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ఈ కోయవ్నలై ూభిౄ హఔుులు ఇనా్ూభ న్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా, భ ెంఫయ థే.  ఎలాెంట్ి భిలతేలలు నా 
ఈ కోయవ్లలని ఏ పలగనిై ునయవతత్తౄ  ఙేమభదఽ.  

ఈ కోయవ్ ఇనా్ూభ న్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా నియుళ ెంఙే ఆభోఖ నౄభా ఏజ ెంట్ు  భీక్షలఔు శృజయబయ 
అబయవ లు అబలెంచడెం కోసఫే తమాయవ ఙేమఫడిెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెంనలై 
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భ ెందఽభాట్ 

నౄభా భిశ్రభ వభా లణో సెంాథిెంచిన తభుత కభపభైట్ ఏజ ెంట్ు  కోసెం ఈ కోయవ్ శూభగిరని సెంస  యౄను ెంథిెంచిెంథి. 

ఐఆర్ డిఏఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెం ఆదరయెంగ ఈ కోయవ్ శూభగిర యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి. 
 

నౄభా ఏజ ెంట్లు  తభ ను ా లషనల్ క భీర్ నఽ సభ ైన దిఱికోణెంలల అయెం ఙేసఽఔుని, భ ెందఽఔు తీసఽఔుయ మలు లా ఈ 

యథర కోయవ్ జీయత, శూదరయణ, ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి నుాథనేఔ జఞా ధరనిై అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా యనుయెం 

చఽయవక ైన యణరవయణెంలల శూఖ తేనైెందఽన వకిౄఖత అధమనెం, నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙే అెంతయాత శిక్షణలల 
నులుెంచఽకోవడెం థరుభ చటి్ెం, ఆచయణలలు  ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లనై భాయవల ఖ భిెంచి ఎట్ిఔుడె 
అవగహన ఔయౌగి ఉెండరలధే యషమానిై ాణేఔెంగ ఙెనవసయెం లేదఽ.  
 

ఈ ఫలధతనఽ భాఔు అగిెంచినెందఽఔు ఐఆర్ డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలుుఔుెంట్లధరైెం. ఈ కోయవ్నఽ చథియ, 

భీక్షలల ఉతీౄ యవృ లు కయలని భా సెంస  ాత్త ఔుభికీ యపలకెంక్షలు ణెలుుఔుెంట్ ెంథి.  

ఇనా్భ న్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
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అదరమెం 1 

నౄభా భిచమెం 

 

అదరమెం భిచమెం 

నౄభాలల భ్యౌకెంరలనఽ భచిమెం ఙేమడెం, నౄభా భణిరభ ఔరభెం ఎలా జభిగిెంథ,ీ ఈభోజు ఏ యధెంగ 
నిఙేసఽౄ ెంథి యవభిెంచడెం ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. ఊళ ెంచని సెంగట్నల కయణెంగ ఆభిఔ సెంఫెంధఫ ైన 
నశుి యౌై ఎదఽభోువలల వచిినుడె  నౄభా ఎలా శూమడెతేెంథో, భిస్కు ఫథియ్ శూధనెంగ ఏ యధెంగ 
లేవలెంథసిఽౄ ెంథో  నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. 

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

A. జీయత  నౄభా – చభితా భభిమ   భిణరభ ఔరభెం  
B. నౄభా ఎలా ని  ఙసేఽౄ ెంథ?ి   

C. భిసఽు నియుహణ దేతేలు   
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 ధ లకొనై ాెంచెంలల భనెం జీయసఽౄ ధరైెం. భనెం ఎధనై యకల 
దఽభుయౄలు యెంట్లెంట్లెం: 

 భ ైళ్ైు  ఢీకొటి్డెం;  

 వయదలలు  ాజలు కొట్లి ఔునోు వడెం;  

 బూఔెంనులు ణచెిినలటిి్న యశుదెం;  

 మవున నుామెంలల ఉనైయయవ అకలెంలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భ ికవడెం 

చితాెం 1: భన చఽట్ృి  జభిగై యయధ యకల దఽయఘట్నలు  

 

ఇలాెంటి్ సెంగట్నలు భనలల ఆెంథోళ్న భభిమ , బమనలటి్డరనికి కయణఫేనేట్?ి 

కయణెం ఙరలా శూదరయణెం.  

i. నటి్నదట్గ ఙెకోవలలెంథేనేట్ెంట్,ే అలాెంటి్ సెంగట్నలు జయవఖ ణరమని భ ెందఽగ భనెం 
ఊళ ెంచలేెం. ఏథెైధర ఔ సెంగట్న జయవఖ తేెందని భ ెందఽగ భనెం ఊళ ెంచఖయౌగిణ,ే థరనిై 
ఎదఽభోువడరనికి భ ెందఽ నఽెంచీ సనైదేెంగ ఉెంట్లెం.  
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ii. అలాగై భ ెండో  సెంఖత్త ఏనేట్ెంట్,ే భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని అలాెంటి్ సెంగట్నలు ఆఔల్ఔెంగ 
సెంబయెంచడెం వలు  తయచఽగ ఆభిఔ నషిెం, అెంతేలేని యశుదెం సెంబయశూౄ బ.   

అట్లవెంటి్ సెంగట్నల ాపలయనికి ఖ భ ైన వఔుౄ ల సశృమభ నఔు ఫలధని ెంచఽఔుని, యసయ సశృమ 
సహకభలు అెంథిెంచఽకొధే వవసని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజెం అబధర ఫలసట్గ నిలవడరనికి భ ెందఽఔు 
భవచఽి. 

నౄభా ఙేమడభధ ే ఆలలచన యేలాథ ి ఏళ్ు  కిరతెం ధరట్ిథే .కనీ, భనెందభకి,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄెం 
థరయౌిన నౄభా ఆయయౌయెంచిెంథ ిభాతాెం కైవలెం ఖత భ ెండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిరతఫే.  

1. నౄభా చభితా     

కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽెంచీ నౄభా ఏథో  ఔ యౄనణేర భనఽఖడలల ఉెంట్ృ వశోూౄ ెంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలు  ఎధనై 
శ్ణరఫలె లనుట్ల తభలల ణరభ  సభఔయవికోవడెం భభిమ  ెంచఽకోవడెం అధ ేలథరే ెంణరనిై అభలు ఙేరయవ. 
అెంటే్  కొెంతభెంథి సబ ల నశుి లనఽ ఆ సభాజఞనిక ిఙెెంథని యయెందయౄ బభిెంఙయేయవ. ఈ లలైథరే ెంత్తఔ పలవన 
ఎనిై యదరలుగ అనుబెంచఫడిెంథో  ఇఔుడ భిశీయౌథరె ెం. 

2. మ ఖ మ గల నఽెంచీ వసఽౄ నై నౄభా   

ఫలనృలలనిమా  
యనుయసఽౄ లు 

ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ ల దఖాయ ెంద ణరా లు (అగిరఫ ెంట్లు ) ఉెండయే .థరని 
ాకయెం, ఒడ సయవఔు నషినోు బధర, థ ెంగియౌెంచఫడధిర, ఋణథరతలు తభకచిిిన 
ఋణరలనఽ భా ఙేలేెందఽఔు యయవ అదనెంగ కొెంత శూ భ ్ ఙెయౌుెంఙయేయవ .యట్ిని 
„ధౌకదరయ యవణరలు‟ (bottomry loans) అధేయయవ. ఈ అగిరఫ ెంట్ు  ాకయెం, 

ఒడని గనీ లేథర ఒడలల సయవఔుని గనీ తనకా నలటిి్ తీసఽఔుధే ఋణెం, త్తభిగి ఆ 
ఒడ ఙేయవకోవలలన ఖభానిక ిసఽయక్షితెంగ ఙేయవఔుెంటే్ధ ేఙెయౌుెంచడెం జభిగైథ.ి 

ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయవలు 

పలయతథేశ్ ఒడలలు  శీరలెంఔ, ఈజిుి , గీరఔు థరేలఔు ామాణ ెంఙ ే ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయవలు ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ లు నుటి్ెంఙ ేదేతేలే నుటి్ెంఙయేయవ. 

గీరఔులు గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణరఫెెం చివయలల భయణ ెంచిన ఔుట్లెంఫ సబ లక ి అెంత్తభ 
సెంశూుభలు జయడెం కోసెం కయవణ సెంసలు నుాయెంనెంఙరయవ. ఇెంఖుెండె లాెండీు  
శూ లలైట్ీలు ఔడర ఆ లక్షెంణోధ ేధ లకొలఫడరు బ. 
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భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫ ైన దేత్త అవలెంనృెంఙరయవ .థరని ాకయెం, 

యతుయ భిలతేలలు  జ టిి్సనిెంగ్1 వలు  కొెంత సయవఔు  నషినోు వలల వచిినుడె, 
సయవఔు మజభానఽలు (సయవఔు నషినోు నియయవ ఔడర) కొెంత నిషత్తౄ లల ఆ 
నశుి నిై బభిెంఙేయయవ.   

ఙెైధర వయౄఔులు నుాచీన కలెంలల ఙెైధర వయౄఔులు కొనిై బమెంఔయఫ నై ాభాథరలణో ఔడిన 
నథభీాభా లలు  ామాణ ెంఙరయౌ్ వచిినుడె తభ సయవఔుని యేభైుయవ ఫో ట్లు  లేథర 
ఒడలలు  సభెిెంఙయేయవ .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుో ణ,ే 

సయవఔుని నుక్షిఔెంగధ ే కోలలవడెం జయవఖ తేెంథ ి త, నతౄెం సయవఔుని 
నషినోు వడెం జయఖదఽ. సెంబయెంచిన నశుి నిై సబ లెంణర ెంచఽఔుెంట్లయవ కఫటిి్, 

ఆ యధెంగ నషిెం తఖ ా తేెందని యయవ పలయెంఙయేయవ. 

3. ఆధఽనిఔ నౄభా పలవనలు 

పలయతథేశ్ెంలల జీయత  నౄభా పలవన పలయతథశే్ెంలలని ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవసలల అక్షభలా ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథి. 
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస  జీయత  నౄభాక ిఅతేతౄభ యౄెంగ ఙెుకోవచఽి. ఔుట్లెంఫెంలల ఔ సబ ని 
దఽయదిషిఔయఫ ైన భయణెం వలు  సెంబయెంఙ ే ఔశుి య్ై, నశుి య్ై అథే ఔుట్లెంఫెంలలని నేఖణర సబ లెంణర 
ెంచఽఔుెంట్లయవ. అెందఽవలు  ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త ఔుయౄ ణరభ  అథివయఔు భాథిభిగధ ే సఽయక్షితెంగ ఉనైట్లి  
పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి  

ఆధఽనిఔ మ ఖెంలల ఉభ్డ ి ఔుట్లెంఫ వవస  యచిినైఫ ై, చినై ఔుట్లెంఫలలు ఆయయౌయెంచడెంణో నిత  
జీయతెంలల తల ణేౄ  త్తౄ ళ్ైు  భ టిి్ెంమాబ. ఈ భిసత్త బదాత కోసెం ాణరభాైమ వవసలు ఆయయౌయెంఙేెందఽఔు 
థరభి తీలెంథి. వకిౄఖత జీయత  నౄభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిు ఙెనెంథి. 

i. లాబడ్స్ :ాసఽౄ తెం నడెసఽౄ నై నౄభా యనుయెం నటి్నదట్ లెండన్ లలని లాబడ్స్ క హౌస్కలల 
నుాయెంబఫ ైెంథి .అఔుడ యనుయసఽౄ లెంణర ఔ ఙోట్క ి ఙేభైయయవ .సభ దా ామాణెంలల సెంబయెంఙ ే
ాభాథరలలు  జభగైి వసఽౄ  నశుి లనఽ యసయెం ెంచఽకోవడరనిక ి అెంగీఔభిెంఙేయయవ .సభ దాెం భధలల 
సభ దా థ ెంఖల థరుభ ఒడ థోచఽకోఫడడెం, లేథర యణరవయణెంలల వఙేి ాత్తఔల భాయవలు, సయవఔు 
నుడెైనుో వడెం లేథర సభ దాెం అలు ఔలలు లెం అవడెం వలు  ఒడ భ నిగినుో వడెం వెంటి్ నశుి లు „సభ దా 
ాభాథరల‘ (భాభీకల నలయల్్) కయణెంగ   సెంబయెంఙయే.  

                                                 
1

జ ట్ిి సనిెంగ్ (Jettisoning) ఙేమడభెంట్,ే ఒడ ఫయవవు తగిాెంచి, భయు ఫలల న్్ (సెంతేయౌత ల త్త) లలక ిణెఙేిెందఽఔు ఒడలల కొెంత సయవఔు  సభ దాెంలలక ిడయేమడెం. 
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ii. లెండన్లల 1706లల శూ నెంచఫడని అనేఔఫ ల్శూ లలైట్ీ పర్ ఎ నలర్నలట్లవల్ఎషభ న్్ ఔెంనలనీ 
ాెంచెంలల నటి్నదటి్ జీయత  నౄభా సెంసగ పలయెంఫడెణోెంథ.ి  

4. పలయతథేశ్ెంలల నౄభా చభితా    

a) పలయతథేశ్ెం : పలయతథేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథర సఽభాయవ ఆ భధ కలెంలల కొనిై యథేశీ 
ఇనా్యయు ఏజ నీ్లు సభ దా నౄభా  నదలునలటి్డెంణో నుాయెంబఫ ైెంథి.  

థ ి ఒభిమెంట్ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 
ఔెంనలనీ యౌనేట్డె్స 

ఇథి ఇెంగీుషే ఔెంనలనీ పలయతథశే్ెంలల నటి్నదట్గ ధ లకొలఫడిన 
జీయత నౄభా సెంస .     

ట్ెైటై్న్  ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ 
యౌనేట్ెడ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ధ లకొలఫడని  నటి్నదటి్ ధరన్-ల ైఫ్ నౄభా 
సెంస . 

ఫలెంఫ ే భూచఽవల్ ఎషభ న్్    
శూ లలైట్ీ యౌనేట్ెడ్స 

ఇథ ి పలయతథశే్ు  నటి్నదటి్  నౄభా సెంస . ఇథి భ ెంఫ ై 
(ఫ ెంఫలబ)లల నదట్ిశూభిగ 1870 లల ధ లకొలఫడిెంథి.  

ధేషనల్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ 
యౌనేట్ెడ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ఎెంణో కలెం కిరెందట్ ధ లకొలఫడని నౄభా సెంస . 
థీనిై 1906లల శూ నెంచఫడిెంథ,ి ఇథి ఇెంక యనుయెం శూగిసాౄ ధే ఉెంథి. 

ఆ తభుత సుథేశీ ఉదభ పయౌతెంగ, శ్ణరనెృ ఆయెంబెంలల భభ ధనై పలయతీమ ఔెంనలనీలు శూ నెంచఫడరు బ. 

కీలకెంశ్ెం 

1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం జీయత నౄభా సెంసల చటి్ెం, నుాయడెెంట్ నిది చటి్ెం 
జఞభ ీ ఙేమనౄడరు బ. జీయత నౄభా సెంసల చటి్ెం, 1912లల ఔెంనలనీల నానేమెం భైట్ ట్ేఫ ల్్, నభిమాడిఔల్ 

భూలాెంఔనెం నౄభాఖణఔుని (మాఔుిూభ)ీ థరుభ ాభాణీఔభిెంఫడడెం (సభిిలై ఙేమఫడడెం) తనిసభ ి

ఙేలెంథి. అబణ,ే ఈ యషమెంగ పలయతీమ, యథశేీ ఔెంనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనశూగబ. 

పలయతథేశ్ెంలల నౄభా సెంసలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి నటి్నదట్గ ఙేమఫడని చటి్ెం నౄభా చటి్ెం 1938.  ఈ 
చటి్ెం కలానఽఖ ణెంగ భాయవలు ఙసేఽఔుెంట్ృ ఇట్కి ీ అభలలు ధ ే ఉెంథ.ి నౄభాలలని నిఫెంధనల ాకయెం 
ాబ తుెం థరుభ ఔ నౄభా ఔెంట్ ా లర్ నిమనేెంఫడణరడె. 

b) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయెం 1 లలనలిెంఫయవ 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథ.ి 

పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస  (ఎల్ఐల) శూ నెంచఫడిెంథ.ి థీనికిఖల 170 ఔెంనలనీలు, అలాగై 75 నుాయడెెంట్ 
నిది శూ లలైట్ీలు ఆధరట్కి ిపలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేసఽౄ ెండేయ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు LIC 

కి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేమడరనిక ిఆధరడె ాణేఔ హఔుులు ఉెండయే.      
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c) ధరన్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ జఞతీమఔయణ : 1972 లల శూదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చటి్ెం (GIBNA) 

అభలుభచిిన తభుత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్-ల ైఫ్) యనుయెం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథ,ి అలాగై 
శూదరయణ నౄభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (GIC)నీ, థరని ధరలుఖ  అనఽఫెంధ సెంసయ్ై ఏభట్ల ఙేరయవ. 
ఆ సభమెంలల, పలయతథశే్ెంలల జీయణేతయ నౄభా యనుయెంలల ఉనై 106 నౄభా సెంసయ్ై పలయతథేశ్ెంలలని 

GIC  ధరలుఖ  అనఽఫెంధసెంసల (subsidiaries) ణోనా యయ్నెం ఙేమఫడరు బ. 

d) భలలో ణరా  ఔనేట్ ీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్రభని అనవిథిే ఙేమడరనిక ి నుో ట్ ీ అధే అెంరనికి భయు 
భిచమెం ఙేమడెంణో సశృ అధేఔ యకల భాయవలు అధేుఱెంచి, యట్ిని లనూయవ్ ఙేమడరనిక ి 1993లల 
భలలో ణరా  ఔనేట్ ీఏభట్ల ఙేమఫడిెంథి ఈ ఔనేట్ ీ  తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిెంచిెంథి .1997 లల 
నౄభా నిమెంతాణ అదికయ సెంస(IRA) శూ నెంచఫడిెంథి. ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫ ెంట్ చటి్ెం 

1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదెం ను ెందడెంణో, అథ ిఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభలు భ ెండిెంటి్క ీ
ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ & డవెలప్ఫ ెంట్ అతరభిట్ ీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చటి్ఫదేఫ నై, నిమెంతాణ యపలఖెం 
(భ ఖ లేట్భీ ఫలడీ)గ యౄను ెందడరనిక ిథరభి తీలెంథ.ి 

5. ధేట్ి కలెంలల జీయత  నౄభా భిశ్రభ   

ాసఽౄ తెం పలయతథశే్ెంలల ఈ కిరెంద నేభపునఫడు  24 జీయత  నౄభా సెంసలు నిఙసేఽౄ ధరైబ: 

a) పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస (LIC) ఔ నృు క్ యెంఖ సెంస . 

b) నలైైయేట్ల యెంఖెంలల 23 జీయత  నౄభా సెంసలు ఉధరైబ.  

c) పలయత ాబ తుెం థరుభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖెం ఔడర తనులా జీయత  నౄభా థరుభ జీయత  
నౄభా యనుయెంలల ఉెంథ.ి కనీ అథి నిమెంతాణ సెంస  భది ినఽెంచి నేనశృబెంచఫడిెంథ.ి  
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లుమ భకీ్ష  1 

పలయతీమ నౄభా భిశ్రభక ిఈ కిరెంథి యటి్లల నిమెంతాణ సెంస ఏథ?ి 

I. ఇనా్భ న్్ అతరభిట్ ీఆఫ్ ఇెండిమా 
II. ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫ ెంట్ అతరభిట్ ీ

III. ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ కభపభషైన్ ఆఫ్ ఇెండిమా   
IV.  శూదరయణ నౄభా కభపభషైన్ ఆఫ్ ఇెండమిా 
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B. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి 

ఆధఽనిఔ యణ జెం ఆలౄ  మాజభానణర సాతాెం నైద శూ నెంచఫడిెంథి .ఔ ఆలౄ  యలువ కోలలబనుడె 
(నషిెం లేథర ధరశ్నెం కయణెంగ) ఆ మజభాని ఆభిఔెంగ నషినోు ణరడె. అబణ,ే ఆ కోవక ిఙెెంథిన ఆసఽౄ లునై 

ఇెంక ెందభో మజభానఽల దఖాయ నఽెంచి చినై నణరౄ లలు  లేఔభిెంచిన శూ భ ్ణో ఔ ఉభ్డ ినిద ిఖనఽఔ ఏభట్ల 
ఙేలేౄ, ఆ నణరౄ నిై, నషినోు బన దఽయదిషివెంతేలఔు నషి భిశృయెంగ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఉయోగిెంచవచఽి.  

భభోభాట్లల ఙెనులెంటే్, ఔ నిభెిషి ఆభిఔ నషిెం భభిమ  థరని యవశూధరనీై నౄభా మెంణరా ెంఖెం థరుభ  
ఔ వకిౄ నఽెండ ిఅధేఔభెంథ ివఔుౄ లఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽి.   

నియుచనెం  

ఆ యధెంగ, నౄభాని ఔ నిభెిషి యదరనెంగ కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నశుి యౌై, అలాెంటి్ 
అనిశిిత సెంగట్నలు/భిలతేలలు  ఉనై అధేఔభెంథి వఔుౄ లఔు ెంనణీ ఙేమడెంగ నియుచిెంచవచఽి.     

చితాెం 2: నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి  

 

అబణ ేఇఔుడో యషమెం ఖభనిెంఙరయౌ. 

i. ణరఫ ెంణో ఔషిడ ి సెంనుథిెంచిన డఫ ోని అలాెంటి్ ఉభ్డ ి నిదిని ఏభట్ల ఙేమడరనిక ి  ాజలు 
ుఔుెంట్లభ?  

ii. ణరభ  అెందజసైఽౄ నై తభ వెంతే యవసఽభ లు (చెంథరలు) ఙెయౌుెంచిధర ఆశిెంచిన ాయోజధరనిక ై

యట్ిని ఉయోగిసఽౄ ధరైయని యభ లా నభ్ఖలయవ?    

iii. తభ ఙెయౌుెంులు భభ ీఎఔుువగ ఉధరైయో, భభ ీతఔుువగ ఉధరైయో యభ లా ణెలుసఽకోఖలయవ?  
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కచిితెంగ ఎవభో ఔయవ ఈ యషమెంలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవలఔభిెంఙరయౌ, ఈ ాయోజనెం కోసెం 

సెంగెం సబ లెందభినీ ఔ ణరా టి్నైథిక ియనెంఙరయౌ. ఆ „ఎవభో ఔభై‟ ఈ „నౄభా సెంస . ఆ ఏయయచడరనికి ాత్త 

వకీౄ ఙేమవలలన తన వెంతే యవసఽభ  ఎెంణో సెంలే నిభ భిసఽౄ ెంథి భభిమ   నషినోు బన యభికి ఙెయౌుెంచడరనిక ి
ఏభట్లు  ఙసేఽౄ ెంథి. 

నౄభా సెంస  (ఇనా్యర్) ఔడర వఔుౄ ల యరుశూనీై, అలాగై సెంగెం యరుశూనీై ను ెంథరయౌ. 

1. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి 

a) నదట్గ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ  అబ ఉెండరయౌ. ఆ ఆలౄ  యట్ిలల ఏ కోవక ైధర ఙెెంథ ి
ఉెండ చఽి.: 

i. పౌత్తఔ వసఽౄ వు (physical) కయవ కవచఽి, నృయౌుెంగ్ కవచఽి) లేథర 
ii. పౌత్తఔ వసఽౄ వు కనిథ ి(non-physical) నేయవ ాత్తషీలు (goodwill) లేథర 
iii. వకిౄఖతెం  (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయెంలల ఇతయ అవమయలేయ ైధర) 

b) ఏథెైధర ఔ నిభెిషి సెంగట్న జయఖడెం వలు  ఆలౄ  థరని యలువ కోలలవచఽి. నషిెం జభిగై అవకశ్ెం 

ఉెండడరనిై భిస్కు అని అెంట్లయవ. భిస్కు ఈయ ెంట్కి ఖల కయణరనిై „ఆద‟(peril) అెంట్లయవ. 

c) „సనైఔయణ‟ లేథర ‗ూయౌెంగ్‘ (pooling) అధే సాతాెం ఉెంథ.ి  ూల్లల యయధ యకల వఔుౄ లనఽెంచి 

లేఔభిెంచఫడిన వకిౄఖత యవసఽభ లు (యట్ిధ ే „ననాేమెంలు‟అని ఔడర అెంట్లయవ) ఉెంట్లబ. ఈ 
వఔుౄ లు ఔడర అథే యఔఫ ైన ఆలౄ  భిసఽులు సెంబయెంచఖల అవకరలునైయభ ై ఉెంట్లయవ. 

d) ఇలా సనైఔభిెంచఫడని నిదనిి ఆద (peril) వలు  నషినోు బన కొథిె భెంథకి ియభ ినశుి నిై ూభిెంఙ ే
యధెంగ నషిభిశృయెంగ ఉయోగిశూౄ యవ.  

e) ఇలా నిధఽల (పెండ్స్)ని సనైఔభిెంచి, కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు నషిభిశృయెంగ ఙెయౌుెంఙ ేసెంసధ ే

నౄభా సెంస  అెంట్లయవ.   

f) ఈ థఔెంలల నులగా ధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, నౄభా సెంస  (ఇనా్యర్) నౄభా ెందెం (ెందెం ) 
లలకి ాయేశిసఽౄ ెంథ.ి అలా నులగా ధేయయవ నౄభాథరయవ (నౄభాథరయవ)అవుణరయవ.  

2. నౄభా పలభనిై తగాిసఽౄ ెంథ ి 

భిస్కు పలయభెంటే్, ఔ నషిబభితఫ ైన భిలత్త/సెంగట్న సెంబయెంచినుడె, పయౌతెంగ బభిెంచవలల వచిిన 

కయవిలు, నశుి లు, య ైఔలాలని అయెం. 

చితాెం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌ్న భిస్కు పలయెం 



11 
 

 

ఎవభిక ధైర భ ెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఉెంట్లబ : 1.  నుాథనేఔ 2 భాధనేఔ. 

a) నుాథనేఔ భిసఽు  పలయెం 

నుాథనేఔ భిసఽు  పలయెం అెంటే్, ూర్ భిస్కు సెంగట్నల పయౌతెంగ, ఇెంటి్క ిసెంఫెందిెంచిన వసఽౄ వుల 
(అలాగై, యనుయ మూనిట్ు )నఽ నషినోు వడెం. అలాెంటి్ నశుి లు తయచఽగ ాతక్షెంగ చాలేెందఽఔు 
ఔనినశూౄ బ, ల కిుెంుకి యలుగ ఉెంట్లబ కఫటిి్ థరనిక ినౄభా ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి. 

ఉథరహయణ 

ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదెం వలు  కయౌనుో ణ,ే థరనిలల నుడబనుో బన లేథర నశిెంచినుో బన యట్ిని అెంచధర 
యేమవచఽి. అలా నషినోు బనయభికి నషిభిశృయెం ఙెయౌుెంచవచఽి. 

ఔ వకిౄ ఖ ెండ ె ఆభైషన్ (శృరి్ సయజభీ) ఙేబెంచఽఔుెంటే్, థరనిక ి అబయ య ైద కయవిలు ణెలుసఽఔుని, 

థరనిక ిభశిృయెం ఙెయౌుెంచడెం జయవఖ తేెంథి.   

అదనెంగ భభకిొనిైభోక్షెంగ ఔయౌగై నశుి లు(indirect losses) ఔడర ఉెండవచఽి.   

ఉథరహయణ 

అగిై ాభాదెం వలు  యనుయ కయఔలానులఔు ఆట్ెంఔెం ఔయౌగిెంథే అనఽఔుెంథరెం. ఆ ాభాదెం ఆ యనుయ 
లాపలల నశుి నిక ి థరభితీమవచఽి. అుడె అలాెంటి్ నశుి నిై ఔడర అెంచధర యేమవచఽి, ఆ నషిెం 
ను ెంథిన వకిౄక ిభిశృయెం ఔడర ఙెయౌుెంచవచఽి.    

b) భాధనేఔ భిసఽు పలయెం 

సభ,ై ఔయేళ్ అలాెంటి్ సెంగట్ధేథ ీజయఖఔనోు ణ,ే ఎట్లవెంటి్ నషిభూ ఉెండదని అనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆ 
ఆద సెంబయెంచడరనికి అవకశ్ెం ఉనైయయవ అెంటే్, అవుణరయవ అధే సభాదరనెం వసఽౄ ెంథ.ి కఫటిి్, 
ఎవభిక ధైర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైైభభీ) పలయఫే కఔుెండర,  భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔెండభ)ీ పలయెం 
ఔడర ఉెంట్లెంథ.ి     
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భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔెండభ)ీ (secondary burden) పలయెం: నషి లత్తకి ఖ భ ైనుడె 
అబయ కయవిలు, కోలుకోలేని భిలత్తలల డినుో మాభని ఖరళ ెంచడెం వలు  ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డ,ి శ్రభ 

థీనిలలక ివశూౄ బ. ఔయళే్ ఆ సెంగట్న నిజెంగ జయఖఔనోు బధర, పలభలు ఉతనైభవుణరబ. 

భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిెంచి భిశీయౌథరె ెం: 

i. నదట్గ, బమెంవలాు , ఆెంథోళ్న వలాు  పౌత్తఔఫ నై, భానలఔఫ నై త్తౄడ ి ఉెంట్లెంథ.ి భనిఱ 
భనిఱకీ ఈ ఆెంథోళ్న శూ బలలు  ణేడరలు ఉెంట్లబ. కనీ నణరౄ నిక ిఆెంథోళ్న అధేథ ిఉెంట్లెంథ.ి అథ ి

భనిఱని త్తౄ డకి ిఖ భ ిఙేల, వకిౄ ఆభోగనిై ఫలగ థఫెోతీసఽౄ ెంథ.ి  

ii. భ ెండవ యషమెం ఏభెంటే్, ఎవభిక ధైర నషిెం సెంబయసఽౄ ెంథర, లేథర అధే యషమెం నిశ్ిమెంగ 
ఙెలేభ . కఫటిి్, తలవని తలెంుగ జభిగై అలాెంటి్ యతుయ సెంగట్నలలు  భనయౌై 
ఆదఽకోవడరనిక ి ఔ నిది థరచినలట్లి కోవడెం ణెయౌయ ైన ని. అలాెంటి్ నిది ఔటి్ ఏయయవచఽకోయలెంట్ ే
కొెంత కయవి ఇనేడ ిఉెంట్లెంథ.ి ఉథరహయణక,ి అలాెంటి్  నిధఽలు దావ యౄెంలల ఉెంట్లబ. యట్ిక ి
భఫడ(ిత్తభిగి వఙేి  నతౄెం) తఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి    

భిసఽుని నౄభా సెంసక ి ఫథయి్ ఙేమడెం వలు  భనిఱ ారెంతెంగ ఉెండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలు 
ఙేసఽౄ నైట్లి గ పలయెంచి, ఔ ఔున నలటి్ఖలడె. తన యనుభనిై భభిెంత ాపలవవెంతెంగ ఙేమడఫ లాగో 
ాణరయఔ ఙసేఽఔుెంట్లడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే నౄభా అవసయెం ఉెంట్లెంథి. 

లుమ భకీ్ష 2 

ఈ కిరెంథి యటి్లల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయెం ఏథ?ి 

I. యనుయ ఆట్ెంకనిక ికయవి 

II. థెఫోత్తనైవసఽౄ వుల ధయ  
III. బయషతేౄ లల సెంబయెంఙే నశుి యౌై తట్లి కోవడెం కోసెం ఔ సదఽనుమెంగ నిలు నిదిగ ఔున నలటి్డెం  
IV. ఖ ెండెనుో ట్ల పయౌతెంగ ఆసఽత్తాక ిఅబయ కయవిలు 
 
 
 
 



13 
 

C. భిసఽు నియుహణలల యయధ యదరధరలు  

ఎలాెంటి్ భిసఽు భిలతేలక ైధర నౄభా ఔుట్ ే సభ నై భిశుుయభా అని ఎవభ ధైర ాశిైెంచవచఽి. థీనిక ి

సభాదరనెం „కదఽ‟.  

ణరభ  ఎదఽభపుధ ేభిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనిక ివఔుౄ లు అవలెంనృెంఙ ేఅధేఔ యకల దేతేలలు  నౄభా ఙేమడెం 

ఔటి్. ఇఔుడ యయవ తభ   భిసఽులనఽ ఔ నౄభా సెంసఔు ఫథియ్ ఙేశూౄ యవ. అబణే భసిఽులణో 
వవహభిెంచడెంలల కొనిై యకల దేతేలుధరైబ. యట్ ిఖ భిెంచి ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడెణోెంథ:ి 

1. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం (Risk avoidance) 

భిసఽుని నిమెంత్తాెంచడెం థరుభ ఔ నషి భిలత్తని తనెంచఽకోవడెం “భిస్కు తనెంచఽకోవడెం” అవుతేెంథ.ి ఆ 

యధెంగ ఎవభ ైధర తభక ిసెంఫెందిెంచి నషిెం జభిగై అవకశ్ెం ఉనై ఆలౄ, వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియటీ్) క ి

నషిెం జయఖఔుెండర తనెంచవచఽి.  

ఉథరహయణ 

i. కొఔుభకి,ి కొనిై నిభెిషిఫ ైన తమాభీ భిసఽులనఽ ఎవభికో కెంట్లా కి్క ి ఇచిి ఆ భిసఽులనఽ బభిెంచడరనిక ి
ఇషిెం ఉెండదఽ కఫటిి్ అలా ఙేలేెందఽఔు యళ్ైు  త్తయసుభిశూౄ యవ. 

ii. కొుఔుయవ ఇెంటి్ ఫమట్ కలు నలటి్డరనికి శూహలెంచయవ హడల త్తౄ  నుో ణరయవ. యళ్ుక ి ఎఔుడ ాభాదెం 
జయవఖ తేెంథోనని బమెం లేథర యథేశ్ెంలల ఉెండగ జఫ ో ఙసేఽౄ ెందధ ేబమెంణో ఎఔుడకి ామాణెం ఙేమయవ.  

కనీ భిస్కు తనెంచఽకోవడెం అెంటే్ భిస్కు ని ధ గిట్ివ్ గ శృెండలి్ ఙేమడభని అయెం ఙేసఽకోయయౌ. కొెందయవ కొనిై 

యకల భిసఽులు తీసఽఔుెంట్ేధ ే వకిౄఖత, శూభాజిఔయఫ నై అనవిథిే  జయవఖ తేెంథి. అలాెంటి్ కయఔలానుయౌై 
వదెనఽఔుెంటే్, వఔుౄ ల, సభాజభూ ఔడర అలాెంటి్  భిసఽులు ణెచిి నలటిే్  లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄ ెంథి. 

2. భిసఽు నిలుుదల (Risk retention) 

కొఔుయవ భిస్కు ాపలయనిై నిమెంత్తాెంచఽకోవడరనికి ామత్తైశూౄ యవ. ఆ యధెంగ భిస్కునీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై 

బభిెంఙరలని నియృబెంచఽఔుెంట్లయవ. ఇథ ిలుమ  నౄభా లేథర లలల్ొ ఇనా్భ నఽ్ అవుతేెంథ.ి  

ఉథరహయణ 

ఔ యనుయ సెంస తన అనఽబయనిై ఫటిి్, కొెంత భినేత్త వయఔ చినై నశుి లు బభిెంఙ ేశూభయూెం ఉెంథో  లేథో  
నిభే భిెంచఽకోఖలదఽ. థరనివలు  వఙేి  భిసఽు ఔడర తధ ేబభిెంచడరనిక ినియృబెంచఽఔుెంట్లెంథ.ి   
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3. భిసఽు తగాిెంు (reduction) భభిమ  నిమెంతాణ 

భిస్కు తనెంచఽకోవడెం ఔెంట్ ే ఔడర థరనిై తగాిెంచఽకోయలనీ, అదఽు ఙేమాలనీ ఆలలచిెంచడెం ఎఔుువ 
ఆచయణరత్ఔఫ నై భభిమ  సభ ైన దేత్త. అెంటే్, థరనయెం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉెంటే్, ఆ యధెంగ 
నషిెం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగాిెంచడరనిక,ీ భభమి / లేథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగాిెంచడరనికి 
చయలు తీసఽకోవడెం. 

కీలకెంశ్ెం 

అలాెంటి్ సెందభౌలు తల తౄఔుెండర చాలేెందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలధే „నషి నియయణ చయలు అెంట్లయవ. అలాగై 

నశుి నిై తగాిెంచడరనిక ి తీసఽఔుధే చయలని „నషిెం తగాిెంు (Loss Reduction)చయలు‟ అెంట్లయవ.    

భిస్కు తగాిెంు అెంటే్, ఈ కిరెంథ ియదరధరలలు  ఏథో ఔటి్ లేథర అెంతఔెంట్ ేగనీ ఎఔుువ దేతేయౌై అభలు ఙలే, 
భిసఽు తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ  /లేథర నశుి ల భభిాణరనిై (sizes of losses) తగాిెంచడెం 

ఔడర పలఖఫ  ైఉెంట్లెంథ:ి 

a) ఫో ధన భభిమ  శిక్షణ (Education and training) – ఔరభఫ ైన “లైర్ డిాల్్” ఉథోఖ లఔు, అలాగై 

డెైైవయుఔు, నూో ర్ు యౌఫి్ట ఆభైట్యవు  నదల ైనయభికి ళెల ్ట్లు  ధభిెంచడెం, లట్ ఫ లి్ లు ఔట్లి కోవడెం వెంటి్ 
యషమాలనలై  తగిన శిక్షణ నదలఖ నయ.  

ఉథరహయణఔు, సాులుక ియ మలు  నలు లఔు జెంక్ పుడ్స త్తనవదెని ఙెడెం. 

b) చఽట్లి ాఔుల యణరవయణెంలల భాయవలు ఙేమడెం (Making Environmental changes)- 

“పౌత్తఔ” భిలతేలు అనవిథిే ఙేమడెం వెంటి్య. ఉథరహయణఔు, తలుుక ిఖటిి్ ణరమాలు యేమడెం, 

కిట్ికీలఔు ఇనఽ చఽవులు లేథర షటి్యవు  యేమడెం, ఙోయ ాఫో ధఔెం, అగిై ాఫో ధఔెం భెంట్లాభై 
శూధనెం ఏభట్ల ఙేమడెం వెంటి్య. ఔ భషిరెం తన ాజల ఆభోఖ శూ బని కనుడరు నిక ి కలుష 
నియయణక,ీ భపదగ ఉనై ధుని శూ బలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనిక ీచయలు ఙేటి్వచఽి, భ ెందఽ జఞఖరతౄ  
చయగ భలేభిమా భెందఽని చలు డెం వలు  యది యనెంచఔుెండర ఉయోఖడెతేెంథ.ి 

c) ాభాదఔయఫ ైన లేథర శృనిఔయఫ ైన కయఔలానులు – మెంతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిెంఙ ే

సభమెంలలనా, ఇెంక ఇతయణరా  అధేఔఫ ైన భిసఽు సెంబయెంఙ ే అవకశ్ెం ఉనై  నఽలు ఙేల ే

సెందయౌెంలలనా భిస్కు తగాిెంఙ ేామతైెం ఙేమడెం. 

ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవన యదరనెం అవలెంనృెంచడెం, సభ ైన సభమానికి సభ నై ఆశృయెం 
తీసఽకోవడెం, అధరభోఖెం వఙేి  అవకరయౌై ఫలగ తగాిెంచడరనికి సశృమడణరబ. 



15 
 

d) యేయవఙేమడెం (Separation), భిసఽులనఽ నిమెంత్తాెంచడరనిక,ి ఆలౄ క ి సెంఫెందిెంచిన యేభైుయవ 
వసఽౄ వుయౌై క ైఙోట్ కఔుెండర, యేభైుయవ ాథరేలలు  ఉెండేలా చాసఽకోవడెం ఔ దేత్త. థీనిలల ఉనై 

కీలఔ పలవన ఏనేట్ెంట్,ే ఔ ఙోట్ ఏథెైధర ాభాదెం జభిగినట్ు బణ,ే థరని దఽష ర్పలవెం నతౄెం ఆలౄ  
అెంతట్ి నైథర డఔుెండర కైవలెం ఆ ఔుఙోటి్క ైభినేతఫ  ైఉెంట్లెంథి.  

ఉథరహయణక,ి శూి ఔు నశుి యౌై  (loss of inventory) తగాిెంఙరలనఽఔునైుడె యేభైుయవ గిడు ెంఖ లలు  
నిలు ఙేమాయౌ. అుడె ఆ గిడు ెంఖ లలు  ఏథో  ఔ గిడు ెంగి సయవఔుని ధరశ్నెం ఙేమాయౌ్ వలేౄ , ఆ నషిెం 
అెంతట్ిణోధ ేసభినోు తేెంథ ికఫటిి్, నషి ాపలయనిై ఫలగ తగాిెంచడెం శూధడెతేెంథ.ి 

4. భిసఽుకి నలట్లి ఫడి నలటి్డెం(భసి్కు లైధరని్ెంగ్)   

ఇథ ి నశుి లు సెంబయెంచఫో బయ అవకశ్ెం ఉనైుడె అెందజైల ే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోా యజన్) నిై 
ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసఽౄ ెంథ.ి   

a) లుమ నలట్లి ఫడి థరుభ భిస్కు నిలుుదల- ఇెందఽలల ఎలాెంటి్ నశుి లు సెంబయెంచిధర, లుమ ఙెయౌుెంు 
జయవఖ తేెంథ.ి ఈ ాకిరమలల ఔ సెంస తన నిధఽలు అబధర, లేథర అుగ ణెచిిన నిధఽలధ ైధర తన 

శూ ెంత పలయెం నైథ ేభిసఽు అెంచధర ఙేసఽఔుని నలట్లి ఫడి నలటి్డెం జయవఖ తేెంథ.ి ఇథ ిలుమ (లలల్ొ) నౄభాగ 
నలవఫడెణోెంథ.ి ఆ సెంస ఔడర, తనక ియల ైనెంత చినై నశుి నిై భాతాఫే అటిే్ఫ ట్లి కోవడెం కోసెం, నషిెం 

యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడరనిక ి యయధ యకల ైన భిసఽు తగాిెంు దేతేలు నుటి్ెంచడెంలల 
నిభఖైఫ  ైఉెంట్లెంథ.ి    

b) భిస్కు ఫథియ్,  భిస్కు నిలుుదలకి ాణరభాైమ యదరనెం. నశుి లనఽ భభో నుభిీక ి  ఫథియ్ ఙేల ే ఫలధత 

ఔడర భిస్కు ఫథియ్లల ఉెంట్లెంథ.ి ఇఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథర ఆద) పయౌతెంగ తల ణేౄ  
నశుి లనఽ భభపఔభిక ిఫథియ్ ఙమేఫడణరబ.  

నౄభా అధేథి భిస్కు ఫథియ్క ిసెంఫెందిెంచిన ాదరన యౄనులలు  ఔుట్.ి నౄభా నషి భిశృయెం థరుభ అనిశిిత్తణో 
ఔడ ిఉనై ఙోట్ నిశిిత లత్తని  ాయశే్నలటి్డరనిక ిఅెంగీఔభిసఽౄ ెంథ.ి 

నౄభా Vs  శృనై  

యణ జయెంగ నిఙేసఽౄ నై ఔెంనలనీలు నౄభా భభిమ  శృనై (ఎషభ నఽ్), ఈ భ ెండె   ఆభిఔ ఉతతేౄ య్ై 
(లైధరనిిమల్ ను ా డఔుి లు) అెంథసిఽౄ ధరైబ.  ఇట్ీవలధే ఈ భ ెండిెంటి్కీ భధ ణడేర భభిెంత అసషిెంగ భాభిెంథి. 
థరథరు ఈ భ ెండిెంటి్నీ కొెంతవయఔు కై యధఫ ైనయగ పలయెంచఫడెతేధరైబ.  అబణే ఈ భ ెండిెంటి్కీ భధ 
ఖల సాక్ష్ వణరశూలు ఈ కిరెంద చభిిెంచఫడరు బ.  
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సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై సెంగట్నకి యక్షణ ఔయౌెంచడెం నౄభా అవుతేెంథ,ి కనీ బయషతేౄ లల తఔుెండర 
జభిగై సెంగట్నకి శృనై (అషభ న్్) అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. శృనై భాతాెం 
తనిసభిగ జభిగై అెంరనిై యక్షణ ఙసేఽౄ ెంథి. ఉథర. భయణెం. అథి తనిసభిగ సెంబయెంఙేథి. అథి ఎుడె 
సెంబయసఽౄ ెంథో  భాతాెం నిశ్ిమెంగ ఙెలేభ . శృనై నులలలు జీయత యక్షణణో సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ.    

చితాెం 4: నౄభాథరయవ (ఇనా్ర్ు) కి నౄభా సెంస  నషిభిశృభనిై ఎలా ఙయెౌుసఽౄ ెంథ ి
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భిసఽు ఫథియ్క ిభభ ికొనిై భాభా లు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణక,ి ఔ సెంస ఔ ఖూర ులల పలఖఫ ైనుడె, 
నశుి యౌై లైధరన్్ ఙలేేెందఽఔు ఆ భిస్కు నేభ ెంట్ ఖూర ుకి ఫథియ్ ఙమేఫడెతేెంథి.   

ఆ యధెంగ నౄభా దేతేలలు  భిసఽు ఫథియ్ ఔ దేత్త. 

 

 

లుమ భకీ్ష 3 

ఈ కిరెంథి యటి్లల భసి్కు ఫథియ్ దేత్త ఏథ?ి 

I. ఫలెంఔు క్్డ్స డినుజిట్(FD) 

II. నౄభా 
III. ఈకిుటీ్ ఱేయవు  
IV. భిమల్ ఎలేిట్ 
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D. భిసఽుని నియుళ ెంచడెంలల ఔ శూధనెంగ నౄభా  

అసలు భనెం భిస్కు ఖ భిెంచి ఎుడె భాట్లు డిధర, అథ ినిజెంగ వచిిన నషిెం కదఽ, నషిెం వఙేి  అవకశ్ెం 

ఉనై భిలత్త ఖ భిెంఙనేని ఖభనిెంఙరయౌ. ఆ యధెంగ అథ ి ఎుడె వసఽౄ ెంథో భ ెందఽగ ఊళ ెంచఖయౌగై 

నషిభనైభాట్ (expected loss).  భ ెందఽగ ఊళ ెంచఖయౌగై ఈ నషిెం ధయ (భిస్కు ధయ ఎెంత ఉెంథో  ఇథ ీఅెంణే 
ఉెంట్లెంథ)ి భ కెంగ భ ెండె కయకల పయౌతెం:  

i. నౄభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సెంబయెంచడెం థరుభ ఔయౌగై నషిెం యొఔు సెంపలవత.    

ii. పయౌతెంగ వఙేి  అనఽబయెంఙరయౌ్ వఙేి  ాపలవెం (impact) లేథర జభిగై నతౄెం నషిెం. 

భిస్కు కయవి ధేయవగ సెంపలవత భభిమ  నషిెం...ఈ భ ెండిెంటి్ వలు  వఙేి నణరౄ నికి  అనఽలలభానఽనుతెంలల 
నలయవఖ తేెంథ.ి ఏథి ఏఫ ైధర, నషిెం వచిిన నతౄెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉధరై...భయు త్తభిగి ఆ భిసఽు జభిగై 

సెంపలవత తఔుువగ ఉధరై...భిసఽు కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి   

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 నియృబెంచఽకోవడరనిక ి భ ెందఽ, ఔయళే్ నషిెం బభెింఙరయౌ్న భిలణ ే
తల త్తౄ ణ ే  బభిెంఙరయౌ్న నషిెం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నశుి నిై తభెంతట్ ణరభ  నుో యౌి చాసఽకోవడెం అవసయెం. 

భిసఽు ఫథియ్ ధయ నౄభా నానేమెం అవుతేెంథ.ి ఇథ ి భ నఽట్ ి నేభలల నేభపునై భ ెండె కయకల వలు  
నిభే భితభవుతేెంథ.ి నషి సెంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవెం ఙరలా ఎఔుువగనా ఉెంటే్, 
నౄభాకి అథి ఉతౄభ సెందయౌెం. అబణ ేఇట్లవెంటి్ సెందభౌలలు , థరని నౄభా [ననాేమెం] థరుభ  భిసఽు ఫథియ్ 
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ఙేల ే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఉెండగ, థరనిై ఎవభిక ి యయవగ బభిెంఙరయౌ్న ధయ భాతాెం ఙరలా ళెచఽిగ 
ఉెంట్లెంథ.ి  

a) తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : భిసఽు ఫథియ్ ధయక,ీ నియృబెంచిన భసిఽు యలువక ీభధ 
ఔ ళేతేఫదేఫ నై సెంఫెంధెం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఉెండరయౌ.   

ఉథరహయణ 

నైభపఔ శూదరయణఫ నై ఫలల్నలన్ని నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లభ? అనఽకోయవ. అథో  అయెం లేని ని. 

b) నైయవ కోలలఖయౌగిన థరని ఔధరై ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : అలాగై, ఔ సెంగట్న వలు  
సెంబయెంఙ ేనషి పయౌతెం ఫలగ యభీతెంగ ఉెండ,ి అెంటే్ థరథరు అథి  థియలా ఎత్తౄ ెంఙేథిగ ఉెంటే్, 

అలాెంటి్ భిస్కుని బభిెంచడెం ఏభెంత యసౄ యఔ దిఔథెం(realistic) కదఽ, సభ ైెంథీ కదఽ. 

ఉథరహయణ 

ఔ నలదె చభ యవ యథిే ఔభ్గయెం (oil refinery) ధుెంసఫ ైన లేథర థెఫోత్తనై భిలతేలలు  ఏెం 
జయవఖ తేెంథ?ి ఔ ఔెంనలనీ  ఆ నశుి నిై బభిెంచఖలుఖ తేెంథర?   

c) భిసఽు వలు  ఔయౌగై భిణరభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచెండ ి : సెంగట్న సెంపలవత (probability, 
సెంగట్న జభిగై తయచఽదనెం) అత్త తఔుువగ ఉెండ,ి థరని పయౌతెంగ సెంబయెంచఫో బయ నషి తీవాత  

(ాపలవెం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఉెండేలా ఉెంటే్, అలాెంటి్ ఆసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడెం 

అతేతౄభెం.   

ఉథరహయణ 

ఎవభ ైధర, అెంతభిక్ష ఉఖరశృనిై నౄభా ఙేమఔుెండర ఉెండఖలుఖ ణరభ?    

 

లుమ భకీ్ష  4 

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏ సెందయౌెం నౄభాక ిఅనఽవుగ ఉెంట్లెంథ?ి 

I. ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ేఏక ైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో వడెం  

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యల ట్ (యవ్) ని నోు గపట్లి కోవడెం 

III. శూి క్ 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 సెంసల నుతా ఙరలా భ కఫ ైనథ.ి అయ థేశ్ సెందనఽ సెంయక్షిెంచడరనిక,ీ థిలెంగ 
బదాయచడరనిక ీ కీలఔఫ ైన శూ బలల సహఔభిసఽౄ ధరైబ. అయ సహఔభిసఽౄ నై  యదరధరలలు  కొనిై ఈ కిరెంథ ి

యధెంగ ఉధరైబ.   

a) యట్ ి నలట్లి ఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతేౄ న ాయోజనెం ఙేఔభిి నలడణరబ. అతదిఔ నణరౄ లలు  
ధనలేఔయణ జయడెం, అలాగై ఆ నణరౄ నిై నానేమెంల యౄెంలల ఔ నిదిగ ఏభట్ల ఙమేడెంలలధ ే
నౄభా సెంస  దిఢతుెం థరగి ఉెంట్లెంథి .   

b) ఈ నిధఽలు (పెండ్స్)  నులలథరయవల ాయోజనెం కోసెం సనైఔభిెంచఫడ,ి అటిే్ఫ టిి్ ఉెంచఫడణరబ. 

నౄభా సెంసలు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి ఈ నిధఽలణో ఎలాెంటి్ లాయథేయల ైధర  
జయనులని యయవ తలుిఔునైుడె యయవ తీసఽఔుధ ే నియృమాలనీై ఆ సెంగానిక ి ఉయోఖడేలా 
ఉెండరయౌ. ఇథ ినలట్లి ఫడెలఔు ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి .అెందఽక ైయజమవెంతెంగ నడిఙ ేనౄభా సెంసలు తభ 
నలట్లి ఫడెలనఽ, శూి క్్, ఱేయు వెంటి్ ఊశృజనిత యనుభలలల నలటి్వు. 

c) నౄభా వవస  ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుట్లెంఫలనిక,ీ భిశ్రభక,ీ అలాగై యణ జఞనిక,ీ సెంగానికి... ఇెంక 
ఙెనులెంటే్, నతౄెం థేరనిక ై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజసైఽౄ ెంథ.ి వఔుౄ లు, 
సెంసలు - నౄభాథరయవు   గ యభిదెయౄ ధేయవగ ాయోజనెం ను ెందఽణరయవ. ఎెందఽఔెంట్ ే ాభాదెం వలు  
కవచఽి లేథర భ ెందఽగ ఊళ ెంచని ఏ సెంగట్న థరుభధ ైధర కవచఽి, అథ ి ణఙెేి నషిెం, థరని 

వలు  ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽెంచి యయవ సెంయక్షిెంచఫడరు యవ. ఆ యధెంగ నౄభా  భిశ్రభలల నలట్లి ఫడిని 
కనుడెతేెంథ,ి  భభిెంతగ యసౄ భిెంచడెం కోసెం నలట్లి ఫడి యడెదల ఙసేాౄ  ఉెంట్లెంథ,ి అలాగై 

యనుభనీై, భిశ్రభనీ ఇెంక అనవిథిే  ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

d) నౄభా వకిౄ బయషతేౄ క ి సెంఫెందిెంచిన బమానీై, ఆెంథోళ్ననీ, ఆదఽభె నీ ణొలగిసఽౄ ెంథ,ి  యనుయ 
సెంసలలల ఉచిత నలట్లి ఫడిని నోుా త్ళ సఽౄ ెంథ,ి ఉనై వనయవయౌై సభయవెంతెంగ నోుా త్ళ సఽౄ ెంథ.ి ఆ 

యధెంగ నౄభా యణ జ, నుభిరర నేఔ అనవిథిేని నుోా ణర్ళ ెంచడెంణోనుట్ల ఉథోఖ అవకరలనఽ 
ఔయౌసఽౄ ెంథ,ి  ఆభోఖఔయఫ ైన ఆభిఔ వవస, జఞతీమ ఉణరదఔత అనవిథిేక ిథోహదెం ఙేసఽౄ ెంథ.ి  
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e) నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్్) వలు  సెంబయెంచఫో బయ నషిెం లేథర నుడవడరనిై భ ెందఽగ 
నౄభా ఙేమనిథ ేఔ ఫలెంఔు లేథర ఆభిఔ సెంస  యట్ినైద ఋణరలనఽ భెంజూయవ ఙేమదఽ.  యటి్లలు  
ఙరలా సెంసలు నులలని అదను బదాతగ నలటి్భని ట్లి ఫడణరబ.    

f) భిస్కుకి అెంగీకయెం ణెయౌన ే భ ెందఽ, నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేమాయౌ్న ఆలౄ ని భీక్షిెంచడరనిక,ి 

యషమానిై నిశితెంగ భిశీయౌెంచడరనిక ీ  ఔ అయోతఖల ఇెంజనీయవు , నిుణ ల ఫిెంథరనిై 

ెంుతేెంథ.ి భైటి్ెంగ్ అవసభల కోసెం యయవ భిస్కుని అెంచధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయవని ఆఔభిిెంఙ ే
తఔుువ భైట్ు లల ఉనై ననాేమెం ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌమజైసాౄ , భిసఽులల ఉనై యయధ యకల ఫ యవగ ైన 
అవకరల ఖ భిెంచి లనూయవ్ ఙేశూౄ యవ.    

g) థేరనిక ియథేశీ భాయఔదావెం సెంనుథిెంచి నలటిే్ సెంసగ,  నౄభా ఎఖ భత్త యనుయెం, ధౌఔ యనుయెం, 

ఇెంక ఫలెంకిెంగ్ సభీుసఽలణో సభానఫ ైన భెంక్లల ఉెంట్లెంథ.ి పలయతీమ నౄభా సెంసలు 30 ఔధరై 
ఎఔుువ థరేలలల నిఙసేఽౄ ధరైబ. యట్ ి కయఔలానులు భన థేరనిక ి యథశేీ భాయఔదావెంని 
సభఔయిడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ధరైబ.   

h) నౄభా సెంసలు (నౄభా సెంస  .) అగిై ాభాదెం వలు  సెంబయెంఙ ే నశుి నిై నిభోదిెంఙే (లైర్ లాస్క 

నాయ నిన్ ) ఒడలల శూభానఽ నశుి నిై నిభోదిెంఙే  (కభోా  లాస్క నయా నిన్)  నుభిరర నేఔ బదాత, భోడెు  బదాత 

ఔయౌెంఙే అధేఔ ఏజ నీ్లు, సెంసలణో సనిైళ త సెంఫెందరలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ. 

సభాఙరయెం   

నౄభా భభిమ  శూభాజిఔ బదాత 

a) ఇడె శూభాజిఔ బదాత ఔయౌెంచడెం భశుి ర నిక ి ఔ తనిసభ ి ఫలధతగ  ఖ భిౄెంచఫడిెంథ.ి   ఈ 

ాయోజనెం కోసెం భషిరెం ఆమోథిెంచిన లు చట్లి లలల,  తనిసభిగధన లేథర సుచిెందెంగధన నౄభాని 

ఔ శూభాజిఔ బదాణర  శూధనెంగ ఉయోగిెంచడెం ఔడర ఉెంథ.ి ఆ యధెంగ తభ వెంతే శూభాజిఔ 
ఫలధతయౌై ధ యయేయిడరనికి కొనిై నిభెిషిఫ నై శూభాజిఔ బదాణర థకలలల కైెందా, భషిర ాబ ణరులు   
నానేమెంలనఽ ఙెయౌుశూౄ బ. 1948లల ఙేమఫడని థ ిఎెంనుు బస్క లేిట్ ఇనా్ూభ న్్ మాకి్, లేిట్ ఇనా్భ న్్ 
కభపభషైన్ అలాగై నుభిరర నేఔ ఉథోఖ లు, యభ ిఔుట్లెంఫలలలు  నౄభా ఙేమఫడని యభిక ివఙేి  అధరభోఖెం, 

య ైఔలెం, ాసాత్త, అలాగై భయణరనిక ి సెంఫెందిెంచిన కయవిలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి ాబ తుెం ఖ భిౄెంచిన కొనిై 

నుభిరర నేఔ నుాెంణరలలు  ఈ థఔెం నియుళ ెంచఫడెతేెంథ.ి  
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b) ాబ తుెం థరుభ నుాయోజిత(శూన్ర్) ఙేమఫడు  శూభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సెంసలు ఔ 

కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱశూౄ బ. ెంట్ నౄభా థకనిై (RKBY) శూభాజిఔ ఫలధత ధ యయేయిడెంలల 
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽి. ఈ థఔెం నౄభా ఙేలన భ ైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సెంగానికి ఔడర 
ాతక్షెంగధన, భోక్షెంగధన లనేృ ఔయౌగైలా ఙసేఽౄ ెంథ.ి    

c) గర నైణ ఔుట్లెంఫలలఔు శూభాజిఔ బదాతనఽ అెంథిెంచడఫ ే అెంత్తభ లక్షెంగ యౄను ెంథిెంచఫడని గర నైణ 

నౄభా థకలనీై ఔ యణ జ నుాత్తథిఔన నడెశూౄ బ.   

d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫ నై భదెతేనివుడఫే కఔుెండర, శూభాజిఔ బదాణ ేఅెంత్తభ లక్షెంగ నౄభా 
యక్షణ అెంథసిాౄ , నౄభా భిశ్రభ సుమెంగ ఔడర యణ జయఫ నై థకలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి   

ఉథరహయణలు: జనణర వకిౄ ిఖత ాభాద ధఔెం, జన ఆభోఖశీర ధఔెం నదల ైనయ.   

లుమ భకీ్ష   5 

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల నౄభా సెంస  (నౄభా సెంస  ) నడని ేఏ నౄభా థఔెం ాబ తుెం థరుభ నుాయోజితెం(శూన్ర్) 
ఙేమఫడలేదఽ?  

I. లేిట్ ఇనా్భ న్్ కభపభషైన్ ఉథోఖ లు  
II. ెంట్ నౄభా థఔెం 

III. జన ఆభోఖ 
IV. నలైవనీై 

 

శూభెంశ్ెం  

 నౄభా అెంటే్ “భిస్కు సనైఔయణ థరుభ భిస్కు ఫథియ్”.  

 ఈధరడె అభలలు  ఉనై నౄభా  అసలు నటి్నదటి్శూభిగ  లెండన్ లల ఉనై లాబడ్స్ క హౌస్కలల 
నుాయెంబఫ ైెంథి.   

 నౄభా ఏభట్లలల ఈ కిరెంథ ిఅెంరలు ఇనేడ ిఉెంట్లబ. ఉథరహయణక,ి : 

 ఆలౄ  (Asset) 

 భిసఽు (Risk) 

 ఆద (Peril),  
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 ెందెం (Contract) 

 నౄభా సెంస (Insurer) 

 నౄభాథరయవ (Insured) 

 క ైయధఫ నై ఆసఽౄ లు ఔయౌగి క ైయధఫ నై 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 యవౄ ెంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు: 

 నోు గపట్లి కోఖయౌగిన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔెండ ి   

 భిసఽు వలు  సఽభాయవగ వఙేి పయౌణరయౌై నిశితెంగ అయెం ఙేసఽకోెండ ి   

 తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙమేఔెండ ి  

కీలఔఫ ైన 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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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిశ్రభని నిమెంత్తాెంఙ ేసెంస  ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్  అతరభిట్.ీ 

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

బయషతేౄ లల సెంపలవ నశుి యౌై తట్లి కోవడెం కోసెం నిధఽల నిలు ఙేసఽౄ నైట్లి గ పలయెంచి, కొెంత నతౄెం ఔున 
నలటి్డఫే భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయెం. 

జయఫ  3  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

నౄభా అధేథి  ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనెం. 

జయఫ  4  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ేఏక ైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో బ, ఆ ఔుట్లెంఫెం తనెంతట్ ణరనఽగ నుో ఱెంఫడరయౌ్న 
భిలత్త వలేౄ , ఆ సెందయౌెం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔెం. 

జయఫ  5  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

జన ఆభోఖ నౄభా థఔెం నౄభా సెంసల థరుభ నడఫడెతేెంథ.ి థీనిక ి ాబ తుెం నుాయోజితెం (శూన్ర్) 
ఙేమదఽ.   
\ 

 

 

 

 

లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

సనైఔయణ థరుభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఇలా నలుశూౄ యవ  ________. 
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I. ను దఽు (లేయెంగ్్ ) 
II. నలట్లి ఫడెలు 
III. నౄభా 
IV. భిసఽు తగాిెంు (mitigation ) 

ాశ్ై 2  

భిసఽు సెంబయెంఙ ేఅవకరయౌై తగాిెంఙేెందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలనఽ ఇలా నలుశూౄ యవ _____. 

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 ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

I. భన ఆసఽౄ ల ఖ భిెంచి నియుక్షెంగ ఉెండడెం 

II. నషిెం సెంబయలేౄ  నౄభా నఽెంచి డఫ ో తీసఽకోవడెం  

III. భన ఆసఽౄ లు ఎదఽభోువలలన ఫలఫ ైన భిసఽులనఽ టిి్ెంచఽకోఔుెండర ఉెండడెం 

IV. భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత ాపలవవెంతఫ ైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.  

ాశ్ై 4  

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు ఇఔుడ ఔనఽగపనఫడరు బ __________. 

I. ధౌకదరయ (ఫలట్భభీ) 
II. లాబడ్స్   
III. భోడ్స్ (Rhodes)  
IV. భలలో ణరా  ఔనేట్ ీ  

ాశ్ై 5  

నౄభా యషమెంలల భిస్కు నిలుుదల ఈ లత్తని సాచిసఽౄ ెంథ.ి 

I. నషిెం లేథర థఫెోత్తనడరనిక ిఅవకశ్ెం లేఔనోు వడెం 

II. నషిెం ఔయౌగిెంచిన సెంగట్న అెంత యలుయ ైనథ ికఔనుో వడెం 

III. నౄభా థరుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌెంచఫడట్ెం  
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IV. ఆ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనిక ినియృబెంచఽకోవడెం 

 

 

 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథి నిజెం? 

I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసఽౄ ెంథ ి 

II. నౄభా థరని నషిెం నియభిసఽౄ ెంథ ి 

III. నౄభా నషిెం అవకరలనఽ తగాిసఽౄ ెంథ ి 

IV. ఆలౄ  నషిెం జభిగిణే నౄభా ఙెయౌుసఽౄ ెంథ ి

ాశ్ై 7  

కొుఔు ఇెంటి్ యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేల ే400 ఇళ్ైు ఉెండగ, ాత్త సెంవత్యెం సఖట్లన 4 ఇళ్ైు 
ఙపున కయౌనుో త,  యౄ.80, 000 శూభూళ ఔ నషిెం వచిినుడె. ఈ నషిెం బభీౄ ఙమేడరనిక ిాత్త ఇెంటి్ 

మజభాని ఎెంత యభిిఔ సహకయెం యసేఽకోయయౌ? 

I. యౄ.100/-   

II. యౄ.200/-    

III. యౄ.80/-  

IV. యౄ.400/- 

ాశ్ై 8  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథ ిసభ నైథ?ి 

I. „కొథిెభెంథ‟ి నశుి లనఽ „అధేఔభెంథ‟ి కి ెంఙ ేయదరనెం నౄభా    
II. ఔ వకిౄక ివచిిన భిసఽుని భభో వకిౄక ిఫథియ్ ఙేల ేదేత్త నౄభా   
III. „అధేఔభెంథ‟ి నశుి లనఽ „కొథిెభెంథ‟ి కి ెంఙ ేయదరనెం నౄభా   
IV. కొథిెభెంథ ిలాపలలనఽ అధేఔభెంథిక ిఫథియ్ ఙలే ేయదరనెం నౄభా    

ాశ్ై 9  

భిసఽు అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ, నౄభా సెంస  ఆలౄనలై భిశీలన భభిమ  తనిఖీ ఏభట్ల ఙేసఽౄ ెంథ.ి ఎెందఽఔు ? 

I. భైటి్ెంగ్ కోసెం భిసఽులనఽ అెంచధర యేమడరనిక ి   

II. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ ఆలౄని ఎలా  కొనఽగోలు ఙరేడో ఔనఽగపధెేందఽఔు   
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III. ఇతయ నౄభా సెంసలు ఔడర ఆ ఆలౄ ని  తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి  

IV. ను యవఖ  ఆలౄని ఔడర నౄభా ఙమేవచఽిధేమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి 

  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల నౄభా ాకిరమని ఫలగ వభిృెంచఖల ాణరభాైమఫేథ?ి 

I. అధేఔభెంథకి ివఙేి నశుి లనఽ కొథిెభెంథిక ిెంచడెం  

II. కొథిెభెంథిక ివఙేి  నశుి లనఽ అధేఔభెంథిక ిెంచడెం   

III. కొథిెభెంథిక ివఙేి  నశుి లనఽ ఔుడిక ైెంచడెం   

IV. భబతీ థరుభ నశుి లనఽ ెంచఽకోవడెం   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

భిసఽు  సనైఔయణ థరుభ భిసఽు  ఫథియ్ని  నౄభా అెంట్లయవ. 

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

భిస్కు సెంబయెంఙ ేఅవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనిక ితీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention) 

చయలని అెంట్లయవ.  

జయఫ  3  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

భిసఽుని నౄభా సెంసక ిఫథియ్ ఙేమడెం థరుభ,  భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత 
ాపలవవెంతఫ ైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.  

జయఫ  4  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు లాబడ్స్లల ఔనఽగపనఫడరు బ.   

జయఫ  5  
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సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

నౄభా యషమెంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిటె్నిన్) అెంటే్, ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనిక ి

నియృబెంచఽకోవడెం. 

జయఫ  6  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

ఆలౄ  నషిెం జభిగిణ ేనౄభా ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  7  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ాత్త ఇెంటి్ మజభాని యవ. 200 వెంతేన సహకయెం అెంథిెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  8  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

„కొథిెభెంథ‟ి నశుి లనఽ „అధేఔభెంథ‟ి కి ెంఙ ేయదరనెం నౄభా. 

జయఫ  9  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

ఔ నౄభా సెంస భిసఽుని లుఔభిెంఙేభ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేమడరనిక ిభైటి్ెంగ్ ఔట్లి యౌ్ ఉెండడెం వలు  థరని 
అెంచధర ఔటిే్ెందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళ సఽౄ ెంథి.   

జయఫ  10  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

నౄభాని కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙ ేనశుి యౌై, అలాెంటి్ అనిశిిత సెంగట్నలు/భిలతేలలు  ఉనై 
అధేఔభెంథ ివఔుౄ లఔు ెంనణ ీఙేలే ఔ ాకిరమగ  నియుచిెంచవచఽి.   
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అదరమెం 2 

యనియోఖథరయవని లేవలు 
అదరమ భిచమెం 
యనియోఖథరయవని లేవలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదరమెంలల నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. యనియోఖథరయవలఔు 
లేవలెంథిెంచడెంలల ఏజ ెంట్ు  నుతానఽ ఖ భిెంచి ఔడర నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. నౄభా నులలథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల 
ఉనై లు సభసల భిశుుయ చయల ఖ భిెంచి నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. ఇెంక యనియోఖథరయవణో ఎలా 
భాట్లు డరలల, ఎలా అతనిణో సెంఫెంధెం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. 

అబసన పయౌణరలు 
 

A. యనియోఖథరయవ లేవలు – శూదరయణ పలవనలు 
B. యనియోఖథరయవఔు ఫ యవగ ైన లవేలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజ ెంట్ల నుతా 

C. సభసల భిశుుయెం 

D. సభాఙరయ ాకిరమ 

E. పలఱేతయ సభాఙరయెం 

F. ధ ైత్తఔ ావయౄన 

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

2. లేవల ధరణతనఽ వభిృెంచడెం 

3. నౄభా భిశ్రభలల లేవల నుాదరనతనఽ భిశీయౌెంచడెం 

4. భెంచి లేవలెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజ ెంట్ల నుతానఽ ఖ భిెంచి చభిిెంచడెం 

5. నౄభాలల సభసల భిశుుయ యదరనెం నుతానఽ సనైక్షిెంచడెం 

6. సభాఙరయ ాకిరమనఽ యవభిెంచడెం 

7. పలఱేతయ సభాఙరయెం నుాదరనతనఽ యవభిెంచడెం 

8. ధ ైత్తఔ ావయౄననఽ లనూయవ్ ఙేమడెం 
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A. యనియోఖథరయవ లేవలు – శూదరయణ పలవనలు 
1. యనియోఖథరయవ లేవలు ఎెందఽఔు? 

ఏ యనుభనిక ైధర జీయఔనఽ అెంథిెంఙేథి యనియోఖథరయవలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియుక్షెంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ 
ఇతయ ఉతతేౄ ల యషమెంలల ఔెంట్ే నౄభాలల యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ  సెంఫెందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ 
నుాదరనత ఉెంట్లెంథి. 
 
ఇతయ యసౄవ సయవఔుల ఔెంట్ే నౄభా యెంఖెం ఙరలా ననైఫ ైన లేవ కవడఫే ఇెందఽఔు కయణెం. 
 
కయవ కొనఽగోలు ఔెంట్ే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫ ైనథో  భననేుడె చాథరె ెం. 
 

కయవ కయవ నౄభా 

ఇథి ఔెంట్ికి ఔనిెంఙే వసఽౄ వు. థీనిై 
చాడవచఽి. ట్ెసి్క డెైైవ్ ఙేమవచఽి. 
అనఽబూత్త ఙెెందవచఽి.  

ఇథి ఔ ెందెం. బయషతేౄ లల కయవఔు అనఽకోని ాభాదెం 
వెంట్ిథేఫ ైధర జభిగిణే థరనివలు  సెంబయెంఙే నషిెం, లేథర 
డరఫేజీలఔు భిశృయెం ఙెయౌుెంచడెం థీని ఉథెేశ్ెం. అలాెంట్ి 
దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగైథరక నౄభా లనేృని ఎవయౄ 
చాడలేయవ, ణరఔలేయవ, అనఽబూత్త ఔడర ఙెెందలేయవ. 

కయవ కొనఽగోలుథరయవఔు కొనఽగోలు 
సభమెంలల కసౄ  భెంచి అనఽబూత్త 
ఔలగలధే ఆశ్ ఉెంట్లెంథి. అథి 
యసౄ యఔఫ ైనథి, థరనిై అయెం ఙేసఽకోవడెం 
ఔడర సఽలువు. 
 

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనెంథరనిై ఆశిెంచి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ 
ఏఫ ైధర ాభాదెం జయఖవఙేిమోననై బమెంణో/ఆెంథోళ్నణో 
ఙేలేథి. 
నౄభా లనేృని అెందఽకోయలని ఏ యనియోఖథరయవ ఔడర 
పలయెంచడెం జయఖదఽ. 

కయవనఽ నూఔిభీలల తమాయవ ఙేల, 
శుో యౄభ లల ఉెంచి యఔరబెంచి భోడెు నలై 
యనియోగిశూౄ యవ. 
తమాభీ, యఔరమెం, యడఔభధే భూడె 
ాకిరమలు భూడె ననైఫ ైన కలాలు, 
సలాలలు  ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. 

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

 
యనియోఖథరయవ నిజెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథేథి లేయ అనఽబూత్తని. అథి సెంతినౄ ఔయెంగ లేఔనుో ణే అసెంతినౄ కి థరభి 
తీసఽౄ ెంథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అెంచధరలనఽ నేెంచిణే యనియోఖథరయవ ఆనెందడణరడె. ాత్త సెంస  లక్షెం ఔడర ఇలా 
యనియోఖథరయవలనఽ ఆనెందయచడఫే. 
 
2. లేవల ధరణత 

 
నౄభా ఔెంనలనీల లఫోెంథి (అెంట్ే యట్ి ఏజ ెంట్ు ణో సశృ) ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవలు అెంథిెంచడెం థరుభ 
యనియోఖథరయవనఽ ఫలగ సెంణోషనలటి్డెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా అవసయెం. 
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కనీ ఈ ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవ అెంట్ే ఏనేట్ి? థరని లక్షణరలేనేట్ి? 

 
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫ ైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుశూౄ యవ) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ. 
లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళైెల ైట్లు : 

  
a) యశ్ుసనీమత: శృనై ఇచిిన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిితతుెంణో అెంథిెంచఖల శూభయూెం. 

ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయవలు లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ అెంరలలు నా యశ్ుసనీమతనఽ అత్త 
కీలఔఫ ైన అెంశ్ెంగ పలయశూౄ యవ. యశ్ుసనీమత ుధరథినలైధే నభ్ఔెం ఏయడెతేెంథి. 
 

b) సెందన: యనియోఖథరయవలఔు లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు, యభికి అవసయఫ ైన లేవలనఽ అెంథిెంఙేెందఽఔు 
యలుగ తక్షణెం సెంథిెంఙేెందఽఔు లఫోెంథి సనైదేతనఽ ఇథి సాచిసఽౄ ెంథి. యేఖెం, ఔచిితతుెం, లేవలు 
అెంథిసఽౄ నై సెందయౌెంగ దిఔథెం వెంట్ియట్ిని ఫట్ిి  థీనిై అెంచధర యేమవచఽి. 
 

c) శృనై: సభీుస్క ను ా య ైడయు  జఞా నెం, శూభయూెం, లేవలలు  భిదఽతుెం భభిమ  నభ్ఔెం, యరుశూలనఽ 
ాత్తపయౌెంచఖలఖడెం వెంట్ియట్ిని సాచిసఽౄ ెంథి. లఫోెంథి తభ అవసభలనఽ ఎెంత ఫలగ అయెం 
ఙేసఽఔుధరైయవ, ఎెంత ఫలగ యట్ిని తీభియనై యట్ి ఆదరయెంగ యనియోఖథరయవ ఙేలే భథిెంు 
ఆదరయెంగ థీనిై ల కిుశూౄ యవ. 
 

d) శూనఽబూత్త: భానయమ కోణరనిై ఫట్ిి  థీనిై వభిృశూౄ యవ. యనియోఖథరయవ ట్ు  చానే జఞఖరతౄ , వకిౄఖత 
శూ బలల అెంథిెంఙే లేవలలు  ఇథి ాత్తపయౌసఽౄ ెంథి. 
 

e) ఔనిెంఙేయ: యనియోఖథరయవ చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు నుాత్తనిధెం 
వళ సఽౄ ెంథి. ఉథరహయణఔు నౄభా ఔెంనలనీ కభలమానికి య యునుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్, 
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄ వులు అఔుడ ఉెండట్ెం, లఫోెంథిల ను ా 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 థరయవలధ ైధర యయవ అతేనైత శూ ధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔుడ 
ఎలా కొనశూఖఖలుఖ తేధరైభో అడఖెండి. నైఔు క ై సభాదరనెం లనెంఙే అవకశ్భ ెంథి. ాసఽౄ త 
యనియోఖథరయవల భదెతే వలేు  యనుభనిై యయవ నిభి్ెంచఽఔుని నలెంచఽకోఖయౌగయవ. 
 
యభి ఆథరమెంలల ఙరలా పలఖెం కెంట్లా ఔుి ల భ నఽవల్ వలు  వఙేి ఔనేషను  థరుభధే సభఔయవతేెందని ఔడర 
నైఔు అయభవుతేెంథి. కొతౄ  యనియోఖథరయవలనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు యభి ఔుబెంట్లు  ఔడర వనయవగ 
భాయణరయవ. 
  
యభి యజమ యహసఫేనేట్ి? 

 
సభాదరనెం ఙరలావయఔ ఔట్ే. తభ యనియోఖథరయవలఔు లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఔట్లి ఫడే తతుెం. 
  
యనియోఖథరయవనఽ ఆనెందెంగ ఉెంచడెం ఏజ ెంట్లఔు, ఔెంనలనీకి ఎలా ఉఔభిసఽౄ ెంథి? 

 
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనెం ఙెనేెందఽఔు అసలు యనియోఖథరయవ ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔశూభి చాలేౄ  
ఫేలు. 
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యనియోఖథరయవ జీయతకలు యలువనఽ యనియోఖథరయవణో థీయఘకలెంలల ఫ యవగ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం 
థరుభ ను ెందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల నతౄెంగ నియుచిెంచవచఽి. 
 
చితాెం 1: యనియోఖథరయవ జీయత  కలు యలువ 

 
  
తన యనియోఖథరయవలణో సనిైళ త సెంఫెందరలు ఏయయచఽఔుని ఫ యవగ ైన లేవలు అెంథిెంఙే ఏజ ెంట్ల భెంచి ఖ డ్స 
యల్ నఽ, ఫలా ెండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుెంట్లడె. అథి యనుయ యసౄయణఔు ఉఔభిసఽౄ ెంథి. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 
యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ అెంట్ే ఏనేట్ి? 

I. యనియోఖథరయవఔు తన జీయత కలెం నతౄెంలల లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల ఏయడే వమాల నతౄెం 

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 ఏజ ెంట్ల నుతా 

యనియోఖథరయవఔు ఔ ఏజ ెంట్ల గప లేవలు ఎలా అెంథిెంచఖలడో  భననేుడె చాథరె ెం. యనియోఖథరయవ లేవల 
నుతా అభ్ఔెం వథెే నదలవుతేెంథి. అఔుడి నఽెంచి కెంట్లా ఔుి  కలెం ను డవుధర కొనశూఖ తేెంథి. ఇెందఽలల 
థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ. కెంట్లా ఔుి  భభిమ  ాత్త దశ్లలనా నోు ఱెంఙే నుతాలలు  కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనెం ఇుడె 
చాథరె ెం. 
 
1. అభ్ఔు నుబెంట్ – అతేతౄ భ సలశృ 

 
లేయ నుబెంట్ నిజఞనికి అభ్ఔు నుబెంట్ే. జీయణేతయ నౄభా నులలల కొనఽగోలులల అత్త కీలఔ అెంరలలు  
కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు) నణరౄ నిై నిభే భిెంచడెం 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 నిభే భిెంచఽకోఖలఖడెం ఙరలా భ కెం. 
ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంులు ఖనఽఔ ఆ ాభాదెంలల ఇనేడి ఉనై నశుి ల ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలాెంట్ి 
భిసఽునఽ బభిెంచడఫే ఫేలు. 
 
భభోయ ైు, ఏథెైధర దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథెైణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా 
ఙేబెంచఽకోవడఫే ఉతౄ భెం. 
 
నౄభా అవసయభా లేథర అనైథి భిలతేలనలై 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 వసఽౄ వు యలువ గపగ లేఔనుో ణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబెంచఔనోు వడఫే 
ఫేలు. 

ఉథరహయణ 

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

భభోయ ైు అలాెంటి్ భిసఽు అతెంత తఔుువగ ఉెండే నుాెంతెంలల ఉెండే మజభానికి అలాెంటి్ నౄభా 
నలదెగ అవసయెం కఔనోు వచఽి. 

పలయత్ లల థర్ు నుభిీకి మోట్లయవ యహన నౄభా చటి్ ాకయెం తనిసభి. కఫట్ిి  అసలు ఈ నౄభా అవసయభా, 
కథర అనై చభైి అసెంఫదేెం. 
 
ఎవభ ైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షెంలల, థరనిై భోడెు నలై నడనులెంట్ే థర్ు నుభిీకి నౄభా తీసఽకోవడెం 
తనిసభి. అథే సభమెంలల కయవఔు ాభాదెం జయఖడెం వలు  ఔయౌగై శూ ెంత నశుి నికి ఔవభైజీ తనిసభి 
కఔనుో బధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడెం ఙరలా ఉతౄ భెం. 
  
జభిగై నషిెంలల కొెంత పలగనిై యహన మజభాధే బభిెంఙే క్షెంలల తగాిెంు నౄభానఽ తీసఽకోవడెం అతనికి, అెంట్ే 
నౄభాథరయవఔు ఆభిఔెంగ య సఽలుఫలట్లగ ఉెంట్లెంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయవఔబణే ననై ాయోజధరలు 
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ఉెండవచఽి. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽెంచి నదలుఔని లఫోెంథి, కయవు , లమనృయౌట్ీ ఎక్్ నోు జర్ వెంట్ియ ధనై అెందఽలల 
ఉెంట్లబ. అెందఽకై తీసఽకోయయౌ్న నులలల యషమెంలల యభికి సభ ైన సలశృ అవసయెం. 
 
ఙరలా జీయణేతయ నులలలు సా లెంగ భ ెండె యపలగల కిెంథికి వశూౄ బ: 
 

 ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలు 
 అనిై భిసఽుల నులలలు 

 
యట్ిలల భ ెండోయ ఙరలా కభీథెైనయ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ అనిై యకల ైన నశుి లనా ఔవర్ ఙేశూౄ బ. భ కెంగ నులలలల 
నేనశృబెంచని యట్ిని. కఫట్ిి  భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలనఽ 
తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔెం కఖలదఽ. థరనిథరుభ నానేమెంలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽి. థరెంణోనుట్ల 
నౄభాథరయవఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అెందఽతేెంథి. 
 
నౄభాథరయవఔు అతేతౄభ లేవలు అెంథిెంచినుడే ఏజ ెంట్ల నిజెంగ ఔనైషన్   ఆభిజెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి. 
అెందఽకై భిసఽునఽ తగాిెంచఽకోవడరనికి ాభాణ దేత్తగ నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. కఔనోు ణే భిసఽునఽ 
తగాిెంచఽకోవడెం, లేథర నశుి నిై నియభిెంచఽకోవడెం వెంట్ి నౄభా వమానిై తగాిెంచఽకోఖల ఇతయణరా  సదఽనుమాలు 
ఔడర ఎధనై అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. ఈ యషమానిై ఏజ ెంట్ల ఔడర నితెం భనసఽలల ఉెంచఽకోవడెం 
అవసయెం. 
 
ఉథరహయణఔు నౄభాథరయవ దికోుణెం నఽెంచి చాలేౄ  థీనికి సెంఫెందిెంచి తల తౄఖల కొనిై ాశ్ైలు: 
 

 తగాిెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే నానేమెంనఽ ఎెంతవయఔు తగాిెంవచఽకోవచఽి?  

 నానేమెంలనఽ తగాిెంచఽకోఖయౌగిణే ఎెంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽి? 

 
ఔ జీయణేతయ నౄభా సెంస  లేల్్ య్న్ గ యనియోఖథరయవ వదెఔు య మలు ట్ుడె అతని యషమెంలల తన నుతా 
ఏనేట్నై థరనినలై ఆఫ  కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔుడికి ణరనఽ కైవలెం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు 
భాతాఫే య మ్ౄ ెంథర, లేథర కఖల నౄభాథరయవఔు శూమడి, భిసఽులనఽ ఫ యవగా  నియుళ ెంచఽకోవడెంలల అతనికి 
శూమడే కోచ్ భభిమ  పలఖశూునేగధర? 
 
యనియోఖథరయవ కోణెం ననైెంగ ఉెంట్లెంథి. య చిిెంచిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄెంలల నౄభా ను ెంథరలనై 
మావ అతనిలల ఎఔుువగ ఉెండదఽ. కనీ భిసఽునఽ శృెండిల్ ఙేలే వమానిై తగాిెంచఽకోయలధే ఎఔుువగ అతనఽ 
ఆశిశూౄ డె. కఫట్ిి  యనియోఖథరయవ సభసెంణర అతనఽ సుమెంగ నిపలబెంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా 
అవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄెంచడఫే. 
 
భభోలా ఙెనులెంట్ే నౄభా ఏజ ెంట్ల నుతా కైవలెం లేల్్ య్న్ ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆఫ  భిసఽు 
భథిెంుథరయవ, అెండర్ భ ైట్ర్ , భిస్కు నియుహణ కౌధ ్లర్, అవసభనికి తగిన భిశుుభలనఽ సాచిెంఙే డిజ ైనర్ 
భభిమ  నౄభాథరయవణో సెంఫెందరలనఽ నలెంను ెంథిెంచఽఔుధే ఫ యవగ ైన వకిౄ వెంట్ి అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ 
ఉెండరయౌ్న అవసయెం ఙరలా ఉెంట్లెంథి. 
 
2. ానోు జల్ దశ్ 

 
నౄభా కోసెం ానోు జల్ నఽ నిెండెంలల యనియోఖథరయవఔు ఏజ ెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽలల నేభపునై 
అనిై అెంరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళ ెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ానోు జల్ నూయెం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిెంచి 
అదరమెం 5లల సయవయెంగ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి. 
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ానోు జల్ నూయెంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄశూ బలల సభాదరధరలు నిెండెం ఙరలా అవసయభని ాత్తనుదనథరయవఔు 
ఏజ ెంట్ల చఔుగ యవభిెంచడెం ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెం. లేదెంట్ే క ుబెం ఏఫ ైధర తల ణేౄ  సెందయౌెంలల ానుో జల్ 
నూయెంలల సభ ైన, సెంూయృ సభాఙరయెం ఇవుఔనోు బన క్షెంలల అథి యనియోఖథరయవ క ుబెంనఽ ాభాదెంలల 
డేమఖలదఽ. 
 
కొనిైశూయవు  నులలని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభిెంత అదను సభాఙరయెం ఔడర అవసయెం కవచఽి. అలెంట్ుడె 
ఆ యషమానిై యనియోఖథరయవఔు ధేయవగ గనీ, లేథర ఏజ ెంట్ల/సలశృథరయవ థరుభ గనీ నౄభా ఔెంనలనీ 
యవభిెంచవచఽి. ఎలా ఙెనధర ఔడర, అవసయఫ ైన అనిై అెంరలనా ూభిౄ ఙేమడెం యనియోఖథరయవఔు ఙరలా 
అవసయెం. 
 
3. అెంగీకయ దశ్ 

 
a) ఔవర్ ధనట్ 

 
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిెంచి అదరమెం “5”లల ూభిౄగ యవభిెంచడెం జభిగిెంథి. అవసయఫ ైన ాత్తశూభీ నౄభాథరయవఔు 
ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజ ెంట్లథే. ఈ యషమెంలల కుగ ఉెండట్ెం 
నౄభాథరయవ ాయోజధరలు నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  ఏజ ెంట్ల ఙేతేలలు  సఽయక్షితెంగ ఉధరైమని ఙెడఫే. 

 
b) నులల డరఔుఫ ెంట్ జఞభీ 

  
నులల జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయవణో ఫ యవగ ైన సెంఫెందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజ ెంట్లఔు భభో నలదె 
అవకశ్ెం. ఔయేళ్ ఔెంనలనీ నిఫెంధనలు ఖనఔ అనఽభత్తలేౄ  నులల ణరా నిై వకిౄఖతెంగ నౄభాథరయవఔు 
అెందజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అబణే థరనిై లేఔభిెంచి, యనియోఖథరయవఔు అెందజైమడెం భెంచి ఉనుమెం. 
 
నులలని ధేయవగ నోు సఽి  థరుభ ెంుతేెంట్ే ఖనఔ నులల డరఔుఫ ెంట్ నఽ ెంగధే ఎవభ ైధర ఔయవ 
యనియోఖథరయవనఽ సెంాథిెంచడెం తనిసభి. యనియోఖథరయవఔు అెంథిన తాెంలల ఏఫ ైధర అసషిత ఉెంట్ే 
థరనిై ఖ భిెంచి అతనికి యవభిెంఙేెందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ెం. లు యకల ైన నులల సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి 
యవభిెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి సభ ైన సెందయౌెం. భభిమ  యనియోఖథరయవ ఉయోగిెంచఽకోఖల నులలథరయవ 
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 యగె నెం ఙేమడెంణో నుట్ల ూభిౄ భదెతే 
అెందజైమడరనికి ఇథి ఔ సెందయౌెం. 
 
ఏజ ెంట్ల లేవల థరుభ లనేృ ను ెందఖల ఇతయ వఔుౄ ల నేయునఽ ఖ భిెంచి యఔఫ  ఙేమడెం తభుత్త తయుఫదేఫ ైన 
దశ్ అనిెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఔయేళ్ ఔుబెంట్ల ఖనఽఔ తనెంత ణరనఽగ ఈ వఔుౄ లనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజ ెంట్లనఽ 
యభికి భిచమడెం ఙేమఖయౌగిణే యనుయెంలల థీనిై ఔ గప భ ెందడెఖ గ పలయెంఙరయౌ. 

 
c) నులల భ నఽవల్ 

 
జీయణేతయ నులలలనఽ ఏట్ల భ నఽవల్ ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అథే ఔెంనలనీలల కొనశూఖడభా, లేథర 
ఔెంనలనీ భాయడభా అనైథి నియృబెంచఽకోఖల శూౌలబెం ాత్త భ నఽవల్ సభమెంలలనా యనియోఖథరయవఔు 
ఉెంట్లెంథి. ఏజ ెంట్ల 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 నులల ఖడెవు పలాధర 
ణేథీన భ గిమనఽెందని, భ నఽవల్ ఙేబెంచఽకోయలని అతనికి ఖ యవౄ  ఙేమాయౌ్న చటి్యఫ ైన ఫలధణేనై 
నౄభా ఔెంనలనీకి లేఔుధరై... భభద కోసెం అలా ఖ యవౄ  ఙేమడెం ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ దేత్తగ భిఖణన 
ను ెందఽణోెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ ఎక్్ నలైభీ  ణేథీకి ధ ల భ ెందఽగ “భ నఽవల్ ధనట్ీసఽ”నఽ నౄభా ఔెంనలనీ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి  భ నఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ెందఽగధే నౄభాథరయవ వదెఔు ఏజ ెంట్ల య ళ్ుడెం, భ నఽవల్ 
సనైనశోూౄ ెందని ఙెడెం ఙరలా అవసయెం. తథరుభ అెందఽఔనఽఖ ణెంగ నౄభాథరయవ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె. 
  
ఔుబెంట్లనఽ ఏజ ెంట్ల అుడుడె ఔలుసాౄ  ఉెండట్ెం వలు  యసయెం సఫెందరలు ఫలలనేతెం అవుత 
ఉెంట్లబ. ెండెఖలు, నౄభాథరయవ ఔుట్లెంఫెంలల ఏయ ైధర యబకభలునైుడె ఏజ ెంట్ల యపలకెంక్షలు 
ణెలుుత ఉెండట్ెం ఫేలు. అలాగై ఔషికలెం, ఇఫోెందఽలు ఉనైుడె ఆదఽఔుెంట్ృ ఔడర ఉెండరయౌ. 

 
4. క ుబెం దశ్ 

 
క ుబెం భిశుుయ సభమెంలల ఏజ ెంట్ల నోు ఱెంఙరయౌ్న నుతా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. క ుబభ ఔు కయణఫ ైన గట్న 
ఖ భిెంచి తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమడెం భభిమ  ఆ సెందయౌెంగ నుట్ిెంఙరయౌ్న అనిై నిఫెంధనలు, 
దెతేలనా యనియోఖథరయవ నుట్ిెంఙేలా చాడట్ెం ఏజ ెంట్ల యది.థరెంణోనుట్ల నశుి నిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు 
భిరోధనలు ఏఫ ైధర అవసయభబయ క్షెంలల యట్ికి ఏజ ెంట్ల 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 నుభిీ లమనృయౌట్ీకి మోట్లయవ నౄభా 
IV. అగిైాభాద నౄభా 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

 

C. భదఽల భిశుుయెం 

1. సనైక్ష 

 
యనియోఖథరయవఔు ఏఫ ైధర భదఽలునైుడె యట్ిని భిషుభిెంఙరయౌ్న సభమఫే అతెంత ళెచఽి 
నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుెంట్ే యట్ిని భిషుభిెంచఖల లేవలలు  య ైపలెం (నౄభా ఔెంనలనీ భికయవు లనఽ 
సభిఙేమడెంలల ఆలసెం నదలుఔుని క ుబభ నఽ యల ైనెంత తుయగ భిషుభిెంచఔనోు వడెం థరక ఏథెైధర 
కవచఽి) యనియోఖథరయవఔు ఆఖరహెం ణెనసఽౄ ెంథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖెం భాతాఫే. 
 
నలైగ అలాెంట్ి య ైపలానికి ఇఙేి యకాధరల థరుభ యనియోఖథరయవలు భభిెంతగ ఆఖరహో దఖ ర లవుణరయవ. లేయ 
య ైపలెం పయౌతెంగ తల తౄఖల పలయోథేుగలు, తత్ెంఫెందిత ఉథేుగలు భ ెండె యకలుగ ఉెంట్లబ: 
 

 ణొలుత ఇఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తల తేౄ తేెంథి. ణరభ  మోసనోు మాభనై పలవన ఔడర 
వసఽౄ ెంథి 

 భ ెండో  యౌెంగ్ ఏనేట్ెంట్ే అహెం థెఫో త్తనడెం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయెంచడెం 

 
యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫ ైన “సతరోధన సభమెం”; ఈ యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీ సజఞవుగ వవహభిెంచఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ెం. థీనిథరుభ యనియోఖథరయవ 
నభ్కనిై భభిెంతగ ఫ యవఖ  యవచఽకోవచఽి. ఈ యషమెంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కెం. ణరనఽ ఙరలా 
యలుయ ైన యడని యనియోఖథరయవలు పలయెంచఽఔుధేలా ఇలాెంట్ి సెందభౌలలు  నౄభా ఔెంనలనీ ావయౄన ఉెండరయౌ. 
 
నైయవ ఖనఔ ను ా లషనల్ నౄభా సలశృథరయవ అబణే ఇలాెంట్ి ఉదెంతెం అసలు తల తౄఔుెండర భ ెందఽగధే జఞఖరతౄ  
డణరయవ. ఔయేళ్ అలాెంట్ిథేఫ ైధర తల త్తౄ ణే ఈ యషమానిై ఔెంనలనీలలని సెంఫెందిత అదికభి దిఱికి తీసఽక మాౄ యవ. 
ఖ యవౄ ెంచఽకోెండి. ఔెంనలనీలలని భభై ఇతయ వఔుౄ లఔ ఔుబెంట్ల సభసల యషమెంలల నైఔునైెంత మాజభానెం 
ఉెండదఽ! 
  
భదఽలు/ఇఫోెందఽలధేయ నిజఞనికి యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నైయవ ఎెంతగ యలువ ఇశూౄ భో 
చానెంచఽఔుధేెందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని అవకశ్ెం.  ఏజ ెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ  ఫ యవగ ైన యనుభనిై 
నలెంను ెంథిెంచఽఔుధేెందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోెందఽలు నిజఞనికి ఖట్ిి  ుధరదఽల వెంట్ియ. ాత్త నులల తాెం చివభ 
భదఽల భిశుుభనికి ఙేట్లి యౌ్న చయలనఽ ఖ భిెంచి సయవయఫ ైన యవయణ ఉెంట్లెంథి. డరఔుఫ ెంట్ 
సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయవలఔు యవభిసఽౄ నైుడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽక మాు యౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. 
 
భ్ఖిఔ ాఙరయెం (భెంఙెైధర/ఙెడెైధర) యఔరమాలలు నా, లేవలు అెంథిెంచడెంలలనా ఙరలా కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ ెంథి. 
భెంచి లేవలు అెంథిెంచఖయౌగిణే యట్ిని ను ెంథిన యయవ థరని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయవ. అథే లేయ 
య ైపలెం తల త్తౄ ణే 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 భిశ్రభలల యట్ి భిశుుయ తీయవణెనఽైలనఽ ఎట్ిఔుడె నిశితెంగ 
ఖభనిెంఙే కైెంథీాఔిత వవస  ఇథి. 
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నులలథరయవలు ఈ వవసలల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. అెందఽకోసెం తభ నులల యవభలనఽ ను ెందఽభిచి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీకి ెండెం జయవఖ తేెంథి. ఈ 
భదఽలనఽ, యట్ి భిశుుభనికి ట్ేి  సభమానిై ఐజీఎెంఎస్క భిశ్ియౌసాౄ  ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ 
థిఖ వ చియవధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽి: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి్ెం, 1986 

 

ఈ చట్లి నిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫ యవగ ైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయవల 
యయథరల భిశుుభనికి యనియోఖథరయవల కౌని్ళ్ైు  భభిమ  ఇతయ సెంసలనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న 
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలు కి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లి నిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి్ెం, 
2002ణో సవభిెంఙరయవ. 
 

a) ఈ చటి్ెం భిదిలల నియుచధరలు 
 

ఈ చటి్ెంలల ను ెందఽభిచిన కొనిై నియుచధరలు ఇలా ఉధరైబ: 
 

నియుచనెం 

“లేవ” అెంట్ే యడఔెంథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఏ వయృన అబధర. భభిమ  ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర, 
నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా  ఇెంధన సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిజెంగ్, లేథర భ ెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం, 
యధనదెం, అభూజ్డ ఫ ెంట్, యభౄ , ఇతయ సభాఙరయ సభైు వెంట్ి వయృన. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే 
లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లేయ కెంట్లా ఔుి లల లేని అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు. 

 

నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి 

 

“యనియోఖథరయవ” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర: 
 

i. ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాెంట్ి వసఽౄ వుల యడఔెంథరయవ ఔడర. కనీ 
అలాెంట్ి వసఽౄ వులనఽ భీ లేల్ థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణ జ 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, అసెంూయృత, లలెం, ధరణతలల లలెం, చటి్యెంగ గనీ, ఇతయణరా  గనీ 
నియుళ ెంఙరయౌ్నెంత ధరణతనఽ నియుళ ెంచనోు వడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వశూౄ బ. 

 

“భదఽ” అెంట్ే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ: 
 

i.  అసభెంజసఫ ైన యనుయ దేత్త, లేథర నిఱదే వయౄఔ దేత్తని అనఽసభిలేౄ  
ii. అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔట్ి గనీ, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ లలనుల నుల ైణే 
iii. అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లేవలలు  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తల త్తౄ ణే 

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చటి్యెంగ కామెం ఙేలన థరనిఔెంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఉనైథరని ఔెంట్ే ఎఔుువగ 
ఉెంట్ే 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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నుాణరనికి, బదాతఔు శృనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటి్యఫ ైన నిఫెంధనలఔు యయవదేెంగ అభ్జూనణే, అెందఽలల 
ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌ్న దేతేలు, యట్ి ాపలయనిై ఖ భిెంచి ఫళ యెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ 
సభాఙరభనిై ఉెంచఔనోు ణే  
 
“యనియోఖథరయవని యయదెం” అెంట్ే  భదఽఔు ఖ భ ైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొట్ిి నుభైమడెం, యట్ిని 

సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.  
  

 

b) యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంసలు 
 
యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంసలనఽ ాత్త జిలాు , భషిర భభిమ  జఞతీమ శూ బలల ఏభట్ల 
ఙేశూౄ యవ. 
 
i. జిలాు  నోూ యెం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేథర లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ 

లుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ నోూ భనికి ఉెంట్లబ. తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄయవులు/డికీరలనఽ 
సెంఫెందిత లయల్ కోయవి ఔు ెంనే అదికయెం జిలాు  నోూ భనికి ఉెంట్లెంథి. 

 
ii. భషిర ఔనైషన్  : థీనికి లసల ైన, అనల ట్, యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. జిలాు  నోూ యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ 

ఔడర ఇథి లుఔభిసఽౄ ెంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేథర 
లేవలు, భిశృభలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, క ుబభ లనఽ లుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ 
నోూ భనికి ఉెంట్లబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాు  నోూ భనిై నోు యౌ ఉెంట్లబ. 

 
 
 
 
iii. జఞతీమ ఔనైషన్  : ఈ చటి్ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన అతేనైత సెంస  జఞతీమ ఔనైషన్ . థీనికి లసల ైన, 

అనల ట్ భభిమ  యయేక్షణ అదికభలుెంట్లబ. భషాట ఔనైషన్   ఇచిిన తీయవలనలై అనళ్ునఽ ఇథి 
ఆలకిసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేెంచిన వసఽౄ వులు/లేవల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన 
క ుబభ లనఽ యఙరయణఔు లుఔభిసఽౄ ెంథి. భషాట ఔనైషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. 

 
ఈ భూడె సెంసలఔ లయల్ కోయవి  అదికభలుెంట్లబ. 
 
c) భదఽ థరకలు దేత్త 

 
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భిశుుయ సెంసలఔ భదఽ థరకలు దేత్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి. 
ఇెందఽఔు గనీ, అనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంట్ి జూ ఔట్లి యౌ్న ని లేదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్   అబధర, 
జఞతీమ ఔనైషన్   అబధర సభై. 
 
భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజ ెంట్ల థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. 
యట్ిని వకిౄఖతెంగ య యు గనీ, లేథర నోు సఽి  థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థరకలుఔు 
లామర్ వెంట్ియభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ. 
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d) యనియోఖథరయవల నోూ యెం ఉతౄయవులు 
 
భదఽ ఙేలన వసఽౄ వులలు  భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల 
ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నోూ 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 నానేమెంనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌుెంచిన 

ఙరభీజలనఽ త్తభిగివుడెం 

ii. అవతయౌ క్షెం నియుక్షెం వలు  భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర గమానికి భిశృయెంగ కొెంత 
నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడెం 

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలు ని లలనులనఽ ణొలగిెంచడెం 

iv. అసభెంజసఫ ైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనోు వడెం 

v. సభినుో బయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం 

 
e) యనియోఖథరయవ యయథరలలు  యకలు 
 
ఈ భూడె నోూ భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయవ యయథరలలు  నౄభా యనుయెం యషమెంలల ఙరలావయఔు ఈ 
థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వశూౄ బ: 
 
i. క ుబెం భిశుుభలలు  ఆలసెం 
ii. క ుబెంలనఽ భిసుభిెంచఔనోు వడెం 
iii. క ుబెంల త్తయసుయణ 
iv. నషి తీవాత 
v. నులల నిమభ నిఫెంధనలు తథితభలు 

 
4. నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  
 
నౄభా చటి్ెం, 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 క ుబెం భిశుుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భిశుుయెం అెంరలనఽ తఔుువ 
కయవిలల, సభయెంగ, నిశుక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం. 
 
నౄభాథరయవ భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీల యసయ అెంగీకయెంణో నలైన నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధ ్లర్ గ అెంఫ డ్స్ భన్ వవహభిశూౄ యవ. 
 
భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్ భన్ నియృమఫే అెంత్తభెం. 
 

a) అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽ 
 
అెంఫ డ్స్ భనఽు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథరయవ సెంతఔెంణో గనీ, అతని 
చటి్యఫ ైన యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉెండరయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ 
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రక/కభలమెం ఔడర ఆ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరా లు ఉెండరయౌ. 
నషిెం సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భిశృయెం వెంట్ివనీై ఉెండరయౌ. 
 
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  అెంఫ డ్స్ భనఽు భదఽలు ఙేమవచఽి: 
 

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

 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర 
 ధ ల లలు ఆ భదఽఔు ఎలాెంట్ి ఫదఽల ఇవుఔనోు బధర 
 నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి వచిిన సభాదరనెంణో భదఽథరయవ సెంతినౄ  ఙెెందఔనోు బధర 

 
ii. నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ 

 

iii. భదఽ ఏ కోయవి లలనా, ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా నలెండిెంగ్ లల ఉెండభదఽ. 
b) అెంఫ డ్స్ భన్ లనూయవ్లు 
 
అెంఫ డ్స్ భన్ అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/ను ా ట్ కల్్ ఇలా ఉెంట్లబ: 
 

i. భదఽ అెంథిన ధ ల భోజుల లలలు లనూయవ్లు ఙేమాయౌ 

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుట్ల నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడర ెంనుయౌ 

iii. లనూయవ్లనఽ యట్ిని ఙేలన 15 భోజులలు గ అెంగీఔభిెంఙరయౌ 

iv. నౄభాథరయవ ణరలఔు అెంగీకయ లేక ణరలఔు ాత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ెంనుయౌ. థరనిై లుఔభిెంచిన 15 

భోజులలు ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇయుయౌ. 
 

యయదెం భధవభిౄతుెం థరుభ భిశుుయెం కఔనోు ణే అెంఫ డ్స్ భన్ ణరనఽ సభెంజసభని పలయెంచిన 
నణరౄ నిై నౄభాథరయవఔు భిశృయెంగ ాఔట్ిశూౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ను ెంథిన నశుి నిై బభీౄ ఙేమడరనికి 
అవసయఫ ైన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువగ భాతాెం ఉెండదఽ. 
 

c) అెంఫ డ్స్ భన్ అయయవు లు 
 

అెంఫ డ్స్ భన్ అయయవు లనఽ థిఖ వ నిఫెంధనలు యయేక్షిశూౄ బ: 
  
i. అయయవు  యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ  ఇతయ కయవిలణో ఔయౌన) 
ii. అయయవు నఽ భదఽ లుఔయణ జభిగిన 3 ధ లల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి, సెంూయృ భిశుుయెంగ అలా 

అయయవు నఽ అెందఽఔునైట్లి గ ధ ల భోజులలు ల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔెంగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 
iii. నౄభా ఔెంనలనీ ఔడర సదయవ అయయవు నఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలు ల ఆ 

ఫేయఔు అెంఫ డ్స్ భన్ ణో యౌఖితూయుఔెంగ నేభపుధరయౌ. 
iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవు నఽ అెంగీఔభిసఽౄ నైట్లి గ యౌఖితూయుఔెంగ నేభపునఔనుో ణే 

నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అయయవు నఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽి. 
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి్ెం, 1986 ాకయెం ఎవభిని యనియోఖథరయవగ నేభపునలేయవ? 

I. సయవఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔెం కోసెం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని 

II. త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథెేశ్ెంణో సయవఔులనఽ కొధే వకిౄని 

III. సయవఔులనఽ భభిమ  లేవలనఽ కొెంత ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యట్ిని యడే యభిని 

IV. ాత్తపలెం లేఔుెండర లేవలనఽ యడేయభిని 
 

 

D. సభాఙరయ ాకిరమ 

 
యనియోఖథరయవ లేవలలు  సభాఙరయ ధ ైుణరలు 
 
ని ాథేశ్ెంలల ాపలవవెంతెంగ ని ఙేమడరనికి ఏజ ెంట్ల లేథర లేయ ఉథోగికి ఉెండరయౌ్న అత్త భ కఫ ైన 
ధ ైుణరల జఞనృణరలల శూఫి్ట లుల్్ ఔట్ి. 
 
నిభెిషి నిని చఔచక ఙేలే శృర్ు లుల్్ భాథిభిగ కఔుెండర ఈ శూఫి్ట లుల్్ అధేయ ఇతయ లఫోెంథిణో భభిమ  
యనియోఖథరయవలణో ని నుాెంతెంలలనా, ఫమట్ల ాపలవవెంతెంగ భాట్లు డట్ెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన 
ధ ైుణరలు. సభాఙరయ ధ ైుణరలనఽ ఈ శూఫి్ట లుల్్ లల ఙరలా భ కఫ ైన ధ ైుణరలుగ ఙెవచఽి. 
 
1. సభాఙరయెం భభిమ  యనియోఖథరయవ సెంఫెందరలు 
 
సెంతిుౄ ల ైన, లామల్ యనియోఖథరయవలనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యనియోఖథరయవ లేవ ఙరలా కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
కనీ అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయవలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔెంనలనీ ఙరలా ట్ిషిఫ ైన సెంఫెందరలు 
ఏయయచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
అెంత్తభెంగ ఔెంనలనీని యనియోఖథరయవ ఏ యధెంగ చాశూౄ డనై అెంరనిై లేవ భభిమ  సెంఫెంధ అనఽబయలు 
భ ెండా ఫలగ ాపలయతెం ఙేశూౄ బ. 
  
ఆభోఖఔయఫ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచడెంలల అవసభబయథి ఏనేట్ి? 

 
థీని కైెందా శూ నెంలల ఉెండేథి నభ్ఔఫే. అథే సభమెంలల కొనిై ఇతయ అెంరలు ఔడర ఉెంట్లబ. నభ్కనిై 
నలెంను ెంథిెంచడెంలల యట్ిథి ఔడర భ క నుణాే. యట్నిైెంట్ి ఖ భిెంచి భననేుడె చాథరె ెం. 
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చితాెం 1: యరుస కయకలు 

 
 
 
 

i. ాత్త సెంఫెంధభూ ఆఔయిణణోధే నదలవుతేెంథి: 
 
యనియోఖథరయవఔు ఇషేి డె కఖయౌగి భభిమ  యనియోఖథరయవణో సత్ెంఫెంధెం ధ లకొలుకోఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ 
ఆఔయిణ  తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌశూభి ాపలవెం (పసి్క ఇెంనలాషన్) నలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. 
యనియోఖథరయవ సెంసణో గనీ, థరని ాత్తనిధఽలణో గనీ ణొయౌశూభి సభాయేశ్ఫ ైనుడె అతనికి ఔయౌగై పలవన 
అనైభాట్. ఏ భనసఽధ ైధర ణెభిఙేెందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ెం ఙెయ ఈ ఆఔయిణే. ఇథి లేఔుెండర సెంఫెంధెం 
ఏయయచఽకోవడెం థరథరుగ అశూధఫే. ఔ లేల్్ య్న్ యనియోఖథరయవలఔు నచిలేదనఽకోెండి. ఆఫ   
తన లేల్్ క భీర్ లల ుభోఖత్త శూదిసఽౄ ెందని నైయవ పలయసఽౄ ధరైభ? 
 
ii. సెంఫెంధెంలల భ ెండో  అెంశ్ెం ాజ న్్ – అవసయఫ ైనుడె అఔుడ ఉెండట్ెం: 

 
ఫహృర థీనికి అతేతౄభ ఉథరహయణ యయహెం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫ ైనుడె బయౄ అెందఽఫలట్లలల 
ఉెండడర? అలాగై యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల ఔడర అవసయఫ ైనుడె 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 ాజ ెంట్ గ ఉెండఔనుో వడెం, యనియోఖథరయవల ఆకెంక్షలఔు ూభిౄశూ బలల ధరమెం 
ఙేమఔనోు వడెం వెంట్ి ఉదెంణరలు ఔడర ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. అుడె ఔడర ఔయేళ్ యనియోఖథరయవణో ఖనఔ 
సభిగ భాట్లు డఖయౌగిణే ఫలఫ ైన సెంఫెందరనిై కొనశూగిెంచవచఽి. చఔుగ, ఫలధణరమ తెంగ, తనఔు ఫలధత 
ఉెందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయభబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙరలు. 
 
నలై నుబెంట్ు నీై ఇలా ఉధరైబ: 
 

 ఏయయఙే భ దా లేథర 
 ాజ ెంట్ గ  ఉెండే లేథర యధే దేత్త లేథర 
 తథరుభ అవతయౌ యభికిఙేి సెంథేశ్ెం 

 
ఇవనీై సభాఙరయెంలలని ననై కోణరలు. భభిమ  ఔరభశిక్షణ భభిమ  ధ ైుణరలు అవసయఫ ైన అెంరలు. 
ఔయధెంగ భనెం ఏెం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దోయణ ని ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. 
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కొతౄ  యనియోఖథరయవనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి య చిిెంఙరయౌ్న కయవిణో నోు యౌలేౄ  ఉనై యనియోఖథరయవని 
నిలఫ ట్లి కోవడరనిక ి అబయ నతౄెం ఙరలా తఔుువ. అెందఽకై ఔెంనలనీలనీై యల ైనెంత వయఔ ఫలఫ ైన 
యనియోఖథరయవ సెంఫెందరలనలైధే ఎెంతగధన దిఱి  నలడణరబ. యనియోఖథరయవ  సెంఫెంధెం లు ట్చ్ నుబెంట్ు  వదె 
జయవఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయవల నౄభా అవసభలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం, ఔవభైజీలనఽ యవభిెంచడెం, 
నూభలనఽ అెందజైమడెం వెంట్ియ. కఫట్ిి  యట్ిలలని ాత్త నుబెంట్ వథరె  యనియోఖథరయవణో ఫలఫ ైన సెంఫెందరలు 
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజ ెంట్లఔు ఎధనై అవకరలుెంట్లబ. 
2. సభాఙరయ ాకిరమ 
 
సభాఙరయెం అెంట్ే ఏనేట్ి? 

 
అనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. అతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేశూౄ డె. అలాగై థరనిై అెందఽఔుధే 
యడె ఔడర కయయౌ. అెందఽఔునై వకిౄ ఆ సభాఙరభనిై అయెం ఙేసఽఔునైుడె ఈ ాకిరమ సెంూయృఫ ైనట్లి  
ల ఔు. 
 
చితాెం 1: సభాఙరయెంలల యకలు 

 
 
సభాఙరయెం ఙరలా యకలుగ ఉెండవచఽి 

 
 భ్ఖిఔ 

 యౌఖిత 

 భ్ఖికైతయ 

 శృవపలయల శూమెంణో ఙేలేథి 

 
ఎదఽభ దఽయవగ, నోూ న్లల, నోు సఽి , లేథర ఇెంట్భ ైట్... సభాఙరయ ాశూయెం ఎలాగ ైధర ఉెండవచఽి. అథి నూయ్ల్, లేథర 
ఇన్ నూయ్ల్ ఔడర కవచఽి. థరనిలలని అెంశ్ెం, సెంథేశ్ెం, లేథర యడిన భాధభెం వెంట్ియ ఏయ ైధర కవచఽి... 
సభాఙరయ శూభెంశ్ెం భాతాెం తనఔు అెంథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై లుఔభిెంచిన వకిౄ ఎలా అయెం 
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫట్ేి  ఉెంట్లెంథి. 
 
తన భిలవయుఔు సభాఙరభనిై ఎుడె, ఎలా ెంనులనైథి నియృబెంచఽకోవడెం ఏ యనుయెంలల అబధర ఙరలా 
కీలకెంశ్ెం. 
 
సభాఙరయ ాకిరమనఽ థిఖ వన చాడఫ ైనథి. 
 
నిఫెంధనలనఽ ఔ చితాెం థరుభ చాుథరెం 
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చితాెం 1: సభాఙరయ ాకిరమ 
 

 
 

నియుచనెం 
 
i. భూలెం: సభాఙరయ భూలెం యౄెంలల ఏజ ెంట్ల ణరనఽ ఏెం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏెం ఙెనులనఽఔుెంట్లధరైనధే 

యషమెంలల ూభిౄ సషితణో ఉెండరయౌ. అెంణేగఔ ణరనఽ ఙెఫ తేనైథి ఉమ ఔౄెం, సభ ైన సభాఙరయెం అని 
నభ్ఔెంణో ఔడర ఉెండరయౌ. 

 
ii. సెంథేశ్భధేథి ఎవభ ైధర వఔౄెం ఙేమాలని పలయెంఙే సభాఙరయెం. 
 
iii. ఎన్ కోడిెంగ్ అధేథి ఎవభ ైధర ఔ యౄెంలల ఫథియ్ ఙేల, అనెంతయెం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయెం 

ఙేసఽఔుధే సభాఙరయెం. ఎన్ కోడిెంగ్ శూపలెం ఎవభ ైధర ఎెంత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయవ, 
అయోభమానిై ఎెంతగ నియభిెంచఖయౌగయవ అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి జయగలెంట్ే 
ఎవభిక ైధర తభ రరో తలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. ఇెందఽలల య ైపలెం అనుయెం ఙేసఽకోఖల 
సెంథేరలనఽ అెందజైమడరనికి థరభ ితీమవచఽి. 

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

సభాయేరల వెంట్ి భ్ఖిఔ యహఔెం, ట్ెయౌనోూ న్, లేథర యడియో కనొభ ని్ెంగ్ వెంట్ిథేథెైధర కవచఽి. లేదెంట్ే 
లేకలు, ఇ-ఫ బళ్ైు , ఫ మోలు, నియేథిఔల వెంట్ి యౌఖిత యౄెంలలని సభాఙరయెం కవచఽి. 

 
v. డీకోడిెంగ్ అధేథి తభఔు అెంథిన సభాఙరభనిై ఖభశూ నెం వదె నిభెిషి దేత్తలల యకానిెంచి అయెం 

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

 
vi. భిలవర్: చివయగ సభాఙరభనిై అెందఽఔుధే భిలవర్/భిలవయవు  ఉెంట్లడె/ఉెంట్లయవ.  యయవ వకిౄ, లేథర వఔుౄ లు 

కవచఽి. ఆ రరో తలలు  ాత్తయభికీ తభయ ైన ఆలలచనలుెంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుెంట్లబ. అవనీై ఆ 
సభాఙరభనిై యయవ ఎలా లుఔభిశూౄ 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 భిలవర్ ఔ డ్స ఫలక్ నఽ ెంుణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఖభనిెంచి అయెం 
ఙేసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే సభాఙరభనిై ఎలా లుఔభిెంచి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయెం 
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫ ైణే సెంథేరనిై భాయిఖల, లేథర ునర్ యౌఖిెంచఖల అవకశ్ెం 
ఔడర ఉెంట్లెంథి. 

 

 
3. సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు 
 
సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు నలై ాకిరమలలని ా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 భిలవర్ ణరలఔు సెంసుిత్తని లలెండర్ అయెం ఙేసఽకోఔనుో వడెం వలు  
సభాఙరయెం వకీరఔయణఔు ఖ భి కవచఽి. ఇలాెంట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ణొలగిెంచడఫే అసలు సయలు. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఆభోఖఔయఫ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేట్ి? 

I. ఆఔయిణ 

II. నభ్ఔెం 

III. సభాఙరయెం 

IV. అనఽభానెం 
 

E. భ్ఖికైతయ సభాఙరయెం 

ఏజ ెంట్ల అయెం ఙేసఽకోయయౌ్న కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. 

కీలకెంశ్ెం 

 
నదట్ే గప భ దా యేమడెం  (పసి్క ఇెంనలాషన్)  

 
ఏ సెంఫెందరనిక ైధర 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 కొథెి లలఔను  వవదిలలధే నేభ్యౌై అెంచధర యేశూౄ యవ. అలా నైనలై యయవ 
ఏయయచఽఔుధే అననుామెం నై వసౄ ైదరయణ, శృవపలయలు, భాట్తీయవ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. పసి్క 
ఇెంనలాషనఽు  ఎట్ికీ ఉెండినోు ణరమని ఖ యవౄ ెంచఽకోెండి. ఫ యవగ ైన పసి్క ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄఫ ైన 
ట్ిప్్: 
 

i. నితెం సకలెంలల య ళ్ుెండి. కొథెి నినేశుల భ ెందఽగధే య మలు లా నుు న్ ఙేసఽకోెండి. తథరుభ కఖల 
ఆలశూలనిైెంట్ినీ భిహభిెంచడరనికి యలుెంట్లెంథి. 

ii. నేభ్యౌై నైయవ అనఽయ ైన భీత్తలల ఉెంచఽకోెండి. నైయవ ణొయౌశూభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ నేభ్యౌై 
అట్ిథరక ఎయఖడె. కఫట్ిి  శూదరయణెంగ నై అనమభ ధే్ నై ఖ భిెంచి యభికి ణొయౌ ఔు  అెందజైసఽౄ ెంథి. 

 
 సభ ైన పసి్క ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి నై అనమభ న్్ థోహదడెణోెంథర? 

 ఆ సెందయౌెం కోసెం నైయవ ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉెంథర? 

 నై ఔట్ిెంగ్, ఱేయెంగ్, దఽసఽౄ లు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా? 
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iii. చఔుని, గ యౌఙే చియవనవుు. నైయవ ఔయౌలన వకిౄ  నేభ్యౌై య ెంట్ధే నఙేిలా ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

iv. ఒనలన్ గ, ఆత్యరుసెంణో, శూనఽఔలెంగ ఉెండట్ెం 

 నై శృవపలయలు యరుశూనిై ాత్తపయౌసఽౄ ధరైమా? 

 నైయవ చఔుగ నఽెంచఽని, ఔళ్ులలకి చాసాౄ , ఖట్ిి  ఔయఙరలనెంణో లఔభిసఽౄ ధరైభ? 

 కొథెినుట్ి యభయులు ఎదఽభ ైధర, లేథర సభాయేశ్ెం నైయవ అనఽఔునైట్లి గ శూఖఔనోు బధర ఔడర 
శూనఽఔలెంగధే ఉెంట్లభ? 

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడెం – ఇథి ఙరలా కీలకెంశ్ెం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజెంగ ఙరలా ఆసఔౄెంగ 
ఉెండరయౌ. 
 
 ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి అయెం ఙేసఽకోవడరనికి నైయవ కసౄ  సభమెం య చిిశూౄ భ? 

 అతనఽ/ఆఫ  ఙెఫ తేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ? 

 నైయవ యనియోఖథరయవఔు ూభిౄగ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ? లేఔ సఖెం సభమెం నుట్ల నోూ ధను ధే 
ఖడినుభ? 

  

1. శృవపలయలు 
శృవపలయలెంట్ే నై ఔదయౌఔలు, సెంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయవ భాట్లు డే, నడిఙే, ఔయవిధే భభిమ  
నఽెంచఽధే దేతేలనీై నై ఖ భిెంచి అవతయౌ యభికి ఎెంణో కొెంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో  ఔడర 
ట్ిి శూౄ బ. 
 
ఙెఫ తేనై థరెంట్ ు  కైవలెం కొెంత భాతాఫే ఎవభ ైధర యెంట్లయని అెంట్లెంట్లయవ. భనెం ఙెనిథే భన ఖ భిెంచి 
ఙరలా ఎఔుువగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేెందనైభాట్. కఫట్ిి  శృవపలయల యషమెంలల ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఉెండరయౌ. 
 

a) నభ్ఔెం 

 
ఎలా ఔనిెంఙరయౌ, ఆత్యరుసెంణో ఉెండరయౌ,  నైయవ లభిమస్క గ యెంట్లధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి 
ఎలా ఔయౌగిెంఙరలనై థరనినలై కొనిై ట్ిప్్ ఇయగో: 
 

 బెంగిభ – నిట్లయవగ, బ జఞలు య నఔుు యలేలా నఽెంఙోవడెం 

 ధేయవగ ఔళ్ులలకి చాడట్ెం – “నవుు” భ కెంణో 
 అవయసఫ ైన, ఉథెేశ్ూయుఔ లలైఖలు 

 
b) నభ్ఔెం 

 
తయచా లేల్్ య్న్ నఽ రరో త నభ్డె. కఫట్ిి  అతని భాట్లు సహజెంగధే గయౌకి నోు తేెంట్లబ. తనఽ 
ఙెఫ తేనై థరనిట్ు  ఆఫ  లని్మర్ అనై పలవననఽ ఆఫ  శృవపలయలు ఔయౌెంచవు భభి. అెందఽకై 
ఙెఫ తేనై థరెంట్ ు  నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై శృవపలయల ట్ు  జఞఖరతౄఖ ఉెండట్ెం ఫేలు. 
యట్ి జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి: 
 

 ఔళ్ులలకి ఔళ్ైు  నలట్ిి  ఎఔుువగ చాడఔనోు వడెం, లేథర శ్యయేఖెంగ ఆయడెం 

 భాట్ు డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ైు  భూత్త భ ెందఽ ఉెంచఽకోవడెం 

 పౌత్తఔెంగ అవతయౌ వకిౄ నఽెంచి దాయెంగ జభిగినట్లి గ ఔభోివడెం 

 రుస భైట్ల నలయఖడెం 
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 యెంఖ  భాయడెం; భ కెం లేథర ఫ డ నుాెంతెం ఎయరగ కవడెం 

 ఙెభట్ నలయఖడెం 

 ఔెంఠ్సుయెం భాయడెం, నచ్ తదతభలు భాయడెం, భాట్ికీ గపెంతే సయవె కోవడెం 

 సుభనిై భెందాెం నఽెంచి తఔుువ శూ బలల ఉెంచఽత ధ భ్థిగ, సషిెంగ భాట్లు డట్ెం 

 
డిలని్వ్ధ స్కని, సభిగ యనడెం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై శృవపలయలు: 

 

 ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖాయగ ఉెండట్ెం 

 భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుువగ ఉెండట్ెం 

 శ్భీభనిై అవతయౌకి త్తన ఉెంచడెం 

 ఙేతేలనఽ ెంట్ి భ ెందఽ కర స్క ఙేసఽకోవడెం 

 ఔళ్ుణో నలదెగ చాడఔనుో వడెం, లేథర కిెంథికి చాడట్ెం 

 

ఔయేళ్ యనియోఖథరయవ ఖనఽఔ యట్ిలల ఏయ ైధర శృవపలయలు చాుతేెంట్ే, ఫహృర నేభ్యౌై నైయవ ఔశూభి 
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథరయవ భనసఽలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో  ఆలలచిెంఙరలని అయెం. 
 
2. యధే ధ ైుణరలు 
సభాఙరయ ధ ైుణరలలు  ఎవభ ైధర ఫలగ దిఱి  నలట్లి యౌ్న, నలెంచఽకోయయౌ్న భూడో  వయాెంగ యధే ధ ైుణరలనఽ 
ఙెుకోవచఽి. ఇయ “నిధ ైవభ ైధర అయెం ఙేసఽకోయలెంట్ే భ ెందఽగ నఽవుు యభిని అయెం ఙేసఽకోయయౌ” అధే 
ాకాత వకిౄఖత ధ ైుణ 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 ఫ యవగ ైన యధే 
కిట్లఔులనఽ ఇుడె భనెం చాథరె ెం. 

 
 
 
a) చఽయవగా  యనడెం: 
 
అెంట్ే భనెం కైవలెం అవతయౌ యయవ ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాెం యనడెంణో సభినలటి్ఔుెండర ఆ భాట్ల 
థరుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సెంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయెం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైెంచడెం 
అనైభాట్. 
 
చఽయవగా  యనడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై అెంరలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. అయ:- 

 
i. శ్రదే చాడెం 

 

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనెం నియెంతయెం దిఱి  నలట్లి యౌ. ఇసఽౄ నై సెంథేరనిై లుఔభిెంఙరయౌ. అలా 
లుఔభిెంచినట్లి గ ఔనిెంఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాశూయెం ఔడర నై ఖ  భిెంచి ఙరలా “ఖట్ిి గధే” 
భాట్లు డెతేెందనై యసౄ యనిై నితెం ఖ యవౄ  నలట్లి కోెండి. ఇలా శ్రదే చాడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై 
అెంరలు ఇలా ఉెంట్లబ:- 

 

 వఔౄనఽ ధేయవగ చాడట్ెం 

 దిఱి  భయుెంఙే ఆలలచనలనఽ ఔుఔు ధ టి్డెం 

 వత్తభైకిెంఙరలధే దోయణ కి భానలఔెంగ లదేెం కఔనోు వడెం 
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 ఫమట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ఔున నలటి్డెం (అెంట్ే నై నఫ ైల్ నఽ లలైల ెంట్ మోడ్స లల నలటి్డెం 
వెంట్ియ) 

 వఔౄ ణరలఔు శృవపలయలనఽ ఔడర “యనడెం” 
 

ii. నైయవ యెంట్లధరైయని అయభబయలా ఙేమడెం: 
 

నై శృవపలయల యడఔెం ఙరలా కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. ఉథరహయణఔు నైయవ ఇలా ఙేమవచఽి: 
 

 అుడుడా నవువచఽి. తలవచఽి. 
 ఒనలన్ గ ఉెండే, అవతయౌ యయవ నైణో లేుచిగ భాట్లు డేలా ఙేలే ఫ యవగ ైన బెంగిభనఽ 

ఎెంచఽకోవచఽి 

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

iii. డ్స ఫలక్ ఇవుడెం: 
 

భనెం యధేథరెంట్ ు  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 అయెం 
ఙేసఽఔుధే ామతైెం ఙేమాయౌ. 

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

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

 ఇఔ భూడో  భాయాెం, అుడుడా వఔౄనఽ ఆన, ఆమన అట్ిథరక భాట్లు డిన భాట్ల 
ణరలఔు శూభెంరనిై ఆమన భాట్లలు ధే ఙెన, అవుధర అని అడఖట్ెం. 

ఉథరహయణ 

 
సషిత కోసెం అడఖట్ెం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫట్ిి , ధేనిలా అనఽకోవడెం ఔభ కైిధర, భా ఆభోఖ నుు ను లల కొనిైెంట్ి 
ణరలఔు లనేృనలై నైఔు కొనిై సెంథేశృలునైట్లి ధరైబ, నైయవ భభిెంత సషిెంగ ఙెఖలభ? 
 
వఔౄ థరలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననట్లి గధే త్తభిగి ఙెడెం – అెంట్ే నైయవ ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుు నఽు  
నైఔు ఆశిెంచినెంత ఆఔయిణీమఫ ైన లాపలలనఽ ఇవుజూడెం లేథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయెం 
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 వఔౄనఽ భాట్లు డఔుెండర ఙేమడెం జయఖవచఽి. థరనిై సభమానిై వితర 
ఙేమడెంగ ఔడర నైయవ పలయెంచవచఽి. నలైగ వఔౄ తన సెంథేరనిై సషిెంగ యనిెంచఔభ ెంథే 
అతనిై/ఆఫ నఽ భధలలధే ఆనేల, నైయవ నై యదన నదలు నలటి్డమో, కెండిెంఙేెందఽఔు థిఖడమో 
జయఖవచఽి. 
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ఇథి వఔౄనఽ ూభిౄగ భ చిగపడెతేెంథి. అతనిఙేి సెంథేరనిై నైయవ ూభిౄగ అయెం ఙేసఽకోఔుెండర ఙేసఽౄ ెంథి. 
చఽయవగా  యనడభెంట్ే: 

 
 ాశ్ై అడిగై భ ెందఽ వఔౄ భాట్లు డెతేనై ాత్త అెంరనీై ూభిౄ ఙేమనివుడెం 

 ఎదఽయవ యదనలణో వఔౄఔు భధలల అెంతభమెం ఔయౌగిెంచఔనోు వడెం 

 
v. సభ ైన తీయవలల సెంథిెంచడెం: 

 
చఽయవగా  యనడభెంట్ే కైవలెం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖాడెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువనైభాట్. యెంట్లనై 
వకిౄ భాట్లు, లేథర ఙేతల థరుభ ఏథో  ఔ యఔెంగ సెంథిలేౄధే సభాఙరయ ాశూయెం ూయౄబనట్లి  ల ఔు. 
వఔౄనఽ నయట్లగ అడెు కోఔుెండర, గౌయవెంగ చాడరలెంట్ే అెందఽఔు అనఽసభిెంఙేెందఽఔు కొనిై దేతేలనఽ 
యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. అయ: 

 
 భభదూయుఔెంగ, నై సెందనలలు  నిజఞబతీగ ఉెండట్ెం 

 అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధ స్క నఽ గౌయవూయుఔెంగ ణెయౌమజైమడెం 

 నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయవ పలయశూౄ భో, అవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయవ అలాగై 
చాడట్ెం 

 
vi. ఫలగ యనడెం: 

 
ఫలగ యనడభెంట్ే నేభ్యౌై నైయవ అవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి ాయేశ్నలటి్కోవడెం, భభిమ  అతనఽ/ఆఫ  
అనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయెంచఽఔుెంట్ృ అనఽబూత్త ఙెెందడెం. 
    
శూనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం యనియోఖథరయవఔు గపగ లేవలెంథిెంచడెంలల ఙరలా కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
యనియోఖథరయవఔు ఏయ ైధర సభసలునైుడె, లేథర అతనఽ/ఆఫ  తీవాఫ ైన ఫలధలలు  ఉనైుడె థీనికి 
నుాదరనెం ఎెంతగధన నలయవఖ తేెంథి. 
  
శూనఽబూత్తమ తెంగ (ఎెంతీ) యనడభెంట్ే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయవ ఏకీబయెంచఔనోు బధర 
యయవ ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడెం. వఔౄఔు నై  అెంగీఔిత్తని కఔనోు 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. సభ ైన భీత్తలల సెంథిెంచడెం 
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F. ధ ైత్తఔ ావయౄన  

 
1. భిశీలన 

 
ఇట్ీవయౌ కలెంలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భిెంచి ఙరలా తీవాఫ ైన ఆెంథోళ్నలనఽ యనిసఽౄ ధరైబ. 
ఎెందఽఔెంట్ే అయెంచుత ావయౄనఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినోు తేధరైబ. ాెంచెంలలని అత్త నలదె 
ఔెంనలనీలలు  ఔడర కొనిై తుడె ణరా లనఽ సభభిెంచడెం థరుభ భభిమ  తుడె ఆడిట్ సభిికైషను  థరుభ 
మోసెం ఙేలన ఉదెంణరలు య లుఖ  చాసఽౄ ధరైబ. ఫలెంఔుల నిధఽలనఽ యట్ి మాజభాధరలే తభ సనిైళ తేలలు  
కొెందభి నేభశ్నఽ తినౄభిఙేెందఽఔు దఽభిునియోఖయవసఽౄ నై తీయవఔు ఔడర కొదవ లేదఽ. అదికయవలు ఔడర తభ 
వకిౄఖత లనేృ కోసెం అదికభనిై యడెఔుెంట్లధరైయవ. యది నియుహణలల నిఔుచిిగ ఉెంట్లయని అెంణర నభ్ఔెం 
నలట్లి ఔునై వఔుౄ లే ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసఽౄ ధరైయవ. వ్ మకిౄఖత అనవిథేి మావ భభిమ  నేభశ్ 
యచిలయడిగ నలభిగబ. 
  
పయౌతెంగ యనుయెంలల “ధ ైత్తఔత”గ ఙెవగిన అనిై అెంరలనలైధర జయఫ థరభీతనెం భభిమ  కభపభైట్ నులన 
తథితభలలనలై చయి ధరధరట్ిక ీ నలయవఖ ణోెంథి. “సభాఙరయ హఔుు చటి్ెం” భభిమ  “ాజఞ ాయోజన యజెం” 
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభా లు ఫ యవగ ైన జయఫ థరభీతనెం భభిమ  నులనలనఽ శూదిెంఙేెందఽఔు ఫేలు 
భాభా లుగ భాభబ. 
 
ధ ైత్తఔ ావయౄన అధేథి థరనెంతట్ అథే సఽభినులనఔు ఫలట్లు యవసఽౄ ెంథి. ఎవభ ైధర తన ఫలధతనఽ చితౄయథేిణో 
నియుభిౄలేౄ  అఔుడ సఽభినులన థరనెంతట్థే ఉెంట్లెంథి. అధ ైత్తఔ ావయౄన అధేథి ఇతయవ ట్ు  అత్త తఔుువ శ్రదే, 
యభీతఫ ైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభ ైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబెం కోసెం ామతైెం 
ఙేసఽౄ ధరైయెంట్ే అఔుడ అధ ైత్తఔ ావయౄన ఉనైట్ేి  ల ఔు. సుాయోజధరల ఖ భిెంచి ట్ిి ెంచఽకోవడెం తు కదఽ. 
కనీ అెందఽకోసెం ఇతయవల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణెంగ నలటి్డఫే తు. 
 
నౄభా అధేథి నభ్ఔెంనలై ఆదరయడు  యనుయెం. మాజభాన భభిమ  ధ ైత్తఔ అెంరలు ఈ నౄభా యనుయెంలల 
అతెంత నుాదరనెం సెంతభిెంచఽఔునై అెంరలు. అెందఽకై ఇఔుడ నభ్ఔ థాోహభెంట్ే మోసగిెంచడరనికి సభానెం. 
నలైగ అథి తు ఔడర. కైవలెం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథెేశ్ెంణో ఆరవహృలఔు తుడె సభాఙరయెం ఇచిిధర, 
లేథర సాచిెంచిన నౄభా నుు న్ ఆరవహృల అవసభలనిైెంట్ినీ తీభైిథి కఔనోు బధర ను యనుట్ల జయవఖ తేనైట్ేి  
ల ఔు. 
 
ఇతయవల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలే భ కభని పలయెంచినుడె అనియయెంగ అధ ైత్తఔ ావయౄన 
ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. లు నిఫెంధనలలు  ఐఆభీుఏ నేభపునై ధ ైత్తఔ ావయౄధరవయ ధ ైత్తఔ ావయౄననఽ నలెంను ెంథిెంఙే 
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమెం 4లల చభిిెంచడెం జభిగిెంథి). 
 
నిఫెంధనలనఽ ఏ యధెంగనా ఉలు ెంఘ ెంచఔుెండర 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 
అనఽసభిసఽౄ నైట్లి  ల ఔు. అథే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయవలు కైవలెం ఆరవహృల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ 
యనుయ లక్షాల ట్ు  ఎఔుువ శ్రదే చాుతేెంట్ే ఔచిితెంగ ను యనుట్లు  జయవఖ ణరబ. 
 
2. లక్షణరలు 
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ధ ైత్తఔ ావయౄన ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు: 
 

a) ఔుబెంట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ లుమ ాయోజధరల ఔెంట్ే నలై శూ బలల 
ఉెంచఽకోవడెం 

 
b) ఔుబెంట్లఔు, అతని వవశృభలఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయెం అెంతట్ినీ 

అతెంత భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ెంచడెం భభిమ  థరనిై ూభిౄశూ బలల గోెంగ ఉెంచడెం 

 
c) ఔుబెంట్లు  యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫ ైన నియృమఫే తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అనిై అెంరలనా 

ూభిౄగ, భభిమ  సభ ైన యధెంగ యభికి య లు డిెంచడెం 

 
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  ధ ైత్తఔ ావయౄన థెఫోత్తధే ాభాదెం ను ెంచి ఉెంట్లెంథి: 
 

a) భ ెండె నుు ను లల ఔథరని ఔెంట్ే ఔట్ి తఔుువ నానేమెం, లేథర ఔనైషన్   ఉెంట్ే యట్ి భధ ఏథో  
ఔథరనిైఎెంనఔ ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెండట్ెం 

 
b) ాసఽౄ తభ నై నులలని యదఽె  ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ  నులలని తీసఽకోయయౌ్ెంథిగ లనూయవ్ ఙేమాలనై 

ఉతే్ఔత. 
 

c) నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌలేౄ  ఖనఽఔ ఔుబెంట్ల, లేథర క ుబెం లనేృథరయవల ాయోజధరలనలై ాత్తఔల ాపలవెం 
చాఖల సెందభౌల ఖ భిెంచి ణెయౌలనోు వడెం 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

థిఖ వ యట్ిలల ధ ైత్తఔ ావయౄన ణరలఔు లక్షణెం కనిథేనేట్ి? 

I. ఔుబెంట్లు  తభఔు ాయోజనఔయఫ ైన నియృమెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అవసయఫ ైన సభాఙరయెం నణరౄ నీై 
య లు డిెంచడెం 

II. ఔుబెంట్ల ణరలఔు యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయెం ణరలఔు గోతనఽ నుట్ిెంచడెం 

III. ఔుబెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలకై నలదెనట్ యేమడెం 

IV. సుాయోజధరల ఔెంట్ే ఔుబెంట్ ా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 ట్ిషిఫ ైన సెంఫెందరనిై 
ఏయయచఽకోవడెం థరుభ శూదిెంచఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄెం యలువగ ఙెవచఽి. 
 

d)  యనియోఖథరయవ లేవ యషమెంలల నౄభా ఏజ ెంట్ల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. 
 

e) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ నదలు నలట్ిి ెంథి. ఇథి భదఽలఔు 
సెంఫెందిెంచి కైెంథీాఔిత ఖణరెంఔ కైెందాెంగ భభిమ  భిశ్రభలల భదఽల భిశుుభనికి తీసఽఔుెంట్లనై 
చయలనఽ యయేక్షిెంఙే  కైెందాెంగ ని ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

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) ధ ైత్తఔ ావయౄన అెంట్ే సుాయోజధరల ఔెంట్ే యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నలదెనట్ యేమడెం.  
 

కీలఔ థరలు 
a) లేవల ధరణత 

b) శూనఽబూత్త 

c) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క) 
d) యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి్ెం, 1986 

e) జిలాు  యనియోఖథరయవల నోూ యెం 

f) నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  
g) శృవపలయలు 
h) చఽయవగా  యనడెం 

i) ధ ైత్తఔ ావయౄన 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 
 

యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫ ైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం థరుభ శూదిెంచఖల ఆభిఔ 
లాపలల నతౄెం యలువనఽ యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽి. 
జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 
 

థర్ు నుభిీకి మోట్లయవ నౄభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ  చటి్ాకయెం తనిసభి. కఫట్ిి  థరనినలై చభైి 
అనవసయెం. 
జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 
 

యనియోఖథరయవల భియక్షణ చటి్ెం, 1986 ాకయెం వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథెేశ్ెంణో కొధే వకిౄని 
యనియోఖథరయవగ భిఖణ ెంచలేయవ. 
జయఫ  4 

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

 

అనఽభానెం ఆభోఖఔయఫ ైన సఫెందరనిై ఏయయచజఞలదఽ. 
జయఫ  5 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 
 

భభీ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం చఽయవగా  యనడెంలల పలఖెం కజఞలదఽ. 
జయఫ  6 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

ఔుబెంట్ల ాయోజధరల ఔెంటే్ సుాయోజధరలఔు నలదెనట్ యేమడెం ధ ైత్తఔ ావాతన కదఽ. 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
_____________ ఔనిెంఙే వసఽౄ వు కదఽ. 
I. ఇలుు  

II. నౄభా 
III. నఫ ైల్ నోూ 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 నుభిీ ఫలధత 

II. ఇళ్ుఔు అగిైాభాద నౄభా 
III. థేశీమ ామాణరలఔు ామాణ నౄభా 
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
 

ాశ్ై 4 
నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా కయవిలనఽ తగాిెంఙేెందఽఔు ఔ దేత్త __________ 

I. ునఃనౄభా 
II. తగాిెంు 
III. సహ నౄభా 
IV. భిఫేట్ల 
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ాశ్ై 5 
తన నౄభా నులలకి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయవ ఐఆభీుఏనఽ ............ థరుభ సెంాథిెంచఖలడె. 
I. ఐజీఎెంఎస్క 

II. జిలాు  యనియోఖథరయవల నోూ యెం 

III. అెంఫ డ్స్ భన్  
IV. ఐజీఎెంఎస్క లేథర జిలాు  యనియోఖథరయవల నోూ యెం లేథర అెంఫ డ్స్ భన్  

 

ాశ్ై 6 
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చటి్ెం యట్ిని చాసఽౄ ెంథి: 
I. నౄభా ఔెంనలనీలనలై వఙేి భదఽలు 
II. దఽకణథరయవలనలై వఙేి భదఽలు 
III. ఫలా ెండ్స నలై వఙేి భదఽలు 
IV. నౄభా ఔెంనలనీలు, ఫలా ెండెు  భభిమ  దఽకణథరయవలనలై వఙేి భదఽలు 
 

ాశ్ై 7 
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయ ైన లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభిశృభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేట్ేి  భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి. 
I. ళైెకోయవి  
II. జిలాు  నోూ యెం 

III. భషిర ఔనైషన్   
IV. జఞతీమ ఔనైషన్   
 

ాశ్ై 8 
యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల ణొయౌ ాపలవెం ఇలా  ఏయడెతేెంథి: 
I. ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థరుభ 
II. సకలెంలల య ళ్ుడెం థరుభ 
III. ఆసకిౄ చాడెం థరుభ 
IV. సభమానికి య ళ్ుడెం, ఆసకిౄ చాడెం భభిమ  ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థరుభ 
 

ాశ్ై 9 
సభ ైన యకనఽ ఎెంచఽకోెండి: 
I. నౄభానఽ యఔరబెంఙేుడె ధ ైత్తఔ ావయౄన అశూధెం 

II. నౄభా ఏజ ెంట్ు ఔు ధ ైత్తఔ ావయౄన అనవసయెం. 
III. ఏజ ెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ భధ యరుశూనిై నలెంను ెంథిెంచడెంలల ధ ైత్తఔ ావయౄన ఉయోఖడెతేెంథి. 
IV. ధ ైత్తఔ ావయౄననఽ కైవలెం ఉనైత శూ బ ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ 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 

 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
సభ ైన ఎెంనఔ II. 
నౄభా అధేథి ఔనిెంచని వసఽౄ వు. 
జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 
లేయ ధరణతఔు ణెయౌయడి సాచిఔ కదఽ. 
జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 
మోట్లయవ థర్ు నుభిీ ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ెంలల తనిసభి. 
జయఫ  4 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 
నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా వమానిై తగాిెంఙేెందఽఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఔ భాయాెం నులలలల తగాిెంు కు జు. 
 
జయఫ  5 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 
నౄభా నులల యషమెంలల భదఽలునై యనియోఖథరయవ ఐజీఎెంఎస్క థరుభ ఐఆభీుఏనఽ సెంాథిెంచవచఽి. 
జయఫ  6 

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి్ెం నౄభా ఔెంనలనీలు, దఽకణథరయవలు భభిమ  ఫలా ెండు నలై వఙేి భదఽలనఽ 
భిషుభిసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  7 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 
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యౄ.20 లక్షల థరక యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేవలు, లేథర నషిభిశృభలఔు సెంఫెందిెంచిన అెంరలనలై జిలాు  నోూ భనికి 
భిది ఉెంట్లెంథి. 
జయఫ  8 

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల యరుసెంణో ఉెండట్ెం, సకలెంలల ఙేయవకోవడెం, భభిమ  ఆసకిౄ చాడెం థరుభ 
ఫ యవగ ైన ణొయౌ ాపలవెం (పసి్క ఇెంనలాషన్) యేమడెం శూధడెతేెంథి. 
జయఫ  9 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 
ధ ైత్తఔ ావౄ న ఏజ ెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఉయోఖడెతేెంథి. 
జయఫ  10 

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

చఽయవగా  యనడభెంటే్ వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని ట్ు  శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం భభిమ  
నవుడెం, భభిమ  డ్స ఫలక్ ఇవుడెం. 
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అదరమెం 3 

భదఽల భిశుుయ మెంణరా ెంఖెం  

అదరమెం భచిమెం   

నియెంతయెం నలయవఖ తేనై యనియోఖథరయవ అెంచధరలు భభమి  అసెంతినౄ ఔయెంగ నడెసఽౄ నై లేయ ాభాణరల 
ాసఽౄ త ధేథెంలల నౄభా భిశ్రభ అత్త ాదరనఫ నై లయే భిశ్రభగ ఉెంథి. ఇెందఽలల నియెంతయ ఉణరదఔ 
ఆయషుయణ, యనియోఖథరయవ లేవలల అణరధఽనిఔ శూెంకైత్తఔతని ఉయోగిెంచడెం వలు  శూదిెంచిన గప అనవిథిే  
ఔనినసఽౄ ధరై, ఈ భిశ్రభ యనియోఖథరయవ అసెంతినౄ కి ఖ భ ైెంథి. ఈ భిశ్రభ ట్ు  యనియోఖథరయవకి ఙరలా చినై 
చాు ఉెంథి. ఈ భిలత్తని దిఱిలల నలట్లి ఔుని ాబ తుభూ, థరనిణోఫలట్ల భ ఖ లేట్ర్  తయపు నఽెంచి అధేఔ 
కయఔరభాలు ఙేటి్ఫడరు బ.  

నౄభా సెంస  యనియోఖథరయవకి అెంథిెంఙే యయధ లేవలఔు ట్ర్ై అభౌెండ్స (ని నదల ై భ గిలే భధ కలెం, 
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఆర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫెంధనలు యదిెంచిెంథి. ఇయ 
ఐఆర్ డీఏ (IRDA) లల నులలథరయు  సెంక్షభై నిఫెంధనలు (Protection of Policyholders‟ Interests 

Regulations), 2002 నేభిట్ యదిెంఫడరు బ. నౄభా సెంసలకి ఔ ాపలవవెంతఫ నై భదఽ భిశుుయ 
మెంణరా ెంఖెం  (grievance redressal mechanism) అవసయెం. అెందఽకై IRDA థరనికి సెంఫెందిెంచి ఔడర 
కొనిై భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ ఏయయచిెంథి.  

ధేయవిఔుధ ేఅెంరలు   

 

A. భదఽల భిశుుయ మెంణరా ెంఖెం  – యనియోఖథరయవల కోయవి లు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman) 
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A. భదఽల భిశుుయ మెంణరా ెంఖెం  – యనియోఖథరయవల కోయవి లు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman) 

1. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  Integrated Grievance Management System (IGMS) 

సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత శూ నెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ ి భిశుుయ తీయవణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిెంఙే శూధనెంగ ఉెంట్లెంథ.ి 

నులలథరయవలు ఈ వవసలల నమోదఽ ఙసేఽకోవచఽి. అెందఽకోసెం తభ నులల యవభలనఽ ను ెందఽభచిి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా సెంసక ిెండెం జయవఖ తేెంథ.ి 

భదఽల భిశుుయ మెంణరా ెంఖెం (Grievance redressal mechanism) 

ఈ భదఽలనఽ,యటి్ భిశుుభనికి టిి్న సభమానిై IGMS భిశీయౌసాౄ  ఉెంట్లెంథ.ి ఈ భదఽలనఽ  ఈ 
కిరెంథ ిURL యౌెంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽి: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

2. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి్ెం, 1986The Consumer Protection Act, 1986 

కీలకెంశ్ెం 

ఈ చట్లి నిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫ యవగ ైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయవల 
యయథరల భిశుుభనిక ియనియోఖథరయవల కౌని్ళ్ైు  భభిమ  ఇతయ సెంసలనఽ ఏభట్ల ఙలేేెందఽఔు కయయౌ్న 
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలు కి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథ.ి ఈ చట్లి నిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ 
(సెంసుయణ) చటి్ెం, 2002ణో సవభిెంఙరయవ. 

చటి్ెంలల కొనిై నియుచధరలు ఈ కిరెంథ ియధెంగ ఇవుఫడరు బ: 

నియుచనెం 

“లేవ (Service)” అెంటే్ ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా  ఇెంధన 
సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిజ ెంగ్, లేథర భ ెండా, ఇెంటి్ నిభ్ణెం, యధనదెం, అభూజ్డఫ ెంట్, యభౄ , ఇతయ 
సభాఙరయ సభైు వెంటి్ యట్ిని యడఔెంథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలలకి తీసఽకొఙేి  యదరనెం ఖ భిెంచిన వయృనగ 
పలయెంఙరయౌ. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేల ే లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లయే ెందెంలల లేని 
అెంరలు థీని భిదిలలక ిభవు. నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథ ి
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―యనియోఖథరయవ (Consumer)” అెంటే్ ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:  

 ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙలేధర. అలాెంటి్ వసఽౄ వుల యడఔెంథరయవ ఔడర. 
కనీ అలాెంటి్ వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి అభ్డెం థరుభ గనీ, భభ ై ఇతయ యణ జ అవసయెం కోసెం గనీ 

లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ భదిిలలక ిభడె. లేథర 
 ఇలాెంటి్ లవేలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెైధర ాత్తపలానిక ి ఫదఽలుగ అలాెంటి్ లేవలనఽ 

ను ెంథిధర. లవేల లనెృ ను ెంథినయయవ ఔడర ఇెందఽలల ఔలఫడరు యవ. 

“లలెం (Defect)” అెంటే్ ఔ ెందెం అనఽసభిెంచి గనీ లేథర ఏ లేవని సెంఫెందిెంచి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర 
లలెం, అసెంూయృత, లలెం, ధరణతలల లలెం, చటి్యెంగ గనీ లేథర ఇతయణరా  గనీ నియుళ ెంఙరయౌ్నెంత 
సహజెంగ భభిమ  దేత్తగ నియుళ ెంచనోు వడెం వెంటి్య థీని భిదిలలక ివశూౄ బ.  

“భదఽ (Complaint)” అెంటే్ యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙలేన ఆభోణ: 

 అధరమఫ ైన యనుయ యదరనెం లేథర నిఱదే వయౄఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ  
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔటి్ గనీ, అెంతఔెంట్ ేఎఔుువ గనీ లలనుల నుల ైణ ే

 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లవేలలు  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తల త్తౄ ణ ే

 వసాలు ఙలేన ధయ చటి్యెంగ కామెం ఙేలన థరనిఔెంట్,ే లేథర నుకజైీ నలై ఉనైథరని ఔెంట్ ే

ఎఔుువగ ఉెంటే్ 

 నుాణరనిక,ి బదాతఔు శృనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటి్యఫ ైన నిఫెంధనలఔు యయవదేెంగ 
అభ్జూనణ,ే అెందఽలల ఔయౌనన యట్ ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌ్న దేతేలు, యట్ ి ాపలయనిై 
ఖ భిెంచి ఫళ యెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ సభాఙరభనిై ఉెంచఔనుో ణే 

“యనియోఖథరయవని యయదెం (Consumer dispute)” అెంటే్  భదఽఔు ఖ భ నై వకిౄ తననలై ఙలేన 
ఆభోణలనఽ కొటిి్నుభైమడెం, యట్ిని సయలు ఙేమడెం వెంటి్య జయఖడెం. 

a) యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంసలు (Consumer disputes redressal agencies) 

“యనియోఖథరయవని యయథరల భిశుుయ సెంస”లనఽ ాత్త జిలాు , భషిర భభిమ  జఞతీమ శూ బలల    ఏభట్ల 
ఙేశూౄ యవ. 

i. జిలాు  నూో యెం (District Forum) 

 యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేథర లేవలు భభిమ  నషిభిశృభనిక ి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ లుఔభిెంఙే అదికయ భది ిఈ నూో భనిక ిఉెంట్లబ. 
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 తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄయవులు/డికీరలనఽ సెంఫెందిత లయల్ కోయవి ఔు ెంన ేఅదికయెం జిలాు  
నూో భనికి ఉెంట్లెంథ.ి    

ii. భషిర ఔనేషన్ (State Commission) 

 థీనిక ి లసల ైన, అనల ట్ (అనలు ునభిుఙరయణ అదికయెంఖల), యయకే్షణ భిద ి ఉెంట్లెంథ.ి 
జిలాు  నూో యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ ఔడర ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ెంథ ి   

 జిలాు  నూో యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ ఔడర ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ెంథ.ి   
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయ ైన వసఽౄ వులు/లవేలు, భిశృభలఔు 

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, క ుబభ లనఽ లుఔభిెంఙ ేఅదికయెం, భది ిఈ నూో భనిక ిఉెంట్లబ. 
 ఇతయ అదికభలు భభిమ  అతరభిట్ ీతథితభలు జిలాు  నూో భనిై నుో యౌ ఉెంట్లబ. 

iii. జఞతీమ ఔనేషన్ ( National Commission) 

 ఈ చటి్ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన అతేనైత సెంస  జఞతీమ ఔనేషన్. 
 థీనిక ి లసల ైన, అనల ట్ (అనళ్ుఔు సెంఫెందిెంచిన కోయవి ) భభిమ  యయకే్షణ 

అదికభలుెంట్లబ.  
 భషాట ఔనేషన్ ఇచిిన తీయవలనలై అనళ్ునఽ ఇథ ి ఆలకిసఽౄ ెంథ.ి అెంణేగఔ యౄ. 100  లక్షలనఽ 

నేెంచిన వసఽౄ వులు/లేవలు భభిమ  భిశృభల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన క ుబభ లనఽ 
యఙరయణఔు లుఔభిసఽౄ ెంథ.ి  

 భషిర ఔనేషన్ నలై థీనిక ియయకే్షణ భది ిఉెంట్లెంథ.ి   

ఈ భూడె సెంసలఔ లయల్ కోయవి  అదికభలుెంట్లబ.   
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చితాెం 1: భదఽ థరకలు దేత్త  (Channels for grievance redressal) 

 

b) భదఽ థరకలు దేత్త (Procedure for filing a complaint) 

నలైన నేభపునై ఈ భూడె భిశుుయ సెంసలఔ భదఽ థరకలు దేత్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథ.ి 
ఇెందఽఔు గనీ, అనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంటి్ జూ ఔట్లి యౌ్న ని లేదఽ, అథ ిభషాట ఔనేషన్ అబధర, 
జఞతీమ ఔనేషన్ అబధర సభ.ై భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజ ెంట్ల 
థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. యట్ిని వకిౄఖతెంగ య యు గనీ, లేథర నోు సఽి  థరుభ గనీ థరకలు 
ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వెంటి్ యభ ిఅవసయఫేనై ఉెండదఽ. 

c) యనియోఖథరయవల నూో యెం ఉతౄయవులు Consumer Forum Orders 

భదఽ ఙలేన వసఽౄ వులలు  భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లవేలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల 
ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నూో యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ  ఙెెంథిణ ే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ 
యట్ిలల ఏథో  ఔటి్ గనీ, ఔటి్ ఔెంట్ ేఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభ ీఙేమవచఽి. 

vi. భదఽథరయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర నౄభా అబణ ే ననాేమెంనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌుెంచిన 
ఙరభీజలనఽ త్తభిగివుడెం 
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vii. అవతయౌ క్షెం నియుక్షెం వలు  భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర శృనిక ిభిశృయెంగ కొెంత నణరౄ నిై 
ఙెయౌుెంచడెం 

viii. భదఽ ఙేలన లేవలలు ని లలనులనఽ లేథర లలట్లనఽ ణొలగిెంచడెం 

ix. అధరమఫ ైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనుో వడెం 

x. నుభిీలఔు 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 భదిిలలక ివశూౄ బ: 

vi. క ుబమ్ భిశుుభలలు  ఆలసెం 

vii. క ుబభ లనఽ భిసుభిెంచఔనోు వడెం 

viii. క ుబభ ల త్తయసుయణ 

ix. నషి తీవాత 

x. నులల నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు 

3. నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  (The Insurance Ombudsman)  

నౄభా చటి్ెం, 1938 లలని అదికభల కిెంద నుౌయవల భదఽల భిశుుయ నిమభాలనఽ(Redressal of 

Public Grievances Rules) 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభ ీఙలేన భజతాెం(official gazette)లల 1998లల 
కైెందా ాబ తుెం నేభపుెంథ.ి ఈ నిమభాలు జీయత, శూదరయణ నౄభాలనిైెంటి్క,ీ అనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, అెంటే్ 
వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ. 

నౄభా సెంసల యషమెంలల క ుబమ్ భిశుుభనిక ి సెంఫెందెించిన భదఽల భిశుుయెం అెంరలనఽ తఔుువ 
కయవిలల, సభయెంగ, నిశుక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ ిలక్షెం. 

నౄభాథరయవ భభిమ  నౄభా సెంసల యసయ అెంగీకయెంణో నలైన నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధ ్లర్ గ అెంఫ డ్స్ భన్  వవహభిశూౄ యవ. 

నభదఽనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర త్తయసుభిెంఙరలా అధ ేయషమెంలల అెంఫ డ్స్ భన్  నియృమఫే అెంత్తభెం. 

a) అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽ (Complaint to the Ombudsman) 

అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు ఙలే ే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథరయవ సెంతఔెంణో గనీ లేథర అతని 
చటి్యఫ నై యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, ఙలే ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస  రక/కభలమెం ఔడర ఆ 
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అెంఫ డ్స్ భన్  భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభఙి ే అనిై ణరా లు ఉెండరయౌ. నషిెం 
సుపలవెం, తీవాత భభిమ  కోయవతేనై భిశృయెం యొఔు అెంచధర వెంటి్వనీై ఉెండరయౌ. 

ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽలు ఙేమవచఽి: 

iv. భదఽథరయవ ఖతెంలలధే నౄభా సెంసక ియౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ  ఆ ఔెంనలనీ: 
 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర 
 భదఽథరయవక ి నౄభా సెంస  ఆ భదఽ అెందఽఔునై ధ ల లలు ఎలాెంటి్ ఫదఽల 

ఇవుఔనోు బధర  
v. నౄభా సెంస  నఽెంచి వచిిన సభాదరనెంణో భదఽథరయవ సెంతినౄ  ఙెెందఔనుో బధర  
vi. నౄభా సెంస  త్తయసుభిెంచిన ధరట్ ినఽెంచి ఏడరథ ిలలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ 

vii. భదఽ ఏ కోయవి లలనా లేథర యనియోఖథరయవ నోూ యెంలలనాలేథర  ఇెంకథైెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా 
నలెండిెంఖ లల ఉెండభదఽ 

b) అెంఫ డ్స్ భన్  లనూయవ్లు  (Recommendations by the Ombudsman) 

అెంఫ డ్స్ భన్  అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/ను ా ట్ కల్్ ఇలా ఉెంట్లబ: 

v. భదఽ అెంథిన ధ ల భోజుల లలల లనూయవ్లు ఙేమాయౌ 

vi. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుట్ల నౄభా సెంసక ిఔడర ెంనుయౌ 

vii. లనూయవ్లనఽ, యట్ిని అెందఽఔునై 15 భోజులలు గ భదఽథరయవ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 
viii. నౄభాథరయవ ణరలఔు అెంగీకయ లేక ాత్తని నౄభా సెంసక ి ెంనుయౌ. థరనిై లుఔభిెంచిన 15 

భోజులలు ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇవుభని కోభయౌ. 

c) తీయవ(Award) 

భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భిశుుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథరయవక ి
ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇశూౄ డె. అథ ి నౄభాథరయవక ి నషిెం ఔవర్ ఙేమడరనిక ి
అవసయఫ నైెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.  

అెంఫ డ్స్ భన్  అయయవు లనఽ థఖి వ నిమభాలు యయేక్షశిూౄ బ : 

v. అయయవు యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్ గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ  ఇతయ కయవిలణో 
ఔయౌన) 



  

66 

 

vi. అయయవు నఽ భదఽ లుఔయణ జభగిిన 3 ధ లల లలల ాఔటి్ెంఙరయౌ. తేథి భభిమ  సెంూయృ 
భిశుుయెంగ అలా అయయవు నఽ అెందఽఔునైట్లి గ ధ ల భోజులలు ల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔెంగ 
అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 

vii. నౄభా సెంస  ఔడర సదయవ అయయవు నఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలు ల ఆ 
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్ భన్  ఔు యౌఖితూయుఔెంగ ెంనెంఙరయౌ. 

viii. ఔయళే్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవు నఽ అెంగీఔభిసఽౄ నైట్లి గ యౌఖితూయుఔెంగ 
నేభపునఔనోు ణ ేనౄభా సెంస  ఆ అయయవు నఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽి. 

లుమ భకీ్ష  1 

యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయ ైన లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభిశృభనిక ి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేటిే్ భది ి___________ ఔు ఉెంట్లెంథ.ి 

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)నుాయెంనెంచిెంథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత శూ నెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ ి భిశుుయ తీయవణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిెంఙే శూధనెంగ ఉెంట్లెంథ.ి    

 యనియోఖథరయవ యయథరల భిశుుయ ఏజ నీ్లు ాత్త జిలాు , భషిర, జఞతీమ శూ బలల ధ లకొలఫడరు బ.    

 నౄభా యనుభనికి సెంఫెందెించినెంత వయఔ, యనియోఖథరయవ యయథరలు అతదిఔెంగ క ుబభ ల 
భిశుుయెంలల జభిగై జఞెం, క ుబమ్ లు భిశుుయెం ఙేమఔనోు వడెం, క ుబభ ల త్తయశూుయెం, నషి నతౄెం  
(quantum of loss), నులల నిమభ నిఫెంధనల వెంటి్ యపలగలఔు ఙెెంథి ఉెంట్లబ.  

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

 భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భిశుుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథరయవక ిఔ 
అయయవు  నుస్క ఙేశూౄ డె. ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇశూౄ డె. అథ ి నౄభాథరయవకి నషిెం ఔవర్ 
ఙేమడరనిక ిఅవసయఫ నైెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథ.ి 

 

కీలఔ థరలు 

1. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (Integrated Grievance Management System (IGMS) 

2. యనియోఖథరయవల యక్షణ చటి్ెం (The Consumer Protection Act) 1986 

3. జిలాు  నూో యెం 

4. భషిర ఔనైషన్ 

5. జఞతీమ ఔనైషన్   
6. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్ భన్ 
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లుమ భకీ్షఔు సభాదరనెం  

సభాదరనెం I 

సభ ైన జయఫ  I. 

జిలాు  నూో యెంకి యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేథర లేవలు భభిమ  నషిభిశృభనిక ి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ లుఔభిెంఙే అదికయ భది ిఉెంట్లెంథ.ి   

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

IGMS కి యసౄ యణ యౄెం 

I. ఇనా్భ న్్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
II. ఇెండిమన్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
III. ఇెంటి్గైరటె్డ్స గీరయ న్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
IV. ఇెంటి్యౌజ ెంట్ గీరయ న్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   

ాశ్ై 2  

యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి  100 లక్షల  థరక యలుయ ైన లవేలు, వసఽౄ వులు భభమి  నషిభిశృభనిక ి
సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటిే్ భిద ి___________ ఔు ఉెంట్లెంథ.ి 

I. ళైెకోయవి  
II. భషిర ఔనేషన్  

III. జఞతీమ ఔనేషన్   

IV. జిలాు  భిషత్   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథ ిఙెలుు ఫలట్బయ యనియోఖథరయవ భదఽక ిఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ? 

I. శుు మజభాని ఔ ఉతత్తౄ క ిMRP(ఖభిషి చిలు య ధయ) ధయ ఔెంట్ ేఎఔుువగ వసాలు ఙేమడెం  

II. శుు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి సలశృ ఇవుఔనోు వడెం  

III. ఔ భెందఽ లశూనలై ఎలభీజ ళెచిభిఔ ఇవుఔనోు వడెం  
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IV. లలెం ఉనై ఉతతేౄ లు  

ాశ్ై 4  

ఔ యనియోఖథరయవ నౄభా నులలక ిసెంఫెందిెంచి భదఽ ఙమేాలనఽఔుెంటే్ ఈ కిరెంథి యట్లిల ఏథ ిఅతేతౄభ 
ఎెంనఔ ఏథి? 

I. నుో య్సఽ 
II. సఽనాెం కోయవి   
III. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్  

IV. జిలాు  కోయవి   

ాశ్ై 5  

ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్కి నుాెంతీమ లేథర నుాథేశిఔ భదిిక ిసెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథ ియట్ిలల సభ ైన యవయణ ఏథ?ి 

I. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జఞతీమ భది ి(jurisdiction) ఉెంట్లెంథ ి

II. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భషిర భది ి ఉెంట్లెంథ ి

III. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జిలాు  భది ిఉెంట్లెంథ ి 
IV. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాెంతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేశూౄ డె.  

ాశ్ై 6  

ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని ఎలా అెందజైమాయౌ? 

I. యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అెందజమైాయౌ  
II. నూో నఽలల భ్ఖిఔెంగ భదఽ ఙేమాయౌ  

III. భ కాభ ఖిగ ధనట్ణిో భదఽ ఙేమాయౌ  

IV. యభౄ త్తాఔ ాఔట్న థరుభ భదఽ ఙేమాయౌ   

ాశ్ై 7  

ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్ని ఏ సభమెంలలు ఔలుసఽకోయయౌ? 

I. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భ ెండేళ్ులలు  
II. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భూడళే్ులలు   
III. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు 
IV. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఔ ధ లలలు 
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ాశ్ై 8  

అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడెంలల ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఇథ ిభ ెందఽగ ఙేమవలలన అవసయెం ఉెండదఽ? 

I. భదఽ „వకిౄఖతఫ నై యౄుభైకలలు  (Personal Lines‟ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ థరుభ అబ 
ఉెండరయౌ.  

II. నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన 1ఏడరథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ. 
III. భదఽథరయవ అెంఫ డ్స్భన్ని ఔయౌల ేభ ెందఽ ఔ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ని ఔలయయౌ  

IV. కవలలన నతౄెం నషిభిశృయెం యౄ.20 లక్షల లలు ఉెండరయౌ. 

ాశ్ై 9  

అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనిక ిఏఫ ైధర జు/ చరభీజలు అవసయభవుణరమా? 

I. యవ.100 ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథ ి 

II. ఎలాెంటి్ జుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ  
III. భియ్ఫ్ నతౄెంలల 20% జుగ కచిితెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ  

IV. భియ్ఫ్ నతౄెంలల 10% జుగ కచిితెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ   

ాశ్ై 10  

ఔ నలైైయేట్ల నౄభాసెంసనలై భదఽ ఙేమవఙరి? 

I. భదఽలు కైవలెం ాబ తు నౄభాసెంసలనలైధ ేఙేమవచఽి  

II. అవునఽ, నలైైయేట్ల నౄభాసెంసనలై భదఽలు ఙేమవచఽి.  
III. ల ైఫ్ లలకి ర్లల ఉెండ ేనలైైయేట్ల నౄభాసెంసలనలై భదఽలు ఙేమవచఽి     
IV. ధరన్-ల ైఫ్ లలకి ర్లల ఉెండ ేనలైైయటే్ల నౄభాసెంసలనలై భదఽలు ఙేమవచఽి     

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

IGMS కి యసౄ యణ యౄెం ఇెంటి్గైరటె్డ్స గీరయ న్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్ 

జయఫ  2  

సభ ైన ఎెంనఔ II. 
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యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి 100 లక్షల థరక యలుయ ైన లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభిశృభనిక ిసెంఫెందిెంచిన 
అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటిే్ భిద ిభషిర ఔనేషన్ ఔు ఉెంట్లెంథ.ి 

జయఫ  3  

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

శుు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి సలశృ ఇవుఔనోు వడెం  ఙెలుు ఫలట్బయ 
యనియోఖథరయవ భదఽక ిఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ.    

జయఫ  4  

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

నౄభాఔెంనలనీ ఏ నుాెంత భిదిలలని ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్ భన్ భిదిలలక ి వసఽౄ ెంథో  చాల, ఆ అెంఫ డ్స్భన్కి 
యనియోఖథరయవ భదఽ ఙేమాయౌ.  

జయఫ  5  

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాెంతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేశూౄ డె.   

జయఫ  6  

సభ ైన ఎెంనఔ I. 

ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అెందజైమాయౌ  

జయఫ  7  

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

నౄభాసెంస  థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడని ఏడరథిలలు భదఽథరయవ ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్భన్ని 
సెంాథిెంఙరయౌ.   

జయఫ  8  

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

అెంఫ డ్స్ భన్ ని ఔయౌలే భ ెందఽ భదఽథరయవ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయెం లేదఽ.   

జయఫ  9  

సభ ైన ఎెంనఔ II. 
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అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనిక ిఎలాెంటి్ జుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ 

జయఫ  10  

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

అవునఽ, నలైైయేట్ల నౄభాసెంసలనలై భదఽ ఙేమవచఽి. 
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అనఽఫెంధెం  

పలయతథేశ్ెంలల ాసఽౄ తెం నిఙలే ేజీయత నౄభా సెంసల జఞనృణర   

1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమెంజ్డ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 

2. నృభు  సన్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
3. HDFC శూి ెండర్ు ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
4. ICICI ూూ డెనిిమల్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
5. ING య ైర ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
6. ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
7. భాక్్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
8. PNB ఫ ట్ల ైఫ్ ఇెండిమా ఇనా్భ న్్ 
9. కోట్క్ భళ ెంథరా  ఒల్ు  భూచఽవల్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
10. SBI ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
11. ట్లట్ల AIA ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
12. భిలమన్్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
13. అయయ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
14. సశృభ ఇెండిమా ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
15. శీరభమ్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 
16. పలయతీ Axa ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
17. పూచర్ జనభయ్ ఇెండమిా ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
18. IDBI లడయల్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
19. క నభ HSBC ఒభిమెంట్ల్ ఫలెంక్ ఆఫ్ కభర్్ ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
20. ఏగన్ భ యౌగభ ై(Aegon Religare) ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్  
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
22. శూి ర్ మూనిమన్ డెై- ఇచీ (Dai-ichi) ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 
23. ఇెండిమా పసి్క ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
24. ఎడెయ్ుస్క ట్ కయిో (Edelweiss Tokio) ల ైఫ్  ఇనా్భ న్్ 
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       4 

నౄభా ఏజ ెంట్లు  భ ఖ లేట్భీ కోణరలు 
నౄభా ఏజ ెంట్లు  

 

నౄభా ఏజ ెంట్ నిమాభఔ నిమెంతాణలు 2016 ఏనాల్ 1 నఽెంచి అభలలు కి వఙరిబ.  
కిెంథి నియుచధరలు థీనికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉధరైబ. 
1. నియుచధరలు: 

1)  "చటి్ెం" అెంట్ే నౄభా చటి్ెం, 1938 అెంట్ే ఎట్ిఔుడె సవభిెంచఫడిన నౄభా చటి్ెం, 1938లలని లలక్షన్ 4 అని 
అయెం.  

2) “నిమాభఔ లేక” అెంట్ే నౄభా ఏజ ెంట్ ని ఙేలేెందఽఔు ఏథేని వకిౄని నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలన నిమాభఔ లేక 
అని అయెం.  

3) “అనలలేట్ అదికభి” నౄభా ఏజ ెంట్ నఽెంచి లుఔభిెంచిన నియేదనలనఽ, అనళ్ునఽ భిశీయౌెంచి, 
భిషుభిెంచడెంకోసెం నౄభా సెంస  అెంగీకయెం ను ెంథిన అదికభి అని అయెం.  

4) "నౄభా ఏజ ెంట్ " అెంట్ే నౄభా నులలల కొనశూగిెంు, ునయవదేయణ, ునయవజీజవనఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయెం 
సశృ నౄభా యనుభనిై అబభిెంఙే లేథర లేఔభిెంఙే ఉథెేశ్ెంకోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన వకిౄ అని అయెం.   

5) “అతరభిట్ీ” అెంట్ే అెంట్ే ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా 1999 
(1999లలని 41) లలని లలక్షన్ 3 కిెంద ఉనై శూౌలపలల కిెంద ఏభట్ల ఙేలన ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స 
డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిట్ీ అని అయెం.  

6) “ఉభ్డి నౄభా ఏజ ెంట్” అెంట్ే ఔట్ి ఔధరై ఎఔుువ జీయత నౄభా సెంస , శూదరయణ నౄభా సెంస , ఆభోఖ నౄభా 
సెంస , మోధనల ైనెం నౄభా సెంసలలు  కొుఔుట్ిఔధరై ఎఔుువ యట్ికి ని ఙేమభదధే నిఫెంధనణో ఇదెయవ లేథర 
భ ఖ ా యవ నౄభా సెంసల థరుభ నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమనేెంచఫడిన వకిౄ అని అయెం.  

7) “ఏజ ెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణర” అెంట్ే అతరభిట్ీ నియుళ సఽౄ నై ఏజ ెంట్ు  జఞనృణర అని అయెం. అెందఽలల అనిై నౄభా 
సెంసలు నిమనేెంచిన ఏజ ెంట్ు  ూభిౄ యవభలుెంట్లబ.  

8) “ఫలు క్ యౌసి్క ఙేలన ఏజ ెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణర” అెంట్ే అతరభిట్ీ నియుళ సఽౄ నై ఫలు క్ యౌసి్క ఙేలన ఏజ ెంట్ు  జఞనృణర అని 
అయెం. ావయౄధర నిమభావయ ఉలు ెంగన భభిమ /లేథర మోసూభితెం కయణరలణో హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఙే 
నిమాభఔెం యదఽె /సలలనిన్ ఔు ఖ భ ైన ఏజ ెంట్ు  జఞనృణరగ థీనిని ఙెవచఽి.  
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9) “హో థర ఔయౌగిన అదికభి” అెంట్ే నౄభా ఏజ ెంట్ గ ఒ వకిౄని నిమనేెంఙేెందఽఔు నౄభా సెంస  అెంగీకయెం ను ెంథిన 
అదికభి అని అయెం.  

10) “భీక్షా సెంస” అెంట్ే నౄభా ఏజ ెంట్ు ఔు భ ెందసఽౄ  నిమాభఔ భీక్షలు నియుళ ెంచడెం కోసెం అతరభిట్ీ 
చటి్ఫదేెంగ ఖ భిౄెంచిన సెంస  అని అయెం.  

11) ఈ నిమెంతాణలకోసెం “మోధనల ైన్ నౄభా సెంస” అెంట్ే నౄభా చటి్ెం, 1938లలని లలక్షన్ 2(29) కిెంద 
నియుచిెంచినట్లి గ నౄభా సెంస  అని అయెం. ఇథి వవశూమ నౄభా, ఎఖ భత్త యవణశృనై యనుయెంలాెంట్ి ఔ 
ాణేకిెంచిన యెంఖెంలల కయఔలానులు ఙేడెతేెంథి.  

12) “భయి్ల వల్ భాభ ుట్ిెంగ్ లుమ్” అెంట్ే చటి్ెంలలని లలక్షన్ 42ఏఔు యవయణలల నియుచిెంచినట్లి గ ఏథేని థఔెం.  

 
 

1. నౄభా సెంస  థరుభ నౄభా ఏజ ెంట్  నిమాభఔెం:   

1) నౄభా సెంస  నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమాభఔెం కోయవతేనై దయకాసఽౄ థరయవ నౄభాసెంస  హో థర ఔయౌగిన అదికభికి 
నూయెం-1ఏలల దయకాసఽౄ  సభభిెంఙరయౌ.  

 

2) దయకాసఽౄ  లుఔభిెంచిన నైదట్ నౄభా సెంస  హో థర ఔయౌగిన అదికభి దయకాసఽౄ థరయవ యషమెంలల కిెంథి అెంరల 
యెంగ సెంతినౄ  ఙెెంథరయౌ:-  

a) అనిై యదరలుగ అతనఽ నూయెం 1 ఏలల ఏజ నీ్ దయకాసఽౄ  ణరా నిై ూభిౄ ఙేరయవ;   
b) ఏజ నీ్ దయకాసఽౄ  తాెంణో నుట్ల నున్ కయవు  యవభలనఽ సభభిెంఙరయవ;  
c) నిమెంతాణ 6కిెంద నేభపునైట్లి గ నౄభా భీక్షలల ఉతీౄయవృ లమాయవ;  
d) నిమెంతాణ 7లల ాశూౄ యెంచిన అనయోతల కిెంద ఖ భి కవడెం లేదఽ;  
e)  నౄభా యనుభనిై అబభిచి, లేఔభిెంచడరనికి అవసయఫ ైన జఞా నెం ఔయౌగి ఉధరైయవ. నులలథరయవలఔు 

అవసయఫ ైన లేవనఽ అెంథిెంఙే శూభయూెం ఔయౌగి ఉధరైయవ;  
 

3) ఏజ నీ్ దయకాసఽౄ నఽ భిశీయౌెంచి, దయకాసఽౄ థరయవ ఔ జీయత నౄభా, ఔ శూదరయణ నౄభా, ఔ ఆభోఖ నౄభా 
సెంసలు మోధనల ైన్ నౄభా సెంసలలు  కైుథరనికి నేెంచి ఏజ నీ్ నిమాభఔెం ఔయౌగి ఉెండలేదని, ఫలు క్ యౌసి్క ఙేలన 
ఏజ ెంట్ు  జఞనృణరలల అతని నేయవలేదని ధియఔభిెంచఽకోవడెంలల హో థర ఔయౌగిన అదికభి తగిన శ్రదే చానుయౌ. 

 

4) హో థర ఔయౌగిన అదికభి కిెంథి యషమానిై ఔడర భిశీయౌెంఙరయౌ  

a) నలైన నేభపునై సభాఙరభనిై సఱిఔభిెంచఽఔుధేెందఽఔు దయకాసఽౄ థరయవ నున్ ధ ెంఫర్ ణో అతరభిట్ీ నియుళ సఽౄ నై 
ఏజ ెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణర.  

b) దయకాసఽౄ థరయవ ఫలు క్ యౌసి్క లల లేదని సఱిఔభిెంచఽఔుధేెందఽఔు దయకాసఽౄ థరయవ నున్ ధ ెంఫర్ ణో అతరభిట్ీ 
నియుళ సఽౄ నై ఫలు క్ యౌసి్క ఏజ ెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణర.  
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5) దయకాసఽౄ థరయవ నఽెంచి అనిై ధివణరా లనఽ లుఔభిెంచిన థిళేనఽ భోజులలు ు నలైని నిమెంతాణలల ాశూౄ యెంచిన 
అనిై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ దయకాసఽౄ థరయవడె ఉధరైడని, చటి్ెంలలని లలక్షన్ 42లలని ఉ యపలఖెం (3)లల 
ాశూౄ యెంచిన అనయోతలఔు ఖ భికలేదని తనెంతణరనఽగ సెంతినౄ  ఙెెంథిన తభుత హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఏజ నీ్ 
దయకాసఽౄ  ణరా నిై నుాలలస్క ఙేల, నిమాభఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమడెం థరుభ నౄభా ఏజ ెంట్ ఔు నిమాభకనిై 
భెంజూయవ ఙేమవచఽి. నిమాభఔ ఏజ ెంట్ ఔు ఏజ నీ్ కోడ్స  ధ ెంఫర్ నఽ హో థర ఔయౌగిన అదికభి కైట్లబెంఙరయౌ. 
నౄభా సెంస  నేయవ సెంక్షైధరభెంణో ఏజ నీ్ కోడ్స ధ ెంఫర్ నియుచిెంచఫడెణరబ.  
 

6) నలైన ాశూౄ యెంచినట్లి గ జఞభీ ఙేలన ఏజ నీ్ నిమాభఔ లేక నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమాభకనిై, నితీయవనఽ 
నియుళ ెంఙే అనిై నిఫెంధనలు ఔయౌగిన నిమభాలనఽ, కిెంద నేభపునైయధెంగ ావయౄధర నిమభావయని ఔయౌగి 
ఉెంట్లబ. నలైన ాశూౄ యెంచినట్లి గ ఏజ ెంట్ నిమాభఔెం జభిగిన ఏడెభోజులఔలాు  నిమాభఔ లేక ఫట్లుడర 
కయయౌ.  

7) దయకాసఽౄ థరయవనఽ నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమనేెంఙే సభమెంలల నౄభా సెంస  ఖ భిౄెంు కయవు  ఇసఽౄ ెంథి. అథి 
ఏజ ెంట్ గ ణరనఽ నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ నై సెంస  నేయవనఽ ఔడర ఖ భిౄసఽౄ ెంథి.  

 

8) ఈ నిమభాల కిెంద ాశూౄ యెంచిన ఏథేని నిఫెంధనలనఽ ధ యయేయిఔుెంట్ే దయకాసఽౄ థరయవఔు ఏజ నీ్ నిమాభఔెం 
భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు హో థర ఔయౌగిన అదికభి త్తయసుభిెంచవచఽి. దయకాసఽౄ  లుఔభిెంచిన 21 భోజులలు ు 
దయకాసఽౄ థరయవఔు భతూయుఔెంగ ఏజ ెంట్ నిమాభకనిై త్తయసుభిెంచిన కయణరలనఽ హో థర ఔయౌగిన అదికభి 
ణెలనుయౌ.  

 

9) ఏజ నీ్ నిమాభకనిై భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు నిభఔభిసఽౄ నై హో థర ఔయౌగిన అదికభి నియృమెంణో ఇఫోెంథికి ఖ భ ైన 
దయకాసఽౄ  థరయవడె ఆ నియృమానిై సనైక్షెంచడెం కోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన అనలలేట్ అదికభికి ఒ సనైక్ష 
దయకాసఽౄ నఽ సభభిెంచఽకోవచఽి. దయకాసఽౄ థరయవ సనైక్ష దయకాసఽౄ నఽ భిశీయౌెంచడరనికి నౄభా సెంస  ఒ 
అనలలేట్ అదికభిని నిమనేెంచవచఽి. అనలలేట్ అదికభి సనైక్ష దయకాసఽౄ నఽ లుఔభిెంచిన 15 భోజులలు ు ఆ 
దయకాసఽౄ నఽ భిశీయౌెంచి,  భతూయుఔెంగ తేథి నియృమానిై ణెలనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

 

2. నౄభా సెంస  థరుభ ఉభ్డి నౄభా ఏజ ెంట్ నిమాభఔెం:  

1) „ఉభ్డి ఇనా్భ న్్ ఏజ ెంట్‟గ నిమాభఔెం కోయవతేనై దయకాసఽౄ థరయవడె ఆమా సెందభౌలనఽ ఫట్ిి  
సెంఫెందిత జీయత, శూదరయణ, ఆభోఖ నౄభా లేథర మోధనల ైన్ నౄభాసెంస  హో థర ఔయౌగిన అదికభికి కెంనోు జిట్ 
ఏజ నీ్ దయకాసఽౄ  తాెం 1నృ థరుభ దయకాసఽౄ  ఙేమాయౌ. సెంఫెందిత నౄభా సెంసల హో థర ఔయౌగిన అదికభి నలైన 
నేభపునై దయకాసఽౄ ణో వవహభిెంఙరయౌ. 
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3. నౄభా ఏజ నీ్ భీక్ష:—  

1) నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమాభకనికి అయోత శూదిెంచడరనికి అతరభిట్ీ యౄను ెంథిెంచిన నిభీృత నుఠ్ఔరభెం ఆదరయెంగ 
జీయత, శూదరయణ, ఆభోఖ నౄభా నుఠలలు  భీక్ష సెంస  నియుళ ెంఙే నౄభా ఏజ నీ్ భీక్షలల దయకాసఽౄ థరయవ ఉతీౄయృత 
శూదిెంఙరయౌ. ఏజ నీ్ భీక్షలల అయోత శూదిెంచడరనికి అవసయఫ ైన నౄభా జఞా నెం ఔయౌగి ఉెండేెందఽఔు నౄభా సెంస  
తగిన సశృమఔెం, భాయాదయశఔెం అెంథిెంఙరయౌ.  
 

2) నలైన నేభపునై భీత్తలల నౄభా ఏజ నీ్ భీక్షలల యజమవెంతెంగ ఉతీౄ యృత శూదిెంచిన దయకాసఽౄ థరయవడికి భీక్ష సెంస  
ఉతీౄయృత ధివణరా నిై జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి. ధ ైెండె ధ లల నుట్ల అభలలు  ఉెండే భీక్ష సెంస  జఞభీ ఙేలే ఉతీౄయృత 
ధివతాెం నదట్ిశూభిగ ఏథేని నౄభా సెంసణో ఏజ ెంట్ గ నిమాభకనిై కోభై ఉథెేశ్ెంణో  ధ ైెండె ధ లల 
నుట్ల అభలలు  ఉెంట్లెంథి.  

 

3) నలైన ాశూౄ యెంచిన యధెంగ నౄభా ఏజ నీ్ భీక్షలల అయోత ను ెంథి, భీక్ష సెంస  జఞభీ ఙేలన ఙెలుు ఫలట్ల ఉతీౄయృత 
ధివతాెం ఔయౌగిన అబయవ లు భాతాఫే ఏజ ెంట్లు గ నిమాభఔెం ను ెందడరనికి అయవో లు కఖలయవ.  
 

4. నౄభా ఏజ ెంట్ గ ని ఙేలేెందఽఔు అనయోత: చటి్ెంలలని లలక్షన్ 42(3) కిెంద నియృబెంచినట్లి గ అనయోతఔు నిఫెంధనలు.  
 

5. ావయౄధర నిమభావయ.  

 

1) ాత్త ఏజ ెంట్ కిెంద నేభపునై ావయౄధర నిమభావయకి ఔట్లి ఫట్లయౌ:-  

a) ాత్త నౄభా ఏజ ెంట్ కిెంథి యట్ిని నుట్ిెంఙరయౌ, ---  

i. ణరనఽ ఏ సెంసఔు నౄభా ఏజ ెంట్ గ ఉధరైనధే యషమానిై తనెంతణరనఽగ ఖ భిౄెంు ఔయౌగి ఉెండరయౌ.;  
ii. ఆనేక్షథరయవఔు ఏజ నీ్ ఖ భిౄెంు కయవు నఽ చానెంఙరయౌ. డిభాెండ్స నఽ ఫట్ిి  ఏజ నీ్ నిమాభఔ లేకనఽ 

య లు డిెంఙరయౌ.;  
iii. నిభేిషీ నౄభా ాణరయఔఔు లనూయవ్ ఙేలే సభమెంలల తన నౄభా సెంస  అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూుతేనై 

నౄభా ఉతతేౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై యవభిెంచి, ఆనేక్షథరయవల అవసభలనఽ ల ఔులలకి 
తీసఽకోయయౌ;  

iv. కై రలరణ  ఉతతేౄ లనఽ ఇవుజూుతేనై ఔభిఔధరై ఎఔుువభెంథికి నౄభా ఏజ ెంట్ నుాత్తనిధెం వళ లేౄ  
అతనఽ ణరనఽ నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ నై అనిై నౄభా సెంసల ఉతతేౄ లనలై నులలథరయవఔు 
నిషక్షనుతెంగ యవభిెంచి, ఆనేక్షథరయవడి నిభేిషీ అవసభలఔు తగిన ఉతత్తౄ  ఏదధే యషమెంనలై సలశృ 
ఇయుయౌ.  ;  
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v. ఆనేక్షథరయవ కోభిణే, అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూుతేనై నౄభా ఉతత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన ఔనేషన్ 
శూ బలనఽ య లు డిెంఙరయౌ;  

vi. అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూనే నౄభా ఉతత్తౄకి నౄభా సెంస  చరభిజ ఙేసఽౄ నై నానేమెంనఽ సాచిెంఙరయౌ;  

vii. నౄభా సెంస  యౄను ెంథిెంచిన ాత్తనుదన తాెంలల అవసయఫ ైన సభాఙరయెం సుపలయనిై, నౄభా 
ెందెం కొనడెంలల యసౄ యఔ సభాఙరభనిై య లు డిెంఙరయౌ్న నుాభ కతనఽ ఆనేక్షథరయవఔు 
యవభిెంఙరయౌ;  

viii. నౄభా ూచీ ెంథరనికి సెంఫెందిెంచి ఆనేక్షథరయవ దఽయలయట్లు  లేథర భఫడి నిలఔడలేనే సశృ 
ఆనేక్షథరయవ ఖ భిెంచిన ాత్త యసౄయనిై నౄభా సెంసఔు సభభిెంచిన ాత్త ాత్తనుదనణో నుట్లగ నౄభా 
ఏజ ెంట్ గోత నియేథిఔ థరుభ తనఔు ణెయౌలనెంతవయఔు నౄభా సెంస  దిఱికి తీసఽఔుయ మాు యౌ. ఆనేక్షథరయవ 
ఖ భిెంచి అనిై యకలుగ యఙరయణ జభినన తభుత ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం ణెయౌనేెందఽఔు 
సెంఫెందిెంచినథిగ ూచీ ెంద నియృమెంనలై తీవా ాఫలవెం చానే ఏథేని యసౄవ యషమానిై నౄభా 
సెంసఔు ణెయౌమజైమాయౌ;  

ix. నౄభా సెంస  వదె ాత్తనుదన ణరా నిై థరకలు ఙేలే సభమెంలల అవసయఫ ైన దశూౄ యేజులనఽ ను ెంథరయౌ; 

ాత్తనుదననఽ ూభిౄ ఙేమడరనికి నౄభా సెంస  ఆ తభుత కోభై దశూౄ యేజులు ను ెంథరయౌ;  

x. నులల కిెంద ధరనేధేషన్ నఽ ాపలయతెం ఙేలే ాత్త ఆనేక్షథరయవడికి సలశృ ఇయుయౌ  

xi. ాత్తనుదనఔు నౄభా సెంస  అెంగీకయెం లేథర త్తయశూుయెం ఖ భిెంచి ఆనేక్షథరయవఔు సఔరభెంగ 
ణెయౌమజైమడెం;  

xii. నులల కైట్లబెంు, చియవధరభా భాయవ లేథర నులల కిెంద ఐచిికల ాయోగనిై యనియోగిెంచడెం, 
లేథర అవసయఫ ైన ఙోట్ భభై ఇతయ నులల లేవ;  

xiii. క ుబమ్ ల భిశుుయెంకోసెం నౄభా సెంస  కోయవతేనై యట్ికి అనఽఖ ణెంగ నులలథరయవలఔు లేథర 
క ుబమ్ థరయవలఔు లేథర లనెృథరయవలఔు అవసయఫ ైన సశృమానిై అెంథిెంచడెం;  

 

2) నౄభా ఏజ ెంట్లు  ఙేమఔడనియ, ----  

a. నౄభా సెంస  నిమాభఔ ఉతౄ యవులనఽ ను ెందఔుెండర నౄభా యనుయెం కోసెం అబభిెంచడెం లేథర లేఔభిెంచడెం  
b. ాత్తనుదన తాెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యడిచినలట్ేి లా ఆనేక్షథరయవడిని నాేభైనెంచడెం;  

c. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం కోసెం ాత్తనుదన తాెంలల లేథర నౄభా సెంసఔు సభభిెంఙే దశూౄ యేజులలు  తుడె 
సభాఙరయెం సభభిెంఙేలా ఆనేక్షథరయవడిని నాేభైనెంచడెం;  

d. నౄభా నులలలనఽ అబభిెంచడరనికి, లేఔభిెంచడరనికి భయి్ల వల్ భాభ ుట్ిెంగ్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం 
భభిమ /లేథర భయి్ల వల్ భాభ ుట్ిెంగ్ థఔెంలలకి ఎవభ ైధర ఆనేక్షథరయవ/నులలథరయవనఽ ఙేయవికోవడెం.  

e. ఆనేక్షథరయవణో అభభదఔయెంగ ావభిౄెంచడెం;  
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f. ఏథేని ఇతయ నౄభా ఏజ ెంట్ థరుభ ాయేశ్నలట్ిి న ఏథేని ఇతయ ాత్తనుదనలల జోఔెం ఙేసఽకోవడెం;  

g. తన నౄభా సెంస  ఇవుజూనే యట్ికి ననైెంగ యయధ భైట్ు నఽ, ాయోజధరలనఽ, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ 
ఇవుజూడెం;  

h. నౄభా కెంట్లా ఔుి  కిెంద లనెృథరయవనఽెంచి వసఽౄ నై ాత్తపలాల యట్లనఽ డిభాెండ్స ఙేమడెం లేథర 
లుఔభిెంచడెం;  

i. ాసఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేల, ఆ నులల యదఽె  జభిగిన భూడేళ్ు  కలెంలలు తననఽెంచి భభో కొతౄ  నులల 
తీసఽఔుధేలా నులలథరయవనఽ నియోెందిెంచడెం;  

j. హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఇథివయకై తన ఏజ నీ్ నిమాభకనిై యదఽె  ఙేల, ఆ యదఽె  జభిగి ఇెంక ఐథేళ్ైు  జయఖని 
భిలతేలలు  నౄభా ఏజ ెంట్ గ ని ఙేలేెందఽఔు ణరజఞ ఏజ నీ్ నిమాభఔెం కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోవడెం;  

k. ఏథేని నౄభా సెంస  డెైభ ఔిర్ కవడెం లేథర నేఖలడెం;  

 

3) ాత్త నౄభా ఏజ ెంట్ ఇథివయకై తన థరుభ లేఔభిెంచిన నౄభా యనుభనిై యక్షిెంచఽకోవడెం కోసెం ధనట్ి భాట్ థరుభ, 
భతూయుఔెంగ నులలథరయవఔు ధనట్ీసఽనఽ ఇవుడెం థరుభ నిభీృత వవదిలల నులలథరయవల నఽెంచి నానేమెంల 
ఙెయౌుెంు జభిగైలా ూభిౄ శూ బలల ామత్తైెంఙరయౌ.;  
 

4) నౄభా చటి్ెం, 1938లలని శూౌలపలలఔు, థరనికి అనఽఖ ణఫ ైన నిమెంతాణలఔు ననైెంగ నౄభా ఏజ ెంట్ గ 
నిఙేలే ఎవభ ైధర వకిౄకి యౄ. థియేల వయఔు జభిభాధర యదిెంఙే అవకశ్భ ెంథి. అనఽభత్త లేఔుెండర 
వవహభిసాౄ , ఎవభ ైధర వకిౄ థరుభ పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యనుయెం శూగిెంఙే నౄభా సెంస  తయున ని ఙేలే 
ఎవభ ైధర నౄభా సెంస  లేథర ఎవభ ైధర వకిౄకి కోట్ి యౄనుమల వయఔు జభిభాధర యదిెంచవచఽి. 

 

5) ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునై ావయౄధర నిమభావయ ఉలు ెంగన సశృ తన ఏజ ెంట్ు  తను ులనిైట్ికీ నౄభా 
సెంలే  ఫలధత వళ ెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థరనికి కోట్ి యౄనుమలవయఔు జభిభాధర యదిెంచవచఽి.. 

 

6. ఏజ ెంట్ నిమాభఔెం సలలనిన్:   

1) తగిన ధనట్ీసఽ ఇచిి, యదనలు యనినెంచడరనికి తగిన సభమెం ఇచిిన తభుత కిెంథి భిలతేలలు  ఏజ ెంట్ 
నిమాభకనిై యదఽె  ఙేమవచఽి.:-  
a. ఎట్ిఔుడె సవభిసాౄ  వసఽౄ నై నౄభా చటి్ెం, 1938 (1938లలని 4వ లలక్షన్), నౄభా నిమెంతాణ, 

అనవిథేి చటి్ెం, 1999 (1999లలని 4వ లలక్షన్)లలని శూౌలపలలనఽ ఉలు ెంఘ లేౄ ,  
b. నలైన ాశూౄ యెంచిన అనయోతలలల థేనిక ైధర ఖ భ ైణే.   

c. 8వ నిమెంతాణలల సాచిెంచిన ావయౄధర నిమభావయకి, ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలఔు 
ఔట్లి ఫడడెంలల యపలఫ ైణే 
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d. నిమాభఔ నిమభాలు ఉలు ెంఘ లేౄ .  
e. నౄభా సెంస  లేథర అతరభిట్ీ కోభినట్లి గ ఏజ ెంట్ గ ని ఙేలే తన కయఔలానులఔు సెంఫెందిెంచిన 

సభాఙరభనిై ాదభిశెంచడెంలల యపలఫ ైణే;  

f. అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలఔు ఔట్లి ఫడడెంలల యపలఫ ైణే;   

g. ఏథేని తుడె లేథర అయసౄవ సభాఙరభనిై చానలటి్డెం లేథర నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమాభఔెంకోసెం 
దయకాసఽౄ  సభభిెంచడెంలల లేథర థరని ఙెలుు ఫలట్ల కలెంలల యసౄవ యషమాలనఽ ఔననలటి్డెం జభిగిణే.  

h. నౄభా సెంస/అతరభిట్ీ కోయవఔునైట్లి గ కలానఽఖ ణ భిట్ర్ై్ సభభిెంచఔుెంట్ే;  
i. అతరభిట్ీ నియుళ ెంచిన భిరోధన లేథర యఙరయణఔు సహఔభిెంచఔుెంట్ే;  
j. నులలథరయవల భదఽలనఽ భిషుభిెంచడెంలలనా, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అతరభిట్ీకి సెంతినౄ ఔయఫ ైన 

ాతేతౄభనిై ఇవుడెంలల యపలఫ ైణే;  

k. నౄభా సెంస  తయున నులలథరయవలు/ఆనేక్షథరయవల నఽెంచి వసాలు ఙేలన నానేమెంలు/నఖదఽనఽ 
ాతక్షెంగ కనీ భోక్షెంగ కనీ అహభిలేౄ . అబనట్ికీ నౄభా సెంస  నిభేిషీ ఆమోదెం ఉెంట్ే కనీ 
నఖదఽ/నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడరనికి ఈ శూౌలబెం ఏజ ెంట్ ఔు యలు ఔయౌెంచదఽ.    

 

7. ఏజ నీ్ యదఽె  యదరనెం:  

నౄభా ఏజ ెంట్ ఏజ నీ్ యదఽె  కోసెం తేథి ఉతౄయవుల జఞభీణో, అతనఽ ఆ తేథి ఉతౄ యవుల జఞభీ ణేథీ నఽెంచి నౄభా ఏజ ెంట్ గ 
వవహభిెంచడరనిై ఆనేశూౄ యవ..  
 

8. ఏజ నీ్ నిమాభఔెం సలలనిన్/యదఽె  ాపలవెం.—  

1) ఏజ నీ్ సలలనిన్ లేథర యదఽె  ణేథీన, ఆ ణేథీనఽెంచి నౄభా ఏజ ెంట్ నౄభా ఏజ ెంట్ గ వవహభిెంచడెంనలై నిఱేధెం 
అభలలు కి వసఽౄ ెంథి.  

a. నిమాభఔెం యదఽె  ాపలవెం అభలలు కి వఙేి తేథి ఉతౄయవులు జఞభీ ఙేలన ఏడె భోజులలు ు ఈ నిమభాల 
కిెంద నిమాభఔెం యదఽె  ఙేలన ఏజ ెంట్ నఽెంచి నిమాభఔ లేకనఽ, ఖ భిౄెంు కయవు నఽ నౄభా సెంస  య నఔుు 
తీసఽకోయయౌ.   

b. నౄభా సెంస  ఆ ఏజ ెంట్ నఽ ఫలు క్ యౌసి్క ఙేల, అతరభిట్ీ నియుళ ెంఙే ఫలు క్ యౌసి్క ఏజ ెంట్ు  జఞనృణర, ఏజ ెంట్ు  డేట్ల ఫేస్క 
కైెంథాీఔిత జఞనృణరలలల సలలనిన్/ యదఽె  ఙేలన యవభలనఽ ాయేశ్నలట్లి యౌ.  

c. హో థర ఔయౌగిన అదికభి ఆథేరల జఞభీ లేథర ధనట్ి భాట్ ఆథేరలణో ఔరభశిక్షణర చయ భ గిెంునలై ఏథేని 
ఏజ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన సలలనిన్ ఉతౄయవులనఽ ఉసెంహభిెంచఽఔుెంట్ే యభి సలలనిన్ ఆథేరలనఽ 
ఉసెంహభిెంచఽఔుధే ఆథేరలు వచిిన య ెంట్ధే యభిని ఫలు క్ యౌసిడ్స ఏజ ెంట్ు  జఞనృణర నఽెంచి ణొలగిెంఙరయౌ.  
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d. నౄభా సెంస  అతనఽ ఏజ ెంట్ గ ని ఙేలే ఇతయ జీయత లేథర శూదరయణ లేథర ఆభోఖ నౄభా సెంసలు లేథర 
మోధనల ైన్ నౄభా సెంసలఔు ఔడర సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. యభి భికయవు లఔు, తగిన చయలకోసెం ఆ నౄభా 
ఏజ ెంట్ నలై తీసఽఔునై చయలనఽ ణెయౌమజైమాయౌ.  

 

10. నౄభా ఏజ ెంట్ భజీధరభా/ నిమాభఔెం సభ ెండర్ యషమెంలల అనఽసభిెంఙరయౌ్న యదరనెం:  

1) నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన నౄభా ఏజ ెంట్ తన నౄభా సెంసణో తన ఏజ నీ్ని సభ ెండర్ ఙేమాలని కోయవఔుధే 
క్షెంలల, అతనఽ ాసఽౄ తెం ఏజ నీ్ని ఔయౌగిన నౄభా సెంస  హో థర ఔయౌగిన అదికభికి తన నిమాభఔ లేకనఽ, 
ఖ భిౄెంు కయవు నఽ సభభిెంఙరయౌ.   

2) భజీధరభా, నిమాభఔ సభ ెండర్ ఙేలన థిళేనఽ భోజులలు ు నౄభా సెంస  నూయెం 1లలల యవభిెంచిన యధెంగ యదఽె  
ధివణరా నిై జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.   

3) నిమాభకనిై సభ ెండర్ ఙేలన నౄభా ఏజ ెంట్ భభో నౄభా సెంసనఽెంచి ణరజఞ నిమాభకనిై కోయవచఽి. 
అలాెంట్ి సెందయౌెంలల తభ ూయు ఏజ నీ్ యవభలనిైట్ినీ కొతౄ  నౄభా సెంసఔు ణెయౌమఫయచి, తన ఏజ నీ్ 
దయకాసఽౄ ణో నుట్ల నూయెం 1లలల జఞభీఙేలన భ ెందసఽౄ  నౄభా సెంస  థరుభ జఞభీ ఙేలన యదఽె  ధివణరా నిై 
సభభిెంఙరయౌ.  

4) ూయుు నౄభా సెంస  యదఽె  ధివతాెం జఞభీ ఙేలన 90 భోజుల తభుణే నలైన నేభపునై యధెంగ కొతౄ  నౄభా సెంస  
ఏజ నీ్ దయకాసఽౄ నఽ భిఖణ సఽౄ ెంథి.   

 

11. ఏజ ెంట్ నిమాభఔెంలల నౄభా సెంసఔు వభిౄెంఙే శూదరయణ నిఫెంధనలు:  
1) ఏజ నీ్ వవశృభలనఽ యయేక్షిెంఙే „ఫో యవు  ఆమోథిత యదరధరనిై‟ నౄభా సెంస  యౄను ెంథిెంచి, థరనిని ాత్త 

సెంవత్యెం భాభిి 31 భ ెందఽ థరకలు ఙేమాయౌ. „ఫో యవు  ఆమోథిత యదరధరనికి భాయాదయశకలనఽ నౄభా సెంస  
యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

2) ఔట్ికి నేెంచి జీయత నౄభా, ఆభోఖ నౄభా, ాత్త మోధనల ైన్ నౄభా సెంసలఔు నౄభా ఏజ ెంట్ గ వవహభిెంచభదఽ.   
3) ఈ చటి్ెంలలని శూౌలపలలఔు ననైెంగ నౄభా ఏజ ెంట్ గ వవహభిలేౄ  యౄ. థి యేల వయఔు జభిభాధరఔు 

ఖ యవుణరయవ.  
4) ఏథేని నౄభా సెంస  లేథర ని ఙేలేెందఽఔు, పలయతథేశ్ెంలల ఏథేని నౄభా లాయథేయని జభినేెందఽఔు అనఽభత్తెంచని 

వకిౄని నౄభా ఏజ ెంట్ గ నిమనేెంచఽఔునై నౄభా సెంసఔు యౄ. కోట్ి వయఔు జభిభాధర యదిెంచవచఽి.  

5) నౄభా చట్లి ల (సవయణ) చటి్ెం 2015 నుాయెంబఫ ైన తభుత నౄభా సెంసల వయౄ, పలయతథేశ్ెంలల ఎవభ ైధర భ క 
ఏజ ెంట్ నఽ, ాదరన ఏజ ెంట్ నఽ, ాణేఔ ఏజ ెంట్ నఽ నిమనేెంచడరనికి, ఏథేని నౄభా యనుభనిై నియుళ ెంఙేెందఽఔు 
అనఽభత్తెంచఫడడెం లేదఽ.  
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6) భయి్ ల వల్ భాభ ుట్ిెంగ్ లుమ్ థరుభ నౄభా నులలని తీసఽఔుధేెందఽఔు లేథర ునయవదేభిెంఙేెందఽఔు లేథర 
కొనశూగిెంఙేెందఽఔు ఎవుయౄ ాతక్షెంగ కనీ భోక్షెంగ కనీ ాలలబనలటి్డరనికి అనఽభత్తెంచభదఽ.  

7) థీనికోసెం అెంగీకయెం ను ెంథిన ఒ అదికభి థరుభ అతరభిట్ీ భయి్ ల వల్ భాభ ుట్ిెంగ్ థకలలల నులుెంచఽఔునై 
సెంస  లేథర వఔుౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన నుో య్సఽ అదికయవలఔు అతరభిట్ీ తభ అెంగీకయెం ను ెంథిన అదికభి థరుభ 
భదఽ ఙేమవచఽి.  

8) ాత్త నౄభా సెంస  లేథర నౄభా ఏజ ెంట్ు నఽ నిమనేెంచడెంలల నౄభా సెంస  తయున ని ఙేలే హో థర ఔయౌగిన 
అదికభి తన థరుభ నిమనేతేల ైన ాత్త నౄభా ఏజ ెంట్ నేయవ, చియవధరభా, అతని నిమాభఔెం నదల ైన ణేథీ 
ఏథెైధర ఉెంట్ే థరని యవభలు, ఆమన నిమాభఔెం యదఽె  ణేథీ ఏథెైధర ఉెంట్ే థరని యవభలణో ఔడిన భిజిషిర్ నఽ 
నియుళ ెంఙరయౌ.   

9) నౄభా ఏజ ెంట్ సభీుసఽలల ఉనైెంత కలెం, నిమాభఔెం యదఽె  ఙేలన ఐథేళ్ు  వయఔు నలైన ాశూౄ యెంచిన భికయవు లనఽ 
నౄభా సెంస  నియుళ ెంఙరయౌ.  
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అదరమెం 5 

జీయత  నౄభా యొఔు చటి్ఫదేఫ ైన లథరే ెంణరలు 
 

అదరమెం భిచమెం 

ఔ జీయత  నౄభా ెంథరనిై రలెంఙ ేఅెంరలేనేట్  ఈ  అదరమెంలల, భనెం చభిిశూౄ ెం. ఈ  అదరమెం 

జీయత  నౄభా ెందెంలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజసైఽౄ ెంథ.ి 

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

B. నౄభా ెంథరలు  – చటి్ఫదేఫ ైన అెంరలు భభిమ  ాణేఔ లక్షణరలు  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

A. నౄభా ెంథరలు  – చటి్ఫదేఫ ైన అెంరలు, ాణేఔ లక్షణరలు 

1. నౄభా ెంథరలు  – చటి్ఫదేఫ ైన అెంరలు 

a) నౄభా ెందెం   

నౄభా ఔ ెందెం ఙేసఽఔునైఅగిరఫ ెంట్ల. నౄభా సెంస  నిభెిషిఫ నై, ాణేఔఫ ైన భసిఽులకి ఔ ధయకి లేథర 
నానేమెంకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. ెందెం ఙేసఽఔునై అగిరఫ ెంట్ల ఔ నౄభా నులల 
యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథ.ి 

b) నౄభా ెందెంలల ఉెండే చటి్ఫదేఫ నై అెంరలు 

ఇుడె భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల నౄభా ెందెం లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. నౄభా ెంథరలని 
రలసఽౄ నై కొనిై ధరమయఫ ైన లథరే ెంణరయౌై ఇుడె చాథరె ెం. 

కీలకెంశ్ెం 

ఇయవ నుభిీల భధ ఉెండే ఔ ెంద అగిరఫ ెంట్ల చటి్యఫ నై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయ ైనథి. ఇెండిమన్ 
ెందెం మాకి్ 1872 ాకయెం నౄభా ెంథరలణో సశృ పలయతథేశ్ెంలలని అనిై ెంథరలనఽ రలసఽౄ ెంథి.   

ఔ నౄభా నులల నౄభా సెంస  అధే ఔెంనలనీ, నౄభాథరయవ అధే నులలథరయవ -  భ ెండె నుభిీల భధ ఏయడ ే
ెందెం. ఇథి పలయతీమ ెందెం చటి్ెం 1872లల ను ెందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙసేఽౄ ెంథి.  

చితాెం 1: నౄభా ెందెం  

 

 

 

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

 

ఙెలుు ఫలట్బయ ెందెంలలని అెంరలు  :  

i. ాత్తనుదన భభిమ  ఆమోదెం  
ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄక ిఏథెైధర ఔ ని ఙేమడరనిక ితన ఇశుి నిై ణెయౌనధర లేథర ఏ యషమాధ ైైధర అలా 
ఙేమవదెని యభిెంచిధర ఆ నిక ి అవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ెంథ ే ఉథేెశ్ెంణోధ ే ఙేలేౄ , అథ ి ఔ ఆపర్ లేథర 
ాత్తనుదన ఙసేఽౄ నైట్లి  భఖిణ ెంచఫడెతేెంథ.ి శూదరయణెంగ, ాత్తనుదఔుడె (proposer) థరుభ 
ాత్తనుదన ఙమేఫడెతేెంథ.ి నౄభా సెంస  థరుభ అెంగీఔభిెంచఫడెతేెంథ.ి 

ఆపర్ ఇవుఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన లుఔిత్తని ణెయౌమజలైనటిే్.  అెందఽవలు  అెంగీఔభిెంచినటిే్. 
లుఔభిెంచఫడిన ాత్తనుదన యగె నెం అవుతేెంథి. 

లుఔిత్త ాత్తనుదఔుడకిి ణెయౌమజైమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. పయౌతెంగ ఔ ెందెం యౄెం థరలుితేెంథ.ి  

ఔ ాత్తనుదఔుడె నౄభా నులల నిఫెంధనయౌై అెంగీఔభిశూౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడెం 
థరుభ తన అెంగీకభనిై ణెయౌమజైశూౄ డె. ాశూౄ వనకి లుఔిత్త లనెంచిన తభుత, అథి నదట్ ి
నానేమెంగ భాయవతేెంథి. అుడె ఆ ాత్తనుదన  నులలగ భాయవతేెంథ.ి 

ఔయళే్ ఏథెైధర షయతే నలటి్ఫడనిట్ు బణే, అథి కౌెంట్ర్  ఆపర్ అవుతేెంథి. 
నులల ఫలెండె ెంథరనికి శూక్షెం అవుతేెంథ.ి 

ii. భిఖణన (Consideration) 
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భిఖణన అెంటే్ ెంద నుభిీలకి కొెంత యసయ ాయోజనెం ఉెండేలా ఉెండరయౌ.  నౄభాథరయవ నఽెంచి 
నానేమెం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభిశృయెం ఙేశూౄ భధే యగె నెం నౄభా సెంస  నఽెంచి ఔ భిఖణన.  
iii. నుభిీల భధ అగిరఫ ెంట్ల  
ఇయవ క్షాల క ైయషమానిై క ైఅయెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. భభోలా ఙెనులెంటే్, ఇయవ నుభిీల భదర ఔ 

సభనుమ దోయణ లల “అెంగీకయెం” (consensus ad-idem) ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస, నులలథరయవ క ై

యషమానిై క ైఅయెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. 

iv. లేుఙరి అెంగీకయెం (Free consent) 

ఔ ెందెంలలక ిాయేశిసఽౄ నైుడె లేుఙరి అెంగీకయెం (free consent) ఉెండరయౌ. 

ఈ కయణెం కనుడె అెంగీకయెం లేుచిగ ఇచిినట్లు  ఙెఫడెతేెంథ ి  

 నియోెంధెం 
 అనఽచిత ాపలవెం 

 మోసెం (నూాడ్స) 
 తుగ ణెయౌమజమైడెం 
 ను యనుట్ల 

ఔ అగిరఫ ెంట్ల సభ్త్త నియోెంధెం నైథర, మోసెం లేథర భామ వలాు  సెంబయెంచినుడె, ఆ అగిరఫ ెంట్ల 
ఙెలు దఽ.  

v. నుభిీల శూభభ ూలు 
ెంథరనిక ి ఙెెంథని భ ెండె నుభిీల ెందెంలలక ి ాయశేిెంచడరనిక ి   చటి్ఫదేెంగ అయవో ల ై ఉెండరయౌ. 
నులలథరయవ ాశూౄ వననలై సెంతఔెం ఙేల ే సభమానిక ి ఫేజయవ వమసఽ్ ఔయౌగి ఉెండరయౌ, అలాగై అతడ ి
భానలఔ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండరయౌ, అెంణే కఔుెండర అతడె చటి్ాకయెం అనయవో డిగ ఉెండకదఽ. ఉథరహయణక,ి 
ఫ ైనయవు  నౄభా ెంథరలలలక ిాయశేిెంచ భదఽ.  
vi. చటి్ఫదేత 

ెంద వసఽౄ వు చటి్యఫ ైనథ ి అబ ఉెండరయౌ. ఉథరహయణకి, చటి్యయవదెఫ నై చయల కోసెం ఏ నౄభా 
లనెంచదఽ. వసఽౄ వు లేథర భఖిణన చటి్యయవదెఫ నై అట్లవెంటి్ అెంగీకయెం ఙెలు దఽ. ఒ నౄభా ెందెంలల 
వసఽౄ వు చటి్ఫదేఫ నై వసఽౄ వు. 
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కీలకెంశ్ెం 

i. నియోెంధెం - ధేయూభిత యదరధరల థరుభ త్తౄడ ిఙేమడెం జయవఖ తేెంథ.ి  

ii. అనఽచిత ాపలవెం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిెంనలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙ ేశూభయూెం ఉనై ఆఫ , 
ఇతయవల నఽెంచి అనఽచితఫ నై  ాయోజనెం ను ెందడరనిక ితన హో థరని  యడినుడె.    

iii. మోసభ  (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థరుభ అతనఽ లేథర ఆఫ  నిజభని నఫే్లా 
ఙేలేెందఽఔు నేాభైనశూౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినలటిి్ గనీ లేథర యట్నిి తుగ 
ణెయౌమజైమడెం వలు  గనీ  అలాెంటి్ మోసెం  తల తేౄ తేెంథి.  

iv. ను యనుట్ల Mistake - ఔభి జఞా నెంలల లలెం లేథర ఔ యషమెం leda ఔ సెంగట్నని యశ్ులెంచడెం 
లేథర యవభిెంచడెంలల లలెం. ఇథ ిెందెం యషమభ  ఖ భిెంచిన  అవగహనలలనా భభిమ  అెంగీకయ 
తాెంలలనా లలెం తల ణేౄ లా ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

2. నౄభా ెంథరలు  – ాణేఔ లక్షణరలు (Special features) 

a) ఉఫ భిరభ లైడ్స్ (Uberrima Fides) లేథర భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith) 

ఒ నౄభా ెందెం నుటి్ెంఙ ేనుాథనేఔ సాణరా లలు  ఇథ ిఔటి్. థీనిై ఉఫ భిరభ లైడ్స్ అని ఔడర అెంట్లయవ. అెంటే్ 
ెందెంలల ఉనై ాత్త నుభిీ నౄభా యషమానిక ిసెంఫెందిెంచిన అనిై భ కఫ నై యసౄయల య లు డిెంఙరయౌ.   

భెంచి నభ్కని (good faith) కీ,  భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణడేర ఉెంథ.ి 

శూదరయణెంగ యణ జయఫ నై అనిై ెంథరల లాయథయేలనీై భెంచి నభ్ఔెం నైథ ేజభిగినుో త ఉెంట్లబ .
యటి్లలు  ఎఔుడర మోసెంగనీ ,ఔట్ెంగనీ ఉెండవు. భెంచి నభ్కనిై నుటి్ెంఙరయౌ్న ధరమయఫ ైన (legal) 
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔెంథరయవ, కొనఽగోలుథరయవకి ెందెం ఖ భిెంచి ఎలాెంటి్ సభాఙరయభూ 
య లు డిెంచఔడదధ ేనిఫెంధన నుటి్ెంచనవసయెం లేదఽ.  

ఇఔుడ “కొనఽగోలుథరయవనిథ ే ఫలధత” (Caveat Emptor) నిమభెం నుటి్ెంచఫడిెంథ.ి అెంటే్. 
కొనఽగోలుథరయవని ళచెిభిెంచడెం.  

ెందెంలల ఉనై నుభిీలు ెందెంలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచి ఎెంణో నిశితెంగ భిశీయౌెంఙరయౌ. అలాగై ఔ నుభిీ 
భభపఔ నుభిీని తు ణోా వ టిి్ెంచనెంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధ ే ఇవుఫడు ెంత వయఔ, అవతయౌ 
నుభిీ ెంథరనిై తనెంచఽఔుధే (avoid)  ారలై ఉెండదఽ. 
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భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith): నౄభా ెంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ 
ఙేసఽఔుని నడెశూౄ బ.. ెందెం యషమెం ఔనినెంచనథ.ి నలైగ ధేయవగ  భిశీయౌెంచిధర లేథర నౄభా సెంస  
అనఽబవెం థరుభ గనీ అెంత సఽలబెంగ ణెయౌల ేఅవకశ్ెం లేదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄయలు, యట్ ిసుపలవయెంగ  
ాత్తనుథిెంచినయభ ి (proposer)కి భాతాఫే  ణెయౌల ఉెండవచఽి. అెందఽక ై నౄభా సెంస  తయచఽగ సభాఙరయెం 
కోసెం ాత్తనుదఔులనలై ూభిౄగ ఆదరయడ ిఉెంథ.ి  

అెందఽవలు  నౄభా యషమభ  ఖ భిెంచిన భ కఫ ైన సభాఙరయెం  (material సభాఙరయెం ) అెంణర నౄభా 
సెంసలఔు ణెయౌమదఽ కఫటిి్ థరనిై సెంూయృెంగ య లు డిెంఙరయౌ్న చటి్యఫ ైన ఫలధత ాత్తనుదఔుడెక ిఉెంథ.ి 

ఉథరహయణ 

డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల  కోసెం ఔ ాత్తనుదన (ానుో జల్) ఙేరడె. నులల  కోసెం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔుధ ే
సభమెంలల, డేయడ్స డమాఫ ట్సి్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యద ినియయణఔు చికిత్ తీసఽఔుెంట్లధరైడె.  కనీ 
డేయడ్స జీయత నౄభా సెంసఔు ఈ యసౄయనిై య లు డిెంచలేదఽ. జీయత నౄభా సెంస  జఞభీ అెందఽవలన డయేడ్సక ి
భ నలైొ ఏళ్ు  వమసఽ. అెందఽవలు  జీయత  నౄభా సెంస  డయేడ్సని య ైద భకీ్ష ఙేబెంచఽకోభని అడఖఔుెండరధ ే

అతడిక ి నులల  జఞభ ీ ఙేలెంథ.ి కైవలెం కొనిై సెంవత్భలలలధే, డయేడ్స ఆభోఖెం భభిెంత క్షీణ ెంచిెంథ.ి అతడిని 
ఆసఽత్తాలల ఙేభియవ. డయేడ్స ఇఔ కోలుకోలేదఽ. తభుత కొథిె  భోజులలు  అతడె భయణ ెంఙరడె. జీయత నౄభా సెంసక ి
ఔ థరయ ఙేమఫడిెంథ.ి   

జీయత నౄభా సెంస  థరయ త్తయసుభిెంచడెం చాల, డేయడ్స  ధరనేనీ ఆశ్ియడరు డె. నౄభా సెంస  థరని 
భిరోధనలల డేయడ్స నులల కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేల ేధరట్ిక ై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనైట్లు గనా, అలాగై ఈ 
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔెంగధ ే డేయడ్స థరచి నలటిి్నట్లి గనా ణేయౌెంథ.ి అెందఽవలు  నౄభా ెందెం ఙెలు దని 
ాఔటి్ెంచఫడిెంథ,ి అెంణేకఔ థరయ  ఔడర త్తయసుభిెంచఫడిెంథ.ి   

భ కఫ ైన సభాఙరయభెంటే్ నౄభా సెంసలు ఈ కిెంథి యట్నిి నియృబెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఇఙేిసభాఙరయెం 

: 

 యయవ భిసఽుని అెంగీఔభిెంచవఙరి లేథర?  
 ఔయళే్ అెంగీఔభిలేౄ  ననాేమెం ఏ భైట్లలల ఉెండరయౌ? యట్ిక ిఎలాెంటి్ నిమభ నిఫెంధనలు ఉెండరయౌ? 

ఈ ఫలధత కైవలెం ాత్తనుదఔుడెక ి ణెయౌలన భ కఫ నై యసౄయలకై (material facts) కఔ, అతడె 
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫ ైన యసౄయలక ి ఔడర వభిౄసఽౄ ెంథి. భిూయృ యరుశూనిక ి సెంఫెందిెంచిన ఈ 
చటి్యఫ నై ఫలధత శూదరయణ ధరమభిదిలలకి వసఽౄ ెంథ.ి 
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ఉథరహయణ 

ఔ ాత్తనుదన ఙలే ే ాత్తనుదఔుడె య లు డ ి ఙేమాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలు  కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔుడ 
భిశీయౌథరె ెం:   

i. జీయత   నౄభా: వకిౄఖత య ైదయఫ ైన చభితా, వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄ నై యధఽల లక్షణరలు, 
ధాభనునెం, భదనునెం వెంట్ ిలక్షణరలు, నిక ియ ళ్ుఔ నుో వడెం, వమసఽ, అలయట్లు ాత్తనుదఔుడె 
ఆథరమ యవభలు వెంటి్  ఆభిఔ సభాఙరయెం,  భ ెందఽగ ఉనై జీయత   నౄభా  నులలలు, విత్తౄ  
నదల ైనయ. 

ii. లైర్(Fire)నౄభా: బవన నిభ్ణెం, బవధరనిై ఉయోగిసఽౄ నై తీయవ,  బవనెం వమసఽ,  ఆ 
నుాెంఖణెంలల ఉనై వసఽౄ వుల సుపలవెం, నదల ైనయ.   

iii. ఫ భ ైన్ (Marine) నౄభా: శూభాగిర యవభలు, నుకిెంగ్ యదరనెం  నదల ైనయ. 

iv. మోట్ర్ (Motor) నౄభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైైవయవ యవభలు నదల ైనయ.   

ఆ యధెంగ నౄభా ెంథరలు  అదిఔ ఫలధత లలఫడ ిఉధరైబ. ఇఔ నౄభా యషమానిక ివలేౄ , భెంచి యరుసెం 

(good faith) ెంథరలు  భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) ెంథరలుగ భాభబ. 

నియుచనెం  

అడిగిధర, అడఖఔనోు బధర,  ాత్తనుథిసఽౄ నై భిసఽుక ిఖల అనిై యకల భ కఫ నై యసౄయయ్ై సుచిెందెంగ, 
కచిితెంగ, య లు డిెంచడఫే, "ఉఫ భిరభ లైడ్స్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథ.ి    

భిూయృ యరుసెం ెందెంలలని నుభిీల వభిఙణేర సభిగ నుటి్ెంఫడఔనోు ణ,ే ఆ ెందెం నఽెంచి యభిదెభిలల 
ఎవభ ైధర తనెంచఽకోవచఽి. అెంటే్ థనీయెం భ కెంగ ఒ నౄభా ెందెంలలక ి వఙేి యభ వయౄ అనఽచితెంగ 
ాయోజధరలు అెందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.   

నౄభాథరయవ నౄభా ెందెం కోసెం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄయనిక ి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంటి్ అయసౄ వ సభాఙరయెం 
ఇవుఔడదని పలయెంచఫడెతేెంథ.ి నౄభాథరయవ అనిై యషమాలఔు  సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనా య లు డిెంఙరయౌ.  
ఈ ఫలధణ ే ఔనఽఔ లేఔుెంటే్ నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ  భిసఽుని ాపలయతెం ఙలే ే కొనిై నిభెిషిఫ ైన యసౄయయౌై 
అణచియేమడరనిక,ీ అనఽచిత ాయోజనెం అెందఽకోవడరనిక ీామత్తైెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి   

అెండర్ భ ైట్ర్ సభ ైన భిసఽు అెంచధర  యసేఽఔుధేలా, నులలథరయవ తన ఆభోఖెం, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఆథరమెం, విత్తౄ  
నదల ైన యషమాలలు  ఎలాెంటి్ థరభిఔెం లేఔుెండర యసౄవ లత్తని నిజఞబతీగ  య లు డిెంఙరయౌ. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ ఙేల ే
అెండర్ భ ైట్ర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙలేే యధెంగ ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలు ఙెఔనోు వడెం గనీ, 
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తుగ ఙెడెం (misrepresentation) గనీ జభిగిణ,ే ఆ ెంథరనిై యదఽె  యచడరనికి  నౄభా సెంసక ి
అదికయెం ఉెంథ.ి 

చటి్ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతెం ఙేమడెం ఔ ఫలధతగ యదిెంచిెంథ.ి   

ఉథరహయణ 

ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిజఔటి్వ్ ళెైర్ టె్నిన్ ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెనుో ట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె. 
అెందఽవలన అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄయఔ భిలత్తని య లు డిెంచలేదఽ. 
ఆ యధెంగ నౄభా సెంస  నౄభాథరయవడె యసౄయలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ లుఔభిెంచడెం వలు  
మోసనుో తేెంథి. 
ఔ వకిౄక ిఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయెంలల అతడె య లు డిెంఙరడె. ఆ యషమెం నౄభా 
సెంస  థరుభ లుఔభిెంచఫడిెంథ.ి భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలక ి ఔనీసెం 4 ఏళ్ు  వయఔ ఔవభైజి ఉెండదధ ే
యషమెం ాత్తనుదఔుడె (ానుో జర్, నౄభా ఙలే ేవకిౄ) కి  ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఇథ ినౄభా సెంస  థరుభ తు 
ణోా వ టిి్ెంచఫడని యసౄయనిక ిఉథరహయణ.  

b) భ కఫ ైన యసౄ యలు  (Material facts) 

నియుచనెం  

ఔ భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచవచిని నియృబెంచడెంలల ఔ నౄభా  అెండర్ భ ైట్ర్ తీయవనీ, అలాగై  నానేమెం భైట్ల, 
ఇెంక ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలే యసౄయనిై భ కఫ ైన యసౄవభ గ (Material fact) 
నియుచిెంచఫడిెంథి.   

అెంతఔు భ ెందఽ య లు డిెంచని యసౄవెం పౌత్తఔయఫ ైనథెైధర లేథర అధే ఆ యషమానికి సెంఫెందిెంచిన 
భిలతేలనలై ఆదరయడ ి ఉెంట్లెంథి, అథ ి ధరమశూ నెంలల భాతాఫే చివభిక ి నియృబెంఫడరయౌ. నౄభాథరయవ 
భిసఽుని ాపలయతెం ఙలే ేనిజఞలు య లు డిెంఙరయౌ. 

నౄభాలల య లు డిెంఙరయౌ్న పౌత్తఔ యసౄయలలు  కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భిశీయౌథరె ెం : 

i. ఔ నిభెిషిఫ నై భిసఽు ఎఔుువగ జభిగై అవకశ్ెం ఉనైదని సాచిెంఙే యసౄయలు  



 

91 

 

ఉథరహయణ 

ాభాదఔయఫ ైన కభోా (ఒడ సయవఔు) సభ దా భాయాెంలల తీలక ళ్ుఫడట్ెం; అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచిన ఖత 
చభితా    

ii. అనిై నౄభా సెంసల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉన  ైఖత నులలలనీ, యట్ ి ాసఽౄ త లత్తని  తీసఽకోవడెం 

iii. నౄభా ానుో జల్ నూయెం లేథర అను కషైన్ లలని ాశ్ైలనీై భ కఫ నైయగ భిఖణనలలక ి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎెందఽఔెంట్ ే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, యతేౄ  జభిగై 
అవకరనిక ి సెంఫెందిెంచినయ అబ ఉెంట్లబ.  యట్ిక ి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ.  అనిై   
యవభల ూభిౄగ నిెంఫడరయౌ.   

కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై య లు డిెంచనవసయెం లేదఽ. అలాెంటి్ కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరెంద 
ఇవుఫడిధరబ.   

సభాఙరయెం  

య లు డ ిఙేమనవసయెం లేని పౌత్తఔ యసౄయలు (Material Facts that need not be disclosed) 

అెండర్ భ ైట్ర్ థరుభ నిభెిషిెంగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుో ణ ే భాతాెం, ాత్తనుదఔుడె ఈ కిరెంథ ి యసౄయలనఽ 
య లు డిెంచనవసయెం లేదఽ: 

i. భిస్కుని  తగాిెంచడరనిక ిఅభలు ఙేలన చయలు   
ఉథరహయణ:  అగిైభాఔ మెంతాెం ఏభట్ల ఙసేఽకోవడెం 

ii. నౄభాథరయవక ిణెయౌమని లేథర దిఱికిభని నిజఞలు  
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనోు ట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ేసభమానిక ి
ణెయౌమదఽ. అలాెంటి్ సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄవెం య లు డిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం జయఖదఽ.   
iii. కొథిెగ తయుఫదేఫ నై శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన యసౄయలు   
భ కఫ ైన యసౄయలఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త చినై అెంరనీై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. అెండర్ భ ైట్ర్  
ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తగినెంత జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.   
iv. ధరమయఫ నై యషమాలు (Matters of law) 

ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథ.ి   
ఉథరహయణ: నేాలుడె శూభాగిరని నిలు ఙలేేట్ుడె ఆ ఊభి చట్లి లు 
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v. నౄభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని (లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని యడిచినలటిి్న  

సభాఙరయెం) 

యట్ిని చానెంచి నౄభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంట్ృ తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ 
(డసి్కఔుబమ్ ఙేమలేదఽ).  

య లు డిెంఙరయౌ్న యద ిఎుడె ఉెంట్లెంథ?ి  

జీయత నౄభా ెంథరల యషమెంలల ాత్తనుదన అెంగీఔభిెంచఫడ,ి నులల జఞభ ీ అబయ వయఔ చయిలు జభిన ే
కలావద ి (నభిమడ్స) అెంణర యవభలు య లు డిెంఙరయౌ్న యద ి ఉెంథ.ి ఔశూభ ి నులల  అెంగీఔభిెంచిన తభుత, 
నులల ట్ెర్్ నడెసఽౄ నై సభమెంలల వఙేి ఎలాెంటి్ పౌత్తఔ యసౄ యలనా య లు డిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.    

ఉథరహయణ 

శీర భజన్ థిళనేఽ ఏళ్ు  కలావద ి (ట్ెర్్) కోసెం ఔ జీయత నౄభా నులల తీసఽఔుధరైయవ.  నులల తీసఽఔునై 
ఆభైళ్ు  తయవయత, భజన్కి ఖ ెండెక ి సెంఫెందిెంచి కొనిై సభసలు తల ణరౄ బ. థరెంణో అతడె ఏథో  శ్సౄ ైచికిత్ 
ఙబేెంచఽకోయయౌ్ వచిిెంథ.ి. శీర భజన్  ఈ యసౄయనిై నౄభా సెంసక ియ లు డిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.   

అబణ ే సకలెంలల నానేమెంలు ఙెయౌుెంచడెంలల య ైపలెం వలు  నులల  యదెబన (lapsed condition) లత్తలల 
ఉెండగ, ఆ నులలథరయవ నులల  ెంథరనిై ునయవదేభిెంచడరనిక ి ామత్తైలేౄ , అలాెంటి్ ునయవదేయణ 
సభమెంలల థరనిై ఔ నా నులలగ భిఖణ ెంచి, అనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ  సెంఫెందిత యసౄ యలనిైెంటి్నీ 
య లు డిెంఙరయౌ.     

నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం Breach of Utmost Good Faith 

ఇుడె భనెం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙలే ే భిలతేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంటి్ 
ఉలు ెంగన య లు డఙిేమఔనోు వడెం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలు  థేని 
థరుభధ ైధర జయఖవచఽి.   

య లు డఙిేమఔనోు వడెం Non-Disclosure:  శూదరయణెంగ, నౄభా సెంస  ఎలాెంటి్ ాణేఔఫ నై యఙరయణ 
ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙలేన వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెండే సెందయౌెంలల ఇథి జయవఖ తేెంథి. 
నౄభా సెంస   అడిగై ాశ్ైలక ితనెంచఽఔుధ ేయధెంగ  ఙెనే సభాదరధరలు, య లు డి ఙలేన సణరలు నియుక్షెంగ 
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔనోు బధర] లేథర ానోు జర్ ఆ యసౄయనిై పౌత్తఔ యసౄవెంగ తయౌచి 
ఉెండఔనోు బధర. అలాెంటి్ కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄయనిై 
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కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినటిే్ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం 
ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయెంచఫడెతేెంథి.        

తు సాచన Misrepresentation: ఔ  నౄభా ెందెం ఖ భిెంచి సెంాథసిఽౄ నై సభమెంలల ఙలే ే
యవయణనఽ (లేిట్ ఫ ెంట్) నియేదన (representation) అెంట్లయవ. అథి ఔ కచిితఫ ైన సత ావచనెం 

(definite statement of fact) లేథర యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనెం, ఉథేెశ్ెం లేథర అెంచధరగ 
పలయెంచఫడెతేెంథ.ి యసౄయనిై అనఽసభిెంచి, యవయణ ాదరనెంగ యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ. అథే ఔ 
యరుసెం (belief) లేథర ఔ అెంచధర (expectation) అబనుడె, అథి భెంచి నభ్ఔెం(good faith) 
నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరలని పలయెంచఫడెతేెంథ.ి  

తు సాచన (Misrepresentation) భ ెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి : 

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

ii. మోసూభితఫ ైన తు సాచన (Fraudulent Misrepresentation) అెంటే్,  నౄభా సెంసని 
మోసెం ఙలేేెందఽఔు ఙేల ేఉథేెశ్ెంణో, సతెం ట్ు  నియుక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙెనే అఫదేు యవయణలు.    

మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫ ైన ఔథధరల వలు  శూదరయణెంగ ఔ నౄభా 
ెందెం, ఙెలు ఔుెండర నుో తేెంథి.       

c) నౄభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest  

ఉెండట్ెం ాత్త నౄభా ెంథరనికి ఔ భ కఫ ైన అెంశ్ెం. ఇథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ెందఽగ కవలలన ఔ 
ధరమయఫ నై అయోతగ పలయెంచఫడెతేెంథి.   జూదు అగిరఫ ెంట్ (gambling or wager agreement)కీ, 
ఇనా్భ న్్ కీ ఖల పేదఫేనేట్  చాథరె ెం.    

i. జూదెం -నౄభా 

నేకట్ధ ే తీసఽఔుెంథరెం. అెందఽలల ఔయవ గ లుశూౄ యవ, భభపఔయవ ఒడినుో ణరయవ.  ఔ భనిఱ ెంథెెం 
ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గ లుు, ఒట్నే అని ఉెంట్లబ. కనీ ఆ వకిౄక ి ఆ ఆట్లల గ లవడఫే త ఆ 
ఆట్లల భభ లాెంటి్ ఆసకిౄ గనీ, సెంఫెంధెం గనీ ఉెండవు. ధరమయెంగ చాలేౄ  ెంథేలు ఔటి్డెం, 
జూదభాడడెం చటి్ఫదేెంగ వవహభిెంఙరయౌ్న చయలు కవు. అలాెంటి్ ెందెంల ైయ ైధర ధరమయయవదేఫ నై 
అెంరలుగ భిఖణ ెంచఫడణరబ. అలాెంటి్ లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంటి్ని ెంథెెంలల నలడణి,ే అతడె 
నేకట్లల ఒడినుో ణ,ే అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయవి ని ఆశ్రబెంచలేదఽ.   
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ఇుడె ఔ ఇెంటి్ ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనోు బన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథరె ెం. ఇెంటి్ని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇెంటి్కి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫ ైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – ఇలేు .  అతడె ఆ ఇెంట్ికి మజభాని, 
అథి నషినోు బధర, నుడెైనుో బధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సెంఫెంధెం 
సయుసుతెంతాఫ నైథి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనోు వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ సెంఫెంధెం 
(భిలేషన్ ఱప్) వలు ధే అతడె నషినోు వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథర థ ెంఖతనెం] వలు   
జభిగై నశుి నికి అతడె ఆ ఇెంటి్ని నౄభా ఙేబెంఙరడర లేథర అధేథరనిణో సెంఫెంధెం లేదఽ.     

ఔయవ గ యౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండర,  అగిై ాభాదెం వలు  ఔటే్ యవశూనెం 
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంటి్ మజభానికి నషిెం.  

జభిగిన నశుి నిక ిఏథో  యధెంగ నషిభిశృయెం ను ెంథేెందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుెంట్లడె. 

నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుు గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (insurable interest) 
అవుతేెంథి. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తుెంలల ఉెంటే్ధే, ఔ నౄభా ెందెం ఙెలుు ఫలట్ల అవుతేెంథి. 
థరనికి ధరమయఫ నై అెంరలు ఔడర వభిౄశూౄ బ. 

ఉథరహయణ 

చెందారలకర్క ిఔ ఇలుు  ఉెంథ.ి అతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలెంఔు నఽెంచి యవణెం తీసఽఔుధరైడె. ఈ 
కిరెంథ ిాశ్ైల నైద దిఱి నలటిి్ెండ:ి 

 అతడె ఆ ఇెంటి్క ినౄభా ఙేమదలుిఔుెంట్,ే నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర థరనిక ిఉెంథర?  
 ఫలెంఔుక ిఇెంటి్ యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర ఉెంథర?  
 అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏనేట్?ి 

శీరనియసన్ కి పలయ, ఇదెయవ నలు లు, విదఽే ల ైన తయౌుదెండెా ల ఉధరైయవ. ఈ కిరెంథ ి ాశ్ైల నైద దిఱి 
నలటిి్ెండ:ి 

 యయవ ఆభోఖెంగ ఉెండడరనిక ిసెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర అతడిక ిఉెంథర?  
 యభిలల ఎవభధి ైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభియౌ్ ఉెంటే్, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫ ైధర నషినోు ణరడర?  
 అతడి ను యవగిెంటి్ నలు ల సెంఖణేనేట్?ి అతడిక ి యళ్ు  యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫ ైధర 

ఉెంట్లెంథర?   

ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ెందెం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.    
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నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫ ైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌ్న యలువ  థరనిక ి
ఉెంట్లెంథి.   

కనీ నౄభా ెందెం యషమెం నౄభాథరయవకి ఆ నిభెిషి ఆలౄ  నైద ఎెంతనుటి్ ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial 

interest) ఉెందధే అెంశ్ెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథ.ి నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉెంథ ి
కఫటిే్, నౄభా ఙేమడరనిక ి తగిన ధరమయఫ నై హఔుుని ఔయౌగి ఉెంట్లడె. నౄభా నులలని అతెంత 

నిఫదేఫ ైన అయెంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలెంట్ే, అథి కైవలెం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,
నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  ట్ు  ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షసిఽౄ ెంథి. 

చితాెం 3: శూదరయణ చటి్ెం ాకయెం నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం  

 

ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ్న సభమెం (Time when insurable interest 

should be present)  

జీయత  నౄభాలల నులల తీసఽఔుధ ే సభమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ. ఫ భ ైన్ 
నులలల వెంటి్ యట్ి యషమెంలల త శూదరయణ నౄభాలల,  నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నులల 
తీసఽఔునైుడా, అలాగై క ుబమ్ ఙేలేట్ుడా ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ.   

d) దఖాభి కయణెం (Proximate Cause) 

నౄభాలల నుటి్ెంచఫడ ేధరమసాణరా లలు  అనిైట్ిలలకీ చివభ ిసాతాెం, దఖాభి కయణెం (proximate cause).  

దఖాభి కయణ సాతాెం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫ ైనథ.ి ఇథ ి నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో  చాడరయౌ. ఆ 
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథరలలు క ివసఽౄ ెంథో  భథో  నిభే భిెంచఽకోయయౌ. 
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అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథరలలు  (peril) కి వలేౄధ,ే  నౄభా సెంస  ఫలధత వళ సఽౄ ెంథ.ి నౄభా ఙేమఫడు  
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫ ైణ,ే ఆ నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంులు ఙసేఽౄ ెంథ.ి అలా కఔనుో ణ,ే ఙేమదఽ.   

ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస  అతెంత ాదరనఫ నై కయణఫేనేట్ , ఏ సెంగట్న తభుత ఏ సెంగట్న 
జభిగి ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో  చాసఽౄ ెంథ.ి సెంగట్నఔు అత్త య ెంట్ధ ే ఉనై ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయక ై
భినేతెం కఔ నషిెం సెంబయలేు లా ఙలేన నతౄెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం య తేఔుతేెంథ.ి   

నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభాీఔభిశూౄ ెం. అయ దఖాభి కయణరల ఔెంట్ ేననైెంగ ఉెంట్లబ. 
దాయెం కయణరలు ఉెండ చఽి గనీ ఆ సెంగట్న జయఖడరనిక ినేయాకలు అబయెంతగ యట్ ిాపలవెం ఉెండదఽ.  

నియుచనెం  

దఖాభి కయణెం (Proximate cause) గప చఽయవగా , ాపలవవెంతఫ ైన కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట్ ే
అెంత్తభ పయౌతెం ఙేయడరనిక ి అథ ి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలక ళ్ైౄ ెంథ.ి అలా య ళ్ుడెంలల ఏ ఔు 
సెంగట్నక ీ థరనెంతట్ అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణెంగ ఙపచఽిఔుని వచిి,  నదలవడరనికీ, కొనశూఖడరనిక ీ
తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ    

జీయత  నౄభా ెంథరలకి దఖాయ కయణెం లథరే ెంతెం ఏ యధెంగ అనుబసఽౄ ెంథ?ి శూదరయణెంగ, జీయత  నౄభా 
భయణ కయణెంణో  సెంఫెంధెం లేఔుెండర ఙెయౌుెంు అెంథిసఽౄ ెంథ ికఫటిి్, దఖాయ కయణెం లథరే ెంతెం అనుమెం కదఽ. 
అబధర, ఎధనై జీయత  నౄభా ెంథరలు ాభాదెం ాయోజనెం భ ైడయునఽ అెంథసిఽౄ ధరైబ. ఇెందఽలల ాభాదెం 
వలు  భయణెం సెంబయలేౄ  కొెంత అదను శూ భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అలాెంటి్ లత్తలల, భయణెం ాభాద 
కయణెంగధ ే జభిగిెంథర అని భిశీయౌసాౄ , కయణరనిై సషిెంగ నిభే భిెంచఽకోవలలన అవసయెం ఉెంట్లెంథ.ి దఖాయ 
కయణెం లథరే ెంతెం ఇలాెంటి్ సెందభౌలకి సభిగా  వభిౄసఽౄ ెంథి.   

సెంరలుషణ (Adhesion) ెందెం  

సెంరలుషణ ెంథరలు, అవతయౌ నుభిీని  కైవలెం ెంథరనిై లుఔభిెంచడరనికో, త్తయసుభిెంచడరనికో భాతాఫే 
భినేతభబయ అవకశ్నేసాౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడ ేాయోజధరలు ఖల (greater  bargaining  advantage) 
నుభిీ ఙేత తమాయవఙేమఫడణరబ. ఇఔుడ నౄభా  ఔెంనలనీకి ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన అనిై నిమభ 
నిఫెంధనలలు  అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉెంట్లెంథి.     

థీనిై తట్సెం ఙేమడరనిక,ి ఔ  ా -లుక్ (free-look)  వవది భచిమెం ఙేమఫడిెంథ.ి అుడె  
నులలథరయవ నులల తీసఽఔునై తభుత, తనఔు అెంగీకయెం కఔనోు ణే, నులల డరఔుఫ ెంట్లని అెందఽఔునై 15 
భోజుల లలు యదఽె  ఙసేఽఔుధే ాణరభాైమెం ఔయౌగి ఉెంట్లడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔెంనలనీక ి



 

97 

 

యా తూయుఔెంగ ణెయౌమఫయఙరయౌ. అుడె కయవిలు, చరభీజలు తగాిెంచఽఔుని నానేమెం య నకిు త్తభిగి 
ఇవుఫడెతేెంథి.     

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  1 

ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏథి నియోెందరనిక ిఉథరహయణ? 

I. యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజఞా నెం లేఔుెండర ఔ ెంథరనికి సెంతఔెం ఙేమడెం   

II. ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనోు ణే భళేష్ని చెంుణరనని యఫేష్ ఫ థిభిెంచడెం   
III. ెందెంనలై భళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనిక ియఫేష్ తన ను ా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిెంచడెం 

IV. ెందెంనలై భళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనిక ియఫేష్ సభాఙరయెం తుడె అెంథిెంచడెం 

 

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

ఈ కిరెంథ ిఎెంనఔలలు  థేనిక ియఫేష్ నౄభా ఙేమడెం శూధెం కదఽ?  

I. యఫేష్ ఇలుు    
II. యఫేష్ పలయ  
III. యఫేష్ లేైళ తేడె   
IV. యఫేష్ తయౌుదెండెా లు   
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శూభెంశ్ెం 

 నౄభా సెంస  నౄభా ెందెం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽులకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనిక ి
నియృబెంఙే ఔ ధయ లేథర భిఖణనని నానేమెం అని అెంట్లయవ.   

 ెందెం  అెంటే్ ఇయవ నుభిీల భదర చటి్ఫదేెంగ అభలబయ ఔ అగిరఫ ెంట్ల.   

 అెంరలు  ఙెలుు ఫలట్బయ ెందెంలల ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:  

i. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

ii. భిఖణన,  

iii. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం Consensus ad-idem,  

iv. లేుఙరి అెంగీకయెం (Free consent) 
v. నుభిీల శూభయూెం 

vi. వసఽౄ వు చటి్ఫదేత 

 నౄభా ెంథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ: 

i. భిూయృ యరుసెం (Uberrima fides)  
ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (Insurable interest)  
iii. దఖాభి కయణెం (Proximate cause)  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

2. ధరమయఫ నై భిఖణన (Lawful consideration) 

3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం (Consensus ad idem) 

4. భిూయృ యరుసెం Uberrima fides 

5. భ కఫ ైన యసౄ యలు  Material facts 

6. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం(Insurable interest)  

7. దఖాభి కయణెం (Proximate cause)  
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనోు ణే భళషే్ నఽ చెంుణరనని యఫేష్ ఫ థిభిెంచడెం నియోెందరనికి ఉథరహయణ.  

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

యఫేష్ ఔు అతడి లేైళ తేడి జీయతెం నైద నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఉెండదఽ. కఫటిి్ థరని నైద అతడె నౄభా 
ఙేమలేదఽ.   

 

లుమ భకీ్ష – ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

ఙెలుు ఫలట్బయ ెందెంలల ఏ అెంశ్ెం నానేమెంణో పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి? 

I. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

II. భిఖణన  
III. లేుఙరి అెంగీకయెం 

IV. ెంథరనికి నుభిీల శూభయూెం 

ాశ్ై 2  

ఎలాెంటి్ మోసూభిత ఉథేెశ్ెంణోధన ఙేమఫడఔనుో బధర కచిితెంగ లేని యవయణలనఽ _____________ 

అనఽసెందరనిసఽౄ ెంథి.  

I. తుగ ణెయౌమజమైడెం 

II. చెంథర (చెంథర)  
III. ాత్తనుదన  
IV. నుాత్తనిధెం 

ాశ్ై 3  

________________ ధేయూభితఫ ైన యదరధరల థరుభ త్తౄ డిలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.  
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I. మోసెం  
II. అనఽచితఫ నై ాపలవెం 

III. నియోెంధెం 

IV. ను యనుట్ల 

ాశ్ై 4  

ఈ కిరెంథి యటి్లల జీయత  నౄభా ెంథరలఔు సెంఫెందిెంచి ఏథ ియసౄవెం? 

I. అయ ధనట్ి భాట్లల ఉెండ ేెంథరలు, అయ చటి్ఫదేఫ ైన అభలుకి లలఫడవు  
II. అయ చటి్ఫదేఫ నై అభలుకి లలఫడి ధనటి్ భాట్లల ఉెండ ేెంథరలు. 
III. ఇెండిమన్ ెందెం  మాకి్, 1872 ాకయెం అయ ఇయవ నుభిీల (నౄభా సెంస  భభిమ  నౄభాథరయవ) భధ 

ఉెండే ెంథరలు   
IV. అయ జూదు ెంథరలు వెంటి్య  

ాశ్ై 5  

ెందెం యషమెంలల ఈ కిరెంథ ియటి్లల ఙెలు ని భిఖణన ఏథ?ి 

I. డఫ ో 

II. ఆలౄ  
III. లెంచెం 

IV. నఖలు 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యటి్లల  జీయత  నౄభా ెందెం లలకి ాయేశిెంఙే అయోత లేని నుభిీ ఏథి? 

I. యనుయ మజభాని  
II. ఫ ైనర్ 

III. ఖిళ ణ  
IV. ాబ తు ఉథో గి 

ాశ్ై 7  

ఈ కిరెంథి యటి్లల  “ఉఫ భిరభా లైడ్స్” లథరే ెంణరనిై చానెంఙే చయ ఏథ?ి 

I. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన య ైద భిలతేలనఽ ఖ భిెంచి అఫదేెం ఙెడెం 



 

101 

 

II. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల పౌత్తఔ యసౄయల ఖ భిెంచి య లు డెించఔనోు వడెం  
III. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి య లు డిెంచడెం   
IV. సకలెంలల ననాేమెం ఙెయౌుెంచడెం 

ాశ్ై 8  

నౄభా ాయోజధరెంరనిై దిఱిలల నలట్లి ఔుెంటే్ ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏథి సభికదఽ? 

I. ఔుభాయవని కోసెం తెండిా నౄభా నులల ఙేమడెం  
II. పలభబయౄలు ఔభి కోసెం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడెం  
III. లేైళ తేలు ఔభి కోసెం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడెం  
IV. మజభాని ఉథోఖ ల కోసెం నౄభా ఙేమడెం  

ాశ్ై 9  

జీయత  నౄభా యషమెంలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఎుడె ఉెండరయౌ?  

I. నౄభా తీసఽఔుధే సభమెంలల 
II. క ుబమ్ ఙలేే సభమెంలల 
III. జీయత  నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం  అవసయెం లేదఽ  
IV. నులల కొనఽగోలు ఙలేే సభమెంలల లేథర క ుబమ్ సభమెంలల  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథి ధేథెంలల భయణరనిక ిఏథి దఖాభి కయణెం (proximate cause) అవుతేెంథ?ి 

అజయ ఖ యరు శూుభ ీ ఙేసఽౄ ెంటే్ కిరెంద డరు డె. అతడి య నఽైూస యభిగిెంథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేు నీట్ ి
భడెఖ లల డ ి ఉధరైడె. థరనిణో అతడిక ి నఽమోనిమా వచిిెంథి. అతడనిి శృలట్ల్ లల ఙేభియవ కనీ 
చివభికి నఽమోనిమా వలు  అతడె చనినుో మాడె.  

I. నఽమోనిమా  
II. య నఽైూస యయఖడెం  
III. ఖ యరెం నైద నఽెంచి కిరెంద డడెం   
IV. ఆభషైన్ 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

జయఫ   1  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ఙెలుు ఫలట్బయ ెంథరనికి ననాేమఫే భిఖణన (consideration). 

జయఫ   2  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

ఎలాెంటి్ మోసూభితఫ ైన ఉథేెశ్ెం లేఔనోు బధర తుగ ణెయౌమజైమడెం వళ ెంచడెం తు యవయణలఔు 
థరభితీసఽౄ ెంథి.  

జయఫ   3  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ధేయూభితఫ నై యదరధరల థరుభ ఇఙేి  త్తౄ డి నియోెంధెంలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ   4  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

పలయత ెంద  చటి్ెం, 1872 ాకయెం, జీయత  నౄభా ెంథరలు  ఇయవ నుభిీల (నౄభా సెంస  భభిమ  
నౄభాథరయవ) భధన ఉెండే ెంథరలు.  

జయఫ   5  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ఔ ెంథరనికి లెంచెం ఙెలుు ఫలట్బయ భిఖణన కదఽ. 

జయఫ   6  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ెందెం  ఔ జీయత  నౄభా ెంథరనికి ఫ ైనయవు  అయవో ల ైన నుభిీలు కదఽ. 

జయఫ   7  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄయల ఖ భిెంచి య లు డిెంచడెం “భిూయృ యరుసెం” 
లథరే ెంణరనిై చానెంఙే చయ    
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జయఫ   8  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం లేదఽ కఫటిి్, లేైళ తేలు యసయెం నౄభా తీసఽకోలేయవ  

జయఫ   9  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

జీయత  నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నౄభా తీసఽకొధే సభమెంలలధే ఉెండరయౌ.  

జయఫ   10  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

అజయ భయణరనికి ఖ యరెం నైద నఽెంచి డడెం దఖాయ కయణెం అవుతేెంథి. 
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యపలఖెం 2 
జీయత నెభా 
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అదరమెం 6 

జీయత  నౄభాలల ఇనేడి ఉనై అెంరలు ఏనేట్ి  
 

అదరమెం  భిచమెం 

నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ  అెంరలు  ఇనేడ ిఉధరైబ.   

 ఆలౄ   
 నౄభా ఙేమఫడు  భిసఽు   

 సనైఔయణ లథరే ెంతెం (The principle of pooling)  
 ెందెం 

జీయత  నౄభాలల ఖల యయధ లక్షణరల (లక్షణరల)ని భిశీయౌథరె ెం. ఈ అదరమెంలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచి నలైన 
ణెయౌనన అెంరల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄ ెంగ యవభిెంచఫడెతేెంథ.ి  

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

A. జీయత  నౄభా  యనుయెం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనిక ిఖల  యలువ, యసయత(అధననత) 
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A. జీయత  నౄభా  యనుయెం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనిక ిఖల  యలువ (అధననత )   

1. ఆలౄ   –  భానవ జీయత యలువ (HLV) 

ఆలౄ  అెంటే్ అథ ఔ యఔఫ ైన సెంద అనీ,  థరనిక ిఆభేిఔ యలువ, భఫడ ి(return) ఉెంట్లెందధే యషమెం భనెం 
ఇట్ిక ై అయెం ఙసేఽఔుధరైెం. ఎధనై యకల సెందలక ి యలువని కచిితఫ ైన ఆభిఔ థరలలు ధే (monetary 

terms) ల కిుశూౄ యవ. అలాగై నషి యలువ (loss of యలువ ) ని ఔడర ల కిుెంచవచఽి.  

ఉథరహయణ 

ఔ కయవక ి ాభాదెం అబెంథ.ి ఆ నషిెం యలువ యవ.. 50,000 లుగ అెంచధర యేమడెం జభిగిెంథ.ి కయవ 
మజభానిక ినౄభా సెంస   ఈ నశుి నిక ినషిభిశృయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి  

అబణ ేఔ భనిఱ చనినుో ణ ేఆ నషిెం నణరౄ నిై ఎలా అెంచధర యేశూౄ యవ? 

అతడి యలువ  50,000 యౄనుమలా? లేఔ యవ. 5,00,000 యౄనుమలా?  

ఔ యనియోఖథరయవని ఎుడె ఔయౌలధర నౄభా ఏజ ెంట్ల ఈ నలై ాశ్ైక ి సభాదరనెం ఙెనుయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి థీని 
ఆదరయెంగ ఏజ ెంట్ ఆ యనియోఖథరయవడిక ి ఎెంత నౄభా లనూయవ్ ఙేమవచిధేథ ి నియృమభవుతేెంథ.ి నిజఞనిక ి
ఔ జీయత  నౄభా ఏజ ెంట్ల ధేయవికోవలలన ణొయౌ నుఠ్ెం ఇథ.ే  

అబణ,ే అదిషివరతౄ , డెఫ ైౌ ఏళ్ు  కిరెందట్ ను ా లసర్ హఫ నర్అనవిథిేభిచిన ఔ ఖణన (measure) ఉెంథ.ి ఈ 
ఖణనని భానవ జీయత యలువ (HLV) అధే నేయవణో ాెంచభెంణర ఉయోగిసఽౄ ధరైయవ. 

HLV లథరే ెంతెం భానవ జీయణరనిై ఆథరమెం సెంనుథిెంఙ ే ఔ యధఫ నై సెంద లేఔ ఆలౄగ పలయసఽౄ ెంథ.ి ఆ 
యధెంగ అథి ఔ వకిౄ బయషతేౄ లల సెంనుథిెంచఖల నిఔయ సెంనుదన ఆదరయెంగ భానవ జీయత యలువనఽ 
భిఖణనలలక ితీసఽఔుెంట్లెంథ.ి నిఔభథరమెం (Net earnings) అెంటే్ ఔ వకిౄ బయషతేౄ  సెంవత్భలలు  ాత్త 
సెంవత్యభూ ఎెంత సెంనుథిెంచఖలడని పలయెంచఫడెణోెంథో  ఆ నతౄెంలలెంచి అతడ ి కయవిలు నుో నా నేగిలే 
నతౄెం శూ భ ్. ఆ యధెంగ ఈ నతౄెం ఔ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ే వకిౄ అకల భయణరనిక ి ఖ భ ైణ ే ఆ 
ఔుట్లెంఫలనిక ివఙేి నిఔయ ఆభిఔ నశుి నిై సాచిసఽౄ ెంథ.ి ఈ శూ భ ్ని సభ ైన వడీు  భైట్లకి నలట్లి ఫడిగ నలటిి్, ఇలా 
సెంబయెంఙ ేనశుి యౌై తగాిెంచఽకోవచఽి.  

HLVని నియృబెంచడరనిక ిఔ సయళ్ఫ ైన సా లఫ నై నిమభెం (thumb rule) ఉెంథ.ి అథేనేట్ెంటే్, సెంనుథిెంఙ ే
వకిౄ ఫాత్తక ిఉెండఔనోు బధర, ఔ ఔుట్లెంఫెం తనక ికవలలన యభిికథరమానిై  థరనిక ిను ెందఖల వడీు  భైట్లణో 
పలఖశృభిెంఙరయౌ.    
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ఉథరహయణ 

శీర భజన్ సెంవత్భనిక ియవ. 1,20,000 సెంనుథిశూౄ డె. తన కయవిలఔు యవ. 24,000 ఉయోగిశూౄ డె 

అతడె అకల భయణెం ఙెెంథనిట్ు బణ,ే అతడ ిఔుట్లెంఫలనిక ివఙేి నషిెం ాత్త సెంవత్భనిక ీయవ. 96,000 లు. 

వడీు  భైట్ల8% ఉెందనఽఔుెంట్,ే(0.08 గ చానెంచఫడిెంథ)ి. 

HLV = 96000 / 0.08 = యవ.. 12,00,000 

ఔ వకిౄ తనక ి కవలలన సెంూయృ బదాత కోసెం ఎెంత నౄభా కయలల నిభే భిెంచడరనిక ి HLV 

సశృమడెతేెంథ.ి ఏ భినేత్తకి నేెంచిణే జీయత  నౄభా ఊశృజనితభ్తేెంథో  ఔడర అథి (HLV) 
ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి.  

శూదరయణెంగ, ఔయవ ఙేమాయౌ్న నౄభా నతౄెం యభి యభిికథరమానిక ి 10 నఽెంచి 15  భ ట్లు  ఎఔుువగ 
ఉెండరలని భనెం ఙెవచఽి. నలైన ణెయౌనన ఉథరహయణలల, శీర భజన్ సెంవత్భనిక ియౄ. 1.2 లక్షలు భాతాఫే 
సెంనుథిసాౄ , యౄ. 2 కోట్ు క ి నౄభా కోయవతేధరైడెంటే్ ఎవభిక ధైర సెంథహేెం వసఽౄ ెంథ.ి అబణ ే కొనఽగోలు ఙలే ే
నౄభా నతౄెం అధేథి ఆ వకిౄ ఎెంత నౄభా ఙేమఖలడె, భభమి  ఎెంత నౄభా కొధరయౌ అనఽఔుెంట్లధరైడె అధ ే
యషమాల నైద ఆదరయడ ిఉెంట్లెంథి.      

2. భిసఽు  

భనెం నలైన ఖభనిెంచినట్లి గ, భానవ జీయణరనిై ఔ ఆలౄగ యలువఔటిి్, ఆ యలువని ధరశ్నెం ఙలేన లేథర 
తగాిెంచిన భిసఽు సెంగట్నలు జభిగినుడె జీయత నౄభా యక్షణనెంథిసఽౄ ెంథ.ి భూడె యకల సెందభౌలలు  
అలాెంటి్ నషిెం సెంబయెంచవచఽి. శూదరయణ ాజలు ఎదఽభపుధ ేకొనిై యకల యెంత భిలతేలు ఉెంట్లబ.  

చితాెం 1:  శూదరయణ ాజలు ఎదఽభపుధ ేకొనిై యకల యెంత భిలతేలు  
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అబణ ేశూదరయణ నౄభా ఆలౄ ని ాపలయతెం ఙేల ేభిసఽులణో యలక్షణెంగ వవహభిసఽౄ ెంథ ి– ఉథర. అగిై ాభాదెం 
(fire), సభ దాెంలల సయవఔు నషినోు వడెం, థ ెంఖతనెం, ఔనైు థ ెంఖతనెం, కయవ ాభాథరలు.  ఇయ నేయవ, ాత్తషీ 
(goodwill) ని థఫెోతీల ే సెంగట్నలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌశూౄ బ. ఇయ జయఫ థరభీ నౄభా యపలఖెంలల యక్షణ 
ఔయౌెంచఫడణరబ. 

చివభిగ వకిౄఖతెంగ ాపలవెం చానెంఙ ేఈ భిసఽుయౌై వకిౄఖత భిసఽులని అెంట్లయవ. యట్ిని ఔడర   శూదరయణ 
నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి  

ఉథరహయణ 

ాభాదెం వలు  జభిగిన నశుి లక ిాభాద నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి   

a) శూదరయణ నౄభా కీ జీయత  నౄభా భధ ఖల కచిితఫ ైన ణేడర ఏనేట్?ి  

శూదరయణ నౄభా జీయత  నౄభా 
నషిభిశృయెం : శూదరయణెంగ వకిౄఖత 
ాభాద  నౄభా నేనశృ నేగియౌన శూదరయణ 
నౄభా నులలలనీై  నషిభిశృయ 
ెంథరలు. 

జీయత  నౄభా నులలలు శృనై ెంథరలు, 
నషిభిశృయెం అెంటే్ అగిై ాభాదెం వెంటి్య 
సెంబయెంచినుడె నౄభా సెంస  జభిగిన నశుి నిక ి
సెంఫెందిెంచిన కచిితఫ ైన నణరౄ నిై అెంచధర యలే, 
ఎఔుువ లేథర తఔుువలు కఔుెండర, సభిగా  అెంణ ే
నణరౄ నీై  నషిభిశృయెం  గ ఙయెౌుెంచడెం.  
 జీయత  నౄభాలల ఇలా ఔుదయదఽ. భయణెం సెంబయలేౄ , 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం పలానిై     నదట్ ు  ెందెం 
భసఽఔుధ ే సభమెంలలధ ే నిభే భిెంచఫడరయౌ. ఆ యధెంగ 
జీయత  నౄభా నులలలు తయచఽగ జీయత  శృనై 
ెంథరలని నలవఫడణరబ. నౄభా ఙలేన వకిౄ 
భయణ ెంచినుడె ధరనేనీలు లేథర లనెృథరయవలఔు  శృనై 
ఇచిిన నతౄెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి 

 

అనిశిిత్త (Uncertainty): శూదరయణ నౄభా 
ెంథరలలల అనిశిిత్తగ ఉనై భిసఽు 

ఈయ ెంట్ల (సెంగట్న)కి బదాత 

జీయత  నౄభా యషమెంలల, భయణెం సెంబయసఽౄ ెంథర లేథర 
అధే యషమెంలల నిశ్ిమెంగ ఙెలేని లత్త అెంట్ృ 
ఉెండదఽ. ుటిి్న ాత్త భనిఱ  భయణ ెంచఔ తదఽ. 
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ఔయౌెంచఫడెతేెంథ.ి ఔ ఇలుు  అగిై 
ాభాథరనిక ిఖ యవుతేెంథర లేథర, ఔ కయవక ి 
ాభాదెం సెంబయెంచవఙరి లేథర అనై 
సెంఖత్త భ ెందఽగ ఎవయౄ ఙెలేయవ. 

కఔనుో ణ ే ఆ భయణెం ఎుడ సఽౄ ెందధ ే సెంఖణ ే ఇఔుడ 
నిశ్ిమెంగ ఙెలేభ . ఆ యధెంగ జీయత  నౄభా 
అకల భయణెం సెంబయెంచినుడె ఆ భిసఽుక ి బదాత 
ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి    

 

సెంపలవతలల నలయవఖ దల (ncrease in 

probability) : శూదరయణ నౄభాలల, అగిై 
ాభాదెం, బూఔెంెం వెంటి్ ాభాథరలు జభిగై 
సెంపలవత కలెంణో ఫలట్ల నలయఖవు.   

జీయత  నౄభా యషమెంలల వమసఽణోఫలట్ల భయణెం 
సెంబయెంఙ ేసెంపలవత నలయవఖ తేెంథ.ి  

b) జీయత  నౄభా భిసఽు సుపలవెం 

శూదరయణెంగ భయణెం వమసఽని ఫటిి్ ఉెంట్లెంథ ికఫటిి్, చినైవమసఽలల ఉనైయభిక ితఔుువ నతౄెంలల 
నానేమల, విదఽే లఔు ఎఔుువ నతౄెంలల నానేమెంలు నిభే భిెంచఫడణరబ. పయౌతెంగ, విదఽే ల ైధర సభ,ై 
భెంచి ఆభోఖెంణో ఉనైయయవ లుమ్నఽెంచి తుకోయలనీ, అధరభోఖెంగ ఉనై సబ లు భాతాెం ఇెంక 
అెందఽలలధ ే కొనశూగలనీ అనఽఔుెంట్లయవ. పయౌతెంగ నౄభా సెంసలు తీవాఫ నై సభసయౌై ఎదఽభోుయయౌ్ 
వచిిెంథ.ి అయ నౄభాథరయు థరుభ జీయణరెంతెం ననాేమెంలు ఙెయౌుెంఙ ే యధెంగ ెంథరలనఽ అనవిథిే  
భిచిెంథ.ి ఇథ ికై యధఫ నై (సభతేలఫ నై) ననాేమెంలు అనవిథిే  కవడరనిక ిథరభితీలెంథ.ి 

3. సభతేల నానేమెంలు 

కీలకెంశ్ెం 

సభతేల నానేమెం అెంటే్ వమసఽణో ఫలట్ల నలయఖఔుెండర ెంద సభమెం అెంణర లయెంగ ఉెండ ే ననాేమెం.     

అెంటే్ థరని అయెం నదటి్ సెంవత్యెంలల వసాలు ఙలేన ననాేమెంలు  ఆ వమసఽలలు  చనినుో బయయభ ిక ుబమ్ 
నణరౄ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి అవసయభబయ నణరౄ ల ఔధరై ఎఔుుయ ే ఉెంట్లబ. తభుత ఏళ్ులల వసాలు ఙేల ే 

నానేమెంలు ఎఔుువ వమసఽ వచిిన తభుత భయణ ెంచిన క ుబమ్ నణరౄ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి అవసయఫ నై 
శూ భ ్ ఔెంట్ ేతఔుువ ఉెంట్లెంథ.ి  ఈ భ ెండిెంటి్ సఖట్ల యలుయ ేసభతేల ననాేమెం అవుతేెంథ.ి అెంటే్ థీనయెం 
తఔుువ వమసఽలలు  ఎఔుువ నణరౄ లలు  ఔటి్ఫడు  ననాేమెంలు భ థనిే వమసఽలలు  ననాేమెంల లలట్ల (deficit) 
ని బభీౄ (compensate) ఙేశూౄ మనైభాట్. 

సభతేల నానేమెం లక్షణెం ఈ కిరెంద ఉదహభిెంచఫడిెంథ.ి  



 

110 

 

చితాెం 2: సభతేల నానేమెం 

 

సభతేల నానేమెంలు అెంటే్, జీయత  నౄభా ెంథరలు  10, 20 లేథర అెంతఔెంట్ ే ఎఔుువ సెంవత్భల 
నుట్ల యలక్షణెంగ నడిఙ ే నౄభా ెంథరలని ఔడర అయెం. అలాగై శూదరయణ నౄభా యలక్షణెంగ అల 
కలావదిక ిఙెెంథిెంథ,ి ఔ సెంవత్యెంలల కలెం భ గిలనుో తేెంథ.ి  

కీలకెంశ్ెం 

ెంథరనికి సెంఫెందిెంచి ాత్త సెంవత్యెం వసాలు ఙేల ే ననాేమెంలు  నౄభా సెంస  తన నులలథరయవ 
ాయోజనెం కోసెం యశ్ుసనీమెంగ అటిే్ఫ డెతేెంథ.ి ఆ యధెంగ వసాలు ఙేమఫడని శూ భ ్ని “భిజర్ు” అని 
నలుశూౄ యవ. ఔ నౄభా సెంస  ఈ భిజర్ు లేథర నిలునిదిని నౄభా సెంస  బయషతేౄ లల నియుళ ెంఙరయౌ్న ఫలధతల 
కోసెం ఉెంచఽతేెంథ.ి ఈ అదను నతౄెం థరుభ “జీయత నిద”ి అధే నేయవణో ఔ నిద ి ఏయడెతేెంథ.ి జీయత 

నౄభా సెంసలు ఈ నిదిని నలట్లి ఫడ ినలటిి్, వడీు  సెంనుథిశూౄ బ.  

a) సభతేల  ననాేమెంలల ఇనేడ ిఉనై అెంరలు (Components) 

సభతేల నానేమెం లల భ ెండె అెంరలు ఇనేడ ిఉధరైబ. 

i. నదట్థి,ి ట్ెర్్ లేథర బదాత (ట్ెర్్  లేథర  protection) అెంశ్ెం. ఇథ ిభిసఽు ధయక ియసౄ వెంగ ఎెంత 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంథో  కైవలెం ఆ పలఖెం (portion) ననాేమెం భాతాఫే. 

ii. భ ెండోథ,ి నఖదఽ యలువ  అెంశ్ెం. ఇథ ినులలథరయవ ఙేలన అదను ఙెయౌుెంు నణరౄ య్ై సనైఔభిెంచడెం 
వలు  ఏయడెతేెంథ.ి ఇథ ిను దఽు పలగనిై ఏయయవసఽౄ ెంథ.ి  
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అెంటే్ థీనయెం థరథరు అనిై జీయత నౄభా నులలలలు నా బదాత, ను దఽు, ఈ భ ెండా ఔయౌల ే ఉెంట్లబ.    
నానేమెంలల నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం ఎెంత ఎఔుువగ ఉెంటే్, ఆ నౄభా నులల ను దఽు ఆదరభిత నౄభా నులలగ 
పలయెంచవచఽి.  

4. భిసఽు సనైఔయణ లథరే ెంతెం 

జీయత  నౄభా సెంసలు ెందెం ఆభిఔ సెంసలుగ వభాీఔభిెంచఫడరు బ. అెంటే్, నులలథరయవకి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
ాయోజధరలు తయచా ెందెం ఇవుఫడని శృనైల యౄెం థరలాిబ. అనిైట్ిఔధరై భ కెంగ, ఆభిఔ 
బదాతని అెంథిశూౄ మధ ే పలవెం ఉెంథ ి కఫటిి్, జీయత  నౄభా భభిమ  నెంఛనఽు  సెంాథరమఫదేఫ ైన భతీ్తలల 
కొనఽగోలు (కొనఽగోలు) ఙేమఫడణరబ. ఈ యధఫ నై బదాత సభ నై ెంథరల పయౌతెంగనా, అలాగై నౄభా 
సెంసలు ఙెయౌుెంులు ఙేమఖల లత్తలలధ ే ఉధరైమని నిభ భిెంచఽకోవడరనిక ి  నిభెిషిఫ ైన బదాణర చయలు 
(safeguards) నుటి్ెంచఫడడెం వలు నా ఏభట్వుతేెంథ.ి ఈ యధఫ నై నిభ్ణెం అననత లేథర సనైఔయణ 
లథరే ెంతెం అభలు ఙేమడెం వలాు  శూధడెతేెంథ.ి  

ఆభిఔ భాభ ుట్ు లల భిసఽుని తగాిెంఙే కీలకెంరలలు  అధననత (భూచఽవల ైజషైన్) ఔట్ి. అలాెంటి్ భభో 
కీలకెంశ్ెం యసౄ ితీఔయణ (Diversification) భ్యౌఔెంగ ఈ భ ెండిెంటి్క ీణడేర ఉెంథ.ి  

యసౄ ితీఔయణ అధననత   
ఈ యసౄ ితీఔయణ (డెైవభి్కషైన్) కిరెంద నిధఽలు   
యయధ యకల ఆసఽౄ ల యౄెంలల యసౄ భిెంచి ఉెంట్లబ  
(ఖ డు నఽ యేభైుయవ ఫ టి్లలు  ఉెంచడెం). 

అధననత లేథర సనైఔయణలల, యేభైుయవ వఔుౄ లఔు 
సెంఫెందిెంచిన నిధఽలు ఔయౌల ఉెంట్లబ (అనిై ఖ డు నీ 
కై ఫ టి్లల ఉెంచడెం). 

యసౄ ితీఔయణలల నిధఽలు ఔ భూలశూ నెం నఽెంచి 
యేభైుయవ లక్షాలఔు ావళ శూౄ బ.      

అధననతలల యేభైుయవ భూలశూ ధరల నఽెంచి ఔ లక్షెం 
య ైు ావళ శూౄ బ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

 

చితాెం 3: అధననత  

అధననత  (యేభైుయవ భూలశూ ధరల నఽెంచి ఔ లక్షెం య ైు ావళ శూౄ బ.) 

 

జీయత  నౄభాలల అధననత  లేథర సనైఔయణ లథరే ెంతెం భ ెండె యలక్షణఫ ైన భీతేలలు  నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి 

i. నదట్ ి నుతాలల అథి ఔ వకిౄ అకల భయణెం ఙెెంథణిే వఙేి  ఆభిఔ నశుి నిక ి బదాత ఔయౌెంచడెం. ఈ 
నషిెం బ జఞనిక తేౄ ఔుని జీయత  నౄభా ెందెంలల ఙేభిన భభ ెంణో భెంథి అెందజలైే చెంథరల 
(చెంథరలు)ణో ఏయడే నిది థరుభ ఆ సభసని భషిుభిెంచడెం. 

ii. భిసఽు సనైఔయణ లథరే ెంతెం భయణ భిసఽుని నేెంచి ఉెంట్లెంథ.ి అథి సనైఔయణనీ,    అలాగై ఆభిఔ 
భిసఽుని ఔడర సభసిభానెం ఙేమడెంలల ఔడర ఔయౌెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఇథి నానేమెంలనఽ నిధఽలనీ, 
తతొయౌతెంగ యేభైుయవ సభమాలలు  వఔుౄ ల థరుభ యయధ యకల ెంథరలఔు అనఽసభిెంచి ఉెండే 
భిసఽులనఽ సనైఔభిెంచడెం థరుభ శూధడెతేెంథ.ి ఆ యధెంగ  ఇథ ి యయధ తభలఔు ఙెెంథని 
నులలథరయవల యషమెం. ఈ సనైఔయణ పయౌతెంగ, భిలతేలు ఫలఖ ధరై, ఫలగోలేఔనోు బధర జీయత 
నౄభా సెంస  కై యధఫ నై ఫో నస్క (a uniform bonus) ఙేలేలాగనా, కలెం ఖడిఙేకొథీె  లాపలలు 
అెంథిెంఙ ేయషమెంలల అథి భభిెంత ఫ యవగ ైన ని తీయవ ఔనఫభఙిేలా ామత్తైెంచడెం, నిభే భిెంచఽకోవడెం 
జయవఖ తేెంథ.ి 
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5. జీయత  నౄభా ెందెం  

చితాెం 4: జీయత  నౄభా ెందెం  

 

జీయత  నౄభాలల చాడరయౌ్న చివభి అెంశ్ెం ెందెం. నిభే భిత నతౄెం అధే దెం వలు  థరనికి నుాభ కత 
వసఽౄ ెంథి. ఔ యహఔెంగ ఆభిఔ బదాత ఔయౌసాౄ  జీయత  నౄభా ఆ నణరౄ నికి ెందయెంగ శృనై 
ఇవుఫడెతేెంథి. శృనై అెంశ్ెం థరుభ ఔడర జీయత  నౄభా ఔఠినఫ ైన భభిమ  ఔట్లి థిటి్ఫ ైన యయకే్షణల 
భధ నడఫడెతేెందధే యషమెం అయభవుతేెంథి.  

జీయత నౄభా సెంసలు యనుయెం ఙేమడరనికి షయతేగ, చటి్ఫదేఫ నై నిలులు ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యభి 
నిధఽల నలట్లి ఫడెలనఽ యయకే్షిెంఙ ేనిఫెంధనలు యభిక ిఉెండ ిఉెండ చఽి. యయవ తభ నానేమెంలు తగినెంతగ 
ఉధరైమనీ, అలాగై  నులలథరయవల శూ భ ్ని ఏ యధెంగ కయవి ఙేమఫో తేధరైభో యయకే్షెింఙ ేనిఫెంధనలఔు 
అనఽఖ ణెంగ ఉధరైభనీ నిభే భిెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథి.   

ఇతయ ఆభిఔ సెంసలణో నుో యౌి చాలేౄ , నులలథరయవలఔు అెంథిెంఙ ేాయోజధరలనీై సభినోు బయ యధెంగ ఉధరైమా 
లేథర అధే కీలఔఫ ైన ాశ్ై తయచా చయినీమాెంశ్ెంగధ ేఉెంట్ ెంథ.ి భనెం ఖ యవౄ ెంచఽకోవలలనథభేెంటే్, జీయత  
నౄభా ెంథరలు, భిసఽు ఔవర్ నీ, అలాగై ఔ ను దఽు అెంరనీై ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఈ లక్షణెం థీనిై 
ఆభిఔ ఉతత్తౄ గ ఙేల ఆభిఔ యపణ  (భాభ ుట్) లల నేఖణర ఆభిఔ  ఉతతేౄ ల సయసన నిలఫ టిి్ెంథ.ి నిజఞనిక ిజీయత  
నౄభా యక్షణ సెంఫెంధఫ నై ఉతత్తౄ గ ఔధరై, సెందలెంథిెంఙ ేభాయాెంగ ఎఔువ యలువ ఔయౌగి ఉెంథ.ి  

ఇఔుడ భయణ ాయోజనెం (డెత్ ఫ నిట్ ) శూౌలబెం భాతాఫే ఔయౌెంఙ ేకలావది నౄభాక,ి నఖదఽ యలువ లేథర  
ను దఽు అెంరనిై ఔయౌగి ఉనై ను దఽు నులలలక ీభధ ఖల ణేడర ఏనేట్  ణెలుసఽకోయయౌ. కలావది నౄభాక ి
నానేమెం తఔుువగ ఉెంట్లెంథ,ి కనీ ను దఽు నులలలల ననాేమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ, ఔ వకిౄ 
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ను దఽులల ఔ భ క బూనేఔగ భాయణరబ. అెంటే్ థీనయెం నఖదఽ యలువక ిఎఔుువ అవకరల ధయ : ఔ 
వకిౄ తన శూ భ ్నఽ యేభై ఙోట్ నలట్లి ఫడి నలటి్ఔ, అవకరలనఽ వదఽలుకోవడెం వలన బభిెంఙే ధయ అవకరల 
ధయనఽ సాచిసఽౄ ెంథి.  

నిజఞనిక ిసెంాథరమఫదేఫ నై జీయత  నౄభా ను దఽు ెంథరలు ఎదఽభపుెంట్లనై ాదరన సయళ్ైు  “కలావద ి
నౄభాని కొనెండ.ి ణేడర (difference) ని ఎఔుడెైధర నలట్లి ఫడ ినలటి్ెండ”ి అధే యదనక ిాత్తపలెంగ వచిిెంథ.ి ఔ 

నౄభా సెంస  నఽెంచి కలావద ి నౄభా కొనఽగోలు ఙేమడఫే భెంచిదనీ, నేఖణర (ఫలల న్్)  ననాేమెంలనఽ 
ఎఔుువ లాపలయౌై (భఫడెలు) సెంనుథిెంచి నలటిే్ శూధధరలలు  (instruments) నలట్లి ఫడ ి నలటి్వచిధ ే యదనలు 
ాభ కెంగ యనవఙరిబ. 

సెంాథరమఫదేఫ ైన  నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలకి అనఽఔలెంగనా, ాత్తఔలెంగనా, వచిిన 
యదనయౌై ఒశూభి ఇఔుడ చాడడెం ఎెంణెైధర సభెంజసెం. 

a) లాపలలు  

i. చభితాలలక ిణొెంగి చాలేౄ , ఇథెెంణో సఽయక్షితఫ ైన నలట్లి ఫడ ిఅని నియౄనతఫ ైెంథ.ి థీని నఖదఽ యలువలు, 
లాపలలు ఔ ఔనీస భైట్లలల ఉెంట్లమనీ, ెంద సభమెంలల నలభిగై అవకరలు ఉెంట్లమనీ బభోశూ 
ఇశూౄ బ.  

ii. ఔరభెం తఔుెండర ననాేమెం ఙెయౌుెంఙరయౌ ఔనఽఔ ాత్త ఔుభీై తనిసభిగ ను దఽు (లేయెంగ్్ ) 
ఙేలేెందఽఔు ఔ ాణరయఔ యేసఽఔుధేలా నోుా త్ళ శూౄ బ. ను దఽభకి ి అవసయెం అబన ఔరభశిక్షణ 
అలవడెతేెంథ.ి 

iii. నలట్లి ఫడ ి  నియుహణక ి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల జఞఖరతౄల తీసఽకోవడెం థరుభ నౄభా సెంస  ఈ  
ఫలధత నఽెంచి వకిౄక ియడెదల ఙేసఽౄ ెంథ.ి 

iv. అథి దావయౄెంలలకి భాయవికొననిసఽౄ ెంథ.ి నౄభాథరయవలలనఽ తీసఽకోవచఽి లేథర నులల యదఽె ఙసేఽఔుని 
, ఆ యధెంగ థరనిై నఖదఽలా భాయవికోవచఽి.  

v. నఖదఽ యలువ  యకనికి ఙెెంథిన జీయత  నౄభా భభిమ  సెంవత్భథరమాయౌై ఇఙేి  నౄభా  భ ెండిెంటి్క ి
ఆథరమ నఽై భబతీ లనసఽౄ ెంథి.  

vi. భ కెంగ నౄభాథరయవ థియలా తీలనుడె లేథర అతడె చనినుో బనుడె ఈ నౄభా యలువ 
ఋణథరతల నఽెండి కొెంతవయఔు తనెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఉెంథి..  
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b) నశుి లు  

i. శూనకే్షెంగ నిఔయ లాపలయౌై (భఫడెలు) అెంథిసఽౄ ెంథ ి కఫటిి్ ఇథ ి అనిై యకల నిఔభథరమ 
నలట్లి ఫడెలనలైధర ఉెండే  దాయోలోణెం క్షీణ ాపలయనిై (corrode effect) ఔయౌగి ఉెంట్లెంథ.ి 

ii. ళైె భాభ ుట్ిెంగ్ ఇెంక ఇతయ జీయత  నౄభా నులలల నుాయెంనఔ వమెం (initial costs), ఖత  
ఏడరథిలల నలభిగిన నఖదఽ నణరౄ నిై తగాిసఽౄ ెంథ.ి 

iii. ఆభిఔ యణ లల  ఉనై నేఖణర శూధధరల (instruments) ఔెంట్ ేతఔుువగ ఉెండ చఽి గనీ భఫడకి ి
భాతాెం శృనై (గయెంట్)ీ ఉెంట్లెంథి. తఔుువ భఫడకిి కయణెం యనుయెం ఙేమఔనుో వడెం అబణే, ఇథ ి
భిసఽుని ఔడర తగాిసఽౄ ెంథ.ి  

లుమ భకీ్ష   1 

ఆభిఔ యణ లల యసౄ ితీఔయణ భిసఽులని ఎలా తగాిసఽౄ ెంథ?ి 

I. అధేఔ వనయవల (sources) నఽెంచి నిధఽలనఽ సనైఔభిెంచడెం, యట్ిని కై ఙోట్ నలట్లి ఫడి నలటి్డెం 

II. యయధ వభా లఔు ఙెెంథిన ఆలౄ లల యయధ యకలుగ నిధఽలని నలట్లి ఫడి నలటి్డెం  
III. నలట్లి ఫడెలలు  కలవవది ఉెండలేా చాసఽకోవడెం   

IV. సఽయక్షితఫ నై ఆసఽౄ లలు  నలట్లి ఫడ ినలటి్డెం  
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శూభెంశ్ెం  

a) సెంద అెంటే్ భఫడి యలువ నలభిగై లేథర భఫడి ఇఙేి ఆలౄ . 

b) HLV లథరే ెంతెం భానవ జీయణరనిై ఔ యఔఫ ైన ఆలౄ  లేథర ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే సెంద. ఆ యధెంగ ఔ 
వకిౄ బయషతేౄ లల నిఔయెంగ ఎెంత సెంనుథిశూౄ డని ఔ అెంచధర ఉెంట్లెంథో , థరనిై ఫటిి్ భానవ జీయత 
యలువని నిభే భిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.   

c) సభతేల ననాేమెం అెంటే్ నిభే భిెంచఫడని నానేమెం. అథ ి వమసఽణో ఫలట్ల నలయఖదఽ. కనీ ెంద  
కలభెంణర అెంతట్ల లయెంగ ఉెంట్లెంథి. 

d) ఆభిఔ యణ లల భిసఽుని తగాిెంచడరనిక ి అధననత అధేథి ఔ కీలకెంశ్ఫ ైణే, యసౄ ితీఔయణ అధేథి భభో 
కీలకెంశ్ెం. 

e) ఔ జీయత  నౄభా ెందెంలల శృనై అెంశ్ెం జీయత  నౄభా  ఔఠినఫ ైన నిమభ నిఫెంధనల (stringent 

regulation) కీ, కచిితఫ ైన యయేక్షణ (strict supervision) కీ లలఫడి ఉనై అెంశ్భనీ అయెం 
అవుతేెంథ.ి 

 

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ఆలౄ   
2. భానవ  జీయత  యలువ  
3. సభతేల  ననాేమెం 

4. అధననత  
5. యసౄ ితీఔయణ  
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  I  

సభ ైన జయఫ    II. 

యయధ యకల ఆసఽౄ లనలై నలట్లి ఫడెలు నలటి్డెం థరుభ ఆభిఔ యణ లల భిసఽులు తగాిెంచడఫే యసౄ ితీఔయణ లక్షెం.   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథి జీయత  నౄభా  యనుయ అెంశ్ెం కదఽ? 

I. ఆలౄ   
II. భిసఽు 

III. అధననణర లథరే ెంతెం  
IV. భబతీ  

ాశ్ై 2  

HLV లథరే ెంణరనిై యౄను ెంథిెంచినథి ఎవయవ? 

I. డర. భాభిిన్ లుథర్ కిెంగ్  

II. యయన్ ఫలట్   
III. ను ా . హఫ నర్  

IV. జఞభిజ శూో యస్క   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంద నేభపునై ఏ నౄభా నుు ను లల ను దఽు అెంశ్ెం ఔనీసెంగ లేథర అసలు లేఔుెండర ఉెంథ?ి  

I. కలావది నౄభా నులల 

II. ఎెండోఫ ెంట్  నులల   
III. నతౄెం జీయత  నులల  
IV. భనీ ఫలక్ నులల  

ాశ్ై 4  
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ఈ కిరెంథి యటి్లల థేనిై ఔ ఆలౄ గ భిఖణ ెంచలేభ ? 

I. కయవ 
II. భానవ  జీయతెం 

III. గయౌ 

IV. ఇలుు  

ాశ్ై 5  

ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏథి భిసఽుల కిరెంద వభాీఔభిెంచఔడదఽ ? 

I. మ ఔౄవమసఽ్లల భయణ ెంచడెం 

II. ఙరలా చినై వమసఽలల భయణ ెంచడెం   
III. ాఔిత్త సహజెంగ శితిలెం, జీయృెం కవడెం   
IV. య ైఔలెంణో జీయెంచడెం 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏ యవయణ సభ నైథ?ి 

I. జీయత  నౄభా నులలలు నషిభిశృయ ెంథరలు కగ శూదరయణ నౄభా నులలలు  శృనై ెంథరలు   
II. జీయత  నౄభా నులలలు శృనై ెంథరలు కగ శూదరయణ నౄభా నులలలు నషిభిశృయ ెంథరలు 
III. శూదరయణ నౄభా యషమెంలల యక్షణ ఔయౌెంచఫడని భసిఽు సెంగట్న నిశిితఫ నైథి  
IV. శూదరయణ నౄభా యషమెంలల భిసఽు సెంగట్న జభిగై అవకశ్ెం కలెంణోనుట్ల నలయవఖ తేెంథి  

ాశ్ై 7  

ఔ వకిౄకి అవసయఫ ైన నౄభాని నియృబెంచడెంలల ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏ దేత్త సెంాథరమఫదేఫ ైనథ?ి 

I. భానవ  ఆభిఔ యలువ  
II. ల ైఫ్   ట్ెర్్  ాత్తనుదన (Proposition) 
III. భానవ  జీయత  యలువ  
IV. పలయ జీయత  యలువ  

ాశ్ై 8  

మవుననుామెంలల ఉనై వఔుౄ లఔు విదఽే ల ఔెంట్ ేతఔుువ జీయత  నౄభా ననాేమెం వసాలు ఙేమడరనిక ిఈ 
కిరెంథి యటి్లల సభిగా  సభినుో బయ యవయణ ఏథ?ి  
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I. మవుననుామెంలల ఉనై వఔుౄ లు ఙరలావయఔ ఆదరయడి ఉెంట్లయవ  
II. విదఽే లు ఎఔుువ ననాేమెం ఙయెౌుెంచఖల లత్తలల ఉెంట్లయవ   
III. భయణెం (మోభి యౌటీ్) వమసఽక ిసెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం 

IV. భయణెం అనియయెంగ వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం 

ాశ్ై 9  

ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏ ాయోజనెం నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలఔు ఙెెంథనిథి ? 

I. అతెంత సఽయక్షితఫ నై నలట్లి ఫడి  
II. ను దఽు ఔరభశిక్షణ అలయట్ల ఙేసఽౄ ెంథ ి 

III. అల  భఫడెలు  
IV. ఆథరమ  నఽై  లాపలలు  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథి యటి్లల నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలఔు ాయోజనఔయఫ ైనథథేి ? 

I. లాపలలు దాయోలోణ క్షీణ ాపలయనిక ి(corrode effect) ఖ భ ిఅవుణరబ.  
II. నదట్ి సెంవత్భలలల తఔుువ నిధఽలు 
III. తఔుువ భఫడెలు 
IV. సఽయక్షితఫ నై  నలట్లి ఫడి  

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

జీయత  నౄభా  యనుయెంలల  ఆలౄ, భిసఽు, అధననణర లథరే ెంతెం, జీయత  నౄభా ెందెం అెంరలు.  

భబతీ జీయత  నౄభా  యనుయెంలల అెంశ్ెం కదఽ. 

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ను ా . హఫ నర్  భానవ  జీయత  యలువ  (HLV) అధే లథరే ెంణరనిై ఆయషుభిెంఙరయవ. 

జయఫ  3  
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సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

కలావది నౄభాలల ను దఽు (లేయెంగ్్ ) అెంశ్ెం లేదఽ. 

జయఫ  4  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

గయౌని ఆలౄ  అని ఙెడెంగనీ, వభాీఔభిెంచడెంగనీ ఔుదయదఽ.  

జయఫ  5  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ాఔిత్త సహజెంగ జీభృ వసక ిఙయేవకోవడెం ఔ ాకిరమ. భిసఽులలకి భదఽ.  

జయఫ  6  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

జీయత  నౄభా నులలలు శృనై ెంథరలు, శూదరయణ నౄభా నులలలు నషిభిశృయ  ెంథరలు.  

జయఫ  7  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

భానవ  జీయత  యలువ అధే దేత్త ఔ వకిౄక ిఅవసయభబయ నౄభా ని ల కిుెంఙే దేత్త.  

జయఫ  8  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

భయణెం (మోభి యౌటీ్) వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం, అెందఽవలు  మ వఔులు అెంత తుయగ భయణ ెంఙ ే
అవకశ్ెం లేదఽ కఫటిి్ యభిక ివిదఽే లణో నోు యౌలేౄ  తఔుువ నానేమెంలు ఉెంట్లబ.  

జయఫ  9  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలలల తఔుువ భఫడ ిఔ నషిెం. 

జయఫ  10  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

 నఖదఽ యలువ  నౄభా ెంథరలలల సఽయక్షితఫ ైన  నలట్లి ఫడి ఔ లాబథరమఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
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అదరమెం 7 

ఆభిఔ ాణరయఔ 

 
అదరమెం భిచమెం 

జీయత  నౄభా ఆభిఔ బదాతని సభఔభైి నుతా నోు ఱశోూౄ ెందని ఖత అదరమాలలు  భనెం చభిిెంఙరెం.  ాజలెంణర 
భ కెంగ బదాతని కోయవఔుెంట్లయవ. వయౄభానెంలలనా, బయషతేౄ లలనా వఙేి  యయధ అవసభయౌై తీయవిఔుధ ే
నినేతౄెం  తభ ఆథరమానీై, సెందయ్ై కైట్లబెంచి నలట్లి లని చాలే వఔుౄ లు భ కెంగ టిి్ెంచఽఔుధే అెంశ్ెం 
బదాత. కఫటిి్ జీయత నౄభాని “వకిౄఖత ఆభిఔ ాణరయఔ” అధే యసౄ ితఫ నై ధేథెంలల అయెం ఙేసఽకోయయౌ. ఆభిఔ 
ాణరయఔ అెంరనిై భిచమెం ఙేమడఫే ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. 

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరెం  
B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా   
C. ఆభిఔ ాణరయఔ  - యకలు  
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A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరెం  

1. ఆభిఔ ాణరయఔ అెంటే్ ఏనేట్ి? 

భనలల ఙరలాభెంథినే భన జీయణరలలు  ఙరలా పలగనిై డఫ ో నుో ఖ ఙమేడరనికై కయవి నలడణరభ . ఔనీసెం 
ఇుడెైధర భనెం సెంనుథిెంచిన డఫ ోని భన కోసెం ఎలా ఉయోగిెంచఽకోయలల చాథరె భా? ఈ లక్షానిై 
ఙేయవకోవడరనికి ఆభిఔ ాణరయఔ  ఔ గప యదరనెం.   ఇుడె భనెం కొనిైనియుచధరలనఽ భిశీయౌథరె ెం:  

నియుచనెం  

i. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔభి జీయత లక్షాయౌై ఖ భిౄెంఙే ఔ ాకిరమ. ఇలా ఖ భిౄెంచిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ 
భాభిి, ఔ వకిౄ యొఔు ఆభిఔ సెందని ఆ లక్షాలు శూదిెంచడరనికి సశృమడేలా నియుళ ెంచఽకోయయౌ.    

ii. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ ాకిరమ. థీని థరుభ భనెం అనఽఔుెంట్లనై లక్షాలు, అెంచధరలనా, జీయతెంలల 
అనఽకోని భీత్తలల ఎదఽయబయ అవసభయ్ై తీయవికోవడరనికి ఔ భోడ్స భాప్ గీమవచఽి. ఇెందఽలల ఔ వకిౄ 
యొఔు నిఔభథరమెం (net worth), బయషతేౄ  ఆభిఔ అవసభయౌై అెంచధర యేమడెం, ఆథరమానిై 
అెంతట్ినీ సఔరభెంగ నియుళ సాౄ , ఆ అవసభయౌై తీయవికోవడెం జయవఖ తేెంథి. 

iii. ఆభిఔ ాణరయఔ  ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ ఙేయవఔుధేలా, తన కోభిఔలనఽ యసౄయలుగ యౄను ెంథిెంచఽఔుధేలా 
ఙేసఽౄ ెంథి. 

iv. ఔ వకిౄ ాసఽౄ త అవసభలు ఎలా ఉధరైయో, బయషతేౄ లల ఎలాెంటి్ అవసభలు ఉెంట్లమా, ఆ 
యషమాలనిైెంటి్ నలైధర ఆభిఔ ాణరయఔ దిఱి  నలడెతేెంథి. ఔ వకిౄ యొఔు భిసఽు ను ా లైల్, అలాగై  
ఆథరమెం, దిఱిలల ఉెంచఽఔుని ఔ యఔఫ ైన భోడ్స భాప్ యేమడరనికీ, ఈ బయషతేౄ  అవసభయౌై 
తీయవిఔుధేెందఽఔ ఉయోగిసఽౄ ెంథి.  

జీయణరనిై తఔుువ భానలఔ త్తౄడణిో అదఽౌతెంగ తీభిిథదిఽె ఔుధే ఔరభెంలల ఆభిఔ ాణరయఔ ఙరలా కీలఔఫ ైన 
నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి జఞఖరతౄగ ాణరయఔ యేసఽఔుెంటే్, అథి నైఔు నుాదరనతలు నిభే భిెంచఽకోవడరనిక,ీ అలాగై 
నిలఔడగ యయధ లక్షాయౌై శూదెించడరనికీ ఉయోఖడెతేెంథ.ి   
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చితాెం 1: లక్షాలలు  యకలు (Types of Goals)  

 

i. ఇయ సులకయౌఔ లక్షాలు :  LCD TV లలట్ కొనడెం లేథర ఔుట్లెంఫ సఫేతెంగ ట్ృర్ కి య ళ్ుడెం  

ii. అయ భధకయౌఔ లక్షాలు కవచఽి : ఇలుు  కొనడెం  లేథర యథశేీ మాతాకి య ళ్ుడెం  

iii. థీయఘకయౌఔ లక్షాలలు  ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ : చదఽవు లేథర సెంణరధరనికి యయహెం ఙేమడెం లేథర దయ 
యయభణఔు జఞఖరతౄ  ఙేమడెం  

2.  వకిౄఖత జీయత చఔరెం  

ఈ ాెంచెం ఔ ధరట్ఔ యెంఖభని సఽాలదే ధరట్ఔ యచబత యయౌమెం ఱేక్ లమర్ అధరైడె. నిజఫే.  భనిఱ 
ుటిి్ెంథి నదలు చనినుో బయ భోజు వయఔ అతడె జీయతెంలలని యయధ దశ్లలు  అధేఔ యకల నుతాలు నుో ఱెంఙరయౌ్ 
ఉెంట్లెంథ ి– యథరభిగ, సెంనుదనయవడిగ, పలఖశూునేగ, తయౌు తెండెా లుగ, అనిై శూౌఔభల అెంథిెంఙరయౌ్న 

యడిగ, నలు లు నలై చదఽవులు, ఉథోగలఔు య యునోు ణే యళ్ు  కోసెం థిఖ లు ఙెెంథే యళ్ైు గ, దయ యయభణ 
సనైనునికి వసఽౄ నై కొథీె  ఖడఙి ేకలానిై యయధ పలయలణో త్తలకిెంఙయేడిగ...   

ఈ దశ్యౌై ఈ కిరెంద  ఇచిిన భైకాచితాెం లల ఉదహభిెంఙరయవ. 

చితాెం 2: ఆభిఔ జీయత చఔరెం  
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జీయత దశ్లు భభిమ  నుాభ కతలు   

a) యథరభేిగ (20 -25 వమసఽ వయఔు) : ఈ దశ్లల అతడె లేథర ఆఫ  జఞా ధరనీై, ధ ైుణరయ్ై 
ఫ యవఖ యవిఔుెంట్ృ ఉణరదఔ నుౌయవడిగ (productive citizen) యౄను ెంథరయౌ.  భానవ యలువ 
నలెంచఽకోవడరనికి దిఱి  కైెంథీాఔభిెంఙరయౌ.  చదఽవు కోసెం నలట్లి ఫడి నలటి్డరనికి నిధఽలు అవసయెం. 
ఉథరహయణఔు, ఔ సఽాలదేఫ ైన ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ సెంసలల ఎెంనృఎ (MBA)  ఙేమడరనికి ఙరలా 
ఎఔుువ డఫ ో జుల యౄెంలల కయవి నలటి్డరనికి లదేెంగ ఉెండడెం  

b) సెంనుదనయవడిగ (25 ఏళ్ు  తభుత): ఈ దశ్లల భనిఱ ఔ ఉథోఖెం య తేకోుయయౌ. అతడె లేథర 
ఆఫ  తన అవసభలకి సభిడర చాసఽఔుెంట్ృ, ఇెంక అదనెంగ నేగియౌనథరనిై అదను 
శూ భ ్గ పలయెంఙరయౌ. ఈ దశ్లల ఔుట్లెంఫ నిభ్ణరనికి సెంఫెందిెంచిన ఫలధతలు వశూౄ బ. అలాగై 
కొెంత ను దఽు, నలట్లి ఫడి వెంటి్ అెంరల య ైు ఔడర అతడె దిఱి  శూభిెంచి, భఫో బయ భోజులలు  తన 
అవసభలనఽ తీయవికోవడరనిక ి యలుగ ఆలౄ  అభయవికోవడరనికి ామత్తైశూౄ డె. ఉథరహయణఔు, 
ఔ ఫహృళ్జఞత్త సెంసలల ఉథోఖెం ఙేసఽౄ నై మ వఔుడె ఔ ఖిహ యవణెం ను ెంథి, తన డఫ ోని 
ఇెంటి్ నైద నలట్లి ఫడి నలటి్డెం 

c) పలఖశూునే (యయహెం ఙేసఽఔునై తభుత 28 - 30): ఈ దశ్లల మ వతీ మ వఔులు  నలయు 
ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఈ దశ్లల ఎవభిక ైధర ఆత్తథెం ఇవువలలన సెందభౌలు వశూౄ బ కఫటిి్, 
ఔుట్లెంఫెం కోసెం ఇలుు  ఔటి్డెం, ఈ సెందయౌెంగ ఏయ ైధర అులు ఙేమాయౌ్ వలేౄ  తీయవికోవడెం, ఔ 
శూ ెంత ఇలుు , యల ైణే ఒ కయవ, ఇెంక యయధ యకల యనిభమ వసఽౄ వులు (consumer durables), 
నలు ల బయషతేౄ  కోసెం ఏథెైధర ాణరయఔ లదేెం ఙేమడెం నదల ైనయ.  

d) తయౌుదెండెా లుగ (28 నఽెంచి 35 వయఔు): ఈ వమసఽలల పలభబయౄలు ఔభో, ఇదెభో సెంణరధరనిక ి
జన్నిశూౄ యవ. యయవ తభ సెంణరధరనిై చాల ఎెంణో ఖభిుశూౄ యవ. అయ జీయతెంలల ఙరలా యలక్షణఫ ైన 
సెంవత్భలు; ఈ సభమెంలల తయౌుదెండెా ల నుతాలల వఔుౄ లు తభ సెంణరనెం ఆభోఖెం కోసెం, 
చదఽవుల కోసెం యళ్ుని భెంచి సాుళ్ులల ఙేయిడరనికి ఆభట్డడెం నదల ైన ఫలధతలలు  
తలభ నఔలుగ ఉెంట్లయవ.  

e) సఔల శూౌఔయ ాథరతగ (Provider) (35 ఏళ్ు  నఽెంచి 55 వయఔు): ఈ వమసఽలల నలు లు టీ్ధజేి 
(కౌభాయ దశ్)లల ాయేశిశూౄ యవ. సెంకిుషిఫ ైన ళెైసాులు చదఽవులు థరటి్ కలేజీలలు  ాయేశిశూౄ యవ. ధేట్ ి
జీయతెంలల ఎదఽయబయ సయళ్ునఽ ఎదఽభోువడరనికి, నలు లు శూెంకైత్తఔయెం (ట్ెకిైఔల్)గనా, 
విత్తౄ యెం (ను ా లషనల్)గనా తగిన అయోత సెంనుథిెంఙరలెంటే్ తయౌుదెండెా లు నలు ల చదఽవుల నైద 
ఎెంణో ఎఔుువ డఫ ో కయవి నలట్లి యౌ్ వశోూౄ ెంథి. ఉథరహయణకి, ఐథళే్ు  నుట్ల శూగై ఔ ఫ డిఔల్ కోయవ్ 
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ఙెనెంచడరనికి యభీతెంగ కయివుతేెంథి. పలయతీమ సెంాథరమెంలల ఙరలా భెంథి ఆడనలు లు 
మవున నుామెంలలకి భగధే తయౌుదెండెా లు యభికి యయశృలు ఙేలేశూౄ యవ. పలయతీమ ఔుట్లెంఫలలలు  
అలా యయశృలు ఙేమడభధరై, యభ ి జీయణరలకి లయతుెం ఔయౌెంచడభధరై ఎెంణో సెంకిుషిఫ ైన 
యషమెం. నిజఞనికి ఈధరడె పలయతీమ ఔుట్లెంఫలలలు నలు ల యయహెం, చదఽవు అధే అెంరలు 
ను దఽు ఙేమడరనికి నటి్ నదటి్ నేాయణగ నిలుసఽౄ ధరైబ.    

f) ఫ ెంఖడే సెంయక్షఔునిగ (Empty Nester)  (55 ఏళ్ు  నఽెంచి 65 వయఔు): అసలు ఎెంని  ధ సిర్ 
అధే దెం చాలేౄధే థరని అయెం భనఔు ఫో ధడెతేెంథి. నలు లు ఎగిభినోు బన ఖూడె (ఇలుు )లా 
కాయగ ఉెండడభనైభాట్. ఈ సభమెంలల నలు లఔు నలయుళ్ైు  అబనోు ణరబ.  లేథర యళ్ైు  
ఉథోగల నినేతౄెం తయౌుదెండెా లనఽ వథియౌ యేభై ాథేరలఔు తయయౌ య యునోు ణరయవ. థరథరు ఈ దశ్క ి
ఙేయవఔుధసేభికి, వకిౄ తన ఋణ ఫలధత  [ఖిహ యవణెం, ఇెంక ఇతయ తనకా ఋణరలు] లు 
తీయవిఔుని, తన దయ యయభణ సభమానికి ఔ నిది ఔడఫ ట్లి కోయయౌ. ఈ దశ్లలధే విథరే ెంలల 
వఙేి  BP, భధఽఫేహెం వెంట్ి డజీ నభైటి్వ్ యధఽలు (degenerative ailments) భనిఱని 
చఽట్లి భ టిి్, భనిఱ జీయణరనిై యవఖ్తలభమెంగ ఙేశూౄ బ. కఫటిి్ ఆభిఔ శూుతెంతాూెం, ఆథరమ 
బదాత ఈ దశ్లల ఙరలా అవసయెం ఆభోఖ సెంయక్షణ అుడె అతెంత యలుయ ైన అెంశ్ెంగ 
భాభినోు తేెంథి.    

g) దయ యయభణ – సెందర కలెం (the twilight years) (60 ఏళ్ు  నఽెంచి ఆ తభుత) :  భనిఱ 
చఽయవఔుగ ని ఙేలే వమసఽ నఽెంచి భిటె్ైర్ అబనుో ణరడె. అలాగై, ఇఔ ఇుడె జీయణరవసభలఔు 
సభిడర డఫ ో ఙలేన ను దఽు నఽెంఙే ఎఔుువగ తీసఽకోవడెం జయవఖ తేెంథి. ఇఔుడ 
జీయణరవసభల నైథర, తన జీయత పలఖశూునే నైథర దిఱి  కైెంథీాఔభిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ఈ దశ్లల 
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి సెంకిుషిఫ ైన సభసలు, ఆథరమయఫ ైన అనిశిిత్త, ెంట్భితనెం వెంటి్ 
సభసలు య ెంట్లడణరబ. ఈ దశ్లల జీయణరనిై ఉతౄమోతౄభెంగ ఖడనులధే అనయవచికి ఎఔుువ 
యలువనిశూౄ యవ.  ఇట్థిరక ఔలలు ఔనై యషమాల, ఇట్వియఔ శూదెించని 
యషమాల...అెంటే్ భనసఽక ి ఫలగ ఇషిఫ నై ని ఙేమడెం గనీ, యశృయ మాతా లేథర ఔ 
తీయమాతాఔు య ళ్ుడెంగనీ ఙేశూౄ యవ.  అసలు వమసఽ నైభై కొథీె  జీయణరనిై ఆనెందెంగ ఖడెుణరభ, 
లేదెంటే్ యఙరయెంలల య ళ్ుథసీఽౄ ెంట్లభ అనైథి ఆ సెంవత్భలలు  అవసభలకి తగిన శూౌలబెం ఎెంత 
ఫలగ సభఔయవికోఖయౌగభధ ేఅెంశ్ెం నైథే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.      
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భనెం నలైన చాలన యధెంగ, ఈ ఆభిఔ జీయత చఔరెం భూడె దశ్లలు  నడెసఽౄ ెంథ ి 

యథరభి దశ్ ఈ నదటి్ దశ్ ఉథో ఖెం భఔభ ెందఽ ఔ యలక్షణఫ ైన యథరభి దశ్.  ఔ 
ఉణరదఔత ధేభిిన ధరఖభిఔుడగి ఫలధతలు తీసఽఔుధేెందఽఔు సభామతౄభబయ 
దశ్ ఇథి. ఈ వమసఽలల అధేఔ యదరల ైన ధ ైుణరయ్ై, భానవ నలట్లి ఫడి యలువనీ 
నలెంను ెంథిెంచఽకోయయౌ.   

ఉథోఖ దశ్ 18 నఽెంచి 25 ఏళ్ు  వయఔు ఉెండే ఈ దశ్లల, లేఔ అెంతఔు భ ెంథే ఎఔుడో  ఔ ఙోట్ 
ఉథోఖెం నదలవుతేెంథి. ఈ జీయతెం 35 నఽెంచి 40 ఏళ్ు  వయఔ కొనశూఖ తేెంథ.ి 

ఈ సభమెంలల, వకిౄ ణరనఽ యనిభమెం ఙేసఽఔుధథేరని ఔధరై ఎఔుువ 
సెంనుథిశూౄ డె. ఆ యధెంగ ను దఽు ఙేమడెం, నిధఽలనఽ నలట్లి ఫడెలుగ నలటి్డెం 
జయవఖ తేెంథి.   

దయ యయభణ దశ్ ఈ ాకిరమలల భనిఱ తన పలయ జీయతెంలల దయ యయభణ అబ, ఉథో ఖెం 
భానియలేన తభుత, కొనిై అవసభలు తీయవికోవడెం కోసెం, తభుత్త కలెంలల ఔ 
ఆథరమెంగ ఉెండడెం కోసెం కొెంత సెందనీ, ఆసఽౄ లనఽ ఔడఫ డణరడె.     

3. ఔ వకిౄ  యయధ ఆభిఔ సెంసల ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙలే ను దఽు ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఏనేట్ి?  

ను దఽు ఙేల ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న కయణఫేనేట్ెంట్ే, ఔ వకిౄ జీయతెంలలని ాత్త దశ్లలనా, 

(అతనఽ లేథర ఆఫ ) ఔ నిభెిషిఫ ైన నుతా నియుళ ెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి. అుడె తల ణేౄ  యయధ యకల అవసభల 
కోసెం నిధఽలనఽ సభఔయవికోయయౌ. 

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄకి యయహఫ ైెంథి. తనెంతట్ ణరనఽగ నిలఫడరలెంటే్, అతడికి ఔ ఇలుు  కయయౌ. నలు లు 
నలయవఖ తేనైకొథీె  యళ్ు  ఉనైత యద కోసెం ఙరలా డఫ ో కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అలాగై ఆ వకిౄ నడవిమసఽ 
థరట్లడెంటే్, అతడకిి ఆభోఖ సెంఫెంధఫ నై వమెం కోసెం తగినెంత శూౌలబెం ఉెండేట్లి  చాసఽకోయయౌ.    అలాగై, 
దయ యయభణ జభిగిన తభుత జీయతెం ఖడడరనికి తగినెంత ను దఽు  నతౄెం ఉెంటే్, ఆభికవసభల కోసెం 
నలు ల నైద ఆదరయడనవసయెంగనీ, యభికొఔ అదను పలయెంగ భాభయౌ్న అవసయెం లేదఽ. లేుఙరి 
సుతెంణరా లణో, హృెంథరగ జీయెంచడెం ఙరలా భ కెం. 
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ను దఽులల భ ెండె యకల నియృమాలు సనే్యతఫ ై ఉెంట్లబ.  

i. యనిభమానిై యబథర యమేడెం (Postponement of consumption): వయౄభాన, బయషత్ 
యనిభమాల భధ వనయవయౌై కైట్లబెంచఽకోయయౌ.    

ii. దావయౄెం నఽెండి దాయెంగ ఉెండడెం (Parting with liquidity(లేథర య ెంట్ధే కొనఽగోలు ఙేలే శ్కిౄ) 
ఎఔుువ దావయౄ ఆసఽౄ ల (liquid assets)కి ఫదఽలుగ తఔుువ దావయౄ ఆసఽౄ యౌై కొనఽగోలు ఙేమడెం. 
ఉథరహయణకి, ఔ జీయత నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడభెంటే్, తఔుువ యౌకిుడిట్ీ ఉనైఆలౄ  ెందెం 
కోసెం డఫ ోని భాయిడెం (exchanging money).  

ఆభిఔ ాణరయఔలల భ ెండె యకల నియృమాలు ఔయౌల ఉెంట్లబ.  ఎవభ ైధర తభ బయషతేౄ  బదాెంగ ఉెండడెం కోసెం  
ాణరయఔ ఙసేఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. అలాగై, బయషతేౄ లల తల ణేౄ   యయధ అవసభలనఽ తీయిడెం కోసెం తగిన 
ఆసఽౄ యౌై ణెయౌయగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుని, యట్ిలల నలట్లి ఫడి ఉెండరయౌ.  

అవసభలు, యట్నిి తీయవికోవడరనికి తగిన ఆసఽౄ ల ఖ భిెంచి భభిెంత నిశితెంగ అయెం ఙసేఽకోవడరనికి ఔ వకిౄ 
జీయతెంలలని దశ్లనఽ ఈ కిరెంథి యధెంగ ఉదహభిెంచడెం జభిగిెంథి. 

కీలకెంశ్ెం 

జీయత దశ్లు   

ఫలల దశ్ ఇథి యథరభిగ, అపలసఔుడిగ ఉెంట్ృ యషమ జఞా నెం నలెంచఽఔుధే దశ్  
మవునెం, యయహెం కని 
దశ్ 

జీవధననుది సెంనుథిెంచఽఔుెంట్లడె కనీ, ఇెంక ెంట్భిగధే జీయతెం 
ఖడెుతేెంట్లయవ  

మవునెం, యయహఫ నై 
తభుత దశ్ 

జీయత పలఖశూునే వశూౄ యవ 

యయహఫ ై, చినై నలు లునై 
దశ్   

తయౌుదెండెా లవుణరయవ  

యయహఫ ై, నలదె నలు లునై 
దశ్   

ఔుట్లెంఫలనిై నుో ఱెంఙరయౌ. నలు ల యథరఫ దఽే యౌై ఖ భిెంచి ాణేఔెంగ 
టిి్ెంచఽకోయయౌ. నలు లు నలయవఖ తేనై కొథీె  యళ్ు  అవసభయౌై ఖభనిెంచి 
తీయవసాౄ  ఉెండరయౌ.   

ఔుట్లెంఫెం తభుత్త/దయ  
యయభణ భ ెందఽ దశ్ 

నలు లు సుతెంతేా ల ైనుడె, చదఽవులు, ఉథో గల కోసెం ఔుట్లెంఫలనిై వథయిౌ 
దాయెంగ య యునుడె, నలు  క్షులు ఖూడె వథియౌ య మలౄ  నలదె క్షులు డే ఫ ెంఖ 
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వెంటి్ అనఽబూత్త ఈ దశ్లల ఔలుఖ తేెంథి. 
దయ  యయభణ దశ్ జీయతెంలల సెందర సభమెం ఖడెుత ఉెండడెం. ణరభ  ఙసేఽఔునై ను దఽు 

నణరౄ లణో, ఈ దశ్లల తల ణేౄ  అవకశ్ెం ఉనై అవసభలు తీయవిఔుని, 
హృెంథరగ తల తేౄ ఔుని జీయెంచవచఽి లేథర అలాెంటి్ అవకశ్ెం లేఔనోు ణ ే
భభపఔభినలై థరనధభ్లనలై ఆదరయడ,ి కలెం య ళ్ుథీమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

 

4. వకిౄఖత అవసభలు 

భనెం నలై జీయత చకర నిై చాలేౄ , భనిఱక ిభూడె యకల అవసభలు తల తేౄ ణరమని భనక ిఅయభవుతేెంథ.ి 
ఇయ ేభూడె యకల ఆభిఔ ఉతతేౄ లఔు ఊతనేశూౄ బ.   

a) పలయ లాయథయేలు నుాయెంనెంచడెం (Enabling future transactions) 

జీయత చఔరెంలలని యయధ దశ్లలు  వశూౄ మని ఊళ ెంచఖయౌగై కయవిల రలరణ  (భైెంజ్డ)నఽ తట్లి కోవడరనిక ి
అవసయభబయ నిధఽల నఽెంచి నదట్ ి యఔెం అవసభలు తల తేౄ ణరబ. ఈ అవసభలు భ ెండె 
యకలుగ ఉెంట్లబ: 

i. నిభెిషి లాయథయే అవసభలు (Specific transaction needs): తనిసభిగ వనయవలు 
అవసయభబయ కొనిై నిభెిషి జీయత సెంగట్నలఔు అనఽసెందరనిెంచడఫడ ి ఉెంట్లబ. 
ఉథరహయణక,ి ఉనైత యదఔు డఫ ో థరచడెం / ఆదరయడ ి ఉనైయభ ి నలయుళ్ైు  ఙేమడెం; లేథర 
ఔ ఇలుు గనీ లేథర ఖిహో ఔయణరలు (consumer durables) ఏయ ైధర కొనడెం 

ii. శూదరయణ లాయథయే అవసభలు: ఏ నిభెిషి ాయోజధరల కోసభూ కఔుెండర, ాసఽౄ తెం నలటి్వలలన 
కయవిలల నఽెంచి కొెంత నణరౄ నిై ఔుక ి నలటిి్ ఉెంఙరయౌ – ఇలాెంటి్ నిధఽలక ి ాజఞదయణ ను ెంథిన 
నేయవ „పలయ కలానికి ఙెెంథని కైట్లబెంులు.‟ 

b) అనఽకోని కయవిలు తట్లి కోవడెం (Meeting contingencies) 

ఊళ ెంచలేని (Contingencies) జీయత సెంగట్నలు ాసఽౄ త ఆథరమెంలల పలఖెం కనియ, తథరుభ  నలదె 
ఎతేౄ న నిధఽలు నిఫదేెంగ కయవి నలట్లి యౌ్ భవచఽి. అెందఽక ైభ ెందఽగ నిధఽలు అవసయభబయ భిలత్తక ి
థరభి తీమవచఽి. భయణెం,  అశ్ఔౄత లేథర నియవథోఖెం వెంటి్య ఈ కోవఔు ఙెెందఽణరబ. ఇలాెంట్ ి
సెంగట్నల వలేు  ఆథరమ నషిెం వసఽౄ ెంథ.ి అగిై ాభాదెం వెంటి్ ఇతయ యకలక ిఙెెంథని నశుి లు, సెంద 
నశుి నిక ిథరభి తీశూౄ బ. అలాెంట్ి సెందభౌలు జభిగై అవకరలు తఔుువగ ఉనైుడా, కనీ అథి జభిగిణ ే
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వఙేి  నషి ాపలవెం అతెంత తీవాఫ నైథిగ ఉనైుడా ఆ అవసభయౌై నౄభా థరుభ తీయవికోయయౌ. 
ాణరభాైమెంగ అలాెంటి్ ఊళ ెంచలేని సెందభౌలక ినిక ివఙేి ెందఽఔు నలదె నతౄెంలల చభసఽౄ  (యౌకిుడ్స 
ఎలల్ట్్)ల నిదనిి ాఔున నలట్లి యౌ్న అవసయెం ఉెంథ.ి 

c) సెందలు ఔడఫ టి్డెం (Wealth accumulation) 

అనిై యకల ను దఽు నణరౄ ల, నలట్లి ఫడెల నిజఞనిక ి కొెంత సెందని సిఱిెంచడరనిక ి థరభితీశూౄ బ. 
ఫేెం ఔడఫ టి్డెం ఖ భిెంచి భాట్లు డిన ాత్తశూభీ థరని ఉథేెశ్ెం, ాదరనెంగ ఔ ాయోజధరనిై తీసఽఔుధ ే
ఉథేెశ్ెంణో నలటిి్న నలట్లి ఫడ ి అనీ, అలాగై అనఽఔలఫ ైన భాభ ుట్ అవకరల పయౌతెంగ ాయోజనెం 
ను ెందడభధ ే వకిౄ కోభిఔనీ సాచిసఽౄ ెంథ.ి భభోలా ఙెనులెంట్ే, ాదరనెంగ సెందని ఔడఫ టిే్ కోభిఔ 
ఉెండఫటిే్ ను దఽు భభిమ  నలట్లి ఫడెల య ైు భనిఱ దిఱి శూభిశూౄ డె. 

ఈ కోభిఔనఽ ఊశృజనిత నేాయణగ నలుసఽౄ ధరైయవ, ఎెందఽఔెంట్ ే ఎఔుువ భఫడ ి సెంనుథిెంచడరనిక ి ఔ వకిౄ 
నలట్లి ఫడ ినలటిే్ భ ెందఽ కొనిై యకల భిసఽులు తీసఽకోవడరనిక ిఇషిడణరడె. అదిఔ భఫడ ిసెంనుథిెంఙరలని 
ఎెందఽఔు కోయవఔుెంట్లయెంట్,ే అథ ి ఔ ఔ వకిౄ సెందనీ లేథర నిఔయ యలువనీ భభిెంత యేఖెంగ విథిే  
ఙేసఽౄ ెంథ.ి లేుఙరి శూుతెంణరా ూల,  సయళ్ైు  ఎదఽభపుధ ే శూహసెం, శ్కిౄ, ాపలవెం వెంటి్ గప లక్షణరలనీై 
భ డిడ ిఉెంట్లబ కఫటిే్, అెందయౄ సెందని కోయవఔుెంట్లయవ.  

5. ఆభిఔ ఉతతేౄ లు 

నలైన భనెం అనఽఔునై అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఆభిఔ యణ లల భూడె యకల ఉతతేౄ లు ఉధరైబ:  

లాయథయేల  ఉతతేౄ లు సభ ైన సభమెంలల భభిమ  భిభాణెంలల తగిన కొనఽగోలు శ్కిౄ (డఫ ో, 
యౌకిుడిట్)ీని ఔలుఖజలై ేఫలెంక్ డినుజిట్లు  భభిమ  ఇతయ ను దఽు శూధనలు. 

నౄభా వెంటి్ ఔెంట్ిజ నీ్  
ఉతతేౄ లు   

ఈ ఉతతేౄ లు భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని ఆఔల్ఔ సెంగట్నలు జభిగినుడె 
సెంబయెంఙ ేపలభ ీనశుి ల నఽెండ ిభనఔు యక్షణనఽ అెంథిశూౄ బ.   

సెందలు ఔడఫ టిే్ 
ఉతతేౄ లు   

ఱేయవు , ఇెంక అదిఔ భఫడనిిఙేి  ఫలెండెు  లేథర భిమల్ ఎలేిట్ వెంటి్య ఇలాెంటి్ 
ఉతతేౄ లఔు ఉథరహయణలు. ఇఔుడ నలట్లి ఫడ ి నలటి్డభెంటే్, అథ ి భభిెంత 
డఫ ో  సెంనుథిెంచడెం కోసఫే.   

ఔ వకిౄ శూదరయణెంగ నలైన అనిై అవసభలనా నేశ్రభెంగ ఔయౌగి ఉెంట్లడె. అెందఽవలు  అతడె భూడె యకల  
ఉతతేౄ ల అవసయెం ఔయౌగి ఉెంట్లడె. థీనిై ఖ భిెంచి  ఔుు ౄ ెంగ ఙెనులెంటే్, ఇలా ఙెవచఽి: 

i. ను దఽు అవసయెం – నఖదఽ అవసభలు కోసెం  
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ii. నౄభా అవసయెం   – అనిశిిత భిలతేలనఽ తట్లి కోవడరనిక ి  

iii. నలట్లి ఫడ ిఅవసయెం   – సెంద సిఱిక ి

6. భిసఽు ను ా లైల్ - నలట్లి ఫడెలు 

ఔ వకిౄగ జీయత చఔరెంలల నదట్ మ ఔౄవమసఽ్లల,  సెంనుదనయవడిగ భాభ,ి నడవిమసఽక ిఙేయవఔుని, ఆ 
తభుత ఉథోఖెంలలని చివభ ిసెంవత్భల వయఔు ఎలా యయధ దశ్ల ఖ ెండర ామాణ శూౄ డో  అలా , భిసఽు ను ా లైల్, 
లేథర భిసఽులు తీసఽఔుధ ేయ ైకభి ఔడర భాయవక ిలలనవుతేెంథ.ి 

ఇెంక ఎెంణో జీయతెం భ ెందఽనై మ వఔులు, కొెంఙెెం దాఔుడె సుపలవెంణో ఉెంట్ృ, యల ైనెంత సెందలు 
ఔడఫ టిే్ెందఽఔు ామతైెం ఙేమడరనిక ి శూహలశూౄ యవ. కలెం ఖడఙి ే కొథీె  వకిౄ నలటిే్ నలట్లి ఫడ ి సఽయక్షితెంగ 
ఉెండరలనీ, యట్నిైెంటి్నీ ఫలలనేతెం ఙేమాలధ ే ఉథేెశ్ెంణో నలట్లి ఫడెలు నలటి్డెంలల భభిెంత శ్రదే, ణెయౌయ, 
అాభతౄత ాదభిశశూౄ డె. 

చివయగ, దయ యయభణ కలెం సనైనసఽౄ ెంటే్, వకిౄ ఙరలా సెంాథరమఫదేెంగ ఉెండడెం నదలునలడణరడె. 
దయ యయభణ జభిగిన తభుత ఖడఙి ేసెంవత్భలలు  కయవి నలట్లి కోవడరనిక ిఔ నిద(ిభూలనిద)ి ఉెండరయౌ.  ఈ 
సభమెంలల నలు ల కోసెం ఆసఽౄ లు సెంనుథిెంచడెం లేథర థరధరల యౄెంలల ఫహృభత్త ఇవుడెం ఖ భిెంచి 
ఆలలచిెంచవచఽి. 

ఔ వకిౄ నలట్లి ఫడ ిర ైయౌ ఔడర భిసఽు ను ా లైల్ణో ఔయౌల జతగ అడెగైమడరనిక ితగిన శూవకశ్ెం లనసఽౄ ెంథ.ి అథ ి
ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడిెంథ.ి 

చితాెం 3:  భిసఽు ను ా లైల్ - నలట్లి ఫడి ర ైయౌ  

      భిసఽు ను ా లైల్        నలట్లి ఫడి  ర ైయౌ 
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నైఔు నైభ ైభకీ్షిెంచఽకోెండ ి1  

భ ెందఽగ ఊళ ెంచని సెంగట్నలక ి బదాత కయలెంట్,ే నైయవ ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏెం తీసఽకోభని లనూయసఽ 
ఙేశూౄ యవ? 

I. నౄభా 
II. ఫలెంఔు ఎఫ్డ ీ(FD)ల వెంటి్ లాయథేయల (Transactional) ఉతతేౄ లు 
III. ఱేయవు   
IV. డిఫ ెంచయవు   

 

B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా 

1. ఆభిఔ ాణరయఔ 

ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథ ి క ుబమ్ ట్కి ాసఽౄ తెంలలనా, పలయ కలెంలలనా తల ణేౄ  అవసభయౌై ఖ భిెంచి జఞఖరతౄగ 
భిఖణ ెంచఫడ,ి థరని ధరణతనీ, యలువనీ భూలాెంఔనెం ఙేల ే ఔ ాకిరమ. అలాగై కోశూభి అనఽఔునై 
భభోశూభి ఊహక ి అెందని యధెంగ ఎదఽయబయ యయధ యకల అవసభయౌై ఖ భిెంచి భ ెంథ ే ఔ అెంచధరక ి
భవడరనిక ి  వకిౄ తీసఽకోఖయౌగై భిసఽు ను ా లైల్, భభిమ  ఆథరమానిై అెంచధర యలే, యయధ యకల ఆభిఔ 
ఉతతేౄ యౌై లనూయవ్ ఙేమడెం జయవఖ తేెంథ.ి   

ఈ కిరెంథ ియట్ణిో సశృ యయధ ఆభిఔ ాణరయఔ అెంరలు: 

 నలట్లి ఫడెలు నలటి్డెం – ఆసఽౄ ల కైట్లబెంులు శూహలెంచఖయౌగిన భిసఽుని ఫటిి్,  

 భిసఽు నియుహణ ,  
 దయ యయభణ  ాణరయఔ,  
 నఽై, అలాగై ఎలేిట్ ాణరయఔ, 

 యయధ అవసభలక ికవలలన డఫ ో సభఔయవికోవడెం 

ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిెంచి ఔు భ ఔులల ఙెనులెంటే్, అథి 360 డిగీరల ాణరయఔ (ాణరయఔ). 
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చితాెం 4: ఆభిఔ ాణరయఔ అెంరలు  

 

2. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా 

ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథ ిఔ కొతౄ  దేణేనై (డలినేు న్) కదఽ. ఇథ ిభన ూభీుఔుల దఖాయ నఽెంచీ వసఽౄ నై దేణ.ే 
థీనిై యయవ ఙరలా సయళ్ఫ ైన యౄెంలల అనఽసభిెంఙరయవ. యభిక ి ఙరలా భనిేతఫ ైన నలట్లి ఫడ ి

ఎెంనఔలు(options) ఉెండయే ఆభోజులలు . కొనిై దరఫలె ల కిరతెం ఈకిుటీ్ నలట్లి ఫడ ిఅెంటే్, అతదిఔ రతెం ాజలు 
ఔ జూదెంణో సభానెంగ పలయెంఙేయయవ. లేయెంగ్్ ని ఎఔుువగ ఫలెంఔు డినుజిట్లు , నోు సిల్ ను దఽు థకలు, 
ఇెంక ఇతయ నిఔభథరమ భాభా లలు కి భయుెంఙరయవ. కనీ ఈధరటి్ భన సభాజెం భభిమ  యనియోఖథరయవలు 
(ఔషిభయవు ) ఎదఽభపుెంట్లనై సయళ్ైు  యేయవ తయశృలల ఉధరైబ. యట్ిలల కొనిైెంటి్ ఖ భిెంచి చాథరె ెం.: 

i. ఉభ్డ ిఔుట్లెంఫలల యచిినైత (Disintegration of the joint family) 

ఉభ్డ ి ఔుట్లెంఫెం నఽెండి తయౌుదెండెా లు, యభ ి నలు లు భాతాఫే ఉెండ ే చినై ఔుట్లెంఫలని (nuclear 

family) కి థరభి తీలెంథ.ి ఈ యలక్షణఫ ైన ఔుట్లెంఫ నలదె, సెంనుదనయవడెైన ఔుట్లెంఫ సబ డె, తన 
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కోసెం, తన ఔుట్లెంఫ సెంక్షభైెం కోసెం ఫయవవు ఫలధతలనీై వళ ెంఙరయౌ. ఈ కయణెం వలు  వకిౄ ఎధనై 
యకలుగ ఆలలచిెంచి సభ నై ాణరయఔ యేసఽకోవలల వసఽౄ ెంథ.ి అలాగై, ఈ యషమెంలల ను ా లషనల్ లైధరనిిమల్ 
నుు నర్నఽెంచి కొెంతవయఔు సలశృలు తీసఽకోవచఽి ఔడర.   

ii. ఫహృళ్ (Multiple) నలట్లి ఫడ ిఅవకరలు(choices) 

సెందని సిఱిెంచడరనిక ి ఈభోజు భన దఖాయ ఙరలా యకల ైన నలట్లి ఫడి శూధధరలుధరైబ. కఔనుో ణ ే
యట్నిైెంటి్లలనా తట్లి కోవలలన  భిసఽు శూ బలలనా, లాపలలలలనా ణడేరలుెంట్లబ. ఔ వకిౄ తన 
ఆభిఔ లక్షాయౌై శూదిెంచడరనిక,ి యట్ిక ిఙేమాయౌ్ ఉనై భిసఽు ఆదరయెంగ, ణెయౌయగ ఆలలచిెంచి, సభ నై ఙోట్ 

నలట్లి ఫడి నలటిే్ెందఽఔు నియృమాలు తీసఽకోయయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔ ఆలౄ  కైట్లబెంులక ిసశృమడెతేెంథ.ి  

iii. భాభినోు తేనై జీయత ర ైలులు (styles) 

తక్షణ సెంతినేౄ  (Instant gratification) ఈధరట్ ి జీవన భీత్తగ ఔనఫడెణోెంథ.ి భానవులు ఆధఽనిఔ 
నఫ ైల్ నోూ నఽు , కయవు , యరలఫ ైన బవెంతేలు, సఽాలదేఫ ైన ఔుఫ ోలలు  సబణరులు నదల ైనయ 
కోయవఔుెంట్లధరైయవ. ఈ కోభిఔలు తీయవికోవడరనిక ి యయవ తనిసభిగ పలభ ీ నణరౄ లలు  అయవవులు 
ణెచఽికోయయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి చివభికి ఖడిెంఙ ేఆథరమెంలల అతదిఔ పలఖెం ఋణరలు తీయిడరనికి సభినోు తేెంథ,ి 
పయౌతెంగ ను దఽు ఙేమడరనిక ిఖల అవకరలు ఫలగ తగాినోు ణరబ. ఆభిఔ ాణరయఔ అెంటే్ అయెం ఔ వకిౄ 
తనఽ ఙేల ే కయవిలల అనవసయఫ ైనయట్ిని తగాిెంచఽఔుని ాసఽౄ త జీవన ాభాణరయౌై నియుళ ెంచఽకోవడెం, 
థరనిణో ఫలట్ల భఫో బయ భోజులలు  భభిెంత ఫ యవగ ైన జీయతెం ఖడడరనిక ిుధరదఽలు యేసఽకోవడభధ ేభ ెండె 
లక్షాయ్ై ాణరయకఫదేెంగ యౄను ెంథిెంచఽకోవడరనికిగనఽ తగిన అవగహన, లుమ ఔరభశిక్షణణో 
ఫ లఖడఫ.ే  

iv. దాయోలోణెం 

కొెంత కలావదిలల ఆభిఔ (ఎకననై) యెంగ వసఽౄ వులు, లేవల ధయలు శూదరయణ శూ బ నఽెంచి నలయఖడఫే 
దాయోలోణెం. ఇథి డఫ ో యలువని తనెం ఙేసఽౄ ెంథి. పయౌతెంగ భనిఱ ఔషిడి సెంనుథెించిన శూ భ ్ 
వసఽౄ వుల కొనఽగోళ్ుఔు సభినోు ని భిలత్త వసఽౄ ెంథి. వకిౄ కొనఽగోలు శ్కిౄ క్షీణ సఽౄ ెంథ.ి దయ యయభణ కలెంలల 
వకిౄకి ఔరభెంగ వఙేి ఆథరమెం తగాి నోు బనుడె భభిెంత బమెంఔయఫ ైన నయఔెం చానసఽౄ ెంథి. అుడె 
యభికి ఉెండే ఆథరమభలాు  ఖతెంలల ఙేలన కొథిెనుటి్ ను దఽు భాతాఫే. అెందఽకై తభుత్త సెంవత్భలలు  
దాయోలోణ భిలతేయౌై తట్లి కోయలెంటే్, వకిౄకి ఆభిఔ ాణరయఔ శూమడెతేెంథి.   

v. భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని సెందభౌలు,  అవసభలు (Other contingencies and needs) 
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ఆభిఔ ాణరయఔ అెంటే్, వఔుౄ లు అధేఔ యకల ైన అవసభలు, సయళ్ైు  ఎదఽభపుధేలా సశృమెం ఙేలే గప 
యదరనెం.  ఉథరహయణకి, య ైద చికిత్ జభిగై సభమెంలల తల ణేౄ  ఎధనై యకల అతవసయ కయవిలు,     లేథర 
భ ెందఽగ భనిఱ ఊళ ెంచని కొనిై భిలతేలు అతడికి ఎదఽయవుణరబ. అలాగై, వఔుౄ లు  తభ నఽై 
ఫలధతయౌై ణెయౌయగ నియుళ ెంచఽకోయలని ఔడర పలయశూౄ యవ.  

 

తభ ఎలేిట్ కి సెందలు, ఆసఽౄ లు ఉెండేలా నిభే భిెంచఽకోయలనీ, తభ భయణరనెంతయెం తభ నామఫ ైన, 
సనిైళ తఫ ైన వఔుౄ లఔు అయ ఙెెంథరలనీ ఔడర వఔుౄ లు కోయవఔుెంట్లయవ. అలాగై భనిఱ జీయెంచిధర, 
భయణ ెంచిధర తనిసభిగ నుటి్ెంఙరయౌ్న కొనిై యకల నిభెిషి శూభాజిఔ, భతయఫ నై ఔట్లి ఫలట్లు , ధభ్ల 
వెంటి్ ాణేకవసభలు ఉెంట్లబ.  యట్నిైెంట్ినీ శూదిెంచడఫే ఆభిఔ ాణరయఔ యదరనెం.  

3. ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంఙ ేసభ ైన సభమఫేథ?ి  

ఇథ ి కైవలెం ఐశ్ుయవెంతేలక ి భాతాఫేధర? నిజఞనిక,ి నదట్ ి జీతెం అెందఽఔునైట్ ి నఽెంఙ ే ఆభిఔ ాణరయఔ 
నుాయెంనెంచడరనిక ిఉతౄభ సభమెం.  భాభూలుగ అబణ,ే ఔ వకిౄ ఇలా తనిసభిగ ాణరయఔ  ఎుడె 
నదలునలట్లి యౌ అధే థరనికి నిఫెంధన ఏథీ లేదఽ.  

అబణ ేఇఔుడో  కీలఔఫ ైన లథరే ెంణరనిై భనెం అనఽసభిెంఙరయౌ  –  భన నలట్లి ఫడెలు ఎెంత ఎఔుువ కలావదిలల 
ఉెంట్లయో, అయ అెంతగ నలయవఖ ణరబ. 

కఫటిి్, భనెం ఎెంత భ ెందఽగ ను దఽు నుాయెంనెంచిధర తు లేదఽ.  అుడె భన నలట్లి ఫడెలఔు ఖభిషీ 
సభమెంలల వఙేి ాయోజనెం లనసఽౄ ెంథి. అలాగై, ాణరయఔ అధేథి ఫలగ సెంనైయవలఔు భాతాఫే కదఽ. 
ాణరయఔ అెందభికీ అవసయఫే. ఎవభ ి భిసఽు సహన శూభభ ూనికి అనఽఖ ణెంగ యయవ ఆభిఔ లక్షాయౌై 
నలట్లి ఔుెంట్ృ, నలట్లి ఫడ ియహకలలు  అెంకితపలవెంణో ను దఽు  ఙేసాౄ , యట్ిని శూదిెంచడరనికి ాత్త ఔుయౄ ఔ 
ఔరభశిక్షణరమ తఫ నై యదరనెం అవలెంనృెంఙరయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔని భ ెందఽగ ఊళ ెంచఔుెండర, ఎట్ ి
అవసభలనఽ అుడే ఆఔల్ఔెంగ ఎదఽభపుెంట్ృ ఉెండడెం వఔుౄ యౌై ఆభిఔెంగ తన థిశ్లలక ినడనిెంఙే ాదరన 
కయణభవుతేెంథి.  

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

 ఆభిఔ ాణరయఔ నదలు నలటి్డరనిక ిసభ నై సభమెం? 

I. దయ యయభణ తభుత 

II. నదట్ ిజీతెం అెందఽఔునైట్ి నఽెంఙ ే
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III. యయహఫ నై తభుత 

IV. ఫలగ డఫ ో సెంనుథిెంచిన తభుత 

 

C. ఆభిఔ ాణరయఔ - యకలు 

ఇుడె భనెం ఆభిఔ ాణరయఔ యేమడరనిక ి సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ ఙేమవలలన యయధ యకల నఽలేనేట్  
చాథరె ెం. 

చితాెం 5: ఆభిఔ ాణరయఔ సలశృ లేవలు (Advisory Services) 

 

శూౌలబెం ఔయౌగిన యయధ యకల సలశృ లవేలేనేట్  ఔశూభి చాథరె ెం. అలాెంటి్ యెంగలనఽ భనెం తీసఽకోవచఽి.  

 నఖదఽ ాణరయఔ 

 నలట్లి ఫడ ి ాణరయఔ 

 నౄభా ాణరయఔ 

 దయ యయభణ  ాణరయఔ 

 ఆలౄ  ాణరయఔ  

 నఽై  ాణరయఔ  

1. నఖదఽ ాణరయఔ 

నఖదఽ ాయశృనిై నియుళ ెంచడెంలల భ ెండె ాయోజధరలు ఉధరైబ.  

i. నదట్థి,ి అనఽకోని లేథర అతవసయ భిలత్తలల వచిి డ ే అవసభల కోసెం, చయ (యౌకిుడ్స) ఆలౄ  
నిలులనఽ ధ లకొలుకోవడెం, నియుళ ెంచడెంణో సశృ, ఔ వకిౄ తనఽ ఙేల ేఆథరమ వమాయౌై నతౄెం 
వవశృభయౌై నియుళ ెంచఽకోయలనఽకోవడెం. 
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ii. భ ెండవథ,ి ఔ వకిౄ ఔ ఔరభానఽశూయెంగ (systematically) నఖదఽని సిఱిెంచి, నలట్లి ఫడకి ి
అవసయఫ నై అదను (surplus) నఖదఽని కొనశూగిెంచఽకోవడెం. 

ఇఔుడ నటి్నదట్ ఙేమాయౌ్న ధేనేట్ెంట్,ే ఔ ఫడెజట్ తమాయవ ఙేసఽకోవడెం.  అుడె ాసఽౄ త ఆథరమ, 

వమాల ఆదరయెంగ థరనిై యరలుఱెంచఽకోయయౌ. ఇెందఽఔుగనఽ వఔుౄ లు బయషతేౄ లల ఙేమాయౌ్న కొనిై 
అయవెంతఫ ైన లక్షాయౌై భ ెందఽగ నిభే భిెంచఽకోయయౌ. అలా ఙేలేౄ , యయవ ాసఽౄ తెం కయవి ఙసేఽౄ నై యదరధరలనఽ 
కొనశూగిలేౄ , ఆ లక్షాలఔు ఙేయవవవుణరభ లేథర అధే యషమెం ఖభనిెంచఽకోవడరనిక ియలవుతేెంథ.ి   

భ ెండవ ని, ఖత ఆయవ ధ లలుగ తభక ి వసఽౄ నై ఆథరమెం, నలడెతేనై కయవిలు చాసఽకోవడెం. ఇలా 
చాసఽఔుెంటే్, ఔరభెం తఔుెండర (regular) ఙేమాయౌ్ వసఽౄ నై కయవిలేయ, ఏఔనతౄెంగ నలడెతేనై 
కయవిలేయ అయెం ఙేసఽకోవచఽి. కయవియౌై యయధ యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి. అలాగై యట్ిని లయ (క్్ డ్స) 
వమెంగనా, ఎట్ిఔుడె భాయవతేనై కయవిలుగనా ఔడర వభాీఔభిెంచవచఽి. ఔ వకిౄకి లయ వమెం 
అెంటే్ నిఔయెంగ నలట్లి యౌ్న కయవిల నైద నిమెంతాణ ఉెండఔనోు వచఽి. కనీ అలయ (variable) వమెంనలై 
యచక్షణరదకియెం ఉయోగిెంచడెం థరుభ థరనిై తయచా తగాిెంచఽకోవచఽి లేథర యబథర యమేవచఽి.  

ఇఔ భూడో  ని నతౄెం సెంవత్భనిక ి సభిడర ధ లసభ ి ఆథరమభూ, కయౄి, ఈ భ ెండిెంటి్నీ భ ెందఽగ 
అెంచధర యేసఽకోవడెం. ఖతెం ఖ భిెంచిన యరలుషణ, బయషతేౄ  ఖ భిెంచిన ఊహణో ఎవభ ధైర ఈ నఖదఽని ఎలా 
కయవిఙేమాలల ాణరయఔ లదేెం ఙేసఽకోవచఽి.  

నఖదఽ ాణరయఔ ాకిరమ (నుోా లలస్క )లల యల ైనెంత ఎఔుువ యచక్షణరూభితఫ ైన (discretionary) ఆథరమెం 
(ఇన్ ఔెం) కోసెం ఔ వూహెం యచిెంచఽకోవడెం భభపఔ పలఖెం. 

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న యవణరయౌై త్తభిగి ునయవదేభిెంచఽకోవచఽి.  

ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న క రడిట్ కయవు  యవణరయౌై ల భీఔభిెంచఽఔుని (consolidate), అల వడీు క ిఇఙేి  ఫలెంఔు 
యవణెం తీసఽఔుని యట్ిని తీయవికోవచఽి. 

ఔ వకిౄ తన నలట్లి ఫడెయౌై భభిెంత ఆథరమెం సెంనుథిెంచడరనిక ియలుగ త్తభిగి కైట్లబెంచఽకోవచఽి.  

2. నౄభా ాణరయఔ 

కొెంతభెంథి వకిౄఖతఫ నై ఆభిఔ లక్షాయౌై ఙేయవకోవడరనికి కొనిై నిభెిషి భిసఽుయౌై ఎదఽభోువడరనికి లదేడణరయవ. 
అలాెంటి్ భిసఽులఔు తగిన నౄభాని అెంథిెంఙే యధెంగ నౄభా ాణరయఔ యచిెంచఽకోవచఽి.   
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ఇఔుడ భనెం ఙేమాయౌ్న ఫిహతౄయ ామతైెం (ట్లస్కు) ఏనేట్ెంట్,ే ఎెంత నౄభా కయయౌ్ ఉెంథో ,  ఏ నులల 
భనకి ఫలగ అనఽఔలెంగ ఉెంట్లెంథో  నియృబెంచఽకోవడెం.  

i. సెంనుదనయవడె అకలెంలల భయణ ెంచినట్ు బణే ఆదరయడుయభికి అవసయఫ ైన, ఆథరమెం, కయవిలు, 
ఫటిి్ జీయత  నౄభాని నియృబెంచవచఽి.   

ii. ఏ సభమెంలలధ ైధర ఔుట్లెంఫెం నినేతౄెం అవసయభబయ అతవసయ య ైద లవేల కయవిలనఽ ఆసఽత్త ా
కయవిలనఽ ఫటిి్, ఆభోఖ నౄభా అవసభయౌై అెంచధర యమేవచఽి.    

iii. చివయగ, ఔభి ఇలుు /యహనెం/నూఔిభీ నదల ైన ఆసఽౄ లఔు నశుి నిైెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙ ే నౄభాని 
తీసఽకోవడరనికి, యట్ ియకనీై (type), భిభాణర (quantum)నీై దిఱిలలకి తీసఽకోయయౌ.  

3. నలట్లి ఫడి  ాణరయఔ 

నలట్లి ఫడి నలటి్డరనికి ఇథే సభ నై భాయాభని ఙెడరనికైనై లేదఽ.  ఏథి సభ ైనథీ అనై ాశ్ైకి కొుఔు భనిఱ 
కొుఔు భాథిభిగ జయనృశూౄ డె.  నలట్లి ఫడి ాణరయఔ ఔ వకిౄ తీసఽకోఖయౌగిన భిసఽు శూ బ, అతడికి ఖల ఆభిఔ 
లక్షాలు భభిమ  ఆ లక్షాలనఽ ఙేయవకోవడరనికి టిే్ కలానిై ఫటిి్ అతడికి అతెంత అనఽఔలఫ ైన నలట్లి ఫడి, 
ఆలౄ  కైట్లబెంుల వూశృయౌై నిభే భిెంచఖయౌగై ఔ ాకిరమ.  

a) నలట్లి ఫడ ిభనేతేలు (నలభనైట్యవు )   

చితాెం 6: నలట్లి ఫడ ిభనేతేలు 
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ఇఔుడ నటి్నదటి్ భనేత్త ఔ నిభెిషిఫ నై నలట్లి ఫడి భినేత్తని నియుచిెంచవచఽి. అెందఽలల ఇయ ఔడర 
ఉధరైబ: 

i. భిసఽు సహన శ్కిౄ (tolerance): ఔ వకిౄ నలట్లి ఫడ ి కొనఽగోలు ఙేమడెంలల ఎెంత భిసఽు 
తీసఽకోవడరనికి  లదేెంగ ఉధరైడో  ణెయౌనే ాభాణెం.  

ii. కలభనిేత్త (Time horizon): ఔ ఆభిఔ లక్షెం శూదెించడరనికి టిే్ కలావది. కలభినేత్త 
లక్షానిై శూదిెంచడరనికి యడే నలట్లి ఫడి యహకయౌై (vehicles) ాపలయతెం ఙసేఽౄ ెంథి.  కలభినేత్త 
ఎెంత సఽథీయఘఫ నైథిగ ఉెంటే్, అలావది (శురి్ ట్ెర్్) ఫలధత (liability) అెంత తఔుువ టిి్ెంు 
ఉెంట్లెంథ.ి అెందఽకై ఎవభ ైధర నలట్లి ఫడెలు నలటి్డరనికి చభసఽౄ ల (యౌకిుడ్స ఎలల్ట్్) ఔెంటే్, అదిఔ 
భఫడెల సెంనుథిెంచి నలటిే్ సఽథీయఘకలు నలట్లి ఫడెలులే భెంచివని పలయశూౄ యవ. 

iii. యౌకిుడిట్ ీ(Liquidity): తఔుువ భినేత్తలల నలట్లి ఫడి నలటిే్ శూభయూెం ఉనై వఔుౄ లు లేథర  ఆథరమ, 
వమాలు అనిశిితెంగ ఉనై యయవ లేథర ఔ ాణేఔెంగ ఔ వకిౄఖతఫ ైన లేథర యనుయయఫ ైన 
వమెం నినేతౄెం నలట్లి ఫడి నలటిి్నయయవ తభ నలట్లి ఫడెలఔు దావయౄెం(liquidity)గ ఉెండరలనీ 

లేథర  తభ నలట్లి ఫడనిి యలువ నషినోు ఔుెండర నఖదఽ యౄెంగ భాయవిఔుధే శూభయూెం ఉెండరలనీ 
పలయశూౄ యవ. 
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iv. యఔరమశీలత (భాభ ుట్నృయౌటీ్) : ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికీ లేథర అభ్డరనికఉీెండే శూౌలబత.  

v. యసౄ ితీఔయణ: నలట్లి ఫడెల భిసఽుయౌై తగాిెంచడరనికి వకిౄ ఎనిై యకల యననై భాభా లనఽ అధుేఱశూౄ డో , 
ఎెంత యసౄ ితెంగ నలట్లి ఫడెలు నలడణరడో  ఆ యనేౄ  యసౄ ితీఔయణ.  

vi. నఽై ఖభనిెంు (considerations): ఙరలా యకల నలట్లి ఫడెలు నిభెిషి ఆథరమ నఽై  
ాయోజధరయౌై అెంథిశూౄ బ. అెందఽవలన యయధ యకల నలట్లి ఫడెలు నఽై తభుత భఫడెలు ఎలా 
వశూౄ యో చాశూౄ యవ. 

b) సభ ైన నలట్లి ఫడ ియహకల ఎెంనఔ 

ఆ తభుత దశ్లల నలై భనేతేల దిశుి ూ సభ ైన నలట్లి ఫడి యహకలనఽ అధేుఱెంఙరయౌ.  అసల ైన ఎెంనఔ వకిౄ 
ఆశిెంఙే భఫడి  నైథర, భిసఽు నైథర ఉనై అెంచధరల నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.  

పలయతథేశ్ెంలల ఎధనై యకల ఉతతేౄ లు ఉధరైబ. యట్నిి భనెం నలట్లి ఫడెల లక్షాలఔు భిఖణనలలక ి
తీసఽకోవచఽి. యట్ిలల ఈ కిరెంద ఉతతేౄ యౌై భిశీయౌెంచెండ:ి 

 ఫలెంఔు నిఔభథరమ డినుజిట్లు  / కభపభైట్లు  

 తనులా కభలము (నోు సి్క ఆస్క) చినై నణరౄ ల ను దఽు థకలు  
 ఱేయు  నృు క్ ఇషలు  
 డిఫ ెంచయవు   లేథర ఇతయ లలఔభటి్ీలు 
 భూచఽవల్ పెండెు   

 జీయత  నౄభా సెంసల మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు నదలఖ నయ  

4. దయ యయభణ  ాణరయఔ  

ఔ వకిౄ దయ యయభణ తభుత కయవిల కోసెం ఎెంత నతౄెం థరఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథో  నియృబెంఙే ాకిరమ 
అథి. అథి అధేఔ యకల అవసభయౌై ఆదఽఔుధేెందఽఔు యయధ దయ యయభణ యఔలాల (థకల)నైద 
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి .  

చితాెం 7: దయ యయభణలల దశ్లు 
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దయ యయభణ  ాణరయఔలల భూడె యకల దశ్లు అెంతయాతెంగ ఉెంట్లబ.  

a) ఔడఫ టి్డెం (Accumulation): ఈ లక్షెం కోసెం కొెంత నలట్లి ఫడిని ఔుకి ఫ టిి్, యయధ యకల 
వూశృల థరుభ నిధఽలు  ఔడఫ టి్డెం.  

b) సెంాథరమఫదేత (Conservation): అెంటే్, ఔ వకిౄ నలటిి్న నలట్లి ఫడెలు నలెంచడరనిక ి గప 
ామతైెం ఙేమడభ   భభమి  ఆ వకిౄ భూలధనెం (principal) అతనఽ  ఉథోఖెం ఙేసఽౄ ెండగధ ే
ఖభిషిెంగ నలభిగైట్ట్లి  చాసఽకోవడెం .   

c) ెంనణ ీ (Distribution): దయ యయభణ తభుత ఔడర ఆథరమెం అవసభలనఽ తీయవికోవడెం 

కోసెం అసలు శూ భ ్  (థరనిై భనెం భూలనిది లేథర ధ సి్క ఎగ్ అని నలుశూౄ ెం) ని ఉసెంహయణలు / 

మానఽట్ ీఙెయౌుెంులుగ   భాభైి అనఽఔలఫ ైన దేత్తని ెంనణీ అెంట్లయవ .   

5. ఎలేిట్ ాణరయఔ 

ఔ వకిౄ భయణెం తభుత అతడ ిఎలేిట్ని అదికభిఔెంగ సెంఔరనేెంఙేలా ఫథియ్ ఙేలేెందఽఔు యలే ేాణరయఔ. ఇెందఽలల 
ధరనేధషేన్, అలాగై అగిెంత (assignment)  లేథర యలుు  తమాభ ీవెంటి్ యయధ ాకిరమలు ఉధరైబ. ఔభి 
సెందనీ, ఆసఽౄ య్ై యభ ి తదనెంతయెం, యభ ి కోభిఔ ాకయఫే, సజఞవుగ ెంనణ ీ ఙేమఫడ ి భభిమ  / లేథర 
ఉయోఖయచఫడెతేధరైమని నిభే భిెంచఽకోవడఫే ఇెందఽలల భ క ఉథేెశ్ెం .  

6. నఽై  ాణరయఔ  

చివయగ, ాసఽౄ త నఽై చట్లి ల నఽెండి నఽై నేనశృబెంుల యొఔు ఖభిషి ాయోజనెం ను ెంథేట్ట్లు  నఽై 
ాణరయఔ యమేఫడెతేెంథి అథే యధెంగ నఽై చట్లి లు నఽెండ ి ఆథరమ, వమాల భభిమ  నలట్లి ఫడెల 
ాణరయఔఔు ూభిౄ భబతీల  ాయోజనెం ను ెందడెం ఎలా అధే అెంరనిై ఖ భిౄెంచడరనికి ఈ ాణరయఔ  
జయవఖ తేెంథ.ి సభమెం తగాిెంచడరనిక ీలేథర ాసఽౄ త లేథర బయషత్ ఆథరమ నఽై ఫలధతల (లమనృయౌటీ్లు) 
కీ వూహ నిభ్ణెం ఙసేఽకోవడెం ఔడర ఇెందఽలల పలఖఫే. అబణ ే నఽైల ఎఖయతే కఔ, నఽైయౌై 
తగాిెంచడరనిక ిచాడడఫే ఈ యరలుషణ ాయోజనభని ఇఔుడ  ఖభనిెంఙరయౌ. 

ఔ వకిౄ తన నలట్లి ఫడెయౌై సభికొతౄ  భాభ ుట్ భిలత్తక ి  అనఽవుగ భాయవ ఙసేఽకొని, ఫలలనేతఫ ైన నఽై 
భబతీ ాయోజనెం ఔయౌసఽౄ నై అవకరయౌై య తేకోువడెం థరుభ, తన ఆథరమానీై, ను దఽుని నలెంచఽఔుధ ే
అవకశ్ెం ఉెంథ.ి అతడలా ఙేమఔనుో ణే ఆ డఫ ో నఽై అదకియవలఔు య యునోు తేెంథ.ి   

జీయత  నౄభా  ఏజ ెంట్లు  తయచా తభ క ుబమ్ ట్లు , బయషతేౄ లల కఫో బయ (నోుా లలకిివ్) యనియోఖథరయవలఔు , 
కైవలెం నౄభా అవసభల కోసఫే కఔ యభిఔునై ఇతయణరా  ఆభిఔ అవసభలు ఔడర తీభైట్ట్లు  సభ చితఫ నై 
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సలశృ ఇవువలల వసఽౄ ెంథ.ి అెందఽకై నలైన యవభిెంచిన యధెంగ, ఏ నౄభా ఏజ ెంట్లక ైధర ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిెంచీ, 
అెందఽలల ఉనై యయధ యకల ఖ భిెంచీ భెంచి భిజఞా నెం ఉెండడెం అతడి విత్తౄ క ి ఎెంణో యలువని 
ణెచిినలడెతేెంథ.ి   

నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి 3 

ఈ కిరెంథి యటి్లల నఽై ాణరయఔ లక్షెం కనిథథే?ి 

I. ఖభిషి  (Maximum) నఽై ాయోజనెం (ఫ నిట్)  
II. ణెయౌయ ైన నలట్లి ఫడెల పయౌతెంగ తగాై నఽై పలయెం 

III. నఽై ఎఖయేత 

IV. నఽై భబతీల వలు  ఔయౌగై నతౄెం ాయోజనెం 

 

శూభెంశ్ెం  

 ఆభిఔ ాణరయఔక ిఙెెంథని ఔ యదరనెం: 

 తభ జీయత లక్షఫేనేట్  ఖ భిౄెంచడెం   
 ఇలా ఖ భిౄెంచిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ అనఽవథిెంచడెం  

 ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ శూదిెంఙే  యధెంగ తన ఆభిఔ వవశృభయౌై నియుళ ెంచడెం   

 వకిౄఖత జీయత చఔరెం ఆదరయెంగ భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతేౄ లు అవసయభవుణరబ.  ఇయ ఈ యషమాలలు  
థోహదడణరబ: 

 బయషతేౄ లల లాయథేయలనఽ  నుాయెంనెంచడెం 
 అనఽకోని కయవిలనఽ తట్లి కోవడెం  
 సెందలనఽ ఔడఫ టి్డెం  

 భాయవతేనై శూభాజిఔ యద ియదరధరయౌై ఫటిి్ ఉభ్డ ిఔుట్లెంఫలలు ఙెలాు ఙదెఽభ ైనోు తేనై   ఈ తయవణెంలల 
ఆభిఔ ాణరయఔ అవసయెం భభిెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి ఈధరడె అధేఔ యకల నలట్లి ఫడ ి అవకరలు , 
భాయవతేనై జీయత ర ైలులు నదల ైనయ ఔడర ఆభేిఔ ాణరయఔ అవసభనిై నలెంచఽతేధరైబ .    

 నదట్ ిజీతెం అెందఽఔునైట్ి నఽెంఙ ేఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంచడరనిక ిఉతౄభ సభమెం    

 ఆభిఔ ాణరయఔ సలశృ లవేలలు  ఇయ ఔడర ఉధరైబ: 
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 నఖదఽ ాణరయఔ,  

 నలట్లి ఫడ ి ాణరయఔ,  

 నౄభా ాణరయఔ,  

 దయ యయభణ  ాణరయఔ,  

 ఎలేిట్ ాణరయఔ  

 నఽై  ాణరయఔ 

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ఆభిఔ ాణరయఔ  
2. జీయత దశ్లు   
3. భిసఽు సాచఔ చితాెం (ను ా లైల్ ) 
4. నఖదఽ ాణరయఔ (Cash ాణరయఔ) 
5. నలట్లి ఫడ ిాణరయఔ  
6. నౄభా ాణరయఔ  
7. దయ యయభణ (భిటె్ైర్ ఫ ెంట్) ాణరయఔ 

8. ఎలేిట్ ాణరయఔ  

9. నఽై  ాణరయఔ 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

నౄభా ఊళ ెంచలేని సెంగట్నలఔు బదాతనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి  

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ఔ వకిౄ తన నదట్ ిజీతెం అెందఽఔునైట్ ినఽెంఙ ేఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంఙరయౌ.  

జయఫ  3  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

నఽై ఎఖయేత నఽై ాణరయఔఔు లక్షెం కదఽ.  

లుమ భకీ్ష –ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

ఔ చఽయవక నై భిసఽు ను ా లైల్ ఉనై  వకిౄ సెంద _______ నలట్లి ఫడ ిర ైయౌని అనఽఔభిెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి 

I. ఏకీఔయణ లేథర ల భీఔయణ (Consolidation) 

II. ఫహృభత్త ఇవుడెం (Gifting) 

III. ఔడఫ టి్డెం (Accumulation) 

IV. కయవినలటి్డెం (Spending) 

ాశ్ై 2  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల  సెంద ఔడఫ టిే్ ఉతత్తౄ  కనిథథే?ి  

I. ఫలెంక్ ఋణరలు   
II. ఱేయవు  
III. కలావది నౄభా నులల  
IV. ను దఽు కాణర  

 

ాశ్ై 3  
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ను దఽు  భ ెండె నియృమాల నేశ్రభ పయౌతెంగ భిఖణ ెంచవచఽి. ఈ కిరెంద జఞనృణర నఽెండ ియట్నిి ఎెంచఽకోెండి.   

I. భిసఽు నిలుుదల భభిమ  తగాిన యనియోఖెం  

II. ఫహృభత్త ఇవుడెం, అలాగై  ఔడఫ టి్డెం  

III. వమభ  భభిమ  ఔడఫ టి్డెం  

IV. యనియోఖెం యబథర భభిమ  యౌకిుడిట్ీక ిదాయెం కవడెం  

ాశ్ై 4  

జీయతెంలలని ఏ దశ్లల ఔ వకిౄ ఖతెంలల ఙేలన ను దఽుని ఙరలా ఫ చఽిఔుెంట్లడె? 

I. దయ యయభణ తభుత (Post దయ యయభణ ) 
II. సెంనుదనయవడిగ ఉనైుడె (Earner) 

III. అపలసఔుడిగ ఉనైుడె (Learner) 

IV. అుడే యయహఫ ైనుడె (Just married) 

ాశ్ై 5  

నలట్లి ఫడి భినేత్తక,ీ భఫడెలకీ భధన ఖల సెంఫెంధెం ఏనేట్?ి 

I. ఆ భ ెండిెంటి్కీ సెంఫెంధఫే లేదఽ   
II. నలట్లి ఫడి భినేత్త నలదెథెైణ ేభఫడెలు ఔడర ఎఔుువగ ఉెంట్లబ   

III. నలట్లి ఫడి భినేత్త ఎఔుుయ ైణే భఫడెలు తఔుువగ ఉెంట్లబ   

IV. నలట్లి ఫడి భినేత్త ఎఔుుయ ైణే  భఫడెలు నైద నఽై అెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథ ి  

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యటి్లల లాయథయేల ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేిథథే?ి 

I. ఫలెంక్ డినుజిట్లు   

II. జీయత  నౄభా 
III. ఱేయవు  
IV. ఫలెండెు  

ాశ్ై 7  

ఈ కిరెంథి యటి్లల ఔెంట్ిెంజ నీ్ ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేిథథే?ి 
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I. ఫలెంఔు డినుజిట్లు  

II. జీయత  నౄభా 
III. ఱేయవు  
IV. ఫలెండెు   

ాశ్ై 8  

ఈ కిరెంథి యటి్లల  సెంద నుో ఖ ఙేల ే(wealth accumulation)ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేి థథే?ి 

I. ఫలెంఔు డినుజిట్లు  

II. జీయత  నౄభా 
III. శూదరయణ నౄభా 
IV. ఱేయవు  

ాశ్ై 9  

కలెం ఖడెసఽౄ నై కొథీె   ఆభేిఔ వవసలల వసఽౄ వులు భభిమ  లేవల ధయలు  శూదరయణ శూ బ ఔెంట్ ేనలయఖడభెంటే్ 
__________. 
I. ఆభిఔ భాెందెం (డఫి్ేు షన్) 
II. దాయోలోణెం 

III. శూి గ్ఫ్ేు షన్ (Stagflation)  

IV. ళెైర్ దాయోలోణెం 

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథి యచక్షణరూయుఔఫ ైన (discretionary) ఆథరమెం నలెంచడరనిక ిఔ వూహెం కదఽ? 

I. యవణ ునభిైభ్ణెం (Debt restructuring) 

II. ఋణ ఫథియ్ 

III. నలట్లి ఫడ ిునభిై భ్ణెం 

IV. నౄభా కొనఽగోలు (purchase) 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

తీవాఫ నై భిసఽు ను ా లైల్ ని ఔయౌగి ఉనై వకిౄ సెందలు ఔడఫ టిే్ నలట్లి ఫడ ిర ైయౌనిఅనఽసభిెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి   

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

ఱేయవు  సెందని ఔడఫ టిే్  ఉతత్తౄ .   

జయఫ  3  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

ను దఽు అెంటే్ యనియోగనిై యబథర యేమడెం, అలాగై యౌకిుడిట్ీణో యేయవకవడెం, ఈ భ ెండిెంటి్ ఔలబఔ.   

జయఫ  4  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

దయ యయభణ తభుత ఔ వకిౄ ఖతెంలల ఙేలన ను డెుఔు  ఙరలా సెంణోఱశూౄ డె.   

జయఫ  5  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

నలట్లి ఫడ ియలౄ యృెం ఎెంత నలదెథెైణ ేఅెంత లాపలలు ఉెంట్లబ.    

జయఫ  6  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

ఫలెంఔు డినుజిట్ు ని లాయథేయ ఉతతేౄ ల కిరెంద వభాీఔయణ ఙేమవచఽి.   

జయఫ  7  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

జీయత నౄభాని  ఆఔల్ ఔ ఉతత్తౄ  కిరెంద వభాీఔయణ ఙేమవచఽి.   

జయఫ  8  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 
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ఱేయుని సెంద ఔడఫ టిే్ ఉతతేౄ లు కిరెంద వభాీఔయణ ఙేమవచఽి.   

జయఫ  9  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

కలెం ఖడెసఽౄ నై కొథీె   ఆభేిఔ వవసలల వసఽౄ వులు భభిమ  లేవల ధయలు శూదరయణ శూ బ ఔెంట్ే 
నలయఖడభెంటే్ దాయోలోణెం. 

జయఫ  10  

సభ ైన ాణరభాైమెం IV. 

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల యచక్షణరూయుఔఫ ైన (discretionary) ఆథరమెం నలెంచడరనికి నౄభా కొనఽగోలు  ఔ వూహెం 

కదఽ. 
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అదరమెం 8 

జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు – I 

 

అదరమెం భిచమెం 

ఈ అదరమెం నేభ్యౌై జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ాెంచెంలలకి తీసఽఔుని య ళ్ైౄ ెంథ.ి  భ ెందఽ శూదరయణ 

ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. ఆ తభుత  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల అవసయఫేనేట్ , భన జీయత 

లక్షాలనఽ శూదిెంచడెంలల యట్ ి నుతా ఏనేట్  చాథరె ెం. చివయలల కొనిై సెంాథరమఫదేఫ నై  జీయత  నౄభా 
ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

A. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ఔుు ౄ ెంగ  
B. సెంాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 
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A. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ఔుు ౄ ెంగ   

1. ఔ ఉతత్తౄ  అెంటే్ ఏనేట్ ి? 

అసలు భ ెందఽగ ఉతత్తౄ  అెంటే్ ఏనేట్  అయెం ఙేసఽకోవడెంణో నదలునలడథరెం. చఔుగ ాఙరయెం ఙలే 
భాభ ుట్ లలకి తీసఽఔుని వచిి అభ్ఫడెతేనై వసఽౄ వు అధే అయెంలల ఉతత్తౄ   ాజలెందభిక ీభిచమెం ఉనై 

దఫే. 'ను ా డఔుి ' (ఉతత్తౄ) అధే దెం 'భిను ా డాస్క' (సిఱిెంచడెం) అెంటే్ 'తీసఽఔుని భవడెం' లేథర సిఱిెంచడెం 
అధే అయెం నఽెంచి వచిిెంథ.ి భభోలా ఙెనులెంటే్, ఔ ఉతత్తౄ  నిభెిషిఫ నై ఔషిెం, ఎధనై సెంకిుషిఫ నై 

ామణరైల పయౌతెం. 

ఔ సయవఔు ాయోజనెం లేథర ఉయోఖెం అథి ఫలఖ ెండడెం నైద కఔ, థరని లక్షణరయౌై ఫటిి్ ఉెంట్లెంథ.ి ఇథ ే

భనక ి భాభ ుట్ దిఔథెం ణెసఽౄ ెంథ.ి భాభ ుట్ిెంగ్ కోణెం (standpoint) నఽెంచి చాలేౄ  ఔ ఉతత్తౄ  అధేఔ 

ఖ ణరల సభాశృయెం. యయధ ఖ ణఖణరలునై యకలు లేథర క ైలక్షణరలు ఖల ఉతతేౄ ల యయధ ఔటి్లనఽ ఔయౌన 
ఔటి్డెం థరుభ సెంసలు భాభ ుట్నేు స్కలలని తభ ఉతత్తౄ  సభయణ అధేఔ యకల యలక్షణతయౌై చానశూౄ బ.   

ఔ ఉతత్తౄ  (భాభ ుట్ిెంగ్ అభ లలు  ఉయోగిెంచినట్లి ) క,ీసయవఔుఔు ఉనై ణడేర ఏనేట్ెంట్,ే ఔ ఉతత్తౄ ని 

యేయవయచవచఽి. సయవఔు (commodity) ని యేయవఙేమలేభ . అెంటే్ థనీయెం, క ై వభా నికి ఙెెంథిధర సభ,ై 

ఉతతేౄ లు (ను ా డఔుి లు) యయధ ఔెంనలనీల థరుభ అభ్ఫడణరబ భభిమ  ఔ థరనిణో ఔటి్ నుో యౌినుడె 
యేభైుయవ లక్షణరలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ.  

ఉథరహయణ 

కలేా ట్, కోు జప్, నుోా నేస్క యయధ యకల ఫలా ెండ్సలఔు ఙెెంథని క ై కైట్గిభీక ి ఙెెంథని ట్ృత్నేసఽి లు. కనీ ఈ 

ఫలా ెండు ఔు ఙెెంథని ాతీ ఔు ట్ృత్నేసి్కక ీ యట్ ి ాణేఔఫ నై లక్షణరలు (features) ఉెంట్లబ. అయ నేఖణర 
యట్ిఔెంట్ ేయేయవగ ఉెంట్లబ.  

ఔ ఉతత్తౄ  థరనిఔథ ే ఔ భ గిెంు కదఽ. అథ ి నేఖణర లక్షాయౌై సెంతినౄ  భఙి ే ఔ శూధనెం భాతాఫే. 

ఔలా ఙెనులెంటే్ ఈ కోణెంలల ఉతతేౄ లు సభసని భషిుభిెంఙే శూధధరలు. అయ అవసభయ్ై, కోభిఔయ్ై 

సెంతినౄ  యవశూౄ బ. ఔ లక్షానిై శూదిెంఙేెందఽఔు ఉతత్తౄ  ఎెంతవయఔ సభ ైనథో,  అథి ఆ ఉతత్తౄ  లక్షణరలనలై 
ఆదరయడ ిఉెంట్లెంథ.ి 

ఉతతేౄ లు ఇలా ఉెంట్లబ : 

i. ాతక్ష (Tangible): ఇథ ి పౌత్తఔ వసఽౄ వుయౌై ఉదహభిసఽౄ ెంథి. యట్ిని సయశణో అనఽబూత్త ఙెెందడరనిక ి
యలుెంట్లెంథ.ి (ఉథరహయణక,ి ఔ కయవ లేథర ఔ ట్ెయౌయజన్ లలట్) 
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ii. భోక్ష (Intangible): ఇయ ఔెంట్ికి ఔనినెంచని వసఽౄ వులు. యట్ిని భోక్షెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథరయౌ్ెంథ.ే     

జీయత  నౄభా ఉతత్తౄ  అలా భోక్షఫ నై (intangible) ఉతణేౄ. ఔ జీయత  నౄభా ఏజ ెంట్ల తన 
యనియోఖథరయవఔు   ఔ నిభెిషిఫ ైన జీయత  నౄభా ఉతత్తౄ  లక్షణరలనలై అవగహన ఔయౌెంచి, ఆ నౄభా అతడి 
కోసెం ఏెం ఙేమఖలుఖ తేెంథ,ీ అథి యనియోఖథరయవఔు ఉనై యలక్షణఫ నై అవసభయౌై ఎలా తీయవసఽౄ ెంథో 
ణెయౌమజైమాయౌ్న ఫలధత ఉెంథ.ి     

2. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల లక్షెం, అయ యక్షణ ఔయౌెంఙ ేఅవసభలు  

భిసఽు ఉనైఙోట్లాు  అథి ఆెంథోళ్నక ి థరభి తీసఽౄ ెంథ.ి అబణ,ే భన భానవ జఞత్త భిసఽుని అజభాబఱ 

ఙేమడెం, ఔనీసెం థరనిై అయెం ఙసేఽఔుని, భ ెందఽగ ఊళ ెంచడరనిక,ీ థరని కోసెం లదేెంగ ఉెండడెం కోసెం 

ామతైెం ఙసేఽౄ ెంథ.ి అెంతర్జఞా నెం, భిసఽు భఔుెండర చాసఽఔుెంట్ృ యక్షణ ఔయౌగి ఉెండరలధే ఆలలచధ ే  నౄభా 
సిఱిక ికీలఔఫ ైన కయణెంగ ఉెంథ.ి 

భన భానవ జఞత్త శూభాజిఔ నుాణ లెం. భనెం భనలాెంటి్ యళ్ుణోనా, భనయౌై నేానేెంఙేయళ్ుణోనా భన 

జీయణరనిై ెంచఽఔుెంట్లెం. భనెం అతెంత యలుయ ైన ఆసఽౄ లు ఔడర సెంనుథిశూౄ ెం- భన భానవ నలట్లి ఫడ ి - 

అథి భన ఉణరదఔ శూభభ ూనిక ి భూల వనయవ. కనీ జీయతఫ ధైర, భానవుడ ి క్షైభఫ ైధర అనిశిిత్తణో 
ఔడెఔునై వవశృయెం. భయణెం, జఫ ో ఙేమడెం వెంటి్ దఽస్ెంగట్నలు భన ఉణరదఔ శూభభ ూయౌై 

అతలాఔుతలెం ఙేలేశూౄ బ. ఆ యధెంగ భన భానవ నలట్లి ఫడ ియలువని క్షణీ ెంచినుో బయలా ఙశేూౄ బ.  

జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు వకిౄ ఉణరదఔ శూభభ ూలకి సెంబయెంఙే ఆభిఔ యలువ నశుి నిక ి యక్షణని అెంథిెంచి, 
తననలై ఆదరయ డు  యభికిగనీ లేథర తనఔుగనీ యట్ ిాయోజధరయౌై అెందఽఫలట్లలలక ివఙేిట్లి  ఙేశూౄ యవ. అసలు 
„జీయత నౄభా‟లల „నౄభా‟ అధ ేదెం ఔ వకిౄ తనక ిభయణెం సెంబయెంచిధర లేథర రశ్ుత య ైఔలెం ఏయడిధర 
సెంబయెంఙ ేఆభిఔ నషిెం నఽెంచి తననీ, తన ఔుట్లెంఫలనిై యక్షిెంచఽఔుధ ేఅవసభనిై ఖ భిెంచి ణలెుుతేెంథ.ి 

నౄభా ఙేమడరనిక ి ను దఽు, నలట్లి ఫడి వెంటి్ ఇతయ కయణరలు ఉనైటి్కీ భయణెం లేథర బమెంఔయఫ నై 
యదికి  యక్షణ ఔయౌెంచడెం అతెంత శూదరయణ కయణెంగ నభేపునవచఽి. నౄభా ఉతతేౄ ల ఉథేెశ్ెం, నిభేిషిెంగ 
ఙెనులెంటే్, ఔ నౄభా ఙేలన వకిౄ, తన నేగియౌన జీయతకలెంలల సెంనుథిెంఙే ఆలౄ  యలువ లేథర సిఱిశూౄ డధ ే
సెంద యలువ,ఆ వకిౄ ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే శూభభ ూనికి ెంద సభమెంలల నషిెం లేథర ధరశ్నెం 
జభిగినుడె, తనఔు లేథర తన నామఫ నై యభికి, ఆ యలువ బభీౄ ఙేమడరనికి లేథర నషిభిశృయెం ఙేమడరనిక ి
ఙేలథేిగ ఙెవచఽి. నదటి్ నానేమెం ఙెయౌుెంచిన య ెంట్ధే ఇథి జీయత నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ నైద 
ఆలౄ (ఎలేిట్) యౄను ెంథిెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి 
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అసలు ఔ జీయత నౄభా నులలలల కీలఔఫ ైన అెంశ్ఫేనేట్ెంట్ే,  అతడికి ఎలాెంటి్ దఽయదిషిఔయఫ ైన యషమెం 
జభిగిధర ఆ వకిౄక ి సనైెంగ ఉెండ ే ఆతీ్మ ల భనసఽక ి ారెంతత, ధ భ్థ ి ఔయౌెంచడెం.  అలాగై జీయత 
నౄభా ను దఽు ఙేమడెంలలనా, సెందయౌై ఔడఫ టి్డెంలలనా యశిషిఫ ైన యహఔెంగ ఉెంట్ృ భభో యధఫ ైన 
నుతా ఔడర నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి ఈ అయెంలల, నౄభా ఔ సఽయక్షితఫ ైన నలట్లి ఫడిగనా, నిభెిషిఫ ైన భైట్లల భఫడ ి
ఇఙేి థిగనా ఔడర ఉెంట్లెంథ.ి 

భయణెం లేథర యద ి సెంబయెంచినుడె బదాత ఔయౌెంఙ ే శూధనెం ఔెంట్ ే ఔడర జీయత నౄభా యలువ ఙరలా 
ఎఔుువ. థీధొైఔ ఆభిఔ ఉతత్తౄ గ ఔడర చాడరయౌ. ఇథ ి కైవలెం ఔ అథిుతీమఫ నై భిూయృ ఉతత్తౄ లా 
భాతాఫే ఉెండదఽ. ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆసఽౄ ల నోు రి్నూో యౌయోక ి ఉెండరయౌ్న అధేఔ లక్షణరలలల  ఆభిఔ ఉతత్తౄ  
ఔడర ఔటి్. ాసఽౄ తెం ఆయయౌయెంఙ ే భాభ ుట్నేు స్కలల, యనియోఖథరయుక ి కైవలెం ాణరభాైమ జీయత నౄభా 
ఉతతేౄ ల యకలే కఔ జీయత నౄభాని అెంథిెంఙ ేఅధేఔ యకల ైన డినుజిట్లు , ఫలెండెు , శూి క్్, ఇెంక భూచఽవల్ 
పెండు  వెంటి్ ఫహళ్ (multiple) ాణరభాైమాలు (choices) ఔడర అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లధరైబ.  

ఈ సెందయౌెంలల, అసలు జీయత నౄభా యలువ ాత్తనుదన (value proposition) ఏనేట్  భనెం అయెం 
ఙేసఽకోవలల ఉెంట్లెంథ.ి యనియోఖథరయవడ ి అవసభలఔు ఔ జీయత నౄభాని భిశుుయెంగ అవగహన ఔయౌగి 
ఉెండడెం నైథే యనియోఖథరయవ యలువ ఆదరయడ ిఉెంట్లెంథ.ి    

 అథి సభ ైన భిశుుభనిై అెంథశోిూౄ ెంథర? లేథర “అథి ాపలవవెంతెంగ ఉెంథర?”  

 థరని కభథీెెంత? లేథర “అథి సభయవెంతఫ నైథేధర?”  

ఖత భ ెండె శ్ణరఫలె లుగ ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచడెంలల జీయత నౄభా భిశ్రభ యరలషఫ నై ఆయషుయణలు జభనిెంథ.ి 
ఈ ామాణెం భయణ ాయోజనెం ఔయౌెంఙ ేఉతతేౄ లణో నుాయెంబఫ ైెంథ.ి కనీ కలాెంతయెంలల ఇథ ిఅధేఔ యకలలు  
జీయెంచి ఉెండ ే సభమెంలల అెంథే ాయోజనెంగ భలచఫడిెంథ.ి ఉథర. ఎెండోఫ ెంట్, య ైఔల ాయోజధరలు 
(disability benefits), నుాణరెంతఔ యద ి(dread disease) యక్షణ, ఇెంక ఎధనై అదనెంగ ఙేయిఫడరు బ.   

అథే యధెంగ „లాపలలలు  పలఖశూుభెం తీసఽకోవడెం (participating in profit)‟ అధే ఔ 
సెంాథరమఫదేఫ ైన  ఉతత్తౄ  నఽెండి „భాభ ుట్ యౌెంక్ు ‟ నులలయౌై ఆయషుభిెంచఫడరు బ. ఇెందఽలల నౄభాథరయవని 
అతడి నలట్లి ఫడ ి ఆసఽౄ యౌై ఎెంచఽకోవడెంలలనా, నియుళ ెంచడెంలలనా నులగా ధరయౌ్ెంథగి ఆశృునిెంచడెం 
జయవఖ తేెంథ.ి  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు నిశిిత ాయోజధరయౌై ఇఙేి  నులలల సభూహెం శూ బ నఽెంచి, 
నులల  థరయవడె తన జీయత దశ్లఔు అనఽఔలెంగనా, భాయవతేనై అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగనా, అతడె 
తట్లి కోఖల శూభభ ూనిక ి అనఽఔలెంగనా యయధ ాయోజధరలు, యట్ణిోఫలట్ల అధేఔ యకల ైన ధయఔు 
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సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (కసి్క కెంనోు ధ ెంట్లు ) ఔడర పలఖఫ ై ఉెండే యధెంగ సయళ్ఫ ైన నులలల సభ హెంగ 
భాయవ ఙెెందఽణరబ. 

3. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లలల భ ైడయవు   

జీయత  నౄభా ెంథరలు తభ యనియోఖథరయు అవసభయౌై భిషుభిెంచడరనికి యయధ ాయోజధరయౌై 
అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏ యధెంగ ాత్తనుదన ఙసేఽౄ ధరైయో భనెం నలైన చారెం. జీయత  నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙ ే
నౄభా యలువ నలభిగై యధెంగ అధేఔ యకల ైన భ ైడర్్ నఽ అెంథిెంఙరయవ.   

భ ైడర్ అెంటే్ ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ ఙేయిఫడే ఒ యలక్షణ తయశృ శూౌలబెం. అుడథి ెందెంలల పలఖఫ  ై
నుో తేెంథి. శూదరయణెంగ భ ైడర్్ నఽ ఒ యధఫ నై ఉ (సను ఫ ెంట్భీ) ాయోజనెంగధన లేథర ఔ నులల  థరుభ 
అెంథిెంచఫడే భయణరనెంతయెం వఙేి ాయోజను నణరౄ నిై నలెంచఽకోవడరనికో ఉయోగిశూౄ యవ. 

భ ైడర్్ నఽ నలై పలఖెంలల యయధ యకలుగ అలెంఔభిెంచఫడని నజఞజ ణో నుో యౌి చాథరె ెం. శూథరలథర నజఞజ  ఏ అదను 
భ ైడయౄ్ లేని నులల వెంటి్థ.ి కనీ నలై పలఖెంలల యయధ యకలుగ అలెంఔభిెంచఫడని నజఞజ  యనియోఖథరయవఔు 
వకిౄఖతెంగ కవలలన అవసభలు తీభ ైయధెంగ యయధ యకలుగ అెంథిెంచఫడే భ ైడభోతి ఔడని నులల వెంటి్థ.ి 
ఔ లెంగిల్ నుు న్ లల వకిౄకి ఖల యయధ యకల అవసభయౌై తీయిడరనిక ిభ ైడర్్ శూమడణరబ.  

చితాెం 1: భ ైడర్్ ఎెంనఔ 

 

ఔ శూి ెండర్ు జీయత నౄభా ెందెంణో ఫలట్ల భ ైడర్్ అెంఖ య ైఔలెం యక్షణ, ాభాద యక్షణ, అలాగై కిరటి్ఔల్ 
ఇల్ ధ స్క (నుాణరెంతఔఫ ైన అధరభోఖెం) ఔవర్ వెంటి్ అదను ాయోజధరయౌై అెంథిెంచఖలవు. ఈ భ ైడర్్ ఔు 
ఎెంచఽఔుని, ఆమా ాయోజధరలఔుగనా యట్ికి అదను ననాేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ నులలథరయవ యట్నిి 
లబయవచఽకోవచఽి.   
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నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి 1 

ఈ కిరెంథి యటి్లల భోక్ష(ఔెంట్ికి ఔనినెంచని) ఉతత్తౄ  ఏథ?ి 

I. కయవ  
II. ఇలుు   
III. జీయత  నౄభా 
IV. సఫ ో  
 

B. సెంాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 

ఈ అదరమెంలల భనెం జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లలు  కొనిైసెంాథరమఫదేఫ నై యకయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

చితాెం 2: సెంాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 

 

1. కలావది నౄభా నులలలు  

కలావది నౄభా ెందెంలల నేభపునైట్లి  ఒ నిభెిషిఫ నై కలెంలలధే ఙెలుు ఫలట్ల అవుతేెంథ.ి కలావది అధథే ి
యభానమాన ామాణెం(airplane trip) అెంత అత్త తఔుువ సభమభూ కవచఽి. లేథర నలప ై ఏళ్ు  సఽథీయఘ 
కలెం ఔడర కవచఽి. 
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బదాత (Protection)ని 65 లేథర 70 ఏళ్ు  వయఔ యసౄ భిెంచఽకోవచఽి. ఔ సెంవత్యెం కలావద ి నులలల ైణ ే
ఆలౄ , ఆఔల్ఔ ాభాథరల నౄభా ెంథరల భాథిభిగధే ఉెంట్లబ. అలాెంటి్ నులల కిరెంద లుఔభిెంచఫడని 
నానేమెంలనిైెంటి్నీ ఔెంనలనీ థరుభ భయణెం (మోభి యౌటీ్) భిసఽుకి సెంనుథిెంచిన ధయ (cost) గధే 
పలయెంచఫడెతేెంథ.ి నౄభాథరయవకి ఇథి అదనెంగ ఎలాెంటి్ ను దఽు లేథర నఖదఽ యలువ అెంరనిై నలెంచదఽ. 

a) ఉథేెశ్ెం (Purpose) 

ఔ జీయత నౄభా ఖల వకిౄ అకలభయణెం ఙెెంథణి,ే అతడి ఔుట్లెంఫ సెంయక్షణఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా 
కొెంత శూ భ ్ ఉెంఙరలధ ే జీయత నౄభా  నుాథనేఔఫ నై ఆశ్మానిై ఔ కలావది జీయతకల నౄభా 
ధ యయేయవసఽౄ ెంథ.ి భనక ి భనెంగ ఎెంచఽఔుధరైలేథర రలౄ ైమెంగ ల కిుెంచిధర ఈ నతౄెం శూ భ ్ తన 
నామఫ ైనయభకి ినౄభాథరయవడ ిభానవ జీవన యలువ (human life value) కి నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ెంథ.ి 

ఔ జీయత నౄభా నులల  ఆథరమ ాణరభాైమ థఔెం (income replacement plan)గ ఔడర 
నికొసఽౄ ెంథ.ి నులల  వవదిలల అదిషిెం ఫలఖ ెండఔ భయణెం సెంబయలేౄ , ఆ ాయోజధరనిై నౄభాథరయవనలై 
ఆదరయడుయభిక ి భ ెందఽగ నియుచిెంచఫడు  కలావద ి వయఔ ఔ నలదె నణరౄ ల యౄెంలల (lump-sum 

amount) కఔుెండర ధ లయభీగ, ణెైైభాలఔెంగ లేథర అలాెంటి్ కలావధఽలలు  ఙెయౌుెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి     

b) అెంఖ య ైఔలెం (Disability) 

శూదరయణెంగ ఔ కలావది నౄభా నులల భయణరనిై భాతాఫే ఔవర్ ఙేసఽౄ ెంథ.ి అబణ,ే ాదరన నులల 
నైద అెంఖయ ైఔల యక్షణ భ ైడభిై ఔడర కొని, కలావది నౄభా వవదిలల ఎుడెైధర సభ,ై అలాెంట్ి 
ాభాదఔయఫ ైన సభసలఔు ఖ భ ైణ,ే నౄభా సెంస  ఆ ాయోజనథరయవ సెంఫెందీఔులు/నౄభాథరయవ వకిౄక ి
ఔడర ఆ శూ భ ్ని అెంథసిఽౄ ెంథ.ి ఔయేళ్ నౄభాథరయవ కలవవది తభుత భయణ లేౄ , నిమనేత ఖడెవు  
ూయౄబనోు బెంథి కఫటిి్, అుడిఔ ఎలాెంటి్ ాయోజధరలు ఉెండవు.    

చితాెం 3: అెంఖ య ైఔలెం   
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c) కలావది నౄభా భ ైడభా  

ల ైఫ్ ట్ెర్్లల బదాత శూదరయణెంగ ాణేఔఫ నై నులలగ  అెంథిెంచఫడెతేెంథి. కనీ ఔ నులలలలని 
భ ైడర్ థరుభ ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి.   

ఉథరహయణ 

భయణ ాయోజన శూౌలబెం (నుోా యజన్) ఔయౌగి ఉనై ఔ నెంఛనఽ నుు ధను , నెంఛనఽ నదలు కఔ భ నఽన ే
నౄభాథరయవ భయణ లేౄ  ఆ నతౄెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

d) ునయవదేయణ (Renewability) 

కలావది నౄభాలలని నతౄెం సభమెం అెంణర శూదరయణెంగ ననాేమెంలు ఔ నిభేిషి యభిిఔ భైట్ల ాకయెం 
ఉెండేట్ట్లు  నియృబెంచఫడణరబ . కొనిై నులలలకి కలావద ి చివభకి ి భ నా (ునయవదేయణ) ఙేసఽఔుధ ే
అవకశ్ెం  (option) ఉెంట్లెంథి; అబణ,ే ఈ ఉతతేౄ లలు  వకిౄ వమసఽ, ఆ దశ్లల ఆ వకిౄ 
ఆభోగనీైనులల ునయవదెయణ కలావదిని దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నానేమెంని భిఖణ ెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి. 

e) భాభిడి (Convertibility) 

భాయిదగిన కలావది నులలలు ఔ నులల హో లుర్ని కొతౄగ ఎలాెంటి్ నౄభా అయోత 
యవజువు(insurability)నీ చాఔుెండరధ ేఔ కలావది నౄభా నులలని  “హో ల్ ల ైఫ్” వెంటి్ ఔ రశ్ుత 
నులలగ భాయవికోవడరనిక ిఅనఽభత్తసఽౄ ెంథ.ి రశ్ుత నఖదఽ నౄభా కోయవఔుెంట్ృ, ణరణరుయౌఔెంగ ఎఔుువ 
నానేమెంలు ఙెయౌుెంచలేనియభిక ి ఈ ాయోజనెం శూమడెతేెంథ.ి కలావది నులల  రశ్ుత నౄభాగ 
భాయిఫడని తభుత, కొతౄ  నానేమెం భైట్ల ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి  

f) ఏక ైఔ యఔరమ ాత్తనుదన (USP)  

కలావది శృనైలలని అథిుతీమ యఔరమ ాత్తనుదన (unique selling proposition) లేథర 
యనియోఖథరయవలనఽ యరలషెంగ ఆఔభిిెంఙే లక్షణెం ఏనేట్ెంటే్ అథి తఔుువ ధయలల లబభవుతేెంథ.ి థీనిలల 
ఔ వకిౄ భనిేతఫ ైన ఫడెజట్లల ఔడర శూనకే్షిఔెంగ (relatively) పలభ ీ నణరౄ లలు  జీయత నౄభాని 
కొనఽగోలు ఙేమడరనిక ిఅవకశ్ెం ఉెంట్లెంథ.ి ఆ యధెంగ  నౄభా నానేమెం ఙెయౌుెంులఔు ఙరలా భినేతఫ నై 
ఫడెజట్ ఖల ఒ సెంనుదనయవడె తనఔు అకల భయణెం సెంబయలేౄ , తన సనిైళ తేలక,ీ నేానేెంఙేయభిక ీఆభిఔ 
బదాత ఉెండేలా చాలేెందఽఔు ఇథ ఔ గప నుు న్ అవుతేెంథ.ి    

g) య ైయదరలు (Variants) 
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కలావది నౄభా లల అధేఔ యకల య ైయదరలు (Variants) కి అవకశ్ెం ఉెంథ.ి  

చితాెం 4:   కలావది నౄభా య ైయదరలు 

 

i. కలావదిలల నౄభా నణరౄ నిై తగాిెంచఽకోవడెం:   

ఈ నులలలలల కలెం ఖడిఙే కొథీె , భయణెం వలు  వఙేి ాయోజన నతౄెం (భయణ ాయోజనెం )తఖ ా త 
ఉెంట్లెంథి. ఆ యధెంగ, ఔ థేళ్ు  డికీరజిెంగ్ కలావది నులల  తీసఽఔుెంటే్, అథి డతె్ ఫ నిట్గ నదట్ ి
సెంవత్యెం యవ. 1,00,000 అెంథిసఽౄ ెంథ.ి నులలక ి ాత్త ఏడరథ ీ యవ. 10,000 ఙపున తగాిసాౄ , చివయగ, 
థో  సెంవత్యెంలల సఽధరై కి వసఽౄ ెంథ.ి ాత్త బయట్ల థీనిక ి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం నతౄెం భాతాెం క ై
యధెంగధ ేఉెంట్లెంథ.ి   

తఖ ా త వఙేి  కలావది నౄభా నులలలు తనకా యడనిెంచఽకోవడెం , ఇెంక క రడిట్ జీయత నౄభాగ 
యఔరబెంచఫడణరబ     

 తనకా యడనిెంచఽకోవడెం (Mortgage redemption): ఇథ ి ఔ తఖ ా త వఙేి కలావద ి
నౄభా నులల.  ఇథ ి ఫలక ీ ఉనై తనకా యవణెం నైద డికీరజిెంగ్ (తఖ ా త వఙేి ) నణరౄ నిక ి
తగినెంత భభిాణెంలల డెత్ అభ్ెంట్ని అెంథిసఽౄ ెంథ.ి ఇలాెంటి్ యవణరలలు ,  ాత్త ధ లా ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
సభాన ధ లసభి ననాేమెంలు (EMI) ఙెయౌుెంు నేగియౌన అసలు (principal) నతౄెం నఽెంచి 
ఔరఫేన  తగాిెంచఫడెతేెంథ.ి థనీిలల ఏభట్ల ఙేమఫడ ే నౄభాలల భయణ ాయోజనెంగ ను ెంథే 
శూ భ ్ ఇెంక ఔటి్వలలన నేఖ లు నణరౄ నికి (principal) సభానభవుతేెంథ.ి తనకా 
(తనకా) కలావదిక ి అనఽఖ ణెంగ నులల  కలావది ఉెంట్లెంథి నానేమెంల కలావది అెంణర 
శూదరయణెంగ సభానెంగధ ే ఉెంట్లెంథ.ి తనకా యడనిెంచఽకోవడెం కొనఽగోలు ఙేమడభధేథ ి
తనకా యవణరనికి తయచఽగ  ఉెండే ఔ  షయతే.    
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 క రడిట్ జీయత  నౄభా  ఔ యఔఫ ైన కలావది నౄభా నుు న్.  అు తీసఽఔునై వకిౄ ఆ  అు 
త్తభిగి ఙెయౌుెంచఔ భ ెంథే చనినుో ణ,ే యవణెం ఫకబ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడరనిక ి ఇథ ి
యౄను ెంథిెంచఫడిెంథ.ి తనకా భిడభిన్ లా ఇథ ి శూదరయణ డికీరజిెంగ్ ట్ెర్్ అషభ నఽ్. ఇథ ి
ఎఔుువగ యవణ సెంసలక ి శూభూళ ఔ నౄభాగ అభ ్డెై, ఆ సెంసల నఽెంచి అు ఙేల ే యభ ి
జీయణరలకి నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి . అథి ఆట్ నఫ ైల్, అలాగై  వకిౄఖత యవణరలకి ఔడర 
అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి నులల కలావది లలు నౄభా ఙేబెంచఫడని ఋణఖరళ త చనినుో ణ,ే ఈ 
నులలల కిరెంద ాయోజనెం తయచఽగ ఋణథరత (lender) లేఔ అు ఇఙేి వకిౄ (creditor) కి 
ధేయవగ అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి    

ii. కలావది నౄభా నలెంచఽకోవడెం  

థీని నేయవలలధ ే ఉనైట్లి  ఈ నుు న్ భయణ ాయోజధరనిై అెంథిసఽౄ ెంథ.ి ఇథ ి నులల  ట్ెర్్ణో ఫలట్ల విథిే 
ఙెెందఽత ఉెంట్లెంథ.ి  ఈ నతౄెం నులల ట్ెర్్లల ఙెఫడిన యభభాలలల ఔ నిభెిషిఫ నై నతౄెం లేథర 
రతెంలల నలయవఖ తేెంథ.ి ాణరభాైమెంగ భ క యలువ నతౄెం జీవన ాభాణ ధయ (cost of living 

index)ఔు అనఽఖ ణెంగ నలభిగై అవకశ్ెం ఉెంథ.ి శూదరయణెంగ యక్షణ నతౄెం నలభిగిణ,ే నానేమెం ఔడర 
నలయవఖ తేెంథ.ి     

iii. నానేమెంలనఽ యసఽ ఙేలే కలావది నౄభా 

భభో యధఫ ైన నులల  పలయతథేశ్ెంలల ఫలగ ాజఞదయణ ను ెంథిెంథ.ి ఇెందఽలల ననాేమెంల యసఽణో 
కలావది నౄభా లబభవుతేెంథి. ఈ నుు న్ నులలథరయవక ి ఙరలా సెంతినౄ  ఔలుఖజైసఽౄ ెంథ.ి ఎెందఽఔెంట్ ే
అతడె/ఆఫ  కలావది ూయౄబయవయఔు జీయెంచి ఉనైెందఽవలు  కోలలబయథి ఏనై ఉెండదఽ. సహజెంగ 
ఇట్లవెంటి్ నులలలఔు ఙెయౌుెంఙే నానేమాలు, యట్ణిో సభానఫ నై కలావది నౄభా ఔయౌగి వుెండి, 
నానేమాలు యసఽ ఇవుని యట్ిఔెంట్ే ఎఔుువుగ ఉెంట్లబ. 

h) సెంఫెందిత సెంగట్నలు (Relevant scenarios) 

కలావది ఇనా్భ నఽ్ ఈ కిరెంథ ిభిలతేలఔు ఫలగ సభినోు తేెంథ:ి  

i. తనకా యడినెంచఽకోవడెం లేథర లలఔులేట్ివ్ నలట్లి ఫడ ి సెందయౌెంలల నౄభా యక్షణ అవసయెం కైవలెం 
ణరణరుయౌఔఫే అనఽఔునైుడె  

ii. ఔ ను దఽు థకనిక ిఅదను నౄభా ఉెండరలనఽఔునైుడె, ఉథరహయణక,ి ఔ మ ఔౄ వమసఽ్ 
తెండిా, తననలై ఆదరయడిన యభిక ిఎథిగై వమసఽ్లల అదను యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఔ డికీరజిెంగ్ 
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కలావది శృనై కొనడెం. రశ్ుత నౄభా కొధే ఆభేిఔ శూభయేూెం లేనుడె , భాయిదగిన కలావద ి
నులలని ఔ ాణరభాైమెంగ సాచిెంచవచఽి .  

iii. “ఫ ై కలావది అెండ్స ఇధ ుసి్క థ ిభ సి్క” లాసలల పలఖెంగ కొనఽగోలుథరయవ ఔ నౄభా సెంస  నఽెంచి 

తఔుువ ధయలల భాతాఫే కలావది ఇనా్భ న్్ యక్షణ తీసఽకోయలనఽఔునైుడె, పయౌతెంగ నేగియౌన 
నానేమెంల ణేడరని భభ ఔుడెైధర భభిెంత ఆఔయిణమీఫ ైన నలట్లి ఫడ ి ఆిన్లల నలట్లి లనఽఔునైుడె. 
అబణ ేఆ నులలథరయవ అలాెంట్ి నలట్లి ఫడెలలు  ఇనేడి ఉనై  భిసఽుయౌై ఔడర  బభిెంఙరయౌ.   

i) భిఖణనలు (Considerations) 

కలావది శృనై నులలలకి యటి్ ధయ ఆదరయెంగ నోు టీ్లల అనఽఔలత వసఽౄ ెంథి . భ కెంగ ఇథి  యభిిఔెంగ 
భ నఽవల్ ఙలే ే ట్ెర్్ నులలల యషమెంలల చాడవచఽి. అయ యట్ ి సభతేల నానేమెం నులలల ఔెంట్ ే
ఙరలా తఔుువ.  

అలాెంటి్ ఔ ఏడరథి ట్ెర్్ నుు ను ణో వఙేి  సభస ఏనేట్ెంట్,ే భయణెం (మోభి యౌటీ్) ధయలు వమసఽ నలభిగై 
కొథీె  నలయవఖ ణరబ. ఆ యధెంగ అయ    తఔుువ కలెం  నౄభా ాణరయఔ ట్ు  ఆఔయిణ ఔయౌగిన యభికి ఫలగ 
నచఽిణరబ. 
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కీలకెంశ్ెం 

కలావది నులలల భనిేతేలు 

అథే సభమెంలల భనెం కలావది నౄభా నులలల భినేతేయౌై ఔడర ణెలుసఽకోయయౌ. నులల   ఖడెవు 
థరటి్ నుో బన తభుత జీయత నౄభా యక్షణ కోసెం, భభిెంత రశ్ుత నౄభా యక్షణ కోసెం చాసఽౄ నైుడ ే 
ాదరనెంగ సభస  వసఽౄ ెంథ.ి నులల మజభాని ట్ెర్్ భ గిలన తభుత నౄభా  కియలు  లేఔుెండర 
ఉెండవచఽి. అెందఽవలన 65 లేథర 70 ఏళ్ు  వమసఽలల కొతౄ  నులల  తీసఽకోవడెం శూధెం కదఽ. తభ  
అధరభోఖెం వలన సెందలు హభిెంచఽకొనినుో బయ భిలతేల నఽెంచి యక్షిెంచఽకోవడెం కోసెం లేథర తభ 
యయసతుెంగ గప సెంద వథియౌ య ళ్ుడెం కోసెం వఔుౄ లు భభిెంత రశ్ుత నులలలు కోయవఔుెంట్లయవ. 
అలాెంటి్ భిలతేలఔు ట్ెర్్  అషభ నఽ్ ని ఙేమదఽ. 

2. నతౄెం జీయతకల నౄభా (Whole life Insurance)  

కలావది శృనై నులలలు ణరణరుయౌఔ నౄభాకి ఉథరహయణలు. యట్ిలల యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ (ట్ెెంయభీ) కొెంత 
కలావద ి (నభిమడ్స) వయక ై లనసఽౄ ెంథి. కనీ    హో ల్ ల ైఫ్ నౄభా నులల రశ్ుత జీయత  నౄభా నులలక ి
ఉథరహయణ. భభోలా ఙెనులెంట్,ే ఇెందఽలల ఔ నిభీృత కలానికి యక్షణ ఉెండదఽ. కనీ నౄభాథరయవ ఎుడె 
చనినుో బధర సభ,ై నౄభా సెంస  భయణ ాయోజధరనిై ఙెయౌుశూౄ నని ఆపర్ ఙేసఽౄ ెంథ.ి యయవ జీయణరెంతెం లేథర ఔ 
నిభెిషి కలావది వయఔ ననాేమెంలు ఙెయౌుసాౄ  ఉెండరయౌ. అథ ిభినేతెంగధే ఉెంట్లెంథి. నలైగ అథి జీయత కలెం 
ఔెంట్ే తఔుుయే.        

హో ల్ ల ైఫ్ నులల నౄభాథరయవ భయణెం వయఔ ఙెలాభణ లల ఉెంట్లెంథి కఫటిి్, హో ల్ ల ైఫ్ నానేమెంలు ట్ెర్్  
నానేమెంల ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  అెందఽవలు  అథి ఎలు ుడా భయణ ాయోజధరనిై ఙెయౌుెంచడరనిక ై
ఉెంట్లెంథ.ి నౄభా సెంస  తనఔు కవలలన నౄభా టె్ర్్ వమెం నణరౄ నీై ననాేమెం నఽెంచి తీసఽఔునై 
తభుత, నేగియౌన డఫ ోని నులలథరయవ తయపున నలట్లి ఫడ ినలడెతేెంథ.ి థీనిైనఖదఽ-యలువ (cash-value) 
అెంట్లయవ. థీనిైెంచి అతవసయెంగ ఎఔుువ నతౄెంలల డఫ ో కవలల వలేౄ , ఆ వకిౄ నులల  యవణెం యౄెంలల 
నఖదఽని యత్డరా  ఙేసఽకోవచఽి లేథర ఆ నులలని సభ ెండర్ ఙేల అెంత నణరౄ నిక ినఖదఽ యలువ ను ెందవచఽి. 

ఇెంక నేగియౌ ఉనై యవణరల యషమెంలల, నౄభాథరయవ భయణరనెంతయెం ఙెయౌుెంఙ ే ఙెయౌుెంు (న ే అవుట్) నఽెంచి 
నతౄెం యవణరనీై, థరని వడీునీ తగాిెంచఽఔుెంట్లయవ.    

ఔుట్లెంఫెంలల ణరనఽ అకల భయణెం ఙెెంథిధర తన నామఫ ైన యయవ ఆభిఔయఫ నై అబదాణర పలయనిక ి
ఖ భికఔడదని ఆలలచిెంఙ ేాదరన సెంనుదనయవడె దిఱి శూభిెంఙరయౌ్న భెంచి నుు న్ ఈ హో ల్ ల ైఫ్ నులల. ఈ 
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వకిౄ హో ల్ ల ైఫ్ నులలక ి ఔట్లి యౌ్న అతదిఔ నానేమెంలనఽ నిలఔడెైన భీత్తలల, సఽథీయఘకలెం ఔటి్ఖలుఖ ణరడె. 
అలాగై ఆ నులల  అతడె/ఆఫ  ఎుడె చనినుో ణరయనై థరనిణో నినేతౄెం లేఔుెండర, భయణ ాయోజధరనిై 
ఔడర అెంథిెంఙరలని కోయవఔుెంట్లడె. అథే సభమెంలల అవసయఫ ైణ,ే ఈ హో ల్ ల ైఫ్ నౄభా నులలలలని నఖదఽ 
యలువ (cash value)ని ఉయోగిెంచఽఔుని దయ యయభణ అవసభలు ఔడర తీయవిఔుెంథరభని అతడె 
పలయశూౄ డె.  

తభుత్త తభనికి అెంథిెంచడరనికి ను దఽు, సెంద ఔడఫ టి్డెం వెంటి్ అెంరలణో ఔుట్లెంఫ సెంయక్షణలల హో ల్ 
(Whole Life Insurance) ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ ఔ కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథ.ి యయసతుెం – తన పలయ 
తభలఔు తన  యయసతుెంగ సెంద వథియౌ య మాు లధ ేఆకెంక్ష ైజీయత నౄభా నులలలు ఇెంటి్యౌునుథిక ీఎఔుువగ 
ఉెండేలా చాసఽకోవడభెంటే్, అథ ిఔుట్లెంఫెం ట్లు , నలు ల ట్లు  ఆ వకిౄకి ఖల అనఽఫెందరనిై నిభే భిసఽౄ ెంథి.    

3. ఎెండోఫ ెంట్  అషభ నఽ్  

నిజఞనిక ిఔ ఎెండోఫ ెంట్  అషభ నఽ్  ెందెం భ ెండె నుు ను  కెంనృధషేన్ :  

 నౄభాథరయవ   ట్ెర్్ కలావదిలలధే భయణ లేౄ , యగె నెం ఙలేన (అషర్ు) సమ్ (నతౄెం) ని ఙెయౌుెంఙే నుు న్ 
కలావది నౄభా  నుు న్   

 ఔ ూర్ ఎెండోఫ ెంట్  నుు న్ అబణ,ే నౄభాథరయవ ట్ెర్్ చివభోు  ఫాత్తక ిఉెంటే్ ఈ నతౄెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి   

ఆ యధెంగ ఈ ఉతత్తౄ  భయణ ెంచిధర, జీయెంచి ఉధరై ాయోజనఔయఫ నై అెంశ్ెంగ ఉెంట్లెంథి. ఆభిఔ దికోుణెం 
నఽెంచి చాలేౄ ,  ెందెం అధథే ిడికీరజిెంగ్ (తఖ ా తేెండ)ే కలావది నౄభా, ఇెంకీరజిెంగ్ (నలభిగై) నలట్లి ఫడ ిఎయౌఫ ెంట్ 
(అెంశ్ెం) ల ఔలబఔ. నులల కలావది ఎెంత తఔుువగ ఉెంటే్, అెంత ఎఔుువగ నలట్లి ఫడ ిఅెంశ్ెం ఉెంట్లెంథి.  

ట్ెర్్, నలట్లి ఫడ ి అెంరల ఫేలు ఔలబఔ హో ల్ ల ైఫ్ లలనా, ఇెంక ఇతయ జీయత నఖదఽ యలువ ెంథరల 
(cash value contracts)  లలనా ఔడర ఉెంట్లబ. అబణ ే ఇథ ి ఎెండోఫ ెంట్ అషభ నఽ్ ెంథరలలల 
భభిెంత ఎఔుువ నుాభ కతని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథ.ి ఇెందఽవలు    కొెంత కలావద ిఖడిచిన తభుత ఔ నిభెిషిఫ ైన 
శూ భ ్ నతౄెం ఔడఫ టిే్ెందఽఔు ఇథ ిాపలవవెంతఫ నై యహఔెంగ ఉెంథ.ి   

అకల భయణెం సెంబయలేౄ , నౄభా శూౌఔయెం థరుభ బదాత ఔయౌెంచఫడ ే ఈ ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్ భ్యౌఔెంగ ఔ 
ను దఽు కయఔరభెం. ఔభి ను దఽు ాణరయఔలఔు నౄభాని జోడిెంచడెం థరుభ యభ ిఆభిఔయఫ ైన ాణరయఔలఔు 
ణరనఽ నిశిితణరునీై, బభోశూనీ ాథరనెం ఙేల ే  యసౄయనిై ఈ థఔెం యనియోఖథరయుఔు ణెయౌమజసైఽౄ ెంథ.ి 
ఎెండోఫ ెంట్ బదాతణో ఔడని,  ను దఽు నణరౄ నిై ఔడఫ టిే్ ఔ తనిసభ ి(compulsory) దేత్త. ణెయౌయ ైన 
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నలట్లి ఫడెలు, ఆలౄ  ఫలధతల నియుహణ యక్షణని అెంథిశూౄ బ.  అలాగై భభ ీ అెంత తనిసభికని (semi-

compulsory) ననాేమెంల సుపలవెం ను దఽు ఙేలనెందఽఔు తగిన నుోా ణర్హక (ఇధ ్ెంటి్వ్)లనఽ అెంథిశూౄ బ.  

వమసఽ నలభిగిన తభుత లేథర చదఽవు వెంటి్ కొనిై ాణేఔఫ నై లక్షాల కోసెం అవసయఫ ైన నిద ి15 ఏళ్ైు  ూభిౄ 
కగధ ే ఙేత్తక ి అెందఽతేెందెంట్,ే లేథర ఔ వకిౄ తన ఆడనలు లఔు అబయ యయహ కయవిల కోసెం ఏభట్ల 
ఙేసఽకోయయౌ్న నిది కోసెం ఔ నిశిితఫ ైన దేత్తగ పలయెంచి ాజలు ఎెండోఫ ెంట్ నుు ను నఽ కొెంట్లయవ. ఈ 
లక్షాలణో ఆట్లాడెకోవడరనికి లేదఽ, కచిితెంగ ఙేశూౄ మో లేథో  అనై నైభాెంస లేదఽ. ఈ లక్షాలు 
తనిసభిగ ధ యయేభిితీయవలలనయ.ే 

ఏథెైధర ఔ తనకా (ఇెంటి్)యవణెం  తీసఽకోవడరనిక ి ఈ యవణరనిై నేెంచిెంథ ి లేదఽ. భయణెం సెంబయెంచిన 
సెందయౌెంలల త్తభిగి ఙెయౌుెంులల ఉెండ ేఅనిశిిత్తని నోు గపటిి్ ఇథ ియవణరనిక ీబదాత ఔయౌసఽౄ ెంథ,ి అబణ,ే ఎెండోఫ ెంట్ 
కైవలెం అసలు (principal) ని భాతాఫే ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు తేెంథి .  

ఈ నులల ఎుడా చినై నణరౄ ల ను దఽు (thrift savings)ని నుోా త్ళ ెంచిెంథ.ి ాత్త ధ ల/ణెైైభాలఔెం/యభిిఔ 
ఆథరమానిైెంచి అదను శూ భ ్ని ఔున నలటిి్, బయషతేౄ  ట్ు  ఔ నిఫదేత ఔయౌగినయభిక ి ఎెండోఫ ెంట్ 
అదఽౌతఫ నై భచఫలట్యౌై చానసఽౄ ెంథ.ి 

నానేమెంలనఽ నఽై భబతీ కోసెం  తగాిెంునిఙేి  శూౌలబెం ఉెండడెం వలు  ఈ నుు న్ ఙరలా ఆఔయిణీమెంగ 
ఔనినసఽౄ ెంథ.ి  

అలాగై పలయతథేరనికి సెంఫెందిెంచి ఈ నులలని MWPA (Married Women‘s Property Act) కిరెంద 
యౄను ెంథిెంచిన ఔ టా్సఽి లల నలటిే్ శూౌఔయెం ఔడర ఉెంథ ి - ఈ డఫ ోని కైవలెం నులల  ాయోజనథరయవ 
(beneficiary) క ి భాతాఫే ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి కఫటిి్ ఆ యధెంగ అథి నౄభాథరయవ ఆలౄ  నైద యవణథరతల 
(creditors) థరయల నఽెంచి యక్షిెంఫడెతేెంథ.ి 

చివయగ, ఎధనై ఎెండోఫ ెంట్ నులలలు 55-65 ఏళ్ు  భధ వమసఽలల ూభిౄ అవుణరబ.  నౄభాథరయవ 
అతడి/ఆఫ  దయ యయభణని ాణరయఔ ఙసేఽౄ నైుడె,  దయ యయభణ ధరట్ిక ికవలలన ను డెుఔు భభిెంత 
అదను బభోశూనీై, ఉయోగనీై ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఇలాెంటి్ నులలలు ఙరలా ఉయోఖఔయెంగ ఉెంట్లబ.  

a) య ైయదరలు (Variants) 

ఎెండోఫ ెంట్ అషభ నఽ్క ిఖల నిభెిషిఫ నై య ైయదరలు ఈ కిరెంద చభిిెంచఫడరు బ.  

i. భనీ ఫలక్ నుు న్  
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పలయతథేశ్ెంలల ాజఞదయణ ను ెంథిన య ైయధఫ నై ఎెండోఫ ెంట్ నుు ను లల భనీ ఫలక్ నుు న్ ఔటి్. ఇథ ఔ 
యలక్షణఫ ైన ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్. ఇెందఽలల  నిభెిషి కలావధఽలలు  (నభిమాడిక్ ఇన్శూి ల్ఫ ెంట్లు ) నౄభా 
నతౄెం (యగె నెం ఙేలన శూ భ ్) నఽెంచి ఔ పలఖెం య నకిు ఇశూౄ యవ. నేగియౌన నణరౄ నిై ట్ెర్్ చివయలల 
ఇశూౄ యవ.  

ఉథరహయణ 

20 ఏళ్ు  వయఔ తీసఽఔునై ఔ భనీ ఫలక్ నులల భనఽఖడ ాయోజనెం (survival benefit) గ 5, 10, 
15 ఏళ్ుక ి ఔశూభ ి శృనై ఇవుఫడని నతౄెం (సమ్ అషర్ు)లల 20% శూ భ ్ని య నకిు అెంథిసఽౄ ెంథ.ి 
నేగియౌన (ఫలల న్్)  40% శూ భ ్ని 20 ఏళ్ు  కలవవది ూభిౄ అబన తభుత ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి    

అషర్ ఙేలన వకిౄ కలావద ి (ట్ెర్్)లల 18 ఏళ్ు  కై భయణ లేౄ , అట్కి ైనౄభాసెంస  భ క యలువ (face 

value) లల 60% ఙెయౌుెంచినటి్కీ, థరనిణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర, నౄభా ఙేమఫడని నతౄెం, అలాగై జభ 
అబన ఫో నస్కలు ఔడర ఙెయౌుెంచఫడణరబ.     

ఈ నుు ను లల ఖల దావత (liquidity) అెంటే్, నఖదఽని య నకిు త్తభిగివుడెం (cash back) అధే అెంశ్ెం వలు  
యట్ిక ిఙరలా ాజఞదయణ లనెంచిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట్ ేఅలా ఙేమడెం వలు  ాజలక ిఖల అల కలావద ి (short 
term), భధ కలావద ి (medium term) క ి ఙెెంథని అవసభయౌై యయవ తీయవికోఖలుఖ ణరయవ. అలాగై 
యట్ిణో ఫలట్ల ఈ నులలలలు  కలావద ి (term) లలల ఎుడెైధర వకిౄ భయణ లేౄ  లనెంఙ ే యక్షణ ఔడర 
ఉెంట్లెంథ.ి     

ii. లాపలలలు  నులగా ధ ే(Par) భభిమ  నులగా నని(non-par) లుభ లు  

“నుర్” (Par)అధే దెం జీయత నౄభా సెంస  లాపలలలు  నులుెంచఽఔుధ ే యదరధరయౌై సాచిసఽౄ ెంథ.ి అలాగై 
“ధరన్-నుర్” (Non – Par)అధే దెం లాపలలలు  నులుెంచఽకోని యదరధరయౌై సాచిసఽౄ ెంథ.ి ఈ భ ెండె యకల 
యదరధరల సెంాథరమ జీయత నౄభాలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.  

అనిై శూెంాథరమ నులలలలలనా, నులలథరయవల నఽెంచి అెందఽఔునై ననాేమెం సనైఔయణ ఙేమఫడని 
నౄభా నిధఽలని ఔఠినఫ నై నిమెంతాణరదికయవల యయేక్షణ (tight regulatory supervision)లల 
సాచిెంచిన నిఫెంధనల ాకయెం నలట్లి ఫడెలు నలటి్డెం జయవఖ తేెంథ.ి ఆ యధెంగ లాపలలలు  నులగా ధే నులలల 
నులలథరయవలు విథిే  (growth)లల శృనైూయుఔఫ నై (guaranteed) పలగనిై గనీ, లేథర నౄభా సెంస 
థరుభ సిఱిెంచఫడ ేనేఖ ళ్ు  (surpluses)లల పలఖెం గనీ ను ెందఽణరయవ.    
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కనీ లాపలలలు  నులగా నని ఉతతేౄ లనఽ అనఽఫెంధ యథేిఔ (linked platform) లేథర ఔ అననఽఫెంధ యథేిఔ 
(non-linked platform) లల అెంతభౌఖెంగ ాత్తనుథిెంచవచఽి. ఈ అదరమెంలల, భనెం అననఽఫెంధ 
యేథిఔ నులలల ఖ భిెంచి చాథరె ెం. యలక్షణఫ నై ఈ లాబ (నుాట్) ాణరయఔలలు  ాయోజధరలు లయెంగ 
ఉెంట్లబ, ెందెం (ెందెం) సభమెంలలధ ేశృనై ఇవుఫడణరబ. నులలథరయవడె ఈ ాయోజధరలక ి
భాతాఫే త భభ ిబయ ఇతయ ాయోజధరలక ీఅయోత ఉెండదఽ.   

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄ ట్ెర్్లల ాత్త సెంవత్యెం నౄభా నతౄెంలల 2% అదను  శూ భ ్ని కచిితభ గ అెంథిసఽౄ నై 
ఇయయ ై సెంవత్భల ఎెండోఫ ెంట్ నులల  తీసఽకోవచఽి. ఇెందఽలల సమ్ అషర్ు, థరనిణో ఫలట్ల సమ్ 
అషర్ులల 40% అదను నతౄెం ఫ చాభిట్ ీఫ నిట్గ లనసఽౄ ెంథ.ి    

సెంాథరమ ధరన్-నుర్ నులలలనలై ఐఆర్డీఏ (IRDA) ఏయభిచిన కొతౄ  భాయాదయశకలు, ాకయెం ఏథెైధర 
ాణేఔఫ ైన సెంగట్న జభిగినుడె ఙెయౌుెంచవలలన ాయోజధరలు ఏనేట్  నుాయెంబెంలలధే సషిెంగ 
నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథ,ి థరనిక ిఏ ఇతయ నుాభాణ ఔతణోనా సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.   

అథేయధెంగ  నులల  ట్ెర్్లల నిమనేత (regular) వవదలిల జభబయ అదను ాయోజధరలు ఏయ ైధర 
ఉెంటే్, నుాయెంబెంలలధ ేసషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెందనీ, థరనిక ిఏ సాచీ ఫ ెంచ్భార్ు (నుాభాణ ఔత) ణోనా 
సెంఫెంధెం ఉెండదనీ అయ సషిెంగ ఙెుౄ ధరైబ.  భభోలా ఙెనులెంటే్, ఈ నులలలనలై వఙేి  భఫడ ి ఏ 
యధెంగ వశోూౄ ెంథో  ఔడర నుాయెంబెంలలధ ే య లు డిెంఙరలని థీనయెం. ఈ యధెంగ నులలథరయవ భిట్ర్ై(నిఔయ 
భఫడ)ిని ల కిుెంచఽకోవచఽి, నులల కయవిలు అెంచధర యలే ఇతయ భాభా లణో ఔడర నుో యౌి చాసఽకోవచఽి.  

iii. Par లేథర లాపలలణో ఔడని నులలలు  

లాబయళ త లేథర శృనై నుు ను లా కఔుెండర, ఈ నులలలు లాపలలలు  నులుెంచఽఔుధ ేశూౌలబెం ఔయౌెంఙరబ. 
నుాట్ నులలలలు  ఇతయ నులలల ఔెంట్ే ఎఔుువ నానేమెం ఉెంట్లెంథి. లాపలలనఽ ఫో నస్క లేథర డయిడెెండ్స 
యౄెంలల ఙెయౌుెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి ఫో నస్కలు శూదరయణెంగ భివయినభీ ఫో నస్కల లాగ ఙెయౌుశూౄ యవ. యట్నిి 
సమ్ అషర్ులల ఔ నిషత్తౄ గ ాఔటి్శూౄ యవ (ఉథరహయణకి, 70 యేల యౄనుమల నౄభా నతౄెం 
అనఽఔుెంథరెం). అుడె భివయినభీ ఆదరయెం (నులల  కలావద ి భ గిలన తభుత గనీ, భయణెం లేథర 
ఫ చాభిట్ ీలేథర సభ ెండర్) గ అదను ాయోజధరలు ఙెయౌుెంచఫడణరబ.  
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ఔశూభ ి జత ఙలేేౄ  కచిితెంగ ఉెండ ే భివయినభీ ఫో నస్కలు భాతాఫే కఔ, నౄభా సెంస  ట్ెభి్నల్ ఫో నస్కలు 
ఔడర ాఔటి్ెంచవచఽి. అయ నౄభా సెంస  అడను దడను ను ెంథ ే కొనిై లాపలలలు  నఽెంచి అెందవచఽి. కనీ 
యట్ిక ిశృనై లేదఽ.  

మ ధ ైట్డె్స కిెంగ్ డమ్ లలని కైనట్ల్ భాభ ుట్ు లల నలట్లి డ ి నలటిి్ అడను దడను అతదిఔెంగ వచిిడ ే
గయౌయట్ల లాపలయౌై నులలథరయవలణో పలఖశూుభెం ెంచఽఔుధే శూధనెంగ ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క లు అనవిథిే  
ఙెెంథరబ. ఇలాెంటి్ చయలు పలయతథశే్ెంలలనా, ఇెంక ఇతయ అనవిథిే  ఙెెంథని భాభ ుట్ు లలనా 
అనఽసభిెంచఫడరు బ. 

సభాఙరయెం  

లాపలలలు  నులుెంచఽకోవడెంలల డియడెెండ్స దేత్త (Dividend method of profit participation) 

USA వెంటి్ కొనిై నిభెిషి భాభ ుట్ు లల లాపలలనఽ డయిడెెండు  యౄెంలల ెంచఽణరయవ.  డయిడెెండెనఽ జభ 
ఙేమడెంలల భ ెండె యకల యదరధరలుధరైబ.  

i. “నోు రి్ నుో యౌయో ఫ థడ్స” (Portfolio Method) ఔ సెంాథరమఫదేఫ నై దేత్త. ఇెందఽలల నులల 
థరయవలెందభికీ ఔెంనలనీ థరుభ నియుళ ెంఫడే నోు రి్ నోు యౌయోనలై వఙేి నతౄెం నలట్లి ఫడి  భఫడ ి
(return) ని యభి వెంతే యబజిెంఫడే అదను శూ భ ్ (divisible surplus)గ జభ 
ఙేమఫడెతేెంథ.ి ఇట్ీవయౌ కలెంలల నలటిి్న నలట్లి ఫడి వచిిన భఫడి భైట్లనఽ  నఽెంచి ఖత సెంవత్భలలు  
ఔెంనలనీ నలట్లి ఫడి నలటిి్న భనీస్క నలై సెంనుథిెంఙే భఫడి భైట్లనఽ యేయవ (డిలిెంగిుష్) ఙేమడరనిక ిఎలాెంటి్ 
ామతైభూ ఙేమఫడలేదఽ. ఆ యధెంగ ఈ నోు రి్ నోు యౌయో దేత్త ఏఔభీత్త భఫడి భైట్ు ణో కలాెంతయెంలల 
ల భీఔభిెంచఫడిెంథి. కలెం ఖడెసఽౄ నై కొథీె  భిసఽులు ూల్ అవుణరమధే లథరే ెంతెం థీనిక ి
అనుబెంచఫడిెంథి. ఆ యధెంగ అథి మూనినూయెం భివయినభీ ఫో నస్క ఫ కనిజెంణో సభాన శూ బ 
(analogous)లల ఉెంథి.   

ii. “ఔభ ెంట్ భనీ ఫ థడ్స” (Current Money Method) భ ెండవ యఔెం దేత్త. ఇెందఽలల నలట్లి ఫడ ి
నలటిి్న సభమెం భభిమ  థరని భఫడి భైట్లనలై వఙేి  భఫడి ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. సఽయక్షితెంగ 
ఉెంచఫడెతేెంథి. థీధేై లలగ ్ెంట్ెడ్స లేథర కైనట్ల్ ఫలు క్ ఫ థడ్స అెంట్లయవ.  అెంటే్ ఇెందఽలల యయధ యకల 
నలట్లి ఫడ ి ఫలు క్్ కి యయధ యకల ైన భఫడెలు లనశూౄ బ. 

ఆ యధెంగ సెంాథరమఫదేఫ నై లాపలలణో ఔడిన (నులగా ధే) నులలలు జీయత నౄభా కభలమాల నలట్లి ఫడ ి
ాదయశనఔు  కొెంత ఆదరభనిై అెంథిసఽౄ ధరైబ. కఔనుో ణే ఆ సెంఫెంధెం ధేయవగ లేదఽ. నులలథరయవ నిధఽలక ి
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ఉనై ఆసఽౄ లు, అుల ఆదరయెంగ నిమనేతకలెం(శూదరయణెంగ యభిిఔ)లల జభిగై భథిెంు థరుభ లాపలలు 
ను ెందఽణరడె. 

ఔ సెంస  ాఔటి్ెంఙే నేఖ లు. ఆ సెంస  నౄభా ఖణఔుడి అెంచధరలు భభిమ  భిఖణనలలకి తీసఽఔునై కయకల 
నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ నేఖ లు ాఔటి్ెంచిధర, నులలథరయవల భధ థరని కటై్లబెంు  ఔెంనలనీ 
ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ నియృమెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. యట్నిైట్ ివలాు  నులలలఔు ఔలఫడే ఫో నస్క లు  నలట్లి ఫడ ి
ాదయశన ఆదరయెంగ భాతాఫే ఉెండే యధెంగ సెంసలు జఞఖరతౄ  వళ శూౄ బ.  

కలాెంతయెంలల నలట్లి ఫడనిలై భఫడ ి సజఞయ ైన భతీ్తలల వఙేి లా చాసఽకోవడఫే ఇఔుడ అెంతభిైళ తెంగ థరగిన 
భ్యౌఔఫ ైన దేత్త. ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క ల, కెంనుౌెండ్స ఫో నస్క ల నదల ైన ఈకిుటీ్ నలట్లి ఫడెయౌఙేి నలదె నతౄెం 
ాయోజధరలు (larger slice of the benefits)   నులలథరయవఔు ఆనెంథరనిై ఔయౌగిశూౄ బ. అబణే ఇలాెంటి్ 
ఫో నస్క లు ాఔటి్ెంఙే నౄభా కభలమాల యచక్షణరదికయెంనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంట్లబ. 

 చివయగ, యలువ భథిెంు తభుత ఫో నస్క లు శూదరయణెంగ సెంవత్భనికి ఔశూభై ాఔటి్శూౄ యవ. కఫటిి్,  
అయ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభీ ళెచఽితఖ ా లనఽ (daily fluctuations) ాత్తనృెంనృెంచవు.   

ఆ యధెంగ, ాయోజధరలు (నౄభా నతౄెం భభిమ  ఫో నస్క ల), ఇెంక నానేమెంలణో సశృ, ఆ ఉతత్తౄ   లేథర  
నుు న్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెండరయ్ అని నియృబెంచి  జీయత  నౄభా సెంసలు తమాయవఙలేే సెంాథరమఫదేఫ ైన 
నుాట్్ (నులగా ధ)ే నులలలు ఔ ఉతతేౄ ల తభనికై నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ధరైబ. నలట్లి ఫడి  భాభ ుట్ లల జీయత  
నౄభా సెంస  అతదిఔ భఫడెలు సెంనుథిెంచిధర ఔడర, థరని ఫో నస్క లు లేథర డియడెెండెు  ధేయవగ ఈ భఫడెలణో 
సెంఫెంధెం ఉెండరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

ఔ నులలథరయవ లేథర  నౄభాథరయవకి ఖల ాయోజనఫేనేట్ెంట్ే, నులలథరయవ తన అవసభలఔు తగిన 
కచిితఫ నై నిభీృత నిధఽలు ను ెందడెం కోసెం నిశిితఫ ైన నలట్లి ఫడి నలటి్డరనికి ఈ నుు ను నఽ తగిన శూధధరలుగ 
ఎెంచఽఔుెంట్లడె. అయ ఔ వకిౄ నలట్లి ఫడి నోు రి్ నోు యౌయోకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం (overall) నుో రి్ నోు యౌయో 
భిసఽుని తగాిెంచడరనికి శూమడణరబ.   

కీలకెంశ్ెం 

ఐఆర్ డీఏ(IRDA) సెంాథరమఫదేఫ నై  ఉతతేౄ లఔు సాచిెంచిన కొతౄ  భాయాదయశకలు 

ఈ భాయాదయశకయౌై అనఽసభిెంచి, సెంాథరమఫదేఫ నై  నుు ను  ఉతత్తౄ  డిజ ైన్ థరథరుగ అలాధే ఉెంట్లెంథి.   

a) కొతౄ  సెంాథరమఫదేఫ నై ఉతతేౄ లు (traditional products) అతదిఔ డెత్ ఔవర్ ని ఔయౌగి ఉెంట్లబ.  
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i. లెంగిల్  ననాేమెం నులలలకి అథి 45 ఏళ్ు  లలు యభికి లెంగిల్ నానేమెంలల 125%  45 ఏళ్ైు  థరటి్న 
యభికి లెంగిల్ నానేమెంలల 110% ఉెంట్లెంథి. 

ii. భ ఖ లర్ నానేమెం నులలలక ి45 ఏళ్ు  లలు యభికి ఙెయౌుెంఙే యభిిఔ ననాేమెంనలై యక్షణ 10 భ ట్లు , 45 
ఏళ్ైు  థరటి్న యభిక ిఏడె భ ట్లు  ఎఔుువ ఉెంట్లెంథి.  

b) సెంాథరమఫదేఫ ైన నులల యషమెంలల ఔనీస భయణ ాయోజన నతౄెం, అలాగై ఇెంక ఏయ ైధర ఉెంటే్ 
అదను ాయోజధరలు. 

c) నులలలల నేభపునై యధనెంగ, ఖతెంలల ఙెయౌుెంచి ఉెండఔనోు ణే, నౄభా నతౄెం కి అదనెంగ, ఫో నస్క / అదను 
ాయోజధరలు, అలాగై చనినుో బయ భోజు వయఔ జభబన శూ భ ్ని భయణెం సెంబయెంచినుడె ఙెయౌుెంఙరయౌ.   

d) ఈ నులలలు భ ెండె యకల (య ైయదరలు, variants) లల లబభవుతేధరైబ. ఔటి్, నులగా ధ ే
(participating), భ ెండె నులగా నని (non-participating) నులలలు.  

i. నులగా ధ ేనులలలఔు ఫో నస్క నలట్లి ఫడనిలై భఫడి నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి, కనీ అథి ాఔటి్ెంచని లేథర 
శృనై ఇవుని ఫో నస్క. కనీ ఔశూభి ాఔటి్ెంచిన ఙలేన తభుత అథి శృనై అవుతేెంథి.  శూదరయణెంగ 
నులలథరయవ భయణ లేౄ ధన లేథర ఫ చాభిట్ీ ాయోజనెం సభమెంలలధన ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి ఈ ఫో నస్క 
ని భివయినభీ ఫో నస్క అని ఔడర అెంట్లయవ.  

ii. నులగా నని (non-participating) నులలల యషమెంలల భఫడి నులల నదలు కఔ భ ెంథే య లు డి 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి2 

ఔ ూభిౄకలు జీయత నౄభాకి ఙెయౌుెంఙే నానేమెం, ఔ కలావది నౄభాకి ఙెయౌుెంఙ ే ననాేమెం ఔెంట్ ే

_____________. 

I. ఫలగ ఎఔుువ 

II. తఔుువ 

III. సభానెం 

IV. ఙెుకోదగినెంత ఎఔుువ (Substantially higher) 
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శూభెంశ్ెం  

 ఔ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ   ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ శూభభ ూలక ి ఖల ఆభిఔ యలువ నశిెంచినుో ఔుెండర 
బదాతనిసఽౄ ెంథి. అథి అతడనిలై ఆదరయడు యళ్ుకిగనీ లేథర తన సుెంణరనికి గనీ లబభవుతేెంథి.   

 అసలు ఔ జీయత నౄభా నులలలల కీలఔఫ ైన అెంశ్ఫేనేట్ెంట్ే,  అతడిక ి ఎలాెంటి్ దఽయదిషిఔయఫ ైన 
యషమెం జభిగిధర ఆ వకిౄక ిసనైెంగ ఉెండ ేఆతీ్మ ల భనసఽక ిారెంతత, ధ భ్థ ిఔయౌెంచడెం.  

 కలావది నౄభా ెందెంలల నేభపునైనిభెిషి సభమానిక ిభాతాఫే ఙెలుు ఫలట్బయ యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి  

 కలావది నౄభా యొఔు అథిుతీమఫ ైన యఔరమ ాత్తనుదన (USP) ఏనేట్ెంట్ే థరని తఔుువ ధయ    ఔ 
భినేత ఫడెజట్ లల శూనకే్షెంగ నలదె నణరౄ లలు  జీయత నౄభా  కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు ణోడడెతేెంథ.ి  

 కలావది శృనై నులలలు  ణరణరుయౌఔ శృనైకి ఉథరహయణలు. అెందఽలల ణరణరుయౌఔ కలావద ి (నభిమడ్స) 
వయక ై నౄభా యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథ.ి జీయతకలు నులలక ిఉథరహయణ . 

 ఔ ఎెండోఫ ెంట్ అషభ నఽ్ ెందెం నిజఞనిక ిభ ెండె నుు ను  ఔలబఔ. - ఔ  ట్ెర్్  అషభ నఽ్  నుు న్ 

నౄభాథరయవ కలావదిలల  భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల ూభిౄ శృనై నణరౄ నిై ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి అలాగై ఔ 
అచిఫ నై ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్ నౄభాథరయవ నులల కలావద ిచివభి థరక జీయెంచి ఉెంటే్ ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. కలావది నౄభా 
2. జీయతకలు నులల  

3. ఎెండోఫ ెంట్  అషభ నఽ్  
4. భనీ ఫలక్ నులల  
5. లాపలలలల నులగా ధే(Par) భభిమ  నులగా నని (non-par) థకలు 
6. భివయినభీ ఫో నస్క  
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

జీయత నౄభా ఔెంట్ిక ిఔనినెంచని (intangible) ఉతత్తౄ .    

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

జీయతకలు నౄభా కోసెం ఙయెౌుెంచిన నానేమెం కలావది నౄభాకి ఙెయౌుెంఙ ే నానేమెం ఙయెౌుెంు ఔెంట్ ే ఫలగ 
ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

ఔ నులలథరయవ భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల, అతడ ితనకాక ి___________   జీయత నౄభా ఙయెౌుసఽౄ ెంథ.ి 

I. ట్ెర్్  
II. తనకా   
III. నతౄెం (Whole) 

IV. ఎెండోఫ ెంట్  

ాశ్ై 2  

ఎెంత ________ ననాేమెంని నైయవ నై జీయత నౄభాక ిఙెయౌుశూౄ భో, నైయవ భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల లనేృథరయవనిక ి
ఙెయౌుెంఙ ేభిశృయెం అెంత ________ఉెంట్లెంథ.ి 

I. ఎఔుువ, ఎఔుువ 

II. తఔుువ, ఎఔుువ   
III. ఎఔుువ, తఔుువ 
IV. యేఖెం, నిథరనెం 

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఔ కలావది నౄభా నుు న్కి సెంఫెందిెంచి ఏ ఎెంనఔ సభ నైథ?ి 
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I. కలావది నౄభా నులలలు జీయత కలెంనుట్ల కొనశూగిెంు ఙసేఽకోఖయౌగై (renewability) ఎెంనఔణో 
వశూౄ బ 

II. అనిై కలావది నౄభా నులలలు  ఔ అెంతభిైభి్త భ ైడర్  సదఽనుమెంణో వశూౄ బ  
III. కలావది నౄభాని  ాణేఔఫ ైన నులలగనా,  భభమి  భభో నులలణో భ ైడర్గనా కొనఽగోలు 

ఙేమవచఽి.  

IV. ఔ కలావది నౄభా నుు న్ని నతౄెం జీయత నౄభా (జీయతకలు నౄభా నుు న్గ  భాయిఖయౌగై  సదఽనుమెం 
లేదఽ   

ాశ్ై 4  

ట్ెర్్ తగాిెంచఽఔుధ ేనౄభాలల ఙయెౌుెంచిన ననాేమెంలు కలఔరఫేణర ____________ ఉెంట్లబ. 

I. నలయవఖ ణరబ  

II. తఖ ా ణరబ 

III. లయెంగ ఉెంట్లబ 

IV. త్తభిగి ఙెయౌుెంులు జయవఖ ణరబ  

ాశ్ై 5  

ఔ కలావది నులలలల ఉెండ ే భాభిడ ి ాణరభాైమానిై ఉయోగిెంచి నైయవ థరనిై __________ గ 
భాయవికోవచఽి. 

I. నతౄెం జీయత  నులల (జీయతకలు) 
II. తనకా (Mortgage) నులల  
III. ఫలెంక్  FD  

IV. ట్ెర్్ తగాిెంచియలే ేనులల  

ాశ్ై 6  

జీయత  నౄభా ఉతత్తౄ క ిఖల నుాధనేఔ ాయోజనెం ఏనేట్ ి? 

I. నఽై భబతీలు (rebates) 

II. సఽయక్షితఫ నై నలట్లి ఫడ ిభాయాెం (avenue) 

III. ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ శూభభ ూలక ి ఖల ఆభిఔ యలువ నశిెంచినుో ఔుెండర బదాతనివుడఫే ఔ జీయత 
నౄభా ఉతత్తౄ  య నఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనెం. 

IV. సెంద ఔడఫ టి్డెం   
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ాశ్ై 7  

ఈ కిరెంథి యభిలల టె్ర్్ నుు న్ ని కొనభని సాచన ఇవుడరనికి ఎవయవ ఫలగ నుణరయవ? 

I. నౄభా కలావది (ట్ెర్్) తభుత డఫ ో అవసయెం ఉనై వకిౄ 
II. నౄభా అవసయెం ఉెండి, ఎఔుువ ఫడెజట్ ఉనై వకిౄ  
III. నౄభా అవసయెం ఉెండి, తఔుువ ఫడెజట్ ఉనై వకిౄ   
IV. భఫడి ఫలగ వఙేి  నౄభా ఉతత్తౄ  అవసయెం ఉనై వకిౄ 

ాశ్ై 8  

ట్ెర్్  అషభ నఽ్ తగాిెంచడరనికి సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏ యవయణ తు? 

I. నులల కలవవదణిో భయణ ాయోజనెం నతౄెం తగాినోు తేెంథి  
II. నులల కలెం ఖడఙిే కొథీె  ననాేమెం నతౄెం తగాినోు తేెంథి 
III. నానేమెం శూ బ నులల కలవవది అెంణర క ైలత్తలల ఉెంట్లెంథ.ి  
IV. నులల కలవవదిలల నౄభా నతౄెం తగాిెంచఽకొధే నులలలు తనకా యడినెంఙ ేనులలలు ఔ ఉథరహయణ.  

ాశ్ై 9  

ఎెండోఫ ెంట్ నుు న్కి  అషభ నఽ్ సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథ ియట్ిలల సభ ైన యవయణ ఏథ?ి  

I. థీనిలల భయణ ాయోజనెం అెంశ్ెం భాతాఫే ఉెంథ ి  

II. ఇథ ిఔ జీవన (survival) ాయోజనెం అెంశ్ెం భాతాఫే ఉెంథ ి

III. థీనిలల డెత్ ఫ నిట్ణో ఫలట్ల జీవన ాయోజన అెంశ్ెం ఔడర ఉెంథ.ి 
IV. ఇథ ిఔ ట్ెర్్ నుు న్ని నుో యౌ ఉెంట్లెంథి.   

ాశ్ై 10  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఔ ఎెండోఫ ెంట్ అషభ నఽ్ నుు న్క ిఔ ఉథరహయణ ఏథ?ి 

I. తనకా యడినెంచఽఔుధ ే(Mortgage Redemption) నుు న్  

II. క రడిట్ జీయత  నౄభా నులల  

III. భనీ ఫలక్ నుు న్  

IV. నతౄెం జీయత  నుు న్ (Whole Life Policy) 
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

నులలథరయవ  భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల, తనకా జీయత నౄభా  ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  2  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

ఎెంత ఎఔుువ నానేమెంని నైయవ నై జీయత నౄభాక ి ఙెయౌుశూౄ భో, నైయవ భయణ ెంచిన సెందయౌెంలల లనేృథరయవనిక ి
ఙెయౌుెంఙ ేభిశృయెం అెంత అదిఔెంగ ఉెంట్లెంథ.ి  

జయఫ  3  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

కలావది నౄభాని  శూి ెండ్స-ఎలలన్  నులలగనా,  భభిమ    భభో నులలణో భ ైడర్గనా కొనఽగోలు 
ఙేమవచఽి. 

జయఫ  4  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

కలావదిలల నౄభా తగాిెంచఽకొధ ేనులలలలల , ఙెయౌుెంచిన నానేమెంలు కలఔరఫేణర లయెంగ ఉెంట్లబ.  

జయఫ  5  

సభ ైన ాణరభాైమెం I. 

ఔ ట్ెర్్ నులలలల ఉెండ ే భాభిడ ి ాణరభాైమానిై ఉయోగిెంచి నైయవ థరనిై నతౄెం జీయత  నులలగ 
భాయవికోవచఽి. 

జయఫ  6  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ శూభభ ూలక ిఖల ఆభిఔ యలువ నశిెంచినుో ఔుెండర బదాతనివుడఫ ేఔ జీయత నౄభా 
ఉతత్తౄ  య నఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనెం. 

జయఫ  7  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 
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తఔుువ ఫడెజట్ ఔయౌగి ఉనై వకిౄ నౄభా కయలనఽఔుెంటే్, ట్ెర్్ నుు న్ ఔ భెంచి ఎెంనఔ. 

జయఫ  8  

సభ ైన ాణరభాైమెం II. 

నులల కలెం ఖడఙిే కొథీె  ననాేమెం తఖ ా త ఉెంట్లెంథి . 

జయఫ  9  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

ఎెండోఫ ెంట్ అషభ నఽ్ నుు న్ లల భయణ ెంచిధర, జీయెంచిధర ఆ ాయోజనెం ను ెంథే అెంశ్ెం ఉెంథ.ి  

జయఫ  10  

సభ ైన ాణరభాైమెం III. 

భనీ ఫలక్ నుు న్ ఔ  ఎెండోఫ ెంట్  అషభ నఽ్  నుు న్ క ిఉథరహయణ. 
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అదరమెం 9 

జీయత నౄభా ఉతతేౄ లు – II 

 

అదరమెం భిచమెం  

ఈ అదరమెం నైఔు సెంాథరబయతయ(non-traditional) జీవన నౄభా ఉతతేౄ ల ాెంచెం ఖ భిెంచి భిచమెం 
ఙేసఽౄ ెంథ.ి భనెం నదట్గ సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లక ి ఖల భనిేతేలేనేట్  భిశీయౌెంచడెం 
దఖాయ నఽెంచీ నదలునలడథరెం. ఆ తభుత  సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు ఎెందఽఔు నిక ివశూౄ యో 
చాథరె ెం. చివయగ, భాభ ుట్లల ాసఽౄ తెం లబభబయ యయధ యకల సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ ల  
ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.   

ధేయవిఔుధే అెంరలు   

 

A. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లనలై ఔ అవగహన   
B. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  
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A. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లనలై ఔ అవగహన 

1. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  –ఉథేెశ్భ  , అవసయెం (Purpose and need) 

ఖత అదరమాలలు , భనెం కొనిై యకల సెంాథరమ జీయత నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధరైెం. అయ 
నౄభాణో ఫలట్ల ను దఽు అెంరనిై ఔడర ఔయౌగి ఉధరైమని అయెం ఙేసఽఔుధరైెం. ఈ ఉతతేౄ లనఽ తయచఽగ 
ఆభిఔ యణ లల  అెంతభౌఖెంగ భిఖణ ెంచడెం, నలట్లి ఫడ ిసనైఔభిెంచఽకోవడరనిక ిఖల నేఖణర భిఔభలణో యట్ిని 
నుో యౌి చాడడెం జయవఖ తేెంథ.ి    

ను దఽు, నలట్లి ఫడెల యషమెంలల భనెం ఫలగ ఖ భిౄెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్,ే  వనయవల ణరణరుయౌఔ 
కైట్లబెంుని సభయవెంతెంగ, ాపలవవెంతెంగ శూదిెంచడెం (inter-temporal allocation of 

resources).   

i. వనయవల ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు అెంటే్ యయధ కలభిభాణరలలల కైట్లబెంు అని అయెం. ఇఔుడ 
ాపలవవెంతెం  (effective) అధే దెం జీయత చఔరెంలల యయధ దశ్లలు  ఉతనైభబయ  యయధ 

అవసభలనఽ సెంతినౄ  యచడరనికి అెందఽఫలట్లలల ఉెండే తగిననిై నిధఽలని  సాచిశోూౄ ెంథ.ి  

ii. సభయవెంతఫ నై కైట్లబెంు (Efficient allocation) అధే భభో  దెం బయషతేౄ లల భభిెంత 

యేఖవెంతెంగ అెందఽఫలట్లలల వఙేి భభినిై నిధఽలని  సాచిసఽౄ ెంథ.ి   ఔ నిభెిషి భిసఽుకి ఎెంత ఎఔుువ 
భఫడి ఉెంటే్, ఆ  నలట్లి ఫడ ిఅెంత సభయవెంతఫ ైనథెై ఉెంట్లెంథ.ి 

జీయత నౄభా నులలలఔు సెంఫెందిెంచి ఆలలచిెంఙరయౌ్న ఔ కలీఔఫ ైన అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్,ే  ఆభిఔ యణ  ాథశే్ెంలల 
ఇతయ ఆసఽౄ లణో  నోు యౌలేౄ  థీని భఫడి నుో ట్గీ ఇవుడెం సభసగ భాభిెంథ.ి భనెం ఖత అదరమెంలల చభిిెంచిన 
సెంాథరమ జీయత నౄభా నఖదఽ యలువ ాణరయఔలఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై లక్షణరలనఽ భిశీయౌెంచడెం ఇఔుడ 

ఉయోఖఔయెంగ ఉెంట్లెంథ.ి యట్ిని ఫెండిల్ు  నులలలు అని నలుశూౄ యవ.  యట్ ినిభ్ణెం ఔ ఔటి్ ఔటిి్న ఫెండిల్ లా 
ఉెండడెం, ాయోజధరల,  ననాేమెం  కై నుకజైీలల ఇవుఫడడఫే అెందఽఔు కయణెం.   

2. సెంాథరమ ఉతతేౄ ల భినేతేలు  

నిశితెంగ భిశీయౌలేౄ  ఈ కిరెంథి అెంరలు యషమెంలల జఞఖరతౄ  వళ ెంచవలల ఉెంట్లెంథి :  

a) నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం (Cash value component): భ ెందఽగ, అలాెంటి్ నులలలలు  ను దఽు లేథర 
నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం ఖ భిెంచి అెంత ఫలగ నియుచిెంచఫడలేదఽ. ఇథి నౄభా నిలవ (actuarial 

reserve) నతౄెం నైద ఆదరయడ ిఉెంట్లెంథ.ి భయు ఇథి జీయత నౄభా సెంస  థరుభ నియృబెంఫడని 
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భయణరలు, వడీు  భైట్లు , కయవిలు భభిమ  ఇతయ కొలఫదెలు థరుభ ఖ భిౄశూౄ యవ. ఈ అెంచధరలు ఙరలా 
ఏఔక్షెంగ ఉెంట్లబ .   

b) భఫడ ి భైట్ల (భఫడి భైట్ల): భ ెండవథ,ి ఈ నులలలనలై భఫడి భైట్ల ఎెంత ఉెండరలల యౄఢిగ 
నియృబెంచడెం అెంత సఽలబెం కదఽ. ఇలా ఎెందఽఔు జయవఖ తేెందెంట్ ే "యత్ నుాట్ నులలస్క" కిరెంద 

ాయోజధరల యలువ కచిితెంగ ఎెంత ఉెంట్లెంథి, అని ెందెం భ గిలన తభుత భాతాఫే 
ణెలుసఽౄ ెంథ.ి అలాగై, నౄభా సెంస  యొఔు కచిితఫ నై కయవిలు ఔడర య లు డి ఙేమఫడవు.  భఫడ ి
భైట్ల ఖ భిెంచిన సషిత లేఔనోు వడెం ఔడర ఇతయ  ను దఽు యహకలణో నుో యౌి చాసఽఔుధేెందఽఔు 
ఇఫోెంథ ి ఔయౌగిసఽౄ ెంథ.ి సహజెంగధే అలాెంటి్ నుో యౌఔ చాసఽఔుెంటే్ త ఔ జీయత నౄభా ఎెంత  
సభయవెంతఫ నై ను దఽు శూధనమో ఎవయౄ ఙెలేయవ  

c) సభ ెండర్  యలువ (Surrender value): సభ ెండర్ యలువ: ఇఔ భూడవ సభస ఏనేట్ెంట్,ే ఈ 

ెంథరలలు  (ఏ సభమెంలల అబధర సభ)ై జభిగై నఖదఽ భభిమ  సభ ెండర్ యలువలు (cash and 

surrender values),  (నౄభా నిలవ నతౄెం భభిమ  నులల ఆలౄ  యట్ల నుోా  - భైట్ల (నిషత్తౄ  
అనఽశూయెంగ) వెంటి్ కొనిై యలువలనలై ఆదరయడ ి ఉెంట్లబ. ఈ యలువలు ఙరలా ఏఔక్షెంగ 
నియృబశూౄ యవ. ఔ సభ ెండర్ యలువకి భవడెంలల దేత్త ఔెంట్ికి  ఔనినెంచదఽ.  

d) లనేృ లేథర ఆథరమెం (Yield): చివభిగ ఈ నులలలనలై ఆథరమ సభస ఉెంథ.ి   నలట్లి ఫడెలనలై 
అాభతౄఫ నై నిమభ నిఫెంధనలు భభమి  ఖటిి్ యయకే్షణ ఉెండడెం,  నౄభా సెంస  యొఔు  
నలట్లి ఫడ ినితీయవని ఫో నస్క లు య ెంట్ధ ే  ాత్తనృెంనృెంచఔనోు వడెం అధే ఈ భ ెండె కయణరల వలాు  భభిెంత 
భిలు నలట్లి ఫడెల నఽెంచి భవలలనెంత అతదిఔ లనేృ (yields)(ఆథరమెం) ఈ నులలలఔు 
భఔనోు వచఽి.  

3. భాయవలు (shifts) 

సెంాథరమ జీయత నౄభా థకల భనిేతేలు సషిెం కవడెంణో, జీయత నౄభాసెంసల ఉతత్తౄ  యౄఔలనలల 
అధేఔ యకల భాయవలు ఏయడరు బ. యట్ ిఖ భిెంచి ఈ కిరెంద ఇవుఫడిెంథ:ి 

a) అన్ ఫెండలి్ఙేమడెం (Unbundling) 

ఈ దోయణ లల యక్షణ (protection)భభిమ  ను దఽు అెంరలు యడి యడిగ ఉెంట్లబ. పయౌతెంగ అుడె 
ఈ భ ెండిెంటి్ అసషిఫ నై  ఔలబఔ ఔెంట్,ే యక్షణ లేథర ను దఽులలు  ఏథో  ఔ థరని త్తౄడికి భాతాఫే 
ఉతతేౄ ల అనవిథిే  లలనవుతేెంథి.  అెందఽవలేు  మ ధ ైట్డె్స లేిట్్ వెంటి్ భాభ ుట్ు లల,  ట్ెర్్ నౄభా థరనిై 
ునభయషుభిెంచడెం జభిగిెంథ.ి పయౌతెంగ   అథి అఔుడ మూనివయ్ల్ అషభ న్్, యేభిమఫ ల్ 
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శృనైవెంటి్ కొతౄ  ఉతతేౄ లఔు థరభితీమగ, మ ధ ైట్డె్స కిెంగ్ డమ్, భభిమ  ఇతయ భాభ ుట్ు లల మూనిట్ 

యౌెంక్ు నౄభా నలయవఖ దలనఽ చారబ.   

b) నలట్లి ఫడ ియౌెంకైజి (Investment linkage) 

భ ెండవ దోయణ  నలట్లి ఫడ ి యౌెంక్ ఉనై ఉతతేౄ ల య ైుఔు భళ్ుడెం. ఇెందఽలల నలట్లి ఫడ ి నితీయవ సాచిఔ 
(index)ణో నులలథరయవల ాయోజధరలు (benefits)ఆదరయడి  ఉెంట్లబ. యవశూనెంగ జీయత నౄభా 
థెంలల ఔ భాయవ ఙోట్లఙసేఽఔుెంథ.ి మూనిట్ యౌెంక్ అబ ఉనై  కొతౄ  ఉతతేౄ లు థరుభ జీయత నౄభా 
సెంసలు  తభఔెంట్ృ ఔ కొతౄ  నుతా ఉెందని సాచిెంఙరబ. ఇుడె జీయత నౄభా సెంసలు 
సభయవెంతఫ నై నిది ఫేధేజయవు : యయవ  కైవలెం ఆభిఔ బదాతని అెంథిెంఙే  యభిగ భాతాఫే నేగియౌనోు ఔుెండర 
అదిఔ నుో ట్ీ లనేృ భైట్ల (high competitive rate of yield), అెంథిెంఙేెందఽఔు లదేెంగ ఉధరైయవ.   

c) నుయదయశఔత (Transparency) 

అన్ ఫెండ్స యౌెంగ్ ఔడర భఫడి (భఫడ)ి భైట్లనీ, ణరభ  అెంథిెంచిన లవేలఔు గనఽ ఔెంనలనీల థరుభ యేమఫడ ే
జుల (కయవిలు నదలబనయ)నా ఫలగ సషిెంగ ఔనఫడటే్ట్లు  ఙేలెంథి. ఆ యధెంగ అనిై యషమాల 
సషిెంగ యవభిెంచఫడరు బ, యట్ిని ఔథరనిణో భభపఔథరనిై నోు యౌి చాసఽకోవచఽి ఔడర.   

d) నుాభాణ కైతయ ఉతతేౄ లు (Non-standard ఉతతేౄ లు ) 

ఔఠినఫ ైన ఉతతేౄ ల నఽెండ ి  అనఽయ ైన ఉతతేౄ ల థిశ్గ  భాయవ ఙెెందడెం ధరలలా  ాదరన దోయణ . అథ ి
నుాభాణ కైతయ ఉతతేౄ ల య ైు జయవఖ తేనై భాయవగ ఔడర చాడఫడిెంథ.ి భనెం ఔ నుాభాణ కైతయ 
ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి  భాట్లు డెతేనుడె, అథ ి ఔ నులల యొఔు యౄఔలన, ాయోజధరలని ఫటిి్ ఔ 

యనియోఖథరయవ తనఔు అనఽయ ైన  శూ బకి సెంఫెందిెంచిన థరనిై ఎెంచఽఔుధ ే యలుెంట్లెంథ.ి  

యనియోఖథరయవలు  ఈ యషమెంలల చఽయవఔుగ నులగా ధరయౌ్న భ ెండె అెంరలు ఉధరైబ  

 నానేమెంలు భభిమ  ాయోజధరల నిభ్ణెం నిభే యణ ఙేమడెం, భాయిడెం జయవఖ తేనైుడె   
 నానేమెం ను ా లడ్స్ (ఆథరమానిై) ఎలా నలట్లి ఫడి నలట్లి లల ఎెంచఽకోయయౌ్ వచిినుడె  

4. ఆఔయిణ – తీయవతేనై అవసభలు (The appeal – Needs met) 

ాెంచయౄ ెంగ ఆయయౌయెంచిన కొతౄ  యఔెం ఉతతేౄ ల ఆఔయిణఔు సెంఫెందిెంచిన ాదరన వనయవలు ఈ కిరెంద 

ఇవుఫడరు బ: 
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a) నలట్లి ఫడ ిలాపలలణో ధేయవగ అనఽసెందరనెం (Direct linkage with the investment gains): 

నటి్నదట్, జీయత నౄభా సెంసలు ఆరవహఫ ైన, నభ్ఔఫ ైన భూలధన భాభ ుట్ లల నలట్లి ఫడ ి

నలటిి్ సెంనుథిెంచి తమాయవ ఙేల ే నలట్లి ఫడ ి లాపలలణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండేెందఽఔు అవకశ్ెం 
ఉెండథే.ి నలట్లి ఫడ ి యౌెంక్ ఙేమఫడని నౄభా నులలలక ి ఙెుకోదగిన భభో అత్త భ కఫ నై అెంశ్ెం 
ఏనేట్ెంట్,ే సులకయౌఔెంగ ఈ భాభ ుట్ు  నఽెంచి వఙేి  భఫడెలు ఈకిుటీ్ భాభ ుట్ు లల కొనిై ళెచఽి 

తఖ ా లు ఉెండవచఽిగనీ, థీయఘకయౌఔెంగ చాలేౄ , భభై ఇతయ బదాెంగ ఉెండే లయ ఆథరమెం శూధనల 

ఔధరై, ఇయ ే అదిఔ ఆథరమానిైశూౄ బ. తభ నలట్లి ఫడ ి నోు యవి నోు యౌయోలు  సభయేవెంతెంగ 
నియుళ ెంచఽకోఖయౌగిన జీయత నౄభా సెంసలు తభ యనియోఖథరయవలఔు అతేనైతఫ ైన భఫడెలనఽ 
ఉతత్తౄ  ఙేల, ఆ యధెంగ అదిఔ యలువ (high value) ఉతతేౄ లనఽ అనవిథిే  ఙేమఖలుఖ ణరబ.  

b) దాయోలోణరనిై నేెంచిన భఫడెలు (Inflation beating returns): ను దఽునలై దాయోలోణెం 

ాపలవెం లనేృ యొఔు (yield) నుాభ కత నఽెండ ి వచిిెంథ.ి  దాయోలోణెం ఔభి సెందకి ఖల 

కొనఽగోలు శ్కిౄని క్షమెం ఙేసఽౄ ెందని భన అెందభికీ ణెలుసఽ. కఫటిి్, ఈధరడె ఔ యౄనుబకి  ఉనై 
యలువ థళిేనఽ సెంవత్భల తభుత 30 నలైసల యలువ భాతాఫే ఉెంట్లెంథి. ఆ యధెంగ చాలేౄ , 
ఈధరట్ ి 100 యవ. నలట్లి ఫడ ి   యలువ థళిేనఽ సెంవత్భల తభుత ఔనీసెం 300 యౄ. కి నలభిగిణేధ ే

ఈధరడె ఉనై యలువ ఉెంట్లెంథ.ి అెంటే్, ఔ జీయత నౄభా నులల లనేృ భైట్ల దాయోలోణెం భైట్ల ఔెంట్ ే

ఎఔుువగ ఉెండరయౌ అయెం. నలట్లి ఫడ ియౌెంక్ు నౄభా నులలలు శూెంాథరబఔ జీయత నౄభా నులలల ఔెంట్ ే
ఎఔుువ సభయవెంతఫ ైనయగ భ ెందడెఖ  యేమఖయౌగిెంథి ఈ అెంశ్ెంలలధే.   

c) య సఽలుఫలట్లు  (Flexibility): ఇయ కయలని కోయవకోవడెంలల భూడో  కయణెం యట్ ి య సఽలుఫలట్లు . 
నులలథరయవలు ఇుడె కొనిై భినేతేల లలల ణరభ  ఙెయౌుెంచగోభై నానేమెం నతౄెం, యయధ యకల 
భయణ ాయోజధరలు, నఖదఽ యలువల నణరౄ యౌై నియృబెంచఽకోవచఽి. నలట్లి ఫడణిో సెంఫెంధెం  ఖల  
ఉతతేౄ లలు  యభికి నలట్లి ఫడెలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకొధే అవకశ్ెం ఔలదఽ. అలాగై ణరభ  ఏ నేశ్రభ 
నిధఽలలల తభ నానేమెంలనఽ నలట్లి ఫడిగ నలటిి్ ాయోజధరలు ను ెంథరలనఽఔుెంట్లధరైభో 
నియృబెంచఽకోవచఽి. అెంటే్ నులలథరయవలు జీయత నౄభాలల తభ నలట్లి ఫడ ినలై అతదిఔ నిమెంతాణ ఔయౌగి 
ఉెంట్లయని అయెం.  

d) నఖదఽ యలువ లేఔ భధెంతయ యలువ (Surrender value): చివయగ, ఔ నిభెిషి కలెం తయవయత 
(ఉథర. భూడె నఽెంచి ఐదఽ సెంవత్భలు) ఔ ధరభభాతాు సభ ెండర్ జుని నేనశృబెంచిన 

తయవయత ఈ నులలల నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽఔుధ ేఅవకశ్ెం ఔడర నులలథరయవలఔు ఔయౌెంచఫడిెంథి. 
నులల ఖడెవు (వవది)ూభిౄ కఔభ ెంథే  అలాెంటి్ సభ ెండర్ లేథర నఖదఽగ భాయవ థరుభ  లనెంఙ ే
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నతౄెం, ఖతెంలలని  సెంాథరమ నులలలు కిెంద లబభబయ సభ ెండర్ యలువల ఔెంట్ ేఫలగ ఎఔుువగ 
ఉెంట్లెంథ.ి   

ఈ నులలలు ఙరలా ాజఞదయణ ను ెంథరబ. ఎెంణోభెంథ ి నలట్లి ఫడిథరయవలకి ఖల సెంకిుషిఫ నై లక్షాలనఽ 
ఙేయవకోఖయౌగబ కఫటిే్,  అయ పలయతథేశ్ెం సశృ  అధేఔ థేరలలు  సెంాథరమ ఉతతేౄ లు శూ ధరనిై 
ఆఔరనేెంచఽకోవడెం నదల ైెంథ ి ఔడర – అనగ సెంద ఔడఫ ట్లి లధ ే లక్షాలు భభిమ  యట్కిోసెం 
సభయవెంతఫ నై నలట్లి ఫడ ి యహకలక ి డిభాెండెనఽ  . ఉథరహయణఔు, మ ధ ైట్డె్స లేిట్్ లల "మూనివయ్ల్ 

ల ైఫ్" వెంటి్ ఉతతేౄ లు జీయతనౄభా సెంసలఔు భనీ కైనట్ల్ భాభ ుట్ు లలల ాసఽౄ త వడీు  భైట్ు  ాకయెం ఎఔుువ 
లాపలలనఽ సెంనుథిెంచడఫే కఔ ఆ లాపలలనఽ ఙరలా తుయగ నులలథరయవలఔు ఙేభినట్లు  ఙేశూబ.   

నానేమెంల య సఽలుఫలట్ల, భ కయలువ శూౌలబెంణో  నులలథరయవ అతని లేథర ఆఫ  ాణేఔ భలితేలఔు 
సభినోు బయట్ట్లి  నానేమెంలనఽ సయవె ఫలట్ల ఙసేఽకోవడరనిక ి యలు ఔయౌగిెంథి. భ ెందఽగ ఉసెంహభిెంచఽఔుధరై 
నేత్తనైభని నషిెం ఉెండదధ ేశూౌలబెం నులలథరయవడె ఇఔనలై థీయఘ కలావధఽల (long periods) కి అతని లేథర 
ఆఫ  డఫ ోని ఫెందిెంచి ఉెంచవలలన అవసయెం లేఔుెండర ఙలేెంథి.  

నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి1 

ఈ కిరెంథి యట్ిలల సెంాథరబయయ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ  ఏథ?ి   

I. ట్ర్్ శృనై లేథర కలావది శృనై (Term assurance) 

II. మూనివయ్ల్ జీయత నౄభా   
III. ఎెండోఫ ెంట్ నౄభా   
IV. ూభిౄకలు జీయత నౄభా (హో ల్  ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్)   

 

B. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

1. కొనిై యకల శూెంాథరబయతయ ఉతతేౄ లు (Some non-traditional ఉతతేౄ లు ) 

ఈ అదరమెంలలని నేగియౌన నభేలలు  పలయత భాభ ుట్ ు నా, భభి కొనిై ఙోట్లు  ఉదౌయెంచిన కొనిై సెంాథరబయయ 

జీయత నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి  చభిిథరె ెం.   

a) మూనివయ్ల్ల ైఫ్ (Universal life) 

మూనివయ్ల్ జీయత నౄభా 1979 లల మ ధ ైట్డె్స లేిట్్ లల ాయశే్నలటి్ఫడ,ి ఙరలా తుయలల ఎనప ై దశ్ఔెం 

నదట్ ిసఖెంలలధ ేఙరలా ాజఞదయణ ను ెంథిన ఔ నులల.   
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ఐఆర్డీఏ (IRDA) సయవుూలర్  నవెంఫయవ 2010 ాకయెం, “అనిై యకల మూనివయ్ల్ల ైఫ్ను ా డఔుి ల 
యేభిమఫ ల్ ఇనా్భ నఽ్ ను ా డఔుి లు (VIP)గ నలవఫడణరబ.”.  

సభాఙరయెం  

మూనివయ్ల్ల ైఫ్ ఖ భిెంచి (About Universal Life) 

నానేమెంలు, భ కయలువలు, భయణ లాబ యలువలు, అధేఔ యకల ధయ కయకల (నలైైలెంగ్ నూఔియు)ణో ఎధనై  
య సఽలుఫలట్లు  ఔయౌగిన మూనివయ్ల్ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ అధేథ ి ఔ యఔఫ ైన రశ్ుత జీయత నౄభా ెంథరనిై 
ఙెలుు ఫలట్లలల ఉెంచడరనికి సెంాథరబఔ నఖదఽ యలువ నులలలకి  ఔ నిభెిషి నతౄెం లేథర నిభీృత కలావధఽలలు  
ఙెయౌుెంఙే ఆస్క ననాేమెం అవసయభవుతేెంథ.ి మూనివయ్ల్ల ైఫ్ నులలలు నౄభా యక్షణక ై అతడె లేఔ ఆఫ  
ఔటిే్ నానేమెం నణరౄ నిై ఔ భినేత్తలలల నిభే భిెంచఽఔుధేెందఽఔు నులలథరయవలఔు అవకశ్ెం ఔయౌశూౄ బ. 
నానేమెం లలైజు నలదెథెైనకొథీె , అెంథిెంచఫడే యక్షణ, అలాగై నులల నఖదఽ యలువ ఔడర అెంత పలభీగనా 
ఉెంట్లెంథ.ి  

మూనివయ్ల్ల ైఫ్లల ాదరనెంగ నదల ైన కొతౄ  దేత్త ఏభెంటే్, నదట్ ి నులల సెంవత్యెం తభుత   
నానేమెంల యషమెంలల ూభిౄ య సఽలుఫలట్లని భచిమెం ఙమేడెం జభిగిెంథ.ి ఇెందఽలల నతౄెం నానేమెంలు 
నులల నియుహణ కయవిలకి సభినోు ణరమా లేథర అధేథి నిభ భిెంచఽఔుెంటే్ ఙరలు. అెంటే్ నులల నఖదఽ యలువ 
భయణవమెం (mortality charges), కయవియౌై ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు బనెంతవయఔ అథ ి ఙెలుు ఫలట్లలల 
ఉెంట్లెందని అయెం.   

నానేమెం య సఽలుఫలట్ల (flexibility) నులలథరయవడి లక్ష యలువకి నేెంచి అదను ననాేమెంలు ఔటిే్ెందఽఔు 
అనఽభత్తసఽౄ ెంథ.ి నానేమెం ఙెయౌుెంుల యషమెంలల భనెం నానేమెంని ఔటి్ఔనోు బయెందఽఔ, లక్షయలువక ి
తఔుువ ఔటిే్ెందఽఔ ఔడర అనఽభత్తెంచఫడిెంథ.ి  

నిభ్ణరలలు  ఖల య సఽలుఫలట్ల (Flexibility of strechur ) ఔడర నులలథరయవడిని అెందఽఫలట్లలల ఉనై 
నఖదఽ యలువ నఽెంచి కొెంత నతౄెం య నఔఔు తీసఽకొని వసఽౄ ెంథి.. త్తభిగి ఆ నతౄెం ఔట్లి యౌ్న అవసయెంగనీ, థరని 
నైద ఎలాెంటి్ వడీు  అబధర ఙయెౌుెంఙరయౌ్న అవసయెంగనీ లేదఽ. నఖదఽ యలువ ఆ నణరౄ నికి తగాిెంచఫడెతేెంథ.ి  

య సఽలుఫలట్ల అెంటే్ భయణ లాపలలు సయవె ఫలట్ల ఙేమఫడణరమనీ, భ క యలువలని భాయవచఽిననీ   ఔడర 
అయెం.  
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కనీ ఈ తయశృ నులల తుగ అభ్ఫడిెంథ.ి నిజఞనిక,ి అఫ భిక వెంటి్ భాభ ుట్ు లల పలయ యనియోఖథరయవలని, 
„కైవలెం కొనిై నుాయెంబ నానేమెం ఙెయౌుెంులు ఙేలేౄ  ఙరలు, ఆనలై నులల  థరని సెంయక్షణ పలభనిై అథే 
వళ సఽౄ ెంద‟ధే నిఫెంధన ఫలగ ఆఔభిిెంచిెంథి. నలట్లి ఫడనిలై  భఫడి  తగినెంతగ ఉెంటే్ భాతాఫే  నఖదఽ యలువలు 
నియుళ ెంచఫడణరమని, నులల అభలులలఉెంట్లెందధే యషమానిై ఇఔుడ యయవ య లు డిెంచలేదఽ.  

ఎనప ైలలు ని భ ెండో  అయే పలఖెంలల నలట్లి ఫడెల ాత్తపలాల క్షణీత నఖదఽ యలువల క్షీణతక ిథరభితీలెంథ.ి నానేమెం 

ఙెయౌుెంులు కొనశూగిెంచడెంలల యపలఫ నై  నులలథరయవలు తభ నులలలు యదెవడెం (lapse), ఇఔనలై ఎలాెంటి్ 

జీయత నౄభా యక్షణర లేఔనోు వడెం చాల  థిఫ ్యనోు మాయవ.    

చితాెం 1: సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

 

పలయతథేశ్ెంలల, ఐఆభిుఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ కిరెంద నేభపునై భ ెండె యకల  సెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత 

నౄభా ఉతతేౄ లు భాతాఫే అనఽభత్తెంచఫడరు బ: 

 యేభిమఫ ల్ నౄభా థకలు (యేభిమఫ ల్ ఇనా్భ న్్ నుు న్్)  
 మూనిట్ యౌెంక్ు నౄభా థకలు (మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భ న్్ నుు న్్) 

i. అలయ (యేభిమఫ ల్) జీయత నౄభా   

భ ెందఽగ మ ధ ైట్డె్స లేిట్్ లలనా, ఇెంక  ఇతయ భాభ ుట్ు లలనా భిచమెం ఙేమఫడు   అలయ జీయత నౄభా 
ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంటే్  ఉయోఖఔయెంగ ఉెంట్లెంథ.ి  

ఈ నులల నటి్నదట్ మ ధ ైట్ెడ్స లేిట్్ లల 1977 లల భచిమెం ఙేమఫడిెంథి. అలయ జీయత నౄభా  ఔ 
యధఫ నై  "హో ల్ ల ైఫ్" నులల. ఇెందఽలల నులల భయణ ాయోజనెం భభిమ  నఖదఽ యలువ నానేమెంలు 
జభ ఙేల ే ఔ ాణేఔ నలట్లి ఫడ ి కాణర నలట్లి ఫడ ి నితీయవ ాకయెం ళెచఽితఖ ా లఔు లలనవుతేెంథి. ఆ 
యధెంగ,  ఈ నులల వడీు  భైట్లగనీ, లేథర ఔనీస నఖదఽ యలువక ి సెంఫెందిెంచి  గనీ ఎట్లవెంటి్ శృనైలు 
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అెంథిెంచదఽ. లథరే ెంతయెంగ ఙెుకోయలెంట్ ే నఖదఽ యలువ (cash value) సఽధరై అబనుో వచఽి, 
నిజెంగ అలా అబణ ేఅుడె నులల యదెబనోు తేెంథ.ి    

సెంాథరమ నఖదఽ యలువ నులలలఔు ఖల ణడేర ఇఔుడ ఙరలా సషిెంగ ణెలుసఽౄ ెంథి. ఔ సెంాథరమ 

నఖదఽ యలువ నులలకి ఉెండ ే భ క యలువ నులల  వవది నతౄభెంతటి్కీ క ై శూ బలల ఉెంట్లెంథి. 
నఖదఽ యలువ ఔ నిభెిషి శూ బలల నానేమెంలు భభిమ  వడీు  ఆథరమాలణో ఔయౌల నలయవఖ తేెంథ.ి నులల 

నిలులఔు భదెతేగ ఉెండే ఆసఽౄ లు, నౄభా సెంస  తనఽ గభ ెంటీ్ ఇఙేి ఉతతేౄ ల  నిధఽలనఽ నియుళ ెంఙే 
ఔ శూదరయణ నలట్లి ఫడ ి కాణర (general investment account) లల పలఖెంగ ఏయడేెందఽఔు 
భదెతేనిశూౄ బ. ఈ ఆసఽౄ యౌై సఽయక్షితఫ నై నలట్లి ఫడెల రక (portfolio) లల ఉెంచఽణరయవ. నౄభాసెంస  ఆ 
యధెంగ ఈ కాణరలల  ఆసఽౄ ల నైద అదిఔ భఫడిని  సెంనుథిెంఙేెందఽఔు ఆశిెంచవచఽి. 

థీనిక ి యయవదేెంగ, ఔ యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా నులలకి నుాత్తనిధెం వళ ెంఙ ే ఆసఽౄ లనఽ థరని శూదరయణ 

నలట్లి ఫడ ికాణరలల పలఖెం కని ఔ  ాణేఔఫ నై నిద ి(separate నిది ) లల ఉెంచఫడణరబ. అఫ భికలల 
థీనిై ఔ ాణేఔ కాణరగ నలుసఽౄ ధరైయవ, అథే క నడరలల థీనిక ియబజిెంచఫడని (segregated) కాణర అధే 
నేయవెంథ.ి అధేఔ యేభిమఫ ల్ నులలలు 

అధేఔ ాణేఔ కాణరలలు ెంచి ఎెంచఽకోవడరనిక,ీ అలాగై ఔనీసెం  ఏడరథికి ఔశూభి యయవ తభ ఎెంనఔ 

భాయవికోవడరనిక ినులలథరయవయౌై అనఽభత్తెంఙరబ. 

నణరౄ నిక,ి జీయత నౄభా సెంసకి ఙెెంథిన  ాణేఔ  కాణరల థరుభ నిది ఙేమఫడని నఖదఽ యలువలు ఖల 
నులల ఔటి్ ఉెంథి.  నలట్లి ఫడ ి అనఽబవెం ాత్తనృెంనృెంఙేలా అెందఽలల భయణ ాయోజధరలు,  నఖదఽ 
యలువలు   భాయవత ఉెంట్లబ.  ఈ నులల ఔడర ఔనీస భయణ ాయోజన శృనై అెంథిసఽౄ ెంథ.ి యట్ిక ి
సెంఫెందిెంచిన భయణ భైట్ల (మోభి యౌటీ్ ), భిసఽు వమాలు నౄభా సెంస  బభిసఽౄ ెంథ.ి సెంాథరబఔ హో ల్ 
ల ైఫ్ కిరెంద నానేమెంలు లౄ యెంగ ఉెంట్లబ. ఆ యధెంగ, సెంాథరబఔ హో ల్ల ైఫ్ నులలలణో ఖల 
ాదరనఫ నై ణడేర ఏనేట్ెంట్,ే నలట్లి ఫడ ికయఔెం (investment factor). 

తభ ఆసఽౄ లనఽ ణరభ  కోయవఔునై యేభైుయవ నిధఽలలల నలట్లి ఫడిగ ఉెండరలనీ, తభ నోు రి్నుో యౌయోక ిఙెెంథని 
అనఽఔలఫ ైన నలట్లి ఫడ ి ాదయశనణో ధేయవగ ణరఫే ాయోజనెం ను ెంథరలని  కోయవఔుధయేభకిి యేభిమఫ ల్ 
ల ైఫ్ నులలలు ఇషిఫ నై ాణరభాైమెంగ భాభబ. ఈ నులలని కొనడరనిక ిఖల ాదరనఫ ైన నిఫెంధన 
ఏనేట్ెంట్,ే కొనఽగోలుథరయవ నులలనలై ఖల నలట్లి ఫడ ి భిసఽుని బభిెంచడరనిక ి ఖల శూభయూెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ, 
అెందఽఔు తన అెంగీకయెం ణెయౌమజైమాయౌ. అెంటే్, ఈకిుటీ్/డెనృట్ నలట్లి ఫడెలు, భాభ ుట్ ళెచఽి తఖ ా ల 
యషమెంలల ఫలగ భజిఞా నెం ఉెండ,ి ఆ లతేలలు  శూౌఔయవెంతెంగ భసలఖయౌగై వఔుౄ లే ఈ యలక్షణఫ నై 
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యేభిమఫ ల్ ల ైఫ్ నులలలనఽ కొధరలని  థనీయెం. థరనిక ి లనెంఙ ే ాజఞదయణ – భాభ ుట్ నలభిగినుడె 
నులలకి ాజఞదయణ ఎఔుువగనఽ, శూి క్ భభిమ  ఫలెండ్స ధయలు తనెం అబనుడె తఔుువుగనఽ 
ఉెంట్లెంథి. భాభ ుట్ లత్తఖతేల నైద ఆదరయడ ిఉెంట్లెందధ ేఅెంశ్ెం భాతాెం ఇఔుడ సఽసషిెం. యేభిమఫ ల్ 
ల ైఫ్ని అఫే్ సభమెంలల ఈ ళెచఽితఖ ా యౌై ఔడర దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ.   

ii. మూనిట్కి అనఽసెందరనిెంఫడిన నౄభా (Unit linked నౄభా) 

అధేఔ భాభ ుట్ు లల సెంాథరబఔ థకల శూ ధరనిై ఆఔరనేెంచఽఔుని, ULIP‟s గ నలవఫడ ేమూనిట్ యౌెంక్ు
నులలలు, అతదిఔ ాజఞదయణ ను ెంథిన ాభ క ఉతతేౄ లలల ఔటి్గ ఉధరైబ. ఈ థకలు 
ఇెంఖుెండెలల శూదరయణ ఈకిుటీ్ ఱేయవు , ఇెంక అదిఔ భూలధన భఫడిలల జీయత నౄభా సెంసలు ఖణనీమఫ ైన 
నలట్లి ఫడెలు నలటిి్నలత్త వచిిన పయౌతెంగ ాయశే్నలటి్ఫడరు బ పయౌతెంగ లాపలలు ఆభిజెంఙరబ. ఈ దశ్లల 
ఈకిుటీ్లలు  పలభీగ నలట్లి ఫడెలు నలట్లి యౌ్న అవసయభూ, నులలథరయవలక ి భభిెంత పాపలవవెంతెంగనా, 
సభాన దేత్తలలనా ాయోజధరలని అెంథిెంఙరయౌ్న అవసయభూ ఔనినెంచిెంథ.ి  

నుాట్ (పలఖశూుభ లబయ) నులలలు జీయత నౄభా నలట్లి ఫడ ి నితీయవక ికొెంత నిదయశనెంగ నిలుశూౄ బ. 
అబణ ే ఈ యౌెంకైజి ాతక్షెం కదఽ. ఆ నులలథరయవఔు వఙేి  ఫో నస్క  నౄభా భూలాెంఔనెం ఔటిే్ నౄభా 
ఖణఔుని (valuation actuary) అెంచధరలు, కయకలనలై ఆదరయడ ి ఆసఽౄ ల (assets), అుల 
(liabilities) భభిమ  పయౌతెంగ ాఔటి్ెంచఫడిన నేఖ లునలైధర ఔరభెంగ ఙేలే (శూదరయణెంగ యభిిఔ) 
భూలాెంఔనెం (యేలుబయషన్) నలై ఆదరయడ ిఉెంట్లెంథ.ి     

ెందెం కిరెంద అెంథిెంచఫడ ే శృనైల కోసెం ఙేల ే భూలాెంఔన ాకిరమ (valuation process) ఙరలా 
సెంకిుషిఫ ైనథ.ి పయౌతెంగ ఫో నస్క  నౄభా సెంస  భూలాదరయఫ నై (underlying) ఆసఽౄ ల యలువనఽ ధేయవగ 
ాత్తనృెంనృెంచదఽ. నేఖ లు(అదనెం) ాఔటి్ెంచఫడిధర, నౄభా సెంస  థరనిై ఫో నస్కకి కైట్లబెంచఔనుో వచఽి, 
కనీ నలయవఖ దల, యసౄ యణఔు అవకరనిైఙేి  సుతెంతా ఆసఽౄ లు ( ా ఎలల్ట్్)లనఽ నిభి్ెంచడరనిక ి
నియృబెంచఽకోవచఽి.  

థీనెంతట్ ి వలు , నులలలఔు ఫో నస్క  ఔలడరనికి నలట్లి ఫడ ి నితీయవని అతదిఔ శూౌఔయవెంతెంగ, సఽదాయ 
దేత్తలల అనఽసభిసఽౄ ెంట్లబ.  

ఆభిఔ సెంవత్యెం చివయలల నలట్లి ఫడకి ి చఔుట్ ి భఫడెలు వశూౄ మధ ే అెంశ్ెం సెంాథరబఔ నులలలనఽ 
రలెంఙ ేభ్యౌఔఫ ైన అెంశ్ెం(basic logic)గ ఉెంట్లెంథ.ి అబణ ేఈకిుటీ్లు, ఇతయ అతదఔి లనేృ ఙేఔభైి 
నలట్లి ఫడెల నఽెంచి వఙేి ట్ెభి్నల్ ఫో నస్కల, కెంనుౌెండ్స ఫో నస్కల నులలథరయవలఔు ఎఔుువ ఆనెంథరనిై 
అెంథిశూౄ బ. అబణ ే ఈ ఫో నస్కలు ఔడర యట్ిని ాఔటి్ెంఙ ే నౄభా కభలమెం యచక్షణరదికయెంనలై 
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ఆదరయడ ి ఉెంట్లబ. అలాగై, భూలాెంఔనెం యభిిఔ నుాత్తథిఔన ఙేమఫడెతేెంథ ి కఫటిి్, ఫో నస్కలు 
శూదరయణెంగ ఏడరథిక ి ఔశూభి ాఔటి్ెంచఫడణరబ. ఆ యధెంగ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభ ీ వఙేి 
ళెచఽితఖ ా లు భఫడెలనలై ాత్తనృెంనృెంచవు.  

నలైన ణెయౌనన భనిేతేయౌై అదిఖనేెంచడరనిక ి మూనిట్ యౌెంక్ునులలలు సహఔభిశూౄ బ. ఫకబ 
ఙెయౌుెంచవలలన ణథేీక ి నులలథరయవని కాణరఔు జభ ఙేమఫడ ే  మూనిట్ు  యలువ ఆదరయెంగ  ఈ 
ెంథరలలల ాయోజధరలు ూభిౄగధన, నుక్షిఔెంగధన నిభే భిెంఫడణరబ.    

ఆ యధెంగ, మూనిట్ యౌెంక్ునులలలు ఔ జీయత నౄభా సెంస  యొఔు నలట్లి ఫడ ిాదయశన యొఔు లాపలలనఽ 
య నఽయ ెంట్ధ,ే ధేయవగ నఖదఽ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు తగిన శూధధరలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. శూదరయణెంగ, ఈ 
మూనిట్లు  ఔెంనలనీ థరుభ నియుళ ెంఫడ ేఔ నిభెిషి అదీఔిత మూనిట్ టా్సి్క లేథర ఔ యపలజిత (లలగ రగైటె్డ్స 
అెంతయాత నిదిక ిసెంఫెందిెంచినయ ై ఉెంట్లబ. ఈ మూనిట్ు ని ఔ లెంగిల్ ననాేమెం ఔటి్డెం థరుభ గనీ లేథర 
నిమభఫదేఫ నై నానేమెం ఙెయౌుెంుల థరుభ గనీ కొనఽగోలు ఙేమవచఽి.   

మ ధ ైట్డె్స కిెంగ్డమ్లలనా, ఇతయ భాభ ుట్ు లలనా, ఈ నులలలు నౄభా అెంశ్ెం జతఙమేఫడిన నలట్లి ఫడ ి
యహకలుగ అనవిథిే  ఙేమఫడ,ి ల భీఔభిెంఫడరు బ. యట్ ి నిభ్ణెం సెంాథరబఔ నఖదఽ యలువ 
ెంథరల (conventional cash value contracts) ఔెంట్ ే ఙరలా ణడేరగ ఉెంట్లెంథ.ి సెంాథరబఔ 
నఖదఽ యలువ ెంథరలు ఫెండిల్ు , అెంటే్ ఏఔనతౄెం అెంరలు ఔయౌన ఉనైయ. యట్ిలల ట్ెర్్ (కలావద)ి, 
వమాలు, ను దఽు అెంరలఔు సెంఫెందిెంచిన నుయదయశఔత ఉెండదఽ. కనీ తథిుయవదేెంగ, మూనిట్ యౌెంక్ు
ెంథరలు అన్ఫెండిల్ు , అెంటే్ ఏ అెంరనిక ిఆ అెంశ్ెం సషిెంగ యవభిెంఫడ ిఉెంట్లెంథ.ి నౄభా ఔటి్డరనిక ి
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న జులు, కయవిల అెంరల ఖ భిెంచి నిభెిషిెంగ, సషిెంగ యవభిెంఫడ ే యట్ ి నిభ్ణెం 
నుయదయశఔఫ ైనథ.ి   

చితాెం 2: నానేమెం ఫేాక్-అప్  break-up) 
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ఔశూభ ి నానేమెం నఽెంచి ఈ జులు తగాిెంచఫడరు మెంటే్, కాణర నిలు, అలాగై థరనిైెంచి వఙేి  
ఆథరమానిై ఔడర మూనిట్ు లల నలట్లి ఫడ ి నలటి్డెం జయవఖ తేెంథ.ి భ ెందఽగ నిభే భిెంఫడని కొనిై 
మూనిట్ు  ాదయశన సాచిఔ (index of performance) భిపభ న్్ణో  ఈ మూనిట్ు  యలువ 
ల భీఔభిెంఫడెతేెంథ.ి  

 ఇఔుడ కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్,ే ఈ యలువ భ ెందఽగధే అనఽఔునై ఔ నిమభెం లేథర ఔ 
సాణరా నిై ఫటిి్ నియుచిెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి యలక్షణెంగ ఈ మూనిట్ు  యలువ, నిఔయ ఆలౄ  యలువ థరుభ 
ణెలుసఽౄ ెంథ,ి పెండ్సనలట్లి ఫడ ి నలటిి్న ఆసఽౄ ల భాభ ుట్  యలువని నిఔయ ఆలౄ  యలువ (net asset value 

(NAV) ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథ.ి ఈ సాణరా నిై అనఽసభిెంచి ఇదెయవ యేభైుయవ వఔుౄ లక ి క ై యధఫ ైన లాపలలు 
ఙెయౌుెంచఫడవచఽి.    

ఆ యధెంగ నులలథరయవ ాయోజధరలు జీయత నౄభా సెంస  అెంచధరలు, ఊహలు, యచక్షణనలై ఆదరయడి 
ఉెండవు.   

మూనిట్ యౌెంక్ునులలల యషమెంలల అతెంత ఆఔయిణీమఫ నై లక్షణెం ఏభెంటే్, మూనిట్ థరయవడె యట్ిలల 
యయధ యకల నిధఽలలల నఽెంచి తనక ి కవలలన లనేృ ఙేఔయవసఽౄ ెందని పలయెంచిన నిదిని  ఎెంచఽకోవచఽి.  
ాత్త పెండ్సనేశిరత ఆసఽౄ లఔు సెంఫెందిెంచి యయధ యకల ైన నోు యవి నోు యౌయోలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథ.ి నలట్లి ఫడథిరయవ 
ఆ యధెంగ డెనృట్, ఫలల న్్డ్స, ఈకిుటీ్ పెండు ఔు ఙెెంథని యసౄ ితఫ నై ఎెంనఔలలు  కవలలనథరనిై 
ఎెంచఽకోవచఽి. డెనృట్ నిది అెంటే్, ఔ వకిౄ యొఔు అతదిఔ నానేమెంల నలట్లి ఫడ ిగిలి్్భభిమ  ఫలెండ్స్
వెంటి్ డెనృట్ లలఔభిటీ్లలల నలటి్ఫడెతేెందని అయెం. ఈకిుటీ్ నిది అెంటే్ మూనిట్ు నఽ ాదరనెంగ ఈకిుటీ్ 
యౄెంలలధ ే ఉెంచడెం జయవఖ తేెందని అయెం. ఈ భ ెండె ాదరన కైట్గిభీలలు నా భయు ఇెంక ఇతయ యకలఔు 
ఙెెంథని ాణరభాైమాలు ఙరలా ఉెండవచఽి ఔడర.  

ఈకిుటీ్ నిది  డెనృట్  నిది  ఫలల న్్డ్స పెండ్స భనీ భాభ ుట్  పెండ్స 

ఈ నిది డఫ ోలల 
ాదరన పలఖెం 
ఈకిుటీ్లలనా, 
ఈకిుటీ్ సెంఫెందిత 
శూధధరలలు నా 
నలట్లి ఫడ ి
నలడెతేెంథ.ి    

ఈ నిది డఫ ోలల 
ాదరన పలఖెం ాబ తు 
ఫలెండు లలనా, 
కభపభైట్ 
ఫలెండు లలనా, క్్డ్స 
డినుజిట్ు లలనా 
నలట్లి ఫడ ినలడెతేెంథ.ి     

ఈ నిది  ఈకిుటీ్, 
డెనృట్ల నేశ్రభ 
శూధధరలలు నా 
నలట్లి ఫడ ి
నలడెతేెంథ.ి    

ఈ నిది భ కెంగ 
టాె్జభీ నృలుు లు, 
డినుజిట్ సభిిక ట్లు , 
ఔభభిిమల్ నేర్ 
న. యట్నిలై  
నలట్లి ఫడ ి
నలడెతేెంథ.ి    
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ఔ వకిౄ గోర త్ శూి క్్లల అతదిఔెంగ నలట్లి ఫడ ి నలటిి్న గోర త్ పెండ్సలేథర కైనట్ల్ గ బన్ణో ఆథరమానిై 
ఫలల న్్ ఙేల ే ఫలల న్్డ్స పెండ్స, ఈ భ ెండిెంటి్లల ఏథో  ఔటి్ ఎెంచఽకోవచఽి. అలాగై ఔ వకిౄ, ఏయో కొనిై 
నిభెిషి యెంగలు, భిశ్రభలలు  భాతాఫే నలట్లి ఫడ ి నలటిే్ లలఔియల్పెండ్స్ని ఔడర ఎెంచఽకోవచఽి. ఎెంచఽఔునై 
ాత్త ఎెంనక థరనిఔునై భిస్కు ను ా లైల్నీ, నలట్లి ఫడ ి అవసభనీై ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథ.ి అలాగై, ఔటి్ లేథర 
అెంతఔెంట్ ే ఎఔుువ నిధఽల నితీయవ అనఽఔునైెంత అదఽౌతెంగ లేదని ఖభనిలేౄ , అుడె ఔ యఔఫ ైన 
నిది నఽెంచి భభపఔ యఔఫ ైన పెండ్సకి భాభినోు బయ శూౌలబెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి   

ఈ ఎెంనఔలనీై ఔ అయోతని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఔ సభయవెంతఫ ైన నోు యవి నోు యౌయోని నియుళ సఽౄ ెందధ ే
అెంచధరలునై ఔ నౄభాసెంస , మూనిట్ు  యలువని ఖ భిెంచి భాతాెం ఎలాెంటి్ గయెంట్ీల ఇవుదఽ.  ఆ 
యధెంగ అథ ిఈ అెంశ్ెంలలధ ేనలట్లి ఫడ ిభిసఽుక ిసెంఫెందిెంచిన అత్త నలదె పలఖెం నఽెంచి యభ కిౄ ను ెంథినటిే్. ఆ 
భిసఽు మూనిట్ థరయవడె బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి అబణ,ే నౄభా సెంసక ిభయణ సెంఫెందిత (mortality), 
వమ సెంఫెందిత భిసఽులు (expense risk)బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

 అలాగై, సెంాథరబఔ నులలలలా కఔుెండర, మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు ఔనీస నానేమెం ఆదరభితెంగ ని 
ఙేశూౄ బ త, నౄభా నతౄెం నైద ని ఙేమవు. థీనిై నౄభాథరయవ  అతడె లేథర ఆఫ  నిమనేత 
కలావధఽలలు  (regular intervals) ఙలే ే నానేమెం నతౄెంనలై ఆదరయడ ి నియృబెంచఽఔుెంట్లడె. 
ఙెయౌుెంచఫడిన ననాేమెంలక ికొనిై భ ట్ు  నౄభా యక్షణ ఉెంట్లెంథ.ి నౄభాథరయవక ిఅతదిఔ, అతల (higher 

and lower) యక్షణలలల ఏథ ి కయలల ఎెంచఽఔుధ ే అవకశ్ెం ఉెంథ.ి నానేమెం భ ెండె అెంరలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంట్లెంథ.ి ట్ెర్్ అెంశ్ెం ఇథి గయెంట్ీడ్స నిది (UK లల థీనిై లలి భిుెంగ్ నిది అెంట్లయవ) లఔు అనుబెంఙే 
అవకశ్ెం ఉెంథ.ి ఇథ ిభయణెం సెంబయలేౄ  ఔనీస నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథ.ి నౄభా సెంస  థరుభ నానేమెం 
పెండ్సలల నేగియౌన నణరౄ నిై కైనట్ల్ భాభ ుట్ ు , ాణేకిెంచి శూి క్ భాభ ుట్లల నలట్లి ఫడ ి నలటిి్న మూనిట్ు  
కొనఽగోలుక ిఉయోగిెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి 

అుడె భయణెం సెంబయలేౄ  వఙేి  భయణ ాయోజనెం నౄభా నతౄెం లేథర ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల నిద ి
యలువ ఔెంట్ ే ఏథి ఎఔుువగ ఉెంటే్ అథి ఇవుఫడెతేెంథ.ి ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల మూనిట్ు  సెంకణో, 
మూనిట్ధయని ఖ ణ లేౄ  నిది యలువ వసఽౄ ెంథ.ి  
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నైభ ైభీక్షిెంచఽకోెండ ి2 

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏ యవయణ తు? 

I. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ ణరణరుయౌఔ జీయత నౄభా నులల 

II. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ రశ్ుత జీయత నౄభా నులల  

III. ఈ నులల నఖదఽ యలువ కాణరనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథ ి  
IV. ఈ నులల ఔనీస భయణ ాయోజనెం శృనై అెంథసిఽౄ ెంథ ి  
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శూభెంశ్ెం  

 జీయత నౄభా నులలల యషమెంలల భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్న భ కఫ నై అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే, ఆభిఔ 
భాభ ుట్ ాథశే్ెంలల ఉనై ఇతయ ఆసఽౄ లణో నోు యౌి చాలేౄ , నుో ట్ీ (competitive) భఫడి భైట్ల ఇవుఖలఖడెం.   

 కొనిై సెంాథరబయతయ ఉతతేౄ లలు  ఉనై అన్ ఫెండిు ెంగ్, నలట్లి ఫడి యౌెంకజైి, నుయదయశఔత (transparency) 
వెంటి్ దోయణ లు యటి్ని ఉనైత శూ బకి య మలు లా ఙేరబ. 

 య సఽలుఫలట్లనై నానేమెంలు, య సఽలుఫలట్ల ఖల భ క యలువ, భయణ ాయోజనెం నణరౄ లు, తన ధయ 
కయకల అన్ ఫెండిు ెంగ్ వెంటి్ యయధ లక్షణరలణో ఔడని మూనివయ్ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ ఔ యఔఫ ైన 
రశ్ుత జీయత నౄభా.  

 యేభిమఫ ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ ఔ యఔఫ ైన “హో ల్ల ైఫ్” నులల. ఈ నులలలల నానేమెంలు జభ 
ఙేమఫడని ఔ ాణేఔ నలట్లి ఫడ ికాణరక ిఙెెంథని నలట్లి ఫడ ినితీయవని ఫటిి్ భయణ ాయోజనెం భభిమ  
నఖదఽ యలువలు ళెచఽితఖ ా లకి ఖ యవుణరబ.   

 అధేఔ భాభ ుట్ు లల మూయౌప్్ గ నలవఫడే మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు అతెంత ాజఞదయణ ను ెంథి, అత్త 
ాభ కఫ నై  ఉతతేౄ లణో సెంాథరబఔ నుు ను  శూ ధరనిై ఆఔరనేెంఙరబ.  

 జీయత నౄభా సెంస  నలట్లి ఫడి నితీయవ యొఔు లాపలలనఽ ధయేవగనా భభిమ , య ెంట్ధే నఖదఽ ఙసేఽఔుధ ే
శూధనెంగ మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు ఉయోఖడణరబ.    

 

కీలఔ థరలు 

1. మూనివయ్ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్   
2. అలయ (Variable) ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 
3. మూనిట్ యౌెంక్ు నౄభా   
4. నిఔయ ఆలౄ  యలువ (Net asset value) 
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లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

మూనివయ్ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్  ఔ  సెంాథరబయతయ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ .  

జయఫ   2  

సభ ైన ఎెంనఔ  I. 

“అలయ (Variable)జీయత నౄభా ణరణరుయౌఔ జీయత నౄభా నులల” అధే యవయణ తు. 

సభ ైన యవయణ  “అలయ (Variable)జీయత నౄభా రశ్ుత జీయత నౄభా నులల.” 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

వనయవల అెంతయ ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు (inter-temporal allocation) థేనిై సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. సభ ైన సభమెం వఙేి వయఔు వనయవలు కైట్లబెంు యబథర   
II. కలఔరఫేణర వనయవల కైట్లబెంు   
III. వనయవల ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు   
IV. వనయవల కైట్లబెంు యననీైఔయణ (Diversification) 

ాశ్ై 2  

ఈ కిరెంథి యట్ిలల సెంాథరమ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లఔు ఖల ఔ భినేత్త  ఏథి ? 

I. ఈ నులలలనలై భఫడెలు  ఎఔుువగ ఉెంట్లబ   

II. సభ ెండర్ యలువఔు ఙేయవకోవడరనికి అనఽసభిెంఙే సషిఫ ైన,  దయశనీమఫ ైన (visible) దేత్త  

III. ఫలగ నియుచిెంచఫడని నఖదఽ భభిమ  ను దఽు యలువ అెంశ్ెం   

IV. భఫడి భైట్ నిభే భిెంచడెం అెంత  సఽలబెం కదఽ   

ాశ్ై 3  

మూనివయ్ల్ ల ైఫ్ నులల నటి్నదట్ ఎఔుడ భిచమెం ఙమేఫడిెంథ?ి 

I. మూఎస్కఏ 
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II. గైరట్ నృాట్న్  

III. జయ్నీ 

IV. నూాన్్ 

ాశ్ై 4  

యభిలల యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙలే ేఅవకశ్ెం ఎవభికి ఎఔుువగ ఉెంథ?ి  

I. నిభెిషి భఫడి కయలనఽఔుధే ాజలు  
II. భిసఽుని ఇషిడనియయవ, ఈకిుటీ్లల భ నఖనియయవ 
III. ఈకిుటీ్ల భిజఞా నెం, థరనిట్ు  శూౌఔయవెంతఫ ైన పలవన ఔయౌగినయయవ  
IV. శూదరయణెంగ మ వఔులు  

ాశ్ై 5  

ULIP‟ ల ఖ భిెంచి ఈ కిరెంథ ియవయణలలల ఏథ ిు? 

I. మూనిట్ు  యలువ భ ెందఽగధ ేఔ కచిితఫ నై సాతాెం (formula) థరుభ నియృబెంచఫడెతేెంథ ి 

II. ఇధ ుసి్క ఫ ెంట్ భిసఽు నౄభా సెంస  బభిెంచదఽ 
III. మూయౌప్్ (ULIP‟s) లల ట్ెర్్ (కలావద)ి, వమాలు, ను దఽు అెంరలఔు సెంఫెందిెంచిన నుయదయశఔత 

ఉెండదఽ.   
IV. మూయౌప్్  ఫెండిల్ు  ఉతతేౄ లు  

ాశ్ై 6  

కిరెంథి యట్ిలల ఇథ ిత నేఖణర అనీై యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యొఔు లక్షణరలే: 

I. య సఽలుఫలట్ల ననాేమెం ఙెయౌుెంులు  
II. నఖదఽ యలువ శృనై ఇవుఫడదఽ  
III. ను దఽు నేఖ లు ఎఔుడ నలట్లి ఫడ ినలట్లి లల నులల మజభాని ఎెంచఽఔుెంట్లడె  
IV. ఔనీస భయణ ాయోజనెం శృనై ఉెంట్లెంథ ి 

ాశ్ై 7  

శూయుత్తాఔ జీయత నౄభా (universal జీయత నౄభా) సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంద యట్ిలల ఏథి సభ ైనథ?ి 

యవయణ I: ఇథ ినులల మజభానిని ఙెయౌుెంులు భాయవిఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄ ెంథ ి  

యవయణ II: నులల మజభాని నఖదఽ యలువనలై భాభ ుట్ ఆదరభిత  భఫడిభైట్ల సెంనుథిెంచవచఽి   
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I. I ు  
II. II ు  
III. I భభిమ  II ు  
IV. I భభిమ  II తు 

ాశ్ై 8  

మూయౌప్్ యషమెంలల ఇథి త నేఖణర అనీై సభ ైనయ:ే 

I. మూనిట్ థరయవడె యయధ యకల నిధఽల భధ ఎెంచఽకోవచఽి   

II. జీయత నౄభా సెంస  మూనిట్ యలువలకి  ూచీఔతేౄ  (guarantee) అెంథిసఽౄ ెంథ ి 

III. లెంగిల్ ననాేమెం ఙెయౌుెంు లేథర ఔరభెంతని ననాేమెం ఙెయౌుెంుల థరుభ మూనిట్ు నఽ కొనఽగోలు 
ఙేమవచఽి.   

IV. నౄభా కయవిల అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి మూయౌప్్ నులల నిభ్ణెం నుయదయశఔెంగ ఉెంట్లెంథ ి

ాశ్ై 9  

ఐఆభిుఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు, ఔ నౄభా సెంస  పలయతథశే్ెంలల ఈ కిరెంద యట్ిలల ఏ శూెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత 

నౄభా ఉతతేౄ లఔు అనఽభత్తని ఇసఽౄ ెంథ?ి 

ఎెంనఔ I: మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భ న్్ నుు న్్ 

ఎెంనఔ II: యేభిమఫ ల్ ఇనా్భ న్్ నుు న్్ 

I. I భాతాఫే 

II. II భాతాఫే 

III. I భభిమ  II భ ెండా 

IV. I కదఽ II కదఽ 

ాశ్ై 10  

జీయత నౄభా ఉతతేౄ లు అన్ ఫెండ్స యౌెంగ్ ఏనే సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. నౄభా ఉతతేౄ లణో ఫలెండు   సహసెంఫెంధెం   

II. నౄభా ఉతతేౄ లణో ఈకిుటీ్ల  సహసెంఫెంధెం   

III. యక్షణ భభిమ  ను దఽుల నేశ్రభెం   
IV. యక్షణ భభిమ  ను దఽు అెంరల యబజన   
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లుమ భకీ్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

వనయవల అెంతయ ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు కలఔరఫేణర వనయవల కైట్లబెంుని సాచిసఽౄ ెంథి.   

జయఫ   2  

సభ ైన ఎెంనఔ  IV. 

సెంాథరబఔ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లలల భఫడి భైట్ నిభే భిెంచడెం అెంత  సఽలబెం కదఽ. 

జయఫ   3  

సభ ైన ఎెంనఔ  I. 

మూనివయ్ల్ ల ైఫ్ నులల నదట్ అఫ భికలల నుాయెంనెంచఫడిెంథి.  

జయఫ   4  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేల ే అవకశ్ెం ఈకిుటీ్ల భిజఞా నెం, థరనిట్ు  శూౌఔయవెంతఫ ైన పలవన 
ఔయౌగినయభకిి ఎఔుువగ ఉెంథి.  

జయఫ   5  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

మూనిట్ు  యలువ భ ెందఽగధే ఔ కచిితఫ నై సాతాెం థరుభ నియృబెంచఫడెతేెంథి. 

జయఫ   6  

సభ ైన ఎెంనఔ  I. 

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యషమెంలల నానేమెం ఙెయౌుెంులు లయెంగ ఉెంట్లబ, య సఽలుఫలట్ల ఉెండదఽ.  

జయఫ   7  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

భ ెండె లేిట్ ఫ ెంట్ృు  ు. మూనివయ్ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ లల య సఽలుఫలట్లనై నానేమెం ఙెయౌుెంు ఔ 
లక్షణెం.  ఈ యఔఫ ైన జీయత నౄభా నులల మజభానిని కొనిై భాభ ుట్ ఆదరభిత సాచీలఔు ఎఔుువ భఫడి భైట్ 
సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.    
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జయఫ   8  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

జీయత నౄభా సెంస  మూయౌప్్ యషమెంలల మూనిట్ యలువలఔు శృనై అెంథిెంచదఽ.  

జయఫ   9  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం, పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్తెంచిన సెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత నౄభా 
ఉతతేౄ లలల మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భ న్్ నుు న్్ భభిమ  యేభమిఫ ల్ ఇనా్భ న్్ నుు న్్ భ ెండా ఉధరైబ. 

జయఫ   10  

సభ ైన ఎెంనఔ  IV. 

యక్షణ, ను దఽు అెంరలనఽ యేయవ ఙేమడభెంటే్ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అన్ ఫెండిు ెంగ్ ఙేమడభని అయెం. 
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అదరమెం 10 

జీయత నౄభా వభిౄెంులు 
 

అదరమెం భిచమెం 

జీయత నౄభా కైవలెం వఔుౄ ల అకల భయణరనిక ి బదాత ఔయౌెంఙేథ ి భాతాఫే కదఽ. థరనిక ి ఇతయ వభిౄెంులు 
ఔడర ఙరలా ఉధరైబ. థరనిై నౄభా ాయోజధరలు ఉనై టా్సి్కలనఽ ఏభట్లఙేమడరనిక ిఉయోగిెంచవచఽి; 

థరనిై భిశ్రభలల భ కభబన లఫోెంథిని ఔవర్ ఙసేాౄ  ఔ నులల తమాయవ ఙేమడరనిక ి
ఉయోగిెంచవచఽి. అలాగై, తనకాల యడెదలఔు యనియోగిెంచవచఽి. జీయత నౄభాక ి ఖల ఈ యయధ యకల 
వభిౄెంులు ఖ భిెంచి ఇఔుడ సెంక్షిౄ ెంగ ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయవిఔుధే అెంరలు 

 

A.   జీయత నౄభా  వభిౄెంులు 
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A. జీయత నౄభా వభిౄెంులు 

1. యయళ త భళ ళ్ల సెంద చటి్ెం (Married Women‘s Property Act)   

జీయత నౄభా నులల  కిరెంద యభిికథరమాలణో సశృ ఫథియ్/ యయసతు ాయోజధరలనలై ఎలేిట్సఽెంఔెం 
అనుబెంచఫడడెం థరుభ  ఔ జీయత నౄభా నులలలు భభిమ  యభిిఔభ లలల టా్సి్కల పలవన తనిసభ ి
ఙేమఫడిెంథ.ి పలయత థేశ్ెంలల ఎలేిట్సఽెంఔెం ఎత్తౄయేమఫడగ, టా్సి్కల పలవనక ి ఇెంక ెంత భాతాభూ నుాదరనత 
లేఔనోు బెంథ.ి ఈ యషమానిై భభిెంత లలతేగ అయెం ఙేసఽకోవడెం భెంచిథ.ి  

యయళ త భళ మా సెంద చటి్ెం, 1874, లలక్షన్ 6  ఔ జీయత నౄభా నులల  కిరెంద పలయ భభిమ  నలు లకి 
బదాతని అెంథిసఽౄ ెంథ.ి యయళ త భళ మా సెంద చటి్ెం (Married Women‟s Property), 1874, లలక్షన్ 6 

ఔ టా్సి్కని యౄను ెంథిెంచడరనిక ిఔడర అనఽభత్తసఽౄ ెంథ.ి   

చితాెం 1:  MWP చటి్ెం కిరెంద లనేృథరయవలు (Beneficiaries) 

 

అథి తన శూ ెంత జీయణరనిక ి వభిౄెంఙ ే యధెంగ తీసఽఔునై నౄభా నులలని నిభే భిసఽౄ ెంథ.ి ఏ యయహెం ఙేసఽఔునై 
వకిౄ అబధర కచిితెంగ అతడె అలా ఙలేథే ి తన పలయ లేథర అతడ ి పలయ భభిమ  నలు లు లేథర యభిలల 
ఎవభో ఔభి ాయోజనెం కోసభని నిభే భిెంచఽఔుెంట్లయనీ భభిమ  అతడి పలయ ాయోజనెం కోసభని 
నభ్ఫడెత లేథర అతడి పలయ భభిమ  నలు లు లేథర యభిలల ఎవభో ఔభిక ి ాఔటి్ెంచిన ఆసకిౄక ి
అనఽఖ ణెంగనా, భభమి  టా్సి్క ఏ లక్షఫ ైధర నేగియౌ ఉనైెంతవయఔ అథి ఆ బయౄఔు లేథర అతడి యవణథరతలఔు 
లేథర అతడి ఎలేిట్లల పలఖెంగ యౄను ెంథిెంఙ ేఅదికభనిక ిలలఫడ ిఉెండదనీ తీభ్నిసఽౄ ెంథ,ి  

a) MWP చటి్ెం కిరెంద నులల లక్షణరలు 

i. ాత్త నులల ఔ ాణేఔఫ ైన టా్సఽి  (separate Trust). పలయ గనీ లేథర నలు యడె గనీ  (18 ఏళ్ు  
వమసఽక ినలైఫడ)ి ధయ్ఔయౄగ ఉెండవచఽి.  
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ii. ఈ నులలనలై కోయవి  జుౄ లు, ఋణథరతలు, చివభకి ిట్లి థరయవఔు ఔడర నిమెంతాణ ఉెండదఽ.    
iii. ధయ్ఔయౄలఔు క ుబమ్ డఫ ో ఙయెౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  
iv. ఈ నులలని సభ ెండర్ ఙేమడెం ఔుదయదఽ భభిమ , ధరనేధషేన్లేథర అలలైన్ఫ ెంట్ ఙేమడెం 

అనఽభత్తెంచఫడదఽ.  
v. ఔయళే్ నులలథరయవడె ఆ నులల  కిరెంద లాపలలు లుఔభిెంచడరనిక,ీ యట్నిి నియుళ ెంచడరనిక ీ  ఔ 

ాణేఔ  ధయ్ఔయౄని నిమనేెంచఔనుో ణ,ే నులల  కిరెంద సఽయక్షితెం ఙేమఫడు  నతౄెం ఏ నౄభా 
కభలమెంలల తీసఽకోఫడిెంథో  ఆ నౄభా కభలమెం ఉనై భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄక ిఙెయౌుెంచవలల 
ఉెంట్లెంథ.ి  

b) ాయోజధరలు (Benefits) 

టా్సఽి  యదఽె  ఙేమభని, సెంసుయణలఔు ఖ భికని ఔ టా్సి్క దశూౄ యేజు థరుభ ఏభట్ల ఙమేఫడెతేెంథ,ి 
థరనిణో ఫలట్ల ఔటి్ లేథర అెంతఔెంటే్ ఎఔుువ నౄభా నులలలణో నిభి్ెంఫడెతేెంథ.ి ల ైఫ్ నులల  కిరెంద 
ాయోజధరలు ఉెంట్లబ కఫటిి్, టా్సఽి  ఆలౄ  నియుహణ కోసెం ఔ ధయ్ఔయౄని నిమనేెంఙరలనైథ ి ఇఔుడ 
కీలకెంశ్ెం. నౄభా నులలలనఽ నియుళ ెంచడరనిక ి టా్సఽి ని నిభి్ెంచడెం థరుభ, నులలథరయవ నులల  కిరెంద, 
తన హఔుులనఽ వదఽలుఔుెంట్లడె భభిమ  నౄభాథరయవ భయణెం సెంబయెంఙరఔ ధయ్ఔయౄ నౄభా లాపలలనఽ 
నలట్లి ఫడ ి నలడణరడె, అలాగై, టా్సఽి ని ఔయవ లేథర అెంతఔెంట్ ే ఎఔుువ లనేృథరయవల కోసెం టా్సఽి  నులధర 
వవశృభలు చాసఽౄ ెంట్లడె. 

జీయత పలఖశూునే భభిమ  నలు ల ాయోజనెం కోసెం టా్సఽి ని నిభి్ెంచడెం వవశృయెంలల ఉెంట్ృ వశోూౄ ెంథ.ి ఏ 
చటి్ఫదేఫ నై వకిౄ అబధర ఇెందఽలల లనేృథరయవలు కవచఽి. టా్సఽి ని నిభి్ెంచడభెంటే్, లనేృథరయవడె 
ఫ ైధరభిటీ్లల ఉధరైడె కఫటిి్, నులల లాపలలు ణెయౌయగ నలట్లి ఫడ ినలటి్ఫడరు మనీ, పలయ యవణథరతల నఽెంచి 
లాపలలు యక్షిెంచఫడణరమని అయెం.   

2. ాదరన వకిౄ నౄభా (Key man insurance) 

యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ (Keyman) నౄభా ఔ ాదరన యౄెం.  
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నియుచనెం  
ాదరన వకిౄ నౄభా నులలని యనుయెంలల అతెంత ాదరనఫ ైన వకిౄ భయణెం లేథర ని ఙేమలేని అసభయత 
వలు  సెంబయెంఙ ేఆభిఔ నశుి యౌై ూడెిఔుధేెందఽఔు నషిభిశృయెం ఇవుడరనిక,ి యనుయెం థరుభ తీసఽఔుధ ేనౄభా 
నులలగ వభిృెంచవచఽి.    

 

సెంక్షిౄ ెంగ ఙెనులెంటే్, ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ జీయత నౄభా. అథ ి యనుయ బదాత ాయోజధరల కోసెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథ.ి ఆ నులల  కలావద,ి యనుభనిక ి క ీ య్న్ (ాదరన వకిౄ) ఉయోఖెం ఉనైెంత 
కలెం వయక ైఉెంట్లెంథ,ి అెంతఔు నేెంచి అథి కొనశూఖదఽ. ాదరన వకిౄ నౄభా నులలలు శూదరయణెంగ యనుయెం 
థరుభ సుెంతెం ఙేసఽకోఫడెణరబ. అలాగై ాదరన ఆథరమ ఉతత్తౄథరయౄ, యనుయెం సజఞవుగ కొనశూఖడరనిక ి
కయఔుడెైన వకిౄ లేఔనోు వడెం వలు  ఉదౌయెంచిన యనుయ నశుి యౌై ూడిడఫే థరని లక్షెం. ాదరన వకిౄ నౄభా 
యసౄ వెంగ తల త్తౄ న నశుి యౌై బభీౄ ఙేమదఽ కనీ నౄభా నులల ాకయెం నిభేిషి నఖదఽ నణరౄ నిై నషిభిశృయెంగ 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

ఙరలా యనుభలఔు నలదె నణరౄ లలు  లాపలలు భవడరనికి కయఔులుగ ఉెండ ే ఔ ాదరన వకిౄ ఉెంట్లయవ. 
యళ్ుఔునై అథిుతీమఫ ైన ధ ైుణరలు, ఔషిడ ేభనసౄ తుెం, ణెయౌయణేట్లు, సెంసక ినుాణెం నోు సఽౄ ెంథ.ి  ఔ వకిౄ 
యొఔు అథిుతీమఫ నై జఞా నెం, యలుయ ైన లేవలు ఔెంనలనీక ిఙరలా కీలఔభని ఔ మజభాని పలయలేౄ , అతడె ఆ 
కీ య్న్కి జీయత లేథర ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోవచఽి.     

కీ య్న్ (ాదరన వకిౄ) లేఔనుో బన సెందయౌెంలల మజభాని కయవియౌై బభీౄ ఙేసఽకోవడరనిక ి (ణరణరుయౌఔ 
శూమెం అయవవు ణచెఽికోవడెం లేథర ఔ యయసఽడిని నిమనేెంచఽకోవడెం), అలాగై నశుి లు (యయసఽలు శిక్షణ 
ను ెంథేవయఔ యనుయ లాయథయేలు క్షీణదశ్లల ఉెండడెం) వెంటి్ ఇఫోెందఽలనఽ తట్లి కోవడరనిక ిఇలా ఙేశూౄ డె.     

ాదరన వకిౄ అధేథ ికలావది నౄభా నులల. ఇెందఽలల నౄభా నతౄెం ాదరన వకిౄ శూ ెంత ఆథరమానిై ఫటిి్ కఔ, 
ఔెంనలనీ లాబథరమఔత (profitability) ని అనఽసభెించి ఉెంట్లెంథ.ి నానేమెం ఔెంనలనీ థరుభ 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి నతౄెం నానేమెం అెంణర యనుయ కయవిగ పలయెంచఫడెతేెంథ ి కఫటిి్, ఇథ ి సభయతఖల 
నఽై నేనశృబెంు దేత్త. ఔయళే్ ాదరన వకిౄ భయణ లేౄ , ఆ ాయోజనెం ఔెంనలనీక ి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి 
వకిౄఖత నౄభా నులలలఔు ననైెంగ, ాదరన వకిౄ నౄభాలల భయణ ాయోజధరనిై ఆథరమెంగ పలయెంచి ట్లక్్ 
యేమఫడెతేెంథ.ి  

నౄభా సెంస ఆడిట్ ఙేమఫడని ఆభేిఔ యవయణలు భభిమ  సభభిెంచిన ఆథరమనఽై భిట్ర్ై్ని చాల 
నౄభానతౄభ నఽ అెంచధర యేసఽౄ ెంథ.ి శూదరయణెంగ, ాదరన వకిౄ నౄభాక ికవలలన అయోత సెంనుథిెంచడెం కోసెం 
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ఔెంనలనీ  తనిసభిగ లాపలలలు  ఉెండరయౌ. కనీ కొనిై సెందభోలలల నౄభా సెంసలు, నశుి లణో ఉనైటి్కీ 
భెంచి నిధఽలణో నుాయెంబఫ నై కొనిై కొతౄ  ఔెంనలనీలఔు, నేనశృబెంులనిశూౄ బ.   

a) కీ ఫేన్ (ాదరన వకిౄ ) ఎవయవ కవచఽి ? 

ధేయవగ యనుయెంణో సెంఫెంధెం ఉెండ,ి  అతడె లేఔనోు వడెం వలు  ఆ యనుభనిై ఆభిఔ త్తౄ డకిి ఖ భ ిఙలే ే
వకిౄ ఎవభ ధైర, కీలఔఫ ైన వకిౄ అవుణరడె.  ఉథరహయణఔు, ఆ వకిౄ ఔెంనలనీ డెైభ ఔిర్ కవచఽి, ఔ 

పలఖశూునే, ఔ ాదరనఫ నై లేల్్ య్న్, ాభ క నుాజ ఔుి  ఫేధేజర్, లేథర నిభెిషి ధ ైుణరలు లేథర 
జఞా నెంణో వవహభిసాౄ ,  ాణేకెించి ఔెంనలనీ ఙరలా యలువగ ఎెంఙే వకిౄ ఎవభ ధైర కవచఽి.   

b) నౄభా ఙేమదఖా నశుి లు (Insurable losses) 

ఈ కిరెంథ ినశుి లక ిక ీయ్న్ (ాదరన వకిౄ) నౄభా నషి భిశృయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథ ి: 

i. యసౄ భిెంచిన (extended) కలానికి సెంఫెందిెంచి ఔ కీలఔఫ నై వకిౄ నిఙమేలేని లత్త ఉనైుడె 
వఙేి  నశుి లు, ణరణరుయౌఔ లఫోెంథిని అెంథిెంచడరనిక,ీ అలాగై, అవసయఫ ణై,ే ాణరభాైమ 
(replacement) నిమాభఔెం, శిక్షణలఔు ఆభిఔ సహకయెం అెంథిెంచడరనిక.ీ     

ii. లాపలలనఽ యక్షిెంచడరనిక ి నౄభా. ఉథరహయణఔు, ఔ ాదరనఫ ైన వకిౄ ాఫేమెం ఉనై ఏ యనుయ 

నుాజఔుి క ిసెంఫెందిెంచి అబధర నషిూభిత అభ్కల నఽెంచి వచిిన నషిూభిత ఆథరమెం, ఆలసెం 

లేథర యదఽె  పయౌతెంగ వచిిన నశుి లు, యసౄ భిెంఙేెందఽఔు అవకరలు నశిెంచినుో వడెం, ాణేఔ ధ ైుణరలు 
లేథర భిజఞా నెం కోలలవడెం.     

3. తనకా యడెదల నౄభా (MRI) 

నైయవ ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు యవణెం తీసఽఔుెంట్లధరైయని అనఽఔుెంథరెం. ఋణ ఏభట్లలల పలఖెంగ, 
ఫలెంఔు థరుభ తనకా యడెదల నౄభా నులలకి ఙెయౌుెంచవలలన అవసయెం ఉెంథ.ి  

a) MRI అెంటే్ ఏనేట్?ి 

ఇథ ిఇెంటి్ యవణెం  తీసఽఔునై ఋణఖరళ తలక ి  ఆభిఔ యక్షణ అెంథిెంఙ ేఔ నౄభా నులల. భ్యౌఔెంగ ఔ 
తనకాథరయవ (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణెం ూభిౄగ ఙెయౌుెంచఔుెండరధ ే అతడె / ఆఫ  
చనినుో ణ ే నేగియౌన నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడరనిక ి తీసఽకోఫడ ే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ తగాై కలావది జీయత 
నౄభా.  థీనిై యవణ యక్షఔ నులల అని ఔడర నలవవచఽి. నులలథరయవ ఊళ ెంచని యధెంగ అకల భయణెం 
ఙెెంథణి,ే అతడి యవణరలు తీయిడెంలల అతడినలై ఆదరయడుయభికి సశృమడణరబ కఫటిి్ ఈ థఔెం 
వమసఽ్ భయున యభికి అనఽఔలెంగ ఉెంట్లెంథి.   
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b) లక్షణరలు (Features) 

నులల  సభ ెండర్ యలువ లేథర ఫ చాభిట్ ీ ాయోజధరలనలై  ాపలవెం చాుతేెంథ.ి నులల  కలెం అెంణర 
లయెంగ ఉెండే ఔ కలావద ి నౄభా నులలలా కఔ ఈ నులల  కిరెంద నౄభా యక్షణ ాత్త సెంవత్యెం 

తగాినోు తేెంథి.    

లుమ భకీ్ష  1 

తనకా యడెదల నౄభా య నఔ ఖల ఉథేెశ్ెం ఏనేట్?ి 

I. తనకా భైట్లు  ఙౌఔగ లబయచడెం 

II. ఇెంటి్ యవణ ఖరళ తలకి  ఆభిఔ యక్షణ అెంథిెంచడెం   

III. ణరఔట్లి  నలటిి్న  ఆలౄ  యలువని యక్షిెంచడెం   

IV. ఙెయౌుెంచఔనోు ణే శూుదీధరదకియ ణొలగిెంునఽ తనెంచఽకోవడెం (Evade eviction in case of default) 
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శూభెంశ్ెం  

 యయళ త భళ మా సెంద చటి్ెం, 1874, లలక్షన్ 6  ఔ జీయత నౄభా నులల కిరెంద పలయ భభమి  నలు లక ి
లాపలల బదాతని అెంథిసఽౄ ెంథ.ి   

 MWP చటి్ెం కిరెంద ాపలయతభబయ నులలనలై కోయవి  జుౄ లు, ఋణథరతలు, చివభిక ినులలథరయవనఔు ఔడర 
నిమెంతాణ ఉెండదఽ.  

 యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ ాదరనఫ నై యౄెం. థీనిై భయణెం లేథర యనుయెంలల అతెంత 
భ కఫ ైన వకిౄ భయణెం లేథర అసభయేత వలు  సెంబయెంఙ ే ఆభిఔ నశుి యౌై ూడెిఔుధేెందఽఔు, 
నషిభిశృయెం ఇవుడరనిక ియనుయెం థరుభ తీసఽఔుధ ేనౄభా నులలగ వభిృెంచవచఽి.  

 భ్యౌఔెంగ ఔ తనకాథరయవ (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణెం ూభిౄగ ఙయెౌుెంచఔుెండరధ ే
అతడె / ఆఫ  చనినుో ణ ే నేగియౌన నతౄెం ఙెయౌుెంచడరనిక ి తీసఽకోఫడ ే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ యలువ 
తఖ ా తేెండే కలావది జీయత నౄభా.   

  

కీలఔ థరలు 

1. యయళ త భళ ళ్ల సెంద చటి్ెం 

2. ాదరన వకిౄ నౄభా 
3. తనకా (తనకా) యభ కిౄ (తనకా యడనిెంచఽకోవడెం ) నౄభా 
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లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

MRI ఇెంటి్ యవణెం తీసఽఔునైయభిక ియక్షణ ఔయౌగిసఽౄ ెంథ.ి 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై1  

ాదరన వకిౄ  నౄభా నులలలల నౄభా నతౄెం శూదరయణెంగ ఈ కిరెంథి యట్ిణో యౌెంక్ అబ ఉెంట్లెంథి? 

I. ాదరన వకిౄ  ఆథరమెం   
II. యనుయెం లాబథరమఔత (Business profitability) 

III. యనుయ చభితా   
IV.  దాయోలోణ సాచీ (Inflation index) 

ాశ్ై2  

తనకా యభ కిౄ (తనకా యడనిెంచఽకోవడెం ) నౄభా (MRI) ని కిరెంథ ియధెంగ వభాీఔభిెంచవచఽి. ________. 

I. నలభిగై కలావది జీయత నౄభా  
II. తగాై కలావది జీయత నౄభా  
III. భాయవతేెండే జీయత నౄభా  
IV. మూనివయశల్ ల ైఫ్ శృనై లేథర సయు యౄ  జీయత నౄభా  

ాశ్ై3  

ఈ కిరెంథియటి్లల ఏ నశుి లు ాదరన వకిౄ  నౄభా కిెంద ఔవర్ ఙమేఫడణరబ? 

I. ఆలౄ  థ ెంఖతనెం  (Property theft) 

II. కీలఔఫ ైన వకిౄ ని ఙేమలేని భిలత్త ఉనై కలావదికి సెంఫెందిెంచిన నశుి లు 
III. శూదరయణ ఫలధత (liability) 

IV. లలనులు భభిమ  యడచిినలటి్డెం కయణెంగ ఔయౌగిన నషిెం 
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ాశ్ై4  

ఔ నులల MWP చటి్ెం కిరెంద ఙేమఫడిెంథి. ఔయళే్ నులలథరయవడె ఆ నులల కిరెంద  లాపలలు లుఔభిెంచడరనిక ీ

భభిమ  నియుళ ెంచడరనిక ీ ఔ ాణేఔ ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ)ని నిమనేెంచఔ నుో ణే, నులల  కిరెంద సఽయక్షితెం 

ఙేమఫడు  నతౄెం _____________ కి ఙెయౌుెంచవలల ఉెంట్లెంథ.ి 

I. వకిౄకి అత్త దఖాయ ఫెంధఽవు   
II. భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ  (Official Trustee of the State)  

III. నౄభా సెంస 
IV. నౄభాథరయవ   

ాశ్ై5  

భళషే్ అయవవు ణెచిిన నలట్లి ఫడనిలై ఔ యనుయెం నడనిసఽౄ ధరైడె. అతడి ఆఔల్ఔ భయణెం తభుత, అతడిక ి
అు ఇచిిన యళ్ుెంణర భళషే్ ఆసఽౄ లనఽ క ైవసెం ఙేసఽకోవడరనికి ఙేతధ ైననిై ామణరైలు ఙసేఽౄ ధరైయవ. ఈ 
కిరెంద యట్ిలల ఏ ఆసఽౄ లనఽ యవణథరతల క ైవసెం ఙసేఽకోలేయవ? 

I. భళషే్ నేయవణో ఉనై సెంద   

II. భళషే్ ఫలెంఔు కాణరలు   
III. MWP చటి్ెం 6 లలక్షన్  కిరెంద కొనఽగోలు ఙలేన కలావది జీయత నౄభా నులల  

IV. భళషే్ ఔు సుెంతెంగ ఉనై భూచఽవల్ నిధఽల   

ాశ్ై6  

MWP చటి్ెం కైసఽలఔు సెంఫెందెించి కిరెంథ ిఎెంనఔలలు  ఏథి నిజెం? 

యవయణ I: ఫ చాభిట్ ీక ుబమ్ లు ఙెక్లు నులలథరయవలఔు ఙెయౌుశూౄ యవ 

యవయణ II: ఫ చాభిట్ ీక ుబమ్ లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄలఔు ఙెయౌుశూౄ యవ 

I. I ు  
II. II ు  
III. I భభిమ  II భ ెండా ు  
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ    

ాశ్ై7  

MWP చటి్ెం కైసఽలఔు సెంఫెందెించి  కిరెంథి ఎెంనఔలలు  ఏథ ినిజెం? 
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యవయణ I: భయణ క బమ్ లు ధరనేనీలఔు అనఽఔలెంగ భశిుుయెం ఙేమఫడణరబ. 

యవయణ II: భయణ క బమ్ లు ధయ్ఔయౄలఔు అనఽఔలెంగ భశిుుయెం ఙేమఫడణరబ. 

I. I ు  
II. II ు  
III. I భభిమ  II భ ెండా ు  
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ    

ాశ్ై8  

అజయ తన ఉథోఖ లఔు నౄభా నానేమెం ఙెయౌుశూౄ డె. ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏ నౄభా ననాేమెంని ఉథోగిక ిఙెయౌుెంచిన 
భిశృయెం (compensation) గ నేనశృబెంచఽకోవడరనికి యలు లేదఽ? 

ఎెంనఔ  I: ఉథోగిక ి ాయోజధరలణో ఙెయౌుెంచవలలన ఆభోఖ నౄభా  

ఎెంనఔ II: అజయ క ిాయోజధరలణో ఙెయౌుెంచవలలన ాదరన వకిౄ  జీయత నౄభా 

I. I భాతాఫే 

II. II భాతాఫే 

III. I భభిమ  II భ ెండా ు  
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ    

ాశ్ై9  

తభ ఆలౄని కొలేు ట్యల్గ ఔుదఽవ నలటిి్న యవణఖరళ తల వదె వడీు  వసాలు ఙేల, ఆలౄ  శూుదీధరనిై భాతాెం యభిక ై

వదలడరనిై_____________ అెంట్లయవ. 

I. లలఔభిటీ్   
II. తనకా (Mortgage) 

III. అదిఔ వడీు  (Usury) 

IV. లలఔభిటీ్గ నలటి్ఫడు  తనకా (Hypothecation) 

ాశ్ై10  

ఈ కిరెంద నులలలలు  ఏథి ఇెంటి్ యవణెం తీసఽఔునైయభిక ియక్షణ ఔయౌగిసఽౄ ెంథ?ి 

I. జీయత నౄభా 
II. యఔలాెంఖ  (Disability) నౄభా 
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III. తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభా 
IV. శూదరయణ నౄభా  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

ాదరన వకిౄ  నౄభా నులలలల కిరెంద నౄభా నతౄెం శూదరయణెంగ యనుయెం లాబథరమఔతణో యౌెంక్ అబ 

ఉెంట్లెంథ ి

జయఫ  2  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభాని (MRI) డికీరజిెంగ్ ట్ర్్ ల ైఫ్ ఇనా్భ నఽ్గ 
వభాీఔభిెంచవచఽి.  

జయఫ  3  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

కీలఔఫ ైన వకిౄ ని ఙేమలేని భిలత్త ఉనై కలావదకి ిసెంఫెందిెంచిన నశుి లు ాదరన వకిౄ  నౄభా  కిరెంద 

ఔవర్ ఙేమఫడణరబ   

జయఫ  4  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

ఔయళే్ నులలథరయవడె ఆ నులల  కిరెంద  లాపలలు లుఔభిెంచడరనిక ీ భభిమ  నియుళ ెంచడరనిక ీ ఔ ాణేఔ 

ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ)ని నిమనేెంచఔ నుో ణే, నులల కిరెంద సఽయక్షతిెం ఙేమఫడు  నతౄెం భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄక ి
ఙెయౌుెంచవలల ఉెంట్లెంథ.ి 

జయఫ  5  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

MWP చటి్ెం 6 లలక్షన్  కిరెంద కొనఽగోలు ఙలేన ట్ెర్్ జీయత నౄభా నులలని యవణథరతలు క ైవసెం ఙసేఽకోలేయవ 

జయఫ  6  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 
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ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄలఔు ఙెయౌుశూౄ యవ.   

జయఫ  7  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

భయణ క బమ్ లు ధయ్ఔయౄలఔు అనఽఔలెంగ భిశుుయెం ఙమేఫడణరబ. 

జయఫ  8  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

అజయక ి ాయోజధరలణో ఙయెౌుెంచవలలన ాదరన వకిౄ  జీయత నౄభాని ఉథోగిక ి ఙెయౌుెంచిన భిశృయెం 
(compensation) గ నేనశృబెంచఽకోవడరనిక ియలు లేదఽ. 

జయఫ  9  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

తభ ఆలౄ ని కొలేు ట్యల్గ ఔుదఽవ నలటిి్న యవణఖరళ తల వదె వడీు  వసాలు ఙలే, ఆలౄ  శూుదీధరనిై భాతాెం 
యభిక ైవదలడరనిై తనకా (తనకా) అెంట్లయవ. 

జయఫ  10  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

ఈ కిరెంద నులలలలు  తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభా ఇెంటి్ యవణెం తీసఽఔునైయభిక ి యక్షణ 

ఔయౌగిసఽౄ ెంథ.ి  
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అదరమెం 11  

జీయత నౄభా ధయ నియృబెంచడెం భభిమ  భూలాెంఔనెం  

 

అదరమెం భిచమెం 

జీయత నౄభా ెంథరలలల ధయ ఎలా నియృబశూౄ యవ, యట్ ి వలు  వఙేి ాయోజధరలు ఏనేట్  నుఠ్ఔులక ి
ణెయౌమజైమడఫే ఈ అదరమెం లక్షెం. నదట్గ భనెం అసలు ననాేమెం ఇెంత ఉెండరలని ఎలా నిభే భిశూౄ భో 
ణెలుసఽఔుని, ఆ తభుత నేఖ లు నిద(ిsurplus) భభిమ  ఫో నస్కల ఖ భిెంచిన యరలశులు ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయవిఔుధే అెంరలు 

 

A. నౄభా ధయ నియృబెంచడెం- భ్యౌఔ అెంరలు 
B. నేఖ లు భభిమ  ఫో నస్క  
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A. జీయత నౄభా ధయ ఔటి్డెం – భ్యౌకెంరలు    

1. నానేమెం  

శూదరయణ పలషలల నానేమెం అెంటే్ ఔ నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ే
ధయని సాచిసఽౄ ెంథ.ి శూదరయణెంగ అథ ి నౄభా నతౄెం(శృనై ఇవుఫడిన నతౄెం)లల ాత్త య బ యవ.క ీ ఉెండ ే
నానేమెం భైట్గ ాఔటి్ెంచఫడెతేెంథ.ి ఈ ననాేమెం భైట్లు  నౄభా సెంసల వదె భైట్ు  టే్ఫ ళ్ు  యౄెంలల 
లబభవుణరబ.  

చితాెం 1: నానేమెం 

 

ఈ టిి్ఔల (ట్ేఫ ల్్)లల భ థిాెంచఫడని భైట్ు ని "ఆసఽ నానేమెంలు" గ నలుశూౄ యవ. కై శూ బలల ఉెండ ేయభిిఔ 

నానేమెంలు ఇయ ాత్త సెంవత్యెం ఙెయౌుెంచఫడరయౌ్ ఉెంట్లబ. ఇయ ఙరలా సెందభౌలలల కలావది నతౄెం క ై
యధెంగ కొనశూఖ త, యభిిఔ భైట్లగ చానెంచఫడణరబ.  

ఉథరహయణ 

ఔ నిభెిషి వమసఽలల ఇయయ ై ఏళ్ునుట్ల ఉెండే ఎెండోఫ ెంట్ల నులలకి  నానేమెం యవ. 4,800గ ఉెంటే్, థరనయెం యవ. 
4,800 నణరౄ నిై ఇయయ ై సెంవత్భలనుట్ల ాత్త ఏడరథ ీఙెయౌుెంఙరయౌ్ వుెంట్లెంథ.ి   

నదట్ ి కొనిై సెంవత్భలనుట్ల భాతాఫే  ననాేమెంలు ఙయెౌుెంచడెం శూధడే నులలలు కొనిై ఉెంట్లబ. 
ఔెంనలనీలు లెంగిల్ నానేమెం ెంథరలు ఔయౌగివుెంట్లబ. యట్ిక ి ెందెం నుాయెంబెంలల క ై ఔుశూభి  
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నానేమెం ఙెయౌుెంచవలల ఉెంట్లెంథి. ఈ నులలలు శూదరయణెంగ నలట్లి ఫడెల (investment oriented) కోసెంగ 
నిఙేసఽౄ ెంట్లబ. 

2. నేనశృబెంులు (Rebates) 

జీయత నౄభా సెంసలు ఔడర ఙెయౌుెంచవలలన నానేమెం నైద  కొనిై యకల భబతీలు అెంథిెంచవచఽి. 

అట్లవెంటి్ భబతీలు భ ెండె ఉధరైబ: 

 నౄభా నతౄెం కోసెం (For sum assured)  

 నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరనెం కోసెం (For mode of premium) 

a) నౄభా నతౄెంక ిభిఫేట్ల (Rebate for sum assured) 

అదిఔ నణరౄ లలు  నౄభా నతౄెంనులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేలన యభికి నౄభా నతౄెంలల భిఫేట్ల 
అెంథిెంచఫడెతేెంథ.ి అదిఔ యలువ నులలలఔు లేవలు అెంథిసఽౄ నైుడె నౄభా సెంస  ణరనఽ 
సెంనుథిెంచఫో బయ లాపలలలు  కొెంత యనియోఖథరయవనిక ి అెంథిెంఙరలధే ఉథేెశ్ెంణోధే ఇలా ఙమేఫడెతేెంథి. 
థీనికి శూదరయణ కయణెం ఉెంథ.ి ఔ నౄభా సెంస  లేవఔు సెంఫెందిెంచి యౄ. 50,000 నులలక ైధర, 
యౄ.5,00,000 నులలక ైధర డరయౌ్న శ్రభ భ ెండిెంటి్కీ ఔటే్. పయౌతెంగ ఈ నులలల తమాభీ కయవి ఔడర 
అథే ఉెంట్లెంథ.ి కనీ అదిఔ నతౄెం శృనైఇఙేి  నులలలు భభిెంత ననాేమెంనీ, అలాగై భభిెంత లాపలయ్ై 
అెంథిశూౄ బ. 

b) నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరధరనిక ిభిఫేట్   

నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరధరనిక ిభిఫేట్  అథేయధెంగ ఔ భిఫేట్ల ఔడర అెంథిెంచవచఽి. జీయత నౄభా సెంసలు 
నానేమెంలనఽ  యభిిఔ, అయే యభిిఔ, ణెైైభాలఔ లేథర ధ లయభ ీశూ బలలు   ఙెయౌుెంచఫడేలా అనఽభత్తెంచవచఽి. 

ఎెంత తయచఽగ ననాేమెంలు ఙెయౌుెంచఫడిణ,ే ఆ లేవ ధయ ఔడర అెంత అదిఔెంగనా ఉెంట్లెంథి. యభిిఔ 

భభిమ  అయేయభిిఔ మోడ్స్ (దేతేలు) యషమెంలల సెంవత్యెంలల కై ఔశూభ ిలేఔయణ, ల ఔులు చాడడెం 
ఉెంట్లెంథ.ి అబణ,ే ణెైైభాలఔ భభిమ  ధ లయభ ీ ఙెయౌుెంు దేతేలలల ఈ ాకిరమ భభెింత తయచఽగ 
జయవఖ తేెంథ.ి  ణెైైభాలఔ లేథర ధ లసభ ిఙెయౌుెంు దేతేలణో నోు యౌలేౄ , అయేయభిిఔ లేథర యభిిఔ ననాేమెంలు ఆ 

యధెంగ నియుహణ కయవిలలు  ను దఽు ఙలేేలా ఙేశూౄ బ.  అెంణకేఔుెండర, యభిిఔ మోడ్స (యదరనెం)లల, నౄభా 
సెంస  ఈ నణరౄ నిై  సెంవత్యెం నతౄెం ఉయోగిెంచఽఔుని, వడీు  సెంనుథిెంచఖలదఽ. అెందఽక ై  నౄభా 
సెంసలు ఔ భిఫేట్ల (తగాిెంు) ని అనఽభత్తెంచడెం థరుభ యభిిఔ, అయయభిిఔ ఙెయౌుెంు దేతేలలల 
ఙెయౌుెంులు జయభని నోుా త్ళ సఽౄ ెంథ.ి అలాగై, అయ ధ లయభీ ఙయెౌుెంు దేత్తలల ఙెయౌుెంులక ీఉెండ,ే అదను 
నులధరయఫ నై (నియుహణ) కయవియౌై బభీౄ ఙేమడరనికీ ఔడర కొెంఙెెం అదనెంగ వసాలు ఙశేూౄ యవ. 
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3. అదను చరభీజలు (Extra charges) 

అదను భిసఽుఔయౌగిెంఙే ఏ భ కఫ ైన కయకల ాపలవభూ లేని ఔ నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄ ల ఖూర ుక ి
ట్లఫ లర్ ననాేమెం వసాలు ఙేమఫడెతేెంథి. ఇట్లవెంటి్ వఔుౄ ల జీయణరలనఽ శూి ెండర్ు ల ైఫ్్ (నుాభాణ ఔ 

జీయణరల)ని నలుశూౄ యవ. వసాలు ఙేమఫడ ేఈ భైట్లు  శూదరయణ భైట్ు ని నలుశూౄ యవ. 

నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంఙే ఔ వకిౄ, జీయణరనికి ాభాదెం ఔయౌగిెంఙే ఖ ెండ ె జఫ ోలు లేథర భధఽఫేహెం వెంటి్ 

కొనిైయకల ఆభోఖ సభసలణో ఫలధడెత ఉెంటే్, ఆ వకిౄ ల ైఫ్ ని ఇతయ శూి ెండర్ు ల ైఫ్్ ణో నోు యౌలేౄ , 
సబ్ శూి ెండర్ు ల ైఫ్ గ పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. అుడె నౄభా సెంస ళెల్ౄ  ఎక్్ట్లా  భాయాెం థరుభ అదను 
నానేమెంని యదిెంచవచఽి. అథేయధెంగ సయుస్క యధరశూల వెంటి్ ాభాదఔయ విత్తౄ లల నిభఖైఫ ైన యభిక ి

విత్తౄ యఫ నై అదను నణరౄ నిై యదిెంచవచఽి.  ఈ యధఫ నై అదను నణరౄ లు ఔలవడెంణో ఈ  
నానేమెంలు  ట్లఫ లర్ ననాేమెం ఔెంట్ ేఎఔుువగ ఉెంట్లబ. 

అలాగై, ఔ నౄభా సెంస  అదను ననాేమెం ఙెయౌుెంచినయభికి నిభెిషి అదను ాయోజధరలు ాత్తనుథిెంచవచఽి. 

ఉథరహయణ 

జీయత  నౄభా సెంస  ఔ డఫ ల్ ాభాదెం ాయోజనెం (DAB) ని అెంథిెంచవచఽి.  (ాభాదెం వలు  భయణెం 
సెంబయలేౄ  ఇెందఽలల క ుబమ్ గ నౄభా నణరౄ నిక ిభ టిి్ెంు నతౄెం అెందజైమఫడెతేెంథ)ి. థీనికోసెం అదను 
నానేమెం నౄభా నతౄెంలల ాత్త య బకీ ఔ యౄనుబ అదనెంగ వసాలు ఙమేఫడెతేెంథి.   

అలాగై నౄభా నతౄెంలల ాత్త య బక ీఅదనెంగ ఙెయౌుెంచి రశ్ుత య ైఔల ాయోజనెం (Permanent Disability 

Benefit (PDB) అధే ాయోజనెం యనియోగిెంచఽకోవచఽి. 

4. నానేమెంని నిభే భిెంచడెం  

ఇుడె భనెం జీయత  నౄభా సెంసలు ననాేమెం టే్ఫ ళ్ులల ఇచిిన భైట్ు ని ఎలా నిభే భిెంచి ఉెంట్లభో చాథరె ెం. 
ఈ ఫయవవు ఫలధతలు ఔ మాఔుిూభీ (నౄభా ఖణఔుడె, actuary)థరుభ నియృబెంఫడణరబ. టె్ర్్ 
ఇనా్భ నఽ్నులలలు, హో ల్ ల ైఫ్ భభిమ  ఎెండోఫ ెంట్ నులలలు వెంటి్ సెంాథరబఔ జీయత నౄభా 
నులలలలల ననాేమెం నిభే యణ ఙేలే యదరనెంలల ఈ కిరెంథి అెంరలు భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయవ :  

 భయణెం (Mortality)  
 వడీు  (Interest)  
 నియుహణ కయవిలు (Expenses of management) 
 నేఖ లు (Reserves) 
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 ఫో నస్క  లలడిెంగ్ (Bonus loading) 

చితాెం 2:  ననాేమెంలల ఉెండ ేఅెంరలు (Components) 

 

ధ ట్ నానేమెంని నదట్ి భ ెండె అెంరలు నిభి్శూౄ బ. నతౄెం లేథర ఆస్క నానేమెం ను ెందడరనికి ధ ట్ 
నానేమెం నైద నేఖణర అెంరలు లలడ్స  ఙేమఫడణరబ. 

a) మోభి యౌటీ్ భభిమ  వడీు  (Mortality and Interest) 

మోభి యౌటీ్ ననాేమెంలలల నటి్నదటి్ అెంశ్ెం. అథి “మోభి యౌటీ్ ట్ేఫ ల్” ని ఉయోగిెంచి 
నిభే భిెంఫడెతేెంథి. ఆ టిి్ఔలల యయధ యకల వమసఽలలు  భయణ ెంచిన యభి భైట్లని అెంచధర యలే 
ఉెంట్లెంథి.  

ఉథరహయణ 

35 ఏళ్ుకి మోభి యౌటీ్ భైట్ల  0.0035 గ ఉెంటే్, 35 ఏళ్ు  వమసఽలల ఫాత్తకి ఉనై ాత్త 1000 భెంథకి,ీ 3.5 

భెంథి (లేథర 10,000 భెంథికీ 35భెంథ)ి  35 – 36 భధ వమసఽలల భయణ సఽౄ ధరైయని అయెం. 

ఈ టే్ఫ ల్ ని యయధ వమసఽలఔు మోభి యౌటీ్ వమానిై ల ఔు ఔటి్డరనికి ఉయోగిశూౄ యవ. ఉథరహయణఔు, 
35 ఏళ్ు  వమసఽ వకిౄకి భైట్ల 0.0035 అెంటే్ నౄభా ధయ 0.0035 x 1000 (నౄభా నతౄెం ) = యౄ. 3.50 

నౄభా నతౄెం లల ాత్త య బక.ి  
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ఈ ధయని “భిసఽు నానేమెం” అని ఔడర నలుశూౄ యవ. నలదె వమసఽలల ఉనైయభకిి భిసఽు నానేమెం 

ళెచఽిగ ఉెంట్లెంథి.  

యయధ వమసఽలలు  ఉనై వఔుౄ ల వకిౄఖత భిసఽు నానేమెంలనఽ సెంక్షైెం ఙేమడెం థరుభ , 35 నఽెంచి 55 
వయఔు ఉనై ఔ ూభిౄ వవద ిలేథర కలావదికి, ఙెయౌుెంచఫడెతేెందని అెంచధర యలేే క ుబమ్ ల నణరౄ నిై 
భనెం ను ెందవచఽి. ఈ క ుబమ్ ల నతౄెం ధయ భనఔు ఔ నులలలల బయషతేౄ  ఫలధతయౌై (future 

liabilities) అెంథిసఽౄ ెంథి. భభోలా ఙెనులెంటే్, అథి భనకి బయషతేౄ లల క ుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి ఎెంత 
డఫ ో అవసయభవుతేెంథో  ణయెౌమజసైఽౄ ెంథి.    

“ధ ట్ నానేమెం” ఎెంత వసఽౄ ెంథో  చాడడరనికి బయషతేౄ  క ుబమ్ ధయలకి ాసఽౄ త యలువని అెంచధర 
యేమడెం నదట్ి అడెఖ . బయషతేౄ లల ఙెయౌుెంచవలలన క ుబమ్ లకి ఈధరడె భన ఙతే్తలల ఎెంత నతౄెం 
ఉెండరలల చాసఽకోవడరనికి ాసఽౄ త యలువని అెంచధర ఔట్లి యౌ. ాసఽౄ త యలువని అెంచధర ఔటిే్ ాకిరమ తభుత 
భనెం చాడరయౌ్న తదఽభి ననాేమెం నిభే యణ, అెంశ్ెం, “వడీు”. 

వడీు  అెంటే్ లెంుల్ గ బయషతేౄ లల ఔటి్వలలన క ుబమ్ ఙెయౌుెంుల ాసఽౄ త యలువ వదె భనెం ఊళ సఽౄ నై 
డిశూౌుెంట్ భైట్ల.   

ఉథరహయణ 

ఐథళే్ు  తభుత నౄభా ధయని ఔటి్డరనికి భన దఖాయ ాత్త య బక ియౄ. 5 యౄనుమలు ఉెండి, థరని నైద వడీు  
భైట్ల 6% గ అనఽఔుెంటే్, ఐథళే్ు  తభుత ఔటి్ఫో బయ యౄ. 5 ాసఽౄ త యలువ 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74 
అవుతేెంథ.ి 

6%  కఔుెండర భనెం 10% ఊళ లేౄ, ాసఽౄ త యలువ కవైలెం 3.10 అవుతేెంథ.ి ఇెంకోలా ఙెనులెంటే్, 
అెంచధర యలేే వడీు  భైట్ల అదిఔఫ ైన కొథీె , ాసఽౄ త యలువ తఖ ా త ఉెంట్లెంథి.   

భన భిశీలనని ఫటిి్, భయణ భైట్ల, వడీు  అధే భ ెండె ాదరధరెంరల నఽెంచి భనెం ధయేవిఔుధే భ ెండె 
భ కఫ ైన యషమాలు ఏనేట్ెంటే్, 

 మోభి యౌటీ్ ట్ేఫ ల్ లల భయణ భటై్ల నలభిగిన కొథీె , నానేమెంలు ఔడర నలయవఖ త ఉెంట్లబ  
 అెంచధర యలేన వడీు  భైట్ల ఎఔుుయ ైనకొథీె ,  నానేమెం తఖ ా త వసఽౄ ెంథ ి

నౄభా ఖణఔులు లేథర మాఔుిూభీలు ఙరలా ణెయౌయగ ఉెంట్లయవ, కొెంఙెెం నుత దేతేల, సెంాథరమాలణో 
వవహభిెంఙయేయవ. అెందఽకై యయవ మోభి యౌటీ్ భైట్ు ని యసౄ వెంగ జభిగై థరనిఔధరై ఙరలా యలక్షణెంగ యసౄయఔ 
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అనఽబవెంలల ఉనైథిగ పలయసఽౄ నై థరనిఔధరై అదిఔెంగ పలయశూౄ యవ.  యయవ తభ నలట్లి ఫడెల నఽెంచి 
సెంనుథిెంచఖలభని ఆశిెంఙే థరని ఔెంట్ే తఔుువ వడీు  భైట్లని ఊళ ెంచఽఔుెంట్లయవ.  

నిఔయ (Net) నానేమెం  

బయషతేౄ  క ుబమ్ ఫలధతలఔు తగాిెంు  ఇవుఫడని ాసఽౄ త యలువ “ధ ట్ లెంగిల్ ననాేమెం”ని ఇసఽౄ ెంథ.ి 

ధ ట్ లెంగిల్ నానేమెం నఽెంచి, భనెం “ధ ట్ ల వల్ మానఽవల్ నానేమెం” ణెచఽికోఖలెం. నానేమెం 
ఙెయౌుెంు వవదిలల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఙెయౌుెంుయౌై సభానెం ఙేలథేి ఆ ధ ట్ లెంగిల్ నానేమఫే.   

నతౄెం (Gross) ననాేమెం  

చితాెం 3: లలడిెంగ్ నణరౄ నిై నిభే భిెంచడరనిక ిభాయాదయశఔ సాణరా లు  

 

నిఔయ (net) ననాేమెం ు స్క లలడిెంగ్ నతౄెం ఔయౌన గర స్క ననాేమెం అెంట్లయవ. ఇెందఽలల లలడెింగ్ నణరౄ నిై  
నిభే భిెంఙే భ ెందఽ దిఱిలల ఉెంచఽకోవలలన భూడె యకల భిఖణనలు (considerations) లేథర 
భాయాదయశఔ సాణరా లు ఉధరైబ : 

i. సభ చితతుెం (Adequacy) 

నతౄెం అనిై నులలల నఽెంచీ వఙేి  లలడిెంగ్ నతౄెం సెంసకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం నియుహణ కయవిలనఽ 
ఔవర్ ఙేమడరనికి తగినెంతగ ఉెండరయౌ. అథి బదాణర భదిిలల ఉెండరయౌ. చివయగ అథి లాపలలఔు లేథర సెంస  
నేఖ లుకి ణోడడరయౌ.  

ii. సభానత (Equity) 

నులల యఔెం, వమసఽ, కలావది నదల ైన అెంరల ఆదరయెంగ, యయధ యకల నులలల కయవిలు, బదాణర 
భిధఽలు నదల ైనయ సభానెంగ (equitably) యబజిెంచఫడరయౌ. ఇఔుడ ఉథేెశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే, ాత్త 
తయఖత్తకి ఙెెంథిన నులల, తన కయవియౌై తధే బభిెంచఽకోయయౌ. అెందఽవలన యల ైనెంత ఫేయఔు, ఔ తయఖత్తక ి
ఙెెంథని నులల ఇెంకొఔ థరనికి సనృ్డీ (భబతీ) ఇవునవసయెం లేదఽ.  
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iii. నుో ట్ ీతతుెం (Competitiveness) 

పయౌతెంగ లబభబయ నతౄెం (gross) నానేమెంలు సెంసని నుో ట్ీ ఇవుఖల శూభయేూెం నలెంచఽఔుధేలా 
ఙేమాయౌ. లలడిెంగ్ భభీ ళెచఽిగ ఉెంటే్, అథి నులలలనఽ భభీ ళెచఽి ధయలఔు తీలక ళ్ైౄ ెంథి. థరనిణో 
ాజలు థరనిై కొనలేయవ.  

b) కయవిలు భభమి  నిలులు (Expenses and reserves) 

జీయత  నౄభా సెంసలు కయఔలానులు కొనశూగిెంచడరనికి అబయ యయధ యకల కయవిలలు  ఇయ ఔడర 
ఉెంట్లబ: 

 ఏజ ెంట్ు  శిక్షణ భభిమ  నిమాభఔెం (Agents training and recruitment)  
 ఏజ ెంట్ు  ఔనైషనఽు  (Commissions of agents)  
 లఫోెంథి జీణరలు  
 కభలమ వసత్త (Office accommodation) 
 కభలమ శూభాగిర (Office stationery)  
 ఎలకిిిలటీ్ చరభీజలు (Electricity charges) 
 ఇతయ చిలు య కయవిలు నదల ైనయ   

ఇవనీై నౄభా సెంసల థరుభ లేఔభిెంచఫడే ననాేమెంల నఽెంఙే ఙయెౌుెంఙరయౌ. ఈ కయవిలు నిఔయ 

నానేమెంకి లలడిెంగ్ ఙేమఫడణరబ.  

ఔ జీయత  నౄభా సెంసకి భ ెండె యకల కయవిలు ఉెంట్లబ: 

i. నదట్థిి, “కొతౄ  యనుయ కయవిలు (New Business Expenses)” అధే నేయవణో 
వవహభిెంఫడెణోెంథి. ఇయ ెందెం నదలబయ దశ్లలధే ఉెంట్లబ.  

ii. భ ెండవ యఔెం కయవియౌై, “భ నఽవల్ కయవిలు (Renewal Expenses)” అెంట్లయవ. ఇయ తభుత్త 
సెంవత్భలలు  నలటిే్ కయవిలు.  

నుాయెంనఔ లేథర కొతౄ  యనుయ కయవిలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అెంచధరలనఽ నేెంచి యసౄయఔ అనఽబయలు 
తట్లి కోలేనియగధే ఉనైుడె ఔడర తభ వెంతే ఫలధతలు ధ యయేయిడరనికిగనఽ జీయత  నౄభా సెంసలు 
చటి్ఫదేెంగ నిభెిషి భదిిలల నేఖ లులు ఉెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. భజియవులుగ నియుహణ ఙేమాయౌ్న 
అవసయెం ఉనై భాభిజను ణో సశృ నుాయెంనఔ కయవిలు  వసాలు ఙేసఽఔునై నుాయెంనఔ నానేమెంల ఔెంట్ే 
యలక్షణఫ ైన భతీ్తలల ళెచఽిగ ఉెంట్లబ.  
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ఆ యధెంగ సెంస  త్తౄడిని ఎదఽభపుెంట్లెంథి. థీధేై నాతన యనుయ త్తౄడి (business strain) అెంట్లయవ. 
తదఽభి యభిిఔ నానేమెంల నఽెంచి భాతాఫే నుాయెంనఔ కయవిలనఽ వసాలు ఙేమడెం జయవఖ తేెంథ.ి 
థీనయెం ఏనేట్ెంట్ే, జీయత  నౄభా సెంసలు నుాయెంబ సెంవత్భలలు  కయవిలు భఫట్లి కోఔ భ ెంథ ేఅతదిఔ 
సెంకలల తభ నులలలు యదఽె  కవడెంగనీ, లాప్్ కవడెంగనీ తట్లి కోలేవు. కొతౄ  యనుయ త్తౄడ ిఅెంటే్ 
భభో అయెం ఏభెంటే్, జీయత నౄభా సెంసలక ి అయ లాపలల ఫలట్ టిే్వయఔ కొధేైళ్ునుట్ల ఔ అనవిథిే  
ఙెెంథ ేకలావద ి(gestation period) కయయౌ.   

కయవిలు ఔడర కయవి యకనిై ఫటిి్, యయధ యకలుగ నియృబెంఫడణరబ.  

i. ఉథరహయణకి, ఏజ నీ్ ఫేధజేయవు  / డెవలప్ ఫ ెంట్ ఆసయుఔు ఇవుఫడే ఔనైషనఽు  భభిమ  
నుోా ణర్హకలు (incentives) యలక్షణెంగ, సెంనుథిెంఙ ే నానేమెంలలల  కొెంత రతెంగ 
నియృబెంచఫడణరబ.  

ii. భభో య ైు, ఫ డిఔల్ ఎగజ నేనయు జు, నులల శూి ెంులు వెంటి్ కయవిలు నౄభా నతౄెం లేథర నులల 
భ కయలువలని ఫటిి్ భాయవతేెంట్లబ.  అయ నౄభా నతౄెం ణో ఔయౌగి ఉనై సెంఫెందరనిై ఫటిి్ 
భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడణరబ. 

iii. ఇఔ భూడో  వభా నికి ఙెెంథని కయవిలు జీణరలు భభిమ  అథెెల భాథిభిగ ఒవర్ ళెడ్స్. ఇయ 
శూదరయణెంగ కయఔలానుల భిభాణరనిై ఫటిి్ భాయవతేెంట్లబ. కఫటిి్ అయ తనిసభిగ లేవ 
ఙేమఫడని నులలల సెంకనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ. నులలల సెంకయెంగ యనుయ భభిాణెం ఎెంత 
యసౄ ితఫ ైనథెైణే, ఒవర్ ళడె్స కయవిలు అెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

నలై వభాీఔయణని ఆదరయెంగ ఙసేఽఔుని, ఔ నిఔయ నానేమెంక ి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ భూడె పలగలుగ 
ఉెంట్లెంథి  

i. నానేమెంలల కొెంత  రతెం 

ii. నిఔయ నానేమెంకి ఔలఫడని, ాత్త „1000 నౄభా నతౄెం‟ (లేథర భ క యలువ నతౄెం, face 

amount) కి ఙెెంథని ఔ నిభేిషి నతౄెం   

iii. ాత్త నులలకి ఔ నిభేిషి నతౄెం (constant amount)  

 

నులలల యదఽె  భభిమ  ఆఔల్ఔ కయవిలు (Lapses and contingencies) 
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జీయత  నౄభా సెంస నులల కలభినేత్త సెందయౌెంగ తల తౄవచఽినని అెంచధర యలేన లాపలలు,  వమ 
చరభీజలు ఔవర్ ఙేమడరనికి నిఔయ ననాేమెం భభిమ  లలడిెంగ్ కయవిలు యౄను ెంథిెంచఫడరు బ. 

ెందెం యౄను ెంథిెంఙే దశ్లల ఊళ ెంచినయట్ికి , నిజ జీయణరనఽబయనికీ భధ ణడేర ఉెండే భిసఽుని ఔడర 
నౄభా సెంస నియెంతయెంగ ఎదఽభపుెంట్లెంథి.   

నులల యదఽె లు భభిమ  భధెంతయ భ గిెంులు భభపఔ భిసఽు వనయవ.  లాప్్ అెంట్ ే నులలథరయవ 
నానేమెంల ఙెయౌుెంుని భానియేమడెం. యత్ డరా మల్్ యషమెంలల, నులలథరయవ నులలని సభ ెండర్ 
ఙేశూౄ డె. నులల థరుభ సెంనుథిెంచఫడిన నఖదఽ యలువని అెందఽఔుెంట్లడె.  

లాు్లు ఔ ఙరలా తీవాఫ నై సభసని తీసఽకొశూౄ బ. ఎెందఽఔెంట్ ేఅయ యలక్షణెంగ నదటి్ భూడళే్ులలధ ే
అలా జయవఖ ణరబ. నలైగ యచితాెంగ ెందెం నదల ైన నదటి్ సెంవత్యెంలలధే అతదిఔ సెంగట్నలు 
అలా జయవఖ ణరబ.  ఇలాెంటి్ య్కైజి పయౌణరలు తల తేౄ ణరమధే ఉథేెశ్ెంణోధే జీయత  నౄభా సెంసలు ఔ 
లలడిెంగ్ ని ాయశే్నలట్లి బ. 

నానేమెంలక ిభ ెందఽగ కొనిై అెంచధరల ఆదరయెంగ ఇెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙరలని నిభే భిలేౄ , అథి యసౄయఔ 
అనఽబవెంణో సభినోు లని అవకశ్ెం ఔడర ఉెంట్లెందధ ేయషమానిై ఎదఽభోువడరనిక ిజీయత  నౄభా సెంసలు 
భ ెందఽ నఽెంచీ లదేెంగ ఉెండరయౌ. అలాెంటి్ అనఽకోని కయవి( contingency) భ ెండె కయణరలుగ 
ఉతనైెం కవచఽి.  

i. నదట్, ఆ అెంచధరలే తు కవచఽి. ఉథరహయణక,ి జీయత  నౄభా సెంస ఉయోగిెంఙ ేమోభి యౌటీ్ 
(భయణ భైట్ల) ట్ేఫ ల్ ాసఽౄ త మోభి యౌటీ్ని ాత్తనృెంనృెంచఔనోు వచఽి లేథర దాయోలోణ కయకనిై 
తట్లి కోవడరనిక ితగినట్లి గ యౄను ెంథిెంచి ఉెండఔనోు వచఽి.  

ii. భ ెండవ కయణెం, అెంచధరలనఽ ణరయవభాయవ ఙసేాౄ  జభిగై ళెచఽితఖ ా లు మాదిశిిఔెంగ జయఖవచఽి.  

నలై యకనిక ిఙెెంథని భిసఽులనఽ నియభిెంచడరనిక ిభూడె భాభా లు ఉధరైబ.  

i. భిసఽులని యనియోఖథరయవఔు ఫథియ్ఙమేడెం, ఉథరహయణక,ి మూయౌప్్ (ULIP‟s) వెంటి్ నలట్లి ఫడ ియౌెంక్ 
అబ ఉనై ఉతతేౄ లలు , తఔుువ భఫడెలు భవచఽినధ ేభిసఽుని యనియోఖథరభై బభిెంఙరయౌ.  

ii. భ ెండవ భాయాఫేభెంటే్, ునభీో భా సెంసలల ఔ నులలని భీఇనా్ర్ ఙేబెంచవచఽి. భయణ భిసఽు 
ునభీో భా సెంస  బభిసఽౄ ెంథ.ి  
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iii. భూడవథ,ి అతెంత శూదరయణెంగ ఉయోగిెంఙ ే భభో థరభి ఉెంథ.ి అథ ి నానేమెంలల ఔ లలడిెంగ్ 
భాభిజన్ని ఙపనెంచడెం. ఇథ ిఅెంచధరక,ీ యసౄవ అనఽబయనిక ీభధ ఖల ణేడరని సభిజసైఽౄ ెంథ.ి   

c) లాపలలణో ఔడని నులలలు భభిమ  ఫో నస్క  లలడిెంగ్  

ఫ ైైన్ కోభీో అధ ేమాఔుిూభ ీ(నౄభా ఖణఔుడె) లాపలల నులలలు ఎలా ఉతనైభవుణరమని అెంట్లధరైభో 
ఇఔుడ చాథరె ెం.   

“సఽభాయవ భ ెండె వెందల సెంవత్భల కిరతెం జీయత నౄభా నదల ైనుడె, మోభి యౌటీ్ (భయణ భైట్ల) అత్త 
ాదరనఫ నై అనిశిిత్త (uncertainty). థరనిక ి అదను ననాేమెంలు వసాలు ఙేమడభధ ే భిశుుయెం 
ఔనఽగపనఫడిెంథ.ి అబణ ేయయవ భ ెంథ ేఙరలా అదనెంలల ఉధరైయధ ేయభిక ిణెయౌమలేదఽ. కఫటిి్, అులు 
తీయిడెం ఎలాగో అెంచధర యేమఫడిెంథ.ి ఇఔ అుడె తగినెంత అనఽబవెం ఔడఖట్లి ఔునై తభుత, అలాగై  
లేఔభిెంచిన ననాేమెంలు అసలు ఎలా ఉెండరయౌ అధే అెంచధర యేలే అనఽబవెం వచిిన తభుత, ఫో నస్కలనఽ 
ఙేభైి భాయాెం థరుభ నులల హో లుర్కి ఆ అదనెం లేథర థరనిలల కొెంత పలగనిై త్తభిగి అెంథిెంచవచిని 
అయఫ ైెంథి. ఈభోజున ఔనినసఽౄ నై నుాట్  నులలల  సెంాథరమెం అఔుడ నఽెంచి ఉతనైఫ ైెంథ.ి..” 

లాపలలలు  నులుెంచఽకోవడెం వలు  ఔడర ననాేమెంలలల “ఫో నస్క  లలడిెంగ్ (Bonus Loading)” అధే 
అెంశ్ెం నదల ైెంథి ననాేమెంలుగ భాభిి, అనఽకోని కయవిలఔు ఆదఽఔుధ ే ఔ అదను శూౌఔభనిై 
ఔలుఖజైసఽౄ ెంథ.ి అలాగై అథ ినులలక ిభవలలన వెంతే గ నేఖ లు ెంనణ ీని ఫో నస్కగ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి ఈ 
ఫో నస్క  లలడిెంగ్ లక్షణెం అధే ఔ కయణెం వలు  జీయత  నౄభా సెంసలు యట్ ి థీయఘకయౌఔ ఋణరల నఽెంచి 
యభ కిౄ  భభిమ , తగినెంత భూలధధరనిై (capital adequacy) ఖ భిెంచి యరుసెంగ ఉెంట్లబ. 

ఔ ల ఔులల థీనిై భనెం ఇలా ఙెవచఽి: 

నతౄెం నానేమెం (Gross నానేమెం) = నిఔయ నానేమెం (Net ననాేమెం) + కయవిలఔు లలడిెంగ్ 
(Loading for expenses) + అనఽకోని కయవిలఔు లలడిెంగ్ (Loading for contingencies) + ఫో నస్క  
లలడిెంగ్ (Bonus loading) 

నలై లలడిెంగ్్ అనీై ఔయౌన నతౄెం నానేమెం (GP) లల K  రతెం ఉధరైమనఽఔుెంటే్, ధ ట్ ననాేమెం (NP)ని 
గ ఇవుగ భనెం gross ననాేమెంని ఔనఽగపనవచఽి.       

GP = NP + K (GP) 

ఉథరహయణక,ి ఔ ఎెండోఫ ెంట్ నులలక ి ధ ట్ లెంగిల్ నానేమెం యౄ. 380. లలడిెంగ్ కయఔ ( loading 

factor) ఫ ైన K 50% అబణ,ే అుడె నతౄెం (gross) నానేమెం యౄ. 760 అవుతేెంథ.ి 
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లుమ భీక్ష 1  

నులల లాప్్ (భధెంతయ భ గిెంు) అెంటే్ అయెం ఏనేట్ ి? 

I. నులలథరయవ నులలక ినానేమెం ఙెయౌుెంు ూభిౄ ఙేమడెం  

II. నులలథరయవ నులలక ినానేమెం ఙెయౌుెంు భాని యేమడెం   

III. నులల ఫ చాభిట్ీని ను ెందడెం   
IV. నులల భాభ ుట్ నఽెంచి య నకిు తీసఽకోఫడడెం 

 

B. నేఖ లు నిది భభిమ  ఫో నస్క    

1. నేఖ లు నిది భభిమ  ఫో నసఽనఽ నిభే భిెంచడెం (Determination of surplus and bonus)  

ాత్త జీయత నౄభా సెంస  తన ఆసఽౄ లు, అుల (its assets and liabilities) ఔు ఔ కలవవద ి
భూలాెంఔనెం అెంటే్, నిభీృత సభమాలలు  యలువ ఔట్లి ఔుధ ే ఫలధత ఙేడెతేెంథ.ి అలా యలువ ఔటిి్ెంచడెంలల 
భ ెండె లక్షాలు ఉెంట్లబ: 

i. జీయత  నౄభా సెంసక ి ఖల ఆభిఔ లత్తఖతేలు అెంచధర యసేఽకోవడెం. భభోలా ఙెనులెంటే్,  అథి 
ఋణరలు తీభైి భిలత్తలల ఉెంథర లేథర అని నిభే భిెంచఽకోవడెం  

ii. అెందఽఫలట్లలల ఉనై నేఖ లు శూ భ ్ (surplus)ని నులలథరయవలకి / ఱేర్ హో లుయుకి ెంచడెం  

నియుచనెం  

నేఖ లునిది (Surplus) అెంట్,ే ఆసఽౄ ల యలువ, అుల యలువ ఔెంట్ ే ఎఔుువగ ఉెండడెం. థీని వత్తభఔై 
భిలత్తని త్తౄడ(ిstrain) అెంట్లయవ.  

ఇఔ భనెం జీయత నౄభాలల నేఖ లునిద(ిఅదనెం) అధే పలవన సెంస(firm)కి వఙేి  లాబెం (profit)  ఔెంట్ ేఏ 
యధెంగ ననైెంగ ఉెంట్లెంథో  చాథరె ెం.  

శూదరయణెంగ సెంసలక ి లాబెంనలై భ ెండె యకల పలవనలు ఉెంట్లబ. అకౌెంటి్ెంగ్ అయెంలల లాబెం  ఔ నిభెిషి 
అకౌెంటి్ెంగ్ నభిమడ్సలల అబయ కయవిఔధరై థరని నఽెండ ివఙేి  ఆథరమెం ఎఔుువ (excess of income over 

outgo) అధే అభ నిైసఽౄ ెంథ.ి అథ ి లాబెం భభిమ  నషి కాణర(profit and loss account)లల పలఖెం 
అవుతేెంథ.ి లాబెం సెంస  ఫలల న్్ఱట్లల పలఖెంగ ఔడర ఉెంట్లెంథి – అథి ఇవువలలన డఫ ో ఔెంట్ ేఆసఽౄ లు 
ఎఔుువగ ఉెండడెం (excess of assets over liabilities) అని నియుచిెంచవచఽి. ఫలల న్్ఱట్ లాబెం 
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భభిమ  నషిెం కాణరలల లాపలలనఽ ఔడర ాత్తనృెంనృసఽౄ ెంథ.ి ఈ భ ెండె ఉథరహయణలలు నా, లాపలలనఽ 
ఖ భిౄెంచడరనిక ిఔ (ex-post approach) నుత దిఱికోణరనిై తీసఽకోవడఫ ైనథ.ి  

ఉథరహయణ 

XYZ అధే సెంస  లాపలలు 31 భాభిి 2013 ధరట్ికి కయవిలు తీలయేమగ థరని ఆథరమెం లేథర ఆ ణథేీక ిథరని 
అులు తగాిెంచిన ఆసఽౄ లుగ చానెంచఫడినథ.ి  

ఈ భ ెండె ఉథరహయణలలు నా, లాబెం సషిెంగ నియుచిెంచఫడిెంథ ిభభిమ  ణెలుసఽౄ ెంథి.   

ఔ జీయత నౄభాని యలువ ఔటిే్ యషమెంలల అులు (liabilities), ఆసఽౄ ల (assets) ఔు భనెం ఇలాెంటి్ 
యదనని అనుబెంచఖలభా?  

ఇలాెంటి్ సెందయౌెంలల, నేఖ లునిదిని ఈ యధెంగ నియుచిెంచవచఽి  

నేఖ లునిద(ిSurplus) = ఆసఽౄ లు (Assets) – అులు (Liabilities) 

ఔ ఫలు క్ నులలల కోసెంగ ఉతనైభబయ అులు (liabilities) పలయ క ుబమ్ ల, ాసఽౄ త యలువగనా 
భభిమ  కయవిలు భ ెందఽగ ఊళ ెంచిన ఇతయ న ే అవుట్్ (పలభ ీ ఙెయౌుెంులు) నఽెంచి ఈ నులలలనలై 
పలయకలెంలల అెందఽఔుెంట్లభని అెంచధర ఉనై నానేమెంల ాసఽౄ త యలువని తగాిెంచి నిభే భిెంచఫడణరబ. 

చితాెం 4: ఆసఽౄ లనఽ యలువ ఔటిే్ భాభా లు (Ways of Valuing Assets) 
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ఆసఽౄ ల యలువ ఔటి్డరనిక ిఈ భూడె యదరధరలలు  ఏథెైధర ఔ థరనిై అనఽసభిశూౄ యవ.  

i. ఫ క్ యలువ నైద(At Book Value)  

ఏ యలువ దఖాయ జీయత  నౄభా సెంస ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙలేన లేథర సెంనుథిెంచిెంథో  థరని యలుయ ేఫ క్ 
యలువ.  

ii. భాభ ుట్  యలువ నైద (At Market Value) 

జీయత  నౄభా సెంస  ఆసఽౄ ల యలువ భాభ ుట్ నేు స్క లల ఎెంత ఉెంథో  అథ.ి  

iii. తగాిెంు ఙేమఫడని ాసఽౄ త యలువ (Discounted Present Value) 

యయధ ఆసఽౄ ల థరుభ వఙేి బయషతేౄ  ఆథరమానిై అెంచధర యేమడెం, యట్ిని ాసఽౄ త యలువఔు 
తగాిెంచడెం.  

అుల యలువని కచిితెంగ ఇెంత అని నిభే భిెంచడెం ఙరలా సభస. ఎెందఽఔెంట్,ే బయషతేౄ లల ఏెం 
జయవఖ తేెంథో  ఎవయౄ ఙెలేయవ. బయషతేౄ  అుల (liabilities) ాసఽౄ త యలువని అెంచధర యలేేట్ుడె 
అుల యలువ భయణ భైట్ల (మోభి యౌటీ్), వడీు , కయవిలు, నిలఔడదనెం(persistency) వెంటి్ కయకలనలై 
ఆదరయడ ి ఉెంట్లెంథ.ి అెందఽవలు ధ ే జీయత నౄభాలల భనెం లాపలలు (profits), అధ ే థరనిై 
ఉయోగిెంచఔుెండర, నేఖ లునిద(ిsurplus) అధే థరనిై ఉయోగిెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి  

ఆ యధెంగ నేఖ లునిది అధేథ ి అులు, ఆసఽౄ ల (assets and liabilities) ల యలువని ఏయధెంగ 
నియృబశూౄ యవ అధే థరనినలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథ.ి 

i. ఔ జీయత  నౄభా సెంస థరని భూలాెంఔనెం లల ఙరలా సెంాథరమఫదేెంగ (conservative)  గ 
ఉెంటే్, అుడె అులు (liabilities) ఎఔుువగ అెంచధర ఙేమఫడి, ఆసఽౄ లు తఔుువగ అెంచధర 
ఙేమఫడణరబ. పయౌతెంగ, ాఔటి్ెంఙే నేఖ లు తగాినోు తేెంథి. అెంటే్ ాసఽౄ త నులలథరయవలెందభికీ ఙరలా 
తఔుువ ఫో నస్క లు లబభవుణరబ. కనీ ఇలా ఙేమడెం వలు  నౄభా సెంస  ఫలెం ుెంజుకోవడరనిక ి
ఔడర థోహదడెతేెంథ.ి అలా జయఖడరనికి కయణఫేభెంటే్, అసలు ఉనై నేఖ లు నిద ి
ాఔటి్ెంచఫడిన నేఖ లునిది  ఔెంట్ే అదిఔెంగ ఉెంట్లెంథి. కఫటిి్ అతదిఔ శూౌలపలలు (higher 

provisions) ఏయ ఉధరై యటి్ని బయషతేౄ  కోసెం అటిే్ఫ టిి్ ఉెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  ఇథి బయషతేౄ  
నులలథరయవలఔు ఫేలు ఙసేఽౄ ెంథి. 

ii. భభో ాఔు, ఆసఽౄ లు, అులనఽ ఉథరయెంగ భూలాెంఔన ఙలేేౄ , థరనికి కచిితెంగ ాత్తఔల పయౌతెం 
వసఽౄ ెంథి. బయషతేౄ  నులలథరయవల కయవిణో ాసఽౄ త నులలథరయవలు   లాబడణరయవ.   
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జీయత నౄభా సెంస , ాసఽౄ త నులలథరయవలు, పలయ నులలథరయవల భధ సభ ైన సభతఔెం  శూదిెంఙరయౌ. 

2. నేఖ లు నిదిని  కైట్లబెంచడెం (Allocating the surplus) 

ఔ జీయత  నౄభా సెంస  తనఽ ఊళ ెంచిన థరని ఔెంటే్, థరని యసౄ వ అనఽబవెం ఫ యవగా  ఉెంటే్, థరని పయౌతెంగ 
నేఖ లు ఉతనైభవుతేెంథి. లాపలల  ెంథరల కిరెంద జీయత  నౄభా సెంస  అలాెంటి్ (యసౄవ, ఊళ ెంచిన  
పయౌణరల భధ ఖల) అనఽఔలఫ ైన ణేడర లనెంఙే ాయోజధరనిై లాపలలలు  నులుెంచఽకోవడరనికి ఇషిెం 
చానెంచి, లాపలలణో ఔడని నులలలు కొనఽగోలు ఙలేన  నులలథరయవలఔు అెంథిెంచడరనికి సఽభ కెంగ 
ఉెంట్లెంథి.   

అథే సభమెంలల, నేఖ లు నిది అధేథి సెంస  భ్యౌఔెంగ నలటిి్న భూలధనెం (థరని ఈకిుటీ్ లేథర నిఔయ యలువ) 
నఽెంచి థరనిక ై అథే నలయఖఖయౌగైట్ట్లు  ఙేలే  వనయవ ఔడర ఈ అయెంలల చాలేౄ , జీయత  నౄభా సెంస నేఖ లు, తన 
లాపలలనఽ ెంనణీ ఙేమఔుెండర తనకై అటిే్ఫ టిి్ ఉెంచఽఔుధే ఔ శూదరయణ సెంసని నోు యౌ ఉెంట్లెంథి.  యట్ిని „నియౌన 
ఉెంచిన ఆథరమాలు లేథర థరచిన ఆథరమాలు (retained earnings)‟ గ నలుశూౄ యవ. అయ తభ సెంస  
ఆభిఔెంగ ఫలలనేతెం కవడరనిక ిణోడడణరబ.  

ఇుడె భనెం నిభే భిెంచఫడని నేఖ లు నిది  ఎలా కైట్లబెంఙరలల చాథరె ెం. 

a) ఋణెం ఙెయౌుెంఙ ేశోూౄ భతక ికవలలనయ (Solvency requirements) 

నదట్గ,  అులఔు అదనెంగ ఉనై ఆసఽౄ లలల కొెంత పలగనిై, పలయ కలెంలల అనఽకోఔుెండర జభిగై 
ాత్తఔల భిలతేలనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని, నులలథరయవల యక్షణ కోసెం తీల ఔున ఉెంఙరయౌ. భ కెంగ 
ఊళ ెంచిన యషమాలఔ, జభిగిన యసౄయఔ అనఽబయనికీ భధ ఖల ఎలాెంటి్ ఇఫోెంథిఔయఫ నై 
భిలతేలధ ైధర ఎదఽభపుధేెందఽఔు, తగిన శూౌఔభనిై ఇఙేి  యధెంగ  ాఔున ఉెంచఫడని నేఖ ల నిధఽలలల 
పలగనిై ఋణెం తీయిఖయౌగై శ్కిౄ భిది (solvency margin) గ నియుచిెంచవచఽి.     

b) ఉచిత ఆసఽౄ లు(Free assets) 

(ెంనణ  కోసెం) కైట్లబెంఫడని  నేఖ లు నిది  ఔయౌగి ఉెండట్ెం వలన భభో ాయోజనెం ఏనేట్ెంట్ే, 
ఉచిత ఆసఽౄ ల శూ బని నలెంచడెం. ఉచిత ఆసఽౄ లు ఫలదయఫెంథీ లేనియ. భభోలా ఙెనులెంటే్, అయ ఎలాెంటి్ 
అుల తీయినవసయెం లేనియ. జీయత  నౄభా సెంస  యట్ిని తనఔు నచిిన యధెంగ 
ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  జీయత  నౄభా సెంసలు అలాెంట్ి ఉచిత ఆసఽౄ యౌై భ ెండె కయణరల కోసెం 
నియుళ ెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  
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i. నదట్, ఔెంనలనీలక ికొతౄ  యనుయెం ఙేమడరనికి తగినెంత నలట్లి ఫడి కయయౌ. అయ కొతౄ  యనుయ త్తౄడనిి 
తట్లి కోవడరనికి ఎలా లైధరనఽ్ ఙేమాయౌ్ వసఽౄ ెంథో  భనెం ఇెంతఔు భ ెంథే చారెం.   

ii. ఉచిత ఆసఽౄ లు జీయత  నౄభా సెంసకి అయ నలట్లి ఫడి వూశృల ఖ భిెంచి ఆలలచిెంచఽఔుెంట్లనై 
సభమెంలల లేుచిని ఔయౌగి ఉెండేలా చాసాౄ , భెంచి శ్కిౄ శూభభ ూలనిశూౄ బ. అతదిఔ భభిమ  నుో ట్ ీ
భఫడెలు ఉణరదన ఙేమాయౌ్న ఔెంనలనీలఔు ఇయ నుాణరదరయభవుణరబ.  

ఔశూభి ఖనఽఔ నేఖ లు నిది ాఔటి్ెంచఫడిణే,  జీయత  నౄభా సెంసల యొఔు నులలథరయవల  (ఱేర్ హో లుయు 
ఎవభ ైధర ఉెంటే్, యభి భధ ెంనణీకి ఔ పలగనిై వథియౌ)భధ థరనిై ెంనణీ ఙేమడెం తదఽభి అెంశ్ెం 
అవుతేెంథి. పలయతథశే్ెంలల ెంనణీ యషమెంలల “ఫో నస్క  ఫ కనిజెం” ాజఞదయణ ను ెంథని యదరనెం. థనీిలల 
నేఖ లు ని ఫో నస్క  యౄెంలల ెంనణీ ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి. ఈ యదరనెం నృాట్న్, పలయతథేశ్ెం, ఇెంక ఇతయ 
థేరలలు  ాజఞదయణ ను ెంథిెంథి.  

3. ఫో నస్క  (Bonus) 

ఔ ెందెం కిరెంద ఙెయౌుెంఙరయౌ్న భ్యౌఔఫ నై ాయోజనెం కి ఫో నస్క  అదనెంగ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. యలక్షణెంగ 
అథి ఔనీస నౄభా నతౄెం లేథర ఔనీస నెంఛనఽకి ాత్త సెంవత్యెం అదనెంగ ఔనినసఽౄ ెంథి. అెంటే్,  ఉథరహయణఔు, 
ాత్త య బకీ యౄ. 60 లు (లేథర నౄభానతౄెం  లల 60%)గ ఔనినసఽౄ ెంథి. 

ఫో నస్క  లల అతెంత శూదరయణ యౄెం భివయినభీ ఫో నస్క  (reversionary bonus). ఔ ెందెం ూభిౄ 
సభమెం ఔెంనలనీ, ాత్త బయట్ల అలాెంటి్ ఫో నస్క  ని ాఔటి్సఽౄ ెందని అెంచధర యేమఫడెతేెంథి. ఔశూభ ి

ాఔటి్ెంచిన తభుత అయ జత ఙేమఫడణరబ. యట్ిని య నకిు తీసఽకోవడరనికి ఔుదయదఽ. అయ ఔెంనలనీ 
ఫలధతలలు (liabilities) అెంతభౌఖెంగ భాభినోు ణరబ. యట్ధిే „భివయినభీ‟ ఫో నస్క లని అెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ ే ఆ 
ెందెం భయణెం లేథర ఫ చాభిట్ీ థరుభ ఔుబెంగ  భాభినుడే ఙేమఫడనిుడే, నులలథరయవ థరనిై 
అెందఽఔుెంట్లడె. 

ఫో నస్క లు సభ ెండర్ నలై ఔడర ఙయెౌుెంచఫడవచఽి. అలాెంటి్ సెందభౌలలల, ఫో నస్క అయోత ను ెందడరనికి ఆ ెందెం 
తనిసభిగ కొెంత నిభే భిత కలావది (ఉథరహయణకి 5 ఏళ్ైు  అనఽఔుెంథరెం) ూభిౄ ఙేమాలని నిఫెంధన 
యదిెంచఫడెతేెంథి.  

 

 



 

221 

 

భివయినభీ ఫో నస్కలలల యకలు (Types of reversionary bonuses) 

చితాెం 5: భివయినభీ ఫో నస్కలలల యకలు   

 

i. శూభాన భివయినభీ ఫో నస్క(Simple Reversionary Bonus) 

ఔ ెందెం కిరెంద ఔనీస నఖదఽ లాబరతెంగ ఈ ఫో నస్క  ని ాఔటి్ెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు, 
పలయతథేశ్ెంలల థీనిై ాత్త య బ నౄభా నణరౄ నికి కొెంత నతౄెంగ ాఔటి్ెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి 

ii. కెంనుౌెండ్స ఫో నస్క(Compound Bonus) 

ఇఔుడ సెంస  ఫో నస్క  ని ఔనీస లాబభ  భభిబ భ ెందఽ జత ఙేలన ఫో నస్క లనలై రతెంగ ాఔటి్సఽౄ ెంథ.ి   ఆ 
యధెంగ అథి ఔ ఫో నస్క  నైద ఫో నస్క  అవుతేెంథి. థరనిై ఔనీస నౄభా నతౄెం  భభమి  జత ఙలేన 
ఫో నస్క లనలై 8 రతెంగ వఔౄెం ఙేమవచఽి.  

iii. ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క(Terminal Bonus) 

నేయవ సాచిసఽౄ నైట్లు గధే, ఈ ఫో నస్క  ఔ ెంథరనికి థరని ెందెం సభానౄ  (భయణెం లేథర 
ఫ చాభిట్ీ) అబనుడె జత ఙేమఫడెతేెంథి.  ఈ ఫో నస్క  భఫో బయ సెంవత్భలఔు ఎలాెంటి్ 
యగె నభూ ఙేమఔుెండర (భివయినభీ ఫో నస్క లలల జభిగినట్లి ) జయవఖ తేనై సెంవత్భనికి ఙెెంథని 
క ుబమ్ లఔు భాతాఫే ాఔటి్ెంచఫడెతేెంథి. ఆ యధెంగ  2013కి ాఔటి్ెంచిన ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క   2013-14 
భధ ఉతనైఫ నై క ుబమ్ లఔు భాతాఫే త తభుత్త సెంవత్భలఔు భాతాెం వభిౄెంచదఽ.  
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చివయగ, ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క లు ెంథరలు ెందెం కలవవది  నైద ఆదరయడి ఉెంట్లబ.  కఫటిి్, 
కలవవది  నలభిగినకొథీె , అయ ఔడర నలయవఖ ణరబ. ఆ యధెంగ 25 సెంవత్భలు నడిచిన ఔ ెందెంలల  
ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క  15 సెంవత్భలు నడచిిన ెందెం ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క  ఔెంట్ే అదిఔెంగ ఉెంట్లెంథి.  

ఱేయవు , ఆసఽౄ లలు  నలభిగిన నలట్లి ఫడ ి పయౌతెంగ సెంనుథిెంచిన యసౄవ యౄెంథరలిని పలభీ లాపలల 
(unrealised gains) ణో ఎలా వవహభిెంఙరలల ణెయౌమఔుెండర నుో బన సభసక ి ట్ెభి్నల్ ఫో నస్క లు 
(UKలల) ఔ భిశుుయెంగ ఉదబెంఙరబ. యట్ిని క ైఔుశూభి (one off) ఙెయౌుెంుఙేమట్ెం థరుభనా, 
ఔ సభమెంణోనా భ డనిలటిి్ ఔడర జీయత నౄభా సెంసలు ఈ ఫో నస్కలనఽ ఎలా కొనశూగిెంఙరలధరై 
సభసక ి భిశుుయెం చానుబ. నులలథరయవల భధ సభానతుెం సెంనుథిెంచి నలటిే్ భాభా లుగ ఔడర 
అయ యౄను ెంథరబ.  

4. చెంథర దేత్త (Contribution Method) 

ఉతౄయ అఫ భికలల నేఖ లునిదనిి ెంనణ ీఙేమడరనిక ి“చెంథర (Contribution)” యదరధరనిై నుటి్ెంచఫడిెంథ.ి 
ఈ యదరనెంలల, నేఖ లునిదిని భూడె యదరలుగ భిఖణ ెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి అదనెంగ నేగియౌన వడీు 
(excess interest), మోభి యౌటీ్ ను దఽు (mortality savings), అలాగై కయవిక,ీ ఇెంక ఇతయ లలడిెంగ్్క ీ
అనఽఖ ణెంగ ఎథిగై ను దఽు (savings).    

ఆ యధెంగ ఔ సెంవత్యెం నుట్ల మోభి యౌటీ్ (భయణ భైట్ల), వడీు , కయవిలఔు అనఽఖ ణెంగ ఏెం జయవఖ తేెందని 
ఊళ ెంచఫడిెంథో, యసౄ వెంగ ఏెం జభిగిెంథో , ఈ భ ెండిెంటి్ భదర ఉనై ణేడర నేఖ లునిదకి ిథరభి తీసఽౄ ెంథ.ి  

ాఔటి్ెంచిన డియడెెండ్స్ని ఉయోగిెంచడరనిక ి ఈ ధరలుఖ  భాభా లలు  ఏథో  ఔ భాభా నిై ఉయోగిెంచడెం 
జయవఖ తేెంథ.ి  

i. నఖదఽగ  డియడెెండ్స్ యౄెంలల థరనిై ఙెయౌుెంచవచఽి.  

ii. పలయ నానేమెంలఔు సయవె ఫలట్ల యౄెంలలనా, పలయ నానేమెంలలల తగాిెంు (reduction) గనా 

iii. నులలక ి ఔలఫడే జుౄ  ఙమేఫడని (non-forfeitable) నలబడ్స అప్ ఎడషిన్్ని (paid up 
additions)కొనఽగోలు ఙలేేెందఽఔు అనఽభత్తెంచడెం భూడో  దేత్త.   

iv. చివభిగ, నులలకి జభఅబయట్లు  వడీుణో సశృ ఔడఫ ట్లి కోవడరనిక ి డియడెెండెు  
అనఽభత్తెంచఫడణరబ. అథి నులలథరయవ ఇషిెంనలైన లేథర ెందెం చివభోు ధ ైధర తీసఽకొనవచఽి.  

 

5. మూనిట్  యౌెంక్ ఙేమఫడిన నులలలు (Unit Linked Policies) 
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నలైన చభిిెంచి యధెంగ, సెంాథరబఔ “లాబెంణో ఔడని (With Profit)” నులలలు, అయ ఙయెౌుెంచిన ఫో నస్కల 
భభిమ    జీయత  నౄభా సెంస నలట్లి ఫడ ినితీయవల భధ ఔ ఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ. కనీ అథ ిాతక్ష ఫెంధెం 
కదఽ. నౄభా సెంస  యొఔు ఆసఽౄ లు, అులు (assets and liabilities) నిమనేత కలెంలల భూలాెంఔనెం 
జభిగైట్ుడె  ాఔటి్ెంఙ ే నేఖ లుథరుభ నులలథరయవని ఫో నస్క నిభే భిెంఫడెతేెంథ.ి  పయౌతెంగ, ఫో నస్క  
నిభ్ణెం నౄభా సెంస అెంతయాత ఆసఽౄ ల యలువని ధేయవగ ాత్తనృెంనృెంచదఽ. 

భయల  ఔ భూలాెంఔనెంకిరెంద ఫో నస్కలు శూదరయణెంగ సెంవత్భనిక ి ఔశూభ ై ాఔటి్ెంచఫడణరబ. 
సహజెంగ అయ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభ ీవఙేి ళెచఽితఖ ా లనఽ ాత్తనృెంనృెంచవు. మూనిట్ యౌెంక్ు నులలలు 
సభిగా  నలైన ఙనెన కొనిై భనిేతేయౌై అదిఖనేెంచడరనిక ైయౄను ెంథిెంచఫడరు బ.   

అయ ఉతతేౄ ల యౄఔలనక ి యేభై భాయాెంలల య మాౄ బ, ఔ యననైఫ నై లథరే ెంణరల సభాశృభనిై(set of 

principles) అనఽసభిశూౄ బ. 

a) మూనిట్  యలువ ాకయెం ఙేమడెం (Unitising) 

నులలథరయవ కాణరకి  క ుబమ్ ఙెయౌుెంు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ణేథకీ ి  జభ ఙేమఫడని మూనిట్ు  యలువ థరుభ 
యట్ ి ాయోజధరయౌై (benefits) నతౄెంగగనీ, నుక్షిఔెంగగనీ నిభే భిెంఫడడఫే ఈ నులలలక ి ఖల 
యలక్షణఫ ైన లక్షణెం. ఎఔుువ సెంకలల సభ పలగలుగ ఙేమఫడు  ఔ నలట్లి ఫడ ినిదథిరుభ ఔ మూనిట్ 
సిఱిెంచఫడెతేెంథ.ి   

b) నుయదయశఔ (Transparent) నిభ్ణెం  

ఔ మూనిట్ యౌెంక్ుఉతత్తౄ క ి ఙెెంథని నౄభా యక్షణ భభిమ  కయవిలఔు అబయ జులు నిభెిషిెంగ 
నేభపునఫడణరబ. ననాేమెం నఽెంచి ఔశూభ ి ఈ జులు తగాిెంచఫడరు మెంటే్, కాణరలల నేగియౌన థరనిని 
భభిమ  థరని నైద ఆథరమానీై మూనిట్ు లల నలట్లి ఫడ ి నలటి్డెం జయవఖ తేెంథ.ి ఈ మూనిట్ు  యలువని 
భ ెంథ ే నియృబెంచఫడు  నితీయవ సాచిఔ (pre-determined index of performance)ని ఫటిి్ 
నియృబెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి 

అథి భ ెందఽగధే ఙెఫడిన ఔ నిమభెం లేథర సాతాెం థరుభ నియుచిెంచఫడిెంథి. ఈ సాణరా నిై 
అనఽసభిెంచడెం థరుభ ఇదెయవ సుతెంతా వఔుౄ లు, కైలా అెంచధర యేమఫడని లాపలలని ను ెందఽణరయవ. 
ఇెంకోలా ఙెనులెంటే్, నులలథరయవల లాపలలు జీయత నౄభా సెంస  అెంచధరలు భభిమ  యచక్షణరదకిభలనలై 
ఆదరయడి ఉెండవు.  

c) ధయ ఔటి్డెం (Pricing) 
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ఎెండోఫ ెంట్ల వెంటి్ సెంాథరబఔ ధకలలల,  కొధరయౌ్న నౄభా నణరౄ నిై నౄభాథరయవ నియృబశూౄ డె. ఈ 

నౄభానణరౄ నికి శృనై ఉెంట్లెంథ.ి నానేమెం నియృబెంచఫడ ి ఉెంట్లెంథ.ి  కొనిై యకల మోభి యౌటీ్, వడీు , 
వమెం ఖ భిెంచిన అెంచధరల ాకయెం, ఈ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంచడరనిక ిఅథి సభినోు తేెంథ.ి యసౄయఔ అనఽబవెం, 
నానేమెం నిభే యణ సభమెంలల యేసఽఔునై అెంచధరల ఔెంట్ ే ఫ యవగా  ఉెంటే్, ఆ ాయోజధరనిై ఫో నస్క  
యౄెంలల అెంథిెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి  

మూనిట్ యౌెంక్ు నులలల కిరెంద నౄభా తీసఽఔునై అతడె/ఆఫ  నిమనేత కలాెంతభళ్లల  ఎెంత ననాేమెం 
నతౄభ నఽ ఙెయౌుెంచఖలడో   నియృబెంచఽఔుెంట్లయవ. ఔనీస నతౄెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథ ి కఫటిి్, 
నానేమెం యయధ యకలుగ భాయవచఽి. ఙెయౌుెంచఫడని ననాేమెంల ఖ ణకలలు  నౄభా యక్షణ లనసఽౄ ెంథ.ి 
ఉథరహయణక,ి అథి యభిిఔ ననాేమెంకి థ ిభ ట్లు  ఉెండవచఽి. 

నానేమెం భూడె పలగలుగ యబజిెంచవచఽి  

i. నదట్థి,ి ఔ నులల కైట్లబెంు జు (policy allocation charge (PAC) అెందఽలల ఏజ ెంట్ల 
ఔనైషనఽ, నులల నిభే యణ ధయలు, నులధర కయవిలు, (administrative costs) ఇెంక చటి్ఫదెఫ నై 
యదిెంులు (statutory levies) ఉెంట్లబ. 

ii. భ ెండో  అెంశ్ెం, మోభి యౌటీ్ జు. ఇథ ిభిసఽు ఔవయవ అెంథిసఽౄ నెందఽఔు అబయ కయవి  
iii. ఈ నలై భ ెండె కయవిలనా చాసఽఔునై తభుత నానేమెంలలల నేగియౌన నణరౄ నిై మూనిట్ు  

కొనఽగోలుక ికైట్లబెంచఫడెతేెంథ.ి  

సెంాథరబఔ భభిమ  మూయౌప్ (ULIP) థకలు భ ెండిెంట్ిలల  PAC ననాేమెంల నిషత్తౄ  నుాయెంబ 
సెంవత్భలలు  ఙరలా ళెచఽిగ ఉెంట్లెంథ.ి సెంాథరమఔ నులలలలల జులు కైట్లబెంచఫడి, నులల కలెం 
అెంతట్ికీ యనశూౄ బ. మూయౌప్్ (ULIPs) యషమెంలల అబణే అయ నుాయెంనఔ నానేమెంల నఽెంఙ ే
తగాిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. అెంటే్ నుాయెంనఔ దశ్లలు ధే, నలట్లి ఫడి కోసెం కైట్లబెంచిన నణరౄ నిై ఈ జులు 
ఖణనీమెంగ తగాిెంఙేశూౄ బ. అెందఽకై ఈ ాయోజధరల యలువ, ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంలణో నోు యౌలేౄ , ఙరలా 
తఔుువగ ఉెంట్లబ. ఇెంక ఙెనులెంటే్, అథి ెందెం నదల ైన ణొయౌ సెంవత్భలలు  ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంల ఔధరై ఙరలా తఔుువ ఉెంట్లెంథి.  

d) నలట్లి ఫడ ిభిసఽుని బభిెంచడెం   

చివయగ, మూనిట్ు  యలువ  జీయత  నౄభా సెంస నలట్లి ఫడెల యలువ నైద ఆథరయడ ిఉెంట్లబ కఫటిి్, ఈ 
మూనిట్ యలువలు ఊళ ెంచిన థరని ఔధరై తఔుుయ ైనుో బయ ాభాదెం ఉెంథ.ి పయౌతెంగ భఫడెలు ఫలగ 
తఔుువగ గనీ, థరథరు వత్తభైఔెంగ గనీ ఉెంట్లబ. ఔ జీయత  నౄభా సెంస , ఇలాెంటి్ నలట్లి ఫడెయౌై 
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అత్త సభయవెంతఫ ైన యదరనెంలలనా, యయేఔెంణోనా నియుళ సఽౄ ెందధ ే అని ఊళ సఽౄ ెంటే్, అథ ి మూనిట్ 
యలువలక ి శృనై ఔడర ఇవుదఽ. భభో భాట్లల ఙెనులెంట్ే, నలట్లి ఫడి భసిఽు నులలథరయవ/ మూనిట్ 
థరయవడె బభిెంఙరయౌ. జీయత  నౄభా సెంస మోభి యౌటీ్ (భయణ భైట్ల) భభిమ  కయవి భిసఽులనఽ బభిసఽౄ ెంథ.ి  

లుమ భకీ్ష   2  

మూయౌప్్ యషమెంలల నలట్లి ఫడి భిసఽుని ఎవయవ బభిశూౄ యవ? 

I. నౄభా సెంస 
II. నౄభాథరయవ  
III. లేిట్  (భజెం లేథర ాబ తుెం ) 
IV. ఐఆర్ డీఏ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

శూభెంశ్ెం 

 శూదరయణ పలషలల,  నానేమెం అధే దెం, ఔ నౄభా నులల కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ే

ధయని సాచిసఽౄ ెంథ.ి  
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 జీయత నౄభా నులలల నానేమెం నిభే భిెంఙే ాకిరమ భయణరలు (mortality), వడీులు (interests), 
నియుహణ కయవిలు (expense management ) భభిమ  నిలుల (reserves) భిశీలననలై ఆదరయడ ి
ఉెంట్లెంథ.ి   

 సా ల (Gross) నానేమెం అెంటే్ నిఔయ ననాేమెం ు స్క లలడిెంగ్ గ నలవఫడ ేనతౄెం.   

 లాప్్  (lapse) అెంటే్ నులలథరయవడె నానేమెంలనఽ ఙెయౌుెంచడెం భాధేశూౄ డని అయెం. ఉసెంహయణల 

యషమెంలల, నులలథరయవడె  నులల  సభ ెండర్ ఙేల, నులల సెంనుథిెంచిన నఖదఽ యలువ (cash value) 
నఽెండ ిఔ నతౄెం అెందఽఔుెంట్లడె.   

 నేఖ లు (Surplus) అధేథి ఔ జీయత నౄభా సెంస  (life నౄభా సెంస) యసౄవ అనఽబవెం తనఽ అెంచధర 
యేలన థరనిఔెంట్ ేఫలఖ ధరైనధ ేపయౌతెం నఽెంచి ఉదబసఽౄ ెంథి.   

 ఋణ ఙెయౌుెంుల(solvency requirements)ఔు కవలలన అవసభయౌై నియుళ ెంచడెం, ఉచిత ఆసఽౄ లు 
నదల ైనయ నలెంచఽకోవడరనికి నేఖ లు కైట్లబెంు (Surplus allocation) జయవఖ తేెంథి.   

 ఫో నస్క  లల అతెంత శూదరయణ యౄెం భివయినభీ ఫో నస్క . 

కీలఔ థరలు 

1. నానేమెం 

2. తగాిెంు (Rebate) 
3. ఫో నస్క  
4. నేఖ లు (Surplus) 
5. భిజయవు (Reserve) 
6. లలడిెంగ్ (Loading) 
7. భివయినభీ ఫో నస్క  
 
 
 

లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 
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నులలథరయవ ఔ నులలక ిననాేమెం ఙెయౌుెంు భాధలేేౄ  థరనిై నులల లాప్్ (policy lapse) కవడెం అెంట్లయవ.  

జయఫ  2  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

మూయౌప్్ యషమెంలల నౄభాథరయవ నలట్లి ఫడి భిసఽుని బభిశూౄ డె.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

ఔ నౄభా నులలక ిసెంఫెందిెంచి  “నానేమెం” ఏెం సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. నౄభా సెంస థరుభ శూదిెంచిన లాబెం 

II. నులల కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ేధయ    

III. ఔ నులలనలై నౄభా సెంస భాభిజనఽు    

IV. ఔ నులలనలై నౄభా సెంస  య చిిెంఙ ేకయవిలు   

ాశ్ై 2  

జీయత నౄభా నానేమెంని ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ అెంశ్ెం  నియృబెంచదఽ? 

I. భయణ భైట్ల (Mortality) 

II. భిఫేట్ల   
III. భిజయవులు   
IV. నియుహణ కయవిలు 

ాశ్ై 3  

ఔ నులల ఉసెంహయణ (policy withdrawal) అెంటే్ ఏనేట్ి? 

I. నులలథరయవ థరుభ ననాేమెం ఙెయౌుెంు నియౌనయేత (Discontinuation)   

II. ఆభిజత (acquired) సభ ెండర్ యలువకి నులల సభ ెండర్ ఙేమడెం   

III. నులల శూ బ నలెంచడెం (upgrade) 

IV. నులల శూ బ తగాిెంచడెం (downgrade) 

ాశ్ై 4  

నేఖ లు(surplus) లేథర నేఖ లుని కిరెంథయిటి్లల ఏథి ఫలగ నియుచిెంచఖలదఽ? 
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I. అదిఔ ఫలధతలు (Excessive liabilities) 

II. అదిఔ ట్భోైవర్   

III. ఆసఽౄ ల ఔధరై యలువ ఎఔుువ   

IV. ఫలధతల ఔధరై  ఆసఽౄ ల యలువ ఎఔుువ 

ాశ్ై 5  

ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి మూయౌప్ నానేమెంలలల ఔ పలఖెం కదఽ? 

I. నులల కైట్లబెంు జు  
II. నలట్లి ఫడి భిసఽు  ననాేమెం 

III. భయణ భైట్ల (Mortality) జు  
IV. శూభాజిఔ బదాణర జు  

ాశ్ై 6  

జీయత నౄభా సెంసలు ___________ ఆదరయెంగ ఙెయౌుెంచవలలన ననాేమెంనలై కొనఽగోలుథరయవఔు భిఫేట్ల 
అెంథిెంచవచఽి. 

I. కొనఽగోలుథరయవ ఎెంనఔ ఙసేఽఔునై నౄభానతౄెం  
II. కొనఽగోలుథరయవ ఎెంచఽఔునై నులల యఔెం 

III. కొనఽగోలుథరయవ ఎెంనఔ ఙసేఽఔునై నులల కలవవద ి

IV. కొనఽగోలుథరయవ ఎెంనఔ ఙసేఽఔునైఙెయౌుెంు యదరనెం (నఖదఽ, ఙెక్, కయవు ) 

ాశ్ై 7  

నానేమెం నియృబెంచడెంలల ఉయోగిెంఙే కీలకెంరలలు  వడీు  భైట్లు  ఔటి్. ఈ కిరెంథి యట్ిలల వడీు  భైట్ు క ిసెంఫెందిెంచి 
ఏ యవయణ సభ నైథ?ి 

I. వడీు  భైట్ల ఎెంత తఔుువగ అెంచధర యమేఫడణి ేననాేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంట్లెంథ ి 

II. వడీు  భైట్ల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యమేఫడణి ేననాేమెం అెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథ ి

III. వడీు  భైట్ల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యమేఫడణి ేననాేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంట్లెంథ ి

IV. వడీు  భైట్లు  ననాేమెంలనఽ ాపలయతెం ఙేమవు 

ాశ్ై 8  

ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ యవయణ సభ నైథ?ి 
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I. ఔ ధ ట్ ననాేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a)  నానేమెంలనలై  ఔ లయఫ ైన 

నతౄెం b) ాత్త ఔ „1000 నౄభానణరౄ నికి ఔ లయఫ నై నతౄెం భభిమ  c) నులల  నైద ఔ లయ 

నతౄెం 

II. ఔ ధ ట్ ననాేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a)  నానేమెంనలై కొెంత  రతెం 

b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄ నికీ ఔ లయఫ నై నతౄెం భభమి  c) నులల ాకయెం ఔ లయ నతౄెం 

III. ఔ ధ ట్ నానేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a)  ననాేమెంల కోసెం ఔ 

రతెం b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄ నిక ీఔ లయఫ ైన రతెం భభిమ  c) నులల నైద ఔ లయ నతౄెం 

IV. ఔ ధ ట్ నానేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a) ననాేమెంలనలై  కొెంత  రతెం 

b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄ నికి ఔ లయఫ నై రతెం భభిమ  c) నులల ాకయెం ఔ లయఫ నై నతౄెం.  

ాశ్ై 9  

నౄభా సెంసల థరుభ ఆసఽౄ ల యలువ భిఖణనఔు సెంఫెందెించి__________ నలై జీయత నౄభా సెంస  థరని 

ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమడెం లేథర ను ెందడెం ఙసేఽౄ ెంథ.ి 

I. తగాిెంఫడిన బయష యలువ (Discounted future value) 

II. తగాిెంచఫడిన ాసఽౄ త యలువ (Discounted present value) 

III. భాభ ుట్  యలువ 

IV. ుసౄ ఔ యలువ (book value ) 

ాశ్ై 10  

__________ యషమెంలల, ఔ సెంస  ఫో నస్క నీ, నుాధనేఔ లాబెంనలై భభిమ   అలాగై అట్ికై జోడిెంచఫడని 
ఫో నస్క లనలై కొెంత రతెంగ వకీౄఔభిసఽౄ ెంథి. 

I. భివయినభీ ఫో నస్క  
II. కెంనుౌెండ్స  ఫో నస్క  
III. ట్ెభి్నల్  ఫో నస్క  
IV. నలభి్లలినీ్  ఫో నస్క  

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

నులల కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌుెంచఫడ ేధయని నానేమెం అెంట్లయవ. 
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జయఫ  2  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

భిఫేట్ల జీయత నౄభా నానేమెంని నియృబెంఙే అెంశ్ెం కదఽ.  

జయఫ  3  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

ఆభిజత (acquired) సభ ెండర్ యలక ిఫదఽలుగ నులల సభ ెండర్ ఙేమడరనిై నులల ఉసెంహయణ అెంట్లయవ. 

జయఫ  4  

సభ ైన ఎెంనఔ  IV. 

ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄ ల యలువ ఎఔుువగ ఉెండడెం నేఖ లునిదిని నియుచిెంఙే ఔ యదరనెం. 

జయఫ  5  

సభ ైన ఎెంనఔ  IV. 

మూయౌప్ నానేమెంలల నులల కైట్లబెంు జు,  నలట్లి ఫడ ిభిసఽు  ననాేమెం, భయణ భైట్ల (Mortality) జు 
అెంరలు ఉెంట్లబ. 

జయఫ  6  

సభ ైన ఎెంనఔ  I. 

జీయత నౄభా సెంసలు కొనఽగోలుథరయవ ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై నౄభా నతౄెం ఆదరయెంగ ఙెయౌుెంచవలలన ననాేమెంనలై 
కొనఽగోలుథరయవఔు భిఫేట్ల అెంథెించవచఽి. 

జయఫ  7  

సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

వడీు  భైట్ల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యేమఫడణి ేననాేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి 

 

జయఫ  8  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

ఔ ధ ట్ నానేమెంక ిఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a)  ననాేమెంలలల కొెంత రతెం b) 

ాత్త 1000 నౄభా నణరౄ నికి ఔ లయఫ ైన నతౄెం భభిమ  c) నులల ాకయెం ఔ లయ నతౄెం. 

జయఫ  9  
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సభ ైన ఎెంనఔ  IV. 

నౄభా సెంసల థరుభ ఆసఽౄ ల యలువ భిఖణనఔు సెంఫెందిెంచి ుసౄ ఔ యలువనలై జీయత నౄభా సెంస  థరని 

ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమడెం లేథర ను ెందడెం ఙసేఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  10  

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

కెంనుౌెండ్స  ఫో నస్క  యషమెంలల, ఔ ఔెంనలనీ నుాథనేఔ ాయోజనెం భభిమ  ఫో నస్కనీ, అట్ిక ైజోడిెంచఫడిన 

ఫో నస్క లనలై కొెంతరతెంగ ాఔటి్సఽౄ ెంథ.ి 
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అదరమెం 12 

డరఔుఫ ెంట్ేషన్ – ాత్తనుదన దశ్ 

 

అదరమెం భచిమెం 

జీయత నౄభా భిశ్రభలల భనెం నలదె సెంకలల ణరా లు, దశూౄ యేజులణో వవహభిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. నౄభా 
సెంస , నౄభాథరయవ భధ సెంఫెంధెంలల సషితనఽ తీసఽఔుభవడెం కోసెం ఇయ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ 
అదరమెంలల, ాత్తనుదన దశ్లల నులుెంచఽఔుధే అధేఔ యకల డరఔుఫ ెంట్లు , యటి్ నుాభ కతనఽ చభిిథరె ెం.  
భనెం భిఖణనలలకి తీసఽకోనఽనై దశూౄ యజేులలల కిెంద నేభపునైయ ఉధరైబ  

i. యషమ యవయణ తాెం 

ii. ాత్తనుదన తాెం 

iii. ఏజ ెంట్ నియథేిఔ  
iv. య ైద భకీ్షథరయవ నియేథిఔ  
v. ధ ైత్తఔ అనుమ నియథేిఔ  

vi. వమసఽ నిభే యణ 

vii. నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకో (KYC) డరఔుఫ ెంట్లు  

ధేయవిఔుధే అెంరలు 

 

A. జీయత నౄభా – ాత్తనుదన దశ్ డరఔుఫ ెంటే్షన్ 
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A. జీయత నౄభా – ాత్తనుదన దశ్ డరఔుఫ ెంటే్షన్ 

1. నుాలలఔిస్క 

నియుచనెం 

యషమ యవయణ తాెం అధేథి తభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంఙే యధెంగ నౄభా సెంసలు 
ఉయోగిసఽౄ నై ఒ అదకిభిఔ చటి్ఫదేఫ నై దశూౄ యజేు.  

ఒ నులల కొనఽగోలుఔు సెంఫెందిెంచి నియృమెం తీసఽఔుధే భ ెందఽ థరనికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై పలయ 
నులలథరయవడె ణెలుసఽఔుధే యధెంగ యభికి అవసయఫ నై యసౄ యలనిైటి్నీ యషమ యవయణ తాెం ఔయౌగి 
ఉెండరయౌ.  

జీయత నౄభా సెంస  తన ాత్త నౄభా థకలలల కొుఔు థరనిలల ఉయోగిసఽౄ నై యషమ యవయణ ణరా లలల 
కిెంథి యట్ి ఖ భిెంచి నేభపుని ఉెండరయౌ: 

i. నిమభ, నిఫెంధనలు 

ii. ాయోజధరల భిద ి– శృనై ఔయౌగినయ, శృనై లేనియ 

iii. హఔుు ాయోజధరలు (అదికభలు) 

iv. నేనశృబెంులు 

v. థఔెం పలఖశూుభెం ఔయౌగినథర, పలఖశూుభెం లేనిథర 

యషమ యవయణ తాెం అధేథి ఔెంనలనీ ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి పలయ నులలథరయవ ఫలగ ణెలుసఽకోవడరనికి సశృమడ ే
ఒ భిచమ దశూౄ యజేు లాెంటి్థి.  

2. ాత్తనుదన తాెం 

నౄభా నులల అధేథి నౄభా సెంస , నౄభా నులలథరయవ భధ ఔుథిభై ఒ చటి్ఫదేఫ నై ెందెం. భభై ఇతయ 
ెందెంలల కయయౌ్ ఉనైట్లి గధే, ఇెందఽలల ఔడర ాత్తనుదన, థరనికి ఆమోదెం అెంరలు ఉెంట్లబ. 
ాత్తనుదననఽ తమాయవ ఙేమడెం కోసెం ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ  దశూౄ యేజునఽ శూదరయణెంగ „ాత్తనుదన తాెం‟ 
అని అెంట్లయవ. ాత్తనుదన తాెంలల నేభపునై అనిై యషమాల ఇయవ క్షాలు నుట్ిెంచవలల ఉెంట్లెంథ.ి 
అెందఽలలని యషమాలనఽ నుటి్ెంచఔుెంటే్, క ుబమ్ భిశుుయెం సెందయౌెంలల తీవా యవశూధరలఔు థరభి తీసఽౄ ెంథి.  
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నియుచనెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల సెంయక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 కిెంద ాత్తనుదన తాెం కిెంథి యధెంగ 
నియుచిెంచఫడిెంథి.: 

“నులలని అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృమెం తీసఽకోవడరనికి, భిస్కు నఽ ఙేటి్డరనికి, అలాగై భిస్కు నఽ 
అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల, భెంజూయవ ఙేమాయౌ్న యక్షణ ధయలు, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ నిభే భిెంచడరనికి నౄభా 
సెంసఔు యలు ఔయౌెంఙే ఔరభెంలల నౄభాకోసెం భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా సెంసఔు అవసయఫ నై యరలష సభాఙరయెం 
నణరౄ నిై ాత్తనుదఔుడె నిెంనుయౌ్న తాెం అని థీనికి అయెం.” 

ఈ నిమెంతాణల ఉథేెశ్ెంలల ―భ క యసౄవెం‖ అధేథి నౄభా సెంస  యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌ్న భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ ధొకిు ఙనెే సెందయౌెంలల ఔయౌగి ఉెండరయౌ్న అనిై భ కఫ ైన, అణరవశ్ఔఫ ైన, సెంఫెందిత 
సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని సాచిసఽౄ ెంథి.  

ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

ాత్తనుదన ణరా నిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ నియుచిెంచినటి్కీ, ఆ తాెం యౄఔలన భభిమ  తా యషమానిై నౄభా 
సెంస  యచక్షణకై యడచిినలటిి్ెంథి. అబనటి్కీ, నులలథరయవలు, భధవయవౄ లు, అెంఫ డ్స్ ఫ న్, నౄభా సెంసల 
నఽెంచి లుఔభిెంచిన ాత్తసెందనల నుాత్తథిఔన ఈ ణరా నిై, ాత్తనుదన తాెం యషమాలనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం 
తనిసభి అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ పలయెంచిెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమెంతాణలు (జీయత నౄభా కోసెం నుాభాణ ఔ ాత్తనుదన తాెం), 2013నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ 
ఙేలెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ థరని ఆఔిత్తని, యషమానిై సాచిెంచినట్ికీ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం కోసెం 
నౄభా సెంసలఔు య సఽలుఫలట్లనఽ ఔయౌెంచిెంథి. ాత్తనుదన తాెంలల కైవలెం ాత్తనుదఔుడె, నౄభా ఙేమడరనిక ి
ాత్తనుథిెంచిన జీయత కలానిక ి సెంఫెందిెంచినయ భాతాఫే కఔ,  నులలని అబభిెంచి, ఈ ణరా నిై నిెండెంలల 
సశృమడిన భధవభిౄకి సెంఫెందిెంచిన సభఖర సాచనలనఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

3. ఏజ ెంట్ నియథేిఔ 

ఏజ ెంట్ అధే వకైౄ నుాథనేఔ నౄభాెంఔన ఔయౄగ ఉెంట్లయవ. నులలథరయవ ఖ భిెంచిన, భిస్కు అెంచధరఔు సెంఫెందిెంచిన 
భ కఫ ైన యసౄయలు, యవభలు అనిైటి్నీ ఏజ ెంట్ తన నియేథిఔలల య లు డిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి. ఆభోఖ 
యషమాలు, అలయట్లు , విత్తౄ , భఫడి, ఔుట్లెంఫ యవభలనిైటి్నీ ఈ నియేథఔిలల ాశూౄ యెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

 

4. య ైద భకీ్షఔుడి నియథేిఔ 
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లు సెందభౌలలు , నౄభా ఙమేాయౌ్న వకిౄ జీయణరనిై నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన య ైదఽడె భీక్షిెంఙరయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. ఎతేౄ , ఫయవవు, యఔౄనోు ట్ల, ఖ ెండె లత్త తథితభలు లాెంటి్ పౌత్తఔ యరలష అెంరలు తథితభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైటి్నీ డరఔిర్ భికయవు  ఙలే, య ైద భీక్షఔుడి నియథేిఔగ నయౌఙే తన నియథేిఔలల 
ాశూౄ యశూౄ యవ.  
నౄభా కోసెం వఙేి ఙరలా ాత్తనుదనలనఽ, య ైద భకీ్ష లేఔుెండరధే నౄభాెంఔన ఙలే అెంగీఔభిెంఙే యషమానిై 
భనెం ఖభనిెంఙరయౌ. యట్ిని య ైద భీక్ష అవసయెం లేని కైసఽలుగ ఙెఫ తేెంట్లయవ. య ైద భీక్ష లేని ెందెం 
కిెంద ాత్తనుదననఽ భిఖణ ెంచలేఔుెంటే్, య ైద భీక్షఔుడి నియేథిఔ ాణేకిెంచి కయయౌ్ వసఽౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంటే్, 
ాత్తనుథిెంచిన శూ భ ్ లేథర ాత్తనుథితథరయవ వమసఽ ఎఔుువగ ఉెండడమో, ాత్తనుదన తాెంలల య లు డిెంచిన 
కొనిై నిభేిషి లక్షణరలఔు య ైద భీక్షఔుడి భీక్ష, నియేథఔి కయయౌ్న భిలతేలలు  ఇలా జయఖవచఽి.  
ఇలా ఙేమడెం థరుభ నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త ఖ భిెంచిన యవభలనఽ 
అెందఽఔుెంట్లడె.  

5. ధ ైత్తఔ అనుమ నియథేిఔ 

జీయత నౄభా అధేథి ఔ వకిౄకి, నౄభా సెంసకి భధ ఔుథిభిన ెందెం. ఆ ెందెం ాకయెం నౄభా 
ఙేసఽఔునై వకిౄ నులల కలెం భధలల చనినోు ణే, ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచిన వకిౄకి భ ెందఽగ నభేపునై నణరౄ నిై 
నౄభా సెంస  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. జీయత నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙలేే సభమెంలల, భనెం దయకాసఽౄ  నిెండెం, ధియఔయణ 
కోసెం థరనిని సభభిెంచడెం సశృ లు యకల దేతేలనఽ నుటి్ెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భిస్కు నఽ ాపలయతెం 
ఙేసఽౄ ెందని నౄభాెంఔన ఔయౄ ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే అెంశ్ెంగ ధ ైత్తఔ అనుమానిై ఙెవచఽి.  

నియుచనెం 

ఔ జీయత నౄభా నులలని కొనై పయౌతెంగ క ుబమ్ ట్ ావయౄన భాభై అవకరనిై ధ ైత్తఔ అనుమెం అని 
అెంట్లయవ. అలాెంటి్ భాయవ నషిెం యటి్లేు  అవకరనిై నలెంచఽతేెంథి.  
 

ఉథరహయణ 

జఞన్ డో  ఇట్వీల ఒ జీయత నౄభా నులల కొధరైయవ. ఆ తభుత ఆమన బూభెండలెంలలధే అతెంత ాభాదఔయ 
ఖఖన యశృయ ాథేశ్ెంగ పలయెంఙే ాథరేనికి ఖఖనతల యశృభనికి ఫమలు థేభయవ. ఇథవియలల ఆమన ఇలాెంటి్ 
శూహశూలు ఙలేేెందఽఔు అెంగీఔభిెంఙే యయవ కయవ. 
శూ ెంత జీయణరనిై లేథర భభపఔ వకిౄ జీయణరనిై భ గిెంచడెం లాెంటి్ చయల థరుభ జీయత నౄభా కొనఽగోలు నఽెంచి 
లాబెం ను ెంథరలని కోయవతేనై వఔుౄ లఔు అవకశ్ెం ఇవుఔుెండర యక్షణ ఔయౌగి ఉెండరలని జీయత నౄభా సెంసలు 
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కోయవఔుెంట్లబ. కఫటిే్, ఇలాెంటి్ అనుమెం ఉెంథర అని సాచిెంఙే ఏథేని కయఔెం కోసెం జీయత నౄభా నౄభాెంఔన 
ఔయౄలు భిశీయౌసఽౄ ెంట్లయవ. 

ఈ ాయోజనెం కోసఫే, నౄభా సెంస  అదికభి థరుభ ధ ైత్తఔ అనుమ నియథేిఔనఽ ను ెంథరలని ఔెంనలనీ 
కోయవఔుెంట్లెంథి. ఈ నియథేిఔనఽ ూభిౄ ఙేలే భ ెందఽ, నియథేిసఽౄ నై అదికభి ాత్తనుదనథరయవ ఖ భిౄెంునఔు 
సెంఫెందిెంచి సుమెంగ సెంతినౄ  ఙెెంథరయౌ. నియథేిఔ ూభిౄ ఙేలే భ నఽు ాత్తనుథిత థరయవనఽ ఆమన ఇెంటి్లలధ ే
ఔలవడరనికి నఖ ా చానుయౌ. నౄభా అెంథిెంచనఽనై వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన ఆభోఖెం, అలయట్లు , విత్తౄ , భఫడ,ి 
శూభాజిఔ ధేథెం, ఆభిఔ లత్త తథితభల ఖ భిెంచి నియథేఔి సభభిెంచనఽనై అదికభి సుతెంతా యఙరయణ 
జయనుయౌ.  

6. వమసఽ నిభే యణ 

జీయత నౄభాలల వమసఽణో నుట్ే భయణ భసిఽు ఔడర నలయవఖ తేెందధే యషమానిై భనెం ఇట్ికై చారెం. 
కఫటిి్, నౄభా ఙేమాయౌ్న వకిౄ భిస్కు ను ా లైల్ నఽ నిభే భిెంచడరనికి వమసఽనఽ ఔడర నౄభా సెంసలు ఒ కయఔెంగ 
తీసఽఔుెంట్లెంథి. థరనికి తఖాట్లి  కోు వయోఫిెంథరనికి అనఽయ ైన ననాేమెంనఽ వసాలు ఙసేఽౄ ెంథి. అెందఽవలన 
వమసఽ నిభే యణఔు సెంఫెందిెంచిన సభ చిత దశూౄ యేజునఽ భీక్షిెంచడెం థరుభ వమసఽ ధియఔయణ ఙేమడెం. 
అెందఽవలు  జీయత నౄభాలల నుాభ కతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

ఙెలుు ఫలట్ల వమసఽ నిభే యణలు నుాభాణ ఔెం కవచఽి లేథర నుాభాణ కైతయెం కవచఽి.  

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ తాెం 

కొనిై ణరా లనఽ నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ శూక్షాలుగ భిఖణ శూౄ యవ: 

i. నుఠ్రల లేథర ఔమారల ధివతాెం 

ii. భ నిలల్ భికయవు ల నఽెంచి తీసఽకొచిిన జనన ధివతాెం 

iii. నుస్క నోు యవి  
iv. నున్ కయవు  
v. సభీుస్క భిజిషిర్ 

vi. ఫలనిజెం ధివతాెం 

vii. జనన ణథేీని ఔయౌగి ఉనై ఔుట్లెంఫ ఫ ైనృల్ నఽెంచి ధియఔభిెంచిన యవభలు 
viii. యక్షణ లఫోెంథి అబణే ఖ భిౄెంు కయవు  
ix. భోభన్ ఔతోయౌక్ చభిి జఞభీ ఙలేన యయహ ధివ తాెం 
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b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ ధియఔయణలు 

నలైన నేభపునై నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణలు లేఔనోు ణే, జీయత నౄభా సెంస  నుాభాణ కైతయ వమసఽ 
నిభే యణ శూక్షానిై అనఽభత్తెంచవచఽి. కొనిై దశూౄ యేజులు నుాభాణ కైతయఫ ైన వమసఽ ధియఔయణలుగ 
భిఖణ ెంచఫడెణరబ: 

i. జఞతఔ చఔరెం 

ii. భైషన్ కయవు  
iii. లుమ ాఔట్న భాయాెంలల సభభిెంచిన అడయట్ (ాభాణ తాెం) 
iv. గర భ ెంఙరమతీ ధివతాెం 

చితాెం1 : ఙెలుు ఫలట్ల అబయ వమసఽ ధియఔయణ 

 

7. మాెంటీ్ భనీ లాెండభిెంగ్ (AML) 

నియుచనెం 

అఔరభఫ ైన భూలాలనఽ థరచి నలటి్డెం థరుభ చటి్ఫదేెంగ ఔనినెంఙేట్ట్లు  ఆభిఔ వవసలలకి అఔరభ శూ భ ్నఽ 
తీసఽఔువఙేి  దెత్తని భనీ లాెండభిెంగ్ అని అెంట్లయవ. భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులఔు గా లు యేమడెం 
కోసెం పలయత ాబ తుెం న.ఎెం.ఎల్.ఏ 2002నఽ నుాయెంనెంచిెంథ.ి 
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భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులనఽ నిమెంత్తాెంచి, భనీ లాెండభిెంగ్ నఽెంచి నోు ఖ  ఙలేన ఆలౄ ని జుౄ  ఙసేఽకోవడెం 
కోసెం భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ చటి్ెం (న.ఎెం.ఎల్.ఏ), 2002నఽ 2005 నఽెంచి అభలలు కి వచిిెంథి. భనీ 
లాెండభిెంగ్ ఔ ధేయభనీ, ఆ ధభేనికి నులడని యభికి భూడె నఽెంచి ఏడళే్ు వయఔు ఔఠిన కభగయ శిక్ష, యౄ. 
ఐదఽ లక్షల వయఔు అభధ యవసఽభ  యదిెంచఫడెతేెందని ఆ చటి్ెం నేభపుెంథి.  

ాత్త నౄభాసెంస  ఔ ఏ.ఎెం.ఎల్ (A.M.L) యదరధరనిై ఔయౌగి, థరనికి తఖాట్లి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ వదె ఒ ాత్తని థరకలు 
ఙేమాయౌ. ఏ.ఎెం.ఎల్ (A.M.L) నోుా గర ెంలల కిెంథి అెంరలు ఉెండరయౌ: 

i. అెంతయాత యదరధరలు, దేతేలు, నిమెంతాణలు 
ii. భ క అభలు అదికభి నిమాభఔెం 

iii. ఏ.ఎెం.ఎల్ కభలనలై ఏజ ెంట్ు  నిమాభఔెం, శిక్షణ 

iv. అెంతయాత తనిఖీ/నిమెంతాణ 

8. నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోెండి (KYC) 

నై యనియోఖథరయవడనిి ణెలుసఽకోెండి అధేథి తభ క ుబమ్ ట్ు  ఖ భిౄెంునఽ ధియఔభిెంచఽకోవడెం కోసెం ఒ 
యనుయ సెంస  ఉయోగిసఽౄ నై ాకిరమ. ఖ భిౄెంు ఙౌయెం, ఆభిఔ మోసెం, భనీ లాెండభిెంగ్ లాెంటి్ యట్ిని 
నియభిెంచడెం కోసెం యనియోఖథరయవలనఽ సభఖర సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని ఫలెంఔులు, నౄభా సెంసలు 
ఎఔుువగ డిభాెండ్స ఙసేఽౄ ెంట్లబ.  

భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానుల కోసెం ధేయ శ్ఔుౄ లు ఉయోగిెంచఽకోవడెం నఽెంచి ఆభిఔ సెంసలనఽ 
కనుడట్ఫే నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోెండి భాయాదయశకల భ కోథేెశ్ెం.  

కఫటిి్, నౄభా సెంసలు తభ యనియోఖథరయవల యసౄవ ఖ భిౄెంునఽ నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి. నై 
యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోెండి దేత్తలల పలఖెంగ కిెంథి యటి్ణో నుట్ల ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన తాెం 
సభభిెంఙేలా ఏజ ెంట్లు  చాడరయౌ.: 

i. నూో ట్ లు 
ii. వమసఽ నిభే యణ యవజువు 
iii. చియవధరభా యవజువు – డెైైయెంగ్ ల ైలలన్్, నుస్క నోు రి్, టె్యౌనోూ న్ నృలుు , ఔభ ెంట్ల నృలుు , ఫలెంఔు నుసఽ ుసౄ ఔెం 

తథితభలు. 
iv. ఖ భిౄెంు యవజువు – – డెైైయెంగ్ ల ైలలన్్, నుస్క నోు రి్, ఒట్యవ ఐ.డి. కయవు , నున్ కయవు  తథితభలు. 
v. అదిఔ యలువణో ఔడని లాయథేయల యషమెంలల అబణే, ఆథరమ యవజువు దశూౄ యేజులు. 
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9. లేుఙరి భిశీలన కలెం 

ఔ వకిౄ ఒ కొతౄ  జీయత నౄభా నులలని కొని, నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంఙరయనఽఔుెంథరెం. ఆ తభుత థరనిని 
భిశీయౌెంచినుడె, ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ, నిఫెంధనలు అెందఽలల లేదని ఆమన 
ణెలుసఽఔుధరైయనఽఔుెంథరెం.  

ఆఫ /అతనఽ ఏెం ఙేమవచఽి? 

ఈ సభసట్ు  శ్రదే తీసఽఔుధేలా ఒ యనియోఖథరయవ ళ త సదఽనుమానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ తన నిఫెంధనలలు  
ను ెందఽయచిెంథి. “లేుఙరి భిశీలన కలెం” లేథర “చలు ఫడే కలెం”గ నేభపుధే సదఽనుమానిై అథ ి
ఔయౌెంచిెంథి.  

నులలథరయవ ఒ నులలని కొనైట్ికీ, థరనిని వదెనఽఔుెంటే్ ఈ కలెంలల అతడె, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం 
థరనిని అతడె/ఆఫ  త్తభిగి ఇచిి, ణరభ  ఙెయౌుెంచిన శూ భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽి.: 

i. నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన థిళేనఽ భోజులలు ు అతడె/ఆఫ  ఈ అవకరనిై 
ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

ii. అతడె/ఆఫ  థనీినలై ఔెంనలనీకి భతూయుఔెంగ సభాఙరభనిై అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  
iii. యసఽఙలేే ననాేమెం నఽెంచి నౄభా యక్షణ కోసెం సభ చిత భసి్కు నానేమెం, య ైద భకీ్షల కోసెం నౄభా 

సెంస  నలటిి్న కయవి, శూి ెంప్ డాటీ్ కయవిలు సయవె ఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ.  

ఈ లేుఙరి భశిీలన కలెం అధేథి జీయత నౄభా నులలథరయవలఔు యరలష అదికయెంగ అెందఽఫలట్లలలక ి
తీసఽఔుభఫడిెంథి. నులలథరయవ నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన ణేథీ నఽెంచి థిళనేఽ భోజుల కలెంలలు ఈ 
అవకరనిై యయవ ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండ ి 1 

నులలథరయవ ఒ నులలని కొని, థరనిని వదెనఽఔుెంటే్, అతడె/ఆఫ  _____ కలెంలల థరనిని త్తభిగి ఇచిి, 
శూ భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽి.  

I. ఉచిత యరలుషణ 

II. లేుఙరి భిశీలన 

III. యదఽె  

IV. ఉచిత ామతైెం 
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శూభెంశ్ెం 

 యవయణ తాెం అధేథి ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంచడరనికి నౄభా సెంసలు ఉయోగిసఽౄ నై ఒ 
అదికభిఔ చటి్ ఫదే దశూౄ యేజు.  

 ాత్తనుదన ఙలేేెందఽఔు ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ  తాెం శూదరయణెంగ „ాత్తనుదన తాెం‟గ 
నలువఫడెతేెంథి.  

 ఏజ ెంట్ తన ఏజ ెంట్ నియేథిఔలల ఆభోఖెం, అలయట్లు , విత్తౄ , ఆథరమెం భభిమ  ఔుట్లెంఫ యవభలనఽ 
ాశూౄ యెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథ.ి  

 డరఔిర్ య ైద భిశీలఔుల నియథేిఔగ నయౌఙే తన నియథేిఔలల ఎతేౄ , ఫయవవు, యఔౄనోు ట్ల, ఖ ెండె లత్త తథితయ 
పౌత్తఔ లక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నమోదఽ ఙలే, ాశూౄ యెంఙరయౌ.  

 ధ ైత్తఔ అనుమెం అధేథి ఒ జీయత నౄభా నులలని కొనై పయౌతెంగ క ుబమ్ ట్ ావయౄన భాయవచిధే యకనిక ి
సెంఫెందిెంచినథి. ఇలాెంటి్ భాయవ నషిెం అవకరనిై నలెంచఽతేెంథి.  

 నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ శూక్షాలుగ భిఖణ సఽౄ నై కొనిై దశూౄ యేజులలు  నుఠ్రల, ఔమారల ధివణరా లు, 
ుయనులఔ భికయవు లు లాెంటి్ యటి్ నఽెంచి తీసఽఔువచిిన జనన ధివతాెం ఔడర ఉధరైబ.  

 ాత్త నౄభా సెంస  ఒ ఏ.ఎెం.ఎల్ యదరధరనిై ఔయౌగి ఉెండరయౌ్న అవసయభ ెంథి. థరనికి తఖాట్లి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
వదె ఒ ాత్తని థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ.ఎెం.ఎల్ కయఔరభెంలల అెంతయాత యదరధరలు, దేతేలు, నిమెంతాణలు 
ఙేయిఫడి, భ క అభలు అదకిభిని నిమనేెంఙరయౌ.  

నౄభా సెంసలు తభ యనియోఖథరయవల యసౄ వ ఖ భిౄెంునఽ నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి. నై 
యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి KYC దశూౄ యేజులు అనగ దేత్తలల పలఖెంగ చియవధరభా శూక్షెం, నున్ కయవు , 
నూో ట్ లు తథితయ నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి (KYC)దేత్తలల పలఖెంగ తీసఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి. 
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కీలఔ థరలు 

1. యవయణ తాెం 

2. ాత్తనుదన తాెం 

3. ధ ైత్తఔ అనుమెం 

4. నుాభాణ ఔ భభిమ  నుాభాణ కతైయ వమసఽ నిభే యణ శూక్షాలు 
5. మాెంటీ్ భనీ లాెండభిెంగ్ 

6. నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి (KYC) 

7. లేుఙరి భిశీలన కలెం 
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండికి సభాదరధరలు 

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

నులలథరయవ ఒ నులలని కొని, థరనిని వదెనఽఔుెంటే్, అతడె/ఆఫ  థరనిని లేుఙరి భిశీలన కలెంలల త్తభిగి 
ఇచిి, శూ భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

కిెంథి యటి్లల నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ శూక్షానికి ఉథరహయణగ థేనిని ఙెవచఽి? 

I. భైషన్ కయవు  
II. జఞతఔచఔరెం 

III. నుస్క నోు యవి  
IV. గర భ ెంఙరమతీ ధివతాెం 

ాశ్ై 2 

కిెంథి యట్ిలల థేనిని ధ ైత్తఔ అనుమెంగ ఙెవచఽి? 

I. నౄభా కొనఽగోలు తభుత నలభిగిన భిస్కు ావయౄన 

II. నౄభా కొనఽగోలుఔు భ ెందఽ నలభిగిన భిస్కు ావయౄన 

III. నౄభా కొనఽగోలు తభుత తగాిన భిస్కు ావయౄన 

IV. నౄభా ఙేలన తభుత ధేయూభిత చయలలు  నులుెంచఽకోవడెం 

ాశ్ై 3 

య ైద భిశీలఔుడి నియథేిఔలల కిెంద ఉనై ఏబయ అెంరలనఽ భిశీయౌశూౄ యవ? 

I. ాత్తనుదఔుడి పలయోథేుఖ ావయౄన 

II. ఎతేౄ , ఫయవవు, యఔౄనోు ట్ల 
III. శూభాజిఔ హో థర 
IV. నిజఞమతీ 
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ాశ్ై 4 

__________ అధేథి ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా సెంసలు ఉయోగిసఽౄ నై ఒ 
అదికభిఔ చటి్ఫదే దశూౄ యజేు. 

I. ాత్తనుదన తాెం 

II. ాత్తనుదన కోట్ 

III. సభాఙరయ డరక ట్ 

IV. యవయణల తాెం 

ాశ్ై 5 

ాత్తనుదననఽ తమాయవ ఙేమడరనికి ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ  దశూౄ యజేునఽ శూదరయణెంగ __________ అని 
అెంట్లయవ. 

I. దయకాసఽౄ  తాెం 

II. ాత్తనుదన తాెం 

III. భిజిలేి రషన్ తాెం 

IV. సబతు తాెం 

ాశ్ై 6 

కిెంద ఇచిిన వమసఽ నిభే యణ శూక్షాలలల, నౄభా సెంసలు నుాభాణ కైతయఫ ైనయగ వభాీఔభిెంచిన ఔ థరనిని 
ఖ భిౄెంచెండి. 

I. నుఠ్రల ధివతాెం 

II. యక్షణ లఫోెంథి యషమెంలల ఖ భిౄెంు కయవు  
III. భైషన్ కయవు  
IV. ఫలనిజెం ధివతాెం 

ాశ్ై 7 

భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి చటి్ఫదేెంగ సెంనుథిెంచినట్లి గ చానే యధెంగ డఫ ో _______ భూలానిై థరచి నలటిి్, 
ఆభిఔ వవసలలకి _______ డఫ ోనఽ తీసఽఔుని వఙేి  ాకిరమ. 

I. చటి్యయవదేెం, చటి్యయవదేెం 
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II. చటి్ఫదేెం, చటి్ఫదేెం 

III. చటి్యయవదేెం, చటి్ఫదేెం 

IV. చటి్ఫదేెం, చటి్యయవదేెం 

ాశ్ై 8 

నులలణో నులలథరయవ సెంతినౄ  ఙెెందని క్షెంలల, అతడె/ఆఫ  లేుచి భిశీలన కలెంలలు త్తభిగి 
ఇఙేి మవచఽి. అెంటే్ నులలని లుఔభిెంచిన _______ భోజులలు ు.  

I. 60 భోజులు 
II. 45 భోజులు 
III. 30 భోజులు 
IV. 15 భోజులు 

ాశ్ై 9 

లేుఙరి భిశీలన కలెం సెందయౌెంలల నులలథరయవ త్తభిగిచిిన నులలకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలల ఏథ ి
సభబి ైనథ?ి  

I. నౄభా సెంస  నానేమెంలల 100% రణరనిై త్తభిగి ఇసఽౄ ెంథి.  
II. నౄభా సెంస  నానేమెంలల 50% రణరనిై త్తభిగి ఇసఽౄ ెంథి. 
III. నౄభా యక్షణ కోసెం సభ చిత భిస్కు నానేమెం, య ైద భీక్షల కోసెం నౄభా సెంస  నలటిి్న కయవి, శూి ెంప్ డాటీ్ 

కయవిలు సయవె ఫలట్ల ఙలేన తభుత నానేమెం యసఽ ఙేమఫడెతేెంథి.  
IV. నౄభా సెంస  నానేమెం నణరౄ నిై జుౄ  ఙసేఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 10 

కిెంథి యటి్లల ఙెలుు ఫలట్బయ చియవధరభా యవజువు ఏథ?ి 

I. నున్ కయవు  
II. ఒట్ర్ ఐ.డి. కయవు  
III. ఫలెంఔు నుస్క ుసౄఔెం 

IV. డెైైయెంగ్ ల ైలలన్్ 
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లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణఔు శూక్షానికి నుస్క నోు యవి  ఒ ఉథరహయణ అవుతేెంథి. 

జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 

నౄభా కొనఽగోలు ఙలేన తభుత భిలు ావయౄన నలయఖడరనిై ధ ైత్తఔ అనుమెంగ ఙెవచఽి.  

జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

య ైద భీక్షఔుడి నియథేిఔలల తనిఖీ ఙేలే యషమాలలు  ఎతేౄ , ఫయవవు, యఔౄనోు ట్లలు ఔడర ఉెంట్లబ.  

జయఫ  4 

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

యవయణ తాెం అధేథి ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి యవభలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా సెంసలు ఉయోగిెంఙే అదికభిఔ 
చటి్ఫదే దశూౄ యజేు.  

జయఫ  5 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

ాత్తనుదన ఙమేడరనికి ఉయోగిెంచిన దయకాసఽౄ  దశూౄ యేజునఽ శూదరయణెంగ ాత్తనుదన తాెం అెంట్లయవ.  

జయఫ  6 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

భైషన్ కయవు నఽ నుాభాణ కైతయ వమసఽ నిభే యణ శూక్షెంగ వభాీఔభిశూౄ యవ.  

జయఫ  7 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 
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భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి చటి్ఫదేెంగ సెంనుథిెంచినట్లి  ఔనినెంఙేలా డఫ ో చటి్యయవదే భూలానిై థరచి నలటి్డెం 
థరుభ అఔరభాయజన శూ భ ్నఽ చటి్యయవదేెంగ ఆభిఔ వవసలలకి తీసఽఔువఙేి  ాకిరమ.  

జయఫ  8 

సభ ైన ఎెంనఔ IV. 

నులల యషమెంలల నులలథరయవ సెంతినౄ  ఙెెందని క్షెంలల, అతడె/ఆఫ  లేుఙరి భశిీలన కలెంలలు నులలని 
త్తనెంవచఽి. అెంటే్, నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన థళేినఽ భోజులలు ు.  

జయఫ  9 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

లేుఙరి భశిీలన కలెం సెందయౌెంగ, నులలథరయవ త్తన ెంనన నులలకి సెంఫెందిెంచి, యక్షణనలై ఆ కలానిక ి
సెంఫెందిెంచిన సభ చిత భసి్కు నానేమెం, య ైద భీక్షల కయవిలు, శూి ెంప్ డాటీ్ కయవిలనఽ సయవె ఫలట్ల ఙేలన 
తభుత నౄభా సెంస  ననాేమెంనఽ త్తభిగి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  10 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

నున్ కయవు  ఔ ఙెలుు ఫలట్ల చియవధరభా యవజువు కదఽ. 
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అదరమెం 13 

డరఔుఫ ెంట్ేషన్ – నులల దశ్- I 

 

అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెంలల, ఔ ాత్తనుదన ఔ జీయత నౄభా నులలగ తమాయబయ సభమెంలల ఉెండే అధేఔ యకల 
దశూౄ యేజుల ఖ భిెంచి భనెం చభిిెంచనఽధరైెం.  

ధేయవిఔుధే అెంరలు 

 

A. నులల దశ్ డరఔుఫ ెంటే్షన్ 
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A. నులల దశ్ డరఔుఫ ెంటే్షన్ 

1. నదట్ి నానేమెం యశీదఽ 

నదట్ి ననాేమెం యశీదఽ (FPR)నఽ జీయత నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలనట్ి నఽెంచి ఒ నౄభా ెందెం 
నుాయెంబభవుతేెంథి. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి FPR శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

నదట్ి నానేమెం యశీదఽ కిెంథ ిసభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథ.ి: 

i. నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ, చియవధరభా 
ii. నులల సెంక 
iii. ఙెయౌుెంచిన ననాేమెం నతౄెం 

iv. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త, కల వవద ి

v. నానేమెం ఙెయౌుెంు తదఽభి ఖడెవు ణేథ ీ 

vi. భిస్కు నుాయెంబభబయ ణథే ీ 

vii. నులల తేథి భిఔుత ణేథ ీ 

viii. తేథి ననాేమెం ఙెయౌుెంు ణథే ీ 

ix. నౄభా నతౄెం 

FPRనఽ జఞభీ ఙేలన తభుత, ాత్తనుదఔుడి నఽెంచి తదఽభి నానేమెంలనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, నౄభా సెంస  
తభుత్త వయవస నానేమెం యశీదఽలనఽ జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథి. ఈ యశీదఽలనఽ భినావల్ నానేమెం యశీదఽ(RPR) లుగ 
నలుసఽౄ ధరైయవ.. RPR అధేయ నానేమెం ఙెయౌుెంునఔు సెంఫెందిెంచి ఏథేని యయథరలు తల త్తౄ ణే, ఙెయౌుెంు 
యవజువుగ ని ఙేశూౄ బ.  

2. నులల ఫలెండె 

నులల ఫలెండె అధథేి నౄభాణో భ డిడని అతెంత భ కఫ ైన ఆదరయెం. నౄభా ఙేలన యయవ, నౄభా సెంసక ి
భధ ెందెం ఔుథిభిెందనడరనికి ఇథే శూక్షెం. ఇథి తనెంతట్ ణరనఽ ెందెం కదఽ. నులల ఫలెండెనఽ 
నులలథరయవ నోు గపట్లి ఔుధరై, అథి నౄభా ెందెంనలై ఎలాెంటి్ ాపలవెం చాదఽ. ెంథరనికి ఎలాెంటి్ 
భాయవలు ఙమేఔుెండర నౄభా సెంస  ఒ నఔలు నులలని జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  నులల ఫలెండెనలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి 
సెంతఔెం నలట్లి యౌ్ ఉెంట్లెంథి. అలాగై, పలయతీమ శూి ెంుల చటి్ెం ాకయెం థరనినలై భ దా యేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండెలల ాణేకిెంచి భూడె పలగలుెంట్లబ: 

a) నులల ఱలడాల్ 
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నులల ఱలడాల్ అధేథ ి నదట్ి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. నులల భ క నజేీలల శూదరయణెంగ థనీిని 
ఔనఽగపనవచఽి. జీయత నౄభా ెంథరల ఱలడాళ్ైు  శూదరయణెంగ కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయ శూదరయణెంగ 
కిెంథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లబ.: 

చితాెం 1: నులల ఫలెండెలలని పలగలు 

 

i. నౄభా సెంస  నేయవ 
ii. నిభెిషీ నులలకి సెంఫెందిెంచిన కొనిై ాణేఔ యవభలు కిెంథి యధెంగ: 

 నులల మజభాని నేయవ, చియవధరభా 
 ుటిి్న ణథేీ, చివభి ుటిి్న భోజు ధరటి్కి వమసఽ 
 నులల థఔెం భభిమ  నులల ెందెం కలవవద ి

 నౄభా ఙేలన నతౄెం 

 నానేమెం నతౄెం  

 నానేమెం ఙెయౌుెంఙే కల వవద ి

 నుాయెంబభబయ ణథేీ, భిఔుత ణేథీ భభిమ  చివభి ననాేమెం ఖడెవు ణథే ీ

 నులల లాపలలణోధర లేథర లాపలలు లేఔధర 
 ధరనేనీ నేయవ 
 నానేమెం ఙెయౌుెంు యదరనెం – యభిిఔెం; అయ సెంవత్యెం; ణెైైభాలఔెం; ధ లయభ;ీ జీతెం నఽెంచి 

తగాిెంచడెం థరుభ 
 నులల సెంక – నులల ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన యశిషీ సెంక ఔడర ఇథే.  

iii. ఙెయౌుెంునలై నౄభా సెంస  యగె నెం. నౄభా ెందెంలల ఇథి ఖ ెండెలా ఉెంట్లెంథి.  
iv. అదికభిఔ సెంతఔ హో థర ఔయౌగిన యభి సెంతఔెం, నులల శూి ెంు 
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v. శూ నిఔ నౄభా అెంఫ డ్స్ ఫేన్ చియవధరభా. 

b) నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు 

నులల ఫలెండెలలని భ ెండో  పలగనిై నుాభాణ ఔ నులల  షయతేలణో తమాయవ ఙేరయవ. ాణేఔెంగ 
నేనశృబలేౄ  తనెంచి, శూదరయణెంగ ఇయ అనిై జీయత నౄభా ెంథరలలలనా ఉెంట్లబ. యట్ిలల కొనిై 
షయతేలు  కల భినేత్త, లెంగిల్ నానేమెం, లేథర పలఖశూుభ బయతయ (లాపలలలల) నులలలు లాెంటి్ 
కొనిై షయతేలు నిభేిషి యకల ెంథరలఔు వభిౄెంచఔనోు వచఽి. ఈ నుాభాణ ఔ షయతేలు ెందెం కిెంద 
వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష అదికభలు భభిమ  ఇతయ నిఫెంధనలనఽ నియుచిశూౄ బ.  

c) నిభేిషి నులల నిఫెంధనలు 

నులల ఫలెండె భూడో  పలఖెం వకిౄఖత నులల ెంథరనికి ాణేకిెంచిన నిభేిషి నులల నిఫెంధనలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంట్లెంథి. ఇయ ఫలెండె భ కెంనలైన భ థిాెంచఫడవచఽి. లేథర జోడిెంు యౄెంలల ాణేఔెంగ 
ఙపనెంచఫడవచఽి.  
లాప్్ అబన భిలతేలలు  అనఽఖరహకలెం, జుౄ  ఙమేఫడని కలెం లాెంటి్ నుాభాణ ఔ నులల 
నిఫెంధనలనఽ ెందెం తయచా చటి్ఫదేెంగ అెంథిసఽౄ నైటి్కీ శూదరయణెంగ కొనిై నిభేిషి నిఫెంధనలు 
నౄభా సెంస , నౄభా థరయవ భధ ఔుథిభై నిభేిషి ెంథరనికి అనఽసెందరనెం ఙేమఫడి ఉెంట్లబ.   

ఉథరహయణ 

ెందెం ఔుదఽయవిఔుధే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళ ళ్ భయణ ెంచవచిధే థరనిని నిభోదిెంఙ ే
షయతే.  

థీనికి సెంఫెందిెంచిన సభఖర షయతేలు అదరమెం 13లల ాశూౄ యెంచఫడరు బ.  

లుమ భకీ్ష 1 

నదట్ి నానేమెం యశీదఽ (FPR) థేనికి సెంకైతెంగ నిలుసఽౄ ెంథ?ి ఫలగ కచిితఫ నై ఐచిికనిై ఎెంచఽకోెండి.  

I. లేుచి భిశీలన కలెం భ గిలనుో బెంథి 
II. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి ఇథి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
III. నులలని ఇఔ యదఽె  ఙమేలేయవ.  
IV. నులల ఔ నిభేిషి నఖదఽ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔుెంథి.  
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శూభెంశ్ెం 

 జీయత నౄభా సెంస  నదటి్ నానేమెం యశీదఽ (FPR) జఞభీ ఙేలనుడె నౄభా ెందెం 
నుాయెంబభవుతేెంథి. FPR అధేథి నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

 నులల ఫలెండె అధథేి నౄభాణో భ డిడని అతెంత భ కఫ ైన దశూౄ యజేు. నౄభా ఙసేఽఔునై యభిక,ి 
నౄభా సెంసకి భధ ఔుథిభిన ెంథరనికి ఇథి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

 నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండె ాణేకిెంచి నులల ఱలడాల్, నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు, నులలలలని నిభేిషి 
నిఫెంధనలు అధే భూడె పలగలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

కీలఔ థరలు 

1. నదట్ి నానేమెం యశీదఽ (FPR) 

2. నులల ఫలెండె 
3. నులల ఱలడాల్ 

4. నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు 
5. ాణేఔ నిఫెంధనలు 
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లుమ భకీ్ష జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

FPR అధేథి నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి శూక్షెం.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

కిెంథి దశూౄ యజేులలు  ఏయ నౄభా సెంస , నౄభాథరయవఔు భధ ెందెం ఔుథిభిెందనడరనికి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథ?ి 

I. ాత్తనుదన తాెం 

II. నులల ఫలెండె 
III. యవయణ తాెం 

IV. క ుబమ్ నూయెం 

ాశ్ై 2 

ఒ నిభేిషిఫ ైన నులల  ఫలెండెనఽ యౄను ెంథిెంచడరనికి సెంకిుషిఫ ైన పలషనఽ ఉయోగిెంచి, అథి సెంథిఖేత 
ఔలుఖజైలేౄ , థరనిని ఏ యధెంగ భిఖణ ెంఙరయౌ? 

I. నౄభా ఙేసఽఔునై యభికి అనఽఔలెంగ 
II. నౄభా సెంసఔు అనఽఔలెంగ 
III. నులలని ఙెలుు ఫలట్ల కనిథిగ ాఔటి్ెంజలై, నౄభా ఙలేన యభికి వడీుణో సశృ ననాేమెంనఽ త్తభిగి 

ఙెయౌుెంఙరయౌ్ెంథిగ నౄభా సెంస  ఆథశేిెంచఫడెతేెంథి.  
IV. నులలని ఙెలుు ఫలడె కనిథిగ ాఔటి్ెంజలై, నౄభా ఙేలన యభికి ఎలాెంటి్ వడీు  లేఔుెండర నానేమెంనఽ త్తభిగి 

ఙెయౌుెంఙరయౌ్ెంథిగ నౄభా సెంస  ఆథశేిెంచఫడెతేెంథి.  

ాశ్ై 3 

నులల ఫలెండెనఽ ఫలగ యవభిెంచఖల దేత్తని ఎెంనఔ ఙబే.  

I. ఇథి నౄభా ెంథరనికి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
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II. ఔెంనలనీ నఽెంచి నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడెంలల నౄభా థరయవ ఆసకిౄ వఔౄ భిచినెందఽఔు ఇథి శూక్షెంగ 
నిలుసఽౄ ెంథి.  

III. ఫలెంఔులు, ఫోా ఔయవు , ఇతయ పలఖశూుభ సెంసలణో వవహభిెంఙే సభమెంలల ఒ నౄభా సెంస  అనఽసభిెంఙ ే
నులల (దేతేలు)ఔు ఇథి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

IV. ఇథి నదటి్ నానేమెం ఙెయౌుెంు సెందయౌెంగ నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలే యశీదఽ.  

ాశ్ై 4 

కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథ?ి 

I. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి ాత్తనుదన తాెం యొఔు అెంగీకయెం శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
II. నులల నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి నానేమెం అెంగీకయెం యొఔు  శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
III. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి నదటి్ ననాేమెం యశీదఽ శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  
IV. నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి ననాేమెం ధయ ఙెడెం(కోట్) అధేథి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 5 

నదటి్ నానేమెం తభుత నౄభా సెంస  లుఔభిెంచిన తదనెంతయ నానేమెంల కోసెం, ఔెంనలనీ __________నఽ 
జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథ.ి 

I. భియ ైవల్ ననాేమెం యశీదఽ (ునభీజవన నానేమెం యశీదఽ) 
II. భిశిోూ భైషన్ ననాేమెం యశీదఽ (ునయవదేయణ ననాేమెం యశీదఽ) 
III. భీఇన్ యవయణ నానేమెం యశీదఽ (ునఃశూ న ననాేమెం యశీదఽ) 
IV. భినావల్ ననాేమెం యశీదఽ (నయఔయణ నానేమెం యశీదఽ) 

ాశ్ై 6 

నౄభా ఙేలన వకిౄ అసలు నౄభా నులల ఫలెండెనఽ నోు గపట్లి ఔుెంటే్ ఏెం జయవఖ తేెంథ?ి 

I. ెంథరనికి ఎలాెంటి్ భాయవలు ఙేమఔుెండర నౄభా సెంస  ఒ నకియ్ నులలని జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథి.  
II. నౄభా ెందెం భ గిెంునఔు వసఽౄ ెంథి.  
III. నౄభా ఙలేన వకిౄ ాసఽౄ త ఆభోఖ ాఔట్నల నుాత్తథిఔన కొతౄ  నిమభ, నిఫెంధనలణో ఒ నఔలు నులలని 

నౄభా సెంస  జఞభీ ఙసేఽౄ ెంథి.  
IV. కోయవి  ఆథేరల తభుత భాతాఫే ెంథరనికి ఎలాెంటి్ భాయవలు ఙేమఔుెండర, ఒ నఔలు నులలని నౄభా 

సెంస  జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  
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ాశ్ై 7 

కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథో  ఙెెండ?ి 

I. నులల దశూౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అబణే పలయత భ దాణ చటి్ెం 
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

II. నులల దశూౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అబణే పలయత భ దాణ చటి్ెం 
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

III. నులల దశూౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. అబణే పలయత 
భ దాణ చటి్ెం ాకయెం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

IV. నులల దశూౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సెంతఔెం ఙమేాయౌ్న అవసయెం కనీ, పలయత భ దాణ చటి్ెం 
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌ్న అవసయెం కనీ లేదఽ.  

ాశ్ై 8 

కిెంథి యట్ిలల ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులల ఫలెండె నదట్ి పలఖెంగ నియౌఙేథి ఏథి? 

I. నులల ఱలడాల్ 

II. నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు  
III. నిభేిషి నులల నిఫెంధనలు 
IV. క ుబమ్ దేత్త 

ాశ్ై 9 

ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులల ఫలెండెలల, నుాభాణ ఔ షయతేల యపలఖెం కిెంథి యట్ిలల థేనిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి? 

I. నుాయెంబ ణథేీ, భిఔుత ణథేీ భభిమ  చివభి ననాేమెం ఖడెవు ణథే ీ

II. ధరనేనీ నేయవ 
III. ెందెం కిెంద వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష అదికభలు భభమి  ఇతయ నిఫెంధనలు 
IV. అదికభిఔ సెంతఔెం థరయవ సెంతఔెం భభిమ  నులల శూి ెంు.  

ాశ్ై 10 

“ెందెం భలే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళ ళ్ ఙరవు సెంబయెంచఖలదని ఎదఽయవ చాలే  భిలత్తని 
నియభిెంచఖల షయతే” నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండెలలని ఏ యపలఖెం కిెంద ను ెందఽయచఫడెతేెంథి? 
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I. నులల ఱలడాల్ 

II. శూదరయణ నిఫెంధనలు  
III. నుాభాణ ఔ నిఫెంధనలు  
IV. నిభేిషి నులల నిఫెంధనలు 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

నులల ఫలెండె అధేథి నౄభా సెంస , నౄభా థరయవ భధ ఔుథిభిన ెంథరనికి శూక్షెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  2  

సభ ైన సభాదరనెం I. 

ఒ నిభేిషిఫ నై నులల ఫలెండెనఽ యౄను ెంథిెంచడరనికి సెంకిుషిఫ ైన పలషనఽ ఉయోగిెంచి, అథి అనఽభాధరనిై 
ఔలుఖజైలేౄ , అథి శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

జయఫ  3 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

నులల ఫలెండె అధేథి నౄభా ెంథరనికి శూక్షెం కఖలదఽ.  

జయఫ  4 

సభ ైన సభాదరనెం III. 

నదట్ి నానేమెం యశీదఽ అధథేి నులల ెందెం నుాయెంబఫ ైెందనడరనికి శూక్షెం.  

జయఫ  5 

సభ ైన సభాదరనెం IV. 

నదటి్ నానేమెం తభుత నౄభా సెంస  లుఔభిెంఙే తదనెంతయ నానేమెంలకోసెం, ఔెంనలనీ భినావల్ నానేమెం 
యశీదఽనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  
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జయఫ  6 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

నౄభా ఙేలన వకిౄ తన అసలు జీయత నౄభా నులల ఫలెండెనఽ నోు గపట్లి ఔుెంటే్, నౄభా సెంస  ెంథరనికి ఎలాెంటి్ 
భాయవలు ఙేమఔుెండర నఔలు నులలని జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  7 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

నులల ఫలెండెనలై అదకియఔెంగ అయవో ల ైనయయవ సెంతఔెం ఙలే, పలయత భ దాణర చటి్ెం ాకయెం భ దా యేమాయౌ.  

జయఫ  8 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

నులల ఱలడాల్ అధథేి ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులలలల నదట్ి పలఖెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  9 

సభ ైన సభాదరనెం III. 

నౄభా నులల ఫలెండెలలని నుాభాణ ఔ షయతేల యపలఖెం ెందెం కిెంద వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష 
అదికభలు, ఇతయ నిఫెంధనలనలై సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  10 

సభ ైన సభాదరనెం IV. 

“ెందెం భలే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళ ళ్ ఙరవు సెంబయెంచఖలదని ఎదఽయవ చాలే  భిలత్తని 
నియభిెంచఖల నిఫెంధన” నుాభాణ ఔ నులల ఫలెండెలలని నిభేిషి నులల నిఫెంధనల యపలఖెం కిెంద 
ను ెందఽయచఫడెతేెంథి. 
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అదరమెం 14 

డరఔుఫ ెంట్ేషన్-నులల దశ్- II 

 

అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెంలల, నులల ఫలెండెలల ను ెందఽయచిన నిఫెంధనలు భనెం చభిిెంచనఽధరైెం. ఈ అదరమెంలల 
చభిిెంచనఽనై నిఫెంధనలలు  అనఽఖరహథనిభ లు, నులల కలాతీతెం, కనుడెకోవడెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచి 
కొనిై భ కఫ ైన నిఫెంధనలు ఔడర ఉధరైబ.  

ధేయవిఔుధే అెంరలు 

 

A. నులల షయతేలు భభిమ  యరలష అదికయభ లు  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

258 

 

A. నులల షయతేలు, యరలష అదికయభ లు  

1. అనఽఖరహ థనిభ లు   

నానేమెంలనఽ ఇటి్ ణథేీ వయఔు ఙెయౌుెంచి, నులల అభలులల ఉెండే క్షెంలల ాత్త జీయత నౄభా ెందెం 
భయణరనెంతయ ాయోజధరలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఔట్లి ఫడేలా నిఫెంధనలు ఉెంట్లబ. “అనఽఖరహ కలెం ” షయతే 
నానేమెం ఫకబ డని తభుత ఙెయౌుెంునఔు నులలథరయవఔు అదను సభమెం ఇసఽౄ ెంథి.  

భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

అనఽఖరహ కలెం నుాభాణ ఔ నిడయి ధ ల భోజులు లేథర 31 భోజులు. నానేమెం ఙెయౌుెంుకోసెం నియృబెంచిన ఖడెవు 
ణేథీ భయవసట్ి భోజు నఽెంచి అనఽఖరహ కలెం భోజులు ల కిుెంచఫడవచఽి. నానేమెం ఙెయౌుెంు జయని కయణెంగ 
కలాతీతఫ ైన నులలని అనఽఖరహకలెంలల అభలులల ఉెంఙేెందఽఔు ఈ నిఫెంధన యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

ఔయళే్, ననాేమెం ఫకబ అలాగై నియౌచి ఉెండి ఈ కలెంలల నులలథరయవ చనినోు ణే, నౄభా సెంస  భయణరనెంతయ 
ాయోజధరలఔు అెంథిెంఙే శూ భ ్నఽెంచి నానేమెం శూ భ ్నఽ తగాిెంచఽఔుెంట్లయవ. అనఽఖరహ కలెం ూయౄబన 
తభుత ఔడర ననాేమెంలనఽ ఙెయౌుెంచఔుెండర అలాగై నియౌచి ఉెంటే్, నులల  కలాతీతఫ ైెంథిగ 
భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. కఫటిి్ భయణరనెంతయ ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఫలధత  నౄభా సెంసనలై ఉెండదఽ. 
జుౄ  ఙేమఫడిన నిఫెంధనల కిెంద వభిౄెంచఖల శూ భ ్ భాతాఫే ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. కఫటిి్ నౄభాథరయవ 
అనఽఖరహ కలెంలల ఉచిత నౄభానఽ ను ెందఽణరయని ఙెవచఽి.  

2. కలాతీతెం భభిమ  ునయవదేయణ/ునయవజీజవెం 

అనఽఖరహ కలెం లలు నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే్, నులల కలాతీతెం కవచిధే యషమానిై భనెం ఇథవియక ై
చారెం. యబ యయౄ ఏనేట్ెంటే్ ఆచయణీమెంగ రశ్ుతఫ ైన జీయత నౄభా ెంథరలనీై కలాతీతఫ ైన నులలల 
ునయవదేయణ (ునయవజీజయనిై)నఽ అనఽభత్తసఽౄ ధరైబ.  

నియుచనెం 

ునయవదేయణ అధేథి నానేమెంలు ఙెయౌుెంచని కయణెంగ లేథర జుౄ  ఙమేఫడని నిఫెంధనలు యేట్ి కిెంథెైధర 
యదెబన నులలని అభలలు కి ణఙెేిెందఽఔు ఒ జీయత నౄభా సెంస  అనఽసభిెంఙే ాకిరమ.  

అబనట్కిీ, నులల ునయవదేయణ అధథేి నౄభా ఙలేన యభి నుయౌట్ ఫేషయతే హఔుుగ ఉెండదఽ. థరనిని కిెంథ ి
నిభేిషి షయతేలణో భాతాఫే ూభిౄ ఙేసఽకోవచఽి.:  
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i. నౄభాథరయవ కోసెం భిస్కు లల ఎలాెంటి్ నలెంు ఉెండదఽ: నులల  ునయవదేయణ పయౌతెంగ నౄభా సెంసకి 
భిస్కు లల నలెంు ఉెండదఽ.  

ii. భిజయవు యౄఔలన: నులలథరయవ వడీుణో నుట్ల ఎలాెంటి్ కలాతీత ననాేమెంల నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙరయౌ 
అెంటే్, ఆ నతౄెం, నులల కలాతీతెం కఔుెంట్ే సిఱిెంచఫడే నిలు శూ భ ్ ఎెంత ఉెంట్లెంథో , అెంణే నిలు 
శూ భ ్ జభ అబయెంత.  

iii. నిభేిషి కలెం భిదిలలు దయకాసఽౄ  ునయవజీజవెం: ఇలాెంటి్ ునఃశూ న కోసెం నిఫెంధనలలల నేభపునై 
కల భినేత్తలలు ునయవజీజవన దయకాసఽౄ నఽ నులల మజభాని ూభిౄ ఙేమాయౌ. పలయత థేశ్ెంలల 
నిభేిషి కలభిది లలు, అెంటే్ కలాతీతెం అబన ణథేి నఽెండి ఐథళే్ు  లలు ునయవదేయణ ాపలయతెం 
కయయౌ.  

iv. నియెంతయ నౄభా యోఖత యొఔు సెంతినౄ ఔయ శూక్షెం: నియెంతయెం నౄభా ఙేమఖల అయోత నౄభాథరయవఔు 
ఉెందని ణెయౌనే సెంతినౄ  ఔయౌగిెంఙే శూక్షానిై నౄభా సెంసఔు అెంథిెంఙరయౌ. యళ్ు  ఆభోఖెం సెంతినౄ ఔయెంగ 
ఉెందని ఙెడఫే కఔ, ఆభిఔ భఫడి, ధ ైత్తఔ యలువలు ఖణనీమెంగ క్షీణ ెంచలేదని ఔడర సెంతినౄ  
ఔయౌగిెంఙరయౌ.  

v. వడీుణో నుట్ల ఖడెవు భ గిలన ననాేమెంల ఙెయౌుెంు: ాత్త నానేమెం ఖడెవు ణేథీ నఽెంచి ఖడెవు 
భ గిలన అనిై నానేమెంలనఽ వడీుణో నుట్ల నులల మజభాని ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథ.ి  

vi. ఫకబ డని యవణెం ఙెయౌుెంు: ఫకబ డిన నులల యవణరనిై నౄభా థరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ. లేథర అభలలు  
ఉనై యవణ ఫకబల కయణెంగ నియౌచినోు బన యటి్ని ునయవదేభిెంచఽకోయయౌ.  

నలై షయతేలనిైట్ిలలనా ఫహృర అతెంత భ కఫ ైనథి ునయవజీజవెం సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి 
అవసయఫ నై శూక్షెం.  కోయవఔుెంట్లనై శూక్షెం యఔెం ఆమా వకిౄఖత నులల భిలతేలనైద ఆదరయడ ి
ఉెంట్లెంథి. ఙరలా తఔుువ కలెం నులల కలాతీతఫ ైన భిలత్తలల ఉెంటే్, నౄభా ఙమేఖల యోఖతకి ఎలాెంటి్ 
శూక్షాదరయెం లేఔుెండర లేథర భెంచి ఆభోఖెంణోధే ఉనైట్లి  నౄభాథరయవ నఽెంచి ధియఔయణ అెందఽఔుధేలా శూదరయణ 
ాఔట్ననఽ భాతాఫే లుఔభిెంచి, నులలని నౄభా సెంస  ునయవదేభిెంచవచఽి.  

కొనిై నిభేిషి భిలతేల కిెంద నౄభా సెంసకి య ైద భీక్షనఽ లేథర నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి సెంఫెందిెంచిన 
శూక్షెం కయయౌ్ భవచఽి: 

i. అనఽఖరహ కలెం ఙరలా కలెం కిెందటే్ భ గిల, నులల సఽభాయవ ఏడరథి కలెంగ కలాతీత లత్తలల 
ఉనై సెందయౌెంలల. 
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ii. భభో సెందయౌెం ఆభోఖెం లేథర ఇతయ సభస ఉెండవచిని నౄభా సెంసఔు ఏయడే అనఽభానెం. నౄభా 
ఙేలన శూ భ ్ లేథర నులల భ క యలువ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెండే క్షెంలల ణరజఞ య ైద భీక్ష అవసయెం 
ఉెండవచఽి.  

నులల ునయవజీజవెం కోసెం నులలథరయవ నలదె నతౄెంలల డఫ ో (నుత నానేమెం ఫకబలు, వడీు )ని ఙెయౌుెంఙరయౌ్ 
వఙేి  భిలత్త ఉనైెందఽన, అసలు నులలని ునయవజీజవెం ను ెంథేలా ఙేమడభా లేదెంటే్ ఒ కొతౄ  నులలని 
కొనడెం భెంచిథర అధే యషమెంనలై ాత్త నులలథరయవ నియృమెం తీసఽకోయయౌ. ునయవజీజవఫే ఙరలావయఔు 
ాయోజనఔయెం. ఎెందఽఔెంటే్, కొతౄ  నులల కొధరలెంటే్ ునయవజీజవెం ణథేీలల నౄభా థరయవకి నిెండని వమసఽ 
నుాత్తథిఔన అదిఔ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

a) నులల ునయవజీజవ చయలు 

నులల ునయవజీజయనిై ూభిౄ ఙేమడరనికి కొనిై భాభా లనఽ భనెం ఇుడె భిశీయౌథరె ెం. శూదరయణెంగ, 
నదటి్ ఙెయౌుెంచని ననాేమెం ణేథీ నఽెంచి నిభేిషి కలెం (ఐథళే్ైు  అనఽఔుెంథరెం) లలు ునయవజీజవెం 
ఙేమాయౌ్ఉెంటే్ ఆ కలాతీత నులలని భనెం ునయవజీజయెంజసైఽకోవచఽి.  

i. శూదరయణ ునయవజీజవెం 

నానేమెం ఫకబలనఽ వడీుణో నుట్ల ఙెయౌుెంచి, ునయవజీజయెంజసైఽకోవడరనిై శూదరయణ యౄెం అని 
అెంట్లయవ. థీనిని శూదరయణ ునయవజీజవెం అని నలుశూౄ యవ. నులల సభ ెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచినుడె 
ఇథి అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస  ఆభోఖ లత్త ాఔట్న లేథర య ైద భీక్ష లాెంటి్ నౄభా ఙేమఖల 
యోఖతకి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ శూక్షాదరభనిై కోయవతేెంథి.  

ii. ాణేఔ ునయవజీజవెం 

భూడళే్ు  ఔధరై తఔుువ కలెం వయఔు నులల నడచి ఉెండ,ి ఔనీస సభ ెండర్ యలువనఽ (జభ అబన 
నిలులు లేథర నఖదఽ యలువ ఙరలా తఔుువగ ఉెంటే్) సెంనుథిెంచఔుెండర, కలాతీత సభసమెం ఎఔుువగ 
ఉెంటే్? అనగ నానేమెం ఙెయౌుెంచని ణథేీ నఽెంచి ఏడరథి లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ సభమెం తభుత 
ునయవజీజవెం కోసెం వఙేి భిలతేలలు  ఏెం ఙేమాయౌ?  

థరనిని ునయవజీజయెంజైమడరనికి ాణేఔ ునయవజీజవెం అని నయౌఙే థఔెం ఔ భాయాెం. (ఉథరహయణఔు అథ ి
ఎల్.ఐ.ల ఆఫ్ ఇెండమిాలల అభలులల ఉెంథి). ఇఔుడ కలాతీతఫ ైన నులల నుాయెంబెం అసలు ణేథకీి భ ెండె 
సెంవత్భల లలు నుాయెంబ ణేథీ ఉెండేలా ఒ కొతౄ  నులలని భలనట్లి  ఉెంట్లెంథి. నులల తీసఽఔునై 
సభమెంలల కొనిై జీయణరలఔు వభిౄెంఙే అసలు నిభేిషి కలావదనిి భిఔు ణథేీ థరట్భదఽ.  
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ఉథరహయణ 

అసలు నులల 40 ఏళ్ు  వమసఽలల తీసఽకోఫడి, కొతౄ  నుాయెంబ ణేథీ 42 ఏళ్ు  వమసఽలల అబణే భభిమ  ఆ 
నులల అయయ ై ఏళ్ు  వమసఽ ఔలాు  భ గిెంఙరయౌ్న కల భనిేత్తలల  ఉెంటే్ ునయవజీజవ నులల కలభనిేత్త 
ఇయయ ై నఽెంచి థెెనినేథళే్ుఔు ఔుథిెంచఫడెతేెంథి. నుత ననాేమెం, కొతౄ  ననాేమెం భధ ణేడరనఽ థరనిక ి
సెంఫెందిెంచి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న వడీుణో నుట్ల ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి  

iii. యవణ సళ త ునయవజీజవెం 

యవణెంణో ఔడని  ునయవజీజవెంగ ఎల్.ఐ.ల, భభిమ  ఇతయ ఔెంనలనీల వదె ునయవజీజవెం కోసెం భూడో 
యదరనెం ఔడర అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. ఇథి కవైలెం ునయవజీజవెం భాతాఫే కదఽ ఇెందఽలల భ ెండె యకల 
లాయథయేలు ఉధరైబ: 

 ఏఔకలెంలల యవణెం భెంజూయవ భభిమ   
 నులల ునయవజీజవెం 

నానేమెం ఫకబలు భభిమ  వడీుని శూదరయణ ునయవజీజవెం కిెంద ల కిుశూౄ యవ. ునయవజీజవ ణేథీ ధరట్కి ి
నులల కిెంద ను ెందడరనికి యోఖత ఔయౌగిన యవణెం ఔడర నిభే భిెంచఫడెతేెంథి. ఈ యవణరనిై ునయవజీజవ 
ాయోజధరల కోసెం భిఖణ ెంఙే శూ భ ్గ ఉయోగిెంచఽకోవచఽి. నానేమెం ఫకబలు, వడీు  కోసెం యవణెం 
థరుభ సయవె ఫలట్ల ఙలేన తభుత ఔడర ఇెంక ఏథెైధర శూ భ ్ నేగియౌ ఉెంటే్, అథి నులలథరయవఔు 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. సషిెంగ ణెలుసఽకోయయౌ్న యషమఫేనేట్ెంటే్, ునయవజీజవ ణథేీ ధరటి్కి సభ ెండర్ 
యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై నులలలఔు భాతాఫే యవణ సదఽనుమెం భభిమ  ునయవజీజవెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

iv. యబథర ునయవజీజవెం 

చివయగ, నులలథరయవ ననాేమెం ఫకబలనఽ నలదె నతౄెంలల ఙెయౌుెంఙే లత్తలల కనీ, ాణేఔ ునయవజీజవ  
థఔెం కిెంద నులల ునయవజీజయెంజసైఽఔుధే భిలత్తలల కనీ లేనుడె యబథర ునయవజీజవెం  
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ఇలాెంటి్ సెందయౌెంలల శూదరయణ ునయవజీజవ థఔెం కిెంద ననాేమెం ఫకబలు 
శూదరయణ దెత్తలలధే ల కిుెంచఫడెణరబ.  

ఙెయౌుెంఙే యదరధరనిై ఫటిి్ (ణెైైభాలఔెం లేథర అయ సెంవత్యెం), నౄభా ఙలేన వకిౄ ఔ అయ సెంవత్యెం లేథర 
భ ెండె ణెైైభాలఔ ననాేమెంలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ భవచఽి. ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నేఖణర  ఫకబలనఽ ాసఽౄ త నులల 
యభిికోత్వ ఏడరథి భభిమ  ఆ తభుత భ ెండె ూభిౄ నులల యభిికోత్యలు సశృ భ ెండె సెంవత్భలు 



  

262 

 

లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ కలానికి నానేమెం ఖడెవు ణథేలీలల బయషత్ ననాేమెంలణో ఔయౌన ఙెయౌుెంఙ ే
యధెంగ యసౄ భిశూౄ యవ. అబణే ునయవజీజవ సభమెంలల నులల కిెంద ఎలాెంటి్ యవణ ఫలకీ ఉెండభదధే షయతే 
యదిెంచఫడవచఽి.  

భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

కలాతీత లత్తలల నులలలు ఉెండడెం వలు  నౄభా సెంసఔు కనీ, నులలథరయవఔు కనీ ఫేలు ఙలేే అవకశ్ెం 
లేనెందఽన కలాతీత నులలల ునయవజీజవెం అధేథి జీయత నౄభా సెంసలు చఽయవగా  నోుా త్ళ ెంఙరలని 
కోయవఔుధే ఒ భ కఫ నై లయే కయఔరభభ .  

3. జుౄ  కని –నిఫెంధనలు  

పలయతీమ నౄభా చటి్ెం (లలక్షన్ 113) కిెంద ను ెందఽయచిన కధొఔ భ కఫ నై నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే, 
తదనెంతయ ననాేమెంల ఙెయౌుెంు థరుభ ూభిౄ శూ బలల తభ నులలలనఽ నిలఫ ట్లి కోలేని భిలతేలలు  ఔడర 
అథి (ఆ నిఫెంధన) నులలథరయవలఔు కొనిై ాయోజధరలనఽ లనెంఙేట్ట్లు  ఙసేఽౄ ెంథ.ి ఇఔుడ వభిౄెంజసైఽౄ నై 
తయుెం ఏనేట్ెంట్ే, నులల కిెంద జభ అబన నఖదఽ యలువనఽ నులలథరయవ క ుబమ్ ఙసేఽకోవచఽి.  

పలయతథేశ్ెంలల ఉనై చటి్ెం ాకయెం ఔనీసెం వయవసగ భూడె సెంవత్భలు ననాేమెంలు ఙెయౌులేౄ , ఆ నులల 
తనిసభిగ సభ ెండర్ యలువనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. నులలని సభ ెండర్ ఙేమఔుెంట్ే, తగాిెంచిన ఙెయౌుెంు యలువణో 
ఒ నులలగ అథి భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. నులల నిఫెంధనలు శూదరయణెంగ చటి్ెం ాకయెం ఉనై థరనిఔధరై 
భభిెంత ఉథరయఫ ైన సభ ెండర్ యలువనఽ అెంథిశూౄ బ.  

a) సభ ెండర్ యలువలు 

జీయత నౄభా సెంసలు శూదరయణెంగ యయధ సెందభౌలలు  సభ ెండర్ యలువలనఽ జఞనృణర భిఙే ఙరరి్  నఽ, 
సభ ెండర్ యలువలనఽ ల కిుెంచడెం కోసెం ఉయోగిెంఙే దేత్తని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఈ సాతాెం నౄభా యఔెం 
భభిమ   ధఔెం, నులల  వమసఽ, నులల నానేమెం ఙెయౌుెంు కలెం నిడయిని భిఖణనలలక ి
తీసఽఔుెంట్లెంథి. సభ ెండర్ ఙసేఽౄ నై సభమెంలల నులలథరయవ ఙేత్తకి అెంథే యసౄవ నఖదఽ నతౄెం నులలలల 
సాచిెంచిన సభ ెండర్ యలువ ఔధరై ననైెంగ ఉెండవచఽి.  

థీనికి కయణెం ఙెయౌుెంచిన యలువల జోడిెంులు, ఫో నస్క లు లేథర డియడెెండ్స నణరౄ లు, భ ెందఽగ ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంలు  లేథర ననాేమెంలలల కాయలు, నులల యవణరలు నదలఖ నయ నైఔు నుానౄ ెంఙే సభ ెండర్ యలువ 
నఽెంచి ఔడిఔలు, తీలయేతలఔు థరభి తీమవచఽి. నులలథరయవ అెంత్తభెంగ లుఔభిెంఙేథి ఒ నిఔయఫ నై 
సభ ెండర్ యలువ. సభ ెండర్ యలువ అధేథి ఙయెౌుెంచిన యలువలల కొెంత రతెంగ ఉెంట్లెంథి.  
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ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంల రతెంగ వఙేి  సభ ెండర్ యలువనఽ గయెంటీ్డ్స సభ ెండర్ యలువ అని అెంట్లయవ.  

b) నులల యవణరలు 

నఖదఽ యలువనఽ నుో ఖ  ఙసేఽఔుధే జీయత నౄభా నులలలు నులల నఖదఽ యలువనఽ యవణెం కోసెం శృనైగ 
ఉయోగిెంచఽకోవడెం థరుభ, డఫ ోనఽ యవణెంగ ను ెంథే హఔుునఽ నులలథరయవఔు భెంజూయవ ఙేలే నిఫెంధన 
ఔయౌగి ఉధరైబ. నులల యవణెం శూదరయణెంగ నులల సభ ెండర్ యలువలల కొెంత రతెం (అెంట్ే 90రతెం) 
వయఔు భనిేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. నులలథరయవ యవణరనిై తన శూ ెంత కాణరనఽెంచి తీసఽఔుెంట్లధరైడని  
ఖ యవౄ ెంచఽకోయయౌ. నులల సభ ెండర్ ఙలేేౄ , ఆమన లేథర ఆఫ  ఆ శూ భ ్నఽ ను ెందడరనికి అయవో లుగధే 
ఉెంట్లయవ.  

అలాెంటి్ సెందయౌెంగ, ఎటె్లు ననా,  నౄభా ఔడర యదఽె  ఙేమఫడెతేెంథి. థనీికి ఫదఽలుగ నులల నైద 
యవణెం తీసఽకోవడెం  థరుభ నులలథరయవలు తభ అవసభనిై తీయవికోవడఫే కఔుెండర నౄభా 
ాయోజధరనిై ఔడర ను ెందవచఽి. నౄభానఽ సజీవెంగ ఉెంచఽతధే నిధఽలనఽ శూ భ ్ ఙసేఽఔుధే యలునఽ 
ఔడర ఒ యవణెం అెంథిసఽౄ ెంథి. యవణెం అధేథి అతవసయ నిధఽలు కయయౌ్ వచిిన భిలతేలలు  భనెం 
ఔుబెంట్లఔు (కాణరథరయవఔు) తీసఽకోయలని లనూయవ్ ఙలేేథి కనీ అతడె లేథర ఆఫ నఽ నై ఔుబెంట్లగ 
అలాగై నిలఫ ట్లి కోయలని కోయవఔుధేథి.  

శూదరయణ యణ జ యవణెంణో నోు యౌిణే, నులల యవణెం భ ెండె యషమాలలు  యేయవ డెతేెంథ:ి 

నులల యవణెం యణ జ యవణెం 

యవణెం త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరలని చటి్ఫదెఫ ైన ఫలధత ఉెండదఽ: 
నులల మజభాని యవణరనిై త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న చటి్ఫదేఫ నై 
ఫలధతనఽ  ఔయౌగి ఉెండడె. యళ్ైు  ణరభ  ఎెంచఽఔునై సభమెంలల 
యవణెం నణరౄ నిై కనీ, నుక్షిఔెంగ కనీ ఙెయౌుెంచవచఽి. యవణెం త్తభిగి 
ఙెయౌుెంచఔుెంటే్, నౄభా సెంస  ఆ ఫకబ డని యవణెం నణరౄ నిై, వడీుని 
యభికి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నులల ాయోజనెం నఽెంచి తీలయేశూౄ యవ.  

యణ జ యవణెం యవణ లుఔయౄ-
యవణథరత సెంఫెందరనిై 
ఏయయవసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల యవణ 
లుఔయౄ తనిసభిగ యవణథరతఔు 
శూ భ ్  ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
చటి్ఫదెఫ నై ఫలధత ఉెంట్లెంథ.ి  

యవణ తనిఖీ అవసయెం లేదఽ: 
నౄభా సెంస  యసౄవెంగ తన శూ ెంత నిధఽలనఽ నులలథరయవఔు ఇవుడెం 
లేదఽ కఫటిి్, నులలథరయవ యవణెం కోసెం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔునై 
సభమెంలల అతనినలై యవణ ఙెయౌుెంు శూభయూ తనిఖీ ఙేమాయౌ్న 
అవసయెం ఉెండదఽ. యవణెం అయోత ఔయౌగిన నణరౄ నిై (అెంటే్ నలైన 

యవణ లుఔయౄ యవణ ఙెయౌుెంు 
శూభభ ూనిై యవణ థరత ూభిౄగ  
భీక్షిశూౄ యవ.  
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నేభపునైట్లి  సభ ెండర్ యలువలల 90 రతెం) థరట్ఔుెండర ఉెంథర అని 
భాతాఫే నౄభా సెంస  చాసఽకోయయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

నౄభా సెంస  తభ యదరనెంలల పలఖెంగ ఎటి్ఔుడె ఇలాెంటి్ యవణరలనలై నిఫెంధనలు భభిమ  
షయతేలనఽ  భాభైి హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. యవణరనిై భెంజూయవ ఙేమడరనికి నులలని శృనైగ 
ఉెంచఽతేనైెందఽన, నులలని నౄభా సెంసఔు అనఽఔలెంగ సభయణ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభా థరయవ 
చనినుో బనుడె నౄభా శూ భ ్నఽ లుఔభిెంచడరనిక ి భభపఔభిని నులలథరయవ నిమనేలేౄ , ఈ 
ధరనేధషేన్ నఽ ఆ తభుత నులలలల ఙలేే అలలైన్ ఫ ెంట్ థరుభ యదఽె  ఙేమలేయవ.  

నులలలలని ధరనేనీ హఔుు నౄభాథరయవ ాయోజనెం ఉనైెంతఫేయ  ాపలవెం అవుతేెంథి.  

ఉథరహయణ  

నులల కిెంద ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం  భయణరనెంతయ క ుబమ్ యౄ. 2.5 లక్షలుగ ఉెండే యధెంగ అయవజ న్ ఒ 
జీయత నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేరడె. నులల కిెంద అయవజ న్ నతౄెం  ఫకబ యవణెం, వడీు  ఔయౌన యౄ. 1.5 
లక్షల వయఔు ఉెంట్లెంథి.  

ఇలాెంటి్ భిలతేలలు  అయవజ న్ చనినుో ణే, ఆమన నేభపునై ధరనేనీ (నిమఔుౄ డె)నేగియౌన యౄ. లక్షనఽ 
ను ెందడరనికి అయవో లు కఖలడె.  

నౄభా సెంసలు శూదరయణెంగ నులల యవణరలనలై వడీు  యదిశూౄ బ. యటి్ని ఆయవ ధ లలకోశూభి, లేథర ఏడరథికోశూభి 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. వడీు  ఙరభీజలు ఙెయౌుెంచని క్షెంలల అయ నులల యవణెంలల పలఖభవుణరబ, అలాగై 
ఫకబడిన యవణెంలల ఙేయిఫడెణరబ.  

నానేమెంలు సకలెంలల ఙెయౌుెంచఫడి, నులల అభలులల ఉనైెంతకలెం శూదరయణెంగ ఈ జభ అబన నఖదఽ 
యలుయే యవణరనిై, వడీు  ఙరభీజలనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి సభినోు తేెంథి. అబణే, నులల కలాతీతఫ నై లత్తలల ఉెండి, కొతౄ  
నానేమెంలు వసాలు కఔనుో ణే ఫకబ యవణెం, ఙయెౌుెంచని వడీు  (నతౄ  అు) ఔయౌన, నులల నఖదఽ యలువ 
నతౄెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే భిలత్త ఏయడఖలదఽ.  

నౄభా సెంస  అలాెంటి్ భిలత్తని అనఽభత్తెంచదనైథి సఽసషిెం. ఇలాెంటి్ భిలత్త తల ణేౄ  భ ెంథే, నౄభా 
సెంసలు శూదరయణెంగ “భ ెందఽగధే భ గిెంఙే చయ” అధే చయనఽ ఙేడెణరబ. భ ెందఽగ భ గిెంఙే చయనఽ 
ఙేటి్ఫో తేధరైభధే యషమానిై నులలథరయవఔు ణెయౌనేలా ధనటీ్సఽ ెంనెంచఫడెతేెంథి. నులల యదఽె  ఙమేఫడి, 
నేగియౌన నఖదఽ యలువనఽ యవణరనికి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఫకబకి సయవె ఫలట్ల ఙేమఫడెతేెంథ.ి ఏథెైధర అదను 
శూ భ ్ ఉెంటే్, అథి నులలథరయవఔు ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  
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4. ాణేఔ నులల నిఫెంధనలు భభిమ  అెంగీకభలు 

a) ధరనేధషేన్ 

i. ధరనేధషేన్ అధేథి జీయత నౄభాథరయవ  తన భయణరనెంతయభ , జీయత నౄభానతౄభ నఽ, నౄభా 
సెంస  ఙెయౌుెంచడరనికి, ాత్తనుథిెంఙే వకిౄ లేథర వఔుౄ ల నేయవు .  

ii. నౄభా థరయవ ఔయవ లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ భెంథనిి తభ ధరనేనీలుగ నిమనేెంచఽకోవచఽి.  
iii. ధరనేనీలఔు ఙెలుు ఫలట్ల శూ భ ్ ెంనణీని ను ెందఖల హఔుు ఉెంట్లెంథి. థరనికి సెంఫెందిెంచిన 

హఔుు ఔయౌగిన యభి తయున ధయ్ఔయౄగ శూ భ ్నఽ బదాభిఙే హఔుు  
iv. నులల కొధే సభమెంలల అబధర, ఆ తభుత అబధర ధరనేధేషన్ ఙేమవచఽి.  
v. నౄభా చటి్ెం 1938లలని లలక్షన్ 39 కిెంద, తభ శూ ెంత జీయతెం నైద నులల తీసఽఔునై వకిౄ తభ 

భయణెం సెందయౌెంగ నులల శూ భ ్నఽ లుఔభిెంచడరనికి ఔ వకిౄ లేథర వఔుౄ లనఽ ధరనేధేట్ 
ఙేసఽకోవచఽి.  

నులలలల భభో ఎెండరయవ్ఫ ెంట్ల ఙేమడెం థరుభ ధరనేధషేన్ నఽ భాయివచఽి.  

భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

ధరనేధషేన్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు ణే, నులల  శూ భ ్నఽ లుఔభిెంఙే హఔుునఽ భాతాఫే 
ధరనేనీకి ఇసఽౄ ెంథి. క ుబమ్  ూభిౄ (లేథర నుక్షిఔెం) యషమెంనలై ధరనేనీకి ఎలాెంటి్ హఔుు ఉెండదఽ.  

ధరనేనీ ఫ నైర్ గ ఉెండే భిలతేలలు , నులలథరయవ ఒ నిమనేతేడనిి నిమనేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథ.ి 
ఇలా నిమనేతేల ైన వకిౄ నిమనేతేడిగ ని ఙేలేెందఽఔు తన అెంగీకభనిై ణెలుుత, నులల 
ఫలెండెనలై తన సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ధరనేనీకి ఫ ైధరభిటీ్ తీభిన సభమెంలల నిమనేతేలు తభ 
హో థరనఽ కోలలణరయవ. జీయతనౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఏ సభమెంలల అబధర నిమనేతేడిని భాయివచఽి. 
నిమనేతేడిగ నేభపునఔ, ధరనేనీ ఫ ైనర్ అబణే, భయణరనెంతయ క ుబమ్  నులలథరయవ యొఔు చటి్ఫదే 
యయసఽలఔు ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

ఔభి ఔధరై ఎఔుువ భెంథి ధరనేనీలనఽ నిమనేెంచి ఉెంటే్, భయణరనెంతయ క ుబమ్ నఽ యభకిి ఉభ్డిగ, 
లేథర ఫత్తకి ఉనై యభికి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. కోు ధరనేనీకి నిభేిషి యట్ల ఏథీ నేభపునఫడదఽ. నులల 
నుాయెంబఫ ైన తభుత ఙలేే ధరనేధషేను నఽ ాపలవశీలెం ఙేమడెం కోసెం నౄభా సెంసలఔు ణెలనుయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి.  
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చితాెం 3: ధరనేధషేన్ ఔు సెంఫెందిెంచిన నిఫెంధనలు  

 

b) అలలైన్ ఫ ెంట్ 

అలలైన్ ఫ ెంట్ అధే దెం శూదరయణెంగ భతూయుఔఫ నై ఆలౄ  ఫథియ్ని నియుచిసఽౄ ెంథి. ఫట్లుడర థరుభ 
ఫథియ్కి ఇథి ననైెంగ ఉెంట్లెంథి.ఆలౄ  యొఔు మాజభానెంలల, అలాెంటి్ ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచి ఔయౌగి ఉెండ ే
యయధ హఔుులు, ఔయవ లేథర ఎఔుువ భెంథి వఔుౄ లు ఔయౌగి ఉెంట్లయవ .  

అలలైన్ ఫ ెంట్ ఙేలనుడె, అలలైన్ ఫ ెంట్లై నులల యవణెం కోసెం నౄభా సెంసకి ఙలేేౄ  తనెంచి, నేగియౌన 
సెందభౌలలల ధరనేధేషన్ యదఽె  ఙేమఫడెతేెంథి.  

జీయత నౄభా నులల అలలైన్ ఫ ెంట్  ఙేమఫడిెంథి అెంటే్ నులలలలని (ఆలౄ గ) హఔుుథరయవల హఔుునఽ, నేయవ 
హఔుునఽ, ాయోజధరనిై ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయ ఈ హఔుులనఽ ఫథయి్ ఙేలే వకిౄని 
అలలైనర్ అని, హఔుులు ఫథియ్ ఙేమఫడు  వకిౄని అలలైనీ అని నలుసఽౄ ధరైయవ.  
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చితాెం 2:  అలలైన్ ఫ ెంట్ 

 

పలయతథేశ్ెంలల అలలైన్ ఫ ెంట్  ాకిరమ నౄభా చటి్ెంలలని లలక్షన్ 38 అదీనెంలలకి వసఽౄ ెంథి. అలలైన్ ఫ ెంట్   అభలు 
జభిగిన తభుత అలలైనీ ఆ అగిెంచిన ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచి సఔల నేయవ హఔుులు, ాయోజధరలనఽ ఔయౌగి, 
అలలైనర్ ఔధరై అలలైనీకి ఫ యవగ ైన నేయవ హఔుులు ఔయౌగి ఉెండభదనై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ నులల 
మజభాని అవుణరయవ.  

చివభి నిఫెంధన ఎెంణో భ కఫ ైెంథి. నౄభా ఙేలన యయవ త్తయసుభిెంచిన ఏథెైధర కయణెంణో అలలైనీ క ుబమ్ 
ను ెందడరనికి అయవో లు కయవ. అలలైన్ ఫ ెంట్   కోసెం నుభిీలు ెంథరనికి అయవో ల ై ఉెండరయౌ భభిమ  
చటి్ఫదేఫ నై అనయోతలఔు ఖ భి కభదఽ.  

ఇెందఽలల భ ెండె యకల ైన అలలైన్ ఫ ెంట్ లుధరైబ.  

చితాెం 3: అలలైన్ ఫ ెంట్   యకలు 

 

 

 

 

 

 

 

 

అలలైన్ ఫ ెంట్   యకలు 

షయతేలణోఔడిన అలలైన్ ఫ ెంట్ 0  సెంూయృ 
అలలైన్ ఫ ెంట్  
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నిఫెంధనలణో ఔడని అలలైన్ ఫ ెంట్   సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్   
నిఫెంధనలణో ఔడని అలలైన్ ఫ ెంట్   థరుభ భిఔుత 
ణేథనీ నౄభా థరయవ జీయెంచి ఉధరై లేథర అలలైనీ 
భయణ ెంచిధర నులల నౄభాథరయవఔు త్తభిగి వఙేి  
యలునఽ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్   థరుభ అలలైనర్ హఔుులు, 
నేయవ హఔుులు, ాయోజధరలు ూభిౄగ అలలైనీక ి
ఫథియ్ ఙేమఫడెణరబ. ఎలాెంటి్ భిలతేలలు నా 
ఆసఽౄ లనలై అలలైనర్ హఔుులు య నఔుు త్తభిగి భదఽ. 
కఫటిి్ నులల ూభిౄగ అలలైనీకి ఙెెంథి  ఉెంట్లెంథి. 
ఇలాెంటి్ భిలతేలలు  అలలైనర్ అెంగీకయెం లేఔుెండర ఆ 
నులలని తభఔు ఇషిెం వచిిన భీత్తలల ఙేసఽఔుధ ే
హఔుు అలలైనీకి ఉెంట్లెంథి.  

సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్   అధేథ ి ఙరలా వయఔు యణ జ సెంఫెంధఫ ైన భిలతేలలు  చాసఽౄ ెంట్లెం. ఇెందఽలల 
నులలని ఖిహ యవణెం లాెంటి్ ఒ యవణెం కోసెం నులలథరయవ ణరఔట్లి  నలటిి్ ఉెంట్లయవ.  

ఙెలుు ఫలట్ల అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు నిఫెంధనలు 

ఔ అలలైన్ ఫ ెంట్  ఙెలుు ఫలట్లఔు అవసయఫ నై నిఫెంధనలనఽ భననేుడె చాథరె ెం. 

i. నదట్గ ఙెనులెంటే్, థరనిని అభలు ఙేసఽౄ నై వకిౄ (అలలైనర్) అగిసఽౄ నై నులలకి సెంఫెందిెంచి 
ూభిౄ హఔుు, ట్ెైటి్ల్ భభిమ  అగిెంఙే ాయోజనెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

ii. భ ెండోథిగ, ఆ అలలైన్ ఫ ెంట్  నేాభ, ఆనుమత లాెంటి్ యలుయ ైన భిఖణన భదెతే ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

iii. భూడోథిగ, అలలైన్ ఫ ెంట్  అధేథి అభలులల ఉనై ఏ చటి్ెం థరుభ ఔడర వత్తభైకిెంచఫడభదఽ. 
ఉథరహయణఔు, భభో థేశ్ెంలల నివలసఽౄ నై ఒ యథేశీ జఞతీమ డకిి నులల అలలైన్ ఫ ెంట్ అధథేి భాయఔ 
నిమెంతాణ నిఫెంధనలనఽ అత్తఔరనేెంచవచఽి.  

iv. అలలైనీ భభో అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు ఔడర లదేెం కవచఽి కనీ ఆమన జీయత నౄభా ఙలేన యయవ కనెందఽన 
ధరనేధషేన్ ఙేమలేయవ.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ భతూయుఔెంగ ఉెండరయౌ. థరనిని ఔనీసెం ఔ శూక్షి సెంతఔెం భభిమ  దియఔయణ ఙేమాయౌ. 
టె్ైటి్ల్ ఫథియ్ యసౄవెం నులలలల అెంగీకయెం యౄెంలల నిభేిషీెంగ నేభపునఫడరయౌ. నులలథరయవ అలలైన్ ఫ ెంట్   
ధనటీ్సఽనఽ నౄభాసెంసఔు ఇయుయౌ్న అవసయభ ెంథి. నౄభా సెంస  ఇలాెంటి్ భతూయుఔ ధనటీ్సఽ 
అెందఔుెంటే్, నులల ట్ెైటి్ల్ నలై అలలైనీకి ఎలాెంటి్ హఔుు ఉెండదఽ.  
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ఎెండరభ ్మెంట్ కోసెం ధనట్ీసఽ భభిమ  నులల ఫలెండెనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, జీయత నౄభా సెంస  
అలలైధ ్ెంట్లనఽ ాపలయతెం ఙలే  భిజిషిర్ ఙేసఽౄ ెంథి. అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ భిజిషిర్ ఙలేే సభమెంలల ఔెంనలనీ ఎలాెంటి్ 
ఫలధతనఽ  తీసఽకోదఽ లేథర థరని యలువ, చటి్ఫదే ాపలవెం ఖ భిెంచి అననుామెం వఔౄయచదధే యషమానిై 
ఖభనిెంఙరయౌ. అలలైన్ ఫ ెంట్   ణేథీ జీయత నౄభా సెంస  ుసౄ కలలు  భికయవు  ఙేలన యధెంగ థరని సెంఫెందతి 
కభలమెం అలలైన్ ఫ ెంట్  భభిమ   ధనట్ీసఽనఽ లుఔభిెంచిన ణథేీ ాకయఫే ఉెంట్లెంథి. ధనట్ీసఽ, అలలైన్ ఫ ెంట్   
యేభైుయవ ణేథీలలల అెంథి ఉెంటే్, చివయగ లుఔభిెంచిన థరని ణథేీబయ భిజిలేి రషన్ ణేథీగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

నులల అభలులల ఉనై సభమెంలల నులలథరయవ/నౄభా ఙసేఽఔునై వకిౄకి నులలలల ాయోజధరనిై ఒ 
అలలైనీ త్తభిగి అగిెంచవచఽి. ఇలాెంటి్ త్తభిగి అలలైన్ ఫ ెంట్ సభమెంలల క ుబమ్ తుయగ భిశుుయెం కోసెం 
ఒ ణరజఞ ధరనేధేషన్ లేథర అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ ఙేమాలని నులలథరయవ/నౄభాథరయవఔు సాచిెంచఫడెతేెంథి.  
భయు ఙెనులెంటే్, షయతేలణో ఔడని అలలైన్ ఫ ెంట్   యషమెంలల, నులల ట్ెైటి్ల్ నఽ అలలైనీ భయణ లేౄ  నౄభా 
ఙేలన వకిౄకి త్తభిగి వసఽౄ ెంథి. భభోయ ైు, అలలైన్ ఫ ెంట్   సెంూయృఫ ైెంథిగ ఉెంటే్, టె్ైటి్ల్ భిత్త ఙెెంథిన అలలైనీ 
లభలౄ లల ఙేయవతేెంథి.  

చితాెం 4: నౄభా నులలల అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేలు 

 

 

 

 

ధరనేధషేన్ Vs. అలలైన్ ఫ ెంట్ 
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వణరసెం నుాత్తథిఔ  ధరనేధషేన్ అలలైన్ ఫ ెంట్ 

ధరనేధషేన్ లేథర అలలైన్ ఫ ెంట్ 
అెంటే్ ఏనేట్?ి  

ధరనేధషేన్ అధేథి భితే థరయనఽ 
(డెత్ క ుబమ్ నఽ) లుఔభిెంఙేెందఽఔు ఒ 
వకిౄ నిమాభకనికి సెంఫెందిెంచిన 
ాకిరమ.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ అధేథి నౄభా 
నులల ట్ెైటి్ల్ నఽ భభో వకిౄ 
లేథర సెంసఔు ఫథియ్ ఙలేే 
ాకిరమ.  

ధరనేధషేన్ లేథర అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ 
ఎుడె ఙేమవచఽి? 

ధరనేధషేన్ నఽ ాత్తనుదన 
సభమెంలల లేథర నులల 
నుాయెంబఫ ైన తయవయత ఙేమవచఽి.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ నులల 
నుాయెంబఫ ైన తయవయత 
సభమెంలల భాతాఫే 
ఙేమఖలయవ.  

ధరనేధషేన్ లేథర అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ 
ఎవయవ ఙేమవచఽి? 

ధరనేధషేన్ నఽ నౄభాథరయవ తన శూ ెంత 
జీయతెంనలై తీసఽఔునై నులలనలై 
భాతాఫే ఙేమఖలడె.  

అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ నులల 
మజభాని ఙేమవచఽి. అెంటే్ 
నౄభా ఙేలన యభై నులలథరయవ 
అబణే యయవ కనీ, లేదెంట్ే 
అలలైనీ కనీ ఙేమవచఽి.  

ఇథి ఎఔుడ వభిౄసఽౄ ెంథ?ి  నౄభా చటి్ెం, 1938 వభిౄెంచఖల ఙోట్ 
భాతాఫే ఇథి వభిౄసఽౄ ెంథి.  

ఇథి ఆలౄ  ఫథియ్కి సెంఫెందిెంచి 
ఆమా థేశ్ెంలలని చట్లి ల 
ాకయెం ాెంచ యౄ ెంగ 
వభిౄసఽౄ ెంథి.  

నులలనలై నులలథరయవఔు త్తభిగి 
ట్లి  ఉెంట్లెంథర? 

నులలథరయవ ట్ెైటి్ల్  నఽ త్తభిగి 
నిలఫ ట్లి ఔుెంట్లయవ. అలాగై నులలనలై 
నిమెంతాణ ఉెంట్లెంథి. నులల కెింద 
థరయ యలేే హఔుు ధరనేనీకి ఉెండదఽ. 

భీ అలలైన్ ఫ ెంట్ అభలబయ 
వయఔు నులలథరయవ నులల కిెంద 
హఔుు, ట్ెైటి్ల్, ాయోజధరనిై 
కోలలణరయవ, నులల కిెంద థరయ 
యేలే హఔుు అలలైనీకి ఉెంట్లెంథి.  

శూక్షి అవసయెం ఉెంట్లెంథర? శూక్షి అవసయెం లేదఽ.  శూక్షి అవసయెం తనిసభి.  
యళ్ుఔు ఏథనేి హఔుులు 
ఉెంట్లమా? 

నులలనలై ధరనేనీకి ఎలాెంటి్ హఔుులు 
లేవు.  

అలలైనీకి నులలనలై ూభిౄ 
హఔుులు ఉెంట్లబ. నులల 
కిెంద థరయ ఔడర యేమవచఽి.  

థరనిై య నఔుు తీసఽకోవఙరి? నులల కలవవది ఏ సభమెంలల 
అబధర ధరనేధషేన్ నఽ 
ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం లేథర యదఽె  
ఙేమడెం ఙమేవచఽి.  

ఔుశూభి అలలైన్ ఫ ెంట్ ఙేలేౄ , 
థరనిని యదఽె  ఙేమలేయవ కనీ 
త్తభిగి అలలైన్ ఙేమఖలయవ.  

ఫ ైనర్ యషమెంలల: ధరనేనీ ఫ నైర్ అబణే, 
నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి.  

అలలైనీ ఫ ైనర్ అబణే, 
సెంయక్షఔుడనిి నిమనేెంఙరయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి.  

ధరనేనీ లేథర అలలైనీ చనినుో ణే ఏెం ధరనేనీ చనినుో ణే, నులల హఔుులు షయతేలణో ఔడని అలలైన్ ఫ ెంట్ 
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జయవఖ తేెంథ?ి నులలథరయవఔు లేథర ఆమన చటి్ఫదే 
యయసఽలఔు త్తభిగి య ళ్ైతేెంథి.  

ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బయ 
భిలతేలలు , అలలైన్ ఫ ెంట్ 
నిఫెంధనల నుాత్తథిఔన 
నులలనలై హఔుులు నౄభా ఙలేన 
యభికి త్తనఇవుఫడెణరబ. 
సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్ 
ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బయ 
భిలతేలలు , ఆమన చటి్ఫదే 
యయసఽలు నులలనలై హఔుులు 
ను ెందఽణరయవ.  

జీయత నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ 
చనినోు బన తభుత క ుబమ్ 
ఙెయౌుెంు జభిగై భ ెందఽ ధరనేనీ 
లేథర అలలైనీ చనినుో ణే ఏెం 
జయవఖ తేెంథ?ి  

భితే థరయనఽ (డెత్ 
క ుబమ్ )భిశుుయెం  భ ెందఽగ 
ధరనేనీ చనినోు ణే, డతె్ క ుబమ్  జీయత 
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చటి్ఫదే 
యయసఽలఔు ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

లలట్ిల్ ఫ ెంట్ భ ెందఽగ అలలైనీ 
చనినుో ణే, నులల శూ భ ్ అలలైనీ 
చటి్ఫదే యయసఽలఔు 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి కనీ అలలైనర్ 
అబన నౄభాథరయవఔు ఙెెందదఽ.  

యవణథరతలు నులలని జుౄ  
ఙేమవఙరి? 

నులలలల ధరనేధషేన్ ఉెంటే్ నౄభా 
నులలని యవణథరతలు జుౄ  
ఙేమవచఽి.  

యవణథరతలనఽ మోసెం ఙేమడెం 
కోసెం అలలైన్ ఫ ెంట్ నఽ ఙేశూయని 
చానలేౄ  తనెంచి, యవణథరతలు 
నులలని జుౄ  ఙేమలేయవ.  

c) నులల నఔలు  

ఔ  జీయత నౄభా నులల ఫలెండె ఒఔ యగే ధరనికి శూక్షెం భాతాఫే నిలుసఽౄ ెంథి. నులల ఫలెండెనఽ 
నోు గపట్లి కోవడమో, ధరశ్నెం ఙసేఽకోవడమో జభిగిధర ఏ యఔెంగనా ెందెం కిెంద తన ఫలధతనఽ ఔెంనలనీ 
యడచిినలటి్డెం శూధెం కదఽ. జీయత నౄభా సెంసలు శూదరయణెంగ నులల ఫలెండె నోు గపట్లి ఔుధే సెందయౌెంలల 
అనఽసభిెంఙే నుాభాణ ఔ దెతేలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ.  

నులలఫలెండె నోు గపట్లి కోవడరనికి ఙనెనథి  అనఽభానిెంచడరనికి ఏథేని కయణభ ెంథర అని శూదరయణెంగ 
కభలమెం భిశీయౌసఽౄ ెంథి. నులల నోు బనదని, థరనిని భభై ఇతయ దేత్తలలనా ఉయోగిెంచలేదధ ే
యషమానికి సెంతినౄ ఔయఫ ైన శూక్షెం సభభిెంఙరయౌ్న అవసయెం భవచఽి. శూదరయణెంగ హఔుుథరయవ 
ూచీణో కనీ, ూచీ లేఔుెండర కనీ సభభిెంఙే నషి భిశృయ ఫలెండ్స నలై క ుబమ్ భిశుుయెం ఙమేఫడవచఽి.  

ఙెయౌుెంు తుయలల ఙేమాయౌ్ ఉెండి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం ఎఔుువగ ఉెంటే్, నోు గపట్లి ఔునై యషమానిై 
ణెలుడెం కోసెం యసౄ ితఫ నై యనౄ  ఔయౌగిన ఒ జఞతీమ త్తాఔలల ాఔట్న ఙేమాలని ఔడర నౄభా 
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కభలమెం కోయవచఽి. ఎవుభి నఽెంచి ఔడర అబెంతయెం ఉెండదని నిభే భిెంచఽఔునై తభుత ఒ నులల 
నఔలు జఞభీ ఙేమవచఽి.  

d) భివయౄన (భాయవ) 

నులల నిమభ, నిఫెంధనలలు  భాయవలనఽ ఙేమాలని నులలథరయవలు కోయవచఽి. నౄభా సెంస , నౄభా 
ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదెయౄ అెంగీఔభిలేౄ  ఇలాెంటి్ భాయవలు ఙలేే నిఫెంధన ఉెంథి. ననాేమెం ఙెయౌుెంఙే యదరనెంలల 
భాయవ, నియోెంధ సుపలవెం ఔయౌగిన భాయవలు నేనశృబెంచి, శూదరయణెంగ నులల నదట్ి ఏడరథిలల 
భాయవలు అనఽభత్తెంచఫడఔనుో వచఽి. నియోెంద సుపలవెం ఔయౌగిన భాయవలు ఎలాెంటి్వెంటే్-  

 నేయవ లేథర/ చియవధరభాలల భాయవ;  

 వమసఽ ఎఔుువ లేథర తఔుువ అని నియౄణ అబణే, థరనిని త్తభిగి అెంగీఔభిెంచడెం;  

 జెంట్ ాభాద ాయోజనెం లేథర రశ్ుత అెంఖయ ైఔలెం ాయోజనెం తథితభల భెంజూయవ కోసెం 
అబయన. 

తదనెంతయ సెంవత్భలలు  సవయణలు అనఽభత్తెంచఫడవచఽి. నులలనలైధర, లేథర ఒ ాణేఔ కగితెంనలైధర 
తగిన అెంగీకభనిై సభభిెంచడెం థరుభ ఈ భాయవలలల కొనిైట్ిని ాపలయతెం ఙేమవచఽి. నులల 
షయతేలలల యసౄ యఔ భాయవ ఙమేాయౌ్న అవసయభ నై ఇతయ భాయవలఔు ాసఽౄ త నులలలనఽ యదఽె  ఙలే, 
కొతౄ  నులలలనఽ జఞభీ ఙేమాయౌ్ భవచఽి.  

అనఽభత్తెంచఫడని భాయవల ాదరన యకలు కొనిై కిెంద ఇవుఫడరు బ 

i. కొనిై తయఖతేల నౄభా లేథర కలభినేత్తలల  భాయవ (భిస్కు నలయఖని భిలతేలలు ) 
ii. నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల తగాిెంు 
iii. నానేమెం ఙెయౌుెంు దెత్తలల భాయవ 

iv. నులల నుాయెంబ ణేథీలల భాయవ 

v. భ ెండె లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ నులలలుగ నులలని యడథీమడెం 

vi. అదను ననాేమెం లేథర నిమెంత్తాత నిమభెంలనఽ తీలయేమడెం   
vii. లాపలలు లేఔనోు బయ నులల నఽెంచి లాపలలు ఔయౌగిన నులలకి భాయవ 

viii. నేయవలల సవయణ  
ix. క ుబమ్ ఙయెౌుెంులల ాణరభాైమ భిశుుయెం భభిమ   భ టిి్ెంు ాభాద ాయోజనెం భెంజూయవ  

ఈ భాయవలు శూదరయణెంగ  భసి్కు  నలెంఙయేగ ఉెండవు. నులలలలల అనఽభత్తెంచని ఇతయ భాయవలు ఔడర 
ఉధరైబ. ఇయ నానేమెం తగాిెంు ాపలవెం ఔయౌగిన భాయవలుగ ఉెండవచఽి. థీనికి ఉథరహయణలుగ 
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నానేమెం ఙెయౌుెంు కలభినేత్త ను డిగిెంు, లాబఔయఫ ైన ధకల నఽెంచి లాపలలు లేని ాణరయఔలఔు 
భాయవ, ఔ యఔఫ ైన నౄభా తయఖత్త నఽెంచి భిస్కు నఽ నలెంఙే భభో యఔఫ ైన నౄభా తయఖత్తకి భాయవ భభిమ  
నౄభానతౄెం నలయవఖ దల.   

ాత్తఙోట్ల నౄభా సెంసలు శూదరయణెంగ తభ నులల ఫలెండెలల  ఉెండే థరల ఔయవనఽ ఎెంచఽకోవడరనిక ి
అనఽభత్తెంచఫడెణరబ. అబణే ఆమోదెం కోసెం అయ చటి్ నిమెంతాణ సెంసఔు సభభిెంచఫడెణరబ.  

లుమ భకీ్ష 1  

ఎలాెంటి్ సెందభౌల కిెంద నులలథరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి? 

I. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫ ైనర్ అబణే,  
II. ధరనేనీ ఫ నైర్ అబణ ే

III. నులలథరయవ భానలఔ లత్త సభిగా  లేఔుెంటే్ 

IV. నులలథరయవ అయయతేడెైణ ే

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

శూభెంశ్ెం 

 అనఽఖరహ కలెం నిఫెంధన ననాేమెం ఫకబగ భాభిన తభుత థరనిని ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నులలథరయవఔు 
అదను సభమానిై ఇసఽౄ ెంథ.ి  
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 ునఃశూ న అధేథి ననాేమెంలు ఙెయౌుెంచని కయణెంగ లేథర కధొఔ జుౄ  ఙేమఫడని నిఫెంధనల కిెంద 
కొనశూగిెంచడెం వలు  యదెబన నులలని త్తభిగి అభలలు కి ణఙెేిెందఽఔు జీయత నౄభా సెంస  అవలెంనృెంఙ ే
ాకిరమ.  

 శూదరయణ యణ జ యవణెంణో నోు యౌిణే, నులల యవణెం భ ెండె యషమాలలు  ననైెంగ ఉెంట్లెంథి. నదట్థిి, 
నులల మజభాని ఆ యవణరనిై త్తభిగి ఙెయౌుెంచడెం కోసెం చటి్ఫదేెంగ ఫలధత ఔయౌగి ఉెండయవ. నౄభా సెంస  
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవణ ఙయెౌుెంు శూభభ ూనిై తనిఖీ ఙమేాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

 ధరనేధషేన్ అధథేి జీయత నౄభాథరయవ, తనఽ భయణ లేౄ , జీయత నౄభా సెంస  నౄభానతౄభ నఽ ఙెయౌుెంచడరనిక ,ై 
ాత్తనుథిెంఙే వకిౄ లేథర వఔుౄ ల నేయవు .  

 జీయత నౄభా నులలలల అలలైన్ ఫ ెంట్ అధేథి నులలలల (ఆలౄ గ) హఔుు, టె్ైటి్ల్, ాయోజధరల హఔుులనఽ 
ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙలేే చయనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. హఔుులనఽ ఫథియ్ ఙలేే వకిౄని అలలైనర్ అని. 
ఆలౄ ని ఎవభి నేయవఔు ఫథియ్ ఙమేఫడెతేెంథో  ఆ వకిౄని అలలైనీ అని నలుశూౄ యవ.  

 భాయవ అధేథి నౄభా సెంస  భభిమ  నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదెభి అెంగీకభనిై ఫటిే్ జయవఖ తేెంథ.ి 
శూదరయణెంగ, కొనిై శూదరయణఫ ైన భాయవలనఽ నేనశృబెంచి, నేగియౌన భాయవలనఽ నదట్ి ఏడరథ ి
అనఽభత్తెంచఔనోు వచఽి. 

 

కీలఔ థరలు 

1. అనఽఖరహ కలెం 

2. నులల కలాతీతెం 

3. నులల ునయవజీజవెం  
4. సభ ెండర్ యలువ 

5. ధరనేధషేన్ 

6. అలలైన్ ఫ ెంట్ 

 
 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 



  

275 

 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

ధరభనీ ఫ నైర్ అబనుడె నులలథరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

కిెంథి ాఔట్నలలు  ధరనేధషేన్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఏ ాఔట్న తు? 

I. యవణెం కోసెం నౄభా సెంసఔు నులలని అలలైన్ ఙలేేౄ , నులల ధరనేధషేన్ యదఽె  ఙేమఫడదఽ.  
II. నులల కొనఽగోలు సభమెంలల  లేథర తదనెంతయ సభమెంలల ధరనేధషేన్ ఙేమవచఽి.  
III. నులలలల అెంగీకయెం ఙేమడెం థరుభ ధరనేధషేన్ నఽ భాయివచఽి.  
IV. నతౄెం క ుబమ్ నలైన ధరనేనీకి సయు హఔుులు ఉెంట్లబ.  

ాశ్ై 2 

శృనై ఔయౌగిన సభ ెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధే ఔరభెంలల, ఎెంత కలెం నుట్ల ననాేమెంనఽ చటి్ ాకయెం 
ఙెయౌుెంఙరయౌ? 

I. ఔనీసెం భ ెండె వయవస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ.  
II. ఔనీసెం భూడె వయవస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙయెౌుెంఙరయౌ.  
III. ఔనీసెం ధరలుఖ  వయవస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙయెౌుెంఙరయౌ.  
IV. ఔనీసెం ఐదఽ వయవస సెంవత్భల వయఔు ననాేమెంలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ.  

ాశ్ై 3 

నులలని కలాతీతఫ ైనట్లి  ఎుడె పలయశూౄ యవ? 

I. నానేమెంలనఽ ఖడెవు ణథేీ ధరటి్కి ఙెయౌుెంచఔుెంటే్ 

II. నానేమెంలనఽ ఖడెవు ణథేీకి భ ెందఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే్ 

III. నానేమెంనఽ అనఽఖరహ వవది తభుత ఔడర ఙెయౌుెంచఔుెంటే్,  
IV. నులలని సభ ెండర్ ఙేలేౄ  

ాశ్ై 4 
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నౄభా నులల అనఽఖరహ వవదకిి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథ?ి 

I. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధ ల భోజులు. 
II. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ 30 భోజులు 
III. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధ ల భోజులు లేథర 30 భోజులు  
IV. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధ ల భోజులు లేథర 31 భోజులు. 

ాశ్ై 5 

ఖడెవు ణథేీలలు ననాేమెం ఙెయౌుెంచఔుెండర, నులలథరయవ అనఽఖరహ వవది భధలల చనినుో ణే ఏెం 
జయవఖ తేెంథ?ి 

I. ఖడెవు ణథేీ ధరటి్కి ననాేమెం ఙెయౌుెంచని కయణెంగ నౄభా సెంస  ఆ నులలని ఙెలు నిథిగ భిఖణ ెంచి, 
క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిసఽౄ ెంథి.  

II. నౄభా సెంస  క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచి, చివభి ఙెయౌుెంచని ననాేమెంనఽ భా ఙసేఽౄ ెంథి.  
III. నౄభా సెంస  చివభి ఙయెౌుెంచని ననాేమెంనఽ, క ుబమ్  నఽెంచి తగాిెంచి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  
IV. ఙెయౌుెంచని ననాేమెంణో నుట్ల థరనికి ఫలెంఔు ను దఽు వడీు  భైట్ల ఔధరై భ ెండె రతెం ఔధరై ఎఔుువ వడీుణో 

ఔయౌన తీసఽఔుని నేగియౌన క ుబమ్ శూ భ ్నఽ నౄభా సెంస  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 6 

కలాతీతఫ ైన నులల ునయవజీజవెం  సెందయౌెంగ, కిెంథి లక్షణరలలు  థేనిని నౄభా సెంస  అతెంత నుాభ కెం 
ఔయౌగినథిగ భిఖణ సఽౄ ెంథ?ి ఫలగ కచిితఫ నై సభాదరధరనిై ఎెంచఽకోెండి. 

I. ునయవజీజవెం  సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి శూక్షెం.  
II. నౄభా సెంసకి భిస్కు లల నలెంునఔు థరభితీలే నులల ునయవజీజవెం 

III. ఙెయౌుెంచని ననాేమెంలు వడీుణో నుట్ల ఙెయౌుెంు  
IV. నిభేిషి కల భినేత్త భిదిలలు ునయవజీజవెం  దయకాసఽౄ నఽ నౄభా ఙేలన యయవ సభభిెంచడెం  

ాశ్ై 7 

ఔ  నౄభా నులల కోసెం, ధరనేధేషన్ నఽ నౄభా చటి్ెం, 1938లలని _________ కిెంద అనఽభత్తశూౄ యవ.  

I. లలక్షన్ 10 

II. లలక్షన్ 38 

III. లలక్షన్ 39 
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IV. లలక్షన్ 45 

ాశ్ై 8 

నౄభా సెంస  నఽెంచి యవణెం తీసఽఔునై నులలకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభికథో  ఙెెండ?ి 

I. నులలని నౄభా సెంసకి అనఽఔలెంగ అలలైన్ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  
II. నౄభా సెంసకి అనఽఔలెంగ నులలని అలలైన్ ఫ ెంట్ ఙలేనెందఽన అలాెంటి్ నులల ధరనేధషేన్ యదెవుతేెంథి.  
III. నులలలలని నౄభా సెంస  ాయోజనెం భిది వయఔు ధరనేనీ హఔుులు థఫెోత్తెంట్లబ.  
IV. నులల యవణెం శూదరయణెంగ నులల సభ ెండర్ యలువ రణరనికి భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి.  

ాశ్ై 9 

నౄభా నులల అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథ ిసభికథో  ఙెెండ?ి 

I. సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్ యషమెంలల, అలలైనీ చనినుో బన సెందయౌెంగ నులల ట్ెైటి్ల్ భిత్త ఙెెంథిన అలలైనీ 
లభలౄ లల పలఖభవుతేెంథి.  

II. ఒ జీయత నౄభా నులల అలలైన్ ఫ ెంట్  అధేథి నులల (ఆలౄ లా)లలని హఔుు, టె్ైటి్ల్, ాయోజనెం హఔుులనఽ 
ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙలేే చయనఽ సాచిసఽౄ ెంథి.  

III. నులలథరయవ అలలైన్ ఫ ెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన ధనటీ్సఽనఽ నౄభా సెంసఔు ఇవుడెం తనిసభి. 
IV. సెంూయృ అలలైన్ ఫ ెంట్ యషమెంలల, నులల కలభనిేత్త సభమెంలల నౄభా ఙలేన వకిౄ చనినోు బయ 

భిలతేలలు  నులల ాయోజధరలు త్తభిగి నౄభా ఙేలన వకిౄ ాయోజఔులఔు త్తన ెంనెంచడెం తనెంచి, 
నులల ఖడెవుకలెం వయఔు ూభిౄగ అలలైనీకి సెంఫెందిెంచినథగిధే ఉెంట్లెంథి.  

ాశ్ై 10 

కిెంథి భాయవలలల థనేిని నౄభా సెంస  అనఽభత్తసఽౄ ెంథ?ి 

I. నులలని భ ెండె లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ నులలలుగ యడగపటి్డెం 

II. నానేమెం ఙెయౌుెంు కలెం నలెంు 
III. లాబథరమఔ నులలనఽెంచి లాబ యళ త నులలకి భాయవ 

IV. నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల నలెంు 
 

లుమభకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభ ైన సభాదరనెం IV. 

ధరనేనీకి క ుబమ్ లల ూభిౄగ (లేథర నుక్షిఔెంగ) ఎలాెంటి్ హఔుు ఉెండదఽ.  

జయఫ  2 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

నులల శృనై ఔయౌగిన సభ ెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునఽట్ఔు  నానేమెంలనఽ ఔనీసెం భూడె వయవస 
సెంవత్భలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  3 

సభ ైన సభాదరనెం III. 

అనఽఖరహ వవది సెందయౌెంగ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచఔుెంటే్, నులల కలాతీతఫ నైట్లి  పలయశూౄ యవ.  

జయఫ  4 

సభ ైన సభాదరనెం IV. 

అనఽఖరహ అవది నుాభాణ ఔ నిడయి ధ ల భోజులు లేథర 31 భోజులు 

జయఫ  5 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

నులలథరయవ ఖడెవు ణేథీ ధరటి్కి ననాేమెం ఙెయౌుెంచఔుెండర, అనఽఖరహ అవది సభమెంలల చనినుో ణే, ఙెయౌుెంచని 
నానేమెంనఽ తీలయలేన తభుత నౄభా సెంస  నేగియౌన క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  6 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

కలాతీతఫ ైన నులల ునయవజీజవెం సెందయౌెంగ, ునయవజీజవెం సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి శూక్షానిై 
నౄభా సెంస  అతెంత నుాభ కెం ఔయౌగిన లక్షణెంగ భిఖణ సఽౄ ెంథి.  

జయఫ  7 

సభ ైన సభాదరనెం III. 

నౄభా నులల కోసెం, ధరనేధషేన్ నఽ నౄభా చటి్ెం 1938లలని 39వ లలక్షన్ కిెంద అనఽభత్తశూౄ యవ.  
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జయఫ  8 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

II సభాదరనెం సభికదఽ.  

నౄభా సెంస  నఽెంచి యవణెం తీసఽఔునై నులలకి సెంఫెందిెంచి, నౄభా సెంసకి అనఽఔలెంగ అలలైన్ ఫ ెంట్ ఙలేన 
కయణెంగ ధరనేధషేన్ యదఽె  ఙమేఫడదఽ.  

జయఫ  9 

సభ ైన సభాదరనెం IV. 

IV సభాదరనెం సభికదఽ.  

ూభిౄ అలలైన్ ఫ ెంట్ యషమెంలల, నులల భిఔుత వయఔు అలలైనీకి సెంఫెందిెంచినథిగధే ఉెంట్లెంథి. నులల కలెం 
సభమెంలల నౄభాథరయవ చనినోు బయ భిలత్త ఏయడణిే, నులల నౄభా ఙేలన వకిౄ లనెృథరయవలఔు త్తభిగి ఙేయదఽ. 
అలలైనీకై నులల ాయోజధరలనలై హఔుులు ఉెంట్లబ.  

జయఫ  10 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

నులలని భ ెండె లేథర భభనిిై నులలలుగ యడథలీే భాయవనఔు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. 
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అదరమెం 15 

నౄభాెంఔన 
అదరమెం భచిమెం 

అవకశ్భ నై యనియోఖథరయవ నఽెంచి ాత్తనుదననఽ ను ెంథనిెంత భాణరా న ఒ జీయత నౄభా ఏజ ెంట్ ని 
ఆగినోు దఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస  అెంగీఔభిెంచి, నులలగ యౄుథదిఽె కోయయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి.  

ాత్త జీయత నౄభా ాత్తనుదన యసౄ వెంగ ఒ ాయేశ్భాభా నిై థరటి్ య మాు యౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఆ ాకయెం జీయత నౄభా 
సెంస  ఆ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, అలా అబణే ఎలాెంటి్ నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనలై నియృమెం 
తీసఽకోయయౌ. ఈ అదరమెంలల, భత యషమాల ాకిరమ, ఆ ాకిరమలల పలఖెంగ ఉనై అెంరల ఖ భిెంచి భభినిై 
యవభలు ణెలుసఽఔుెంథరెం. 

ధేయవికొధే అెంరలు  

 

A. నౄభాెంఔన – నుాథనేఔ పలవనలు 
B. ఆభోఖ-బయతయ నౄభాెంఔన (ఫ డిఔల్ సభిికైట్ల కఔుెండర నౄభాెంఔన ) 
C. ఆభోఖయఫ నై నౄభాెంఔన (ఫ డిఔల్ సభిికైట్లణో నౄభాెంఔన ) 
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A. నౄభాెంఔన   – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. నౄభాెంఔన ఉథేెశ్ెం 

నౄభాెంఔన యొఔు ఉథేెరనిై భిశీయౌెంచఽట్  థరుభ భనెం నుాయెంనృథరె ెం. ఇఔుడ భ ెండె ఉథేెరలుధరైబ.  
i. వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ  నిభోదిెంచఽట్ లేఔ నౄభాసెంసఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచఽట్  
ii. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచడరనికి, భిస్కు ల భధ సభానతుెం ఉెండలేా చాడడెం కోసెం 

నియుచనెం 

భిస్కు ల ఎెంనఔ అధే దెం జీయత నౄభా కోసెం ాత్త ాత్తనుదననఽ భూలాెంఔనెం ఙలే అథి నుాత్తనిధెం వళ ెంఙ ే
భిస్కు శూ బ ఆదరయెంగ, నౄభా భెంజూయవ ఙేమాలా, అలా అబణే ఎలాెంటి్ నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనలై 
నియృమెం తీసఽఔుధే ాకిరమనఽ నియుచిసఽౄ ెంథి.  
వత్తభైఔ ఎెంనఔ అధథేి నషిెం ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్ెం ఉెందని అనఽభానిెంచి  లేథర ణెలుసఽఔుని నౄభా కోసెం 
ఆతేయతణో కోయవఔుెంట్ృ ఆ ాకిరమలల లాపలనిై ను ెంథరలధే  ాజల దోయణ ని సాచిసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణ 

జీయత నౄభా సెంసలు ణరభ  ఎవభికి నౄభా అెంథిెంఙరలధే యషమెంనలై ఎెంనఔణో లేఔుెంటే్, ఖ ెండె యధఽలు లేథర 
కన్ర్ లాెంటి్ తీవాఫ నై జఫ ోల ఫలభిన డి, ఎఔుువ కలెం ఫత్తకై అవకశ్ెం లేదని పలయెంచిన వఔుౄ లు నౄభా 
కొధరలని కోయవకోవచఽి.  
భభో భాట్లల ఙనెులెంటే్, ఔ  నౄభా సెంస  ఎెంనఔనఽ ాయోగిెంచఔుెంటే్ అథి ఆ ాకిరమలల తుడె ఎెంనఔలు 
జభిన, నశుి ల ఫలభిన డే ాభాదభ ెంథి.  
2. భిస్కు  ల భధ సభానతుెం 

భిస్కు ల భధ సభానణరునిై భనెం ఇుడె ణెలుసఽఔుెంథరెం. కై శూ బ భిస్కు ఔు ఖ యబయ 
దయకాసఽౄ థరయవలనఽ కై నానేమెం తయఖత్తలల నలటి్డరధేై “సభానతుెం” అని అెంట్లయవ. వసాలు ఙమేాయౌ్న 
నానేమెంలనఽ నిభే భిెంచడరనికి ఔ  భయణ భైట్ల టిి్ఔనఽ జీయత నౄభా సెంసలు ఎలా ఉయోగిశూౄ మధ ే
యషమానిై భనెం ఇథవియకై చారెం. నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణ అనఽబయనిై, సఖట్ల భిస్కు లనఽ ఆ టిి్ఔ 
చానసఽౄ ెంథి. జీయత నౄభానఽ తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంచిన యయవ ఔడర యభిలల నలదె సెంకలల ఉధరైయవ.  

a) భిస్కు వభాీఔయణ 
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సభానణరునిై భ ెందఽఔు తీసఽఔుయ ళ్ుడెం కోసెం, నౄభాెంఔన ఔయౄ భిస్కు వభాీఔయణ అని నయౌఙ ేఒ ాకిరమనఽ 
అనఽసభిశూౄ యవ. అెంటే్, వకిౄఖత జీయణరలనఽ వభాీఔభిెంచి, అయ ఔయౌగిెంఙే భిస్కు ల శూ బని ఫటిి్ యననై భిస్కు 
తయఖతేలుఔు కైట్లబశూౄ యవ. ఇలాెంటి్ భిస్కు తయఖతేలు ధరలుఖ  ఉధరైబ.  

చితాెం 1: భిస్కు వభాీఔయణ 

 

i. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 

భయణ భైట్ల టిి్ఔ సాచిెంచిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైట్లఔు అనఽఖ ణెంగ భయణ ెంచఖలయని పలయెంఙ ే
యయవ థీని కిెందఔు వశూౄ యవ.  

ii. నుాదరన భిస్కు లు 

నుాభాణ ఔ జీయణరలఔధరై భ ెందఽగ భయణ ెంచఖలయని పలయెంఙే అవకశ్ెం తఔుువగ ఉెందని పలయెంఙ ే
యయవ థీని కిెందఔు వశూౄ యవ. కఫటిి్ తఔుువ నానేమెం యదిెంచఫడెతేెంథి.  

iii. తఔుువ ాభాణరల జీయణరలు 

సఖట్ల లేథర నుాభాణ ఔ జీయణరల ఔధరై భ ెందఽగ భయణ ెంఙ ేఅవకరలు ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ, నౄభా 
ఙేమఖల భిదిలలధే ఉనై యయవ ఇెందఽలలకి వశూౄ యవ. ఎఔుువ (లేథర అదను) ననాేమెంలణో నౄభా 
ఙేసఽకోవడెం కోసెం యభిని అెంగీఔభిెంచవచఽి లేథర కొనిై నిమెంతాణలనఽ యదిెంచవచఽి.  

iv. త్తయసుభిెంచఖల జీయణరలు  

అెందఽఫలట్ల ధయఔు నౄభా యక్షణ ఇవులేనెంత తీవా శూ బలల భ ెందఽగ భయణ ెంఙే అవకరలు ఎఔుువగ 
ఉనై యదిఖరసఽౄ లు థీని కిెందఔు వశూౄ యవ. ఒ శ్సౄ ై చికిత్ తయశృ ఆభోఖ భిణరభాలఔు యయవ ఇటీ్వయౌ 
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కలెంలల ఖ భ ై ఉెండడెంణో కొనిై సెందభౌలలు  ఒ వకిౄ ాత్తనుదన ణరణరుయౌఔెంగ ఔడర నిభఔభిెంచఫడ ి
ఉెండవచఽి.  

3. ఎెంనఔ ాకిరమ 

నౄభాెంఔన   లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భ ెండె దశ్లలు  ఙోట్ల ఙసేఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽి: 

 క్షైతా శూ బలల 
 నౄభాెంఔన యపలఖెం శూ బలల  

చితాెం 2 :నౄభాెంఔన   లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ 

 

a) క్షైతాెం లేథర నుాథనేఔ శూ బ 

క్షైతా శూ బ నౄభాెంఔననఽ నుాథనేఔ నౄభాెంఔన అని ఔడర నలవవచఽి. ఇెందఽలల పలఖెంగ నౄభా యక్షణనఽ 
భెంజూయవ ఙేమడరనికి దయకాసఽౄ  థరయవ అయవో డేధర అని నియృబెంచడెం కోసెం ఏజ ెంట్ లేథర ఔెంనలనీ ాత్తనిద ి
సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. నుాథనేఔ నౄభాెంఔన లేకభిగ ఏజ ెంట్ కీలఔ నుతా నోు ఱశూౄ యవ. 
నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ జీయతెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే అవకశ్ెం ఏజ ెంట్ కై ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  
ఙరలా నౄభాసెంసలు ాత్తనుథెింఙే జీయణరనికి సెంఫెందిెంచి నిభేిషి సభాఙరయెం, అననుామెం, లనూయవ్లు 
భభిమ  ఏజ ెంట్ ఒ యవయణ లేథర ఒ గోత నియథేిఔనఽ ూభిౄ ఙేమాలని కోయవకోవచఽి.  
ధ ైత్తఔ అనుమ నియథేిఔ అని నయౌఙే ఇథే యఔఫ ైన నియథేిఔనఽ జీయత నౄభా సెంస  అదకిభి నఽెంచి ఔడర 
కోయవచఽి. ఈ నియేథిఔలు యలక్షణెంగ జీయత నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన విత్తౄ , ఆథరమెం, 
ఆభిఔ లత్త, కాత్త లాెంటి్ అెంరలనఽ య లు డిశూౄ బ.  

మోశూలనలై యయకే్షణ, నుాథనేఔ నౄభాెంఔన ఔయౄగ ఏజ ెంట్ నుతా.  

భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు నియృమాలు ాత్తనుదన తాెంలల ాత్తనుదఔుడి థరుభ య లు డిెంచిన 
యసౄ యల నైథే ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఈ యషమాలు నిజెం కయ, ఉథేెశ్ూయుఔెంగ మోసుచిడెం కోసఫే 
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యట్ిని వెంచనణో ను ెందఽభఙిరభ అని ణెలుసఽకోవడెం నౄభాెంఔన యపలఖెంలల ఉెంట్లనై నౄభాెంఔన లేకభికి 
ఔషిెం కవచఽి.  
ఇఔుడ ఏజ ెంట్ నుతా ఎెంణో కలీఔెం. ఇఔుడ ను ెందఽయచిన యసౄ యలు నిజెం అని ధియఔభిెంచఽకోఖల అవకశ్ెం 
ఏజ ెంట్ కై అెందభిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. జీయత నౄభా కోసెం ాత్తనుథిసఽౄ నై వకిౄణో ాతక్షెంగ, వకిౄఖతెంగ 
భిచమాలు ఏజ ెంట్ ఔు ఉనైెందఽన ఏథేని ఉథేెశ్ూయుఔెంగ య లు డిెంచని యషమాలు, తుథోవ టిి్ెంచడెం 
కోసెం తుగ ను ెందఽయచడెం లాెంటి్ యట్ిని ఆమన యయేక్షెించఖలయవ.  

b) నౄభాెంఔన యపలఖ శూ బ  

భ ెండో  శూ బ అబన నౄభాెంఔన యపలఖెంలల లేథర కభలమ శూ బలల జయవఖ తేెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ 
లలషయౌసఽి లు, ఇలాెంటి్ నిలల ధ ైుణెం ఔయౌగిన యయవ నులగా ెంట్లయవ. సెంఫెందిత వకిౄక ి జీయత నౄభా 
ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, అలాగ ైణే ఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు అధే యషమెంనలై నియృమెం తీసఽకోవడెం కోసెం 
థరనికి సెంఫెందిెంచిన డేట్ల నణరౄ నిై యయవ భిశీయౌశూౄ యవ.  

4. నౄభాెంఔన దేతేలు 

చితాెం 3 : నౄభాెంఔన దేతేలు 

 

నౄభాెంఔన ఔయౄలు థనీికోసెం భ ెండె యకల దేతేలనఽ ఉయోగిెంచవచఽి: 

నియృమ దేత్త సెంకాయఫ నై దేత్త 

ఈ దేత్తలల, యషమాత్ఔ నియృమానిై 
ఉయోగిశూౄ యవ. భ కెంగ సెంకిుషిఫ ైన కైసఽలల 
నియృమెం తీసఽఔుధేట్ుడె థనీిని 
ఉయోగిశూౄ యవ.  

ఈ దేత్తలల నౄభాెంఔన ఔయౄలు అనిై వత్తభైఔ, ాత్తఔల 
కయకల కోసెం శూనఽఔల భైటి్ెంగ్ నుబెంట్ు నఽ 
కైట్లబశూౄ యవ. (అలాగై నుజిట్ివ్ లేథర శూనఽఔల 
అెంరలఔు వత్తభైఔ నుబెంట్ు నఽ కైట్లబశూౄ యవ). 

ఉథర: తీవా భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄక ి
నౄభా ఇయులా భభిమ  ఏబయ నిఫెంధనల కిెంద 
అధే యషమెంనలై నియృబెంచడెం,  

 

ఇలాెంటి్ భిలతేలలు , యపలఖెం ఫ డిఔల్ భ పభీగ 
ఙెనే ఒ య ైదఽడి నఽెంచి ధ ైుణ సలశృనఽ 
తీసఽకోవచఽి.  

ఇలా కైట్లబెంచిన ఙలేన నతౄ  నుబెంట్ు  సెంక థరనిక ి
అదను భయణ భైటి్ెంగ్ (EMR అని ఔడర 
నలువఫడెతేెంథి) ఎెంత ఇఙరియధే యషమానిై 
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నియృబసఽౄ ెంథి. EMR ఎెంత ఎఔుువగ ఉెంటే్, యభ ి
జీయతెం అెంత తఔుువ నుాభాణ ఔెంగ ఉెంట్లెంథి. EMR 
ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటే్, నౄభానఽ ఔడర 
నిభఔభిెంచవచఽి.  

నౄభాెంఔన  నియృమాలు 

చితాెం 4: నౄభాెంఔన నియృమాలు 

 

నౄభాెంఔన కోసెం ాత్తనుథిెంచిన జీయణరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభాెంఔన ఔయౄలు తీసఽఔుధే లు యకల నియృమాల 
ఖ భిెంచి భనెం ణెలుసఽఔుెంథరెం.  

a) శూదరయణ భైట్ు  (OR) ఔు అెంగీకయెం అధేథి అతెంత శూదరయణ నియృమెంగ ఉెంట్లెంథి. భిస్కు నఽ శూదరయణ 
లేథర నుాభాణ ఔ జీయణరనికి వభిౄెంచఖల నానేమెం భైట్ వథేె  అెంగీఔభిశూౄ యధే యషమానిై ఈ భైటి్ెంగ్ 
సాచిసఽౄ ెంథి.  

b) అదను భైట్ ణో అెంగీకయెం: తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన భిస్కు లనఽ  ఔయౌగి ఉనై ఎఔుువ భెంథ ి
యషమెంలల ఇలాెంటి్ భాభా ధేై ఙరలావయఔు అనఽసభిశూౄ యవ. ఇెందఽలల నానేమెం టిి్ఔ భైట్  ఔధరై కసౄ  
ఎఔుువ నణరౄ నిై వసాలు ఙశేూౄ యవ.  

c) శృనై ఇచిిన శూ భ ్ఔు య్న్(దరయణరదకియతణో  అెంగీకయెం: య్న్ అధేథి క ుబమ్ సెందయౌెంగ 
ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ాయోజనెం శూ భ ్నఽ (నుక్షిఔెంగ లేథర నతౄెంగ) జీయత నౄభా సెంస  కొెంత 
అటిి్నలట్లి కొధే యకనికి ఙెెంథనిథ.ి  
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ఉథరహయణ: నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన ాత్తనుథిెంచిన వకిౄ క్షమ లాెంటి్ యదికి ఖ భ ై, కోలుఔునై  
భిలత్తలల థనీిని అభలు ఙమేవచఽి. నిభేిషి కయణెంణో జీయత నౄభా ను ెంథిన వకిౄ నిభీృత కలెంలలు 
చనినోు ణే, తగాిెంచిన భయణ ాయోజధరనిై (డెత్ ఫ నిట్)భాతాఫే ఙెయౌుెంచఫడవచఽి  అని య్న్ 
అెంతభయేభ .  

d) నిమెంతాత నిఫెంధనణో అెంగీకయెం: కొనిై యకల అనుమాల యషమెంలల, ఒ నిమెంత్తాత ఉ 
నిఫెంధననఽ అభలు ఙేమవచఽి. ఇథి కొనిై నిభేిషి సెందభౌలలు  భయణెం సెంబయలేౄ  భయణ 
ాయోజధరనిై భినేతెం ఙసేఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణగ ఖయౌెం థరయౌిన సభమెంలల యదిెంఙే ఉ నిఫెంధననఽ ఙెవచఽి. అెంటే్ ాసవెం 
జభిగిన భూడె ధ లల చనినోు వడెం జభిగిణే, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నౄభా శూ భ ్నఽ ఇథి భినేతెం ఙసేఽౄ ెంథి.  

e) నిభఔభిెంచడెం లేథర యబథర యేమడెం: చివయగ, ఒ జీయత నౄభా నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభా కోసెం వచిిన 
ాత్తనుదననఽ నిభఔభిెంఙరలని లేథర త్తయసుభిెంఙరలని నియృబెంచవచఽి. కొనిై ఆభోఖ/ఇతయ లక్షణరలు 
ఉెండి అయ భిస్కు భిలత్తని ఖణనీమెంగ నలెంఙే తీవాతనఽ ఔయౌగినుడె ఇథి జయవఖ తేెంట్లెంథి.  

ఉథరహయణ: కన్ర్ ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄ కోలుఔుధే అవకశ్ెం తఔుువగ ఉనైుడె నౄభా 
ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనికి కయఔుడెైన వకిౄ అవుణరయవ.  

ఇథే యఔెంగ, భిలత్త ఫ యవఖ డి, ఙరలా అనఽఔలెంగ భాభై సభమెం వయఔు భిస్కు అెంగీకభనిై 
యబథర యలేే అవకశ్ెం ఔడర కొనిై సెంగట్నలలు  ఉెండవచఽి.  

ఉథరహయణ 

అుడే ళ సిభ ఔినై ఆభైషన్ ఙేసఽఔునై ఒ భళ ళ్ శ్సౄ ై చికతి్ అనెంతయ సభసలు ూభిౄ అబయ వయఔు 
యలు ఔయౌెంఙేలా, ఆఫ  జీయతెంనలై నౄభానఽ అనఽభత్తెంచడరనికి కొనిై ధ లల వయఔు ఆగలని కోయవచఽి.  

లుమ భకీ్ష 1  

కిెంథి యట్ిలల ఎలాెంటి్ సెందభౌనిై ఒ జీయత నౄభా సెంస  నిభఔభిెంచడెం లేథర యబథర యమేడెం జయఖవచిని 
పలయసఽౄ ధరైయవ? 

I. ఆభోఖఔయఫ ైన 18 ఏళ్ు  వకిౄ 
II. ఊఫకమెం ఔయౌగిన వకిౄ 
III. ఎబడ్స్ ణో ఫలధడెతేనై వకిౄ 
IV. శూ ెంతెంగ ఎలాెంట్ి భఫడి లేని ఖిళ ణ  
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B. య ైద భకీ్ష లేని నౄభాెంఔన  

1. ఫ డిఔల్ కఔుెండర నౄభాెంఔన  

జీయత నౄభా ాత్తనుదనలలు  ఙరలా వయఔు, నౄభా ఙేమాయౌ్న వకిౄ యొఔు నౄభా ఙేమఖల అయోతని 
భీక్షిెంచడరనికి ఎలాెంటి్ య ైద భీక్ష లేఔధే నౄభా కోసెం ఎెంనఔ ఙేమడెం జయఖవచఽి. ఇలాెంట్ి కైసఽలనఽ య ైద 
భకీ్ష లేని ాత్తనుదనలు (ధరన్ ఫ డిఔల్ ాత్తనుదనలు)అెంట్లయవ.  

య ైద భీక్షలు అత్త తఔుువ సెందభౌలలు  భాతాఫే (అెంటే్ థోవెంతే) ాత్తఔల అెంరలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంట్లధరైమధే కయణెంణో య ైద భకీ్ష లేని నౄభాెంఔననఽ అభలు ఙేసఽౄ ధరైయవ. ాత్తనుదనలల ఇచిిన 
సభాదరధరలు లేథర ాత్తనుద వకిౄ లలలవు భికయవు లు, ఇతయ దశూౄ యేజులలు  ఇచిిన సభాదరధరల నఽెంచి నేగియౌన 
యట్ిని ణెలుసఽకోవచఽి.  

అయవో డెైన డరఔిర్ ణో య ైద భీక్షనఽ నియుళ ెంచడరనికి ఆ డరఔిర్ ఔు జు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంటి్ భీక్షనఽ 
నియుళ ెంచఔుెండర ఙేమడెం థరుభ ఆథర అబయ శూ భ ్ ఒ య ైద భీక్షనఽ తనెంచడెం పయౌతెంగ తల ణేౄ  
అదను భయణ క ుబమ్ ల కాణరలల నౄభా సెంసఔు ఏయడే నషిెంఔధరై ఎఔువ. కఫటిే్, జీయత నౄభా సెంసలు 
య ైద భకీ్షఔు ట్లి టి్ఔుెండర నౄభానఽ భెంజూయవ ఙేలే దేత్తని అవలెంనృసఽౄ ధరైబ.  

2. ధరన్ – ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔనఔు షయతేలు   

అబనట్కిీ, య ైద భకీ్ష లేని నౄభాెంఔన కొనిై షయతేలు నుట్ిెంచవలలెంథిగ కోయవతేెంథ.ి  

i. నదట్గ, ని ఙేలే భళ ళ్లు లాెంటి్ కొనిై నిభేిషి తయఖతేలఔు ఙెెంథని యయవ భాతాఫే అయవో లు 
కవచఽి.  

ii. నౄభా ఙేలే శూ భ ్నలై ఖభిషీ భినేతేలనఽ యదిెంచవచఽి. ఉథరహయణఔు, ఐదఽ లక్షలు థరట్ి నౄభా 
ఙేలన యభికి య ైద భీక్షనఽ ఙబేెంఙరయౌ్న అవసయెం ఏయడవచఽి.   

iii. ాయశే్ వమసఽ భినేత్త నిఫెంధననఽ అభలు ఙేమవచఽి. ఉథరహయణఔు, నలప ై లేథర 45 ఏళ్ు  ఔధరై 
ఎఔుువ వమసఽ ఔయౌగిన యయవ తనిసభిగ య ైద భీక్ష ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

iv. కొనిై నౄభా ధకలఔు సెంఫెందిెంచి ఆెంక్షలు యదిెంచఫడెణరబ- ఉథరహయణఔు కల వవద ినౄభానఽ 
ఆభోఖ బయతయ(ధరన్ ఫ డిఔల్ ) యపలఖెం కిెంద అనఽభత్తెంచఔనోు వచఽి.  

v. నౄభా ఖభిషీ కల వవదిని ఇయయ ై ఏళ్ు  వయఔు/ అయయ ై ఏళ్ు  వయఔు భినేతెం ఙేమవచఽి.  
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vi. జీయణరల తయఖత్త: ధరన్ ఫ డిఔల్ నౄభానఽ వఔుౄ ల కొనిై నిభేిషి తయఖతేలఔు ఔడర 
అనఽభత్తెంచవచఽి. ఉథరహయణఔు, ధరన్ ఫ డిఔల్ యటి్ని ఏడరథి నుట్ల లవే అెంథిెంచిన ఖ భిౄెంు 
ను ెంథిన సెంసల ఉథో ఖ లఔు అెంథిెంఙరయౌ.  ఔెంనలనీలు ఉథో ఖ లఔు సెంఫెందిెంచిన సభ నై లలలవు 
భికయవు లనఽ ఔయౌగి ఉెండడఫే కఔ, ఉథోగి య ైద లత్తని సఽలబెంగ భిశీయౌెంచవచిధేలా నిభీృత కలెంలల 
య ైద భీక్షలనఽ ఔడర అయ జభినసఽౄ ెండవచఽి.  

3. నౄభాెంఔనలల భైటి్ెంగ్ కయకలు  

భైటి్ెంగ్ కయకలు అధేయ ఆభిఔ భిలత్త, జీవన ర ైయౌ, అలయట్లు , ఔుట్లెంఫ చభితా, ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన 
వకిౄఖత చభితా, భభిమ  నౄభా ఙేసఽకోఖల వకిౄ జీయతెంలల ఆదనఽ ఔయౌగిెంచి, భిస్కు నఽ నలెంచవచిధే వకిౄఖత 
సెందభౌలఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కోణరలనఽ సాచిశూౄ బ. నౄభాెంఔనలల పలఖెంగ ఈ అనుమాలనఽ, యటి్ వలు  
ఔయౌగై ాపలయనిై ఖ భిౄెంచి, థరనికి అనఽఖ ణెంగ భిస్కు నఽ వభాీఔభిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  

ఔ వకిౄ జీయతెంలలని లక్షణరలు ఎలా భిస్కు నలై ాపలవెం చాుతేెందధే యషమానిై భనెం అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 
సా లెంగ ఙెనులెంటే్, యటి్ని- ధ ైత్తఔ అనుమానికి కయణభబయయ, పౌత్తఔ (య ైద) అనుమాలఔు కయణభబయయ 
అని భ ెండె యకలుగ యబజిెంచవచఽి. జీయత నౄభా సెంసలు ఆమా భిలతేలఔు తఖాట్లి  యయధ వభా లుగ తభ 
నౄభాెంఔనని యబజిెంచఽఔుెంట్లబ. ధ ైత్తఔ అనుమానికి కయణభబయ ఆథరమెం, విత్తౄ , జీవనర ైయౌ, అలయట్లు  
లాెంటి్ కయకలనఽ ఆభిఔ నౄభాెంఔనెంలల పలఖెంగ భథిెంు ఙేసఽౄ ెండగ, ఆభోగనికి ఙెెంథని య ైద అెంరలనఽ 
ఆభోఖ యఫ ైన నౄభాెంఔనలల పలఖెంగ భథిెంు ఙేశూౄ యవ.  

a) భళ ళ్లఔు నౄభా 

భళ ళ్లు శూదరయణెంగ భఖయభి ఔధరై ఎఔుువ కలెం జీయశూౄ యవ. అబనటి్కీ ధ ైత్తఔ అనుమానికి 
సెంఫెందిెంచి యయవ కొనిై సభసలనఽ ఎదఽభోువచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే, పలయతీమ సభాజెంలల ఙరలా భెంథ ి
భళ ళ్లు ఇటి్కీ ుయవశుదిఔ దఽలత్తకి, శూభాజిఔ థోనడకీి ఖ యవుతేధరైయవ. వయఔట్ై ఙరవులు 
లాెంటి్ దఽస్ెంగట్నలు ఈ ధరట్ికి ఔడర జయవఖ తధ ే ఉధరైబ. భళ ళ్ల థీభఘ మ భె మానిై 
ాపలయతెం ఙలేే భభో కయఔెంగ ఖయౌెం థరలిడరనికి సెంఫెందిెంచిన సభసల నఽెంచి తల తౄవచఽి.  

భళ ళ్ల యొఔు నౄభా అయోత నౄభా అవసయెం, ననాేమెంలు ఙెయౌుెంఙే శూభయూెం నుాత్తథిఔన ఉెంట్లెంథి. 
కఫటిి్, నౄభా సెంసలు తభ శూ ెంత భఫడిని సెంనుథిెంఙే యభికి భాతాఫే ూభిౄ నౄభానఽ ఇయులని 
నియృబెంచఽకోవచఽి. భళ ళ్లలు ని ఇతయ వభా లనలై భాతాెం భినేతేలు యదిెంచవచఽి. అథే యధెంగ, ఖభిౌణ ీ
భళ ళ్లనలై ఔడర కొనిై షయతేలనఽ యదిెంచవచఽి.  
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b) ఫ ైనయవు  

ఫ ైనయుఔు శూ ెంతెంగ ెందెం ఙేసఽఔుధే శ్కిౄ ఉెండదఽ. కఫటిి్ ఫ ైనర్ జీయతెంనలై ఒ ాత్తనుదననఽ యళ్ు  తయౌు, 
తెండిా లేథర చటి్ఫదేఫ నై సెంయక్షఔుడి హో థర ఔయౌగిన భభో వకిౄ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. శూదరయణెంగ 
ఫ ైనయుఔు శూ ెంతెంగ సెంనుదన ఏథీ ఉెండదఽ కఫటిి్ నౄభా అవసయెం ఉెంథర అధే యషమానిై ఔడర నిభే యణ 
ఙేసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ఫ ైనయుఔు నౄభా యషమానిై భిశీయౌెంఙే సభమెంలల శూదరయణెంగ కిెంథి షయతేలనఽ కోయవచఽి:  

i. యభికి సభిగా  నలభిగిన శ్భీయ నిభ్ణెం ఉెంథర  
నోు షకశృయ లలెం, లేథర ఇతయ ఆభోఖ సభసల కయణెంగ శ్భీయ నిభ్ణెం సభిగా  ఎదఖఔుెంటే్ 
తీవాఫ నై భిస్కు లనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

ii. సభ ైన ఔుట్లెంఫ చభితా, వకిౄఖత చభితా  

ఇఔుడ ాత్తఔల సాచిఔలు ఉెంటే్, అథి భిస్కు లనఽ ఔలుఖజైశూౄ బ.  
iii. ఔుట్లెంఫలనికి తగినెంతగ నౄభా ఙేశూభ  

ఫ ైనయుఔు నౄభానఽ శూదరయణెంగ నౄభా సెంసుిత్త ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫలలు అనఽసభిసఽౄ ెంట్లబ. కఫటిి్ 
తయౌుదెండెా లు జీయణరనిై నౄభా ఙేసఽకోఔుెండర, చిధరైభి జీయతెంనలై నౄభా కోసెం ఙలేే ాత్తనుదననఽ 
లుఔభిెంఙే సభమెంలల అాభతౄెంగ ఉెండఔతదఽ. తయౌుదెండెా లు ఎెందఽఔు నౄభా తీసఽకోలేదధ ే
యషమానిై నౄభాెంఔన లేకభి నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. నౄభా నణరౄ నిై ఆ 
తయౌుదెండెా లఔు ఔడర భ డినలట్లి యౌ.  

c) పలభీ నతౄెంలల శృనై శూ భ ్ 

నౄభా ఙేమాలని ాత్తనుదన ఙలేన యభి యభిికథరమెంణో నోు యౌిణే, నౄభా నతౄెం పలభీగ ఉెంటే్ నౄభాెంఔన 
లేకభి ఙరలా అాభతౄెంగ ఉెండరయౌ. శూదరయణెంగ నౄభా నతౄెం ఔ వకిౄ యభిికథరమెం ఔధరై థి, 
ధ ైెండె భ ట్లు  ఎఔుువగ ఉెంట్లెందని పలయశూౄ యవ. ఔయేళ్ ఆ నిషత్తౄ  థీనిఔధరై ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంటే్, 
నౄభా సెంస  ాయోజధరలఔు వత్తభైఔెంగ ఎెంనఔ జభిగై అవకరనిై అథి నలెంచఽతేెంథి.  
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ఉథరహయణ  

యౄ. ఐదఽ లక్షల యభిికథరమెం ఔయౌగిన ఒ వకిౄ యౄ. భూడె కోట్ు ఔు జీయత నౄభా యక్షణ కోసెం ాత్తనుదన 
ఙేలేౄ , అథి ఆెంథోళ్నఔు కయణెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

అత్హతనఽ భ ెందఽగ ఊళ ెంచడెం, లేథర ఆభోఖెం థరయవణెంగ క్షీణ ెంఙే అవకరలునైెందఽధే ఇలా 
ఙేసఽౄ ధరైయధే అనఽభాధరలు తల తౄఖలవు. ఇఔ భూడో  కయణెంగ అభ్ఔెం థరయవడె అత్తగ తుడె 
యఔరమాలు జయడెం వలేు  ఇెంత పలభీ శూ భ ్ఔు నౄభా ఙసేఽౄ ధరైయని పలయెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

శృనై ఇచిిన పలభీ శూ భ ్ల వలు  నానేమెంలు ఔడర పలభీగ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అలాగై అలాెంటి్ పలభీ 
నానేమెంలనఽ అలాగై కొనశూగిశూౄ భ అధే ాశ్ై ఔడర తల తేౄ తేెంథి. అెందఽవలు  నౄభా ఙేలే నణరౄ నిక ి
భినేత్త యదిెంచట్ెం యయేఔవెంతభవుతేెంథి.  నౄభా కోసెం ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం వకిౄ యభిిఔ భఫడిలల 
భూడో  వెంతేకై భినేతెం ఙమేాయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

d) వమసఽ  

భయణెం భసి్కు ఔు వమసఽఔు ఙరలా దఖాభి సెంఫెంధెం ఉెందధే యషమానిై భనెం ఈ కోయవ్లల ఇటి్క ై
చారెం. వమసఽ ఎఔుువగ ఉనై వఔుౄ లఔు నౄభా యషమానిై భిశీయౌెంఙే సభమెంలల నౄభాెంఔన ఔయౄ 
ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి.  

ఉథరహయణ 

మాప ై ఏళ్ు  వమసఽ తభుత నదటి్ శూభిగ నౄభానఽ ాత్తనుథసిఽౄ నైుడె, ధ ైత్తఔ అనుమెం ఖ భిెంచి 
అనఽభానిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి. అలాగై ఇథివయకై ఎెందఽఔు నౄభా తీసఽకోలేథో  యఙరయణ జయనుయౌ్న 
అవసయెం ఔడర ఉెంథి.  

వమసఽ నలయవఖ తేెండడెంణో నుట్ల సెంఔరనేెంఙే, ఖ ెండె జఫ ోలు, భూతా నెండరలు ని ఙేమఔనోు వడెం 
లాెంటి్ ాభాదఔయఫ నై యధఽలు జభిగై అవకరలనఽ, విథరే  దశ్లల అయ భభిెంత ఎఔుువబయ 
యషమానిై ఔడర భనెం ఖభనిెంఙరయౌ.  
పలభీ శూ భ ్లఔు/ఎఔుువ వమసఽ ఔయౌగిన యభికి, లేథర భ ెండిెంటి్ ఔలబఔలల నౄభా కోభైెందఽఔు 
ాత్తనుదనలనఽ సభభిెంఙే సభమెంలల జీయత నౄభా సెంసలు కొనిై ాణేఔ నియథేిఔలనఽ ఔడర 
కోయవచఽి.   
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ఇలాెంట్ి నియథేిఔలఔు ఉథరహయణలుగ ఇ.ల.జి; ఇ.ఇ.జి చరతీ ఎక్్ భై, యఔౄెంలల చక ుయ భీక్షలఔు 
సెంఫెందిెంచిన యటి్ని ఔడర ఙెవచఽి. ఈ భీక్షలు జీయత నౄభా ఙేమాలనఽఔుధ ే వకిౄ ఆభోఖెం 
ఖ భిెంచిన యవభలనఽ ఆమన ాత్తనుదనలల ఇచిిన సభాదరధరలు, లేథర శూదరయణ య ైద భీక్ష అెంథిెంఙ ే
యవభలఔధరై లలతేగ ఫమట్నలడెణరబ.  

వమసఽ ధియఔయణనఽ భశిీయౌెంచిన తభుత వమసఽనఽ అెంగీఔభిెంచడఫే నౄభాెంఔన ాకిరమలల 
భ కఫ ైన పలఖెంగ ఙెవచఽి. భ ెండె యకల ైన వమసఽ ధియఔయణలుధరైబ.  

 నుాభాణ ఔెం  
 నుాభాణ కైతయెం  

నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణలనఽ శూదరయణెంగ ాబ తు అదికభి జఞభీ ఙసేఽౄ ెంట్లయవ. థీనిక ి
ఉథరహయణలుగ ఙెనులెంటే్  

 ుయనులఔ సెంగెం లేథర ఇతయ ాబ తు యెంఖ సెంస  జఞభీ ఙలేే జనన ధివతాెం.  
 నుఠ్రల నఽెంచి ఫమట్ఔు వఙేి ట్ుడె ఇఙేి  ధివతాెం;  

 నుస్క నోు యవి ; ఇెంక  
 ఉథోఖ సెంస  ఇఙేి  ధివతాెం 

ఇలాెంటి్ ధియఔయణలు అెందఽఫలట్లలల లేఔుెంటే్, నుాభాణ కతైయ వయో ధియఔయణనఽ తీసఽఔుభయలని 
ాత్తనుదఔుడిని కోయవచఽి. థీనికి ఉథరహయణలుగ జఞతఔ చఔరెం; లుమ ాఔట్న లాెంటి్ యట్ిని ఙెవచఽి.  

నుాభాణ ఔ వయో ధియఔయణ అెందఽఫలట్లలల లేని సభమెంలల నుాభాణ కైతయ వయో ధియఔయణనఽ య ెంట్ధ ే
అెంగీఔభిెంచఔడదఽ. ఙరలా సెందభౌలలు  నౄభా ధఔెం, శృనై కలభినేత్త, ఖభిషీ ఫ చాభిటీ్ వమసఽ, 
శృనై ఇచిిన ఖభిషీ శూ భ ్ఔు సెంఫెందిెంచి, జీయత నౄభా సెంసలు కొనిై నిఫెంధనలనఽ యదశిూౄ బ.  

e) ధ ైత్తఔ అనుమెం 

కొనిై భిలతేలు లేథర వకిౄ యొఔు ఆభిఔ లత్త, జీవనర ైయౌ, అలయట్లు , సభాజెంలల ఖ భిౄెంు, భానలఔ 
ఆభోఖ లత్త లాెంటి్ లక్షణరలు ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ భిస్కు నఽ నలెంచఽఔుధే చయలలు  నులు 
ెంచఽఔుెంట్లధరైధే సెంకణైరలనఽ అెంథిెంచినుడె ధ ైత్తఔ అనుమెం అధేథి ఉనైట్లు  ఙెవచఽి. ఇలాెంటి్ 
ధ ైత్తఔ అనుమానిై సాచిెంఙే అధేఔ కయకలు ఉెండవచఽి.  
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ఔ ాత్తనుదననఽ నౄభా ఙలేన వకిౄ నియస ాథరేనికి ఙరలా దాయెంలల ఉనై రకలల సభభిెంఙ ే
సభమెంలల  

నియస ాథరేనికి సనైెంలలధ ేఅయోత ఔయౌగిన య ైద భిశీలఔుడె అెందఽఫలట్లలల ఉనైటి్కీ, యేభపఔఙోట్ 
య ైద భకీ్ష జభనిెంచినుడె  

నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సషిెంగ లేనటి్కీ, భభపఔభి జీయతెంనలై నౄభా ాత్తనుదన తీసఽఔుభవడెం లేథర 
ధరనేనీ, నౄభా ాత్తనుథిెంచిన వకిౄనలై ఆదరయడే సనై ఫెంధఽవు కని తయవణెంలల ఔడర ఇలాెంటి్ ధ ైత్తఔ 
అనుమెం తల తౄవచఽి.  

ాత్త సెందయౌెంలలనా ఒ యఙరయణ జయనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. చివయగ, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄణో ఏజ ెంట్ ఔు 
సెంఫెంధెం ఉెంటే్, ధ ైత్తఔ అనుమెం నియథేిఔనఽ ఏజ నీ్ ఫేధేజర్/డవె్ లప్ ఫ ెంట్ ఫేధజేర్ లాెంటి్ రక 
అదికయవల నఽెంచి కోయవచఽి.  

f) విత్తౄ  

విత్తౄ  యఫ నై అనుమాలనఽ కెింథి ఆదరభలలు  యేటి్నఽెంఙెైధర ణలెుసఽకోవచఽి: 

 అనఽకోని ాభాదెం 

 ఆభోఖ అనుమెం 

 ధ ైత్తఔ అనుమెం 

చితాెం 5 : విత్తౄ  యఫ నై అనుమాలఔు భూలాలు  
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i. అనఽకోని ాభాథరల అనుమాలు తల తౄడరనికి ాభాద భిస్కు లల చిఔుుఔుధే కొనిై నిభేిషి 
ఉథోగలలల ఉెండడఫే కయణెం. ఈ యపలఖెంలల అధేఔ యకల ఉథోగలుధరైబ. ఉథరహయణగ 
ఙెనులెంటే్- సయుస్క ఔమాకయవలు, ఉభితీలే లఫోెంథి, బవనెం ఔయౌియేత నిుణ లు, లనీ సిెంట్ 
ఔమాకయవలు ఈ కోవ కిెందకై వశూౄ యవ.  

ii. ఆభోఖయఫ నై అనుమాలు తల తౄడరనికి ఆభోఖ యఫ ైన సభసలఔు థరభి తీలే భిలత్తని 
ఔయౌెంఙే ఉథోఖ సుపలవెం కయణెంగ నిలుశోూౄ ెంథి.  

ఆభోఖ అనుమభ లు యయధ యకలుగ ఉెంట్లబ.  

 భిక్షా నడడెం లాెంటి్ కొనిై నఽలు తీవాఫ నై పౌత్తఔ శ్రభనఽ ఔయౌగి, రుస ధరమాల వవసనలై 
ాపలవెం చాుతేెంథి.  

 ఖనఽలలు ని దఽభ ్ లాెంటి్ యషూభిత థరభే లఔు లేథర యశూమణరలు, అణ  దరభి్ఔత లాెంటి్ 
కన్ర్ నేాభనైత (కన్ర్ నఽ ఔయౌగిెంఙేథి) థరభ లఔు   ఖ యబయ యభిని భ ెండవ భిలత్త కిెంద 
ఙెవచఽి.  

 తీవా యకోచ అసుసతతనఽ ఔలుఖజైలే బూఖయౌ శూ యెంగలు లేథర జలఖయౌెం లాెంటి్ అదిఔ 
నడనెం ఔయౌగిన యణరవయణరలలు  తల ణేౄ  అనుమానిై భూడవ యఔఫ ైన అనుమెంగ 
ఙెవచఽి.   

 చివయగ, కొనిై ఉథో ఖ భిలతేలు (క .న.ఒ ఉథో గలలల ఔెంూట్ర్ భ ెందఽ అలాగై లట్లఔు 
అతేఔుునోు వడెం లేథర అదిఔ శ్ఫెెం ఔయౌగిన ాథరేలలు  ని ఙేమడెం లాెంటి్య) కొనిై శ్భీయ 
పలగలనఽ థీయఘకలెంలల అఙేతనెంగ ఙేమవచఽి.  

iii. ధ ైత్తఔ అనుమెం అధేథి ధేయూభిత శ్ఔుౄ లు లేథర భాదఔ దాయలు, ఆలుశృల్ లాెంటి్ య ైు 
థేనిక ధైర లదేడే లేథర శూనైభ  ఔలుఖ జైలే నఽలలు  ఉనైుడె తల తేౄ తేెంథి. థీనిక ి
ఉథరహయణగ ఒ ధ ైట్ ఔుబ్ లల డరన్ర్ నఽ లేథర ఒ భదెం ఫలర్ లల నిఙేలయేభిని  లేథర ధేయూభిత 
సెంఫెందరలు ఔయౌగినట్లి  అనఽభానభ నై ఒ యనుయయతేౄ  అెంఖయక్షఔుడె లాెంటి్ యభిని 
ఙెవచఽి. సార్ శూి ర్ యధనద ఔమాకయవలు లాెంటి్ కొెందయవ వఔుౄ ల వితేౄ లు యభిని తీవాెంగ 
ఫ ైభభినెంఙే జీవనర ైలుల య ైు తీసఽఔుయ ళ్ువచఽి కనీ అథి కొనిై శూయవు  యశుదెంగ భ గిల ే
అవకశ్ెం ఔడర ఉెంథి.  

విత్తౄ  అధేథి ాభాదఔయెంగ నేభపునై ఉథో ఖ యపలగలలల థేని కిెంథెైధర వలేౄ , నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ  
ఙేసఽఔుధే వకిౄ శూదరయణెంగ ఔ విత్తౄ యఫ నై ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి. ఆ 
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ారైవయలల ఆమన ఉథోగనికి సెంఫెందిెంచిన నిభేిషి యవభలనఽ, అెందఽలల పలఖెంగ నియుళ ెంఙరయౌ్న 
ఫలధతలు, ఎదఽయబయ భసి్కు లఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ అడెఖ ణరయవ. విత్తౄ  కోసెం భైటి్ెంగ్ నఽ ఔడర 
లయఫ ైన అదను శూ భ ్ యౄెంలల యదిశూౄ యవ. (ఉథరహయణఔు, య బ యౄనుమల నౄభానణరౄ నికి భ ెండె 
యౄనుమలు). నౄభా ఙలేన వకిౄ విత్తౄ ని భాయవిఔునైుడె ఇలాెంటి్ అదను శూ భ ్నఽ తగాిెంచడమో 
లేథర తీలయేమడమో ఙేమవచఽి.  

g) జీవనర ైయౌ భభిమ  అలయట్లు   

జీవనర ైయౌ భభిమ  అలయట్లు  అధేయ వకిౄఖత లక్షణరలనఽ యసౄ ితెంగ ఔవర్ ఙేశూౄ బ. వఔుౄ ల 
జీవనర ైలులలల భిస్కు ఔు ఖ భి ఙమేవచిని సాచిెంఙే ఈ లక్షణరలలల ఏయ ైధర ఔనినలేౄ ,  శూదరయణెంగ, ఏజ ెంట్ు  
యహస నియేథిఔలు, ధ ైత్తఔ అనుమ నియథేిఔలలల యటి్ని ాశూౄ యశూౄ యని పలయశూౄ యవ. ాణేకిెంచి, భూడె 
అెంరలు ఙరలా భ కఫ నైయ: 

i. ధాభనునెం, ను గఔు ఉయోఖెం: ను గఔు సుమెంగ భిస్కు ణో ఔడెఔునైథి భాతాఫే కఔ, ఇతయ 
య ైదయఫ నై భిస్కు లనఽ నలెంచడెంలల ఔడర అథి ణోడడెతేెంథి అధే యషమెం ఇుడె ఫలగ 
ఖ భిౄెంు ను ెంథిెంథి.  ఔెంనలనీలు ధాభనున నమా లఔు, ధాభనునెం ఙేమని యభికి యేభైుయవ భైట్ు నఽ 
యదిశూౄ బ. అెంటే్, ధాభనున నామ లు ఎఔుువ ననాేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అలాగై ఖ ట్లు, 
నున్ భశూలా లాెంటి్ యటి్ థరుభ ను గఔునఽ ఇతయ యౄనులలు  ఉయోగిెంచిధర ాత్తఔల భయణ 
భైటి్ెంగ్ లఔు థరభితీశూౄ బ.  

ii. భదనునెం: ఆలుశృల్ నఽ తఔుువ భభిాణెంలల అుడుడా లయేెంచడెం అనుమెం కదఽ. లు 
థేరలలు ని శూభాజిఔ జీయతెంలల అథి అెంగీఔభిెంచఖయౌగిన పలఖెంగ ఔడర ఉెంట్ ెంథి. అబనటి్క,ీ 
థీయఘకలెంనుట్ల థరనిని నియెంతయెం లేయసాౄ వలేౄ , అథి భయణ భిస్కు నలైన ఖణనీమఫ ైన ాపలయనిై 
చాఖలదఽ. ఎఔుువ కలెం నుట్ల ఎఔుువ మోణరదఽలల భదెం లేయెంచడెం వలు  కలేమ నితీయవ 
థెఫోత్తనడఫే కఔ, జీయృ వవసనలై ఔడర ాపలవెం డెతేెంథి. అథి భానలఔఫ ైన సభసలఔు ఔడర 
థరభి తీసఽౄ ెంథి.  
భదెం లేయెంచడెం వలు  ాభాథరలు, ళ ెంస, ఔుట్లెంఫెంలల సభసలు, ఆత్నానతణో ఔుెంగినుో వడెం, 
ఆత్హతలు లాెంటి్య జభిగై అవకరలు ఔడర ఉధరైబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఆ వకిౄ భదెం 
లేయెంచడరనిై సాచిలేౄ , నౄభాెంఔన లేకభి భభినిై యవభలనఽ ణెలుసఽఔుని, యనియోఖెం శూ బ, థరని 
పయౌతెంగ ఏథెైధర సభసలు వచిిన సెంకణైరల ఆదరయెంగ థరనినలై నియృమెం తీసఽకోయయౌ్ భవచఽి.  

iii. థరభే ల దఽభిునియోఖెం: భాదఔ దాయలు, భతేౄ  థరభే లు, ఇెంక అలాెంటి్ నిఱేదిత ఉణే్ రయకలు 
లాెంటి్ యట్ిని ఉయోగిెంచడెం  థరభే ల (భాదఔదాయల) దఽభిునియోఖెంని  సాచిసఽౄ ెంథి. యట్ిలల 
కొనిై చటి్యయవదెఫ ైనయ ఔడర, యట్ిని ఉయోగిెంచడెం అధేథి ధేయూభిత చయనఽ, ధ ైత్తఔ 
అనుమానిై సాచిసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదఔుడె భాదఔదాయలనఽ ఉయోగిసఽౄ ధరైయధే అనఽభానెం 
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ఏయడణిే, ఆ దఽభిునియోగనిై భిశీయౌెంచడెం కోసెం నౄభాెంఔన ఔయౄ అధేఔ యకల ైన భీక్షలనఽ 
కోయవచఽి. ఇలాెంటి్ సెందభౌలలు  నౄభా అధేథి ఙరలావయఔు త్తయసుభిెంచఫడెతేెంథి .  

లుమ భకీ్ష 2  

కిెంథి యట్ిలల ఏథి ధ ైత్తఔ అనుమానికి ఉథరహయణ కఖలదఽ? 

I. సిెంట్ ాదభిశెంఙే సభమెంలల సిెంట్ ఔమాకయవడె చనినోు ణరయవ.  
II. నౄభా ఙేలనెందఽన ఒ వకిౄ ఎఔుువ భిభాణెంలల(యభీతెంగ ) భదెం లయేసఽౄ ధరైయవ. 
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ సభిగా  నానేమెం ఙెయౌుెంులు జయలేదఽ 
IV. నులల ఫలెండెలల ాత్తనుదఔుడె అఫదేెం ఙెనుయవ.  

 

C. య ైదయఫ నై నౄభాెంఔన  

1. య ైదయఫ నై నౄభాెంఔన  

ఇఔ భనెం నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేలే కొనిై య ైదయఫ ైన కయకల ఖ భిెంచి చభిిథరె ెం. ఇయ 
శూదరయణెంగ య ైదయఫ నై నౄభాెంఔన థరుభ భథిెంు యమేఫడెణరబ. యట్ికి ఙరలావయఔు య ైద భశిీలఔుడ ి
నియథేిఔ కయయౌ్ భవచఽి. భీక్షిెంఙరయౌ్న కొనిై కయకల ఖ భిెంచి భనెం భిశీయౌథరె ెం.  

చితాెం 6 : నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతెం ఙలేే య ైద యఫ ైన కయకలు 

 

a) ఔుట్లెంఫ చభితా 
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భయణ భసి్కు లల ఔుట్లెంఫ చభితా ాపలవెం ఖ భిెంచి భూడె కోణరలలు  అధమనెం ఙేమఫడెతేెంథి.  

i. యయసతుెం : కొనిై యధఽలు భ ెందఽ తయెం నఽెంచి తభుత్త తభనికి సెంఔరనేెంచవచఽి. అెంటే్, 
తయౌుదెండెా ల నఽెంచి నలు లఔు. 

ii. ఔుట్లెంఫ సఖట్ల ఆమ భె మెం : ఖ ెండె యధఽలు లేథర కన్ర్ లాెంటి్ కొనిై యధఽల కయణెంగ 
తయౌుదెండెా లు తుయగ చనినోు ణే, యభి సెంణరనెం ఔడర ఎఔుువ కలెం జీయెంచఔనుో వచినడరనికి అథి ఒ 
సెంకైతెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

iii. ఔుట్లెంఫ యణరవయణెం : భూడోథి ఏనేట్ెంటే్, ఔుట్లెంఫెం నివలసఽౄ నై యణరవయణెం యధఽలఔు, ఇతయ 
భిస్కు లఔు ఖ భి ఙలేథేిగ ఉెండడెం.  

కఫటిి్ ాత్తఔల ఔుట్లెంఫ చభితానఽ ఔయౌగిన వఔుౄ ల ాత్తనుదనలనఽ నోుా త్ళ ెంఙే భ ెందఽ జీయత నౄభా 
సెంసలు జఞఖరతౄగ ఉెండరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. యట్ికోసెం అదను నియథేిఔలు ణనెెంచఽకోవచఽి. ఇలాెంటి్ 
యషమాలలు  అదను భయణ  భైటి్ెంగ్ నఽ యదిెంచవచఽి.  

b) వకిౄఖత చభితా 

వకిౄఖత చభితా అధథేి నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యొఔు భానవ శ్భీయెంలలని యయధ వవసలఔు ఖతెంలల 
ఏయడని సభసలనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. జీయత నౄభా కోసెం ఇఙేి  ాత్తనుదన తాెం ాణేకిెంచి జీయత నౄభా 
ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యటి్లల థనేిక ైధర చికిత్ ను ెంథరభ అధే యషమానిై ణెలుసఽఔుధేలా ాశ్ైలనఽ ఔయౌగి 
ఉెంట్లెంథి.  
కొనిై సభసలు య ైద భకీ్షఔుడి నియథేిఔలు లేథర ఏథెైధర ాణేఔ నియేథిఔలనఽ అడఖడెం థరుభ ఔడర 
ణెలుసఽకోవచఽి. నుాణరెంతఔ యధఽలుగ భిణనేెంఙే కొనిై ాదరనఫ నై యధఽలుగ కిెంథి యట్నిి 
ఙెవచఽి.  
i. ఖ ెండ,ె యఔౄధరళ్ సెంఫెందిత యధఽలు ఖ ెండెనఽ, యఔౄ వవసనఽ ాపలయతెం ఙేశూౄ బ. అెంటే్ ఖ ెండె నోు ట్ల, 

క్షయతెం, యఔౄశూావెం లాెంటి్య.  
ii. రుస ధరమాల వవస  యధఽలు అెంటే్ క్షమ లాెంటి్య  

iii. అత్తగ ఔణరల ఉతత్తౄ , ునయవతత్తౄ  వలు  కన్ర్ లాెంటి్ నుాణరెంతఔ ఔణ తేలఔు థరభి తీశూౄ బ.  
iv. భూతానెండరల వవస  సభసలలల భూతా నెండరలు, ఇతయ భూతా పలగలు ఉెంట్లబ. ఇయ 

భూతానెండరలనఽ ని ఙేమఔుెండర ఙలే, భయణరనికి థరభి తీశూౄ బ.  



 

297 

 

v. అెంతశూావ (ఎెండోకిరన్) వవస  సభసలు ఙరలావయఔు భనెందభికీ ణెయౌలన భధఽఫేశృనిై 
ఔలుఖజైసఽౄ ెంథి. యఔౄ ాయహెంలల చక ుయ శూ బని (లేథర ఖూు కోజ్డ భిణరభానిై) నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం 
తగినెంత ఇనఽ్యౌన్ నఽ తమాయవఙేలే శూభభ ూనిై శ్భీయెం ను ెందఔుెంటే్, ఇథి తల తేౄ తేెంథి.  

vi. జీయృ వవస  యధఽలు కిెంద గలి రక్ అల్యవు , లభోలస్క ఆఫ్ థి యౌవర్ లాెంటి్య ఉధరైబ.  
vii. ధరడీ వవసఔు సెంఫెందిెంచన యధఽలు 

c) వకిౄఖత లక్షణరలు  

యది ఏయడే భిణరభానికి ఇయ ఔడర భ కఫ ైన సాచిఔలుగ నిలుశూౄ బ.  

i. శ్భీయ నిభ్ణెం 

ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ నిభ్ణెంలల ఆమన ఎతేౄ , ఫయవవు, చరతీ, ను త్తౄ  ఔడెు చఽట్లి కొలత ఉెంట్లెంథి. 
ఆమా వమసఽ, ఎతేౄ నఽ ఫటిి్, ఔ నుాభాణ ఔ ఫయవవు నియుచిెంచఫడెతేెంథి. నుాభాణ ఔ ఫయవవుణో నుో యౌిణ ే
ఫయవవు భభీ ఎఔుువగనా, లేథర భభీ తఔుువగనా ఉెంటే్, ఆ వకిౄని అత్త ఫయవవు ఔయౌగిన యడిగధన, 
లేథర తఔుువ ఫయవవు ఔయౌగిన యడిగధన భనెం ఙెఖలెం.  

అథే యధెంగ, ఒ శూదరయణ వకిౄలల చరతీ ఔనీసెం ధరలుఖ  లలెంటి్ నైట్యు వయఔు నలయగయౌ. అలాగై ను త్తౄ  ఔడెు 
చఽట్లి కొలత ఆ వకిౄ య డలు ఙలేన చరతీ ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.  

ii. యఔౄ నోు ట్ల 

భభో సెంకైతెంగ ఆ వకిౄ యఔౄనోు ట్లనఽ ఙెవచఽి. యటి్లల భ ెండె ాభాణరలుెంట్లబ 

 హిదమ సెంకోచెం (ఊయెవ యఔౄ నడనెం ) 
 హిదమ యకోచెం (నిభై యఔౄ నడనెం ) 

వమసఽనఽ ఫటిి్ శూదరయణ యఔౄనోు ట్ల భీడిెంగ్ లనఽ ణెలుసఽకోవడెం కోసెం ఒ సఽలబఫ నై దేత్త ఏనేట్ెంటే్,  

హిదమ సెంకోఙరనిక:ి 115 + వమసఽలల 2/5  

హిదమ యకోఙరనిక:ి 75 + వమసఽలల 1/5  

కఫటిి్, వమసఽ నలప ై ఏళ్ుబణే, శూదరయణ యఔౄనోు ట్ల శూ బలల హిదమ సెంకోచెంలల 131గనా, 
యకోచెంలల 83గనా ఉెండరయౌ.  
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యసౄ వ భీడిెంగ్ లు నలైన ఔనఫయచిన యలువల ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంటే్, ఆ వకిౄ అదిఔ యఔౄనోు ట్ల, ళైెర్ 
టె్నిన్ నఽ ఔయౌగి ఉధరైయని ఙెవచఽి. అలాగై అథి ఙరలా తఔుువగ ఉెంటే్, థరనిని ళైెనోు టె్నిన్ అని 
ఙెవచఽి. ళైెర్ టె్నిన్ అధఔే యకల తీవా యవశూధరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ .  

శ్భీయ వవసలలని యఔౄ ాయహెం నడధరనిై ఔడర ల్్ భైట్ సాచిసఽౄ ెంథి. ల్్ భైట్లు  నినేశునికి మాప ై 
నఽెంచి 90 సెందనల వయఔు భాయవతేెంట్లబ. సఖట్లన 72గ ఉెంట్లెంథి.  

iii. భూతాెం– యశిషి ఖ యవతుెం (ణరయతభ శూెందాత ) 

చివయగ, వకిౄ భూతాెంలలని ణరయతభ శూెందాత భూతా వవసలలని యయధ యకల లవణరల భధ 
సభతేలతనఽ సాచిెంచవచఽి. అథి ఆ వవస  సభిగా  ని ఙమేఔనోు వడరనిై సాచిెంచవచఽి.  

లుమ భకీ్ష 3  

య ైదయఫ నై నౄభాెంఔనలల యయసతు చభితా ఎెందఽఔు నుాభ కెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి?  

I. సెంనై తయౌుదెండెా లు ఆభోఖఔయఫ ైన శియవులనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.  
II. తయౌుదెండెా ల నఽెంచి నలు లఔు కొనిై యధఽలు యనశూౄ బ.  
III. నియవనేద తయౌుదెండెా లు నోు షఔ లలెం ఔయౌగిన చినై నలు లనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.  
IV. ఔుట్లెంఫ యణరవయణెం ఒ భ కఫ ైన కయఔెం కఖలదఽ.  
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శూభెంశ్ెం 

 సభానణరునిై నుోా త్ళ ెంచడెం కోసెం, నౄభాెంఔన ఔయౄ భిస్కు వభాీఔయణలల నులుెంచఽఔుెంట్లయవ. ఇెందఽలల 
వఔుౄ ల జీయణరలనఽ వభాీఔభిెంచి, యభికి ఉనై భిస్కు ల శూ బని ఫటిి్ యయధ భిస్కు తయఖతేలుగ యభిని 
యడథీశూౄ యవ.  

 నౄభాెంఔన లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ అధేథి భ ెండె శూ బలలు  ఙోట్ల ఙేసఽఔుధథేి అని ఙెవచఽి.: 

 క్షైతా శూ బలల భభిమ   
 నౄభాెంఔన యపలఖెం శూ బలల  

 నౄభా ాత్తనుదనల నౄభాెంఔన ఙేలే సభమెంలల నియృమ దేత్త లేథర సెంకాయఫ ైన దేత్తని యసౄ ితెంగ 
ఉయోగిసఽౄ ెంట్లయవ.  

 నుాభాణ ఔ భైట్ు ణో నుాభాణ ఔ భిస్కు, లేథర ాభాణెం తఔుుయ ైన భిస్కు ల కోసెం అదనెంగ ఙరభిజ ఙమేడెం లాెంటి్ 
నౄభాెంఔన నియృమాలనఽ నౄభాెంఔన ఔయౄలు తీసఽఔుెంట్లయవ. కొనిై సెందభౌలలు  నౄభా ఙలేన నతౄెంనలై 
ణరణరుయౌఔ హఔుుణో  అెంగీఔభిశూౄ యవ లేథర నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధనల నుాత్తథిఔన అెంగీకయెం 
జయవఖ తేెంథి. భిస్కు నలదెథెైణే, ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర యబథర యేమడెం ఙేశూౄ యవ.  

 ఎఔుువ సెంకలల జీయత నౄభా ాత్తనుదనలు నౄభా ఙలేే యభిఔునై నౄభా ఙలేే అయోతని భిశీయౌెంచడెం 
కోసెం ఎలాెంటి్ య ైద భకీ్ష నియుళ ెంచఔధే ఎెంనఔ ఙేమఫడవచఽి. ఇలాెంటి్ ాత్తనుదనలనఽ (ధరన్ 
ఫ డిఔల్)ఆభోఖ బయతయ ాత్తనుదనలుగ నేభపుెంట్లయవ.  

 ఆభోఖ బయతయ నౄభాెంఔన కోసెం కొనిై భైటి్ెంగ్ కయకలు  

 వమసఽ  
 నలదె నౄభా నతౄెం  
 ధ ైత్తఔ అనుమెం తథితభలు. 
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 ఆభోఖయఫ నై నౄభాెంఔన (ఫ డిఔల్ )భిఖణ ెంఙరయౌ్న కొనిై కయకలు  

 ఔుట్లెంఫ చభితా,  

 యయసతు భభిమ  వకిౄఖత చభితా తథితభలు.  

 

 

కీలఔ థరలు 

1. నౄభాెంఔన  
2. నుాభాణ ఔ జీయతెం 

3. ధరన్ ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔన  
4. భైటి్ెంగ్ కయఔెం 

5. ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔన  
6. వత్తభైఔ ఎెంనఔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

301 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభ ైన సభాదరనెం III. 
ఎబడ్స్ ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄకి ఙరలావయఔు జీయత నౄభా యక్షణనఽ త్తయసుభిెంఙే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  

జయఫ  2 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

నౄభా ఙేసఽఔునై కయణెంగధే యభీతెంగ భదెం లేయెంఙే వకిౄని ధ ైత్తఔ అనుమానిక ి ఒ ఉథరహయణగ 
ఙెవచఽి.  

జయఫ  3 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

కొనిై నిభేిషి యధఽలు తయౌుదెండెా ల నఽెంచి సెంణరనెంఔు సెంఔరనేశూౄ బ కఫటిి్, యయసతు చభితానఽ 
ఆభోఖయఫ నై నౄభాెంఔన సెందయౌెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్న అవసయభ ెంథి.  

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

ఒ నౄభా సెంసలల నౄభాెంఔన ఔయౄ నుతాని కిెంథి యట్ిలల ఏథి సాచిసఽౄ ెంథ?ి 

I. నుాలలస్క క ుబమ్ లు 
II. భిస్కు ల అెంగీకయెంనలై నియృమెం 

III. ఉతత్తౄ  యౄఔలన యసఽౄ శియౌ 

IV. యనియోఖథరయవల సెంఫెందరల ఫేధేజర్ 

ాశ్ై 2 
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కిెంథి యట్ిలల ఏథి నౄభాెంఔన నియృమెం కదఽ? 
I. నుాభాణ ఔ భైట్ు లల భిస్కు అెంగీకయెం 

II. భిస్కు త్తయసుిత్త 

III. భిస్కు యబథర యేమడెం  
IV. క ుబమ్ త్తయసుిత్త 

ాశ్ై 3 

కిెంథి యట్ిలల  నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణ కనిథి ఏథ?ి 

I. నుస్క నోు రి్ 

II. ఫడి యడచిి వఙేిట్ుడె జఞభీ ఙేలే ధివతాెం 

III. జఞతఔ చఔరెం 

IV. జనన ధివతాెం 

ాశ్ై 4 

కిెంథి యట్ిలల ఏ షయతే వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖత ాత్తఔలెంగ ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథ?ి 

I. భోజు యభీ జఞగిెంగ్ 

II. నిఱదేిత థరభ ల దఽభిునియోఖెం 

III. శూో భభితనెం 

IV. నఽలు యబథర యమేడెం 

ాశ్ై 5 

కిెంద ఉనై ఏ నౄభాెంఔన దేత్తలల ఔ నౄభాెంఔన ఔయౄ అనిై ాత్తఔల లేథర వత్తభైఔ కయకలఔు శూనఽఔల 
భైటి్ెంగ్ నుబెంట్ు నఽ (అలాగై శూనఽఔల లేథర అనఽఔల కయకలఔు ాత్తఔల నుబెంట్ు నఽ) అగిశూౄ యవ? 
I. నియృమెం 

II. భధవభిౄతు 
III. సెంకాయఫ నై  
IV. ఏఔ చయ 

ాశ్ై 6 
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భిస్కు వభాీఔయణ కిెంద, భయణ టిి్ఔ సాచిెంచిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైట్లఔు 
అనఽఖ ణెంగభయణ ెంచఖలయధే వఔుౄ లనఽ ___________ యపలఖెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  
I. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 
II. నుాదరన భిస్కు లు 
III. తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన జీయణరలు 
IV. త్తయసుిత జీయణరలు 

ాశ్ై 7 

అభిత ఖయౌవత్త. ఆఫ  ఒ కలభినేత్త నౄభా యక్షణ కోభయవ. అభితఔు నౄభా ఇవుడరనికి కిెంథి యట్ిలల 
థేనిని నౄభాెంఔన ఔయౄ అతేతౄభఫ ైనథిగ ఎెంచఽఔుెంట్లయవ? ఫలగ సభినోు బయ ఐచిికనిై ఎెంచఽకోెండి.  
I. శూదరయణ భైట్ు లల అెంగీకయెం 

II. అదను ననాేమెంణో అెంగీకయెం 

III. త్తయసుిత ాత్తనుదన  
IV. నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధనణో అెంగీకయెం 

ాశ్ై 8 

కిెంథి నౄభా ాత్తనుదనలలు  ఏథి ఆభోఖ బయతయ నౄభాెంఔనెం కిెంద అయోత ను ెంథే అవకశ్ెం లేదఽ? 
I. ఐ.టి్ ఔెంనలనీలల శూఫి్ట యరే్ ఇెంజనీర్ గ ని ఙేసఽౄ నై 26 ఏళ్ు  సయత  
II. ఫ ఖ ా  ఖనిలల ని ఙేసఽౄ నై మాప ై ఏళ్ు  భళేష్ 

III. ఫలెంఔులల ని ఙసేాౄ , యౄ. కోటి్కి నౄభా యక్షణ కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై 28 ఏళ్ు  సతీష్ 

IV. డినురి్ ఫ ెంట్ల్ శిోూ ర్ లల ని ఙేసాౄ , థళే్ు  కలభినేత్తణో ఔడిన ఎెండోఫ ెంట్ నౄభా ాణరయఔకోసెం 
దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔునై 30 ఏళ్ు  ాయణ్  

ాశ్ై 9 

ఱధర తీవా భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేధరైయవ. ఆఫ  ఒ జీయత నౄభా ాణరయఔ కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధరైయవ. 
ఈ సెందయౌెంలల, నౄభాెంఔన ఔయౄ ఙరలావయఔు నౄభాెంఔనెం కోసెం ____________నఽ ఉయోగిశూౄ యవ. ఫలగ 
కచిితఫ నై సభాదరధరనిై ఎెంచఽకోెండి.  
I. నియృమ దేత్త 

II. సెంకాయఫ నై దేత్త 

III. భధఽఫేహెం లాెంటి్ అసుసత నౄభాెంఔనెంలల ాదరన నుతా నోు ఱెంచదఽ కఫటిి్ నలై దెతేలలు  ఏథెైధర సభై.  
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IV. భధఽఫేహెం కసైఽలనఽ ూభిౄగ నిభఔభిసఽౄ నైెందఽన నలైన దెతేలేయ కవు.  
ాశ్ై 10 

సెంణోష్ ఔ కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔ కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధరైయవ. ఆమన చనినోు ఖలయని పలయెంఙే భైట్ల 
సఖట్ల నుాభాణ ఔ జీయణరలఔధరై ఙరలా తఔుువగ ఉెంథి. కఫటిి్ తఔుువ ననాేమెం ఙరభిజ యదిెంచవచఽి. భిస్కు 
వభాీఔయణలల సెంణోష్ నఽ ___________ కిెంద వభాీఔభిెంచవచఽి.  
I. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 
II. నుాదరన భిస్కు లు 
III. తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన జీయణరలు 
IV. త్తయసుభిెంచిన జీయణరలు 

 

లుమభకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

భిస్కు ల అెంగీకయెంనలై నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృబశూౄ యవ.  

జయఫ  2 

సభ ైన సభాదరనెం IV. 

క ుబమ్ త్తయశూుయెం అధేథి నౄభాెంఔన నియృమెం కదఽ.  

జయఫ  3 

సభ ైన సభాదరనెం III. 

జఞతఔ చఔరెం అధేథి ఒ నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణ కదఽ. 

జయఫ  4 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

నిఱదేిత భాదఔదాయల దఽభిునియోఖెం ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖతనలై ాత్తఔల ాపలవెం చాుతేెంథి.  

జయఫ  5 
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సభ ైన సభాదరనెం III. 

నౄభాెంఔనెంలలని సెంకాయఫ నై భైటి్ెంగ్ దేత్త అనిై ాత్తఔల లేథర వత్తభైఔ కయకలఔు శూనఽఔల భైటి్ెంగ్ 
నుబెంట్ు నఽ (శూనఽఔల లేథర అనఽఔల కయకలఔు ాత్తఔల నుబెంట్ు నఽ) కైట్లబసఽౄ ెంథ.ి  

 

జయఫ  6 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

భిస్కు వభాీఔయణ కిెంద, నుాభాణ ఔ జీయణరలు భయణ టిి్ఔ సాచిెంచిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైట్ల 
అనఽఖ ణెంగ చనినుో ఖలయధే యభి జీయణరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  7 

సభ ైన సభాదరనెం IV. 

అభిత యషమెంలల, ఆమన ఖయౌెం థరయౌిన భిలత్తని దిఱిలల నలట్లి ఔుని నౄభాెంఔన ఔయౄ నిమెంత్తాత నిఫెంధన 
కిెంద నౄభా ఇవుడరనిై ఎెంచఽకోవచఽి. ఈ నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధన అధేథి ాసవెం జభిగిన భూడె ధ లలలు ు 
చనినోు బయ భిలత్త ఏయడణిే నౄభా ఙెయౌుెంునఽ భినేతెం ఙేసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  8 

సభ ైన సభాదరనెం II. 

భళషే్ వమసఽ ఎఔుువగ (50 ఏళ్ైు ) ఉెండడెంణో నుట్ల శూఫి్ట యేర్, ఫలెంకిెంగ్ భిశ్రభ తథితభలణో నోు యౌిణ ే
ఆమన విత్తౄ  ఎఔుువ భిస్కు ణో ఔడెఔునైెందఽన ఆమన నౄభా ాత్తనుదన ధరన్ ఫ డిఔల్ నౄభాెంఔన కిెంద 
అయోత ను ెందదఽ.  

జయఫ  9 

సభ ైన సభాదరనెం I. 

తీవాఫ నై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై ఱధర లాెంటి్ ఒ సెంకిుషిఫ ైన కసైఽ వవహభిెంఙే సభమెంలల, 
నౄభాెంఔన ఔయౄ  నౄభాెంఔనెం కోసెం ధరమ నియృమ దేత్తని ఉయోగిశూౄ యవ.  

జయఫ  10 

సభ ైన సభాదరనెం II. 
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భిస్కు వభాీఔయణ కిెంద, సెంణోష్ నఽ నుాదరన భిస్కు ల కిెంద వభాీఔభిశూౄ యవ. 
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అదరమెం 16 

జీయత నౄభా నులల కిెంద ఙెయౌుెంులు  
 

అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెం క ుబమ్ పలవన, క ుబభ లనఽ ఎలా నిభే భిెంచఽకోయలధే యటి్ని ఈ అదరమెం యవభిసఽౄ ెంథి. 
అలాగై క ుబభ లలలని యకలనఽ ఔడర ఈ అదరమెం యవభిసఽౄ ెంథి. చివయగ, భయణ క ుబమ్ భిశుుభనిక ి
సభభిెంఙరయౌ్న ణరా ల ఖ భిెంచి, నౄభా సెంస  థరుభ త్తయశూుభనికి ఖ భ నై క ుబమ్ నఽెంచి లనెృథరయవడిని 
యక్షిెంఙేెందఽఔు ఉనై యక్షణ ఔవఙరలనఽ (యయద యళ త ఉ నిఫెంధన, నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ 
నిమెంతాణలు) నైయవ ణెలుసఽఔుెంట్లయవ. అబణే, నౄభా ఙసేఽఔునై యయవ ఎలాెంటి్ భ కఫ నై యసౄవ 
సభాఙరభనిై థరచి నలటి్ఔుెండర ఉెండరయౌ.  

ధేయవిఔుధే అెంరలు 

 

A. క ుబభ ల యకలు భభిమ  క ుబభ ల దత్త  
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A. క ుబభ ల యకలు భభిమ  క ుబభ ల దేత్త 

1. క ుబభ ల పలవన 

నులల క ుబమ్ ఔు థరభితీలనుడే నౄభా సెంస , నౄభా నులలకి అసలు భీక్ష ఎదఽయవుతేెంథి. క ుబమ్ 
భిశుుయెం జభిగి, ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంచినుడే జీయత నౄభా యసౄవ యలువ నియృబెంచఫడెతేెంథి.   

నియుచనెం 

ఔ క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగె నెం ధ యయేభిలని నౄభా సెంసనఽ కోభై ఔ డభిాెండ్స.  

ఔ జీయత నౄభా ెందెం కెింద వచిిన క ుబమ్  అధేథి నౄభా ెందెం కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన ఔటి్ లేథర 
అధేఔ యకల సెంగట్నలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెం థరుభ నేాభైనెంచఫడెతేెంథి. కొనిై క ుబభ లలల, ెందెం 
కొనశూఖ తేెంథి. భభికొనిైటి్లల ెందెం యదెవుతేెంథి.  

చితాెం 1: భిస్కు సెంగట్న భభిమ  క ుబమ్ 

 

 

క ుబమ్ లు భ ెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:  

i. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ సజీవెంగ ఉనైుడె ఙెయౌుెంఙే సభ ైువల్ క ుబమ్ లు  
ii. భయణ క ుబమ్ 

చితాెం 2: క ుబభ లలల యకలు 

  

 

 

 

 

 

క ుబభ లలల యకలు  
సభ ైువల్ క ుబమ్ లు 

భయణ క ుబమ్ లు 
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భయణ క ుబమ్ అధథేి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బన తభుణే అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. సభ ైువల్ క ుబభ లఔు 
ఔటి్ లేఔ అధేఔ యకల సెంగట్లు కయణరలుగ నిలుశూౄ బ.  

ఉథరహయణ 

సభ ైువల్ క ుబభ లనఽ నేాభైనెంఙే సెంగట్నలఔు ఉథరహయణలు: 

i. నులల ఫ చాభిటీ్; 

ii. భనీ ఫలక్ నులలకిెంద ఫ ైలుభబని ఙేయవఔునైుడె ఙెయౌుెంచవలలన యబథర; 
iii. భ ైడర్ ాయోజనెంగ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన తీవా అసుసత; 

iv. నులలథరయవ లేథర అలలైనీ థరుభ నులల సభ ెండర్; 

 

2. క ుబమ్ ఉదెంతెం సెంబయెంచిెంథర అని నిభే భిెంచఽకోవడెం  

i. సభ ైువల్ క ుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం, నులలలల నియృబెంచిన నిఫెంధనల ాకయఫే సెంగట్న జభిగిెందధే 
యషమానిై నౄభాసెంస  నిభే భిెంచఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ii. ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ లు భభిమ  భనీ ఫలక్ యబథర క ుబమ్ లు ెందెం నుాయెంబెంలలధే 
నిభే భితభవుతేనై ణథేీల నుాత్తథిఔధే ఉెంట్లనైెందఽన యట్ిని సఽలబెంగ నిభే భిెంచఽకోఖలెం.  

ఉథరహయణఔు, భనీఫలక్ నులల కిెంద ెందెం లదేెం ఙసేఽౄ నై సభమెంలలధే ఫ చాభిటీ్ ణేథీలు, 
సభ ైువల్ ాయోజధరల యబథరలనఽ ఙెయౌుెంచఫడే ణేథీలనఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

iii. సభ ెండర్ యలువ ఙెయౌుెంులధేయ ఇతయ క ుబమ్ ఙెయౌుెంులఔధరై ననైెంగ ఉెంట్లబ. ఇతయ 
క ుబభ లలా కఔుెండర, ెంథరనిై యదఽె  ఙేల, ెందెం కిెంద తభఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న శూ భ ్నఽ 
ఉసెంహభిెంచఽఔుధేలా నులలథరయవ లేథర అలలైనీ నియృమెంణో సెంగట్న నేాభైనెంచఫడెతేెంథ.ి సభ ెండర్ 
ఙెయౌుెంులలల ఫ చాభిటీ్ భ ెందఽగ ఉసెంహయణ వలన అభధ యవసఽభ  ఔడర ఉెంట్లెంథి. కఫటిి్ 
ూభిౄ క ుబమ్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిిన భిలత్తలల ఙెయౌుెంచఫడే నతౄెం ఔధరై ఇథి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

iv. తీవా అసుసత క ుబమ్ లు అధేయ నులలథరయవ తన క ుబభ లఔు భదెతేగ అెంథిెంఙే య ైద, ఇతయ 
భికయవు ల నుాత్తథిఔన నిభే భిెంచఫడెణరబ.  

నులల తీవా అసుసత క ుబమ్ భ ైడర్ నఽ ఔయౌగి, అలాెంటి్ నులలని అలలైన్ ఙేల ఉెంటే్ కిుషిఫ ైన భిలత్త 
తల తేౄ తేెంథి. తీవా అసుసత ాయోజనెం అధేథి నులలథరయవఔు అలాెంటి్ అసుసత ఏయడినుడె 
యళ్ు  కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నులలథరయవఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఈ నులలని అలలైన్ ఙలేేౄ , అనిై 
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ాయోజధరలు అలలైనీకి ఙయెౌుెంచఫడెణరబ. ఇథి చటి్ఫదేెంగ సభ ైనథి అబనట్ికీ, ఉథేెశిెంచిన 
ాయోజధరనిై అథి ఙేయవకోఔనోు వచఽి. ఇలాెంటి్ భిలత్తని నియభిెంఙే చట్లి నికి, ఔ షయతేణో ఔడని 
అలలైన్ ఫ ెంట్ థరుభ అలలైన్ ఙమేఫడే ాయోజధరల నియృబెంచడరనికి నులలథరయవలఔు అవగహన 
ఔయౌెంచడెం ఙరలా భ కెం.  

ఫ చాభిటీ్ లేథర భయణ క ుబమ్ లేథర సభ ెండర్ లు ెందెం కిెంద ఔయౌెంచిన నౄభా యక్షణ యదఽె ఔు థరభి 
తీశూౄ బ. ఇఔ ఎెంత భాతాభూ నౄభా యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉెండదఽ. క ుబమ్ యసౄవెంగ ఙయెౌుెంచఫడిెంథర లేథర 
అధేథరెంణో థీనికి సెంఫెంధెం లేదఽ. క ుబమ్ ఙెయౌుెంచని భిలత్త అధథే ి ెంథరల కిెంద నౄభా యక్షణ 
కొనశూగిెంునఔు శృనై ఇవుదఽ.  

3. క ుబభ లలల యకలు 

నులల కలవవదిలల కిెంథి ఙెయౌుెంులు సెంబయెంచవచఽి: 

a) సభ ైువల్ ాయోజనెం ాయోజధరలు 

నిభీృతకలెంలల ఙెయౌుెంులనఽ నులల కలవవదిలల నేభపునై సభమాలలు  నౄభా సెంస  నౄభా ఙేలన వకిౄక ి
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ాత్త సభ ైువల్ ాయోజనెం యబథర తభుత ఙెయౌుెంచిన ఙెయౌుెంులనఽ ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ, 
నులల ఫలెండ్స త్తనెంఫడెతేెంథి.  

b) నులల సభ ెండర్  

నులలని ఫ చాభిట్ీకి భ ెందఽగధే భ గిెంచఽకోయలని నులలథరయవ ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. ఇథి సుచిెందెంగ 
యదఽె  ఙసేఽఔుధే నులల ెందెం అవుతేెంథి. ఙెయౌుెంచవలలన యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై తభుణ ే
నులలని సభ ెండర్ ఙేమఖలయవ.  నౄభాథరయవఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ ధేై సభ ెండర్ యలువ అని అెంట్లయవ. 
ఇథి శూదరయణెంగ ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంలలల కొెంత రతెంగ ఉెంట్లెంథి. ఔనీస శృనై ఔయౌగిన సభ ెండర్ యలువ 
(GSV) ఔడర ఉెంట్లెంథి కనీ నౄభాథరయవఔు ఙెయౌుెంఙే యసౄ వ యలువ GSV ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

c) భ ైడర్ ాయోజనెం  

నిభే భిెంచిన నిమభాలు భభిమ  షయతేల ాకయెం ఔ నిభేిషి సెంగట్న ఙోట్ల ఙసేఽఔుెంటే్ నౄభా సెంస  
తమాయవ ఙేలన భ ైడర్ కిెంద ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి. 
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ఔ తీవా అసుసత భ డైర్ కిెంద, తీవా అసుసత నిభే యణ అబన భిలతేలలు , ఔ నిభేిషి నణరౄ నిై 
నిఫెంధనల ాకయెం ఙెయౌుెంశూౄ యవ. నౄభా సెంస  నేభపునై తీవా అసుసత జఞనృణరలల ఈ అసుసతనఽ ఔవర్ ఙలే 
ఉెండరయౌ.  

శృలట్ల్ కైర్ భ డైర్ కిెంద, నౄభా ఙలేన వకిౄ ఆసత్తాలల చికతి్ ను ెంథిన సభమెంలలని చికతి్ కయవిలనఽ 
నిమభ, నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా సెంస  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

భ ైడర్ ఙెయౌుెంులు జభినన తభుత ఔడర నులల ెందెం కొనశూఖ తేెంథి.  

కిెంథి క ుబమ్ ఙెయౌుెంులనఽ నౄభా ెందెంలల నేభపునై నులల కలెం భ గిెంులల జయవుణరయవ.  

d) ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ 

ఇలాెంటి్ క ుబభ లలల, ఆ నౄభా ాణరయఔ కలెం చివభి వయఔు నౄభా ఙేలన వకిౄ నుాణరలణో ఉెంటే్, 
కలభినేత్త భ గిెంులల నిభేిషీెంగ నేభపునై నణరౄ నిై నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌుశూౄ భని నౄభా సెంస  
యగె నెం ఙసేఽౄ ెంథి. థీనిధే ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ అని అెంట్లయవ.  

i. పలఖశూుభ ాణరయఔ: ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ కిెంద, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెం అధేథి అథి పలఖశూుభెం 
అబణే, శృనై ఇచిిన శూ భ ్నఽ, థరెంణో నుట్ల లనెంఙే ఫో నస్క లనఽ ఔడి, అెందఽలలనఽెంచి ఫకబ 
డని ననాేమెం శూ భ ్నఽ, నులల యవణరలనఽ, థరనికి యదిెంచిన వడీుని తీలయేమగ వఙేి శూ భ ్.   

ii. భఫడి ఆఫ్ నానేమెం (ఆర్.ఒ.న) ాణరయఔ: కొనిై సెందభౌలలు , నులల ఫ చార్ అబన సభమెంలల 
కలవవదిలల ఙెయౌుెంచిన నానేమెంలుయసఽ ఙేమఫడణరబ.  

iii. మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనా్భ న్్ నుు న్ (మూయౌప్): మూయౌప్ ల యషమెంలల అబణే, నౄభా సెంస  నిద ి
యలువనఽ ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ గ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

iv. భనీ-ఫలక్ నుు న్: భనీ-ఫలక్ నుు న్ లల అబణే, నౄభా సెంస  నులల కలభినేత్త సెందయౌెంగ 
ఙెయౌుెంచిన సభ ైువల్ ాయోజధరలనఽ తీలయేలన తభుత నేగియౌన ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ నఽ ఙయెౌుసఽౄ ెంథి.  

క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచిన తభుత నౄభా ెందెం యదెవుతేెంథి.  

e) భయణ క బమ్  

నౄభా ఙలేన వకిౄ తన నులల  కల భినేత్త సెందయౌెంగ ాభాదవరతేౄ  లేథర భభో యఔెంగ చనినోు ణ,ే 
పలఖశూుభెం ఔయౌగి ఉెంటే్, శృనై ఇచిిన శూ భ ్నఽ, నుో ఖబన ఫో సన్ లనఽ ఔయౌన, తభుత నేగియౌన 
నులల యవణెం, ననాేమెం, వడీుని అెందఽలలనఽెంచి తీలయలేేౄ  వఙేి  శూ భ ్నఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. థీనిధే భయణ 
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క బమ్ అని అెంట్లయవ. ఆమా భిలత్తని ఫటిి్ ధరనేనీకి లేథర అలలైనీకి లేథర చటి్ఫదే యయసఽడికి ఇథ ి
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  భయణెం పయౌతెంగ వచిిన భయణ క బమ్ ెందెం భ గిెంునఽ సాచిసఽౄ ెంథి.  

భయణ క ుబమ్ అెంటే్: 

 శీగర క ుబమ్(నులల కలవవదికి భూడళే్ు  లలు) లేథర  
 భాభూలు భయణ క ుబమ్ (భూడళే్ు  ఔధరై ఎఔుువ) 

ధరనేనీ లేథర అలలైనీ లేథర చటి్ఫదే యయసఽడె భయణెం ఙోట్ల ఙేసఽకోవడరనికి కయణెం, ణేథీ, ఙోట్లనఽ 
ణెలునుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

i. భయణ క ుబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌ్న ణరా లు 

క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙలేే భిలత్తని ఔయౌెంచడెం కోసెం నౄభా సెంసఔు లనెృథరయవడె కెింథి ణరా లనఽ 
సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.: 

 ధరనేనీ థరుభ క ుబమ్ తాెం 

 దహనెం లేథర కననెం ధివతాెం 

 చికిత్ అెంథిెంచిన య ైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం 

 ఆసత్తా నఽెంచి ను ెంథని ధివతాెం 

 ఔెంనలనీ మాజభానెం నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం  
 ాభాదెం వలన భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల కోయవి  థరుభ ధియఔభిెంచఫడిన నుాథనేఔ దభుౄ  

నియథేిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ, శ్వ ెంచధరభా నియథేిఔ(నోు సి్క-భాభ ిమ్ భినోు రి్), 
అెంత్తభ నియేథిఔలాెంటి్ నుో య్సఽ నియథేిఔల కనలు. 

క ుబమ్ తాెం 
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 భయణ ధియఔయణగ ుయనులఔ అదికయవలు సభభిెంచిన భయణ ధివతాెం.  

చితాెం 3: భయణ క ుబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌ్న ణరా లు 

ii. భయణ క ుబమ్ త్తయసుయణ 

భయణ క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచవచఽి లేథర త్తయసుభిెంచవచఽి. క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, ాత్తనుథిత 
థరయవ ఏథెైధర యవయణలు ఇఙరియని కనీ, నులలకి సెంఫెందెించిన యసౄయఔ సభాఙరభనిై ణొకిునలట్లి యని 
కనీ నౄభా సెంస  ఖ భిౄలేౄ , ెందెం ఙెలుు ఫలట్ల కదఽ. నులల కిెంద ను ెంథే అనిై ాయోజధరలనఽ 
కోలలయయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

iii. లలక్షన్  45: యయద యళ త ఉనిఫెంధన 

అబనట్కిీ, ఈ అభధ యవసఽభ  (క ుబమ్ త్తయసుయణ) నౄభా చటి్ెం, 1938 లలని లలక్షన్ 45లలఫడ ి
ఉెంట్లెంథి.  

భయణ క ుబమ్ కోసెం 
సభభిెంఙరయౌ్న 

ణరా లు 

ధరనేనీఙే క ుబమ్ నూయెం 

సభాది లేథర దహన సెంశూుయ ధఽా వతాెం 

య ైదెం ఙేసఽౄ నై డరఔియవఙే ధఽా వతాెం 

ఆసఽత్తాఙే ధఽా వతాెం 

ఉథోఖ మజభానిఙే ధఽా వతాెం 

ాభాదెంలల భయణ ెంచినట్ు బణే 
కోయవి ఙే ధఽా యఔభిెంచఫడని నుో య్సఽ 

నియేథిఔలు 
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భ కెంగ ఖభనిెంఙరయౌ్నయ 

లలక్షన్ 45 ఙనెేథనేేట్ెంట్ే : 

జీయత నౄభా నులల అభలలు కి వచిిన భ ెండళే్ు  కలెం భ గిలన తభుత ఏ నౄభా నులలని ఔడర 
ాత్తనుదనలల ఇచిిన యవయణ లేథర య ైథరదకిభి లేథర భ పభీ లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ లేైళ తేడె జఞభీ 
ఙేలన ఏథెైధర నియేథిఔలల ఉనై యవయణ, నులల జఞభీ ఙేమడరనికి కయణఫ నై ఏథెైధర ఇతయ దశూౄ యేజు సభిగా  
లేదని, తుగ ఉెందని ఙఫె త, ఆ నులలని నౄభా సెంస  ాశిైెంచడెం సభికదఽ. అలా ాశిైెంఙరలెంటే్, 
ఆ యవయణ భ కఫ ైన యసౄ వెం ఆదరయెంగ ఉెందని, య లు డిెంఙరయౌ్న యషమాలనఽ ణొకిునలటిి్, నులలథరయవ 
మోసూభితెంగ తమాయవ ఙేరయని, ణరనఽ ఇచిిన యవయణ తు అధే యషమెం నులలథరయవఔు నులల 
యేలే సభమెంలలధే ణెలుసఽననీ, య లు డిెంఙరయౌ్న యషమాలనఽ అథి ణొకిునలటిి్ెందధే యషమెం ఔడర 
ణెలుసఽనని నియౄనెంఙే శూక్షాలనఽ నౄభా సెంస  చానెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

యవయణ :  

నులలథరయవ భ కఫ నై యసౄవ సభాఙరభనిై అణచి నలడణిే, నులల జఞభీ అబనటి్నఽెంచి భ ెండళే్ు  
వయఔు ఏ సభమెంలల అబధర ాత్తనుదనలలని యసౄ యఔ సభాఙరయెం తుగ ఉెంటే్ నౄభా సెంస  థరనిని 
యదఽె ఙేసఽకోవచఽి.  

భ ెండేళ్ు  కలెం అధేథి యనియోఖథరయవని నుయౌట్ యేచి, చాడరయౌ్న సభమెంగ నిలుసఽౄ ెంథి. ఈ కలెం తభుత 
అబణే, నులలథరయవ మోసూభిత యవయణ ఇచిి భ కఫ ైన యసౄ వ సభాఙరభనిై ణొకిునలట్లి యనీ, 
ఇచిిన యవయణ తని ఔడర ఆమనఔు ణెలుసఽనధే యషమానిై నియౄనెంఙరయౌ్న ఫలధత నౄభా 
సెంసథే. భ ెండళే్ు  కలెం భ గిలేౄ , తగిన శూక్షానిై ను ెంథిన తభుణే నౄభా సెంస  నులలని యదఽె ఙసేఽకోఖలయవ.  

iv. భయణెం సెంబయెంచిెందని పలయెంచఽట్ 

కొనిై సెందభౌలలు  ఔ వకిౄ ఎఔుడ ఉధరైభో ణెయౌమఔుెండర ఔనినెంచఔుెండర నోు మాయని ణెలుసఽౄ ెంథి. 
ఇలాెంటి్ కైసఽలలు  ఏడళే్ు  వయఔు ఆమన ఖ భిెంచిన ఆచాకీ ణయెౌమఔ నోు ణే, ఆమన చనినోు బ ఉెంట్లయని 
పలయెంఙేెందఽఔు పలయత శూక్షాదరభల చటి్ెం యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఔనినెంచడెం లేదని, 
ఆమన చనినోు బ ఉెంట్లయని పలయెంఙరలని ధరనేనీ లేథర యయసఽలు క ుబమ్ ఙేలేౄ , నౄభా సెంసలు తగిన 
ధరమశూ నెం నఽెంచి డకిీరని తీసఽఔుభయలని కోయవణరబ. భయణ ెంఙరయధే పలవనణో కోయవి  డికీర ఙలేవేయఔు 
నానేమెంలు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. అబనటి్కీ భబతీ కిెంద ఏడళే్ు  కలానికి నానేమెంలనఽ 
నౄభా సెంసలు భా ఙేమవచఽి.  
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4. జీయత నౄభా నులలకి క ుబమ్ యదరనెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల సెంయక్షణ), నిమెంతాణలు 2002 కిెంథి యట్ిని ఔయౌగివుధరైబ: 

నిమెంతాణ 8: జీయత నౄభా నులలకి సెంఫెందిెంచి క ుబభ ల దేత్త 

i. క ుబమ్ ఔు భదెతేగ సభభిెంఙేెందఽఔు శూదరయణెంగ అవసయఫ ైన నుాథనేఔ దశూౄ యజేులనఽ జీయత 
నౄభా నులల నేభపుెంట్లెంథి.  

ii. క ుబమ్ నఽ లుఔభిెంచిన సభమెంలల ఔ జీయత నౄభా సెంస  ఎలాెంటి్ జఞెం లేఔుెండర నుాలలస్క 
ఙేమాయౌ. ఏయ ైధర ాశ్ైలు లేథర అవసయఫ నై నూభలనఽ యల ైనెంతవయఔు అదను క ుబమ్ లుఔభిెంచిన 
15 భోజులలు ు యడియడిగ కఔుెండర, ఔుశూభిగ అడగయౌ.   

iii. సెంఫెందిెంచిన అనిై ణరా లు, అవసయఫ నై యవయణలనఽ తీసఽఔునై 30 భోజులలు ు ఔ జీయత నౄభా 
నులల కిెంద క ుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడరయౌ. లేథర యయథరనికి తగిన కయణరలనఽ చానుయౌ. అబనట్ికీ, 
నౄభా సెంస  అననుామెం ాకయెం, క ుబమ్ దభుౄ ఔు థరభితీలే భిలతేలలు  అథి దభుౄ నఽ 
నుాయెంనెంచి, శూధఫ ైనెంత తుయగ భ గిెంఙరయౌ. ఏ యఔెంగనా క ుబమ్ నఽ థరకలు ఙలేన సభమెం 
నఽెంచి ఆయవ ధ లలు థరట్భదఽ.  

iv. చటి్ెంలలని 47వ లలక్షన్ ాకయెం, ఙెయౌుెంు కోసెం క ుబమ్ లదేఫ ై, ఙెయౌుెంు అెందఽకోయయౌ్న వకిౄ 
ఖ భిెంచి ఏథెైధర కయణరల వలు  సఔరభఫ ైన ఖ భిౄెంు లేఔ, ఙెయౌుెంు జయఔనోు ణే, ఙెయౌుెంు 
అెందఽకోయయౌ్న వకిౄ ాయోజధరనిై కనుడడెం కోసెం ఆ నణరౄ నిై జీయత నౄభా సెంస  తన వదె 
ఉెంచఽకోయయౌ. అలాెంటి్ నణరౄ నికి ఱలడాల్ ఫలెంఔులలని ను దఽు ఫలెంఔు కాణరఔు వభిౄెంఙ ేవడీు  భైట్ల 
(అనిై ణరా లు, సభాఙరభనిై సభభిెంచిన 30భోజుల నఽెంచి అభలలు  ఉెంట్లెంథి) వభిౄసఽౄ ెంథి.  

v. ఉ-నిఫెంధన (iv)లల నేభపునైథి కఔుెండర భభైథెైధర కయణెంకోసెం క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙమేడెంలల 
నౄభా సెంస  తయున జఞెం జభిగిణే, జీయత నౄభా సెంస  క ుబమ్ నఽ సనైక్షిెంచిన ఆభిఔ సెంవత్యెం 
నుాయెంబెంలల ఉనై ఫలెంఔు వడీు  భైట్ల ఔధరై భ ెండె రతెం ఎఔుువ వడీుని క ుబమ్ నతౄెంనలై ఙలెు ెంఙరయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి.  

 

 

5. ఏజ ెంట్ నుతా 
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ధరనేనీ/చటి్ఫదే యయసఽడె లేథర లనేృథరయవఔు క ుబమ్ ణరా లనఽ సఔరభెంగ నిెండెంలలనా, శూధఫ నై అనిై 
లేవలనఽ ఏజ ెంట్ అెంథిెంఙరయౌ. యటి్ని జీయత నౄభా సెంస  కభలమెంలల సభభిెంచడెంలలనా సశృమడరయౌ.  

ఫలధతలనఽ నియుభిౄెంచడెం భాతాఫే కఔ, అలాెంటి్ భిలత్త నఽెంచి సథరౌవన తమాయవుతేెంథి. తథరుభ 
అఔుడ యనుభనిై సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి ఏజ ెంట్ ఔు భభో గప అవకశ్ెం లనసఽౄ ెంథి. లేథర చనినోు బన 
ఔుట్లెంఫెం నఽెంచి బయషతేౄ లల అవకరలు లనశూౄ బ.  

లుమ భకీ్ష 1 

క ుబమ్ పలవననఽ కిెంథి యవయణలల ఏ యవయణ సభ ైెంథో  ఙెెండ?ి ఫలగ కచిితఫ నై సభాదరధరనిై 
ఎెంచఽకోెండి.  

I. ఔ క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగే నభ నఽ నౄభా సెంస  ధ యయేభిలని ఙలేే అబయన.  
II. ఔ క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగే నభ నఽ నౄభా సెంస  ధ యయేభిలని ఙలేే డభిాెండ్స. 
III. ఔ క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై ఔట్లి ఫలట్లనఽ నౄభా సెంస  ధ యయేభిలని ఙేలే డిభాెండ్స. 
IV. ఔ క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై ఔట్లి ఫలట్లనఽ నౄభా సెంస  ధ యయేభిలని ఙేలే అబయన. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

శూభెంశ్ెం 

 ఔ క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నేభపునై యగె ధరనిై నౄభా సెంస  ధ యయేభియౌ్న డభిాెండ్స.  
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 ఔ క ుబమ్ అధేథి సభ ైువల్ క ుబమ్ లేథర భయణ క ుబమ్. భయణ క ుబమ్ అధథేి నౄభా ఙసేఽఔునై వకిౄ 
చనినుో బనుడె భాతాఫే వసఽౄ ెంథి సభ ైువల్ క ుబమ్ లు ఔటి్ లేథర ఎఔుువ సెంగట్నల వలు  
జయవఖవచఽి.  

 సభ ైువల్ క ుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం, నులలలల నేభపునై షయతేల ాకయెం ఆ సెంగట్న జభిగిెంథర అని నౄభా 
సెంస  నిభే భిెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

 నులల కలయనేత్తలల కిెంథి ఙయెౌుెంులు జయఖవచఽి: 

 సభ ైువల్ ాయోజనెం ఙెయౌుెంులు 
 నులల సభ ెండర్  
 భ ైడర్ ఫ నిట్ 

 ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్ 

 భయణ క ుబమ్ 

 నౄభా చటి్ెంలలని లలక్షన్ 45 (యయద యళ త ఉనై నిఫెంధన) నులల భ ెండళే్ైు  ూభిౄ ఙసేఽఔుని, నౄభా ఙలేన 
వకిౄ ఎలాెంటి్ భ కఫ నై యసౄవ సభాఙరభనిై ధొకిు నలటి్ఔుెంటే్, నౄభా సెంస  క ుబమ్ త్తయశూుయెం నఽెంచి 
నౄభా ఙేలన వకిౄని యక్షిసఽౄ ెంథి.  

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 కిెంద, ఐ.ఆర్.డి.ఏ క ుమమ్ ల 
సెందయౌెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄకి లేథర లనేృథరయవఔు యక్షణ ఔవచెంగ/సెంయక్షణి గ ని ఙలేేెందఽఔు 
నిమెంతాణలనఽ యౄను ెంథిెంఙరబ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్యౌై నైయవ ాశిైెంచఽకోెండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభ ైన సభాదరనెం II. 

క ుబమ్ అధథేి ెందెంలల నభేపునై యగే ధరనిై నౄభా సెంస  ధ యయేభియౌ్న డభిాెండ్స. 

 

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

నులలల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి. ఏ యఔఫ ైన నులల కిెంద క ుబమ్ ఙెయౌుెంునఽ నిభీృతకలెంలల ఙేలే ఙెయౌుెంుల 
యౄెంలల జయవుణరయవ? 

I. భనీ-ఫలక్ నులల 

II. మూనిట్ యౌెంక్ నౄభా నులల 
III. భఫడి ఆఫ్ నానేమెం నులల 

IV. కలభనిేత్త నౄభా నులల 

ాశ్ై 2 

భళేశ్ తీవా అసుసత భ డైర్ ణో ఔడిన ఔ జీయత నౄభా నులలని కొధరైయవ. ఆమన ఔయణ్ నేయవఔు నులలని 
ూభిౄగ అలలైన్ ఙేరయవ. భళేశ్ ఔు ఖ ెండె నోు ట్ల వచిిెంథి. తీవా అసుసత భ ైడర్ క ుబమ్ కిెంద యౄ. 50యేలు 
ఉధరైబ. ఈ యషమెంలల ఙెయౌుెంు ఎవభికి జయనుయౌ? 

I. భళేశ్  
II. ఔయణ్ 

III. భళేశ్, ఔయణ్ లఔు సభానెంగ ఙెయౌుెంు జయనుయౌ.  
IV. యభిదెభికీ కదఽ. ఎెందఽఔెంటే్ భళేశ్ ఔు ఖ ెండెనుో ట్ల వచిిెంథి కనీ నులల ఔయణ్ నయేవఔు అలలైన్ 

ఙేమఫడిెంథి.  

ాశ్ై 3 

ాయణ్ కయవ ాభాదెంలల చనినోు మాయవ. భయణ క ుబమ్ కోసెం లనేృథరయవ దశూౄ యజేులనఽ సభభిెంఙరయౌ. కిెంథ ి
దశూౄ యేజులలల సహజ భయణెంణో నోు యౌిణే ాభాద భయణెం యషమెంలల సభభిెంఙరయౌ్న అదను దశూౄ యజేు 
ఏథో  ఙెెండ?ి  

I. కననెం లేథర దహన ధివతాెం 

II. చికిత్ ఙలేన య ైదఽడె జఞభీ ఙలేన ధివతాెం  
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III. ఔెంనలనీ మజభాని ఇచిిన ధివతాెం 

IV. ధరమ యఙరయణ నియథేిఔ  

ాశ్ై 4 

కిెంథి యటి్లల ఏ భయణ క ుబమ్  నఽ శీగర భయణ క ుబమ్ గ భిఖణ శూౄ యవ? 

I. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై భూడళే్ులలు భయణ లేౄ  
II. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై ఐథళే్ులలు భయణ లేౄ  
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై ఏడేళ్ులలు భయణ లేౄ  
IV. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలు  ఉనై థళే్ులలు భయణ లేౄ  

ాశ్ై 5 

సభ ైువల్ క ుబభ లనఽ నేాభైనెంఙే కొనిై సెంగట్నలు కిెంద ఇవుఫడరు బ. కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథో 
ఖ భిౄెంచెండ?ి 

I. కలవవది నౄభా నులల ఫ చాభిటీ్ సెందయౌెంగ ఙెయౌుెంఙే క ుబమ్ 

II. భనీఫలక్ నులల కిెంద ఫ ైలుభబని ఙేయవఔునైుడె ఙెయౌుెంచఖల యబథర 
III. భ ైడర్ ాయోజనెంగ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడు  తీవా అసుసతకోసెం ఙయెౌుెంఙే క ుబమ్  
IV. నులలథరయవడి ఎెండోఫ ెంట్ నులల సభ ెండర్ ఙలేనుడె ఙయెౌుెంఙే సభ ెండర్ యలువ  

ాశ్ై 6 

ఫ ైలు భబని ఙేయవఔునైుడె భనీఫలక్ నులల కిెంద ఙేలన ఙెయౌుెంునఽ ఏ యఔభన క ుబమ్ కిెంద 
వభాీఔభిశూౄ యవ? 

I. భయణ క ుబమ్  
II. ఫ చాభిటీ్ క ుబమ్  
III. కలవవది సభ ైువల్ క ుబమ్  
IV. సభ ెండర్ క ుబమ్ 

 
 

 

ాశ్ై 7 
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శ్ెంఔర్ థళే్ు  మూనిట్ యౌెంక్ ఇనా్భ న్్ ాణరయఔనఽ కొధరైయవ. ఫ చాభిటీ్కి భ ెంథే ఆమన చనినోు ణే, కిెంథ ి
యటి్లల ఏ యఔఫ ైన నులల ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ?ి 

I. శృనై ఇచిిన శూ భ ్ లేథర నిది యలువలల తఔుువ 

II. శృనై ఇచిిన శూ భ ్ లేథర నిది యలువలల ఎఔుువ 

III. ఫలెంఔు ను దఽు డినుజిట్ ణో నోు యౌిణే భ ెండె రతెం అదిఔ వడీుణో ఙెయౌుెంచిన ననాేమెంలు త్తభిగి 
ఇవుఫడెణరబ.  

IV. సభ ెండర్ యలువ 

ాశ్ై 8 

క ుబభ ల వభాీఔయణ ఆదరయెంగ (శీగరెం లేథర శీగరెం కనిథ)ి, ననైెంగ ఉనైథథేో  ఙెెండ?ి 

I. కలభనిేత్త ాణరయఔనఽ కొనై ఆయవ ధ లల తభుత యభ చనినుో మాయవ.  
II. కలభనిేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఏడరథినైయ తభుత భధనజ్డ చనినుో మాయవ.  
III. కలభనిేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై భ ెండెనైయ ఏళ్ు  తభుత భధనజ్డ చనినోు మాయవ.  
IV. కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఐదఽనైయ ఏళ్ు  తభుత ాయణ్ చనినోు మాయవ.  

ాశ్ై 9 

నౄభా ఙలేన వకిౄ భయణెం సెందయౌెంగ లనేృథరయవలెందయౄ శూదరయణ భయణ క ుబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌ్న 
దశూౄ యేజుల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి. ాభాదెంలల భయణ ెంఙ ేభిలతేలలు  అదనెంగ సభభిెంఙరయౌ్న యటి్లల 
కిెంద ఉనై యట్ిలల ఏథి ఉెంట్లెంథ?ి  

I. ధరమ యఙరయణ నియథేిఔ  
II. క ుబమ్ తాెం 

III. దహనెంభ లేథర కననెం ధివతాెం 

IV. శృలట్ల్ ధివతాెం 

ాశ్ై 10 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 ాకయెం, ఔ జీయత నౄభా నులల కిెంద 
ఙేలే క ుబమ్ సెంఫెందిత ణరా లు భభిమ  అవసయఫ నై యవయణలనఽ లుఔభిెంచిన భోజులలు ు ఙెయౌుెంచఫడరయౌ 
లేథర యయథరనికి ఖ భ ై ఉెండరయౌ.  

I. 7 భోజులు  



 

321 

 

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

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభ ైన సభాదరనెం I 

భనీఫలక్ నులల యషమెంలల క ుబమ్ ఙయెౌుెంునఽ నిభీృత కల వవది ఙెయౌుెంుల యౄెంలల జయవుణరయవ.  

జయఫ  2 

సభ ైన సభాదరనెం II 

ఈ సెందయౌెంలల నులలని సెంూయృ నుాత్తథిఔన ఔయణ్ నఽ అనఽఔలెంగ అలలైన్ ఙేమఫడిెంథి ఔనఽఔ యౄ. 
50యేలనఽ ూభిౄగ ఔయణ్ ఔు ఙెయౌుశూౄ యవ.   

జయఫ  3 

సభ ైన సభాదరనెం IV 

సహజ భయణెంణో నుట్ల ాభాద భయణెం సెందయౌెంగ ఔడర , ధరనేనీ ఇఙేి క ుబమ్ తాెం లాెంటి్ 
దశూౄ యేజులు, కననెం లేథర దహన ధివతాెం, చికిత్ అెంథిెంచిన య ైదఽని నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం, శృలట్ల్ 
ధివతాెం, ఔెంనలనీ మజభాని ఇచిిన ధివతాెం తథితభలనఽ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

సహజ భయణెంణో నుో యౌిణే, ాభాద భయణెం సెందయౌెంగ ాథభ దభుౄ  నియథేిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ఇెంక ుసి్క 
భినోు రి్, నోు సి్క- భాయిమ్ భినోు రి్, లైనల్ భినోు రి్ తథితభలనఽ అదను దశూౄ యజేులుగ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  4 

సభ ైన సభాదరనెం I 

నులల కల వవదిలల భూడళే్ు  లలు నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినోు ణే, భయణ క ుబమ్  శీగర భయణ క ుబమ్ గ 
భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

జయఫ  5 

సభ ైన సభాదరనెం I 
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సభాదరనెం I సభి. కలభినేత్త నులల ఫ చాభిటీ్ సెందయౌెంగ ఎలాెంటి్ క ుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

జయఫ  6 

సభ ైన సభాదరనెం III 

ఫ ైలుభబని ఙేయవఔునైుడె భనీఫలక్ నులల కిెంద జభిన ేఙెయౌుెంునఽ కల వవది సభ ైువల్ క ుబమ్  కిెంద 
వభాీఔభిెంచఫడెతేెంథి.  

జయఫ  7 

సభ ైన సభాదరనెం II 

మూయౌప్ నులల ఫ చాభిట్ీక ి భ ెందఽ శ్ెంఔర్ చనినుో ణే, శృనై శూ భ ్ లేథర నిది యలువలల ఏథి ఎఔుువ 
అబణే అథి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథ.ి  

జయఫ  8 

సభ ైన సభాదరనెం IV 

సభాదరనెం IV యేయవగ ఉెంట్లెంథి ఎెందఽఔెంట్ే అథి శీగరెంకని క ుబమ్ గ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. సభాదరనెం I, 
II, IIIలు శీగర క ుబమ్ లుగ భిఖణ ెంచఫడెణరబ.  

జయఫ  9 

సభ ైన సభాదరనెం I 

ాభాదెంలల చనినోు బయ సెందయౌెంలల సభభిెంచడరనికి యఙరయణ నియథేిఔ (ఇెంక ుసి్క భినోు రి్) అదనెంగ కయయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙలేన వకిౄ చనినోు ణే, లనేృథరయవలెంణర క ుబమ్ తాెం, కననెం లేథర దహన ధివతాెం, 
శృలట్ల్ ధివతాెంనఽ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  10 

సభ ైన సభాదరనెం III 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమెంతాణలు (నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ) 2002 ాకయెం, జీయత నౄభా నులల కిెంద 
క ుబమ్ నఽ సెంఫెందిత ణరా లు, యవయణలనిైటి్నీ లుఔభిెంచిన ణేథీ నఽెంచి 30 భోజులలు ు ఙెయౌుెంఙరయౌ లేథర 
యయథరసదెంగ భిఖణ ెంఙరయౌ. 
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యపలఖెం 3 
ఆభోఖ నెభా 
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అదరమెం 17 

ఆభోఖ నౄభా భిచమెం 

 

అదరమెం ఉనోు థరఘ తెం 

కలెంణో నుట్ల నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై ఈ అదరమెం నైఔు ఙెఫ తేెంథి. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏనేట్ి, 
ఆభోఖ సెంయక్షణ శూ బలు, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసఽౄ ెంథి. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ 
సెంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄ నై కయకల ఖ భిెంచి ఔడర నైయవ ణెలుసఽఔుెంట్లయవ. చివయగ, పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా యఔలెంచిెంథీ, పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా యణ లల నుతా నోు ఱసఽౄ నై యయధ సెంసల ఖ భిెంచి ఔడర ఇథి 
యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం 

B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంటే్ ఏనేట్ి 
C. ఆభోఖ సెంయక్షణశూ బలు 
D. ఆభోఖ సెంయక్షణలలనియకలు 
E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెో తీసఽౄ నై కయకలు 
F. ఆభోఖ సెంయక్షణ- శూుతెంతాెం తభుత ుభోఖత్త 

G. ఆభోఖ నౄభాయణ  

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైఔు తనిసభిగ ఉెండే శూభభ ూలు: 

1. నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై అయెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ.  
2. ఆభోఖ సెంయక్షణ పలవననఽ,  ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, శూ బలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ.  
3. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄ నై 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.  



 

325 

 

A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం 

నౄభా అధేథి ఏథో ఔ యౄెంలల యేల సెంవత్భల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉనైట్లి  ణెలుశోూౄ ెంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ 
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ  సభూహెంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహెంలలని కొెంతభెంథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల 
నశుి లనఽ ెంచఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసాౄ  వఙరియవ. అబనట్ికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄెంలల జయవఖ తేనై 
నౄభా యనుయెం భ ెండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిెందట్ే నదల ైెంథి.  

1. ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా 

నౄభా పలవన థరుభ అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ ఙేట్ిి న భిస్కు లుగ సభ దాెంలల ఙేలే దఽశూ్హసెం వలు  ఔయౌగిన నశుి లనఽ 
ఙెవచఽి. థీనిధే ఫ భ ైన్ భిస్కు అని అెంట్లయవ. కఫట్ేి  యయధ యకల నౄభాలలల ఫ భ ైన్ నౄభానఽ నదట్ిథిగ ఙెవచఽి.  

అబనట్ికీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదట్ి యఔెం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సెంగాలు, ాణేకిెంచి ఇట్య్లల యక్షణ 
యౄెంలల అభలలు కి వచిిెంథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నశుి లు, అగిై ాభాదెం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషిెం లాెంట్ి 
యట్ి థరుభ ఏయడే నశుి ల సభమెంలల సశృమెం అెంథిెంఙేలా చెంథర నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన 
అగిై ాభాద నౄభా 1501లల శృెంఫరా్ లల ఉనికిలల ఉనైట్లి  ఔనినెంచిెంథి.  

ఇెంగు ెండ్స ఔు సెంఫెందిెంచినెంతవయఔు, 1666లల సెంబయెంచిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లెండన్ లల ఆ నఖయెంలలని ఙరలాపలఖెం, 13యేలఔు 
నలైగ ఇళ్ైు  ధుెంసెం కవడెం నౄభా యెంగనికి ఊునిచిిెంథి. థీెంణో 1680లల లైర్ ఆస్క నేయవణో నదట్ి అగిై ాభాద 
నౄభా ఔెంనలనీని నుాయెంనెంఙరయవ.  

లాయ డ్స్: ధేడె ఆచభిసఽౄ నై నౄభా యనుయెం భూలాలు లెండన్ లలని లాయ డ్స్ క హౌస్క భోజుల ధరట్ియ. అఔుడ 
సభాయేశ్భవుత వచిిన వయౄఔులు సభ దాు ఆదల కయణెంగ ధౌఔలలు  తయయౌెంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నశుి లనఽ 
యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙరయవ. నడి సభ దాెంలల థోనడీలఔు నులడే సభ దా థ ెంఖలు, సభ దా యణరవయణెం 
సభిగా  లేఔ వసఽౄ వులు ధరశ్నెం కవడెం, ఏథో కయణెంగ డవ భ నిగినోు 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 నుాయెంబఫ ైెంథి. యథేశీ నౄభా సెంసల 
ఏజ నీ్లు ఫ భ ైన్ నౄభా యనుభనిై నుాయెంనెంఙరయవ. నదట్ి జీయత నౄభా ఔెంనలనీని 1818లల ఇెంగు ెండ్స ఔు ఙెెంథిన 
ఒభిమెంట్ల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. పలయతథేశ్ెంలల నదట్ి జీవన నౄభా బయతయ ఔెంనలనీని 
ట్ిాట్న్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. ఈ భ ెండా ఔలఔణరౄ లలధే ఏభట్మాబ.  

నటి్నదట్ి ూభిౄ శూ బ పలయతీమ నౄభా ఔెంనలనీ ఫలెంఫే భూచఽవల్ అషభ న్్ శూ లలైట్ీ యౌనేట్ెడ్స నేయవణో 1870లల 
భ ెంఫయ లల ఏభట్ెైెంథి. తదనెంతయెం ఆ శ్ణరఫెెం ూయౄబయసభిఔలాు  సుథేశీ ఉదభెం ఊెందఽఔునై పయౌతెంగ అధేఔ 
ఇతయ పలయతీమ ఔెంనలనీలు ఔడర ఏభట్మాబ.  
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నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం 1912లలజీయత నౄభా ఔెంనలనీల చటి్ెం, బయష నిది చట్లి లనఽ ఆమోథిెంఙరయవ. 
జీయత నౄభా ఔెంనలనీల చటి్ెం 1912  నానేమెం 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 ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీని 1906లల 
శూ నెంఙరయవ.  

భిలతేల అవసభనిై ఫట్ిి ,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తుెం యయేక్షిసాౄ , జఞతీమఔయణ ఙేమడెం, ఆ తభుత 
నలైైయేట్ీఔభిెంచడెం అెంట్ృ కిెంథి భీత్తలల కొనశూఖ త వచిిెంథి: 

a) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ 

జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలనలిెంఫర్  1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతెంగ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట్ెైెంథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ెంలల 170 ఔెంనలనీలు, 75 బయష నిది సెంగాలు జీయత నౄభా 
యనుభనిై శూగిసాౄ  వఙరిబ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేట్ేి  ూభిౄ  
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఉెండేథి.  

b) జీయత బయతయ నౄభా జఞతీమఔయణ 

జనయల్ ఇనా్భ న్్ నృజిధ స్క ధేషధ ైలేజైషన్ మాకి్ (GIBNA) 1972లల ఆమోదెం ను ెందడెంణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర 
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి. థీెంణో జనయల్ ఇనా్భ న్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (జి.ఐ.ల), థరని ఉ సెంసలు 
ఏభట్మాబ. ఆ సభమెంలల, పలయత థేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయెం ఙేసాౄ  వచిిన 106 నౄభా సెంసలు 
పలయత థేశ్ెంలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ  ఉ సెంసలలు  యయ్నభమాబ.  

c) భలలో ణరా  ఔనేట్ీ భభిమ  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

నలైైయేట్ల సెంసల యెంఖ ాయేశ్ెం యౄెంలల నుో ట్ీ అెంశ్ెం భయు ణెయనైదఔు భవడెం సశృ భిశ్రభ అనవిథేికోసెం ఙేమాయౌ్న 
భాయవలనలై అధేుషణ ఙేల, లనూయవ్ ఙేమడెం కోసెం 1993లల భలలో ణరా  ఔనేట్ీని ఏభట్ల ఙేరయవ. ఆ ఔనేట్ీ 1994లల తన 
నియేథిఔనఽ సభభిచిెంథి. థీెంణో 1997లల ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ (IRA) ఏభట్ెైెంథి.  

d) నుయౌలథరయవల ాయోజధరలనఽ కనుడడెంణో నుట్ల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమెంతా్తసాౄ , నుోా త్ళ సాౄ , ఔరభఫదేెంగ 
విథేి ఙెెంథేలా చాడడెం కోసెం ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ మాకి్ 1999నఽ  ఆమోథిెంచడెంణో ఇనా్భ న్్ 
భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిట్ీ (IRDA) ఒ చటి్ఫదే సెంసగ 2000 ఏనాల్ లల ఏభట్ెైెంథి.  

e) జి.ఐ.ల ునయుూవలఔయణ 
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జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనా్భ ర్ గ భాభిి, థరని ధరలుఖ  ఉ సెంసలనఽ సుతెంతా ఔెంనలనీలుగ ునయుూవలఔభిెంఙరయవ. 
జి.ఐ.ల నఽెంచి ధరలుఖ  ఉ సెంసలనఽ2002 జూల ై నఽెంచి యేయవ ఙేలేలా ఒ నృలుు నఽ 2000 డిలలెంఫయవలల నుయుఫ ెంట్ల 
ఆమోథిెంచిెంథి. తథరుభ కిెంథి సెంసలు ఏభట్మాబ. 

 ధేషనల్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స 

 థి ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స 

 థి నా ఇెండిమా అషభ న్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స  
 మ ధ ైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భ న్్ 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 భిశ్రభ 

“శూదరయణ నౄభా” ఔెంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. 

i. అగిరఔలిర్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స అధేథి ెంట్ నౄభా/గర నైణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన భిస్కు ల కోసెం ఏభట్ెైన 
ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .  

ii. ఎక్్ నుో రి్ క రడిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా అధేథి ఎఖ భత్త యవణరనికి సెంఫెందిెంచిన భిస్కు ల కోసెం 
ఏభట్ెైన ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .  

iii. ఐదఽ సుతెంతా ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉధరైబ.  

iv. నేగియౌన ఔెంనలనీలు అనిై యకల శూదరయణ నౄభా యనుభనిై నియుళ శూౄ బ.  

జీయత నౄభాఔెంనలనీల జఞనృణర: 

1. ఏజిమన్ భ యౌగైర్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

2. అయయ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

4. పలభిౄ మాక్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

5. నృభు  సన్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

6. క నభ ళెచ్ ఎస్క నౄల ఒనౄల ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

7. డీళెచ్ ఎఫ్ ఎల్ నుాఫ భిక ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

8. ఎడెల్ యస్క ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

9. ఎక ై్డ్స ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

14. ఇెండిమా పసి్క ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

15. కోట్క్ భళ ెంథరా  ఒల్ు  భూచఽవల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

16. ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ కభపభైషన్ 

17. ఫేక్్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

18. నఎన్ నౄ ఫ ట్ ల ైఫ్ 

19. భిలమన్్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

20. సశృభ ఇెండిమా ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

21. ఎస్క నౄఐ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 
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10. పూచర్ జనయయౌ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

11. ళెచ్ డీఎఫ్ ల శూి ెండరర్ు ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

12. ఐలఐలఐ ుూ డెనిిమల్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

22. శీరభమ్ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

23. శూి ర్ మూనిమన్ డరయ-ఇచిి ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

24. ట్లట్ల ఏఐఏ ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ 

 

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

 

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

3. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భ న్్ 

4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

5. శూి ర్ ళెల్ౄ  ఇనా్భ న్్ 

 

 

பபாது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்: 

 

1. అగిరఔలిర్ ఇనా్భ న్్ ఔెంనలనీ  

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

3. పలభిౄ మాక్ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

4. ఙోళ్భెండలెం ఎెంఎస్క జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

5. ఎక్్ నుో రి్ క రడిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ 

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

7. ళెచ్ డీఎఫ్ ల ఎభోా  జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

12. భాగ్ ళెచ్ డీఐ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

13. ధేషనల్ ఇనా్భ న్్ 

14. నా ఇెండిమా అషభ న్్  

15. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భ న్్ 

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

17. భిలమన్్ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

18. భమల్ సఽెందయెం జనయల్ ఇనా్భ న్్ 
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8. ఐలఐలఐ లాెంఫలర్ు జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

9. ఇనోూ ు ట్ కియో జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

10. ఎల్ అెండ్స ట్ీ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

11. యౌఫభిీ యడియోకన్ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

19. ఎస్క నృఐ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

20. శీరభమ్ జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భ న్్ 

22. మ ధ ైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భ న్్ 

23. మూనివయశల్ శోూ ెంనోు  జనయల్ ఇనా్భ న్్ 
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B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంటే్  

“ఆభోఖఫే భశృపలఖెం” అధే భాట్నఽ భనెం థేథే యెంట్లధరైెం. యసౄ వెంగ ఆభోఖెం అెంట్ే అయెం ఏనేట్ని 
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడెైధర ామత్తైెంఙరభ? „రభీయఔ ఆభోఖెం‟ అధే అభ నిైఙేి “హో మల్ౄ” దెం నఽెంచి „ళెల్ౄ‟ దెం 
నియుచిెంచఫడిెంథి.  

నుత భోజులలు , ఆభోగనిై „బఖవెంతేడె ఇచిిన వయెం‟గ భిఖణ ెంఙే యయవ. అసుసత అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన నునుల వలు  
జభిగిెందని నఫే్యయవ. అసుసత య నఽఔ కయణరలనఽ కీర.ూ 460-370 భధ జీయెంచిన ళ నోు కైరట్్ ణెయౌనుయవ. భవయణెం, 

నుభియదెూెం, వకిౄఖత యబాత, ఆశృయుట్లయట్ు ఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కయణరల వలు  అసుసతఔు ఖ యవుతేధరైయని 
ఆమన ఙెనుయవ.  

ళ నోు కైరట్్ ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలె ల కిెందట్ే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస  ఉనికిలల ఉెంథి. ధరలుఖ  దాయల ైన యఔౄెం, సఽు 
నలైతయసెం, నలుు నలైతయసెం, రలుష్ెంల సెంకిు షిఫ ైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణ ెంఙరయవ. ఈ దాయల భధ 
సభతేలత కొయవడడఫే అసుసతనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ెందని పలయెంఙరయవ. ఆ భోజులలు  నురిత థేరలఔు ణెయౌమని సెంకిు షిఫ ైన 
శ్సౄ ై చికిత్లనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ య ైద నణరభహృడెైన సఽయర తేడికై దఔుుతేెంథి.  

కొెంత కలానికి, ఆధఽనిఔ య ైదెం ఔ సెంకిుషీఫ ైన రసౄ ైెంగ అవతభిెంచిెంథి. ఆధఽనిఔ య ైదెం ఆ తభుత ఎెంతభాతాభూ 
అసుసతఔు భినేతెం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోా త్ళ ెంఙేథిగ భాభిెంథి. ఆభోగనికి 
సెంఫెందిెంచి 1948లల ాెంచ ఆభోఖ సెంస  ఙేలన నియుచనెం అనిై వభా ల ఆమోదెం ను ెంథిెంథ.ి “ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, 

భానలఔ, శూభాజిఔయఫ ైన సెంూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలెం యది లేఔనుో వడెం భాతాఫే కదఽ” అని ఆ సెంస  
నేభపుెంథి. ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి ఆమ భైుదెం లాెంట్ి పలయతీమ య ైద వవస  ఎట్ి నఽెంఙో ఇలాెంట్ి సెంూయృ దిఱిని 
ను ెందఽయచఽఔుెంథి. 

నియుచనెం 

ాెంచ ఆభోఖ సెంస  (WHO): ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, శూభాజిఔయఫ ైన సెంూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలెం 
యది లేఔనోు వడెం భాతాఫే కదఽ. 

ఆభోఖ నిభే యకలు 

కిెంథి కయణరలే ఎవభ ైధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభే భిశూౄ మని శూదరయణెంగ అెందయౄ యశ్ులసఽౄ ధరైయవ.: 

 

 

a) జీవన ర ైయౌ కయకలు 

జీవన ర ైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సెంఫెందిత వకిౄ నిమెంతాణలలధే ఉెంట్లబ. అెంట్ే, భినేతేలఔు లలఫడిన 
యమాభెం, ఆశృయెం, ఆెంథోళ్నలనఽ నియభిెంచడెం, భెంచి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభనునెం, భాదఔ 
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దాయల లేవనెం, సఽయక్షితెం కని లలక్్ లాెంట్ి ఙెడె జీవన ర ైలులు భభిమ  అలయట్లు , చలనెం లేని జీవన ర ైయౌ 
(ఎలాెంట్ి యమాభెం లేనిథి) కన్ర్, ఎబడ్స్, ళైెర్ ట్ెనిన్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి అధేఔ యకల యధఽలనఽ 
ఔలుఖజైశూౄ బ.  

ఇలాెంట్ి ావయౄననఽ నిమెంతా్తెంచడెం, ాపలయతెం ఙేమడెంలల ాబ తుెం కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ నైట్ికీ (భాదఔ 
దాయలనఽ లేయెంచిన యభిని ఫ బల్ ను ెందడరనికి యలులేని జ ైలు శిక్షణో శిక్షిెంచడెం, ను గఔు ఉతతేౄ లు తథితభలనలై 
అదిఔ నఽైలు యదిెంచడెం లాెంట్ియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన ర ైయౌ కయకల వలు  ఔయౌగై 
యధఽలనఽ నిమెంతా్తెంచడెంలల నియృమాత్ఔ నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. 

b) భవయణ కయకలు 

సఽయక్షితఫ ైన ణరఖ నీయవ, నుభియదేూెం, నోు షకలు ఆభోగనికి అతెంత భ కఫ ైనయ. యట్ిలల లలట్ల ఏయడిణే 
ాెంచెం నలుభూలలా, భ కెంగ వయేభాన థేరలలు  ాసఽౄ తెం భనెం చాసఽౄ నై యధెంగ తీవాఫ ైన ఆభోఖ 
సభసలఔు థరభ ి తీశూౄ బ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔనుో వడెం వలు  ఇన్ ఫ్ూు బ ెంజఞ, చిక న్ నుక్్ లాెంట్ి 
అెంట్లయధఽలు యనశూౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లేఔనోు వడెం వలు  భలేభిమా, డెెంఖూ లాెంట్ి యధఽలు 
యనసఽౄ ెండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలు  ని ఙేలే వఔుౄ ల వలు  ఔయౌగై భవయణ కయకల వలు  ఔడర కొనిై 
యధఽలు ఏయడెణరబ. అెంట్ే ఆస్క ఫ శూి స్క తమాభ ీ కభి్ఔులఔు ఆస్క ఫ శూి స్క లాెంట్ి విత్తౄ యఫ ైన ఆదలు, ఫ ఖ ా  
ఖనఽలలు  ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధరమాలు లాెంట్ి సభసలు.  

c) జనఽయఫ ైన కయకలు 

జనఽవుల థరుభ చిధరైయవలఔు యభి తయౌుదెండెా ల నఽెంచి యధఽలు ాయేశిెంచవచఽి. ఇలాెంట్ి జనఽ కయకలు జఞత్త, 

పౌగోయఔ ాథేశ్ెం, చివయఔు సభూశృల ఆదరయెంగ ఔడర ాెంచెం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫ ైన ఆభోఖ 
దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ధరైబ.  

ాజల ఆభోఖ లత్తనలైధ ే ఆమా థేరల శూభాజిఔ, ఆభిఔ ుభోఖత్త ఆదరయడి ఉెంట్లెందని సషిెంగ ణెలుశోూౄ ెంథి. 
ఆభోఖఔయఫ ైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణరదఔఫ ైన భానవ వనయవనఽ అెంథిెంచడఫే కఔ పలయతథేశ్ెం లాెంట్ి 
అనవిథేి ఙెెందఽతేనై థేరనికి భభిెంత కీలఔఫ ైన అభూలఫ ైన వనయవలనఽ ఔడర లేుచిగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా 
ఙేసఽౄ ెంథి. వకిౄఖత శూ బలల, అసుసత అధేథి జీవధననుది యెంగ నశుి నిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ 
చయలనఽ ఙేమలేఔనుో వడెం థరుభ ాజలనఽ నేదభిఔెంలలకి ధ ట్ిి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధ డెతేెంథి.  

అెందఽవలు  ాెంచయౄ ెంగ ాజల ఆభోఖెం, సెంక్షైభానిై అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ ణరులు చయలు తీసఽఔుెంట్లధరైబ. 
తథరుభ నుౌయవలెందభిక ీ ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ణెఙేిెందఽఔు చయలు ఙేడెణోెంథి. కఫట్ేి  ఆభోఖ 
సెంయక్షణనలై నలడెతేనై కయవి ఆ థేశ్ జీడీన (సా ల థేశీయోతత్తౄ )లల ఖణనీమెంగ ఉెంట్లెంథి.  

ఇథి యేభైుయవ భిలతేలఔు తఖాట్లి  యేభైుయవ యకల ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయెం ఉెంట్లెంథర అధే ాశ్ైనఽ తల ణేౄలా ఙేసఽౄ ెంథి. 
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C. ఆభోఖ సెంయక్షణ శూ బలు  

ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేెందఽఔు, నియుళ ెంఙేెందఽఔు, యయేక్షిెంఙేెందఽఔు, ునయవదేభిెంఙేెందఽఔు 
ాబ తుెం సశృ యయధ ఏజ నీ్లు, లేయ సెంసలు, అెంథిెంఙే లేవల ఔయవ. ఆభోఖ సెంయక్షణ ాపలవశీలెంగ ఉెండరలెంట్ే 
కిెంథి అెంరలు తనిసభి. 

 ాజల అవసభలఔు తఖాట్లి  

 సభఖరత 

 సభ చితెంగ  
 సఽలబెంగ అెందఽఫలట్ల 
 ఙౌఔ ధయ 

వకిౄ ఆభోఖ లత్త ఆమా వఔుౄ లనఽ ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లెంథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై శూ బలల 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 , దఖ ా , చయ్ సభసలు లాెంట్ి యట్ికి ఖ భికవచఽి. జలుఫ , దఖ ా ణో నోు యౌిణే ళెట్ెైట్ిస్క 
నౄణో యళ్ైు  ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుువ.  

అథేయధెంగ, ళెట్ెైట్ిస్క నౄణో  నుో యౌిణే ఖ ెండె జఫ ోలు, కన్ర్ లాెంట్ి తీవా అసుసతణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు 
తఔుువ. కఫట్ిి , ఏ నుాెంతెంలల అబధర అెంట్ే గర భఫ ైధర, జిలాు  అబధర, భషిరఫ ైధర ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు 
అధేయ ఆ నుాెంతెంలలని యయధ ఆభోఖ సెంయక్షణ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ: 

 జధరపల భిభాణెం 

 భయణ భైట్ల 

 జఫ ోల భైట్ల 

 అెంఖయ ైఔల భైట్ల 

 ాజల శూభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖెం 

 ాజల శూదరయణ నోు షఔ లత్త 

 ఒ ఖని నుాెంతెం లేథర ఒ నుభిరర నేఔ నుాెంతఫ ైణే భవయణ కయకలు 

 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ వవస . అెంట్ే, ఖ ెండె జఫ ోల నిుణ లు ల ు లలు  లదేెంగ 
ఉెండఔనుో వచఽి కనీ జిలాు  టి్ణెంలల ఉెంట్లయవ.  

 ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస  ఎెంత ఫేయ ఉయోగిెంచఫడవచఽి 
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 బభిెంఙే శూభయూెం లాెంట్ి శూభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.  

నలై కయకల ఆదరయెంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరా లనఽ ఏభట్ల ఙేమడెంనలై ాబ తుెం 
నియృమెం 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 వభాీఔభిెంచఽకోవచఽి: 

1. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ఏథేని అసుసతఔు ఖ భ ైనుడె భోగి నదట్గ సెంాథిెంఙే య ైదఽలు, నయవ్లు, భభై ఇతయఫ ైన చినై కిునిక్ లలల 
అెంథిెంఙే లేవలధే నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ నియుచిసఽౄ ెంథి. అెంట్ే, ఔ ఆభోఖ వవస  భిదిలల భోఖ లెందభికీ నుాథనేఔ 
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి నదట్ి దశ్ అని ఙెవచఽి.  

అనవిథేి ఙెెంథిన థేరలలు  ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జట్ిలఫ ై, థీయఘకయౌఔెం లేథర తీవాఫ ైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట్ిని 
ఎదఽయవుధే యధెంగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అతెంత నుాభ కతనఽ ఇశూౄ యవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసలు 
నిభోధఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ట్ీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధ ్యౌెంగ్ లాెంట్ి యట్ినలై ఔడర దిఱిని కైెంథాీఔభిసఽౄ ెంథి. 
అవసయఫ ైనుడె తదఽభి శూ బ లలషయౌసఽి ల దఖాయఔు య మాులని భోగికి సాచిశూౄ యవ.  

ఉథరహయణఔు, జుయెం కోసెం ఒ వకిౄ య ైదఽడిని సెంాథిెంచినుడె అథి డెెంఖూ జుభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరుభ 
ణేయౌణే, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణథరయవ ఆమనఔు కొనిై భెందఽలనఽ భల ఇవుడెంణో నుట్ల ాణేఔ శిక్షణ కోసెం ఒ 
ఆసతా్తలల ఙేభలని ఔడర సాచిశూౄ యవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెందభౌలలు  ఙరలావయఔు య ైదఽడె యభి ఔుట్లెంఫ 
య ైదఽడిగధే వవహభిశూౄ యవ. ఔుట్లెంఫెంలలని సబ లెంణర ఏథేని చినై అసుసతకోసెం ఔడర య ైదఽడిని సెంాథిశూౄ యవ.  

ఈ దేత్త జనఽయఫ ైన కయకల ఆదరయెంగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీత్తలల య ైద్ సలశృ ఇవుడెంలల ఔడర 
య ైదఽడికి సశృమడెతేెంథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తెండాి భధఽఫేహ చభితానఽ ఫట్ిి  భధఽఫేశృనిై శూధఫ ైనెంత వయఔు 
చినై వమసఽ నఽెంఙే నియభిెంఙేెందఽఔు జీవన ర ైయౌ ట్ు  జఞఖరతౄ గ ఉెండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలశృ ఇవుఖలయవ.  

గర నైణ శూ బలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరా లనఽ ాబ తు, నలైైయేట్ల సెంసలు భ ెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధరపలనఽ 
ఫట్ిి  ాబ తు నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరా లనఽ ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధరైయవ. ాసఽౄ తెం గర భ శూ బలల ఏథో యౄెంలల ఇయ 
ఉధరైబ.  

2. భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

శూదరయణెంగ భోగిణో నదట్గ సెంఫెంధెం లేని య ైద నిుణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిుణ లు అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ 
లేవలు భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కిెందఔు వశూౄ బ. తీవాఫ ైన అసుసతఔు కొెంతకలెం నుట్ల చికిత్ తీసఽకోవడెం, కొనిై 
సెందభౌలలు  తీవా చికిత్ లేవలు (ఐలమ ), ఆెంఫ ల న్్ సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభే యణ భీక్షలు, ఇతయ య ైద 
లేవలు సశృ ఆసతా్తలల ఉెంట్ృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికిత్ అెందఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఙరలా సెందభౌలలు  నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసలు, య ైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సెంయక్షణఔు ెంనశూౄ యవ. కొనిై 
సెందభౌలలు  అబణే, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలే సభఖరఫ ైన లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల 
„అెంతయాత‟నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియుళ సఽౄ ెంట్లబ.  
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ఙరలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలు జన సెంకనఽ ఫట్ిి  ణరలుక/ఫలు క్ శూ బలల ఉెంట్లబ.  

3. ఉనైత శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ఉనైత శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి శూదరయణెంగ ఆసతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుధే యభికోసెం ఉథెేశిెంచిన ాణేఔ 
సలశృలణో ఔడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సెంసల భాయాదయశనెంణో భోఖ లు ఇఔుడఔు వసఽౄ ెంట్లయవ. 
ఈ ఉనైత శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలు , కొనిై జిలాు  కైెంథరా లలు నా ఉధరైబ.  

భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసల భిదిని థరట్ి ఆధఽనిఔ య ైద సదఽనుమాలు, య ైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన యట్ిని 
ఉనైత శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽి. అెంట్ే ఆెంకలజీ (కన్ర్ చికిత్), 
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽి లు లాెంట్ియ.  

ఆభోఖ సెంయక్షణ శూ బ నలభిగై కొథెీ 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 శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అబణే భభీ పలయెంగ పలయశూౄ యవ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు 
సెంఫెందిెంల యయధ శూ బలలు  ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలు , గర నైణ-టి్ణ నుాెంణరలలల యేభైుయవగ 
ఉెంట్లబ. శూభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతెం ఙేశూౄ బ.  
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E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెోతీసఽౄ నై కయకలు 

పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస  ఖతెంలలనా, ఇుడా అధేఔ యకల ైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయవుెంట్ృ వశూోౄ ెంథి. 
అెంతయాతెంగ ఇయ ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస  సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత శూ బలల అవసభలనఽ, వవలఔిత శూ బలల 
ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసనఽ థెఫోతీసఽౄ ధరైబ.  ఆ యవభలనఽ కిెంద చాథరె ెం: 

1. జనఖణన రసౄ ైెం, జధరపల సెంఫెందిత దోయణ లు 

a) ాెంచెంలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలు  పలయతథేశ్ెం భ ెండవ అత్త నలదెథేశ్ెం.  

b) ఇథి జధరపల నలయవఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భ ిఙేసఽౄ ెంథి.  

c) నేదభిఔెం శూ బ ఔడర య ైద సెంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌుెంచఖల శూభయూెంనలై ాపలవెం చాుణోెంథి.  

2. శూభాజిఔ దోయణ లు 

a) టి్ణీఔయణ నలయఖడెం వలలు , గర నైణ నుాెంణరల నఽెంచి ాజలు టి్ణ నుాెంణరలఔు య ళ్ుడెం వలు  ఆభోఖ సెంయక్షణ 
లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.  

b) గర నైణ నుాెంణరలలు నా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనెంగ య ైద లేవలు లనెంచఔనోు వడెం, అెందఽఫలట్లలల 
లేఔనుో వడెం, ధయలు ఎఔుువగ ఉెండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽి.  

c) తనెంతణరనఽగ యమాభెం ఙేలే అవసభనిై తగాిెంఙే భీత్తలల ఔయవిని ని ఙేలే జీవనర ైయౌలలకి భభిెంతగ 
ఙపచఽిఔునోు వడెం భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనుో ట్ల లాెంట్ి కొతౄ  యఔెం యధఽలఔు థరభ ితీసఽౄ ధరైబ.  

3. జీయతకలెం అెంచధర 

a) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి ధేడె ుడెతేనై నలు లు ఎెంతకలెం జీయెంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄ ెంథి.  

b) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి శూుతెంతాూెం వచిిన భోజులలు  భ నలై ఏళ్ైు గ ఉెండగ, ఇుడథి అయయ ై ఏళ్ునఽ 
థరట్ిెంథి. అబణే ఇెంత ను డయట్ి జీయత కలెంలల ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన సభసలు భాతాెం భిశుుయెం 
కలేదఽ. 

c) ఇథి „ఆభోఖఔయఫ ైన జీయత కల అెంచధర‟ అధే కొతౄ  పలవనఔు థరభ ితీలెంథ.ి  
d) థీనివలు  జీభిబయట్ిాక్ (వయోదిఔ సెంఫెందితెం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ్ వచిిెంథ.ి  
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F. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభెం 

ఆభోఖ సెంయక్షణనలై యదరన నియృమాలు తీసఽకోవడెంనలై ాబ తుెం దిఱి  శూభిసాౄ ధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర అథి 
అభలలు  నలట్ిి ెంథి. ఆ తభుణే నౄభా ఔెంనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో భ ెందఽకొఙరిబ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా అనవిథేి ఙెెంథిెందధే యషమెం కిెంద యవభిెంచఫడిెంథ:ి 

a) ఉథోఖ ల ాబ తు నౄభా థఔెం (ఇ.ఎస్క.ఐ)  

1947లల శూుతెంతాెం వచిిన కొథెి భోజులకై అెంట్ే,1948లల ాయేశ్నలట్ిి న ఇ.ఎస్క.ఐ చటి్ెం థరుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు 
నౄభా థకనిై నుాయెంనెంచడెంణోధే పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా లాెంఛనెంగ నదల ైెంథి. సెంగట్ిత నలైైయేట్ల 
యెంఖెంలల ఉథోఖెం ఙేసఽౄ నై ఫూు  కలర్ కభి్ఔుల కోసెం ాయేశ్నలట్ిి న ఈ థఔెం తన శూ ెంత య ైదరలలు, ఆసఽతేా ల 
ధ ట్ వర్ు థరుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిశోూౄ ెంథి.  

థీనికోసెం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎెంనుు బాస్క లిేట్ ఇనా్భ న్్ కభపభైషన్) తన శూ ెంత ఆసఽతేా లనఽ, 
య ైదరలలనఽ నియుళ సఽౄ ెండడెంణో నుట్ల శూ ెంత సదఽనుమాలు తగినెంతగ లేనిఙోట్ ాబ తు, నలైైయేట్ల సెంసలణో 
ెంథరలు ఔుదఽయవిఔుెంట్ ెంథి.  

యౄ. 15యేల వయఔు సెంనుథిసఽౄ నై కభి్ఔులెందభిక ీ ఈ పలఖశూుభ థఔెం కిెంద యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైయవ. ఈ థఔెం 
ాకయెం యేతనెంలల ఉథోగి 1.75రతెం, మాజభాన సెంస  4.75 రతెం యట్ల ఙెయౌుశూౄ బ. య ైద కయవిలలు  భషిర 
ాబ ణరులు 12.5రతెం యట్లనఽ బభిశూౄ బ.  

థీనికిెంద లనెంఙే ాయోజధరలు: 

i. ESIS ఆసఽతేా లలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ii. ాసవకల ాయోజధరలు 

iii. అెంఖయ ైఔల ాయోజధరలు 

iv. అసుసత, కోలుఔుధే కలెం కయణెంగ సెంబయసఽౄ నై యేతన నశుి లఔు నఖదఽ భిశృయెం 

v. కభి్ఔుడె భిత్త ఙెెంథిణే అెంతకిరమల కయవిలు 

అదీఔిత య ైద లఫోెంథి, నలైైయేట్ల ఆసఽతేా ల నఽెంచి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయౌుెంులు జయవుణరబ. 2012 
భాభిి ధరట్ి ల ఔుల ాకయెం ESIS 65.5 నేయౌమను  లనెృథరయవలఔు యక్షణ ఔయౌశోూౄ ెంథి.  

 

b) కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం  

ESISనఽ ాయేశ్నలట్ిి న కొెంతకలానిఔలాు  కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం (లజీళెచ్ ఎస్క) అభలలు కి వచిిెంథ.ి ఉనైత 
శూ బ అదికయవలుగ నిఙేలన నలనినయవు , యభి ఔుట్లెంఫ సబ లు సశృ కైెందా ాబ తు ఉథోఖ ల కోసెం 1954లల ఈ 
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థకనిై ాయేశ్నలట్లి యవ. యథరయవ లఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంఙే ఈ థకనికి 
ఉథోఖ ల యట్ల సులెంగ ఉెండగ, ఎఔుువ రతెం యట్లనఽ ఉథోఖ సెంలే  (కైెందా ాబ తుెం) ఙెయౌుశోూౄ ెంథి.  

లజీళెచ్ ఎస్క శూ ెంత య ైద రలలు, నుయ్ కిునిక్ లు, ఖ భిౄెంచిన నలైైయేట్ల ఆసఽతేా ల థరుభ ఈ లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైయవ.  

అనిై య ైద వవసలనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలత్త లసిెంనఽ అనఽభత్తశూోౄ ెంథి. భెందఽలు 
ఉచితెంగ అెంథిెంచడెంణో నుట్ల, తీవా అసుసతఔు ఖ భ ైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఇెంట్ికి య యు య ైద లేవలు 
అెంథిెంచడెం లాెంట్ి యట్ిని, లలషయౌసి్క ఔన్లేి షన్ లనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెంథి. 

ధ లఔు యౄ. 15 నఽెంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తశీలెంగ భ డినలట్ిి నట్ికీ, ఉథోఖ ల యట్ల ఙరలావయఔు 
ధరభభాతాఫే.  

2010లల లజీళెచ్ ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనెృథరయవలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లెంఫలలణో ఫలఫ ైన 
సబతు ుధరథిని ఔయౌగి ఉెంథి.  

c) యనుయ ఆభోఖ నౄభా 

నౄభా భిశ్రభ జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ెందా, తభుత ఔడర యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ 
నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙరబ. అబణే, నుాయెంబెంలల ఙరలావయఔు ఇయ నశుి లధే ఔయౌగిెంఙరబ. ఎఔుువగ ఇయ కభపభైట్ 
ఔుబెంట్ు ఔు భాతాఫే అెందఽఫలట్లలల ఉెండేథి. అథి ఔడర కొెంత భినేత్త వయక.ై  

పలయతీమ యణ లల వఔుౄ లఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలకోసెం నదట్ి నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄని ధరలుఖ  
జఞతీమభమఫ ైన జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు (జనయల్ ఇనా్భ న్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా ఉ సెంసలు) 
1986లల ఆయషుభిెంఙరబ. ాసవెం, భ ెందసఽౄ  యధఽలు లాెంట్ి కొనిైెంట్ిని నేనశృబెంచి నిభేిషీ యభిిఔ భినేత్త 
వయఔు ఆసఽతా్త కయవిల కోసెం యక్షణ అెంథిెంఙేలా ఫ డీక ుబమ్ నేయవణో ఒ ఉతత్తౄని ాయేశ్నలట్ిి ెంథి. భాభ ుట్ 
భిణరభఔరభెంలల థరనికి అధేఔ దశ్లలు  సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిెంఙరయవ. 

అబనట్ికీ, లు సవయణలనఽ ఙేట్ిి న తభుత ఔడర ఫ డిక ుబమ్ ాసఽౄ త య యిను  ఆధుయెంలల ఆసఽతా్త కయవిల 
ూచీ ఆదరభిత యభిిఔ కెంట్లా కైి ధేడె పలయతథేశ్ెంలల అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నలైైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా యౄెంగ 
ఉెంట్ ెంథి. ఇథి ఎెంతగ జధరదయణ ను ెంథిెందెంట్ే నలైైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙరలా భెంథి తయచా 
„ఫ డిక ుబమ్ ఔవయవు ‟ అధే నలుసఽౄ ధరైయవ. థరనిని నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙే ఒ నిభేిషీ ఉతత్తౄ గ చాడడెం ఔధరై ఒ 
ఉతత్తౄ  యపలఖెంగధే పలయసఽౄ ధరైయవ.  

2001లల నలైైయేట్ల సెంసలు నౄభా యెంఖెంలలకి భవడెంణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిెంచిెంథి. అబనట్ికీ ఈ ధరట్ికి 
ఔడర ఇెంక పలభీ భాభ ుట్ కొనశూఖ ణోెంథి. యక్షణలలు  ఖణనీమఫ ైన భాయవలు, నేనశృబెంులు, కొతౄ  మాడ్స-ఆన్ 
జోడిెంు యక్షణలు లాెంట్ి యట్ిని ాయేశ్నలట్లి యవ. యట్ి ఖ భిెంచి తభుత్త అదరమాలలు  చభిిథరె ెం.  

ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. 
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G. ఆభోఖ నౄభా యణ  

ధేట్ి ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ యకల ైన లేయ సెంసలు ఉధరైబ. యట్ిలల కొనిై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిెంఙే లేయ 
సెంసలుగ ఉెండగ, నౄభా లేవలు, యయధ శూ బ భధవభిౄతు సెంసలు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ 
సదఽనుమాలనఽ యౄను ెంథిసఽౄ ెండగ, ఇతయ సెంసలు ణోడరట్ల శూౌఔభలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. కొనిై ాబ తు యెంఖెంలల 
ఉెండగ, భభికొనిై నలైైయేట్ల యెంఖెంలల ఉెంట్లధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి కిెంద ఔుు ౄ ెంగ ఇవుఫడరు బ: 

A. భ్యౌఔ వసతేలు: 

1. ాబ తు ఆభోఖ యెంఖెం 

ాబ తు ఆభోఖ వవస  జఞతీమ శూ బ, భషిర శూ బ, జిలాు  శూ బలలల భాతాఫే కఔ భినేతెంగ గర భ శూ బలలనా ని 
ఙేశూౄ బ. గర భాలలు  జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గర నైణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసత్త భధ 
యయదిగ ని ఙేలేలా శూభాజిఔ సుచిెంద లేవఔులనఽ నియోగిెంచఽఔుెంట్లభ . యభిలల భ కఫ ైన యళ్ైు ః   

a) భానవ వనయవల అనవిథేి భెంతా్తతు రక అభలు ఙేసఽౄ నై నోు షఔ అనఽఫెంధ కయఔరభెం, ఇెంట్గైరట్డ్స ఙెైల్ు  
డెవ్ లప్ ఫ ెంట్ సభీుస్క కిెంద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అెంఖన్ యడీ కయఔయౄలు (ాత్త య బ భెంథికి ఔయవ ఙపున).  

b) సఽశిక్షితేల ైన భెంతాశూనఽలు (ట్ి.నృ.ఎ), గర భ ఆభోఖ భాయాదయవశలు (ాబ ణరులలలని ఆభోఖ రకలలు  
ఇథివయఔట్ి థకలు).  

c) ఎన్.ళెచ్.ఆర్.ఎెం (జఞతీమ గర నైణ ఆభోఖ నేషన్) కిెంద సభాజెం థరుభ ఎనిైక ైన ఆర (ఖ భిౄెంు ను ెంథిన 
శూభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ) సుచిెంద లేవఔులు. గర నైణ నుాెంణరలలు  ఆభోఖ యెంగనికి యయధఽలు ని ఙేలేెందఽఔు 
కొతౄగ శిక్షణ ను ెంథిన గర భ శూ బ సుచిెంద ఆభోఖ కయఔయౄలు.  

ాత్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, య నఽఔఫడిన నుాెంణరలలల భూడె యేల భెంథి) ఉకైెంథరా లు 
ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధరైయవ. ఆకి్యౌమభీ నర్్ నేడ్స య ైఫ్ (ఏఎన్ ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళ మా ఆభోఖ కయఔయౄ, ఒ ుయవష ఆభోఖ 
కయఔయౄ అఔుడ ఉెంట్లయవ.  

నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరా లు సఽభాయవ ఆయవ ఉ కైెంథరా లఔు ఔట్ి ఙపున ఉెంట్లబ. ాత్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన 
నుాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, య నఽఔఫడిన నుాెంణరలలల 20 యేల భెంథి) ఉెంట్లనై నుాెంణరలలు  సెంాథిెంుల కైెంథరా లుగ 
యట్ిని ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధరైయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరా లనీై ఫమట్ి నఽెంచి వఙేి భోఖ లఔు లేవలు అెంథిశూౄ బ. ఙరలావయఔు 
ఈ కైెంథరా లలు  భోఖ లఔు చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం ధరలుఖ  నఽెంచి ఆయవ డఔలు ఔడర ఉెంట్లబ. ఈ కైెందాెంలల ఔ 
య ైథరదికభి, 14భెంథి నుభఫ డిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయవష, భళ ళ్ ఆభోఖ సశృమఔులు, ఒ నయవ్- 
భెంతాశూని, ఒ ాయోఖరల శూెంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసఽి , ఇతయ సశృమ లఫోెంథి) ఉెంట్లయవ.  

శూభూళ ఔ ఆభోఖ కైెంథరా లు (లళెచ్ ల) అధేయ ధరలుఖ  నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరా లఔు సెంఫెందిెంచిన నదట్ి భ పయల్ 
యపలఖెంగ ఉెంట్ృ ాణేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిశూౄ బ. ాత్త లక్ష జధరపలఔు ఔట్ిగ ఏభట్ల ఙేసఽౄ నై 
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లళెచ్ లలలని నిమభాల ాకయెం ఔనీసెం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్ తిబయట్ర్ నఽ, ఎక్్ భై మెంణరా నిై, ాసవ ఖథి, 
లాఫభైట్భీ శూౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ కైెంథరా లలల ఒ శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, ఒ శూదరయణ య ైదఽలు, ఒ గ ైనకలజిసఽి , 
ఒ చినై నలు ల య ైదఽలు సశృ ఔనీసెం నలుఖ యవ లలషయౌసఽి లు  ఉెండరయౌ. యభిణో నుట్ల భభో 21భెంథి నుభ ఫ డిఔల్ 
లఫోెంథి ఉెంట్లయవ.  

గర నైణ ఆసఽతేా లు ఔడర ఏభట్ల ఙేరయవ. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేా లు/లలశుయౌట్ీ ఆసఽతేా లు (థేశ్ెంలల 
సఽభాయవ 2000 ఆసఽతేా లు ఉనైట్లి  అెంచధర యేరయవ); 

లలశుయౌట్ీ అెండ్స ఫో ధన ఆసఽతేా లు తఔుువ సెంకలలధే ఉధరైబ. య ైద ఔమారలలు (ాసఽౄ తెం సఽభాయవ 300 వయఔు 
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత శూ బ ఆభోఖ కైెంథరా లు యట్ి కిెందఔు వశూౄ బ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాు  టి్ణరలు, టి్ణ 
నుాెంణరలలల ఉెంట్లబ. అబణే యట్ిలల కొనిై యశిషీఫ ైన, ఆధఽనిఔ య ైద లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

ాబ ణరునికి ఙెెంథిన ఇతయ ఏజ నీ్లు, అెంట్ే భ ైలేులు, యక్షణ భెంతా్తతు రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాెంట్ి పలభీ రకల 
ఆసఽతేా లు, య ైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. అబనట్ికీ, యట్ి లేవలు 
సెంఫెందిత సెంసలలల నిఙేలే ఉథోఖ లు, యట్ినలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెణరబ.  

2. నలైైయేట్ల యెంఖ లేయసెంసలు 

పలయతథేశ్ెంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూ బ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంఙే నలైైయేట్ల ఆభోఖ యెంఖెం 
ఙరలా పలభీ శూ బలల ఉెంథి. యట్ిలల సుచిెందెంగ, లాపలనేక్ష యళ తెంగ య ైద లేవలు అెంథిెంఙే సెంసలు, వఔుౄ లణో నుట్ల 
భఫడి కోసెం నడినే కభపభైట్, టా్సఽి లు, నుాకీిషనయవు , ాణేఔ లలషయౌసఽి  లేవలు, యది నియేయణ ాయోఖరలలు, ఓషధ 
దఽకణరలు, నకియ్ య ైదఽలుధరైయవ. పలయతథేశ్ెంలల సఽభాయవ 77 రతెం భెంథి అలలత్త య ైదఽలు నలైైయేట్ల యెంఖెంలలధే నుాకీిస్క 
ఙేసఽౄ ధరైయవ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ యెంగ నలడెతేనై కయవిలలు  75 రణరనికి నలైగ నలైైయేట్ల యెంగనికై య ళ్ైణోెంథి. జఞతీమ 
శూ బలల ఫమట్ి నఽెంచి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలు  82 రతెం, ఆసఽతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలు  
52రతెం భెంథి నలైైయేట్ల యెంగధేై ఆశ్రబసఽౄ ధరైయవ.2.  

ఇతయ య ైద వవసలనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధరనీ, హో నేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యయవ ఔడర పలయతథేశ్ెంలల నలదె 
సెంకలలధే ఉధరైయవ. ఏడె లక్షల భెంథికి నలైగ ఈ యపలఖెంలలధే ఉధరైయవ. యయెంణర ాబ తు యెంఖెంలలనా, నలైైయేట్ల 
యెంఖెంలలనా ఉధరైయవ.  

ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ లాబెం కోసెం అెంథిెంఙే నలైైయేట్ల సెంసలణో నుట్ల సభాజఞనికి ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల 
ాబ ణేుతయ సెంసలు, సుచిెంద లేయ సెంసలు ఔడర నులుెంచఽఔుెంట్లధరైబ.  

ఆభోఖ సెంఫెందిత కయఔలానులలు  ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిెంద ఏజ నీ్లు నులుెంచఽఔుెంట్లనైట్లి  అెంచధర యేరయవ. నలదె 
సెంకలల భాధనేఔ, ఉనైత శూ బ ఆసఽతేా లు ఔడర లాపలనేక్ష యళ త శూ లలైట్ీలుగ, టా్సఽి లుగ నేయవు  నమోదఽ 
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄ లఔు ఆసఽతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽకోవడెంలల భోఖ లఔు ఖణనీమెంగ 
సశృమడెతేధరైబ.  

3. ఓషధ భిశ్రభ 

భెందఽలు, ఆభోఖ సెంఫెందిత ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంఙే సెంసల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ెం అత్తనలదె ఓషధ భిశ్రభనఽ 
ఔయౌగి ఉెంథి. 1950లల యౄ.10 కోట్ు  భిశ్రభ అధే శూ బ నఽెంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోట్ు  యనుయెం (ఎఖ భతేలు సశృ) అధే 
శూ బకి అథి ఎథిగిెంథి. ఆయవ యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిట్ు  థరుభ సఽభాయవ మాప ై లక్షల భెంథికి అథి 
ఉథోగవకరలనఽ ఔయౌశోూౄ ెంథి.  

ఓషధ యెంఖెం యశూమణరల భెంతా్తతు రక కిెందఔు వసఽౄ ెండగ, ఈ భిశ్రభఔు కైెందా శూ బ ధయల నిమెంతాణ సెంసగ 
ధేషనల్ నూభ్షట్ిఔల్్ నలైైజిెంగ్ అతరభిట్ీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సెంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డాగ్ లలల 76) 
ధయ నిమెంతాణ కిెంద ఉెండగ, నేగియౌనవనీై లేుఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైట్ికీ, ధయల నిమెంతాణ సెంస  ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ యయేక్షిసఽౄ ెంథి. ాబ ణరుల ఓషధ నిమెంతాణ సెంసలు క్షైతా శూ బ లఫోెంథిని నియుళ శూోౄ ెంథి. ఆ లఫోెంథి 
తభతభ ాథేరలలు  ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయవ్లేషను నఽ యయేక్షిసఽౄ ెంథి.  

B. నౄభా లేయ సెంసలు: 

భ కెంగ శూదరయణ నౄభా యెంఖెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙరలా అెంరలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. ఇథివయకై 
యట్ిని జఞనృణరలల చానుెం. సుతెంతాఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉెండడెం భభిెంత నోుా ణర్హనేఙేిథిగ ఉెంట్ ెంథి. ణరజఞ 
ల ఔుల ాకయెం ఐదఽ సుతెంతా సెంసలు ఉధరైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సెంస  ధ ట్ వర్ు నఽ నలెంఙే యధెంగ భభికొనిై సెంసలు 
ఔడర ాయేశిెంచఫో తేధరైబ.  

C. భధవభిౄతు సెంసలు : 

నౄభా భిశ్రభలల పలఖెంగ లేవలు అెంథిసఽౄ నై లువుయవ వఔుౄ లు, సెంసలు ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖెంగ 
నిలుశోూౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి భధవభిౄతు సెంసలనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరుభ యయేక్షిెంచఫడెణరబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద 
ఇవుఫడరు బ : 

1. నౄభా ఫోా ఔయవు  వఔుౄ లు కవచఽి. కభపభైట్లు  కవచఽి. నౄభా ఔెంనలనీలణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ని ఙేశూౄ యవ. నౄభా 
కోయవఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధెం వళ సాౄ  అత్త ఙౌఔ నానేమెం భైట్ు ణో లనెంఙే అతేతౄ భఫ ైన నౄభా యక్షణలనఽ 
ను ెంథేలా నౄభా ఔెంనలనీలణో యభికి సెంఫెందరలు ఏయయవశూౄ యవ. నషిెం జభిగినుడె నౄభానఽ క ుబమ్  ఙేమడెంలలనా 
యయవ సశృమడెణరయవ. ఇలాెంట్ి యనుభనిై నియుళ ెంఙే ఏథేని నౄభా ఔెంనలనీణో ఈ ఫాో ఔయవు  నౄభా యనుభనిై 
ఙేబెంచవచఽి. యభికి నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథిశూౄ బ.  

2. నౄభా ఏజ ెంట్లు  శూదరయణెంగ వఔుౄ ల ై ఉెంట్లయవ. కొనిై సెందభౌలలు  కభపభైట్ ఏజ ెంట్లు గ ఔడర ఉెంట్లయవ. ఫాో ఔయులా 
ఏజ ెంట్లు  నౄభా ఔెంనలనీ ఎెంనఔలల లేుచిగ వవహభిెంచలేయవ. యభికి ఏజ నీ్ భెంజూయవ ఙేలన నౄభా ఔెంనలనీ తయున 
భాతాఫే నౄభా ఙేబెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాసఽౄ త నిఫెంధనల ాకయెం, ఏజ ెంట్ 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 సెంసలు. యట్ికి 
నౄభానఽ యఔరబెంఙే అదికయెం ఉెండదఽ కనీ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినులధరయఫ ైన లేవలనఽ అెంథిశూౄ బ. ఆభోఖ 
నౄభా నులలని ఔశూభి యఔరబెంఙరభెంట్ే, నౄభా ఙేలన వఔుౄ ల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట్.ిన.ఏణో 
ెంచఽఔుెంట్లయవ. ఆ సెంస  డేట్లఫేస్క నఽ లదేెం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు ఆభోఖ కయవు లనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి 
ళెల్ౄ  కయవు లు ఆసఽతేా లు, కిునిక్ లలల నఖదఽ యళ త య ైద సదఽనుమాలు (య ెంట్ధే డఫ ో ఙెయౌుెంచఔుెండర అెంథిెంఙే 
చికిత్) అెందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై ఉయోగిెంచనట్ికీ, 
నృలుు లు ఙెయౌుెంచి, ట్ి.న.ఏ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నఽ కోయవచఽి. ట్.ిన.ఏలు క ుబమ్ ల ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీలు యట్ికి 
నిధఽలు ఙెయౌుశూౄ బ. నానేమెంలల కొెంత రతెంగ జు యౄెంలల యట్ికి నుభిణోఱఔెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

4. నౄభా య ఫ్భ చిమాలుఅెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమెంతాణల థరుభ యయేక్షిెంచఫడరయౌ్న అతేనైత కొతౄ  తయశృ 
లేయ సెంసలు. యభి య బ్ లలైట్ భభిమ /లేథర ట్ెయ్భాభ ుట్ిెంగ్ థరుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభ దఽయవగ భఔధే 
దాయ భాభ ుట్ిెంగ్ థరుభ యయవ నౄభా యనుభనిై ఙేశూౄ బ. తథరుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ 
తమాయవ ఙేల, ణరభ  ెందెం ఔుదఽయవిఔునై సెంసఔు అెంథిశూౄ బ. నుో యౌఔ కోసెం ఇలాెంట్ి నౄభా ఔెంనలనీల 
ఉతతేౄ లనఽ ఔడర యయవ ాదభిశశూౄ బ. ట్ెయ్ భాభ ుట్ిెంగ్ నఽ నియుళ ెంచడరనికి, ఆన్ ల ైన్ నుో యిల్ థరుభ నానేమెం 
వసాలు లాెంట్ి అవుట్ శోూ భి్ెండ్స నఽలు నియుళ ెంచడరనికి, యయధ యకల నులల సెంఫెందిత లేవల నియుహణఔు 
ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అెంగీకభనిై కోయవచఽి. అయ అెంథిెంచిన సభాఙరభల నఽెంచి యనుయెంగ 
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతేౄ ల ాదయశన, అయ నియుళ ెంచిన అవుట్ శోూ భి్ెంగ్ లేవల ఆదరయెంగ యట్ికి నౄభా 
ఔెంనలనీలు నుభిణోఱఔెం ఙెయౌుసఽౄ ధరైబ.  

5. నౄభా భాభ ుట్ిెంగ్ సెంసలు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిెంఙరయౌ్న భధవయవౄ ల కొతౄ  యౄనులు.  అలాెంట్ి 
ఉతతేౄ లనఽ భాభ ుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి వఔుౄ లనఽ నిలనేెంచఽకోవడెం 
థరుభ అయ కిెంథి కయఔలానులనఽ నియుళ ెంచవచఽి: 

నౄభా అభ్ఔెం కయఔలానులు: నుాదికయ సెంసఔు సభాఙరయెం కిెంద, ఏ సభమెంలల అబధర భ ెండె జీయత, భ ెండె 
శూదరయణ, భ ెండె ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల నౄభా ఉతతేౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయవల (ఐ.ఎెం.ఎఫ్) థరుభ 
యఔరబెంచడరనికి. శూదరయణ నౄభా యషమెంలల, సెంస  ఎట్ిఔుడె ఆమోథిెంచిన మోట్లయవ, ఆభోఖెం, వకిౄఖత 
ాభాదెం, ఔుట్లెంఫెం, దఽకణథరయవలు భభిమ  ఇలాెంట్ి ఇతయ నౄభా ఉతతేౄ ల నేయవణో లైల్ అెండ్స మూజ్డ 
భాయాదయశకలలల ఇచిిన యధెంగ నౄభా ఉతతేౄ ల భీట్ెైల్ ఔరభెంలల భాతాఫే అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి 
ఐ.ఎెం.ఎఫ్ అనఽభత్తెంచఫడెణరయవ. నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔుదఽయవిఔునై ెందెంలల ఏ భాయవ అబధర సెంస  
భ ెందసఽౄ  ఆమోదెంణో ాసఽౄ త నులలథరయవలఔు లేవలు అెంథిెంచడరనికి తగిన ఏభట్లు  ఙేమడెం థరుభ ఙేటి్వచఽి.  
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నౄభా లేయ కయఔలానులు: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి 
ెందెం ఔయౌగిన నౄభా ఔెంనలనీల కోసెం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిెంద ఇవుఫడరు బ:  

a. నౄభా ఔెంనలనీల ను యవఖ  లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సెంస  జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలల అనఽభత్తెంచిన 
యధెంగ నౄభా సెంసల ణెయయ నఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేటి్డెం; 

b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడెం ; 

c. ల ైలలనఽ్ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిెం భథిెంుథరయవలనఽ ఉథోగలలు  నిమనేెంచఽకోవడెం థరుభ సభైు ఙేట్ిి , 
నశుి నిై భథిెంు యేలే ని ఙేటి్డెం నియుళ ెంచడెం; 

d. నుాదికయ సెంస  ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తెంచిన భభైథెైధర నౄభా సెంఫెందిత కయఔలాెం. 

ఆభిఔ ఉతతేౄ ల ెంనణీ: కిెంథి నేభపునై ఇలాెంట్ి ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభ ుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ 
ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్త ను ెంథిన వఔుౄ ల ైన లైధరనిిమల్ సభీుస్క ఎకిజఔట్ివ్ లనఽ 
నిమనేెంచఽకోవడెం థరుభ ెంనణీ ఙేమడరనికి: 

a. లలనౄ నిమెంతాణలలని భూచఽవల్ పెండ్స ఔెంనలనీల భూచఽవల్ పెండెు ; 

b. PFRDA నిమెంతా్తెంచిన నలనిన్ ఉతతేౄ లు; 

c. లలనౄ ల ైలలనఽ్ ను ెంథిన నలట్లి ఫడి సలశృథరయవలు ెంనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 

d. ఆర్.నృ.ఐ నిమెంతాణలల ఉనై ఫలెంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లల ఫలెంకిెంగ్/ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 

e. పలయత ాబ తుు తనులా రక అెంథిసఽౄ నై నౄభా బయతయ ఉతతేౄ లు; 

f. నుాదికయ సెంస  ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తసఽౄ నై భభై ఇతయఫ ైన ఆభిఔ ఉతత్తౄ . 

D. భ కఫ ైన ఇతయ సెంసలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖెంగ భభికొనిై సెంసలు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏనేట్ెంట్ే: 

1. ఇనా్భ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవల ప్ ఫ ెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభ ుట్ లల 
జయవఖ తేనై యనుభనిై, సెంసలనఽ నిమెంతా్తెంఙే యధెంగ నుయుఫ ెంట్ల చటి్ెం థరుభ యౄుథిదఽె ఔునై నౄభా 
నిమెంతాణ సెంస . 2000లల అభలలు కి వచిిన ఈ చటి్ెం నిమెంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై 
అనవిథేి ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేెంథి.  

2. జనయల్ ఇనా్భ న్్ అెండ్స ల ైఫ్ ఇనా్భ న్్ కౌని్ళ్ైు  అధేయ నౄభా సెంసల జీయత కలెం, భభిమ  శూదరయణ నౄభా 
యనుభనిై యయేక్షిెంచడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయవ్లు ఔడర ఙేశూౄ బ. 
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3. ఇనా్భ న్్ 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 నియృమెం, 
యనుయ మ ఔుౄ ల యౄఔలన సశృ డేట్ల ఆదరభిత భభిమ  రలౄ ైమ నియృమానికి యలు ఔయౌెంచడరనికి నౄభా 
యెంగనికి యయధ యపలగల శూ బ నియేథిఔలనఽ యౄను ెంథిసఽౄ ెంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరునికి, నిమెంతాణ సెంసఔు 
సశృమడడెంకోసెం యట్ికి కీలఔ ఇన్ ుట్ు నఽ ఔడర అథి అెంథిసఽౄ ెంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసెం ఈ ఫూభో అధేఔ 
యకల ైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయవ ఙేలెంథి.  

యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబెంట్ గ ని ఙేసాౄ , ఒ కొతౄ  కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల 
డీడాను కైషన్ లల సశృమడే లలెంటా్ల్ ఇెండెక్్ సయుర్ నఽ ఐ.ఐ.నృ నియుళ సఽౄ ెంథి. లలెంటా్ల్ ఇెండెక్్ సయుర్ అధేథి నౄభా 
సెంస , నౄభా సెంస  నిక్షైెం భధ ాత్త నులలలలనా లాయథేయలఔు సెంఫెందిెంచిన ట్లా న్్ నేషన్/యౄట్ిెంగ్ సభాఙరయెం 
కోసెం ఎకై్ఛెంజిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ెంథి.  

ఐ.ఐ.నృ ఇట్ికై ఆభోఖ నౄభా యెంగనికి లేవలు అెంథిసఽౄ నై „నుాదరనత లేయ సెంస  ధ ట్ వర్ు‟లలని ఆసతేా లనఽ 
జఞనృణర యచడెం థరుభ తన ఆసతా్త యశిషీ ఐ.డి భాసిర్ కయఔరభానిై ఆయషుభిెంచిెంథి.  

ణరజఞగ, ట్ి.న.ఏలనఽ, నౄభా సెంసలనఽ, ఆసతేా లనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్స నఽ నియుళ ెంఙేెందఽఔు ఐ.ఐ.నృ 
ామణరైలు ఙేశోూౄ ెంథి. చికిత్ కయవిలలు  నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సభ ైన ధయ నియుళ ెంచడెం లాెంట్ి 
నౄభా క ుబమ్ ల నియుహణ వవసణో ఫమట్ఔు వఙేిలా ఆభోఖనౄభా యెంగనికి సశృమడరలనైథే థీని 
ాదరధనథెేశ్ెం. 

4. యథర సెంసలు అెంట్ే అధేఔ యకల నౄభా, నియుహణ సెంఫెందిత శిక్షణనఽ అెంథిెంఙ ే ఇనా్భ న్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ 
ఇెండిమా, ధేషనల్ ఇనా్భ న్్ అకడెనై లాెంట్ియ భభిమ  బయషతేౄ లల ఏజ ెంట్లు  కయలనఽఔుధే యభిక ిశిక్షణ ఇఙేి 
అధేఔ నలైైయేట్ల శిక్షణ సెంసలు.  

5. నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై య ైదఽలు ఔడర భిస్క ్ ్్్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంగ ఔుబెంట్ు  నౄభా భిస్కు లనఽ భథిెంు 
యేమడెంలల నౄభా ఔెంనలనీలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు సశృమడెతేధరైయవ. కిు షిఫ ైన క ుబమ్ ల యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీలఔు సలశృ ఇశూౄ యవ.  

6. ఇనా్భ న్్ అెంఫ డ్స్ ఫేన్, యనియోఖథరయవ ధరమశూ ధరలణో నుట్ల నుౌయ ధరమశూ ధరలు లాెంట్ి చటి్ఫదే సెంసలు 
ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణ లల యనియోఖథరయవల సభసలనఽ భిషుభిెంచడెంలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. 
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శూభెంశ్ెం 

a) నౄభా ఏథో  యౄెంలల ఙరలా శ్ణరఫలె ల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉెంథ.ి అబణే ఆధఽనిఔ యౄెం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలె ల కిెందట్ే 
యౄుథిదఽె ఔుెంథి. ాబ తు నిమెంతాణణో పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యెంఖెం అధేఔ దశ్లనఽ థరట్లఔుని వచిిెంథి.  

b) నుౌయవల ఆభోఖెం ఙరలా భ కెం కఫట్ిి , ాబ ణరులు ఔ సభ చితఫ ైన ఆభోఖ సెంయక్షణ వవసనఽ 
యౄను ెంథిెంచడెంలల ాదరన నుతా నుో ఱసఽౄ ధరైబ.  

c) థేశ్ జధరపలఔు సెంఫెందిెంచిన అధేఔ కయకలనలై అఔుడ అెంథిెంఙ ేఆభోఖ సెంయక్షణ శూ బ ఆదరయడి ఉెంట్లెంథ.ి  

d) అవసయఫ ైన య ైద లేవల శూ బని ఫట్ిి  నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూ బ అధే భూడె యకల ైన ఆభోఖ సెంయక్షణ 
దేతేలు ఉెంట్లబ. కోు శూ బని ఫట్ిి  ఆభోఖ సెంయక్షణ కయవి నలయవఖ తేెంట్లెంథి. ఉనైత శూ బ సెంయక్షణఔు 
ఎఔుువ కయివుతేెంథి.  

e) జధరపల నలయవఖ దల, టి్ణీఔయణ లాెంట్ి శూ ెంతెంగ ఉనై జట్ిలఫ ైన సభసలనఽ ఎదఽయవుెంట్లనైెందఽన 
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయఫ ై ఉెంథ.ి  

f) ఆభోఖ నౄభా కోసెం భ ెందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట్ిి నట్ికీ, ఆ య ెంట్ధే నలైైయేట్ల నౄభా ఔెంనలనీలు 
యణ జ నౄభాణో భ ెందఽకొఙరిబ.  

g) ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ సెంసలు నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. కొనిై సెంసలు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయవితేెంట్ే, 
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. ఫాో ఔయవు , ఏజ ెంట్లు , భదేభాయా నియుహఔులు లాెంట్ి భధవయవౄ లు ఆభోఖ 
నౄభా యనుభనికి లేవలు అెంథిసఽౄ ెండగ, ఇతయ నిమెంతాణ, యథరయఫ ైన, చటి్ఫదేఫ ైన సెంసలు ఔడర తభ 
వెంతే నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ధరైబ. 

 

కీలఔ థరలు 

a) ఆభోఖ సెంయక్షణ 

b) యణ జ నౄభా 

c) జఞతీబాఔయణ 

d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత శూ బ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

e) ఫ డీక ుబమ్ 

f) ఫాో ఔర్ 

g) ఏజ ెంట్ 
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె 

i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

j) అెంఫ డ్స్ ఫేన్ 
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అదరమెం 18 

నౄభా డరఔుఫ ెంట్షేన్ 

 

అదరమెం ఉనుో ధ్రఘ తెం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకల ైన ణరా లు, దశూౄ యేజులనఽ చాసఽౄ ెంట్లెం. ఈ అదరమెం భనయౌై యయధ దశూౄ యేజులు, 
నౄభా కెంట్లా ఔుి లల యట్ి నుాభ కతనఽ ణెయౌమజ ఫ ణరబ. ఇథి కోు తాెం యొఔు కచిితఫ ైన సుపలవెం, యట్ిని ఎలా 
నిెంనుయౌ, నిభేిషీ సభాఙరభనిై కోభైెందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. ాత్తనుదన ణరా లు 
B. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం (ెంద తాెం) 
C. అవకరలు 
D. నానేమెం యశీదఽ 
E. ఔవర్ ధనట్లు  /నౄభా ధివతాెం / నుయౌల దశూౄ యేజు 

F. నిఫెంధనలు భభిమ  యభ ెంట్ీలు 
G. సభయనలు 
H. నులలల యవయణ 

I. ునయవదేయణ ధనట్ీసఽ 
J. భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔెం భభిమ  ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలు 
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ఈ అదరమానిై చథియన తభుత నైయవ ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలనఽ యవభిెంచడెం. 
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం 

c) నానేమెం యశీదఽ, 1938నౄభా చటి్ెంలలని 64VBలలక్షన్ నఽ యవభిెంచడెం. 
d) ఔవర్ ధనట్లు , నౄభా ధివణరా నిై భథిెంు యేమడెం, యవభిెంచడెం.  
e) నౄభా నులల దశూౄ యేజులల నిఫెంధనలు భభిమ  థరలనఽ యవభిెంచడెం.  
f) నులల నిఫెంధనలు, యభ ెంట్ీలు, సభయననఽ చభిిెంచడెం.  
g) ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ు నఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిెంచడెం.  
h) నులల థరలనఽ ధరమ శూ ధరలలు  ఎలా చాశూౄ యధ ేయషమానిై అయెం ఙేసఽకోవడెం.  
i) భినావల్ ధనట్ీసఽలనఽ ఎెందఽఔు జఞభ ీఙేశూౄ యని భథిెంు యేమడెం.  
j) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ి, ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలఔు సెంఫెందిెంచి ఏజ ెంట్ ఏెం ఙేమాలధే యషమానిై 

ణెలుసఽకోవడెం. 
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H. ాత్తనుదన ణరా లు 

ఇెంతఔు భ ెందఽ ఙెననట్లి గ, నౄభా అధేథి ఒ ెందెం. థరనిని భతూయుఔఫ ైన నులల శూ బకి ఔుథిెంఙరయవ. నౄభా 
డరఔుఫ ెంట్ేషన్ నులలల జఞభీకి భినేతెం కదఽ. నౄభాథరయవ, నౄభా సెంస  భధ ఫోా ఔయవు , ఏజ ెంట్లు  లాెంట్ి అధేఔ భెంథి 
భధవయవౄ లు ఉెండడెంణో ఆ భ ెండె క్షాల ఎట్ికీ ఔలవలేఔనుో వచఽి.  

నౄభా ఔెంనలనీ యనియోఖథరయవ సభభిసఽౄ నై డరఔుఫ ెంట్ు  నఽెంఙే, యనియోఖథరయవడి ఖ భిెంచి, యభి అవసభల ఖ భిెంచి 
ణెలుసఽఔుెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి డరఔుఫ ెంట్లు  భిస్కు నఽ ఫ యవగా  అయెం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సెంసఔు సశృమడెణరబ. 
కఫట్ిి , నౄభాథరయవ, నౄభా సెంసల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేి ాయోజనెం కోసెం డరఔుఫ ెంట్ేషన్ 
కయయౌ్వసఽౄ ెంథి. నౄభా యనుయెంలల యనియోఖథరయవలఔు అనఽఔలెంగ ఉయోగిెంఙే నిభేిషీ దశూౄ యేజులు ఉధరైబ.  

యనియోఖథరయవనికి అతెంత సనిైళ తఫ ైన వకిౄగ నౄభా ఏజ ెంట్ యనియోఖథరయవనఽ ధేయవగ ఎదఽయవుని, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన 
దశూౄ యేజులలల తల ణేౄ  అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిెంచి, యట్ిని నిెండెంలల సశృమడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభాలల 
ఉయోగిెంఙే కోు డరఔుఫ ెంట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఉయోగిెంఙే దశూౄ యేజులలు  ఉనై నుాభ కతనఽ, సెంఫెందరనిై 
ఏజ ెంట్లు  అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 

1. ాత్తనుదన ణరా లు 

ాత్తనుదన ణరా నిై డరఔుఫ ెంట్ేషన్ నఽ నుాథనేఔెంగ నదట్ి దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథరుయ నౄభాథరయవ కిెంథి అెంరలనఽ 
య లు డిశూౄ యవ.: 

 ణరనఽ ఎవయవ 
 తనఔు ఏ యఔఫ ైన నౄభా కయయౌ 

 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లనై యట్ి యవభలు 
 ఎెంత కలానికి 

నౄభా యషమ వవశృభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ, ాత్తనుథిత నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన అయవెంతఫ ైన సభాఙరభలధే 
యవభలు అని అెంట్లయవ.  

a) నౄభా సెంస  యేలన భిస్కు భథిెంు 

i. నౄభా సెంస  కిెంథ ి యషమాలనలై నియృమెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా సెంసఔు 
అవసయఫ ైన అయవెంతఫ ైన సభాఙరయెం నణరౄ నిై యవభిెంఙేెందఽఔు ాత్తనుథితథరయవ ాత్తనుదన ణరా నిై 
నిెంనుయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి: 

 

 నౄభానఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి అెంగీఔభిెంచడభా లేథర త్తయసుభిెంచడభా  
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 భిస్క ్ ్ నఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల భెంజూయవ ఙేలే యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన భైట్లు , నిమభ, నిఫెంధనలనఽ 
నిభే భిెంచడెం 

నౄభాకోసెం ఇవుజూుతేనై భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై ాత్తనుదన 
తాెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. అతెంత గప యరుసెం సాతాెం, అయవెంతఫ ైన సభాఙరయెం య లు డిెంఙే ఫలధత అధేథి నౄభా 
కోసెం ాత్తనుదన తాెంణో నదలవుతేెంథి.  

అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై య లు డిెంఙే ఫలధత నులల ఆయయౌయనికి భ ెంథే తల తేౄ తేెంథి. నౄభా కలెం 
ూభిౄగనా, కెంట్లా ఔుి  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 ణరా లనఽ నౄభా సెంసలు శూదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధరభా, నౄభా/ఉతత్తౄని 
ఉయోగిెంచనఽనై తయఖత్త/వయాెం లాెంట్ి యట్ిణో భ థాితఫ ై ఉెంట్లబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఒ భ థాిత ఖభనిఔనఽ 
జోడిెంఙే సెంాథరమెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, థీనికి సెంఫెందిెంచి ఒ నుాభాణ ఔ లేథర ఆచయణ 
ఏథీ లేదఽ.  

ఉథరహయణలు 

ఇలాెంట్ి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 

„నౄభాథరయవ భిస్కు భథిెంు యేమడరనికి సెంఫెందిెంచి యసౄయలనఽ య లు డిెంచఔనుో వడెం, తుడె సభాఙరభనిై 
అెంథిెంచడెం, మోశూనికి నులడడెం, సహకయెం అెంథిెంచఔనోు వడెం లాెంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల కిెంద ఇసఽౄ నై యక్షణనఽ 
ఙెలు నిథిగ ఙేశూౄ బ‟,  

„ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, ూభిౄ ననాేమెం 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 ఇసఽౄ ెంథి. తథరుభ అఔుడ ఇచిిన 
యసౄ యలనఽ అయెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఇలా ఙేమడెం థరుయ యసౄ యలనఽ యవభిెంఙే ఔరభెంలల ఎలాెంట్ి యపేథరలఔు ఙోట్లెండదఽ.  

ఇథి నౄభా థరయవఔు సెంఫెందిెంచి అతెంత గప యరుసెం, ూభిౄగ అయవెంతఫ ైన సభాఙరయెం య లు డి అధే ాదరన సాణరా నిై 
ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ెంథి.  
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ఈ ాఔట్న అతెంత గప యరుసెం అధే శూదరయణ ధరమ సాణరా లనఽ అతెంత గప యరుసెం అధే కెంట్లా ఔుి  ఫలధత 
శూ బకి 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, pre-
existing health conditions, medical history, hereditary traits, past insurance experience 
etc.  
 

ాత్తనుదన భూలకలు 

i. ాత్తనుదఔుడినేయవూభిౄగ 
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ాత్తనుదఔుడె సషిెంగ తననఽ ణరనఽ ఖ యవౄ  నలట్లి కోఖలగయౌ.కెంట్లా ఔుి  ఔుదఽయవిఔునై వకిౄ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం 
నౄభా సెంసఔు భ కెం. కఫట్ిి  ఈ నులల కిెంద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే లుఔభిెంచఖలయవ. నౄభా 
ఙేలన భిస్కు లల ాయోజధరనిై భభపఔయవ ను ెంథి, క ుబమ్ ఙేసఽకోవచిధే భిలతేలలు  (చనినోు బన సెందయౌెంలల 
ణరఔట్లి , ఫలెంఔు లేథర చటి్ఫదే యయసఽలు లాెంట్ియ) ఖ భిౄెంు అధేథి ఙరలా భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

ii. ాత్తనుథితథరయవ చియవధరభా భభిమ  సెంాథిెంు యవభలు 

నలైన నేభపునై కయణరలు ాత్తనుదఔుడి చియవధరభా, నూో న్ యవభలనఽ లేఔభిెంఙేెందఽఔు ఔడర వభిౄశూౄ బ.  

iii. ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధ ైుణెం, జీవధననుది, యనుయెం 

ఆభోఖెం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాెంట్ి కొనిై యషమాలలు  భిస్కు నఽ అయవెంతెంగ బభిెంఙేథిగ ఉనైెందఽన 
ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధ ైుణెం, విత్తౄ , యనుయెం లాెంట్ియట్ికి నుాభ కత ఉెంట్లెంథి.  

ఉథరహయణ 

ఒ నుసి్క పుడ్స భ శూి భ ెంట్ ఔు ఙెెంథిన ఫట్లుడర వకిౄ తన యనియోఖథరయవలఔు ఆశృభనిై అెంథిెంచడెం కోసెం 
ఫ ైక్ లనలై తయచా అదిఔ యేఖెంణో ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽవలు  అథే భ శూి భ ెంట్ లలని 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 భిలతేలనఽ 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 ్ నులల కిెంద నౄభా సెంస  ఫలధత వళ ెంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄ ెంథి. అనిై ాత్తనుదన 
ణరా లలలనా 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 నతౄెంగ ఇథ ి
ఉెంట్లెంథి.  

vi. ఖత, వయౄభాన నౄభా 

ాత్తనుదఔుడె నౄభా సెంసఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భిెంచి యవభలనఽ ణెలునుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. తన నౄభా చభితానఽ అయెం 
ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సశృమడెతేెంథి. కొనిై భాభ ుట్ు లల నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ యహసెంగ ెంచఽఔుధే వవసలు ఉధరైబ.  

ఏథేని నౄభా సెంస  తన ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచిెంథర, ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ యదిెంచిెంథర, ునయవదేయణ సభమెంలల 
ఎఔుువ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙరలని కోభిెంథర, ునయవదేభిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథర, నులలని యదఽె  ఙేలెంథర అధే 
యవభలనఽ ఔడర ాత్తనుదఔుడె నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

నౄభా సెంసల నేయవు  సశృ ఏథేని ఇతయ నౄభా సెంసణో ఉనై ాసఽౄ త నౄభా యవభలనఽ ఔడర య లు డిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
ాణేకిెంచి ఆలౄ  నౄభా యషమెంలల, యయధ నౄభా సెంసల నఽెంచి నులలలు తీసఽఔుధే నౄభాథరయవ నషిెం యట్ియౌునుడె 
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సెంసల నఽెంచి క ుబమ్ కోయవచఽి. కై భిస్కు కోసెం అధేఔ నౄభా నులలలనఽెంచి 
నౄభాథరయవ ాయోజనెం ను ెందఔుెండర చాలేెందఽఔు ఈ సభాఙరయెం కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

అెంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమెంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలల కిెంథి 
నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై ఫట్ిి  నౄభా సెంస  యక్షణ భిది నణరౄ నిై 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 భిస్కు నఽ 
నౄభాథరయవ ఎలా నియుళ ెంఙరయధే యవభలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి సభాదరధరల నఽెంచి లేకయవలు భిస్కు  నఽ ఫ యవగ ైన 
భీత్తలల అయెం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియుళ ెంచడెంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిెంచడెంనలైన నియృమెం 
తీసఽకోఖలయవ.  

viii. నౄభాథరయవ ాఔట్న 

నౄభా సెంసలఔు అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙరలనైథే ాత్తనుదన తాెం ాయోజనెం కవడెంణో, ఈ 
తాెం ణరనఽ ఇచిిన సభాదరధరలు నిజభని, కచిితభని నౄభాథరయవ ాఔట్ిెంచడెంణో నుట్ల నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు 
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నూయఫే నుాత్తథిఔ అని ఔడర అెంగీఔభిసఽౄ నై ాఔట్ననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనెం 
ఇవుడెం వలు  నౄభానఽెంచి తుకోవడరనికి నౄభా సెంసఔు హఔుునఽ ాశూథిసఽౄ ెంథి. సెంతఔెం, ణేథీ, కొనిై సెందభౌలలు  
ఏజ ెంట్ లనూయవ్ఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై ాత్తనుదన ణరా లు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ.  

ix. ాత్తనుదన తాెం ఉయోగిెంచని ఙోట్, నౄభా సెంస  ధనట్ి థరుభ లేథర భతూయుఔెంగ సభాఙరభనిై భికయవు  
ఙేసఽౄ ెంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర నులలలల ఇచిిన సభాఙరభనిై ను ెందఽయచి, అట్ినఽెంచి థిళేనఽ భోజులలు ు 
కలెంలల ాత్తనుదఔుడికి థరనిని నిభే భిసఽౄ ెంథి.  ఆ తభుత ాత్తనుదఔుడె ఏథెైధర అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై 
య లు డిెంచలేదనీ, తుథోవ ట్ిి ెంఙరయనీ, యక్షణనఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄవ యషమెంనలై తుడె 
సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయని నౄభా సెంస  ఙెనధర, థరనిని నియౄనెంఙే ఫలధత నౄభా సెంసనలైధే డెతేెంథి.  

భాట్ థరుభ లుఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయవు  ఙేమాయౌ్న ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంట్లెందనీ, 
నూలలఅప్ థరుభ థరనిని ఏజ ెంట్ దిఱిలల నలట్లి కోయలధే అభ నిై ఇథి సాచిసఽౄ ెంథి.  

భ కాెంరలు 

ఆభోఖ నౄభా నులలకోసెం ాత్తనుదన తాెంలల కొనిై యవభలు కిెంద ఇవుఫడరు బ : 

1. ాత్తనుదన తాెం యక్షణ భిది, నేనశృబెంులు, శూౌలపలలు లాెంట్ి యక్షణ యవభలనఽ అెంథిెంఙే ఒ నుాలలఔిస్క నఽ 
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 ధ ల ఆథరమెం, ఆథరమ నఽై నున్ ధ ెం. య ైదఽడి నేయవ, చియవధరభా, ఆమన అయోతలు, 
భిజిలిేరషన్ ధ ెంఫర్ ఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ లేఔభిసఽౄ ెంథి. ఫలెంఔు థరుభ ధేయవగ క ుబమ్ శూ భ ్నఽ 
ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలుగ  నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలెంఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలు  లేఔభిసఽౄ ధరైయవ. 

3. థీెంణోనుట్ల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిలత్తకి సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర ఉెంట్లబ. నూయెంలలని ఈ 
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు క ుబమ్ అనఽబవెం నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. భిస్కు నఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేెందఽఔు 
యలు ఔయౌశూౄ బ. 

4. ఏథేని నిభేిషీ యధఽలణో ఇఫోెంథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయెంలల 
నేభపుధరయౌ.  

5. అెంణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుసత లేథర ఫలధడెతేనై యది, కొనశూఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ కిెంథి యధెంగ కోయవణరయవ: 

a. అసుసత/గమెం/చికిత్ సుపలవెం 

b. నదట్ి చికిత్ ణేథీ 
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c. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై డరఔిర్ నేయవ, చియవధరభా 
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ 

6. నౄభా సెంసలఔు య లు డిెంఙరయౌ్న ఏథేని అదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. య ైద చికిత్ 
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుసత లేథర గమెం ఉనికికి సెంఫెందిెంచి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉెంట్ే థరనిని ఔడర 
నేభపుధరయౌ. 

7. ఖత నౄభా, క ుబమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సెంసణోనా ాసఽౄ తెం అదనెంగ నౄభా ఔయౌగి ఉెంట్ే  థరనికి 
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర నూయెంలల ఉెంట్లబ.  

8. ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న ాఔట్న ాణేఔ యశిషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.  

9. ఏథేని ఆసఽతా్త/య ైదఽడి నఽెంచి య ైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సెంసఔు అెంగీకయెం 
ణెలుుత, అదికయనేసఽౄ ధరైయవ. ఆ య ైదఽడె ఏ సభమెంలల అబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ 
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄ ెందని పలయెంఙే ఏ అసుసతనఽ అబధర భీక్షిెంచవచఽి.  

10. నూయవలల పలఖెంగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభే భిెంచి, నిమభ, నిఫెంధనలఔు 
అెంగీకయెం ణెలనుయౌ.  

11. ాఔట్నలలు  నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సెంఫెందిెంచిన శూదరయణ యభ ెంట్ీ, కెంట్లా ఔుి  నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తాెం 
ఉెంట్లెంథి.  

య ైద రక ారైవయ 

ాత్తనుదన తాెంలలని ాత్తఔల య ైద చభితా యషమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనుో ట్ల, చరతీ ధొన, 
హిదమానికి యఔౄధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనోు వడెం లేథర హిదమానికి యఔౄెం సభిగా  ావళ ెంచఔనుో వడెం లాెంట్ి యధఽలఔు 
సెంఫెందిెంచిన ఒ సభఖరఫ ైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

యట్ికి ఒ సెంాథిెంు య ైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయెం భదెతే ఉెండరయౌ. ఈ నూయెంనఽ ఔెంనలనీ నుధ ల్ య ైదఽడె భిశీలన ఙేశూౄ యవ. 
ఆమన అననుామెం, అెంగీకయెం, నేనశృబెంు తథితభల ఆదరయెంగధే నియృమెం తీసఽకోఫడెతేెంథి.  

ాత్తనుదన తాెం, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అనఽఫెందరల ాత్తని నులల దశూౄ యేజుఔు జోడిెంఙరలని, థరనిని నౄభా థరయవఔు భికయవు ల 
కోసెం ెంనెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిశోూౄ ెంథి.  

2. భధవభిౄతు నుతా 

భధవభిౄతు నుతా అధేథి భ ెండె క్షాల ట్ు  అెంట్ే నౄభాథరయవ, నౄభా సెంస  ట్ు  ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

నౄభా ఔెంనలనీకి, నౄభాథరయవఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజ ెంట్  లేథర ఒ ఫోా ఔర్  నౄభా సెంస  నఽెంచి నౄభాథరయవ భిస్కు 
ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం నతౄెం అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  
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ఔుబెంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుెంట్ ెంథి.  

 

భ కఫ ైన అెంరలు 

ఔుబెంట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత 

“ఒ నౄభాసెంస  లేథర థరని ఏజ ెంట్ లేథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫ ైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృమెం 
తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయవఔు యలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథెేశిెంచిన ఒ ాత్తనుథిత యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అయవెంతఫ ైన 
సభాఙరయెం నణరౄ నిై అెంథిెంఙరయౌ” అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధన సాచిశోూౄ ెంథి.  

నౄభా సెంస  లేథర తన ఏజ ెంట్ లేథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలశృ నైద ఔుబెంట్ ఆదరయడే క్షెంలల అలాెంట్ి వకిౄ 
ధరమసభ్తఫ ైన దేత్తలల ఔుబెంట్ ఔు సలశృ ఇయుయౌ.  

ఏథేని కయణెంణో, ాత్తనుదన, థరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ ణరా లనఽ యనియోఖథరయవ నిెంఔనోు ణే, “ఆ నూయెం, 
దశూౄ యేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిెంచఫడరు మని, ాత్తనుథిత కెంట్లా ఔుి  నుాభ కతనఽ ూభిౄగ 
అయెం ఙేసఽఔుధరైనఽ” అని యనియోఖథరయవ నఽెంచి ాత్తనుదన తాెం చివయలల ఒ ధివతాెం ను ెందఽయచవచఽి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ాత్తనుదన అెంగీకయెం (లేకభి) 

ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తాెం కిెంథి సభాఙరభనిై యసౄ ితెంగ ఇసఽౄ ెండడరనిై భనెం చాసఽౄ ధరైెం: 
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 నౄభాథరయవ యవభలు 
 యషమ వవశృయెం యవభలు 
 అవసయఫ ైన యక్షణ యఔెం 

 శూనఽఔల, ాత్తఔలఫ ైన పౌత్తఔ యశిశుీ ెంరల 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, శూభయూెంణో నౄభా సెంస  నుాలలస్క ఙేల, తథరుభ తీసఽఔుెంట్లనై నియృమాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల 
భతూయుఔెంగ ణెలుఫడెతేెంథి.  

అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ భభిమ  ాత్తనుదనల నుాలలలెంగ్ 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, థళేినఽ భోజుల సభమెంలలు ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస  నుాలలస్క 
ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ కలటిి్ఔనఽ ఖ యవౄ  టిి్, అెంతయాతెంగ నూలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయవ లేవ భాయాెంలల 
అవసయఫ నైుడె ఔుబెంట్/నౄభా ఙేలన వకిౄణో భాట్లు డరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదననఽ భిశీయౌెంచి, 
అెంగీకయెం ఖ భిెంచి నియృమెం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ అని అెంట్లయవ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్య్ై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

భాయాదయశకల ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ నౄభా ాత్తనుదననఽ __________ లలల నుాలలస్క ఙేమాయౌ. 

I. 7 భోజులు 

II. 15 భోజులు 
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III. 30 భోజులు 

IV. 45 భోజులు 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 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.  

  
 

 

 

 

 

 

 

D. నానేమెం యశీదఽ 

నానేమెం థిశ్గ యనియోఖథరయవఔు నానేమెం ఙెయౌుెంచినుడె, నౄభా సెంస  ఒ యశీదఽనఽ జఞభ ీఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఏథేని 
నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచిధర ఒ యశీదఽ జఞభ ీఙేమఫడెతేెంథి. 
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నియుచనెం 

నానేమెం అధథేి నౄభా కెంట్లా ఔుి  కిెంద నౄభా యషమ వవశృభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాథరయవ 
ఙెయౌుెంచడరనికి భిఖణ ెంఙే నతౄెం అని ఙెనుయౌ.  

1. భ ెందసఽౄ గ నానేమెం ఙెయౌుెంు (నౄభా చటి్ెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 VB)  

నౄభా చటి్ెం ాకయెం, నౄభా యక్షణ నుాయెంపలనికి భ ెంథే నానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. ఇథి ఒ భ కఫ ైన సదఽనుమెం. 
నౄభా ఔెంనలనీ నానేమెంనఽ లుఔభిెంచినుడె ఒ ఙెలుు ఫలట్ల నౄభా కెంట్లా ఔుి  ూభిౄ అవుతేెంథి, భిస్కు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ 
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄ ెంథి. ఈ యపలఖెం పలయతథేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభలలని ఒ యశిషీఫ ైన సదఽనుమెం 
కఖలదఽ.  

భ కఫ ైన అెంరలు 

a) నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ లుఔభిెంచఔుధరై, ఙెయౌుశూౄ నని శృనై ఇవుఔుధరై, నిభీృత దేత్తలల భ ెందసఽౄ గ 
ఙెయౌుెంచఔుధరై ఏ నౄభా సెంస  ఔడర ఎలాెంట్ి భిస్కు ఔ ఫలధత వళ ెంచదని నౄభా చటి్ెం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ 
నేభపుెంట్ ెంథి.  

b) నౄభా సెంస  తయున నౄభా నులలనలై నానేమెంనఽ ఒ నౄభా ఏజ ెంట్ వసాలు ఙేలనుడె ఆమన ఫలెంఔు, తనులా 
లలలవు భోజులలు  తనెంచి వసాలు ఙేలన నానేమెం నణరౄ నిై ఇయయ ై ధరలుఖాెంట్లలలు తన ఔనేషన్ లాెంట్ి యట్ిని 
తగాిెంచఽకోఔుెండర ూభిౄగ నౄభా సెంసఔు ఫట్లుడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.  

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

d) తనులా లేథర భనీఆయుర్ లేథర నుో సఽి లల ెంనన ఙెఔుు థరుభ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే భిలతేలలు , ఆమా సెందభౌనిై 
ఫట్ిి  భనీ ఆయుర్ నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

e) నులల యదఽె  లేథర నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం లేఔ భభో యధెంగ భాభిడీ సభమెంలల నౄభాథరయవఔు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నానేమెం భీపెండ్స ఏథెైధర ఉెంట్ే నౄభా సెంస  కర స్క ఙేలన ఙెఔుు యౄెంలల, నుో సిల్ లేథర భనీ ఆయుర్ 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  భిలతేలలు నా ఏజ ెంట్ కాణరఔు జభ 
ఙేమఫడదఽ.  

నౄభా చటి్ెంలలని నిఫెంధనలు 58, 59 ాకయెం నానేమెం ఙెయౌుెంు ూయు నిఫెంధననలై నేనశృబెంులు ఉధరైబ. 
నుాజ ఔుి  నౄభాగ ధ ైెండె ఔధరై ఎఔుువ ధ లలు నడిఙే నులలల యషమెంలల యబథరలనఽ ఙెయౌుెంచడెం ఔ దేత్త. 
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భ ెందసఽౄ గ కచిితఫ ైన నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచని సెందభౌలలు  ఫలెంఔు గయెంట్ీ థరుభ లేథర నౄభా సెంసణో ఔుబెంట్ 
థరుభ నియుళ ెంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడెం థరుభ ఔడర జయవఖ తేెంథి.  

2. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త 

భ కఫ ైన అెంరలు 

నౄభా నులలని తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంఙే ఏ వకిౄ థరుభ అబధర నానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి లేథర నులలథరయవ కిెంథి 
నేభపునై ఔట్ి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దేతేలలు  ఙెయౌుెంచవచఽి: 

a) నఖదఽ 

b) ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరా ఫ్ుి లు, నే ఆయుర్, పలయతథేశ్ెంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలెంఔులల తీలన ఫలెంఔర్్ ఙెఔుులు లాెంట్ి 
ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ శూధధరలు; 

c) నోు సిల్ భని ఆయుర్; 

d) క రడిట్, డెనృట్ కయవు లు; 

e) ఫలెంఔు గయెంట్ీ లేథర నఖదఽ యశీదఽ; 

f) ఇెంట్భ ైట్; 

g) ఈ-ఫథియ్ 

h) ాత్తనుదఔులు లేథర నులలథరయవ లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిిన భాయాదయశకలణో ఫలెంఔు ఫథియ్ల థరుభ 
ాతక్షెంగ జభ ఙేమడరలు; 

i) ఎట్ిఔుడె అదికభిఔ ఆమోదెం ను ెంథిన  భభైథెైధర ఇతయ దేత్త లేథర ఙెయౌుెంు భాయాెంలల; 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, ాత్తనుదఔుడె లేథర నులలథరయవ ధ ట్ ఫలెంకిెంగ్ లేథర క రడిట్/డెనృట్ 
కయవు  థరుభ ననాేమెం ఙయెౌుెంు జయనులని ఎెంచఽఔుెంటే్, ధ ట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర లేథర అలాెంటి్ 
ాత్తనుదఔుడె/నులలథరయవ నయేవలల జఞభీ ఙేలన క రడిట్/డెనృట్ కయవు  థరుభ భాతాఫే ఙెయౌుెంు జయవఫడెతేెంథి.  

 

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెఔుు థరుభ భాతాఫే జభిగై క్షెంలల కిెంద నేభపునై ాఔట్నలలు  ఏథి నిజెం కఖలదఽ? 

I. ఙెఔుు నోు 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 లుఔభిెంచిన ణేథీన భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

IV. ాత్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. నులల దశూౄ యజేు 

నులల దశూౄ యేజు 

నులల అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు శూక్షెంగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దశూౄ యేజు. ఈ దశూౄ యేజుఔు పలయత భ దాణ చటి్ెం, 1899లలని 
సదఽనుమాల ాకయెం భ దా డరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.   
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ఒ శూదరయణ నౄభా నులల ఏెం ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని నేభపుని నులలథరయవ ాయోజధరలనఽ యక్షిెంచడెం కోసెం 
యౄను ెంథిెంచిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలు: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ  లేథర ణరఔట్లి  ఫలెంఔు లాెంట్ి యషమ వవశృయెంలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై 
ఇతయ వకిౄ నేయవు  భభిమ  చియవధరభాలు 

b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ  లేథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ 

c) నులల కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ  ాథేరలు లేథర నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సెంఫెందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు 

d) నౄభా కల వవది 

e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄ లు 

f) యక్షణ ఔయౌసఽౄ నై ఆదలు భభిమ  నేనశృబెంులు 

g) వభిౄెంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనశృబెంులు 

h) ఙెయౌుెంచఖల నానేమెం భభిమ  నానేమెంనఽ సయవె ఫలట్లఔు యలుడే అెంశ్ెం, నానేమెం సయవె ఫలట్ల నుాత్తథిఔ 

i) నులల నిమభ, నిఫెంధనలు భభిమ  యభ ెంట్ీలు 

j) నులల కిెంద క ుబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్నేఙేిెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙే ఆఔల్ఔ సెంగట్న జభిగిణే నౄభాథరయవ 
తీసఽకోయయౌ్న చయ 

k) క ుబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్ెం ఔయౌెంఙే సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్ే నౄభా యషమ వవశృభనికి సెంఫెందిెంచి 
నౄభాథరయవ ఫలధతలు, ఆ భిలతేలలు  నౄభా సెంస  హఔుులు.  

l) ఏథేని ాణేఔ నిఫెంధనలు 

m) తుడె యవయణ, మోసూభితెం, అయవెంతఫ ైన యషమాలనఽ య లు డిెంచఔనోు వడెం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయెం 
తీసఽకోఔనుో వడెం 

n) ఏథెైధర భ ైడయవు  ఉెంట్ే, యట్ి యవభలు 

o) సభసల భిశుుయ మెంణరా ెంఖెం యవభలు, అెంఫ డ్స్ ఫేన్ చియవధరభా 

నులలణ ో నుట్ల క ుబమ్ నఽ తుభితఖత్తన భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంఙేల  ా అనఽసభిెంఙరయౌ్న యదరధరల యెంగ తల ణేౄ  
క ుబమ్ నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సెంఫెందిెంచి ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అెంరలనలై ఆమా భిలతేలలు  ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లన  ైభాయవలఔు 
అనఽఖ ణెంగ నౄభ  ాథరయవఔు నౄభ  ాసెంస  సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.  
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F. నిఫెంధనలు భభిమ  యభ ెంట్లీు 

ఇఔుడ, నులల థరలలల భ ెండె భ కఫ ైన థరలు ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ. యట్ిని నిఫెంధనలు భభిమ  
యభ ెంట్ీలు అని అెంట్లయవ.  

1. నిఫెంధనలు 
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నిఫెంధన అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి లల ెందెం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ెంథిెంఙే శూౌలబెం కఖలదఽ.  

ఉథరహయణలు : 

a. ఙరలావయఔు నౄభా నులలలలల ఉనై కధొఔ నుాభాణ ఔ భిలత్త ఏనేట్ెంట్ే : 

నౄభాథరయవ క ుబమ్ నఽ ఏ యఔెంగ అబధర మోసూభితెంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ాఔట్నలు 
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఉయోగిెంచఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభా లు అవలెంనృెంచిధర, తుడె శూధధరలు 
ఉయోగిెంచిధర లేథర నులల కిెంద ఏథేని ాయోజనెం ను ెందడెం కోసెం ఆమన తయున భభ వభ ైధర నుతా 
నోు ఱెంచిధర, లేథర దఽయవథేేశ్ెంణో నశుి నిై, అనుమానిై కొని ణెచఽిఔుధరై, ఈ నులల కిెంద ఉనై అనిై 
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయవ.  

b. ఆభోఖ నులలలలని క ుబమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఇలా ఉెండవచఽి:  

ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరిర్జ అబన నిభేిషీ భోజులలు ు క ుబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనట్ికీ, కొనిై ఔఠిన 
భిలతేలలు  ఈ నిఫెంధన భా భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నిభీృత కల వవదిలలు ఇలాెంట్ి ధనట్ీసఽ 
ఇవుడరనికి తనఔు లేథర భభై ఇతయ వకిౄకి శూధెం కదని లేథర క ుమమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔెంనలనీ 
సెంతినౄ  ఙెెంథినట్లి  నియౄనతఫ ైణే థీనిని భిశీయౌెంచవచఽి.  

నులల నిఫెంధలనఽ ఉలు ెంఘ లేౄ  నౄభా సెంస  నులలని యదఽె  ఙేమఖలదఽ.  

2. యభ ెంట్ీలు 

నిభేిషీ భిలతేలలు  నౄభా సెంస  ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేలా నౄభా కెంట్లా ఔుి లల యభ ెంట్ీలు ఉయోగిెంచఫడెణరబ. 
అనుమానిై తగాిెంఙేెందఽఔు నులలలల నౄభా సెంసలు ఔడర యభ ెంట్ీలనఽ ఙేయవిణరబ. యభ ెంట్ీ థరుభ, నౄభాథరయవ నిభేిషీ 
కల వవదిలలుగధే కఔ నులల కలెంలలు ఔభియౌ్న అవసయభ నై నిభేిషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయవ. ఈ 
ఫలధతలణో నౄభాథరయవ ఔట్లి ఫడి ఉెండడెంనలై నౄభాథరయవ ఫలధత ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భిస్కు నఽ నియుళ ెంచి, 
ఫ యవఖ యచడెంలల యభ ెంట్ీలు ఒ అణరవశ్ఔ నుతా నుో ఱశూౄ బ.  

యభ ెంట్ీ అధేథి కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔభియౌ్న నిఫెంధనగ నులలలల నేభపునఫడెతేెంథి. యభ ెంట్ీ 
అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన డరఔుఫ ెంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల దసౄ యేజులల ఇథి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. కెంట్లా ఔుి ఔు (ఇతయ 
నిఫెంధనలఔు భ ెందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ెందఽగ ఉెండే నిఫెంధన. భిస్కు ఔు అథి అయవెంతఫ ైెంథర లేథర అధే థరనిని 
కచిితెంగ, అక్షభలా నుట్ిెంఙరయౌ.  

యభ ెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుెంట్ే, ఉలు ెంగన అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన నశుి నికి కయణెం కదని సషిఫ ైనట్ికీ, నులలని నౄభా 
సెంస  ఙెలు నిథిగ ఙేమవచఽి. అబనట్ికీ, ఆచయణలల, యభ ెంట్ీ ఉలు ెంగన అధేథి ూభిౄగ శూెంకైత్తఔ సుపలవెం ఔయౌగి, ఏ 
యఔెంగనా నశుి నికి కయణెం కని భిలతేలలు  నౄభా సెంస  తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔెంనలనీ యదరనెం ాకయెం నిమభాలు, 
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భాయాదయశకలఔు అనఽఖ ణెంగ క ుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల, నశుి లనఽ భజీ క ుబమ్ లుగ 
భిఖణ ెంచి, శూదరయణెంగ క ుబమ్  వెంద రణరనికి కఔ శూధఫ ైనెంత 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 

యభ ెంట్ీకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథో  ఙెెండి? 

I. యభ ెంట్ీ అధేథి నులలలు నేభపునఫడఔుెండర అభలు ఙేలే నిఫెంధన.  

II. యభ ెంట్ీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.  

III. యభ ెంట్ీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిెంచి, నౄభాథరయవఔు యేయవగ సభాఙరయెం అెంథిెంచిన నిఫెంధన. ఇథి నులల 
దశూౄ యేజులల పలఖెం కదఽ.  

IV. యభ ెంట్ీ ఉలు ెంగన జభిగిణే, భిస్కు ఔు అయవెంతెం కఔుెంట్ే ఔడర క ుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ఎెండరర్్ ఫ ెంట్లు  

కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసాౄ , భభి కొనిైట్ిని నేనశృబసాౄ  ఒ నుాభాణ ఔ యౄెంలల నులలలు జఞభీ ఙేమడెం అధేథి 
నౄభా సెంసలు అనఽసభిెంఙే దేత్త.  
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నియుచనెం 

నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలనఽథరని జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్న అవసయనలేౄ  ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అని 
నయౌఙే దశూౄ యేజు థరుభ సవయణలు/భాయవలు ఙేమడరనికి థనీిని ఙేడెణరయవ.  

ఇథి నులలకి జోడిెంచఫడి, అెందఽలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. నులల భభిమ  ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ ఔయౌలే కెంట్లా ఔుి గ 
యౄుథిదఽె ఔుెంట్లెంథి. భాయవలు/సవయణలనఽ భికయవు  ఙేలేెందఽఔు నులల అభలు జయవఖ తేనై కలెంలలనా 
ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ు నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.  

యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాభినుడలాు , నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔెంనలనీకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థరనిని 
నౄభా ఔెంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ నౄభా కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ ను ెందఽయవసఽౄ ెంథి.  

ఒ నులల కిెంద శూదరయణెంగ అవసయఫ ైన ఎెండరర్్ ఫ ెంట్లు  కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉెంట్లబ: 

a) నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వణరశూలు/భాయవలు 

b) అభ్ఔెం, ణరఔట్లి  తథితయ భాభా లలు  నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయవ.  

c) అదను అనుమాల నఽెంచి యక్షణ/నులల కలెం ను డగిెంు కోసెం నౄభా ను డిగిెంు 

d) భిస్కు లల భాయవ. అెంట్ే, అగిై ాభాద నౄభాలలని బవనెం నిభ్ణ భాయవ, నియసెం లాెంట్ియ. 

e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ  ఫథియ్ 

f) నౄభా యదఽె  

g) నేయవ లేథర చియవధరభాలల భాయవ. 

 

 

 

 

 

 

నభూధర ఎెండరర్్ ఫ ెంట్లు   

యవభిెంఙరలధే ఉథెేశ్ెంణో, కొనిై ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ు లలని థరల నభూధర కిెంద ను ెందఽయచఫడరు బ: 

నులల యదఽె  
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నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయన ఫేయఔు, ఈ నులలలలని నౄభా <ణేథీ> నఽెంచి యదఽె  ఙేమఫడినథిగ ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా 
ఖడచిన ణొనే్థి ధ లలుగ 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 నానేమెం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అెంశ్ెం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.  

 

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

జఞభీ సభమెంలల నులలలలని కొనిై, నిమభ, నిఫెంధనలు సవభిెంచఫడిణే, థరనిని __________థరుభ సవయణలు ఙేల, 
ఙేమవచఽ .ి  

I. యభ ెంట్ెై 

II. ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ 

III. సవయణ 

IV. సవయణలు శూధెం కవు 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. నులలల యవయణ 

నౄభా కెంట్లా ఔుి లనఽ భతూయుఔెంగ వకీౄఔభిశూౄ బ. నౄభా సెంసలు నౄభా నులల థరలనఽ యౄను ెంథిశూౄ బ.యయధ 
ధరమశూ ధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభేిషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ నులలలు యవభిెంచఫడెణరబ. ఈ 
నిభ్ణెంలలని అతెంత భ కఫ ైన నిఫెంధన అధేథి నుభిీల ఉథెేశ్ెం ఉెంట్లెంథి. ఆ ఉథెేరనిై నులలలలధే భిశీయౌెంఙరయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. నులలని అసషిఫ ైన దేత్తలల జఞభీ ఙేలేౄ , నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగనా, నులలని నౄభా సెంస  
యౄను ెంథిెంచిెందధే శూదరయణ సాతాెంనలై నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔెంగనా కోయవి లల యవభిెంచఫడెతేెంథి.  
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నులలలలని థరలనఽ కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం అయెం ఙేసఽఔుని, యవభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి: 

a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయుఔ నిఫెంధన యదిెంచిన నిఫెంధననఽ అదిఖనేసఽౄ ెంథి. అలా ఙేమడెంలల నిలఔడలేనే 
ఉెంట్ే తనెంచి ఇలాగై శూఖ తేెంథి. 

b) నుాభాణ ఔ భ దాణ నులల నూయెం, ట్ెైప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫెంధనలలు  ణేడర ఉెంట్ే, ట్ెైప్ 
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ ఆ ాణేకిెంచిన కెంట్లా ఔుి లల నుభిీల ఉథెేశ్ెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. యట్ి 
అయెం అసలు భ థాిెంచిన థరల అభే నిై అదిఖనేసఽౄ ెంథి.  

c) ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ కెంట్లా ఔుి లలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ , తదఽభి దశూౄ యేజుగ ఆ ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అయెం నిలఫడి 
ఉెంట్లెంథి.  

d) అసలు భ థాిెంచిన దజఞలెం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఇట్లయౌక్్ లలని నిఫెంధనలు యట్ిని అదిఖనేశూౄ బ.  

e) నులలలలని యషమెం భిదిలల ఉనై దజఞలెం ఔధరై నులల భాభిజన్ లల భ థాిెంచిన లేథర ట్ెైప్ ఙేలన 
నిఫెంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఇవుఫడెతేెంథి.  

f) నులలకి జోడిెంచిన లేథర అత్తకిెంచిన నిఫెంధనలు నులల యషమెంలలని శూదరయణ నిఫెంధనలు, నిఫెంధనలనఽ 
అదిఖనేశూౄ బ.  

g) భ థాిత థరలు ట్ెైుణో భలన థరలు లేథర ఇెంక్ యఫోర్ శూి ెంుణో భ థాిెంచిన థరలు 
అదిఖనేెంచఫడెణరబ.  

h) ట్ెైప్ ఙేలన లేథర శూి ెంు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత అదిఖనేసఽౄ ెంథి.  

 

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

 

 

భ కఫ ైన అెంరలు 

1. నులలల నిభ్ణెం 

ఒ నౄభా నులల అధేథి ఒ యనుయ కెంట్లా ఔుి . ఇతయ కెంట్లా ఔుి ల యషమెంలల ఉనైట్లి గ కోయవి లు అనఽసభిెంఙే నిభ్ణ, 
యవయణలు నౄభా కెంట్లా ఔుి లఔు వభిౄశూౄ బ.  
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కెంట్లా ఔుి  ఔుదఽయవిఔుెంట్లనై నుభిీల ఉథెేశ్ెం అతెంత భ కఫ ైనదనైథి నిభ్ణెంలలని ాదరన నిఫెంధన. నులల 
దశూౄ యేజుణో నుట్ల ాత్తనుదన తాెం, నిఫెంధనలు, ఎెండరర్్ ఫ ెంట్లు , యభ ెంట్ీలు తథితభలనఽెంచి ఆ ఉథెేశ్ెం 
లేఔభిెంచఫడరయౌ. ఇథి కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి.  

2. దజఞలెంలలని అయెం 

ఇెందఽలల ఉయోగిసఽౄ నై థరలు శూదరయణ భభిమ  ాజలు సఽలబెంగ ఖరళ ెంఙే భీత్తలల ఉెంట్లబ. కిుెంట్ిలలని ఒ 
శూభాన వకిౄ భాట్లు డే భీత్తలల అెందఽలల థరలు ఉెండరయౌ. కఫట్ిి  “అగిై” అధే థరనికి భెంట్లు అధే అయెం వసఽౄ ెంథి.  

భభోయ ైున, యఔ నిభ్ణెంలల భభో యఔఫ ైన అయెం ధునిెంచఔుెంట్ే యనుయెం లేథర యణ జెంలల శూదరయణఅయెం ఔయౌగిన 
థరలు ఆ అయెంణోధే నిభి్ెంచఫడెణరబ.  చట్లి ల థరుభ థరలు నియుచిెంచఫడే ఙోట్, ఆ నియుచనెం అయెం చటి్ెం ాకయెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఇెండిమన్ ననల్ కోడ్స లల “ఙౌభనిై” ఉయోగిెంచడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽి.   

నౄభా నులలలలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలు శూదరయణెంగ వభిౄెంఙే ఇథవియఔటి్ ధరమయఫ ైన నియృమాలఔు 
ఔట్లి ఫడి ఉెంట్లబ. ఇథి కఔుెండర, ఉనైత ధరమశూ నెం తీసఽఔుధే నియృమాలఔు కిెంథ ి కోయవి  నియృమాలు 
ఔట్లి ఫడి ఉెంట్లబ. య ైయవధెం ఉనైట్లి  సెంకణైరలు ఉెంటే్ తనెంచి, శూెంకతై్తఔ థరలు ఎుడా తభ శూెంకతై్తఔ 
అభ నిై ఇయుయౌ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ునయవదేయణ ధనటీ్సఽ 

ఙరలావయఔు నౄభా బయతయ నులలలు యభిిఔ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. 

నులల నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄ ెందధే యషమానిై నౄభాథరయవఔు ణెలునుయౌ్న చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసఔు 
లేదఽ. అబనట్ికీ, నులల ునయవదేయణనఽ అశృునిసాౄ  నౄభా సెంసలు ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽగ ఒ ునయవదేయణ 
ధనట్ీసఽనఽ జఞభీ ఙేశూౄ యవ. నౄభా ఙేలన నతౄెం, యసౄ వ నానేమెం తథితభలు లాెంట్ి నులల సెంఫెందిత యవభలనిైట్ినీ ఈ 
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ధనట్ీసఽ చానసఽౄ ెంథి. భిస్కు లలని ఏథేని అయవెంతఫ ైన సవయణలు ఉెంట్ే నౄభాథరయవఔు ణెయౌనే యధెంగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర 
ఙేభైి సెంాథరమెంగ ఔడర థీనిని పలయెంచవచఽి. 

ఉథరహయణఔు మోట్లయవ యహన ునయవదేయణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై సవభిెంచఽఔుధే యషమెంనలై నౄభాథరయవ 
దిఱి  నియౌనేలా ఙేమవచఽి. ాసఽౄ త అవసభల ధేథెంలల (అెంట్ే నౄభాథరయవ ాఔట్ిెంచిన యహన యలువ) 

నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచని క్షెంలల ఎలాెంట్ి భిస్కు భిఖణ ెంచఫడదధే యషమెంనలై ఔడర నౄభాథరయవ దిఱి  డేలా 
ఙేమాయౌ.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

ునయవదేయణ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథో  ఙెెండి? 

I. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు 30 భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదేయణ 
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంట్లెంథి.  

II. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు 15 భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదేయణ 
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంట్లెంథి.  

III. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు ఏడె భోజుల భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదేయణ 
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంట్లెంథి.  

IV. భాయాదయశకల ాకయెం నులల కల వవది భ గిలేెందఽఔు భ ెందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయవదేయణ ధనట్ీసఽ 
ెంనెంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసెంసలనలై ఉెంట్లెంథి.  

 

 

 

 

J. మాెంటీ్ భనీ లాెండభిెంగ్ భభిమ  నై యనియోఖథరయవనఽ ణలెుసఽకోెండి భాయాదయశకలు 

చటి్ వత్తభైఔ కయఔలానుల థరుభ నిధఽలనఽ ను ెందఽతేనై ధేయసఽౄ లు థరనిని భనీ లాెండభిెంగ్ అని నయౌఙే ాకిరమ థరుభ 
చటి్ఫదేఫ ైన శూ భ ్గ భ ెందఽఔు తీసఽఔుయ ళ్ుఖలయవ.  

భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి ధేయసఽౄ లు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽెంచి వచిిన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని మజభానిని 
థరచినలట్ేి లా నిధఽలనఽ తయయౌెంఙేెందఽఔు శూగిెంఙే ాకిరమ.  ఈ ాకిరమ థరుభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄెంునఽ కోలలబ, 
ఙెలేు థిగ ఔనినసఽౄ ెంథి.  
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తభ శూ భ ్నఽ చటి్ఫదేెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఫలెంఔులు, నౄభా సెంసలు లాెంట్ి యట్ి ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిెంచడరనికి 
ధేయసఽౄ లు ామత్తైశూౄ యవ. తుడె ఖ భిౄెంులు ఉయోగిెంచి యయవ లాయథేయలు నియుళ శూౄ యవ. ఉథరహయణఔు ఏథో  
యౄెంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ శూ భ ్నఽ య నఔుు తీసఽఔునై తభుత అఔుడి నఽెంచి ఔనినెంచఔుెండర 
భామభవుణరయవ.  

భనీలాెండభిెంగ్ లల ఙేలే ఇలాెంట్ి ామణరైలనఽ నియభిెంచడరనికి పలయత్ సశృ ాెంచెం నలుభూలలా ాబ తు శూ బలలు  
ఖట్ిి  ఔిఱ జయవఖ ణోెంథి.  

భనీ లాెండభిెంగ్ నియయణ చటి్ెం భ శూబథరనఽ 2002లల ాబ తుెం అభలలు కి ణెచిిెంథి. ఆ య ెంట్ధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ 
ఙేలన భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ భాయాదయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసఽౄ నై యనియోఖథరయవల నిజఫ ైన ఖ భిౄెంునఽ 
నిభే భిెంఙేెందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిెంఙేెందఽఔు, భనీలాెండభిెంగ్ ాఫేమెం ఔయౌగిన, ాఫేమెం 
ఔయౌగినట్లి  ఊళ సఽౄ నై సెంగట్నలనఽ భికయవు  ఙేలేెందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలెంథి.  

నై యనియోఖథరయవ భాయాదయశకల ాకయెం, ాత్త యనియోఖథరయవనఽ కిెంథి దశూౄ యేజుల లేఔయణ థరుభ సభ ైన భీత్తలల 
ఖ భిౄెంఙరయౌ్ ఉెంథి:  

1. చియవధరభా భిశీలన 

2. ఇట్ీవయౌ నూో ట్ గర ఫ్ 

3. ఆభిఔ లత్త 

4. నౄభా కెంట్లా ఔుి  ాయోజనెం 

కఫట్ిి  ఏజ ెంట్ యనియోఖథరయవల ఖ భిౄెంునఽ ఏయభిఙేెందఽఔు నౄభా యనుయెంలలకి తీసఽఔువఙేి సభమెంలలధే దశూౄ యేజులు 
లేఔభిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి: 

 

1. వఔుౄ ల యషమెంలల–ూభిౄ నేయవ, చియవధరభా, నోూ న్ ధ ెంఫయవు , వకిౄఖత ఖ భిౄెంు, చియవధరభా ఆదరయెం, ఙరన్ 
ధ ెంఫర్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట్ి ాయోజధరల కోసెం ూభిౄ ఫలెంఔు యవభలు లాెంట్ియట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.  

2. కభపభైట్ు  యషమెంలల- ఇన్ కభపభైషన్ సభిికైట్, అశోూ లబయషన్ ఫ నభెండెం, నిఫెంధనలు, యనుయ లాయథేయ 
జభినేెందఽఔు వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, నున్ కయవు  ాత్త లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.  

3. పలఖశూుభ సెంసల యషమెంలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉెంట్ే భిజిలిేరషన్ సభిికైట్, పలఖశూుభ ెందెం, సెంస  
తయున యనుయ లాయథేయలు నియుళ ెంచడరనికి సెంస  పలఖశూునే లేథర ఉథోగికి వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, ఆ వకిౄ 
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.  

4. టా్సఽి లు భభిమ  నూౌెండేషన్ ల యషమెంలల- పలఖశూుభెం తయశృలలధే ఉెంట్లెంథి.  
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ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం ఇతయ ఉతతేౄ లనఽ అభ్డెంలల ఔడర సశృమడెతేెందనీ, సశృమఔయ భాభ ుట్ిెంగ్ శూధనెంగ 
ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

శూభెంశ్ెం 

a) దశూౄ యేజీఔయణ నదట్ి దశ్ ాత్తనుదన తాెం. థీని థరుభ నౄభా ఙేలన యయవ తన ఖ భిెంచి, తనఔు కయయౌ్న నౄభా 
ఖ భిెంచి ణెలనుయౌ.  

b) అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై య లు డిెంఙరయౌ్న ఫలధత నులల ఆయభౌయనికి భ ెంథే తల తేౄ తేెంథి. నులల కలెం 
నణరౄ నికి అథి కొనశూఖ తేెంథి.  

c) నౄభా ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేలన ాత్తనుదన తాెం చివయలల యగె న్ ాఔట్ననఽ జోడిశూౄ యవ.  
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d) ఒ ాత్తనుదన తాెంలలని భూలకలు శూదరయణెంగ కిెంథి యట్ిని ఔయౌగి ఉెంట్లబ: 

i. ాత్తనుదఔుల ూభిౄ నేయవ  
ii. ాత్తనుదఔుల చియవధరభా, నోూ న్ ధ ెంఫర్ యవభలు 
iii. ఆభోఖ నులలలబణే ఫలెంఔు యవభలు 
iv. ాత్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనెం లేథర యనుయెం 

v. నౄభా యషమ వవశృయెం యవభలు, ఖ భిౄెంు 
vi. నౄభా ఙేలన శూ భ ్ 

vii. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
viii. నషిెం అనఽబవెం 

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగే న ాఔట్న 

e) భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఒ ఏజ ెంట్ నౄభాథరయవ నౄభా సెంసఔు అయవెంతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙేలా 
చాడరయౌ్న ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.  

f) ాత్తనుదననఽ భిశీయౌెంఙే ాకిరమ, అెంగీకయెం ఖ భిెంచిన నియృమెం తీసఽకోవడరనిై అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ అని అెంట్లయవ.  

g) ఆభోఖ నులలలలల, నౄభాథరయవఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, అయెం 
ఙేసఽఔుధరైనని ాత్తనుదనలల ఆమన ాఔట్ిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

h) నానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి  కిెంద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాసెంసఔు నౄభా 
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నతౄెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

i) నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ నఖదఽ యౄెంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ శూధనెం, నోు సిల్ భనీ ఆయుర్, క రడిట్ 
లేథర డెనృట్ కయవు , ఇెంట్భ ైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష క రడిట్ లేథర ఎట్ిఔుడె అదికయ సెంస  ఆమోదెం ణెయౌనన ఇతయ 
భాభా ల థరుభ ఙెయౌుెంచవచఽి.  

j) నులల తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనైుడె లేథర నౄభా కోసెం సెంాథిెంులు భ ెందఽఔు శూఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్ 
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి. నోుా యజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

k) యనుయెంలలని సభ దా యయణర భభిమ  మోట్లయవ యహన యనుభలలు  ఔవర్ ధనట్లు  ఎఔుువగ 
ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ.  

l) అవసయెం ఉనై ఙోట్ నౄభా దివతాెం నౄభాఔు ఆదరయెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

m) నులల అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు శూక్షానిై అెంథిెంఙే ఒ లాెంఛననుామఫ ైన దశూౄ యేజు.  

n) యభ ెంట్ీ అధేథి కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔట్లి ఫడరయౌ్న నులలలల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.  
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o) నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలు జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఏయడిణే, ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ అని 
నయౌఙే దశూౄ యేజు థరుభ భాయవలు/సవయణలనఽ ఏయయచడెం థరుభ యట్ిని అభలలు కి తీసఽఔుభవచఽి.  

p) నిభ్ణ దశ్లల అతెంత భ కఫ ైన నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నుభిీల ఉథెేశ్ెం ఉెండరయౌ. నులలలలధే ఆ ఉథెేశ్ెం సషిెంగ 
ఔనినెంఙరయౌ.  

q) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ధేయ భాభా ల థరుభ ను ెంథిన డఫ ోనఽ చటి్ఫదే శూ భ ్గ భాయిడెం. థీనిణో నోు భడేెందఽఔు 
ాెంచెం నలుభూలలా భభిమ  పలయతథేశ్ెంలలనా చట్లి లనఽ ాయేశ్నలట్లి యవ.  

r) నై యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకో భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, ఆ భాయాదయశకలఔు తఖాట్లి  అవసయఫ ైన 
దశూౄ యేజులనఽ ను ెంథరయౌ్న ఫలధత ఏజ ెంట్ నలై ఉెంట్లెంథి.  

కీలఔ థరలు 

a) నులల తాెం 

b) నానేమెం భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు 
c) యక్షణ ఖభనిఔ 

d) నౄభా ధివతాెం 

e) ునయవదేయణ ధనట్ీసఽ 
f) యభ ెంట్ీ 
g) భిలత్త 

h) ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ 

i) భనీ లాెండభిెంగ్ 

j) నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి 
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అదరమెం 19 

ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు 
అదరమెం భచిమెం 

ఈ అదరమెం భనఔు పలయతథేశ్ెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు అెంథిెంఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే 
అవకశ్ెం ఔయౌశోూౄ ెంథి. ఫ డీక ుబమ్ అధే ఔ ఉతత్తౄ  నఽెంచి యయధ యకలణో ఔడిన వెందలాథి ఉతతేౄ లు ఉెండడెంణో 
సభ చిత యక్షణనఽ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యనియోఖథరయవఔు అధేఔ భాభా లుధరైబ.  వఔుౄ లు, ఔుట్లెంఫెం, ఫిెంథరనిై 
భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ ల యశిశుీ ెంరలనఽ ఈ అదరమెం యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. ఆభోఖనౄభాఉతతేౄ లవభాీఔయణ 

B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలైఐ.ఆర్.డి.ఏభాయాదయశకలు 
C. ఆసఽత్తాకయవిలూచీఉతత్తౄ  
D. ట్లప్అాక్షణలులేథరఎఔుువగతగాిెంుఇఙేినౄభాాణరయఔలు 
E. లనిమభి్ట్ిజనిుదరనెం 

F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽత్తానఖదఽ, తీవాఅసుసత 

G. థీయఘకయౌఔసెంయక్షణఉతత్తౄ  
H. అదనుఉతతేౄ లు 
I. నుకజైీనులలలు 
J. నేదవభా లకోసెంసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా 
K. భఱి రమసుశూ ూనౄభాయోజ న 

L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

M. ాదరన భెంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అెంఖయ ైఔలయక్షణ 

O. యథశేీామాణనౄభా 
P. ఫిెందఆభోఖయక్షణ 

Q. ఆభోఖను దఽుకాణర 
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R. ఆభోఖనులలలలలనికీలఔనిఫెంధనలు 

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ఆభోఖ నౄభాలలని యయధ వభా లనఽ యవభిెంచఖలయవ.  

b) ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలనఽ యవభిెంచఖలయవ.  

c) ధేడె పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ చభిిెంచఖలయవ.  

d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభిెంచఖలయవ.  

e) యథేశీ ామాణ నౄభానఽ చభిిెంచఖలయవ.  

f) ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ  నిఫెంధనలనఽ అయెం ఙేసఽకోఖలయవ.  
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A. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల వభాీఔయణ 

1. ఆభోఖనౄభా ఉతతేౄ ల భిచమెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ నియుచిశూోౄ ెంథి.  

నియుచనెం 

“ఆభోఖ నౄభా యనుయెం” లేథర “ఆభోఖ యక్షణ” అెంటే్ అసుసత ాయోజధరలు లేథర బభోశూ ఇచిిన 
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సశృ య ైద, శ్సౄ ై చికిత్ 
లేథర ఆసఽత్తా కయవిల ాయోజధరలనఽ అెంథిెంఙే నౄభా ెంథరలనఽ ాపలయతెం ఙమేడభని అయెం. 

పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు ఙరలావయఔు ఆసతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెంథే భీత్తలల 
ఉెంట్లబ. ఈ ఉతతేౄ లు ఆసతా్తలల ఙేభిన సభమెంలల ఒ వకిౄకి అవుతేనై కయవిలనఽెంచి  యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
అెంణేకదఽ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు కయవిలు నలయఖడెం, శ్సౄ ై చికిత్ దేతేలు, భాభ ుట్ లలకి కొతౄగ వచిిన భభిెంత కభీథెైన 
శూెంకైత్తఔత, కొతౄ  తయెం భెందఽల వమెం కయణెంగ ఈ యఔఫ ైన కయవిలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ృ, శూభానఽడికి 
అెందనెంత దాయెంలల ఉెంట్లధరైబ. యసౄ వెంగ, ఆభిఔెంగ లత్తభెంతేడెైన వకిౄకి ఔడర ఎలాెంట్ి ఆభోఖ నౄభా లేఔుెండర 
ఇెంత పలభీ శూ బలల కయవిలనఽ బభిెంచడెం ఔషిఫే కఖలదఽ.  

కఫట్ిి , భ ెండె కయణరల వలు  ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫ ైనథిగ ఙెవచఽి: 

 ఏథేని అసుసతఔు ఖ భ ైన తయవణెంలల య ైద శూౌఔభల కోసెం ఙెయౌుెంచడరనికి ఆభిఔ శూమెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 అసుసత కయణెంగ ను దఽు శూ భ ్ తేడిచినలట్లి ఔుని నోు ఔుెండర సెంయక్షిసఽౄ ెంథి.  

ఆసఽతా్త కయవిల నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచిన నదట్ి భీట్ెబల్ ఉతత్తౄ  అబన ఫ డిక ుబమ్ నఽ 1986లల ధరలుఖ  ాబ తు 
యెంఖ సెంసలు ాయేశ్నలట్లి బ. ఈ ఔెంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథరయవలఔు యరర ెంత జీయతకల య ైద 
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ బయష ఆభోఖ నులలని, ామాణ నౄభానఽ అెంథిెంఙే ఒవభీ్స్క ఫ డిక ుబమ్ 
నులలని, నేద ాజల కోసెం జన ఆభోఖ నౄభా నులలని ఔడర ాయేశ్నలట్లి బ.  

ఆ తభుత, నౄభా యెంఖెంలలకి నలైైయేట్ల సెంసలనఽ ఔడర అనఽభత్తెంచడెంణో ఆభోఖ నౄభా యణ  సశృ యయధ యెంగలలు కి 
అధేఔ ఔెంనలనీలు ాయేశిెంఙరబ. అథి జయఖడెంణో ఈ యనుయెం భభిెంత ఫలగ ుెంజుఔుెంథి. ఈ యక్షణలలు  అధేఔ య ైయదరలు 
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ  యక్షణలు ఔడర వఙరిబ.  

ధేడె, ఆభోఖ నౄభా యపలఖెం పలభీ శూ బకి యసౄ భిెంచిెంథి. ఆభోఖ నౄభా సెంసలు, జీయత నౄభా సెంసలణో నుట్ల థరథరు 
అనిై శూదరయణ నౄభా సెంసలు వెందల సెంకలల ఉతతేౄ లనఽ అెంథిసఽౄ ధరైబ. అబనట్ికీ ఫ డిక ుబమ్ నులల 
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అెంట్ే ఆసఽతా్త కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇట్ికీ అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నౄభా 
యౄెంగ యలలలుు ణోెంథి.  
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నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథేి నుాదికయ సెంస  (ఆభోఖ నౄభా) నిమెంతాణలు, 2013 ాకయెం  
1. జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి, కనీ అలాెంట్ి ఉతతేౄ లఔు 

నానేమెం భూడేళ్ు  కల వవది భధ ఎలాెంట్ి భాయవ జయఖఔుెండర ఉెండరయౌ. ఆ తభుత నానేమెంనఽ 
సనైక్షిెంచి, అవసయఫ ైణే సవభిెంచవచఽి.  

2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా, 
ఖభిషీెంగ భూడేళ్ు  కల వవదిణోనా అెంథిెంచవచఽి. ఈ కల వవది భధలల నానేమెంలల ఎలాెంట్ి భాయవ 
ఉెండభదఽ. 

2. ఆభోఖ నులలల యశిశుీ ెంరలు 

ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔెంగ అసుసతణో వవహభిసఽౄ ెంథి కఫట్ిి  అసుసత వలు  ఔయౌగై కయవిలణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. కొనిై 
సెందభౌలలు  ఒ వకిౄకి సెంఔరనేెంచిన యది థీయఘకయౌఔఫ ైనథి కవచఽి. లేథర ఎఔుువ కలెం, జీయతకలభెంణర కొనశూగైథి 
కవచఽి. లేదెంట్ే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవెం చానేెంతట్ి తీవాఫ ైనథి కవచఽి. ాభాదెం వలు  ఔయౌగై గమాలు, 
థరనివలు  తల ణేౄ  అెంఖయ ైఔలెం వలు  ఔడర కయవిలు బభిెంఙరయౌ్భవచఽి.  

ననైఫ ైన జీవన ర ైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయవల శూభయూెం, ఆభోఖ లత్తని ఫట్ిి , యననై అవసభలు 
ఉెంట్లబ. కోు యనియోఖథరయవ యపలగనికి అెంథిెంఙరయౌ్న నౄభా ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమెంలల ఈ 
అెంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యభి అవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే సభమెంలల 
సభఖరఫ ైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయవలు కోయవఔుెంట్లయవ. అథే సభమెంలల భభిెంత ఎఔుువ అెంగీకయెం, పలభీ 
భిభాణరనిై శూదిెంచడెం కోసెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి. 
యనియోఖథరయవలు సఽలబెంగ అయెం ఙేసఽఔుధేలా ఉెండడెంణో నుట్ల యట్ిని భాభ ుట్ ఙేమడెం యఔరమ ఫిెంథరనికి ణేయౌఔగ 
ఉెండరయౌ.  

యనియోఖథరయవల భనసఽలనఽ గ లుచఽఔుధేెందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఙేసఽౄ నై ామణరైలణో 
యౄను ెంథిసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలు  నియృమాత్ఔ యశిశుీ ెంరలు కొనిై ఉధరైబ.  

3. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల యసౄ ిత వభాీఔయణ 

ఉతత్తౄ  యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితెంగ వభాీఔభిెంచవచఽి: 

a) ూచీ యక్షణలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల ఎఔుువ పలగనిై ఈ ఉతతేౄ లే ఆఔరనేెంఙరబ. ఆసతా్తలల ఙేయడెం వలు  అవుతేనై యసౄవ 
య ైద కయవిలనఽ ఇయ ఙెయౌుశూౄ బ.  

b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు 
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ఆసఽతా్త నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతేౄ లు ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయవిల కోసెం భోజూ కొెంత 
నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙరయవ. కొనిై ఉతతేౄ లు ఉతత్తౄలల ను ెందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికిత్ ాయోజధరనిై ఔడర ఔయౌగి 
ఉెంట్లెంథి.  

c) తీవా అసుసత యక్షణలు 

ఇథి ఒ లయఫ ైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ెండెనోు ట్ల, క్షయతెం, కన్ర్ లాెంట్ి భ ెందఽగ నియుచిెంచిన తీవా అసుసత 
సెంబయెంచినుడె ఙెయౌుెంులు జయడరనికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.  

ాెంచ యౄెంగ ఆభోఖెం, అెంఖయ ైఔలెం నౄభా ఔలల శూఖ తేెంథి కనీ పలయతథేశ్ెంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ 
సెంాథరమఫదేెంగ ఆభోఖ నౄభా నఽెంచి యేయవగ ఙేల యఔరబసాౄ  వసఽౄ ధరైయవ.  

అెంణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా శూదరయణెంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సెంబయెంఙే కయవిలనఽ ఙేయవికోదఽ. ఈ ాయోజనెం కోసెం, 

ఒవభీ్స్క ళెల్ౄ  ఇనా్భ న్్ లేథర ట్లా య ల్ ఇనా్భ న్్ నేయవణో భభో ఉతత్తౄని కొధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇట్ీవలే నలైైయేట్ల సెంసల 
నఽెంచి వసఽౄ నై కొనిై కభీథెైన నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి శూదరయణ ఆభోఖ నౄభా యక్షణలలధే 
యథేశీ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ెందఽభిఙరబ.  

4. యనియోఖథరయవ యపలఖెం నుాత్తథిఔన వభాీఔయణ 

లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవ యపలగనిై దిఱిలల నలట్లి ఔుని ఔడర ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన జయవఖ ణోెంథి. 
ాయోజన నిభ్ణెం, ధయ, ెంద తాెం, భాభ ుట్ిెంగ్ యేభైుయవగ ఉెంట్లెంథి. యనియోఖథరయవ యపలగల నుాత్తథిఔన 
వభాీఔభిెంలన ఉతతేౄ లు ఏయట్ెంట్ే: 

a) చిలు య యనియోఖథరయవలు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ 

b) కభపభైట్ ఔుబెంట్ు  ఉథోఖ లు, ఫిెంథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఫిెంద యక్షణ 

c) జధరపలలలని అటి్డెఖ  వభా లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.య ై లాెంట్ి ాబ తు థకల కోసెం జన నులలలు. 
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B. ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు 

ల ఔులేననిై భాయవలణో ఔడిన ఉతతేౄ లనఽ, యయధ నిఫెంధనలు, నేనశృబెంుల ననైఫ ైన నియుచధరలణో లు 
నౄభా సెంసలు అెంథిసఽౄ ెండెంణో భాభ ుట్ లల ఖెందయగోళ్ భిలత్త ధ లకొని ఉెంథి. ఉతతేౄ లనఽ నోు లిడెం యనియోఖథరయవలఔు 
ఔషిభవుతేెండగ, యయధ ఔెంనలనీల ఉతతేౄ లనలై క ుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడరనికి థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్యవు  ఇఫోెంథి 
డెతేధరైయవ. అెంణేకదఽ. తీవా అసుసత నులలలలల, ఒ తీవా అసుసత అెంట్ే ఏనేట్ి, ఏథి కదఽ అధే యషమెంనలై 
సషిఫ ైన అవగహన లేదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసెం ఎలకిి నిక్ డేట్లనఽ నియుళ ెంచడెం ఔడర ఔషితయభవుణోెంథి.  

నౄభా సెంసలు, లేయ సెంసలు, ట్ి.న.ఏలు, ఆసఽతేా ల భధ ఖెందయగోమానిై, నౄభా ఙేసఽౄ నై ాజల సభసలనఽ 
ణొలగిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సెంసలు, ఆసఽతేా లు లాెంట్ి యయధ సెంసలు, పలయత యణ జ, భిశ్రభల సభాక 
ఆభోఖ సలశృ సెంగెం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫ ైన నుాభాణ కీఔయణనఽ అెంథిెంచడరనికి నడెెం నృగిెంఙరబ. 
ఉభ్డి అవగహన ాకయెం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై 2013లల భాయాదయశకలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి.  

నుాభాణ కీఔయణ కోసెం ఇుడె అెంథిెంచిన భాయాదయశకలు :  

1. శూదరయణెంగ ఉయోగిెంఙే నౄభా థరలఔు నియుచధరలు 
2. తీవా అసుసతణో నియుచధరలు  
3. ఆసఽతా్త కయవిల ూచీ నులలలలల నేనశృబెంచిన కయవిల జఞనృణర  
4. క ుబమ్ నూభలు, ూయు అదీఔిత నూభలు 
5. నృయౌుెంగ్ నూయ్ట్లు   
6. ఆసఽతేా ల డిరిర్జ శూభెంశ్ెం 

7. ట్ి.న.ఏలు, నౄభా సెంసలు, ఆసఽతేా ల భధ నుాభాణ ఔ ెంథరలు 
8. కొతౄ  నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ెందడరనికి నుాభాణ ఔ లైల్ భభిమ  యనియోఖ నూయ్ట్ 

ఆభోఖ లేయ సెంసలు, నౄభా భిశ్రభ లేవల ధరణతనఽ ఫ యవఖ యచడెంలల థీనిని ఒ నలదె భ ెందడెఖ గ ఙెవచఽి. 
అయవెంతఫ ైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేెంథి.  
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C. ఆసఽత్తా కయవి ూచీ ఉతత్తౄ   

ఆభోఖ నౄభా నులల ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ెంలల ఒ అతెంత శూదరయణ, అతదిఔెంగ అభ ్డబయ ఆభోఖ నౄభా 
నులల.  ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంసలు 80లలల ాయేశ్నలట్ిి న ఫ డిక ుబమ్ నులల అధేథి అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ వచిిన 
నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ ఉతత్తౄ . ఙరలాకలెంగ భాభ ుట్ లల నియౌచిన ఏక ైఔ ఉతత్తౄ  ఔడర. ఈ ఉతత్తౄధే కొనిై భాయవలణో 
యయధ ఫలా ెండ్స నేయు కిెంద యయధ నౄభా సెంసలు భాభ ుట్ ఙేసఽౄ నైట్ికీ, ఫ డీక ుబమ్ అధేథి థేశ్ెంలలధే అతదిఔెంగ 
అభ ్డవుతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనశూఖ ణోెంథి.  

ఆసఽతా్త కయవిల ూచీ ఉతతేౄ లు ఆసఽతా్తలల ఙేయవతేనైుడె సెంబయెంచఖల కయవిల నఽెంచి వఔుౄ లఔు యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఙరలా సెందభౌలలు  ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభేిషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ 
ఔయౌశూౄ బ కనీ ఆసఽతా్తలల ఙేయని కయవిలనఽ నేనశృబశూౄ బ.  

ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌెంఙే ఇలాెంట్ి యక్షణ థరుభ ఆసఽతా్తలల ఙేయవతేనై సెందయౌెంగ నలడెతేనై కయవి లేథర బభిసఽౄ నై 
వమానిభి ూభిౄగ లేథర నుక్షిఔెంగ ూచీ ఇసఽౄ ెంథి.  ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుో యౌిణే ఇథి ననైెంగ 
ఉెండవచఽి. అెందఽలల ఏథెైధర సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (ఆసఽతా్తలల ఙేయడెం, తీవా అసుసత నిభే యణ కవడెం, 

అడి్షన్ లల ఉనై భోజూ లాెంట్ియ) నౄభా నులలలల నేభపునైట్లి  శూ భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. యసౄ వ కయవిణో థీనికి 
సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.  

ఉథరహయణ 

యగ  ఔుట్లెంఫెం ఙరలా చినైథ.ి పలయ, థరైలుగైళ్ు  కొడెఔు ఉధరైయవ. తన ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త సబ డకిి యక్షణ 
ఉెండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙపున యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఒ ఫ డిక ుబమ్ 
నులల తీసఽఔుధరైయవ. ఆసత్తౄలల ఙేభై భిలతేలలు  యౄ. లక్ష వయఔు య ైద కయవిలనఽ యయవ త్తభిగి ను ెందఖలయవ.  

యగ నఽ ఆసత్తాలల ఙేభియవ. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికిత్ ఙేమాయౌ్ వచిిెంథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫ డిఔల్ నృల్ 
యేరయవ. ాణరయఔ యక్షణ ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌుెంచిెంథి. నేగియౌన నతౄఫ నై యౄ. 25యేలనఽ యగ  
తన జఫై  నఽెంచి తీల ఇయుయౌ్ వచిిెంథి.  

కోునౄభా సెంస  భాభ ుట్ ఙేసఽౄ నై ఉతతేౄ లఔు వభిౄెం జైమఖల యక్షణ భినేతేలు, అదను నేనశృబెంులు, 
ాయోజధరలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్ లలల య ైయదరలు ఉనైట్ికీ ూచీ ఆదరభిత ఫ డిక ుబమ్ నులలలలని ాదరన 
యశిశుీ ెంరలు కిెంద యవభిెంచఫడరు బ. 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 ఉయోగిసఽౄ నై కొనిై య ైద భిపలష థరల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహన ణెచఽికోయయౌ్న అవసయభ ెంథి.  

1. ఆసతా్త లల ఙేభి చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలు 
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అసుసత/ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఆసతా్త కయవిలనఽ అబయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙే ఒ ూచీ నులల 

కయవిలనిైట్ిని ఙెయౌుెంచలేఔనోు వచఽి. ఙరలావయఔు ఉతతేౄ లు ణరభ  అెంథిెంఙే కయవిలనఽ నియుచిశూౄ బ. శూదరయణెంగ 
యట్ిలల ఉెండేయ : 

i. ఖథి, ఫో భిుెంగ్, నభి్ెంగ్ కయవిలనఽ ఆసఽతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఙెననట్లి  అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నభి్ెంగ్ 
సెంయక్షణ, ఆర్.ఎెం.ఒ చరభీజలు, ఐయ ఫ్ూు బడ్స లు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇెంజ క్షన్ ఙేలే కయవిలు/ఇలాెంట్ి కయవిలు 

ii. తీవా ఆభోఖ సెంయక్షణ యపలఖెం (ICU) కయవిలు  

iii. శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, భతేౄ  భెందఽ ఇఙేియయవ, య ైదఽలు, సలశృథరయవలు, లలషయౌసఽి ల జు 

iv. భతేౄ  భెందఽ, యఔౄెం, ఆకి్జన్, ఆభైషన్ తిబయట్ర్ చరభీజలు, శ్సౄ ై చికిత్ ఉఔయణరలు.  

v. భెందఽలు, ఓషదరలు  

vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన, భైడియోతెయన 

vii. నేస్క ఫేఔర్, ఆభో నేడిక్ ఇెంనుు ెంట్్, ఇన్ నూాకభిుమక్ యలుుల భాభిడీ, యసఽులర్ లలిెంట్లు  

viii. సెంఫెందిత ాయోఖరల / యది నియేయణ భీక్షలు, చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఇతయ య ైద కయవిలు.  

ix. నౄభాథరయవఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు అబయ ఆసతా్త కయవిలు (అవమవ కయవినఽ 
నేనశృబెంచి)  

ఔ శూదరయణ ఆసతా్తలల ఙేభై ూచీ యదరనెంలల ఆసఽతా్తలల ఖడినే సభమెం 24 ఖెంట్లు నేెంచిణే భాతాఫే కయవిలనఽ 
బభిసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ య ైద శూెంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయవలణో లు శ్సౄ ై చికిత్లఔు ఆసతా్తలల 
ఙేభయౌ్న అవసయెం భదఽ. ఇట్ి డేకైర్ యదరధరలుగ, భిలతేలనఽ ఫట్ిి  ాణేకిెంచిన డేకైర్ కైెంథరా లు, ఆసఽతేా లవథెే 
శ్సౄ ైచికిత్లు నియుళ సఽౄ ధరైయవ. ధేతా చికిత్లు, కీమోతెయన, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికిత్లుగ 
వభాీఔభిెంఙరయవ. ఈ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయవఖ ణోెంథి. యట్ికి ఔడర నులల కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెణరబ.  

 

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

2. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఙేభిన తభుత కయవిలు 

i. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలు 

ఆసఽతా్తలల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిలతేలలు  ఙేభైథి కవచఽి. భ ెందసఽౄ  ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽి. 
ాణరయఔఫదేఫ ైన శ్సౄ ై చికిత్ కోసెం భోగి య యణే, ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ ఆమనఔు అబయ కయవిలు.  
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నియుచనెం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణ కీయఔణ భాయాదయశకలు ఆసతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలనఽ కిెంథి యధెంగ 
నియుచిసఽౄ ధరైబ:   

నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ అబయ య ైద కయవిలు, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి య ైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో 
అలాెంట్ి య ైద కయవిలు 

b) ఆసఽతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిి న క ుబమ్  

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలలు  భీక్షలు, భెందఽలు, డరఔిర్ జు తథితభల యౄనులలు  ఉెంట్లబ. ఆసఽతా్తలల 
ఙేయడరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇలాెంట్ి కయవిలఔు ఆభోఖ నులలల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.  

ii. ఆసఽతా్తలల ఙేభిన తభుత్త కయవిలు 

ఆసఽతా్తలల ఙేభిన తభుత, ఙరలా సెందభౌలలు  త్తభిగి శూ భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయవిలు ఉెంట్లబ.  

నియుచనెం 

ఆసఽతా్తనఽెంచి డిరిర్జ అబన య ెంట్ధే అబయ య ైద కయవిలు కిెంథి నిఫెంధనల ఫేయఔు ఉెంట్లబ.: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి య ైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో 
అలాెంట్ి య ైద కయవిలు  

b) ఆసఽతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిి న క ుబమ్ 

ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ య ైద కయవిలు యటి్ కిెందఔు వశూౄ బ. 
క ుబమ్ లల పలఖెంగ యటి్ని భిఖణ శూౄ యవ. - 

ఆసఽతా్తనఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన కయవిలు భెందఽలు, ఓషదరలు, య ైదఽల సనైక్షల యౄెంలల ఉెంట్లబ. ఇయ 
ఆసఽతా్తలల తీసఽఔునై చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ. ఆభోఖ నులలల కిెంద యట్ికి యక్షణ ఉెంట్లబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిలు కోు నౄభా సెంసనఽ ఫట్ిి  
భాయవతేెంట్లబ. యట్ిని నులలలల నియుచిెంచి ఉెంట్లయవ. ఙరలావయఔు శూదరయణెంగ ఔనినెంఙే యక్షణలల ఆసఽతా్త నఽెంచి 
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉెంట్లెంథి.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత అబయ కయవిలనఽ నులల కిెంద భెంజూయవ 
ఙేలన యక్షణ కోసెం నౄభా ఙేలన నతౄెం శూ భ ్లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.  

a) ఇెంట్ిలలధే య ైద చికిత్  
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ఈ ాయోజధరనిై నులలథరయవలు శూదరయణెంగ ఉయోగిెంచనట్ికీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలల ఆసఽతా్తలల 
ఙేయఔధే ఇెంట్ినఽెంఙే య ైద చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత 
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉెంథి. అబనట్ికీ, ఆసఽతా్తలల చికిత్ ను ెంథరయౌ్న నిఫెంధన ఉనైట్ికీ భోగి లత్త ాకయెం 
ఆమననఽ ఆసఽతా్తకి తయయౌెంచలేఔనోు వడెం లేథర ఆసఽతా్తలల 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 అెంథిసఽౄ ెంథి. ఆశూౄ మ, ఫలా ెంఙెైట్ీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నెండరల సభసలు, యధఽలు, అత్తశూయెం 
లాెంట్ి నిభేిషీ థీయఘ కయౌఔ, శూదరయణ యధఽలఔు, గశూోి ర ఎెంట్ెభిట్ిస్క, భధఽఫేహ సౄెంబన సభస, ళైెర్ ట్ెనిన్, 

ఇన్ ఫ్ూు బ ెంజఞ,దఖ ా , జలుఫ , జుయెంలాెంట్ి అనిై యకల  యభైచధరలు లాెంట్ి అనిై యకల యధఽలఔు చికిత్లనఽ 
నేనశృబసఽౄ ెంథి.  

b) శూదరయణ నేనశృబెంులు 

ఆసఽతా్త ూచీ యదరధరల కిెంద కొనిై శూదరయణ నేనశృబెంులు కిెంద ఇవుఫడరు బ. ఆభోఖ నౄభాలల 
నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిెంచి అనఽఫెంధెంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలు  యవభిెంచిన ాత్తనుథిత 
నేనశృబెంులనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ య బ్ లలైట్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై భాయాదయశకలణో 
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమెం ఙేసఽకోయలని సాచిెంచఫడెతేధరైయవ.  
లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫెంధనల ాకయెం ఏథేని నేనశృబెంులనఽ భా ఙేలధర, లేథర ఏథేని అదను 
నేనశృబెంులనఽ యదిెంచిధర యట్ిని ాణేకిెంచి యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెం భభిమ  నులలలల 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 ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఆభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమెంలల అవసయఫ ైన 
భ కఫ ైన యవయణలలు  యక్షణ నౄభా అెందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయు చభితా. నౄభా కోసెం 
ాత్తనుదనణో అెంగీఔభిెంచడెంనలై నియృబెంచడరనిభి నౄభాథరయవఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

 

నియుచనెం 

నుాభాణ ఔెంనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు కిెంథి యధెంగ నియుచిెంచఫడెతేధరైబ.  

“నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలన నదట్ి నులలకి 48 ధ లలలు ు నైఔు అసుసత, గమెం, యది భిలతేలు ఏయ ైధర, యది 
చిశృైలు/సెంకైణరలుధరై లేథర నిభే యణ అబధర, లేథర య ైద సలశృ/చికిత్ తీసఽఔుధే ఎలాెంట్ి భిలత్త అబధర సభై”.  
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నేనశృబెంు ఏనేట్ెంట్:ే ఔెంనలనీణో నదటి్ నులల అభలలు కి వచిినటి్ నఽెంచి అలాెంటి్ వకిౄకి 48 ఖెంట్ల 
నియెంతయ యక్షణ వయఔు అనైట్లి  నులలలల నియుచిెంచినట్లి  ఏథనేి భ ెందసఽౄ  షయతే. 

1. ఫయవవు నిమెంతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు 
2. ఔళ్ుథరె లు/ కెంట్లకి్ ల నఽ్లు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయవి. 
3. ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని దెంత చికిత్ కయవిలు  
4. శృభో్న్ భాభిడీ 
5. ఖిహ సెందయశన చరభీజలు 
6. వెంధతుెం/ఉపలథీఔయణ/ సశృమఔ ఖయౌదరయణ యదరనెం 

7. ఊఫకమెం (యదిఖరసౄఫ ైన ఊఫకమెం సశృ) చికిత్ 

8. భధనయది&భధనశ్ియ్ సెంఫెందిత సభసలు 
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదఽె ఫలట్ల శ్సౄ ైచికిత్ 

10. ల ైెంగిఔ సెంఔరనేత యధఽలఔు చికిత్ 

11. థరత భిశీలన చరభీజలు 
12. ాయేశ్/భిజిలిేరషన్ చరభీజలు 
13. భూలాెంఔనెం/యది నిభే యణ ాయోజధరల కోసెం ఆసతా్తలల ఙేయడెం 

14. ఆసతా్తలల ఙేయడరనికి కయణఫ ైన లేథర నిభే యణ అబన యదికి సెంఫెందిెంచని భీక్ష/చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన 
కయవిలు 

15. ఒ భోగి ాత్తఔల య ైయస్క ణో ఉనైట్లి  నిభే భిెంచఫడినుడె  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. భిజిలిేరషన్ చరభీజలు, ాయేశ్ జులు, ట్ెయౌనోూ న్, ట్ెయౌయజన్ చరభీజలు, భూతారల చరభీజలు లాెంట్ి య ైథేతయఫ ైన 

అెంరలనీై.  
19. ఏథెైధర క ుబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులలలలల ఆ నులల నదల ైన ధరట్ి నఽెంచి 30 భోజుల యేచి ఉెండే కలెం 

శూదరయణెంగ వభిౄసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ ాభాదెం కయణెంగ ఆసతా్త నుల ైనుడె ఇథి వభిౄెంచదఽ. 

ఉథరహయణ 

ఆసతా్తలల ఙేభై సెందయౌెంలల కయవిలనఽెంచి యక్షణకోసెం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలని తీసఽఔుధరైయవ. ఆ నులలలల 
నుాథనేఔఫ ైన యేచిచాలే కలెం 30 భోజులు.  

దఽయదిషివరతేౄ , నులల తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత నైభఔు భలేభిమా శోూ కిెంథి. ఐదఽ భోజుల నుట్ల ఫ  ఆసఽతా్తలల 
ఉెంట్ృ చికిత్ ను ెంథరయౌ్వచిిెంథి. పలభీ శూ బలల ఆసఽతా్త నృలుు లు ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వచిిెంథి.  
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నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ ఆఫ  కోయగ, నులల తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలెంలలు ఆసఽతా్తలల 
ఙేభినెందఽన క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచలేభెంట్ృ నిభఔభిెంచిెంథి.  

i. యేచి ఉెండే కలాలు: యలక్షణఫ ైన చికిత్ జఞెం కవచఽి, ాణరయఔ యేల ఉెండవచఽి అధే యధఽలఔు ఇథి 
వభిౄసఽౄ ెంథి. ఉతత్తౄ   ఆదరయెంగ, ఔెంట్ిను య, ఫ నిన్ నోుా లిేట్ ళైెర్ ట్ ా , ఫ ధరభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసెం 
ళ లలిభ ఔినై, ళెభిైమా, ళైెడాోలలల్, జనఽ సెంఫెందిత అెంతయాత యది, ఖ ద భాయాెంలల సఽి లా, నలలు, 
లలైనఽలట్ిస్క, తత్ెంఫెందిత సభసలు, నతౄ  ధరళ్ెంలల భళ్ు  ణొలగిెంు, కీళ్ు యతెం, కీళ్ు ధొులు, వయో 
సెంఫెందిత ఎభ ఔల ఫలళ నత లాెంట్ి యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం ఔట్ి/భ ెండె/భూడె సెంవత్భలు 
ఉెంట్లబ.  

c) అెందఽఫలట్లలలని ఔవభైజ్డ ఐచిికలు 

i. వకిౄఖత ఔవభైజ్డ 

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖశూునే, తననలై ఆదరయడిన నలు లు, తయౌుదెండెా లు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ ట్లి వులు 
తథితయ ఔుట్లెంఫ సబ లణో నుట్ల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచఽకోవచఽి. కొనిై నౄభా సెంసలు యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌ్న 
ఆదరయడిన యభి యషమెంలల ఆెంక్షలు యదిెంచవు. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా శూ భ ్ణో ఔ ఏఔ 
నులల కిెంద ఇలాెంట్ి నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌెంచడెం శూధభవుతేెంథి. ఇలాెంట్ి యక్షణలలల, నులల 
కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన కోు వకిౄ నులల అనలులల ఉనై కలెంలల ఖభిషీ నతౄెం వయఔు క ుబమ్ ఙేమవచఽి. నౄభా 
ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసెం యభి వమసఽ, ఎెంనఔ ఙేలన శూ భ ్, భభైథెైధర ఇతయ భైట్ిెంగ్ ాకయెం నానేమెం వసాలు 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

ii. నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్ 

నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్ నుయౌల అని నయౌఙే యఔెంలల ఔుట్లెంఫెం అెంటే్ జీయత పలఖశూునే, ఆదరయడని నలు లు, 
ఆదరయడిన తయౌుదెండెా లు లాెంటి్ యభికి కై ఏఔ నతౄెంగ ఔుట్లెంఫెం నణరౄ నికి నౄభా 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  
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ఉథరహయణ 

నలుఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫో్ు ట్ర్ నులలని తీసఽఔుెంటే్ ఆ నులల  కలెం సెందయౌెంగ 
ఔటి్ఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫ సబ లు ఙేలే క ుబమ్ ఔు లేథర ఔ ఔుట్లెంఫెంలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ 
క ుబమ్ లఔు అథి ఙెయౌుెంు జయవుతేెంథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ  ఔవభైజీని థరట్భదఽ. నౄభాఔు 
ాత్తనుథిెంచిన ఔుట్లెంఫెంలలని అతదిఔ వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ ఆదరయెంగ నానేమెం 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

ఈ నులలలలల యక్షణలు, నేనశృబెంులు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయవెంతఫ ైన నానేమెంలల ఉనైత శూ బలల 
ఎెంనఔ ఙేమఖల నౄభా శూ భ ్ఔు నతౄెం ఔుట్లెంఫెం ఔవభైజీ ను ెందఽతేనైెందఽన నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్ నులలలఔు 
భాభ ుట్ లల జధరదయణ లనశూోౄ ెంథి.  

d) ాణేఔ యశిషీతలు 

ాసఽౄ త ఔవభైజీలఔు లు భాయవలు ఙేల, ఇథివయఔట్ి ఫ డిక ుబమ్ ఉతత్తౄ  కిెంద అెంథిెంచిన నుాథనేఔ ూచీ యక్షణఔు 
కొతౄ  యలువ జోడిెంు యశిషీతలు ఙేయిఫడరు బ. ఈ భాయవలనఽ భనెం చభిిశూౄ ెం. కిెంద ాశూౄ యెంచిన 
యశిశుీ ెంరలనిైట్ినీ అనిై ఉతతేౄ లు తీసఽఔుని య ళ్ువని, కోు నౄభా సెంసనఽ, కోు ఉతత్తౄని ఫట్ిి  భాయవచిధే 
యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.  

i. ఉ భినేతేలు భభిమ  యది నిభిషీ భినేత్త 

కట్భకి్ లాెంట్ి కొనిై ఉతతేౄ 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, సయజన్ జులు లాెంట్ి ఇతయ దఽె ల కిెంద కయవిలు 
ఎెంచఽఔుెంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఉెండగ, ఖథి అథెె భినేత్త ఇతయ దఽె ల కిెంద ఔడర కయవిలనఽ 
నిమెంతా్తెంచడెంలల, తథరుభ నతౄ  ఆసఽతా్త య ైద కయవిలనఽ తగాిెంచడెంలలనా సశృమడెతేెంథి.  

ii. సహ-ఙెయౌుెంు (కో-నే అని జధరదయణ ను ెంథిెంథి) 

ఒ సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద ఉెండే కయవి-పలఖశూుభ అవసయెం. అథి అనఽభత్తెంచిన 
క ుబమ్ నతౄెంలల నిభేిషీ రణరనిై నులలథరయవ/నౄభాథరయవ బభిెంఙేలా ఙేసఽౄ ెంథి. సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి నౄభా 
శూ భ ్నఽ ఎెంత భాతాభూ తగాిెంచదఽ.  

ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకోవడెంలల నౄభా థరయవ ళెచిభిఔగ ఉెండేలా చాసఽౄ ెంథి. తథరుభ తభ నతౄ  
ఆసతా్త కయవిలనఽ సుచిెందెంగ తగాిెంచఽకోఖలయవ.  

iii. తగాిెంచఖయౌగైయ 
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తగాిెంచఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద ఒ కయవి పలఖశూుభ అవసయెం. నౄభా సెంస  ఏథేని ాయోజధరలు 
ఙెయౌుెంఙేభ ెందఽ ూచీ నులలల యషమెంలల అబణే నిభేిషీ యౄనుమల నణరౄ నికి, ఆసతా్త నఖదఽ నులలల 
యషమెంలల నిభేిషీ భోజులు/ఖెంట్లఔు నౄభా సెంస  ూచీ వళ ెంచదఽ. తగాిెంు అధేథి నౄభా శూ భ ్నఽ తగాిెంచదఽ.  

నౄభా సెంసలు తగాిెంు వభిౄెంఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సెంగట్నక అధే యషమానిై నియుచిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
అలాగై వభిౄెంజైమాయౌ్న నిభేిషీ తగాిెంు.  

iv. కొతౄ  నేనశృబెంులు ాయేశ్నలటి్ఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ నుాభాణ కీఔభిెంచఫడిెంథి: 

 జనఽయఫ ైన సభసలు భభిమ  లలిమ్ లలల్ ఇెంనుు ెంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికిత్. 

 యది నిభే యణఔు ఉయోగిెంఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్ పూషన్ ెంప్ లాెంట్ి ఫలహ భభిమ  
లేథర భనిైక ైన లు యకల య ైద/య ైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫ లుి లు, కలయవు , కులు, 
ల ల్ెంట్ లు, లు ెంగ్ లు, ఫాేస్క లు, శూి కిెంగ్ లు లాెంట్ి మాెంఫ ల న్్ శూధధరలు, డమాఫ ట్ిర్ పుట్ యేర్, 
ఖూు కోనైట్ర్, థభో్నైట్ర్, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు లాెంట్ియ, ఇెంట్ిలల ఉయోగిెంచఖల తదనెంతయ 
య ైద భిఔయెం లాెంట్ియ.  

 ఆసఽతా్త యదిెంచిన ఏయ ైధర సభీుస్క చరభీజలు, సర్ చరభీజలు, అడి్షన్ జులు, భిజిలిేరషన్ చరభీజలు తథితభలు  

 ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరిర్జ అబన తభుత కలెంలల య ైదఽల సెందయశనలు, 
అట్ెెండెెంట్/నభి్ెంగ్ చరభీజలు. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిెంచిన ఉభ్డి నేనశృబెంు అెంరలుధరైబ. దమఙేల, చివభోు ని అనఽఫెందరనిై 
చాడఖలయవ.  

v. జోన్ యభీ నానేమెం 

శూదరయణెంగ, నానేమెం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా శూ భ ్నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. 
నానేమెం వణరసెం కొనిై నిభేిషీ జోను లల అదిఔ క ుబమ్ ల కయవిణో ాయేశ్నలటి్ఫడెతేెంథి. అెంట్ే, ఢియ్ు, 
భ ెంఫయ లనఽ కొనిై ఉతతేౄ లఔు అతదిఔ నానేమెం జోన్ గ కొనిై నౄభా సెంసలు 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 ఉతతేు  ఆ కలానిై భ ెండేళ్ు 
నఽెంచి భూడేళ్ు కలనికి తగాిెంఙరబ.  
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vii. ునయవదేయణ 

జీయతకలు ునయవదేయణనఽ కొనిై నౄభా సెంసలు ాయేశ్నలట్లి బ. ాసఽౄ తెం థీనిని అనిై నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేరబ.  

viii. డేకైర్ యదరధరనికి ఔవభైజీ 

య ైద రసౄ ైెం అనవిథేి ఙెెందడెం వలు  డేకైర్ యపలఖెం కిెంద నలదె సెంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమెం ఔనినశోూౄ ెంథి. ఖతెంలల 
డేకైర్ కిెంద ఔెంట్ిను య, డీ అెండ్స ల, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన, యౌతోట్ిాన్, ట్లని్ల కోి నైలాెంట్ి ఏడె అెంరలనఽ 
ాణేఔెంగ ాశూౄ యెంఙరయవ. ఇుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరియవ. ఈ జఞనృణర ఇెంక 
నలదెదవుణోెంథి.  

ix. నులల భ ెందఽ కయవి తనిఖీ 

య ైద భీక్ష కయవినఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔుబెంట్లు  బభిెంఙేయయవ. ఇుడె ాత్తనుదన ెంద ణరా నికి 
అెంగీఔభిెంచఫడిణే, నౄభా సెంస  కయవినఽ భీఇెంఫర్్ ఙేసఽౄ ెండడెంణో, ఈ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ 50 రతెం నఽెంచి వెంద రతెం 
భధ యేయవడెతేెంథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయవిలలు  ఔనీసెం మాప ై రణరనిై నౄభా సెంస  బభిెంచడరనిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేలెంథి.  

x. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త యక్షణ కలెం 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సెంసలు భ కెంగ తభ 
కభీథెైన ఉతత్తౄలల అయయ ై నఽెంచి ణొెంప ై భోజులఔు నలెంచఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సెంసలు ఈ కయవిల ఖభిషీ భినేత్తని 
క ుబమ్ నతౄెంలల నిభేిషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.   

xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలు 

మాడ్స-ఆన్ యక్షణల నేభిట్ యయధ కొతౄ  అదను యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సెంసలు ాయేశ్నలట్లి బ. యట్ిలల కొనిై కిెంద 
ఇవుఫడరు బ.: 

 ాసాత్త యక్షణ: భీట్ెైల్ నులలల కిెంద ఇథివయలల ాసాత్త కయవిలనఽ ఇవుడెం లేదఽ. అబణే ఇుడె లు 
నౄభా సెంసలు యయధ యకల ైన యేచి ఉెండే కలెంణో యట్ిని అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

 తీవా అసుసత యక్షణ:నుాణరెంతఔఫ ైనయ, కభీథెైన చికిత్లు అెంథిెంఙరయౌ్న నిభేిషీ యధఽలకోసెం కభీథెైన యఔెం 
ఉతతేౄ ల కిెంద ఔ ఐచిిఔెంగ ఇయ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.  

 నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయవదేయణ: క ుబమ్ ఙెయౌుెంచిన తభుత, అదనెంగ నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థరుభ అసలు 
భినేత్తకి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ (క ుబమ్ ఙెయౌుెంుణో తగాిెంఙేథి)ునయవదేభిెంచవచఽి.  
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 ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధరని-లథరే -హో నేయోత్తలఔు యక్షణ: ఆసఽతా్త కయవిలలల కొెంత రతెం 
వయఔు ఆమ ష్ చికిత్ కోసెం అబయ కయవిలఔు కొనిై నులలలు యక్షణ ఔయౌశూౄ బ.  

xii. యలువ జోడిెంు యక్షణలు 

కొనిై ూచీ ఉతతేౄ లలల కిెంద నేభపునైట్లి  యలువ జోడిెంు యక్షణలు ఉెంట్లబ. నౄభా ఙేలన నతౄెం శూ భ ్నఽ 
నేెంచఔుెండర నులల ఱలడాల్ లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి  నౄభా ఙేలన శూ భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధరలు 
ఙెయౌుెంచఫడెణరబ. 

 ఫమట్ి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనీై ఙరలావయఔు ఆసఽతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ 
ను ెంథే కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄ మధే యషమెం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇుడె కొనిై ఔెంనలనీలు కొనిై 
కభీథెైన ాణరయఔల కిెంద ఫమట్ి భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అెంథిశూౄ బ. 

 ఆసఽతా్త నఖదఽ: నిభేిషీ కలెం వయఔు ఆసఽతా్తలల ఉనైెందఽయవ ాత్తభోజూ అబయ కయవిలకోసెం ఔ ఏఔ నతౄెం 
శూ భ ్నఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. శూదరయణెంగ ఈ కలెం భ ెండె, భూడె భోజుల తగాిెంు నులలలనఽ నేనశృబెంచి ఏడె 
భోజులఔు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. కఫట్ిి , ఆసఽతా్తలల ఉెండే కలెం తగాిెంు కలానిై నేెంచి ఉెంట్ే భాతాఫే 
ాయోజధరనికి యలుెంట్లెంథి. ఆసఽతా్తలల ఙేభై క ుబమ్ ఔు ఇథి అదనెం కనీ నులలలల నౄభా ఙేలన నతౄ ెం 
లలల ఉెంట్లెంథి.  లేథర ఔ ాణేఔ ఉభినేత్తలలల ఉెండవచఽి.  

 త్తభిగి ను ెంథే ాయోజనెం: అసుసత భభిమ /లేథర ాభాదెం వలు  ఆసఽతా్తలల ఉెండే కలెం థిభోజులఔు 
నేెంచఔుెంట్ే ఏఔ నతౄెం శూ భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

 థరతల కయవిలు: ఈ నులల నులలలల నియుచిెంచిన యధెంగ నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం ాదరన అవమవ 
భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయవిల భీ ఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కోసెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 ఆెంఫ ల న్్ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆెంఫ ల న్్ కయవిలు నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  ఒ నిభేిషీ భినేత్త వయఔు భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ.  

 సశృమఔుల కయవిలు:ఆసఽతా్తలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సశృమఔులుగ ఉనై యభి 
ఆశృభనికి, యయణరఔు అబయ కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఉథెేశిెంచినయ. నులల నిఫెంధనల ాకయెం నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄెం ఙెయౌుెంు లేథర భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ ఙెయౌుెంు ఙేసఽౄ ెంథి.  

 ఔుట్లెంఫ నియుచనెం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతేౄ లలు  ఔుట్లెంఫలనికి నియుచనెంలల భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. 
ఇథివయలల ాదరన నౄభాథరయవ, జీయత పలఖశూునే, ఆదరయ డిన నలు లఔు యక్షణ ఇవుఫడరు బ. ఇుడె 
తయౌుదెండెా లు, అణరౄ , భాభలఔు ఔడర అథే నులల కిెంద యక్షణ భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.  
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D. ట్లప్ యక్షణలు లేథర అదిఔ తగాిెంు నౄభా ాణరయఔలు  

ట్లప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగాిెంు నులల అని ఔడర అెంట్లయవ. అెంతభజ తీమ యణ లల ఙరలాభెంథి అదిఔ సహ ఙెయౌుెంు 
నులలలఔు లేథర యక్షణ ను ెందని యధఽలు, చికిత్ఔు  అదనెంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొెంట్లెంట్లయవ. అబనట్ికీ 
పలయతథేశ్ెంలల ట్లప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔెంగ అదిఔ నతౄెం నౄభా ఙేలన ఉతతేౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభిెంచడరనికై 
ాయేశ్నలడెతేధరైయవ. అబణే ఇఔ ఎెంత భాతాభూ అథి కయణెం కదఽ. ఆభోఖ నులల కిెంద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త 
ఙరలాకలెంగ యౄ. లక్షలుగధే ఉెంథి. భభిెంత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభ వభ ైధర భ ట్ిి ెంు నానేమెం ఙెయౌుెంచి, 

భ ెండె నులలలు కొధరయౌ్న నియోెంధెం ఏయడెతేెంథి. ఇథి నౄభా సెంసలు ట్లప్ నులలలనఽ అనవిథేి ఙేమడరనికి థరభి 
తీలెంథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄెం నిభేిషీ భినేత్తని థరట్ి ఎఔుువ నణరౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. (thresholdఅని 
నలుశూౄ యవ). 

ఈ నులల భభిెంత అయవెంతఫ ైన నానేమెంఔు లనసాౄ  నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄెంణో ఔలల, ని ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సెంసల నఽెంచి యక్షణ ను ెంథే వఔుౄ లు ఔడర అదను యక్షణ కోసెం ట్లప్ యక్షణనఽ 
ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. (నదట్ి నులలలల నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ ాయేశ్ెంగ దిఱిలల నలట్లి ఔుెంట్లయవ). ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన 
చికిత్ జభిగై దఽయదిషిఔయఫ ైన సెందయౌెంలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుట్లెంఫలనికి సశృమడెతేెంథి.  

ట్లప్ నులలకిెంద క ుబమ్ ను ెందడరనికి అయోతనఽ దకిుెంచఽకోవడరనికి య ైద కయవిలు ాణరయఔ కిెంద ఎెంచఽఔునై 
తగాిెంచఖల (లేథర ాయేశ్ెం) యట్ిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎఔుువగ తగాిెంచఖల ాణరయఔ కిెంద భీఇెంఫర్్  ఫ ెంట్ అధేథి 
అబయ కయవిగ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, తగాిెంచఖలథరనిఔధరై ఎఔుువ.  

ఉథరహయణ 

ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙరయవ. యజ. 3 లక్షలనఽ నేెంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు ట్లప్ 
నులలని ఆమన ఎెంచఽకోవచఽి.  

ఔశూభి ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయవి యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే, నుాథనేఔ నులల యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ 
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ట్లప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భ ెండె లక్షలనఽ ట్లప్ నులల ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ట్లప్ నులలలు ఙౌఔగ లనసఽౄ ధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల కయవి యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థరట్ి, యౄ. 
థి లక్షల ట్లప్ నులలలఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులలకి కయవి ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. ఔుట్లెంఫెం భిదిలల ఉనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత 
శూ భ ్ లేథర ఔుట్లెంఫెం నణరౄ నికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄెం శూ భ ్లు ధేడె భాభ ుట్ లల ఉధరైబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేభై ాత్త సెందయౌెంలలనా తగాిెంు నణరౄ నిై ట్లప్ ాణరయఔ థరట్లయౌ్ వఙేి భిలతేలలు  ఆ ాణరయఔనఽ 
కట్లశూోి ర ఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగాిెంు ాణరయఔ అని అెంట్లయవ. నలైన ఇచిిన ఉథరహయణలల ఙెయౌుెంచఖల క ుబమ్ యౄ. భూడె 
లక్షలనఽ థరట్లతేెంథి.  
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అబనట్ికీ నులల కలెంలల వయవసగ ఆసఽతా్తలల ఙేయవత వచిిన అనెంతయెం థరట్లయౌ్న తగాిెంునఽ అనఽభత్తెంఙే 
ట్లప్ ాణరయఔలు పలయత భాభ ుట్ లల సఖట్ల ఆదరభిత తగాిెంు ాణరయఔలు అనీ, సార్ ట్లప్ యక్షణ అని 
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాత్త క ుబమ్ జోడిెంచఫడెతేెందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థరట్ిణే 
ట్లప్ యక్షణ క ుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడెం నుాయెంనసఽౄ ెందని అయెం.  

ఙరలావయఔు నుాభాణ ఔ నిమభ, నిఫెంధనలు, ఆసఽతా్త ూచీ నులల నేనశృబెంులు ఈ ఉతతేౄ లఔు వభిౄశూౄ బ. 
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అెంథిెంఙే కొనిై భాభ ుట్ు లల, నౄభా సెంసలు ఙరలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ 
భెంజూయవ ఙేమడెంనలైధే దిఱి  శూభిశూౄ బ.  
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E. వయోవిదఽే ల యదరనెం 

నిభేిషీ వమసఽనఽ థరట్ిన తభుత నౄభా యక్షణ ఔయయ ైన వయోవిదఽే లఔు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ాణరయఔలఔు 
యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి. (అెంట్ే అయయ ై ఏళ్ైు  థరట్ిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణెం, నేనశృబెంులు ఆసఽతా్తలల 
ఙేయవతేనైుడె అభలు ఙేలే నులల తయశృలలధే ఉెంట్లబ.  

ఔవభైజీని, యేచి ఉెండేకలానిై ఏయయచి, విథరే  యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేెంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు 
అయయ ై ఏళ్ైు  థరట్ి, జీయతకలభెంణర అభలలు కి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలే నతౄెం రలరణ  యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల 
వయఔు ఉెంట్లెంథి. నిభేిషీ యధఽలఔు వభిౄెంజైబయ యేచి ఉెండేకలెంలల వణరసెం ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు ఔ నౄభా సెంస  
ఔెంట్ి ను య చికిత్ఔు ఏడరథిని యేచి ఉెండే కలెంగ నేభపునవచఽి. థరనికి భభో సెంస  భ ెండేళ్ు కలనిై యేచి ఉెండే కలెంగ 
ఙెవచఽి.  

ఆమా నౄభా సెంసఔు సెంఫెందిెంచి నిభేిషీ యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం లేఔనోు వచఽి. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉెండవచఽి. 
ఉథరహయణగ లలైనఽలట్స్క నఽ కొనిై సెంసలు యేచి ఉెండే కలెం నిఫెంధనలలు  నలటి్ఔనోు వచఽి. కనీ భభికొనిై సెంసలు యట్ిని 
ఙేయివచఽి.  

భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదికి యేచి ఉెండే కలెం ఉెంట్లెంథి లేథర కొనిై నులలలఔు భినేత్త ఉెంట్లెంథి. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ 
భ ెందఽ కయవిలు ఆసఽతా్త క ుబమ్ లు, లేథర ఉ భినేతేలలు  ఏథి ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలా  
ఙెయౌుెంచఫడెణరబ. కొనిై నులలలలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభేిషీ కలెం భిదిలలు ఉెండే కయవిలు 
లాెంట్ి యలక్షణఫ ైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేశూౄ బ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽే లుగ ఉనై నౄభాథరయవలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలెంథి.:  

1. వయోవిదఽే లఔు ఇవుజూుతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు వసాలు ఙేలే నానేమెం ధరమ సభ్తెంగ, 
సభయనీమెంగ, నుయదయశఔెంగ, చటి్ఫదేెంగ భ ెందసఽౄ గ ఉెండరయౌ.  

2. నానేమెంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ెంద లలడిెంగ్ యషమెంలల నౄభాథరయవఔు సభాఙరయెం 
అెంథిెంఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెంథే ఇలాెంట్ి లలడిెంగ్ లఔు నిభేిషీ సభ్త్తని ను ెంథరయౌ. 

3. క ుబమ్ ల సెంఫెందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽే ల సభసలనఽ భిషుభిెంచడరనికి అనిై ఆభోఖ నౄభా 
సెంసలు, ట్ి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధ ల్ నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ. 
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽత్తా నఖదఽ, తీవా అసుసత 

ఆభోఖ నౄభా నులలలల నౄభా సెంసఔు అనిైట్ిఔధరై గప భ ు ఏనేట్ెంట్ే నులల ాయోజధరలనఽ అనవసయెంగ, 
అయయళ తభెంగ ఉయోగిెంచఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిెంద భోగికి యక్షణ ఉెందని ణెలుసఽఔుని, య ైదఽలు, 
సయజనఽు , ఆసఽతేా లు అత్తగ చికిత్ అెంథిెంఙే ామతైెం ఙేమవచఽి. అనవసయఫ ైన యది నియేయణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ 
ఙేట్ిి , అవసయఫ ైన నతౄెం ఔధరై చికిత్ కయవినఽ ఎఔుువ ఙేశూౄ బ. నౄభా సెంస  కయవిలనలై డే భభో నలదె ాపలవెంగ 
య ైద కయవిలు నియెంతయెం నలయవఖ తేెండడెం, శూదరయణెంగ నానేమెం భైట్ు లల నలెంు ఔధరై ఇయ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనెం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు తగినెంత యక్షణ ఔయౌసాౄ ధే ఈ ల య 
ాయోజధరలు ఒ అయవెంతఫ ైన కలానికి తన నులలకి సభ ైన ధయ నియృబెంచడెంలల ఔడర సశృమడెతేెంథి. ఈ 
ఉతత్తౄలల ఇ.ఎన్.ట్ి, ఆౄ భాలజీ, అబ్ లలిట్ిాక్్, గ ైనకలజీ తథితభలాు ెంట్ి ాత్త వవస  కిెంద శూదరయణెంగ సెంబయెంఙే 
చికిత్లు ఉెంట్లబ. నులలలల యట్ికి ఙెయౌుెంఙే ఖభిషీ నణరౄ నిై ఔడర నేభపుని ఉెంట్లయవ.  

నేభపునై చికిత్ కోసెం నౄభా ఙేలన వకిౄ  య చిిెంఙే శూ భ ్ఔు సెంఫెంధెం లేఔుెండర క ుబమ్ శూ భ ్నఽ ను ెందఽణరయవ. ఈ 
చికిత్లలు  కోుథరనికి ఙెయౌుెంఙే శూ భ ్ యది లత్తకి చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అవసయఫ ైన అయవెంతఫ ైన కయవి 
అధమనెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.  

నుకైజీ చరభీజలలల కిెంథి యకల ైన కయవిలు ఉెంట్లబ: 

a) ఖథి అథెె,  

b) విత్తౄ  నిుణ ల జు,  

c) యది నిభే యణలు,  
d) ఓషదరలు,  
e) ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత అబయ కయవిలు తథితభలు.  

ఉతత్తౄని ఫట్ిి  నుకైజీ చరభీజలలల ఆశృయెం, యయణర, ఆెంఫ ల న్్ చరభీజలు ఔడర ఙేయిఫడెణరబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయడెం, యదికి ఔవభైజీ ఉెందధే యవజువులు ఉెంట్ే ఙరలునెంట్లనైెందఽన ఈ నులలల కిెంద క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేమడెం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికిత్ల సెంక ఉతత్తౄలలని చికిత్ల నియుచధరల ఆదరయెంగ సఽభాయవ 75 
నఽెంచి 200 వయఔు ఉెంట్లెంథి.  

నులలలలని జఞనృణరలల ఙోట్ల దఔుని సయజభీలు/చికిత్ కోసెం నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌెంఙరయవ. 
నులల కలెంలల యయధ చికిత్లఔు ఫహృళ్ క ుబమ్ లు శూధడెణరబ. అబనట్ికీ చివయగ నులల కిెంద ఎెంనఔ 
ఙేలన నణరౄ నికి క ుబమ్ లు భినేతెం ఙేమఫడెతేధరైబ.  

లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

 ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ాణరయఔలు 
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 తీవా అసుసత నౄభా ాణరయఔలు  

1. ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా నులల 

a) భోజుఔు నతౄెం భినేత్త 

ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄ నిై ఆసఽతా్త నఖదఽ ఔవభైజీ అెంథిసఽౄ ెంథి. 
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽెంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఔ అసుసతణో నుట్ల 
నులల ఖడెవుకోసెం భోజుయభీ ఙెయౌుెంులల ఖభిషీ భినేత్తని అెంథిెంచడెం శూదరయణెంగ యభిిఔ ాణరయఔలల శూఖ తేెంథి.  

b) ఙెయౌుెంు భోజుల సెంక 

ఈ నులలలలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభత్తసఽౄ నై భోజుల సెంక అధేథి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై 
యదిణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. చికిత్ల సభఖర జఞనృణర, కోు థరనికి ఫస వవది అధేథి కోు యఔఫ ైన 
యదరనెం/అసుసత కోసెం అనఽభత్తెంచిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భినేతెం ఙేలేలా నియృబెంచఫడెతేెంథి.  

c) యశిషీఫ ైన యక్షణ లేథర మాడ్స ఆన్ యక్షణ 

కొనిై సెంసలు అెంథిసఽౄ నైట్లి గ ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల ఒ యశిషీఫ ైన నులలగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి.  
భభికొనిై సెందభౌలలు  అథి ఒ నియెంతయ ూచీ నులలకి మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. ఙెయౌుెంు ఒ లయ 
నతౄెంగ ఉెంట్ృ, చికిత్ యసౄవ కయవిణో సెంఫెందిెంచని కయణెంగ ఈ నులలలు నౄభాథరయవఔు సశృమడెణరబ. 
ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ నౄభా ాణరయఔ కిెంద లుఔభిెంచిన ఏథేని యక్షణఔు అదనెంగ అెంథిెంఙరయౌ్న నులల కిెంద 
ఙెయౌుెంునఽ ఔడర అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.  

 

 

d) అనఽఫెంధ యక్షణ 

నఖదఽ ాపలవశీలెంగ ఉనైెందఽన ఈ నులలలు ఒ నియెంతయ ఆసఽతా్త కయవిలఔు ణోడడెణరబ. సెంగట్న 
కయవిలకోసెం భిశృయెం అెంథిసఽౄ ెంథి. నేనశృబెంులు, సహ ఙెయౌుెంు తథితయ ూచీ నులల కిెంద ఙెయౌుెంచని 
కయవిలనఽ ఔడర అెంథిసఽౄ ెంథి.  

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  ఏఫ ైనట్ికీ ఆసఽతా్తలల 
ఉెంట్లనై కలెంలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయౌుసఽౄ నైెందఽన అథి య ైద కయవిల నలయవఖ దలనఽ తగాిసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ 
ఇలాెంట్ి నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదెం, క ుబమ్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్లు  నిజెంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరు బ. 

2. తీవా అసుసత నులల 
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ఔయడెఖట్ిి న యది నఽెంచి యక్షణ లేథర నుాణరెంతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతత్తౄని నలుసఽౄ ధరైయవ.  

య ైద రసౄ ైెంలల ఆధఽనిఔ భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెంణో కన్ర్, క్షయతెం, ఖ ెండెనుో ట్ల తథితయ నలదె 
యధఽల నఽెంచి జనెం ఫమట్డెతేధరైయవ. ఇథివయఔట్ ిభోజులలు  ఆ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ. 
అెంణేకఔ, ఇలాెంటి్ నలనఽ అసుసతల నఽెంచి కోలుఔునై తభుత జీయత కలెం అెంచధర ఔడర ఫలగ 
నలభిగిెంథి. అబనట్ిక,ీ ఇలాెంటి్ ఒ నలదె అసుసత నఽెంచి కోలుకోవడెం వలు  చికిత్ఔు ఎఔుువ కయవి 
కవడెంణో నుట్ల చికిత్ తభుత అబయ జీవన కయవిలు ఔడర ఫలగ నలయవఖ ణరబ. 

a) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై నలదె నతౄెంలల శూ భ ్ 
ఙెయౌుెంచడరనికి శూౌలబెం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల.  

b) థరనిని అఫే్ యౄనులు: 

 ఒ యశిషీఫ ైన నులలగలేథర  
 కొనిై ఆభోఖ నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ లేథర  
 కొనిై జీయత నౄభా నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ  

పలయతథేశ్ెంలల తీవా అసుసత ాయోజధరలనఽ శూదరయణెంగ జీయత నౄభా సెంసలు జీయత నౄభా నులలలఔు భ ైడయవు గ 
అభ ్తేెంట్లబ. ఆ యక్షణలల యేఖశీలఫ ైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యశిషీఫ ైన CI ాయోజన ాణరయఔ అెంట్ృ భ ెండె 
యౄనుల యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమెంలల యక్షణణో ఔడిన నిశితఫ ైన నియుచనెం, 

సభ నై ెంద తాెం అధేయ ఙరలా భ కఫ ైనయ. ఖెందయగోమానిై నియభిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా 
నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కిెంద 20 అతెంత శూదరయణ తీవా అసుసతలఔు నియుచధరలు నుాభాణ కీఔభిెంసఫడరు బ. 
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడఖలయవ).  

అబనట్ికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు అవకరనిై (ఇెందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినోు బయ అవకశ్భ నై 
ఙరలాభెంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదఔుల ఆభోఖ లత్తని నిభే భిెంచడరనికి ఇథి భ కెం. తగినెంత సభాఙరయెం 
లేఔనుో వడెంణో తీవా అసుసత ాణరయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థరుభ ణోడరట్ల లనసఽౄ ెంథి.  

c) తీవా అసుసత అధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయవిఔు థరభితీలే ాదరన అసుసతలు భాతాఫే కవు. అెంఖయ ైఔలెం, 

అవమయలు కోలలవడెం, సెంనుదన కోలలవడెం లాెంట్ియ ఔడర యట్ి కిెందఔు వశూౄ బ. ఆసఽతా్తనఽెంచి 
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

d) ఒ తీవా అసుసత యదరనెం అధేథి ఒ ఆసఽతా్త ూచీ నులలకి అదనెంగ తీసఽకోఫడెతేెంథి. కఫట్ిి  ఇలాెంట్ి 
అసుసతణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లెంఫ పలభనిై అదిఖనేెంఙేెందఽఔు ఈ నులల కిెంద భిశృయెం ణోడడెతేెంథి.  

e) యక్షణ ను ెంథే తీవా అసుసత అధేథి నౄభాథరయవలు, ఉతతేౄ ల భధ యేయవడెణరబ. అబనట్ికీ 
శూదరయణఫ ైన యట్ిలల: 
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 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కన్యవు  
 నిశితఫ ైన భయోకభిుమల్ ఇన్ నూర్ క్షన్ 

 హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస  శ్సౄ ై చికిత్ 

 ఖ ెండె యలుు భాభిడీ 
 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా 
 భూతా నెండ య ైపలెం 

 రశ్ుత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతెం 

 ాదరన అవమవెం/ ఎభ ఔ భజజ  భాభిడీ 

 ఫహృళ్ లలలలభోలస్క 

 మోట్లర్ నాభన్ యది 

 అవమయల రశ్ుత క్షయతెం 

 నలదె ాభాథరల కయణెంగ సెంబయెంఙే రశ్ుత అెంఖయ ైఔలెం 

 

తీవా అసుసత జఞనృణర ల యెంగ ఉెండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ  యధఽలు ఫమట్డెతేెంట్లబ. కొనిై అెంతభజ తీమ 
భాభ ుట్ు లల నౄభాథరయవలు అయ్జభర్్ యది లాెంట్ి భిలతేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచడెంలల  భిలతేలనఽ కీలఔెం 
భభిమ  అదనెంగ వభాీఔభిసఽౄ ధరైయవ. కొనిై సెందభౌలలు  నానేమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ „ణరణరుయౌఔ 
అసుసత‟ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయిఫడెతేెంథి.  

f) యది నియేయణనలై ఒ పలభీ శూ భ ్ ఙెయౌుెంుకోసెం అతెంత తీవా అసుసత నులలలనఽ లు తీవా అసుసత నులలలు 
అెంథిసఽౄ ెండగ, కయవిల త్తభిగి ఙెయౌుెంు యౄెంలల భాతాఫే ఆసఽతా్తలల ఙేభై కయవిలనఽ అెంథిెంఙే నులలలు 
ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతేౄ లు భ ెండె యక్షణలనఽ ఔడర అెంథిశూౄ బ. నులలలల నేభపునై నలదె యధఽల 
నిభే యణనలై భోగి ఆసఽతా్తలల ఙేభై కయవిలు, పలభీ శూ భ ్ ఙెయౌుెంునఔు ూచీ అెంథిెంచఫడెణరబ.  

g) తీవా అసుసత నులలలు శూదరయణెంగ 21 ఏళ్ు నఽెంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄ లఔు 
శూదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లబ.  

h) ఇలాెంట్ి యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాెంట్ి నులల అెంథిసఽౄ నైెందఽన 
నులలకి ాదరన కయణెంగ ఉెండడెంణో ఈ నులలల కిెంద ఇవుజూనే శూ భ ్ కసౄ  ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

i) ఈ నులలల కిెంద శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వెంద రణరనిై తీవా అసుసతనలై ఙెయౌుశూౄ యవ. కొనిై 
సెందభౌలలు  భిశృయెం నులల నిమభ, నిఫెంధనలు, అసుసత తీవాతనఽ ఫట్ిి  నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల 25రతెం 
నఽెంచి వెంద రతెం వయఔు యేయవడెత ఉెంట్లెంథి.  

j) అనిై తీవా అసుసత నులలలలల చాసఽౄ నై ఒ నుాభాణ ఔ  నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నులల కిెంద ఙెయౌుెంచఖల ఏథేని 
ాయోజధరనికి ఆ నులల అభలలు కి 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 
అసుసతనఽ అనఽసభిెంఙే ఔఠిన భిలతేలనఽ అదిఖనేెంఙేలా ాయోజనెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

k) తీవా అసుసత నులల తీసఽకోయలని కోయవఔుెంట్లనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄ లఔు ఔఠినఫ ైన య ైద భీక్షలనఽ 
నియుళ ెంచనఽధరైయవ. నుాభాణ ఔ నేనశృబెంులు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలు  ఉనైట్లి గధే ఉెంట్లబ. 
యేచి ఉెండే కలానిై ఆనే ఔరభెంలల య ైద సలశృనఽ కోయడెం లేథర అనఽసభిెంచడెంలల య ైపలెం, య ైద చికిత్నఽ 
జఞెం ఙేమడెంలల య ైపలెం ాణేఔెంగ నేనశృబెంచఫడెణరబ.  

l) నౄభా సెంస  నులలలల యక్షణ ను ెంథిన ఔట్ి లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుశూభి భాతాఫే లేథర ఔ నిభేిషీ సెంక 
వయఔు భాతాఫే అధేఔ శూయవు  నౄభా సెంస  భిశృయెం అెంథిెంచవచఽి. నులల భ గిలన తభుత ఏథేని నౄభా 
ఙేలన వకిౄ యషమెంలల నులల కిెంద భిశృయెం ఙెయౌులేౄ  నులల భ గిలనోు తేెంథి.  

m) తీవా అసుసత నులలని ఔడర తవ ఉథోఖ లఔు నులలలు తీసఽకోవడరనికి భ కెంగ కభపభైట్లు  లాెంట్ి 
ఫిెంథరలఔు అెంథిెంచఫడెణరబ.  
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G. థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణ నౄభా  

జీయత కలెం అెంచధర నలయఖడెంణో ధేడె ాెంచెంలల వయోదిఔుల జధరపల నలయవఖ ణోెంథి. ాెంచ యౄెంగ వయోదిఔుల 
జధరపల నలయవఖ తేెండడెంణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయవఖ ణోెంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ 
సెంయక్షణ అవసయెం ఉెండడెంణో నుట్ల యయవ అెంఖయ ైఔలానికి సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫ ైన సభసణో అబధర ఇఫోెంథి 
డెతేెంట్లయవ. థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అెంట్ే ఎలాెంట్ి ణోడరట్ల లేఔ తభనఽ ణరభ  చాసఽకోలేని యభికి, బయషతేౄ లల ఏ 
యఔెంగనా ఆభోఖెం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికిత్ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై యౄనులు అని అయెం.  

థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచి భ ెండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ: 

a) తభ బయషతేౄ  య ైద కయవిలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేెందఽఔు ఆభోఖఔయఫ ైన నౄభాథరయవ కొనఽగోలు ఙేలన భ ెందసఽౄ  
ఙెయౌుెంు ాణరయఔలు  

b) నౄభాథరయవఔు థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అవసయభ ెంట్ే పలభీ శూ భ ్ నానేమెంణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల 
ాణరయఔలు. 

అెంఖయ ైఔలెం తీవాత (భభిమ  ఎదఽయవచాసఽౄ నై కొనశూగిెంు కలెం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృబశోూౄ ెంథి. థీయఘకయౌఔ 
సెంయక్షణ ఉతతేౄ లు పలయతీమ భాభ ుట్ లల ఇెంక అనవిథేి ఙెెంథరయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

బయష ఆభోఖ నులల 

ధరలుఖ  ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంసలు భాభ ుట్ిెంగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులలని నదట్ి భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు నౄభా 
ాణరయఔ అని ఙెవచఽి. 1990లల ాయేశ్నలట్ిి న ఆ నులల నుాథనేఔెంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతెం 
సెందయౌెంగ నానేమెం ఙెయౌుసాౄ  తన దయ యయభణరనెంతయెం కయయౌ్న ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసభలనఽ ఙేటి్డరనికి 
ఉథెేశిెంచినథి. చనినోు బన తభుత ఔుట్లెంఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతేౄ  జీయతెంలల అవసయఫ ైన య ైద 
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులలని తీసఽకోవడెం లాెంట్ిథి.  

a) యబథర ఫ డీక ుబమ్ 

ఈ నులల అధేథి ఔ యఔెంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫ డీక ుబమ్ నులల లాెంట్ిథి. ఫ డీక ుబమ్ తయశృలలధే 
యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ా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. నులల యయభణ ణేథీ  అెంట్ే, నులల 
కిెంద ాయోజనెం నుాయెంబభబయ ఉథెేశ్ెం కోసెం ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  ాత్తనుదననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమెంలల 
నౄభాథరయవ ఎెంచఽఔుధే వమసఽ అని అయెం. ఈ వమసఽనఽ భ ెందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .  
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c) ూయు యయభణ కలెం 

ూయు యయభణ కలెం అెంట్ే ాత్తనుదన అెంగీకయ ణేథీ నఽెంచి నదల ై, ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  నులల యయభణ 
వమసఽణో భ గిలే కలెం. ఈ కలెం సెందయౌెంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄెంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైశూభి 
నానేమెంనఽ ఙెయౌుసఽౄ ధరైయవ. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైశూభి నలదె నతౄెంలల లేథర యబథరలలల నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే 
అవభశ్భ ెంట్లెంథి.  

d) ఉసెంహయణ 

ఔయేళ్, నౄభాథరయవ చనినోు బధర లేదెంట్ే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ెందఽ కనీ, ఎెంచఽఔునై దయ యయభణ 
వమసఽ తభుత కనీ థఔెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోయలని కోయవఔుధరై నులల కిెంద ఎలాెంట్ి క ుబమ్ జయఖఔుెంట్ే 
సభ చిత నానేమెం భీపెండ్స అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ునయవదేయణలల జఞనునికి సెంతినౄ ఔయఫ ైన కయణెం ఉెంట్ే 
నానేమెం ఙెయౌుెంునఔు ఏడె భోజుల కయవణ సభమెం ఉెంట్లెంథి.  

e) అలలైన్ ఫ ెంట్ 

అలలైన్ ఫ ెంట్ కోసెం ఈ థఔెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

f) నేనశృబెంులు 

ఈ నులల ఫ డీక ుబమ్ లల ఉనైట్లి గ నిభేిషీ యధఽలఔు భ ెందసఽౄ  యధఽల నేనశృబెంు, 30 భోజుల యేచి ఉెండే 
కలెం, నదట్ి ఏడరథి ణోుడె ఉెండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫ డీక ుబమ్ నులల కఫట్ిి , ఇథి కసౄ  యయేచనణో ఉెంట్లెంథి.  

g) ఫిెంద నౄభా యఔెం  

నులలని ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన అెందఽకోవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల ఫిెంద తగాిెంు సదఽనుమెం అెందఽఫలట్లలల 
ఉెంట్లెంథి.  

 

 

 

 

 

H. ఉభ్డ-ిఉతతేౄ లు 

కొనిై సెందభౌలలు  జీయతనౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతతేౄ లు ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లణో ఔలల లనశూౄ బ. భ ెండె నౄభా 
సెంసలు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడెం థరుభ ఒ నుకైజీ దేత్తలల భభినిై ఉతతేౄ లనఽ భ ెందఽఔు తీసఽక ళ్ుడరనికి 
ఇథో భెంచి భాయాెం. 
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కఫట్ిి  ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ  ు స్క ల ైఫ్ కెంనౄ ఉతతేౄ లు అెంట్ే జీయత నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత 
బయతయ నౄభా సెంస  భభిమ /లేథర యశిషీఫ ైన ఆభోఖనౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఉతతేౄ ల ఔలబఔ అని అయెం.  

ఈ ఉతతేౄ లఔు భ ెండె నౄభా సెంసలు సెంమ ఔౄెంగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భ ెండె నౄభా సెంసల ెంనణీ చరధ ళ్ు థరుభ 
భాభ ుట్ ఙేమవచఽి. ఇథి భ ెండె ఔెంనలనీల భధ ఒ ెంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ెందనైథి సషిెం. ఇలాెంట్ి ెందెం ఏ 
సభమెంలల అబధర ఔ జీయత నౄభా సెంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సెంస  భధ భాతాఫే అనఽభత్తెంఫడెతేెంథి. 
భాభ ుట్ిెంగ్, నులల లేవ, శూదరయణ కయవిలనఽ ెంచఽకోవడెం లాెంట్ి భాభా లణో నుట్ల నులల లేయ భనేతేలు, 
నానేమెం ఫథియ్కోసెం ఇలాెంట్ి ఔెంనలనీల భధ ఒ అవగహన ెందెం ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లబ. ఈ ెందెం కోసెం నౄభా 
సెంసలలు  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 ఉతతేౄ లకోసెం అవసయఫ ైన యధెంగ యయధ లేవలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఒ ాయేశ్శూ నెంగ నులల లేవనఽ 
అనఽఔయౌతెం ఙేమడెంలల ఆ భ ెండె నౄభా ఔెంనలనీలలల ఔట్ి ాదరన నౄభా సెంసగ వవహభిెంఙేలా యసయెం 
అెంగీఔభిెంచవచఽి. ెంథరనికి యలు ఔయౌెంచడెం, నులల లేవ అెంథిెంచడెంలల ాదరన నౄభా సెంస  ాభ క నుతా 
నోు ఱసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ, నులలలల ఏ పలఖెం ాపలయతఫ ైెందధే థరని ఆదరయెంగ సెంఫెందిత నౄభా సెంసలు క ుబమ్ లు, 
ఔనేషన్ ఙెయౌుెంులనఽ నియుళ శూౄ బ.  

'ఉభ్డి ఉతత్తౄ ' లైయౌెంగ్ ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై నలైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, వకిౄఖతెంగ 
భిషుభిెంచఫడెతేెంథి. భ ెండె భిస్కు  ల కభీథెైన పలగలు యేభైుయవగ ఖ భిౄెంచఫడి, ూయు-అభ్ఔెం లత్త, అభ్ఔెం తభుత్త 
లతేలలల, నులల దశూౄ యేజు, అభ్ఔెం యవభలు లాెంట్ి అనిై దశూౄ యేజులలు నా నులలథరయవలఔు య లు డిెంచఫడెణరబ. 

వకిౄఖత నౄభా నులల, ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడర ఈ ఉతత్తౄని ఇవుజూవచఽి. అబనట్ికీ, ఆభోఖ నౄభా 
ఫో్ు ట్ర్ నులలలఔు సెంఫెందిెంచి, సుచిఫ ైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుట్లెంఫెంలలని సెంనుదనయవడెైన ఒ 
సబ డి జీయతెంనలై అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు , సెంఫెందిత నౄభా సెంసల ెంద నిఫెంధలఔు తఖాట్లి  
వభిౄెంచఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులలని ాత్తనుథిెంచిెంథి ఔడర యభై అబ ఉెంట్లయవ.  

లేుచి భిశీలన ఐచిిఔెం అధేథి నౄభా సెంసఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి ూభిౄగ „కోెంనృ ఉతత్తౄ ‟కి 
వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, „ఉభ్డి ఉతత్తౄ ‟లలని ఆభోఖ యపలఖెం సెంఫెందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ 
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి నులలథరయవ ఐచిిఔెంలల థరని ునయవదేయణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

ఉభ్డి ఉతతేౄ ల భాభ ుట్ిెంగ్ నఽ ాతక్షెంగ భాభ ుట్ిెంగ్ చరధ ళ్ైు , భ ెండె నౄభా సెంసలఔు ఉభ్డిగ వవహభిెంఙే 
ఫాో ఔయవు , అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజ ెంట్ు  థరుభ ఙేటి్వచఽి కనీ ఫలెంక్ భ పయల్ ఏభట్ు  థరుభ ఙేట్లి యౌ్న అవసయెం 
లేదఽ. అబనట్ికీ, యయవ ఆ భ ెండె నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙెెంథిన ఏథేని ఉతతేౄ లనఽ భాభ ుట్ ఙేలే అదికయెం ను ెంథిన 
భధవయవౄ లుగ ఉెండభదఽ.  
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ాణేకిెంచి భ ెండెల నౄభా సెంసలు నులుెంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తనుదన, అభ్ఔెం యవభలలు  కొనిై యషమాలనఽ 
య లు డిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే కోు భిస్కు భభో భిస్కు  ణో యేయవ డి ఉెంట్లెంథర, ఎవయవ క ుబమ్ లనఽ భిషుభిశూౄ యవ, 
నౄభాథరయవ ఐచిిఔెంలల భ ెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయవదేయణఔు సెంఫెందిెంచిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాెంట్ియ.  
భ ెండె నౄభా సెంసల భధ డేట్ల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫ ైనుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా 
ఉెంట్లెంథి కఫడిు  ఈ యనుభనికి ఐ.ట్ి లసిెం ఙరలా దిఢెంగ, అతేఔులేు నిథిగ ఉెండరయౌ. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. నుకజైీ నులలలు 

నుకైజీ లేథర గపడెఖ  యక్షణలు ఔ ఏఔ దశూౄ యేజు కిెంద యక్షణల ఫేళ్యెంునఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హో లుర్్ (ఔుట్లెంఫ) నులల, శుప్ కీర్్ (దఽకణ మజభాని) నులల, 

ఆస్క నుకైజీ నులల లాెంట్ి యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అెంట్ే కై నులల కిెంద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు లాెంట్ి 
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యయధ పౌత్తఔ ఆసఽౄ లఔు యక్షణ కోయవచఽి. ఇలాెంట్ి నులలలు నిభేిషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యవణ యక్షణలనఽ ఔడర 
ఙేయవికోవచఽి.  

తీవా అసుసత యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులలలణో ఔలడెం, చివయఔు జీయత నౄభా నులలలనఽ ఆసఽతా్త భోజుయభీ 
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడెం లాెంట్ి యట్ిని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులలకి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽి.  

ామాణ నౄభా యషమెంలల, ఇవుజూనే నులల అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌెంచడఫే కఔ అసుసత/ాభాదెం వలు  
అబయ య ైద కయవిలణో నుట్ల ాభాద భిత్త/ అెంఖయ ైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుో వడెం, జఞెం కవడెం, నుస్క నోు యవి , 
దశూౄ యేజులు నోు గపట్లి కోవడెం, ఆలౄ/వకిౄఖత నశుి ల యషమెంలల భూడో నుభిీ యవణెం,  ాయోజధరలనఽ ఔడర అెంథిసఽౄ ెంథి. 
ామాణరల యదఽె , ళైెజఞక్ నఽెంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. నేద వభా లఔు సాక్ష్ నౄభా భభిమ  ఆభోఖ నౄభా 

గర నైణ, నేద వభా లఔు ఙెెంథిన అలాథరమ వభా ల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లఔు ాణేఔెంగ 
యౄఔలన జభిగిెంథి. అలాథరమ వభా లు భన జధరపలలల ఖణనీమెంగ ఉధరైయవ. శూదరయణెంగ ఎలాెంట్ి ఆభోఖ బదాత 
యక్షణ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , శూదరయణ భిస్కు లనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేెందఽఔు ఙౌఔ నానేమెం, 

ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుువ యలువ ఉతత్తౄని నుాయెంనెంఙరయవ. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫ ైకరో  ఇనా్భ న్్ 
భ ఖ లేషన్్ 2005 యయేక్షిశోూౄ ెంథి.  
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమెంతాణలు, 2005ఔు తఖాట్లి  ఈ ఉతతేౄ లు తఔుువ నానేమెంణో వసఽౄ ధరైబ. ఇెందఽలల 
నౄభా ఙేలే శూ భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఙరలావయఔు యయధ శూభూళ ఔ సెంసలు లేథర ాబ ణేుతయ 
సెంసలు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసెం ఇలాెంట్ి యక్షణలనఽ తీసఽఔుెంట్లబ. నౄభానఽ భభిెంత ఎఔుువ భెంథికి ఙేభైలా 
నౄభా సెంసలు తభ నులలలలల కొెంత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెెంథిన గర నైణ, 

శూభాజిఔ యెంఖెం నిఫెంధనలలు  నేభపుని ఉధరైయవ.  

సభాజెంలలని నియవనేద వభా లఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ తు యెంఖ సెంసలు ాణేఔెంగ యౄను ెంథిెంచిన భ ెండె 
నులలలు కిెంద యవభిెంచఫడరు బ: 

1. జన ఆభోఖ నౄభా నులల 

జన ఆభోఖ నౄభా నులలలలని యశిశుీ ెంరలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

a. సభాజెంలలని నియవనేద వభా లఔు ఙౌఔగ య ైద నౄభా అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ నులల యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.  

b. వకిౄఖత ఫ డీక ుబమ్ నులల తయశృలల ఈ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. సెంచిత ఫో నస్భిమ  ఫ డిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు 
ఙేయిఫడవు.  

c. వఔుౄ లఔు, ఔుట్లెంఫ సబ లఔు నులల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.  

d. ఐదఽ నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసఽౄ ెంథి.  

e. ఔయవ లేథర ఇదెయవ తయౌుదెండెా లు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉెంట్ే భూడె ధ లల నఽెంచి ఐథేళ్ు లలు చిధరైయవలఔు 
యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.  

f. నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా శూ భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమెంతా్తెంచఫడిెంథి. ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెం 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 చటి్ెంలలని 80 డి లలక్షన్ కిెంద నఽై ాయోజధరనికి నానేమెం అయోత ను ెంథిెంథి. 
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 లేయ నఽై నులలకి వభిౄెంచదఽ.  

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ  ఇనా్భ న్్ లుమ్(UHIS) 

వెంద లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫలలణో ఔడిన ఫిెంథరలఔు ఈ నులల వభిౄసఽౄ ెంథి. ఇట్ీవయౌ కలెంలల వకిౄఖత 
UHISనులలలు ఔడర జధరనికి అెందఽఫలట్లలలకి వఙరిబ.  
ాయోజధరలు 
శూయుజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔెం ాయోజధరల జఞనృణర కిెంద ఇవుఫడరు బ.: 
 ఫ డిఔల్ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ 

కిెంథి ఉభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుట్లెంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽతా్త కయవిల భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నఽ ఈ 
నులల అెంథిసఽౄ ెంథి. 

ట్ిి ఔ 2.2 

యవభలు భినేత్త 

ఖథి, ఫస కయవిలు  భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు 
ఐ.ల.మ లల అనఽభత్తలేౄ  భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు 
సయజన్, భతేౄ భెందఽ నిుణ డె, ఔన్లిెంట్, లలషయౌసఽి ల జు, 

నభి్ెంగ్ జు 

ఔ అసుసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 
అనలౄ లమా, యఔౄెం, ఆకి్జన్, ఒట్ీ చరభీజలు, భెందఽలు, యది నియేయణ 
శూభగిర, ఎక్్ భ,ై డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన, కీమోతెయన, నేస్క ఫేఔర్ 
కయవి, ఔితా్తభ అవమవెం తథితభలు.  

ఔ అసుసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 

ఏథేని ఔ అసుసతఔు అబయ నతౄెం కయవిలు యౄ. 15,000/-వయఔు 
 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ 

ాభాదెం కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయవడెైన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి గ) భిత్త ఙెెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ. 
25,000/-. 

 అెంఖయ ైఔల యక్షణ  
ాభాదెం/అసుసత కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయవడెైన మజభాని ఆసఽతా్తలల ఙేభయౌ్ వలేౄ  భూడె భోజుల యేచి 
ఉెండే కలెం తభుత ఖభిషీెంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భిశృయెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  
 నానేమెం 

ట్ిి ఔ 2.3 

హఔుుథరయవ నానేమెం 

ఔ వకిౄకి ఏడరథికి యౄ. 365/- 

ఐదఽఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి  ఏడరథికి యౄ. 548/- 
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(నదట్ి భ ఖ ా యవ నలు లు సశృ) 

ఏడెఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి  
(భ ఖ ా యవ నలు లు, ఇదెయవ ఆదరడిన తయౌుదెండెా లు సశృ) 

ఏడరథికి యౄ. 730/-  

థరభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుట్లెంఫలలఔు నానేమెం 
సనృ్డీ 

థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుట్లెంఫలలఔు 
ాబ తుెం నానేమెం సనృ్డీని అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. భఱి రమ సుసూ నౄభా యోజన  

ాబ తుెం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔట్ిెంచిెంథి. అెందఽలల కొనిై నిభేిషీ భశుి ర లఔు వభిౄసఽౄ ెంథి. జధరనికి ఆభోఖ నౄభా 
థకల ాయోజధరలు అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔలల ాబ తుెం భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజననఽ అభలు 
ఙేలెంథి. థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై (నృ.న.ఎల్) ఔుట్లెంఫలలఔు ఆభోఖనౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం 
RSBYనఽ పలయత ాబ తు కభి్ఔ, ఉనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలట్ిి ెంథి. 

భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజన భ కాెంరలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

a. ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄెం శూ భ ్ యౄ. 30యేలు  

b. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ 
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c. ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికిత్ సుపలవెం ఔయౌగిన లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన ఔవభైజీ. 

d. అయోత ఔయౌగిన య ైద లేవలఔు సెంఫెందిెంచి నఖదఽ యళ త యక్షణ. 

e. శూ్రి్ కయవు  సదఽనుమెం. 

f. ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిల సదఽనుమెం. 

g. ాత్త సెందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతెం. 

h. కైెందా, భషిర ాబ ణరులు నౄభా సెంసఔు నానేమెం ఙెయౌుశూౄ బ.  

i. నోు ట్ీ నృడిుెంగ్ నుాత్తథిఔన భషిర ాబ తుఫే నౄభాసెంసలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽౄ ెంథి.  

j. ాబ తు, నలైైయేట్ల ఆసఽతేా ల భధ లనెృథరయవ ఎెంనఔ.  

k. నానేమెం పలభనిై కైెందా, భషిర ాబ ణరులు 3:1నిషత్తౄలల ెంచఽఔుెంట్లబ. కైెందా ాబ తుెం కోు ఔుట్లెంఫలనికి 
ఖభిషీ నతౄెంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

l. భషిర ాబ తుెం యభిిఔ నానేమెంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750-లనఽ నేెంచిన ఏథేని అదను నానేమెంనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

m. భిజిలిేరషన్/ునయవదేయణ జుగ లనేృథరయవ ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుెం బభిసఽౄ ెంథి.  

o. ఈ ాయోజనెం కోసెం ాత్త ాయోజనథరయవఔు యౄ. 60/-లు శూ్రి్ కయవు  అదను నతౄెంగ లనసఽౄ ెంథి.  

p. శూ్రి్ కయవు  జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుత్త ధ ల ఔట్  ణేథీ నఽెంచి ఈ థఔెం కయఔలానులు నుాయెంనసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి , ఔ 
జిలాు లల ఫావభి ధ లలల ఏభోజ ైధర నుాయెంబ శూ్రి్ కయవు లు జఞభీ అబణే, ఈ థఔెం ఏనాల్ 1 నఽెంచి 
నుాయెంబభవుతేెంథి.  

q. ఆ థఔెం తభుత్త ఏడరథి 31 భాభిి వయఔు అెంట్ే ఏడరథి నుట్ల కొనశూఖ తేెంథి. ఆ జిలాు లల అథి ఆ థకనికి 
భ గిెంు ణేథీ కఖలదఽ. కఫట్ిి  జోఔెం ఙేసఽఔుధే కలెం ఔడర తభుత్త ఏడరథి భాభిి 31గ ఉెంట్లెంథి.  

ఱలడాల్ లల ాశూౄ యెంచిన ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా ఔెంనలనీ థరుభ క ుబమ్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఙేమఫడెతేెంథి. జఞనృణర యచిన 
ఆసఽతేా ల థరుభ శూధఫ ైనెంత వయఔు నఖదఽ యళ తెంగ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఏథేని ఔ అసుసతనఽ అసుసత కొనశూగిెంు కలెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. ఆసఽతా్తలల చివభి ఔన్లేి షన్ ణేథీ 
నఽెంచి అయయ ై భోజులలు ు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడెం ఔడర అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.  
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L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా, అెంఔయ ైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయవిఔుని ఇట్ీవల ాఔట్ిెంచిన PMSBY ఎఔుువ భెంథిని 
ఆఔభిిసఽౄ ెంథి. థఔెం యవభలు కిెంథియధెంగ ఉధరైబ : 

యక్షణ భిది: ఈ థఔెంలల నులుెంచఽఔుెంట్లనై ఫలెంఔులలు  18 నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు వమసఽనైలేయెంగ్్ ఫలెంక్ 
కాణరథరయవలెందయౄ ఇెందఽలల ఙేయవచఽి. నులుెంచఽఔుధే ఫలెంఔులు యక్షణ కోసెం ఇలాెంట్ి ఫలెంఔుఔు ఒ భాసిర్ నులలని 
ఇవుజూనే జీయత బయతయ నౄభా సెంసణో ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లబ. ఔ లేయెంగ్్ ఫలెంఔు కాణర థరుభ భాతాఫే ఏ 
వకిౄ అబధర ఇెందఽలల ఙేయడరనికి అయోత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఫలెంఔులలు  నేయవ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్ే, యళ్ుఔు 
అదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయవ ఙెయౌుెంచిన అదను నానేమెంనఽ కోలలయయౌ్ వసఽౄ ెంథి. ఆదరర్  కయవు నఽ ఫలెంఔు 
అకౌెంట్ ఔు ాదరన క .య ై.ల (ధన మ వర్ ఔసిభర్)గ భిఖణ శూౄ యవ.  
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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 నానేమెం ఙెయౌుెంు నైదట్ తభుత నిభేిషీ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఙేయడెం శూధడవచఽి. ఖత అనఽబవెం 
నుాత్తథిఔన సవభిెంచవచిధే నిఫెంధనలణో థఔెం కొనశూగిెంునఽ ఫట్ిి , నమోదఽ/లుమ-జభ కోసెం నియవదిఔ/సఽథయీఘ 
ఐచిికనిై దయకాసఽౄ థరయవలు ఇవువచఽి. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔెం నఽెంచి నిషలరనేెంచిన వఔుౄ లు దేత్తకి అతీతెంగ 
బయషతేౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽి. ఏడరథికైడరథి అయోత యపలఖెంలలకి కొతౄగ ాయేశిెంచిన యయవ లేథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసఽౄ తెం 
అయోత ఔయౌగిన యయవ థఔెం కొనశూఖ తేెండగ బయషతేౄ లల ఎుడెైధర యయవ ఙేయవచఽి.  
నౄభా కిెంద ాయోజధరలు కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ : 

 

ాయోజధరల ట్ిి ఔ  నౄభా ఙేలన నతౄెం  

భయణెం యౄ. 2 లక్షలు 
ూభిౄగ భ ెండె ఔనఽైలు త్తభగిి ను ెందలేని 
నషిెం లేథర భ ెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ైు  
ఉయోగిెంచడరనికి యలు లేఔనోు వడెం లేథర 
ఔ ఔెంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ 
కలునఽ ఉయోగిెంచడరనికి యలు 
లేఔనోు వడెంణో ఏయడిన నషిెం. 

యౄ. 2 లక్షలు 

ూభిౄగ ఔ ఔెంట్ి చాు, లేథర ఔ ఙెబ 
లేథర ఔ కలు ఉయోగనిై త్తభిగి 
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడెం 

యౄ. 1 లక్ష 

 

ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్ సదఽనుమెం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫ బల్ లేథర వకిౄఖత సెందయశన థరుభ అెందఽఫలట్లలలకి వసఽౄ ెంథి. 
నానేమెం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ నానేమెం. ాత్త యభిిఔ యక్షణ కలెం జూన్ 1వ ణేథీ భ ెందఽ కై 
యబథరలల కాణరథరయవ ను దఽు కాణరలలని „లుమ జభ‟ సదఽనుమెం నఽెంచి నానేమెం తగాిెంచఫడెతేెంథి. 
అబనట్ికీ, జూన్ 1 తభుత లుమ జభ జభిగై సెందభౌలలు  లుమ జభ జభిగిన తభుత్త ధ ల నదట్ి ణేథీ నఽెంచి 
యక్షణ అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. లుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిినుడె పలఖశూుభెం ఔయౌగిన ఫలెంఔులు నానేమెంనఽ అథే 
ధ ల జభ ఙేశూౄ బ. అెంట్ే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే నానేమెం నణరౄ నిై యభి కాణరనఽెంచి తీలయేల, ఆ 
ధ లలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై అెంథిశూౄ బ. 
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యభిిఔ క ుబమ్ ల నుాత్తథిఔన నానేమెం సనైక్షిెంచఫడెతేెంథి. అబణే నదట్ి భూడేళ్ులల నానేమెం నలెంు 
లేఔుెండర చాలేెందఽఔు ామణరైలు ఙేశూౄ యవ. 
యక్షణ యదఽె : సబ ల ాభాద యక్షణ కిెంథి కయణరలణో యదెవుతేెంథి : 

1. సబ డె 70 ఏళ్ు  వమసఽని ఙేయవఔుెంట్ే (సనై ుట్ిి న ణేథీ వమసఽ) లేథర  

2. ఫలెంఔుణో కాణర భ గిెంు లేథర నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీత్తలల తగినెంత ఫలల న్్ లేఔనోు 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 యదెవుతేెంథి. యట్ికి ఙెయౌుెంచిన నానేమెంనఽ కోలలణరయవ.  

ఖడెవు ణేథీలలు తగినెంత ఫలల న్్ లేఔనుో వడెం లేథర భినులన యఫ ైన సభసలు లాెంట్ి ఏథేని శూెంకైత్తఔ 
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ , నియృబెంచిన నిఫెంధనలఔు తఖాట్లి  ూభిౄ యభిిఔ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచిన నైదట్ 
థరనిని ునయవదేభిెంచఽకోవచఽి. ఈ కలెంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ 
ునయవదేయణ ూభిౄగ నౄభా ఔెంనలనీ యచక్షణనలై ఆదరయడిఉెంట్లెంథి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. ాదరన భెంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

ణేయౌక ైన భాయాెంలల ఫలెంకిెంగ్ లేయెంగ్్ అెండ్స డినుజిట్ కాణరలు, శూ భ ్ ెంఔెం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనిన్ లలల 
పలయతీమ నుౌయవలకోసెం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భెంతా్త 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 నుాయెంబఫ ై ాెంచ భికయవు  సిఱిెంచిెంథి. ఫలెంకిెంగ్ ాయహెంలల 
ఎఔుువ సెంకలల ాజలనఽ నేయతెం ఙేలే ఉథెేశ్ెంణే ఇథి ాయేశ్నలటి్ఫడిెంథి.  
ఏథేని ఫలెంఔు రక లేథర నృజిధ స్క ఔభ శూెండెెంట్ (ఫలెంఔు నేతా) దఽకణెంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽి. PMJDY కాణరలనఽ 
జీభో ఫలల న్్ ణో ణెయవసఽౄ ధరైయవ. అబనట్ికీ, కాణరథరయవ ఙెఔుు ుసౄ ఔెం ను ెంథరలని కోయవఔుెంట్ే, యయవ ఔనీస ఫలల న్్ 
యోఖతలనఽ ధ యయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

PMJDY థఔెం కిెంద ాణేఔ ాయోజధరలు 

1. డినుజిట్లి నలై వడీు . 
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2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ 

3. ఔనీస ఫలల న్్ అవసయెం లేదఽ. 

4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ 

5. థేశ్ెం నలుభూలలఔ సఽలబెంగ శూ భ ్ ఫథియ్ 

6. ాబ తు థకల లనెృథరయవలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ెందఽణరయవ.  

7. కాణరనఽ ఆయవ ధ లల నుట్ల సెంతినౄ ఔయెంగ నియుళ ెంచిన తభుత, ఒవర్ డరా ఫి్ట సదఽనుమెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

8. నలనిన్, నౄభా ఉతతేౄ లు నుానౄ ెంచఫడెణరబ.  

9. ాభాద నౄభా యక్షణ 

10. యౄనే డెనృట్ కయవు  ఔనీసెం 15 భోజులఔు ఒ శూభి థరనిని ఉయోగిెంఙరయౌ.  

11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరా ఫి్ట సదఽనుమెం. ఔ ఔుట్లెంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళ ళ్లఔు నుాదరనత 
ఇవుఫడెతేెంథి.  

2015 ఫే 13న భికయవు  శూ బగ యౄ. 16,918.91 కోట్ు  ఫలల న్్ ణో 15.59 కోట్ు  కాణరలు నుాయెంనెంచఫడరు బ. 
యట్ిలల 8.50 కోట్ు  కాణరలనఽ జీభో ఫలల న్్ ణో ణెభిఙరయవ. 

 

 

N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ  అెంఖయ ైఔల యక్షణ  

అనఽకోని ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి, అెంఖయ ైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ 
భిశృయెం అెంథిసఽౄ ెంథి. ఈ నులలలు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనెంణో ఔడిన ఏథో  యఔఫ ైన య ైద యక్షణనఽ 
అెంథిశూౄ బ.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలల, ాభాద ాయోజనెం అధేథి నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వెంద రతెం ఙెయౌుెంు కగ,  అెంఖయ ైఔలెం 
సెంబయలేౄ , భిశృయెం యేయవ డెతేెంథి. రశ్ుత అెంఖయ ైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఒ లయఫ ైన నణరౄ నిై 
భిశృయెంగ అెంథిసఽౄ ెండగ, ణరణరుయౌఔ య ైఔలెం కోసెం యభెంతు భిశృభనిై అెంథిసఽౄ ధరైయవ.  

యభెంతు భిశృయెం అెంట్ే భిశృయెం ఙెయౌుెంచఖల యభల యెంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి అెంఖయ ైఔలెం ఔయౌగిన ాత్త 
యభనికి నిభీృత శూ భ ్ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

1. యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయ ైఔలెం యకలు 
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శూదరయణెంగ ఈ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయ ైఔలెం యకలు: 

i. రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయ ైఔలెం (PTD): అెంట్ే జీయత కలభెంణర ూభిౄగ అెంఖయ ైఔలెం ఙెెందడెం, అెంట్ే ధరలుఖ  
అవమయలు చచఽిఫడినోు వడెం,comatose లత్త, భ ెండె ఔళ్ైు/భ ెండె ఙేతేలు/భ ెండె అవమయలు లేథర ఔ 
ఙెబ, ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లేథర ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడెం.  

ii. రశ్ుత నుక్షిఔ అెంఖయ ైఔలెం (PPD): అెంట్ే జీయతకలభెంణర నుక్షిఔెంగ అెంఖయ ైఔలెం. అెంట్ే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ 
యేళ్ైు toes, phalanges తథితభలు. 

iii. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయ ైఔలెం (TTD): అెంట్ే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అెంఖయ ైఔలెం ఙెెందడెం అని 
అయెం. అెంఖయ ైఔలెం కలెంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌెంఙే ఉథెేశ్ెంణో ఈ యక్షణ యపలఖెం ాయేశ్నలటి్ఫడిెంథి. 

ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్ుత అెంఖయ ైఔలెం లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్ుత య ైఔలెం, ణరణరుయౌఔ 
సెంూయృ అెంఖ య ైఔలానిై భాతాఫే ఔుబెంట్ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  

2. నౄభా ఙేలన శూ భ ్ 

వకిౄఖత ాభాద నులలలఔు నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణెంగ సా ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృబెంచఫడెతేెంథి. 
యలక్షణెంగ ఇథి సా ల భాస భఫడిలల అయయ ై భ ట్లు  అదిఔెంగ ఉెంట్లబ. అబనట్ికీ, భఫడి శూ బని భిఖణనలలకి 
తీసఽకోఔుెండర కొనిై నౄభాసెంసలు నిభీృత ాణరయఔ నుాత్తథిఔన ఔడర అెంథిశూౄ బ. ఇలాెంట్ి నులలలలల యక్షణలలని ాత్త 
యపలగనికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఎెంచఽఔునై ాణరయఔ ాకయెం యేయవడెతేెంథి.  

3. ాయోజన ాణరయఔ 

ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైెందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులలలు ఎఔుువ భెంథిని ఆఔట్లి కోవు. కఫట్ిి , ఔ వకిౄ యననై 
నౄభాథరయవలణో ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నులలలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్ే, ాభాద భిత్త PTD లేథర PPD సెంబయెంచినుడె అనిై 
నులలల కిెంద క ుబమ్ లు ఙెయౌుెంచఫడెణరబ.  

4. యక్షణ భిది 

య ైద కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇఙేిెందఽఔు ఈ నులలలు తయచా యసౄ భిెంచఫడెణరబ. ఇెందఽలల ఆసఽతా్తలల ఙేభిన కయవిలు, 
ాభాదెం తభుత అబయ ఇతయ య ైద కయవిలు ఔడర భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదెం జభిగిన య ెంట్ధే 
అబయ య ైద/ఆసఽతా్త కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నులలలు ఉధరైబ. ఇలాెంట్ి నులలలు యధఽలఔు, యట్ి 
చికిత్ఔు యక్షణ ఔయౌెంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సెంఫెందిత య ైద కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄ బ.  

5. యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలు 

వకిౄఖత ాభాదెంణో నుట్ల లు నౄభా సెంసలు ాభాదెం కయణెంగ ఆసఽతా్తలల ఙేయవతేనైుడె అబయ ఆసఽతా్త 
నఖదఽ, భితథేహెం తయయౌెంు యయణర కయవి, నిభీృత నతౄెంలల యద ాయోజనెం, యసౄ వ లేథర లయ భినేత్త నుాత్తథిఔన 
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ఆెంఫ ల న్్ చరభీజలలల ఏథి తఔుుయ ైణే అథి లాెంట్ి యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సెంసలు 
ఇవుజూుతేధరైబ.  

6. నేనశృబెంులు 

వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిెంద శూదరయణ నేనశృబెంులు: 

i. నులల నుాయెంపలనికి భ ెంథే ఉనై ఏథేని అెంఖయ ైఔలెం 

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణెంగ భిత్త లేథర అెంఖయ ైఔలెం 

iii. సఽక యది, ల ైెంగిఔెంగ యనెంఙే యధఽలు, ఎబడ్స్, లేథర భానలఔ యది వలు  ాతక్షెంగ, భోక్షెంగ ఔయౌగై 
యధఽలు 

iv. ఔ ాభాదెం నఽెంచి వఙేియ తనెంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఇన్ లక్షన్, యషెం ఙేయడెం వలు  సెంబయెంఙే భిత్త లేథర 
అెంఖయ ైఔలెం. 

v. నౄభా థరయవ లేథర ఆమన ఔుట్లెంఫ సబ లు ధేయ ఉథెేశ్ెంణో చటి్ ఉలు ెంగనఔు నులడడెం వలు  తల ణేౄ  ఏథేని 
గమెం.  

vi. మ దేెం, దఽభఔరభణ, యథేశీ శ్తితు చయ, ఫెంథీలు (మ దే ాఔట్న జభిగిధర, జయఖఔనోు బధర), నుౌయ మ దేెం, 

త్తయవఖ ఫలట్ల, యు వెం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,శూుదీనెం, క ైవసెం, అభ సఽి లు, ఙెయఫటి్డరలు లాెంట్ి యట్ిణో 
ాతక్షెంగ లేథర భోక్షెంగ సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండడెం వలు  తల ణేౄ  ాభాద గమెం వలు  జభిగై ఙరవు లేథర 
అెంఖయ ైఔలెం.  

vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాెంట్ి థోషూభిత నయఫేధెం థరుభఫలదితేడబయ క్షెంలల. అబనట్ికీ ఙరలావయఔు 
నులలలలల ధేయూభిత కయఔలాెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమెంగ నులుెంచఽకోఔుెంట్ే అథి ఒ 
ాభాదెంగ భిఖణ ెంచఫడి నులల కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.  

viii. భిత్త/అెంఖయ ైఔలెం/ఆసఽతా్తకి థరభి తీలే భిలత్త, ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ, కయణెంణో, ఔు నుతా 
నోు ఱెంచిన లేథర అదిఔఫ ైన లేథర థీయఘకయౌఔఫ ైన శియ జననెం లేథర ఖయౌెం నఽెంచి లేథర థరని యవశూనెంగ. 

ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ా లషనల్ గ నులుెంచఽఔుధరై లేథర శిక్షణ 
ను ెందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెెంథిన లలైనిఔ లేథర శూమ ధ దమాలలు ని ఏథేని యపలఖెంలల రెంత్త ఫిెందెంలల 
కనీ, మ దే ఫిెందెంలల కనీ ని ఙేసఽౄ నైుడె 

x. ఉథెేశ్ూయుఔెంగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడెం, ఆత్హతఔు నులడడెం, ఆత్హతఔు ామత్తైెంచడెం 
(భానలఔ లత్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై) 

xi. యషథరభే లు లేథర భాదఔ దాయలు, భదెం లేయెంచడెం  
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xii. ఖఖన యశృయెం లేథర ఫలనిెంగ్ లల నులుెంచఽఔుధే తయవణెంలల, యుణరభోహణ సభమెంలల, కిెందఔు థిగై 
సభమెంలల, ఏథేని యభానెంలల ామాణ ెంఙే సభమెంలల, ాెంచెంలల ఎఔుడెైధర చటి్ఫదే ల ైలలనఽ్ ఔయౌగిన 
నుాభాణ ఔ యఔ యభానెంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుెండర (ధరమఫదేెంగ ఙెయౌుెంచడెం లేఔ భభోలా) ఫ లన్ ఙేలే 
సెందయౌెంలల  

ఙెలుు ఫలట్ల డెైైయెంగ్ ల ైలలనఽ్ లేఔుెండర ఏథేని యహధరనిై నడడెం వలు  తల ణేౄ  నశుి లనఽ నేనశృబెంఙే నిభేిషీ 
నులలలు.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలు వఔుౄ లఔు, ఔుట్లెంఫలనికి, ఫిెంథరలఔు ఔడర ఇవుఫడెణరబ.  

ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణ 

ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిెంథి యదరనెంలల భెంజూయవ ఙేశూౄ యవ.: 

 సెంనుదన యవడె (నౄభా ఙేలన వఔుౄ లు) భభిమ  సెంనుథిసఽౄ ెంట్ే జీయత పలఖశూునే: ఔ వకిౄలల ఉెండే 
భీత్తలల శూదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయవఔునైట్లి గ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సుతెంతా నలట్లి ఫడి శూ భ ్   

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

 (ఐదఽ నఽెంచి నుత్తకైళ్ైు  భధ) నలు లు: నిభేిషీ ఖభిషీ భినేత్త అెంట్ే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి 
సెంనుదనయవల ైన తయౌుదెండెా లు నౄభా ఙేలన నలట్లి ఫడి శూ భ ్లల శూదరయణెంగ 25రతెం 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు అధేయ శూదరయణెంగ యభిిఔ నులలలుగ భాతాఫే ఉెంట్లబ. ఏడరథికోశూభి భాతాఫే 
యట్ిని ునయవదేభిెంచఽకోవడరనికి అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సెంసలు 
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి. అెంణేకఔ ఏథేని నిభేిషీ 
సెంగట్నలఔు ఔడర ఔవభైజీని అెంథిెంచవచఽి.  

ఖూర ు నులలలలల ననైయకలు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

 మాజభాన సెంస  భభిమ  ఉథోగి సెంఫెంధెం 

ఈ నులలలు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంసలఔు, సెంగానికి భెంజూయవ ఙేమఫడెణరబ: 

o నేయవ ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయవనలటి్ని ఉథోఖ లు 

 మాజభాన-ఉథోగి బయతయ సెంఫెంధెం 
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ఈ నులలలు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంగాలు, శూ లలైట్ీలు, ఔుఫ ోలు లాెంట్ి యట్ికి భెంజూయవ 
ఙేమఫడెణరబ.: 

o నేయవ ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయవఙే ఖ భిౄెంు ను ెందని సబ లు 

(ఖభనిఔ: ఉథోఖ లు యేయవగ యక్షణ అెంథిెంచవచఽి) 

ఎభ ఔలు యభిగినుడె వభిౄెంఙే నులల భభిమ  భోజుయభీ నఽలనఽ కోలలవడరనికి భిశృయెం 

ఇథి ఒ ాణేకిెంచిన వకిౄఖత ాభాద నులల. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయవఖ ళ్ు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఈ 
నులలకి యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి.  

i. క ు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, ణేయౌక ైన యయవఖ డె ఔధరై జట్ిలఫ ైన యయవఖ డెఔు ాయోజన రతెం ఎఔుువగ 
ఉెంట్లెంథి. ఇథి కఔుెండర యేయౌ ఎభ ఔణో నోు యౌిణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతెం ాయోజనెం ఉెంట్లెంథి.   

iv. థిన చయలనఽ కోలలవడెంణో నులలలల నియుచిెంచిన ల య ాయోజధరలఔు ఔడర ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
అెంట్ే త్తనడెం, యబాెం ఙేసఽకోవడెం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరా లనఽ ఆుకోలేఔనోు వడెం లాెంట్ియ లేథర తన 
జీయణరనిై నియుళ ెంచఽకోవడెంణో భ డిడిన కయవినఽ నౄభా థరయవఔు అెంథిెంఙే శూ బలలని చలనలేనే.  

v. ఆసఽతా్త నఖదఽ ాయోజనెం భభిమ  ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలే నణరౄ లు, 
ఫ నిట్ ాయోజధరలలల వణరసెంణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.   
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O. అెంతభజ తీమ ామాణ నౄభా 

1. నులల అవసయెం 

యనుయెం కోసెం, యశృయ మాతా కోసెం, చదఽవుల కోసెం పలయతథేశ్ెం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె అఔుడ ఫస ఙేలన 
సెందయౌెంగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసుసతఔు ఖ యబయ ాభాదభ ెంథి. అఫ భిక, క నడర లాెంట్ి థేరలలు  య ైద 
సెంయక్షణ కయవి ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఈ థేరలఔు య మలు  వకిౄ దఽయదిషిఔయెంగ ఏథేని ాభాదెం/అసుసతఔు ఖ భ ైణే 
నలదె శూ బ ఆభిఔ సభసలనఽ  ఎదఽభోువలలభవచఽి. ఇలాెంట్ి దఽయదిషిఔయ సెంగట్నల నఽెంచి యక్షణ ను ెందడరనికి 
ామాణ నులలలు లేథర యథేశీ ఆభోఖ, ాభాద నులలలు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.  

2. ఔవభైజీ భిది 

ఇలాెంట్ి నులలలు నుాథనేఔెంగ ాభాదెం భభిమ  అసుసత ాయోజధరల కోసెం ఉథేేశిెంచినయ. అబణే భాభ ుట్ లల 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై లు ఉతతేౄ లు కై ఉతత్తౄ  భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలరణ ని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఇెందఽలల 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై యక్షణలు:  

i. ాభాద భిత్త/ అెంఖయ ైఔలెం 

ii. అసుసత/ాభాదెం కయణెంగ య ైద కయవిలు 
iii. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ తననుో వడెం 

iv. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ భవడెంలల ఆలసెం 

v. నుస్క నోు యవి  భభిమ  దశూౄ యేజులు తననోు వడెం 

vi. ఆలౄ/వకిౄఖత నశుి లఔు భూడో  నుభిీ ఫలధత 

vii. ామాణరల యదఽె  
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viii. ళైెజఞక్ యక్షణ 

3. ాణరయఔల యకలు 

జనయెంజఔ నులలలుగ యనుయ, యశృయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఉథోఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽి.  

4. ఈ నౄభానఽ ఎవయవ అెంథిెంచవచఽి 

యథేశీ లేథర సుథేశీ ామాణ నౄభా నులలలనఽ జీయత బయతయ భభిమ  ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ 
ఉతత్తౄ గనా, ాసఽౄ త ఆభోఖ నులలకి అదను యక్షణగనా అెంథిెంచవచఽి. అబణే అదను యక్షణకోసెం ఙెయౌుెంఙే 
నానేమెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ  యదరనెం కిెంద నుాదికయ సెంస  ఆమోదెం ను ెంథి ఉెండరయౌ. 

5. నులలని ఎవయవ తీసఽకోవచఽి 

యనుయెం, యశృయ మాతా, చదఽవుల కోసెం యథేరలఔు య మలు  ఏ పలయతీమ నుౌయవడెైధర ఈ నులలని తీసఽకోవచఽి. పలయతీమ 
ఔెంనలనీలు యథేరలలు  ెంథరలనలై ెంనే ఉథో ఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనెంచఖలదఽ.  

6. నౄభా ఙేలన నతౄెం భభిమ  నానేమెంలు 

యక్షణ అఫ భిక డరలయులల భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. శూదరయణెంగ అథి లక్ష డరలయు నఽెంచి ఐదఽ లక్షల డరలయు భధ 
ఉెంట్లెంథి. య ైద కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యపలగనికి, తయయౌెంు, సుథేరనికి త్తనెండెంాదరన యపలఖెంగ 
ఉెంట్ ెంథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ శూ బ. ఫలధత యక్షణకోసెం ఎదఽయవ చాడఫడిెంథి. నానేమెంనఽ 
డరలయులల ఙెయౌుెంఙరయౌ్న ఉథోఖ ాణరయఔ యషమెంలల తనెంచి నేగియౌన యట్ికి నానేమెంలనఽ యౄనుబలలలధే 
ఙెయౌుెంచవచఽి. ాణరయఔలధేయ శూదరయణెంగ భ ెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:  

 అఫ భిక/క నడర నేనశృబెంచి ాెంచ యౄెం 

 అఫ భిక/క నడరణో నుట్ల ాెంచ యౄ ెం 

కొనిై ఉతతేౄ లు ఆలమా థేరలలు  భాతాఫే, ఐభోను థేరలలు  భాతాఫే అనైట్లి  యక్షణ ఔయౌశూౄ బ.  

1. కభపభైట్ నియెంతయ ామాణీఔుల ాణరయఔలు 

ఇథి ఒ కభపభైట్ సెంస  తయచా పలయతథేశ్ెం ఫమట్ యట్ిెంఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుెంట్లనై 
ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సెందభౌలు యథేరలఔు య మలు  వఔుౄ లు 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  నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యభిిఔ ాఔట్న 
నులల అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ెంథిన యక్షణగ ఉెంట్లెంథి.  
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ఉథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి/క్షెం భోజులఔు ాఔట్నలు ఙేమఫడెణరబ. నానేమెం ఔడర భ ెందఽగ 
సయవె ఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ. అదను భ ెందసఽౄ  నానేమెం ఙెయౌుెంుణో కాయ అబణే నులల ఉనై తయవణెంలల ని థిధరల 
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే య సలుఫలట్ల ఔడర ఇవుఫడిెంథి.  

యనుయ, యశృయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులలలు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.  

ఒ.ఎెం.న కిెంద శూదరయణ నేనశృబెంులలల భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు ఙేయిఫడరు బ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు 
యథేరలలు  చికిత్ తీసఽఔుధేెందఽఔు యక్షణ ను ెందలేయవ.  

ఈ నులలల కిెంద ఆభోఖ సెంఫెందిత క ుబమ్ లు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తఫ ై ఉెంట్లబ. అెంట్ే ాత్త నౄభా సెంస  యథేరలలల 
నులలలఔు లేవలు అెంథిెంఙే యధెంగ ాదరన థేరలలు  ధ ట్ వర్ు ఔయౌగిన భభో అెంతభజ తీమ లేయ సెంసణో ెందెం 
ఔుదఽయవిఔుని ఉెంట్లెంథి.  

 

 

 

P. ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణ 

1. ఫిెంద నులలలు 

అదరమెంలల ఇథివయలల యవభిెంచిన యధెంగ, ఒ సెంస  మజభాని, ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు క రడిట్ కయవు  యపలఖెంగ ఉెండే ఒ 
ఫిెంద మజభాని ఫిెంద నులల తీసఽఔుెంట్లయవ. ఇఔుడ ఒ లెంగిల్ నులల వఔుౄ ల ూభిౄ ఫిెంథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి  

ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధర అెంథిెంచవచఽి. అబణే ఇలాెంట్ి ఉతతేౄ లనీై ఏడరథి కలెం 
ునయవదేయణ కెంట్లా ఔుి లుగ ఉెండరయౌ. 
ఫిెంద నులలలు – ఆసతా్తలల ఙేభినుడె లనెంఙే యశిశుీ ెంరల ాణేకెంరలు. 
1. ఔవభైజీ భిది 

ఫిెంద ఆభోఖ నౄభాలలని అతెంత శూదరయణ యౄెంలల ఉథోఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ ల ైన జీయత పలఖశూునే, నలు లు, 
తయౌుదెండెా లు, అణరౄ , భాభలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ మాజభానఽలు నులల తీసఽఔుెంట్లబ. 

2. భ ెందఽగధే లదేఫ ైన యక్షణ 

ఫిెంద నులలలు ఙరలావయఔు ఆ ఫిెందెం అవసభలఔు తఖాట్లి  భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన యక్షణలుగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి  ఫిెంద 
నులలలలల ఫిెంద నులల కిెంద యక్షణ అెంథిసఽౄ నై వకిౄఖత నులలలలని లు నుాభాణ ఔ నేనశృబెంులనఽ చాడవచఽి.  

3. ాసాత్త యక్షణ 
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ఫిెంద నులలలలని అతెంత శూదరయణ నేనశృబెంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽి. థీనిని ాసఽౄ తెం కొనిై నౄభా సెంసలు 
భ ెండె నఽెంచి భూడేళ్ు  యేచి ఉెండే కలెంణో వకిౄఖత నులలల కిెంద అెంథిసఽౄ ధరైబ. ఒ ఫిెంద నులలలల అథి శూదరయణెంగ 
ణొనే్థి ధ లల యేచి ఉెండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. కొనిై సెందభౌలలు  అథి ఔడర భా ఙేమఫడెతేెంథి. 
ాసాత్త యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్ ాసవెం సశృ చిధరైభి ాసవెం కోసెం ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయవిలనఽ 
అెంథిసఽౄ ెంథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుట్లెంఫెంనలై నౄభా ఙేలన ఫ ైతౄ  శూ భ ్ఔు లలఫడి శూదరయణెంగ యౄ. నుత్తఔ యేల నఽెంచి మాప ై 
యేల వయఔు భినేతెం ఙేసఽౄ ధరైయవ.  

4. చిధరైభికి యక్షణ 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల చిధరైయవలఔు శూదరయణెంగ భూడె ధ లల వమసఽ నఽెంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄ యవ. ఫిెంద 
నులలలలల, శియవులఔు నదట్ి భోజు నఽెంఙే యక్షణ లనసఽౄ ెంథి. కొనిై సెందభౌలలు  ాసాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి 
ఉెంట్లెంథి. భభికొనిై సెందభౌలలు  ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄ నికి యసౄ భిెంచఫడి ఉెంట్లెంథి.  

5. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ, యేచి ఉెండే కలెం యదఽె  

భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదిని ఔునఫ టి్డెం, భ నలై భోజుల యేచి ఉెండే కలెం, భ ెండేళ్ు యేచి ఉెండే కలెం, జనఽయఫ ైన 
యధఽలఔు ఈ భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులలలల యక్షణ ఉెండవచఽి.  

6. నానేమెం ఖణన 

ఒ ఫిెంద నులలకి చరర్జ ఙేసఽౄ నై నానేమెం ఫిెంద సబ ల వయో యవభలు, ఫిెంద భిభాణెం, ఇెంక భ కెంగ ఫిెందెం 
యొఔు క ుబమ్ ల అనఽబవెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఏట్ల నానేమెం భాయవతేెండడెంణో ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంలఔు లలఫడి తన క ుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచఽకోవడరనికి ఫిెంద నులలథరయవ ాయోజధరనిై దిఱిలల 
నలట్లి ఔుెంట్లెండడెంణో నలైన నేభపునై అదను యక్షణలు ఫిెంథరలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణరబ.  

7. మాజభాన బయతయ ఉథోగి ఫిెంథరలు 

పలయతథేశ్ెంలల, నిమెంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిెంద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథెేశ్ెం కోసెం ఫిెంథరలనఽ ఏభట్ల 
ఙేమడరనిై ఔఠినెంగ నిఱేదిసఽౄ ధరైబ. ఉథోఖ లు కని యభికి ఫిెంద నులలలనఽ ఇఙేిట్ుడె ఫిెంద మజభానికి, 
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సెంఫెందరనిై నిభే భిెంచడెం భ కెం కఖలదఽ.  
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ఉథరహయణ 

తన ను దఽు కాణరథరయవలు లేథర క రడిట్ కయవు థరయవల కోసెం నులల తీసఽఔుధే ఒ ఫలెంఔు ఒ homogenous 

groupనఽ ఏయయవసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల తభ అవసభలఔు తగినట్లి  యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ెందసఽౄ  నులలల 
థరుభ ఒ పలభీ ఫిెందెం ాయోజనెం అెందఽకోఖలదఽ.  

ఇెందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే నానేమెం కసౄ  తఔుువగ ఉెండవచఽి కనీ ఒ ఫిెందెంగ నౄభా 
సెంసఔు లనెంఙే నానేమెం తగినెంతగ ఉెంట్లెంథి. థీెంణో ఫలెంఔు ఫ యవగ ైన నులల యౄెంలల తన కాణరథరయవలఔు ఫ యవగ ైన 
నానేమెం భైట్ు ణో యలువనఽ జోడిెంచి అెంథిసఽౄ ెంథి.  

8. ధయల నియృమెం 

ఫిెంద నులలలలల, ఫిెంద భిభాణెంణో నుట్ల ఫిెంద క ుబమ్ ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ నానేమెంనలై తగాిెంుణో 
తగాిెంుకోసెం సదఽనుమెం ఉెంథి. ూభిౄ ఫిెంథరనికి నులలలల యక్షణ ఉెండడెంణో ఫిెంద నౄభా ాత్తఔల ఎెంనఔ భ ునఽ 
తగాిసఽౄ ెంథి. ఫ యవగ ైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ఫేయభాడేెందఽఔు ఫిెందథరయవ యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ ఇట్ీవయౌ 
కలెంలల, నోు ట్ీ కయణెంగ నానేమెంనఽ తగాిసఽౄ ెండడెం వలు  ఈ యపలఖెం అదిఔ నషి నిషత్తౄని చయ చాలెంథి. థీనివలు  కొనిై 
నౄభా సెంసలు కొెంతవయఔు నానేమెంనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసఽౄ ెండగ భిలత్తని చఔుథిథరె యని ఇట్ికీ ాఔట్ిెంచలేని భిసత్త 
ధ లకొెంథి.  

 

 

 

9. నానేమెం ఙెయౌుెంు 

మాజభాన సెంస  లేథర ఫిెంద మజభాని ఈ నానేమెంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌుెంచవచఽి. అబణే ఇథి శూదరయణెంగ 
ఉథోఖ లు లేథర ఫిెంద సబ ల నుతా నుాత్తథిఔధే ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, మాజభాన సెంస/ఫిెంద మజభాని 
నానేమెం వసాలు ఙేల, సబ లెందభికీ యక్షణ ఔయౌెంఙేలా నానేమెం ఙెయౌుసఽౄ ెండడెణో అథి నౄభా సెంసణో కై ెందెం 
కిెందఔు వసఽౄ ెంథి.  

10. మాడ్స-ఆన్ ాయోజధరలు 

భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులలలు దెంత సెంయక్షణ, దిఱి  సెంయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాెంట్ి యట్ికి యక్షణలు 
ఔయౌశూౄ బ. కొనిై సెందభౌలలు  అదను నానేమెంలు లేథర నోుా ణర్హఔ ాయోజధరలణో తీవా అసుసత యక్షణ ఔడర 
లనశూౄ బ.  

ఖభనిఔలు : 
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ఫిెంద ాభాదెం భభిమ  ఆభోఖ యక్షణలనఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధనలనఽ యౄను ెంథిెంచిెంథి. ఇథి 
ఙెలు ని, డఫ ో సెంనుదనకోసఫే ఫిెంద నులల థకలనఽ ాయేశ్నలట్ేి  నమవెంచఔుల మోశూనికి ఖ భి కఔుెండర వఔుౄ లనఽ 
సెంయక్షిసఽౄ ెంథి.  

ాబ తుెం థరుభ తభ లఫోెంథి అెందభికీ నులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేసఽౄ ెండడెంణో ఇట్ీవల ాయేశ్నలట్ిి న ాబ తు ఆభోఖ నౄభా 
థకలు, జధరఔయిఔ ఉతతేౄ లనఽ ఔడర ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి.  

నియుచనెం 

ఫిెంద నియుచధరనిై కిెంథి యధెంగ యవభిెంచవచఽి: 

a) కై ఉథెేశ్ెంణో ఔడిన వఔుౄ లనఽ ఫిెందెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. తభ తయున నౄభానఽ సభఔభైిెందఽఔు ఆ ఫిెందెంలలని 
ఫ జఞభిట్ీ సబ ల ఆమోథరనిై ఫిెంద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉెండరయౌ.  

b) నౄభానఽ ను ెంథే ాదరన ాయోజనెంణో ఎలాెంట్ి ఫిెందెం యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

c) చరభిజ ఙేలన నానేమెం, లనసఽౄ నై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిెంద నులలలల సషిెంగ 
సాచిెంచఫడరయౌ.  

d) ఫిెంద తగాిెంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుెంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే నానేమెం నౄభా ఔెంనలనీకి ఇఙేిథరనిఔధరై 
ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.  

 

2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫో్ు ట్ర్ ఔవర్ 

లు ఫిెంద నులలలలల, ా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 ్ 
ఔభిగినోు ణే ఇలాెంట్ి భిలత్త తల తేౄ తేెంథి. భ కెంగ ఒ ఔుట్లెంఫ సబ డికి నలదె అసుసత ఏయడిన క్షెంలల ఇలా 
జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిలతేలలు , ఫపర్ యక్షణ థరుభ ఉశ్భనెం లనసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫెం 
అదను కయవిలనఽ ఈ నేఖ లు నతౄెం నఽెంచి అెందఽఔుెంట్లయవ.  

ఔుు ౄ ెంగ ఙెనులెంట్ే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽెంచి కోట్ి యౄనుమలు, అెంతఔధరై ఎఔుువ శూ బ వయఔు 
భాయవతేెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ నౄభా నతౄెం ఔభిగినోు బనుడె ఈ నణరౄ లనఽ నేఖ లునఽెంచి తీసఽఔుెంట్లయవ. 
అబనట్ికీ థీనిని ఉయోగిెంచఽకోవడెం అధేథి శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఔశూభి ఆసఽతా్తలల ఙేయగధే 
ఔభిగినోు బయెందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా శూ బ అసుసతఔు భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.  
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ఈ నేఖ లు నఽెంచి కోు సబ లు ఉయోగిెంచఽకోఖల నతౄెంనలై ఔడర భినేత్త ఉెంథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన అసలు 
శూ భ ్ వయఔు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి. భధ శూ బ నులలలఔు ఇలాెంట్ి నేఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణరబ. ఒ 
యరుసనుతేా డెైన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄెం ఔయౌగిన నులలలఔు ఈ యక్షణనఽ అెంథిెంచయవ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. ాణేఔ ఉతతేౄ లు 

1. యధఽలఔు యక్షణలు 

ఇట్ీవయౌ కలెంలల, కన్ర్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి నిభేిషీ యధఽలఔు ాణేకిెంచిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఙరలావయఔు పలయత భాభ ుట్ లల ాయేశ్నలట్లి బ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫ ైెంథి. అెంట్ే ఐదఽ నఽెంచి ఇయయ ై ఏళ్ు  కలెం వయఔు 
ఉెంట్లెంథి. సుసత ాయోజనెం ఔడర ఇెందఽలల ఙేయిఫడిెంథి. అెంట్ే ఒ భ ఖ లర్ య ైద భీక్ష కోసెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంు 
జయవుతేెంథి. యఔౄెంలల చక ుయ భిభాణెం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నోు ట్ల లాెంట్ి ఫ యవగ ైన నిమెంతాణ కయకలఔు నులలలల భ ెండో  
ఏడరథి నఽెంచి నానేమెంల తగాిెంు యౄెంలల నోుా ణర్హెం ఉెంట్లెంథి. భభోయ ైు, సభిగా  నిమెంతా్తెంచఽకోఔనోు వడరనికి అదిఔ 
నానేమెం వసాలు ఙేశూౄ యవ.  

2. భధఽఫేహ భోఖ లఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం యౄను ెంథిెంచిన ఉతత్తౄ  

26-65 ఏళ్ు  వమసఽనై వఔుౄ లు ఈ నులలని తీసఽకోవచఽి. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయవదేభిెంచఽకోవచఽి. నౄభా ఙేలే 
నతౄెం యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఖథి అథెెనలై భినేత్త వభిౄసఽౄ ెంథి. భధఽఫేహ ఔెంట్ి 
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సభసలు, భూతా నెండరలు, భధఽఫేహెం కయౌ సభసలు, థరత కయవిలు సశృ భూతా నెండరల భాభిడీ లాెంట్ి 
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽతా్త కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙే ఉథెేశ్ెంణో ఈ ఉతత్తౄ  యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలఔు యక్షణ కలెం కోు నౄభా సెంసనఽ ఫట్ిి  భాయవత నులలలల 
నియుచిెంచఫడెతేనైట్ికీ, ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం కోసెం అతెంత శూదరయణెంగ పలయసఽౄ నై 
కలెం________  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయ ై భోజులు 

 

 

 

 

 

 

R. ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలు 

1. ధ ట్ వర్ు లేయ సెంస  

ధ ట్ వర్ు లేయ సెంస  ఒ ఆసఽతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్/డేకైర్ లలెంట్ర్ ఔు ాత్తనుథిశూౄ యవ. నౄభా ను ెంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ యళ త 
చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అథి ఒ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏణో ెందెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంసలు/ట్ి.న.ఏలు 
శూదరయణెంగ ఉనైత శూ బ లేవఔు బభోశూ ఇఙేి ఇలాెంట్ి సెంసల నఽెంచి చరభీజలు, జులనలై శూనఽఔల తగాిెంులనఽ 
కోయవఔుెంట్లబ. ధ ట్ వర్ు ఫమట్ ఉనై లేయ సెంసల వదెఔు ఔడర భోఖ లు య ళ్ువచఽి కనీ అయ భభిెంత ఎఔుువ జునఽ 
వసాలు ఙేశూౄ బ.  

2. నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస  ధ ట్ వర్ు   (PPN) 

ధరణఫ ైన చికిత్నఽ అత్త తఔుువ ధయఔు అెంథిెంఙేలా చాలేెందఽఔు నుాదరనెం ఔయౌగిన ఆసఽతేా ల ధ ట్ వర్ు నఽ 
యౄను ెంథిెంఙే అవకశ్ెం నౄభా సెంసఔు ఉెంథి. అనఽబవెం, యనియోఖెం, సెంయక్షణనఽ అెంథిెంఙే కయవి, నుాత్తథిఔన నౄభా 
సెంస  థరుభ కొనిై సెంసలనఽ భాతాఫే ఈ ఫిెందెం ఎెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్ే థరనిని నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస  ధ ట్ వర్ు 
అని నలుసఽౄ ధరైభ .  
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3. నఖదఽ యళ త లేవ 

యది చికిత్ఔు అులు తీసఽకోవడఫే యవణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణెంగ ఉెంట్ ెందధే యషమెం అనఽబవూయుఔెంగ 
ణెయౌలెంథి. ఆసఽతేా లఔు ఎలాెంట్ి ఙెయౌుెంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికిత్ కయవిలనఽ ను ెంథేెందఽఔు నఖదఽ యళ త 
లేవ యలు ఔయౌశూోౄ ెంథి. నౄభాథరయవ ఙేమాయౌ్ెందలాు  ఒ ధ ట్ వర్ు ఆసఽతా్తని సెంాథిెంచి, నౄభా యవజువుగ తన ఆభోఖ 
కయవు నఽ సభభిెంచడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానికి నౄభా సెంస  యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ాయేశిత నతౄ ెం 
కోసెం అథి ధ ట్ వర్ు సెంసఔు ధేయవగ డఫ ో ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ, నౄభాథరయవ నులల భినేతేలనఽ థరట్ిన తభుత 
నేగియౌన నణరౄ నిై, నులల నిఫెంధనల ాకయెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ  ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

4. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్ర్ (TPA) 

ఆభోఖ నౄభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభెంగ థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽి. 
ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచడెంకోసెం ాెంచెం నలుభూలలా లు నౄభా సెంసలు సుతెంతా సెంసల లేవలనఽ 
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లధరైబ. ఈ ఏజ నీ్లు ట్ి.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధరైబ.   

పలయతథేశ్ెంలల, ట్ి.న.ఏనఽ కిెంథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల శూౌఔయెం కోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచఽఔుెంథి.: 
i. తన నౄభా నులలకి నిదయశనెంగ ఒ ఖ భిౄెంు కయవు నఽ అెంథిెంచడెం, థరనిని అసఽతా్తలల ాయేరనికి 

ఉయోగిెంచవచఽి.  
ii. ధ ట్ వర్ు ఆసఽతేా లలు  నఖదఽ యళ త లేవనఽ అెంథిెంచడెం 

iii. క ుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ 

ట్ి.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ క ుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయవ ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంసలు నిమనేెంచిన సుతెంతా సెంసలు. 
యశిషీ ఖ భిౄెంు కయవు ల జఞభీ నఽెంచి నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔ లేథర భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నుాత్తథిఔన క ుబమ్ ల లలట్ిల్ ఫ ెంట్ 
వయఔు ట్ి.న.ఏలు ఆభోఖ నులలథరయవలఔు లేవలు అెంథిశూౄ బ. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్యు శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్లి యవ. 
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ల ైలలనఽ్లు భెంజూయవ ఙేల, నిమెంతా్తసఽౄ ెంథి. ట్ి.న.ఏగ అయోత శూదిెంఙేెందఽఔు ఔనీస నలట్లి ఫడి, ఇతయ 
నిఫెంధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృబసఽౄ ెంథి.  

కఫట్ిి  ఆభోఖ క ుబమ్ ల లేవనఽ ఇుడె ట్ి.న.ఏలఔు నౄభా సెంసలు ను యవఖ  లేవలుగ అెంథిసఽౄ ధరైబ. వసాల ైన 
నానేమెంలల ఐదఽ నఽెంచి ఆయవ రణరనిై నుభిణోఱఔెంగ యట్ికి అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్యవు  ఆసఽతేా లు, ఆభోఖ లేయ సెంసలణో అవగహన ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లధరైబ. ధ ట్ వర్ు 
ఆసఽతేా లలల చికిత్ అెందఽఔుధే ఎవభ ైధర వకిౄకి నఖదఽ యళ త లేవలు లనెంఙేలా చాసఽౄ ధరైబ. ఆసఽతేా లణో 
సభనుమెం ఙేసఽఔుెంట్ృ, ఆభోఖ క ుబమ్ లనఽ కభయవ ఙేసాౄ , నౄభా సెంసలు, నౄభా థరయవల భధ అయ 
భధవయవౄ లుగ వవహభిసఽౄ ధరైబ.  

5. ఆసఽతా్త 
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ఒ ఆసఽతా్త అెంట్ే భోగిని లలల నలట్లి ఔుని ఆభోఖ సెంయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసుసత భభిమ  గమాల థిన యభీ 
చికిత్కోసెం ఏభట్ల ఙేలన సెంస  అని అయెం. భిలతేలఔు తఖాట్లి  ఇథి శూ నిఔ అదికయవల థరుయ ఆసఽతా్తగ నమోదఽ 
ఙేమఫడి ఉెంట్లెంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయోత ఔయౌగిన య ైదఽడి యయేక్షణలల ఉెంట్ృ, కిెంద నేభపునై యధెంగ ఔనీస 
అయోతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉెంట్లెంథి: 

a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన టి్ణరలలు  ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాెంణరలలు  15 
డఔలు ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి; 

b) ఇయయ ై ధరలుఖాెంట్ల ని ఙేలే అయవో ల ైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి; 

c) ఇయయ ై ధరలుఖాెంట్ల ని ఙేలే అయవో ల ైన య ైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి; 

d) శ్సౄ ై చికిత్ యదరధరలనఽ శూ ెంతెంగ ఙేట్ేి ెందఽఔు అనఽవుగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్ 
తిబయట్ర్ నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.; 

e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయవు లనఽ నియుళ సఽౄ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభిఔ లఫోెంథికి యట్ిని అెంథేలా ఙేసఽౄ ెంథి. 

6. య ైదఽలు 

ఒ య ైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భశుి ర నికి ఙెెంథిన య ైద భెండయౌ నఽెంచబధర ఒ ఙెలుు ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి 
ఉెంట్లయవ. తథరుభ థరని భిదికి లలఫడి య ైద విత్తౄని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. తన ల ైలలనఽ్ యసౄ ిత్త, యఙరయణ 
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళ సఽౄ ెంట్లయవ. అబనట్ికీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయవగ కభదనీ, లేథర యభి సనిైళ త 
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 ఙెలుు ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి ఉెండడెం. 

8. అయవెంతఫ ైన భభిమ  అవసయఫ ైన కయవిలు 

ఔ నిభెైశిత పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల ఔ నిభెైశిత యదికి చికిత్ కోసెం సభినోు తేెందని పలయెంఙే కయవిల భిశృయెం కోసెం నులల 
అెంథిసఽౄ నైెందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఎుడా ఈ నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి. 

యదికి చికిత్ అెంథిెంఙేెందఽఔు య ైదయెంగ అవసయఫ ైనయగ అబయ కయవిల శూదరయణ నియుచనెం అథి జభిగై నుాెంతెంలల 
అథే యఔఫ ైన చికిత్ఔు అబయ శూదరయణ చరభీజల శూ బని నేెంచదని, ఎలాెంట్ి నౄభా లేఔుెంట్ే ఙేమని చరభీజలనఽ అథి ఔయౌగి 
ఉెండదని ఙెఫ ణోెంథి.  

లేవలు, సయపభలఔు చరభీజలుగ అయవెంతఫ ైన చరభీజలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄ ెంథి. ఇయ అసుసత/తగియౌన గమెం 
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభేిషీ లేయ సెంసఔు నుాభాణ ఔ చరభీజలుగ ఉెండడఫే కఔ, కైయఔఫ ైన, కై 
యౄెంలలని లేవలకోసెం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల అభలు ఙేలే చరభీజలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంట్లబ. 
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ఈ నిఫెంధన లేయ సెంస  నృలుు ల నణరౄ నిై నలెంచనివుఔుెండర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ శూదరయణ యధఽలఔు చికిత్ 
కోసెం తఔుువ కయవిలఔు ఙేలేెందఽఔు ఫదఽలు కభీథెైన ఆసఽతేా లఔు య ళ్ుడెం నఽెంచి నౄభాథరయవనఽ అడెు ఔుెంట్లెంథి.  

 

 

9. క ుబమ్ ధనట్ీసఽ 

ాత్త నౄభా నులల క ుబమ్ ఖ భిెంచి య ెంట్ధే సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని, దశూౄ యేజు సభయణఔు నిభేిషీ కల భినేతేలనఽ 
సాచిసఽౄ ెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలలల, యనియోఖథరయవ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై కోయవఔుధే క్షెంలల ఆసఽతా్తలల 
ఙేయఔ భ ెంథే సభాఙరయెం అెంథిెంచఫడెణరబ. అబనట్ికీ, భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ క ుబమ్ ల యషమెంలల కొనిై సెందభౌలలు  
నౄభాదయవ క ుబమ్ ఖ భిెంచి నౄభాసెంసలఔు సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలధే యషమానిై ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర లు భోజులు/ధ లలు 
ఖడచిన తభుత దశూౄ యేజులనఽ సభభిశూౄ యవ. నృలుు ల సభయణలల జఞెం నృలుు ల నణరౄ నిై నలెంచడరనికి, 
నౄభాథరయవ/ఆసఽతా్త తథితభల మోశూలఔు థరభి తీమవచఽి. క ుబమ్ ల కోసెం సభ ైన సదఽనుమాలనఽ ఙేమడెం నఽెంచి 
ఔడర ఇథి ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి  నౄభా ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ క ుబమ్ ల సతుయ సభాఙరయెంకోసెం త్తౄ డి 
ఙేసఽౄ ెంట్లబ. క ుబమ్ దశూౄ యేజు సభయణఔు కల భినేత్తని శూదరయణెంగ డిరిర్జ ణేథీ నఽెంచి 15 భోజులుగ 
నియృబశూౄ యవ. ఇథి క ుబమ్ లనఽ తుభితఖత్తన, కచిితఫ ైన భీత్తలల నియేథిెంఙేెందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ 
అవసయఫ ైణే దభుౄ లు ఙేట్ేి ెందఽఔు ఔడర నౄభా సెంసఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

నిభీృత వవదిని థరట్ిన తభుత క ుబమ్ సభాఙరయెం/తా సభయణ జభిగై క్షెంలల థరనికి ళేతేఫదేఫ ైన కయణభ ెంట్ే 
భిశీయౌెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల, క ుబమ్ యళ త నులలథరయవఔు ఏథో  యౄెంలల నోుా ణర్హఔెం ఇఙేిెందఽఔు, ఒ సదఽనుమెం 
శూదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ధరలుఖ  నియెంతయ, క ుబమ్ యళ త నులల కలాల భ గిెంులల ఆభోఖ భీక్షల 
వమానిై త్తభిక ిఙెయౌుెంచడరనిక ినులలలు శూౌఔయెం ఔయౌసఽౄ ధరైబ. ఇయ శూదరయణెంగ అెంతఔుభ ెందఽ భూడేళ్ు కలెంలల 
నౄభా ఙేలన సఖట్ల శూ భ ్లల 1రతెంగ భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.  

11. ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క 

క ుబమ్ యళ త నులలథరయవనఽ నోుా త్ళ ెంచడరనికి ాత్త క ుబమ్ యళ త ఏడరథిక ి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్ 
ఫో నస్క నఽ అెంథిెంచడరనిై భభో యౄెంగ ఎెంచఽఔుెంథి. అెంట్ే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయవదేయణ సభమెంలల ఒ లయ 
రతెం (ఉథరహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతెం) ఫేయ నలయవఖ తేెందని అయెం. థి క ుబమ్ యళ త ునయవదేయణలఔు ఖభిషీెంగ 
50రతెం ఫేయ అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణరౄ నికి నానేమెంనఽ ఙెయౌుశూౄ యవ. 
ఎఔుువ యక్షణనఽ అెంథిశూౄ యవ. 
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, సెంచిత ఫో నస్క నఽ ఆభోఖ నౄభా నులలల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే 
అెంథిెంచవచఽి. ాయోజన నులలలనలై (న.ఏ నులలలు నేనశృబెంచి) ఎెంత భాతాభూ కదఽ. సెంచిత ఫో నస్క నితీయవ 
నుాలలఔిస్క లల, నులల దశూౄ యేజులల సయవయెంగ నేభపునఫడరయౌ. అెంణేకఔ, ఒ క ుబమ్ నఽ ఒ నిభేిషీ సెంవత్యెంలల ఙేలేౄ , 
నుానౄ ెంచిన భైట్లలలధే సెంచిత ఫో నస్క  తగాిెంచఫడెతేెంథి. 

ఉథరహయణ 

యౄ. ఐదఽ యేల ననాేమెంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల తీసఽఔుధరైడె. నదటి్ ఏడరథి ఎలాెంటి్ క ుబమ్ 
ఙేమఔుెంటే్ భ ెండో  ఏడరథిలల అెంణే నానేమెం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌుసఽౄ నైటి్క,ీ అతని నౄభా నతౄెం యౄ. 
3.15 లక్షలఔు నలయవఖ తేెంథి. (అెంతఔుభ ెందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతెం ఎఔుువ) ఇథి థళే్ు క ుబమ్ యళ త 
ునయవదేయణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు య ళ్ుఖలదఽ.  

12. భాలుస్క/ ఫో నస్క 

క ుబమ్ లు లేఔుెండర ఆభోఖ నులలని నిలఫ ట్లి కోవడెం కోసెం నుోా ణర్హభెంథిసఽౄ నై భీత్తలలధే,  భాలుస్క అధే భభో 
ాణరభాైమ భాయాెం ఔడర ఉెంథి. ఒ నులల కిెంద క ుబమ్ లు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ే, భాలుస్క అధే నానేమెం 
లలడిెంగ్ నఽ ునయవదేయణ సభమెంలల వసాలు ఙేశూౄ యవ.  

ఆభోఖ నులల అధేథి శూభాజిఔ ాయోజన నులల కవడెంణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలనలై ఇట్ివయఔు భాలుస్క వసాలు 
ఙేమఫడలేదఽ.  

అబనట్ికీ, ఫిెంద నులలల యషమెంలల భాలస్క అధేథరనిని అయవెంతఫ ైన భినేతేలలు  క ుబమ్ నిషత్తౄని 
నిలఫ ట్లి కోవడెం కోసెం తగినెంత నతౄ  నానేమెంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయాెంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. భభోయ ైు 
నానేమెం ధయలల భెంచి అనఽబవెం ఏయడిణే నానేమెం భైట్ లల తగాిెంు ఫో నస్క యౄెంలల అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

13. క ుబమ్ తగాిెంు ఉెండదఽ 

నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఫో నస్క ఔు ఫదఽలు ాత్త క ుబమ్ యళ త సెంవత్భనికి నానేమెంలల తగాిెంు కోసెం కొనిై 
ఉతతేౄ లు అెంథిసఽౄ ధరైబ.  

14. సహ-ఙెయౌుెంు 

సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల కిెంద ాత్త క ుబమ్ లలని కొెంత పలగనిై నౄభాథరయవ బభిెంచడెం అధే పలవన. ఇయ 
ఉతత్తౄ  ఆదరయెంగ నియోెంధఫ ైనయ కవచఽి లేథర సుచిెందఫ ైనయ కవచఽి. సహ-ఙెయౌుెంు అనవసయెంగ ఆసఽతా్తలల 
ఙేయడెం నఽెంచి నౄభాథరయవనఽ నియభిెంచడెం లాెంట్ి కొనిై ఔరభశిక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄ ెంథి.  



 

430 

 

సహ-పలఖశూుభెం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత శూ భ ్ కఖలదఽ. లేథర అథి అనఽభత్తెంచిన క ుబమ్ నతౄెంలల ఒ 
రతెం కవచఽి. భాభ ుట్ లలని కొనిై ఉతతేౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికిత్లు లాెంట్ి నిభేిషీ యధఽలఔు లేథర శూదరయణెంగ ఙేలే శ్సౄ ై 
చికిత్లు, లేథర ఒ నిభేిషీ వమసఽ థరట్ిన యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయౌుెంు నిఫెంధనలనఽ అభలు ఙేశూౄ బ. 

15. తగాిెంు/నేఖ లు 

ఆభోఖ నులలలలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి నౄభా సెంస  క ుబమ్ ఙెయౌుెంచడరనికి భ ెందఽగ నౄభాథరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నిభీృత శూ భ ్ అని ఙెవచఽి. అెంట్ే ఒ నులలలల తగాిెంు యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథరయవ భ ెందఽగ ాత్త నౄభా 
నషిెం ఙెయౌుెంులలనా భ ెందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌుశూౄ యవ. థీనిని భభిెంత యవభిెంఙరలెంట్ే, క ుబమ్ యౄ. 80యేలు అబణే, 
నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ెందఽగ యౄ. థియేలు బభిెంఙరయౌ. నౄభా సెంస  యౄ. 70యేలు ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

తగాిెంు ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసతా్త నఖదఽ నులలలలల నౄభా సెంస  ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌుెంఙే భ ెందఽ వభిౄెంఙే 
నిభేిషీ భోజులు/ఖెంట్ల సెంకగ ఔడర ఉెండవచఽి. 

16.  ఖథి అథెె ఆెంక్షలు 

ఒ క ుబమ్ సెంబయెంచినుడె నౄభా ఙేలన శూ ఫే్ ఙెయౌుెంచఖల ఖభిషీ నతౄెంగ ఉెండేలా లు ఉతతేౄ లు ఫళ యెంఖ 
భాభ ుట్ ు  ఉెండగ, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ణో థరనిని భ డినలటి్డెం థరుయ నౄభాథరయవ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెంనలై  ధేడె లు 
ఉతతేౄ లు ఆెంక్షలు అభలు ఙేసఽౄ ధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిెంచి ఆసఽతా్తలలని అనిై కయవిలు ఉెంట్లమని అనఽబవెం 
ఙెఫ ణోెంథి. ఎఔుువ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉెండడెం వలు  అనిై కయవిల దఽె లు థరనికి తఖాట్ేి  ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి , 
నౄభా ఙేలన నతౄెంలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భినేత్తగ యదిెంఙే నులలలల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. య బని 
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ెంథ ే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. థీనిై ఫట్ిి  కభీథెైన ఆసఽతేా లలల యలాసవెంతఫ ైన చికిత్ 
ను ెందగోభిణే, నులలని ఔడర తగినెంత నానేమెం ఙెయౌుెంచి, ఎఔుువ నణరౄ లఔు కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

17.  ునయవదేయణ నిఫెంధన 

ఆభోఖ నౄభా నులలల ునయవదేయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయాదయశకలు ఆభోఖ నులలలనఽ జీయతకలెం నుట్ల 
తనిసభిగ ునయవదేభిెంఙేలా ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభా ను ెందడెం లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన తదనెంతయ ాయోజధరలనఽ 
ను భెందడెంలల మోసూభితెం లేథర తుథోవ ట్ిి ెంచడెం లేథర నౄభాథరయవ (లేథర ఆమన తయున) ఫ థిభిెంు ఉెంట్ే ఆ 
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔెంనలనీ ునయవదేయణనఽ త్తయసుభిెంచవచఽి.  

18.  నిఫెంధన యదఽె  

యదఽె  నిఫెంధననఽ ఔడర నిమెంతాణ చట్లి లు, నుాభాణ కీఔభిెంఙరబ. నౄభా థరయవ తభనఽ తుథోవ ట్ిి ెంఙరయని మోసెం 
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమట్నలటి్లేదని, సహకయెం అెంథిెంచడెం లేదధే కయణరలణో నౄభా ఔెంనలనీ ఏ 
సభమెంలల అబధర నులలని యదఽె  ఙేమవచఽి. 
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చివయగ ణెయౌలన చియవధరభాలల నౄభాథరయవఔు అకైల డ్సజ  ఫ ెంట్ ణో ఔడిన భిజిషిర్ నోు సఽి లల ఔనీసెం థిళేనఽ భోజుల 
సభమెంణో భతూయుఔఫ ైన ధనట్ీసఽ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస  నులలని యదఽె  ఙేలేౄ  నులల కిెంద ఎలాెంట్ి 
క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచఔుెంట్ే, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభెంగ చివభి నానేమెంఔు తఖాట్లి  కొెంత నణరౄ నిై ఔెంనలనీ 
త్తభిగి ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

నౄభా ఙేలన వకిౄ థరుభ యదఽె  జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో నానేమెం త్తభిగి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నౄభా 
ఙేలన వకిౄ నుోా భైట్ల ఔధరై తఔుువ రతెంణో నానేమెం భీపెండ్స నఽ ను ెందఽణరయవ. క ుబమ్ ఙేల ఉెంట్ే, భీపెండ్స ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

19.  లేుఙరి సనైక్షా కలెం 

ఒ యనియోఖథరయవ ఒ కొతౄ  నౄభా నులలని కొని, నులల దశూౄ యేజునఽ లుఔభిెంచిన తభుత ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ, 
నిఫెంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుెంట్ే, ఆమన భ ెందఽనై భాభా లేనేట్ి? 

ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమెంతాణలలు  ఒ యనియోఖథరయవ ళ త శూౌఔభనిై యౄను ెంథిెంచిెంథి. 
యనియోఖథరయవ థరనిని త్తభిగి ఇచిి, కిెంథి నిఫెంధనలఔు తఖాట్లి  త్తభిగి ఙెయౌుెంునఽ అెందఽకోవచఽి: 

1. ఇథి జీయత నౄభా నులలలఔు, ఔనీసెం ఔ ఏడరథి కలభినేత్త ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు భాతాఫే 
వభిౄసఽౄ ెంథి. 

2. యనియోఖథరయవ ఈ హఔుునఽ నులల దశూౄ యేజు లుఔభిెంచిన 15 భోజుల లలు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

3. థీనిని నౄభా సెంసఔు ఆమన భతూయుఔెంగ ణెలనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

4. నులలనలై ఎలాెంట్ి క ుబమ్ ఙేమఔ నోు ణే భాతాఫే నానేమెం భీపెండ్స అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. థీనిని సయవె ఫలట్ల 
ఙేశూౄ యవ. 

a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖాట్లి  సభ చితఫ ైన భిస్కు నానేమెం  
b) య ైద భీక్షలనలై నౄభాసెంసఔు అబయ కయవిలు భభిమ   
c) శూి ెంు డాట్ీ చరభీజలు 

20.  ునయవదేయణఔు ఔయవణ కలెం 

నౄభా కొనశూగిెంునఽ నియుళ ెంచడెం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఒ భ కఫ ైన అెంశ్ెంగ నిలుశోూౄ ెంథి. నులలలు 
ఎలాెంట్ి యభభెం లేఔుెండర ునయవదేభిెంచఫడిణే నులల కిెంద ాయోజధరలు నియుళ ెంచఫడెతేనైెందఽన, సకలెంలల 
ునయవదేభిెంచడెం అధేథి అతెంత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉెంట్ ెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల ునయవదేయణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  
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ఇథివయఔట్ి నౄభానఽ ఖడెవు ణేథీనఽెంచి 30 భోజులలు ు ునయవదేభిలేౄ  కొనశూగిెంు ాయోజధరలనీై నియుళ ెంచఫడెణరబ. 
యభభ కలెంలల ఏథేని క ుబమ్ లు ఉెంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.  

వకిౄఖత ఉతతేౄ లనలై ఆదరయడి ునయవదేయణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయవణ కలానిై భెంజూయవ ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి 
తీసఽకోవచఽి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ  భ ఖ లేషన్్ అెండ్స ళెల్ౄ  ఇనా్భ న్్ శూి ెండరభ డుజైషన్ కిెంద నలైనఽనై కీలఔ నిఫెంధనలు, 
నియుచధరలు, నేనశృబెంులలల ఎఔుువ పలఖెం ాభాణీఔభిెంచఫడెణరబ. యట్ిని చాల, ఎట్ిఔుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
జఞబా ఙేలన భాయాదయశకలు, ఉతౄయవులనలై తభెంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిెంచఽకోయలని యథరయవ లఔు 
సాచిెంచఫడెణోెంథి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల ునయవదేయణ కోసెం________ ఔయవణ కలెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయ ై భోజులు 

 
 
 
 

శూభెంశ్ెం 

a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఊళ ెంచని భీత్తలల హఠతేౄ గ ాభాదెం జభిగి/అసుసతఔు ఖ భ ై ఆసఽతా్త నులు 
కయయౌ్ వఙేి భిలతేలలు  నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

b) ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఆ నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే యభి సెంక నుాత్తథిఔన వకిౄఖత నులల, ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ 
నులల, ఫిెంద నులలగ వభాీఔభిెంచవచఽి.  

c) ఆసఽతా్త కయవిల నులల లేథర ఫ డీక ుమమ్ అసుసత/ాభాదెం సభమెంలల అబయ ఆసఽతా్త కయవిలనఽ త్తభిగి 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

d) ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలు అెంట్ే ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ెందఽ (శూదరయణెంగ 30 భోజులు) 
వయఔు అబయ య ైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. క ుబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణ శూౄ యవ.  
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e) ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలు అెంట్ే ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కొనిై భోజుల 
(శూదరయణెంగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ య ైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. క ుబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణ శూౄ యవ.  

f) ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నులలలల, జీయత పలఖశూునే, ఆదరయడిన నలు లు, తయౌుదెండెా లు ఔుట్లెంఫెం నణరౄ నికి కై 
నతౄెంగ నౄభాశూ భ ్నఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

g) ఆసఽతా్తలల ఙేభిన కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత శూ భ ్నఽ ఒ ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల 
అెంథిసఽౄ ెంథి.  

h) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై పలభీ నణరౄ నిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలు 
ఔయౌెంఙే తీవా అసుసత నులల.  

i) ఎఔుువ తగాిెంు లేథర ట్లప్ యక్షణలు నిభేిషీెంగ ఎెంచఽఔునై ఒ నణరౄ నికి (ాయేశ్ెం లేథర తగాిెంచఖయౌగినథి అని 
అెంట్లయవ) నేెంచి నౄభా ఙేలన ఎఔుువ శూ భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

j) లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినెంత యక్షణ ఔయౌెంచడెంణో నుట్ల నౄభా సెంస  తన నులలకి సభ ైన 
ధయనఽ నియృబెంచడెంలలనా సశృమడెతేెంథి.  

k) ఊళ ెంచని ాభాథరలు ఎదఽభ ైనుడె భయణెం భభిమ  అెంఖయ ైఔలెం ాయోజధరల యౄెంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద 
(PA) యక్షణ భిశృభనిై అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

l) అవుట్ నేషెంట్ యక్షణలు దెంత చికిత్లు, దిఱి  సెంయక్షణ కయవిలు, శూదరయణ య ైద భీక్షలు లాెంట్ి ఆసఽతా్తలల 
ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని యట్ికి అబయ య ైద కయవిలనఽ అెంథిశూౄ బ.  

m) ఒ ఫిెంద నులలని ఒ సెంస , ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు క రడిట్ కయవు  యపలఖెంలాెంట్ి ఒ ఫిెంద మజభాని తీసఽఔుెంట్లయవ. 
ఇెందఽలల ఒ ఏఔ నులల అధేథి వఔుౄ ల ఫిెందెం నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

n) కభపభైట్ ఫో్ు ట్ర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ నతౄెం నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫ నణరౄ నికి నేెంచిన అదిఔ కయవిలనఽ బభిెంచడెంలల 
సశృమడెతేెంథి.  

o) యథేశీ ఫ డీక ుబమ్ / ామాణ నులలలు యథేరలలు  ఉెంట్లనై సభమెంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి ఖ భ ైధర, 
అసుసత ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

p) కభపభైట్ ాక ుెంట్ ట్లా య లర్్ నుు న్ అధేథి ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఇెందఽలల పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తయచా ామాణరలు 
శూగిెంఙే తన కయ నియుహఔుల కోసెం ఒ కభపభైట్ సెంస  వకిౄఖత నులలలనఽ తీసఽఔుెంట్లెంథి.  

q) ాణేకిెంచి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖెందయగోమానిై నియభిెంఙేెందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలనఽ 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణ కీఔభిెంచిెంథి.  
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి  

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిల కోసెం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సెంసనఽ ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లెంథి. థరనిని 
నులలలల నియుచిసఽౄ ధరైయవ. అతెంత శూదరయణ యక్షణగ ఆసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ెందఽ కలభెంట్ే 
సభినుో తేెంథి.  

జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల ునయవదేయణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

ఆసఽతా్త కయవిల నులలకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథి? 

I. ఆసఽతా్త కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.  

II. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు యక్షణ  ఇవుఫడెతేెంథి.  

III. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు యక్షణ  ఇవుఫడెతేెంథి కఫట్ిి  
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుో ణే ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

IV. నదట్ి ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽతా్త కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచఫడెతేెంథి. నదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి క ుబమ్ లు 
జయఔుెంట్ే భ ెండో  ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు 
యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.  

 

 

ాశ్ై 2 
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కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథో  ఖ భిౄెంచెండి? 

I. భోగలణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

II. భయణెంణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

III. భోఖెం, భయణరలు భ ెండిెంట్ిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

IV. భోఖెం లేథర భయణెంలలల భ ెండిెంట్ికీ సెంఫెందిెంచని థరనిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

ాశ్ై 3 

ఆభోఖ నౄభాలల అెంథిసఽౄ నై నఖదఽ యళ త లేవఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభ ైెంథి? 

I. ఇథి పౌత్తఔఫ ైన ఔభ నీ్ ధనట్ు  ఫట్లుడరనఽ తగాిెంచి, ఙెట్ు నఽ కనుడవచిధే భీత్తలల ఎలకిి నిక్ ఙెయౌుెంులనఽ 
నోుా త్ళ ెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు నుాయెంనెంచిన భవయణ ళ త 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 ఇెంట్భ ైట్ ఫలెంకిెంగ్ థరుభ లేథర కయవు ల థరుభ భాతాఫే 
జయవఫడెతేెంథి.  

IV. నౄభాథరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయవగ ఆసఽతా్తకి నృలుు  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేా లఔు సెంఫెందిెంచి PPN యొఔు సభ ైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄెంచెండి.  

I. నృు క్ నలాపర్ు ధ ట్ వర్ు 

II. నలాపర్ు ను ా య ైడర్ ధ ట్ వర్ు  

III. నృు క్ నలైైయేట్ ధ ట్ వర్ు 

IV. ను ా య ైడర్ నలాపభ నిిమల్ ధ ట్ వర్ు  

 

 

 

 

ాశ్ై 5 

కిెంథి యట్ిలల ఏ ాఔట్న సభ ైెంథో  ఖ భిౄెంచెండి? 
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I. తన ఉథోఖ ల కోసెం ఒ సెంస  ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

II. తన యనియోఖథరయవల కోసెం ఒ ఫలెంఔు ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

III. ఒ దఽకణథరయవ తన యనియోఖథరయవల కోసెం ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

IV. ఉథోఖ ల ఔుట్లెంఫ సబ లనఽ ఙేయిడరనికి తన ఉథోఖ లకోసెం సెంస  ఒ ఫిెంద నులలని యసౄ భిెంచవచఽి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

ఆసఽతా్త కయవిల నులలలల, ఆసఽతా్తలల ఉెండడెంణే నుట్ల ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త 
కయవిలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.  

జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ I. 

ఆభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సెంగట్న భైట్ల)ఔు సెంఫెందిెంచినథి. 

జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ  IV. 

నఖదఽ యళ త లేవ కిెంద నౄభాథరయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయవగ ఆసఽతా్తకి నృలుు లనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  4 

సభ ైన ఎెంనఔ II. 

PPN అెంట్ే నలాపర్ు ను ా య ైడర్ ధ ట్ వర్ు. 

జయఫ  5 

సభ ైన ఎెంనఔ III. 

ాఔట్నలు I, II భభిమ  IV సభ ైనయే. తన యనియోఖథరయవలఔు దఽకణథరయవడె ఫిెంద నౄభా తీసఽకోయవ కఫటిి్ 
ాఔట్న III తు.  
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అదరమెం 20 

ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 

 

అదరమెం ఉనోు థరఘ తెం 

ఈ అదరమెం ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఖ భిెంచి నైఔు సభఖర భిజఞా ధరనిై అెంథిెంచడరనిై లక్షెంగ 
నలట్లి ఔుెంథి. ఏ యఔఫ ైన నౄభాలలధ ైధర ూచీడడెం  ఙరలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం. నౄభా నులల జఞభీలల ఇథి కీలఔ 
నుతా వళ సఽౄ ెంథి. అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ కి సెంఫెందిెంచిన నుాథనేఔ సాణరా లు, శూధధరలు, దేతేలు, ాకిరమనలై ఈ 
అదరమెం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఔడర ఇథి 
నైఔు భిజఞా నెం ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

అధమన పయౌణరలు 

 

A. అెండభ ైూట్ిెంగ్అెంటే్ఏనేట్?ి 

B. అెండభ ైూట్ిెంగ్ – నుాథనేఔపలవనలు 
C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు 
E. అెండభ ైూటి్ెంఖ ుసెంఫెందిెంచిభ్యౌఔసాణరా లు, శూధధరలు 
F. అెండభ ైూటి్ెంఖ ర్కిరమ 

G. ఇఖూర నలోల్ౄఇనా్ూభ న్్ 

H. ఒవభీ్స్క ట్లా య ల్ ఇనా్భ న్్ ెందెం 

I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం 

ఈ అదరమెం చథియన తభుత, నైయవ ఏెం ఙేమఖలఖ ణరయెంట్ే: 

a) అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్  యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ.  
b) అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృెంచఖలుఖ ణరయవ 
c) అెండర్ భ ైట్యవు  అనఽసభిెంఙే సాణరా లనఽ, ఉయోగిెంఙే యయధ శూధధరలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ 
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ సెంూయృ ాకిరమనఽ ఫ చఽికోఖలుఖ ణరయవ 
e) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ నులలలనఽ ఎలా అెండర్ భ ైట్ ఙేశూౄ భో చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ 
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ఈ గట్లి నిై భిశీయౌెంచెండి 

శూఫి్ట యేర్ ఇెంజనీర్ గ నిఙేసఽౄ నై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోయలని 
నియృబెంచఽఔుధరైయవ. ఆమధొఔ నౄభా ఔెంనలనీకి య మాుయవ. 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, అలయట్లు  వగ ైభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు.  

భనీశ్ నఽెంచి ఈ ాత్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడర యయవ ఆమననఽ ఇెంక అధేఔ ణరా లు కోభయవ. 
ఐడెెంట్ిట్ి, వమసఽ, చియవధరభాల నియౄణ ణరా లనఽ, భ నఽట్ి య ైద భికయవు లనఽ సభభిెంఙరలని కోభయవ. 
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై య ైద భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ ఔడర యయవ ఆమననఽ కోభయవ. ఇథి 
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలెంథి.   

తనని ణరనఽ ఆభోఖవెంతేనిగ, చఔుని ఆథరమ శూ బ ఔయౌగిన వకిౄగ సెంపలయెంచఽఔుధే భనీశ్ తన యషమెంలల, 
నౄభా ఔెంనలనీ అట్లవెంట్ి కొలేు ట్ి ఙరెంణరడె ాకిరమనఽ ఎెందఽఔు అనఽసభిశోూౄ ెంథో  ణెయౌమఔ ఆశ్ియనుో మాయవ. ఈ 
లాెంఛధరలనీై ూయౄమాఔ, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొల సిభల్, అదిఔ యఔౄనోు ట్ల ఉనైట్లు  య ైద భీక్షలలల 
ణేయౌెందని, ఇయ తదనెంతయ కలెంలల ఆమనఔు ఖ ెండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ నలెంచవచిని ణెయౌమజైలెంథి. 
యయవ ఆమనఔు నులల ఇవుజూనుయవ కనీ, ళెచఽి నానేమెం కోభయవ. ఆ నతౄెం తన నేతేా డె 
ఙెయౌుెంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెండడెంణో సదయవ నులల తీసఽఔుధేెందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభిెంఙరయవ.  

ఇఔుడ, సదయవ నౄభా ఔెంనలనీ, థరని అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమలల పలఖెంగ ఈ చయలనఽ అనఽసభిశోూౄ ెంథి. నషి ాభాద 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైుడె, నౄభాసెంస  ఆ భిస్కు లనఽ సఔరభెంగ భథిెంు ఙేమాయౌ.  సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల 
లాపలనిై ఖడిెంఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిెంు ఙేమఔనోు ణే, తభుత సదయవ వకిౄ క ుబమ్ ఙేలేౄ ,  ఔెంనలనీకి 
అథి నషిెంగ భిణనేసఽౄ ెంథి. నలైగ, నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేలన యయెందభి తయపున నానేమెంలనఽ వసాలు 
ఙేశూౄ బ. యయవ ఆ నణరౄ లణో ఔ టా్సఽి  భాథిభిగ వవహభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.    
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A. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ అెంటే్ ఏనేట్ి? 

1. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్  

నౄభా నిదికి యట్ిలు ఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄలల తగినెంత నానేమెం ఙెయౌుెంచఖల వఔుౄ లకి నౄభా 
సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు ామత్తైశూౄ బ. ాత్తనుదఔుని నఽెంచి ఇలా సభాఙరభనిై లేఔభిెంచి, 

అతని నఽెంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఉెండఖలథో యరలుఱెంఙే ాకిరమనఽ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ అెంట్లయవ. ఈ ాకిరమ థరుభ 
లేఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని, ఆ ాత్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలల లేథో  యయవ 
నియృబశూౄ యవ. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలని నియృబలేౄ , యయవ కొనిై షయతేలనఽ, నిఫెంధనలనఽ 
యదిెంచడఫే కఔ ఎెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙరలల ఔడర నిభెైశిశూౄ యవ. అట్లవెంట్ి భిస్కు తీసఽఔుెంట్లనైెందఽఔు 
సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంచఖలభా లేథర అని చాసఽఔుెంట్లయవ.     
ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ, అధరభోఖెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ  అధరభోఖెం 
నులవడరనికి లేథర భోఖఖరసఽౄ డవడరనికి ఉనై భిస్కు, యట్ికి చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లేథర ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ 
నియుచిెంచఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. (శూదరయణెంగ వయోజనఽలలల ఔధరై 
లనిమర్ నుౌయవలలలధే అధరభోఖెం తల తేౄ తేెంథి. నేత్తనైభిన ఫయవవు లేథర ఫయవవు తఔుువగ ఉెండడెం, నిభెిషి 
యధఽలు లేథర అధరభోగలఔు సెంఫెందిెంచి వఔుౄ ల ఖత, వయౄభాధరల చభితా, ధాభనునెం వెంట్ి వకిౄఖత 
అలయట్లు , ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, ాత్తనుదఔుని విత్తౄ  భ కెంగ అథి ాభాదఔయఫ ైనథి కవడెం లాెంట్ి యయధ 
ఇతయ ాత్తఔల అెంరలు ఔడర అధరభోఖెం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలెంచఽతేెంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ 
ఉెండడెం, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవనర ైయౌ వెంట్ి నిభెిషి అనఽఔల అెంరల వలు  వతసౄెంగ అధరభోఖ అవకరలు 
తఖానఽఔడరవచఽి.    

నియుచనెం 

భిస్కు ని సభ చితఫ ైన భీత్తలల భథిెంు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భెంజూయవ ఙేమవఙోి  
నియృబెంఙే ాకిరబయ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్. ఆ యధెంగ అథి భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు య ల యదరన నిభృ మఔ ాకిరమ అవుతేెంథి.  

2. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ ఆవశ్ఔత  

నౄభా ఔెంనలనీకి అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ య ధ ైభ ఔ లాెంట్ిథి. ఎెందఽఔెంట్ే, భిస్కు ని నియుక్షెంగ ఆమోథిెంచిధర లేఔ 
నానేమెంలనఽ తఖ  నణరౄ లలల లుఔభిెంచఔనుో బధర నౄభా ఔెంనలనీబయ థియమా తీమవచఽి. అలా అని, భభీ 
ఆచితచి ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులలథరయవలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల 
యసౄ భిెంజైలే యధెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నలదె నిదిని సిఱిెంచఽకోఔుెండర నియభిెంచినట్లు  అవుతేెంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి 
యనుభనికి భధ సభ ైన సభతఔెం శూదిెంచడెం ఙరలా భ కెం. అలా ఙేలేౄధే, ఔెంనలనీ నోు ట్ీ ఇవుడెంణోఫలట్ల 
లాపలలనఽ ఔడర సెంనుథిెంచఖలుఖ తేెంథి.    
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సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీ ణరత్తౄ వఔత, యదరధరలు, నశుి నిై బభిెంచఖయౌగై శోూ భతల ననఽసభిెంచి ఈ సభతఔ 
ాకిరమనఽ అెండర్ భ ైట్ర్ నియుళ శూౄ యవ. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచి, సభ ైన ధయఔు అెంగీకయయోఖఫ ైన షయతేలనఽ 
యౄను ెంథిెంచడఫే అెండర్ భ ైట్ర్ ఙేమాయౌ్న ని. భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచడభెంట్ే, నులలథరయవఔు బయషతేౄ లల 
క ుబమ్ నఽ లలట్ిల్ ఙేల నలడణరభని యగె నెం ఙేమడఫేనని ఇఔుడ ఖభనిెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం.  

3. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్  – భిస్కు భథిెంు  

ఔ ఫిెందెం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకిరబయ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్. భిస్కు 
శూ బని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర అెంగీఔభిలేౄ  ఏ ధయఔు అెంగీఔభిెంఙరలని అధేథి అెండర్ 
భ ైట్ర్ నియృబశూౄ డె. ఎట్ిి  భిలతేలలలనా అెంగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతెంగనఽ, సభానతు నుాత్తథిఔ నైద 
శూగయౌ. అెంట్ే, అలాెంట్ి ాత్త భిస్కు ని ఎలాెంట్ి క్షనుతెం లేఔుెండర సభానెంగ వభాీఔభిెంఙరయౌ. శూదరయణెంగ ఈ 
వభాీఔయణనఽ నుాభాణ ఔ అెంగీకయ ఙరయవి ల థరుభ ఙేశూౄ యవ. ాత్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔెంగ భాభిి, 

యట్ికి తఖాట్లు గ నానేమెంలనఽ ల కిుశూౄ యవ.  
అధరభోఖెం ఫలభినడే, భితేయతడే  అవకశ్ెంనలై వమసఽ ాపలవెం చావచఽికనీ, శూదరయణెంగ 
భితేవుఔధరై ఙరలా కలెం భ ెంథే అధరభోఖెం తలుు తడెతేెందని, అథి తయచఽ ఫలదిెంఙే అవకరలు ఔడర 
ఉధరైమని ఖ యవౄ ెంచఽఔుని తీభయౌ. అెందఽఔధే, భయణరనెంతయెం ఇఙేి థరనిఔధరై, ఆభోఖ నౄభా సదఽనుమెం 
యషమెంలల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ నిఫెంధనలు, భాయాదయశఔసాణరా లు భభిెంత ఔట్లి థిటి్ెంగ ఉెండడెం ఙరలా ణరభిుఔెంగ 
ఔనినసఽౄ ెంథి.  

ఉథరహయణ  

భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ెండె  లేథర భూతానెండరల సభసలు విథెి ఙెెంథే అవకరలు ఙరలా 
ఎఔుువగ ఉధరైబ. అతనికి నుాణరనుమెం లేఔనోు బధర ఆసతా్తనులబయ అవకరలు ళెచఽి. నలైగ, నౄభా 
యక్షణ ఉనై కలెంలల ఆసతా్తనులబయ గట్నలు ఎఔుువశూయవు  ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. జీయత నౄభా అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 
భాయాదయశఔసాతాెం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄయవ భిస్కు గ భాతాఫే భిఖణ ెంచవచఽి. అబణే, య ైద అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 
అతనిని ఎఔుువ భిస్కు ణో ఔడిన వకిౄగ పలయెంచవచఽి.       

లైధరనిిమల్ లేథర ఆథరమ ఆదరభిత అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ నౄభాలల య ైద యెంగ లేథర ఆభోఖ యెంగ 
ఔనఽగపనై అెంరలనలై ఎఔుువ దిఱి  నలట్ేి  అవకశ్ెం ఉెంథి. అబణే, లైధరనిిమల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ని ఔడర నియుక్షెం 
ఙేమడరనికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌెంచదగిన యధెంగ వడీు  భయయౌ. ాత్తఔల ఎెంనఔలు ఏయ లేఔుెండర 
చాసఽఔుధేెందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియెంతయత కొనశూగైట్లు  చాసఽఔుధేెందఽఔు లైధరనిిమల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 
భ కెం.  

4. అధరభోఖెం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలు  
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భిస్కు ని భథిెంు ఙేలేట్ుడె అధరభోఖెం నులబయ అవకరనిై  ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలనఽ థిఖ వ నేభపునై 
యధెంగ ఙరలా జఞఖరతౄ గ భిశీయౌెంఙరయౌ : 

a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కు శూ బని ఫట్ిి  నానేమెంలనఽ వసాలు ఙేశూౄ యవ. ఉథరహయణఔు, శియవులు, 
ఫలలలు ఇన్ లక్షనఽు , ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధరభోఖ 
నానేమెంల ఔధరై శియవులు, ఫలలల నానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు 
థరట్ినయయవ భధఽఫేహెం వెంట్ి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ెం, హఠతేౄ గ ఖ ెండ ెజఫ ోఔు ఖ యబయ 
అవకశ్ెం లేథర అలాెంట్ియే భభ ిఏయ ైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఙరలా ళెచఽిగ ఉెంట్లెంథి 
ఔనఽఔ యయవ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

b) యౌెంఖెం: ఖయౌదరయణ సభమెంలల భళ ళ్లు అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు భభిెంత నలయవఖ ణరబ. 
అబణే, భళ ళ్లఔధరై ుయవషేలు ఖ ెండెనోు ట్లఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుువ. అలాగై, అనుమఔయఫ ైన 
విత్తౄ  ఉథోగలలల ుయవషేలు ఎఔుువగ కొనశూగై అవకశ్ెం ఉనైెందఽన ఉథో ఖ సెంఫెందిత ాభాథరలఔు 
భళ ళ్లఔధరై ుయవషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽి.   

c) అలయట్లు : ఏ యౄెంలలధ ైధర సభ ైను గఔు, భదెం, లేథర భతేౄ  థరభ ల యనియోఖెం అధరభోఖ భిస్కు నలై 
ాతక్ష ాపలవెం చాుతేెంథి.  

d) విత్తౄ : కొనిై విత్తౄ , ఉథోగలలల ాభాథరలఔు అదను భిస్కు ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు డెైైవర్, ఫలు సిర్, 

ఏయబయట్ర్ వెంట్ియ. అలాగై, కొనిై ఉథోగలలు  ఆభోఖయఫ ైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఉెండవచఽి. ఎక్్ భై 
ఫ ఱన్ ఆభైట్ర్, ఆజ్డ ఫ శూి స్క భిశ్రభ కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔెంథరయవలు వెంట్ియయవ ఆ కోవలలకి వశూౄ యవ.  

e) ఔుట్లెంఫ చభితా : ఉఫోసెం, భధఽఫేహెం, కొనిై యకల కన్యవు  వెంట్ి యధఽలనఽ జనఽయఫ ైన 
అెంరలు ాపలయతెం ఙేశూౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనెం ఉెంథ.ి 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 వభా ల ాజలలల 
అధరభోఖెంణో భ డిడి ఉెండవచఽి.  

g) ఖతెంలలని జఫ ో లేథర సయజభీ : ఖతెంలల వచిిన జఫ ో రభీయఔ ఫలళ నతనఽ నలెంచడరనికి కయణభబయ 
అవకశ్ెం ఉెంథర లేఔ ఆ జఫ ో త్తయఖఫ ట్ేి  అవకశ్భ ెంథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు, 
భూతానెండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫ ట్ేి  అవకశ్భ ెంథి. అలాగై, ఔ ఔెంట్ిలలని కైట్భకి్ భభో ఔెంట్ిలల 
కైట్భకి్ వఙేి అవకరనిై నలెంఙే యలుెంథి.  

h) ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, ఇతయ అెంరలు లేథర సభసలు : భిస్కు శూ బని, నౄభా యోఖతనఽ 
ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఙరలా భ కెం. యవభలనఽ సభిగా  య లు డిెంచడెం, య ైద భీక్ష థరుభ థీనిై 
నియౄనెంచవచఽి.  
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i) భవయణెం, నియసెం : అధరభోఖెం నులుకఖల అవకరలనలై యట్ి ాపలవెం ఔడర ఉెంట్లెంథి.   

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  1 

అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమలల ఇనేడి ఉెండే అెంశ్ెం ఏభెంట్ే ___________. 

I. నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భాభ ుట్ ఙేమడెం 

II. ఔసిభయు నఽెంచి నానేమెంలు వసాలు ఙేమడెం 

III. భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయ నియృమెం  
IV. యయధ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యఔరబెంచడెం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం 
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అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాయోజధరనిై భిశీయౌెంచడెం థరుభ భనెం నుాయెంనథరె ెం. భ ెండె ాయోజధరలుధరైబ 

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

ii. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచి, భిస్కు ల భధ సభానతుెం ఉెండేట్లు  చాడడెం 

నియుచనెం 

భిస్కు ల ఎెంనఔ అధే ద ఫెంధెం ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త ాత్తనుదననఽ యరలుఱెంఙే ాకిరమనఽ 
సాచిసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదన  నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ నై భిస్కు శూ బని భిశీయౌెంచి నౄభా ఔయౌెంఙరలా లేథర అధేథి 
నియృబెంచడెం, ఇలేౄ  ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయులల నియృబెంచడెం థీనిలలకి వశూౄ బ.  

వత్తభైఔ ఎెంనఔ (లేథర ాత్తఔల ఎెంనఔ)  ాజలలల ఔనినెంఙే దోయణ . ఆభోఖెం థఫెోత్తధ ే అవకశ్ెం 
ళెచఽిగ ఉెందని అనఽభానిెంచిన యయవ లేథర ణెయౌసఽనైయయవ తుయగ నౄభా ను ెందడరనికి ఆ ాకిరమలల 
లనేృ ను ెందడరనికి తహతహలాడణరయవ.  

 

ఉథరహయణ 

ఎవభికి నౄభా ఔయౌెంఙరయౌ, ఏ యధెంగ నౄభానఽ ఇవుజూనుయౌ అధే థరనినలై నౄభా సెంసలు ఆచితచి 
వవహభిెంచఔనుో ణే, భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనోు ట్ల, ఖ ెండె సభసలు లేథర కన్ర్ వెంట్ి తీవా భోగలణో 
ఫలధడెతేనైయయవ, తుయలలధే ణరభ  ఆసతా్తనులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయవ ఆభోఖ నౄభా ఔయౌెంచఽఔుని 
నౄభా సెంసలఔు నశుి లు సిఱిెంచఖల అవకశ్ెం ఉెంథి.  

భభో యధెంగ ఙెనులెంటే్, నౄభా సెంస  ఎెంనఔ యదరధరనిై నుటి్ెంచఔనోు ణే ఆభిఔెంగ థెఫోత్తని, ఆ 
ఔరభెంలల నశుి ల నులబయ ాభాదభ ెంథి.  

2. భిస్కు లలల ఈకిుట్ీ 

ఇుడె భనెం భిస్కు ల భధ ఈకిుట్ీని భిశీయౌథరె ెం. “ఈకిుట్ీ” అెంట్ే కై యఔఫ ైన భిస్కు ల శూ బలు ఉనై 
దయకాసఽౄ థరయవలనఽ కై నానేమెం తయఖత్తలల ఉెంచడెం. వసాలు ఙేలే నానేమెంలనఽ నిభే భిెంచడరనికి ఏథో ఔ 
యఔఫ ైన నుాభాణీఔయణ ఉెండరలని నౄభా సెంసలు కోయవఔుెంట్లబ. అుడె ఒ మోసౄయవ భిస్కు లునై వఔుౄ లు కై 
యఔఫ ైన నానేమెం ఙెయౌుశూౄ యవ. ళెచఽి భిస్కు లణో ఉనై వఔుౄ లు ళెచఽి నానేమెం ఙెయౌుశూౄ యవ. ఒ మోసౄ యవ భిస్కు 
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄెంజైమాలని నౄభా సెంసలు కోయవఔుెంట్లబ. పయౌతెంగ, 
ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄ లు ఎెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙరలల నియృబెంఙేెందఽఔు, యభివలు  యట్ిలు ఖల నషి 
ాభాథరనిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు ణరభ  ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబెంచఖలుఖ ణరభని అయ పలయశూౄ బ.   

a) భిస్కు ల వభాీఔయణ 
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సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేిెందఽఔు అెండర్ భ ైట్ర్, భిస్కు ల వభాీఔయణగ నేయవనై ాకిరమఔు థిఖ ణరడె. 
వఔుౄ లనఽ యయవ ణెసఽౄ నై భిస్కు శూ బలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభా లుగ యబజిశూౄ యవ. అలాెంట్ి 
భిస్కు వభా లు ధరలుఖ ధరైబ.  

i. నుాభాణ ఔ భిస్కు లు 

ఊశృజనిత అధరభోఖెం (అసుసతఔు ఖ యబయ) అవకశ్ెం ఒ మోసౄ యవగ ఉెందని పలయెంచిన వఔుౄ లనఽ ఈ 
కోవలల ఙేయవశూౄ యవ.   

ii. అదిఖణత భిస్కు లు 

ఒ మోసౄయవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ఖణనీమెంగ తఔుువగ ఉెంట్లబ. 
ఔనఽఔ యభి నఽెంచి తఔుువ నానేమెం వసాలు ఙేమవచఽి.  

iii. నాన నుాభాణ ఔ భిస్కు లు 

ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ళెచఽిగ ఉెంట్లబ. అబధర, యభికి 
నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనిై భిశీయౌెంచవచఽిననినసఽౄ ెంథి.  యభి నఽెంచి ళెచఽి (లేథర అదను) 
నానేమెంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్లు  ఙేల నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచవచఽి.   

iv. భిస్కు ల  నిభఔయణ 

ఈ వయాెంలలని వఔుౄ ల ఫలళ నతలు, ఊశృజనిత అదను అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్లు  
ల ఔు. యయవ బభిెంచఖయౌగిన వమానికి ఔెంనలనీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచలేఔనుో వచఽి. కొనిై సెందభౌలలల 
ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథెి భోజుల భ ెందఽ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లాెంట్ి య ైద భిణరభానికి 
లలధ ైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ ణరణరుయౌఔెంగ త్తయసుభిెంచవచఽి. నౄభా ఔయౌెంచడరనికి 
నిభఔభిెంచవచఽి.   

3. ఎెంనఔ ాకిరమ 

అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భ ెండె శూ బలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽి: 

 క్షైతా శూ బలల   

 అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ యపలఖ శూ బలల   

 

భైకా చితాెం 1. అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ 
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a) క్షైతా లేథర నుాథనేఔ శూ బ 

క్షైతా శూ బ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ధే నుాథనేఔ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽి. ఔ దయకాసఽౄ థరయవనికి నౄభా 
యక్షణ భెంజూయవ ఙేమవఙరి లేథర అని నిభే భిెంఙేెందఽఔు ఏజెంట్ లేథర ఔెంనలనీ ాత్తనిది సభాఙరయెం 
లేఔభిెంచడెం థీని కిెందకై వసఽౄ ెంథి. నుాథనేఔ అెండర్ భ ైట్ర్ గ ఏజెంట్ కీలఔ నుతా నుో ఱశూౄ డె. కఫో బయ 
ఔుబెంట్ ఔు నౄభా ఇవుఙరి లేథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లత్తలల ఏజ ెంట్ే ఉెంట్లడె.   

ాత్తనుదఔునికి సెంఫెందిెంచి ఏజ ెంట్లు  ఔ ణరా నిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ  నియేథిఔనఽ సభభిెంఙరలని 
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కోయవచఽి. యభినఽెంచి నిభెిషి సభాఙరభనిై, అననుామానిై, లనూయవ్లనఽ 
కోయవచఽి.  

ఇథే యఔఫ ైన నియేథిఔ భభోట్ి ఉెంథి. థరనిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుశూౄ యవ. 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, అలయట్లు  వెంట్ి అెంరలు ఆభోఖ భిస్కు కి ఉనై పౌత్తఔ ాభాథరనిై సాచిెంచవచఽి. 
సనిైళ తెంగ భిశీయౌెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం భభపఔట్ి ఉెంథి. అథి ఔుబెంట్ నఽెంచి ఔలఖఖల ధ ైత్తఔ శృని. నౄభా 
ఔెంనలనీ థరనికి ఙరలా భూలెం ఙెయౌుెంచఽకోయయౌ్ భవచఽి.  

 అనత్తకలెంలలధే శ్సౄ ైచికిత్ఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔెంనలనీకి ఆ సెంఖత్తని య లు డిెంచఔుెండర 
ఎవభ ైధర ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథరహయణగ ఙెుకోవచఽి. మోయల్ హజఞర్ు కి ఇథి 
భకషీ. తభుత శూ భ ్ క ుబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథెేశ్ెంణోధే నౄభా తీసఽఔునైట్లు  ల ఔు.  
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నషిెం ట్ు  ఉథరలన య ైకభిని ఔయౌగి ఉెండడెం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉెందధే కయణెంణో నులలథరయవ 
తన ఆభోఖ భియక్షణ ట్ు  నియుక్ష య ైకభి వళ ెంచడరనికి నఖ ా  చావచఽి. ణరనఽ ఆసతా్తనుల ైధర నౄభా 
ఔెంనలనీ ఆ కయవిలనఽ బభిసఽౄ ెందని ఆభోగనిై ల ఔు ఙేమఔనోు వచఽి.  

„సబయ ాభాదెం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయశృ ాభాదెం ఖ భిెంచి ఔడర ఇఔుడ ఎెంణెైధర ఙెుకోయయౌ్ ఉెంథి.  
యయవ ఎలాెంట్ి మోశూనికి నులడయవ. కనీ, నలదె నణరౄ నికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతెంత 
వమథరమఔఫ ైన చికిత్ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు నుాదరనెం ఇశూౄ యవ. ఎఔుువ యవసఽభ  వసాలు ఙేలే 
ఆసతా్తలల ఖథిలల ఫస ఙేశూౄ యవ. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే సదయవ వకిౄ అెంతట్ి కభీథెైన ఆసతా్తకి య ళ్ణరడర 
అధేథి సెంథేహఫే.   

వెంచధర భిశీలన నుాథనేఔ అెండర్ భ ైట్ర్ గ ఏజెంట్ నుతా 

భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలా వయఔు నియృమెం ాత్తనుదన నూయెంలల ాత్తనుదఔుడె య లు డిెంఙే యసౄ యలనలైధే 
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ యసౄ యలల కథో  లేఔ ఔెంనలనీని మోసుఙేి ఉథెేశ్ెంణో ాత్తనుదఔుడె కయలధే 
సణరలనఽ ఔనుఙరిభైమో ణెలుసఽకోవడెం అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ యపలఖెంలల నిఙేలే అెండర్ భ ైట్ర్ కి ఔషిెం 
కవచఽి.    

ఏజెంట్ ఇఔుడే ఖణనీమఫ ైన నుతా నోు ఱశూౄ డె. తాెంలల య లు డిెంచినయ యసౄయలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ 
లత్తలల ఏజెంట్ ఉెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే, ాత్తనుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమెం ఏజెంట్ కైఉెంట్లెంథి. ఔనఽఔ 
ాత్తనుదఔులు కయలని తుథోవ ట్ిి ెంఙే ఉథెేశ్ెంణో యసౄ యలనఽ య లు డిెంచఔనుో ణే ఏజెంట్లు  యట్ిని 
లఖటి్ఖలుఖ ణరయవ.     

b) యపలఖ శూ బలల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్   

అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లలని భ ెండవ శూ బ యపలఖెం లేథర కభలమ శూ బలల ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల ాణేఔ 
నిుణ లు, ఈ యఔఫ ైన నిలల నుాయణెం ఉనైయయవ నులగా ెంట్లయవ. ాత్తనుదనలల నుాదరనెం ఔయౌగిన డరట్ల 
అెంతట్ినీ యయవ భిశీయౌశూౄ యవ. సదయవ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఆమోథిెంచవఙోి  లేథో  ఆమోథిలేౄ  ఏ షయతేలనలై 
ఆమోథిెంఙరలల నియృబశూౄ యవ.  
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C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
 

ాత్త నౄభా సెంస  భాభ ుట్ిెంగ్ ఙేలే భ ెందఽగ తన ఉతతేౄ లనఽ తమాయవ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై 
ఖ యవౄ ెంచఽకోయయౌ. ెంద లేకత యపలఖెం యధఽలలు  ఇథి ఔడర ఔట్ిగ ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
యౄను ెంథిెంచిన భాయాదయశకలు కిెంద యవభిెంచఫడరు బ: 

లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అెందఽఫలట్లనఽ, ెంద తా భిఖణనలు, 
యసౄ వ ధయ నియృమెం, భాభ ుట్ లలని నోు ట్ీ భిలతేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని ాత్త ఔెంనలనీ తన 
ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేసఽౄ ెంథి.కఫట్ిి  ుధరథి శూ బలల ఉధరై యనియోఖథరయవలు ఎెంచఽకోవడరనికి యననై 
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుెండడరనిై భనెం చాసఽౄ ధరైెం. ఆసతా్త కయవిల ూచీ ఉతతేౄ లు పలయతీమ 
భాభ ుట్ లల ఆదితెం ఙెలాబసఽౄ ధరైబ.  

ాత్త కొతౄ  ఉతత్తౄని ాయేశ్నలట్ేి భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ అనఽభత్త తీసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. ఆ ఉతత్తౄని కిెంద 
నేభపునై యధెంగ „లైల్ అెండ్స మూజ్డ‟కిెంద నిమెంతాణ సెంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔశూభి థరనిని 
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతత్తౄని ఉసెంహభిెంచఽకోయలధరై భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. లైల్ అెండ్స 
మూజ్డ భాయాదయశకలఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిట్ర్ై లణో యట్ికి నుాచఽయెం 
ఔయౌెంఙరలని యథరయవ లఔు సలశృ ఇవుఫడెణోెంథి.  
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం: 

a) లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం ాకయెం నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  ఆమోథరనిై ను ెందఔుెంట్ే ఏ నౄభా సెంస  
ఔడర ఎలాెంట్ి నౄభా ఉతత్తౄని భాభ ుట్ ఙేమలేదఽ.  

b) ఏథేని ఆమోదెం ను ెంథిన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄలల తదనెంతయ భాయవ లేథర సవయణ ఏథెైధర ఉెంట్ే థరనికి 
ఔడర ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై భాయాదయశకల ాకయెం నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  ఆమోదెం 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

1. నుాదికయ సెంస  ఆమోథిెంచినట్లి గ ఒ నులలలల ఏథేని భాయవ లేథర సవయణ ఙేమాలెంట్ే ఆ 
భాయవ లేథర సవయణ అభలలు కి వఙేిెందఽఔు ఔనీసెం భూడె ధ లల భెందఽగధే ాత్త 
నులలథరయవఔు థరని ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. ఆ భాయవ లేథర సవయణ ఙేమడరనికి 
కయణరలనఽ, ాణేకిెంచి నానేమెంలల నలెంుఔు కయణెం, ఇలాెంట్ి నలెంు భినేత్తకి కయణరలనఽ ఈ 
ధనట్ీసఽ య లు డిెంఙరయౌ.  

2. నానేమెం సశృ నులల నిఫెంధనల భాయవ లేథర సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాెంలల 
య లు 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, నులలణో నుట్ల ాత్త నౄభాథరయవఔు ఇయుయౌ్న యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెంలల 
యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలు, నేనశృబెంులు, క ుబమ్ ఙెయౌుెంులఔు థరభి తీలే భ ెందఽ యేచి 
ఉెండే కలెం, ఙెయౌుెంు భీఇెంఫర్్  ఫ ెంట్ నుాత్తథిఔన ఉెండరలా, నిభీృత శూ భ ్గ ఉెండరలా, ునయవదేయణ 
నిఫెంధనలు, ాయోజధరలు, సహ-ఙెయౌుెంు యవభలు, తగాిెంులు, యదఽె  నిఫెంధనలు తథితయ 
యవభలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  అనఽభత్త కోసెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ నఽ నిమనేెంచిన నౄభా 
ఖణఔుడె, నౄభా ఔెంనలనీ లఈఒ ధివయఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నుాదికయ సెంస  థరుభ ఎట్ిఔుడె 
ెందెం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్ట్ు లల ఉెండరయౌ. అలాెంట్ి డరఔుఫ ెంట్ేషన్ ణో ఔలల ఉెండరయౌ.  

d) ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ  ఉసెంహయణ 

1. ఒ ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄని ఉసెంహభిెంచఽకోవడరనికి, నౄభా సెంస  నుాదికయ సెంస  నఽెంచి 
భ ెందసఽౄ  అనఽభత్త ను ెంథరయౌ. ఉసెంహయణఔు కయణరలనఽ, ాసఽౄ త నులలథరయవలఔు ఙేలన 
ఏభట్ు ఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ అెంథిెంచి, ఈ అనఽభత్త ను ెంథరయౌ.  

2. బయషతేౄ లల ఉతతేౄ ల ఉసెంహయణ అవకరనిై నులల దశూౄ యేజు సషిెంగ సాచిెంఙరయౌ. ఆ 
ఉతతేౄ ల ఉసెంహయణ వలు  నులలథరయవఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర నేభపుధరయౌ.  

3. ాసఽౄ త యనియోఖథరయవ నౄభా సెంస  సభాఙరభనికి సెంథిెంచఔుెంట్ే, ునయవదేయణ ణేథీన నులల 
ఉసెంహభిెంచఽకోఫడెతేెంథి. థీెంణో నౄభాథరయవ నుో యినృయౌట్ీ నిఫెంధనలఔు లలఫడి నౄభా సెంస  వదె 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఒ కొతౄ  నులలని నౄభాథరయవ తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

4. ఉసెంహభిెంచఽఔునై ఉతత్తౄని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయవలఔు ఇవుజూభదఽ.  

e) ాయేశ్నలట్ిి న తభుత ఏ ఉతత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైట్ినీ ఔనీసెం ఏడరథికి ఔశూభి నిమనేెంచిన 
నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షిెంఙరయౌ. ఆ ఉతత్తౄ  ఆభిఔెంగ అభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై, లేదెంట్ే ఏథేని 
యషమెంలల కొయతగ ఔనినెంచిధర, నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె ఉతత్తౄకి 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  భైట్లు , దాయోలోణెం, కయవిఔు, ఇతయ సెంఫెందిత యవభల యెంగ ఆ ఉతత్తౄ  
యౄను ెంథిెంఙే సభమెంలల నేభపునై అసలు ఊశృగధరలణో నోు యౌిణే, ఆ ఉతత్తౄ  నితీయవనఽ సనైక్షిెంచి, 
ఇథివయఔు ఙేలన ఊశృగధరలలు  తగిన సభయనలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదెం కోభయౌ.  
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D. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు 

లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలఔు అదనెంగ, ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలఔు కిెంథియ ఔడర కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి: 
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a. అనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ెంద లేకన నులలని యౄను ెంథిెంచి, ఔెంనలనీ ఫో యవు  
ఆమోథరనిై ను ెంథరయౌ. ఒ ఆభోఖ నులలని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄెంచవచిధే యవయణ తాెంలల 
ాత్తనుదన ణరా నిై సాచిెంఙే ఇతయ యవభలలు  నులల ఔడర ఉెండరయౌ.  

b. ెంద ూచీ నులలని నుాదికయ సెంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫ ై ఉెంట్ే, నులలని సవభిెంఙే 
హఔుునఽ ఔెంనలనీ నిలఫ ట్లి ఔుని ఉెంట్లెంథి. కనీ ాత్త సవయణనఽ నుాదికయ సెంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ.  

c. ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెం అబధర, త్తయసుభిెంచడెం అబధర 
ఫో యవు  ఆమోథిెంచిన ెంద నులలనలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఒ ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనిై 
ఆనేక్షథరయవడికి భతూయుఔెంగ సభాఙరయెం అెంథిెంచి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయవు  ఙేమాయౌ.  

d. నానేమెంఔు నేెంచి ఏథేనీ అదనెంగ వసాలు ఙేలేలా ెందెం ఉెంట్ే నౄభాథరయవఔు సభాఙరయెం 
అెంథిెంఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెందఽగ ఇలాెంట్ి పలభల కోసెం నులలథరయవ నఽెంచి నిభేిషీ 
అెంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.  

e. విత్తౄ  భాయవ, నులలలలని ఏథేని తదనెంతయ దశ్ లేథర థరని ునయవదేయణ సభమెంలలనా ఒ నౄభా 
ఔెంనలనీకి భభిెంత సభాఙరయెం కయలెంట్ే, నౄభాథరయవ నిెంనుయౌ్న నుాభాణ ఔ ణరా లనఽ ఇథి 
సాచిశూౄ బ. ఈ ణరా లనఽ నులల దశూౄ యేజులల పలఖెంగ ఙేశూౄ బ. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం సభయణ 
కయయౌ్న సెందభౌలనఽ, అలాెంట్ి సెందయౌెంలల వభిౄెంఙే నిఫెంధనలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లబ.  

f. తభ సెంసలల తుభిత ాయేశ్ెం, కొనశూగిెంు ునయవదేయణలు, నచిిన క ుబమ్ ల అనఽబవెం తథితభల 
కోసెం నులలథరయవలఔు కనఽఔయౌఙేిెందఽఔు మెంణరా ెంగలనఽ లేథర నోుా ణర్హకలనఽ నౄభా సెంసలు 
నియుచిెంచవచఽి.  లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలలల ఆమోథిెంచినట్లి గ యవయణ తాెం, నులల 
దశూౄ యేజులలు  ఇలాెంట్ి మెంణరా ెంఖెం లేథర నోుా ణర్హకలనఽ భ ెందసఽౄ గ య లు డిెంఙరయౌ.  

 

ఆభోఖ నులలల నుో యినృయౌట్ీకి సెంఫెందిెంచిన భాయాదయశకలు 

జీయత, ఆభోఖ నౄభా నులలల నోు యినృయౌట్ీకి సెంఫెందిెంచి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫ ైన భాయాదయశకలనఽ 
తీసఽఔువచిిెంథి. ఇయ కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరు బ: 

1. నోు యినృయౌట్ీని కిెంథి సెందభౌలలు  అనఽభత్తెంఙరయౌ.: 

a. ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నులలలు సశృ జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ 
నులలలు. 

b. జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే ఔుట్లెంఫ 
సబ లు సశృ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాెంట్ి ఖూర ప్ నులల నఽెంచి అథే నౄభా సెంసఔు ఙెెంథిన ఒ వకిౄఖత 
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ఆభోఖ నులలకి లేథర ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నులలకి భాభై హఔుు ఉెండరయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుత్త 
ునయవదేయణలల నుో యినృయౌట్ీ హఔుు అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

2. నోు యినృయౌట్ీని నులలథరయవ ునయవదేయణ సభమెంలలధే ఎెంచఽకోఖలయవ కనీ నులల నడెసఽౄ నైుడె అలా 
ఙేమలేయవ.  

3. తన నులలని, ఔుట్లెంఫ సబ లెందభిణో నుట్ల నులలని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔెంనలనీకి భాభిలని, కోయవఔుధే 
ఏ నులలథరయవ అబధర ఆ నౄభా ఔెంనలనీకి ాసఽౄ తెం కొనశూఖ తేనై నులల ునయవదేయణ ణేథీకి ఔనీసెం 45 
భోజుల భ ెందఽగ దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ.  

4. నానేమెం ునయవదేయణ ణేథీకి ఔనీసెం 45 భోజుల భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాెంలల నులలథరయవ 
దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోలేఔనుో ణే కొతౄ  నౄభా సెంస  నోు యినృయౌట్ీని ఇవువచఽి లేథర ఇవుఔనుో వచఽి.  

5. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభుత, నౄభా ఔెంనలనీ దయకాసఽౄ  థరయవఔు ఒ ాత్తనుదన తాెం, ణరభ  
ఇవుజూుతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతత్తౄ  యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
భాయాదయశకలఔు అనఽఫెంధెం „1‟లల ను ెందఽయచిన ను యినృయౌట్ీ నూభనిై అెంథిెంఙరయౌ.  

6. నులలథరయవ ాత్తనుదన తాెంణో నుట్ల నోు యినృయౌట్ీ నూభనిై ఔడర నిెంన, థరనిని నౄభా ఔెంనలనీకి 
సభభిెంఙరయౌ.  

7. నోు యినృయౌట్ీ నూభనిై లుఔభిెంచిన నైదట్, కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీ ాసఽౄ త నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి య ైద చభితా, 
సెంఫెందిత నులలథరయవ క ుబమ్ చభితా లాెంట్ి అవసయఫ ైన యవభలనఽ కోయవతేెంథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ య బ్ 
నోు యిల్ థరుభ ఙేడెణరయవ.  

8. నోు యినృయౌట్ీనలై ఇలాెంట్ి అబయననఽ లుఔభిెంచిన నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అబయననఽ లుఔభిెంచిన ఏడె భోజులలు ు 
ఐ.ఆర్.డి.ఐ య బ్ నోు యిల్ లల నేభపునైట్లి గ నౄభా నులలల భాయవకోసెం డేట్ల నూభ్ట్ లల అవసయఫ ైన 
డేట్లనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

9. ాసఽౄ త నౄభా సెంస  కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీకి నియృబెంచిన కలభినేత్త భిదిలల డేట్ల నూయ్ట్ లల అెంథిెంచడెంలల 
యపలఫ ైణే, అథి ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలనఽ ఉలు ెంఘ ెంచినట్లి గ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. తథరుభ 
1938 ధరట్ి నౄభా చటి్ెం కిెంద అభదరనిై ఆ నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంఙరయౌ్ భవచఽి.  

10. ాసఽౄ త నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి డేట్లనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీ నులల ెంథరనిై భల, 
2002 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజన సెంయక్షణ) నిమెంతాణలలు ని 4(6)ఔు తఖాట్లి  నులలథరయవఔు 
తన నియృమానిై అెంథిెంచవచఽి.  

11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేట్లనఽ లుఔభిెంచిన నైదట్ నుాదికయ సెంసణో ఔెంనలనీ థరకలు ఙేలనట్లి గ 
తన ెంద నులలకి తఖాట్లి  15 భోజులలు ు అబభిెంచిన నులలథరయవఔు తన నియృమానిై నౄభా ఔెంనలనీ 
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ణెలుఔుెంట్ే, నౄభా ఔెంనలనీకి అలాెంట్ి ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు ఉెండదఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ 
అెంగీఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి  

12. ునయవదేయణ ణేథీలల కొతౄ  నౄభా సెంస  నఽెంచి నోు యినృయౌట్ీకి అెంగీకయెం పయౌతెం ఇెంక యేచి ఉెండరయౌ్ వఙేి 
భిలత్తలల  

a. నులలథరయవ అబభిలేౄ , ాసఽౄ తభ నై నులలని కొెంతకలెం వయఔు ను డిగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ. 
ఔనీసెం ధ ల వయఔు శూగై ఆ కొెంతకలానికి నోుా  భైట్ నానేమెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.  

b. కొతౄ  నౄభా సెంస  నఽెంచి ఒ నిభే భిెంచిన నులలని లుఔభిెంఙే లేథర నౄభాథరయవనఽెంచి నిభేిషీెంగ 
భతూయుఔఫ ైన అబయన వఙేి వయఔుాసఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేమభదఽ.  

c. సెంఫెందిెంచిన అనిై సెందభౌలలు నా కొతౄ  నౄభా సెంస  తఔుువ సభమెం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా 
భిస్కు నుాయెంబెం ణేథీని భిఖణ ెంఙరయౌ. 

d. ఏకయణెం ఙేతధ ైధర ాసఽౄ త నౄభా సెంసణో భభిెంత ఎఔుువ సభమెం నులలని కొనశూగిెంఙే ఉథెేశ్ెం 
నౄభా థరయవఔు ఉెంట్ే ఎలాెంట్ి కొతౄ  నిఫెంధన యదిెంచఔుెండర శూదరయణ నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం 
థరుభ థరనిని కొనశూగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.  

13. నలైన నేభపునై యధెంగ నులలథరయవ తఔుువ కలెం ను డిగిెంునఽ ఎెంచఽఔుని, క ుబమ్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న క్షెంలల, 
ాసఽౄ త నౄభా సెంస  క ుబమ్ లనఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల నులల ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి నానేమెంనఽ 
ాసఽౄ త నౄభా సెంసచరభీజ ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలు , నులలథరయవ నేగియౌన కలానికి నానేమెంనఽ 
ఙెయౌుెంచి, ఆ ఏడరథికి ాసఽౄ త నౄభా సెంసణోధే కొనశూగయౌ్న ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.  

14. నోు భిిెంగ్ ఇన్ గ ఉనై ఒ నులలని అెంగీఔభిెంఙే ఔరభెంలల నౄభా సెంస  ఏథేని అదను లలడిెంగ్ చరభీజలనఽ లేథర 
నోు భిిెంగ్ ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ యదిెంచిన చరభీజలనఽ యదిెంచభదఽ.  

15. నోు యవి  ఙేలన నులలని అెంగీఔభిెంచడెంనలై భధవభిౄకి ఎలాెంట్ి ఔనేషన్ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సెంఫెందిెంచి ాసఽౄ త నులల కిెంద యేచి ఉెండే కలెం ఇట్ికై ఖడిచినుో బన  
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల కోసెంభభిమ  కల భినేత్త నేనశృబెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, 
కొతౄగ భాయవతేనై నులల కిెంద ఆ శూ బ వయఔు తగాిెంు ఙేమవచఽి.  

ఖభనిఔ 1: కొతౄ  నులలలల నిభేిషీ యది లేథర చికిత్ కోసెం యేచి ఉెండే కలెం అథే యది లేథర చికిత్ కోసెం 
ఇథివయఔట్ి నులలలల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్ే, అదను యేచి ఉెండే కలానిై నుో భిిెంగ్ 
నులలథరయవ సభభిెంఙరయౌ్న నుో యినృయౌట్ీ తాెంలల కొతౄ గ వసఽౄ నై నులలథరయవఔు సషిెంగ 
యవభిెంఙరయౌ.  
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ఖభనిఔ 2: ఖూర ు ఆభోఖ నౄభా నులలల యషమెంలల, ఇథివయఔట్ి నులల ఏథేని ాసఽౄ త యది 
నేనశృబెంు/కలభినేత్త నేనశృబెంులనఽ ఔయౌగి ఉెంథర లేథర అధేథరెంణో సెంఫెంధెం 
లేఔుెండర నిభిుభభ నౄభా యక్షణ కొనశూఖ తేనై ఏళ్ు  సెంక ఆదరయెంగ నలైన నేభపునైట్లి  వకిౄఖత 
సబ డికి క రడిట్ ఇయుయౌ.  

17. ఇథివయఔట్ి నులల కిెంద నౄభా ఙేలన శూ భ ్ఔు, నలెంచిన నౄభా శూ భ ్ఔు నోు యినృయౌట్ీని వభిౄెంజైమాయౌ. 
నౄభాథరయవ అబభిలేౄ , ఇథివయఔట్ి నులలల 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 నస్క నఽ 
నోు ఖ  ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. ఆమన నౄభా సెంస  నృకి భాభిణే ఆ ాత్తనుదననఽ ఆ సెంస  అెంగీఔభిలేౄ , 
నౄభా సెంస  నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄెంఙే నానేమెంనఽ 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  ఎఔుుయ ైన శూు బ్ అెంట్ే యౄ. 3 లక్షల ఉతత్తౄని థరనికి తగిన నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ 
నులలథరయవఔు అెంథిెంచవచఽి.  అబనట్ికీ, నుో యినృయౌట్ీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అెందఽఫలట్లలల 
ఉెంట్లెంథి.  

18. నౄభా సెంసలు నులల ెందెంలల నులలథరయవ ఆసకిౄని సషిెంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరా లు, అభ్ఔెం 
ాఙరయ శూభగిర, భభై యౄెంలల ఉనై ఇతయ దశూౄ యేజులు ఏయట్ెంట్ే: 

a. ఆభోఖ నౄభా నులలలనీై నోు యిఫ ల్; 

b. ఇతయ నులలథరయవ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల జఞెం ఙేలే కయణెంగ నులల యక్షణఔు ఎలాెంట్ి 
బెంఖెం యట్ిలు ఔుెండర నియభిెంచడెం కోసెం ునయవదేయణ ణేథీని నోు యినృయౌట్ీని శూనఽఔలతనఽ 
తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సెంసనఽ సెంాథిెంచడరనికి నులలథరయవ చయ నుాయెంనెంఙరయౌ.  

 

 

 

 

 

E. నౄభాలలని నుాథనేఔ సాణరా లు అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ శూధధరలు  

1. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ లల నుాదరనెం వళ ెంఙే నుాథనేఔ సాణరా లు  

ఏ యఔఫ ైన నౄభాలల అబధర, అథి జీయత నౄభా కవచఽి లేఔ శూదరయణ నౄభా కవచఽి, భిస్కు లనఽ 
ఆమోథిెంచడెంణోఫలట్లగ నుట్ిెంఙరయౌ్న చటి్యఫ ైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ 
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నౄభాఔు ఔడర అెంణే సభానెంగ వభిౄశూౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాెం ఉలు ెంఘ ెంచిధర నౄభా ఔెంనలనీ ఈ 
పలభనిై నియభిెంచఽఔుెంథరభని నియృబెంచఽకోవచఽి. అథి నులలథరయవలనఽ అసెంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ 
ఙేసఽౄ ెంథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభెంట్ే:   

1. అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడెం నౄభానలై భఔుువ   

2. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ ఔు ఉయోగిెంఙ ేశూధధరలు 

ఇయ అెండర్ భ ైట్ర్ ఉయోగిెంచఽఔుధే సభాఙరయ వనయవలు. భిస్కు వభాీఔయణ ఈ సభాఙరయెం నుాత్తథిఔగధే 
జయవఖ తేెంథి. అెంత్తభెంగ నానేమెంలు నియృమభవుణరబ. అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫ ైన 
శూధధరలు : 

a) ాత్తనుదన నూయెం   

ఈ తాఫే కెంట్లా ఔుి ఔు ఆదరయెం. ాత్తనుదఔుని ఆభోఖెం ఖ భిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, (వమసఽ, విత్తౄ  
ఉథోగలు, శ్భీయ శూౌషివెం, అలయట్లు , ఆభోఖ లత్త, ఆథరమెం, నానేమెం ఙెయౌుెంు యవభలు వెంట్ి) 
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి. ఈ తాెం థరుభ లేఔభిెంఙే సభాఙరయెంలల కొనిై సయళ్ఫ ైన 
ాశ్ైలణోనుట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫట్ేి  ారైవయ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔెంనలనీ ఇవుజూనే నౄభా, 
ఔెంనలనీ అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణెంగ ఆ ారైవయ తమాయవుతేెంథి. నతౄెం వసఽౄ ఖత 
యసౄ యలనిైెంట్ినీ య లు డిెంఙేట్లు గ ఙేల, థరనికి తఖాట్లు గ నౄభా యక్షణ సదఽనుమెం ఔయౌశూౄ యవ. నులలథరయవ 
ఏ యధఫ ైన ఉలు ెంగనఔు నులడిధర లేఔ  సభాఙరభనిై ఔననలట్ిి ధర అతని నులల యదెబయ అవకశ్ెం 
ఉెంథి.  

b) వమసఽ నియౄణెం  

నులలథరయవ వమసఽ ఆదరయెంగ నానేమెంలు నియృబశూౄ యవ. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమెంలల య లు డిెంచిన 
వమసఽనఽ సదయవ అబభి వమసఽ నియౄణ తాెం థరుభ సభిచాసఽకోవడెం తనిసభి.   

ఉథరహయణ  

వమసఽ నియౄణ తాెంగ భిఖణ ెంచదగిన ణరా లు పలయతథేశ్ెంలల అధేఔెం యడెఔలల ఉధరైబ. కనీ, అవనీై 
చటి్యెంగ ఆమోదయోఖఫ ైనవని ఙెలేెం. ఙరలా వయఔు ఙెలుు ఫలట్బయ ణరా లనఽ సా లెంగ భ ెండె యకలుగ 
యబజిెంచవచఽి. అయ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ: 

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిిక ట్, నుస్క నోు రి్,  నియసశూ న సభిిక ట్, నున్ కయవు  
వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వశూౄ బ.  

b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయవు , యోట్యవ ఐ.డి, నలదెల ాఔట్న, గర భ ెంఙరమతీ 
సభిిక ట్ వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వశూౄ బ.  
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c) లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ెంట్లు    

ాయోజనథరమఔఫ ైన నులలలనఽ ఇఙేిెందఽఔు, నమవెంచననఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్తనుదఔుని ఆభిఔ 
లత్తని ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అబణే, శూదరయణెంగ లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ెంట్ు నఽ థిఖ వ నేభపునై 
యట్ి యషమెంలల భాతాఫే కోయణరయవ.   

a) వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ యక్షణలలు  లేథర  

b) ళెచఽి నతౄు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథర   

c) నౄభా నణరౄ నికి, ాఔట్ిత ఆథరమానికి, విత్తౄ , ఉథోగలఔు భధ ను ెంతన ఔుదయనుడె   

d) య ైద నియేథిఔలు  

య ైద నియేథిఔల అవసయెం నౄభా సెంస  నిఫెంధనలనలైన, అలాగై, శూదరయణెంగ నులలథరయవ వమసఽనలైన 
ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. కోుశూభి కోయవఔుధే నౄభా నతౄెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదన నూయెంలల 
ఇచిిన కొనిై జయఫ లు కొెంత సభాఙరయెంణో ఔడెఔుని ఉెండి సదయవ వకిౄ నఽెంచి య ైద నియేథిఔలు 
కోయడరనికి థరభితీమవచఽి.  

e) అభ్కల లఫోెంథి నియేథిఔలు  

అభ్కల లఫోెంథిని ఔడర ఔెంనలనీకి నిఙేలే అటి్డెఖ శూ బ అెండర్ భ ైట్యవు గ చాడవచఽి. యయవ  
నియేథిఔలలు  ఇఙేి సభాఙరయెం భ కెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉెండవచఽి. అబణే, ఎనిై 
నులలలనఽ ఙేబలేౄ  అభ్కల లఫోెంథికి అెంతగ  నుోా ణర్హెం లనసఽౄ ెంథి ఔనఽఔ ఇఔుడ ాయోజధరల భధ 
గయిణ తల తేౄ తేెంథి. థరనిై ఔెంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.   

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడభధే సాణరా నిై అనఽసభిెంచవలలనయయవ ఎవయెంట్ే  
___________. 

I. నౄభా ఔెంనలనీ  

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ  

III. నౄభా ఔయౌసఽౄ నై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄ ఇదెయౄ  

IV. య ైద భీక్షఔులు 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  3 

నౄభానలై భఔుువ  థేనిై ాశూౄ యశూోౄ ెందెంట్ే  ____________. 
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I. నౄభా ఙేలే ఆలౄనలై వకిౄఔునై లైధరనిిమల్ ఆసకిౄని  

II. ఇట్ికై నౄభా ఙేలన ఆలౄని  

III. కై నశుి నికి ఔ ఔెంనలనీకి నేెంచి ఎఔుువ ఔెంనలనీలు యక్షణ ఔయౌెంచినుడె నౄభా సెంసల యట్లని  

IV. నౄభా సెంస  నఽెంచి భఫటి్డరనికి యలునై నషిెం నణరౄ నిై  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ ాకిరమ  

అవసయఫ ైన సభాఙరయెం అెందగధే, అెండర్ భ ైట్ర్  నులల షయతేలనఽ నియృబశూౄ డె. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల 
అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ కి ఉయోగిెంఙే  శూదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ : 

1. ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నియృబెంఙేెందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽెంచి య ైద 
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్. అలా లేఔభిెంచిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సెంసలు 
యరలుఱశూౄ యవ. థరనిై ఫట్ిి  యక్షణనఽ ఇవుజూనులా వథరె , ఎెంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణరౄ నిై ఏబయ షయతేలనలై 
ఇవుజూవచఽి, నేనశృబెంులేనేట్ి అధేయట్ిని నియృబశూౄ యవ. ఈ యధెంగ ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఔ 
నులల ఆమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృబసఽౄ ెంథి.   
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అబణే, య ైద నియేథిఔలనఽ అెందఽకోవడెం, భిశీయౌెంచవలల భవడెం వలు  ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఎఔుువ 
కయవిలణో ఔడిన ాకిరమ. అెంణేకదఽ. నౄభా సెంసలు ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ నఽ ళెచఽి శూ బలల 
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ే, యయవ య నైలాెంట్ియభిని భాతాఫే తీసఽఔుెంట్లధరైయని నిెందనఽ బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భిస్కు 
తఔుువగ ఉనైయభి ాత్తనుదనలనఽ ఆమోథిెంచి ఇతయవలనఽ గయౌకి వథిలేసఽౄ ధరైయని యభయశలగశూౄ బ. కఫో బయ 
ఔుబెంట్ు లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైక తౄ డరనికి కయణభవుతేెంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ 
సభఔయిడరనికి, ఙెనన య ైద భీక్షలు ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఎఔుువ భెంథి ఇషిడఔనోు ణే ఇనా్ూభ యు  వదెఔు 
వఙేి యభ ిసెంక తగాినోు తేెంథి.   

వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల ఆభోఖ లత్త, వమసఽ భ కెంగ భిఖణనఔు వశూౄ బ. ాసఽౄ త 
ఆభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ య ైద చభితా ణెయౌలేౄ  నులల తీసఽకోవడరనికి భ ెంథే ఉనై యధఽలనఽ లేథర యట్ి 
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అెండర్ భ ైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ  బయషతేౄ లల తల తౄఖల 
ఆభోఖ సభసల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహనఔు భవడెం ఔుదఽయవతేెంథ.ి సదయవ వకిౄ బయషతేౄ లల ఆసతా్తలల 
ఙేభయౌ్ వసఽౄ ెంథర లేఔ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథర అని  భథిెంు ఙేమడెం శూధభవుతేెంథి.  

అెంణేకదఽ. ఖతెంలల ఙేబెంచఽఔునై చికిత్లు, శ్సౄ ైచికిత్లు, ఆసతా్తనులవడరల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై 
భఫట్ేి  యధెంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి. ఖతెంలలని యది త్తయఖఫ డెతేెంథర, ాసఽౄ త 
లేథర బయషతేౄ లల సదయవ వకిౄ ఆభోఖ లత్తనలైన, బయషతేౄ లల తల తౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవెం ఎలా 
ఉెంట్లెంథి అని అెండర్ భ ైట్ర్ యరలుఱెంచడరనిక ిఇథి శూమడెతేెంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తనుదఔుడె భెందఽలు 
యడెత ఉెండవచఽి. కనీ, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధర ఆస ర్త్తలల ఙేభయౌ్ భవచఽి. భెందఽలు యడెతేధరై 
జఫ ోలు త్తభిగి వఙేి అవకశ్భూ కొెందభిలల ఉెంట్లెంథి.   

 

 

ఉథరహయణ  

ళైెర్ టె్నిన్, నేత్తనైభని ఫయవవు/సా లకమెం, నలభిగిన చక ుయ శూ బలు వెంటి్ య ైద లతేలు ఖ ెండె, 
భూతానెండరలు, నభల వవసలఔు వఙేి జఫ ోలఔుగనఽ బయషతేౄ లల ఆసత్తాలల ఙేయఖల అవకశ్ెం 
ఎఔుువగ ఉెందని సాచిశూౄ బ. ఔనఽఔ ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథిెంు ఙేలేట్ుడె 
ఇలాెంటి్ లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భిశీయౌెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఆభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయవలు శూదరయణెంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభుణే ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. థీనికి 
ాదరనెంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణెం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄ లకి నౄభా సెంసలు య ైద భీక్షలనఽకనీ, 

నియేథిఔలనఽకనీ కోయయవ. (కొనిై నౄభా సెంసలు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేిెంత వయఔు ఔడర అలాెంట్ి భీక్షలఔు 
లలనఽకవలలెందని కోయఔనుో వచఽి). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుట్లెంఫ డరఔిర్ నఽెంచి   ఆభోఖ లత్తనలై సెంతఔెంణో 
ఔడిన ాఔట్ననఽ ణెచఽికోయలని ఔడర ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ భాయాదయశఔసాణరా లు కోయవచఽి.  
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పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణ లల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల వకిౄ వమలే 
ాదరన భిశీలధరెంశ్ెంగ ఉెంట్ ెంథి. 45 నఽెంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదట్ిశూభి నౄభాఔు వసఽౄ నైయభిని భాతాఫే 
శూదరయణెంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోయవతేధరైయవ. యభ ి ఆభోగనికి ఏయడఖల 
భ ునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు, ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ను ెందడరనికి అలా భీక్షలు 
ఙేబెంచఽకొభ్ెంట్లధరైయవ. ఈ భీక్షలు అుడెనై లేథర ఇథివయక ై ఉనై య ైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల 
ఖ భిెంచి సాచిశూౄ బ. 

ఉథరహయణ  

భాదఔ దాయలు, భదెం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలటి్డెం ఔషిెం కవచఽి. ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన నూయెంలల 
ఆ సెంఖతేలనఽ య లు డిెంచడెం ఔడర ఙరలా అయవదఽ. యట్ిని య లు డిెంచఔనుో వడెం ఆభోఖ నౄభా అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల 
ాదరన సయల్ గ భిణనేశోూౄ ెంథి. సా లకమెం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ సభసగ 
భిణనేెంఙేెందఽఔు లదేభవుణోెంథి. థీని నఽెంచి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధెంగ ధయనఽ నియృబెంఙేట్లు  
అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ శూధధరలనఽ అెండర్ భ ైట్యవు  అనవిథేి ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథ.ి   

2. య ైథేతయ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేలేయభిలల ఙరలా భెంథి ాత్తనుదఔులఔు య ైద భీక్ష ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
య ైద భీక్ష ఙేబలేౄ  థిెంట్ ఔట్  వెంతే భెంథి యషమెంలల లేథర అెంతఔధరై తఔుువ భెంథి యషమెంలల 
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణరలు వశూౄ మని ఔ మోసౄయవ సఽనిశితతుెంణో అెందభికీ ణెయౌలన యషమెం. నౄభా సెంసలు 
ఫ జఞభిట్ీ కైసఽలలు  య ైద భీక్షనఽ తజిెంచవచఽి.   

ఔయేళ్, ాత్తనుదఔులు అనిై వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదేతణో య లు డిలేౄ , యట్ిని  ఏజెంట్ జఞఖరతౄ గ 
భిశీయౌలేౄ  ఔడర య ైద భీక్ష ఙేబెంఙరయౌ్న అవసయెం ఙరలా వయఔు తగాినోు తేెంథి. యసౄ యనికి, య ైద భీక్షల 
కయవిలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, క ుబమ్ ల నిషత్తౄ లల కొథెిగ నలయవఖ దల ఔనినెంచిధర 
పయయలేదఽ. థీనివలు  ాత్తనుదఔునికి ఔడర అశూౌఔయెం తఖ ా తేెంథి. 

అెందఽఔధే, ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన య ైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని కొనిై ఫ డిఔల్ నులలలణో 
నౄభా ఔెంనలనీలు భ ెందఽకొసఽౄ ధరైబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలలు , ఔెంనలనీలు శూదరయణెంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల 
ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ నియుళ ెంఙరలల సాచిెంఙే  ఫ డిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసఽౄ ధరైబ.  థరెంణో యనుభనికి భిస్కు కి 
భధ సభ ైన సభతఔెం శూదిెంఙ ేయధెంగ ఈ య ైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄ గ యౄను ెంథిెంచఖలుఖ తేధరైయవ. 
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ఉథరహయణ  

య ైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకిరమఔు లలనఽకఔుెండర ఎవయధరై యేచి ఉెండే కలాలు, నుాలలలెంగ్ లల జఞనులు 
లేఔుెండర సతుయెం ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయవఔుెంటే్, యయవ య ైథేతయ అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ నులలని 
ఎెంచఽకోవచఽి. య ైథేతయ అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ నులలలల ననాేమెం భైట్లు , నౄభా నణరౄ లనఽ శూదరయణెంగ 
కొనిై ఆభోఖయఫ నై ాశ్ైలఔు ఇఙేి జయఫ లనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నియృబశూౄ యవ. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా 
వయఔు వమసఽ, యౌెంఖెం, ధాభనునెం, రభీయఔ శూౌషియలఔు సెంఫెందిెంచినయ ై ఉెంట్లబ. ాకిరమ 
యేఖవెంతెంగ ూయౄవుతేెంథి. కనీ, శూనకే్షెంగ చాలేౄ  ననాేమెంలు కసౄ  ఎఔుువగ ఉెండవచఽి.    

3. సెంకా యచఔ భూల నిభృ మఔ దేత్త 

ఇథి అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన సెంకలలల లేథర రణరలలల 
భథిెంులు ఙేశూౄ యవ.   

వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసెం, భవయణెం, రభీయఔ శూౌషివెం, అలయట్లు , ఔుట్లెంఫ, వకిౄఖత 
చభితాలనఽ భిశీయౌెంచి భ ెందఽగ నలట్లి ఔునై కొలఫదె ాకయెం యట్ికి భాయవులు యేశూౄ యవ.   

4. అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ నియృమాలు 

ఖరళ ెంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భిశీయౌెంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచడెంణో అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమ 
ూయౄవుతేెంథి. నలైన నేభపునై శూధధరలనఽ, తన నియృమానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔని అెండర్ భ ైట్ర్  భిస్కు ని థిఖ వ 
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజిశూౄ డె: 

a) నుాభాణ ఔ భైట్ు  వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం  
b) అదను నానేమెం (పలయెం)ణో భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం. థీనిై ఔెంనలనీలు ఆచభిెంచఔనుో వచఽి.  
c) నిభెైశిెంచిన కల వవది /భిదికి  యక్షణనఽ యబథర యేమడెం   
d) నౄభా ఔవఙరనిై త్తయసుభిెంచడెం  
e) కౌెంట్ర్ అవకశ్ెం (ఆెంక్షలు యదిెంచడెం లేథర యక్షణలల కొెంత పలగనిై త్తయసుభిెంచడెం)   
f) ఎఔుువ తగాిెంులనఽ యదిెంచడెం లేథర సహ-ఙెయౌుెంు 
g) నులల కిెంద రశ్ుత నేనశృబెంు (ల)నఽ యదిెంచడెం  

ఏ జఫ ోధ ైధర రశ్ుతెంగ నేనశృబలేౄ , నులల సభిిక ట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. నుాభాణ ఔ నులల 
నేనశృబెంునఔు ణోడె ఇథి అదను నేనశృబెంుగ భిణనేసఽౄ ెంథి. కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ భాయవతేెంథి.  

అెండర్ భ ైట్యవు  ధ ైుణ ణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథిెంు ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా భ కెం. నౄభా 
వవసనఽ సభతఔెంలల ఉెంఙేథి అథే. కై యధఫ ైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే అెంచధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట్ 
ఙేయిడరనికి, యయవ ఎెంచఽఔునై యక్షణనఽ అెంథిెంచడరనికి, యభి నఽెంచి సభ నతౄెంలల నానేమెం వసాలు 
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ఙేమడరనికి అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఇనా్ూభ యుఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇఔుడ నులలథరయవఔు ఔయౌగై ాయోజనెం ఏభెంట్ే, 
సభ చితఫ ైన, నోు ట్ీ ధయకి నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెండడెం. నౄభాసెంసఔు ఔడర అధరభోఖ అెంచధరలఔు తఖా 
యధెంగ తన నోు రి్ నోూ యౌయో అనఽబయనిై నియుళ ెంచఖల సభయత ఙేఔయవతేెంథి.   

5. శూదరయణ లేథర నుాభాణ ఔ నేనశృబెంులనఽ ఉయోగిెంచడెం 

ఙరలా పలఖెం నులలలు అెందయవ సబ లఔు వభిౄెంఙే యధెంగ నేనశృబెంులనఽ యదిశూౄ బ. ఇయ నుాభాణ ఔ 
నేనశృబెంులుగ సఽభిచితెం. కొనిై సెందభౌలలల యట్ిధే శూదరయణ నేనశృబెంులుగ ఔడర 
నలుసఽౄ ెంట్లయవ. నుాభాణ ఔ నేనశృబెంులనఽ అభలుయచడెం థరుభ నౄభా సెంసలు తభ సెందననఽ 
భినేతెం ఙేసఽఔుెంట్లబ.   

భ ెందభి అదరమెంలల ఔడర యట్ి ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుధరైెం. 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  4 

ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ నేభపునైయట్ిలల ఏథి తు? 

I. య ైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిెంచి భథిెంు ఙేమడెం ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన ని.  

II. ఆభోఖ నౄభా ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ అెంరలుగ ఉెంట్లబ.  

III. ఆభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు య ైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

IV. భిస్కు ఔు ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరల యభీగ భథిెంు ఙేశూౄ యవ.  

భైకా చితాెం 1  అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమ  

అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమ 

సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం 

భిస్కు భథిెంు &అెంచధర 

ాత్తనుథిత నూయెం 

వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయెం 

య ైద నియేథిఔ 

ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త 

వమసఽ 

ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 
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య ైథేతయ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త 

య ైద నియేథిఔల లుఔయణ, భిశీలన 

ఆభోఖ భీక్షలుెండవు కనీ యవభలనఽ య లు డిెంఙే యధెంగ ారైవయ 

భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనికి సెంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైట్లబశూౄ యవ 

భిస్కు ల వభాీఔయణ, ఎెంనఔ 

నుాభాణ ఔ భిస్కు  

ఉ నుాభాణ ఔ భిస్కు 

నుాభాణ ఔ భైట్ు ఔు భిస్కు లనఽ ఆమోథిెంచడెం 

హచఽి నానేమెం వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం 

నిభీృత కలానికి యబథర యేమడెం 

భిస్కు నఽ త్తయసుభిెంచడెం 
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G. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్   

1. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్  

ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ ాదరనెంగ సఖట్లల సాతాెం ఆదరయెంగ అెండర్ భిట్ెన్ అవుతేెంథి. ఔ నుాభాణ ఔ ఖూర ప్ లలని 
సబ లెందయౄ ఔ ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ నులల కిెంద యక్షణ ను ెందడెం థరనిలలని ఆెంతయెం. ఈ ఖూర ప్ లలని 
వఔుౄ లు నౄభాసెంసఔు వత్తభైఔెంగ కైశూభి అధరభోఖెం నులుకయధే నభ్ఔెం ఔడర అెందఽలల ఇనేడి ఉెంథి. ఆ 
యధెంగ ఔ ఖూర ునఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసాౄ  నౄభా సెంసలు ఔ సెంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుెంట్లబ. ఖూర ప్ లల కొథెి భెంథి సబ లక ైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉెండవచిని, అధరభోఖ సభసలు 
తయచఽ తల తౄ వచిని నౄభా సెంసలఔు ణెలుసఽ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ కి ఆ ఫిెందెంలలని యభి సుపలయలనఽ యరలుఱెంచడెం అవసయెం. ఆ ఫిెందెం 
ఇనా్ూభ న్్ ఔెంనలనీ యభి అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ భాయాదయశఔ సాణరా ల భిదిలలకి వసఽౄ ెంథర, అలాగై ఇనా్ూభ న్్ 
భ ఖ లేట్యవు  ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ నఔు నిభెైశిెంచిన అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ భాయాదయశఔ సాణరా ల భిదిలలకి వసఽౄ ెంథర అని 
భథిెంు ఙేమడెంలల పలఖెంగ ఆ నిని నియుళ శూౄ యవ.    

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ ఔు ఙెెంథిన నుాభాణ ఔ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపునై అెంరలనలై ాత్తనుథిత 
ఖూర ప్ నఽ యరలుఱెంచవలల ఉెంథి : 

a) ఖూర ప్ యఔెం  

b) ఖూర ప్ భిభాణెం   
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c) భిశ్రభ యఔెం  

d) ఔవభైజీకి అయవో ల ైన వఔుౄ లు  

e) నతౄెం ఖూర ు అెంతట్ికీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔెంగ య ైథ లఖవఙరి  

f) ఔవభైజి శూ బ  – అెందభికీ సభెంగ ఉెంట్లెంథర లేఔ ననైెంగ ఉెంట్లెంథర  

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాెంతెంయభ లేఔ యయధ నుాెంణరలయభ, ఖూర ప్ సబ ల ఆథరమ శూ బలు, 
ఎెంనుు బా ట్భోైవయవ భైట్ల, ఖూర ప్ హో లుర్ నతౄెం నానేమెం అెంతట్ినీ ఙెయౌుెంఙరభ లేఔ నానేమెం 
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) ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ నులననలై ఖూర ప్ హో లుర్ అనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెెంథిన 
ఎడి్నిలిేరట్ర్ (ఇతడిని హో లుర్ ఎెంనఔ ఙేమవచఽి లేథర నౄభాసెంస  ఎెంనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదెం 
ణెలువచఽి) ణో నియుళ ెంఙరలా లేఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసెంసకై వథిలేమాలా అని అడగయౌ.  

j) ాత్తనుథిత ఖూర ప్ ఖతెంలల ఙేలన క డుభ ల అనఽబయనిై భిశీయౌెంఙరయౌ  

ఉథరహయణ  

ఎబర్ ఔెండిషన్ు  ఆసఽలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔు 
ఆభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆ భ ెండె ఖూర ులఔు ఉనై యధఽల ఫ డద సుయౄ సుపలయలలల 
(తథరుభ క ుబభు లల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉెండే అవకశ్భ ెంథి. ఔనఽఔ నౄభాసెంస  యట్ి ఔనఽఖ ణెంగధే భ ెండె 
ఖూర ుల యభికి  ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ నులల ధయనఽ యేభైుయవగ నియృబసఽౄ ెంథి.   

అథే యధెంగ, ఐ.టి్ ఔెంనలనీల వెంటి్ ళెచఽి ట్భోైవయవ ఔయౌగిన ఖూర ుల యషమెంలల ాత్తఔల ఎెంనఔనఽ 
నియభిెంఙేెందఽఔు, నౄభా సఽసలు భ ెందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదెనఽ ాయేశ్నలటి్వచఽి. నౄభాఔు అయోత 
సెంనుథిెంఙే భ ెందఽ  ఉథోఖ లు ను ా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙసేఽకోయలని కోయవచఽి.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ యనుయెంలల నోు ట్ీ అదిఔెంగ ఉెండడెం వలు  ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ థకల ాయోజధరల 
యషమెంలల ఇనా్ూయయవు  ఖణనీమఫ ైన సయళ్తనఽ, నులలథరయవల అవసభలఔు తఖాట్లు గ నడచఽఔుధే 
దేతేలనఽ ఆమోథిసఽౄ ధరైయవ. మాజభాధరలు ఉథోఖ లఔు ఔయౌెంఙే ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ థకలలల 
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ెంథిసఽౄ ధరైయవ. ఉథోఖ లు యేభై ఔెంనలనీలఔు వలసనుో ఔుెండర 
తభవథెే ఉెండి నిఙేలేెందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెెంథిన భానవ వనయవల యపలఖెం థీనిధొఔ శూధనెంగ 
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీల భధ నోు ట్ీ పయౌతెంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోెంథి. ఇతయ ఔెంనలనీల 
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ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ థకల ాయోజధరలణో సభానెంగ ణరనేఙేి ాయోజధరల ఉెండేట్లు  నౄభా ఔెంనలనీలు 
చాసఽఔుెంట్లధరైబ. అెంతఔధరై ఫ యవగ ైన ాయోజధరలు ఔయౌెంచఽెంఔు ఔడర భ ెందఽకొసఽౄ ధరైబ. 
నులలథరయవలనఽ హసౄ ఖతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు, యనుభనిై తభయ ైునఔు భయుెంచఽఔుధేెందఽఔు అయ ఈ యధెంగ 
ఙేసఽౄ ధరైబ.   

2. మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ుల ఔధరై యేభై యటి్ని అెండర్ భ ైట్ ఙేమడెం  

సెంాథరమెంగ శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ెందఽతేనై ఖూర ులలల అతెంత శూదరయణఫ ైనయ మజభాని-

ఉథోఖ ల ఖూర ులు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్్ ఙేలే సభయ యహనెంగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదెం 
ను ెందడెంణో ఇుడె యయధ యకల ఖూర ులు అనవిథేి ఙెెంథరబ. ఈ ధేథెంలల, ఔ ఖూర ునఔు అెండర్ భ ైట్ 
ఙేలేట్ుడె ఆ ఖూర ు సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెం ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ అెండర్ 
భ ైట్యుఔు ఙరలా భ కెం.   

మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ులణోనుట్ల కభి్ఔ సెంగాలు, టా్సఽి లు, శూ లలైట్ీలు, భయిౌుల్ ఎెంనుు మర్ ఖూర ులు, 
నూాెంఙెైజీ డీలయవు , ను ా లషనల్ అశూో లబయషనఽు , ఔుఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సెంసలు వెంట్ి యయధ యకల ఖూర ులఔు 
నౄభా సెంసలు శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

యయధ థేరలలలని ాబ ణరులు సభాజెంలలని నేద వభా లఔు ణరఫే శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ 
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄ ధరైబ. పలయతథేశ్ెంలల, కైెందా, భషిర ాబ ణరులు భ ెండా శూౌజనెంణో నేదలఔు 
ఆర్.ఎస్క.నృ.య ై, మశ్లుని వెంట్ి శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయశీలతణో ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

అట్లవెంట్ి యననై వభా లఔు వభిౄెంజైలే నుాథనేఔ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ భిశీలధరెంరలు శూదరయణ ఆమోథిత ఖూర ప్ 
అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ అెంరల భాథిభియే అబనట్ికీ, యట్ిఔునై అదను కోణరలలల కొనిై ఇయ: 

a) ఖూర ు భిభాణెం  (లలైజులల చినై ఖూర ు అబణే తయచఽ భాయవలఔు లలనఽకవచఽి.) 

b) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలు  ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ శూ బలలు  ఉెంట్లబ  

c) శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔెంలల ఖూర ులలని యయెందయౄ నులగా నఔనోు ణే ాత్తఔల ఎెంనఔ భిస్కు 
ఉెంట్లెంథి 

d) ఖూర ులలని సబ లు నులలలల కొనశూఖడెం  

ఙౌఔ ధయలఔు అట్లవెంట్ి ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ శూ ెంతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు 
అడు థిడు ెంగ ఖూర ులు ఏయడడెం ఎఔుుయ ైెంథి. యట్ిని „అవకశ్యద ఖూర ులు‟ గ అనవభిృెంచవచఽి. అెందఽఔధే, 
యయధ ఖూర ుల ట్ు  వవహభిెంచడెంలల నౄభా సెంసలు అనఽసభిెంచవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదేెం ఙేలేెందఽఔు 
నౄభా నిమెంతాణ సెంస  ఐ.ఆర్.డి. ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ జఞభీ ఙేలెంథి. అలాెంట్ి 
మజభాధేతయ ఖూర ులలల ఉనైయట్ిలల కొనిై ఇయ : 
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a) ఎెంనుు మర్ సెంక్షైభ సెంగాలు  

b) నిభెిషి ఔెంనలనీ జఞభీ ఙేలన క రడిట్ కయవు లు ను ెంథినయయవ 

c) నిభెిషి యనుభనికి ఙెెంథిన ఔసిభయవు . యభికి అదను శూౌఔయెంగ యనుయ సెంస  నౄభానఽ 
ఇవుజూుణోెంథి.  

d) ఫలెంఔు యవణ ఖరళ తలు, ను ా లషనల్ అశోూ లబయషనఽు  లేథర శూ లలైట్ీలు 

కయవినఽ ఆథర ఙేమడెం, వకిౄఖత నులలలలల అెందఽఫలట్లలల లేని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిుెంచఽకోవడెం, 

సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ శూ ెంతెం ఙేసఽకోవడభధే ఏక ైఔ ఉథెేశ్ెంణో ఖూర ులుగ ఏయడే 
యదరధరనికి అడెు ఔటి్ యేలేెందఽకై ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ భాయాదయశఔ సాణరా లు వఙరిబ. అట్లవెంట్ి „అవకశ్యద 
ఖూర ులు‟ తయచఽ నౄభా సెంసలఔు శృని ఔయౌగిెంఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు, అెంత్తభెంగ ళెచఽి క డుభ ల 
నిషత్తౄకి థరభితీశూౄ మని యకానిెంచడెం జభిగిెంథి. ఆయధెంగ, నిమెంతాణ సెంస  జఞభీ ఙేలన ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ 
భాయాదయశఔసాణరా లు నౄభా సెంసలు భాభ ుట్ లల ఫలధణరమ తెంగ నడచఽఔుధేెందఽఔు సశృమడణరబ. అయ 
ఖూర ు థకలఔు నియుహణర ాభాణరలనఽ ధ లకొలడెం థరుభ, నౄభా ఔెంనలనీల అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లలనఽ, 
శూభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భిెంచిన ాఙరయెంలలనా  ఔరభశిక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.     
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H. ఒవభీ్స్క ట్లా య ల్ ఇనా్భ న్్ ెందెం 

 

ఒవభీ్స్క ట్లా య ల్ ఇనా్భ న్్ నులలల కిెంద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫట్ిి , ూచీ ెందెం శూదరయణెంగ 
ఆభోఖనౄభా కోసెం యదరధరధేై అనఽసభిసఽౄ ెంథి.  

వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయాదయశకలఔు తఖాట్లి  నానేమెం భైట్ిెంగ్ భభిమ  అెంగీకయెం ఉెంట్లెంథి కనీ కొనిై భ క 
ఫ ైన భిఖణనలు కిెంద ఇవుఫడరు బ : 

1. నానేమెం భైట్ అధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేశీ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.  

2. యథేరలలు  య ైద చికిత్ కభీథెైనెందఽన, సుథేశీ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో నోు యౌిణే నానేమెం భైట్లు  
శూదరయణెంగ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

3. యథేశీ ఔెంనలనీలలల చాలధర, అఫ భిక, క నడర థేరలలు  నానేమెం అతెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ ెంథి.  

4. ాత్తనుదఔుడె యథేరలలు  య ైద చికిత్ తీసఽకోవడరనికి నులలని ఉయోగిెంఙే అవకశ్ెం లేఔుెండర 
ఙేలేెందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ  తీసఽకోయయౌ. కఫట్ిి  ఏథేని భ ెందఽగ ఉనై యది ఖ భిెంచి ాత్తనుదన దశ్లలధే 
ఙరలా జఞఖరతౄ గ భిఖణ ెంఙరయౌ.  
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I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం 

వకిౄఖత ాభాద నులలల కోసెం ూచీ ెంద భిఖణనల ఖ భిెంచి కిెంద చభిిెంచఫడెణోెంథి: 

భైట్ిెంగ్ 

వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసఽౄ నై వకిౄ విత్తౄ  ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. శూదరయణెంగ 
ఇెంట్ివదె, యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమెం లాెంట్ి యట్ి ఖ భిెంచి భాట్లు డడెం అెందయవ వఔుౄ లఔు 
సెంఫెందిెంచి కై యఔెంగ ఉెంట్ ెంథి. కనీ విత్తౄ  ధ ైుణెం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కు లు ఙేసఽౄ నై ని 
సుపలయనిై ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణెం జయవఖ తేనై సలెంలల ని ఙేలే లయల్ 
ఇెంజనీర్ ఔధరై ఆస్క ఫేధేజర్ ఔు భిస్కు తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

కోు విత్తౄ  ధ ైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైట్ల నియృబెంచడెం ఆచయణీమెం కదఽ. కఫట్ిి , వితేౄ లనఽ ఫిెంథరలుగ 
వభాీఔభిసఽౄ ధరైయవ. కోు ఖూర ు కసౄ  అట్ల, ఇట్లగ థరథరు కై యఔఫ ైన భిస్కు నఽ ాత్తనృెంనృశూౄ బ. కిెంథి వభాీఔయణ 
వవస  ణేయౌక ైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినశోూౄ ెంథి. వకిౄఖత ఔెంనలనీలు తభ శూ ెంత వభాీఔయణ 
నుాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽి.  

భిస్కు వభాీఔయణ 

విత్తౄ  నుాత్తథిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కు లనఽ భూడె ఖూర ులుగ వభాీఔభిెంచవచఽి: 

 భిస్కు ఖూర ప్ I 

అకౌెంట్ెంట్లు , డరఔియవు , లామయవు , ఆభిుట్ెకి్ లు, ఔన్యిౌెంగ్ ఇెంజనీయవు , ట్ీచయవు , ఫలెంఔయవు , భినులన యధఽలలు  
నులు ెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄ లు, ణేయౌఔనుట్ి ాభాథరలనఽ ఔయౌగిన వితేౄ లలు  నుాథనేఔెంగ 
నులుెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄ లు. 

 భిస్కు ఖూర ప్ II 
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యయేక్షణ యధఽలలు  భాతాఫే నులుెంచఽఔుధే నృలుయవు , కెంట్లా ఔియవు , ఇెంజనీయవు , య ట్యైభీ డరఔియవు , మోట్లయవ 
కయు, ణేయౌఔనుట్ి యహధరల నలబడ్స డెైైవయవు , ఇథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితేౄ లలు  నులు ెంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భానయమ శ్రభలల నులుెంచఽఔుధే అెందయవ వఔుౄ లు (ఖూర ప్ IIIకిెంద వఙేి యయవ నేనశృబెంచి), నఖదఽ 
తీసఽక మ్ు  ఉథోఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫ కనిక్ లు, మెంతాెం ఆభైట్యవు , టా్ఔుు, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల 
డెైైవయవు , ను ా లషనల్ అథె్ు ట్లు , కీరడరకయవలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఇథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన 
వితేౄ లలు  ని ఙేలే యయవ.  

 భిస్కు ఖూర ప్ III 

బూఖయౌ ఖనఽలలు , నేలుడె ాథేరలలు  ని ఙేలే వఔుౄ లు, ళైె ట్ెనిన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైెంథరా లలు  ని 
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోెంథి, మోట్లయవ యహధరలు, ఖ భర లనలై భైలెంగ్ లల నులగా ధేయయవ, నలదె 
శూ బ గైమ్ హెంట్ిెంగ్, యుణరభోహణ, యెంట్ర్ శోూ రి్్, లలైుబెంగ్, ఐస్క శృకీ, ఫ లనిెంగ్, శృెంగ్ గ డు డిెంగ్, 
భివర్ భఫ్ిెంగ్, నుో లల భభిమ  ఇథే యఔఫ ైన ాభాదెం ఔయౌగిన వితేౄ లు/కయఔలానులలు  నులుెంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భిస్కు ఖూర ులనఽ „శూదరయణఫ ైనయ‟, „భధ యఔఫ ైనయ‟, „తీవా శూ బ 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 
వఔుౄ ల యషమెంలల ునయవదేయణ నానేమెం లలడిెంగ్ నఽ ఫట్ిి  70 ఏళ్ైు  ూయౄబన తభుత ఔడర ఎనప ై ఏళ్ు  వయఔు 
నులలలనఽ ునయవదేభిెంచవచఽి.  

ునయవదేయణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు శూదరయణెంగ ఎలాెంట్ి య ైద భీక్షలు ఉెండవు. 

య ైద కయవిలు 

య ైద కయవిల యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉెంట్లబ: 

 ఒ వకిౄఖత ాభాద నులలని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ య ైద 
కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెంకోసెం అదను నానేమెం ఙెయౌుెంునలై ఎెండరర్్ ఫ ెంట్ థరుభ 
ను డిగిెంచఫడిెంథి.  

 ఈ ాయోజధరలు నులలల కిెంద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనెంగ ఙేయిఫడరు బ. 

 వకిౄని ఆసతా్తలల తనిసభిగ ఙేభిిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
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మ దేెం భభిమ  తత్ెంఫెంధ భిస్కు లు 

నుౌయ యధఽలలు  యథేరలలు  నిఙేలే పలయతీమ లఫోెంథి/నిుణ లఔు ఔడర అదను నానేమెంణో మ దే భిస్కు యక్షణ 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

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

 అశూదరయణ/బమాెంథోళ్నకలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు (అెంట్ే యథేశ్ెంలల మ దే తయశృ 
భిలతేలు ఇట్ికై సెంబయెంచిధర లేథర అనియయఫ ైధర/అెంట్ే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలు  ని 
ఙేసఽౄ నై థేరలలు  అబధర) శూదరయణ భైట్ల ఔధరై 150రతెం అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే శూదరయణ 
భైట్లలల 250రతెం అని అయెం) 

ాత్తనుదన తాెం 

కిెంథి యట్ిణో ఆ నూయెం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి: 

 వకిౄఖత యవభలు 

 పౌత్తఔ లత్త 

 అలయట్లు  భభిమ  ఖత కలెం 

 ఇతయ లేథర ూయు నౄభాలు  

 ూయు ాభాదలు లేథర అసుసత 

 ాయోజధరల ఎెంనఔ లేథర నౄభా ఙేలన శూ భ ్ 

 ాఔట్న 

నలైన నేభపునై అవసయఫ ైన యవభలు కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరు బ: 

 వమసఽ, ఎతేౄ , ఫయవవు, విత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవయణ, సఖట్ల ధ ల యేతనెం తథితభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన వకిౄఖత యవభలు 

 కోయవఔునై నులలకి ాయేశ్థరయవల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై 
వమసఽ సాచిసఽౄ ెంథి. యౌెంఖపేదెం, ఎతేౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయవవుణో ఔడిన ట్ిి ఔణో ఫయవవు, ఎతేౄ  
నోు యౌిచాడఫడెతేెంత్త. సఖట్ల ఔధరై 15రతెం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ ాత్తనుదఔుడె ఉెంట్ే భాతాఫే 
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయవ.  

 పౌత్తఔ దిఢతుెం లేఔనోు 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 నిభేిషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిెంఙే 
శూభయూెం తఔుువగ ఉెండడెం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తెంట్ే, 
అెంఖయ ైఔలెం శూ బ శూదరయణెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్భ నైెందఽన అశూదరయణ భిస్కు  లనఽ 
ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. 

 గమెం తుయగ నమెం కఔనోు వడెం, అెంఖయ ైఔలెం అనవసయెంగ కొనశూగై అవకశ్భ నైెందఽన 
భధఽఫేహెం అధేథి కోలుఔుధే శూ బని జఞెం ఙేసఽౄ ెంథి. గమాలు లేథర అసుసత బయషత్ ాభాద 
భిస్కు  లనఽ ాపలయతెం ఙేశూౄ మా, అబణే ఎెంతవయఔు అధే యషమానిై నిభే భిెంఙే ఔరభెంలల ాత్తనుదఔుడి 
య ైద చభితానఽ భిశీయౌెంఙరయౌ. భిస్కు  నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫ ైన సుపలవెం ఔయౌగిన సభసలు 
ఙరలా ఉధరైబ. అెంట్ే ఖ ెండె ధరమాల సభస. 

 యుణరభోహణ, నోు లల, మోట్లర్ భైలెంగ్, అకరో ఫేట్ిక్్ తథితయ ాభాదఔయఫ ైన ఖత చభితాఔు అదను 
నానేమెం కయయౌ. 

నౄభా ఙేలన శూ భ ్ 

ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల అధేథి ాయోజనఔయ నులలలుగ ఉెండడెంణో నుట్ల ఔఠినఫ ైన ూచీకి ఖ యబయథిగ 
లేఔనుో వడెంణో ఆ నులలలఔు నౄభా శూ భ ్నఽ నియృబెంచడెంలల అాభతౄెంగ వవహభిెంఙరయౌ. „లాబథరమఔఫ ైన 
ఉథోఖెం‟ థరుభ ను ెందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో భాట్లల 
ఙెనులెంట్ే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ నిభే భిసఽౄ నై సభమెంలల ాత్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదెం థరుభ 
థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణ ెంచభదఽ.  

యయధ నౄభా సెంసలు/ెంద లేకయవల భధ ఎస్క.ఐని నియృబెంఙే ఆచయణలలు  యక్షణఔు భెంజూయవ ఙేలన 
కచిితఫ ైన నతౄ ెం ూచీ ెంద లేకయవలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, శూదరయణెంగ భెంజూయవ 
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధ లలు/ఆభైళ్ు  సెంనుదనఔు సభాన శూ బని నేెంచభదఽ.  

నులల అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసెం భాతాఫే అబణే ఈ ఆెంక్షనఽ కచిితెంగ వభిౄెంజైమలేభ . 
అబనట్ికీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ అెంఖయ ైఔల 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 భ ట్ిి ెంు శూ బని నేెంచభదఽ.  

లాబథరమఔఫ ైన ఉథోగలలు  లేని వఔుౄ లఔు అెంట్ే పలయలు, యథరయవ లు తథితయవలఔు యక్షణ ఇఙేి సభమెంలల 
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అెంథిసఽౄ ధరైెం, ఎలాెంట్ి యభెంతు భిశృయెం ఙెయౌుెంచనవసయెం లేదధే 
యషమానిై నౄభా సెంసలు నిభే భిెంచఽకోయయౌ.  

ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణ 
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చిధరైయవలు, సెంనుదన లేని పలఖశూునే కోసెం యక్షణ భయణరనికి, రశ్ుత అెంఖయ ైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర 
నుక్షిఔెంగ) భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆమా ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ట్ెఫ ల్ 
ఆఫ్ ఫ నిట్్ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఔ నిభేిషీ భినేత్త వయఔు ఔడర సెంనుదనలేని 
పలఖశూునేకి ట్ి.ట్ి.డి యక్షణనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.  

సా ల నానేమెంలల 5రతెం తగాిెంు శూదరయణెంగభెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి.  

ఖూర ప్ నులలలు 

నౄభా ఙేసఽౄ నై వఔుౄ ల సెంక ఒ నిభేిషీ సెంకనఽ థరట్ిణే, అెంట్ే వెంద థరట్ిణే నానేమెంనఽెంచి ఒ ఖూర ప్ తగాిెంు 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆ సెంక తఔుువగ ఉధరై అెంట్ే 25భెంథి ఉధరై, ఎలాెంట్ి తగాిెంు 
లేఔుెండర ఖూర ప్ నులల జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.  

శూదరయణెంగ, నేయవలేని నుాత్తథిఔన నులలలనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔుబెంట్ు ఔు భాతాఫే జఞభీ 
ఙేమఫడెణరబ. ఇెందఽలల సబ డి ఖ భిౄెంు ఎలాెంట్ి అనఽభానెం లేఔుెండర సషిెంగ ఉెంట్లెంథి.  

 

ఖూర ప్ తగాిెంు యోఖణర ాభాణరలు 

నేయవ ఔయౌగిన ఖూర ుల యషమెంలల భాతాఫే ఖూర ు నులలలు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూర ప్ తగాిెంు భభిమ  
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ను ెంథే ఉథెేశ్ెంణో, ాత్తనుథిత ఖూర ు కిెంథి యపలగలలు  థేనికిెంద అబధర ఉెండరయౌ: 

 ఉథోగినలై ఆదరయడిన యయవ సశృ మజభాని-ఉథోగి సెంఫెంధెం 

 భషిర/కైెందా ాబ ణరులు నానేమెం ఙెయౌుెంఙేభీత్తలల భ ెందఽగ ఖ భిౄెంచిన యపలగలు/ఖూర ులు 

 ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సెంగెం సబ లు 

 భిజిషిర్ు లేయ ఔుబ్ ల సబ లు 

 ఫలెంఔులు/డెైనర్్/భాసిర్/యశూ క రడిట్ కయవు లు ఔయౌగిన యయవ 

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

 ఫలెంఔులు/నృు క్ యౌనేట్ెడ్స ఔెంనలనీల యట్లథరయవలు 

నలై యపలఖల నఽెంచి యేయవడే భభైథెైధర యపలఖనికి సెంఫెందిెంచిన ాత్తనుదనల యషమెంలల సెంఫెందిత నౄభా 
సెంసల శూెంకైత్తఔ యపలఖెం తీసఽఔునై నియృమానికి లలఫడి యట్ిని యరలుఱెంచవచఽి.  

„ఊశృత్ఔ‟ ఖూర ు భిభాణెంనలై ఎలాెంట్ి ఖూర ప్ డిశూౌుెంట్ ఇవుఫడదఽ. నులల తీసఽఔుధే సభమెంలల „ఖూర ప్‟లల 
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄవ సబ ల సెంకనలై భాతాఫే డిశూౌుెంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ల కిుెంచఫడెతేెంథి.  

నౄభా శూ భ ్ 
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నౄభా శూ భ ్నఽ కోు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయవగ నిభేిషీ నణరౄ లఔు ల యయచఫడవచఽి. లేథర నౄభా ఙేలన 
వఔుౄ లఔు ఙెయౌుెంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలటి్వచఽి. 

„అనీై లేథర ఏథీ కదఽ‟ సాతాెం ఒ ఖూర ప్ ఇనా్భ న్్ లల వభిౄసఽౄ ెంథి.థరనికి తఖాట్లి  సభానఫ ైనa అదను 
నానేమెం లేథర భీపెండ్స ణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.  

నానేమెం 

భిస్కు ల వభాీఔయణ, ఎెంనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయెం నేభపునై ఉథోఖ లఔు నానేమెంలల యేయవడెతేనై భైట్లు  
వభిౄశూౄ బ. కఫట్ిి  యక్షణ ను ెంథిన వఔుౄ ల విత్తౄకి తఖాట్లి  భైట్లు  యేయవడెణరబ.  

ఉథరహయణ 

ఇెంక ఙెనులెంట్ే, కై యఔఫ ైన విత్తౄని అనఽసభిెంఙే ఉథోఖ లెందభిణో ఔడినట్లి  ఫలగ నియుచిెంచిన ఫిెంథరలఔు 
కై భైట్ల వభిౄసఽౄ ెంథి.  

నేభపునని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియుళ ెంఙే ాభాణీఔయణ భికయవు ల ఆదరయెంగ కోు 
వభాీఔయణలలని ఉథోఖ ల సెంకనఽ ాఔట్ిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ఒ సెంగెం, ఔుబ్ లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభాీఔయణ ాకయెం నానేమెం భైట్లు  వభిౄశూౄ బ.  

సబతుెం శూదరయణ సుపలవెం ఔయౌగినథెై, ఏథేని నిభేిషీఫ ైన విత్తౄ కి భినేతెం ఙేమనిథెైణే, ెంద ూచీ 
లేకయవలు భైట్ు నఽ వభిౄెంఙేమడెంలల తభ యయేచననఽ ఉయోగిశూౄ యవ.  

ఆన్-డాట్ీ యక్షణలు 

ఆన్-డాట్ీ సెందయౌెంగ అెంథిెంఙే యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ: 

 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమెంతా్తెంచిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌ్ ఉెంట్ే(అెంట్ే భోజుఔు 
24ఖెంట్లు కదఽ). తగాిెంు నానేమెం అెంట్ే సభ చిత నానేమెంలల 75రతెం భాతాఫే వసాలు 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

 ఉథోఖెంలల ఉనైుడె, థరని థరుభ ఉథోఖ లఔు ాభాదెం జభిగినుడె భాతాఫే ఈ యక్షణ 
వభిౄసఽౄ ెంథి. 

యధఽల-ఫమట్ యక్షణలు 

నిమెంతా్తెంచిన ఖెంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄెంచినుడె, అెంట్ే ఉథోగి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర  
అదికయ యధఽలు నియుళ ెంచనుడె ాభాదెం జభిగిణే, తగాిెంు నానేమెం అెంట్ే సభ చిత నానేమెంలల 
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽి.  
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భిత్త సభమెంలల యక్షణ నేనశృబెంు 

వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయాదయశకలనఽ ఫట్ిి , ాభాద భిత్త ాయోజధరనిై నేనశృబెంచి, ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద 
నులలలనఽ జఞభీ ఙేమడెం శూధడెతేెంథి.  

ఖూర ప్ డిశూౌుెంట్ భభిమ  ఫో నస్క/భాలలు 

కై నులల కిెంద ఎఔుువ భెంథి వఔుౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైెందఽన భినులన ని, కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. 
అెంణేకఔ, ఖూర ులలని సబ లెందభికీ శూదరయణెంగ నౄభా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. నౄభాసెంసలఔు వత్తభైఔెంగ 
ాత్తఔల ఎెంనఔ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , ఒ కొలభాధరనికి తఖాట్లి  నానేమెంలల తగాిెంు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

క ుబమ్ ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఖూర ు నులలల ునయవదేయణ కిెంద భైట్ిెంగ్ నిభే భిెంచఫడెతేెంథి.  

• ునయవదేయణ నానేమెంలల తగాిెంుణో నచిినభీత్తలల అనఽబవెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి. (ఫో నస్క) 

• కొలభాధరనిై ఫట్ిి , ునయవదేయణ నానేమెం (భాలస్క) లలడిెంగ్ థరుభ ాత్తఔల అనఽబయనికి 
జభిభాధర యదిెంచఫడెతేెంథి. 

• క ుబమ్ ల అనఽబవెం 70రతెంగ ఉెంట్ే ునయవదేయణఔు శూదరయణ భైట్లు  వభిౄశూౄ బ. 

ాత్తనుదన తాెం 

• సబ ల థరుభ ూభిౄ ఙేమడెం కోసెం ఉెండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దశూౄ యేజునఽ 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 భా ఙేమఫడెతేెంథి. భిలత్త ఫలగ అయఫ ైనట్లి గ 
భభిమ /లేథర యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి భ ెందఽగ ఏయడిన అెంఖయ ైఔలెం, అలాెంట్ి అెంఖయ ైఔల లత్త 
పయౌతెంగ ఏయడే ఏథేని సెంచిత ాపలవెం నేనశృబెంచఫడెతేెందధే సభయనణో సషిెం 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

అబనట్ికీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔెంనలనీల భధ యేయవడవచఽి.  
 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  5 

1) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  నౄభా లల, ఖూర ులలని ఏ సబ డెైధర ఔడర నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచవచఽి.   

2) మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ులఔు భాతాఫే శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసఽౄ ెంథి.  

I. 1వ ాఔట్న ు 2వ ాఔట్న తు  
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II. 2వ ాఔట్న ు 1వ ాఔట్న తు  
III. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భ ెండా ు  
IV. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భ ెండా తు  

సభాఙరయెం  

భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ ాకిరమలల పలఖెంగ, అెండర్ భ ైట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడెంలల భ కెంగ అత్త నలదె 
ఖూర ు నులలల యషమెంలల భ ెండె దేతేలనఽ ఉయోగిశూౄ డె. అయ : 

కోఇనా్ూభ న్్: ఇథి భిస్కు నఽ ఔ నౄభా సెంస  నేెంచి ఆమోథిెంచడరనిై సాచిసఽౄ ెంథి. శూదరయణెంగ ఇథి ాత్త 
నౄభా సెంసఔు భిస్కు లల కొెంత రణరనిై కైట్లబెంచడెం థరుభ జయవఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ, నులలని ఇదెయవ నౄభా 
సెంసలు, నౄభా సెంస  ఎ 60%  యట్లణో, నౄభా సెంస  నృ 40%  యట్లణో   అెంగీఔభిెంచవచఽి. శూదరయణెంగ, నౄభా 
సెంస  ఎ య్డ్స నౄభా సెంస  అవుతేెంథి. నులలని జఞభీ ఙేమడెం, క డుభ లనఽ లలట్ిల్ ఙేమడెంణో సశృ నులలకి 
ఙెెంథిన అనిై అెంరలనఽ ఆ సెంస  చాసఽఔుెంట్లెంథి. నౄభా సెంస  ఎ ఙెయౌుెంచిన క డుభ లలల 40%   నణరౄ నిై నౄభా 
సెంస  నృ నౄభా సెంస  ఎకి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.     

భిఇనా్ూభ న్్: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సెంస  అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. అథి ణరనఽ లుఔభిెంచిన యయధ 
భిస్కు ల నఽెంచి ఎలా యక్షణ ను ెందఽతేెంథి ? అతనఽ తన భిస్కు లనఽ ఇతయ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భిఇనా్ూర్ ఙేమడెం 
థరుభ యక్షణ ను ెందఽతేెంథి. భిఇనా్ూయర్ సెంసలు ఆ యధెంగ డెంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభట్ు  థరుభ లేథర ఏ 
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేి ట్ివ్ భిఇనా్ూభ న్్ అెంట్లయవ) నుాత్తథిఔన నౄభా సెంసల భిస్కు లనఽ అెంగీఔభిశూౄ బ. 
భిఇనా్ూభ న్్  ాెంచయౄ ెంగ జయవఖ తేెంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితెంగ యనసఽౄ ెంథి.    

 

శూభెంశ్ెం   

a) ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవెంతేడె లేథర 
భోఖఖరసఽౄ డె అబయెందఽఔునై అవకశ్ెంగ థరనిై నియుచిశూౄ యవ.   

b) భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయల నియృమఫే అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమ.   

c) భిస్కు క ి యనుభనికి భధ సభ ైన సభతఔెం శూదిెంచడరనికి అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ అవసయెం. అలా సెంస  
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుెంట్ృధే నోు ట్ీని ఇవుడెం ఔడర శూధభవుతేెంథి.   

d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతెం ఙేలే అెంరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయట్లు , విత్తౄ  ఉథోగలు, 
శ్భీయ నిభ్ణ తీయవ, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఖత కలు అసుసత లేథర సయజభీ, ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, నియస సలెం 
వెంట్ియ ఉధరైబ.   
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e) నౄభా సెంసఔు నషిెం యట్ిలేు  యధెంగ ాత్తఔల ఎెంనఔలు జయఖఔుెండర నియభిెంఙేెందఽఔు, సభ ైన వభాీఔయణ 
జభిగి, భిస్కు లలల ఈకిుట్ీ శూదిెంచడఫే అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం.   

f) నౄభా ను ెందనఽనై కఫో బయ ఔుబెంట్ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄభ లత్తలల ఉెంట్లడె ఔనఽఔ  ఏజెంట్ే 
నదట్ి శూ బ అెండర్ భ ైట్ర్ అవుణరయవ.  

g) నౄభాలలని భూల సాణరా లేభెంట్ ే: అతెంత నభ్ఔెం, నౄభానలై భఔుువ, నషిభిశృయెం, చెంథర, భాభిడి, 

సనై కయణెం  

h) అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లలని కీలఔ శూధధరలు : ాత్తనుథిత నూయెం, వమసఽ నియౄణ తాెం, లైధరనిిమల్ 
డరఔుఫ ెంట్లు , య ైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.  

i) ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నిభే భిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఉయోగిెంచఽఔుధే ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్.   

j) ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన య ైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న  అవసయెం లేని ాకిరబయ య ైథేతయ అెండర్ భ ైట్ిెంగ్.  

k) అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్తలల భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనిై 
భథిెంు ఙేల భాయవులు యేశూౄ యవ లేథర రణరలు కైట్లబశూౄ యవ.    

l) అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచగధే అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 
ాకిరమ ూయౄవుతేెంథి.  

m) ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ ాదరనెంగ సఖట్లల సాణరా నిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నిఙేసఽౄ ెంథి. ఔ నుాభాణ ఔ 
ఖూర ులలని సబ లెందభినీ శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఖూర ులలని 
సబ లు నౄభా సెంసఔు నషిెం యట్ిలు ఖల యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయని పలయశూౄ యవ.      
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  III. 

భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృబెంచడఫే అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ ాకిరమ.  

జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  III. 

అెండర్ భ ైట్ెంగ్ లలని అతెంత భెంచి నభ్ఔెం సాణరా నిై నౄభా ఔెంనలనీ, నులల తీసఽఔునై వకిౄ 
ఇదెయౄ నుటి్ెంఙరయౌ.  

జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  I. 

ఇనా్ూయఫ ల్ ఇెంట్భ సి్క అధ ే దఫెంధెం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫో తేధరైడో ఆ ఆలౄనలై 
అతనిఔునై ఆభిఔ లేథర లైధరనిిమల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషిెం యటి్యౌుధర ఆ 
లైధరనిిమల్ నశుి నిై తట్లి కోఖలనధే దభీానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  4 

సభ నై ఎెంనఔ ఏదెంటే్ IV. 

భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరలయెంగ, సెంకాయెంగ భథిెంునఽ సెంకాయచఔ 
భూలాెంఔన దేత్తలల యేశూౄ యవకనీ, ఫ డిఔల్ అెండర్ భ ైటి్ెంగ్ దేత్తలల కదఽ.  

జయఫ  5 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్ IV. 

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభ న్్ లల, ఔ ఫిెందెంలలని సబ లెందభనిీ ఔ శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల 
కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఆ ఫిెందెంలలని సబ లు నౄభా సెంస  ఔు నషిెం యటి్లు ఖల యధెంగ 
వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయవ.    
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మజభాని-ఉథోఖ ల ఫిెంథరలకై కఔ,  కభి్ఔ సెంగాలు, టా్సఽి లు, శూ లలైట్ీలు, విత్తౄ నిుణ ల 
సెంగాలు, ఔుఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సెంసల వెంటి్ యఔయకల ఖూర ులఔు ఔడర నౄభా సెంసలు 
శూభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.     

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు   

ాశ్ై 1 

ఔ వకిౄ అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చాని అెంశ్ెం ఏథి ? 

I. ఆడ, భఖ ణేడర  
II. జీయత పలఖశూునే ఉథోఖెం  
III. అలయట్లు   
IV. నియస నుాెంతెం  

ాశ్ై 2 

నషి భిశృయెం సాతాెం ాకయెం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌుెంఙేథి __________. 

I. నౄభా ఙేలన నతౄెం ఫేయఔు యసౄ యఔ నశుి ల నతౄెం  
II. యసౄ యఔ కయవిణో నినేతౄెం లేఔుెండర నౄభా ఙేలన నతౄెం 

III. భ ెండె క్షాలు అెంగీకభనికి వచిిన ల య నతౄెం 

IV. నౄభా నతౄెంణో నినేతౄెం లేఔుెండర యసౄ యఔ నషిెం నతౄెం 

ాశ్ై 3 

దయకాసఽౄ థరయవ ఖ భిెంచి అెండర్ భ ైట్ర్ కి నదట్గ ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయవ ఏదెంట్ే 
________________. 

I. వమసఽ నియౄణ ణరా లు  

II. లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ెంట్లు   

III. భ ెందభి య ైద నియేథిఔలు  

IV. ాత్తనుదన నూయెం   

ాశ్ై 4  

అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄవుతేెందెంట్ే ___________________. 
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I. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన భ కఫ ైన సభాఙరయెం, వకిౄఖత యవభలు ాత్తనుదన నూయెం 
థరుభ లేఔభిెంచినుడె 

II. ాత్తనుదఔునికి నియుళ ెంఙే య ైద భిశీలనలు, భీక్షలనీై ూయౄబనుడె  

III. అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచినుడె  

IV. భిస్కు ఎెంనఔ, ధయ నియృెం తభుత ాత్తనుదఔునికి నులలని జఞభీ ఙేలనుడె.  

ాశ్ై 5 

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త ఖ భిెంచి థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి తు ? 

I. సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త శిక్షణ ను ెంథిన లఫోెంథి సశృమెంణో ఔ పలభీ యనుయెంణో 
వవహభిెంచడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయవసఽౄ ెంథి.  

II. ఫ డిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుెండర సెంకాయఫ ైన భాయవులనలై ఆదరయడి కిుషిఫ ైన లేథర 
సెంథేశృసదదఫ ైన కైసఽలనఽ యరలుఱెంచడెం శూధెం కదఽ.  

III. య ైద రసౄ ైెం ట్ు  ఎట్లవెంట్ి నిభెిషి భిజఞా నెం లేని వఔుౄ లు ఈ దేత్తని ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

IV. ఇథి యయధ అెండర్ భ ైట్యు  నియృమాల భధ నిలఔడ ఉెండేట్లు  చాసఽౄ ెంథి.  

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే  II. 

అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చానే భ కఫ ైన అెంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ  ఔట్ి అబనట్ికీ, అతని లేథర ఆఫ  
జీయత పలఖశూునే విత్తౄ  ఉథోగలు ాపలవెం చావు.  

జయఫ  2 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే  I. 
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నషి భిశృయెం సాతాెం ాకయెం, నులలథరయవనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యటి్యౌున నశుి లనఽ 
ఙెయౌుశూౄ యవ. కనీ, ఆ నతౄెం నౄభా నణరౄ నికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  IV. 

ఔ దయకాసఽౄ థరయవ ఖ భిెంచి అెండర్ భ ైట్ర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయవ , అతని ాత్తనుదన 
నూయెం లేథర దయకాసఽౄ  నూయఫే. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, వకిౄఖత 
యవభలు అెందఽలల లేఔభిెంచి ఉెంట్లబ.  

జయఫ  4 

సభ ైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్ III. 

అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల తగిన భసి్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచడెంణో అెండర్ 
భ ైటి్ెంగ్ ాకిరమ ూయౄవుతేెంథి.   

జయఫ  5 

సభ ైన జయఫ  ఏదెంటే్  II. 

కిుషిఫ నై లేథర సెంథశేృసదఫ నై కసైఽలనఽ భభిెంత జఞఖరతౄగ యరలుఱెంచడెం సెంకాయచఔ భూలాెంఔన 
దేత్త థరుభ శూధభవుతేెంథి. ఎెందఽఔెంటే్, సెంథేశృసద అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి ఖణరనఽబయలు 
ణెయౌలన నుాభాణ ఔ యషమాలు, చరమలు సెంకాయెంగ వఔౄఫ ై ఉెంట్లబ.    
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అదరమెం 21 

ఆభోఖ నౄభా క ుబభ ు  

 

అదరమెం ఉనోు థరఘ తెం  

ఈ అదరమెంలల భనెం ఆభోఖ నౄభాలల క ుబమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫ ైన ణరా లు, క ుబమ్ భిజభిుెంగ్ 
ాకిరమల ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుెంట్లెం. యట్ిణోనుట్ల భనెం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిెంద ఙేలే క ుబమ్ ల 
నియుహణనఽ భనెం భిశీయౌశూౄ ెం. ట్ి.న.ఏల నుతానఽ అయెం ఙేసఽఔుెంట్లెం.   

అధమన పయౌణరలు  

 

A. నౄభాలలక ుబమ్ లనియుహణ 

B. ఆభోఖనౄభాక ుబమ్ లనియుహణ 

C. ఆభోఖనౄభాక ుబమ్ లలలఅభీజలసభయణ 

D. క ుబమ్ లభిజభిుెంగ్ 

E. థభు ాభిీఎడి్నిలేి రట్యు  (టి్.న.ఏ) నుతా) 

F. క ుబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం 

G. క ుబమ్ ల నియుహణ- యథేశీ ామాణ నౄభా 

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఏెం ఙేమఖలుఖ ణరయెంట్ే : 

a) నౄభా క ుబమ్ లలలని యయధ  యట్లథరయవల ఖ భిెంచి యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ  
b) ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ శూౄ భో వభిృెంచఖలుఖ ణరయవ   
c) ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ ల భిశుుభనికి అవసయభబయ యయధ ణరా ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ  
d) క ుబమ్ ల భిజయవులనఽ నౄభా సెంసలు ఎలా సభఔయవశూౄ భో యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ  
e) వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ  
f) ట్ి.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయెం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయవ  
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A. నౄభాలల క ుబమ్ ల నియుహణ   

నౄభా అధేథి ‗యగె నెం‘ అని నులల ఆ యగె ధరనికి  ‗శూక్షెం‘ అని అెందభికీ ణెయౌలెంథే. నౄభా ఙేలన తభుత 
అనఽకోఔుెండర ఏథెైధర ఙోట్లఙేసఽఔుని నులల కిెంద క ుబమ్ ఙేమవలల వలేౄ  ఆ యగె నెం నిజఫ ైన భీక్షఔు 
ఖ యవుతేెంథి. ఔ నౄభా సెంస  నితీయవ ఎెంత ఫలగ ఉెంథో  ఙెనులెంట్ే అథి క ుబమ్ ల యగె ధరలనఽ ఎలా 
నిలఫ ట్లి ఔుెందధే యషమానిై యరలుఱలేౄ  ణెయౌలనోు తేెంథి. నౄభా యెంఖెంలలని కీలఔఫ ైన భైట్ిెంగ్ అెంరలలల ఔట్ి, 
నౄభా ఔెంనలనీ ఔుెండే క ుబమ్ ల ఙెయౌుెంు శూభయూఫే.   

1. క ుబమ్ ాకిరమలలని యట్లథరయవలు  

క ుబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ శూౄ భో భనెం సయవయెంగ భిశీయౌెంచఫో బయ భ ెందఽ, అసలు క ుబమ్ ల ాకిరమలల ఆసకిౄ 
చానేయభ వభో భనెం అయెం ఙేసఽకోవలల ఉెంథి.   

చితాెం 1: క ుబమ్ ల ాకిరమలలని యట్లథరయవలు  

నౄభా ఔెంనలనీ యట్లథరయవలు 

అెండర్ భ ైట్యవు  

థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు  

భ ఖ లేట్యవు  

ను ా య ైడయవు /ఆసతేా లు 

నౄభా ఏజెంట్లు /ఫాో ఔయవు  

యనియోఖథరయవ 

క ుబమ్ ాకిరమలలని యట్లథరయవలు 
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యనియోఖథరయవ నౄభా కొధే వకిౄ నదట్ి యట్లథరయవ,„క ుబమ్ ఖరళ త‟  అవుణరడె.  

 మజభానఽలు 
„క ుబమ్ ల ఙెయౌుెంుథరయవలు‟ గ నౄభా ఔెంనలనీ మజభానఽలఔు ఇెందఽలల నలదె 
భూలెం ఉెంట్లెంథి. నులల హో లుయు  నిధఽల నఽెంఙే క ుబమ్ లనఽ ఙెయౌుసఽౄ నైట్ికీ, 
ఙరలా కైసఽలలల యగె ధరనిై నిలఫ ట్లి కోవలలన ఫలధత ఉనైయయవ యభై అవుణరయవ.  

 అెండర్ భ ైట్యవు  క ుబమ్ లనఽ అయెం ఙేసఽఔుని, ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల షయతేలు, 
నిమభ నిఫెంధనలు, ధయలు వెంట్ి యట్ిని నియృబెంఙే ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీ లలయౌ 
అెండర్ భ ైట్యుథి, నతౄెం నౄభా సెంసలథి.  

 భ ఖ లేట్ర్  భ ఖ లేట్ర్  (పలయత నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథేి శూదికయ సెంస )  థిఖ వ నేభపునై 
ఆశ్మాల శూధనఔు ఔిఱ ఙేసాౄ  కీలఔ యట్లథరయవగ ఉెంథి: 

 నౄభా భవయణెంలల ఔరభదేత్తని నియుళ ెంచడెం  
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 నులలథరయవల ాయోజధరనిై కనుడడెం   

 నౄభా సెంసల థీయఘకయౌఔ లైధరనిిమల్ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండేట్లు  చాడడెం.  

 థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు    

లేయ భధవయవౄ లుగ భిచితఫ ైనయభై థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు . ఆభోఖ నౄభా 
క ుబమ్ లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేశూౄ యవ.  

నౄభా ఏజెంట్లు    / ఫాో ఔయవు   నౄభా ఏజెంట్లు  / ఫాో ఔయవు  నులలలనఽ యఔరబెంచడఫే కదఽ, క ుబమ్ ఙేమవలల 
వచిిన క్షెంలల  యనియోఖథరయవలఔు లేవ ఙేశూౄ యని ఔడర ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  

ను ా య ైడయవు  / ఆసతేా లు  యనియోఖథరయవల క ుబమ్ అనఽబవెం శూగ శూగైట్లు యయవ చాశూౄ యవ. భ కెంగ 
ఆసతా్త ట్ి.న.ఏల నునల్ లల ఉనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర 
ఆసతా్తలల చికిత్ ను ెంథేట్లు  నౄభా సెంస  చాసఽౄ ెంథి.  

ఆ యధెంగ క ుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచడభెంట్ే, క ుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఈ యట్లథరయవలలు ని ాత్త ఔుభి 
లక్షాలనఽ నియుళ ెంచడఫే అవుతేెంథి. అబణే, యభిలల కొెందభి లక్షాల భధ గయిణ తల తౄ ఖల అవకశ్భూ 
ఉెందనఽకోెండి.  

2. నౄభా ఔెంనలనీలల క ుబమ్ ల నియుహణ నుతా 

ఈ భిశ్రభఔు ఙెెంథిన డరట్ల ాకయెం - “యయధ నౄభా సెంసల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ  65% నఽెంచి 120%  నలైన 
ఉెంథి. భాభ ుట్ లల అతదిఔ పలఖెం 100%  నషి నిషత్తౄకి నలైన నిఙేశోూౄ ెంథి”.  ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఙరలా 
ఔెంనలనీలు నశుి లణో నడెసఽౄ ధరైబ.  

థీనిై ఫట్ిి   ఔెంనలనీకి, నులలథరయవలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేిెందఽఔు ట్ిషిఫ ైన అెండర్ భ ైట్ిెంగ్ 
యదరధరలు, సభయఫ ైన క ుబమ్ ల నియుహణ అనఽసభిెంచవలలన అవసయెం ఉెందని ణెలుశూోౄ ెంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

నౄభా క ుబమ్ ాకిరమలల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయవ యట్లథరయవ కదఽ ? 

I. నౄభా ఔెంనలనీ ఱేర్ హో లుయవు   

II. భానవ వనయవల యపలఖెం  

III. భ ఖ లేట్ర్  

IV. ట్ి.న.ఏ  
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B. ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ ల నియుహణ  

1. ఆభోఖ నౄభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు  

ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయోలలని అసభానఫ ైన అెంరలనఽ లలతేగ అయెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అుడే 
ఆభోఖ క ుబభు నఽ సభయెంగ నియుళ ెంచఖలుఖ ణరెం. అయ ఇయ: 
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a) నులలలలల అతదిఔ పలఖెం ఆసతా్త నుల ైణే నషిభిశృయెం ఙెయౌుెంచడరనికి సెంఫెందిెంచినయే. ఇఔుడ యక్షణ 
ను ెందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫ ైన అెంరలనఽ భ ెందఽఔు ణెసఽౄ ెంథి. ఇతయ తయఖతేల 
నౄభాలల భనకిలాెంట్ియ శూదరయణెంగ ఎదఽయవకవు.   

b) అధరభోగల తీయవణెనఽైలు, చికిత్ఔు య ళ్ుడెంలల అనఽసభిెంఙే య ైకభి, తదనెంతయెం డరఔిర్ ని 
ఔలవడెంలల పలయతథేశ్ెంలల ఙరలా యచితాఫ ైన భిలత్త ఔనినసఽౄ ెంథి. యట్ి పయౌతెంగ కొెందయవ భభీ అత్త 
జఞఖరతౄ ణో ఉెంట్ే, భభికొెందయవ తభ అధరభోఖెం, చికిత్ల ట్ు  ఏభాతాెం ఔలత ఙెెందని లత్తలల ఉెంట్లయవ.  

c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽి. కభపభైట్ సెంస  వెంట్ి ఖూర ు కొనవచఽి. ఫలెంఔు వెంట్ి భిట్ెైల్ 
అభ్కల భాయాెం ఖ ెండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽి. థీని పయౌతెంగ ఉతత్తౄని ల య వసఽౄ వుగ 
అభ ్తేనైట్లు  ఔఔు ఔనినసఽౄ ెంథి. భభోఔు అథి యనియోఖథరయవ అవసభలనఽ సెంతినౄయఙే 
యధెంగ తదనఽఖ ణెంగ థ యవఔుతేనైథిగ భాయవణోెంథి.  

d) ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద క ుబమ్ ఙేమడెం ఆసతా్త నులబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉెంథి. అబణే, 

శూౌలబెం, ాణేఔ ధ ైుణెం, చికిణర్ దేతేలు, నృయౌుెంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీజల యషమెంలల 
అథి డరఔియవు , సయజనఽు  కవచఽి లేథర ఆస ర్తేలు కవచఽి ఏఫ ైధర  నతౄెం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు 
అెందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ.  థీనివలు  క ుబమ్ లనఽ భిషుభిెంచడెం ఙరలా ఔషిభవుణోెంథి. 

e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖెం ఙరలా యేఖెంగ అనవిథేి ఙెెందఽణోెంథి. కొతౄ  యధఽలు, కొతౄ  లక్షణరలు 
ుట్లి కొసాౄ ధే ఉధరైబ. థీెంణో నాతన చికిణర్ దేతేలు ఔడర అనవిథేి ఙెెందఽతేధరైబ. కీ-హో ల్ 
సయజభీలు, లేజయవ చికిత్లు వెంట్ియట్ిని ఇెందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽి.   

ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిెంత శూెంకైత్తఔఫ ైనథిగ భాయవశోూౄ ెంథి. అట్లవెంట్ి యదరధరలణో ఔడిన నౄభా 
క ుబమ్ ల భిశుుయెం నియెంతయెం ఫ యవఖ డవలలన అవసయెం ఏయడెణోెంథి.  

f) ఈ అెంరలనిైెంట్ికీ నేెంచి, భానవ థేశృనిై నుాభాణీఔభిెంచలేభధే యసౄ వెం ూభిౄగ నాతన కోణరనిై 
జోడిశోూౄ ెంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదెయవ వఔుౄ లు కై యఔఫ ైన చికిత్ ను ెంథిధర ఔడర 
సెంథిెంచడెంలల ణేడర ఉెంట్లెంథి. యభికి యేభైుయవ చికిత్లు అవసయడవచఽి. ఆసతా్తలల ఉెండరయౌ్న 
కలెం యషమెంలల ఔడర ఇదెభి భదర ణేడరలుెండవచఽి.  

ఆభోఖ నౄభా నుో రి్ నూో యౌయో యేఖెంగ విథేి ఙెెందఽణోెంథి. అట్లవెంట్ి యేఖవెంతఫ ైన విథేి యసఽయవతేనై సయల్ వలు  
యఔయకల నులలల సెంక ఔడర యభీతెంగ నలభిగినోు ణోెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యణ లల వెందలాథిగ 
ఉధరైబ. కై ఔెంనలనీ లలల ఔడర భనెం అధేఔ యకల నులలలనఽ చాడవచఽి. ాత్త నులలకి లేథర కొనిై 
భాయవలణో థరనఽైెంచి ుట్లి కొచిిన భభో నులలకి థరనిథెైన యలక్షణ ఉెంట్ ెంథి. థరనిణో క ుబమ్ నఽ 
భిషుభిెంచడరనికి భ ెందఽ సదయవ నులలని నిశితెంగ అధమనెం ఙేమవలల వశూోౄ ెంథి.  
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ఆభోఖ నోు రి్ నోూ యౌయోలల విథేి సెంకాయఫ ైన సయల్ నఽ ఔడర య ెంట్ ణెశూోౄ ెంథి. ఔ ఔెంనలనీ 100,000 ఆభోఖ 
నులలలనఽ భిట్ెైల్ యనియోఖథరయవలఔు యఔరబెంచిెంథి అనఽఔుెంథరెం. ఈ నులలల కిెంద 300,000 భెంథి ఉెంట్ే, 
ఔెంనలనీ ఔనీసెం సఽభాయవగ 20,000 క ుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు లదేెం కవలల వశోూౄ ెంథి!  నఖదఽ 
ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర లేవలు ను ెందవచిని నులలథరయవలు ఆశిశూౄ యవ. క ుబమ్ లు యేఖెంగ లలట్ిల్ అయులని 
ఔడర కోయవఔుెంట్లయవ. థరెంణో ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ ల యపలగనిై నియుళ ెంచడెం ఖణనీమఫ ైన సయల్ గ 
భాభిెంథి.  

నలైగ, పలయతథేశ్ెంలల యఔరబసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా నులలల ాకయెం థేశ్ెం లలల ఎఔుడెైధర ఆసతా్తలల ఙేయవచఽి. 
క ుబమ్ లణో వవహభిెంఙే ఫిెందెం తభ వదెఔు వచిిన క ుబమ్ నలై సెంథిెంఙేెందఽఔు థేశ్యౄెంగ అభలులల 
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయెంు ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.  

ఆభోఖ క ుబమ్ ల ఫేధేజర్ ధ ైుణరనిై, 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, పలయోథేుఖబభితఫ ైన త్తౄ డిని ఎదఽభపుెంట్లనైయభికి ణోడరట్ల 
నెంథిెంఙరభధే సెంతినౄని ను ెందఖలుఖ ణరయవ.   

సభ ైన క ుబమ్ నఽ, సభ ైన వకిౄకి, సభ ైన సభమెంలల అెంథిెంఙేట్లు  చాడడఫే సభయఫ ైన క ుబమ్ ల నియుహణ 
అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.  

2. ఆభోఖ నౄభాలల క ుబమ్ ల ాకిరమ 

క ుబమ్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ ఙెయౌుెంచవచఽి. లేథర నౄభా ఔెంనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్ర్ (ట్ి.న.ఏ) థరుభ  
ఙెయౌుెంు జభిగైట్లు  చాడవచఽి.  

క ుబమ్ నఽ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట్ి నఽెంచి నులలలలని షయతేల ాకయెం ఙెయౌుెంు జభిగైెంత 
వయఔు భధ కలెంలల ఆభోఖ క ుబమ్ సషిెంగ నియుచిెంచిన యయధ దశ్ల ఖ ెండర శూఖ తేెంథి. యట్ిలల థేని 
నుాదరనెం థరనిథే.  

థిఖ వ నేభపునై ాకిరమలు ాణేకిెంచి ఆభోఖ నౄభా (శృలట్ల ైజైషన్) నషిభిశృయ నులలలఔు సెంఫెందిెంచినయ. 
ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఇయే ాదరన పలఖెంగ ఉధరైబ.  

లయ ాయోజన నులల లేథర తీవా అసుసత నులల లేథర థెైనెంథిన నఖదఽ నులల వెంట్ి యేట్ి యషమెంలలధ ైధర సభై 
క ుబమ్ నఔు అనఽసభిెంఙే  శూదరయణ ాకిరమ, జతయచవలలన ణరా లు కై భాథిభిగ ఉెంట్లబ. కఔనుో ణే 
అట్లవెంట్ి నులలలు భ ెందఽగ నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని సదఽనుమెంణో భఔనోు వచిధేథి యసౄవెం.  

నషిభిశృయ నులల కిెంద ఙేలే క ుబమ్ ఎలా ఉెండచఽినెంట్ే : 
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a) నఖదఽ యళ త క ుబమ్  

ఆసతా్తలల ఙేభైట్ుడెకనీ, చికిణర్ సభమెంలలకనీ కయవిలనఽ యనియోఖథరయవ ఙెయౌుెంచడె. నౄభా 
సెంస/ట్ి.న.ఏ భ ెందభి అనఽభత్త ఆదరయెంగ ధ ట్ వర్ు లలని ఆసతా్త లేవలనఽ సభఔయవసఽౄ ెంథి. 
తభుత క ుబమ్ భిశుుయెం కోసెం ణరా లనఽ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి సభభిసఽౄ ెంథి.  

b) భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల క ుబమ్  

యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ ఆసతా్తకి ఙెయౌుశూౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంు 
కోసెం నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి సభభిశూౄ డె.  

భ ెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

భైకాచితాెం 1: క ుబమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి (ఇథే ఔరభెంలల ఉెండరలని లేదఽ) 
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క ుబమ్ ాకిరమ 

వయౄభానెం 

భిజిలిేరషన్ 

డరఔుఫ ెంట్ు  భిశీలన 

నృయౌుెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం 
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క ుబమ్ ల కోడిెంగ్ 

భిశీలన/క ుబమ్ నలై ధరమ నియృమెం 

ఙెయౌుెంఙరయౌ్న తేథి నతౄెంనలై నియృమానికి భవడెం 

క ుబమ్ ఙెయౌుెంు 

అవసయఫ ైన ణరా లనఽ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం 

క ుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం 

భభిెంత సయవయ దభుౄ  కోసెం క ుబమ్ లనఽ అనఽభానిెంచడెం 

క ుబమ్ డరఔుఫ ెంట్ు  నియుహణ 

క ుబమ్ లనలై ఆడిట్  

 

a) వయౄభానెం 

యనియోఖథరయవఔు, క ుబమ్ ల ఫిెంథరనికి భధ నదట్గ సెంఫెంధెం ఏయడేథి క ుబమ్ వయౄభానెం థరుభధే. 
ఆసతా్తలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిెంచదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయవ ఔెంనలనీకి ణెయౌమఙేమవచఽి. 
లేథర ఆసతా్తలల ఙేభిన తభుతధ ైధర భ కెంగ అతవసయ భిలతేలలు  ఆసతా్తలల ఙేభిన సెందభౌలలల ఆ 
తభుతధ ైధర ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽి.  

ఇట్ీవయౌ కలెం వయఔు ఔడర క ుబమ్ ఙేమడెం ఖ భిెంచిన వయౄభానెం ఔ లాెంఛనెంగధే ఉెంట్ృ వచిిెంథి. 
అబణే, ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఇనా్ూయయవు  ఆచయణశూధఫ ైనెంత ఫేయఔు యల ైనెంత తుయగ ఆ వయౄభాధరనిై 
ణెయౌమజైమాలని ట్లి ఫటి్డెం నుాయెంనెంఙరయవ. భ ెందఽగ అనఽఔునై ాకయెం ఆసతాా్తలల ఙేయవతెంట్ే 
ఆసత్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే  ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిలత్తలల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24 
ఖెంట్ల లలగ ఆ సెంఖత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ణెలనుయౌ.  

ఆసతా్తలల ఙేభిన సభాఙరయెం సకలెంలల అెందఽఫలట్లలలకి వలేౄ  ఆ యనియోఖథరయవ ఆసతా్తలల ఙేభిెంథి సతమో 
కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయవ ఙేయలేదని లేథర వెంచన ఏనై లేదని 
నిభే భిెంచఽఔుధేెందఽఔు నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి ణోడడెతేెంథి. కొనిై సెందభౌలలల కయవిలనలై ఆసతా్త 
మాజభానెంణో చభిిెంచడరనికి ఔడర యలుెంట్లెంథి.  

నదట్ే వయౄభానెం అెంట్ే,„జఞఫ  భల, ెంన, అథి అెంథినట్లు  నిభే భిెంచఽకోవడెం‟ లేథర నూక్్ ఙేమడెం. 
ఔభూనికైషన్, ట్ెకైలజీలలల అనవిథేి ుణభా అని ఇనా్ూయయవు /ట్ి.న.ఏలు నడినే కల్ లలెంట్యు థరుభ 
ఔడర వయౄభానెం ెండెం శూధభవుణోెంథి. ఇయ 24 ఖెంట్ల ణెభిచి ఉెంట్లబ. ఇెంట్ర్ ధ ట్, ఇ-ఫ బల్ 
లనఽ ఔడర ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  
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b) భిజిలిేరషన్ 

క ుబమ్ నఽ ఔెంూట్ర్ లల ఎెంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభ నఽ్ సెంకనఽ సిఱిెంచడఫే క ుబమ్ భిజిలిేరషన్ ాకిరమ. 
భిపభ నఽ్ సెంకణో క ుబమ్ లత్తని ఏ సభమెంలలధ ైధర ణెలుసఽకోవచఽి. థీనిై క ుబమ్ నెంఫయవ, క ుబమ్ 
భిపభ నఽ్ నెంఫయవ లేథర క ుబమ్ ఔెంట్ ా లు నెంఫయవ అెంట్లయవ. నుాలలలెంగ్ సెంస  ఉయోగిెంఙే ఔెంూట్ర్, 

ాకిరమలనఽ ఫట్ిి  క ుబమ్ నెంఫయవ సెంకలలల ఉెండవచఽి లేథర అక్షభలణో ఔడిన సెంకలలల ఉెండవచఽి.  

క ుబమ్ వయౄభానెం అెంథి, నులల నెంఫయవ సభిగా  ఉెండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభినోు బన 
య ెంట్ధే శూదరయణెంగ భిజిలిేరషన్ ూభిౄ ఙేల, భిపభ నఽ్ నెంఫయవ ఇశూౄ యవ.  

ఔెంూట్ర్ లల క ుబమ్ నఽ భిజిసియవ ఙేమగధే, అథే సభమెంలల నౄభా సెంస  కాణరలలల అెందఽఔు ఔ 
భిజయవునఽ సిఱిశూౄ యవ. వయౄభానెం/భిజిలిేరషన్ సభమెంలల, క ుబమ్ కచిితెంగ ఎెంత నతౄ మో లేథర 
అెంచధర నతౄెం ఎెంణో ణెయౌమఔనుో వచఽి. ఔనఽఔ నుాయెంబ భిజయవు నతౄెం నుాభాణ ఔ భిజయవు (ఙరలా వయఔు 
ఙరభితాఔ సఖట్ల క ుబమ్ లలైజు అబ ఉెంట్లెంథి) నతౄెం అవుతేెంథి. ఔశూభి అెంచధర నతౄెం లేథర పలయెం 
అవచిని పలయసఽౄ నై నతౄెం ఖ భిెంచి ణెయౌమగధే, థరనిై ాత్తనృెంనృెంఙే యధెంగ భిజయవునఽ నలెంచఽతధన  
లేథర తగాిసాౄ ధన సవభిశూౄ యవ.  

c) ణరా ల భిశీలన 

ఔశూభి క ుబమ్ భిజిసియవ కగధే, నుాలలలెంగ్ ఔు అవసయఫ ైన ణరా లనీై అెంథేట్లు గ చాసఽకోవడెం తదఽభి 
చయ అవుతేెంథి.  

క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫ ైన అెంరలని ఖ యవౄ ెంచఽకోయయౌ: 

1. అసుసతఔు సెంఫెందిెంచిన డరఔుఫ ెంట్భీ ఆదరయెం   
2. అెంథిెంచిన చికిత్   
3. ఇన్-నేషెంట్ గ ఉనై కలెం   
4. భీక్షల నియేథిఔలు   
5. ఆసతా్తకి ఙేలన ఙెయౌుెంు   
6. చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి తదఽభి సలశృ   
7. ఇెంనుు ెంట్లు  వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌుెంు ఆదరభలు 

డరఔుఫ ెంట్ు నఽ భిశీయౌెంచిన తభుత, క ుబమ్ నుాలలసర్ భిశీయౌెంఙే అెంరల జఞనృణర ఔట్లెంథి. ఙరలా 
ఔెంనలనీలు నుాలలలెంగ్ డరఔుఫ ెంట్ేషన్ లల అట్లవెంట్ి ఙెక్ యౌసఽి  ఉెండడరనిై ఔ పలఖెంగ ఙేసఽఔుెంట్లధరైబ.   

లలనెంచిన ణరా లనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄశూౄ యవ. కొనిై ాకిరమలలు  ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయవ/ఆసతా్త 
సభభిెంచని ణరా లనఽ కోయణరయవ. ఙరలా ఔెంనలనీలు యనియోఖథరయవఔు అశూౌఔయెం ఔలఖఔడదధే పలవనణో 
అదను సభాఙరయెం కోసెం అబభిెంచడరనికి భ ెంథే నదట్ అనిై ణరా లనఽ ూభిౄగ భిశీయౌశూౄ బ.  
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d) నృయౌుెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం 

క ుబమ్ నుాలలలెంగ్ వలమెంలల నృయౌుెంగ్ ఔడర భ కఫ ైన పలఖెం. ఆభోఖ నౄభా నులలలు శూదరయణెంగ 
చికిత్ఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిెంద భినేతేలనఽ యదిశూౄ బ. అెంతఔునేెంచి భిశృభనిై 
ఙెయౌుెంచవనైభాట్. చికిత్ఔబయ ఙరభీజలనఽ వభాీఔభిసఽౄ నై నుాభాణ ఔ యదరనెం ఇథి : 

 భిజిలిేరషన్, సభీుసఽ ఙరభీజలణో సశృ యౄభ , ఫో యవు , నభి్ెంగ్ వమాలు.  
 ఐ.ల.మ  ఙరభీజలు, ఏ యధఫ ైన నిశిత యక్షణ కయఔలానులక ైధర.  
 ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఙరభీజలు, అధ లౄఱమా, యఔౄెం, ఆకి్జన్, శ్సౄ ైచికిణర్ భిఔభలు, భెందఽలు, 

డమాగైలిక్ వసఽౄ వులు, ఎక్్ భ,ై డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన, నేస్క ఫేఔర్, ఔితా్తభ 
అవమయలు వెంట్ియట్ిక ైన కయవిలు. ఆభైషన్ లల పలఖెంగ అబన ఏ య ైద కయవిల ైధర సభై.  

 సయజన్, అధ లౄఱసఽి , ఫ డిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔన్ల ి ెంట్లు , లలషయౌసఽి ల జులు.  
 అెంఫ ల నఽ్ ఙరభీజలు  
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్్ భై, శూునఽు  వెంట్ి భీక్షలక ైన ఙరభీజలు.  
 ఓషదరలు 

ఈ యపలగల కిెంద సభాఙరభనిై నోు ఖ  ఙేలేెందఽఔు యనియోఖథరయవ సభభిెంచిన ణరా లనిైెంట్ినీ 
భిశీయౌశూౄ యవ. పయౌతెంగ, క ుబమ్ ల లలట్ిల్ ఫ ెంట్ నఽ కచిితతుెంణో ూభిౄ ఙేమడెం ఔుదఽయవతేెంథి.  

ఆసతేా ల నృయౌుెంగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభిెంఙేెందఽఔు ామణరైలు శూఖ తేనైట్ికీ, ాత్త ఆసతా్త నృయౌుెంగ్ 
లల  థరనిథెైన దేత్తని 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 నతౄెంణో నృలుు  ఇవువచఽి.  
 నుాభాణ కైతయ నేయునఽ ఉయోగిెంచడెం. ఉథరహయణఔు నభి్ెంగ్ ఙరభీజలనఽ సభీుసఽ ఙరభీజలుగ నలవడెం.  
 “అలాెంట్ియే ఙరభీజలు”“వెంట్ియ”“అనఽఫెంధ వమాలు” వెంట్ి భాట్లనఽ నృలుు లల ఉయోగిెంచడెం.  

నృయౌుెంగ్ సషిెంగ లేనుడె నుాలలసర్ కయవిలనఽ యడియడిగ చానెంఙరలని కోయవచఽిలేథర  అదను 
సభాఙరభనిై అడఖవచఽి. థీనివలు  వభాీఔయణనలైన, కయవిల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయ ైధర సెంథేశృలుెంట్ే 
ణొలగినుో ణరబ.  

ఈ సభసనఽ భిషుభిెంఙేెందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔసాణరా లనఽ జఞభీ 
ఙేలెంథి. అట్లవెంట్ి నృలుు ల నూభ్ట్ నఽ, భిశృయెం లనెంచని అెంరల జఞనృణరనఽ అథి ల భీఔభిెంచిెంథి.  

నుకైజీ భైట్లు   
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కొనిై యధఽల చికిత్ఔు ఙరలా ఆసతేా లు నుకైజీ భైట్ు ఔు అెంగీఔభిెంఙరబ. చికిణర్ యదరధరనిై 
నుాభాణీఔభిెంచి, వనయవలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెంలల ఆసతా్తఔునై శూభయూెంనలై ఇథి ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. 
ఇట్ీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ా య ైడర్ ధ ట్ వర్ు లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.య ై యషమెంలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు 
ఙెెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ెంథే ల భీఔభిెంఙరబ.   

ఉథరహయణ  

a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాెంజియోగర మ్, మాెంజియోనుు లి, ల.ఏ.నృ.జి లేథర ఒనలన్ శృరి్ సయజర్, వెంట్ియ  

b) గ ైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: శూదరయణ ాసవెం, లజైభిమన్ ాసవెం, ళ షిభ ఔినై, వెంట్ియ  

c) ఆభపౄ నలడిక్ నుకైజీలు  

d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు   

 సయజభీ తభుత సభసలు తల త్తౄ ణే అబయ అదను వమాలఔు  ఈ నుకైజీలఔు నేెంచి కయిబణే యసౄయఔ 
నుాత్తథిఔన యట్ికై యేభైగ ఙరభీజలు వసాలు ఙేశూౄ యవ.  

నుకైజీల వలు  కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యట్ిలల ఇనేడిఉనై వమెం ఇదనేతెంగ ణెలుసఽౄ ెంథి. 
చికిణర్ యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి క ుబమ్ లనఽ భిషుభిెంచడెం సఽలబెం.  

e) క ుబమ్ ల కోడిెంగ్  

ఉయోగిసఽౄ నై యట్ిలల అతెంత భ కఫ ైన కోడ్స లలట్ ాెంచ ఆభోఖ సెంస  (డఫ ు ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయవ 
ఙేలెంథి. అథి యధఽల అెంతభజ తీమ వభాీఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అనవిథేి ఙేలెంథి.  

యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేెందఽఔు ఐ.ల.డిని, ఆ యదికి చికిత్ ఙేలేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే 
యదరధరనిై ఖరళ ెంఙేెందఽఔు ఔభ ెంట్ ను ా లజర్ ట్ెభి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స నఽ ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లయవ. 

ఇనా్ూయయవు  కోడిెంగ్ నలై ఆదరయడడెం ఔరఫేన ఎఔుువ అవుణోెంథి.  ఇనా్ూభ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ 
ఫ ెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫ ైన ఇనా్ూభ న్్ ఇనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్ పభై్షన్ 
ఫలెంఔునఽ నుాయెంనెంచిెంథి. అట్లవెంట్ి సభాఙరభనిై అఔుడ యరలుఱెంఙే అవకశ్భ ెంథి.  

f) క ుబమ్ నుాలలలెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కెంట్లా ఔుి  అని ణెలుసఽౄ ెంథి. అథే సభమెంలల, అెందఽలల 
య ైద భిపలష ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌుెంచవలలన క ుబమ్ వచిినుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌుెంఙరలల యవభిసాౄ  అెందఽలల 
య ైద థరలఔు నియుఙరలుెంట్లబ. ఏ నౄభా నులలలలధ ైధర క ుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన కీలఔెం 
భ ెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ : 

 నులల కిెంద ఈ క ుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచవఙరి? 
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 ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్ే, నిఔయ నతౄెం ఎెంత ? 

ఈ భ ెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ  ఇయులధరై నులలకి ఙెెంథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలనఽ 
అయెం ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ధ ట్ వర్ు ఆసతా్తలల ఔనఽఔ చికిత్ ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే ఆ ఆసతా్తణో ఔుథిభిన భైట్ు  
ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌల ఉెండరయౌ.  

క ుబమ్ భిశీలధరయోత  

ఆభోఖ క ుబమ్ భిశీలనఔు య మలు ెందఽఔు థిఖ వ నేభపుెంట్లనై అెంరలు సెంతినౄ ఔయెంగ ఉెండి తీభయౌ.  

i. ఆసతా్త నుల ైన సబ డె నౄభా నులల గపడెఖ  కిెందఔు వచిి ఉెండరయౌ.  

ఇథి సఽలబెంగ ఔనినసఽౄ ెంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనై వఔుౄ ల నేయవు , (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ 
ఔడర) ఆసతా్తలల ఙేభిన సబ డి నేయవ సభినోు లని సెందభౌలు భనఔు అధేఔెం ఎదఽయవుతేెంట్లబ. ఫహృర 
అెందఽఔు కయణెం కఖల అెంరలు : 

నులలలల నేభపునై వకిౄ, ఆసతా్తలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉెండేట్లు గ చాసఽకోవడెం భ కెం. ఆభోఖ 
నౄభాలల ఈ యఔఫ ైన మోశూలు సయుశూదరయణెం.  

ii. నౄభా ఉనై కలెం లలలే నేషెంట్ ఙేభి ఉెండరయౌ.  

iii. ఆసతా్త నియుచనెం 

వకిౄని ఙేభిన ఆసతా్త  నులల కిెంద నియుచిెంచిన “ఆసతా్త లేథర నభి్ెంగ్ హో మ్” నియుచనెం ాకయెం ఉనైథెై 
ఉెండరయౌ. లేఔనోు ణే క ుబమ్ ఙెయౌుెంచడెం ఔుదయదఽ.  

iv. డ నేలయౌమభీ శృలట్ల ైజైషన్  

కొనిై నులలలు డ నేలయౌమభీ శృలట్ల ైజైషన్ కి అెంగీఔభిశూౄ బ. అెంట్ే, శూదరయణెంగ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ 
హో మ్ లల చికిత్ అవసయభబయ  అసుసతకి పలయతథేశ్ెంలల నియస ఖిహెంలలధే 3 భోజులఔు నేెంచి చికిత్ 
తీసఽకోవచఽి.  

నులల ాకయెం డ నేలయౌమభీ శృలట్ల ైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయౌుెంు ను ెంథరలెంట్ే : 

 నేషెంట్ లత్త అతనఽ/ఆఫ నఽ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ కి తయయౌెంచలేనిథిగ ఉెండరయౌ. లేథర 

 ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల డఔల కొయత కయణెంగ నేషెంట్ నఽ తయయౌెంచలేఔనోు బ ఉెండరయౌ.  

v. ఆసతా్తలల ఉనై కలెం 

శూదరయణెంగ ఇన్ నేషెంట్ గ ఆసతా్తలల 24 ఖెంట్లు నేెంచి ఉెంట్ేధే ఆభోఖ నౄభా నులలలు ఆస ర్త్త 
కయవిలనఽ ఙెయౌుశూౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫెంధననఽ సెంతినౄ  యఙేెందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమెంణోనుట్ల డిరిభిజ 
సభమానిై నేభపునడెం ఔడర భ కెం.  
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డే-కైర్ చికిత్లు 

ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని శూెంకైత్తఔ అనవిథేిలు అధేఔ చికిణర్ యదరధరలనఽ సఽలబతయెం ఙేరబ. ఖతెంలల 
యట్ికి సెంకిు షిఫ ైన చికిత్లు, ఆసతా్తలల ఎఔుువ కలెం ఉెండవలలభవడెం అవసయభబయయ. 24 ఖెంట్లు 
నేెంచి ఆసతా్తలల ఉెండవలలన అవసయెం లేఔుెండర  డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియుళ ెంఙే యదరధరలు అధేఔెం 
అెందఽఫలట్లలలకొఙరిబ.  

డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖెం భ ెంథే అెంగీకభనికి వచిిన నుకైజి భైట్ల నుాత్తథిఔయ. పయౌతెంగ 
వమాలలల ల యతుెం ఏయడిెంథి.  

vi. ఒ.న.డి  

ఓట్-నేషెంట్ గ ఔడర చికిత్/ఔన్లేి షను నలై నలట్ిి న కయవిలనఽ ఇఙేి నులలలు కొనిై ఉధరైబ. నౄభా 
ఙేలన నిభెిషి నణరౄ నికి లలఫడి ఙెయౌుెంు ఉెంట్లెంథి. శూదరయణెంగ అథి శృలట్ల ైజైషన్ నౄభా నతౄెం ఔన్ై 
తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.   

ఒ.న.డి కిెంద లనెంఙే నతౄెం నులలకి నులలకి భధ ణేడరగ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ు ఔు, 
24 ఖెంట్ల శృలట్ల ైజైషన్ కు జు వభిౄెంచదఽ. 

vii. చికిణర్ యదరనెం/చికిణర్ దేత్త 

ఆసతా్తలల ఙేయడెం శూదరయణెంగ అలలత్త చికిణర్ దేత్తణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. అబణే, నేషెంట్ తీసఽకోదఖా 
ఇతయ చికిణర్ దేతేల ఉధరైబ. అయ : 

 మ ధరని  
 లదే   
 హో నేయోత్త 

 ఆమ భైుద  
 ాఔిత్త య ైదెం వెంట్ియ.  

ఙరలా నులలలు ఈ చికిత్లనఽ నేనశృబశూౄ యవ. కొనిై నులలలు యట్ిలల ఔట్ి భ ెండె చికిత్లనఽ  ఉ 
భినేతేలణో ఆమోథిశూౄ బ.  

viii. భ ెందభ ినఽెంచి ఉనై యధఽలు 
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నియుచనెం  

భ ెందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄ ెందెంటే్ “ నులల తీసఽకోవడరనికి 48 ధ లల లలల 
అతనఽ/ఆఫ ఔు సఽవఔౄెంగ ణెయౌలధర లేథర ణెయౌమఔనోు బధర ఉనై ఎలాెంటి్ భిలత్త, జఫ ో లేథర 
గమెం లేథర సెంఫెందిత భిలత్త, భిలతేలఔు సెంఫెందిెంచిన సెంకైణరలు లేథర లక్షణరలు. 
ఖ భిౄెంచినయ/ లేథర య ైద సలశృ/చికిత్ తీసఽఔునైయ .” 

భ ెందయ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనశృబెంచడరనికి కయణెం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరా లఔు యయవదేెంగ 
ఉెండడెం. కామెం అనఽఔునైథరనికి నౄభా కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి లేదఽ.  

అబణే, ఈ సాణరా నిై వభిౄెంజైమడెం ఙరలా ఔషిెం. నౄభా ఙేసఽౄ నై సభమెంలల వకిౄకి అట్లవెంట్ి లత్త 
ఉెంథర, ఖతెంలల య ైదెం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేెందఽఔు ఔ ఔరభదేత్తలల యయధ అెంరలనఽ 
భీక్షిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. సదయవ అధరభోఖెం ఎధరైళ్ైు ెంథి అధే థరనినలై య ైద నిుణ ల భధ 
నధరైననుామాలుెంట్లబ ఔనఽఔ ఏ క ుబమ్ ధ ైధర త్తయసుభిెంచడరనికి భ ెందఽ ఈ షయతేనఽ 
వభిౄెంజైలేట్ుడె  నదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిెందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భిశీలనలలకి 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఆభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభెంలల, ఈ నేనశృబెంునఔు భ ెండె సవయణలు వఙరిబ.  

 ఖూర ప్ ఇనా్ూభ న్్ యషమెంలల ఇథి ఔనినసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస  ఔు నషిెం యట్ిలు జైలే వఔుౄ ల వయౄ లేయధే 
పలవనణో ఇెందఽలల నతౄెం ఖూర ులలని సబ లెందభికీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌశూౄ యవ. నతౄెం 
ాబ ణోుథోఖ లు, థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వున ఉనై నతౄెం ఔుట్లెంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సెంసలలని 
నతౄెం ఉథోఖ ల ఔుట్లెంఫలలు వెంట్ియభికి ఖూర ు నులలలనఽ వభిౄెంజైశూౄ యవ. నదట్ిశూభి నౄభాఔు 
వఙేి కై ఔ ఔుట్లెంఫెం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి ట్ేు  నౄభా సెంసలు శూనఽఔలెంగ 
వవహభిశూౄ బ. తగినెంత భూలెం లనశోూౄ ెందధే నేనశృబెంుణో ఈ నులలలు తయచఽ ఆ 
నేనశృబెంునఽ ణొలగిశూౄ బ.  

 కొెంతకలెం నానేమెంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుెంట్ృ వచిిన తభుత భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలఔు 
ఔడర నౄభా ఔయౌెంచడెంలల తు లేదధే పలవనణో భ ెండవ సవయణనఽ ణెఙరియవ. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో 
లక్షణరలుధరై, నిభెిషి కల వవదిలల అయ ాకోనెంచవధే నభ్ఔెం.  ఔనఽఔ థరనిై కామెంగ 
భిఖణ ెంచడరనికి లేదఽ.  

ix. నుాయెంబెంలల యేచి ఉెండే కలెం 

శూదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథెైధర సభై (ఏథెైధర ాభాదెం ఫలభినడి ఆసతా్తలల ఙేభిణే తనెంచి) నదట్ి 
30 భోజులు థరట్ిన తభుత ఫమట్డే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ెంథి.  
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అథే యధెంగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :  

 కైట్భకి్, 

 నృధ ైన్ నోుా శూి ట్ిక్ ళైెర్ ట్ ా , 

 ళ సిభ ఔినై, 

 సఽి లా, 
  నలలు, 

 ళెభిైమా, 
  వభినౄజెం, 

 లలైనలలైట్ిస్క, 

 మోచి / తేెంట్ి కీలు భాభిడి వెంట్ియ.   

నుాయెంబ కలెంలల ఇయ తల త్తౄధర నౄభా యక్షణ ఉెండదఽ. నుాయెంబ కలెం ఏడరథి లేథర భ ెండేళ్ైు లేథర 
అెంతఔునేెంచిన సభమెం కవచఽి. అథి కోు నౄభా ఔెంనలనీ నులలలల కోులా ఉెంట్లెంథి.   

అధరభోఖెం యట్ిలల ఏథెైధర ఔట్ల అని క ుబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄశూౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫ ైన లత్తలలకై 
వసఽౄ ెంథర భథర అని భిశీయౌెంఙేెందఽఔు ఎెంతకలెంగ అతనికి యక్షణ లనశోూౄ ెంథో  చాశూౄ డె.  

x. నేనశృబెంులు 

నులల కొనిై నేనశృబెంులనిచిిెంథి. యట్ిని శూదరయణెంగ ఏ యధెంగ వభాీఔభిెంచవచఽినెంట్ే : 

 ాసాత్త ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై నులలలలు  యట్ికీ ఇసఽౄ ధరైయవ). 
 ఓట్ నేషెంట్, దెంత య ైద చికిత్లు  
 ళెచ్.ఐ.య, శృభో్న్ తెయన, సా లకమ చికిత్, సెంణరన శూపలణర చికిత్, శూౌెందభోథెీన 

శ్సౄ ైచికిత్లు వెంట్ి యక్షణ భిదిలలకి అధరభోగలు.  
 భదెం/భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెంగ వఙేి యధఽలు  
 పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తీసఽఔుధే య ైద చికిత్లు.  
 ళెచఽి అనుమఔయ కయఔలానులు, ఆత్హణర మతైెం, అణ  దరభి్ఔ కలుషెం.  
 భీక్షలు/భిశీలనల కోసఫే ఆసతా్తలల ఙేయడెం.  

ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలల క ుబమ్ లనఽ భిశీయౌెంఙే వకిౄ  భిలతేలనఽ నిభెిషిెంగ యవభిెంచడెం ఙరలా 
భ కెం. థీనివలు  లలషయౌసఽి  ధేయవగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయవ. క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడరనిై 
ఎవభ ైధర సయల్ ఙేలధర కోయవి  భిశీలనఔు ఔడర ఆ అెంశ్ెం ఫలెంగ నిలఫడఖలుఖ తేెంథి.  

xi. క ుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేల ట్ు  యదేమత చాడెం. 

నౄభా తీసఽఔునైయయవ క ుబమ్ ల యషమెంలల నుట్ిెంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల 
నియుచిెంచిెంథి. క ుబమ్ ఆమోదెం ను ెందడరనికి అెందఽలల కొనిై భ క నుతా వళ శూౄ బ.  

శూదరయణెంగ అయ థేనికి సెంఫెందిెంచినయ ై ఉెంట్లమెంట్ే : 
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 నిభెిషి వవది లలల క ుబమ్ వయౄభాధరనిై ెండెం. వయౄభాధరనిై తుయగ ెండెంలలని 
నుాదరధరనిై భనెం ఇథివయకై ఖరళ ెంఙరెం. వయౄభానెం పలాధర వవది లలల ఔెంనలనీకి ఙేభలని 
నులలలలధే నేభపునవచఽి.  

 నిభీృత కల వవది లలల క ుబమ్ డరఔుఫ ెంట్ు నఽ సభభిెంచడెం.  

 తుడె నుాత్తనిధెం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ య లు డిెంచఔనోు వడెం లాెంట్ి 
యట్ిలల నులుెంచఽకోఔనోు వడెం.  

g) ఙెయౌుెంచవలలన క ుబమ్ తేథి నతౄెంనలై నియృమానికి భవడెం 

ఔశూభి క ుబమ్ నఽ ఆమోథిెంచిన య ెంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌ్న ని ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై 
నియృబెంచడఫే. థీనిై ల కిుెంచడరనికి, ఙెయౌుెంఙరయౌ్న నణరౄ నిై నియృబెంఙే అెంరలనఽ భనెం అయెం 
ఙేసఽకోయయౌున అవసయెం ఉెంథి. అయ ఏభెంట్ే : 

 

i. నులల కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నణరౄ నిై ణెలుసఽకోవడెం  

వకిౄఖత నౄభా నతౄెంణోఔడిన నులలలుెంట్లబ. ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభ ీ ఙేలనయ కొనిై ఉెంట్లబ. 
యట్ిలల నౄభా నతౄెం ఔుట్లెంఫెంలలని యయెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔనలైధే 
నులలలునైట్ికీ, ాత్త సబ నికి కొెంత భినేత్త ఉెండవచఽి.  

ii. ఖతెంలల ఙేలన క ుబమ్ నఔు ఙెయౌుెంచినథి నోు గ నులల కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై నేగియౌన 
నౄభా నతౄెం:  

ఇథివయఔు ఙెయౌుెంచిన క ుబమ్ లనఽ నేనశృబెంచిన తభుత అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నతౄెం 
ఫలల నఽ్నఽ ల కిుెంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచఔుెండర ఆసతేా లలల చికిత్ ను ెందడరనికి ఉనై అవకరనిై 
థేనిధ ైధర సదయవ వకిౄ తదనెంతయెం యనియోగిెంచఽఔుధరైడర అని ఔడర భిశీయౌెంఙరయౌ.  

iii. ఉ –భినేతేలు 

ఖథి అథెె భినేత్త, నభి్ెంగ్ ఙరభీజలు వెంట్ి యట్ిని ఙరలా నులలలు నౄభా నతౄెంలల రతెం యౄెంలల లేథర 
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄెంలల  నిభెిషిెంగ నేభపుెంట్లబ. ఔన్ల ి ెంట్ జు లేథర అెంఫ ల నఽ్ ఙరభీజల వెంట్ి 
యట్ి యషమెంలల ఔడర అలాెంట్ి భినేతేలు అభలులల ఉెండవచఽి.  

iv. అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచి నిభెిషి భినేతేలేఫ ైధర ఉధరైబయమో చాడరయౌ  

నులల పలాధర నణరౄ నిై నిభెిషిెంగ 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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నులలథరయవ క ుబమ్ యళ త ఫో నస్క (నులలథరయవ అెంతఔు భ ెందఽ ఏడరథిలల ఎట్లవెంట్ి క ుబమ్ ఙేమఔనుో ణే 
నఖూడే నతౄెం)కి అయవో డర కథర అని భిశీయౌెంఙరయౌ.  క ుబమ్ యళ త ఫో నస్క తయచఽ అదను నౄభా నతౄెం 
యౄెంలల ఉెంట్లెంథి. అథి యసౄయనికి నేషెంట్/నులలథరయవ నౄభా నణరౄ నిై నలెంచఽతేెంథి. అెంతఔుభ ెందఽ 
ఏడరథి చివయలల వచిిన క ుబమ్ ల వయౄభాధరలనఽ ల ఔులలకి 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 య ైద దేత్తలల చికిత్ ను ెంథిణే, 

శూదరయణెంగ భినేత్త ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నులల తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల 
కయవిలనఽ నిభెిషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభత్తశూౄ యవ. ఆసతా్తలల ఉనైుడె ఇఙేి ఙెయౌుెంులఔు 
ఔడర భోజుకిెంత అని ఔ భినేత్త ఉెంట్లెంథి.  

vii. కో-నేఫ ెంట్ 

శూదరయణెంగ ఇథి  ఙెయౌుెంునఔు భ ెందఽ నిభ భిత క ుబమ్ లలల సభ రతెంగ ఉెంట్లెంథి.  సహ ఙెయౌుెంు 
కొనిై ాణేఔ భిలతేలలల భాతాఫే వభిౄెంఙేథిగ ఉెండవచఽి. తయౌుతెండెా ల క ుబమ్ లఔు, ాసాత్త 
క ుబమ్ లఔు, భ ెండవశూభి నఽెంచి ఙేలే క ుబమ్ లఔు భాతాఫే అభలవచఽి. ఔ నిభెిషి నణరౄ నికి నేెంచి 
ఉనై క ుబమ్ లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽి.  

ఙెయౌుెంచదఖ  నణరౄ నిై ఈ భినేతేలఔు సయవె ఫలట్ల ఙేలే భ ెందఽ, ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ 
నేనశృబెంచి, ఙెయౌుెంచదగిన నిఔయ క ుబమ్  నణరౄ నిై ల ఔుఖడణరయవ.  

ఆభోఖ క ుబమ్ లల  ఙెయౌుెంులు ఉెండని అెంరలు 

అధరభోఖవెంతేనికి ఙేలే చికిత్ఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిెంచవచఽినెంట్ే : 

 నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయవిలు   

 భియక్షణఔబయ కయవిలు   

యదిని నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయవిలలల నతౄెం య ైద వమాలు, శూదరయణ సెంఫెందిత సదఽనుమాలు 
ఉెంట్లబ. భభిెంత శూౌఔయవెంతఫ ైన లేథర యలాసవెంతఫ ైన (ఔడర కవచఽి) ఆసతా్తలల ఉెండేెందఽక ైన 
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽి.  

శూదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథెైధర సభై యదిని నమెం ఙేమడరనిక ైన కయవిలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. నిభెిషిెంగ 
నేభపుెంట్ే తనెంచి, యలాశూనిక ైన అదను కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  
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భిజిలిేరషన్ ఙరభిజ, డరఔుఫ ెంట్ేషన్ ఙరభీజలు వెంట్ి ఇలాెంట్ి కయవిలనఽ చికిణే్తయ ఙరభీజలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి. 
నమెం ఙేమడెంణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఉనైయగ భిఖణ ెంచదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్ నేషెంట్ గ ఉనైుడె 
ఇఙేి నిభెిషిెంగ నేభపునై ను ా ట్ీన్ సను ఫ ెంట్) వెంట్ి అెంరలు. 

ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని అెంరల యషమెంలల  ఖతెంలల ాత్త ట్ి.న.ఏ/నౄభా సెంసఔు శూ ెంతజఞనృణరలుెండేయ. 
ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా ల ాకయెం యట్ిని ల భీఔభిెంఙరయవ.  

ఙెయౌుెంచతగిన క ుబమ్  తేథి నతౄ ెం నిభే యణ ఔరభెం ఇలా ఉెంట్లెంథి : 

ట్ిి ఔ 2.1 

చయ  I ఖథి అథెె, ఔన్ల ి ెంట్ జు వెంట్ి యయధ యపలగల కిెంద అనిై నృలుు లు, యలదఽల జఞనృణర తమాయవ 
ఙేమాయౌ. 

చయ  II  ాత్త యపలఖెం కిెంద  క ుబమ్  ఙేలన నతౄెం నఽెంచి  ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచనియట్ిని తీలేమాయౌ 

చయ  III  ాత్త యపలఖెం కిెంద వమానికి ఏయ ైధర భినేతేలుెంట్ే వభిౄెంజైమెండి 

చయ  IV నతౄెం ఙెయౌుెంచవలలన నణరౄ నిై ల ఔుఖటి్ెండి. అథి నతౄ ెంనైథి నౄభా నతౄెం లలలే ఉెంథో 
లేథో  చాసఽకోెండి 

చయ  V  ఙెయౌుెంచవలలన నిఔయ క ుబమ్ నఽ నియృబెంఙేెందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ  థరనీై నేనశృబెంచెండి 

h) క ుబమ్  ఙెయౌుెంు 

ఙెయౌుెంచవలలన క ుబమ్  నతౄెం ల కిుెంచగధే, కైసఽనఽ ఫట్ిి  యనియోఖథరయవఔు లేథర ఆసతా్తకి  ఙెయౌుెంు 
జయవుణరయవ. ఆమోథిెంచిన క ుబమ్  నణరౄ నిై లైధరన్్/ఎకౌెంట్్ యపలగనికి ణెలుుణరయవ. ఙెఔుు 
యౄెంలల లేథర యనియోఖథరయవ ఫలెంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరుభ ఙెయౌుెంు ూయౄవుతేెంథి. 

ఙెయౌుెంునఽ ఆసతా్తకి జభినణే, అవసయఫ ైన నఽై నేనశృబెంు ఏథెైధర ఉెంట్ే, ఙెయౌుెంు నఽెంచి 
నేనశృబశూౄ యవ.  

ఙెయౌుెంునఽ థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్ర్ నియుళ ెంచినుడె, ఙెయౌుెంు ాకిరమలల నౄభా సెంసల భధ ణేడర 
లుెండవచఽి. ట్ి.న.ఏల నితీయవనలై భభిెంత లలణెైన అవగహననఽ భ నఽ్ెందఽ ఔయౌెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  

ఙెయౌుెంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎట్ిఔుడె ఔెంూట్ర్ లలకి ఎకిుసాౄ  ఉెండరయౌ. ఔసిభయవు  అడిగై ాశ్ైలఔు 
జయఫ యౌఙేిెందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔెం. శూదరయణెంగ ఈ యవభలనఽ ఔెంూట్ర్ థరుభ కల్ 
లలెంట్ర్/యనియోఖథరయవ లేయ ఫిెంథరలణో ెంచఽఔుెంట్లయవ.  
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ఙెయౌుెంు జయఖగధే, క ుబమ్  లలట్ిల్ అబనట్లు  భిఖణ శూౄ యవ. క ుబమ్ ల సెంక, లలట్ిల్ ఙేలన నతౄెం 
ఖ భిెంచి నిభీృత కల వవధఽలలు  ఔెంనలనీ మాజభాధరనికి, భధవయవౄ లఔు, యనియోఖథరయవలఔు, 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ెంుణరయవ. % లలట్ిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని నతౄెం, క ుబమ్ లు 
లలట్ిల్ ఙేలేెందఽఔు ట్ిి న సఖట్ల సభమెం వెంట్ియ శూదరయణెంగ లలట్ిల్ ఙేలన క ుబమ్ ల యరలుషణలల 
ఉెంట్లబ.  

i) డరఔుఫ ెంట్ు  లలట్లణో వవహభిెంచడెం  / అదను సభాఙరభనిై కోయడెం 

క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫ ెంట్ు నఽ భిశీయౌెంచవలల ఉెంట్లెంథి. అయ : 

 అడి్షన్ ధనట్ల్ణో ఔడిన డిరిభిజ శూభెంశ్ెం, 

 ఆదరయెంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు, 
 యయధ యపలగల కిెంద అబన నణరౄ లనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుు , 

 నాలలరినఽు , నూయ్ల నృలుు లు, 
 ఙెయౌుెంు యలదఽలు, 
  క ుబమ్  నూయభ , 
  యనియోఖథరయవ ఐడెెంట్ికైషన్. 

సభభిెంచిన ాత్త ధరలుఖ  క ుబమ్ లలలనా ఔట్ి నుాథనేఔ డరఔుఫ ెంట్ు  యషమెంలల అసెంూయృెంగ 
ఉెంట్ ెందని అనఽబవెం య లు డిశోూౄ ెంథి. థరెంణో సభభిెంచని ణరా లనఽ సభభిెంఙరలని యనియోఖథరయవఔు 
సాచిసఽౄ ధరైయవ. యట్ిని క ుబమ్ ఔు జత ఙేలేెందఽఔు అతనికి కల భినేత్తని నియృబసఽౄ ధరైయవ.  

అథే భాథిభిగ, క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేసఽౄ నైుడె అదను సభాఙరయెం అవసయడవచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే: 

i. అెంథిెంచిన డిరిర్జ శూభెంశ్ెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిెంచిన యధెంగ సభ ైన నూయ్ట్ లల లేదఽ లేథర యది 
నియేయణఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై యవభలనఽ లేథర అసుసత చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.  

ii. ఙేలన చికిత్నఽ తగినెంత యవయెంగ వభిృెంచఔనోు బ ఉెండవచఽి లేథర యవయణ అవసయెం డవచఽి.  

iii. డిరిభిజ శూభెంశ్ెం ాకయెం చాలనుడె చికిత్ భోఖ నిభే యణఔు అనఽఖ ణెంగ లేదఽ. భలన భెందఽలు 
చికిత్ ఏ జఫ ోఔు ఙేసఽౄ ధరైభో థరనికి సెంఫెందిెంచినయ కవు.  

iv. సభఔభిిన నృలుు లలల  కోభిన యధెంగ కయవిలనఽ థేనికిథరనికి చానెంచి ఉెండఔనోు వచఽి.  

v.  వకిౄ వమసఽ భ ెండె ణరా లలల సభినోు యౌ ఉెండఔనోు వచఽి.  

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరిభిజ ణేథీలు డిరిభిజ శూభెంశ్ెం, నృలుు లలల సభినోు యౌ ఉెండఔనుో వచఽి.  

vii. క ుబమ్ నఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి శృలట్ల ైజైషనఽఔు సెంఫెందిెంచి భభిెంత సయవయ భిశీలన 
అవసయడవచఽి. థరనికోసెం ఆసతా్తకి ఙెెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయవు  అవసయభవుణరబ.  
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ఆ భ ెండె సెందభౌలలలనా, యనియోఖథరయవఔు యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైశూౄ యవ. లేథర యేట్ినలై అదను 
సభాఙరయెం అవసయమో కోయవత ఇఫ బల్ ఙేశూౄ యవ. ఙరలా కైసఽలలల, ఔెంనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై 
యనియోఖథరయవ సభఔయిఖలుఖ ణరడె. అబణే, కొనిై సెందభౌలలల ఉనేక్షిెంచడరనికి యలులేని 
సభాఙరయెం ఙరలా భ కఫ ైనథి అవసయెం డవచఽి. కనీ, యనియోఖథరయవ నఽెంచి థరనికి సెందన 
ఉెండఔనుో వచఽి.  అట్లవెంట్ి కైసఽలలల, క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయెం అవసయభని 
యనియోఖథరయవఔు భూడెశూయవు  భిఫ ైెండయవు  ెంనశూౄ యవ. ఆ తభుతధే  క ుబమ్ నఽ భూలయేసఽౄ నైట్లు  ధనట్ీసఽ 
ెంుణరయవ.  

క ుబమ్  నుాలలస్క లల ఉనైుడె శూగై ఉతౄయ ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “నీచపలవెం లేఔుెండర” అధే 
భాట్లనఽ నేభపుెంట్లయవ. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడర క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు నౄభా 
సెంసఔు ఙెఔుుఙెదయఔుెండర ఉెండేెందఽఔు ధరమయఫ ైన ఆ నిమభానిై నుట్ిశూౄ యవ.  

ఉథరహయణ  

కైసఽనఽ సభఖరెంగ అధమనెం ఙలేేెందఽఔు నౄభా సెంస  ఇన్ డోర్ కసైఽ నేయునఽ కోయవచఽి. 
యదరనెం/చికిత్ నులల షయతేలఔు లలఫడి లేవని అతధొఔ నిభే యణఔు ఔడర భవచఽి. నౄభా సెంస  
భభిెంత సభాఙరయెం కోసెం ఙలేన అబయననఽ అతనఽ క ుబమ్ నఽ ఆమోథిెంఙరడనడరనికి  సాచనగ 
భిఖణ ెంచడరనికి లేదఽ.  

ణరా లలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడెం, అదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడెం క ుబమ్ ల నియుహణలల 
భ క సయల్. అవసయఫ ైన నతౄెం సభాఙరయెం లేనిథే క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఉెండదఽ. అలా అని,   
సభాఙరయెం ఇెంక, భభిెంతగ కయలెంట్ృ తయచఽ అబభిసాౄ  యనియోఖథరయవనఽ అశూౌఔభనికి ఖ భిఙేమడెం 
పలవెం అనినెంచఽకోదఽ.  

కైశూభి కయయౌ్న సభాఙరభనిై అెంతట్ినీ కోయవత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ెండెం, తభుత కొతౄ  
అవసభలు తల తౄ ఔుెండర చాసఽకోవడెం సవఫ ైన యదరనెం అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి. 

j) క ుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం 

సభభిెంచిన క ుబమ్ లలల 10% నఽెంచి 15%  క ుబమ్ లు నులల షయతేలఔు లలఫడి ఉెండవని ఆభోఖ 
క ుబమ్ లలలని అనఽబవెం సాచిశూోౄ ెంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉెండవచఽి. యట్ిలల కొనిై ఏవెంట్ే : 

i. అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలెం లలల ఉెండదఽ. 

ii. క ుబమ్ నఽ ఎవభికి కోయవతేధరైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనైయడెై ఉెండడె.  

iii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై జఫ ో కవడెం (అట్లవెంట్ి భిలత్తని నులల నేనశృబెంచి ఉెండవచఽి). 
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iv. క ుబమ్  కోయడెంలల, సభ ైన కయణెం లేఔుెండర, అనఽచిత జఞెం. 

v. కిరమాశీల చికిత్ లేఔనోు వడెం; భీక్షల కోసఫే ఆసతా్తలల ఙేయడెం. 

vi.  ఏ అధరభోగనికి చికిత్ ఙేరభో అథి నులల కిెంద నేనశృబెంచి ఉెండడెం.  

vii.  అధరభోగనికి భదెం, భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెం కవడెం.  

viii.  ఆస ర్త్తలల 24 ఖెంట్లు ఔడర లేఔనోు వడెం. 

క ుబమ్  త్తయసుయణ లేథర నిభఔయణ (అథి ఏ కయణెం భీణర అబధరకనీ) యనియోఖథరయవఔు 
యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైమాయౌ. శూదరయణెంగ, అట్లవెంట్ి త్తయసుిత్త లేక నులలలలని ఏ 
షయతే/నిఫెంధన ఫేయఔు క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙరభో సషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి.  

ఙరలా నౄభా సెంసలు ఇెందఽకొఔ ాకిరమనఽ అనఽసభిశూౄ బ. క ుబమ్ నఽ ఆమోథిెంచడరనికి అదికయెం ఉనై 
వకిౄఔధరై లనిమర్ అబన ఫేధేజయవఔు భాతాఫే క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే అదికయెం ఉెంట్లెంథి.  ఎట్లవెంట్ి 
త్తయసుితేలధ ైధర ూభిౄగ ధరమఫదేెంగ ఉెండేట్లు  చాసఽఔుధేెందఽఔు, నులలథరయవ కోయవి క కిుణే యవయణ 
ఇచఽిఔుధేట్లు  ఉెండేెందఽఔు ఈ యధఫ ైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుెంట్లయవ.  

క ుబమ్ నఽ నిభఔభిలేౄ  నౄభా సెంస  ఔు యనత్త సభభిెంచడెంణోఫలట్ల భభికొెందభి వదెఔు య యు ధరమెం కోభై 
అవకశ్ెం నులలథరయవఔు ఉెంథి. యభ వయెంట్ే : 

 నౄభా ఆెంఫ డె్భన్ లేథర 

 యనియోఖథరయవల నోూ యెంలు లేథర 

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లేథర 

 ధరమశూ ధరలు. 

త్తయసుభిెంచిన ాత్త  కైసఽ యషమెంలలనఽ, శూదరయణ ఔరభెంలల ధరమ భిశీలనఔు ఈ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄ ెంథర 
అని లైలునఽ భిశీయౌశూౄ యవ. నిభఔయణనఽ సభభిెంచఽకోయయౌ్న సెందయౌెం తల త్తౄ ణే ఉయోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు 
డరఔుఫ ెంట్ు నఽ సఽయక్షితఫ ైన ఙోట్ బదాయవశూౄ యవ.  

k) భభిెంత సయవయ భిరోధన నినేతౄ ెం క ుబమ్ లనఽ అనఽభానిెంచడెం 

యనుభనికి ఙెెంథిన అనిై రకలలలనఽ వెంచన సభసనఽ ఎదఽభపుధేెందఽఔు ఇనా్ూయయవు  
ామత్తైసఽౄ ధరైయవ. మోసూభిత క ుబమ్ ల సెంక ఎఔుువగ ఉెండడెంణో నౄభా సెంసలఔు ఆభోఖ నౄభా 
నలనఽ సయల్ గ భిణనేెంచిెంథి.  

ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోశూలఔు కొనిై ఉథరహయణలు : 

i. భాయవవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ వఔుౄ లు కవడెం. 
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ii. ఆసతా్తలల ఙేయఔనుో బధర క ుబమ్  ఙేలేెందఽఔు డరఔుఫ ెంట్ు నఽ సిఱిెంచడెం.  

iii. ఆసతా్త శూమెంణో లేథర మోసూభితెంగ సిఱిెంచిన ఫమట్ నృలుు లనఽ జత ఙేల కయవిలనఽ ఎఔుువ 
ఙేల చాడెం.  

iv. కొనిై భిలతేలలల భోఖనియృమానిఔబయ కయవి ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషెంట్ గ ను ెంథిన 
చికిత్ని ఇన్ నేషెంట్/ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ భాభిి చాడెం.  

మోసగిెంఙే దేతేలు భోజుకొఔట్ి ఙపున కొతౄగ ుట్లి కొసఽౄ ధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా శూ బలల భిలత్తని 
ఇనా్ూయయవు , ట్ి.న.ఏలు నియెంతయెం భిశీయౌసాౄ , అట్లవెంట్ి మోశూలనఽ ఔనినలట్ిి , నిమెంతా్తెంఙే చయలనఽ 
యౄను ెంథిెంచఽకోయయౌ.  

భ ెండె దేతేలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని క ుబమ్ లనఽ భిశీలనఔు ఎెంనఔ ఙేశూౄ యవ : 

 భపట్ీన్ క ుబమ్ లు 

  ట్ిాఖార్ు క ుబమ్ లు 

నిభెిషిరతెంలల క ుబమ్ లనఽ పౌత్తఔెంగ భిశీయౌెంఙరలని ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా సెంస  అెంతయాత ాభాణరనిై 
నలట్లి కోవచఽి. నఖదఽ లేఔుెండర చికిత్ ను ెంథే నౄభా, భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల క ుబమ్ ల యషమెంలల ఈ రతెం 
యేభైుయవగ ఉెండవచఽి.  

ఈ దేత్త కిెంద,  ఙెదఽయవభదఽయవ నభూధర దేత్త ననఽసభిెంచి క ుబమ్ లనఽ ఎెంనఔ ఙేశూౄ యవ. నిభెిషి యలువ 
నేెంచి ఉనై క ుబమ్ లనిైెంట్ినీ భిరోదిెంఙరలని, ఆ భినేత్తఔధరై తఔుువగ ఉనై క ుబమ్ ల నభూధర 
ఔటి్నఽ య భికైషన్ ఔు ఙేటి్వచిని కొనిై నౄభా సెంసలు నిభెైశిెంచవచఽి.  

భ ెండవ దేత్తలల, ాత్త క ుబమ్  కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేెంథి. అథి సభ ైన తీయవలల లేదని సెంథేహెం వలేౄ  
భిరోధనఔు థిఖవచఽి. సెంథేశృసదఫ ైనయ ఏవెంట్ే  

i. క ుబమ్ లల ఎఔుువ పలఖెం య ైద భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు సెంఫెందిెంచినథి అబనుడె 

ii. లలట్ిల్ ఫ ెంట్ కోసెం భభీ ఆతాెంగ ఉనై యనియోఖథరయవ  

iii. థిథెినట్లు గ ఉనై నృలుు లు వెంట్ియ. 

క ుబమ్  లసల ైనథి కదని అనఽభానిెంచినుడె, అథి ఎెంత చినై నణరౄ నిథి అబధర భిరోదిశూౄ యవ. 

n. ట్ి.న.ఏ అనఽసభిెంఙే నఖదఽయళ త లలట్ిల్ ఫ ెంట్ 

నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ఎలా నిఙేసఽౄ ెంథి ? ఆసతా్తణో ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంస  ఔుదఽయవిఔుధే ెందెం 
థీనికి ఖ ెండెకమ లాెంట్ిథి. ఇతయ య ైద లేవల ను ా య ైడయుణో ఔడర ెంథరలఔు అవకశ్భ ెంథి.  నఖదఽ 
యళ త సదఽనుమెం ఔయౌెంఙేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే ాకిరమనఽ భనెం ఈ యపలఖెంలల చాడవచఽి: 
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ట్ిి ఔ 3.1 

 
 
 
 
 

చయ  1 

 ఆభోఖ నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనై యనియోఖథరయవ అధరభోఖెం నులమాడె లేథర గమడరు డె. 
ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న భిలత్త వచిిెంథి. అతనఽ/ఆఫ  (లేథర అతనఽ/ఆఫ  తయపున ఎవభ ైధర) 
ఆసతా్తలలని నౄభా యపలఖెం వదెఔు య యు ణెలునుయౌ్న నౄభా యవభలు ఎలాెంట్ివెంట్ే : 

i. ట్ి.న.ఏ నేయవ, 

ii. అతని సబతు నెంఫయవ, 

iii.  నౄభా సెంస  నేయవ, వెంట్ియ. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ 2 

ఆసతా్త సెంఔలనయఙే అవసయఫ ైన సభాఙరయెం ఎలాెంట్ిదెంట్ే : 

i.  అధరభోఖెం ఏనేట్ధేథి నియృబెంచడెం 

ii.  చికిత్, 

iii.  చికిత్ ఙేసఽౄ నై డరఔియవ నేయవ, 

iv. ఆస ర్త్తలల ఉెండవలల భవచిని ఙెఫ తేనై భోజుల సెంక, 

v.  అెంచధర వమెం 

 నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయెంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభిశూౄ యవ. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ  3 

నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయెంలల ఇచిిన సభాఙరభనిై ట్ి.న.ఏ అధమనెం ఙేసఽౄ ెంథి.  ఇచిిన 
సభాఙరయెం, నులలలలని నిఫెంధనలు, ఆసతా్తణో ఔుథిభిన భైట్లు  ఏయ ైధర ఉెంట్ే యట్ిని అథి 
సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. నఖదఽ యళ త అదీఔిత్తని ఔయౌెంచవఙరి లేథర, ఔయౌలేౄ  ఎెంత నణరౄ నికి 
ఔయౌెంచవచఽి అధే థరనినలై ఔ నియృమానికి వసఽౄ ెంథి.  

నియృమానికి భవడరనికి ట్ి.న.ఏ భభిెంత సభాఙరభనిై కోయవచఽి. ఔశూభి నియృమెం 
తీసఽఔుధరైఔ, జఞెం లేఔుెండర థరనిై ఆసతా్తకి ణెయౌమజైశూౄ యవ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా ల కిెంద ఆ భ ెండె నూభలనఽ ఇుడె 
ల భీఔభిెంఙరయవ; చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడెండి).   

 
 

చయ  4 

 నేషెంట్ కాణరలల క రడిట్ అబన ట్ి.న.ఏ అదీఔితెం ఙేలన నణరౄ నిై దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నేషెంట్ కి 
ఆసతా్త చికిత్ ఙేసఽౄ ెంథి. చికిణే్తయ కయవిలు తీసఽఔుధేెందఽఔు, నులల ాకయెం సహ-ఙెయౌుెంు 
అవసయెం ఏథెైధర ఉధరై డినుజిట్ ఙెయౌుెంచవలలెంథిగ సబ డిని కోయవచఽి.  



 

506 

 

 
 
 
 
 

చయ  5 

 నేషెంట్ డిరిభిజకి లదేఫ ైనుడె, నేషెంట్ కాణరలల ట్ి.న.ఏ ఆమోథిెంచిన నతౄెం ఎెంత ఉనైథీ, 

నౄభా కిెంద యసౄవెంగ చికిత్ కయవిలు ఎెంతవయఔు ఙెయౌుెంచడరనికి యలునైథీ ఆసతా్త 
చాసఽఔుెంట్లెంథి.  

క రడిట్ తఔుువగ ఉెంట్ే, నఖదఽ యళ త చికిత్ఔు అదను క రడిట్ ఆమోదెం కోసెం ఆసతా్త 
అబభిసఽౄ ెంథి.  

అబయననఽ ట్ి.న.ఏ యరలుఱెంచి అదను నణరౄ నిై ఆమోథిసఽౄ ెంథి.  

 

చయ  6 

 

అధరమోథిత ఙరభీజలనఽ నేషెంట్ ఙెయౌుెంఙేల డిరిభిజ అవుణరడె. డరఔుఫ ెంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు 
క ుబమ్  నూయెం నైద, నృలుు  నైద సెంతఔెం ఙేమవలలెంథిగ అతనిై కోయణరయవ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

చయ  7 

ఆసతా్త అనిై ణరా లనఽ ఏకీఔితెం ఙేల, నృలుు  నుాలలలెంగ్ కోసెం డరఔుఫ ెంట్ు నఽ ట్ి.న.ఏకి 
సభభిసఽౄ ెంథి. అయ ఏవెంట్ే : 

i.  క ుబమ్  నూయెం 

ii. డిరిభిజ శూభెంశ్ెం / అడి్షనఽ ధనట్ల్  

iii.  ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషెంట్/ాత్తనుదఔుని ఐడెెంట్ికైషన్ కయవు , నోూ ట్  ఐ.డి ఆదరయెం. 

iv.  తేథి ఏకీఔిత నృలుు  

v.  సయవయ నృలుు  

vi.  భీక్షల నియేథిఔలు 

vii. నాలుిన్,  నూయ్ల నృలుు లు 

viii.  ట్ి.న.ఏ ెంనన ఆమోథిత లేకలు 
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చయ  8 

థిఖ వ నేభపునై లాెంట్ి యవభలనఽ సభిచాలన తభుత ట్ి.న.ఏ క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసతా్తకి 
ఙెయౌుెంు జయవలలెంథిగ లనూయవ్ ఙేసఽౄ ెంథి : 

i. ఆమోదెం ను ెంథిన వకిౄ చికిత్ ను ెంథిన నేషెంట్ ఔభై అని నిభే భిెంచఽకోవడెం. 

ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషెంట్లకి అథే చికిత్ ఙేరభ అని చాడడెం. 

iii. నేనశృబెంచిన అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ వమాలు, నృలుు లల పలఖెంగ ఉెండఔుెండర 
చాసఽకోవడెం. 

iv.  ఆసతా్తకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైెంట్ికీ అథి ఔట్లి ఫడి ఉెంథో లేథో  చాడడెం. 

v.  ఆసతా్తణో ఔుదఽయవిఔునై భైట్ు ధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయౌుెంు నణరౄ నిై ల ఔుఖటి్డెం.  

నఖదఽ యళ త సదఽనుమెంలలని యలువనఽ సెంథేళ ెంచవలలన ని లేదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భెంగ 
యనియోగిెంచఽకోవఙోి  ణెలుసఽకోవడెం ఔడర నులలథరయవఔు ఙరలా భ కెం. ఖభనిెంచవలలన అెంరలు 
ఏనేట్ెంట్ే : 

i. ఔసిభయవు  నౄభా యవభలనఽ యసెం ణెలుసఽఔుని ఉెండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ  ఖరళ ెంఙరయౌ్న అెంరలలల 
ఉనైయట్ిలల కొనిై : 

  ట్ి.న.ఏ కయవు , 

 నులల ాత్త  

  నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలు వెంట్ియ.  

ఇథి అెందఽఫలట్లలల లేనుడె, అతనఽ ట్ి.న.ఏని (24 ఖెంట్ల ళెల్ ల ైన్ థరుభ) సెంాథిెంచి యవభలు 
కోయవచఽి.  

ii. యనియోఖథరయవ ఔన్యిౌెంగ్ డరఔియవ సాచిెంచిన ఆసతా్త ట్ి.న.ఏ ధ ట్ వర్ు లల ఉెంథో  లేథో  చాసఽకోయయౌ. 
అట్లవెంట్ి చికిత్ఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ఎఔుడ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథో అతనఽ/ఆఫ  ట్ి.న.ఏని 
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. 

 

iii. ఆమన/ఆఫ  ూయు అదికభిఔ తాెంలలకి సభ ైన యవభలు ాయేశ్నలట్ేి లా చాసఽకోయయౌ్న అవసయెం 
ఉెంథి. ఈ తాెం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయెం 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ాభాణీఔభిెంచఫడరు బ. సెందయౌెం సషిెంగ ణెయౌమఔుెంట్ే, ట్ి.న.ఏ నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధ తౄడమో జయఖవచఽి.  
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iv. ఖథి అథెె వెంట్ియట్ికి యదిెంచిన భినేతేలఔు లేథర కైట్భకి్ వెంట్ి నిభెిషి చికిత్లనలై ఉనై 
భినేతేలఔు తఖాట్లు గధే ఆసతా్త ఙరభీజలు ఉెండేట్లు గ అతనఽ/ఆఫ  చాసఽకోయయౌ. 

ఔయేళ్ నులల అనఽభత్తెంచిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ  ఎఔుువ కయవి నలటి్దయౌలేౄ , కయవిలలల యభి యట్ల 
ఎెంత ఉెంట్లెంథో భ ెందఽగ ణెలుసఽకోవడెం భెంచిథి.  

v. డిరిభిజ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయవ ట్ి.న.ఏకి భ ెందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదను ఆమోదెం ఏథెైధర 
అవసయఫ ైణే డిరిభిజకి భ ెంథే థరనిై ట్ి.న.ఏకి ెంవలలెంథిగ ఆసతా్తని అబభిెంఙరయౌ. థీనివలు  
నేషెంట్ ఆసతా్త వదె అనవసయెంగ ఎదఽయవ చాలే ఫలధ తుతేెంథి.  

యనియోఖథరయవ ఔ ఆసతా్తలల నఖదఽ యళ త చికిత్ కోసెం అబభిెంచి, ఆమోదెం ను ెంథి, నేషెంట్ నఽ 
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయిడరనికి నియృబెంచఽఔుధే అవకశ్భూ ఉెంథి. అట్లవెంట్ి సెందభౌలలల, నఖదఽ యళ త 
ఆమోథరనిైయనియోగిెంచఽకోవడెం లేదధే సెంఖత్తని యనియోఖథరయవ ఆసతా్తకి తఔుెండర ణెయౌమజైల, అథే 
యషమానిై ట్ి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలెంథిగ ఆసతా్తని కోభయౌ.  

 ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే, ఆమోదెం ను ెంథిన నతౄెం యనియోఖథరయవ నులలలల సెంనెంచినోు బ, తదఽభి 
అబయన ఆమోథరనికి అథి ఆట్ెంఔెంగ భిణనేెంచఖలదఽ.  
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C. ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ లలల అభీజల సభయణ 

ఇెంతఔుభ ెంథే యవభిెంచినట్లు గ, ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ ల భిశీలనఔు అధేఔ యకల ణరా లు అవసయభవు ణరబ. 
ఆమోదయోఖఫ ైథేధర (ఙెయౌుెంచదగినథేధర?), క ుబమ్  ఏ ఫేయఔు ఉెంథి (ఎెంత నతౄెం?) అధే భ ెండె భ కఫ ైన 
ాశ్ైలఔు జయఫ  ఇవుడెంలల ాత్త డరఔుఫ ెంట్ సశృమడెతేెందని ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. 

ఔసిభయవు  సభభిెంచవలలన ణరా ల ఆవశ్ఔతనఽ యట్ిలల ఉెండవలలన అెంరలనఽ ఈ యపలఖెం యవభిసఽౄ ెంథి : 

1. డిరిభిజ శూభెంశ్ెం 

ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫ ైన యట్ిలల అతెంత భ కఫ ైనథిగ డిరిభిజ శూభెంరనిై 
ఙెవచఽి. నేషెంట్ లత్త ఖ భిెంచి, అతనికి ఙేలన చికిత్ దేత్త ఖ భిెంచి ఈ తాెంలల ూభిౄ సభాఙరయెం ఉెంట్లెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయెం, నుాభాణ ఔ డిరిర్జ శూభెంశ్ెం యవభలు కిెంథి యధెంగ 
ఉెంట్లబ.: 

1. భోగి నేయవ 
2. ట్ెయౌనోూ న్ ధ ెం./ నఫ ైల్ ధ ెం. 
3. ఐ.న.డి ధ ెం. 
4. ాయేశ్ెం ధ ెం. 
5. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై సలశృథరయవ/ల నేయవ, నూో న్ ధ ెంఫర్, యపలఖెం/లలశుయౌట్ీ 
6. సభమెంణో నుట్ల ాయేశ్ ణేథీ 

7. సభమెంణో నుట్ల డిరిర్జ ణేథీ 

8. ఎెం.ఎల్.ల ధ ెం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధ ెం. 
9. ాయేశ్ సభమెంలల ను ా యజనల్ యది నియేయణ 

10. డిరిర్జ సభమెంలల తేథి యది నియేయణ 

11. తేథి నిభే యణ 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. అసుసతనఽ సభభిెంఙే శూభెంశ్ెం 

14. ాయేశ్ సభమెంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు 
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథెైధర ఉెంట్ే 
16. భ కఫ ైన ఖత య ైద, శ్సౄ ైచికిత్ చభితా, ఏథెైధర ఉెంట్ే 
17. యది నియేయణ లేథర చికిత్ఔు భ కఫ ైన/సెంఫెందిెంచిన ఔుట్లెంఫ చభితా ఏథెైధర ఉెంట్ే. 
18. ఆసతా్తలల ఙేభిన సభమెంలల కీలఔఫ ైన భిరోధనల శూభెంశ్ెం 

19. ఉదాయలు సశృ ఆసతా్తలల ఉనై సభమెం, ఏథెైధర ఉెంట్ే. 



 

510 

 

20. డిరిర్జ  అబనుడె య ైదఽల సలశృ 

21. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై య ైదఽడె/అదికభిఔ జట్లి  య ైదఽడి నేయవ&సెంతఔెం 

22. భోగి/సశృమఔుల నేయవ&సెంతఔెం 

చఔుగ భలన డిరిభిజ శూభెంశ్ెం అధరభోఖెం/గమెం, లనెంచిన చికిత్ అయెం ఙేసఽకోవడెంలల క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేలే వకిౄకి ఎెంతగధన సశృమడెతేెంథి. తథరుభ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ాకిరమనఽ యేఖవెంతెం ఙేమడరనికి 
ణోడడెతేెంథి. క ుబమ్ లనఽ సభయెంగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరిభిజ శూభెంశ్ెంలల ఉెండవలలన అెంరల ఖ భిెంచి 
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా లు సాచిెంఙరబ. దఽయదిషివరతేౄ , నేషెంట్ చనినోు ణే, 
ఙరలా ఆసతేా లలల డిరిభిజ శూభెంరనిై భయణ శూభెంశ్ెంగ నేభపుెంట్లయవ.  

ఎుడా డిరిభిజ శూభెంరనిై అసలు ాత్తధే సభభిెంచవలలెంథిగ కోయణరయవ.  

2. భీక్షల నియేథిఔలు 

భోఖ నియృమానిై, చికిత్నఽ నోు యౌి చాలేెందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు శూమడణరబ. చికిత్ఔు ుభికొయౌన 
అసల ైన లత్తని అయెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అవసయఫ ైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయవశూౄ బ. ఆసతా్తలల ఙేయడెం వలు  
భిలత్త ఏ యధెంగ ఫ యవఖ డిెంథీ ఔడర ణెలుసఽౄ ెంథి.  

భీక్షల నియేథిఔలలు  శూదరయణెంగ ఏెం ఉెంట్లమెంట్ే : 

a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు; 
b) ఎక్్-భై నియేథిఔలు;  
c) శూున్ నియేథిఔలు   
d) ఫమాన్ నియేథిఔలు   

 అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయవ, వమసఽ, యౌెంఖెం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వెంట్ియ ఉెండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలే 
సభభిెంఙరయౌ. నిభెిషి అబయన ఫేయఔు నౄభా సెంస  ఎక్్-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయవఔు త్తభిగి 
అగిెంచవచఽి.  

3. ఏకీఔిత, సయవయ నృలుు లు : 

నౄభా నులల కిెంద ఏెం ఙెయౌుెంఙరలధే థరనిని నియృబెంఙే దశూౄ యేజుగ థీనిని ఙెవచఽి. ఇథివయలల నృలుు  కోసెం 
ఎలాెంట్ి నుాభాణ కీఔయణ నూయ్ట్ లేదఽ. కనీ, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకలు సెంగట్ితఫ ైన, 
సభఖరఫ ైన నృలుు లకోసెం నూయ్ట్ నఽ అెంథిెంఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ య బ్ లలైట్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యవభలనఽ 
అయెం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిెంచఫడెతేధరైయవ.  

సెంగట్ిత నృలుు  ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄ ెండగ, సభఖరఫ ైన నృలుు  భ పభ న్్ కోడు ణో నుట్ల యడియడిగ 
యవభలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  
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సభఖరఫ ైన నృలుు నఽ ఉయోగిెంచి ఙెయౌుెంచలేని కయవిల భిశీలన ఙేటి్ఫడెణోెంథి. ఇెందఽలల ాయేశ్యళ త 
కయవిలనఽ సనై నణరౄ నికి ఙేభిి, ఏ దఽె ఔు సెంఫెందిెంచినదధే థరనికిెంద తగాిెంు కోసెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి.  

నృలుు లు అసలు యౄెంలల లుఔభిెంచఫడరయౌ. 

4. ఙెయౌుెంునఔు యలదఽ 

నషిభిశృయ కర ెంట్లఔుి  అబనెందఽన ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్  భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల ఔడర ఙెయౌుెంచిన నణరౄ నికిగనఽ 
ఆసతా్త నఽెంచి శూదికయ యలదఽనఽ కోయవతేెంథి.  

నృలుు  నతౄెం, ఙెయౌుెంచిన నతౄెం సభానెంగ ఉెండరయౌ్న భాట్ నిజఫేకనీ, ఙరలా ఆసతేా లు ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నతౄెంలల భబతీ లేథర డిశూౌుెంట్ల ఇశూౄ బ. అట్లవెంట్ి కైసఽలల, నేషెంట్ తయపున యసౄ వెంగ ఙెయౌుెంఙరయౌ్న 
నణరౄ నిై ఙెయౌులేౄ  ఙరలునని  నౄభా సెంసఔు ఙెఫ ణరయవ.  

యలదఽనలై నెంఫయవ, శూి ెంు ఉెండరయౌ. థీని అసలు ాత్తధే ఇయుయౌ.  

5. క ుబమ్  నూయెం 

క ుబమ్ తాెం అధేథి క ుబమ్ నుాలలలెంగ్ కోసెం లాెంఛన నుామఫ ైన, చటి్ఫదేఫ ైన అబయన. ఇథి 
యనియోఖథరయవఔు సెంతఔెంణో అసలు యౄెంలల సభభిెంచఫడెతేెంథి. క ుబమ్ ణరా నిై ఇుడె 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔభిెంచిెంథి. ఇెందఽలల యసౄ ితెంగ ఉనైథేనేట్ెంట్ే: 

a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ  క ుబమ్ ఙేలన థరనికి సెంఫెందిెంచిన నులల ధ ెంఫర్. 

b) నౄభా చభితా యవభలు 

c) ఆసతా్తలల ఙేభిన నౄభాథరయవ యవభలు. 

d) ఆసతా్త, ఖథి యపలఖెం, అడి్షన్, డిరిర్జ ణేథీ, సభమెం, ాభాదెం అబణే నోు య్సఽలఔు ణెయౌనుభ, 
భెందఽల యదరనెం తథితయ యవభలు.  

e) కయవిల యబజన, ఆసతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త సభమెం, పలభీ నతౄెం కయవి 
యవభలు/క ుబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనెం సశృ ఆసతా్తలల ఙేభినెందఽఔు క ుబమ్ యవభలు. 

f) జతయచిన నృలుు ల యవభలు 

g) భెంజూయవ ఙేలన క ుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలెంఔు కాణర యవభలు 
h) నులలథరయవ నఽెంచి ాఔట్న. 

క ుబమ్  నూయెంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికిత్ల సభాఙరయెం ఉెండడఫే కదఽ నులలథరయవ డిఔుభైషన్ ఔడర 
ఉెండడెం వల్ చటి్యెంగ అతెంత భ కఫ ైన తాెం అవుతేెంథి.  
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క ుబమ్ ఔు ―అతెంత సత్ నభ్ఔెం లథరే ెంణరనిై‖ వభిౄెంజైసఽౄ నైథి ఈ డిఔుభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులలథరయవ 
ఉలు ెంఘ లేౄ , నులల కిెంద ఉనై తుడె నుాత్తనిధ కు జు అతనికి వభిౄెంఙే అవకశ్ెం ఉెంట్లెంథి.  

6. ఐడెెంట్ిట్ీ ూూ ఫ్ 

భన జీయతెంలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూూ ఫ్ యనియోఖెం భనఽభనఽ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఐడెెంట్ిట్ీకి 
సెంఫెందిెంచిన జనయల్ ూూ ఫ్ ఔ భ కఫ ైన ాయోజధరనిై ధ యయేయసఽౄ ెంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ 
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో  సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి.  

శూదరయణెంగ కోభై ఖ భిౄెంు ణరా లు థిఖ వ నేభపునైయ అబ ఉెంట్లబ : 

a) ఒట్యవ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవు , 

b) డెైైయెంగ్ ల ైలలనఽ్, 

c) నున్ కయవు , 

d) ఆదరర్ కయవు  వెంట్ియ. 

ఖ భిౄెంు ఆదరయెం కోసెం ట్లి ఫటి్డెం వలు , నఖదఽ యళ త క ుబమ్ లలల, మోసెం ఙేల భాయవ వఔుౄ లు చికిత్ 
ఙేబెంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమెంగ తగా బ. ఆసతా్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఐడెెంట్ిట్ీ ూూ ఫ్ కోయవతేధరైయవ. 
సభిచాల థరనిై నౄభా సెంసఔు లేథర ట్ి.న.ఏకి సభభిెంఙరయౌ్న ఫలధతనఽ ఆసతా్తనలై నలట్లి యవ.   

భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల క ుబమ్ లలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూూ ఫ్ ధ యయేభైి ాయోజనెం తఔుుయే.  

7. నిభెిషి క ుబమ్ లఔు అవసయఫ ైన డరఔుఫ ెంట్లు  

కొనిై యకల క ుబమ్ లలల నలైన నేభపునైయ కఔ అదను డరఔుఫ ెంట్లు  కొనిై అవసయభవుణరబ. అయ : 

a) ాభాద క ుబమ్ లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్  లేథర భిజిసియవు  నోు య్స్క లిేషనఽఔు ఆసతా్త జఞభీ ఙేలన  ఫ డికో-య్ఖల్ 
సభిిక ట్ అవసయడవచఽి. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసఽౄ ెంథి. ట్లా క్ ాభాథరలలల 
అబణే, సదయవ వకిౄ భదెం ణరగి ఉధరైడో లేథో  ఙెఫ తేెంథి.    

b) సెంకిుషిఫ ైన లేథర ళెచఽి యలువణో ఔడిన క ుబమ్ లలల కైసఽ ఇన్ డోర్ ణరా లు అవసయడవచఽి.  
ఆసతా్తలల ఉనైధరైళ్ైు థెైనెంథిన నుాత్తథిఔన నేషెంట్లఔు ఙేలన అనిై చికిత్ల యవభలు ఆసతా్తలల 
నమోదఽ ఙేసాౄ  ఉెంట్లయవ. ఆ డరఔుఫ ెంట్ే ఇన్ డోర్ కైసఽ నేయవ లేథర కైసఽ ఱట్ల అవుతేెంథి.  

c) అవసయఫ ైన ఙోట్ు  డమాలలస్క/కీమోతెయన/జియోతెయన ఙరయవి లు.  

d) ఆసతా్త నియుచధరనికి సభినుో బనట్లు గ ఆసతా్త ఉెంథో లేథో  ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు శృలట్ల్ భిజిలిేరషన్ 
సభిిక ట్.  
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క ుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు క ుబమ్ ల ఫిెందెం కొనిై ఆెంతయెంగిఔ డరఔుఫ ెంట్ నూభ్ట్ు నఽ ఉయోగిసఽౄ ెంథి. 
అయ ఏవెంట్ే : 

i. డరఔుఫ ెంట్లు  సభిచాడడరనికి భిశీలధరెంరల జఞనృణరలు, 

ii. భిశీలన/లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఱట్ల, 

iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔెంట్ ా ల్ నూభ్ట్.  

 ఈ నూభ్ట్లు  నౄభా సెంసలనిైెంట్ిలలనఽ కై యధెంగ లేఔనోు బనట్ికీ, శూదరయణెంగ ఉెండే అెంరల 
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫ ెంట్ు  ాయోజనెం ఖ భిెంచి భనెం అధమనెం ఙేథరె ెం.  

ట్ిి ఔ 2.2 

1.  
డరఔుఫ ెంట్ల 
య భికైషన్ ఱట్ల 

అనిైెంట్ిఔధరై ఇథి సఽలబఫ ైనథి. యనియోఖథరయవ ఇయ సభభిెంఙరడని 
నేభపుధేెందఽఔు డరఔుఫ ెంట్ు  జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఉెంట్లెంథి. కొనిై 
నౄభా సెంసలు యనియోఖథరయవఔు ఎకైల డ్సజ  ఫ ెంట్ గ థీని ాత్తని 
సభఔభైి యలుెంథి.  

2.  భిశీలన/నుాలలస్క ఱట్ల 

ఇథి శూదరయణెంగ కై ఱట్ల అబ ఉెంట్లెంథికనీ నతౄెం నుాలలలెంగ్ 
యవభలనిైెంట్ినీ ఇభ డెిఔుెంట్లెంథి.  

a) యనియోఖథరయవ నేయవ, ఐడి నెంఫయవ 

b) క ుబమ్  నెంఫయవ, క ుబమ్ణరా లు అెందఽఔునై ణేథీ  

c) నులల యహెంగవలలఔనెం, లలక్షన్ 64యనృ యదేమత 

d) నౄభా నతౄెం, ఉయోగిెంచఽఔునై నౄభా నతౄెం 

e) ఆసతా్తలల ఙేభిన, డిరిభిజ అబన ణేథీలు 

f) భోఖ నియృమెం, చికిత్ 

g) క ుబమ్  ఆమోదెం/కయణరనిై యవభిసాౄ  నుాలలలెంగ్ నలై యకలు 

h) క ుబమ్  నతౄెం భథిెంు 

i) నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయుణో ణేథీలణో  క ుబమ్  చలనెం 

3.  
ాభాణరల 
భిశీలనలు / 

తేథి భిశీలన లేథర ాభాణరల నిమెంతాణర నూభ్ట్ ని క ుబమ్ ణో 
వవహభిెంచిన వకిౄ కఔుెండర యేభై వకిౄ నియుళ శూౄ యవ 
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నిమెంతాణర నూభ్ట్ ఙెక్ యౌసి్క, క ుబమ్  భిశీలన ారైవయకి ణోనుట్ల ాభాణరల నిమెంతాణ 
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉెండే సభఙరయెం యేట్ికి సెంఫెందిెంచినథెై ఉెంట్లెందెంట్ే : 

a) క ుబమ్  లలట్ిల్ ఫ ెంట్, 

b) క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర  

c) అదను సభాఙరయెం కోసెం అబయన ెండెం.  

 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఇన్-నేషెంట్ ఔు జభిగై నతౄెం చికిత్ అెంతట్ినీ ూసఖ చఽిత ఆసతా్తలల నియుళ ెంఙేథి డరఔుఫ ెంట్ ఈ ఈ 
కిెంథి యట్ిలల ఏథి ? 

I. భీక్షా నియేథిఔ 

II.  లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఱట్ల 

III. కైసఽ నేయవ 

IV. ఆసతా్త భిజిలిేరషనఽ సభిిక ట్ 
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D. క ుబమ్ ల భిజభిుెంగ్  

1. భిజభిుెంగ్ 

ఇథి క ుబమ్ ల లత్తని ఫట్ిి  నౄభా సెంస  దఖాయవెండే ుసౄ కలలల క ుబమ్ లనిైెంట్ికి ఙేలే కైట్లబెంు నణరౄ నిై 
సాచిసఽౄ ెంథి. ఇథి సఽలబెంగ ఔనినెంచవచఽి కనీ, భిజభిుెంగ్ ాకిరమలల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ. 
భిజభిుెంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవెంట్ి తనదఫ ైధర నౄభా సెంస  లాపలలనలైన, ఆభిఔ శూో భత భాభిజన్ ల కిుెంునలైన ాపలవెం 
చాుతేెంథి.  

ధేట్ి కలు నుాలలలెంగ్ లసిెంలఔు ఏ సభమెంలలధ ైధర భిజయవులనఽ భథిెంు ఙేమఖల శూభయూెం అెంతయాతెంగ 
నిభి్తఫ ై ఉెంట్ ెంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

క ుబమ్ ల లత్తని ఫట్ిి  నౄభా సెంస  ుసౄకలలల క ుబమ్ లనిైెంట్ికి కైట్లబెంచిన నణరౄ నిై ఏభెంట్లయెంట్ే  
________. 

I.  ూయౌెంగ్  

II.  ను ా యజనిెంగ్ 

III.  భిజభిుెంగ్ 

IV.  ఇధ ులిెంగ్ 
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E. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రట్యు  (టి్.న.ఏ) నుతా  

1. పలయతథేశ్ెంలల ట్ి.న.ఏల ాయేశ్ెం 

నౄభాయెంఖెంలల నలైైయేట్ల సెంసలఔు 2000 సెంవత్యెంలల థరుభలు ణెభిఙరయవ. ఇథిఇలాఉెండగ,  నాతన నులలల 
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతేౄ లఔు గిభకీ నలయవఖ త వచిిెంథ.ి థరెంణో ఆభోఖ నౄభాలల నులలల యఔరమానెంతయ 
లేవలఔు ఔ భాభా నిై ాయేశ్నలట్లి యౌ్న అవసయెం ఉెందని పలయెంఙరయవ. విత్తౄయఫ ైన థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యునఽ 
భిచమెం ఙేలేెందఽఔు ఇథి అవకశ్ెం ఔయౌెంచిెంథ.ి  

భిలత్త ఖభనిెంచిన ఇనా్ూభ న్్ భ ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె ల ైలలనఽ్ 
తీసఽఔునై ట్.ిన.ఏలు యణ లల ాయేశిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్త ఇచిిెంథి. అబణే, యయవ 2001 లలనలిెంఫర్ 17న ధనట్ిలై 
ఙేలన 2001 ధరట్ి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు -ఆభోఖ నౄభా) నిఫెంధనలఔు ఔట్లి ఫడి ఉెండరలని 
నేభపుెంథి. 

 నియుచనెం 

నిమభ నిఫెంధనల ాకయెం, 

"థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రట్ర్ లేథర టి్.న.ఏ అెంటే్ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరటి్ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ 
ఎడి్నిలేి రట్యవు -ఆభోఖ లేవల) నిఫెంధనల ాకయెం ల ైలలనఽ్ ను ెంథిన ఎవభ ైధర కవచఽి. ఆభోఖ లేవలనఽ 
అెంథిసఽౄ నైెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యవసఽభ  లేథర నుభిణోఱఔెం తీసఽఔుెంట్లనైయభ ై 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 క ుబమ్ నఽ ఆమోథిెంఙరలా లేఔ 
త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృబెంచడెంలల ఔడర యభి ాఫేమెం ఉెండదఽ.    

ఆ యధెంగ యఔరమానెంతయెం, నౄభా నులల జఞభీ అబన తభుత భాతాఫే ట్ి.న.ఏ లేవల భిది నదలవుతేెంథి. 
ఔయేళ్ నౄభా సెంసలు ట్ి.న.ఏలనఽ ఉయోగిెంచఽకోఔనోు ణే, సెంశూ ఖత ఫిెందఫే ఆ లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

2. ఆభోఖ నౄభాలల యఔరమానెంతయ లేవ 

a) ఔశూభి ాత్తనుదన (నానేమెం)నఽ ఆమోథిెంచిన తభుత, నౄభా యక్షణ నదల ైనట్ేు  ల ఔు.  

b)  నులల లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుధే క్షెంలల, యనియోఖథరయవ, అతనఽ తీసఽఔునై 
నులల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై నౄభా సెంస  ట్ి.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసఽౄ ెంథి.  
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c) ట్ి.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్లడె (నులలని తీసఽఔునైథి ాత్తనుదఔుడె అబణే, నులల 
కిెంద యక్షణ ను ెంథేయయవ సబ లవుణరయవ). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిి నిక్ యౄెంలల కయవు  యౄెంలల అతనఽ 
సబతు ఐడెెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽి.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు, అలాగై, ఆసతా్తలల ఙేభైెందఽఔు లేథర 
తీసఽఔునై చికిత్ఔు ఆసతా్తకి నఖదఽ ఙెయౌుెంఙేట్లు  ఙేసఽఔుధేెందఽఔు నులల అెండ అవసయఫ ైనుడె, 
క ుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలేట్ుడె ట్ి.న.ఏ సబతుెం ఉయోఖడెతేెంథి.  

e) క ుబమ్ నఽ లేథర నఖదఽ యళ త అబయననఽ ట్ి.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సెంసణో ఔుదఽయవిఔునై 
ెందెం ఫేయఔు  తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

లేవ లెంథిెంఙే సెంసగ ట్ి.న.ఏ నేభిట్ నులలని కైట్లబెంచిన క్షణెం నఽెంచి ట్ి.న.ఏ నుతా నదలవుతేెంథి. నులల 
వవది ను డెఖూణరనఽ, క ుబమ్  ఙేమడరనికి నులల కిెంద అనఽభత్తెంచిన తదఽభి కలెం ఏథెైధర ఉెంట్ే ఆ 
కలెంలలనఽ లేవల అవసభలు తీయిడెం కొనశూఖ తేెంథి.  

యేలాథి నులలలఔు లేవలెంథిసఽౄ నైుడె, భ కెంగ అథే నులలని ునయవదేభిెంచినుడె, అథే ట్ి.న.ఏ నులలకి 
లేవలెంథిసఽౄ నైుడె ఈ కయఔలాెం నియెంతయెంగ శూఖ త ఉెంట్లెంథి.  

3. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్ (ట్ి.న.ఏ) లక్షాలు 

ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని యౄను ెంథిెంఙరయని 
ఙెవచఽి : 

a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథరయవఔు అవసయఫ ైన సభమెంలల యల ైననిై అనిై భీతేలలు నా లేవలెంథిెంఙేట్లు  
చాడడెం.  

b) నౄభా ఉనై నేషెంట్ కి ధ ట్ వర్ు ఆసతేా లలల నఖదఽ యళ త చికిత్నఽ నియుళ ెంచడెం.  

c) నౄభా ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలు, భాయాదయశఔ సాణరా ల ఫేయఔు సభభిెంచిన క ుబమ్  
డరఔుఫ ెంట్ు నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖెంగ భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంచడెం. 

d) ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ లు, సెంఫెందిత లేవల ట్ు  వవహభిెంచడెంలల కయనిభుహఔ ధ ైుణరనిై 
సిఱిెంచడెం.  

e) సకలెంలల సభ ైన భీత్తలల యనియోఖథరయవల అవసభలఔు సెంథిెంచడెం కోసెం.  

f) నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫ ైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ 
అెందఽఫలట్లలలకి ణెచఽికోయలని పలయశూౄ డె. ఈ నౄభా భాభ ుట్ లక్షానిైధ యయేయిఖల భవయణరనిై 
సిఱిెంచడరనికి.  
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g) అధరభోఖెం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన డరట్లనఽ 
జనిెంజైమడెం, నోు ఖ  ఙేమడెంలల సశృమడేెందఽఔు.  

4. నౄభా సెంసకి ట్ి.న.ఏకి భధఖల సెంఫెంధెం 

ఆభోఖ నౄభా నులలల యఔరమానెంతయ లేవల కోసెం ఙరలా నౄభా సెంసలు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లబ. 
భ కెంగ జీయత నౄభా యెంఖెంలలని సెంసలు ఔడర నులలకి భ ెందఽ య ైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు 
ట్ి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.  

నౄభా సెంసఔు, ట్ి.న.ఏకి భధ సెంఫెంధెం ెందయఫ ైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకిరమణో ఈ కెంట్లా ఔుి  
నిభి్తఫ ై ఉెంట్లెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా లు ఇుడె కొనిై 
భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ యదిెంచి, ట్ి.న.ఏకి నౄభా ఔెంనలనీకి భధనఽెండే కెంట్లా ఔుి నఔు ల భీఔభిెంచిన కొనిై 
కు జులనఽ సాచిెంచిెంథి.  

ట్ి.న.ఏ నఽెంచి నౄభా సెంస  ఆశిెంఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ: 

A. ధ ట్ వభిుెంగ్ సభీుసఽల ను ా య ైడర్ 

నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄ ల ఆభోఖ క ుబమ్ లఔు నఖదఽ యళ త క ుబమ్  ఙెయౌుెంులు ఔయౌెంఙే లక్షెంణో థేశ్యౄెంగ 
ఆసతేా ల ధ ట్ వర్ు ణో ట్ి.న.ఏ సెంఫెందరనిై నిభి్ెంచఽఔుెంట్లెందని ఆశిశూౄ యవ. ఆ సెంఫెంధెం ట్ి.న.ఏకి ను ా య ైడర్ కి 
భధ భాతాఫే కఔుెండర నౄభా సెంసనఽ ఔడర ఔలుుకొని ణెైైనుక్షిఔెంగ ఉెండరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెెంథిన 
ఇట్ీవయౌ భాయాదయశఔసాణరా లు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

అట్లవెంట్ి ధ ట్ వర్ు ఆసతేా ల నఽెంచి నుకైజీలు, ఆసతా్తలల చికిత్లఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ యది యధధరల 
కోసెం యయవ చయిలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు  భైట్లు  లనెంఙేట్లు  చాశూౄ యవ. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీకి, నులలథరయవలఔు 
వమాలనఽ తగాిసఽౄ ెంథి.  

B. కల్ లలెంట్ర్ సభీులలస్క 

భతేా లు, యభెంణరలు, లలలవు థిధరలణో సశృ అెంట్ే 24*7*365 అనిై యేళ్లలు నఽ ఙేయవకోఖయౌగిన యధెంగ ట్ ల్ ా 
నెంఫయుణో  ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ నఽ నియుళ సఽౄ ెందని శూదరయణెంగ ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ 
థిఖ వ నేభపునై అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి సభాఙరభనిై సభఔయవసఽౄ ెంథి : 

a) నులల కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు. 

b) ఆభోఖ క ుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.  

c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండర ఆసతా్తలల చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడరనికి సెంఫెందిెంచి 
సాచనలు. 

d) ధ ట్ వర్ు ఆసతేా లనలై సభాఙరయెం. 
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e) నులల కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలల నఽ్ నతౄెంనలై సభాఙరయెం. 

f) క ుబమ్  లత్తనలై సభాఙరయెం. 

g) క ుబమ్ ల యషమెంలల లలనెంచిన ణరా లనలై సలశృలు.  

జఞతీమ ట్ ల్ ా నెంఫయవ థరుభ, ఔసిభయవు  శూదరయణెంగ భాట్లు డే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన 
యనియోఖథరయవ లేయ లఫోెంథిణోనఽ కల్ లలెంట్యవ అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. అబణే, ఈ యఔఫ ైన ఏభట్లు  నౄభా 
సెంసలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ెందెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.  

C. నఖదఽ యళ త మాక ్స్క సభీుసఽలు 

నియుచనెం 

"నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం"  అెంట్ే, నులలలలని షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ 
నులలథరయవలు ను ెంథిన చికిత్క ైన కయవిలు, ఙెయౌుెంులనఽ భ ెందఽగ అదీఔితెం ఙేలన ఆమోదెం ఫేయఔు ధ ట్ 
వర్ు ను ా య ైడర్ ఔు నౄభా సెంస  ధేయవగ జభినేెందఽఔు నులలథరయవలఔు నౄభా సెంస  ఔయౌెంఙే సదఽనుమెం.  

ఈ లేవనఽ ఔయౌెంఙేెందఽఔు, కెంట్లా ఔుి  కిెంద నౄభా సెంస  ఙేమవలలన నఽలు ఏనేట్ెంట్ే : 

a) నులలకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం సభాఙరయభెంణర ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. ట్ి.న.ఏకి థీనిై 
సభఔయివలలన ఫలధత నౄభా సెంస థే.  

b) నులల కిెందఔు వచిిన సబ ల డరట్లనఽ ఏ యధఫ ైన ను యనుట్ల లేథర కొయత లేఔుెండర ఖరళ ెంఙేెందఽఔు 
యలుగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ. 

c) నులలకి, ట్ి.న.ఏకి తభనఽ అనఽసెందరనయఙేట్లు గ నులలథరయవలు ఔ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవు నఽ ఉెంచఽఔుని 
తీభయౌ. అెంగీఔభిెంచిన నూభ్ట్ లల  ఈ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవు నఽ ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫ ైన 
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల ఉనైకలభెంణర అథి ఙెలుు ఫలట్ల అబతీభయౌ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం కోసెం అబభిసాౄ  సభఔభిిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని సదయవ 
ఆసతాకి ట్ి.న.ఏ నా-ఆథభ ైజైషన్ లేథర ల ట్ర్ 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 యళ త అబయననఽ 
ట్ి.న.ఏ త్తయసుభిెంచవచఽి. కనీ, నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచినెంత భాణరా న చికిత్నఽ 
నిభఔభిెంచినట్లు  అయెం కదని అథి సషిెం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ెందఽ డఫ ో ఙెయౌుెంఙేల, తభుత 
క ుబమ్  థరకలు ఙేమవచఽి. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫట్ిి  భిశీయౌశూౄ యవ.  
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f) అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయవిఔునై 24 ఖెంట్ల లలలే వయౄభానెం ెంనుయౌ. నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృమానిై ణెయౌమజైమాయౌ.  

D. యనియోఖథరయవలణో సెంఫెంధెం, భిచమాల నియుహణ 

ఔసిభయవు  యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధెంగ ట్ి.న.ఏ ఔ మెంణరా ెంగనిై సభఔయివలలన అవసయెం 
ఉెంథి. ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ లనఽ భిశీయౌెంచడెం, సభిచాడడెం శూదరయణఫే. ఙరలా చినై రతెంలలధే ఆభోఖ 
నౄభా క ుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం జయవఖ ణోెందని ఇఔుడ ఖ యవౄ ెంచఽకోవడెం భ కెం. అయ ఔడర నులల 
షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.  

థరనికి ణోడె, క ుబమ్  ఙేలన నతౄెంలల కొెంత ఫేయక ైధర థరథరుగ అనిై ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ లు తగాిెంునఔు 
లలనవుణరబ. ఇలా క ుబమ్  నణరౄ లనఽ తగాిెంచడెం యనియోఖథరయవలనఽ అసెంతినౄ కి ఖ భి ఙేసఽౄ ెంథి. భ కెంగ 
అలా తగాిెంచడరనికి లేథర నిభఔభిెంచడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయవఔు సభ ైన భీత్తలల యవభిెంచనుడె. 

అట్లవెంట్ి సభసలనఽ యల ైనెంత తుయగ భిషుభిెంఙేట్లు  చాలేెందఽఔు, ట్ి.న.ఏ సభయఫ ైన సభసల భిశుుయ 
ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ యపలగనిై ఏభట్ల ఙేసఽఔుధేట్లు  నౄభా సెంస  ఔిఱ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

E. నృయౌుెంగ్ సభీుసఽలు 

నృయౌుెంగ్ సభీుసఽల కిెంద, ట్ి.న.ఏ  భూడె యధఽలనఽ నియుళ సఽౄ ెందని నౄభా సెంస  ఆశిసఽౄ ెంథి. అయ : 

a) నుాభాణ ఔ నృయౌుెంగ్ యదరనెం. యయధ యపలగల కిెంద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలుఱెంఙేెందఽఔు, నులలల 
ధయలనఽ నియృబెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి నౄభా సెంసఔు శూమడెతేెంథి.  

b) వసాలు ఙేలన నతౄెం నిజెంగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ఔు అబయ నతౄఫేధర అని 
ధఽా యఔభిెంచఽకోవడెం.  

c) డమాఖైలస్క, ను ా లజర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అుడే అనిై ట్ి.న.ఏలఔు సెంఫెందిెంచి జఞతీమ లేథర 
అెంతభజ తీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణెంగ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి.  

థీనికి శిక్షణ ను ెంథిన, ధ ైుణెం ఔయౌగిన లఫోెంథి ట్ి.న.ఏలల ఉెండడెం అవసయెం. యభి కోడిెంగ్, సఽెంకలనఽ 
సభిచాడడెం, లేఔభిెంచిన నృయౌుెంగ్ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ణెయౌల ఉెండరయౌ.  

F. క ుబమ్  నుాలలలెంగ్-ఙెయౌుెంుల లేవలు 

ట్ి.న.ఏలు అెంథిెంచడరనికి భ ెందఽకొఙేి లేవలలల ఇథి అతెంత భ కఫ ైెంథి. ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంసఔు ఙేశూౄ నని 
ఙెనే క ుబమ్  నుాలలలెంగ్ సభీుసఽలు శూదరయణెంగ నదలు నఽెంచి తేద వయఔు ఉెంట్లబ.  వయౄభాధరనిై 
భిజిసియవ ఙేమడెం నఽెంచి  నుాలలస్క ఙేమడెం, ఆమోథరనిై లేథర ఙెయౌుెంునఽ లనూయవ్ ఙేమడెం వయఔు ఉెంట్లెంథి.   



 

521 

 

నౄభా సెంస  నఽెంచి అెందఽఔునై నిధఽల థరుభ క ుబమ్ ల ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి. అడరునఽ్ నఖదఽ యౄెంలల 
ట్ి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయివచఽి లేథర నౄభా సెంస  తన ఫలెంఔు థరుభ యనియోఖథరయవఔు లేథర ఆసతా్తకి 
ధేయవగ ఙెయౌుెంచి క ుబమ్ నఽ భిషుభిెంచవచఽి.  

ట్ి.న.ఏ నఖదఽ దఽె లనఽ నియుళ సఽౄ ెందని, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి అెంథిన నణరౄ ల ణరలఔు భిఔని్యౌబయషన్ నఽ 
తగిన కల వవధఽలలు  అెంథిసఽౄ ెందని ఆశిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ఆమోథిత క ుబమ్ ల ఙెయౌుెంులఔు నేనశృ ఆ 
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిెంచఔడదఽ.  

G. నియుహణ సభాఙరయ లేవలు  

క ుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ నఽ ట్ి.న.ఏ నియుళ సఽౄ ెంథి ఔనఽఔ, క ుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన నతౄెం సభాఙరయెం 
యడియడిగకనీ లేథర సభఱిగకనీ ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యయధ ాయోజధరల కోసెం నౄభా 
సెంసఔు ఆ డరట్ల అవసయభవుతేెంథి. అట్లవెంట్ి డరట్లనఽ కచిితతుెంణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాత్తథిఔన 
ట్ి.న.ఏ సభఔయివలల ఉెంట్లెంథి.  

ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సెంసలు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభా నులలలలల ఆథి నఽెంచి తేథి వయఔు 
ఉెంట్లెందని ఙెవచఽి. లేథర నిభెిషి నౄభా ఔెంనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ెందెం, అవసభల ఆదరయెంగ కొథెి 
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 నానేమెంలల (సభీుసఽ నఽై నేనశృబెంచగ) కొెంత రతెం, 

b) నిభెైశిెంచఽఔునై కల వవదిలల ట్ి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄెం ఙపున, లేథర 

c) ట్ి.న.ఏ సభఔభిిన ాత్త సభీుసఽ లాయథేయకి ల య నతౄ ెం ఙపున. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన 
సబతు కయవు ఔు ఇెంత, క ుబమ్ నఔు ఇెంత ఙపున.  

ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏ సభీుసఽల థరుభ, నౄభా సెంసలఔు అెందఽఫలట్లలలకొఙేియ ఏభెంట్ే : 

i.  నఖదఽ యళ త లేవలు 

ii.  డరట్ల సెంఔలనెం-యరలుషణ 

iii.  24 ఖెంట్ల కల్ లలెంట్ర్, యనియోఖథరయవలఔు ఙేమూత 

iv.  ఆసతేా ల ధ ట్ వర్ు, ఇతయ య ైద సదఽనుమాలు 

v.  ఫేజర్ ఖూర ు యనియోఖథరయవలఔు అెండ 

vi.  యనియోఖథరయవలణో క ుబమ్ ల ఖ భిెంచి చభిిెంఙే య సఽలుఫలట్ల 



 

522 

 

vii. ఙరభీజలు, చికిణర్ యదరధరల ధయలనలై ఆసతేా లణో చభిిెంచఖల సదఽనుమెం 

viii.  యనియోఖథరయవలఔు లేవలనఽ సఽలబతయెం ఙేసాౄ  ట్ెకైలజీ ఆదరభిత లేవలు 

ix.  అనఽభానిెంచిన కైసఽలనఽ సభిచాడడెం, దభుౄ  జయడెం 

x.  యయధ ఔెంనలనీలలల క ుబమ్ ల తీయవణెనఽైల యరలుషణ, వమాలు, నాతన చికిణర్ దేతేలు, నయన 
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం. మోశూలనఽ నిమెంతా్తెంచడెం.  

xi.  లేవల యసౄయణ యేఖెంగ శూఖడెం 
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F. క ుబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం 

1. వకిౄఖత ాభాదెం 

 నియుచనెం 

వకిౄఖత ాభాదెం అధథేి ఒ ాయోజన నులల. అథి ాభాద భిత్త, ాభాద అెంఖయ ైఔలెం 
(రశ్ుతెం/నుక్షిఔెం), ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయ ైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. నిభేిషీ ఉతత్తౄ ని ఫటిి్ 
ాభాద య ైద కయవిలు, అెంత కిరమల కయవిలు, యథర కయవిలు తథితభలఔు ఔడర అదను 
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉెండవచఽి.   

వకిౄఖత ాభాద నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే అనుమానిై “ాభాదెం” అెంట్లయవ. 

 నియుచనెం 

ాభాదెం అధేథ ిహఠతేౄ గ, ఊళ ెంచని యధెంగ, ఎలాెంటి్ ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర, ఫమటి్నఽెంచి కఔుెండర, 
ళ ెంశూత్ఔ భాయాెంలల కఔుెండర, ఔెంటి్కి ఔనినెంఙథేిగ జభిగైథిగ నియుచిెంచఫడెతేెంథి.   

క ుబమ్్ ఫేధేజర్ అాభతౄెంగ వవహభిసాౄ , క ుబమ్ ాఔట్న లుఔయణ సభమెంలల కిెంథి అెంరలనఽ 
భిశీయౌెంఙరయౌ : 

a) నులల కిెంద క ుబమ్ యక్షణ అెంథిసఽౄ నై వకిౄ 

b) నషిెం జభిగిన భభిమ  నానేమెం లుఔభిెంచిన ణేథీ ాకయెం నులల ఙెలుు ఫలట్ల అవుతేెంథి.  

c) నులల కలెం భిదిలలు నషిెం 

d) “ాభాదెం”ణో జభిగిన నషిెం భభిమ  అసుసత 

e) ఏథేని మోసూభిత ట్ిాఖాయు  కోసెం భీశీయౌెంచెండి. అవసయఫ ైణే భిశీలన ఙేబెంఙరయౌ.  

f) క ుబమ్ నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసెం నిలునఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.  

g) ఆవయణ సభమానిై (క ుబమ్ సభీులెంగ్ సభమెం) నియుళ సాౄ , క ుబమ్ అనవిథేి కోసెం 
యనియోఖథరయవనికి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. 

 

2. క ుబమ్ ల భిశీలన 

క ుబమ్ సభాఙరయెంలల లేథర క ుబమ్ దశూౄ యేజులనఽ లుఔభిెంచిన నైదట్ ఏథేని ళెచిభిఔ ఉెంట్ే కై సభమెంలల 
భిశీలనఔు విత్తౄ  ధ ైుణ భిరోధఔుడికి క ుబమ్ నఽ కైట్లబెంచవచఽి.  
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 ఉథరహయణ 

సనై శూనిైళ త క ుబమ్ లు (నౄభా నుాయెంబెంలల సులకయౌఔెం భిదిలల క ుబమ్) 
 అెంఖయ ైఔలెం ఎఔుువ కలెం ఔయౌగి ఉెండే అదిఔ యభెంతు ాయోజన నతౄెం  
 క ుబమ్ దశూౄ యేజులలు  యవక్ష 

 నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽెంచి అధేఔ క ుబమ్ లు 
 భదనున సెంకైతెం 

 అనఽభానిత ఆత్హత 
 నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేెండగ, అయేభతా్త సెంబయసఽౄ నై భోడెు  ట్లా క్ ాభాదెం 

 నుభ  కట్ల 
 ాయహెంలల ఖలు ెంతే 

 నలైనఽెంచి కిెంద డడెం 

 అనఽభానిత యది సెంఫెందిత కైసఽలు 
 యషూభితెం 

 హత 
 తట్ల గమెం 

 భెంచఽ ణరకిడీ అదిశ్ెం 

 భానవహననఽ తథితభలు. 

దభుౄ  ాదరధనథెేశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే: 

a) నషికయణరనిై భీక్షిెంచడరనికి.  

b) నషిెం యసౄ ిత్త భభిమ  సుపలయనిై సషిెం ఙేమడరనికి  

c) శూక్షాదరయెం లేఔయణ భభిమ  సభాఙరయెం ణెలుసఽకోవడరనికి. 

d) మోసూభిత భూలఔెం లేథర క ుబమ్ నణరౄ నిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడరనికి. 

దమఙేల ఖభనిెంచఖలయవ: దభుౄ  అసలు ఉథెేశ్ెం ఆ కైసఽఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనఽ భిశీయౌెంచి, 
అవసయఫ ైన శూక్షాలనఽ లేఔభిెంచడెం 

క ుబమ్ ల భిశీలఔుడె దభుౄ లల దిఱి  కైెంథాీఔభిెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం ఖ భిెంచి భాయాదయశనెం ఙేమడెం భ కెం.  

 ఉథరహయణ 

కైసఽ భాయాదయశకనికి ఉథరహయణ :   

భోడ్స ట్లా క్ ాభాదెం 
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i. సెంగట్న ఎుడె జభిగిెంథి– కచిితఫ ైన సభమెం, ణేథీ, ాథేశ్ెం?ణేథీ భభిమ  సభమెం 

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనెంలల ఔయవిని య ళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి 
ఖ భ ైన 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, చనినోు బన కచిితఫ ైన సభమెం, ణేథీ, చనినోు వడరనికి భ ెందఽగ 
అెంథిెంచిన చికిత్, ఏ ఆసతా్తలల చనినోు మాయవ లాెంట్ి యవభలు? 

ాభాథరనికి కయణెంగ పలయెంఙేథి : 

నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనెం లేథర ఎదఽయవగ వచిిన యహనెంలల మెంతా య ైపలెం (లిభిెంగ్, ఫాేక్ తథితభల 
య ైలెం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుసత (ఖ ెండెనుో ట్ల, ఔెండభలు ట్లి ఔునోు వడెంలాెంట్ియ) కయణెంగ, 
భద లేవనెం, యహథరయవల దఽలత్త, యణరవయణ లత్త, యహనెం యేఖెం తథితభల వలు . 

వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ లలల శూధడే మోశూలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 

i. ట్ి.ట్ి.డి కలెంలల అత్త ఙేల చానెంచడెం. 

ii. అసుసతనఽ ాభాదెంగ నేభపునడెం. ఉథర. ఇెంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి  భదఽ ఙేలన తభుత 
కయణరల వలు  ఔయౌగిన య నఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ ఔు భాయిడెం 

iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని క ుబమ్ ఙేమడెం, సహజ భయణరనిై ాభాద భిత్తగ 
నేభపునడెం లేథర ాభాదెం తభుత భ ెందఽగ ఉనై యది భయణరనికి థరభి తీమడెం లాెంట్ియగ 
దశూౄ యేజులనఽ తుగ యౄను ెంథిెంచడెం 

iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానెంచడెం 

భ కెంగ డెత్ క ుబమ్ లలల నులుెంచఽఔుధే సభమెంలల వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ భిశుుయెం కోసెం డిరిర్జ 
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫ ైన దశూౄ యేజుగ నిలుసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదన సభమెంలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ెందడెం 
ఔడర ఎెంణో భ కెం. అథి నులల దశూౄ యేజులల పలఖెంగ ఉెండరయౌ. 

3. క ుబమ్  డరఔుఫ ెంట్ేషన్ 

ట్ిి ఔ  2.3 

భయణ క ుబమ్ 

 

a) క ుబమ్ థరయవ ధరనేనీ/ఔుట్లెంఫ సబ డి సెంతఔెంణో నుట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన 
వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ నుయెం 

b) నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లేథర అట్ెసి్క ఙేలన ాత్త (అట్ెసి్క 
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వెంచధరభా/ యఙరయణ ెంచధరభా) 
c) భయణ ధివతాెం అసలు లేథర అట్ెసి్క ఙేలన ాత్త. 
d) శ్వెంచధరభా నియుళ లేౄ  అట్ెసి్క ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాత్త. 
e) మాెంట్ీ-భనీ లాెండభిెంగ్ దసౄ యేజుల అట్ెసి్క ఙేలన ాత్త- నేయవ భిశీలనకోసెం 

(నుస్క నుో రి్ / నున్ కయవు  /ఒట్యవ ఐ.డి / డెైైయెంగ్ ల ైలలనఽ్), చియవధరభా 
భిశీలన కోసెం (ట్ెయ్నోూ న్ నృలుు  / ఫలెంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభ ెంట్ల నృలుు  / 

భైషన్ కయవు ). 
f) చటి్ఫదే యయసఽలెందయౄ తగిన భీత్తలల సెంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లి గ 

అడయట్ భభిమ  ూచీ ఫలెండ్స నఽ ఔయౌగిన చటి్ఫదే యయసతు ధివతాెం 

రశ్ుత ూభిౄ 
అెంఖయ ైఔలెం (PTD) 

భభిమ  రశ్ుత నుక్షిఔ 
అెంఖయ ైఔలెం(PPD) 

క ుబమ్ 

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, క ుబమ్ థరయవ సెంతఔెం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ 
నూయెం. 

b) వభిౄెంఙే క్షెంలల అట్ెసి్క ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ ాత్త. 

c) నౄభా వకిౄ అెంఖయ ైఔలానిై ధియఔభిెంచడరనికి ఒ లయల్ సయజన్ లేథర తత్భాన 
హో థర ఔయౌగిన య ైదఽలు నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయ ైఔల ధివతాెం. 

ణరణరుయౌఔ ూభిౄ 
అెంఖయ ైఔలెం(TTD) 

క ుబమ్ 

a) అెంఖయ ైఔలెం యఔెం, అెంఖయ ైఔల కలానిై ాశూౄ యసాౄ  చికిత్ అెంథిసఽౄ నై 
య ైదఽడి నఽెంచి ను ెందఽతేనై య ైద ధివతాెం. కచిితఫ ైన లలలనఽ కలానికి 
సెంఫెందిెంచిన యవభలు ఇఙేిలా సెంస  మజభాని నఽెంచి ను ెంథిన లలలవు 
ధివతాెం ఆమన సెంతఔెం, లలుణో నుట్ల.  

b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన శూభయూెం 
ఔయౌగి ఉనైట్లి  చికిత్ అెంథిసఽౄ నై య ైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూూ 
ధివతాెం.  

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలెం సాచధరత్ఔఫ ైనథి భాతాఫే. ఇెంక భచిలఔు సెంఫెందిెంచిన నూో ట్ లు, ాభాద 
సలానికి సెంఫెందిెంచిన నోూ ట్ )లాెంట్ి దశూౄ యేజులు ఔడర ఆమా సెంగట్నఔు సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ వవశృభల 
ఆదరయెంగ కయయౌ్ భవచఽి. ాణేకిెంచి, దభుౄ  ఙేమాయౌ్న అనఽభానిత మోసు కోణెంణో ఔడిన 
సెందభౌలలు .    

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

రశ్ుత అెంఖయ ైఔలెం క ుబమ్ లల కిెంథి దశూౄ యేజులలు  ఏయ సభభిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేఔనోు వచఽి? 

I. క ుబమ్ థరయవ సెంతఔెం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ నూయెం. 

II. వభిౄెంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ అట్ెసి్క ఙేలన ాత్త. 
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ అెంఖయ ైఔలానిై ధియఔభిెంఙేెందఽఔు లయల్ య ైదఽడె లేథర తత్భాన హో థర ఔయౌగిన 
య ైదఽల నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయ ైఔల ధివతాెం.  

IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన శూభయూెం ఔయౌగి ఉనైట్లి  చికిత్ 
అెంథిసఽౄ నై య ైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూూ ధివతాెం.  
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G. క ుబమ్ ల నియుహణ- యథశేీ ామాణ నౄభా  

1. యథేశీ ామాణ నౄభా నులల 

యథేశీ ామాణ నౄభా నులల య ైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైట్ికీ, య ైద, 
అసుసత ాయోజనెం ఆ నులల కిెంద ాదరన యక్షణగ ఉనైెందఽన థరని ూచీ ెందెం, క ుబమ్ ల నియుహణ 
సెంాథరమఫదేెంగ ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయో కిెంథే ఉెంట్లెంథి.  

ఈ నులల కిెంద యక్షణలనఽ కిెంథి యపలగలుగ యసౄ ితెంగ యబజిెంచవచఽి. ఒ నిభేిషీ ఉతత్తౄ  కిెంద నేభపునై అనిై 
లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.: 

a) య ైద భభిమ  అసుసత యపలఖెం 

b) సుథేరనికి త్తన ెండెం భభిమ  కాయ ఙేబెంచడెం 

c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ 

d) వకిౄఖత పలయెం 

e) ఇతయ య ైథేతయ యక్షణలు: 

i. మాతా యదఽె  

ii. మాతా జఞెం 

iii. మాతా అెంతభమెం 

iv. తననోు బన ఔధ క్షన్ 

v. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ జఞెం  

vi. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ అదిశ్ెం కవడెం 

vii. నుస్క నోు యవి  కోలలవడెం 

viii. అతవసయ నఖదఽ అడరునఽ్ 

ix. ళైెజఞక్ అలయ నఽ్ 

x. ఫ బల్ ఫలెండ్స నౄభా 

xi. ళైెజఞక్ యక్షణ 

xii. శూన్ర్ సెంయక్షణ 

xiii. ఒథరయవ సెందయశన 
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xiv. చదఽవులఔు అెంతభమెం 

xv. ఇెంట్ి ఙోభీ 

నేయవలల ఉనై యధెంగ, యథేరలఔు య మలు  ాజల కోసఫే ఈ నులల యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి కఫట్ిి  నషిెం పలయతథేశ్ెం 
ఫమట్ జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిలతేలలు  సభాఙరయెం అెంథిన య ెంట్ధే తగిన భీత్తలల క ుబమ్ లఔు లేవలు 
అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యథేశీ ామాణ నౄభా యషమెంలల క ుబమ్ లేవ శూదరయణెంగ థర్ు నుభిీ లేయ సెంస  
(సశృమఔ సెంస ) నుతా ఔడర ఉెంట్లెంథి. అథి అవసయఫ ైన ణోడరట్ల, సశృమెం అెంథిెంచడెం కోసెం ాెంచ 
యౄ ెంగ ఒ ధ ట్ వర్ు నఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి.  

క ుబమ్ ల లేవలలల తనిసభిగ ఉెండరయౌ్నయ: 

a) 24*7 నుాత్తథిఔన క ుబమ్ ధనట్ికైషన్ నఽ యౄను ెంథిెంచడెం; 

b) క ుబమ్ నూయెం, యదరధరనిై ెంనెంచడెం;  

c) నషిెం జభిగిన య ెంట్ధే ఏెం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయవఔు భాయా నిభెైశ్న ఙేమడెం;  

d) య ైద, అసుసత క ుబమ్ ల కోసెం నఖదఽ యళ త లేవయౌై ను డిగిెంచడెం;  

e) సుథేరనికి త్తభిగి వఙేిెందఽఔు, భభిమ  కాయ ఙేలేెందఽఔు ఏభట్లు  ఙేమడెం, అతవసయ నఖదఽ 
అడరున్్.  

2. సశృమఔ ఔెంనలనీలు- యథేశీ క ుబమ్ లలల నుతా 

సశృమఔ ఔెంనలనీలు ాెంచెం నలుభూలలా తభ శూ ెంత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫ ైన లేయ సెంసలణో 
ెంథరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథిన చిలు య కయవిల యషమెంలల నౄభా ఔెంనలనీల 
యనియోఖథరయవలఔు ఈ ఔెంనలనీలు సశృమెం అెంథిశూౄ బ.  

క ుబమ్ భిజిలిేరషన్ భభిమ  సభాఙరయెం కోసెం ఈ ఔెంనలనీలు అెంతభజ తీమ ట్ ల్ ా ధ ెంఫయునఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్ 
లలెంట్ర్ నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. అయ కిెంథి లేవలనఽ అెంథిశూౄ బ. నిభేిషీ ఔెంనలనీలణో ెందెం, యక్షణ అెంథిెంఙే 
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫట్ిి  లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీజలు యేయవగ ఉెంట్లబ.  

a) య ైద సశృమఔ లేవలు: 

i. య ైద లేవ సెంస  నియేదనలు 

ii. ఆసతా్త అడి్షన్ ఏభట్ల 

iii. అతవసయ య ైదెం కోసెం కాయ ఏభట్ల  

iv. అతవసయ య ైదెం కోసెం సుథేరనికి త్తనెంనే ఏభట్ల 
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v. అలౄ ఔలు సుథేరనికి ెంనే ఏభట్లు  

vi. భభయశ సెందయశన ఏభట్లు  

vii. ఫ ైనర్ ఫలలలఔు సశృమెం/యక్షణ 

b) ఆసతా్తలల ఉనైుడె, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత య ైద భిలత్త యయేక్షణ ఙేమడెం 

c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ 

d) నులల నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమోదెంణో ఆసతా్తలల ఙేభినుడె అబయ య ైద 
కయవిలఔు శృనై ఇవుడెం. 

e) ూయు-మాతా సభాఙరయెం లేవలు భభిమ  ఇతయ లేవలు: 

i. యశూలు భభిమ  ట్ీకల అవసభలు 

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు 

iii. కోలలబన నుస్క నోు యవి , కోలలబన లగైజీ సహకయెం సశృమఔ లేవలు 

iv. అతవసయ సెంథేశ్ ట్లా న్్ నేషన్ లేవలు  

v. ఫ బల్ ఫలెండ్స ఏభట్ల 

vi. ఆభిఔ అతవసయ లత్త సశృమెం 

f) పలషనఽ అనఽవథిెంచి ఙెయభి నియేదన 

g) చటి్ నియేదన 

h) ధరమయథిణో అనుబెంట్ ఫ ెంట్ 

3. నఖదఽ యళ త య ైద కైసఽల కోసెం క ుబమ్ ల నియుహణ 

నఖదఽ యళ త య ైద కైసఽలు, భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ య ైద కైసఽలు, ఇతయ య ైథేతయ కైసఽల కోసెం క ుబమ్ ల 

నియుహణయదరనెం యేయవగ ఉెంట్లెంథి. అెంణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నోు యౌిణే అఫ భికలల నఖదఽ యళ త య ైద కైసఽల 

కోసెం క ుబమ్ ల నియుహణయేయవగ ఉెంట్లెంథి. ఇుడె భనెం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనెం ఙేథరె ెం.  

a) క ుబమ్ ధనట్ికైషన్ 

నషిెం జభిగినుడలాు , భోగి ఆసతా్తలల ఙేభి, అడి్షన్ కౌెంట్ర్ లల నౄభా యవభలనఽ చానశూౄ యవ. సశృమఔ 
ఔెంనలనీ ఆసతా్త నఽెంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫెంధఽవులు/లేైళ తేల నఽెంచి కొతౄ  కైసఽ ధనట్ికైషన్ నఽ 
లుఔభిసఽౄ ెంథి. ఆ తభుత క ుబమ్ థరయవఔు క ుబమ్ యదరనెం యవభిెంచఫడెతేెంథి.  
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b) కైస్క నియుహణ దశ్లు : 

ఇథి కోు ఔెంనలనీని ఫట్ిి  భాయవతేెండవచఽి. శూదరయణ దశ్లు కిెంద ఇవుఫడరు బ: 

i. సశృమఔ ఔెంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన శూ భ ్, నులల కలెం, నులలథరయవ 
నేయవనఽ భిశీయౌసఽౄ ెంథి. 

ii. ఆ తభుత భోగి య ైద భిలత్త, నృయౌుెంగ్ సభాఙరయెం, కయవి అెంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయెం 
ణెలుసఽకోవడెం కోసెం య ైద భీక్ష/య ైద ఖభనిఔలనఽ ను ెందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసతా్తణో 
సెంాథిశూౄ యవ. య ైద భీక్షల ఖభనిఔలు, య ైద కయవి అెంచధరనఽ లుఔభిసఽౄ నై సశృమఔ ఔెంనలనీ నౄభా 
సెంసఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అెంథిసఽౄ ెంథి.  

iii. క ుబమ్ అనఽభత్త నిభే భిెంచఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆమోదెం ను ెందడరనిై ఫట్ిి , ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంు 
శృనై ఏభట్ల ఙేమఫడెణరబ.  

iv. పలయతథేశ్ెంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ శూ నిఔ ాథేశ్ెం) భభిమ /లేథర నషిెం జభిగిన ాథేశ్ెంలల దభుౄ  
తనిసభి అధే భిలతేలు ఉెండవచఽి. వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లి గధే 
దభుౄ  ాకిరమ ఉెంట్లెంథి. సశృమఔ ఔెంనలనీ సశృమెంణో లేథర నౄభా ఔెంనలనీ ాతక్ష సెంఫెందరల 
థరుభ యథేశ్ెంలల దభుౄ  అదికభి ఎెంనఔ ఙేమఫడెణరయవ.  

v. చికిత్నఽ కొనశూగిెంచడరనికి ఆమోథరనిై ను ెంథే ఔరభెంలల య ైద భీక్షల సెంఫెందిత, కయవిల ణరజఞ 
సభాఙరయెం, ాఖత్త సభాఙరయెం తథితభలనఽ నౄభా సెంసఔు అెంథిెంచడెం కోసెం సశృమఔ ఔెంనలనీ కైస్క 
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసఽౄ ెంట్లయవ.  

vi. భోగి డిరిర్జ అబన య ెంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీజలనఽ నిభే భిెంచడెం కోసెం ఆసతా్తణో ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ ని ఙేశూౄ యవ.  

vii. నృలుు  సభ ైన భీత్తలల భిశీయౌెంచఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సశృమఔ ఔెంనలనీ చాసఽఔుెంట్లెంథి. ఏథేని 
థోషెం ఔనినలేౄ , థరనిని సభి ఙేమడెం కోసెం ఆసతా్తలలని నృయౌుెంగ్ యపలఖెం దిఱికి తీసఽక ళ్ుఫడెతేెంథి.  

viii. ఆ తభుత లేయ సెంస , సశృమఔ ఔెంనలనీ లేథర థరని సశృమఔ ధయ నిభృ మఔ ఏజ ెంట్ భధ ఔుథిభిన 
ెందెం ఫేయఔు తేథి నృలుు  త్తభిగి భథిెంు యేమఫడెతేెంథి. ఆసతా్తకి ఎెంత తుయగ ఙెయౌుెంునలై 
శృనై ఇలేౄ  భీనలైైజిెంగ్ థరుభ అెంత ఎఔుువ ఫ యవగ ైన డిశూౌుెంట్ ను ెంథే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  

భీ-నలైైజిెంగ్ అధేథి అఫ భిక ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యలక్షణఫ ైన సుపలవెం. అఫ భిక ఫమట్ి కైసఽలలు  ఇథి 
వభిౄెంచదని ఙెవచఽి. అఫ భిక కైసఽలు, అఫ భిక ఫమట్ి కైసఽలలు  ఉనై ాదరన వణరసెం ఇథే.  

 

c) క ుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ దశ్లు:  
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i. క ుబమ్ ల భథిెంుథరయవ భీ నలైైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుు నఽ లుఔభిెంచి, లేవ ణేథీలఔు, అెంథిెంఙేన లేవలఔు 
యక్షణ ఉెంథర అధే యషమానిై భిశీయౌశూౄ యవ. చరభీజలు సభిగా  ఉధరైమా, చికిత్ నోుా ట్ కల్ ఔు తఖాట్లి  
ఉధరైమా అని సభిచాడడెం కోసెం సశృమఔ ఔెంనలనీ లుఔభిెంచిన నృలుు నఽ క ుబమ్ ల యపలఖెం తనిఖీ 
ఙేసఽౄ ెంథి. డిశూౌుెంట్ అధేథి త్తభిగి నిభే భిెంచఫడి, నృలుు  నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.  

ii. ఆ తభుత భీనలైైజిెంగ్ ధనట్ికైషన్ ఱట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌుెంుకోసెం ఆ నృలుు  
నౄభా సెంసఔు ెంనెంచఫడెతేెంథి.  

iii. నౄభా ఔెంనలనీ నృలుు నఽ లుఔభిెంచి, య ెంట్ధే సశృమఔ ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంు జభినేెందఽఔు ఆమోదెం 
ణెలుుతేెంథి.  

d) ఙెయౌుెంు ాకిరమ దశ్లు:  

i. శూ నిఔ కభలమెం థరుభ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస  నఽెంచి సశృమఔ 
ఔెంనలనీ అెంగీకభనిై లుఔభిసఽౄ ెంథి. 

ii. ఆభిఔ యపలఖెం ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేసఽౄ ెంథి.  

e) ఆసతా్తలల ఙేభై యదరధరలు 

i. జధరపలలల ఙరలాభెంథి నలైైయేట్ల నౄభా లేథర ాబ తు థకల థరుభ యశ్ుయౄ  ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి 
ఉనైెందఽన పలయతథేశ్ెంలలని ఆసతేా లణో నుో యౌిణే యథేరలలు ని వవస , ాణేకిెంచి అఫ భిక, ఐభోనులలు  
వవస  యేయవడెతేెంట్లెంథి. నౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఒ ఙెలుు ఫలట్ల ఆభోఖ లేథర యథేశీ ామాణ నౄభా 
నులలని అెంథిెంచిన య ెంట్ధే ఙరలావయఔు ఆసతేా లు అనిై అెంతభజ తీమ నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి 
ఙెయౌుెంుల శృనైని అెంగీఔభిశూౄ బ.  

ఙరలా థేరలలు  నౄభా యక్షణ నిభే యణ లేథర నఖదఽ డినుజిట్లి  కయణరలణో చికిత్నఽ జఞెం ఙేలే భిలత్త 
ఉెండదఽ.  

ఆసతేా లు య ెంట్ధే చికిత్నఽ నుాయెంనశూౄ బ. నౄభా యక్షణ ఉెంట్ే, నౄభా నులల ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. లేదెంట్ే 
చికిత్ ను ెందఽతేనై యళ్ైు  ఙెయౌుెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌుెంులు ఆలసఫ ైణే ఆసతేా లు చరభీజలనఽ నలెంఙే 
అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  

ఙెయౌుెంు య ెంట్ధే జభిగిణే, ఆసతేా లు సతుయ ఙెయౌుెంుకోసెం అదిఔ డిశూౌుెంట్ు నఽ అెంథిశూౄ బ. ఆసతా్త 
నృలుు లనఽ తుయగ ఙెయౌుశూౄ భని ఙెన, తగాిెంుల కోసెం భీ-నలైైజిెంగ్ ఏజ నీ్లు ఆసతేా లణో చయిలు 
జయవుణరబ.  

ii. సశృమఔ ఔెంనలనీలు అెంథిెంచిన ట్ ల్ ా ధ ెంఫయులల ధ ట్ వర్ు ఆసతేా లు, యదరధరలఔు సెంఫెందిెంచిన 
సభాఙరయెం నౄభాథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.  
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iii. ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న ఆవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథరయవ ఆ యషమానిై కల్ లలెంట్ర్ ఔు ణెయౌన, 
ఙెలుు ఫలట్ల ామాణ నౄభా నులలణో నిభేిషీ ఆసతా్తకి య మాు యౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

iv. నులల ఙెలుు ఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భిశీయౌెంచడరనికి  ఆసతేా లు శూదరయణెంగ సశృమఔ 
ఔెంనలనీలు/నౄభా సెంసలనఽ సెంాథిశూౄ బ.  

v. నులలని ఆసతా్త అెంగీఔభిెంచిన య ెంట్ధే నౄభాథరయవ నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔన ఆసతా్తలల చికిత్ 
అెందఽఔుెంట్లయవ. 

vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభే భిెంచడరనికి నౄభా సెంస/సశృమఔ సెంసఔు అవసయఫ ైన నుాథనేఔ 
సభాఙరయెం ఏనేట్ెంట్ే 

1. యది యవభలు 

2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసతా్త యవభలు, పలయతథేశ్ెంలల శూ నిఔ య ైథరదికభి: 

 ఖత చభితా, ాసఽౄ త చికిత్, ఆసతా్తలల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖత్తన ెండరనికి అబయన. 
 చికిత్ అెంథిసఽౄ నై య ైదఽల నియేథిఔణో నుట్ల క ుబమ్ నూయెం 

 నుస్క నోు రి్ ాత్త 

 య ైద సభాఙరయ తాెం యడెదల 

 

f) య ైద కయవిలు భభిమ  య ైథేతయ క ుబమ్ ల భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్: 

భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ క ుబమ్ లనఽ శూదరయణెంగ నౄభా ఙేలన యయవ పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిిన తభుత థరకలు 
ఙేశూౄ యవ. క ుబమ్ ణరా లనఽ లుఔభిెంచిన నైదట్ శూదరయణ ాకిరమ ాకయెం క ుబమ్ నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి. 
ఙెయౌుెంునఽ యథేశీ ఔభ నీ్లల జభినే నఖదఽ యళ త క ుబమ్ లలల జభిననట్లి  కఔ నఖదఽ అనఽభత్తెంచిన 
క ుబమ్ లనిైట్ికీ ఙెయౌుెంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసఽౄ ెంట్లయవ.  

భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ క ుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, దావ భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄనుమలలల 
అు పలభనిై ల కిుెంచడెం కోసెం నషిెం జభిగిన ణేథీ ాకయెం వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. ఆ తభుత ఙెఔుు 
లేథర ఎలకిి నిక్ ఫథియ్ థరుభ ఙెయౌుెంు జయవుణరయవ.  

i. వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లి గధే వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ లు నుాలలస్క 
ఙేమఫడెణరబ. 

ii. ఫ బల్ ఫలెండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫ యజనీ్ కైసఽలఔు సశృమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄ గధే ఙెయౌుెంచి, తభుత 
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి క ుబమ్ ఙేసఽఔుెంట్లెంథి.  

iii. అనిై ఇతయ క ుబమ్ లఔు అనఽసభిెంఙే యదరనెంలలధే అెంగీకయెం కని క ుబమ్ లఔు క ుబమ్ ల త్తయసుయణ 
అనఽసభిెంచఫడెతేెంథి.  
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g) య ైద ాభాదెం భభిమ  అసుసత కయవిలఔు క ుబమ్ డరఔుఫ ెంట్ేషన్ 

i. క ుబమ్ తాెం 

ii. య ైదఽడి నియేథిఔ 

iii. అడి్షన్/డిరిర్జ కయవు  అసలు 

iv. అసలు నృలుు లు/యశీదఽలు/భెందఽచీట్ీ 

v. అసలు ఎక్్-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచినథి/దభుౄ  నియేథిఔలు 

vi. ాయేశ్ భభిమ  నిషలరభణణో నుస్క నోు యవి /యశూ ాత్త 

నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔెం భాతాఫే. నిభేిషీ కైసఽ యవభల ఆదరయెంగ లేథర ఆమా నిభేిషీ నౄభా సెంస  
అనఽసభిెంఙే క ుబమ్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ నులల/యదరనెం ఆదరయెంగ అదను సభాఙరయెం/దశూౄ యేజులు కయయౌ్ 
భవచఽి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

________________ నఽ సశృమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆ తభుత క ుబమ్ 
ఙేసఽౄ ెంథి. 

I. ఫ బల్ ఫలెండ్స కైసఽలు 

II. వకిౄఖత ాభాద క ుబమ్ లు 

III. యథేశీ ామాణ నౄభా క ుబమ్ లు 
IV. అెంగీకయ యోఖెంకని క ుబమ్ లు 
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శూభెంశ్ెం 

a) నౄభా ఔ „యగె నెం‟. నులల ఆ „యగె ధరనికి శూక్షెం‟.  నౄభానఽ ఉయోగిెంచఽకోవలల వఙేి సెంగట్న 
ఙోట్లఙేసఽకోవడెం, నులల కిెంద క ుబమ్ నఔు థరభితీమడెం ఆ యగె ధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

b) నౄభా ఔెంనలనీ క ుబమ్ ల ఙెయౌుెంు శూభయూెం నౄభాలల భ క భైట్ిెంగ్ భనేతేలలల ఔట్ి. 

c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసిభయవు  నుాథనేఔ యట్లథరయవ, క ుబమ్  లుఔయౄలు ఔడర అవుణరయవ.  

d) నఖదఽ యళ త క ుబమ్ లల ధ ట్ వర్ు ఆసతా్త నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏ ఇచిిన భ ెందసఽౄ  అనఽభత్తని ఆదరయెం 
ఙేసఽఔుని య ైద లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. తభుత క ుబమ్  భిశుుభనికి డరఔుఫ ెంట్ు నఽ సభభిసఽౄ ెంథి.  

e) భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల క ుబమ్ లల, యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ నదట్ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంఙేల, 
తభుత ఙెయౌుెంు కోసెం క ుబమ్ నఽ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏ వదె థరకలు ఙేశూౄ డె. 

f) యనియోఖథరయవ క ుబమ్  వయౄభానెం ెండెంణో అతనికి క ుబమ్ ల భిశుుయ ఫిెంథరనికి భధ నదట్గ 
సెంఫెంధెం ఏయడెతేెంథి.  

g) నౄభా క ుబమ్  యషమెంలల ఏథెైధర మోసెం జభిగినట్లు  నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄ నఔు 
ెంనసఽౄ ెంథి. ఈ దభుౄ  నౄభా సెంసలలనియయవ లేథర ట్ి.న.ఏ ఙేమవచఽి. లేథర విత్తౄయఫ ైన దభుౄ  
సెంసఔు ఔడర అగిెంచవచఽి.  

h) క ుబమ్ ల లత్తని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నౄభా సెంస  అనిై క ుబమ్ లఔు ుసౄకలలల ఙేలే నణరౄ ల  
కైట్లబెంునఽ భిజభిుెంఖ  సాచిసఽౄ ెంథి.  

i) క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ , నులలథరయవ నౄభా సెంసఔు త్తభిగి అభీజ నలట్లి కోవడెంణోఫలట్ల ధరమెం కోయవత 
ఇనా్ూభ న్్ ఆెంఫ డ్స్ భన్ నఽ లేథర యనియోఖథరయవల నోూ యెంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఔడర 
ఆశ్రబెంచవచఽి.  

j) మోశూలు ఎఔుువగ శృలట్ల ైజైషన్ నషిభిశృయ నులలలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. కనీ, మోసూభిత 
క ుబమ్ లు ఙేలేెందఽఔు య్నల్ మాకి్డెెంట్ నులలలనఽ ఉయోగిెంచఽకోవడెం ఔడర ఉెంథి.  

k) ట్ి.న.ఏ అధేఔ భ కఫ ైన లేవలనఽ నౄభా సెంసఔు అెంథిెంచి జుల యౄెంలల ాత్తపలెం ను ెందఽతేెంథి.  

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు 

ాశ్ై1 

 నౄభా క ుబమ్  ాకిరమ నుాథనేఔ యట్లథరయవగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణ శూౄ యవ? 
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I.  ఔసిభయవు  

II.  మజభానఽలు 

III.  అెండర్ భ ైట్యవు  

IV. నౄభా ఏజెంట్లు  / ఫాో ఔయవు  

ాశ్ై 2 

గిభీశ్ సకై్ధర నౄభా క ుబమ్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిెంథి. ఆమనఔు నౄభా సెంసఔు త్తభిగి అభీజ 
నలట్లి కోవడెంణోఫలట్ల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏనేట్ి?  

I.  ాబ ణరునిై ఆశ్రబెంచడెం 

II. య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచడెం 

III.  నౄభా ఏజెంట్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం 

IV.  క ుబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ  ఙేమఖయౌగిెంథి ఏనై లేదఽ 

ాశ్ై 3 

భజీవ్ ఫ హణో సభభిెంచిన ఆభోఖ నౄభా క ుబమ్ నలై దభుౄ  ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫ హణోకి ఫదఽలుగ అతని 
శోూ దయవడె భజైశ్ ఫ హణో చికిత్ కోసెం ఆసతా్తలల ఙేభినట్లు  నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపెంథి. భజీవ్ ఫ హణో నులల 
ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ థఔెం కిెంద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి  ___________ మోశూనికి ఉథరహయణ. 

I.  వఔుౄ ల భాభిడి 

II.  డరఔుఫ ెంట్ు నఽ సిఱిెంచడెం 

III.  కయవిలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడెం 

IV.  ఓట్ నేషెంట్ గ తీసఽఔునై చికిత్నఽ ఇన్-నేషెంట్/ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ భాభిి చాడెం 

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ను ెందడరనికి థిఖ వయట్ిలల ఏ భిలత్త యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి? 

I.  అతనఽ/ఆఫ  భిలత్త ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచదగినథిగధే ఉెంథి. కనీ, య ళ్ుఔడదని 
పలయెంఙరయవ 

II. నేషెంట్ నఽ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచడరనికి లేదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే, యట్ిలల డఔలు కాయ లేవు 

III. ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల భాతాఫే చికిత్ నియుళ ెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి. 
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IV.  ఆసతా్తలల 24 ఖెంట్లఔు నేెంచి ఉెండవలల భవడెం 

ాశ్ై 5 

అధరభోగనిై నమెం ఙేమడరనికి అనఽసభిెంచిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి ట్ిి  ఇసఽౄ ెంథి ? 

I.  ఐ.ల.డి 

II.  డి.ల.ఐ 

III.  ల.న.ట్ి 

IV.  న.ల.ట్ి 

 

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు 

జయఫ  1 

సభ ైన ఎెంనఔ  I. 

నౄభా క ుబమ్  ాకిరమలల ఔసిభభైు నుాథనేఔ యట్లథరయవలు. 

 

జయఫ  2 

సభ ైన జయఫ   II. 

నౄభా క ుబమ్  త్తయసుయణఔు ఖ భ ైణే, నులలథరయవలు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచవచఽి.  

జయఫ  3 

సభ ైన ఎెంనఔ  I. 

వఔుౄ ల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ. 

జయఫ  4   

సభ ైన ఎెంనఔ  II. 

ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లలల డఔలు అెందఽఫలట్లలల లేనుడె నేషెంట్లనఽ తయయౌెంచలేని సెందయౌెంలల భాతాఫే 
ఆభోఖ నౄభా నులలలల నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ను ెంథే యలుెంథి.  

జయఫ  5 
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సభ ైన ఎెంనఔ  III. 

ఔభ ెంట్ ను ా లజర్ టె్భి్ధరలజీ (ల.న.టి్) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికిత్ ఙలేన యదరధరలనఽ టిి్శూౄ బ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


