౄెంథి.
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ఉథరహయణ
ఔ ాత్తనుదన ఙేలే ాత్తనుదఔుడె యలు డి ఙేమాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలు కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔుడ
భిశీయౌథరెెం:
i.

జీయత

నౄభా: వకిౄఖత యద
ై యఫైన చభితా, వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄనై యధఽల లక్షణరలు,

ధాభనునెం, భదనునెం వెంట్ి లక్షణరలు, నికి యళ్ు ఔ నుో వడెం, వమసఽ, అలయట్ల
ు ాత్తనుదఔుడె
ఆథరమ యవభలు వెంట్ి ఆభిఔ సభాఙరయెం, భ ెందఽగ ఉనై జీయత

నౄభా నులల఼లు, విత్తౄ

నదలెైనయ.
ii. లైర్(Fire)నౄభా: బవన నిభ్ణెం, బవధరనిై ఉయోగిసౄ ఽనై తీయవ,

బవనెం వమసఽ,

ఆ

నుాెంఖణెంలల ఉనై వసఽౄవుల సుపలవెం, నదలెైనయ.
iii. ఫభైన్ (Marine) నౄభా: శూభాగిర యవభలు, నుకిెంగ్ యదరనెం నదలెైనయ.
iv. మోట్ర్ (Motor) నౄభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైవయవ యవభలు నదలెైనయ.
ఆ యధెంగ నౄభా ెంథరలు అదిఔ ఫలధత లలఫడి ఉధరైబ. ఇఔ నౄభా యషమానికి వలేౄ , భెంచి యరుసెం
(good faith) ెంథరలు భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) ెంథరలుగ భాభబ.
నియుచనెం
అడిగిధర, అడఖఔనుో బధర, ాత్తనుథిసౄ ఽనై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల భ కఫన
ై యసౄ యయ్ై సుచిెందెంగ,
కచిితెంగ, యలు డిెంచడఫే, "ఉఫభిరభ లడ్స
ై ్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథి.
భిూయృ యరుసెం ెందెంలలని నుభీిలెవభిఙణ
ే ర సభిగ నుట్ిెంఫడఔనుో ణే, ఆ ెందెం నఽెంచి యభిదెభిలల
ఎవభైధర తనెంచఽకోవచఽి. అెంట్ే థీనయ ెం భ కెంగ ఒ నౄభా ెందెంలలకి వఙేియభవయౄ అనఽచితెంగ
ాయోజధరలు అెందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.
నౄభాథరయవ నౄభా ెందెం కోసెం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄ యనికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంట్ి అయసౄ వ సభాఙరయెం
ఇవుఔడదని పలయెంచఫడెతేెంథి. నౄభాథరయవ అనిై యషమాలఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనా యలు డిెంఙరయౌ.
ఈ ఫలధణే ఔనఽఔ లేఔుెంట్ే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలే కొనిై నిభిెషిఫైన యసౄ యయౌై
అణచియేమడరనికీ, అనఽచిత ాయోజనెం అెందఽకోవడరనికీ ామత్తైెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.
అెండర్ భైట్ర్ సభైన భిసఽు అెంచధర యేసఽఔుధేలా, నులల఼థరయవ తన ఆభోఖెం, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఆథరమెం, విత్తౄ
నదలెైన యషమాలలు ఎలాెంట్ి థరభిఔెం లేఔుెండర యసౄ వ లత్తని నిజఞబతీగ యలు డిెంఙరయౌ. అెండర్ భైట్ిెంగ్ఙేలే
అెండర్ భైట్ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేలే యధెంగ ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలు ఙెఔనుో వడెం గనీ,
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తుగ ఙెడెం (misrepresentation) గనీ జభిగిణ,ే ఆ ెంథరనిై యదఽె యచడరనికి నౄభా సెంస కి
అదికయెం ఉెంథి.
చట్ి ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తెం ఙేమడెం ఔ ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.
ఉథరహయణ
ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిజఔట్ివ్ ళెైర్ట్ెనిన్ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెనుో ట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
అెందఽవలన అతడె ఫడిఔల్ నులల఼ తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄ యఔ భిల త్త
 ని యలు డిెంచలేదఽ.
ఆ యధెంగ నౄభా సెంస నౄభాథరయవడె యసౄ యలనఽ వకీఔ
 ాత్తనుదనలనఽ ల఼ుఔభిెంచడెం వలు
ర భిెంచి ఙేలన
మోసనుో తేెంథి.
ఔ వకిౄకి ఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథి, ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయెంలల అతడె యలు డిెంఙరడె. ఆ యషమెం నౄభా
సెంస థరుభ ల఼ుఔభిెంచఫడిెంథి. భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలకి ఔనీసెం 4 ఏళ్ు వయఔ ఔవభైజి ఉెండదధే
యషమెం ాత్తనుదఔుడె (ానుో జర్, నౄభా ఙేలే వకిౄ) కి ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఇథి నౄభా సెంస థరుభ తు
ణోావ ట్ిి ెంచఫడిన యసౄ యనికి ఉథరహయణ.
b) భ కఫైన యసౄ యలు (Material facts)
నియుచనెం
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచిని నియృ బెంచడెంలల ఔ నౄభా అెండర్భైట్ర్ తీయవనీ, అలాగై న఼ానేమెం భైట్ల,
ఇెంక ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలే యసౄ యనిై భ కఫైన యసౄ వభ గ (Material fact)
నియుచిెంచఫడిెంథి.
అెంతఔు భ ెందఽ యలు డిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫైనథెధ
ై ర లేథర అధే ఆ యషమానికి సెంఫెందిెంచిన
భిల త
 ేలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి, అథి ధరమశూనెంలల భాతాఫే చివభికి నియృ బెంఫడరయౌ. నౄభాథరయవ
భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలే నిజఞలు యలు డిెంఙరయౌ.
నౄభాలల యలు డిెంఙరయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలు కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భిశీయౌథరెెం :
i.

ఔ నిభిెషిఫన
ై భిసఽు ఎఔుువగ జభిగై అవకశ్ెం ఉనైదని సాచిెంఙే యసౄ యలు

90

ఉథరహయణ
ాభాదఔయఫైన కభోా(ఒడ సయవఔు) సభ దా భాయా ెంలల తీలకళ్ు ఫడట్ెం; అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచిన ఖత
చభితా
ii. అనిై నౄభా సెంస ల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులల఼లనీ, యట్ి ాసౄ ఽత లత్తని తీసఽకోవడెం
iii. నౄభా

ానుో జల్

నూయెం

లేథర

అను కైషన్

లలని

ాశ్ైలనీై

భ కఫన
ై యగ

భిఖణనలలకి

తీసఽకోఫడణరబ. ఎెందఽఔెంట్ే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, యతే
ౄ జభిగై
అవకరనికి సెంఫెందిెంచినయ అబ ఉెంట్లబ.

యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ.

అనిై

యవభల ూభిౄగ నిెంఫడరయౌ.
కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై యలు డిెంచనవసయెం లేదఽ. అలాెంట్ి కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరెంద
ఇవుఫడిధరబ.
సభాఙరయెం
యలు డి ఙేమనవసయెం లేని పౌత్తఔ యసౄ యలు (Material Facts that need not be disclosed)
అెండర్ భైట్ర్ థరుభ నిభిెషిెంగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుో ణే భాతాెం, ాత్తనుదఔుడె ఈ కిరెంథి యసౄ యలనఽ
యలు డిెంచనవసయెం లేదఽ:
i.

భిస్కుని తగిాెంచడరనికి అభలు ఙేలన
 చయలు

ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం ఏభట్ల ఙేసఽకోవడెం
ii. నౄభాథరయవకి ణెయౌమని లేథర దిఱికిభని నిజఞలు
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ నుో ట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల఼ తీసఽఔుధే సభమానికి
ణెయౌమదఽ. అలాెంట్ి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄ వెం యలు డిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం జయఖదఽ.
iii. కొథిెగ తయుఫదే ఫన
ై శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన యసౄ యలు
భ కఫైన యసౄ యలఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త చినై అెంరనీై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. అెండర్ భైట్ర్
ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తగినెంత జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.
iv. ధరమయఫన
ై యషమాలు (Matters of law)
ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.
ఉథరహయణ: నేాలుడె శూభాగిరని నిలు ఙేలేట్ుడె ఆ ఊభి చట్లిలు
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v. నౄభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని (లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని యడిచినలట్న
ిి
సభాఙరయెం)
యట్ిని చానెంచి నౄభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంట్ృ తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ
(డిస్కఔు బమ్ ఙేమలేదఽ).
యలు డిెంఙరయౌ్న యది ఎుడె ఉెంట్లెంథి?
జీయత నౄభా ెంథరల యషమెంలల ాత్తనుదన అెంగీఔభిెంచఫడి, నులల఼ జఞభీ అబయ వయఔ చయిలు జభినే
కలావది (నభిమడ్స) అెంణర యవభలు యలు డిెంఙరయౌ్న యది ఉెంథి. ఔశూభి నులల఼ అెంగీఔభిెంచిన తభుత,
నులల఼ ట్ెర్్ నడెసఽౄనై సభమెంలల వఙేి ఎలాెంట్ి పౌత్తఔ యసౄ యలనా యలు డిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
ఉథరహయణ
శీర భజన్ థిళన
ే ఽ ఏళ్ు కలావది (ట్ెర్్) కోసెం ఔ జీయత నౄభా నులల఼ తీసఽఔుధరైయవ. నులల఼ తీసఽఔునై
ఆభైళ్ు తయవయత, భజన్కి ఖ ెండెకి సెంఫెందిెంచి కొనిై సభసలు తలెణౄ రబ. థరెంణో అతడె ఏథో శ్సౄ ైచికిత్
ఙేబెంచఽకోయయౌ్ వచిిెంథి.. శీర భజన్ ఈ యసౄ యనిై నౄభా సెంస కి యలు డిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
అబణే సకలెంలల న఼ానేమెంలు ఙెయౌుెంచడెంలల యైపలెం వలు నులల఼ యదె బన (lapsed condition) లత్తలల
ఉెండగ, ఆ నులల఼థరయవ నులల఼ ెంథరనిై ునయవదే భిెంచడరనికి ామత్తైలేౄ , అలాెంట్ి ునయవదే యణ
సభమెంలల థరనిై ఔ నా నులల఼గ భిఖణెంచి, అనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ సెంఫెందిత యసౄ యలనిైెంట్ినీ
యలు డిెంఙరయౌ.
నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం Breach of Utmost Good Faith
ఇుడె భనెం అనుయఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంట్ి
ఉలు ెంగన యలు డిఙేమఔనుో వడెం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలు థేని
థరుభధైధర జయఖవచఽి.
యలు డిఙేమఔనుో వడెం Non-Disclosure:

శూదరయణెంగ, నౄభా సెంస ఎలాెంట్ి ాణేఔఫన
ై యఙరయణ

ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙేలన
 వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెండే సెందయౌెంలల ఇథి జయవఖ తేెంథి.
నౄభా సెంస అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ ఙెనే సభాదరధరలు, యలు డి ఙేలన సణరలు నియు క్షెంగ
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔనుో బధర] లేథర ానుో జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వెంగ తయౌచి
ఉెండఔనుో బధర. అలాెంట్ి కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై
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కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినట్ేి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం
ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయెంచఫడెతేెంథి.
తు సాచన Misrepresentation: ఔ

నౄభా ెందెం ఖ భిెంచి సెంాథస
ి ౄ ఽనై సభమెంలల ఙేలే

యవయణనఽ (లేిట్ ఫెంట్) నియేదన (representation) అెంట్లయవ. అథి ఔ కచిితఫైన సత ావచనెం
(definite

statement

of

fact) లేథర

యశ్ుసనీమఫైన

ఔథనెం,

ఉథేెశ్ెం లేథర అెంచధరగ

పలయెంచఫడెతేెంథి. యసౄ యనిై అనఽసభిెంచి, యవయణ ాదరనెంగ యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ. అథే ఔ
యరుసెం (belief) లేథర ఔ అెంచధర (expectation) అబనుడె, అథి భెంచి నభ్ఔెం(good faith)
నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరలని పలయెంచఫడెతేెంథి.
తు సాచన (Misrepresentation) భెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి :
i.

అభామఔెంగ ఙేలే తు సాచన (Innocent Misrepresentation) కచిితెం కని యవయణలు
ఇయ మోసూభిత ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర ఇచిినయ.

ii. మోసూభితఫైన తు సాచన (Fraudulent Misrepresentation) అెంట్ే, నౄభా సెంస ని
మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ెంణో, సతెం ట్ు నియు క్ష దో యణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ు యవయణలు.
మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫైన ఔథధరల వలు శూదరయణెంగ ఔ నౄభా
ెందెం, ఙెలుఔుెండర నుో తేెంథి.
c) నౄభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest
ఉెండట్ెం ాత్త నౄభా ెంథరనికి ఔ భ కఫైన అెంశ్ెం. ఇథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ెందఽగ కవలలన ఔ
ధరమయఫన
ై అయోతగ పలయెంచఫడెతేెంథి.

జూదు అగిరఫెంట్ (gambling or wager agreement)కీ,

ఇనా్భన్్ కీ ఖల పేదఫేనేట్ చాథరెెం.
i.

జూదెం -నౄభా

నేకట్ధే తీసఽఔుెంథరెం. అెందఽలల ఔయవ గలుశూౄయవ, భభపఔయవ ఒడినుో ణరయవ.

ఔ భనిఱ ెంథెెం

ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గలుు, ఒట్నే అని ఉెంట్లబ. కనీ ఆ వకిౄకి ఆ ఆట్లల గలవడఫే త ఆ
ఆట్లల భభలాెంట్ి ఆసకిౄ గనీ, సెంఫెంధెం గనీ ఉెండవు. ధరమయెంగ చాలేౄ ెంథేలు ఔట్ి డెం,
జూదభాడడెం చట్ి ఫదే ెంగ వవహభిెంఙరయౌ్న చయలు కవు. అలాెంట్ి ెందెంలెైయైధర ధరమయయవదే ఫన
ై
అెంరలుగ భిఖణెంచఫడణరబ. అలాెంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంట్ిని ెంథెెంలల నలడణ
ి ,ే అతడె
నేకట్లల ఒడినుో ణే, అవతయౌ నుభీి తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయవిని ఆశ్రబెంచలేదఽ.
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ఇుడె ఔ ఇెంట్ి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనుో బన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథరెెం. ఇెంట్ిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – ఇలేు . అతడె ఆ ఇెంట్ికి మజభాని,
అథి నషినుో బధర, నుడెైనుో బధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సెంఫెంధెం
సయుసుతెంతాఫన
ై థి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనుో వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ సెంఫెంధెం
(భిలేషన్ ఱప్) వలు ధే అతడె నషినుో వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథర థ ెంఖతనెం] వలు
జభిగై నశుినికి అతడె ఆ ఇెంట్ిని నౄభా ఙేబెంఙరడర లేథర అధేథరనిణో సెంఫెంధెం లేదఽ.
ఔయవ గయౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండర, అగిై ాభాదెం వలు ఔట్ే యవశూనెం
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంట్ి మజభానికి నషిెం.
జభిగిన నశుినికి ఏథో యధెంగ నషిభిశృయెం ను ెంథేెందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుెంట్లడె.
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుుగనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (insurable interest)
అవుతేెంథి. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తుెంలల ఉెంట్ేధే, ఔ నౄభా ెందెం ఙెలు ుఫలట్ల అవుతేెంథి.
థరనికి ధరమయఫన
ై అెంరలు ఔడర వభిౄశూౄ బ.
ఉథరహయణ
చెందారలకర్కి ఔ ఇలుు ఉెంథి. అతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలెంఔు నఽెంచి యవణెం తీసఽఔుధరైడె. ఈ
కిరెంథి ాశ్ైల నైద దిఱి నలట్ిిెండి:
 అతడె ఆ ఇెంట్ికి నౄభా ఙేమదలుిఔుెంట్ే, నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర థరనికి ఉెంథర?
 ఫలెంఔుకి ఇెంట్ి యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
 అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏనేట్ి?
శీరనియసన్ కి పలయ, ఇదె యవ నలులు, విదఽేలెన
ై తయౌు దెండెాల ఉధరైయవ. ఈ కిరెంథి ాశ్ైల నైద దిఱి
నలట్ిిెండి:
 యయవ ఆభోఖెంగ ఉెండడరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర అతడికి ఉెంథర?
 యభిలల ఎవభిధైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభియౌ్ ఉెంట్ే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫైధర నషినుో ణరడర?
 అతడి ను యవగిెంట్ి నలుల సెంఖణేనేట్ి? అతడికి యళ్ు యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర
ఉెంట్లెంథర?
ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ెందెం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.
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నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌ్న యలువ థరనికి
ఉెంట్లెంథి.
కనీ నౄభా ెందెం యషమెం నౄభాథరయవకి ఆ నిభిెషి ఆలౄ నైద ఎెంతనుట్ి ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial
interest) ఉెందధే అెంశ్ెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉెంథి
కఫట్ేి , నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫన
ై హఔుుని ఔయౌగి ఉెంట్లడె. నౄభా నులల఼ని అతెంత
నిఫదే ఫైన అయ ెంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలెంట్ే, అథి కైవలెం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,
నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ ట్ు ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽెంథి.
చితాెం 3: శూదరయణ చట్ి ెం ాకయెం నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం

ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ్న సభమెం (Time when insurable interest
should be present)
జీయత

నౄభాలల నులల఼ తీసఽఔుధే సభమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ. ఫభైన్

నులల఼ల వెంట్ి యట్ి యషమెంలల త శూదరయణ నౄభాలల,

నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నులల఼

తీసఽఔునైుడా, అలాగై కు బమ్ ఙేలేట్ుడా ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ.
d) దఖా భి కయణెం (Proximate Cause)
నౄభాలల నుట్ిెంచఫడే ధరమసాణరాలలు అనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖా భి కయణెం (proximate cause).
దఖా భి కయణ సాతాెం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫైనథి. ఇథి నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో చాడరయౌ. ఆ
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలుకి వసఽౄెంథో భథో నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
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అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలు (peril) కి వలేౄ ధే, నౄభా సెంస ఫలధత వళసఽౄెంథి. నౄభా ఙేమఫడు
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫైణ,ే ఆ నౄభా సెంస ఙెయౌుెంులు ఙేసౄ ఽెంథి. అలా కఔనుో ణే, ఙేమదఽ.
ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస అతెంత ాదరనఫన
ై కయణఫేనేట్ , ఏ సెంగట్న తభుత ఏ సెంగట్న
జభిగి ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో చాసఽౄెంథి. సెంగట్నఔు అత్త యెంట్ధే ఉనై ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయకై
భినేతెం కఔ నషిెం సెంబయలేు లా ఙేలన నతౄ ెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.
నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభీాఔభిశూౄ ెం. అయ దఖా భి కయణరల ఔెంట్ే ననైెంగ ఉెంట్లబ.
దాయెం కయణరలు ఉెండ చఽి గనీ ఆ సెంగట్న జయఖడరనికి నేయ
ా కలు అబయెంతగ యట్ి ాపలవెం ఉెండదఽ.
నియుచనెం
దఖా భి కయణెం (Proximate cause) గప చఽయవగా, ాపలవవెంతఫైన కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
అెంత్తభ పయౌతెం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకళ్ైౄెంథి. అలా యళ్ు డెంలల ఏ ఔు
సెంగట్నకీ థరనెంతట్ అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణెంగ ఙపచఽిఔుని వచిి, నదలవడరనికీ, కొనశూఖడరనికీ
తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ
జీయత నౄభా ెంథరలకి దఖా య కయణెం లథే రెంతెం ఏ యధెంగ అనుబసఽౄెంథి? శూదరయణెంగ, జీయత నౄభా
భయణ కయణెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ఙెయౌుెంు అెంథిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి , దఖా య కయణెం లథే రెంతెం అనుమెం కదఽ.
అబధర, ఎధనై జీయత నౄభా ెంథరలు ాభాదెం ాయోజనెం భైడయు నఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇెందఽలల ాభాదెం
వలు భయణెం సెంబయలేౄ కొెంత అదను శూ భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అలాెంట్ి లత్తలల, భయణెం ాభాద
కయణెంగధే జభిగిెంథర అని భిశీయౌసా
ౄ , కయణరనిై సషిెంగ నిభేభిెంచఽకోవలలన అవసయెం ఉెంట్లెంథి. దఖా య
కయణెం లథే రెంతెం ఇలాెంట్ి సెందభౌలకి సభిగా  వభిౄసౄ ఽెంథి.
సెంరలుషణ (Adhesion) ెందెం
సెంరలుషణ ెంథరలు, అవతయౌ నుభీిని కైవలెం ెంథరనిై ల఼ుఔభిెంచడరనికో, త్తయసుభిెంచడరనికో భాతాఫే
భినేతభబయ అవకశ్నేసా
ౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడే ాయోజధరలు ఖల (greater bargaining advantage)
నుభీి ఙేత తమాయవఙేమఫడణరబ. ఇఔుడ నౄభా

ఔెంనలనీకి ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన అనిై నిమభ

నిఫెంధనలలు అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉెంట్లెంథి.
థీనిై తట్స ెం ఙేమడరనికి, ఔ ఼ా -లుక్ (free-look)

వవది భిచమెం ఙేమఫడిెంథి. అుడె

నులల఼థరయవ నులల఼ తీసఽఔునై తభుత, తనఔు అెంగీకయెం కఔనుో ణే, నులల఼ డరఔుఫెంట్లని అెందఽఔునై 15
భోజుల లలు యదఽె ఙేసఽఔుధే ాణరభాైమెం ఔయౌగి ఉెంట్లడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔెంనలనీకి
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యాతూయుఔెంగ ణెయౌమఫయఙరయౌ. అుడె కయవిలు, చరభీజలు తగిాెంచఽఔుని న఼ానేమెం యనకిు త్తభిగి
ఇవుఫడెతేెంథి.
నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి నియోెందరనికి ఉథరహయణ?
I.

యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజా ఞనెం లేఔుెండర ఔ ెంథరనికి సెంతఔెం ఙేమడెం

II. ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనుో ణే భళేష్ని చెంుణరనని యఫేష్ ఫథిభిెంచడెం
III. ెందెంనలై భళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనికి యఫేష్ తన నుా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిెంచడెం
IV. ెందెంనలై భళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనికి యఫేష్ సభాఙరయెం తుడె అెంథిెంచడెం

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఈ కిరెంథి ఎెంనఔలలు థేనికి యఫేష్ నౄభా ఙేమడెం శూధెం కదఽ?
I.

యఫేష్ ఇలుు

II. యఫేష్ పలయ
III. యఫేష్ లేైళతేడె
IV. యఫేష్ తయౌు దెండెాలు
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శూభెంశ్ెం


నౄభా సెంస నౄభా ెందెం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽులకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి
నియృ బెంఙే ఔ ధయ లేథర భిఖణనని న఼ానేమెం అని అెంట్లయవ.



ెందెం అెంట్ే ఇయవ నుభీిల భదర చట్ి ఫదే ెంగ అభలబయ ఔ అగిరఫెంట్ల.



అెంరలు ఙెలు ుఫలట్బయ ెందెంలల ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:
i.

ాత్తనుదన భభిమ అెంగీకయెం

ii. భిఖణన,
iii. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం Consensus ad-idem,
iv. లేుఙరి అెంగీకయెం (Free consent)
v. నుభీిల శూభయ ూెం
vi. వసఽౄవు చట్ి ఫదే త


నౄభా ెంథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ:
i.

భిూయృ యరుసెం (Uberrima fides)

ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (Insurable interest)
iii. దఖా భి కయణెం (Proximate cause)
కీలఔఫైన థరలు
1. ాత్తనుదన భభిమ అెంగీకయెం
2. ధరమయఫన
ై భిఖణన (Lawful consideration)
3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం (Consensus ad idem)
4. భిూయృ యరుసెం Uberrima fides
5. భ కఫైన యసౄ యలు Material facts
6. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం(Insurable interest)
7. దఖా భి కయణెం (Proximate cause)
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ాణరభాైమెం II.
ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనుో ణే భళేష్నఽ చెంుణరనని యఫేష్ ఫథిభిెంచడెం నియోెందరనికి ఉథరహయణ.
జయఫ 2
సభైన ాణరభాైమెం III.
యఫేష్ఔు అతడి లేైళతేడి జీయతెం నైద నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఉెండదఽ. కఫట్ిి థరని నైద అతడె నౄభా
ఙేమలేదఽ.

ల఼ుమ భీక్ష – ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఙెలు ుఫలట్బయ ెందెంలల ఏ అెంశ్ెం న఼ానేమెంణో పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి?
I.

ాత్తనుదన భభిమ అెంగీకయెం

II. భిఖణన
III. లేుఙరి అెంగీకయెం
IV. ెంథరనికి నుభీిల శూభయూెం
ాశ్ై 2
ఎలాెంట్ి మోసూభిత ఉథేెశ్ెంణోధన ఙేమఫడఔనుో బధర కచిితెంగ లేని యవయణలనఽ _____________
అనఽసెందరనిసఽౄెంథి.
I.

తుగ ణెయౌమజైమడెం

II. చెంథర (చెంథర)
III. ాత్తనుదన
IV. నుాత్తనిధెం
ాశ్ై 3
________________ ధేయూభితఫైన యదరధరల థరుభ త్తౄ డిలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
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I.

మోసెం

II. అనఽచితఫన
ై ాపలవెం
III. నియోెంధెం
IV. ను యనుట్ల
ాశ్ై 4
ఈ కిరెంథి యట్ిలల జీయత నౄభా ెంథరలఔు సెంఫెందిెంచి ఏథి యసౄ వెం?
I.

అయ ధనట్ి భాట్లల ఉెండే ెంథరలు, అయ చట్ి ఫదే ఫైన అభలుకి లలఫడవు

II. అయ చట్ి ఫదే ఫన
ై అభలుకి లలఫడి ధనట్ి భాట్లల ఉెండే ెంథరలు.
III. ఇెండిమన్ ెందెం మాక్ి, 1872 ాకయెం అయ ఇయవ నుభీిల (నౄభా సెంస భభిమ నౄభాథరయవ) భధ
ఉెండే ెంథరలు
IV. అయ జూదు ెంథరలు వెంట్ియ
ాశ్ై 5
ెందెం యషమెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఙెలుని భిఖణన ఏథి?
I.

డఫ ో

II. ఆలౄ
III. లెంచెం
IV. నఖలు
ాశ్ై 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల జీయత నౄభా ెందెం లలకి ాయేశిెంఙే అయోత లేని నుభీి ఏథి?
I.

యనుయ మజభాని

II. ఫైనర్
III. ఖిళణ
IV. ాబ తు ఉథో గి
ాశ్ై 7
ఈ కిరెంథి యట్ిలల “ఉఫభిరభా లడ్స
ై ్” లథే రెంణరనిై చానెంఙే చయ ఏథి?
I.

ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన యైద భిల త
 ేలనఽ ఖ భిెంచి అఫదే ెం ఙెడెం
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II. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలు డిెంచఔనుో వడెం
III. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలు డిెంచడెం
IV. సకలెంలల న఼నే
ా మెం ఙెయౌుెంచడెం
ాశ్ై 8
నౄభా ాయోజధరెంరనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుెంట్ే ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి సభికదఽ?
I.

ఔుభాయవని కోసెం తెండిా నౄభా నులల఼ ఙేమడెం

II. పలభబయౄ లు ఔభి కోసెం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడెం
III. లేైళతేలు ఔభి కోసెం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడెం
IV. మజభాని ఉథో ఖ ల కోసెం నౄభా ఙేమడెం
ాశ్ై 9
జీయత నౄభా యషమెంలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఎుడె ఉెండరయౌ?
I.

నౄభా తీసఽఔుధే సభమెంలల

II. కు బమ్ ఙేలే సభమెంలల
III. జీయత నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అవసయెం లేదఽ
IV. నులల఼ కొనఽగోలు ఙేలే సభమెంలల లేథర కు బమ్ సభమెంలల
ాశ్ై 10
ఈ కిరెంథి ధేథెంలల భయణరనికి ఏథి దఖా భి కయణెం (proximate cause) అవుతేెంథి?
అజయ ఖ యరు శూుభీ ఙేసౄ ఽెంట్ే కిరెంద డరుడె. అతడి యనఽైూస యభిగిెంథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేు నీట్ి
భడెఖ లల డి ఉధరైడె. థరనిణో అతడికి నఽమోనిమా వచిిెంథి. అతడిని శృలట్ల్ లల ఙేభియవ కనీ
చివభికి నఽమోనిమా వలు అతడె చనినుో మాడె.
I.

నఽమోనిమా

II. యనఽైూస యయఖడెం
III. ఖ యరెం నైద నఽెంచి కిరెంద డడెం
IV. ఆభైషన్
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ాణరభాైమెం II.
ఙెలు ుఫలట్బయ ెంథరనికి న఼నే
ా మఫే భిఖణన (consideration).
జయఫ 2
సభైన ాణరభాైమెం I.
ఎలాెంట్ి మోసూభితఫైన ఉథేెశ్ెం లేఔనుో బధర తుగ ణెయౌమజైమడెం వళెంచడెం తు యవయణలఔు
థరభితీసఽౄెంథి.
జయఫ 3
సభైన ాణరభాైమెం III.
ధేయూభితఫన
ై యదరధరల థరుభ ఇఙేి త్తౄ డి నియోెంధెంలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 4
సభైన ాణరభాైమెం III.
పలయత ెంద చట్ి ెం, 1872 ాకయెం, జీయత నౄభా ెంథరలు ఇయవ నుభీిల (నౄభా సెంస భభిమ
నౄభాథరయవ) భధన ఉెండే ెంథరలు.
జయఫ 5
సభైన ాణరభాైమెం III.
ఔ ెంథరనికి లెంచెం ఙెలు ుఫలట్బయ భిఖణన కదఽ.
జయఫ 6
సభైన ాణరభాైమెం II.
ెందెం ఔ జీయత నౄభా ెంథరనికి ఫైనయవు అయవోలెైన నుభీిలు కదఽ.
జయఫ 7
సభైన ాణరభాైమెం III.
ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలు డిెంచడెం “భిూయృ యరుసెం”
లథే రెంణరనిై చానెంఙే చయ
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జయఫ 8
సభైన ాణరభాైమెం III.
నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం లేదఽ కఫట్ిి , లేైళతేలు యసయెం నౄభా తీసఽకోలేయవ
జయఫ 9
సభైన ాణరభాైమెం I.
జీయత నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నౄభా తీసఽకొధే సభమెంలలధే ఉెండరయౌ.
జయఫ 10
సభైన ాణరభాైమెం III.
అజయ భయణరనికి ఖ యరెం నైద నఽెంచి డడెం దఖా య కయణెం అవుతేెంథి.
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యపలఖెం 2
ఆభోఖ నెభా
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అదరమెం 6
ఆభోఖ నౄభా భిచమెం
అదరమెం ఉనుో థరఘతెం
కలెంణో నుట్ల నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై ఈ అదరమెం నైఔు ఙెఫ తేెంథి. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏనేట్ి ,
ఆభోఖ సెంయక్షణ శూబలు, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసౄ ఽెంథి. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ
సెంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄనై కయకల ఖ భిెంచి ఔడర నైయవ ణెలుసఽఔుెంట్లయవ. చివయగ, పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ
నౄభా ఎలా యఔలెంచిెంథీ, పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా యణలల నుతా నుో ఱసౄ ఽనై యయధ సెంస ల ఖ భిెంచి ఔడర ఇథి
యవభిసౄ ఽెంథి.

అపలస పయౌణరలు

A. నౄభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం
B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏనేట్ి
C. ఆభోఖ సెంయక్షణశూబలు
D. ఆభోఖ సెంయక్షణలలనియకలు
E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫో తీసఽౄనై కయకలు
F. ఆభోఖ సెంయక్షణ- శూుతెంతాెం తభుత ుభోఖత్త
G. ఆభోఖ నౄభాయణ
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైఔు తనిసభిగ ఉెండే శూభభూలు:
1. నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ.
2. ఆభోఖ సెంయక్షణ పలవననఽ, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, శూబలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ.
3. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకల ఖ భిెంచి, శూుతెంతాెం తభుత శూదిెంచిన ుభోఖత్త ఖ భిెంచి
ణెలుసఽకోఖలుఖ ణరయవ.
4. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభెం ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ.
5. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా యణ ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంట్లయవ.
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A. నౄభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం
నౄభా అధేథి ఏథో ఔ యౄెంలల యేల సెంవత్భల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉనైట్లి ణెలుశూోౄ ెంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ సభూహెంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహెంలలని కొెంతభెంథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల
నశుిలనఽ ెంచఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసౄ ా వఙరియవ. అబనట్ికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄెంలల జయవఖ తేనై
నౄభా యనుయెం భెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిెందట్ే నదలెైెంథి.
1. ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా
నౄభా పలవన థరుభ అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ ఙేట్ిి న భిస్కులుగ సభ దాెంలల ఙేలే దఽశూ్హసెం వలు ఔయౌగిన నశుిలనఽ
ఙెవచఽి. థీనిధే ఫభైన్ భిస్కు అని అెంట్లయవ. కఫట్ేి యయధ యకల నౄభాలలల ఫభైన్ నౄభానఽ నదట్ిథిగ ఙెవచఽి.
అబనట్ికీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదట్ి యఔెం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సెంగాలు, ాణేకిెంచి ఇట్య్లల యక్షణ
యౄెంలల అభలలుకి వచిిెంథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నశుిలు, అగిై ాభాదెం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషిెం లాెంట్ి
యట్ి థరుభ ఏయడే నశుిల సభమెంలల సశృమెం అెంథిెంఙేలా చెంథర నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన
అగిై ాభాద నౄభా 1501లల శృెంఫర్ా లల ఉనికిలల ఉనైట్లి ఔనినెంచిెంథి.
ఇెంగుెండ్సఔు సెంఫెందిెంచినెంతవయఔు, 1666లల సెంబయెంచిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లెండన్లల ఆ నఖయెంలలని ఙరలాపలఖెం, 13యేలఔు
ు ధుెంసెం కవడెం నౄభా యెంగనికి ఊునిచిిెంథి. థీెంణో 1680లల లైర్ ఆ఼స్క నేయవణో నదట్ి అగిై ాభాద
నలైగ ఇళ్ై
నౄభా ఔెంనలనీని నుాయెంనెంఙరయవ.
లాయడ్స్: ధేడె ఆచభిసౄ ఽనై నౄభా యనుయెం భూలాలు లెండన్లలని లాయడ్స్ క఼ హౌస్క భోజుల ధరట్ియ. అఔుడ
సభాయేశ్భవుత వచిిన వయౄ ఔులు సభ దాు ఆదల కయణెంగ ధౌఔలలు తయయౌెంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నశుిలనఽ
యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙరయవ. నడి సభ దాెంలల థో నడీలఔు నులడే సభ దా థ ెంఖలు, సభ దా యణరవయణెం
సభిగా  లేఔ వసఽౄవులు ధరశ్నెం కవడెం, ఏథో కయణెంగ డవ భ నిగినుో వడెం లాెంట్ి సభ దాు ఆదల వలు ఇలాెంట్ి
ాభాథరలు జయవఖ తేెండేయ.
2. పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా చభితా
పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయెంబెంలల లేథర థరనికి సనై కలెంలలధన నుాయెంబఫైెంథి. యథేశీ నౄభా సెంస ల
ఏజనీ్లు ఫభైన్ నౄభా యనుభనిై నుాయెంనెంఙరయవ. నదట్ి జీయత నౄభా ఔెంనలనీని 1818లల ఇెంగుెండ్సఔు ఙెెంథిన
ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. పలయతథేశ్ెంలల నదట్ి జీవన నౄభా బయతయ ఔెంనలనీని
ట్ిాట్న్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. ఈ భెండా ఔలఔణరౄలలధే ఏభట్మాబ.
నట్ి నదట్ి ూభిౄ శూబ పలయతీమ నౄభా ఔెంనలనీ ఫలెంఫే భూచఽవల్ అషభన్్ శూ లలైట్ీ యౌనేట్ెడ్స నేయవణో 1870లల
భ ెంఫయలల ఏభట్ెైెంథి. తదనెంతయెం ఆ శ్ణరఫె ెం ూయౄ బయసభిఔలాు సుథేశీ ఉదభెం ఊెందఽఔునై పయౌతెంగ అధేఔ
ఇతయ పలయతీమ ఔెంనలనీలు ఔడర ఏభట్మాబ.
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నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం 1912లలజీయత నౄభా ఔెంనలనీల చట్ి ెం, బయష నిది చట్లిలనఽ ఆమోథిెంఙరయవ.
జీయత నౄభా ఔెంనలనీల చట్ి ెం 1912 న఼ానేమెం భైట్ ట్ిి ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థరుభ ఔెంనలనీలనఽ
భథిెంు యేమడరనిై తనిసభి ఙేలెంథి. అబనట్ికీ , పలయతీమ, యథేశీ ఔెంనలనీల భధ పేదపలవెం అలాగై
కొనశూగిెంథి.
పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ికీ కొనశూఖ తేనై అతెంత ుభతన నౄభా ఔెంనలనీ అబన ధేషనల్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీని 1906లల
శూనెంఙరయవ.
భిల తేల అవసభనిై ఫట్ిి ,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తుెం యయేక్షిసౄ ా, జఞతీమఔయణ ఙేమడెం, ఆ తభుత
నలైయేట్ీఔభిెంచడెం అెంట్ృ కిెంథి భీత్తలల కొనశూఖ త వచిిెంథి:

a) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ
జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలని ెంల ఫర్ 1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతెంగ లెైఫ్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట్ెైెంథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ెంలల 170 ఔెంనలనీలు, 75 బయష నిది సెంగాలు జీయత నౄభా
యనుభనిై శూగిసౄ ా వఙరిబ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేట్ేి ూభిౄ
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఉెండేథి.

b) జీయత బయతయ నౄభా జఞతీమఔయణ
జనయల్ ఇనా్భన్్ నృజిధస్క ధేషధైలేజైషన్ మాక్ి (GIBNA) 1972లల ఆమోదెం ను ెందడెంణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి. థీెంణో జనయల్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (జి.ఐ.ల) , థరని ఉ సెంస లు
ఏభట్మాబ. ఆ సభమెంలల, పలయత థేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయెం ఙేసౄ ా వచిిన 106 నౄభా సెంస లు
పలయత థేశ్ెంలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ ఉ సెంస లు ల యయ్నభమాబ.

c) భలలోణరా ఔనేట్ీ భభిమ ఐ.ఆర్.డి.ఏ
నలైయేట్ల సెంస ల యెంఖ ాయేశ్ెం యౄెంలల నుో ట్ీ అెంశ్ెం భయు ణెయనైదఔు భవడెం సశృ భిశ్రభ అనవిథిేకోసెం ఙేమాయౌ్న
భాయవలనలై అధేుషణ ఙేల, లనూయవ్ ఙేమడెం కోసెం 1993లల భలలోణరా ఔనేట్ీని ఏభట్ల ఙేరయవ. ఆ ఔనేట్ీ 1994లల తన
నియేథిఔనఽ సభభిచిెంథి. థీెంణో 1997లల ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ (IRA) ఏభట్ెైెంథి.

d)

నుయౌల఼థరయవల ాయోజధరలనఽ కనుడడెంణో నుట్ల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమెంత్తాసౄ ా, నుోా త్ళసా
ౄ , ఔరభఫదే ెంగ

విథిే ఙెెంథేలా చాడడెం కోసెం ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ మాక్ి 1999నఽ ఆమోథిెంచడెంణో ఇనా్భన్్
భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ (IRDA) ఒ చట్ి ఫదే సెంస గ 2000 ఏనాల్లల ఏభట్ెైెంథి.

e) జి.ఐ.ల ునయుూవల఼ఔయణ
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జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనా్భర్గ భాభిి, థరని ధరలుఖ ఉ సెంస లనఽ సుతెంతా ఔెంనలనీలుగ ునయుూవల఼ఔభిెంఙరయవ.
జి.ఐ.ల నఽెంచి ధరలుఖ ఉ సెంస లనఽ2002 జూలెై నఽెంచి యేయవ ఙేలేలా ఒ నృలుునఽ 2000 డిలలెంఫయవలల నుయు ఫెంట్ల
ఆమోథిెంచిెంథి. తథరుభ కిెంథి సెంస లు ఏభట్మాబ.


ధేషనల్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



థి ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



థి నా ఇెండిమా అషభన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స.

f) ధేట్ి జీయత నౄభా భిశ్రభ
“జీయత నౄభా” ఔెంనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. ఆ జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి.

g) ధేట్ి జీయత బయతయ నౄభా భిశ్భ
ర
“శూదరయణ నౄభా” ఔెంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ.

i. అగిరఔలిర్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స అధేథి ెంట్ నౄభా/గరనైణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన భిస్కుల కోసెం ఏభట్ెైన
ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .

ii. ఎక్్నుో ర్ి కడ
ర ిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా అధేథి ఎఖ భత్త యవణరనికి సెంఫెందిెంచిన భిస్కుల కోసెం
ఏభట్ెైన ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .

iii. ఐదఽ సుతెంతా ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉధరైబ.
iv. నేగియౌన ఔెంనలనీలు అనిై యకల శూదరయణ నౄభా యనుభనిై నియుళశూౄబ.
జీయత నౄభాఔెంనలనీల జఞనృణర:
1. ఏజిమన్ భయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

2. అయయ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

14. ఇెండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనా్భన్్

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

15. కోట్క్ భళెంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

4. పలభిౄ మాక్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

16. లెైఫ్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్

5. నృభు సన్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

17. ఫేక్్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

6. కనభ ళెచ్ఎస్కనౄల఼ ఒనౄల఼ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

18. న఼ఎన్నౄ ఫట్లెైఫ్

7. డీళెచ్ఎఫ్ఎల్ నుాఫభిక లెైఫ్ ఇనా్భన్్

19. భిలమన్్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

8. ఎడెల్యస్క లెైఫ్ ఇనా్భన్్

20. సశృభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భన్్

9. ఎకై్డ్స లెైఫ్ ఇనా్భన్్

21. ఎస్కనౄఐ లెైఫ్ ఇనా్భన్్
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10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

22. శీరభమ్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

11. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ శూిెండరర్ు లెైఫ్ ఇనా్భన్్

23. శూిర్ మూనిమన్ డరయ-ఇచిి లెైఫ్ ఇనా్భన్్

12. ఐల఼ఐల఼ఐ ుూడెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

24. ట్లట్ల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనా్భన్్

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீ ட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భన్్
2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భన్్
3. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భన్్
4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భన్్
5. శూిర్ ళెల్ౄ ఇనా్భన్్

பபாது காப்பீ ட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்:

1. అగిరఔలిర్ ఇనా్భన్్ ఔెంనలనీ

12. భాగ్ ళెచ్డీఐ జనయల్ ఇనా్భన్్

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భన్్

13. ధేషనల్ ఇనా్భన్్

3. పలభిౄ మాక్ జనయల్ ఇనా్భన్్

14. నా ఇెండిమా అషభన్్

4. ఙోళ్భెండలెం ఎెంఎస్క జనయల్ ఇనా్భన్్

15. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భన్్

5. ఎక్్నుో ర్ి కడ
ర ిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనా్భన్్

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భన్్

17. భిలమన్్ జనయల్ ఇనా్భన్్

7. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ ఎభోా జనయల్ ఇనా్భన్్

18. భమల్ సఽెందయెం జనయల్ ఇనా్భన్్
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8. ఐల఼ఐల఼ఐ లాెంఫలర్ు జనయల్ ఇనా్భన్్

19. ఎస్కనృఐ జనయల్ ఇనా్భన్్

9. ఇనూో ు ట్ కియో జనయల్ ఇనా్భన్్

20. శీరభమ్ జనయల్ ఇనా్భన్్

10. ఎల్ అెండ్స ట్ీ జనయల్ ఇనా్భన్్

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భన్్

11. యౌఫభీి యడియోకన్ జనయల్ ఇనా్భన్్

22. మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భన్్
23. మూనివయశల్ శూో ెంనుో జనయల్ ఇనా్భన్్
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B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే
“ఆభోఖఫే భశృపలఖెం” అధే భాట్నఽ భనెం థేథే యెంట్లధరైెం. యసౄ వెంగ ఆభోఖెం అెంట్ే అయ ెం ఏనేట్ని
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడెైధర ామత్తైెంఙరభ? „రభీయఔ ఆభోఖెం‟ అధే అభనిైఙేి “హో మల్ౄ ” దెం నఽెంచి „ళెల్ౄ‟ దెం
నియుచిెంచఫడిెంథి.
నుత భోజులలు, ఆభోగనిై „బఖవెంతేడె ఇచిిన వయెం‟గ భిఖణెంఙే యయవ. అసుస త అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన నునుల వలు
జభిగిెందని నఫే్యయవ. అసుస త యనఽఔ కయణరలనఽ కీ.ర ూ 460-370 భధ జీయెంచిన ళనుో కైట్
ర ్ ణెయౌనుయవ. భవయణెం,
నుభియదె ూెం, వకిౄఖత యబాత, ఆశృయుట్లయట్ు ఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కయణరల వలు అసుస తఔు ఖ యవుతేధరైయని
ఆమన ఙెనుయవ.
ళనుో కైట్
ర ్ ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలెల కిెందట్ే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస ఉనికిలల ఉెంథి. ధరలుఖ దాయలెైన యఔౄ ెం, సఽు
నలైతయసెం, నలుు నలైతయసెం, రలుష్ెంల సెంకిుషిఫైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణెంఙరయవ. ఈ దాయల భధ
సభతేలత కొయవడడఫే అసుస తనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽెందని పలయెంఙరయవ. ఆ భోజులలు నురిత థేరలఔు ణెయౌమని సెంకిుషిఫైన
శ్సౄ ై చికిత్లనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యైద నణరభహృడెైన సఽయరతేడికై దఔుుతేెంథి.
కొెంత కలానికి, ఆధఽనిఔ యైదెం ఔ సెంకిుషీఫైన రసౄ ైెంగ అవతభిెంచిెంథి. ఆధఽనిఔ యైదెం ఆ తభుత ఎెంతభాతాభూ
అసుస తఔు భినేతెం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోా త్ళెంఙేథిగ భాభిెంథి. ఆభోగనికి
సెంఫెందిెంచి 1948లల ాెంచ ఆభోఖ సెంస ఙేలన నియుచనెం అనిై వభాల ఆమోదెం ను ెంథిెంథి. “ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ,
భానలఔ, శూభాజిఔయఫైన సెంూయృ ఆభోఖ లణే కనీ కైవలెం యది లేఔనుో వడెం భాతాఫే కదఽ” అని ఆ సెంస
నేభపుెంథి. ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి ఆమ భైుదెం లాెంట్ి పలయతీమ యైద వవస ఎట్ి నఽెంఙో ఇలాెంట్ి సెంూయృ దిఱిని
ను ెందఽయచఽఔుెంథి.

నియుచనెం
ాెంచ ఆభోఖ సెంస (WHO): ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, శూభాజిఔయఫైన సెంూయృ ఆభోఖ లణే కనీ కైవలెం
యది లేఔనుో వడెం భాతాఫే కదఽ.
ఆభోఖ నిభేయకలు
కిెంథి కయణరలే ఎవభైధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభేభిశూౄ మని శూదరయణెంగ అెందయౄ యశ్ులసౄ ఽధరైయవ.:

a) జీవన రైయౌ కయకలు
జీవన రైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సెంఫెందిత వకిౄ నిమెంతాణలలధే ఉెంట్లబ. అెంట్ే, భినేతేలఔు లలఫడిన
యమాభెం, ఆశృయెం, ఆెంథో ళ్నలనఽ నియభిెంచడెం, భెంచి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభనునెం, భాదఔ
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దాయల లేవనెం, సఽయక్షితెం కని లలక్్ లాెంట్ి ఙెడె జీవన రైలులు భభిమ అలయట్ల
ు , చలనెం లేని జీవన రైయౌ
(ఎలాెంట్ి యమాభెం లేనిథి) కన్ర్, ఎబడ్స్, ళెైర్ట్ెనిన్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి అధేఔ యకల యధఽలనఽ
ఔలుఖజైశూౄ బ.
ఇలాెంట్ి ావయౄ ననఽ నిమెంత్తాెంచడెం, ాపలయతెం ఙేమడెంలల ాబ తుెం కీలఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽనైట్ికీ (భాదఔ
దాయలనఽ లేయెంచిన యభిని ఫబల్ ను ెందడరనికి యలులేని జైలు శిక్షణో శిక్షిెంచడెం, ను గఔు ఉతతే
ౄ లు తథితభలనలై
అదిఔ నఽైలు యదిెంచడెం లాెంట్ియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన రైయౌ కయకల వలు ఔయౌగై
యధఽలనఽ నిమెంత్తాెంచడెంలల నియృ మాత్ఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽెంథి.
b) భవయణ కయకలు
సఽయక్షితఫైన ణరఖ నీయవ, నుభియదే ూెం, నుో షకలు ఆభోగనికి అతెంత భ కఫైనయ. యట్ిలల లలట్ల ఏయడిణే
ాెంచెం నలుభూలలా, భ కెంగ వయే భాన థేరలలు ాసౄ ఽతెం భనెం చాసఽౄనై యధెంగ తీవాఫైన ఆభోఖ
సభసలఔు థరభి తీశూౄబ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔనుో వడెం వలు ఇన్ఫ్ూ
ు బెంజఞ, చికన్ నుక్్ లాెంట్ి
అెంట్లయధఽలు యనశూౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లేఔనుో వడెం వలు భలేభిమా, డెెంఖూ లాెంట్ి యధఽలు
యనసౄ ఽెండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలు ని ఙేలే వఔుౄల వలు ఔయౌగై భవయణ కయకల వలు ఔడర కొనిై
యధఽలు ఏయడెణరబ. అెంట్ే ఆస్కఫశూిస్క తమాభీ కభి్ఔులఔు ఆస్కఫశూిస్క లాెంట్ి విత్తౄ యఫైన ఆదలు, ఫ ఖా
ఖనఽలలు ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధరమాలు లాెంట్ి సభసలు.
c) జనఽయఫైన కయకలు
జనఽవుల థరుభ చిధరైయవలఔు యభి తయౌు దెండెాల నఽెంచి యధఽలు ాయేశిెంచవచఽి. ఇలాెంట్ి జనఽ కయకలు జఞత్త,
పౌగోయఔ ాథేశ్ెం, చివయఔు సభూశృల ఆదరయెంగ ఔడర ాెంచెం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫైన ఆభోఖ
దో యణ లనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽధరైబ.
ాజల ఆభోఖ లత్తనలైధే ఆమా థేరల శూభాజిఔ, ఆభిఔ ుభోఖత్త ఆదరయడి ఉెంట్లెందని సషిెంగ ణెలుశూోౄ ెంథి.
ఆభోఖఔయఫైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణరదఔఫైన భానవ వనయవనఽ అెంథిెంచడఫే కఔ పలయతథేశ్ెం లాెంట్ి
అనవిథిే ఙెెందఽతేనై థేరనికి భభిెంత కీలఔఫైన అభూలఫైన వనయవలనఽ ఔడర లేుచిగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా
ఙేసౄ ఽెంథి. వకిౄఖత శూబలల, అసుస త అధేథి జీవధననుది యెంగ నశుినిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ
చయలనఽ ఙేమలేఔనుో వడెం థరుభ ాజలనఽ నేదభిఔెంలలకి ధట్ిి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధడెతేెంథి.
అెందఽవలు ాెంచయౄ ెంగ ాజల ఆభోఖెం, సెంక్షైభానిై అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ ణరులు చయలు తీసఽఔుెంట్లధరైబ.
తథరుభ నుౌయవలెందభికీ ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ణెఙేిెందఽఔు చయలు ఙేడెణోెంథి. కఫట్ేి ఆభోఖ
సెంయక్షణనలై నలడెతేనై కయవి ఆ థేశ్ జీడీన఼ (సా
 ల థేశీయోతత్తౄ )లల ఖణనీమెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఇథి యేభైుయవ భిల త
 ేలఔు తఖా ట్ి ల యేభైుయవ యకల ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయెం ఉెంట్లెంథర అధే ాశ్ైనఽ తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽెంథి.
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C. ఆభోఖ సెంయక్షణ శూబలు
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేెందఽఔు, నియుళెంఙేెందఽఔు, యయేక్షిెంఙేెందఽఔు, ునయవదే భిెంఙేెందఽఔు
ాబ తుెం సశృ యయధ ఏజనీ్లు, లేయ సెంస లు, అెంథిెంఙే లేవల ఔయవ. ఆభోఖ సెంయక్షణ ాపలవశీలెంగ ఉెండరలెంట్ే
కిెంథి అెంరలు తనిసభి.


ాజల అవసభలఔు తఖా ట్ి ల



సభఖరత



సభ చితెంగ



సఽలబెంగ అెందఽఫలట్ల



ఙౌఔ ధయ

వకిౄ ఆభోఖ లత్త ఆమా వఔుౄలనఽ ఫట్ిి భాయవతేెంట్లెంథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై శూబలల భ్యౌఔ
వసతేలనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా ఙేమడెం శూధడేథి కదఽ. అలాెంట్ి అవసయెం ఔడర లేదఽ. ాజలఔు ఏయడవచిని
పలయెంఙే యధఽలనఽ ఫట్ిి ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుువ
సెందభౌలు జుయెం, జలుఫ , దఖా , చయ్ సభసలు లాెంట్ి యట్ికి ఖ భికవచఽి. జలుఫ , దఖా ణో నుో యౌిణే ళెట్ెైట్ిస్క
ు ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుువ.
నౄణో యళ్ై
అథేయధెంగ, ళెట్ెైట్ిస్క నౄణో నుో యౌిణే ఖ ెండె జఫ ోలు, కన్ర్ లాెంట్ి తీవా అసుస తణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు
తఔుువ. కఫట్ిి , ఏ నుాెంతెంలల అబధర అెంట్ే గరభఫైధర, జిలాు అబధర, భషిరఫైధర ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు
అధేయ ఆ నుాెంతెంలలని యయధ ఆభోఖ సెంయక్షణ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ:
 జధరపల భిభాణెం
 భయణ భైట్ల
 జఫ ోల భైట్ల
 అెంఖయైఔల భైట్ల
 ాజల శూభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖెం
 ాజల శూదరయణ నుో షఔ లత్త
 ఒ ఖని నుాెంతెం లేథర ఒ నుభిరరనేఔ నుాెంతఫైణే భవయణ కయకలు
 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ వవస . అెంట్ే, ఖ ెండె జఫ ోల నిుణ లు లెు లలు లదేెంగ
ఉెండఔనుో వచఽి కనీ జిలాు ట్ి ణెంలల ఉెంట్లయవ.
 ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస ఎెంత ఫేయ ఉయోగిెంచఫడవచఽి
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 బభిెంఙే శూభయ ూెం లాెంట్ి శూభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.
నలై కయకల ఆదరయెంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేమడెంనలై ాబ తుెం
నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. ాజలఔు ఙౌఔగ, సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండఖల సభ చిత ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ ఏభట్ల
ఙేలేెందఽఔు చయలు తీసఽఔుెంట్లెంథి.
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D. ఆభోఖ సెంయక్షణ యకలు
ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ యసౄ ితెంగ వభీాఔభిెంచఽకోవచఽి:
1. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ
ఏథేని అసుస తఔు ఖ భైనుడె భోగి నదట్గ సెంాథిెంఙే యైదఽలు, నయవ్లు, భభై ఇతయఫైన చినై కిునిక్లలల
అెంథిెంఙే లేవలధే నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ నియుచిసఽౄెంథి. అెంట్ే, ఔ ఆభోఖ వవస భిదిలల భోఖ లెందభికీ నుాథనేఔ
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి నదట్ి దశ్ అని ఙెవచఽి.
అనవిథిే ఙెెంథిన థేరలలు ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జట్ిలఫై, థీయఘకయౌఔెం లేథర తీవాఫైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట్ిని
ఎదఽయవుధే యధెంగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అతెంత నుాభ కతనఽ ఇశూౄయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస లు
నిభోధఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ట్ీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధ్యౌెంగ్ లాెంట్ి యట్ినలై ఔడర దిఱిని కైెంథీాఔభిసౄ ఽెంథి.
అవసయఫైనుడె తదఽభి శూబ లలషయౌసఽిల దఖా యఔు యమాులని భోగికి సాచిశూౄయవ.
ఉథరహయణఔు, జుయెం కోసెం ఒ వకిౄ యైదఽడిని సెంాథిెంచినుడె అథి డెెంఖూ జుభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరుభ
ణేయౌణే, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణథరయవ ఆమనఔు కొనిై భెందఽలనఽ భల ఇవుడెంణో నుట్ల ాణేఔ శిక్షణ కోసెం ఒ
ఆసత్తాలల ఙేభలని ఔడర సాచిశూౄయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెందభౌలలు ఙరలావయఔు యైదఽడె యభి ఔుట్లెంఫ
యైదఽడిగధే వవహభిశూౄ యవ. ఔుట్లెంఫెంలలని సబ లెంణర ఏథేని చినై అసుస తకోసెం ఔడర యైదఽడిని సెంాథిశూౄ యవ.
ఈ దే త్త జనఽయఫైన కయకల ఆదరయెంగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీత్తలల యైద్ సలశృ ఇవుడెంలల ఔడర
యైదఽడికి సశృమడెతేెంథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తెండిా భధఽఫేహ చభితానఽ ఫట్ిి భధఽఫేశృనిై శూధఫైనెంత వయఔు
చినై వమసఽ నఽెంఙే నియభిెంఙేెందఽఔు జీవన రైయౌ ట్ు జఞఖరతౄగ ఉెండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలశృ ఇవుఖలయవ.
గరనైణ శూబలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ాబ తు, నలైయేట్ల సెంస లు భెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధరపలనఽ
ఫట్ిి ాబ తు నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ాసౄ ఽతెం గరభ శూబలల ఏథో యౄెంలల ఇయ
ఉధరైబ.
2. భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ
శూదరయణెంగ భోగిణో నదట్గ సెంఫెంధెం లేని యైద నిుణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిుణ లు అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ
లేవలు భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కిెందఔు వశూౄబ. తీవాఫైన అసుస తఔు కొెంతకలెం నుట్ల చికిత్ తీసఽకోవడెం, కొనిై
సెందభౌలలు తీవా చికిత్ లేవలు (ఐల఼మ ), ఆెంఫ లెన్్ సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభేయణ భీక్షలు, ఇతయ యైద
లేవలు సశృ ఆసత్తాలల ఉెంట్ృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికిత్ అెందఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఙరలా సెందభౌలలు నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస లు, యైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సెంయక్షణఔు ెంనశూౄ యవ. కొనిై
సెందభౌలలు

అబణే,

భాధనేఔ ఆభోఖ

సెంయక్షణ లేయ సెంస లే

సభఖరఫైన

„అెంతయా త‟నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియుళసఽౄెంట్లబ.
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లేవలు అెంథిెంఙే

ఔరభెంలల

ఙరలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లు జన సెంకనఽ ఫట్ిి ణరలుక/ఫలుక్ శూబలల ఉెంట్లబ.
3. ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణ
ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి శూదరయణెంగ ఆసత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుధే యభికోసెం ఉథేెశిెంచిన ాణేఔ
సలశృలణో ఔడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సెంస ల భాయా దయశనెంణో భోఖ లు ఇఔుడఔు వసఽౄెంట్లయవ.
ఈ ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలు, కొనిై జిలాు కైెంథరాలలునా ఉధరైబ.
భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస ల భిదిని థరట్ి ఆధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలు, యైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన యట్ిని
ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽి. అెంట్ే ఆెంకలజీ (కన్ర్ చికిత్),
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽిలు లాెంట్ియ.
ఆభోఖ సెంయక్షణ శూబ నలభిగై కొథీె ఆ సెంయక్షణణో భ డిడిన కయవిలు ఔడర నలయవఖ తేెంట్లబ. నుాథనేఔ ఆభోఖ
సెంయక్షణఔు అబయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం జధరనికి పలయెం కఔుధరై, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ పలభనిై బభిెంచడరనికి
కసౄ ఇఫోెంథి డెణరయవ. ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అబణే భభీ పలయెంగ పలయశూౄయవ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు
సెంఫెందిెంల యయధ శూబలలు ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలు, గరనైణ-ట్ి ణ నుాెంణరలలల యేభైుయవగ
ఉెంట్లబ. శూభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతెం ఙేశూౄ బ.
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E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకలు
పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస ఖతెంలలనా, ఇుడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయవుెంట్ృ వశూోౄ ెంథి.
అెంతయా తెంగ ఇయ ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత శూబలల అవసభలనఽ, వవల఼ఔిత శూబలల
ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస నఽ థెఫోతీసఽౄధరైబ. ఆ యవభలనఽ కిెంద చాథరెెం:
1. జనఖణన రసౄ ైెం, జధరపల సెంఫెందిత దో యణ లు
a) ాెంచెంలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలు పలయతథేశ్ెం భెండవ అత్త నలదెథేశ్ెం.
b) ఇథి జధరపల నలయవఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భి ఙేసౄ ఽెంథి.
c) నేదభిఔెం శూబ ఔడర యైద సెంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌుెంచఖల శూభయ ూెంనలై ాపలవెం చాుణోెంథి.
2. శూభాజిఔ దో యణ లు
a) ట్ి ణీఔయణ నలయఖడెం వలలు, గరనైణ నుాెంణరల నఽెంచి ాజలు ట్ి ణ నుాెంణరలఔు యళ్ు డెం వలు ఆభోఖ సెంయక్షణ
లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.
b) గరనైణ నుాెంణరలలునా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనెంగ యైద లేవలు లనెంచఔనుో వడెం, అెందఽఫలట్లలల
లేఔనుో వడెం, ధయలు ఎఔుువగ ఉెండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽి.
c) తనెంతణరనఽగ యమాభెం ఙేలే అవసభనిై తగిాెంఙే భీత్తలల ఔయవిని ని ఙేలే జీవనరైయౌలలకి భభిెంతగ
ఙపచఽిఔునుో వడెం భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ నుో ట్ల లాెంట్ి కొతౄ యఔెం యధఽలఔు థరభి తీసఽౄధరైబ.
3. జీయతకలెం అెంచధర
a) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి ధేడె ుడెతేనై నలులు ఎెంతకలెం జీయెంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄెంథి.
ు గ ఉెండగ, ఇుడథి అయయై ఏళ్ునఽ
b) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి శూుతెంతాూెం వచిిన భోజులలు భ నలై ఏళ్ై
థరట్ిెంథి. అబణే ఇెంత ను డయట్ి జీయత కలెంలల ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన సభసలు భాతాెం భిశుుయెం
కలేదఽ.
c) ఇథి „ఆభోఖఔయఫైన జీయత కల అెంచధర‟ అధే కొతౄ పలవనఔు థరభి తీలెంథి.
d) థీనివలు జీభిబయట్ా ిక్ (వయోదిఔ సెంఫెందితెం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ్ వచిిెంథి.
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F. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభెం
ఆభోఖ సెంయక్షణనలై యదరన నియృ మాలు తీసఽకోవడెంనలై ాబ తుెం దిఱి శూభిసౄ ాధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర అథి
అభలలు నలట్ిిెంథి. ఆ తభుణే నౄభా ఔెంనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లణో భ ెందఽకొఙరిబ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ
నౄభా ఎలా అనవిథిే ఙెెంథిెందధే యషమెం కిెంద యవభిెంచఫడిెంథి:
a) ఉథో ఖ ల ాబ తు నౄభా థఔెం (ఇ.ఎస్క.ఐ)
1947లల శూుతెంతాెం వచిిన కొథిె భోజులకై అెంట్ే,1948లల ాయేశ్నలట్ిిన ఇ.ఎస్క.ఐ చట్ి ెం థరుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు
నౄభా థకనిై నుాయెంనెంచడెంణోధే పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా లాెంఛనెంగ నదలెైెంథి. సెంగట్ిత నలయ
ై ేట్ల
యెంఖెంలల ఉథో ఖెం ఙేసౄ ఽనై ఫూ
ు కలర్ కభి్ఔుల కోసెం ాయేశ్నలట్ిిన ఈ థఔెం తన శూ ెంత యైదరలలు, ఆసఽతేాల
ధట్వర్ు థరుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిశూౄ ో ెంథి.
థీనికోసెం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎెంనుుబాస్క లేిట్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్) తన శూ ెంత ఆసఽతేాలనఽ,
యైదరలలనఽ నియుళసఽౄెండడెంణో నుట్ల శూ ెంత సదఽనుమాలు తగినెంతగ లేనిఙోట్ ాబ తు, నలైయేట్ల సెంస లణో
ెంథరలు ఔుదఽయవిఔుెంట్ ెంథి.
యౄ. 15యేల వయఔు సెంనుథిసౄ ఽనై కభి్ఔులెందభికీ ఈ పలఖశూుభ థఔెం కిెంద యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైయవ. ఈ థఔెం
ాకయెం యేతనెంలల ఉథో గి 1.75రతెం, మాజభాన సెంస 4.75 రతెం యట్ల ఙెయౌుశూౄ బ. యైద కయవిలలు భషిర
ాబ ణరులు 12.5రతెం యట్లనఽ బభిశూౄ బ.
థీనికిెంద లనెంఙే ాయోజధరలు:
i.

ESIS ఆసఽతేాలలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ

ii.

ాసవకల ాయోజధరలు

iii.

అెంఖయైఔల ాయోజధరలు

iv.

అసుస త, కోలుఔుధే కలెం కయణెంగ సెంబయసఽౄనై యేతన నశుిలఔు నఖదఽ భిశృయెం

v.

కభి్ఔుడె భిత్త ఙెెంథిణే అెంతకిరమల కయవిలు

అదీఔిత యైద లఫోెంథి, నలైయేట్ల ఆసఽతేాల నఽెంచి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయౌుెంులు జయవుణరబ. 2012
భాభిి ధరట్ి లెఔుల ాకయెం ESIS 65.5 నేయౌమను లనృె థరయవలఔు యక్షణ ఔయౌశూోౄ ెంథి.

b) కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం
ESISనఽ ాయేశ్నలట్ిిన కొెంతకలానిఔలాు కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం (ల఼జీళెచ్ఎస్క) అభలలుకి వచిిెంథి. ఉనైత
శూబ అదికయవలుగ నిఙేలన నలనినయవు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లు సశృ కైెందా ాబ తు ఉథో ఖ ల కోసెం 1954లల ఈ
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థకనిై ాయేశ్నలట్ి లయవ. యథరయవలఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంఙే ఈ థకనికి
ఉథో ఖ ల యట్ల సులెంగ ఉెండగ, ఎఔుువ రతెం యట్లనఽ ఉథో ఖ సెంలే (కైెందా ాబ తుెం) ఙెయౌుశూౄ ో ెంథి.
ల఼జీళెచ్ఎస్క శూ ెంత యైద రలలు, నుయ్ కిునిక్లు, ఖ భిౄెంచిన నలైయేట్ల ఆసఽతేాల థరుభ ఈ లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైయవ.
అనిై యైద వవస లనఽ అనఽభత్తసఽౄెండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలత్త లసిెంనఽ అనఽభత్తశూోౄ ెంథి. భెందఽలు
ఉచితెంగ అెంథిెంచడెంణో నుట్ల, తీవా అసుస తఔు ఖ భైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఇెంట్ికి యయు యైద లేవలు
అెంథిెంచడెం లాెంట్ి యట్ిని, లలషయౌస్కి ఔన్లేిషన్లనఽ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
ధలఔు యౄ. 15 నఽెంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తశీలెంగ భ డినలట్ిినట్ికీ, ఉథో ఖ ల యట్ల ఙరలావయఔు
ధరభభాతాఫే.
2010లల ల఼జీళెచ్ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనృె థరయవలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లెంఫలలణో ఫలఫైన
సబతు ుధరథిని ఔయౌగి ఉెంథి.
c) యనుయ ఆభోఖ నౄభా
నౄభా భిశ్భ
ర జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ెందా, తభుత ఔడర యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ
నౄభా సెంస లు అెంథిెంఙరబ. అబణే, నుాయెంబెంలల ఙరలావయఔు ఇయ నశుిలధే ఔయౌగిెంఙరబ. ఎఔుువగ ఇయ కభపభైట్
ఔు బెంట్ు ఔు భాతాఫే అెందఽఫలట్లలల ఉెండేథి. అథి ఔడర కొెంత భినేత్త వయకై.
పలయతీమ యణలల వఔుౄలఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలకోసెం నదట్ి నుాభాణఔఫైన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ ని ధరలుఖ
జఞతీమభమఫైన జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు (జనయల్ ఇనా్భన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా ఉ సెంస లు)
1986లల ఆయషుభిెంఙరబ. ాసవెం, భ ెందసఽౄ యధఽలు లాెంట్ి కొనిైెంట్ిని నేనశృబెంచి నిభిేషీ యభిిఔ భినేత్త
వయఔు ఆసఽత్తా కయవిల కోసెం యక్షణ అెంథిెంఙేలా ఫడీకు బమ్ నేయవణో ఒ ఉతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ిిెంథి. భాభుట్
భిణరభఔరభెంలల థరనికి అధేఔ దశ్లలు సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిెంఙరయవ.
అబనట్ికీ, లు సవయణలనఽ ఙేట్ిి న తభుత ఔడర ఫడికు బమ్ ాసౄ ఽత యయి ను ఆధుయెంలల ఆసఽత్తా కయవిల
ూచీ ఆదరభిత యభిిఔ కెంట్లాకైి ధేడె పలయతథేశ్ెంలల అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నలైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా యౄెంగ
ఉెంట్ ెంథి. ఇథి ఎెంతగ జధరదయణ ను ెంథిెందెంట్ే నలైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙరలా భెంథి తయచా
„ఫడికు బమ్ ఔవయవు‟ అధే నలుసఽౄధరైయవ. థరనిని నౄభా సెంస లు అెంథిెంఙే ఒ నిభిేషీ ఉతత్తౄ గ చాడడెం ఔధరై ఒ
ఉతత్తౄ యపలఖెంగధే పలయసఽౄధరైయవ.
2001లల నలైయేట్ల సెంస లు నౄభా యెంఖెంలలకి భవడెంణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిెంచిెంథి. అబనట్ికీ ఈ ధరట్ికి
ఔడర ఇెంక పలభీ భాభుట్ కొనశూఖ ణోెంథి. యక్షణలలు ఖణనీమఫైన భాయవలు, నేనశృబెంులు, కొతౄ మాడ్స-ఆన్
జోడిెంు యక్షణలు లాెంట్ి యట్ిని ాయేశ్నలట్ి లయవ. యట్ి ఖ భిెంచి తభుత్త అదరమాలలు చభిిథరెెం.
ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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G. ఆభోఖ నౄభా యణ
ధేట్ి ఆభోఖ నౄభా యణలల అధేఔ యకలెైన లేయ సెంస లు ఉధరైబ. యట్ిలల కొనిై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిెంఙే లేయ
సెంస లుగ ఉెండగ, నౄభా లేవలు, యయధ శూబ భధవభిౄతు సెంస లు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ
సదఽనుమాలనఽ యౄను ెంథిసౄ ఽెండగ, ఇతయ సెంస లు ణోడరట్ల శూౌఔభలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. కొనిై ాబ తు యెంఖెంలల
ఉెండగ, భభికొనిై నలైయేట్ల యెంఖెంలల ఉెంట్లధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి కిెంద ఔుుౄ ెంగ ఇవుఫడరుబ:
A. భ్యౌఔ వసతేలు:

1. ాబ తు ఆభోఖ యెంఖెం
ాబ తు ఆభోఖ వవస జఞతీమ శూబ, భషిర శూబ, జిలాు శూబలలల భాతాఫే కఔ భినేతెంగ గరభ శూబలలనా ని
ఙేశూౄ బ. గరభాలలు జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గరనైణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసత్త భధ
ు ః
యయదిగ ని ఙేలేలా శూభాజిఔ సుచిెంద లేవఔులనఽ నియోగిెంచఽఔుెంట్లభ . యభిలల భ కఫైన యళ్ై
a) భానవ వనయవల అనవిథిే భెంత్తాతు రక అభలు ఙేసౄ ఽనై నుో షఔ అనఽఫెంధ కయఔరభెం, ఇెంట్గైరట్డ్స ఙెైల్ు
డెవ్లప్ఫెంట్ సభీుస్క కిెంద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అెంఖన్యడీ కయఔయౄ లు (ాత్త యబ భెంథికి ఔయవ ఙపున).
b) సఽశిక్షితేలెైన భెంతాశూనఽలు (ట్ి.నృ.ఎ), గరభ ఆభోఖ భాయా దయవశలు (ాబ ణరులలలని ఆభోఖ రకలలు
ఇథివయఔట్ి థకలు).
c) ఎన్.ళెచ్.ఆర్.ఎెం (జఞతీమ గరనైణ ఆభోఖ నేషన్) కిెంద సభాజెం థరుభ ఎనిైకైన ఆర (ఖ భిౄెంు ను ెంథిన
శూభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ ) సుచిెంద లేవఔులు. గరనైణ నుాెంణరలలు ఆభోఖ యెంగనికి యయధఽలు ని ఙేలేెందఽఔు
కొతౄ గ శిక్షణ ను ెంథిన గరభ శూబ సుచిెంద ఆభోఖ కయఔయౄ లు.
ాత్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణరలలల భూడె యేల భెంథి) ఉకైెంథరాలు
ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ఆకి్యౌమభీ నర్్ నేడ్సయైఫ్ (ఏఎన్ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళమా ఆభోఖ కయఔయౄ , ఒ ుయవష ఆభోఖ
కయఔయౄ అఔుడ ఉెంట్లయవ.
నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరాలు సఽభాయవ ఆయవ ఉ కైెంథరాలఔు ఔట్ి ఙపున ఉెంట్లబ. ాత్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన
నుాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణరలలల 20 యేల భెంథి) ఉెంట్లనై నుాెంణరలలు సెంాథిెంుల కైెంథరాలుగ
యట్ిని ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరాలనీై ఫమట్ి నఽెంచి వఙేి భోఖ లఔు లేవలు అెంథిశూౄ బ. ఙరలావయఔు
ఈ కైెంథరాలలు భోఖ లఔు చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం ధరలుఖ నఽెంచి ఆయవ డఔలు ఔడర ఉెంట్లబ. ఈ కైెందాెంలల ఔ
యైథరదికభి, 14భెంథి నుభఫడిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయవష, భళళ్ ఆభోఖ సశృమఔులు, ఒ నయవ్భెంతాశూని, ఒ ాయోఖరల శూెంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసి ఽ, ఇతయ సశృమ లఫోెంథి) ఉెంట్లయవ.
శూభూళఔ ఆభోఖ కైెంథరాలు (లళెచ్ల) అధేయ ధరలుఖ నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరాలఔు సెంఫెందిెంచిన నదట్ి భపయల్
యపలఖెంగ ఉెంట్ృ ాణేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిశూౄ బ. ాత్త లక్ష జధరపలఔు ఔట్ిగ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽనై
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లళెచ్లలలని నిమభాల ాకయెం ఔనీసెం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్ తిబయట్ర్నఽ, ఎక్్ భై మెంణరానిై, ాసవ ఖథి,
లాఫభైట్భీ శూౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ కైెంథరాలలల ఒ శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, ఒ శూదరయణ యైదఽలు, ఒ గైనకలజిసఽి,
ఒ చినై నలుల యైదఽలు సశృ ఔనీసెం నలుఖ యవ లలషయౌసఽిలు ఉెండరయౌ. యభిణో నుట్ల భభో 21భెంథి నుభ ఫడిఔల్
లఫోెంథి ఉెంట్లయవ.
గరనైణ ఆసఽతేాలు ఔడర ఏభట్ల ఙేరయవ. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేాలు/లలశుయౌట్ీ ఆసఽతేాలు (థేశ్ెంలల
సఽభాయవ 2000 ఆసఽతేాలు ఉనైట్లి అెంచధర యేరయవ);
లలశుయౌట్ీ అెండ్స ఫో ధన ఆసఽతేాలు తఔుువ సెంకలలధే ఉధరైబ. యైద ఔమారలలు (ాసౄ ఽతెం సఽభాయవ 300 వయఔు
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత శూబ ఆభోఖ కైెంథరాలు యట్ి కిెందఔు వశూౄబ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాు ట్ి ణరలు, ట్ి ణ
నుాెంణరలలల ఉెంట్లబ. అబణే యట్ిలల కొనిై యశిషీఫైన, ఆధఽనిఔ యైద లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ.
ాబ ణరునికి ఙెెంథిన ఇతయ ఏజనీ్లు, అెంట్ే భైలేులు, యక్షణ భెంత్తాతు రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాెంట్ి పలభీ రకల
ఆసఽతేాలు, యైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ. అబనట్ికీ, యట్ి లేవలు
సెంఫెందిత సెంస లలల నిఙేలే ఉథో ఖ లు, యట్ినలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెణరబ.
2. నలైయేట్ల యెంఖ లేయసెంస లు
పలయతథేశ్ెంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూబ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంఙే నలైయేట్ల ఆభోఖ యెంఖెం
ఙరలా పలభీ శూబలల ఉెంథి. యట్ిలల సుచిెందెంగ, లాపలనేక్ష యళతెంగ యైద లేవలు అెంథిెంఙే సెంస లు, వఔుౄలణో నుట్ల
భఫడి కోసెం నడినే కభపభైట్, ట్ా సి ఽలు, నుాకీిషనయవు, ాణేఔ లలషయౌసఽి లేవలు, యది నియే యణ ాయోఖరలలు, ఓషధ
దఽకణరలు, నకియ్ యైదఽలుధరైయవ. పలయతథేశ్ెంలల సఽభాయవ 77 రతెం భెంథి అలలత్త యైదఽలు నలైయేట్ల యెంఖెంలలధే నుాకీిస్క
ఙేసౄ ఽధరైయవ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ యెంగ నలడెతేనై కయవిలలు 75 రణరనికి నలైగ నలైయేట్ల యెంగనికై యళ్ైణోెంథి. జఞతీమ
శూబలల ఫమట్ి నఽెంచి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలు 82 రతెం, ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలు
52రతెం భెంథి నలైయేట్ల యెంగధేై ఆశ్రబసఽౄధరైయవ.2.
ఇతయ యైద వవస లనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధరనీ, హో నేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యయవ ఔడర పలయతథేశ్ెంలల నలదె
సెంకలలధే ఉధరైయవ. ఏడె లక్షల భెంథికి నలైగ ఈ యపలఖెంలలధే ఉధరైయవ. యయెంణర ాబ తు యెంఖెంలలనా, నలైయేట్ల
యెంఖెంలలనా ఉధరైయవ.
ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ లాబెం కోసెం అెంథిెంఙే నలైయేట్ల సెంస లణో నుట్ల సభాజఞనికి ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల
ాబ ణేుతయ సెంస లు, సుచిెంద లేయ సెంస లు ఔడర నులుెంచఽఔుెంట్లధరైబ.
ఆభోఖ సెంఫెందిత కయఔలానులలు ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిెంద ఏజనీ్లు నులుెంచఽఔుెంట్లనైట్లి అెంచధర యేరయవ. నలదె
సెంకలల భాధనేఔ, ఉనైత శూబ ఆసఽతేాలు ఔడర లాపలనేక్ష యళత శూ లలైట్ీలుగ, ట్ా సి ఽలుగ నేయు వ నమోదఽ
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄలఔు ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽకోవడెంలల భోఖ లఔు ఖణనీమెంగ
సశృమడెతేధరైబ.
3. ఓషధ భిశ్భ
ర
భెందఽలు, ఆభోఖ సెంఫెందిత ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంఙే సెంస ల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ెం అత్తనలదె ఓషధ భిశ్భ
ర నఽ
ఔయౌగి ఉెంథి. 1950లల యౄ.10 కోట్ు భిశ్రభ అధే శూబ నఽెంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోట్ు యనుయెం (ఎఖ భతేలు సశృ) అధే
శూబకి అథి ఎథిగిెంథి. ఆయవ యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిట్ు థరుభ సఽభాయవ మాపై లక్షల భెంథికి అథి
ఉథో గవకరలనఽ ఔయౌశూోౄ ెంథి.
ఓషధ యెంఖెం యశూమణరల భెంత్తాతు రక కిెందఔు వసఽౄెండగ, ఈ భిశ్భ
ర ఔు కైెందా శూబ ధయల నిమెంతాణ సెంస గ
ధేషనల్ నూభ్షట్ిఔల్్ నలైజిెంగ్ అతరభిట్ీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సెంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డా గ్లలల 76)
ధయ నిమెంతాణ కిెంద ఉెండగ, నేగియౌనవనీై లేుఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైట్ికీ, ధయల నిమెంతాణ సెంస ఙరలా
జఞఖరతౄగ యయేక్షిసౄ ఽెంథి. ాబ ణరుల ఓషధ నిమెంతాణ సెంస లు క్షైతా శూబ లఫోెంథిని నియుళశూోౄ ెంథి. ఆ లఫోెంథి
తభతభ ాథేరలలు ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయవ్లేషను నఽ యయేక్షిసౄ ఽెంథి.
B. నౄభా లేయ సెంస లు:
భ కెంగ శూదరయణ నౄభా యెంఖెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙరలా అెంరలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇథివయకై
యట్ిని జఞనృణరలల చానుెం. సుతెంతాఫైన ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉెండడెం భభిెంత నుోా ణర్హనేఙేిథిగ ఉెంట్ ెంథి. ణరజఞ
లెఔుల ాకయెం ఐదఽ సుతెంతా సెంస లు ఉధరైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సెంస ధట్వర్ునఽ నలెంఙే యధెంగ భభికొనిై సెంస లు
ఔడర ాయేశిెంచఫో తేధరైబ.
C. భధవభిౄతు సెంస లు :
నౄభా భిశ్భ
ర లల పలఖెంగ లేవలు అెంథిసౄ ఽనై లువుయవ వఔుౄలు, సెంస లు ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణలల పలఖెంగ
నిలుశూోౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి భధవభిౄతు సెంస లనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరుభ యయేక్షిెంచఫడెణరబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద
ఇవుఫడరుబ :
1. నౄభా ఫోా ఔయవు వఔుౄలు కవచఽి. కభపభైట్ు ల కవచఽి. నౄభా ఔెంనలనీలణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ని ఙేశూౄ యవ. నౄభా
కోయవఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధెం వళసా
ౄ అత్త ఙౌఔ న఼ానేమెం భైట్ుణో లనెంఙే అతేతౄ భఫైన నౄభా యక్షణలనఽ
ను ెంథేలా నౄభా ఔెంనలనీలణో యభికి సెంఫెందరలు ఏయయవశూౄయవ. నషిెం జభిగినుడె నౄభానఽ కు బమ్ ఙేమడెంలలనా
యయవ సశృమడెణరయవ. ఇలాెంట్ి యనుభనిై నియుళెంఙే ఏథేని నౄభా ఔెంనలనీణో ఈ ఫోా ఔయవు నౄభా యనుభనిై
ఙేబెంచవచఽి. యభికి నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథిశూౄ బ.
2. నౄభా ఏజెంట్ల
ు శూదరయణెంగ వఔుౄలెై ఉెంట్లయవ. కొనిై సెందభౌలలు కభపభైట్ ఏజెంట్ల
ు గ ఔడర ఉెంట్లయవ. ఫోా ఔయు లా
ఏజెంట్ల
ు నౄభా ఔెంనలనీ ఎెంనఔలల లేుచిగ వవహభిెంచలేయవ. యభికి ఏజనీ్ భెంజూయవ ఙేలన నౄభా ఔెంనలనీ తయున
భాతాఫే నౄభా ఙేబెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాసౄ ఽత నిఫెంధనల ాకయెం, ఏజెంట్ ఖభిషీెంగ ఔ శూదరయణ నౄభా, ఔ
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జీయత నౄభా ఔెంనలనీ, ఔ ఆభోఖ నౄభా, భభైథెైధర ఔ యెంగనికి ఙెెంథిన నౄభా సెంస తయున భాతాఫే ని
ఙేమఖలయవ. యభికి ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథిశూౄ బ.
3. భదేభాయా నియుహఔులు (ట్ి.న.ఏ) అధేయ 2001 నఽెంచి ఈ యనుయెంలలకి ాయేశిెంచిన కొతౄ యఔెం లేయ సెంస లు. యట్ికి
నౄభానఽ యఔరబెంఙే అదికయెం ఉెండదఽ కనీ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినులధరయఫైన లేవలనఽ అెంథిశూౄ బ. ఆభోఖ
నౄభా నులల఼ని ఔశూభి యఔరబెంఙరభెంట్ే, నౄభా ఙేలన వఔుౄల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట్ి.న.ఏణో
ెంచఽఔుెంట్లయవ. ఆ సెంస డేట్లఫేస్కనఽ లదేెం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు ఆభోఖ కయవులనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి
ళెల్ౄ కయవులు ఆసఽతేాలు, కిునిక్లలల నఖదఽ యళత యైద సదఽనుమాలు (యెంట్ధే డఫ ో ఙెయౌుెంచఔుెండర అెంథిెంఙే
చికిత్) అెందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై ఉయోగిెంచనట్ికీ,
నృలుులు ఙెయౌుెంచి, ట్ి.న.ఏ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ఫెంట్నఽ కోయవచఽి. ట్ి.న.ఏలు కు బమ్ల ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీలు యట్ికి
నిధఽలు ఙెయౌుశూౄ బ. న఼ానేమెంలల కొెంత రతెంగ ఼జు యౄెంలల యట్ికి నుభిణోఱఔెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
4. నౄభా యఫ్భ చిమాలుఅెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమెంతాణల థరుభ యయేక్షిెంచఫడరయౌ్న అతేనైత కొతౄ తయశృ
లేయ సెంస లు. యభి యబ్లలైట్ భభిమ /లేథర ట్ెయ్భాభుట్ిెంగ్ థరుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభదఽయవగ భఔధే
దాయ భాభుట్ిెంగ్ థరుభ యయవ నౄభా యనుభనిై ఙేశూౄ బ. తథరుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ
తమాయవ ఙేల, ణరభ ెందెం ఔుదఽయవిఔునై సెంస ఔు అెంథిశూౄ బ. నుో యౌఔ కోసెం ఇలాెంట్ి నౄభా ఔెంనలనీల
ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర యయవ ాదభిశశూౄబ. ట్ెయ్ భాభుట్ిెంగ్నఽ నియుళెంచడరనికి, ఆన్లెైన్ నుో యిల్ థరుభ న఼ానేమెం
వసాలు లాెంట్ి అవుట్ శూో భి్ెండ్స నఽలు నియుళెంచడరనికి, యయధ యకల నులల఼ సెంఫెందిత లేవల నియుహణఔు
ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అెంగీకభనిై కోయవచఽి. అయ అెంథిెంచిన సభాఙరభల నఽెంచి యనుయెంగ
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాదయశన, అయ నియుళెంచిన అవుట్ శూో భి్ెంగ్ లేవల ఆదరయెంగ యట్ికి నౄభా
ఔెంనలనీలు నుభిణోఱఔెం ఙెయౌుసౄ ఽధరైబ.
5. నౄభా భాభుట్ిెంగ్ సెంస లు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిెంఙరయౌ్న భధవయవౄల కొతౄ యౄనులు.

అలాెంట్ి

ఉతతే
ౄ లనఽ భాభుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి వఔుౄలనఽ నిలనేెంచఽకోవడెం
థరుభ అయ కిెంథి కయఔలానులనఽ నియుళెంచవచఽి:
నౄభా అభ్ఔెం కయఔలానులు: నుాదికయ సెంస ఔు సభాఙరయెం కిెంద, ఏ సభమెంలల అబధర భెండె జీయత, భెండె
శూదరయణ, భెండె ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయవల (ఐ.ఎెం.ఎఫ్) థరుభ
యఔరబెంచడరనికి. శూదరయణ నౄభా యషమెంలల, సెంస ఎట్ిఔుడె ఆమోథిెంచిన మోట్లయవ, ఆభోఖెం, వకిౄఖత
ాభాదెం, ఔుట్లెంఫెం, దఽకణథరయవలు భభిమ ఇలాెంట్ి ఇతయ నౄభా ఉతతే
ౄ ల నేయవణో లైల్ అెండ్స మూజ్డ
భాయా దయశకలలల ఇచిిన యధెంగ నౄభా ఉతతే
ౄ ల భీట్ెైల్ ఔరభెంలల భాతాఫే అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి
ఐ.ఎెం.ఎఫ్ అనఽభత్తెంచఫడెణరయవ. నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔుదఽయవిఔునై ెందెంలల ఏ భాయవ అబధర సెంస
భ ెందసఽౄ ఆమోదెంణో ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలఔు లేవలు అెంథిెంచడరనికి తగిన ఏభట్ల
ు ఙేమడెం థరుభ ఙేట్ి వచఽి.
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నౄభా లేయ కయఔలానులు: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి
ెందెం ఔయౌగిన నౄభా ఔెంనలనీల కోసెం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
a. నౄభా ఔెంనలనీల ను యవఖ లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సెంస జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలల అనఽభత్తెంచిన
యధెంగ నౄభా సెంస ల ణెయయనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేట్ి డెం;
b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడెం ;
c. లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిెం భథిెంుథరయవలనఽ ఉథో గలలు నిమనేెంచఽకోవడెం థరుభ సభైు ఙేట్ిి ,
నశుినిై భథిెంు యేలే ని ఙేట్ి డెం నియుళెంచడెం;
d. నుాదికయ సెంస ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తెంచిన భభైథెైధర నౄభా సెంఫెందిత కయఔలాెం.
ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల ెంనణీ: కిెంథి నేభపునై ఇలాెంట్ి ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ
ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్త ను ెంథిన వఔుౄలెైన లైధరనిి మల్ సభీుస్క ఎకిజఔట్ివ్లనఽ
నిమనేెంచఽకోవడెం థరుభ ెంనణీ ఙేమడరనికి:
a. లలనౄ నిమెంతాణలలని భూచఽవల్ పెండ్స ఔెంనలనీల భూచఽవల్ పెండెు;
b. PFRDA నిమెంత్తాెంచిన నలనిన్ ఉతతే
ౄ లు;
c. లలనౄ లెైలలనఽ్ ను ెంథిన నలట్ి లఫడి సలశృథరయవలు ెంనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
d. ఆర్.నృ.ఐ నిమెంతాణలల ఉనై ఫలెంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లల ఫలెంకిెంగ్/ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
e. పలయత ాబ తుు తనులా రక అెంథిసౄ ఽనై నౄభా బయతయ ఉతతే
ౄ లు;
f.

నుాదికయ సెంస ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తసఽౄనై భభై ఇతయఫైన ఆభిఔ ఉతత్తౄ .

D. భ కఫైన ఇతయ సెంస లు
ఆభోఖ నౄభా యణలల పలఖెంగ భభికొనిై సెంస లు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏనేట్ెంట్ే:
1. ఇనా్భన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలెప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభుట్లల
జయవఖ తేనై యనుభనిై, సెంస లనఽ నిమెంత్తాెంఙే యధెంగ నుయు ఫెంట్ల చట్ి ెం థరుభ యౄుథిదె ఽఔునై నౄభా
నిమెంతాణ సెంస . 2000లల అభలలుకి వచిిన ఈ చట్ి ెం నిమెంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై
అనవిథిే ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేెంథి.
ు అధేయ నౄభా సెంస ల జీయత కలెం, భభిమ శూదరయణ నౄభా
2. జనయల్ ఇనా్భన్్ అెండ్స లెైఫ్ ఇనా్భన్్ కౌని్ళ్ై
యనుభనిై యయేక్షిెంచడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయవ్లు ఔడర ఙేశూౄ బ.
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3. ఇనా్భన్్ ఇనొభై్షన్ ఫూభో(ఐ.ఐ.నృ)నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలెంథి. ఇథి ఙరలావయఔు నౄభా యెంగనికి
ఙెెంథిన యభిణో ఏభట్ెైన ఒ నులఔ భెండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ శూ లలైట్ీ. ఇథి యరలుషణలనఽ లేఔభిెంచి, ధయల నియృ మెం,
యనుయ మ ఔుౄల యౄఔలన సశృ డేట్ల ఆదరభిత భభిమ రల఼ౄ ైమ నియృ మానికి యలు ఔయౌెంచడరనికి నౄభా
యెంగనికి యయధ యపలగల శూబ నియేథిఔలనఽ యౄను ెంథిసౄ ఽెంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరునికి, నిమెంతాణ సెంస ఔు
సశృమడడెంకోసెం యట్ికి కీలఔ ఇన్ుట్ు నఽ ఔడర అథి అెంథిసౄ ఽెంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసెం ఈ ఫూభో అధేఔ
యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయవ ఙేలెంథి.
యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబెంట్ గ ని ఙేసౄ ా, ఒ కొతౄ కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల
డీడాను కైషన్లల సశృమడే లలెంట్ా ల్ ఇెండెక్్ సయుర్నఽ ఐ.ఐ.నృ నియుళసఽౄెంథి. లలెంట్ా ల్ ఇెండెక్్ సయుర్ అధేథి నౄభా
సెంస , నౄభా సెంస నిక్షైెం భధ ాత్త నులల఼లలనా లాయథేయలఔు సెంఫెందిెంచిన ట్లాన్్నేషన్/యౄట్ిెంగ్ సభాఙరయెం
కోసెం ఎకై్ఛెంజిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽెంథి.
ఐ.ఐ.నృ ఇట్ికై ఆభోఖ నౄభా యెంగనికి లేవలు అెంథిసౄ ఽనై „నుాదరనత లేయ సెంస ధట్వర్ు‟లలని ఆసతేాలనఽ
జఞనృణర యచడెం థరుభ తన ఆసత్తా యశిషీ ఐ.డి భాసి ర్ కయఔరభానిై ఆయషుభిెంచిెంథి.
ణరజఞగ, ట్ి.న.ఏలనఽ, నౄభా సెంస లనఽ, ఆసతేాలనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్సనఽ నియుళెంఙేెందఽఔు ఐ.ఐ.నృ
ామణరైలు ఙేశూౄ ో ెంథి. చికిత్ కయవిలలు నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సభైన ధయ నియుళెంచడెం లాెంట్ి
నౄభా కు బమ్ల నియుహణ వవస ణో ఫమట్ఔు వఙేిలా ఆభోఖనౄభా యెంగనికి సశృమడరలనైథే థీని
ాదరధనథె శ్
ే ెం.
4. యథర సెంస లు అెంట్ే అధేఔ యకల నౄభా, నియుహణ సెంఫెందిత శిక్షణనఽ అెంథిెంఙే ఇనా్భన్్ ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్
ఇెండిమా, ధేషనల్ ఇనా్భన్్ అకడెనై లాెంట్ియ భభిమ బయషతే
ౄ లల ఏజెంట్ల
ు కయలనఽఔుధే యభికి శిక్షణ ఇఙేి
అధేఔ నలైయేట్ల శిక్షణ సెంస లు.
5. నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యైదఽలు ఔడర భిస్క్్్్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంగ ఔు బెంట్ు నౄభా భిస్కులనఽ భథిెంు
యేమడెంలల నౄభా ఔెంనలనీలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు సశృమడెతేధరైయవ. కిుషిఫైన కు బమ్ల యషమెంలల నౄభా
ఔెంనలనీలఔు సలశృ ఇశూౄయవ.
6. ఇనా్భన్్ అెంఫ డ్స్ఫేన్, యనియోఖథరయవ ధరమశూధరలణో నుట్ల నుౌయ ధరమశూధరలు లాెంట్ి చట్ి ఫదే సెంస లు
ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణలల యనియోఖథరయవల సభసలనఽ భిషుభిెంచడెంలల నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ.
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శూభెంశ్ెం
a) నౄభా ఏథో యౄెంలల ఙరలా శ్ణరఫలెల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉెంథి. అబణే ఆధఽనిఔ యౄెం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలెల కిెందట్ే
యౄుథిదె ఽఔుెంథి. ాబ తు నిమెంతాణణో పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యెంఖెం అధేఔ దశ్లనఽ థరట్లఔుని వచిిెంథి.
b) నుౌయవల ఆభోఖెం ఙరలా భ కెం కఫట్ిి , ాబ ణరులు ఔ సభ చితఫైన ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస నఽ
యౄను ెంథిెంచడెంలల ాదరన నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ.
c) థేశ్ జధరపలఔు సెంఫెందిెంచిన అధేఔ కయకలనలై అఔుడ అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ శూబ ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
d) అవసయఫైన యైద లేవల శూబని ఫట్ిి నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూబ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ సెంయక్షణ
దే తేలు ఉెంట్లబ. కోు శూబని ఫట్ిి ఆభోఖ సెంయక్షణ కయవి నలయవఖ తేెంట్లెంథి. ఉనైత శూబ సెంయక్షణఔు
ఎఔుువ కయివుతేెంథి.
e) జధరపల నలయవఖ దల, ట్ి ణీఔయణ లాెంట్ి శూ ెంతెంగ ఉనై జట్ిలఫైన సభసలనఽ ఎదఽయవుెంట్లనైెందఽన
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయఫై ఉెంథి.
f)

ఆభోఖ నౄభా కోసెం భ ెందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట్ిినట్ికీ, ఆ యెంట్ధే నలైయేట్ల నౄభా ఔెంనలనీలు
యణజ నౄభాణో భ ెందఽకొఙరిబ.

g) ఆభోఖ నౄభా యణలల అధేఔ సెంస లు నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ. కొనిై సెంస లు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయవితేెంట్ే,
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఫోా ఔయవు, ఏజెంట్ల
ు , భదేభాయా నియుహఔులు లాెంట్ి భధవయవౄలు ఆభోఖ
నౄభా యనుభనికి లేవలు అెంథిసౄ ఽెండగ, ఇతయ నిమెంతాణ, యథరయఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన సెంస లు ఔడర తభ
వెంతే నుతానఽ నుో ఱసౄ ఽధరైబ.

కీలఔ థరలు
a) ఆభోఖ సెంయక్షణ
b) యణజ నౄభా
c) జఞతీబాఔయణ
d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూబ ఆభోఖ సెంయక్షణ
e) ఫడీకు బమ్
f)

ఫోా ఔర్

g) ఏజెంట్
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె
i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ
j) అెంఫ డ్స్ఫేన్
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అదరమెం 7

నౄభా డరఔుఫెంట్ేషన్
అదరమెం ఉనుో ధ్రఘతెం
నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకలెైన ణరాలు, దశూౄయేజులనఽ చాసఽౄెంట్లెం. ఈ అదరమెం భనయౌై యయధ దశూౄయేజులు,
నౄభా కెంట్లాఔుిలల యట్ి నుాభ కతనఽ ణెయౌమజఫ ణరబ. ఇథి కోు తాెం యొఔు కచిితఫైన సుపలవెం, యట్ిని ఎలా
నిెంనుయౌ, నిభిేషీ సభాఙరభనిై కోభైెందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసౄ ఽెంథి.
అపలస పయౌణరలు

A. ాత్తనుదన ణరాలు
B. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం (ెంద తాెం)
C. అవకరలు
D. న఼ానేమెం యశీదఽ
E. ఔవర్ ధనట్ు ల /నౄభా ధివతాెం / నుయౌల఼ దశూౄయేజు
F. నిఫెంధనలు భభిమ యభెంట్ీలు
G. సభయ నలు
H. నులల఼ల యవయణ
I.

ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ

J. భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔెం భభిమ ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలు
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ఈ అదరమానిై చథియన తభుత నైయవ ఙేమఖయౌగినయ:
a) ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలనఽ యవభిెంచడెం.
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం
c) న఼ానేమెం యశీదఽ, 1938నౄభా చట్ి ెంలలని 64VBలలక్షన్నఽ యవభిెంచడెం.
d) ఔవర్ ధనట్ు ల, నౄభా ధివణరానిై భథిెంు యేమడెం, యవభిెంచడెం.
e) నౄభా నులల఼ దశూౄయేజులల నిఫెంధనలు భభిమ థరలనఽ యవభిెంచడెం.
f)

నులల఼ నిఫెంధనలు, యభెంట్ీలు, సభయ ననఽ చభిిెంచడెం.

g) ఎెండరర్్ఫెంట్ు నఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిెంచడెం.
h) నులల఼ థరలనఽ ధరమ శూధరలలు ఎలా చాశూౄయధే యషమానిై అయ ెం ఙేసఽకోవడెం.
i)

భినావల్ ధనట్ీసఽలనఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేశూౄ యని భథిెంు యేమడెం.

j)

భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ి, ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలఔు సెంఫెందిెంచి ఏజెంట్ ఏెం ఙేమాలధే యషమానిై
ణెలుసఽకోవడెం.
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H. ాత్తనుదన ణరాలు
ఇెంతఔు భ ెందఽ ఙెననట్లిగ, నౄభా అధేథి ఒ ెందెం. థరనిని భతూయుఔఫైన నులల఼ శూబకి ఔుథిెంఙరయవ. నౄభా
డరఔుఫెంట్ేషన్ నులల఼ల జఞభీకి భినేతెం కదఽ. నౄభాథరయవ, నౄభా సెంస భధ ఫోా ఔయవు, ఏజెంట్ల
ు లాెంట్ి అధేఔ భెంథి
భధవయవౄలు ఉెండడెంణో ఆ భెండె క్షాల ఎట్ికీ ఔలవలేఔనుో వచఽి.
నౄభా ఔెంనలనీ యనియోఖథరయవ సభభిసఽౄనై డరఔుఫెంట్ు నఽెంఙే, యనియోఖథరయవడి ఖ భిెంచి, యభి అవసభల ఖ భిెంచి
ణెలుసఽఔుెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి డరఔుఫెంట్ల
ు భిస్కునఽ ఫయవగా అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సెంస ఔు సశృమడెణరబ.
కఫట్ిి , నౄభాథరయవ, నౄభా సెంస ల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేి ాయోజనెం కోసెం డరఔుఫెంట్ేషన్
కయయౌ్వసఽౄెంథి. నౄభా యనుయెంలల యనియోఖథరయవలఔు అనఽఔలెంగ ఉయోగిెంఙే నిభిేషీ దశూౄయేజులు ఉధరైబ.
యనియోఖథరయవనికి అతెంత సనిైళతఫైన వకిౄగ నౄభా ఏజెంట్ యనియోఖథరయవనఽ ధేయవగ ఎదఽయవుని, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన
దశూౄయేజులలల తలెణేౄ అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిెంచి, యట్ిని నిెండెంలల సశృమడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభాలల
ఉయోగిెంఙే కోు డరఔుఫెంట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఉయోగిెంఙే దశూౄయేజులలు ఉనై నుాభ కతనఽ, సెంఫెందరనిై
ఏజెంట్ల
ు అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.
1. ాత్తనుదన ణరాలు
ాత్తనుదన ణరానిై డరఔుఫెంట్ేషన్నఽ నుాథనేఔెంగ నదట్ి దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథరుయ నౄభాథరయవ కిెంథి అెంరలనఽ
యలు డిశూౄ యవ.:
 ణరనఽ ఎవయవ
 తనఔు ఏ యఔఫైన నౄభా కయయౌ
 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లనై యట్ి యవభలు
 ఎెంత కలానికి
నౄభా యషమ వవశృభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ, ాత్తనుథిత నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన అయ వెంతఫైన సభాఙరభలధే
యవభలు అని అెంట్లయవ.
a) నౄభా సెంస యేలన భిస్కు భథిెంు
i.

నౄభా సెంస కిెంథి యషమాలనలై నియృ మెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ భిస్కుఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా సెంస ఔు
అవసయఫైన అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం నణరౄనిై యవభిెంఙేెందఽఔు ాత్తనుథితథరయవ ాత్తనుదన ణరానిై
నిెంనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.:



నౄభానఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి అెంగీఔభిెంచడభా లేథర త్తయసుభిెంచడభా
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భిస్క్్ నఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల భెంజూయవ ఙేలే యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన భైట్ు ల, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ
నిభేభిెంచడెం

నౄభాకోసెం ఇవుజూుతేనై భిస్కునఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై ాత్తనుదన
తాెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. అతెంత గప యరుసెం సాతాెం, అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం యలు డిెంఙే ఫలధత అధేథి నౄభా
కోసెం ాత్తనుదన తాెంణో నదలవుతేెంథి.
అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై యలు డిెంఙే ఫలధత నులల఼ ఆయయౌయనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి. నౄభా కలెం
ూభిౄగనా, కెంట్లాఔుి భ గిలన తభుత ఔడర అథి కొనశూఖ తేెంథి.

ఉథరహయణ
In the case of Personal Accident policy, If the insured has declared in the proposal form that he
does not engage in motor sports or horse riding, he has to ensure that he does not engage
himself in such pursuits throughout the policy period. This is a material fact for the insurer who
will be accepting the proposal based on these facts and pricing the risk accordingly.
ాత్తనుదన ణరాలనఽ నౄభా సెంస లు శూదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధరభా, నౄభా/ఉతత్తౄ ని
ఉయోగిెంచనఽనై తయఖత్త/వయా ెం లాెంట్ి యట్ిణో భ థిాతఫై ఉెంట్లబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఒ భ థిాత ఖభనిఔనఽ
జోడిెంఙే సెంాథరమెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, థీనికి సెంఫెందిెంచి ఒ నుాభాణఔ లేథర ఆచయణ
ఏథీ లేదఽ.

ఉథరహయణలు
ఇలాెంట్ి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
„నౄభాథరయవ భిస్కు భథిెంు యేమడరనికి సెంఫెందిెంచి యసౄ యలనఽ యలు డిెంచఔనుో వడెం, తుడె సభాఙరభనిై
అెంథిెంచడెం, మోశూనికి నులడడెం, సహకయెం అెంథిెంచఔనుో వడెం లాెంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల఼ కిెంద ఇసఽౄనై యక్షణనఽ
ఙెలునిథిగ ఙేశూౄ బ‟,

„ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, ూభిౄ న఼నే
ా మెం ఙెయౌుెంఙే వయఔు ఔెంనలనీ భిస్కు భిదిలల ఉెండదఽ.‟.
ాత్తనుదన తాెంలల ాఔట్న: నౄభా ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ ాత్తనుదన తాెం చివభోు ాత్తనుదఔుడి సెంతఔెం ఔయౌగిన
ాఔట్ననఽ జోడిశూౄ బ. ఇథి నూభనిై కచిితెంగ నిెంనుయౌ్న ఫలధతనఽ నౄభాథరయవఔు ఇసఽౄెంథి. తథరుభ అఔుడ ఇచిిన
యసౄ యలనఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఇలా ఙేమడెం థరుయ యసౄ యలనఽ యవభిెంఙే ఔరభెంలల ఎలాెంట్ి యపేథరలఔు ఙోట్లెండదఽ.
ఇథి నౄభా థరయవఔు సెంఫెందిెంచి అతెంత గప యరుసెం, ూభిౄగ అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం యలు డి అధే ాదరన సాణరానిై
ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽెంథి.
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ఈ ాఔట్న అతెంత గప యరుసెం అధే శూదరయణ ధరమ సాణరాలనఽ అతెంత గప యరుసెం అధే కెంట్లాఔుి ఫలధత
శూబకి భాయవితేెంథి.

Standard form of declaration
The IRDAI has specified the format of the standard declaration in the health insurance proposal
as under:
1. I/We hereby declare, on my behalf and on behalf of all persons proposed to be insured,
that the above statements, answers and/or particulars given by me are true and
complete in all respects to the best of my knowledge and that I/We am/are authorized
to propose on behalf of these other persons.
2. I understand that the information provided by me will form the basis of the insurance
policy, is subject to the Board approved underwriting policy of the insurance company
and that the policy will come into force only after full receipt of the premium
chargeable.
3. I/We further declare that I/we will notify in writing any change occurring in the
occupation or general health of the life to be insured/proposer after the proposal has
been submitted but before communication of the risk acceptance by the company.
4. I/We declare and consent to the company seeking medical information from any doctor
or from a hospital who at any time has attended on the life to be insured/proposer or
from any past or present employer concerning anything which affects the physical or
mental health of the life to be assured/proposer and seeking information from any
insurance company to which an application for insurance on the life to be
assured/proposer has been made for the purpose of underwriting the proposal and/or
claim settlement.
5. I/We authorize the company to share information pertaining to my proposal including
the medical records for the sole purpose of proposal underwriting and/or claims
settlement and with any Governmental and/or Regulatory authority.

b) ాత్తనుదన తాెంలల ాశ్ైల సుపలవెం
ాత్తనుదన తాెంలల ాశ్ైల సెంక, సుపలవెం సెంఫెందిత నౄభా తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచినట్లి యేయవడెతేెంథి.
In personal lines like health, personal accident and travel insurance, proposal forms are
designed to get information about the proposer‟s health, way of life and habits, preexisting health conditions, medical history, hereditary traits, past insurance experience
etc.
ాత్తనుదన భూలకలు
i.

ాత్తనుదఔుడినేయవూభిౄగ
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ాత్తనుదఔుడె సషిెంగ తననఽ ణరనఽ ఖ యవౄ నలట్ి లకోఖలగయౌ.కెంట్లాఔుి ఔుదఽయవిఔునై వకిౄ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం
నౄభా సెంస ఔు భ కెం. కఫట్ిి ఈ నులల఼ కిెంద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే ల఼ుఔభిెంచఖలయవ. నౄభా
ఙేలన భిస్కులల ాయోజధరనిై భభపఔయవ ను ెంథి, కు బమ్ ఙేసఽకోవచిధే భిల త
 ేలలు (చనినుో బన సెందయౌెంలల
ణరఔట్లి, ఫలెంఔు లేథర చట్ి ఫదే యయసఽలు లాెంట్ియ) ఖ భిౄెంు అధేథి ఙరలా భ కఫైనథిగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
ii. ాత్తనుథితథరయవ చియవధరభా భభిమ సెంాథిెంు యవభలు
నలైన నేభపునై కయణరలు ాత్తనుదఔుడి చియవధరభా, నూో న్ యవభలనఽ లేఔభిెంఙేెందఽఔు ఔడర వభిౄశూౄ బ.
iii. ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ ధైుణెం, జీవధననుది, యనుయెం
ఆభోఖెం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాెంట్ి కొనిై యషమాలలు భిస్కునఽ అయ వెంతెంగ బభిెంఙేథిగ ఉనైెందఽన
ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ ధైుణెం, విత్తౄ , యనుయెం లాెంట్ియట్ికి నుాభ కత ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
ఒ నుస్కి పుడ్స భశూిభెంట్ఔు ఙెెంథిన ఫట్లుడర వకిౄ తన యనియోఖథరయవలఔు ఆశృభనిై అెంథిెంచడెం కోసెం
ఫైక్లనలై తయచా అదిఔ యేఖెంణో ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽవలు అథే భశూిభెంట్లలని అకౌెంట్ెంట్ ఔధరై
ఎఔుువగ ాభాథరలఔు ఖ భి కవచఽి.
iv. నౄభా యషమ వవశృయెం యవభలు భభిమ ఖ భిౄెంు
నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవశృభనిై ాత్తనుదఔుడె సషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంథి.

ఉథరహయణ
ాత్తనుదఔుడె ఆమా భిల త
 ేలనఽ ఫట్ిి కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నేభపుధరయౌ్ ఉెంథి:

i.

ఒ యథేశీ ామాణెం (ఎవయవ, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనెం కోసెం) లేథర

ii. కైసఽనఽ ఫట్ిి ఒ వకిౄ ఆభోఖెం (వకిౄ నేయవ, చియవధరభా, ఖ భిౄెంుణో) తథితభలు.
v. నౄభా ఙేలన శూ భ ్ నులల఼ కిెంద నౄభా సెంస ఫలధత వళెంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄెంథి. అనిై ాత్తనుదన
ణరాలలలనా సాచిెంచఫడరయౌ.
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ఉథరహయణ
ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల, అథి నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవశృభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ.
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి, అథి ఆసఽత్తా చికిత్ కయవి కవచఽి. అలాగై వకిౄఖత ాభాదెం యషమెంలల ాభాదెం
కయణెంగ జీయణరనిై కోలలవడెం, అవమయనిై కోలలవడెం, చాు కోలలవడెం వలన నిభీృత నతౄ ెంగ ఇథి
ఉెంట్లెంథి.
vi. ఖత, వయౄ భాన నౄభా
ాత్తనుదఔుడె నౄభా సెంస ఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భిెంచి యవభలనఽ ణెలునుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. తన నౄభా చభితానఽ అయ ెం
ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సశృమడెతేెంథి. కొనిై భాభుట్ు లల నౄభా సెంస లు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన
యవభలనఽ యహసెంగ ెంచఽఔుధే వవస లు ఉధరైబ.
ఏథేని నౄభా సెంస తన ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచిెంథర, ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ యదిెంచిెంథర, ునయవదే యణ సభమెంలల
ఎఔుువ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరలని కోభిెంథర, ునయవదే భిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథర, నులల఼ని యదఽె ఙేలెంథర అధే
యవభలనఽ ఔడర ాత్తనుదఔుడె నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
నౄభా సెంస ల నేయు వ సశృ ఏథేని ఇతయ నౄభా సెంస ణో ఉనై ాసౄ ఽత నౄభా యవభలనఽ ఔడర యలు డిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ాణేకిెంచి ఆలౄ నౄభా యషమెంలల, యయధ నౄభా సెంస ల నఽెంచి నులల఼లు తీసఽఔుధే నౄభాథరయవ నషిెం యట్ియౌునుడె
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సెంస ల నఽెంచి కు బమ్ కోయవచఽి. కై భిస్కు కోసెం అధేఔ నౄభా నులల఼లనఽెంచి
నౄభాథరయవ ాయోజనెం ను ెందఔుెండర చాలేెందఽఔు ఈ సభాఙరయెం కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమెంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులల఼ల కిెంథి
నౄభా ఙేలన నణరౄనిై ఫట్ిి నౄభా సెంస యక్షణ భిది నణరౄనిై భినేతెం ఙేమాలని కోయవఔుెంట్లెంథి.
vii. నషిెం అనఽబవెం
నౄభా ఙేలన థరెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర తనఔు సెంబయెంచిన నషిెం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔట్ిెంఙరలనఽ
ాత్తనుదఔుడిని కోయవణరయవ. ఇథి నౄభా యషమ వవశృయెం ఖ భిెంచిన నౄభా సెంస సభాఙరభనిై, ఖతెంలల భిస్కునఽ
నౄభాథరయవ ఎలా నియుళెంఙరయధే యవభలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి సభాదరధరల నఽెంచి లేకయవలు భిస్కునఽ ఫయవగైన
భీత్తలల అయ ెం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియుళెంచడెంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిెంచడెంనలైన నియృ మెం
తీసఽకోఖలయవ.
viii. నౄభాథరయవ ాఔట్న
నౄభా సెంస లఔు అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙరలనైథే ాత్తనుదన తాెం ాయోజనెం కవడెంణో, ఈ
తాెం ణరనఽ ఇచిిన సభాదరధరలు నిజభని, కచిితభని నౄభాథరయవ ాఔట్ిెంచడెంణో నుట్ల నౄభా కెంట్లాఔుిఔు
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నూయఫే నుాత్తథిఔ అని ఔడర అెంగీఔభిసౄ ఽనై ాఔట్ననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనెం
ఇవుడెం వలు నౄభానఽెంచి తుకోవడరనికి నౄభా సెంస ఔు హఔుునఽ ాశూథిసౄ ఽెంథి. సెంతఔెం, ణేథీ, కొనిై సెందభౌలలు
ఏజెంట్ లనూయవ్ఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై ాత్తనుదన ణరాలు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ.
ix. ాత్తనుదన తాెం ఉయోగిెంచని ఙోట్, నౄభా సెంస ధనట్ి థరుభ లేథర భతూయుఔెంగ సభాఙరభనిై భికయవు
ఙేసౄ ఽెంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర నులల఼లల ఇచిిన సభాఙరభనిై ను ెందఽయచి, అట్ినఽెంచి థిళేనఽ భోజులలుు
కలెంలల ాత్తనుదఔుడికి థరనిని నిభేభిసౄ ఽెంథి. ఆ తభుత ాత్తనుదఔుడె ఏథెైధర అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై
యలు డిెంచలేదనీ, తుథో వ ట్ిి ెంఙరయనీ, యక్షణనఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄ వ యషమెంనలై తుడె
సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయని నౄభా సెంస ఙెనధర, థరనిని నియౄనెంఙే ఫలధత నౄభా సెంస నలైధే డెతేెంథి.
భాట్ థరుభ ల఼ుఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయవు ఙేమాయౌ్న ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంట్లెందనీ,
నూలలఅప్ థరుభ థరనిని ఏజెంట్ దిఱిలల నలట్ి లకోయలధే అభనిై ఇథి సాచిసఽౄెంథి.

భ కాెంరలు
ఆభోఖ నౄభా నులల఼కోసెం ాత్తనుదన తాెంలల కొనిై యవభలు కిెంద ఇవుఫడరుబ :
1. ాత్తనుదన తాెం యక్షణ భిది, నేనశృబెంులు, శూౌలపలలు లాెంట్ి యక్షణ యవభలనఽ అెంథిెంఙే ఒ నుాలలఔిస్కనఽ
ను ెందఽయచఽఔుెంట్లెంథి. నుాలలఔిస్క అధేథి ాత్తనుదన తాెంలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుథితథరయవ అెందఽలలని
యషమాలనఽ ఖభనిెంచినట్లి సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
2. ాత్తనుదన తాెం నేయవ, చియవధరభా, విత్తౄ , ుట్ిి న ణేథీ, యౌెంఖెం, నౄభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తనుదఔుడికి ఉనై
సెంఫెంధెం, సఖట్ల ధల ఆథరమెం, ఆథరమ నఽై నున్ ధెం. యైదఽడి నేయవ, చియవధరభా, ఆమన అయోతలు,
భిజిలేిరషన్ ధెంఫర్ఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ లేఔభిసౄ ఽెంథి. ఫలెంఔు థరుభ ధేయవగ కు బమ్ శూ భ ్నఽ
ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలుగ నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలెంఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలు లేఔభిసౄ ఽధరైయవ.
3. థీెంణోనుట్ల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిల త్త
 కి సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర ఉెంట్లబ. నూయెంలలని ఈ
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు కు బమ్ అనఽబవెం నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. భిస్కునఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేెందఽఔు
యలు ఔయౌశూౄబ.
4. ఏథేని నిభిేషీ యధఽలణో ఇఫోెంథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయెంలల
నేభపుధరయౌ.
5. అెంణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుస త లేథర ఫలధడెతేనై యది, కొనశూఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సెంఫెందిెంచిన
యవభలనఽ కిెంథి యధెంగ కోయవణరయవ:
a. అసుస త/గమెం/చికిత్ సుపలవెం
b. నదట్ి చికిత్ ణేథీ
136

c. చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై డరఔిర్ నేయవ, చియవధరభా
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ
6. నౄభా సెంస లఔు యలు డిెంఙరయౌ్న ఏథేని అదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. యైద చికిత్
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుస త లేథర గమెం ఉనికికి సెంఫెందిెంచి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉెంట్ే థరనిని ఔడర
నేభపుధరయౌ.
7. ఖత నౄభా, కు బమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సెంస ణోనా ాసౄ ఽతెం అదనెంగ నౄభా ఔయౌగి ఉెంట్ే థరనికి
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర నూయెంలల ఉెంట్లబ.
8. ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న ాఔట్న ాణేఔ యశిషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.
9. ఏథేని ఆసఽత్తా/యైదఽడి నఽెంచి యైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సెంస ఔు అెంగీకయెం
ణెలుుత, అదికయనేసఽౄధరైయవ. ఆ యైదఽడె ఏ సభమెంలల అబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄెందని పలయెంఙే ఏ అసుస తనఽ అబధర భీక్షిెంచవచఽి.
10. నూయవలల పలఖెంగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభేభిెంచి, నిమభ, నిఫెంధనలఔు
అెంగీకయెం ణెలనుయౌ.
11. ాఔట్నలలు నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సెంఫెందిెంచిన శూదరయణ యభెంట్ీ, కెంట్లాఔుి నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తాెం
ఉెంట్లెంథి.
యైద రక ారైవయ
ాత్తనుదన తాెంలలని ాత్తఔల యైద చభితా యషమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ నుో ట్ల, చరతీ ధొన,
హిదమానికి యఔౄ ధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనుో వడెం లేథర హిదమానికి యఔౄ ెం సభిగా  ావళెంచఔనుో వడెం లాెంట్ి యధఽలఔు
సెంఫెందిెంచిన ఒ సభఖరఫైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
యట్ికి ఒ సెంాథిెంు యైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయెం భదె తే ఉెండరయౌ. ఈ నూయెంనఽ ఔెంనలనీ నుధల్ యైదఽడె భిశీలన ఙేశూౄ యవ.
ఆమన అననుామెం, అెంగీకయెం, నేనశృబెంు తథితభల ఆదరయెంగధే నియృ మెం తీసఽకోఫడెతేెంథి.
ాత్తనుదన తాెం, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అనఽఫెందరల ాత్తని నులల఼ దశూౄయేజుఔు జోడిెంఙరలని, థరనిని నౄభా థరయవఔు భికయవుల
కోసెం ెంనెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిశూోౄ ెంథి.
2. భధవభిౄతు నుతా
భధవభిౄతు నుతా అధేథి భెండె క్షాల ట్ు అెంట్ే నౄభాథరయవ, నౄభా సెంస ట్ు ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
నౄభా ఔెంనలనీకి, నౄభాథరయవఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజెంట్ లేథర ఒ ఫోా ఔర్ నౄభా సెంస నఽెంచి నౄభాథరయవ భిస్కు
ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం నతౄ ెం అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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ఔు బెంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుెంట్ ెంథి.

భ కఫైన అెంరలు
ఔు బెంట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత
“ఒ నౄభాసెంస లేథర థరని ఏజెంట్ లేథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృ మెం
తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయవఔు యలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథేెశిెంచిన ఒ ాత్తనుథిత యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అయ వెంతఫైన
సభాఙరయెం నణరౄనిై అెంథిెంఙరయౌ” అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధన సాచిశూోౄ ెంథి.
నౄభా సెంస లేథర తన ఏజెంట్ లేథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలశృ నైద ఔు బెంట్ ఆదరయడే క్షెంలల అలాెంట్ి వకిౄ
ధరమసభ్తఫైన దే త్తలల ఔు బెంట్ఔు సలశృ ఇయుయౌ.

ఏథేని కయణెంణో, ాత్తనుదన, థరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ ణరాలనఽ యనియోఖథరయవ నిెంఔనుో ణే, “ఆ నూయెం,
దశూౄయేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిెంచఫడరుమని, ాత్తనుథిత కెంట్లాఔుి నుాభ కతనఽ ూభిౄగ
అయ ెం ఙేసఽఔుధరైనఽ” అని యనియోఖథరయవ నఽెంచి ాత్తనుదన తాెం చివయలల ఒ ధివతాెం ను ెందఽయచవచఽి.

A. ాత్తనుదన అెంగీకయెం (లేకభి)
ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తాెం కిెంథి సభాఙరభనిై యసౄ ితెంగ ఇసఽౄెండడరనిై భనెం చాసఽౄధరైెం:
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 నౄభాథరయవ యవభలు
 యషమ వవశృయెం యవభలు
 అవసయఫైన యక్షణ యఔెం
 శూనఽఔల, ాత్తఔలఫైన పౌత్తఔ యశిశుీెంరల యవభలు
 నౄభా, నషిెం ూయు చభితా
In the case of a health insurance proposal, the insurer may also refer the prospective customer
e.g. above 45 years of age to a doctor and/or for medical check-up. Based on the information
available in the proposal and, where medical check-up has been advised, based on the medical
report and the recommendation of the doctor, the insurer takes the decision. Sometimes,
where the medical history is not satisfactory, an additional questionnaire to get more
information is also required to be obtained from the prospective client. The insurer then
decides about the rate to be applied to the risk factor and calculates the premium based on
various factors, which is then conveyed to the insured.
ాత్తనుదనలనఽ యేఖెం, శూభయ ూెంణో నౄభా సెంస నుాలలస్క ఙేల, తథరుభ తీసఽఔుెంట్లనై నియృ మాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల
భతూయుఔెంగ ణెలుఫడెతేెంథి.

అెండర్ భైట్ిెంగ్ భభిమ ాత్తనుదనల నుాలలలెంగ్
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, థిళేనఽ భోజుల సభమెంలలు ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస నుాలలస్క
ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ కలట్ిి ఔనఽ ఖ యవౄ ట్ిి , అెంతయా తెంగ నూలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయవ లేవ భాయా ెంలల
అవసయఫన
ై ుడె ఔు బెంట్/నౄభా ఙేలన
 వకిౄణో భాట్లుడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదననఽ భిశీయౌెంచి,
అెంగీకయెం ఖ భిెంచి నియృ మెం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అెండర్ భైట్ిెంగ్ అని అెంట్లయవ.

నేభ్య్ై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
భాయా దయశకల ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ నౄభా ాత్తనుదననఽ __________ లలల నుాలలస్క ఙేమాయౌ.
I.

7 భోజులు

II. 15 భోజులు
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III. 30 భోజులు
IV. 45 భోజులు

B. Prospectus
A Prospectus is a document issued by the insurer or on its behalf to the prospective buyers of
insurance. It is usually in the form of a brochure or leaflet and serves the purpose of
introducing a product to such prospective buyers. Issue of prospectus is governed by the
Insurance Act, 1938 as well as by Protection of Policyholders‟ Interest Regulations 2002 and the
Health Insurance Regulations 2013 of the IRDAI.
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The prospectus of any insurance product should clearly state the scope of benefits, the extent
of insurance cover and explain in a clear manner the warranties, exceptions and conditions of
the insurance cover.
The allowable riders (also called Add-on covers) on the product should also be clearly stated
with regard to their scope of benefits. Also, the premium related to all the riders put together
should not exceed 30% of the premium of the main product.
Other important information which a Prospectus should also disclose includes:
1. Any differences in covers and premium for different age groups or for different entry
ages
2. Renewal terms of the policy
3. Terms of cancellation of policy under certain circumstances
4. The details of any discounts or loading applicable under different circumstances
5. The possibility of any revision or modification of the terms of the policy including the
premium
6. Any incentives to reward policyholders for early entry, continued renewals, favourable
claims experience etc. with the same insurer
7. A declaration that all its Health insurance policies are portable which means that these
policies can be renewed with any other insurer who offers similar cover with the same
benefits he would have enjoyed had he continued with the existing insurer.
Insurers of Health policies usually publish Prospectuses about their Health insurance
products. The proposal form in such cases would contain a declaration that the customer
has read the Prospectus and agrees to it.

C. న఼ానేమెం యశీదఽ
న఼ానేమెం థిశ్గ యనియోఖథరయవఔు న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచినుడె, నౄభా సెంస ఒ యశీదఽనఽ జఞభీ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఏథేని
న఼ానేమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌుెంచిధర ఒ యశీదఽ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.
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నియుచనెం
న఼ానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుి కిెంద నౄభా యషమ వవశృభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాథరయవ
ఙెయౌుెంచడరనికి భిఖణెంఙే నతౄ ెం అని ఙెనుయౌ.
1. భ ెందసఽౄగ న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు (నౄభా చట్ి ెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 VB)
నౄభా చట్ి ెం ాకయెం, నౄభా యక్షణ నుాయెంపలనికి భ ెంథే న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. ఇథి ఒ భ కఫైన సదఽనుమెం.
నౄభా ఔెంనలనీ న఼ానేమెంనఽ ల఼ుఔభిెంచినుడె ఒ ఙెలు ుఫలట్ల నౄభా కెంట్లాఔుి ూభిౄ అవుతేెంథి, భిస్కునఽ నౄభా ఔెంనలనీ
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄెంథి. ఈ యపలఖెం పలయతథేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభలలని ఒ యశిషీఫైన సదఽనుమెం
కఖలదఽ.

భ కఫైన అెంరలు
a) న఼ానేమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ల఼ుఔభిెంచఔుధరై, ఙెయౌుశూౄ నని శృనై ఇవుఔుధరై, నిభీృత దే త్తలల భ ెందసఽౄగ
ఙెయౌుెంచఔుధరై ఏ నౄభా సెంస ఔడర ఎలాెంట్ి భిస్కుఔ ఫలధత వళెంచదని నౄభా చట్ి ెం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ
నేభపుెంట్ ెంథి.

b) నౄభా సెంస తయున నౄభా నులల఼నలై న఼ానేమెంనఽ ఒ నౄభా ఏజెంట్ వసాలు ఙేలనుడె ఆమన ఫలెంఔు, తనులా
లలలవు భోజులలు తనెంచి వసాలు ఙేలన న఼ానేమెం నణరౄనిై ఇయయై ధరలుఖా ెంట్లలలు తన ఔనేషన్ లాెంట్ి యట్ిని
తగిాెంచఽకోఔుెండర ూభిౄగ నౄభా సెంస ఔు ఫట్లుడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.

c) న఼ానేమెం నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄెంలల ఙెయౌుెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెందని
ఙెఫడిెంథి.

d) తనులా లేథర భనీఆయు ర్ లేథర నుో సఽిలల ెంనన ఙెఔుు థరుభ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే భిల త
 ేలలు, ఆమా సెందభౌనిై
ఫట్ిి భనీ ఆయు ర్నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ నుో స్కి ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.

e) నులల఼ యదఽె లేథర నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం లేఔ భభో యధెంగ భాభిడీ సభమెంలల నౄభాథరయవఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న
న఼ానేమెం భీపెండ్స ఏథెైధర ఉెంట్ే నౄభా సెంస కరస్క ఙేలన ఙెఔుు యౄెంలల, నుో సి ల్ లేథర భనీ ఆయు ర్ యౄెంలల ధేయవగ
నౄభాథరయవఔు ఙెయౌుశూౄ యవ. నౄభా సెంస నఽెంచి నౄభాథరయవఔు తగిన యశీదఽనఽ అెందఽఔుెంట్లయవ. ఈ భోజులలు నౄభాథరయవ
ఫలెంఔు కాణరఔు ధేయవగ జభ ఙేమడెం జయవఖ ణోెంథి. ఇలాెంట్ి భీపెండ్స ఎట్ిి భిల త
 ేలలునా ఏజెంట్ కాణరఔు జభ
ఙేమఫడదఽ.
నౄభా చట్ి ెంలలని నిఫెంధనలు 58, 59 ాకయెం న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు ూయు నిఫెంధననలై నేనశృబెంులు ఉధరైబ.
నుాజఔుి నౄభాగ ధైెండె ఔధరై ఎఔుువ ధలలు నడిఙే నులల఼ల యషమెంలల యబథరలనఽ ఙెయౌుెంచడెం ఔ దే త్త.
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భ ెందసఽౄగ కచిితఫైన న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచని సెందభౌలలు ఫలెంఔు గయెంట్ీ థరుభ లేథర నౄభా సెంస ణో ఔు బెంట్
థరుభ నియుళెంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడెం థరుభ ఔడర జయవఖ తేెంథి.
2. న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు దే త్త

భ కఫైన అెంరలు
నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంఙే ఏ వకిౄ థరుభ అబధర న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి లేథర నులల఼థరయవ కిెంథి
నేభపునై ఔట్ి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దే తేలలు ఙెయౌుెంచవచఽి:

a) నఖదఽ
b) ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరాఫ్ుిలు, నే ఆయు ర్, పలయతథేశ్ెంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలెంఔులల తీలన ఫలెంఔర్్ ఙెఔుులు లాెంట్ి
ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ శూధధరలు;

c) నుో సి ల్ భని ఆయు ర్;
d) కడ
ర ిట్, డెనృట్ కయవులు;
e) ఫలెంఔు గయెంట్ీ లేథర నఖదఽ యశీదఽ;
f) ఇెంట్భైట్;
g) ఈ-ఫథియ్
h) ాత్తనుదఔులు లేథర నులల఼థరయవ లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిిన భాయా దయశకలణో ఫలెంఔు ఫథియ్ల థరుభ
ాతక్షెంగ జభ ఙేమడరలు;

i) ఎట్ిఔుడె అదికభిఔ ఆమోదెం ను ెంథిన భభైథెైధర ఇతయ దే త్త లేథర ఙెయౌుెంు భాయా ెంలల;
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, ాత్తనుదఔుడె లేథర నులల఼థరయవ ధట్ ఫలెంకిెంగ్ లేథర కరడిట్/డెనృట్
కయవు థరుభ న఼నే
ా మెం ఙెయౌుెంు జయనులని ఎెంచఽఔుెంట్ే, ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర లేథర అలాెంట్ి
ాత్తనుదఔుడె/నులల఼థరయవ నేయవలల జఞభీ ఙేలన
 కరడిట్/డెనృట్ కయవు థరుభ భాతాఫే ఙెయౌుెంు జయవఫడెతేెంథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెఔుు థరుభ భాతాఫే జభిగై క్షెంలల కిెంద నేభపునై ాఔట్నలలు ఏథి నిజెం కఖలదఽ?
I.

ఙెఔుు నుో సఽి ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽి.
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II. నౄభా ఔెంనలనీ ఙెఔుు డినుజిట్లి ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
III. నౄభా ఔెంనలనీ థరుభ ఙెఔుు ల఼ుఔభిెంచిన ణేథీన భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
IV. ాత్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.

D. నులల఼ దశూౄయేజు
నులల఼ దశూౄయేజు
నులల఼ అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిఔు శూక్షెంగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దశూౄయేజు. ఈ దశూౄయేజుఔు పలయత భ దాణ చట్ి ెం, 1899లలని
సదఽనుమాల ాకయెం భ దా డరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

144

ఒ శూదరయణ నౄభా నులల఼ ఏెం ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని నేభపుని నులల఼థరయవ ాయోజధరలనఽ యక్షిెంచడెం కోసెం
యౄను ెంథిెంచిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలు:
a) నౄభా ఙేలన వకిౄ లేథర ణరఔట్లి ఫలెంఔు లాెంట్ి యషమ వవశృయెంలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై
ఇతయ వకిౄ నేయు వ భభిమ చియవధరభాలు
b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ లేథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ
c) నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ ాథేరలు లేథర నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సెంఫెందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు
d) నౄభా కల వవది
e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄలు
f)

యక్షణ ఔయౌసఽౄనై ఆదలు భభిమ నేనశృబెంులు

g) వభిౄెంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనశృబెంులు
h) ఙెయౌుెంచఖల న఼ానేమెం భభిమ న఼ానేమెంనఽ సయవెఫలట్లఔు యలుడే అెంశ్ెం, న఼ానేమెం సయవెఫలట్ల నుాత్తథిఔ
i)

నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలు భభిమ యభెంట్ీలు

j)

నులల఼ కిెంద కు బమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్నేఙేిెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙే ఆఔల్ఔ సెంగట్న జభిగిణే నౄభాథరయవ
తీసఽకోయయౌ్న చయ

k) కు బమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్ెం ఔయౌెంఙే సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్ే నౄభా యషమ వవశృభనికి సెంఫెందిెంచి
నౄభాథరయవ ఫలధతలు, ఆ భిల త
 ేలలు నౄభా సెంస హఔుులు.
l)

ఏథేని ాణేఔ నిఫెంధనలు

m) తుడె యవయణ, మోసూభితెం, అయ వెంతఫైన యషమాలనఽ యలు డిెంచఔనుో వడెం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయెం
తీసఽకోఔనుో వడెం
n) ఏథెైధర భైడయవు ఉెంట్ే, యట్ి యవభలు
o) సభసల భిశుుయ మెంణరాెంఖెం యవభలు, అెంఫ డ్స్ఫేన్ చియవధరభా
నులల఼ణో నుట్ల కు బమ్నఽ తుభితఖత్తన భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంఙేలా అనఽసభిెంఙరయౌ్న యదరధరల యెంగ తలెణేౄ
కు బమ్నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సెంఫెందిెంచి ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అెంరలనలై ఆమా భిల త
 ేలలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లనై భాయవలఔు
అనఽఖ ణెంగ నౄభా థరయవఔు నౄభా సెంస సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.
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E. నిఫెంధనలు భభిమ యభెంట్ీలు
ఇఔుడ, నులల఼ థరలలల భెండె భ కఫైన థరలు ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ. యట్ిని నిఫెంధనలు భభిమ
యభెంట్ీలు అని అెంట్లయవ.
1. నిఫెంధనలు
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నిఫెంధన అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిలల ెందెం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ెంథిెంఙే శూౌలబెం కఖలదఽ.
ఉథరహయణలు :
a. ఙరలావయఔు నౄభా నులల఼లలల ఉనై కధొఔ నుాభాణఔ భిల త్త
 ఏనేట్ెంట్ే :
నౄభాథరయవ కు బమ్నఽ ఏ యఔెంగ అబధర మోసూభితెంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ాఔట్నలు
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఉయోగిెంచఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభాలు అవలెంనృెంచిధర, తుడె శూధధరలు
ఉయోగిెంచిధర లేథర నులల఼ కిెంద ఏథేని ాయోజనెం ను ెందడెం కోసెం ఆమన తయున భభవభైధర నుతా
నుో ఱెంచిధర, లేథర దఽయవథేేశ్ెంణో నశుినిై, అనుమానిై కొని ణెచఽిఔుధరై, ఈ నులల఼ కిెంద ఉనై అనిై
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయవ.
b. ఆభోఖ నులల఼లలని కు బమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఇలా ఉెండవచఽి:
ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన నిభిేషీ భోజులలుు కు బమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనట్ికీ, కొనిై ఔఠిన
భిల తేలలు ఈ నిఫెంధన భా఼ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నిభీృత కల వవదిలలు ఇలాెంట్ి ధనట్ీసఽ
ఇవుడరనికి తనఔు లేథర భభై ఇతయ వకిౄకి శూధెం కదని లేథర కు మమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔెంనలనీ
సెంతినౄ ఙెెంథినట్లి నియౄనతఫైణే థీనిని భిశీయౌెంచవచఽి.
నులల఼ నిఫెంధలనఽ ఉలు ెంఘలేౄ నౄభా సెంస నులల఼ని యదఽె ఙేమఖలదఽ.
2. యభెంట్ీలు
నిభిేషీ భిల త
 ేలలు నౄభా సెంస ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేలా నౄభా కెంట్లాఔుిలల యభెంట్ీలు ఉయోగిెంచఫడెణరబ.
అనుమానిై తగిాెంఙేెందఽఔు నులల఼లల నౄభా సెంస లు ఔడర యభెంట్ీలనఽ ఙేయవిణరబ. యభెంట్ీ థరుభ, నౄభాథరయవ నిభిేషీ
కల వవదిలలుగధే కఔ నులల఼ కలెంలలు ఔభియౌ్న అవసయభ నై నిభిేషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయవ. ఈ
ఫలధతలణో నౄభాథరయవ ఔట్లిఫడి ఉెండడెంనలై నౄభాథరయవ ఫలధత ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భిస్కునఽ నియుళెంచి,
ఫయవఖ యచడెంలల యభెంట్ీలు ఒ అణరవశ్ఔ నుతా నుో ఱశూౄ బ.
యభెంట్ీ అధేథి కెంట్లాఔుి ఙెలు ుఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔభియౌ్న నిఫెంధనగ నులల఼లల నేభపునఫడెతేెంథి. యభెంట్ీ
అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన డరఔుఫెంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల఼ దసౄ యేజులల ఇథి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. కెంట్లాఔుిఔు (ఇతయ
నిఫెంధనలఔు భ ెందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ెందఽగ ఉెండే నిఫెంధన. భిస్కుఔు అథి అయ వెంతఫైెంథర లేథర అధే థరనిని
కచిితెంగ, అక్షభలా నుట్ిెంఙరయౌ.
యభెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుెంట్ే, ఉలు ెంగన అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన నశుినికి కయణెం కదని సషిఫైనట్ికీ, నులల఼ని నౄభా
సెంస ఙెలునిథిగ ఙేమవచఽి. అబనట్ికీ, ఆచయణలల, యభెంట్ీ ఉలు ెంగన అధేథి ూభిౄగ శూెంకైత్తఔ సుపలవెం ఔయౌగి, ఏ
యఔెంగనా నశుినికి కయణెం కని భిల త
 ేలలు నౄభా సెంస తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔెంనలనీ యదరనెం ాకయెం నిమభాలు,
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భాయా దయశకలఔు అనఽఖ ణెంగ కు బమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల, నశుిలనఽ భజీ కు బమ్లుగ
భిఖణెంచి, శూదరయణెంగ కు బమ్ వెంద రణరనికి కఔ శూధఫైనెంత ఎఔుువ రణరనికి భిషుభిెంచఫడెతేెంథి.
A personal accident policy may have the following warranty:
It is warranted that not more than five Insured Persons should travel together in the same
air conveyance at one time. The warranty may go on to say how the claims would be dealt
if there is a breach of this warranty.

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
యభెంట్ీకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు ఏథి సభైెంథో ఙెెండి?
I.

యభెంట్ీ అధేథి నులల఼లు నేభపునఫడఔుెండర అభలు ఙేలే నిఫెంధన.

II. యభెంట్ీ అధేథి నులల఼లల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.
III. యభెంట్ీ అధేథి నులల఼లల వకీౄఔభిెంచి, నౄభాథరయవఔు యేయవగ సభాఙరయెం అెంథిెంచిన నిఫెంధన. ఇథి నులల఼
దశూౄయేజులల పలఖెం కదఽ.
IV. యభెంట్ీ ఉలు ెంగన జభిగిణే, భిస్కుఔు అయ వెంతెం కఔుెంట్ే ఔడర కు బమ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.

F. ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ు
కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసా
ౄ , భభి కొనిైట్ిని నేనశృబసా
ౄ ఒ నుాభాణఔ యౄెంలల నులల఼లు జఞభీ ఙేమడెం అధేథి
నౄభా సెంస లు అనఽసభిెంఙే దే త్త.
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నియుచనెం
నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలనఽథరని జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్న అవసయనలేౄ ఎెండరర్్ఫెంట్ అని
నయౌఙే దశూౄయేజు థరుభ సవయణలు/భాయవలు ఙేమడరనికి థీనిని ఙేడెణరయవ.
ఇథి నులల఼కి జోడిెంచఫడి, అెందఽలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. నులల఼ భభిమ
యౄుథిదె ఽఔుెంట్లెంథి. భాయవలు/సవయణలనఽ భికయవు ఙేలేెందఽఔు నులల఼

ఎెండరర్్ఫెంట్ ఔయౌలే కెంట్లాఔుిగ
అభలు జయవఖ తేనై కలెంలలనా

ఎెండరర్్ఫెంట్ు నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాభినుడలాు, నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔెంనలనీకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థరనిని
నౄభా ఔెంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎెండరర్్ ఫెంట్ థరుభ నౄభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ ను ెందఽయవసఽౄెంథి.
ఒ నులల఼ కిెంద శూదరయణెంగ అవసయఫైన ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ు కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉెంట్లబ:
a) నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వణరశూలు/భాయవలు
b) అభ్ఔెం, ణరఔట్లి తథితయ భాభాలలు నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయవ.
c) అదను అనుమాల నఽెంచి యక్షణ/నులల఼ కలెం ను డగిెంు కోసెం నౄభా ను డిగిెంు
d) భిస్కులల భాయవ. అెంట్ే, అగిై ాభాద నౄభాలలని బవనెం నిభ్ణ భాయవ, నియసెం లాెంట్ియ.
e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f)

నౄభా యదఽె

g) నేయవ లేథర చియవధరభాలల భాయవ.

నభూధర ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ు
యవభిెంఙరలధే ఉథేెశ్ెంణో, కొనిై ఎెండరర్్ఫెంట్ు లలని థరల నభూధర కిెంద ను ెందఽయచఫడరుబ:
నులల఼ యదఽె
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నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయ న ఫేయఔు, ఈ నులల఼లలని నౄభా <ణేథీ> నఽెంచి యదఽె ఙేమఫడినథిగ ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా
ఖడచిన ణొనే్థి ధలలుగ అభలులల ఉెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాెంట్ి భీపెండ్స ఫకబ లేదఽ.

Extension of cover to additional member in the Policy
At the request of the insured, it is hereby agreed to include Miss. Ratna Mistry, daughter of the
insured and aged 5 years with a sum insured of Rs. 3 lakhs in the policy with effect from <date>.
నౄభాథరయవనఽెంచి అదను న఼ానేమెం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అెంశ్ెం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
జఞభీ సభమెంలల నులల఼లలని కొనిై, నిమభ, నిఫెంధనలు సవభిెంచఫడిణే, థరనిని __________థరుభ సవయణలు ఙేల,
ఙేమవచఽి.
I.

యభెంట్ెై

II. ఎెండరర్్ఫెంట్
III. సవయణ
IV. సవయణలు శూధెం కవు

G. నులల఼ల యవయణ
నౄభా కెంట్లాఔుిలనఽ భతూయుఔెంగ వకీౄఔభిశూౄ బ. నౄభా సెంస లు నౄభా నులల఼ థరలనఽ యౄను ెంథిశూౄ బ.యయధ
ధరమశూధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభిేషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ నులల఼లు యవభిెంచఫడెణరబ. ఈ
నిభ్ణెంలలని అతెంత భ కఫైన నిఫెంధన అధేథి నుభీిల ఉథేెశ్ెం ఉెంట్లెంథి. ఆ ఉథేెరనిై నులల఼లలధే భిశీయౌెంఙరయౌ్
ఉెంట్లెంథి. నులల఼ని అసషిఫైన దే త్తలల జఞభీ ఙేలేౄ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగనా, నులల఼ని నౄభా సెంస
యౄను ెంథిెంచిెందధే శూదరయణ సాతాెంనలై నౄభా సెంస ఔు వత్తభైఔెంగనా కోయవిలల యవభిెంచఫడెతేెంథి.
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నులల఼లలని థరలనఽ కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం అయ ెం ఙేసఽఔుని, యవభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి:
a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయుఔ నిఫెంధన యదిెంచిన నిఫెంధననఽ అదిఖనేసఽౄెంథి. అలా ఙేమడెంలల నిలఔడలేనే
ఉెంట్ే తనెంచి ఇలాగై శూఖ తేెంథి.
b) నుాభాణఔ భ దాణ నులల఼ నూయెం, ట్ెైప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫెంధనలలు ణేడర ఉెంట్ే, ట్ెైప్
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ ఆ ా ణేకిెంచిన కెంట్లాఔుిలల నుభీిల ఉథేెశ్ెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. యట్ి
అయ ెం అసలు భ థిాెంచిన థరల అభేనిై అదిఖనేసఽౄెంథి.
c) ఎెండరర్్ఫెంట్ కెంట్లాఔుిలలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ, తదఽభి దశూౄయేజుగ ఆ ఎెండరర్్ఫెంట్ అయ ెం నిలఫడి
ఉెంట్లెంథి.
d) అసలు భ థిాెంచిన దజఞలెం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఇట్లయౌక్్లలని నిఫెంధనలు యట్ిని అదిఖనేశూౄబ.
e) నులల఼లలని యషమెం భిదిలల ఉనై దజఞలెం ఔధరై నులల఼ భాభిజన్లల భ థిాెంచిన లేథర ట్ెైప్ ఙేలన
నిఫెంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఇవుఫడెతేెంథి.
f)

నులల఼కి జోడిెంచిన లేథర అత్తకిెంచిన నిఫెంధనలు నులల఼ యషమెంలలని శూదరయణ నిఫెంధనలు, నిఫెంధనలనఽ
అదిఖనేశూౄబ.

g) భ థిాత

థరలు

ట్ెైుణో

భలన

థరలు

లేథర

ఇెంక్

యఫోర్

శూిెంుణో

భ థిాెంచిన

థరలు

అదిఖనేెంచఫడెణరబ.
h) ట్ెైప్ ఙేలన లేథర శూిెంు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత అదిఖనేసఽౄెంథి.

i)

చివయగ, సెంథిఖేత ఏయడిధర లేథర సషిత కొయవడిధర యఔయణెం, యభభానికి సెంఫెందిెంచిన శూదరయణ
నిఫెంధనలు వభిౄశూౄ బ.

భ కఫైన అెంరలు
1. నులల఼ల నిభ్ణెం
ఒ నౄభా నులల఼ అధేథి ఒ యనుయ కెంట్లాఔుి. ఇతయ కెంట్లాఔుిల యషమెంలల ఉనైట్లిగ కోయవిలు అనఽసభిెంఙే నిభ్ణ,
యవయణలు నౄభా కెంట్లాఔుిలఔు వభిౄశూౄ బ.
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కెంట్లాఔుి ఔుదఽయవిఔుెంట్లనై నుభీిల ఉథేెశ్ెం అతెంత భ కఫైనదనైథి నిభ్ణెంలలని ాదరన నిఫెంధన. నులల఼
దశూౄయేజుణో నుట్ల ాత్తనుదన తాెం, నిఫెంధనలు, ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ు , యభెంట్ీలు తథితభలనఽెంచి ఆ ఉథేెశ్ెం
లేఔభిెంచఫడరయౌ. ఇథి కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
2. దజఞలెంలలని అయ ెం
ఇెందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై థరలు శూదరయణ భభిమ ాజలు సఽలబెంగ ఖరళెంఙే భీత్తలల ఉెంట్లబ. కిుెంట్ిలలని ఒ
శూభాన వకిౄ భాట్లుడే భీత్తలల అెందఽలల థరలు ఉెండరయౌ. కఫట్ిి “అగిై” అధే థరనికి భెంట్లు అధే అయ ెం వసఽౄెంథి.
భభోయైున, యఔ నిభ్ణెంలల భభో యఔఫైన అయ ెం ధునిెంచఔుెంట్ే యనుయెం లేథర యణజెంలల శూదరయణఅయ ెం ఔయౌగిన
థరలు ఆ అయ ెంణోధే నిభి్ెంచఫడెణరబ. చట్లిల థరుభ థరలు నియుచిెంచఫడే ఙోట్, ఆ నియుచనెం అయ ెం చట్ి ెం ాకయెం
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఇెండిమన్ న఼నల్ కోడ్సలల “ఙౌభనిై” ఉయోగిెంచడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽి.

నౄభా నులల఼లలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలు శూదరయణెంగ వభిౄెంఙే ఇథివయఔట్ి ధరమయఫైన నియృ మాలఔు
ఔట్లిఫడి ఉెంట్లబ. ఇథి కఔుెండర, ఉనైత ధరమశూనెం తీసఽఔుధే నియృ మాలఔు కిెంథి కోయవి నియృ మాలు
ఔట్లిఫడి ఉెంట్లబ. యైయవధెం ఉనైట్లి సెంకైణరలు ఉెంట్ే తనెంచి, శూెంకైత్తఔ థరలు ఎుడా తభ శూెంకైత్తఔ
అభనిై ఇయుయౌ.

H. ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ
ఙరలావయఔు నౄభా బయతయ నులల఼లు యభిిఔ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణరబ.
నులల఼ నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄెందధే యషమానిై నౄభాథరయవఔు ణెలునుయౌ్న చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభా సెంస ఔు
లేదఽ. అబనట్ికీ, నులల఼ ునయవదే యణనఽ అశృునిసా
ౄ నౄభా సెంస లు ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽగ ఒ ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽనఽ జఞభీ ఙేశూౄ యవ. నౄభా ఙేలన నతౄ ెం, యసౄ వ న఼ానేమెం తథితభలు లాెంట్ి నులల఼ సెంఫెందిత యవభలనిైట్ినీ ఈ
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ధనట్ీసఽ చానసౄ ఽెంథి. భిస్కులలని ఏథేని అయ వెంతఫైన సవయణలు ఉెంట్ే నౄభాథరయవఔు ణెయౌనే యధెంగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర
ఙేభైి సెంాథరమెంగ ఔడర థీనిని పలయెంచవచఽి.
ఉథరహయణఔు మోట్లయవ యహన ునయవదే యణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄనిై సవభిెంచఽఔుధే యషమెంనలై నౄభాథరయవ
దిఱి నియౌనేలా ఙేమవచఽి. ాసౄ ఽత అవసభల ధేథెంలల (అెంట్ే నౄభాథరయవ ాఔట్ిెంచిన యహన యలువ)
న఼ానేమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌుెంచని క్షెంలల ఎలాెంట్ి భిస్కు భిఖణెంచఫడదధే యషమెంనలై ఔడర నౄభాథరయవ దిఱి డేలా
ఙేమాయౌ.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
ునయవదే యణ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు ఏథి సభైెంథో ఙెెండి?
I.

భాయా దయశకల ాకయెం నులల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు 30 భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.

II. భాయా దయశకల ాకయెం నులల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు 15 భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
III. భాయా దయశకల ాకయెం నులల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు ఏడె భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
IV. భాయా దయశకల ాకయెం నులల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ
ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.

I.

మాెంట్ీ భనీ లాెండభిెంగ్ భభిమ నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి భాయా దయశకలు

చట్ి వత్తభైఔ కయఔలానుల థరుభ నిధఽలనఽ ను ెందఽతేనై ధేయసఽౄలు థరనిని భనీ లాెండభిెంగ్ అని నయౌఙే ాకమ
ిర
థరుభ
చట్ి ఫదే ఫైన శూ భ ్గ భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ు ఖలయవ.
భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి ధేయసఽౄలు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽెంచి వచిిన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని మజభానిని
థరచినలట్ేిలా నిధఽలనఽ తయయౌెంఙేెందఽఔు శూగిెంఙే ాకమ
ిర .

ఈ ాకిరమ థరుభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄెంునఽ కోలలబ,

ఙెలేు థిగ ఔనినసౄ ఽెంథి.
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తభ శూ భ ్నఽ చట్ి ఫదే ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఫలెంఔులు, నౄభా సెంస లు లాెంట్ి యట్ి ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిెంచడరనికి
ధేయసఽౄలు ామత్తైశూౄయవ. తుడె ఖ భిౄెంులు ఉయోగిెంచి యయవ లాయథేయలు నియుళశూౄయవ. ఉథరహయణఔు ఏథో
యౄెంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ శూ భ ్నఽ యనఔుు తీసఽఔునై తభుత అఔుడి నఽెంచి ఔనినెంచఔుెండర
భామభవుణరయవ.
భనీలాెండభిెంగ్లల ఙేలే ఇలాెంట్ి ామణరైలనఽ నియభిెంచడరనికి పలయత్ సశృ ాెంచెం నలుభూలలా ాబ తు శూబలలు
ఖట్ిి ఔిఱ జయవఖ ణోెంథి.
భనీ లాెండభిెంగ్ నియయణ చట్ి ెం భ శూబథరనఽ 2002లల ాబ తుెం అభలలుకి ణెచిిెంథి. ఆ యెంట్ధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ
ఙేలన భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ భాయా దయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసౄ ఽనై యనియోఖథరయవల నిజఫైన ఖ భిౄెంునఽ
నిభేభిెంఙేెందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిెంఙేెందఽఔు, భనీలాెండభిెంగ్ ాఫేమెం ఔయౌగిన, ాఫేమెం
ఔయౌగినట్లి ఊళసఽౄనై సెంగట్నలనఽ భికయవు ఙేలేెందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలెంథి.
నై యనియోఖథరయవ భాయా దయశకల ాకయెం, ాత్త యనియోఖథరయవనఽ కిెంథి దశూౄయేజుల లేఔయణ థరుభ సభైన భీత్తలల
ఖ భిౄెంఙరయౌ్ ఉెంథి:
1. చియవధరభా భిశీలన
2. ఇట్ీవయౌ నూో ట్ గరఫ్
3. ఆభిఔ లత్త
4. నౄభా కెంట్లాఔుి ాయోజనెం
కఫట్ిి ఏజెంట్ యనియోఖథరయవల ఖ భిౄెంునఽ ఏయభిఙేెందఽఔు నౄభా యనుయెంలలకి తీసఽఔువఙేి సభమెంలలధే దశూౄయేజులు
లేఔభిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి:

1. వఔుౄల యషమెంలల–ూభిౄ నేయవ, చియవధరభా, నూో న్ ధెంఫయవు, వకిౄఖత ఖ భిౄెంు, చియవధరభా ఆదరయెం, ఙరన్
ధెంఫర్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట్ి ాయోజధరల కోసెం ూభిౄ ఫలెంఔు యవభలు లాెంట్ియట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
2. కభపభైట్ు యషమెంలల- ఇన్కభపభైషన్ సభిికైట్, అశూో లబయషన్ ఫనభెండెం, నిఫెంధనలు, యనుయ లాయథేయ
జభినేెందఽఔు వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, నున్ కయవు ాత్త లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
3. పలఖశూుభ సెంస ల యషమెంలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉెంట్ే భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్, పలఖశూుభ ెందెం, సెంస
తయున యనుయ లాయథేయలు నియుళెంచడరనికి సెంస పలఖశూునే లేథర ఉథో గికి వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, ఆ వకిౄ
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
4. ట్ా సి ఽలు భభిమ నూౌెండేషన్ల యషమెంలల- పలఖశూుభెం తయశృలలధే ఉెంట్లెంథి.
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ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం ఇతయ ఉతతే
ౄ లనఽ అభ్డెంలల ఔడర సశృమడెతేెందనీ, సశృమఔయ భాభుట్ిెంగ్ శూధనెంగ
ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.

శూభెంశ్ెం
a) దశూౄయేజీఔయణ నదట్ి దశ్ ాత్తనుదన తాెం. థీని థరుభ నౄభా ఙేలన యయవ తన ఖ భిెంచి, తనఔు కయయౌ్న నౄభా
ఖ భిెంచి ణెలనుయౌ.
b) అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై యలు డిెంఙరయౌ్న ఫలధత నులల఼ ఆయభౌయనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి. నులల఼ కలెం
నణరౄనికి అథి కొనశూఖ తేెంథి.
c) నౄభా ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేలన ాత్తనుదన తాెం చివయలల యగెన్ ాఔట్ననఽ జోడిశూౄ యవ.
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d) ఒ ాత్తనుదన తాెంలలని భూలకలు శూదరయణెంగ కిెంథి యట్ిని ఔయౌగి ఉెంట్లబ:

i.

ాత్తనుదఔుల ూభిౄ నేయవ

ii. ాత్తనుదఔుల చియవధరభా, నూో న్ ధెంఫర్ యవభలు
iii. ఆభోఖ నులల఼లబణే ఫలెంఔు యవభలు
iv. ాత్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనెం లేథర యనుయెం
v. నౄభా యషమ వవశృయెం యవభలు, ఖ భిౄెంు
vi. నౄభా ఙేలన శూ భ ్
vii. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత నౄభా
viii. నషిెం అనఽబవెం

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగేన ాఔట్న
e) భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఒ ఏజెంట్ నౄభాథరయవ నౄభా సెంస ఔు అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙేలా
చాడరయౌ్న ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.
f)

ాత్తనుదననఽ భిశీయౌెంఙే ాకమ
ిర , అెంగీకయెం ఖ భిెంచిన నియృ మెం తీసఽకోవడరనిై అెండర్ భైట్ిెంగ్ అని అెంట్లయవ.

g) ఆభోఖ నులల఼లలల, నౄభాథరయవఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, అయ ెం
ఙేసఽఔుధరైనని ాత్తనుదనలల ఆమన ాఔట్ిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
h) న఼ానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుి కిెంద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాసెంస ఔు నౄభా
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄ ెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
i)

న఼ానేమెం ఙెయౌుెంునఽ నఖదఽ యౄెంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ శూధనెం, నుో సి ల్ భనీ ఆయు ర్, కడ
ర ిట్
లేథర డెనృట్ కయవు, ఇెంట్భైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష కరడిట్ లేథర ఎట్ిఔుడె అదికయ సెంస ఆమోదెం ణెయౌనన ఇతయ
భాభాల థరుభ ఙెయౌుెంచవచఽి.

j)

నులల఼ తమాభీ నలెండిెంగ్లల ఉనైుడె లేథర నౄభా కోసెం సెంాథిెంులు భ ెందఽఔు శూఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి. నుోా యజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.

k) యనుయెంలలని

సభ దా

యయణర

భభిమ

మోట్లయవ

యహన

యనుభలలు

ఔవర్

ధనట్ు ల

ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ.
l)

అవసయెం ఉనై ఙోట్ నౄభా దివతాెం నౄభాఔు ఆదరయెంగ నిలుసఽౄెంథి.

m) నులల఼ అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిఔు శూక్షానిై అెంథిెంఙే ఒ లాెంఛననుామఫైన దశూౄయేజు.
n) యభెంట్ీ అధేథి కెంట్లాఔుి ఙెలు ుఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔట్లిఫడరయౌ్న నులల఼లల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.
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ఎఔుువగ

o) నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలు జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఏయడిణే, ఎెండరర్్ ఫెంట్ అని
నయౌఙే దశూౄయేజు థరుభ భాయవలు/సవయణలనఽ ఏయయచడెం థరుభ యట్ిని అభలలుకి తీసఽఔుభవచఽి.
p) నిభ్ణ దశ్లల అతెంత భ కఫైన నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నుభీిల ఉథేెశ్ెం ఉెండరయౌ. నులల఼లలధే ఆ ఉథేెశ్ెం సషిెంగ
ఔనినెంఙరయౌ.
q) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ధేయ భాభాల థరుభ ను ెంథిన డఫ ోనఽ చట్ి ఫదే శూ భ ్గ భాయిడెం. థీనిణో నుో భడేెందఽఔు
ాెంచెం నలుభూలలా భభిమ పలయతథేశ్ెంలలనా చట్లిలనఽ ాయేశ్నలట్ి లయవ.
r)

నై యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకో భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, ఆ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల అవసయఫైన
దశూౄయేజులనఽ ను ెంథరయౌ్న ఫలధత ఏజెంట్నలై ఉెంట్లెంథి.

కీలఔ థరలు
a) నులల఼ తాెం
b) న఼ానేమెం భ ెందసఽౄ ఙెయౌుెంు
c) యక్షణ ఖభనిఔ
d) నౄభా ధివతాెం
e) ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ
f)

యభెంట్ీ

g) భిల త్త
h) ఎెండరర్్ ఫెంట్
i)

భనీ లాెండభిెంగ్

j)

నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి
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అదరమెం 8
ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు
అదరమెం భిచమెం
ఈ అదరమెం భనఔు పలయతథేశ్ెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు అెంథిెంఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే
అవకశ్ెం ఔయౌశూోౄ ెంథి. ఫడీకు బమ్ అధే ఔ ఉతత్తౄ నఽెంచి యయధ యకలణో ఔడిన వెందలాథి ఉతతే
ౄ లు ఉెండడెంణో
సభ చిత యక్షణనఽ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యనియోఖథరయవఔు అధేఔ భాభాలుధరైబ.

వఔుౄలు, ఔుట్లెంఫెం, ఫిెంథరనిై

భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతే
ౄ ల యశిశుీెంరలనఽ ఈ అదరమెం యవభిసౄ ఽెంథి.

అపలస పయౌణరలు

A. ఆభోఖనౄభాఉతతే
ౄ లవభీాఔయణ
B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐ
ై .ఆర్.డి.ఏభాయా దయశకలు
C. ఆసఽత్తాకయవిలూచీఉతత్తౄ
D. ట్లప్అాక్షణలులేథరఎఔుువగతగిాెంుఇఙేినౄభాాణరయఔలు
E. ల఼నిమభి్ట్ిజనిుదరనెం
F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽత్తానఖదఽ, తీవాఅసుస త
G. థీయఘకయౌఔసెంయక్షణఉతత్తౄ
H. అదనుఉతతే
ౄ లు
I. నుకైజీనులల఼లు
J. నేదవభాలకోసెంసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా
K. భఱ఼ిరమసుశూూనౄభాయోజ న
L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన
M. ాదరన భెంత్తా జన్ధన్ యోజన
N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అెంఖయఔ
ై లయక్షణ
O. యథేశీామాణనౄభా
P. ఫిెందఆభోఖయక్షణ
Q. ఆభోఖను దఽుకాణర
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R. ఆభోఖనులల఼లలలనికీలఔనిఫెంధనలు
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఙేమఖయౌగినయ:

a) ఆభోఖ నౄభాలలని యయధ వభాలనఽ యవభిెంచఖలయవ.
b) ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలనఽ యవభిెంచఖలయవ.
c) ధేడె పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄలనఽ చభిిెంచఖలయవ.
d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభిెంచఖలయవ.
e) యథేశీ ామాణ నౄభానఽ చభిిెంచఖలయవ.
f) ఆభోఖ నులల఼లలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ నిఫెంధనలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోఖలయవ.

159

A. ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణ
1. ఆభోఖనౄభా ఉతతే
ౄ ల భిచమెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ నియుచిశూోౄ ెంథి.

నియుచనెం
“ఆభోఖ నౄభా యనుయెం” లేథర “ఆభోఖ యక్షణ” అెంట్ే అసుస త ాయోజధరలు లేథర బభోశూ ఇచిిన
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సశృ యైద, శ్సౄ ై చికిత్
లేథర ఆసఽత్తా కయవిల ాయోజధరలనఽ అెంథిెంఙే నౄభా ెంథరలనఽ ాపలయతెం ఙేమడభని అయ ెం.
పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు ఙరలావయఔు ఆసత్తాలల ఙేభి చికిత్ ను ెంథే భీత్తలల
ఉెంట్లబ. ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసత్తాలల ఙేభిన సభమెంలల ఒ వకిౄకి అవుతేనై కయవిలనఽెంచి

యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

అెంణేకదఽ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు కయవిలు నలయఖడెం, శ్సౄ ై చికిత్ దే తేలు, భాభుట్లలకి కొతౄ గ వచిిన భభిెంత కభీథెైన
శూెంకైత్తఔత, కొతౄ తయెం భెందఽల వమెం కయణెంగ ఈ యఔఫైన కయవిలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ృ, శూభానఽడికి
అెందనెంత దాయెంలల ఉెంట్లధరైబ. యసౄ వెంగ, ఆభిఔెంగ లత్తభెంతేడెైన వకిౄకి ఔడర ఎలాెంట్ి ఆభోఖ నౄభా లేఔుెండర
ఇెంత పలభీ శూబలల కయవిలనఽ బభిెంచడెం ఔషిఫే కఖలదఽ.
కఫట్ిి , భెండె కయణరల వలు ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫైనథిగ ఙెవచఽి:
 ఏథేని అసుస తఔు ఖ భైన తయవణెంలల యైద శూౌఔభల కోసెం ఙెయౌుెంచడరనికి ఆభిఔ శూమెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
 అసుస త కయణెంగ ను దఽు శూ భ ్ తేడిచినలట్ి లఔుని నుో ఔుెండర సెంయక్షిసౄ ఽెంథి.
ఆసఽత్తా కయవిల నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచిన నదట్ి భీట్ెబల్ ఉతత్తౄ అబన ఫడికు బమ్నఽ 1986లల ధరలుఖ ాబ తు
యెంఖ సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ఈ ఔెంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథరయవలఔు యరరెంత జీయతకల యైద
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ బయష ఆభోఖ నులల఼ని , ామాణ నౄభానఽ అెంథిెంఙే ఒవభీ్స్క ఫడికు బమ్
నులల఼ని, నేద ాజల కోసెం జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని ఔడర ాయేశ్నలట్ి లబ.
ఆ తభుత, నౄభా యెంఖెంలలకి నలైయేట్ల సెంస లనఽ ఔడర అనఽభత్తెంచడెంణో ఆభోఖ నౄభా యణ సశృ యయధ యెంగలలుకి
అధేఔ ఔెంనలనీలు ాయేశిెంఙరబ. అథి జయఖడెంణో ఈ యనుయెం భభిెంత ఫలగ ుెంజుఔుెంథి. ఈ యక్షణలలు అధేఔ యైయదరలు
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ యక్షణలు ఔడర వఙరిబ.
ధేడె, ఆభోఖ నౄభా యపలఖెం పలభీ శూబకి యసౄ భిెంచిెంథి. ఆభోఖ నౄభా సెంస లు, జీయత నౄభా సెంస లణో నుట్ల థరథరు
అనిై శూదరయణ నౄభా సెంస లు వెందల సెంకలల ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. అబనట్ికీ ఫడికు బమ్ నులల఼
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అెంట్ే ఆసఽత్తా కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇట్ికీ అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నౄభా
యౄెంగ యలలలు ుణోెంథి.
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నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథిే నుాదికయ సెంస (ఆభోఖ నౄభా) నిమెంతాణలు, 2013 ాకయెం
1. జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి, కనీ అలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లఔు
న఼ానేమెం భూడేళ్ు కల వవది భధ ఎలాెంట్ి భాయవ జయఖఔుెండర ఉెండరయౌ. ఆ తభుత న఼ానేమెంనఽ
సనైక్షిెంచి, అవసయఫైణే సవభిెంచవచఽి.
2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా,
ఖభిషీెంగ భూడేళ్ు కల వవదిణోనా అెంథిెంచవచఽి. ఈ కల వవది భధలల న఼ానేమెంలల ఎలాెంట్ి భాయవ
ఉెండభదఽ.
2. ఆభోఖ నులల఼ల యశిశుీెంరలు
ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔెంగ అసుస తణో వవహభిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి అసుస త వలు ఔయౌగై కయవిలణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. కొనిై
సెందభౌలలు ఒ వకిౄకి సెంఔరనేెంచిన యది థీయఘకయౌఔఫైనథి కవచఽి. లేథర ఎఔుువ కలెం, జీయతకలభెంణర కొనశూగైథి
కవచఽి. లేదెంట్ే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవెం చానేెంతట్ి తీవాఫైనథి కవచఽి. ాభాదెం వలు ఔయౌగై గమాలు,
థరనివలు తలెణేౄ అెంఖయైఔలెం వలు ఔడర కయవిలు బభిెంఙరయౌ్భవచఽి.
ననైఫైన జీవన రైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయవల శూభయ ూెం, ఆభోఖ లత్తని ఫట్ిి , యననై అవసభలు
ఉెంట్లబ. కోు యనియోఖథరయవ యపలగనికి అెంథిెంఙరయౌ్న నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమెంలల ఈ
అెంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యభి అవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే సభమెంలల
సభఖరఫైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయవలు కోయవఔుెంట్లయవ. అథే సభమెంలల భభిెంత ఎఔుువ అెంగీకయెం, పలభీ
భిభాణరనిై శూదిెంచడెం కోసెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి.
యనియోఖథరయవలు సఽలబెంగ అయ ెం ఙేసఽఔుధేలా ఉెండడెంణో నుట్ల యట్ిని భాభుట్ ఙేమడెం యఔరమ ఫిెంథరనికి ణేయౌఔగ
ఉెండరయౌ.
యనియోఖథరయవల భనసఽలనఽ గలుచఽఔుధేెందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఙేసౄ ఽనై ామణరైలణో
యౄను ెంథిసౄ ఽనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లలు నియృ మాత్ఔ యశిశుీెంరలు కొనిై ఉధరైబ.

3. ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ ల యసౄ ిత వభీాఔయణ
ఉతత్తౄ యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితెంగ వభీాఔభిెంచవచఽి:
a) ూచీ యక్షణలు
ఆభోఖ నౄభా యణలల ఎఔుువ పలగనిై ఈ ఉతతే
ౄ లే ఆఔరనేెంఙరబ. ఆసత్తాలల ఙేయడెం వలు అవుతేనై యసౄ వ
యైద కయవిలనఽ ఇయ ఙెయౌుశూౄ బ.
b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు
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ఆసఽత్తా నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయవిల కోసెం భోజూ కొెంత
నణరౄనిై ఙెయౌుెంఙరయవ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఉతత్తౄ లల ను ెందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికిత్ ాయోజధరనిై ఔడర ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి.
c) తీవా అసుస త యక్షణలు
ఇథి ఒ లయఫైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ెండెనుో ట్ల, క్షయతెం, కన్ర్ లాెంట్ి భ ెందఽగ నియుచిెంచిన తీవా అసుస త
సెంబయెంచినుడె ఙెయౌుెంులు జయడరనికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.
ాెంచ యౄ ెంగ ఆభోఖెం, అెంఖయైఔలెం నౄభా ఔలల శూఖ తేెంథి కనీ పలయతథేశ్ెంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ
సెంాథరమఫదే ెంగ ఆభోఖ నౄభా నఽెంచి యేయవగ ఙేల యఔరబసా
ౄ వసఽౄధరైయవ.
అెంణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా శూదరయణెంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సెంబయెంఙే కయవిలనఽ ఙేయవికోదఽ. ఈ ాయోజనెం కోసెం,
ఒవభీ్స్క ళెల్ౄ ఇనా్భన్్ లేథర ట్లాయల్ ఇనా్భన్్ నేయవణో భభో ఉతత్తౄ ని కొధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇట్ీవలే నలైయేట్ల సెంస ల
నఽెంచి వసఽౄనై కొనిై కభీథెైన నౄభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి శూదరయణ ఆభోఖ నౄభా యక్షణలలధే
యథేశీ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ెందఽభిఙరబ.

4. యనియోఖథరయవ యపలఖెం నుాత్తథిఔన వభీాఔయణ
లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవ యపలగనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుని ఔడర ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన జయవఖ ణోెంథి.
ాయోజన నిభ్ణెం, ధయ, ెంద తాెం, భాభుట్ిెంగ్ యేభైుయవగ ఉెంట్లెంథి. యనియోఖథరయవ యపలగల నుాత్తథిఔన
వభీాఔభిెంలన ఉతతే
ౄ లు ఏయట్ెంట్ే:
a) చిలు య యనియోఖథరయవలు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ
b) కభపభైట్ ఔు బెంట్ు ఉథో ఖ లు, ఫిెంథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఫిెంద యక్షణ
c) జధరపలలలని అట్ి డెఖ వభాలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.యై లాెంట్ి ాబ తు థకల కోసెం జన నులల఼లు.
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B. ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు
లెఔులేననిై భాయవలణో ఔడిన ఉతతే
ౄ లనఽ, యయధ నిఫెంధనలు, నేనశృబెంుల ననైఫైన నియుచధరలణో లు
నౄభా సెంస లు అెంథిసౄ ఽెండెంణో భాభుట్లల ఖెందయగోళ్ భిల త్త
 ధలకొని ఉెంథి. ఉతతే
ౄ లనఽ నుో లిడెం యనియోఖథరయవలఔు
ఔషిభవుతేెండగ, యయధ ఔెంనలనీల ఉతతే
ౄ లనలై కు బమ్లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరట్యవు ఇఫోెంథి
డెతేధరైయవ. అెంణేకదఽ. తీవా అసుస త నులల఼లలల, ఒ తీవా అసుస త అెంట్ే ఏనేట్ి, ఏథి కదఽ అధే యషమెంనలై
సషిఫైన అవగహన లేదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసెం ఎలకిానిక్ డేట్లనఽ నియుళెంచడెం ఔడర ఔషితయభవుణోెంథి.
నౄభా సెంస లు, లేయ సెంస లు, ట్ి.న.ఏలు, ఆసఽతేాల భధ ఖెందయగోమానిై, నౄభా ఙేసౄ ఽనై ాజల సభసలనఽ
ణొలగిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సెంస లు, ఆసఽతేాలు లాెంట్ి యయధ సెంస లు, పలయత యణజ, భిశ్భ
ర ల సభాక
ఆభోఖ సలశృ సెంగెం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫైన నుాభాణకీఔయణనఽ అెంథిెంచడరనికి నడెెం నృగిెంఙరబ.
ఉభ్డి అవగహన ాకయెం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై 2013లల భాయా దయశకలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి.
నుాభాణకీఔయణ కోసెం ఇుడె అెంథిెంచిన భాయా దయశకలు :
1. శూదరయణెంగ ఉయోగిెంఙే నౄభా థరలఔు నియుచధరలు
2. తీవా అసుస తణో నియుచధరలు
3. ఆసఽత్తా కయవిల ూచీ నులల఼లలల నేనశృబెంచిన కయవిల జఞనృణర
4. కు బమ్ నూభలు, ూయు అదీఔిత నూభలు
5. నృయౌు ెంగ్ నూయ్ట్ల
ు
6. ఆసఽతేాల డిరిర్జ శూభెంశ్ెం
7. ట్ి.న.ఏలు, నౄభా సెంస లు, ఆసఽతేాల భధ నుాభాణఔ ెంథరలు
8. కొతౄ నులల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ెందడరనికి నుాభాణఔ లైల్ భభిమ యనియోఖ నూయ్ట్
ఆభోఖ లేయ సెంస లు, నౄభా భిశ్భ
ర లేవల ధరణతనఽ ఫయవఖ యచడెంలల థీనిని ఒ నలదె భ ెందడెఖ గ ఙెవచఽి.
అయ వెంతఫైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేెంథి.

163

C. ఆసఽత్తా కయవి ూచీ ఉతత్తౄ
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ెంలల ఒ అతెంత శూదరయణ, అతదిఔెంగ అభ ్డబయ ఆభోఖ నౄభా
నులల఼. ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంస లు 80లలల ాయేశ్నలట్ిిన ఫడికు బమ్ నులల఼ అధేథి అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ వచిిన
నుాభాణఔఫైన ఆభోఖ ఉతత్తౄ . ఙరలాకలెంగ భాభుట్లల నియౌచిన ఏకైఔ ఉతత్తౄ ఔడర. ఈ ఉతత్తౄ ధే కొనిై భాయవలణో
యయధ ఫలాెండ్స నేయు కిెంద యయధ నౄభా సెంస లు భాభుట్ ఙేసౄ ఽనైట్ికీ, ఫడీకు బమ్ అధేథి థేశ్ెంలలధే అతదిఔెంగ
అభ ్డవుతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనశూఖ ణోెంథి.
ఆసఽత్తా కయవిల ూచీ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽత్తాలల ఙేయవతేనైుడె సెంబయెంచఖల కయవిల నఽెంచి వఔుౄలఔు యక్షణ
ఔయౌసఽౄెంథి. ఙరలా సెందభౌలలు ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభిేషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ
ఔయౌశూౄబ కనీ ఆసఽత్తాలల ఙేయని కయవిలనఽ నేనశృబశూౄబ.
ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌెంఙే ఇలాెంట్ి యక్షణ థరుభ ఆసఽత్తాలల ఙేయవతేనై సెందయౌెంగ నలడెతేనై కయవి లేథర బభిసౄ ఽనై
వమానిభి ూభిౄగ లేథర నుక్షిఔెంగ ూచీ ఇసఽౄెంథి. ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుో యౌిణే ఇథి ననైెంగ
ఉెండవచఽి. అెందఽలల ఏథెైధర సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (ఆసఽత్తాలల ఙేయడెం, తీవా అసుస త నిభేయణ కవడెం,
అడి్షన్లల ఉనై భోజూ లాెంట్ియ) నౄభా నులల఼లల నేభపునైట్లి శూ భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. యసౄ వ కయవిణో థీనికి
సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.

ఉథరహయణ
యగ ఔుట్లెంఫెం ఙరలా చినైథి. పలయ, థరైలుగైళ్ు కొడెఔు ఉధరైయవ. తన ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త సబ డికి యక్షణ
ఉెండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙపున యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఒ ఫడికు బమ్
నులల఼ తీసఽఔుధరైయవ. ఆసత్తౄ లల ఙేభై భిల తేలలు యౄ. లక్ష వయఔు యైద కయవిలనఽ యయవ త్తభిగి ను ెందఖలయవ.
యగ నఽ ఆసత్తాలల ఙేభియవ. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికిత్ ఙేమాయౌ్ వచిిెంథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫడిఔల్ నృల్
యేరయవ. ాణరయఔ యక్షణ ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌుెంచిెంథి. నేగియౌన నతౄ ఫన
ై యౄ. 25యేలనఽ యగ
తన జైఫ నఽెంచి తీల ఇయుయౌ్ వచిిెంథి.
కోునౄభా సెంస భాభుట్ ఙేసౄ ఽనై ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄెం జైమఖల యక్షణ భినేతేలు, అదను నేనశృబెంులు,
ాయోజధరలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్లలల యైయదరలు ఉనైట్ికీ ూచీ ఆదరభిత ఫడికు బమ్ నులల఼లలని ాదరన
యశిశుీెంరలు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ. కిెంద ఇచిినయ కైవలెం ఉతత్తౄ ఖ భిెంచిన యసౄ ిత ఆలలచన భాతాఫే అని, థరని
ఖ భిెంచిన భభిెంతగ ణెలుసఽకోయలెంట్ే సెంఫెందిత నౄభాథరయవ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also
nఇెందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై కొనిై యైద భిపలష థరల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహన ణెచఽికోయయౌ్న అవసయభ ెంథి.

1. ఆసత్తా లల ఙేభి చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలు
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అసుస త/ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఆసత్తా కయవిలనఽ అబయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙే ఒ ూచీ నులల఼
కయవిలనిైట్ిని ఙెయౌుెంచలేఔనుో వచఽి. ఙరలావయఔు ఉతతే
ౄ లు ణరభ అెంథిెంఙే కయవిలనఽ నియుచిశూౄబ. శూదరయణెంగ
యట్ిలల ఉెండేయ :
i.

ఖథి, ఫో భిుెంగ్, నభి్ెంగ్ కయవిలనఽ ఆసఽత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఙెననట్లి అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇెందఽలల నభి్ెంగ్
సెంయక్షణ, ఆర్.ఎెం.ఒ చరభీజలు, ఐయ ఫ్ూ
ు బడ్సలు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇెంజక్షన్ ఙేలే కయవిలు/ఇలాెంట్ి కయవిలు

ii. తీవా ఆభోఖ సెంయక్షణ యపలఖెం (ICU) కయవిలు
iii. శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, భతే
ౄ భెందఽ ఇఙేియయవ, యైదఽలు, సలశృథరయవలు, లలషయౌసఽిల ఼జు
iv. భతే
ౄ భెందఽ, యఔౄ ెం, ఆకి్జన్, ఆభైషన్ తిబయట్ర్ చరభీజలు, శ్సౄ ై చికిత్ ఉఔయణరలు.
v. భెందఽలు, ఓషదరలు
vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన఼, భైడియోతెయన఼
vii. నేస్కఫేఔర్, ఆభోనేడిక్ ఇెంనుుెంట్్, ఇన్నూాకభిుమక్ యలుుల భాభిడీ, యసఽులర్ లలిెంట్ల
ు
viii. సెంఫెందిత ాయోఖరల / యది నియే యణ భీక్షలు, చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఇతయ యైద కయవిలు.
ix. నౄభాథరయవఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు అబయ ఆసత్తా కయవిలు (అవమవ కయవినఽ
నేనశృబెంచి)
ఔ శూదరయణ ఆసత్తాలల ఙేభై ూచీ యదరనెంలల ఆసఽత్తాలల ఖడినే సభమెం 24 ఖెంట్లు నేెంచిణే భాతాఫే కయవిలనఽ
బభిసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ యైద శూెంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయవలణో లు శ్సౄ ై చికిత్లఔు ఆసత్తాలల
ఙేభయౌ్న అవసయెం భదఽ. ఇట్ి డేకైర్ యదరధరలుగ, భిల తేలనఽ ఫట్ిి ాణేకిెంచిన డేకైర్ కైెంథరాలు, ఆసఽతేాలవథేె
శ్సౄ ైచికిత్లు నియుళసఽౄధరైయవ. ధేతా చికిత్లు, కీమోతెయన఼, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికిత్లుగ
వభీాఔభిెంఙరయవ. ఈ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయవఖ ణోెంథి. యట్ికి ఔడర నులల఼ కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెణరబ.

పలయతథేశ్ెంలల ఒ.న కయవిలు భినేతెంగధే ఉధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అెంథిెంఙే ఇలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లు ఙరలా తఔుువగ
ఉధరైబ. అబనట్ికీ, ఫమట్ినఽెంచి వఙేి భోఖ ల చికిత్ఔు అబయ కయవిలఔు, థరనికి సెంఫెందిెంచి యైదఽలనఽ
సెంాథిెంచడెం, శూదరయణ యైద భీక్షలు, దెంత, ఓషధ రల కయవిలణో భ డిడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ కయవిలు.

2. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఙేభిన తభుత కయవిలు
i.

ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలు

ఆసఽత్తాలల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిల త
 ేలలు ఙేభైథి కవచఽి. భ ెందసఽౄ ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽి.
ాణరయఔఫదే ఫైన శ్సౄ ై చికిత్ కోసెం భోగి యయణే, ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ ఆమనఔు అబయ కయవిలు.
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నియుచనెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణకీయఔణ భాయా దయశకలు ఆసత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలనఽ కిెంథి యధెంగ
నియుచిసఽౄధరైబ:
నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ అబయ యైద కయవిలు, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో
అలాెంట్ి యైద కయవిలు

b) ఆసఽత్తాలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిి న కు బమ్
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలలు భీక్షలు, భెందఽలు, డరఔిర్ ఼జు తథితభల యౄనులలు ఉెంట్లబ. ఆసఽత్తాలల
ఙేయడరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇలాెంట్ి కయవిలఔు ఆభోఖ నులల఼ల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.
ii. ఆసఽత్తాలల ఙేభిన తభుత్త కయవిలు
ఆసఽత్తాలల ఙేభిన తభుత, ఙరలా సెందభౌలలు త్తభిగి శూ భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయవిలు ఉెంట్లబ.
నియుచనెం
ఆసఽత్తానఽెంచి డిరిర్జ అబన యెంట్ధే అబయ యైద కయవిలు కిెంథి నిఫెంధనల ఫేయఔు ఉెంట్లబ.:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో
అలాెంట్ి యైద కయవిలు

b) ఆసఽత్తాలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిి న కు బమ్
ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యద
ై  కయవిలు యట్ి కిెందఔు వశూౄబ.
కు బమ్లల పలఖెంగ యట్ిని భిఖణశూౄయవ. ఆసఽత్తానఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన కయవిలు భెందఽలు, ఓషదరలు, యైదఽల సనైక్షల యౄెంలల ఉెంట్లబ. ఇయ
ఆసఽత్తాలల తీసఽఔునై చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ. ఆభోఖ నులల఼ల కిెంద యట్ికి యక్షణ ఉెంట్లబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిలు కోు నౄభా సెంస నఽ ఫట్ిి
భాయవతేెంట్లబ. యట్ిని నులల఼లల నియుచిెంచి ఉెంట్లయవ. ఙరలావయఔు శూదరయణెంగ ఔనినెంఙే యక్షణలల ఆసఽత్తా నఽెంచి
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉెంట్లెంథి.
ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత అబయ కయవిలనఽ నులల఼ కిెంద భెంజూయవ
ఙేలన యక్షణ కోసెం నౄభా ఙేలన నతౄ ెం శూ భ ్లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.
a) ఇెంట్ిలలధే యైద చికిత్
166

ఈ ాయోజధరనిై నులల఼థరయవలు శూదరయణెంగ ఉయోగిెంచనట్ికీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లల ఆసఽత్తాలల
ఙేయఔధే ఇెంట్ినఽెంఙే యైద చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉెంథి. అబనట్ికీ, ఆసఽత్తాలల చికిత్ ను ెంథరయౌ్న నిఫెంధన ఉనైట్ికీ భోగి లత్త ాకయెం
ఆమననఽ ఆసఽత్తాకి తయయౌెంచలేఔనుో వడెం లేథర ఆసఽత్తాలల తగిన వసత్త లేఔనుో వడెం వలు అథి శూధెం కఔనుో వచఽి.
ఈ యక్షణ శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభిెంఙే నదట్ి భూడె నఽెంచి ఐదఽ భోజుల వయఔట్ి కయవిలఔు అబయ
చికిత్ కయవిలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఆశూౄా, ఫలాెంఙెైట్ీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నెండరల సభసలు, యధఽలు, అత్తశూయెం
లాెంట్ి నిభిేషీ థీయఘ కయౌఔ, శూదరయణ యధఽలఔు, గశూోి ర ఎెంట్ెభిట్ిస్క, భధఽఫేహ సౄ ెంబన సభస, ళెైర్ట్ెనిన్,
ఇన్ఫ్ూ
ు బెంజఞ,దఖా , జలుఫ , జుయెంలాెంట్ి అనిై యకల యభైచధరలు లాెంట్ి అనిై యకల యధఽలఔు చికిత్లనఽ
నేనశృబసఽౄెంథి.
b) శూదరయణ నేనశృబెంులు
ఆసఽత్తా ూచీ యదరధరల కిెంద కొనిై శూదరయణ నేనశృబెంులు కిెంద ఇవుఫడరుబ. ఆభోఖ నౄభాలల
నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిెంచి అనఽఫెంధెంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలు యవభిెంచిన ాత్తనుథిత
నేనశృబెంులనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై భాయా దయశకలణో
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమెం ఙేసఽకోయలని సాచిెంచఫడెతేధరైయవ.
లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫెంధనల ాకయెం ఏథేని నేనశృబెంులనఽ భా఼ ఙేలధర, లేథర ఏథేని అదను
నేనశృబెంులనఽ యదిెంచిధర యట్ిని ాణేకిెంచి యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెం భభిమ నులల఼లల యేభైుయవగ
నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
1. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు
వకిౄఖత ఆభోఖ ాణరయఔల కిెంద ఇయ థరదుగ నేనశృబెంచఫడెణరబ. అెంట్ే అనఽకోఔుెండర జభిగై ాభాదెంణో
నౄభాథరయవఔు ఎఔుువ భిస్కు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ఆభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమెంలల అవసయఫైన
భ కఫైన యవయణలలు యక్షణ నౄభా అెందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయు చభితా. నౄభా కోసెం
ాత్తనుదనణో అెంగీఔభిెంచడెంనలై నియృ బెంచడరనిభి నౄభాథరయవఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄెంథి.

నియుచనెం
నుాభాణఔెంనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు కిెంథి యధెంగ నియుచిెంచఫడెతేధరైబ.
“నౄభా సెంస జఞభీ ఙేలన నదట్ి నులల఼కి 48 ధలలలుు నైఔు అసుస త, గమెం, యది భిల తేలు ఏయైధర, యది
చిశృైలు/సెంకైణరలుధరై లేథర నిభేయణ అబధర, లేథర యైద సలశృ/చికిత్ తీసఽఔుధే ఎలాెంట్ి భిల త్త అబధర సభై”.

167

నేనశృబెంు ఏనేట్ెంట్ే: ఔెంనలనీణో నదట్ి నులల఼ అభలలుకి వచిినట్ి నఽెంచి అలాెంట్ి వకిౄకి 48 ఖెంట్ల
నియెంతయ యక్షణ వయఔు అనైట్లి నులల఼లల నియుచిెంచినట్లి ఏథేని భ ెందసఽౄ షయతే.
1. ఫయవవు నిమెంతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు
2. ఔళ్ు థె రలు/ కెంట్లక్ి లెనఽ్లు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయవి.
3. ఆసత్తాలల ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని దెంత చికిత్ కయవిలు
4. శృభో్న్ భాభిడీ
5. ఖిహ సెందయశన చరభీజలు
6. వెంధతుెం/ఉపలథీఔయణ/ సశృమఔ ఖయౌదరయణ యదరనెం
7. ఊఫకమెం (యదిఖరసౄఫైన ఊఫకమెం సశృ) చికిత్
8. భధనయది&భధనశ్ియ్ సెంఫెందిత సభసలు
9. వకీబ
ర వన సభసలఔు థిదె ఽఫలట్ల శ్సౄ ైచికిత్
10. లెైెంగిఔ సెంఔరనేత యధఽలఔు చికిత్
11. థరత భిశీలన చరభీజలు
12. ాయేశ్/భిజిలేిరషన్ చరభీజలు
13. భూలాెంఔనెం/యది నిభేయణ ాయోజధరల కోసెం ఆసత్తాలల ఙేయడెం
14. ఆసత్తాలల ఙేయడరనికి కయణఫైన లేథర నిభేయణ అబన యదికి సెంఫెందిెంచని భీక్ష/చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన
కయవిలు
15. ఒ భోగి ాత్తఔల యైయస్కణో ఉనైట్లి నిభేభిెంచఫడినుడె భభిమ /లేథర ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్స్ తథితభలణో
ఫలధడెతేనైట్లి ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ ఖ భిౄెంచఫడిణే అబయ కయవిలు
16. లలిమ్ లలల్ ధరట్డెం/ శ్సౄ ై చికిత్ భభిమ నిలు
17. మ దే భభిమ అణ సెంఫెందిత కయణరలు
18. భిజిలేిరషన్ చరభీజలు, ాయేశ్ ఼జులు, ట్ెయౌనూో న్, ట్ెయౌయజన్ చరభీజలు, భూతారల చరభీజలు లాెంట్ి యైథేతయఫైన
అెంరలనీై.
19. ఏథెైధర కు బమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులల఼లలల ఆ నులల఼ నదలెైన ధరట్ి నఽెంచి 30 భోజుల యేచి ఉెండే కలెం
శూదరయణెంగ వభిౄసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ ాభాదెం కయణెంగ ఆసత్తా నులెైనుడె ఇథి వభిౄెంచదఽ.

ఉథరహయణ
ఆసత్తాలల ఙేభై సెందయౌెంలల కయవిలనఽెంచి యక్షణకోసెం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని తీసఽఔుధరైయవ. ఆ నులల఼లల
నుాథనేఔఫైన యేచిచాలే కలెం 30 భోజులు.
దఽయదిషివరతే
ౄ , నులల఼ తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత నైభఔు భలేభిమా శూో కిెంథి. ఐదఽ భోజుల నుట్ల ఫ ఆసఽత్తాలల
ఉెంట్ృ చికిత్ ను ెంథరయౌ్వచిిెంథి. పలభీ శూబలల ఆసఽత్తా నృలుులు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిిెంథి.
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నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ఫెంట్ ఆఫ కోయగ, నులల఼ తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలెంలలు ఆసఽత్తాలల
ఙేభినెందఽన కు బమ్నఽ ఙెయౌుెంచలేభెంట్ృ నిభఔభిెంచిెంథి.
i.

యేచి ఉెండే కలాలు: యలక్షణఫైన చికిత్ జఞెం కవచఽి, ాణరయఔ యేల ఉెండవచఽి అధే యధఽలఔు ఇథి
వభిౄసౄ ఽెంథి. ఉతత్తౄ ఆదరయెంగ, ఔెంట్ిను య, ఫనిన్ నుోా లేిట్ ళెైర్ట్ా ఼, ఫధరభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసెం
ళలలిభఔినై, ళెభిైమా, ళెైడాో లలల్, జనఽ సెంఫెందిత అెంతయా త యది, ఖ ద భాయా ెంలల సి ఽలా, నలలు,
లలైనఽలట్ిస్క, తత్ెంఫెందిత సభసలు, నతౄ ధరళ్ెంలల భళ్ు ణొలగిెంు, కీళ్ు యతెం, కీళ్ు ధొులు, వయో
సెంఫెందిత ఎభ ఔల ఫలళనత లాెంట్ి యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం ఔట్ి/భెండె/భూడె సెంవత్భలు
ఉెంట్లబ.

c) అెందఽఫలట్లలలని ఔవభైజ్డ ఐచిికలు
i.

వకిౄఖత ఔవభైజ్డ

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖశూునే, తననలై ఆదరయడిన నలులు, తయౌు దెండెాలు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ ట్లివులు
తథితయ ఔుట్లెంఫ సబ లణో నుట్ల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచఽకోవచఽి. కొనిై నౄభా సెంస లు యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌ్న
ఆదరయడిన యభి యషమెంలల ఆెంక్షలు యదిెంచవు. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా శూ భ ్ణో ఔ ఏఔ
నులల఼ కిెంద ఇలాెంట్ి నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌెంచడెం శూధభవుతేెంథి. ఇలాెంట్ి యక్షణలలల, నులల఼
కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన కోు వకిౄ నులల఼ అనలులల ఉనై కలెంలల ఖభిషీ నతౄ ెం వయఔు కు బమ్ ఙేమవచఽి. నౄభా
ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసెం యభి వమసఽ, ఎెంనఔ ఙేలన శూ భ ్, భభైథెైధర ఇతయ భైట్ిెంగ్ ాకయెం న఼ానేమెం వసాలు
ఙేమఫడెతేెంథి.
ii. నూనేయ్ ఫ్ోు ట్ర్

నూనేయ్ ఫ్ోు ట్ర్ నుయౌల఼ అని నయౌఙే యఔెంలల ఔుట్లెంఫెం అెంట్ే జీయత పలఖశూునే, ఆదరయడిన నలులు,
ఆదరయడిన తయౌు దెండెాలు లాెంట్ి యభికి కై ఏఔ నతౄ ెంగ ఔుట్లెంఫెం నణరౄనికి నౄభా
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
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ఉథరహయణ
నలుఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫ్ోు ట్ర్ నులల఼ని తీసఽఔుెంట్ే ఆ నులల఼ కలెం సెందయౌెంగ
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫ సబ లు ఙేలే కు బమ్ఔు లేథర ఔ ఔుట్లెంఫెంలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ
కు బమ్లఔు అథి ఙెయౌుెంు జయవుతేెంథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ ఔవభైజీని థరట్భదఽ. నౄభాఔు
ాత్తనుథిెంచిన ఔుట్లెంఫెంలలని అతదిఔ వమసఽ

ఔయౌగిన

సబ డి వమసఽ

ఆదరయెంగ

న఼ానేమెం

ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.
ఈ నులల఼లలల యక్షణలు, నేనశృబెంులు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయ వెంతఫైన న఼ానేమెంలల ఉనైత శూబలల
ఎెంనఔ ఙేమఖల నౄభా శూ భ ్ఔు నతౄ ెం ఔుట్లెంఫెం ఔవభైజీ ను ెందఽతేనైెందఽన నూనేయ్ ఫ్ోు ట్ర్ నులల఼లఔు
భాభుట్లల జధరదయణ లనశూోౄ ెంథి.
d) ాణేఔ యశిషీతలు
ాసౄ ఽత ఔవభైజీలఔు లు భాయవలు ఙేల, ఇథివయఔట్ి ఫడికు బమ్ ఉతత్తౄ కిెంద అెంథిెంచిన నుాథనేఔ ూచీ యక్షణఔు
కొతౄ

యలువ జోడిెంు యశిషీతలు ఙేయిఫడరుబ. ఈ భాయవలనఽ భనెం చభిిశూౄెం. కిెంద ాశూౄ యెంచిన

యశిశుీెంరలనిైట్ినీ అనిై ఉతతే
ౄ లు తీసఽఔుని యళ్ువని, కోు నౄభా సెంస నఽ, కోు ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి భాయవచిధే
యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
i.

ఉ భినేతేలు భభిమ యది నిభిషీ భినేత్త

కట్భక్ి లాెంట్ి కొనిై ఉతతే
ౄ లు యది నిభిషీ భినేత్తని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. కొనిైెంట్ిలల నౄభా ఙేలన శూ భ ్ఔు ఖథి
అథెెనలై ఉ భినేతేలు భ డిడి ఉెంట్లబ. అెంట్ే నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల 1 రణరనిై భోజు అథెెఔు, 2 రణరనిై
ఐ,ల.మ . చరభీజలఔు ఙెయౌుశూౄ యవ. ఐ.ల.మ . చరభీజలు, ఒ.ట్ి చరభీజలు, సయజ న్ ఼జులు లాెంట్ి ఇతయ దఽెల కిెంద కయవిలు
ఎెంచఽఔుెంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఉెండగ, ఖథి అథెె భినేత్త ఇతయ దఽెల కిెంద ఔడర కయవిలనఽ
నిమెంత్తాెంచడెంలల, తథరుభ నతౄ ఆసఽత్తా యైద కయవిలనఽ తగిాెంచడెంలలనా సశృమడెతేెంథి.
ii. సహ-ఙెయౌుెంు (కో-నే అని జధరదయణ ను ెంథిెంథి)
ఒ సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద ఉెండే కయవి-పలఖశూుభ అవసయెం. అథి అనఽభత్తెంచిన
కు బమ్ నతౄ ెంలల నిభిేషీ రణరనిై నులల఼థరయవ/నౄభాథరయవ బభిెంఙేలా ఙేసౄ ఽెంథి. సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి నౄభా
శూ భ ్నఽ ఎెంత భాతాభూ తగిాెంచదఽ.
ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకోవడెంలల నౄభా థరయవ ళెచిభిఔగ ఉెండేలా చాసఽౄెంథి. తథరుభ తభ నతౄ
ఆసత్తా కయవిలనఽ సుచిెందెంగ తగిాెంచఽకోఖలయవ.
iii. తగిాెంచఖయౌగైయ
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తగిాెంచఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద ఒ కయవి పలఖశూుభ అవసయెం. నౄభా సెంస ఏథేని ాయోజధరలు
ఙెయౌుెంఙేభ ెందఽ ూచీ నులల఼ల యషమెంలల అబణే నిభిేషీ యౄనుమల నణరౄనికి, ఆసత్తా నఖదఽ నులల఼ల
యషమెంలల నిభిేషీ భోజులు/ఖెంట్లఔు నౄభా సెంస ూచీ వళెంచదఽ. తగిాెంు అధేథి నౄభా శూ భ ్నఽ తగిాెంచదఽ.
నౄభా సెంస లు తగిాెంు వభిౄెంఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సెంగట్నక అధే యషమానిై నియుచిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
అలాగై వభిౄెంజైమాయౌ్న నిభిేషీ తగిాెంు.
iv. కొతౄ నేనశృబెంులు ాయేశ్నలట్ిఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ నుాభాణకీఔభిెంచఫడిెంథి:


జనఽయఫైన సభసలు భభిమ లలిమ్ లలల్ ఇెంనుుెంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికిత్.



యది నిభేయణఔు ఉయోగిెంఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్పూషన్ ెంప్ లాెంట్ి ఫలహ భభిమ
లేథర భనిైకైన లు యకల యైద/యైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫలుిలు, కలయవు, కులు,
ల్లెంట్లు, లు ెంగ్లు, ఫేాస్కలు, శూికిెంగ్లు లాెంట్ి మాెంఫ లెన్్ శూధధరలు, డమాఫట్ిర్ పుట్యేర్,
ు కోనైట్ర్, థభో్నైట్ర్, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు లాెంట్ియ, ఇెంట్ిలల ఉయోగిెంచఖల తదనెంతయ
ఖూ
యైద భిఔయెం లాెంట్ియ.



ఆసఽత్తా యదిెంచిన ఏయైధర సభీుస్క చరభీజలు, సర్ చరభీజలు, అడి్షన్ ఼జులు, భిజిలేిరషన్ చరభీజలు తథితభలు



ఆసఽత్తాలల

ఙేయడరనికి

భ ెందఽ,

డిరిర్జ

అబన

తభుత

కలెంలల

యైదఽల

సెందయశనలు,

అట్ెెండెెంట్/నభి్ెంగ్ చరభీజలు.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిెంచిన ఉభ్డి నేనశృబెంు అెంరలుధరైబ. దమఙేల , చివభోుని అనఽఫెందరనిై
చాడఖలయవ.
v. జోన్యభీ న఼ానేమెం
శూదరయణెంగ, న఼ానేమెం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా శూ భ ్నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ానేమెం వణరసెం కొనిై నిభిేషీ జోను లల అదిఔ కు బమ్ల కయవిణో ాయేశ్నలట్ిఫడెతేెంథి. అెంట్ే, ఢియ్ు,
భ ెంఫయలనఽ కొనిై ఉతతే
ౄ లఔు అతదిఔ న఼ానేమెం జోన్గ కొనిై నౄభా సెంస లు నేభపుెంట్లధరైబ.
vi. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు ఔవభైజీ
నిమెంతాణ అవసభల ధేథెంలల ఖతెంలల నేనశృబెంచిన ఖతకలు యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఉెండే కలెంణో
ాణేఔెంగ ాశూౄ యెంచఫడెణరబ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథెైన ఉతతే
ు ఆ కలానిై భెండేళ్ు
నఽెంచి భూడేళ్ు కలనికి తగిాెంఙరబ.

171

vii. ునయవదే యణ
జీయతకలు ునయవదే యణనఽ కొనిై నౄభా సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ాసౄ ఽతెం థీనిని అనిై నులల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేరబ.
viii. డేకైర్ యదరధరనికి ఔవభైజీ
యైద రసౄ ైెం అనవిథిే ఙెెందడెం వలు డేకైర్ యపలఖెం కిెంద నలదె సెంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమెం ఔనినశూౄ ో ెంథి. ఖతెంలల
డేకైర్ కిెంద ఔెంట్ిను య, డీ అెండ్స ల఼, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన఼, యౌతో ట్ా న
ి ఼్, ట్లని్లెకిోనైలాెంట్ి ఏడె అెంరలనఽ
ాణేఔెంగ ాశూౄ యెంఙరయవ. ఇుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరియవ. ఈ జఞనృణర ఇెంక
నలదెదవుణోెంథి.
ix. నులల఼ భ ెందఽ కయవి తనిఖీ
యైద భీక్ష కయవినఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔు బెంట్ల
ు బభిెంఙేయయవ. ఇుడె ాత్తనుదన ెంద ణరానికి
అెంగీఔభిెంచఫడిణే, నౄభా సెంస కయవినఽ భీఇెంఫర్్ ఙేసౄ ఽెండడెంణో, ఈ భీఇెంఫర్్ఫెంట్ 50 రతెం నఽెంచి వెంద రతెం
భధ యేయవడెతేెంథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయవిలలు ఔనీసెం మాపై రణరనిై నౄభా సెంస బభిెంచడరనిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేలెంథి.
x. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త యక్షణ కలెం
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సెంస లు భ కెంగ తభ
కభీథెైన ఉతత్తౄ లల అయయై నఽెంచి ణొెంపై భోజులఔు నలెంచఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సెంస లు ఈ కయవిల ఖభిషీ భినేత్తని
కు బమ్ నతౄ ెంలల నిభిేషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.
xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలు

మాడ్స-ఆన్ యక్షణల నేభిట్ యయధ కొతౄ అదను యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద
ఇవుఫడరుబ.:


ాసాత్త యక్షణ: భీట్ెైల్ నులల఼ల కిెంద ఇథివయలల ాసాత్త కయవిలనఽ ఇవుడెం లేదఽ. అబణే ఇుడె లు
నౄభా సెంస లు యయధ యకలెైన యేచి ఉెండే కలెంణో యట్ిని అెంథిసౄ ఽధరైబ.



తీవా అసుస త యక్షణ:నుాణరెంతఔఫైనయ, కభీథెైన చికిత్లు అెంథిెంఙరయౌ్న నిభిేషీ యధఽలకోసెం కభీథెైన యఔెం
ఉతతే
ౄ ల కిెంద ఔ ఐచిిఔెంగ ఇయ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.



నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయవదే యణ: కు బమ్ ఙెయౌుెంచిన తభుత, అదనెంగ న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ అసలు
భినేత్తకి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ (కు బమ్ ఙెయౌుెంుణో తగిాెంఙేథి)ునయవదే భిెంచవచఽి.
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ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధరని-లథే ర-హో నేయోత్తలఔు యక్షణ: ఆసఽత్తా కయవిలలల కొెంత రతెం
వయఔు ఆమ ష్ చికిత్ కోసెం అబయ కయవిలఔు కొనిై నులల఼లు యక్షణ ఔయౌశూౄబ.

xii. యలువ జోడిెంు యక్షణలు
కొనిై ూచీ ఉతతే
ౄ లలల కిెంద నేభపునైట్లి యలువ జోడిెంు యక్షణలు ఉెంట్లబ. నౄభా ఙేలన నతౄ ెం శూ భ ్నఽ
నేెంచఔుెండర నులల఼ ఱలడాల్లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి నౄభా ఙేలన శూ భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధరలు
ఙెయౌుెంచఫడెణరబ.
 ఫమట్ి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనీై ఙరలావయఔు ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్
ను ెంథే కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄమధే యషమెం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇుడె కొనిై ఔెంనలనీలు కొనిై
కభీథెైన ాణరయఔల కిెంద ఫమట్ి భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అెంథిశూౄ బ.
 ఆసఽత్తా నఖదఽ: నిభిేషీ కలెం వయఔు ఆసఽత్తాలల ఉనైెందఽయవ ాత్తభోజూ అబయ కయవిలకోసెం ఔ ఏఔ నతౄ ెం

శూ భ ్నఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. శూదరయణెంగ ఈ కలెం భెండె, భూడె భోజుల తగిాెంు నులల఼లనఽ నేనశృబెంచి ఏడె

భోజులఔు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. కఫట్ిి , ఆసఽత్తాలల ఉెండే కలెం తగిాెంు కలానిై నేెంచి ఉెంట్ే భాతా ఫే
ాయోజధరనికి యలుెంట్లెంథి. ఆసఽత్తాలల ఙేభై కు బమ్ఔు ఇథి అదనెం కనీ నులల఼లల నౄభా ఙేలన నతౄ ెం
లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర ఔ ాణేఔ ఉభినేత్తలలల ఉెండవచఽి.
 త్తభిగి ను ెంథే ాయోజనెం: అసుస త భభిమ /లేథర ాభాదెం వలు ఆసఽత్తాలల ఉెండే కలెం థిభోజులఔు

నేెంచఔుెంట్ే ఏఔ నతౄ ెం శూ భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.
 థరతల కయవిలు: ఈ నులల఼ నులల఼లల నియుచిెంచిన యధెంగ నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం ాదరన అవమవ

భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయవిల భీ ఇెంఫర్్ఫెంట్ కోసెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
 ఆెంఫ లెన్్ భీఇెంఫర్్ఫెంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆెంఫ లెన్్ కయవిలు నులల఼

ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ఒ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ.
 సశృమఔుల కయవిలు:ఆసఽత్తాలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సశృమఔులుగ ఉనై యభి

ఆశృభనికి, యయణరఔు అబయ కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఉథేెశిెంచినయ. నులల఼ నిఫెంధనల ాకయెం నులల఼
ఱలడాల్లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄ ెం ఙెయౌుెంు లేథర భీఇెంఫర్్ఫెంట్ ఙెయౌుెంు ఙేసౄ ఽెంథి.
 ఔుట్లెంఫ నియుచనెం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లలు ఔుట్లెంఫలనికి నియుచనెంలల భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ.

ఇథివయలల ాదరన నౄభాథరయవ, జీయత పలఖశూునే, ఆదరయ డిన నలులఔు యక్షణ ఇవుఫడరుబ. ఇుడె
తయౌు దెండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు ఔడర అథే నులల఼ కిెంద యక్షణ భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.
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D. ట్లప్ యక్షణలు లేథర అదిఔ తగిాెంు నౄభా ాణరయఔలు
ట్లప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగిాెంు నులల఼ అని ఔడర అెంట్లయవ. అెంతభజతీమ యణలల ఙరలాభెంథి అదిఔ సహ ఙెయౌుెంు
నులల఼లఔు లేథర యక్షణ ను ెందని యధఽలు, చికిత్ఔు

అదనెంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొెంట్లెంట్లయవ. అబనట్ికీ

పలయతథేశ్ెంలల ట్లప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔెంగ అదిఔ నతౄ ెం నౄభా ఙేలన ఉతతే
ౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభిెంచడరనికై
ాయేశ్నలడెతేధరైయవ. అబణే ఇఔ ఎెంత భాతాభూ అథి కయణెం కదఽ. ఆభోఖ నులల఼ కిెంద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త
ఙరలాకలెంగ యౄ. లక్షలుగధే ఉెంథి. భభిెంత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభవభైధర భట్ిి ెంు న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచి,
భెండె నులల఼లు కొధరయౌ్న నియోెంధెం ఏయడెతేెంథి. ఇథి నౄభా సెంస లు ట్లప్ నులల఼లనఽ అనవిథిే ఙేమడరనికి థరభి
తీలెంథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄ ెం నిభిేషీ భినేత్తని థరట్ి ఎఔుువ నణరౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. (thresholdఅని
నలుశూౄయవ).
ఈ నులల఼ భభిెంత అయ వెంతఫైన న఼ానేమెంఔు లనసా
ౄ నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄ ెంణో ఔలల, ని ఙేసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సెంస ల నఽెంచి యక్షణ ను ెంథే వఔుౄలు ఔడర అదను యక్షణ కోసెం ట్లప్ యక్షణనఽ
ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. (నదట్ి నులల఼లల నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ ాయేశ్ెంగ దిఱిలల నలట్ి లఔుెంట్లయవ). ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన
చికిత్ జభిగై దఽయదిషిఔయఫైన సెందయౌెంలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుట్లెంఫలనికి సశృమడెతేెంథి.
ట్లప్ నులల఼కిెంద కు బమ్ ను ెందడరనికి అయోతనఽ దకిుెంచఽకోవడరనికి యైద కయవిలు ాణరయఔ కిెంద ఎెంచఽఔునై
తగిాెంచఖల (లేథర ాయేశ్ెం) యట్ిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎఔుువగ తగిాెంచఖల ాణరయఔ కిెంద భీఇెంఫర్్ ఫెంట్ అధేథి
అబయ కయవిగ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, తగిాెంచఖలథరనిఔధరై ఎఔుువ.
ఉథరహయణ
ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙరయవ. యజ. 3 లక్షలనఽ నేెంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు ట్లప్
నులల఼ని ఆమన ఎెంచఽకోవచఽి.
ఔశూభి ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయవి యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే , నుాథనేఔ నులల఼ యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ట్లప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భెండె లక్షలనఽ ట్లప్ నులల఼ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
ట్లప్ నులల఼లు ఙౌఔగ లనసఽౄధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల఼ కయవి యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థరట్ి , యౄ.
థి లక్షల ట్లప్ నులల఼లఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులల఼కి కయవి ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. ఔుట్లెంఫెం భిదిలల ఉనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత
శూ భ ్ లేథర ఔుట్లెంఫెం నణరౄనికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄ ెం శూ భ ్లు ధేడె భాభుట్లల ఉధరైబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేభై ాత్త సెందయౌెంలలనా తగిాెంు నణరౄనిై ట్లప్ ాణరయఔ థరట్లయౌ్ వఙేి భిల త
 ేలలు ఆ ాణరయఔనఽ
కట్లశూోి ర ఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగిాెంు ాణరయఔ అని అెంట్లయవ. నలైన ఇచిిన ఉథరహయణలల ఙెయౌుెంచఖల కు బమ్ యౄ. భూడె
లక్షలనఽ థరట్లతేెంథి.
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అబనట్ికీ నులల఼ కలెంలల వయవసగ ఆసఽత్తాలల ఙేయవత వచిిన అనెంతయెం థరట్లయౌ్న తగిాెంునఽ అనఽభత్తెంఙే
ట్లప్ ాణరయఔలు పలయత భాభుట్లల సఖట్ల ఆదరభిత తగిాెంు ాణరయఔలు అనీ, సార్ ట్లప్ యక్షణ అని
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాత్త కు బమ్ జోడిెంచఫడెతేెందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థరట్ిణే
ట్లప్ యక్షణ కు బమ్లనఽ ఙెయౌుెంచడెం నుాయెంనసఽౄెందని అయ ెం.
ఙరలావయఔు నుాభాణఔ నిమభ, నిఫెంధనలు, ఆసఽత్తా ూచీ నులల఼ నేనశృబెంులు ఈ ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄశూౄ బ.
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అెంథిెంఙే కొనిై భాభుట్ు లల, నౄభా సెంస లు ఙరలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ
భెంజూయవ ఙేమడెంనలైధే దిఱి శూభిశూౄ బ.
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E. వయోవిదఽేల యదరనెం
నిభిేషీ వమసఽనఽ థరట్ిన తభుత నౄభా యక్షణ ఔయయైన వయోవిదఽేలఔు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ాణరయఔలఔు
ు థరట్ిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణెం, నేనశృబెంులు ఆసఽత్తాలల
యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి. (అెంట్ే అయయై ఏళ్ై
ఙేయవతేనైుడె అభలు ఙేలే నులల఼ తయశృలలధే ఉెంట్లబ.
ఔవభైజీని, యేచి ఉెండేకలానిై ఏయయచి, విథరే యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేెంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు
ు థరట్ి, జీయతకలభెంణర అభలలుకి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలే నతౄ ెం రలణ
అయయై ఏళ్ై
ర యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల
వయఔు ఉెంట్లెంథి. నిభిేషీ యధఽలఔు వభిౄెంజైబయ యేచి ఉెండేకలెంలల వణరసెం ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు ఔ నౄభా సెంస
ఔెంట్ి ను య చికిత్ఔు ఏడరథిని యేచి ఉెండే కలెంగ నేభపునవచఽి. థరనికి భభో సెంస భెండేళ్ు కలనిై యేచి ఉెండే కలెంగ
ఙెవచఽి.
ఆమా నౄభా సెంస ఔు సెంఫెందిెంచి నిభిేషీ యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం లేఔనుో వచఽి. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉెండవచఽి.
ఉథరహయణగ లలైనఽలట్స్కనఽ కొనిై సెంస లు యేచి ఉెండే కలెం నిఫెంధనలలు నలట్ిఔనుో వచఽి. కనీ భభికొనిై సెంస లు యట్ిని
ఙేయివచఽి.
భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదికి యేచి ఉెండే కలెం ఉెంట్లెంథి లేథర కొనిై నులల఼లఔు భినేత్త ఉెంట్లెంథి. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ
భ ెందఽ

కయవిలు

ఆసఽత్తా

కు బమ్లు,

లేథర

ఉ

భినేతేలలు

ఏథి

ఎఔుువగ

ఉెంట్ే

అలా

ఙెయౌుెంచఫడెణరబ. కొనిై నులల఼లలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభిేషీ కలెం భిదిలలు ఉెండే కయవిలు
లాెంట్ి యలక్షణఫైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేశూౄ బ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽేలుగ ఉనై నౄభాథరయవలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలెంథి.:
1. వయోవిదఽేలఔు ఇవుజూుతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం ధరమ సభ్తెంగ,
సభయ నీమెంగ, నుయదయశఔెంగ, చట్ి ఫదే ెంగ భ ెందసఽౄగ ఉెండరయౌ.
2. న఼ానేమెంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ెంద లలడిెంగ్ యషమెంలల నౄభాథరయవఔు సభాఙరయెం
అెంథిెంఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెంథే ఇలాెంట్ి లలడిెంగ్లఔు నిభిేషీ సభ్త్తని ను ెంథరయౌ.
3. కు బమ్ల సెంఫెందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽేల సభసలనఽ భిషుభిెంచడరనికి అనిై ఆభోఖ నౄభా
సెంస లు, ట్ి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధల్నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ.
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽత్తా నఖదఽ, తీవా అసుస త
ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల నౄభా సెంస ఔు అనిైట్ిఔధరై గప భ ు ఏనేట్ెంట్ే నులల఼ ాయోజధరలనఽ అనవసయెంగ,
అయ యళతభెంగ ఉయోగిెంచఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిెంద భోగికి యక్షణ ఉెందని ణెలుసఽఔుని, యైదఽలు,
సయజ ను ఽ, ఆసఽతేాలు అత్తగ చికిత్ అెంథిెంఙే ామతైెం ఙేమవచఽి. అనవసయఫైన యది నియే యణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ
ఙేట్ిి , అవసయఫైన నతౄ ెం ఔధరై చికిత్ కయవినఽ ఎఔుువ ఙేశూౄ బ. నౄభా సెంస కయవిలనలై డే భభో నలదె ాపలవెంగ
యైద కయవిలు నియెంతయెం నలయవఖ తేెండడెం, శూదరయణెంగ న఼ానేమెం భైట్ులల నలెంు ఔధరై ఇయ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనెం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు తగినెంత యక్షణ ఔయౌసా
ౄ ధే ఈ లయ
ాయోజధరలు ఒ అయ వెంతఫైన కలానికి తన నులల఼కి సభైన ధయ నియృ బెంచడెంలల ఔడర సశృమడెతేెంథి. ఈ
ఉతత్తౄ లల ఇ.ఎన్.ట్ి, ఆౄ భాలజీ, అబ్లలిట్ా ిక్్, గైనకలజీ తథితభలాుెంట్ి ాత్త వవస కిెంద శూదరయణెంగ సెంబయెంఙే
చికిత్లు ఉెంట్లబ. నులల఼లల యట్ికి ఙెయౌుెంఙే ఖభిషీ నణరౄనిై ఔడర నేభపుని ఉెంట్లయవ.
నేభపునై చికిత్ కోసెం నౄభా ఙేలన వకిౄ యచిిెంఙే శూ భ ్ఔు సెంఫెంధెం లేఔుెండర కు బమ్ శూ భ ్నఽ ను ెందఽణరయవ. ఈ
చికిత్లలు కోుథరనికి ఙెయౌుెంఙే శూ భ ్ యది లత్తకి చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అవసయఫైన అయ వెంతఫైన కయవి
అధమనెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
నుకైజీ చరభీజలలల కిెంథి యకలెైన కయవిలు ఉెంట్లబ:
a) ఖథి అథెె,
b) విత్తౄ నిుణ ల ఼జు,
c) యది నిభేయణలు,
d) ఓషదరలు,
e) ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత అబయ కయవిలు తథితభలు.
ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి నుకైజీ చరభీజలలల ఆశృయెం, యయణర, ఆెంఫ లెన్్ చరభీజలు ఔడర ఙేయిఫడెణరబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేయడెం, యదికి ఔవభైజీ ఉెందధే యవజువులు ఉెంట్ే ఙరలునెంట్లనైెందఽన ఈ నులల఼ల కిెంద కు బమ్నఽ నుాలలస్క
ఙేమడెం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికిత్ల సెంక ఉతత్తౄ లలని చికిత్ల నియుచధరల ఆదరయెంగ సఽభాయవ 75
నఽెంచి 200 వయఔు ఉెంట్లెంథి.
నులల఼లలని జఞనృణరలల ఙోట్ల దఔుని సయజ భీలు/చికిత్ కోసెం నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌెంఙరయవ.
నులల఼ కలెంలల యయధ చికిత్లఔు ఫహృళ్ కు బమ్లు శూధడెణరబ. అబనట్ికీ చివయగ నులల఼ కిెంద ఎెంనఔ
ఙేలన నణరౄనికి కు బమ్లు భినేతెం ఙేమఫడెతేధరైబ.
లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
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తీవా అసుస త నౄభా ాణరయఔలు

1. ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా నులల఼
a) భోజుఔు నతౄ ెం భినేత్త
ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄనిై ఆసఽత్తా నఖదఽ ఔవభైజీ అెంథిసౄ ఽెంథి.
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽెంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఔ అసుస తణో నుట్ల
నులల఼ ఖడెవుకోసెం భోజుయభీ ఙెయౌుెంులల ఖభిషీ భినేత్తని అెంథిెంచడెం శూదరయణెంగ యభిిఔ ాణరయఔలల శూఖ తేెంథి.
b) ఙెయౌుెంు భోజుల సెంక
ఈ నులల఼లలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభత్తసఽౄనై భోజుల సెంక అధేథి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై
యదిణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. చికిత్ల సభఖర జఞనృణర, కోు థరనికి ఫస వవది అధేథి కోు యఔఫైన
యదరనెం/అసుస త కోసెం అనఽభత్తెంచిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భినేతెం ఙేలేలా నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
c) యశిషీఫైన యక్షణ లేథర మాడ్స ఆన్ యక్షణ
కొనిై సెంస లు అెంథిసౄ ఽనైట్లిగ ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼ ఒ యశిషీఫైన నులల఼గ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి.
భభికొనిై సెందభౌలలు అథి ఒ నియెంతయ ూచీ నులల఼కి మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. ఙెయౌుెంు ఒ లయ
నతౄ ెంగ ఉెంట్ృ, చికిత్ యసౄ వ కయవిణో సెంఫెందిెంచని కయణెంగ ఈ నులల఼లు నౄభాథరయవఔు సశృమడెణరబ.
ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ నౄభా ాణరయఔ కిెంద ల఼ుఔభిెంచిన ఏథేని యక్షణఔు అదనెంగ అెంథిెంఙరయౌ్న నులల఼ కిెంద
ఙెయౌుెంునఽ ఔడర అనఽభత్తసఽౄెంథి.

d) అనఽఫెంధ యక్షణ
నఖదఽ ాపలవశీలెంగ ఉనైెందఽన ఈ నులల఼లు ఒ నియెంతయ ఆసఽత్తా కయవిలఔు ణోడడెణరబ. సెంగట్న
కయవిలకోసెం భిశృయెం అెంథిసౄ ఽెంథి. నేనశృబెంులు, సహ ఙెయౌుెంు తథితయ ూచీ నులల఼ కిెంద ఙెయౌుెంచని
కయవిలనఽ ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి.
e) యక్షణలలని ఇతయ శూనఽఔలతలు
నౄభా సెంస దిఱి కోణెం నఽెంచి చాలేౄ , ఈ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయవడికి యవభిెంఙేెందఽఔు అనఽవుగ లు
శూనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉెంథి. కఫట్ిి అభ్డెం ఙరలా సఽలబెం కఖలదఽ. యసౄ వ కయవి ఏఫైనట్ికీ ఆసఽత్తాలల
ఉెంట్లనై కలెంలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌుసౄ ఽనైెందఽన అథి యైద కయవిల నలయవఖ దలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి. అెంణేకఔ
ఇలాెంట్ి నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదెం, కు బమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ల
ు నిజెంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరుబ.

2. తీవా అసుస త నులల఼
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ఔయడెఖట్ిి న యది నఽెంచి యక్షణ లేథర నుాణరెంతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతత్తౄ ని నలుసఽౄధరైయవ.

యైద రసౄ ైెంలల ఆధఽనిఔ భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెంణో కన్ర్, క్షయతెం, ఖ ెండెనుో ట్ల తథితయ నలదె
యధఽల నఽెంచి జనెం ఫమట్డెతేధరైయవ. ఇథివయఔట్ి భోజులలు ఆ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ.
అెంణేకఔ, ఇలాెంట్ి నలనఽ అసుస తల నఽెంచి కోలుఔునై తభుత జీయత కలెం అెంచధర ఔడర ఫలగ
నలభిగిెంథి. అబనట్ిక,ీ ఇలాెంట్ి ఒ నలదె అసుస త నఽెంచి కోలుకోవడెం వలు చికిత్ఔు ఎఔుువ కయవి
కవడెంణో నుట్ల చికిత్ తభుత అబయ జీవన కయవిలు ఔడర ఫలగ నలయవఖ ణరబ.
a) తీవా అసుస త నులల఼ అధేథి తీవా అసుస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై నలదె నతౄ ెంలల శూ భ ్
ఙెయౌుెంచడరనికి శూౌలబెం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల఼.

b) థరనిని అఫే్ యౄనులు:


ఒ యశిషీఫైన నులల఼గలేథర



కొనిై ఆభోఖ నులల఼లలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ లేథర



కొనిై జీయత నౄభా నులల఼లలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ

పలయతథేశ్ెంలల తీవా అసుస త ాయోజధరలనఽ శూదరయణెంగ జీయత నౄభా సెంస లు జీయత నౄభా నులల఼లఔు భైడయవుగ
అభ ్తేెంట్లబ. ఆ యక్షణలల యేఖశీలఫైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యశిషీఫైన CI ాయోజన ాణరయఔ అెంట్ృ భెండె
యౄనుల యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమెంలల యక్షణణో ఔడిన నిశితఫైన నియుచనెం,
సభైన ెంద తాెం అధేయ ఙరలా భ కఫైనయ. ఖెందయగోమానిై నియభిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా
నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల కిెంద 20 అతెంత శూదరయణ తీవా అసుస తలఔు నియుచధరలు నుాభాణకీఔభిెంసఫడరుబ.
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడఖలయవ).
అబనట్ికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు అవకరనిై (ఇెందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినుో బయ అవకశ్భ నై
ఙరలాభెంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదఔుల ఆభోఖ లత్తని నిభేభిెంచడరనికి ఇథి భ కెం. తగినెంత సభాఙరయెం
లేఔనుో వడెంణో తీవా అసుస త ాణరయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థరుభ ణోడరట్ల లనసఽౄెంథి.

c) తీవా అసుస త అధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయవిఔు థరభితీలే ాదరన అసుస తలు భాతాఫే కవు. అెంఖయైఔలెం,
అవమయలు కోలలవడెం, సెంనుదన కోలలవడెం లాెంట్ియ ఔడర యట్ి కిెందఔు వశూౄబ. ఆసఽత్తానఽెంచి
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

d) ఒ తీవా అసుస త యదరనెం అధేథి ఒ ఆసఽత్తా ూచీ నులల఼కి అదనెంగ తీసఽకోఫడెతేెంథి. కఫట్ిి ఇలాెంట్ి
అసుస తణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లెంఫ పలభనిై అదిఖనేెంఙేెందఽఔు ఈ నులల఼ కిెంద భిశృయెం ణోడడెతేెంథి.

e) యక్షణ ను ెంథే తీవా అసుస త అధేథి నౄభాథరయవలు, ఉతతేౄల భధ యేయవడెణరబ. అబనట్ికీ
శూదరయణఫైన యట్ిలల:
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నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కన్యవు



నిశితఫైన భయోకభిుమల్ ఇన్నూర్క్షన్



హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస శ్సౄ ై చికిత్



ఖ ెండె యలుు భాభిడీ



నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా



భూతా నెండ యైపలెం



రశ్ుత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతెం



ాదరన అవమవెం/ ఎభ ఔ భజజ భాభిడీ



ఫహృళ్ లలలలభోలస్క



మోట్లర్ నాభన్ యది



అవమయల రశ్ుత క్షయతెం



నలదె ాభాథరల కయణెంగ సెంబయెంఙే రశ్ుత అెంఖయైఔలెం

తీవా అసుస త జఞనృణర లయెంగ ఉెండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ యధఽలు ఫమట్డెతేెంట్లబ. కొనిై అెంతభజతీమ
భాభుట్ు లల నౄభాథరయవలు అయ్జ భర్్ యది లాెంట్ి భిల త
 ేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచడెంలల భిల తేలనఽ కీలఔెం
భభిమ అదనెంగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయవ. కొనిై సెందభౌలలు న఼ానేమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ „ణరణరుయౌఔ
అసుస త‟ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయిఫడెతేెంథి.

f) యది నియే యణనలై ఒ పలభీ శూ భ ్ ఙెయౌుెంుకోసెం అతెంత తీవా అసుస త నులల఼లనఽ లు తీవా అసుస త నులల఼లు
అెంథిసౄ ఽెండగ, కయవిల త్తభిగి ఙెయౌుెంు యౄెంలల భాతాఫే ఆసఽత్తాలల ఙేభై కయవిలనఽ అెంథిెంఙే నులల఼లు
ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు భెండె యక్షణలనఽ ఔడర అెంథిశూౄ బ. నులల఼లల నేభపునై నలదె యధఽల
నిభేయణనలై భోగి ఆసఽత్తాలల ఙేభై కయవిలు, పలభీ శూ భ ్ ఙెయౌుెంునఔు ూచీ అెంథిెంచఫడెణరబ.

g) తీవా అసుస త నులల఼లు శూదరయణెంగ 21 ఏళ్ు నఽెంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄలఔు
శూదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లబ.

h) ఇలాెంట్ి యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాెంట్ి నులల఼ అెంథిసౄ ఽనైెందఽన
నులల఼కి ాదరన కయణెంగ ఉెండడెంణో ఈ నులల఼ల కిెంద ఇవుజూనే శూ భ ్ కసౄ ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

i) ఈ నులల఼ల కిెంద శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వెంద రణరనిై తీవా అసుస తనలై ఙెయౌుశూౄ యవ. కొనిై
సెందభౌలలు భిశృయెం నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలు, అసుస త తీవాతనఽ ఫట్ిి నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల 25రతెం
నఽెంచి వెంద రతెం వయఔు యేయవడెత ఉెంట్లెంథి.

j) అనిై తీవా అసుస త నులల఼లలల చాసఽౄనై ఒ నుాభాణఔ నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నులల఼ కిెంద ఙెయౌుెంచఖల ఏథేని
ాయోజధరనికి ఆ నులల఼ అభలలుకి వచిిన తభుత 90 భోజుల సభమెం ఉెంట్లెంథి. అలాగై కోలుఔుధేెందఽఔు 30
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భోజుల వయఔు అభలలు ఉెంట్లెంథి. ఈ ాయోజధరనిై “నుాణరనుమ ాయోజనెం”గ అయోభమెం ఙెెందఔుెండర
ఉెండేెందఽకై ఒ “కోలుఔుధే ాయోజనెం”గ యవయణ ఇఙేి యధెంగ కోలుఔుధే నిఫెంధన ఙేయిఫడిెంథి. అెంట్ే, తీవా
అసుస తనఽ అనఽసభిెంఙే ఔఠిన భిల త
 ేలనఽ అదిఖనేెంఙేలా ాయోజనెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.

k) తీవా అసుస త నులల఼ తీసఽకోయలని కోయవఔుెంట్లనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄలఔు ఔఠినఫైన యైద భీక్షలనఽ
నియుళెంచనఽధరైయవ. నుాభాణఔ నేనశృబెంులు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లలు ఉనైట్లిగధే ఉెంట్లబ.
యేచి ఉెండే కలానిై ఆనే ఔరభెంలల యైద సలశృనఽ కోయడెం లేథర అనఽసభిెంచడెంలల యైపలెం, యైద చికిత్నఽ
జఞెం ఙేమడెంలల యైపలెం ాణేఔెంగ నేనశృబెంచఫడెణరబ.

l) నౄభా సెంస నులల఼లల యక్షణ ను ెంథిన ఔట్ి లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుశూభి భాతాఫే లేథర ఔ నిభిేషీ సెంక
వయఔు భాతాఫే అధేఔ శూయవు నౄభా సెంస భిశృయెం అెంథిెంచవచఽి. నులల఼ భ గిలన తభుత ఏథేని నౄభా
ఙేలన వకిౄ యషమెంలల నులల఼ కిెంద భిశృయెం ఙెయౌులేౄ నులల఼ భ గిలనుో తేెంథి.

m) తీవా అసుస త నులల఼ని ఔడర తవ ఉథో ఖ లఔు నులల఼లు తీసఽకోవడరనికి భ కెంగ కభపభైట్ు ల లాెంట్ి
ఫిెంథరలఔు అెంథిెంచఫడెణరబ.
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G. థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణ నౄభా
జీయత కలెం అెంచధర నలయఖడెంణో ధేడె ాెంచెంలల వయోదిఔుల జధరపల నలయవఖ ణోెంథి. ాెంచ యౄ ెంగ వయోదిఔుల
జధరపల నలయవఖ తేెండడెంణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయవఖ ణోెంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ
సెంయక్షణ అవసయెం ఉెండడెంణో నుట్ల యయవ అెంఖయైఔలానికి సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫైన సభసణో అబధర ఇఫోెంథి
డెతేెంట్లయవ. థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అెంట్ే ఎలాెంట్ి ణోడరట్ల లేఔ తభనఽ ణరభ చాసఽకోలేని యభికి, బయషతే
ౄ లల ఏ
యఔెంగనా ఆభోఖెం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికిత్ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై యౄనులు అని అయ ెం.
థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచి భెండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ:
a) తభ బయషతే
ౄ యైద కయవిలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేెందఽఔు ఆభోఖఔయఫైన నౄభాథరయవ కొనఽగోలు ఙేలన భ ెందసఽౄ
ఙెయౌుెంు ాణరయఔలు
b) నౄభాథరయవఔు థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అవసయభ ెంట్ే పలభీ శూ భ ్ న఼ానేమెంణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల
ాణరయఔలు.
అెంఖయైఔలెం తీవాత (భభిమ ఎదఽయవచాసఽౄనై కొనశూగిెంు కలెం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృ బశూోౄ ెంథి. థీయఘకయౌఔ
సెంయక్షణ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ భాభుట్లల ఇెంక అనవిథిే ఙెెంథరయౌ్ వసఽౄెంథి.
బయష ఆభోఖ నులల఼
ధరలుఖ ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంస లు భాభుట్ిెంగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులల఼ని నదట్ి భ ెందసఽౄ ఙెయౌుెంు నౄభా
ాణరయఔ అని ఙెవచఽి. 1990లల ాయేశ్నలట్ిిన ఆ నులల఼ నుాథనేఔెంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతెం
సెందయౌెంగ న఼ానేమెం ఙెయౌుసౄ ా తన దయ యయభణరనెంతయెం కయయౌ్న ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసభలనఽ ఙేట్ి డరనికి
ఉథేెశిెంచినథి. చనినుో బన తభుత ఔుట్లెంఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతే
ౄ జీయతెంలల అవసయఫైన యైద
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడెం లాెంట్ిథి.
a) యబథర ఫడీకు బమ్
ఈ నులల఼ అధేథి ఔ యఔెంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫడీకు బమ్ నులల఼ లాెంట్ిథి. ఫడీకు బమ్ తయశృలలధే
యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ాత్తనుదఔులు 25-55 ఏళ్ు భధ ఏ వమసఽలల అబధర ఈ థఔెంలల ఙేయవచఽి.

b) దయ యయభణ వమసఽ
ఙేయవతేనై ణేథీ, ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభెం సషిెంగ ఉెండేలధే
నిఫెంధనణో 55-60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎెంచఽకోవచఽి. నులల఼ యయభణ ణేథీ అెంట్ే , నులల఼
కిెంద ాయోజనెం నుాయెంబభబయ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ాత్తనుదననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమెంలల
నౄభాథరయవ ఎెంచఽఔుధే వమసఽ అని అయ ెం. ఈ వమసఽనఽ భ ెందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .
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c) ూయు యయభణ కలెం
ూయు యయభణ కలెం అెంట్ే ాత్తనుదన అెంగీకయ ణేథీ నఽెంచి నదలెై , ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి నులల఼ యయభణ
వమసఽణో భ గిలే కలెం. ఈ కలెం సెందయౌెంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄెంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైశూభి
న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుసౄ ఽధరైయవ. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైశూభి నలదె నతౄ ెంలల లేథర యబథరలలల న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే
అవభశ్భ ెంట్లెంథి.
d) ఉసెంహయణ
ఔయేళ్, నౄభాథరయవ చనినుో బధర లేదెంట్ే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ెందఽ కనీ, ఎెంచఽఔునై దయ యయభణ
వమసఽ తభుత కనీ థఔెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోయలని కోయవఔుధరై నులల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి కు బమ్ జయఖఔుెంట్ే
సభ చిత న఼ానేమెం భీపెండ్స అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ునయవదే యణలల జఞనునికి సెంతినౄ ఔయఫైన కయణెం ఉెంట్ే
న఼ానేమెం ఙెయౌుెంునఔు ఏడె భోజుల కయవణ సభమెం ఉెంట్లెంథి.
e) అలలైన్ఫెంట్
అలలైన్ఫెంట్ కోసెం ఈ థఔెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
f)

నేనశృబెంులు

ఈ నులల఼ ఫడీకు బమ్లల ఉనైట్లిగ నిభిేషీ యధఽలఔు భ ెందసఽౄ యధఽల నేనశృబెంు, 30 భోజుల యేచి ఉెండే
కలెం, నదట్ి ఏడరథి ణోుడె ఉెండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫడీకు బమ్ నులల఼ కఫట్ిి , ఇథి కసౄ యయేచనణో ఉెంట్లెంథి.
g) ఫిెంద నౄభా యఔెం
నులల఼ని ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన అెందఽకోవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల ఫిెంద తగిాెంు సదఽనుమెం అెందఽఫలట్లలల
ఉెంట్లెంథి.

H. ఉభ్డి-ఉతతే
ౄ లు
కొనిై సెందభౌలలు జీయతనౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతతే
ౄ లు ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఔలల లనశూౄబ. భెండె నౄభా
సెంస లు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడెం థరుభ ఒ నుకైజీ దే త్తలల భభినిై ఉతతే
ౄ లనఽ భ ెందఽఔు తీసఽకళ్ుడరనికి
ఇథో భెంచి భాయా ెం.
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కఫట్ిి ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ ు స్క లెైఫ్ కెంనౄ ఉతతే
ౄ లు అెంట్ే జీయత నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత
బయతయ నౄభా సెంస భభిమ /లేథర యశిషీఫైన ఆభోఖనౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఉతతే
ౄ ల ఔలబఔ అని అయ ెం.
ఈ ఉతతే
ౄ లఔు భెండె నౄభా సెంస లు సెంమ ఔౄ ెంగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భెండె నౄభా సెంస ల ెంనణీ చరధళ్ు థరుభ
భాభుట్ ఙేమవచఽి. ఇథి భెండె ఔెంనలనీల భధ ఒ ెంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄెందనైథి సషిెం. ఇలాెంట్ి ెందెం ఏ
సభమెంలల అబధర ఔ జీయత నౄభా సెంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సెంస భధ భాతాఫే అనఽభత్తెంఫడెతేెంథి.
భాభుట్ిెంగ్, నులల఼ లేవ, శూదరయణ కయవిలనఽ ెంచఽకోవడెం లాెంట్ి భాభాలణో నుట్ల నులల఼ లేయ భనేతేలు,
న఼ానేమెం ఫథియ్కోసెం ఇలాెంట్ి ఔెంనలనీల భధ ఒ అవగహన ెందెం ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లబ. ఈ ెందెం కోసెం నౄభా
సెంస లలు ఏథెైధర ఔట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోథరనిై కోయవచఽి. ెందెం థీయఘకయౌఔ సుపలవెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ాణేఔ
సెందభౌలలు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సెంతినౄ ఙెెంథిణే తనెంచి, ెందెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం అనఽభత్తెంచఫడదఽ.
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ లకోసెం అవసయఫైన యధెంగ యయధ లేవలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఒ ాయేశ్శూనెంగ నులల఼ లేవనఽ
అనఽఔయౌతెం ఙేమడెంలల ఆ భెండె నౄభా ఔెంనలనీలలల ఔట్ి ాదరన నౄభా సెంస గ వవహభిెంఙేలా యసయెం
అెంగీఔభిెంచవచఽి. ెంథరనికి యలు ఔయౌెంచడెం, నులల఼ లేవ అెంథిెంచడెంలల ాదరన నౄభా సెంస ాభ క నుతా
నుో ఱసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ, నులల఼లల ఏ పలఖెం ాపలయతఫైెందధే థరని ఆదరయెంగ సెంఫెందిత నౄభా సెంస లు కు బమ్లు,
ఔనేషన్ ఙెయౌుెంులనఽ నియుళశూౄబ.
'ఉభ్డి ఉతత్తౄ ' లైయౌెంగ్ ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై నలైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, వకిౄఖతెంగ
భిషుభిెంచఫడెతేెంథి. భెండె భిస్కు ల కభీథెైన పలగలు యేభైుయవగ ఖ భిౄెంచఫడి, ూయు-అభ్ఔెం లత్త, అభ్ఔెం తభుత్త
లతేలలల, నులల఼ దశూౄయేజు, అభ్ఔెం యవభలు లాెంట్ి అనిై దశూౄయేజులలునా నులల఼థరయవలఔు యలు డిెంచఫడెణరబ.
వకిౄఖత నౄభా నులల఼, ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడర ఈ ఉతత్తౄ ని ఇవుజూవచఽి. అబనట్ికీ, ఆభోఖ నౄభా
ఫ్ోు ట్ర్ నులల఼లఔు సెంఫెందిెంచి, సుచిఫైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుట్లెంఫెంలలని సెంనుదనయవడెైన ఒ
సబ డి జీయతెంనలై అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు, సెంఫెందిత నౄభా సెంస ల ెంద నిఫెంధలఔు తఖా ట్ి ల
వభిౄెంచఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులల఼ని ాత్తనుథిెంచిెంథి ఔడర యభై అబ ఉెంట్లయవ.
లేుచి భిశీలన ఐచిిఔెం అధేథి నౄభా సెంస ఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి ూభిౄగ „కోెంనృ ఉతత్తౄ ‟కి
వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, „ఉభ్డి ఉతత్తౄ ‟లలని ఆభోఖ యపలఖెం సెంఫెందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి నులల఼థరయవ ఐచిిఔెంలల థరని ునయవదే యణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.
ు , భెండె నౄభా సెంస లఔు ఉభ్డిగ వవహభిెంఙే
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ ల భాభుట్ిెంగ్నఽ ాతక్షెంగ భాభుట్ిెంగ్ చరధళ్ై
ఫోా ఔయవు, అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెంట్ు థరుభ ఙేట్ి వచఽి కనీ ఫలెంక్ భపయల్ ఏభట్ు థరుభ ఙేట్లియౌ్న అవసయెం
లేదఽ. అబనట్ికీ, యయవ ఆ భెండె నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙెెంథిన ఏథేని ఉతతే
ౄ లనఽ భాభుట్ ఙేలే అదికయెం ను ెంథిన
భధవయవౄలుగ ఉెండభదఽ.
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ాణేకిెంచి భెండెల నౄభా సెంస లు నులుెంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తనుదన, అభ్ఔెం యవభలలు కొనిై యషమాలనఽ
యలు డిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే కోు భిస్కు భభో భిస్కు ణో యేయవ డి ఉెంట్లెంథర, ఎవయవ కు బమ్లనఽ భిషుభిశూౄ యవ,
నౄభాథరయవ ఐచిిఔెంలల భెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయవదే యణఔు సెంఫెందిెంచిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాెంట్ియ.
భెండె నౄభా సెంస ల భధ డేట్ల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫైనుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా
ఉెంట్లెంథి కఫడిు ఈ యనుభనికి ఐ.ట్ి లసిెం ఙరలా దిఢెంగ, అతేఔులేు నిథిగ ఉెండరయౌ.

I. నుకైజీ నులల఼లు
నుకైజీ లేథర గపడెఖ యక్షణలు ఔ ఏఔ దశూౄయేజు కిెంద యక్షణల ఫేళ్యెంునఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హో లు ర్్ (ఔుట్లెంఫ) నులల఼, శుప్ కీర్్ (దఽకణ మజభాని) నులల఼,
ఆ఼స్క నుకైజీ నులల఼ లాెంట్ి యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అెంట్ే కై నులల఼ కిెంద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు లాెంట్ి
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యయధ పౌత్తఔ ఆసఽౄలఔు యక్షణ కోయవచఽి. ఇలాెంట్ి నులల఼లు నిభిేషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యవణ యక్షణలనఽ ఔడర
ఙేయవికోవచఽి.
తీవా అసుస త యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులల఼లణో ఔలడెం, చివయఔు జీయత నౄభా నులల఼లనఽ ఆసఽత్తా భోజుయభీ
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడెం లాెంట్ి యట్ిని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులల఼కి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽి.
ామాణ నౄభా యషమెంలల, ఇవుజూనే నులల఼ అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌెంచడఫే కఔ అసుస త/ాభాదెం వలు
అబయ యైద కయవిలణో నుట్ల ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుో వడెం, జఞెం కవడెం, నుస్కనుో యవి,
దశూౄయేజులు నుో గపట్లికోవడెం, ఆలౄ /వకిౄఖత నశుిల యషమెంలల భూడో నుభీి యవణెం, ాయోజధరలనఽ ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి.
ామాణరల యదఽె, ళెైజఞక్ నఽెంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

J. నేద వభాలఔు సాక్ష్ నౄభా భభిమ ఆభోఖ నౄభా
గరనైణ, నేద వభాలఔు ఙెెంథిన అలాథరమ వభాల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు ాణేఔెంగ
యౄఔలన జభిగిెంథి. అలాథరమ వభాలు భన జధరపలలల ఖణనీమెంగ ఉధరైయవ. శూదరయణెంగ ఎలాెంట్ి ఆభోఖ బదాత
యక్షణ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , శూదరయణ భిస్కులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేెందఽఔు ఙౌఔ న఼ానేమెం,
ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుువ యలువ ఉతత్తౄ ని నుాయెంనెంఙరయవ. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫైకోర ఇనా్భన్్
భఖ లేషన్్ 2005 యయేక్షిశూౄ ో ెంథి.
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమెంతాణలు, 2005ఔు తఖా ట్ి ల ఈ ఉతతే
ౄ లు తఔుువ న఼ానేమెంణో వసఽౄధరైబ. ఇెందఽలల
నౄభా ఙేలే శూ భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఙరలావయఔు యయధ శూభూళఔ సెంస లు లేథర ాబ ణేుతయ
సెంస లు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసెం ఇలాెంట్ి యక్షణలనఽ తీసఽఔుెంట్లబ. నౄభానఽ భభిెంత ఎఔుువ భెంథికి ఙేభైలా
నౄభా సెంస లు తభ నులల఼లలల కొెంత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఉతతే
ౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెెంథిన గరనైణ,
శూభాజిఔ యెంఖెం నిఫెంధనలలు నేభపుని ఉధరైయవ.
సభాజెంలలని నియవనేద వభాలఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ తు యెంఖ సెంస లు ాణేఔెంగ యౄను ెంథిెంచిన భెండె
నులల఼లు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ:
1. జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼
జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలని యశిశుీెంరలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
a. సభాజెంలలని నియవనేద వభాలఔు ఙౌఔగ యైద నౄభా అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ నులల఼ యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.
b. వకిౄఖత ఫడీకు బమ్ నులల఼ తయశృలల ఈ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. సెంచిత ఫో నస్భిమ ఫడిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు
ఙేయిఫడవు.
c. వఔుౄలఔు, ఔుట్లెంఫ సబ లఔు నులల఼ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
d. ఐదఽ నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసౄ ఽెంథి.
e. ఔయవ లేథర ఇదె యవ తయౌు దెండెాలు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉెంట్ే భూడె ధలల నఽెంచి ఐథేళ్ు లలు చిధరైయవలఔు
యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.
f.

నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా శూ భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమెంత్తాెంచఫడిెంథి. ఙెయౌుెంఙరయౌ్న న఼ానేమెం కిెంథి ట్ిి ఔ
ాకయెం ఇవుఫడిెంథి.

ట్ిి ఔ 2.1
నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ

46 ఏళ్ు వయఔు

46-55

56-65

66-70

ఔుట్లెంఫ నలదె

70

100

120

140

జీయత పలఖశూునే

70

100

120

140

25 ఏళ్ు వయఔు ఆదరయడిన చిధరైభి

50

50

50

50

ఆదరయడిన 2+1 చిధరైయవలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం

190

250

290

330

ఆదరయడిన 2+2 చిధరైయవలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం

240

300

340

380



ఆథరమ నఽై చట్ి ెంలలని 80 డి లలక్షన్ కిెంద నఽై ాయోజధరనికి న఼ానేమెం అయోత ను ెంథిెంథి.
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లేయ నఽై నులల఼కి వభిౄెంచదఽ.

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ ఇనా్భన్్ ల఼ుమ్(UHIS)
వెంద లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫలలణో ఔడిన ఫిెంథరలఔు ఈ నులల఼ వభిౄసౄ ఽెంథి. ఇట్ీవయౌ కలెంలల వకిౄఖత
UHISనులల఼లు ఔడర జధరనికి అెందఽఫలట్లలలకి వఙరిబ.
ాయోజధరలు
శూయుజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔెం ాయోజధరల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడరుబ.:


ఫడిఔల్ భీఇెంఫర్్ఫెంట్
కిెంథి ఉభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుట్లెంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽత్తా కయవిల భీఇెంఫర్్ఫెంట్నఽ ఈ
నులల఼ అెంథిసౄ ఽెంథి.

ట్ిి ఔ 2.2
యవభలు

భినేత్త

ఖథి, ఫస కయవిలు

భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు

ఐ.ల.మ లల అనఽభత్తలేౄ

భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు

సయజ న్, భతే
ౄ భెందఽ నిుణ డె, ఔన్లి ెంట్, లలషయౌసఽిల ఼జు,

ఔ అసుస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నభి్ెంగ్ ఼జు

వయఔు

అనల఼ౄ లమా, యఔౄ ెం, ఆకి్జన్, ఒట్ీ చరభీజలు, భెందఽలు, యది నియే యణ

ఔ అసుస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

శూభగిర, ఎక్్ భై, డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన఼, కీమోతెయన఼, నేస్క ఫేఔర్

వయఔు

కయవి, ఔిత్తాభ అవమవెం తథితభలు.
యౄ. 15,000/-వయఔు

ఏథేని ఔ అసుస తఔు అబయ నతౄ ెం కయవిలు


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ

ాభాదెం కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయవడెైన మజభాని (ఱలడాల్లల నేభపునైట్లిగ) భిత్త ఙెెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ.
25,000/-.
 అెంఖయైఔల యక్షణ

ాభాదెం/అసుస త కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయవడెైన మజభాని ఆసఽత్తాలల ఙేభయౌ్ వలేౄ భూడె భోజుల యేచి
ఉెండే కలెం తభుత ఖభిషీెంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భిశృయెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.


న఼ానేమెం

ట్ిి ఔ 2.3
హఔుుథరయవ

న఼ానేమెం

ఔ వకిౄకి

ఏడరథికి యౄ. 365/-

ఐదఽఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి

ఏడరథికి యౄ. 548/188

(నదట్ి భ ఖా యవ నలులు సశృ)
ఏడరథికి యౄ. 730/-

ఏడెఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి
(భ ఖా యవ నలులు, ఇదె యవ ఆదరడిన తయౌు దెండెాలు సశృ)
థరభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లెంఫలలఔు న఼ానేమెం

థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లెంఫలలఔు

సనృ్డీ

ాబ తుెం న఼ానేమెం సనృ్డీని అెంథిసౄ ఽెంథి.

K. భఱ఼ిరమ సుస ూ నౄభా యోజన
ాబ తుెం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔట్ిెంచిెంథి. అెందఽలల కొనిై నిభిేషీ భశుిరలఔు వభిౄసౄ ఽెంథి. జధరనికి ఆభోఖ నౄభా
థకల ాయోజధరలు అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔలల ాబ తుెం భఱ఼ిరమ సుస ూ నౄభా యోజననఽ అభలు
ఙేలెంథి. థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై (నృ.న.ఎల్) ఔుట్లెంఫలలఔు ఆభోఖనౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం
RSBYనఽ పలయత ాబ తు కభి్ఔ, ఉనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలట్ిిెంథి.
భఱ఼ిరమ సుస ూ నౄభా యోజన భ కాెంరలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
a. ఔుట్లెంఫ ఫ్ోు ట్ర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄ ెం శూ భ ్ యౄ. 30యేలు
b. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ
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c. ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికిత్ సుపలవెం ఔయౌగిన లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన ఔవభైజీ.
d. అయోత ఔయౌగిన యైద లేవలఔు సెంఫెందిెంచి నఖదఽ యళత యక్షణ.
e. శూ్ర్ి కయవు సదఽనుమెం.
f.

ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిల సదఽనుమెం.

g. ాత్త సెందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతెం.
h. కైెందా, భషిర ాబ ణరులు నౄభా సెంస ఔు న఼ానేమెం ఙెయౌుశూౄ బ.
i.

నుో ట్ీ నృడిుెంగ్ నుాత్తథిఔన భషిర ాబ తుఫే నౄభాసెంస లనఽ ఎెంనఔ ఙేసౄ ఽెంథి.

j.

ాబ తు, నలైయేట్ల ఆసఽతేాల భధ లనృె థరయవ ఎెంనఔ.

k. న఼ానేమెం పలభనిై కైెందా , భషిర ాబ ణరులు 3:1నిషత్తౄ లల ెంచఽఔుెంట్లబ. కైెందా ాబ తుెం కోు ఔుట్లెంఫలనికి
ఖభిషీ నతౄ ెంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
l.

భషిర ాబ తుెం యభిిఔ న఼ానేమెంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750-లనఽ నేెంచిన ఏథేని అదను న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.

m. భిజిలేిరషన్/ునయవదే యణ ఼జుగ లనృే థరయవ ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వసఽౄెంథి.
n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుెం బభిసౄ ఽెంథి.
o. ఈ ాయోజనెం కోసెం ాత్త ాయోజనథరయవఔు యౄ. 60/-లు శూ్ర్ి కయవు అదను నతౄ ెంగ లనసఽౄెంథి.
p. శూ్ర్ి కయవు జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుత్త ధల ఔట్ ణేథీ నఽెంచి ఈ థఔెం కయఔలానులు నుాయెంనసఽౄెంథి. కఫట్ిి , ఔ
జిలాులల ఫావభి ధలలల ఏభోజైధర నుాయెంబ శూ్ర్ి కయవులు జఞభీ అబణే, ఈ థఔెం ఏనాల్ 1 నఽెంచి
నుాయెంబభవుతేెంథి.
q. ఆ థఔెం తభుత్త ఏడరథి 31 భాభిి వయఔు అెంట్ే ఏడరథి నుట్ల కొనశూఖ తేెంథి. ఆ జిలాులల అథి ఆ థకనికి
భ గిెంు ణేథీ కఖలదఽ. కఫట్ిి జోఔెం ఙేసఽఔుధే కలెం ఔడర తభుత్త ఏడరథి భాభిి 31గ ఉెంట్లెంథి.
ఱలడాల్లల ాశూౄ యెంచిన ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా ఔెంనలనీ థరుభ కు బమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ ఙేమఫడెతేెంథి. జఞనృణర యచిన
ఆసఽతేాల థరుభ శూధఫైనెంత వయఔు నఖదఽ యళతెంగ లలట్ిల్ఫెంట్ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఏథేని ఔ అసుస తనఽ అసుస త కొనశూగిెంు కలెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. ఆసఽత్తాలల చివభి ఔన్లేిషన్ ణేథీ
నఽెంచి అయయై భోజులలుు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడెం ఔడర అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.
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L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన
వకిౄఖత ాభాద నౄభా, అెంఔయైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయవిఔుని ఇట్ీవల ాఔట్ిెంచిన PMSBY ఎఔుువ భెంథిని
ఆఔభిిసౄ ఽెంథి. థఔెం యవభలు కిెంథియధెంగ ఉధరైబ :
యక్షణ భిది: ఈ థఔెంలల నులుెంచఽఔుెంట్లనై ఫలెంఔులలు 18 నఽెంచి 70 ఏళ్ు లలు వమసఽనైలేయెంగ్్ ఫలెంక్
కాణరథరయవలెందయౄ ఇెందఽలల ఙేయవచఽి. నులుెంచఽఔుధే ఫలెంఔులు యక్షణ కోసెం ఇలాెంట్ి ఫలెంఔుఔు ఒ భాసి ర్ నులల఼ని
ఇవుజూనే జీయత బయతయ నౄభా సెంస ణో ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లబ. ఔ లేయెంగ్్ ఫలెంఔు కాణర థరుభ భాతాఫే ఏ
వకిౄ అబధర ఇెందఽలల ఙేయడరనికి అయోత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఫలెంఔులలు నేయవ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్ే, యళ్ు ఔు
అదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయవ ఙెయౌుెంచిన అదను న఼ానేమెంనఽ కోలలయయౌ్ వసఽౄెంథి. ఆదరర్ కయవునఽ ఫలెంఔు
అకౌెంట్ఔు ాదరన క.యై.ల (ధన మ వర్ ఔసి భర్)గ భిఖణశూౄయవ.
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నమోదఽ యదరనెం /కలెం: ఈ యక్షణ 1జూన్ నఽెంచి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి అభలలు ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ాత్త
ఏడరథి నిభీృత నూభలలు ణరభ కయఔలానులు శూగిెంఙే ఫలెంఔు కాణర నఽెంచి సుమెంఙరలఔెంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే
ఐచిికనిై ఏడర 31లలు ఇయుయౌ్న అవసయభ ెంథి. నదట్ి ఏడరథి థీనిని 2015 ఆఖసఽి 31 వయఔు ను డిగిెంచవచఽి.
ఆయషుయణ కయణెంగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తుెం 2015 నవెంఫయెం 30 వయఔు ను డిగిెంచవచఽి.
ూభిౄ యభిిఔ న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు నైదట్ తభుత నిభిేషీ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఙేయడెం శూధడవచఽి. ఖత అనఽబవెం
నుాత్తథిఔన సవభిెంచవచిధే నిఫెంధనలణో థఔెం కొనశూగిెంునఽ ఫట్ిి , నమోదఽ/ల఼ుమ-జభ కోసెం నియవదిఔ/సఽథీయఘ
ఐచిికనిై దయకాసఽౄథరయవలు ఇవువచఽి. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔెం నఽెంచి నిషలరనేెంచిన వఔుౄలు దే త్తకి అతీతెంగ
బయషతే
ౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽి. ఏడరథికైడరథి అయోత యపలఖెంలలకి కొతౄ గ ాయేశిెంచిన యయవ లేథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసౄ ఽతెం
అయోత ఔయౌగిన యయవ థఔెం కొనశూఖ తేెండగ బయషతే
ౄ లల ఎుడెైధర యయవ ఙేయవచఽి.
నౄభా కిెంద ాయోజధరలు కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ :

ాయోజధరల ట్ిి ఔ

నౄభా ఙేలన నతౄ ెం

భయణెం

యౄ. 2 లక్షలు

ూభిౄగ భెండె ఔనఽైలు త్తభిగి ను ెందలేని

యౄ. 2 లక్షలు

ు
నషిెం లేథర భెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ై
ఉయోగిెంచడరనికి యలు లేఔనుో వడెం లేథర
ఔ ఔెంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ
కలునఽ ఉయోగిెంచడరనికి యలు
లేఔనుో వడెంణో ఏయడిన నషిెం.
ూభిౄగ ఔ ఔెంట్ి చాు, లేథర ఔ ఙెబ

యౄ. 1 లక్ష

లేథర ఔ కలు ఉయోగనిై త్తభిగి
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడెం
ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్ సదఽనుమెం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫబల్ లేథర వకిౄఖత సెందయశన థరుభ అెందఽఫలట్లలలకి వసఽౄెంథి.
న఼ానేమెం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ న఼ానేమెం. ాత్త యభిిఔ యక్షణ కలెం జూన్ 1వ ణేథీ భ ెందఽ కై
యబథరలల కాణరథరయవ ను దఽు కాణరలలని „ల఼ుమ జభ‟ సదఽనుమెం నఽెంచి న఼ానేమెం తగిాెంచఫడెతేెంథి.
అబనట్ికీ, జూన్ 1 తభుత ల఼ుమ జభ జభిగై సెందభౌలలు ల఼ుమ జభ జభిగిన తభుత్త ధల నదట్ి ణేథీ నఽెంచి
యక్షణ అభలలుకి వసఽౄెంథి. ల఼ుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిినుడె పలఖశూుభెం ఔయౌగిన ఫలెంఔులు న఼ానేమెంనఽ అథే
ధల జభ ఙేశూౄ బ. అెంట్ే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే న఼ానేమెం నణరౄనిై యభి కాణరనఽెంచి తీలయేల, ఆ
ధలలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄనిై అెంథిశూౄ బ.
192

యభిిఔ కు బమ్ల నుాత్తథిఔన న఼ానేమెం సనైక్షిెంచఫడెతేెంథి. అబణే నదట్ి భూడేళ్ులల న఼ానేమెం నలెంు
లేఔుెండర చాలేెందఽఔు ామణరైలు ఙేశూౄ యవ.
యక్షణ యదఽె: సబ ల ాభాద యక్షణ కిెంథి కయణరలణో యదె వుతేెంథి :
1. సబ డె 70 ఏళ్ు వమసఽని ఙేయవఔుెంట్ే (సనై ుట్ిి న ణేథీ వమసఽ) లేథర
2. ఫలెంఔుణో కాణర భ గిెంు లేథర నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీత్తలల తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔనుో వడెం లేథర
3. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ెంథే క్షెంలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతెం
ఙేమఫడెతేెంథి. ఇతయ కాణరల థరుభ ను ెంథే యక్షణ యదె వుతేెంథి. యట్ికి ఙెయౌుెంచిన న఼ానేమెంనఽ కోలలణరయవ.
ఖడెవు ణేథీలలు తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔనుో వడెం లేథర భినులన యఫైన సభసలు లాెంట్ి ఏథేని శూెంకైత్తఔ
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ, నియృ బెంచిన నిఫెంధనలఔు తఖా ట్ి ల ూభిౄ యభిిఔ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచిన నైదట్
థరనిని ునయవదే భిెంచఽకోవచఽి. ఈ కలెంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ
ునయవదే యణ ూభిౄగ నౄభా ఔెంనలనీ యచక్షణనలై ఆదరయడిఉెంట్లెంథి.

M. ాదరన భెంత్తా జన్ధన్ యోజన
ణేయౌకైన భాయా ెంలల ఫలెంకిెంగ్ లేయెంగ్్ అెండ్స డినుజిట్ కాణరలు, శూ భ ్ ెంఔెం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనిన్లలల
పలయతీమ నుౌయవలకోసెం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భెంత్తా నభైెందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి 15న ఙేలన
నదట్ి సుతెంతా థిన ాసెంఖెం సెందయౌెంగ ాఔట్ిెంచిన యధెంగ 2014 ఆఖసఽి 28న ఆయషుభిెంఙరయవ. ఈ థఔెం వలు ఏ
యయెంలలనా నుాయెంనెంచననిై కాణరలు కై యయెంలల నుాయెంబఫై ాెంచ భికయవు సిఱిెంచిెంథి. ఫలెంకిెంగ్ ాయహెంలల
ఎఔుువ సెంకలల ాజలనఽ నేయతెం ఙేలే ఉథేెశ్ెంణే ఇథి ాయేశ్నలట్ిఫడిెంథి.
ఏథేని ఫలెంఔు రక లేథర నృజిధస్క ఔభశూెండెెంట్ (ఫలెంఔు నేతా) దఽకణెంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽి. PMJDY కాణరలనఽ
జీభో ఫలలెన్్ణో ణెయవసఽౄధరైయవ. అబనట్ికీ, కాణరథరయవ ఙెఔుు ుసౄ ఔెం ను ెంథరలని కోయవఔుెంట్ే, యయవ ఔనీస ఫలలెన్్
యోఖతలనఽ ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి.
PMJDY థఔెం కిెంద ాణేఔ ాయోజధరలు
1. డినుజిట్లినలై వడీు.
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2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ
3. ఔనీస ఫలలెన్్ అవసయెం లేదఽ.
4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ
5. థేశ్ెం నలుభూలలఔ సఽలబెంగ శూ భ ్ ఫథియ్
6. ాబ తు థకల లనృె థరయవలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ెందఽణరయవ.
7. కాణరనఽ

ఆయవ

ధలల

నుట్ల

సెంతినౄ ఔయెంగ

నియుళెంచిన

తభుత,

ఒవర్

డరాఫ్టి

సదఽనుమెం

అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
8. నలనిన్, నౄభా ఉతతే
ౄ లు నుానౄ ెంచఫడెణరబ.
9. ాభాద నౄభా యక్షణ
10. యౄనే డెనృట్ కయవు ఔనీసెం 15 భోజులఔు ఒ శూభి థరనిని ఉయోగిెంఙరయౌ.
11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరాఫ్టి సదఽనుమెం. ఔ ఔుట్లెంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళళ్లఔు నుాదరనత
ఇవుఫడెతేెంథి.
2015 ఫే 13న భికయవు శూబగ యౄ. 16,918.91 కోట్ు ఫలలెన్్ణో 15.59 కోట్ు కాణరలు నుాయెంనెంచఫడరుబ.
యట్ిలల 8.50 కోట్ు కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్్ణో ణెభిఙరయవ.

N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ అెంఖయైఔల యక్షణ
అనఽకోని ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి, అెంఖయైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ
భిశృయెం అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ నులల఼లు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనెంణో ఔడిన ఏథో యఔఫైన యైద యక్షణనఽ
అెంథిశూౄ బ.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లల, ాభాద ాయోజనెం అధేథి నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వెంద రతెం ఙెయౌుెంు కగ, అెంఖయైఔలెం
సెంబయలేౄ , భిశృయెం యేయవ డెతేెంథి. రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఒ లయఫైన నణరౄనిై
భిశృయెంగ అెంథిసౄ ఽెండగ, ణరణరుయౌఔ యైఔలెం కోసెం యభెంతు భిశృభనిై అెంథిసౄ ఽధరైయవ.
యభెంతు భిశృయెం అెంట్ే భిశృయెం ఙెయౌుెంచఖల యభల యెంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి అెంఖయైఔలెం ఔయౌగిన ాత్త
యభనికి నిభీృత శూ భ ్ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
1. యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు
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శూదరయణెంగ ఈ నులల఼ కిెంద యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు:
i.

రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (PTD): అెంట్ే జీయత కలభెంణర ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం, అెంట్ే ధరలుఖ
అవమయలు చచఽిఫడినుో వడెం,comatose లత్త, భెండె ఔళ్ైు/భెండె ఙేతేలు/భెండె అవమయలు లేథర ఔ
ఙెబ, ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లేథర ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడెం.

ii. రశ్ుత నుక్షిఔ అెంఖయైఔలెం (PPD): అెంట్ే జీయతకలభెంణర నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం. అెంట్ే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ
యేళ్ు ైtoes, phalanges తథితభలు.
iii. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (TTD): అెంట్ే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం అని
అయ ెం. అెంఖయైఔలెం కలెంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌెంఙే ఉథేెశ్ెంణో ఈ యక్షణ యపలఖెం ాయేశ్నలట్ిఫడిెంథి.
ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్ుత అెంఖయైఔలెం లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్ుత యైఔలెం, ణరణరుయౌఔ
సెంూయృ అెంఖ యైఔలానిై భాతాఫే ఔు బెంట్ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
2. నౄభా ఙేలన శూ భ ్
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లఔు నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణెంగ సా
 ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
యలక్షణెంగ ఇథి సా
 ల భాస భఫడిలల అయయై భట్ల
ు అదిఔెంగ ఉెంట్లబ. అబనట్ికీ, భఫడి శూబని భిఖణనలలకి
తీసఽకోఔుెండర కొనిై నౄభాసెంస లు నిభీృత ాణరయఔ నుాత్తథిఔన ఔడర అెంథిశూౄ బ. ఇలాెంట్ి నులల఼లలల యక్షణలలని ాత్త
యపలగనికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఎెంచఽఔునై ాణరయఔ ాకయెం యేయవడెతేెంథి.
3. ాయోజన ాణరయఔ
ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైెందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు ఎఔుువ భెంథిని ఆఔట్లికోవు. కఫట్ిి , ఔ వకిౄ యననై
నౄభాథరయవలణో ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నులల఼లనఽ ఔయౌగి ఉెంట్ే, ాభాద భిత్త PTD లేథర PPD సెంబయెంచినుడె అనిై
నులల఼ల కిెంద కు బమ్లు ఙెయౌుెంచఫడెణరబ.
4. యక్షణ భిది
యైద కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇఙేిెందఽఔు ఈ నులల఼లు తయచా యసౄ భిెంచఫడెణరబ. ఇెందఽలల ఆసఽత్తాలల ఙేభిన కయవిలు,
ాభాదెం తభుత అబయ ఇతయ యైద కయవిలు ఔడర భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదెం జభిగిన యెంట్ధే
అబయ యైద/ఆసఽత్తా కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నులల఼లు ఉధరైబ. ఇలాెంట్ి నులల఼లు యధఽలఔు, యట్ి
చికిత్ఔు యక్షణ ఔయౌెంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సెంఫెందిత యైద కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄబ.
5. యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలు
వకిౄఖత ాభాదెంణో నుట్ల లు నౄభా సెంస లు ాభాదెం కయణెంగ ఆసఽత్తాలల ఙేయవతేనైుడె అబయ ఆసఽత్తా
నఖదఽ, భితథేహెం తయయౌెంు యయణర కయవి, నిభీృత నతౄ ెంలల యద ాయోజనెం, యసౄ వ లేథర లయ భినేత్త నుాత్తథిఔన
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ఆెంఫ లెన్్ చరభీజలలల ఏథి తఔుుయైణే అథి లాెంట్ి యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సెంస లు
ఇవుజూుతేధరైబ.
6. నేనశృబెంులు
వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిెంద శూదరయణ నేనశృబెంులు:
i.

నులల఼ నుాయెంపలనికి భ ెంథే ఉనై ఏథేని అెంఖయైఔలెం

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణెంగ భిత్త లేథర అెంఖయైఔలెం
iii. సఽక యది, లెైెంగిఔెంగ యనెంఙే యధఽలు, ఎబడ్స్, లేథర భానలఔ యది వలు ాతక్షెంగ, భోక్షెంగ ఔయౌగై
యధఽలు
iv. ఔ ాభాదెం నఽెంచి వఙేియ తనెంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఇన్లక్షన్, యషెం ఙేయడెం వలు సెంబయెంఙే భిత్త లేథర
అెంఖయైఔలెం.
v. నౄభా థరయవ లేథర ఆమన ఔుట్లెంఫ సబ లు ధేయ ఉథేెశ్ెంణో చట్ి ఉలు ెంగనఔు నులడడెం వలు తలెణేౄ ఏథేని
గమెం.
vi. మ దే ెం, దఽభఔరభణ, యథేశీ శ్తితు చయ, ఫెంథీలు (మ దే ాఔట్న జభిగిధర, జయఖఔనుో బధర), నుౌయ మ దే ెం,
త్తయవఖ ఫలట్ల, యు వెం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,శూుదీనెం, కైవసెం, అభసఽిలు, ఙెయఫట్ి డరలు లాెంట్ి యట్ిణో
ాతక్షెంగ లేథర భోక్షెంగ సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండడెం వలు తలెణేౄ ాభాద గమెం వలు జభిగై ఙరవు లేథర
అెంఖయైఔలెం.
vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాెంట్ి థో షూభిత నయఫేధెం థరుభఫలదితేడబయ క్షెంలల. అబనట్ికీ ఙరలావయఔు
నులల఼లలల ధేయూభిత కయఔలాెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమెంగ నులుెంచఽకోఔుెంట్ే అథి ఒ
ాభాదెంగ భిఖణెంచఫడి నులల఼ కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.
viii. భిత్త/అెంఖయైఔలెం/ఆసఽత్తాకి థరభి తీలే భిల త్త
 , ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ, కయణెంణో, ఔు నుతా
నుో ఱెంచిన లేథర అదిఔఫైన లేథర థీయఘకయౌఔఫైన శియ జననెం లేథర ఖయౌెం నఽెంచి లేథర థరని యవశూనెంగ.
ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీడ
ర లల ఒ నుా లషనల్గ నులుెంచఽఔుధరై లేథర శిక్షణ
ను ెందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెెంథిన లలైనిఔ లేథర శూమ ధ దమాలలుని ఏథేని యపలఖెంలల రెంత్త ఫిెందెంలల
కనీ, మ దే ఫిెందెంలల కనీ ని ఙేసౄ ఽనైుడె
x. ఉథేెశ్ూయుఔెంగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడెం, ఆత్హతఔు నులడడెం, ఆత్హతఔు ామత్తైెంచడెం
(భానలఔ లత్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై)
xi. యషథరభేలు లేథర భాదఔ దాయలు, భదెం లేయెంచడెం
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xii. ఖఖన యశృయెం లేథర ఫలనిెంగ్లల నులుెంచఽఔుధే తయవణెంలల, యుణరభోహణ సభమెంలల, కిెందఔు థిగై
సభమెంలల, ఏథేని యభానెంలల ామాణెంఙే సభమెంలల, ాెంచెంలల ఎఔుడెైధర చట్ి ఫదే లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన
నుాభాణఔ యఔ యభానెంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుెండర (ధరమఫదే ెంగ ఙెయౌుెంచడెం లేఔ భభోలా) ఫలన్ ఙేలే
సెందయౌెంలల
ఙెలు ుఫలట్ల డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్ లేఔుెండర ఏథేని యహధరనిై నడడెం వలు తలెణేౄ నశుిలనఽ నేనశృబెంఙే నిభిేషీ
నులల఼లు.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు వఔుౄలఔు, ఔుట్లెంఫలనికి, ఫిెంథరలఔు ఔడర ఇవుఫడెణరబ.
ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణ
ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిెంథి యదరనెంలల భెంజూయవ ఙేశూౄ యవ.:


సెంనుదన యవడె (నౄభా ఙేలన వఔుౄలు) భభిమ సెంనుథిసౄ ఽెంట్ే జీయత పలఖశూునే: ఔ వకిౄలల ఉెండే
భీత్తలల శూదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయవఔునైట్లిగ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సుతెంతా నలట్ి లఫడి శూ భ ్



జీయత పలఖశూునే (సెంనుదనయవలు కఔనుో ణే): సెంనుదనయవడె నౄభా ఙేలన నలట్ి లఫడి శూ భ ్లల
శూదరయణెంగ 50రతెం థీనిని నిభిేషీఫైన ఖభిషీ భినేత్తకి భినేతెం ఙేమవచఽి. ఉథర. యౄ. లక్ష లేథర యౄ.
3లక్షలు.



(ఐదఽ నఽెంచి నుత్తకైళ్ు ై భధ) నలులు: నిభిేషీ ఖభిషీ భినేత్త అెంట్ే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి
సెంనుదనయవలెైన తయౌు దెండెాలు నౄభా ఙేలన నలట్ి లఫడి శూ భ ్లల శూదరయణెంగ 25రతెం

ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు
ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు అధేయ శూదరయణెంగ యభిిఔ నులల఼లుగ భాతాఫే ఉెంట్లబ. ఏడరథికోశూభి భాతాఫే
యట్ిని ునయవదే భిెంచఽకోవడరనికి అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సెంస లు
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూ
ర ు వకిౄఖత ాభాద ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి. అెంణేకఔ ఏథేని నిభిేషీ
సెంగట్నలఔు ఔడర ఔవభైజీని అెంథిెంచవచఽి.
ఖూ
ర ు నులల఼లలల ననైయకలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:


మాజభాన సెంస భభిమ ఉథో గి సెంఫెంధెం
ఈ నులల఼లు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంస లఔు, సెంగానికి భెంజూయవ ఙేమఫడెణరబ:



o

నేయవ ఔయౌగిన ఉథో ఖ లు

o

నేయవనలట్ిని ఉథో ఖ లు

మాజభాన-ఉథో గి బయతయ సెంఫెంధెం
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ఈ నులల఼లు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంగాలు, శూ లలైట్ీలు, ఔు ఫ ోలు లాెంట్ి యట్ికి భెంజూయవ
ఙేమఫడెణరబ.:
o

నేయవ ఔయౌగిన ఉథో ఖ లు

o

నేయవఙే ఖ భిౄెంు ను ెందని సబ లు

(ఖభనిఔ: ఉథో ఖ లు యేయవగ యక్షణ అెంథిెంచవచఽి)
ఎభ ఔలు యభిగినుడె వభిౄెంఙే నులల఼ భభిమ భోజుయభీ నఽలనఽ కోలలవడరనికి భిశృయెం
ఇథి ఒ ాణేకిెంచిన వకిౄఖత ాభాద నులల఼. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయవఖ ళ్ు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఈ
నులల఼కి యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి.
i.

కు బమ్ సెందయౌెంగ ాత్త ఎభ ఔ యయవఖ డెకి ాశూౄ యెంచిన యధెంగ లయ ాయోజనెం లేథర నౄభా శూ భ ్ రతెం.

ii. యక్షణ ను ెంథిన ఎభ ఔ యఔెం, తగియౌన థెఫో సుపలవెంనలై ాయోజనెం భిణరభెం ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
iii. భభిెంత లలతేగ యవభిెంఙరలెంట్ే, ణేయౌకైన యయవఖ డె ఔధరై జట్ిలఫైన యయవఖ డెఔు ాయోజన రతెం ఎఔుువగ
ఉెంట్లెంథి. ఇథి కఔుెండర యేయౌ ఎభ ఔణో నుో యౌిణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతెం ాయోజనెం ఉెంట్లెంథి.
iv. థిన చయలనఽ కోలలవడెంణో నులల఼లల నియుచిెంచిన లయ ాయోజధరలఔు ఔడర ఈ నులల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
అెంట్ే త్తనడెం, యబాెం ఙేసఽకోవడెం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరాలనఽ ఆుకోలేఔనుో వడెం లాెంట్ియ లేథర తన
జీయణరనిై నియుళెంచఽకోవడెంణో భ డిడిన కయవినఽ నౄభా థరయవఔు అెంథిెంఙే శూబలలని చలనలేనే.
v. ఆసఽత్తా నఖదఽ ాయోజనెం భభిమ ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అెంథి సౄ ఽెంథి. నౄభా ఙేలే నణరౄలు,
ఫనిట్ ాయోజధరలలల వణరసెంణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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O. అెంతభజతీమ ామాణ నౄభా
1. నులల఼ అవసయెం
యనుయెం కోసెం, యశృయ మాతా కోసెం, చదఽవుల కోసెం పలయతథేశ్ెం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె అఔుడ ఫస ఙేల న
సెందయౌెంగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసుస తఔు ఖ యబయ ాభాదభ ెంథి. అఫభిక, కనడర లాెంట్ి థేరలలు యైద
సెంయక్షణ కయవి ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఈ థేరలఔు యమలు వకిౄ దఽయదిషిఔయెంగ ఏథేని ాభాదెం/అసుస తఔు ఖ భైణే
నలదె శూబ ఆభిఔ సభసలనఽ ఎదఽభోువలలభవచఽి. ఇలాెంట్ి దఽయదిషిఔయ సెంగట్నల నఽెంచి యక్షణ ను ెందడరనికి
ామాణ నులల఼లు లేథర యథేశీ ఆభోఖ, ాభాద నులల఼లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
2. ఔవభైజీ భిది
ఇలాెంట్ి నులల఼లు నుాథనేఔెంగ ాభాదెం భభిమ అసుస త ాయోజధరల కోసెం ఉథేేశిెంచినయ. అబణే భాభుట్లల
అెందఽఫలట్లలల ఉనై లు ఉతతే
ౄ లు కై ఉతత్తౄ భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలణ
ర ని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఇెందఽలల
అెందఽఫలట్లలల ఉనై యక్షణలు:
i.

ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలెం

ii. అసుస త/ాభాదెం కయణెంగ యైద కయవిలు
iii. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ తననుో వడెం
iv. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ భవడెంలల ఆలసెం
v. నుస్కనుో యవి భభిమ దశూౄయేజులు తననుో వడెం
vi. ఆలౄ /వకిౄఖత నశుిలఔు భూడో నుభీి ఫలధత
vii. ామాణరల యదఽె
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viii. ళెైజఞక్ యక్షణ
3. ాణరయఔల యకలు
జనయెంజఔ నులల఼లుగ యనుయ, యశృయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఉథో ఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽి.
4. ఈ నౄభానఽ ఎవయవ అెంథిెంచవచఽి
యథేశీ లేథర సుథేశీ ామాణ నౄభా నులల఼లనఽ జీయత బయతయ భభిమ ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ
ఉతత్తౄ గనా, ాసౄ ఽత ఆభోఖ నులల఼కి అదను యక్షణగనా అెంథిెంచవచఽి. అబణే అదను యక్షణకోసెం ఙెయౌుెంఙే
న఼ానేమెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద నుాదికయ సెంస ఆమోదెం ను ెంథి ఉెండరయౌ.
5. నులల఼ని ఎవయవ తీసఽకోవచఽి
యనుయెం, యశృయ మాతా, చదఽవుల కోసెం యథేరలఔు యమలు ఏ పలయతీమ నుౌయవడెైధర ఈ నులల఼ని తీసఽకోవచఽి. పలయతీమ
ఔెంనలనీలు యథేరలలు ెంథరలనలై ెంనే ఉథో ఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనెంచఖలదఽ.
6. నౄభా ఙేలన నతౄ ెం భభిమ న఼ానేమెంలు
యక్షణ అఫభిక డరలయు లల భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. శూదరయణెంగ అథి లక్ష డరలయు నఽెంచి ఐదఽ లక్షల డరలయు భధ
ఉెంట్లెంథి. యైద కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యపలగనికి, తయయౌెంు, సుథేరనికి త్తనెండెంాదరన యపలఖెంగ
ఉెంట్ ెంథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ శూబ. ఫలధత యక్షణకోసెం ఎదఽయవ చాడఫడిెంథి. న఼ానేమెంనఽ
డరలయు లల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఉథో ఖ ాణరయఔ యషమెంలల తనెంచి నేగియౌన యట్ికి న఼ానేమెంలనఽ యౄనుబలలలధే
ఙెయౌుెంచవచఽి. ాణరయఔలధేయ శూదరయణెంగ భెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:


అఫభిక/కనడర నేనశృబెంచి ాెంచ యౄ ెం



అఫభిక/కనడరణో నుట్ల ాెంచ యౄ ెం

కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఆలమా థేరలలు భాతాఫే, ఐభోను థేరలలు భాతాఫే అనైట్లి యక్షణ ఔయౌశూౄబ.

1. కభపభైట్ నియెంతయ ామాణీఔుల ాణరయఔలు
ఇథి ఒ కభపభైట్ సెంస తయచా పలయతథేశ్ెం ఫమట్ యట్ిెంఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత నులల఼లు తీసఽఔుెంట్లనై
ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సెందభౌలు యథేరలఔు యమలు వఔుౄలు ఔడర ఈ యక్షణనఽ తీసఽకోవచఽి. ాత్త యట్న
ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల అెందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సెంకనలైధర భినేతేలుధరైబ.
ఒ ఔెంనలనీ ఉథో ఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల అెంచధర ఆదరయెంగ భ ెందసఽౄ న఼ానేమెం ఙెయౌుెంఙే యభిిఔ ాఔట్న
నులల఼ అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ెంథిన యక్షణగ ఉెంట్లెంథి.
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ఉథో ఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి /క్షెం భోజులఔు ాఔట్నలు ఙేమఫడెణరబ. న఼ానేమెం ఔడర భ ెందఽగ
సయవెఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ. అదను భ ెందసఽౄ న఼ానేమెం ఙెయౌుెంుణో కాయ అబణే నులల఼ ఉనై తయవణెంలల ని థిధరల
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే యసలుఫలట్ల ఔడర ఇవుఫడిెంథి.
యనుయ, యశృయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులల఼లు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.
ఒ.ఎెం.న కిెంద శూదరయణ నేనశృబెంులలల భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు ఙేయిఫడరుబ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు
యథేరలలు చికిత్ తీసఽఔుధేెందఽఔు యక్షణ ను ెందలేయవ.
ఈ నులల఼ల కిెంద ఆభోఖ సెంఫెందిత కు బమ్లు ూభిౄగ నఖదఽ యళతఫై ఉెంట్లబ. అెంట్ే ాత్త నౄభా సెంస యథేరలలల
నులల఼లఔు లేవలు అెంథిెంఙే యధెంగ ాదరన థేరలలు ధట్వర్ు ఔయౌగిన భభో అెంతభజతీమ లేయ సెంస ణో ెందెం
ఔుదఽయవిఔుని ఉెంట్లెంథి.

P. ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణ
1. ఫిెంద నులల఼లు
అదరమెంలల ఇథివయలల యవభిెంచిన యధెంగ, ఒ సెంస మజభాని, ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కడ
ర ిట్ కయవు యపలఖెంగ ఉెండే ఒ
ఫిెంద మజభాని ఫిెంద నులల఼ తీసఽఔుెంట్లయవ. ఇఔుడ ఒ లెంగిల్ నులల఼ వఔుౄల ూభిౄ ఫిెంథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి
ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనఽ ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధర అెంథిెంచవచఽి. అబణే ఇలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లనీై ఏడరథి కలెం
ునయవదే యణ కెంట్లాఔుిలుగ ఉెండరయౌ.
ఫిెంద నులల఼లు – ఆసత్తాలల ఙేభినుడె లనెంఙే యశిశుీెంరల ాణేకెంరలు.
1. ఔవభైజీ భిది
ఫిెంద ఆభోఖ నౄభాలలని అతెంత శూదరయణ యౄెంలల ఉథో ఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లెైన జీయత పలఖశూునే, నలులు,
తయౌు దెండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ మాజభానఽలు నులల఼ తీసఽఔుెంట్లబ.
2. భ ెందఽగధే లదేఫైన యక్షణ
ఫిెంద నులల఼లు ఙరలావయఔు ఆ ఫిెందెం అవసభలఔు తఖా ట్ి ల భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన యక్షణలుగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి ఫిెంద
నులల఼లలల ఫిెంద నులల఼ కిెంద యక్షణ అెంథిసౄ ఽనై వకిౄఖత నులల఼లలని లు నుాభాణఔ నేనశృబెంులనఽ చాడవచఽి.
3. ాసాత్త యక్షణ
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ఫిెంద నులల఼లలని అతెంత శూదరయణ నేనశృబెంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽి. థీనిని ాసౄ ఽతెం కొనిై నౄభా సెంస లు
భెండె నఽెంచి భూడేళ్ు యేచి ఉెండే కలెంణో వకిౄఖత నులల఼ల కిెంద అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఒ ఫిెంద నులల఼లల అథి శూదరయణెంగ
ణొనే్థి ధలల యేచి ఉెండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. కొనిై సెందభౌలలు అథి ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేెంథి.
ాసాత్త యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్ ాసవెం సశృ చిధరైభి ాసవెం కోసెం ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయవిలనఽ
అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుట్లెంఫెంనలై నౄభా ఙేలన ఫైతౄ శూ భ ్ఔు లలఫడి శూదరయణెంగ యౄ. నుత్తఔ యేల నఽెంచి మాపై
యేల వయఔు భినేతెం ఙేసౄ ఽధరైయవ.
4. చిధరైభికి యక్షణ
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లలల చిధరైయవలఔు శూదరయణెంగ భూడె ధలల వమసఽ నఽెంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄయవ. ఫిెంద
నులల఼లలల, శియవులఔు నదట్ి భోజు నఽెంఙే యక్షణ లనసఽౄెంథి. కొనిై సెందభౌలలు ాసాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి
ఉెంట్లెంథి. భభికొనిై సెందభౌలలు ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄనికి యసౄ భిెంచఫడి ఉెంట్లెంథి.
5. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ, యేచి ఉెండే కలెం యదఽె
భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదిని ఔునఫట్ి డెం, భ నలై భోజుల యేచి ఉెండే కలెం, భెండేళ్ు యేచి ఉెండే కలెం, జనఽయఫైన
యధఽలఔు ఈ భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులల఼లల యక్షణ ఉెండవచఽి.
6. న఼ానేమెం ఖణన
ఒ ఫిెంద నులల఼కి చరర్జ ఙేసౄ ఽనై న఼ానేమెం ఫిెంద సబ ల వయో యవభలు, ఫిెంద భిభాణెం, ఇెంక భ కెంగ ఫిెందెం
యొఔు కు బమ్ల అనఽబవెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఏట్ల న఼ానేమెం భాయవతేెండడెంణో ఙెయౌుెంచిన
న఼ానేమెంలఔు

లలఫడి

తన

కు బమ్లనఽ

నియుళెంచఽకోవడరనికి

ఫిెంద

నులల఼థరయవ ాయోజధరనిై

దిఱిలల

నలట్ి లఔుెంట్లెండడెంణో నలైన నేభపునై అదను యక్షణలు ఫిెంథరలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణరబ.
7. మాజభాన బయతయ ఉథో గి ఫిెంథరలు
పలయతథేశ్ెంలల, నిమెంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిెంద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథేెశ్ెం కోసెం ఫిెంథరలనఽ ఏభట్ల
ఙేమడరనిై ఔఠినెంగ నిఱేదిసౄ ఽధరైబ. ఉథో ఖ లు కని యభికి ఫిెంద నులల఼లనఽ ఇఙేిట్ుడె ఫిెంద మజభానికి,
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సెంఫెందరనిై నిభేభిెంచడెం భ కెం కఖలదఽ.
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ఉథరహయణ
తన ను దఽు కాణరథరయవలు లేథర కరడిట్ కయవుథరయవల కోసెం నులల఼ తీసఽఔుధే ఒ ఫలెంఔు ఒ homogenous
groupనఽ ఏయయవసఽౄెంథి. ఇెందఽలల తభ అవసభలఔు తగినట్లి యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ెందసఽౄ నులల఼ల
థరుభ ఒ పలభీ ఫిెందెం ాయోజనెం అెందఽకోఖలదఽ.
ఇెందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం కసౄ తఔుువగ ఉెండవచఽి కనీ ఒ ఫిెందెంగ నౄభా
సెంస ఔు లనెంఙే న఼ానేమెం తగినెంతగ ఉెంట్లెంథి. థీెంణో ఫలెంఔు ఫయవగైన నులల఼ యౄెంలల తన కాణరథరయవలఔు ఫయవగైన
న఼ానేమెం భైట్ుణో యలువనఽ జోడిెంచి అెంథిసౄ ఽెంథి.
8. ధయల నియృ మెం
ఫిెంద నులల఼లలల, ఫిెంద భిభాణెంణో నుట్ల ఫిెంద కు బమ్ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ న఼ానేమెంనలై తగిాెంుణో
తగిాెంుకోసెం సదఽనుమెం ఉెంథి. ూభిౄ ఫిెంథరనికి నులల఼లల యక్షణ ఉెండడెంణో ఫిెంద నౄభా ాత్తఔల ఎెంనఔ భ ునఽ
తగిాసౄ ఽెంథి. ఫయవగైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ఫేయభాడేెందఽఔు ఫిెందథరయవ యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అబనట్ికీ ఇట్ీవయౌ
కలెంలల, నుో ట్ీ కయణెంగ న఼ానేమెంనఽ తగిాసౄ ఽెండడెం వలు ఈ యపలఖెం అదిఔ నషి నిషత్తౄ ని చయ చాలెంథి. థీనివలు కొనిై
నౄభా సెంస లు కొెంతవయఔు న఼ానేమెంనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసౄ ఽెండగ భిల త్తని చఔుథిథె రయని ఇట్ికీ ాఔట్ిెంచలేని భిసత్త
ధలకొెంథి.

9. న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు
మాజభాన సెంస లేథర ఫిెంద మజభాని ఈ న఼ానేమెంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌుెంచవచఽి. అబణే ఇథి శూదరయణెంగ
ఉథో ఖ లు లేథర ఫిెంద సబ ల నుతా నుాత్తథిఔధే ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, మాజభాన సెంస /ఫిెంద మజభాని
న఼ానేమెం వసాలు ఙేల, సబ లెందభికీ యక్షణ ఔయౌెంఙేలా న఼ానేమెం ఙెయౌుసౄ ఽెండడెణో అథి నౄభా సెంస ణో కై ెందెం
కిెందఔు వసఽౄెంథి.
10. మాడ్స-ఆన్ ాయోజధరలు
భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులల఼లు దెంత సెంయక్షణ, దిఱి సెంయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాెంట్ి యట్ికి యక్షణలు
ఔయౌశూౄబ. కొనిై సెందభౌలలు అదను న఼ానేమెంలు లేథర నుోా ణర్హఔ ాయోజధరలణో తీవా అసుస త యక్షణ ఔడర
లనశూౄబ.
ఖభనిఔలు :
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ఫిెంద ాభాదెం భభిమ ఆభోఖ యక్షణలనఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధనలనఽ యౄను ెంథిెంచిెంథి. ఇథి
ఙెలుని, డఫ ో సెంనుదనకోసఫే ఫిెంద నులల఼ థకలనఽ ాయేశ్నలట్ేి నమవెంచఔుల మోశూనికి ఖ భి కఔుెండర వఔుౄలనఽ
సెంయక్షిసౄ ఽెంథి.
ాబ తుెం థరుభ తభ లఫోెంథి అెందభికీ నులల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేసౄ ఽెండడెంణో ఇట్ీవల ాయేశ్నలట్ిిన ాబ తు ఆభోఖ నౄభా
థకలు, జధరఔయి ఔ ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి.
నియుచనెం
ఫిెంద నియుచధరనిై కిెంథి యధెంగ యవభిెంచవచఽి:

a) కై ఉథేెశ్ెంణో ఔడిన వఔుౄలనఽ ఫిెందెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. తభ తయున నౄభానఽ సభఔభైిెందఽఔు ఆ ఫిెందెంలలని
ఫజఞభిట్ీ సబ ల ఆమోథరనిై ఫిెంద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉెండరయౌ.

b) నౄభానఽ ను ెంథే ాదరన ాయోజనెంణో ఎలాెంట్ి ఫిెందెం యౄను ెంథిెంఙరయౌ.
c) చరభిజ ఙేలన న఼ానేమెం, లనసఽౄనై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిెంద నులల఼లల సషిెంగ
సాచిెంచఫడరయౌ.

d) ఫిెంద తగిాెంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుెంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం నౄభా ఔెంనలనీకి ఇఙేిథరనిఔధరై
ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.

2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫ్ోు ట్ర్ ఔవర్
లు ఫిెంద నులల఼లలల, ాత్త ఔుట్లెంఫెం నియుచిెంచిన నౄభా శూ భ ్ఔు యక్షణ ను ెందఽణరబ. అథి లక్ష యౄనుమల నఽెంచి
ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఇెంక కొనిై సెందభౌలలు అెంతఔధరై ఎఔుువగ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్
ఔభిగినుో ణే ఇలాెంట్ి భిల త్త తలెతౄ ేతేెంథి. భ కెంగ ఒ ఔుట్లెంఫ సబ డికి నలదె అసుస త ఏయడిన క్షెంలల ఇలా
జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలలు, ఫపర్ యక్షణ థరుభ ఉశ్భనెం లనసఽౄెంథి. ఇెందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫెం
అదను కయవిలనఽ ఈ నేఖ లు నతౄ ెం నఽెంచి అెందఽఔుెంట్లయవ.
ఔుుౄ ెంగ ఙెనులెంట్ే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽెంచి కోట్ి యౄనుమలు, అెంతఔధరై ఎఔుువ శూబ వయఔు
భాయవతేెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ నౄభా నతౄ ెం ఔభిగినుో బనుడె ఈ నణరౄలనఽ నేఖ లునఽెంచి తీసఽఔుెంట్లయవ.
అబనట్ికీ థీనిని ఉయోగిెంచఽకోవడెం అధేథి శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఔశూభి ఆసఽత్తాలల ఙేయగధే
ఔభిగినుో బయెందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా శూబ అసుస తఔు భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.
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ఈ నేఖ లు నఽెంచి కోు సబ లు ఉయోగిెంచఽకోఖల నతౄ ెంనలై ఔడర భినేత్త ఉెంథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన అసలు
శూ భ ్ వయఔు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి. భధ శూబ నులల఼లఔు ఇలాెంట్ి నేఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణరబ. ఒ
యరుసనుతేాడెైన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄ ెం ఔయౌగిన నులల఼లఔు ఈ యక్షణనఽ అెంథిెంచయవ.

Q. ాణే ఔ ఉతతే
ౄ లు
1. యధఽలఔు యక్షణలు
ఇట్ీవయౌ కలెంలల, కన్ర్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు ాణేకిెంచిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు
ఙరలావయఔు పలయత భాభుట్లల ాయేశ్నలట్ి లబ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫైెంథి. అెంట్ే ఐదఽ నఽెంచి ఇయయై ఏళ్ు కలెం వయఔు
ఉెంట్లెంథి. సుస త ాయోజనెం ఔడర ఇెందఽలల ఙేయిఫడిెంథి. అెంట్ే ఒ భఖ లర్ యైద భీక్ష కోసెం నౄభా సెంస ఙెయౌుెంు
జయవుతేెంథి. యఔౄ ెంలల చకుయ భిభాణెం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నుో ట్ల లాెంట్ి ఫయవగైన నిమెంతాణ కయకలఔు నులల఼లల భెండో
ఏడరథి నఽెంచి న఼ానేమెంల తగిాెంు యౄెంలల నుోా ణర్హెం ఉెంట్లెంథి. భభోయైు, సభిగా  నిమెంత్తాెంచఽకోఔనుో వడరనికి అదిఔ
న఼ానేమెం వసాలు ఙేశూౄ యవ.
2. భధఽఫేహ భోఖ లఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం యౄను ెంథిెంచిన ఉతత్తౄ
26-65 ఏళ్ు వమసఽనై వఔుౄలు ఈ నులల఼ని తీసఽకోవచఽి. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయవదే భిెంచఽకోవచఽి. నౄభా ఙేలే
నతౄ ెం యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఖథి అథెెనలై భినేత్త వభిౄసౄ ఽెంథి. భధఽఫేహ ఔెంట్ి
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సభసలు, భూతా నెండరలు, భధఽఫేహెం కయౌ సభసలు, థరత కయవిలు సశృ భూతా నెండరల భాభిడీ లాెంట్ి
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽత్తా కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙే ఉథేెశ్ెంణో ఈ ఉతత్తౄ యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
ఆసఽత్తాలల

ఙేయఔభ ెందఽ

కయవిలఔు

యక్షణ

కలెం

కోు

నౄభా

సెంస నఽ

ఫట్ిి

భాయవత

నులల఼లల

నియుచిెంచఫడెతేనైట్ికీ, ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం కోసెం అతెంత శూదరయణెంగ పలయసఽౄనై
కలెం________
I.

థిళేనఽ భోజులు

II. భ నలై భోజులు
III. నలపై ఐదఽ భోజులు
IV. అయయై భోజులు

R.

ఆభోఖ నులల఼లలల కీలఔ థరలు

1. ధట్వర్ు లేయ సెంస
ధట్వర్ు లేయ సెంస ఒ ఆసఽత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్/డేకైర్ లలెంట్ర్ఔు ాత్తనుథిశూౄ యవ. నౄభా ను ెంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ యళత
చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అథి ఒ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏణో ెందెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస లు/ట్ి.న.ఏలు
శూదరయణెంగ ఉనైత శూబ లేవఔు బభోశూ ఇఙేి ఇలాెంట్ి సెంస ల నఽెంచి చరభీజలు, ఼జులనలై శూనఽఔల తగిాెంులనఽ
కోయవఔుెంట్లబ. ధట్వర్ు ఫమట్ ఉనై లేయ సెంస ల వదె ఔు ఔడర భోఖ లు యళ్ువచఽి కనీ అయ భభిెంత ఎఔుువ ఼జునఽ
వసాలు ఙేశూౄ బ.

2. నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస ధట్వర్ు (PPN)
ధరణఫైన చికిత్నఽ అత్త తఔుువ ధయఔు అెంథిెంఙేలా చాలేెందఽఔు నుాదరనెం ఔయౌగిన ఆసఽతేాల ధట్వర్ునఽ
యౄను ెంథిెంఙే అవకశ్ెం నౄభా సెంస ఔు ఉెంథి. అనఽబవెం, యనియోఖెం, సెంయక్షణనఽ అెంథిెంఙే కయవి, నుాత్తథిఔన నౄభా
సెంస థరుభ కొనిై సెంస లనఽ భాతాఫే ఈ ఫిెందెం ఎెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్ే థరనిని నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస ధట్వర్ు
అని నలుసఽౄధరైభ .
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3. నఖదఽ యళత లేవ
యది చికిత్ఔు అులు తీసఽకోవడఫే యవణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణెంగ ఉెంట్ ెందధే యషమెం అనఽబవూయుఔెంగ
ణెయౌలెంథి. ఆసఽతేాలఔు ఎలాెంట్ి ఙెయౌుెంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికిత్ కయవిలనఽ ను ెంథేెందఽఔు నఖదఽ యళత
లేవ యలు ఔయౌశూోౄ ెంథి. నౄభాథరయవ ఙేమాయౌ్ెందలాు ఒ ధట్వర్ు ఆసఽత్తాని సెంాథిెంచి, నౄభా యవజువుగ తన ఆభోఖ
కయవునఽ సభభిెంచడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమానికి నౄభా సెంస యలు ఔయౌసఽౄెంథి. ాయేశిత నతౄ ెం
కోసెం అథి ధట్వర్ు సెంస ఔు ధేయవగ డఫ ో ఙెయౌుసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ, నౄభాథరయవ నులల఼ భినేతేలనఽ థరట్ిన తభుత
నేగియౌన నణరౄనిై, నులల఼ నిఫెంధనల ాకయెం నౄభా సెంస ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

4. థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరట్ర్ (TPA)
ఆభోఖ నౄభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభెంగ థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరట్ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽి.
ఆభోఖ నౄభా కు బమ్లనఽ నియుళెంచడెంకోసెం ాెంచెం నలుభూలలా లు నౄభా సెంస లు సుతెంతా సెంస ల లేవలనఽ
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లధరైబ. ఈ ఏజనీ్లు ట్ి.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధరైబ.
పలయతథేశ్ెంలల, ట్ి.న.ఏనఽ కిెంథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల శూౌఔయెం కోసెం నౄభా సెంస నిమనేెంచఽఔుెంథి.:
i.

తన నౄభా నులల఼కి నిదయశనెంగ ఒ ఖ భిౄెంు కయవునఽ అెంథిెంచడెం, థరనిని అసఽత్తాలల ాయేరనికి
ఉయోగిెంచవచఽి.

ii. ధట్వర్ు ఆసఽతేాలలు నఖదఽ యళత లేవనఽ అెంథిెంచడెం
iii. కు బమ్ల నుాలలలెంగ్
ట్ి.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కు బమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయవ ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస లు నిమనేెంచిన సుతెంతా సెంస లు.
యశిషీ ఖ భిౄెంు కయవుల జఞభీ నఽెంచి నఖదఽ యళత నుాత్తథిఔ లేథర భీఇెంఫర్్ఫెంట్ నుాత్తథిఔన కు బమ్ల లలట్ిల్ఫెంట్
వయఔు ట్ి.న.ఏలు ఆభోఖ నులల఼థరయవలఔు లేవలు అెంథిశూౄ బ. థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట్
ర యు శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్ి లయవ.
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽ్లు భెంజూయవ ఙేల, నిమెంత్తాసౄ ఽెంథి. ట్ి.న.ఏగ అయోత శూదిెంఙేెందఽఔు ఔనీస నలట్ి లఫడి, ఇతయ
నిఫెంధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృ బసఽౄెంథి.
కఫట్ిి ఆభోఖ కు బమ్ల లేవనఽ ఇుడె ట్ి.న.ఏలఔు నౄభా సెంస లు ను యవఖ లేవలుగ అెంథిసౄ ఽధరైబ. వసాలెైన
న఼ానేమెంలల ఐదఽ నఽెంచి ఆయవ రణరనిై నుభిణోఱఔెంగ యట్ికి అెంథిసౄ ఽధరైబ.
థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరట్యవు ఆసఽతేాలు, ఆభోఖ లేయ సెంస లణో అవగహన ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లధరైబ. ధట్వర్ు
ఆసఽతేాలలల చికిత్ అెందఽఔుధే ఎవభైధర వకిౄకి నఖదఽ యళత లేవలు లనెంఙేలా చాసఽౄధరైబ. ఆసఽతేాలణో
సభనుమెం ఙేసఽఔుెంట్ృ, ఆభోఖ కు బమ్లనఽ కభయవ ఙేసౄ ా, నౄభా సెంస లు, నౄభా థరయవల భధ అయ
భధవయవౄలుగ వవహభిసౄ ఽధరైబ.

5. ఆసఽత్తా
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ఒ ఆసఽత్తా అెంట్ే భోగిని లలల నలట్ి లఔుని ఆభోఖ సెంయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసుస త భభిమ గమాల థిన యభీ
చికిత్కోసెం ఏభట్ల ఙేలన సెంస అని అయ ెం. భిల త
 ేలఔు తఖా ట్ి ల ఇథి శూనిఔ అదికయవల థరుయ ఆసఽత్తాగ నమోదఽ
ఙేమఫడి ఉెంట్లెంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయోత ఔయౌగిన యైదఽడి యయేక్షణలల ఉెంట్ృ, కిెంద నేభపునై యధెంగ ఔనీస
అయోతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉెంట్లెంథి:
a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన ట్ి ణరలలు ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాెంణరలలు 15
డఔలు ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
b) ఇయయై ధరలుఖా ెంట్ల ని ఙేలే అయవోలెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
c) ఇయయై ధరలుఖా ెంట్ల ని ఙేలే అయవోలెైన యైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
d) శ్సౄ ై చికిత్ యదరధరలనఽ శూ ెంతెంగ ఙేట్ేి ెందఽఔు అనఽవుగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్
తిబయట్ర్నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.;
e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయవులనఽ నియుళసఽౄెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభిఔ లఫోెంథికి యట్ిని అెంథేలా ఙేసౄ ఽెంథి.

6. యైదఽలు
ఒ యైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భశుిరనికి ఙెెంథిన యైద భెండయౌ నఽెంచబధర ఒ ఙెలు ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్నఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లయవ. తథరుభ థరని భిదికి లలఫడి యైద విత్తౄ ని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. తన లెైలలనఽ్ యసౄ ిత్త, యఙరయణ
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళసఽౄెంట్లయవ. అబనట్ికీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయవగ కభదనీ, లేథర యభి సనిైళత
ఔుట్లెంఫ సబ డె కభదధే నిఫెంధననఽ యదిెంఙే లేుచి నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంట్లెంథి .

7. అయోత ఔయౌగిన నయవ్
అయోత ఔయౌగిన నయవ్ అెంట్ే నభి్ెంగ్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథర పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భషిరెంలలని నభి్ెంగ్ కౌని్ల్
నఽెంచబధర ఙెలు ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్నఽ ఔయౌగి ఉెండడెం.

8. అయ వెంతఫైన భభిమ అవసయఫైన కయవిలు
ఔ నిభైెశిత పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల ఔ నిభైెశిత యదికి చికిత్ కోసెం సభినుో తేెందని పలయెంఙే కయవిల భిశృయెం కోసెం నులల఼
అెంథిసౄ ఽనైెందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల ఎుడా ఈ నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి.
యదికి చికిత్ అెంథిెంఙేెందఽఔు యైదయెంగ అవసయఫైనయగ అబయ కయవిల శూదరయణ నియుచనెం అథి జభిగై నుాెంతెంలల
అథే యఔఫైన చికిత్ఔు అబయ శూదరయణ చరభీజల శూబని నేెంచదని, ఎలాెంట్ి నౄభా లేఔుెంట్ే ఙేమని చరభీజలనఽ అథి ఔయౌగి
ఉెండదని ఙెఫ ణోెంథి.
లేవలు, సయపభలఔు చరభీజలుగ అయ వెంతఫైన చరభీజలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄెంథి. ఇయ అసుస త/తగియౌన గమెం
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభిేషీ లేయ సెంస ఔు నుాభాణఔ చరభీజలుగ ఉెండడఫే కఔ, కైయఔఫైన, కై
యౄెంలలని లేవలకోసెం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల అభలు ఙేలే చరభీజలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంట్లబ.
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ఈ నిఫెంధన లేయ సెంస నృలుుల నణరౄనిై నలెంచనివుఔుెండర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేకఔ శూదరయణ యధఽలఔు చికిత్
కోసెం తఔుువ కయవిలఔు ఙేలేెందఽఔు ఫదఽలు కభీథెైన ఆసఽతేాలఔు యళ్ుడెం నఽెంచి నౄభాథరయవనఽ అడెుఔుెంట్లెంథి.

9. కు బమ్ ధనట్ీసఽ
ాత్త నౄభా నులల఼ కు బమ్ ఖ భిెంచి యెంట్ధే సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని, దశూౄయేజు సభయణఔు నిభిేషీ కల భినేతేలనఽ
సాచిసఽౄెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలల, యనియోఖథరయవ నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై కోయవఔుధే క్షెంలల ఆసఽత్తాలల
ఙేయఔ భ ెంథే సభాఙరయెం అెంథిెంచఫడెణరబ. అబనట్ికీ , భీఇెంఫర్్ఫెంట్ కు బమ్ల యషమెంలల కొనిై సెందభౌలలు
నౄభాదయవ కు బమ్ ఖ భిెంచి నౄభాసెంస లఔు సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలధే యషమానిై ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర లు భోజులు/ధలలు
ఖడచిన తభుత దశూౄయేజులనఽ సభభిశూౄయవ. నృలుుల సభయణలల జఞెం నృలుుల నణరౄనిై నలెంచడరనికి,
నౄభాథరయవ/ఆసఽత్తా తథితభల మోశూలఔు థరభి తీమవచఽి. కు బమ్ల కోసెం సభైన సదఽనుమాలనఽ ఙేమడెం నఽెంచి
ఔడర ఇథి ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి నౄభా ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ కు బమ్ల సతుయ సభాఙరయెంకోసెం త్తౄ డి
ఙేసౄ ఽెంట్లబ. కు బమ్ దశూౄయేజు సభయణఔు కల భినేత్తని శూదరయణెంగ డిరిర్జ ణేథీ నఽెంచి 15 భోజులుగ
నియృ బశూౄయవ. ఇథి కు బమ్లనఽ తుభితఖత్తన, కచిితఫైన భీత్తలల నియేథిెంఙేెందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేకఔ
అవసయఫైణే దభుౄలు ఙేట్ేి ెందఽఔు ఔడర నౄభా సెంస ఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి.
నిభీృత వవదిని థరట్ిన తభుత కు బమ్ సభాఙరయెం/తా సభయణ జభిగై క్షెంలల థరనికి ళేతేఫదే ఫైన కయణభ ెంట్ే
భిశీయౌెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు సాచిసఽౄధరైబ.

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లలల, కు బమ్ యళత నులల఼థరయవఔు ఏథో యౄెంలల నుోా ణర్హఔెం ఇఙేిెందఽఔు, ఒ సదఽనుమెం
శూదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ధరలుఖ నియెంతయ, కు బమ్ యళత నులల఼ కలాల భ గిెంులల ఆభోఖ భీక్షల
వమానిై త్తభికి ఙెయౌుెంచడరనికి నులల఼లు శూౌఔయెం ఔయౌసఽౄధరైబ. ఇయ శూదరయణెంగ అెంతఔుభ ెందఽ భూడేళ్ు కలెంలల
నౄభా ఙేలన సఖట్ల శూ భ ్లల 1రతెంగ భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.

11. ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క
కు బమ్ యళత నులల఼థరయవనఽ నుోా త్ళెంచడరనికి ాత్త కు బమ్ యళత ఏడరథికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్
ఫో నస్కనఽ అెంథిెంచడరనిై భభో యౄెంగ ఎెంచఽఔుెంథి. అెంట్ే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయవదే యణ సభమెంలల ఒ లయ
రతెం (ఉథరహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతెం) ఫేయ నలయవఖ తేెందని అయ ెం. థి కు బమ్ యళత ునయవదే యణలఔు ఖభిషీెంగ
50రతెం ఫేయ అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణరౄనికి న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌుశూౄ యవ.
ఎఔుువ యక్షణనఽ అెంథిశూౄ యవ.

209

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, సెంచిత ఫో నస్కనఽ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే
అెంథిెంచవచఽి. ాయోజన నులల఼లనలై (న.ఏ నులల఼లు నేనశృబెంచి) ఎెంత భాతాభూ కదఽ. సెంచిత ఫో నస్క నితీయవ
నుాలలఔిస్కలల, నులల఼ దశూౄయేజులల సయవయెంగ నేభపునఫడరయౌ. అెంణేకఔ, ఒ కు బమ్నఽ ఒ నిభిేషీ సెంవత్యెంలల ఙేలేౄ,
నుానౄ ెంచిన భైట్లలలధే సెంచిత ఫో నస్క తగిాెంచఫడెతేెంథి.

ఉథరహయణ
యౄ. ఐదఽ యేల న఼నే
ా మెంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల఼ తీసఽఔుధరైడె. నదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి కు బమ్
ఙేమఔుెంట్ే భెండో ఏడరథిలల అెంణే న఼ానేమెం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌుసౄ ఽనైట్ిక,ీ అతని నౄభా నతౄ ెం యౄ.
3.15 లక్షలఔు నలయవఖ తేెంథి. (అెంతఔుభ ెందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతెం ఎఔుువ) ఇథి థేళ్ు కు బమ్ యళత
ునయవదే యణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యళ్ు ఖలదఽ.
12. భాలుస్క/ ఫో నస్క
కు బమ్లు లేఔుెండర ఆభోఖ నులల఼ని నిలఫట్లికోవడెం కోసెం నుోా ణర్హభెంథిసౄ ఽనై భీత్తలలధే,

భాలుస్క అధే భభో

ాణరభాైమ భాయా ెం ఔడర ఉెంథి. ఒ నులల఼ కిెంద కు బమ్లు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ే, భాలుస్క అధే న఼ానేమెం
లలడిెంగ్నఽ ునయవదే యణ సభమెంలల వసాలు ఙేశూౄ యవ.
ఆభోఖ నులల఼ అధేథి శూభాజిఔ ాయోజన నులల఼ కవడెంణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లనలై ఇట్ివయఔు భాలుస్క వసాలు
ఙేమఫడలేదఽ.
అబనట్ికీ, ఫిెంద నులల఼ల యషమెంలల భాలస్క అధేథరనిని అయ వెంతఫైన భినేతేలలు కు బమ్ నిషత్తౄ ని
నిలఫట్లికోవడెం కోసెం తగినెంత నతౄ న఼ానేమెంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయా ెంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. భభోయైు
న఼ానేమెం ధయలల భెంచి అనఽబవెం ఏయడిణే న఼ానేమెం భైట్లల తగిాెంు ఫో నస్క యౄెంలల అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.

13. కు బమ్ తగిాెంు ఉెండదఽ
నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఫో నస్కఔు ఫదఽలు ాత్త కు బమ్ యళత సెంవత్భనికి న఼ానేమెంలల తగిాెంు కోసెం కొనిై
ఉతతే
ౄ లు అెంథిసౄ ఽధరైబ.

14. సహ-ఙెయౌుెంు
సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల఼ కిెంద ాత్త కు బమ్లలని కొెంత పలగనిై నౄభాథరయవ బభిెంచడెం అధే పలవన. ఇయ
ఉతత్తౄ ఆదరయెంగ నియోెంధఫైనయ కవచఽి లేథర సుచిెందఫైనయ కవచఽి. సహ-ఙెయౌుెంు అనవసయెంగ ఆసఽత్తాలల
ఙేయడెం నఽెంచి నౄభాథరయవనఽ నియభిెంచడెం లాెంట్ి కొనిై ఔరభశిక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄెంథి.
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సహ-పలఖశూుభెం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత శూ భ ్ కఖలదఽ. లేథర అథి అనఽభత్తెంచిన కు బమ్ నతౄ ెంలల ఒ
రతెం కవచఽి. భాభుట్లలని కొనిై ఉతతే
ౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికిత్లు లాెంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు లేథర శూదరయణెంగ ఙేలే శ్సౄ ై
చికిత్లు, లేథర ఒ నిభిేషీ వమసఽ థరట్ిన యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయౌుెంు నిఫెంధనలనఽ అభలు ఙేశూౄ బ.

15. తగిాెంు/నేఖ లు
ఆభోఖ నులల఼లలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి నౄభా సెంస కు బమ్ ఙెయౌుెంచడరనికి భ ెందఽగ నౄభాథరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న
నిభీృత శూ భ ్ అని ఙెవచఽి. అెంట్ే ఒ నులల఼లల తగిాెంు యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథరయవ భ ెందఽగ ాత్త నౄభా
నషిెం ఙెయౌుెంులలనా భ ెందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌుశూౄ యవ. థీనిని భభిెంత యవభిెంఙరలెంట్ే, కు బమ్ యౄ. 80యేలు అబణే,
నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ెందఽగ యౄ. థియేలు బభిెంఙరయౌ. నౄభా సెంస యౄ. 70యేలు ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
తగిాెంు ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసత్తా నఖదఽ నులల఼లలల నౄభా సెంస ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంఙే భ ెందఽ వభిౄెంఙే
నిభిేషీ భోజులు/ఖెంట్ల సెంకగ ఔడర ఉెండవచఽి.

16. ఖథి అథెె ఆెంక్షలు
ఒ కు బమ్ సెంబయెంచినుడె నౄభా ఙేలన శూ ఫే్ ఙెయౌుెంచఖల ఖభిషీ నతౄ ెంగ ఉెండేలా లు ఉతతే
ౄ లు ఫళయెంఖ
భాభుట్ు ఉెండగ, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ణో థరనిని భ డినలట్ిడెం థరుయ నౄభాథరయవ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెంనలై ధేడె లు
ఉతతే
ౄ లు ఆెంక్షలు అభలు ఙేసౄ ఽధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిెంచి ఆసఽత్తాలలని అనిై కయవిలు ఉెంట్లమని అనఽబవెం
ఙెఫ ణోెంథి. ఎఔుువ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉెండడెం వలు అనిై కయవిల దఽెలు థరనికి తఖా ట్ేి ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి ,
నౄభా ఙేలన నతౄ ెంలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భినేత్తగ యదిెంఙే నులల఼లల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. యబని
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. థీనిై ఫట్ిి కభీథెైన ఆసఽతేాలలల యలాసవెంతఫైన చికిత్
ను ెందగోభిణే, నులల఼ని ఔడర తగినెంత న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచి, ఎఔుువ నణరౄలఔు కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

17. ునయవదే యణ నిఫెంధన
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ునయవదే యణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయా దయశకలు ఆభోఖ నులల఼లనఽ జీయతకలెం నుట్ల
తనిసభిగ ునయవదే భిెంఙేలా ఙేసౄ ఽెంథి. నౄభా ను ెందడెం లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన తదనెంతయ ాయోజధరలనఽ
ను భెందడెంలల మోసూభితెం లేథర తుథో వ ట్ిి ెంచడెం లేథర నౄభాథరయవ (లేథర ఆమన తయున) ఫథిభిెంు ఉెంట్ే ఆ
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔెంనలనీ ునయవదే యణనఽ త్తయసుభిెంచవచఽి.

18. నిఫెంధన యదఽె
యదఽె నిఫెంధననఽ ఔడర నిమెంతాణ చట్లిలు, నుాభాణకీఔభిెంఙరబ. నౄభా థరయవ తభనఽ తుథో వ ట్ిి ెంఙరయని మోసెం
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమట్నలట్ిలేదని, సహకయెం అెంథిెంచడెం లేదధే కయణరలణో నౄభా ఔెంనలనీ ఏ
సభమెంలల అబధర నులల఼ని యదఽె ఙేమవచఽి.

211

చివయగ ణెయౌలన చియవధరభాలల నౄభాథరయవఔు అకైలెడ్సజ ఫెంట్ణో ఔడిన భిజిషిర్ నుో సఽిలల ఔనీసెం థిళేనఽ భోజుల
సభమెంణో భతూయుఔఫైన ధనట్ీసఽ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస నులల఼ని యదఽె ఙేలేౄ నులల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి
కు బమ్నఽ ఙెయౌుెంచఔుెంట్ే, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభెంగ చివభి న఼ానేమెంఔు తఖా ట్ి ల కొెంత నణరౄనిై ఔెంనలనీ
త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
నౄభా ఙేలన వకిౄ థరుభ యదఽె జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో న఼ానేమెం త్తభిగి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నౄభా
ఙేలన వకిౄ నుోా భైట్ల ఔధరై తఔుువ రతెంణో న఼ానేమెం భీపెండ్సనఽ ను ెందఽణరయవ. కు బమ్ ఙేల ఉెంట్ే, భీపెండ్స ఙెయౌుెంచఫడదఽ.

19. లేుఙరి సనైక్షా కలెం
ఒ యనియోఖథరయవ ఒ కొతౄ నౄభా నులల఼ని కొని, నులల఼ దశూౄయేజునఽ ల఼ుఔభిెంచిన తభుత ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ,
నిఫెంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుెంట్ే, ఆమన భ ెందఽనై భాభాలేనేట్ి?
ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమెంతాణలలు ఒ యనియోఖథరయవ ళత శూౌఔభనిై యౄను ెంథిెంచిెంథి.
యనియోఖథరయవ థరనిని త్తభిగి ఇచిి, కిెంథి నిఫెంధనలఔు తఖా ట్ి ల త్తభిగి ఙెయౌుెంునఽ అెందఽకోవచఽి:
1. ఇథి జీయత నౄభా నులల఼లఔు, ఔనీసెం ఔ ఏడరథి కలభినేత్త ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు భాతాఫే
వభిౄసౄ ఽెంథి.
2. యనియోఖథరయవ ఈ హఔుునఽ నులల఼ దశూౄయేజు ల఼ుఔభిెంచిన 15 భోజుల లలు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.
3. థీనిని నౄభా సెంస ఔు ఆమన భతూయుఔెంగ ణెలనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
4. నులల఼నలై ఎలాెంట్ి కు బమ్ ఙేమఔ నుో ణే భాతాఫే న఼ానేమెం భీపెండ్స అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. థీనిని సయవెఫలట్ల
ఙేశూౄ యవ.
a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖా ట్ి ల సభ చితఫైన భిస్కు న఼ానేమెం
b) యైద భీక్షలనలై నౄభాసెంస ఔు అబయ కయవిలు భభిమ
c) శూిెంు డాట్ీ చరభీజలు

20. ునయవదే యణఔు ఔయవణ కలెం
నౄభా కొనశూగిెంునఽ నియుళెంచడెం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల ఒ భ కఫైన అెంశ్ెంగ నిలుశూోౄ ెంథి. నులల఼లు
ఎలాెంట్ి యభభెం లేఔుెండర ునయవదే భిెంచఫడిణే నులల఼ కిెంద ాయోజధరలు నియుళెంచఫడెతేనైెందఽన, సకలెంలల
ునయవదే భిెంచడెం అధేథి అతెంత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉెంట్ ెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల ునయవదే యణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
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ఇథివయఔట్ి నౄభానఽ ఖడెవు ణేథీనఽెంచి 30 భోజులలుు ునయవదే భిలేౄ కొనశూగిెంు ాయోజధరలనీై నియుళెంచఫడెణరబ.
యభభ కలెంలల ఏథేని కు బమ్లు ఉెంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.
వకిౄఖత ఉతతే
ౄ లనలై ఆదరయడి ునయవదే యణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయవణ కలానిై భెంజూయవ ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ భఖ లేషన్్ అెండ్స ళెల్ౄ ఇనా్భన్్ శూిెండరభు డజైషన్ కిెంద నలైనఽనై కీలఔ నిఫెంధనలు,
నియుచధరలు, నేనశృబెంులలల ఎఔుువ పలఖెం ాభాణీఔభిెంచఫడెణరబ. యట్ిని చాల , ఎట్ిఔుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ
జఞబా ఙేలన భాయా దయశకలు, ఉతౄ యవులనలై తభెంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిెంచఽకోయలని యథరయవలఔు
సాచిెంచఫడెణోెంథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల ునయవదే యణ కోసెం________ ఔయవణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
I.

థిళేనఽ భోజులు

II. భ నలై భోజులు
III. నలపై ఐదఽ భోజులు
IV. అయయై భోజులు

శూభెంశ్ెం
a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ అధేథి ఊళెంచని భీత్తలల హఠతే
ౄ గ ాభాదెం జభిగి/అసుస తఔు ఖ భై ఆసఽత్తా నులు
కయయౌ్ వఙేి భిల త
 ేలలు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
b) ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఆ నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథే యభి సెంక నుాత్తథిఔన వకిౄఖత నులల఼, ఔుట్లెంఫ ఫ్ోు ట్ర్
నులల఼, ఫిెంద నులల఼గ వభీాఔభిెంచవచఽి.
c) ఆసఽత్తా కయవిల నులల఼ లేథర ఫడీకు మమ్ అసుస త/ాభాదెం సభమెంలల అబయ ఆసఽత్తా కయవిలనఽ త్తభిగి
ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
d) ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలు అెంట్ే ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ెందఽ (శూదరయణెంగ 30 భోజులు)
వయఔు అబయ యైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. కు బమ్లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణశూౄయవ.
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e) ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలు అెంట్ే ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కొనిై భోజుల
(శూదరయణెంగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. కు బమ్లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణశూౄయవ.
f)

ఔుట్లెంఫ ఫ్ోు ట్ర్ నులల఼లల, జీయత పలఖశూునే, ఆదరయడిన నలులు, తయౌు దెండెాలు ఔుట్లెంఫెం నణరౄనికి కై
నతౄ ెంగ నౄభాశూ భ ్నఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.

g) ఆసఽత్తాలల ఙేభిన కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత శూ భ ్నఽ ఒ ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼
అెంథిసౄ ఽెంథి.
h) తీవా అసుస త నులల఼ అధేథి తీవా అసుస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై పలభీ నణరౄనిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలు
ఔయౌెంఙే తీవా అసుస త నులల఼.
i)

ఎఔుువ తగిాెంు లేథర ట్లప్ యక్షణలు నిభిేషీెంగ ఎెంచఽఔునై ఒ నణరౄనికి (ాయేశ్ెం లేథర తగిాెంచఖయౌగినథి అని
అెంట్లయవ) నేెంచి నౄభా ఙేలన ఎఔుువ శూ భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

j)

లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినెంత యక్షణ ఔయౌెంచడెంణో నుట్ల నౄభా సెంస తన నులల఼కి సభైన
ధయనఽ నియృ బెంచడెంలలనా సశృమడెతేెంథి.

k) ఊళెంచని ాభాథరలు ఎదఽభైనుడె భయణెం భభిమ అెంఖయైఔలెం ాయో జధరల యౄెంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద
(PA) యక్షణ భిశృభనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.

l)

అవుట్ నేషెంట్ యక్షణలు దెంత చికిత్లు, దిఱి సెంయక్షణ కయవిలు, శూదరయణ యైద భీక్షలు లాెంట్ి ఆసఽత్తాలల
ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని యట్ికి అబయ యైద కయవిలనఽ అెంథిశూౄ బ.

m) ఒ ఫిెంద నులల఼ని ఒ సెంస , ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కడ
ర ిట్ కయవు యపలఖెంలాెంట్ి ఒ ఫిెంద మజభాని తీసఽఔుెంట్లయవ.
ఇెందఽలల ఒ ఏఔ నులల఼ అధేథి వఔుౄల ఫిెందెం నణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
n) కభపభైట్ ఫ్ోు ట్ర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ నతౄ ెం నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫ నణరౄనికి నేెంచిన అదిఔ కయవిలనఽ బభిెంచడెంలల
సశృమడెతేెంథి.
o) యథేశీ ఫడీకు బమ్ / ామాణ నులల఼లు యథేరలలు ఉెంట్లనై సభమెంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి ఖ భైధర,
అసుస త ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
p) కభపభైట్ ఼ాకుెంట్ ట్లాయలర్్ నుున్ అధేథి ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఇెందఽలల పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తయచా ామాణరలు
శూగిెంఙే తన కయ నియుహఔుల కోసెం ఒ కభపభైట్ సెంస వకిౄఖత నులల఼లనఽ తీసఽఔుెంట్లెంథి.
q) ాణేకిెంచి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖెందయగోమానిై నియభిెంఙేెందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలనఽ
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణకీఔభిెంచిెంథి.
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ II.
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిల కోసెం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సెంస నఽ ఫట్ిి భాయవతేెంట్లెంథి. థరనిని
నులల఼లల నియుచిసఽౄధరైయవ. అతెంత శూదరయణ యక్షణగ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ెందఽ కలభెంట్ే
సభినుో తేెంథి.
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ I.

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల ునయవదే యణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఆసఽత్తా కయవిల నులల఼కి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు ఏథి సభైెంథి?
I.

ఆసఽత్తా కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.

II. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.
III. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి కఫట్ిి
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుో ణే ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄ ెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.
IV. నదట్ి ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽత్తా కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచఫడెతేెంథి. నదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి కు బమ్లు
జయఔుెంట్ే భెండో ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు
యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.

ాశ్ై 2
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కిెంథి ాఔట్నలలు ఏథి సభైెంథో ఖ భిౄెంచెండి?
I.

భోగలణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా

II. భయణెంణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా
III. భోఖెం, భయణరలు భెండిెంట్ిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా
IV. భోఖెం లేథర భయణెంలలల భెండిెంట్ికీ సెంఫెందిెంచని థరనిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా
ాశ్ై 3
ఆభోఖ నౄభాలల అెంథిసౄ ఽనై నఖదఽ యళత లేవఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు ఏథి సభైెంథి?
I.

ఇథి పౌత్తఔఫైన ఔభనీ్ ధనట్ు ఫట్లుడరనఽ తగిాెంచి, ఙెట్ునఽ కనుడవచిధే భీత్తలల ఎలకాి నిక్ ఙెయౌుెంులనఽ
నుోా త్ళెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు నుాయెంనెంచిన భవయణ ళత చిదన ఉదభెం.

II. ాణేఔ థఔెం కిెంద నౄభా ఔెంనలనీకి ాబ తుెం ఙెయౌుెంు జయవుతేనైెందఽన నౄభాథరయవఔు ఉచిత కయవిణో లేవ
అెంథిెంచఫడెతేెంథి కనీ ఎలాెంట్ి నఖదఽ ఙెయౌుెంచఫడదఽ.
III. నౄభా ఔెంనలనీ నఖదఽనఽ ఆమోథిెంచనెందఽన ఙెయౌుెంులనీై ఇెంట్భైట్ ఫలెంకిెంగ్ థరుభ లేథర కయవుల థరుభ భాతాఫే
జయవఫడెతేెంథి.
IV. నౄభాథరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయవగ ఆసఽత్తాకి నృలుు ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
ాశ్ై 4
ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేాలఔు సెంఫెందిెంచి PPN యొఔు సభైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄెంచెండి.
I.

నృు క్ నలాపర్ు ధట్వర్ు

II. నలాపర్ు నుా యైడర్ ధట్వర్ు
III. నృు క్ నలైయేట్ ధట్వర్ు
IV. నుా యైడర్ నలాపభనిి మల్ ధట్వర్ు

ాశ్ై 5
కిెంథి యట్ిలల ఏ ాఔట్న సభైెంథో ఖ భిౄెంచెండి?
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I.

తన ఉథో ఖ ల కోసెం ఒ సెంస ఫిెంద నులల఼ని తీసఽకోవచఽి.

II. తన యనియోఖథరయవల కోసెం ఒ ఫలెంఔు ఫిెంద నులల఼ని తీసఽకోవచఽి.
III. ఒ దఽకణథరయవ తన యనియోఖథరయవల కోసెం ఫిెంద నులల఼ని తీసఽకోవచఽి.
IV. ఉథో ఖ ల ఔుట్లెంఫ సబ లనఽ ఙేయిడరనికి తన ఉథో ఖ లకోసెం సెంస ఒ ఫిెంద నులల఼ని యసౄ భిెంచవచఽి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ II.
ఆసఽత్తా కయవిల నులల఼లల, ఆసఽత్తాలల ఉెండడెంణే నుట్ల ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త
కయవిలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ I.
ఆభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సెంగట్న భైట్ల)ఔు సెంఫెందిెంచినథి.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ IV.
నఖదఽ యళత లేవ కిెంద నౄభాథరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయవగ ఆసఽత్తాకి నృలుులనఽ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ II.
PPN అెంట్ే నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్వర్ు.
జయఫ 5
సభైన ఎెంనఔ III.

ాఔట్నలు I, II భభిమ IV సభైనయే. తన యనియోఖథరయవలఔు దఽకణథరయవడె ఫిెంద నౄభా తీసఽకోయవ కఫట్ిి
ాఔట్న III తు.
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అదరమెం 9
ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భైట్ిెంగ్
అదరమెం ఉనుో థరఘతెం
ఈ అదరమెం ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఖ భిెంచి నైఔు సభఖర భిజా ఞధరనిై అెంథిెంచడరనిై లక్షెంగ
నలట్ి లఔుెంథి. ఏ యఔఫైన నౄభాలలధైధర ూచీడడెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం. నౄభా నులల఼ జఞభీలల ఇథి కీలఔ
నుతా వళసఽౄెంథి. అెండర్ భైట్ిెంగ్ కి సెంఫెందిెంచిన నుాథనేఔ సాణరాలు, శూధధరలు, దే తేలు, ాకమ
ిర నలై ఈ
అదరమెం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄెంథి. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఔడర ఇథి
నైఔు భిజా ఞనెం ఔయౌసఽౄెంథి.

అధమన పయౌణరలు

A. అెండభైూట్ిెంగ్అెంట్ేఏనేట్ి?
B. అెండభైూట్ిెంగ్ – నుాథనేఔపలవనలు
C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు
E. అెండభైూట్ిెంఖ ుసెంఫెందిెంచిభ్యౌఔసాణరాలు, శూధధరలు
F.

అెండభైూట్ిెంఖ్రకిరమ

G. ఇఖూ
ర నలోల్ౄఇనా్ూభన్్
H. ఒవభీ్స్క ట్లాయల్ ఇనా్భన్్ ెందెం
I.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం

ఈ అదరమెం చథియన తభుత, నైయవ ఏెం ఙేమఖలఖ ణరయెంట్ే:
a) అెండర్ భైట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ.
b) అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృెంచఖలుఖ ణరయవ
c) అెండర్ భైట్యవు అనఽసభిెంఙే సాణరాలనఽ, ఉయోగిెంఙే యయధ శూధధరలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల అెండర్ భైట్ిెంగ్ సెంూయృ ాకిరమనఽ ఫచఽికోఖలుఖ ణరయవ
e) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ నులల఼లనఽ ఎలా అెండర్ భైట్ ఙేశూౄ భో చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ
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ఈ గట్లినిై భిశీయౌెంచెండి
శూఫ్టి యేర్ ఇెంజనీర్ గ నిఙేసౄ ఽనై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ తీసఽకోయలని
నియృ బెంచఽఔుధరైయవ. ఆమధొఔ నౄభా ఔెంనలనీకి యమాుయవ. యయవ ఔ ాత్తనుదన నూభనిై ఆమన ఙేత్తకిఙరియవ.
థరనిలలని అధేఔ యకల ాశ్ైలఔు ఆమన జయఫ ఇయుయౌ్ ఉెంథి. అయ ఆమన థేహథరయవఢెం, ఆభోఖెం,
భానలఔ ఆభోఖెం, భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలు,

ఔుట్లెంఫ ఆభోఖ చభితా, అలయట్ల
ు వగైభలఔు

సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు.
భనీశ్ నఽెంచి ఈ ాత్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడర యయవ ఆమననఽ ఇెంక అధేఔ ణరాలు కోభయవ.
ఐడెెంట్ిట్ి, వమసఽ, చియవధరభాల నియౄణ ణరాలనఽ, భ నఽట్ి యైద భికయవులనఽ సభభిెంఙరలని కోభయవ.
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ ఔడర యయవ ఆమననఽ కోభయవ. ఇథి
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలెంథి.
తనని ణరనఽ ఆభోఖవెంతేనిగ, చఔుని ఆథరమ శూబ ఔయౌగిన వకిౄగ సెంపలయెంచఽఔుధే భనీశ్ తన యషమెంలల,
నౄభా ఔెంనలనీ అట్లవెంట్ి కొలేు ట్ి ఙరెంణరడె ాకిరమనఽ ఎెందఽఔు అనఽసభిశూౄ ో ెంథో ణెయౌమఔ ఆశ్ియనుో మాయవ. ఈ
లాెంఛధరలనీై ూయౄ మాఔ, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄ నుో ట్ల ఉనైట్ల
ు యైద భీక్షలలల
ణేయౌెందని, ఇయ తదనెంతయ కలెంలల ఆమనఔు ఖ ెండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ నలెంచవచిని ణెయౌమజైలెంథి.
యయవ ఆమనఔు నులల఼ ఇవుజూనుయవ కనీ, ళెచఽి న఼ానేమెం కోభయవ. ఆ నతౄ ెం తన నేతేాడె
ఙెయౌుెంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెండడెంణో సదయవ నులల఼ తీసఽఔుధేెందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభిెంఙరయవ.
ఇఔుడ, సదయవ నౄభా ఔెంనలనీ, థరని అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమలల పలఖెంగ ఈ చయలనఽ అనఽసభిశూౄ ో ెంథి. నషి ాభాద
యక్షణ ఔయౌసఽౄనైుడె, నౄభాసెంస ఆ భిస్కు లనఽ సఔరభెంగ భథిెంు ఙేమాయౌ.

సళేతేఔఫైన భీత్తలల

లాపలనిై ఖడిెంఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిెంు ఙేమఔనుో ణే, తభుత సదయవ వకిౄ కు బమ్ ఙేలేౄ, ఔెంనలనీకి
అథి నషిెంగ భిణనేసఽౄెంథి. నలైగ, నౄభా సెంస లు నౄభా ఙేలన యయెందభి తయపున న఼ానేమెంలనఽ వసాలు
ఙేశూౄ బ. యయవ ఆ నణరౄలణో ఔ ట్ా సి ఽ భాథిభిగ వవహభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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A. అెండర్ భైట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ి?
1. అెండర్ భైట్ిెంగ్
నౄభా నిదికి యట్ిలుఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄ లల తగినెంత న఼ానేమెం ఙెయౌుెంచఖల వఔుౄలకి నౄభా
సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు ామత్తైశూౄబ. ాత్తనుదఔుని నఽెంచి ఇలా సభాఙరభనిై లేఔభిెంచి,
అతని నఽెంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఉెండఖలథో యరలుఱెంఙే ాకమ
ిర నఽ అెండర్ భైట్ిెంగ్ అెంట్లయవ. ఈ ాకమ
ిర
థరుభ
లేఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని, ఆ ాత్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలల లేథో యయవ
నియృ బశూౄయవ. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలని నియృ బలేౄ , యయవ కొనిై షయతేలనఽ, నిఫెంధనలనఽ
యదిెంచడఫే కఔ ఎెంత న఼ానేమెం ఙెయౌుెంఙరలల ఔడర నిభైెశిశూౄయవ. అట్లవెంట్ి భిస్కు తీసఽఔుెంట్లనైెందఽఔు
సళేతేఔఫైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంచఖలభా లేథర అని చాసఽఔుెంట్లయవ.
ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ, అధరభోఖెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ అధరభోఖెం
నులవడరనికి లేథర భోఖఖరసౄ ఽడవడరనికి ఉనై భిస్కు, యట్ికి చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లేథర ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ
నియుచిెంచఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. (శూదరయణెంగ వయోజనఽలలల ఔధరై
ల఼నిమర్ నుౌయవలలలధే అధరభోఖెం తలెతౄ ేతేెంథి. నేత్తనైభిన ఫయవవు లేథర ఫయవవు తఔుువగ ఉెండడెం, నిభిెషి
యధఽలు లేథర అధరభోగలఔు సెంఫెందిెంచి వఔుౄల ఖత, వయౄ భాధరల చభితా, ధాభనునెం వెంట్ి వకిౄఖత
అలయట్ల
ు , ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, ాత్తనుదఔుని విత్తౄ భ కెంగ అథి ాభాదఔయఫైనథి కవడెం లాెంట్ి యయధ
ఇతయ ాత్తఔల అెంరలు ఔడర అధరభోఖెం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలెంచఽతేెంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ
ఉెండడెం, ఆభోఖఔయఫైన జీవనరైయౌ వెంట్ి నిభిెషి అనఽఔల అెంరల వలు వతసౄ ెంగ అధరభోఖ అవకరలు
తఖా నఽఔడరవచఽి.
నియుచనెం
భిస్కు ని సభ చితఫైన భీత్తలల భథిెంు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భెంజూయవ ఙేమవఙోి
నియృ బెంఙే ాకబ
ిర య అెండర్ భైట్ిెంగ్. ఆ యధెంగ అథి భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు యల యదరన నిభృమఔ ాకిరమ అవుతేెంథి.

2. అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఆవశ్ఔత
నౄభా ఔెంనలనీకి అెండర్ భైట్ిెంగ్ యధైభ ఔ లాెంట్ిథి. ఎెందఽఔెంట్ే , భిస్కు ని నియు క్షెంగ ఆమోథిెంచిధర లేఔ
న఼ానేమెంలనఽ తఖ నణరౄలలల ల఼ుఔభిెంచఔనుో బధర నౄభా ఔెంనలనీబయ థియమా తీమవచఽి. అలా అని, భభీ
ఆచితచి ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులల఼థరయవలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల
యసౄ భిెంజైలే యధెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నలదె నిదిని సిఱిెంచఽకోఔుెండర నియభిెంచినట్ల
ు అవుతేెంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి
యనుభనికి భధ సభైన సభతఔెం శూదిెంచడెం ఙరలా భ కెం. అలా ఙేలేౄధే, ఔెంనలనీ నుో ట్ీ ఇవుడెంణోఫలట్ల
లాపలలనఽ ఔడర సెంనుథిెంచఖలుఖ తేెంథి.

220

సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీ ణరత్తౄ ిఔత, యదరధరలు, నశుినిై బభిెంచఖయౌగై శూో భతల ననఽసభిెంచి ఈ సభతఔ
ాకమ
ిర నఽ అెండర్ భైట్ర్ నియుళశూౄయవ. భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచి, సభైన ధయఔు అెంగీకయయోఖఫైన షయతేలనఽ
యౄను ెంథిెంచడఫే అెండర్ భైట్ర్ ఙేమాయౌ్న ని. భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచడభెంట్ే, నులల఼థరయవఔు బయషతే
ౄ లల
కు బమ్ నఽ లలట్ిల్ ఙేల నలడణరభని యగెనెం ఙేమడఫేనని ఇఔుడ ఖభనిెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం.

3. అెండర్ భైట్ిెంగ్ – భిస్కు భథిెంు
ఔ ఫిెందెం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకబ
ిర య అెండర్ భైట్ిెంగ్. భిస్కు
శూబని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర అెంగీఔభిలేౄ ఏ ధయఔు అెంగీఔభిెంఙరలని అధేథి అెండర్
భైట్ర్ నియృ బశూౄడె. ఎట్ిి భిల త
 ేలలలనా అెంగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతెంగనఽ, సభానతు నుాత్తథిఔ నైద
శూగయౌ. అెంట్ే, అలాెంట్ి ాత్త భిస్కు ని ఎలాెంట్ి క్షనుతెం లేఔుెండర సభానెంగ వభీాఔభిెంఙరయౌ. శూదరయణెంగ ఈ
వభీాఔయణనఽ నుాభాణఔ అెంగీకయ ఙరయవిల థరుభ ఙేశూౄ యవ. ాత్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔెంగ భాభిి,
యట్ికి తఖా ట్ు లగ న఼ానేమెంలనఽ లెకిుశూౄయవ.
అధరభోఖెం ఫలభినడే, భితేయతడే

అవకశ్ెంనలై వమసఽ ాపలవెం చావచఽికనీ, శూదరయణెంగ

భితేవుఔధరై ఙరలా కలెం భ ెంథే అధరభోఖెం తలుు తడెతేెందని, అథి తయచఽ ఫలదిెంఙే అవకరలు ఔడర
ఉధరైమని ఖ యవౄెంచఽఔుని తీభయౌ. అెందఽఔధే, భయణరనెంతయెం ఇఙేి థరనిఔధరై, ఆభోఖ నౄభా సదఽనుమెం
యషమెంలల అెండర్ భైట్ిెంగ్ నిఫెంధనలు, భాయా దయశఔసాణరాలు భభిెంత ఔట్లిథిట్ిెంగ ఉెండడెం ఙరలా ణరభిుఔెంగ
ఔనినసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణ
భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ెండె లేథర భూతానెండరల సభసలు విథిె ఙెెంథే అవకరలు ఙరలా
ఎఔుువగ ఉధరైబ. అతనికి నుాణరనుమెం లేఔనుో బధర ఆసత్తానులబయ అవకరలు ళెచఽి. నలైగ, నౄభా
యక్షణ ఉనై కలెంలల ఆసత్తానులబయ గట్నలు ఎఔుువశూయవు ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. జీయత నౄభా అెండర్ భైట్ిెంగ్
భాయా దయశఔసాతాెం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄ యవ భిస్కుగ భాతాఫే భిఖణెంచవచఽి. అబణే, యైద అెండర్ భైట్ిెంగ్
అతనిని ఎఔుువ భిస్కుణో ఔడిన వకిౄగ పలయెంచవచఽి.
లైధరనిి మల్ లేథర ఆథరమ ఆదరభిత అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ నౄభాలల యైద యెంగ లేథర ఆభోఖ యెంగ
ఔనఽగపనై అెంరలనలై ఎఔుువ దిఱి నలట్ేి అవకశ్ెం ఉెంథి. అబణే, లైధరనిి మల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ని ఔడర నియు క్షెం
ఙేమడరనికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌెంచదగిన యధెంగ వడీు భయయౌ. ాత్తఔల ఎెంనఔలు ఏయ లేఔుెండర
చాసఽఔుధేెందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియెంతయత కొనశూగైట్ు ల చాసఽఔుధేెందఽఔు లైధరనిి మల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్
భ కెం.
4. అధరభోఖెం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలు

221

భిస్కుని భథిెంు ఙేలేట్ుడె అధరభోఖెం నులబయ అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలనఽ థిఖ వ నేభపునై
యధెంగ ఙరలా జఞఖరతౄగ భిశీయౌెంఙరయౌ :
a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కు శూబని ఫట్ిి న఼ానేమెంలనఽ వసాలు ఙేశూౄ యవ. ఉథరహయణఔు, శియవులు,
ఫలలలు ఇన్ లక్షనఽు, ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధరభోఖ
న఼ానేమెంల ఔధరై శియవులు, ఫలలల న఼ానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు
థరట్ినయయవ భధఽఫేహెం వెంట్ి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ెం, హఠతే
ౄ గ ఖ ెండె జఫ ోఔు ఖ యబయ
అవకశ్ెం లేథర అలాెంట్ియే భభి ఏయైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఙరలా ళెచఽిగ ఉెంట్లెంథి
ఔనఽఔ యయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న న఼ానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
b) యౌెంఖెం: ఖయౌదరయణ సభమెంలల భళళ్లు అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు భభిెంత నలయవఖ ణరబ.
అబణే, భళళ్లఔధరై ుయవషేలు ఖ ెండెనుో ట్లఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుువ. అలాగై, అనుమఔయఫైన
విత్తౄ ఉథో గలలల ుయవషేలు ఎఔుువగ కొనశూగై అవకశ్ెం ఉనైెందఽన ఉథో ఖ సెంఫెందిత ాభాథరలఔు
భళళ్లఔధరై ుయవషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽి.
c) అలయట్ల
ు : ఏ యౄెంలలధైధర సభై ను గఔు, భదెం, లేథర భతే
ౄ థరభల యనియోఖెం అధరభోఖ భిస్కు నలై
ాతక్ష ాపలవెం చాుతేెంథి.
d) విత్తౄ : కొనిై విత్తౄ , ఉథో గలలల ాభాథరలఔు అదను భిస్కు ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు డెైవర్, ఫలుసి ర్,
ఏయబయట్ర్ వెంట్ియ. అలాగై, కొనిై ఉథో గలలు ఆభోఖయఫైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఉెండవచఽి. ఎక్్ భై
ఫఱ఼న్ ఆభైట్ర్, ఆజ్డ ఫశూిస్క భిశ్భ
ర కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔెంథరయవలు వెంట్ియయవ ఆ కోవలలకి వశూౄయవ.
e) ఔుట్లెంఫ చభితా : ఉఫోసెం, భధఽఫేహెం, కొనిై యకల కన్యవు వెంట్ి యధఽలనఽ జనఽయఫైన
అెంరలు ాపలయతెం ఙేశూౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనెం ఉెంథి. అధరభోఖెంనలై ఇథి ాపలవెం చాన
తీయవతేెంథి. ఔనఽఔ భిస్కు నఽ ఆమోథిెంఙేట్ుడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.
f) రభీయఔ నిభ్ణెం : లావుగ, సనైగ లేథర ఒ మోసౄ యవ శ్భీయెంణో ఉెండడెం ఔడర కొనిై వభాల ాజలలల
అధరభోఖెంణో భ డిడి ఉెండవచఽి.
g) ఖతెంలలని జఫ ో లేథర సయజ భీ : ఖతెంలల వచిిన జఫ ో రభీయఔ ఫలళనతనఽ నలెంచడరనికి కయణభబయ
అవకశ్ెం ఉెంథర లేఔ ఆ జఫ ో త్తయఖఫట్ేి

అవకశ్భ ెంథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు,

భూతానెండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫట్ేి అవకశ్భ ెంథి. అలాగై, ఔ ఔెంట్ిలలని కైట్భక్ి భభో ఔెంట్ిలల
కైట్భక్ి వఙేి అవకరనిై నలెంఙే యలుెంథి.
h) ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, ఇతయ అెంరలు లేథర సభసలు : భిస్కు శూబని, నౄభా యోఖతనఽ
ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఙరలా భ కెం. యవభలనఽ సభిగా  యలు డిెంచడెం, యైద భీక్ష థరుభ థీనిై
నియౄనెంచవచఽి.
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i) భవయణెం, నియసెం : అధరభోఖెం నులుకఖల అవకరలనలై యట్ి ాపలవెం ఔడర ఉెంట్లెంథి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమలల ఇనేడి ఉెండే అెంశ్ెం ఏభెంట్ే ___________.
I.

నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భాభుట్ ఙేమడెం

II. ఔసి భయు నఽెంచి న఼ానేమెంలు వసాలు ఙేమడెం
III. భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయ నియృ మెం
IV. యయధ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ యఔరబెంచడెం

B. అెండర్ భైట్ిెంగ్ – నుాథనేఔ పలవనలు
1. అెండర్ భైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం
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అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాయోజధరనిై భిశీయౌెంచడెం థరుభ భనెం నుాయెంనథరెెం. భెండె ాయోజధరలుధరైబ
i.

వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నియభిెంచడెం. అెంట్ే, నౄభా ఔెంనలనీకి వత్తభైఔెంగ నిఙేలే ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచడెం

ii.

భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచి, భిస్కు ల భధ సభానతుెం ఉెండేట్ు ల చాడడెం

నియుచనెం
భిస్కుల ఎెంనఔ అధే ద ఫెంధెం ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త ాత్తనుదననఽ యరలుఱెంఙే ాకమ
ిర నఽ
సాచిసఽౄెంథి. ాత్తనుదన

నుాత్తనిధెం వళసఽౄనై భిస్కు శూబని భిశీయౌెంచి నౄభా ఔయౌెంఙరలా లేథర అధేథి

నియృ బెంచడెం, ఇలేౄ ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయులల నియృ బెంచడెం థీనిలలకి వశూౄబ.

వత్తభైఔ ఎెంనఔ (లేథర ాత్తఔల ఎెంనఔ) ాజలలల ఔనినెంఙే దో యణ. ఆభోఖెం థెఫోత్తధే అవకశ్ెం
ళెచఽిగ ఉెందని అనఽభానిెంచిన యయవ లేథర ణెయౌసఽనైయయవ తుయగ నౄభా ను ెందడరనికి ఆ ాకిరమలల
లనృే ను ెందడరనికి తహతహలాడణరయవ.

ఉథరహయణ
ఎవభికి నౄభా ఔయౌెంఙరయౌ, ఏ యధెంగ నౄభానఽ ఇవుజూనుయౌ అధే థరనినలై నౄభా సెంస లు ఆచితచి
వవహభిెంచఔనుో ణే, భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ నుో ట్ల, ఖ ెండె సభసలు లేథర కన్ర్ వెంట్ి తీవా భోగలణో
ఫలధడెతేనైయయవ, తుయలలధే ణరభ ఆసత్తానులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయవ ఆభోఖ నౄభా ఔయౌెంచఽఔుని
నౄభా సెంస లఔు నశుిలు సిఱిెంచఖల అవకశ్ెం ఉెంథి.

భభో యధెంగ ఙెనులెంట్ే, నౄభా సెంస ఎెంనఔ యదరధరనిై నుట్ిెంచఔనుో ణే ఆభిఔెంగ థెఫోత్తని, ఆ
ఔరభెంలల నశుిల నులబయ ాభాదభ ెంథి.
2. భిస్కులలల ఈకిుట్ీ
ఇుడె భనెం భిస్కుల భధ ఈకిుట్ీని భిశీయౌథరెెం. “ఈకిుట్ీ” అెంట్ే కై యఔఫైన భిస్కుల శూబలు ఉనై
దయకాసఽౄథరయవలనఽ కై న఼ానేమెం తయఖత్తలల ఉెంచడెం. వసాలు ఙేలే న఼ానేమెంలనఽ నిభేభిెంచడరనికి ఏథో ఔ
యఔఫైన నుాభాణీఔయణ ఉెండరలని నౄభా సెంస లు కోయవఔుెంట్లబ. అుడె ఒ మోసౄ యవ భిస్కులునై వఔుౄలు కై
యఔఫైన న఼ానేమెం ఙెయౌుశూౄ యవ. ళెచఽి భిస్కు లణో ఉనై వఔుౄలు ళెచఽి న఼ానేమెం ఙెయౌుశూౄ యవ. ఒ మోసౄ యవ భిస్కు
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄెంజైమాలని నౄభా సెంస లు కోయవఔుెంట్లబ. పయౌతెంగ,
ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄలు ఎెంత న఼ానేమెం ఙెయౌుెంఙరలల నియృ బెంఙేెందఽఔు, యభివలు యట్ిలుఖల నషి
ాభాథరనిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు ణరభ ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబెంచఖలుఖ ణరభని అయ పలయశూౄబ.
a) భిస్కు ల వభీాఔయణ
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సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేిెందఽఔు అెండర్ భైట్ర్, భిస్కు ల వభీాఔయణగ నేయవనై ాకిరమఔు థిఖ ణరడె.
వఔుౄలనఽ యయవ ణెసౄ ఽనై భిస్కు శూబలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభాలుగ యబజిశూౄయవ. అలాెంట్ి
భిస్కు వభాలు ధరలుఖ ధరైబ.
i.

నుాభాణఔ భిస్కు లు

ఊశృజనిత అధరభోఖెం (అసుస తఔు ఖ యబయ) అవకశ్ెం ఒ మోసౄ యవగ ఉెందని పలయెంచిన వఔుౄలనఽ ఈ
కోవలల ఙేయవశూౄయవ.
ii. అదిఖణత భిస్కు లు
ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ఖణనీమెంగ తఔుువగ ఉెంట్లబ.
ఔనఽఔ యభి నఽెంచి తఔుువ న఼ానేమెం వసాలు ఙేమవచఽి.
iii. నాన నుాభాణఔ భిస్కు లు
ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ళెచఽిగ ఉెంట్లబ. అబధర, యభికి
నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనిై భిశీయౌెంచవచఽిననినసౄ ఽెంథి.

యభి నఽెంచి ళెచఽి (లేథర అదను)

న఼ానేమెంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్ు ల ఙేల నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచవచఽి.
iv. భిస్కు ల నిభఔయణ
ఈ వయా ెంలలని వఔుౄల ఫలళనతలు, ఊశృజనిత అదను అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ల
ు
లెఔు. యయవ బభిెంచఖయౌగిన వమానికి ఔెంనలనీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచలేఔనుో వచఽి. కొనిై సెందభౌలలల
ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథిె భోజుల భ ెందఽ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లాెంట్ి యైద భిణరభానికి
లలధైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ ణరణరుయౌఔెంగ త్తయసుభిెంచవచఽి. నౄభా ఔయౌెంచడరనికి
నిభఔభిెంచవచఽి.
3. ఎెంనఔ ాకిమ
ర
అెండర్ భైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భెండె శూబలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽి:


క్షైతా శూబలల



అెండర్ భైట్ిెంగ్ యపలఖ శూబలల

భైకా చితాెం 1. అెండర్ భైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ
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a) క్షైతా లేథర నుాథనేఔ శూబ
క్షైతా శూబ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ధే నుాథనేఔ అెండర్ భైట్ిెంగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽి. ఔ దయకాసఽౄథరయవనికి నౄభా
యక్షణ భెంజూయవ ఙేమవఙరి లేథర అని నిభేభిెంఙేెందఽఔు ఏజెంట్ లేథర ఔెంనలనీ ాత్తనిది సభాఙరయెం
లేఔభిెంచడెం థీని కిెందకై వసఽౄెంథి. నుాథనేఔ అెండర్ భైట్ర్ గ ఏజెంట్ కీలఔ నుతా నుో ఱశూౄ డె. కఫో బయ
ఔు బెంట్ఔు నౄభా ఇవుఙరి లేథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లత్తలల ఏజెంట్ే ఉెంట్లడె.
ాత్తనుదఔునికి సెంఫెందిెంచి ఏజెంట్ల
ు ఔ ణరానిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ నియేథిఔనఽ సభభిెంఙరలని
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కోయవచఽి. యభినఽెంచి నిభిెషి సభాఙరభనిై, అననుామానిై, లనూయవ్లనఽ
కోయవచఽి.
ఇథే యఔఫైన నియేథిఔ భభోట్ి ఉెంథి. థరనిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుశూౄయవ. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభి
నఽెంచి థీనిై కోయవచఽి. ఈ నియేథిఔలు ాత్తనుదఔుల విత్తౄ యనుభలు, ఆథరమెం, ఆభిఔ లత్తఖతేలు,నేయవ
ాత్తషీల ఖ భిెంచి యవభిెంఙేయగ ఉెంట్లబ.
మోయల్ హజఞర్ు అెంట్ే ఏనేట్ి ?
వమసఽ, యౌెంఖెం, అలయట్ల
ు వెంట్ి అెంరలు ఆభోఖ భిస్కు కి ఉనై పౌత్తఔ ాభాథరనిై సాచిెంచవచఽి.
సనిైళతెంగ భిశీయౌెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం భభపఔట్ి ఉెంథి. అథి ఔు బెంట్ నఽెంచి ఔలఖఖల ధైత్తఔ శృని. నౄభా
ఔెంనలనీ థరనికి ఙరలా భూలెం ఙెయౌుెంచఽకోయయౌ్ భవచఽి.
అనత్తకలెంలలధే శ్సౄ ైచికిత్ఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔెంనలనీకి ఆ సెంఖత్తని యలు డిెంచఔుెండర
ఎవభైధర ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథరహయణగ ఙెుకోవచఽి. మోయల్ హజఞర్ు కి ఇథి
భకషీ. తభుత శూ భ ్ కు బమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథేెశ్ెంణోధే నౄభా తీసఽఔునైట్ల
ు లెఔు.
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నషిెం ట్ు ఉథరల఼న యైకభిని ఔయౌగి ఉెండడెం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉెందధే కయణెంణో నులల఼థరయవ
తన ఆభోఖ భియక్షణ ట్ు నియు క్ష యైకభి వళెంచడరనికి నఖా చావచఽి. ణరనఽ ఆసత్తానులెైధర నౄభా
ఔెంనలనీ ఆ కయవిలనఽ బభిసౄ ఽెందని ఆభోగనిై లెఔు ఙేమఔనుో వచఽి.
„స బయ ాభాదెం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయశృ ాభాదెం ఖ భిెంచి ఔడర ఇఔుడ ఎెంణెైధర ఙెుకోయయౌ్ ఉెంథి.
యయవ ఎలాెంట్ి మోశూనికి నులడయవ. కనీ, నలదె నణరౄనికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతెంత
వమథరమఔఫైన చికిత్ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు నుాదరనెం ఇశూౄయవ. ఎఔుువ యవసఽభ

వసాలు ఙేలే

ఆసత్తాలల ఖథిలల ఫస ఙేశూౄ యవ. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే సదయవ వకిౄ అెంతట్ి కభీథెైన ఆసత్తాకి యళ్ణరడర
అధేథి సెంథేహఫే.
వెంచధర భిశీలన నుాథనేఔ అెండర్ భైట్ర్ గ ఏజెంట్ నుతా
భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలా వయఔు నియృ మెం ాత్తనుదన నూయెంలల ాత్తనుదఔుడె యలు డిెంఙే యసౄ యలనలైధే
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ యసౄ యలల కథో లేఔ ఔెంనలనీని మోసుఙేి ఉథేెశ్ెంణో ాత్తనుదఔుడె కయలధే
సణరలనఽ ఔనుఙరిభైమో ణెలుసఽకోవడెం అెండర్ భైట్ిెంగ్ యపలఖెంలల నిఙేలే అెండర్ భైట్ర్ కి ఔషిెం
కవచఽి.
ఏజెంట్ ఇఔుడే ఖణనీమఫైన నుతా నుో ఱశూౄ డె. తాెంలల యలు డిెంచినయ యసౄ యలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ
లత్తలల ఏజెంట్ ఉెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే, ాత్తనుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమెం ఏజెంట్ కైఉెంట్లెంథి. ఔనఽఔ
ాత్తనుదఔులు కయలని తుథో వ ట్ిి ెంఙే ఉథేెశ్ెంణో యసౄ యలనఽ యలు డిెంచఔనుో ణే ఏజెంట్ల
ు యట్ిని
లఖట్ి ఖలుఖ ణరయవ.
b) యపలఖ శూబలల అెండర్ భైట్ిెంగ్
అెండర్ భైట్ిెంగ్ లలని భెండవ శూబ యపలఖెం లేథర కభలమ శూబలల ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల ాణేఔ
నిుణ లు, ఈ యఔఫైన నిలల నుాయణెం ఉనైయయవ నులగాెంట్లయవ. ాత్తనుదనలల నుాదరనెం ఔయౌగిన డరట్ల
అెంతట్ినీ యయవ భిశీయౌశూౄయవ. సదయవ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఆమోథిెంచవఙోి లేథో ఆమోథిలేౄ ఏ షయతేలనలై
ఆమోథిెంఙరలల నియృ బశూౄయవ.
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C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
ాత్త నౄభా సెంస భాభుట్ిెంగ్ ఙేలే భ ెందఽగ తన ఉతతే
ౄ లనఽ తమాయవ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై
ఖ యవౄెంచఽకోయయౌ. ెంద లేకత యపలఖెం యధఽలలు ఇథి ఔడర ఔట్ిగ ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
యౄను ెంథిెంచిన భాయా దయశకలు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ:
లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ, కోభి ఔలనఽ, అెందఽఫలట్లనఽ, ెంద తా భిఖణనలు,
యసౄ వ ధయ నియృ మెం, భాభుట్లలని నుో ట్ీ భిల త
 ేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాత్త ఔెంనలనీ తన
ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేసౄ ఽెంథి.కఫట్ిి ుధరథి శూబలల ఉధరై యనియోఖథరయవలు ఎెంచఽకోవడరనికి యననై
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుెండడరనిై భనెం చాసఽౄధరైెం. ఆసత్తా కయవిల ూచీ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ
భాభుట్లల ఆదితెం ఙెలాబసఽౄధరైబ.
ాత్త కొతౄ ఉతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ేిభ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ అనఽభత్త తీసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. ఆ ఉతత్తౄ ని కిెంద
నేభపునై యధెంగ „లైల్ అెండ్స మూజ్డ‟కిెంద నిమెంతాణ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔశూభి థరనిని
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతత్తౄ ని ఉసెంహభిెంచఽకోయలధరై భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. లైల్ అెండ్స
మూజ్డ భాయా దయశకలఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిట్ర్ైలణో యట్ికి నుాచఽయెం
ఔయౌెంఙరలని యథరయవలఔు సలశృ ఇవుఫడెణోెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం:
a) లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం ాకయెం నుాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ ఆమోథరనిై ను ెందఔుెంట్ే ఏ నౄభా సెంస
ఔడర ఎలాెంట్ి నౄభా ఉతత్తౄ ని భాభుట్ ఙేమలేదఽ.
b) ఏథేని ఆమోదెం ను ెంథిన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ లల తదనెంతయ భాయవ లేథర సవయణ ఏథెైధర ఉెంట్ే థరనికి
ఔడర ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై భాయా దయశకల ాకయెం నుాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ ఆమోదెం
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
1. నుాదికయ సెంస ఆమోథిెంచినట్లిగ ఒ నులల఼లల ఏథేని భాయవ లేథర సవయణ ఙేమాలెంట్ే ఆ
భాయవ లేథర సవయణ అభలలుకి వఙేిెందఽఔు ఔనీసెం భూడె ధలల భెందఽగధే ాత్త
నులల఼థరయవఔు థరని ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. ఆ భాయవ లేథర సవయణ ఙేమడరనికి
కయణరలనఽ, ాణేకిెంచి న఼ానేమెంలల నలెంుఔు కయణెం, ఇలాెంట్ి నలెంు భినేత్తకి కయణరలనఽ ఈ
ధనట్ీసఽ యలు డిెంఙరయౌ.
2. న఼ానేమెం సశృ నులల఼ నిఫెంధనల భాయవ లేథర సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాెంలల
యలు డిెంఙరయౌ.
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c) లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ తాెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. థీనిని డేట్లఫేస్క తాెం
భభిమ యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెం సశృ అధేఔ అనఽఫెందరలణో థరనిని ెంనెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
యవయణ తాెం, నులల఼ణో నుట్ల ాత్త నౄభాథరయవఔు ఇయుయౌ్న యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెంలల
యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలు, నేనశృబెంులు, కు బమ్ ఙెయౌుెంులఔు థరభి తీలే భ ెందఽ యేచి
ఉెండే కలెం, ఙెయౌుెంు భీఇెంఫర్్ ఫెంట్ నుాత్తథిఔన ఉెండరలా, నిభీృత శూ భ ్గ ఉెండరలా, ునయవదే యణ
నిఫెంధనలు, ాయోజధరలు, సహ-ఙెయౌుెంు యవభలు, తగిాెంులు, యదఽె నిఫెంధనలు తథితయ
యవభలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
నుాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ అనఽభత్త కోసెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄనఽ నిమనేెంచిన నౄభా
ఖణఔుడె, నౄభా ఔెంనలనీ ల఼ఈఒ ధివయఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నుాదికయ సెంస థరుభ ఎట్ిఔుడె
ెందెం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్ట్ు లల ఉెండరయౌ. అలాెంట్ి డరఔుఫెంట్ేషన్ణో ఔలల ఉెండరయౌ.
d) ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ ఉసెంహయణ
1. ఒ ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ ని ఉసెంహభిెంచఽకోవడరనికి, నౄభా సెంస నుాదికయ సెంస నఽెంచి
భ ెందసఽౄ అనఽభత్త ను ెంథరయౌ. ఉసెంహయణఔు కయణరలనఽ, ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలఔు ఙేల న
ఏభట్ు ఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ అెంథిెంచి, ఈ అనఽభత్త ను ెంథరయౌ.
2. బయషతే
ౄ లల ఉతతే
ౄ ల ఉసెంహయణ అవకరనిై నులల఼ దశూౄయేజు సషిెంగ సాచిెంఙరయౌ. ఆ
ఉతతే
ౄ ల ఉసెంహయణ వలు నులల఼థరయవఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర నేభపుధరయౌ.
3. ాసౄ ఽత యనియోఖథరయవ నౄభా సెంస సభాఙరభనికి సెంథిెంచఔుెంట్ే, ునయవదే యణ ణేథీన నులల఼
ఉసెంహభిెంచఽకోఫడెతేెంథి. థీెంణో నౄభాథరయవ నుో యినృయౌట్ీ నిఫెంధనలఔు లలఫడి నౄభా సెంస వదె
అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఒ కొతౄ నులల఼ని నౄభాథరయవ తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
4. ఉసెంహభిెంచఽఔునై ఉతత్తౄ ని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయవలఔు ఇవుజూభదఽ.
e) ాయేశ్నలట్ిిన తభుత ఏ ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైట్ినీ ఔనీసెం ఏడరథికి ఔశూభి నిమనేెంచిన
నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షిెంఙరయౌ. ఆ ఉతత్తౄ ఆభిఔెంగ అభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై, లేదెంట్ే ఏథేని
యషమెంలల కొయతగ ఔనినెంచిధర, నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె ఉతత్తౄ కి తగిన భీత్తలల భాయవ ఙేల,
లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద సవయణఔు దయకాసఽౄ ఙేమవచఽి.
f)

ఒ ఉతత్తౄ లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోదెం ను ెంథిన ఐథేళ్ు తభుత నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత
లత్త, లలెం, వడీు భైట్ు ల, దాయోలోణెం, కయవిఔు, ఇతయ సెంఫెందిత యవభల యెంగ ఆ ఉతత్తౄ
యౄను ెంథిెంఙే సభమెంలల నేభపునై అసలు ఊశృగధరలణో నుో యౌిణే, ఆ ఉతత్తౄ నితీయవనఽ సనైక్షిెంచి,
ఇథివయఔు ఙేలన ఊశృగధరలలు తగిన సభయ నలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదెం కోభయౌ.
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D. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు
లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలఔు అదనెంగ, ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలఔు కిెంథియ ఔడర కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి:
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a. అనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ెంద లేకన నులల఼ని యౄను ెంథిెంచి, ఔెంనలనీ ఫో యవు
ఆమోథరనిై ను ెంథరయౌ. ఒ ఆభోఖ నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄెంచవచిధే యవయణ తాెంలల
ాత్తనుదన ణరానిై సాచిెంఙే ఇతయ యవభలలు నులల఼ ఔడర ఉెండరయౌ.
b. ెంద ూచీ నులల఼ని నుాదికయ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫై ఉెంట్ే, నులల఼ని సవభిెంఙే
హఔుునఽ ఔెంనలనీ నిలఫట్లిఔుని ఉెంట్లెంథి. కనీ ాత్త సవయణనఽ నుాదికయ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ.
c. ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెం అబధర, త్తయసుభిెంచడెం అబధర
ఫో యవు ఆమోథిెంచిన ెంద నులల఼నలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఒ ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనిై
ఆనేక్షథరయవడికి భతూయుఔెంగ సభాఙరయెం అెంథిెంచి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయవు ఙేమాయౌ.
d. న఼ానేమెంఔు నేెంచి ఏథేనీ అదనెంగ వసాలు ఙేలేలా ెందెం ఉెంట్ే నౄభాథరయవఔు సభాఙరయెం
అెంథిెంఙరయౌ. నులల఼ని జఞభీ ఙేలే భ ెందఽగ ఇలాెంట్ి పలభల కోసెం నులల఼థరయవ నఽెంచి నిభిేషీ
అెంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.
e. విత్తౄ భాయవ, నులల఼లలని ఏథేని తదనెంతయ దశ్ లేథర థరని ునయవదే యణ సభమెంలలనా ఒ నౄభా
ఔెంనలనీకి భభిెంత సభాఙరయెం కయలెంట్ే, నౄభాథరయవ నిెంనుయౌ్న నుాభాణఔ ణరాలనఽ ఇథి
సాచిశూౄబ. ఈ ణరాలనఽ నులల఼ దశూౄయేజులల పలఖెంగ ఙేశూౄ బ. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం సభయణ
కయయౌ్న సెందభౌలనఽ, అలాెంట్ి సెందయౌెంలల వభిౄెంఙే నిఫెంధనలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లబ.
f.

తభ సెంస లల తుభిత ాయేశ్ెం, కొనశూగిెంు ునయవదే యణలు, నచిిన కు బమ్ల అనఽబవెం తథితభల
కోసెం నులల఼థరయవలఔు కనఽఔయౌఙేిెందఽఔు మెంణరాెంగలనఽ లేథర నుోా ణర్హకలనఽ నౄభా సెంస లు
నియుచిెంచవచఽి.

లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలలల ఆమోథిెంచినట్లిగ యవయణ తాెం, నులల఼

దశూౄయేజులలు ఇలాెంట్ి మెంణరాెంఖెం లేథర నుోా ణర్హకలనఽ భ ెందసఽౄగ యలు డిెంఙరయౌ.
ఆభోఖ నులల఼ల నుో యినృయౌట్ీకి సెంఫెందిెంచిన భాయా దయశకలు
జీయత, ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల నుో యినృయౌట్ీకి సెంఫెందిెంచి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫైన భాయా దయశకలనఽ
తీసఽఔువచిిెంథి. ఇయ కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరుబ:
1. నుో యినృయౌట్ీని కిెంథి సెందభౌలలు అనఽభత్తెంఙరయౌ.:
a. ఔుట్లెంఫ ఫ్ోు ట్ర్ నులల఼లు సశృ జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ
నులల఼లు.
b. జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథే ఔుట్లెంఫ
సబ లు సశృ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ నులల఼ నఽెంచి అథే నౄభా సెంస ఔు ఙెెంథిన ఒ వకిౄఖత
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ఆభోఖ నులల఼కి లేథర ఔుట్లెంఫ ఫ్ోు ట్ర్ నులల఼కి భాభై హఔుు ఉెండరయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుత్త
ునయవదే యణలల నుో యినృయౌట్ీ హఔుు అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
2. నుో యినృయౌట్ీని నులల఼థరయవ ునయవదే యణ సభమెంలలధే ఎెంచఽకోఖలయవ కనీ నులల఼ నడెసఽౄనైుడె అలా
ఙేమలేయవ.
3. తన నులల఼ని, ఔుట్లెంఫ సబ లెందభిణో నుట్ల నులల఼ని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔెంనలనీకి భాభిలని, కోయవఔుధే
ఏ నులల఼థరయవ అబధర ఆ నౄభా ఔెంనలనీకి ాసౄ ఽతెం కొనశూఖ తేనై నులల఼ ునయవదే యణ ణేథీకి ఔనీసెం 45
భోజుల భ ెందఽగ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
4. న఼ానేమెం ునయవదే యణ ణేథీకి ఔనీసెం 45 భోజుల భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాెంలల నులల఼థరయవ
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోలేఔనుో ణే కొతౄ నౄభా సెంస నుో యినృయౌట్ీని ఇవువచఽి లేథర ఇవుఔనుో వచఽి.
5. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభుత, నౄభా ఔెంనలనీ దయకాసఽౄ థరయవఔు ఒ ాత్తనుదన తాెం, ణరభ
ఇవుజూుతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతత్తౄ యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
భాయా దయశకలఔు అనఽఫెంధెం „1‟లల ను ెందఽయచిన ను యినృయౌట్ీ నూభనిై అెంథిెంఙరయౌ.
6. నులల఼థరయవ ాత్తనుదన తాెంణో నుట్ల నుో యినృయౌట్ీ నూభనిై ఔడర నిెంన, థరనిని నౄభా ఔెంనలనీకి
సభభిెంఙరయౌ.
7. నుో యినృయౌట్ీ నూభనిై ల఼ుఔభిెంచిన నైదట్, కొతౄ నౄభా ఔెంనలనీ ాసౄ ఽత నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యైద చభితా,
సెంఫెందిత నులల఼థరయవ కు బమ్ చభితా లాెంట్ి అవసయఫైన యవభలనఽ కోయవతేెంథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యబ్
నుో యిల్ థరుభ ఙేడెణరయవ.
8. నుో యినృయౌట్ీనలై ఇలాెంట్ి అబయ ననఽ ల఼ుఔభిెంచిన నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అబయ ననఽ ల఼ుఔభిెంచిన ఏడె భోజులలుు
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యబ్ నుో యి ల్లల నేభపునైట్లిగ నౄభా నులల఼ల భాయవకోసెం డేట్ల నూభ్ట్లల అవసయఫైన
డేట్లనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
9. ాసౄ ఽత నౄభా సెంస కొతౄ నౄభా ఔెంనలనీకి నియృ బెంచిన కలభినేత్త భిదిలల డేట్ల నూయ్ట్లల అెంథిెంచడెంలల
యపలఫైణే, అథి ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలనఽ ఉలు ెంఘెంచినట్లిగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. తథరుభ
1938 ధరట్ి నౄభా చట్ి ెం కిెంద అభదరనిై ఆ నౄభా సెంస ఙెయౌుెంఙరయౌ్ భవచఽి.
10. ాసౄ ఽత నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి డేట్లనఽ ల఼ుఔభిెంచిన తభుత, కొతౄ నౄభా ఔెంనలనీ నులల఼ ెంథరనిై భల,
2002 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయవల ాయోజన సెంయక్షణ) నిమెంతాణలలుని 4(6)ఔు తఖా ట్ి ల నులల఼థరయవఔు
తన నియృ మానిై అెంథిెంచవచఽి.
11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేట్లనఽ ల఼ుఔభిెంచిన నైదట్ నుాదికయ సెంస ణో ఔెంనలనీ థరకలు ఙేలనట్లిగ
తన ెంద నులల఼కి తఖా ట్ి ల 15 భోజులలుు అబభిెంచిన నులల఼థరయవఔు తన నియృ మానిై నౄభా ఔెంనలనీ
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ణెలుఔుెంట్ే, నౄభా ఔెంనలనీకి అలాెంట్ి ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు ఉెండదఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ
అెంగీఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి
12. ునయవదే యణ ణేథీలల కొతౄ నౄభా సెంస నఽెంచి నుో యినృయౌట్ీకి అెంగీకయెం పయౌతెం ఇెంక యేచి ఉెండరయౌ్ వఙేి
భిల త్తలల
a. నులల఼థరయవ అబభిలేౄ, ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని కొెంతకలెం వయఔు ను డిగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.
ఔనీసెం ధల వయఔు శూగై ఆ కొెంతకలానికి నుోా భైట్ న఼ానేమెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
b. కొతౄ నౄభా సెంస నఽెంచి ఒ నిభేభిెంచిన నులల఼ని ల఼ుఔభిెంఙే లేథర నౄభాథరయవనఽెంచి నిభిేషీెంగ
భతూయుఔఫైన అబయ న వఙేి వయఔుాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేమభదఽ.
c. సెంఫెందిెంచిన అనిై సెందభౌలలునా కొతౄ నౄభా సెంస తఔుువ సభమెం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా
భిస్కు నుాయెంబెం ణేథీని భిఖణెంఙరయౌ.
d. ఏకయణెం ఙేతధైధర ాసౄ ఽత నౄభా సెంస ణో భభిెంత ఎఔుువ సభమెం నులల఼ని కొనశూగిెంఙే ఉథేెశ్ెం
నౄభా థరయవఔు ఉెంట్ే ఎలాెంట్ి కొతౄ నిఫెంధన యదిెంచఔుెండర శూదరయణ న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం
థరుభ థరనిని కొనశూగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.
13. నలైన నేభపునై యధెంగ నులల఼థరయవ తఔుువ కలెం ను డిగిెంునఽ ఎెంచఽఔుని, కు బమ్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న క్షెంలల,
ాసౄ ఽత నౄభా సెంస కు బమ్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల నులల఼ ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి న఼ానేమెంనఽ
ాసౄ ఽత నౄభా సెంస చరభీజ ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలు, నులల఼థరయవ నేగియౌన కలానికి న఼ానేమెంనఽ
ఙెయౌుెంచి, ఆ ఏడరథికి ాసౄ ఽత నౄభా సెంస ణోధే కొనశూగయౌ్న ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.
14. నుో భిిెంగ్ ఇన్గ ఉనై ఒ నులల఼ని అెంగీఔభిెంఙే ఔరభెంలల నౄభా సెంస ఏథేని అదను లలడిెంగ్ చరభీజలనఽ లేథర
నుో భిిెంగ్ ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ యదిెంచిన చరభీజలనఽ యదిెంచభదఽ.
15. నుో యవి ఙేలన నులల఼ని అెంగీఔభిెంచడెంనలై భధవభిౄకి ఎలాెంట్ి ఔనేషన్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సెంఫెందిెంచి ాసౄ ఽత నులల఼ కిెంద యేచి ఉెండే కలెం ఇట్ికై ఖడిచినుో బన
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కోసెంభభిమ కల భినేత్త నేనశృబెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
కొతౄ గ భాయవతేనై నులల఼ కిెంద ఆ శూబ వయఔు తగిాెంు ఙేమవచఽి.
ఖభనిఔ 1: కొతౄ నులల఼లల నిభిేషీ యది లేథర చికిత్ కోసెం యేచి ఉెండే కలెం అథే యది లేథర చికిత్ కోసెం
ఇథివయఔట్ి నులల఼లల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్ే, అదను యేచి ఉెండే కలానిై నుో భిిెంగ్
నులల఼థరయవ సభభిెంఙరయౌ్న నుో యినృయౌట్ీ తాెంలల కొతౄ గ వసఽౄనై నులల఼థరయవఔు సషిెంగ
యవభిెంఙరయౌ.
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ఖభనిఔ 2: ఖూ
ర ు ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల యషమెంలల, ఇథివయఔట్ి నులల఼ ఏథేని ాసౄ ఽత యది
నేనశృబెంు/కలభినేత్త నేనశృబెంులనఽ ఔయౌగి ఉెంథర లేథర అధేథరెంణో సెంఫెంధెం
లేఔుెండర నిభిుభభ నౄభా యక్షణ కొనశూఖ తేనై ఏళ్ు సెంక ఆదరయెంగ నలైన నేభపునైట్లి వకిౄఖత
సబ డికి కడ
ర ిట్ ఇయుయౌ.
17. ఇథివయఔట్ి నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేలన శూ భ ్ఔు, నలెంచిన నౄభా శూ భ ్ఔు నుో యినృయౌట్ీని వభిౄెంజైమాయౌ.
నౄభాథరయవ అబభిలేౄ, ఇథివయఔట్ి నులల఼ల కిెంద ఇథివయఔట్ి నౄభా సెంస (ల) నఽెంచి నుో ఖబన సెంచిత
ఫో నస్క వయఔు వభిౄెంజైమాయౌ.
ఉథరహయణగ ఙెనులెంట్ే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సెంస ఏణో యౄ. 50యేల ఫో నస్కనఽ
నుో ఖ ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. ఆమన నౄభా సెంస నృకి భాభిణే ఆ ాత్తనుదననఽ ఆ సెంస అెంగీఔభిలేౄ,
నౄభా సెంస నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄెంఙే న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ
అతనికి అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఉతత్తౄ లేఔుెంట్ే, థరనికి సనైెంలల
కసౄ ఎఔుుయైన శూుబ్ అెంట్ే యౄ. 3 లక్షల ఉతత్తౄ ని థరనికి తగిన న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ
నులల఼థరయవఔు అెంథిెంచవచఽి.

అబనట్ికీ, నుో యినృయౌట్ీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అెందఽఫలట్లలల

ఉెంట్లెంథి.
18. నౄభా సెంస లు నులల఼ ెందెంలల నులల఼థరయవ ఆసకిౄని సషిెంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరాలు, అభ్ఔెం
ాఙరయ శూభగిర, భభై యౄెంలల ఉనై ఇతయ దశూౄయేజులు ఏయట్ెంట్ే:
a. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనీై నుో యిఫ ల్;
b. ఇతయ నులల఼థరయవ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల జఞెం ఙేలే కయణెంగ నులల఼ యక్షణఔు ఎలాెంట్ి
బెంఖెం యట్ిలుఔుెండర నియభిెంచడెం కోసెం ునయవదే యణ ణేథీని నుో యినృయౌట్ీని శూనఽఔలతనఽ
తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సెంస నఽ సెంాథిెంచడరనికి నులల఼థరయవ చయ నుాయెంనెంఙరయౌ.

E. నౄభాలలని నుాథనేఔ సాణరాలు అెండర్ భైట్ిెంగ్ శూధధరలు
1. అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల నుాదరనెం వళెంఙే నుాథనేఔ సాణరాలు
ఏ యఔఫైన నౄభాలల అబధర, అథి జీయత నౄభా కవచఽి లేఔ శూదరయణ నౄభా కవచఽి, భిస్కు లనఽ
ఆమోథిెంచడెంణోఫలట్లగ నుట్ిెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ
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నౄభాఔు ఔడర అెంణే సభానెంగ వభిౄశూౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాెం ఉలు ెంఘెంచిధర నౄభా ఔెంనలనీ ఈ
పలభనిై నియభిెంచఽఔుెంథరభని నియృ బెంచఽకోవచఽి. అథి నులల఼థరయవలనఽ అసెంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ
ఙేసౄ ఽెంథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభెంట్ే:
1. అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడెం నౄభానలై భఔుువ

2. అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఔు ఉయోగిెంఙే శూధధరలు
ఇయ అెండర్ భైట్ర్ ఉయోగిెంచఽఔుధే సభాఙరయ వనయవలు. భిస్కు వభీాఔయణ ఈ సభాఙరయెం నుాత్తథిఔగధే
జయవఖ తేెంథి. అెంత్తభెంగ న఼ానేమెంలు నియృ మభవుణరబ. అెండర్ భైట్ిెంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫైన
శూధధరలు :
a) ాత్తనుదన నూయెం
ఈ తాఫే కెంట్లాఔుిఔు ఆదరయెం. ాత్తనుదఔుని ఆభోఖెం ఖ భిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, (వమసఽ, విత్తౄ
ఉథో గలు, శ్భీయ శూౌషివెం, అలయట్ల
ు , ఆభోఖ లత్త, ఆథరమెం, న఼ానేమెం ఙెయౌుెంు యవభలు వెంట్ి)
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి. ఈ తాెం థరుభ లేఔభిెంఙే సభాఙరయెంలల కొనిై సయళ్ఫైన
ాశ్ైలణోనుట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫట్ేి ారైవయ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔెంనలనీ ఇవుజూనే నౄభా,
ఔెంనలనీ అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణెంగ ఆ ారైవయ తమాయవుతేెంథి. నతౄ ెం వసఽౄఖత
యసౄ యలనిైెంట్ినీ యలు డిెంఙేట్ు లగ ఙేల, థరనికి తఖా ట్ు లగ నౄభా యక్షణ సదఽనుమెం ఔయౌశూౄయవ. నులల఼థరయవ
ఏ యధఫైన ఉలు ెంగనఔు నులడిధర లేఔ సభాఙరభనిై ఔననలట్ిిధర అతని నులల఼ యదె బయ అవకశ్ెం
ఉెంథి.
b) వమసఽ నియౄణెం
నులల఼థరయవ వమసఽ ఆదరయెంగ న఼ానేమెంలు నియృ బశూౄయవ. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమెంలల యలు డిెంచిన
వమసఽనఽ సదయవ అబభి వమసఽ నియౄణ తాెం థరుభ సభిచాసఽకోవడెం తనిసభి.

ఉథరహయణ
వమసఽ నియౄణ తాెంగ భిఖణెంచదగిన ణరాలు పలయతథేశ్ెంలల అధేఔెం యడెఔలల ఉధరైబ. కనీ, అవనీై
చట్ి యెంగ ఆమోదయోఖఫైనవని ఙెలేెం. ఙరలా వయఔు ఙెలు ుఫలట్బయ ణరాలనఽ సా
 లెంగ భెండె యకలుగ
యబజిెంచవచఽి. అయ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:
a) నుాభాణఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికట్, నుస్క నుో ర్ి , నియసశూన సభిికట్, నున్ కయవు
వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వశూౄబ.
b) నుాభాణకైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయవు, యోట్యవ ఐ.డి, నలదెల ాఔట్న, గరభ ెంఙరమతీ
సభిికట్ వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వశూౄబ.
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c) లైధరనిి మల్ డరఔుఫెంట్ల
ు
ాయోజనథరమఔఫైన నులల఼లనఽ ఇఙేిెందఽఔు, నమవెంచననఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్తనుదఔుని ఆభిఔ
లత్తని ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అబణే, శూదరయణెంగ లైధరనిి మల్ డరఔుఫెంట్ు నఽ థిఖ వ నేభపునై
యట్ి యషమెంలల భాతాఫే కోయణరయవ.
a) వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ యక్షణలలు లేథర
b) ళెచఽి నతౄ ు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథర
c) నౄభా నణరౄనికి, ాఔట్ిత ఆథరమానికి, విత్తౄ , ఉథో గలఔు భధ ను ెంతన ఔుదయనుడె
d) యైద నియేథిఔలు
యైద నియేథిఔల అవసయెం నౄభా సెంస నిఫెంధనలనలైన, అలాగై, శూదరయణెంగ నులల఼థరయవ వమసఽనలైన
ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. కోుశూభి కోయవఔుధే నౄభా నతౄ ెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదన నూయెంలల
ఇచిిన కొనిై జయఫ లు కొెంత సభాఙరయెంణో ఔడెఔుని ఉెండి సదయవ వకిౄ నఽెంచి యైద నియేథిఔలు
కోయడరనికి థరభితీమవచఽి.
e) అభ్కల లఫోెంథి నియేథిఔలు
అభ్కల లఫోెంథిని ఔడర ఔెంనలనీకి నిఙేలే అట్ి డెఖ శూబ అెండర్ భైట్యవుగ చాడవచఽి. యయవ
నియేథిఔలలు ఇఙేి సభాఙరయెం భ కెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉెండవచఽి. అబణే, ఎనిై
నులల఼లనఽ ఙేబలేౄ అభ్కల లఫోెంథికి అెంతగ నుోా ణర్హెం లనసఽౄెంథి ఔనఽఔ ఇఔుడ ాయోజధరల భధ
గయి ణ తలెతౄ ేతేెంథి. థరనిై ఔెంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
అెండర్

భైట్ిెంగ్

___________.
I.

లల

అతెంత

నభ్ఔెం

ఉెంచడభధే

సాణరానిై

నౄభా ఔెంనలనీ

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ
III. నౄభా ఔయౌసఽౄనై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄ ఇదె యౄ
IV. యైద భీక్షఔులు

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
నౄభానలై భఔుువ థేనిై ాశూౄ యశూోౄ ెందెంట్ే ____________.
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అనఽసభిెంచవలలనయయవ

ఎవయెంట్ే

I.

నౄభా ఙేలే ఆలౄ నలై వకిౄఔునై లైధరనిి మల్ ఆసకిౄని

II. ఇట్ికై నౄభా ఙేలన ఆలౄ ని
III. కై నశుినికి ఔ ఔెంనలనీకి నేెంచి ఎఔుువ ఔెంనలనీలు యక్షణ ఔయౌెంచినుడె నౄభా సెంస ల యట్లని
IV. నౄభా సెంస నఽెంచి భఫట్ి డరనికి యలునై నషిెం నణరౄనిై

F. అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమ
అవసయఫైన సభాఙరయెం అెందగధే, అెండర్ భైట్ర్ నులల఼ షయతేలనఽ నియృ బశూౄడె. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల
అెండర్ భైట్ిెంగ్ కి ఉయోగిెంఙే శూదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ :
1.

ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్

ఆభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నియృ బెంఙేెందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽెంచి యైద
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్. అలా లేఔభిెంచిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సెంస లు
యరలుఱశూౄ యవ. థరనిై ఫట్ిి యక్షణనఽ ఇవుజూనులా వథరె, ఎెంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణరౄనిై ఏబయ షయతేలనలై
ఇవుజూవచఽి, నేనశృబెంులేనేట్ి అధేయట్ిని నియృ బశూౄయవ. ఈ యధెంగ ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఔ
నులల఼ ఆమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృ బసఽౄెంథి.
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అబణే, యైద నియేథిఔలనఽ అెందఽకోవడెం, భిశీయౌెంచవలల భవడెం వలు ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఎఔుువ
కయవిలణో ఔడిన ాకిరమ. అెంణేకదఽ. నౄభా సెంస లు ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ నఽ ళెచఽి శూబలల
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ే, యయవ యనైలాెంట్ియభిని భాతాఫే తీసఽఔుెంట్లధరైయని నిెందనఽ బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భిస్కు
తఔుువగ ఉనైయభి ాత్తనుదనలనఽ ఆమోథిెంచి ఇతయవలనఽ గయౌకి వథిలేసౄ ఽధరైయని యభయశలగశూౄబ. కఫో బయ
ఔు బెంట్ు లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకతౄ డరనికి కయణభవుతేెంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ
సభఔయిడరనికి, ఙెనన యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఎఔుువ భెంథి ఇషిడఔనుో ణే ఇనా్ూభయు వదె ఔు
వఙేి యభి సెంక తగిానుో తేెంథి.
వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల ఆభోఖ లత్త, వమసఽ భ కెంగ భిఖణనఔు వశూౄబ. ాసౄ ఽత
ఆభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ యైద చభితా ణెయౌలేౄ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి భ ెంథే ఉనై యధఽలనఽ లేథర యట్ి
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అెండర్ భైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల
ఆభోఖ సభసల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహనఔు భవడెం ఔుదఽయవతేెంథి. సదయవ వకిౄ బయషతే
ౄ లల ఆసత్తాలల
ఙేభయౌ్ వసఽౄెంథర లేఔ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథర అని భథిెంు ఙేమడెం శూధభవుతేెంథి.
అెంణేకదఽ. ఖతెంలల ఙేబెంచఽఔునై చికిత్లు, శ్సౄ ైచికిత్లు, ఆసత్తానులవడరల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై
భఫట్ేి యధెంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి. ఖతెంలలని యది త్తయఖఫడెతేెంథర, ాసౄ ఽత
లేథర బయషతే
ౄ లల సదయవ వకిౄ ఆభోఖ లత్తనలైన, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవెం ఎలా
ఉెంట్లెంథి అని అెండర్ భైట్ర్ యరలుఱెంచడరనికి ఇథి శూమడెతేెంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తనుదఔుడె భెందఽలు
యడెత ఉెండవచఽి. కనీ, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధర ఆస్రత్తలల ఙేభయౌ్ భవచఽి. భెందఽలు యడెతేధరై
జఫ ోలు త్తభిగి వఙేి అవకశ్భూ కొెందభిలల ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ

ళెైర్ ట్ెనిన్, నేత్తనైభిన ఫయవవు/సా
 లకమెం, నలభిగిన చకుయ శూబలు వెంట్ి యైద లతేలు ఖ ెండె,
భూతానెండరలు, నభల వవస లఔు వఙేి జఫ ోలఔుగనఽ బయషతే
ౄ లల ఆసత్తాలల ఙేయఖల అవకశ్ెం
ఎఔుువగ ఉెందని సాచిశూౄబ. ఔనఽఔ ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథిెంు ఙేలేట్ుడె
ఇలాెంట్ి లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భిశీయౌెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఆభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయవలు శూదరయణెంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభుణే ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. థీనికి
ాదరనెంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణెం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄలకి నౄభా సెంస లు యైద భీక్షలనఽకనీ,
నియేథిఔలనఽకనీ కోయయవ. (కొనిై నౄభా సెంస లు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేిెంత వయఔు ఔడర అలాెంట్ి భీక్షలఔు
లలనఽకవలలెందని కోయఔనుో వచఽి). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుట్లెంఫ డరఔిర్ నఽెంచి

ఆభోఖ లత్తనలై సెంతఔెంణో

ఔడిన ాఔట్ననఽ ణెచఽికోయలని ఔడర ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔసాణరాలు కోయవచఽి.
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పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణలల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల వకిౄ వమలే
ాదరన భిశీలధరెంశ్ెంగ ఉెంట్ ెంథి. 45 నఽెంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదట్ిశూభి నౄభాఔు వసఽౄనైయభిని భాతాఫే
శూదరయణెంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోయవతేధరైయవ. యభి ఆభోగనికి ఏయడఖల
భ ునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ను ెందడరనికి అలా భీక్షలు
ఙేబెంచఽకొభ్ెంట్లధరైయవ. ఈ భీక్షలు అుడెనై లేథర ఇథివయకై ఉనై యైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల
ఖ భిెంచి సాచిశూౄబ.
ఉథరహయణ
భాదఔ దాయలు, భదెం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలట్ిడెం ఔషిెం కవచఽి. ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన నూయెంలల
ఆ సెంఖతేలనఽ యలు డిెంచడెం ఔడర ఙరలా అయవదఽ. యట్ిని యలు డిెంచఔనుో వడెం ఆభోఖ నౄభా అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల
ాదరన సయల్ గ భిణనేశూోౄ ెంథి. సా
 లకమెం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ సభసగ
భిణనేెంఙేెందఽఔు లదేభవుణోెంథి. థీని నఽెంచి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధెంగ ధయనఽ నియృ బెంఙేట్ు ల
అెండర్ భైట్ిెంగ్ శూధధరలనఽ అెండర్ భైట్యవు అనవిథిే ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.
2.

యైథేతయ అెండర్ భైట్ిెంగ్

ఆభోఖ నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ ఙేలేయభిలల ఙరలా భెంథి ాత్తనుదఔులఔు యైద భీక్ష ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
యైద భీక్ష ఙేబలేౄ థిెంట్ ఔట్ వెంతే భెంథి యషమెంలల లేథర అెంతఔధరై తఔుువ భెంథి యషమెంలల
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణరలు వశూౄమని ఔ మోసౄ యవ సఽనిశితతుెంణో అెందభికీ ణెయౌలన యషమెం. నౄభా సెంస లు
ఫజఞభిట్ీ కైసఽలలు యైద భీక్షనఽ తజిెంచవచఽి.
ఔయేళ్, ాత్తనుదఔులు అనిై వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదే తణో యలు డిలేౄ, యట్ిని ఏజెంట్ జఞఖరతౄగ
భిశీయౌలేౄ ఔడర యైద భీక్ష ఙేబెంఙరయౌ్న అవసయెం ఙరలా వయఔు తగిానుో తేెంథి. యసౄ యనికి, యైద భీక్షల
కయవిలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, కు బమ్ల నిషత్తౄ లల కొథిెగ నలయవఖ దల ఔనినెంచిధర
పయయలేదఽ. థీనివలు ాత్తనుదఔునికి ఔడర అశూౌఔయెం తఖా తేెంథి.
అెందఽఔధే, ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని కొనిై ఫడిఔల్ నులల఼లణో
నౄభా ఔెంనలనీలు భ ెందఽకొసఽౄధరైబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలలు, ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల
ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ నియుళెంఙరలల సాచిెంఙే ఫడిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసౄ ఽధరైబ. థరెంణో యనుభనికి భిస్కు కి
భధ సభైన సభతఔెం శూదిెంఙే యధెంగ ఈ యైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄగ యౄను ెంథిెంచఖలుఖ తేధరైయవ.
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ఉథరహయణ
యైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకిరమఔు లలనఽకఔుెండర ఎవయధరై యేచి ఉెండే కలాలు, నుాలలలెంగ్ లల జఞనులు
లేఔుెండర సతుయెం ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయవఔుెంట్ే, యయవ యైథే తయ అెండర్ భైట్ిెంగ్ నులల఼ని
ఎెంచఽకోవచఽి. యథ
ై ేతయ అెండర్ భైట్ిెంగ్ నులల఼లల న఼నే
ా మెం భైట్ు ల, నౄభా నణరౄలనఽ శూదరయణెంగ
కొనిై ఆభోఖయఫన
ై ాశ్ైలఔు ఇఙేి జయఫ లనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నియృబశూౄయవ. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా
వయఔు వమసఽ, యౌెంఖెం, ధాభనునెం, రభీయఔ శూౌషియలఔు సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లబ. ాకిరమ
యేఖవెంతెంగ ూయౄ వుతేెంథి. కనీ, శూనేక్షెంగ చాలేౄ న఼నే
ా మెంలు కసౄ ఎఔుువగ ఉెండవచఽి.
3.

సెంకా యచఔ భూల నిభృమఔ దే త్త

ఇథి అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన సెంకలలల లేథర రణరలలల
భథిెంులు ఙేశూౄ యవ.
వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసెం, భవయణెం, రభీయఔ శూౌషివెం, అలయట్ల
ు , ఔుట్లెంఫ, వకిౄఖత
చభితాలనఽ భిశీయౌెంచి భ ెందఽగ నలట్ి లఔునై కొలఫదె ాకయెం యట్ికి భాయవులు యేశూౄ యవ.
4.

అెండర్ భైట్ిెంగ్ నియృ మాలు

ఖరళెంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భిశీయౌెంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచడెంణో అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమ
ూయౄ వుతేెంథి. నలైన నేభపునై శూధధరలనఽ, తన నియృ మానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔని అెండర్ భైట్ర్ భిస్కు ని థిఖ వ
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజిశూౄడె:
a) నుాభాణఔ భైట్ు వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం
b) అదను న఼ానేమెం (పలయెం)ణో భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం. థీనిై ఔెంనలనీలు ఆచభిెంచఔనుో వచఽి.
c) నిభైెశిెంచిన కల వవది /భిదికి యక్షణనఽ యబథర యేమడెం
d) నౄభా ఔవఙరనిై త్తయసుభిెంచడెం
e) కౌెంట్ర్ అవకశ్ెం (ఆెంక్షలు యదిెంచడెం లేథర యక్షణలల కొెంత పలగనిై త్తయసుభిెంచడెం)
f)

ఎఔుువ తగిాెంులనఽ యదిెంచడెం లేథర సహ-ఙెయౌుెంు

g) నులల఼ కిెంద రశ్ుత నేనశృబెంు (ల)నఽ యదిెంచడెం
ఏ జఫ ోధైధర రశ్ుతెంగ నేనశృబలేౄ , నులల఼ సభిికట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. నుాభాణఔ నులల఼
నేనశృబెంునఔు ణోడె ఇథి అదను నేనశృబెంుగ భిణనేసఽౄెంథి. కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ భాయవతేెంథి.
అెండర్ భైట్యవు ధైుణణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథిెంు ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా భ కెం. నౄభా
వవస నఽ సభతఔెంలల ఉెంఙేథి అథే. కై యధఫైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే అెంచధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట్
ఙేయిడరనికి, యయవ ఎెంచఽఔునై యక్షణనఽ అెంథిెంచడరనికి, యభి నఽెంచి సభ నతౄ ెంలల న఼ానేమెం వసాలు
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ఙేమడరనికి అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఇనా్ూభయు ఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి. ఇఔుడ నులల఼థరయవఔు ఔయౌగై ాయోజనెం ఏభెంట్ే,
సభ చితఫైన, నుో ట్ీ ధయకి నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెండడెం. నౄభాసెంస ఔు ఔడర అధరభోఖ అెంచధరలఔు తఖా
యధెంగ తన నుో ర్ి నూో యౌయో అనఽబయనిై నియుళెంచఖల సభయ త ఙేఔయవతేెంథి.
5.

శూదరయణ లేథర నుాభాణఔ నేనశృబెంులనఽ ఉయోగిెంచడెం

ఙరలా పలఖెం నులల఼లు అెందయవ సబ లఔు వభిౄెంఙే యధెంగ నేనశృబెంులనఽ యదిశూౄ బ. ఇయ నుాభాణఔ
నేనశృబెంులుగ సఽభిచితెం. కొనిై సెందభౌలలల యట్ిధే శూదరయణ నేనశృబెంులుగ ఔడర
నలుసఽౄెంట్లయవ. నుాభాణఔ నేనశృబెంులనఽ అభలుయచడెం థరుభ నౄభా సెంస లు తభ సెందననఽ
భినేతెం ఙేసఽఔుెంట్లబ.
భ ెందభి అదరమెంలల ఔడర యట్ి ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుధరైెం.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ నేభపునైయట్ిలల ఏథి తు?
I.

యైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిెంచి భథిెంు ఙేమడెం ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన ని.

II. ఆభోఖ నౄభా ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ అెంరలుగ ఉెంట్లబ.
III. ఆభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు యైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
IV. భిస్కు ఔు ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరల యభీగ భథిెంు ఙేశూౄ యవ.
భైకా చితాెం 1 అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమ
అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమ
సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
భిస్కు భథిెంు &అెంచధర
ాత్తనుథిత నూయెం
వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయెం
యైద నియేథిఔ
ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త
వమసఽ
ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్
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యైథేతయ అెండర్ భైట్ిెంగ్
సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త
యైద నియేథిఔల ల఼ుఔయణ, భిశీలన
ఆభోఖ భీక్షలుెండవు కనీ యవభలనఽ యలు డిెంఙే యధెంగ ారైవయ
భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనికి సెంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైట్లబశూౄయవ
భిస్కు ల వభీాఔయణ, ఎెంనఔ
నుాభాణఔ భిస్కు
ఉ నుాభాణఔ భిస్కు
నుాభాణఔ భైట్ుఔు భిస్కులనఽ ఆమోథిెంచడెం
హచఽి న఼ానేమెం వదె భిస్కునఽ ఆమోథిెంచడెం
నిభీృత కలానికి యబథర యేమడెం
భిస్కునఽ త్తయసుభిెంచడెం
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G. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్
1. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్
ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ ాదరనెంగ సఖట్లల సాతాెం ఆదరయెంగ అెండర్ భిట్ెన్ అవుతేెంథి. ఔ నుాభాణఔ ఖూ
ర ప్ లలని
సబ లెందయౄ ఔ ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెందడెం థరనిలలని ఆెంతయెం. ఈ ఖూ
ర ప్ లలని
వఔుౄలు నౄభాసెంస ఔు వత్తభైఔెంగ కైశూభి అధరభోఖెం నులుకయధే నభ్ఔెం ఔడర అెందఽలల ఇనేడి ఉెంథి. ఆ
యధెంగ ఔ ఖూ
ర ునఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసౄ ా నౄభా సెంస లు ఔ సెంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి
తీసఽఔుెంట్లబ. ఖూ
ర ప్లల కొథిె భెంథి సబ లకైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉెండవచిని, అధరభోఖ సభసలు
తయచఽ తలెతౄవచిని నౄభా సెంస లఔు ణెలుసఽ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ అెండర్ భైట్ిెంగ్కి ఆ ఫిెందెంలలని యభి సుపలయలనఽ యరలుఱెంచడెం అవసయెం. ఆ ఫిెందెం
ఇనా్ూభన్్ ఔెంనలనీ యభి అెండర్ భైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄెంథర, అలాగై ఇనా్ూభన్్
భఖ లేట్యవు ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ నఔు నిభైెశిెంచిన అెండర్ భైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄెంథర అని
భథిెంు ఙేమడెంలల పలఖెంగ ఆ నిని నియుళశూౄయవ.
ఖూ
ిర
థిఖ వ నేభపునై అెంరలనలై ాత్తనుథిత
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ ఔు ఙెెంథిన నుాభాణఔ అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకమ
ఖూ
ర ప్నఽ యరలుఱెంచవలల ఉెంథి :
a) ఖూ
ర ప్ యఔెం
b) ఖూ
ర ప్ భిభాణెం
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c) భిశ్రభ యఔెం
d) ఔవభైజీకి అయవోలెైన వఔుౄలు
e) నతౄ ెం ఖూ
ర ు అెంతట్ికీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔెంగ యైథ లఖవఙరి
f)

ఔవభైజి శూబ – అెందభికీ సభెంగ ఉెంట్లెంథర లేఔ ననైెంగ ఉెంట్లెంథర

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాెంతెంయభ లేఔ యయధ నుాెంణరలయభ, ఖూ
ర ప్ సబ ల ఆథరమ శూబలు,
ఎెంనుుబా ట్భోైవయవ భైట్ల, ఖూ
ర ప్ హో లు ర్ నతౄ ెం న఼ానేమెం అెంతట్ినీ ఙెయౌుెంఙరభ లేఔ న఼ానేమెం
ఙెయౌుెంులల సబ లనఽ నులుెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోభభ అధే అెంరలణో ఫిెందెం నిభ్ణ భిశీలన
h) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలల ఈ ఫిెంథరలు యసౄ భిెంచి ఉనైట్ు బణే ఆమా నుాెంణరలలల ఆభోఖ యక్షణ
వమాలలల ఉనై ణేడరలనఽ భిశీయౌెంచడెం
i)

ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ నులననలై ఖూ
ర ప్ హో లు ర్ అనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెెంథిన
ఎడి్నిలేిరట్ర్ (ఇతడిని హో లు ర్ ఎెంనఔ ఙేమవచఽి లేథర నౄభాసెంస ఎెంనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదెం
ణెలువచఽి) ణో నియుళెంఙరలా లేఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసెంస కై వథిలేమాలా అని అడగయౌ.

j)

ాత్తనుథిత ఖూ
ర ప్ ఖతెంలల ఙేలన కు డభ ల అనఽబయనిై భిశీయౌెంఙరయౌ

ఉథరహయణ
ఎబర్ ఔెండిషన్ు ఆ఼సఽలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔు
ఆభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆ భెండె ఖూ
ర ులఔు ఉనై యధఽల ఫడద సుయౄ సుపలయలలల
(తథరుభ కు బభులల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉెండే అవకశ్భ ెంథి. ఔనఽఔ నౄభాసెంస యట్ి ఔనఽఖ ణెంగధే భెండె
ఖూ
ర ుల యభికి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ నులల఼ ధయనఽ యేభైుయవగ నియృ బసఽౄెంథి.

అథే యధెంగ, ఐ.ట్ి ఔెంనలనీల వెంట్ి ళెచఽి ట్భోైవయవ ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమెంలల ాత్తఔల ఎెంనఔనఽ
నియభిెంఙేెందఽఔు, నౄభా సఽస లు భ ెందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదె నఽ ాయేశ్నలట్ివచఽి. నౄభాఔు అయోత
సెంనుథిెంఙే భ ెందఽ ఉథో ఖ లు నుా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙేసఽకోయలని కోయవచఽి.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ యనుయెంలల నుో ట్ీ అదిఔెంగ ఉెండడెం వలు ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ థకల ాయోజధరల
యషమెంలల ఇనా్ూయయవు ఖణనీమఫైన సయళ్తనఽ, నులల఼థరయవల అవసభలఔు తఖా ట్ు లగ నడచఽఔుధే
దే తేలనఽ ఆమోథిసౄ ఽధరైయవ. మాజభాధరలు ఉథో ఖ లఔు ఔయౌెంఙే ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ థకలలల
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ెంథిసౄ ఽధరైయవ. ఉథో ఖ లు యేభై ఔెంనలనీలఔు వలసనుో ఔుెండర
తభవథేె ఉెండి నిఙేలేెందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెెంథిన భానవ వనయవల యపలఖెం థీనిధొఔ శూధనెంగ
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీల భధ నుో ట్ీ పయౌతెంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోెంథి. ఇతయ ఔెంనలనీల
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ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ థకల ాయోజధరలణో సభానెంగ ణరనేఙేి ాయోజధరల ఉెండేట్ు ల నౄభా ఔెంనలనీలు
చాసఽఔుెంట్లధరైబ. అెంతఔధరై ఫయవగైన ాయోజధరలు ఔయౌెంచఽెంఔు ఔడర భ ెందఽకొసఽౄధరైబ.
నులల఼థరయవలనఽ హసౄ ఖతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు, యనుభనిై తభయైునఔు భయు ెంచఽఔుధేెందఽఔు అయ ఈ యధెంగ
ఙేసౄ ఽధరైబ.

2. మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర ుల ఔధరై యేభై యట్ిని అెండర్ భైట్ ఙేమడెం
సెంాథరమెంగ శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ెందఽతేనై ఖూ
ర ులలల అతెంత శూదరయణఫైనయ మజభానిఉథో ఖ ల ఖూ
ర ులు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్్ ఙేలే సభయ యహనెంగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదెం
ను ెందడెంణో ఇుడె యయధ యకల ఖూ
ర ులు అనవిథిే ఙెెంథరబ. ఈ ధేథెంలల, ఔ ఖూ
ర ునఔు అెండర్ భైట్
ఙేలేట్ుడె ఆ ఖూ
ర ు సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెం ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ అెండర్
భైట్యు ఔు ఙరలా భ కెం.
మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర ులణోనుట్ల కభి్ఔ సెంగాలు, ట్ా సి ఽలు, శూ లలైట్ీలు, భయౌిుల్ ఎెంనుుమర్ ఖూ
ర ులు,
నూాెంఙెైజీ డీలయవు, నుా లషనల్ అశూో లబయషనఽు, ఔు ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితు సెంస లు వెంట్ి యయధ యకల ఖూ
ర ులఔు
నౄభా సెంస లు శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.
యయధ థేరలలలని ాబ ణరులు సభాజెంలలని నేద వభాలఔు ణరఫే శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄధరైబ. పలయతథేశ్ెంలల, కైెందా, భషిర ాబ ణరులు భెండా శూౌజనెంణో నేదలఔు
ఆర్.ఎస్క.నృ.యై, మశ్లుని వెంట్ి శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయశీలతణో ఔయౌసఽౄధరైబ.
అట్లవెంట్ి యననై వభాలఔు వభిౄెంజైలే నుాథనేఔ అెండర్ భైట్ిెంగ్ భిశీలధరెంరలు శూదరయణ ఆమోథిత ఖూ
ర ప్
అెండర్ భైట్ిెంగ్ అెంరల భాథిభియే అబనట్ికీ, యట్ిఔునై అదను కోణరలలల కొనిై ఇయ:
a) ఖూ
ర ు భిభాణెం (లలైజులల చినై ఖూ
ర ు అబణే తయచఽ భాయవలఔు లలనఽకవచఽి.)
b) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలు ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ శూబలలు ఉెంట్లబ
c) శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔెంలల ఖూ
ర ులలని యయెందయౄ నులగానఔనుో ణే ాత్తఔల ఎెంనఔ భిస్కు
ఉెంట్లెంథి
d) ఖూ
ర ులలని సబ లు నులల఼లల కొనశూఖడెం
ఙౌఔ ధయలఔు అట్లవెంట్ి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ శూ ెంతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు
అడు థిడుెంగ ఖూ
ర ులు ఏయడడెం ఎఔుుయైెంథి. యట్ిని „అవకశ్యద ఖూ
ర ులు‟ గ అనవభిృెంచవచఽి. అెందఽఔధే,
యయధ ఖూ
ర ుల ట్ు వవహభిెంచడెంలల నౄభా సెంస లు అనఽసభిెంచవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదే ెం ఙేలేెందఽఔు
నౄభా నిమెంతాణ సెంస ఐ.ఆర్.డి. ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి. అలాెంట్ి
మజభాధేతయ ఖూ
ర ులలల ఉనైయట్ిలల కొనిై ఇయ :
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a) ఎెంనుుమర్ సెంక్షైభ సెంగాలు
b) నిభిెషి ఔెంనలనీ జఞభీ ఙేలన కరడిట్ కయవులు ను ెంథినయయవ
c) నిభిెషి యనుభనికి ఙెెంథిన ఔసి భయవు. యభికి అదను శూౌఔయెంగ యనుయ సెంస నౄభానఽ
ఇవుజూుణోెంథి.
d) ఫలెంఔు యవణ ఖరళతలు, నుా లషనల్ అశూో లబయషనఽు లేథర శూ లలైట్ీలు
కయవినఽ ఆథర ఙేమడెం, వకిౄఖత నులల఼లలల అెందఽఫలట్లలల లేని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిుెంచఽకోవడెం,
సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ శూ ెంతెం ఙేసఽకోవడభధే ఏకైఔ ఉథేెశ్ెంణో ఖూ
ర ులుగ ఏయడే
యదరధరనికి అడెుఔట్ి యేలేెందఽకై ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ భాయా దయశఔ సాణరాలు వఙరిబ. అట్లవెంట్ి „అవకశ్యద
ఖూ
ర ులు‟ తయచఽ నౄభా సెంస లఔు శృని ఔయౌగిెంఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు, అెంత్తభెంగ ళెచఽి కు డభ ల
నిషత్తౄ కి థరభితీశూౄమని యకానిెంచడెం జభిగిెంథి. ఆయధెంగ, నిమెంతాణ సెంస జఞభీ ఙేలన ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్
భాయా దయశఔసాణరాలు నౄభా సెంస లు భాభుట్లల ఫలధణరమ తెంగ నడచఽఔుధేెందఽఔు సశృమడణరబ. అయ
ఖూ
ర ు థకలఔు నియుహణర ాభాణరలనఽ ధలకొలడెం థరుభ, నౄభా ఔెంనలనీల అెండర్ భైట్ిెంగ్ లలనఽ,
శూభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భిెంచిన ాఙరయెంలలనా ఔరభశిక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.
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H. ఒవభీ్స్క ట్లాయల్ ఇనా్భన్్ ెందెం
ఒవభీ్స్క ట్లాయల్ ఇనా్భన్్ నులల఼ల కిెంద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫట్ిి , ూచీ ెందెం శూదరయణెంగ
ఆభోఖనౄభా కోసెం యదరధరధేై అనఽసభిసౄ ఽెంథి.
వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల న఼ానేమెం భైట్ిెంగ్ భభిమ అెంగీకయెం ఉెంట్లెంథి కనీ కొనిై భ క
ఫైన భిఖణనలు కిెంద ఇవుఫడరుబ :
1. న఼ానేమెం భైట్ అధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేశీ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
2. యథేరలలు యైద చికిత్ కభీథెైనెందఽన, సుథేశీ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లణో నుో యౌిణే న఼ానేమెం భైట్ు ల
శూదరయణెంగ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
3. యథేశీ ఔెంనలనీలలల చాలధర, అఫభిక, కనడర థేరలలు న఼ానేమెం అతెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ ెంథి.
4. ాత్తనుదఔుడె యథేరలలు యైద చికిత్ తీసఽకోవడరనికి నులల఼ని ఉయోగిెంఙే అవకశ్ెం లేఔుెండర
ఙేలేెందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ తీసఽకోయయౌ. కఫట్ిి ఏథేని భ ెందఽగ ఉనై యది ఖ భిెంచి ాత్తనుదన దశ్లలధే
ఙరలా జఞఖరతౄగ భిఖణెంఙరయౌ.
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I.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం

వకిౄఖత ాభాద నులల఼ల కోసెం ూచీ ెంద భిఖణనల ఖ భిెంచి కిెంద చభిిెంచఫడెణోెంథి:
భైట్ిెంగ్
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసౄ ఽనై వకిౄ విత్తౄ ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. శూదరయణెంగ
ఇెంట్ివదె , యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమెం లాెంట్ి యట్ి ఖ భిెంచి భాట్లుడడెం అెందయవ వఔుౄలఔు
సెంఫెందిెంచి కై యఔెంగ ఉెంట్ ెంథి. కనీ విత్తౄ ధైుణెం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కులు ఙేసౄ ఽనై ని
సుపలయనిై ఫట్ిి భాయవతేెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణెం జయవఖ తేనై స లెంలల ని ఙేలే లయల్
ఇెంజనీర్ ఔధరై ఆ఼స్క ఫేధేజర్ఔు భిస్కు తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
కోు విత్తౄ ధైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైట్ల నియృ బెంచడెం ఆచయణీమెం కదఽ. కఫట్ిి , వితే
ౄ లనఽ ఫిెంథరలుగ
వభీాఔభిసౄ ఽధరైయవ. కోు ఖూ
ర ు కసౄ అట్ల, ఇట్లగ థరథరు కై యఔఫైన భిస్కునఽ ాత్తనృెంనృశూౄబ. కిెంథి వభీాఔయణ
వవస ణేయౌకైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినశూౄ ో ెంథి. వకిౄఖత ఔెంనలనీలు తభ శూ ెంత వభీాఔయణ
నుాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽి.
భిస్కు వభీాఔయణ
విత్తౄ నుాత్తథిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కులనఽ భూడె ఖూ
ర ులుగ వభీాఔభిెంచవచఽి:


భిస్కు ఖూ
ర ప్ I

అకౌెంట్ెంట్ల
ు , డరఔియు వ, లామయవు, ఆభిుట్ెక్ిలు, ఔన్యౌిెంగ్ ఇెంజనీయవు, ట్ీచయవు, ఫలెంఔయవు, భినులన యధఽలలు
నులు

ెంచఽఔుెంట్లనై

వఔుౄలు,

ణేయౌఔనుట్ి

నులుెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄలు.


భిస్కు ఖూ
ర ప్ II
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ాభాథరలనఽ

ఔయౌగిన

వితే
ౄ లలు

నుాథనేఔెంగ

యయేక్షణ యధఽలలు భాతాఫే నులుెంచఽఔుధే నృలు యు వ, కెంట్లాఔియు వ, ఇెంజనీయవు, యట్యైభీ డరఔియు వ, మోట్లయవ
కయు , ణేయౌఔనుట్ి యహధరల నలబడ్స డెైవయవు, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితే
ౄ లలు నులు ెంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భానయమ శ్రభలల నులుెంచఽఔుధే అెందయవ వఔుౄలు (ఖూ
ర ప్ IIIకిెంద వఙేి యయవ నేనశృబెంచి), నఖదఽ
తీసఽకమ్ు ఉథో ఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫకనిక్లు, మెంతాెం ఆభైట్యవు, ట్ా ఔుు, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల
డెైవయవు, నుా లషనల్ అథ్ెు ట్ల
ు , కీరడరకయవలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన
వితే
ౄ లలు ని ఙేలే యయవ.


భిస్కు ఖూ
ర ప్ III

బూఖయౌ ఖనఽలలు, నేలుడె ాథేరలలు ని ఙేలే వఔుౄలు, ళెై ట్ెనిన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైెంథరాలలు ని
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోెంథి, మోట్లయవ యహధరలు, ఖ భరలనలై భైలెంగ్లల నులగాధేయయవ, నలదె
శూబ గైమ్ హెంట్ిెంగ్, యుణరభోహణ, యెంట్ర్ శూో ర్ి్, లలైుబెంగ్, ఐస్క శృకీ, ఫలనిెంగ్, శృెంగ్ గు డడిెంగ్,
భివర్ భఫిెంగ్, నుో లల భభిమ ఇథే యఔఫైన ాభాదెం ఔయౌగిన వితే
ౄ లు/కయఔలానులలు నులుెంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భిస్కు ఖూ
ర ులనఽ „శూదరయణఫైనయ‟, „భధ యఔఫైనయ‟, „తీవా శూబ ఔయౌగినయ‟ అని ఔడర భూడె
యకలుగ ఙెవచఽి.
వయో భినేతేలు
యక్షణ ను ెందడరనికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభినేతేలు ఆమా ఔెంనలనీలనఽ ఫట్ిి భాయవతేెంట్లబ. శూదరయణెంగ, 5
ఏళ్ు నఽెంచి 70 ఏళ్ు వయఔు అధేథి శూదరయణెం నిమభెంగ ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, ఇట్ికై యక్షణ ఔయౌగిన
ు ూయౄ బన తభుత ఔడర ఎనపై ఏళ్ు వయఔు
వఔుౄల యషమెంలల ునయవదే యణ న఼ానేమెం లలడిెంగ్నఽ ఫట్ిి 70 ఏళ్ై
నులల఼లనఽ ునయవదే భిెంచవచఽి.
ునయవదే యణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు శూదరయణెంగ ఎలాెంట్ి యైద భీక్షలు ఉెండవు.
యైద కయవిలు
యైద కయవిల యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉెంట్లబ:


ఒ వకిౄఖత ాభాద నులల఼ని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ యైద
కయవిలఔు

యక్షణ

ఔయౌెంచడెంకోసెం

అదను

న఼ానేమెం

ఙెయౌుెంునలై

ఎెండరర్్ఫెంట్

ను డిగిెంచఫడిెంథి.


ఈ ాయోజధరలు నులల఼ల కిెంద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనెంగ ఙేయిఫడరుబ.



వకిౄని ఆసత్తాలల తనిసభిగ ఙేభిిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
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థరుభ

మ దే ెం భభిమ తత్ెంఫెంధ భిస్కులు
నుౌయ యధఽలలు యథేరలలు నిఙేలే పలయతీమ లఫోెంథి/నిుణ లఔు ఔడర అదను న఼ానేమెంణో మ దే భిస్కు యక్షణ
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.


రెంత్త కలు లేథర శూదరయణ కలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు శూదరయణ భైట్ల ఔధరై 50రతెం
అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే శూదరయణ భైట్లఔు 150రతెం)



అశూదరయణ/బమాెంథో ళ్నకలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు (అెంట్ే యథేశ్ెంలల మ దే తయశృ
భిల తేలు ఇట్ికై సెంబయెంచిధర లేథర అనియయఫైధర/అెంట్ే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలు ని
ఙేసౄ ఽనై థేరలలు అబధర) శూదరయణ భైట్ల ఔధరై 150రతెం అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే శూదరయణ
భైట్లలల 250రతెం అని అయ ెం)

ాత్తనుదన తాెం
కిెంథి యట్ిణో ఆ నూయెం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి:


వకిౄఖత యవభలు



పౌత్తఔ లత్త



అలయట్ల
ు భభిమ ఖత కలెం



ఇతయ లేథర ూయు నౄభాలు



ూయు ాభాదలు లేథర అసుస త



ాయోజధరల ఎెంనఔ లేథర నౄభా ఙేలన శూ భ ్



ాఔట్న

నలైన నేభపునై అవసయఫైన యవభలు కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరుబ:


వమసఽ, ఎతే
ౄ , ఫయవవు, విత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవయణ, సఖట్ల ధల యేతనెం తథితభలఔు
సెంఫెందిెంచిన వకిౄఖత యవభలు



కోయవఔునై నులల఼కి ాయేశ్థరయవల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై
వమసఽ సాచిసఽౄెంథి. యౌెంఖపేదెం, ఎతే
ౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయవవుణో ఔడిన ట్ిి ఔణో ఫయవవు, ఎతే
ౄ
నుో యౌిచాడఫడెతేెంత్త. సఖట్ల ఔధరై 15రతెం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ ాత్తనుదఔుడె ఉెంట్ే భాతాఫే
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయవ.



పౌత్తఔ దిఢతుెం లేఔనుో వడెం లేథర లలెం ఉెండడెం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన
పౌత్తఔ లత్త.
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అవమయనిై లేథర చాునఽ కోలలబన ాత్తనుదఔులు ఆమోథిెంచిన సెందభౌలలు ాణేఔ
నిఫెంధనలలల భాతాఫే అెంగీఔభిెంచఫడవచఽి. యయవ కొనిై నిభిేషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిెంఙే
శూభయ ూెం తఔుువగ ఉెండడెం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తెంట్ే,
అెంఖయైఔలెం శూబ శూదరయణెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్భ నైెందఽన అశూదరయణ భిస్కులనఽ
ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.



గమెం తుయగ నమెం కఔనుో వడెం, అెంఖయైఔలెం అనవసయెంగ కొనశూగై అవకశ్భ నైెందఽన
భధఽఫేహెం అధేథి కోలుఔుధే శూబని జఞెం ఙేసౄ ఽెంథి. గమాలు లేథర అసుస త బయషత్ ాభాద
భిస్కు లనఽ ాపలయతెం ఙేశూౄ మా, అబణే ఎెంతవయఔు అధే యషమానిై నిభేభిెంఙే ఔరభెంలల ాత్తనుదఔుడి
యైద చభితానఽ భిశీయౌెంఙరయౌ. భిస్కు నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫైన సుపలవెం ఔయౌగిన సభసలు
ఙరలా ఉధరైబ. అెంట్ే ఖ ెండె ధరమాల సభస.



యుణరభోహణ, నుో లల, మోట్లర్ భైలెంగ్, అకోరఫేట్ిక్్ తథితయ ాభాదఔయఫైన ఖత చభితాఔు అదను
న఼ానేమెం కయయౌ.

నౄభా ఙేలన శూ భ ్
ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల఼ అధేథి ాయోజనఔయ నులల఼లుగ ఉెండడెంణో నుట్ల ఔఠినఫైన ూచీకి ఖ యబయథిగ
లేఔనుో వడెంణో ఆ నులల఼లఔు నౄభా శూ భ ్నఽ నియృ బెంచడెంలల అాభతౄ ెంగ వవహభిెంఙరయౌ. „లాబథరమఔఫైన
ఉథో ఖెం‟ థరుభ ను ెందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో భాట్లల
ఙెనులెంట్ే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ నిభేభిసౄ ఽనై సభమెంలల ాత్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదెం థరుభ
థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణెంచభదఽ.
యయధ నౄభా సెంస లు/ెంద లేకయవల భధ ఎస్క.ఐని నియృ బెంఙే ఆచయణలలు యక్షణఔు భెంజూయవ ఙేలన
కచిితఫైన నతౄ ెం ూచీ ెంద లేకయవలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, శూదరయణెంగ భెంజూయవ
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధలలు/ఆభైళ్ు సెంనుదనఔు సభాన శూబని నేెంచభదఽ.
నులల఼ అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసెం భాతాఫే అబణే ఈ ఆెంక్షనఽ కచిితెంగ వభిౄెంజైమలేభ .
అబనట్ికీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ అెంఖయైఔల యక్షణ కోసెం, ఙెయౌుెంచఖల భిశృయెం యషమెంలల ఇథి ఙోట్ల
ఙేసఽకోభదఽ. ఆ కలెంలల అదని సెంనుదనలఔు అథి అనఽవుగ ఉెండదఽ. యక్షణ అధేథి ట్ి.ట్ి.డికి యభెంతు
భిశృయెం కోసెం అబణే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణెంగ యళ్ు యభిిఔ భఫడికి భట్ిి ెంు శూబని నేెంచభదఽ.
లాబథరమఔఫైన ఉథో గలలు లేని వఔుౄలఔు అెంట్ే పలయలు, యథరయవలు తథితయవలఔు యక్షణ ఇఙేి సభమెంలల
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అెంథిసౄ ఽధరైెం, ఎలాెంట్ి యభెంతు భిశృయెం ఙెయౌుెంచనవసయెం లేదధే
యషమానిై నౄభా సెంస లు నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణ
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చిధరైయవలు, సెంనుదన లేని పలఖశూునే కోసెం యక్షణ భయణరనికి, రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర
నుక్షిఔెంగ) భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆమా ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ట్ెఫ ల్
ఆఫ్ ఫనిట్్ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఔ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు ఔడర సెంనుదనలేని
పలఖశూునేకి ట్ి.ట్ి.డి యక్షణనఽ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
సా
 ల న఼ానేమెంలల 5రతెం తగిాెంు శూదరయణెంగభెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి.
ఖూ
ర ప్ నులల఼లు
నౄభా ఙేసౄ ఽనై వఔుౄల సెంక ఒ నిభిేషీ సెంకనఽ థరట్ిణే, అెంట్ే వెంద థరట్ిణే న఼ానేమెంనఽెంచి ఒ ఖూ
ర ప్ తగిాెంు
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆ సెంక తఔుువగ ఉధరై అెంట్ే 25భెంథి ఉధరై, ఎలాెంట్ి తగిాెంు
లేఔుెండర ఖూ
ర ప్ నులల఼ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.
శూదరయణెంగ, నేయవలేని నుాత్తథిఔన నులల఼లనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔు బెంట్ు ఔు భాతాఫే జఞభీ
ఙేమఫడెణరబ. ఇెందఽలల సబ డి ఖ భిౄెంు ఎలాెంట్ి అనఽభానెం లేఔుెండర సషిెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఖూ
ర ప్ తగిాెంు యోఖణర ాభాణరలు
నేయవ ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమెంలల భాతాఫే ఖూ
ర ు నులల఼లు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూ
ర ప్ తగిాెంు భభిమ
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ను ెంథే ఉథేెశ్ెంణో, ాత్తనుథిత ఖూ
ర ు కిెంథి యపలగలలు థేనికిెంద అబధర ఉెండరయౌ:


ఉథో గినలై ఆదరయడిన యయవ సశృ మజభాని-ఉథో గి సెంఫెంధెం



భషిర/కైెందా ాబ ణరులు న఼ానేమెం ఙెయౌుెంఙేభీత్తలల భ ెందఽగ ఖ భిౄెంచిన యపలగలు/ఖూ
ర ులు



ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సెంగెం సబ లు



భిజిషిర్ు లేయ ఔు బ్ల సబ లు



ఫలెంఔులు/డెైనర్్/భాసి ర్/యశూ కడ
ర ిట్ కయవులు ఔయౌగిన యయవ



ఫలెంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లలు జఞభీ ఙేలన డినుజిట్ ధివణరాలనఽ ఔయౌగిన యయవ



ఫలెంఔులు/నృు క్ యౌనేట్ెడ్స ఔెంనలనీల యట్లథరయవలు

నలై యపలఖల నఽెంచి యేయవడే భభైథెైధర యపలఖనికి సెంఫెందిెంచిన ాత్తనుదనల యషమెంలల సెంఫెందిత నౄభా
సెంస ల శూెంకైత్తఔ యపలఖెం తీసఽఔునై నియృ మానికి లలఫడి యట్ిని యరలుఱెంచవచఽి.
„ఊశృత్ఔ‟ ఖూ
ర ు భిభాణెంనలై ఎలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ డిశూౌుెంట్ ఇవుఫడదఽ. నులల఼ తీసఽఔుధే సభమెంలల „ఖూ
ర ప్‟లల
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄ వ సబ ల సెంకనలై భాతాఫే డిశూౌుెంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, లెకిుెంచఫడెతేెంథి.
నౄభా శూ భ ్
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నౄభా శూ భ ్నఽ కోు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయవగ నిభిేషీ నణరౄలఔు లయయచఫడవచఽి. లేథర నౄభా ఙేలన
వఔుౄలఔు ఙెయౌుెంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలట్ివచఽి.
„అనీై లేథర ఏథీ కదఽ‟ సాతాెం ఒ ఖూ
ర ప్ ఇనా్భన్్లల వభిౄసౄ ఽెంథి.థరనికి తఖా ట్ి ల సభానఫైనa అదను
న఼ానేమెం లేథర భీపెండ్సణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.
న఼ానేమెం
భిస్కుల వభీాఔయణ, ఎెంనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయెం నేభపునై ఉథో ఖ లఔు న఼ానేమెంలల యేయవడెతేనై భైట్ు ల
వభిౄశూౄ బ. కఫట్ిి యక్షణ ను ెంథిన వఔుౄల విత్తౄ కి తఖా ట్ి ల భైట్ు ల యేయవడెణరబ.
ఉథరహయణ
ఇెంక ఙెనులెంట్ే, కై యఔఫైన విత్తౄ ని అనఽసభిెంఙే ఉథో ఖ లెందభిణో ఔడినట్లి ఫలగ నియుచిెంచిన ఫిెంథరలఔు
కై భైట్ల వభిౄసౄ ఽెంథి.
నేభపునని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియుళెంఙే ాభాణీఔయణ భికయవుల ఆదరయెంగ కోు
వభీాఔయణలలని ఉథో ఖ ల సెంకనఽ ాఔట్ిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.
ఒ సెంగెం, ఔు బ్లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభీాఔయణ ాకయెం న఼ానేమెం భైట్ు ల వభిౄశూౄ బ.
సబతుెం శూదరయణ సుపలవెం ఔయౌగినథెై, ఏథేని నిభిేషీఫైన విత్తౄ కి భినేతెం ఙేమనిథెైణే, ెంద ూచీ
లేకయవలు భైట్ునఽ వభిౄెంఙేమడెంలల తభ యయేచననఽ ఉయోగిశూౄ యవ.
ఆన్-డాట్ీ యక్షణలు
ఆన్-డాట్ీ సెందయౌెంగ అెంథిెంఙే యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ:


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమెంత్తాెంచిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌ్ ఉెంట్ే(అెంట్ే భోజుఔు
24ఖెంట్లు కదఽ). తగిాెంు న఼ానేమెం అెంట్ే సభ చిత న఼ానేమెంలల 75రతెం భాతాఫే వసాలు
ఙేమఫడెతేెంథి.



ఉథో ఖెంలల ఉనైుడె, థరని థరుభ ఉథో ఖ లఔు ాభాదెం జభిగినుడె భాతాఫే ఈ యక్షణ
వభిౄసౄ ఽెంథి.

యధఽల-ఫమట్ యక్షణలు
నిమెంత్తాెంచిన ఖెంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄెంచినుడె, అెంట్ే ఉథో గి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర
అదికయ యధఽలు నియుళెంచనుడె ాభాదెం జభిగిణే, తగిాెంు న఼ానేమెం అెంట్ే సభ చిత న఼ానేమెంలల
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽి.
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భిత్త సభమెంలల యక్షణ నేనశృబెంు
వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయా దయశకలనఽ ఫట్ిి , ాభాద భిత్త ాయోజధరనిై నేనశృబెంచి, ఖూ
ర ు వకిౄఖత ాభాద
నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేమడెం శూధడెతేెంథి.
ఖూ
ర ప్ డిశూౌుెంట్ భభిమ ఫో నస్క/భాలలు
కై నులల఼ కిెంద ఎఔుువ భెంథి వఔుౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄనైెందఽన భినులన ని, కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔ, ఖూ
ర ులలని సబ లెందభికీ శూదరయణెంగ నౄభా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. నౄభాసెంస లఔు వత్తభైఔెంగ
ాత్తఔల ఎెంనఔ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , ఒ కొలభాధరనికి తఖా ట్ి ల న఼ానేమెంలల తగిాెంు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
కు బమ్ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఖూ
ర ు నులల఼ల ునయవదే యణ కిెంద భైట్ిెంగ్ నిభేభిెంచఫడెతేెంథి.
•

ునయవదే యణ న఼ానేమెంలల తగిాెంుణో నచిినభీత్తలల అనఽబవెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి. (ఫో నస్క)

•

కొలభాధరనిై ఫట్ిి , ునయవదే యణ న఼ానేమెం (భాలస్క) లలడిెంగ్ థరుభ ాత్తఔల అనఽబయనికి
జభిభాధర యదిెంచఫడెతేెంథి.

•

కు బమ్ల అనఽబవెం 70రతెంగ ఉెంట్ే ునయవదే యణఔు శూదరయణ భైట్ు ల వభిౄశూౄ బ.

ాత్తనుదన తాెం
•

సబ ల థరుభ ూభిౄ ఙేమడెం కోసెం ఉెండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దశూౄయేజునఽ భాతాఫే నౄభా ఙేలన
వకిౄ ూభిౄ ఙేమడెం యడెఔగ కొనశూఖ ణోెంథి.

•

ఏ సబ డా పౌత్తఔ థౌయోలెంణో కనీ యభి పలఖశూుభానిై అెంగీఔభిెంచనిథిగ ఙేలే లలెంణో కనీ
ఫలధడడెం లేదని ఆమన ఒ ాఔట్న ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.

•

కొనిై సెందభౌలలు ఈ భ ెందసఽౄ జఞఖరతౄ ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేెంథి. భిల త్త
 ఫలగ అయ ఫైనట్లిగ
భభిమ /లేథర యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి భ ెందఽగ ఏయడిన అెంఖయైఔలెం, అలాెంట్ి అెంఖయైఔల లత్త
పయౌతెంగ

ఏయడే

ఏథేని

సెంచిత

ాపలవెం

నేనశృబెంచఫడెతేెందధే

సభయ నణో

సషిెం

ఙేమఫడెతేెంథి.
అబనట్ికీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔెంనలనీల భధ యేయవడవచఽి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 5
1) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ నౄభా లల, ఖూ
ర ులలని ఏ సబ డెైధర ఔడర నౄభా సెంస ఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచవచఽి.
2) మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర ులఔు భాతాఫే శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసౄ ఽెంథి.
I.

1వ ాఔట్న ు 2వ ాఔట్న తు
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II. 2వ ాఔట్న ు 1వ ాఔట్న తు
III. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెండా ు
IV. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెండా తు

సభాఙరయెం
భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫెంట్ ాకమ
ిర లల పలఖెంగ, అెండర్ భైట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడెంలల భ కెంగ అత్త నలదె
ఖూ
ర ు నులల఼ల యషమెంలల భెండె దే తేలనఽ ఉయోగిశూౄ డె. అయ :
కోఇనా్ూభన్్: ఇథి భిస్కునఽ ఔ నౄభా సెంస నేెంచి ఆమోథిెంచడరనిై సాచిసఽౄెంథి. శూదరయణెంగ ఇథి ాత్త
నౄభా సెంస ఔు భిస్కు లల కొెంత రణరనిై కైట్లబెంచడెం థరుభ జయవఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ, నులల఼ని ఇదె యవ నౄభా
సెంస లు, నౄభా సెంస ఎ 60% యట్లణో, నౄభా సెంస నృ 40% యట్లణో అెంగీఔభిెంచవచఽి. శూదరయణెంగ, నౄభా
సెంస ఎ య్డ్స నౄభా సెంస అవుతేెంథి. నులల఼ని జఞభీ ఙేమడెం, కు భ
డ లనఽ లలట్ిల్ ఙేమడెంణో సశృ నులల఼కి
ఙెెంథిన అనిై అెంరలనఽ ఆ సెంస చాసఽఔుెంట్లెంథి. నౄభా సెంస ఎ ఙెయౌుెంచిన కు భ
డ లలల 40% నణరౄనిై నౄభా
సెంస నృ నౄభా సెంస ఎకి ఙెయౌుసౄ ఽెంథి.
భిఇనా్ూభన్్: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సెంస అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. అథి ణరనఽ ల఼ుఔభిెంచిన యయధ
భిస్కుల నఽెంచి ఎలా యక్షణ ను ెందఽతేెంథి ? అతనఽ తన భిస్కులనఽ ఇతయ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భిఇనా్ూర్ ఙేమడెం
థరుభ యక్షణ ను ెందఽతేెంథి. భిఇనా్ూయర్ సెంస లు ఆ యధెంగ డెంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభట్ు థరుభ లేథర ఏ
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేిట్ివ్ భిఇనా్ూభన్్ అెంట్లయవ) నుాత్తథిఔన నౄభా సెంస ల భిస్కులనఽ అెంగీఔభిశూౄ బ.
భిఇనా్ూభన్్ ాెంచయౄ ెంగ జయవఖ తేెంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితెంగ యనసౄ ఽెంథి.

శూభెంశ్ెం
a) ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవెంతేడె లేథర
భోఖఖరసౄ ఽడె అబయెందఽఔునై అవకశ్ెంగ థరనిై నియుచిశూౄయవ.
b) భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయల నియృ మఫే అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకమ
ిర .
c) భిస్కు కి యనుభనికి భధ సభైన సభతఔెం శూదిెంచడరనికి అెండర్ భైట్ిెంగ్ అవసయెం. అలా సెంస
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుెంట్ృధే నుో ట్ీని ఇవుడెం ఔడర శూధభవుతేెంథి.
d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతెం ఙేలే అెంరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయట్ల
ు , విత్తౄ ఉథో గలు,
శ్భీయ నిభ్ణ తీయవ, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఖత కలు అసుస త లేథర సయజ భీ, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, నియస స లెం
వెంట్ియ ఉధరైబ.
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e) నౄభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలేు యధెంగ ాత్తఔల ఎెంనఔలు జయఖఔుెండర నియభిెంఙేెందఽఔు, సభైన వభీాఔయణ
జభిగి, భిస్కు లలల ఈకిుట్ీ శూదిెంచడఫే అెండర్ భైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం.
f)

నౄభా ను ెందనఽనై కఫో బయ ఔు బెంట్ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄ భ లత్తలల ఉెంట్లడె ఔనఽఔ ఏజెంట్ే
నదట్ి శూబ అెండర్ భైట్ర్ అవుణరయవ.

g) నౄభాలలని భూల సాణరాలేభెంట్ే : అతెంత నభ్ఔెం, నౄభానలై భఔుువ, నషిభిశృయెం, చెంథర, భాభిడి,
సనై కయణెం
h) అెండర్ భైట్ిెంగ్ లలని కీలఔ శూధధరలు : ాత్తనుథిత నూయెం, వమసఽ నియౄణ తాెం, లైధరనిి మల్
డరఔుఫెంట్ల
ు , యైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.
i)

ఆభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నిభేభిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు
ఉయోగిెంచఽఔుధే ాకిరబయ ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్.

j)

ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని ాకిరబయ యైథేతయ అెండర్ భైట్ిెంగ్.

k) అెండర్ భైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్తలల భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనిై
భథిెంు ఙేల భాయవులు యేశూౄ యవ లేథర రణరలు కైట్లబశూౄయవ.
l)

అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచగధే అెండర్ భైట్ిెంగ్
ాకమ
ిర
ూయౄ వుతేెంథి.

m) ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ ాదరనెంగ సఖట్లల సాణరానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నిఙేసౄ ఽెంథి. ఔ నుాభాణఔ
ఖూ
ర ులలని సబ లెందభినీ శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఖూ
ర ులలని
సబ లు నౄభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలుఖల యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయని పలయశూౄయవ.
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృ బెంచడఫే అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమ.
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
అెండర్ భైట్ెంగ్ లలని అతెంత భెంచి నభ్ఔెం సాణరానిై నౄభా ఔెంనలనీ, నులల఼ తీసఽఔునై వకిౄ
ఇదె యౄ నుట్ిెంఙరయౌ.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే I.
ఇనా్ూయఫ ల్ ఇెంట్భస్కి అధే దఫెంధెం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫో తేధరైడో ఆ ఆలౄ నలై
అతనిఔునై ఆభిఔ లేథర లైధరనిి మల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄెంథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషిెం యట్ియౌుధర ఆ
లైధరనిి మల్ నశుినిై తట్లికోఖలనధే దీభానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄెంథి.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరలయెంగ, సెంకాయెంగ భథిెంునఽ సెంకాయచఔ
భూలాెంఔన దే త్తలల యేశూౄ యవకనీ, ఫడిఔల్ అెండర్ భైట్ిెంగ్ దే త్తలల కదఽ.
జయఫ 5
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభన్్ లల, ఔ ఫిెందెంలలని సబ లెందభినీ ఔ శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼
కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఆ ఫిెందెంలలని సబ లు నౄభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలుఖల యధెంగ
వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయవ.
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మజభాని-ఉథో ఖ ల ఫిెంథరలకై కఔ,

కభి్ఔ సెంగాలు, ట్ా సి ఽలు, శూ లలైట్ీలు, విత్తౄ నిుణ ల

సెంగాలు, ఔు ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితు సెంస ల వెంట్ి యఔయకల ఖూ
ర ులఔు ఔడర నౄభా సెంస లు
శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఔ వకిౄ అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చాని అెంశ్ెం ఏథి ?
I.

ఆడ, భఖ ణేడర

II. జీయత పలఖశూునే ఉథో ఖెం
III. అలయట్ల
ు
IV. నియస నుాెంతెం
ాశ్ై 2
నషి భిశృయెం సాతాెం ాకయెం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌుెంఙేథి __________.
I.

నౄభా ఙేలన నతౄ ెం ఫేయఔు యసౄ యఔ నశుిల నతౄ ెం

II. యసౄ యఔ కయవిణో నినేతౄ ెం లేఔుెండర నౄభా ఙేలన నతౄ ెం
III. భెండె క్షాలు అెంగీకభనికి వచిిన లయ నతౄ ెం
IV. నౄభా నతౄ ెంణో నినేతౄ ెం లేఔుెండర యసౄ యఔ నషిెం నతౄ ెం
ాశ్ై 3
దయకాసఽౄథరయవ

ఖ భిెంచి

________________.
I.

అెండర్

భైట్ర్

కి

నదట్గ

ణెయౌనే

నుాథనేఔ

వమసఽ నియౄణ ణరాలు

II. లైధరనిి మల్ డరఔుఫెంట్ల
ు
III. భ ెందభి యైద నియేథిఔలు
IV. ాత్తనుదన నూయెం
ాశ్ై 4
అెండర్ భైట్ిెంగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄ వుతేెందెంట్ే ___________________.
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సభాఙరయ

వనయవ

ఏదెంట్ే

I.

ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన భ కఫైన సభాఙరయెం, వకిౄఖత యవభలు ాత్తనుదన నూయెం
థరుభ లేఔభిెంచినుడె

II. ాత్తనుదఔునికి నియుళెంఙే యైద భిశీలనలు, భీక్షలనీై ూయౄ బనుడె
III. అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచినుడె
IV. భిస్కు ఎెంనఔ, ధయ నియృ ెం తభుత ాత్తనుదఔునికి నులల఼ని జఞభీ ఙేలనుడె.
ాశ్ై 5
సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త ఖ భిెంచి థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి తు ?
I.

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త శిక్షణ ను ెంథిన లఫోెంథి సశృమెంణో ఔ పలభీ యనుయెంణో
వవహభిెంచడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయవసఽౄెంథి.

II. ఫడిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుెండర సెంకాయఫైన భాయవులనలై ఆదరయడి కిుషిఫైన లేథర
సెంథేశృసదదఫైన కైసఽలనఽ యరలుఱెంచడెం శూధెం కదఽ.
III. యైద రసౄ ైెం ట్ు ఎట్లవెంట్ి నిభిెషి భిజా ఞనెం లేని వఔుౄలు ఈ దే త్తని ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.
IV. ఇథి యయధ అెండర్ భైట్యు నియృ మాల భధ నిలఔడ ఉెండేట్ు ల చాసఽౄెంథి.

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే II.
అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చానే భ కఫైన అెంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ ఔట్ి అబనట్ికీ, అతని లేథర ఆఫ
జీయత పలఖశూునే విత్తౄ ఉథో గలు ాపలవెం చావు.
జయఫ 2
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే I.
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నషి భిశృయెం సాతాెం ాకయెం, నులల఼థరయవనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యట్ియౌున నశుిలనఽ
ఙెయౌుశూౄ యవ. కనీ, ఆ నతౄ ెం నౄభా నణరౄనికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
ఔ దయకాసఽౄథరయవ ఖ భిెంచి అెండర్ భైట్ర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయవ , అతని ాత్తనుదన
నూయెం లేథర దయకాసఽౄ నూయఫే. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, వకిౄఖత
యవభలు అెందఽలల లేఔభిెంచి ఉెంట్లబ.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచడెంణో అెండర్
భట్
ై ిెంగ్ ాకిరమ ూయౄ వుతేెంథి.
జయఫ 5
సభైన జయఫ ఏదెంట్ే II.
కిుషిఫన
ై లేథర సెంథేశృసదఫన
ై కైసఽలనఽ భభిెంత జఞఖరతౄగ యరలుఱెంచడెం సెంకాయచఔ భూలాెంఔన
దే త్త థరుభ శూధభవుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే, సెంథేశృసద అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి ఖణరనఽబయలు
ణెయౌలన నుాభాణఔ యషమాలు, చరమలు సెంకాయెంగ వఔౄ ఫై ఉెంట్లబ.
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అదరమెం 10
ఆభోఖ నౄభా కు బభు
అదరమెం ఉనుో థరఘతెం
ఈ అదరమెంలల భనెం ఆభోఖ నౄభాలల కు బమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫైన ణరాలు, కు బమ్ భిజభిుెంగ్
ాకమ
ిర ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుెంట్లెం. యట్ిణోనుట్ల భనెం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిెంద ఙేలే కు బమ్ల
నియుహణనఽ భనెం భిశీయౌశూౄెం. ట్ి.న.ఏల నుతానఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లెం.

అధమన పయౌణరలు

A. నౄభాలలకు బమ్లనియుహణ
B. ఆభోఖనౄభాకు బమ్లనియుహణ
C. ఆభోఖనౄభాకు బమ్లలలఅభీజలసభయణ
D. కు బమ్లభిజభిుెంగ్
E. థభుాభీిఎడి్నిలేిరట్యు (ట్ి.న.ఏ) నుతా)
F. కు బమ్ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం
G. కు బమ్ల నియుహణ- యథేశీ ామాణ నౄభా
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఏెం ఙేమఖలుఖ ణరయెంట్ే :
a) నౄభా కు బమ్లలలని యయధ యట్లథరయవల ఖ భిెంచి యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ
b) ఆభోఖ నౄభా కు బమ్లనఽ ఎలా నియుళశూౄభో వభిృెంచఖలుఖ ణరయవ
c) ఆభోఖ నౄభా కు బమ్ల భిశుుభనికి అవసయభబయ యయధ ణరాల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ
d) కు బమ్ల భిజయవులనఽ నౄభా సెంస లు ఎలా సభఔయవశూౄభో యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ
e) వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ
f)

ట్ి.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయ ెం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయవ
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A. నౄభాలల కు బమ్ల నియుహణ
నౄభా అధేథి ‗యగెనెం‘ అని నులల఼ ఆ యగెధరనికి ‗శూక్షెం‘ అని అెందభికీ ణెయౌలెంథే. నౄభా ఙేలన తభుత
అనఽకోఔుెండర ఏథెైధర ఙోట్లఙేసఽఔుని నులల఼ కిెంద కు బమ్ ఙేమవలల వలేౄ ఆ యగెనెం నిజఫైన భీక్షఔు
ఖ యవుతేెంథి. ఔ నౄభా సెంస నితీయవ ఎెంత ఫలగ ఉెంథో ఙెనులెంట్ే అథి కు బమ్ల యగెధరలనఽ ఎలా
నిలఫట్లిఔుెందధే యషమానిై యరలుఱలేౄ ణెయౌలనుో తేెంథి. నౄభా యెంఖెంలలని కీలఔఫైన భైట్ిెంగ్ అెంరలలల ఔట్ి,
నౄభా ఔెంనలనీ ఔుెండే కు బమ్ల ఙెయౌుెంు శూభయ ూఫే.
1. కు బమ్ ాకిరమలలని యట్లథరయవలు
కు బమ్లనఽ ఎలా నియుళశూౄభో భనెం సయవయెంగ భిశీయౌెంచఫో బయ భ ెందఽ, అసలు కు బమ్ల ాకమ
ిర లల ఆసకిౄ
చానేయభవభో భనెం అయ ెం ఙేసఽకోవలల ఉెంథి.
చితాెం 1: కు బమ్ల ాకమ
ిర లలని యట్లథరయవలు
నౄభా ఔెంనలనీ యట్లథరయవలు
అెండర్ భైట్యవు
థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్యవు
భఖ లేట్యవు
నుా యైడయవు/ఆసతేాలు
నౄభా ఏజెంట్ల
ు /ఫోా ఔయవు
యనియోఖథరయవ
కు బమ్ ాకిరమలలని యట్లథరయవలు
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యనియోఖథరయవ
మజభానఽలు

నౄభా కొధే వకిౄ నదట్ి యట్లథరయవ,„కు బమ్ ఖరళత‟ అవుణరడె.
„కు బమ్ల ఙెయౌుెంుథరయవలు‟ గ నౄభా ఔెంనలనీ మజభానఽలఔు ఇెందఽలల నలదె
భూలెం ఉెంట్లెంథి. నులల఼ హో లు యు నిధఽల నఽెంఙే కు బమ్లనఽ ఙెయౌుసౄ ఽనైట్ికీ,
ఙరలా కైసఽలలల యగెధరనిై నిలఫట్లికోవలలన ఫలధత ఉనైయయవ యభై అవుణరయవ.

అెండర్ భైట్యవు

కు బమ్లనఽ అయ ెం ఙేసఽఔుని, ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల఼ షయతేలు,
నిమభ నిఫెంధనలు, ధయలు వెంట్ి యట్ిని నియృ బెంఙే ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీ లలయౌ
అెండర్ భైట్యు థి, నతౄ ెం నౄభా సెంస లథి.

భఖ లేట్ర్

భఖ లేట్ర్ (పలయత నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథిే శూదికయ సెంస ) థిఖ వ నేభపునై
ఆశ్మాల శూధనఔు ఔిఱ ఙేసౄ ా కీలఔ యట్లథరయవగ ఉెంథి:


నౄభా భవయణెంలల ఔరభదే త్తని నియుళెంచడెం
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నులల఼థరయవల ాయోజధరనిై కనుడడెం



నౄభా సెంస ల థీయఘకయౌఔ లైధరనిి మల్ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండేట్ు ల చాడడెం.

థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్యవు
లేయ భధవయవౄలుగ భిచితఫైనయభై థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్యవు. ఆభోఖ నౄభా
కు బమ్లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేశూౄ యవ.
నౄభా ఏజెంట్ల
ు / ఫోా ఔయవు

నౄభా ఏజెంట్ల
ు / ఫోా ఔయవు నులల఼లనఽ యఔరబెంచడఫే కదఽ, కు బమ్ ఙేమవలల
వచిిన క్షెంలల యనియోఖథరయవలఔు లేవ ఙేశూౄ యని ఔడర ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.

నుా యైడయవు / ఆసతేాలు

యనియోఖథరయవల కు బమ్ అనఽబవెం శూ఼గ శూగైట్ు లయయవ చాశూౄయవ. భ కెంగ
ఆసత్తా ట్ి.న.ఏల నునల్ లల ఉనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర
ఆసత్తాలల చికిత్ ను ెంథేట్ు ల నౄభా సెంస చాసఽౄెంథి.

ఆ యధెంగ కు బమ్లనఽ నియుళెంచడభెంట్ే, కు బమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన ఈ యట్లథరయవలలుని ాత్త ఔుభి
లక్షాలనఽ నియుళెంచడఫే అవుతేెంథి. అబణే, యభిలల కొెందభి లక్షాల భధ గయి ణ తలెతౄఖల అవకశ్భూ
ఉెందనఽకోెండి.
2. నౄభా ఔెంనలనీలల కు బమ్ల నియుహణ నుతా
ఈ భిశ్భ
ర ఔు ఙెెంథిన డరట్ల ాకయెం - “యయధ నౄభా సెంస ల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ 65% నఽెంచి 120% నలైన
ఉెంథి. భాభుట్ లల అతదిఔ పలఖెం 100% నషి నిషత్తౄ కి నలైన నిఙేశూౄ ో ెంథి”. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఙరలా
ఔెంనలనీలు నశుిలణో నడెసఽౄధరైబ.
థీనిై ఫట్ిి

ఔెంనలనీకి, నులల఼థరయవలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేిెందఽఔు ట్ిషిఫైన అెండర్ భైట్ిెంగ్

యదరధరలు, సభయ ఫైన కు బమ్ల నియుహణ అనఽసభిెంచవలలన అవసయెం ఉెందని ణెలుశూోౄ ెంథి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
నౄభా కు బమ్ ాకమ
ిర లల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయవ యట్లథరయవ కదఽ ?
I.

నౄభా ఔెంనలనీ ఱేర్ హో లు యవు

II. భానవ వనయవల యపలఖెం
III. భఖ లేట్ర్
IV. ట్ి.న.ఏ
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B. ఆభోఖ నౄభా కు బమ్ల నియుహణ
1. ఆభోఖ నౄభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు
ఆభోఖ నౄభా నుో ర్ి నూో యౌయోలలని అసభానఫైన అెంరలనఽ లలతేగ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అుడే
ఆభోఖ కు బభునఽ సభయ ెంగ నియుళెంచఖలుఖ ణరెం. అయ ఇయ:
a) నులల఼లలల అతదిఔ పలఖెం ఆసత్తా నులెైణే నషిభిశృయెం ఙెయౌుెంచడరనికి సెంఫెందిెంచినయే. ఇఔుడ యక్షణ
ను ెందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫైన అెంరలనఽ భ ెందఽఔు ణెసౄ ఽెంథి. ఇతయ తయఖతేల
నౄభాలల భనకిలాెంట్ియ శూదరయణెంగ ఎదఽయవకవు.
b) అధరభోగల తీయవణెనఽైలు, చికిత్ఔు యళ్ుడెంలల అనఽసభిెంఙే యైకభి, తదనెంతయెం డరఔిర్ ని
ఔలవడెంలల పలయతథేశ్ెంలల ఙరలా యచితాఫైన భిల త్త
 ఔనినసౄ ఽెంథి. యట్ి పయౌతెంగ కొెందయవ భభీ అత్త
జఞఖరతౄణో ఉెంట్ే, భభికొెందయవ తభ అధరభోఖెం, చికిత్ల ట్ు ఏభాతాెం ఔలత ఙెెందని లత్తలల ఉెంట్లయవ.
c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽి. కభపభైట్ సెంస వెంట్ి ఖూ
ర ు కొనవచఽి. ఫలెంఔు వెంట్ి భిట్ెైల్
అభ్కల భాయా ెం ఖ ెండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽి. థీని పయౌతెంగ ఉతత్తౄ ని లయ వసఽౄవుగ
అభ ్తేనైట్ల
ు ఔఔు ఔనినసౄ ఽెంథి. భభోఔు అథి యనియోఖథరయవ అవసభలనఽ సెంతినౄ యఙే
యధెంగ తదనఽఖ ణెంగ థ యవఔుతేనైథిగ భాయవణోెంథి.
d) ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద కు బమ్ ఙేమడెం ఆసత్తా నులబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉెంథి. అబణే ,
శూౌలబెం, ాణేఔ ధైుణెం, చికిణర్ దే తేలు, నృయౌు ెంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీజల యషమెంలల
అథి డరఔియు వ, సయజ ను ఽ కవచఽి లేథర ఆస్రతేలు కవచఽి ఏఫైధర నతౄ ెం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు
అెందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ. థీనివలు కు బమ్లనఽ భిషుభిెంచడెం ఙరలా ఔషిభవుణోెంథి.
e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖెం ఙరలా యేఖెంగ అనవిథిే ఙెెందఽణోెంథి. కొతౄ యధఽలు, కొతౄ లక్షణరలు
ుట్లికొసా
ౄ ధే ఉధరైబ. థీెంణో నాతన చికిణర్ దే తేలు ఔడర అనవిథిే ఙెెందఽతేధరైబ. కీ-హో ల్
సయజ భీలు, లేజయవ చికిత్లు వెంట్ియట్ిని ఇెందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽి.
ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిెంత శూెంకైత్తఔఫైనథిగ భాయవశూోౄ ెంథి. అట్లవెంట్ి యదరధరలణో ఔడిన నౄభా
కు బమ్ల భిశుుయెం నియెంతయెం ఫయవఖ డవలలన అవసయెం ఏయడెణోెంథి.
f)

ఈ అెంరలనిైెంట్ికీ నేెంచి, భానవ థేశృనిై నుాభాణీఔభిెంచలేభధే యసౄ వెం ూభిౄగ నాతన కోణరనిై
జోడిశూౄ ో ెంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదె యవ వఔుౄలు కై యఔఫైన చికిత్ ను ెంథిధర ఔడర
సెంథిెంచడెంలల ణేడర ఉెంట్లెంథి. యభికి యేభైుయవ చికిత్లు అవసయడవచఽి. ఆసత్తాలల ఉెండరయౌ్న
కలెం యషమెంలల ఔడర ఇదె భి భదర ణేడరలుెండవచఽి.
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ఆభోఖ నౄభా నుో ర్ి నూో యౌయో యేఖెంగ విథిే ఙెెందఽణోెంథి. అట్లవెంట్ి యేఖవెంతఫైన విథిే యసఽయవతేనై సయల్ వలు
యఔయకల నులల఼ల సెంక ఔడర యభీతెంగ నలభిగినుో ణోెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు యణలల వెందలాథిగ
ఉధరైబ. కై ఔెంనలనీ లలల ఔడర భనెం అధేఔ యకల నులల఼లనఽ చాడవచఽి. ాత్త నులల఼కి లేథర కొనిై
భాయవలణో థరనఽైెంచి ుట్లికొచిిన భభో నులల఼కి థరనిథెైన యలక్షణ ఉెంట్ ెంథి. థరనిణో కు బమ్నఽ
భిషుభిెంచడరనికి భ ెందఽ సదయవ నులల఼ని నిశితెంగ అధమనెం ఙేమవలల వశూోౄ ెంథి.
ఆభోఖ నుో ర్ి నూో యౌయోలల విథిే సెంకాయఫైన సయల్ నఽ ఔడర యెంట్ ణెశూౄ ో ెంథి. ఔ ఔెంనలనీ 100,000 ఆభోఖ
నులల఼లనఽ భిట్ెైల్ యనియోఖథరయవలఔు యఔరబెంచిెంథి అనఽఔుెంథరెం. ఈ నులల఼ల కిెంద 300,000 భెంథి ఉెంట్ే ,
ఔెంనలనీ ఔనీసెం సఽభాయవగ 20,000 కు బమ్లనఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు లదేెం కవలల వశూోౄ ెంథి!

నఖదఽ

ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర లేవలు ను ెందవచిని నులల఼థరయవలు ఆశిశూౄయవ. కు బమ్లు యేఖెంగ లలట్ిల్ అయులని
ఔడర కోయవఔుెంట్లయవ. థరెంణో ఆభోఖ నౄభా కు బమ్ల యపలగనిై నియుళెంచడెం ఖణనీమఫైన సయల్గ
భాభిెంథి.
నలైగ, పలయతథేశ్ెంలల యఔరబసఽౄనై ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ాకయెం థేశ్ెం లలల ఎఔుడెైధర ఆసత్తాలల ఙేయవచఽి.
కు బమ్లణో వవహభిెంఙే ఫిెందెం తభ వదె ఔు వచిిన కు బమ్నలై సెంథిెంఙేెందఽఔు థేశ్యౄ ెంగ అభలులల
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయెంు ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.
ఆభోఖ కు బమ్ల ఫేధేజర్ ధైుణరనిై, అనఽబయనిై, తనఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ శూధధరలనఽ
ఉయోగిెంచఽఔుని ఈ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుెంట్లడె.
అెంత్తభ యరలుషణఔు వలేౄ , ఆభోఖ నౄభానఽ అెంథిెంఙేయయవ, ణరభ అవసయెంలల ఉనై ఒ వకిౄకి అలాగై, సుమెంగ
లేథర ఔుట్లెంఫ సబ ల అధరభోఖెం వలు రభీయఔ, పలయోథేుఖబభితఫైన త్తౄ డిని ఎదఽభపుెంట్లనైయభికి ణోడరట్ల
నెంథిెంఙరభధే సెంతినౄ ని ను ెందఖలుఖ ణరయవ.
సభైన కు బమ్నఽ, సభైన వకిౄకి, సభైన సభమెంలల అెంథిెంఙేట్ు ల చాడడఫే సభయ ఫైన కు బమ్ల నియుహణ
అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.
2. ఆభోఖ నౄభాలల కు బమ్ల ాకమ
ిర
కు బమ్నఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ ఙెయౌుెంచవచఽి. లేథర నౄభా ఔెంనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్ర్ (ట్ి.న.ఏ) థరుభ
ఙెయౌుెంు జభిగైట్ు ల చాడవచఽి.
కు బమ్నఽ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట్ి నఽెంచి నులల఼లలని షయతేల ాకయెం ఙెయౌుెంు జభిగైెంత
వయఔు భధ కలెంలల ఆభోఖ కు బమ్ సషిెంగ నియుచిెంచిన యయధ దశ్ల ఖ ెండర శూఖ తేెంథి. యట్ిలల థేని
నుాదరనెం థరనిథే.
థిఖ వ నేభపునై ాకమ
ిర లు ాణేకిెంచి ఆభోఖ నౄభా (శృలట్లెైజైషన్) నషిభిశృయ నులల఼లఔు సెంఫెందిెంచినయ.
ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఇయే ాదరన పలఖెంగ ఉధరైబ.
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లయ ాయోజన నులల఼ లేథర తీవా అసుస త నులల఼ లేథర థెైనెంథిన నఖదఽ నులల఼ వెంట్ి యేట్ి యషమెంలలధైధర సభై
కు బమ్నఔు అనఽసభిెంఙే

శూదరయణ ాకమ
ిర , జతయచవలలన ణరాలు కై భాథిభిగ ఉెంట్లబ. కఔనుో ణే

అట్లవెంట్ి నులల఼లు భ ెందఽగ నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని సదఽనుమెంణో భఔనుో వచిధేథి యసౄ వెం.
నషిభిశృయ నులల఼ కిెంద ఙేలే కు బమ్ ఎలా ఉెండచఽినెంట్ే :
a) నఖదఽ యళత కు బమ్
ఆసత్తాలల ఙేభైట్ుడెకనీ, చికిణర్ సభమెంలలకనీ కయవిలనఽ యనియోఖథరయవ ఙెయౌుెంచడె. నౄభా
సెంస /ట్ి.న.ఏ భ ెందభి అనఽభత్త ఆదరయెంగ ధట్ వర్ు లలని ఆసత్తా లేవలనఽ సభఔయవసఽౄెంథి.
తభుత కు బమ్ భిశుుయెం కోసెం ణరాలనఽ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి సభభిసఽౄెంథి.
b) భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కు బమ్
యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ ఆసత్తాకి ఙెయౌుశూౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు కు బమ్నఽ ఙెయౌుెంు
కోసెం నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి సభభిశూౄడె.
భెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.
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భైకాచితాెం 1: కు బమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి (ఇథే ఔరభెంలల ఉెండరలని లేదఽ)

కు బమ్ ాకిరమ
వయౄ భానెం
భిజిలేిరషన్
డరఔుఫెంట్ు భిశీలన
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నృయౌు ెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
కు బమ్ల కోడిెంగ్
భిశీలన/కు బమ్నలై ధరమ నియృ మెం
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న తేథి నతౄ ెంనలై నియృ మానికి భవడెం
కు బమ్ ఙెయౌుెంు
అవసయఫైన ణరాలనఽ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం
కు బమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం
భభిెంత సయవయ దభుౄ కోసెం కు బమ్లనఽ అనఽభానిెంచడెం
కు బమ్ డరఔుఫెంట్ు నియుహణ
కు బమ్లనలై ఆడిట్

a) వయౄ భానెం
యనియోఖథరయవఔు, కు బమ్ల ఫిెంథరనికి భధ నదట్గ సెంఫెంధెం ఏయడేథి కు బమ్ వయౄ భానెం థరుభధే.
ఆసత్తాలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిెంచదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయవ ఔెంనలనీకి ణెయౌమఙేమ వచఽి.
లేథర ఆసత్తాలల ఙేభిన తభుతధైధర భ కెంగ అతవసయ భిల తేలలు ఆసత్తాలల ఙేభిన సెందభౌలలల ఆ
తభుతధైధర ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽి.
ఇట్ీవయౌ కలెం వయఔు ఔడర కు బమ్ ఙేమడెం ఖ భిెంచిన వయౄ భానెం ఔ లాెంఛనెంగధే ఉెంట్ృ వచిిెంథి.
అబణే, ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఇనా్ూయయవు ఆచయణశూధఫైనెంత ఫేయఔు యలెైనెంత తుయగ ఆ వయౄ భాధరనిై
ణెయౌమజైమాలని ట్లిఫట్ి డెం నుాయెంనెంఙరయవ. భ ెందఽగ అనఽఔునై ాకయెం ఆసత్తాాలల ఙేయవతెంట్ే
ఆసత్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిల త్తలల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24
ఖెంట్ల లలగ ఆ సెంఖత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ణెలనుయౌ.
ఆసత్తాలల ఙేభిన సభాఙరయెం సకలెంలల అెందఽఫలట్లలలకి వలేౄ ఆ యనియోఖథరయవ ఆసత్తాలల ఙేభిెంథి సతమో
కథో

సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు,

ఔభికి

ఫదఽలుగ

ఔయవ

ఙేయలేదని

లేథర

వెంచన

ఏనై

లేదని

నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి ణోడడెతేెంథి. కొనిై సెందభౌలలల కయవిలనలై ఆసత్తా
మాజభానెంణో చభిిెంచడరనికి ఔడర యలుెంట్లెంథి.
నదట్ే వయౄ భానెం అెంట్ే,„జఞఫ భల, ెంన, అథి అెంథినట్ల
ు నిభేభిెంచఽకోవడెం‟ లేథర నూక్్ ఙేమడెం.
ఔభూనికైషన్, ట్ెకైలజీలలల అనవిథిే ుణభా అని ఇనా్ూయయవు/ట్ి.న.ఏలు నడినే కల్ లలెంట్యు థరుభ
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ఔడర వయౄ భానెం ెండెం శూధభవుణోెంథి. ఇయ 24 ఖెంట్ల ణెభిచి ఉెంట్లబ. ఇెంట్ర్ ధట్, ఇ-ఫబల్
లనఽ ఔడర ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.
b) భిజిలేిరషన్
కు బమ్నఽ ఔెంూట్ర్ లల ఎెంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభనఽ్ సెంకనఽ సిఱిెంచడఫే కు బమ్ భిజిలేిరషన్ ాకమ
ిర .
భిపభనఽ్ సెంకణో కు బమ్ లత్తని ఏ సభమెంలలధైధర ణెలుసఽకోవచఽి. థీనిై కు బమ్ నెంఫయవ, కు బమ్
భిపభనఽ్ నెంఫయవ లేథర కు బమ్ ఔెంట్ా లు నెంఫయవ అెంట్లయవ. నుాలలలెంగ్ సెంస ఉయోగిెంఙే ఔెంూట్ర్,
ాకమ
ిర లనఽ ఫట్ిి కు బమ్ నెంఫయవ సెంకలలల ఉెండవచఽి లేథర అక్షభలణో ఔడిన సెంకలలల ఉెండవచఽి.
కు బమ్ వయౄ భానెం అెంథి, నులల఼ నెంఫయవ సభిగా  ఉెండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభినుో బన
యెంట్ధే శూదరయణెంగ భిజిలేిరషన్ ూభిౄ ఙేల, భిపభనఽ్ నెంఫయవ ఇశూౄయవ.
ఔెంూట్ర్ లల కు బమ్నఽ భిజిసి యవ ఙేమగధే, అథే సభమెంలల నౄభా సెంస కాణరలలల అెందఽఔు ఔ
భిజయవునఽ సిఱిశూౄ యవ. వయౄ భానెం/భిజిలేిరషన్ సభమెంలల, కు బమ్ కచిితెంగ ఎెంత నతౄ మో లేథర
అెంచధర నతౄ ెం ఎెంణో ణెయౌమఔనుో వచఽి. ఔనఽఔ నుాయెంబ భిజయవు నతౄ ెం నుాభాణఔ భిజయవు (ఙరలా వయఔు
ఙరభితాఔ సఖట్ల కు బమ్ లలైజు అబ ఉెంట్లెంథి) నతౄ ెం అవుతేెంథి. ఔశూభి అెంచధర నతౄ ెం లేథర పలయెం
అవచిని పలయసఽౄనై నతౄ ెం ఖ భిెంచి ణెయౌమగధే, థరనిై ాత్తనృెంనృెంఙే యధెంగ భిజయవునఽ నలెంచఽతధన
లేథర తగిాసౄ ాధన సవభిశూౄ యవ.
c) ణరాల భిశీలన
ఔశూభి కు బమ్ భిజిసి యవ కగధే, నుాలలలెంగ్ ఔు అవసయఫైన ణరాలనీై అెంథేట్ు లగ చాసఽకోవడెం తదఽభి
చయ అవుతేెంథి.
కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫైన అెంరలని ఖ యవౄెంచఽకోయయౌ:

1. అసుస తఔు సెంఫెందిెంచిన డరఔుఫెంట్భీ ఆదరయెం
2. అెంథిెంచిన చికిత్
3. ఇన్-నేషెంట్ గ ఉనై కలెం
4. భీక్షల నియేథిఔలు
5. ఆసత్తాకి ఙేలన ఙెయౌుెంు
6. చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి తదఽభి సలశృ
7. ఇెంనుుెంట్లు వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌుెంు ఆదరభలు
డరఔుఫెంట్ు నఽ భిశీయౌెంచిన తభుత, కు బమ్ నుాలలసర్ భిశీయౌెంఙే అెంరల జఞనృణర ఔట్లెంథి. ఙరలా
ఔెంనలనీలు నుాలలలెంగ్ డరఔుఫెంట్ేషన్ లల అట్లవెంట్ి ఙెక్ యౌసఽి ఉెండడరనిై ఔ పలఖెంగ ఙేసఽఔుెంట్లధరైబ.
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లలనెంచిన ణరాలనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄశూౄ యవ. కొనిై ాకమ
ిర లలు ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయవ/ఆసత్తా
సభభిెంచని ణరాలనఽ కోయణరయవ. ఙరలా ఔెంనలనీలు యనియోఖథరయవఔు అశూౌఔయెం ఔలఖఔడదధే పలవనణో
అదను సభాఙరయెం కోసెం అబభిెంచడరనికి భ ెంథే నదట్ అనిై ణరాలనఽ ూభిౄగ భిశీయౌశూౄబ.
d) నృయౌు ెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
కు బమ్ నుాలలలెంగ్ వలమెంలల నృయౌు ెంగ్ ఔడర భ కఫైన పలఖెం. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు శూదరయణెంగ
చికిత్ఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిెంద భినేతేలనఽ యదిశూౄ బ. అెంతఔునేెంచి భిశృభనిై
ఙెయౌుెంచవనైభాట్. చికిత్ఔబయ ఙరభీజలనఽ వభీాఔభిసౄ ఽనై నుాభాణఔ యదరనెం ఇథి :

 భిజిలేిరషన్, సభీుసఽ ఙరభీజలణో సశృ యౄభ , ఫో యవు, నభి్ెంగ్ వమాలు.
 ఐ.ల.మ ఙరభీజలు, ఏ యధఫైన నిశిత యక్షణ కయఔలానులకైధర.
 ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఙరభీజలు, అధల఼ౄ ఱమా, యఔౄ ెం, ఆకి్జన్, శ్సౄ ైచికిణర్ భిఔభలు, భెందఽలు,
డమాగైలిక్ వసఽౄవులు, ఎక్్ భై, డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన఼, నేస్క ఫేఔర్, ఔిత్తాభ
అవమయలు వెంట్ియట్ికైన కయవిలు. ఆభైషన్ లల పలఖెంగ అబన ఏ యైద కయవిలెైధర సభై.

 సయజ న్, అధల఼ౄ ఱసి ఽ, ఫడిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔన్లెిెంట్లు, లలషయౌసఽిల ఼జులు.
 అెంఫ లెనఽ్ ఙరభీజలు
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్్ భై, శూునఽు వెంట్ి భీక్షలకైన ఙరభీజలు.
 ఓషదరలు
ఈ యపలగల కిెంద సభాఙరభనిై నుో ఖ

ఙేలేెందఽఔు యనియోఖథరయవ సభభిెంచిన ణరాలనిైెంట్ినీ

భిశీయౌశూౄయవ. పయౌతెంగ, కు బమ్ల లలట్ిల్ ఫెంట్ నఽ కచిితతుెంణో ూభిౄ ఙేమడెం ఔుదఽయవతేెంథి.
ఆసతేాల నృయౌు ెంగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభిెంఙేెందఽఔు ామణరైలు శూఖ తేనైట్ికీ , ాత్త ఆసత్తా నృయౌు ెంగ్
లల థరనిథెైన దే త్తని థేనిధన అనఽసభిెంచడెం భియజు. ఈ యపలఖెంలల ఎదఽయవుతేనై సయళ్ైు ఇయ :


సభీుసఽ ఙరభీజలు లేథర ఆశృయెం వెంట్ి భిశృయెం వభిౄెంచని అెంరల జఞనృణరలలకి ఖథి అథెె ఔడర భవచఽి.



కై నృలుు అబణే యయధ యపలగలయ ఉెండవచఽి. భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు అనిైెంట్ికీ ఔయౌన ఖ తౄ గ
కై నతౄ ెంణో నృలుు ఇవువచఽి.



నుాభాణకైతయ నేయునఽ ఉయోగిెంచడెం. ఉథరహయణఔు నభి్ెంగ్ ఙరభీజలనఽ సభీుసఽ ఙరభీజలుగ నలవడెం.



“అలాెంట్ియే ఙరభీజలు”“వెంట్ియ”“అనఽఫెంధ వమాలు” వెంట్ి భాట్లనఽ నృలుులల ఉయోగిెంచడెం.

నృయౌు ెంగ్ సషిెంగ లేనుడె నుాలలసర్ కయవిలనఽ యడియడిగ చానెంఙరలని కోయవచఽిలేథర

అదను

సభాఙరభనిై అడఖవచఽి. థీనివలు వభీాఔయణనలైన, కయవిల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయైధర సెంథేశృలుెంట్ే
ణొలగినుో ణరబ.
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ఈ సభసనఽ భిషుభిెంఙేెందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔసాణరాలనఽ జఞభీ
ఙేలెంథి. అట్లవెంట్ి నృలుుల నూభ్ట్ నఽ, భిశృయెం లనెంచని అెంరల జఞనృణరనఽ అథి లభీఔభిెంచిెంథి.
నుకైజీ భైట్ు ల
కొనిై యధఽల చికిత్ఔు ఙరలా ఆసతేాలు నుకైజీ భైట్ుఔు అెంగీఔభిెంఙరబ. చికిణర్ యదరధరనిై
నుాభాణీఔభిెంచి, వనయవలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెంలల ఆసత్తాఔునై శూభయ ూెంనలై ఇథి ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ఇట్ీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు నుా యైడర్ ధట్ వర్ు లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.యై యషమెంలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు
ఙెెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ెంథే లభీఔభిెంఙరబ.

ఉథరహయణ
a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాెంజియోగరమ్, మాెంజియోనుుల఼ి, ల.ఏ.నృ.జి లేథర ఒనలన్ శృర్ి సయజ ర్, వెంట్ియ
b) గైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: శూదరయణ ాసవెం, లజైభిమన్ ాసవెం, ళషిభఔినై, వెంట్ియ
c) ఆభపౄనలడిక్ నుకైజీలు
d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు
సయజ భీ తభుత సభసలు తలెత్తౄణే అబయ అదను వమాలఔు ఈ నుకైజీలఔు నేెంచి కయిబణే యసౄ యఔ
నుాత్తథిఔన యట్ికై యేభైగ ఙరభీజలు వసాలు ఙేశూౄ యవ.
నుకైజీల వలు కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యట్ిలల ఇనేడిఉనై వమెం ఇదనేత ెంగ ణెలుసఽౄెంథి.
చికిణర్ యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి కు బమ్లనఽ భిషుభిెంచడెం సఽలబెం.
e) కు బమ్ల కోడిెంగ్
ఉయోగిసౄ ఽనై యట్ిలల అతెంత భ కఫైన కోడ్స లలట్ ాెంచ ఆభోఖ సెంస (డఫు ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయవ
ఙేలెంథి. అథి యధఽల అెంతభజతీమ వభీాఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అనవిథిే ఙేలెంథి.
యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేెందఽఔు ఐ.ల.డిని , ఆ యదికి చికిత్ ఙేలేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే
యదరధరనిై ఖరళెంఙేెందఽఔు ఔభెంట్ నుా ల఼జర్ ట్ెభి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స నఽ ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లయవ.
ఇనా్ూయయవు కోడిెంగ్ నలై ఆదరయడడెం ఔరఫేన఼ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఇనా్ూభన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్
ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫైన ఇనా్ూభన్్ ఇనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్ పభై్షన్
ఫలెంఔునఽ నుాయెంనెంచిెంథి. అట్లవెంట్ి సభాఙరభనిై అఔుడ యరలుఱెంఙే అవకశ్భ ెంథి.
f)

కు బమ్ నుాలలలెంగ్

ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కెంట్లాఔుి అని ణెలుసఽౄెంథి. అథే సభమెంలల, అెందఽలల
యైద భిపలష ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌుెంచవలలన కు బమ్ వచిినుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌుెంఙరలల యవభిసౄ ా అెందఽలల
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యైద థరలఔు నియుఙరలుెంట్లబ. ఏ నౄభా నులల఼లలధైధర కు బమ్ల నుాలలలెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన కీలఔెం
భెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ :


నులల఼ కిెంద ఈ కు బమ్నఽ ఙెయౌుెంచవఙరి?



ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్ే, నిఔయ నతౄ ెం ఎెంత ?

ఈ భెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ ఇయులధరై నులల఼కి ఙెెంథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలనఽ
అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ధట్వర్ు ఆసత్తాలల ఔనఽఔ చికిత్ ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే ఆ ఆసత్తాణో ఔుథిభిన భైట్ు
ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌల ఉెండరయౌ.
కు బమ్ భిశీలధరయోత
ఆభోఖ కు బమ్ భిశీలనఔు యమలుెందఽఔు థిఖ వ నేభపుెంట్లనై అెంరలు సెంతినౄ ఔయెంగ ఉెండి తీభయౌ.
i.

ఆసత్తా నులెైన సబ డె నౄభా నులల఼ గపడెఖ కిెందఔు వచిి ఉెండరయౌ.

ఇథి సఽలబెంగ ఔనినసౄ ఽెంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ కిెంద ఉనై వఔుౄల నేయు వ, (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ
ఔడర) ఆసత్తాలల ఙేభిన సబ డి నేయవ సభినుో లని సెందభౌలు భనఔు అధేఔెం ఎదఽయవుతేెంట్లబ. ఫహృర
అెందఽఔు కయణెం కఖల అెంరలు :
నులల఼లల నేభపునై వకిౄ, ఆసత్తాలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉెండేట్ు లగ చాసఽకోవడెం భ కెం. ఆభోఖ
నౄభాలల ఈ యఔఫైన మోశూలు సయుశూదరయణెం.
ii. నౄభా ఉనై కలెం లలలే నేషెంట్ ఙేభి ఉెండరయౌ.
iii. ఆసత్తా నియుచనెం
వకిౄని ఙేభిన ఆసత్తా నులల఼ కిెంద నియుచిెంచిన “ఆసత్తా లేథర నభి్ెంగ్ హో మ్” నియుచనెం ాకయెం ఉనైథెై
ఉెండరయౌ. లేఔనుో ణే కు బమ్ ఙెయౌుెంచడెం ఔుదయదఽ.
iv. డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్
కొనిై నులల఼లు డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్ కి అెంగీఔభిశూౄ బ. అెంట్ే, శూదరయణెంగ ఆసత్తా/నభి్ెంగ్
హో మ్ లల చికిత్ అవసయభబయ అసుస తకి పలయతథేశ్ెంలల నియస ఖిహెంలలధే 3 భోజులఔు నేెంచి చికిత్
తీసఽకోవచఽి.
నులల఼ ాకయెం డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయౌుెంు ను ెంథరలెంట్ే :


నేషెంట్ లత్త అతనఽ/ఆఫనఽ ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ కి తయయౌెంచలేనిథిగ ఉెండరయౌ. లేథర



ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల డఔల కొయత కయణెంగ నేషెంట్ నఽ తయయౌెంచలేఔనుో బ ఉెండరయౌ.
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v. ఆసత్తాలల ఉనై కలెం
శూదరయణెంగ ఇన్ నేషెంట్ గ ఆసత్తాలల 24 ఖెంట్లు నేెంచి ఉెంట్ేధే ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు ఆస్రత్త
కయవిలనఽ ఙెయౌుశూౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫెంధననఽ సెంతినౄ యఙేెందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమెంణోనుట్ల డిరిభిజ
సభమానిై నేభపునడెం ఔడర భ కెం.
డే-కైర్ చికిత్లు
ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని శూెంకైత్తఔ అనవిథిేలు అధేఔ చికిణర్ యదరధరలనఽ సఽలబతయెం ఙేరబ. ఖతెంలల
యట్ికి సెంకిుషిఫైన చికిత్లు, ఆసత్తాలల ఎఔుువ కలెం ఉెండవలలభవడెం అవసయభబయయ. 24 ఖెంట్లు
నేెంచి ఆసత్తాలల ఉెండవలలన అవసయెం లేఔుెండర

డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియుళెంఙే యదరధరలు అధేఔెం

అెందఽఫలట్లలలకొఙరిబ.
డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖెం భ ెంథే అెంగీకభనికి వచిిన నుకైజి భైట్ల నుాత్తథిఔయ. పయౌతెంగ
వమాలలల లయతుెం ఏయడిెంథి.
vi. ఒ.న.డి
ఓట్-నేషెంట్ గ ఔడర చికిత్/ఔన్లేిషను నలై నలట్ిిన కయవిలనఽ ఇఙేి నులల఼లు కొనిై ఉధరైబ. నౄభా
ఙేలన నిభిెషి నణరౄనికి లలఫడి ఙెయౌుెంు ఉెంట్లెంథి. శూదరయణెంగ అథి శృలట్లెైజైషన్ నౄభా నతౄ ెం ఔన్ై
తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఒ.న.డి కిెంద లనెంఙే నతౄ ెం నులల఼కి నులల఼కి భధ ణేడరగ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి భిబెంఫయవ్ఫెంట్ు ఔు,
24 ఖెంట్ల శృలట్లెైజైషన్ కుజు వభిౄెంచదఽ.
vii. చికిణర్ యదరనెం/చికిణర్ దే త్త
ఆసత్తాలల ఙేయడెం శూదరయణెంగ అలలత్త చికిణర్ దే త్తణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. అబణే, నేషెంట్ తీసఽకోదఖా
ఇతయ చికిణర్ దే తేల ఉధరైబ. అయ :


మ ధరని



లదే



హో నేయోత్త



ఆమ భైుద



ాఔిత్త యైదెం వెంట్ియ.

ఙరలా నులల఼లు ఈ చికిత్లనఽ నేనశృబశూౄయవ. కొనిై నులల఼లు యట్ిలల ఔట్ి భెండె చికిత్లనఽ ఉ
భినేతేలణో ఆమోథిశూౄ బ.
viii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై యధఽలు
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నియుచనెం
భ ెందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄెందెంట్ే “ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి 48 ధలల లలల
అతనఽ/ఆఫఔు సఽవఔౄ ెంగ ణెయౌలధర లేథర ణెయౌమఔనుో బధర ఉనై ఎలాెంట్ి భిల త్త
 , జఫ ో లేథర
గమెం లేథర సెంఫెందిత భిల త్త
 , భిల త
 ేలఔు సెంఫెందిెంచిన సెంకైణరలు లేథర లక్షణరలు.
ఖ భిౄెంచినయ/ లేథర యైద సలశృ/చికిత్ తీసఽఔునైయ .”
భ ెందయ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనశృబెంచడరనికి కయణెం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరాలఔు యయవదే ెంగ
ఉెండడెం. కామెం అనఽఔునైథరనికి నౄభా కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి లేదఽ.
అబణే, ఈ సాణరానిై వభిౄెంజైమడెం ఙరలా ఔషిెం. నౄభా ఙేసౄ ఽనై సభమెంలల వకిౄకి అట్లవెంట్ి లత్త
ఉెంథర, ఖతెంలల యైదెం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేెందఽఔు ఔ ఔరభదే త్తలల యయధ అెంరలనఽ
ు ెంథి అధే థరనినలై యైద నిుణ ల భధ
భీక్షిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. సదయవ అధరభోఖెం ఎధరైళ్ై
నధరైననుామాలుెంట్లబ
వభిౄెంజైలేట్ుడె

ఔనఽఔ

ఏ

కు బమ్ధైధర

త్తయసుభిెంచడరనికి

భ ెందఽ

ఈ

షయతేనఽ

నదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిెందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భిశీలనలలకి

తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఆభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభెంలల, ఈ నేనశృబెంునఔు భెండె సవయణలు వఙరిబ.
 ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభన్్ యషమెంలల ఇథి ఔనినసౄ ఽెంథి. నౄభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలుజైలే వఔుౄలెవయౄ లేయధే
పలవనణో ఇెందఽలల నతౄ ెం ఖూ
ర ులలని సబ లెందభికీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌశూౄయవ. నతౄ ెం
ాబ ణోుథో ఖ లు, థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వున ఉనై నతౄ ెం ఔుట్లెంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సెంస లలని
నతౄ ెం ఉథో ఖ ల ఔుట్లెంఫలలు వెంట్ియభికి ఖూ
ర ు నులల఼లనఽ వభిౄెంజైశూౄ యవ. నదట్ిశూభి నౄభాఔు
వఙేి కై ఔ ఔుట్లెంఫెం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి ట్ేు నౄభా సెంస లు శూనఽఔలెంగ
వవహభిశూౄ బ. తగినెంత భూలెం లనశూోౄ ెందధే నేనశృబెంుణో ఈ నులల఼లు తయచఽ ఆ
నేనశృబెంునఽ ణొలగిశూౄ బ.
 కొెంతకలెం న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుెంట్ృ వచిిన తభుత భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలఔు
ఔడర నౄభా ఔయౌెంచడెంలల తు లేదధే పలవనణో భెండవ సవయణనఽ ణెఙరియవ. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో
లక్షణరలుధరై, నిభిెషి కల వవదిలల అయ ాకోనెంచవధే నభ్ఔెం.

ఔనఽఔ థరనిై కామెంగ

భిఖణెంచడరనికి లేదఽ.
ix. నుాయెంబెంలల యేచి ఉెండే కలెం
శూదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై (ఏథెైధర ాభాదెం ఫలభినడి ఆసత్తాలల ఙేభిణే తనెంచి) నదట్ి
30 భోజులు థరట్ిన తభుత ఫమట్డే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽెంథి.
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అథే యధెంగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :


కైట్భక్ి,



ళెభిైమా,



నృధైన్ నుోా శూిట్ిక్ ళెైర్ ట్ా ఼,



వభినౄజెం,



ళసి భఔినై,



లలైనలలైట్ిస్క,



సి ఽలా,



మోచి / తేెంట్ి కీలు భాభిడి వెంట్ియ.



నలలు,

నుాయెంబ కలెంలల ఇయ తలెత్తౄధర నౄభా యక్షణ ఉెండదఽ. నుాయెంబ కలెం ఏడరథి లేథర భెండేళ్ైు లేథర
అెంతఔునేెంచిన సభమెం కవచఽి. అథి కోు నౄభా ఔెంనలనీ నులల఼లల కోులా ఉెంట్లెంథి.
అధరభోఖెం యట్ిలల ఏథెైధర ఔట్ల అని కు బమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄశూౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫైన లత్తలలకై
వసఽౄెంథర భథర అని భిశీయౌెంఙేెందఽఔు ఎెంతకలెంగ అతనికి యక్షణ లనశూోౄ ెంథో చాశూౄడె.
x. నేనశృబెంులు
నులల఼ కొనిై నేనశృబెంులనిచిిెంథి. యట్ిని శూదరయణెంగ ఏ యధెంగ వభీాఔభిెంచవచఽినెంట్ే :


ాసాత్త ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై నులల఼లు ల యట్ికీ ఇసఽౄధరైయవ).



ఓట్ నేషెంట్, దెంత యైద చికిత్లు



ళెచ్.ఐ.య, శృభో్న్ తెయన఼, సా
 లకమ చికిత్, సెంణరన శూపలణర చికిత్, శూౌెందభోథీెన
శ్సౄ ైచికిత్లు వెంట్ి యక్షణ భిదిలలకి అధరభోగలు.



భదెం/భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెంగ వఙేి యధఽలు



పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తీసఽఔుధే యైద చికిత్లు.



ళెచఽి అనుమఔయ కయఔలానులు, ఆత్హణర మతైెం, అణ దరభి్ఔ కలుషెం.



భీక్షలు/భిశీలనల కోసఫే ఆసత్తాలల ఙేయడెం.

ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలల కు బమ్లనఽ భిశీయౌెంఙే వకిౄ

భిల త
 ేలనఽ నిభిెషిెంగ యవభిెంచడెం ఙరలా

భ కెం. థీనివలు లలషయౌసఽి ధేయవగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయవ. కు బమ్నఽ త్తయసుభిెంచడరనిై
ఎవభైధర సయల్ ఙేలధర కోయవి భిశీలనఔు ఔడర ఆ అెంశ్ెం ఫలెంగ నిలఫడఖలుఖ తేెంథి.
xi. కు బమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేల ట్ు యదేమత చాడెం.
నౄభా తీసఽఔునైయయవ కు బమ్ల యషమెంలల నుట్ిెంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల఼
నియుచిెంచిెంథి. కు బమ్ ఆమోదెం ను ెందడరనికి అెందఽలల కొనిై భ క నుతా వళశూౄబ.
శూదరయణెంగ అయ థేనికి సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లమెంట్ే :
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నిభిెషి వవది లలల కు బమ్ వయౄ భాధరనిై ెండెం. వయౄ భాధరనిై తుయగ ెండెంలలని
నుాదరధరనిై భనెం ఇథివయకై ఖరళెంఙరెం. వయౄ భానెం పలాధర వవది లలల ఔెంనలనీకి ఙేభలని
నులల఼లలధే నేభపునవచఽి.



నిభీృత కల వవది లలల కు బమ్ డరఔుఫెంట్ు నఽ సభభిెంచడెం.



తుడె నుాత్తనిధెం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ యలు డిెంచఔనుో వడెం లాెంట్ి
యట్ిలల నులుెంచఽకోఔనుో వడెం.

g) ఙెయౌుెంచవలలన కు బమ్ తేథి నతౄ ెంనలై నియృ మానికి భవడెం
ఔశూభి కు బమ్నఽ ఆమోథిెంచిన యెంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌ్న ని ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄనిై
నియృ బెంచడఫే. థీనిై లెకిుెంచడరనికి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄనిై నియృ బెంఙే అెంరలనఽ భనెం అయ ెం
ఙేసఽకోయయౌు న అవసయెం ఉెంథి. అయ ఏభెంట్ే :

i.

నులల఼ కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నణరౄనిై ణెలుసఽకోవడెం

వకిౄఖత నౄభా నతౄ ెంణోఔడిన నులల఼లుెంట్లబ. ఫ్ోు ట్ర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభీ ఙేలనయ కొనిై ఉెంట్లబ.
యట్ిలల నౄభా నతౄ ెం ఔుట్లెంఫెంలలని యయెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర ఫ్ోు ట్ర్ నుాత్తథిఔనలైధే
నులల఼లునైట్ికీ, ాత్త సబ నికి కొెంత భినేత్త ఉెండవచఽి.
ii. ఖతెంలల ఙేలన కు బమ్నఔు ఙెయౌుెంచినథి నుో గ నులల఼ కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై నేగియౌన
నౄభా నతౄ ెం:
ఇథివయఔు ఙెయౌుెంచిన కు బమ్లనఽ నేనశృబెంచిన తభుత అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నతౄ ెం
ఫలలెనఽ్నఽ లెకిుెంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచఔుెండర ఆసతేాలలల చికిత్ ను ెందడరనికి ఉనై అవకరనిై
థేనిధైధర సదయవ వకిౄ తదనెంతయెం యనియోగిెంచఽఔుధరైడర అని ఔడర భిశీయౌెంఙరయౌ.
iii. ఉ –భినేతేలు
ఖథి అథెె భినేత్త, నభి్ెంగ్ ఙరభీజలు వెంట్ి యట్ిని ఙరలా నులల఼లు నౄభా నతౄ ెంలల రతెం యౄెంలల లేథర
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄెంలల నిభిెషిెంగ నేభపుెంట్లబ. ఔన్లెిెంట్ ఼జు లేథర అెంఫ లెనఽ్ ఙరభీజల వెంట్ి
యట్ి యషమెంలల ఔడర అలాెంట్ి భినేతేలు అభలులల ఉెండవచఽి.
iv. అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచి నిభిెషి భినేతేలేఫైధర ఉధరైబయమో చాడరయౌ
నులల఼ పలాధర నణరౄనిై నిభిెషిెంగ నేభపునవచఽి. లేథర ాసాత్త కయవి, ఖ ెండె జఫ ోలు వెంట్ి
యధఽలఔబయ కయవిలనలై భినేత్తని యదిెంచవచఽి.
v. సెంఙరబత ఫో నస్క ఔు అయోత ఉెంథర లేథర అని భిశీయౌెంఙరయౌ
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నులల఼థరయవ కు బమ్ యళత ఫో నస్క (నులల఼థరయవ అెంతఔు భ ెందఽ ఏడరథిలల ఎట్లవెంట్ి కు బమ్ ఙేమఔనుో ణే
నఖూడే నతౄ ెం)కి అయవోడర కథర అని భిశీయౌెంఙరయౌ. కు బమ్ యళత ఫో నస్క తయచఽ అదను నౄభా నతౄ ెం
యౄెంలల ఉెంట్లెంథి. అథి యసౄ యనికి నేషెంట్/నులల఼థరయవ నౄభా నణరౄనిై నలెంచఽతేెంథి. అెంతఔుభ ెందఽ
ఏడరథి చివయలల వచిిన కు బమ్ల వయౄ భాధరలనఽ లెఔులలకి తీసఽకోఔనుో బ ఉెండడెం వలు కొనిై
సెందభౌలలల ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క నఽ తుగ నేభపునఖల అవకశ్భూ ఉెంథి.

vi. భినేతేల ఫేయఔు ఇచిిన ఇతయ కయవిల నౄభా :
ఇతయ భినేతేలు ఔడర ఉెండవచఽి. ఉథరహయణఔు, ఆమ భైుద యైద దే త్తలల చికిత్ ను ెంథిణే,
శూదరయణెంగ భినేత్త ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నులల఼ తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల
కయవిలనఽ నిభిెషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభత్తశూౄయవ. ఆసత్తాలల ఉనైుడె ఇఙేి ఙెయౌుెంులఔు
ఔడర భోజుకిెంత అని ఔ భినేత్త ఉెంట్లెంథి.
vii. కో-నేఫెంట్
శూదరయణెంగ ఇథి ఙెయౌుెంునఔు భ ెందఽ నిభభిత కు బమ్లలల సభ రతెంగ ఉెంట్లెంథి. సహ ఙెయౌుెంు
కొనిై ాణేఔ భిల త
 ేలలల భాతాఫే వభిౄెంఙేథిగ ఉెండవచఽి. తయౌు తెండెాల కు బమ్లఔు, ాసాత్త
కు బమ్లఔు, భెండవశూభి నఽెంచి ఙేలే కు బమ్లఔు భాతాఫే అభలవచఽి. ఔ నిభిెషి నణరౄనికి నేెంచి
ఉనై కు బమ్లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽి.
ఙెయౌుెంచదఖ నణరౄనిై ఈ భినేతేలఔు సయవెఫలట్ల ఙేలే భ ెందఽ, ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ
నేనశృబెంచి, ఙెయౌుెంచదగిన నిఔయ కు బమ్ నణరౄనిై లెఔుఖడణరయవ.
ఆభోఖ కు బమ్లల ఙెయౌుెంులు ఉెండని అెంరలు
అధరభోఖవెంతేనికి ఙేలే చికిత్ఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిెంచవచఽినెంట్ే :


నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయవిలు



భియక్షణఔబయ కయవిలు

యదిని నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయవిలలల నతౄ ెం యైద వమాలు, శూదరయణ సెంఫెందిత సదఽనుమాలు
ఉెంట్లబ. భభిెంత శూౌఔయవెంతఫైన లేథర యలాసవెంతఫైన (ఔడర కవచఽి) ఆసత్తాలల ఉెండేెందఽకైన
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽి.
శూదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై యదిని నమెం ఙేమడరనికైన కయవిలనఽ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి. నిభిెషిెంగ
నేభపుెంట్ే తనెంచి, యలాశూనికైన అదను కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
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భిజిలేిరషన్ ఙరభిజ, డరఔుఫెంట్ేషన్ ఙరభీజలు వెంట్ి ఇలాెంట్ి కయవిలనఽ చికిణే్తయ ఙరభీజలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి.
నమెం ఙేమడెంణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఉనైయగ భిఖణెంచదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్ నేషెంట్ గ ఉనైుడె
ఇఙేి నిభిెషిెంగ నేభపునై నుా ట్ీన్ సను ఫెంట్) వెంట్ి అెంరలు.
ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని అెంరల యషమెంలల

ఖతెంలల ాత్త ట్ి.న.ఏ/నౄభా సెంస ఔు శూ ెంతజఞనృణరలుెండేయ.

ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల ాకయెం యట్ిని లభీఔభిెంఙరయవ.
ఙెయౌుెంచతగిన కు బమ్ తేథి నతౄ ెం నిభేయణ ఔరభెం ఇలా ఉెంట్లెంథి :
ట్ిి ఔ 2.1
చయ I

ఖథి అథెె, ఔన్లెిెంట్ ఼జు వెంట్ి యయధ యపలగల కిెంద అనిై నృలుులు, యల఼దఽల జఞనృణర తమాయవ
ఙేమాయౌ.

చయ II
చయ III
చయ IV

ాత్త యపలఖెం కిెంద కు బమ్ ఙేలన నతౄ ెం నఽెంచి ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచనియట్ిని తీలేమాయౌ
ాత్త యపలఖెం కిెంద వమానికి ఏయైధర భినేతేలుెంట్ే వభిౄెంజైమెండి
నతౄ ెం ఙెయౌుెంచవలలన నణరౄనిై లెఔుఖట్ి ెండి. అథి నతౄ ెంనైథి నౄభా నతౄ ెం లలలే ఉెంథో
లేథో చాసఽకోెండి

చయ V

ఙెయౌుెంచవలలన నిఔయ కు బమ్నఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ థరనీై నేనశృబెంచెండి

h) కు బమ్ ఙెయౌుెంు
ఙెయౌుెంచవలలన కు బమ్ నతౄ ెం లెకిుెంచగధే, కైసఽనఽ ఫట్ిి యనియోఖథరయవఔు లేథర ఆసత్తాకి ఙెయౌుెంు
జయవుణరయవ. ఆమోథిెంచిన కు బమ్ నణరౄనిై లైధరన్్/ఎకౌెంట్్ యపలగనికి ణెలుుణరయవ. ఙెఔుు
యౄెంలల లేథర యనియోఖథరయవ ఫలెంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరుభ ఙెయౌుెంు ూయౄ వుతేెంథి.
ఙెయౌుెంునఽ ఆసత్తాకి జభినణే, అవసయఫైన నఽై నేనశృబెంు ఏథెైధర ఉెంట్ే, ఙెయౌుెంు నఽెంచి
నేనశృబశూౄయవ.
ఙెయౌుెంునఽ థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్ర్ నియుళెంచినుడె, ఙెయౌుెంు ాకమ
ిర లల నౄభా సెంస ల భధ ణేడర
లుెండవచఽి. ట్ి.న.ఏల నితీయవనలై భభిెంత లలణెైన అవగహననఽ భ నఽ్ెందఽ ఔయౌెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ఙెయౌుెంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎట్ిఔుడె ఔెంూట్ర్ లలకి ఎకిుసా
ౄ ఉెండరయౌ. ఔసి భయవు అడిగై ాశ్ైలఔు
జయఫ యౌఙేిెందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔెం. శూదరయణెంగ ఈ యవభలనఽ ఔెంూట్ర్ థరుభ కల్
లలెంట్ర్/యనియోఖథరయవ లేయ ఫిెంథరలణో ెంచఽఔుెంట్లయవ.
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ఙెయౌుెంు జయఖగధే, కు బమ్ లలట్ిల్ అబనట్ల
ు భిఖణశూౄయవ. కు బమ్ల సెంక, లలట్ిల్ ఙేలన నతౄ ెం
ఖ భిెంచి నిభీృత కల వవధఽలలు ఔెంనలనీ మాజభాధరనికి, భధవయవౄలఔు, యనియోఖథరయవలఔు,
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ెంుణరయవ. % లలట్ిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని నతౄ ెం, కు బమ్లు
లలట్ిల్ ఙేలేెందఽఔు ట్ిి న సఖట్ల సభమెం వెంట్ియ శూదరయణెంగ లలట్ిల్ ఙేలన కు బమ్ల యరలుషణలల
ఉెంట్లబ.
i)

డరఔుఫెంట్ు లలట్లణో వవహభిెంచడెం / అదను సభాఙరభనిై కోయడెం

కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫెంట్ు నఽ భిశీయౌెంచవలల ఉెంట్లెంథి. అయ :


అడి్షన్ ధనట్ల్ణో ఔడిన డిరిభిజ శూభెంశ్ెం,



ఆదరయెంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు,



యయధ యపలగల కిెంద అబన నణరౄలనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుు,



నాలలరిను ఽ, నూయ్ల఼ నృలుులు,



ఙెయౌుెంు యల఼దఽలు,



కు బమ్ నూయభ ,



యనియోఖథరయవ ఐడెెంట్ికైషన్.

సభభిెంచిన ాత్త ధరలుఖ కు బమ్లలలనా ఔట్ి నుాథనేఔ డరఔుఫెంట్ు యషమెంలల అసెంూయృ ెంగ
ఉెంట్ ెందని అనఽబవెం యలు డిశూౄ ో ెంథి. థరెంణో సభభిెంచని ణరాలనఽ సభభిెంఙరలని యనియోఖథరయవఔు
సాచిసఽౄధరైయవ. యట్ిని కు బమ్ఔు జత ఙేలేెందఽఔు అతనికి కల భినేత్తని నియృ బసఽౄధరైయవ.
అథే భాథిభిగ, కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేసౄ ఽనైుడె అదను సభాఙరయెం అవసయడవచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే:

i. అెంథిెంచిన డిరిర్జ శూభెంశ్ెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిెంచిన యధెంగ సభైన నూయ్ట్లల లేదఽ లేథర యది
నియే యణఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై యవభలనఽ లేథర అసుస త చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.

ii. ఙేలన చికిత్నఽ తగినెంత యవయెంగ వభిృెంచఔనుో బ ఉెండవచఽి లేథర యవయణ అవసయెం డవచఽి.
iii. డిరిభిజ శూభెంశ్ెం ాకయెం చాలనుడె చికిత్ భోఖ నిభేయణఔు అనఽఖ ణెంగ లేదఽ. భలన భెందఽలు
చికిత్ ఏ జఫ ోఔు ఙేసౄ ఽధరైభో థరనికి సెంఫెందిెంచినయ కవు.

iv. సభఔభిిన నృలుులలల కోభిన యధెంగ కయవిలనఽ థేనికిథరనికి చానెంచి ఉెండఔనుో వచఽి.
v.

వకిౄ వమసఽ భెండె ణరాలలల సభినుో యౌ ఉెండఔనుో వచఽి.

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరిభిజ ణేథీలు డిరిభిజ శూభెంశ్ెం, నృలుులలల సభినుో యౌ ఉెండఔనుో వచఽి.
vii. కు బమ్నఽ

అెంగీఔభిెంచడరనికి

శృలట్లెైజైషనఽఔు

సెంఫెందిెంచి

భభిెంత

సయవయ

అవసయడవచఽి. థరనికోసెం ఆసత్తాకి ఙెెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయవు అవసయభవుణరబ.
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భిశీలన

ఆ భెండె సెందభౌలలలనా, యనియోఖథరయవఔు యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైశూౄ యవ. లేథర యేట్ినలై అదను
సభాఙరయెం అవసయమో కోయవత ఇఫబల్ ఙేశూౄ యవ. ఙరలా కైసఽలలల, ఔెంనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై
యనియోఖథరయవ సభఔయిఖలుఖ ణరడె. అబణే ,

కొనిై సెందభౌలలల ఉనేక్షిెంచడరనికి యలులేని

సభాఙరయెం ఙరలా భ కఫైనథి అవసయెం డవచఽి. కనీ, యనియోఖథరయవ నఽెంచి థరనికి సెందన
ఉెండఔనుో వచఽి.

అట్లవెంట్ి కైసఽలలల, కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయెం అవసయభని

యనియోఖథరయవఔు భూడెశూయవు భిఫైెండయవు ెంనశూౄ యవ. ఆ తభుతధే కు బమ్నఽ భూలయేసౄ ఽనైట్ల
ు ధనట్ీసఽ
ెంుణరయవ.
కు బమ్ నుాలలస్క లల ఉనైుడె శూగై ఉతౄ య ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “నీచపలవెం లేఔుెండర” అధే
భాట్లనఽ నేభపుెంట్లయవ. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడర కు బమ్నఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు నౄభా
సెంస ఔు ఙెఔుుఙెదయఔుెండర ఉెండేెందఽఔు ధరమయఫైన ఆ నిమభానిై నుట్ిశూౄ యవ.

ఉథరహయణ
కైసఽనఽ సభఖరెంగ అధమనెం ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస ఇన్ డో ర్ కైసఽ నేయు నఽ కోయవచఽి.
యదరనెం/చికిత్ నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి లేవని అతధొఔ నిభేయణఔు ఔడర భవచఽి. నౄభా సెంస
భభిెంత సభాఙరయెం కోసెం ఙేలన అబయ ననఽ అతనఽ కు బమ్నఽ ఆమోథిెంఙరడనడరనికి సాచనగ
భిఖణెంచడరనికి లేదఽ.
ణరాలలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడెం, అదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడెం కు బమ్ల నియుహణలల
భ క సయల్. అవసయఫైన నతౄ ెం సభాఙరయెం లేనిథే కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఉెండదఽ. అలా అని,
సభాఙరయెం ఇెంక, భభిెంతగ కయలెంట్ృ తయచఽ అబభిసౄ ా యనియోఖథరయవనఽ అశూౌఔభనికి ఖ భిఙేమడెం
పలవెం అనినెంచఽకోదఽ.
కైశూభి కయయౌ్న సభాఙరభనిై అెంతట్ినీ కోయవత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ెండెం, తభుత కొతౄ
అవసభలు తలెతౄఔుెండర చాసఽకోవడెం సవఫైన యదరనెం అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.
j)

కు బమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం

సభభిెంచిన కు బమ్లలల 10% నఽెంచి 15%

కు బమ్లు నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి ఉెండవని ఆభోఖ

కు బమ్లలలని అనఽబవెం సాచిశూోౄ ెంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉెండవచఽి. యట్ిలల కొనిై ఏవెంట్ే :
i.

అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలెం లలల ఉెండదఽ.

ii. కు బమ్నఽ ఎవభికి కోయవతేధరైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ కిెంద ఉనైయడెై ఉెండడె.
iii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై జఫ ో కవడెం (అట్లవెంట్ి భిల త్తని నులల఼ నేనశృబెంచి ఉెండవచఽి).
282

iv. కు బమ్ కోయడెంలల, సభైన కయణెం లేఔుెండర, అనఽచిత జఞెం.
v. కిమ
ర ాశీల చికిత్ లేఔనుో వడెం; భీక్షల కోసఫే ఆసత్తాలల ఙేయడెం.
vi. ఏ అధరభోగనికి చికిత్ ఙేరభో అథి నులల఼ కిెంద నేనశృబెంచి ఉెండడెం.
vii. అధరభోగనికి భదెం, భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెం కవడెం.
viii. ఆస్రత్తలల 24 ఖెంట్లు ఔడర లేఔనుో వడెం.
కు బమ్ త్తయసుయణ లేథర నిభఔయణ (అథి ఏ కయణెం భీణర అబధరకనీ) యనియోఖథరయవఔు
యౌఖితూయుఔెంగ

ణెయౌమజైమాయౌ.

శూదరయణెంగ,

అట్లవెంట్ి

త్తయసుిత్త

లేక

నులల఼లలని

ఏ

షయతే/నిఫెంధన ఫేయఔు కు బమ్నఽ త్తయసుభిెంఙరభో సషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి.
ఙరలా నౄభా సెంస లు ఇెందఽకొఔ ాకమ
ిర నఽ అనఽసభిశూౄ బ. కు బమ్నఽ ఆమోథిెంచడరనికి అదికయెం ఉనై
వకిౄఔధరై ల఼నిమర్ అబన ఫేధేజయవఔు భాతాఫే కు బమ్నఽ త్తయసుభిెంఙే అదికయెం ఉెంట్లెంథి. ఎట్లవెంట్ి
త్తయసుితేలధైధర ూభిౄగ ధరమఫదే ెంగ ఉెండేట్ు ల చాసఽఔుధేెందఽఔు, నులల఼థరయవ కోయవికకిుణే యవయణ
ఇచఽిఔుధేట్ు ల ఉెండేెందఽఔు ఈ యధఫైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుెంట్లయవ.
కు బమ్నఽ నిభఔభిలేౄ నౄభా సెంస ఔు యనత్త సభభిెంచడెంణోఫలట్ల భభికొెందభి వదె ఔు యయు ధరమెం కోభై
అవకశ్ెం నులల఼థరయవఔు ఉెంథి. యభవయెంట్ే :


నౄభా ఆెంఫ డె్భన్ లేథర



యనియోఖథరయవల నూో యెంలు లేథర



ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లేథర



ధరమశూధరలు.

త్తయసుభిెంచిన ాత్త కైసఽ యషమెంలలనఽ, శూదరయణ ఔరభెంలల ధరమ భిశీలనఔు ఈ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄెంథర
అని లైలునఽ భిశీయౌశూౄయవ. నిభఔయణనఽ సభభిెంచఽకోయయౌ్న సెందయౌెం తలెత్తౄణే ఉయోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు
డరఔుఫెంట్ు నఽ సఽయక్షితఫైన ఙోట్ బదాయవశూౄయవ.
k) భభిెంత సయవయ భిరోధన నినేతౄ ెం కు బమ్లనఽ అనఽభానిెంచడెం
యనుభనికి

ఙెెంథిన

అనిై

రకలలలనఽ

వెంచన

సభసనఽ

ఎదఽభపుధేెందఽఔు

ఇనా్ూయయవు

ామత్తైసఽౄధరైయవ. మోసూభిత కు బమ్ల సెంక ఎఔుువగ ఉెండడెంణో నౄభా సెంస లఔు ఆభోఖ నౄభా
నలనఽ సయల్ గ భిణనేెంచిెంథి.
ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోశూలఔు కొనిై ఉథరహయణలు :
i.

భాయవవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ వఔుౄలు కవడెం.
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ii. ఆసత్తాలల ఙేయఔనుో బధర కు బమ్ ఙేలేెందఽఔు డరఔుఫెంట్ు నఽ సిఱిెంచడెం.
iii. ఆసత్తా శూమెంణో లేథర మోసూభితెంగ సిఱిెంచిన ఫమట్ నృలుులనఽ జత ఙేల కయవిలనఽ ఎఔుువ
ఙేల చాడెం.
iv. కొనిై భిల తేలలల భోఖనియృ మానిఔబయ కయవి ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషెంట్ గ ను ెంథిన
చికిత్ని ఇన్ నేషెంట్/ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ భాభిి చాడెం.
మోసగిెంఙే దే తేలు భోజుకొఔట్ి ఙపున కొతౄ గ ుట్లికొసఽౄధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా శూబలల భిల త్త
 ని
ఇనా్ూయయవు, ట్ి.న.ఏలు నియెంతయెం భిశీయౌసా
ౄ , అట్లవెంట్ి మోశూలనఽ ఔనినలట్ిి, నిమెంత్తాెంఙే చయలనఽ
యౄను ెంథిెంచఽకోయయౌ.
భెండె దే తేలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని కు బమ్లనఽ భిశీలనఔు ఎెంనఔ ఙేశూౄ యవ :


భపట్ీన్ కు బమ్లు



ట్ిాఖార్ు కు బమ్లు

నిభిెషిరతెంలల కు బమ్లనఽ పౌత్తఔెంగ భిశీయౌెంఙరలని ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా సెంస అెంతయా త ాభాణరనిై
నలట్ి లకోవచఽి. నఖదఽ లేఔుెండర చికిత్ ను ెంథే నౄభా, భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కు బమ్ల యషమెంలల ఈ రతెం
యేభైుయవగ ఉెండవచఽి.
ఈ దే త్త కిెంద, ఙెదఽయవభదఽయవ నభూధర దే త్త ననఽసభిెంచి కు బమ్లనఽ ఎెంనఔ ఙేశూౄ యవ. నిభిెషి యలువ
నేెంచి ఉనై కు బమ్లనిైెంట్ినీ భిరోదిెంఙరలని, ఆ భినేత్తఔధరై తఔుువగ ఉనై కు బమ్ల నభూధర
ఔట్ి నఽ యభికైషన్ ఔు ఙేట్ి వచిని కొనిై నౄభా సెంస లు నిభైెశిెంచవచఽి.
భెండవ దే త్తలల, ాత్త కు బమ్ కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేెంథి. అథి సభైన తీయవలల లేదని సెంథేహెం వలేౄ
భిరోధనఔు థిఖవచఽి. సెంథేశృసదఫైనయ ఏవెంట్ే
i.

కు బమ్లల ఎఔుువ పలఖెం యైద భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు సెంఫెందిెంచినథి అబనుడె

ii. లలట్ిల్ ఫెంట్ కోసెం భభీ ఆతాెంగ ఉనై యనియోఖథరయవ
iii. థిథె ినట్ల
ు గ ఉనై నృలుులు వెంట్ియ.
కు బమ్ లసలెైనథి కదని అనఽభానిెంచినుడె, అథి ఎెంత చినై నణరౄనిథి అబధర భిరోదిశూౄ యవ.
n. ట్ి.న.ఏ అనఽసభిెంఙే నఖదఽయళత లలట్ిల్ ఫెంట్
నఖదఽ యళత సదఽనుమెం ఎలా నిఙేసౄ ఽెంథి ? ఆసత్తాణో ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంస ఔుదఽయవిఔుధే ెందెం
థీనికి ఖ ెండెకమ లాెంట్ిథి. ఇతయ యైద లేవల నుా యైడయు ణో ఔడర ెంథరలఔు అవకశ్భ ెంథి. నఖదఽ
యళత సదఽనుమెం ఔయౌెంఙేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే ాకిరమనఽ భనెం ఈ యపలఖెంలల చాడవచఽి:
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ట్ిి ఔ 3.1
ఆభోఖ నౄభా గపడెఖ కిెంద ఉనై యనియోఖథరయవ అధరభోఖెం నులమాడె లేథర గమడరుడె.
ఆసత్తాలల ఙేభయౌ్న భిల త్త వచిిెంథి. అతనఽ/ఆఫ (లేథర అతనఽ/ఆఫ తయపున ఎవభైధర)
చయ 1

ఆసత్తాలలని నౄభా యపలఖెం వదె ఔు యయు ణెలునుయౌ్న నౄభా యవభలు ఎలాెంట్ివెంట్ే :

i. ట్ి.న.ఏ నేయవ,
ii. అతని సబతు నెంఫయవ,
iii. నౄభా సెంస నేయవ, వెంట్ియ.
ఆసత్తా సెంఔలనయఙే అవసయఫైన సభాఙరయెం ఎలాెంట్ిదెంట్ే :

i.

అధరభోఖెం ఏనేట్ధేథి నియృ బెంచడెం

ii. చికిత్,
చయ 2

iii. చికిత్ ఙేసౄ ఽనై డరఔియవ నేయవ,
iv. ఆస్రత్తలల ఉెండవలల భవచిని ఙెఫ తేనై భోజుల సెంక,
v.

అెంచధర వమెం

నఖదఽ యళత అదీఔిత నూయెంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభిశూౄయవ.

నఖదఽ యళత అదీఔిత నూయెంలల ఇచిిన సభాఙరభనిై ట్ి.న.ఏ అధమనెం ఙేసౄ ఽెంథి. ఇచిిన
సభాఙరయెం, నులల఼లలని నిఫెంధనలు, ఆసత్తాణో ఔుథిభిన భైట్ు ల ఏయైధర ఉెంట్ే యట్ిని అథి
సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. నఖదఽ యళత అదీఔిత్తని ఔయౌెంచవఙరి లేథర, ఔయౌలేౄ ఎెంత నణరౄనికి
ఔయౌెంచవచఽి అధే థరనినలై ఔ నియృ మానికి వసఽౄెంథి.
చయ 3

నియృ మానికి భవడరనికి ట్ి.న.ఏ భభిెంత సభాఙరభనిై కోయవచఽి. ఔశూభి నియృ మెం
తీసఽఔుధరైఔ, జఞెం లేఔుెండర థరనిై ఆసత్తాకి ణెయౌమజైశూౄ యవ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల కిెంద ఆ భెండె నూభలనఽ ఇుడె
లభీఔభిెంఙరయవ; చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడెండి).

చయ 4

నేషెంట్ కాణరలల కడ
ర ిట్ అబన ట్ి.న.ఏ అదీఔితెం ఙేలన నణరౄనిై దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నేషెంట్ కి
ఆసత్తా చికిత్ ఙేసౄ ఽెంథి. చికిణే్తయ కయవిలు తీసఽఔుధేెందఽఔు, నులల఼ ాకయెం సహ-ఙెయౌుెంు
అవసయెం ఏథెైధర ఉధరై డినుజిట్ ఙెయౌుెంచవలలెంథిగ సబ డిని కోయవచఽి.
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నేషెంట్ డిరిభిజకి లదేఫైనుడె, నేషెంట్ కాణరలల ట్ి.న.ఏ ఆమోథిెంచిన నతౄ ెం ఎెంత ఉనైథీ,
నౄభా కిెంద యసౄ వెంగ చికిత్ కయవిలు ఎెంతవయఔు ఙెయౌుెంచడరనికి యలునైథీ ఆసత్తా
చయ 5

చాసఽఔుెంట్లెంథి.
కడ
ర ిట్ తఔుువగ ఉెంట్ే, నఖదఽ యళత చికిత్ఔు అదను కరడిట్ ఆమోదెం కోసెం ఆసత్తా
అబభిసౄ ఽెంథి.
అబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ యరలుఱెంచి అదను నణరౄనిై ఆమోథిసౄ ఽెంథి.

చయ 6

అధరమోథిత ఙరభీజలనఽ నేషెంట్ ఙెయౌుెంఙేల డిరిభిజ అవుణరడె. డరఔుఫెంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు
కు బమ్ నూయెం నైద, నృలుు నైద సెంతఔెం ఙేమవలలెంథిగ అతనిై కోయణరయవ.
ఆసత్తా అనిై ణరాలనఽ ఏకీఔితెం ఙేల, నృలుు నుాలలలెంగ్ కోసెం డరఔుఫెంట్ు నఽ ట్ి.న.ఏకి
సభభిసఽౄెంథి. అయ ఏవెంట్ే :

చయ 7

i.

కు బమ్ నూయెం

ii.

డిరిభిజ శూభెంశ్ెం / అడి్షనఽ ధనట్ల్

iii.

ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషెంట్/ాత్తనుదఔుని ఐడెెంట్ికైషన్ కయవు, నూో ట్ ఐ.డి ఆదరయెం.

iv.

తేథి ఏకీఔిత నృలుు

v.

సయవయ నృలుు

vi.

భీక్షల నియేథిఔలు

vii. నాలుి న్, నూయ్ల఼ నృలుులు
viii. ట్ి.న.ఏ ెంనన ఆమోథిత లేకలు
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థిఖ వ నేభపునై లాెంట్ి యవభలనఽ సభిచాలన తభుత ట్ి.న.ఏ కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసత్తాకి
ఙెయౌుెంు జయవలలెంథిగ లనూయవ్ ఙేసౄ ఽెంథి :

i. ఆమోదెం ను ెంథిన వకిౄ చికిత్ ను ెంథిన నేషెంట్ ఔభై అని నిభేభిెంచఽకోవడెం.
ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషెంట్లకి అథే చికిత్ ఙేరభ అని చాడడెం.
చయ 8

iii. నేనశృబెంచిన అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ వమాలు, నృలుులల పలఖెంగ ఉెండఔుెండర
చాసఽకోవడెం.

iv. ఆసత్తాకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైెంట్ికీ అథి ఔట్లిఫడి ఉెంథో లేథో చాడడెం.
v.

ఆసత్తాణో ఔుదఽయవిఔునై భైట్ుధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయౌుెంు నణరౄనిై లెఔుఖట్ి డెం.

నఖదఽ యళత సదఽనుమెంలలని యలువనఽ సెంథేళెంచవలలన ని లేదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భెంగ
యనియోగిెంచఽకోవఙోి ణెలుసఽకోవడెం ఔడర నులల఼థరయవఔు ఙరలా భ కెం. ఖభనిెంచవలలన అెంరలు
ఏనేట్ెంట్ే :
i.

ఔసి భయవు నౄభా యవభలనఽ యసెం ణెలుసఽఔుని ఉెండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ ఖరళెంఙరయౌ్న అెంరలలల
ఉనైయట్ిలల కొనిై :



ట్ి.న.ఏ కయవు,

 నులల఼ ాత్త


నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలు వెంట్ియ.

ఇథి అెందఽఫలట్లలల లేనుడె, అతనఽ ట్ి.న.ఏని (24 ఖెంట్ల ళెల్ లెైన్ థరుభ) సెంాథిెంచి యవభలు
కోయవచఽి.
ii. యనియోఖథరయవ ఔన్యౌిెంగ్ డరఔియవ సాచిెంచిన ఆసత్తా ట్ి.న.ఏ ధట్ వర్ు లల ఉెంథో లేథో చాసఽకోయయౌ.
అట్లవెంట్ి చికిత్ఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమెం ఎఔుడ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథో అతనఽ/ఆఫ ట్ి.న.ఏని
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.

iii. ఆమన/ఆఫ ూయు అదికభిఔ తాెంలలకి సభైన యవభలు ాయేశ్నలట్ేిలా చాసఽకోయయౌ్న అవసయెం
ఉెంథి. ఈ తాెం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ాభాణీఔభిెంచఫడరుబ. సెందయౌెం సషిెంగ ణెయౌమఔుెంట్ే, ట్ి.న.ఏ నఖదఽ యళత
సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధతౄ డమో జయఖవచఽి.
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iv. ఖథి అథెె వెంట్ియట్ికి యదిెంచిన భినేతేలఔు లేథర కైట్భక్ి వెంట్ి నిభిెషి చికిత్లనలై ఉనై
భినేతేలఔు తఖా ట్ు లగధే ఆసత్తా ఙరభీజలు ఉెండేట్ు లగ అతనఽ/ఆఫ చాసఽకోయయౌ.
ఔయేళ్ నులల఼ అనఽభత్తెంచిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ ఎఔుువ కయవి నలట్ిదయౌలేౄ , కయవిలలల యభి యట్ల
ఎెంత ఉెంట్లెంథో భ ెందఽగ ణెలుసఽకోవడెం భెంచిథి.
v. డిరిభిజ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయవ ట్ి.న.ఏకి భ ెందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదను ఆమోదెం ఏథెైధర
అవసయఫైణే డిరిభిజకి భ ెంథే థరనిై ట్ి.న.ఏకి ెంవలలెంథిగ ఆసత్తాని అబభిెంఙరయౌ. థీనివలు
నేషెంట్ ఆసత్తా వదె అనవసయెంగ ఎదఽయవ చాలే ఫలధ తుతేెంథి.
యనియోఖథరయవ ఔ ఆసత్తాలల నఖదఽ యళత చికిత్ కోసెం అబభిెంచి, ఆమోదెం ను ెంథి, నేషెంట్ నఽ
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయిడరనికి నియృ బెంచఽఔుధే అవకశ్భూ ఉెంథి. అట్లవెంట్ి సెందభౌలలల, నఖదఽ యళత
ఆమోథరనిైయనియోగిెంచఽకోవడెం లేదధే సెంఖత్తని యనియోఖథరయవ ఆసత్తాకి తఔుెండర ణెయౌమజైల , అథే
యషమానిై ట్ి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలెంథిగ ఆసత్తాని కోభయౌ.
ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే, ఆమోదెం ను ెంథిన నతౄ ెం యనియోఖథరయవ నులల఼లల స ెంనెంచినుో బ, తదఽభి
అబయ న ఆమోథరనికి అథి ఆట్ెంఔెంగ భిణనేెంచఖలదఽ.
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C. ఆభోఖ నౄభా కు బమ్లలల అభీజల సభయణ
ఇెంతఔుభ ెంథే యవభిెంచినట్ల
ు గ, ఆభోఖ నౄభా కు బమ్ల భిశీలనఔు అధేఔ యకల ణరాలు అవసయభవు ణరబ.
ఆమోదయోఖఫైథేధర (ఙెయౌుెంచదగినథేధర?), కు బమ్ ఏ ఫేయఔు ఉెంథి (ఎెంత నతౄ ెం?) అధే భెండె భ కఫైన
ాశ్ైలఔు జయఫ ఇవుడెంలల ాత్త డరఔుఫెంట్ సశృమడెతేెందని ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ఔసి భయవు సభభిెంచవలలన ణరాల ఆవశ్ఔతనఽ యట్ిలల ఉెండవలలన అెంరలనఽ ఈ యపలఖెం యవభిసౄ ఽెంథి :
1. డిరిభిజ శూభెంశ్ెం
ఆభోఖ నౄభా కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫైన యట్ిలల అతెంత భ కఫైనథిగ డిరిభిజ శూభెంరనిై
ఙెవచఽి. నేషెంట్ లత్త ఖ భిెంచి, అతనికి ఙేలన చికిత్ దే త్త ఖ భిెంచి ఈ తాెంలల ూభిౄ సభాఙరయెం ఉెంట్లెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయెం, నుాభాణఔ డిరిర్జ శూభెంశ్ెం యవభలు కిెంథి యధెంగ
ఉెంట్లబ.:
1. భోగి నేయవ
2. ట్ెయౌనూో న్ ధెం./ నఫైల్ ధెం.
3. ఐ.న.డి ధెం.
4. ాయేశ్ెం ధెం.
5. చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై సలశృథరయవ/ల నేయవ, నూో న్ ధెంఫర్, యపలఖెం/లలశుయౌట్ీ
6. సభమెంణో నుట్ల ాయేశ్ ణేథీ
7. సభమెంణో నుట్ల డిరిర్జ ణేథీ
8. ఎెం.ఎల్.ల ధెం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధెం.
9. ాయేశ్ సభమెంలల నుా యజనల్ యది నియే యణ
10. డిరిర్జ సభమెంలల తేథి యది నియే యణ
11. తేథి నిభేయణ కోసెం నుాదికయ సెంస లనూయవ్ ఙేలన యధెంగ ఐ.ల.డి-10 కోడ్స(లు) లేథర భభైథెైధర
కోడెు,
12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిెంచడెం భభిమ ాయేరనికి కయణెం
13. అసుస తనఽ సభభిెంఙే శూభెంశ్ెం
14. ాయేశ్ సభమెంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథెైధర ఉెంట్ే
16. భ కఫైన ఖత యైద, శ్సౄ ైచికిత్ చభితా, ఏథెైధర ఉెంట్ే
17. యది నియే యణ లేథర చికిత్ఔు భ కఫైన/సెంఫెందిెంచిన ఔుట్లెంఫ చభితా ఏథెైధర ఉెంట్ే.
18. ఆసత్తాలల ఙేభిన సభమెంలల కీలఔఫైన భిరోధనల శూభెంశ్ెం
19. ఉదాయలు సశృ ఆసత్తాలల ఉనై సభమెం, ఏథెైధర ఉెంట్ే.
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20. డిరిర్జ అబనుడె యైదఽల సలశృ
21. చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడె/అదికభిఔ జట్లి యైదఽడి నేయవ&సెంతఔెం
22. భోగి/సశృమఔుల నేయవ&సెంతఔెం
చఔుగ భలన డిరిభిజ శూభెంశ్ెం అధరభోఖెం/గమెం, లనెంచిన చికిత్ అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల కు బమ్నఽ నుాలలస్క
ఙేలే వకిౄకి ఎెంతగధన సశృమడెతేెంథి. తథరుభ లలట్ిల్ ఫెంట్ ాకిమ
ర నఽ యేఖవెంతెం ఙేమడరనికి
ణోడడెతేెంథి. కు బమ్లనఽ సభయ ెంగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరిభిజ శూభెంశ్ెంలల ఉెండవలలన అెంరల ఖ భిెంచి
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు సాచిెంఙరబ. దఽయదిషివరతే
ౄ , నేషెంట్ చనినుో ణే,
ఙరలా ఆసతేాలలల డిరిభిజ శూభెంరనిై భయణ శూభెంశ్ెంగ నేభపుెంట్లయవ.
ఎుడా డిరిభిజ శూభెంరనిై అసలు ాత్తధే సభభిెంచవలలెంథిగ కోయణరయవ.
2. భీక్షల నియేథిఔలు
భోఖ నియృ మానిై, చికిత్నఽ నుో యౌి చాలేెందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు శూమడణరబ. చికిత్ఔు ుభికొయౌన
అసలెైన లత్తని అయ ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అవసయఫైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయవశూౄబ. ఆసత్తాలల ఙేయడెం వలు
భిల త్త ఏ యధెంగ ఫయవఖ డిెంథీ ఔడర ణెలుసఽౄెంథి.
భీక్షల నియేథిఔలలు శూదరయణెంగ ఏెం ఉెంట్లమెంట్ే :
a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు;
b) ఎక్్-భై నియేథిఔలు;
c) శూున్ నియేథిఔలు
d) ఫమాన఼్ నియేథిఔలు
అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయవ, వమసఽ, యౌెంఖెం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వెంట్ియ ఉెండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలే
సభభిెంఙరయౌ. నిభిెషి అబయ న ఫేయఔు నౄభా సెంస ఎక్్-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయవఔు త్తభిగి
అగిెంచవచఽి.
3. ఏకీఔిత, సయవయ నృలుులు :
నౄభా నులల఼ కిెంద ఏెం ఙెయౌుెంఙరలధే థరనిని నియృ బెంఙే దశూౄయేజుగ థీనిని ఙెవచఽి. ఇథివయలల నృలుు కోసెం
ఎలాెంట్ి నుాభాణకీఔయణ నూయ్ట్ లేదఽ. కనీ, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకలు సెంగట్ితఫైన,
సభఖరఫైన నృలుులకోసెం నూయ్ట్నఽ అెంథిెంఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యవభలనఽ
అయ ెం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిెంచఫడెతేధరైయవ.
సెంగట్ిత నృలుు ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄెండగ, సభఖరఫైన నృలుు భపభన్్ కోడు ణో నుట్ల యడియడిగ
యవభలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
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సభఖరఫైన నృలుునఽ ఉయోగిెంచి ఙెయౌుెంచలేని కయవిల భిశీలన ఙేట్ి ఫడెణోెంథి. ఇెందఽలల ాయేశ్యళత
కయవిలనఽ

సనై

నణరౄనికి

ఙేభిి,

ఏ

దఽెఔు

సెంఫెందిెంచినదధే

థరనికిెంద

తగిాెంు

కోసెం

ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి.
నృలుులు అసలు యౄెంలల ల఼ుఔభిెంచఫడరయౌ.
4. ఙెయౌుెంునఔు యల఼దఽ
నషిభిశృయ కరెంట్లఔుి అబనెందఽన ఆభోఖ నౄభా కు బమ్ భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల ఔడర ఙెయౌుెంచిన నణరౄనికిగనఽ
ఆసత్తా నఽెంచి శూదికయ యల఼దఽనఽ కోయవతేెంథి.
నృలుు నతౄ ెం, ఙెయౌుెంచిన నతౄ ెం సభానెంగ ఉెండరయౌ్న భాట్ నిజఫేకనీ, ఙరలా ఆసతేాలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న
నతౄ ెంలల భబతీ లేథర డిశూౌుెంట్ల ఇశూౄబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలల, నేషెంట్ తయపున యసౄ వెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న
నణరౄనిై ఙెయౌులేౄ ఙరలునని నౄభా సెంస ఔు ఙెఫ ణరయవ.
యల఼దఽనలై నెంఫయవ, శూిెంు ఉెండరయౌ. థీని అసలు ాత్తధే ఇయుయౌ.
5. కు బమ్ నూయెం
కు బమ్ తాెం అధేథి కు బమ్ నుాలలలెంగ్ కోసెం లాెంఛన నుామఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన అబయ న. ఇథి
యనియోఖథరయవఔు

సెంతఔెంణో

అసలు

యౄెంలల

సభభిెంచఫడెతేెంథి.

కు బమ్

ణరానిై

ఇుడె

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔభిెంచిెంథి. ఇెందఽలల యసౄ ితెంగ ఉనైథేనేట్ెంట్ే:
a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ కు బమ్ ఙేలన థరనికి సెంఫెందిెంచిన నులల఼ ధెంఫర్.
b) నౄభా చభితా యవభలు
c) ఆసత్తాలల ఙేభిన నౄభాథరయవ యవభలు.
d) ఆసత్తా, ఖథి యపలఖెం, అడి్షన్, డిరిర్జ ణేథీ, సభమెం, ాభాదెం అబణే నుో య్సఽలఔు ణెయౌనుభ,
భెందఽల యదరనెం తథితయ యవభలు.
e) కయవిల యబజన, ఆసత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త సభమెం, పలభీ నతౄ ెం కయవి
యవభలు/కు బమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనెం సశృ ఆసత్తాలల ఙేభినెందఽఔు కు బమ్ యవభలు.
f)

జతయచిన నృలుుల యవభలు

g) భెంజూయవ ఙేలన కు బమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలెంఔు కాణర యవభలు
h) నులల఼థరయవ నఽెంచి ాఔట్న.
కు బమ్ నూయెంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికిత్ల సభాఙరయెం ఉెండడఫే కదఽ నులల఼థరయవ డిఔుభైషన్ ఔడర
ఉెండడెం వల్ చట్ి యెంగ అతెంత భ కఫైన తాెం అవుతేెంథి.
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కు బమ్ఔు ―అతెంత సత్ నభ్ఔెం లథే రెంణరనిై‖ వభిౄెంజైసౄ ఽనైథి ఈ డిఔుభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులల఼థరయవ
ఉలు ెంఘలేౄ , నులల఼ కిెంద ఉనై తుడె నుాత్తనిధ కుజు అతనికి వభిౄెంఙే అవకశ్ెం ఉెంట్లెంథి.
ూ ఫ్
6. ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ యనియోఖెం భనఽభనఽ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఐడెెంట్ిట్ీకి
భన జీయతెంలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ ఔ భ కఫైన ాయోజధరనిై ధయయేయసఽౄెంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్
సెంఫెందిెంచిన జనయల్ ూ
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి.
శూదరయణెంగ కోభై ఖ భిౄెంు ణరాలు థిఖ వ నేభపునైయ అబ ఉెంట్లబ :
a) ఒట్యవ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవు,
b) డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్,
c) నున్ కయవు,
d) ఆదరర్ కయవు వెంట్ియ.
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం కోసెం ట్లిఫట్ి డెం వలు , నఖదఽ యళత కు బమ్లలల, మోసెం ఙేల భాయవ వఔుౄలు చికిత్
ూ ఫ్ కోయవతేధరైయవ.
ఙేబెంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమెంగ తగాబ. ఆసత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
సభిచాల థరనిై నౄభా సెంస ఔు లేథర ట్ి.న.ఏకి సభభిెంఙరయౌ్న ఫలధతనఽ ఆసత్తానలై నలట్ి లయవ.
ూ ఫ్ ధయయేభైి ాయోజనెం తఔుుయే.
భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కు బమ్లలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
7. నిభిెషి కు బమ్లఔు అవసయఫైన డరఔుఫెంట్ల
ు
కొనిై యకల కు బమ్లలల నలైన నేభపునైయ కఔ అదను డరఔుఫెంట్ల
ు కొనిై అవసయభవుణరబ. అయ :
a) ాభాద కు బమ్లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ లేథర భిజిసి యు వ నుో య్స్క లేిషనఽఔు ఆసత్తా జఞభీ ఙేలన ఫడికో-య్ఖల్
సభిికట్ అవసయడవచఽి. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసౄ ఽెంథి. ట్లాక్ ాభాథరలలల
అబణే, సదయవ వకిౄ భదెం ణరగి ఉధరైడో లేథో ఙెఫ తేెంథి.
b) సెంకిుషిఫైన లేథర ళెచఽి యలువణో ఔడిన కు బమ్లలల కైసఽ ఇన్ డో ర్ ణరాలు అవసయడవచఽి.
ఆసత్తాలల ఉనైధరైళ్ైు థెైనెంథిన నుాత్తథిఔన నేషెంట్లఔు ఙేలన అనిై చికిత్ల యవభలు ఆసత్తాలల
నమోదఽ ఙేసౄ ా ఉెంట్లయవ. ఆ డరఔుఫెంట్ే ఇన్ డో ర్ కైసఽ నేయవ లేథర కైసఽ ఱ఼ట్ల అవుతేెంథి.
c) అవసయఫైన ఙోట్ు డమాలలస్క/కీమోతెయన఼/జియోతెయన఼ ఙరయవిలు.
d) ఆసత్తా నియుచధరనికి సభినుో బనట్ల
ు గ ఆసత్తా ఉెంథో లేథో ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు శృలట్ల్ భిజిలేిరషన్
సభిికట్.

292

కు బమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కు బమ్ల ఫిెందెం కొనిై ఆెంతయెంగిఔ డరఔుఫెంట్ నూభ్ట్ు నఽ ఉయోగిసౄ ఽెంథి.
అయ ఏవెంట్ే :

i. డరఔుఫెంట్లు సభిచాడడరనికి భిశీలధరెంరల జఞనృణరలు,
ii. భిశీలన/లలట్ిల్ ఫెంట్ ఱ఼ట్ల,
iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔెంట్ా ల్ నూభ్ట్.
ఈ నూభ్ట్ల
ు నౄభా సెంస లనిైెంట్ిలలనఽ కై యధెంగ లేఔనుో బనట్ికీ, శూదరయణెంగ ఉెండే అెంరల
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫెంట్ు ాయోజనెం ఖ భిెంచి భనెం అధమనెం ఙేథె రెం.
ట్ిి ఔ 2.2
అనిైెంట్ిఔధరై ఇథి సఽలబఫైనథి. యనియోఖథరయవ ఇయ సభభిెంఙరడని
1.

డరఔుఫెంట్ల

నేభపుధేెందఽఔు డరఔుఫెంట్ు జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఉెంట్లెంథి. కొనిై

యభికైషన్ ఱ఼ట్ల

నౄభా సెంస లు యనియోఖథరయవఔు ఎకైలెడ్సజ ఫెంట్ గ థీని ాత్తని
సభఔభైి యలుెంథి.
ఇథి శూదరయణెంగ కై ఱ఼ట్ల అబ ఉెంట్లెంథికనీ నతౄ ెం నుాలలలెంగ్
యవభలనిైెంట్ినీ ఇభ డెిఔుెంట్లెంథి.
a) యనియోఖథరయవ నేయవ, ఐడి నెంఫయవ
b) కు బమ్ నెంఫయవ, కు బమ్ణరాలు అెందఽఔునై ణేథీ
c) నులల఼ యహెంగవలలఔనెం, లలక్షన్ 64యనృ యదేమత

2.

భిశీలన/నుాలలస్క ఱ఼ట్ల

d) నౄభా నతౄ ెం, ఉయోగిెంచఽఔునై నౄభా నతౄ ెం
e) ఆసత్తాలల ఙేభిన, డిరిభిజ అబన ణేథీలు
f)

భోఖ నియృ మెం, చికిత్

g) కు బమ్ ఆమోదెం/కయణరనిై యవభిసౄ ా నుాలలలెంగ్ నలై యకలు
h) కు బమ్ నతౄ ెం భథిెంు
i)

3.

ాభాణరల
భిశీలనలు /

నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయుణో ణేథీలణో కు బమ్ చలనెం

తేథి భిశీలన లేథర ాభాణరల నిమెంతాణర నూభ్ట్ ని కు బమ్ణో
వవహభిెంచిన వకిౄ కఔుెండర యేభై వకిౄ నియుళశూౄయవ
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నిమెంతాణర నూభ్ట్

ఙెక్ యౌస్కి , కు బమ్ భిశీలన ారైవయకి ణోనుట్ల ాభాణరల నిమెంతాణ
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉెండే సభఙరయెం యేట్ికి సెంఫెందిెంచినథెై ఉెంట్లెందెంట్ే :
a) కు బమ్ లలట్ిల్ ఫెంట్,
b) కు బమ్నఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర
c) అదను సభాఙరయెం కోసెం అబయ న ెండెం.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఇన్-నేషెంట్ ఔు జభిగై నతౄ ెం చికిత్ అెంతట్ినీ ూసఖ చఽిత ఆసత్తాలల నియుళెంఙేథి డరఔుఫెంట్ ఈ ఈ
కిెంథి యట్ిలల ఏథి ?
I.

భీక్షా నియేథిఔ

II.

లలట్ిల్ ఫెంట్ ఱ఼ట్ల

III. కైసఽ నేయవ
IV. ఆసత్తా భిజిలేిరషనఽ సభిికట్
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D. కు బమ్ల భిజభిుెంగ్
1. భిజభిుెంగ్
ఇథి కు బమ్ల లత్తని ఫట్ిి నౄభా సెంస దఖా యవెండే ుసౄ కలలల కు బమ్లనిైెంట్ికి ఙేలే కైట్లబెంు నణరౄనిై
సాచిసఽౄెంథి. ఇథి సఽలబెంగ ఔనినెంచవచఽి కనీ, భిజభిుెంగ్ ాకమ
ిర లల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ.
భిజభిుెంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవెంట్ి తనదఫైధర నౄభా సెంస లాపలలనలైన, ఆభిఔ శూో భత భాభిజన్ లెకిుెంునలైన ాపలవెం
చాుతేెంథి.
ధేట్ి కలు నుాలలలెంగ్ లసిెంలఔు ఏ సభమెంలలధైధర భిజయవులనఽ భథిెంు ఙేమఖల శూభయ ూెం అెంతయా తెంగ
నిభి్తఫై ఉెంట్ ెంథి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
కు బమ్ల లత్తని ఫట్ిి నౄభా సెంస ుసౄ కలలల కు బమ్లనిైెంట్ికి కైట్లబెంచిన నణరౄనిై ఏభెంట్లయెంట్ే
________.
I.

ూయౌెంగ్

II.

నుా యజనిెంగ్

III. భిజభిుెంగ్
IV. ఇధులిెంగ్
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E. థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్యు (ట్ి.న.ఏ) నుతా
1. పలయతథేశ్ెంలల ట్ి.న.ఏల ాయేశ్ెం
నౄభాయెంఖెంలల నలైయేట్ల సెంస లఔు 2000 సెంవత్యెంలల థరుభలు ణెభిఙరయవ. ఇథిఇలాఉెండగ, నాతన నులల఼ల
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతే
ౄ లఔు గిభకీ నలయవఖ త వచిిెంథి. థరెంణో ఆభోఖ నౄభాలల నులల఼ల యఔరమానెంతయ
లేవలఔు ఔ భాభానిై ాయేశ్నలట్ి లయౌ్న అవసయెం ఉెందని పలయెంఙరయవ. విత్తౄ యఫైన థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్యు నఽ
భిచమెం ఙేలేెందఽఔు ఇథి అవకశ్ెం ఔయౌెంచిెంథి.
భిల త్త ఖభనిెంచిన ఇనా్ూభన్్ భఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽ్
తీసఽఔునై ట్ి.న.ఏలు యణలల ాయేశిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్త ఇచిిెంథి. అబణే, యయవ 2001 లలని ెంల ఫర్ 17న ధనట్ిలై
ఙేలన 2001 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్యవు-ఆభోఖ నౄభా) నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడి ఉెండరలని
నేభపుెంథి.

నియుచనెం
నిమభ నిఫెంధనల ాకయెం,

"థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరట్ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ అెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి
ఎడి్నిలేిరట్యవు-ఆభోఖ లేవల) నిఫెంధనల ాకయెం లెైలలనఽ్ ను ెంథిన ఎవభైధర కవచఽి. ఆభోఖ లేవలనఽ
అెంథిసౄ ఽనైెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యవసఽభ లేథర నుభిణోఱఔెం తీసఽఔుెంట్లనైయభై ఉెండరయౌ.
"ట్ి.న.ఏ అెంథిెంఙే ఆభోఖ లేవలు" అెంట్ే ఆభోఖ నౄభా యనుభనికి సెంఫెందిెంచి ఔుథిభిన ెందెం కిెంద ఔ
ఇనాూయర్ ఔు ట్ి.న.ఏ అెంథిెంఙే లేవలు. అెంణేకనీ, నౄభా ఔెంనలనీ యనుయెంకనీ, ఆభోఖ నౄభా యనుభనిై
ాతక్షెంగకనీ, భోక్షెంగకనీ ఇవుజూడెంకనీ అెందఽలలకి భవు. ఔ కు బమ్నఽ ఆమోథిెంఙరలా లేఔ
త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృ బెంచడెంలల ఔడర యభి ాఫేమెం ఉెండదఽ.
ఆ యధెంగ యఔరమానెంతయెం, నౄభా నులల఼ జఞభీ అబన తభుత భాతాఫే ట్ి.న.ఏ లేవల భిది నదలవుతేెంథి.
ఔయేళ్ నౄభా సెంస లు ట్ి.న.ఏలనఽ ఉయోగిెంచఽకోఔనుో ణే, సెంశూఖత ఫిెందఫే ఆ లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.

2. ఆభోఖ నౄభాలల యఔరమానెంతయ లేవ
a) ఔశూభి ాత్తనుదన (న఼ానేమెం)నఽ ఆమోథిెంచిన తభుత, నౄభా యక్షణ నదలెైనట్ేు లెఔు.
b)

నులల఼ లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుధే క్షెంలల, యనియోఖథరయవ, అతనఽ తీసఽఔునై
నులల఼ ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై నౄభా సెంస ట్ి.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసౄ ఽెంథి.
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c) ట్ి.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్లడె (నులల఼ని తీసఽఔునైథి ాత్తనుదఔుడె అబణే , నులల఼
కిెంద యక్షణ ను ెంథేయయవ సబ లవుణరయవ). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిానిక్ యౄెంలల కయవు యౄెంలల అతనఽ
సబతు ఐడెెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽి.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు, అలాగై, ఆసత్తాలల ఙేభైెందఽఔు లేథర
తీసఽఔునై చికిత్ఔు ఆసత్తాకి నఖదఽ ఙెయౌుెంఙేట్ు ల ఙేసఽఔుధేెందఽఔు నులల఼ అెండ అవసయఫైనుడె,
కు బమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలేట్ుడె ట్ి.న.ఏ సబతుెం ఉయోఖడెతేెంథి.
e) కు బమ్నఽ లేథర నఖదఽ యళత అబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సెంస ణో ఔుదఽయవిఔునై
ెందెం ఫేయఔు తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄెంథి.
లేవ లెంథిెంఙే సెంస గ ట్ి.న.ఏ నేభిట్ నులల఼ని కైట్లబెంచిన క్షణెం నఽెంచి ట్ి.న.ఏ నుతా నదలవుతేెంథి. నులల఼
వవది ను డెఖూణరనఽ, కు బమ్ ఙేమడరనికి నులల఼ కిెంద అనఽభత్తెంచిన తదఽభి కలెం ఏథెైధర ఉెంట్ే ఆ
కలెంలలనఽ లేవల అవసభలు తీయిడెం కొనశూఖ తేెంథి.
యేలాథి నులల఼లఔు లేవలెంథిసౄ ఽనైుడె, భ కెంగ అథే నులల఼ని ునయవదే భిెంచినుడె, అథే ట్ి.న.ఏ నులల఼కి
లేవలెంథిసౄ ఽనైుడె ఈ కయఔలాెం నియెంతయెంగ శూఖ త ఉెంట్లెంథి.
3. థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరషన్ (ట్ి.న.ఏ) లక్షాలు
ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరషన్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని యౄను ెంథిెంఙరయని
ఙెవచఽి :
a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథరయవఔు అవసయఫైన సభమెంలల యలెైననిై అనిై భీతేలలునా లేవలెంథిెంఙేట్ు ల
చాడడెం.
b) నౄభా ఉనై నేషెంట్ కి ధట్ వర్ు ఆసతేాలలల నఖదఽ యళత చికిత్నఽ నియుళెంచడెం.
c) నౄభా ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలు, భాయా దయశఔ సాణరాల ఫేయఔు సభభిెంచిన కు బమ్
డరఔుఫెంట్ు నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖెంగ భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంచడెం.
d) ఆభోఖ నౄభా కు బమ్లు, సెంఫెందిత లేవల ట్ు వవహభిెంచడెంలల కయనిభుహఔ ధైుణరనిై
సిఱిెంచడెం.
e) సకలెంలల సభైన భీత్తలల యనియోఖథరయవల అవసభలఔు సెంథిెంచడెం కోసెం.
f)

నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ
అెందఽఫలట్లలలకి ణెచఽికోయలని పలయశూౄడె. ఈ నౄభా భాభుట్ లక్షానిైధయయేయిఖల భవయణరనిై
సిఱిెంచడరనికి.
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g) అధరభోఖెం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన డరట్లనఽ
జనిెంజైమడెం, నుో ఖ ఙేమడెంలల సశృమడేెందఽఔు.
4. నౄభా సెంస కి ట్ి.న.ఏకి భధఖల సెంఫెంధెం
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల యఔరమానెంతయ లేవల కోసెం ఙరలా నౄభా సెంస లు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లబ.
భ కెంగ జీయత నౄభా యెంఖెంలలని సెంస లు ఔడర నులల఼కి భ ెందఽ యైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు
ట్ి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.
నౄభా సెంస ఔు, ట్ి.న.ఏకి భధ సెంఫెంధెం ెందయఫైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకమ
ిర ణో ఈ కెంట్లాఔుి
నిభి్తఫై ఉెంట్లెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు ఇుడె కొనిై
భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ యదిెంచి, ట్ి.న.ఏకి నౄభా ఔెంనలనీకి భధనఽెండే కెంట్లాఔుినఔు లభీఔభిెంచిన కొనిై
కుజులనఽ సాచిెంచిెంథి.
ట్ి.న.ఏ నఽెంచి నౄభా సెంస ఆశిెంఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:
A. ధట్ వభిుెంగ్ సభీుసఽల ను ా యైడర్
నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄల ఆభోఖ కు బమ్లఔు నఖదఽ యళత కు బమ్ ఙెయౌుెంులు ఔయౌెంఙే లక్షెంణో థేశ్యౄ ెంగ
ఆసతేాల ధట్ వర్ు ణో ట్ి.న.ఏ సెంఫెందరనిై నిభి్ెంచఽఔుెంట్లెందని ఆశిశూౄయవ. ఆ సెంఫెంధెం ట్ి.న.ఏకి నుా యైడర్ కి
భధ భాతాఫే కఔుెండర నౄభా సెంస నఽ ఔడర ఔలుుకొని ణెైనుక్షిఔెంగ ఉెండరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెెంథిన
ఇట్ీవయౌ భాయా దయశఔసాణరాలు సాచిసఽౄధరైబ.
అట్లవెంట్ి ధట్ వర్ు ఆసతేాల నఽెంచి నుకైజీలు, ఆసత్తాలల చికిత్లఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ యది యధధరల
కోసెం యయవ చయిలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు భైట్ు ల లనెంఙేట్ు ల చాశూౄయవ. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీకి, నులల఼థరయవలఔు
వమాలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి.
B. కల్ లలెంట్ర్ సభీులలస్క
భతేాలు, యభెంణరలు, లలలవు థిధరలణో సశృ అెంట్ే 24*7*365 అనిై యేళ్లలునఽ ఙేయవకోఖయౌగిన యధెంగ ట్ ల్ ఼ా
నెంఫయు ణో ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ నఽ నియుళసఽౄెందని శూదరయణెంగ ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్
థిఖ వ నేభపునై అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి సభాఙరభనిై సభఔయవసఽౄెంథి :
a) నులల఼ కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు.
b) ఆభోఖ కు బమ్లఔు సెంఫెందిెంచి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.
c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర ఆసత్తాలల చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడరనికి సెంఫెందిెంచి
సాచనలు.
d) ధట్ వర్ు ఆసతేాలనలై సభాఙరయెం.
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e) నులల఼ కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలలెనఽ్ నతౄ ెంనలై సభాఙరయెం.
f)

కు బమ్ లత్తనలై సభాఙరయెం.

g) కు బమ్ల యషమెంలల లలనెంచిన ణరాలనలై సలశృలు.
జఞతీమ ట్ ల్ ఼ా నెంఫయవ థరుభ, ఔసి భయవు శూదరయణెంగ భాట్లుడే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన
యనియోఖథరయవ లేయ లఫోెంథిణోనఽ కల్ లలెంట్యవ అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. అబణే , ఈ యఔఫైన ఏభట్ల
ు నౄభా
సెంస లఔు, ట్ి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ెందెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
C. నఖదఽ యళత మాక్స్క సభీుసఽలు
నియుచనెం
"నఖదఽ యళత సదఽనుమెం"

అెంట్ే, నులల఼లలని షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ

నులల఼థరయవలు ను ెంథిన చికిత్కైన కయవిలు, ఙెయౌుెంులనఽ భ ెందఽగ అదీఔితెం ఙేలన ఆమోదెం ఫేయఔు ధట్
వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నౄభా సెంస ధేయవగ జభినేెందఽఔు నులల఼థరయవలఔు నౄభా సెంస ఔయౌెంఙే సదఽనుమెం.
ఈ లేవనఽ ఔయౌెంఙేెందఽఔు, కెంట్లాఔుి కిెంద నౄభా సెంస ఙేమవలలన నఽలు ఏనేట్ెంట్ే :
a) నులల఼కి సెంఫెందిెంచిన నతౄ ెం సభాఙరయభెంణర ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. ట్ి.న.ఏకి థీనిై
సభఔయివలలన ఫలధత నౄభా సెంస థే.
b) నులల఼ కిెందఔు వచిిన సబ ల డరట్లనఽ ఏ యధఫైన ను యనుట్ల లేథర కొయత లేఔుెండర ఖరళెంఙేెందఽఔు
యలుగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ.
c) నులల఼కి, ట్ి.న.ఏకి తభనఽ అనఽసెందరనయఙేట్ు లగ నులల఼థరయవలు ఔ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవునఽ ఉెంచఽఔుని
తీభయౌ. అెంగీఔభిెంచిన నూభ్ట్ లల ఈ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవునఽ ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫైన
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల఼ ఉనైకలభెంణర అథి ఙెలు ుఫలట్ల అబతీభయౌ.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమెం కోసెం అబభిసౄ ా సభఔభిిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని సదయవ
ఆసతాకి ట్ి.న.ఏ నా-ఆథభైజైషన్ లేథర లెట్ర్ ఆఫ్ గయెంట్ీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. అబణే , అధరభోఖ
సుపలవెం, ాత్తనుథిత చికిత్, ఇనేడి ఉనై వమానికి సెంఫెందిెంచి అథి భభిెంత సభాఙరభనిై
కోయవచఽి.
e) సభాఙరయెం సషిెంగ లేఔనుో బధర లేఔ అెందఽఫలట్లలల లేఔనుో బధర, నఖదఽ యళత అబయ ననఽ
ట్ి.న.ఏ త్తయసుభిెంచవచఽి. కనీ, నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచినెంత భాణరాన చికిత్నఽ
నిభఔభిెంచినట్ల
ు అయ ెం కదని అథి సషిెం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ెందఽ డఫ ో ఙెయౌుెంఙేల, తభుత
కు బమ్ థరకలు ఙేమవచఽి. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫట్ిి భిశీయౌశూౄయవ.
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f)

అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయవిఔునై 24 ఖెంట్ల లలలే వయౄ భానెం ెంనుయౌ. నఖదఽ యళత
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృ మానిై ణెయౌమజైమాయౌ.

D. యనియోఖథరయవలణో సెంఫెంధెం, భిచమాల నియుహణ
ఔసి భయవు యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధెంగ ట్ి.న.ఏ ఔ మెంణరాెంగనిై సభఔయివలలన అవసయెం
ఉెంథి. ఆభోఖ నౄభా కు బమ్లనఽ భిశీయౌెంచడెం, సభిచాడడెం శూదరయణఫే. ఙరలా చినై రతెంలలధే ఆభోఖ
నౄభా కు బమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం జయవఖ ణోెందని ఇఔుడ ఖ యవౄెంచఽకోవడెం భ కెం. అయ ఔడర నులల఼
షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.
థరనికి ణోడె, కు బమ్ ఙేలన నతౄ ెంలల కొెంత ఫేయకైధర థరథరుగ అనిై ఆభోఖ నౄభా కు బమ్లు తగిాెంునఔు
లలనవుణరబ. ఇలా కు బమ్ నణరౄలనఽ తగిాెంచడెం యనియోఖథరయవలనఽ అసెంతినౄ కి ఖ భి ఙేసౄ ఽెంథి. భ కెంగ
అలా తగిాెంచడరనికి లేథర నిభఔభిెంచడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయవఔు సభైన భీత్తలల యవభిెంచనుడె.
అట్లవెంట్ి సభసలనఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంఙేట్ు ల చాలేెందఽఔు, ట్ి.న.ఏ సభయ ఫైన సభసల భిశుుయ
ఫేధేజ్డ ఫెంట్ యపలగనిై ఏభట్ల ఙేసఽఔుధేట్ు ల నౄభా సెంస ఔిఱ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
E. నృయౌు ెంగ్ సభీుసఽలు
నృయౌు ెంగ్ సభీుసఽల కిెంద, ట్ి.న.ఏ భూడె యధఽలనఽ నియుళసఽౄెందని నౄభా సెంస ఆశిసఽౄెంథి. అయ :
a) నుాభాణఔ నృయౌు ెంగ్ యదరనెం. యయధ యపలగల కిెంద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలుఱెంఙేెందఽఔు, నులల఼ల
ధయలనఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి నౄభా సెంస ఔు శూమడెతేెంథి.
b) వసాలు ఙేలన నతౄ ెం నిజెంగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ఔు అబయ నతౄ ఫేధర అని
ధఽాయఔభిెంచఽకోవడెం.
c) డమాఖైలస్క, నుా ల఼జర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అుడే అనిై ట్ి.న.ఏలఔు సెంఫెందిెంచి జఞతీమ లేథర
అెంతభజతీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణెంగ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి.
థీనికి శిక్షణ ను ెంథిన, ధైుణెం ఔయౌగిన లఫోెంథి ట్ి.న.ఏలల ఉెండడెం అవసయెం. యభి కోడిెంగ్, సఽెంకలనఽ
సభిచాడడెం, లేఔభిెంచిన నృయౌు ెంగ్ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ణెయౌల ఉెండరయౌ.
F. కు బమ్ నుాలలలెంగ్-ఙెయౌుెంుల లేవలు
ట్ి.న.ఏలు అెంథిెంచడరనికి భ ెందఽకొఙేి లేవలలల ఇథి అతెంత భ కఫైెంథి. ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంస ఔు ఙేశూౄ నని
ఙెనే కు బమ్ నుాలలలెంగ్ సభీుసఽలు శూదరయణెంగ నదలు నఽెంచి తేద వయఔు ఉెంట్లబ.

వయౄ భాధరనిై

భిజిసి యవ ఙేమడెం నఽెంచి నుాలలస్క ఙేమడెం, ఆమోథరనిై లేథర ఙెయౌుెంునఽ లనూయవ్ ఙేమడెం వయఔు ఉెంట్లెంథి.
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నౄభా సెంస నఽెంచి అెందఽఔునై నిధఽల థరుభ కు బమ్ల ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి. అడరునఽ్ నఖదఽ యౄెంలల
ట్ి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయివచఽి లేథర నౄభా సెంస తన ఫలెంఔు థరుభ యనియోఖథరయవఔు లేథర ఆసత్తాకి
ధేయవగ ఙెయౌుెంచి కు బమ్నఽ భిషుభిెంచవచఽి.
ట్ి.న.ఏ నఖదఽ దఽెలనఽ నియుళసఽౄెందని, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి అెంథిన నణరౄల ణరలఔు భిఔని్యౌబయషన్ నఽ
తగిన కల వవధఽలలు అెంథిసౄ ఽెందని ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ఆమోథిత కు బమ్ల ఙెయౌుెంులఔు నేనశృ ఆ
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిెంచఔడదఽ.
G. నియుహణ సభాఙరయ లేవలు
కు బమ్ల నుాలలలెంగ్ నఽ ట్ి.న.ఏ నియుళసఽౄెంథి ఔనఽఔ, కు బమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన నతౄ ెం సభాఙరయెం
యడియడిగకనీ లేథర సభఱిగకనీ ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యయధ ాయోజధరల కోసెం నౄభా
సెంస ఔు ఆ డరట్ల అవసయభవుతేెంథి. అట్లవెంట్ి డరట్లనఽ కచిితతుెంణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాత్తథిఔన
ట్ి.న.ఏ సభఔయివలల ఉెంట్లెంథి.
ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సెంస లు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలల ఆథి నఽెంచి తేథి వయఔు
ఉెంట్లెందని ఙెవచఽి. లేథర నిభిెషి నౄభా ఔెంనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ెందెం, అవసభల ఆదరయెంగ కొథిె
కయఔలానులఔు ఔడర ట్ి.న.ఏ కయ భిది భినేతెం కవచఽి.
H. ట్ి.న.ఏ ాత్తపలెం
ఈ లేవలెంథిెంచినెందఽఔుగనఽ, ట్ి.న.ఏకి ఼జు ఙెయౌుశూౄ యవ. థరనికి ఉయోఖడే నుాత్తథిఔలు ఇయ:
a) యనియోఖథరయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే న఼ానేమెంలల (సభీుసఽ నఽై నేనశృబెంచగ) కొెంత రతెం,
b) నిభైెశిెంచఽఔునై కల వవదిలల ట్ి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄ ెం ఙపున, లేథర
c) ట్ి.న.ఏ సభఔభిిన ాత్త సభీుసఽ లాయథేయకి లయ నతౄ ెం ఙపున. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన
సబతు కయవుఔు ఇెంత, కు బమ్నఔు ఇెంత ఙపున.
ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏ సభీుసఽల థరుభ, నౄభా సెంస లఔు అెందఽఫలట్లలలకొఙేియ ఏభెంట్ే :
i.

నఖదఽ యళత లేవలు

ii.

డరట్ల సెంఔలనెం-యరలుషణ

iii. 24 ఖెంట్ల కల్ లలెంట్ర్, యనియోఖథరయవలఔు ఙేమూత
iv. ఆసతేాల ధట్ వర్ు, ఇతయ యైద సదఽనుమాలు
v.

ఫేజర్ ఖూ
ర ు యనియోఖథరయవలఔు అెండ

vi. యనియోఖథరయవలణో కు బమ్ల ఖ భిెంచి చభిిెంఙే యసఽలుఫలట్ల
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vii. ఙరభీజలు, చికిణర్ యదరధరల ధయలనలై ఆసతేాలణో చభిిెంచఖల సదఽనుమెం
viii. యనియోఖథరయవలఔు లేవలనఽ సఽలబతయెం ఙేసౄ ా ట్ెకైలజీ ఆదరభిత లేవలు
ix. అనఽభానిెంచిన కైసఽలనఽ సభిచాడడెం, దభుౄ జయడెం
x.

యయధ ఔెంనలనీలలల కు బమ్ల తీయవణెనఽైల యరలుషణ, వమాలు, నాతన చికిణర్ దే తేలు, నయన
దో యణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం. మోశూలనఽ నిమెంత్తాెంచడెం.

xi. లేవల యసౄ యణ యేఖెంగ శూఖడెం
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F.

కు బమ్ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం

1. వకిౄఖత ాభాదెం

నియుచనెం
వకిౄఖత ాభాదెం అధేథి ఒ ాయోజన నులల఼. అథి ాభాద భిత్త, ాభాద అెంఖయైఔలెం
(రశ్ుతెం/నుక్షిఔెం), ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. నిభిేషీ ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి
ాభాద యైద కయవిలు, అెంత కిరమల కయవిలు, యథర కయవిలు తథితభలఔు ఔడర అదను
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉెండవచఽి.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథే అనుమానిై “ాభాదెం” అెంట్లయవ.

నియుచనెం
ాభాదెం అధేథి హఠతే
ౄ గ, ఊళెంచని యధెంగ, ఎలాెంట్ి ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర, ఫమట్ినఽెంచి కఔుెండర,
ళెంశూత్ఔ భాయా ెంలల కఔుెండర, ఔెంట్ికి ఔనినెంఙేథిగ జభిగైథిగ నియుచిెంచఫడెతేెంథి.
కు బమ్్ ఫేధేజర్ అాభతౄ ెంగ వవహభిసౄ ా, కు బమ్ ాఔట్న ల఼ుఔయణ సభమెంలల కిెంథి అెంరలనఽ
భిశీయౌెంఙరయౌ :
a) నులల఼ కిెంద కు బమ్ యక్షణ అెంథిసౄ ఽనై వకిౄ
b) నషిెం జభిగిన భభిమ న఼ానేమెం ల఼ుఔభిెంచిన ణేథీ ాకయెం నులల఼ ఙెలు ుఫలట్ల అవుతేెంథి.
c) నులల఼ కలెం భిదిలలు నషిెం
d) “ాభాదెం”ణో జభిగిన నషిెం భభిమ అసుస త
e) ఏథేని మోసూభిత ట్ిాఖాయు కోసెం భీశీయౌెంచెండి. అవసయఫైణే భిశీలన ఙేబెంఙరయౌ.
f)

కు బమ్నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసెం నిలునఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.

g) ఆవయణ సభమానిై (కు బమ్ సభీులెంగ్ సభమెం) నియుళసా
ౄ , కు బమ్ అనవిథిే కోసెం
యనియోఖథరయవనికి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.

2. కు బమ్ల భిశీలన
కు బమ్ సభాఙరయెంలల లేథర కు బమ్ దశూౄయేజులనఽ ల఼ుఔభిెంచిన నైదట్ ఏథేని ళెచిభిఔ ఉెంట్ే కై సభమెంలల
భిశీలనఔు విత్తౄ ధైుణ భిరోధఔుడికి కు బమ్నఽ కైట్లబెంచవచఽి.
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ఉథరహయణ
సనై శూనిైళత కు బమ్లు (నౄభా నుాయెంబెంలల సులకయౌఔెం భిదిలల కు బమ్)


అెంఖయైఔలెం ఎఔుువ కలెం ఔయౌగి ఉెండే అదిఔ యభెంతు ాయోజన నతౄ ెం



కు బమ్ దశూౄయేజులలు యవక్ష



నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽెంచి అధేఔ కు బమ్లు



భదనున సెంకైతెం



అనఽభానిత ఆత్హత



నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేెండగ, అయే భత్తా సెంబయసఽౄనై భోడెు ట్లాక్ ాభాదెం



నుభ కట్ల



ాయహెంలల ఖలు ెంతే



నలైనఽెంచి కిెంద డడెం



అనఽభానిత యది సెంఫెందిత కైసఽలు



యషూభితెం



హత



తట్ల గమెం



భెంచఽ ణరకిడీ అదిశ్ెం



భానవహననఽ తథితభలు.

దభుౄ ాదరధనథె శ్
ే ెం ఏనేట్ెంట్ే:
a) నషికయణరనిై భీక్షిెంచడరనికి.
b) నషిెం యసౄ ిత్త భభిమ సుపలయనిై సషిెం ఙేమడరనికి
c) శూక్షాదరయెం లేఔయణ భభిమ సభాఙరయెం ణెలుసఽకోవడరనికి .
d) మోసూభిత భూలఔెం లేథర కు బమ్ నణరౄనిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడరనికి.
దమఙేల ఖభనిెంచఖలయవ: దభుౄ అసలు ఉథేెశ్ెం ఆ కైసఽఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనఽ భిశీయౌెంచి,
అవసయఫైన శూక్షాలనఽ లేఔభిెంచడెం
కు బమ్ల భిశీలఔుడె దభుౄలల దిఱి కైెంథీాఔభిెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం ఖ భిెంచి భాయా దయశనెం ఙేమడెం భ కెం.

ఉథరహయణ
కైసఽ భాయా దయశకనికి ఉథరహయణ :
భోడ్స ట్లాక్ ాభాదెం
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i.

సెంగట్న ఎుడె జభిగిెంథి– కచిితఫైన సభమెం, ణేథీ, ాథేశ్ెం?ణేథీ భభిమ సభమెం

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనెంలల ఔయవిని యళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి
ఖ భైన యహధరనిై నడెుతేధరైభ?
iii. ాభాదెం ఖ భిెంచిన యవయణ, అథి ఎలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంథి?
iv. ాభాదెం జభిగిన సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదెం లేయెంచి ఉధరైభ?
v. ఙరవు ఉదెంతెంలల అబణే, చనినుో బన కచిితఫైన సభమెం, ణేథీ, చనినుో వడరనికి భ ెందఽగ
అెంథిెంచిన చికిత్, ఏ ఆసత్తాలల చనినుో మాయవ లాెంట్ి యవభలు?
ాభాథరనికి కయణెంగ పలయెంఙేథి :
నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనెం లేథర ఎదఽయవగ వచిిన యహనెంలల మెంతా యైపలెం (ల఼ిభిెంగ్, ఫేాక్ తథితభల
యైలెం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుస త (ఖ ెండెనుో ట్ల, ఔెండభలు ట్లిఔునుో వడెంలాెంట్ియ) కయణెంగ,
భద లేవనెం, యహథరయవల దఽలత్త, యణరవయణ లత్త, యహనెం యేఖెం తథితభల వలు .
వకిౄఖత ాభాద కు బమ్లలల శూధడే మోశూలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
i.

ట్ి.ట్ి.డి కలెంలల అత్త ఙేల చానెంచడెం.

ii. అసుస తనఽ ాభాదెంగ నేభపునడెం. ఉథర. ఇెంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి భదఽ ఙేలన తభుత
కయణరల వలు ఔయౌగిన యనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ఔు భాయిడెం
iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కు బమ్ ఙేమడెం, సహజ భయణరనిై ాభాద భిత్తగ
నేభపునడెం లేథర ాభాదెం తభుత భ ెందఽగ ఉనై యది భయణరనికి థరభి తీమడెం లాెంట్ియగ
దశూౄయేజులనఽ తుగ యౄను ెంథిెంచడెం
iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానెంచడెం
భ కెంగ డెత్ కు బమ్లలల నులుెంచఽఔుధే సభమెంలల వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ భిశుుయెం కోసెం డిరిర్జ
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫైన దశూౄయేజుగ నిలుసఽౄెంథి. ాత్తనుదన సభమెంలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ెందడెం
ఔడర ఎెంణో భ కెం. అథి నులల఼ దశూౄయేజులల పలఖెంగ ఉెండరయౌ.
3. కు బమ్ డరఔుఫెంట్ేషన్
ట్ిి ఔ 2.3
భయణ కు బమ్

a) కు బమ్థరయవ ధరనేనీ/ఔుట్లెంఫ సబ డి సెంతఔెంణో నుట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన
వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ నుయెం
b) నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లేథర అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త (అట్ెస్కి
305

ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వెంచధరభా/ యఙరయణ ెంచధరభా)
c) భయణ ధివతాెం అసలు లేథర అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త.
d) శ్వెంచధరభా నియుళలేౄ అట్ెస్కి ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాత్త.
e) మాెంట్ీ-భనీ లాెండభిెంగ్ దసౄ యేజుల అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త- నేయవ భిశీలనకోసెం
(నుస్కనుో ర్ి / నున్ కయవు /ఒట్యవ ఐ.డి / డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్), చియవధరభా
భిశీలన కోసెం (ట్ెయ్నూో న్ నృలుు / ఫలెంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభెంట్ల నృలుు /
భైషన్ కయవు).
f)

చట్ి ఫదే యయసఽలెందయౄ తగిన భీత్తలల సెంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లిగ
అడయట్ భభిమ ూచీ ఫలెండ్సనఽ ఔయౌగిన చట్ి ఫదే యయసతు ధివతాెం

రశ్ుత ూభిౄ

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కు బమ్థరయవ సెంతఔెం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కు బమ్

అెంఖయైఔలెం (PTD)
భభిమ రశ్ుత నుక్షిఔ
అెంఖయైఔలెం(PPD)

నూయెం.
b) వభిౄెంఙే క్షెంలల అట్ెస్కి ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ ాత్త.
c) నౄభా వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంచడరనికి ఒ లయల్ సయజ న్ లేథర తత్భాన

కు బమ్

హో థర ఔయౌగిన యైదఽలు నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం.
a) అెంఖయైఔలెం యఔెం, అెంఖయైఔల కలానిై ాశూౄ యసా
చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై
ౄ
యైదఽడి నఽెంచి ను ెందఽతేనై యైద ధివతాెం. కచిితఫైన లలలనఽ కలానికి

ణరణరుయౌఔ ూభిౄ

సెంఫెందిెంచిన యవభలు ఇఙేిలా సెంస మజభాని నఽెంచి ను ెంథిన లలలవు

అెంఖయైఔలెం(TTD)
కు బమ్

ధివతాెం ఆమన సెంతఔెం, ల఼లుణో నుట్ల.
b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన శూభయ ూెం
ఔయౌగి ఉనైట్లి చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూ ూ
ధివతాెం.

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలెం సాచధరత్ఔఫైనథి భాతాఫే. ఇెంక భచిలఔు సెంఫెందిెంచిన నూో ట్ లు, ాభాద
స లానికి సెంఫెందిెంచిన నూో ట్ )లాెంట్ి దశూౄయేజులు ఔడర ఆమా సెంగట్నఔు సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ వవశృభల
ఆదరయెంగ కయయౌ్ భవచఽి. ాణేకిెంచి, దభుౄ ఙేమాయౌ్న అనఽభానిత మోసు కోణెంణో ఔడిన
సెందభౌలలు.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4
రశ్ుత అెంఖయైఔలెం కు బమ్లల కిెంథి దశూౄయేజులలు ఏయ సభభిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేఔనుో వచఽి?
I.

కు బమ్ థరయవ సెంతఔెం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ నూయెం.

II. వభిౄెంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త.
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంఙేెందఽఔు లయల్ యైదఽడె లేథర తత్భాన హో థర ఔయౌగిన
యైదఽల నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం.
IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన శూభయ ూెం ఔయౌగి ఉనైట్లి చికిత్
అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూ ూ ధివతాెం.
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G. కు బమ్ల నియుహణ- యథేశీ ామాణ నౄభా
1. యథేశీ ామాణ నౄభా నులల఼
యథేశీ ామాణ నౄభా నులల఼ యైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైట్ికీ, యైద,
అసుస త ాయోజనెం ఆ నులల఼ కిెంద ాదరన యక్షణగ ఉనైెందఽన థరని ూచీ ెందెం, కు బమ్ల నియుహణ
సెంాథరమఫదే ెంగ ఆభోఖ నౄభా నుో ర్ి నూో యౌయో కిెంథే ఉెంట్లెంథి.
ఈ నులల఼ కిెంద యక్షణలనఽ కిెంథి యపలగలుగ యసౄ ితెంగ యబజిెంచవచఽి. ఒ నిభిేషీ ఉతత్తౄ కిెంద నేభపునై అనిై
లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.:
a) యైద భభిమ అసుస త యపలఖెం
b) సుథేరనికి త్తన ెండెం భభిమ కాయ ఙేబెంచడెం
c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ
d) వకిౄఖత పలయెం
e) ఇతయ యైథేతయ యక్షణలు:
i.

మాతా యదఽె

ii. మాతా జఞెం
iii. మాతా అెంతభమెం
iv. తననుో బన ఔధక్షన్
v. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ జఞెం
vi. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ అదిశ్ెం కవడెం
vii. నుస్కనుో యవి కోలలవడెం
viii. అతవసయ నఖదఽ అడరునఽ్
ix. ళెైజఞక్ అలయనఽ్
x. ఫబల్ ఫలెండ్స నౄభా
xi. ళెైజఞక్ యక్షణ
xii. శూన్ర్ సెంయక్షణ
xiii. ఒథరయవ సెందయశన
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xiv. చదఽవులఔు అెంతభమెం
xv. ఇెంట్ి ఙోభీ
నేయవలల ఉనై యధెంగ, యథేరలఔు యమలు ాజల కోసఫే ఈ నులల఼ యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి కఫట్ిి నషిెం పలయతథేశ్ెం
ఫమట్ జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిల తేలలు సభాఙరయెం అెంథిన యెంట్ధే తగిన భీత్తలల కు బమ్లఔు లేవలు
అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యథేశీ ామాణ నౄభా యషమెంలల కు బమ్ లేవ శూదరయణెంగ థర్ు నుభీి లేయ సెంస
(సశృమఔ సెంస ) నుతా ఔడర ఉెంట్లెంథి. అథి అవసయఫైన ణోడరట్ల, సశృమెం అెంథిెంచడెం కోసెం ాెంచ
యౄ ెంగ ఒ ధట్వర్ునఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి.
కు బమ్ల లేవలలల తనిసభిగ ఉెండరయౌ్నయ:
a) 24*7 నుాత్తథిఔన కు బమ్ ధనట్ికైషన్నఽ యౄను ెంథిెంచడెం;
b) కు బమ్ నూయెం, యదరధరనిై ెంనెంచడెం;
c) నషిెం జభిగిన యెంట్ధే ఏెం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయవఔు భాయా నిభైెశ్న ఙేమడెం;
d) యైద, అసుస త కు బమ్ల కోసెం నఖదఽ యళత లేవయౌై ను డిగిెంచడెం;
e) సుథేరనికి త్తభిగి వఙేిెందఽఔు, భభిమ కాయ ఙేలేెందఽఔు ఏభట్ల
ు ఙేమడెం, అతవసయ నఖదఽ
అడరున్్.
2. సశృమఔ ఔెంనలనీలు- యథేశీ కు బమ్లలల నుతా
సశృమఔ ఔెంనలనీలు ాెంచెం నలుభూలలా తభ శూ ెంత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫైన లేయ సెంస లణో
ెంథరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథిన చిలు య కయవిల యషమెంలల నౄభా ఔెంనలనీల
యనియోఖథరయవలఔు ఈ ఔెంనలనీలు సశృమెం అెంథిశూౄ బ.
కు బమ్ భిజిలేిరషన్ భభిమ సభాఙరయెం కోసెం ఈ ఔెంనలనీలు అెంతభజతీమ ట్ ల఼్ా ధెంఫయు నఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్
లలెంట్ర్నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. అయ కిెంథి లేవలనఽ అెంథిశూౄ బ. నిభిేషీ ఔెంనలనీలణో ెందెం, యక్షణ అెంథిెంఙే
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫట్ిి లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీజలు యేయవగ ఉెంట్లబ.
a) యైద సశృమఔ లేవలు:
i.

యైద లేవ సెంస నియేదనలు

ii. ఆసత్తా అడి్షన్ ఏభట్ల
iii. అతవసయ యైదెం కోసెం కాయ ఏభట్ల
iv. అతవసయ యైదెం కోసెం సుథేరనికి త్తనెంనే ఏభట్ల
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v. అలౄ ఔలు సుథేరనికి ెంనే ఏభట్ల
ు
vi. భభయశ సెందయశన ఏభట్ల
ు
vii. ఫైనర్ ఫలలలఔు సశృమెం/యక్షణ
b) ఆసత్తాలల ఉనైుడె, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత యైద భిల త్త
 యయేక్షణ ఙేమడెం
c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ
d) నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమోదెంణో ఆసత్తాలల ఙేభినుడె అబయ యైద
కయవిలఔు శృనై ఇవుడెం.
e) ూయు-మాతా సభాఙరయెం లేవలు భభిమ ఇతయ లేవలు:
i.

యశూలు భభిమ ట్ీకల అవసభలు

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు
iii. కోలలబన నుస్కనుో యవి, కోలలబన లగైజీ సహకయెం సశృమఔ లేవలు
iv. అతవసయ సెంథేశ్ ట్లాన్్నేషన్ లేవలు
v. ఫబల్ ఫలెండ్స ఏభట్ల
vi. ఆభిఔ అతవసయ లత్త సశృమెం
f)

పలషనఽ అనఽవథిెంచి ఙెయభి నియేదన

g) చట్ి నియేదన
h) ధరమయథిణో అనుబెంట్ఫెంట్
3. నఖదఽ యళత యైద కైసఽల కోసెం కు బమ్ల నియుహణ
నఖదఽ యళత యైద కైసఽలు, భీఇెంఫర్్ఫెంట్ యైద కైసఽలు, ఇతయ యైథేతయ కైసఽల కోసెం కు బమ్ల
నియుహణయదరనెం యేయవగ ఉెంట్లెంథి. అెంణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నుో యౌిణే అఫభికలల నఖదఽ యళత యైద కైసఽల
కోసెం కు బమ్ల నియుహణయేయవగ ఉెంట్లెంథి. ఇుడె భనెం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనెం ఙేథె రెం.
a) కు బమ్ ధనట్ికైషన్
నషిెం జభిగినుడలాు, భోగి ఆసత్తాలల ఙేభి, అడి్షన్ కౌెంట్ర్లల నౄభా యవభలనఽ చానశూౄ యవ. సశృమఔ
ఔెంనలనీ ఆసత్తా నఽెంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫెంధఽవులు/లేైళతేల నఽెంచి కొతౄ కైసఽ ధనట్ికైషన్నఽ
ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. ఆ తభుత కు బమ్థరయవఔు కు బమ్ యదరనెం యవభిెంచఫడెతేెంథి.
310

b) కైస్క నియుహణ దశ్లు :
ఇథి కోు ఔెంనలనీని ఫట్ిి భాయవతేెండవచఽి. శూదరయణ దశ్లు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
i.

సశృమఔ ఔెంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన శూ భ ్, నులల఼ కలెం, నులల఼థరయవ
నేయవనఽ భిశీయౌసఽౄెంథి.

ii. ఆ తభుత భోగి యైద భిల త్త
 , నృయౌు ెంగ్ సభాఙరయెం, కయవి అెంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయెం
ణెలుసఽకోవడెం కోసెం యైద భీక్ష/యైద ఖభనిఔలనఽ ను ెందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసత్తాణో
సెంాథిశూౄ యవ. యైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యైద కయవి అెంచధరనఽ ల఼ుఔభిసౄ ఽనై సశృమఔ ఔెంనలనీ నౄభా
సెంస ఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.
iii. కు బమ్ అనఽభత్త నిభేభిెంచఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆమోదెం ను ెందడరనిై ఫట్ిి , ఆసత్తాకి ఙెయౌుెంు
శృనై ఏభట్ల ఙేమఫడెణరబ.
iv. పలయతథేశ్ెంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ శూనిఔ ాథేశ్ెం) భభిమ /లేథర నషిెం జభిగిన ాథేశ్ెంలల దభుౄ
తనిసభి అధే భిల తేలు ఉెండవచఽి. వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లిగధే
దభుౄ ాకిరమ ఉెంట్లెంథి. సశృమఔ ఔెంనలనీ సశృమెంణో లేథర నౄభా ఔెంనలనీ ాతక్ష సెంఫెందరల
థరుభ యథేశ్ెంలల దభుౄ అదికభి ఎెంనఔ ఙేమఫడెణరయవ.
v. చికిత్నఽ కొనశూగిెంచడరనికి ఆమోథరనిై ను ెంథే ఔరభెంలల యైద భీక్షల సెంఫెందిత, కయవిల ణరజఞ
సభాఙరయెం, ాఖత్త సభాఙరయెం తథితభలనఽ నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంచడెం కోసెం సశృమఔ ఔెంనలనీ కైస్క
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసౄ ఽెంట్లయవ.
vi. భోగి డిరిర్జ అబన యెంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీజలనఽ నిభేభిెంచడెం కోసెం ఆసత్తాణో ఙరలా
జఞఖరతౄగ ని ఙేశూౄ యవ.
vii. నృలుు సభైన భీత్తలల భిశీయౌెంచఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సశృమఔ ఔెంనలనీ చాసఽఔుెంట్లెంథి. ఏథేని
థో షెం ఔనినలేౄ, థరనిని సభి ఙేమడెం కోసెం ఆసత్తాలలని నృయౌు ెంగ్ యపలఖెం దిఱికి తీసఽకళ్ు ఫడెతేెంథి.
viii. ఆ తభుత లేయ సెంస , సశృమఔ ఔెంనలనీ లేథర థరని సశృమఔ ధయ నిభృమఔ ఏజెంట్ భధ ఔుథిభిన
ెందెం ఫేయఔు తేథి నృలుు త్తభిగి భథిెంు యేమఫడెతేెంథి. ఆసత్తాకి ఎెంత తుయగ ఙెయౌుెంునలై
శృనై ఇలేౄ భీనలైజిెంగ్ థరుభ అెంత ఎఔుువ ఫయవగైన డిశూౌుెంట్ ను ెంథే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
భీ-నలైజిెంగ్ అధేథి అఫభిక ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యలక్షణఫైన సుపలవెం. అఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలు ఇథి
వభిౄెంచదని ఙెవచఽి. అఫభిక కైసఽలు, అఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలు ఉనై ాదరన వణరసెం ఇథే.
c) కు బమ్ల నుాలలలెంగ్ దశ్లు:
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i.

కు బమ్ల భథిెంుథరయవ భీ నలైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుునఽ ల఼ుఔభిెంచి, లేవ ణేథీలఔు, అెంథిెంఙేన లేవలఔు
యక్షణ ఉెంథర అధే యషమానిై భిశీయౌశూౄయవ. చరభీజలు సభిగా  ఉధరైమా, చికిత్ నుోా ట్ కల్ఔు తఖా ట్ి ల
ఉధరైమా అని సభిచాడడెం కోసెం సశృమఔ ఔెంనలనీ ల఼ుఔభిెంచిన నృలుునఽ కు బమ్ల యపలఖెం తనిఖీ
ఙేసౄ ఽెంథి. డిశూౌుెంట్ అధేథి త్తభిగి నిభేభిెంచఫడి, నృలుు నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.

ii. ఆ తభుత భీనలైజిెంగ్ ధనట్ికైషన్ ఱ఼ట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌుెంుకోసెం ఆ నృలుు
నౄభా సెంస ఔు ెంనెంచఫడెతేెంథి.
iii. నౄభా ఔెంనలనీ నృలుునఽ ల఼ుఔభిెంచి, యెంట్ధే సశృమఔ ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంు జభినేెందఽఔు ఆమోదెం
ణెలుుతేెంథి.
d) ఙెయౌుెంు ాకమ
ిర
దశ్లు:
i.

శూనిఔ కభలమెం థరుభ ఆసత్తాకి ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస నఽెంచి సశృమఔ
ఔెంనలనీ అెంగీకభనిై ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి.

ii. ఆభిఔ యపలఖెం ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేసౄ ఽెంథి.
e) ఆసత్తాలల ఙేభై యదరధరలు
i.

జధరపలలల ఙరలాభెంథి నలైయేట్ల నౄభా లేథర ాబ తు థకల థరుభ యశ్ుయౄ ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి
ఉనైెందఽన పలయతథేశ్ెంలలని ఆసతేాలణో నుో యౌిణే యథేరలలుని వవస , ాణేకిెంచి అఫభిక, ఐభోనులలు
వవస యేయవడెతేెంట్లెంథి. నౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఒ ఙెలు ుఫలట్ల ఆభోఖ లేథర యథేశీ ామాణ నౄభా
నులల఼ని అెంథిెంచిన యెంట్ధే ఙరలావయఔు ఆసతేాలు అనిై అెంతభజతీమ నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి
ఙెయౌుెంుల శృనైని అెంగీఔభిశూౄ బ.
ఙరలా థేరలలు నౄభా యక్షణ నిభేయణ లేథర నఖదఽ డినుజిట్లి కయణరలణో చికిత్నఽ జఞెం ఙేలే భిల త్త
ఉెండదఽ.
ఆసతేాలు యెంట్ధే చికిత్నఽ నుాయెంనశూౄబ. నౄభా యక్షణ ఉెంట్ే, నౄభా నులల఼ ఙెయౌుసౄ ఽెంథి. లేదెంట్ే
ు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌుెంులు ఆలసఫైణే ఆసతేాలు చరభీజలనఽ నలెంఙే
చికిత్ ను ెందఽతేనై యళ్ై
అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
ఙెయౌుెంు యెంట్ధే జభిగిణే, ఆసతేాలు సతుయ ఙెయౌుెంుకోసెం అదిఔ డిశూౌుెంట్ు నఽ అెంథిశూౄ బ. ఆసత్తా
నృలుులనఽ తుయగ ఙెయౌుశూౄ భని ఙెన, తగిాెంుల కోసెం భీ-నలైజిెంగ్ ఏజనీ్లు ఆసతేాలణో చయిలు
జయవుణరబ.

ii. సశృమఔ ఔెంనలనీలు అెంథిెంచిన ట్ ల఼్ా ధెంఫయు లల ధట్వర్ు ఆసతేాలు, యదరధరలఔు సెంఫెందిెంచిన
సభాఙరయెం నౄభాథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
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iii. ఆసత్తాలల ఙేభయౌ్న ఆవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథరయవ ఆ యషమానిై కల్ లలెంట్ర్ఔు ణెయౌన,
ఙెలు ుఫలట్ల ామాణ నౄభా నులల఼ణో నిభిేషీ ఆసత్తాకి యమాుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
iv. నులల఼ ఙెలు ుఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భిశీయౌెంచడరనికి

ఆసతేాలు శూదరయణెంగ సశృమఔ

ఔెంనలనీలు/నౄభా సెంస లనఽ సెంాథిశూౄ బ.
v. నులల఼ని ఆసత్తా అెంగీఔభిెంచిన యెంట్ధే నౄభాథరయవ నఖదఽ యళత నుాత్తథిఔన ఆసత్తాలల చికిత్
అెందఽఔుెంట్లయవ.
vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభేభిెంచడరనికి నౄభా సెంస /సశృమఔ సెంస ఔు అవసయఫైన నుాథనేఔ
సభాఙరయెం ఏనేట్ెంట్ే
1. యది యవభలు
2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసత్తా యవభలు, పలయతథేశ్ెంలల శూనిఔ యైథరదికభి:

f)



ఖత చభితా, ాసౄ ఽత చికిత్, ఆసత్తాలల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖత్తన ెండరనికి అబయ న.



చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై యైదఽల నియేథిఔణో నుట్ల కు బమ్ నూయెం



నుస్కనుో ర్ి ాత్త



యైద సభాఙరయ తాెం యడెదల

యైద కయవిలు భభిమ యైథేతయ కు బమ్ల భీఇెంఫర్్ఫెంట్:

భీఇెంఫర్్ఫెంట్ కు బమ్లనఽ శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన యయవ పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిిన తభుత థరకలు
ఙేశూౄ యవ. కు బమ్ ణరాలనఽ ల఼ుఔభిెంచిన నైదట్ శూదరయణ ాకమ
ిర
ాకయెం కు బమ్ నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.
ఙెయౌుెంునఽ యథేశీ ఔభనీ్లల జభినే నఖదఽ యళత కు బమ్లలల జభిననట్లి కఔ నఖదఽ అనఽభత్తెంచిన
కు బమ్లనిైట్ికీ ఙెయౌుెంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసౄ ఽెంట్లయవ.
భీఇెంఫర్్ఫెంట్ కు బమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, దావ భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄనుమలలల
అు పలభనిై లెకిుెంచడెం కోసెం నషిెం జభిగిన ణేథీ ాకయెం వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. ఆ తభుత ఙెఔుు
లేథర ఎలకిానిక్ ఫథియ్ థరుభ ఙెయౌుెంు జయవుణరయవ.
i.

వకిౄఖత ాభాద కు బమ్ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లిగధే వకిౄఖత ాభాద కు బమ్లు నుాలలస్క
ఙేమఫడెణరబ.

ii. ఫబల్ ఫలెండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫయజ నీ్ కైసఽలఔు సశృమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄగధే ఙెయౌుెంచి, తభుత
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి కు బమ్ ఙేసఽఔుెంట్లెంథి.
iii. అనిై ఇతయ కు బమ్లఔు అనఽసభిెంఙే యదరనెంలలధే అెంగీకయెం కని కు బమ్లఔు కు బమ్ల త్తయసుయణ
అనఽసభిెంచఫడెతేెంథి.
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g) యైద ాభాదెం భభిమ అసుస త కయవిలఔు కు బమ్ డరఔుఫెంట్ేషన్
i.

కు బమ్ తాెం

ii. యైదఽడి నియేథిఔ
iii. అడి్షన్/డిరిర్జ కయవు అసలు
iv. అసలు నృలుులు/యశీదఽలు/భెందఽచీట్ీ
v. అసలు ఎక్్-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచినథి/దభుౄ నియేథిఔలు
vi. ాయేశ్ భభిమ నిషలరభణణో నుస్కనుో యవి/యశూ ాత్త
నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔెం భాతాఫే. నిభిేషీ కైసఽ యవభల ఆదరయెంగ లేథర ఆమా నిభిేషీ నౄభా సెంస
అనఽసభిెంఙే కు బమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ నులల఼/యదరనెం ఆదరయెంగ అదను సభాఙరయెం/దశూౄయేజులు కయయౌ్
భవచఽి.
నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
________________ నఽ సశృమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌుెంచి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆ తభుత కు బమ్
ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

ఫబల్ ఫలెండ్స కైసఽలు

II. వకిౄఖత ాభాద కు బమ్లు
III. యథేశీ ామాణ నౄభా కు బమ్లు
IV. అెంగీకయ యోఖెంకని కు బమ్లు
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శూభెంశ్ెం
a) నౄభా ఔ „యగెనెం‟. నులల఼ ఆ „యగెధరనికి శూక్షెం‟. నౄభానఽ ఉయోగిెంచఽకోవలల వఙేి సెంగట్న
ఙోట్లఙేసఽకోవడెం, నులల఼ కిెంద కు బమ్నఔు థరభితీమడెం ఆ యగెధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄెంథి.
b) నౄభా ఔెంనలనీ కు బమ్ల ఙెయౌుెంు శూభయ ూెం నౄభాలల భ క భైట్ిెంగ్ భనేతేలలల ఔట్ి.
c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసి భయవు నుాథనేఔ యట్లథరయవ, కు బమ్ ల఼ుఔయౄ లు ఔడర అవుణరయవ.
d) నఖదఽ యళత కు బమ్లల ధట్ వర్ు ఆసత్తా నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏ ఇచిిన భ ెందసఽౄ అనఽభత్తని ఆదరయెం
ఙేసఽఔుని యైద లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. తభుత కు బమ్ భిశుుభనికి డరఔుఫెంట్ు నఽ సభభిసఽౄెంథి.
e) భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కు బమ్లల, యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ నదట్ ఆసత్తాకి ఙెయౌుెంఙేల,
తభుత ఙెయౌుెంు కోసెం కు బమ్నఽ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏ వదె థరకలు ఙేశూౄ డె.
f)

యనియోఖథరయవ కు బమ్ వయౄ భానెం ెండెంణో అతనికి కు బమ్ల భిశుుయ ఫిెంథరనికి భధ నదట్గ
సెంఫెంధెం ఏయడెతేెంథి.

g) నౄభా కు బమ్ యషమెంలల ఏథెైధర మోసెం జభిగినట్ల
ు నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄనఔు
ెంనసౄ ఽెంథి. ఈ దభుౄ నౄభా సెంస లలనియయవ లేథర ట్ి.న.ఏ ఙేమవచఽి. లేథర విత్తౄ యఫైన దభుౄ
సెంస ఔు ఔడర అగిెంచవచఽి.
h) కు బమ్ల లత్తని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నౄభా సెంస అనిై కు బమ్లఔు ుసౄ కలలల ఙేలే నణరౄల
కైట్లబెంునఽ భిజభిుెంఖ సాచిసఽౄెంథి.
i)

కు బమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ, నులల఼థరయవ నౄభా సెంస ఔు త్తభిగి అభీజ నలట్ి లకోవడెంణోఫలట్ల ధరమెం కోయవత
ఇనా్ూభన్్ ఆెంఫ డ్స్ భన్నఽ లేథర యనియోఖథరయవల నూో యెంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఔడర
ఆశ్రబెంచవచఽి.

j)

మోశూలు ఎఔుువగ శృలట్లెైజైషన్ నషిభిశృయ నులల఼లలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. కనీ, మోసూభిత
కు బమ్లు ఙేలేెందఽఔు య్నల్ మాకి్డెెంట్ నులల఼లనఽ ఉయోగిెంచఽకోవడెం ఔడర ఉెంథి.

k) ట్ి.న.ఏ అధేఔ భ కఫైన లేవలనఽ నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంచి ఼జుల యౄెంలల ాత్తపలెం ను ెందఽతేెంథి.

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు
ాశ్ై1
నౄభా కు బమ్ ాకమ
ిర
నుాథనేఔ యట్లథరయవగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణశూౄయవ?
315

I.

ఔసి భయవు

II.

మజభానఽలు

III. అెండర్ భైట్యవు
IV. నౄభా ఏజెంట్ల
ు / ఫోా ఔయవు
ాశ్ై 2
గిభీశ్ సకై్ధర నౄభా కు బమ్నఽ నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిెంథి. ఆమనఔు నౄభా సెంస ఔు త్తభిగి అభీజ
నలట్ి లకోవడెంణోఫలట్ల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏనేట్ి?
I.

ాబ ణరునిై ఆశ్రబెంచడెం

II. య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచడెం
III. నౄభా ఏజెంట్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం
IV. కు బమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ ఙేమఖయౌగిెంథి ఏనై లేదఽ
ాశ్ై 3
భజీవ్ ఫహణో సభభిెంచిన ఆభోఖ నౄభా కు బమ్నలై దభుౄ ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫహణోకి ఫదఽలుగ అతని
శూో దయవడె భజైశ్ ఫహణో చికిత్ కోసెం ఆసత్తాలల ఙేభినట్ల
ు నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపెంథి. భజీవ్ ఫహణో నులల఼
ఔుట్లెంఫ ఫ్ోు ట్ర్ థఔెం కిెంద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి ___________ మోశూనికి ఉథరహయణ.
I.

వఔుౄల భాభిడి

II.

డరఔుఫెంట్ు నఽ సిఱిెంచడెం

III. కయవిలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడెం
IV. ఓట్ నేషెంట్ గ తీసఽఔునై చికిత్నఽ ఇన్-నేషెంట్/ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ భాభిి చాడెం
ాశ్ై 4
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ను ెందడరనికి థిఖ వయట్ిలల ఏ భిల త్త యలు ఔయౌసఽౄెంథి?
I.

అతనఽ/ఆఫ భిల త్త
 ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచదగినథిగధే ఉెంథి. కనీ, యళ్ు ఔడదని
పలయెంఙరయవ

II. నేషెంట్ నఽ ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచడరనికి లేదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే, యట్ిలల డఔలు కాయ లేవు
III. ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల భాతాఫే చికిత్ నియుళెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి.
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IV. ఆసత్తాలల 24 ఖెంట్లఔు నేెంచి ఉెండవలల భవడెం
ాశ్ై 5
అధరభోగనిై నమెం ఙేమడరనికి అనఽసభిెంచిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి ట్ిి ఇసఽౄెంథి ?
I.

ఐ.ల.డి

II.

డి.ల.ఐ

III. ల.న.ట్ి
IV. న.ల.ట్ి

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభైన ఎెంనఔ I.
నౄభా కు బమ్ ాకమ
ిర లల ఔసి భభైు నుాథనేఔ యట్లథరయవలు.

జయఫ 2
సభైన జయఫ II.
నౄభా కు బమ్ త్తయసుయణఔు ఖ భైణే, నులల఼థరయవలు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచవచఽి.
జయఫ 3
సభైన ఎెంనఔ I.
వఔుౄల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ.
జయఫ 4
సభైన ఎెంనఔ II.
ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ లలల డఔలు అెందఽఫలట్లలల లేనుడె నేషెంట్లనఽ తయయౌెంచలేని సెందయౌెంలల భాతాఫే
ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ను ెంథే యలుెంథి.
జయఫ 5
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సభైన ఎెంనఔ III.

ఔభెంట్ నుా ల఼జర్ ట్ెభి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికిత్ ఙేలన యదరధరలనఽ ట్ిి శూౄ బ.
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