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హఔుులు భిజయవు ఙేమఫడాు బ 

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

ఈ కోయవ్ ఇనా్ూభెన్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా నియుళ ెంఙే ఆభోఖ నౄభా ఏజెెంట్ు  భీక్షలఔు యౘజయబయ 
అబయవ లు అబలెంచడెం కోసఫే తమాయవ ఙేమఫడిెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెంనలై 
ఆదాయడిెంథి. ధామయఫ ైన యథోయథాలఔు థాభితీలే క్షెంలల తుడె పలయౖలు లేథా భియౖుభలనఽ 
అెంథిెంఙే ఉథెేశ్ెం థీనికి లేదఽ.  
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భ ెందఽభాట్ 

నౄభా భిశ్రభ వభా లణో సెంాథిెంచిన తభుత కభపభైట్ ఏజెెంట్ు  కోసెం ఈ కోయవ్ యభగిరని సెంస  యౄను ెంథిెంచిెంథి. 

ఐఆర్ డిఏఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెం ఆదాయెంగ ఈ కోయవ్ యభగిర యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి. 
 

నౄభా ఏజెెంట్లు  తభ ను ా లషనల్ కెభీర్ నఽ సభెైన దిఱికోణెంలల అయెం ఙేసఽఔుని, భ ెందఽఔు తీసఽఔుయమలు లా ఈ 

యథా కోయవ్ జీయత, యదాయణ, ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి నుాథనేఔ జఞా ధానిై అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా యనుయెం 

చఽయవకెైన యణావయణెంలల యఖ తేనైెందఽన వకిౄఖత అధమనెం, నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙే అెంతయాత యక్షణలల 
నులుెంచఽకోవడెం థాుభ చటి్ెం, ఆచయణలలు  ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లనై భాయవల ఖ భిెంచి ఎట్ిఔుడె 
అవగహన ఔయౌగి ఉెండాలధే యషమానిై ాణేఔెంగ ఙెనవసయెం లేదఽ.  
 

ఈ ఫలధతనఽ భాఔు అగిెంచినెందఽఔు ఐఆర్ డిఏఐఔు ధనయథాలు ణెలుుఔుెంట్లధాైెం. ఈ కోయవ్నఽ చథియ, 

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

ఇనా్భెన్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
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అదామెం 1 

నౄభా భిచమెం 

 

అదామెం భిచమెం 

నౄభాలల భ్యౌకెంరలనఽ భచిమెం ఙేమడెం, నౄభా భణిాభ ఔరభెం ఎలా జభిగిెంథ,ీ ఈభోజు ఏ యధెంగ 
నిఙేసఽౄ ెంథి యవభిెంచడెం ఈ అదామెం ఉథేెశ్ెం. ఊళ ెంచని సెంగట్నల కయణెంగ ఆభిఔ సెంఫెంధఫ ైన 
నయౖి యౌై ఎదఽభోువలల వచిినుడె  నౄభా ఎలా యమడెతేెంథో, భిస్కు ఫథియ్ యధనెంగ ఏ యధెంగ 
లేవలెంథసిఽౄ ెంథో  నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. 

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

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

C. భిసఽు నియుహణ దేతేలు   
D. భిసఽు నియుహణ యధనెంగ  నౄభా   
E. సభాజెంలల నౄభా  నుతా  
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A. జీయత  నౄభా – చభితా  భభిమ  భిణాభ ఔరభెం 

ఎడె ఏెం జయవఖ తేెంథో  ణెయౌమని అనియిత్త ధలకొనై ాెంచెంలల భనెం జీయసఽౄ ధాైెం. భనెం ఎధనై యకల 
దఽభుయౄలు యెంట్లెంట్లెం: 

 భైెళ్ైు  ఢీకొటి్డెం;  

 వయదలలు  ాజలు కొట్లి ఔునోు వడెం;  

 బూఔెంనులు ణచెిినలటిి్న యయౖదెం;  

 మవున నుామెంలల ఉనైయయవ అకలెంలల ఆఔల్ఔ భయణానికి ఖ భ ికవడెం 

చితాెం 1: భన చఽట్ృి  జభిగై యయధ యకల దఽయఘట్నలు  

 

ఇలాెంటి్ సెంగట్నలు భనలల ఆెంథోళ్న భభిమ , బమనలటి్డానికి కయణఫేనేట్?ి 

కయణెం ఙాలా యదాయణెం.  

i. నటి్నదట్గ ఙెకోవలలెంథేనేట్ెంట్,ే అలాెంటి్ సెంగట్నలు జయవఖ ణామని భ ెందఽగ భనెం 
ఊళ ెంచలేెం. ఏథెైధా ఔ సెంగట్న జయవఖ తేెందని భ ెందఽగ భనెం ఊళ ెంచఖయౌగిణ,ే థానిై 
ఎదఽభోువడానికి భ ెందఽ నఽెంచీ సనైదేెంగ ఉెంట్లెం.  
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ii. అలాగై భెెండో  సెంఖత్త ఏనేట్ెంట్,ే భ ెందఽగ ఊళ ెంచలేని అలాెంటి్ సెంగట్నలు ఆఔల్ఔెంగ 
సెంబయెంచడెం వలు  తయచఽగ ఆభిఔ నషిెం, అెంతేలేని యయౖదెం సెంబయయౄ బ.   

అట్లవెంటి్ సెంగట్నల ాపలయనికి ఖ భెైన వఔుౄ ల సయౘమభ నఔు ఫలధని ెంచఽఔుని, యసయ సయౘమ 
సహకభలు అెంథిెంచఽకొధే వవసని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజెం అబధా ఫలసట్గ నిలవడానికి భ ెందఽఔు 
భవచఽి. 

నౄభా ఙేమడభధ ే ఆలలచన యేలాథ ి ఏళ్ు  కిరతెం ధాట్ిథే .కనీ, భనెందభకి,ీ ఈధాడె ణెయౌలన యనుయ యౄెం 
థాయౌిన నౄభా ఆయయౌయెంచిెంథ ిభాతాెం కైవలెం ఖత భెెండె, భూడె శ్ణాఫలె ల కిరతఫే.  

1. నౄభా చభితా     

కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽెంచీ నౄభా ఏథో  ఔ యౄనణేా భనఽఖడలల ఉెంట్ృ వయోౄ ెంథి .యయధ యకల ధాఖభిఔతలలు  ఎధనై 
శ్ణాఫలె లనుట్ల తభలల ణాభ  సభఔయవికోవడెం భభిమ  ెంచఽకోవడెం అధ ేలథాే ెంణానిై అభలు ఙేరయవ. 
అెంటే్  కొెంతభెంథి సబ ల నయౖి లనఽ ఆ సభాజఞనిక ిఙెెంథని యయెందయౄ బభిెంఙయేయవ. ఈ లలైథాే ెంత్తఔ పలవన 
ఎనిై యదాలుగ అనుబెంచఫడిెంథో  ఇఔుడ భియౕయౌథాె ెం. 

2. మ ఖ మ గల నఽెంచీ వసఽౄ నై నౄభా   

ఫలనృలలనిమా  
యనుయసఽౄ లు 

ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ ల దఖాయ ెంద ణాా లు (అగిరఫ ెంట్లు ) ఉెండయే .థాని 
ాకయెం, ఒడ సయవఔు నషినోు బధా, థ ెంగియౌెంచఫడధిా, ఋణథాతలు తభకచిిిన 
ఋణాలనఽ భా ఙేలేెందఽఔు యయవ అదనెంగ కొెంత య భ ్ ఙెయౌుెంఙయేయవ .యట్ిని 
„ధౌకదాయ యవణాలు‟ (bottomry loans) అధేయయవ. ఈ అగిరఫ ెంట్ు  ాకయెం, 

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

ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయవలు 

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

గీరఔులు గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణాఫెెం చివయలల భయణ ెంచిన ఔుట్లెంఫ సబ లక ి అెంత్తభ 
సెంయుభలు జయడెం కోసెం కయవణ సెంసలు నుాయెంనెంఙాయవ. ఇెంఖుెండె లాెండీు  
య లలైట్ీలు ఔడా ఆ లక్షెంణోధ ేధలకొలఫడాు బ. 
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భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫ ైన దేత్త అవలెంనృెంఙాయవ .థాని ాకయెం, 

యతుయ భిలతేలలు  జెటిి్సనిెంగ్1 వలు  కొెంత సయవఔు  నషినోు వలల వచిినుడె, 
సయవఔు మజభానఽలు (సయవఔు నషినోు నియయవ ఔడా) కొెంత నిషత్తౄ లల ఆ 
నయౖి నిై బభిెంఙేయయవ.   

ఙెైధా వయౄఔులు నుాచీన కలెంలల ఙెైధా వయౄఔులు కొనిై బమెంఔయఫ నై ాభాథాలణో ఔడిన 
నథభీాభా లలు  ామాణ ెంఙాయౌ్ వచిినుడె తభ సయవఔుని యేభైుయవ ఫో ట్లు  లేథా 
ఒడలలు  సభెిెంఙయేయవ .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధా ఔ డవ భ నిగినుో ణ,ే 

సయవఔుని నుక్షిఔెంగధ ే కోలలవడెం జయవఖ తేెంథ ి త, నతౄెం సయవఔుని 
నషినోు వడెం జయఖదఽ. సెంబయెంచిన నయౖి నిై సబ లెంణా ెం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 ే ఔయౖి య్ై, నయౖి య్ై అథే ఔుట్లెంఫెంలలని నేఖణా సబ లెంణా 
ెంచఽఔుెంట్లయవ. అెందఽవలు  ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త ఔుయౄ ణాభ  అథివయఔు భాథిభిగధ ే సఽయక్షితెంగ ఉనైట్లి  
పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథ.ి  

ఆధఽనిఔ మ ఖెంలల ఉభ్డ ి ఔుట్లెంఫ వవస  యచిినైఫ ై, చినై ఔుట్లెంఫలలు ఆయయౌయెంచడెంణో నిత  
జీయతెంలల తలెణేౄ  త్తౄ ళ్ైు  భెటిి్ెంమాబ. ఈ భిసత్త బదాత కోసెం ాణాభాైమ వవసలు ఆయయౌయెంఙేెందఽఔు 
థాభి 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 లెంణా ఔ ఙోట్క ి ఙేభైయయవ .సభ దా ామాణెంలల సెంబయెంఙ ే
ాభాథాలలు  జభిగై వసఽౄ  నయౖి లనఽ యసయెం ెంచఽకోవడానిక ి అెంగీఔభిెంఙేయయవ .సభ దాెం భధలల 
సభ దా థ ెంఖల థాుభ ఒడ థోచఽకోఫడడెం, లేథా యణావయణెంలల వఙేి ాత్తఔల భాయవలు, సయవఔు 
నుడెైనుో వడెం లేథా సభ దాెం అలు ఔలలు లెం అవడెం వలు  ఒడ భ నిగినుో వడెం వెంటి్ నయౖి లు „సభ దా 
ాభాథాల‘ (భాభీకల నలయల్్) కయణెంగ   సెంబయెంఙయే.  

                                                 
1

జెట్ిి సనిెంగ్ (Jettisoning) ఙేమడభెంట్,ే ఒడ ఫయవవు తగిాెంచి, భయు ఫలలెన్్ (సెంతేయౌత ల త్త) లలక ిణెఙేిెందఽఔు ఒడలల కొెంత సయవఔు  సభ దాెంలలక ిడయేమడెం. 
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ii. లెండన్లల 1706లల య నెంచఫడని అనేఔఫ ల్య లలైట్ీ పర్ ఎ నలర్నలట్లవల్ఎషభనె్్ ఔెంనలనీ 
ాెంచెంలల నటి్నదటి్ జీయత  నౄభా సెంసగ పలయెంఫడెణోెంథ.ి  

4. పలయతథేశ్ెంలల నౄభా చభితా    

a) పలయతథేశ్ెం : పలయతథేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథా సఽభాయవ ఆ భధ కలెంలల కొనిై యథేయౕ 
ఇనా్యయు ఏజెనీ్లు సభ దా నౄభా  నదలునలటి్డెంణో నుాయెంబఫ ైెంథి.  

థ ి ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స 

ఇథి ఇెంగీుషే ఔెంనలనీ పలయతథశే్ెంలల నటి్నదట్గ ధలకొలఫడిన 
జీయత నౄభా సెంస .     

ట్ ైటై్న్  ఇనా్భనె్్ ఔెంనలనీ 
యౌనేట్ డ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ధలకొలఫడని  నటి్నదటి్ ధాన్-లెైఫ్ నౄభా 
సెంస . 

ఫలెంఫ ే భూచఽవల్ ఎషభెన్్    
య లలైట్ీ యౌనేట్ డ్స 

ఇథ ి పలయతథశే్ు  నటి్నదటి్  నౄభా సెంస . ఇథి భ ెంఫ  ై
(ఫ ెంఫలబ)లల నదట్ియభిగ 1870 లల ధలకొలఫడిెంథి.  

ధేషనల్ ఇనా్భనె్్ ఔెంనలనీ 
యౌనేట్ డ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ఎెంణో కలెం కిరెందట్ ధలకొలఫడని నౄభా సెంస . 
థీనిై 1906లల య నెంచఫడిెంథ,ి ఇథి ఇెంక యనుయెం యగిసాౄ ధే ఉెంథి. 

ఆ తభుత సుథేయౕ ఉదభ పయౌతెంగ, శ్ణానెృ ఆయెంబెంలల భభెధనై పలయతీమ ఔెంనలనీలు య నెంచఫడాు బ. 

కీలకెంశ్ెం 

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

భూలాెంఔనెం నౄభాఖణఔుని (మాఔుిూభ)ీ థాుభ ాభాణీఔభిెంఫడడెం (సభిిల ై ఙేమఫడడెం) తనిసభ ి

ఙేలెంథి. అబణ,ే ఈ యషమెంగ పలయతీమ, యథయేౕ ఔెంనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనయగబ. 

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

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

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

కి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేమడానిక ిఆధాడె ాణేఔ హఔుులు ఉెండయే.      
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c) ధాన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ జఞతీమఔయణ : 1972 లల యదాయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చటి్ెం (GIBNA) 

అభలుభచిిన తభుత జీయణేతయ నౄభా (ధాన్-లెైఫ్) యనుయెం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథ,ి అలాగై 
యదాయణ నౄభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (GIC)నీ, థాని ధాలుఖ  అనఽఫెంధ సెంసయ్ై ఏభట్ల ఙేరయవ. 
ఆ సభమెంలల, పలయతథశే్ెంలల జీయణేతయ నౄభా యనుయెంలల ఉనై 106 నౄభా సెంసయ్ై పలయతథేశ్ెంలలని 

GIC  ధాలుఖ  అనఽఫెంధసెంసల (subsidiaries) ణోనా యయ్నెం ఙేమఫడాు బ. 

d) భలలో ణాా  ఔనేట్ ీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్రభని అనవిథిే ఙేమడానిక ి నుో ట్ ీ అధే అెంరనికి భయు 
భిచమెం ఙేమడెంణో సయౘ అధేఔ యకల భాయవలు అధేుఱెంచి, యట్ిని లనూయవ్ ఙేమడానిక ి 1993లల 
భలలో ణాా  ఔనేట్ ీఏభట్ల ఙేమఫడిెంథి ఈ ఔనేట్ ీ  తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిెంచిెంథి .1997 లల 
నౄభా నిమెంతాణ అదికయ సెంస(IRA) య నెంచఫడిెంథి. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫ ెంట్ చటి్ెం 

1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదెం ను ెందడెంణో, అథ ిఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభలు భెెండిెంటి్క ీ
ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ & డవెలప్ఫ ెంట్ అతాభిట్ ీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చటి్ఫదేఫ నై, నిమెంతాణ యపలఖెం 
(భెఖ లేట్భీ ఫలడీ)గ యౄను ెందడానిక ిథాభి తీలెంథ.ి 

5. ధేట్ి కలెంలల జీయత  నౄభా భిశ్రభ   

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

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

b) నలైైయేట్ల యెంఖెంలల 23 జీయత  నౄభా సెంసలు ఉధాైబ.  

c) పలయత ాబ తుెం థాుభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖెం ఔడా తనులా జీయత  నౄభా థాుభ జీయత  
నౄభా యనుయెంలల ఉెంథ.ి కనీ అథి నిమెంతాణ సెంస  భది ినఽెంచి నేనయౘబెంచఫడిెంథ.ి  
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లుమ భకీ్ష  1 

పలయతీమ నౄభా భిశ్రభక ిఈ కిరెంథి యటి్లల నిమెంతాణ సెంస ఏథ?ి 

I. ఇనా్భెన్్ అతాభిట్ ీఆఫ్ ఇెండిమా 
II. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫ ెంట్ అతాభిట్ ీ

III. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభషైన్ ఆఫ్ ఇెండిమా   
IV.  యదాయణ నౄభా కభపభషైన్ ఆఫ్ ఇెండమిా 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

B. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి 

ఆధఽనిఔ యణ జెం ఆలౄ  మాజభానణా సాతాెం నైద య నెంచఫడిెంథి .ఔ ఆలౄ  యలువ కోలలబనుడె 
(నషిెం లేథా ధాశ్నెం కయణెంగ) ఆ మజభాని ఆభిఔెంగ నషినోు ణాడె. అబణ,ే ఆ కోవక ిఙెెంథిన ఆసఽౄ లునై 

ఇెంకెెందభో మజభానఽల దఖాయ నఽెంచి చినై నణాౄ లలు  లేఔభిెంచిన య భ ్ణో ఔ ఉభ్డ ినిద ిఖనఽఔ ఏభట్ల 
ఙేలేౄ, ఆ నణాౄ నిై, నషినోు బన దఽయదిషివెంతేలఔు నషి భియౘయెంగ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఉయోగిెంచవచఽి.  

భభోభాట్లల ఙెనులెంటే్, ఔ నిభెిషి ఆభిఔ నషిెం భభిమ  థాని యవయధానీై నౄభా మెంణాా ెంఖెం థాుభ  
ఔ వకిౄ నఽెండ ిఅధేఔభెంథ ివఔుౄ లఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽి.   

నియుచనెం  

ఆ యధెంగ, నౄభాని ఔ నిభెిషి యదానెంగ కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నయౖి యౌై, అలాెంటి్ 
అనియిత సెంగట్నలు/భిలతేలలు  ఉనై అధేఔభెంథి వఔుౄ లఔు ెంనణీ ఙేమడెంగ నియుచిెంచవచఽి.     

చితాెం 2: నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి  

 

అబణ ేఇఔుడో యషమెం ఖభనిెంఙాయౌ. 

i. ణాఫ ెంణో ఔషిడ ి సెంనుథిెంచిన డఫ ోని అలాెంటి్ ఉభ్డ ి నిదిని ఏభట్ల ఙేమడానిక ి  ాజలు 
ుఔుెంట్లభ?  

ii. ణాభ  అెందజసైఽౄ నై తభ వెంతే యవసఽభ లు (చెంథాలు) ఙెయౌుెంచిధా ఆయెంచిన ాయోజధానిక ై

యట్ిని ఉయోగిసఽౄ ధాైయని యభెలా నభ్ఖలయవ?    

iii. తభ ఙెయౌుెంులు భభ ీఎఔుువగ ఉధాైయో, భభ ీతఔుువగ ఉధాైయో యభెలా ణెలుసఽకోఖలయవ?  
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కచిితెంగ ఎవభో ఔయవ ఈ యషమెంలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవలఔభిెంఙాయౌ, ఈ ాయోజనెం కోసెం 

సెంగెం సబ లెందభినీ ఔ ణాా టి్నైథిక ియనెంఙాయౌ. ఆ „ఎవభో ఔభై‟ ఈ „నౄభా సెంస . ఆ ఏయయచడానికి ాత్త 

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

నౄభా సెంస  (ఇనా్యర్) ఔడా వఔుౄ ల యరుయనీై, అలాగై సెంగెం యరుయనీై ను ెంథాయౌ. 

1. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ెంథ ి 

a) నదట్గ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ  అబ ఉెండాయౌ. ఆ ఆలౄ  యట్ిలల ఏ కోవకెైధా ఙెెంథ ి
ఉెండ చఽి.: 

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

b) ఏథెైధా ఔ నిభెిషి సెంగట్న జయఖడెం వలు  ఆలౄ  థాని యలువ కోలలవచఽి. నషిెం జభిగై అవకశ్ెం 

ఉెండడానిై భిస్కు అని అెంట్లయవ. భిస్కు ఈయెంట్కి ఖల కయణానిై „ఆద‟(peril) అెంట్లయవ. 

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

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

d) ఇలా సనైఔభిెంచఫడని నిదనిి ఆద (peril) వలు  నషినోు బన కొథిె భెంథకి ియభ ినయౖి నిై ూభిెంఙ ే
యధెంగ నషిభియౘయెంగ ఉయోగియౄ యవ.  

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

నౄభా సెంస  అెంట్లయవ.   

f) ఈ థఔెంలల నులగా ధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, నౄభా సెంస  (ఇనా్యర్) నౄభా ెందెం (ెందెం ) 
లలకి ాయేయసఽౄ ెంథ.ి అలా నులగా ధేయయవ నౄభాథాయవ (నౄభాథాయవ)అవుణాయవ.  

2. నౄభా పలభనిై తగాిసఽౄ ెంథ ి 

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

కయవిలు, నయౖి లు, యైఔలాలని అయెం. 

చితాెం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌ్న భిస్కు పలయెం 
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ఎవభికెధైా భెెండె 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 నయౖి లు తయచఽగ ాతక్షెంగ చాలేెందఽఔు 
ఔనినయౄ బ, లెకిుెంుకి యలుగ ఉెంట్లబ కఫటిి్ థానిక ినౄభా ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి. 

ఉథాహయణ 

ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదెం వలు  కయౌనుో ణ,ే థానిలల నుడబనుో బన లేథా నయెంచినుో బన యట్ిని అెంచధా 
యేమవచఽి. అలా నషినోు బనయభికి నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంచవచఽి. 

ఔ వకిౄ ఖ ెండ ె ఆభైషన్ (యౘరి్ సయజభీ) ఙేబెంచఽఔుెంటే్, థానిక ి అబయ యైద కయవిలు ణెలుసఽఔుని, 

థానిక ిభియౘయెం ఙెయౌుెంచడెం జయవఖ తేెంథి.   

అదనెంగ భభకిొనిైభోక్షెంగ ఔయౌగై నయౖి లు(indirect losses) ఔడా ఉెండవచఽి.   

ఉథాహయణ 

అగిై ాభాదెం వలు  యనుయ కయఔలానులఔు ఆట్ెంఔెం ఔయౌగిెంథే అనఽఔుెంథాెం. ఆ ాభాదెం ఆ యనుయ 
లాపలల నయౖి నిక ి థాభితీమవచఽి. అుడె అలాెంటి్ నయౖి నిై ఔడా అెంచధా యేమవచఽి, ఆ నషిెం 
ను ెంథిన వకిౄక ిభియౘయెం ఔడా ఙెయౌుెంచవచఽి.    

b) భాధనేఔ భిసఽు పలయెం 

సభ,ై ఔయేళ్ అలాెంటి్ సెంగట్ధేథ ీజయఖఔనోు ణ,ే ఎట్లవెంటి్ నషిభూ ఉెండదని అనఽఔుెంథాెం. అుడె ఆ 
ఆద సెంబయెంచడానికి అవకశ్ెం ఉనైయయవ అెంటే్, అవుణాయవ అధే సభాదానెం వసఽౄ ెంథ.ి కఫటిి్, 
ఎవభికెధైా నుాథనేఔ నుాదానణా (నలైైభభీ) పలయఫే కఔుెండా,  భాధనేఔ నుాదానణా (లలఔెండభ)ీ పలయెం 
ఔడా ఉెంట్లెంథ.ి     
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భిసఽులల భాధనేఔ నుాదానణా (లలఔెండభ)ీ (secondary burden) పలయెం: నషి లత్తకి ఖ భెైనుడె 
అబయ కయవిలు, కోలుకోలేని భిలత్తలల డినుో మాభని ఖరళ ెంచడెం వలు  ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డ,ి శ్రభ 

థీనిలలక ివయౄ బ. ఔయళే్ ఆ సెంగట్న నిజెంగ జయఖఔనోు బధా, పలభలు ఉతనైభవుణాబ. 

భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిెంచి భియౕయౌథాె ెం: 

i. నదట్గ, బమెంవలాు , ఆెంథోళ్న వలాు  పౌత్తఔఫ నై, భానలఔఫ నై త్తౄడ ి ఉెంట్లెంథ.ి భనిఱ 
భనిఱకీ ఈ ఆెంథోళ్న య బలలు  ణేడాలు ఉెంట్లబ. కనీ నణాౄ నిక ిఆెంథోళ్న అధేథ ిఉెంట్లెంథ.ి అథ ి

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

ii. భెెండవ యషమెం ఏభెంటే్, ఎవభికెధైా నషిెం సెంబయసఽౄ ెంథా, లేథా అధే యషమెం నిశ్ిమెంగ 
ఙెలేభ . కఫటిి్, తలవని తలెంుగ జభిగై అలాెంటి్ యతుయ సెంగట్నలలు  భనయౌై 
ఆదఽకోవడానిక ి ఔ నిది థాచినలట్లి కోవడెం ణెయౌయనై ని. అలాెంటి్ నిది ఔటి్ ఏయయవచఽకోయలెంట్ ే
కొెంత కయవి ఇనేడ ిఉెంట్లెంథ.ి ఉథాహయణక,ి అలాెంటి్  నిధఽలు దావ యౄెంలల ఉెంట్లబ. యట్ిక ి
భఫడ(ిత్తభిగి వఙేి  నతౄెం) తఔుువగ ఉెంట్లెంథ.ి    

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

లుమ భకీ్ష 2 

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

I. యనుయ ఆట్ెంకనిక ికయవి 

II. థెఫోత్తనైవసఽౄ వుల ధయ  
III. బయషతేౄ లల సెంబయెంఙే నయౖి యౌై తట్లి కోవడెం కోసెం ఔ సదఽనుమెంగ నిలు నిదిగ ఔున నలటి్డెం  
IV. ఖ ెండెనుో ట్ల పయౌతెంగ ఆసఽత్తాక ిఅబయ కయవిలు 
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C. భిసఽు నియుహణలల యయధ యదాధాలు  

ఎలాెంటి్ భిసఽు భిలతేలకెైధా నౄభా ఔుట్ ే సభెనై భియౖుయభా అని ఎవభెధైా ాయైెంచవచఽి. థీనిక ి

సభాదానెం „కదఽ‟.  

ణాభ  ఎదఽభపుధ ేభిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడానిక ివఔుౄ లు అవలెంనృెంఙ ేఅధేఔ యకల దేతేలలు  నౄభా ఙేమడెం 

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

1. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం (Risk avoidance) 

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

యధెంగ ఎవభెైధా తభక ిసెంఫెందిెంచి నషిెం జభిగై అవకశ్ెం ఉనై ఆలౄ, వకిౄ లేథా ఔ ని (మాకిియటీ్) క ి

నషిెం జయఖఔుెండా తనెంచవచఽి.  

ఉథాహయణ 

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

ii. కొుఔుయవ ఇెంటి్ ఫమట్ కలు నలటి్డానికి యహలెంచయవ హడలెత్తౄ  నుో ణాయవ. యళ్ుక ి ఎఔుడ ాభాదెం 
జయవఖ తేెంథోనని బమెం లేథా యథేశ్ెంలల ఉెండగ జఫ ో ఙసేఽౄ ెందధ ేబమెంణో ఎఔుడకి ామాణెం ఙేమయవ.  

కనీ భిస్కు తనెంచఽకోవడెం అెంటే్ భిస్కు ని ధగిట్ివ్ గ యౘెండలి్ ఙేమడభని అయెం ఙేసఽకోయయౌ. కొెందయవ కొనిై 

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

2. భిసఽు నిలుుదల (Risk retention) 

కొఔుయవ భిస్కు ాపలయనిై నిమెంత్తాెంచఽకోవడానికి ామత్తైయౄ యవ. ఆ యధెంగ భిస్కునీ, థాని దఽషొయౌణాయ్ై 

బభిెంఙాలని నియృబెంచఽఔుెంట్లయవ. ఇథ ిలుమ  నౄభా లేథా లలల్ొ ఇనా్భనెఽ్ అవుతేెంథ.ి  

ఉథాహయణ 

ఔ యనుయ సెంస తన అనఽబయనిై ఫటిి్, కొెంత భినేత్త వయఔ చినై నయౖి లు బభిెంఙ ేయభయూెం ఉెంథో  లేథో  
నిభే భిెంచఽకోఖలదఽ. థానివలు  వఙేి  భిసఽు ఔడా తధ ేబభిెంచడానిక ినియృబెంచఽఔుెంట్లెంథ.ి   
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3. భిసఽు తగాిెంు (reduction) భభిమ  నిమెంతాణ 

భిస్కు తనెంచఽకోవడెం ఔెంట్ ే ఔడా థానిై తగాిెంచఽకోయలనీ, అదఽు ఙేమాలనీ ఆలలచిెంచడెం ఎఔుువ 
ఆచయణాత్ఔఫ నై భభిమ  సభెైన దేత్త. అెంటే్, థానయెం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉెంటే్, ఆ యధెంగ 
నషిెం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగాిెంచడానిక,ీ భభమి / లేథా థాని ాపలవతీవాతనఽ తగాిెంచడానికి 
చయలు తీసఽకోవడెం. 

కీలకెంశ్ెం 

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

నయౖి నిై తగాిెంచడానిక ి తీసఽఔుధే చయలని „నషిెం తగాిెంు (Loss Reduction)చయలు‟ అెంట్లయవ.    

భిస్కు తగాిెంు అెంటే్, ఈ కిరెంథ ియదాధాలలు  ఏథో ఔటి్ లేథా అెంతఔెంట్ ేగనీ ఎఔుువ దేతేయౌై అభలు ఙలే, 
భిసఽు తయచఽదధానీై (frequency) భభిమ  /లేథా నయౖి ల భభిాణానిై (sizes of losses) తగాిెంచడెం 

ఔడా పలఖఫ  ైఉెంట్లెంథ:ి 

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

డెైైవయుఔు, నూో ర్ు యౌఫి్ట ఆభైట్యవు  నదలెైనయభికి ళెలె్ట్లు  ధభిెంచడెం, లట్ ఫ లి్ లు ఔట్లి కోవడెం వెంటి్ 
యషమాలనల ై తగిన యక్షణ నదలఖ నయ.  

ఉథాహయణఔు, సాులుక ియమలు  నలు లఔు జెంక్ పుడ్స త్తనవదెని ఙెడెం. 

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

“పౌత్తఔ” భిలతేలు అనవిథిే ఙేమడెం వెంటి్య. ఉథాహయణఔు, తలుుక ిఖటిి్ ణామాలు యేమడెం, 

కిట్ికీలఔు ఇనఽ చఽవులు లేథా షటి్యవు  యేమడెం, ఙోయ ాఫో ధఔెం, అగిై ాఫో ధఔెం భెంట్లాభై 
యధనెం ఏభట్ల ఙేమడెం వెంటి్య. ఔ భషిరెం తన ాజల ఆభోఖ య బని కనుడాు నిక ి కలుష 
నియయణక,ీ భపదగ ఉనై ధుని య బలనఽ నిమెంత్తాెంచడానిక ీచయలు ఙేటి్వచఽి, భ ెందఽ జఞఖరతౄ  
చయగ భలేభిమా భెందఽని చలు డెం వలు  యది యనెంచఔుెండా ఉయోఖడెతేెంథ.ి 

c) ాభాదఔయఫ ైన లేథా యౘనిఔయఫ ైన కయఔలానులు – మెంతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిెంఙ ే

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

సెందయౌెంలలనా భిస్కు తగాిెంఙ ేామతైెం ఙేమడెం. 

ఉథాహయణఔు, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవన యదానెం అవలెంనృెంచడెం, సభెైన సభమానికి సభెనై ఆయౘయెం 
తీసఽకోవడెం, అధాభోఖెం వఙేి  అవకరయౌై ఫలగ తగాిెంచడానికి సయౘమడణాబ. 
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d) యేయవఙేమడెం (Separation), భిసఽులనఽ నిమెంత్తాెంచడానిక,ి ఆలౄ క ి సెంఫెందిెంచిన యేభైుయవ 
వసఽౄ వుయౌై క ైఙోట్ కఔుెండా, యేభైుయవ ాథరేలలు  ఉెండేలా చాసఽకోవడెం ఔ దేత్త. థీనిలల ఉనై 

కీలఔ పలవన ఏనేట్ెంట్,ే ఔ ఙోట్ ఏథెైధా ాభాదెం జభిగినట్ు బణ,ే థాని దఽష ర్పలవెం నతౄెం ఆలౄ  
అెంతట్ి నైథా డఔుెండా కైవలెం ఆ ఔుఙోటి్క ైభినేతఫ  ైఉెంట్లెంథి.  

ఉథాహయణక,ి యి ఔు నయౖి యౌై  (loss of inventory) తగాిెంఙాలనఽఔునైుడె యేభైుయవ గిడు ెంఖ లలు  
నిలు ఙేమాయౌ. అుడె ఆ గిడు ెంఖ లలు  ఏథో  ఔ గిడు ెంగి సయవఔుని ధాశ్నెం ఙేమాయౌ్ వలేౄ , ఆ నషిెం 
అెంతట్ిణోధ ేసభినోు తేెంథ ికఫటిి్, నషి ాపలయనిై ఫలగ తగాిెంచడెం యధడెతేెంథ.ి 

4. భిసఽుకి నలట్లి ఫడి నలటి్డెం(భసి్కు లైధాని్ెంగ్)   

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

a) లుమ నలట్లి ఫడి థాుభ భిస్కు నిలుుదల- ఇెందఽలల ఎలాెంటి్ నయౖి లు సెంబయెంచిధా, లుమ ఙెయౌుెంు 
జయవఖ తేెంథ.ి ఈ ాకిరమలల ఔ సెంస తన నిధఽలు అబధా, లేథా అుగ ణెచిిన నిధఽలధధైా తన 

య ెంత పలయెం నైథ ేభిసఽు అెంచధా ఙేసఽఔుని నలట్లి ఫడి నలటి్డెం జయవఖ తేెంథ.ి ఇథ ిలుమ (లలల్ొ) నౄభాగ 
నలవఫడెణోెంథ.ి ఆ సెంస ఔడా, తనక ియలెైనెంత చినై నయౖి నిై భాతాఫే అటిే్ఫ ట్లి కోవడెం కోసెం, నషిెం 

యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడానిక ి యయధ యకలెైన భిసఽు తగాిెంు దేతేలు నుటి్ెంచడెంలల 
నిభఖైఫ  ైఉెంట్లెంథ.ి    

b) భిస్కు ఫథియ్,  భిస్కు నిలుుదలకి ాణాభాైమ యదానెం. నయౖి లనఽ భభో నుభిీక ి  ఫథియ్ ఙేల ే ఫలధత 

ఔడా భిస్కు ఫథియ్లల ఉెంట్లెంథ.ి ఇఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథా ఆద) పయౌతెంగ తలెణేౄ  
నయౖి లనఽ భభపఔభిక ిఫథియ్ ఙమేఫడణాబ.  

నౄభా అధేథి భిస్కు ఫథియ్క ిసెంఫెందిెంచిన ాదాన యౄనులలు  ఔుట్.ి నౄభా నషి భియౘయెం థాుభ అనియిత్తణో 
ఔడ ిఉనై ఙోట్ నియిత లత్తని  ాయశే్నలటి్డానిక ిఅెంగీఔభిసఽౄ ెంథ.ి 

నౄభా Vs  యౘనై  

యణ జయెంగ నిఙేసఽౄ నై ఔెంనలనీలు నౄభా భభిమ  యౘనై (ఎషభెనఽ్), ఈ భెెండె   ఆభిఔ ఉతతేౄ య్ై 
(లైధానిిమల్ ను ా డఔుి లు) అెంథసిఽౄ ధాైబ.  ఇట్ీవలధే ఈ భెెండిెంటి్కీ భధ ణడేా భభిెంత అసషిెంగ భాభిెంథి. 
థాథాు ఈ భెెండిెంటి్నీ కొెంతవయఔు కై యధఫ ైనయగ పలయెంచఫడెతేధాైబ.  అబణే ఈ భెెండిెంటి్కీ భధ 
ఖల సాక్ష్ వణాయలు ఈ కిరెంద చభిిెంచఫడాు బ.  
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సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై సెంగట్నకి యక్షణ ఔయౌెంచడెం నౄభా అవుతేెంథ,ి కనీ బయషతేౄ లల తఔుెండా 
జభిగై సెంగట్నకి యౘనై (అషభనె్్) అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. యౘనై భాతాెం 
తనిసభిగ జభిగై అెంరనిై యక్షణ ఙసేఽౄ ెంథి. ఉథా. భయణెం. అథి తనిసభిగ సెంబయెంఙేథి. అథి ఎుడె 
సెంబయసఽౄ ెంథో  భాతాెం నిశ్ిమెంగ ఙెలేభ . యౘనై నులలలు జీయత యక్షణణో సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ.    

చితాెం 4: నౄభాథాయవ (ఇనా్ర్ు) కి నౄభా సెంస  నషిభియౘభనిై ఎలా ఙయెౌుసఽౄ ెంథ ి
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భిసఽు ఫథియ్క ిభభ ికొనిై భాభా లు ఔడా ఉధాైబ. ఉథాహయణక,ి ఔ సెంస ఔ ఖూర ులల పలఖఫ ైనుడె, 
నయౖి యౌై లైధాన్్ ఙలేేెందఽఔు ఆ భిస్కు నేభెెంట్ 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 యధనెంగ నౄభా  

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

ఉనై భిలత్త ఖ భిెంఙనేని ఖభనిెంఙాయౌ. 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 భెెండె కయకల పయౌతెం:  

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

ii. పయౌతెంగ వఙేి  అనఽబయెంఙాయౌ్ వఙేి  ాపలవెం (impact) లేథా జభిగై నతౄెం నషిెం. 

భిస్కు కయవి ధేయవగ సెంపలవత భభిమ  నషిెం...ఈ భెెండిెంటి్ వలు  వఙేి నణాౄ నికి  అనఽలలభానఽనుతెంలల 
నలయవఖ తేెంథ.ి ఏథి ఏఫ ైధా, నషిెం వచిిన నతౄెం ఙాలా ఎఔుువగ ఉధాై...భయు త్తభిగి ఆ భిసఽు జభిగై 

సెంపలవత తఔుువగ ఉధాై...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 లేథా అని నియృబెంచఽకోవడానిక ి భ ెందఽ, ఔయళే్ నషిెం బభెింఙాయౌ్న భిలణ ే
తలెత్తౄ ణ ే  బభిెంఙాయౌ్న నషిెం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నయౖి నిై తభెంతట్ ణాభ  నుో యౌి చాసఽకోవడెం అవసయెం. 

భిసఽు ఫథియ్ ధయ నౄభా నానేమెం అవుతేెంథ.ి ఇథ ి భ నఽట్ ి నేభలల నేభపునై భెెండె కయకల వలు  
నిభే భితభవుతేెంథ.ి నషి సెంపలవత ఙాలా తఔుువగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవెం ఙాలా ఎఔుువగనా ఉెంటే్, 
నౄభాకి అథి ఉతౄభ సెందయౌెం. అబణ ేఇట్లవెంటి్ సెందభౌలలు , థాని నౄభా [ననాేమెం] థాుభ  భిసఽు ఫథియ్ 

ఙేల ే ధయ ఙాలా తఔుువగ ఉెండగ, థానిై ఎవభిక ి యయవగ బభిెంఙాయౌ్న ధయ భాతాెం ఙాలా ళెచఽిగ 
ఉెంట్లెంథ.ి  

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

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

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

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

ఉథాహయణ 

ఔ నలదె చభ యవ యథిే ఔభ్గయెం (oil refinery) ధుెంసఫ ైన లేథా థెఫోత్తనై భిలతేలలు  ఏెం 
జయవఖ తేెంథ?ి ఔ ఔెంనలనీ  ఆ నయౖి నిై బభిెంచఖలుఖ తేెంథా?   

c) భిసఽు వలు  ఔయౌగై భిణాభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచెండ ి : సెంగట్న సెంపలవత (probability, 
సెంగట్న జభగైి తయచఽదనెం) అత్త తఔుువగ ఉెండ,ి థాని పయౌతెంగ సెంబయెంచఫో బయ నషి తీవాత  

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

అతేతౄభెం.   

ఉథాహయణ 

ఎవభెైధా, అెంతభిక్ష ఉఖరయౘనిై నౄభా ఙేమఔుెండా ఉెండఖలుఖ ణాభ?    

 

లుమ భకీ్ష  4 

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏ సెందయౌెం నౄభాక ిఅనఽవుగ ఉెంట్లెంథ?ి 

I. ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ేఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో వడెం  

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

III. యి క్ ధయలు ఆఔల్ఔెంగ డినుో వడెం  

IV. ాఔిత్త సహజెంగ ఔ ఇలుు  జీయృ లత్తలల ఉెండడెం వలు  ధయనఽ కోలలవడెం  
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E. సభాజెంలల నౄభా నుతా  

థేశ్ ఆభికనవిథిేలల నౄభా సెంసల నుతా ఙాలా భ కఫ ైనథ.ి అయ థేశ్ సెందనఽ సెంయక్షిెంచడానిక,ీ థిలెంగ 
బదాయచడానిక ీ కీలఔఫ ైన య బలల సహఔభిసఽౄ ధాైబ. అయ సహఔభిసఽౄ నై  యదాధాలలు  కొనిై ఈ కిరెంథ ి

యధెంగ ఉధాైబ.   

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

b) ఈ నిధఽలు (పెండ్స్)  నులలథాయవల ాయోజనెం కోసెం సనైఔభిెంచఫడ,ి అటిే్ఫ టిి్ ఉెంచఫడణాబ. 

నౄభా సెంసలు ఈ కోణానిై దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి ఈ నిధఽలణో ఎలాెంటి్ లాయథేయలెైధా  
జయనులని యయవ తలుిఔునైుడె యయవ తీసఽఔుధ ే నియృమాలనీై ఆ సెంగానిక ి ఉయోఖడేలా 
ఉెండాయౌ. ఇథ ినలట్లి ఫడెలఔు ఔడా వభిౄసఽౄ ెంథి .అెందఽక ైయజమవెంతెంగ నడిఙ ేనౄభా సెంసలు తభ 
నలట్లి ఫడెలనఽ, యి క్్, ఱేయు వెంటి్ ఊయౘజనిత యనుభలలల నలటి్వు. 

c) నౄభా వవస  ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుట్లెంఫలనిక,ీ భిశ్రభక,ీ అలాగై యణ జఞనిక,ీ సెంగానికి... ఇెంక 
ఙెనులెంటే్, నతౄెం థేరనిక ై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధాలనఽ ఔలుఖజసైఽౄ ెంథ.ి వఔుౄ లు, 
సెంసలు - నౄభాథాయవు   గ యభిదెయౄ ధేయవగ ాయోజనెం ను ెందఽణాయవ. ఎెందఽఔెంట్ ే ాభాదెం వలు  
కవచఽి లేథా భ ెందఽగ ఊళ ెంచని ఏ సెంగట్న థాుభధైధా కవచఽి, అథ ి ణఙెేి నషిెం, థాని 

వలు  ఔయౌగై దఽషొయౌణాల నఽెంచి యయవ సెంయక్షిెంచఫడాు 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 నుోా త్ళ సఽౄ ెంథ.ి ఆ 

యధెంగ నౄభా యణ జ, నుభిరర నేఔ అనవిథిేని నుోా ణా్ళ ెంచడెంణోనుట్ల ఉథోఖ అవకరలనఽ 
ఔయౌసఽౄ ెంథ,ి  ఆభోఖఔయఫ ైన ఆభిఔ వవస, జఞతీమ ఉణాదఔత అనవిథిేక ిథోహదెం ఙేసఽౄ ెంథ.ి  

e) నౄభా ఙేమదగిన ాభాథాల (నలభిల్్) వలు  సెంబయెంచఫో బయ నషిెం లేథా నుడవడానిై భ ెందఽగ 
నౄభా ఙేమనిథ ేఔ ఫలెంఔు లేథా ఆభిఔ సెంస  యట్ినైద ఋణాలనఽ భెంజూయవ ఙేమదఽ.  యటి్లలు  
ఙాలా సెంసలు నులలని అదను బదాతగ నలటి్భని ట్లి ఫడణాబ.    
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f) భిస్కుకి అెంగీకయెం ణెయౌన ే భ ెందఽ, నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేమాయౌ్న ఆలౄ ని భీక్షిెంచడానిక,ి 

యషమానిై నియతెంగ భియౕయౌెంచడానిక ీ  ఔ అయోతఖల ఇెంజనీయవు , నిుణ ల ఫిెంథానిై 

ెంుతేెంథ.ి భైటి్ెంగ్ అవసభల కోసెం యయవ భిస్కుని అెంచధా యేమడఫే కఔ, నౄభాథాయవని ఆఔభిిెంఙ ే
తఔుువ భైట్ు లల ఉనై ననాేమెం ఖ భిెంచి ఔడా ణెయౌమజైసాౄ , భిసఽులల ఉనై యయధ యకల ఫ యవగైెన 
అవకరల ఖ భిెంచి లనూయవ్ ఙేయౄ యవ.    

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

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

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

నాయనిన్ ) ఒడలల యభానఽ నయౖి నిై నిభోదిెంఙే  (కభోా  లాస్క నయానిన్)  నుభిరర నేఔ బదాత, భోడెు  బదాత 

ఔయౌెంఙే అధేఔ ఏజెనీ్లు, సెంసలణో సనిైళ త సెంఫెందాలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ. 

సభాఙాయెం   

నౄభా భభిమ  యభాజిఔ బదాత 

a) ఇడె యభాజిఔ బదాత ఔయౌెంచడెం భయౖి ర నిక ి ఔ తనిసభ ి ఫలధతగ  ఖ భిౄెంచఫడిెంథ.ి   ఈ 

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

ఔ యభాజిఔ బదాణా  యధనెంగ ఉయోగిెంచడెం ఔడా ఉెంథ.ి ఆ యధెంగ తభ వెంతే యభాజిఔ 
ఫలధతయౌై ధయయేయిడానికి కొనిై నిభెిషిఫ నై యభాజిఔ బదాణా థకలలల కైెందా, భషిర ాబ ణాులు   
నానేమెంలనఽ ఙెయౌుయౄ బ. 1948లల ఙేమఫడని థ ిఎెంనుు బస్క లేిట్ ఇనా్ూభనె్్ మాకి్, లేిట్ ఇనా్భెన్్ 
కభపభషైన్ అలాగై నుభిరర నేఔ ఉథోఖ లు, యభ ిఔుట్లెంఫలలలు  నౄభా ఙేమఫడని యభిక ివఙేి  అధాభోఖెం, 

యైఔలెం, ాసాత్త, అలాగై భయణానిక ి సెంఫెందిెంచిన కయవిలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి ాబ తుెం ఖ భిౄెంచిన కొనిై 

నుభిరర నేఔ నుాెంణాలలు  ఈ థఔెం నియుళ ెంచఫడెతేెంథ.ి  

b) ాబ తుెం థాుభ నుాయోజిత(యన్ర్) ఙేమఫడు  యభాజిఔ బదాణా థకలలల నౄభా సెంసలు ఔ 

కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ బ. ెంట్ నౄభా థకనిై (RKBY) యభాజిఔ ఫలధత ధయయేయిడెంలల 
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽి. ఈ థఔెం నౄభా ఙేలన భెైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సెంగానికి ఔడా 
ాతక్షెంగధన, భోక్షెంగధన లనేృ ఔయౌగైలా ఙసేఽౄ ెంథ.ి    
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c) గర నైణ ఔుట్లెంఫలలఔు యభాజిఔ బదాతనఽ అెంథిెంచడఫ ే అెంత్తభ లక్షెంగ యౄను ెంథిెంచఫడని గర నైణ 

నౄభా థకలనీై ఔ యణ జ నుాత్తథిఔన నడెయౄ బ.   

d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫ నై భదెతేనివుడఫ ేకఔుెండా, యభాజిఔ బదాణ ేఅెంత్తభ లక్షెంగ నౄభా 
యక్షణ అెంథసిాౄ , నౄభా భిశ్రభ సుమెంగ ఔడా యణ జయఫ నై థకలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథ.ి   

ఉథాహయణలు: జనణా వకిౄ ిఖత ాభాద ధఔెం, జన ఆభోఖయౕర ధఔెం నదలెైనయ.   

లుమ భకీ్ష   5 

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల నౄభా సెంస  (నౄభా సెంస  ) నడని ేఏ నౄభా థఔెం ాబ తుెం థాుభ నుాయోజితెం(యన్ర్) 
ఙేమఫడలేదఽ?  

I. లేిట్ ఇనా్భెన్్ కభపభషైన్ ఉథోఖ లు  
II. ెంట్ నౄభా థఔెం 

III. జన ఆభోఖ 
IV. నలైవనీై 

 

యభెంశ్ెం  

 నౄభా అెంటే్ “భిస్కు సనైఔయణ థాుభ భిస్కు ఫథియ్”.  

 ఈధాడె అభలలు  ఉనై నౄభా  అసలు నటి్నదటి్యభిగ  లెండన్ లల ఉనై లాబడ్స్ క హౌస్కలల 
నుాయెంబఫ ైెంథి.   

 నౄభా ఏభట్లలల ఈ కిరెంథ ిఅెంరలు ఇనేడ ిఉెంట్లబ. ఉథాహయణక,ి : 

 ఆలౄ  (Asset) 

 భిసఽు (Risk) 

 ఆద (Peril),  
 ెందెం (Contract) 

 నౄభా సెంస (Insurer) 

 నౄభాథాయవ (Insured) 
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 క ైయధఫ నై ఆసఽౄ లు ఔయౌగి క ైయధఫ నై భిస్కులఔు లలనబయ అవకశ్ెం ఉనైయయవ ఔయౌల ఔ ఉభ్డి 
నిదికి తలా కొెంత యేసఽకోవడఫే సనైఔయణ.  

 నౄభా కఔుెండా, ఇతయ భిసఽు నియుహణ యదాధాలలు  ఇయ ఔడా ఉెంట్లబ: 

 భిసఽు తనెంచఽకోవడెం 

 భిసఽు నిమెంతాణ  

 భిసఽు నిలుుదల  

 భిసఽు లైధాని్ెంగ్   

 భిసఽు ఫథియ్ 

 ఫలగ ఖ యవౄ ెంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు: 

 నోు గపట్లి కోఖయౌగిన థానిఔెంట్ే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔెండ ి   

 భిసఽు వలు  సఽభాయవగ వఙేి పయౌణాయౌై నియతెంగ అయెం ఙేసఽకోెండ ి   

 తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙమేఔెండ ి  

కీలఔఫ ైన థాలు 

1. భిస్కు 

2. సనైఔయణ (ూయౌెంగ్) 
3. ఆలౄ  
4. భిస్కు పలయెం  

5. భిస్కు తనెంచఽకోవడెం 

6. భిస్కు అదఽు 
7. భిసఽు నిలుుదల 

8. భిస్కు లైధాని్ెంగ్ 

9. భిస్కు ఫథియ్ 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
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పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిశ్రభని నిమెంత్తాెంఙ ేసెంస  ఇనా్భనె్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్  అతాభిట్.ీ 

జయఫ  2  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

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

జయఫ  3  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

నౄభా అధేథి  ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదానెం. 

జయఫ  4  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 

ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙ ేఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుో బ, ఆ ఔుట్లెంఫెం తనెంతట్ ణానఽగ నుో ఱెంఫడాయౌ్న 
భిలత్త వలేౄ , ఆ సెందయౌెం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔెం. 

జయఫ  5  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

జన ఆభోఖ నౄభా థఔెం నౄభా సెంసల థాుభ నడఫడెతేెంథ.ి థీనిక ి ాబ తుెం నుాయోజితెం (యన్ర్) 
ఙేమదఽ.   
\ 

 

 

 

 

లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

సనైఔయణ థాుభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఇలా నలుయౄ యవ  ________. 

I. ను దఽు (లేయెంగ్్ ) 
II. నలట్లి ఫడెలు 
III. నౄభా 
IV. భిసఽు తగాిెంు (mitigation ) 
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ాశ్ై 2  

భిసఽు సెంబయెంఙ ేఅవకరయౌై తగాిెంఙేెందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలనఽ ఇలా నలుయౄ 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 యధెం 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 టిి్ెంచఽకోఔుెండా ఉెండడెం 

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

ాశ్ై 4  

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు ఇఔుడ ఔనఽగపనఫడాు బ __________. 

I. ధౌకదాయ (ఫలట్భభీ) 
II. లాబడ్స్   
III. భోడ్స్ (Rhodes)  
IV. భలలో ణాా  ఔనేట్ ీ  

ాశ్ై 5  

నౄభా యషమెంలల భిస్కు నిలుుదల ఈ లత్తని సాచిసఽౄ ెంథ.ి 

I. నషిెం లేథా థఫెోత్తనడానిక ిఅవకశ్ెం లేఔనోు వడెం 

II. నషిెం ఔయౌగిెంచిన సెంగట్న అెంత యలుయనైథ ికఔనుో వడెం 

III. నౄభా థాుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌెంచఫడట్ెం  

IV. ఆ వకిౄ భిసఽునీ, థాని ాపలయయ్ై బభిెంచడానిక ినియృబెంచఽకోవడెం 

 

 

 

ాశ్ై 6  
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ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథి నిజెం? 

I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసఽౄ ెంథ ి 

II. నౄభా థాని 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 యభూళ ఔ నషిెం వచిినుడె. ఈ నషిెం బభీౄ ఙమేడానిక ిా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 ిసభెనైథ?ి 

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

ాశ్ై 9  

భిసఽు అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ, నౄభా సెంస  ఆలౄనల ైభియౕలన భభిమ  తనిఖీ ఏభట్ల ఙేసఽౄ ెంథ.ి ఎెందఽఔు ? 

I. భైటి్ెంగ్ కోసెం భిసఽులనఽ అెంచధా యేమడానిక ి   

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

IV. ను యవఖ  ఆలౄని ఔడా నౄభా ఙమేవచఽిధేమో ణెలుసఽకోవడానిక ి 

  

ాశ్ై 10  
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ఈ కిరెంథ ియట్ిలల నౄభా ాకిరమని ఫలగ వభిృెంచఖల ాణాభాైమఫేథ?ి 

I. అధేఔభెంథకి ివఙేి నయౖి లనఽ కొథిెభెంథిక ిెంచడెం  

II. కొథిెభెంథిక ివఙేి  నయౖి లనఽ అధేఔభెంథిక ిెంచడెం   

III. కొథిెభెంథిక ివఙేి  నయౖి లనఽ ఔుడిక ైెంచడెం   

IV. భబతీ థాుభ నయౖి లనఽ ెంచఽకోవడెం   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

భిసఽు  సనైఔయణ థాుభ భిసఽు  ఫథియ్ని  నౄభా అెంట్లయవ. 

జయఫ  2  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

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

చయలని అెంట్లయవ.  

జయఫ  3  

సభెైన ాణాభాైమెం IV. 

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

జయఫ  4  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు లాబడ్స్లల ఔనఽగపనఫడాు బ.   

జయఫ  5  

సభెైన ాణాభాైమెం IV. 

నౄభా యషమెంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిట్ నిన్) అెంటే్, ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థాని ాపలయయ్ై బభిెంచడానిక ి

నియృబెంచఽకోవడెం. 

జయఫ  6  
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సభెైన ాణాభాైమెం IV. 

ఆలౄ  నషిెం జభిగిణ ేనౄభా ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

జయఫ  7  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

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

జయఫ  8  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 

„కొథిెభెంథ‟ి నయౖి లనఽ „అధేఔభెంథ‟ి కి ెంఙ ేయదానెం నౄభా. 

జయఫ  9  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 

ఔ నౄభా సెంస భిసఽుని లుఔభిెంఙేభ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధా యేమడానిక ిభైటి్ెంగ్ ఔట్లి యౌ్ ఉెండడెం వలు  థాని 
అెంచధా ఔటిే్ెందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళ సఽౄ ెంథి.   

జయఫ  10  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

నౄభాని కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙ ేనయౖి యౌై, అలాెంటి్ అనియిత సెంగట్నలు/భిలతేలలు  ఉనై 
అధేఔభెంథ ివఔుౄ లఔు ెంనణ ీఙేలే ఔ ాకిరమగ  నియుచిెంచవచఽి.   
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అదామెం 2 

యనియోఖథాయవని లేవలు 
అదామ భిచమెం 
యనియోఖథాయవని లేవలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదామెంలల నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. యనియోఖథాయవలఔు 
లేవలెంథిెంచడెంలల ఏజెెంట్ు  నుతానఽ ఖ భిెంచి ఔడా నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. నౄభా నులలథాయవలఔు అెందఽఫలట్లలల 
ఉనై లు సభసల భియౖుయ చయల ఖ భిెంచి నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. ఇెంక యనియోఖథాయవణో ఎలా 
భాట్లు డాలల, ఎలా అతనిణో సెంఫెంధెం ఏయయచఽకోయలల ఔడా నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. 

అబసన పయౌణాలు 
 

A. యనియోఖథాయవ లేవలు – యదాయణ పలవనలు 
B. యనియోఖథాయవఔు ఫ యవగైెన లవేలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా 

C. సభసల భియౖుయెం 

D. సభాఙాయ ాకిరమ 

E. పలఱేతయ సభాఙాయెం 

F. ధైత్తఔ ావయౄన 

 
ఈ అదామానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం నైయవ ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉెండాయౌ: 
  
1. యనియోఖథాయవ లేవల నుాదానతనఽ యవభిెంచఖలఖడెం 

2. లేవల ధాణతనఽ వభిృెంచడెం 

3. నౄభా భిశ్రభలల లేవల నుాదానతనఽ భియౕయౌెంచడెం 

4. భెంచి లేవలెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతానఽ ఖ భిెంచి చభిిెంచడెం 

5. నౄభాలల సభసల భియౖుయ యదానెం నుతానఽ సనైక్షిెంచడెం 

6. సభాఙాయ ాకిరమనఽ యవభిెంచడెం 

7. పలఱేతయ సభాఙాయెం నుాదానతనఽ యవభిెంచడెం 

8. ధైత్తఔ ావయౄననఽ లనూయవ్ ఙేమడెం 



 

30 

 

 

A. యనియోఖథాయవ లేవలు – యదాయణ పలవనలు 
1. యనియోఖథాయవ లేవలు ఎెందఽఔు? 

ఏ యనుభనికెైధా జీయఔనఽ అెంథిెంఙేథి యనియోఖథాయవలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియుక్షెంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ 
ఇతయ ఉతతేౄ ల యషమెంలల ఔెంట్ే నౄభాలల యనియోఖథాయవ లేవలు భభిమ  సెంఫెందాలఔు ఙాలా ఎఔుువ 
నుాదానత ఉెంట్లెంథి. 
 
ఇతయ యసౄవ సయవఔుల ఔెంట్ే నౄభా యెంఖెం ఙాలా ననైఫ నై లేవ కవడఫే ఇెందఽఔు కయణెం. 
 
కయవ కొనఽగోలు ఔెంట్ే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫ ైనథో  భననేుడె చాథాె ెం. 
 

కయవ కయవ నౄభా 

ఇథి ఔెంట్ికి ఔనిెంఙే వసఽౄ వు. థీనిై 
చాడవచఽి. ట్ సి్క డైైెవ్ ఙేమవచఽి. 
అనఽబూత్త ఙెెందవచఽి.  

ఇథి ఔ ెందెం. బయషతేౄ లల కయవఔు అనఽకోని ాభాదెం 
వెంట్ిథేఫ ైధా జభిగిణే థానివలు  సెంబయెంఙే నషిెం, లేథా 
డాఫేజీలఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంచడెం థీని ఉథెేశ్ెం. అలాెంట్ి 
దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగైథాక నౄభా లనేృని ఎవయౄ 
చాడలేయవ, ణాఔలేయవ, అనఽబూత్త ఔడా ఙెెందలేయవ. 

కయవ కొనఽగోలుథాయవఔు కొనఽగోలు 
సభమెంలల కసౄ  భెంచి అనఽబూత్త 
ఔలగలధే ఆశ్ ఉెంట్లెంథి. అథి 
యసౄ యఔఫ ైనథి, థానిై అయెం ఙేసఽకోవడెం 
ఔడా సఽలువు. 
 

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనెంథానిై ఆయెంచి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ 
ఏఫ ైధా ాభాదెం జయఖవఙేిమోననై బమెంణో/ఆెంథోళ్నణో 
ఙేలేథి. 
నౄభా లనేృని అెందఽకోయలని ఏ యనియోఖథాయవ ఔడా 
పలయెంచడెం జయఖదఽ. 

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

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

 
యనియోఖథాయవ నిజెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథేథి లేయ అనఽబూత్తని. అథి సెంతినౄ ఔయెంగ లేఔనుో ణే అసెంతినౄ కి థాభి 
తీసఽౄ ెంథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అెంచధాలనఽ నేెంచిణే యనియోఖథాయవ ఆనెందడణాడె. ాత్త సెంస  లక్షెం ఔడా ఇలా 
యనియోఖథాయవలనఽ ఆనెందయచడఫే. 
 
2. లేవల ధాణత 

 
నౄభా ఔెంనలనీల లఫోెంథి (అెంట్ే యట్ి ఏజెెంట్ు ణో సయౘ) ళెచఽి ధాణతణో ఔడిన లేవలు అెంథిెంచడెం థాుభ 
యనియోఖథాయవనఽ ఫలగ సెంణోషనలటి్డెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙాలా అవసయెం. 
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కనీ ఈ ళెచఽి ధాణతణో ఔడిన లేవ అెంట్ే ఏనేట్ి? థాని లక్షణాలేనేట్ి? 

 
లేవల ధాణతఔు చియభిచితఫ ైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుయౄ యవ) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ. 
లేయ ధాణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదాన సాచిఔల ళైెలెైట్లు : 

  
a) యశ్ుసనీమత: యౘనై ఇచిిన లేవలనఽ ఆదాయడఖయౌగైలా, ఔచిితతుెంణో అెంథిెంచఖల యభయూెం. 

ఙాలాభెంథి యనియోఖథాయవలు లేయ ధాణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ అెంరలలు నా యశ్ుసనీమతనఽ అత్త 
కీలఔఫ ైన అెంశ్ెంగ పలయయౄ యవ. యశ్ుసనీమత ుధాథినలైధే నభ్ఔెం ఏయడెతేెంథి. 
 

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

c) యౘనై: సభీుస్క ను ా యైడయు  జఞా నెం, యభయూెం, లేవలలు  భిదఽతుెం భభిమ  నభ్ఔెం, యరుయలనఽ 
ాత్తపయౌెంచఖలఖడెం వెంట్ియట్ిని సాచిసఽౄ ెంథి. లఫోెంథి తభ అవసభలనఽ ఎెంత ఫలగ అయెం 
ఙేసఽఔుధాైయవ, ఎెంత ఫలగ యట్ిని తీభియనై యట్ి ఆదాయెంగ యనియోఖథాయవ ఙేలే భథిెంు 
ఆదాయెంగ థీనిై లెకిుయౄ యవ. 
 

d) యనఽబూత్త: భానయమ కోణానిై ఫట్ిి  థీనిై వభిృయౄ యవ. యనియోఖథాయవ ట్ు  చానే జఞఖరతౄ , వకిౄఖత 
య బలల అెంథిెంఙే లేవలలు  ఇథి ాత్తపయౌసఽౄ ెంథి. 
 

e) ఔనిెంఙేయ: యనియోఖథాయవ చాడఖల, యనఖల, ణాఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు నుాత్తనిధెం 
వళ సఽౄ ెంథి. ఉథాహయణఔు నౄభా ఔెంనలనీ కభలమానికి యయునుడె థాని లగకైషన్, లే ఓట్, 
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄ వులు అఔుడ ఉెండట్ెం, లఫోెంథిల ను ా లషనయౌజెం వెంట్ియ యనియోఖథాయవనలై 
గప ాపలవెం చాుణాబ. ఈ పౌత్తఔ అెంరలు ఙాలా భ కెం. ఎెందఽఔెంట్ే లేవలనఽ అనఽబూత్త 
ఙెెంథేెందఽఔు భ ెంథే యనియోఖథాయవనలై డే ణొయౌ, రశ్ుత ాపలవెం ఇథే. 

 
3. యనియోఖథాయవ లేవ భభిమ  నౄభా 
 
నౄభా భిశ్రభలలని ఏ ాకాత అభ్కల ఉతత్తౄ థాయవలధైధా యయవ అతేనైత య ధానికి ఎలా ఙేభభో, అఔుడ 
ఎలా కొనయఖఖలుఖ తేధాైభో అడఖెండి. నైఔు క ై సభాదానెం లనెంఙే అవకశ్భ ెంథి. ాసఽౄ త 
యనియోఖథాయవల భదెతే వలేు  యనుభనిై యయవ నిభి్ెంచఽఔుని నలెంచఽకోఖయౌగయవ. 
 
యభి ఆథామెంలల ఙాలా పలఖెం కెంట్లా ఔుి ల భెనఽవల్ వలు  వఙేి ఔనేషను  థాుభధే సభఔయవతేెందని ఔడా 
నైఔు అయభవుతేెంథి. కొతౄ  యనియోఖథాయవలనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు యభి ఔుబెంట్లు  ఔడా వనయవగ 
భాయణాయవ. 
  
యభి యజమ యహసఫేనేట్ి? 

 
సభాదానెం ఙాలావయఔ ఔట్ే. తభ యనియోఖథాయవలఔు లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఔట్లి ఫడే తతుెం. 
  
యనియోఖథాయవనఽ ఆనెందెంగ ఉెంచడెం ఏజెెంట్లఔు, ఔెంనలనీకి ఎలా ఉఔభిసఽౄ ెంథి? 

 
ఈ ాశ్ైఔు సభాదానెం ఙెనేెందఽఔు అసలు యనియోఖథాయవ ణాలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔయభి చాలేౄ  
ఫేలు. 
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యనియోఖథాయవ జీయతకలు యలువనఽ యనియోఖథాయవణో థీయఘకలెంలల ఫ యవగైెన సెంఫెందానిై ఏయయచఽకోవడెం 
థాుభ ను ెందఖల ఆభిఔ ాయోజధాల నతౄెంగ నియుచిెంచవచఽి. 
 
చితాెం 1: యనియోఖథాయవ జీయత  కలు యలువ 

 
  
తన యనియోఖథాయవలణో సనిైళ త సెంఫెందాలు ఏయయచఽఔుని ఫ యవగైెన లేవలు అెంథిెంఙే ఏజెెంట్ల భెంచి ఖ డ్స 
యల్ నఽ, ఫలా ెండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుెంట్లడె. అథి యనుయ యసౄయణఔు ఉఔభిసఽౄ ెంథి. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 
యనియోఖథాయవ జీయత కలు యలువ అెంట్ే ఏనేట్ి? 

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

II. ఔయౌెంచిన యనుయెం ఆదాయెంగ యనియోఖథాయవఔు ఇఙేి భెంఔు 
III. యనియోఖథాయవణో థీయఘకయౌఔ సెంఫెందాలు ఏయయచఽకోవడెం థాుభ యదిెంచఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు 
IV. యనియోఖథాయవఔు అెంథిెంచఖల ఖభిషి నౄభా 
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B. యనియోఖథాయవఔు గప లేవలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా 

యనియోఖథాయవఔు ఔ ఏజెెంట్ల గప లేవలు ఎలా అెంథిెంచఖలడో  భననేుడె చాథాె ెం. యనియోఖథాయవ లేవల 
నుతా అభ్ఔెం వథెే నదలవుతేెంథి. అఔుడి నఽెంచి కెంట్లా ఔుి  కలెం ను డవుధా కొనయఖ తేెంథి. ఇెందఽలల 
థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ. కెంట్లా ఔుి  భభిమ  ాత్త దశ్లలనా నోు ఱెంఙే నుతాలలు  కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనెం ఇుడె 
చాథాె ెం. 
 
1. అభ్ఔు నుబెంట్ – అతేతౄ భ సలయౘ 

 
లేయ నుబెంట్ నిజఞనికి అభ్ఔు నుబెంట్ే. జీయణేతయ నౄభా నులలల కొనఽగోలులల అత్త కీలఔ అెంరలలు  
కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు) నణాౄ నిై నిభే భిెంచడెం ఔడా ఔట్ి. 
 
కఫట్ిి  భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఉెంచఽకోవడెం ఙాలా భ కెం. భిసఽునఽ ఇతయణాా  ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన 
సెందభౌలలు  నౄభానఽ లనూయవ్ ఙేమఔెండి. పలయత నషిెం నౄభా వమెం ఔెంట్ే ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెందని 
నౄభాథాయవ ఔచిితెంగ నిభే భిెంచఽకోఖలఖడెం ఙాలా భ కెం. 
ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంులు ఖనఽఔ ఆ ాభాదెంలల ఇనేడి ఉనై నయౖి ల ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలాెంట్ి 
భిసఽునఽ బభిెంచడఫే ఫేలు. 
 
భభోయైు, ఏథైెధా దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థాభి తీలేథైెణే ఖనఽఔ థానికి నౄభా 
ఙేబెంచఽకోవడఫే ఉతౄ భెం. 
 
నౄభా అవసయభా లేథా అనైథి భిలతేలనలై ఆదాయడెతేెంథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథైెధా ఉణాతెం వలు  నషిెం 
లేథా డాఫేజీ జభిగై అవకశ్ెం ఙాలా తఔుువగ ఉెంట్ే థానికి నౄభా ఙేబెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఆ భిసఽునఽ 
బభిెంచడఫే ఫేలు. అలాగై సదయవ వసఽౄ వు యలువ గపగ లేఔనుో ణే ఔడా థానికి నౄభా ఙేబెంచఔనోు వడఫే 
ఫేలు. 

ఉథాహయణ 

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

భభోయైు 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, 
కథా అనై చభైి అసెంఫదేెం. 
 
ఎవభెైధా యహధానిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షెంలల, థానిై భోడెు నలై నడనులెంట్ే థర్ు నుభిీకి నౄభా తీసఽకోవడెం 
తనిసభి. అథే సభమెంలల కయవఔు ాభాదెం జయఖడెం వలు  ఔయౌగై య ెంత నయౖి నికి ఔవభైజీ తనిసభి 
కఔనుో బధా థానిై ఔడా తీసఽకోవడెం ఙాలా ఉతౄ భెం. 
  
జభిగై నషిెంలల కొెంత పలగనిై యహన మజభాధే బభిెంఙే క్షెంలల తగాిెంు నౄభానఽ తీసఽకోవడెం అతనికి, అెంట్ే 
నౄభాథాయవఔు ఆభిఔెంగ యసఽలుఫలట్లగ ఉెంట్లెంథి. కభపభైట్ యనియోఖథాయవఔబణే ననై ాయోజధాలు 
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ఉెండవచఽి. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽెంచి నదలుఔని లఫోెంథి, కయవు , లమనృయౌట్ీ ఎక్్ నోు జర్ వెంట్ియధనై అెందఽలల 
ఉెంట్లబ. అెందఽకై తీసఽకోయయౌ్న నులలల యషమెంలల యభికి సభెైన సలయౘ అవసయెం. 
 
ఙాలా జీయణేతయ నులలలు సా లెంగ భెెండె యపలగల కిెంథికి వయౄ బ: 
 

 ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలు 
 అనిై భిసఽుల నులలలు 

 
యట్ిలల భెెండోయ ఙాలా కభీథైెనయ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ అనిై యకలెైన నయౖి లనా ఔవర్ ఙేయౄ బ. భ కెంగ నులలలల 
నేనయౘబెంచని యట్ిని. కఫట్ిి  భఖల ఙాలా ాభాథాలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలనఽ 
తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథామఔెం కఖలదఽ. థానిథాుభ నానేమెంలనఽ ఆథా ఙేసఽకోవచఽి. థాెంణోనుట్ల 
నౄభాథాయవఔు అవసభదాభిత ఔవర్ ఔడా అెందఽతేెంథి. 
 
నౄభాథాయవఔు అతేతౄభ లేవలు అెంథిెంచినుడే ఏజెెంట్ల నిజెంగ ఔనైషన్   ఆభిజెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి. 
అెందఽకై భిసఽునఽ తగాిెంచఽకోవడానికి ాభాణ దేత్తగ నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. కఔనోు ణే భిసఽునఽ 
తగాిెంచఽకోవడెం, లేథా నయౖి నిై నియభిెంచఽకోవడెం వెంట్ి నౄభా వమానిై తగాిెంచఽకోఖల ఇతయణాా  సదఽనుమాలు 
ఔడా ఎధనై అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. ఈ యషమానిై ఏజెెంట్ల ఔడా నితెం భనసఽలల ఉెంచఽకోవడెం 
అవసయెం. 
 
ఉథాహయణఔు నౄభాథాయవ దికోుణెం నఽెంచి చాలేౄ  థీనికి సెంఫెందిెంచి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు: 
 

 తగాిెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే నానేమెంనఽ ఎెంతవయఔు తగాిెంవచఽకోవచఽి?  

 నానేమెంలనఽ తగాిెంచఽకోఖయౌగిణే ఎెంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽి? 

 
ఔ జీయణేతయ నౄభా సెంస  లేల్్ య్న్ గ యనియోఖథాయవ వదెఔు యమలు ట్ుడె అతని యషమెంలల తన నుతా 
ఏనేట్నై థానినలై ఆఫ  కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔుడికి ణానఽ కైవలెం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు 
భాతాఫే యమ్ౄ ెంథా, లేథా కఖల నౄభాథాయవఔు యమడి, భిసఽులనఽ ఫ యవగా  నియుళ ెంచఽకోవడెంలల అతనికి 
యమడే కోచ్ భభిమ  పలఖయునేగధా? 
 
యనియోఖథాయవ కోణెం ననైెంగ ఉెంట్లెంథి. యచిిెంచిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄెంలల నౄభా ను ెంథాలనై 
మావ అతనిలల ఎఔుువగ ఉెండదఽ. కనీ భిసఽునఽ యౘెండిల్ ఙేలే వమానిై తగాిెంచఽకోయలధే ఎఔుువగ అతనఽ 
ఆయయౄ డె. కఫట్ిి  యనియోఖథాయవ సభసెంణా అతనఽ సుమెంగ నిపలబెంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా 
అవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄెంచడఫే. 
 
భభోలా ఙెనులెంట్ే నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా కైవలెం లేల్్ య్న్ ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆఫ  భిసఽు 
భథిెంుథాయవ, అెండర్ భెైట్ర్ , భిస్కు నియుహణ కౌధ్లర్, అవసభనికి తగిన భియౖుభలనఽ సాచిెంఙే డిజైెనర్ 
భభిమ  నౄభాథాయవణో సెంఫెందాలనఽ నలెంను ెంథిెంచఽఔుధే ఫ యవగైెన వకిౄ వెంట్ి అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ 
ఉెండాయౌ్న అవసయెం ఙాలా ఉెంట్లెంథి. 
 
2. ానోు జల్ దశ్ 

 
నౄభా కోసెం ానోు జల్ నఽ నిెండెంలల యనియోఖథాయవఔు ఏజెెంట్ల సహఔభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽలల నేభపునై 
అనిై అెంరలఔ నౄభాథాభై ఫలధత వళ ెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ానోు జల్ నూయెం ణాలఔు యవభలనఽ ఖ భిెంచి 
అదామెం 5లల సయవయెంగ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి. 
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ానోు జల్ నూయెంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄయ బలల సభాదాధాలు నిెండెం ఙాలా అవసయభని ాత్తనుదనథాయవఔు 
ఏజెెంట్ల చఔుగ యవభిెంచడెం ఙాలా ఙాలా కీలకెంశ్ెం. లేదెంట్ే కెుబెం ఏఫ ైధా తలెణేౄ  సెందయౌెంలల ానుో జల్ 
నూయెంలల సభెైన, సెంూయృ సభాఙాయెం ఇవుఔనోు బన క్షెంలల అథి యనియోఖథాయవ కెుబెంనఽ ాభాదెంలల 
డేమఖలదఽ. 
 
కొనిైయయవు  నులలని ూభిౄ ఙేమడానికి భభిెంత అదను సభాఙాయెం ఔడా అవసయెం కవచఽి. అలెంట్ుడె 
ఆ యషమానిై యనియోఖథాయవఔు ధేయవగ గనీ, లేథా ఏజెెంట్ల/సలయౘథాయవ థాుభ గనీ నౄభా ఔెంనలనీ 
యవభిెంచవచఽి. ఎలా ఙెనధా ఔడా, అవసయఫ ైన అనిై అెంరలనా ూభిౄ ఙేమడెం యనియోఖథాయవఔు ఙాలా 
అవసయెం. 
 
3. అెంగీకయ దశ్ 

 
a) ఔవర్ ధనట్ 

 
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిెంచి అదామెం “5”లల ూభిౄగ యవభిెంచడెం జభిగిెంథి. అవసయఫ ైన ాత్తయభీ నౄభాథాయవఔు 
ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెెంట్లథే. ఈ యషమెంలల కుగ ఉెండట్ెం 
నౄభాథాయవ ాయోజధాలు నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  ఏజెెంట్ల ఙేతేలలు  సఽయక్షితెంగ ఉధాైమని ఙెడఫే. 

 
b) నులల డాఔుఫ ెంట్ జఞభీ 

  
నులల జఞభీ అధేథి యనియోఖథాయవణో ఫ యవగైెన సెంఫెందాలనఽ ఏయయచఽకోవడానికి ఏజెెంట్లఔు భభో నలదె 
అవకశ్ెం. ఔయేళ్ ఔెంనలనీ నిఫెంధనలు ఖనఔ అనఽభత్తలేౄ  నులల ణాా నిై వకిౄఖతెంగ నౄభాథాయవఔు 
అెందజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అబణే థానిై లేఔభిెంచి, యనియోఖథాయవఔు అెందజైమడెం భెంచి ఉనుమెం. 
 
నులలని ధేయవగ నోు సఽి  థాుభ ెంుతేెంట్ే ఖనఔ నులల డాఔుఫ ెంట్ నఽ ెంగధే ఎవభెైధా ఔయవ 
యనియోఖథాయవనఽ సెంాథిెంచడెం తనిసభి. యనియోఖథాయవఔు అెంథిన తాెంలల ఏఫ ైధా అసషిత ఉెంట్ే 
థానిై ఖ భిెంచి అతనికి యవభిెంఙేెందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ెం. లు యకలెైన నులల సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి 
యవభిెంఙేెందఽఔు ఔడా ఇథి సభెైన సెందయౌెం. భభిమ  యనియోఖథాయవ ఉయోగిెంచఽకోఖల నులలథాయవ 
హఔుులు భభిమ  సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి ఔడా యవభిెంచవచఽి. అభ్కనికి నేెంచిన లేవలనఽ 
అెందజైయౄ భని యనియోఖథాయవఔు నౄభా ఔెంనలనీ ఇలాెంట్ి తన చయల ణెయౌమజైలనట్లి  అవుతేెంథి. 
 
యనియోఖథాయవఔు అనిై యకలుగ లేవలెంథియౄ నని యగె నెం ఙేమడెంణో నుట్ల ూభిౄ భదెతే 
అెందజైమడానికి ఇథి ఔ సెందయౌెం. 
 
ఏజెెంట్ల లేవల థాుభ లనేృ ను ెందఖల ఇతయ వఔుౄ ల నేయునఽ ఖ భిెంచి యఔఫ  ఙేమడెం తభుత్త తయుఫదేఫ ైన 
దశ్ అనిెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఔయేళ్ ఔుబెంట్ల ఖనఽఔ తనెంత ణానఽగ ఈ వఔుౄ లనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెెంట్లనఽ 
యభికి భిచమడెం ఙేమఖయౌగిణే యనుయెంలల థీనిై ఔ గప భ ెందడెఖ గ పలయెంఙాయౌ. 

 
c) నులల భెనఽవల్ 

 
జీయణేతయ నులలలనఽ ఏట్ల భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అథే ఔెంనలనీలల కొనయఖడభా, లేథా 
ఔెంనలనీ భాయడభా అనైథి నియృబెంచఽకోఖల యౌలబెం ాత్త భెనఽవల్ సభమెంలలనా యనియోఖథాయవఔు 
ఉెంట్లెంథి. ఏజెెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ నౄభాథాయవ భనసఽలల తభ ట్ు  ఏభట్ల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్ 



 

36 

 

ఔు భభిమ  నభ్కనికి ఇథి కీలఔ భీక్ష అని ఙెవచఽి. నౄభాథాయవ తీసఽఔునై నులల ఖడెవు పలాధా 
ణేథీన భ గిమనఽెందని, భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయలని అతనికి ఖ యవౄ  ఙేమాయౌ్న చటి్యఫ ైన ఫలధణేనై 
నౄభా ఔెంనలనీకి లేఔుధాై... భభద కోసెం అలా ఖ యవౄ  ఙేమడెం ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ దేత్తగ భిఖణన 
ను ెందఽణోెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ ఎక్్ నలైభీ  ణేథీకి ధల భ ెందఽగ “భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ”నఽ నౄభా ఔెంనలనీ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి  భెనఽవల్ ణేథీకి ఙాలా భ ెందఽగధే నౄభాథాయవ వదెఔు ఏజెెంట్ల యళ్ుడెం, భెనఽవల్ 
సనైనయోౄ ెందని ఙెడెం ఙాలా అవసయెం. తథాుభ అెందఽఔనఽఖ ణెంగ నౄభాథాయవ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె. 
  
ఔుబెంట్లనఽ ఏజెెంట్ల అుడుడె ఔలుసాౄ  ఉెండట్ెం వలు  యసయెం సఫెందాలు ఫలలనేతెం అవుత 
ఉెంట్లబ. ెండెఖలు, నౄభాథాయవ ఔుట్లెంఫెంలల ఏయైధా యబకభలునైుడె ఏజెెంట్ల యపలకెంక్షలు 
ణెలుుత ఉెండట్ెం ఫేలు. అలాగై ఔషికలెం, ఇఫోెందఽలు ఉనైుడె ఆదఽఔుెంట్ృ ఔడా ఉెండాయౌ. 

 
4. కెుబెం దశ్ 

 
కెుబెం భియౖుయ సభమెంలల ఏజెెంట్ల నోు ఱెంఙాయౌ్న నుతా ఙాలా కీలఔఫ ైనథి. కెుబభ ఔు కయణఫ ైన గట్న 
ఖ భిెంచి తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమడెం భభిమ  ఆ సెందయౌెంగ నుట్ిెంఙాయౌ్న అనిై నిఫెంధనలు, 
దెతేలనా యనియోఖథాయవ నుట్ిెంఙేలా చాడట్ెం ఏజెెంట్ల యది.థాెంణోనుట్ల నయౖి నిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు 
భిరోధనలు ఏఫ ైధా అవసయభబయ క్షెంలల యట్ికి ఏజెెంట్ల సహఔభిెంఙాయౌ ఔడా. 
 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
నౄభా అవసయభా, కథా అనై చయిఔు ణాయే లేని సెందభౌనిై ఖ భిౄెంచెండి. 
I. ఆలౄ  నౄభా 
II. యనుయ ఫలధత నౄభా 
III. థర్ు నుభిీ లమనృయౌట్ీకి మోట్లయవ నౄభా 
IV. అగిైాభాద నౄభా 
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C. భదఽల భియౖుయెం 

1. సనైక్ష 

 
యనియోఖథాయవఔు ఏఫ ైధా భదఽలునైుడె యట్ిని భిషుభిెంఙాయౌ్న సభమఫే అతెంత ళెచఽి 
నుాదానభ నై యేళ్. భదఽలుెంట్ే యట్ిని భిషుభిెంచఖల లేవలలు  యైపలెం (నౄభా ఔెంనలనీ భికయవు లనఽ 
సభిఙేమడెంలల ఆలసెం నదలుఔుని కెుబభ నఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంచఔనోు వడెం థాక ఏథైెధా 
కవచఽి) యనియోఖథాయవఔు ఆఖరహెం ణెనసఽౄ ెంథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖెం భాతాఫే. 
 
నలైగ అలాెంట్ి యైపలానికి ఇఙేి యకాధాల థాుభ యనియోఖథాయవలు భభిెంతగ ఆఖరహో దఖ ర లవుణాయవ. లేయ 
యైపలెం పయౌతెంగ తలెతౄఖల పలయోథేుగలు, తత్ెంఫెందిత ఉథేుగలు భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ: 
 

 ణొలుత ఇఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతేౄ తేెంథి. ణాభ  మోసనోు మాభనై పలవన ఔడా 
వసఽౄ ెంథి 

 భెెండో  యౌెంగ్ ఏనేట్ెంట్ే అహెం థెఫో త్తనడెం. తభనఽ నానత భిఙాయని పలయెంచడెం 

 
యనియోఖథాయవ సెంఫెంధెంలల భదఽ అధేథి ఙాలా కీలఔఫ ైన “సతరోధన సభమెం”; ఈ యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీ సజఞవుగ వవహభిెంచఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ెం. థీనిథాుభ యనియోఖథాయవ 
నభ్కనిై భభిెంతగ ఫ యవఖ  యవచఽకోవచఽి. ఈ యషమెంలల భానయమ సయశ ఙాలా భ కెం. ణానఽ ఙాలా 
యలుయైన యడని యనియోఖథాయవలు పలయెంచఽఔుధేలా ఇలాెంట్ి సెందభౌలలు  నౄభా ఔెంనలనీ ావయౄన ఉెండాయౌ. 
 
నైయవ ఖనఔ ను ా లషనల్ నౄభా సలయౘథాయవ అబణే ఇలాెంట్ి ఉదెంతెం అసలు తలెతౄఔుెండా భ ెందఽగధే జఞఖరతౄ  
డణాయవ. ఔయేళ్ అలాెంట్ిథేఫ ైధా తలెత్తౄ ణే ఈ యషమానిై ఔెంనలనీలలని సెంఫెందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకెమాౄ యవ. 
ఖ యవౄ ెంచఽకోెండి. ఔెంనలనీలలని భభై ఇతయ వఔుౄ లఔ ఔుబెంట్ల సభసల యషమెంలల నైఔునైెంత మాజభానెం 
ఉెండదఽ! 
  
భదఽలు/ఇఫోెందఽలధేయ నిజఞనికి యనియోఖథాయవ ాయోజధాలఔు నైయవ ఎెంతగ యలువ ఇయౄ భో 
చానెంచఽఔుధేెందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని అవకశ్ెం.  ఏజెెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ  ఫ యవగైెన యనుభనిై 
నలెంను ెంథిెంచఽఔుధేెందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోెందఽలు నిజఞనికి ఖట్ిి  ుధాదఽల వెంట్ియ. ాత్త నులల తాెం చివభ 
భదఽల భియౖుభనికి ఙేట్లి యౌ్న చయలనఽ ఖ భిెంచి సయవయఫ ైన యవయణ ఉెంట్లెంథి. డాఔుఫ ెంట్ 
సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి యనియోఖథాయవలఔు యవభిసఽౄ నైుడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. 
 
భ్ఖిఔ ాఙాయెం (భెంఙెైధా/ఙెడైెధా) యఔరమాలలు నా, లేవలు అెంథిెంచడెంలలనా ఙాలా కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ ెంథి. 
భెంచి లేవలు అెంథిెంచఖయౌగిణే యట్ిని ను ెంథిన యయవ థాని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణాయవ. అథే లేయ 
యైపలెం తలెత్తౄ ణే భాతాెం థాని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 20 భెంథికి ఙెఫ ణాయవ! 
 
2. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క) 
 
ఈ సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిిెంథి. నౄభా భదఽల 
ఖణాెంకలనఽ ను ెందఽభిచి, నౄభా భిశ్రభలల యట్ి భియౖుయ తీయవణెనఽైలనఽ ఎట్ిఔుడె నియతెంగ 
ఖభనిెంఙే కైెంథీాఔిత వవస  ఇథి. 
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నులలథాయవలు 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 భియౖుభనికి ట్ేి  సభమానిై ఐజీఎెంఎస్క భిశ్ియౌసాౄ  ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ 
థిఖ వ చియవధాభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽి: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. యనియోఖథాయవ భియక్షణ చటి్ెం, 1986 

 

ఈ చట్లి నిై “యనియోఖథాయవల ాయోజధాలఔు ఫ యవగైెన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ  యనియోఖథాయవల 
యయథాల భియౖుభనికి యనియోఖథాయవల కౌని్ళ్ైు  భభిమ  ఇతయ సెంసలనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న 
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలు కి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లి నిై యనియోఖథాయవ భియక్షణ చటి్ెం, 
2002ణో సవభిెంఙాయవ. 
 

a) ఈ చటి్ెం భిదిలల నియుచధాలు 
 

ఈ చటి్ెంలల ను ెందఽభిచిన కొనిై నియుచధాలు ఇలా ఉధాైబ: 
 

నియుచనెం 

“లేవ” అెంట్ే యడఔెంథాయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఏ వయృన అబధా. భభిమ  ఫలెంకిెంగ్, లైధాని్ెంగ్, యయణా, 
నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథా ఇతయణాా  ఇెంధన సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథా లాడిజెంగ్, లేథా భెెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం, 
యధనదెం, అభూజ్డ ఫ ెంట్, యభౄ , ఇతయ సభాఙాయ సభైు వెంట్ి వయృన. కనీ ఙాభీజలు తీసఽకోఔుెండా ఉచితెంగ ఙేలే 
లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లేయ కెంట్లా ఔుి లల లేని అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు. 

 

నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి 

 

“యనియోఖథాయవ” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధా: 
 

i. ఏథైెధా ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధా. అలాెంట్ి వసఽౄ వుల యడఔెంథాయవ ఔడా. కనీ 
అలాెంట్ి వసఽౄ వులనఽ భీ లేల్ థాుభ గనీ, భభై ఇతయ యణ జ అవసయెం కోసెం గనీ లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ 
భిదిలలకి భడె. లేథా 

ii. ఇలాెంట్ి లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధాై, లేథా ఏథైెధా ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ అలాెంట్ి లేవలనఽ 
ను ెంథిధా. 

 

“లలెం” అెంట్ే ఏథైెధా లలెం, అసెంూయృత, లలెం, ధాణతలల లలెం, చటి్యెంగ గనీ, ఇతయణాా  గనీ 
నియుళ ెంఙాయౌ్నెంత ధాణతనఽ నియుళ ెంచనోు వడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వయౄ బ. 

 

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

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

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చటి్యెంగ కామెం ఙేలన థానిఔెంట్ే, లేథా నుకైజీ నల ైఉనైథాని ఔెంట్ే ఎఔుువగ 
ఉెంట్ే 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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నుాణానికి, బదాతఔు యౘనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటి్యఫ ైన నిఫెంధనలఔు యయవదేెంగ అభ్జూనణే, అెందఽలల 
ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడాయౌ్న దేతేలు, యట్ి ాపలయనిై ఖ భిెంచి ఫళ యెంఖెంగ ఉెంఙాయౌ్నెంతగ 
సభాఙాభనిై ఉెంచఔనోు ణే  
 
“యనియోఖథాయవని యయదెం” అెంట్ే  భదఽఔు ఖ భెైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొట్ిి నుభైమడెం, యట్ిని 

సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.  
  

 

b) యనియోఖథాయవని యయథాల భియౖుయ సెంసలు 
 
యనియోఖథాయవని యయథాల భియౖుయ సెంసలనఽ ాత్త జిలాు , భషిర భభిమ  జఞతీమ య బలల ఏభట్ల 
ఙేయౄ యవ. 
 
i. జిలాు  నోూ యెం: యౄ.20 లక్షల థాక యలుయైన వసఽౄ వులు, లేథా 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 లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. జిలాు  నోూ యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ 

ఔడా ఇథి లుఔభిసఽౄ ెంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయైన వసఽౄ వులు, లేథా 
లేవలు, భియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెుబభ 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 లసలెైన, 

అనలెట్ భభిమ  యయేక్షణ అదికభలుెంట్లబ. భషాట ఔనైషన్   ఇచిిన తీయవలనలై అనళ్ునఽ ఇథి 
ఆలకిసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేెంచిన వసఽౄ వులు/లేవల యయథాలఔు సెంఫెందిెంచిన 
కెుబభ లనఽ యఙాయణఔు లుఔభిసఽౄ ెంథి. భషాట ఔనైషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. 

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

 
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంసలఔ భదఽ థాకలు దేత్త ఙాలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి. 
ఇెందఽఔు గనీ, అనలు థాకలుఔు గనీ ఎలాెంట్ి జూ ఔట్లి యౌ్న ని లేదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్   అబధా, 
జఞతీమ ఔనైషన్   అబధా సభై. 
 
భదఽలనఽ భదఽథాయవ సుమెంగ గనీ, లేథా తన అదీఔిత ఏజెెంట్ల థాుభ గనీ థాకలు ఙేమవచఽి. 
యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయు గనీ, లేథా నోు సఽి  థాుభ గనీ థాకలు ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థాకలుఔు 
లామర్ వెంట్ియభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ. 
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d) యనియోఖథాయవల నోూ యెం ఉతౄయవులు 
 
భదఽ ఙేలన వసఽౄ వులలు  భదఽలల నేభపునై లలనులుధాైమని 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. భదఽథాయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథా నౄభా అబణే నానేమెంనఽ), భదఽథాయవ ఙెయౌుెంచిన 

ఙాభీజలనఽ త్తభిగివుడెం 

ii. అవతయౌ క్షెం నియుక్షెం వలు  భదఽథాయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథా గమానికి భియౘయెంగ కొెంత 
నణాౄ నిై ఙెయౌుెంచడెం 

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలు ని లలనులనఽ ణొలగిెంచడెం 

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

v. సభినుో బయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం 

 
e) యనియోఖథాయవ యయథాలలు  యకలు 
 
ఈ భూడె నోూ భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథాయవ యయథాలలు  నౄభా యనుయెం యషమెంలల ఙాలావయఔు ఈ 
థిఖ వన నేభపునై ాదాన యపలగల భిదిలలకి వయౄ బ: 
 
i. కెుబెం భియౖుభలలు  ఆలసెం 
ii. కెుబెంలనఽ భిసుభిెంచఔనోు వడెం 
iii. కెుబెంల త్తయసుయణ 
iv. నషి తీవాత 
v. నులల నిమభ నిఫెంధనలు తథితభలు 

 
4. నౄభా అెంఫ డ్స్ భన్  
 
నౄభా చటి్ెం, 1938 కిెంద నుౌయవల భదఽల భియౖుయ నిఫెంధనలు, 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన 
భజతాెంలల 1998లల కైెందాెం నేభపుెంథి. ఈ నిఫెంధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైెంట్ికీ, అనిై వకిౄఖత 
నౄభాలఔు, అెంట్ే వకిౄఖత హో థాలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ. 
 
నౄభా ఔెంనలనీల యషమెంలల కెుబెం భియౖుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ 
కయవిలల, సభయెంగ, నియౖక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం. 
 
నౄభాథాయవ భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీల యసయ అెంగీకయెంణో నలైన నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్ భన్ వవహభియౄ యవ. 
 
భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙాలా, త్తయసుభిెంఙాలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్ భన్ నియృమఫే అెంత్తభెం. 
 

a) అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽ 
 
అెంఫ డ్స్ భనఽు ఙేలే ఏ భదఽ అబధా యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథాయవ సెంతఔెంణో గనీ, అతని 
చటి్యఫ ైన యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉెండాయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ 
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రక/కభలమెం ఔడా ఆ భిదిలల ఉెండాయౌ. భదఽణో నుట్ల థానిై ఫలభిఙే అనిై ణాా లు ఉెండాయౌ. 
నషిెం సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భియౘయెం వెంట్ివనీై ఉెండాయౌ. 
 
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  అెంఫ డ్స్ భనఽు భదఽలు ఙేమవచఽి: 
 

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

 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధా, లేథా 
 ధల లలు ఆ భదఽఔు ఎలాెంట్ి ఫదఽల ఇవుఔనోు బధా 
 నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి వచిిన సభాదానెంణో భదఽథాయవ సెంతినౄ  ఙెెందఔనోు బధా 

 
ii. నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిన ధాట్ి నఽెంచి ఏడాథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండాయౌ 

 

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

i. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలలు లనూయవ్లు ఙేమాయౌ 

ii. ాతేలనఽ భదఽథాయవణో నుట్ల నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడా ెంనుయౌ 

iii. లనూయవ్లనఽ యట్ిని ఙేలన 15 భోజులలు గ అెంగీఔభిెంఙాయౌ 

iv. నౄభాథాయవ ణాలఔు అెంగీకయ లేక ణాలఔు ాత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ెంనుయౌ. థానిై లుఔభిెంచిన 15 

భోజులలు ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇయుయౌ. 
 

యయదెం భధవభిౄతుెం థాుభ భియౖుయెం కఔనోు ణే అెంఫ డ్స్ భన్ ణానఽ సభెంజసభని పలయెంచిన 
నణాౄ నిై నౄభాథాయవఔు భియౘయెంగ ాఔట్ియౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ను ెంథిన నయౖి నిై బభీౄ ఙేమడానికి 
అవసయఫ ైన థానిఔెంట్ే ఎఔుువగ భాతాెం ఉెండదఽ. 
 

c) అెంఫ డ్స్ భన్ అయయవు లు 
 

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

అయయవు నఽ అెందఽఔునైట్లి గ ధల భోజులలు ల భదఽథాయవ యౌఖితూయుఔెంగ అెంగీఔభిెంఙాయౌ. 
iii. నౄభా ఔెంనలనీ ఔడా సదయవ అయయవు నఽ అెంగీఔభిెంఙాయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలు ల ఆ 

ఫేయఔు అెంఫ డ్స్ భన్ ణో యౌఖితూయుఔెంగ నేభపుధాయౌ. 
iv. ఔయేళ్ నౄభాథాయవ 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 
యనియోఖథాయవ భియక్షణ చటి్ెం, 1986 ాకయెం ఎవభిని యనియోఖథాయవగ 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 లేఔుెండా లేవలనఽ యడేయభిని 
 

 

D. సభాఙాయ ాకిరమ 

 
యనియోఖథాయవ లేవలలు  సభాఙాయ ధైుణాలు 
 
ని ాథేశ్ెంలల ాపలవవెంతెంగ ని ఙేమడానికి ఏజెెంట్ల లేథా లేయ ఉథోగికి ఉెండాయౌ్న అత్త భ కఫ ైన 
ధైుణాల జఞనృణాలల యఫి్ట లుల్్ ఔట్ి. 
 
నిభెిషి నిని చఔచక ఙేలే యౘర్ు లుల్్ భాథిభిగ కఔుెండా ఈ యఫి్ట లుల్్ అధేయ ఇతయ లఫోెంథిణో భభిమ  
యనియోఖథాయవలణో ని నుాెంతెంలలనా, ఫమట్ల ాపలవవెంతెంగ భాట్లు డట్ెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన 
ధైుణాలు. సభాఙాయ ధైుణాలనఽ ఈ యఫి్ట లుల్్ లల ఙాలా భ కఫ ైన ధైుణాలుగ ఙెవచఽి. 
 
1. సభాఙాయెం భభిమ  యనియోఖథాయవ సెంఫెందాలు 
 
సెంతిుౄ లెైన, లామల్ యనియోఖథాయవలనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడానికి యనియోఖథాయవ లేవ ఙాలా కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
కనీ అథి భాతాఫే ఙాలదఽ. యనియోఖథాయవలు ఔడా భనఽషేలే. యభిణో ఔెంనలనీ ఙాలా ట్ిషిఫ ైన సెంఫెందాలు 
ఏయయచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
అెంత్తభెంగ ఔెంనలనీని యనియోఖథాయవ ఏ యధెంగ చాయౄ డనై అెంరనిై లేవ భభిమ  సెంఫెంధ అనఽబయలు 
భెెండా ఫలగ ాపలయతెం ఙేయౄ బ. 
  
ఆభోఖఔయఫ ైన సెంఫెందానిై ఏయయచడెంలల అవసభబయథి ఏనేట్ి? 

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

 
 
 
 

i. ాత్త సెంఫెంధభూ ఆఔయిణణోధే నదలవుతేెంథి: 
 
యనియోఖథాయవఔు ఇషేి డె కఖయౌగి భభిమ  యనియోఖథాయవణో సత్ెంఫెంధెం ధలకొలుకోఖయౌగి ఉెండాయౌ. ఈ 
ఆఔయిణ  తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌయభి ాపలవెం (పసి్క ఇెంనలాషన్) నలైధే ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
యనియోఖథాయవ సెంసణో గనీ, థాని ాత్తనిధఽలణో గనీ ణొయౌయభి సభాయేశ్ఫ ైనుడె అతనికి ఔయౌగై పలవన 
అనైభాట్. ఏ భనసఽధైధా ణెభిఙేెందఽఔు ణొయౌ ణాళ్ెం ఙెయ ఈ ఆఔయిణే. ఇథి లేఔుెండా సెంఫెంధెం 
ఏయయచఽకోవడెం థాథాుగ అయధఫే. ఔ లేల్్ య్న్ యనియోఖథాయవలఔు నచిలేదనఽకోెండి. ఆఫ   
తన లేల్్ కెభీర్ లల ుభోఖత్త యదిసఽౄ ెందని నైయవ పలయసఽౄ ధాైభ? 
 
ii. సెంఫెంధెంలల భెెండో  అెంశ్ెం ాజెన్్ – అవసయఫ ైనుడె అఔుడ ఉెండట్ెం: 

 
ఫహృర థీనికి అతేతౄభ ఉథాహయణ యయహెం. పలయఔు ఙాలా అవసయఫ ైనుడె బయౄ అెందఽఫలట్లలల 
ఉెండడా? అలాగై యనియోఖథాయవ సెంఫెంధెంలల ఔడా అవసయఫ ైనుడె ఔెంనలనీ గనీ, థాని ాత్తనిది గనీ 
అతనికి అెందఽఫలట్లలల ఉధాైభ లేభ అనైథి ఙాలా కీలఔెం. యనియోఖథాయవ అవసభలఔు ఆమన గనీ, 
ఆఫ  గనీ ూభిౄయ బలల అెందఽఫలట్లలల ఉధాైభ? 

 
అబణే కొనిైయయవు  ూభిౄగ ాజెెంట్ గ ఉెండఔనుో వడెం, యనియోఖథాయవల ఆకెంక్షలఔు ూభిౄయ బలల ధామెం 
ఙేమఔనోు వడెం వెంట్ి ఉదెంణాలు ఔడా ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. అుడె ఔడా ఔయేళ్ యనియోఖథాయవణో ఖనఔ 
సభిగ భాట్లు డఖయౌగిణే ఫలఫ ైన సెంఫెందానిై కొనయగిెంచవచఽి. చఔుగ, ఫలధణామ తెంగ, తనఔు ఫలధత 
ఉెందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయభబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙాలు. 
 
నలై నుబెంట్ు నీై ఇలా ఉధాైబ: 
 

 ఏయయఙే భ దా లేథా 
 ాజెెంట్ గ  ఉెండే లేథా యధే దేత్త లేథా 
 తథాుభ అవతయౌ యభికిఙేి సెంథేశ్ెం 

 
ఇవనీై సభాఙాయెంలలని ననై కోణాలు. భభిమ  ఔరభయక్షణ భభిమ  ధైుణాలు అవసయఫ ైన అెంరలు. 
ఔయధెంగ భనెం ఏెం ఙెఫ ణాభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దోయణ ని ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. 
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కొతౄ  యనియోఖథాయవనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడానికి యచిిెంఙాయౌ్న కయవిణో నోు యౌలేౄ  ఉనై యనియోఖథాయవని 
నిలఫ ట్లి కోవడానిక ి అబయ నతౄెం ఙాలా తఔుువ. అెందఽకై ఔెంనలనీలనీై యలెైనెంత వయఔ ఫలఫ ైన 
యనియోఖథాయవ సెంఫెందాలనలైధే ఎెంతగధన దిఱి  నలడణాబ. యనియోఖథాయవ  సెంఫెంధెం లు ట్చ్ నుబెంట్ు  వదె 
జయవఖ తేెంథి. ఉథాహయణఔు యనియోఖథాయవల నౄభా అవసభలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం, ఔవభైజీలనఽ యవభిెంచడెం, 
నూభలనఽ అెందజైమడెం వెంట్ియ. కఫట్ిి  యట్ిలలని ాత్త నుబెంట్ వథాె  యనియోఖథాయవణో ఫలఫ ైన సెంఫెందాలు 
ఏయయచఽకోవడానికి ఏజెెంట్లఔు ఎధనై అవకరలుెంట్లబ. 
2. సభాఙాయ ాకిరమ 
 
సభాఙాయెం అెంట్ే ఏనేట్ి? 

 
అనిై సభాఙాభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. అతనఽ సభాఙాభనిై ఙేయయేయౄ డె. అలాగై థానిై అెందఽఔుధే 
యడె ఔడా కయయౌ. అెందఽఔునై వకిౄ ఆ సభాఙాభనిై అయెం ఙేసఽఔునైుడె ఈ ాకిరమ సెంూయృఫ ైనట్లి  
లెఔు. 
 
చితాెం 1: సభాఙాయెంలల యకలు 

 
 
సభాఙాయెం ఙాలా యకలుగ ఉెండవచఽి 

 
 భ్ఖిఔ 

 యౌఖిత 

 భ్ఖికైతయ 

 యౘవపలయల యమెంణో ఙేలేథి 

 
ఎదఽభెదఽయవగ, నోూ న్లల, నోు సఽి , లేథా ఇెంట్భెైట్... సభాఙాయ ాయయెం ఎలాగైెధా ఉెండవచఽి. అథి నూయ్ల్, లేథా 
ఇన్ నూయ్ల్ ఔడా కవచఽి. థానిలలని అెంశ్ెం, సెంథేశ్ెం, లేథా యడిన భాధభెం వెంట్ియ ఏయైధా కవచఽి... 
సభాఙాయ యభెంశ్ెం భాతాెం తనఔు అెంథిన సభాఙాభనిై చివభికి థానిై లుఔభిెంచిన వకిౄ ఎలా అయెం 
ఙేసఽఔుధాైడనై థానిై ఫట్ేి  ఉెంట్లెంథి. 
 
తన భిలవయుఔు సభాఙాభనిై ఎుడె, ఎలా ెంనులనైథి నియృబెంచఽకోవడెం ఏ యనుయెంలల అబధా ఙాలా 
కీలకెంశ్ెం. 
 
సభాఙాయ ాకిరమనఽ థిఖ వన చాడఫ ైనథి. 
 
నిఫెంధనలనఽ ఔ చితాెం థాుభ చాుథాెం 

 
 
 



 

45 

 

చితాెం 1: సభాఙాయ ాకిరమ 
 

 
 

నియుచనెం 
 
i. భూలెం: సభాఙాయ భూలెం యౄెంలల ఏజెెంట్ల ణానఽ ఏెం ఙెఫ తేధాైనఽ, ఏెం ఙెనులనఽఔుెంట్లధాైనధే 

యషమెంలల ూభిౄ సషితణో ఉెండాయౌ. అెంణేగఔ ణానఽ ఙెఫ తేనైథి ఉమ ఔౄెం, సభెైన సభాఙాయెం అని 
నభ్ఔెంణో ఔడా ఉెండాయౌ. 

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

ఙేసఽఔుధే సభాఙాయెం. ఎన్ కోడిెంగ్ యపలెం ఎవభెైధా ఎెంత ఫలగ సభాఙాభనిై ఙెఖయౌగయవ, 
అయోభమానిై ఎెంతగ నియభిెంచఖయౌగయవ అనైథానినలైధే ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి జయగలెంట్ే 
ఎవభికెైధా తభ రరో తలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం ఙాలా భ కెం. ఇెందఽలల యైపలెం అనుయెం ఙేసఽకోఖల 
సెంథేరలనఽ అెందజైమడానికి థాభ ితీమవచఽి. 

 
iv. సెంథేరనిై ఆ ఉథెేశ్ెం కోసెం ఎెంచఽఔునై ఏథైెధా యహఔెం థాుభ ెంుణాయవ. అథి వకిౄఖతెంగ జభినే 

సభాయేరల వెంట్ి భ్ఖిఔ యహఔెం, ట్ యౌనోూ న్, లేథా యడియో కనొభెని్ెంగ్ వెంట్ిథేథైెధా కవచఽి. లేదెంట్ే 
లేకలు, ఇ-ఫ బళ్ైు , ఫ మోలు, నియేథిఔల వెంట్ి యౌఖిత యౄెంలలని సభాఙాయెం కవచఽి. 

 
v. డీకోడిెంగ్ అధేథి తభఔు అెంథిన సభాఙాభనిై ఖభయ నెం వదె నిభెిషి దేత్తలల యకానిెంచి అయెం 

ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడిెంగ్ (లేథా సభాఙాభనిై ఎవభెైధా ఎలా అెందఽఔుెంట్లనైథి) ఎన్ కోడిెంగ్ లల (ఎలా 
ఙెఫ ణాయనై థానిలల) ఙాలా కీలకెంశ్ెం. 

 
vi. భిలవర్: చివయగ సభాఙాభనిై అెందఽఔుధే భిలవర్/భిలవయవు  ఉెంట్లడె/ఉెంట్లయవ.  యయవ వకిౄ, లేథా వఔుౄ లు 

కవచఽి. ఆ రరో తలలు  ాత్తయభికీ తభయైన ఆలలచనలుెంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుెంట్లబ. అవనీై ఆ 
సభాఙాభనిై యయవ ఎలా లుఔభియౄ యవ, తదనఽఖ ణెంగ ఎలా ావభిౄయౄ యధే థానినలై ాపలవెం చాుణాబ. 
సభాఙాభనిై ెంనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సెంథేరనిై ెంనులనై యషమెంలల ఈ కయకలనఽ ఖ భిెంచి 
ఆలలచన ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి. 

vii. డ్స ఫలక్: సభాఙాభనిై ెంననుడె, అెందఽఔునైుడె భ్ఖిఔ, లేథా భ్ఖికైతయ సెంథేరల 
యౄెంలల లలెండర్ ఔు భిలవర్ ఔ డ్స ఫలక్ నఽ ెంుణాడె. థానిై అతనఽ ఙాలా జఞఖరతౄ గ ఖభనిెంచి అయెం 
ఙేసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే సభాఙాభనిై ఎలా లుఔభిెంచి, థానినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయెం 
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ఙేసఽకోవడానికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫ ైణే సెంథేరనిై భాయిఖల, లేథా ునర్ యౌఖిెంచఖల అవకశ్ెం 
ఔడా ఉెంట్లెంథి. 

 

 
3. సభయ సభాఙాభనికి అడు ెంఔులు 
 
సభయ సభాఙాభనికి అడు ెంఔులు నలై ాకిరమలలని ాత్త దశ్లలనా ఎదఽయవ కవచఽి. ెంనే వకిౄ (లలెండర్) నఽ 
ఖ భిెంచి ఏయయచిన అననుామెం వలు , లేథా సెంథేరనిై సభిగ యౄను ెంథిెంచఔనుో వడెం వలు , లేథా ఙాలా తఔుువ 
గనీ, భభీ ఎఔుువ గనీ ఙెడెం వలు , లేథా భిలవర్ ణాలఔు సెంసుిత్తని లలెండర్ అయెం ఙేసఽకోఔనుో వడెం వలు  
సభాఙాయెం వకీరఔయణఔు ఖ భి కవచఽి. ఇలాెంట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ణొలగిెంచడఫే అసలు సయలు. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఆభోఖఔయఫ ైన సెంఫెందానిై ఏయయచనిథి ఏనేట్ి? 

I. ఆఔయిణ 

II. నభ్ఔెం 

III. సభాఙాయెం 

IV. అనఽభానెం 
 

E. భ్ఖికైతయ సభాఙాయెం 

ఏజెెంట్ల అయెం ఙేసఽకోయయౌ్న కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథాె ెం. 

కీలకెంశ్ెం 

 
నదట్ే గప భ దా యేమడెం  (పసి్క ఇెంనలాషన్)  

 
ఏ సెంఫెందానికెైధా ఆఔయిణే ణొయౌ ుధాథి అని భననేట్ికై చారెం. నేభ్యౌై ఇషిడని యనియోఖథాయవ 
నఽెంచి నైయవ యనుభనిై ఎలా ఆయెంచఖలయవ! నిజఞనికి ఙాలాభెంథి యభిని నైయవ నదట్ియభి ఔయౌలనుడె 
నేభ్యౌై కైవలెం ఔు చాులల, లేథా కొథెి లలఔను  వవదిలలధే నేభ్యౌై అెంచధా యేయౄ యవ. అలా నైనలై యయవ 
ఏయయచఽఔుధే అననుామెం నై వసౄ ైదాయణ, యౘవపలయలు, భాట్తీయవ తథితభలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. పసి్క 
ఇెంనలాషనఽు  ఎట్ికీ ఉెండినోు ణామని ఖ యవౄ ెంచఽకోెండి. ఫ యవగైెన పసి్క ఇెంనలాషన్ యేమడానికి కొనిై ఉమ ఔౄఫ ైన 
ట్ిప్్: 
 

i. నితెం సకలెంలల యళ్ుెండి. కొథెి నినేయౖల భ ెందఽగధే యమలు లా నుు న్ ఙేసఽకోెండి. తథాుభ కఖల 
ఆలయలనిైెంట్ినీ భిహభిెంచడానికి యలుెంట్లెంథి. 

ii. నేభ్యౌై నైయవ అనఽయైన భీత్తలల ఉెంచఽకోెండి. నైయవ ణొయౌయభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ నేభ్యౌై 
అట్ిథాక ఎయఖడె. కఫట్ిి  యదాయణెంగ నై అనమభెధే్ నై ఖ భిెంచి యభికి ణొయౌ ఔు  అెందజైసఽౄ ెంథి. 

 
 సభెైన పసి్క ఇెంనలాషన్ యేమడానికి నై అనమభెన్్ థోహదడెణోెంథా? 

 ఆ సెందయౌెం కోసెం నైయవ ఙేసఽఔునై వసౄ ైదాయణ సభిగ ఉెంథా? 

 నై ఔట్ిెంగ్, ఱేయెంగ్, దఽసఽౄ లు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధాైమా? 
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iii. చఔుని, గెయౌఙే చియవనవుు. నైయవ ఔయౌలన వకిౄ  నేభ్యౌై యెంట్ధే నఙేిలా ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

iv. ఒనలన్ గ, ఆత్యరుసెంణో, యనఽఔలెంగ ఉెండట్ెం 

 నై యౘవపలయలు యరుయనిై ాత్తపయౌసఽౄ ధాైమా? 

 నైయవ చఔుగ నఽెంచఽని, ఔళ్ులలకి చాసాౄ , ఖట్ిి  ఔయఙాలనెంణో లఔభిసఽౄ ధాైభ? 

 కొథెినుట్ి యభయులు ఎదఽభెైధా, లేథా సభాయేశ్ెం నైయవ అనఽఔునైట్లి గ యఖఔనోు బధా ఔడా 
యనఽఔలెంగధే ఉెంట్లభ? 

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడెం – ఇథి ఙాలా కీలకెంశ్ెం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజెంగ ఙాలా ఆసఔౄెంగ 
ఉెండాయౌ. 
 
 ఔ వకిౄగ యనియోఖథాయవ ఖ భిెంచి అయెం ఙేసఽకోవడానికి నైయవ కసౄ  సభమెం యచిియౄ భ? 

 అతనఽ/ఆఫ  ఙెఫ తేనై థానినలై శ్రదే చాుణాభ? 

 నైయవ యనియోఖథాయవఔు ూభిౄగ అెందఽఫలట్లలల ఉధాైభ? లేఔ సఖెం సభమెం నుట్ల నోూ ధను ధే 
ఖడినుభ? 

  

1. యౘవపలయలు 
యౘవపలయలెంట్ే నై ఔదయౌఔలు, సెంకైణాలు, భ క ఔవయఔలు. నైయవ భాట్లు డే, నడిఙే, ఔయవిధే భభిమ  
నఽెంచఽధే దేతేలనీై నై ఖ భిెంచి అవతయౌ యభికి ఎెంణో కొెంత ఙెఫ ణాబ. భన లలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో  ఔడా 
ట్ిి యౄ బ. 
 
ఙెఫ తేనై థాెంట్ ు  కైవలెం కొెంత భాతాఫే ఎవభెైధా యెంట్లయని అెంట్లెంట్లయవ. భనెం ఙెనిథే భన ఖ భిెంచి 
ఙాలా ఎఔుువగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేెందనైభాట్. కఫట్ిి  యౘవపలయల యషమెంలల ఙాలా జఞఖరతౄ గ ఉెండాయౌ. 
 

a) నభ్ఔెం 

 
ఎలా ఔనిెంఙాయౌ, ఆత్యరుసెంణో ఉెండాయౌ,  నైయవ లభిమస్క గ యెంట్లధాైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి 
ఎలా ఔయౌగిెంఙాలనై థానినలై కొనిై ట్ిప్్ ఇయగో: 
 

 బెంగిభ – నిట్లయవగ, బ జఞలు యనఔుు 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 థానిట్ు  ఆఫ  లని్మర్ అనై పలవననఽ ఆఫ  యౘవపలయలు ఔయౌెంచవు భభి. అెందఽకై 
ఙెఫ తేనై థాెంట్ ు  నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయల ట్ు  జఞఖరతౄఖ ఉెండట్ెం ఫేలు. 
యట్ి జఞనృణానఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి: 
 

 ఔళ్ులలకి ఔళ్ైు  నలట్ిి  ఎఔుువగ చాడఔనోు వడెం, లేథా శ్యయేఖెంగ ఆయడెం 

 భాట్ు డేుడె ఙేబ లేథా యేళ్ైు  భూత్త భ ెందఽ ఉెంచఽకోవడెం 

 పౌత్తఔెంగ అవతయౌ వకిౄ నఽెంచి దాయెంగ జభిగినట్లి గ ఔభోివడెం 

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

 ఙెభట్ నలయఖడెం 

 ఔెంఠ్సుయెం భాయడెం, నచ్ తదతభలు భాయడెం, భాట్ికీ గపెంతే సయవె కోవడెం 

 సుభనిై భెందాెం నఽెంచి తఔుువ య బలల ఉెంచఽత ధభ్థిగ, సషిెంగ భాట్లు డట్ెం 

 
డిలని్వ్ధస్కని, సభిగ యనడెం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయలు: 

 

 ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖాయగ ఉెండట్ెం 

 భ క ఔవయఔలు ఙాలా తఔుువగ ఉెండట్ెం 

 శ్భీభనిై అవతయౌకి త్తన ఉెంచడెం 

 ఙేతేలనఽ ెంట్ి భ ెందఽ కర స్క ఙేసఽకోవడెం 

 ఔళ్ుణో నలదెగ చాడఔనుో వడెం, లేథా కిెంథికి చాడట్ెం 

 

ఔయేళ్ యనియోఖథాయవ ఖనఽఔ యట్ిలల ఏయైధా యౘవపలయలు చాుతేెంట్ే, ఫహృర నేభ్యౌై నైయవ ఔయభి 
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథాయవ భనసఽలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో  ఆలలచిెంఙాలని అయెం. 
 
2. యధే ధైుణాలు 
సభాఙాయ ధైుణాలలు  ఎవభెైధా ఫలగ దిఱి  నలట్లి యౌ్న, నలెంచఽకోయయౌ్న భూడో  వయాెంగ యధే ధైుణాలనఽ 
ఙెుకోవచఽి. ఇయ “నిధైవభైెధా అయెం ఙేసఽకోయలెంట్ే భ ెందఽగ నఽవుు యభిని అయెం ఙేసఽకోయయౌ” అధే 
ాకాత వకిౄఖత ధైుణ సాతాెంనలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ. 
నైయవ ఎెంత ఫలగ యనఖలయధేథి నై విత్తౄ  ఫలధతలనఽ నైయవ ఎెంత ఫలగ నియుభిౄెంచఖలయనై థానినలై ఙాలా ాపలవెం 
చాుతేెంథి. భభిమ  ఇతయవలణో నై సెంఫెందాల ణాలఔు ధాణత నైద ఔడా. అెందఽకై కొనిై ఫ యవగైెన యధే 
కిట్లఔులనఽ ఇుడె భనెం చాథాె ెం. 

 
 
 
a) చఽయవగా  యనడెం: 
 
అెంట్ే భనెం కైవలెం అవతయౌ యయవ ఙెఫ తేనై థాలనఽ భాతాెం యనడెంణో సభినలటి్ఔుెండా ఆ భాట్ల 
థాుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సెంథేరనిై ఔడా ూభిౄగ అయెం ఙేసఽకోవడానికి ామత్తైెంచడెం 
అనైభాట్. 
 
చఽయవగా  యనడానికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై అెంరలనఽ భననేుడె చాథాె ెం. అయ:- 

 
i. శ్రదే చాడెం 

 

వఔౄ ఙెఫ తేనై థానినలై భనెం నియెంతయెం దిఱి  నలట్లి యౌ. ఇసఽౄ నై సెంథేరనిై లుఔభిెంఙాయౌ. అలా 
లుఔభిెంచినట్లి గ ఔనిెంఙాయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాయయెం ఔడా నై ఖ  భిెంచి ఙాలా “ఖట్ిి గధే” 
భాట్లు డెతేెందనై యసౄ యనిై నితెం ఖ యవౄ  నలట్లి కోెండి. ఇలా శ్రదే చాడానికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై 
అెంరలు ఇలా ఉెంట్లబ:- 

 

 వఔౄనఽ ధేయవగ చాడట్ెం 

 దిఱి  భయుెంఙే ఆలలచనలనఽ ఔుఔు ధటి్డెం 

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

 వఔౄ ణాలఔు యౘవపలయలనఽ ఔడా “యనడెం” 

 
ii. నైయవ యెంట్లధాైయని అయభబయలా ఙేమడెం: 

 

నై యౘవపలయల యడఔెం ఙాలా కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. ఉథాహయణఔు నైయవ ఇలా ఙేమవచఽి: 
 

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

ఎెంచఽకోవచఽి 

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

iii. డ్స ఫలక్ ఇవుడెం: 
 

భనెం యధేథాెంట్ ు  ఙాలావయఔు భన వకిౄఖత లియు  థాుభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేెంథి. అెంట్ే వకిౄఖత 
అెంచధాలు, తీయవలు, భనఔుెండే నభ్కల వెంట్ియట్ి థాుభ అనైభాట్. అెందఽకై యధే వకిౄగ  నైయవ ఈ 
లియునఽ ఖ భిెంచి నియెంతయెం జఞఖయౄఔెంగ ఉెండాయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట్  సభిగ అయెం 
ఙేసఽఔుధే ామతైెం ఙేమాయౌ. 

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

 వఔౄ థాలనఽ అతనికి ఖ యవౄ  ఙేమడెం ఔడా డ్స ఫలక్ ఇవుడెంలల భభో కీలకెంశ్ెం 

 ఇఔ భూడో  భాయాెం, అుడుడా వఔౄనఽ ఆన, ఆమన అట్ిథాక భాట్లు డిన భాట్ల 
ణాలఔు యభెంరనిై ఆమన భాట్లలు ధే ఙెన, అవుధా అని అడఖట్ెం. 

ఉథాహయణ 

 
సషిత కోసెం అడఖట్ెం – ధేనఽ యనైథానిై ఫట్ిి , ధేనిలా అనఽకోవడెం ఔభెకైిధా, భా ఆభోఖ నుు ను లల కొనిైెంట్ి 
ణాలఔు లనేృనల ైనైఔు కొనిై సెంథేయౘలునైట్లి ధాైబ, నైయవ భభిెంత సషిెంగ ఙెఖలభ? 
 
వఔౄ థాలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననట్లి గధే త్తభిగి ఙెడెం – అెంట్ే నైయవ ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుు నఽు  
నైఔు ఆయెంచినెంత ఆఔయిణీమఫ ైన లాపలలనఽ ఇవుజూడెం లేథా” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయెం 
ఙేసఽఔుధాైధా? 
 

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 
థానిై యెంట్ృ ఔడా, థానికి తనథైెన యవక్షాూభిత యకానెం ఇవుడెం ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. 
 
ఇలాెంట్ి తీయభితనెం వలు  నైయవ వఔౄనఽ భాట్లు డఔుెండా ఙేమడెం జయఖవచఽి. థానిై సభమానిై వితా 
ఙేమడెంగ ఔడా 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 భెచిగపడెతేెంథి. అతనిఙేి సెంథేరనిై నైయవ ూభిౄగ అయెం ఙేసఽకోఔుెండా ఙేసఽౄ ెంథి. 
చఽయవగా  యనడభెంట్ే: 

 
 ాశ్ై అడిగై భ ెందఽ వఔౄ భాట్లు డెతేనై ాత్త అెంరనీై ూభిౄ ఙేమనివుడెం 

 ఎదఽయవ యదనలణో వఔౄఔు భధలల అెంతభమెం ఔయౌగిెంచఔనోు వడెం 

 
v. సభెైన తీయవలల సెంథిెంచడెం: 

 
చఽయవగా  యనడభెంట్ే కైవలెం వఔౄ ఙెఫ తేనై థానికి ఙెయ ఖాడెం ఔెంట్ే ఙాలా ఎఔుువనైభాట్. యెంట్లనై 
వకిౄ భాట్లు, లేథా ఙేతల థాుభ ఏథో  ఔ యఔెంగ సెంథిలేౄధే సభాఙాయ ాయయెం ూయౄబనట్లి  లెఔు. 
వఔౄనఽ నయట్లగ అడెు కోఔుెండా, గౌయవెంగ చాడాలెంట్ే అెందఽఔు అనఽసభిెంఙేెందఽఔు కొనిై దేతేలనఽ 
యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. అయ: 

 
 భభదూయుఔెంగ, నై సెందనలలు  నిజఞబతీగ ఉెండట్ెం 

 అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధస్క నఽ గౌయవూయుఔెంగ ణెయౌమజైమడెం 

 నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడాలని నైయవ పలయయౄ భో, అవతయౌ వకిౄని ఔడా నైయవ అలాగై 
చాడట్ెం 

 
vi. ఫలగ యనడెం: 

 
ఫలగ యనడభెంట్ే నేభ్యౌై నైయవ అవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి ాయేశ్నలటి్కోవడెం, భభిమ  అతనఽ/ఆఫ  
అనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయెంచఽఔుెంట్ృ అనఽబూత్త ఙెెందడెం. 
    
యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం యనియోఖథాయవఔు గపగ లేవలెంథిెంచడెంలల ఙాలా కీలఔఫ ైన అెంశ్ెం. 
యనియోఖథాయవఔు ఏయైధా సభసలునైుడె, లేథా అతనఽ/ఆఫ  తీవాఫ ైన ఫలధలలు  ఉనైుడె థీనికి 
నుాదానెం ఎెంతగధన నలయవఖ తేెంథి. 
  
యనఽబూత్తమ తెంగ (ఎెంతీ) యనడభెంట్ే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థానిణో నైయవ ఏకీబయెంచఔనోు బధా 
యయవ ఙెఫ తేనై థానిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడెం. వఔౄఔు నై  అెంగీఔిత్తని కఔనోు బధా, ఔనీసెం 
ుకోలునఽ చానెంచడెం ఇఔుడ ఙాలా ాదానెం. “అవునవునఽ”, “అలాగ” వెంట్ి థాలనఽ భధ 
భధలల అనఽవుగ యడట్ెం థాుభ థీనిై సఽలువుగ యదిెంచవచఽి. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

కిెంథియట్ిలల ఏథి చఽయవగా  యనడెంలల పలఖెం కదఽ? 

I. ఫలగ శ్రదే చాడెం 

II. ఫలగ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం 

III. యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం 

IV. సభెైన భీత్తలల సెంథిెంచడెం 
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F. ధైత్తఔ ావయౄన  

 
1. భియౕలన 

 
ఇట్ీవయౌ కలెంలల యనుయ మాజభాధాలనఽ ఖ భిెంచి ఙాలా తీవాఫ ైన ఆెంథోళ్నలనఽ యనిసఽౄ ధాైబ. 
ఎెందఽఔెంట్ే అయెంచుత ావయౄనఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినోు తేధాైబ. ాెంచెంలలని అత్త నలదె 
ఔెంనలనీలలు  ఔడా కొనిై తుడె ణాా లనఽ సభభిెంచడెం థాుభ భభిమ  తుడె ఆడిట్ సభిికైషను  థాుభ 
మోసెం ఙేలన ఉదెంణాలు యలుఖ  చాసఽౄ ధాైబ. ఫలెంఔుల నిధఽలనఽ యట్ి మాజభాధాలే తభ సనిైళ తేలలు  
కొెందభి నేభశ్నఽ తినౄభిఙేెందఽఔు దఽభిునియోఖయవసఽౄ నై తీయవఔు ఔడా కొదవ లేదఽ. అదికయవలు ఔడా తభ 
వకిౄఖత లనేృ కోసెం అదికభనిై యడెఔుెంట్లధాైయవ. యది నియుహణలల నిఔుచిిగ ఉెంట్లయని అెంణా నభ్ఔెం 
నలట్లి ఔునై వఔుౄ లే ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసఽౄ ధాైయవ. వ్ మకిౄఖత అనవిథేి మావ భభిమ  నేభశ్ 
యచిలయడిగ నలభిగబ. 
  
పయౌతెంగ యనుయెంలల “ధైత్తఔత”గ ఙెవగిన అనిై అెంరలనలైధా జయఫ థాభీతనెం భభిమ  కభపభైట్ నులన 
తథితభలలనలై చయి ధాధాట్ిక ీ నలయవఖ ణోెంథి. “సభాఙాయ హఔుు చటి్ెం” భభిమ  “ాజఞ ాయోజన యజెం” 
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభా లు ఫ యవగైెన జయఫ థాభీతనెం భభిమ  నులనలనఽ యదిెంఙేెందఽఔు ఫేలు 
భాభా లుగ భాభబ. 
 
ధైత్తఔ ావయౄన అధేథి థానెంతట్ అథే సఽభినులనఔు ఫలట్లు యవసఽౄ ెంథి. ఎవభెైధా తన ఫలధతనఽ చితౄయథేిణో 
నియుభిౄలేౄ  అఔుడ సఽభినులన థానెంతట్థే ఉెంట్లెంథి. అధైత్తఔ ావయౄన అధేథి ఇతయవ ట్ు  అత్త తఔుువ శ్రదే, 
యభీతఫ ైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభెైధా తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబెం కోసెం ామతైెం 
ఙేసఽౄ ధాైయెంట్ే అఔుడ అధైత్తఔ ావయౄన ఉనైట్ేి  లెఔు. సుాయోజధాల ఖ భిెంచి ట్ిి ెంచఽకోవడెం తు కదఽ. 
కనీ అెందఽకోసెం ఇతయవల ాయోజధాలనఽ ఔడా ణెంగ నలటి్డఫే తు. 
 
నౄభా అధేథి నభ్ఔెంనలై ఆదాయడు  యనుయెం. మాజభాన భభిమ  ధైత్తఔ అెంరలు ఈ నౄభా యనుయెంలల 
అతెంత నుాదానెం సెంతభిెంచఽఔునై అెంరలు. అెందఽకై ఇఔుడ నభ్ఔ థాోహభెంట్ే మోసగిెంచడానికి సభానెం. 
నలైగ అథి తు ఔడా. కైవలెం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథెేశ్ెంణో ఆరవహృలఔు తుడె సభాఙాయెం ఇచిిధా, 
లేథా సాచిెంచిన నౄభా నుు న్ ఆరవహృల అవసభలనిైెంట్ినీ తీభైిథి కఔనోు బధా ను యనుట్ల జయవఖ తేనైట్ేి  
లెఔు. 
 
ఇతయవల ాయోజధాల ఔెంట్ే సుాయోజధాలే భ కభని పలయెంచినుడె అనియయెంగ అధైత్తఔ ావయౄన 
ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. లు నిఫెంధనలలు  ఐఆభీుఏ నేభపునై ధైత్తఔ ావయౄధావయ ధైత్తఔ ావయౄననఽ నలెంను ెంథిెంఙే 
థిశ్గ ఉనైథే (అదామెం 4లల చభిిెంచడెం జభిగిెంథి). 
 
నిఫెంధనలనఽ ఏ యధెంగనా ఉలు ెంఘ ెంచఔుెండా జఞఖరతౄ  డేెందఽఔు నిఫెంధధావయలలని ాత్త నిఫెంధననా 
ణెలుసఽకోవడెం ఙాలా భ కెం. థానిఔెంట్ే భ కెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  థాని ాత్తనిధఽలు ఖనఽఔ 
ఆరవహృల ాయోజధాలధే నితెం భనసఽలల ఉెంచఽఔుెంట్ే అనిై నిఫెంధనలనా యయవ తభెంత ణాభ గధే 
అనఽసభిసఽౄ నైట్లి  లెఔు. అథే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయవలు కైవలెం ఆరవహృల ాయోజధాలఔు ఫదఽలు తభ 
యనుయ లక్షాల ట్ు  ఎఔుువ శ్రదే చాుతేెంట్ే ఔచిితెంగ ను యనుట్లు  జయవఖ ణాబ. 
 
2. లక్షణాలు 
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ధైత్తఔ ావయౄన ణాలఔు కొనిై లక్షణాలు: 
 

a) ఔుబెంట్ ణాలఔు అతేతౄ భ ాయోజధాలనఽ తభ లుమ ాయోజధాల ఔెంట్ే నల ై య బలల 
ఉెంచఽకోవడెం 

 
b) ఔుబెంట్లఔు, అతని వవయౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙాయెం అెంతట్ినీ 

అతెంత భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ెంచడెం భభిమ  థానిై ూభిౄయ బలల గోెంగ ఉెంచడెం 

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

ూభిౄగ, భభిమ  సభెైన యధెంగ యభికి యలు డిెంచడెం 

 
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  ధైత్తఔ ావయౄన థెఫోత్తధే ాభాదెం ను ెంచి ఉెంట్లెంథి: 
 

a) భెెండె నుు ను లల ఔథాని ఔెంట్ే ఔట్ి తఔుువ నానేమెం, లేథా ఔనైషన్   ఉెంట్ే యట్ి భధ ఏథో  
ఔథానిైఎెంనఔ ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెండట్ెం 

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

ఉతే్ఔత. 
 

c) నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌలేౄ  ఖనఽఔ ఔుబెంట్ల, లేథా కెుబెం లనేృథాయవల ాయోజధాలనలై ాత్తఔల ాపలవెం 
చాఖల సెందభౌల ఖ భిెంచి ణెయౌలనోు వడెం 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

థిఖ వ యట్ిలల ధైత్తఔ ావయౄన ణాలఔు లక్షణెం కనిథేనేట్ి? 

I. ఔుబెంట్లు  తభఔు ాయోజనఔయఫ ైన నియృమెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అవసయఫ ైన సభాఙాయెం నణాౄ నీై 
యలు డిెంచడెం 

II. ఔుబెంట్ల ణాలఔు యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙాయెం ణాలఔు గోతనఽ నుట్ిెంచడెం 

III. ఔుబెంట్ల ాయోజధాల ఔెంట్ే సుాయోజధాలకై నలదెనట్ యేమడెం 

IV. సుాయోజధాల ఔెంట్ే ఔుబెంట్ ాయోజధాలనఽ భ ెందఽెంచడెం 
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యభెంశ్ెం 

a) యనియోఖథాయవ లేవలు భభిమ  సెంఫెందాల నుతా భభై ఇతయ యనుభలలు  ఔధాై ఔడా నౄభా యనుయెంలల 
ఙాలా కీలఔెంగ ఉెంట్లెంథి. 
 

b) లేయ ధాణతలఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదాన సాచీలు యశ్ుసనీమత, బభోయ, సెంథిెంఙే తతుెం, 
యనఽబూత్త భభిమ  ఔనిెంఙేయ. 
 

c) యనియోఖథాయవ జీయత కలు యలువనఽ అతనిణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫ ైన సెంఫెందానిై 
ఏయయచఽకోవడెం థాుభ యదిెంచఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄెం యలువగ ఙెవచఽి. 
 

d)  యనియోఖథాయవ లేవ యషమెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా ఙాలా ఙాలా కీలఔఫ ైనథి. 
 

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

f) నౄభాథాయవ భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ ఇయవవుభి అెంగీకయెం ఫేయఔు నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యభికి 
భధవభిౄగ వవహభిెంచవచఽి. 
 

g) చఽయవగా  యనడభెంట్ే శ్రదే చాడెం, డ్స ఫలక్ ఇవుడెం, భభిమ  సజఞవుగ సెంథిెంచడెం. 
 

h) ధైత్తఔ ావయౄన అెంట్ే సుాయోజధాల ఔెంట్ే యనియోఖథాయవ ాయోజధాలఔు నలదెనట్ యేమడెం.  
 

కీలఔ థాలు 
a) లేవల ధాణత 

b) యనఽబూత్త 

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

e) జిలాు  యనియోఖథాయవల నోూ యెం 

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

i) ధైత్తఔ ావయౄన 
 

 



 

54 

 

లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదాధాలు 
జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ III. 
 

యనియోఖథాయవణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫ ైన సెంఫెందానిై ఏయయచఽకోవడెం థాుభ యదిెంచఖల ఆభిఔ 
లాపలల నతౄెం యలువనఽ యనియోఖథాయవ జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽి. 
జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ III. 
 

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

సభెైన ఎెంనఔ II. 
 

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

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

 

అనఽభానెం ఆభోఖఔయఫ ైన సఫెందానిై ఏయయచజఞలదఽ. 
జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ II. 
 

భభీ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం చఽయవగా  యనడెంలల పలఖెం కజఞలదఽ. 
జయఫ  6 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

ఔుబెంట్ల ాయోజధాల ఔెంటే్ సుాయోజధాలఔు నలదెనట్ యేమడెం ధైత్తఔ ా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 ధాణతఔు సాచిఔ కదఽ. 
I. ణెయౌయడి 

II. యశ్ుసనీమత 

III. యనఽబూత్త 

IV. సెంథిెంఙే తతుెం 

 

ాశ్ై 3 
పలయత్ లల _______________ నౄభా తనిసభి. 
I. మోట్లయవ థర్ు నుభిీ ఫలధత 

II. ఇళ్ుఔు అగిైాభాద నౄభా 
III. థేయౕమ ామాణాలఔు ామాణ నౄభా 
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
 

ాశ్ై 4 
నౄభాథాయవ ణాలఔు 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 యనియోఖథాయవ ఐఆభీుఏనఽ ............ థాుభ సెంాథిెంచఖలడె. 
I. ఐజీఎెంఎస్క 

II. జిలాు  యనియోఖథాయవల నోూ యెం 

III. అెంఫ డ్స్ భన్  
IV. ఐజీఎెంఎస్క లేథా జిలాు  యనియోఖథాయవల నోూ యెం లేథా అెంఫ డ్స్ భన్  

 

ాశ్ై 6 
యనియోఖథాయవల భియక్షణ చటి్ెం యట్ిని చాసఽౄ ెంథి: 
I. నౄభా ఔెంనలనీలనలై వఙేి భదఽలు 
II. దఽకణథాయవలనలై వఙేి భదఽలు 
III. ఫలా ెండ్స నల ైవఙేి భదఽలు 
IV. నౄభా ఔెంనలనీలు, ఫలా ెండెు  భభిమ  దఽకణథాయవలనలై వఙేి భదఽలు 
 

ాశ్ై 7 
యౄ.20 లక్షల థాక యలుయైన లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ 
యఙాయణఔు ఙేట్ేి  భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి. 
I. ళైెకోయవి  
II. జిలాు  నోూ యెం 

III. భషిర ఔనైషన్   
IV. జఞతీమ ఔనైషన్   
 

ాశ్ై 8 
యనియోఖథాయవ సెంఫెంధెంలల ణొయౌ ాపలవెం ఇలా  ఏయడెతేెంథి: 
I. ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థాుభ 
II. సకలెంలల యళ్ుడెం థాుభ 
III. ఆసకిౄ చాడెం థాుభ 
IV. సభమానికి యళ్ుడెం, ఆసకిౄ చాడెం భభిమ  ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థాుభ 
 

ాశ్ై 9 
సభెైన యకనఽ ఎెంచఽకోెండి: 
I. నౄభానఽ యఔరబెంఙేుడె ధైత్తఔ ావయౄన అయధెం 

II. నౄభా ఏజెెంట్ు ఔు ధైత్తఔ ావయౄన అనవసయెం. 
III. ఏజెెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ భధ యరుయనిై నలెంను ెంథిెంచడెంలల ధైత్తఔ ావయౄన ఉయోఖడెతేెంథి. 
IV. ధైత్తఔ ావయౄననఽ కైవలెం ఉనైత య బ ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ నఽెంచి భాతాఫే ఆయెంచఖలెం. 
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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 సభాదాధాలు  
జయఫ  1 
సభెైన ఎెంనఔ II. 
నౄభా అధేథి ఔనిెంచని వసఽౄ వు. 
జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ I. 
లేయ ధాణతఔు ణెయౌయడి సాచిఔ కదఽ. 
జయఫ  3 

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

సభెైన ఎెంనఔ II. 
నౄభాథాయవ ణాలఔు నౄభా వమానిై తగాిెంఙేెందఽఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఔ భాయాెం నులలలల తగాిెంు కు జు. 
 
జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ I. 
నౄభా నులల యషమెంలల భదఽలునై యనియోఖథాయవ ఐజీఎెంఎస్క థాుభ ఐఆభీుఏనఽ సెంాథిెంచవచఽి. 
జయఫ  6 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

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

సభెైన ఎెంనఔ II. 
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యౄ.20 లక్షల థాక యలుయైన వసఽౄ వులు, లేవలు, లేథా నషిభియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన అెంరలనలై జిలాు  నోూ భనికి 
భిది ఉెంట్లెంథి. 
జయఫ  8 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

యనియోఖథాయవ సెంఫెంధెంలల యరుసెంణో ఉెండట్ెం, సకలెంలల ఙేయవకోవడెం, భభిమ  ఆసకిౄ చాడెం థాుభ 
ఫ యవగైెన ణొయౌ ాపలవెం (పసి్క ఇెంనలాషన్) యేమడెం యధడెతేెంథి. 
జయఫ  9 

సభెైన ఎెంనఔ III. 
ధైత్తఔ ావౄ న ఏజెెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడానికి ఉయోఖడెతేెంథి. 
జయఫ  10 

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

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

భదఽల భియౖుయ మెంణాా ెంఖెం  

అదామెం భచిమెం   

నియెంతయెం నలయవఖ తేనై యనియోఖథాయవ అెంచధాలు భభమి  అసెంతినౄ ఔయెంగ నడెసఽౄ నై లేయ ాభాణాల 
ాసఽౄ త ధేథెంలల నౄభా భిశ్రభ అత్త ాదానఫ నై లయే భిశ్రభగ ఉెంథి. ఇెందఽలల నియెంతయ ఉణాదఔ 
ఆయషుయణ, యనియోఖథాయవ లేవలల అణాధఽనిఔ యెంకైత్తఔతని ఉయోగిెంచడెం వలు  యదిెంచిన గప అనవిథిే  
ఔనినసఽౄ ధాై, ఈ భిశ్రభ యనియోఖథాయవ అసెంతినౄ కి ఖ భెైెంథి. ఈ భిశ్రభ ట్ు  యనియోఖథాయవకి ఙాలా చినై 
చాు ఉెంథి. ఈ భిలత్తని దిఱిలల నలట్లి ఔుని ాబ తుభూ, థానిణోఫలట్ల భెఖ లేట్ర్  తయపు నఽెంచి అధేఔ 
కయఔరభాలు ఙేటి్ఫడాు బ.  

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

Regulations), 2002 నేభిట్ యదిెంఫడాు బ. నౄభా సెంసలకి ఔ ాపలవవెంతఫ నై భదఽ భియౖుయ 
మెంణాా ెంఖెం  (grievance redressal mechanism) అవసయెం. అెందఽకై IRDA థానికి సెంఫెందిెంచి ఔడా 
కొనిై భాయాదయశఔ సాణాా లనఽ ఏయయచిెంథి.  

ధేయవిఔుధ ేఅెంరలు   

 

A. భదఽల భియౖుయ మెంణాా ెంఖెం  – యనియోఖథాయవల కోయవి లు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman) 
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A. భదఽల భియౖుయ మెంణాా ెంఖెం  – యనియోఖథాయవల 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 
ఖణాెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత య నెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ ి భియౖుయ తీయవణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంట్లెంథ.ి 

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

భదఽల భియౖుయ మెంణాా ెంఖెం (Grievance redressal mechanism) 

ఈ భదఽలనఽ,యటి్ భియౖుభనికి టిి్న సభమానిై IGMS భియౕయౌసాౄ  ఉెంట్లెంథ.ి ఈ భదఽలనఽ  ఈ 
కిరెంథ ిURL యౌెంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽి: 

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

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

కీలకెంశ్ెం 

ఈ చట్లి నిై “యనియోఖథాయవల ాయోజధాలఔు ఫ యవగైెన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ  యనియోఖథాయవల 
యయథాల భియౖుభనిక ియనియోఖథాయవల కౌని్ళ్ైు  భభిమ  ఇతయ సెంసలనఽ ఏభట్ల ఙలేేెందఽఔు కయయౌ్న 
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలు కి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథ.ి ఈ చట్లి నిై యనియోఖథాయవ భియక్షణ 
(సెంసుయణ) చటి్ెం, 2002ణో సవభిెంఙాయవ. 

చటి్ెంలల కొనిై నియుచధాలు ఈ కిరెంథ ియధెంగ ఇవుఫడాు బ: 

నియుచనెం 

“లేవ (Service)” అెంటే్ ఫలెంకిెంగ్, లైధాని్ెంగ్, యయణా, నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథా ఇతయణాా  ఇెంధన 
సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథా లాడిజ ెంగ్, లేథా భెెండా, ఇెంటి్ నిభ్ణెం, యధనదెం, అభూజ్డఫ ెంట్, యభౄ , ఇతయ 
సభాఙాయ సభైు వెంటి్ యట్ిని యడఔెంథాయవలఔు అెందఽఫలట్లలలకి తీసఽకొఙేి  యదానెం ఖ భిెంచిన వయృనగ 
పలయెంఙాయౌ. కనీ ఙాభీజలు తీసఽకోఔుెండా ఉచితెంగ ఙేల ే లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లయే ెందెంలల లేని 
అెంరలు థీని భిదిలలక ిభవు. నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథ ి
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―యనియోఖథాయవ (Consumer)” అెంటే్ ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధా:  

 ఏథెైధా ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙలేధా. అలాెంటి్ వసఽౄ వుల యడఔెంథాయవ ఔడా. 
కనీ అలాెంటి్ వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి అభ్డెం థాుభ గనీ, భభ ై ఇతయ యణ జ అవసయెం కోసెం గనీ 

లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ భదిిలలక ిభడె. లేథా 
 ఇలాెంటి్ లవేలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధాై, లేథా ఏథెైధా ాత్తపలానిక ి ఫదఽలుగ అలాెంటి్ లేవలనఽ 

ను ెంథిధా. లవేల లనెృ ను ెంథినయయవ ఔడా ఇెందఽలల ఔలఫడాు యవ. 

“లలెం (Defect)” అెంటే్ ఔ ెందెం అనఽసభిెంచి గనీ లేథా ఏ లేవని సెంఫెందిెంచి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధా 
లలెం, అసెంూయృత, లలెం, ధాణతలల లలెం, చటి్యెంగ గనీ లేథా ఇతయణాా  గనీ నియుళ ెంఙాయౌ్నెంత 
సహజెంగ భభిమ  దేత్తగ నియుళ ెంచనోు వడెం వెంటి్య థీని భిదిలలక ివయౄ బ.  

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

 అధామఫ ైన యనుయ యదానెం లేథా నిఱదే వయౄఔ యదాధానిై అనఽసభిలేౄ  
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔటి్ గనీ, అెంతఔెంట్ ేఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణ ే

 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథా ను ెంథిన లవేలలు  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెత్తౄ ణ ే

 వసాలు ఙలేన ధయ చటి్యెంగ కామెం ఙేలన థానిఔెంట్,ే లేథా నుకజైీ నల ై ఉనైథాని ఔెంట్ ే

ఎఔుువగ ఉెంటే్ 

 నుాణానిక,ి బదాతఔు యౘనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటి్యఫ ైన నిఫెంధనలఔు యయవదేెంగ 
అభ్జూనణ,ే అెందఽలల ఔయౌనన యట్ ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడాయౌ్న దేతేలు, యట్ ి ాపలయనిై 
ఖ భిెంచి ఫళ యెంఖెంగ ఉెంఙాయౌ్నెంతగ సభాఙాభనిై ఉెంచఔనుో ణే 

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

a) యనియోఖథాయవని యయథాల భియౖుయ సెంసలు (Consumer disputes redressal agencies) 

“యనియోఖథాయవని యయథాల భియౖుయ సెంస”లనఽ ాత్త జిలాు , భషిర భభిమ  జఞతీమ య బలల    ఏభట్ల 
ఙేయౄ యవ. 

i. జిలాు  నూో యెం (District Forum) 

 యౄ. 20 లక్షల థాక యలుయనై వసఽౄ వులు, లేథా లేవలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి

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 ి లసలెైన, అనలెట్ (అనలు ునభిుఙాయణ అదికయెంఖల), యయకే్షణ భిద ి ఉెంట్లెంథ.ి 
జిలాు  నూో యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ ఔడా ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ెంథ ి   

 జిలాు  నూో యెం నఽెంచి అనళ్ునఽ ఔడా ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ెంథ.ి   
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయనై వసఽౄ వులు/లవేలు, భియౘభలఔు 

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

iii. జఞతీమ ఔనేషన్ ( National Commission) 

 ఈ చటి్ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన అతేనైత సెంస  జఞతీమ ఔనేషన్. 
 థీనిక ి లసలెైన, అనలెట్ (అనళ్ుఔు సెంఫెందిెంచిన కోయవి ) భభిమ  యయకే్షణ 

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

నేెంచిన వసఽౄ వులు/లేవలు భభిమ  భియౘభల యయథాలఔు సెంఫెందిెంచిన కెుబభ లనఽ 
యఙాయణఔు లుఔభిసఽౄ ెంథ.ి  

 భషిర ఔనేషన్ నల ైథీనిక ియయకే్షణ భది ిఉెంట్లెంథ.ి   

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

 

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

నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంసలఔ భదఽ థాకలు దేత్త ఙాలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథ.ి 
ఇెందఽఔు గనీ, అనలు థాకలుఔు గనీ ఎలాెంటి్ జూ ఔట్లి యౌ్న ని లేదఽ, అథ ిభషాట ఔనేషన్ అబధా, 
జఞతీమ ఔనేషన్ అబధా సభ.ై భదఽలనఽ భదఽథాయవ సుమెంగ గనీ, లేథా తన అదీఔిత ఏజెెంట్ల 
థాుభ గనీ థాకలు ఙేమవచఽి. యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయు గనీ, లేథా నోు సఽి  థాుభ గనీ థాకలు 
ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థాకలుఔు లామర్ వెంటి్ యభ ిఅవసయఫేనై ఉెండదఽ. 

c) యనియోఖథాయవల నూో యెం ఉతౄయవులు Consumer Forum Orders 

భదఽ ఙలేన వసఽౄ వులలు  భదఽలల నేభపునై లలనులుధాైమని 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. భదఽథాయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథా నౄభా అబణ ే ననాేమెంనఽ), భదఽథాయవ ఙెయౌుెంచిన 
ఙాభీజలనఽ త్తభిగివుడెం 
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vii. అవతయౌ క్షెం నియుక్షెం వలు  భదఽథాయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథా యౘనిక ిభియౘయెంగ కొెంత నణాౄ నిై 
ఙెయౌుెంచడెం 

viii. భదఽ ఙేలన లేవలలు ని లలనులనఽ లేథా లలట్లనఽ ణొలగిెంచడెం 

ix. అధామఫ ైన, లేథా నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథా ునభవితెం ఙేమఔనుో వడెం 

x. నుభిీలఔు తగిన కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం 

f) భదఽల సుపలవెం 

ఈ భూడె నూో భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథాయవ యయథాలలు  నౄభా యనుయెం సెంఫెందిెంచి ఙాలావయఔు 
ఈ థిఖ వన నేభపునై ాదాన యపలగల భదిిలలక ివయౄ బ: 

vi. కెుబమ్ భియౖుభలలు  ఆలసెం 

vii. కెుబభ లనఽ భిసుభిెంచఔనోు వడెం 

viii. కెుబభ 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 భియౖుయ నిమభాలనఽ(Redressal of 

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

నౄభా సెంసల యషమెంలల కెుబమ్ భియౖుభనిక ి సెంఫెందెించిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ 
కయవిలల, సభయెంగ, నియౖక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ ిలక్షెం. 

నౄభాథాయవ భభిమ  నౄభా సెంసల యసయ అెంగీకయెంణో నలనై నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్ భన్  వవహభియౄ యవ. 

నభదఽనఽ అెంగీఔభిెంఙాలా లేథా త్తయసుభిెంఙాలా అధ ేయషమెంలల అెంఫ డ్స్ భన్  నియృమఫే అెంత్తభెం. 

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

అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు ఙలే ే ఏ భదఽ అబధా యౌఖితూయుఔెంగ, నౄభాథాయవ సెంతఔెంణో గనీ లేథా అతని 
చటి్యఫ నై యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, ఙలే ఉెండాయౌ. నౄభా సెంస  రక/కభలమెం ఔడా ఆ 
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అెంఫ డ్స్ భన్  భిదిలల ఉెండాయౌ. భదఽణో నుట్ల థానిై ఫలభఙి ే అనిై ణాా లు ఉెండాయౌ. నషిెం 
సుపలవెం, తీవాత భభిమ  కోయవతేనై భియౘయెం యొఔు అెంచధా వెంటి్వనీై ఉెండాయౌ. 

ఈ థిఖ వ సెందభౌలలు  అెంఫ డ్స్ భన్ ఔు భదఽలు ఙేమవచఽి: 

iv. భదఽథాయవ ఖతెంలలధే నౄభా సెంసక ియౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ  ఆ ఔెంనలనీ: 
 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధా, లేథా 
 భదఽథాయవక ి నౄభా సెంస  ఆ భదఽ అెందఽఔునై ధల లలు ఎలాెంటి్ ఫదఽల 

ఇవుఔనోు బధా  
v. నౄభా సెంస  నఽెంచి వచిిన సభాదానెంణో భదఽథాయవ సెంతినౄ  ఙెెందఔనుో బధా  
vi. నౄభా సెంస  త్తయసుభిెంచిన ధాట్ ినఽెంచి ఏడాథ ిలలల భదఽ జభిగి ఉెండాయౌ 

vii. భదఽ ఏ కోయవి లలనా లేథా యనియోఖథాయవ నోూ యెంలలనాలేథా  ఇెంకథైెైధా భధవభిౄ యపలఖెంలలనా 
నలెండిెంఖ లల ఉెండభదఽ 

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

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

v. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలల లనూయవ్లు ఙేమాయౌ 

vi. ాతేలనఽ భదఽథాయవణో నుట్ల నౄభా సెంసక ిఔడా ెంనుయౌ 

vii. లనూయవ్లనఽ, యట్ిని అెందఽఔునై 15 భోజులలు గ భదఽథాయవ అెంగీఔభిెంఙాయౌ. 
viii. నౄభాథాయవ ణాలఔు అెంగీకయ లేక ాత్తని నౄభా సెంసక ి ెంనుయౌ. థానిై లుఔభిెంచిన 15 

భోజులలు ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇవుభని కోభయౌ. 

c) తీయవ(Award) 

భధవభిౄతుెం (intermediation) థాుభ యయదెం భియౖుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథాయవక ి
ధామసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇయౄ డె. అథ ి నౄభాథాయవక ి నషిెం ఔవర్ ఙేమడానిక ి
అవసయఫ నైెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.  

అెంఫ డ్స్ భన్  అయయవు లనఽ థఖి వ నిమభాలు యయేక్షయిౄ బ : 

v. అయయవు యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్ గైరఱమా ఙెయౌుెంులు భభిమ  ఇతయ కయవిలణో 
ఔయౌన) 
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vi. అయయవు నఽ భదఽ లుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔటి్ెంఙాయౌ. తేథి భభిమ  సెంూయృ 
భియౖుయెంగ అలా అయయవు నఽ అెందఽఔునైట్లి గ ధల భోజులలు ల భదఽథాయవ యౌఖితూయుఔెంగ 
అెంగీఔభిెంఙాయౌ. 

vii. నౄభా సెంస  ఔడా సదయవ అయయవు నఽ అెంగీఔభిెంఙాయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలు ల ఆ 
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్ భన్  ఔు యౌఖితూయుఔెంగ ెంనెంఙాయౌ. 

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

లుమ భకీ్ష  1 

యౄ. 20 లక్షల థాక యలుయనై లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ 
యఙాయణఔు ఙేటిే్ భది ి___________ ఔు ఉెంట్లెంథ.ి 

V. జిలాు  నూో యెం 

VI. భషిర ఔనైషన్ 

VII. జిలాు  భిషత్ 

VIII. జఞతీమ ఔనైషన్ 
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యభెంశ్ెం 

 సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణాెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత య నెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ ి భియౖుయ తీయవణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంట్లెంథ.ి    

 యనియోఖథాయవ యయథాల భియౖుయ ఏజెనీ్లు ాత్త జిలాు , భషిర, జఞతీమ య బలల ధలకొలఫడాు బ.    

 నౄభా యనుభనికి సెంఫెందెించినెంత వయఔ, యనియోఖథాయవ యయథాలు అతదిఔెంగ కెుబభ ల 
భియౖుయెంలల జభిగై జఞెం, కెుబమ్ లు భియౖుయెం ఙేమఔనోు వడెం, కెుబభ ల త్తయయుయెం, నషి నతౄెం  
(quantum of loss), నులల నిమభ నిఫెంధనల వెంటి్ యపలగలఔు ఙెెంథి ఉెంట్లబ.  

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

 భధవభిౄతుెం (intermediation) థాుభ యయదెం భియౖుయెం కఔనుో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ నౄభాథాయవక ిఔ 
అయయవు  నుస్క ఙేయౄ డె. ధామసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇయౄ డె. అథ ి నౄభాథాయవకి నషిెం ఔవర్ 
ఙేమడానిక ిఅవసయఫ నైెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథ.ి 

 

కీలఔ థాలు 

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

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

3. జిలాు  నూో యెం 

4. భషిర ఔనైషన్ 

5. జఞతీమ ఔనైషన్   
6. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్ భన్ 
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లుమ భకీ్షఔు సభాదానెం  

సభాదానెం I 

సభెైన జయఫ  I. 

జిలాు  నూో యెంకి యౄ. 20 లక్షల థాక యలుయైన వసఽౄ వులు, లేథా లేవలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ లుఔభిెంఙే అదికయ భది ిఉెంట్లెంథ.ి   

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

IGMS కి యసౄ యణ యౄెం 

I. ఇనా్భెన్్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
II. ఇెండిమన్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
III. ఇెంటి్గైరట్ డ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   
IV. ఇెంటి్యౌజెెంట్ గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్   

ాశ్ై 2  

యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి  100 లక్షల  థాక యలుయనై లవేలు, వసఽౄ వులు భభమి  నషిభియౘభనిక ి
సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ యఙాయణఔు ఙేటిే్ భిద ి___________ ఔు ఉెంట్లెంథ.ి 

I. ళైెకోయవి  
II. భషిర ఔనేషన్  

III. జఞతీమ ఔనేషన్   

IV. జిలాు  భిషత్   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరెంథ ియట్ిలల ఏథ ిఙెలుు ఫలట్బయ యనియోఖథాయవ భదఽక ిఆదాభనిై ఏయయచలేదఽ? 

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

II. యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవుఔనోు వడెం  

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

ాశ్ై 4  

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

I. నుో య్సఽ 
II. సఽనాెం కోయవి   
III. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్  

IV. జిలాు  కోయవి   

ాశ్ై 5  

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి నుాెంతీమ లేథా నుాథేయఔ భదిిక ిసెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథ ియట్ిలల సభెైన యవయణ ఏథ?ి 

I. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జఞతీమ భది ి(jurisdiction) ఉెంట్లెంథ ి

II. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భషిర భది ి ఉెంట్లెంథ ి

III. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జిలాు  భది ిఉెంట్లెంథ ి 
IV. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాెంతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.  

ాశ్ై 6  

ఇనా్భెన్్ 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 థాుభ భదఽ ఙేమాయౌ   

ాశ్ై 7  

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని ఏ సభమెంలలు ఔలుసఽకోయయౌ? 

I. నౄభాసెంస  థాుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భెెండేళ్ులలు  
II. నౄభాసెంస  థాుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భూడళే్ులలు   
III. నౄభాసెంస  థాుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడాథిలలు 
IV. నౄభాసెంస  థాుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఔ ధలలలు 
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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 థాుభ అబ 
ఉెండాయౌ.  

II. నౄభాసెంస  థాుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన 1ఏడాథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ. 
III. భదఽథాయవ అెంఫ డ్స్భన్ని ఔయౌల ేభ ెందఽ ఔ యనియోఖథాయవ నూో యమ్ని ఔలయయౌ  

IV. కవలలన నతౄెం నషిభియౘయెం యౄ.20 లక్షల లలు ఉెండాయౌ. 

ాశ్ై 9  

అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడానిక ిఏఫ ైధా జు/ చాభీజలు అవసయభవుణామా? 

I. యవ.100 ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథ ి 

II. ఎలాెంటి్ జుగనీ, చాభీజలుగనీ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ  
III. భియ్ఫ్ నతౄెంలల 20% జుగ కచిితెంగ ఙెయౌుెంఙాయౌ  

IV. భియ్ఫ్ నతౄెంలల 10% జుగ కచిితెంగ ఙెయౌుెంఙాయౌ   

ాశ్ై 10  

ఔ నలైైయేట్ల నౄభాసెంసనల ైభదఽ ఙేమవఙాి? 

I. భదఽలు కైవలెం ాబ తు నౄభాసెంసలనలధై ేఙేమవచఽి  

II. అవునఽ, నలైైయేట్ల నౄభాసెంసనల ైభదఽలు ఙేమవచఽి.  
III. లెైఫ్ లలకి ర్లల ఉెండ ేనలైైయేట్ల నౄభాసెంసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽి     
IV. ధాన్-లెైఫ్ లలకి ర్లల ఉెండ ేనలైైయటే్ల నౄభాసెంసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽి     

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

IGMS కి యసౄ యణ యౄెం ఇెంటి్గైరట్ డ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫ ెంట్ లసిమ్ 

జయఫ  2  

సభెైన ఎెంనఔ II. 



  

71 

 

యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి 100 లక్షల థాక యలుయనై లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభియౘభనిక ిసెంఫెందిెంచిన 
అెంరలనఽ యఙాయణఔు ఙేటిే్ భిద ిభషిర ఔనేషన్ ఔు ఉెంట్లెంథ.ి 

జయఫ  3  

సభెైన ఎెంనఔ II. 

యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄభ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవుఔనోు వడెం  ఙెలుు ఫలట్బయ 
యనియోఖథాయవ భదఽక ిఆదాభనిై ఏయయచలేదఽ.    

జయఫ  4  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

నౄభాఔెంనలనీ ఏ నుాెంత భిదిలలని ఇనా్భనె్్ అెంఫ డ్స్ భన్ భిదిలలక ి వసఽౄ ెంథో  చాల, ఆ అెంఫ డ్స్భన్కి 
యనియోఖథాయవ భదఽ ఙేమాయౌ.  

జయఫ  5  

సభెైన ఎెంనఔ IV. 

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాెంతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.   

జయఫ  6  

సభెైన ఎెంనఔ I. 

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అెందజైమాయౌ  

జయఫ  7  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

నౄభాసెంస  థాుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడని ఏడాథిలలు భదఽథాయవ ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని 
సెంాథిెంఙాయౌ.   

జయఫ  8  

సభెైన ఎెంనఔ III. 

అెంఫ డ్స్ భన్ ని ఔయౌలే భ ెందఽ భదఽథాయవ యనియోఖథాయవ నూో యమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయెం లేదఽ.   

జయఫ  9  

సభెైన ఎెంనఔ II. 
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అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడానిక ిఎలాెంటి్ జుగనీ, చాభీజలుగనీ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ 

జయఫ  10  

సభెైన ఎెంనఔ II. 

అవునఽ, నలైైయేట్ల నౄభాసెంసలనల ైభదఽ ఙేమవచఽి. 
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అనఽఫెంధెం  

పలయతథేశ్ెంలల ాసఽౄ తెం నిఙలే ేజీయత నౄభా సెంసల జఞనృణా   

1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమెంజ్డ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 

2. నృభు  సన్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
3. HDFC యి ెండర్ు లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
4. ICICI ూూ డెనిిమల్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
5. ING యరై లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
6. లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
7. భాక్్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
8. PNB ఫ ట్లెైఫ్ ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ 
9. కోట్క్ భళ ెంథాా  ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
10. SBI లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
11. ట్లట్ల AIA లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
12. భిలమన్్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
13. అయయ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
14. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
15. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
16. పలయతీ Axa లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
17. పూచర్ జనభయ్ ఇెండమిా లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
19. కెనభ HSBC ఒభిమెంట్ల్ ఫలెంక్ ఆఫ్ కభర్్ లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
20. ఏగన్ భెయౌగభ ై(Aegon Religare) లెైఫ్  ఇనా్భనె్్  
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
22. యి ర్ మూనిమన్ డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
23. ఇెండిమా పసి్క లెైఫ్  ఇనా్భెన్్ 
24. ఎడెయ్ుస్క ట్ కయిో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్  ఇనా్భనె్్ 
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       4 

నౄభా ఏజెెంట్లు  భఖె లేట్భీ కోణాలు 
నౄభా ఏజెెంట్లు  

 

నౄభా ఏజెెంట్ నిమాభఔ నిమెంతాణలు 2016 ఏనాల్ 1 నఽెంచి అభలలు కి వఙాిబ.  
కిెంథి నియుచధాలు థీనికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉధాైబ. 
1. నియుచధాలు: 

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

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

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

4) "నౄభా ఏజెెంట్ " అెంట్ే నౄభా నులలల కొనయగిెంు, ునయవదేయణ, ునయవజీజవనఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయెం 
సయౘ నౄభా యనుభనిై అబభిెంఙే లేథా లేఔభిెంఙే ఉథెేశ్ెంకోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన వకిౄ అని అయెం.   

5) “అతాభిట్ీ” అెంట్ే అెంట్ే ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా 1999 
(1999లలని 41) లలని లలక్షన్ 3 కిెంద ఉనై యౌలపలల కిెంద ఏభట్ల ఙేలన ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స 
డెవలప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ అని అయెం.  

6) “ఉభ్డి నౄభా ఏజెెంట్” అెంట్ే ఔట్ి ఔధాై ఎఔుువ జీయత నౄభా సెంస , యదాయణ నౄభా సెంస , ఆభోఖ నౄభా 
సెంస , మోధనలెైనెం నౄభా సెంసలలు  కొుఔుట్ిఔధాై ఎఔుువ యట్ికి ని ఙేమభదధే నిఫెంధనణో ఇదెయవ లేథా 
భ ఖ ా యవ నౄభా సెంసల థాుభ నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమనేెంచఫడిన వకిౄ అని అయెం.  

7) “ఏజెెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణా” అెంట్ే అతాభిట్ీ నియుళ సఽౄ నై ఏజెెంట్ు  జఞనృణా అని అయెం. అెందఽలల అనిై నౄభా 
సెంసలు నిమనేెంచిన ఏజెెంట్ు  ూభిౄ యవభలుెంట్లబ.  

8) “ఫలు క్ యౌసి్క ఙేలన ఏజెెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణా” అెంట్ే అతాభిట్ీ నియుళ సఽౄ నై ఫలు క్ యౌసి్క ఙేలన ఏజెెంట్ు  జఞనృణా అని 
అయెం. ావయౄధా నిమభావయ ఉలు ెంగన భభిమ /లేథా మోసూభితెం కయణాలణో హో థా ఔయౌగిన అదికభి ఙే 
నిమాభఔెం యదఽె /సలలనిన్ ఔు ఖ భైెన ఏజెెంట్ు  జఞనృణాగ థీనిని ఙెవచఽి.  
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9) “హో థా ఔయౌగిన అదికభి” అెంట్ే నౄభా ఏజెెంట్ గ ఒ వకిౄని నిమనేెంఙేెందఽఔు నౄభా సెంస  అెంగీకయెం ను ెంథిన 
అదికభి అని అయెం.  

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

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

12) “భయి్లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్ లుమ్” అెంట్ే చటి్ెంలలని లలక్షన్ 42ఏఔు యవయణలల నియుచిెంచినట్లి గ ఏథేని థఔెం.  

 
 

1. నౄభా సెంస  థాుభ నౄభా ఏజెెంట్  నిమాభఔెం:   

1) నౄభా సెంస  నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమాభఔెం కోయవతేనై దయకాసఽౄ థాయవ నౄభాసెంస  హో థా ఔయౌగిన అదికభికి 
నూయెం-1ఏలల దయకాసఽౄ  సభభిెంఙాయౌ.  

 

2) దయకాసఽౄ  లుఔభిెంచిన నైదట్ నౄభా సెంస  హో థా ఔయౌగిన అదికభి దయకాసఽౄ థాయవ యషమెంలల కిెంథి అెంరల 
యెంగ సెంతినౄ  ఙెెంథాయౌ:-  

a) అనిై యదాలుగ అతనఽ నూయెం 1 ఏలల ఏజెనీ్ దయకాసఽౄ  ణాా నిై ూభిౄ ఙేరయవ;   
b) ఏజెనీ్ దయకాసఽౄ  తాెంణో నుట్ల నున్ కయవు  యవభలనఽ సభభిెంఙాయవ;  
c) నిమెంతాణ 6కిెంద నేభపునైట్లి గ నౄభా భీక్షలల ఉతీౄయవృ లమాయవ;  
d) నిమెంతాణ 7లల ాయౄ యెంచిన అనయోతల కిెంద ఖ భి కవడెం లేదఽ;  
e)  నౄభా యనుభనిై అబభిచి, లేఔభిెంచడానికి అవసయఫ ైన జఞా నెం ఔయౌగి ఉధాైయవ. నులలథాయవలఔు 

అవసయఫ ైన లేవనఽ అెంథిెంఙే యభయూెం ఔయౌగి ఉధాైయవ;  
 

3) ఏజెనీ్ దయకాసఽౄ నఽ భియౕయౌెంచి, దయకాసఽౄ థాయవ ఔ జీయత నౄభా, ఔ యదాయణ నౄభా, ఔ ఆభోఖ నౄభా 
సెంసలు మోధనలెైన్ నౄభా సెంసలలు  కైుథానికి నేెంచి ఏజెనీ్ నిమాభఔెం ఔయౌగి ఉెండలేదని, ఫలు క్ యౌసి్క ఙేలన 
ఏజెెంట్ు  జఞనృణాలల అతని నేయవలేదని ధియఔభిెంచఽకోవడెంలల హో థా ఔయౌగిన అదికభి తగిన శ్రదే చానుయౌ. 

 

4) హో థా ఔయౌగిన అదికభి కిెంథి యషమానిై ఔడా భియౕయౌెంఙాయౌ  

a) నలైన నేభపునై సభాఙాభనిై సఱిఔభిెంచఽఔుధేెందఽఔు దయకాసఽౄ థాయవ నున్ ధెంఫర్ ణో అతాభిట్ీ నియుళ సఽౄ నై 
ఏజెెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణా.  

b) దయకాసఽౄ థాయవ ఫలు క్ యౌసి్క లల లేదని సఱిఔభిెంచఽఔుధేెందఽఔు దయకాసఽౄ థాయవ నున్ ధెంఫర్ ణో అతాభిట్ీ 
నియుళ సఽౄ నై ఫలు క్ యౌసి్క ఏజెెంట్ు  కైెంథాీఔిత జఞనృణా.  
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5) దయకాసఽౄ థాయవ నఽెంచి అనిై ధివణాా లనఽ లుఔభిెంచిన థిళేనఽ భోజులలు ు నలైని నిమెంతాణలల ాయౄ యెంచిన 
అనిై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ దయకాసఽౄ థాయవడె ఉధాైడని, చటి్ెంలలని లలక్షన్ 42లలని ఉ యపలఖెం (3)లల 
ాయౄ యెంచిన అనయోతలఔు ఖ భికలేదని తనెంతణానఽగ సెంతినౄ  ఙెెంథిన తభుత హో థా ఔయౌగిన అదికభి ఏజెనీ్ 
దయకాసఽౄ  ణాా నిై నుాలలస్క ఙేల, నిమాభఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమడెం థాుభ నౄభా ఏజెెంట్ ఔు నిమాభకనిై 
భెంజూయవ ఙేమవచఽి. నిమాభఔ ఏజెెంట్ ఔు ఏజెనీ్ కోడ్స  ధెంఫర్ నఽ హో థా ఔయౌగిన అదికభి కైట్లబెంఙాయౌ. 
నౄభా సెంస  నేయవ సెంక్షైధాభెంణో ఏజెనీ్ కోడ్స ధెంఫర్ నియుచిెంచఫడెణాబ.  
 

6) నలైన ాయౄ యెంచినట్లి గ జఞభీ ఙేలన ఏజెనీ్ నిమాభఔ లేక నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమాభకనిై, నితీయవనఽ 
నియుళ ెంఙే అనిై నిఫెంధనలు ఔయౌగిన నిమభాలనఽ, కిెంద నేభపునైయధెంగ ావయౄధా నిమభావయని ఔయౌగి 
ఉెంట్లబ. నలైన ాయౄ యెంచినట్లి గ ఏజెెంట్ నిమాభఔెం జభిగిన ఏడెభోజులఔలాు  నిమాభఔ లేక ఫట్లుడా 
కయయౌ.  

7) దయకాసఽౄ థాయవనఽ నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమనేెంఙే సభమెంలల నౄభా సెంస  ఖ భిౄెంు కయవు  ఇసఽౄ ెంథి. అథి 
ఏజెెంట్ గ ణానఽ నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ నై సెంస  నేయవనఽ ఔడా ఖ భిౄసఽౄ ెంథి.  

 

8) ఈ నిమభాల కిెంద ాయౄ యెంచిన ఏథేని నిఫెంధనలనఽ ధయయేయిఔుెంట్ే దయకాసఽౄ థాయవఔు ఏజెనీ్ నిమాభఔెం 
భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు హో థా ఔయౌగిన అదికభి త్తయసుభిెంచవచఽి. దయకాసఽౄ  లుఔభిెంచిన 21 భోజులలు ు 
దయకాసఽౄ థాయవఔు భతూయుఔెంగ ఏజెెంట్ నిమాభకనిై త్తయసుభిెంచిన కయణాలనఽ హో థా ఔయౌగిన అదికభి 
ణెలనుయౌ.  

 

9) ఏజెనీ్ నిమాభకనిై భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు నిభఔభిసఽౄ నై హో థా ఔయౌగిన అదికభి నియృమెంణో ఇఫోెంథికి ఖ భైెన 
దయకాసఽౄ  థాయవడె ఆ నియృమానిై సనైక్షెంచడెం కోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన అనలలేట్ అదికభికి ఒ సనైక్ష 
దయకాసఽౄ నఽ సభభిెంచఽకోవచఽి. దయకాసఽౄ థాయవ సనైక్ష దయకాసఽౄ నఽ భియౕయౌెంచడానికి నౄభా సెంస  ఒ 
అనలలేట్ అదికభిని నిమనేెంచవచఽి. అనలలేట్ అదికభి సనైక్ష దయకాసఽౄ నఽ లుఔభిెంచిన 15 భోజులలు ు ఆ 
దయకాసఽౄ నఽ భియౕయౌెంచి,  భతూయుఔెంగ తేథి నియృమానిై ణెలనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

 

2. నౄభా సెంస  థాుభ ఉభ్డి నౄభా ఏజెెంట్ నిమాభఔెం:  

1) „ఉభ్డి ఇనా్భెన్్ ఏజెెంట్‟గ నిమాభఔెం కోయవతేనై దయకాసఽౄ థాయవడె ఆమా సెందభౌలనఽ ఫట్ిి  
సెంఫెందిత జీయత, యదాయణ, ఆభోఖ నౄభా లేథా మోధనలెైన్ నౄభాసెంస  హో థా ఔయౌగిన అదికభికి కెంనోు జిట్ 
ఏజెనీ్ దయకాసఽౄ  తాెం 1నృ థాుభ దయకాసఽౄ  ఙేమాయౌ. సెంఫెందిత నౄభా సెంసల హో థా ఔయౌగిన అదికభి నలైన 
నేభపునై దయకాసఽౄ ణో వవహభిెంఙాయౌ. 
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3. నౄభా ఏజెనీ్ భీక్ష:—  

1) నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమాభకనికి అయోత యదిెంచడానికి అతాభిట్ీ యౄను ెంథిెంచిన నిభీృత నుఠ్ఔరభెం ఆదాయెంగ 
జీయత, యదాయణ, ఆభోఖ నౄభా నుఠలలు  భీక్ష సెంస  నియుళ ెంఙే నౄభా ఏజెనీ్ భీక్షలల దయకాసఽౄ థాయవ ఉతీౄయృత 
యదిెంఙాయౌ. ఏజెనీ్ భీక్షలల అయోత యదిెంచడానికి అవసయఫ ైన నౄభా జఞా నెం ఔయౌగి ఉెండేెందఽఔు నౄభా సెంస  
తగిన సయౘమఔెం, భాయాదయశఔెం అెంథిెంఙాయౌ.  
 

2) నలైన నేభపునై భీత్తలల నౄభా ఏజెనీ్ భీక్షలల యజమవెంతెంగ ఉతీౄ యృత యదిెంచిన దయకాసఽౄ థాయవడికి భీక్ష సెంస  
ఉతీౄయృత ధివణాా నిై జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి. ధైెండె ధలల నుట్ల అభలలు  ఉెండే భీక్ష సెంస  జఞభీ ఙేలే ఉతీౄయృత 
ధివతాెం నదట్ియభిగ ఏథేని నౄభా సెంసణో ఏజెెంట్ గ నిమాభకనిై కోభై ఉథెేశ్ెంణో  ధైెండె ధలల 
నుట్ల అభలలు  ఉెంట్లెంథి.  

 

3) నలైన ాయౄ యెంచిన యధెంగ నౄభా ఏజెనీ్ భీక్షలల అయోత ను ెంథి, భీక్ష సెంస  జఞభీ ఙేలన ఙెలుు ఫలట్ల ఉతీౄయృత 
ధివతాెం ఔయౌగిన అబయవ లు భాతాఫే ఏజెెంట్లు గ నిమాభఔెం ను ెందడానికి అయవో లు కఖలయవ.  
 

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

5. ావయౄధా నిమభావయ.  

 

1) ాత్త ఏజెెంట్ కిెంద నేభపునై ావయౄధా నిమభావయకి ఔట్లి ఫట్లయౌ:-  

a) ాత్త నౄభా ఏజెెంట్ కిెంథి యట్ిని నుట్ిెంఙాయౌ, ---  

i. ణానఽ ఏ సెంసఔు నౄభా ఏజెెంట్ గ ఉధాైనధే యషమానిై తనెంతణానఽగ ఖ భిౄెంు ఔయౌగి ఉెండాయౌ.;  
ii. ఆనేక్షథాయవఔు ఏజెనీ్ ఖ భిౄెంు కయవు నఽ చానెంఙాయౌ. డిభాెండ్స నఽ ఫట్ిి  ఏజెనీ్ నిమాభఔ లేకనఽ 

యలు డిెంఙాయౌ.;  
iii. నిభేిషీ నౄభా ాణాయఔఔు లనూయవ్ ఙేలే సభమెంలల తన నౄభా సెంస  అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూుతేనై 

నౄభా ఉతతేౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన సభాఙాభనిై యవభిెంచి, ఆనేక్షథాయవల అవసభలనఽ లెఔులలకి 
తీసఽకోయయౌ;  

iv. కై రలరణ  ఉతతేౄ లనఽ ఇవుజూుతేనై ఔభిఔధాై ఎఔుువభెంథికి నౄభా ఏజెెంట్ నుాత్తనిధెం వళ లేౄ  
అతనఽ ణానఽ నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ నై అనిై నౄభా సెంసల ఉతతేౄ లనలై నులలథాయవఔు 
నిషక్షనుతెంగ యవభిెంచి, ఆనేక్షథాయవడి నిభేిషీ అవసభలఔు తగిన ఉతత్తౄ  ఏదధే యషమెంనలై సలయౘ 
ఇయుయౌ.  ;  
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v. ఆనేక్షథాయవ కోభిణే, అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూుతేనై నౄభా ఉతత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన ఔనేషన్ 
య బలనఽ యలు డిెంఙాయౌ;  

vi. అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూనే నౄభా ఉతత్తౄకి నౄభా సెంస  చాభిజ ఙేసఽౄ నై నానేమెంనఽ సాచిెంఙాయౌ;  

vii. నౄభా సెంస  యౄను ెంథిెంచిన ాత్తనుదన తాెంలల అవసయఫ ైన సభాఙాయెం సుపలయనిై, నౄభా 
ెందెం కొనడెంలల యసౄ యఔ సభాఙాభనిై యలు డిెంఙాయౌ్న నుాభ కతనఽ ఆనేక్షథాయవఔు 
యవభిెంఙాయౌ;  

viii. నౄభా ూచీ ెంథానికి సెంఫెందిెంచి ఆనేక్షథాయవ దఽయలయట్లు  లేథా భఫడి నిలఔడలేనే సయౘ 
ఆనేక్షథాయవ ఖ భిెంచిన ాత్త యసౄయనిై నౄభా సెంసఔు సభభిెంచిన ాత్త ాత్తనుదనణో నుట్లగ నౄభా 
ఏజెెంట్ గోత నియేథిఔ థాుభ తనఔు ణెయౌలనెంతవయఔు నౄభా సెంస  దిఱికి తీసఽఔుయమాు యౌ. ఆనేక్షథాయవ 
ఖ భిెంచి అనిై యకలుగ యఙాయణ జభినన తభుత ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం ణెయౌనేెందఽఔు 
సెంఫెందిెంచినథిగ ూచీ ెంద నియృమెంనలై తీవా ాఫలవెం చానే ఏథేని యసౄవ యషమానిై నౄభా 
సెంసఔు ణెయౌమజైమాయౌ;  

ix. నౄభా సెంస  వదె ాత్తనుదన ణాా నిై థాకలు ఙేలే సభమెంలల అవసయఫ ైన దయౄ యేజులనఽ ను ెంథాయౌ; 

ాత్తనుదననఽ ూభిౄ ఙేమడానికి నౄభా సెంస  ఆ తభుత కోభై దయౄ యేజులు ను ెంథాయౌ;  

x. నులల కిెంద ధానేధేషన్ నఽ ాపలయతెం ఙేలే ాత్త ఆనేక్షథాయవడికి సలయౘ ఇయుయౌ  

xi. ాత్తనుదనఔు నౄభా సెంస  అెంగీకయెం లేథా త్తయయుయెం ఖ భిెంచి ఆనేక్షథాయవఔు సఔరభెంగ 
ణెయౌమజైమడెం;  

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

xiii. కెుబమ్ ల భియౖుయెంకోసెం నౄభా సెంస  కోయవతేనై యట్ికి అనఽఖ ణెంగ నులలథాయవలఔు లేథా 
కెుబమ్ థాయవలఔు లేథా లనెృథాయవలఔు అవసయఫ ైన సయౘమానిై అెంథిెంచడెం;  

 

2) నౄభా ఏజెెంట్లు  ఙేమఔడనియ, ----  

a. నౄభా సెంస  నిమాభఔ ఉతౄ యవులనఽ ను ెందఔుెండా నౄభా యనుయెం కోసెం అబభిెంచడెం లేథా లేఔభిెంచడెం  
b. ాత్తనుదన తాెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙాభనిై యడిచినలట్ేి లా ఆనేక్షథాయవడిని నాేభైనెంచడెం;  

c. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం కోసెం ాత్తనుదన తాెంలల లేథా నౄభా సెంసఔు సభభిెంఙే దయౄ యేజులలు  తుడె 
సభాఙాయెం సభభిెంఙేలా ఆనేక్షథాయవడిని నాేభైనెంచడెం;  

d. నౄభా నులలలనఽ అబభిెంచడానికి, లేఔభిెంచడానికి భయి్లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం 
భభిమ /లేథా భయి్లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్ థఔెంలలకి ఎవభైెధా ఆనేక్షథాయవ/నులలథాయవనఽ ఙేయవికోవడెం.  

e. ఆనేక్షథాయవణో అభభదఔయెంగ ావభిౄెంచడెం;  
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f. ఏథేని ఇతయ నౄభా ఏజెెంట్ థాుభ ాయేశ్నలట్ిి న ఏథేని ఇతయ ాత్తనుదనలల జోఔెం ఙేసఽకోవడెం;  

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

h. నౄభా కెంట్లా ఔుి  కిెంద లనెృథాయవనఽెంచి వసఽౄ నై ాత్తపలాల యట్లనఽ డిభాెండ్స ఙేమడెం లేథా 
లుఔభిెంచడెం;  

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

j. హో థా ఔయౌగిన అదికభి ఇథివయకై తన ఏజెనీ్ నిమాభకనిై యదఽె  ఙేల, ఆ యదఽె  జభిగి ఇెంక ఐథేళ్ైు  జయఖని 
భిలతేలలు  నౄభా ఏజెెంట్ గ ని ఙేలేెందఽఔు ణాజఞ ఏజెనీ్ నిమాభఔెం కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోవడెం;  

k. ఏథేని నౄభా సెంస  డైెభెఔిర్ కవడెం లేథా నేఖలడెం;  

 

3) ాత్త నౄభా ఏజెెంట్ ఇథివయకై తన థాుభ లేఔభిెంచిన నౄభా యనుభనిై యక్షిెంచఽకోవడెం కోసెం ధనట్ి భాట్ థాుభ, 
భతూయుఔెంగ నులలథాయవఔు ధనట్ీసఽనఽ ఇవుడెం థాుభ నిభీృత వవదిలల నులలథాయవల నఽెంచి నానేమెంల 
ఙెయౌుెంు జభిగైలా ూభిౄ య బలల ామత్తైెంఙాయౌ.;  
 

4) నౄభా చటి్ెం, 1938లలని యౌలపలలఔు, థానికి అనఽఖ ణఫ ైన నిమెంతాణలఔు ననైెంగ నౄభా ఏజెెంట్ గ 
నిఙేలే ఎవభైెధా వకిౄకి యౄ. థియేల వయఔు జభిభాధా యదిెంఙే అవకశ్భ ెంథి. అనఽభత్త లేఔుెండా 
వవహభిసాౄ , ఎవభైెధా వకిౄ థాుభ పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యనుయెం యగిెంఙే నౄభా సెంస  తయున ని ఙేలే 
ఎవభైెధా నౄభా సెంస  లేథా ఎవభైెధా వకిౄకి కోట్ి యౄనుమల వయఔు జభిభాధా యదిెంచవచఽి. 

 

5) ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునై ావయౄధా నిమభావయ ఉలు ెంగన సయౘ తన ఏజెెంట్ు  తను ులనిైట్ికీ నౄభా 
సెంలే  ఫలధత వళ ెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థానికి కోట్ి యౄనుమలవయఔు జభిభాధా యదిెంచవచఽి.. 

 

6. ఏజెెంట్ నిమాభఔెం సలలనిన్:   

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

అనవిథేి చటి్ెం, 1999 (1999లలని 4వ లలక్షన్)లలని యౌలపలలనఽ ఉలు ెంఘ లేౄ ,  
b. నలైన ాయౄ యెంచిన అనయోతలలల థేనికెైధా ఖ భైెణే.   

c. 8వ నిమెంతాణలల సాచిెంచిన ావయౄధా నిమభావయకి, ఎట్ిఔుడె అతాభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలఔు 
ఔట్లి ఫడడెంలల యపలఫ ైణే 
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d. నిమాభఔ నిమభాలు ఉలు ెంఘ లేౄ .  
e. నౄభా సెంస  లేథా అతాభిట్ీ కోభినట్లి గ ఏజెెంట్ గ ని ఙేలే తన కయఔలానులఔు సెంఫెందిెంచిన 

సభాఙాభనిై ాదభిశెంచడెంలల యపలఫ ైణే;  

f. అతాభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలఔు ఔట్లి ఫడడెంలల యపలఫ ైణే;   

g. ఏథేని తుడె లేథా అయసౄవ సభాఙాభనిై చానలటి్డెం లేథా నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమాభఔెంకోసెం 
దయకాసఽౄ  సభభిెంచడెంలల లేథా థాని ఙెలుు ఫలట్ల కలెంలల యసౄవ యషమాలనఽ ఔననలటి్డెం జభిగిణే.  

h. నౄభా సెంస/అతాభిట్ీ కోయవఔునైట్లి గ కలానఽఖ ణ భిట్ర్ై్ సభభిెంచఔుెంట్ే;  
i. అతాభిట్ీ నియుళ ెంచిన భిరోధన లేథా యఙాయణఔు సహఔభిెంచఔుెంట్ే;  
j. నులలథాయవల భదఽలనఽ భిషుభిెంచడెంలలనా, థానికి సెంఫెందిెంచిన అతాభిట్ీకి సెంతినౄ ఔయఫ ైన 

ాతేతౄభనిై ఇవుడెంలల యపలఫ ైణే;  

k. నౄభా సెంస  తయున నులలథాయవలు/ఆనేక్షథాయవల నఽెంచి వసాలు ఙేలన నానేమెంలు/నఖదఽనఽ 
ాతక్షెంగ కనీ భోక్షెంగ కనీ అహభిలేౄ . అబనట్ికీ నౄభా సెంస  నిభేిషీ ఆమోదెం ఉెంట్ే కనీ 
నఖదఽ/నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడానికి ఈ యౌలబెం ఏజెెంట్ ఔు యలు ఔయౌెంచదఽ.    

 

7. ఏజెనీ్ యదఽె  యదానెం:  

నౄభా ఏజెెంట్ ఏజెనీ్ యదఽె  కోసెం తేథి ఉతౄయవుల జఞభీణో, అతనఽ ఆ తేథి ఉతౄ యవుల జఞభీ ణేథీ నఽెంచి నౄభా ఏజెెంట్ గ 
వవహభిెంచడానిై ఆనేయౄ యవ..  
 

8. ఏజెనీ్ నిమాభఔెం సలలనిన్/యదఽె  ాపలవెం.—  

1) ఏజెనీ్ సలలనిన్ లేథా యదఽె  ణేథీన, ఆ ణేథీనఽెంచి నౄభా ఏజెెంట్ నౄభా ఏజెెంట్ 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 ఏజెెంట్ నఽెంచి నిమాభఔ లేకనఽ, ఖ భిౄెంు కయవు నఽ నౄభా సెంస  యనఔుు 
తీసఽకోయయౌ.   

b. నౄభా సెంస  ఆ ఏజెెంట్ నఽ ఫలు క్ యౌసి్క ఙేల, అతాభిట్ీ నియుళ ెంఙే ఫలు క్ యౌసి్క ఏజెెంట్ు  జఞనృణా, ఏజెెంట్ు  డేట్ల ఫేస్క 
కైెంథీాఔిత జఞనృణాలలల సలలనిన్/ యదఽె  ఙేలన యవభలనఽ ాయేశ్నలట్లి యౌ.  

c. హో థా ఔయౌగిన అదికభి ఆథేరల జఞభీ లేథా ధనట్ి భాట్ ఆథేరలణో ఔరభయక్షణా చయ భ గిెంునలై ఏథేని 
ఏజెెంట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన సలలనిన్ ఉతౄయవులనఽ ఉసెంహభిెంచఽఔుెంట్ే యభి సలలనిన్ ఆథేరలనఽ 
ఉసెంహభిెంచఽఔుధే ఆథేరలు వచిిన యెంట్ధే యభిని ఫలు క్ యౌసిడ్స ఏజెెంట్ు  జఞనృణా నఽెంచి ణొలగిెంఙాయౌ.  
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d. నౄభా సెంస  అతనఽ ఏజెెంట్ గ ని ఙేలే ఇతయ జీయత లేథా యదాయణ లేథా ఆభోఖ నౄభా సెంసలు లేథా 
మోధనలెైన్ నౄభా సెంసలఔు ఔడా సభాఙాయెం అెంథిెంఙాయౌ. యభి భికయవు లఔు, తగిన చయలకోసెం ఆ నౄభా 
ఏజెెంట్ నలై తీసఽఔునై చయలనఽ ణెయౌమజైమాయౌ.  

 

10. నౄభా ఏజెెంట్ భజీధాభా/ నిమాభఔెం సభెెండర్ యషమెంలల అనఽసభిెంఙాయౌ్న యదానెం:  

1) నౄభా సెంస  నిమనేెంచిన నౄభా ఏజెెంట్ తన నౄభా సెంసణో తన ఏజెనీ్ని సభెెండర్ ఙేమాలని కోయవఔుధే 
క్షెంలల, అతనఽ ాసఽౄ తెం ఏజెనీ్ని ఔయౌగిన నౄభా సెంస  హో థా ఔయౌగిన అదికభికి తన నిమాభఔ లేకనఽ, 
ఖ భిౄెంు కయవు నఽ సభభిెంఙాయౌ.   

2) భజీధాభా, నిమాభఔ సభెెండర్ ఙేలన థిళేనఽ భోజులలు ు నౄభా సెంస  నూయెం 1లలల యవభిెంచిన యధెంగ యదఽె  
ధివణాా నిై జఞభీ ఙేసఽౄ ెంథి.   

3) నిమాభకనిై సభెెండర్ ఙేలన నౄభా ఏజెెంట్ భభో నౄభా సెంసనఽెంచి ణాజఞ నిమాభకనిై కోయవచఽి. 
అలాెంట్ి సెందయౌెంలల తభ ూయు ఏజెనీ్ యవభలనిైట్ినీ కొతౄ  నౄభా సెంసఔు ణెయౌమఫయచి, తన ఏజెనీ్ 
దయకాసఽౄ ణో నుట్ల నూయెం 1లలల జఞభీఙేలన భ ెందసఽౄ  నౄభా సెంస  థాుభ జఞభీ ఙేలన యదఽె  ధివణాా నిై 
సభభిెంఙాయౌ.  

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

 

11. ఏజెెంట్ నిమాభఔెంలల నౄభా సెంసఔు వభిౄెంఙే యదాయణ నిఫెంధనలు:  
1) ఏజెనీ్ వవయౘభలనఽ యయేక్షిెంఙే „ఫో యవు  ఆమోథిత యదాధానిై‟ నౄభా సెంస  యౄను ెంథిెంచి, థానిని ాత్త 

సెంవత్యెం భాభిి 31 భ ెందఽ థాకలు ఙేమాయౌ. „ఫో యవు  ఆమోథిత యదాధానికి భాయాదయశకలనఽ నౄభా సెంస  
యౄను ెంథిెంఙాయౌ.  

2) ఔట్ికి నేెంచి జీయత నౄభా, ఆభోఖ నౄభా, ాత్త మోధనలెైన్ నౄభా సెంసలఔు నౄభా ఏజెెంట్ గ వవహభిెంచభదఽ.   
3) ఈ చటి్ెంలలని యౌలపలలఔు ననైెంగ నౄభా ఏజెెంట్ గ వవహభిలేౄ  యౄ. థి యేల వయఔు జభిభాధాఔు 

ఖ యవుణాయవ.  
4) ఏథేని నౄభా సెంస  లేథా ని ఙేలేెందఽఔు, పలయతథేశ్ెంలల ఏథేని నౄభా లాయథేయని జభినేెందఽఔు అనఽభత్తెంచని 

వకిౄని నౄభా ఏజెెంట్ గ నిమనేెంచఽఔునై నౄభా సెంసఔు యౄ. కోట్ి వయఔు జభిభాధా యదిెంచవచఽి.  

5) నౄభా చట్లి ల (సవయణ) చటి్ెం 2015 నుాయెంబఫ ైన తభుత నౄభా సెంసలెవయౄ, పలయతథేశ్ెంలల ఎవభైెధా భ క 
ఏజెెంట్ నఽ, ాదాన ఏజెెంట్ నఽ, ాణేఔ ఏజెెంట్ నఽ నిమనేెంచడానికి, ఏథేని నౄభా యనుభనిై నియుళ ెంఙేెందఽఔు 
అనఽభత్తెంచఫడడెం లేదఽ.  
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6) భయి్ లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్ లుమ్ థాుభ నౄభా నులలని తీసఽఔుధేెందఽఔు లేథా ునయవదేభిెంఙేెందఽఔు లేథా 
కొనయగిెంఙేెందఽఔు ఎవుయౄ ాతక్షెంగ కనీ భోక్షెంగ కనీ ాలలబనలటి్డానికి అనఽభత్తెంచభదఽ.  

7) థీనికోసెం అెంగీకయెం ను ెంథిన ఒ అదికభి థాుభ అతాభిట్ీ భయి్ లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్ థకలలల నులుెంచఽఔునై 
సెంస  లేథా వఔుౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన నుో య్సఽ అదికయవలఔు అతాభిట్ీ తభ అెంగీకయెం ను ెంథిన అదికభి థాుభ 
భదఽ ఙేమవచఽి.  

8) ాత్త నౄభా సెంస  లేథా నౄభా ఏజెెంట్ు నఽ నిమనేెంచడెంలల నౄభా సెంస  తయున ని ఙేలే హో థా ఔయౌగిన 
అదికభి తన థాుభ నిమనేతేలెైన ాత్త నౄభా ఏజెెంట్ నేయవ, చియవధాభా, అతని నిమాభఔెం నదలెైన ణేథీ 
ఏథైెధా ఉెంట్ే థాని యవభలు, ఆమన నిమాభఔెం యదఽె  ణేథీ ఏథైెధా ఉెంట్ే థాని యవభలణో ఔడిన భిజిషిర్ నఽ 
నియుళ ెంఙాయౌ.   

9) నౄభా ఏజెెంట్ సభీుసఽలల ఉనైెంత కలెం, నిమాభఔెం యదఽె  ఙేలన ఐథేళ్ు  వయఔు నలైన ాయౄ యెంచిన భికయవు లనఽ 
నౄభా సెంస  నియుళ ెంఙాయౌ.  
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అదామెం 5 

జీయత  నౄభా యొఔు చటి్ఫదేఫ ైన లథాే ెంణాలు 
 

అదామెం భిచమెం 

ఔ జీయత  నౄభా ెంథానిై రలెంఙ ేఅెంరలేనేట్  ఈ  అదామెంలల, భనెం చభిియౄ ెం. ఈ  అదామెం 

జీయత  నౄభా ెందెంలల ఖల ాణేఔ లక్షణాల ఖ భిెంచి ణెయౌమజసైఽౄ ెంథ.ి 

ధేయవిఔుధే అెంరలు  

 

B. నౄభా ెంథాలు  – చటి్ఫదేఫ ైన అెంరలు భభిమ  ాణేఔ లక్షణాలు  
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A. నౄభా ెంథాలు  – చటి్ఫదేఫ ైన అెంరలు, ాణేఔ లక్షణాలు 

1. నౄభా ెంథాలు  – చటి్ఫదేఫ ైన అెంరలు 

a) నౄభా ెందెం   

నౄభా ఔ ెందెం ఙేసఽఔునైఅగిరఫ ెంట్ల. నౄభా సెంస  నిభెిషిఫ నై, ాణేఔఫ ైన భసిఽులకి ఔ ధయకి లేథా 
నానేమెంకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడానికి 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 లక్షణాల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథాెం. నౄభా ెంథాలని 
రలసఽౄ నై కొనిై ధామయఫ ైన లథాే ెంణాయౌై ఇుడె చాథాె ెం. 

కీలకెంశ్ెం 

ఇయవ నుభిీల భధ ఉెండే ఔ ెంద అగిరఫ ెంట్ల చటి్యఫ నై చయలు తీసఽకోవడానికి అనఽయైనథి. ఇెండిమన్ 
ెందెం మాకి్ 1872 ాకయెం నౄభా ెంథాలణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలలని అనిై ెంథాలనఽ రలసఽౄ ెంథి.   

ఔ నౄభా నులల నౄభా సెంస  అధే ఔెంనలనీ, నౄభాథాయవ అధే నులలథాయవ -  భెెండె 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 ిఏథెైధా ఔ ని ఙేమడానిక ితన ఇయౖి నిై ణెయౌనధా లేథా ఏ యషమాధైైధా అలా 
ఙేమవదెని యభిెంచిధా ఆ నిక ి అవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ెంథ ే ఉథేెశ్ెంణోధ ే ఙేలేౄ , అథ ి ఔ ఆపర్ లేథా 
ాత్తనుదన ఙసేఽౄ నైట్లి  భఖిణ ెంచఫడెతేెంథ.ి యదాయణెంగ, ాత్తనుదఔుడె (proposer) థాుభ 
ాత్తనుదన ఙమేఫడెతేెంథ.ి నౄభా సెంస  థాుభ అెంగీఔభిెంచఫడెతేెంథ.ి 

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

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

ఔ ాత్తనుదఔుడె నౄభా నులల నిఫెంధనయౌై అెంగీఔభియౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణాౄ నిై ఙెయౌుెంచడెం 
థాుభ తన అెంగీకభనిై ణెయౌమజైయౄ డె. ాయౄ వనకి లుఔిత్త లనెంచిన తభుత, అథి నదట్ ి
నానేమెంగ భాయవతేెంథి. అుడె ఆ ాత్తనుదన  నులలగ భాయవతేెంథ.ి 

ఔయళే్ ఏథెధైా షయతే నలటి్ఫడనిట్ు బణే, అథి కౌెంట్ర్  ఆపర్ అవుతేెంథి. 
నులల ఫలెండె ెంథానికి యక్షెం అవుతేెంథ.ి 

ii. భిఖణన (Consideration) 
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భిఖణన అెంటే్ ెంద నుభిీలకి కొెంత యసయ ాయోజనెం ఉెండేలా ఉెండాయౌ.  నౄభాథాయవ నఽెంచి 
నానేమెం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభియౘయెం ఙేయౄ భధే యగె నెం నౄభా సెంస  నఽెంచి ఔ భిఖణన.  
iii. నుభిీల భధ అగిరఫ ెంట్ల  
ఇయవ క్షాల క ైయషమానిై క ైఅయెంలల అెంగీఔభిెంఙాయౌ. భభోలా ఙెనులెంటే్, ఇయవ నుభిీల భదా ఔ 

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

యషమానిై క ైఅయెంలల అెంగీఔభిెంఙాయౌ. 

iv. లేుఙాి అెంగీకయెం (Free consent) 

ఔ ెందెంలలక ిాయేయసఽౄ నైుడె లేుఙాి అెంగీకయెం (free consent) ఉెండాయౌ. 

ఈ కయణెం కనుడె అెంగీకయెం లేుచిగ ఇచిినట్లు  ఙెఫడెతేెంథ ి  

 నియోెంధెం 
 అనఽచిత ాపలవెం 

 మోసెం (నూాడ్స) 
 తుగ ణెయౌమజమైడెం 
 ను యనుట్ల 

ఔ అగిరఫ ెంట్ల సభ్త్త నియోెంధెం నైథా, మోసెం లేథా భామ వలాు  సెంబయెంచినుడె, ఆ అగిరఫ ెంట్ల 
ఙెలు దఽ.  

v. నుభిీల యభభ ూలు 
ెంథానిక ి ఙెెంథని భెెండె నుభిీల ెందెంలలక ి ాయయేెంచడానిక ి   చటి్ఫదేెంగ అయవో లెై ఉెండాయౌ. 
నులలథాయవ ాయౄ వననల ై సెంతఔెం ఙేల ే సభమానిక ి ఫేజయవ వమసఽ్ ఔయౌగి ఉెండాయౌ, అలాగై అతడ ి
భానలఔ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండాయౌ, అెంణే కఔుెండా అతడె చటి్ాకయెం అనయవో డిగ ఉెండకదఽ. ఉథాహయణక,ి 
ఫ ైనయవు  నౄభా ెంథాలలలక ిాయయేెంచ భదఽ.  
vi. చటి్ఫదేత 

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

i. నియోెంధెం - ధేయూభిత యదాధాల థాుభ త్తౄడ ిఙేమడెం జయవఖ తేెంథ.ి  

ii. అనఽచిత ాపలవెం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిెంనల ైఆదితెం ఙెలాబెంఙ ేయభయూెం ఉనై ఆఫ , 
ఇతయవల నఽెంచి అనఽచితఫ నై  ాయోజనెం ను ెందడానిక ితన హో థాని  యడినుడె.    

iii. మోసభ  (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థాుభ అతనఽ లేథా ఆఫ  నిజభని నఫే్లా 
ఙేలేెందఽఔు నేాభైనయౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థాచినలటిి్ గనీ లేథా యట్నిి తుగ 
ణెయౌమజైమడెం వలు  గనీ  అలాెంటి్ మోసెం  తలెతేౄ తేెంథి.  

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

2. నౄభా ెంథాలు  – ాణేఔ లక్షణాలు (Special features) 

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

ఒ నౄభా ెందెం నుటి్ెంఙ ేనుాథనేఔ సాణాా లలు  ఇథ ిఔటి్. థీనిై ఉఫ భిరభ లడై్స్ అని ఔడా అెంట్లయవ. అెంటే్ 
ెందెంలల ఉనై ాత్త నుభిీ నౄభా యషమానిక ిసెంఫెందిెంచిన అనిై భ కఫ నై యసౄయల యలు డిెంఙాయౌ.   

భెంచి నభ్కని (good faith) కీ,  భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) కీ ఙాలా ణడేా ఉెంథ.ి 

యదాయణెంగ యణ జయఫ నై అనిై ెంథాల లాయథయేలనీై భెంచి నభ్ఔెం నైథ ేజభిగినుో త ఉెంట్లబ .
యటి్లలు  ఎఔుడా మోసెంగనీ ,ఔట్ెంగనీ ఉెండవు. భెంచి నభ్కనిై నుటి్ెంఙాయౌ్న ధామయఫ ైన (legal) 
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔెంథాయవ, కొనఽగోలుథాయవకి ెందెం ఖ భిెంచి ఎలాెంటి్ సభాఙాయభూ 
యలు డిెంచఔడదధ ేనిఫెంధన నుటి్ెంచనవసయెం లేదఽ.  

ఇఔుడ “కొనఽగోలుథాయవనిథ ే ఫలధత” (Caveat Emptor) నిమభెం నుటి్ెంచఫడిెంథ.ి అెంటే్. 
కొనఽగోలుథాయవని ళచెిభిెంచడెం.  

ెందెంలల ఉనై నుభిీలు ెందెంలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచి ఎెంణో నియతెంగ భియౕయౌెంఙాయౌ. అలాగై ఔ నుభిీ 
భభపఔ నుభిీని తు ణోా వ టిి్ెంచనెంతవయఔ ,సభాదాధాలు నిజఞబతీగధ ే ఇవుఫడు ెంత వయఔ, అవతయౌ 
నుభిీ ెంథానిై తనెంచఽఔుధే (avoid)  ారలై ఉెండదఽ. 
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భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith): నౄభా ెంథాలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదాయెంగ 
ఙేసఽఔుని నడెయౄ బ.. ెందెం యషమెం ఔనినెంచనథ.ి నలైగ ధేయవగ  భియౕయౌెంచిధా లేథా నౄభా సెంస  
అనఽబవెం థాుభ గనీ అెంత సఽలబెంగ ణెయౌల ేఅవకశ్ెం లేదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄయలు, యట్ ిసుపలవయెంగ  
ాత్తనుథిెంచినయభ ి (proposer)కి భాతాఫే  ణెయౌల ఉెండవచఽి. అెందఽక ై నౄభా సెంస  తయచఽగ సభాఙాయెం 
కోసెం ాత్తనుదఔులనల ైూభిౄగ ఆదాయడ ిఉెంథ.ి  

అెందఽవలు  నౄభా యషమభ  ఖ భిెంచిన భ కఫ ైన సభాఙాయెం  (material సభాఙాయెం ) అెంణా నౄభా 
సెంసలఔు ణెయౌమదఽ కఫటిి్ థానిై సెంూయృెంగ యలు డిెంఙాయౌ్న చటి్యఫ ైన ఫలధత ాత్తనుదఔుడెక ిఉెంథ.ి 

ఉథాహయణ 

డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల  కోసెం ఔ ాత్తనుదన (ానుో జల్) ఙేరడె. నులల  కోసెం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔుధ ే
సభమెంలల, డేయడ్స డమాఫ ట్సి్కణో ఫలధడెతేధాైడె, యద ినియయణఔు చికిత్ తీసఽఔుెంట్లధాైడె.  కనీ 
డేయడ్స జీయత నౄభా సెంసఔు ఈ యసౄయనిై యలు డిెంచలేదఽ. జీయత నౄభా సెంస  జఞభీ అెందఽవలన డయేడ్సక ి
భ నలైొ ఏళ్ు  వమసఽ. అెందఽవలు  జీయత  నౄభా సెంస  డయేడ్సని యైద భకీ్ష ఙేబెంచఽకోభని అడఖఔుెండాధ ే

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

జీయత నౄభా సెంస  థాయ త్తయసుభిెంచడెం చాల, డేయడ్స  ధానేనీ ఆశ్ియడాు డె. నౄభా సెంస  థాని 
భిరోధనలల డేయడ్స నులల కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేల ేధాట్ిక ై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనైట్లు గనా, అలాగై ఈ 
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔెంగధ ే డేయడ్స థాచి నలటిి్నట్లి గనా ణేయౌెంథ.ి అెందఽవలు  నౄభా ెందెం ఙెలు దని 
ాఔటి్ెంచఫడిెంథ,ి అెంణేకఔ థాయ  ఔడా త్తయసుభిెంచఫడిెంథ.ి   

భ కఫ ైన సభాఙాయభెంటే్ నౄభా సెంసలు ఈ కిెంథి యట్నిి నియృబెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఇఙేిసభాఙాయెం 

: 

 యయవ భిసఽుని అెంగీఔభిెంచవఙాి లేథా?  
 ఔయళే్ అెంగీఔభిలేౄ  ననాేమెం ఏ భైట్లలల ఉెండాయౌ? యట్ిక ిఎలాెంటి్ నిమభ నిఫెంధనలు ఉెండాయౌ? 

ఈ ఫలధత కైవలెం ాత్తనుదఔుడెక ి ణెయౌలన భ కఫ నై యసౄయలకై (material facts) కఔ, అతడె 
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫ ైన యసౄయలక ి ఔడా వభిౄసఽౄ ెంథి. భిూయృ యరుయనిక ి సెంఫెందిెంచిన ఈ 
చటి్యఫ నై ఫలధత యదాయణ ధామభిదిలలకి వసఽౄ ెంథ.ి 
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ఉథాహయణ 

ఔ ాత్తనుదన ఙలే ే ాత్తనుదఔుడె యలు డ ి ఙేమాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలు  కొనిై ఉథాహయణయౌై ఇఔుడ 
భియౕయౌథాె ెం:   

i. జీయత   నౄభా: వకిౄఖత యదైయఫ ైన చభితా, వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄ నై యధఽల లక్షణాలు, 
ధాభనునెం, భదనునెం వెంట్ ిలక్షణాలు, నిక ియళ్ుఔ నుో వడెం, వమసఽ, అలయట్లు ాత్తనుదఔుడె 
ఆథామ యవభలు వెంటి్  ఆభిఔ సభాఙాయెం,  భ ెందఽగ ఉనై జీయత   నౄభా  నులలలు, విత్తౄ  
నదలెైనయ. 

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

iii. ఫ భెైన్ (Marine) నౄభా: యభాగిర యవభలు, నుకిెంగ్ యదానెం  నదలెైనయ. 

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

ఆ యధెంగ నౄభా ెంథాలు  అదిఔ ఫలధత లలఫడ ిఉధాైబ. ఇఔ నౄభా యషమానిక ివలేౄ , భెంచి యరుసెం 

(good faith) ెంథాలు  భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) ెంథాలుగ భాభబ. 

నియుచనెం  

అడిగిధా, అడఖఔనోు బధా,  ాత్తనుథిసఽౄ నై భిసఽుక ిఖల అనిై యకల భ కఫ నై యసౄయయ్ై సుచిెందెంగ, 
కచిితెంగ, యలు డిెంచడఫే, "ఉఫ భిరభ లడై్స్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథ.ి    

భిూయృ యరుసెం ెందెంలలని నుభిీలెవభిఙణేా సభిగ నుటి్ెంఫడఔనోు ణ,ే ఆ ెందెం నఽెంచి యభిదెభిలల 
ఎవభెైధా తనెంచఽకోవచఽి. అెంటే్ థనీయెం భ కెంగ ఒ నౄభా ెందెంలలక ి వఙేి యభెవయౄ అనఽచితెంగ 
ాయోజధాలు అెందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.   

నౄభాథాయవ నౄభా ెందెం కోసెం ఏథెైధా పౌత్తఔ యసౄయనిక ి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంటి్ అయసౄ వ సభాఙాయెం 
ఇవుఔడదని పలయెంచఫడెతేెంథ.ి నౄభాథాయవ అనిై యషమాలఔు  సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనా యలు డిెంఙాయౌ.  
ఈ ఫలధణ ే ఔనఽఔ లేఔుెంటే్ నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ  భిసఽుని ాపలయతెం ఙలే ే కొనిై నిభెిషిఫ ైన యసౄయయౌై 
అణచియేమడానిక,ీ అనఽచిత ాయోజనెం అెందఽకోవడానిక ీామత్తైెంఙ ేఅవకశ్ెం ఉెంథ.ి   

అెండర్ భెైట్ర్ సభెైన భిసఽు అెంచధా  యసేఽఔుధేలా, నులలథాయవ తన ఆభోఖెం, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఆథామెం, విత్తౄ  
నదలెైన యషమాలలు  ఎలాెంటి్ థాభిఔెం లేఔుెండా యసౄవ లత్తని నిజఞబతీగ  యలు డిెంఙాయౌ. అెండర్ భెైటి్ెంగ్ ఙేల ే
అెండర్ భైెట్ర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙలేే యధెంగ ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలు ఙెఔనోు వడెం గనీ, 
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తుగ ఙెడెం (misrepresentation) గనీ జభిగిణ,ే ఆ ెంథానిై యదఽె  యచడానికి  నౄభా సెంసక ి
అదికయెం ఉెంథ.ి 

చటి్ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతెం ఙేమడెం ఔ ఫలధతగ యదిెంచిెంథ.ి   

ఉథాహయణ 

ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిజఔటి్వ్ ళెైర్ ట్ నిన్ ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెనుో ట్లణోనా ఫలధడెతేధాైడె. 
అెందఽవలన అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుధాైడె. అతడె తన యసౄయఔ భిలత్తని యలు డిెంచలేదఽ. 
ఆ యధెంగ నౄభా సెంస  నౄభాథాయవడె యసౄయలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ లుఔభిెంచడెం వలు  
మోసనుో తేెంథి. 
ఔ వకిౄక ిఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయెంలల అతడె యలు డిెంఙాడె. ఆ యషమెం నౄభా 
సెంస  థాుభ లుఔభిెంచఫడిెంథ.ి భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలక ి ఔనీసెం 4 ఏళ్ు  వయఔ ఔవభైజి ఉెండదధ ే
యషమెం ాత్తనుదఔుడె (ానుో జర్, నౄభా ఙలే ేవకిౄ) కి  ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఇథ ినౄభా సెంస  థాుభ తు 
ణోా వ టిి్ెంచఫడని యసౄయనిక ిఉథాహయణ.  

b) భ కఫ ైన యసౄ యలు  (Material facts) 

నియుచనెం  

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

అెంతఔు భ ెందఽ యలు డిెంచని యసౄవెం పౌత్తఔయఫ ైనథెధైా లేథా అధే ఆ యషమానికి సెంఫెందిెంచిన 
భిలతేలనల ై ఆదాయడ ి ఉెంట్లెంథి, అథ ి ధామయ నెంలల భాతాఫే చివభిక ి నియృబెంఫడాయౌ. నౄభాథాయవ 
భిసఽుని ాపలయతెం ఙలే ేనిజఞలు యలు డిెంఙాయౌ. 

నౄభాలల యలు డిెంఙాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄయలలు  కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథాె ెం : 

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

ాభాదఔయఫ ైన కభోా (ఒడ సయవఔు) సభ దా భాయాెంలల తీలకళె్ుఫడట్ెం; అధాభోగనికి సెంఫెందిెంచిన ఖత 
చభితా    

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

iii. నౄభా ానుో జల్ నూయెం లేథా అను కషైన్ లలని ాశ్ైలనీై భ కఫ నైయగ భిఖణనలలక ి
తీసఽకోఫడణాబ. ఎెందఽఔెంట్ ే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణాలఔు, యతేౄ  జభిగై 
అవకరనిక ి సెంఫెందిెంచినయ అబ ఉెంట్లబ.  యట్ిక ి నిజఞబతీగ సభాదాననేయుయౌ.  అనిై   
యవభల ూభిౄగ నిెంఫడాయౌ.   

కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై యలు డిెంచనవసయెం లేదఽ. అలాెంటి్ కొనిై ఉథాహయణలు ఈ కిరెంద 
ఇవుఫడిధాబ.   

సభాఙాయెం  

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

అెండర్ భెైట్ర్ థాుభ నిభెిషిెంగ యఙాయణ ఙేమఫడఔనుో ణ ే భాతాెం, ాత్తనుదఔుడె ఈ కిరెంథ ి యసౄయలనఽ 
యలు డిెంచనవసయెం లేదఽ: 

i. భిస్కుని  తగాిెంచడానిక ిఅభలు ఙేలన చయలు   
ఉథాహయణ:  అగిైభాఔ మెంతాెం ఏభట్ల ఙసేఽకోవడెం 

ii. నౄభాథాయవక ిణెయౌమని లేథా దిఱికిభని నిజఞలు  
ఉథాహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనోు ట్లణో ఫలధడెతేధాైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ేసభమానిక ి
ణెయౌమదఽ. అలాెంటి్ సెందయౌెంలల అతడినల ైయసౄవెం యలు డిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం జయఖదఽ.   
iii. కొథిెగ తయుఫదేఫ నై శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన యసౄయలు   
భ కఫ ైన యసౄయలఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త చినై అెంరనీై థాచఔుెండా ఙెడెం అవసయెం. అెండర్ భెైట్ర్  
ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తగినెంత జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి కవలలన సభాఙాభనిై అడగయౌ.   
iv. ధామయఫ నై యషమాలు (Matters of law) 

ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధామెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథ.ి   
ఉథాహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙలేేట్ుడె ఆ ఊభి చట్లి లు 
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v. నౄభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని (లేథా ఏ సభాఙాభనిై ఇఔనల ైణెలుసఽకోనవసయెం లేదని యడిచినలటిి్న  

సభాఙాయెం) 

యట్ిని చానెంచి నౄభా సెంస ఆ సభాదాధాలు అసెంూభిౄగ ఉధాైమెంట్ృ తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ 
(డసి్కఔుబమ్ ఙేమలేదఽ).  

యలు డిెంఙాయౌ్న యద ిఎుడె ఉెంట్లెంథ?ి  

జీయత నౄభా ెంథాల యషమెంలల ాత్తనుదన అెంగీఔభిెంచఫడ,ి నులల జఞభ ీ అబయ వయఔ చయిలు జభిన ే
కలావద ి (నభిమడ్స) అెంణా యవభలు యలు డిెంఙాయౌ్న యద ి ఉెంథ.ి ఔయభ ి నులల  అెంగీఔభిెంచిన తభుత, 
నులల ట్ ర్్ నడెసఽౄ నై సభమెంలల వఙేి ఎలాెంటి్ పౌత్తఔ యసౄ యలనా యలు డిెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.    

ఉథాహయణ 

యౕర భజన్ థిళనేఽ ఏళ్ు  కలావద ి (ట్ ర్్) కోసెం ఔ జీయత నౄభా నులల తీసఽఔుధాైయవ.  నులల తీసఽఔునై 
ఆభైళ్ు  తయవయత, భజన్కి ఖ ెండెక ి సెంఫెందిెంచి కొనిై సభసలు తలెణాౄ బ. థాెంణో అతడె ఏథో  శ్సౄ ైచికిత్ 
ఙబేెంచఽకోయయౌ్ వచిిెంథ.ి. యౕర భజన్  ఈ యసౄయనిై నౄభా సెంసక ియలు డిెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.   

అబణ ే సకలెంలల నానేమెంలు ఙెయౌుెంచడెంలల యైపలెం వలు  నులల  యదెబన (lapsed condition) లత్తలల 
ఉెండగ, ఆ నులలథాయవ నులల  ెంథానిై ునయవదేభిెంచడానిక ి ామత్తైలేౄ , అలాెంటి్ ునయవదేయణ 
సభమెంలల థానిై ఔ నా నులలగ భిఖణ ెంచి, అనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ  సెంఫెందిత యసౄ యలనిైెంటి్నీ 
యలు డిెంఙాయౌ.     

నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం Breach of Utmost Good Faith 

ఇుడె భనెం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙలే ే భిలతేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథాెం. అలాెంటి్ 
ఉలు ెంగన యలు డఙిేమఔనోు వడెం(non-disclosure) లేథా తు సాచన (misrepresentation) లలు  థేని 
థాుభధైధా జయఖవచఽి.   

యలు డఙిేమఔనోు వడెం Non-Disclosure:  యదాయణెంగ, నౄభా సెంస  ఎలాెంటి్ ాణేఔఫ నై యఙాయణ 
ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙలేన వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెండే సెందయౌెంలల ఇథి జయవఖ తేెంథి. 
నౄభా సెంస   అడిగై ాశ్ైలక ితనెంచఽఔుధ ేయధెంగ  ఙెనే సభాదాధాలు, యలు డి ఙలేన సణాలు నియుక్షెంగ 
ఉధాై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔనోు బధా] లేథా ానోు జర్ ఆ యసౄయనిై పౌత్తఔ యసౄవెంగ తయౌచి 
ఉెండఔనోు బధా. అలాెంటి్ కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణాడె. అథే ఔ యసౄయనిై 
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కయలని ఙెఔుెండా థాలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థాచినటిే్ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం 
ఙేమడానికై 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) లేథా యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనెం, ఉథేెశ్ెం లేథా అెంచధాగ 
పలయెంచఫడెతేెంథ.ి యసౄయనిై అనఽసభిెంచి, యవయణ ాదానెంగ యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ. అథే ఔ 
యరుసెం (belief) లేథా ఔ అెంచధా (expectation) అబనుడె, అథి భెంచి నభ్ఔెం(good faith) 
నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండాలని పలయెంచఫడెతేెంథ.ి  

తు సాచన (Misrepresentation) భెెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి : 

i. అభామఔెంగ ఙేలే తు సాచన (Innocent Misrepresentation) కచిితెం కని యవయణలు 
ఇయ మోసూభిత ఉథేెశ్ెం లేఔుెండా 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 ఙేమడానికి, కయలని నిజెం థాలేౄ , లేథా మోసూభితఫ ైన ఔథధాల వలు  యదాయణెంగ ఔ నౄభా 
ెందెం, ఙెలు ఔుెండా నుో తేెంథి.       

c) నౄభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest  

ఉెండట్ెం ాత్త నౄభా ెంథానికి ఔ భ కఫ ైన అెంశ్ెం. ఇథి నౄభా ఙేమడానికి భ ెందఽగ కవలలన ఔ 
ధామయఫ నై అయోతగ పలయెంచఫడెతేెంథి.   జూదు అగిరఫ ెంట్ (gambling or wager agreement)కీ, 
ఇనా్భెన్్ కీ ఖల పేదఫేనేట్  చాథాె ెం.    

i. జూదెం -నౄభా 

నేకట్ధ ే తీసఽఔుెంథాెం. అెందఽలల ఔయవ గెలుయౄ యవ, భభపఔయవ ఒడినుో ణాయవ.  ఔ భనిఱ ెంథెెం 
ఔడెతేధాైడె ఔనఽఔ గెలుు, ఒట్నే అని ఉెంట్లబ. కనీ ఆ వకిౄక ి ఆ ఆట్లల గెలవడఫే త ఆ 
ఆట్లల భభెలాెంటి్ ఆసకిౄ గనీ, సెంఫెంధెం గనీ ఉెండవు. ధామయెంగ చాలేౄ  ెంథేలు ఔటి్డెం, 
జూదభాడడెం చటి్ఫదేెంగ వవహభిెంఙాయౌ్న చయలు కవు. అలాెంటి్ ెందెంలెైయైధా ధామయయవదేఫ నై 
అెంరలుగ భిఖణ ెంచఫడణాబ. అలాెంటి్ లత్తలల ఏ వకిౄ అబధా తన ఇెంటి్ని ెంథెెంలల నలడణి,ే అతడె 
నేకట్లల ఒడినుో ణ,ే అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధాలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయవి ని ఆశ్రబెంచలేదఽ.   
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ఇుడె ఔ ఇెంటి్ ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనోు బన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథాె ెం. ఇెంటి్ని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇెంటి్కి సెంఫెందిెంచి ఔ ధామయఫ ైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – ఇలేు .  అతడె ఆ ఇెంట్ికి మజభాని, 
అథి నషినోు బధా, నుడెైనుో బధా అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణాడె. ఈ మాజభాన సెంఫెంధెం 
సయుసుతెంతాఫ నైథి. థానికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనోు వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ సెంఫెంధెం 
(భిలేషన్ ఱప్) వలు ధే అతడె నషినోు వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథా థ ెంఖతనెం] వలు   
జభిగై నయౖి నికి అతడె ఆ ఇెంటి్ని నౄభా ఙేబెంఙాడా లేథా అధేథానిణో సెంఫెంధెం లేదఽ.     

ఔయవ గెయౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండా,  అగిై ాభాదెం వలు  ఔటే్ యవయనెం 
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంటి్ మజభానికి నషిెం.  

జభిగిన నయౖి నిక ిఏథో  యధెంగ నషిభియౘయెం ను ెంథేెందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుెంట్లడె. 

నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుు గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం (insurable interest) 
అవుతేెంథి. నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం అలౄ తుెంలల ఉెంటే్ధే, ఔ నౄభా ెందెం ఙెలుు ఫలట్ల అవుతేెంథి. 
థానికి ధామయఫ నై అెంరలు ఔడా వభిౄయౄ బ. 

ఉథాహయణ 

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

 అతడె ఆ ఇెంటి్క ినౄభా ఙేమదలుిఔుెంట్,ే నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా థానిక ిఉెంథా?  
 ఫలెంఔుక ిఇెంటి్ యషమెంలల నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా ఉెంథా?  
 అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙాయెం ఏనేట్?ి 

యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదెయవ నలు లు, విదఽే లెైన తయౌుదెండెా ల ఉధాైయవ. ఈ కిరెంథ ి ాశ్ైల నైద దిఱి 
నలటిి్ెండ:ి 

 యయవ ఆభోఖెంగ ఉెండడానిక ిసెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా అతడిక ిఉెంథా?  
 యభిలల ఎవభధిైధా ఆసఽత్తాలల ఙేభియౌ్ ఉెంటే్, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫ ైధా నషినోు ణాడా?  
 అతడి ను యవగిెంటి్ నలు ల సెంఖణేనేట్?ి అతడిక ి యళ్ు  యషమెంలల నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా 

ఉెంట్లెంథా?   

ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ెందెం యషమానికీ ఖల ణేడా ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.    
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నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫ ైనథి. థాని సహజెంగ ఉెండాయౌ్న యలువ  థానిక ి
ఉెంట్లెంథి.   

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

interest) ఉెందధే అెంశ్ెం నైద ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉెంథ ి
కఫటిే్, నౄభా ఙేమడానిక ి తగిన ధామయఫ 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 ఔడా భియక్షసిఽౄ ెంథి. 

చితాెం 3: యదాయణ చటి్ెం ాకయెం నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం  

 

ii. నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడాయౌ్న సభమెం (Time when insurable interest 

should be present)  

జీయత  నౄభాలల నులల తీసఽఔుధ ే సభమెంలల నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడాయౌ. ఫ భెైన్ 
నులలల వెంటి్ యట్ి యషమెంలల త యదాయణ నౄభాలల,  నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం నులల 
తీసఽఔునైుడా, అలాగై కెుబమ్ ఙేలేట్ుడా ాతక్షెంగ ఔనఫడాయౌ.   

d) దఖాభి కయణెం (Proximate Cause) 

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

దఖాభి కయణ సాతాెం నౄభాలల ఙాలా కీలఔఫ ైనథ.ి ఇథ ి నషిెం లేథా డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో  చాడాయౌ. ఆ 
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథాలలు క ివసఽౄ ెంథో  భథో  నిభే భిెంచఽకోయయౌ. 
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అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథాలలు  (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 ాదానఫ నై కయణఫేనేట్ , ఏ సెంగట్న తభుత ఏ సెంగట్న 
జభిగి ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో  చాసఽౄ ెంథ.ి సెంగట్నఔు అత్త యెంట్ధ ే ఉనై ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయక ై
భినేతెం కఔ నషిెం సెంబయలేు లా ఙలేన నతౄెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథ.ి   

నేఖణా కయణాయౌై సఽదాయ(remote) కయణాలుగ వభాీఔభియౄ ెం. అయ దఖాభి కయణాల ఔెంట్ ేననైెంగ ఉెంట్లబ. 
దాయెం కయణాలు ఉెండ చఽి గనీ ఆ సెంగట్న జయఖడానిక ినేయాకలు అబయెంతగ యట్ ిాపలవెం ఉెండదఽ.  

నియుచనెం  

దఖాభి కయణెం (Proximate cause) గప చఽయవగా , ాపలవవెంతఫ ైన కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట్ ే
అెంత్తభ పయౌతెం ఙేయడానిక ి అథ ి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకళె్ైౄ ెంథ.ి అలా యళ్ుడెంలల ఏ ఔు 
సెంగట్నక ీ థానెంతట్ అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణెంగ ఙపచఽిఔుని వచిి,  నదలవడానికీ, కొనయఖడానిక ీ
తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ    

జీయత  నౄభా ెంథాలకి దఖాయ కయణెం లథాే ెంతెం ఏ యధెంగ అనుబసఽౄ ెంథ?ి యదాయణెంగ, జీయత  నౄభా 
భయణ కయణెంణో  సెంఫెంధెం లేఔుెండా ఙెయౌుెంు అెంథిసఽౄ ెంథ ికఫటిి్, దఖాయ కయణెం లథాే ెంతెం అనుమెం కదఽ. 
అబధా, ఎధనై జీయత  నౄభా ెంథాలు ాభాదెం ాయోజనెం భైెడయునఽ అెంథసిఽౄ ధాైబ. ఇెందఽలల ాభాదెం 
వలు  భయణెం సెంబయలేౄ  కొెంత అదను య భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అలాెంటి్ లత్తలల, భయణెం ాభాద 
కయణెంగధ ే జభిగిెంథా అని భియౕయౌసాౄ , కయణానిై సషిెంగ నిభే భిెంచఽకోవలలన అవసయెం ఉెంట్లెంథ.ి దఖాయ 
కయణెం లథాే ెంతెం ఇలాెంటి్ సెందభౌలకి సభిగా  వభిౄసఽౄ ెంథి.   

సెంరలుషణ (Adhesion) ెందెం  

సెంరలుషణ ెంథాలు, అవతయౌ నుభిీని  కైవలెం ెంథానిై లుఔభిెంచడానికో, త్తయసుభిెంచడానికో భాతాఫే 
భినేతభబయ అవకశ్నేసాౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడ ేాయోజధాలు ఖల (greater  bargaining  advantage) 
నుభిీ ఙేత తమాయవఙేమఫడణాబ. ఇఔుడ నౄభా  ఔెంనలనీకి ెంథానికి సెంఫెందిెంచిన అనిై నిమభ 
నిఫెంధనలలు  అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉెంట్లెంథి.     

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



 

97 

 

యా తూయుఔెంగ ణెయౌమఫయఙాయౌ. అుడె కయవిలు, చాభీజలు తగాిెంచఽఔుని నానేమెం యనకిు త్తభిగి 
ఇవుఫడెతేెంథి.     

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  1 

ఈ కిరెంథి యటి్లల ఏథి నియోెందానిక ిఉథాహయణ? 

I. యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజఞా నెం లేఔుెండా ఔ ెంథానికి సెంతఔెం ఙేమడెం   

II. ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనోు ణే భళేష్ని చెంుణానని యఫేష్ ఫ థిభిెంచడెం   
III. ెందెంనల ైభళేష్ సెంతఔెం ఙెమడానిక ియఫేష్ తన ను ా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిెంచడెం 

IV. ెందెంనల ైభళేష్ సెంతఔెం ఙెమడానిక ియఫేష్ సభాఙాయెం తుడె అెంథిెంచడెం 

 

నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

ఈ కిరెంథ ిఎెంనఔలలు  థేనిక ియఫేష్ నౄభా ఙేమడెం యధెం కదఽ?  

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

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

 ెందెం  అెంటే్ ఇయవ నుభిీల భదా చటి్ఫదేెంగ అభలబయ ఔ అగిరఫ ెంట్ల.   

 అెంరలు  ఙెలుు ఫలట్బయ ెందెంలల ఇయ ఔడా ఉెంట్లబ:  

i. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

ii. భిఖణన,  

iii. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం Consensus ad-idem,  

iv. లేుఙాి అెంగీకయెం (Free consent) 
v. నుభిీల యభయూెం 

vi. వసఽౄ వు చటి్ఫదేత 

 నౄభా ెంథాలలల ాణేఔ లక్షణాలలల ఇయ ఔడా ఉధాైబ: 

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

కీలఔఫ ైన థాలు 

1. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

2. ధామయఫ 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 ాయోజధాెంశ్ెం(Insurable interest)  

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

జయఫ  1  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనోు ణే భళషే్ నఽ చెంుణానని యఫేష్ ఫ థిభిెంచడెం నియోెందానికి ఉథాహయణ.  

జయఫ  2  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

యఫేష్ ఔు అతడి లేైళ తేడి జీయతెం నైద నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఉెండదఽ. కఫటిి్ థాని నైద అతడె నౄభా 
ఙేమలేదఽ.   

 

లుమ భకీ్ష – ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

ఙెలుు ఫలట్బయ ెందెంలల ఏ అెంశ్ెం నానేమెంణో పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి? 

I. ాత్తనుదన భభిమ  అెంగీకయెం 

II. భిఖణన  
III. లేుఙాి అెంగీకయెం 

IV. ెంథానికి నుభిీల యభయూెం 

ాశ్ై 2  

ఎలాెంటి్ మోసూభిత ఉథేెశ్ెంణోధన ఙేమఫడఔనోు బధా కచిితెంగ లేని యవయణలనఽ _____________ 

అనఽసెందానిసఽౄ ెంథి.  

I. తుగ ణెయౌమజమైడెం 

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

ాశ్ై 3  

________________ ధేయూభితఫ ైన యదాధాల థాుభ 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 ెంథాలఔు సెంఫెందిెంచి ఏథ ియసౄవెం? 

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

ఉెండే ెంథాలు   
IV. అయ జూదు ెంథాలు వెంటి్య  

ాశ్ై 5  

ెందెం యషమెంలల ఈ కిరెంథ ియటి్లల ఙెలు ని భిఖణన ఏథ?ి 

I. డఫ ో 

II. ఆలౄ  
III. లెంచెం 

IV. నఖలు 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరెంథి యట్ిలల  జీయత  నౄభా ెందెం లలకి ాయేయెంఙే 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 లడై్స్” లథాే ెంణానిై చానెంఙే చయ ఏథ?ి 

I. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన యైద భిలతేలనఽ ఖ భిెంచి అఫదేెం ఙెడెం 
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II. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల పౌత్తఔ యసౄయల ఖ భిెంచి యలు డెించఔనోు వడెం  
III. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలు డిెంచడెం   
IV. సకలెంలల ననాేమెం ఙెయౌుెంచడెం 

ాశ్ై 8  

నౄభా ాయోజధాెంరనిై 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 ాయోజధాెంశ్ెం ఎుడె ఉెండాయౌ?  

I. నౄభా తీసఽఔుధే సభమెంలల 
II. కెుబమ్ ఙలేే సభమెంలల 
III. జీయత  నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం  అవసయెం లేదఽ  
IV. నులల కొనఽగోలు ఙలేే సభమెంలల లేథా కెుబమ్ సభమెంలల  

ాశ్ై 10  

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

అజయ ఖ యరు యుభ ీ ఙేసఽౄ ెంటే్ కిరెంద డాు డె. అతడి యనఽైూస యభిగిెంథి. అతడె అలాగై ఙాలాలేు నీట్ ి
భడెఖ లల డ ి ఉధాైడె. థానిణో అతడిక ి నఽమోనిమా వచిిెంథి. అతడనిి యౘలట్ల్ లల ఙేభియవ కనీ 
చివభికి నఽమోనిమా వలు  అతడె చనినుో మాడె.  

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

జయఫ   1  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

ఙెలుు ఫలట్బయ ెంథానికి ననాేమఫే భిఖణన (consideration). 

జయఫ   2  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 

ఎలాెంటి్ మోసూభితఫ ైన ఉథేెశ్ెం లేఔనోు బధా తుగ ణెయౌమజైమడెం వళ ెంచడెం తు యవయణలఔు 
థాభితీసఽౄ ెంథి.  

జయఫ   3  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

ధేయూభితఫ నై యదాధాల థాుభ ఇఙేి  త్తౄ డి నియోెంధెంలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ   4  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

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

జయఫ   5  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

ఔ ెంథానికి లెంచెం ఙెలుు ఫలట్బయ భిఖణన కదఽ. 

జయఫ   6  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 

ెందెం  ఔ జీయత  నౄభా ెంథానికి ఫ ైనయవు  అయవో లెైన నుభిీలు కదఽ. 

జయఫ   7  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄయల ఖ భిెంచి యలు డిెంచడెం “భిూయృ యరుసెం” 
లథాే ెంణానిై చానెంఙే చయ    
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జయఫ   8  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం లేదఽ కఫటిి్, లేైళ తేలు యసయెం నౄభా తీసఽకోలేయవ  

జయఫ   9  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 

జీయత  నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం నౄభా తీసఽకొధే సభమెంలలధే ఉెండాయౌ.  

జయఫ   10  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 

అజయ భయణానికి ఖ యరెం నైద నఽెంచి డడెం దఖాయ కయణెం అవుతేెంథి. 
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యపలఖెం 2 
ఆభోఖ నెభా 
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అదామెం 6 

ఆభోఖ నౄభా భిచమెం 

 

అదామెం ఉనోు థాఘ తెం 

కలెంణో నుట్ల నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై ఈ అదామెం నైఔు ఙెఫ తేెంథి. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏనేట్ి, 
ఆభోఖ సెంయక్షణ య బలు, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడా అథి యవభిసఽౄ ెంథి. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ 
సెంయక్షణ వవస , థానిని థెఫో తీసఽౄ నై కయకల ఖ భిెంచి ఔడా నైయవ ణెలుసఽఔుెంట్లయవ. చివయగ, పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా యఔలెంచిెంథీ, పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా యణ లల నుతా నోు ఱసఽౄ నై యయధ సెంసల ఖ భిెంచి ఔడా ఇథి 
యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణాలు 

 

A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ెంలల నౄభా భిణాభఔరభెం 

B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంటే్ ఏనేట్ి 
C. ఆభోఖ సెంయక్షణయ బలు 
D. ఆభోఖ సెంయక్షణలలనియకలు 
E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెో తీసఽౄ నై కయకలు 
F. ఆభోఖ సెంయక్షణ- యుతెంతాెం తభుత ుభోఖత్త 

G. ఆభోఖ నౄభాయణ  

ఈ అదామానిై చథియన తభుత, నైఔు తనిసభిగ ఉెండే యభభ ూలు: 

1. నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై అయెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ.  
2. ఆభోఖ సెంయక్షణ పలవననఽ,  ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, య బలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణాయవ.  
3. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄ నై కయకల ఖ భిెంచి, యుతెంతాెం తభుత యదిెంచిన ుభోఖత్త ఖ భిెంచి 

ణెలుసఽకోఖలుఖ ణాయవ.  
4. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణాభఔరభెం ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణాయవ.  
5. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా యణ  ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంట్లయవ.  



 

106 

 

A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ెంలల నౄభా భిణాభఔరభెం 

నౄభా అధేథి ఏథో ఔ యౄెంలల యేల సెంవత్భల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉనైట్లి  ణెలుయోౄ ెంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ 
ధాఖభిఔతలు తభనఽణాభ  సభూహెంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహెంలలని కొెంతభెంథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల 
నయౖి లనఽ ెంచఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసాౄ  వఙాియవ. అబనట్ికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄెంలల జయవఖ తేనై 
నౄభా యనుయెం భెెండె, భూడె శ్ణాఫలె ల కిెందట్ే నదలెైెంథి.  

1. ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా 

నౄభా పలవన థాుభ అనిైట్ిఔధాై భ ెందఽగ ఙేట్ిి న భిస్కు లుగ సభ దాెంలల ఙేలే దఽయ్హసెం వలు  ఔయౌగిన నయౖి లనఽ 
ఙెవచఽి. థీనిధే ఫ భైెన్ భిస్కు అని అెంట్లయవ. కఫట్ేి  యయధ యకల నౄభాలలల ఫ భైెన్ నౄభానఽ నదట్ిథిగ ఙెవచఽి.  

అబనట్ికీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదట్ి యఔెం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సెంగాలు, ాణేకిెంచి ఇట్య్లల యక్షణ 
యౄెంలల అభలలు కి వచిిెంథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణా నయౖి లు, అగిై ాభాదెం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషిెం లాెంట్ి 
యట్ి థాుభ ఏయడే నయౖి ల సభమెంలల సయౘమెం అెంథిెంఙేలా చెంథా నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన 
అగిై ాభాద నౄభా 1501లల యౘెంఫరా్ లల ఉనికిలల ఉనైట్లి  ఔనినెంచిెంథి.  

ఇెంగు ెండ్స ఔు సెంఫెందిెంచినెంతవయఔు, 1666లల సెంబయెంచిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లెండన్ లల ఆ నఖయెంలలని ఙాలాపలఖెం, 13యేలఔు 
నలైగ ఇళ్ైు  ధుెంసెం కవడెం నౄభా యెంగనికి ఊునిచిిెంథి. థీెంణో 1680లల లైర్ ఆస్క నేయవణో నదట్ి అగిై ాభాద 
నౄభా ఔెంనలనీని నుాయెంనెంఙాయవ.  

లాయ డ్స్: ధేడె ఆచభిసఽౄ నై నౄభా యనుయెం భూలాలు లెండన్ లలని లాయ డ్స్ క హౌస్క భోజుల ధాట్ియ. అఔుడ 
సభాయేశ్భవుత వచిిన వయౄఔులు సభ దాు ఆదల కయణెంగ ధౌఔలలు  తయయౌెంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నయౖి లనఽ 
యసయెం ెంచఽకోవడానికి అెంగీఔభిెంఙాయవ. నడి సభ దాెంలల థోనడీలఔు నులడే సభ దా థ ెంఖలు, సభ దా యణావయణెం 
సభిగా  లేఔ వసఽౄ వులు ధాశ్నెం కవడెం, ఏథో కయణెంగ డవ భ నిగినోు వడెం లాెంట్ి సభ దాు ఆదల వలు  ఇలాెంట్ి 
ాభాథాలు జయవఖ తేెండేయ.  

2. పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా చభితా 

పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయెంబెంలల లేథా థానికి సనై కలెంలలధన నుాయెంబఫ ైెంథి. యథేయౕ నౄభా సెంసల 
ఏజెనీ్లు ఫ భైెన్ నౄభా యనుభనిై నుాయెంనెంఙాయవ. నదట్ి జీయత నౄభా ఔెంనలనీని 1818లల ఇెంగు ెండ్స ఔు ఙెెంథిన 
ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. పలయతథేశ్ెంలల నదట్ి జీవన నౄభా బయతయ ఔెంనలనీని 
ట్ిాట్న్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. ఈ భెెండా ఔలఔణాౄ లలధే ఏభట్మాబ.  

నటి్నదట్ి ూభిౄ య బ పలయతీమ నౄభా ఔెంనలనీ ఫలెంఫే భూచఽవల్ అషభెన్్ య లలైట్ీ యౌనేట్ డ్స నేయవణో 1870లల 
భ ెంఫయ లల ఏభట్ ైెంథి. తదనెంతయెం ఆ శ్ణాఫెెం ూయౄబయసభిఔలాు  సుథేయౕ ఉదభెం ఊెందఽఔునై పయౌతెంగ అధేఔ 
ఇతయ పలయతీమ ఔెంనలనీలు ఔడా ఏభట్మాబ.  
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నౄభా యనుభనిై నిమెంతా్తెంచడెం కోసెం 1912లలజీయత నౄభా ఔెంనలనీల చటి్ెం, బయష నిది చట్లి లనఽ ఆమోథిెంఙాయవ. 
జీయత నౄభా ఔెంనలనీల చటి్ెం 1912  నానేమెం భైట్ ట్ిి ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థాుభ ఔెంనలనీలనఽ 
భథిెంు యేమడానిై తనిసభి ఙేలెంథి. అబనట్ికీ, పలయతీమ, యథేయౕ ఔెంనలనీల భధ పేదపలవెం అలాగై 
కొనయగిెంథి.  

పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ికీ కొనయఖ తేనై అతెంత ుభతన నౄభా ఔెంనలనీ అబన ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీని 1906లల 
య నెంఙాయవ.  

భిలతేల అవసభనిై ఫట్ిి ,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తుెం యయేక్షిసాౄ , జఞతీమఔయణ ఙేమడెం, ఆ తభుత 
నలైైయేట్ీఔభిెంచడెం అెంట్ృ కిెంథి భీత్తలల కొనయఖ త వచిిెంథి: 

a) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ 

జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలనలిెంఫర్  1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతెంగ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట్ ైెంథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ెంలల 170 ఔెంనలనీలు, 75 బయష నిది సెంగాలు జీయత నౄభా 
యనుభనిై యగిసాౄ  వఙాిబ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేట్ేి  ూభిౄ  
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఉెండేథి.  

b) జీయత బయతయ నౄభా జఞతీమఔయణ 

జనయల్ ఇనా్భెన్్ నృజిధస్క ధేషధైలేజైషన్ మాకి్ (GIBNA) 1972లల ఆమోదెం ను ెందడెంణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడా 
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి. థీెంణో జనయల్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (జి.ఐ.ల), థాని ఉ సెంసలు 
ఏభట్మాబ. ఆ సభమెంలల, పలయత థేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయెం ఙేసాౄ  వచిిన 106 నౄభా సెంసలు 
పలయత థేశ్ెంలల జి.ఐ.ల ధాలుఖ  ఉ సెంసలలు  యయ్నభమాబ.  

c) భలలో ణాా  ఔనేట్ీ భభిమ  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

నలైైయేట్ల సెంసల యెంఖ ాయేశ్ెం యౄెంలల నుో ట్ీ అెంశ్ెం భయు ణెయనైదఔు భవడెం సయౘ భిశ్రభ అనవిథేికోసెం ఙేమాయౌ్న 
భాయవలనలై అధేుషణ ఙేల, లనూయవ్ ఙేమడెం కోసెం 1993లల భలలో ణాా  ఔనేట్ీని ఏభట్ల ఙేరయవ. ఆ ఔనేట్ీ 1994లల తన 
నియేథిఔనఽ సభభిచిెంథి. థీెంణో 1997లల ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అతాభిట్ీ (IRA) ఏభట్ ైెంథి.  

d) నుయౌలథాయవల ాయోజధాలనఽ కనుడడెంణో నుట్ల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమెంతా్తసాౄ , నుోా త్ళ సాౄ , ఔరభఫదేెంగ 
విథేి ఙెెంథేలా చాడడెం కోసెం ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ మాకి్ 1999నఽ  ఆమోథిెంచడెంణో ఇనా్భెన్్ 
భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ (IRDA) ఒ చటి్ఫదే సెంసగ 2000 ఏనాల్ లల ఏభట్ ైెంథి.  

e) జి.ఐ.ల ునయుూవలఔయణ 



 

108 

 

జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనా్భెర్ గ భాభిి, థాని ధాలుఖ  ఉ సెంసలనఽ సుతెంతా ఔెంనలనీలుగ ునయుూవలఔభిెంఙాయవ. 
జి.ఐ.ల నఽెంచి ధాలుఖ  ఉ సెంసలనఽ2002 జూలెై నఽెంచి యేయవ ఙేలేలా ఒ నృలుు నఽ 2000 డిలలెంఫయవలల నుయుఫ ెంట్ల 
ఆమోథిెంచిెంథి. తథాుభ కిెంథి సెంసలు ఏభట్మాబ. 

 ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స 

 థి ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స 

 థి నా ఇెండిమా అషభెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స  
 మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స.  

f) ధేట్ి జీయత నౄభా భిశ్రభ 

 “జీయత నౄభా” ఔెంనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధాైబ. ఆ జఞనృణా కిెంద ఇవుఫడిెంథి.  

g) ధేట్ి జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభ 

“యదాయణ నౄభా” ఔెంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధాైబ. 

i. అగిరఔలిర్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స అధేథి ెంట్ నౄభా/గర నైణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన భిస్కు ల కోసెం ఏభట్ ైన 
ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .  

ii. ఎక్్ నుో రి్ కెరడిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా అధేథి ఎఖ భత్త యవణానికి సెంఫెందిెంచిన భిస్కు ల కోసెం 
ఏభట్ ైన ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .  

iii. ఐదఽ సుతెంతా ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉధాైబ.  

iv. నేగియౌన ఔెంనలనీలు అనిై యకల యదాయణ నౄభా యనుభనిై నియుళ యౄ బ.  

జీయత నౄభాఔెంనలనీల జఞనృణా: 

1. ఏజిమన్ భెయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

2. అయయ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

4. పలభిౄ మాక్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

5. నృభు  సన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

6. కెనభ ళెచ్ ఎస్క నౄల ఒనౄల లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

7. డీళెచ్ ఎఫ్ ఎల్ నుాఫ భిక లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

8. ఎడెల్ యస్క లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

9. ఎకెై్డ్స లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

14. ఇెండిమా పసి్క లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

15. కోట్క్ భళ ెంథాా  ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

16. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ 

17. ఫేక్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

18. నఎన్ నౄ ఫ ట్ లెైఫ్ 

19. భిలమన్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

20. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

21. ఎస్క నౄఐ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 
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10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

11. ళెచ్ డీఎఫ్ ల యి ెండార్ు లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

12. ఐలఐలఐ ుూ డెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

22. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

23. యి ర్ మూనిమన్ డాయ-ఇచిి లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

24. ట్లట్ల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ 

 

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

 

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

3. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భెన్్ 

4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

5. యి ర్ ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ 

 

 

பபாது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்: 

 

1. అగిరఔలిర్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీ  

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

3. పలభిౄ మాక్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

4. ఙోళ్భెండలెం ఎెంఎస్క జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

5. ఎక్్ నుో రి్ కెరడిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ 

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

7. ళెచ్ డీఎఫ్ ల ఎభోా  జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

12. భాగ్ ళెచ్ డీఐ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

13. ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ 

14. నా ఇెండిమా అషభెన్్  

15. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భెన్్ 

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

17. భిలమన్్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

18. భమల్ సఽెందయెం జనయల్ ఇనా్భెన్్ 
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8. ఐలఐలఐ లాెంఫలర్ు జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

9. ఇనోూ ు ట్ కియో జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

10. ఎల్ అెండ్స ట్ీ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

11. యౌఫభిీ యడియోకన్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

19. ఎస్క నృఐ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

20. యౕరభమ్ జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భెన్్ 

22. మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ 

23. మూనివయశల్ యో ెంనోు  జనయల్ ఇనా్భెన్్ 
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B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే  

“ఆభోఖఫే భయౘపలఖెం” అధే భాట్నఽ భనెం థేథే యెంట్లధాైెం. యసౄ వెంగ ఆభోఖెం అెంట్ే అయెం ఏనేట్ని 
ణెలుసఽకోవడానికి ఎుడైెధా ామత్తైెంఙాభ? „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 యనఽఔ కయణాలనఽ కీర.ూ 460-370 భధ జీయెంచిన ళ నోు కైరట్్ ణెయౌనుయవ. భవయణెం, 

నుభియదెూెం, వకిౄఖత యబాత, ఆయౘయుట్లయట్ు ఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కయణాల వలు  అసుసతఔు ఖ యవుతేధాైయని 
ఆమన ఙెనుయవ.  

ళ నోు కైరట్్ ఔధాై ఎధనై శ్ణాఫలె ల కిెందట్ే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస  ఉనికిలల ఉెంథి. ధాలుఖ  దాయలెైన యఔౄెం, సఽు 
నలైతయసెం, నలుు నలైతయసెం, రలుష్ెంల సెంకిు షిఫ ైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణ ెంఙాయవ. ఈ దాయల భధ 
సభతేలత కొయవడడఫే అసుసతనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ెందని పలయెంఙాయవ. ఆ భోజులలు  నురిత థేరలఔు ణెయౌమని సెంకిు షిఫ ైన 
శ్సౄ ై చికిత్లనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యైద నణాభహృడైెన సఽయర తేడికై దఔుుతేెంథి.  

కొెంత కలానికి, ఆధఽనిఔ యైదెం ఔ సెంకిుషీఫ ైన రసౄ ైెంగ అవతభిెంచిెంథి. ఆధఽనిఔ యైదెం ఆ తభుత ఎెంతభాతాభూ 
అసుసతఔు భినేతెం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధాణతణో ఔడిన జీయణానిై నుోా త్ళ ెంఙేథిగ భాభిెంథి. ఆభోగనికి 
సెంఫెందిెంచి 1948లల ాెంచ ఆభోఖ సెంస  ఙేలన నియుచనెం అనిై వభా ల ఆమోదెం ను ెంథిెంథ.ి “ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, 

భానలఔ, యభాజిఔయఫ ైన సెంూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలెం యది లేఔనుో వడెం భాతాఫే కదఽ” అని ఆ సెంస  
నేభపుెంథి. ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి ఆమ భైుదెం లాెంట్ి పలయతీమ యైద వవస  ఎట్ి నఽెంఙో ఇలాెంట్ి సెంూయృ దిఱిని 
ను ెందఽయచఽఔుెంథి. 

నియుచనెం 

ాెంచ ఆభోఖ సెంస  (WHO): ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, యభాజిఔయఫ ైన సెంూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలెం 
యది లేఔనోు వడెం భాతాఫే కదఽ. 

ఆభోఖ నిభే యకలు 

కిెంథి కయణాలే ఎవభైెధా వకిౄ ఆభోగనిై నిభే భియౄ మని యదాయణెంగ అెందయౄ యశ్ులసఽౄ ధాైయవ.: 

 

 

a) జీవన ర ైయౌ కయకలు 

జీవన ర ైయౌ కయకలు అధేయ ఙాలావయఔు సెంఫెందిత వకిౄ నిమెంతాణలలధే ఉెంట్లబ. అెంట్ే, భినేతేలఔు లలఫడిన 
యమాభెం, ఆయౘయెం, ఆెంథోళ్నలనఽ నియభిెంచడెం, భెంచి ఆభోగనికి థాభితీలే 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 ట్ నిన్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి అధేఔ యకల యధఽలనఽ 
ఔలుఖజైయౄ బ.  

ఇలాెంట్ి ావయౄననఽ నిమెంతా్తెంచడెం, ాపలయతెం ఙేమడెంలల ాబ తుెం కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ నైట్ికీ (భాదఔ 
దాయలనఽ లేయెంచిన యభిని ఫ బల్ ను ెందడానికి యలులేని జైెలు యక్షణో యక్షిెంచడెం, 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 ణాఖ 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 థాభ ి తీయౄ బ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔనుో వడెం వలు  ఇన్ ఫ్ూు బ ెంజఞ, చికెన్ నుక్్ లాెంట్ి 
అెంట్లయధఽలు యనయౄ 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  ఔడా కొనిై 
యధఽలు ఏయడెణాబ. అెంట్ే ఆస్క ఫ యి స్క తమాభ ీ కభి్ఔులఔు ఆస్క ఫ యి స్క లాెంట్ి విత్తౄ యఫ ైన ఆదలు, ఫ ఖ ా  
ఖనఽలలు  ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధామాలు లాెంట్ి సభసలు.  

c) జనఽయఫ ైన కయకలు 

జనఽవుల థాుభ చిధాైయవలఔు యభి తయౌుదెండెా ల నఽెంచి యధఽలు ాయేయెంచవచఽి. ఇలాెంట్ి జనఽ కయకలు జఞత్త, 

పౌగోయఔ ాథేశ్ెం, చివయఔు సభూయౘల ఆదాయెంగ ఔడా ాెంచెం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫ ైన ఆభోఖ 
దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ధాైబ.  

ాజల ఆభోఖ లత్తనలైధ ే ఆమా థేరల యభాజిఔ, ఆభిఔ ుభోఖత్త ఆదాయడి ఉెంట్లెందని సషిెంగ ణెలుయోౄ ెంథి. 
ఆభోఖఔయఫ ైన జధాపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణాదఔఫ ైన భానవ వనయవనఽ అెంథిెంచడఫే కఔ పలయతథేశ్ెం లాెంట్ి 
అనవిథేి ఙెెందఽతేనై థేరనికి భభిెంత కీలఔఫ ైన అభూలఫ ైన వనయవలనఽ ఔడా లేుచిగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా 
ఙేసఽౄ ెంథి. వకిౄఖత య బలల, అసుసత అధేథి జీవధననుది యెంగ నయౖి నిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణావసయ 
చయలనఽ ఙేమలేఔనుో వడెం థాుభ ాజలనఽ నేదభిఔెంలలకి ధట్ిి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధడెతేెంథి.  

అెందఽవలు  ాెంచయౄ ెంగ ాజల ఆభోఖెం, సెంక్షైభానిై అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ ణాులు చయలు తీసఽఔుెంట్లధాైబ. 
తథాుభ నుౌయవలెందభిక ీ ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ణెఙేిెందఽఔు చయలు ఙేడెణోెంథి. కఫట్ేి  ఆభోఖ 
సెంయక్షణనలై నలడెతేనై కయవి ఆ థేశ్ జీడీన (సా ల థేయౕయోతత్తౄ )లల ఖణనీమెంగ ఉెంట్లెంథి.  

ఇథి యేభైుయవ భిలతేలఔు తఖాట్లి  యేభైుయవ యకల ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయెం ఉెంట్లెంథా అధే ాశ్ైనఽ తలెణేౄలా ఙేసఽౄ ెంథి. 
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C. ఆభోఖ సెంయక్షణ య బలు  

ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేెందఽఔు, నియుళ ెంఙేెందఽఔు, యయేక్షిెంఙేెందఽఔు, ునయవదేభిెంఙేెందఽఔు 
ాబ తుెం సయౘ యయధ ఏజెనీ్లు, లేయ సెంసలు, అెంథిెంఙే లేవల ఔయవ. ఆభోఖ సెంయక్షణ ాపలవయౕలెంగ ఉెండాలెంట్ే 
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 య బలల భ్యౌఔ 
వసతేలనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా ఙేమడెం యధడేథి కదఽ. అలాెంట్ి అవసయెం ఔడా లేదఽ. ాజలఔు ఏయడవచిని 
పలయెంఙే యధఽలనఽ ఫట్ిి  ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు ఉెండాయౌ. ఉథాహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడాథిలల ఎఔుువ 
సెందభౌలు జుయెం, జలుఫ , దఖ ా , చయ్ సభసలు లాెంట్ి యట్ికి ఖ భికవచఽి. జలుఫ , దఖ ా ణో నోు యౌిణే ళెట్ ైట్ిస్క 
నౄణో యళ్ైు  ఫలధడే అవకరలు ఙాలా తఔుువ.  

అథేయధెంగ, ళెట్ ైట్ిస్క నౄణో  నుో యౌిణే ఖ ెండె జఫ ోలు, కన్ర్ లాెంట్ి తీవా అసుసతణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు 
తఔుువ. కఫట్ిి , ఏ నుాెంతెంలల అబధా అెంట్ే గర భఫ ైధా, జిలాు  అబధా, భషిరఫ ైధా ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు 
అధేయ ఆ నుాెంతెంలలని యయధ ఆభోఖ సెంయక్షణ కయకలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ: 

 జధాపల భిభాణెం 

 భయణ భైట్ల 

 జఫ ోల భైట్ల 

 అెంఖయైఔల భైట్ల 

 ాజల యభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖెం 

 ాజల యదాయణ నోు షఔ లత్త 

 ఒ ఖని నుాెంతెం లేథా ఒ నుభిరర నేఔ నుాెంతఫ ైణే భవయణ కయకలు 

 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ వవస . అెంట్ే, ఖ ెండె జఫ ోల నిుణ లు లెు లలు  లదేెంగ 
ఉెండఔనుో వచఽి కనీ జిలాు  టి్ణెంలల ఉెంట్లయవ.  

 ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస  ఎెంత ఫేయ ఉయోగిెంచఫడవచఽి 
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 బభిెంఙే యభయూెం లాెంట్ి యభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.  

నలై కయకల ఆదాయెంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథాా 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 భైెనుడె భోగి నదట్గ సెంాథిెంఙే యైదఽలు, 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 లేథా తీవాఫ ైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట్ిని 
ఎదఽయవుధే యధెంగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అతెంత నుాభ కతనఽ ఇయౄ యవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసలు 
నిభోధఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ట్ీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధ్యౌెంగ్ లాెంట్ి యట్ినలై ఔడా దిఱిని కైెంథాీఔభిసఽౄ ెంథి. 
అవసయఫ ైనుడె తదఽభి య బ లలషయౌసఽి ల దఖాయఔు యమాులని భోగికి సాచియౄ యవ.  

ఉథాహయణఔు, జుయెం కోసెం ఒ వకిౄ యైదఽడిని సెంాథిెంచినుడె అథి డెెంఖూ జుభనికి సాచిఔగ భీక్షల థాుభ 
ణేయౌణే, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణథాయవ ఆమనఔు కొనిై భెందఽలనఽ భల ఇవుడెంణో నుట్ల ాణేఔ యక్షణ కోసెం ఒ 
ఆసతా్తలల ఙేభలని ఔడా సాచియౄ యవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెందభౌలలు  ఙాలావయఔు యైదఽడె యభి ఔుట్లెంఫ 
యైదఽడిగధే వవహభియౄ యవ. ఔుట్లెంఫెంలలని సబ లెంణా ఏథేని చినై అసుసతకోసెం ఔడా యైదఽడిని సెంాథియౄ యవ.  

ఈ దేత్త జనఽయఫ ైన కయకల ఆదాయెంగ యది లక్షణాలనఽ భల, తగిన భీత్తలల యైద్ సలయౘ ఇవుడెంలల ఔడా 
యైదఽడికి సయౘమడెతేెంథి. ఉథాహయణఔు, భోగి తెండాి భధఽఫేహ చభితానఽ ఫట్ిి  భధఽఫేయౘనిై యధఫ ైనెంత వయఔు 
చినై వమసఽ నఽెంఙే నియభిెంఙేెందఽఔు జీవన ర ైయౌ ట్ు  జఞఖరతౄ గ ఉెండాలని ఆమనఔు డాఔిర్ సలయౘ ఇవుఖలయవ.  

గర నైణ య బలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథాా లనఽ ాబ తు, నలైైయేట్ల సెంసలు భెెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధాపలనఽ 
ఫట్ిి  ాబ తు నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథాా లనఽ ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధాైయవ. ాసఽౄ తెం గర భ య బలల ఏథో యౄెంలల ఇయ 
ఉధాైబ.  

2. భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

యదాయణెంగ భోగిణో నదట్గ సెంఫెంధెం లేని యైద నిుణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిుణ లు అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ 
లేవలు భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కిెందఔు వయౄ బ. తీవాఫ ైన అసుసతఔు కొెంతకలెం నుట్ల చికిత్ తీసఽకోవడెం, కొనిై 
సెందభౌలలు  తీవా చికిత్ లేవలు (ఐలమ ), ఆెంఫ లెన్్ సదఽనుమాలు, నుతాలజీ, యది నిభే యణ భీక్షలు, ఇతయ యైద 
లేవలు సయౘ ఆసతా్తలల ఉెంట్ృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికిత్ అెందఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఙాలా సెందభౌలలు  నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసలు, యైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సెంయక్షణఔు ెంనయౄ యవ. కొనిై 
సెందభౌలలు  అబణే, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలే సభఖరఫ ైన లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల 
„అెంతయాత‟నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడా నియుళ సఽౄ ెంట్లబ.  
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ఙాలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలు జన సెంకనఽ ఫట్ిి  ణాలుక/ఫలు క్ య బలల ఉెంట్లబ.  

3. ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి యదాయణెంగ ఆసతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుధే యభికోసెం ఉథెేయెంచిన ాణేఔ 
సలయౘలణో ఔడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సెంసల భాయాదయశనెంణో భోఖ లు ఇఔుడఔు వసఽౄ ెంట్లయవ. 
ఈ ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలు ఙాలావయఔు భషిర భజదానఽలలు , కొనిై జిలాు  కైెంథాా లలు నా ఉధాైబ.  

భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసల భిదిని థాట్ి ఆధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలు, యైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన యట్ిని 
ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంసలఔు ఉథాహయణలుగ ఙెవచఽి. అెంట్ే ఆెంకలజీ (కన్ర్ చికిత్), 
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽి లు లాెంట్ియ.  

ఆభోఖ సెంయక్షణ య బ నలభిగై కొథెీ ఆ సెంయక్షణణో భ డిడిన కయవిలు ఔడా నలయవఖ తేెంట్లబ. నుాథనేఔ ఆభోఖ 
సెంయక్షణఔు అబయ కయవిలనఽ ఙెయౌుెంచడెం జధానికి పలయెం కఔుధాై, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ పలభనిై బభిెంచడానికి 
కసౄ  ఇఫోెంథి డెణాయవ. ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అబణే భభీ పలయెంగ పలయయౄ యవ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు 
సెంఫెందిెంల యయధ య బలలు  ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడా ఆమా థేరలలు , గర నైణ-టి్ణ నుాెంణాలలల యేభైుయవగ 
ఉెంట్లబ. యభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడా థానిని ాపలయతెం ఙేయౄ బ.  
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E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెోతీసఽౄ నై కయకలు 

పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస  ఖతెంలలనా, ఇుడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయవుెంట్ృ వయోౄ ెంథి. 
అెంతయాతెంగ ఇయ ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస  సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత య బలల అవసభలనఽ, వవలఔిత య బలల 
ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంసనఽ థెఫోతీసఽౄ ధాైబ.  ఆ యవభలనఽ కిెంద చాథాె ెం: 

1. జనఖణన రసౄ ైెం, జధాపల సెంఫెందిత దోయణ లు 

a) ాెంచెంలలధే అతదిఔ జధాపల ఔయౌగిన థేరలలు  పలయతథేశ్ెం భెెండవ అత్త నలదెథేశ్ెం.  

b) ఇథి జధాపల నలయవఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భ ిఙేసఽౄ ెంథి.  

c) నేదభిఔెం య బ ఔడా యైద సెంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌుెంచఖల యభయూెంనలై ాపలవెం చాుణోెంథి.  

2. యభాజిఔ దోయణ లు 

a) టి్ణీఔయణ నలయఖడెం వలలు , గర నైణ నుాెంణాల నఽెంచి ాజలు టి్ణ నుాెంణాలఔు యళ్ుడెం వలు  ఆభోఖ సెంయక్షణ 
లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధాైబ.  

b) గర నైణ నుాెంణాలలు నా ఆభోఖ సభసలు ఉధాైబ. ాదానెంగ యైద లేవలు లనెంచఔనోు వడెం, అెందఽఫలట్లలల 
లేఔనుో వడెం, ధయలు ఎఔుువగ ఉెండడానిై కయణాలుగ ఙెవచఽి.  

c) తనెంతణానఽగ యమాభెం ఙేలే అవసభనిై తగాిెంఙే భీత్తలల ఔయవిని ని ఙేలే జీవనర ైయౌలలకి భభిెంతగ 
ఙపచఽిఔునోు వడెం భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనుో ట్ల లాెంట్ి కొతౄ  యఔెం యధఽలఔు థాభ ితీసఽౄ ధాైబ.  

3. జీయతకలెం అెంచధా 

a) జీయతకలెం అెంచధా అధేథి ధేడె ుడెతేనై నలు లు ఎెంతకలెం జీయెంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄ ెంథి.  

b) జీయతకలెం అెంచధా అధేథి యుతెంతాూెం వచిిన భోజులలు  భ నలై ఏళ్ైు గ ఉెండగ, ఇుడథి అయయై ఏళ్ునఽ 
థాట్ిెంథి. అబణే ఇెంత ను డయట్ి జీయత కలెంలల ధాణతఔు సెంఫెందిెంచిన సభసలు భాతాెం భియౖుయెం 
కలేదఽ. 

c) ఇథి „ఆభోఖఔయఫ ైన జీయత కల అెంచధా‟ అధే కొతౄ  పలవనఔు థాభ ితీలెంథ.ి  
d) థీనివలు  జీభిబయట్ిాక్ (వయోదిఔ సెంఫెందితెం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ్ వచిిెంథ.ి  
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F. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణాభఔరభెం 

ఆభోఖ సెంయక్షణనలై యదాన నియృమాలు తీసఽకోవడెంనలై ాబ తుెం దిఱి  యభిసాౄ ధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడా అథి 
అభలలు  నలట్ిి ెంథి. ఆ తభుణే నౄభా ఔెంనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో భ ెందఽకొఙాిబ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా అనవిథేి ఙెెంథిెందధే యషమెం కిెంద యవభిెంచఫడిెంథ:ి 

a) ఉథోఖ ల ాబ తు నౄభా థఔెం (ఇ.ఎస్క.ఐ)  

1947లల యుతెంతాెం వచిిన కొథెి భోజులకై అెంట్ే,1948లల ాయేశ్నలట్ిి న ఇ.ఎస్క.ఐ చటి్ెం థాుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు 
నౄభా థకనిై నుాయెంనెంచడెంణోధే పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా లాెంఛనెంగ నదలెైెంథి. సెంగట్ిత నలైైయేట్ల 
యెంఖెంలల ఉథోఖెం ఙేసఽౄ నై ఫూు  కలర్ కభి్ఔుల కోసెం ాయేశ్నలట్ిి న ఈ థఔెం తన య ెంత యైదరలలు, ఆసఽతేా ల 
ధట్ వర్ు థాుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథియోౄ ెంథి.  

థీనికోసెం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎెంనుు బాస్క లిేట్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్) తన య ెంత ఆసఽతేా లనఽ, 
యైదరలలనఽ నియుళ సఽౄ ెండడెంణో నుట్ల య ెంత సదఽనుమాలు తగినెంతగ లేనిఙోట్ ాబ తు, నలైైయేట్ల సెంసలణో 
ెంథాలు ఔుదఽయవిఔుెంట్ ెంథి.  

యౄ. 15యేల వయఔు సెంనుథిసఽౄ నై కభి్ఔులెందభిక ీ ఈ పలఖయుభ థఔెం కిెంద యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధాైయవ. ఈ థఔెం 
ాకయెం యేతనెంలల ఉథోగి 1.75రతెం, మాజభాన సెంస  4.75 రతెం యట్ల ఙెయౌుయౄ బ. యైద కయవిలలు  భషిర 
ాబ ణాులు 12.5రతెం యట్లనఽ బభియౄ బ.  

థీనికిెంద లనెంఙే ాయోజధాలు: 

i. ESIS ఆసఽతేా లలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ 

ii. ాసవకల ాయోజధాలు 

iii. అెంఖయైఔల ాయోజధాలు 

iv. అసుసత, కోలుఔుధే కలెం కయణెంగ సెంబయసఽౄ నై యేతన నయౖి లఔు నఖదఽ భియౘయెం 

v. కభి్ఔుడె భిత్త ఙెెంథిణే అెంతకిరమల కయవిలు 

అదీఔిత యైద లఫోెంథి, నలైైయేట్ల ఆసఽతేా ల నఽెంచి కొధే లేవలఔు ఔడా అథి ఙెయౌుెంులు జయవుణాబ. 2012 
భాభిి ధాట్ి లెఔుల ాకయెం ESIS 65.5 నేయౌమను  లనెృథాయవలఔు యక్షణ ఔయౌయోౄ ెంథి.  

 

b) కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం  

ESISనఽ ాయేశ్నలట్ిి న కొెంతకలానిఔలాు  కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం (లజీళెచ్ ఎస్క) అభలలు కి వచిిెంథ.ి ఉనైత 
య బ అదికయవలుగ నిఙేలన నలనినయవు , యభి ఔుట్లెంఫ సబ లు సయౘ కైెందా ాబ తు ఉథోఖ ల కోసెం 1954లల ఈ 
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థకనిై ాయేశ్నలట్లి యవ. యథాయవ లఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంఙే ఈ థకనికి 
ఉథోఖ ల యట్ల సులెంగ ఉెండగ, ఎఔుువ రతెం యట్లనఽ ఉథోఖ సెంలే  (కైెందా ాబ తుెం) ఙెయౌుయోౄ ెంథి.  

లజీళెచ్ ఎస్క య ెంత యైద రలలు, నుయ్ కిునిక్ లు, ఖ భిౄెంచిన నలైైయేట్ల ఆసఽతేా ల థాుభ ఈ లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధాైయవ.  

అనిై యైద వవసలనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలత్త లసిెంనఽ అనఽభత్తయోౄ ెంథి. భెందఽలు 
ఉచితెంగ అెంథిెంచడెంణో నుట్ల, తీవా అసుసతఔు ఖ భెైన భోఖ లఔు నుతాలజీ, భైడియోలజీ, ఇెంట్ికి యయు యైద లేవలు 
అెంథిెంచడెం లాెంట్ి యట్ిని, లలషయౌసి్క ఔన్లేి షన్ లనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెంథి. 

ధలఔు యౄ. 15 నఽెంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తయౕలెంగ భ డినలట్ిి నట్ికీ, ఉథోఖ ల యట్ల ఙాలావయఔు 
ధాభభాతాఫే.  

2010లల లజీళెచ్ ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనెృథాయవలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లెంఫలలణో ఫలఫ ైన 
సబతు ుధాథిని ఔయౌగి ఉెంథి.  

c) యనుయ ఆభోఖ నౄభా 

నౄభా భిశ్రభ జఞతీబాఔయణ జయఖడానికి భ ెందా, తభుత ఔడా యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ 
నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙాబ. అబణే, నుాయెంబెంలల ఙాలావయఔు ఇయ నయౖి లధే ఔయౌగిెంఙాబ. ఎఔుువగ ఇయ కభపభైట్ 
ఔుబెంట్ు ఔు భాతాఫే అెందఽఫలట్లలల ఉెండేథి. అథి ఔడా కొెంత భినేత్త వయక.ై  

పలయతీమ యణ లల వఔుౄ లఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలకోసెం నదట్ి నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄని ధాలుఖ  
జఞతీమభమఫ ైన జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు (జనయల్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా ఉ సెంసలు) 
1986లల ఆయషుభిెంఙాబ. ాసవెం, భ ెందసఽౄ  యధఽలు లాెంట్ి కొనిైెంట్ిని నేనయౘబెంచి నిభేిషీ యభిిఔ భినేత్త 
వయఔు ఆసఽతా్త కయవిల కోసెం యక్షణ అెంథిెంఙేలా ఫ డీకెుబమ్ నేయవణో ఒ ఉతత్తౄని ాయేశ్నలట్ిి ెంథి. భాభెుట్ 
భిణాభఔరభెంలల థానికి అధేఔ దశ్లలు  సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిెంఙాయవ. 

అబనట్ికీ, లు సవయణలనఽ ఙేట్ిి న తభుత ఔడా ఫ డికెుబమ్ ాసఽౄ త యయిను  ఆధుయెంలల ఆసఽతా్త కయవిల 
ూచీ ఆదాభిత యభిిఔ కెంట్లా కైి ధేడె పలయతథేశ్ెంలల అతెంత జధాదయణ ను ెంథిన నలైైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా యౄెంగ 
ఉెంట్ ెంథి. ఇథి ఎెంతగ జధాదయణ ను ెంథిెందెంట్ే నలైైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙాలా భెంథి తయచా 
„ఫ డికెుబమ్ ఔవయవు ‟ అధే నలుసఽౄ ధాైయవ. థానిని నౄభా సెంసలు అెంథిెంఙే ఒ నిభేిషీ ఉతత్తౄ గ చాడడెం ఔధాై ఒ 
ఉతత్తౄ  యపలఖెంగధే పలయసఽౄ ధాైయవ.  

2001లల నలైైయేట్ల సెంసలు నౄభా యెంఖెంలలకి భవడెంణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిెంచిెంథి. అబనట్ికీ ఈ ధాట్ికి 
ఔడా ఇెంక పలభీ భాభెుట్ కొనయఖ ణోెంథి. యక్షణలలు  ఖణనీమఫ ైన భాయవలు, నేనయౘబెంులు, కొతౄ  మాడ్స-ఆన్ 
జోడిెంు యక్షణలు లాెంట్ి యట్ిని ాయేశ్నలట్లి యవ. యట్ి ఖ భిెంచి తభుత్త అదామాలలు  చభిిథాె ెం.  

ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. 
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G. ఆభోఖ నౄభా యణ  

ధేట్ి ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ యకలెైన లేయ సెంసలు ఉధాైబ. యట్ిలల కొనిై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిెంఙే లేయ 
సెంసలుగ ఉెండగ, నౄభా లేవలు, యయధ య బ భధవభిౄతు సెంసలు ఔడా ఉధాైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ 
సదఽనుమాలనఽ యౄను ెంథిసఽౄ ెండగ, ఇతయ సెంసలు ణోడాట్ల యౌఔభలనఽ అెంథిసఽౄ ధాైబ. కొనిై ాబ తు యెంఖెంలల 
ఉెండగ, భభికొనిై నలైైయేట్ల యెంఖెంలల ఉెంట్లధాైబ. యట్ి ఖ భిెంచి కిెంద ఔుు ౄ ెంగ ఇవుఫడాు బ: 

A. భ్యౌఔ వసతేలు: 

1. ాబ తు ఆభోఖ యెంఖెం 

ాబ తు ఆభోఖ వవస  జఞతీమ య బ, భషిర య బ, జిలాు  య బలలల భాతాఫే కఔ భినేతెంగ గర భ య బలలనా ని 
ఙేయౄ బ. గర భాలలు  జఞతీమ ఆభోఖ యదాధాలనఽ అభలు ఙేమడానికి గర నైణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసత్త భధ 
యయదిగ ని ఙేలేలా యభాజిఔ సుచిెంద లేవఔులనఽ నియోగిెంచఽఔుెంట్లభ . యభిలల భ కఫ ైన యళ్ైు ః   

a) భానవ వనయవల అనవిథేి భెంతా్తతు రక అభలు ఙేసఽౄ నై నోు షఔ అనఽఫెంధ కయఔరభెం, ఇెంట్గైరట్డ్స ఙైెల్ు  
డెవ్ లప్ ఫ ెంట్ సభీుస్క కిెంద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అెంఖన్ యడీ కయఔయౄలు (ాత్త యబ భెంథికి ఔయవ ఙపున).  

b) సఽయక్షితేలెైన భెంతాయనఽలు (ట్ి.నృ.ఎ), గర భ ఆభోఖ భాయాదయవశలు (ాబ ణాులలలని ఆభోఖ రకలలు  
ఇథివయఔట్ి థకలు).  

c) ఎన్.ళెచ్.ఆర్.ఎెం (జఞతీమ గర నైణ ఆభోఖ నేషన్) కిెంద సభాజెం థాుభ ఎనిైకెైన ఆర (ఖ భిౄెంు ను ెంథిన 
యభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ) సుచిెంద లేవఔులు. గర నైణ నుాెంణాలలు  ఆభోఖ యెంగనికి యయధఽలు ని ఙేలేెందఽఔు 
కొతౄగ యక్షణ ను ెంథిన గర భ య బ సుచిెంద ఆభోఖ కయఔయౄలు.  

ాత్త ఐదఽ యేల జధాపల ఔయౌగిన నుాెంణాలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణాలలల భూడె యేల భెంథి) ఉకైెంథాా లు 
ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధాైయవ. ఆకి్యౌమభీ నర్్ నేడ్స యైఫ్ (ఏఎన్ ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళ మా ఆభోఖ కయఔయౄ, ఒ ుయవష ఆభోఖ 
కయఔయౄ అఔుడ ఉెంట్లయవ.  

నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథాా లు సఽభాయవ ఆయవ ఉ కైెంథాా లఔు ఔట్ి ఙపున ఉెంట్లబ. ాత్త 30 యేల జధాపల ఔయౌగిన 
నుాెంణాలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణాలలల 20 యేల భెంథి) ఉెంట్లనై నుాెంణాలలు  సెంాథిెంుల కైెంథాా లుగ 
యట్ిని ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధాైయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథాా లనీై ఫమట్ి నఽెంచి వఙేి భోఖ లఔు లేవలు అెంథియౄ బ. ఙాలావయఔు 
ఈ కైెంథాా లలు  భోఖ లఔు చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం ధాలుఖ  నఽెంచి ఆయవ డఔలు ఔడా ఉెంట్లబ. ఈ కైెందాెంలల ఔ 
యైథాదికభి, 14భెంథి నుభఫ డిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయవష, భళ ళ్ ఆభోఖ సయౘమఔులు, ఒ నయవ్- 
భెంతాయని, ఒ ాయోఖరల యెంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసఽి , ఇతయ సయౘమ లఫోెంథి) ఉెంట్లయవ.  

యభూళ ఔ ఆభోఖ కైెంథాా లు (లళెచ్ ల) అధేయ ధాలుఖ  నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథాా లఔు సెంఫెందిెంచిన నదట్ి భెపయల్ 
యపలఖెంగ ఉెంట్ృ ాణేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథియౄ బ. ాత్త లక్ష జధాపలఔు ఔట్ిగ ఏభట్ల ఙేసఽౄ నై 
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లళెచ్ లలలని నిమభాల ాకయెం ఔనీసెం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్ తిబయట్ర్ నఽ, ఎక్్ భై మెంణాా నిై, ాసవ ఖథి, 
లాఫభైట్భీ యౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉెండాయౌ. ఈ కైెంథాా లలల ఒ శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, ఒ యదాయణ యైదఽలు, ఒ గైెనకలజిసఽి , 
ఒ చినై నలు ల యైదఽలు సయౘ ఔనీసెం నలుఖ యవ లలషయౌసఽి లు  ఉెండాయౌ. యభిణో నుట్ల భభో 21భెంథి నుభ ఫ డిఔల్ 
లఫోెంథి ఉెంట్లయవ.  

గర నైణ ఆసఽతేా లు ఔడా ఏభట్ల ఙేరయవ. సబ్ డియజనల్/ణాలుక ఆసఽతేా లు/లలయౖయౌట్ీ ఆసఽతేా లు (థేశ్ెంలల 
సఽభాయవ 2000 ఆసఽతేా లు ఉనైట్లి  అెంచధా యేరయవ); 

లలయౖయౌట్ీ అెండ్స ఫో ధన ఆసఽతేా లు తఔుువ సెంకలలధే ఉధాైబ. యైద ఔమారలలు (ాసఽౄ తెం సఽభాయవ 300 వయఔు 
ఉధాైబ), ఇతయ ఉనైత య బ ఆభోఖ కైెంథాా లు యట్ి కిెందఔు వయౄ బ. ఙాలావయఔు ఇయ జిలాు  టి్ణాలు, టి్ణ 
నుాెంణాలలల ఉెంట్లబ. అబణే యట్ిలల కొనిై యయషీఫ ైన, ఆధఽనిఔ యైద లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధాైబ.  

ాబ ణాునికి ఙెెంథిన ఇతయ ఏజెనీ్లు, అెంట్ే భెైలేులు, యక్షణ భెంతా్తతు రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాెంట్ి పలభీ రకల 
ఆసఽతేా లు, యైద రలలు ఔడా ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధాైబ. అబనట్ికీ, యట్ి లేవలు 
సెంఫెందిత సెంసలలల నిఙేలే ఉథోఖ లు, యట్ినలై ఆదాయడే యభికి భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెణాబ.  

2. నలైైయేట్ల యెంఖ లేయసెంసలు 

పలయతథేశ్ెంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంఙే నలైైయేట్ల ఆభోఖ యెంఖెం 
ఙాలా పలభీ య బలల ఉెంథి. యట్ిలల సుచిెందెంగ, లాపలనేక్ష యళ తెంగ యైద లేవలు అెంథిెంఙే సెంసలు, వఔుౄ లణో నుట్ల 
భఫడి కోసెం నడినే కభపభైట్, టా్సఽి లు, నుాకీిషనయవు , ాణేఔ లలషయౌసఽి  లేవలు, యది నియేయణ ాయోఖరలలు, ఓషధ 
దఽకణాలు, నకియ్ యైదఽలుధాైయవ. పలయతథేశ్ెంలల సఽభాయవ 77 రతెం భెంథి అలలత్త యైదఽలు నలైైయేట్ల యెంఖెంలలధే నుాకీిస్క 
ఙేసఽౄ ధాైయవ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ యెంగ నలడెతేనై కయవిలలు  75 రణానికి నలైగ నలైైయేట్ల యెంగనికై యళ్ైణోెంథి. జఞతీమ 
య బలల ఫమట్ి నఽెంచి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలు  82 రతెం, ఆసఽతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలు  
52రతెం భెంథి నలైైయేట్ల యెంగధేై ఆశ్రబసఽౄ ధాైయవ.2.  

ఇతయ యైద వవసలనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధానీ, హో నేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యయవ ఔడా పలయతథేశ్ెంలల నలదె 
సెంకలలధే ఉధాైయవ. ఏడె లక్షల భెంథికి నలైగ ఈ యపలఖెంలలధే ఉధాైయవ. యయెంణా ాబ తు యెంఖెంలలనా, నలైైయేట్ల 
యెంఖెంలలనా ఉధాైయవ.  

ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ లాబెం కోసెం అెంథిెంఙే నలైైయేట్ల సెంసలణో నుట్ల సభాజఞనికి ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల 
ాబ ణేుతయ సెంసలు, సుచిెంద లేయ సెంసలు ఔడా నులుెంచఽఔుెంట్లధాైబ.  

ఆభోఖ సెంఫెందిత కయఔలానులలు  ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిెంద ఏజెనీ్లు నులుెంచఽఔుెంట్లనైట్లి  అెంచధా యేరయవ. నలదె 
సెంకలల భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆసఽతేా లు ఔడా లాపలనేక్ష యళ త య లలైట్ీలుగ, టా్సఽి లుగ నేయవు  నమోదఽ 
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ఙేసఽఔుధాైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄ లఔు ఆసఽతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽకోవడెంలల భోఖ లఔు ఖణనీమెంగ 
సయౘమడెతేధాైబ.  

3. ఓషధ భిశ్రభ 

భెందఽలు, ఆభోఖ సెంఫెందిత ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంఙే సెంసల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ెం అత్తనలదె ఓషధ భిశ్రభనఽ 
ఔయౌగి ఉెంథి. 1950లల యౄ.10 కోట్ు  భిశ్రభ అధే య బ నఽెంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోట్ు  యనుయెం (ఎఖ భతేలు సయౘ) అధే 
య బకి అథి ఎథిగిెంథి. ఆయవ యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిట్ు  థాుభ సఽభాయవ మాప ై లక్షల భెంథికి అథి 
ఉథోగవకరలనఽ ఔయౌయోౄ ెంథి.  

ఓషధ యెంఖెం యయమణాల భెంతా్తతు రక కిెందఔు వసఽౄ ెండగ, ఈ భిశ్రభఔు కైెందా య బ ధయల నిమెంతాణ సెంసగ 
ధేషనల్ నూభ్షట్ిఔల్్ నలైైజిెంగ్ అతాభిట్ీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సెంకలల ఓషదాలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డాగ్ లలల 76) 
ధయ నిమెంతాణ కిెంద ఉెండగ, నేగియౌనవనీై లేుఙాిధయల భిదిలలధే ఉనైట్ికీ, ధయల నిమెంతాణ సెంస  ఙాలా 
జఞఖరతౄ గ యయేక్షిసఽౄ ెంథి. ాబ ణాుల ఓషధ నిమెంతాణ సెంసలు క్షైతా య బ లఫోెంథిని నియుళ యోౄ ెంథి. ఆ లఫోెంథి 
తభతభ ాథేరలలు  ధాణత, ఓషదాల ధయ, నూయవ్లేషను నఽ యయేక్షిసఽౄ ెంథి.  

B. నౄభా లేయ సెంసలు: 

భ కెంగ యదాయణ నౄభా యెంఖెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙాలా అెంరలనఽ అెంథిసఽౄ ధాైబ. ఇథివయకై 
యట్ిని జఞనృణాలల చానుెం. సుతెంతాఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉెండడెం భభిెంత నోుా ణా్హనేఙేిథిగ ఉెంట్ ెంథి. ణాజఞ 
లెఔుల ాకయెం ఐదఽ సుతెంతా సెంసలు ఉధాైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సెంస  ధట్ వర్ు నఽ నలెంఙే యధెంగ భభికొనిై సెంసలు 
ఔడా ాయేయెంచఫో తేధాైబ.  

C. భధవభిౄతు సెంసలు : 

నౄభా భిశ్రభలల పలఖెంగ లేవలు అెంథిసఽౄ నై లువుయవ వఔుౄ లు, సెంసలు ఔడా ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖెంగ 
నిలుయోౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి భధవభిౄతు సెంసలనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థాుభ యయేక్షిెంచఫడెణాబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద 
ఇవుఫడాు బ : 

1. నౄభా ఫోా ఔయవు  వఔుౄ లు కవచఽి. కభపభైట్లు  కవచఽి. నౄభా ఔెంనలనీలణో సెంఫెంధెం లేఔుెండా ని ఙేయౄ యవ. నౄభా 
కోయవఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధెం వళ సాౄ  అత్త ఙౌఔ నానేమెం భైట్ు ణో లనెంఙే అతేతౄ భఫ ైన నౄభా యక్షణలనఽ 
ను ెంథేలా నౄభా ఔెంనలనీలణో యభికి సెంఫెందాలు ఏయయవయౄ యవ. నషిెం జభిగినుడె నౄభానఽ కెుబమ్  ఙేమడెంలలనా 
యయవ సయౘమడెణాయవ. ఇలాెంట్ి యనుభనిై నియుళ ెంఙే ఏథేని నౄభా ఔెంనలనీణో ఈ ఫాో ఔయవు  నౄభా యనుభనిై 
ఙేబెంచవచఽి. యభికి నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.  

2. నౄభా ఏజెెంట్లు  యదాయణెంగ వఔుౄ లెై ఉెంట్లయవ. కొనిై సెందభౌలలు  కభపభైట్ ఏజెెంట్లు గ ఔడా ఉెంట్లయవ. ఫాో ఔయులా 
ఏజెెంట్లు  నౄభా ఔెంనలనీ ఎెంనఔలల లేుచిగ వవహభిెంచలేయవ. యభికి ఏజెనీ్ భెంజూయవ ఙేలన నౄభా ఔెంనలనీ తయున 
భాతాఫే నౄభా ఙేబెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాసఽౄ త నిఫెంధనల ాకయెం, ఏజెెంట్ ఖభిషీెంగ ఔ యదాయణ నౄభా, ఔ 



 

124 

 

జీయత నౄభా ఔెంనలనీ, ఔ ఆభోఖ నౄభా, భభైథైెధా ఔ యెంగనికి ఙెెంథిన నౄభా సెంస  తయున భాతాఫే ని 
ఙేమఖలయవ. యభికి ఔడా నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.  

3. భదేభాయా నియుహఔులు (ట్ి.న.ఏ) అధేయ 2001 నఽెంచి ఈ యనుయెంలలకి ాయేయెంచిన కొతౄ  యఔెం లేయ సెంసలు. యట్ికి 
నౄభానఽ యఔరబెంఙే అదికయెం ఉెండదఽ కనీ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినులధాయఫ ైన లేవలనఽ అెంథియౄ బ. ఆభోఖ 
నౄభా నులలని ఔయభి యఔరబెంఙాభెంట్ే, 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 యైద సదఽనుమాలు (యెంట్ధే డఫ ో ఙెయౌుెంచఔుెండా అెంథిెంఙే 
చికిత్) అెందఽకోవడానికి 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 కెుబమ్ ల ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీలు యట్ికి 
నిధఽలు ఙెయౌుయౄ బ. నానేమెంలల కొెంత రతెంగ జు యౄెంలల యట్ికి నుభిణోఱఔెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

4. నౄభా యఫ్భ చిమాలుఅెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమెంతాణల థాుభ యయేక్షిెంచఫడాయౌ్న అతేనైత కొతౄ  తయయౘ 
లేయ సెంసలు. యభి యబ్ లలైట్ భభిమ /లేథా ట్ య్భాభెుట్ిెంగ్ థాుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభెదఽయవగ భఔధే 
దాయ భాభెుట్ిెంగ్ థాుభ యయవ నౄభా యనుభనిై ఙేయౄ బ. తథాుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ 
తమాయవ ఙేల, ణాభ  ెందెం ఔుదఽయవిఔునై సెంసఔు అెంథియౄ బ. నుో యౌఔ కోసెం ఇలాెంట్ి నౄభా ఔెంనలనీల 
ఉతతేౄ లనఽ ఔడా యయవ ాదభిశయౄ బ. ట్ య్ భాభెుట్ిెంగ్ నఽ నియుళ ెంచడానికి, ఆన్ లెైన్ నుో యిల్ థాుభ నానేమెం 
వసాలు లాెంట్ి అవుట్ యో భి్ెండ్స నఽలు నియుళ ెంచడానికి, యయధ యకల నులల సెంఫెందిత లేవల నియుహణఔు 
ఔడా అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అెంగీకభనిై కోయవచఽి. అయ అెంథిెంచిన సభాఙాభల నఽెంచి యనుయెంగ 
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతేౄ ల ాదయశన, అయ నియుళ ెంచిన అవుట్ యో భి్ెంగ్ లేవల ఆదాయెంగ యట్ికి నౄభా 
ఔెంనలనీలు నుభిణోఱఔెం ఙెయౌుసఽౄ ధాైబ.  

5. నౄభా భాభెుట్ిెంగ్ సెంసలు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిెంఙాయౌ్న భధవయవౄ ల కొతౄ  యౄనులు.  అలాెంట్ి 
ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడానికి, ెంనణీ ఙేమడానికి, లేవలు అెంథిెంచడానికి వఔుౄ లనఽ నిలనేెంచఽకోవడెం 
థాుభ అయ కిెంథి కయఔలానులనఽ నియుళ ెంచవచఽి: 

నౄభా అభ్ఔెం కయఔలానులు: నుాదికయ సెంసఔు సభాఙాయెం కిెంద, ఏ సభమెంలల అబధా భెెండె జీయత, భెెండె 
యదాయణ, భెెండె ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల నౄభా ఉతతేౄ లనఽ నౄభా యఔరమథాయవల (ఐ.ఎెం.ఎఫ్) థాుభ 
యఔరబెంచడానికి. యదాయణ నౄభా యషమెంలల, సెంస  ఎట్ిఔుడె ఆమోథిెంచిన మోట్లయవ, ఆభోఖెం, వకిౄఖత 
ాభాదెం, ఔుట్లెంఫెం, దఽకణథాయవలు భభిమ  ఇలాెంట్ి ఇతయ నౄభా ఉతతేౄ ల నేయవణో లైల్ అెండ్స మూజ్డ 
భాయాదయశకలలల ఇచిిన యధెంగ నౄభా ఉతతేౄ ల భీట్ ైల్ ఔరభెంలల భాతాఫే అబభిెంచడానికి లేథా లేఔభిెంచడానికి 
ఐ.ఎెం.ఎఫ్ అనఽభత్తెంచఫడెణాయవ. నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔుదఽయవిఔునై ెందెంలల ఏ భాయవ అబధా సెంస  
భ ెందసఽౄ  ఆమోదెంణో ాసఽౄ త నులలథాయవలఔు లేవలు అెంథిెంచడానికి తగిన ఏభట్లు  ఙేమడెం థాుభ ఙేటి్వచఽి.  
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నౄభా లేయ కయఔలానులు: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిెంచడానికి లేథా లేఔభిెంచడానికి 
ెందెం ఔయౌగిన నౄభా ఔెంనలనీల కోసెం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిెంద ఇవుఫడాు బ:  

a. నౄభా ఔెంనలనీల ను యవఖ  లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సెంస  జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలల అనఽభత్తెంచిన 
యధెంగ నౄభా సెంసల ణెయయనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేటి్డెం; 

b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడెం ; 

c. లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిెం భథిెంుథాయవలనఽ ఉథోగలలు  నిమనేెంచఽకోవడెం థాుభ సభైు ఙేట్ిి , 
నయౖి నిై భథిెంు యేలే ని ఙేటి్డెం నియుళ ెంచడెం; 

d. నుాదికయ సెంస  ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తెంచిన భభైథైెధా నౄభా సెంఫెందిత కయఔలాెం. 

ఆభిఔ ఉతతేౄ ల ెంనణీ: కిెంథి నేభపునై ఇలాెంట్ి ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడానికి, ెంనణీ 
ఙేమడానికి, లేవలు అెంథిెంచడానికి అనఽభత్త ను ెంథిన వఔుౄ లెైన లైధానిిమల్ సభీుస్క ఎకిజఔట్ివ్ లనఽ 
నిమనేెంచఽకోవడెం థాుభ ెంనణీ ఙేమడానికి: 

a. లలనౄ నిమెంతాణలలని భూచఽవల్ పెండ్స ఔెంనలనీల భూచఽవల్ పెండెు ; 

b. PFRDA నిమెంతా్తెంచిన నలనిన్ ఉతతేౄ లు; 

c. లలనౄ లెైలలనఽ్ ను ెంథిన నలట్లి ఫడి సలయౘథాయవలు ెం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 ఔడా ఉధాైబ. అయ ఏనేట్ెంట్ే: 

1. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలెప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభెుట్ లల 
జయవఖ తేనై యనుభనిై, సెంసలనఽ నిమెంతా్తెంఙే యధెంగ నుయుఫ ెంట్ల చటి్ెం థాుభ యౄుథిదఽె ఔునై నౄభా 
నిమెంతాణ సెంస . 2000లల అభలలు కి వచిిన ఈ చటి్ెం నిమెంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై 
అనవిథేి ఙేలే నిని ఔడా ఙేడెతేెంథి.  

2. జనయల్ ఇనా్భెన్్ అెండ్స లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కౌని్ళ్ైు  అధేయ నౄభా సెంసల జీయత కలెం, భభిమ  యదాయణ నౄభా 
యనుభనిై యయేక్షిెంచడానికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయవ్లు ఔడా ఙేయౄ బ. 



 

126 

 

3. ఇనా్భెన్్ ఇనొభై్షన్ ఫూభో(ఐ.ఐ.నృ)నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలెంథి. ఇథి ఙాలావయఔు నౄభా యెంగనికి 
ఙెెంథిన యభిణో ఏభట్ ైన ఒ నులఔ భెండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ య లలైట్ీ. ఇథి యరలుషణలనఽ లేఔభిెంచి, ధయల నియృమెం, 
యనుయ మ ఔుౄ ల యౄఔలన సయౘ డేట్ల ఆదాభిత భభిమ  రలౄ ైమ నియృమానికి యలు ఔయౌెంచడానికి నౄభా 
యెంగనికి యయధ యపలగల య బ నియేథిఔలనఽ యౄను ెంథిసఽౄ ెంథి. యదాన తమాభీలల ాబ ణాునికి, నిమెంతాణ సెంసఔు 
సయౘమడడెంకోసెం యట్ికి కీలఔ ఇన్ ుట్ు నఽ ఔడా అథి అెంథిసఽౄ ెంథి. భిశ్రభ ాయోజధాల కోసెం ఈ ఫూభో అధేఔ 
యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయవ ఙేలెంథి.  

యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబెంట్ గ ని ఙేసాౄ , ఒ కొతౄ  కాణా యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణాల 
డీడాను కైషన్ లల సయౘమడే 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 సభాఙాయెం 
కోసెం ఎకై్ఛెంజిగ ఔడా ని ఙేసఽౄ ెంథి.  

ఐ.ఐ.నృ ఇట్ికై ఆభోఖ నౄభా యెంగనికి లేవలు అెంథిసఽౄ నై „నుాదానత లేయ సెంస  ధట్ వర్ు‟లలని ఆసతేా లనఽ 
జఞనృణా యచడెం థాుభ తన ఆసతా్త యయషీ ఐ.డి భాసిర్ కయఔరభానిై ఆయషుభిెంచిెంథి.  

ణాజఞగ, ట్ి.న.ఏలనఽ, నౄభా సెంసలనఽ, ఆసతేా లనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్స నఽ నియుళ ెంఙేెందఽఔు ఐ.ఐ.నృ 
ామణాైలు ఙేయోౄ ెంథి. చికిత్ కయవిలలు  నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సభైెన ధయ నియుళ ెంచడెం లాెంట్ి 
నౄభా కెుబమ్ ల నియుహణ వవసణో ఫమట్ఔు వఙేిలా ఆభోఖనౄభా యెంగనికి సయౘమడాలనైథే థీని 
ాదాధనథెేశ్ెం. 

4. యథా సెంసలు అెంట్ే అధేఔ యకల నౄభా, నియుహణ సెంఫెందిత యక్షణనఽ అెంథిెంఙ ే ఇనా్భెన్్ ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ 
ఇెండిమా, ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ అకడెనై లాెంట్ియ భభిమ  బయషతేౄ లల ఏజెెంట్లు  కయలనఽఔుధే యభిక ియక్షణ ఇఙేి 
అధేఔ నలైైయేట్ల యక్షణ సెంసలు.  

5. నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యైదఽలు ఔడా భిస్క ్ ్్్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంగ ఔుబెంట్ు  నౄభా భిస్కు లనఽ భథిెంు 
యేమడెంలల నౄభా ఔెంనలనీలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు సయౘమడెతేధాైయవ. కిు షిఫ ైన కెుబమ్ ల యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీలఔు సలయౘ ఇయౄ యవ.  

6. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్ ఫేన్, యనియోఖథాయవ ధామయ ధాలణో నుట్ల నుౌయ ధామయ ధాలు లాెంట్ి చటి్ఫదే సెంసలు 
ఔడా ఆభోఖ నౄభా యణ లల యనియోఖథాయవల సభసలనఽ భిషుభిెంచడెంలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధాైబ. 
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యభెంశ్ెం 

a) నౄభా ఏథో  యౄెంలల ఙాలా శ్ణాఫలె ల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉెంథ.ి అబణే ఆధఽనిఔ యౄెం అధేథి కొనిై శ్ణాఫలె ల కిెందట్ే 
యౄుథిదఽె ఔుెంథి. ాబ తు నిమెంతాణణో పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యెంఖెం అధేఔ దశ్లనఽ థాట్లఔుని వచిిెంథి.  

b) నుౌయవల ఆభోఖెం ఙాలా భ కెం కఫట్ిి , ాబ ణాులు ఔ సభ చితఫ ైన ఆభోఖ సెంయక్షణ వవసనఽ 
యౄను ెంథిెంచడెంలల ాదాన నుతా నుో ఱసఽౄ ధాైబ.  

c) థేశ్ జధాపలఔు సెంఫెందిెంచిన అధేఔ కయకలనలై అఔుడ అెంథిెంఙ ేఆభోఖ సెంయక్షణ య బ ఆదాయడి ఉెంట్లెంథ.ి  

d) అవసయఫ ైన యైద లేవల య బని ఫట్ిి  నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ సెంయక్షణ 
దేతేలు ఉెంట్లబ. కోు య బని ఫట్ిి  ఆభోఖ సెంయక్షణ కయవి నలయవఖ తేెంట్లెంథి. ఉనైత య బ సెంయక్షణఔు 
ఎఔుువ కయివుతేెంథి.  

e) జధాపల నలయవఖ దల, టి్ణీఔయణ లాెంట్ి య ెంతెంగ ఉనై జట్ిలఫ ైన సభసలనఽ ఎదఽయవుెంట్లనైెందఽన 
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయఫ ై ఉెంథ.ి  

f) ఆభోఖ నౄభా కోసెం భ ెందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట్ిి నట్ికీ, ఆ యెంట్ధే నలైైయేట్ల నౄభా ఔెంనలనీలు 
యణ జ నౄభాణో భ ెందఽకొఙాిబ.  

g) ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ సెంసలు నుతా నోు ఱసఽౄ ధాైబ. కొనిై సెంసలు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయవితేెంట్ే, 
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ధాైబ. ఫాో ఔయవు , ఏజెెంట్లు , భదేభాయా నియుహఔులు లాెంట్ి భధవయవౄ లు ఆభోఖ 
నౄభా యనుభనికి లేవలు అెంథిసఽౄ ెండగ, ఇతయ నిమెంతాణ, యథాయఫ ైన, చటి్ఫదేఫ ైన సెంసలు ఔడా తభ 
వెంతే నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ధాైబ. 

 

కీలఔ థాలు 

a) ఆభోఖ సెంయక్షణ 

b) యణ జ నౄభా 

c) జఞతీబాఔయణ 

d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆభోఖ సెంయక్షణ 

e) ఫ డీకెుబమ్ 

f) ఫాో ఔర్ 

g) ఏజెెంట్ 
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె 

i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

j) అెంఫ డ్స్ ఫేన్ 
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అదామెం 7 

నౄభా డాఔుఫ ెంట్షేన్ 

 

అదామెం ఉనుో ధ్ాఘ తెం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకలెైన ణాా లు, దయౄ యేజులనఽ చాసఽౄ ెంట్లెం. ఈ అదామెం భనయౌై యయధ దయౄ యేజులు, 
నౄభా కెంట్లా ఔుి లల యట్ి నుాభ కతనఽ ణెయౌమజెఫ ణాబ. ఇథి కోు తాెం యొఔు కచిితఫ ైన సుపలవెం, యట్ిని ఎలా 
నిెంనుయౌ, నిభేిషీ సభాఙాభనిై కోభైెందఽఔు కయణాలనఽ ఔడా యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణాలు 

 

A. ాత్తనుదన ణాా లు 
B. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం (ెంద తాెం) 
C. అవకరలు 
D. నానేమెం యయౕదఽ 
E. ఔవర్ ధనట్లు  /నౄభా ధివతాెం / నుయౌల దయౄ యేజు 

F. నిఫెంధనలు భభిమ  యభెెంట్ీలు 
G. సభయనలు 
H. నులలల యవయణ 

I. ునయవదేయణ ధనట్ీసఽ 
J. భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔెం భభిమ  ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలు 
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ఈ అదామానిై చథియన తభుత నైయవ ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలనఽ యవభిెంచడెం. 
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం 

c) నానేమెం యయౕదఽ, 1938నౄభా చటి్ెంలలని 64VBలలక్షన్ నఽ యవభిెంచడెం. 
d) ఔవర్ ధనట్లు , నౄభా ధివణాా నిై భథిెంు యేమడెం, యవభిెంచడెం.  
e) నౄభా నులల దయౄ యేజులల నిఫెంధనలు భభిమ  థాలనఽ యవభిెంచడెం.  
f) నులల నిఫెంధనలు, యభెెంట్ీలు, సభయననఽ చభిిెంచడెం.  
g) ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు నఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిెంచడెం.  
h) నులల థాలనఽ ధామ య ధాలలు  ఎలా చాయౄ యధ ేయషమానిై అయెం ఙేసఽకోవడెం.  
i) భినావల్ ధనట్ీసఽలనఽ ఎెందఽఔు జఞభ ీఙేయౄ యని భథిెంు యేమడెం.  
j) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ి, ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలఔు సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్ ఏెం ఙేమాలధే యషమానిై 

ణెలుసఽకోవడెం. 
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H. ాత్తనుదన ణాా లు 

ఇెంతఔు భ ెందఽ ఙెననట్లి గ, నౄభా అధేథి ఒ ెందెం. థానిని భతూయుఔఫ ైన నులల య బకి ఔుథిెంఙాయవ. నౄభా 
డాఔుఫ ెంట్ేషన్ నులలల జఞభీకి భినేతెం కదఽ. నౄభాథాయవ, నౄభా సెంస  భధ ఫోా ఔయవు , ఏజెెంట్లు  లాెంట్ి అధేఔ భెంథి 
భధవయవౄ లు ఉెండడెంణో ఆ భెెండె క్షాల ఎట్ికీ ఔలవలేఔనుో వచఽి.  

నౄభా ఔెంనలనీ యనియోఖథాయవ సభభిసఽౄ నై డాఔుఫ ెంట్ు  నఽెంఙే, యనియోఖథాయవడి ఖ భిెంచి, యభి అవసభల ఖ భిెంచి 
ణెలుసఽఔుెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి డాఔుఫ ెంట్లు  భిస్కు నఽ ఫ యవగా  అయెం ఙేసఽకోవడానికి ఔడా నౄభా సెంసఔు సయౘమడెణాబ. 
కఫట్ిి , నౄభాథాయవ, నౄభా సెంసల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేి ాయోజనెం కోసెం డాఔుఫ ెంట్ేషన్ 
కయయౌ్వసఽౄ ెంథి. నౄభా యనుయెంలల యనియోఖథాయవలఔు అనఽఔలెంగ ఉయోగిెంఙే నిభేిషీ దయౄ యేజులు ఉధాైబ.  

యనియోఖథాయవనికి అతెంత సనిైళ తఫ ైన వకిౄగ నౄభా ఏజెెంట్ యనియోఖథాయవనఽ ధేయవగ ఎదఽయవుని, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన 
దయౄ యేజులలల తలెణేౄ  అనిై యకల అనఽభాధాలనఽ నియభిెంచి, యట్ిని నిెండెంలల సయౘమడాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభాలల 
ఉయోగిెంఙే కోు డాఔుఫ ెంట్ ాయోజధానిై, నౄభాలల ఉయోగిెంఙే దయౄ యేజులలు  ఉనై నుాభ కతనఽ, సెంఫెందానిై 
ఏజెెంట్లు  అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 

1. ాత్తనుదన ణాా లు 

ాత్తనుదన ణాా నిై డాఔుఫ ెంట్ేషన్ నఽ నుాథనేఔెంగ నదట్ి దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథాుయ నౄభాథాయవ కిెంథి అెంరలనఽ 
యలు డియౄ యవ.: 

 ణానఽ ఎవయవ 
 తనఔు ఏ యఔఫ ైన నౄభా కయయౌ 

 ణానఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లనై యట్ి యవభలు 
 ఎెంత కలానికి 

నౄభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ, ాత్తనుథిత నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన అయవెంతఫ ైన సభాఙాభలధే 
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 సభాఙాయెం నణాౄ నిై యవభిెంఙేెందఽఔు ాత్తనుథితథాయవ ాత్తనుదన ణాా నిై 
నిెంనుయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి: 

 

 నౄభానఽ భెంజూయవ ఙేమడానికి అెంగీఔభిెంచడభా లేథా త్తయసుభిెంచడభా  
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 భిస్క ్ ్ నఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల భెంజూయవ ఙేలే యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన భైట్లు , నిమభ, నిఫెంధనలనఽ 
నిభే భిెంచడెం 

నౄభాకోసెం ఇవుజూుతేనై భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచడానికి నౄభా ఔెంనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙాభనిై ాత్తనుదన 
తాెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. అతెంత గప యరుసెం సాతాెం, అయవెంతఫ ైన సభాఙాయెం యలు డిెంఙే ఫలధత అధేథి నౄభా 
కోసెం ాత్తనుదన తాెంణో నదలవుతేెంథి.  

అయవెంతఫ ైన సభాఙాభనిై యలు డిెంఙే ఫలధత నులల ఆయయౌయనికి భ ెంథే తలెతేౄ తేెంథి. నౄభా కలెం 
ూభిౄగనా, కెంట్లా ఔుి  భ గిలన తభుత ఔడా అథి కొనయఖ తేెంథి. 

ఉథాహయణ 

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 ణాా లనఽ నౄభా సెంసలు యదాయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధాభా, నౄభా/ఉతత్తౄని 
ఉయోగిెంచనఽనై తయఖత్త/వయాెం లాెంట్ి యట్ిణో భ థాితఫ ై ఉెంట్లబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఒ భ థాిత ఖభనిఔనఽ 
జోడిెంఙే సెంాథామెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, థీనికి సెంఫెందిెంచి ఒ నుాభాణ ఔ లేథా ఆచయణ 
ఏథీ లేదఽ.  

ఉథాహయణలు 

ఇలాెంట్ి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథాహయణలు: 

„నౄభాథాయవ భిస్కు భథిెంు యేమడానికి సెంఫెందిెంచి యసౄయలనఽ యలు డిెంచఔనుో వడెం, తుడె సభాఙాభనిై 
అెంథిెంచడెం, మోయనికి నులడడెం, సహకయెం అెంథిెంచఔనోు వడెం లాెంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల కిెంద ఇసఽౄ నై యక్షణనఽ 
ఙెలు నిథిగ ఙేయౄ బ‟,  

„ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, ూభిౄ ననాేమెం ఙెయౌుెంఙే వయఔు ఔెంనలనీ భిస్కు భిదిలల ఉెండదఽ.‟. 

ాత్తనుదన తాెంలల ాఔట్న: నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ ాత్తనుదన తాెం చివభోు  ాత్తనుదఔుడి సెంతఔెం ఔయౌగిన 
ాఔట్ననఽ జోడియౄ బ. ఇథి నూభనిై కచిితెంగ నిెంనుయౌ్న ఫలధతనఽ నౄభాథాయవఔు ఇసఽౄ ెంథి. తథాుభ అఔుడ ఇచిిన 
యసౄ యలనఽ అయెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఇలా ఙేమడెం థాుయ యసౄ యలనఽ యవభిెంఙే ఔరభెంలల ఎలాెంట్ి యపేథాలఔు ఙోట్లెండదఽ.  

ఇథి నౄభా థాయవఔు సెంఫెందిెంచి అతెంత గప యరుసెం, ూభిౄగ అయవెంతఫ ైన సభాఙాయెం యలు డి అధే ాదాన సాణాా నిై 
ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడా ని ఙేసఽౄ ెంథి.  
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ఈ ాఔట్న అతెంత గప యరుసెం అధే యదాయణ ధామ సాణాా లనఽ అతెంత గప యరుసెం అధే కెంట్లా ఔుి  ఫలధత 
య 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 ణానఽ ఖ యవౄ  నలట్లి కోఖలగయౌ.కెంట్లా ఔుి  ఔుదఽయవిఔునై వకిౄ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం 
నౄభా సెంసఔు భ కెం. కఫట్ిి  ఈ నులల కిెంద ాయోజధాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే లుఔభిెంచఖలయవ. నౄభా 
ఙేలన భిస్కు లల ాయోజధానిై భభపఔయవ ను ెంథి, కెుబమ్ ఙేసఽకోవచిధే భిలతేలలు  (చనినోు బన సెందయౌెంలల 
ణాఔట్లి , ఫలెంఔు లేథా చటి్ఫదే యయసఽలు లాెంట్ియ) ఖ భిౄెంు అధేథి ఙాలా భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

ii. ాత్తనుథితథాయవ చియవధాభా భభిమ  సెంాథిెంు యవభలు 

నలైన నేభపునై కయణాలు ాత్తనుదఔుడి చియవధాభా, నూో న్ యవభలనఽ లేఔభిెంఙేెందఽఔు ఔడా వభిౄయౄ బ.  

iii. ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధైుణెం, జీవధననుది, యనుయెం 

ఆభోఖెం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాెంట్ి కొనిై యషమాలలు  భిస్కు నఽ అయవెంతెంగ బభిెంఙేథిగ ఉనైెందఽన 
ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధైుణెం, విత్తౄ , యనుయెం లాెంట్ియట్ికి నుాభ కత ఉెంట్లెంథి.  

ఉథాహయణ 

ఒ నుసి్క పుడ్స భెయి భెెంట్ ఔు ఙెెంథిన ఫట్లుడా వకిౄ తన యనియోఖథాయవలఔు ఆయౘభనిై అెంథిెంచడెం కోసెం 
ఫ ైక్ లనలై తయచా అదిఔ యేఖెంణో ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽవలు  అథే భెయి భెెంట్ లలని అకౌెంట్ెంట్ ఔధాై 
ఎఔుువగ ాభాథాలఔు ఖ భి కవచఽి.  

iv. నౄభా యషమ వవయౘయెం యవభలు భభిమ  ఖ భిౄెంు 

నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవయౘభనిై ాత్తనుదఔుడె సషిెంగ నేభపుధాయౌ్ ఉెంథి.  

ఉథాహయణ 

ాత్తనుదఔుడె ఆమా భిలతేలనఽ ఫట్ిి  కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నేభపుధాయౌ్ ఉెంథి: 

i. ఒ యథేయౕ ామాణెం (ఎవయవ, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనెం కోసెం) లేథా 

ii. కైసఽనఽ ఫట్ిి  ఒ వకిౄ ఆభోఖెం (వకిౄ నేయవ, చియవధాభా, ఖ భిౄెంుణో) తథితభలు. 

v. నౄభా ఙేలన య భ ్ నులల కిెంద నౄభా సెంస  ఫలధత వళ ెంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄ ెంథి. అనిై ాత్తనుదన 
ణాా లలలనా సాచిెంచఫడాయౌ. 
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ఉథాహయణ 

ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల, అథి నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ. 
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి, అథి ఆసఽత్తా చికిత్ కయవి కవచఽి. అలాగై వకిౄఖత ాభాదెం యషమెంలల ాభాదెం 
కయణెంగ జీయణానిై 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 
ఙేసఽకోవడానికి ఇథి సయౘమడెతేెంథి. కొనిై భాభెుట్ు లల నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ యహసెంగ ెంచఽఔుధే వవసలు ఉధాైబ.  

ఏథేని నౄభా సెంస  తన ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచిెంథా, ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ యదిెంచిెంథా, ునయవదేయణ సభమెంలల 
ఎఔుువ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙాలని కోభిెంథా, ునయవదేభిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథా, నులలని యదఽె  ఙేలెంథా అధే 
యవభలనఽ ఔడా ాత్తనుదఔుడె నేభపుధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

నౄభా సెంసల నేయవు  సయౘ ఏథేని ఇతయ నౄభా సెంసణో ఉనై ాసఽౄ త నౄభా యవభలనఽ ఔడా యలు డిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
ాణేకిెంచి ఆలౄ  నౄభా యషమెంలల, యయధ నౄభా సెంసల నఽెంచి నులలలు తీసఽఔుధే నౄభాథాయవ నషిెం యట్ియౌునుడె 
ఔట్ిఔధాై ఎఔుువ నౄభా సెంసల నఽెంచి కెుబమ్ కోయవచఽి. కై భిస్కు కోసెం అధేఔ నౄభా నులలలనఽెంచి 
నౄభాథాయవ ాయోజనెం ను ెందఔుెండా చాలేెందఽఔు ఈ సభాఙాయెం కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

అెంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమెంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలల కిెంథి 
నౄభా ఙేలన నణాౄ నిై ఫట్ిి  నౄభా సెంస  యక్షణ భిది నణాౄ నిై భినేతెం ఙేమాలని కోయవఔుెంట్లెంథి.  

vii. నషిెం అనఽబవెం 

నౄభా ఙేలన థాెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండా తనఔు సెంబయెంచిన నషిెం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔట్ిెంఙాలనఽ 
ాత్తనుదఔుడిని కోయవణాయవ. ఇథి నౄభా యషమ వవయౘయెం ఖ భిెంచిన నౄభా సెంస  సభాఙాభనిై, ఖతెంలల భిస్కు నఽ 
నౄభాథాయవ ఎలా నియుళ ెంఙాయధే యవభలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి సభాదాధాల నఽెంచి లేకయవలు భిస్కు  నఽ ఫ యవగైెన 
భీత్తలల అయెం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియుళ ెంచడెంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిెంచడెంనలైన నియృమెం 
తీసఽకోఖలయవ.  

viii. నౄభాథాయవ ాఔట్న 

నౄభా సెంసలఔు అయవెంతఫ ైన సభాఙాభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙాలనైథే ాత్తనుదన తాెం ాయోజనెం కవడెంణో, ఈ 
తాెం ణానఽ ఇచిిన సభాదాధాలు నిజభని, కచిితభని నౄభాథాయవ ాఔట్ిెంచడెంణో నుట్ల నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు 
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నూయఫే నుాత్తథిఔ అని ఔడా అెంగీఔభిసఽౄ నై ాఔట్ననఽ ఔడా ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. ఏథేని తుడె సభాదానెం 
ఇవుడెం వలు  నౄభానఽెంచి తుకోవడానికి నౄభా సెంసఔు హఔుునఽ ాయథిసఽౄ ెంథి. సెంతఔెం, ణేథీ, కొనిై సెందభౌలలు  
ఏజెెంట్ లనూయవ్ఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై ాత్తనుదన ణాా లు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ.  

ix. ాత్తనుదన తాెం ఉయోగిెంచని ఙోట్, నౄభా సెంస  ధనట్ి థాుభ లేథా భతూయుఔెంగ సభాఙాభనిై భికయవు  
ఙేసఽౄ ెంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథా నులలలల ఇచిిన సభాఙాభనిై ను ెందఽయచి, అట్ినఽెంచి థిళేనఽ భోజులలు ు 
కలెంలల ాత్తనుదఔుడికి థానిని నిభే భిసఽౄ ెంథి.  ఆ తభుత ాత్తనుదఔుడె ఏథైెధా అయవెంతఫ ైన సభాఙాభనిై 
యలు డిెంచలేదనీ, తుథోవ ట్ిి ెంఙాయనీ, యక్షణనఽ భెంజూయవ ఙేమడానికి ఏథేని యసౄవ యషమెంనలై తుడె 
సభాఙాయెం అెంథిెంఙాయని నౄభా సెంస  ఙెనధా, థానిని నియౄనెంఙే ఫలధత నౄభా సెంసనలైధే డెతేెంథి.  

భాట్ థాుభ లుఔభిెంచిన సభాఙాభనిై ఔడా ూభిౄగ భికయవు  ఙేమాయౌ్న ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంట్లెందనీ, 
నూలలఅప్ థాుభ థానిని ఏజెెంట్ దిఱిలల నలట్లి కోయలధే అభ నిై ఇథి సాచిసఽౄ ెంథి.  

భ కాెంరలు 

ఆభోఖ నౄభా నులలకోసెం ాత్తనుదన తాెంలల కొనిై యవభలు కిెంద ఇవుఫడాు బ : 

1. ాత్తనుదన తాెం యక్షణ భిది, నేనయౘబెంులు, యౌలపలలు లాెంట్ి యక్షణ యవభలనఽ అెంథిెంఙే ఒ నుాలలఔిస్క నఽ 
ను ెందఽయచఽఔుెంట్లెంథి. నుాలలఔిస్క అధేథి ాత్తనుదన తాెంలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుథితథాయవ అెందఽలలని 
యషమాలనఽ ఖభనిెంచినట్లి  సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

2. ాత్తనుదన తాెం నేయవ, చియవధాభా, విత్తౄ , ుట్ిి న ణేథీ, యౌెంఖెం, నౄభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తనుదఔుడికి ఉనై 
సెంఫెంధెం, సఖట్ల ధల ఆథామెం, ఆథామ నఽై నున్ ధెం. యైదఽడి నేయవ, చియవధాభా, ఆమన అయోతలు, 
భిజిలిేరషన్ ధెంఫర్ ఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ లేఔభిసఽౄ ెంథి. ఫలెంఔు థాుభ ధేయవగ కెుబమ్ య భ ్నఽ 
ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలుగ  నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలెంఔు యవభలనఽ ఔడా ఈ భోజులలు  లేఔభిసఽౄ ధాైయవ. 

3. థీెంణోనుట్ల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిలత్తకి సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడా ఉెంట్లబ. నూయెంలలని ఈ 
యవయణాత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు కెుబమ్ అనఽబవెం నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. భిస్కు నఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేెందఽఔు 
యలు ఔయౌయౄ బ. 

4. ఏథేని నిభేిషీ యధఽలణో ఇఫోెంథిడెతేధాైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయెంలల 
నేభపుధాయౌ.  

5. అెంణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుసత లేథా ఫలధడెతేనై యది, కొనయఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సెంఫెందిెంచిన 
యవభలనఽ కిెంథి యధెంగ కోయవణాయవ: 

a. అసుసత/గమెం/చికిత్ సుపలవెం 

b. నదట్ి చికిత్ ణేథీ 
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c. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై డాఔిర్ నేయవ, చియవధాభా 
d. ూభిౄగ కోలుఔుధాైభ 

6. నౄభా సెంసలఔు యలు డిెంఙాయౌ్న ఏథేని అదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధాయౌ. యైద చికిత్ 
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుసత లేథా గమెం ఉనికికి సెంఫెందిెంచి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉెంట్ే థానిని ఔడా 
నేభపుధాయౌ. 

7. ఖత నౄభా, కెుబమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సెంసణోనా ాసఽౄ తెం అదనెంగ నౄభా ఔయౌగి ఉెంట్ే  థానికి 
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడా నూయెంలల ఉెంట్లబ.  

8. ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న ాఔట్న ాణేఔ యయషీతలనఽ ఔడా ధనట్ ఙేమాయౌ.  

9. ఏథేని ఆసఽతా్త/యైదఽడి నఽెంచి యైద సభాఙాభనిై కోయడానికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సెంసఔు అెంగీకయెం 
ణెలుుత, అదికయనేసఽౄ ధాైయవ. ఆ యైదఽడె ఏ సభమెంలల అబధా నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ 
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄ ెందని పలయెంఙే ఏ అసుసతనఽ అబధా భీక్షిెంచవచఽి.  

10. నూయవలల పలఖెంగ ఉనై యవభలనఽ ణానఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభే భిెంచి, నిమభ, నిఫెంధనలఔు 
అెంగీకయెం ణెలనుయౌ.  

11. ాఔట్నలలు  నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సెంఫెందిెంచిన యదాయణ యభెెంట్ీ, కెంట్లా ఔుి  నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తాెం 
ఉెంట్లెంథి.  

యైద రక ారైవయ 

ాత్తనుదన తాెంలలని ాత్తఔల యైద చభితా యషమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనుో ట్ల, చాతీ ధొన, 
హిదమానికి యఔౄధామాలు సభిగా  ని ఙేమఔనోు వడెం లేథా హిదమానికి యఔౄెం సభిగా  ావళ ెంచఔనుో వడెం లాెంట్ి యధఽలఔు 
సెంఫెందిెంచిన ఒ సభఖరఫ ైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

యట్ికి ఒ సెంాథిెంు యైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయెం భదెతే ఉెండాయౌ. ఈ నూయెంనఽ ఔెంనలనీ నుధల్ యైదఽడె భియౕలన ఙేయౄ యవ. 
ఆమన అననుామెం, అెంగీకయెం, నేనయౘబెంు తథితభల ఆదాయెంగధే నియృమెం తీసఽకోఫడెతేెంథి.  

ాత్తనుదన తాెం, థానికి సెంఫెందిెంచిన అనఽఫెందాల ాత్తని నులల దయౄ యేజుఔు జోడిెంఙాలని, థానిని నౄభా థాయవఔు భికయవు ల 
కోసెం ెంనెంఙాలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచియోౄ ెంథి.  

2. భధవభిౄతు నుతా 

భధవభిౄతు నుతా అధేథి భెెండె క్షాల ట్ు  అెంట్ే నౄభాథాయవ, నౄభా సెంస  ట్ు  ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.  

నౄభా ఔెంనలనీకి, నౄభాథాయవఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజెెంట్  లేథా ఒ ఫోా ఔర్  నౄభా సెంస  నఽెంచి నౄభాథాయవ భిస్కు 
ఖ భిెంచిన సభాఙాయెం నతౄెం అెంథిెంఙేలా చాడాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  
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ఔుబెంట్ క్షాన ఔడా భధవభిౄకి ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుెంట్ ెంథి.  

 

భ కఫ ైన అెంరలు 

ఔుబెంట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత 

“ఒ నౄభాసెంస  లేథా థాని ఏజెెంట్ లేథా ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధాలఔు అనఽఖ ణఫ ైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృమెం 
తీసఽకోవడానికి నౄభాథాయవఔు యలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథెేయెంచిన ఒ ాత్తనుథిత యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అయవెంతఫ ైన 
సభాఙాయెం నణాౄ నిై అెంథిెంఙాయౌ” అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధన సాచియోౄ ెంథి.  

నౄభా సెంస  లేథా తన ఏజెెంట్ లేథా ఒ నౄభా భధవభిౄ సలయౘ నైద ఔుబెంట్ ఆదాయడే క్షెంలల అలాెంట్ి వకిౄ 
ధామసభ్తఫ ైన దేత్తలల ఔుబెంట్ ఔు సలయౘ ఇయుయౌ.  

ఏథేని కయణెంణో, ాత్తనుదన, థానికి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ ణాా లనఽ యనియోఖథాయవ నిెంఔనోు ణే, “ఆ నూయెం, 
దయౄ యేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిెంచఫడాు మని, ాత్తనుథిత కెంట్లా ఔుి  నుాభ కతనఽ ూభిౄగ 
అయెం ఙేసఽఔుధాైనఽ” అని యనియోఖథాయవ నఽెంచి ాత్తనుదన తాెం చివయలల ఒ ధివతాెం ను ెందఽయచవచఽి.  
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A. ాత్తనుదన అెంగీకయెం (లేకభి) 

ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తాెం కిెంథి సభాఙాభనిై యసౄ ితెంగ ఇసఽౄ ెండడానిై భనెం చాసఽౄ ధాైెం: 

 నౄభాథాయవ యవభలు 
 యషమ వవయౘయెం యవభలు 
 అవసయఫ ైన యక్షణ యఔెం 

 యనఽఔల, ాత్తఔలఫ ైన పౌత్తఔ యయయౖీ ెం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, యభయూెంణో నౄభా సెంస  నుాలలస్క ఙేల, తథాుభ తీసఽఔుెంట్లనై నియృమాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల 
భతూయుఔెంగ ణెలుఫడెతేెంథి.  

అెండర్ భెైటి్ెంగ్ 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, యనియోఖథాయవ లేవ భాయాెంలల 
అవసయఫ నైుడె ఔుబెంట్/నౄభా ఙేలన వకిౄణో భాట్లు డాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంచి, 
అెంగీకయెం ఖ భిెంచి నియృమెం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అెండర్ భైెటి్ెంగ్ అని అెంట్లయవ.  
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నేభ్య్ై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

భాయాదయశకల ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ నౄభా ాత్తనుదననఽ __________ లలల నుాలలస్క ఙేమాయౌ. 

I. 7 భోజులు 

II. 15 భోజులు 

III. 30 భోజులు 

IV. 45 భోజులు 
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B. Prospectus 
 
A Prospectus is a document issued by the insurer or on its behalf to the prospective buyers of 
insurance. It is usually in the form of a brochure or leaflet and serves the purpose of 
introducing a product to such prospective buyers. Issue of prospectus is governed by the 
Insurance Act, 1938 as well as by Protection of Policyholders‟ Interest Regulations 2002 and the 
Health Insurance Regulations 2013 of the IRDAI. 
 
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.  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

C. నానేమెం యయౕదఽ 

నానేమెం థిశ్గ యనియోఖథాయవఔు నానేమెం ఙెయౌుెంచినుడె, నౄభా సెంస  ఒ యయౕదఽనఽ జఞభ ీఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఏథేని 
నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచిధా ఒ యయౕదఽ జఞభ ీఙేమఫడెతేెంథి. 

నియుచనెం 

నానేమెం అధథేి నౄభా కెంట్లా ఔుి  కిెంద నౄభా యషమ వవయౘభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాథాయవ 
ఙెయౌుెంచడానికి 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 యయషీఫ ైన సదఽనుమెం 
కఖలదఽ.  

భ కఫ ైన అెంరలు 

a) నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ లుఔభిెంచఔుధాై, ఙెయౌుయౄ నని యౘనై ఇవుఔుధాై, నిభీృత దేత్తలల భ ెందసఽౄ గ 
ఙెయౌుెంచఔుధాై ఏ నౄభా సెంస  ఔడా ఎలాెంట్ి భిస్కు ఔ ఫలధత వళ ెంచదని నౄభా చటి్ెం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ 
నేభపుెంట్ ెంథి.  

b) నౄభా సెంస  తయున నౄభా నులలనలై నానేమెంనఽ ఒ నౄభా ఏజెెంట్ వసాలు ఙేలనుడె ఆమన ఫలెంఔు, తనులా 
లలలవు భోజులలు  తనెంచి వసాలు ఙేలన నానేమెం నణాౄ నిై ఇయయై ధాలుఖాెంట్లలలు తన ఔనేషన్ లాెంట్ి యట్ిని 
తగాిెంచఽకోఔుెండా ూభిౄగ నౄభా సెంసఔు ఫట్లుడా ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.  

c) నానేమెం నఖదఽ లేథా ఙెఔుు యౄెంలల ఙెయౌుెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెందని 
ఙెఫడిెంథి.  

d) తనులా లేథా భనీఆయుర్ లేథా నుో సఽి లల ెంనన ఙెఔుు థాుభ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే భిలతేలలు , ఆమా సెందభౌనిై 
ఫట్ిి  భనీ ఆయుర్ నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథా ఙెఔుునఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

e) నులల యదఽె  లేథా నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం లేఔ భభో యధెంగ భాభిడీ సభమెంలల నౄభాథాయవఔు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న 
నానేమెం భీపెండ్స ఏథైెధా ఉెంట్ే నౄభా సెంస  కర స్క ఙేలన ఙెఔుు యౄెంలల, నుో సిల్ లేథా భనీ ఆయుర్ యౄెంలల ధేయవగ 
నౄభాథాయవఔు ఙెయౌుయౄ యవ. నౄభా సెంస  నఽెంచి నౄభాథాయవఔు తగిన యయౕదఽనఽ అెందఽఔుెంట్లయవ. ఈ భోజులలు  నౄభాథాయవ 
ఫలెంఔు కాణాఔు ధేయవగ జభ ఙేమడెం జయవఖ ణోెంథి. ఇలాెంట్ి భీపెండ్స ఎట్ిి  భిలతేలలు నా ఏజెెంట్ కాణాఔు జభ 
ఙేమఫడదఽ.  



 

143 

 

నౄభా చటి్ెంలలని నిఫెంధనలు 58, 59 ాకయెం నానేమెం ఙెయౌుెంు ూయు నిఫెంధననలై నేనయౘబెంులు ఉధాైబ. 
నుాజెఔుి  నౄభాగ ధైెండె ఔధాై ఎఔుువ ధలలు నడిఙే నులలల యషమెంలల యబథాలనఽ ఙెయౌుెంచడెం ఔ దేత్త. 
భ ెందసఽౄ గ కచిితఫ ైన నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచని సెందభౌలలు  ఫలెంఔు గయెంట్ీ థాుభ లేథా నౄభా సెంసణో ఔుబెంట్ 
థాుభ నియుళ ెంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణాఔు జభ ఙేమడెం థాుభ ఔడా జయవఖ తేెంథి.  

2. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త 

భ కఫ ైన అెంరలు 

నౄభా నులలని తీసఽకోవడానికి ాత్తనుథిెంఙే ఏ వకిౄ థాుభ అబధా నానేమెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి లేథా నులలథాయవ కిెంథి 
నేభపునై ఔట్ి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దేతేలలు  ఙెయౌుెంచవచఽి: 

a) నఖదఽ 

b) ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డాా ఫ్ుి లు, నే ఆయుర్, పలయతథేశ్ెంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలెంఔులల తీలన ఫలెంఔర్్ ఙెఔుులు లాెంట్ి 
ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధధాలు; 

c) నోు సిల్ భని ఆయుర్; 

d) కెరడిట్, డెనృట్ కయవు లు; 

e) ఫలెంఔు గయెంట్ీ లేథా నఖదఽ యయౕదఽ; 

f) ఇెంట్భెైట్; 

g) ఈ-ఫథియ్ 

h) ాత్తనుదఔులు లేథా నులలథాయవ లేథా నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిిన భాయాదయశకలణో ఫలెంఔు ఫథియ్ల థాుభ 
ాతక్షెంగ జభ ఙేమడాలు; 

i) ఎట్ిఔుడె అదికభిఔ ఆమోదెం ను ెంథిన  భభైథైెధా ఇతయ దేత్త లేథా ఙెయౌుెంు భాయాెంలల; 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, ాత్తనుదఔుడె లేథా నులలథాయవ ధట్ ఫలెంకిెంగ్ లేథా కెరడిట్/డెనృట్ 
కయవు  థాుభ ననాేమెం ఙయెౌుెంు జయనులని ఎెంచఽఔుెంటే్, ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణా లేథా అలాెంటి్ 
ాత్తనుదఔుడె/నులలథాయవ నయేవలల జఞభీ ఙేలన కెరడిట్/డెనృట్ కయవు  థాుభ భాతాఫే ఙెయౌుెంు జయవఫడెతేెంథి.  
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెఔుు థాుభ భాతాఫే జభిగై క్షెంలల కిెంద నేభపునై ాఔట్నలలు  ఏథి నిజెం కఖలదఽ? 

I. ఙెఔుు నోు సఽి  ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽి.  

II. నౄభా ఔెంనలనీ ఙెఔుు డినుజిట్లి  ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

III. నౄభా ఔెంనలనీ థాుభ ఙెఔుు లుఔభిెంచిన ణేథీన భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

IV. ాత్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  
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D. నులల దయౄ యజేు 

నులల దయౄ యేజు 

నులల అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు యక్షెంగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దయౄ యేజు. ఈ దయౄ యేజుఔు పలయత భ దాణ చటి్ెం, 1899లలని 
సదఽనుమాల ాకయెం భ దా డాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.   

ఒ యదాయణ నౄభా నులల ఏెం ఔయౌగి ఉెండాలధే థానిని నేభపుని నులలథాయవ ాయోజధాలనఽ యక్షిెంచడెం కోసెం 
యౄను ెంథిెంచిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలు: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ  లేథా ణాఔట్లి  ఫలెంఔు లాెంట్ి యషమ వవయౘయెంలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై 
ఇతయ వకిౄ నేయవు  భభిమ  చియవధాభాలు 

b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ  లేథా ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ 

c) నులల కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ  ాథేరలు లేథా నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సెంఫెందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు 

d) నౄభా కల వవది 

e) నౄభా ఙేమఖల నణాౄ లు 

f) యక్షణ ఔయౌసఽౄ నై ఆదలు భభిమ  నేనయౘబెంులు 

g) వభిౄెంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనయౘబెంులు 

h) ఙెయౌుెంచఖల నానేమెం భభిమ  నానేమెంనఽ సయవె ఫలట్లఔు యలుడే అెంశ్ెం, నానేమెం సయవె ఫలట్ల నుాత్తథిఔ 

i) నులల నిమభ, నిఫెంధనలు భభిమ  యభెెంట్ీలు 

j) నులల కిెంద కెుబమ్ ఙేమడానికి అవకశ్నేఙేిెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙే ఆఔల్ఔ సెంగట్న జభిగిణే నౄభాథాయవ 
తీసఽకోయయౌ్న చయ 

k) కెుబమ్ ఙేమడానికి అవకశ్ెం ఔయౌెంఙే సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్ే నౄభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచి 
నౄభాథాయవ ఫలధతలు, ఆ భిలతేలలు  నౄభా సెంస  హఔుులు.  

l) ఏథేని ాణేఔ నిఫెంధనలు 

m) తుడె యవయణ, మోసూభితెం, అయవెంతఫ ైన యషమాలనఽ యలు డిెంచఔనోు వడెం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయెం 
తీసఽకోఔనుో వడెం 

n) ఏథైెధా భైెడయవు  ఉెంట్ే, యట్ి యవభలు 

o) సభసల భియౖుయ మెంణాా ెంఖెం యవభలు, అెంఫ డ్స్ ఫేన్ చియవధాభా 
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నులలణ ో నుట్ల కెుబమ్ నఽ తుభితఖత్తన భిషుభిెంచడానికి యలు ఔయౌెంఙేల  ా అనఽసభిెంఙాయౌ్న యదాధాల యెంగ తలెణేౄ  
కెుబమ్ నఽ థాకలు ఙేమడానికి సెంఫెందిెంచి ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అెంరలనలై ఆమా భిలతేలలు  ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లన  ైభాయవలఔు 
అనఽఖ ణెంగ నౄభ  ాథాయవఔు నౄభ  ాసెంస  సభాఙాయెం అెంథిెంఙాయౌ.  
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E. నిఫెంధనలు భభిమ  యభెెంట్లీు 

ఇఔుడ, నులల థాలలల భెెండె భ కఫ ైన థాలు ఉయోగిెంచఫడెతేధాైబ. యట్ిని నిఫెంధనలు భభిమ  
యభెెంట్ీలు అని అెంట్లయవ.  

1. నిఫెంధనలు 

నిఫెంధన అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి లల ెందెం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ెంథిెంఙే యౌలబెం కఖలదఽ.  

ఉథాహయణలు : 

a. ఙాలావయఔు నౄభా నులలలలల ఉనై కధొఔ నుాభాణ ఔ భిలత్త ఏనేట్ెంట్ే : 

నౄభాథాయవ కెుబమ్ నఽ ఏ యఔెంగ అబధా మోసూభితెంగ ఙేసఽఔుధాై, లేథా ఏథేని తుడె ాఔట్నలు 
ఙేలధా, లేథా థానిని ఉయోగిెంచఽఔుధాై లేథా ఏథేని తుడె భాభా లు అవలెంనృెంచిధా, తుడె యధధాలు 
ఉయోగిెంచిధా లేథా నులల కిెంద ఏథేని ాయోజనెం ను ెందడెం కోసెం ఆమన తయున భభెవభైెధా నుతా 
నోు ఱెంచిధా, లేథా దఽయవథేేశ్ెంణో నయౖి నిై, అనుమానిై కొని ణెచఽిఔుధాై, ఈ నులల కిెంద ఉనై అనిై 
ాయోజధాలనఽ కోలలణాయవ.  

b. ఆభోఖ నులలలలని కెుబమ్ సభాఙాయ లత్తలల ఇలా ఉెండవచఽి:  

ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరిర్జ అబన నిభేిషీ భోజులలు ు కెుబమ్ థాకలు ఙేమఫడాయౌ. అబనట్ికీ, కొనిై ఔఠిన 
భిలతేలలు  ఈ నిఫెంధన భా భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నిభీృత కల వవదిలలు ఇలాెంట్ి ధనట్ీసఽ 
ఇవుడానికి తనఔు లేథా భభై ఇతయ వకిౄకి యధెం కదని లేథా కెుమమ్ లైల్ ఙేమడానికి యలు కదని ఔెంనలనీ 
సెంతినౄ  ఙెెంథినట్లి  నియౄనతఫ ైణే థీనిని భియౕయౌెంచవచఽి.  

నులల నిఫెంధలనఽ ఉలు ెంఘ లేౄ  నౄభా సెంస  నులలని యదఽె  ఙేమఖలదఽ.  

2. యభెెంట్ీలు 

నిభేిషీ భిలతేలలు  నౄభా సెంస  ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేలా నౄభా కెంట్లా ఔుి లల యభెెంట్ీలు ఉయోగిెంచఫడెణాబ. 
అనుమానిై తగాిెంఙేెందఽఔు నులలలల నౄభా సెంసలు ఔడా యభెెంట్ీలనఽ ఙేయవిణాబ. యభెెంట్ీ థాుభ, నౄభాథాయవ నిభేిషీ 
కల వవదిలలుగధే కఔ నులల కలెంలలు ఔభియౌ్న అవసయభ నై నిభేిషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణాయవ. ఈ 
ఫలధతలణో నౄభాథాయవ ఔట్లి ఫడి ఉెండడెంనలై నౄభాథాయవ ఫలధత ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. భిస్కు నఽ నియుళ ెంచి, 
ఫ యవఖ యచడెంలల యభెెంట్ీలు ఒ అణావశ్ఔ నుతా నుో ఱయౄ బ.  

యభెెంట్ీ అధేథి కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔభియౌ్న నిఫెంధనగ నులలలల నేభపునఫడెతేెంథి. యభెెంట్ీ 
అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన డాఔుఫ ెంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల దసౄ యేజులల ఇథి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. కెంట్లా ఔుి ఔు (ఇతయ 
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నిఫెంధనలఔు భ ెందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ెందఽగ ఉెండే నిఫెంధన. భిస్కు ఔు అథి అయవెంతఫ ైెంథా లేథా అధే థానిని 
కచిితెంగ, అక్షభలా నుట్ిెంఙాయౌ.  

యభెెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుెంట్ే, ఉలు ెంగన అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన నయౖి నికి కయణెం కదని సషిఫ ైనట్ికీ, నులలని నౄభా 
సెంస  ఙెలు నిథిగ ఙేమవచఽి. అబనట్ికీ, ఆచయణలల, యభెెంట్ీ ఉలు ెంగన అధేథి ూభిౄగ యెంకైత్తఔ సుపలవెం ఔయౌగి, ఏ 
యఔెంగనా నయౖి నికి కయణెం కని భిలతేలలు  నౄభా సెంస  తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔెంనలనీ యదానెం ాకయెం నిమభాలు, 
భాయాదయశకలఔు అనఽఖ ణెంగ కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల, నయౖి లనఽ భజీ కెుబమ్ లుగ 
భిఖణ ెంచి, యదాయణెంగ కెుబమ్  వెంద రణానికి కఔ యధఫ ైనెంత ఎఔుువ రణానికి 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 

యభెెంట్ీకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభైెెంథో ఙెెండి? 

I. యభెెంట్ీ అధేథి నులలలు నేభపునఫడఔుెండా అభలు ఙేలే నిఫెంధన.  

II. యభెెంట్ీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.  

III. యభెెంట్ీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిెంచి, నౄభాథాయవఔు యేయవగ సభాఙాయెం అెంథిెంచిన నిఫెంధన. ఇథి నులల 
దయౄ యేజులల పలఖెం కదఽ.  

IV. యభెెంట్ీ ఉలు ెంగన జభిగిణే, భిస్కు ఔు అయవెంతెం కఔుెంట్ే ఔడా కెుబమ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  
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F. ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు  

కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసాౄ , భభి కొనిైట్ిని నేనయౘబసాౄ  ఒ నుాభాణ ఔ యౄెంలల నులలలు జఞభీ ఙేమడెం అధేథి 
నౄభా సెంసలు అనఽసభిెంఙే దేత్త.  

నియుచనెం 

నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలనఽథాని జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్న అవసయనలేౄ  ఎెండార్్ ఫ ెంట్ అని 
నయౌఙే దయౄ యేజు థాుభ సవయణలు/భాయవలు ఙేమడానికి థనీిని ఙేడెణాయవ.  

ఇథి నులలకి జోడిెంచఫడి, అెందఽలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. నులల భభిమ  ఎెండార్్ ఫ ెంట్ ఔయౌలే కెంట్లా ఔుి గ 
యౄుథిదఽె ఔుెంట్లెంథి. భాయవలు/సవయణలనఽ భికయవు  ఙేలేెందఽఔు నులల అభలు జయవఖ తేనై కలెంలలనా 
ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.  

యసౄ యఔ సభాఙాయెం భాభినుడలాు , నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔెంనలనీకి సభాఙాయెం అెంథిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థానిని 
నౄభా ఔెంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎెండార్్ ఫ ెంట్ థాుభ నౄభా కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ ను ెందఽయవసఽౄ ెంథి.  

ఒ నులల కిెంద యదాయణెంగ అవసయఫ ైన ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు  కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉెంట్లబ: 

a) నౄభా ఙేలన య భ ్లల వణాయలు/భాయవలు 

b) అభ్ఔెం, ణాఔట్లి  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 లేథా చియవధాభాలల భాయవ. 
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నభూధా ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు   

యవభిెంఙాలధే ఉథెేశ్ెంణో, కొనిై ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు లలని థాల నభూధా కిెంద ను ెందఽయచఫడాు బ: 

నులల యదఽె  

నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయన ఫేయఔు, ఈ నులలలలని నౄభా <ణేథీ> నఽెంచి యదఽె  ఙేమఫడినథిగ ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా 
ఖడచిన ణొనే్థి ధలలుగ అభలులల ఉెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాెంట్ి భీపెండ్స ఫకబ లేదఽ.  

 

Extension of cover to additional member in the Policy 

At the request of the insured, it is hereby agreed to include Miss. Ratna Mistry, daughter of the 
insured and aged 5 years with a sum insured of Rs. 3 lakhs in the policy with effect from <date>. 

నౄభాథాయవనఽెంచి అదను నానేమెం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అెంశ్ెం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.  

 

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

జఞభీ సభమెంలల నులలలలని కొనిై, నిమభ, నిఫెంధనలు సవభిెంచఫడిణే, థానిని __________థాుభ సవయణలు ఙేల, 
ఙేమవచఽ .ి  

I. యభెెంట్ ై 

II. ఎెండార్్ ఫ ెంట్ 

III. సవయణ 

IV. సవయణలు యధెం కవు 
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G. నులలల యవయణ 

నౄభా కెంట్లా ఔుి లనఽ భతూయుఔెంగ వకీౄఔభియౄ బ. నౄభా సెంసలు నౄభా నులల థాలనఽ యౄను ెంథియౄ బ.యయధ 
ధామయ ధాలు ఏయయచిన కొనిై నిభేిషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ నులలలు యవభిెంచఫడెణాబ. ఈ 
నిభ్ణెంలలని అతెంత భ కఫ ైన నిఫెంధన అధేథి నుభిీల ఉథెేశ్ెం ఉెంట్లెంథి. ఆ ఉథెేరనిై నులలలలధే భియౕయౌెంఙాయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. నులలని అసషిఫ ైన దేత్తలల జఞభీ ఙేలేౄ , నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగనా, నులలని నౄభా సెంస  
యౄను ెంథిెంచిెందధే యదాయణ సాతాెంనలై నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔెంగనా కోయవి లల యవభిెంచఫడెతేెంథి.  

నులలలలని థాలనఽ కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం అయెం ఙేసఽఔుని, యవభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి: 

a) ఒ వకీౄఔయణ లేథా భతూయుఔ నిఫెంధన యదిెంచిన నిఫెంధననఽ అదిఖనేసఽౄ ెంథి. అలా ఙేమడెంలల నిలఔడలేనే 
ఉెంట్ే తనెంచి ఇలాగై యఖ తేెంథి. 

b) నుాభాణ ఔ భ దాణ నులల నూయెం, ట్ ైప్ ఙేలన లేథా ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫెంధనలలు  ణేడా ఉెంట్ే, ట్ ైప్ 
ఙేలన లేథా ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ ఆ ాణేకిెంచిన కెంట్లా ఔుి లల నుభిీల ఉథెేశ్ెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. యట్ి 
అయెం అసలు భ థాిెంచిన థాల అభే నిై అదిఖనేసఽౄ ెంథి.  

c) ఎెండార్్ ఫ ెంట్ కెంట్లా ఔుి లలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ , తదఽభి దయౄ యేజుగ ఆ ఎెండార్్ ఫ ెంట్ అయెం నిలఫడి 
ఉెంట్లెంథి.  

d) అసలు భ థాిెంచిన దజఞలెం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఇట్లయౌక్్ లలని నిఫెంధనలు యట్ిని అదిఖనేయౄ బ.  

e) నులలలలని యషమెం భిదిలల ఉనై దజఞలెం ఔధాై నులల భాభిజన్ లల భ థాిెంచిన లేథా ట్ ైప్ ఙేలన 
నిఫెంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఇవుఫడెతేెంథి.  

f) నులలకి జోడిెంచిన లేథా అత్తకిెంచిన నిఫెంధనలు నులల యషమెంలలని యదాయణ నిఫెంధనలు, నిఫెంధనలనఽ 
అదిఖనేయౄ బ.  

g) భ థాిత థాలు ట్ ైుణో భలన థాలు లేథా ఇెంక్ యఫోర్ యి ెంుణో భ థాిెంచిన థాలు 
అదిఖనేెంచఫడెణాబ.  

h) ట్ ైప్ ఙేలన లేథా యి ెంు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత అదిఖనేసఽౄ ెంథి.  

 

i) చివయగ, సెంథిఖేత ఏయడిధా లేథా సషిత కొయవడిధా యఔయణెం, యభభానికి సెంఫెందిెంచిన యదాయణ 
నిఫెంధనలు వభిౄయౄ బ.  
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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 వభిౄయౄ బ.  

కెంట్లా ఔుి  ఔుదఽయవిఔుెంట్లనై నుభిీల ఉథెేశ్ెం అతెంత భ కఫ ైనదనైథి నిభ్ణెంలలని ాదాన నిఫెంధన. నులల 
దయౄ యేజుణో నుట్ల ాత్తనుదన తాెం, నిఫెంధనలు, ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు , యభెెంట్ీలు తథితభలనఽెంచి ఆ ఉథెేశ్ెం 
లేఔభిెంచఫడాయౌ. ఇథి కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి.  

2. దజఞలెంలలని అయెం 

ఇెందఽలల ఉయోగిసఽౄ నై థాలు యదాయణ భభిమ  ాజలు సఽలబెంగ ఖరళ ెంఙే భీత్తలల ఉెంట్లబ. కిుెంట్ిలలని ఒ 
యభాన వకిౄ భాట్లు డే భీత్తలల అెందఽలల థాలు ఉెండాయౌ. కఫట్ిి  “అగిై” అధే థానికి భెంట్లు అధే అయెం వసఽౄ ెంథి.  

భభోయైున, యఔ నిభ్ణెంలల భభో యఔఫ ైన అయెం ధునిెంచఔుెంట్ే యనుయెం లేథా యణ జెంలల యదాయణఅయెం ఔయౌగిన 
థాలు ఆ అయెంణోధే నిభి్ెంచఫడెణాబ.  చట్లి ల థాుభ థాలు నియుచిెంచఫడే ఙోట్, ఆ నియుచనెం అయెం చటి్ెం ాకయెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఇెండిమన్ ననల్ కోడ్స లల “ఙౌభనిై” ఉయోగిెంచడానిై థీనికి ఉథాహయణగ ఙెవచఽి.   

నౄభా నులలలలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థాలు యదాయణెంగ వభిౄెంఙే ఇథవియఔటి్ ధామయఫ ైన నియృమాలఔు 
ఔట్లి ఫడి ఉెంట్లబ. ఇథి కఔుెండా, ఉనైత ధామయ నెం తీసఽఔుధే నియృమాలఔు కిెంథ ి కోయవి  నియృమాలు 
ఔట్లి ఫడి ఉెంట్లబ. యైయవధెం ఉనైట్లి  సెంకణైాలు ఉెంటే్ తనెంచి, యెంకతై్తఔ థాలు ఎుడా తభ యెంకతై్తఔ 
అభ నిై ఇయుయౌ.   
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H. ునయవదేయణ ధనటీ్సఽ 

ఙాలావయఔు నౄభా బయతయ నులలలు యభిిఔ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణాబ. 

నులల నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄ ెందధే యషమానిై నౄభాథాయవఔు ణెలునుయౌ్న చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసఔు 
లేదఽ. అబనట్ికీ, నులల ునయవదేయణనఽ అయౘునిసాౄ  నౄభా సెంసలు ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽగ ఒ ునయవదేయణ 
ధనట్ీసఽనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. నౄభా ఙేలన నతౄెం, యసౄ వ నానేమెం తథితభలు లాెంట్ి నులల సెంఫెందిత యవభలనిైట్ినీ ఈ 
ధనట్ీసఽ చానసఽౄ ెంథి. భిస్కు లలని ఏథేని అయవెంతఫ ైన సవయణలు ఉెంట్ే నౄభాథాయవఔు ణెయౌనే యధెంగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడా 
ఙేభైి సెంాథామెంగ ఔడా థీనిని పలయెంచవచఽి. 

ఉథాహయణఔు మోట్లయవ యహన ునయవదేయణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణాౄ నిై సవభిెంచఽఔుధే యషమెంనలై నౄభాథాయవ 
దిఱి  నియౌనేలా ఙేమవచఽి. ాసఽౄ త అవసభల ధేథెంలల (అెంట్ే నౄభాథాయవ ాఔట్ిెంచిన యహన యలువ) 

నానేమెంనఽ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచని క్షెంలల ఎలాెంట్ి భిస్కు భిఖణ ెంచఫడదధే యషమెంనలై ఔడా నౄభాథాయవ దిఱి  డేలా 
ఙేమాయౌ.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

ునయవదేయణ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభైెెంథో 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.  
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I. మాెంటీ్ భనీ లాెండభిెంగ్ భభిమ  నై యనియోఖథాయవనఽ ణలెుసఽకోెండి భాయాదయశకలు 

చటి్ వత్తభైఔ కయఔలానుల థాుభ నిధఽలనఽ ను ెందఽతేనై ధేయసఽౄ లు థానిని భనీ లాెండభిెంగ్ అని నయౌఙే ాకిరమ థాుభ 
చటి్ఫదేఫ ైన య భ ్గ భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ుఖలయవ.  

భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి ధేయసఽౄ లు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽెంచి వచిిన డఫ ో అసలు భూలానిై, థాని మజభానిని 
థాచినలట్ేి లా నిధఽలనఽ తయయౌెంఙేెందఽఔు యగిెంఙే ాకిరమ.  ఈ ాకిరమ థాుభ డఫ ో థాని ధేయ ఖ భిౄెంునఽ కోలలబ, 
ఙెలేు థిగ ఔనినసఽౄ ెంథి.  

తభ య భ ్నఽ చటి్ఫదేెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఫలెంఔులు, నౄభా సెంసలు లాెంట్ి యట్ి ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిెంచడానికి 
ధేయసఽౄ లు ామత్తైయౄ యవ. తుడె ఖ భిౄెంులు ఉయోగిెంచి యయవ లాయథేయలు నియుళ యౄ యవ. ఉథాహయణఔు ఏథో  
యౄెంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ య భ ్నఽ యనఔుు తీసఽఔునై తభుత అఔుడి నఽెంచి ఔనినెంచఔుెండా 
భామభవుణాయవ.  

భనీలాెండభిెంగ్ లల ఙేలే ఇలాెంట్ి ామణాైలనఽ నియభిెంచడానికి పలయత్ సయౘ ాెంచెం నలుభూలలా ాబ తు య బలలు  
ఖట్ిి  ఔిఱ జయవఖ ణోెంథి.  

భనీ లాెండభిెంగ్ నియయణ చటి్ెం భ యబథానఽ 2002లల ాబ తుెం అభలలు కి ణెచిిెంథి. ఆ యెంట్ధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ 
ఙేలన భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ భాయాదయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసఽౄ నై యనియోఖథాయవల నిజఫ ైన ఖ భిౄెంునఽ 
నిభే భిెంఙేెందఽఔు, అనఽభాధాసద లాయథేయలనఽ నియేథిెంఙేెందఽఔు, భనీలాెండభిెంగ్ ాఫేమెం ఔయౌగిన, ాఫేమెం 
ఔయౌగినట్లి  ఊళ సఽౄ నై సెంగట్నలనఽ భికయవు  ఙేలేెందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలెంథి.  

నై యనియోఖథాయవ భాయాదయశకల ాకయెం, ాత్త యనియోఖథాయవనఽ కిెంథి దయౄ యేజుల లేఔయణ థాుభ సభైెన భీత్తలల 
ఖ భిౄెంఙాయౌ్ ఉెంథి:  

1. చియవధాభా భియౕలన 

2. ఇట్ీవయౌ నూో ట్ గర ఫ్ 

3. ఆభిఔ లత్త 

4. నౄభా కెంట్లా ఔుి  ాయోజనెం 

కఫట్ిి  ఏజెెంట్ యనియోఖథాయవల ఖ భిౄెంునఽ ఏయభిఙేెందఽఔు నౄభా యనుయెంలలకి తీసఽఔువఙేి సభమెంలలధే దయౄ యేజులు 
లేఔభిెంఙాయౌ్న అవసయభ ెంథి: 

 

1. వఔుౄ ల యషమెంలల–ూభిౄ నేయవ, చియవధాభా, నోూ న్ ధెంఫయవు , వకిౄఖత ఖ భిౄెంు, చియవధాభా ఆదాయెం, ఙాన్ 
ధెంఫర్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట్ి ాయోజధాల కోసెం ూభిౄ ఫలెంఔు యవభలు లాెంట్ియట్ిని లేఔభిెంఙాయౌ.  
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2. కభపభైట్ు  యషమెంలల- ఇన్ కభపభైషన్ సభిికైట్, అయో లబయషన్ ఫ నభెండెం, నిఫెంధనలు, యనుయ లాయథేయ 
జభినేెందఽఔు వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, నున్ కయవు  ాత్త లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙాయౌ.  

3. పలఖయుభ సెంసల యషమెంలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉెంట్ే భిజిలిేరషన్ సభిికైట్, పలఖయుభ ెందెం, సెంస  
తయున యనుయ లాయథేయలు నియుళ ెంచడానికి సెంస  పలఖయునే లేథా ఉథోగికి వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, ఆ వకిౄ 
ఖ భిౄెంు ఆదాయెం లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙాయౌ.  

4. టా్సఽి లు భభిమ  నూౌెండేషన్ ల యషమెంలల- పలఖయుభెం తయయౘలలధే ఉెంట్లెంథి.  

ఇలాెంట్ి సభాఙాయెం ఇతయ ఉతతేౄ లనఽ అభ్డెంలల ఔడా సయౘమడెతేెందనీ, సయౘమఔయ భాభెుట్ిెంగ్ యధనెంగ 
ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙాయౌ.  
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యభెంశ్ెం 

a) దయౄ యేజీఔయణ నదట్ి దశ్ ాత్తనుదన తాెం. థీని థాుభ నౄభా ఙేలన యయవ తన ఖ భిెంచి, తనఔు కయయౌ్న నౄభా 
ఖ భిెంచి ణెలనుయౌ.  

b) అయవెంతఫ ైన సభాఙాభనిై యలు డిెంఙాయౌ్న ఫలధత నులల ఆయభౌయనికి భ ెంథే తలెతేౄ తేెంథి. నులల కలెం 
నణాౄ నికి అథి కొనయఖ తేెంథి.  

c) నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేలన ాత్తనుదన తాెం చివయలల యగె న్ ాఔట్ననఽ జోడియౄ యవ.  

d) ఒ ాత్తనుదన తాెంలలని భూలకలు యదాయణెంగ కిెంథి యట్ిని ఔయౌగి ఉెంట్లబ: 

i. ాత్తనుదఔుల ూభిౄ నేయవ  
ii. ాత్తనుదఔుల చియవధాభా, నోూ న్ ధెంఫర్ యవభలు 
iii. ఆభోఖ నులలలబణే ఫలెంఔు యవభలు 
iv. ాత్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనెం లేథా యనుయెం 

v. నౄభా యషమ వవయౘయెం యవభలు, ఖ భిౄెంు 
vi. నౄభా ఙేలన య భ ్ 

vii. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
viii. నషిెం అనఽబవెం 

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగే న ాఔట్న 

e) భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఒ ఏజెెంట్ నౄభాథాయవ నౄభా సెంసఔు అయవెంతఫ ైన సభాఙాభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙేలా 
చాడాయౌ్న ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.  

f) ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంఙే ాకిరమ, అెంగీకయెం ఖ భిెంచిన నియృమెం తీసఽకోవడానిై అెండర్ భైెట్ిెంగ్ అని అెంట్లయవ.  

g) ఆభోఖ నులలలలల, నౄభాథాయవఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔెం ఔడా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. ణానఽ థానిని చథియ, అయెం 
ఙేసఽఔుధాైనని ాత్తనుదనలల ఆమన ాఔట్ిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

h) నానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి  కిెంద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాసెంసఔు నౄభా 
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నతౄెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.  

i) నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ నఖదఽ యౄెంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధనెం, నోు సిల్ భనీ ఆయుర్, కెరడిట్ 
లేథా డెనృట్ కయవు , ఇెంట్భెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష కెరడిట్ లేథా ఎట్ిఔుడె అదికయ సెంస  ఆమోదెం ణెయౌనన ఇతయ 
భాభా ల థాుభ ఙెయౌుెంచవచఽి.  

j) నులల తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనైుడె లేథా నౄభా కోసెం సెంాథిెంులు భ ెందఽఔు యఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్ 
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి. నోుా యజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంఙాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  
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k) యనుయెంలలని సభ దా యయణా భభిమ  మోట్లయవ యహన యనుభలలు  ఔవర్ ధనట్లు  ఎఔుువగ 
ఉయోగిెంచఫడెతేధాైబ.  

l) అవసయెం ఉనై ఙోట్ నౄభా దివతాెం నౄభాఔు ఆదాయెంగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

m) నులల అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు యక్షానిై అెంథిెంఙే ఒ లాెంఛననుామఫ ైన దయౄ యేజు.  

n) యభెెంట్ీ అధేథి కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔట్లి ఫడాయౌ్న నులలలల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.  

o) నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలు జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙాయౌ్న అవసయెం ఏయడిణే, ఎెండార్్ ఫ ెంట్ అని 
నయౌఙే దయౄ యేజు థాుభ భాయవలు/సవయణలనఽ ఏయయచడెం థాుభ యట్ిని అభలలు కి తీసఽఔుభవచఽి.  

p) నిభ్ణ దశ్లల అతెంత భ కఫ ైన నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నుభిీల ఉథెేశ్ెం ఉెండాయౌ. నులలలలధే ఆ ఉథెేశ్ెం సషిెంగ 
ఔనినెంఙాయౌ.  

q) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ధేయ భాభా ల థాుభ ను ెంథిన డఫ ోనఽ చటి్ఫదే య భ ్గ భాయిడెం. థీనిణో నోు భడేెందఽఔు 
ాెంచెం నలుభూలలా భభిమ  పలయతథేశ్ెంలలనా చట్లి లనఽ ాయేశ్నలట్లి యవ.  

r) నై యనియోఖథాయవ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకో భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, ఆ భాయాదయశకలఔు తఖాట్లి  అవసయఫ ైన 
దయౄ యేజులనఽ ను ెంథాయౌ్న ఫలధత ఏజెెంట్ నలై ఉెంట్లెంథి.  

కీలఔ థాలు 

a) నులల తాెం 

b) నానేమెం భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు 
c) యక్షణ ఖభనిఔ 

d) నౄభా ధివతాెం 

e) ునయవదేయణ ధనట్ీసఽ 
f) యభెెంట్ీ 
g) భిలత్త 

h) ఎెండార్్ ఫ ెంట్ 

i) భనీ లాెండభిెంగ్ 

j) నై యనియోఖథాయవనఽ ణెలుసఽకోెండి 
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అదామెం 8 

ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు 
అదామెం భచిమెం 

ఈ అదామెం భనఔు పలయతథేశ్ెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు అెంథిెంఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే 
అవకశ్ెం ఔయౌయోౄ ెంథి. ఫ డీకెుబమ్ అధే ఔ ఉతత్తౄ  నఽెంచి యయధ యకలణో ఔడిన వెందలాథి ఉతతేౄ లు ఉెండడెంణో 
సభ చిత యక్షణనఽ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యనియోఖథాయవఔు అధేఔ భాభా లుధాైబ.  వఔుౄ లు, ఔుట్లెంఫెం, ఫిెంథానిై 
భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ ల యయయౖీ ెంరలనఽ ఈ అదామెం యవభిసఽౄ ెంథి.  

అపలస పయౌణాలు 

 

A. ఆభోఖనౄభాఉతతేౄ లవభాీఔయణ 

B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐై.ఆర్.డి.ఏభాయాదయశకలు 
C. ఆసఽత్తాకయవిలూచీఉతత్తౄ  
D. ట్లప్అాక్షణలులేథాఎఔుువగతగాిెంుఇఙేినౄభాాణాయఔలు 
E. లనిమభి్ట్ిజనిుదానెం 

F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽత్తానఖదఽ, తీవాఅసుసత 

G. థీయఘకయౌఔసెంయక్షణఉతత్తౄ  
H. అదనుఉతతేౄ లు 
I. నుకజైీనులలలు 
J. నేదవభా లకోసెంసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా 
K. భఱి రమసుయ ూనౄభాయోజ న 

L. ాదాన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

M. ాదాన భెంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అెంఖయఔైలయక్షణ 

O. యథయేౕామాణనౄభా 
P. ఫిెందఆభోఖయక్షణ 

Q. ఆభోఖను దఽుకాణా 
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R. ఆభోఖనులలలలలనికీలఔనిఫెంధనలు 

ఈ అదామానిై 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) యథేయౕ ామాణ నౄభానఽ చభిిెంచఖలయవ.  

f) ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థాలనఽ 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 నియుచియోౄ ెంథి.  

నియుచనెం 

“ఆభోఖ నౄభా యనుయెం” లేథా “ఆభోఖ యక్షణ” అెంటే్ అసుసత ాయోజధాలు లేథా బభోయ ఇచిిన 
ాయోజధాలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సయౘ యైద, శ్సౄ ై చికిత్ 
లేథా ఆసఽత్తా కయవిల ాయోజధాలనఽ అెంథిెంఙే నౄభా ెంథాలనఽ ాపలయతెం ఙమేడభని అయెం. 

పలయతీమ యణ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు ఙాలావయఔు 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, భాభెుట్ లలకి కొతౄగ వచిిన భభిెంత కభీథైెన 
యెంకైత్తఔత, కొతౄ  తయెం భెందఽల వమెం కయణెంగ ఈ యఔఫ ైన కయవిలు ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్ృ, యభానఽడికి 
అెందనెంత దాయెంలల ఉెంట్లధాైబ. యసౄ వెంగ, ఆభిఔెంగ లత్తభెంతేడైెన వకిౄకి ఔడా ఎలాెంట్ి ఆభోఖ నౄభా లేఔుెండా 
ఇెంత పలభీ య బలల కయవిలనఽ బభిెంచడెం ఔషిఫే కఖలదఽ.  

కఫట్ిి , భెెండె కయణాల వలు  ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫ ైనథిగ ఙెవచఽి: 

 ఏథేని అసుసతఔు ఖ భైెన తయవణెంలల యైద యౌఔభల కోసెం ఙెయౌుెంచడానికి ఆభిఔ యమెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 అసుసత కయణెంగ ను దఽు య భ ్ తేడిచినలట్లి ఔుని నోు ఔుెండా సెంయక్షిసఽౄ ెంథి.  

ఆసఽతా్త కయవిల నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచిన నదట్ి భీట్ బల్ ఉతత్తౄ  అబన ఫ డికెుబమ్ నఽ 1986లల ధాలుఖ  ాబ తు 
యెంఖ సెంసలు ాయేశ్నలట్లి బ. ఈ ఔెంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథాయవలఔు యరర ెంత జీయతకల యైద 
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ బయష ఆభోఖ నులలని, ామాణ నౄభానఽ అెంథిెంఙే ఒవభీ్స్క ఫ డికెుబమ్ 
నులలని, నేద ాజల కోసెం జన ఆభోఖ నౄభా నులలని ఔడా ాయేశ్నలట్లి బ.  

ఆ తభుత, నౄభా యెంఖెంలలకి నలైైయేట్ల సెంసలనఽ ఔడా అనఽభత్తెంచడెంణో ఆభోఖ నౄభా యణ  సయౘ యయధ యెంగలలు కి 
అధేఔ ఔెంనలనీలు ాయేయెంఙాబ. అథి జయఖడెంణో ఈ యనుయెం భభిెంత ఫలగ ుెంజుఔుెంథి. ఈ యక్షణలలు  అధేఔ యైయదాలు 
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధాైబ. భభికొనిై కొతౄ  యక్షణలు ఔడా వఙాిబ.  

ధేడె, ఆభోఖ నౄభా యపలఖెం పలభీ య బకి యసౄ భిెంచిెంథి. ఆభోఖ నౄభా సెంసలు, జీయత నౄభా సెంసలణో నుట్ల థాథాు 
అనిై యదాయణ నౄభా సెంసలు వెందల సెంకలల ఉతతేౄ లనఽ అెంథిసఽౄ ధాైబ. అబనట్ికీ ఫ డికెుబమ్ నులల 
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అెంట్ే ఆసఽతా్త కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇట్ికీ అతెంత జధాదయణ 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 జయఖఔుెండా ఉెండాయౌ. ఆ తభుత నానేమెంనఽ 
సనైక్షిెంచి, అవసయఫ ైణే సవభిెంచవచఽి.  

2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ ఏడాథి ఔనీస కల వవదిణోనా, 
ఖభిషీెంగ భూడేళ్ు  కల వవదిణోనా అెంథిెంచవచఽి. ఈ కల వవది భధలల నానేమెంలల ఎలాెంట్ి భాయవ 
ఉెండభదఽ. 

2. ఆభోఖ నులలల యయయౖీ ెంరలు 

ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔెంగ అసుసతణో వవహభిసఽౄ ెంథి కఫట్ిి  అసుసత వలు  ఔయౌగై కయవిలణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. కొనిై 
సెందభౌలలు  ఒ వకిౄకి సెంఔరనేెంచిన యది థీయఘకయౌఔఫ ైనథి కవచఽి. లేథా ఎఔుువ కలెం, జీయతకలభెంణా కొనయగైథి 
కవచఽి. లేదెంట్ే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవెం చానేెంతట్ి తీవాఫ ైనథి కవచఽి. ాభాదెం వలు  ఔయౌగై గమాలు, 
థానివలు  తలెణేౄ  అెంఖయైఔలెం వలు  ఔడా కయవిలు బభిెంఙాయౌ్భవచఽి.  

ననైఫ ైన జీవన ర ైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథాయవల యభయూెం, ఆభోఖ లత్తని ఫట్ిి , యననై అవసభలు 
ఉెంట్లబ. కోు యనియోఖథాయవ యపలగనికి అెంథిెంఙాయౌ్న నౄభా ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమెంలల ఈ 
అెంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యభి అవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే సభమెంలల 
సభఖరఫ ైన యక్షణ కయలని యనియోఖథాయవలు కోయవఔుెంట్లయవ. అథే సభమెంలల భభిెంత ఎఔుువ అెంగీకయెం, పలభీ 
భిభాణానిై యదిెంచడెం కోసెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙాయౌ్న అవసయభ ెంథి. 
యనియోఖథాయవలు సఽలబెంగ అయెం ఙేసఽఔుధేలా ఉెండడెంణో నుట్ల యట్ిని భాభెుట్ ఙేమడెం యఔరమ ఫిెంథానికి ణేయౌఔగ 
ఉెండాయౌ.  

యనియోఖథాయవల భనసఽలనఽ గెలుచఽఔుధేెందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఙేసఽౄ నై ామణాైలణో 
యౄను ెంథిసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలు  నియృమాత్ఔ యయయౖీ ెంరలు కొనిై ఉధాైబ.  

3. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల యసౄ ిత వభాీఔయణ 

ఉతత్తౄ  యౄఔలన ఎలా ఉధాై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితెంగ వభాీఔభిెంచవచఽి: 

a) ూచీ యక్షణలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల ఎఔుువ పలగనిై ఈ ఉతతేౄ లే ఆఔరనేెంఙాబ. ఆసతా్తలల ఙేయడెం వలు  అవుతేనై యసౄవ 
యైద కయవిలనఽ ఇయ ఙెయౌుయౄ బ.  

b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు 
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ఆసఽతా్త నఖదఽ అని ఔడా నయౌఙే ఈ ఉతతేౄ లు ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయవిల కోసెం భోజూ కొెంత 
నణాౄ నిై ఙెయౌుెంఙాయవ. కొనిై ఉతతేౄ లు ఉతత్తౄలల ను ెందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికిత్ ాయోజధానిై ఔడా ఔయౌగి 
ఉెంట్లెంథి.  

c) తీవా అసుసత యక్షణలు 

ఇథి ఒ లయఫ ైన ాయోజన ాణాయఔ. ఖ ెండెనోు ట్ల, క్షయతెం, కన్ర్ లాెంట్ి భ ెందఽగ నియుచిెంచిన తీవా అసుసత 
సెంబయెంచినుడె ఙెయౌుెంులు జయడానికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణాయఔ.  

ాెంచ యౄెంగ ఆభోఖెం, అెంఖయైఔలెం నౄభా ఔలల యఖ తేెంథి కనీ పలయతథేశ్ెంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ 
సెంాథామఫదేెంగ ఆభోఖ నౄభా నఽెంచి యేయవగ ఙేల యఔరబసాౄ  వసఽౄ ధాైయవ.  

అెంణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా యదాయణెంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సెంబయెంఙే కయవిలనఽ ఙేయవికోదఽ. ఈ ాయోజనెం కోసెం, 

ఒవభీ్స్క ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ లేథా ట్లా యల్ ఇనా్భెన్్ నేయవణో భభో ఉతత్తౄని కొధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇట్ీవలే నలైైయేట్ల సెంసల 
నఽెంచి వసఽౄ నై కొనిై కభీథైెన నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి యదాయణ ఆభోఖ నౄభా యక్షణలలధే 
యథేయౕ నౄభా యక్షణనఽ ఔడా ను ెందఽభిఙాబ.  

4. యనియోఖథాయవ యపలఖెం నుాత్తథిఔన వభాీఔయణ 

లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథాయవ యపలగనిై దిఱిలల నలట్లి ఔుని ఔడా ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన జయవఖ ణోెంథి. 
ాయోజన నిభ్ణెం, ధయ, ెంద తాెం, భాభెుట్ిెంగ్ యేభైుయవగ ఉెంట్లెంథి. యనియోఖథాయవ యపలగల నుాత్తథిఔన 
వభాీఔభిెంలన ఉతతేౄ లు ఏయట్ెంట్ే: 

a) చిలు య యనియోఖథాయవలు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ 

b) కభపభైట్ ఔుబెంట్ు  ఉథోఖ లు, ఫిెంథాలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఫిెంద యక్షణ 

c) జధాపలలలని అటి్డెఖ  వభా లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.యై లాెంట్ి ాబ తు థకల కోసెం జన నులలలు. 
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B. ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు 

లెఔులేననిై భాయవలణో ఔడిన ఉతతేౄ లనఽ, యయధ నిఫెంధనలు, నేనయౘబెంుల ననైఫ ైన నియుచధాలణో లు 
నౄభా సెంసలు అెంథిసఽౄ ెండెంణో భాభెుట్ లల ఖెందయగోళ్ భిలత్త ధలకొని ఉెంథి. ఉతతేౄ లనఽ నోు లిడెం యనియోఖథాయవలఔు 
ఔషిభవుతేెండగ, యయధ ఔెంనలనీల ఉతతేౄ లనలై కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడానికి థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్యవు  ఇఫోెంథి 
డెతేధాైయవ. అెంణేకదఽ. తీవా అసుసత నులలలలల, ఒ తీవా అసుసత అెంట్ే ఏనేట్ి, ఏథి కదఽ అధే యషమెంనలై 
సషిఫ ైన అవగహన లేదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసెం ఎలకిా నిక్ డేట్లనఽ నియుళ ెంచడెం ఔడా 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 సలయౘ సెంగెం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫ ైన నుాభాణ కీఔయణనఽ అెంథిెంచడానికి నడెెం నృగిెంఙాబ. 
ఉభ్డి అవగహన ాకయెం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై 2013లల భాయాదయశకలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి.  

నుాభాణ కీఔయణ కోసెం ఇుడె అెంథిెంచిన భాయాదయశకలు :  

1. యదాయణెంగ ఉయోగిెంఙే నౄభా థాలఔు నియుచధాలు 
2. తీవా అసుసతణో నియుచధాలు  
3. ఆసఽతా్త కయవిల ూచీ నులలలలల నేనయౘబెంచిన కయవిల జఞనృణా  
4. కెుబమ్ నూభలు, ూయు అదీఔిత నూభలు 
5. నృయౌుెంగ్ నూయ్ట్లు   
6. ఆసఽతేా ల డిరిర్జ యభెంశ్ెం 

7. ట్ి.న.ఏలు, నౄభా సెంసలు, ఆసఽతేా ల భధ నుాభాణ ఔ ెంథాలు 
8. కొతౄ  నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ెందడానికి నుాభాణ ఔ లైల్ భభిమ  యనియోఖ నూయ్ట్ 

ఆభోఖ లేయ సెంసలు, నౄభా భిశ్రభ లేవల ధాణతనఽ ఫ యవఖ యచడెంలల థీనిని ఒ నలదె భ ెందడెఖ గ ఙెవచఽి. 
అయవెంతఫ ైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడా ఇథి ణోడడెతేెంథి.  
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C. ఆసఽత్తా కయవి ూచీ ఉతత్తౄ   

ఆభోఖ నౄభా నులల ఆదాభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ెంలల ఒ అతెంత యదాయణ, అతదిఔెంగ అభ ్డబయ ఆభోఖ నౄభా 
నులల.  ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంసలు 80లలల ాయేశ్నలట్ిి న ఫ డికెుబమ్ నులల అధేథి అనిైట్ిఔధాై భ ెందఽగ వచిిన 
నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ ఉతత్తౄ . ఙాలాకలెంగ భాభెుట్ లల నియౌచిన ఏకెైఔ ఉతత్తౄ  ఔడా. ఈ ఉతత్తౄధే కొనిై భాయవలణో 
యయధ ఫలా ెండ్స నేయు కిెంద యయధ నౄభా సెంసలు భాభెుట్ ఙేసఽౄ నైట్ికీ, ఫ డీకెుబమ్ అధేథి థేశ్ెంలలధే అతదిఔెంగ 
అభ ్డవుతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనయఖ ణోెంథి.  

ఆసఽతా్త కయవిల ూచీ ఉతతేౄ లు ఆసఽతా్తలల ఙేయవతేనైుడె సెంబయెంచఖల కయవిల నఽెంచి వఔుౄ లఔు యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఙాలా సెందభౌలలు  ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి భ ెందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభేిషీ భోజుల వయఔు ఔడా అయ యక్షణ 
ఔయౌయౄ బ కనీ ఆసఽతా్తలల ఙేయని కయవిలనఽ నేనయౘబయౄ బ.  

ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌెంఙే ఇలాెంట్ి యక్షణ థాుభ ఆసఽతా్తలల ఙేయవతేనై సెందయౌెంగ నలడెతేనై కయవి లేథా బభిసఽౄ నై 
వమానిభి ూభిౄగ లేథా నుక్షిఔెంగ ూచీ ఇసఽౄ ెంథి.  ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుో యౌిణే ఇథి ననైెంగ 
ఉెండవచఽి. అెందఽలల ఏథైెధా సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (ఆసఽతా్తలల ఙేయడెం, తీవా అసుసత నిభే యణ కవడెం, 

అడి్షన్ లల ఉనై భోజూ లాెంట్ియ) నౄభా నులలలల నేభపునైట్లి  య భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. యసౄ వ కయవిణో థీనికి 
సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.  

ఉథాహయణ 

యగ  ఔుట్లెంఫెం ఙాలా చినైథ.ి పలయ, థాైలుగైళ్ు  కొడెఔు ఉధాైయవ. తన ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త సబ డకిి యక్షణ 
ఉెండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙపున యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఒ ఫ డికెుబమ్ 
నులల తీసఽఔుధాైయవ. ఆసత్తౄలల ఙేభై భిలతేలలు  యౄ. లక్ష వయఔు యైద కయవిలనఽ యయవ త్తభిగి ను ెందఖలయవ.  

యగ నఽ ఆసత్తాలల ఙేభియవ. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికిత్ ఙేమాయౌ్ వచిిెంథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫ డిఔల్ నృల్ 
యేరయవ. ాణాయఔ యక్షణ ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌుెంచిెంథి. నేగియౌన నతౄఫ నై యౄ. 25యేలనఽ యగ  
తన జఫై  నఽెంచి తీల ఇయుయౌ్ వచిిెంథి.  

కోునౄభా సెంస  భాభెుట్ ఙేసఽౄ నై ఉతతేౄ లఔు వభిౄెం జైమఖల యక్షణ భినేతేలు, అదను నేనయౘబెంులు, 
ాయోజధాలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్ లలల యైయదాలు ఉనైట్ికీ ూచీ ఆదాభిత ఫ డికెుబమ్ నులలలలని ాదాన 
యయయౖీ ెంరలు కిెంద యవభిెంచఫడాు బ. కిెంద ఇచిినయ కైవలెం ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచిన యసౄ ిత ఆలలచన భాతాఫే అని, థాని 
ఖ భిెంచిన భభిెంతగ ణెలుసఽకోయలెంట్ే సెంఫెందిత నౄభాథాయవ ఉతత్తౄ  ఖ భిెంచి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also 

nఇెందఽలల ఉయోగిసఽౄ నై కొనిై యైద భిపలష థాల ఖ భిెంచి ఔడా 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. ఙాలావయఔు ఉతతేౄ లు ణాభ  అెంథిెంఙే కయవిలనఽ నియుచియౄ బ. యదాయణెంగ 
యట్ిలల ఉెండేయ : 

i. ఖథి, ఫో భిుెంగ్, నభి్ెంగ్ కయవిలనఽ ఆసఽతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఙెననట్లి  అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నభి్ెంగ్ 
సెంయక్షణ, ఆర్.ఎెం.ఒ చాభీజలు, ఐయ ఫ్ూు బడ్స లు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇెంజెక్షన్ ఙేలే కయవిలు/ఇలాెంట్ి కయవిలు 

ii. తీవా ఆభోఖ సెంయక్షణ యపలఖెం (ICU) కయవిలు  

iii. శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, భతేౄ  భెందఽ ఇఙేియయవ, యైదఽలు, సలయౘథాయవలు, లలషయౌసఽి ల జు 

iv. భతేౄ  భెందఽ, యఔౄెం, ఆకి్జన్, ఆభైషన్ తిబయట్ర్ చాభీజలు, శ్సౄ ై చికిత్ ఉఔయణాలు.  

v. భెందఽలు, ఓషదాలు  

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 యైద కయవిలు.  

ix. నౄభాథాయవఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థాతఔు అబయ ఆసతా్త కయవిలు (అవమవ కయవినఽ 
నేనయౘబెంచి)  

ఔ యదాయణ ఆసతా్తలల ఙేభై ూచీ యదానెంలల ఆసఽతా్తలల ఖడినే సభమెం 24 ఖెంట్లు నేెంచిణే భాతాఫే కయవిలనఽ 
బభిసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ యైద యెంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయవలణో లు శ్సౄ ై చికిత్లఔు ఆసతా్తలల 
ఙేభయౌ్న అవసయెం భదఽ. ఇట్ి డేకైర్ యదాధాలుగ, భిలతేలనఽ ఫట్ిి  ాణేకిెంచిన డేకైర్ కైెంథాా లు, ఆసఽతేా లవథెే 
శ్సౄ ైచికిత్లు నియుళ సఽౄ ధాైయవ. ధేతా చికిత్లు, కీమోతెయన, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికిత్లుగ 
వభాీఔభిెంఙాయవ. ఈ జఞనృణా భోజుభోజుఔు నలయవఖ ణోెంథి. యట్ికి ఔడా నులల కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెణాబ.  

 

పలయతథేశ్ెంలల ఒ.న కయవిలు భినేతెంగధే ఉధాైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అెంథిెంఙే ఇలాెంట్ి ఉతతేౄ లు ఙాలా తఔుువగ 
ఉధాైబ. అబనట్ికీ, ఫమట్ినఽెంచి వఙేి భోఖ ల చికిత్ఔు అబయ కయవిలఔు, థానికి సెంఫెందిెంచి యైదఽలనఽ 
సెంాథిెంచడెం, యదాయణ యైద 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  ాణాయఔణో ఙేభైథి కవచఽి. 
ాణాయఔఫదేఫ ైన శ్సౄ ై చికిత్ కోసెం భోగి యయణే, 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 ధాైబ:   

నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి భ ెందఽ అబయ యైద కయవిలు, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధాైభో 
అలాెంట్ి యైద కయవిలు 

b) ఆసఽతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడానికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థానిని ఫట్ిి న కెుబమ్  

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలలు  భీక్షలు, భెందఽలు, డాఔిర్ జు తథితభల యౄనులలు  ఉెంట్లబ. ఆసఽతా్తలల 
ఙేయడానికి సెంఫెందిెంచిన ఇలాెంట్ి కయవిలఔు ఆభోఖ నులలల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణాబ.  

ii. ఆసఽతా్తలల ఙేభిన తభుత్త కయవిలు 

ఆసఽతా్తలల ఙేభిన తభుత, ఙాలా సెందభౌలలు  త్తభిగి య భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయవిలు ఉెంట్లబ.  

నియుచనెం 

ఆసఽతా్తనఽెంచి డిరిర్జ అబన యెంట్ధే అబయ యైద కయవిలు కిెంథి నిఫెంధనల ఫేయఔు ఉెంట్లబ.: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధాైభో 
అలాెంట్ి యైద కయవిలు  

b) ఆసఽతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెందడానికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థానిని ఫట్ిి న కెుబమ్ 

ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యదై కయవిలు యటి్ కిెందఔు వయౄ బ. 
కెుబమ్ లల పలఖెంగ యటి్ని భిఖణ యౄ యవ. - 

ఆసఽతా్తనఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన కయవిలు భెందఽలు, ఓషదాలు, యైదఽల 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. ఙాలావయఔు యదాయణెంగ ఔనినెంఙే యక్షణలల ఆసఽతా్త నఽెంచి 
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉెంట్లెంథి.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి భ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత అబయ కయవిలనఽ నులల కిెంద భెంజూయవ 
ఙేలన యక్షణ కోసెం నౄభా ఙేలన నతౄెం య భ ్లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.  

a) ఇెంట్ిలలధే యైద చికిత్  
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ఈ ాయోజధానిై నులలథాయవలు యదాయణెంగ ఉయోగిెంచనట్ికీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలల ఆసఽతా్తలల 
ఙేయఔధే ఇెంట్ినఽెంఙే యైద చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలనఽ ఔడా భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత 
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉెంథి. అబనట్ికీ, ఆసఽతా్తలల చికిత్ ను ెంథాయౌ్న నిఫెంధన ఉనైట్ికీ భోగి లత్త ాకయెం 
ఆమననఽ ఆసఽతా్తకి తయయౌెంచలేఔనోు వడెం లేథా ఆసఽతా్తలల తగిన వసత్త లేఔనుో వడెం వలు  అథి యధెం కఔనుో వచఽి.  

ఈ యక్షణ యదాయణెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభిెంఙే నదట్ి భూడె నఽెంచి ఐదఽ భోజుల వయఔట్ి కయవిలఔు అబయ 
చికిత్ కయవిలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ఆయౄ ా, ఫలా ెంఙైెట్ీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నెండాల సభసలు, యధఽలు, అత్తయయెం 
లాెంట్ి నిభేిషీ థీయఘ కయౌఔ, యదాయణ యధఽలఔు, గయోి ర ఎెంట్ భిట్ిస్క, భధఽఫేహ సౄెంబన సభస, ళైెర్ ట్ నిన్, 

ఇన్ ఫ్ూు బ ెంజఞ,దఖ ా , జలుఫ , జుయెంలాెంట్ి అనిై యకల  యభైచధాలు లాెంట్ి అనిై యకల యధఽలఔు చికిత్లనఽ 
నేనయౘబసఽౄ ెంథి.  

b) యదాయణ నేనయౘబెంులు 

ఆసఽతా్త ూచీ యదాధాల కిెంద కొనిై యదాయణ నేనయౘబెంులు కిెంద ఇవుఫడాు బ. ఆభోఖ నౄభాలల 
నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిెంచి అనఽఫెంధెంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలు  యవభిెంచిన ాత్తనుథిత 
నేనయౘబెంులనలై ఇయ ఆదాయడి ఉెంట్లబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్ లలైట్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై భాయాదయశకలణో 
యథాభి తననఽ ణానఽ భిచమెం ఙేసఽకోయలని సాచిెంచఫడెతేధాైయవ.  
లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫెంధనల ాకయెం ఏథేని నేనయౘబెంులనఽ భా ఙేలధా, లేథా ఏథేని అదను 
నేనయౘబెంులనఽ యదిెంచిధా యట్ిని ాణేకిెంచి యనియోఖథాయవ సభాఙాయ తాెం భభిమ  నులలలల యేభైుయవగ 
నేభపుధాయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙాయౌ. 

1. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు 

వకిౄఖత ఆభోఖ ాణాయఔల కిెంద ఇయ థాదుగ నేనయౘబెంచఫడెణాబ. అెంట్ే అనఽకోఔుెండా జభిగై ాభాదెంణో 
నౄభాథాయవఔు 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 నియృబెంచడానిభి నౄభాథాయవఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

 

నియుచనెం 

నుాభాణ ఔెంనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు కిెంథి యధెంగ నియుచిెంచఫడెతేధాైబ.  

“నౄభా సెంస  జఞభీ ఙేలన నదట్ి నులలకి 48 ధలలలు ు నైఔు అసుసత, గమెం, యది భిలతేలు ఏయైధా, యది 
చియౘైలు/సెంకైణాలుధాై లేథా నిభే యణ అబధా, లేథా యైద సలయౘ/చికిత్ తీసఽఔుధే ఎలాెంట్ి భిలత్త అబధా సభై”.  
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నేనయౘబెంు 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. ఔళ్ుథాె లు/ కెంట్లకి్ లెనఽ్లు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయవి. 
3. ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని దెంత చికిత్ కయవిలు  
4. యౘభో్న్ భాభిడీ 
5. ఖిహ సెందయశన చాభీజలు 
6. వెంధతుెం/ఉపలథీఔయణ/ సయౘమఔ ఖయౌదాయణ యదానెం 

7. ఊఫకమెం (యదిఖరసౄఫ ైన ఊఫకమెం సయౘ) చికిత్ 

8. భధనయది&భధనశ్ియ్ సెంఫెందిత సభసలు 
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదఽె ఫలట్ల శ్సౄ ైచికిత్ 

10. లెైెంగిఔ సెంఔరనేత యధఽలఔు చికిత్ 

11. థాత భియౕలన చాభీజలు 
12. ాయేశ్/భిజిలిేరషన్ చాభీజలు 
13. భూలాెంఔనెం/యది నిభే యణ ాయోజధాల కోసెం ఆసతా్తలల ఙేయడెం 

14. ఆసతా్తలల ఙేయడానికి కయణఫ ైన లేథా నిభే యణ అబన యదికి సెంఫెందిెంచని భీక్ష/చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన 
కయవిలు 

15. ఒ భోగి ాత్తఔల యైయస్క ణో ఉనైట్లి  నిభే భిెంచఫడినుడె  భభిమ /లేథా ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్స్ తథితభలణో 
ఫలధడెతేనైట్లి  ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ ఖ భిౄెంచఫడిణే అబయ కయవిలు 

16. లలిమ్ లలల్ ధాట్డెం/ శ్సౄ ై చికిత్ భభిమ  నిలు 

17. మ దే భభిమ  అణ  సెంఫెందిత కయణాలు 
18. భిజిలిేరషన్ చాభీజలు, ాయేశ్ జులు, ట్ యౌనోూ న్, ట్ యౌయజన్ చాభీజలు, భూతారల చాభీజలు లాెంట్ి యైథేతయఫ ైన 

అెంరలనీై.  
19. ఏథైెధా కెుబమ్ ఙేమడానికి ఙాలా నులలలలల ఆ నులల నదలెైన ధాట్ి నఽెంచి 30 భోజుల యేచి ఉెండే కలెం 

యదాయణెంగ వభిౄసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ ాభాదెం కయణెంగ ఆసతా్త నులెైనుడె ఇథి వభిౄెంచదఽ. 

ఉథాహయణ 

ఆసతా్తలల ఙేభై సెందయౌెంలల కయవిలనఽెంచి యక్షణకోసెం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలని తీసఽఔుధాైయవ. ఆ నులలలల 
నుాథనేఔఫ ైన యేచిచాలే కలెం 30 భోజులు.  

దఽయదిషివరతేౄ , నులల తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత నైభఔు భలేభిమా యో కిెంథి. ఐదఽ భోజుల నుట్ల ఫ  ఆసఽతా్తలల 
ఉెంట్ృ చికిత్ ను ెంథాయౌ్వచిిెంథి. పలభీ య బలల ఆసఽతా్త నృలుు లు ఙెయౌుెంఙాయౌ్ వచిిెంథి.  
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నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ ఆఫ  కోయగ, నులల తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలెంలలు ఆసఽతా్తలల 
ఙేభినెందఽన కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచలేభెంట్ృ నిభఔభిెంచిెంథి.  

i. యేచి ఉెండే కలాలు: యలక్షణఫ ైన చికిత్ జఞెం కవచఽి, ాణాయఔ యేల ఉెండవచఽి అధే యధఽలఔు ఇథి 
వభిౄసఽౄ ెంథి. ఉతత్తౄ   ఆదాయెంగ, ఔెంట్ిను య, ఫ నిన్ నోుా లిేట్ ళైెర్ ట్ ా , ఫ ధాభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసెం 
ళ లలి భెఔినై, ళెభిైమా, ళైెడాోలలల్, జనఽ సెంఫెందిత అెంతయాత యది, ఖ ద భాయాెంలల సఽి లా, నలలు, 
లలైనఽలట్ిస్క, తత్ెంఫెందిత సభసలు, నతౄ  ధాళ్ెంలల భళ్ు  ణొలగిెంు, కీళ్ు యతెం, కీళ్ు ధొులు, వయో 
సెంఫెందిత ఎభ ఔల ఫలళ నత లాెంట్ి యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం ఔట్ి/భెెండె/భూడె సెంవత్భలు 
ఉెంట్లబ.  

c) అెందఽఫలట్లలలని ఔవభైజ్డ ఐచిికలు 

i. వకిౄఖత ఔవభైజ్డ 

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖయునే, తననలై ఆదాయడిన నలు లు, తయౌుదెండెా లు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ ట్లి వులు 
తథితయ ఔుట్లెంఫ సబ లణో నుట్ల తనఔు ణానఽ యక్షణ ఔయౌెంచఽకోవచఽి. కొనిై నౄభా సెంసలు యక్షణ ఔయౌెంఙాయౌ్న 
ఆదాయడిన యభి యషమెంలల ఆెంక్షలు యదిెంచవు. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్ణో ఔ ఏఔ 
నులల కిెంద ఇలాెంట్ి నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌెంచడెం యధభవుతేెంథి. ఇలాెంట్ి యక్షణలలల, నులల 
కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన కోు వకిౄ నులల అనలులల ఉనై కలెంలల ఖభిషీ నతౄెం వయఔు కెుబమ్ ఙేమవచఽి. నౄభా 
ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసెం యభి వమసఽ, ఎెంనఔ ఙేలన య భ ్, భభైథైెధా ఇతయ భైట్ిెంగ్ ాకయెం నానేమెం వసాలు 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

ii. నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్ 

నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్ నుయౌల అని నయౌఙే యఔెంలల ఔుట్లెంఫెం అెంటే్ జీయత పలఖయునే, ఆదాయడని నలు లు, 
ఆదాయడిన తయౌుదెండెా లు లాెంటి్ యభికి కై ఏఔ నతౄెంగ ఔుట్లెంఫెం నణాౄ నికి నౄభా 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  
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ఉథాహయణ 

నలుఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫో్ు ట్ర్ నులలని తీసఽఔుెంటే్ ఆ నులల  కలెం సెందయౌెంగ 
ఔటి్ఔధాై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫ సబ లు ఙేలే కెుబమ్ ఔు లేథా ఔ ఔుట్లెంఫెంలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ 
కెుబమ్ లఔు అథి ఙెయౌుెంు జయవుతేెంథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ  ఔవభైజీని థాట్భదఽ. నౄభాఔు 
ాత్తనుథిెంచిన ఔుట్లెంఫెంలలని అతదిఔ వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ ఆదాయెంగ నానేమెం 
ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

ఈ నులలలలల యక్షణలు, నేనయౘబెంులు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయవెంతఫ ైన నానేమెంలల ఉనైత య బలల 
ఎెంనఔ ఙేమఖల నౄభా య భ ్ఔు నతౄెం ఔుట్లెంఫెం ఔవభైజీ ను ెందఽతేనైెందఽన నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్ నులలలఔు 
భాభెుట్ లల జధాదయణ లనయోౄ ెంథి.  

d) ాణేఔ యయషీతలు 

ాసఽౄ త ఔవభైజీలఔు లు భాయవలు ఙేల, ఇథివయఔట్ి ఫ డికెుబమ్ ఉతత్తౄ  కిెంద అెంథిెంచిన నుాథనేఔ ూచీ యక్షణఔు 
కొతౄ  యలువ జోడిెంు యయషీతలు ఙేయిఫడాు బ. ఈ భాయవలనఽ భనెం చభిియౄ ెం. కిెంద ాయౄ యెంచిన 
యయయౖీ ెంరలనిైట్ినీ అనిై ఉతతేౄ లు తీసఽఔుని యళ్ువని, కోు నౄభా సెంసనఽ, కోు ఉతత్తౄని ఫట్ిి  భాయవచిధే 
యషమానిై ఖభనిెంఙాయౌ.  

i. ఉ భినేతేలు భభిమ  యది నిభిషీ భినేత్త 

కట్భకి్ లాెంట్ి కొనిై ఉతతేౄ లు యది నిభిషీ భినేత్తని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. కొనిైెంట్ిలల నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు ఖథి 
అథెెనలై ఉ భినేతేలు భ డిడి ఉెంట్లబ. అెంట్ే నౄభా ఙేలన య భ ్లల 1 రణానిై భోజు అథెెఔు, 2 రణానిై 
ఐ,ల.మ . చాభీజలఔు ఙెయౌుయౄ యవ. ఐ.ల.మ . చాభీజలు, ఒ.ట్ి చాభీజలు, సయజన్ జులు లాెంట్ి ఇతయ దఽె ల కిెంద కయవిలు 
ఎెంచఽఔుెంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఉెండగ, ఖథి అథెె భినేత్త ఇతయ దఽె ల కిెంద ఔడా కయవిలనఽ 
నిమెంతా్తెంచడెంలల, తథాుభ నతౄ  ఆసఽతా్త యైద కయవిలనఽ తగాిెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.  

ii. సహ-ఙెయౌుెంు (కో-నే అని జధాదయణ ను ెంథిెంథి) 

ఒ సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద ఉెండే కయవి-పలఖయుభ అవసయెం. అథి అనఽభత్తెంచిన 
కెుబమ్ నతౄెంలల నిభేిషీ రణానిై నులలథాయవ/నౄభాథాయవ బభిెంఙేలా ఙేసఽౄ ెంథి. సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి నౄభా 
య భ ్నఽ ఎెంత భాతాభూ తగాిెంచదఽ.  

ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకోవడెంలల నౄభా థాయవ ళెచిభిఔగ ఉెండేలా చాసఽౄ ెంథి. తథాుభ తభ నతౄ  
ఆసతా్త కయవిలనఽ సుచిెందెంగ తగాిెంచఽకోఖలయవ.  

iii. తగాిెంచఖయౌగైయ 



 

171 

 

తగాిెంచఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద ఒ కయవి పలఖయుభ అవసయెం. నౄభా సెంస  ఏథేని ాయోజధాలు 
ఙెయౌుెంఙేభ ెందఽ ూచీ నులలల యషమెంలల అబణే నిభేిషీ యౄనుమల నణాౄ నికి, ఆసతా్త నఖదఽ నులలల 
యషమెంలల నిభేిషీ భోజులు/ఖెంట్లఔు నౄభా సెంస  ూచీ వళ ెంచదఽ. తగాిెంు అధేథి నౄభా య భ ్నఽ తగాిెంచదఽ.  

నౄభా సెంసలు తగాిెంు వభిౄెంఙేథి ఏడాథిక, జీయణానిక, సెంగట్నక అధే యషమానిై నియుచిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
అలాగై వభిౄెంజైమాయౌ్న నిభేిషీ తగాిెంు.  

iv. కొతౄ  నేనయౘబెంులు ాయేశ్నలటి్ఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థాుభ నుాభాణ కీఔభిెంచఫడిెంథి: 

 జనఽయఫ ైన సభసలు భభిమ  లలిమ్ లలల్ ఇెంనుు ెంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికిత్. 

 యది నిభే యణఔు ఉయోగిెంఙే లేథా ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్ పూషన్ ెంప్ లాెంట్ి ఫలహ భభిమ  
లేథా భనిైకెైన లు యకల యైద/యైథేతయ ఉఔయణాలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫ లుి లు, కలయవు , కులు, 
ల ల్ెంట్ లు, లు ెంగ్ లు, ఫాేస్క లు, యి కిెంగ్ లు లాెంట్ి మాెంఫ లెన్్ యధధాలు, డమాఫ ట్ిర్ పుట్ యేర్, 
ఖూు కోనైట్ర్, థభో్నైట్ర్, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు లాెంట్ియ, ఇెంట్ిలల ఉయోగిెంచఖల తదనెంతయ 
యైద భిఔయెం లాెంట్ియ.  

 ఆసఽతా్త యదిెంచిన ఏయైధా సభీుస్క చాభీజలు, సర్ చాభీజలు, అడి్షన్ జులు, భిజిలిేరషన్ చాభీజలు తథితభలు  

 ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి భ ెందఽ, డిరిర్జ అబన తభుత కలెంలల యైదఽల సెందయశనలు, 
అట్ ెండెెంట్/నభి్ెంగ్ చాభీజలు. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిెంచిన ఉభ్డి నేనయౘబెంు అెంరలుధాైబ. దమఙేల, చివభోు ని అనఽఫెందానిై 
చాడఖలయవ.  

v. జోన్ యభీ నానేమెం 

యదాయణెంగ, నానేమెం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్నలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
నానేమెం వణాసెం కొనిై నిభేిషీ జోను లల అదిఔ కెుబమ్ ల కయవిణో ాయేశ్నలటి్ఫడెతేెంథి. అెంట్ే, ఢియ్ు, 
భ ెంఫయ లనఽ కొనిై ఉతతేౄ లఔు అతదిఔ నానేమెం జోన్ గ కొనిై నౄభా సెంసలు నేభపుెంట్లధాైబ. 

vi. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు ఔవభైజీ 

నిమెంతాణ అవసభల ధేథెంలల ఖతెంలల నేనయౘబెంచిన ఖతకలు యధఽలు ధాలుగైళ్ు యేచి ఉెండే కలెంణో 
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంచఫడెణాబ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథైెన ఉతతేు  ఆ కలానిై భెెండేళ్ు 
నఽెంచి భూడేళ్ు కలనికి తగాిెంఙాబ.  

 

 

 



 

172 

 

vii. ునయవదేయణ 

జీయతకలు ునయవదేయణనఽ కొనిై నౄభా సెంసలు ాయేశ్నలట్లి బ. ాసఽౄ తెం థీనిని అనిై నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేరబ.  

viii. డేకైర్ యదాధానికి ఔవభైజీ 

యైద రసౄ ైెం అనవిథేి ఙెెందడెం వలు  డేకైర్ యపలఖెం కిెంద నలదె సెంకలల యదాధాలు ఙేభిన యషమెం ఔనినయోౄ ెంథి. ఖతెంలల 
డేకైర్ కిెంద ఔెంట్ిను య, డీ అెండ్స ల, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన, యౌతోట్ిాన్, ట్లని్లెకోి నైలాెంట్ి ఏడె అెంరలనఽ 
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంఙాయవ. ఇుడె 150ఔు నలైగ యదాధాలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙాియవ. ఈ జఞనృణా ఇెంక 
నలదెదవుణోెంథి.  

ix. నులల భ ెందఽ కయవి తనిఖీ 

యైద భీక్ష కయవినఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔుబెంట్లు  బభిెంఙేయయవ. ఇుడె ాత్తనుదన ెంద ణాా నికి 
అెంగీఔభిెంచఫడిణే, నౄభా సెంస  కయవినఽ భీఇెంఫర్్ ఙేసఽౄ ెండడెంణో, ఈ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ 50 రతెం నఽెంచి వెంద రతెం 
భధ యేయవడెతేెంథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయవిలలు  ఔనీసెం మాప ై రణానిై నౄభా సెంస  బభిెంచడానిై 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 ఙాలావయఔు నౄభా సెంసలు భ కెంగ తభ 
కభీథైెన ఉతత్తౄలల అయయై నఽెంచి ణొెంప ై భోజులఔు నలెంచఽతేధాైబ. కొనిై నౄభా సెంసలు ఈ కయవిల ఖభిషీ భినేత్తని 
కెుబమ్ నతౄెంలల నిభేిషీ రణానికి భ డినలడెతేధాైబ.   

xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలు 

మాడ్స-ఆన్ యక్షణల నేభిట్ యయధ కొతౄ  అదను యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సెంసలు ాయేశ్నలట్లి బ. యట్ిలల కొనిై కిెంద 
ఇవుఫడాు బ.: 

 ాసాత్త యక్షణ: భీట్ ైల్ నులలల కిెంద ఇథివయలల ాసాత్త కయవిలనఽ ఇవుడెం లేదఽ. అబణే ఇుడె లు 
నౄభా సెంసలు యయధ యకలెైన యేచి ఉెండే కలెంణో యట్ిని అెంథిసఽౄ ధాైబ.  

 తీవా అసుసత యక్షణ:నుాణాెంతఔఫ ైనయ, కభీథైెన చికిత్లు అెంథిెంఙాయౌ్న నిభేిషీ యధఽలకోసెం కభీథైెన యఔెం 
ఉతతేౄ ల కిెంద ఔ ఐచిిఔెంగ ఇయ అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ.  

 నౄభా ఙేలన య భ ్ ునయవదేయణ: కెుబమ్ ఙెయౌుెంచిన తభుత, అదనెంగ నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థాుభ అసలు 
భినేత్తకి నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ (కెుబమ్ ఙెయౌుెంుణో తగాిెంఙేథి)ునయవదేభిెంచవచఽి.  
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 ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధాని-లథాే -హో నేయోత్తలఔు యక్షణ: ఆసఽతా్త కయవిలలల కొెంత రతెం 
వయఔు ఆమ ష్ చికిత్ కోసెం అబయ కయవిలఔు కొనిై నులలలు యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

xii. యలువ జోడిెంు యక్షణలు 

కొనిై ూచీ ఉతతేౄ లలల కిెంద నేభపునైట్లి  యలువ జోడిెంు యక్షణలు ఉెంట్లబ. నౄభా ఙేలన నతౄెం య భ ్నఽ 
నేెంచఔుెండా నులల ఱలడాల్ లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి  నౄభా ఙేలన య భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధాలు 
ఙెయౌుెంచఫడెణాబ. 

 ఫమట్ి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనీై ఙాలావయఔు ఆసఽతా్తలల ఉెంట్ృ చికిత్ 
ను ెంథే కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ మధే యషమెం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇుడె కొనిై ఔెంనలనీలు కొనిై 
కభీథైెన ాణాయఔల కిెంద ఫమట్ి భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అెంథియౄ బ. 

 ఆసఽతా్త నఖదఽ: నిభేిషీ కలెం వయఔు ఆసఽతా్తలల ఉనైెందఽయవ ాత్తభోజూ అబయ కయవిలకోసెం ఔ ఏఔ నతౄెం 
య భ ్నఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. యదాయణెంగ ఈ కలెం భెెండె, భూడె భోజుల తగాిెంు నులలలనఽ నేనయౘబెంచి ఏడె 
భోజులఔు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. కఫట్ిి , ఆసఽతా్తలల ఉెండే కలెం తగాిెంు కలానిై నేెంచి ఉెంట్ే భాతాఫే 
ాయోజధానికి యలుెంట్లెంథి. ఆసఽతా్తలల ఙేభై కెుబమ్ ఔు ఇథి అదనెం కనీ నులలలల నౄభా ఙేలన నతౄ ెం 
లలల ఉెంట్లెంథి.  లేథా ఔ ాణేఔ ఉభినేత్తలలల ఉెండవచఽి.  

 త్తభిగి ను ెంథే ాయోజనెం: అసుసత భభిమ /లేథా ాభాదెం వలు  ఆసఽతా్తలల ఉెండే కలెం థిభోజులఔు 
నేెంచఔుెంట్ే ఏఔ నతౄెం య భ ్ ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  

 థాతల కయవిలు: ఈ నులల నులలలల నియుచిెంచిన యధెంగ నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం ాదాన అవమవ 
భాభిడీ జభిగిణే థాతఔు కయవిల భీ ఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కోసెం అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 ఆెంఫ లెన్్ భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆెంఫ లెన్్ కయవిలు నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  ఒ నిభేిషీ భినేత్త వయఔు భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణాబ.  

 సయౘమఔుల కయవిలు:ఆసఽతా్తలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సయౘమఔులుగ ఉనై యభి 
ఆయౘభనికి, యయణాఔు అబయ కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడానికి ఉథెేయెంచినయ. నులల నిఫెంధనల ాకయెం నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄెం ఙెయౌుెంు లేథా భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ ఙెయౌుెంు ఙేసఽౄ ెంథి.  

 ఔుట్లెంఫ నియుచనెం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతేౄ లలు  ఔుట్లెంఫలనికి నియుచనెంలల భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధాైబ. 
ఇథివయలల ాదాన నౄభాథాయవ, జీయత పలఖయునే, ఆదాయ డిన నలు లఔు యక్షణ ఇవుఫడాు బ. ఇుడె 
తయౌుదెండెా లు, అణాౄ , భాభలఔు ఔడా అథే నులల కిెంద యక్షణ భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధాైబ.  
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D. ట్లప్ యక్షణలు లేథా అదిఔ తగాిెంు నౄభా ాణాయఔలు  

ట్లప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగాిెంు నులల అని ఔడా అెంట్లయవ. అెంతభజ తీమ యణ లల ఙాలాభెంథి అదిఔ సహ ఙెయౌుెంు 
నులలలఔు లేథా యక్షణ ను ెందని యధఽలు, చికిత్ఔు  అదనెంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొెంట్లెంట్లయవ. అబనట్ికీ 
పలయతథేశ్ెంలల ట్లప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔెంగ అదిఔ నతౄెం నౄభా ఙేలన ఉతతేౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభిెంచడానికై 
ాయేశ్నలడెతేధాైయవ. అబణే ఇఔ ఎెంత భాతాభూ అథి కయణెం కదఽ. ఆభోఖ నులల కిెంద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త 
ఙాలాకలెంగ యౄ. లక్షలుగధే ఉెంథి. భభిెంత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభెవభైెధా భెట్ిి ెంు నానేమెం ఙెయౌుెంచి, 

భెెండె నులలలు కొధాయౌ్న నియోెంధెం ఏయడెతేెంథి. ఇథి నౄభా సెంసలు ట్లప్ నులలలనఽ అనవిథేి ఙేమడానికి థాభి 
తీలెంథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄెం నిభేిషీ భినేత్తని థాట్ి ఎఔుువ నణాౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. (thresholdఅని 
నలుయౄ యవ). 

ఈ నులల భభిెంత అయవెంతఫ ైన నానేమెంఔు లనసాౄ  నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄెంణో ఔలల, ని ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఉథాహయణఔు, తభ మాజభాన సెంసల నఽెంచి యక్షణ ను ెంథే వఔుౄ లు ఔడా అదను యక్షణ కోసెం ట్లప్ యక్షణనఽ 
ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. (నదట్ి నులలలల నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ ాయేశ్ెంగ దిఱిలల నలట్లి ఔుెంట్లయవ). ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన 
చికిత్ జభిగై దఽయదిషిఔయఫ ైన సెందయౌెంలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుట్లెంఫలనికి సయౘమడెతేెంథి.  

ట్లప్ నులలకిెంద కెుబమ్ ను ెందడానికి అయోతనఽ దకిుెంచఽకోవడానికి యైద కయవిలు ాణాయఔ కిెంద ఎెంచఽఔునై 
తగాిెంచఖల (లేథా ాయేశ్ెం) యట్ిఔధాై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎఔుువగ తగాిెంచఖల ాణాయఔ కిెంద భీఇెంఫర్్  ఫ ెంట్ అధేథి 
అబయ కయవిగ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, తగాిెంచఖలథానిఔధాై ఎఔుువ.  

ఉథాహయణ 

ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙాయవ. యజ. 3 లక్షలనఽ నేెంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు ట్లప్ 
నులలని ఆమన ఎెంచఽకోవచఽి.  

ఔయభి ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయవి యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే, నుాథనేఔ నులల యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ 
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ట్లప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భెెండె లక్షలనఽ ట్లప్ నులల ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ట్లప్ నులలలు ఙౌఔగ లనసఽౄ ధాైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల కయవి యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థాట్ి, యౄ. 
థి లక్షల ట్లప్ నులలలఔధాై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులలకి కయవి ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. ఔుట్లెంఫెం భిదిలల ఉనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత 
య భ ్ లేథా ఔుట్లెంఫెం నణాౄ నికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄెం య భ ్లు ధేడె భాభెుట్ లల ఉధాైబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేభై ాత్త సెందయౌెంలలనా తగాిెంు నణాౄ నిై ట్లప్ ాణాయఔ థాట్లయౌ్ వఙేి భిలతేలలు  ఆ ాణాయఔనఽ 
కట్లయోి ర ఫ్ ఆదాభిత అదిఔ తగాిెంు ాణాయఔ అని అెంట్లయవ. నలైన ఇచిిన ఉథాహయణలల ఙెయౌుెంచఖల కెుబమ్ యౄ. భూడె 
లక్షలనఽ థాట్లతేెంథి.  
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అబనట్ికీ నులల కలెంలల వయవసగ ఆసఽతా్తలల ఙేయవత వచిిన అనెంతయెం థాట్లయౌ్న తగాిెంునఽ అనఽభత్తెంఙే 
ట్లప్ ాణాయఔలు పలయత భాభెుట్ లల సఖట్ల ఆదాభిత తగాిెంు ాణాయఔలు అనీ, సార్ ట్లప్ యక్షణ అని 
నలువఫడెతేధాైబ. నలైన ఙెనన ఉథాహయణలల ాత్త కెుబమ్ జోడిెంచఫడెతేెందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థాట్ిణే 
ట్లప్ యక్షణ కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంచడెం నుాయెంనసఽౄ ెందని అయెం.  

ఙాలావయఔు నుాభాణ ఔ నిమభ, నిఫెంధనలు, ఆసఽతా్త ూచీ నులల నేనయౘబెంులు ఈ ఉతతేౄ లఔు వభిౄయౄ బ. 
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అెంథిెంఙే కొనిై భాభెుట్ు లల, నౄభా సెంసలు ఙాలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ 
భెంజూయవ ఙేమడెంనలైధే దిఱి  యభియౄ బ.  
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E. వయోవిదఽే ల యదానెం 

నిభేిషీ వమసఽనఽ థాట్ిన తభుత నౄభా యక్షణ ఔయయైన వయోవిదఽే లఔు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ాణాయఔలఔు 
యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి. (అెంట్ే అయయై ఏళ్ైు  థాట్ిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణెం, నేనయౘబెంులు ఆసఽతా్తలల 
ఙేయవతేనైుడె అభలు ఙేలే నులల తయయౘలలధే ఉెంట్లబ.  

ఔవభైజీని, యేచి ఉెండేకలానిై ఏయయచి, విథాే  యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేెంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙాలావయఔు 
అయయై ఏళ్ైు  థాట్ి, జీయతకలభెంణా అభలలు కి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలే నతౄెం రలరణ  యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల 
వయఔు ఉెంట్లెంథి. నిభేిషీ యధఽలఔు వభిౄెంజైబయ యేచి ఉెండేకలెంలల వణాసెం ఉెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు ఔ నౄభా సెంస  
ఔెంట్ి ను య చికిత్ఔు ఏడాథిని యేచి ఉెండే కలెంగ నేభపునవచఽి. థానికి భభో సెంస  భెెండేళ్ు కలనిై యేచి ఉెండే కలెంగ 
ఙెవచఽి.  

ఆమా నౄభా సెంసఔు సెంఫెందిెంచి నిభేిషీ యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం లేఔనోు వచఽి. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉెండవచఽి. 
ఉథాహయణగ లలైనఽలట్స్క నఽ కొనిై సెంసలు యేచి ఉెండే కలెం నిఫెంధనలలు  నలటి్ఔనోు వచఽి. కనీ భభికొనిై సెంసలు యట్ిని 
ఙేయివచఽి.  

భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదికి యేచి ఉెండే కలెం ఉెంట్లెంథి లేథా కొనిై నులలలఔు భినేత్త ఉెంట్లెంథి. ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ 
భ ెందఽ కయవిలు ఆసఽతా్త కెుబమ్ లు, లేథా ఉ భినేతేలలు  ఏథి ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలా  
ఙెయౌుెంచఫడెణాబ. కొనిై నులలలలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభేిషీ కలెం భిదిలలు ఉెండే కయవిలు 
లాెంట్ి యలక్షణఫ ైన ూచీ ాణాయఔలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽే లుగ ఉనై నౄభాథాయవలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలెంథి.:  

1. వయోవిదఽే లఔు ఇవుజూుతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు వసాలు ఙేలే నానేమెం ధామ సభ్తెంగ, 
సభయనీమెంగ, నుయదయశఔెంగ, చటి్ఫదేెంగ భ ెందసఽౄ గ ఉెండాయౌ.  

2. నానేమెంఔధాై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ెంద లలడిెంగ్ యషమెంలల నౄభాథాయవఔు సభాఙాయెం 
అెంథిెంఙాయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెంథే ఇలాెంట్ి లలడిెంగ్ లఔు నిభేిషీ సభ్త్తని ను ెంథాయౌ. 

3. కెుబమ్ ల సెంఫెందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽే ల సభసలనఽ భిషుభిెంచడానికి అనిై ఆభోఖ నౄభా 
సెంసలు, ట్ి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చాధల్ నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ. 
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽత్తా నఖదఽ, తీవా అసుసత 

ఆభోఖ నౄభా నులలలల నౄభా సెంసఔు అనిైట్ిఔధాై గప భ ు ఏనేట్ెంట్ే నులల ాయోజధాలనఽ అనవసయెంగ, 
అయయళ తభెంగ ఉయోగిెంచఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిెంద భోగికి యక్షణ ఉెందని ణెలుసఽఔుని, యైదఽలు, 
సయజనఽు , ఆసఽతేా లు అత్తగ చికిత్ అెంథిెంఙే ామతైెం ఙేమవచఽి. అనవసయఫ ైన యది నియేయణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ 
ఙేట్ిి , అవసయఫ ైన నతౄెం ఔధాై చికిత్ కయవినఽ ఎఔుువ ఙేయౄ బ. నౄభా సెంస  కయవిలనలై డే భభో నలదె ాపలవెంగ 
యైద కయవిలు నియెంతయెం నలయవఖ తేెండడెం, యదాయణెంగ నానేమెం భైట్ు లల నలెంు ఔధాై ఇయ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదానెం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు తగినెంత యక్షణ ఔయౌసాౄ ధే ఈ ల య 
ాయోజధాలు ఒ అయవెంతఫ ైన కలానికి తన నులలకి సభైెన ధయ నియృబెంచడెంలల ఔడా సయౘమడెతేెంథి. ఈ 
ఉతత్తౄలల ఇ.ఎన్.ట్ి, ఆౄ భాలజీ, అబ్ లలిట్ిాక్్, గైెనకలజీ తథితభలాు ెంట్ి ాత్త వవస  కిెంద యదాయణెంగ సెంబయెంఙే 
చికిత్లు ఉెంట్లబ. నులలలల యట్ికి ఙెయౌుెంఙే ఖభిషీ నణాౄ నిై ఔడా నేభపుని ఉెంట్లయవ.  

నేభపునై చికిత్ కోసెం నౄభా ఙేలన వకిౄ  యచిిెంఙే య భ ్ఔు సెంఫెంధెం లేఔుెండా కెుబమ్ య భ ్నఽ ను ెందఽణాయవ. ఈ 
చికిత్లలు  కోుథానికి ఙెయౌుెంఙే య భ ్ యది లత్తకి చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అవసయఫ ైన అయవెంతఫ ైన కయవి 
అధమనెంనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి.  

నుకైజీ చాభీజలలల కిెంథి యకలెైన కయవిలు ఉెంట్లబ: 

a) ఖథి అథెె,  

b) విత్తౄ  నిుణ ల జు,  

c) యది నిభే యణలు,  
d) ఓషదాలు,  
e) ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత అబయ కయవిలు తథితభలు.  

ఉతత్తౄని ఫట్ిి  నుకైజీ చాభీజలలల ఆయౘయెం, యయణా, ఆెంఫ లెన్్ చాభీజలు ఔడా ఙేయిఫడెణాబ.  

ఆసఽతా్తలల ఙేయడెం, యదికి ఔవభైజీ ఉెందధే యవజువులు ఉెంట్ే ఙాలునెంట్లనైెందఽన ఈ నులలల కిెంద కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేమడెం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికిత్ల సెంక ఉతత్తౄలలని చికిత్ల నియుచధాల ఆదాయెంగ సఽభాయవ 75 
నఽెంచి 200 వయఔు ఉెంట్లెంథి.  

నులలలలని జఞనృణాలల ఙోట్ల దఔుని సయజభీలు/చికిత్ కోసెం నిభీృత నణాౄ నిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు ఔడా వసత్త ఔయౌెంఙాయవ. 
నులల కలెంలల యయధ చికిత్లఔు ఫహృళ్ కెుబమ్ లు యధడెణాబ. అబనట్ికీ చివయగ నులల కిెంద ఎెంనఔ 
ఙేలన నణాౄ నికి కెుబమ్ లు భినేతెం ఙేమఫడెతేధాైబ.  

లయ ాయోజఔ నౄభా ాణాయఔలు కిెంద ఇవుఫడాు బ: 

 ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ాణాయఔలు 
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 తీవా అసుసత నౄభా ాణాయఔలు  

1. ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా నులల 

a) భోజుఔు నతౄెం భినేత్త 

ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణాౄ నిై ఆసఽతా్త నఖదఽ ఔవభైజీ అెంథిసఽౄ ెంథి. 
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథాహయణఔు) యౄ. 1500 నఽెంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఔ అసుసతణో నుట్ల 
నులల ఖడెవుకోసెం భోజుయభీ ఙెయౌుెంులల ఖభిషీ భినేత్తని అెంథిెంచడెం యదాయణెంగ యభిిఔ ాణాయఔలల యఖ తేెంథి.  

b) ఙెయౌుెంు భోజుల సెంక 

ఈ నులలలలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభత్తసఽౄ నై భోజుల సెంక అధేథి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై 
యదిణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. చికిత్ల సభఖర జఞనృణా, కోు థానికి ఫస వవది అధేథి కోు యఔఫ ైన 
యదానెం/అసుసత కోసెం అనఽభత్తెంచిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధానిై భినేతెం ఙేలేలా నియృబెంచఫడెతేెంథి.  

c) యయషీఫ ైన యక్షణ లేథా మాడ్స ఆన్ యక్షణ 

కొనిై సెంసలు అెంథిసఽౄ నైట్లి గ ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల ఒ యయషీఫ ై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 నౄభాథాయవఔు సయౘమడెణాబ. 
ఇథి ూచీ ఆదాభిత ఆభోఖ నౄభా ాణాయఔ కిెంద లుఔభిెంచిన ఏథేని యక్షణఔు అదనెంగ అెంథిెంఙాయౌ్న నులల కిెంద 
ఙెయౌుెంునఽ ఔడా అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.  

 

 

d) అనఽఫెంధ యక్షణ 

నఖదఽ ాపలవయౕలెంగ ఉనైెందఽన ఈ నులలలు ఒ నియెంతయ ఆసఽతా్త కయవిలఔు ణోడడెణాబ. సెంగట్న 
కయవిలకోసెం భియౘయెం అెంథిసఽౄ ెంథి. నేనయౘబెంులు, సహ ఙెయౌుెంు తథితయ ూచీ నులల కిెంద ఙెయౌుెంచని 
కయవిలనఽ ఔడా అెంథిసఽౄ ెంథి.  

e) యక్షణలలని ఇతయ యనఽఔలతలు 

నౄభా సెంస  దిఱి  కోణెం నఽెంచి చాలేౄ , ఈ ాణాయఔ ఒ యనియోఖథాయవడికి యవభిెంఙేెందఽఔు అనఽవుగ లు 
యనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉెంథి. కఫట్ిి  అభ్డెం ఙాలా సఽలబెం కఖలదఽ. యసౄ వ కయవి  ఏఫ ైనట్ికీ ఆసఽతా్తలల 
ఉెంట్లనై కలెంలల భోజుఔు నిభీృత నణాౄ నిై ఙెయౌుసఽౄ నైెందఽన అథి యైద కయవిల నలయవఖ దలనఽ తగాిసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ 
ఇలాెంట్ి నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదెం, కెుబమ్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్లు  నిజెంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడాు బ. 

2. తీవా అసుసత నులల 
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ఔయడెఖట్ిి న యది నఽెంచి యక్షణ లేథా నుాణాెంతఔ యక్షణగ ఔడా ఈ ఉతత్తౄని నలుసఽౄ ధాైయవ.  

యైద రసౄ ైెంలల ఆధఽనిఔ భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెంణో కన్ర్, క్షయతెం, ఖ ెండెనుో ట్ల తథితయ నలదె 
యధఽల నఽెంచి జనెం ఫమట్డెతేధాైయవ. ఇథివయఔట్ ిభోజులలు  ఆ యధఽలు భయణానికి థాభి తీలేయ. 
అెంణేకఔ, ఇలాెంటి్ నలనఽ అసుసతల నఽెంచి కోలుఔునై తభుత జీయత కలెం అెంచధా ఔడా ఫలగ 
నలభిగిెంథి. అబనట్ిక,ీ ఇలాెంటి్ ఒ నలదె అసుసత నఽెంచి కోలుకోవడెం వలు  చికిత్ఔు ఎఔుువ కయవి 
కవడెంణో నుట్ల చికిత్ తభుత అబయ జీవన కయవిలు ఔడా ఫలగ నలయవఖ ణాబ. 

a) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై నలదె నతౄెంలల య భ ్ 
ఙెయౌుెంచడానికి యౌలబెం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల.  

b) థానిని అఫే్ యౄనులు: 

 ఒ యయషీఫ ైన నులలగలేథా  
 కొనిై ఆభోఖ నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ లేథా  
 కొనిై జీయత నౄభా నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ  

పలయతథేశ్ెంలల తీవా అసుసత ాయోజధాలనఽ యదాయణెంగ జీయత నౄభా సెంసలు జీయత నౄభా నులలలఔు భైెడయవు గ 
అభ ్తేెంట్లబ. ఆ యక్షణలల యేఖయౕలఫ ైన CI ాయోజఔ ాణాయఔ, యయషీఫ ైన CI ాయోజన ాణాయఔ అెంట్ృ భెెండె 
యౄనుల యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. ఈ ాయోజధానిై అఫే్ సభమెంలల యక్షణణో ఔడిన నియతఫ ైన నియుచనెం, 

సభైెన ెంద తాెం అధేయ ఙాలా భ కఫ ైనయ. ఖెందయగోమానిై నియభిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా 
నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కిెంద 20 అతెంత యదాయణ తీవా అసుసతలఔు నియుచధాలు నుాభాణ కీఔభిెంసఫడాు బ. 
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫెందానిై చాడఖలయవ).  

అబనట్ికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు అవకరనిై (ఇెందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినోు బయ అవకశ్భ నై 
ఙాలాభెంథి) ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదఔుల ఆభోఖ లత్తని నిభే భిెంచడానికి ఇథి భ కెం. తగినెంత సభాఙాయెం 
లేఔనుో వడెంణో తీవా అసుసత ాణాయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థాుభ ణోడాట్ల లనసఽౄ ెంథి.  

c) తీవా అసుసత అధేథి ఙాలా ఎఔుువ కయవిఔు థాభితీలే ాదాన అసుసతలు భాతాఫే కవు. అెంఖయైఔలెం, 

అవమయలు కోలలవడెం, సెంనుదన కోలలవడెం లాెంట్ియ ఔడా యట్ి కిెందఔు వయౄ బ. ఆసఽతా్తనఽెంచి 
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

d) ఒ తీవా అసుసత యదానెం అధేథి ఒ ఆసఽతా్త ూచీ నులలకి అదనెంగ తీసఽకోఫడెతేెంథి. కఫట్ిి  ఇలాెంట్ి 
అసుసతణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లెంఫ పలభనిై అదిఖనేెంఙేెందఽఔు ఈ నులల కిెంద భియౘయెం ణోడడెతేెంథి.  

e) యక్షణ ను ెంథే తీవా అసుసత అధేథి నౄభాథాయవలు, ఉతతేౄ ల భధ యేయవడెణాబ. అబనట్ికీ 
యదాయణఫ ైన యట్ిలల: 
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 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కన్యవు  
 నియతఫ ైన భయోకభిుమల్ ఇన్ నూర్ క్షన్ 

 హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస  శ్సౄ ై చికిత్ 

 ఖ ెండె యలుు భాభిడీ 
 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా 
 భూతా నెండ యైపలెం 

 రశ్ుత లక్షణాలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతెం 

 ాదాన అవమవెం/ ఎభ ఔ భజజ  భాభిడీ 

 ఫహృళ్ లలలలభోలస్క 

 మోట్లర్ నాభన్ యది 

 అవమయల రశ్ుత క్షయతెం 

 నలదె ాభాథాల కయణెంగ సెంబయెంఙే రశ్ుత అెంఖయైఔలెం 

 

తీవా అసుసత జఞనృణా ల యెంగ ఉెండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ  యధఽలు ఫమట్డెతేెంట్లబ. కొనిై అెంతభజ తీమ 
భాభెుట్ు లల నౄభాథాయవలు అయ్జభర్్ యది లాెంట్ి భిలతేలఔు ఔడా యక్షణ ఔయౌెంచడెంలల  భిలతేలనఽ కీలఔెం 
భభిమ  అదనెంగ వభాీఔభిసఽౄ ధాైయవ. కొనిై సెందభౌలలు  నానేమెం ఙాలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ „ణాణాుయౌఔ 
అసుసత‟ ఔడా ఔవభైజీలల ఙేయిఫడెతేెంథి.  

f) యది నియేయణనలై ఒ పలభీ య భ ్ ఙెయౌుెంుకోసెం అతెంత తీవా అసుసత నులలలనఽ లు తీవా అసుసత నులలలు 
అెంథిసఽౄ ెండగ, కయవిల త్తభిగి ఙెయౌుెంు యౄెంలల భాతాఫే ఆసఽతా్తలల ఙేభై కయవిలనఽ అెంథిెంఙే నులలలు 
ఔడా ఉధాైబ. కొనిై ఉతతేౄ లు భెెండె యక్షణలనఽ ఔడా అెంథియౄ బ. నులలలల నేభపునై నలదె యధఽల 
నిభే యణనలై భోగి ఆసఽతా్తలల ఙేభై కయవిలు, పలభీ య భ ్ ఙెయౌుెంునఔు ూచీ అెంథిెంచఫడెణాబ.  

g) తీవా అసుసత నులలలు యదాయణెంగ 21 ఏళ్ు నఽెంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄ లఔు 
యదాయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లబ.  

h) ఇలాెంట్ి యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాెంట్ి నులల అెంథిసఽౄ నైెందఽన 
నులలకి ాదాన కయణెంగ ఉెండడెంణో ఈ నులలల కిెంద ఇవుజూనే య భ ్ కసౄ  ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

i) ఈ నులలల కిెంద యదాయణెంగ నౄభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రణానిై తీవా అసుసతనలై ఙెయౌుయౄ యవ. కొనిై 
సెందభౌలలు  భియౘయెం నులల నిమభ, నిఫెంధనలు, అసుసత తీవాతనఽ ఫట్ిి  నౄభా ఙేలన య 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 
ాయోజధానికి ఆ నులల అభలలు కి వచిిన తభుత 90 భోజుల సభమెం ఉెంట్లెంథి. అలాగై కోలుఔుధేెందఽఔు 30 
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భోజుల వయఔు అభలలు  ఉెంట్లెంథి. ఈ ాయోజధానిై “నుాణానుమ ాయోజనెం”గ అయోభమెం ఙెెందఔుెండా 
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 యైద భీక్షలనఽ 
నియుళ ెంచనఽధాైయవ. నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలు  ఉనైట్లి గధే ఉెంట్లబ. 
యేచి ఉెండే కలానిై ఆనే ఔరభెంలల యైద సలయౘనఽ కోయడెం లేథా అనఽసభిెంచడెంలల యైపలెం, యైద చికిత్నఽ 
జఞెం ఙేమడెంలల యైపలెం ాణేఔెంగ నేనయౘబెంచఫడెణాబ.  

l) నౄభా సెంస  నులలలల యక్షణ ను ెంథిన ఔట్ి లేథా భభినిై యధఽలఔు ఔుయభి భాతాఫే లేథా ఔ నిభేిషీ సెంక 
వయఔు భాతాఫే అధేఔ యయవు  నౄభా సెంస  భియౘయెం అెంథిెంచవచఽి. నులల భ గిలన తభుత ఏథేని నౄభా 
ఙేలన వకిౄ యషమెంలల నులల కిెంద భియౘయెం ఙెయౌులేౄ  నులల భ గిలనోు తేెంథి.  

m) తీవా అసుసత నులలని ఔడా తవ ఉథోఖ లఔు నులలలు తీసఽకోవడానికి భ కెంగ కభపభైట్లు  లాెంట్ి 
ఫిెంథాలఔు అెంథిెంచఫడెణాబ.  
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G. థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణ నౄభా  

జీయత కలెం అెంచధా నలయఖడెంణో ధేడె ాెంచెంలల వయోదిఔుల జధాపల నలయవఖ ణోెంథి. ాెంచ యౄెంగ వయోదిఔుల 
జధాపల నలయవఖ తేెండడెంణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు నుాభ కత ఔడా నలయవఖ ణోెంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ 
సెంయక్షణ అవసయెం ఉెండడెంణో నుట్ల యయవ అెంఖయైఔలానికి సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫ ైన సభసణో అబధా ఇఫోెంథి 
డెతేెంట్లయవ. థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అెంట్ే ఎలాెంట్ి ణోడాట్ల లేఔ తభనఽ ణాభ  చాసఽకోలేని యభికి, బయషతేౄ లల ఏ 
యఔెంగనా ఆభోఖెం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథా చికిత్ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై యౄనులు అని అయెం.  

థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకల ాణాయఔలు ఉధాైబ: 

a) తభ బయషతేౄ  యైద కయవిలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేెందఽఔు ఆభోఖఔయఫ ైన నౄభాథాయవ కొనఽగోలు ఙేలన భ ెందసఽౄ  
ఙెయౌుెంు ాణాయఔలు  

b) నౄభాథాయవఔు థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అవసయభ ెంట్ే పలభీ య భ ్ నానేమెంణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల 
ాణాయఔలు. 

అెంఖయైఔలెం తీవాత (భభిమ  ఎదఽయవచాసఽౄ నై కొనయగిెంు కలెం) ాయోజన భిభాణానిై నియృబయోౄ ెంథి. థీయఘకయౌఔ 
సెంయక్షణ ఉతతేౄ లు పలయతీమ భాభెుట్ లల ఇెంక అనవిథేి ఙెెంథాయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

బయష ఆభోఖ నులల 

ధాలుఖ  ాబ తు యెంఖ నౄభా సెంసలు భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులలని నదట్ి భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు నౄభా 
ాణాయఔ అని ఙెవచఽి. 1990లల ాయేశ్నలట్ిి న ఆ నులల నుాథనేఔెంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణాదఔ జీయతెం 
సెందయౌెంగ నానేమెం ఙెయౌుసాౄ  తన దయ యయభణానెంతయెం కయయౌ్న ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసభలనఽ ఙేటి్డానికి 
ఉథెేయెంచినథి. చనినోు బన తభుత ఔుట్లెంఫ ాయోజధాలఔు ఫదఽలు బయషతేౄ  జీయతెంలల అవసయఫ ైన యైద 
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులలని తీసఽకోవడెం లాెంట్ిథి.  

a) యబథా ఫ డీకెుబమ్ 

ఈ నులల అధేథి ఔ యఔెంగ యబథా యేలన లేథా బయష ఫ డీకెుబమ్ నులల లాెంట్ిథి. ఫ డీకెుబమ్ తయయౘలలధే 
యక్షణనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదఔులు 25-55 ఏళ్ు  భధ ఏ వమసఽలల అబధా ఈ థఔెంలల ఙేయవచఽి.  

 

b) దయ యయభణ వమసఽ 

ఙేయవతేనై ణేథీ, ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధాలుగైళ్ు 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 
నౄభాథాయవ 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 నదలెై, ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  నులల యయభణ 
వమసఽణో భ గిలే కలెం. ఈ కలెం సెందయౌెంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄెంఙే భిదికి లలఫడి యబథాలలల/కైయభి 
నానేమెంనఽ ఙెయౌుసఽౄ ధాైయవ. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైయభి నలదె నతౄెంలల లేథా యబథాలలల నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే 
అవభశ్భ ెంట్లెంథి.  

d) ఉసెంహయణ 

ఔయేళ్, నౄభాథాయవ చనినోు బధా లేదెంట్ే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ెందఽ కనీ, ఎెంచఽఔునై దయ యయభణ 
వమసఽ తభుత కనీ థఔెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోయలని కోయవఔుధాై నులల కిెంద ఎలాెంట్ి కెుబమ్ 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) నేనయౘబెంులు 

ఈ నులల ఫ డీకెుబమ్ లల ఉనైట్లి గ నిభేిషీ యధఽలఔు భ ెందసఽౄ  యధఽల నేనయౘబెంు, 30 భోజుల యేచి ఉెండే 
కలెం, నదట్ి ఏడాథి ణోుడె ఉెండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫ డీకెుబమ్ 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 లనయౄ బ. భెెండె నౄభా 
సెంసలు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడెం థాుభ ఒ నుకైజీ దేత్తలల భభినిై ఉతతేౄ లనఽ భ ెందఽఔు తీసఽకెళ్ుడానికి 
ఇథో భెంచి భాయాెం. 
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కఫట్ిి  ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ  ు స్క లెైఫ్ కెంనౄ ఉతతేౄ లు అెంట్ే జీయత నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత 
బయతయ నౄభా సెంస  భభిమ /లేథా యయషీఫ ైన ఆభోఖనౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఉతతేౄ ల ఔలబఔ అని అయెం.  

ఈ ఉతతేౄ లఔు భెెండె నౄభా సెంసలు సెంమ ఔౄెంగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భెెండె నౄభా సెంసల ెంనణీ చాధళ్ు థాుభ 
భాభెుట్ ఙేమవచఽి. ఇథి భెెండె ఔెంనలనీల భధ ఒ ెంథానికి యలు ఔయౌసఽౄ ెందనైథి సషిెం. ఇలాెంట్ి ెందెం ఏ 
సభమెంలల అబధా ఔ జీయత నౄభా సెంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సెంస  భధ భాతాఫే అనఽభత్తెంఫడెతేెంథి. 
భాభెుట్ిెంగ్, నులల లేవ, యదాయణ కయవిలనఽ ెంచఽకోవడెం లాెంట్ి భాభా లణో నుట్ల నులల లేయ భనేతేలు, 
నానేమెం ఫథియ్కోసెం ఇలాెంట్ి ఔెంనలనీల భధ ఒ అవగహన ెందెం ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లబ. ఈ ెందెం కోసెం నౄభా 
సెంసలలు  ఏథైెధా ఔట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోథానిై కోయవచఽి. ెందెం థీయఘకయౌఔ సుపలవెం ఔయౌగి ఉెండాయౌ. ాణేఔ 
సెందభౌలలు  ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సెంతినౄ  ఙెెంథిణే తనెంచి, ెందెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం అనఽభత్తెంచఫడదఽ.  

ఉభ్డి ఉతతేౄ లకోసెం అవసయఫ ైన యధెంగ యయధ లేవలనఽ అెంథిెంచడానికి ఒ ాయేశ్య నెంగ నులల లేవనఽ 
అనఽఔయౌతెం ఙేమడెంలల ఆ భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలలల ఔట్ి ాదాన నౄభా సెంసగ వవహభిెంఙేలా యసయెం 
అెంగీఔభిెంచవచఽి. ెంథానికి యలు ఔయౌెంచడెం, నులల లేవ అెంథిెంచడెంలల ాదాన నౄభా సెంస  ాభ క నుతా 
నోు ఱసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ, నులలలల ఏ పలఖెం ాపలయతఫ ైెందధే థాని ఆదాయెంగ సెంఫెందిత నౄభా సెంసలు కెుబమ్ లు, 
ఔనేషన్ ఙెయౌుెంులనఽ నియుళ యౄ బ.  

'ఉభ్డి ఉతత్తౄ ' లైయౌెంగ్ ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై నలైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, వకిౄఖతెంగ 
భిషుభిెంచఫడెతేెంథి. భెెండె భిస్కు  ల కభీథైెన పలగలు యేభైుయవగ ఖ భిౄెంచఫడి, ూయు-అభ్ఔెం లత్త, అభ్ఔెం తభుత్త 
లతేలలల, నులల దయౄ యేజు, అభ్ఔెం యవభలు లాెంట్ి అనిై దయౄ యేజులలు నా నులలథాయవలఔు యలు డిెంచఫడెణాబ. 

వకిౄఖత నౄభా నులల, ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడా ఈ ఉతత్తౄని ఇవుజూవచఽి. అబనట్ికీ, ఆభోఖ నౄభా 
ఫో్ు ట్ర్ నులలలఔు సెంఫెందిెంచి, సుచిఫ ైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుట్లెంఫెంలలని సెంనుదనయవడైెన ఒ 
సబ డి జీయతెంనలై అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు , సెంఫెందిత నౄభా సెంసల ెంద నిఫెంధలఔు తఖాట్లి  
వభిౄెంచఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులలని ాత్తనుథిెంచిెంథి ఔడా యభై అబ ఉెంట్లయవ.  

లేుచి భియౕలన 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 నులలథాయవ ఐచిిఔెంలల థాని ునయవదేయణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెండాయౌ.  

ఉభ్డి ఉతతేౄ ల భాభెుట్ిెంగ్ నఽ ాతక్షెంగ భాభెుట్ిెంగ్ చాధళ్ైు , భెెండె నౄభా సెంసలఔు ఉభ్డిగ వవహభిెంఙే 
ఫాో ఔయవు , అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెెంట్ు  థాుభ ఙేటి్వచఽి కనీ ఫలెంక్ భెపయల్ ఏభట్ు  థాుభ ఙేట్లి యౌ్న అవసయెం 
లేదఽ. అబనట్ికీ, యయవ ఆ భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙెెంథిన ఏథేని ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేలే అదికయెం ను ెంథిన 
భధవయవౄ లుగ ఉెండభదఽ.  
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ాణేకిెంచి భెెండెల నౄభా సెంసలు నులుెంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తనుదన, అభ్ఔెం యవభలలు  కొనిై యషమాలనఽ 
యలు డిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే కోు భిస్కు భభో భిస్కు  ణో యేయవ డి ఉెంట్లెంథా, ఎవయవ కెుబమ్ లనఽ భిషుభియౄ యవ, 
నౄభాథాయవ ఐచిిఔెంలల భెెండా లేథా ఔ యక్షణ ునయవదేయణఔు సెంఫెందిెంచిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాెంట్ియ.  
భెెండె నౄభా సెంసల భధ డేట్ల ఙాలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫ ైనుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా 
ఉెంట్లెంథి కఫడిు  ఈ యనుభనికి ఐ.ట్ి లసిెం ఙాలా దిఢెంగ, అతేఔులేు నిథిగ ఉెండాయౌ. 
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I. నుకజైీ నులలలు 

నుకైజీ లేథా గపడెఖ  యక్షణలు ఔ ఏఔ దయౄ యేజు కిెంద యక్షణల ఫేళ్యెంునఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

ఉథాహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హో లుర్్ (ఔుట్లెంఫ) నులల, యౖప్ కీర్్ (దఽకణ మజభాని) నులల, 

ఆస్క నుకైజీ నులల లాెంట్ి యక్షణలు ఔడా ఉధాైబ. అెంట్ే కై నులల కిెంద బవధాలు, యషమాలు తథితభలు లాెంట్ి 
యయధ పౌత్తఔ ఆసఽౄ లఔు యక్షణ కోయవచఽి. ఇలాెంట్ి నులలలు నిభేిషీ వకిౄఖత కోణాలు లేథా యవణ యక్షణలనఽ ఔడా 
ఙేయవికోవచఽి.  

తీవా అసుసత యక్షణ ాయోజధాలనఽ, ూచీ నులలలణో ఔలడెం, చివయఔు జీయత నౄభా నులలలనఽ ఆసఽతా్త భోజుయభీ 
నఖదఽ ాయోజధాలణో ఔలడెం లాెంట్ి యట్ిని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులలకి ఉథాహయణలుగ ఙెవచఽి.  

ామాణ నౄభా యషమెంలల, ఇవుజూనే నులల అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌెంచడఫే కఔ అసుసత/ాభాదెం వలు  
అబయ యైద కయవిలణో నుట్ల ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుో వడెం, జఞెం కవడెం, నుస్క నోు యవి , 
దయౄ యేజులు నోు గపట్లి కోవడెం, ఆలౄ/వకిౄఖత నయౖి ల యషమెంలల భూడో నుభిీ యవణెం,  ాయోజధాలనఽ ఔడా అెంథిసఽౄ ెంథి. 
ామాణాల యదఽె , ళైెజఞక్ నఽెంచి ఔడా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  
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J. నేద వభా లఔు సాక్ష్ నౄభా భభిమ  ఆభోఖ నౄభా 

గర నైణ, నేద వభా లఔు ఙెెంథిన అలాథామ వభా ల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లఔు ాణేఔెంగ 
యౄఔలన జభిగిెంథి. అలాథామ వభా లు భన జధాపలలల ఖణనీమెంగ ఉధాైయవ. యదాయణెంగ ఎలాెంట్ి ఆభోఖ బదాత 
యక్షణ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , యదాయణ భిస్కు లనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేెందఽఔు ఙౌఔ నానేమెం, 

ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుువ యలువ ఉతత్తౄని నుాయెంనెంఙాయవ. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫ ైకరో  ఇనా్భెన్్ 
భెఖ లేషన్్ 2005 యయేక్షియోౄ ెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమెంతాణలు, 2005ఔు తఖాట్లి  ఈ ఉతతేౄ లు తఔుువ నానేమెంణో వసఽౄ ధాైబ. ఇెందఽలల 
నౄభా ఙేలే య భ ్ యౄ. 30యేల ఔధాై తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఙాలావయఔు యయధ యభూళ ఔ సెంసలు లేథా ా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, 

యభాజిఔ యెంఖెం నిఫెంధనలలు  నేభపుని ఉధాైయవ.  

సభాజెంలలని నియవనేద వభా లఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ తు యెంఖ సెంసలు ాణేఔెంగ యౄను ెంథిెంచిన భెెండె 
నులలలు కిెంద యవభిెంచఫడాు బ: 

1. జన ఆభోఖ నౄభా నులల 

జన ఆభోఖ నౄభా నులలలలని యయయౖీ ెంరలు కిెంద ఇవుఫడాు బ: 

a. సభాజెంలలని నియవనేద వభా లఔు ఙౌఔగ యైద నౄభా అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ నులల యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.  

b. వకిౄఖత ఫ డీకెుబమ్ నులల తయయౘలల ఈ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. సెంచిత ఫో నస్భిమ  ఫ డిఔల్ భీక్ష ాయోజధాలు 
ఙేయిఫడవు.  

c. వఔుౄ లఔు, ఔుట్లెంఫ సబ లఔు నులల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.  

d. ఐదఽ నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసఽౄ ెంథి.  

e. ఔయవ లేథా ఇదెయవ తయౌుదెండెా లు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉెంట్ే భూడె ధలల నఽెంచి ఐథేళ్ు లలు చిధాైయవలఔు 
యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.  

f. నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా య భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమెంతా్తెంచఫడిెంథి. ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం కిెంథి ట్ిి ఔ 
ాకయెం ఇవుఫడిెంథి.  

 

ట్ిి ఔ 2.1 

నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ 46 ఏళ్ు వయఔు 46-55 56-65 66-70 
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ఔుట్లెంఫ నలదె 70 100 120 140 

జీయత పలఖయునే 70 100 120 140 

25 ఏళ్ు వయఔు ఆదాయడిన చిధాైభి 50 50 50 50 

ఆదాయడిన 2+1 చిధాైయవలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం 190 250 290 330 

ఆదాయడిన 2+2 చిధాైయవలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం 240 300 340 380 

 ఆథామ నఽై చటి్ెంలలని 80 డి లలక్షన్ కిెంద నఽై ాయోజధానికి నానేమెం అయోత ను ెంథిెంథి. 

 లేయ నఽై నులలకి వభిౄెంచదఽ.  

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ లుమ్(UHIS) 

వెంద లేథా అెంతఔధాై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫలలణో ఔడిన ఫిెంథాలఔు ఈ నులల వభిౄసఽౄ ెంథి. ఇట్ీవయౌ కలెంలల వకిౄఖత 
UHISనులలలు ఔడా జధానికి అెందఽఫలట్లలలకి వఙాిబ.  
ాయోజధాలు 
యయుజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔెం ాయోజధాల జఞనృణా కిెంద ఇవుఫడాు 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 చాభీజలు, భెందఽలు, యది నియేయణ 
యభగిర, 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 సెంనుదనయవడైెన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి గ) భిత్త ఙెెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ. 
25,000/-. 

 అెంఖయైఔల యక్షణ  
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ాభాదెం/అసుసత కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయవడైెన మజభాని ఆసఽతా్తలల ఙేభయౌ్ వలేౄ  భూడె భోజుల యేచి 
ఉెండే కలెం తభుత ఖభిషీెంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భియౘయెం ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి.  
 నానేమెం 

ట్ిి ఔ 2.3 

హఔుుథాయవ నానేమెం 

ఔ వకిౄకి ఏడాథికి యౄ. 365/- 

ఐదఽఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి  
(నదట్ి భ ఖ ా యవ నలు లు సయౘ) 

ఏడాథికి యౄ. 548/- 

ఏడెఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి  
(భ ఖ ా యవ నలు లు, ఇదెయవ ఆదాడిన తయౌుదెండెా లు సయౘ) 

ఏడాథికి యౄ. 730/-  

థాభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుట్లెంఫలలఔు నానేమెం 
సనృ్డీ 

థాభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుట్లెంఫలలఔు 
ాబ తుెం నానేమెం సనృ్డీని అెంథిసఽౄ ెంథి.  
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K. భఱి రమ సుసూ నౄభా యోజన  

ాబ తుెం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔట్ిెంచిెంథి. అెందఽలల కొనిై నిభేిషీ భయౖి ర లఔు వభిౄసఽౄ ెంథి. జధానికి ఆభోఖ నౄభా 
థకల ాయోజధాలు అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔలల ాబ తుెం భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజననఽ అభలు 
ఙేలెంథి. థాభిదాూ 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 ఇవుఫడాు బ: 

a. ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄెం య భ ్ యౄ. 30యేలు  

b. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ 

c. ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికిత్ సుపలవెం ఔయౌగిన లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన ఔవభైజీ. 

d. అయోత ఔయౌగిన యైద లేవలఔు సెంఫెందిెంచి నఖదఽ యళ త యక్షణ. 

e. య్రి్ కయవు  సదఽనుమెం. 

f. ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి భ ెందఽ, డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిల సదఽనుమెం. 

g. ాత్త సెందయశనఔు యౄ. 100/- యయణా బతెం. 

h. కైెందా, భషిర ాబ ణాులు నౄభా సెంసఔు నానేమెం ఙెయౌుయౄ బ.  

i. నోు ట్ీ నృడిుెంగ్ నుాత్తథిఔన భషిర ాబ తుఫే నౄభాసెంసలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽౄ ెంథి.  

j. ాబ తు, నలైైయేట్ల ఆసఽతేా ల భధ లనెృథాయవ ఎెంనఔ.  

k. నానేమెం పలభనిై కైెందా, భషిర ాబ ణాులు 3:1నిషత్తౄలల ెంచఽఔుెంట్లబ. కైెందా ాబ తుెం కోు ఔుట్లెంఫలనికి 
ఖభిషీ నతౄెంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

l. భషిర ాబ తుెం యభిిఔ నానేమెంలల 25 రణానిై, యౄ. 750-లనఽ నేెంచిన ఏథేని అదను నానేమెంనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

m. భిజిలిేరషన్/ునయవదేయణ జుగ లనేృథాయవ ఏడాథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌుెంఙాయౌ్ వసఽౄ ెంథి.  

n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుెం బభిసఽౄ ెంథి.  

o. ఈ ాయోజనెం కోసెం ాత్త ాయోజనథాయవఔు యౄ. 60/-లు య్రి్ కయవు  అదను నతౄెంగ లనసఽౄ ెంథి.  

p. య్రి్ కయవు  జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుత్త ధల ఔట్  ణేథీ నఽెంచి ఈ థఔెం కయఔలానులు నుాయెంనసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి , ఔ 
జిలాు లల ఫావభి ధలలల ఏభోజైెధా నుాయెంబ య్రి్ కయవు లు జఞభీ అబణే, ఈ థఔెం ఏనాల్ 1 నఽెంచి 
నుాయెంబభవుతేెంథి.  
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q. ఆ థఔెం తభుత్త ఏడాథి 31 భాభిి వయఔు అెంట్ే ఏడాథి నుట్ల కొనయఖ తేెంథి. ఆ జిలాు లల అథి ఆ థకనికి 
భ గిెంు ణేథీ కఖలదఽ. కఫట్ిి  జోఔెం ఙేసఽఔుధే కలెం ఔడా తభుత్త ఏడాథి భాభిి 31గ ఉెంట్లెంథి.  

ఱలడాల్ లల ాయౄ యెంచిన ట్ి.న.ఏ లేథా నౄభా ఔెంనలనీ థాుభ కెుబమ్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఙేమఫడెతేెంథి. జఞనృణా యచిన 
ఆసఽతేా ల థాుభ యధఫ ైనెంత వయఔు నఖదఽ యళ తెంగ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఏథేని ఔ అసుసతనఽ అసుసత కొనయగిెంు కలెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. ఆసఽతా్తలల చివభి ఔన్లేి షన్ ణేథీ 
నఽెంచి అయయై భోజులలు ు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడెం ఔడా అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.  
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L. ాదాన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా, అెంఔయైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడా ఙేయవిఔుని ఇట్ీవల ాఔట్ిెంచిన PMSBY ఎఔుువ భెంథిని 
ఆఔభిిసఽౄ ెంథి. థఔెం యవభలు కిెంథియధెంగ ఉధాైబ : 

యక్షణ భిది: ఈ థఔెంలల నులుెంచఽఔుెంట్లనై ఫలెంఔులలు  18 నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు వమసఽనైలేయెంగ్్ ఫలెంక్ 
కాణాథాయవలెందయౄ ఇెందఽలల ఙేయవచఽి. నులుెంచఽఔుధే ఫలెంఔులు యక్షణ కోసెం ఇలాెంట్ి ఫలెంఔుఔు ఒ భాసిర్ నులలని 
ఇవుజూనే జీయత బయతయ నౄభా సెంసణో ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లబ. ఔ లేయెంగ్్ ఫలెంఔు కాణా థాుభ భాతాఫే ఏ 
వకిౄ అబధా ఇెందఽలల ఙేయడానికి అయోత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. ఔట్ిఔధాై ఎఔుువ ఫలెంఔులలు  నేయవ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్ే, యళ్ుఔు 
అదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయవ ఙెయౌుెంచిన అదను నానేమెంనఽ కోలలయయౌ్ వసఽౄ ెంథి. ఆదార్  కయవు నఽ ఫలెంఔు 
అకౌెంట్ ఔు ాదాన కె.యై.ల (ధన మ వర్ ఔసిభర్)గ భిఖణ యౄ యవ.  

నమోదఽ యదానెం /కలెం: ఈ యక్షణ 1జూన్ నఽెంచి 31 ఫే వయఔు ఏడాథి కలానికి అభలలు  ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ాత్త 
ఏడాథి నిభీృత నూభలలు  ణాభ  కయఔలానులు యగిెంఙే ఫలెంఔు కాణా నఽెంచి సుమెంఙాలఔెంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే 
ఐచిికనిై ఏడా 31లలు ఇయుయౌ్న అవసయభ ెంథి. నదట్ి ఏడాథి 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 యధడవచఽి. ఖత అనఽబవెం 
నుాత్తథిఔన సవభిెంచవచిధే నిఫెంధనలణో థఔెం కొనయగిెంునఽ ఫట్ిి , నమోదఽ/లుమ-జభ కోసెం నియవదిఔ/సఽథీయఘ 
ఐచిికనిై దయకాసఽౄ థాయవలు ఇవువచఽి. ఏ దశ్లల అబధా ఈ థఔెం నఽెంచి నిషలరనేెంచిన వఔుౄ లు దేత్తకి అతీతెంగ 
బయషతేౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽి. ఏడాథికైడాథి అయోత యపలఖెంలలకి కొతౄగ ాయేయెంచిన యయవ లేథా ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసఽౄ తెం 
అయోత ఔయౌగిన యయవ థఔెం కొనయఖ తేెండగ బయషతేౄ లల ఎుడైెధా యయవ ఙేయవచఽి.  
నౄభా కిెంద ాయోజధాలు కిెంథి యధెంగ ఉధాైబ : 

 

ాయోజధాల ట్ిి ఔ  నౄభా ఙేలన నతౄెం  

భయణెం యౄ. 2 లక్షలు 
ూభిౄగ భెెండె ఔనఽైలు త్తభగిి ను ెందలేని 
నషిెం లేథా భెెండె ఙేతేలు లేథా కళ్ైు  
ఉయోగిెంచడానికి యలు లేఔనోు వడెం లేథా 
ఔ ఔెంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథా ఔ 
కలునఽ ఉయోగిెంచడానికి యలు 
లేఔనోు వడెంణో ఏయడిన నషిెం. 

యౄ. 2 లక్షలు 
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ూభిౄగ ఔ ఔెంట్ి చాు, లేథా ఔ ఙెబ 
లేథా ఔ కలు ఉయోగనిై త్తభిగి 
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడెం 

యౄ. 1 లక్ష 

 

ఙేభిఔ, ధానేధేషన్ సదఽనుమెం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫ బల్ లేథా వకిౄఖత సెందయశన థాుభ అెందఽఫలట్లలలకి వసఽౄ ెంథి. 
నానేమెం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ నానేమెం. ాత్త యభిిఔ యక్షణ కలెం జూన్ 1వ ణేథీ భ ెందఽ కై 
యబథాలల కాణాథాయవ ను దఽు కాణాలలని „లుమ జభ‟ సదఽనుమెం నఽెంచి నానేమెం తగాిెంచఫడెతేెంథి. 
అబనట్ికీ, జూన్ 1 తభుత లుమ జభ జభిగై సెందభౌలలు  లుమ జభ జభిగిన తభుత్త ధల నదట్ి ణేథీ నఽెంచి 
యక్షణ అభలలు కి వసఽౄ ెంథి. లుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిినుడె పలఖయుభెం ఔయౌగిన ఫలెంఔులు నానేమెంనఽ అథే 
ధల జభ ఙేయౄ బ. అెంట్ే ఙాలావయఔు ాత్త ఏడాథి ఫేలలధే నానేమెం నణాౄ నిై యభి కాణానఽెంచి తీలయేల, ఆ 
ధలలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ నిై అెంథియౄ బ. 
  

యభిిఔ కెుబమ్ ల నుాత్తథిఔన నానేమెం సనైక్షిెంచఫడెతేెంథి. అబణే నదట్ి భూడేళ్ులల నానేమెం నలెంు 
లేఔుెండా చాలేెందఽఔు ామణాైలు ఙేయౄ యవ. 
యక్షణ యదఽె : సబ ల ాభాద యక్షణ కిెంథి కయణాలణో యదెవుతేెంథి : 

1. సబ డె 70 ఏళ్ు  వమసఽని ఙేయవఔుెంట్ే (సనై ుట్ిి న ణేథీ వమసఽ) లేథా  

2. ఫలెంఔుణో కాణా భ గిెంు లేథా నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీత్తలల తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔనోు వడెం లేథా  

3. ఔట్ిఔధాై ఎఔుువ కాణాలణో సబ డె యక్షణ ను ెంథే క్షెంలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణాఔు భాతాఫే భినేతెం 
ఙేమఫడెతేెంథి. ఇతయ కాణాల థాుభ ను ెంథే యక్షణ యదెవుతేెంథి. యట్ికి ఙెయౌుెంచిన నానేమెంనఽ కోలలణాయవ.  

ఖడెవు ణేథీలలు తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔనుో వడెం లేథా భినులన యఫ ైన సభసలు లాెంట్ి ఏథేని యెంకైత్తఔ 
కయణాలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ , నియృబెంచిన నిఫెంధనలఔు తఖాట్లి  ూభిౄ యభిిఔ నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంచిన నైదట్ 
థానిని ునయవదేభిెంచఽకోవచఽి. ఈ కలెంలల భిస్కు యక్షణ ణాణాుయౌఔెంగ నియౌనయేమఫడెణాబ. భిస్కు యక్షణ 
ునయవదేయణ ూభిౄగ నౄభా ఔెంనలనీ యచక్షణనలై ఆదాయడిఉెంట్లెంథి. 
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M. ాదాన భెంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

ణేయౌకెైన భాయాెంలల ఫలెంకిెంగ్ లేయెంగ్్ అెండ్స డినుజిట్ కాణాలు, య భ ్ ెంఔెం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనిన్ లలల 
పలయతీమ నుౌయవలకోసెం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదాన భెంతా్త నభైెందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి  15న ఙేలన 
నదట్ి సుతెంతా థిన ాసెంఖెం సెందయౌెంగ ాఔట్ిెంచిన యధెంగ 2014 ఆఖసఽి  28న ఆయషుభిెంఙాయవ. ఈ థఔెం వలు  ఏ 
యయెంలలనా నుాయెంనెంచననిై కాణాలు కై యయెంలల నుాయెంబఫ ై ాెంచ భికయవు  సిఱిెంచిెంథి. ఫలెంకిెంగ్ ాయహెంలల 
ఎఔుువ సెంకలల ాజలనఽ నేయతెం ఙేలే ఉథెేశ్ెంణే ఇథి ాయేశ్నలటి్ఫడిెంథి.  
ఏథేని ఫలెంఔు రక లేథా నృజిధస్క ఔభెయెండెెంట్ (ఫలెంఔు నేతా) దఽకణెంలల ఒ కాణానఽ ణెయవవచఽి. PMJDY కాణాలనఽ 
జీభో ఫలలెన్్ ణో ణెయవసఽౄ ధాైయవ. అబనట్ికీ, కాణాథాయవ ఙెఔుు ుసౄ ఔెం ను ెంథాలని కోయవఔుెంట్ే, యయవ ఔనీస ఫలలెన్్ 
యోఖతలనఽ ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

PMJDY థఔెం కిెంద ాణేఔ ాయోజధాలు 

1. డినుజిట్లి నలై వడీు . 

2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ 

3. ఔనీస ఫలలెన్్ అవసయెం లేదఽ. 

4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ 

5. థేశ్ెం నలుభూలలఔ సఽలబెంగ య భ ్ ఫథియ్ 

6. ాబ తు థకల లనెృథాయవలు ఈ కాణాలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ెందఽణాయవ.  

7. కాణానఽ ఆయవ ధలల నుట్ల సెంతినౄ ఔయెంగ నియుళ ెంచిన తభుత, ఒవర్ డాా ఫి్ట సదఽనుమెం 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

8. నలనిన్, నౄభా ఉతతేౄ లు నుానౄ ెంచఫడెణాబ.  

9. ాభాద నౄభా యక్షణ 

10. యౄనే డెనృట్ కయవు  ఔనీసెం 15 భోజులఔు ఒ యభి థానిని ఉయోగిెంఙాయౌ.  

11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డాా ఫి్ట సదఽనుమెం. ఔ ఔుట్లెంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళ ళ్లఔు నుాదానత 
ఇవుఫడెతేెంథి.  

2015 ఫే 13న భికయవు  య బగ యౄ. 16,918.91 కోట్ు  ఫలలెన్్ ణో 15.59 కోట్ు  కాణాలు నుాయెంనెంచఫడాు బ. 
యట్ిలల 8.50 కోట్ు  కాణాలనఽ జీభో ఫలలెన్్ ణో ణెభిఙాయవ. 
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N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ  అెంఖయైఔల యక్షణ  

అనఽకోని ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి, అెంఖయైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ 
భియౘయెం అెంథిసఽౄ ెంథి. ఈ నులలలు ఙాలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనెంణో ఔడిన ఏథో  యఔఫ ైన యైద యక్షణనఽ 
అెంథియౄ బ.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలల, ాభాద ాయోజనెం అధేథి నౄభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రతెం ఙెయౌుెంు కగ,  అెంఖయైఔలెం 
సెంబయలేౄ , భియౘయెం యేయవ డెతేెంథి. రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఒ లయఫ ైన నణాౄ నిై 
భియౘయెంగ అెంథిసఽౄ ెండగ, ణాణాుయౌఔ యైఔలెం కోసెం యభెంతు భియౘభనిై అెంథిసఽౄ ధాైయవ.  

యభెంతు భియౘయెం అెంట్ే భియౘయెం ఙెయౌుెంచఖల యభల యెంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి అెంఖయైఔలెం ఔయౌగిన ాత్త 
యభనికి నిభీృత య భ ్ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

1. యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు 

యదాయణెంగ ఈ నులల కిెంద యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు: 

i. రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (PTD): అెంట్ే జీయత కలభెంణా ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం, అెంట్ే ధాలుఖ  
అవమయలు చచఽిఫడినోు వడెం,comatose లత్త, భెెండె ఔళ్ైు/భెెండె ఙేతేలు/భెెండె అవమయలు లేథా ఔ 
ఙెబ, ఔ ఔనఽై లేథా ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లేథా ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడెం.  

ii. రశ్ుత నుక్షిఔ అెంఖయైఔలెం (PPD): అెంట్ే జీయతకలభెంణా నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం. అెంట్ే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ 
యేళ్ైు toes, phalanges తథితభలు. 

iii. ణాణాుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (TTD): అెంట్ే ఒ ణాణాుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం అని 
అయెం. అెంఖయైఔలెం కలెంలల భఫడి కోలలవడానికి యక్షణ ఔయౌెంఙే ఉథెేశ్ెంణో ఈ యక్షణ యపలఖెం ాయేశ్నలటి్ఫడిెంథి. 

ఙావు యక్షణ లేథా ఙావుణో నుట్ల రశ్ుత అెంఖయైఔలెం లేథా ఙావుణో నుట్ల రశ్ుత యైఔలెం, ణాణాుయౌఔ 
సెంూయృ అెంఖ యైఔలానిై భాతాఫే ఔుబెంట్ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  

2. నౄభా ఙేలన య భ ్ 

వకిౄఖత ాభాద నులలలఔు నౄభా ఙేలన య భ ్ యదాయణెంగ సా ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృబెంచఫడెతేెంథి. 
యలక్షణెంగ ఇథి సా ల భాస భఫడిలల అయయై భెట్లు  అదిఔెంగ ఉెంట్లబ. అబనట్ికీ, భఫడి య బని భిఖణనలలకి 
తీసఽకోఔుెండా కొనిై నౄభాసెంసలు నిభీృత ాణాయఔ నుాత్తథిఔన ఔడా అెంథియౄ బ. ఇలాెంట్ి నులలలలల యక్షణలలని ాత్త 
యపలగనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ ఎెంచఽఔునై ాణాయఔ ాకయెం యేయవడెతేెంథి.  

3. ాయోజన ాణాయఔ 
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ాయోజన ాణాయఔగ ఉనైెందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులలలు ఎఔుువ భెంథిని ఆఔట్లి కోవు. కఫట్ిి , ఔ వకిౄ యననై 
నౄభాథాయవలణో ఔట్ిఔధాై ఎఔుువ నులలలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్ే, ాభాద భిత్త PTD లేథా PPD సెంబయెంచినుడె అనిై 
నులలల కిెంద కెుబమ్ లు ఙెయౌుెంచఫడెణాబ.  

4. యక్షణ భిది 

యైద కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇఙేిెందఽఔు ఈ నులలలు తయచా యసౄ భిెంచఫడెణాబ. ఇెందఽలల ఆసఽతా్తలల ఙేభిన కయవిలు, 
ాభాదెం తభుత అబయ ఇతయ యైద కయవిలు ఔడా భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణాబ. ధేడె ఒ ాభాదెం జభిగిన యెంట్ధే 
అబయ యైద/ఆసఽతా్త కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నులలలు ఉధాైబ. ఇలాెంట్ి నులలలు యధఽలఔు, యట్ి 
చికిత్ఔు యక్షణ ఔయౌెంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సెంఫెందిత యైద కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

5. యలువ ఆదాభిత ాయోజధాలు 

వకిౄఖత ాభాదెంణో నుట్ల లు నౄభా సెంసలు ాభాదెం కయణెంగ ఆసఽతా్తలల ఙేయవతేనైుడె అబయ ఆసఽతా్త 
నఖదఽ, భితథేహెం తయయౌెంు యయణా కయవి, నిభీృత నతౄెంలల యద ాయోజనెం, యసౄ వ లేథా లయ భినేత్త నుాత్తథిఔన 
ఆెంఫ లెన్్ చాభీజలలల ఏథి తఔుుయైణే అథి లాెంట్ి యలువ ఆదాభిత ాయోజధాలనఽ ఔడా ఙాలా సెంసలు 
ఇవుజూుతేధాైబ.  

6. నేనయౘబెంులు 

వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిెంద యదాయణ నేనయౘబెంులు: 

i. నులల నుాయెంపలనికి భ ెంథే ఉనై ఏథేని అెంఖయైఔలెం 

ii. భానలఔ సభసలు లేథా ఏథేని జఫ ో కయణెంగ భిత్త లేథా అెంఖయైఔలెం 

iii. సఽక యది, లెైెంగిఔెంగ యనెంఙే యధఽలు, ఎబడ్స్, లేథా భానలఔ యది వలు  ాతక్షెంగ, భోక్షెంగ ఔయౌగై 
యధఽలు 

iv. ఔ ాభాదెం నఽెంచి వఙేియ తనెంచి భైడియో దాభి్ఔత, ఇన్ లక్షన్, యషెం ఙేయడెం వలు  సెంబయెంఙే భిత్త లేథా 
అెంఖయైఔలెం. 

v. నౄభా థాయవ లేథా ఆమన ఔుట్లెంఫ సబ లు ధేయ ఉథెేశ్ెంణో చటి్ ఉలు ెంగనఔు నులడడెం వలు  తలెణేౄ  ఏథేని 
గమెం.  

vi. మ దేెం, దఽభఔరభణ, యథేయౕ శ్తితు చయ, ఫెంథీలు (మ దే ాఔట్న జభిగిధా, జయఖఔనోు బధా), నుౌయ మ దేెం, 

త్తయవఖ ఫలట్ల, యు వెం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,యుదీనెం, కెైవసెం, అభెసఽి లు, ఙెయఫటి్డాలు లాెంట్ి యట్ిణో 
ాతక్షెంగ లేథా భోక్షెంగ సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండడెం వలు  తలెణేౄ  ాభాద గమెం వలు  జభిగై ఙావు లేథా 
అెంఖయైఔలెం.  
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vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాెంట్ి థోషూభిత నయఫేధెం థాుభఫలదితేడబయ క్షెంలల. అబనట్ికీ ఙాలావయఔు 
నులలలలల ధేయూభిత కయఔలాెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమెంగ నులుెంచఽకోఔుెంట్ే అథి ఒ 
ాభాదెంగ భిఖణ ెంచఫడి నులల కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.  

viii. భిత్త/అెంఖయైఔలెం/ఆసఽతా్తకి థాభి తీలే భిలత్త, ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ, కయణెంణో, ఔు నుతా 
నోు ఱెంచిన లేథా అదిఔఫ ైన లేథా థీయఘకయౌఔఫ ైన యయ జననెం లేథా ఖయౌెం నఽెంచి లేథా థాని యవయనెంగ. 

ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ా లషనల్ గ నులుెంచఽఔుధాై లేథా యక్షణ 
ను ెందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెెంథిన లలైనిఔ లేథా యమ ధ దమాలలు ని ఏథేని యపలఖెంలల రెంత్త ఫిెందెంలల 
కనీ, మ దే ఫిెందెంలల కనీ ని ఙేసఽౄ నైుడె 

x. ఉథెేశ్ూయుఔెంగ తననఽ ణానఽ గమయచఽకోవడెం, ఆత్హతఔు నులడడెం, ఆత్హతఔు ామత్తైెంచడెం 
(భానలఔ లత్త ఫలఖ ధాై, లేఔుధాై) 

xi. యషథాభే లు లేథా భాదఔ దాయలు, భదెం లేయెంచడెం  

xii. ఖఖన యయౘయెం లేథా ఫలనిెంగ్ లల నులుెంచఽఔుధే తయవణెంలల, యుణాభోహణ సభమెంలల, కిెందఔు థిగై 
సభమెంలల, ఏథేని యభానెంలల ామాణ ెంఙే సభమెంలల, ాెంచెంలల ఎఔుడైెధా చటి్ఫదే లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన 
నుాభాణ ఔ యఔ యభానెంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుెండా (ధామఫదేెంగ ఙెయౌుెంచడెం లేఔ భభోలా) ఫ లన్ ఙేలే 
సెందయౌెంలల  

ఙెలుు ఫలట్ల డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్ లేఔుెండా ఏథేని యహధానిై నడడెం వలు  తలెణేౄ  నయౖి లనఽ నేనయౘబెంఙే నిభేిషీ 
నులలలు.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలు వఔుౄ లఔు, ఔుట్లెంఫలనికి, ఫిెంథాలఔు ఔడా ఇవుఫడెణాబ.  

ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణ 

ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిెంథి యదానెంలల భెంజూయవ ఙేయౄ యవ.: 

 సెంనుదన యవడె (నౄభా ఙేలన వఔుౄ లు) భభిమ  సెంనుథిసఽౄ ెంట్ే జీయత పలఖయునే: ఔ వకిౄలల ఉెండే 
భీత్తలల యదాయణ భినేతేల భిదిలల కోయవఔునైట్లి గ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సుతెంతా నలట్లి ఫడి య భ ్   

 జీయత పలఖయునే (సెంనుదనయవలు కఔనుో ణే): సెంనుదనయవడె నౄభా ఙేలన నలట్లి ఫడి య భ ్లల 
యదాయణెంగ 50రతెం థీనిని నిభేిషీఫ ైన ఖభిషీ భినేత్తకి భినేతెం ఙేమవచఽి. ఉథా. యౄ. లక్ష లేథా యౄ. 
3లక్షలు.  

 (ఐదఽ నఽెంచి నుత్తకైళ్ైు  భధ) నలు లు: నిభేిషీ ఖభిషీ భినేత్త అెంట్ే కోు చిధాైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి 
సెంనుదనయవలెైన తయౌుదెండెా లు నౄభా ఙేలన నలట్లి ఫడి య భ ్లల యదాయణెంగ 25రతెం 
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ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు అధేయ యదాయణెంగ యభిిఔ నులలలుగ భాతాఫే ఉెంట్లబ. ఏడాథికోయభి భాతాఫే 
యట్ిని ునయవదేభిెంచఽకోవడానికి అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సెంసలు 
ఏడాథి ఔధాై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి. అెంణేకఔ ఏథేని నిభేిషీ 
సెంగట్నలఔు ఔడా ఔవభైజీని అెంథిెంచవచఽి.  

ఖూర ు నులలలలల ననైయకలు కిెంద ఇవుఫడాు బ: 

 మాజభాన సెంస  భభిమ  ఉథోగి సెంఫెంధెం 

ఈ నులలలు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంసలఔు, సెంగానికి భెంజూయవ ఙేమఫడెణాబ: 

o నేయవ ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయవనలటి్ని ఉథోఖ లు 

 మాజభాన-ఉథోగి బయతయ సెంఫెంధెం 

ఈ నులలలు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంగాలు, య లలైట్ీలు, ఔుఫ ోలు లాెంట్ి యట్ికి భెంజూయవ 
ఙేమఫడెణాబ.: 

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 కోలలవడానికి భియౘయెం 

ఇథి ఒ ాణేకిెంచిన వకిౄఖత ాభాద నులల. జఞనృణా యచిన ఎభ ఔ యయవఖ ళ్ు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఈ 
నులలకి యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి.  

i. కెుబమ్ సెందయౌెంగ ాత్త ఎభ ఔ యయవఖ డెకి ాయౄ యెంచిన యధెంగ లయ ాయోజనెం లేథా నౄభా య భ ్ రతెం.  

ii. యక్షణ ను ెంథిన ఎభ ఔ యఔెం, తగియౌన థెఫో సుపలవెంనలై ాయోజనెం భిణాభెం ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి.  

iii. భభిెంత లలతేగ యవభిెంఙాలెంట్ే, ణేయౌకెైన యయవఖ డె ఔధాై జట్ిలఫ ైన యయవఖ డెఔు ాయోజన రతెం ఎఔుువగ 
ఉెంట్లెంథి. ఇథి కఔుెండా యేయౌ ఎభ ఔణో నోు యౌిణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతెం ాయోజనెం ఉెంట్లెంథి.   

iv. థిన చయలనఽ కోలలవడెంణో నులలలల నియుచిెంచిన ల య ాయోజధాలఔు ఔడా ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
అెంట్ే త్తనడెం, యబాెం ఙేసఽకోవడెం, వసౄ ైదాయణ, భల, భూణాా లనఽ ఆుకోలేఔనోు వడెం లాెంట్ియ లేథా తన 
జీయణానిై నియుళ ెంచఽకోవడెంణో భ డిడిన కయవినఽ నౄభా థాయవఔు అెంథిెంఙే య బలలని చలనలేనే.  
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v. ఆసఽతా్త నఖదఽ ాయోజనెం భభిమ  ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడా ఇథి అెంథిసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలే నణాౄ లు, 
ఫ నిట్ ాయోజధాలలల వణాసెంణో అధేఔ యకల ాణాయఔలు అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ.   
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O. అెంతభజ తీమ ామాణ నౄభా 

1. నులల అవసయెం 

యనుయెం కోసెం, యయౘయ మాతా కోసెం, చదఽవుల కోసెం పలయతథేశ్ెం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె అఔుడ ఫస ఙేలన 
సెందయౌెంగ ాభాథానికి, గమానికి, అసుసతఔు ఖ యబయ ాభాదభ ెంథి. అఫ భిక, కెనడా లాెంట్ి థేరలలు  యైద 
సెంయక్షణ కయవి ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఈ థేరలఔు యమలు  వకిౄ దఽయదిషిఔయెంగ ఏథేని ాభాదెం/అసుసతఔు ఖ భైెణే 
నలదె య బ ఆభిఔ సభసలనఽ  ఎదఽభోువలలభవచఽి. ఇలాెంట్ి దఽయదిషిఔయ సెంగట్నల నఽెంచి యక్షణ ను ెందడానికి 
ామాణ నులలలు లేథా యథేయౕ ఆభోఖ, ాభాద నులలలు అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ.  

2. ఔవభైజీ భిది 

ఇలాెంట్ి నులలలు నుాథనేఔెంగ ాభాదెం భభిమ  అసుసత ాయోజధాల కోసెం ఉథేేయెంచినయ. అబణే భాభెుట్ లల 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై లు ఉతతేౄ లు కై ఉతత్తౄ  భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలరణ ని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఇెందఽలల 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై యక్షణలు:  

i. ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలెం 

ii. అసుసత/ాభాదెం కయణెంగ యైద కయవిలు 
iii. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ తననుో వడెం 

iv. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ భవడెంలల ఆలసెం 

v. నుస్క నోు యవి  భభిమ  దయౄ యేజులు తననోు వడెం 

vi. ఆలౄ/వకిౄఖత నయౖి లఔు భూడో  నుభిీ ఫలధత 

vii. ామాణాల యదఽె  

viii. ళైెజఞక్ యక్షణ 

3. ాణాయఔల యకలు 

జనయెంజఔ నులలలుగ యనుయ, యయౘయ మాతా ాణాయఔలనఽ, చదఽవు ాణాయఔలనఽ, ఉథోఖ ాణాయఔలనఽ ఙెవచఽి.  

4. ఈ నౄభానఽ ఎవయవ అెంథిెంచవచఽి 

యథేయౕ లేథా సుథేయౕ ా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  యదానెం కిెంద నుాదికయ సెంస  ఆమోదెం ను ెంథి ఉెండాయౌ. 

5. నులలని ఎవయవ తీసఽకోవచఽి 

యనుయెం, యయౘయ మాతా, చదఽవుల కోసెం యథేరలఔు యమలు  ఏ పలయతీమ నుౌయవడైెధా ఈ నులలని తీసఽకోవచఽి. పలయతీమ 
ఔెంనలనీలు యథేరలలు  ెంథాలనలై ెంనే ఉథో ఖ లఔు ఔడా యక్షణ లనెంచఖలదఽ.  



 

201 

 

6. నౄభా ఙేలన నతౄెం భభిమ  నానేమెంలు 

యక్షణ అఫ భిక డాలయులల భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. యదాయణెంగ అథి లక్ష డాలయు నఽెంచి ఐదఽ లక్షల డాలయు భధ 
ఉెంట్లెంథి. యైద కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యపలగనికి, తయయౌెంు, సుథేరనికి త్తనెండెంాదాన యపలఖెంగ 
ఉెంట్ ెంథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ య బ. ఫలధత యక్షణకోసెం ఎదఽయవ చాడఫడిెంథి. నానేమెంనఽ 
డాలయులల ఙెయౌుెంఙాయౌ్న ఉథోఖ ాణాయఔ యషమెంలల తనెంచి నేగియౌన యట్ికి నానేమెంలనఽ యౄనుబలలలధే 
ఙెయౌుెంచవచఽి. ాణాయఔలధేయ యదాయణెంగ భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:  

 అఫ భిక/కెనడా నేనయౘబెంచి ాెంచ యౄెం 

 అఫ భిక/కెనడాణో నుట్ల ాెంచ యౄ ెం 

కొనిై ఉతతేౄ లు ఆలమా థేరలలు  భాతాఫే, ఐభోను థేరలలు  భాతాఫే అనైట్లి  యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

1. కభపభైట్ నియెంతయ ామాణీఔుల ాణాయఔలు 

ఇథి ఒ కభపభైట్ సెంస  తయచా పలయతథేశ్ెం ఫమట్ యట్ిెంఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుెంట్లనై 
ఒ యభిిఔ ాణాయఔ. ఏడాథిలల ఎఔుువ సెందభౌలు యథేరలఔు యమలు  వఔుౄ లు ఔడా ఈ యక్షణనఽ తీసఽకోవచఽి. ాత్త యట్న 
ఖభిషీ కల వవదినలైధా, ఏడాథిలల అెందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణాల సెంకనలైధా భినేతేలుధాైబ.  

ఒ ఔెంనలనీ ఉథో ఖ లు ఏడాథిలల జభినే ామాణాల భోజుల అెంచధా ఆదాయెంగ భ ెందసఽౄ  నానేమెం ఙెయౌుెంఙే యభిిఔ ాఔట్న 
నులల అధేథి ధేడె ఫలగ జధాదయణ ను ెంథిన యక్షణగ ఉెంట్లెంథి.  

ఉథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి/క్షెం భోజులఔు ాఔట్నలు ఙేమఫడెణాబ. నానేమెం ఔడా భ ెందఽగ 
సయవె ఫలట్ల ఙేమఫడెణాబ. అదను భ ెందసఽౄ  నానేమెం ఙెయౌుెంుణో కాయ అబణే నులల ఉనై తయవణెంలల ని థిధాల 
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే యసలుఫలట్ల ఔడా ఇవుఫడిెంథి.  

యనుయ, యయౘయ మాతా ామాణాలఔు భాతాఫే నలై నులలలు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధాైబ.  

ఒ.ఎెం.న కిెంద యదాయణ నేనయౘబెంులలల భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు ఙేయిఫడాు బ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు 
యథేరలలు  చికిత్ తీసఽఔుధేెందఽఔు యక్షణ ను ెందలేయవ.  

ఈ నులలల కిెంద ఆభోఖ సెంఫెందిత కెుబమ్ లు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తఫ ై ఉెంట్లబ. అెంట్ే ాత్త నౄభా సెంస  యథేరలలల 
నులలలఔు లేవలు అెంథిెంఙే యధెంగ ాదాన థేరలలు  ధట్ వర్ు ఔయౌగిన భభో అెంతభజ తీమ లేయ సెంసణో ెందెం 
ఔుదఽయవిఔుని ఉెంట్లెంథి.  
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P. ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణ 

1. ఫిెంద నులలలు 

అదామెంలల ఇథివయలల యవభిెంచిన యధెంగ, ఒ సెంస  మజభాని, ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెరడిట్ కయవు  యపలఖెంగ ఉెండే ఒ 
ఫిెంద మజభాని ఫిెంద నులల తీసఽఔుెంట్లయవ. ఇఔుడ ఒ లెంగిల్ నులల వఔుౄ ల ూభిౄ ఫిెంథానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి  

ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధా అెంథిెంచవచఽి. అబణే ఇలాెంట్ి ఉతతేౄ లనీై ఏడాథి కలెం 
ునయవదేయణ కెంట్లా ఔుి లుగ ఉెండాయౌ. 
ఫిెంద నులలలు – ఆసతా్తలల ఙేభినుడె లనెంఙే యయయౖీ ెంరల ాణేకెంరలు. 
1. ఔవభైజీ భిది 

ఫిెంద ఆభోఖ నౄభాలలని అతెంత యదాయణ యౄెంలల ఉథోఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లెైన జీయత పలఖయునే, నలు లు, 
తయౌుదెండెా లు, అణాౄ , భాభలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ మాజభానఽలు నులల తీసఽఔుెంట్లబ. 

2. భ ెందఽగధే లదేఫ ైన యక్షణ 

ఫిెంద నులలలు ఙాలావయఔు ఆ ఫిెందెం అవసభలఔు తఖాట్లి  భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన యక్షణలుగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి  ఫిెంద 
నులలలలల ఫిెంద నులల కిెంద యక్షణ అెంథిసఽౄ నై వకిౄఖత నులలలలని లు నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులనఽ చాడవచఽి.  

3. ాసాత్త యక్షణ 

ఫిెంద నులలలలని అతెంత యదాయణ నేనయౘబెంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽి. థీనిని ాసఽౄ తెం కొనిై నౄభా సెంసలు 
భెెండె నఽెంచి భూడేళ్ు  యేచి ఉెండే కలెంణో వకిౄఖత నులలల కిెంద అెంథిసఽౄ ధాైబ. ఒ ఫిెంద నులలలల అథి యదాయణెంగ 
ణొనే్థి ధలల యేచి ఉెండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. కొనిై సెందభౌలలు  అథి ఔడా భా ఙేమఫడెతేెంథి. 
ాసాత్త యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్ ాసవెం సయౘ చిధాైభి ాసవెం కోసెం ఆసఽతా్తలల ఙేభినుడె అబయ కయవిలనఽ 
అెంథిసఽౄ ెంథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుట్లెంఫెంనలై నౄభా ఙేలన ఫ ైతౄ  య భ ్ఔు లలఫడి యదాయణెంగ యౄ. నుత్తఔ యేల నఽెంచి మాప ై 
యేల వయఔు భినేతెం ఙేసఽౄ ధాైయవ.  

4. చిధాైభికి యక్షణ 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల చిధాైయవలఔు యదాయణెంగ భూడె ధలల వమసఽ నఽెంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ యవ. ఫిెంద 
నులలలలల, యయవులఔు నదట్ి భోజు నఽెంఙే యక్షణ లనసఽౄ ెంథి. కొనిై సెందభౌలలు  ాసాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి 
ఉెంట్లెంథి. భభికొనిై సెందభౌలలు  ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణాౄ 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, భెెండేళ్ు యేచి ఉెండే కలెం, జనఽయఫ ైన 
యధఽలఔు ఈ భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులలలల యక్షణ ఉెండవచఽి.  
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6. నానేమెం ఖణన 

ఒ ఫిెంద నులలకి చార్జ ఙేసఽౄ నై నానేమెం ఫిెంద సబ ల వయో యవభలు, ఫిెంద భిభాణెం, ఇెంక భ కెంగ ఫిెందెం 
యొఔు కెుబమ్ ల అనఽబవెంనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. అనఽబవెం ఆదాయెంగ ఏట్ల నానేమెం భాయవతేెండడెంణో ఙెయౌుెంచిన 
నానేమెంలఔు లలఫడి తన కెుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచఽకోవడానికి ఫిెంద నులలథాయవ ాయోజధానిై దిఱిలల 
నలట్లి ఔుెంట్లెండడెంణో నలైన నేభపునై అదను యక్షణలు ఫిెంథాలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణాబ.  

7. మాజభాన బయతయ ఉథోగి ఫిెంథాలు 

పలయతథేశ్ెంలల, నిమెంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిెంద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథెేశ్ెం కోసెం ఫిెంథాలనఽ ఏభట్ల 
ఙేమడానిై ఔఠినెంగ నిఱేదిసఽౄ ధాైబ. ఉథోఖ లు కని యభికి ఫిెంద నులలలనఽ ఇఙేిట్ుడె ఫిెంద మజభానికి, 
థాని సబ లఔు భధ ఉనై సెంఫెందానిై నిభే భిెంచడెం భ కెం కఖలదఽ.  

ఉథాహయణ 

తన ను దఽు కాణాథాయవలు లేథా కెరడిట్ కయవు థాయవల కోసెం నులల తీసఽఔుధే ఒ ఫలెంఔు ఒ homogenous 

groupనఽ ఏయయవసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల తభ అవసభలఔు తగినట్లి  యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ెందసఽౄ  నులలల 
థాుభ ఒ పలభీ ఫిెందెం ాయోజనెం అెందఽకోఖలదఽ.  

ఇెందఽలల కోు వకిౄఖత కాణాథాయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే నానేమెం కసౄ  తఔుువగ ఉెండవచఽి కనీ ఒ ఫిెందెంగ నౄభా 
సెంసఔు లనెంఙే నానేమెం తగినెంతగ ఉెంట్లెంథి. థీెంణో ఫలెంఔు ఫ యవగైెన నులల యౄెంలల తన కాణాథాయవలఔు ఫ యవగైెన 
నానేమెం భైట్ు ణో యలువనఽ జోడిెంచి అెంథిసఽౄ ెంథి.  

8. ధయల నియృమెం 

ఫిెంద నులలలలల, ఫిెంద భిభాణెంణో నుట్ల ఫిెంద కెుబమ్ ల అనఽబవెం ఆదాయెంగ నానేమెంనలై తగాిెంుణో 
తగాిెంుకోసెం సదఽనుమెం ఉెంథి. ూభిౄ ఫిెంథానికి నులలలల యక్షణ ఉెండడెంణో ఫిెంద నౄభా ాత్తఔల ఎెంనఔ భ ునఽ 
తగాిసఽౄ ెంథి. ఫ యవగైెన నిఫెంధనల ఆదాయెంగ ఫేయభాడేెందఽఔు ఫిెందథాయవ 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 చఔుథిథాె యని ఇట్ికీ ాఔట్ిెంచలేని భిసత్త 
ధలకొెంథి.  
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9. నానేమెం ఙెయౌుెంు 

మాజభాన సెంస  లేథా ఫిెంద మజభాని ఈ నానేమెంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌుెంచవచఽి. అబణే ఇథి యదాయణెంగ 
ఉథోఖ లు లేథా 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 ాయోజధాలు 

భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులలలు దెంత సెంయక్షణ, దిఱి  సెంయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాెంట్ి యట్ికి యక్షణలు 
ఔయౌయౄ బ. కొనిై సెందభౌలలు  అదను నానేమెంలు లేథా నోుా ణా్హఔ ాయోజధాలణో తీవా అసుసత యక్షణ ఔడా 
లనయౄ బ.  

ఖభనిఔలు : 

ఫిెంద ాభాదెం భభిమ  ఆభోఖ యక్షణలనఽ భెంజూయవ ఙేమడానికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధనలనఽ యౄను ెంథిెంచిెంథి. ఇథి 
ఙెలు ని, డఫ ో సెంనుదనకోసఫే ఫిెంద నులల థకలనఽ ాయేశ్నలట్ేి  నమవెంచఔుల మోయనికి ఖ భి కఔుెండా వఔుౄ లనఽ 
సెంయక్షిసఽౄ ెంథి.  

ాబ తుెం థాుభ తభ లఫోెంథి అెందభికీ నులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేసఽౄ ెండడెంణో ఇట్ీవల ాయేశ్నలట్ిి న ాబ తు ఆభోఖ నౄభా 
థకలు, జధాఔయిఔ ఉతతేౄ లనఽ ఔడా ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి.  

నియుచనెం 

ఫిెంద నియుచధానిై కిెంథి యధెంగ యవభిెంచవచఽి: 

a) కై ఉథెేశ్ెంణో ఔడిన వఔుౄ లనఽ ఫిెందెం ఔయౌగి ఉెండాయౌ. తభ తయున నౄభానఽ సభఔభైిెందఽఔు ఆ ఫిెందెంలలని 
ఫ జఞభిట్ీ సబ ల ఆమోథానిై ఫిెంద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉెండాయౌ.  

b) నౄభానఽ ను ెంథే ాదాన ాయోజనెంణో ఎలాెంట్ి ఫిెందెం యౄను ెంథిెంఙాయౌ.  

c) చాభిజ ఙేలన నానేమెం, లనసఽౄ నై ాయోజధాలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిెంద నులలలల సషిెంగ 
సాచిెంచఫడాయౌ.  

d) ఫిెంద తగాిెంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుెంచఫడెణాబ. వసాలు ఙేలే నానేమెం నౄభా ఔెంనలనీకి ఇఙేిథానిఔధాై 
ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.  
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2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫో్ు ట్ర్ ఔవర్ 

లు ఫిెంద నులలలలల, ాత్త ఔుట్లెంఫెం నియుచిెంచిన నౄభా య భ ్ఔు యక్షణ ను ెందఽణాబ. అథి లక్ష యౄనుమల నఽెంచి 
ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఇెంక కొనిై సెందభౌలలు  అెంతఔధాై ఎఔుువగ ఔడా ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ 
ఔభిగినోు ణే ఇలాెంట్ి భిలత్త తలెతేౄ తేెంథి. భ కెంగ ఒ ఔుట్లెంఫ సబ డికి నలదె అసుసత ఏయడిన క్షెంలల ఇలా 
జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిలతేలలు , ఫపర్ యక్షణ థాుభ 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, అెంతఔధాై ఎఔుువ య బ వయఔు 
భాయవతేెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ నౄభా నతౄెం ఔభిగినోు బనుడె ఈ నణాౄ లనఽ నేఖ లునఽెంచి తీసఽఔుెంట్లయవ. 
అబనట్ికీ థీనిని ఉయోగిెంచఽకోవడెం అధేథి యదాయణెంగ నౄభా ఙేలన య భ ్ ఔయభి ఆసఽతా్తలల ఙేయగధే 
ఔభిగినోు బయెందఽఔు థాభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా య బ అసుసతఔు భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.  

ఈ నేఖ లు నఽెంచి కోు సబ లు ఉయోగిెంచఽకోఖల నతౄెంనలై ఔడా భినేత్త ఉెంథి. ఙాలావయఔు నౄభా ఙేలన అసలు 
య భ ్ వయఔు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి. భధ య బ నులలలఔు ఇలాెంట్ి నేఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణాబ. ఒ 
యరుసనుతేా డైెన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄెం ఔయౌగిన నులలలఔు ఈ యక్షణనఽ అెంథిెంచయవ.  
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Q. ాణేఔ ఉతతేౄ లు 

1. యధఽలఔు యక్షణలు 

ఇట్ీవయౌ కలెంలల, కన్ర్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి నిభేిషీ యధఽలఔు ాణేకిెంచిన యక్షణలనఽ ఔడా నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఙాలావయఔు పలయత భాభెుట్ లల ాయేశ్నలట్లి బ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫ ైెంథి. అెంట్ే ఐదఽ నఽెంచి ఇయయై ఏళ్ు  కలెం వయఔు 
ఉెంట్లెంథి. సుసత ాయోజనెం ఔడా ఇెందఽలల ఙేయిఫడిెంథి. అెంట్ే ఒ భెఖ లర్ యైద భీక్ష కోసెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంు 
జయవుతేెంథి. యఔౄెంలల చకెుయ భిభాణెం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నోు ట్ల లాెంట్ి ఫ యవగైెన నిమెంతాణ కయకలఔు నులలలల భెెండో 
ఏడాథి నఽెంచి నానేమెంల తగాిెంు యౄెంలల నోుా ణా్హెం ఉెంట్లెంథి. భభోయైు, సభిగా  నిమెంతా్తెంచఽకోఔనోు వడానికి అదిఔ 
నానేమెం వసాలు ఙేయౄ 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 
సభసలు, భూతా నెండాలు, భధఽఫేహెం కయౌ సభసలు, థాత కయవిలు సయౘ భూతా నెండాల 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 యదాయణెంగ పలయసఽౄ నై 
కలెం________  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయై భోజులు 
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R. ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థాలు 

1. ధట్ వర్ు లేయ సెంస  

ధట్ వర్ు లేయ సెంస  ఒ ఆసఽతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్/డేకైర్ లలెంట్ర్ ఔు ాత్తనుథియౄ 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 
యదాయణెంగ ఉనైత య బ లేవఔు బభోయ ఇఙేి ఇలాెంట్ి సెంసల నఽెంచి చాభీజలు, జులనలై యనఽఔల తగాిెంులనఽ 
కోయవఔుెంట్లబ. ధట్ వర్ు ఫమట్ ఉనై లేయ సెంసల వదెఔు ఔడా భోఖ లు యళ్ువచఽి కనీ అయ భభిెంత ఎఔుువ జునఽ 
వసాలు ఙేయౄ బ.  

2. నుాదానెం ఔయౌగిన లేయ సెంస  ధట్ వర్ు   (PPN) 

ధాణఫ ైన చికిత్నఽ అత్త తఔుువ ధయఔు అెంథిెంఙేలా చాలేెందఽఔు నుాదానెం ఔయౌగిన ఆసఽతేా ల ధట్ వర్ు నఽ 
యౄను ెంథిెంఙే అవకశ్ెం నౄభా సెంసఔు ఉెంథి. అనఽబవెం, యనియోఖెం, సెంయక్షణనఽ అెంథిెంఙే కయవి, నుాత్తథిఔన నౄభా 
సెంస  థాుభ కొనిై సెంసలనఽ భాతాఫే ఈ ఫిెందెం ఎెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్ే థానిని నుాదానెం ఔయౌగిన లేయ సెంస  ధట్ వర్ు 
అని నలుసఽౄ ధాైభ .  

3. నఖదఽ యళ త లేవ 

యది చికిత్ఔు అులు తీసఽకోవడఫే యవణాల ఫలభిన డడానికి ఒ కయణెంగ ఉెంట్ ెందధే యషమెం అనఽబవూయుఔెంగ 
ణెయౌలెంథి. ఆసఽతేా లఔు ఎలాెంట్ి ఙెయౌుెంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికిత్ కయవిలనఽ ను ెంథేెందఽఔు నఖదఽ యళ త 
లేవ యలు ఔయౌయోౄ ెంథి. నౄభాథాయవ ఙేమాయౌ్ెందలాు  ఒ ధట్ వర్ు ఆసఽతా్తని సెంాథిెంచి, నౄభా యవజువుగ తన ఆభోఖ 
కయవు నఽ సభభిెంచడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానికి నౄభా సెంస  యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ాయేయత నతౄ ెం 
కోసెం అథి ధట్ వర్ు సెంసఔు ధేయవగ డఫ ో ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. అబనట్ికీ, నౄభాథాయవ నులల భినేతేలనఽ థాట్ిన తభుత 
నేగియౌన నణాౄ నిై, నులల నిఫెంధనల ాకయెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ  ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

4. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్ర్ (TPA) 

ఆభోఖ నౄభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ ాదాన భిణాభెంగ థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్ర్ లేథా ట్ి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽి. 
ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచడెంకోసెం ాెంచెం నలుభూలలా లు నౄభా సెంసలు సుతెంతా సెంసల లేవలనఽ 
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లధాైబ. ఈ ఏజెనీ్లు ట్ి.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధాైబ.   

పలయతథేశ్ెంలల, ట్ి.న.ఏనఽ కిెంథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల యౌఔయెం కోసెం నౄభా సెంస  నిమనేెంచఽఔుెంథి.: 
i. తన నౄభా నులలకి నిదయశనెంగ ఒ ఖ భిౄెంు కయవు నఽ అెంథిెంచడెం, థానిని అసఽతా్తలల ాయేరనికి 

ఉయోగిెంచవచఽి.  
ii. ధట్ వర్ు ఆసఽతేా లలు  నఖదఽ యళ త లేవనఽ అెంథిెంచడెం 

iii. కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ 
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ట్ి.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయవ ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంసలు నిమనేెంచిన సుతెంతా సెంసలు. 
యయషీ ఖ భిౄెంు కయవు ల జఞభీ నఽెంచి నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔ లేథా భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ నుాత్తథిఔన కెుబమ్ ల లలట్ిల్ ఫ ెంట్ 
వయఔు ట్ి.న.ఏలు ఆభోఖ నులలథాయవలఔు లేవలు అెంథియౄ బ. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్యు శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్లి యవ. 
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽ్లు భెంజూయవ ఙేల, నిమెంతా్తసఽౄ ెంథి. ట్ి.న.ఏగ అయోత యదిెంఙేెందఽఔు ఔనీస నలట్లి ఫడి, ఇతయ 
నిఫెంధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృబసఽౄ ెంథి.  

కఫట్ిి  ఆభోఖ కెుబమ్ ల లేవనఽ ఇుడె ట్ి.న.ఏలఔు నౄభా సెంసలు ను యవఖ  లేవలుగ అెంథిసఽౄ ధాైబ. వసాలెైన 
నానేమెంలల ఐదఽ నఽెంచి ఆయవ రణానిై నుభిణోఱఔెంగ యట్ికి అెంథిసఽౄ ధాైబ.  

థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరట్యవు  ఆసఽతేా లు, ఆభోఖ లేయ సెంసలణో అవగహన ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లధాైబ. ధట్ వర్ు 
ఆసఽతేా లలల చికిత్ అెందఽఔుధే ఎవభైెధా వకిౄకి నఖదఽ యళ త లేవలు లనెంఙేలా చాసఽౄ ధాైబ. ఆసఽతేా లణో 
సభనుమెం ఙేసఽఔుెంట్ృ, ఆభోఖ కెుబమ్ లనఽ కభయవ ఙేసాౄ , నౄభా సెంసలు, నౄభా థాయవల భధ అయ 
భధవయవౄ లుగ వవహభిసఽౄ ధాైబ.  

5. ఆసఽతా్త 

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 య నిఔ అదికయవల థాుయ ఆసఽతా్తగ నమోదఽ 
ఙేమఫడి ఉెంట్లెంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయోత ఔయౌగిన యైదఽడి యయేక్షణలల ఉెంట్ృ, కిెంద నేభపునై యధెంగ ఔనీస 
అయోతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉెంట్లెంథి: 

a) థి లక్షలఔధాై తఔుువ జధాపల ఔయౌగిన టి్ణాలలు  ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాెంణాలలు  15 
డఔలు ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి; 

b) ఇయయై ధాలుఖాెంట్ల ని ఙేలే అయవో లెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి; 

c) ఇయయై ధాలుఖాెంట్ల ని ఙేలే అయవో లెైన యైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి; 

d) శ్సౄ ై చికిత్ యదాధాలనఽ య ెంతెంగ ఙేట్ేి ెందఽఔు అనఽవుగ ూభిౄగ ఉఔయణాలణో ఔడిన ఆభైషన్ 
తిబయట్ర్ నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.; 

e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయవు లనఽ నియుళ సఽౄ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభిఔ లఫోెంథికి యట్ిని అెంథేలా ఙేసఽౄ ెంథి. 

6. యైదఽలు 

ఒ యైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భయౖి ర నికి ఙెెంథిన యైద భెండయౌ నఽెంచబధా ఒ ఙెలుు ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి 
ఉెంట్లయవ. తథాుభ థాని భిదికి లలఫడి యైద విత్తౄని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. తన లెైలలనఽ్ యసౄ ిత్త, యఙాయణ 
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళ సఽౄ ెంట్లయవ. అబనట్ికీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథాయవగ కభదనీ, లేథా యభి సనిైళ త 
ఔుట్లెంఫ సబ డె కభదధే నిఫెంధననఽ యదిెంఙే లేుచి నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంట్లెంథి .  

7. అయోత ఔయౌగిన నయవ్ 
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అయోత ఔయౌగిన నయవ్ అెంట్ే నభి్ెంగ్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథా పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భషిరెంలలని నభి్ెంగ్ కౌని్ల్ 
నఽెంచబధా ఙెలుు ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి ఉెండడెం. 

8. అయవెంతఫ ైన భభిమ  అవసయఫ ైన కయవిలు 

ఔ నిభెైయత పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల ఔ నిభెైయత యదికి చికిత్ కోసెం సభినోు తేెందని పలయెంఙే కయవిల భియౘయెం కోసెం నులల 
అెంథిసఽౄ నైెందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఎుడా ఈ నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి. 

యదికి చికిత్ అెంథిెంఙేెందఽఔు యైదయెంగ అవసయఫ ైనయగ అబయ కయవిల యదాయణ నియుచనెం అథి జభిగై నుాెంతెంలల 
అథే యఔఫ ైన చికిత్ఔు అబయ యదాయణ చాభీజల య బని నేెంచదని, ఎలాెంట్ి నౄభా లేఔుెంట్ే ఙేమని చాభీజలనఽ అథి ఔయౌగి 
ఉెండదని ఙెఫ ణోెంథి.  

లేవలు, సయపభలఔు చాభీజలుగ అయవెంతఫ ైన చాభీజలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄ ెంథి. ఇయ అసుసత/తగియౌన గమెం 
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభేిషీ లేయ సెంసఔు నుాభాణ ఔ చాభీజలుగ ఉెండడఫే కఔ, కైయఔఫ ైన, కై 
యౄెంలలని లేవలకోసెం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల అభలు ఙేలే చాభీజలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంట్లబ. 

ఈ నిఫెంధన లేయ సెంస  నృలుు ల నణాౄ నిై నలెంచనివుఔుెండా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ యదాయణ యధఽలఔు చికిత్ 
కోసెం తఔుువ కయవిలఔు ఙేలేెందఽఔు ఫదఽలు కభీథైెన ఆసఽతేా లఔు యళ్ుడెం నఽెంచి నౄభాథాయవనఽ అడెు ఔుెంట్లెంథి.  

 

 

9. కెుబమ్ ధనట్ీసఽ 

ాత్త నౄభా నులల కెుబమ్ ఖ భిెంచి యెంట్ధే సభాఙాయెం అెంథిెంఙాలని, దయౄ యేజు సభయణఔు నిభేిషీ కల భినేతేలనఽ 
సాచిసఽౄ ెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలలల, యనియోఖథాయవ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై కోయవఔుధే క్షెంలల ఆసఽతా్తలల 
ఙేయఔ భ ెంథే సభాఙాయెం అెంథిెంచఫడెణాబ. అబనట్ికీ, భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కెుబమ్ ల యషమెంలల కొనిై సెందభౌలలు  
నౄభాదయవ కెుబమ్ ఖ భిెంచి నౄభాసెంసలఔు సభాఙాయెం అెంథిెంఙాలధే యషమానిై ట్ిి ెంచఽకోఔుెండా లు భోజులు/ధలలు 
ఖడచిన తభుత దయౄ యేజులనఽ సభభియౄ యవ. నృలుు ల సభయణలల జఞెం నృలుు ల నణాౄ నిై నలెంచడానికి, 
నౄభాథాయవ/ఆసఽతా్త తథితభల మోయలఔు థాభి తీమవచఽి. కెుబమ్ ల కోసెం సభెైన సదఽనుమాలనఽ ఙేమడెం నఽెంచి 
ఔడా ఇథి ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి  నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ కెుబమ్ ల సతుయ సభాఙాయెంకోసెం త్తౄ డి 
ఙేసఽౄ ెంట్లబ. కెుబమ్ దయౄ యేజు సభయణఔు కల భినేత్తని యదాయణెంగ డిరిర్జ ణేథీ నఽెంచి 15 భోజులుగ 
నియృబయౄ యవ. ఇథి కెుబమ్ లనఽ తుభితఖత్తన, కచిితఫ ైన భీత్తలల నియేథిెంఙేెందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేకఔ 
అవసయఫ ైణే దభుౄ లు ఙేట్ేి ెందఽఔు ఔడా నౄభా సెంసఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

నిభీృత వవదిని థాట్ిన తభుత కెుబమ్ సభాఙాయెం/తా సభయణ జభిగై క్షెంలల థానికి ళేతేఫదేఫ ైన కయణభ ెంట్ే 
భియౕయౌెంఙాలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు సాచిసఽౄ ధాైబ.  

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు 
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వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల, కెుబమ్ యళ త నులలథాయవఔు ఏథో  యౄెంలల నోుా ణా్హఔెం ఇఙేిెందఽఔు, ఒ సదఽనుమెం 
యదాయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ధాలుఖ  నియెంతయ, కెుబమ్ యళ త నులల కలాల భ గిెంులల ఆభోఖ భీక్షల 
వమానిై త్తభిక ిఙెయౌుెంచడానిక ినులలలు యౌఔయెం ఔయౌసఽౄ ధాైబ. ఇయ యదాయణెంగ అెంతఔుభ ెందఽ భూడేళ్ు కలెంలల 
నౄభా ఙేలన సఖట్ల య భ ్లల 1రతెంగ భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.  

11. ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క 

కెుబమ్ యళ త నులలథాయవనఽ నోుా త్ళ ెంచడానికి ాత్త కెుబమ్ యళ త ఏడాథికి నౄభా ఙేలన య భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్ 
ఫో నస్క నఽ అెంథిెంచడానిై భభో యౄెంగ ఎెంచఽఔుెంథి. అెంట్ే, నౄభా ఙేలన య భ ్ ునయవదేయణ సభమెంలల ఒ లయ 
రతెం (ఉథాహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతెం) ఫేయ నలయవఖ తేెందని అయెం. థి కెుబమ్ యళ త ునయవదేయణలఔు ఖభిషీెంగ 
50రతెం ఫేయ అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణాౄ నికి నానేమెంనఽ ఙెయౌుయౄ యవ. 
ఎఔుువ యక్షణనఽ అెంథియౄ యవ. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయెం, సెంచిత ఫో నస్క నఽ ఆభోఖ నౄభా నులలల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే 
అెంథిెంచవచఽి. ాయోజన నులలలనలై (న.ఏ నులలలు నేనయౘబెంచి) ఎెంత భాతాభూ కదఽ. సెంచిత ఫో నస్క నితీయవ 
నుాలలఔిస్క లల, నులల దయౄ యేజులల సయవయెంగ నేభపునఫడాయౌ. అెంణేకఔ, ఒ కెుబమ్ నఽ ఒ నిభేిషీ సెంవత్యెంలల ఙేలేౄ , 
నుానౄ ెంచిన భైట్లలలధే సెంచిత ఫో నస్క  తగాిెంచఫడెతేెంథి. 

ఉథాహయణ 

యౄ. ఐదఽ యేల ననాేమెంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల తీసఽఔుధాైడె. నదటి్ ఏడాథి ఎలాెంటి్ కెుబమ్ 
ఙేమఔుెంట్ే భెెండో  ఏడాథిలల అెంణే నానేమెం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌుసఽౄ నైటి్క,ీ అతని నౄభా నతౄెం యౄ. 
3.15 లక్షలఔు నలయవఖ తేెంథి. (అెంతఔుభ ెందఽ ఏడాథి ఔధాై ఐదఽ రతెం ఎఔుువ) ఇథి థళే్ు కెుబమ్ యళ త 
ునయవదేయణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యళ్ుఖలదఽ.  

12. భాలుస్క/ ఫో నస్క 

కెుబమ్ లు లేఔుెండా ఆభోఖ నులలని నిలఫ ట్లి కోవడెం కోసెం నుోా ణా్హభెంథిసఽౄ నై భీత్తలలధే,  భాలుస్క అధే భభో 
ాణాభాైమ భాయాెం ఔడా ఉెంథి. ఒ నులల కిెంద కెుబమ్ లు ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్ే, భాలుస్క అధే నానేమెం 
లలడిెంగ్ నఽ ునయవదేయణ సభమెంలల వసాలు ఙేయౄ యవ.  

ఆభోఖ నులల అధేథి యభాజిఔ ాయోజన నులల కవడెంణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలనలై ఇట్ివయఔు భాలుస్క వసాలు 
ఙేమఫడలేదఽ.  

అబనట్ికీ, ఫిెంద నులలల యషమెంలల భాలస్క అధేథానిని అయవెంతఫ ైన భినేతేలలు  కెుబమ్ నిషత్తౄని 
నిలఫ ట్లి కోవడెం కోసెం తగినెంత నతౄ  నానేమెంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయాెంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణాబ. భభోయైు 
నానేమెం ధయలల భెంచి అనఽబవెం ఏయడిణే నానేమెం భైట్ లల తగాిెంు ఫో నస్క యౄెంలల అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  
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13. కెుబమ్ తగాిెంు ఉెండదఽ 

నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఫో నస్క ఔు ఫదఽలు ాత్త కెుబమ్ యళ త సెంవత్భనికి నానేమెంలల తగాిెంు కోసెం కొనిై 
ఉతతేౄ లు అెంథిసఽౄ ధాైబ.  

14. సహ-ఙెయౌుెంు 

సహ-ఙెయౌుెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల కిెంద ాత్త కెుబమ్ లలని కొెంత పలగనిై నౄభాథాయవ బభిెంచడెం అధే పలవన. ఇయ 
ఉతత్తౄ  ఆదాయెంగ నియోెంధఫ ైనయ కవచఽి లేథా సుచిెందఫ ైనయ కవచఽి. సహ-ఙెయౌుెంు అనవసయెంగ ఆసఽతా్తలల 
ఙేయడెం నఽెంచి నౄభాథాయవనఽ నియభిెంచడెం లాెంట్ి కొనిై ఔరభయక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄ ెంథి.  

సహ-పలఖయుభెం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత య భ ్ కఖలదఽ. లేథా అథి అనఽభత్తెంచిన కెుబమ్ నతౄెంలల ఒ 
రతెం కవచఽి. భాభెుట్ లలని కొనిై ఉతతేౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికిత్లు లాెంట్ి నిభేిషీ యధఽలఔు లేథా యదాయణెంగ ఙేలే శ్సౄ ై 
చికిత్లు, లేథా ఒ నిభేిషీ వమసఽ థాట్ిన యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయౌుెంు నిఫెంధనలనఽ అభలు ఙేయౄ బ. 

15. తగాిెంు/నేఖ లు 

ఆభోఖ నులలలలల నేఖ లుగ ఔడా నయౌఙే ఇథి నౄభా సెంస  కెుబమ్ ఙెయౌుెంచడానికి భ ెందఽగ నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న 
నిభీృత య భ ్ అని ఙెవచఽి. అెంట్ే ఒ నులలలల తగాిెంు యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథాయవ భ ెందఽగ ాత్త నౄభా 
నషిెం ఙెయౌుెంులలనా భ ెందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌుయౄ యవ. థీనిని భభిెంత యవభిెంఙాలెంట్ే, కెుబమ్ యౄ. 80యేలు అబణే, 
నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ెందఽగ యౄ. థియేలు బభిెంఙాయౌ. నౄభా సెంస  యౄ. 70యేలు ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

తగాిెంు ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసతా్త నఖదఽ నులలలలల నౄభా సెంస  ఏథేని ాయోజధాలనఽ ఙెయౌుెంఙే భ ెందఽ వభిౄెంఙే 
నిభేిషీ భోజులు/ఖెంట్ల సెంకగ ఔడా ఉెండవచఽి. 

16.  ఖథి అథెె ఆెంక్షలు 

ఒ కెుబమ్ సెంబయెంచినుడె నౄభా ఙేలన య ఫే్ ఙెయౌుెంచఖల ఖభిషీ నతౄెంగ ఉెండేలా లు ఉతతేౄ లు ఫళ యెంఖ 
భాభెుట్ ు  ఉెండగ, నౄభా ఙేలన య భ ్ణో థానిని భ డినలటి్డెం థాుయ నౄభాథాయవ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెంనలై  ధేడె లు 
ఉతతేౄ లు ఆెంక్షలు అభలు ఙేసఽౄ ధాైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిెంచి ఆసఽతా్తలలని అనిై కయవిలు ఉెంట్లమని అనఽబవెం 
ఙెఫ ణోెంథి. ఎఔుువ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉెండడెం వలు  అనిై కయవిల దఽె లు థానికి తఖాట్ేి  ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి , 
నౄభా ఙేలన నతౄెంలల 1 రణానిై భోజుఔు అథెె భినేత్తగ యదిెంఙే నులలలల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. యబని 
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ెంథ ే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. థీనిై ఫట్ిి  కభీథైెన ఆసఽతేా లలల యలాసవెంతఫ ైన చికిత్ 
ను ెందగోభిణే, నులలని ఔడా తగినెంత నానేమెం ఙెయౌుెంచి, ఎఔుువ నణాౄ 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 లేథా థానికి సెంఫెందిెంచిన తదనెంతయ ాయోజధాలనఽ 
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ను భెందడెంలల మోసూభితెం లేథా తుథోవ ట్ిి ెంచడెం లేథా నౄభాథాయవ (లేథా ఆమన తయున) ఫ థిభిెంు ఉెంట్ే ఆ 
కయణాలణో ఒ నౄభా ఔెంనలనీ ునయవదేయణనఽ త్తయసుభిెంచవచఽి.  

18.  నిఫెంధన యదఽె  

యదఽె  నిఫెంధననఽ ఔడా నిమెంతాణ చట్లి లు, నుాభాణ కీఔభిెంఙాబ. నౄభా థాయవ తభనఽ తుథోవ ట్ిి ెంఙాయని మోసెం 
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙాభనిై ఫమట్నలటి్లేదని, సహకయెం అెంథిెంచడెం లేదధే కయణాలణో నౄభా ఔెంనలనీ ఏ 
సభమెంలల అబధా నులలని యదఽె  ఙేమవచఽి. 

చివయగ ణెయౌలన చియవధాభాలల నౄభాథాయవఔు అకైలెడ్సజ  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 
కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచఔుెంట్ే, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభెంగ చివభి నానేమెంఔు తఖాట్లి  కొెంత నణాౄ నిై ఔెంనలనీ 
త్తభిగి ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

నౄభా ఙేలన వకిౄ థాుభ యదఽె  జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో నానేమెం త్తభిగి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నౄభా 
ఙేలన వకిౄ నుోా భైట్ల ఔధాై తఔుువ రతెంణో నానేమెం భీపెండ్స నఽ ను ెందఽణాయవ. కెుబమ్ ఙేల ఉెంట్ే, భీపెండ్స ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

19.  లేుఙాి సనైక్షా కలెం 

ఒ యనియోఖథాయవ ఒ కొతౄ  నౄభా నులలని కొని, నులల దయౄ యేజునఽ లుఔభిెంచిన తభుత ణానఽ కోయవఔునై నిమభ, 
నిఫెంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుెంట్ే, ఆమన భ ెందఽనై భాభా లేనేట్ి? 

ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడానికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమెంతాణలలు  ఒ యనియోఖథాయవ ళ త యౌఔభనిై యౄను ెంథిెంచిెంథి. 
యనియోఖథాయవ థానిని త్తభిగి ఇచిి, కిెంథి నిఫెంధనలఔు తఖాట్లి  త్తభిగి ఙెయౌుెంునఽ అెందఽకోవచఽి: 

1. ఇథి జీయత నౄభా నులలలఔు, ఔనీసెం ఔ ఏడాథి కలభినేత్త ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు భాతాఫే 
వభిౄసఽౄ ెంథి. 

2. యనియోఖథాయవ ఈ హఔుునఽ నులల దయౄ యేజు లుఔభిెంచిన 15 భోజుల లలు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

3. థీనిని నౄభా సెంసఔు ఆమన భతూయుఔెంగ ణెలనుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

4. నులలనలై ఎలాెంట్ి కెుబమ్ ఙేమఔ నోు ణే భాతాఫే నానేమెం భీపెండ్స అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. థీనిని సయవె ఫలట్ల 
ఙేయౄ యవ. 

a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖాట్లి  సభ చితఫ ైన భిస్కు నానేమెం  
b) యైద భీక్షలనలై నౄభాసెంసఔు అబయ కయవిలు భభిమ   
c) యి ెంు డాట్ీ చాభీజలు 
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20.  ునయవదేయణఔు ఔయవణ కలెం 

నౄభా కొనయగిెంునఽ నియుళ ెంచడెం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఒ భ కఫ ైన అెంశ్ెంగ నిలుయోౄ ెంథి. నులలలు 
ఎలాెంట్ి యభభెం లేఔుెండా ునయవదేభిెంచఫడిణే నులల కిెంద ాయోజధాలు 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.  

ఇథివయఔట్ి నౄభానఽ ఖడెవు ణేథీనఽెంచి 30 భోజులలు ు ునయవదేభిలేౄ  కొనయగిెంు ాయోజధాలనీై నియుళ ెంచఫడెణాబ. 
యభభ కలెంలల ఏథేని కెుబమ్ లు ఉెంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.  

వకిౄఖత ఉతతేౄ లనలై ఆదాయడి ునయవదేయణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయవణ కలానిై భెంజూయవ ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి 
తీసఽకోవచఽి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ  భెఖ లేషన్్ అెండ్స ళెల్ౄ  ఇనా్భెన్్ యి ెండాభెడుజైషన్ కిెంద నలైనఽనై కీలఔ నిఫెంధనలు, 
నియుచధాలు, నేనయౘబెంులలల ఎఔుువ పలఖెం ాభాణీఔభిెంచఫడెణాబ. యట్ిని చాల, ఎట్ిఔుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
జఞబా ఙేలన భాయాదయశకలు, ఉతౄయవులనలై తభెంత ణాభ గ సభాఙాభనిై నయఔభిెంచఽకోయలని యథాయవ 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. అయయై భోజులు 
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యభెంశ్ెం 

a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఊళ ెంచని భీత్తలల హఠతేౄ గ ాభాదెం జభిగి/అసుసతఔు ఖ భైె 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 లేథా ఫ డీకెుమమ్ అసుసత/ాభాదెం సభమెంలల అబయ ఆసఽతా్త కయవిలనఽ త్తభిగి 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

d) ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలు అెంట్ే ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి కొనిై భోజుల భ ెందఽ (యదాయణెంగ 30 భోజులు) 
వయఔు అబయ యైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. కెుబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణ యౄ యవ.  

e) ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలు అెంట్ే ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కొనిై భోజుల 
(యదాయణెంగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. కెుబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణ యౄ యవ.  

f) ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నులలలల, జీయత పలఖయునే, ఆదాయడిన నలు లు, తయౌుదెండెా లు ఔుట్లెంఫెం నణాౄ నికి కై 
నతౄెంగ నౄభాయ భ ్నఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

g) ఆసఽతా్తలల ఙేభిన కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత య భ ్నఽ ఒ ఆసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల 
అెంథిసఽౄ ెంథి.  

h) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై పలభీ నణాౄ నిై ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలు 
ఔయౌెంఙే తీవా అసుసత నులల.  

i) ఎఔుువ తగాిెంు లేథా ట్లప్ యక్షణలు నిభేిషీెంగ ఎెంచఽఔునై ఒ నణాౄ నికి (ాయేశ్ెం లేథా తగాిెంచఖయౌగినథి అని 
అెంట్లయవ) నేెంచి నౄభా ఙేలన ఎఔుువ య భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

j) లయ ాయోజధాల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినెంత యక్షణ ఔయౌెంచడెంణో నుట్ల నౄభా సెంస  తన నులలకి సభైెన 
ధయనఽ నియృబెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.  

k) ఊళ ెంచని ాభాథాలు ఎదఽభెైనుడె భయణెం భభిమ  అెంఖయైఔలెం ాయోజధాల యౄెంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద 
(PA) యక్షణ భియౘభనిై అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

l) అవుట్ నేషెంట్ యక్షణలు దెంత చికిత్లు, దిఱి  సెంయక్షణ కయవిలు, యదాయణ యైద భీక్షలు లాెంట్ి ఆసఽతా్తలల 
ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని యట్ికి అబయ యైద కయవిలనఽ అెంథియౄ బ.  
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m) ఒ ఫిెంద నులలని ఒ సెంస , ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెరడిట్ కయవు  యపలఖెంలాెంట్ి ఒ ఫిెంద మజభాని తీసఽఔుెంట్లయవ. 
ఇెందఽలల ఒ ఏఔ నులల అధేథి వఔుౄ ల ఫిెందెం నణాౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

n) కభపభైట్ ఫో్ు ట్ర్ లేథా ఫపర్ యక్షణ నతౄెం నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫ నణాౄ నికి నేెంచిన అదిఔ కయవిలనఽ బభిెంచడెంలల 
సయౘమడెతేెంథి.  

o) యథేయౕ ఫ డీకెుబమ్ / ామాణ నులలలు యథేరలలు  ఉెంట్లనై సభమెంలల ఒ వకిౄ ాభాథానికి, గమానికి ఖ భెైధా, 
అసుసత ఫలభిన డిధా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

p) కభపభైట్ ాకెుెంట్ ట్లా యలర్్ నుు న్ అధేథి ఒ యభిిఔ ాణాయఔ. ఇెందఽలల పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తయచా ామాణాలు 
యగిెంఙే తన కయ నియుహఔుల కోసెం ఒ కభపభైట్ సెంస  వకిౄఖత నులలలనఽ తీసఽఔుెంట్లెంథి.  

q) ాణేకిెంచి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖెందయగోమానిై నియభిెంఙేెందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థాలనఽ 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణ కీఔభిెంచిెంథి.  

 

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి  

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

ఆసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిల కోసెం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సెంసనఽ ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లెంథి. థానిని 
నులలలల నియుచిసఽౄ ధాైయవ. అతెంత యదాయణ యక్షణగ ఆసఽతా్తలల ఙేయడానికి భ నలై భోజుల భ ెందఽ కలభెంట్ే 
సభినుో తేెంథి.  

జయఫ  2 

సభెైన 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 సభైెెంథి? 
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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 ఏడాథి నఽెంచి ఆసఽతా్త కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచఫడెతేెంథి. నదట్ి ఏడాథి ఎలాెంట్ి కెుబమ్ లు 
జయఔుెంట్ే భెెండో  ఏడాథి నఽెంచి ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽతా్త నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు 
యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణాబ.  

 

 

ాశ్ై 2 

కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభైెెంథో ఖ భిౄెంచెండి? 

I. భోగలణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

II. భయణెంణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

III. భోఖెం, భయణాలు భెెండిెంట్ిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

IV. భోఖెం లేథా భయణెంలలల భెెండిెంట్ికీ సెంఫెందిెంచని థానిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా 

ాశ్ై 3 

ఆభోఖ నౄభాలల అెంథిసఽౄ నై నఖదఽ యళ త లేవఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలు  ఏథి సభైెెంథి? 

I. ఇథి పౌత్తఔఫ ైన ఔభెనీ్ ధనట్ు  ఫట్లుడానఽ తగాిెంచి, ఙెట్ు నఽ కనుడవచిధే భీత్తలల ఎలకిా నిక్ ఙెయౌుెంులనఽ 
నోుా త్ళ ెంచడానికి నౄభా ఔెంనలనీలు నుాయెంనెంచిన భవయణ ళ త చిదన ఉదభెం.  

II. ాణేఔ థఔెం కిెంద నౄభా ఔెంనలనీకి ాబ తుెం ఙెయౌుెంు జయవుతేనైెందఽన నౄభాథాయవఔు ఉచిత కయవిణో లేవ 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి కనీ ఎలాెంట్ి నఖదఽ ఙెయౌుెంచఫడదఽ.  

III. నౄభా ఔెంనలనీ నఖదఽనఽ ఆమోథిెంచనెందఽన ఙెయౌుెంులనీై ఇెంట్భెైట్ ఫలెంకిెంగ్ థాుభ లేథా కయవు ల థాుభ భాతాఫే 
జయవఫడెతేెంథి.  

IV. నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయవగ ఆసఽతా్తకి నృలుు  ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేా లఔు సెంఫెందిెంచి PPN యొఔు సభైెన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄెంచెండి.  
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I. నృు క్ నలాపర్ు ధట్ వర్ు 

II. నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు  

III. నృు క్ నలైైయేట్ ధట్ వర్ు 

IV. ను ా యైడర్ నలాపభెనిిమల్ ధట్ వర్ు  

 

 

 

 

ాశ్ై 5 

కిెంథి యట్ిలల ఏ ాఔట్న సభైెెంథో ఖ భిౄెంచెండి? 

I. తన ఉథోఖ ల కోసెం ఒ సెంస  ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

II. తన యనియోఖథాయవల కోసెం ఒ ఫలెంఔు ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

III. ఒ దఽకణథాయవ తన యనియోఖథాయవల కోసెం ఫిెంద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

IV. ఉథోఖ ల ఔుట్లెంఫ సబ లనఽ ఙేయిడానికి తన ఉథోఖ లకోసెం సెంస  ఒ ఫిెంద నులలని యసౄ భిెంచవచఽి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

ఆసఽతా్త కయవిల నులలలల, ఆసఽతా్తలల ఉెండడెంణే నుట్ల ఆసఽతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త 
కయవిలఔు ఔడా యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణాబ.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ I. 

ఆభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సెంగట్న భైట్ల)ఔు సెంఫెందిెంచినథి. 

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ  IV. 
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నఖదఽ యళ త లేవ కిెంద నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయవగ ఆసఽతా్తకి నృలుు లనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ II. 

PPN అెంట్ే నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు. 

జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ III. 

ాఔట్నలు I, II భభిమ  IV సభైెనయే. తన యనియోఖథాయవలఔు దఽకణథాయవడె ఫిెంద నౄభా తీసఽకోయవ కఫటిి్ 
ాఔట్న III తు.  
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అదామెం 9 

ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ 

 

అదామెం ఉనోు థాఘ తెం 

ఈ అదామెం ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ఖ భిెంచి నైఔు సభఖర భిజఞా ధానిై అెంథిెంచడానిై లక్షెంగ 
నలట్లి ఔుెంథి. ఏ యఔఫ ైన నౄభాలలధైధా ూచీడడెం  ఙాలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం. నౄభా నులల జఞభీలల ఇథి కీలఔ 
నుతా వళ సఽౄ ెంథి. అెండర్ భైెట్ిెంగ్ కి సెంఫెందిెంచిన నుాథనేఔ సాణాా లు, యధధాలు, దేతేలు, ాకిరమనలై ఈ 
అదామెం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఔడా ఇథి 
నైఔు భిజఞా నెం ఔయౌసఽౄ ెంథి.  

అధమన పయౌణాలు 

 

A. అెండభైెూట్ిెంగ్అెంటే్ఏనేట్?ి 

B. అెండభైెూట్ిెంగ్ – నుాథనేఔపలవనలు 
C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు 
E. అెండభైెూటి్ెంఖ ుసెంఫెందిెంచిభ్యౌఔసాణాా లు, యధధాలు 
F. అెండభైెూటి్ెంఖ ర్కిరమ 

G. ఇఖూర నలోల్ౄఇనా్ూభెన్్ 

H. ఒవభీ్స్క ట్లా యల్ ఇనా్భెన్్ ెందెం 

I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం 

ఈ అదామెం చథియన తభుత, నైయవ ఏెం ఙేమఖలఖ ణాయెంట్ే: 

a) అెండర్ భైెట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్  యవభిెంచఖలుఖ ణాయవ.  
b) అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృెంచఖలుఖ ణాయవ 
c) అెండర్ భైెట్యవు  అనఽసభిెంఙే సాణాా లనఽ, ఉయోగిెంఙే యయధ యధధాలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణాయవ 
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల అెండర్ భైెట్ిెంగ్ సెంూయృ ాకిరమనఽ ఫ చఽికోఖలుఖ ణాయవ 
e) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ నులలలనఽ ఎలా అెండర్ భైెట్ ఙేయౄ భో చభిిెంచఖలుఖ ణాయవ 
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ఈ గట్లి నిై భియౕయౌెంచెండి 

యఫి్ట యేర్ ఇెంజనీర్ గ నిఙేసఽౄ నై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోయలని 
నియృబెంచఽఔుధాైయవ. ఆమధొఔ నౄభా ఔెంనలనీకి యమాుయవ. యయవ ఔ ాత్తనుదన నూభనిై ఆమన ఙేత్తకిఙాియవ. 
థానిలలని అధేఔ యకల ాశ్ైలఔు ఆమన జయఫ  ఇయుయౌ్ ఉెంథి. అయ ఆమన థేహథాయవఢెం, ఆభోఖెం, 

భానలఔ ఆభోఖెం, భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలు,  ఔుట్లెంఫ ఆభోఖ చభితా, అలయట్లు  వగైెభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు.  

భనీశ్ నఽెంచి ఈ ాత్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడా యయవ ఆమననఽ ఇెంక అధేఔ ణాా లు కోభయవ. 
ఐడెెంట్ిట్ి, వమసఽ, చియవధాభాల నియౄణ ణాా లనఽ, భ నఽట్ి యైద భికయవు లనఽ సభభిెంఙాలని కోభయవ. 
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ ఔడా యయవ ఆమననఽ కోభయవ. ఇథి 
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలెంథి.   

తనని ణానఽ ఆభోఖవెంతేనిగ, చఔుని ఆథామ య బ ఔయౌగిన వకిౄగ సెంపలయెంచఽఔుధే భనీశ్ తన యషమెంలల, 
నౄభా ఔెంనలనీ అట్లవెంట్ి కొలేు ట్ి ఙాెంణాడె ాకిరమనఽ ఎెందఽఔు అనఽసభియోౄ ెంథో  ణెయౌమఔ ఆశ్ియనుో మాయవ. ఈ 
లాెంఛధాలనీై ూయౄమాఔ, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄనోు ట్ల ఉనైట్లు  యైద 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 
ఙెయౌుెంచినథానిఔధాై ఎఔుువగ ఉెండడెంణో సదయవ నులల తీసఽఔుధేెందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభిెంఙాయవ.  

ఇఔుడ, సదయవ నౄభా ఔెంనలనీ, థాని అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమలల పలఖెంగ ఈ చయలనఽ అనఽసభియోౄ ెంథి. నషి ాభాద 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైుడె, నౄభాసెంస  ఆ భిస్కు లనఽ సఔరభెంగ భథిెంు ఙేమాయౌ.  సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల 
లాపలనిై ఖడిెంఙాయౌ. నషి ాభాథానిై సభిగా  భథిెంు ఙేమఔనోు ణే, తభుత సదయవ వకిౄ కెుబమ్ ఙేలేౄ ,  ఔెంనలనీకి 
అథి నషిెంగ భిణనేసఽౄ ెంథి. నలైగ, నౄభా సెంసలు నౄభా ఙేలన యయెందభి తయపున నానేమెంలనఽ వసాలు 
ఙేయౄ బ. యయవ ఆ నణాౄ లణో ఔ టా్సఽి  భాథిభిగ వవహభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.    
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A. అెండర్ భెైటి్ెంగ్ అెంటే్ ఏనేట్ి? 

1. అెండర్ భెైటి్ెంగ్  

నౄభా నిదికి యట్ిలు ఖల నషి ాభాథానికి తఖా నిషత్తౄలల తగినెంత నానేమెం ఙెయౌుెంచఖల వఔుౄ లకి నౄభా 
సదఽనుమెం ఔయౌెంచడానికి నౄభా ఔెంనలనీలు ామత్తైయౄ బ. ాత్తనుదఔుని నఽెంచి ఇలా సభాఙాభనిై లేఔభిెంచి, 

అతని నఽెంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఉెండఖలథో యరలుఱెంఙే ాకిరమనఽ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ అెంట్లయవ. ఈ ాకిరమ థాుభ 
లేఔభిెంచిన సభాఙాభనిై ఆదాయెం ఙేసఽఔుని, ఆ ాత్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙాలల లేథో  యయవ 
నియృబయౄ యవ. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙాలని నియృబలేౄ , యయవ కొనిై షయతేలనఽ, నిఫెంధనలనఽ 
యదిెంచడఫే కఔ ఎెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙాలల ఔడా నిభెైయయౄ యవ. అట్లవెంట్ి భిస్కు తీసఽఔుెంట్లనైెందఽఔు 
సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంచఖలభా లేథా అని చాసఽఔుెంట్లయవ.     
ఆభోఖ నౄభా అధాభోఖ పలవననఽ ఆదాయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ, అధాభోఖెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ  అధాభోఖెం 
నులవడానికి లేథా భోఖఖరసఽౄ డవడానికి ఉనై భిస్కు, యట్ికి చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లేథా ఆసతా్తలల ఙేయడెంగ 
నియుచిెంచఽకోయయౌ. అధాభోగనిై ఙాలా వయఔు వమలే ాపలయతెం ఙేసఽౄ ెంథి. (యదాయణెంగ వయోజనఽలలల ఔధాై 
లనిమర్ నుౌయవలలలధే అధాభోఖెం తలెతేౄ తేెంథి. నేత్తనైభిన ఫయవవు లేథా ఫయవవు తఔుువగ ఉెండడెం, నిభెిషి 
యధఽలు లేథా అధాభోగలఔు సెంఫెందిెంచి వఔుౄ ల ఖత, వయౄభాధాల చభితా, ధాభనునెం వెంట్ి వకిౄఖత 
అలయట్లు , ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, ాత్తనుదఔుని విత్తౄ  భ కెంగ అథి ాభాదఔయఫ ైనథి కవడెం లాెంట్ి యయధ 
ఇతయ ాత్తఔల అెంరలు ఔడా అధాభోఖెం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలెంచఽతేెంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ 
ఉెండడెం, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవనర ైయౌ వెంట్ి నిభెిషి అనఽఔల అెంరల వలు  వతసౄెంగ అధాభోఖ అవకరలు 
తఖానఽఔడావచఽి.    

నియుచనెం 

భిస్కు ని సభ చితఫ ైన భీత్తలల భథిెంు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భెంజూయవ ఙేమవఙోి  
నియృబెంఙే ాకిరబయ అెండర్ భైెట్ిెంగ్. ఆ యధెంగ అథి భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు యల యదాన నిభృ మఔ ాకిరమ అవుతేెంథి.  

2. అెండర్ భెైటి్ెంగ్ ఆవశ్ఔత  

నౄభా ఔెంనలనీకి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యధైభ ఔ లాెంట్ిథి. ఎెందఽఔెంట్ే, భిస్కు ని నియుక్షెంగ ఆమోథిెంచిధా లేఔ 
నానేమెంలనఽ తఖ  నణాౄ లలల లుఔభిెంచఔనుో బధా నౄభా ఔెంనలనీబయ థియమా తీమవచఽి. అలా అని, భభీ 
ఆచితచి ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధాై, నులలథాయవలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధాై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల 
యసౄ భిెంజైలే యధెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నలదె నిదిని సిఱిెంచఽకోఔుెండా నియభిెంచినట్లు  అవుతేెంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి 
యనుభనికి భధ సభైెన సభతఔెం యదిెంచడెం ఙాలా భ కెం. అలా ఙేలేౄధే, ఔెంనలనీ నోు ట్ీ ఇవుడెంణోఫలట్ల 
లాపలలనఽ ఔడా సెంనుథిెంచఖలుఖ తేెంథి.    
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సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీ ణాత్తౄ ిఔత, యదాధాలు, నయౖి నిై బభిెంచఖయౌగై యో భతల ననఽసభిెంచి ఈ సభతఔ 
ాకిరమనఽ అెండర్ భైెట్ర్ నియుళ యౄ యవ. భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంచి, సభెైన ధయఔు అెంగీకయయోఖఫ ైన షయతేలనఽ 
యౄను ెంథిెంచడఫే అెండర్ భెైట్ర్ ఙేమాయౌ్న ని. భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచడభెంట్ే, నులలథాయవఔు బయషతేౄ లల 
కెుబమ్ నఽ లలట్ిల్ ఙేల నలడణాభని యగె నెం ఙేమడఫేనని ఇఔుడ ఖభనిెంచఽకోవడెం ఙాలా భ కెం.  

3. అెండర్ భెైటి్ెంగ్  – భిస్కు భథిెంు  

ఔ ఫిెందెం లేథా వకిౄ ఖ ణఖణాలనఽ ఆదాయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకిరబయ అెండర్ భైెట్ిెంగ్. భిస్కు 
య బని ఆదాయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంఙాలా లేథా అెంగీఔభిలేౄ  ఏ ధయఔు అెంగీఔభిెంఙాలని అధేథి అెండర్ 
భైెట్ర్ నియృబయౄ డె. ఎట్ిి  భిలతేలలలనా అెంగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతెంగనఽ, సభానతు నుాత్తథిఔ నైద 
యగయౌ. అెంట్ే, అలాెంట్ి ాత్త భిస్కు ని ఎలాెంట్ి క్షనుతెం లేఔుెండా సభానెంగ వభాీఔభిెంఙాయౌ. యదాయణెంగ ఈ 
వభాీఔయణనఽ నుాభాణ ఔ అెంగీకయ ఙాయవి ల థాుభ ఙేయౄ యవ. ాత్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణాత్ఔెంగ భాభిి, 

యట్ికి తఖాట్లు గ నానేమెంలనఽ లెకిుయౄ యవ.  
అధాభోఖెం ఫలభినడే, భితేయతడే  అవకశ్ెంనలై వమసఽ ాపలవెం చావచఽికనీ, యదాయణెంగ 
భితేవుఔధాై ఙాలా కలెం భ ెంథే అధాభోఖెం తలుు తడెతేెందని, అథి తయచఽ ఫలదిెంఙే అవకరలు ఔడా 
ఉధాైమని ఖ యవౄ ెంచఽఔుని తీభయౌ. అెందఽఔధే, భయణానెంతయెం ఇఙేి థానిఔధాై, ఆభోఖ నౄభా సదఽనుమెం 
యషమెంలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నిఫెంధనలు, భాయాదయశఔసాణాా లు భభిెంత ఔట్లి థిటి్ెంగ ఉెండడెం ఙాలా ణాభిుఔెంగ 
ఔనినసఽౄ ెంథి.  

ఉథాహయణ  

భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ెండె  లేథా భూతానెండాల సభసలు విథెి ఙెెంథే అవకరలు ఙాలా 
ఎఔుువగ ఉధాైబ. అతనికి నుాణానుమెం లేఔనోు బధా ఆసతా్తనులబయ అవకరలు ళెచఽి. నలైగ, నౄభా 
యక్షణ ఉనై కలెంలల ఆసతా్తనులబయ గట్నలు ఎఔుువయయవు  ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. జీయత నౄభా అెండర్ భైెట్ిెంగ్ 
భాయాదయశఔసాతాెం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄయవ భిస్కు గ భాతాఫే భిఖణ ెంచవచఽి. అబణే, యైద అెండర్ భెైట్ిెంగ్ 
అతనిని ఎఔుువ భిస్కు ణో ఔడిన వకిౄగ పలయెంచవచఽి.       

లైధానిిమల్ లేథా ఆథామ ఆదాభిత అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ఔధాై ఆభోఖ నౄభాలల యైద యెంగ లేథా ఆభోఖ యెంగ 
ఔనఽగపనై అెంరలనలై ఎఔుువ దిఱి  నలట్ేి  అవకశ్ెం ఉెంథి. అబణే, లైధానిిమల్ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ని ఔడా నియుక్షెం 
ఙేమడానికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌెంచదగిన యధెంగ వడీు  భయయౌ. ాత్తఔల ఎెంనఔలు ఏయ లేఔుెండా 
చాసఽఔుధేెందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియెంతయత కొనయగైట్లు  చాసఽఔుధేెందఽఔు లైధానిిమల్ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ 
భ కెం.  

4. అధాభోఖెం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలు  
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భిస్కు ని భథిెంు ఙేలేట్ుడె అధాభోఖెం నులబయ అవకరనిై  ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలనఽ థిఖ వ నేభపునై 
యధెంగ ఙాలా జఞఖరతౄ గ భియౕయౌెంఙాయౌ : 

a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కు య బని ఫట్ిి  నానేమెంలనఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. ఉథాహయణఔు, యయవులు, 
ఫలలలు ఇన్ లక్షనఽు , ాభాథాల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధాభోఖ 
నానేమెంల ఔధాై యయవులు, ఫలలల నానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు 
థాట్ినయయవ భధఽఫేహెం వెంట్ి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ెం, హఠతేౄ గ ఖ ెండ ెజఫ ోఔు ఖ యబయ 
అవకశ్ెం లేథా అలాెంట్ియే భభ ిఏయైధా ఇతయ అధాభోగల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఙాలా ళెచఽిగ ఉెంట్లెంథి 
ఔనఽఔ యయవ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

b) యౌెంఖెం: ఖయౌదాయణ సభమెంలల భళ ళ్లు అధాభోఖెం నులబయ అవకరలు భభిెంత నలయవఖ ణాబ. 
అబణే, భళ ళ్లఔధాై ుయవషేలు ఖ ెండెనోు ట్లఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుువ. అలాగై, అనుమఔయఫ ైన 
విత్తౄ  ఉథోగలలల ుయవషేలు ఎఔుువగ కొనయగై అవకశ్ెం ఉనైెందఽన ఉథో ఖ సెంఫెందిత ాభాథాలఔు 
భళ ళ్లఔధాై ుయవషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽి.   

c) అలయట్లు : ఏ యౄెంలలధైధా సభ ైను గఔు, భదెం, లేథా భతేౄ  థాభ ల యనియోఖెం అధాభోఖ భిస్కు నలై 
ాతక్ష ాపలవెం చాుతేెంథి.  

d) విత్తౄ : కొనిై విత్తౄ , ఉథోగలలల ాభాథాలఔు అదను భిస్కు ఉెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు డైైెవర్, ఫలు సిర్, 

ఏయబయట్ర్ వెంట్ియ. అలాగై, కొనిై ఉథోగలలు  ఆభోఖయఫ ైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఉెండవచఽి. ఎక్్ భై 
ఫ ఱన్ ఆభైట్ర్, ఆజ్డ ఫ యి స్క భిశ్రభ కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔెంథాయవలు వెంట్ియయవ ఆ కోవలలకి వయౄ యవ.  

e) ఔుట్లెంఫ చభితా : ఉఫోసెం, భధఽఫేహెం, కొనిై యకల కన్యవు  వెంట్ి యధఽలనఽ జనఽయఫ ైన 
అెంరలు ాపలయతెం ఙేయౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙాలా నుాదానెం ఉెంథ.ి అధాభోఖెంనలై ఇథి ాపలవెం చాన 
తీయవతేెంథి. ఔనఽఔ భిస్కు నఽ ఆమోథిెంఙేట్ుడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.  

f) రభీయఔ నిభ్ణెం : లావుగ, సనైగ లేథా ఒ మోసౄ యవ శ్భీయెంణో ఉెండడెం ఔడా కొనిై వభా ల ాజలలల 
అధాభోఖెంణో భ డిడి ఉెండవచఽి.  

g) ఖతెంలలని జఫ ో లేథా సయజభీ : ఖతెంలల వచిిన జఫ ో రభీయఔ ఫలళ నతనఽ నలెంచడానికి కయణభబయ 
అవకశ్ెం ఉెంథా లేఔ ఆ జఫ ో త్తయఖఫ ట్ేి  అవకశ్భ ెంథా అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథాహయణఔు, 
భూతానెండాలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫ ట్ేి  అవకశ్భ ెంథి. అలాగై, ఔ ఔెంట్ిలలని కైట్భకి్ భభో ఔెంట్ిలల 
కైట్భకి్ వఙేి అవకరనిై నలెంఙే యలుెంథి.  

h) ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, ఇతయ అెంరలు లేథా సభసలు : భిస్కు య బని, నౄభా యోఖతనఽ 
ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఙాలా భ కెం. యవభలనఽ సభిగా  యలు డిెంచడెం, యైద భీక్ష థాుభ థీనిై 
నియౄనెంచవచఽి.  
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i) భవయణెం, నియసెం : అధాభోఖెం నులుకఖల అవకరలనలై యట్ి ాపలవెం ఔడా ఉెంట్లెంథి.   

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  1 

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమలల ఇనేడి ఉెండే అెంశ్ెం ఏభెంట్ే ___________. 

I. నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడెం 

II. ఔసిభయు నఽెంచి నానేమెంలు వసాలు ఙేమడెం 

III. భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయ నియృమెం  
IV. యయధ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యఔరబెంచడెం 
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B. అెండర్ భెైటి్ెంగ్ – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం 

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాయోజధానిై భియౕయౌెంచడెం థాుభ భనెం నుాయెంనథాె ెం. భెెండె ాయోజధాలుధాైబ 

i. వత్తభఔై 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 య బని భియౕయౌెంచి నౄభా ఔయౌెంఙాలా లేథా అధేథి 
నియృబెంచడెం, ఇలేౄ  ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయులల నియృబెంచడెం థీనిలలకి వయౄ బ.  

వత్తభైఔ ఎెంనఔ (లేథా ాత్తఔల ఎెంనఔ)  ాజలలల ఔనినెంఙే దోయణ . ఆభోఖెం థఫెోత్తధ ే అవకశ్ెం 
ళెచఽిగ ఉెందని అనఽభానిెంచిన యయవ లేథా ణెయౌసఽనైయయవ తుయగ నౄభా ను ెందడానికి ఆ ాకిరమలల 
లనేృ ను ెందడానికి తహతహలాడణాయవ.  

 

ఉథాహయణ 

ఎవభికి నౄభా ఔయౌెంఙాయౌ, ఏ యధెంగ నౄభానఽ ఇవుజూనుయౌ అధే థానినలై నౄభా సెంసలు ఆచితచి 
వవహభిెంచఔనుో ణే, భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄనోు ట్ల, ఖ ెండె సభసలు లేథా కన్ర్ వెంట్ి తీవా భోగలణో 
ఫలధడెతేనైయయవ, తుయలలధే ణాభ  ఆసతా్తనులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయవ ఆభోఖ నౄభా ఔయౌెంచఽఔుని 
నౄభా సెంసలఔు నయౖి లు సిఱిెంచఖల అవకశ్ెం ఉెంథి.  

భభో యధెంగ ఙెనులెంటే్, నౄభా సెంస  ఎెంనఔ యదాధానిై నుటి్ెంచఔనోు ణే ఆభిఔెంగ థెఫోత్తని, ఆ 
ఔరభెంలల నయౖి ల నులబయ ాభాదభ ెంథి.  

2. భిస్కు లలల ఈకిుట్ీ 

ఇుడె భనెం భిస్కు ల భధ ఈకిుట్ీని భియౕయౌథాె ెం. “ఈకిుట్ీ” అెంట్ే కై యఔఫ ైన భిస్కు ల య బలు ఉనై 
దయకాసఽౄ థాయవలనఽ కై నానేమెం తయఖత్తలల ఉెంచడెం. వసాలు ఙేలే నానేమెంలనఽ నిభే భిెంచడానికి ఏథో ఔ 
యఔఫ ైన నుాభాణీఔయణ ఉెండాలని నౄభా సెంసలు కోయవఔుెంట్లబ. అుడె ఒ మోసౄయవ భిస్కు లునై వఔుౄ లు కై 
యఔఫ ైన నానేమెం ఙెయౌుయౄ యవ. ళెచఽి భిస్కు లణో ఉనై వఔుౄ లు ళెచఽి నానేమెం ఙెయౌుయౄ యవ. ఒ మోసౄ యవ భిస్కు 
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄెంజైమాలని నౄభా సెంసలు కోయవఔుెంట్లబ. పయౌతెంగ, 
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ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄ లు ఎెంత నానేమెం ఙెయౌుెంఙాలల నియృబెంఙేెందఽఔు, యభివలు  యట్ిలు ఖల నషి 
ాభాథానిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు ణాభ  ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబెంచఖలుఖ ణాభని అయ పలయయౄ బ.   

a) భిస్కు ల వభాీఔయణ 

సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేిెందఽఔు అెండర్ భెైట్ర్, భిస్కు ల వభాీఔయణగ నేయవనై ాకిరమఔు థిఖ ణాడె. 
వఔుౄ లనఽ యయవ ణెసఽౄ నై భిస్కు య బలనఽ ఆదాయెం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభా లుగ యబజియౄ యవ. అలాెంట్ి 
భిస్కు వభా లు ధాలుఖ ధాైబ.  

i. నుాభాణ ఔ భిస్కు లు 

ఊయౘజనిత అధాభోఖెం (అసుసతఔు ఖ యబయ) అవకశ్ెం ఒ మోసౄ యవగ ఉెందని పలయెంచిన వఔుౄ లనఽ ఈ 
కోవలల ఙేయవయౄ యవ.   

ii. అదిఖణత భిస్కు లు 

ఒ మోసౄయవ యభిఔధాై ఔడా యయవ అధాభోఖెం నులబయ అవకరలు ఖణనీమెంగ తఔుువగ ఉెంట్లబ. 
ఔనఽఔ యభి నఽెంచి తఔుువ నానేమెం వసాలు ఙేమవచఽి.  

iii. నాన నుాభాణ ఔ భిస్కు లు 

ఒ మోసౄ యవ యభిఔధాై ఔడా యయవ అధాభోఖెం నులబయ అవకరలు ళెచఽిగ ఉెంట్లబ. అబధా, యభికి 
నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచడానిై భియౕయౌెంచవచఽిననినసఽౄ ెంథి.  యభి నఽెంచి ళెచఽి (లేథా అదను) 
నానేమెంలు వసాలు ఙేల లేథా కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్లు  ఙేల నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచవచఽి.   

iv. భిస్కు ల  నిభఔయణ 

ఈ వయాెంలలని వఔుౄ ల ఫలళ నతలు, ఊయౘజనిత అదను అధాభోఖ అవకరలు ఙాలా ఎఔుువగ ఉనైట్లు  
లెఔు. యయవ బభిెంచఖయౌగిన వమానికి ఔెంనలనీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచలేఔనుో వచఽి. కొనిై సెందభౌలలల 
ఔ వకిౄ నౄభా కోయడానికి కొథెి భోజుల భ ెందఽ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లాెంట్ి యైద భిణాభానికి 
లలధైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ ణాణాుయౌఔెంగ త్తయసుభిెంచవచఽి. నౄభా ఔయౌెంచడానికి 
నిభఔభిెంచవచఽి.   

3. ఎెంనఔ ాకిరమ 

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ లేథా ఎెంనఔ ాకిరమ భెెండె య బలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽి: 

 క్షైతా య బలల   

 అెండర్ భైెట్ిెంగ్ యపలఖ య బలల   
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భైకా చితాెం 1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లేథా ఎెంనఔ ాకిరమ 

 

a) క్షైతా లేథా నుాథనేఔ య బ 

క్షైతా య బ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ధే నుాథనేఔ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ గ ఔడా ఙెుకోవచఽి. ఔ దయకాసఽౄ థాయవనికి నౄభా 
యక్షణ భెంజూయవ ఙేమవఙాి లేథా అని నిభే భిెంఙేెందఽఔు ఏజెంట్ లేథా ఔెంనలనీ ాత్తనిది సభాఙాయెం 
లేఔభిెంచడెం థీని కిెందకై వసఽౄ ెంథి. నుాథనేఔ అెండర్ భైెట్ర్ గ ఏజెంట్ కీలఔ నుతా నుో ఱయౄ డె. కఫో బయ 
ఔుబెంట్ ఔు నౄభా ఇవుఙాి లేథా అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లత్తలల ఏజెెంట్ే ఉెంట్లడె.   

ాత్తనుదఔునికి సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్లు  ఔ ణాా నిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథా ఖ ౄ  నియేథిఔనఽ సభభిెంఙాలని 
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కోయవచఽి. యభినఽెంచి నిభెిషి సభాఙాభనిై, అననుామానిై, లనూయవ్లనఽ 
కోయవచఽి.  

ఇథే యఔఫ ైన నియేథిఔ భభోట్ి ఉెంథి. థానిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుయౄ యవ. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభి 
నఽెంచి థీనిై కోయవచఽి. ఈ నియేథిఔలు ాత్తనుదఔుల విత్తౄ  యనుభలు, ఆథామెం, ఆభిఔ లత్తఖతేలు,నేయవ 
ాత్తషీల ఖ భిెంచి యవభిెంఙేయగ ఉెంట్లబ. 

మోయల్ హజఞర్ు అెంట్ే ఏనేట్ి ? 

వమసఽ, యౌెంఖెం, అలయట్లు  వెంట్ి అెంరలు ఆభోఖ భిస్కు కి ఉనై పౌత్తఔ ాభాథానిై సాచిెంచవచఽి. 
సనిైళ తెంగ భియౕయౌెంఙాయౌ్న అెంశ్ెం భభపఔట్ి ఉెంథి. అథి ఔుబెంట్ నఽెంచి ఔలఖఖల ధైత్తఔ యౘని. నౄభా 
ఔెంనలనీ థానికి ఙాలా భూలెం ఙెయౌుెంచఽకోయయౌ్ భవచఽి.  

 అనత్తకలెంలలధే శ్సౄ ైచికిత్ఔు ఖ యవుణానని ణెయౌల ఔడా నౄభా ఔెంనలనీకి ఆ సెంఖత్తని యలు డిెంచఔుెండా 
ఎవభెైధా ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడానిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథాహయణగ ఙెుకోవచఽి. మోయల్ హజఞర్ు కి ఇథి 
భకషీ. తభుత య భ ్ కెుబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథెేశ్ెంణోధే నౄభా తీసఽఔునైట్లు  లెఔు.  
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నషిెం ట్ు  ఉథాలన యైకభిని ఔయౌగి ఉెండడెం భభో ఉథాహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉెందధే కయణెంణో నులలథాయవ 
తన ఆభోఖ భియక్షణ ట్ు  నియుక్ష యైకభి వళ ెంచడానికి నఖ ా  చావచఽి. ణానఽ ఆసతా్తనులెైధా నౄభా 
ఔెంనలనీ ఆ కయవిలనఽ బభిసఽౄ ెందని ఆభోగనిై లెఔు ఙేమఔనోు వచఽి.  

„సబయ ాభాదెం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయయౘ ాభాదెం ఖ భిెంచి ఔడా ఇఔుడ ఎెంణెైధా ఙెుకోయయౌ్ ఉెంథి.  
యయవ ఎలాెంట్ి మోయనికి నులడయవ. కనీ, నలదె నణాౄ నికి నౄభా తీసఽఔుధాైనధే పలవనణో అతెంత 
వమథామఔఫ ైన చికిత్ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు నుాదానెం ఇయౄ యవ. ఎఔుువ యవసఽభ  వసాలు ఙేలే 
ఆసతా్తలల ఖథిలల ఫస ఙేయౄ యవ. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే సదయవ వకిౄ అెంతట్ి కభీథైెన ఆసతా్తకి యళ్ణాడా 
అధేథి సెంథేహఫే.   

వెంచధా భియౕలన నుాథనేఔ అెండర్ భెైట్ర్ గ ఏజెంట్ నుతా 

భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙాలా వయఔు నియృమెం ాత్తనుదన నూయెంలల ాత్తనుదఔుడె యలు డిెంఙే యసౄ యలనలైధే 
ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. అయ యసౄ యలల కథో  లేఔ ఔెంనలనీని మోసుఙేి ఉథెేశ్ెంణో ాత్తనుదఔుడె కయలధే 
సణాలనఽ ఔనుఙాిభైమో ణెలుసఽకోవడెం అెండర్ భైెట్ిెంగ్ యపలఖెంలల నిఙేలే అెండర్ భైెట్ర్ కి ఔషిెం 
కవచఽి.    

ఏజెంట్ ఇఔుడే ఖణనీమఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ డె. తాెంలల యలు 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 యలు డిెంచఔనుో ణే ఏజెంట్లు  యట్ిని 
లఖటి్ఖలుఖ ణాయవ.     

b) యపలఖ య బలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్   

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ లలని భెెండవ య బ యపలఖెం లేథా కభలమ య బలల ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల ాణేఔ 
నిుణ లు, ఈ యఔఫ ైన నిలల నుాయణెం ఉనైయయవ నులగా ెంట్లయవ. ాత్తనుదనలల నుాదానెం ఔయౌగిన డాట్ల 
అెంతట్ినీ యయవ భియౕయౌయౄ యవ. సదయవ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఆమోథిెంచవఙోి  లేథో  ఆమోథిలేౄ  ఏ షయతేలనలై 
ఆమోథిెంఙాలల నియృబయౄ యవ.  
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C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
 

ాత్త నౄభా సెంస  భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలే భ ెందఽగ తన ఉతతేౄ లనఽ తమాయవ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై 
ఖ యవౄ ెంచఽకోయయౌ. ెంద లేకత యపలఖెం యధఽలలు  ఇథి ఔడా ఔట్ిగ ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
యౄను ెంథిెంచిన భాయాదయశకలు కిెంద యవభిెంచఫడాు బ: 

లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథాయవల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అెందఽఫలట్లనఽ, ెంద తా భిఖణనలు, 
యసౄ వ ధయ నియృమెం, భాభెుట్ లలని నోు ట్ీ భిలతేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని ాత్త ఔెంనలనీ తన 
ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేసఽౄ ెంథి.కఫట్ిి  ుధాథి య బలల ఉధాై యనియోఖథాయవలు ఎెంచఽకోవడానికి యననై 
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుెండడానిై భనెం చాసఽౄ ధాైెం. ఆసతా్త కయవిల ూచీ ఉతతేౄ లు పలయతీమ 
భాభెుట్ లల ఆదితెం ఙెలాబసఽౄ ధాైబ.  

ా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 థాకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔయభి థానిని 
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతత్తౄని ఉసెంహభిెంచఽకోయలధాై భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. లైల్ అెండ్స 
మూజ్డ భాయాదయశకలఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిట్ర్ై లణో యట్ికి నుాచఽయెం 
ఔయౌెంఙాలని యథాయవ లఔు సలయౘ ఇవుఫడెణోెంథి.  
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదానెం: 

a) లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదానెం ాకయెం నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  ఆమోథానిై ను ెందఔుెంట్ే ఏ నౄభా సెంస  
ఔడా ఎలాెంట్ి నౄభా ఉతత్తౄని భాభెుట్ ఙేమలేదఽ.  

b) ఏథేని ఆమోదెం ను ెంథిన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄలల తదనెంతయ భాయవ లేథా సవయణ ఏథైెధా ఉెంట్ే థానికి 
ఔడా ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై భాయాదయశకల ాకయెం నుాదికయ సెంస  భ ెందసఽౄ  ఆమోదెం 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

1. నుాదికయ సెంస  ఆమోథిెంచినట్లి గ ఒ నులలలల ఏథేని భాయవ లేథా సవయణ ఙేమాలెంట్ే ఆ 
భాయవ లేథా సవయణ అభలలు కి వఙేిెందఽఔు ఔనీసెం భూడె ధలల భెందఽగధే ాత్త 
నులలథాయవఔు థాని ఖ భిెంచిన సభాఙాయెం అెంథిెంఙాయౌ. ఆ భాయవ లేథా సవయణ ఙేమడానికి 
కయణాలనఽ, ాణేకిెంచి నానేమెంలల నలెంుఔు కయణెం, ఇలాెంట్ి నలెంు భినేత్తకి కయణాలనఽ ఈ 
ధనట్ీసఽ యలు డిెంఙాయౌ.  

2. నానేమెం సయౘ నులల నిఫెంధనల భాయవ లేథా సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాెంలల 
యలు డిెంఙాయౌ.  
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c) లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ  తాెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. థీనిని డేట్లఫేస్క తాెం 
భభిమ  యనియోఖథాయవ సభాఙాయ తాెం సయౘ అధేఔ అనఽఫెందాలణో థానిని ెంనెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

యవయణ తాెం, నులలణో నుట్ల ాత్త నౄభాథాయవఔు ఇయుయౌ్న యనియోఖథాయవ సభాఙాయ తాెంలల 
యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలు, నేనయౘబెంులు, కెుబమ్ ఙెయౌుెంులఔు థాభి తీలే భ ెందఽ యేచి 
ఉెండే కలెం, ఙెయౌుెంు భీఇెంఫర్్  ఫ ెంట్ నుాత్తథిఔన ఉెండాలా, నిభీృత య భ ్గ ఉెండాలా, ునయవదేయణ 
నిఫెంధనలు, ాయోజధాలు, 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 ధివయఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నుాదికయ సెంస  థాుభ ఎట్ిఔుడె 
ెందెం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్ట్ు లల ఉెండాయౌ. అలాెంట్ి డాఔుఫ ెంట్ేషన్ ణో ఔలల ఉెండాయౌ.  

d) ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ  ఉసెంహయణ 

1. ఒ ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄని ఉసెంహభిెంచఽకోవడానికి, నౄభా సెంస  నుాదికయ సెంస  నఽెంచి 
భ ెందసఽౄ  అనఽభత్త ను ెంథాయౌ. ఉసెంహయణఔు కయణాలనఽ, ాసఽౄ త నులలథాయవలఔు ఙేలన 
ఏభట్ు ఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ అెంథిెంచి, ఈ అనఽభత్త ను ెంథాయౌ.  

2. బయషతేౄ లల ఉతతేౄ ల ఉసెంహయణ అవకరనిై నులల దయౄ యేజు సషిెంగ సాచిెంఙాయౌ. ఆ 
ఉతతేౄ ల ఉసెంహయణ వలు  నులలథాయవఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙే ఐచిికలనఽ ఔడా నేభపుధాయౌ.  

3. ాసఽౄ త యనియోఖథాయవ నౄభా సెంస  సభాఙాభనికి సెంథిెంచఔుెంట్ే, ునయవదేయణ ణేథీన నులల 
ఉసెంహభిెంచఽకోఫడెతేెంథి. థీెంణో నౄభాథాయవ నుో యినృయౌట్ీ నిఫెంధనలఔు లలఫడి నౄభా సెంస  వదె 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఒ కొతౄ  నులలని నౄభాథాయవ తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

4. ఉసెంహభిెంచఽఔునై ఉతత్తౄని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథాయవలఔు ఇవుజూభదఽ.  

e) ాయేశ్నలట్ిి న తభుత ఏ ఉతత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైట్ినీ ఔనీసెం ఏడాథికి ఔయభి నిమనేెంచిన 
నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షిెంఙాయౌ. ఆ ఉతత్తౄ  ఆభిఔెంగ అభలు జభిగైథిగ లేఔుధాై, లేదెంట్ే ఏథేని 
యషమెంలల కొయతగ ఔనినెంచిధా, నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె ఉతత్తౄకి తగిన భీత్తలల భాయవ ఙేల, 
లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదానెం 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 ఊయౘగధాలణో నోు యౌిణే, ఆ ఉతత్తౄ  నితీయవనఽ సనైక్షిెంచి, 
ఇథివయఔు ఙేలన ఊయౘగధాలలు  తగిన సభయనలు లేథా సవయణలు ఙేల, ణాజఞ 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 ఔడా కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి: 

a. అనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ెంద లేకన నులలని యౄను ెంథిెంచి, ఔెంనలనీ ఫో యవు  
ఆమోథానిై ను ెంథాయౌ. ఒ ఆభోఖ నులలని కొనఽగోలు ఙేమడానికి వభిౄెంచవచిధే యవయణ తాెంలల 
ాత్తనుదన ణాా నిై సాచిెంఙే ఇతయ యవభలలు  నులల ఔడా ఉెండాయౌ.  

b. ెంద ూచీ నులలని నుాదికయ సెంస  వదె థాకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫ ై ఉెంట్ే, నులలని సవభిెంఙే 
హఔుునఽ ఔెంనలనీ నిలఫ ట్లి ఔుని ఉెంట్లెంథి. కనీ ాత్త సవయణనఽ నుాదికయ సెంస  వదె థాకలు ఙేమాయౌ.  

c. ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెం అబధా, త్తయసుభిెంచడెం అబధా 
ఫో యవు  ఆమోథిెంచిన ెంద నులలనలైధే ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ఒ ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడానిై 
ఆనేక్షథాయవడికి భతూయుఔెంగ సభాఙాయెం అెంథిెంచి, త్తయసుయణఔు కయణాలనఽ భికయవు  ఙేమాయౌ.  

d. నానేమెంఔు నేెంచి ఏథేనీ అదనెంగ వసాలు ఙేలేలా ెందెం ఉెంట్ే నౄభాథాయవఔు సభాఙాయెం 
అెంథిెంఙాయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెందఽగ ఇలాెంట్ి పలభల కోసెం నులలథాయవ నఽెంచి నిభేిషీ 
అెంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.  

e. విత్తౄ  భాయవ, నులలలలని ఏథేని తదనెంతయ దశ్ లేథా థాని ునయవదేయణ సభమెంలలనా ఒ నౄభా 
ఔెంనలనీకి భభిెంత సభాఙాయెం కయలెంట్ే, నౄభాథాయవ నిెంనుయౌ్న నుాభాణ ఔ ణాా లనఽ ఇథి 
సాచియౄ బ. ఈ ణాా లనఽ నులల దయౄ యేజులల పలఖెంగ ఙేయౄ బ. ఇలాెంట్ి సభాఙాయెం సభయణ 
కయయౌ్న సెందభౌలనఽ, అలాెంట్ి సెందయౌెంలల వభిౄెంఙే నిఫెంధనలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లబ.  

f. తభ సెంసలల తుభిత ాయేశ్ెం, కొనయగిెంు ునయవదేయణలు, నచిిన కెుబమ్ ల అనఽబవెం తథితభల 
కోసెం నులలథాయవలఔు కనఽఔయౌఙేిెందఽఔు మెంణాా ెంగలనఽ లేథా నోుా ణా్హకలనఽ నౄభా సెంసలు 
నియుచిెంచవచఽి.  లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలలల ఆమోథిెంచినట్లి గ యవయణ తాెం, నులల 
దయౄ యేజులలు  ఇలాెంట్ి మెంణాా ెంఖెం లేథా నోుా ణా్హకలనఽ భ ెందసఽౄ గ యలు డిెంఙాయౌ.  

 

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 యవభిెంచఫడాు బ: 

1. నోు యినృయౌట్ీని కిెంథి సెందభౌలలు  అనఽభత్తెంఙాయౌ.: 

a. ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నులలలు సయౘ జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ 
నులలలు. 
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b. జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే ఔుట్లెంఫ 
సబ లు సయౘ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాెంట్ి ఖూర ప్ నులల నఽెంచి అథే నౄభా సెంసఔు ఙెెంథిన ఒ వకిౄఖత 
ఆభోఖ నులలకి లేథా ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ నులలకి భాభై హఔుు ఉెండాయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుత్త 
ునయవదేయణలల నుో యినృయౌట్ీ హఔుు అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

2. నోు యినృయౌట్ీని నులలథాయవ ునయవదేయణ సభమెంలలధే ఎెంచఽకోఖలయవ కనీ నులల నడెసఽౄ నైుడె అలా 
ఙేమలేయవ.  

3. తన నులలని, ఔుట్లెంఫ సబ లెందభిణో నుట్ల నులలని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔెంనలనీకి భాభిలని, కోయవఔుధే 
ఏ నులలథాయవ అబధా ఆ నౄభా ఔెంనలనీకి ాసఽౄ తెం కొనయఖ 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 నులలథాయవ 
దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోలేఔనుో ణే కొతౄ  నౄభా సెంస  నోు యినృయౌట్ీని ఇవువచఽి లేథా ఇవుఔనుో వచఽి.  

5. ఇలాెంట్ి సభాఙాయెం అెందఽఔునై తభుత, నౄభా ఔెంనలనీ దయకాసఽౄ  థాయవఔు ఒ ాత్తనుదన తాెం, ణాభ  
ఇవుజూుతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతత్తౄ  యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
భాయాదయశకలఔు అనఽఫెంధెం „1‟లల ను ెందఽయచిన ను యినృయౌట్ీ నూభనిై అెంథిెంఙాయౌ.  

6. నులలథాయవ ాత్తనుదన తాెంణో నుట్ల నోు యినృయౌట్ీ నూభనిై ఔడా నిెంన, థానిని నౄభా ఔెంనలనీకి 
సభభిెంఙాయౌ.  

7. నోు యినృయౌట్ీ నూభనిై లుఔభిెంచిన నైదట్, కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీ ాసఽౄ త నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యైద చభితా, 
సెంఫెందిత నులలథాయవ కెుబమ్ చభితా లాెంట్ి అవసయఫ ైన యవభలనఽ కోయవతేెంథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యబ్ 
నోు యిల్ థాుభ ఙేడెణాయవ.  

8. నోు యినృయౌట్ీనలై ఇలాెంట్ి అబయననఽ లుఔభిెంచిన నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అబయననఽ లుఔభిెంచిన ఏడె భోజులలు ు 
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యబ్ 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. తథాుభ 
1938 ధాట్ి నౄభా చటి్ెం కిెంద అభదానిై ఆ నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంఙాయౌ్ భవచఽి.  

10. ాసఽౄ త నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి డేట్లనఽ లుఔభిెంచిన తభుత, కొతౄ  నౄభా ఔెంనలనీ నులల ెంథానిై భల, 
2002 ధాట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథాయవల ాయోజన సెంయక్షణ) నిమెంతాణలలు ని 4(6)ఔు తఖాట్లి  నులలథాయవఔు 
తన నియృమానిై అెంథిెంచవచఽి.  
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11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేట్లనఽ లుఔభిెంచిన నైదట్ నుాదికయ సెంసణో ఔెంనలనీ థాకలు ఙేలనట్లి గ 
తన ెంద నులలకి తఖాట్లి  15 భోజులలు ు అబభిెంచిన నులలథాయవఔు తన నియృమానిై నౄభా ఔెంనలనీ 
ణెలుఔుెంట్ే, నౄభా ఔెంనలనీకి అలాెంట్ి ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు ఉెండదఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ 
అెంగీఔభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి  

12. ునయవదేయణ ణేథీలల కొతౄ  నౄభా సెంస  నఽెంచి నోు యినృయౌట్ీకి అెంగీకయెం పయౌతెం ఇెంక యేచి ఉెండాయౌ్ వఙేి 
భిలత్తలల  

a. నులలథాయవ అబభిలేౄ , ాసఽౄ తభ నై నులలని కొెంతకలెం వయఔు ను డిగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙాయౌ. 
ఔనీసెం ధల వయఔు యగై ఆ కొెంతకలానికి నోుా  భైట్ నానేమెంనఽ అెంగీఔభిెంఙాయౌ.  

b. కొతౄ  నౄభా సెంస  నఽెంచి ఒ నిభే భిెంచిన నులలని లుఔభిెంఙే లేథా నౄభాథాయవనఽెంచి 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 ెంఙాయౌ. 

d. ఏకయణెం ఙేతధైధా ాసఽౄ త నౄభా సెంసణో భభిెంత ఎఔుువ సభమెం నులలని కొనయగిెంఙే ఉథెేశ్ెం 
నౄభా థాయవఔు ఉెంట్ే ఎలాెంట్ి కొతౄ  నిఫెంధన యదిెంచఔుెండా యదాయణ నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం 
థాుభ థానిని కొనయగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙాయౌ.  

13. నలైన నేభపునై యధెంగ నులలథాయవ తఔుువ కలెం ను డిగిెంునఽ ఎెంచఽఔుని, కెుబమ్ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న క్షెంలల, 
ాసఽౄ త నౄభా సెంస  కెుబమ్ లనఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల నులల ఏడాథిలలని నేగియౌన పలగనికి నానేమెంనఽ 
ాసఽౄ త నౄభా సెంసచాభీజ ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలు , నులలథాయవ నేగియౌన కలానికి నానేమెంనఽ 
ఙెయౌుెంచి, ఆ ఏడాథికి ాసఽౄ త నౄభా సెంసణోధే కొనయగయౌ్న ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.  

14. నోు భిిెంగ్ ఇన్ గ ఉనై ఒ నులలని అెంగీఔభిెంఙే ఔరభెంలల నౄభా సెంస  ఏథేని అదను లలడిెంగ్ చాభీజలనఽ లేథా 
నోు భిిెంగ్ ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ యదిెంచిన చాభీజలనఽ యదిెంచభదఽ.  

15. నోు యవి  ఙేలన నులలని అెంగీఔభిెంచడెంనలై భధవభిౄకి ఎలాెంట్ి ఔనేషన్ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  

16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సెంఫెందిెంచి ాసఽౄ త నులల కిెంద యేచి ఉెండే కలెం ఇట్ికై ఖడిచినుో బన  
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల కోసెంభభిమ  కల భినేత్త నేనయౘబెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, 
కొతౄగ భాయవతేనై నులల కిెంద ఆ య బ వయఔు తగాిెంు ఙేమవచఽి.  

ఖభనిఔ 1: కొతౄ  నులలలల నిభేిషీ యది లేథా చికిత్ కోసెం యేచి ఉెండే కలెం అథే యది లేథా చికిత్ కోసెం 
ఇథివయఔట్ి నులలలల ఉనై థానిఔధాై ఎఔుువగ ఉెంట్ే, అదను యేచి ఉెండే కలానిై నుో భిిెంగ్ 
నులలథాయవ సభభిెంఙాయౌ్న నుో యినృయౌట్ీ తాెంలల కొతౄ గ వసఽౄ నై నులలథాయవఔు సషిెంగ 
యవభిెంఙాయౌ.  
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ఖభనిఔ 2: ఖూర ు ఆభోఖ నౄభా నులలల యషమెంలల, ఇథివయఔట్ి నులల ఏథేని ాసఽౄ త యది 
నేనయౘబెంు/కలభినేత్త నేనయౘబెంులనఽ ఔయౌగి ఉెంథా లేథా అధేథాెంణో సెంఫెంధెం 
లేఔుెండా నిభిుభభ నౄభా యక్షణ కొనయఖ తేనై ఏళ్ు  సెంక ఆదాయెంగ నలైన నేభపునైట్లి  వకిౄఖత 
సబ డికి కెరడిట్ ఇయుయౌ.  

17. ఇథివయఔట్ి నులల కిెంద నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు, నలెంచిన నౄభా య భ ్ఔు నోు యినృయౌట్ీని వభిౄెంజైమాయౌ. 
నౄభాథాయవ అబభిలేౄ , ఇథివయఔట్ి నులలల కిెంద ఇథివయఔట్ి నౄభా సెంస (ల) నఽెంచి నుో ఖబన  సెంచిత 
ఫో నస్క వయఔు వభిౄెంజైమాయౌ.  

ఉథాహయణగ ఙెనులెంట్ే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సెంస  ఏణో యౄ. 50యేల ఫో నస్క నఽ 
నోు ఖ  ఙేసఽఔుధాైడనఽఔుెంథాెం. ఆమన నౄభా సెంస  నృకి భాభిణే ఆ ాత్తనుదననఽ ఆ సెంస  అెంగీఔభిలేౄ , 
నౄభా సెంస  నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄెంఙే నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థాుభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ 
అతనికి అెంథిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస  నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఉతత్తౄ  లేఔుెంట్ే, థానికి సనైెంలల 
కసౄ  ఎఔుుయైన యు బ్ అెంట్ే యౄ. 3 లక్షల ఉతత్తౄని థానికి తగిన నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థాుభ 
నులలథాయవఔు అెంథిెంచవచఽి.  అబనట్ికీ, నుో యినృయౌట్ీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అెందఽఫలట్లలల 
ఉెంట్లెంథి.  

18. నౄభా సెంసలు నులల ెందెంలల నులలథాయవ ఆసకిౄని సషిెంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణాా లు, అభ్ఔెం 
ాఙాయ యభగిర, భభై యౄెంలల ఉనై ఇతయ దయౄ యేజులు ఏయట్ెంట్ే: 

a. ఆభోఖ నౄభా నులలలనీై నోు యిఫ ల్; 

b. ఇతయ నులలథాయవ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల జఞెం ఙేలే కయణెంగ నులల యక్షణఔు ఎలాెంట్ి 
బెంఖెం యట్ిలు ఔుెండా నియభిెంచడెం కోసెం ునయవదేయణ ణేథీని నోు యినృయౌట్ీని యనఽఔలతనఽ 
తీసఽకోవడానికి భభో నౄభా సెంసనఽ సెంాథిెంచడానికి నులలథాయవ చయ నుాయెంనెంఙాయౌ.  
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E. నౄభాలలని నుాథనేఔ సాణాా లు అెండర్ భైెటి్ెంగ్ యధధాలు  

1. అెండర్ భైెటి్ెంగ్ లల నుాదానెం వళ ెంఙే నుాథనేఔ సాణాా లు  

ఏ యఔఫ ైన నౄభాలల అబధా, అథి జీయత నౄభా కవచఽి లేఔ యదాయణ నౄభా కవచఽి, భిస్కు లనఽ 
ఆమోథిెంచడెంణోఫలట్లగ నుట్ిెంఙాయౌ్న చటి్యఫ ైన నిమభాలు కొనిై ఉధాైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ 
నౄభాఔు ఔడా అెంణే సభానెంగ వభిౄయౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాెం ఉలు ెంఘ ెంచిధా నౄభా ఔెంనలనీ ఈ 
పలభనిై నియభిెంచఽఔుెంథాభని నియృబెంచఽకోవచఽి. అథి నులలథాయవలనఽ అసెంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ 
ఙేసఽౄ ెంథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభెంట్ే:   

1. అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడెం నౄభానలై భఔుువ   

2. అెండర్ భెైటి్ెంగ్ ఔు ఉయోగిెంఙ ేయధధాలు 

ఇయ అెండర్ భైెట్ర్ ఉయోగిెంచఽఔుధే సభాఙాయ వనయవలు. భిస్కు వభాీఔయణ ఈ సభాఙాయెం నుాత్తథిఔగధే 
జయవఖ తేెంథి. అెంత్తభెంగ నానేమెంలు నియృమభవుణాబ. అెండర్ భైెట్ిెంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫ ైన 
యధధాలు : 

a) ాత్తనుదన నూయెం   

ఈ తాఫే కెంట్లా ఔుి ఔు ఆదాయెం. ాత్తనుదఔుని ఆభోఖెం ఖ భిెంచిన కీలఔ సభాఙాయెం, (వమసఽ, విత్తౄ  
ఉథోగలు, శ్భీయ యౌషివెం, అలయట్లు , ఆభోఖ లత్త, ఆథామెం, నానేమెం ఙెయౌుెంు యవభలు వెంట్ి) 
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి. ఈ తాెం థాుభ లేఔభిెంఙే సభాఙాయెంలల కొనిై సయళ్ఫ ైన 
ాశ్ైలణోనుట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙాభనిై భఫట్ేి  ారైవయ ఔడా ఉెంట్లెంథి. ఔెంనలనీ ఇవుజూనే నౄభా, 
ఔెంనలనీ అవసభలు, యదాధాని ఔనఽఖ ణెంగ ఆ ారైవయ తమాయవుతేెంథి. నతౄెం వసఽౄ ఖత 
యసౄ యలనిైెంట్ినీ యలు డిెంఙేట్లు గ ఙేల, థానికి తఖాట్లు గ నౄభా యక్షణ సదఽనుమెం ఔయౌయౄ యవ. నులలథాయవ 
ఏ యధఫ ైన ఉలు ెంగనఔు నులడిధా లేఔ  సభాఙాభనిై ఔననలట్ిి ధా అతని నులల యదెబయ అవకశ్ెం 
ఉెంథి.  

b) వమసఽ నియౄణెం  

నులలథాయవ వమసఽ ఆదాయెంగ నానేమెంలు నియృబయౄ యవ. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమెంలల యలు డిెంచిన 
వమసఽనఽ సదయవ అబభి వమసఽ నియౄణ తాెం థాుభ సభిచాసఽకోవడెం తనిసభి.   
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ఉథాహయణ  

వమసఽ నియౄణ తాెంగ భిఖణ ెంచదగిన ణాా లు పలయతథేశ్ెంలల అధేఔెం యడెఔలల ఉధాైబ. కనీ, అవనీై 
చటి్యెంగ ఆమోదయోఖఫ ైనవని ఙెలేెం. ఙాలా వయఔు ఙెలుు ఫలట్బయ ణాా లనఽ సా లెంగ భెెండె యకలుగ 
యబజిెంచవచఽి. అయ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ: 

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికెట్, నుస్క నోు రి్,  నియసయ న సభిికెట్, నున్ కయవు  
వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄ బ.  

b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయవు , యోట్యవ ఐ.డి, నలదెల ాఔట్న, గర భ ెంఙామతీ 
సభిికెట్ వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄ బ.  

c) లైధానిిమల్ డాఔుఫ ెంట్లు    

ాయోజనథామఔఫ ైన నులలలనఽ ఇఙేిెందఽఔు, నమవెంచననఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్తనుదఔుని ఆభిఔ 
లత్తని ణెలుసఽకోవడెం ఙాలా భ కెం. అబణే, యదాయణెంగ లైధానిిమల్ డాఔుఫ ెంట్ు నఽ థిఖ వ నేభపునై 
యట్ి యషమెంలల భాతాఫే కోయణాయవ.   

a) వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ యక్షణలలు  లేథా  

b) ళెచఽి నతౄు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథా   

c) నౄభా నణాౄ నికి, ాఔట్ిత ఆథామానికి, విత్తౄ , ఉథోగలఔు భధ ను ెంతన ఔుదయనుడె   

d) యైద నియేథిఔలు  

యైద నియేథిఔల అవసయెం నౄభా సెంస  నిఫెంధనలనలైన, అలాగై, యదాయణెంగ నులలథాయవ వమసఽనలైన 
ఔడా ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. కోుయభి కోయవఔుధే నౄభా నతౄెంనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదన నూయెంలల 
ఇచిిన కొనిై జయఫ లు కొెంత సభాఙాయెంణో ఔడెఔుని ఉెండి సదయవ వకిౄ నఽెంచి యైద నియేథిఔలు 
కోయడానికి థాభితీమవచఽి.  

e) అభ్కల లఫోెంథి నియేథిఔలు  

అభ్కల లఫోెంథిని ఔడా ఔెంనలనీకి నిఙేలే అటి్డెఖ య బ అెండర్ భైెట్యవు గ చాడవచఽి. యయవ  
నియేథిఔలలు  ఇఙేి సభాఙాయెం భ కెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉెండవచఽి. అబణే, ఎనిై 
నులలలనఽ ఙేబలేౄ  అభ్కల లఫోెంథికి అెంతగ  నుోా ణా్హెం లనసఽౄ ెంథి ఔనఽఔ ఇఔుడ ాయోజధాల భధ 
గయిణ తలెతేౄ తేెంథి. థానిై ఔెంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.   
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  2 

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ లల అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడభధే సాణాా నిై అనఽసభిెంచవలలనయయవ ఎవయెంట్ే  
___________. 

I. నౄభా ఔెంనలనీ  

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ  

III. నౄభా ఔయౌసఽౄ నై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄ ఇదెయౄ  

IV. యైద భీక్షఔులు 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  3 

నౄభానలై భఔుువ  థేనిై ాయౄ యయోౄ ెందెంట్ే  ____________. 

I. నౄభా ఙేలే ఆలౄనలై వకిౄఔునై లైధానిిమల్ ఆసకిౄని  

II. ఇట్ికై నౄభా ఙేలన ఆలౄని  

III. కై నయౖి నికి ఔ ఔెంనలనీకి నేెంచి ఎఔుువ ఔెంనలనీలు యక్షణ ఔయౌెంచినుడె నౄభా సెంసల యట్లని  

IV. నౄభా సెంస  నఽెంచి భఫటి్డానికి యలునై నషిెం నణాౄ నిై  
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F. అెండర్ భైెటి్ెంగ్ ాకిరమ  

అవసయఫ ైన సభాఙాయెం అెందగధే, అెండర్ భెైట్ర్  నులల షయతేలనఽ నియృబయౄ డె. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల 
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి ఉయోగిెంఙే  యదాయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ : 

1. ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నియృబెంఙేెందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽెంచి యైద 
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్. అలా లేఔభిెంచిన ఆభోఖ సభాఙాభనిై నౄభా సెంసలు 
యరలుఱయౄ యవ. థానిై ఫట్ిి  యక్షణనఽ ఇవుజూనులా వథాె , ఎెంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణాౄ నిై ఏబయ షయతేలనలై 
ఇవుజూవచఽి, నేనయౘబెంులేనేట్ి అధేయట్ిని నియృబయౄ యవ. ఈ యధెంగ ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔ 
నులల ఆమోథానిై లేథా నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృబసఽౄ ెంథి.   

అబణే, యైద నియేథిఔలనఽ అెందఽకోవడెం, భియౕయౌెంచవలల భవడెం వలు  ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఎఔుువ 
కయవిలణో ఔడిన ాకిరమ. అెంణేకదఽ. నౄభా సెంసలు ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నఽ ళెచఽి య బలల 
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ే, యయవ యనైలాెంట్ియభిని భాతాఫే తీసఽఔుెంట్లధాైయని నిెందనఽ బభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భిస్కు 
తఔుువగ ఉనైయభి ాత్తనుదనలనఽ ఆమోథిెంచి ఇతయవలనఽ గయౌకి వథిలేసఽౄ ధాైయని యభయశలగయౄ బ. కఫో బయ 
ఔుబెంట్ు లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకెతౄ డానికి కయణభవుతేెంథి. కోభిన సభాఙాభనిై, యవభలనఽ 
సభఔయిడానికి, ఙెనన యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఎఔుువ భెంథి ఇషిడఔనోు ణే ఇనా్ూభెయు వదెఔు 
వఙేి యభ ిసెంక తగాినోు తేెంథి.   

వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ఆభోఖ లత్త, వమసఽ భ కెంగ భిఖణనఔు వయౄ బ. ాసఽౄ త 
ఆభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ యైద చభితా ణెయౌలేౄ  నులల తీసఽకోవడానికి భ ెంథే ఉనై యధఽలనఽ లేథా యట్ి 
ణాలఔు లక్షణాలనఽ అెండర్ భెైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణాడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ  బయషతేౄ లల తలెతౄఖల 
ఆభోఖ సభసల ఖ భిెంచి ఔడా అవగహనఔు భవడెం ఔుదఽయవతేెంథ.ి సదయవ వకిౄ బయషతేౄ లల ఆసతా్తలల 
ఙేభయౌ్ వసఽౄ ెంథా లేఔ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథా అని  భథిెంు ఙేమడెం యధభవుతేెంథి.  

అెంణేకదఽ. ఖతెంలల ఙేబెంచఽఔునై చికిత్లు, శ్సౄ ైచికిత్లు, ఆసతా్తనులవడాల ఖ భిెంచిన సభాఙాభనిై 
భఫట్ేి  యధెంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి. ఖతెంలలని యది త్తయఖఫ డెతేెంథా, ాసఽౄ త 
లేథా బయషతేౄ లల సదయవ వకిౄ ఆభోఖ లత్తనలైన, బయషతేౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థాని ాపలవెం ఎలా 
ఉెంట్లెంథి అని అెండర్ భెైట్ర్ యరలుఱెంచడానిక ిఇథి యమడెతేెంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తనుదఔుడె భెందఽలు 
యడెత ఉెండవచఽి. కనీ, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధా ఆస ర్త్తలల ఙేభయౌ్ భవచఽి. భెందఽలు యడెతేధాై 
జఫ ోలు త్తభిగి వఙేి అవకశ్భూ కొెందభిలల ఉెంట్లెంథి.   
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ఉథాహయణ  

ళైెర్ ట్ నిన్, నేత్తనైభని ఫయవవు/సా లకమెం, నలభిగిన చకుెయ య బలు వెంటి్ యైద లతేలు ఖ ెండె, 
భూతానెండాలు, నభల వవసలఔు వఙేి జఫ ోలఔుగనఽ బయషతేౄ లల ఆసత్తాలల ఙేయఖల అవకశ్ెం 
ఎఔుువగ ఉెందని సాచియౄ బ. ఔనఽఔ ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెటి్ెంగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథిెంు ఙేలేట్ుడె 
ఇలాెంటి్ లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఆభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయవలు యదాయణెంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభుణే ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. థీనికి 
ాదానెంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణెం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄ లకి నౄభా సెంసలు యైద భీక్షలనఽకనీ, 

నియేథిఔలనఽకనీ కోయయవ. (కొనిై నౄభా సెంసలు 50 లేథా 55 ఏళ్ైు వఙేిెంత వయఔు ఔడా అలాెంట్ి భీక్షలఔు 
లలనఽకవలలెందని కోయఔనుో వచఽి). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుట్లెంఫ డాఔిర్ నఽెంచి   ఆభోఖ లత్తనలై సెంతఔెంణో 
ఔడిన ాఔట్ననఽ ణెచఽికోయలని ఔడా ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయాదయశఔసాణాా లు కోయవచఽి.  

పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణ లల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల వకిౄ వమలే 
ాదాన భియౕలధాెంశ్ెంగ ఉెంట్ ెంథి. 45 నఽెంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదట్ియభి నౄభాఔు వసఽౄ నైయభిని భాతాఫే 
యదాయణెంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోయవతేధాైయవ. యభ ి ఆభోగనికి ఏయడఖల 
భ ునఽ అెంచధా యేలేెందఽఔు, ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్తనలై సభాఙాభనిై ను ెందడానికి అలా భీక్షలు 
ఙేబెంచఽకొభ్ెంట్లధాైయవ. ఈ భీక్షలు అుడెనై లేథా ఇథివయక ై ఉనై యైద లత్తఖతేల లేథా యధఽల 
ఖ భిెంచి సాచియౄ బ. 

ఉథాహయణ  

భాదఔ దాయలు, భదెం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలటి్డెం ఔషిెం కవచఽి. ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన నూయెంలల 
ఆ సెంఖతేలనఽ యలు డిెంచడెం ఔడా ఙాలా అయవదఽ. యట్ిని యలు డిెంచఔనుో వడెం ఆభోఖ నౄభా అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల 
ాదాన సయల్ గ భిణనేయోౄ ెంథి. సా లకమెం ఔడా భభో సభస. ఇథి ాదాన ాజఞభోఖ సభసగ 
భిణనేెంఙేెందఽఔు లదేభవుణోెంథి. థీని నఽెంచి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధెంగ ధయనఽ నియృబెంఙేట్లు  
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యధధాలనఽ అెండర్ భైెట్యవు  అనవిథేి ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథ.ి   

2. యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ  ఙేలేయభిలల ఙాలా భెంథి ాత్తనుదఔులఔు యైద భీక్ష ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
యైద భీక్ష ఙేబలేౄ  థిెంట్ ఔట్  వెంతే భెంథి యషమెంలల లేథా అెంతఔధాై తఔుువ భెంథి యషమెంలల 
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణాలు వయౄ మని ఔ మోసౄయవ సఽనియతతుెంణో అెందభికీ ణెయౌలన యషమెం. నౄభా సెంసలు 
ఫ జఞభిట్ీ కైసఽలలు  యైద భీక్షనఽ తజిెంచవచఽి.   
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ఔయేళ్, ాత్తనుదఔులు అనిై వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదేతణో యలు డిలేౄ , యట్ిని  ఏజెంట్ జఞఖరతౄ గ 
భియౕయౌలేౄ  ఔడా యైద భీక్ష ఙేబెంఙాయౌ్న అవసయెం ఙాలా వయఔు తగాినోు తేెంథి. యసౄ యనికి, యైద భీక్షల 
కయవిలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథా ఙేమఖయౌగిణే, కెుబమ్ ల నిషత్తౄ లల కొథెిగ నలయవఖ దల ఔనినెంచిధా 
పయయలేదఽ. థీనివలు  ాత్తనుదఔునికి ఔడా అయౌఔయెం తఖ ా తేెంథి. 

అెందఽఔధే, ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని కొనిై ఫ డిఔల్ నులలలణో 
నౄభా ఔెంనలనీలు భ ెందఽకొసఽౄ ధాైబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలలు , ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల 
ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నియుళ ెంఙాలల సాచిెంఙే  ఫ డిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసఽౄ ధాైబ.  థాెంణో యనుభనికి భిస్కు కి 
భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంఙ ేయధెంగ ఈ యైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄ గ యౄను ెంథిెంచఖలుఖ తేధాైయవ. 

ఉథాహయణ  

యైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకిరమఔు లలనఽకఔుెండా ఎవయధాై యేచి ఉెండే కలాలు, నుాలలలెంగ్ లల జఞనులు 
లేఔుెండా సతుయెం ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయవఔుెంటే్, యయవ యైథేతయ అెండర్ భెైటి్ెంగ్ నులలని 
ఎెంచఽకోవచఽి. యథైేతయ అెండర్ భైెటి్ెంగ్ నులలలల ననాేమెం భైట్లు , నౄభా నణాౄ లనఽ యదాయణెంగ 
కొనిై ఆభోఖయఫ నై ాశ్ైలఔు ఇఙేి జయఫ లనఽ ఆదాయెం ఙేసఽఔుని నియృబయౄ యవ. ఆ ాశ్ైలు ఙాలా 
వయఔు వమసఽ, యౌెంఖెం, ధాభనునెం, రభీయఔ యౌషియలఔు సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లబ. ాకిరమ 
యేఖవెంతెంగ ూయౄవుతేెంథి. కనీ, యనకే్షెంగ చాలేౄ  ననాేమెంలు కసౄ  ఎఔుువగ ఉెండవచఽి.    

3. సెంకా యచఔ భూల నిభృ మఔ దేత్త 

ఇథి అెండర్ భైెట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన సెంకలలల లేథా రణాలలల 
భథిెంులు ఙేయౄ యవ.   

వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసెం, భవయణెం, రభీయఔ యౌషివెం, అలయట్లు , ఔుట్లెంఫ, వకిౄఖత 
చభితాలనఽ భియౕయౌెంచి భ ెందఽగ నలట్లి ఔునై కొలఫదె ాకయెం యట్ికి భాయవులు యేయౄ యవ.   

4. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నియృమాలు 

ఖరళ ెంచిన సభాఙాభనిై జఞఖరతౄ గ భియౕయౌెంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచడెంణో అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమ 
ూయౄవుతేెంథి. నలైన నేభపునై యధధాలనఽ, తన నియృమానిై ఆదాయెం ఙేసఽఔని అెండర్ భైెట్ర్  భిస్కు ని థిఖ వ 
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజియౄ డె: 

a) నుాభాణ ఔ భైట్ు  వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం  
b) అదను నానేమెం (పలయెం)ణో భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం. థీనిై ఔెంనలనీలు ఆచభిెంచఔనుో వచఽి.  
c) నిభెైయెంచిన కల వవది /భిదికి  యక్షణనఽ యబథా యేమడెం   
d) నౄభా ఔవఙానిై త్తయసుభిెంచడెం  
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e) కౌెంట్ర్ అవకశ్ెం (ఆెంక్షలు యదిెంచడెం లేథా యక్షణలల కొెంత పలగనిై త్తయసుభిెంచడెం)   
f) ఎఔుువ తగాిెంులనఽ యదిెంచడెం లేథా సహ-ఙెయౌుెంు 
g) నులల కిెంద రశ్ుత నేనయౘబెంు (ల)నఽ యదిెంచడెం  

ఏ జఫ ోధైధా రశ్ుతెంగ నేనయౘబలేౄ , నులల సభిికెట్ నలై థానిై నేభపుధాయౌ. నుాభాణ ఔ నులల 
నేనయౘబెంునఔు ణోడె ఇథి అదను నేనయౘబెంుగ భిణనేసఽౄ ెంథి. కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ భాయవతేెంథి.  

అెండర్ భైెట్యవు  ధైుణ ణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథిెంు ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙాలా భ కెం. నౄభా 
వవసనఽ సభతఔెంలల ఉెంఙేథి అథే. కై యధఫ ైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే అెంచధాణో ఉనైయభిని ఔఙోట్ 
ఙేయిడానికి, యయవ ఎెంచఽఔునై యక్షణనఽ అెంథిెంచడానికి, యభి నఽెంచి సభ నతౄెంలల నానేమెం వసాలు 
ఙేమడానికి అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ఇనా్ూభెయుఔు యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇఔుడ నులలథాయవఔు ఔయౌగై ాయోజనెం ఏభెంట్ే, 
సభ చితఫ ైన, నోు ట్ీ ధయకి నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెండడెం. నౄభాసెంసఔు ఔడా అధాభోఖ అెంచధాలఔు తఖా 
యధెంగ తన నోు రి్ నోూ యౌయో అనఽబయనిై నియుళ ెంచఖల సభయత ఙేఔయవతేెంథి.   

5. యదాయణ లేథా నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులనఽ ఉయోగిెంచడెం 

ఙాలా పలఖెం నులలలు అెందయవ సబ లఔు వభిౄెంఙే యధెంగ నేనయౘబెంులనఽ యదియౄ బ. ఇయ నుాభాణ ఔ 
నేనయౘబెంులుగ సఽభిచితెం. కొనిై సెందభౌలలల యట్ిధే యదాయణ నేనయౘబెంులుగ ఔడా 
నలుసఽౄ ెంట్లయవ. నుాభాణ ఔ నేనయౘబెంులనఽ అభలుయచడెం థాుభ నౄభా సెంసలు తభ సెందననఽ 
భినేతెం ఙేసఽఔుెంట్లబ.   

భ ెందభి అదామెంలల ఔడా యట్ి ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుధాైెం. 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  4 

ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ నేభపునైయట్ిలల ఏథి తు? 

I. యైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిెంచి భథిెంు ఙేమడెం ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన ని.  

II. ఆభోఖ నౄభా ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ లల ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ అెంరలుగ ఉెంట్లబ.  

III. ఆభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు యైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

IV. భిస్కు ఔు ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణాల యభీగ భథిెంు ఙేయౄ యవ.  

భైకా చితాెం 1  అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమ  

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమ 

సభాఙాభనిై లేఔభిెంచడెం 

భిస్కు భథిెంు &అెంచధా 
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ాత్తనుథిత నూయెం 

వమసఽ ఆథామానికి ఆదాయెం 

యైద నియేథిఔ 

ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త 

వమసఽ 

ఫ డిఔల్ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ 

యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ 

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్త 

యైద నియేథిఔల లుఔయణ, భియౕలన 

ఆభోఖ భీక్షలుెండవు కనీ యవభలనఽ యలు డిెంఙే యధెంగ ారైవయ 

భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనికి సెంకలనఽ లేథా రణాలనఽ కైట్లబయౄ 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 యబథా యేమడెం 

భిస్కు నఽ త్తయసుభిెంచడెం 
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G. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్   

1. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్  

ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ాదానెంగ సఖట్లల సాతాెం ఆదాయెంగ అెండర్ భిట్ న్ అవుతేెంథి. ఔ నుాభాణ ఔ ఖూర ప్ లలని 
సబ లెందయౄ ఔ ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ నులల కిెంద యక్షణ ను ెందడెం థానిలలని ఆెంతయెం. ఈ ఖూర ప్ లలని 
వఔుౄ లు నౄభాసెంసఔు వత్తభైఔెంగ కైయభి అధాభోఖెం నులుకయధే నభ్ఔెం ఔడా అెందఽలల ఇనేడి ఉెంథి. ఆ 
యధెంగ ఔ ఖూర ునఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసాౄ  నౄభా సెంసలు ఔ సెంపలవతనఽ ఔడా భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుెంట్లబ. ఖూర ప్ లల కొథెి భెంథి సబ లకెైధా తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉెండవచిని, అధాభోఖ సభసలు 
తయచఽ తలెతౄ వచిని నౄభా సెంసలఔు ణెలుసఽ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ కి ఆ ఫిెందెంలలని యభి సుపలయలనఽ యరలుఱెంచడెం అవసయెం. ఆ ఫిెందెం 
ఇనా్ూభెన్్ ఔెంనలనీ యభి అెండర్ భైెట్ిెంగ్ భాయాదయశఔ సాణాా ల భిదిలలకి వసఽౄ ెంథా, అలాగై ఇనా్ూభెన్్ 
భెఖ లేట్యవు  ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ నఔు నిభెైయెంచిన అెండర్ భైెట్ిెంగ్ భాయాదయశఔ సాణాా ల భిదిలలకి వసఽౄ ెంథా అని 
భథిెంు ఙేమడెంలల పలఖెంగ ఆ నిని నియుళ యౄ యవ.    

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ ఔు ఙెెంథిన నుాభాణ ఔ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపునై అెంరలనలై ాత్తనుథిత 
ఖూర ప్ నఽ యరలుఱెంచవలల ఉెంథి : 

a) ఖూర ప్ యఔెం  

b) ఖూర ప్ భిభాణెం   

c) భిశ్రభ యఔెం  

d) ఔవభైజీకి అయవో లెైన వఔుౄ లు  

e) నతౄెం ఖూర ు అెంతట్ికీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధాైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔెంగ యైథ లఖవఙాి  

f) ఔవభైజి య బ  – అెందభికీ సభెంగ ఉెంట్లెంథా లేఔ ననైెంగ ఉెంట్లెంథా  

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాెంతెంయభ లేఔ యయధ నుాెంణాలయభ, ఖూర ప్ సబ ల ఆథామ య బలు, 
ఎెంనుు బా ట్భోైవయవ భైట్ల, ఖూర ప్ హో లుర్ నతౄెం నానేమెం అెంతట్ినీ ఙెయౌుెంఙాభ లేఔ నానేమెం 
ఙెయౌుెంులల సబ లనఽ నులుెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోభభ  అధే అెంరలణో ఫిెందెం నిభ్ణ భియౕలన  

h) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణాలలల ఈ ఫిెంథాలు యసౄ భిెంచి ఉనైట్ు బణే ఆమా నుాెంణాలలల ఆభోఖ యక్షణ 
వమాలలల ఉనై ణేడాలనఽ భియౕయౌెంచడెం  
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i) ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ నులననలై ఖూర ప్ హో లుర్ అనభణానిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెెంథిన 
ఎడి్నిలిేరట్ర్ (ఇతడిని హో లుర్ ఎెంనఔ ఙేమవచఽి లేథా నౄభాసెంస  ఎెంనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదెం 
ణెలువచఽి) ణో నియుళ ెంఙాలా లేఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసెంసకై వథిలేమాలా అని అడగయౌ.  

j) ాత్తనుథిత ఖూర ప్ ఖతెంలల ఙేలన కెడుభ ల అనఽబయనిై భియౕయౌెంఙాయౌ  

ఉథాహయణ  

ఎబర్ ఔెండిషన్ు  ఆసఽలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔధాై ఖనఽలు లేథా నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔు 
ఆభోఖభీణా భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆ భెెండె ఖూర ులఔు ఉనై యధఽల ఫ డద సుయౄ సుపలయలలల 
(తథాుభ కెుబభు లల ఔడా) ఙాలా ణేడా ఉెండే అవకశ్భ ెంథి. ఔనఽఔ నౄభాసెంస  యట్ి ఔనఽఖ ణెంగధే భెెండె 
ఖూర ుల యభికి  ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ 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  ఇనా్ూభెన్్ యనుయెంలల నోు ట్ీ అదిఔెంగ ఉెండడెం వలు  ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకల ాయోజధాల 
యషమెంలల ఇనా్ూయయవు  ఖణనీమఫ ైన సయళ్తనఽ, నులలథాయవల అవసభలఔు తఖాట్లు గ నడచఽఔుధే 
దేతేలనఽ ఆమోథిసఽౄ ధాైయవ. మాజభాధాలు ఉథోఖ లఔు ఔయౌెంఙే ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకలలల 
ాయోజధాలనఽ కలఔరఫేణా నఖూడేయగ యౄను ెంథిసఽౄ ధాైయవ. ఉథోఖ లు యేభై ఔెంనలనీలఔు వలసనుో ఔుెండా 
తభవథెే ఉెండి నిఙేలేెందఽఔు మాజభాధానికి ఙెెంథిన భానవ వనయవల యపలఖెం థీనిధొఔ యధనెంగ 
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీల భధ నోు ట్ీ పయౌతెంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోెంథి. ఇతయ ఔెంనలనీల 
ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకల ాయోజధాలణో సభానెంగ ణానేఙేి ాయోజధాల ఉెండేట్లు  నౄభా ఔెంనలనీలు 
చాసఽఔుెంట్లధాైబ. అెంతఔధాై ఫ యవగైెన ాయోజధాలు ఔయౌెంచఽెంఔు ఔడా భ ెందఽకొసఽౄ ధాైబ. 
నులలథాయవలనఽ హసౄ ఖతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు, యనుభనిై తభయైునఔు భయుెంచఽఔుధేెందఽఔు అయ ఈ యధెంగ 
ఙేసఽౄ ధాైబ.   

2. మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ుల ఔధాై యేభై యటి్ని అెండర్ భైెట్ ఙేమడెం  

సెంాథామెంగ యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ెందఽతేనై ఖూర ులలల అతెంత యదాయణఫ ైనయ మజభాని-

ఉథోఖ ల ఖూర ులు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధాన్్ ఙేలే సభయ యహనెంగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదెం 
ను ెందడెంణో ఇుడె యయధ యకల ఖూర ులు అనవిథేి ఙెెంథాబ. ఈ ధేథెంలల, ఔ ఖూర ునఔు అెండర్ భైెట్ 
ఙేలేట్ుడె ఆ ఖూర ు సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెం ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ 
భైెట్యుఔు ఙాలా భ కెం.   
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మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ులణోనుట్ల కభి్ఔ సెంగాలు, టా్సఽి లు, య లలైట్ీలు, భయిౌుల్ ఎెంనుు మర్ ఖూర ులు, 
నూాెంఙైెజీ డీలయవు , ను ా లషనల్ అయో లబయషనఽు , ఔుఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సెంసలు వెంట్ి యయధ యకల ఖూర ులఔు 
నౄభా సెంసలు యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధాైబ.   

యయధ థేరలలలని ాబ ణాులు సభాజెంలలని నేద వభా లఔు ణాఫే యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ 
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄ ధాైబ. పలయతథేశ్ెంలల, కైెందా, భషిర ాబ ణాులు భెెండా యౌజనెంణో నేదలఔు 
ఆర్.ఎస్క.నృ.యై, మశ్లుని వెంట్ి యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయయౕలతణో ఔయౌసఽౄ ధాైబ.   

అట్లవెంట్ి యననై వభా లఔు వభిౄెంజైలే నుాథనేఔ అెండర్ భైెట్ిెంగ్ భియౕలధాెంరలు యదాయణ ఆమోథిత ఖూర ప్ 
అెండర్ భైెట్ిెంగ్ అెంరల భాథిభియే అబనట్ికీ, యట్ిఔునై అదను కోణాలలల కొనిై ఇయ: 

a) ఖూర ు భిభాణెం  (లలైజులల చినై ఖూర ు అబణే తయచఽ భాయవలఔు లలనఽకవచఽి.) 

b) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణాలలు  ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ య బలలు  ఉెంట్లబ  

c) యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔెంలల ఖూర ులలని యయెందయౄ నులగా నఔనోు ణే ాత్తఔల ఎెంనఔ భిస్కు 
ఉెంట్లెంథి 

d) ఖూర ులలని సబ లు నులలలల కొనయఖడెం  

ఙౌఔ ధయలఔు అట్లవెంట్ి ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ ాయోజధాల అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు 
అడు థిడు ెంగ ఖూర ులు ఏయడడెం ఎఔుుయైెంథి. యట్ిని „అవకశ్యద ఖూర ులు‟ గ అనవభిృెంచవచఽి. అెందఽఔధే, 
యయధ ఖూర ుల ట్ు  వవహభిెంచడెంలల నౄభా సెంసలు అనఽసభిెంచవలలన యదాధానిై ఔరభఫదేెం ఙేలేెందఽఔు 
నౄభా నిమెంతాణ సెంస  ఐ.ఆర్.డి. ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ భాయాదయశఔ సాణాా లనఽ జఞభీ ఙేలెంథి. అలాెంట్ి 
మజభాధేతయ ఖూర ులలల ఉనైయట్ిలల కొనిై ఇయ : 

a) ఎెంనుు మర్ సెంక్షైభ సెంగాలు  

b) నిభెిషి ఔెంనలనీ జఞభీ ఙేలన కెరడిట్ కయవు లు ను ెంథినయయవ 

c) నిభెిషి యనుభనికి ఙెెంథిన ఔసిభయవు . యభికి అదను యౌఔయెంగ యనుయ సెంస  నౄభానఽ 
ఇవుజూుణోెంథి.  

d) ఫలెంఔు యవణ ఖరళ తలు, ను ా లషనల్ అయో లబయషనఽు  లేథా య లలైట్ీలు 

కయవినఽ ఆథా ఙేమడెం, వకిౄఖత నులలలలల అెందఽఫలట్లలల లేని ాయోజధాలనఽ ఙేజికిుెంచఽకోవడెం, 

సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽకోవడభధే ఏకెైఔ ఉథెేశ్ెంణో ఖూర ులుగ ఏయడే 
యదాధానికి అడెు ఔటి్ యేలేెందఽకై ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ భాయాదయశఔ సాణాా లు వఙాిబ. అట్లవెంట్ి „అవకశ్యద 
ఖూర ులు‟ తయచఽ నౄభా సెంసలఔు యౘని ఔయౌగిెంఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు, అెంత్తభెంగ ళెచఽి కెడుభ ల 
నిషత్తౄకి థాభితీయౄ మని యకానిెంచడెం జభిగిెంథి. ఆయధెంగ, నిమెంతాణ సెంస  జఞభీ ఙేలన ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ 
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భాయాదయశఔసాణాా లు నౄభా సెంసలు భాభెుట్ లల ఫలధణామ తెంగ నడచఽఔుధేెందఽఔు సయౘమడణాబ. అయ 
ఖూర ు థకలఔు నియుహణా ాభాణాలనఽ ధలకొలడెం థాుభ, నౄభా ఔెంనలనీల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలనఽ, 
యభ థాబఔ నౄభా థకల ఖ భిెంచిన ాఙాయెంలలనా  ఔరభయక్షణనఽ నుదఽకొలుణాబ.     

 

H. ఒవభీ్స్క ట్లా యల్ ఇనా్భెన్్ ెందెం 

 

ఒవభీ్స్క ట్లా యల్ ఇనా్భెన్్ నులలల కిెంద ాదాన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫట్ిి , ూచీ ెందెం యదాయణెంగ 
ఆభోఖనౄభా కోసెం యదాధాధేై అనఽసభిసఽౄ ెంథి.  

వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయాదయశకలఔు తఖాట్లి  నానేమెం భైట్ిెంగ్ భభిమ  అెంగీకయెం ఉెంట్లెంథి కనీ కొనిై భ క 
ఫ ైన భిఖణనలు కిెంద ఇవుఫడాు బ : 

1. నానేమెం భైట్ అధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేయౕ ామాణ కలవవదినలైన ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి.  

2. యథేరలలు  యైద చికిత్ కభీథైెనెందఽన, సుథేయౕ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో నోు యౌిణే నానేమెం భైట్లు  
యదాయణెంగ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.  

3. యథేయౕ ఔెంనలనీలలల చాలధా, అఫ భిక, కెనడా థేరలలు  నానేమెం అతెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ ెంథి.  

4. ాత్తనుదఔుడె యథేరలలు  యైద చికిత్ తీసఽకోవడానికి నులలని ఉయోగిెంఙే అవకశ్ెం లేఔుెండా 
ఙేలేెందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ  తీసఽకోయయౌ. కఫట్ిి  ఏథేని భ ెందఽగ ఉనై యది ఖ భిెంచి ాత్తనుదన దశ్లలధే 
ఙాలా జఞఖరతౄ గ భిఖణ ెంఙాయౌ.  
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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  ాదానెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. యదాయణెంగ 
ఇెంట్ివదె, యదిలల వకిౄఖత ాభాథాలఔు ఖ యబయ యషమెం లాెంట్ి యట్ి ఖ భిెంచి భాట్లు డడెం అెందయవ వఔుౄ లఔు 
సెంఫెందిెంచి కై యఔెంగ ఉెంట్ ెంథి. కనీ విత్తౄ  ధైుణెం లేథా నిణో భ డిడిన భిస్కు లు ఙేసఽౄ నై ని 
సుపలయనిై ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు, బవన నిభ్ణెం జయవఖ తేనై సలెంలల ని ఙేలే లయల్ 
ఇెంజనీర్ ఔధాై ఆస్క ఫేధేజర్ ఔు భిస్కు తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.  

కోు విత్తౄ  ధైుణానికి, లేథా నికి ఔ భైట్ల నియృబెంచడెం ఆచయణీమెం కదఽ. కఫట్ిి , వితేౄ లనఽ ఫిెంథాలుగ 
వభాీఔభిసఽౄ ధాైయవ. కోు ఖూర ు కసౄ  అట్ల, ఇట్లగ థాథాు కై యఔఫ ైన భిస్కు నఽ ాత్తనృెంనృయౄ బ. కిెంథి వభాీఔయణ 
వవస  ణేయౌకెైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినయోౄ ెంథి. వకిౄఖత ఔెంనలనీలు తభ య ెం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 , డాఔియవు , లామయవు , ఆభిుట్ కి్ లు, ఔన్యిౌెంగ్ ఇెంజనీయవు , ట్ీచయవు , ఫలెంఔయవు , భినులన యధఽలలు  
నులు ెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄ లు, ణేయౌఔనుట్ి ాభాథాలనఽ ఔయౌగిన వితేౄ లలు  నుాథనేఔెంగ 
నులుెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄ లు. 

 భిస్కు ఖూర ప్ II 

యయేక్షణ యధఽలలు  భాతాఫే నులుెంచఽఔుధే నృలుయవు , కెంట్లా ఔియవు , ఇెంజనీయవు , యట్యైభీ డాఔియవు , మోట్లయవ 
కయు, ణేయౌఔనుట్ి యహధాల నలబడ్స డైైెవయవు , ఇథే యఔఫ ైన ాభాథాలు ఔయౌగిన వితేౄ లలు  నులు ెంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భానయమ శ్రభలల నులుెంచఽఔుధే అెందయవ వఔుౄ లు (ఖూర ప్ IIIకిెంద వఙేి యయవ నేనయౘబెంచి), నఖదఽ 
తీసఽకెమ్ు  ఉథోఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫ కనిక్ లు, మెంతాెం ఆభైట్యవు , టా్ఔుు, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధాల 
డైైెవయవు , ను ా లషనల్ అథె్ు ట్లు , కీరడాకయవలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఇథే యఔఫ ైన ాభాథాలు ఔయౌగిన 
వితేౄ లలు  ని ఙేలే యయవ.  

 భిస్కు ఖూర ప్ III 
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బూఖయౌ ఖనఽలలు , నేలుడె ాథేరలలు  ని ఙేలే వఔుౄ లు, ళైె ట్ నిన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైెంథాా లలు  ని 
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోెంథి, మోట్లయవ యహధాలు, ఖ భర లనలై భైలెంగ్ లల నులగా ధేయయవ, నలదె 
య బ గైమ్ హెంట్ిెంగ్, యుణాభోహణ, యెంట్ర్ యో రి్్, లలైుబెంగ్, ఐస్క యౘకీ, ఫ లనిెంగ్, యౘెంగ్ గెడు డిెంగ్, 
భివర్ భఫిెంగ్, నుో లల భభిమ  ఇథే యఔఫ ైన ాభాదెం ఔయౌగిన వితేౄ లు/కయఔలానులలు  నులుెంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భిస్కు ఖూర ులనఽ „యదాయణఫ ైనయ‟, „భధ యఔఫ ైనయ‟, „తీవా య బ ఔయౌగినయ‟ అని ఔడా భూడె 
యకలుగ ఙెవచఽి.  

వయో భినేతేలు 

యక్షణ ను ెందడానికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభినేతేలు ఆమా ఔెంనలనీలనఽ ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లబ. యదాయణెంగ, 5 
ఏళ్ు  నఽెంచి 70 ఏళ్ు  వయఔు అధేథి యదాయణెం నిమభెంగ ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, ఇట్ికై యక్షణ ఔయౌగిన 
వఔుౄ ల యషమెంలల ునయవదేయణ నానేమెం లలడిెంగ్ నఽ ఫట్ిి  70 ఏళ్ైు  ూయౄబన తభుత ఔడా ఎనప ై ఏళ్ు  వయఔు 
నులలలనఽ ునయవదేభిెంచవచఽి.  

ునయవదేయణఔు లేథా ణాజఞ యక్షణఔు యదాయణెంగ ఎలాెంట్ి యైద భీక్షలు ఉెండవు. 

యైద కయవిలు 

యైద కయవిల యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉెంట్లబ: 

 ఒ వకిౄఖత ాభాద నులలని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ యైద 
కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెంకోసెం అదను నానేమెం ఙెయౌుెంునలై ఎెండార్్ ఫ ెంట్ థాుభ 
ను డిగిెంచఫడిెంథి.  

 ఈ ాయోజధాలు నులలల కిెంద ఇతయ ాయోజధాలఔు అదనెంగ ఙేయిఫడాు బ. 

 వకిౄని ఆసతా్తలల తనిసభిగ ఙేభిిెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 

మ దేెం భభిమ  తత్ెంఫెంధ భిస్కు లు 

నుౌయ యధఽలలు  యథేరలలు  నిఙేలే పలయతీమ లఫోెంథి/నిుణ లఔు ఔడా అదను నానేమెంణో మ దే భిస్కు యక్షణ 
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.  

 రెంత్త కలు లేథా యదాయణ కలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు యదాయణ భైట్ల ఔధాై 50రతెం 
అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే యదాయణ భైట్లఔు 150రతెం) 

 అయదాయణ/బమాెంథోళ్నకలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు (అెంట్ే యథేశ్ెంలల మ దే తయయౘ 
భిలతేలు ఇట్ికై సెంబయెంచిధా లేథా అనియయఫ ైధా/అెంట్ే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలు  ని 
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ఙేసఽౄ నై థేరలలు  అబధా) యదాయణ భైట్ల ఔధాై 150రతెం అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే యదాయణ 
భైట్లలల 250రతెం అని అయెం) 

ాత్తనుదన తాెం 

కిెంథి యట్ిణో ఆ నూయెం సభాఙాభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి: 

 వకిౄఖత యవభలు 

 పౌత్తఔ లత్త 

 అలయట్లు  భభిమ  ఖత కలెం 

 ఇతయ లేథా ూయు నౄభాలు  

 ూయు ాభాదలు లేథా అసుసత 

 ాయోజధాల ఎెంనఔ లేథా నౄభా ఙేలన య భ ్ 

 ాఔట్న 

నలైన నేభపునై అవసయఫ ైన యవభలు కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడాు బ: 

 వమసఽ, ఎతేౄ , ఫయవవు, విత్తౄకి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవయణ, సఖట్ల ధల యేతనెం తథితభలఔు 
సెంఫెందిెంచిన వకిౄఖత యవభలు 

 కోయవఔునై నులలకి ాయేశ్థాయవల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఉధాైడా అధే యషమానిై 
వమసఽ సాచిసఽౄ ెంథి. యౌెంఖపేదెం, ఎతేౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయవవుణో ఔడిన ట్ిి ఔణో ఫయవవు, ఎతేౄ  
నోు యౌిచాడఫడెతేెంత్త. సఖట్ల ఔధాై 15రతెం ఎఔుువ లేథా తఔుువగ ాత్తనుదఔుడె ఉెంట్ే భాతాఫే 
తదఽభి యఙాయణనఽ ఙేడెణాయవ.  

 పౌత్తఔ దిఢతుెం లేఔనోు వడెం లేథా లలెం ఉెండడెం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన 
పౌత్తఔ లత్త. 

 అవమయనిై లేథా చాునఽ కోలలబన ాత్తనుదఔులు ఆమోథిెంచిన సెందభౌలలు  ాణేఔ 
నిఫెంధనలలల భాతాఫే అెంగీఔభిెంచఫడవచఽి. యయవ కొనిై నిభేిషీ యకల ాభాథాలనఽ నియభిెంఙే 
యభయూెం తఔుువగ ఉెండడెం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథా చాు లేథా ఔనఽై థెఫోత్తెంట్ే, 
అెంఖయైఔలెం య బ యదాయణెం ఔధాై ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్భ నైెందఽన అయదాయణ భిస్కు  లనఽ 
ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. 

 గమెం తుయగ నమెం కఔనోు వడెం, అెంఖయైఔలెం అనవసయెంగ కొనయగై అవకశ్భ నైెందఽన 
భధఽఫేహెం అధేథి కోలుఔుధే య బని జఞెం ఙేసఽౄ ెంథి. గమాలు లేథా అసుసత బయషత్ ాభాద 
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భిస్కు  లనఽ ాపలయతెం ఙేయౄ మా, అబణే ఎెంతవయఔు అధే యషమానిై నిభే భిెంఙే ఔరభెంలల ాత్తనుదఔుడి 
యైద చభితానఽ భియౕయౌెంఙాయౌ. భిస్కు  నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫ ైన సుపలవెం ఔయౌగిన సభసలు 
ఙాలా ఉధాైబ. అెంట్ే ఖ ెండె ధామాల సభస. 

 యుణాభోహణ, నోు లల, మోట్లర్ భైలెంగ్, అకరో ఫేట్ిక్్ తథితయ ాభాదఔయఫ ైన ఖత చభితాఔు అదను 
నానేమెం కయయౌ. 

నౄభా ఙేలన య భ ్ 

ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల అధేథి ాయోజనఔయ నులలలుగ ఉెండడెంణో నుట్ల ఔఠినఫ ైన ూచీకి ఖ యబయథిగ 
లేఔనుో వడెంణో ఆ నులలలఔు నౄభా య భ ్నఽ నియృబెంచడెంలల అాభతౄెంగ వవహభిెంఙాయౌ. „లాబథామఔఫ ైన 
ఉథోఖెం‟ థాుభ ను ెందఽతేనై ఆథామానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో భాట్లల 
ఙెనులెంట్ే, నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ నిభే భిసఽౄ నై సభమెంలల ాత్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదెం థాుభ 
థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణ ెంచభదఽ.  

యయధ నౄభా సెంసలు/ెంద లేకయవల భధ ఎస్క.ఐని నియృబెంఙే ఆచయణలలు  యక్షణఔు భెంజూయవ ఙేలన 
కచిితఫ ైన నతౄ ెం ూచీ ెంద లేకయవలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, యదాయణెంగ భెంజూయవ 
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధలలు/ఆభైళ్ు  సెంనుదనఔు సభాన య బని నేెంచభదఽ.  

నులల అధేథి భూలధన ాయోజధాలకోసెం భాతాఫే అబణే ఈ ఆెంక్షనఽ కచిితెంగ వభిౄెంజైమలేభ . 
అబనట్ికీ, ణాణాుయౌఔ ూభిౄ అెంఖయైఔల యక్షణ కోసెం, ఙెయౌుెంచఖల భియౘయెం యషమెంలల ఇథి ఙోట్ల 
ఙేసఽకోభదఽ. ఆ కలెంలల అదని సెంనుదనలఔు అథి అనఽవుగ ఉెండదఽ. యక్షణ అధేథి ట్ి.ట్ి.డికి యభెంతు 
భియౘయెం కోసెం అబణే, నౄభా ఙేలన య భ ్ యదాయణెంగ యళ్ు  యభిిఔ భఫడికి భెట్ిి ెంు య బని నేెంచభదఽ.  

లాబథామఔఫ ైన ఉథోగలలు  లేని వఔుౄ లఔు అెంట్ే పలయలు, యథాయవ లు తథితయవలఔు యక్షణ ఇఙేి సభమెంలల 
భూలధన ాయోజధాలనఽ భాతాఫే అెంథిసఽౄ ధాైెం, ఎలాెంట్ి యభెంతు భియౘయెం ఙెయౌుెంచనవసయెం లేదధే 
యషమానిై నౄభా సెంసలు నిభే భిెంచఽకోయయౌ.  

ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణ 

చిధాైయవలు, సెంనుదన లేని పలఖయునే కోసెం యక్షణ భయణానికి, రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి (ూభిౄగ లేథా 
నుక్షిఔెంగ) భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆమా ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ఆదాయెంగ ట్ ఫ ల్ 
ఆఫ్ ఫ నిట్్ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఔ నిభేిషీ భినేత్త వయఔు ఔడా సెంనుదనలేని 
పలఖయునేకి ట్ి.ట్ి.డి యక్షణనఽ అనఽభత్తసఽౄ ెంథి.  

సా ల నానేమెంలల 5రతెం తగాిెంు యదాయణెంగభెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి.  

ఖూర ప్ నులలలు 
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నౄభా ఙేసఽౄ నై వఔుౄ ల సెంక ఒ నిభేిషీ సెంకనఽ థాట్ిణే, అెంట్ే వెంద థాట్ిణే నానేమెంనఽెంచి ఒ ఖూర ప్ తగాిెంు 
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆ సెంక తఔుువగ ఉధాై అెంట్ే 25భెంథి ఉధాై, ఎలాెంట్ి తగాిెంు 
లేఔుెండా ఖూర ప్ నులల జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.  

యదాయణెంగ, నేయవలేని నుాత్తథిఔన నులలలనఽ ఙాలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔుబెంట్ు ఔు భాతాఫే జఞభీ 
ఙేమఫడెణాబ. ఇెందఽలల సబ డి ఖ భిౄెంు ఎలాెంట్ి అనఽభానెం లేఔుెండా సషిెంగ ఉెంట్లెంథి.  

 

ఖూర ప్ తగాిెంు యోఖణా ాభాణాలు 

నేయవ ఔయౌగిన ఖూర ుల యషమెంలల భాతాఫే ఖూర ు నులలలు జఞభీ ఙేమఫడెణాబ. ఖూర ప్ తగాిెంు భభిమ  
ఇతయ ాయోజధాలనఽ ను ెంథే ఉథెేశ్ెంణో, ాత్తనుథిత ఖూర ు కిెంథి యపలగలలు  థేనికిెంద అబధా ఉెండాయౌ: 

 ఉథోగినలై ఆదాయడిన యయవ సయౘ మజభాని-ఉథోగి సెంఫెంధెం 

 భషిర/కైెందా ాబ ణాులు నానేమెం ఙెయౌుెంఙేభీత్తలల భ ెందఽగ ఖ భిౄెంచిన యపలగలు/ఖూర ులు 

 ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సెంగెం సబ లు 

 భిజిషిర్ు లేయ ఔుబ్ ల సబ లు 

 ఫలెంఔులు/డైెనర్్/భాసిర్/యయ కెరడిట్ కయవు లు ఔయౌగిన యయవ 

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

 ఫలెంఔులు/నృు క్ యౌనేట్ డ్స ఔెంనలనీల యట్లథాయవలు 

నలై యపలఖల నఽెంచి యేయవడే భభైథైెధా యపలఖనికి సెంఫెందిెంచిన ాత్తనుదనల యషమెంలల సెంఫెందిత నౄభా 
సెంసల యెంకైత్తఔ యపలఖెం తీసఽఔునై నియృమానికి లలఫడి యట్ిని యరలుఱెంచవచఽి.  

„ఊయౘత్ఔ‟ ఖూర ు భిభాణెంనలై ఎలాెంట్ి ఖూర ప్ డియౌుెంట్ ఇవుఫడదఽ. నులల తీసఽఔుధే సభమెంలల „ఖూర ప్‟లల 
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄవ సబ ల సెంకనలై భాతాఫే డియౌుెంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, లెకిుెంచఫడెతేెంథి.  

నౄభా య భ ్ 

నౄభా య భ ్నఽ కోు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయవగ నిభేిషీ నణాౄ లఔు ల యయచఫడవచఽి. లేథా నౄభా ఙేలన 
వఔుౄ లఔు ఙెయౌుెంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలటి్వచఽి. 

„అనీై లేథా ఏథీ కదఽ‟ సాతాెం ఒ ఖూర ప్ ఇనా్భెన్్ లల వభిౄసఽౄ ెంథి.థానికి తఖాట్లి  సభానఫ ైనa అదను 
నానేమెం లేథా భీపెండ్స ణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణాబ.  

నానేమెం 
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భిస్కు ల వభాీఔయణ, ఎెంనఔ ఙేలన ాయోజధాల ాకయెం నేభపునై ఉథోఖ లఔు నానేమెంలల యేయవడెతేనై భైట్లు  
వభిౄయౄ బ. కఫట్ిి  యక్షణ ను ెంథిన వఔుౄ ల విత్తౄకి తఖాట్లి  భైట్లు  యేయవడెణాబ.  

ఉథాహయణ 

ఇెంక ఙెనులెంట్ే, కై యఔఫ ైన విత్తౄని అనఽసభిెంఙే ఉథోఖ లెందభిణో ఔడినట్లి  ఫలగ నియుచిెంచిన ఫిెంథాలఔు 
కై భైట్ల వభిౄసఽౄ ెంథి.  

నేభపునని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణానఽ నియుళ ెంఙే ాభాణీఔయణ భికయవు ల ఆదాయెంగ కోు 
వభాీఔయణలలని ఉథోఖ ల సెంకనఽ ాఔట్ిెంఙాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.  

ఒ సెంగెం, ఔుబ్ లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభాీఔయణ ాకయెం నానేమెం భైట్లు  వభిౄయౄ బ.  

సబతుెం యదాయణ సుపలవెం ఔయౌగినథైె, ఏథేని నిభేిషీఫ ైన విత్తౄ కి భినేతెం ఙేమనిథైెణే, ెంద ూచీ 
లేకయవలు భైట్ు నఽ వభిౄెంఙేమడెంలల తభ యయేచననఽ ఉయోగియౄ యవ.  

ఆన్-డాట్ీ యక్షణలు 

ఆన్-డాట్ీ సెందయౌెంగ అెంథిెంఙే యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉధాైబ: 

 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, థాని థాుభ ఉథోఖ లఔు ాభాదెం జభిగినుడె భాతాఫే ఈ యక్షణ 
వభిౄసఽౄ ెంథి. 

యధఽల-ఫమట్ యక్షణలు 

నిమెంతా్తెంచిన ఖెంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄెంచినుడె, అెంట్ే ఉథోగి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథా  
అదికయ యధఽలు నియుళ ెంచనుడె ాభాదెం జభిగిణే, తగాిెంు నానేమెం అెంట్ే సభ చిత నానేమెంలల 
50రణానిై వసాలు ఙేమవచఽి.  

 

భిత్త సభమెంలల యక్షణ నేనయౘబెంు 

వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయాదయశకలనఽ ఫట్ిి , ాభాద భిత్త ాయోజధానిై నేనయౘబెంచి, ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద 
నులలలనఽ జఞభీ ఙేమడెం యధడెతేెంథి.  

ఖూర ప్ డియౌుెంట్ భభిమ  ఫో నస్క/భాలలు 
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కై నులల కిెంద ఎఔుువ భెంథి వఔుౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైెందఽన భినులన ని, కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. 
అెంణేకఔ, ఖూర ులలని సబ లెందభికీ యదాయణెంగ నౄభా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. నౄభాసెంసలఔు వత్తభైఔెంగ 
ాత్తఔల ఎెంనఔ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , ఒ కొలభాధానికి తఖాట్లి  నానేమెంలల తగాిెంు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.  

కెుబమ్ ల అనఽబవెం ఆదాయెంగ ఖూర ు నులలల ునయవదేయణ కిెంద భైట్ిెంగ్ నిభే భిెంచఫడెతేెంథి.  

• ునయవదేయణ నానేమెంలల తగాిెంుణో నచిినభీత్తలల అనఽబవెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి. (ఫో నస్క) 

• కొలభాధానిై ఫట్ిి , ునయవదేయణ నానేమెం (భాలస్క) లలడిెంగ్ థాుభ ాత్తఔల అనఽబయనికి 
జభిభాధా యదిెంచఫడెతేెంథి. 

• కెుబమ్ ల అనఽబవెం 70రతెంగ ఉెంట్ే ునయవదేయణఔు యదాయణ భైట్లు  వభిౄయౄ బ. 

ాత్తనుదన తాెం 

• సబ ల థాుభ ూభిౄ ఙేమడెం కోసెం ఉెండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దయౄ యేజునఽ భాతాఫే నౄభా ఙేలన 
వకిౄ ూభిౄ ఙేమడెం యడెఔగ కొనయఖ ణోెంథి. 

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

• కొనిై సెందభౌలలు  ఈ భ ెందసఽౄ  జఞఖరతౄ  ఔడా భా ఙేమఫడెతేెంథి. భిలత్త ఫలగ అయఫ ైనట్లి గ 
భభిమ /లేథా యక్షణ ఔయౌెంచడానికి భ ెందఽగ ఏయడిన అెంఖయైఔలెం, అలాెంట్ి అెంఖయైఔల లత్త 
పయౌతెంగ ఏయడే ఏథేని సెంచిత ాపలవెం నేనయౘబెంచఫడెతేెందధే సభయనణో సషిెం 
ఙేమఫడెతేెంథి.  

అబనట్ికీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔెంనలనీల భధ యేయవడవచఽి.  
 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి  5 

1) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  నౄభా లల, ఖూర ులలని ఏ సబ డైెధా ఔడా నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచవచఽి.   

2) మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర ులఔు భాతాఫే యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసఽౄ ెంథి.  

I. 1వ ాఔట్న ు 2వ ాఔట్న తు  
II. 2వ ాఔట్న ు 1వ ాఔట్న తు  
III. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెెండా ు  
IV. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెెండా తు  
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సభాఙాయెం  

భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫ ెంట్ ాకిరమలల పలఖెంగ, అెండర్ భైెట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడెంలల భ కెంగ అత్త నలదె 
ఖూర ు నులలల యషమెంలల భెెండె దేతేలనఽ ఉయోగియౄ డె. అయ : 

కోఇనా్ూభెన్్: ఇథి భిస్కు నఽ ఔ నౄభా సెంస  నేెంచి ఆమోథిెంచడానిై సాచిసఽౄ ెంథి. యదాయణెంగ ఇథి ాత్త 
నౄభా సెంసఔు భిస్కు లల కొెంత రణానిై కైట్లబెంచడెం థాుభ జయవఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ, నులలని ఇదెయవ నౄభా 
సెంసలు, నౄభా సెంస  ఎ 60%  యట్లణో, నౄభా సెంస  నృ 40%  యట్లణో   అెంగీఔభిెంచవచఽి. యదాయణెంగ, నౄభా 
సెంస  ఎ య్డ్స నౄభా సెంస  అవుతేెంథి. నులలని జఞభీ ఙేమడెం, కెడుభ లనఽ లలట్ిల్ ఙేమడెంణో సయౘ నులలకి 
ఙెెంథిన అనిై అెంరలనఽ ఆ సెంస  చాసఽఔుెంట్లెంథి. నౄభా సెంస  ఎ ఙెయౌుెంచిన కెడుభ లలల 40%   నణాౄ నిై నౄభా 
సెంస  నృ నౄభా సెంస  ఎకి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి.     

భిఇనా్ూభెన్్: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సెంస  అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. అథి ణానఽ లుఔభిెంచిన యయధ 
భిస్కు ల నఽెంచి ఎలా యక్షణ ను ెందఽతేెంథి ? అతనఽ తన భిస్కు లనఽ ఇతయ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భిఇనా్ూర్ ఙేమడెం 
థాుభ యక్షణ ను ెందఽతేెంథి. భిఇనా్ూయర్ సెంసలు ఆ యధెంగ డెంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభట్ు  థాుభ లేథా ఏ 
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేి ట్ివ్ భిఇనా్ూభెన్్ అెంట్లయవ) నుాత్తథిఔన నౄభా సెంసల భిస్కు లనఽ అెంగీఔభియౄ బ. 
భిఇనా్ూభెన్్  ాెంచయౄ ెంగ జయవఖ తేెంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడా సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితెంగ యనసఽౄ ెంథి.    

 

యభెంశ్ెం   

a) ఆభోఖ నౄభా అధాభోఖ పలవననఽ ఆదాయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఔ వకిౄ అధాభోఖవెంతేడె లేథా 
భోఖఖరసఽౄ డె అబయెందఽఔునై అవకశ్ెంగ థానిై నియుచియౄ యవ.   

b) భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయల నియృమఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ.   

c) భిస్కు క ి యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంచడానికి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అవసయెం. అలా సెంస  
లాబథామఔతనఽ కనుడెఔుెంట్ృధే నోు ట్ీని ఇవుడెం ఔడా యధభవుతేెంథి.   

d) ఔ వకిౄ అధాభోగనిై ాపలయతెం ఙేలే అెంరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడా, అలయట్లు , విత్తౄ  ఉథోగలు, 
శ్భీయ నిభ్ణ తీయవ, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఖత కలు అసుసత లేథా సయజభీ, ాసఽౄ త ఆభోఖ లత్త, నియస సలెం 
వెంట్ియ ఉధాైబ.   

e) నౄభా సెంసఔు నషిెం యట్ిలేు  యధెంగ ాత్తఔల ఎెంనఔలు జయఖఔుెండా నియభిెంఙేెందఽఔు, సభెైన వభాీఔయణ 
జభిగి, భిస్కు లలల ఈకిుట్ీ యదిెంచడఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం.   

f) నౄభా ను ెందనఽనై కఫో బయ ఔుబెంట్ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄభ లత్తలల ఉెంట్లడె ఔనఽఔ  ఏజెంట్ే 
నదట్ి య బ అెండర్ భెైట్ర్ అవుణాయవ.  
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g) నౄభాలలని భూల సాణాా లేభెంట్ ే: అతెంత నభ్ఔెం, నౄభానలై భఔుువ, నషిభియౘయెం, చెంథా, భాభిడి, 

సనై కయణెం  

h) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని కీలఔ యధధాలు : ాత్తనుథిత నూయెం, వమసఽ నియౄణ తాెం, లైధానిిమల్ 
డాఔుఫ ెంట్లు , యైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.  

i) ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నిభే భిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఉయోగిెంచఽఔుధే ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్.   

j) ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న  అవసయెం లేని ాకిరబయ యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్.  

k) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దేత్తలల భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనిై 
భథిెంు ఙేల భాయవులు యేయౄ యవ లేథా రణాలు కైట్లబయౄ యవ.    

l) అెందఽఔునై సభాఙాభనిై జఞఖరతౄ గ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచగధే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ 
ాకిరమ ూయౄవుతేెంథి.  

m) ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ాదానెంగ సఖట్లల సాణాా నిై ఆదాయెం ఙేసఽఔుని నిఙేసఽౄ ెంథి. ఔ నుాభాణ ఔ 
ఖూర ులలని సబ లెందభినీ యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఖూర ులలని 
సబ లు నౄభా సెంసఔు నషిెం యట్ిలు ఖల యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయని పలయయౄ యవ.      
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  III. 

భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృబెంచడఫే అెండర్ భెైటి్ెంగ్ ాకిరమ.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  III. 

అెండర్ భెైట్ెంగ్ లలని అతెంత భెంచి నభ్ఔెం సాణాా నిై నౄభా ఔెంనలనీ, నులల తీసఽఔునై వకిౄ 
ఇదెయౄ నుటి్ెంఙాయౌ.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  I. 

ఇనా్ూయఫ ల్ ఇెంట్భెసి్క అధ ే దఫెంధెం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫో తేధాైడో ఆ ఆలౄనలై 
అతనిఔునై ఆభిఔ లేథా లైధానిిమల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధా నషిెం యటి్యౌుధా ఆ 
లైధానిిమల్ నయౖి నిై తట్లి కోఖలనధే దభీానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్ IV. 

భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణాలయెంగ, సెంకాయెంగ భథిెంునఽ సెంకాయచఔ 
భూలాెంఔన దేత్తలల యేయౄ యవకనీ, ఫ డిఔల్ అెండర్ భెైటి్ెంగ్ దేత్తలల కదఽ.  

జయఫ  5 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్ IV. 

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనా్ూభెన్్ లల, ఔ ఫిెందెంలలని సబ లెందభనిీ ఔ యభ థాబఔ 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 ఫిెంథాలకై కఔ,  కభి్ఔ సెంగాలు, టా్సఽి లు, య లలైట్ీలు, విత్తౄ నిుణ ల 
సెంగాలు, ఔుఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సెంసల వెంటి్ యఔయకల ఖూర ులఔు ఔడా నౄభా సెంసలు 
యభ థాబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధాైబ.     

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు   

ాశ్ై 1 

ఔ వకిౄ అధాభోఖెంనలై ాపలవెం చాని అెంశ్ెం ఏథి ? 

I. ఆడ, భఖ ణేడా  
II. జీయత పలఖయునే ఉథోఖెం  
III. అలయట్లు   
IV. నియస నుాెంతెం  

ాశ్ై 2 

నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌుెంఙేథి __________. 

I. నౄభా ఙేలన నతౄెం ఫేయఔు యసౄ యఔ నయౖి ల నతౄెం  
II. యసౄ యఔ కయవిణో నినేతౄెం లేఔుెండా నౄభా ఙేలన నతౄెం 

III. భెెండె క్షాలు అెంగీకభనికి వచిిన ల య నతౄెం 

IV. నౄభా నతౄెంణో నినేతౄెం లేఔుెండా యసౄ యఔ నషిెం నతౄెం 

ాశ్ై 3 

దయకాసఽౄ థాయవ ఖ భిెంచి అెండర్ భైెట్ర్ కి నదట్గ ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙాయ వనయవ ఏదెంట్ే 
________________. 

I. వమసఽ నియౄణ ణాా లు  

II. లైధానిిమల్ డాఔుఫ ెంట్లు   

III. భ ెందభి యైద నియేథిఔలు  

IV. ాత్తనుదన నూయెం   

ాశ్ై 4  

అెండర్ భైెట్ిెంగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄవుతేెందెంట్ే ___________________. 
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I. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన భ కఫ ైన సభాఙాయెం, వకిౄఖత యవభలు ాత్తనుదన నూయెం 
థాుభ లేఔభిెంచినుడె 

II. ాత్తనుదఔునికి నియుళ ెంఙే యైద భియౕలనలు, భీక్షలనీై ూయౄబనుడె  

III. అెందఽఔునై సభాఙాభనిై 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 యక్షణ ను ెంథిన లఫోెంథి సయౘమెంణో ఔ పలభీ యనుయెంణో 
వవహభిెంచడానికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయవసఽౄ ెంథి.  

II. ఫ డిఔల్ భిపభీలు లేథా నిుణ లు లేఔుెండా సెంకాయఫ ైన భాయవులనలై ఆదాయడి కిుషిఫ ైన లేథా 
సెంథేయౘసదదఫ ైన కైసఽలనఽ యరలుఱెంచడెం యధెం కదఽ.  

III. యైద రసౄ ైెం ట్ు  ఎట్లవెంట్ి నిభెిషి భిజఞా నెం లేని వఔుౄ లు ఈ దేత్తని ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

IV. ఇథి యయధ అెండర్ భైెట్యు  నియృమాల భధ నిలఔడ ఉెండేట్లు  చాసఽౄ ెంథి.  

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే  II. 

అధాభోఖెంనలై ాపలవెం చానే భ కఫ ైన అెంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ  ఔట్ి అబనట్ికీ, అతని లేథా ఆఫ  
జీయత పలఖయునే విత్తౄ  ఉథోగలు ాపలవెం చావు.  

జయఫ  2 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే  I. 
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నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, నులలథాయవనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లేథా యటి్యౌున నయౖి లనఽ 
ఙెయౌుయౄ యవ. కనీ, ఆ నతౄెం నౄభా నణాౄ నికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్  IV. 

ఔ దయకాసఽౄ థాయవ ఖ భిెంచి అెండర్ భెైట్ర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙాయ వనయవ , అతని ాత్తనుదన 
నూయెం లేథా దయకాసఽౄ  నూయఫే. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన కీలఔ సభాఙాయెం, వకిౄఖత 
యవభలు అెందఽలల లేఔభిెంచి ఉెంట్లబ.  

జయఫ  4 

సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంటే్ III. 

అెందఽఔునై సభాఙాభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల తగిన భసి్కు కైట్గిభీలుగ వభాీఔభిెంచడెంణో అెండర్ 
భెటై్ిెంగ్ ాకిరమ ూయౄవుతేెంథి.   

జయఫ  5 

సభెైన జయఫ  ఏదెంటే్  II. 

కిుషిఫ నై లేథా సెంథయేౘసదఫ నై కసైఽలనఽ భభిెంత జఞఖరతౄగ యరలుఱెంచడెం సెంకాయచఔ భూలాెంఔన 
దేత్త థాుభ యధభవుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్,ే సెంథేయౘసద అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి ఖణానఽబయలు 
ణెయౌలన నుాభాణ ఔ యషమాలు, చామలు సెంకాయెంగ వఔౄఫ ై ఉెంట్లబ.    
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అదామెం 10 

ఆభోఖ నౄభా కెుబభ ు  

 

అదామెం ఉనోు థాఘ తెం  

ఈ అదామెంలల భనెం ఆభోఖ నౄభాలల కెుబమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫ ైన ణాా లు, కెుబమ్ భిజభిుెంగ్ 
ాకిరమల ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుెంట్లెం. యట్ిణోనుట్ల భనెం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిెంద ఙేలే కెుబమ్ ల 
నియుహణనఽ భనెం భియౕయౌయౄ ెం. ట్ి.న.ఏల నుతానఽ అయెం ఙేసఽఔుెంట్లెం.   

అధమన పయౌణాలు  

 

A. నౄభాలలకెుబమ్ లనియుహణ 

B. ఆభోఖనౄభాకెుబమ్ లనియుహణ 

C. ఆభోఖనౄభాకెుబమ్ లలలఅభీజలసభయణ 

D. కెుబమ్ లభిజభిుెంగ్ 

E. థభు ాభిీఎడి్నిలేి రట్యు  (టి్.న.ఏ) నుతా) 

F. కెుబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం 

G. కెుబమ్ ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ నౄభా 

ఈ అదామానిై చథియన తభుత, నైయవ ఏెం ఙేమఖలుఖ ణాయెంట్ే : 

a) నౄభా కెుబమ్ లలలని యయధ  యట్లథాయవల ఖ భిెంచి యవభిెంచఖలుఖ ణాయవ  
b) ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ యౄ భో వభిృెంచఖలుఖ ణాయవ   
c) ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల భియౖుభనికి అవసయభబయ యయధ ణాా ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణాయవ  
d) కెుబమ్ ల భిజయవులనఽ నౄభా సెంసలు ఎలా సభఔయవయౄ భో యవభిెంచఖలుఖ ణాయవ  
e) వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణాయవ  
f) ట్ి.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయెం ఙేసఽకోఖలుఖ ణాయవ  
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A. నౄభాలల కెుబమ్ ల నియుహణ   

నౄభా అధేథి ‗యగె నెం‘ అని నులల ఆ యగె ధానికి  ‗యక్షెం‘ అని అెందభికీ ణెయౌలెంథే. నౄభా ఙేలన తభుత 
అనఽకోఔుెండా ఏథైెధా ఙోట్లఙేసఽఔుని నులల కిెంద కెుబమ్ ఙేమవలల వలేౄ  ఆ యగె నెం నిజఫ ైన భీక్షఔు 
ఖ యవుతేెంథి. ఔ నౄభా సెంస  నితీయవ ఎెంత ఫలగ ఉెంథో  ఙెనులెంట్ే అథి కెుబమ్ ల యగె ధాలనఽ ఎలా 
నిలఫ ట్లి ఔుెందధే యషమానిై యరలుఱలేౄ  ణెయౌలనోు తేెంథి. నౄభా యెంఖెంలలని కీలఔఫ ైన భైట్ిెంగ్ అెంరలలల ఔట్ి, 
నౄభా ఔెంనలనీ ఔుెండే కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంు యభయూఫే.   

1. కెుబమ్ ాకిరమలలని యట్లథాయవలు  

కెుబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ యౄ భో భనెం సయవయెంగ భియౕయౌెంచఫో బయ భ ెందఽ, అసలు కెుబమ్ ల ాకిరమలల ఆసకిౄ 
చానేయభెవభో భనెం అయెం ఙేసఽకోవలల ఉెంథి.   

చితాెం 1: కెుబమ్ ల ాకిరమలలని యట్లథాయవలు  

నౄభా ఔెంనలనీ యట్లథాయవలు 

అెండర్ భైెట్యవు  

థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు  

భెఖ లేట్యవు  

ను ా యైడయవు /ఆసతేా లు 

నౄభా ఏజెంట్లు /ఫాో ఔయవు  

యనియోఖథాయవ 

కెుబమ్ ాకిరమలలని యట్లథాయవలు 
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యనియోఖథాయవ నౄభా కొధే వకిౄ నదట్ి యట్లథాయవ,„కెుబమ్ ఖరళ త‟  అవుణాడె.  

 మజభానఽలు 
„కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంుథాయవలు‟ గ నౄభా ఔెంనలనీ మజభానఽలఔు ఇెందఽలల నలదె 
భూలెం ఉెంట్లెంథి. నులల హో లుయు  నిధఽల నఽెంఙే కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుసఽౄ నైట్ికీ, 
ఙాలా కైసఽలలల యగె ధానిై నిలఫ ట్లి కోవలలన ఫలధత ఉనైయయవ యభై అవుణాయవ.  

 అెండర్ భైెట్యవు  కెుబమ్ లనఽ అయెం ఙేసఽఔుని, ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల షయతేలు, 
నిమభ నిఫెంధనలు, ధయలు వెంట్ి యట్ిని నియృబెంఙే ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీ లలయౌ 
అెండర్ భైెట్యుథి, నతౄెం నౄభా సెంసలథి.  

 భెఖ లేట్ర్  భెఖ లేట్ర్  (పలయత నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథేి యదికయ సెంస )  థిఖ వ నేభపునై 
ఆశ్మాల యధనఔు ఔిఱ ఙేసాౄ  కీలఔ యట్లథాయవగ ఉెంథి: 

 నౄభా భవయణెంలల ఔరభదేత్తని నియుళ ెంచడెం  
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 నులలథాయవల ాయోజధానిై కనుడడెం   

 నౄభా సెంసల థీయఘకయౌఔ లైధానిిమల్ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండేట్లు  చాడడెం.  

 థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు    

లేయ భధవయవౄ లుగ భిచితఫ ైనయభై థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు . ఆభోఖ నౄభా 
కెుబమ్ లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేయౄ యవ.  

నౄభా ఏజెంట్లు    / ఫాో ఔయవు   నౄభా ఏజెంట్లు  / ఫాో ఔయవు  నులలలనఽ యఔరబెంచడఫే కదఽ, కెుబమ్ ఙేమవలల 
వచిిన క్షెంలల  యనియోఖథాయవలఔు లేవ ఙేయౄ యని ఔడా ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  

ను ా యైడయవు  / ఆసతేా లు  యనియోఖథాయవల కెుబమ్ అనఽబవెం యగ యగైట్లు యయవ చాయౄ యవ. భ కెంగ 
ఆసతా్త ట్ి.న.ఏల నునల్ లల ఉనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండా 
ఆసతా్తలల చికిత్ ను ెంథేట్లు  నౄభా సెంస  చాసఽౄ ెంథి.  

ఆ యధెంగ కెుబమ్ లనఽ నియుళ ెంచడభెంట్ే, కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఈ యట్లథాయవలలు ని ాత్త ఔుభి 
లక్షాలనఽ నియుళ ెంచడఫే అవుతేెంథి. అబణే, యభిలల కొెందభి లక్షాల భధ గయిణ తలెతౄ ఖల అవకశ్భూ 
ఉెందనఽకోెండి.  

2. నౄభా ఔెంనలనీలల కెుబమ్ ల నియుహణ నుతా 

ఈ భిశ్రభఔు ఙెెంథిన డాట్ల ాకయెం - “యయధ నౄభా సెంసల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ  65% నఽెంచి 120%  నలైన 
ఉెంథి. భాభెుట్ లల అతదిఔ పలఖెం 100%  నషి నిషత్తౄకి నలైన నిఙేయోౄ ెంథి”.  ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఙాలా 
ఔెంనలనీలు నయౖి లణో నడెసఽౄ ధాైబ.  

థీనిై ఫట్ిి   ఔెంనలనీకి, నులలథాయవలఔు ఔడా ఉతౄ భ పయౌణాలు తీసఽకొఙేిెందఽఔు ట్ిషిఫ ైన అెండర్ భైెట్ిెంగ్ 
యదాధాలు, సభయఫ ైన కెుబమ్ ల నియుహణ అనఽసభిెంచవలలన అవసయెం ఉెందని ణెలుయోౄ ెంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

నౄభా కెుబమ్ ాకిరమలల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయవ యట్లథాయవ కదఽ ? 

I. నౄభా ఔెంనలనీ ఱేర్ హో లుయవు   

II. భానవ వనయవల యపలఖెం  

III. భెఖ లేట్ర్  

IV. ట్ి.న.ఏ  
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B. ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల నియుహణ  

1. ఆభోఖ నౄభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు  

ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయోలలని అసభానఫ ైన అెంరలనఽ లలతేగ అయెం ఙేసఽకోవడెం ఙాలా భ కెం. అుడే 
ఆభోఖ కెుబభు నఽ సభయెంగ నియుళ ెంచఖలుఖ ణాెం. అయ ఇయ: 

a) నులలలలల అతదిఔ పలఖెం ఆసతా్త నులెైణే నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంచడానికి సెంఫెందిెంచినయే. ఇఔుడ యక్షణ 
ను ెందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫ ైన అెంరలనఽ భ ెందఽఔు ణెసఽౄ ెంథి. ఇతయ తయఖతేల 
నౄభాలల భనకిలాెంట్ియ యదాయణెంగ ఎదఽయవకవు.   

b) అధాభోగల తీయవణెనఽైలు, చికిత్ఔు యళ్ుడెంలల అనఽసభిెంఙే యైకభి, తదనెంతయెం డాఔిర్ ని 
ఔలవడెంలల పలయతథేశ్ెంలల ఙాలా యచితాఫ ైన భిలత్త ఔనినసఽౄ ెంథి. యట్ి పయౌతెంగ కొెందయవ భభీ అత్త 
జఞఖరతౄ ణో ఉెంట్ే, భభికొెందయవ తభ అధాభోఖెం, చికిత్ల ట్ు  ఏభాతాెం ఔలత ఙెెందని లత్తలల ఉెంట్లయవ.  

c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽి. కభపభైట్ సెంస  వెంట్ి ఖూర ు కొనవచఽి. ఫలెంఔు వెంట్ి భిట్ ైల్ 
అభ్కల భాయాెం ఖ ెండా ఔడా నౄభా తీసఽకోవచఽి. థీని పయౌతెంగ ఉతత్తౄని ల య వసఽౄ వుగ 
అభ ్తేనైట్లు  ఔఔు ఔనినసఽౄ ెంథి. భభోఔు అథి యనియోఖథాయవ అవసభలనఽ సెంతినౄయఙే 
యధెంగ తదనఽఖ ణెంగ థ యవఔుతేనైథిగ భాయవణోెంథి.  

d) ఆభోఖ నౄభా నులల కిెంద కెుబమ్ ఙేమడెం ఆసతా్త నులబయ చయనలైధే ఆదాయడి ఉెంథి. అబణే, 

యౌలబెం, ాణేఔ ధైుణెం, చికిణా్ దేతేలు, నృయౌుెంగ్ యదాధాలు, వసాలు ఙేలే ఙాభీజల యషమెంలల 
అథి డాఔియవు , సయజనఽు  కవచఽి లేథా ఆస ర్తేలు కవచఽి ఏఫ ైధా  నతౄెం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు 
అెందభి భధ ఙాలా ణేడాలుధాైబ.  థీనివలు  కెుబమ్ లనఽ భిషుభిెంచడెం ఙాలా ఔషిభవుణోెంథి. 

e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖెం ఙాలా యేఖెంగ అనవిథేి ఙెెందఽణోెంథి. కొతౄ  యధఽలు, కొతౄ  లక్షణాలు 
ుట్లి కొసాౄ ధే ఉధాైబ. థీెంణో నాతన చికిణా్ దేతేలు ఔడా అనవిథేి ఙెెందఽతేధాైబ. కీ-హో ల్ 
సయజభీలు, లేజయవ చికిత్లు వెంట్ియట్ిని ఇెందఽఔు ఉథాహయణగ ఙెవచఽి.   

ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిెంత యెంకైత్తఔఫ ైనథిగ భాయవయోౄ ెంథి. అట్లవెంట్ి యదాధాలణో ఔడిన నౄభా 
కెుబమ్ ల భియౖుయెం నియెంతయెం ఫ యవఖ డవలలన అవసయెం ఏయడెణోెంథి.  

f) ఈ అెంరలనిైెంట్ికీ నేెంచి, భానవ థేయౘనిై నుాభాణీఔభిెంచలేభధే యసౄ వెం ూభిౄగ నాతన కోణానిై 
జోడియోౄ ెంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదెయవ వఔుౄ లు కై యఔఫ ైన చికిత్ ను ెంథిధా ఔడా 
సెంథిెంచడెంలల ణేడా ఉెంట్లెంథి. యభికి యేభైుయవ చికిత్లు అవసయడవచఽి. ఆసతా్తలల ఉెండాయౌ్న 
కలెం యషమెంలల ఔడా ఇదెభి భదా ణేడాలుెండవచఽి.  
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ఆభోఖ నౄభా నుో రి్ నూో యౌయో యేఖెంగ విథేి ఙెెందఽణోెంథి. అట్లవెంట్ి యేఖవెంతఫ ైన విథేి యసఽయవతేనై సయల్ వలు  
యఔయకల నులలల సెంక ఔడా యభీతెంగ నలభిగినోు ణోెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యణ లల వెందలాథిగ 
ఉధాైబ. కై ఔెంనలనీ లలల ఔడా భనెం అధేఔ యకల నులలలనఽ చాడవచఽి. ాత్త నులలకి లేథా కొనిై 
భాయవలణో థానఽైెంచి ుట్లి కొచిిన భభో నులలకి థానిథైెన యలక్షణ ఉెంట్ ెంథి. థానిణో కెుబమ్ నఽ 
భిషుభిెంచడానికి భ ెందఽ సదయవ నులలని నియతెంగ అధమనెం ఙేమవలల వయోౄ ెంథి.  

ఆభోఖ నోు రి్ నోూ యౌయోలల విథేి సెంకాయఫ ైన సయల్ నఽ ఔడా యెంట్ ణెయోౄ ెంథి. ఔ ఔెంనలనీ 100,000 ఆభోఖ 
నులలలనఽ భిట్ ైల్ యనియోఖథాయవలఔు యఔరబెంచిెంథి అనఽఔుెంథాెం. ఈ నులలల కిెంద 300,000 భెంథి ఉెంట్ే, 
ఔెంనలనీ ఔనీసెం సఽభాయవగ 20,000 కెుబమ్ లనఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు లదేెం కవలల వయోౄ ెంథి!  నఖదఽ 
ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండా లేవలు ను ెందవచిని నులలథాయవలు ఆయయౄ యవ. కెుబమ్ లు యేఖెంగ లలట్ిల్ అయులని 
ఔడా కోయవఔుెంట్లయవ. థాెంణో ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల యపలగనిై నియుళ ెంచడెం ఖణనీమఫ ైన సయల్ గ 
భాభిెంథి.  

నలైగ, పలయతథేశ్ెంలల యఔరబసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా నులలల ాకయెం థేశ్ెం లలల ఎఔుడైెధా ఆసతా్తలల ఙేయవచఽి. 
కెుబమ్ లణో వవహభిెంఙే ఫిెందెం తభ వదెఔు వచిిన కెుబమ్ నలై సెంథిెంఙేెందఽఔు థేశ్యౄెంగ అభలులల 
ఉనై యదాధాలనఽ తనిసభిగ ఆఔయెంు ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.  

ఆభోఖ కెుబమ్ ల ఫేధేజర్ ధైుణానిై, అనఽబయనిై, తనఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యధధాలనఽ 
ఉయోగిెంచఽఔుని ఈ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుెంట్లడె.  

అెంత్తభ యరలుషణఔు వలేౄ , ఆభోఖ నౄభానఽ అెంథిెంఙేయయవ, ణాభ  అవసయెంలల ఉనై ఒ వకిౄకి అలాగై, సుమెంగ 
లేథా ఔుట్లెంఫ సబ ల  అధాభోఖెం వలు  రభీయఔ, పలయోథేుఖబభితఫ ైన త్తౄ డిని ఎదఽభపుెంట్లనైయభికి ణోడాట్ల 
నెంథిెంఙాభధే సెంతినౄని ను ెందఖలుఖ ణాయవ.   

సభెైన కెుబమ్ నఽ, సభెైన వకిౄకి, సభెైన సభమెంలల అెంథిెంఙేట్లు  చాడడఫే సభయఫ ైన కెుబమ్ ల నియుహణ 
అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.  

2. ఆభోఖ నౄభాలల కెుబమ్ ల ాకిరమ 

కెుబమ్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ ఙెయౌుెంచవచఽి. లేథా నౄభా ఔెంనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్ర్ (ట్ి.న.ఏ) థాుభ  
ఙెయౌుెంు జభిగైట్లు  చాడవచఽి.  

కెుబమ్ నఽ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట్ి నఽెంచి నులలలలని షయతేల ాకయెం ఙెయౌుెంు జభిగైెంత 
వయఔు భధ కలెంలల ఆభోఖ కెుబమ్ సషిెంగ నియుచిెంచిన యయధ దశ్ల ఖ ెండా యఖ తేెంథి. యట్ిలల థేని 
నుాదానెం థానిథే.  

థిఖ వ నేభపునై ాకిరమలు ాణేకిెంచి ఆభోఖ నౄభా (యౘలట్లెైజైషన్) నషిభియౘయ నులలలఔు సెంఫెందిెంచినయ. 
ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఇయే ాదాన పలఖెంగ ఉధాైబ.  
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లయ ాయోజన నులల లేథా తీవా అసుసత నులల లేథా థైెనెంథిన నఖదఽ నులల వెంట్ి యేట్ి యషమెంలలధైధా సభై 
కెుబమ్ నఔు అనఽసభిెంఙే  యదాయణ ాకిరమ, జతయచవలలన ణాా లు కై భాథిభిగ ఉెంట్లబ. కఔనుో ణే 
అట్లవెంట్ి నులలలు భ ెందఽగ నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని సదఽనుమెంణో భఔనోు వచిధేథి యసౄవెం.  

నషిభియౘయ నులల కిెంద ఙేలే కెుబమ్ ఎలా ఉెండచఽినెంట్ే : 

a) నఖదఽ యళ త కెుబమ్  

ఆసతా్తలల ఙేభైట్ుడెకనీ, చికిణా్ సభమెంలలకనీ కయవిలనఽ యనియోఖథాయవ ఙెయౌుెంచడె. నౄభా 
సెంస/ట్ి.న.ఏ భ ెందభి అనఽభత్త ఆదాయెంగ ధట్ వర్ు లలని ఆసతా్త లేవలనఽ సభఔయవసఽౄ ెంథి. 
తభుత కెుబమ్ భియౖుయెం కోసెం ణాా లనఽ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి సభభిసఽౄ ెంథి.  

b) భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల కెుబమ్  

యనియోఖథాయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ ఆసతా్తకి ఙెయౌుయౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంు 
కోసెం నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి సభభియౄ డె.  

భెెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధాైబ.  
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భైకాచితాెం 1: కెుబమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి (ఇథే ఔరభెంలల ఉెండాలని లేదఽ) 

 

 

కెుబమ్ ాకిరమ 

వయౄభానెం 

భిజిలిేరషన్ 

డాఔుఫ ెంట్ు  భియౕలన 
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నృయౌుెంగ్ సభాఙాభనిై లేఔభిెంచడెం 

కెుబమ్ ల కోడిెంగ్ 

భియౕలన/కెుబమ్ నలై ధామ నియృమెం 

ఙెయౌుెంఙాయౌ్న తేథి నతౄెంనలై నియృమానికి భవడెం 

కెుబమ్ ఙెయౌుెంు 

అవసయఫ ైన ణాా లనఽ, అదను సభాఙాభనిై కోయడెం 

కెుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం 

భభిెంత సయవయ దభుౄ  కోసెం కెుబమ్ లనఽ అనఽభానిెంచడెం 

కెుబమ్ డాఔుఫ ెంట్ు  నియుహణ 

కెుబమ్ లనలై ఆడిట్  

 

a) వయౄభానెం 

యనియోఖథాయవఔు, కెుబమ్ ల ఫిెంథానికి భధ నదట్గ సెంఫెంధెం ఏయడేథి కెుబమ్ వయౄభానెం థాుభధే. 
ఆసతా్తలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిెంచదలచఽఔుధాైనని యనియోఖథాయవ ఔెంనలనీకి ణెయౌమఙేమవచఽి. 
లేథా ఆసతా్తలల ఙేభిన తభుతధైధా భ కెంగ అతవసయ భిలతేలలు  ఆసతా్తలల ఙేభిన సెందభౌలలల ఆ 
తభుతధైధా ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽి.  

ఇట్ీవయౌ కలెం వయఔు ఔడా కెుబమ్ ఙేమడెం ఖ భిెంచిన వయౄభానెం ఔ లాెంఛనెంగధే ఉెంట్ృ వచిిెంథి. 
అబణే, ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఇనా్ూయయవు  ఆచయణయధఫ ైనెంత ఫేయఔు యలెైనెంత తుయగ ఆ వయౄభాధానిై 
ణెయౌమజైమాలని ట్లి ఫటి్డెం నుాయెంనెంఙాయవ. భ ెందఽగ అనఽఔునై ాకయెం ఆసతాా్తలల ఙేయవతెంట్ే 
ఆసత్తలల ఙేయడానికి భ ెంథే  ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిలత్తలల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24 
ఖెంట్ల లలగ ఆ సెంఖత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ణెలనుయౌ.  

ఆసతా్తలల ఙేభిన సభాఙాయెం సకలెంలల అెందఽఫలట్లలలకి వలేౄ  ఆ యనియోఖథాయవ ఆసతా్తలల ఙేభిెంథి సతమో 
కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయవ ఙేయలేదని లేథా వెంచన ఏనై లేదని 
నిభే భిెంచఽఔుధేెందఽఔు నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏకి ణోడడెతేెంథి. కొనిై సెందభౌలలల కయవిలనలై ఆసతా్త 
మాజభానెంణో చభిిెంచడానికి ఔడా యలుెంట్లెంథి.  

నదట్ే వయౄభానెం అెంట్ే,„జఞఫ  భల, ెంన, అథి అెంథినట్లు  నిభే భిెంచఽకోవడెం‟ లేథా నూక్్ ఙేమడెం. 
ఔభూనికైషన్, ట్ కైలజీలలల అనవిథేి ుణభా అని ఇనా్ూయయవు /ట్ి.న.ఏలు నడినే కల్ లలెంట్యు థాుభ 
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ఔడా వయౄభానెం ెండెం యధభవుణోెంథి. ఇయ 24 ఖెంట్ల ణెభిచి ఉెంట్లబ. ఇెంట్ర్ ధట్, ఇ-ఫ బల్ 
లనఽ ఔడా ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.  

b) భిజిలిేరషన్ 

కెుబమ్ నఽ ఔెంూట్ర్ లల ఎెంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభెనఽ్ సెంకనఽ సిఱిెంచడఫే కెుబమ్ భిజిలిేరషన్ ాకిరమ. 
భిపభెనఽ్ సెంకణో కెుబమ్ లత్తని ఏ సభమెంలలధైధా ణెలుసఽకోవచఽి. థీనిై కెుబమ్ నెంఫయవ, కెుబమ్ 
భిపభెనఽ్ నెంఫయవ లేథా కెుబమ్ ఔెంట్ ా లు నెంఫయవ అెంట్లయవ. నుాలలలెంగ్ సెంస  ఉయోగిెంఙే ఔెంూట్ర్, 

ాకిరమలనఽ ఫట్ిి  కెుబమ్ నెంఫయవ సెంకలలల ఉెండవచఽి లేథా అక్షభలణో ఔడిన సెంకలలల ఉెండవచఽి.  

కెుబమ్ వయౄభానెం అెంథి, నులల నెంఫయవ సభిగా  ఉెండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభినోు బన 
యెంట్ధే యదాయణెంగ భిజిలిేరషన్ ూభిౄ ఙేల, భిపభెనఽ్ నెంఫయవ ఇయౄ యవ.  

ఔెంూట్ర్ లల కెుబమ్ నఽ భిజిసియవ ఙేమగధే, అథే సభమెంలల నౄభా సెంస  కాణాలలల అెందఽఔు ఔ 
భిజయవునఽ సిఱియౄ యవ. వయౄభానెం/భిజిలిేరషన్ సభమెంలల, కెుబమ్ కచిితెంగ ఎెంత నతౄ మో లేథా 
అెంచధా నతౄెం ఎెంణో ణెయౌమఔనుో వచఽి. ఔనఽఔ నుాయెంబ భిజయవు నతౄెం నుాభాణ ఔ భిజయవు (ఙాలా వయఔు 
ఙాభితాఔ సఖట్ల కెుబమ్ లలైజు అబ ఉెంట్లెంథి) నతౄెం అవుతేెంథి. ఔయభి అెంచధా నతౄెం లేథా పలయెం 
అవచిని పలయసఽౄ నై నతౄెం ఖ భిెంచి ణెయౌమగధే, థానిై ాత్తనృెంనృెంఙే యధెంగ భిజయవునఽ నలెంచఽతధన  
లేథా తగాిసాౄ ధన సవభియౄ యవ.  

c) ణాా ల భియౕలన 

ఔయభి కెుబమ్ భిజిసియవ కగధే, నుాలలలెంగ్ ఔు అవసయఫ ైన ణాా లనీై అెంథేట్లు గ చాసఽకోవడెం తదఽభి 
చయ అవుతేెంథి.  

కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫ ైన అెంరలని ఖ యవౄ ెంచఽకోయయౌ: 

1. అసుసతఔు సెంఫెందిెంచిన డాఔుఫ ెంట్భీ ఆదాయెం   
2. అెంథిెంచిన చికిత్   
3. ఇన్-నేషెంట్ గ ఉనై కలెం   
4. భీక్షల నియేథిఔలు   
5. ఆసతా్తకి ఙేలన ఙెయౌుెంు   
6. చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి తదఽభి సలయౘ   
7. ఇెంనుు ెంట్లు  వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌుెంు ఆదాభలు 

డాఔుఫ ెంట్ు నఽ భియౕయౌెంచిన తభుత, కెుబమ్ నుాలలసర్ భియౕయౌెంఙే అెంరల జఞనృణా ఔట్లెంథి. ఙాలా 
ఔెంనలనీలు నుాలలలెంగ్ డాఔుఫ ెంట్ేషన్ లల అట్లవెంట్ి ఙెక్ యౌసఽి  ఉెండడానిై ఔ పలఖెంగ ఙేసఽఔుెంట్లధాైబ.   
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లలనెంచిన ణాా లనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄయౄ యవ. కొనిై ాకిరమలలు  ఈ దశ్లలధే యనియోఖథాయవ/ఆసతా్త 
సభభిెంచని ణాా లనఽ కోయణాయవ. ఙాలా ఔెంనలనీలు యనియోఖథాయవఔు అయౌఔయెం ఔలఖఔడదధే పలవనణో 
అదను సభాఙాయెం కోసెం అబభిెంచడానికి భ ెంథే నదట్ అనిై ణాా లనఽ ూభిౄగ భియౕయౌయౄ బ.  

d) నృయౌుెంగ్ సభాఙాభనిై లేఔభిెంచడెం 

కెుబమ్ నుాలలలెంగ్ వలమెంలల నృయౌుెంగ్ ఔడా భ కఫ ైన పలఖెం. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యదాయణెంగ 
చికిత్ఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిెంద భినేతేలనఽ యదియౄ బ. అెంతఔునేెంచి భియౘభనిై 
ఙెయౌుెంచవనైభాట్. చికిత్ఔబయ ఙాభీజలనఽ వభాీఔభిసఽౄ నై నుాభాణ ఔ యదానెం ఇథి : 

 భిజిలిేరషన్, సభీుసఽ ఙాభీజలణో సయౘ యౄభ , ఫో యవు , నభి్ెంగ్ వమాలు.  
 ఐ.ల.మ  ఙాభీజలు, ఏ యధఫ ైన నియత యక్షణ కయఔలానులకెైధా.  
 ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఙాభీజలు, అధలౄఱమా, యఔౄెం, ఆకి్జన్, శ్సౄ ైచికిణా్ భిఔభలు, భెందఽలు, 

డమాగైలిక్ వసఽౄ వులు, ఎక్్ భ,ై డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన, నేస్క ఫేఔర్, ఔితా్తభ 
అవమయలు వెంట్ియట్ికెైన కయవిలు. ఆభైషన్ లల పలఖెంగ అబన ఏ యైద కయవిలెైధా సభై.  

 సయజన్, అధలౄఱసఽి , ఫ డిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔన్లెి ెంట్లు , లలషయౌసఽి ల జులు.  
 అెంఫ లెనఽ్ ఙాభీజలు  
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్్ భై, యునఽు  వెంట్ి భీక్షలకెైన ఙాభీజలు.  
 ఓషదాలు 

ఈ యపలగల కిెంద సభాఙాభనిై నోు ఖ  ఙేలేెందఽఔు యనియోఖథాయవ సభభిెంచిన ణాా లనిైెంట్ినీ 
భియౕయౌయౄ యవ. పయౌతెంగ, కెుబమ్ ల లలట్ిల్ ఫ ెంట్ నఽ కచిితతుెంణో ూభిౄ ఙేమడెం ఔుదఽయవతేెంథి.  

ఆసతేా ల నృయౌుెంగ్ యదాధానిై నుాభాణీఔభిెంఙేెందఽఔు ామణాైలు యఖ తేనైట్ికీ, ాత్త ఆసతా్త నృయౌుెంగ్ 
లల  థానిథైెన దేత్తని థేనిధన అనఽసభిెంచడెం భియజు. ఈ యపలఖెంలల ఎదఽయవుతేనై సయళ్ైు ఇయ : 

 సభీుసఽ ఙాభీజలు లేథా ఆయౘయెం వెంట్ి భియౘయెం వభిౄెంచని అెంరల జఞనృణాలలకి ఖథి అథెె ఔడా భవచఽి.  
 క ైనృలుు  అబణే యయధ యపలగలయ ఉెండవచఽి. భీక్షలఔు లేథా భెందఽలఔు అనిైెంట్ికీ ఔయౌన ఖ తౄ గ 

కై నతౄెంణో నృలుు  ఇవువచఽి.  
 నుాభాణ కైతయ నేయునఽ ఉయోగిెంచడెం. ఉథాహయణఔు నభి్ెంగ్ ఙాభీజలనఽ సభీుసఽ ఙాభీజలుగ నలవడెం.  
 “అలాెంట్ియే ఙాభీజలు”“వెంట్ియ”“అనఽఫెంధ వమాలు” వెంట్ి భాట్లనఽ నృలుు లల ఉయోగిెంచడెం.  

నృయౌుెంగ్ సషిెంగ లేనుడె నుాలలసర్ కయవిలనఽ యడియడిగ చానెంఙాలని కోయవచఽిలేథా  అదను 
సభాఙాభనిై అడఖవచఽి. థీనివలు  వభాీఔయణనలైన, కయవిల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయైధా సెంథేయౘలుెంట్ే 
ణొలగినుో ణాబ.  
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ఈ సభసనఽ భిషుభిెంఙేెందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔసాణాా లనఽ జఞభీ 
ఙేలెంథి. అట్లవెంట్ి నృలుు ల నూభ్ట్ నఽ, భియౘయెం లనెంచని అెంరల జఞనృణానఽ అథి ల భీఔభిెంచిెంథి.  

నుకైజీ భైట్లు   

కొనిై యధఽల చికిత్ఔు ఙాలా ఆసతేా లు నుకైజీ భైట్ు ఔు అెంగీఔభిెంఙాబ. చికిణా్ యదాధానిై 
నుాభాణీఔభిెంచి, వనయవలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెంలల ఆసతా్తఔునై యభయూెంనలై ఇథి ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
ఇట్ీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.యై యషమెంలల ఔడా, అధేఔ యదాధాలఔు 
ఙెెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ెంథే ల భీఔభిెంఙాబ.   

ఉథాహయణ  

a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాెంజియోగర మ్, మాెంజియోనుు లి, ల.ఏ.నృ.జి లేథా ఒనలన్ యౘరి్ సయజర్, వెంట్ియ  

b) గైెనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: యదాయణ ాసవెం, లజైభిమన్ ాసవెం, ళ షిభెఔినై, వెంట్ియ  

c) ఆభపౄ నలడిక్ నుకైజీలు  

d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు   

 సయజభీ తభుత సభసలు తలెత్తౄ ణే అబయ అదను వమాలఔు  ఈ నుకైజీలఔు నేెంచి కయిబణే యసౄయఔ 
నుాత్తథిఔన యట్ికై యేభైగ ఙాభీజలు వసాలు ఙేయౄ యవ.  

నుకైజీల వలు  కొనిై అనఽఔలతలుధాైబ. యట్ిలల ఇనేడిఉనై వమెం ఇదనేతెంగ ణెలుసఽౄ ెంథి. 
చికిణా్ యదాధాలలల నుాభాణీఔయణ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి కెుబమ్ లనఽ భిషుభిెంచడెం సఽలబెం.  

e) కెుబమ్ 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 
యదాధానిై ఖరళ ెంఙేెందఽఔు ఔభెెంట్ ను ా లజర్ ట్ భి్ధాలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స నఽ ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లయవ. 

ఇనా్ూయయవు  కోడిెంగ్ నలై ఆదాయడడెం ఔరఫేన ఎఔుువ అవుణోెంథి.  ఇనా్ూభెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ 
ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫ ైన ఇనా్ూభెన్్ ఇనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్ పభై్షన్ 
ఫలెంఔునఽ నుాయెంనెంచిెంథి. అట్లవెంట్ి సభాఙాభనిై అఔుడ యరలుఱెంఙే అవకశ్భ ెంథి.  

f) కెుబమ్ నుాలలలెంగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కెంట్లా ఔుి  అని ణెలుసఽౄ ెంథి. అథే సభమెంలల, అెందఽలల 
యైద భిపలష ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్ వచిినుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌుెంఙాలల యవభిసాౄ  అెందఽలల 
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యైద థాలఔు నియుఙాలుెంట్లబ. ఏ నౄభా నులలలలధైధా కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన కీలఔెం 
భెెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. అయ : 

 నులల కిెంద ఈ కెుబమ్ నఽ ఙెయౌుెంచవఙాి? 

 ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్ే, నిఔయ నతౄెం ఎెంత ? 

ఈ భెెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ  ఇయులధాై నులలకి ఙెెంథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలనఽ 
అయెం ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ధట్ వర్ు ఆసతా్తలల ఔనఽఔ చికిత్ ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే ఆ ఆసతా్తణో ఔుథిభిన భైట్ు  
ఖ భిెంచి ఔడా ణెయౌల ఉెండాయౌ.  

కెుబమ్ భియౕలధాయోత  

ఆభోఖ కెుబమ్ భియౕలనఔు యమలు ెందఽఔు థిఖ వ నేభపుెంట్లనై అెంరలు సెంతినౄ ఔయెంగ ఉెండి తీభయౌ.  

i. ఆసతా్త నులెైన సబ డె నౄభా నులల గపడెఖ  కిెందఔు వచిి ఉెండాయౌ.  

ఇథి సఽలబెంగ ఔనినసఽౄ ెంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనై వఔుౄ ల నేయవు , (ఙాలా కైసఽలలల వమసఽ 
ఔడా) 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 మోయలు సయుయదాయణెం.  

ii. నౄభా ఉనై కలెం లలలే నేషెంట్ ఙేభి ఉెండాయౌ.  

iii. ఆసతా్త నియుచనెం 

వకిౄని ఙేభిన ఆసతా్త  నులల కిెంద నియుచిెంచిన “ఆసతా్త లేథా నభి్ెంగ్ హో మ్” నియుచనెం ాకయెం ఉనైథైె 
ఉెండాయౌ. లేఔనోు ణే కెుబమ్ ఙెయౌుెంచడెం ఔుదయదఽ.  

iv. డ నేలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్  

కొనిై నులలలు డ నేలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్ కి అెంగీఔభియౄ బ. అెంట్ే, యదాయణెంగ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ 
హో మ్ లల చికిత్ అవసయభబయ  అసుసతకి పలయతథేశ్ెంలల నియస ఖిహెంలలధే 3 భోజులఔు నేెంచి చికిత్ 
తీసఽకోవచఽి.  

నులల ాకయెం డ నేలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్ కి యలుధాై, ఙెయౌుెంు ను ెంథాలెంట్ే : 

 నేషెంట్ లత్త అతనఽ/ఆఫ నఽ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ కి తయయౌెంచలేనిథిగ ఉెండాయౌ. లేథా 

 ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల డఔల కొయత కయణెంగ నేషెంట్ నఽ తయయౌెంచలేఔనోు బ ఉెండాయౌ.  
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v. ఆసతా్తలల ఉనై కలెం 

యదాయణెంగ ఇన్ నేషెంట్ గ ఆసతా్తలల 24 ఖెంట్లు నేెంచి ఉెంట్ేధే ఆభోఖ నౄభా నులలలు ఆస ర్త్త 
కయవిలనఽ ఙెయౌుయౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫెంధననఽ సెంతినౄ  యఙేెందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమెంణోనుట్ల డిరిభిజ 
సభమానిై నేభపునడెం ఔడా భ కెం.  

డే-కైర్ చికిత్లు 

ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని యెంకైత్తఔ అనవిథేిలు అధేఔ చికిణా్ యదాధాలనఽ సఽలబతయెం ఙేరబ. ఖతెంలల 
యట్ికి సెంకిు షిఫ ైన చికిత్లు, ఆసతా్తలల ఎఔుువ కలెం ఉెండవలలభవడెం అవసయభబయయ. 24 ఖెంట్లు 
నేెంచి ఆసతా్తలల ఉెండవలలన అవసయెం లేఔుెండా  డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియుళ ెంఙే యదాధాలు అధేఔెం 
అెందఽఫలట్లలలకొఙాిబ.  

డే కైర్ యదాధాలలల ఙాలా పలఖెం భ ెంథే అెంగీకభనికి వచిిన నుకైజి భైట్ల నుాత్తథిఔయ. పయౌతెంగ 
వమాలలల ల యతుెం ఏయడిెంథి.  

vi. ఒ.న.డి  

ఓట్-నేషెంట్ గ ఔడా చికిత్/ఔన్లేి షను నలై నలట్ిి న కయవిలనఽ ఇఙేి నులలలు కొనిై ఉధాైబ. నౄభా 
ఙేలన నిభెిషి నణాౄ నికి లలఫడి ఙెయౌుెంు ఉెంట్లెంథి. యదాయణెంగ అథి యౘలట్లెైజైషన్ నౄభా నతౄెం ఔన్ై 
తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.   

ఒ.న.డి కిెంద లనెంఙే నతౄెం నులలకి నులలకి భధ ణేడాగ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ు ఔు, 
24 ఖెంట్ల యౘలట్లెైజైషన్ కు జు వభిౄెంచదఽ. 

vii. చికిణా్ యదానెం/చికిణా్ దేత్త 

ఆసతా్తలల ఙేయడెం యదాయణెంగ అలలత్త చికిణా్ దేత్తణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. అబణే, నేషెంట్ తీసఽకోదఖా 
ఇతయ చికిణా్ దేతేల ఉధాైబ. అయ : 

 మ ధాని  
 లదే   
 హో నేయోత్త 

 ఆమ భైుద  
 ాఔిత్త యైదెం వెంట్ియ.  

ఙాలా నులలలు ఈ చికిత్లనఽ నేనయౘబయౄ యవ. కొనిై నులలలు యట్ిలల ఔట్ి భెెండె చికిత్లనఽ  ఉ 
భినేతేలణో ఆమోథియౄ బ.  

viii. భ ెందభ ినఽెంచి ఉనై యధఽలు 
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నియుచనెం  

భ ెందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄ ెందెంటే్ “ నులల తీసఽకోవడానికి 48 ధలల లలల 
అతనఽ/ఆఫ ఔు సఽవఔౄెంగ ణెయౌలధా లేథా ణెయౌమఔనోు బధా ఉనై ఎలాెంటి్ భిలత్త, జఫ ో లేథా 
గమెం లేథా సెంఫెందిత భిలత్త, భిలతేలఔు సెంఫెందిెంచిన సెంకైణాలు లేథా లక్షణాలు. 
ఖ భిౄెంచినయ/ లేథా యైద సలయౘ/చికిత్ తీసఽఔునైయ .” 

భ ెందయ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనయౘబెంచడానికి కయణెం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణాా లఔు యయవదేెంగ 
ఉెండడెం. కామెం అనఽఔునైథానికి నౄభా కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచడానికి లేదఽ.  

అబణే, ఈ సాణాా నిై వభిౄెంజైమడెం ఙాలా ఔషిెం. నౄభా ఙేసఽౄ నై సభమెంలల వకిౄకి అట్లవెంట్ి లత్త 
ఉెంథా, ఖతెంలల యైదెం తీసఽఔుధాైభ అని లక్షణాలనఽ ఔనఽగపధేెందఽఔు ఔ ఔరభదేత్తలల యయధ అెంరలనఽ 
భీక్షిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. సదయవ అధాభోఖెం ఎధాైళ్ైు ెంథి అధే థానినలై యైద నిుణ ల భధ 
నధాైననుామాలుెంట్లబ ఔనఽఔ ఏ కెుబమ్ ధైధా త్తయసుభిెంచడానికి భ ెందఽ ఈ షయతేనఽ 
వభిౄెంజైలేట్ుడె  నదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిెందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భియౕలనలలకి 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

ఆభోఖ నౄభా భిణాభ ఔరభెంలల, ఈ నేనయౘబెంునఔు భెెండె సవయణలు వఙాిబ.  

 ఖూర ప్ ఇనా్ూభెన్్ యషమెంలల ఇథి ఔనినసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస  ఔు నషిెం యట్ిలు జైలే వఔుౄ లెవయౄ లేయధే 
పలవనణో ఇెందఽలల నతౄెం ఖూర ులలని సబ లెందభికీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌయౄ యవ. నతౄెం 
ాబ ణోుథోఖ లు, థాభిదాూ భైకఔు థిఖ వున ఉనై నతౄెం ఔుట్లెంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సెంసలలని 
నతౄెం ఉథోఖ ల ఔుట్లెంఫలలు వెంట్ియభికి ఖూర ు నులలలనఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. నదట్ియభి నౄభాఔు 
వఙేి కై ఔ ఔుట్లెంఫెం ఔధాై నలైన ఙెుఔునైయభి ట్ేు  నౄభా సెంసలు యనఽఔలెంగ 
వవహభియౄ బ. తగినెంత భూలెం లనయోౄ ెందధే నేనయౘబెంుణో ఈ నులలలు తయచఽ ఆ 
నేనయౘబెంునఽ ణొలగియౄ బ.  

 కొెంతకలెం నానేమెంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుెంట్ృ వచిిన తభుత భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలఔు 
ఔడా నౄభా ఔయౌెంచడెంలల తు లేదధే పలవనణో భెెండవ సవయణనఽ ణెఙాియవ. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో 
లక్షణాలుధాై, నిభెిషి కల వవదిలల అయ ాకోనెంచవధే నభ్ఔెం.  ఔనఽఔ థానిై కామెంగ 
భిఖణ ెంచడానికి లేదఽ.  

ix. నుాయెంబెంలల యేచి ఉెండే కలెం 

యదాయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధా సభై (ఏథైెధా ాభాదెం ఫలభినడి ఆసతా్తలల ఙేభిణే తనెంచి) నదట్ి 
30 భోజులు థాట్ిన తభుత ఫమట్డే అధాభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ెంథి.  
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అథే యధెంగ, జఫ ోల జఞనృణాలు ఔడా ఉధాైబ. ఉథాహయణఔు :  

 కైట్భకి్, 

 నృధైన్ నోుా యి ట్ిక్ ళైెర్ ట్ ా , 

 ళ సిభెఔినై, 

 సఽి లా, 
  నలలు, 

 ళెభిైమా, 
  వభినౄజెం, 

 లలైనలలైట్ిస్క, 

 మోచి / తేెంట్ి కీలు భాభిడి వెంట్ియ.   

నుాయెంబ కలెంలల ఇయ తలెత్తౄధా నౄభా యక్షణ ఉెండదఽ. నుాయెంబ కలెం ఏడాథి లేథా భెెండేళ్ైు లేథా 
అెంతఔునేెంచిన సభమెం కవచఽి. అథి కోు నౄభా ఔెంనలనీ నులలలల కోులా ఉెంట్లెంథి.   

అధాభోఖెం యట్ిలల ఏథైెధా ఔట్ల అని కెుబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄయౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫ ైన లత్తలలకై 
వసఽౄ ెంథా భథా అని భియౕయౌెంఙేెందఽఔు ఎెంతకలెంగ అతనికి యక్షణ లనయోౄ ెంథో  చాయౄ డె.  

x. నేనయౘబెంులు 

నులల కొనిై నేనయౘబెంులనిచిిెంథి. యట్ిని యదాయణెంగ ఏ యధెంగ వభాీఔభిెంచవచఽినెంట్ే : 

 ాసాత్త ాయోజధాలు (అబణే, కొనిై నులలలలు  యట్ికీ ఇసఽౄ ధాైయవ). 
 ఓట్ నేషెంట్, దెంత యైద చికిత్లు  
 ళెచ్.ఐ.య, యౘభో్న్ తెయన, సా లకమ చికిత్, సెంణాన యపలణా చికిత్, యౌెందభోథెీన 

శ్సౄ ైచికిత్లు వెంట్ి యక్షణ భిదిలలకి అధాభోగలు.  
 భదెం/భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెంగ వఙేి యధఽలు  
 పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తీసఽఔుధే యైద చికిత్లు.  
 ళెచఽి అనుమఔయ కయఔలానులు, ఆత్హణా మతైెం, అణ  దాభి్ఔ కలుషెం.  
 భీక్షలు/భియౕలనల కోసఫే ఆసతా్తలల ఙేయడెం.  

ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలల కెుబమ్ లనఽ భియౕయౌెంఙే వకిౄ  భిలతేలనఽ నిభెిషిెంగ యవభిెంచడెం ఙాలా 
భ కెం. థీనివలు  లలషయౌసఽి  ధేయవగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణాయవ. కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడానిై 
ఎవభైెధా సయల్ ఙేలధా కోయవి  భియౕలనఔు ఔడా ఆ అెంశ్ెం ఫలెంగ నిలఫడఖలుఖ తేెంథి.  

xi. కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేల ట్ు  యదేమత చాడెం. 

నౄభా తీసఽఔునైయయవ కెుబమ్ ల యషమెంలల నుట్ిెంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడా నౄభా నులల 
నియుచిెంచిెంథి. కెుబమ్ ఆమోదెం ను ెందడానికి అెందఽలల కొనిై భ క నుతా వళ యౄ బ.  

యదాయణెంగ అయ థేనికి సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లమెంట్ే : 
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 నిభెిషి వవది లలల కెుబమ్ వయౄభాధానిై ెండెం. వయౄభాధానిై తుయగ ెండెంలలని 
నుాదాధానిై భనెం ఇథివయకై ఖరళ ెంఙాెం. వయౄభానెం పలాధా వవది లలల ఔెంనలనీకి ఙేభలని 
నులలలలధే నేభపునవచఽి.  

 నిభీృత కల వవది లలల కెుబమ్ డాఔుఫ ెంట్ు నఽ సభభిెంచడెం.  

 తుడె నుాత్తనిధెం, తుడె యవయణలు లేథా వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ యలు డిెంచఔనోు వడెం లాెంట్ి 
యట్ిలల నులుెంచఽకోఔనోు వడెం.  

g) ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్ తేథి నతౄెంనలై నియృమానికి భవడెం 

ఔయభి కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంచిన యెంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌ్న ని ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ నిై 
నియృబెంచడఫే. థీనిై లెకిుెంచడానికి, ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ నిై నియృబెంఙే అెంరలనఽ భనెం అయెం 
ఙేసఽకోయయౌున అవసయెం ఉెంథి. అయ ఏభెంట్ే : 

 

i. నులల కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నణాౄ నిై ణెలుసఽకోవడెం  

వకిౄఖత నౄభా నతౄెంణోఔడిన నులలలుెంట్లబ. ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభ ీ ఙేలనయ కొనిై ఉెంట్లబ. 
యట్ిలల నౄభా నతౄెం ఔుట్లెంఫెంలలని యయెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. లేథా ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔనలైధే 
నులలలునైట్ికీ, ాత్త సబ నికి కొెంత భినేత్త ఉెండవచఽి.  

ii. ఖతెంలల ఙేలన కెుబమ్ నఔు ఙెయౌుెంచినథి నోు గ నులల కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై నేగియౌన 
నౄభా నతౄెం:  

ఇథివయఔు ఙెయౌుెంచిన కెుబమ్ లనఽ నేనయౘబెంచిన తభుత అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నతౄెం 
ఫలలెనఽ్నఽ లెకిుెంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయౌుెంచఔుెండా ఆసతేా లలల చికిత్ ను ెందడానికి ఉనై అవకరనిై 
థేనిధైధా సదయవ వకిౄ తదనెంతయెం యనియోగిెంచఽఔుధాైడా అని ఔడా భియౕయౌెంఙాయౌ.  

iii. ఉ –భినేతేలు 

ఖథి అథెె భినేత్త, నభి్ెంగ్ ఙాభీజలు వెంట్ి యట్ిని ఙాలా నులలలు నౄభా నతౄెంలల రతెం యౄెంలల లేథా 
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄెంలల  నిభెిషిెంగ నేభపుెంట్లబ. ఔన్లెి ెంట్ జు లేథా అెంఫ లెనఽ్ ఙాభీజల వెంట్ి 
యట్ి యషమెంలల ఔడా అలాెంట్ి భినేతేలు అభలులల ఉెండవచఽి.  

iv. అధాభోగనికి సెంఫెందిెంచి నిభెిషి భినేతేలేఫ ైధా ఉధాైబయమో చాడాయౌ  

నులల పలాధా నణాౄ నిై నిభెిషిెంగ నేభపునవచఽి. లేథా ాసాత్త కయవి, ఖ ెండె జఫ ోలు వెంట్ి 
యధఽలఔబయ కయవిలనలై భినేత్తని యదిెంచవచఽి.  

v. సెంఙాబత ఫో నస్క ఔు అయోత ఉెంథా లేథా అని భియౕయౌెంఙాయౌ 
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నులలథాయవ కెుబమ్ యళ త ఫో నస్క (నులలథాయవ అెంతఔు భ ెందఽ ఏడాథిలల ఎట్లవెంట్ి కెుబమ్ ఙేమఔనుో ణే 
నఖూడే నతౄెం)కి అయవో డా కథా అని భియౕయౌెంఙాయౌ.  కెుబమ్ యళ త ఫో నస్క తయచఽ అదను నౄభా నతౄెం 
యౄెంలల ఉెంట్లెంథి. అథి యసౄయనికి నేషెంట్/నులలథాయవ నౄభా నణాౄ నిై నలెంచఽతేెంథి. అెంతఔుభ ెందఽ 
ఏడాథి చివయలల వచిిన కెుబమ్ ల వయౄభాధాలనఽ లెఔులలకి తీసఽకోఔనుో బ ఉెండడెం వలు  కొనిై 
సెందభౌలలల ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క నఽ తుగ నేభపునఖల అవకశ్భూ ఉెంథి.  

 

vi. భినేతేల ఫేయఔు ఇచిిన ఇతయ కయవిల నౄభా : 

ఇతయ భినేతేలు ఔడా ఉెండవచఽి. ఉథాహయణఔు, ఆమ భైుద యైద దేత్తలల చికిత్ ను ెంథిణే, 

యదాయణెంగ భినేత్త ఙాలా తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నులల తీసఽఔునై ధాలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల 
కయవిలనఽ నిభెిషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభత్తయౄ యవ. ఆసతా్తలల ఉనైుడె ఇఙేి ఙెయౌుెంులఔు 
ఔడా భోజుకిెంత అని ఔ భినేత్త ఉెంట్లెంథి.  

vii. కో-నేఫ ెంట్ 

యదాయణెంగ ఇథి  ఙెయౌుెంునఔు భ ెందఽ నిభ భిత కెుబమ్ లలల సభ రతెంగ ఉెంట్లెంథి.  సహ ఙెయౌుెంు 
కొనిై ాణేఔ భిలతేలలల భాతాఫే వభిౄెంఙేథిగ ఉెండవచఽి. తయౌుతెండెా ల కెుబమ్ లఔు, ాసాత్త 
కెుబమ్ లఔు, భెెండవయభి నఽెంచి ఙేలే కెుబమ్ లఔు భాతాఫే అభలవచఽి. ఔ నిభెిషి నణాౄ నికి నేెంచి 
ఉనై కెుబమ్ లలల ఔడా ఇథి అభలవచఽి.  

ఙెయౌుెంచదఖ  నణాౄ నిై ఈ భినేతేలఔు సయవె ఫలట్ల ఙేలే భ ెందఽ, ఙెయౌుెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ 
నేనయౘబెంచి, ఙెయౌుెంచదగిన నిఔయ కెుబమ్  నణాౄ నిై లెఔుఖడణాయవ.  

ఆభోఖ కెుబమ్ లల  ఙెయౌుెంులు ఉెండని అెంరలు 

అధాభోఖవెంతేనికి ఙేలే చికిత్ఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిెంచవచఽినెంట్ే : 

 నమెం ఙేమడానిఔబయ కయవిలు   

 భియక్షణఔబయ కయవిలు   

యదిని నమెం ఙేమడానిఔబయ కయవిలలల నతౄెం యైద వమాలు, యదాయణ సెంఫెందిత సదఽనుమాలు 
ఉెంట్లబ. భభిెంత యౌఔయవెంతఫ ైన లేథా యలాసవెంతఫ ైన (ఔడా కవచఽి) ఆసతా్తలల ఉెండేెందఽకెైన 
వమాలు ఔడా థీనికి ణోడె కవచఽి.  

యదాయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధా సభై యదిని నమెం ఙేమడానికెైన కయవిలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. నిభెిషిెంగ 
నేభపుెంట్ే తనెంచి, యలాయనికెైన అదను కయవిలనఽ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.  



 

279 

 

భిజిలిేరషన్ ఙాభిజ, డాఔుఫ ెంట్ేషన్ ఙాభీజలు వెంట్ి ఇలాెంట్ి కయవిలనఽ చికిణే్తయ ఙాభీజలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి. 
నమెం ఙేమడెంణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఉనైయగ భిఖణ ెంచదగిన (ఉథాహయణఔు 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 య ెంతజఞనృణాలుెండేయ. 
ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణాా ల ాకయెం యట్ిని ల భీఔభిెంఙాయవ.  

ఙెయౌుెంచతగిన కెుబమ్  తేథి నతౄ ెం నిభే యణ ఔరభెం ఇలా ఉెంట్లెంథి : 

ట్ిి ఔ 2.1 

చయ  I ఖథి అథెె, ఔన్లెి ెంట్ జు వెంట్ి యయధ యపలగల కిెంద అనిై నృలుు లు, యలదఽల జఞనృణా తమాయవ 
ఙేమాయౌ. 

చయ  II  ాత్త యపలఖెం కిెంద  కెుబమ్  ఙేలన నతౄెం నఽెంచి  ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచనియట్ిని తీలేమాయౌ 

చయ  III  ాత్త యపలఖెం కిెంద వమానికి ఏయైధా భినేతేలుెంట్ే వభిౄెంజైమెండి 

చయ  IV నతౄెం ఙెయౌుెంచవలలన నణాౄ నిై లెఔుఖటి్ెండి. అథి నతౄ ెంనైథి నౄభా నతౄెం లలలే ఉెంథో 
లేథో  చాసఽకోెండి 

చయ  V  ఙెయౌుెంచవలలన నిఔయ కెుబమ్ నఽ నియృబెంఙేెందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ  థానీై నేనయౘబెంచెండి 

h) కెుబమ్  ఙెయౌుెంు 

ఙెయౌుెంచవలలన కెుబమ్  నతౄెం లెకిుెంచగధే, కైసఽనఽ ఫట్ిి  యనియోఖథాయవఔు లేథా ఆసతా్తకి  ఙెయౌుెంు 
జయవుణాయవ. ఆమోథిెంచిన కెుబమ్  నణాౄ నిై లైధాన్్/ఎకౌెంట్్ యపలగనికి ణెలుుణాయవ. ఙెఔుు 
యౄెంలల లేథా యనియోఖథాయవ ఫలెంఔు కాణాలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థాుభ ఙెయౌుెంు ూయౄవుతేెంథి. 

ఙెయౌుెంునఽ ఆసతా్తకి జభినణే, అవసయఫ ైన నఽై నేనయౘబెంు ఏథైెధా ఉెంట్ే, ఙెయౌుెంు నఽెంచి 
నేనయౘబయౄ యవ.  

ఙెయౌుెంునఽ థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్ర్ నియుళ ెంచినుడె, ఙెయౌుెంు ాకిరమలల నౄభా సెంసల భధ ణేడా 
లుెండవచఽి. ట్ి.న.ఏల నితీయవనలై భభిెంత లలణైెన అవగహననఽ భ నఽ్ెందఽ ఔయౌెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  

ఙెయౌుెంుల ణాజఞ యవభలనఽ ఎట్ిఔుడె ఔెంూట్ర్ లలకి ఎకిుసాౄ  ఉెండాయౌ. ఔసిభయవు  అడిగై ాశ్ైలఔు 
జయఫ యౌఙేిెందఽఔు ఇథి ఙాలా కీలఔెం. యదాయణెంగ ఈ యవభలనఽ ఔెంూట్ర్ థాుభ కల్ 
లలెంట్ర్/యనియోఖథాయవ లేయ ఫిెంథాలణో ెంచఽఔుెంట్లయవ.  
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ఙెయౌుెంు జయఖగధే, కెుబమ్  లలట్ిల్ అబనట్లు  భిఖణ యౄ యవ. కెుబమ్ ల సెంక, లలట్ిల్ ఙేలన నతౄెం 
ఖ భిెంచి నిభీృత కల వవధఽలలు  ఔెంనలనీ మాజభాధానికి, భధవయవౄ లఔు, యనియోఖథాయవలఔు, 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ెంుణాయవ. % లలట్ిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌుెంులు వభిౄెంచని నతౄెం, కెుబమ్ లు 
లలట్ిల్ ఙేలేెందఽఔు ట్ిి న సఖట్ల సభమెం వెంట్ియ యదాయణెంగ లలట్ిల్ ఙేలన కెుబమ్ ల యరలుషణలల 
ఉెంట్లబ.  

i) డాఔుఫ ెంట్ు  లలట్లణో వవహభిెంచడెం  / అదను సభాఙాభనిై కోయడెం 

కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కొనిై భ క డాఔుఫ ెంట్ు నఽ భియౕయౌెంచవలల ఉెంట్లెంథి. అయ : 

 అడి్షన్ ధనట్ల్ణో ఔడిన డిరిభిజ యభెంశ్ెం, 

 ఆదాయెంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు, 
 యయధ యపలగల కిెంద అబన నణాౄ లనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుు , 

 నాలలరినఽు , నూయ్ల నృలుు లు, 
 ఙెయౌుెంు యలదఽలు, 
  కెుబమ్  నూయభ , 
  యనియోఖథాయవ ఐడెెంట్ికైషన్. 

సభభిెంచిన ాత్త ధాలుఖ  కెుబమ్ లలలనా ఔట్ి నుాథనేఔ డాఔుఫ ెంట్ు  యషమెంలల అసెంూయృెంగ 
ఉెంట్ ెందని అనఽబవెం యలు డియోౄ ెంథి. థాెంణో సభభిెంచని ణాా లనఽ సభభిెంఙాలని యనియోఖథాయవఔు 
సాచిసఽౄ ధాైయవ. యట్ిని కెుబమ్ ఔు జత ఙేలేెందఽఔు అతనికి కల భినేత్తని నియృబసఽౄ ధాైయవ.  

అథే భాథిభిగ, కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేసఽౄ నైుడె అదను సభాఙాయెం అవసయడవచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే: 

i. అెంథిెంచిన డిరిర్జ యభెంశ్ెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిెంచిన యధెంగ సభైెన నూయ్ట్ లల లేదఽ లేథా యది 
నియేయణఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై యవభలనఽ లేథా అసుసత చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.  

ii. ఙేలన చికిత్నఽ తగినెంత యవయెంగ వభిృెంచఔనోు బ ఉెండవచఽి లేథా యవయణ అవసయెం డవచఽి.  

iii. డిరిభిజ యభెంశ్ెం ాకయెం చాలనుడె చికిత్ భోఖ నిభే యణఔు అనఽఖ ణెంగ లేదఽ. భలన భెందఽలు 
చికిత్ ఏ జఫ ోఔు ఙేసఽౄ ధాైభో థానికి సెంఫెందిెంచినయ కవు.  

iv. సభఔభిిన నృలుు లలల  కోభిన యధెంగ కయవిలనఽ థేనికిథానికి చానెంచి ఉెండఔనోు వచఽి.  

v.  వకిౄ వమసఽ భెెండె ణాా లలల సభినోు యౌ ఉెండఔనోు వచఽి.  

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరిభిజ ణేథీలు డిరిభిజ యభెంశ్ెం, నృలుు లలల సభినోు యౌ ఉెండఔనుో వచఽి.  

vii. కెుబమ్ నఽ అెంగీఔభిెంచడానికి యౘలట్లెైజైషనఽఔు సెంఫెందిెంచి భభిెంత సయవయ భియౕలన 
అవసయడవచఽి. థానికోసెం ఆసతా్తకి ఙెెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయవు  అవసయభవుణాబ.  
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ఆ భెెండె సెందభౌలలలనా, యనియోఖథాయవఔు యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైయౄ యవ. లేథా యేట్ినలై అదను 
సభాఙాయెం అవసయమో కోయవత ఇఫ బల్ ఙేయౄ యవ. ఙాలా కైసఽలలల, ఔెంనలనీ కోభిన సభాఙాభనిై 
యనియోఖథాయవ సభఔయిఖలుఖ ణాడె. అబణే, కొనిై సెందభౌలలల ఉనేక్షిెంచడానికి యలులేని 
సభాఙాయెం ఙాలా భ కఫ ైనథి అవసయెం డవచఽి. కనీ, యనియోఖథాయవ నఽెంచి థానికి సెందన 
ఉెండఔనుో వచఽి.  అట్లవెంట్ి కైసఽలలల, కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడానికి సభాఙాయెం అవసయభని 
యనియోఖథాయవఔు భూడెయయవు  భిఫ ైెండయవు  ెంనయౄ యవ. ఆ తభుతధే  కెుబమ్ నఽ భూలయేసఽౄ నైట్లు  ధనట్ీసఽ 
ెంుణాయవ.  

కెుబమ్  నుాలలస్క లల ఉనైుడె యగై ఉతౄయ ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “నీచపలవెం లేఔుెండా” అధే 
భాట్లనఽ నేభపుెంట్లయవ. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడా కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు నౄభా 
సెంసఔు ఙెఔుుఙెదయఔుెండా ఉెండేెందఽఔు ధామయఫ ైన ఆ నిమభానిై నుట్ియౄ యవ.  

ఉథాహయణ  

కైసఽనఽ సభఖరెంగ అధమనెం ఙలేేెందఽఔు నౄభా సెంస  ఇన్ డోర్ కసైఽ నేయునఽ కోయవచఽి. 
యదానెం/చికిత్ నులల షయతేలఔు లలఫడి లేవని అతధొఔ నిభే యణఔు ఔడా భవచఽి. నౄభా సెంస  
భభిెంత సభాఙాయెం కోసెం ఙలేన అబయననఽ అతనఽ కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంఙాడనడానికి  సాచనగ 
భిఖణ ెంచడానికి లేదఽ.  

ణాా లలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడెం, అదను యవయణనఽ, సభాఙాభనిై కోయడెం కెుబమ్ ల నియుహణలల 
భ క సయల్. అవసయఫ ైన నతౄెం సభాఙాయెం లేనిథే కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడానికి ఉెండదఽ. అలా అని,   
సభాఙాయెం ఇెంక, భభిెంతగ కయలెంట్ృ తయచఽ అబభిసాౄ  యనియోఖథాయవనఽ అయౌఔభనికి ఖ భిఙేమడెం 
పలవెం అనినెంచఽకోదఽ.  

కైయభి కయయౌ్న సభాఙాభనిై అెంతట్ినీ కోయవత ఏకీఔిత జఞనృణానఽ ెండెం, తభుత కొతౄ  
అవసభలు తలెతౄ ఔుెండా చాసఽకోవడెం సవఫ ైన యదానెం అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి. 

j) కెుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం 

సభభిెంచిన కెుబమ్ లలల 10% నఽెంచి 15%  కెుబమ్ లు నులల షయతేలఔు లలఫడి ఉెండవని ఆభోఖ 
కెుబమ్ లలలని అనఽబవెం సాచియోౄ ెంథి. థీనికి యఔయకల కయణాలు ఉెండవచఽి. యట్ిలల కొనిై ఏవెంట్ే : 

i. అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలెం లలల ఉెండదఽ. 

ii. కెుబమ్ నఽ ఎవభికి కోయవతేధాైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ  కిెంద ఉనైయడైె ఉెండడె.  

iii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై జఫ ో కవడెం (అట్లవెంట్ి భిలత్తని నులల నేనయౘబెంచి ఉెండవచఽి). 
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iv. కెుబమ్  కోయడెంలల, సభెైన కయణెం లేఔుెండా, అనఽచిత జఞెం. 

v. కిరమాయౕల చికిత్ లేఔనోు వడెం; భీక్షల కోసఫే ఆసతా్తలల ఙేయడెం. 

vi.  ఏ అధాభోగనికి చికిత్ ఙేరభో అథి నులల కిెంద నేనయౘబెంచి ఉెండడెం.  

vii.  అధాభోగనికి భదెం, భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెం కవడెం.  

viii.  ఆస ర్త్తలల 24 ఖెంట్లు ఔడా లేఔనోు వడెం. 

కెుబమ్  త్తయసుయణ లేథా నిభఔయణ (అథి ఏ కయణెం భీణా అబధాకనీ) యనియోఖథాయవఔు 
యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైమాయౌ. యదాయణెంగ, అట్లవెంట్ి త్తయసుిత్త లేక నులలలలని ఏ 
షయతే/నిఫెంధన ఫేయఔు కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙాభో సషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి.  

ఙాలా నౄభా సెంసలు ఇెందఽకొఔ ాకిరమనఽ అనఽసభియౄ బ. కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంచడానికి అదికయెం ఉనై 
వకిౄఔధాై లనిమర్ అబన ఫేధేజయవఔు భాతాఫే కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే అదికయెం ఉెంట్లెంథి.  ఎట్లవెంట్ి 
త్తయసుితేలధైధా ూభిౄగ ధామఫదేెంగ ఉెండేట్లు  చాసఽఔుధేెందఽఔు, నులలథాయవ కోయవి కెకిుణే యవయణ 
ఇచఽిఔుధేట్లు  ఉెండేెందఽఔు ఈ యధఫ ైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుెంట్లయవ.  

కెుబమ్ నఽ నిభఔభిలేౄ  నౄభా సెంస  ఔు యనత్త సభభిెంచడెంణోఫలట్ల భభికొెందభి వదెఔు యయు ధామెం కోభై 
అవకశ్ెం నులలథాయవఔు ఉెంథి. యభెవయెంట్ే : 

 నౄభా ఆెంఫ డె్భన్ లేథా 

 యనియోఖథాయవల నోూ యెంలు లేథా 

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లేథా 

 ధామయ ధాలు. 

త్తయసుభిెంచిన ాత్త  కైసఽ యషమెంలలనఽ, యదాయణ ఔరభెంలల ధామ భియౕలనఔు ఈ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄ ెంథా 
అని లైలునఽ భియౕయౌయౄ యవ. నిభఔయణనఽ సభభిెంచఽకోయయౌ్న సెందయౌెం తలెత్తౄ ణే ఉయోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు 
డాఔుఫ ెంట్ు నఽ సఽయక్షితఫ ైన ఙోట్ బదాయవయౄ యవ.  

k) భభిెంత సయవయ భిరోధన నినేతౄ ెం కెుబమ్ లనఽ అనఽభానిెంచడెం 

యనుభనికి ఙెెంథిన అనిై రకలలలనఽ వెంచన సభసనఽ ఎదఽభపుధేెందఽఔు ఇనా్ూయయవు  
ామత్తైసఽౄ ధాైయవ. మోసూభిత కెుబమ్ ల సెంక ఎఔుువగ ఉెండడెంణో నౄభా సెంసలఔు ఆభోఖ నౄభా 
నలనఽ సయల్ గ భిణనేెంచిెంథి.  

ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోయలఔు కొనిై ఉథాహయణలు : 

i. భాయవవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ వఔుౄ లు కవడెం. 
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ii. ఆసతా్తలల ఙేయఔనుో బధా కెుబమ్  ఙేలేెందఽఔు డాఔుఫ ెంట్ు నఽ సిఱిెంచడెం.  

iii. ఆసతా్త యమెంణో లేథా 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 ధాైబ ఔనఽఔ, క్షైతా య బలల భిలత్తని 
ఇనా్ూయయవు , ట్ి.న.ఏలు నియెంతయెం భియౕయౌసాౄ , అట్లవెంట్ి మోయలనఽ ఔనినలట్ిి , నిమెంతా్తెంఙే చయలనఽ 
యౄను ెంథిెంచఽకోయయౌ.  

భెెండె దేతేలనఽ ఆదాయెం ఙేసఽఔుని కెుబమ్ లనఽ భియౕలనఔు ఎెంనఔ ఙేయౄ యవ : 

 భపట్ీన్ కెుబమ్ లు 

  ట్ిాఖార్ు కెుబమ్ లు 

నిభెిషిరతెంలల కెుబమ్ లనఽ పౌత్తఔెంగ భియౕయౌెంఙాలని ట్ి.న.ఏ లేథా నౄభా సెంస  అెంతయాత ాభాణానిై 
నలట్లి కోవచఽి. నఖదఽ లేఔుెండా చికిత్ ను ెంథే నౄభా, భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల కెుబమ్ ల యషమెంలల ఈ రతెం 
యేభైుయవగ ఉెండవచఽి.  

ఈ దేత్త కిెంద,  ఙెదఽయవభదఽయవ నభూధా దేత్త ననఽసభిెంచి కెుబమ్ లనఽ ఎెంనఔ ఙేయౄ యవ. నిభెిషి యలువ 
నేెంచి ఉనై కెుబమ్ లనిైెంట్ినీ భిరోదిెంఙాలని, ఆ భినేత్తఔధాై తఔుువగ ఉనై కెుబమ్ ల నభూధా 
ఔటి్నఽ యభికైషన్ ఔు ఙేటి్వచిని కొనిై నౄభా సెంసలు నిభెైయెంచవచఽి.  

భెెండవ దేత్తలల, ాత్త కెుబమ్  కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేెంథి. అథి సభైెన తీయవలల లేదని సెంథేహెం వలేౄ  
భిరోధనఔు థిఖవచఽి. సెంథేయౘసదఫ ైనయ ఏవెంట్ే  

i. కెుబమ్ లల ఎఔుువ పలఖెం యైద భీక్షలఔు లేథా భెందఽలఔు సెంఫెందిెంచినథి అబనుడె 

ii. లలట్ిల్ ఫ ెంట్ కోసెం భభీ ఆతాెంగ ఉనై యనియోఖథాయవ  

iii. థిథెినట్లు గ ఉనై నృలుు లు వెంట్ియ. 

కెుబమ్  లసలెైనథి కదని అనఽభానిెంచినుడె, అథి ఎెంత చినై నణాౄ నిథి అబధా భిరోదియౄ 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 యైద లేవల ను ా యైడయుణో ఔడా ెంథాలఔు 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 యనియోఖథాయవ అధాభోఖెం నులమాడె లేథా గమడాు డె. 
ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న భిలత్త వచిిెంథి. అతనఽ/ఆఫ  (లేథా అతనఽ/ఆఫ  తయపున ఎవభెైధా) 
ఆసతా్తలలని నౄభా యపలఖెం వదెఔు యయు ణెలునుయౌ్న నౄభా యవభలు ఎలాెంట్ివెంట్ే : 

i. ట్ి.న.ఏ నేయవ, 

ii. అతని సబతు నెంఫయవ, 

iii.  నౄభా సెంస  నేయవ, వెంట్ియ. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ 2 

ఆసతా్త సెంఔలనయఙే అవసయఫ ైన సభాఙాయెం ఎలాెంట్ిదెంట్ే : 

i.  అధాభోఖెం ఏనేట్ధేథి నియృబెంచడెం 

ii.  చికిత్, 

iii.  చికిత్ ఙేసఽౄ నై డాఔియవ నేయవ, 

iv. ఆస ర్త్తలల ఉెండవలల భవచిని ఙెఫ తేనై భోజుల సెంక, 

v.  అెంచధా వమెం 

 నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయెంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభియౄ యవ. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ  3 

నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయెంలల ఇచిిన సభాఙాభనిై ట్ి.న.ఏ అధమనెం ఙేసఽౄ ెంథి.  ఇచిిన 
సభాఙాయెం, నులలలలని నిఫెంధనలు, ఆసతా్తణో ఔుథిభిన భైట్లు  ఏయైధా ఉెంట్ే యట్ిని అథి 
సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. నఖదఽ యళ త అదీఔిత్తని ఔయౌెంచవఙాి లేథా, ఔయౌలేౄ  ఎెంత నణాౄ నికి 
ఔయౌెంచవచఽి అధే థానినలై ఔ నియృమానికి వసఽౄ ెంథి.  

నియృమానికి భవడానికి ట్ి.న.ఏ భభిెంత సభాఙాభనిై కోయవచఽి. ఔయభి నియృమెం 
తీసఽఔుధాైఔ, జఞెం లేఔుెండా థానిై ఆసతా్తకి ణెయౌమజైయౄ యవ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణాా ల కిెంద ఆ భెెండె నూభలనఽ ఇుడె 
ల భీఔభిెంఙాయవ; చివయలల ఉనై అనఽఫెందానిై చాడెండి).   

 
 

చయ  4 

 నేషెంట్ కాణాలల కెరడిట్ అబన ట్ి.న.ఏ అదీఔితెం ఙేలన నణాౄ నిై దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నేషెంట్ కి 
ఆసతా్త చికిత్ ఙేసఽౄ ెంథి. చికిణే్తయ కయవిలు తీసఽఔుధేెందఽఔు, నులల ాకయెం సహ-ఙెయౌుెంు 
అవసయెం ఏథెైధా ఉధాై డినుజిట్ ఙెయౌుెంచవలలెంథిగ సబ డిని కోయవచఽి.  
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చయ  5 

 నేషెంట్ డిరిభిజకి లదేఫ ైనుడె, నేషెంట్ కాణాలల ట్ి.న.ఏ ఆమోథిెంచిన నతౄెం ఎెంత ఉనైథీ, 

నౄభా కిెంద యసౄవెంగ చికిత్ కయవిలు ఎెంతవయఔు ఙెయౌుెంచడానికి యలునైథీ ఆసతా్త 
చాసఽఔుెంట్లెంథి.  

కెరడిట్ తఔుువగ ఉెంట్ే, నఖదఽ యళ త చికిత్ఔు అదను కెరడిట్ ఆమోదెం కోసెం ఆసతా్త 
అబభిసఽౄ ెంథి.  

అబయననఽ ట్ి.న.ఏ యరలుఱెంచి అదను నణాౄ నిై ఆమోథిసఽౄ ెంథి.  

 

చయ  6 

 

అధామోథిత ఙాభీజలనఽ నేషెంట్ ఙెయౌుెంఙేల డిరిభిజ అవుణాడె. డాఔుఫ ెంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు 
కెుబమ్  నూయెం నైద, నృలుు  నైద సెంతఔెం ఙేమవలలెంథిగ అతనిై కోయణాయవ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

చయ  7 

ఆసతా్త అనిై ణాా లనఽ ఏకీఔితెం ఙేల, నృలుు  నుాలలలెంగ్ కోసెం డాఔుఫ ెంట్ు నఽ ట్ి.న.ఏకి 
సభభిసఽౄ ెంథి. అయ ఏవెంట్ే : 

i.  కెుబమ్  నూయెం 

ii. డిరిభిజ యభెంశ్ెం / అడి్షనఽ ధనట్ల్  

iii.  ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషెంట్/ాత్తనుదఔుని ఐడెెంట్ికైషన్ కయవు , నోూ ట్  ఐ.డి ఆదాయెం. 

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 కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసతా్తకి 
ఙెయౌుెంు జయవలలెంథిగ లనూయవ్ ఙేసఽౄ ెంథి : 

i. ఆమోదెం ను ెంథిన వకిౄ చికిత్ ను ెంథిన నేషెంట్ ఔభై అని నిభే భిెంచఽకోవడెం. 

ii. ఆమోథానిై థేనికి కోభభో నేషెంట్లకి అథే చికిత్ ఙేరభ అని చాడడెం. 

iii. నేనయౘబెంచిన అధాభోగనికి ఙేలన చికిత్ వమాలు, నృలుు లల పలఖెంగ ఉెండఔుెండా 
చాసఽకోవడెం. 

iv.  ఆసతా్తకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైెంట్ికీ అథి ఔట్లి ఫడి ఉెంథో లేథో  చాడడెం. 

v.  ఆసతా్తణో ఔుదఽయవిఔునై భైట్ు ధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయౌుెంు నణాౄ నిై లెఔుఖటి్డెం.  

నఖదఽ యళ త సదఽనుమెంలలని యలువనఽ సెంథేళ ెంచవలలన ని లేదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భెంగ 
యనియోగిెంచఽకోవఙోి  ణెలుసఽకోవడెం ఔడా నులలథాయవఔు ఙాలా భ కెం. ఖభనిెంచవలలన అెంరలు 
ఏనేట్ెంట్ే : 

i. ఔసిభయవు  నౄభా యవభలనఽ యసెం ణెలుసఽఔుని ఉెండాయౌ. అతనఽ/ఆఫ  ఖరళ ెంఙాయౌ్న 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 లెైన్ థాుభ) సెంాథిెంచి యవభలు 
కోయవచఽి.  

ii. యనియోఖథాయవ ఔన్యిౌెంగ్ డాఔియవ సాచిెంచిన ఆసతా్త ట్ి.న.ఏ ధట్ 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 సభైెన యవభలు ాయేశ్నలట్ేి లా చాసఽకోయయౌ్న అవసయెం 
ఉెంథి. ఈ తాెం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయెం 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థాుభ ాభాణీఔభిెంచఫడాు బ. సెందయౌెం సషిెంగ ణెయౌమఔుెంట్ే, ట్ి.న.ఏ నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధతౄడమో జయఖవచఽి.  
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iv. ఖథి అథెె వెంట్ియట్ికి యదిెంచిన భినేతేలఔు లేథా కైట్భకి్ వెంట్ి నిభెిషి చికిత్లనలై ఉనై 
భినేతేలఔు తఖాట్లు గధే ఆసతా్త ఙాభీజలు ఉెండేట్లు గ అతనఽ/ఆఫ  చాసఽకోయయౌ. 

ఔయేళ్ నులల అనఽభత్తెంచిన థానిఔధాై అతనఽ/ఆఫ  ఎఔుువ కయవి నలటి్దయౌలేౄ , కయవిలలల యభి యట్ల 
ఎెంత ఉెంట్లెంథో భ ెందఽగ ణెలుసఽకోవడెం భెంచిథి.  

v. డిరిభిజ ఖ భిెంచి యనియోఖథాయవ ట్ి.న.ఏకి భ ెందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదను ఆమోదెం ఏథైెధా 
అవసయఫ ైణే డిరిభిజకి భ ెంథే థానిై ట్ి.న.ఏకి ెంవలలెంథిగ ఆసతా్తని అబభిెంఙాయౌ. థీనివలు  
నేషెంట్ ఆసతా్త వదె అనవసయెంగ ఎదఽయవ చాలే ఫలధ తుతేెంథి.  

యనియోఖథాయవ ఔ ఆసతా్తలల నఖదఽ యళ త చికిత్ కోసెం అబభిెంచి, ఆమోదెం ను ెంథి, నేషెంట్ నఽ 
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయిడానికి నియృబెంచఽఔుధే అవకశ్భూ ఉెంథి. అట్లవెంట్ి సెందభౌలలల, నఖదఽ యళ త 
ఆమోథానిైయనియోగిెంచఽకోవడెం లేదధే సెంఖత్తని యనియోఖథాయవ ఆసతా్తకి తఔుెండా ణెయౌమజైల, అథే 
యషమానిై ట్ి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలెంథిగ ఆసతా్తని కోభయౌ.  

 ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే, ఆమోదెం ను ెంథిన నతౄెం యనియోఖథాయవ నులలలల సెంనెంచినోు బ, తదఽభి 
అబయన ఆమోథానికి అథి ఆట్ెంఔెంగ భిణనేెంచఖలదఽ.  
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C. ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లలల అభీజల సభయణ 

ఇెంతఔుభ ెంథే యవభిెంచినట్లు గ, ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ ల భియౕలనఔు అధేఔ యకల ణాా లు అవసయభవు ణాబ. 
ఆమోదయోఖఫ ైథేధా (ఙెయౌుెంచదగినథేధా?), కెుబమ్  ఏ ఫేయఔు ఉెంథి (ఎెంత నతౄెం?) అధే భెెండె భ కఫ ైన 
ాశ్ైలఔు జయఫ  ఇవుడెంలల ాత్త డాఔుఫ ెంట్ సయౘమడెతేెందని ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. 

ఔసిభయవు  సభభిెంచవలలన ణాా ల ఆవశ్ఔతనఽ యట్ిలల ఉెండవలలన అెంరలనఽ ఈ యపలఖెం యవభిసఽౄ ెంథి : 

1. డిరిభిజ యభెంశ్ెం 

ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడానికి అవసయఫ ైన యట్ిలల అతెంత భ కఫ ైనథిగ డిరిభిజ యభెంరనిై 
ఙెవచఽి. నేషెంట్ లత్త ఖ భిెంచి, అతనికి ఙేలన చికిత్ దేత్త ఖ భిెంచి ఈ తాెంలల ూభిౄ సభాఙాయెం ఉెంట్లెంథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయెం, నుాభాణ ఔ డిరిర్జ యభెంశ్ెం యవభలు కిెంథి యధెంగ 
ఉెంట్లబ.: 

1. భోగి నేయవ 
2. ట్ యౌనోూ న్ ధెం./ నఫ ైల్ ధెం. 
3. ఐ.న.డి ధెం. 
4. ాయేశ్ెం ధెం. 
5. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై సలయౘథాయవ/ల నేయవ, నూో న్ ధెంఫర్, యపలఖెం/లలయౖయౌట్ీ 
6. సభమెంణో నుట్ల ాయేశ్ ణేథీ 

7. సభమెంణో నుట్ల డిరిర్జ ణేథీ 

8. ఎెం.ఎల్.ల ధెం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధెం. 
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) లేథా భభైథైెధా 
కోడెు ,  

12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిెంచడెం భభిమ  ాయేరనికి కయణెం 

13. అసుసతనఽ సభభిెంఙే యభెంశ్ెం 

14. ాయేశ్ సభమెంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు 
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథైెధా ఉెంట్ే 
16. భ కఫ ైన ఖత యైద, శ్సౄ ైచికిత్ చభితా, ఏథైెధా ఉెంట్ే 
17. యది నియేయణ లేథా చికిత్ఔు భ కఫ ైన/సెంఫెందిెంచిన ఔుట్లెంఫ చభితా ఏథైెధా ఉెంట్ే. 
18. ఆసతా్తలల ఙేభిన సభమెంలల కీలఔఫ ైన భిరోధనల యభెంశ్ెం 

19. ఉదాయలు సయౘ ఆసతా్తలల ఉనై సభమెం, ఏథైెధా ఉెంట్ే. 
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20. డిరిర్జ  అబనుడె యైదఽల సలయౘ 

21. చికిత్ అెంథిసఽౄ నై యైదఽడె/అదికభిఔ జట్లి  యైదఽడి నేయవ&సెంతఔెం 

22. భోగి/సయౘమఔుల నేయవ&సెంతఔెం 

చఔుగ భలన డిరిభిజ యభెంశ్ెం అధాభోఖెం/గమెం, లనెంచిన చికిత్ అయెం ఙేసఽకోవడెంలల కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేలే వకిౄకి ఎెంతగధన సయౘమడెతేెంథి. తథాుభ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ాకిరమనఽ యేఖవెంతెం ఙేమడానికి 
ణోడడెతేెంథి. కెుబమ్ లనఽ సభయెంగ నుాలలస్క ఙేమడానికి డిరిభిజ యభెంశ్ెంలల ఉెండవలలన అెంరల ఖ భిెంచి 
ఔడా ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణాా లు సాచిెంఙాబ. దఽయదిషివరతేౄ , నేషెంట్ చనినోు ణే, 
ఙాలా ఆసతేా లలల డిరిభిజ యభెంరనిై భయణ యభెంశ్ెంగ నేభపుెంట్లయవ.  

ఎుడా డిరిభిజ యభెంరనిై అసలు ాత్తధే సభభిెంచవలలెంథిగ కోయణాయవ.  

2. భీక్షల నియేథిఔలు 

భోఖ నియృమానిై, చికిత్నఽ నోు యౌి చాలేెందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు యమడణాబ. చికిత్ఔు ుభికొయౌన 
అసలెైన లత్తని అయెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అవసయఫ ైన సభాఙాభనిై అయ సభఔయవయౄ బ. ఆసతా్తలల ఙేయడెం వలు  
భిలత్త ఏ యధెంగ ఫ యవఖ డిెంథీ ఔడా ణెలుసఽౄ ెంథి.  

భీక్షల నియేథిఔలలు  యదాయణెంగ ఏెం ఉెంట్లమెంట్ే : 

a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు; 
b) ఎక్్-భై నియేథిఔలు;  
c) యున్ నియేథిఔలు   
d) ఫమాన్ నియేథిఔలు   

 అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయవ, వమసఽ, యౌెంఖెం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వెంట్ియ ఉెండాయౌ. అయ ఔడా భిజనలే 
సభభిెంఙాయౌ. నిభెిషి అబయన ఫేయఔు నౄభా సెంస  ఎక్్-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథాయవఔు త్తభిగి 
అగిెంచవచఽి.  

3. ఏకీఔిత, సయవయ నృలుు లు : 

నౄభా నులల కిెంద ఏెం ఙెయౌుెంఙాలధే థానిని నియృబెంఙే దయౄ 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 అెంథిెంఙాబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్ లలైట్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యవభలనఽ 
అయెం ఙేసఽకోయలని యథాభి సాచిెంచఫడెతేధాైయవ.  

సెంగట్ిత నృలుు  ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄ ెండగ, సభఖరఫ ైన నృలుు  భెపభెన్్ కోడు ణో నుట్ల యడియడిగ 
యవభలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  
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సభఖరఫ ైన నృలుు నఽ ఉయోగిెంచి ఙెయౌుెంచలేని కయవిల భియౕలన ఙేటి్ఫడెణోెంథి. ఇెందఽలల ాయేశ్యళ త 
కయవిలనఽ సనై నణాౄ నికి ఙేభిి, ఏ దఽె ఔు సెంఫెందిెంచినదధే థానికిెంద తగాిెంు కోసెం 
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి.  

నృలుు లు అసలు యౄెంలల లుఔభిెంచఫడాయౌ. 

4. ఙెయౌుెంునఔు యలదఽ 

నషిభియౘయ కర ెంట్లఔుి  అబనెందఽన ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్  భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల ఔడా ఙెయౌుెంచిన నణాౄ నికిగనఽ 
ఆసతా్త నఽెంచి యదికయ యలదఽనఽ కోయవతేెంథి.  

నృలుు  నతౄెం, ఙెయౌుెంచిన నతౄెం సభానెంగ ఉెండాయౌ్న భాట్ నిజఫేకనీ, ఙాలా ఆసతేా లు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న 
నతౄెంలల భబతీ లేథా డియౌుెంట్ల ఇయౄ బ. అట్లవెంట్ి కైసఽలల, నేషెంట్ తయపున యసౄ వెంగ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న 
నణాౄ నిై ఙెయౌులేౄ  ఙాలునని  నౄభా సెంసఔు ఙెఫ ణాయవ.  

యలదఽనలై నెంఫయవ, యి ెంు ఉెండాయౌ. థీని అసలు ాత్తధే ఇయుయౌ.  

5. కెుబమ్  నూయెం 

కెుబమ్ తాెం అధేథి కెుబమ్ నుాలలలెంగ్ కోసెం లాెంఛన నుామఫ ైన, చటి్ఫదేఫ ైన అబయన. ఇథి 
యనియోఖథాయవఔు సెంతఔెంణో అసలు యౄెంలల సభభిెంచఫడెతేెంథి. కెుబమ్ ణాా నిై ఇుడె 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔభిెంచిెంథి. ఇెందఽలల యసౄ ితెంగ ఉనైథేనేట్ెంట్ే: 

a) నౄభా ఙేలన ాదాన వకిౄ యవభలు భభిమ  కెుబమ్ ఙేలన థానికి సెంఫెందిెంచిన నులల ధెంఫర్. 

b) నౄభా చభితా యవభలు 

c) ఆసతా్తలల ఙేభిన నౄభాథాయవ యవభలు. 

d) ఆసతా్త, ఖథి యపలఖెం, అడి్షన్, డిరిర్జ ణేథీ, సభమెం, ాభాదెం అబణే నోు య్సఽలఔు ణెయౌనుభ, 
భెందఽల యదానెం తథితయ యవభలు.  

e) కయవిల యబజన, ఆసతా్తలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త సభమెం, పలభీ నతౄెం కయవి 
యవభలు/కెుబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనెం సయౘ ఆసతా్తలల ఙేభినెందఽఔు కెుబమ్ యవభలు. 

f) జతయచిన నృలుు ల యవభలు 

g) భెంజూయవ ఙేలన కెుబమ్ ఙెయౌుెంు కోసెం నౄభా ఙేలన ాదాన వకిౄ ఫలెంఔు కాణా యవభలు 
h) నులలథాయవ నఽెంచి ాఔట్న. 

కెుబమ్  నూయెంలల జఫ ో, థానికి జభిగిన చికిత్ల సభాఙాయెం ఉెండడఫే కదఽ నులలథాయవ డిఔుభైషన్ ఔడా 
ఉెండడెం వల్ చటి్యెంగ అతెంత భ కఫ ైన తాెం అవుతేెంథి.  
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కెుబమ్ ఔు ―అతెంత సత్ నభ్ఔెం లథాే ెంణానిై‖ వభిౄెంజైసఽౄ నైథి ఈ డిఔుభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులలథాయవ 
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 ాయోజధానిై ధయయేయసఽౄ ెంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ 
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో  సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి.  

యదాయణెంగ కోభై ఖ భిౄెంు ణాా లు థిఖ వ నేభపునైయ అబ ఉెంట్లబ : 

a) ఒట్యవ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవు , 

b) డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్, 

c) నున్ కయవు , 

d) ఆదార్ కయవు  వెంట్ియ. 

ఖ భిౄెంు ఆదాయెం కోసెం ట్లి ఫటి్డెం వలు , నఖదఽ యళ త కెుబమ్ లలల, మోసెం ఙేల భాయవ వఔుౄ లు చికిత్ 
ఙేబెంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమెంగ తగా బ. ఆసతా్తలల ఙేయడానికి భ ెంథే ఐడెెంట్ిట్ీ ూూ ఫ్ కోయవతేధాైయవ. 
సభిచాల థానిై నౄభా సెంసఔు లేథా ట్ి.న.ఏకి సభభిెంఙాయౌ్న ఫలధతనఽ ఆసతా్తనలై నలట్లి యవ.   

భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల కెుబమ్ లలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూూ ఫ్ ధయయేభైి ాయోజనెం తఔుుయే.  

7. నిభెిషి కెుబమ్ లఔు అవసయఫ ైన డాఔుఫ ెంట్లు  

కొనిై యకల కెుబమ్ లలల నలైన నేభపునైయ కఔ అదను డాఔుఫ ెంట్లు  కొనిై అవసయభవుణాబ. అయ : 

a) ాభాద కెుబమ్ లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్  లేథా భిజిసియవు  నోు య్స్క లిేషనఽఔు ఆసతా్త జఞభీ ఙేలన  ఫ డికో-య్ఖల్ 
సభిికెట్ అవసయడవచఽి. అథి ాభాథానికి ఖల కయణానిై యవభిసఽౄ ెంథి. ట్లా క్ ాభాథాలలల 
అబణే, సదయవ వకిౄ భదెం ణాగి ఉధాైడో లేథో  ఙెఫ తేెంథి.    

b) సెంకిుషిఫ ైన లేథా ళెచఽి యలువణో ఔడిన కెుబమ్ లలల కైసఽ ఇన్ డోర్ ణాా లు అవసయడవచఽి.  
ఆసతా్తలల ఉనైధాైళ్ైు థైెనెంథిన నుాత్తథిఔన నేషెంట్లఔు ఙేలన అనిై చికిత్ల యవభలు ఆసతా్తలల 
నమోదఽ ఙేసాౄ  ఉెంట్లయవ. ఆ డాఔుఫ ెంట్ే ఇన్ డోర్ కైసఽ నేయవ లేథా కైసఽ ఱట్ల అవుతేెంథి.  

c) అవసయఫ ైన ఙోట్ు  డమాలలస్క/కీమోతెయన/జియోతెయన ఙాయవి లు.  

d) ఆసతా్త నియుచధానికి సభినుో బనట్లు గ ఆసతా్త ఉెంథో లేథో  ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు యౘలట్ల్ భిజిలిేరషన్ 
సభిికెట్.  
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కెుబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కెుబమ్ ల ఫిెందెం కొనిై ఆెంతయెంగిఔ డాఔుఫ ెంట్ నూభ్ట్ు నఽ ఉయోగిసఽౄ ెంథి. 
అయ ఏవెంట్ే : 

i. డాఔుఫ ెంట్లు  సభిచాడడానికి భియౕలధాెంరల జఞనృణాలు, 

ii. భియౕలన/లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఱట్ల, 

iii. ాభాణాల తనిఖీలు/ఔెంట్ ా ల్ నూభ్ట్.  

 ఈ నూభ్ట్లు  నౄభా సెంసలనిైెంట్ిలలనఽ కై యధెంగ లేఔనోు బనట్ికీ, యదాయణెంగ ఉెండే అెంరల 
ఉథాహయణణో, ఈ డాఔుఫ ెంట్ు  ాయోజనెం ఖ భిెంచి భనెం అధమనెం ఙేథాె ెం.  

ట్ిి ఔ 2.2 

1.  
డాఔుఫ ెంట్ల 
యభికైషన్ ఱట్ల 

అనిైెంట్ిఔధాై ఇథి సఽలబఫ ైనథి. యనియోఖథాయవ ఇయ సభభిెంఙాడని 
నేభపుధేెందఽఔు డాఔుఫ ెంట్ు  జఞనృణాలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఉెంట్లెంథి. కొనిై 
నౄభా సెంసలు యనియోఖథాయవఔు ఎకైలెడ్సజ  ఫ ెంట్ గ థీని ాత్తని 
సభఔభైి యలుెంథి.  

2.  భియౕలన/నుాలలస్క ఱట్ల 

ఇథి యదాయణెంగ కై ఱట్ల అబ ఉెంట్లెంథికనీ నతౄెం నుాలలలెంగ్ 
యవభలనిైెంట్ినీ ఇభ డెిఔుెంట్లెంథి.  

a) యనియోఖథాయవ నేయవ, ఐడి నెంఫయవ 

b) కెుబమ్  నెంఫయవ, కెుబమ్ణాా 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) కెుబమ్  ఆమోదెం/కయణానిై యవభిసాౄ  నుాలలలెంగ్ నలై యకలు 

h) కెుబమ్  నతౄెం భథిెంు 

i) నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయుణో ణేథీలణో  కెుబమ్  చలనెం 

3.  
ాభాణాల 
భియౕలనలు / 

తేథి భియౕలన లేథా ాభాణాల నిమెంతాణా నూభ్ట్ ని కెుబమ్ ణో 
వవహభిెంచిన వకిౄ కఔుెండా యేభై వకిౄ నియుళ యౄ యవ 
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నిమెంతాణా నూభ్ట్ ఙెక్ యౌసి్క, కెుబమ్  భియౕలన ారైవయకి ణోనుట్ల ాభాణాల నిమెంతాణ 
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉెండే సభఙాయెం యేట్ికి సెంఫెందిెంచినథైె ఉెంట్లెందెంట్ే : 

a) కెుబమ్  లలట్ిల్ ఫ ెంట్, 

b) కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథా  

c) అదను సభాఙాయెం కోసెం అబయన ెండెం.  

 

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఇన్-నేషెంట్ ఔు జభిగై నతౄెం చికిత్ అెంతట్ినీ ూసఖ చఽిత ఆసతా్తలల నియుళ ెంఙేథి డాఔుఫ ెంట్ ఈ ఈ 
కిెంథి యట్ిలల ఏథి ? 

I. భీక్షా నియేథిఔ 

II.  లలట్ిల్ ఫ ెంట్ ఱట్ల 

III. కైసఽ నేయవ 

IV. ఆసతా్త భిజిలిేరషనఽ సభిికెట్ 
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D. కెుబమ్ ల భిజభిుెంగ్  

1. భిజభిుెంగ్ 

ఇథి కెుబమ్ ల లత్తని ఫట్ిి  నౄభా సెంస  దఖాయవెండే ుసౄ కలలల కెుబమ్ లనిైెంట్ికి ఙేలే కైట్లబెంు నణాౄ నిై 
సాచిసఽౄ ెంథి. ఇథి సఽలబెంగ ఔనినెంచవచఽి కనీ, భిజభిుెంగ్ ాకిరమలల ఙాలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙాయౌ. 
భిజభిుెంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవెంట్ి తనదఫ ైధా నౄభా సెంస  లాపలలనలైన, ఆభిఔ యో భత భాభిజన్ లెకిుెంునలైన ాపలవెం 
చాుతేెంథి.  

ధేట్ి కలు నుాలలలెంగ్ లసిెంలఔు ఏ సభమెంలలధైధా భిజయవులనఽ భథిెంు ఙేమఖల యభయూెం అెంతయాతెంగ 
నిభి్తఫ ై ఉెంట్ ెంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

కెుబమ్ ల లత్తని ఫట్ిి  నౄభా సెంస  ుసౄకలలల కెుబమ్ లనిైెంట్ికి కైట్లబెంచిన నణాౄ నిై ఏభెంట్లయెంట్ే  
________. 

I.  ూయౌెంగ్  

II.  ను ా యజనిెంగ్ 

III.  భిజభిుెంగ్ 

IV.  ఇధులిెంగ్ 
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E. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రట్యు  (టి్.న.ఏ) నుతా  

1. పలయతథేశ్ెంలల ట్ి.న.ఏల ాయేశ్ెం 

నౄభాయెంఖెంలల నలైైయేట్ల సెంసలఔు 2000 సెంవత్యెంలల థాుభలు ణెభిఙాయవ. ఇథిఇలాఉెండగ,  నాతన నులలల 
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతేౄ లఔు గిభకీ నలయవఖ త వచిిెంథ.ి థాెంణో ఆభోఖ నౄభాలల నులలల యఔరమానెంతయ 
లేవలఔు ఔ భాభా నిై ాయేశ్నలట్లి యౌ్న అవసయెం ఉెందని పలయెంఙాయవ. విత్తౄయఫ ైన థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యునఽ 
భిచమెం ఙేలేెందఽఔు ఇథి అవకశ్ెం ఔయౌెంచిెంథ.ి  

భిలత్త ఖభనిెంచిన ఇనా్ూభెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽ్ 
తీసఽఔునై ట్.ిన.ఏలు యణ లల ాయేయెంఙేెందఽఔు అనఽభత్త ఇచిిెంథి. అబణే, యయవ 2001 లలనలిెంఫర్ 17న ధనట్ిలై 
ఙేలన 2001 ధాట్ి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరట్యవు -ఆభోఖ నౄభా) నిఫెంధనలఔు ఔట్లి ఫడి ఉెండాలని 
నేభపుెంథ.ి 

 నియుచనెం 

నిమభ నిఫెంధనల ాకయెం, 

"థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రట్ర్ లేథా టి్.న.ఏ అెంటే్ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధాటి్ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ 
ఎడి్నిలేి రట్యవు -ఆభోఖ లేవల) నిఫెంధనల ాకయెం లెైలలనఽ్ ను ెంథిన ఎవభెైధా కవచఽి. ఆభోఖ లేవలనఽ 
అెంథిసఽౄ నైెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యవసఽభ  లేథా నుభిణోఱఔెం తీసఽఔుెంట్లనైయభైె ఉెండాయౌ.  

"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 కెుబమ్ నఽ ఆమోథిెంఙాలా లేఔ 
త్తయసుభిెంఙాలా అని నియృబెంచడెంలల ఔడా 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, సెంయ ఖత ఫిెందఫే ఆ లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి.  

 

2. ఆభోఖ నౄభాలల యఔరమానెంతయ లేవ 

a) ఔయభి ాత్తనుదన (నానేమెం)నఽ ఆమోథిెంచిన తభుత, నౄభా యక్షణ నదలెైనట్ేు  లెఔు.  

b)  నులల లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుధే క్షెంలల, యనియోఖథాయవ, అతనఽ తీసఽఔునై 
నులల ఖ భిెంచిన సభాఙాభనిై 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 లవుణాయవ). పౌత్తఔ లేథా ఎలకిా నిక్ యౄెంలల కయవు  యౄెంలల అతనఽ 
సబతు ఐడెెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽి.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు, అలాగై, ఆసతా్తలల ఙేభైెందఽఔు లేథా 
తీసఽఔునై చికిత్ఔు ఆసతా్తకి నఖదఽ ఙెయౌుెంఙేట్లు  ఙేసఽఔుధేెందఽఔు నులల అెండ అవసయఫ ైనుడె, 
కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలేట్ుడె ట్ి.న.ఏ సబతుెం ఉయోఖడెతేెంథి.  

e) కెుబమ్ నఽ లేథా 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 డెఖూణానఽ, కెుబమ్  ఙేమడానికి నులల కిెంద అనఽభత్తెంచిన తదఽభి కలెం ఏథైెధా ఉెంట్ే ఆ 
కలెంలలనఽ లేవల అవసభలు తీయిడెం కొనయఖ తేెంథి.  

యేలాథి నులలలఔు లేవలెంథిసఽౄ నైుడె, భ కెంగ అథే నులలని ునయవదేభిెంచినుడె, అథే ట్ి.న.ఏ నులలకి 
లేవలెంథిసఽౄ నైుడె ఈ కయఔలాెం నియెంతయెంగ యఖ త ఉెంట్లెంథి.  

3. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్ (ట్ి.న.ఏ) లక్షాలు 

ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని యౄను ెంథిెంఙాయని 
ఙెవచఽి : 

a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథాయవఔు అవసయఫ ైన సభమెంలల యలెైననిై అనిై భీతేలలు నా లేవలెంథిెంఙేట్లు  
చాడడెం.  

b) నౄభా ఉనై నేషెంట్ కి ధట్ వర్ు ఆసతేా లలల నఖదఽ యళ త చికిత్నఽ నియుళ ెంచడెం.  

c) నౄభా ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలు, భాయాదయశఔ సాణాా ల ఫేయఔు సభభిెంచిన కెుబమ్  
డాఔుఫ ెంట్ు నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖెంగ భిషుభిెంచడానికి యలు ఔయౌెంచడెం. 

d) ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లు, సెంఫెందిత లేవల ట్ు  వవహభిెంచడెంలల కయనిభుహఔ ధైుణానిై 
సిఱిెంచడెం.  

e) సకలెంలల సభెైన భీత్తలల యనియోఖథాయవల అవసభలఔు సెంథిెంచడెం కోసెం.  

f) నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫ ైన వమానికి ాభాణాలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ 
అెందఽఫలట్లలలకి ణెచఽికోయలని పలయయౄ డె. ఈ నౄభా భాభెుట్ లక్షానిైధయయేయిఖల భవయణానిై 
సిఱిెంచడానికి.  
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g) అధాభోఖెం, వమాలు, యది యదాధాలు, ఫస వవది వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన డాట్లనఽ 
జనిెంజైమడెం, నోు ఖ  ఙేమడెంలల సయౘమడేెందఽఔు.  

4. నౄభా సెంసకి ట్ి.న.ఏకి భధఖల సెంఫెంధెం 

ఆభోఖ నౄభా నులలల యఔరమానెంతయ లేవల కోసెం ఙాలా నౄభా సెంసలు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లబ. 
భ కెంగ జీయత నౄభా యెంఖెంలలని సెంసలు ఔడా నులలకి భ ెందఽ యైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు 
ట్ి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణాబ.  

నౄభా సెంసఔు, ట్ి.న.ఏకి భధ సెంఫెంధెం ెందయఫ ైనథి. ఙాలా అవసభలు, ాకిరమణో ఈ కెంట్లా ఔుి  
నిభి్తఫ ై ఉెంట్లెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణాా లు ఇుడె కొనిై 
భాయాదయశఔ సాణాా లనఽ యదిెంచి, ట్ి.న.ఏకి నౄభా ఔెంనలనీకి భధనఽెండే కెంట్లా ఔుి నఔు ల భీఔభిెంచిన కొనిై 
కు జులనఽ సాచిెంచిెంథి.  

ట్ి.న.ఏ నఽెంచి నౄభా సెంస  ఆయెంఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ: 

A. ధట్ వభిుెంగ్ సభీుసఽల ను ా యైడర్ 

నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄ ల ఆభోఖ కెుబమ్ లఔు నఖదఽ యళ త కెుబమ్  ఙెయౌుెంులు ఔయౌెంఙే లక్షెంణో థేశ్యౄెంగ 
ఆసతేా ల ధట్ వర్ు ణో ట్ి.న.ఏ సెంఫెందానిై నిభి్ెంచఽఔుెంట్లెందని ఆయయౄ యవ. ఆ సెంఫెంధెం ట్ి.న.ఏకి ను ా యైడర్ కి 
భధ భాతాఫే కఔుెండా నౄభా సెంసనఽ ఔడా ఔలుుకొని ణైైెనుక్షిఔెంగ ఉెండాలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెెంథిన 
ఇట్ీవయౌ భాయాదయశఔసాణాా లు సాచిసఽౄ ధాైబ.  

అట్లవెంట్ి ధట్ వర్ు ఆసతేా ల నఽెంచి నుకైజీలు, ఆసతా్తలల చికిత్లఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ యది యధధాల 
కోసెం యయవ చయిలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు  భైట్లు  లనెంఙేట్లు  చాయౄ యవ. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీకి, నులలథాయవలఔు 
వమాలనఽ తగాిసఽౄ ెంథి.  

B. కల్ లలెంట్ర్ సభీులలస్క 

భతేా లు, యభెంణాలు, లలలవు థిధాలణో సయౘ అెంట్ే 24*7*365 అనిై యేళ్లలు నఽ ఙేయవకోఖయౌగిన యధెంగ ట్ ల్ ా 
నెంఫయుణో  ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ నఽ నియుళ సఽౄ ెందని యదాయణెంగ ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ 
థిఖ వ నేభపునై అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి సభాఙాభనిై సభఔయవసఽౄ ెంథి : 

a) నులల కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు. 

b) ఆభోఖ కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచి నుాలలసఽలు, యది యదాధాలు.  

c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌుెంచనవసయెం లేఔుెండా ఆసతా్తలల చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడానికి సెంఫెందిెంచి 
సాచనలు. 

d) ధట్ వర్ు ఆసతేా లనలై సభాఙాయెం. 
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e) నులల కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలలెనఽ్ నతౄెంనలై సభాఙాయెం. 

f) కెుబమ్  లత్తనలై సభాఙాయెం. 

g) కెుబమ్ ల యషమెంలల లలనెంచిన ణాా లనలై సలయౘలు.  

జఞతీమ ట్ ల్ ా నెంఫయవ థాుభ, ఔసిభయవు  యదాయణెంగ భాట్లు డే ాదాన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన 
యనియోఖథాయవ లేయ లఫోెంథిణోనఽ కల్ లలెంట్యవ అెందఽఫలట్లలల ఉెండాయౌ. అబణే, ఈ యఔఫ ైన ఏభట్లు  నౄభా 
సెంసలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ెందెంనలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ.  

C. నఖదఽ యళ త మాకె్స్క సభీుసఽలు 

నియుచనెం 

"నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం"  అెంట్ే, నులలలలని షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ 
నులలథాయవలు ను ెంథిన చికిత్కెైన కయవిలు, ఙెయౌుెంులనఽ భ ెందఽగ అదీఔితెం ఙేలన ఆమోదెం ఫేయఔు ధట్ 
వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నౄభా సెంస  ధేయవగ జభినేెందఽఔు నులలథాయవలఔు నౄభా సెంస  ఔయౌెంఙే సదఽనుమెం.  

ఈ లేవనఽ ఔయౌెంఙేెందఽఔు, కెంట్లా ఔుి  కిెంద నౄభా సెంస  ఙేమవలలన నఽలు ఏనేట్ెంట్ే : 

a) నులలకి సెంఫెందిెంచిన నతౄెం సభాఙాయభెంణా ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెండాయౌ. ట్ి.న.ఏకి థీనిై 
సభఔయివలలన ఫలధత నౄభా సెంస థే.  

b) నులల కిెందఔు వచిిన సబ ల డాట్లనఽ ఏ యధఫ ైన ను యనుట్ల లేథా కొయత లేఔుెండా ఖరళ ెంఙేెందఽఔు 
యలుగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙాయౌ. 

c) నులలకి, ట్ి.న.ఏకి తభనఽ అనఽసెందానయఙేట్లు గ నులలథాయవలు 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 ఉనైకలభెంణా అథి ఙెలుు ఫలట్ల అబతీభయౌ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం కోసెం అబభిసాౄ  సభఔభిిన సభాఙాభనిై ఆదాయెం ఙేసఽఔుని సదయవ 
ఆసతాకి ట్ి.న.ఏ నా-ఆథభెైజైషన్ లేథా లెట్ర్ ఆఫ్  గయెంట్ీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. అబణే, అధాభోఖ 
సుపలవెం, ాత్తనుథిత చికిత్, ఇనేడి ఉనై వమానికి సెంఫెందిెంచి అథి భభిెంత సభాఙాభనిై 
కోయవచఽి.  

e) సభాఙాయెం సషిెంగ లేఔనుో బధా లేఔ అెందఽఫలట్లలల లేఔనుో బధా, నఖదఽ యళ త అబయననఽ 
ట్ి.న.ఏ త్తయసుభిెంచవచఽి. కనీ, నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచినెంత భాణాా న చికిత్నఽ 
నిభఔభిెంచినట్లు  అయెం కదని అథి సషిెం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ెందఽ డఫ ో ఙెయౌుెంఙేల, తభుత 
కెుబమ్  థాకలు ఙేమవచఽి. థానిై థాని యోఖతలనఽ ఫట్ిి  భియౕయౌయౄ యవ.  
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f) అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయవిఔునై 24 ఖెంట్ల లలలే వయౄభానెం ెంనుయౌ. నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృమానిై ణెయౌమజైమాయౌ.  

D. యనియోఖథాయవలణో సెంఫెంధెం, భిచమాల నియుహణ 

ఔసిభయవు  యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధెంగ ట్ి.న.ఏ ఔ మెంణాా ెంగనిై సభఔయివలలన అవసయెం 
ఉెంథి. ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లనఽ భియౕయౌెంచడెం, సభిచాడడెం యదాయణఫే. ఙాలా చినై రతెంలలధే ఆభోఖ 
నౄభా కెుబమ్ లనఽ త్తయసుభిెంచడెం జయవఖ ణోెందని ఇఔుడ ఖ యవౄ ెంచఽకోవడెం భ కెం. అయ ఔడా నులల 
షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.  

థానికి ణోడె, కెుబమ్  ఙేలన నతౄెంలల కొెంత ఫేయకెైధా థాథాుగ అనిై ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ లు తగాిెంునఔు 
లలనవుణాబ. ఇలా కెుబమ్  నణాౄ లనఽ తగాిెంచడెం యనియోఖథాయవలనఽ అసెంతినౄ కి ఖ భి ఙేసఽౄ ెంథి. భ కెంగ 
అలా తగాిెంచడానికి లేథా నిభఔభిెంచడానికి ఖల కయణానిై యనియోఖథాయవఔు సభెైన భీత్తలల యవభిెంచనుడె. 

అట్లవెంట్ి సభసలనఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంఙేట్లు  చాలేెందఽఔు, ట్ి.న.ఏ సభయఫ ైన సభసల భియౖుయ 
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  ఆయసఽౄ ెంథి. అయ : 

a) నుాభాణ ఔ నృయౌుెంగ్ యదానెం. యయధ యపలగల కిెంద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలుఱెంఙేెందఽఔు, నులలల 
ధయలనఽ నియృబెంఙేెందఽఔు ఔడా ఇథి నౄభా సెంసఔు యమడెతేెంథి.  

b) వసాలు ఙేలన నతౄెం నిజెంగధే అధాభోగనికి ఙేలన చికిత్ఔు అబయ నతౄఫేధా అని 
ధఽా యఔభిెంచఽకోవడెం.  

c) డమాఖైలస్క, ను ా లజర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అుడే అనిై ట్ి.న.ఏలఔు సెంఫెందిెంచి జఞతీమ లేథా 
అెంతభజ తీమ ాభాణాలఔు అనఽఖ ణెంగ డాట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి.  

థీనికి యక్షణ ను ెంథిన, ధైుణెం ఔయౌగిన లఫోెంథి ట్ి.న.ఏలల ఉెండడెం అవసయెం. యభి కోడిెంగ్, సఽెంకలనఽ 
సభిచాడడెం, లేఔభిెంచిన నృయౌుెంగ్ డాట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ణెయౌల ఉెండాయౌ.  

F. కెుబమ్  నుాలలలెంగ్-ఙెయౌుెంుల లేవలు 

ట్ి.న.ఏలు అెంథిెంచడానికి భ ెందఽకొఙేి లేవలలల ఇథి అతెంత భ కఫ ైెంథి. ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంసఔు ఙేయౄ నని 
ఙెనే కెుబమ్  నుాలలలెంగ్ సభీుసఽలు యదాయణెంగ నదలు నఽెంచి తేద వయఔు ఉెంట్లబ.  వయౄభాధానిై 
భిజిసియవ ఙేమడెం నఽెంచి  నుాలలస్క ఙేమడెం, ఆమోథానిై లేథా ఙెయౌుెంునఽ లనూయవ్ ఙేమడెం వయఔు ఉెంట్లెంథి.   
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నౄభా సెంస  నఽెంచి అెందఽఔునై నిధఽల థాుభ కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంు జయవఖ తేెంథి. అడాునఽ్ నఖదఽ యౄెంలల 
ట్ి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయివచఽి లేథా నౄభా సెంస  తన ఫలెంఔు థాుభ యనియోఖథాయవఔు లేథా ఆసతా్తకి 
ధేయవగ ఙెయౌుెంచి కెుబమ్ నఽ భిషుభిెంచవచఽి.  

ట్ి.న.ఏ నఖదఽ దఽె లనఽ నియుళ సఽౄ ెందని, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి అెంథిన నణాౄ ల ణాలఔు భిఔని్యౌబయషన్ నఽ 
తగిన కల వవధఽలలు  అెంథిసఽౄ ెందని ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ఆమోథిత కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంులఔు నేనయౘ ఆ 
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధాలఔు యనియోగిెంచఔడదఽ.  

G. నియుహణ సభాఙాయ లేవలు  

కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ నఽ ట్ి.న.ఏ నియుళ సఽౄ ెంథి ఔనఽఔ, కెుబమ్ లఔు సెంఫెందిెంచిన నతౄెం సభాఙాయెం 
యడియడిగకనీ లేథా సభఱిగకనీ ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యయధ ాయోజధాల కోసెం నౄభా 
సెంసఔు ఆ డాట్ల అవసయభవుతేెంథి. అట్లవెంట్ి డాట్లనఽ 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. లేథా నిభెిషి నౄభా ఔెంనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ెందెం, అవసభల ఆదాయెంగ కొథెి 
కయఔలానులఔు ఔడా ట్ి.న.ఏ కయ భిది భినేతెం కవచఽి.  

H. ట్ి.న.ఏ ాత్తపలెం  

ఈ లేవలెంథిెంచినెందఽఔుగనఽ, ట్ి.న.ఏకి జు ఙెయౌుయౄ యవ. థానికి ఉయోఖడే నుాత్తథిఔలు ఇయ:  

a) యనియోఖథాయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే నానేమెంలల (సభీుసఽ నఽై నేనయౘబెంచగ) కొెంత రతెం, 

b) నిభెైయెంచఽఔునై కల వవదిలల ట్ి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄెం ఙపున, లేథా 

c) ట్ి.న.ఏ సభఔభిిన ాత్త సభీుసఽ లాయథేయకి ల య నతౄ ెం ఙపున. ఉథాహయణఔు, జఞభీ ఙేలన 
సబతు కయవు ఔు ఇెంత, కెుబమ్ నఔు ఇెంత ఙపున.  

ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏ సభీుసఽల థాుభ, నౄభా సెంసలఔు అెందఽఫలట్లలలకొఙేియ ఏభెంట్ే : 

i.  నఖదఽ యళ త లేవలు 

ii.  డాట్ల సెంఔలనెం-యరలుషణ 

iii.  24 ఖెంట్ల కల్ లలెంట్ర్, యనియోఖథాయవలఔు ఙేమూత 

iv.  ఆసతేా ల ధట్ వర్ు, ఇతయ యైద సదఽనుమాలు 

v.  ఫేజర్ ఖూర ు యనియోఖథాయవలఔు అెండ 

vi.  యనియోఖథాయవలణో కెుబమ్ ల ఖ భిెంచి చభిిెంఙే యసఽలుఫలట్ల 
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vii. ఙాభీజలు, చికిణా్ యదాధాల ధయలనలై ఆసతేా లణో చభిిెంచఖల సదఽనుమెం 

viii.  యనియోఖథాయవలఔు లేవలనఽ సఽలబతయెం ఙేసాౄ  ట్ కైలజీ ఆదాభిత లేవలు 

ix.  అనఽభానిెంచిన కైసఽలనఽ సభిచాడడెం, దభుౄ  జయడెం 

x.  యయధ ఔెంనలనీలలల కెుబమ్ ల తీయవణెనఽైల యరలుషణ, వమాలు, నాతన చికిణా్ దేతేలు, నయన 
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙాభనిై అెంథిెంచడెం. మోయలనఽ నిమెంతా్తెంచడెం.  

xi.  లేవల యసౄయణ యేఖెంగ యఖడెం 
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F. కెుబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం 

1. వకిౄఖత ాభాదెం 

 నియుచనెం 

వకిౄఖత ాభాదెం అధథేి ఒ ాయోజన నులల. అథి ాభాద భిత్త, ాభాద అెంఖయైఔలెం 
(రశ్ుతెం/నుక్షిఔెం), ణాణాుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. నిభేిషీ ఉతత్తౄ ని ఫటిి్ 
ాభాద యైద కయవిలు, అెంత కిరమల కయవిలు, యథా కయవిలు తథితభలఔు ఔడా అదను 
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉెండవచఽి.   

వకిౄఖత ాభాద నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథే అనుమానిై “ాభాదెం” అెంట్లయవ. 

 నియుచనెం 

ాభాదెం అధేథ ిహఠతేౄ గ, ఊళ ెంచని యధెంగ, ఎలాెంటి్ ఉథేెశ్ెం లేఔుెండా, ఫమటి్నఽెంచి కఔుెండా, 
ళ ెంయత్ఔ భాయాెంలల కఔుెండా, ఔెంటి్కి ఔనినెంఙథేిగ జభిగైథిగ నియుచిెంచఫడెతేెంథి.   

కెుబమ్్ ఫేధేజర్ అాభతౄెంగ వవహభిసాౄ , కెుబమ్ ాఔట్న లుఔయణ సభమెంలల కిెంథి అెంరలనఽ 
భియౕయౌెంఙాయౌ : 

a) నులల కిెంద కెుబమ్ 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 భీయౕయౌెంచెండి. అవసయఫ ైణే భియౕలన ఙేబెంఙాయౌ.  

f) కెుబమ్ నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థానికోసెం నిలునఽ యౄను ెంథిెంఙాయౌ.  

g) ఆవయణ సభమానిై (కెుబమ్ సభీులెంగ్ సభమెం) నియుళ సాౄ , కెుబమ్ అనవిథేి కోసెం 
యనియోఖథాయవనికి సభాఙాయెం అెంథిెంఙాయౌ. 

 

2. కెుబమ్ ల భియౕలన 

కెుబమ్ సభాఙాయెంలల లేథా కెుబమ్ దయౄ యేజులనఽ లుఔభిెంచిన నైదట్ ఏథేని ళెచిభిఔ ఉెంట్ే కై సభమెంలల 
భియౕలనఔు విత్తౄ  ధైుణ భిరోధఔుడికి కెుబమ్ నఽ కైట్లబెంచవచఽి.  
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 ఉథాహయణ 

సనై యనిైళ త కెుబమ్ లు (నౄభా నుాయెంబెంలల సులకయౌఔెం భిదిలల కెుబమ్) 
 అెంఖయైఔలెం ఎఔుువ కలెం ఔయౌగి ఉెండే అదిఔ యభెంతు ాయోజన నతౄెం  
 కెుబమ్ దయౄ యేజులలు  యవక్ష 

 నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽెంచి అధేఔ కెుబమ్ లు 
 భదనున సెంకైతెం 

 అనఽభానిత ఆత్హత 
 నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధానిై 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 ణాకిడీ అదిశ్ెం 

 భానవహననఽ తథితభలు. 

దభుౄ  ాదాధనథెేశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే: 

a) నషికయణానిై భీక్షిెంచడానికి.  

b) నషిెం యసౄ ిత్త భభిమ  సుపలయనిై సషిెం ఙేమడానికి  

c) యక్షాదాయెం లేఔయణ భభిమ  సభాఙాయెం ణెలుసఽకోవడానికి. 

d) మోసూభిత భూలఔెం లేథా కెుబమ్ నణాౄ నిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడానికి. 

దమఙేల ఖభనిెంచఖలయవ: దభుౄ  అసలు ఉథెేశ్ెం ఆ కైసఽఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనఽ భియౕయౌెంచి, 
అవసయఫ ైన యక్షాలనఽ లేఔభిెంచడెం 

కెుబమ్ ల భియౕలఔుడె దభుౄ లల దిఱి  కైెంథాీఔభిెంఙాయౌ్న అెంశ్ెం ఖ భిెంచి భాయాదయశనెం ఙేమడెం భ కెం.  

 ఉథాహయణ 

కైసఽ భాయాదయశకనికి ఉథాహయణ :   

భోడ్స ట్లా క్ ాభాదెం 
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i. సెంగట్న ఎుడె జభిగిెంథి– కచిితఫ ైన సభమెం, ణేథీ, ాథేశ్ెం?ణేథీ భభిమ  సభమెం 

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙాభ, ామాణీఔుడిగ/యహనెంలల ఔయవిని యళ్ైతేధాైభ లేథా ాభాథానికి 
ఖ భెైన యహధానిై నడెుతేధాైభ? 

iii. ాభాదెం ఖ భిెంచిన యవయణ, అథి ఎలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంథి? 

iv. ాభాదెం జభిగిన సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదెం లేయెంచి ఉధాైభ? 

v. ఙావు ఉదెంతెంలల అబణే, చనినోు బన కచిితఫ ైన సభమెం, ణేథీ, చనినోు వడానికి భ ెందఽగ 
అెంథిెంచిన చికిత్, ఏ ఆసతా్తలల చనినోు మాయవ లాెంట్ి యవభలు? 

ాభాథానికి కయణెంగ పలయెంఙేథి : 

నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనెం లేథా ఎదఽయవగ వచిిన యహనెంలల మెంతా యైపలెం (లిభిెంగ్, ఫాేక్ తథితభల 
యైలెం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుసత (ఖ ెండెనుో ట్ల, ఔెండభలు ట్లి ఔునోు వడెంలాెంట్ియ) కయణెంగ, 
భద లేవనెం, యహథాయవల దఽలత్త, యణావయణ లత్త, యహనెం యేఖెం తథితభల వలు . 

వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ లలల యధడే మోయలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథాహయణలు: 

i. ట్ి.ట్ి.డి కలెంలల అత్త ఙేల చానెంచడెం. 

ii. అసుసతనఽ ాభాదెంగ నేభపునడెం. ఉథా. ఇెంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి  భదఽ ఙేలన తభుత 
కయణాల వలు  ఔయౌగిన యనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ఔు భాయిడెం 

iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథాలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కెుబమ్ ఙేమడెం, సహజ భయణానిై ాభాద భిత్తగ 
నేభపునడెం లేథా ాభాదెం తభుత భ ెందఽగ ఉనై యది భయణానికి థాభి తీమడెం లాెంట్ియగ 
దయౄ యేజులనఽ తుగ యౄను ెంథిెంచడెం 

iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణాలుగ చానెంచడెం 

భ కెంగ డెత్ కెుబమ్ లలల నులుెంచఽఔుధే సభమెంలల వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ భియౖుయెం కోసెం డిరిర్జ 
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫ ైన దయౄ యేజుగ నిలుసఽౄ ెంథి. ాత్తనుదన సభమెంలలధే ధానేనీ యవభలనఽ ను ెందడెం 
ఔడా ఎెంణో భ కెం. అథి నులల దయౄ యేజులల పలఖెంగ ఉెండాయౌ. 

3. కెుబమ్  డాఔుఫ ెంట్ేషన్ 

ట్ిి ఔ  2.3 

భయణ కెుబమ్ 

 

a) కెుబమ్ థాయవ ధానేనీ/ఔుట్లెంఫ సబ డి సెంతఔెంణో నుట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన 
వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ నుయెం 

b) నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లేథా అట్ సి్క ఙేలన ాత్త (అట్ సి్క 
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వెంచధాభా/ యఙాయణ ెంచధాభా) 
c) భయణ ధివతాెం అసలు లేథా అట్ సి్క ఙేలన ాత్త. 
d) శ్వెంచధాభా నియుళ లేౄ  అట్ సి్క ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాత్త. 
e) మాెంట్ీ-భనీ లాెండభిెంగ్ దసౄ యేజుల అట్ సి్క ఙేలన ాత్త- నేయవ భియౕలనకోసెం 

(నుస్క నుో రి్ / నున్ కయవు  /ఒట్యవ ఐ.డి / డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్), చియవధాభా 
భియౕలన కోసెం (ట్ య్నోూ న్ నృలుు  / ఫలెంఔు కాణా నియేథిఔ/ ఔభెెంట్ల నృలుు  / 

భైషన్ కయవు ). 
f) చటి్ఫదే యయసఽలెందయౄ తగిన భీత్తలల సెంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లి గ 

అడయట్ భభిమ  ూచీ ఫలెండ్స నఽ ఔయౌగిన చటి్ఫదే యయసతు ధివతాెం 

రశ్ుత ూభిౄ 
అెంఖయైఔలెం (PTD) 

భభిమ  రశ్ుత నుక్షిఔ 
అెంఖయైఔలెం(PPD) 

కెుబమ్ 

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కెుబమ్ థాయవ సెంతఔెం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ 
నూయెం. 

b) వభిౄెంఙే క్షెంలల అట్ సి్క ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ ాత్త. 

c) నౄభా వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంచడానికి ఒ లయల్ సయజన్ లేథా తత్భాన 
హో థా ఔయౌగిన యైదఽలు నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం. 

ణాణాుయౌఔ ూభిౄ 
అెంఖయైఔలెం(TTD) 

కెుబమ్ 

a) అెంఖయైఔలెం యఔెం, అెంఖయైఔల కలానిై ాయౄ యసాౄ  చికిత్ అెంథిసఽౄ నై 
యైదఽడి నఽెంచి ను ెందఽతేనై యైద ధివతాెం. కచిితఫ ైన లలలనఽ కలానికి 
సెంఫెందిెంచిన యవభలు ఇఙేిలా సెంస  మజభాని నఽెంచి ను ెంథిన లలలవు 
ధివతాెం ఆమన సెంతఔెం, లలుణో నుట్ల.  

b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదాయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయూెం 
ఔయౌగి ఉనైట్లి  చికిత్ అెంథిసఽౄ నై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథాయూూ 
ధివతాెం.  

నలైఔనిన జఞనృణా కైవలెం సాచధాత్ఔఫ ైనథి భాతాఫే. ఇెంక భచిలఔు సెంఫెందిెంచిన నూో ట్ లు, ాభాద 
సలానికి సెంఫెందిెంచిన నోూ ట్ )లాెంట్ి దయౄ యేజులు ఔడా ఆమా సెంగట్నఔు సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ వవయౘభల 
ఆదాయెంగ కయయౌ్ భవచఽి. ాణేకిెంచి, దభుౄ  ఙేమాయౌ్న అనఽభానిత మోసు కోణెంణో ఔడిన 
సెందభౌలలు .    
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

రశ్ుత అెంఖయైఔలెం కెుబమ్ లల కిెంథ ిదయౄ యేజులలు  ఏయ సభభిెంఙాయౌ్న అవసయెం లేఔనోు వచఽి? 

I. కెుబమ్ థాయవ సెంతఔెం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ నూయెం. 

II. వభిౄెంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ అట్ సి్క ఙేలన ాత్త. 

III. నౄభా ఙేలన వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంఙేెందఽఔు లయల్ యైదఽడె లేథా తత్భాన హో థా ఔయౌగిన 
యైదఽల నఽెంచి ను ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం.  

IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదాయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయూెం ఔయౌగి ఉనైట్లి  చికిత్ 
అెంథిసఽౄ నై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథాయూూ ధివతాెం.  
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G. కెుబమ్ ల నియుహణ- యథయేౕ ామాణ నౄభా  

1. యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల 

యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల యైథేతయ ాయోజధాలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైట్ికీ, యైద, 
అసుసత ాయోజనెం ఆ నులల కిెంద ాదాన యక్షణగ ఉనైెందఽన థాని ూచీ ెందెం, కెుబమ్ ల నియుహణ 
సెంాథామఫదేెంగ ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయో కిెంథే ఉెంట్లెంథి.  

ఈ నులల కిెంద యక్షణలనఽ కిెంథి యపలగలుగ యసౄ ితెంగ యబజిెంచవచఽి. ఒ నిభేిషీ ఉతత్తౄ  కిెంద నేభపునై అనిై 
లేథా కొనిై ాయోజధాలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.: 

a) యైద భభిమ  అసుసత యపలఖెం 

b) సుథేరనికి త్తన ెండెం భభిమ  కాయ ఙేబెంచడెం 

c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ 

d) వకిౄఖత పలయెం 

e) ఇతయ యైథేతయ యక్షణలు: 

i. మాతా యదఽె  

ii. మాతా జఞెం 

iii. మాతా అెంతభమెం 

iv. తననోు బన ఔధక్షన్ 

v. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ జఞెం  

vi. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ అదిశ్ెం కవడెం 

vii. నుస్క నోు యవి  కోలలవడెం 

viii. అతవసయ నఖదఽ అడాునఽ్ 

ix. ళైెజఞక్ అలయనఽ్ 

x. ఫ బల్ ఫలెండ్స నౄభా 

xi. ళైెజఞక్ యక్షణ 

xii. యన్ర్ సెంయక్షణ 
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xiii. ఒథాయవ సెందయశన 

xiv. చదఽవులఔు అెంతభమెం 

xv. ఇెంట్ి ఙోభీ 

నేయవలల ఉనై యధెంగ, యథేరలఔు యమలు  ాజల కోసఫే ఈ నులల యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి కఫట్ిి  నషిెం పలయతథేశ్ెం 
ఫమట్ జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిలతేలలు  సభాఙాయెం అెంథిన యెంట్ధే తగిన భీత్తలల కెుబమ్ లఔు లేవలు 
అెంథిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యథేయౕ ామాణ నౄభా యషమెంలల కెుబమ్ లేవ యదాయణెంగ థర్ు నుభిీ లేయ సెంస  
(సయౘమఔ సెంస ) నుతా ఔడా ఉెంట్లెంథి. అథి అవసయఫ ైన ణోడాట్ల, సయౘమెం అెంథిెంచడెం కోసెం ాెంచ 
యౄ ెంగ ఒ ధట్ వర్ు నఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి.  

కెుబమ్ ల లేవలలల తనిసభిగ ఉెండాయౌ్నయ: 

a) 24*7 నుాత్తథిఔన కెుబమ్ ధనట్ికైషన్ నఽ యౄను ెంథిెంచడెం; 

b) కెుబమ్ నూయెం, యదాధానిై ెంనెంచడెం;  

c) నషిెం జభిగిన యెంట్ధే ఏెం ఙేమాలధే థానినలై యనియోఖథాయవఔు భాయా నిభెైశ్న ఙేమడెం;  

d) యైద, అసుసత కెుబమ్ ల కోసెం నఖదఽ యళ త లేవయౌై ను డిగిెంచడెం;  

e) సుథేరనికి త్తభిగి వఙేిెందఽఔు, భభిమ  కాయ ఙేలేెందఽఔు ఏభట్లు  ఙేమడెం, అతవసయ నఖదఽ 
అడాున్్.  

2. సయౘమఔ ఔెంనలనీలు- యథేయౕ కెుబమ్ లలల నుతా 

సయౘమఔ ఔెంనలనీలు ాెంచెం నలుభూలలా తభ య ెంత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫ ైన లేయ సెంసలణో 
ెంథాలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. నులల కిెంద యక్షణ ను ెంథిన చిలు య కయవిల యషమెంలల నౄభా ఔెంనలనీల 
యనియోఖథాయవలఔు ఈ ఔెంనలనీలు సయౘమెం అెంథియౄ బ.  

కెుబమ్ భిజిలిేరషన్ భభిమ  సభాఙాయెం కోసెం ఈ ఔెంనలనీలు అెంతభజ తీమ ట్ ల్ ా ధెంఫయునఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్ 
లలెంట్ర్ నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. అయ కిెంథి లేవలనఽ అెంథియౄ బ. నిభేిషీ ఔెంనలనీలణో ెందెం, యక్షణ అెంథిెంఙే 
ాయోజధాలు తథితభలనఽ ఫట్ిి  లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చాభీజలు యేయవగ ఉెంట్లబ.  

a) యైద సయౘమఔ లేవలు: 

i. యైద లేవ సెంస  నియేదనలు 

ii. ఆసతా్త అడి్షన్ ఏభట్ల 

iii. అతవసయ యైదెం కోసెం కాయ ఏభట్ల  
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iv. అతవసయ యైదెం కోసెం సుథేరనికి త్తనెంనే ఏభట్ల 

v. అలౄ ఔలు సుథేరనికి ెంనే ఏభట్లు  

vi. భభయశ సెందయశన ఏభట్లు  

vii. ఫ ైనర్ ఫలలలఔు సయౘమెం/యక్షణ 

b) ఆసతా్తలల ఉనైుడె, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత యైద భిలత్త యయేక్షణ ఙేమడెం 

c) అతవసయ ఓషదాల సయపభ 

d) నులల నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమోదెంణో ఆసతా్తలల ఙేభినుడె అబయ యైద 
కయవిలఔు యౘనై ఇవుడెం. 

e) ూయు-మాతా సభాఙాయెం లేవలు భభిమ  ఇతయ లేవలు: 

i. యయలు భభిమ  ట్ీకల అవసభలు 

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు 

iii. కోలలబన నుస్క నోు యవి , కోలలబన లగైజీ సహకయెం సయౘమఔ లేవలు 

iv. అతవసయ సెంథేశ్ ట్లా న్్ నేషన్ లేవలు  

v. ఫ బల్ ఫలెండ్స ఏభట్ల 

vi. ఆభిఔ అతవసయ లత్త సయౘమెం 

f) పలషనఽ అనఽవథిెంచి ఙెయభి నియేదన 

g) చటి్ నియేదన 

h) ధామయథిణో అనుబెంట్ ఫ ెంట్ 

3. నఖదఽ యళ త యైద కైసఽల కోసెం కెుబమ్ ల నియుహణ 

నఖదఽ యళ త యైద కైసఽలు, భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ యైద కైసఽలు, ఇతయ యైథేతయ కైసఽల కోసెం కెుబమ్ ల 

నియుహణయదానెం యేయవగ ఉెంట్లెంథి. అెంణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నోు యౌిణే అఫ భికలల నఖదఽ యళ త యైద కైసఽల 

కోసెం కెుబమ్ ల నియుహణయేయవగ ఉెంట్లెంథి. ఇుడె భనెం థానిని దశ్ల యభీగ అధమనెం ఙేథాె ెం.  

a) కెుబమ్ ధనట్ికైషన్ 
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నషిెం జభిగినుడలాు , భోగి ఆసతా్తలల ఙేభి, అడి్షన్ కౌెంట్ర్ లల నౄభా యవభలనఽ చానయౄ యవ. సయౘమఔ 
ఔెంనలనీ ఆసతా్త నఽెంచి భభిమ /లేథా భోగి లేథా ఫెంధఽవులు/లేైళ తేల నఽెంచి కొతౄ  కైసఽ ధనట్ికైషన్ నఽ 
లుఔభిసఽౄ ెంథి. ఆ తభుత కెుబమ్ థాయవఔు కెుబమ్ యదానెం యవభిెంచఫడెతేెంథి.  

b) కైస్క నియుహణ దశ్లు : 

ఇథి కోు ఔెంనలనీని ఫట్ిి  భాయవతేెండవచఽి. యదాయణ దశ్లు కిెంద ఇవుఫడాు బ: 

i. సయౘమఔ ఔెంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధాలు, నౄభా ఙేలన య భ ్, నులల కలెం, నులలథాయవ 
నేయవనఽ భియౕయౌసఽౄ ెంథి. 

ii. ఆ తభుత భోగి యైద భిలత్త, నృయౌుెంగ్ సభాఙాయెం, కయవి అెంచధాలనలై ణాజఞ సభాఙాయెం 
ణెలుసఽకోవడెం కోసెం యైద భీక్ష/యైద ఖభనిఔలనఽ ను ెందడానికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసతా్తణో 
సెంాథియౄ యవ. యైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యైద కయవి అెంచధానఽ లుఔభిసఽౄ నై సయౘమఔ ఔెంనలనీ నౄభా 
సెంసఔు ణాజఞ సభాఙాభనిై అెంథిసఽౄ ెంథి.  

iii. కెుబమ్ అనఽభత్త నిభే భిెంచఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆమోదెం ను ెందడానిై ఫట్ిి , ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంు 
యౘనై ఏభట్ల ఙేమఫడెణాబ.  

iv. పలయతథేశ్ెంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ య నిఔ ాథేశ్ెం) భభిమ /లేథా నషిెం జభిగిన ాథేశ్ెంలల దభుౄ  
తనిసభి అధే భిలతేలు ఉెండవచఽి. వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లి గధే 
దభుౄ  ాకిరమ ఉెంట్లెంథి. సయౘమఔ ఔెంనలనీ సయౘమెంణో లేథా నౄభా ఔెంనలనీ ాతక్ష సెంఫెందాల 
థాుభ యథేశ్ెంలల దభుౄ  అదికభి ఎెంనఔ ఙేమఫడెణాయవ.  

v. చికిత్నఽ కొనయగిెంచడానికి ఆమోథానిై ను ెంథే ఔరభెంలల యైద భీక్షల సెంఫెందిత, కయవిల ణాజఞ 
సభాఙాయెం, ాఖత్త సభాఙాయెం తథితభలనఽ నౄభా సెంసఔు అెంథిెంచడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలనీ కైస్క 
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసఽౄ ెంట్లయవ.  

vi. భోగి డిరిర్జ అబన యెంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చాభీజలనఽ నిభే భిెంచడెం కోసెం ఆసతా్తణో ఙాలా 
జఞఖరతౄ గ ని ఙేయౄ యవ.  

vii. నృలుు  సభైెన భీత్తలల భియౕయౌెంచఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సయౘమఔ ఔెంనలనీ చాసఽఔుెంట్లెంథి. ఏథేని 
థోషెం ఔనినలేౄ , థానిని సభి ఙేమడెం కోసెం ఆసతా్తలలని నృయౌుెంగ్ యపలఖెం దిఱికి తీసఽకెళ్ుఫడెతేెంథి.  

viii. ఆ తభుత లేయ సెంస , సయౘమఔ ఔెంనలనీ లేథా థాని సయౘమఔ ధయ నిభృ మఔ ఏజెెంట్ భధ ఔుథిభిన 
ెందెం ఫేయఔు తేథి నృలుు  త్తభిగి భథిెంు యేమఫడెతేెంథి. ఆసతా్తకి ఎెంత తుయగ ఙెయౌుెంునలై 
యౘనై ఇలేౄ  భీనలైైజిెంగ్ థాుభ అెంత ఎఔుువ ఫ యవగైెన డియౌుెంట్ ను ెంథే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  
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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 ాదాన వణాసెం ఇథే.  

 

c) కెుబమ్ ల నుాలలలెంగ్ దశ్లు:  

i. కెుబమ్ ల భథిెంుథాయవ భీ నలైైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుు నఽ లుఔభిెంచి, లేవ ణేథీలఔు, అెంథిెంఙేన లేవలఔు 
యక్షణ ఉెంథా అధే యషమానిై భియౕయౌయౄ యవ. చాభీజలు సభిగా  ఉధాైమా, చికిత్ నోుా ట్ కల్ ఔు తఖాట్లి  
ఉధాైమా అని సభిచాడడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలనీ లుఔభిెంచిన నృలుు నఽ కెుబమ్ ల యపలఖెం తనిఖీ 
ఙేసఽౄ ెంథి. డియౌుెంట్ అధేథి త్తభిగి నిభే భిెంచఫడి, నృలుు  నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.  

ii. ఆ తభుత భీనలైైజిెంగ్ ధనట్ికైషన్ ఱట్, ాయోజధాల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌుెంుకోసెం ఆ నృలుు  
నౄభా సెంసఔు ెంనెంచఫడెతేెంథి.  

iii. నౄభా ఔెంనలనీ నృలుు నఽ లుఔభిెంచి, యెంట్ధే సయౘమఔ ఔెంనలనీకి ఙెయౌుెంు జభినేెందఽఔు ఆమోదెం 
ణెలుుతేెంథి.  

d) ఙెయౌుెంు ాకిరమ దశ్లు:  

i. య నిఔ కభలమెం థాుభ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస  నఽెంచి సయౘమఔ 
ఔెంనలనీ అెంగీకభనిై లుఔభిసఽౄ ెంథి. 

ii. ఆభిఔ యపలఖెం ఙెయౌుెంునఽ యడెదల ఙేసఽౄ ెంథి.  

e) ఆసతా్తలల ఙేభై యదాధాలు 

i. జధాపలలల ఙాలాభెంథి నలైైయేట్ల నౄభా లేథా ాబ తు థకల థాుభ 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 లేథా యథేయౕ ామాణ నౄభా 
నులలని అెంథిెంచిన యెంట్ధే ఙాలావయఔు ఆసతేా లు అనిై అెంతభజ తీమ నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి 
ఙెయౌుెంుల యౘనైని అెంగీఔభియౄ బ.  

ఙాలా థేరలలు  నౄభా యక్షణ నిభే యణ లేథా నఖదఽ డినుజిట్లి  కయణాలణో చికిత్నఽ జఞెం ఙేలే భిలత్త 
ఉెండదఽ.  

ఆసతేా లు యెంట్ధే చికిత్నఽ నుాయెంనయౄ బ. నౄభా యక్షణ ఉెంట్ే, నౄభా నులల ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. లేదెంట్ే 
చికిత్ ను ెందఽతేనై యళ్ైు  ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌుెంులు ఆలసఫ ైణే ఆసతేా లు చాభీజలనఽ నలెంఙే 
అవకశ్భ ెంట్లెంథి.  
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ఙెయౌుెంు యెంట్ధే జభిగిణే, ఆసతేా లు సతుయ ఙెయౌుెంుకోసెం అదిఔ డియౌుెంట్ు నఽ అెంథియౄ బ. ఆసతా్త 
నృలుు లనఽ తుయగ ఙెయౌుయౄ భని ఙెన, తగాిెంుల కోసెం భీ-నలైైజిెంగ్ ఏజెనీ్లు ఆసతేా లణో చయిలు 
జయవుణాబ.  

ii. సయౘమఔ ఔెంనలనీలు అెంథిెంచిన ట్ ల్ ా ధెంఫయులల ధట్ వర్ు ఆసతేా లు, యదాధాలఔు సెంఫెందిెంచిన 
సభాఙాయెం నౄభాథాయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.  

iii. ఆసతా్తలల ఙేభయౌ్న ఆవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథాయవ ఆ యషమానిై కల్ లలెంట్ర్ ఔు ణెయౌన, 
ఙెలుు ఫలట్ల ామాణ నౄభా నులలణో నిభేిషీ ఆసతా్తకి యమాు యౌ్ ఉెంట్లెంథి.  

iv. నులల ఙెలుు ఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భియౕయౌెంచడానికి  ఆసతేా లు యదాయణెంగ సయౘమఔ 
ఔెంనలనీలు/నౄభా సెంసలనఽ సెంాథియౄ బ.  

v. నులలని ఆసతా్త అెంగీఔభిెంచిన యెంట్ధే నౄభాథాయవ నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔన ఆసతా్తలల చికిత్ 
అెందఽఔుెంట్లయవ. 

vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభే భిెంచడానికి నౄభా సెంస/సయౘమఔ సెంసఔు అవసయఫ ైన నుాథనేఔ 
సభాఙాయెం ఏనేట్ెంట్ే 

1. యది యవభలు 

2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసతా్త యవభలు, పలయతథేశ్ెంలల య నిఔ యైథాదికభి: 

 ఖత చభితా, ాసఽౄ త చికిత్, ఆసతా్తలల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖత్తన ెండానికి అబయన. 
 చికిత్ అెంథిసఽౄ నై యైదఽల నియేథిఔణో నుట్ల కెుబమ్ నూయెం 

 నుస్క నోు రి్ ాత్త 

 యైద సభాఙాయ తాెం యడెదల 

 

f) యైద కయవిలు భభిమ  యైథేతయ కెుబమ్ ల భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్: 

భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కెుబమ్ లనఽ యదాయణెంగ నౄభా ఙేలన యయవ పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిిన తభుత థాకలు 
ఙేయౄ యవ. కెుబమ్ ణాా లనఽ లుఔభిెంచిన నైదట్ యదాయణ ాకిరమ ాకయెం కెుబమ్ నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి. 
ఙెయౌుెంునఽ యథేయౕ ఔభెనీ్లల జభినే నఖదఽ యళ త కెుబమ్ లలల జభిననట్లి  కఔ నఖదఽ అనఽభత్తెంచిన 
కెుబమ్ లనిైట్ికీ ఙెయౌుెంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసఽౄ ెంట్లయవ.  

భీఇెంఫర్్ ఫ ెంట్ కెుబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, దావ భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄనుమలలల 
అు పలభనిై లెకిుెంచడెం కోసెం నషిెం జభిగిన ణేథీ ాకయెం వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. ఆ తభుత ఙెఔుు 
లేథా ఎలకిా నిక్ ఫథియ్ థాుభ ఙెయౌుెంు జయవుణాయవ.  
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i. వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లి గధే వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ లు నుాలలస్క 
ఙేమఫడెణాబ. 

ii. ఫ బల్ ఫలెండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫ యజనీ్ కైసఽలఔు సయౘమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄ గధే ఙెయౌుెంచి, తభుత 
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి కెుబమ్ ఙేసఽఔుెంట్లెంథి.  

iii. అనిై ఇతయ కెుబమ్ లఔు అనఽసభిెంఙే యదానెంలలధే అెంగీకయెం కని కెుబమ్ లఔు కెుబమ్ ల త్తయసుయణ 
అనఽసభిెంచఫడెతేెంథి.  

g) యైద ాభాదెం భభిమ  అసుసత కయవిలఔు కెుబమ్ డాఔుఫ ెంట్ేషన్ 

i. కెుబమ్ తాెం 

ii. యైదఽడి నియేథిఔ 

iii. అడి్షన్/డిరిర్జ కయవు  అసలు 

iv. అసలు నృలుు లు/యయౕదఽలు/భెందఽచీట్ీ 

v. అసలు ఎక్్-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణాలఔు సెంఫెందిెంచినథి/దభుౄ  నియేథిఔలు 

vi. ాయేశ్ భభిమ  నిషలరభణణో నుస్క నోు యవి /యయ ాత్త 

నలై జఞనృణా సాచధాత్ఔెం భాతాఫే. నిభేిషీ కైసఽ యవభల ఆదాయెంగ లేథా ఆమా నిభేిషీ నౄభా సెంస  
అనఽసభిెంఙే కెుబమ్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ నులల/యదానెం ఆదాయెంగ అదను సభాఙాయెం/దయౄ యేజులు కయయౌ్ 
భవచఽి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

________________ నఽ సయౘమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄ గ ఙెయౌుెంచి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆ తభుత కెుబమ్ 
ఙేసఽౄ ెంథి. 

I. ఫ బల్ ఫలెండ్స కైసఽలు 

II. వకిౄఖత ాభాద కెుబమ్ లు 

III. యథేయౕ ామాణ నౄభా కెుబమ్ లు 
IV. అెంగీకయ యోఖెంకని కెుబమ్ లు 
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యభెంశ్ెం 

a) నౄభా ఔ „యగె నెం‟. నులల ఆ „యగె ధానికి యక్షెం‟.  నౄభానఽ ఉయోగిెంచఽకోవలల వఙేి సెంగట్న 
ఙోట్లఙేసఽకోవడెం, నులల కిెంద కెుబమ్ నఔు థాభితీమడెం ఆ యగె ధానికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄ ెంథి.  

b) నౄభా ఔెంనలనీ కెుబమ్ ల ఙెయౌుెంు యభయూెం నౄభాలల భ క భైట్ిెంగ్ భనేతేలలల ఔట్ి. 

c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసిభయవు  నుాథనేఔ యట్లథాయవ, కెుబమ్  లుఔయౄలు ఔడా అవుణాయవ.  

d) నఖదఽ యళ త కెుబమ్ లల ధట్ వర్ు ఆసతా్త నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏ ఇచిిన భ ెందసఽౄ  అనఽభత్తని ఆదాయెం 
ఙేసఽఔుని యైద లేవలనఽ అెంథిసఽౄ ెంథి. తభుత కెుబమ్  భియౖుభనికి డాఔుఫ ెంట్ు నఽ సభభిసఽౄ ెంథి.  

e) భిబెంఫయవ్ఫ ెంట్ల కెుబమ్ లల, యనియోఖథాయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ నదట్ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంఙేల, 
తభుత ఙెయౌుెంు కోసెం కెుబమ్ నఽ నౄభా సెంస/ట్ి.న.ఏ వదె థాకలు ఙేయౄ డె. 

f) యనియోఖథాయవ కెుబమ్  వయౄభానెం ెండెంణో అతనికి కెుబమ్ ల భయిౖుయ ఫిెంథానికి భధ నదట్గ 
సెంఫెంధెం ఏయడెతేెంథి.  

g) నౄభా కెుబమ్  యషమెంలల ఏథైెధా మోసెం జభిగినట్లు  నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభానిలేౄ , థానిై దభుౄ నఔు 
ెంనసఽౄ ెంథి. ఈ దభుౄ  నౄభా సెంసలలనియయవ లేథా ట్ి.న.ఏ ఙేమవచఽి. లేథా విత్తౄయఫ ైన దభుౄ  
సెంసఔు ఔడా అగిెంచవచఽి.  

h) కెుబమ్ ల లత్తని ఆదాయెం ఙేసఽఔుని నౄభా సెంస  అనిై కెుబమ్ లఔు ుసౄకలలల ఙేలే నణాౄ ల  
కైట్లబెంునఽ భిజభిుెంఖ  సాచిసఽౄ ెంథి.  

i) కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ , నులలథాయవ నౄభా సెంసఔు త్తభిగి అభీజ నలట్లి కోవడెంణోఫలట్ల ధామెం కోయవత 
ఇనా్ూభెన్్ ఆెంఫ డ్స్ భన్ నఽ లేథా యనియోఖథాయవల నోూ యెంలనఽ లేథా చివయఔు య్ఖల్ అతాభిట్ీలనఽ ఔడా 
ఆశ్రబెంచవచఽి.  

j) మోయలు ఎఔుువగ యౘలట్లెైజైషన్ నషిభియౘయ నులలలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. కనీ, మోసూభిత 
కెుబమ్ లు ఙేలేెందఽఔు య్నల్ మాకి్డెెంట్ నులలలనఽ ఉయోగిెంచఽకోవడెం ఔడా ఉెంథి.  

k) ట్ి.న.ఏ అధేఔ భ కఫ ైన లేవలనఽ నౄభా సెంసఔు అెంథిెంచి జుల యౄెంలల ాత్తపలెం ను ెందఽతేెంథి.  

 

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు 

ాశ్ై1 

 నౄభా కెుబమ్  ాకిరమ నుాథనేఔ యట్లథాయవగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణ యౄ యవ? 
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I.  ఔసిభయవు  

II.  మజభానఽలు 

III.  అెండర్ భైెట్యవు  

IV. నౄభా ఏజెంట్లు  / ఫాో ఔయవు  

ాశ్ై 2 

గిభీశ్ సకై్ధా నౄభా కెుబమ్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిెంథి. ఆమనఔు నౄభా సెంసఔు త్తభిగి అభీజ 
నలట్లి కోవడెంణోఫలట్ల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ ాణాభాైమాలు ఏనేట్ి?  

I.  ాబ ణాునిై ఆశ్రబెంచడెం 

II. య్ఖల్ అతాభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచడెం 

III.  నౄభా ఏజెంట్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం 

IV.  కెుబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ  ఙేమఖయౌగిెంథి ఏనై లేదఽ 

ాశ్ై 3 

భజీవ్ ఫ హణో సభభిెంచిన ఆభోఖ నౄభా కెుబమ్ నలై దభుౄ  ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫ హణోకి ఫదఽలుగ అతని 
యో దయవడె భజైశ్ ఫ హణో చికిత్ కోసెం ఆసతా్తలల ఙేభినట్లు  నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపెంథి. భజీవ్ ఫ హణో నులల 
ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్ థఔెం కిెంద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి  ___________ మోయనికి ఉథాహయణ. 

I.  వఔుౄ ల భాభిడి 

II.  డాఔుఫ ెం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 ెందడానికి థిఖ వయట్ిలల ఏ భిలత్త యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి? 

I.  అతనఽ/ఆఫ  భిలత్త ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచదగినథిగధే ఉెంథి. కనీ, యళ్ుఔడదని 
పలయెంఙాయవ 

II. నేషెంట్ నఽ ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచడానికి లేదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే, యట్ిలల డఔలు కాయ లేవు 

III. ఆసతా్త/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల భాతాఫే చికిత్ నియుళ ెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి. 



 

316 

 

IV.  ఆసతా్తలల 24 ఖెంట్లఔు నేెంచి ఉెండవలల భవడెం 

ాశ్ై 5 

అధాభోగనిై నమెం ఙేమడానికి అనఽసభిెంచిన యదాధాలనఽ 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 

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

నౄభా కెుబమ్  ాకిరమలల ఔసిభభైు నుాథనేఔ యట్లథాయవలు. 

 

జయఫ  2 

సభెైన జయఫ   II. 

నౄభా కెుబమ్  త్తయసుయణఔు ఖ భెైణే, నులలథాయవలు య్ఖల్ అతాభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచవచఽి.  

జయఫ  3 

సభెైన ఎెంనఔ  I. 

వఔుౄ ల భాయడికి ఇథి ఉథాహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ ను ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ. 

జయఫ  4   

సభెైన 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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సభెైన ఎెంనఔ  III. 

ఔభెెంట్ ను ా లజర్ ట్ భి్ధాలజీ (ల.న.టి్) కోడ్స లు అధాభోగనికి చికిత్ ఙలేన యదాధాలనఽ టిి్యౄ బ.  
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యపలఖెం 3 
యదాయణ నౄభా 
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అదామెం 11 

నౄభా సాణాా లు 
 

అదామెం భిచమెం 

ఈ అదామెంలల భనెం నౄభా నితీయవని నిభెైయెంఙే నుాథనేఔ సాణాా ల ఖ భిెంచి ధేయవిఔుెంథాెం.  ఈ  అదామెం 
భెెండె యపలగలుగ యబజిెంచఫడిెంథి. నదట్ి పలఖెంలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (elements), భెెండవ 
పలఖెం నౄభా ెంథానికి సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ లక్షణాల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 

ఈ అదామెంలల నైయవ ధేయవిఔుధే అెంరలు  
 

A. నౄభా అెంరలు 
B. నౄభా కెంట్లా ఔుి –ధామయఫ ైన అెంరలు 
C. నౄభా కెంట్లా ఔుి –ాణేకెంరలు 
ఈ అదామెం చథియన తభుత, నైయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణాయవ : 
1. యయధ నౄభా అెంరలనఽ నియుచిెంచడెం  

2. ఔ నౄభా ెందు లక్షణాలనఽ నియుచిెంచడెం  

3. ఔ నౄభా యొఔు ాణేఔ లక్షణాలనఽ ఖ భిౄెంచడెం  
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A. నౄభా అెంరలు 
నౄభా ాకిరమలల ధాలుఖ  అెంరలు ఉెండడెం భనెం చాసఽౄ ధాైెం. 

 ఆలౄ  
 భిస్కు 

 భిస్కు ూయౌెంగ్ 

 నౄభా కెంట్లా ఔుి  
ఇుడె భనెం నౄభా యదానెంలలఖల యయధ అెంరలనఽ కొెంత యవయెంగ చాథాె ెం.  
1. ఆలౄ  

నియుచనెం 

ఔ ఆలౄ ని భనెం ఈ యధెంగ నియుచిెంచవచఽి 'తన మజభానిక ి కొనిై ాయోజనెం, అలాగై ఆభేిఔ 
యలువ ణచెిినలటిే్ ఏథెైధా, అథి ఆలౄ .'    

ఔ ఆలౄ  ఈ కిరెంథి లక్షణాలు ఔయౌగి ఉెండాయౌ: 

a) ఆభిఔ యలువ 
ఔ ఆలౄ కి ఆభేిఔ యలువ ఔయౌగి ఉెండాయౌ. యలువ భెెండె యదాలుగ ఉెండవచఽి.    
a) ఆథామ ఉతత్తౄ  : ఆలౄ  ఉణాదఔఫ ై ఉెండవచఽి, అలాగై భఫడిని ఉతత్తౄ  ఙేలేథీ కవచఽి.   

ఉథాహయణ 

నృలలుట్లు  తమాభీక ిఉయోగిెంఙ ేఔ మెంతాెం, థాని మజభాని కోసెం నుయౌఙేి  ఆవులాగ, భెెండె యకల 
ఆథామానీై సభఔభిి  నలడెతేెంథ.ి  ఔ ఆభోఖవెంతఫ నై ఉథోగి ఔ సెంసఔు ఆలౄ లాెంటి్ యడె. 
b) అవసభలనఽ అెంథిెంచడెం: ఔ ఆలౄ  ఔభి, లేథా ఔ ఖూర ు అవసభలనఽ  సెంతినౄ యచడెం థాుభ తన 

యలువనఽ భభిెంతగ నలెంచఽఔుెంట్లెంథి.  

ఉథాహయణ 

ఔ భిాజిభైట్ర్ చలు ఫయవసఽౄ ెంథ,ి ఇెంక ఆయౘయెం సెంయక్షిసఽౄ ెంథ,ి అథ ే కయవ యషమెంలల అబణ ే
యౌఔయవెంతెంగనా, యయణా యౌలబెం అెంథిసఽౄ ెంథ.ి అథేయధెంగ అధాభోఖెం లేఔుెండా ఉెంటే్ ఎవభిక ి
యభిక,ీ ఔుట్లెంఫలనిక ీఔడా ఇెంకసౄ  అదను యలువ వచిి ఙేభినటిే్.   

b) కొయత భభిమ  మాజభానెం 

గయౌ భభిమ  సాయకెంత్త సెంఖణేనేట్ి? అయ ఆసఽౄ లు కథా? 
జయఫ  'కదఽ' ఉెంథి.  
నిజఞనికి, కొనిై యషమాలు గయౌ భభిమ  సాయయయ్లాగై ఎెంణో యలుయైనయ. అయ లేఔుెండా భనెం జీయెంచలేెం. 
అబధా ఆలౄ  ఖ భిెంచి ఆభిఔయఫ ైన అయెంలల యట్ిని ఆసఽౄ లుగ భిఖణ ెంచయవ. జయఫ „కదఽ‟.    
థీనికి భెెండె కయణాలు ఉధాైబ:   

యట్ి సయపభ సభిడినెంతగ ఉెంథి, థానికెుడా కొయత ఉెండదఽ.  
యట్ిని ఏ ఔు వకీౄ సుెంతెం ఙేసఽకోలేయవ, కనీ అయ ఉచితెంగ అెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. 
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ఔ ఆలౄ  అయోత ను ెందడానికి అెంట్ే, థాని కొయత భభిమ  థాని మాజభాధాలు లేథా ఎవభి థాుభధైధా యుదీనెం 
అధే భెెండె భిలతేయౌై తఔ సెంతినౄ యఙాయౌ. 
c) ఆలౄ  నల ైనౄభా  
ఊళ ెంచని యధెంగ వఙేి భ ులు, ఆదలు యేట్ివలు ధైధా కవచఽి, కనీ నణాౄ నికి భాతాెం భనెం నౄభాలల 
ఆభిఔ నయౖి ల వయకై ట్ిి ెంచఽఔుెంట్లెం.  నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు అెందఽలల పలఖెం కదఽ. కలాెంతయెంలల ఆలౄ  యడఔెం వలు  
వఙేి నయౖి నిై నౄభా లబయవసఽౄ ెంథి    
నౄభా ఆలౄని నషినోు ఔుెండా లేథా నుడైెనోు ఔుెండాధన యక్షిెంచలేదని భనెం ఇఔుడ ఖభనిెంఙాయౌ.  ఔ ఇలుు  నౄభా 
ఙేమఫడిధా లేఔుధాై బూఔెంెం సయుధాశ్నెం ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభా సెంస   ఆభిఔ నషి ాపలవెం తగాిెంచడానికి భాతాఫే 
నౄభా నణాౄ నిై ఙెయౌుెంచవచఽి.  
ఔ ెంద బెంఖెం వలు  నయౖి లు తలెతౄవచఽి.   

ఉథాహయణ 

అవతయౌయైు థిఖ భత్తథాయవ ఔయేళ్ ఆ వసఽౄ వులనఽ తీసఽకోవడానిక ి ుకోఔనోు బధా లేథా 
ఙెయౌుెంులు ఎఖయేలధా పలభ ీఎతేౄ న మోసనుో బయథ ిఎఖ భత్తథాభ.ై   
d) జీయత నౄభా 
భన జీయణాల భాట్ేనేట్ి?  
అసలు యసౄ యనికి భన జీయతెం, భనెం నాేనేెంఙే యభి జీయతెం ఔధాై యలుయైనథి భభైథీ ఉెండదఽ. ఏథైెధా 
మాకి్డెెంట్ జభిగినుడె గనీ లేథా అధాభోఖెం ఙేలనుడెగనీ భన జీయణాలు తీవాెంగ 
ాపలయతభవుణాబ. 

ఈ ాపలవెం భెెండె యదాలుగ ఉెండవచఽి : 
 భ ెందఽగ ఔ నిభెిషి యదికి యైద కయవిలు కవలల భవచఽి.    
 భెెండవథి, భయణెం లేథా ఫలళ నత లేథా భెెండె కయణాల వలాు , ఆభిఔ ఆథామాలలు  నషిెం ఉెండవచఽి.  
ఈ యఔఫ ైన నయౖి లు ఆ వకిౄ లేథా నౄభా య్నల్ లెైనఽ్ నఽెంచి ఇనా్భెనఽ్ల థాుభ ఔవయవ ఙేమఫడణాబ. 
యలువ [ఉథాహయణకి, ఆథామెం ణెచిినలట్ేి య, లేథా కొనిై అవసభలు తీభైియ];  ఖల ఆలౄ  ఉెంట్ే నౄభా ఎవభికెైధా 
యధడెతేెంథి. ఆసఽౄ లు ఉెండేయభెవభైెధా నౄభా ఙేసఽకోవడెం యధడెతేెంథి.  అబణే [ఊళ ెంచలేని లేథా 
మాదిచిిఔెంగ జభిగై సెంగట్నల] వలు  ఆభిఔెంగ నషిెం  [ధనయెంగ] సెంబయలేౄధే అలా ఙేమడానికి 
యలవుతేెంథి. 

ఆ యధెంగ ఈ ఆసఽౄ యౌై యదాయణెంగ నౄభా పలషలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ ఉదహభియౄ యవ 
 

2. భిస్కు  
నౄభా ాకిరమలల భెెండవ అెంశ్ెం భిస్కు పలవన. భనెం భిస్కు ని ఔ చాన్్ ఆఫ్ లాస్క (నషినోు బయ అవకశ్ెం) అని 
నియుచిెంచవచఽి. ఆ యధెంగ,  భిస్కు అధేథి, ఔ సెంగట్న జయఖడెం వలు , తలెణేౄ  నషిెం లేథా డేఫేజి ఖ భిెంచి 
ఉదహభిసఽౄ ెంథి. భన ఇలుు  కయౌనుో తేెందధన, లేథా భన కయవ మాకి్డెెంట్ కి ఖ యవుతేెందధన భనెం భ ెందఽగ 
ఊళ ెంచలేెం. కనీ అలా జయఖచఽి.   
భిస్కులకి ఉథాహయణలుగ ఙెుకోయలెంట్ే, ఇలుు  కయౌనోు వడెం వలాు , లేథా  థ ెంఖతనెం జయఖడెం వలాు  ఔయౌగై ఆభిఔ 
నషిెంగనీ, మాకి్డెెంట్ వలు  సెంబయెంఙే అెంఖ యైఔలెంగనీ భిస్కులధే ఙెనుయౌ.   
భిస్కు ని భెెండె యకలుగ  అభ లలు  అనుబెంచఽకోవచఽి    
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i. నదట్గ, ఆ నషిెం జయఖవచఽి, జయఖఔనోు వచఽి. కఫట్ిి  అలాెంట్ి సెంబవనీమతని ఔ 

ఖణ తపలవనలల ఔడా ణెయౌమజైమవచఽి   

ఉథాహయణ 

ఇెంట్ికి నిు అెంట్లఔుధే ాభాదెం జభిగై అవకరలు యబకి ఔట్ి ఉెంట్లెందనఽఔుెంట్ే = 1/1000 = 0.001.  

భమ్కి యౘరి్ ఎట్లక్ వఙేి అవకరలు యబక ిభూడె ఉెంట్లమనఽఔుెంటే్ = 3/1000 = 0.003 

భిస్కు నియెంతయెం  భోక్షెంగ సాచిెంఙేథి సెంపలవత (probability) ధే. థాని యలువ ఎుడా 0 భభిమ  1 
కి భధ ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల 0  కచిితెంగ నషిెం జయఖదని ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 1 కచిితెంగ నషిెం 
జయవఖ తేెందని ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి.   
ii. భెెండవ అెంశ్ెం, యసౄవెంగ నయౖి నిక ి థాభితీలే సెంగట్న జభిగిణే అథి    ఆద  (ాభాదెం).  అథి 

నయౖి నికి కయణభవుతేెంథి.   

ఉథాహయణ 

ఆదలఔు ఉథాహయణలు, అగిై ాభాదెం, బూఔెంనులు, వయదలు, నడెఖ లు డడెం, థోనడ,ీ 

ఖ ెండెనుో ట్ల నదలెైనయ   
భభి కలానఽఖ ణెంగ యతిలఫ ైనోు బయ భిలత్త ఉెంట్ే?  
నిజఞనికి ఏ ఔు వసఽౄ వూ చియకలెం అదఽౌతెంగ నిఙేమడభనైథి జయఖదఽ. ాత్త  ఆలౄ కీ ఔ నిభెిషిఫ ైన 
జీయతకలెం ఉెంట్లెంథి. అెంతవయఔ అథి ని ఙేసఽౄ ెంథి, ాయోజధాలనఽ ఇసఽౄ ెంథి.    
బయషతేౄ లల థాని యలువ ూభిౄగ యనభవుతేెంథి.  ఇథి ఔ సహజలదేఫ ైన యదానెం. భనెం భన 
నఫ ైల్్ నీ, భన యఱెంగ్ ఫ ఱను నీ, భన దఽసఽౄ య్ై ఉయోగిెంచలేని దశ్లల యడడెం భానియేమవచఽి లేథా 
భాయవికోవచఽి. కఫట్ిి , సహజలదేెంగ వఙేి నయౖి లు నౄభా థాుభ ఔవర్ అవవు. 

i. భిస్కు ఏ క్షణెంలలధైధా సెంబయెంఙే లత్తలల ఉెండడెం : ఆద వచిినెంత భాణాా న నషిెం వచిినట్లి  కదఽ. 
భ ెంఫ ైలల నివలెంఙే ఔ వకిౄకి ఆెంధాాథేశ్లల కోయౄ  తీయెంలల భ ెంఙెతేౄ తేనై వయదలు ఎలాెంట్ి 
నయౖి నీై తీసఽఔుభవు. ఆలౄ  నషిెం భవడానికి ఆ ఆలౄ  ఆద ాపలయనికి లలనబయ భిలత్తలల ఉెండాయౌ.    

ఉథాహయణ 

ఔ కయవ మాకి్డెెంట్కి యక్షణ ఔయౌెంచడానిక ి ఔ నౄభా సెంస  ఔ నిభెిషి సెంవత్యభెంతట్ిక ీ
„మాకి్డెెంట్ అధే ఆదక ి లలనఽ కఖల లత్తలల ఉనై కయు‟ ఖూర ు నైద ఆసకిౄ చానసఽౄ ెంథ.ి అబణే 
భైలెంగ్ కోసెం ఉయోగిెంఙ ేకయవ ఇలాెంటి్ ఖూర ులలకి ఙేయదఽ. యదాయణఫ ైన కయు ఔెంట్ ేఅలాెంటి్ కయవక ి
మాకి్డెెంట్ అబయ అవకరలు ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లబ కఫటిి్, థానిక ినౄభా ఙేమాలెంటే్ „భైలెంగ్ 
కయు‟ ఖూర ు ఔటి్     ఏయడాయౌ.   

నౄభా నషిభియౘయెం అెంథిెంఙాలెంట్ే  భిస్కు కి ఎక్్ నోు జ్డ అబ ఉనైెంత భాణాా న సభినుో దఽ.   

ఉథాహయణ 

ఔ నూఔిభీ నుాెంఖణెంలల జభిగిన ఔ అగిై ాభాదెం అసలే భాతాెం నషిెం ఔయౌగిెంచఔుెండా ఉెండ ేఅవకశ్ెం 
ఉెంథ.ి 

ఔ ఆద పయౌతెంగ యసౄ వఫ ైన ఆభిఔ (ధనయఫ ైన) నషిెం సెంబయెంచినుడె భాతాఫే నౄభా తన నుతా 
నోు ఱెంచడానికి యెంఖెంలలకి వసఽౄ ెంథి.   
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ii. ఆదఔు లలనబయ య బలల ణేడా (భిస్కు ఎక్్ నోు జర్ డిగీర) :  భెెండె ఆసఽౄ లఔు అథే ఆదఔు లలధైధా 
యట్ికి వచిిన నషిెం లేథా నషిెం నతౄెంలల గప ణేడా ఔనిెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.  

ఉథాహయణ 

నేలుడె యభాగిరని తీలకెళ్ైౄ నై ఔ యహధానికి జభిగై అగిై ాభాదెం, నీళ్ు  ట్లెంఔర్ని తీలకెళ్ైౄ నై యహధానికి 
జభిగై అగిై ాభాదెం ఔెంట్ే ఎధనై భెట్లు  ఎఔుువగ నషిెం జయవఖ తేెంథి.   
అథేయధెంగ, నేఖణా నఖభలణో నుో లుిఔుెంట్ే, కలుషెంణో నిెండిన నఖయెంలల ఉెండే వకిౄకి ఉెండే రుస సభసలు 
ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అలాగై యౘర్్ భైసఽలలు  నులగా ధే వకిౄకి, దఽకణెంలల వుెండే వకిౄ ఔెంట్ే ాభాదవరతేౄ  
సెంబయెంఙే గమాల భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.   
నౄభా సెంసలు ఆదఔు లలనబయ య బ (భిస్కు ఎక్్నుో జర్ య బ) ఎఔుువగ ఉనై అెంరలధ ే
ాదానెంగ  తీసఽఔుెంట్లబ. అథ ిఫలగ పలభీగ ఉెంటే్ థానిై ఫలడ్స (యౘనిఔయఫ ైన) భిస్కు అని అెంట్లెం.  

 

భిస్కు వభాీఔయణ ఆదాయెంగ 

 

a) ఎెంత డేఫేజి జభిగై అవకశ్ెం ఉెంథి  
అథి ఔ వకిౄ లేథా యనుయెం నైద చానెంఙే నషి య బ, ాపలవెం నైద ఆదాయడి ఉెంథి.  థాని ఆదాయెంగ  
భిస్కు సెంగట్నలు లేథా భిలతేలు భూడె యకలుగ ఉెంట్లమని ఖ భిౄెంచవచఽి: 

i. సెంకిుషిఫ ైన లేథా యతుయఫ ైన 

ఆ నయౖి లు ఫలగ పలభీగ ఉెంట్ే;  అ భిలతేల పయౌతెంగ నతౄెం సయుధాశ్నఫ ైనుో బధా లేథా  థియలా 
తీలధా అయ యతుయఫ ైన భిలతేలు. 
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ఉథాహయణ 

 బూఔెంెం ఔ గర భానిై ూభిౄగ  ధాశ్నెం ఙేలెంథి    
 ఔ నలదె అగిై ాభాదెం కొనిై కోట్ు  యౄనుమలణో య నెంచఫడిన ఇన్సిలేషన్ని సయుధాశ్నెం ఙేలేలెంథి.   
 ఔ అతెంత యయౖదఔయఫ ైన భిలత్త, ఉథా. 9/11 ధాట్ి వయల్ు  ట్ేాడ్స లలెంట్ర్ నలై జభిగిన ఉఖరయదఽల థాడిలల 

ఎెందభో గమడాు యవ.  
 

ii. ాదానఫ ైనయ 

ఇెందఽలల వఙేి అవకశ్ెం ఉనై నయౖి లు ఙాలా ఖెంనెయఫ ైన ఆభేిఔ నయౖి లు. ఇయ యనుయ సెంసని తన 
కయఔలానులు కొనయగిెంచడానికి అు ఙేమాయౌ్న దఽలత్తలలకి ధట్ిి యేయౄ బ 

 

   

ఉథాహయణ 

ఖ భా వ్ లలని అత్త నలదె భయి్ ధేషనల్  ఔెంనలనీలల జభిగిన ఔ అగిైాభాదెంలల 1 కోట్ి యవ. యలుయైన ఔెంనలనీ 
యభానఽ (ఇధుెంట్భీ) దఖేఫ ైెంథి. ఆ నషిెం ఙాలా పలభీగ ఉెంథి. కనీ ఆ నషిెం థియలా తీలేెంత పలభీ నషిెం కదఽ.  
ఔ ఫేజర్ కడిీై ట్లా న్్ నుు ెంట్ ఆభైషన్ కి నౄభా ఙబేెంచడెం ఔుదయదఽ 

iii. అాదానఫ ైనయ (భాభిజనల్) 
సెంబయెంచఫో బయ నయౖి లు అెంత భ కఫ ైనయ కవు, అెంణే కదఽ, వకిౄఖతెంగ అబధా, సెంసకి అట్ికై 
ఉనై ఆసఽౄ లు, ాసఽౄ త ఆథామెం నైద అనవసయఫ ైన ఆభిఔ త్తౄళ్ైు  డనీమఔుెండా ఆ పలయెం 
తట్లి కోవచఽిననైభాట్. 

ఉథాహయణ 

ఔ ఫ ైనర్ కయవ మాకి్డెెంట్ లల కయవ ఔు పలఖెం కొథెిగ గీసఽఔునుో వడెం. థానివలు  ఆ పలఖెంలల నలబెంట్ ఔడా 
నోు వడెం. లెండర్ కొథెిగ వెంఖడెం. 
ఔ వకిౄ జలుఫ , దఖ ా ణో ఫలధడడెం.   

b) భిస్కు యణావయణ సుపలవెం (ధేచర్ ఆఫ్ భిస్కు ఎనిుభన్ ఫ ెంట్)   
భిస్కు లనఽ  వభాీఔభిెంచడానికి భిస్కు యణావయణ సుపలవెం భభపఔ ఆదాయెం. 
i. లయ (లిేట్ిక్) భిస్కు లు 
ఔ లయఫ ైన యణావయణెంలల జభిగై సెంగట్నలు లయ భిస్కు లనఽ ఉదహభియౄ బ. కలెం ఖడెసఽౄ నైకొథెీ అయ 
ఔ ఔరభదేత్తలల జయవఖ తేెంట్లబ. యట్ిని భ ెందఽగ ఊళ ెంచడెం ఔడా యధఫే. ఆ యధెంగ యట్ికి 
నౄభా ఙేబెంచడెం ణేయౌఔ. అలాెంట్ి యలక్షణఫ ైన భిస్కు లఔు నుాఔిత్తఔ యతేౄ లే కయకలుగ ఉెంట్లబ. 
ఉథాహయణలు: అగిై ాభాదెం (అగిై ాభాదెం), బూఔెంెం, భయణెం, మాకి్డెెంట్, అధాభోఖెం.   
ii. చయ (డైెననేక్) భిస్కు లు 
ఇయ ఆభిఔ, యభాజిఔ కయకల పయౌతెంగ యభాజిఔ యణావయణానిై ాపలయతెం ఙేలే ఆద (perils)లు. 
యట్ిని డైెననేక్ భిసఽులని అెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే, ఇయ ఔ ఔరభఫదేఫ ైన భీత్తలల జయఖవు. యట్ిని లిేట్ిక్ (లయ) 
భిస్కు ల భాథిభిగ భ ెందఽ నఽెంచీ ఊళ ెంచడానికి యలుెండదఽ. నలైగ ఇలాెంట్ి భిస్కు లు తయవచఽగ జఞతీమ, 
యభాజిఔ భిణాభాలనలై యయౄ యఫ ైన ాపలవెం చానయౄ బ. అలాగై, థీని ాపలవెం అతెంత యయౄ యఫ ైన లలక్షన్ 
నలై ఔడా ఉెంట్లెంథి.  
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ఉథాహయణలు- నియవథో ఖ సభస, దాయోలోణెం, మ దే భభిమ  భజకీమ డిదఽడెఔులు.   
ఇనా్భెన్్ ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ డైెననేక్ భిసఽులఔు ఇనా్ూభెన్్ ఙేమవు 
c) ఎవయవ ాపలయతేలవుణాయవ? 
ఔ నిభెిషిఫ ైన ఆద లేథా నషి సెంగట్న వలు  ఫలదితేలెవభో చాడడెం భిస్కు లనఽ వభాీఔభిెంఙే భూడవ 
దేత్త. 

 

i. నుాథనేఔ  భిస్కు లు: ఇయ అతదిఔ జధాపలని ాపలయతెం ఙేయౄ బ. యట్ి దఽష ర్పలవెం అతెంత 
యతుయెంగ ఉెంట్లెంథి. 

నుాథనేఔ భిసఽులు లేథా లసినేక్ భిసఽులఔు ఉథాహయణలు- మ థాే లు, ఔయవవులు, వయదలు, బూఔెంనులు, 
ఉఖరయథాల థాడెలు.   
ii. నిభెిషి భిస్కు లు: ఇయ ాణేఔెంగ కొెందయవ వఔుౄ లనఽ భాతాఫే ాపలయతెం ఙేయౄ బ త నతౄ ెం 

ఔభూనిట్ీ లేథా ఖూర ుని ాపలయతెం ఙేమవు. ఔయేళ్ నషిెం గనీ వలేౄ  అథి నిభెిషి వఔుౄ లకై భినేతెం 
అవుతేెంథి త, ఔభూనిట్ీ లేథా ఖూర ుని ాపలయతెం ఙేమవు. 

నిభెిషి భిస్కు లఔు ఉథాహయణలు: ఇలుు  కయౌనోు వడెం లేథా ఆట్ నఫ ైల్ మాకి్డెెంట్ లేథా మాకి్డెెంట్ 
అబన తభుత ఆసఽతా్తలల ఙేయిడెం.  

ఔభభిిమల్ (యణ జ) ఇనా్భెన్్ నుాథనేఔ భభిమ  నిభెిషి భిస్కు లనఽ ఔవర్ ఙేసఽౄ ెంథి. 

d) పయౌణాలు / భిణాభెం / యభెంశ్ెం 

i. పయౌతెంలల లాబెంగనీ, నషిెంగనీ లేని ఔ భిలత్తని యవభిసఽౄ ెంథి లేఔులేట్ివ్ భిస్కు.    అలాెంట్ి 
యలక్షణఫ ైన భిస్కు కి ఉథాహయణలు- ఖ యరు ెంథాలు లేథా యి క్ భాభెుట్ లలఔులేషన్. అలాెంట్ి భిస్కు 

ని ఎవభైెధా లాబెం వసఽౄ ెందధే ఆశ్ణోధే ఙేయౄ యవ.  
ii. సషిఫ ైన ఈ ూర్ భిస్కు వలు  వఙేి పయౌణాలు నషిబభితెంగ గనీ, నషిెం లేఔుెండా గనీ ఉెంట్లబ, 

త యట్ివలు  లాబెం భాతాెం ఎనైడా ఉెండదఽ.   
ఉథాహయణఔు, ఔ వయద లేథా ఔ అగిైాభాదెం సెంబయెంచనా వచఽి లేథా సెంబయెంచఔనుో నా వచఽి. 
అథి జభిగిణే నషిెం ఉెండదఽ.  జయఖఔనోు ణే నషిభూ ఉెండదఽ, లాబభూ ఉెండదఽ. అథేయధెంగ, ఔ వకిౄ 
తీవాఫ ైన యదిఖరసఽౄ డె కవచఽి, కఔనుో నావచఽి.  
నౄభా సషిఫ ైన భిస్కు లఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ెంథి, అుడె వఙేి నయౖి నిై బభిసఽౄ ెంథి.  లలఔులేట్ివ్ భిస్కు లు 
నౄభా ఙేమఫడవు.   
సహజెంగ సెంబయెంఙే భిస్కు లఔు  ఉథాహయణలు: 

 యయమన  – లైర్, నాేలుడె 
 సహజ – బూఔెంెం, వయద, తేనూనఽ 
 యభాజిఔ – అలు యవు , మోసెం, థ ెంఖతధాలు 
 యెంకైత్తఔ – ఫ ఱనభ ీనిఙేమఔనుో వడెం 

 వకిౄఖత – భయణెం, అెంఖ యైఔలెం,  అధాభోఖెం   
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యైభీతెం 
కఫట్ిి  కైవలెం ఆదకి ఎక్్ నోు జ్డ అబ ఉనైెంత భాణాా న అథి నషి కయణెం కదఽ. అలాగై, నషిెం 
సెంబయెంచిెందెంట్ే, అథి తీవాఫ ైనథి ఔడా కఔనోు వచఽి. నషిెం లేథా థాని తీవాతనీ, అలాగై థాని ాపలయ (యలు) 
నిై ాపలయతెం ఙేలే భిలత్త లేథా భిలతేలు హజఞర్ు (యౘని) గ నలవఫడణాబ. నౄభాసెంసలు  భిస్కు ని 
అెంచధా యేలనుడె, యదాయణెంగ యౘనిఔయ సెందభౌల (హజఞర్ు లు)నఽ అనఽసభిెంచి నషినోు బన ఆలౄని 
ఉదహభియౄ యవ. 
ఆసఽౄ లు, ఆదలు, ఆ ఆదలు ఏ కయణాల వలు  సెంబయెంఙాయో ఆ భిలతేల భధ ఉెండే సెంఫెందానిై ఇఔుడ 
కొనిై ఉథాహయణల యౄెంలల ణెయౌమఫయిడెం జభిగిెంథి.  

ఆలౄ  ాభాదెం యైభీతెం 

జీయతెం  కైన్ర్  యభీతఫ ైన ధాభనునెం  

నూఔిభీ   అగిై ాభాదెం  నాేలుడె యభాగిరని ట్ిి ెంచఽకోఔుెండా వథియౌ యేమడెం  

కయవ  కయవ మాకి్డెెంట్ డైైెవర్ నియుక్షెంగ ఫెండి నడడెం   

కభోా   తేనూనఽ   కభోా లల నీయవ కయడెం,  నుడైెనుో వడెం; కభోా ని యట్ర్ ూూ ఫ్ ఔెంట్ ైనయులల నుక్ 
ఙేమఔనోు వడెం 

భ కాెంరలు 
ఆదల కయకలలు  యకలు  
a) పౌత్తఔ ఆద కయకలు పౌత్తఔ లత్తలల ఉెండి, నషిెం జభిగై అవకరనిై ఎఔుువ ఙేయౄ బ.  

ఉథాహయణ 

i. ఔ నృయౌుెంగ్ లల లలబూబషిఫ ైన యైభిెంగ్ జయఖడెం 

 
ii. యట్ర్ యో రి్్ లల నిభఖైెం కవడెం  

 
iii. నీ నుట్ల లేఔుెండా తీభిఔగ ఖడినే జీవన యదానెం   

 

b) ధైత్తఔ యైభీతెం ఔ వకిౄ లలబూబషిఫ ైన వకిౄతుెం వలు  అతడె తయవచఽగ అయనీత్తకి నులడడెం లేథా 
అతడి వలు  జభిగై తీవాఫ ైన నయౖి లనఽ ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి.   ఔ అయనీత్తయవడె మోసెం ఙేమవచఽి. 
ఇనా్భెన్్ సదఽనుమానిై దఽభిునియోఖభిచి డఫ ో ఔడఫ టి్వచఽి. 

ఉథాహయణ 

ధైత్తఔ యైభణీానికి ఔ నుాభాణ ఔఫ ైన ఉథాహయణ ఙెుకోయలెంట్,ే ఔ నూఔిభీకి నౄభా ఙబేెంచడెం, 
ఆ తభుత నౄభా నతౄెం ఔలెకి్ ఙేసఽకోవడెం కోసెం థానిై కయౌి యేమడెం లేథా ఔ ాదానఫ నై ఆభోఖ 
సభస ఉెందని ణెయౌరఔ ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడెం.  
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c) చటి్యఫ ైన ాభాదెం ఆభేిఔ నయౖి లఔు ఙెయౌుెంులఔు ఫలధత డాయౌ్న సెందభౌలలు  థీనిై ఎఔుువగ 
ఉయోగియౄ యవ. ధామ వవస  లేథా భెఖ లేట్భీ యణావయణెంలల  కొనిై లక్షణాలు నయౖి లు యట్ిలేు లా 
ఙేయౄ బ, లేథా యట్ి తీవాతనఽ నలెంచఽణాబ. 

ఉథాహయణ 

మాకి్డెెంట్లు  అబనుడె వభిుెంగ్ ఫ న్ కి నషిభియౘయెం (కెంనలధే్షన్) ఇఙేి చటి్ెం అభలెైణ,ే 
ఇవువలలన నణాౄ నిై ఖణనీమెంగ ఙెయౌుెంచవలలన ఫలధత నలయవఖ తేెంథ.ి 

భిసఽులకీ, యట్ిణో భ డిడి ఉనై యైభీణాలకీ భధఖల సెంఫెంధెం ఖ భిెంఙే నౄభాలల ాదానెంగ ఆలలచిసఽౄ ెంథి. 
యైభీణాల నలయవఖ దలనఽ ఫట్ిి , ాభాథాలు నలభిగి, నయౖి లు భభిెంతగ నలభిగైలా ఙేలేౄ , ఆసఽౄ లు, నౄభా ఔవభైజి 
[యట్ిధే నానేమెంలని అెంట్లభ ]  కోసెం చాభిజ ఙేమఫడే ధయ (price) ఆదాయెంగ వభాీఔభిెంచఫడిన యయధ భిస్కు  
కైట్గిభీలు ఔడా ఇెంక నలయవఖ ణాబ. 
3. నౄభా ఖణ త సాతాెం (భిస్కు ూయౌెంగ్)    
నౄభాలలని భూడవ అెంశ్ఫ ైన ఔ ఖణ త సాతాెం, నౄభాని యధెం ఙేసఽౄ ెంథి. థీనిై భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెం 
అెంట్లయవ.    

ఉథాహయణ 

ఉథాహయణకి, అగిై ాభాథానికి ఖ భి అబయ భిసఽులల థాథాు ఔ 100000 ఇళ్ైు  ఉెంట్ే, ఆ భిసఽు వలు  వఙేి 
సఖట్ల నషిెం  యవ. 50000. అగిై ాభాదెం సెంబయెంచఖయౌగై అవకశ్ెం ాత్త  1000 ఇళ్ుకీ 2 [లేథా 0.002] 

ఉధాైబ. అెంట్ే, నషినోు బయ నతౄెం అభ్ెంట్ల యవ. 10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] అవుతేెంథి. 

ఔ నౄభా సెంస  లక్ష ఇళ్ులలు  ాత్త ఔు ఇెంట్ి నఽెంచీ యవ. 100  కెంట్ిాఫూషన్తీసఽఔుని,  యట్ిని ఔ కభన్పెండ్స
గ ఔలెకి్ ఙేల ఉెంచిణే, ఆ అగిై ాభాదెం వలు  నషినుో బన కొథెిభెంథి దఽయదిషివెంతేలఔు ఙెయౌుెంచడానికి 
సభినుో తేెంథి.  
ఈ కిరెంథి లెఔు థాుభ ాత్త ఔుయౄ ఎెంత చెంథా సహకయెం (కెంట్ిాఫూషన్) ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథో  ణెలుసఽౄ ెంథి.   

100000 x 100 = యవ. 10000000 

నౄభా ఙేమఫడినయయెందభికీ ఈకిుట్ీ [సభానత] ఉెందని నిభే భిెంచఽకోయలెంట్ే, యళ్ుెందభి ఇళ్ొు  అథే యధఫ ైన 
భిలుి ఎక్్నోు జ్డఅబ ఉెండాయౌ. 

a) నౄభాలల అసలు ఈ సాతాెం ఎలా నిఙేసఽౄ ెంథి ?  

ఉథాహయణ 

రమ్కి నుు ెంట్, ఫ ఱనభీ, ఇెంక ఆలౄ  జఞనృణా (ఇధుెంట్భీ)ణో సయౘ యవ. 70 లక్షల యలువ ఙేలే ఔ నూఔిభీని ఔ 
నౄభా సెంసలల నౄభా ఙేథాె భనఽఔుెంట్లధాైడె. ఆ నూఔిభీకి గనీ, థానిలల ఉెండే యభాగిరకిగనీ జభిగై నషిెం లేథా 
డేఫేజి అగిై ాభాదెం లేథా ఇతయణాా  ఙేమఫడిన నౄభాల వలు  ాత్త   1000 [0.007] కీ 7 చానఽ్లు ఉెంట్లబ. 

ఈ యషమెం నేసిర్రమ్కీ అలాగై నౄభా సెంసకీ ఈ యషమెం ణెయౌమదఽ.  
యభి ను జిషను లల ణేడా ఎఔుడ ఉెంథి రమ్ఎెందఽఔు నౄభా ఙేబెంఙాలనఽఔుెంట్లధాైడె? 
నేసిర్. రమ్ యైు నఽెంచి.   
నేసిర్ రమ్ కి జభిగై నషి సెంపలవత (0.007) థాథాుగ లేనట్ేి .  ఎెందఽఔెంట్ే  అథి అలాెంట్ి 1000 నూఔిభీలు 
ఉెంట్ే, సఖట్లన 7 నూఔిభీలు నషి ాపలవెం ను ెంథే అవకరనిై సాచియోౄ ెంథి. ఆ నషిెం ను ెంథ ేఏడె నూఔిభీలలల తన 
నూఔిభీ ఉెండవఙోి  లేథో  అతనికెలా ణెలుసఽౄ ెంథి? నిజఞనికి పలాధా నూఔిభీ నషినోు తేెందని ఎవయౄ ఙెలేయవ. 
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రమ్ ఔ అనియిత్త లత్తలల ఉధాైడని ఙెవచఽి.  అతడికి బయషతేౄ  ణెయౌమఔనోు వడఫే కదఽ, అతడె థానిై 
ఖ భిెంచి భ ెందఽ ఊళ ెంచలేడె ఔడా. అథే అతడి ఆెంథోళ్నకి కయణెం.   
నౄభా సెంస  యైు నఽెంచి 
ఇుడె భనెం  నౄభా సెంస   యైు నఽెంచి ఔడా ఈ యషమానిై చాథాె ెం.  రమ్ కి వఙేి నషిెం భిస్కు ని 
ఎదఽభోువడానికి అలాెంట్ి నషి లత్తని ఎదఽభపుధే యేలాథిభెంథిని ఔ ఖూర ుగ ఙేల, యభిఙేి చెంథా సహకయెంణో 
నోు ఖబయ నిదిని ఉయోగిెంచవచఽి.  ఆ యధెంగ ఆ సభసకి అథ ఔ భియౖుయెంగనా, నలైగ భ ెందఽగ 
ఊళ ెంచఖయౌగై యషమెంగనా ఉెంథి.  
రమ్ నూఔిభీ ఖ భిెంచి నౄభా సెంస  గనీ, రమ్ గనీ ఆెంథోళ్న డాయౌ్న అవసయెం లేదఽ. యబ 
నూఔిభీలలల     ఏడె నూఔిభీలు భాతాఫే నషినోు వడానికి అవకశ్ెం ఉెంథి. అసలు యటి్లేు   నయౖి లు 
ఊళ ెంఙే నయౖి లఔు దఖాయగధన లేథా ఊళ ెంచిన యధెంగధన ఉెంటే్,  నౄభా సెంస  నుో ఖ  ఙలేన నిధఽల 
(ూయౌెంగ్ ఆఫ్ పెండ్స్) నఽెంచి తీల ఆ నయౖి లఔు ఙెయౌుెంచఖలదఽ.  
కఫట్ిి  అలాెంట్ి ాభాదెం వఙేి నషి సెంపలవతకి ఎక్్ నుో జ్డ అబ, అలాెంట్ి భిసఽులలధే ూల్ అబ నౄభాథాయు  
నతౄెం ధెంఫయవకి నౄభా సెంస  ఆ భిస్కు నీ, థాని ాపలయనీై భిఖణ ెంచి, భిషుభిెంచఖలదఽ. 

 

 

b) భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ  “లా ఆఫ్ లార్జ ధెంఫర్్” 
డేఫేజి సెంపలవత  [నల ైఉథాహయణలల  1000 కి 7 లేథా 0.007 ] ఔ ఫేలస్క  ) ఆదాయెం (ని యౄను ెంథిసఽౄ ెంథి .
ఆ ఆదాభనిై ఫట్ేి   నానేమెం నియృబెంఫడెతేెంథి. నౄభా సెంసకి ఎలాెంట్ి  భిస్కు నషిభూ ఉెండదఽ. 
యసౄ వెంగ జభిగిన అనఽబవెం ఔడా నౄభా సెంస  భ ెందఽగ ఊళ ెంచినట్ేి  జభిగిణే థానికి నషిెం వఙేి భిస్కు 

అెంట్ృ ఏనై ఉెండదఽ. అలాెంట్ి భిలత్తలల నౄభా సెంసఔు నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄ ల నఽెంచి వఙేి 
నానేమెంల య ఫే్  ాభాద ఫలదితేలఔు ూభిౄ నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంచడానికి సభినోు తేెంథి. కనీ యసౄవెంగ 
జభిగిన అనఽబవెం నౄభా సెంస  భ ెందఽగ ఊళ ెంచినట్లి  కఔుెండా ాత్తఔలెంగ జభిగిణే ఔలెకి్ ఙేమఫడిన  

నానేమెంలు  ఔుబమ్లు ఙెయౌుెంచడానిక ిసభినోు వు.  
నౄభా సెంస  తనఽ భ ెందఽగ ఊళ ెంచిన యషమాయౌై ఎలా నిభే భిెంచఽఔుెంట్లెంథి?  

ఇథి “లా ఆఫ్ లార్జ ధెంఫర్్” అధే సాతాెం నైద ఆదాయడెతేెంథి. భిస్కుల ూల్ లలైజు నలభిగైకొథెీ, యసౄ వెంగ 
వఙేి నయౖి ల సఖట్ల భ ెందఽగ అెంచధా యేలన లేథా ఊళ ెంచిన నషిెం సఖట్లకి దఖాయగ ఉెంట్లెంథి.    
 

 

 

 



 

329 

 

ఉథాహయణ 

ఔ చినై ఉథాహయణ ఙెనులెంట్ే  , ఔ ధాణ ెం ఫ భ్ ,ఫ యవసఽ డే సెంపలవత ½ గ ఉెంట్లెంథి .కనీ 
ధాణేనిై ధాలుఖ  యయవు  నలైకి ఎఖ యయేలనుడె  ) ట్లస్క (యేలేౄ  అెందఽలల 2 యయవు  ఫ భ్ డెతేెందని ఎలా 
ఙెఖలెం?  

ఎఖభైలే సెందభౌలు ఎఔుువ ఉనైుడె ,అయ థాథాు అనెంణానికి కి దఖాయగ ఉనైుడె భాతాఫే 
సఖట్లన ట్లస్క యేలన ాత్త భెెండె యయుకీ ఔ యభి ఙపున ఫ భ్ డెతేెంథి.  
నౄభా సెంసలు తభ సఽల యతుెం కోసెం ఈ సాణాా నిై నుట్ిసాౄ   ,ఔ సభూహెంలల నౄభాథాయవు  అతదిఔ సెంకఔు 
ఙేయవఔునైుడ ే తభుణే ఔ నౄభా సెంస  యభికి నౄభా అెంథిసఽౄ ెంథి .అధేఔ వెందల యేల ఇళ్ుకి నౄభా ఙేలన నౄభా 
సెంస  కొనిై వెందల ఇళ్ుకి భాతాఫే నౄభా ఙేలన నౄభా సెంస  ఔెంట్ే తఔుువ దఽష ర్పలయనికి లలనవుతేెంథి.   

భ కాెంరలు 
ఔ భిస్కు ని నౄభా ఙేమడానికి షయతేలు 
నౄభా సెంస  యైు నఽెంచి చాలేౄ  ఔ భిస్కు  ని ఎుడె నౄభా ఙేమాయౌ?  

నౄభా ఙేమదయౌచిన భిస్కు ని ఖ భిెంచి ఈ కిరెంథి ఫలఔు్లల ఆయవ ఫిహతౄ యఫ ైన పలవనలు ఉధాైబ   

i. తగినెంత నలదె సెంకలల అథే యధఫ ైన ఎక్్నోు జర్మూనిట్లు  నయౖి యౌై భ ెంథే  ఊళ ెంచడెం 
యధభవుతేెంథి. ఇథి లా ఆఫ్ లార్జధెంఫర్్ సాతాెంణో యధభవుతేెంథి. ఇలా కఔుెండా భ ెందఽగ 
ఊళ ెంచడెం భాతాెం అయధెం. 

ii. భిస్కు థాుభ ఉతనైఫ ైన నషిెం కచిితెం (definite) డెనిట్ గనా, ఖణన (measurable) కి 
యధభబయలాగనా ఉెండాయౌ. నిజఞనికి అసలు నషిెం యట్ియౌుెంథా లేథా, ఎెంత నషిెం యట్ియౌుెంథీ అధే 
యషమాలు ణెయౌమఔుెండా నషిభియౘయెం నియృబెంచడెం ఙాలా ఔషిెం.    

iii. భ ెందఽగ ఊళ ెంచని లేథా మాదిచిిఔెంగ సెంబయెంచిన నయౖి లు జయవఖ ణాయో, జయఖయో ణెయౌమని 
సెంగట్న పయౌతెంగ జయవఖ ణాబ. ఆ సెంగట్న నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం అదఽులల ఉెండదఽ. ఏ నౄభా 
సెంయ  ఔడా  నౄభాథాయవ కయలని ఙేలన నయౖి నిై ఔవర్ ఙేమదఽ.  

iv. కొథెిభెంథి నయౖి యౌై లువుభికి  ెంచడెం అధే సాతాెం ఔ నిభెిషిఫ ైన సభమెంలల ఔ చినై య్ెంట్ జిలల 
ఉనై నౄభాథాయవ ఖూర ుకి వచిిన నయౖి లనఽ తీయిడానికి భాతాఫే నిఙేసఽౄ ెంథి.   

v. ఆభిఔ యౌలబెం: సెంబయెంచఫో బయ నయౖి నికి అనఽఖ ణెంగ నౄభా ధయ ళెచఽిగ ఉెండాయౌ ; అలా కఔనోు ణే 

నౄభా అెంథిెంచడెం ఆభిఔెంగ యధెం కదఽ.  
vi. నృు క్ నులల: చివభికి కెంట్లా ఔుి  నృు క్ నులలకీ, ధైత్తఔతకీ యయవదేెంగ ఉెండఔడదఽ. 
 

 

4. నౄభా కెంట్లా ఔుి  
నౄభాలల ధాలలా  అెంశ్ఫ ైన కెంట్లా ఔుి  అగిరఫ ెంట్థాుభ ాణేఔఫ ైన భిసఽులఔు కొెంత ధయ లేథా నానేమెంగ 
నలవఫడే కొెంత నతౄెం తీసఽఔుెంట్ృ, నౄభా సెంస  ఆభిఔ సెంయక్షణనివుడానికి అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి.  ఈ కెంట్లా ఔుి  
ెందెం నౄభా నులల యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. 
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నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

ఈ కిరెంథి యనిలల ఏథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ? 
I. అగిై ాభాదెం 

II. థ ెంగియౌెంచఫడిన సయవఔు  
III. థ ెంఖతనెం 

IV. ఒడ త్తయఖఫడడెం వలు  జభిగిన సయవఔు నషిెం  
  

 

B. నౄభా కెంట్లా ఔుి  – య్ఖల్ దికోుణాలు   
1. నౄభా కెంట్లా ఔుి క ిసెంఫెందిెంచిన య్ఖల్ దికోుణాలు 
ఇుడె భనెం  నౄభా కెంట్లా ఔుి లల అెంతభౌఖఫ ైన కొనిై భ కఫ ైన చయు (లక్షణాల) ఖ భిెంచీ, ఆ తభుత 
యదాయణెంగ నౄభా కెంట్లా ఔుి లనఽ నుయౌెంఙ ేయ్ఖల్ (ధామయఫ ైన) లథాే ెంణాల ఖ భిెంచీ ణెలుసఽఔుెంథాెం.  
నౄభా సెంసక,ీ నౄభా ఙేమఫడిన వసఽౄ వుకీ భధ ఖల కెంట్లా ఔుి లల ఉెండే నౄభాలలని అెంరల ఖ భిెంచి భనెం 
ఇెంతఔు భ ెందఽ చారెం.  
ఔ కెంట్లా ఔుి  నుభిీల భధ ధామయెంగ అభలబయ అగిరఫ ెంట్ల .నౄభా కెంట్లా ఔుి లణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలల 
ఉనై కెంట్లా ఔుి లనీై నుోా యజెన్్ ఆఫ్ ఇెండిమన్ కెంట్లా ఔుి  మాకి్, 1872 ాకయెం నడెయౄ బ.    
2. ఙెలుు ఫలట్బయ కెంట్లా ఔుి లల ఉెండే అెంరలు 
ఔ ఙెలుు ఫలట్ల అబయ ెందెం యొఔు అెంరలు:  

a) ాత్తనుదన (ఆపర్) భభిమ  ఆమోదెం:  
యదాయణెంగ, ఆపర్ని ాత్తనుథిెంఙేయభై తమాయవ ఙేయౄ యవ, అలాగై  నౄభా ఙేలనయయవ ఆమోథియౄ యవ 
b) ాత్తపలెం 

ాత్తపలెం ఔ ెందెం. ఇథి నుభిీల భధ కొనిై యసయ ాయోజధాలు ఉెండేలా చాసఽౄ ెంథి. నౄభా ఙేలన 
వకిౄ నానేమెం ఇవుడెం, అలాగై నషిభియౘయ యగె ధానిై నౄభా సెంసలు ధయయేయిడెం అలాెంట్ి యసయ 
ాయోజనెం ఖల ాత్తపలాలే.  
c) నుభిీల భధ ెందెం 
భెెండె నుభిీలు ఆ యషమానిై అథే అయెంలల అెంగీఔభిెంఙాయౌ 
  

d) నుభిీల యభయూెం 
ెందెంలల ఉెండే భెెండె నుభిీల ెందెంలలకి ాయేయెంచడానికి చటి్ఫదేెంగ సభయఫ ై ఉెండాయౌ. 
ఉథాహయణఔు, ఫ ైనయుఔు నౄభా ెంథాలలలకి ాయేశ్ెం లేదఽ.  
e) ధామసభ్తెం 

ెందు లక్షెం చటి్యఫ ైనథైె ఉెండాయౌ. ఉథాహయణఔు,  స్ఖ ల్ు  వసఽౄ వులకి ఎలాెంట్ి నౄభా లనెంచదఽ.  

భ కెం 

i. నియోెంధెం 

ఇెందఽలల ధేయూభితఫ ైన వవయౘభలణో త్తౄ డి ఙేలే ామణాైలు ఉెంట్లబ.   



 

331 

 

ii. అనఽచిత ాపలవెం 

ఎదఽట్ియభినలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే  ఆఫ  తన హో థానీ, శ్కిౄ యభభ ూలనీ ఉయోగిెంచి,  ాపలయతెం 
ఙేమడానికీ లేథా అనఽచితఫ ైన ాయోజనెం ను ెందట్లనికి ామత్తైెంచడెం. 
iii. మోసభ   
ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థాుభ అతనఽ లేథా ఆఫ  నిజభని నఫే్లా ఙేలేెందఽఔు నాేభైనయౄ డె.  
అలాెంట్ి మోసెం యసౄ యయౌై ఉథెేశ్ూయుఔెంగ థాచినలట్ిి  గనీ లేథా యట్ికి తు నుాత్తనిధెం ఔయౌెంచి గనీ 
ఙేయౄ యవ.  
iv. ను యనుట్ల 
ఔ సెంగట్నకి తీయవ ఇవుడెంలల యకానిెంచడెంలల లలెం. ఇథి కెంట్లా ఔుి  యషమభ  ఖ భిెంచిన  
అవగహనలలనా, కెంట్లా ఔుి  ెందెంలలనా లలెం తలెణేౄ లా ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

ఔ ఙెలుు ఫలట్ల అబయ నౄభా కెంట్లా ఔుి లల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ అెంశ్ెం ఉెండఔడదఽ? 
I. ాత్తనుదన భభిమ  ఆమోదెం 
II. నియోెంధెం 
III. ాత్తపలెం 
IV. చటి్ఫదేత  
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C. నౄభా కెంట్లా ఔుి  – ాణేఔ లక్షణాలు 
భనెం ఇుడె నౄభా కెంట్లా ఔుి కి సెంఫెందిెంచి కొనిై ాణేఔఫ ైన  చయు  ఖ భిెంచి చాథాె ెం. 

1. నషిభియౘయెం (నషి భియౘయెం) 
నషి భియౘయెం సాతాెం ధాన్- లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ నులలలఔు వభిౄయౄ బ. అెంట్ే, నషిెం ను ెంథిన ఔ నులల హో లుయవ, 
ఆ నషిెం ణెచిినలట్ిి న సెంగట్న జయఖఔభ ెందఽ ఎలాెంట్ి ఆభిఔ లత్తలల ఉెండేయభో, అలాెంట్ి లత్తకై తీలకెమలు ెందఽఔు 
అనఽవుగ, అతడికి లేథా ఆఫ కి నషిభియౘయెం ఇవుడెం జయవఖ తేెంథి.   ఆ నౄభా కెంట్లా ఔుి  (నౄభా నులల 

యక్షెం థాుభ)  నౄభాథాయవకి ెందెంలల ఉనై నషిభియౘయెం త అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ నషిభియౘయెం ఇవునని 
గయెంట్ీ ఇసఽౄ ెంథి.   
ఔ వకిౄ తన ఆసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడెం థాుభ, లాబెం ఖడిెంఙాలనీ, యట్ియౌున నషిెం ఔెంట్ే ఎఔుువ 
భఫట్లి కోయలనీ చాడఔడదధేథి నౄభా ణాత్తుఔ అవగహన. నౄభా సెంస  ఫలదితేడికి సెంబయెంచిన నయౖి నికి ఖల 
ఆభిఔ యలువని అెంచధా యేల, థానికి అనఽఖ ణెంగ నషిభియౘయెం ఙెయౌుెంఙాయౌ.    

ఉథాహయణ 

భమ్ నౄభా ఙేమఫడిన యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే తన ఇెంట్ిని పుల్ అభ్ెంట్కి నౄభా ఙేబెంఙాడె.   ఆ ఇెంట్ికి 
జభిగిన అగిై ాభాదెంలల సఽభాయవ యవ. 70000 యలువఖల య భ ్ నషిఫ ైనుో బెంథి.   నౄభా ఔెంనలనీ అతడికి 
యవ. 70000 ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. నౄభాథాయవ అెంత ఔెంట్ే ఎఔుువ అభ్ెంట్లని ఔుబెం ఙేమలేడె.  
ఇుడ భభో సెందభౌనిై భియౕయౌథాె ెం. ఇఔుడ ఆలౄని ూభిౄ అభ్ెంట్ల కోసెం నౄభా ఙేమఫడలేదఽ. అుడె ఆ 
వకిౄ ఙేబెంచిన నౄభాకి తఖా నిషత్తౄలల నషి భియౘయెం అెంథిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. 
యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే ఇలుు  యవ. 5 లక్షలకి నౄభా ఙేమఫడిెంథి. అగిై ాభాదెం వలు  యవ. 60000 నషిెం వలేౄ  
అతడె నతౄెం అభ్ెంట్లకి ఔుబెం ఙేమఔడదఽ. ఇెంట్ి మజభాని తన ఆలౄని సఖెం యలువకై నౄభా ఙేరడె 
కఫట్ిి , అతడె నౄభా ఙేలన అభ్ెంట్లలల కైవలెం 50% [యవ. 30000] భాతాఫే ఔుబెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

థీనిై అెండర్ ఇనా్భెన్్ అని ఔడా అెంట్లయవ. 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నషి భయిౘయెం, ఏ యఔఫ ైన నౄభా తీసఽఔుధాైయధ ేఅెంశ్ెం నైద ఆదాయడ ిఉెంట్లెంథ.ి   

ధాన్- లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ నులలలలు  ఙాలా యకలు ఆలౄ  నౄభా, అలాగై ఆభిఔ ఫలధత లణో డీల్ ఙేసఽౄ ెంట్లబ. యట్ిలల 
నషిభియౘయెంగ నషినోు బన నతౄెం అభ్ెంట్ల నౄభాథాయవకి ఙెయౌుెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే, నషినోు బన  లేథా 
డేఫేజి అబన ఆలౄ కి ాసఽౄ త భాభెుట్  ధయల ాకయెం యలువ తయవఖ దల తీలేల నషినోు బన నతౄెం అభ్ెంట్ల 
ఇవుడెం. 

నషి భియౘయెం ఔట్ి  లేథా అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ యదాధాలలు  లలట్ిల్ ఙేసఽౄ ెంథి :  
 నఖదఽ (కష్) ఙెయౌుెంు   
 డేఫేజి  అబన వసఽౄ వు భినేయవ ఙేమడెం. 
 నోు బన లేథా డేఫేజి అబన వసఽౄ వుకి ఫదఽలు యేభై వసఽౄ వు ఇవుడెం (భినేు స్కఫ ెంట్)  
 ునభిైభ్ణెం (భెయోి భైషన్, భీఇన్లిేట్ఫ ెంట్) ఉథాహయణకి, అగిై ాభాదెంలల కయౌనోు బన ఇెంట్ిని 

ునభిైభి్ెంచడెం 
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Diagram 1: నషి భియౘయెం 

 

కనీ, నషిెం జభిగిన సభమెంలల కొనిై యకల సఫ జ కి్ భాట్ర్ ఖ భిెంచి భాతాెం అెంత ణేయౌగా  అెంచధా యేమడెం 
అెంత ణేయౌకైనై కదఽ. ఉథాహయణకి, తయతభలుగ ఔుట్లెంఫ యయసతుెంగ వసఽౄ నై అుయౄఫ ైన వసఽౄ వులు, 
లేథా అత్త అయవథైెన ఔమాకెండాల యషమెంలల గనీ ఔ ధయ నిభే భిెంచడెం ఎెంణో ఔషిఫ ైన యషమెం. అథేయధెంగ 
ఫ భైెన్ నౄభా నులలలు ఉధాైమెంట్ే, ాెంచయౄెంగ త్తయవఖ తేనై ఔ ఒడ భధథాభిలల ాభాథానికి 
ఖ భెైెందెంట్ే ఎెంత నషిెం వచిిెంథో  అెంచధా యేమడెం   ఔషిెం.   
అలాెంట్ి సెందభౌలలల అగీరడ్స యేల సాతాెం ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా సెంస, అలాగై నౄభా 
ఙేసఽఔునైయయవ  నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ  యలువ నైద నౄభా కెంట్లా ఔుి  థాుభ ఔ అెంగీకభనికి వయౄ యవ. 
ఔయేళ్ నతౄెం నషిెం వలేౄ ,  నౄభా సెంస  agrees to pay the agreed amount of the నులలలల 
అెంగీఔభిెంచిన అభ్ెంట్లని ఙెయౌుెంచడానికి ుఔుెంట్లెంథి. ఈ యఔఫ ైన నులలని “అగీరడ్స యేల నులల” 

అెంట్లయవ. 
a) భాభిడి 
భాభిడి లేథా సఫ ా గైషన్నషి భియౘయ సాణాా నిై అనఽసభిసఽౄ ెంథి. 
భాభిడి అెంట్ే, నౄభా కి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభాథాయవ నఽెంచి నౄభా 
సెంస  క ిఫథియ్ కవడెం.  

అెంట్ే, ఔయేళ్ భూడవ క్షెం (థర్ు నుభిీ) నియుక్షెం వలు  నౄభాథాయవ ఆలౄ  నషినుో బ ఫలధడెతేెంట్ే, ఆ 
నయౖి నికి నౄభా సెంస , నషి భియౘయెం ఙెయౌుెంచి ఉెంట్ే, అలా నియుక్షెం ఙేలన భూడవ క్షెం నఽెంచి డేఫేజి 
కయవిలు ఔలెకి్ ఙేసఽకోఖయౌగై హఔుు నౄభా సెంసకి ఉెంట్లెంథి. అలా వసాలు ఙేలే య భ ్ ఔడా  నౄభా 
ఔెంనలనీ థాుభ ఙెయౌుెంచఫడు  అభ్ెంట్ల వయకై భినేతఫ ై ఉెంట్లెంథి. 
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భ కాెంరలు 
భాభిడి: నులల హో లుయవకి ఙెయౌుెంచిన ఔుబెం అభ్ెంట్ు నఽ నియుక్షెం వళ ెంచిన నుభిీ నఽెంచి భఫట్లి ఔుధేెందఽఔు 
నౄభా ఔెంనలనీ అనఽసభిెంఙే యదాధాలలు  ఇథి ఔట్ి.   
థర్ు నుభిీకి ఫదఽలు ణానఽ ఙెయౌుెంచిన నౄభా ఔెంనలనీకి నౄభాథాయవ థాుభ జభిగిన హఔుుల ఫథియ్ అని ఔడా 
భాభిడిగ నియుచిెంచవచఽి.   

ఉథాహయణ 

నేసిర్ కిరోర్ ఇెంట్ి యభానఽ లలెైున్ ట్లా న్్ నోు రి్ సభీుసఽలల యయుెంథి. ఆ వసఽౄ వులు డైైెవర్ నియుక్షెం వలు  యవ. 
45000 కభీదఽ ఙేలే యభానఽ డేఫేజి అబెంథి. నౄభా సెంస  యవ. 30000 భాభిడి వయకై భినేతఫ ైెంథి ఔనఽఔ 
నేసిర్ కిరోర్ కి నౄభా సెంస  యవ. 30000 ఙెయౌుెంచిెంథి. తభుత ఆ అభ్ెంట్ల లలెైున్  ట్లా న్్ నోు రి్ సభీుసఽ నఽెంచి 
వసాలు ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఉథాహయణఔు, నౄభా ఙేమఫడిన ఔుబెం అభ్ెంట్ల యవ. 45,000/ లల నౄభా సెంస  యవ. 40,000 
నషిభియౘయెం  ఇసఽౄ ెంథి. లలెైున్  ట్లా న్్ నోు రి్ సభీుసఽ నఽెంచి భాతాెం నౄభా సెంస  యవ. 45,000/వసాలు 
ఙేల, నేగియౌన ఫలలెన్్ అభ్ెంట్ల యవ. 5000 నౄభాథాయవకి ఇవుఫడణాబ. 

ఇలా ఙేమడెం వలు  నౄభాథాయవ ఔ నయౖి నికి భెెండె యయవు , అెంట్ే, ఔయభి నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచీ, భభోయభి 
థర్ు నుభిీ నఽెంచీ నషి భియౘయెం ను ెందఔుెండా సభినోు తేెంథి. నషి భియౘయ (ఇెండెనేైట్ీ) కెంట్లా ఔుి ల 
యషమెంలలధే భాభిడి (సఫోా గైషన్) తలెతేౄ తేెంథి.  

ఉథాహయణ 

నేసిర్ సఽభైష్ ఎబర్ కర ష్ లల భయణ ెంఙాడె. అతడి ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా సెంస  నఽెంచి యవ. 50 లక్షలు 
ఇవువలలన అవసయెం ఉెంథి. అలాగై ఎబర్ లెైన్్ థాుభ యవ. 15 లక్షల నషి భియౘయెం వసఽౄ ెంథి.   

b) కెంట్ిాఫూషన్ (కెంట్ిాఫూషన్ ) 
ధాన్ లెైఫ్ నౄభాకి ఈ సాతాెం వభిౄసఽౄ ెంథి. కెంట్ిాఫూషన్ కి నషి భియౘయ (ఇెండెనేైట్ీ) సాణాా నిై  
అనఽసభిసఽౄ ెంథి. అెంట్ే అయఫేనేట్ెంట్ే, ఔ ాభాదెంలల ను ెంథిన నయౖి నికి ఔయవ ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ యయవు  
లనేృ ను ెందఔడదఽ.    

నియుచనెం 

“కెంటాి్ఫూషన్ ” సాతాెం అెంటే్, ఔయళే్ భ ెంథే నౄభా ఙమేఫడిన ఆలౄని ఔటి్ ఔెంటే్  ఎఔుువ నౄభా 
ఔెంనలనీలఔు నౄభా ఙలేేౄ , ఆ నౄభా సెంసలనీై అెందజలైన నతౄెం ఔలుుఔుెంటే్, ను ెంథని అసలు 
నయౖి నిై నేెంచఔడదఽ.   

ఔయేళ్ నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన అనిై సెంసల నఽెంచి ూభిౄ నౄభా య భ ్ తీసఽఔుెంట్ే, 
నౄభాథాయవ నయౖి నిైెంచి ఔడా లాబడినట్ేి . ఇథి నషి భియౘయ సాణాా నిై ఉలు ెంఘ ెంచినట్ేు . 

 

 

ఉథాహయణ 

సెందయౌెం 1 
నేసిర్ యౕరనియస్క తన ఇెంట్ినైద భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలలు  తీసఽఔునై ఔ లైర్ (అగిై ాభాదెం) నులల  యవ. 24 

లక్షల యలువ ఙేసఽౄ ెంథి. అతడె కొుఔు ఔెంనలనీకీ యవ.12 లక్షల యలువ ఖల నులల ఙేరడె. అతడి ఇలుు  ఔ అగిై 
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ాభాదెంలల నుక్షిఔెంగ థెఫోత్తనైుడె, యవ. 6 లక్షల యౄనుమల నషిెం వచిినట్లి  అెంచధా యేమఫడిెంథి. 

అతడె భెెండె నౄభా సెంసలలు  ాత్త ఔుథానికీ యవ. 6 లక్షల ఙపున ఔుబెం ఙేరడె. అతడికి ఆ భెెండె నౄభా 
సెంసల యవ. 6 లక్షల ఙపున ఙెయౌుెంచడానికి ుకోలేదఽ. 
యళ్ైు  ఔ నియృమానికి వచిి, తభలల ాత్త ఔుయౄ  50% నౄభా ఙెయౌుయౄ భనీ, ఆ యధెంగ జభిగిన నషిెంలల  50% 

అెంట్ే, ాత్త ఔుయౄ యవ.3 లక్షల ఙపున నౄభాథాయవకి ఙెయౌుెంఙాయవ. ఆ యధెంగ నౄభా ఙేలన యభికి సెంబయెంచిన 
యసౄ యఔ నషిెం ఔెంట్ే ఎఔుువ య భ ్ ఙెయౌుెంచినట్లి  కలేదఽ.  
సెందయౌెం 2 
భిఱ.  X ఔెంనలనీ నఽెంచి యవ. 2, 50,000ణోనా, అలాగై యవ. 1, 50,000 ణో Y ఔెంనలనీలలనా తన కోసెం భెెండె 
ఫ డిఔుబెం నులలలు తీసఽఔుధాైడె. ఔ యది కయణెంగ భిఱకి యవ.1,60,000 కయవి అబెంథి.  ఈ నషి 
భియౘయెం యవ. 1, 60,000 ని భెెండె ఔెంనలనీల ఔ నిషత్తౄ  అెంచధా ాకయెం ఆదాయెంగ (rateable 

proportion basis) ెంచఽఔుధాైబ. ఆ యధఫ ైన ెంఔెం ాకయెం  
X ఔెంనలనీ : 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యవ. 1, 00.000 

Y ఔెంనలనీ : 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యవ. 60, 000 

2. ఉఫ భిరభా లైడ్స్ లేథా అతెంత భెంచి యరుసెం 
నభ్కనికీ, అతెంత భెంచి యరుసెం కీ ఙాలా ణేడా ఉెంథి. 

a) నభ్ఔెం 
యణ జయఫ ైన అనిై కెంట్లా ఔుి ల లాయథేయలనీై యదాయణెంగ నభ్ఔెం నైథే జభిగినోు త ఉెంట్లబ. 
యట్ిలలు  ఎఔుడా మోసెంగనీ, ఔట్ెంగనీ ఉెండవు. ఈ యధెంగ నభ్కనిై  ధామయఫ ైన డాట్ీ 
నుట్ిెంచడఫే కఔుెండా, అభ్ఔెంథాయవ (అభ్ఔెంథాయవ) కొనఽగోలుథాయవ (కొనఽగోలుథాయవ ) కి  కెంట్లా ఔుి  
ఖ భిెంచి ఎలాెంట్ి సభాఙాయభూ ఫళ యాతెం ఙేమఔడదధే నిఫెంధన నుట్ిెంచనవసయెం లేదఽ. 
ఇఔుడ “కైయమట్ ఎెంిర్” అెంట్ే, కొనఽగోలుథాయవని ళెచిభిెంచడెం (కొనఽగోలుథాయవ) యౄలు 
నుట్ిెంచఫడిెంథి. 
కెంట్లా ఔుి లల ఉనై నుభిీలు కెంట్లా ఔుి లల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచీ, అలాగై ఔ నుభిీ భభపఔ నుభిీని తు ణోా వ 
ట్ిి ెంచనెంతవయఔ, సభాదాధాలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడణాబ. అుడె అవతయౌ నుభిీ కెంట్లా ఔుి ని 
తనెంచఽఔుధే ఙేలే ారలై ఉెండదఽ. 
 

  

ఉథాహయణ 

నేసిర్ చెందారలకర్ ఔ TV యౖో యౄెంకి యమాు డె. అఔుడ ఎధనై చయుణో ఙాలా ఆఔయిణీమెంగ ఉనై TV చారడె. 
అెందఽలల ఉనై లేల్్ య్న్ తనఔునై అనుయఫ ైన అనఽబవెం ాకయెం ఆ నిభెిషి ఫలా ెండె అెంత యశ్ుసనీమఫ ైనథి 
కదనీ, అలాగై ఖతెంలల ఇతయ ఔషిభయుకి థాని వలు  సభసలు వఙాిమని ఔడా అతడికి ణెలుసఽ. కనీ, లేల్్ ని 
తలు కిరెందఽలు ఙేసఽౄ ెందని అతడె ఆ యసౄ యనిై యలు డిెంచడె.  
అతణ ృ  మోసగడిగ ఆభోణలు ఙేమవఙాి?  
ఔయళే్ లేల్్ ఫేన్ ని ఆ ఫలా ెండ్స యశ్ుసనీమత ఖ భిెంచి యవభలు అడిగి ఉెంటే్, అతడె థానిై ఙాలా 
యశ్ుసనీమఫ నైదని ఙనెేౄ  భిలత్త యేయవగ ఉెండథేా?  
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b) అతెంత భెంచి యరుసెం  
నౄభా కెంట్లా ఔుి లు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదాయెంగ ఙేసఽఔుని నడెయౄ బ.     ాత్తనుదఔుడికి నౄభాకి 
సెంఫెందిెంచిన మావతేౄ  పౌత్తఔయఫ ైన యషమభెంతట్ినీ, ఆ సభాఙాయెం ణెయౌమని నౄభా సెంసలకి 
ణెయౌమజైమాయౌ.   
ఫ ట్ీభిమల్ సభాఙాయభెంట్ే  నౄభా సెంసలు నియృబెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఙేలే సభాఙాయెం:  

 యళ్ైు  భిస్కు ని లుఔభియౄ యవ.  
 అలా అబణే నానేమెం ఏ భైట్లలల ఉెండాయౌ? యట్ికి ఎలాెంట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెంట్లబ? 

అతెంత భెంచి యరుయనికి కి ఈ య్ఖల్ డాట్ీ ఔ సయుయదాయణఫ ైన సాతాెం. ఈ డాట్ీ కైవలెం ానోు జర్కి 
ణెయౌలన పౌత్తఔయఫ ైన (ఫ ట్ీభిమల్) యసౄ యలకై కఔ, అతడె ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫ ైన యసౄయలకి 
ఔడా వభిౄసఽౄ ెంథి.   
నెభా ెంథాలు (కెంట్లా ఔుి లు) అతదిఔ ఫలధతకి లలఫడి ఉెంట్లబ. ఇఔ ఇథి నెభా యషమానికి 
వఙేిసభికి భెంచి యరుసెంణో ఔడిన ెంథాలు అతెంత భెంచి యరుసెం ెంథాలు గ భాయణాబ. 
"అడిగిధా, అడఖఔనోు బధా,  ాత్తనుథిసఽౄ నై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల పౌత్తఔ, యషమఖత యసౄ యయ్ై 
సుచిెందెంగ, కచిితెంగ, యలు డిెంచడఫే, "ఉఫ భిరభ లైడ్స్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథి.    
ఔెంను ట్ డిస్కకోు జర్ (సెంూయృెంగ యలు డిెంచడెం) అని థేనిని అనవచఽి?  
చటి్ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతెం ఙేమడెం ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.  

ఉథాహయణ 

i. నౄభాథాయవ థాుభ యసౄ యల వకీరఔయణ   

ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిజఔట్ివ్ ళైెర్ట్ నిన్ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెనుో ట్లణోనా ఫలధడెతేధాైడె.   
థానిై ఆదాయెం ఙేసఽఔుని అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుెంట్లడె. అతడి యసౄ యఔ భిలత్తని 
యలు డిెంచడె. ఆ యధెంగ నౄభా సెంస  నౄభాథాయవడి ఙేలన యసౄయలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ 
లుఔభిెంచడెం వలు  పూల్ అవుతేెంథి. 
 
 

ii. నౄభా సెంస  థాుభ యసౄయల వకీరఔయణ   

ఔ వకిౄక ిఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయెంలల అతడె లుఔభిెంఙాడె. ఆ యషమెం 
నౄభా సెంస  థాుభ లుఔభిెంచఫడిెంథ.ి భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలక ిఔనీసెం 4 ఏళ్ు  వయఔ ఔవభజైి 
ఉెండదధ ేయషమెం ానుో జర్ (నౄభా ఙలే ేవకిౄ)క ిణెయౌమజైమలేదఽ.   

c) పౌత్తఔ ( ఫ ట్ీభిమల్ ) యసౄవెం   
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచిని నియృబెంచడెంలల ఔ నౄభా ఏజెెంట్ తీయవనీ, అలాగై  నానేమెం భైట్ల, ఇెంక 
ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలేథి పౌత్తఔ యసౄవభని నియుచిెంచఫడిెంథి.   
అెంతఔు భ ెందఽ యలు డిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫ ైనథైెధా లేథా ఔ వకిౄఖత కైసఽకి సెంఫెందిెంచిన 
భిలతేలనలై ఆదాయడి లేఔనోు బధా, అథి ధామయ నెంలల భాతాఫే చివభికి నియృబెంఫడాయౌ. నౄభాథాయవ 
భిస్కు ని ాపలయతెం ఙేలే నిజఞలు యలు డిెంఙాయౌ.  
నౄభాలల యలు డిెంఙాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄయలలు  కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథాె ెం: 
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i. నిభెిషి భిస్కు కి నుాత్తనిధెం ఙేలే యసౄయలకి యదాయణ యయౄల ఔధాై ఎఔుువగ ాఙాయెంలలకి వఙేియౄ బ. 
ఉథాహయణలు: ాభాదఔయఫ ైన కభోా  సభ దా భాయాెంలల తీలకెళ్ుఫడెణోెంథి; అధాభోగనికి 
సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా 

ii. అనిై నౄభా సెంసల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులలలనీ, యట్ి  ాసఽౄ త లత్తని  తీసఽకోవడెం జభిగిెంథి   
iii. నౄభా ానోు జల్ నూయెం లేథా అను కైషన్ లలని ాశ్ైలనీై ఫ ట్ీభిమల్  కోసెం భిఖణనలలకి 

తీసఽకోఫడణాబ. ఎెందఽఔెంట్ే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణాలఔు, భిస్కు ఎక్్నోు జర్కీ 
సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ.  యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదాననేయుయౌ. అనిై యదాలా నిెంఫడాయౌ.   
 కిరెంద పౌత్తఔ యసౄయల (ఫ ట్ీభిమల్ నూకి్్) ఔు కొనిై  ఉథాహయణలు ఇవుఫడెతేధాైబ.:  

ఉథాహయణ 

i. లైర్ ఇనా్భెన్్ (అగిై ాభాదెం నౄభా) 
 బవన నిభ్ణెం  

 ఆఔునలనీ్ (ఉనైఙోట్ల, అెంట్ే కభలమెం, నియసెం, యౖప్, గిడు ెంగి, ఫేనినూఔిర్ మూనిట్ 
నదలెైనయ)   

 నిలు ఙేలన /తమాయవ ఙేమఫడు , అెంట్ే, ాభాథేతయ, ాభాదఔయ, అదను ాభాదఔయ వసఽౄ వుల  
సుపలవెం నదలెైనయ  

ii. ఫ భైెన్  నౄభా  
 నుకిెంగ్ యదానెం, అెంట్ే, ఔ గోధ సెంచి లేథా భెెండె గోధ సెంచఽలు, కొతౄ  డాభ ్లలు  లేథా లలఔెండ్స 

యౘెండ్స డాభ ్లలు ధన, నదలెైనయ.  
 వసఽౄ వుల సుపలవెం ( ఉథా. మెంతా యభాగిర కొతౄ థైెధా లేథా లలఔెండ్స యౘెండ్స అబధా)   

 

 

iii. మోట్ర్  నౄభా  
 ఔనృక్ ఇెంజన్ యభయూెం (నలైైయేట్ కయవ)  
 తమాభీ సెంవత్యెం  

 ఔ టా్క్ (ట్నఽైలు) యహఔ యభయూెం   

 యహధానిై ఉయోగిెంఙే ఉథెేశ్ెం   

 థానిై ఉయోగిెంఙే పౌగోయఔ నుాెంతెం   

iv. వకిౄఖత  మాకి్డెెంట్ నౄభా      
 ఙేసఽౄ నై విత్తౄ  యొఔు అసలు సుపలవెం   

 వమసఽ  
 ను డవు , ఫయవవు  
 అెంఖ యైఔలాలు నదలెైనయ 

v. ఆభోఖ నౄభా   

 ఆభైషనఽు  ఏయైధా జభిగమా   
 ఔయేళ్ భధఽఫేహెం లేఔ ళైెభిెనిన్ ఉధాైమా   

vi.  జనయల్ నౄభా 
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 ఖతెంలల ఏ నౄభా సెంసలెైధా ానోు జయౌై త్తయసుభిెంఙామా లేథా అదను నానేమెం యదిెంఙామా, లేథా 
కైని్ల్ ఙేమఫడిెంథా, లేథా నులలని భెనా ఙేమడానికి త్తయసుభిెంఙామా 

 ఖతెంలల ానుో జర్ థాుభ బభిెంచఫడిన నయౖి లు   
 

భ కాెంరలు 
యలు డి ఙేమనవసయెం లేని యసౄయలు [నౄభా సెంస  థాుభ ాయైెంచఫడఔనుో ణే]   

అలాగై నౄభా ఏజెెంట్ు  థాుభ ఎెంకెైుభీ ఙేమఫడఔనోు ణే భాతాెం, ానుో జయవ ఈ కిరెంథి యసౄ యలనఽ యలు డిెంచనవసయెం 
లేదఽ: 

i. భిస్కుని  తగాిెంచడానికి అభలు ఙేలన చయలు 
ఉథాహయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం.  

ii. నౄభాథాయవకి ణెయౌలన నిజఞలు 
ఉథాహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనుో ట్లణో ఫలధడెతేధాైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాెంట్ి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄవెం యలు డిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం 
జయఖదఽ.  

iii. కొథెిగ తయుఫదేఫ ైన శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన, ఏ యధెంగధైధా ఫమట్ికి ణెయౌలనోు బయ యసౄ యలలల ాత్త 
చినై అెంరనీై థాచఔుెండా ఙెడెం అవసయెం. నౄభా ఏజెెంట్లు  ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తభుత 
ఎుడైెధా సభాఙాయెం కవలలవలేౄ , అడగలని ఖ యవౄ ెంచఽకోయయౌ. 
 

iv. ధామయఫ ైన యషమాలు: ాత్త ఔుయౄ బూధామెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.   
ఉథాహయణ: నాేలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేట్ుడె భ ని్ల్ సాణాా లు  

v. నౄభా సెంస  ఆసకిౄ చానెంచని [లేథా ఏ సభాఙాభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని 
ణొలగిెంఙేలెంథో ] అెంరలు. యట్ిని చానెంచి నౄభా సెంస  ఆ సభాదాధాలు అసెంూభిౄగ ఉధాైమెంట్ృ 
తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ (డిస్కఔుబమ్ఙేమలేదఽ). 

vi. ఔనినలటి్ఖయౌగై అవకశ్ెం ఉనై యసౄ యలు: ఉథా. ఔ నౄభా ఔెంనలనీ తయపున నులల తీసఽఔుధే భ ెందఽ 
యైద భీక్షలల పలఖెంగ ఔ ఫ డిఔల్ ఎగజ నేనర్నౄన (BP) ఙెక్ ఙేయౄ డె. 

 

d) ధాన్-లెైఫ్ నౄభాలల డిస్కకోు జర్(యలు డిెంఙాయౌ్న) డాట్ీ (ఔయౄవెం) 

ధాన్-లెైఫ్ నౄభాలల, ఏయైధా భాయవయౌై ణెయౌమజైమాలా లేథా అధే యషమెం కెంట్లా ఔుి  సాచిసఽౄ ెంథి. 
భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలేలా భూల ెందెం (భిజినల్కెంట్లా ఔుి )లల భభో యధెంగ భాయిఫడిణే, అడె 
థానిై యలు డి ఙేమాయౌ్న ఔయౄవెం ఖ భిెంచిన ాయౄ వన వసఽౄ ెంథి. కెంట్లా ఔుి  భ గిలనోు బనుడె పౌత్తఔ 
యసౄ యలనఽ యలు డిెంఙాయౌ్న ఫలధత ఔడా భ గిలనోు తేెంథి. నులల భెనఽవల్ సభమెంలల భిసఽులల 
ఎలాెంట్ి భాయబధా తలెత్తౄ ణే, భయు ఆ డాట్ీ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.     
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థాహయణ 

ఔ ఇెంట్ి మజభాని తన బవధానీై, అెందఽలల ఉెండే వసఽౄ  యభాగిరనీ నౄభా ఙేబెంఙాడె.  
అతడె ఔ యయెంనుట్ల లలలవు నైద యమాు డె – యసౄ యలలు  ఎలాెంట్ి పౌత్తఔయఫ ైన (ఫ ట్ీభిమల్ ) భాయౄ లేదఽ.    
కనీ అతడె ఆ బవెంత్త నైద భభో ఫో్ు యవ యేల, ఫూట్ీ నుయుర్ నుాయెంనలేౄ , అథి భిలుి భాయిఖయౌగై 
యసౄ వెంగ భిఖణనలలక ితీసఽకోఫడెతేెంథ.ి 

e) నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం 

ఇుడె భనెం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిలతేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథాెం. అలాెంట్ి 
ఉలు ెంగన ధాన్- డిస్కకోు జర్ లేథా తు సాచన లలు  థేని థాుభధైధా జయఖవచఽి.   
i. ధాన్- డిస్కకోు జర్ 

 యదాయణెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ ఎలాెంట్ి ాణేఔఫ ైన ఎెంకెైుభీ ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ పౌత్తఔ 
యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెంట్ే,  

 నౄభా ఔెంనలనీ  అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ  ఙెనే సభాదాధాలు 
 యలు డి ఙేలన సణాలు నియుక్షెంగ ఉధాై [అథి ఆ వకిౄ ఉథెేశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔనోు బధా] లేథా 

ానోు జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄవెంగ తయౌచి ఉెండఔనోు బధా. అలాెంట్ి కైసఽలల అమణే అతడె 
అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణాడె. అథే ఔ యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుెండా థాలేౄ , అథి 
ఉథెేశ్ూయుఔెంగ థాచినట్ేి  భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం ఙేమడానికై అలా ఙేరడని 
పలయెంచఫడెతేెంథి.   

 
 
 

ii. తు సాచన 

ఔ  ఇనా్భెన్్ కెంట్లా ఔుి  ఖ భిెంచి సెంపలఱసఽౄ నై సభమెంలల ఙేలే ావచధానిై (లిేట్ ఫ ెంట్) నుాత్తనిధెం 
అెంట్లయవ. అథి ఔ కచిితఫ ైన సత ావచనెం లేథా యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనెం, ఉథెేశ్ెం లేథా అెంచధాగ 
పలయెంచఫడెతేెంథి.  
అథి సతఫ ైణే, అథి నుాభాణ ఔెంగ ఔడా యసౄవభని నియౄనతెం కయయౌ.  
అథే ఔ యరుసెం లేథా ఔ అెంచధా అబనుడె, అథి భెంచి యరుసెం నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండాయౌ. 

తు సాచన భెెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి: 

 అభామఔెంగ ఙేలే తు సాచన అనియితఫ ైన లిేట్ఫ ెంట్ు ణో ఔడి ఉెంట్లెంథి. అయ మోసెం ఙేలే 
ఉథెేశ్ెంణో ఙెనే భాట్లు కవు. అుడుడా భాతాఫే ధాభనునెం ఙేసాౄ , థానిై ఔ 
అలయట్లగ ఙేమని ఔ వకిౄ, తనఔునై అలయట్లకి భిసఽుణో ఏథైెధా సెంఫెంధెం ఉెంట్లెంథేమో 
ణెయౌమఔ, ఆ యషమానిై ానోు జల్ నూయెంలల ఆ యషమెం ాయౄ యెంచఔనోు వచఽి.   

 మోసూభితఫ ైన తు సాచన అెంట్ే,  నౄభా ఔెంనలనీని మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథెేశ్ెంణో, 
సతెం ట్ు  నియుక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙెనే అఫదేు లిేట్ ఫ ెంట్లు .  ఉథా. ఔ ఙెబన్ యో ్ఔర్ తనఽ 
నియెంతయెం ధాభనునెం ఙేసాౄ ధే ఉెంట్లనధే సతెం ఙెఔనోు వడెం.   

మోసెం ఙేమడానికి, కయలని నిజెం థాలేౄ , అెంట్ే, మోసూభితఫ ైన ఔథధాలు, యసౄ యనిై వకీరఔభిెంచి ఙెనే 
తు ఔథధాల వలు  యదాయణెంగ ఔ ఇనా్భెన్్ కెంట్లా ఔుి , య్ఖల్ గ నికి భఔుెండా నుో తేెంథి.  అలాెంట్ి 
సెందభౌలలు , అనుయఫ ైన నభ్ఔెం ణో ఙేలే కెంట్లా ఔుి  ధామఫదేెంగ యగినోు తేెంథి.  
ఉథా. ఔ నేభెెంట్ తన నృడు కి నూనేయ్ ఫో్ు ట్ర్  నులలని ఔవర్ ఙేసఽౄ నై సభమెంలల, ఆ నృడు కి ఖ ెండెలల 
యెంధాెం సభస ఉనైట్లి  ణెయౌమఔ నోు వచఽి.  కనీ అతడికి మోసెం ఙేలే ఉథెేశ్ెం లేదఽ. 
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3. నౄభా ఙేమడానికి ఆసకిౄథామఔఫ ైన అెంశ్ెం  
ాత్త ఇనా్భెన్్ కెంట్లా ఔుి కీ ఇనా్భెన్్ ఙేమడానికి ధామయఫ ైన అయోత, అెంట్ే „నౄభా ఙేమడానికి 
ఆసకిౄథామఔఫ ైన అెంశ్ెం‟ ఉెండాయౌ.   జూదు అగిరఫ ెంట్ కీ, ఇనా్భెన్్ కీ ఖల పేదఫేనేట్  చాథాె ెం.   

a) జూదెం - ఇనా్భెన్్ 
నేకట్ధే తీసఽఔుెంట్ే, ఔయవ గెలుయౄ యవ, ఔయవ ఒడినోు ణాయవ.  ఔ భనిఱ ెంథెెం ఔడెతేధాైడె ఔనఽఔ 
గెలుు, ఒట్భ లు సెంబయసఽౄ ధాైబ. కనీ ఔ వకిౄ ఆడే ఆట్ పయౌతెం ఏథైెధా, అెంట్ే ఆ ఆట్ణో ఎలాెంట్ి 
సెంఫెంధభూ లేఔనోు ణే, అతడె గెయౌచి ఉెండవచఽి ఔడా.  
ెంథెెం ఔటి్డెం లేథా, జూదభాడడెం కోయవి లల అభలబయ అెంశ్ెం కదఽ. అలాెంట్ి కెంట్లా ఔుి లెైయైధా 
ధామయయవదేఫ ైన అెంరలుగ భిఖణ ెంచఫడణాబ. అలాెంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధా తన ఇెంట్ిని ెంథెెంలల 
నలడిణే, అతడె నేకట్లల ఒడినోు ణే, అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధాలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయవి ని 
ఆశ్రబెంచలేదఽ.   

 

ఇుడె ఔ ఇెంట్ి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనుో బన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథాె ెం. ఇెంట్ిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధామయఫ ైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – కైవలెం ఇలేు .  అతడె ఆ ఇెంట్ికి 
మజభాని, అథి నషినుో బధా, నుడైెనుో బధా అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణాడె. ఈ మాజభాన 
సెంఫెంధెం సయుసుతెంతాఫ ైనథి. థానికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనోు వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ 
సెంఫెంధెం (భిలేషన్ ఱప్) వలు ధే అతడె నషినోు వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథా 
థ ెంఖతనెం] వలు   ఇనా్భెన్్ వసఽౄ ెంథా భథా అధే అెంశ్ెంణో జభిగై నయౖి నికి సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.  
ఔయవ గెయౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండా,  అగిై ాభాదెం వలు  ఔట్ే పయౌతెం 
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంట్ి మజభానికి నషిెం.  

జభిగిన నయౖి నికి ఏథో  యధెంగ నషిభియౘయెం ఇవువసఽౄ ెంథేమో నిభే భిెంచఽకోవడానికి మజభాని ఇనా్భెన్్ 
ఔెంనలనీకి యమాౄ డె.  
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుు గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం అవుతేెంథి. నౄభా 
ాయోజధాెంశ్ెం అలౄతుెంలల ఉెంట్ేధే, ఔ ఇనా్భెన్్ కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల అవుతేెంథి. థానికి 
ధామయఫ ైన అెంరలు ఔడా అభలలు  ఉెంట్లబ.   

భ కాెంరలు 
నౄభా ాయోజనెంలల భూడె భ కఫ ైన అెంరలు : 
1. నౄభా ఙేమఫడడానికి అయోఫ ైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు , జీయతెం లేథా ట్ిషిఫ ైన ఫలధణామ తఫ ైన వసఽౄ యై 

ఉెండాయౌ.  
2. అలాెంట్ి అయోఫ ైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు , జీయతెం లేథా ట్ిషిఫ ైన ఫలధణామ తఫ ైన వసఽౄ వుధే   ఇనా్భెన్్ 

కి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ తీసఽఔుెంట్లయవ. 
3. నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన ఆలౄ , హఔుు, వడీు , జీయతెం లేథా ఋణాల నఽెంచి లేుచికి 

సెంఫెందిెంచిన బదాణా ాయోజధానికి ఔ ధామఫదేఫ ైన సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండాయౌ.  అథే యధెంగ, అతడె 
యట్ివలు  నషిెం, డేఫేజి, గమెం లేథా, అు ఙేమడెం వెంట్ి యట్ి వలు  వఙేి ఆభిఔ నయౖి నికి ఔడా తధే 
ఫలధత వళ ెంఙాయౌ.   

\ 

 

ఉథాహయణ 

సెందయౌెం 1 
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నేసిర్ చెందారలకర్ కి ఔ ఇలుు  ఉెంథి. అతడె థాని నైద  యవ. 15 లక్షల యౄనుమలు ఫలెంఔు నఽెంచి యవణెం 
తీసఽఔుధాైడె.    
అతడె ఆ ఇెంట్ికి నౄభా ఙేమదలుిఔుెంట్ే, నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా థానికి ఉెంథా?  
ఫలెంఔుకి ఇెంట్ి యషమెంలల నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా ఉెంథా?  
అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙాయెం ఏనేట్ి? 
 

సెందయౌెం 2 

నేసిర్ యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదెయవ నలు లు, విదఽే లెైన తయౌుదెండెా ల ఉధాైయవ.  
యయవ ఆభోఖెంగ ఉెండడానికి సెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా అతడికి ఉెంథా?  
యభిలల ఎవభిధైధా ఆసఽతా్తలల ఙేభియౌ్ ఉెంట్ే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫ ైధా నషినోు ణాడె?  
అతడి ఇతయవల నలు లు ఎలాెంట్ియయవ? యళ్ుకి నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం ఏఫ ైధా ఉెంథా?   
 

ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా కెంట్లా ఔుి  యషమానికీ ఖల ణేడా ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.    
నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫ ైనథి. థాని సహజెంగ ఉెండాయౌ్న యలువ  థానికి 
ఉెంట్లెంథి.   
కనీ నౄభా కెంట్లా ఔుి కి ఉెండే యషమెం, నౄభా ఙేమఫడిన ఆభిఔ అెంశ్ెం ఆ ఆలౄ లలధే ఉెంట్లెంథి. ract on 

the other hand is the insured‟s లైధానిిమల్  interest in that property. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ 
ఆలౄని నౄభా ఙేమడానికి తగిన ధామయఫ ైన హఔుుని ఔయౌగి ఉెండాయౌ. ఇనా్భెన్్ నులల థాని అతెంత 
నిఫదేఫ ైన అభ లలు  (in the strictest sense) కైవలెం ఆలౄని భాతాఫే కఔ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఆలౄ  ట్ు  
ఖల ఆసకిౄని ఔడా భియక్షిసఽౄ ెంథి.  

ఉథాహయణ 

నేసిర్ చెందారలకర్ తన ఇెంట్ిని తనకా నలట్ిి  (భాభిిగైజి లలనఽ) ఫలెంఔు నఽెంచి యవ. 15 లక్షలు తీసఽఔుధాైడె.  
అతడె ఫలెంఔుకి త్తభిగి 12 లక్షల యౄనుమలు ఔట్లి డె. ఇెంక నేగియౌన అభ్ెంట్ల భూడె లక్షలకీ థానికి 
డాయౌ్న ఫలెంఔు వడీు  భాతాఫే డెతేెంథి.  
ఫలెంఔు ఔడా ఆ యధెంగ ఙయెౌుెంచని ఫలలెన్్ అభ్ెంట్ల కోసెం ఇెంటి్ నైద ఆభిఔెంగ ఆసకిౄ ఔయౌగి 
ఉెంట్లెంథి.  నులలలల సహ-నౄభాథాయవ (కో-ఇనా్ర్ు) గ ఙమేడెం జయవఖ తేెంథి. 

ఔయేళ్ ఎవభైెధా తభ ఆలౄ కి కయలని నిు నలట్ిి , ఆ నులల కిెంద నయౖి యౌై ఔుబమ్్ ఙేలేౄ , అలాెంట్ి 
ఔుబమ్్ సషిెంగ మోసూభితఫ ైనయ, ధామయెంగ యట్ిని త్తయసుభిెంచవచఽి ఔడా.  
b) నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం అఔుడెనైుడె 
అగిై ాభాదెం, మాకి్డెెంట్ల, ఆభోఖెం, ట్లా యల్ ఇనా్భెన్్ యషమాలలు  నౄభా ఙేమఖల అెంశ్ెం నులల 
సభమెంలలనా, నషిఫ ైన సభమెంలలనా ఎదఽయవగ ఔనఫడడెం అవసయెం.    
ళెల్ౄ  భభిమ  య్నల్  మాకి్డెెంట్ నౄభా యషమాలలు  అబణే, ానోు జయవ వకిౄఖతెంగనా, ఔుట్లెంఫలనికీ 
ఔడా  నౄభా ఙేమవచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే, ఔుట్లెంఫెం మాకి్డెెంట్ నులబధా, యౘలట్ల్లల ఉెంచవలల 
వచిిధా అతడె / ఆఫ  ఆభిఔెంగ నషినోు ణాయవ. అథే ఫ భైెన్ కభోా  నౄభా అబణే నౄభా ాయోజధాెంశ్ెం నషిెం 
యట్ియౌున తభుణే అవసయభవుతేెంథి.  

4. దఖాభి కయణెం 
ధాన్-లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ నౄభాలల నుట్ిెంచఫడే సాణాా లలు  అనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖాభి కయణెం.  
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ధాన్-లెైఫ్ ఇనా్భెన్్లల కెంట్లా ఔుి  నులలలల నేభపునై ాభాథాల వలు  నయౖి లు యట్ియౌుణేధే నౄభా ఙేమఫడిన 

నషి భియౘయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ఏ ఔుబమ్ యషమెంలలధైధా యట్ియౌున నయౖి నికి లేథా డేఫేజికి అసలు కయణఫేనేట్  
నియృబెంచడఫే నుాథనేఔ చయగ పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.  
దఖాభి కయణ సాతాెం నౄభాలల ఙాలా కీలఔఫ ైనథి. ఇథి నషిెం లేథా డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో  చాడాయౌ. ఆ 
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథాలలు కి వసఽౄ ెంథో  భథో  నిభే భిెంచఽకోయయౌ. 
ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస  అతెంత ాదానఫ ైన, సభోుతుిషిఫ ైన కయణెం కోసెం చాసఽౄ ెంథి. ఏ సెంగట్న 
తభుత ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో , అెంట్ే ఆ నషిెం ఏ కయణెం వలు  జభిగిెంథో , ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయకై 
భినేతెం కఔ నషిెం సెంబయలేు లా ఙేలన నతౄెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.  
దఽయదిషివరతౄ  నషిెం సెంబయెంఙాఔ,  కయణాలు యతఔఫో ణే, అవనీై వయసనలట్ిి  ఔ గపలుసఽఔట్లి గ జభిగిన కొనిై 
సెంగట్నయౌై చానయౄ బ. అవనీై జయఖడెం వలేు  అెంత్తభెంగ నషిెం యట్ిలేు లా ఙేలన ఆ దఽయదిషిఔయఫ ైన 
సెంగట్న జభిగి ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి , కొనిైయయవు  దఖాభి కయణానిై యతఔఫో వడెం అయధెంగ ఉెంట్లెంథి. 
ఉథాహయణఔు, ఔ అగిై ాభాదెం వలు  నీళ్ు  నలైు గియౌెంథి. నీళ్ువలేు  ఆ నలైు గిలెైధా, అగిై ాభాదఫే ఆ 
సెంగట్నఔు దఖాయ కయణెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి.   

నియుచనెం 

దఖాభి కయణెం గప చఽయవగా , ాపలవవెంతఫ నై కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథ.ి ఎెందఽఔెంట్ ే అెంత్తభ 
పయౌతెం ఙేయడానిక ి అథి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకళె్ైౄ ెంథ.ి అలా యళ్ుడెంలల ఏ ఔు 
సెంగట్నక ీ థానెంతట్ అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణెంగ ఙపచఽిఔుని వచిి,  నదలవడానిక,ీ 
కొనయఖడానిక ీతగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ.  
దఖాయ కయణెం సాతాెం అయెం ఙేసఽకోవడానికి ఈ కిరెంథి భిలతేయౌై ఖభనిెంచెండి: 

ఉథాహయణ 

సెందయౌెం 1 
అజయ కయవ థ ెంగియౌెంచఫడిెంథి. భెెండె భోజల తభుత నోు య్సఽలు థానిైడేఫేజి అబన ఔెండిషన్లల ఔనినలట్లి యవ. 
థ ెంఖ ఆ కయవని ఙెట్లి ఔు ఢీ కొట్లి డని భిరోధనలల ణేయౌెంథి. అజయ ఆ కయవకి అబన డేఫేజిల కోసెం నౄభా 
ఔెంనలనీకి ఔుబెం ఙేమలేఔనోు మాడె. ఆ కయవ „థ ెంగియౌెంఫడిన‟ కయణెంగ డేఫేజి అబెంథి. ఇనా్భెనఽ్ 
నులలలల „థ ెంఖతనెం‟ ఔ ాభాద (నలభిల్) కయణెంగ ఙేయిఫడలేదఽ. అెందఽకై నౄభా ఔెంనలనీ అతని ఔుబమ్
ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.   
సెందయౌెం 2 
నేసిర్ నెంట్  ఖ యరు యుభీ ఙేసఽౄ ెంట్ే కిరెంద డాు డె, కలు యభిగిెంథి, యౘలట్ల్కి యళ్ుఔ భ ెందఽ ఙాలా లేు 
తడిగ ఉనై ధేల నైద డి ఉధాైడె. ఆ ధేలెంణా తడిగ ఉనై కయణెంగ అతడికి జుయెం వచిిెంథి. అథి 
నమోనిమాకి థాభ ితీలెంథి. చివభికి ఆ కయణెం వలు  అతడె చనినుో మాడె. అతడె చనినుో వడానికి నఽమోనిమా 
తక్షణ కయణెంగ ఉధాై నిజఞనికి అతడె కిరెందడినోు వడభధే సెంగట్న దఖాభి కయణెం అవుతేెంథి.  థీనికి 
వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ నౄభా లల పలఖెంగ ఈ ఔుబమ్ని ుఔుెంట్లయవ.  
 

అగిై ాభాదెం కయణెంగ నౄభాథాయవ కొనిై యకలుగ నషినుో ణాడె. కని అలా నషినోు వడానికి కయణెం అగిై 
ాభాదఫే అవుతేెంథి. కఫట్ిి , అలాెంట్ి నయౖి లు దఖాభి కయణెం వలు  ను ెంథాడని ఙెడానికి లేదఽ.  
యవయౘభిఔెంగ చాలేౄ , అలాెంట్ి నయౖి లకి అగిై ాభాదెం నౄభా నులలల యౄెంలల యనుయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
అలాెంట్ి నయౖి లఔు ఉథాహయణ నయౖి లు  – 
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 భెంట్యౌై ఆయడానికి ఉయోగిెంచిన నీట్ి వలు  ఆలౄ  నషిెం సెంబయలేౄ   
 అగిైభాఔ లఫోెంథి భెంట్యౌై ఆభైెందఽఔు ఔయౄవ నియుహణలల ఉెండగ, యభి నఽల వలు  ఆలౄ  నషిెం 

సెంబయలేౄ    
 భెంట్లలు  ఉనై ఔ బవనెం నఽెంచి భభో బవధానికి ఆలౄ  తయయౌసాౄ  ఉెండగ ఆలౄ  నషిెం సెంబయలేౄ    

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

నేసిర్ నెంట్ కి ఖ యరుయుభీ ఙేసఽౄ ెండగ, తడి ధేల నైద డడెం వలు  నఽమోనిమా వచిిెంథి.  ఆ 
నఽమోనిమాబయ నేసిర్ నెంట్  భయణానికి కయణఫ ైెంథి. ఇెందఽలల దఖాభి కయణఫేథి ? 
I. నఽమోనిమా  
II. ఖ యరభ   
III. ఖ యరు యుభీ ాభాదెం  
IV. దఽయదిషిెం  
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యభెంశ్ెం  

a) నౄభా ాకిరమలల ధాలుఖ  అెంరలు ఉెంట్లబ (ఆలౄ , భిస్కు, భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ   నౄభా కెంట్లా ఔుి ). 
b) తన మజభానికి కొెంత లాబెం, ఆభిఔయఫ ైన యలువ ణెచిినలట్ేి థానిై ఆలౄ  అెంట్లయవ. 
c) నషినోు బయ అవకరనికి నుాత్తనిధెం వళ ెంఙేథి భిస్కు. 

d) నషిెం సెంపలవతని తీవాతయెం ఙేలే లత్త లేథా లతేలు లేథా నషి తీవాతని ాభాథాలుగ      నేభపునవచఽి. 
e) నౄభాని యధభబయ నిగ ఙేలన ఖణ త సాతాెం  భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెంగ నలవఫడెణోెంథి.  
f) ఙెలుు ఫలట్బయ కెంట్లా ఔుి  అెంరలలు  ాత్తనుదన భభిమ  ఆమోదెం,  నియోెంధెం,  ాత్తపలెం, చటి్ఫదేత, నుభిీల 

యభయూెం, నుభిీల భధ సభ్త్త ఔడా ఉధాైబ. 
g) ఊళ ెంచలేని సెంగట్న జయఖడెం వలు  సెంబయెంచిన నషిెం ఎెంతఫేయఔు ఉెంథో , అెంత నషిభియౘయభూ 

నౄభాథాయవకి అెంథిెంచడెం జయవఖ తేెందని యౘనై ఇవుఫడెతేెంథి.   
h) భాభిడి (సఫ ా గైషన్), నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభా అెంరలఔు 

అనఽఖ ణెంగ, నౄభాథాయవ నఽెంచి నౄభా సెంస  కి ఫథియ్ కవడెం.   
i) కెంట్ిాఫూషన్ సాతాెం అెంట్ే, కై ఆలౄని ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ నౄభా ఔెంనలనీలఔు నౄభా ఙేలనుడె, నషి 

భియౘయెం ఇయుయౌ్నుడె ఆ నౄభా సెంసలనీై ఔయౌల, ఫలదితేడికి వచిిన నయౖి నికి నేెంచిన య భ ్ 
ఇవుఔడదఽ.   

j) నౄభా కెంట్లా ఔుి లనీై ఉఫ భిరభా లైడ్స్ సాణాా నిై అనఽసభిెంచి నిఙేయౄ బ (కచిితఫ ైన భెంచి నభ్ఔెం). 

k) ాత్త నౄభా కెంట్లా ఔుి కీ „నౄభా ఙేమదగిన ఆఔయిణ‟ తనిసభిగ ఉెండాయౌ్న అెంశ్ెం. అథి నౄభాకి 
భ ెందఽగ కయయౌ్న ధామయఫ ైన అెంశ్ెంగ ఔడా. 

l) దఖాభి కయణెం నౄభాలల ఔ కీలఔ సాతాెం.  అసలు నషిెం లేథా డేఫేజి ఎలా జభిగిెంథా, అలాగై అథి నిజఞనికి  
నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథానికి సెంఫెందిెంఙే జభిగిెంథా అధే అెంరలణో ఇథి భ డిడి ఉెంట్లెంథి.   
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కీలఔ శ్ఫలె లు  
a) ఆలౄ  
b) భిస్కు  

c) యైభీతెం (హజఞర్ు) 
d) భిస్కు ూయౌెంగ్ 

e) ఆపర్ భభిమ  సభ్త్త 

f) ధామయఫ ైన భియౕలన  

g) ఏకననుామెం 

h) భిూయృ యరుసెంణో (ఉఫ భిరభ లైడ్స్) 
i) పౌత్తఔ యసౄయలు (ఫ ట్ీభిమల్  facts) 

j) నౄభా వసఽౄ వు 
k) భాభిడి 
l) సహకయెం (కెంట్ిాఫూషన్) 

m) దఖాభి కయణెం 
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లుమ భీక్ష -జయఫ లు 
జయఫ  1  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
థ ెంగియౌెంచిన సయవఔు ధామయఫ ైన సాణాా నిై ఉలు ెంఘ ెంసఽౄ ెంథి ఔనఽఔ అథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ. 
జయఫ  2 

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
ెంథానికి నియోెంధెం ఙెలుు ఫలట్బయ అెంశ్ెం కదఽ. 
జయఫ  3 

సభెైన ాణాభాైమెం III. 
ఖ యరు యుభ ీ మాకి్డెెంట్ యషమాలఔు చలనెం ఔయౌెంచిెంథ.ి పయౌతెంగ అనఽకోఔుెండా నేసిర్ నెంట్  
భయణెం సెంబయెంచిెంథ.ి ఇథి దఖాభి కయణెం.  

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు  
ాశ్ై 1 

ధైత్తఔ యైభీతెం (మోయల్ హజఞర్ు)  అెంట్ే : 
I. ఔ వకిౄ కైయఔిర్లల నిజఞబతీ లేథా నోు వడెం    
II. ఔ వకిౄలల ఉెండే నిజఞబతీ భభిమ  యలువలు   
III. దాభి్ఔ యరుయల భిస్కు   

IV. నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ  యైభీతెం  
ాశ్ై 2 

భిస్కు ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి: 

I. ణెయౌమనియట్ి వలు  బమెం  
II. నషినోు బయ అవకశ్ెం   
III. నృు క్  ాథేశ్ెంలల చికఔులు 
IV. యైభీతెం  
ాశ్ై 3 

______________ అెంట్ే ఔ వకిౄ యయధ యకల ఆసఽౄ లలు  నలట్లి ఫడి నలటి్డెం. 

I. ూయౌెంగ్  
II. యైయధెం 

III. జూదెం 

IV. డైెననేక్ భిస్కు 

 

ాశ్ై 4 

_____________ ఆలౄ కి ఔ  ఉథాహయణ కదఽ. 
I. ఇలుు  

II. ఎెండ 

III. నుు ెంట్, ఫ ఱనభీ 
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IV. మోట్ర్  కయవ 
ాశ్ై 5 

______________ భిస్కుకి ఉథాహయణ కదఽ. 
I. మాకి్డెెంట్ వలు  కయవకి డేఫేజి 

II. వయిునీట్ ివలు  కభోా కి డేఫేజి   
III. ఫలగ యడినెందఽవలు  కయవ ట్ ైయవకి  డేఫేజి   

IV. అగిై ాభాదెం వలు  ఆలౄ కి డేఫేజి   

ాశ్ై 6 

బూఔెంనునికి ఔ ఉథాహయణ : 

I. యతుయ  భిస్కు 

II. శ్కిౄవెంతఫ ైన  భిస్కు 

III. ఉనుెంత  భిస్కు 

IV. లలఔులేట్ివ్ భిస్కు 

ాశ్ై 7 

ఈ లిేట్ఫ ెంట్ తభునికి సభినుో బయ జయఫ ని ఎెంచఽకోెండి 

లిేట్ ఫ ెంట్ : నౄభా ఆలౄని నషినోు ఔుెండానా, లేథా డేఫేజి కఔుెండానా కనుడలేదఽ. 
I. ు 

II. తు 

III. నుక్షిఔ సతెం 

IV. ు కఔనుో బ ఉెండవచఽి 

ాశ్ై 8 

__________________అెంట్ే, నౄభా యషమానిై (సఫ జ కి్ ఫేట్ర్) ఫట్ిి , నౄభా ఙేమఫడినయభి నఽెంచి నౄభా 
సెంసకి హఔుులు భభిమ  భియౖుభల ఫథియ్.   
I. చెంథా సహకయెం (కెంట్ిాఫూషన్ ) 
II. భాభిడి  
III. ధామయఫ ైన యైభీతెం  
IV. భిస్కు ూయౌెంగ్ 

 

ాశ్ై 9 

నౄభా సెంస  అడఖఔనోు ణే ఙెఔడని యసౄ యనికి ఉథాహయణ______________. 

I. నౄభాథాయవ వమసఽ 
II. అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం 

III. ఖ ెండె జఫ ో  

IV. ఇతయ నౄభా యవభలు 
ాశ్ై 10 

కెంట్లా ఔుి  చభి సభమెంలల _______________ ఇవుఫడిన తు  లిేట్ ఫ ెంట్ . 
I. తుగ సాచిెంచట్ెం  

II. కెంట్ిాఫూషన్   

III. ాత్తనుదన   
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IV. నుాత్తనిధెం     

 

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు 
జయఫ  1 

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
మోయల్ హజఞర్ు అెంట్ే, నీత్త తడెం లేథా ఔ వకిౄ యొఔు వకిౄతు లక్షణాలు మోసూభితెంగ ఉెండడెం.   
జయఫ  2 

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
„భిస్కు‟ నషి అవకరనిై ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  3 

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
యైయధెం  అెంట్ే, ఔ వకిౄ తన నలట్లి ఫడెలనఽ యయధ యకల ఆసఽౄ లుగ యసౄ భిెంచడెం. 
జయఫ  4 

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
ఎెండ ఆలౄగ వభాీఔభిెంఫడదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే అథి కొయత, మాజభానెం అధే ట్ సి్కలల లబల్ అబనోు తేెంథి. 
జయఫ  5 

సభెైన ాణాభాైమెం III. 
ఎఔుువ యడఔెం వలు  వచిిన డేఫేజి భిస్కు గ భిఖణ ెంఫడదఽ. 
జయఫ  6 

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
ఔ యతుయఫ ైన  భిస్కు కి ఉథాహయణ బూఔెంెం భిస్కు. 

 

జయఫ  7 

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
నౄభా ఔ ఆలౄని నషిెం లేథా డేఫేజి నఽెంచి కనుడలేదఽ. 
జయఫ  8 

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
భాభిడి (సఫ ా గైషన్), నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభా అెంరలఔు 
అనఽఖ ణెంగ, నౄభాథాయవ నఽెంచి నౄభా సెంస  కి ఫథియ్ కవడెం. 

జయఫ  9 

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
నౄభా కొధే సభమెంలల నిుని ఆభై మెంతాెం (లైర్ ఎక్్ ట్ిెంగిుషర్ ) అఔుడే ఉెందధే యషమెం, యళ్ైు  అడిగిణే 
త ఙెనవసయెం లేదఽ. 
జయఫ  10 

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
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ఔ కెంట్లా ఔుి  చయిలల ఉెండగ తు  లేిట్ ఫ ెంట్ ఇవుడెం.   
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అదామెం 12 

డాఔుఫ ెంట్ేషన్ 

అదామెం భిచమెం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకల నూభలు, డాఔుఫ ెంట్లు  నదలెైనయట్ిణో డీల్ ఙేమవలల ఉెంట్లెంథి. ఈ  
అదామెం భనకి యయధ యకల డాఔుఫ ెంట్ు నఽ ఖ భిెంచీ,  నౄభా కెంట్లా ఔుి లల యట్ి నుాభ కత ఖ భిెంచీ యవభిసఽౄ ెంథి. 

అలాగై ఏ నూయెం ఎలాెంట్ి సుపలవెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథీ, థానిై ఎలా నిెంనుయౌ్ ఉెంట్లెంథీ, ఔ నిభెిషిఫ ైన సభాఙాయెం 
అడఖడానికి కయణాలు ఏఫ ై ఉెండవచఽినధే యషమెం నైద కచిితఫ ైన సభాఙాయెం ఇసఽౄ ెంథి.    

ఈ అదామెంలల నైయవ ధేయవిఔుధే అెంరలు 
 
A. ానుో జల్ నూభలు 
B. ానుో జల్ కి అెంగీకయెం (యా తూయుఔెంగ) 
C. నానేమెం యలదఽ 
D. ఔవర్ ధనట్ల్ / నౄభా సభిికెట్ / నులల డాఔుఫ ెంట్ 

E. యయెంట్ీలు 
F. ఎెండార్్ఫ ెంట్లు  

G. నులలల ఉథేెరలనఽ యయభిెంచి ఙెడెం  
H. భెనఽవల్ ధనట్ీస్క  

ఈ అదామెం చథియన తభుత నైయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణాయవ: 
a) ానోు జల్ నూయెంని యవభిెంచఖలఖడెం    
b) నానేమెం యలదఽని యవభిెంచఖలఖడెం   
c) ఔవర్ ధనట్్నీ, నౄభా సభిికెట్నీ చఔుగ ణెలుసఽకోవడెం, యవభిెంచఖలఖడెం 

d) నౄభా నులల డాఔుఫ ెంట్లల ఉనై నిఫెంధనలనా, థాలనా యవభిెంచఖలఖడెం  

e) నులల యయెంట్ీలు భభిమ  ఎెండార్్ఫ ెంట్ు నఽ యకానిెంచఖలఖడెం  
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A. ానోు జల్ నూభలు   
నౄభా డాఔుఫ ెంట్ేషన్ నఽ నౄభాథాయవఔు భభిమ  నౄభా సెంసఔు భధ అవగహన ఔుథిభెై ఉథెేశ్ెంణో అెందజైమడెం 
జయవఖ తేెంథి. నౄభా యనుయెం లల యెంాథాబఔెంగ యడే డాఔుఫ ెంట్లు  కొనిై ఉధాైబ. యనియోఖథాయవఔు అత్త 
సనైెంలల ఉెండే వకిౄగ ఆఫ ణో నౄభా ఏజెెంట్ే భాట్ు డాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. సెంఫెందిత డాఔుఫ ెంట్ు ఔు సెంఫెందిెంచి ఆఫ   
అనఽభాధాలనిైెంట్ినీ నివిత్తౄ  ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భభిమ  థానిై నిెండెంలల ఆఫ ఔు యమడాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
యనియోఖథాయవ ఖ భిెంచి, ఆఫ  నౄభా అవసభలనఽ ఖ భిెంచి కైవలెం ఆఫ  సభభిెంఙే డాఔుఫ ెంట్ు  థాుభ భాతాఫే 
నౄభా ఔెంనలనీ  ఔ అవగహనఔు వసఽౄ ెంథి. భిసఽునఽ నౄభా సెంస  ఫ యవగా  అయెం ఙేసఽకోవడెంలల అయ 
ఉయోఖడణాబ. 
సెంఫెందిత ాత్త డాఔుఫ ెంట్ ణాలఔు నుాదానతనఽ ఏజెెంట్లు  అయెం ఙేసఽకోయయౌ. నౄభాలల యడే డాఔుఫ ెంట్ు లల ఉనై 
ాత్త సభాఙాయెం ణాలఔు సెంఫెందానిై ఔడా ఫలగ అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 
3. ానోు జల్ నూభలు  
డాఔుఫ ెంట్ేషన్ ణొయౌ దశ్ ానోు జల్ నూభలే. యట్ి థాుభ నౄభాథాయవ ఈ కిెంథి యషమాలనఽ ణెయౌమజైయౄ డె: 

 ఆఫ  ఎవయవ,   
 ఆఫ  నౄభా కోయవఔుెంట్ ెంథి, 

 ఆఫ  నౄభా థేనిై ఙేమదయౌచిెంథో , యవభలు, భభిమ   
 ఎెంత కలెంనుట్ల ఙేమదయౌచిెంథి 

ఈ యవభలు నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఆభిఔ యలువ భభిమ  అనిై యసౄయలనఽ సాచియౄ బ. 
a) నౄభాసెంస  థాుభ భిస్కు అెంచధా 
i. భిస్కు జభిగిన సెందయౌెంలల నౄభా సెంస  నియృబెంచఽకోఖలఖడానికి నౄభా సెంస  థాుభ కోయఫడెతేనై 

భ కఫ ైన సభాఙాయెం మావతౄ  నౄభా ానుో జర్ (నౄభాథాయవ) థాుభ  ―ానుో జల్ నూయెం‖ లల 
నిెంఫడాయౌ : 

 అెంగీఔభిెంచడభా, లేథా త్తయసుభిెంచడభా భభిమ   
 భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల, భైట్ు నఽ, జఞభీ ఙేలే ఔవభైజీ ణాలఔు నిమభ నిఫెంధనలనఽ 

నిభే భిెంచడెం 

నౄభా ఙేమదలచిన భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెంల నౄభా ఔెంనలనీకి ఉమ ఔౄఫ ైన సభాఙాయెం ానుో జల్ నూయెం 

లల ఉెంట్లెంథి. నౄభా ానోు జల్ నూభనిై నిెంనేట్ుడె అతేనైత సదఽథెేశ్ెం, యసౄవ (ఫ ట్ీభిమల్) 
సభాఙాయెం నణాౄ నీై యలు డియౄ భధే పలవన ఉెండాయౌ. 
ఫ ట్ీభిమల్  సభాఙాయెం యలు డిెంఙాయౌ్న ఫలధత నులల అభలలు కి భవడానికి భ ెంథే తలెతేౄ తేెంథి. 
భభిమ  కెంట్లా ఔుి  భ గిలన అనెంతయెం ఔడా కొనయఖ తేెంథి (ఈ సాణాా నిై అదామెం 2 లల యవయెంగ 
చభిిెంచడెం జభిగిెంథి) 
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ఉథాహయణ 

ఔయళే్ నౄభాథాయవ అలాభనిై కొనయగిెంఙాయౌ్న అవసయభ ెంటే్, లేథా తన ఫెంగయవ ఆబయణాల 
యౖో యౄభ లల ఆట్ ఫేట్ిక్ అలాయెం వవసనఽ నృగిెంచఽకోయలని ఙెఫడి ఉెంటే్, ఆ యషమానిై ఆమన 
యలు డిెంఙాయౌ అెంణే కదఽ, ఆ వవస  నులల నభిమడ్స కొనయగిెంత కలెం సభిగ, సజఞవుగ ని ఙేలేలా 
జఞఖరతౄలు ఔడా తీసఽకోయయౌ. ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల, తదనఽఖ ణెంగ భిసఽు ధయనఽ 
నియృబెంచడెంలల సదయవ అలాయెం ఉనికి నౄభా సెంసఔు ఔ ఫ ట్ీభిమల్ సభాఙాయెం అవుతేెంథ.ి 

ానోు జల్ నూభలనల ై నౄభా సెంసలు యదాయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధాభా భభిమ  థానిై 
ఉయోగిెంఙే నౄభా వయాెం/తయయౘ/ఉతత్తౄ  వెంట్ి యవభలనఽ నేభపుెంట్లబ. ానోు జల్ నూయెంలల ఔ భ థాిత 
ధనట్ నఽ జత ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినుట్ి. అబణే ఈ యషమెంలల ఔ ాభాణీఔిత నూభ్ట్ గనీ, 
దేత్త గనీ లేవు.  

ఉథాహయణ 

ఇలాెంట్ి ధనట్్ ఔు కొనిై ఉథాహయణలు: 
„భిసఽునఽ భథిెంు యేలేెందఽఔు కయయౌ్న ఫ ట్ీభిమల్  సభాఙాభలనఽ యలు డెంచఔనోు వడెం, తుథోవ ట్ిి ెంఙే 
సభాఙాయెం ఇవుడెం, మోసెం, లేథా నౄభాథాయవ సయౘమ నిభఔయణ వెంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల లల ఉనై 
ఔవభైజీని యదఽె  ఙేయౄ బ‟, 

„ానుో జల్ నఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, భభిమ  ూభిౄ నానేమెం ఙెయౌుెంచినెంత వయఔ ఔెంనలనీ  భిస్కు లల 
ఉెండదఽ‟. 

భ కఫ ైన అెంశ్ెం  
ఫ ట్ీభిమల్ యసౄ యలు: ఔవర్ ఙేమాయౌ్న భిసఽునఽ నౄభా సెంస  అయెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అత్త భ కఫ ైన  
అెంరయౌయ. భభోలా ఙెనులెంట్ే ఈ యసౄ యలనీై నౄభా ణాలఔు అనిై అెంరలఔ సెంఫెందిెంచినయ. థిఖ వ 
అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఔెంనలనీ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేమఖయౌగినయ: 

i. నౄభా భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెం, లేథా త్తయసుభిెంచడెం,  
ii. ఙాభిజ ఙేమాయౌ్న నానేమెం నణాౄ నిై నిభే భిెంచడెం, భభిమ  
iii. భిస్కు నఽ ఔవర్ ఙేలే భభిమ  నయౖి నిై ఙెయౌుెంఙే భాభా లఔు సెంఫెందిెంచిన భిసత్తతేలనలై ాణేఔ 

నిఫెంధనలనఽ కెంట్లా ఔుి లలధే ను ెందఽయచడెం. 
 

ానోు జల్ నూయెంలల డిఔుభైషన్: నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ ానోు జల్ నూయెం చివభోు  ఔ డిఔుభైషన్ నఽ జత 
ఙేయౄ బ. థానినలై నౄభా సెంస  సెంతఔెం ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభాథాయవ నూభనిై తులేు ఔుెండా నిెంనుడని, భభిమ  
అెందఽలల నేభపునై అెంరలనిైెంట్ినీ సభిగ అయెం ఙేసఽఔుధాైడని ఇథి ఙెఫ తేెంథి. తథాుభ ఔుబమ్  భమెంలల 
యసౄ యలనఽ తుగ యకానిెంఙాయధే యపేథాలఔు అవకశ్ెం లేఔుెండా ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభాథాయవ యషమెంలల 
అతేనైత సదఽథెేశ్భధే ాదాన సాణాా నిై ఇథి ూభిౄ ఙేసఽౄ ెంథి. 
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ఉథాహయణ 

ఇలాెంట్ి డిఔుభైషను ఔు ఉథాహయణలు: 
„ఎఖ వ అెంరలనీై అనిై యషమాలలు నా యసౄ వఫేనని,  భభిమ  నౄభా దయకాసఽౄ ఔు సెంఫెందిెంచి నైఔు 
యలు డిెంచిన సభాఙాయభెంట్ృ ఏనై లేదని ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలెంగ ాఔట్ిసఽౄ ధాైెం.‟  
„ధాఔు/భాఔు భభిమ  (నౄభాథాయవ నేయవ) భధ కెంట్లా ఔుి ఔు ఈ డిఔుభైషధే నుాత్తథిఔ అని ధనేఽ/ఫేభ  
అెంగీఔభిసఽౄ ధాైెం.‟ 

b) ానోు జల్ నూయెంలల వఙేి ాశ్ైల సుపలవెం 

ానోు జల్ నూయెం లల ఉెండే ాశ్ైల సెంక, సుపలవెం సెంఫెందిత నౄభా తయఖత్తని ఫట్ిి  భాయవతేెంట్లబ. 
i. అగిై ాభాదెం నౄభా ానోు జల్ నూభలు యదాయణెంగ ఇళ్ైు , దఽకణాల వెంట్ి యథాలథా/ాభాణీఔిత 

భిస్కు ల ఔవభైజీకి ఉయోఖడేయ. పలభీ నుభిరర నేఔ భిస్కు ల యషమెంలల సదయవ భిస్కు ఆయెంపలనిై థానిై 
అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ నౄభా సెంస  ఔయభి సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. కొనిైయయవు  నిభెిషి సభాఙాయ లేఔయణ 
కోసెం ానుో జల్ నూయెం ణో నుట్ల ాణేఔ ారైవయని ఔడా యడణాయవ. 
అగిై ాభాదెం నౄభా ానోు జల్ నూయెం ఇతయ అెంరలణో నుట్ల ఆలౄ  వయృననఽ ఔడా కోయవచఽి. అెందఽలల 
థిఖ వ సభాఙాయెం ఉెండవచఽి: 

 ఫమట్ి గోడలు భభిమ  నలై ఔు నిభ్ణెం, అెంతసఽ ల సెంక 
 బవనెంలలని ాత్త నోు యిన్ ఆఔునేషన్ భిలత్త 

 భ ుఔు థాభితీమఖల వసఽౄ వుల ఉనికి 
 ఉతత్తౄ  ాకిమ 

 ాత్తనుథిత నౄభా నణాౄ లు 
 నౄభా కలావది, నదలెైనయ. 

ii. మోట్లర్ నౄభాఔు, యహనెం, థాని నితీయవ, తమాభీ, మోమఖల యభయూెం, థానిై మజభాని ఎలా 
చాసఽఔుెంట్లడె, భభిమ  నౄభా చభితా తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఉెండవచఽి. 

iii. ఆభోఖ, వకిౄఖత ాభాద భభిమ  ామాణ నౄభా వెంట్ి వకిౄఖత అెంరల యషమానికి వలేౄ , 
ాత్తనుదనథాయవ ణాలఔు ఆభోఖెం, జీవన ర ైయౌ, అలయట్లు , భ ెందఽనఽెంచి ఉనై ఆభోఖ భిలతేలు, 
యైదయఫ ైన చభితా, వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄ నై లక్షణాలు, ఖత నౄభా అనఽబయల వెంట్ియట్ిని 

ానోు జల్ నూభలలు  ఙేయవయౄ యవ. 
iv. ఇతయ చిలు య నౄభా, ానుో జల్ నూభలు తనిసభి. భభిమ  సదఽథెేరనికి సెంఫెందిెంచిన ఉభ్డి చటి్ 

ఫలధతనఽ అయ అనఽవభిౄెంజైయౄ బ. 
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c) ానోు జల్ అెంరలు  
i.  ానుో జర్ ూభిౄ నేయవ 
ానోు జర్ తననఽ ణానఽ అసెంథిఖేెంగ ఖ భిౄెంచఖయౌగి ఉెండాయౌ. ఎవభిణో ెందెంలలకి ాయేయెంచిెంథీ నౄభా 
సెంసఔు ణెయౌల ఉెండట్ెం ఙాలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం తథాుభ నులలలలని లాపలలు నౄభాథాయవఔు అెంథేెందఽఔు 
యలుెంట్లెంథి. ఖ భిౄెంునఽ నియౄనెంచడెం భిస్కు నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి యయసఽల ఖ భిౄెంులల ఔడా ఙాలా 
భ కఫ ైన అెంశ్ెం. (భయణెం సెంబయెంఙే సెందయౌెంలల తనకా, ఫలెంఔు, లేథా చటి్యఫ ైన యయసఽలు) 
భభిమ  ఔుబమ్ నఽ కోభయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  
ii. ానోు జర్ అడాస్క, కెంట్లఔుి  యవభలు  
ఎఖ వ నేభపునై కయణాలు ానుో జర్ చియవధాభా భభిమ  కెంట్లకి్ యవభల లేఔయణలఔు వభిౄయౄ బ.  
iii. ానోు జర్ విత్తౄ , ఉథోఖెం లేథా యనుయెం 

ఆభోఖ భభిమ  వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ నౄభా వెంట్ి కొనిై సెందభౌలలు  ానోు జర్ విత్తౄ , లేథా యనుయెం ఙాలా 
భ కభవుణాబ. ఎెందఽఔెంట్ే భిస్కు నిభే యణలల అయే భ కెం కఖలవు. 

ఉథాహయణ 

ఔ నూసి్క పుడ్స భెయి భెెంట్ డెయౌవభ ీ భాన్. యనియోఖథాయవఔు ఆయౘయెం అెంథిెంఙేెందఽఔు అతనఽ నితెం 
ళెచఽి యేఖెంణో తయచా మోట్లయవలలైకళి్ునలై ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథ.ి కఫటిి్ అథే భెయి భెెంట్ లల ని 
ఙేలే అకౌెంట్ ెంట్ వెంటి్యభణిో నోు యౌలేౄ  అతనఽ ాభాథాల ఫలభిన డే భసిఽు ఎఔుువ.  

iv. నౄభా యషమ యభెంరనికి సెంఫెందిెంచిన యవభలు, ఖ భిౄెంు   

నౄభా కోసెం ాత్తనుథిసఽౄ నై అెంశ్ెం ఏనేట్నైథి ానోు జర్ సషిెంగ నేభపుధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

ఉథాహయణ 

అథి ఈ కిెంథియట్ిలల ఏదనైథి ానోు జర్ నేభపుధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి: 
iii. నలైైయేట్ కభ [థాని ఖ భిౄెంుణో నుట్ల. అెంట్ే ఇెంజన్ నెంఫర్, ఙాలస్క నెంఫర్, భిజిలిేరషన్ నెంఫర్ వెంట్ియ] 

లేథా 
iv. నియస ఖిహభా [థాని ూభిౄ చియవధాభాణో భభిమ  ఖ భిౄెంు సెంకణో] లేథా 
v. యథేయౕ ామాణభా [ఎవయవ, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఎెందఽఔు] లేథా 
vi. వకిౄఖతఆభోఖ నౄభాధా [వకిౄ నేయవ, చియవధాభా, భభిమ  ఖ భిౄెంు] నదలెైనయ. కైసఽనఽ ఫట్ిి  

 

v. నౄభా భయ అధేథి నౄభా ఙేమఫడిన నణాౄ నిై ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. ఇెంక నులల ాకయెం నౄభా సెంస  
ఫలధత భినేత్తని ఔడా అనిై ానోు జల్ నూభలలు నా యదిగ నేభపుధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

ఉథాహయణ 

ఆలౄ  నౄభా అబణ ేఖనఽఔ నౄభా ఙేమ ాత్తనుథిెంచిన ఆలౄ  ణాలఔు ఆభిఔ యలువనఽ నేభపుధాయౌ. ఆభోఖ 
నౄభా అబణే ఆస ర్త్త చికిత్ కయవి కవచఽి. ఇఔ వకిౄఖత ాభాద నౄభా అబణ ే ాభాదెంలల నుాణ 
నయౖి నిక,ి కళ్ైు  ఙేతేలు నుో బనెందఽఔు, లేథా చాు నుో బనెందఽఔు ఫదఽలుగ కొెంత లయ నతౄెం 
కవచఽి. 

vi. ఖతెంలల నౄభా- ఇట్ి భోజులలు  నౄభా 
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ానోు జర్ తన ఖత నౄభా యవభలనఽ ఖ భిెంచి నౄభా సెంసఔు యదిగ ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అతని నౄభా 
చభితానఽ అయెం ఙేసఽకోవడానికి ఇథి ఉఔభిసఽౄ ెంథి. కొనిై భాభెుట్ు లల నౄభా సెంసలు నౄభాథాయవ ణాలఔు 
యవభలనఽ గోెంగ ఇచిిుచఽిఔుెంట్లెంట్లబ. 
ఎుడైెధా ఏ నౄభా సెంస  అబధా తన ానోు జల్ నఽ త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథా ాణేఔ నిఫెంధనలు 
యదిెంచిెంథో , యట్ివలు  నానేమెం నలభిగిెంథేమో, లేథా నులలని భెనా ఙేలేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథా 
నులలని యదఽె  ఙేలెంథేమో నౄభా సెంసఔు ానోు జర్ యదిగ ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
ాస్కఽతతెం ఏ ఇతయ నౄభా సెంసత అబధా నౄభా ఉెంథేమో, ఉెంట్ే అలాెంట్ి సెంసల నేయునఽ ణెయౌమజైమాయౌ. 
భ కెంగ ఆలౄ  నౄభాలల నౄభాథాయవ లు నౄభా సెంసల నఽెంచి నులలలు తీసఽకోవడెం ఏథైెధా నషిెం 
జభిగినుడె ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ సెంసల నఽెంచి నౄభా ఔుబమ్  ను ెందడెం జయవఖ తెంట్లెంథి. అెందఽకై 
అలాెంట్ుడె నౄభా సెంసలు యట్ల సాణాా నిై నుట్ిెంఙేెందఽఔు యలుగ ఈ సభాఙాయెం అవసయెం 
అవుతేెంథి. తథాుభ కై భిసఽుఔు ఔట్ికి నేెంచిన నులలల థాుభ నౄభాథాయవ 
లాబడఔుెండా/నషినుో ఔుెండా ఉెంట్లడె. 
నలైగ వవకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఔవభైజీ (నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం)ని ఇతయ నఏ నులలలలు ని నౄభా నతౄెం 
ఆదాయెంగ ఎెంణో కొెంత నణాౄ నికి భినేతెం ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస  ామత్తైసఽౄ ెంథి. 

అపలసెం 

ఖత అదామాలలు ని నౄభా సాణాా లనఽ ఔయభి త్తయగైమెండి. భభిమ  నషిభియౘయెం, యట్ల, అతేతౄభ 
సదఽథెేశ్ెం, యలు డి వెంట్ియట్ిని యలు డిెంఙేలా ానోు జల్ నూభనిై ఎలా యౄను ెంథియౄ భో ఖ యవౄ  ఙేసఽకోెండి. 
మోట్లయవ భభిమ  అగిై ాభాదెం ానుో జల్ నూయెం అెంరలనఽ అనఽఫెంధెం ఎ భభిమ  నృ లల ఇవుడెం జభిగిెంథి. 
దమచల ానుో జల్ నూభలనఽ జఞఖరతౄగ చదవెండి. భభిమ  యట్ిలలని అెంరల ాపలయనిై జఞఖరతౄగ 
అయెం ఙేసఽకోెండి. భభమి  నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు యట్ి సెంఫెందానిై ఔడా ణెలుసఽకోెండి. 

vii. నషి అనఽబవెం  
ానోు జర్ తనఔు యట్ియౌున నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ, యట్ికి నౄభా ఔవభైజీ ఉెంథా లేథా అనై 
యవభలనఽ ాఔట్ిెంఙాయౌ్ెంథిగ అతనిై కోయడెం జయవఖ తేెంథి. నౄభా సెంసఔు ఇథి అవసయఫ ైన 
సభాఙాభనిై ఇసఽౄ ెంథి. భభిమ  ఖతెంలల యట్ియౌున భిసఽులనఽ నౄభాథాయవ ఎలా నిపలబెంచఽఔునైథీ అయెం 
ఙేసఽఔుధేలా ఙేసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి  ఇలాెంట్ి సభాదాధాల థాుభ భిసఽునఽ అెండర్ భైెట్యవు  ఫ యవగా  అయెం 
ఙేసఽఔుెంట్లయవ. భభిమ  భిస్కు తనిఖీలు జయడెం, లేథా భభినిై యవభలు లేఔభిెంచడెంనలై ఔ నియృమెం 
తీసఽఔెంఉట్లయవ. 
viii. నౄభాథాయవ డిఔుభైషన్ 

ానోు జల్ నూయెం ఉథెేశ్ఫే నౄభా సెంసలఔు యలెైనెంత ఎఔుువగ యసౄ వ సభాఙాయెం అెందజైమడెం. కఫట్ిి  ఈ 
నూయెంలల నౄభాథాయవ ణానిచిిన సభాదాధాలు యసౄ వభని, ఔచిితఫ ైనవని, ఈ నూయఫే నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు 
నుాత్తథిఔ కఖలదని అెంగీఔభిసాౄ  డిఔుభైషన్ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. తుడె సభాదానెం ఏథైెధా ఇలేౄ  
కెంట్లా ఔుి నఽ ఔున నలటి్డానికి నౄభా సెంసలఔు అదికయెం ఉెంట్లెంథి. అనిై ానుో జల్ నూభలఔ సభానెంగ 
ఉెండే ఇతయ యపలగలలు  సెంతఔెం, ణేథీ భభిఉ కొనిైయయవు  ఏజెెంట్ల లనూయవ్ వెంట్ియ ఉెంట్లబ. 
ix. ానోు జల్ నూభనిై యడెకోని క్షెంలల నౄభా సెంసలు భఖిఔెంగ, యౌఖితూయుఔెంగ లేఔభిెంచిన 

సభాఙాభనిై నౄభా సెంసలు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ. భభిమ  అట్ి నఽెంచి 15 భోజులలు ల ఆ 
సభాఙాభనిై ానుో జర్ ఔు అెందజైమడఫే గఔ ఔవర్ ధనట్ లల లేథా నులలలల ఔడా నేభపుధాయౌ. నమోదఽ  
ఙేమని ఏ సభాఙాయెం యషమెంలల అబధా థాని  ై యవజువు ఙేసఽకోయయౌ్న ఫలధత నౄభ  ా సెంస  నైథే 
ఉెంట్లెంథి. సదయవ సభాఙాభనిై నౄభాథాయవ థాచినలట్లి డని గనీ, తుడ  ెసభాఙాయెం అెందజైరడని గనీ, 
తుథోవ ట్ిి ెంచజూరడని గనీ, భభ ైఇతయ దేత్తకెైధా నులడి నౄభ  ాఔవభైజీ ను ెంథాడని ఆభోనెంచజఞలదఽ. 
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అెంట్ే నౄభా ఔెంనలనీకి తనఔు భ్ఖిఔెంగ, ఇతయణాా  అెంథిన నతౄెం సభాఙాభనీై నమోదఽ ఙేమాయౌ్న 
ఫలధత ఉెంట్లెంథి. నూలల అప్ యౄెంలల ఈ యషమానిై ఏజెెంట్ల దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

4. భధవభిౄ నుతా 
భధవభిౄకి అట్ల నౄభాథాయవ ట్ు , ఇట్ల నౄభా సెంస  ట్ు  ఇదెభి ట్లు  ఫలధత ఉెంట్లెంథి. 
నౄభా ఔెంనలనీ  భభిమ  నౄభాథాయవ భధ భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఏజెెంట్ల లేథా ఫాో ఔర్ ఔు నౄభాథాయవఔు 
నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైలన భిసఽుఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙాభనిై అెందజైమాయౌ్న ఫలధత 
ఉెంట్లెంథి. 

భధవభిౄకి నుాలలకి్ యషమెంలల ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనలు నేభపుెంట్లధాైబ. 

భ కాెంరలు 
నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ ట్ు  భధవభిౄ ఫలధత 
“ాత్తనుథిత ఔవభైజీ ఖ భిెంచిన ూభిౄ యసౄవ సభాఙాభనిై నౄభా సెంస  లేథా థాని ఏజెెంట్ల లేథా ఇతయ 
భధవయవౄ లు నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ణెయౌమజైమాయౌ. తథాుభ తన ాయోజధాలఔు సభినుో బయ అతేతౄ భ 
నౄభా ఔవభైజీని నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙాయౌ’’ అని ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధన 
నేభపుెంట్ ెంథి. 
నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఖనఽఔ నౄభా సెంస  లేథా తన ఏజెెంట్ల లేథా నౄభా భధవభిౄ సలయౘనలైధే ూభిౄగ 
ఆదాయడి ఉెంట్ే అుడె సదయవ వకిౄ అతనికి తట్స  పలవెంణో సలయౘ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
ఏ కయణెంణోధధైా ానుో జల్ భభమి  సెంఫెందిత ాణాలనఽ నులల  తీసఽకోదలచిన వకిౄ నిెంఔనోు ణ ే
ఆమా ణాా లలు ని అెంరలనఽ నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ూభిౄయ బలల చథియ యనిెంఙానని, 
కెంట్లా ఔుి   ణాలఔు నుాదానతనఽ అతనఽ ూభిౄగ అయెం ఙేసఽఔుధాైడని నేభపుెంట్ృ ానుో జల్ నూయెం 

చివభోు  ఔ డిఔుభైషన్ ణాా నిై ఙయేివచఽి. 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

సాతాెం కెంట్ిాఫూషన్  నుాదానఫేనేట్ి? 
I. కెుబెంలలని కొెంత పలగనిై నౄభా సెంసణో నుట్ల నౄభాథాయవ ఔడా ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ెంథి. 
II. ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెండే నౄభాథాయవలెంణా ూల్ లలని సహపలఖ లు ఙేలన కెుబెంఔు యభి నానేమెం 

నిషత్తౄలల ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ెంథి. 
III. కై వకిౄకి ఔవభైజీ ఇసఽౄ నై లు నౄభా సెంసలు ఔుణాట్ినలైకి వచిి కెుబెం నణాౄ నిై నిభెిషి నిషత్తౄలల 

ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ెంథి. 
IV. నౄభాథాయవ ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలన నానేమెం ఏడాథి నతౄెంలల సభాన యబథాలలు  ఔెంట్ిాఫూట్ అబయలా ఇథి 

చాసఽౄ ెంథి. 
 

 
 
 
 
 
 



 

357 

 

B. ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం  
సెంూయృెంగ ూభిౄ ఙేలన ానుో జల్ నూయెం ఈ థిఖ వ సభాఙాభనిై ఇసఽౄ ెందని భనెం చారెం: 

 

 నౄభాథాయవ యవభలు 
 నౄభా అెంశ్ు యవభలు 
 అవసయఫ ైన ఔవభైజీ తయయౘ 

 యనఽఔల భభిమ  ాత్తఔల పౌత్తఔ లక్షణాలు నిభ్ణెం తయయౘ భభిమ  ధాణత, వమసఽ, 
అగిైభాఔ భిఔభల ఏభట్ల, లలఔభిట్ీ తయయౘ నదలెైన యవభలు ఔడా., 

 నౄభా భభిమ  నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా 

అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధా యేలేెందఽఔు భిస్కు యలువ, తయయౘలనఽ ఫట్ిి  భ ెందసఽౄ  తనిఖీ సభైునఽ 
ఔడా నౄభా సెంస  ఏభట్ల ఙేమవచఽి. ానోు జల్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై సభాఙాయెం ఆదాయెంగ భభిమ  
భిస్కు తనిఖీ నియేథిఔలలని యవభల ఆథాయెంగ అదను ారైవయ భభిమ  ఇతయ డాఔుఫ ెంట్ు  ఆదాయెంగ నౄభా 
సెంస  నియృమెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. తభుత భిస్కు నూఔిర్ ఔు అభలు ఙేమాయౌ్న భైట్లనఽ నౄభా సెంస  నియృబసఽౄ ెంథి. 
భభిమ  నౄభాథాయవఔు భ ెందఽగధే యవభిెంచిన లు ఇతయ అెంరల ఆదాయెంగ నానేమెంనఽ లెకిుసఽౄ ెంథి. 
ానోు జల్్ నఽ నౄభా సెంస  యేఖెంగ, సభయెంగ నుాలలస్క ఙేసఽౄ ెంథి. భభిమ  తీసఽఔునై అని  ై నియృమాలన  ా
యౌఖితూయుఔెంగ సభ చిత ఖడెవు లలల ణెయౌమజైసఽౄ ెంథి. 

నియుచనెం 

అెండర్ భెైటి్ెంగ్: నిభెైశ్కల ాకయెం ానుో జల్ నఽ ఔెంనలనీ  15 భోజులలు ల నుాలలస్క ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ 
ట్ ైమ్ లెైను నఽ ఏజెెంట్ల ఖ యవౄ ెంచఽకోయలని యదాయణెంగ పలయసఽౄ ెంట్లయవ. అెంణేగఔ యట్ిని అెంతయాతెంగ 
నూలల అప్ ఙసేఽౄ ెండాయౌ. అవసయఫ నైుడె ఔసిభర్ సభీుస్క థాుభ నులల కొనదలచిన 
వకిౄ/నౄభాథాయవఔు ణెయౌమజసైఽౄ ెండాయౌ. ఇలా ానుో జల్ నఽ తనిఖీ ఙేల, భభిమ  అెంగీకయెంనల ై
తీసఽఔునై నియృమానిై అెండర్ భెైటి్ెంగ్ అెంట్లయవ.  

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

నిభెైశ్కల ాకయెం ానోు జల్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ  __________ భోజుల లలల నోుా లలస్క  ఙేమాయౌ. 
V. 7 భోజులు 
VI. 15 భోజులు 
VII. 30 భోజులు 
VIII. 45 భోజులు 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

358 

 

C. నానేమెం లుఔయణ 

 

నియుచనెం 

నానేమెం అధేథ ి నౄభా ఙమేాయౌ్న అెంరనిక ి నౄభా కెంట్లా ఔుి ల పలఖెంగ ఔవభైజీ ఇచిినెందఽఔు 
నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙ ేాత్తపలెం లేథా నతౄెం. 

3. భ ెందసఽౄ గ నానేమెం ఙెయౌుెంు (నౄభా చటి్ెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 యనౄ) 
నౄభా చటి్ెం ాకయెం, నానేమానిై భ ెందసఽౄ గధే, అెంట్ే నౄభా కెంట్లా ఔుి  నదలబయ భ ెంథే ఙెయౌుెంఙాయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. ఇథి ఔ భ కఫ ైన ను ా యజన్. నౄభా ఔెంనలనీ నానేమానిై అెందఽఔునై తభుత భాతాఫే 
ఙెలుు ఫలట్బయ నౄభా కెంట్లా ఔుి  ూయౄవుతేెంథి. భభిమ  భిస్కు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ లుఔభిసఽౄ ెంథి. ఇథి 
పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభ ణాలఔు ాణేఔ చర్. 

భ కాెంరలు 
f) నౄభా చటి్ెం-1938లలని లలక్షన్ 64 యనౄ ఏెం ఙెఫ ణోెందెంట్ే ఏ నౄభా సెంస  ఔడా భ ెందసఽౄ గ నానేమెం 

తనఔెందనిథే, లేథా అలా ఙెయౌుయౄ భని యౘనై ఇవునిథే, లేథా నిభే భిత దేత్తలల డినుజిట్ నఽ భ ెందసఽౄ గధే 
అెందజైయౄ భని అెంగీఔభిలేౄ  త భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచభదని  నేభపుెంట్ ెంథి. 

g) నౄభా ఏజెెంట్ల నులల ణాలఔు నానేమెంనఽ నౄభా సెంస  తయపున వసాలు ఙేలే క్షెంలల ఆ నణాౄ నిై 
అతనఽ అలా వసాలు ఙేలన ఇయయై ధాలుఖ  ఖెంట్లలు గ (ఫలెంఔు భభిమ  నోు సిల్ లలలవులు 
నేనయౘబెంచఽఔుని) సెంసఔు జభ ఙేమాయౌ. లేదెంట్ే నోు సి్క థాుభ నౄభా సెంసఔు జభ ఙేమాయౌ. తన 
ఔనేషన్ నఽ ఔడా ఆ నతౄెం నఽెంచి నేనయౘబెంచఽకోభదఽ. 

h) నఖదఽ లేథా ఙెఔుు యౄెంలల నానేమెం నఽ ఙెయౌుెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు నఽ లుఔభిెంఙేెందఽఔు నౄభా 
ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంఙాలని నేభపునడెం జభిగిెంథి. 
 

i) నానేమెం నఽ నోు సిల్ లేథా భనీ ఆయుర్ థాుభ లేథా ఙెఔుు థాుభ నోు సి్క ఙేమాయౌ. అలా భనీమాయుర్ నఽ ఫ క్ 
ఙేలన, లేథా ఙెఔుునఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీ నఽెంఙే భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽి. 

j) నులలని యదఽె  ఙేసఽకోవడెం, లేథా నిమభ నిఫెంధనలనఽ భాయవికోవడెం భభిమ  షయతేలు తథితభలనఽ 
భాయిడెం వలు  నౄభాథాయవఔు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం భీపెండ్స ఏఫ ైధా ఉెంట్ే నౄభా సెంస  థానిై కర స్కు  ఙెఔుు, 
లేథా నోు సిల్/భనీ ఆయుర్ థాుభ నౄభాథాయవఔు ధేయవగ ఙెయౌుెంఙాయౌ. భభిమ  ఇెందఽఔు సెంఫెందిెంచి నౄభాథాయవ 
నఽెంచి నౄభా సెంస  ఔ యలదఽ తీసఽకోయయౌ. భభిమ  ఆ భిపెండ్స నఽ ఎట్ిి  భిలతేలలు నా ఏజెెంట్ల కాణాఔు 
జభ ఙేమభదఽ. 

 

నలైన నేభపునై నానేమెం ణాలఔు భ ెందసఽౄ  షయతేఔు కొనిై నేనహబెంులనఽ నౄభా నిఫెంధనలు 58 

భభిమ  59లలు  ఉధాైబ. 
4. నానేమెం ఙెయౌుెంు దేత్త 

భ కాెంరలు 
నౄభా నులల తీసఽకోవడానికి ాత్తనుథిసఽౄ నై వకిౄ, లేథా నులలథాయవ నౄభా సెంసఔు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెంనఽ 
కిెంద నేభపునై ఏథో  ఔ దేత్తలల, లేథా ఎఔుువ దేతేలలు  ఙెయౌుెంచవచఽి: 

j) నఖదఽ; 
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k) పలయత్ లలని ఏథైెధా ఱలడాల్ు  ఫలెంఔు ణాలఔు ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డాా ఫ్ుి లు, నే ఆయుయవు , ఫలెంఔర్్ 
ఙెఔుుల వెంట్ి ఏయైధా ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ధగోఱమఫ ల్ ఇనఽ్టా ఫ ెంట్ు  థాుభ; 

l) నోు సిల్ భనీమాయుర్; 

m) కెరడిట్ లేథా డెనృట్ కయవు లు; 
n) ఫలెంక్ గయెంట్ీ లేథా నఖదఽ జభ; 

o) ఇెంట్భెైట్; 

p) ఇ-ఫథియ్ 

q) ానోు జర్ లేథా నులలథాయవ సాచనల ఫేయఔు ాతక్ష కెరడిట్లు  లేథా జీయత నౄభాథాయవ ఫలెంఔు ఫథియ్ల 
థాుభ; 

r) కలానఽఖతెంగ సెంస  ఆమోథిెంచిన ఏథైెధా ఇతయ దేత్త థాుభ; 
ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఔయళే్ ానుో జర్/నులలథాయవ ఖనఽఔ నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ ధట్ ఫలెంకిెంగ్ 
థాుభ, లేథా కెరడిట్/డెనృట్ కయవు  థాుభ ఙేమదలచఽఔుెంటే్ నేఫ ెంట్ నఽ కైవలెం సదయవ 
ానుో జర్/నులలథాయవ నేభిట్ ఉనై ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణా, లేథా కెరడిట్/డెనృట్ కయవు  థాుభ భాతాఫే 
ఙేమాయౌ. 

 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెఔుు థాుభ జభిగిణే థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 

V. ఙెఔుునఽ నోు సఽి  ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽి 

VI. ఙెఔుునఽ నౄభా ఔెంనలనీ జభ ఙేసఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽి 

VII. ఙెఔుునఽ నౄభా ఔెంనలనీ అెందఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽి 

VIII. ఙెఔుునఽ ానోు జర్ జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ లుఔభిెంచవచఽి 
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D. ఔవర్ ధనట్్/ నౄభా సభిికెట్/నులల తాెం 

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ూయౄమాఔ నులలని జఞభ ీ ఙేమడానికి కసౄ  సభమెం టి్వచఽి. నులల ఏభట్ల నలెండిెంగ్ లల 
ఉెండగ లేథా నులల లేథా నౄభా సెంాథిెంులు జయవఖ తేనైుడె షయతేల నుాత్తథిఔన లేథా లేథా 
యసౄ వెంగ వభిౄెంఙాయౌ్న భైట్లనఽ నియేభిెంఙేెందఽఔు నుాత్తథిఔలనఽ తనఖీ ఙేసఽౄ నైుడె నులలలల పలఖెంగ యక్షణ 
కోసెం ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఔవర్ ణాలఔు వయృననఽ అథి అెందజైసఽౄ ెంథి. కొనిైయయవు  నౄభా సెంసలు ఔవర్ 
ధనట్ ఫదఽలు ను ా యజనల్ నౄభా ఔవర్ నఽ ధఽా యఔభిసాౄ  ఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమవచఽి. 
ఔవర్ ధనట్ నల ైయి ెంులేనై ఉెండఔనోు బధా నౄభా ఙేలన సెంఫెందిత తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచిన యదాయణ నిమభ 
నిఫెంధనలఔు అథి లలఫడి ఉెంట్లెందని ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం సషిెం ఙేసఽౄ ెంథి. ఔయేళ్ భిస్కు నఽ యభెెంట్ీల 
థాుభ యయేక్షిసఽౄ ెంట్ ే అుడ  ె నౄభా సదయవ యభెెంట్ీలఔు లలఫడి ఉెంట్లెంథిన ఆ ఔవర్ ధనట్ లలధే నేభపునడెం 
జయవఖ తేెంథి. ఈ ఔవర్ ధనట్ ఔడా కొని  ైాణేఔ కు జులఔు (అయ వభిౄెంఙే క్షెంలల) లలఫడి ఉెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు, 
అెంగీఔభిెంచిన ఫలెంక్ కు జ్డ, డిఔుభైషన్ కు జ్డ వెంట్ియ. 
ఔవర్ ధనట్ లల కిెంథ ియషమాలుెంట్లబ: 

a) నౄభాథాయవ నేయవ భభిమ  చియవధాభా 
b) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం 

c) నౄభా కలావది 

d) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు 

e) భైట్ల భభిమ  నానేమెం: ఔయేళ్ భైట్ల ణెయౌమఔనోు ణే ఉజఞజ బెంు నానేమెం 

f) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు వయృన: ఉథాహయణఔు అగిై ాభాదెం ఔవర్ ధనట్ అధేథి బవనెం వయృనల ఖ భిౄెంు, 
థాని నిభ్ణెం, ఆఔునలనీ్ తథితభలు ఉెండవచఽి. 

g) ఔవర్ ధనట్ ఔరభ సెంక 
h) జఞభీ ఙేలన ణేథీ 

i) ఔవర్ ధనట్ ఙెలుు ఫలట్ల యదాయణెంగ క్షెం కలానికి ఉెంట్లెంథి. అయవదఽగ 60 భోజుల థాక ఔడా 
ఉెంట్లెంథి 

ఔవర్ ధనట్ు నఽ ఫ భైెన్ భభిమ  మోట్లర్ తయయౘ యనుభలలు  ఫలగ ఉయోగియౄ యవ. 
 

1. ఫ భైెన్  ఔవర్ ధనట్లు  
యట్ిని యదాయణెంగ లిభర్ నేయవ, నుకైజీల సెంక, లేథా యలువ వెంట్ి నులల జఞభీకి అవసయఫ ైన యవభలు 
ఔచిితెంగ ణెయౌమనుడె జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఎఖ భతేల యషమెంలల ఔడా ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి. 
ఉథాహయణఔు ఎఖ భత్తకి ఉథెేయెంచిన నిభెిషి భిభాణెంలలని కభోా నఽ డాక్్ ఔు ెంనుయౌ్నుడె. అలాెంట్ుడె 
ఙాయౌనెంత ఱనెంగ్ భిభాణెం థ యఔడెంలల ఇఫోెంథి ఎదఽయవవచఽి. లేదెంట్ే కోయవఔునై ఒడ థాుభ సయవఔు 
యయణా జయఖఔనుో వచఽి. లేదెంట్ే నిభెిషి ఒడలల ెంనన సదయవ సయవఔు భిభాణఫ ెంణో ణెయౌమఔనోు వచఽి. 
ఇలాెంట్ి భిలతేలలు  ఔవర్ ధనట్ అవసయెం కవచఽి. తనదనెంతయెం ూభిౄ యవభలు ణెయౌల, నౄభా ఔెంనలనీకి యట్ిని 
ణెయౌమజైలన అనెంతయెం భెఖ లర్ నులలని జఞభీ ఙేమవచఽి. 
ఫ భైెన్ ఔవర్ ధనట్ లల థిఖ వ నేయునై తయయౘ థాలుెండవచఽి: 

i. ఫ భైెన్  ఔవర్ ధనట్ సెంక 
ii. జఞభీ ణేథీ 

iii. నౄభాథాయవ నేయవ 
iv. Valid up to 
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అబభిెంచిన ఫేయఔు ఇెందఽభూలభ గ నైయవ ఔెంనలనీ ణాలఔు యదాయణ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యౄ. 
_____________కి నులల ఔవభైజీ ను ెంథాయవ. 

a) కు జులు: ఇన్ లిట్ృట్ కభోా  కు జులు ఎ, నృ లేథా ల సెంస  కు జుల యర్ ఎస్క ఆర్ లల భిస్కు లణ  ోనుట్ల. కనీ 7 

భోజుల యదఽె  ధనట్ీసఽ నిఫెంధనణో నుట్లగ. 
b) షయతేలు: నులల జఞభీకి ఱనెంగ్ డాఔుఫ ెంట్ు నఽ అెందఽఔునై నైదట్ ఱప్ ఫ ెంట్ యవభలనఽ సయపభ 

ఙేమాయౌ. డిఔుభైషన్ ఔు భ ెందఽ భభిమ /లేథా లిభర్ ఉభితలెంనలై ఱప్ ఫ ెంట్ ఔు నషిెం, లేథా డాఫేజీ 
జభిగినుడె నషిెం ణాలఔు యలువ భథిెంుఔు వసఽౄ వుల ాదాన ధయ భభిమ  యసౄ వెంగ బభిెంచిన 
ఙాభీజల వెంట్ియట్ిని ఙెయౌుయౄ భనై యగె నెం ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఫలధఽలెైన యభికి  ఉెంట్లెంథి. 

థేయౕమ యయణా యషమెంలల యదాయణెంగ నులలకి కయయౌ్న సెంఫెందిత డేట్ల నతౄెం అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. 
కఫట్ిి  ఔవర్ ధనట్ అయవదఽగ త అవసయెం కదఽ. అబణే అుడుడె భాతాెం ఔవర్ ధనట్ు నఽ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ెంట్లయవ.  అనెంతయెం యయణాఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలణో ఔడిన నులలలనఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. 
2. మోట్ర్  ఔవర్ ధనట్్ 
యట్ిని యదాయణెంగ సెంఫెందిత ఔెంనలనీలు యౄను ెంథిెంఙే మోట్లయవ ఔవర్ ధనట్ు  నియుహణ కు జుల యౄెంలల జఞభ ీ
ఙేయౄ యవ: 
“నూయెంలల నేభపునై నౄభాథాయవ అెందఽలల నేభపునై మోట్లయవ యహధాల నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచి, భిస్కు ఔవభైజీ 
కోసెం ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ాకయెం యౄ..…. నానేమానిై ఙెయౌుెంచిన నైదట్ ఔెంనలనీ  ణాలఔు యదాయణ నులల 

నూయెం అఔుడ వభిౄసఽౄ ెంథి. (థిఖ వ నేభపునై ఏయైధా ాణేఔ షయతేలఔు లలఫడి) యౌఖితూయుఔెంగ ఔెంనలనీ 
ధనట్ీలవుడెం థాుభ ఔవభైజీని యదఽె  ఙేలేౄ  త. అలాెంట్ుడె అెందఽలల నేభపునై నౄభా యదెవుతేెంథి. భభిమ  
భాభూలుగ అబణే ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం నఽెంచి నౄభానఽ ఔెంనలనీ అెంథిెంచిన కలానికి అనఽఖ ణఫ ైన 
నిషత్తౄలల నేనయౘబెంచఽకోయయౌ’’ 
 
మోట్ర్  ఔవర్ ధనట్ యదాయణెంగ థిఖ వ నేభపునైఅెంరలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి: 

a) భిజిలిేరషన్ భార్ు భభిమ  సెంక, లేథా నౄభా ఙేమఫడిన యహను వయృన/ఔనృక్ 
కెనులట్ీ/కభీబెంగ్ కెనులట్ీ/ఫేక్/తమాభెైన సెంవత్యెం, ఇెంజన్ సెంక ఙాలస్క సెంక 

b) నౄభాథాయవ నేయవ భభిమ  చియవధాభా 
c) అభలలు కి వఙేి ణేథీ భభిమ  నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ సభమెం (for the purpose of the 

)సభమెం……, ణేథీ…… 

d) నౄభా భ గిలే ణేథీ 

e) నడినేెందఽఔు అనఽభత్త ఉనై వఔుౄ ల తయఖత్త, లేథా తయఖతేలు 
f) యడకనికి భినేతేలు 
g) అదను భిస్కు లు, ఏఫ ైధా ఉెంట్ే 

మోట్ర్  ఔవర్ ధనట్ యదాయణెంగ థానిై మోట్లయవ యహధాల చటి్ెం, 1988లలని X భభిమ  XI అదామెం లల 
నేభపునై నిఫెంధనఔు అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమడెం జయవఖ ణోెందనై యషమానిై ను ెందఽభిచి ఉెంట్లెంథి. 



 

362 

 

భ కాెంరలు 
ఔవర్ ధనట్ ఙెలుు ఫలట్బయ ఖడెవునఽ కోుయభిక ిభభో 15 భోజుల కలానిక ిను డిగిెంచఽకోవచఽి. కనీ ఏ 
భిలతేలలు నా ఔవర్ ధనట్ ణాలఔు నతౄెం ఙెలుు ఫలట్బయ ఖడెవు భెెండె ధలల ఔెంట్ ే నేెంచడానిక ి
యలేు దఽ. 
ధనట్: ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం కోు నౄభా సెంసనఽ ఫట్ిి  కోులా ఉెంట్లెంథి 

ఔవర్ ధనట్ు  యడకనిై ఙాలా నౄభా ఔెంనలనీలు నియలయౄ బ. ాసఽౄ త ట్ కైలజీ నులల ణాా లనఽ తక్షణెం జఞభీ 
ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌయోౄ ెంథి.  
3. నౄభా సభిికెట్– మోట్ర్  నౄభా 
యవజువులు అవసయఫ ైన సెందభౌలలు  నౄభా ఔవభైజీని ఈ నౄభా అెందజైసఽౄ ెంథి. ఉథాహయణకి మోట్లర్ నౄభా లల 
నులల కి అదనెంగ మోట్లయవ యహధాల చటి్ెం ాకయెం అవసయఫ ైన ఫేయఔు నౄభా సభిికెట్ నఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. ఈ 
సభిినకెట్ నోు య్స్క భభిమ  భిజిలిేరషన్ అదికయ వభా లఔు యవజువునఽ అెందజైసఽౄ ెంథి. నలైైయేట్ కయుఔు సెంఫెందిెంచిన 
నభూధా సభిికెట్ నఽ థాని లక్షణాలణో నుట్లగ థిఖ వన ను ెందఽయచడఫ ైనథి. 
 
 
 

మోట్లయవ యహధాల చటి్ెం, 1988 

నౄభా సభిికెట్ 
సభిికెట్ సెం.                                 నులల సెం. 

1. భిజిలిేరషన్ భార్ు భభిమ  సెంక, భిజిలిేరషన్ సలెం, ఇెంజన్ సెం/ఙాలస్క సెం. /తమాభీ/తమాభీ 
సెంవత్యెం. 

2. ట్ ైప్ ఆఫ్ ఫలడీ/ల.ల./లట్ిెంగ్ కెనులట్ీ/ధట్ నానేమెం/ధేమ్ ఆఫ్ భిజిలిేరషన్ అతాభిట్ీ, 
3. పౌగోయఔ నుాెంతెం పలయత్. 
4. నౄభాథాయవ ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయ) 

5. నౄభాథాయవ నేయవ భభిమ  చియవధాభా, యనుయెం లేథా విత్తౄ . 
6. చటి్ెంలల నేభపునై ఫేయఔు నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ ణేథీ. ……… ణేథీన ………. ఖెంట్లఔు 
7. నౄభా భ గిలే ణేథీ: …………… అయేభతా్త 

8. నడినే అనఽభత్త ఉనై వఔుౄ లు, లేథా వఔుౄ ల తయఖత్త. 
థిఖ వ యట్ిలల ఏయైధా: 
(a) నౄభాథాయవ: 
(b) నౄభాథాయవ ఉతౄ యవునలై, లేథా అనఽభత్తనలై నడెుతేనై ఎవభెైధా ఇతయ వకిౄ 
నడెుతేనై సదయవ వకిౄకి ాభాద సభమెంలల డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్ెండి భభిమ  అలాెంట్ి లెైలలనఽ్నఽ ఔయౌగి 
ఉెండఔుెండా నిఱేదిెంచిన వకిౄ కఔనోు ణే. ఇఔ లెయైర్్ లెైలలన్్ ఉనై వకిౄ ఔడా నడెుత ఉెండవచఽి. 
భభిమ  అలాెంట్ి వకిౄ లలెంటా్ల్ మోట్లయవ యహధాల నిఫెంధనలు 1989లలని నిఫెంధన 3నఽ సెంతినౄ  యవసాౄ  
ఉెండాయౌ. 
యడకనికి భినేతేలు 
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థిఖ వ నేభపునైయ త ఏ ఇతయ యడకలధైధా ఈ నులల ఔవర్ ఙేసఽౄ ెంథి: 
(a) అథెె లేథా కనఽఔ; 

(b) వసఽౄ వులు మోసఽకెళ్ుడెం (వకిౄఖత లగైజీ నేనయౘ) 

(c) వవలఔిత భైలెంగ్, 
(d) భైస్క యేమడెం, 
(e) యేఖ భీక్ష 

(f) యశ్ుసనీమతనఽ భీక్షిెంఙే టా్మల్్ 
(g) మోట్లర్ వయౄకనికి సెంఫెందిెంచిన ఏథైెధా ఉథెేశ్ెం 

ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ ధఽా యఔభిెంచఽనథి ఏభనగ, ఈ సభిికెట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన నులల భభిమ  నౄభ  ా
సభిికెట్ మోట్లర్ యహధాల చటి్ెం, 1988లలని అదామెం X భభిమ  అదామెం XI లలు ని నిఫెంధనలఔు 
అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమఫడినథి. 
భియౕయౌెంచఫడినథి.....  
 

(అదీఔిత నౄభా సెంస) 
మోట్ర్  నౄభా సభిికెట్ నఽ సెంఫెందిత అదికయవల భియౕలధాయెం ఎుడా యహనెంణో నుట్ే ఉెంచఽకోయయౌ. 

4. నులల తాెం 

నులల అధేథి యదాయణెంగ నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు యక్షెంగ ని ఙేలే ఔ అదికభిఔ తాెం. ఈ డాఔుఫ ెంట్ నలై పలయత 
యి ెంుల చటి్ెం, 1899లలని నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ యి ెంులు యేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
ఔ యదాయణ నౄభా నులల లల యదాయణెంగ థిఖ వ అెంరలుెంట్లబ: 

p) నౄభాథాయవ భభిమ  థీనిణో సెంఫెంధభ నై ఏ ఇతయ వఔుౄ ల ణాలఔు అబధా నేయవ(యవు ) భభిమ  
చియవధాభా(లు) 

q) ఆలౄ , లేథా నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం ణాలఔు ూభిౄ వయృన; 
r) నులలలల నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ  ణాలఔు లగకైషన్/న్్ లేథా అవసయఫ ైన ఙోట్ు  నౄభా ఙేలన 

యలువలు; 
s) నౄభా కలావది; 

t) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం; 

u) ఔవర్ ఙేలన బమాలు భభిమ  నేనయౘబెంులు; 
v) ఏయైధా వభిౄెంఙే అదధాలు/తగాిెంులు; 
w) ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం భభిమ  సదయవ నానేమెం సాతానుామెం, సయవె ఫలట్ు ఔు లలఫడేథి అబన 

సెందభౌలలు  నానేమెం సయవె ఫలట్లఔు నుాత్తథిఔ; 

x) నులల నిఫెంధనలు, షయతేలు భభిమ  యభెెంట్ీలు; 
y)  నులల ాకయెం కెుబెంఔు థాభితీలే భిలత్త తలెత్తౄ నుడె నౄభాథాయవ ఙేట్లి యౌ్న చయలు; 
z) కెుబెంఔు థాభితీలే భిలత్త ఏథైెధా తలెత్తౄ నుడె నౄభా సఫ జ కి్ భాట్ర్ ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభాథాయవ 

ఫలధత భభిమ  అలాెంట్ి భిలతేలలు  నౄభా సెంస  హఔుులు; 
aa) ఏయైధా ాణేఔ షయతేలు; 
bb) తుడె నుాత్తనిధెం, మోసెం, యసౄయలు యలు డిెంచఔనోు వడెం, లేథా నౄభాథాయవ సయౘమ నిభఔయణ 

వెంట్ి ఆదాభలణో నులల యదఽె ; 

cc) నులలకి సెంఫెందిెంచిన సభాఙాభనిై ెంనేెందఽఔు నౄభా సెంసౄ  చియవధాభా; 
dd) భైెడభైుఫ ైధా ఉెంట్ే యట్ి యవభలు; 
ee) సభసల నియయణ వవస  ఉెంట్ే థాని యవభలు భభిమ  అెంఫ డ్స్ భన్ చియవధాభా 
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ాత్త నౄభా సెంస  ఔడా కెుబెం ఙేసఽకోయయౌ్న వచిినుడె నౄభాథాయవ ఙేమాయౌ్న నఽలు, నిెంనుయౌ్న నూభల 
వెంట్ి నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి నౄభాథాయవఔు ఎట్ిఔుడె ణెయౌమజైసాౄ  ఉెండాయౌ. తథాుభ సదయవ కెుబెంనఽ నౄభా 
సెంస  తుభితఖత్తన భిషుభిెంఙేెందఽఔు యలవుతేెంథి. 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

ఔవర్ ధనట్ు  యషమెంలల థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 
I. ఔవర్ ధనట్ు నఽ జీయత నౄభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణాయవ 
II. ఔవర్ ధనట్ు నఽ అనిై తయయౘలెైన యదాయణ నౄభాలలు నా ఫలగ ఎఔుువగ యడణాయవ 
III. ఔవర్ ధనట్ు నఽ ఆభోఖ నౄభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణాయవ 
IV. ఔవర్ ధనట్ు నఽ ఫ భైెన్ భభిమ  మోట్లయవ తయయౘ యదాయణ నౄభాలలు  ఫలగ ఎఔుువగ యడణాయవ 
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E. యభెెంట్ీలు 
ఔ కెంట్లా ఔుి  భిదిలల నౄభా కెంట్లా ఔుి  ణాలఔు ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేెందఽఔు యభెెంట్ీలనఽ యడణాయవ. 
భ ునఽ భినేతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అనఽయైన యభెెంట్ీలనఽ నౄభా సెంసలు ను ెందఽయవయౄ బ. యభెెంట్ీ 
యమెంణో నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు ఔ నుభిీ అబన నౄభాథాయవ నిభెిషి కలావదిలల నుట్ిెంఙాయౌ్న కొనిై ఫలధతలనఽ 
ఙేడెతేెంథి. భభిమ  నౄభా సెంస  ఫలధత ఈ  ఫలధతలఔు నౄభాథాయవ లలఫడట్ెంనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
భిస్కు నఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెంలల, ఫ యవఖ  యచడెంలల ఈ యభెెంట్ీలు అత్త భ కఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ బ. 
యభెెంట్ీ అధేథి నులలలల ఫలయౘట్ెంగ నేభపునై కధొఔ షయతే. కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల కయలెంట్ే థానిై తఙా 
తఔుెండా నుట్ిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యభెెంట్ీ అధేథి యడి తాెం కదఽ. అథి ఔవర్ ధనట్ భభిమ  నులల ణాా లలు  
పలఖెం. కెంట్లా ఔుి ఔు భ ెందసఽౄ  షయతే వెంట్ి ఫలధత అథి. థానిై యదిగ తఙా తఔుెండా, ూభిౄయ బలల 
ఖభనిెంచి నుట్ిెంఙాయౌ్ెంథే. అథి భిస్కు ఔు థాభితీమఖలథా లేథా అనైథానిణో థీనికి నినేతౄెం ఉెండదఽ. ఔయేళ్ 
యభెెంట్ీని ఉలు ెంఘ లేౄ  నులల నౄభా సెంసల ఇషిెం ఫేయఔు యదఽె ఔు యోఖభవుతేెంథి. సదయవ ఉలు ెంగన థాుభ 
ఎలాెంట్ి నిభెిషి నషిభూ జయఖలేదని యవజుయైధా సభై! అబణే యడెఔలల భాతాెం యభెెంట్ీ ఉలు ెంగన కైవలెం 
యెంకైత్తఔ సుపలవభ నైథి అబణే, భభిమ  ఎలాెంట్ి నయౖి నికీ థాభి తీమనిథైెణే (నయౖి లెంట్ ే ాభాణేతయ 
భభిమ  భిషుభిెంచిన కెుబభ లు అనఽకోవచఽి) నౄభా సెంసలు తభ యచక్షణ ఫేయఔు, ఔెంనలనీ యదాధాల 
నిభెైరలఔు లలఫడి సదయవ కెుబభ లనఽ భిషుభిెంచవచఽి. 
1. అగిై ాభాద నౄభా యభెెంట్ీలనఽ థిఖ వ నేభపునడెం జభిగిెంథి 

ాభాదఔయఫ ైన ఏ వసఽౄ వులనా నులల అభలలు  ఉనై కలెంలల దఽకణ సభ థామెంలల నౄభాథాయవ నిలు 
ఙేమభదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫ ైనథి. 
నిశ్శఫె భిస్కు: నౄభాథాయవ దఽకణ సభ థామెంలల వయవసగ 30 లేథా అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ భోజుల నుట్ల ఎలాెంట్ి 
ఉతౄత్తౄ  కయఔలానునీై ఙేటి్భదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫ ైనథి. 
లఖభెట్ లిర్ తమాభీ: 300 లలెంట్ీగైరడ్స ఔెంట్ే తఔుు ఫ్ు ష్ నుబెంట్ ఉనై ఎలాెంట్ి థాా వకలనా భిసభలలు  
యడభదని/నిలు ఙేమభదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫ ైనథి. 
2. ఫ భైెన్  నౄభాలల యభెెంట్ీని కిెంథియధెంగ నియుచియౄ యవ: ―ఇథ ఔ యగె నూయుఔ యభెెంట్ీ. అెంట్ే తథాుభ ఔ 

నిభెిషి అెంరనిై ఙేయౄ భని, లేథా ఙేమఫో భని యౘనైథాయవ యౘనై ఇయౄ డె. లేథా నిభెిషి షయతేనఽ 
నుట్ియౄ భని, లేథా కయకల ఉనికిని అతనఽ ధఽా యఔభిెంచడెం గనీ, నిభఔభిెంచడెం గనీ ఙేయౄ డె‟‟ 

ఫ భైెన్  కభోా  నౄభాలల వసఽౄ వులనఽ (ఉథాహయణఔు ట్ీ) ట్ిన్ లెైన్ు  కైసఽలలు ధే నుక్ ఙేయౄ భెంట్ృ యభెెంట్ీని 
ను ెందఽయవయౄ యవ. ఫ భైెన్  హల్ నౄభాలల ధౌఔ నిభెిషి నుాెంతెం ఖ ెండా యళ్ుఫో దెంట్ృ నౄభాథాయవ యభెెంట్ీని 
ను ెందఽయవయౄ డె. ఔయేళ్ థీనిై ఉలు ెంఘ లేౄ  ఔవభైజీని అెంగీఔభిెంచడెంలల సెంసఔుెండే భిసఽునఽ భ ెంథే యలు డియౄ డె. 
ఔయేళ్ యభెెంట్ీ ఉలు ెంగన జభిగిణే ణొలుత అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ భాయిడెం జయవఖ తేెంథి. భభిమ  అలా 
ఉలు ెంగన జభిగిన ణేథీ నఽెంచి తదఽభి ఫలధతల నఽెంచి నౄభా సెంస  యభ ఔౄభవుతేెంథి. 
3. ఫెంథినోు ట్ల నౄభాలల ఆలౄని నియెంతయెం కలాథాయవ థాుభ సఽయక్షితెం ఙేయౄ భెంట్ృ యభెెంట్ీ ఙేమడెం 

జయవఖ తేెంథి. నౄభా ఔవభైజీ భైట్లు , నిమభ నిఫెంధనలనీై కైవలెం సదఽ నులలకి జత ఙేలన 
యభెెంట్ీలనిైెంట్ికీ ఔట్లి ఫడి ఉనైెంత కలెం భాతాఫే అభలలు  ఉెంట్లబ. 

 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

యభెెంట్ీ యషమెంలల థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 
I. యభెెంట్ీ అధేథి నులలలల నేభపునఔుెండాధే, థానికి ఔట్లి ఫడి ఉెండాయౌ్న షయతే 

II. యభెెంట్ీ అధేథి నులలలల ఫలయౘట్ెంగ నేభపుధే షయతే 
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III. యభెెంట్ీ అధేథి నులలలల ఫలయౘట్ెంగ నేభపునడఫే గఔ నౄభాథాయవఔు నులల తాెంలల పలఖెంగ కఔుెండా 
యడిగ ణెయౌమభిఙే షయతే  

IV. ఔయేళ్ యభెెంట్ీని ఉలు ెంఘ లేౄ  ఔడా, ఔయేళ్ అథి భిస్కు ఔు థాభి తీమని క్షెంలల కెుబెంనఽ ఙెయౌుెంచవచఽి.  
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F. ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు  

నులలలనఽ ాభాణీఔిత యౄెంలల జఞభీ ఙేమడెం నౄభా సెంసలఔు భియజు. నిభెిషి ాభాథాలనఽ ఔవర్ ఙేసాౄ , 
కొనిైెంట్ిని నేనయౘబసాౄ  యట్ిని జఞభీ ఙేయౄ యవ. 

నియుచనెం 

ఔయళే్ నులల ణాలఔు నిభెిషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభ ీసభమెంలల భాభియౌ్న అవసయెం వలేౄ  
సదయవ సవయణలనఽ/భాయవలనఽ ఎెండోర్్ ఫ ెంట్ అధే తాెంలల నేభపునడెం థాుభ ఙేయౄ యవ. 
థీనిై నులలకి జత ఙేయౄ యవ. భభిమ  అథి నులలలల పలఖభవుతేెంథి. నులల భభిమ  ఎెండార్్ ఫ ెంట్ భెెండా 
ఔయౌన ఔు యక్షెంగ భాయణాబ. ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు నఽ నులల అభలలు  ఉనై సభమెంలల ఔడా భాయవలు/సవయణలనఽ 
నమోదఽ ఙేలేెందఽఔు జఞభీ ఙేమవచఽి. 
 

యసౄ వ సభాఙాయెం భాభిన ఙోట్లాు  థానిై ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీ కి నౄభాథాయవ ణెయౌమయఙాయౌ. భభిమ  థానిై 
ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు  థాుభ నౄభా కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ భాభియౌ. 
ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు  యదాయణెంగ నులలకి సెంఫెందిెంచిన థిఖ వ భిలతేలలు  అవసయభవుణాబ: 
 

a) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెంలల భాయవలు/ఙేయవలు 
b) యఔరమెం, తనకా తథితభల థాుభ నౄభా ఙేమదగిన ాయోజనెంలల భాయవ, తథితభలు 
c) అదను ాభాథాలఔు/అదను కలానికి నౄభా ఔవభైజీ ను డిగిెంు 
d) భిస్కు లల భాయవ. ఉథాహయణఔు నిభ్ణెంలల భాయవ, లేథా అగిై ాభాద నౄభాలల అబణే బవన 

యుదీనెం 

e) భభో నుాెంణానికి ఆలౄ  ఫథియ్ 

f) నౄభా యదఽె  

g) నేయవ లేథా చియవధాభాలల భాయవ తథితభలు 
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నభూధా 
ఇలలిేరషన్ నినేతౄెం ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు  ణాలఔు నభూధా దజఞలాలనఽ థిఖ వన త్తభిగి ఉట్ెంకిెంచడెం జభిగిెంథి: 
యదఽె  
నౄభాథాయవ యజానౄ  ఫేయఔు ఈ నులల ణాలఔు నౄభానఽ .......... నఽెంచి యదఽె  ఙేసఽౄ నైట్లి  ఇెందఽభూలభ గ 
ాఔట్ిెంచడఫ ైనథి. అబణే .......... ధలలఔు నలైగ నౄభా అభలలు  ఉనై కయణెంగ నౄభాథాయవఔు ఎలాెంట్ి 
భిపెండా లనెంచఫో దఽ. 
 

యి క్ యల ఔవర్ లల నలెంు: 
"నులలలల ఔవర్ ఙేలన యి క్ నఽ నలెంచిణే ఫేలధే యషమానిై నౄభాథాయవఔు సలయౘ ఇవుడెం జభిగిెంథి. కఫట్ిి  
అెందఽఔు అనఽఖ ణెంగ నౄభా ఔవభైజీ నణాౄ నిై యౄ..... ఔు నలెంచడెం జభిగిెంథి. తత్ెంఫెంధెంగ థిఖ వ నేభపునై 
ఫేయఔు చయి జభిగిెంథి: 
 (యవభిెంచెండి) యవ.  నలై 

(యవభిెంచెండి) యవ.  నలై 
ాత్తపలెంగ అదను నానేమెం నఽ ఇెందభూలభ గ ఙాభిజ ఙేమడెం జభిగిెంథి. 
థాెంణో యభిిఔ  నానేమెం యౄ. .………. అవుణోెంథి. 
నతౄెం నౄభా ఇుడె యౄ. ……. అవుణోెంథి. 
ఈ నులల ణాలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలు, షయతేలఔు లలఫడి. 
 

ఫ భైెన్  నులలలల ఇతయ ాభాథాలనఽ ఔడా ఙేయవిత ఔవర్ నఽ ను డిగిెంచడెం 

నౄభాథాయవ యజానౄ  ఫేయఔు ఎఖ వ నులలలల ఫాేకైజీ భిసఽులనఽ ఔడా ఙేభైిెందఽఔు ఇెందఽభూలభ గ 
అెంగీఔభిెంచడఫ ైనథి. 
ాత్తపలెంగ థిఖ వ నేభపున  ైఫేయఔు  యౄ. ........ ఫేయఔు నౄభాథాయవఔు అదను నానేమెం ఙాభిజ ఙేమడఫ ైనథి. 
 

యయణా తయయౘలల భాయవలు 
ఎఖ వ నేభపునై నులల ఔన్ లలైన్ ఫ ెంట్ లల యౄ. ........ యలుయైన 2 ఫలభెళ్ు  సఽఖెంధ దాయలు ధౌఔ థాుభ యయణా 
ఙేమఫడియ. కఫట్ిి  థానిై ఔడా ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు నియృబెంచడఫ ైనథి. 
ాత్తపలెంగ నౄభాథాయవలఔు కొెంత నానేమెంనఽ ఙాభిజ ఙేమడెం జభిగిెంథి. 
అదను నానేమెం…………… యౄ. ………… 

 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

ఔయేళ్ నులల ణాలఔు నిభెిషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ నులల జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్ వలేౄ  __________ 

థాుభ సవయణలనఽ నేభపుెంట్ృ థాని  ైధయయేయవయౄ యవ. 
I. యభెెం*ట్ ీ

II. ఎెండార్్ ఫ ెంట్ 
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III. ఆలిభైషన్ 

IV. భాయవలు అయధెం 

 

G. నులలల యకానెం 

నౄభా కెంట్లా ఔుి లనఽ యౌఖితూయుఔెంగ వఔౄయవయౄ యవ. భభిమ  నౄభా నులల ణాలఔు దజఞలాలనఽ నౄభా 
సెంసలే యౄను ెంథియౄ బ. ఈ నులలలనఽ చఔుగ నియుచిెంచిన నిభ్ణ నిఫెంధనల థాుభ లేథా లు కోయవి ల 
థాుభ అట్ికై వవలతఫ ైన నిఫెంధనల ఆదాయెంగ నియుచిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అత్త భ కఫ ైన నిభ్ణ 

నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నుభిీల ఉథెేరలఔు నుాదాననేయుయౌ. భభిమ  ఈ ఉథెేరనిై నులలలలధే చాడాయౌ. ఔయేళ్ 
జఞభీ ఙేలన నులల సెంథేయౘసద భీత్తలల ఉెంట్ే ఖనఽఔ థానిై కోయవి లు నౄభాథాయవఔు అనఽఔలెంగ, భభిమ  
నౄభా సెంసఔు వత్తభైఔెంగధే యకానియౄ బ. నులలని నౄభా సెంలే  యౄను ెంథిెంచిెందనై యదాయణ సాతాెంనలై ఇథి 
ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
నులల దజఞలాలనఽ థిఖ వ నేభపునై నిమభాలఔు అనఽఖ ణెంగ అయెం ఙేసఽకోవడెం, యకానిెంచడెం 
జయవఖ తేెంథి: 

a) ఫలయౘట్ఫ ైన నిమభెం అెంతభీున నిమభానిై ఒవర్ భెైడ్స ఙేసఽౄ ెంథి. అలా ఙేమడెంలల అలయత 
ఉనైుడె త. 
 

b) ాభాణీఔిత భ థాిత నులల భభిమ  ట్ ైప్ు , ఙేత్తభత ూయుఔ ాతేల భధ యైయవధఫేఫ ైధా ఉెంట్ే 
ట్ ైప్ు , ఙేత్తభత ూయుఔ ాతేలలలని పలగలధే నిభెిషి కెంట్లా ఔుి లలని ఇయవ నుభిీల ఫలయౘట్ ఉథెేశ్ెంగ 
భిఖణ యౄ యవ. భభిమ  యట్ి అయెం మతాయ భ థాిత థాలనఽ ూయుక్షెం ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

c) ఔయేళ్ ఏథైెధా ఎెండార్్ ఫ ెంట్ ఖనఽఔ కెంట్లా ఔుి  అభ నికి ననైెంగ ఉెంట్ే కెంట్లా ఔుి  డాఔుఫ ెంట్ నఽ 
కదని అథే ఙెలుు ఫలట్వుతేెంథి. 
 

d) అలయత ఉనై సెందభౌలలు  ఇట్లయౌక్్ లల ఉెండే కు జులు యదాయణ భ థాిత కు జులనఽ ూయు క్షెం 
ఙేయౄ బ. 
 

e) నులలలలని భాభిజన నుాెంతెంలల ట్ ైప్, లేథా నాెంట్ ఙేలన కు జులఔు నులల ఫలడీలల ఉనై కు జుల ఔెంట్ే 
నుాదాననేయుయౌ. 
 

f) నులలకి అెంట్ిెంచిన, లేథా అట్లచ్ ఙేలన కు జులు భాభిజనల్ కు జులణో నుట్ల నులల ఫలడీలలని కు జులనఽ 
ఔడా ూయుక్షెం ఙేయౄ బ. 

g) భ థాిత థాలనఽ ట్ ైప్ భెైట్ిెంగ్ థాలు, లేథా యఫోర్ యి ెంప్ థాుభ భ థాిెంచిన థాలు ూయు క్షెం 
ఙేయౄ బ. 
 

h) ఇలా ట్ ైప్ ఙేల, లేథా యఫోర్ యి ెంప్ ణో భ థాిెంచిన థాలనఽ ఙేణోౄ  భలన థాలు ూయు క్షెం 
ఙేయౄ బ. 

 
i) చివయగ, ఇెంకైథెైధా సెంథిఖేత, లేథా సషిత లేనే ఉెంట్ే యదాయణ యఔయణ భభిమ  యభభ చిహై 

సాణాా లనఽ వభిౄెంజైమడెం జయవఖ తేెంథి. 
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భ కాెంరలు 
1. నులలల నిభ్ణెం 

నౄభా నులల అధేథి యణ జ  కెంట్లా ఔుి  ణాలఔు యక్షెం. భభిమ  ఇతయ కెంట్లా ఔుి ల భాథిభిగ యదాయణ 
నిభ్ణ భభిమ  యకాన నిఫెంధనలధే ఈ నౄభా కెంట్లా ఔుి లఔు ఔడా కోయవి లు వభిౄెంజైయౄ బ. 
ాదాన నిభ్ణ సాతాెం ఏనేట్ెంట్ే కెంట్లా ఔుి లలని ఇయవ నుభిీల ఉథెేశ్భూ ఙెలుు ఫలట్ల కయయౌ. ఆ ఉథెేరనిై నులల 
తాెంలలధే నేభపుని ఉెండాయౌ. భభిమ  థానికి జత ఙేలన ానోు జల్ నూయెం, కు జులు, ఎెండార్్ ఫ ెంట్లు , యభెెంట్ీల 
వెంట్ియట్ిలల భభిమ  కెంట్లా ఔుి లలపలఖభబయ థాెంట్ ు  నేభపుని ఉెండాయౌ. 
2. దజలాల అయెం 
యడిన థాలనఽ యట్ిఔునై యదాయణ, నుులర్ అయెంలల తీసఽకోయయౌ. సదయవ థాల అభ లనఽ యధఽలలు  
నివలెంఙే సఖట్ల నుౌయవడె యడే దజఞలెంగ పలయెంఙాయౌ. ఆ అయెంలల “అగిైాభాదెం” అెంట్ే భెంట్లు, లేథా 
నిజఫ ైన కలుడె. 
భభోయైు యభాన యనుయ లేథా వయౄఔ అయభ ెండే థాలనఽ యఔు సెందయౌెం భభోలా ఙెఫ తేెంట్ే త ఆ 
అయెంలలధే తీసఽకోయయౌ. పలయత యక్షా స్ిత్తలల నేభపునై “థ ెంఖతనెం” వెంట్ి థాలనఽ చటి్యెంగ నియుచిెంచి 

ఉెంట్ే ఆ అభ నిై భాతాఫే యడాయౌ. 

నౄభా నులలలలు  యడ ే ఙాలా థాలు ఖతెంలల లు ధామయఫ ైన తీయవలలు  పలఖెంగ ఉధాైబ. 
భభిమ  అలాెంట్ుడె ఎఖ వ కోయవి లలు  వచిిన తీయవలు థిఖ వ కోయవి ల తీయవలనఽ ూయుక్షెం 
ఙేయౄ బ. యెంకైత్తఔ థాలు యదిగ తభ యెంకైత్తఔ అభ లధే ఇయుయౌ. అెందఽఔు యయవదేెంగ ఏఫ ైధా 
సాచనలు భ ెందఽగధ ేఇచిి ఉెంటే్ త ఇథ ేవభిౄసఽౄ ెంథ.ి 
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H. భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ 
ఙాలా జీయణేతయ నౄభా నులలలు యభిిఔ నుాత్తథిఔన నౄభా ఙేమఫడినయ అమ ెంట్లబ. 
నౄభాథాయవఔు అతని నులల పలాధా ణేథీన భ గిమనఽెందని ణెయౌమజైమడెం థాుభ సలయౘ ఇయుయౌ్న 
చటి్యఫ ైన ఫలధత ఏనై నౄభా సెంసలఔు లేదఽ. కనీ భభద కోసభని, ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ యదాధాలలు  
పలఖెంగ నౄభా సెంసలు నులల భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ జఞభీ ఙేయౄ బ. నౄభాథాయవ, యభిిఔ 
నానేమెం వెంట్ి సెంఫెందిత యవభలనీై ఆ ధనట్ీసఽలల ఉెంట్లబ. భిసఽు ఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄవ సభాఙాయెంలల 
భాయవలేఫ ైధా ఉెంట్ే యట్ిని ఖ భిెంచి ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమాలనై సలయౘ ఔడా ధనట్ీసఽలల ఉెండట్ెం భినుట్ి. 
మోట్లర్ భెనఽవల్ ధనట్ీసఽలల ఉథాహయణఔు సవభిెంచిన నౄభా నణాౄ నిై ాసఽౄ త అవసభల ధేథెంలల 
నౄభాథాయవ దిఱికి తీసఽకొఙేి ామతైెం జయవఖ తేెంథి (అెంట్ే నౄభాథాయవ ణాలఔు యహను ాఔట్ిత యలువ). 
నానేమెంనఽ భ ెందఽగధే ఙెయౌులేౄ  త భిసఽు నఽ బభిెంఙాయౌ్న చటి్యఫ ైన ఫలధత తభనలై ఉెండఫో దనై 
యసౄ యనిై ఔడా నౄభాథాయవ దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 7 

భెనఽవల్ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెనైథి? 
I. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి 30 భోజుల భ ెంథే నౄభాథాయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన 

చటి్యఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసలనలై ఉెంట్లెంథి. 
II. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి 15 భోజుల భ ెంథే నౄభాథాయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన 

చటి్యఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసలనలై ఉెంట్లెంథి. 
III. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి 7 భోజుల భ ెంథే నౄభాథాయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన 

చటి్యఫ ైన ఫలధత నౄభా సెంసలనలై ఉెంట్లెంథి. 
IV. నిఫెంధనల ాకయెం నులల భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే నౄభాథాయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన 

చటి్యఫ ైన ఫలధత ఏథీ నౄభా సెంసలనలై ఉెండదఽ. 
  

 

 

యభెంశ్ెం 

a) డాఔుఫ ెంట్ేషన్ లలని ణొయౌ నేజీగ యదిగ ానోు జల్ నూభలుెంట్లబ. నౄభాథాయవ తననఽ ఖ భిెంచి 
యట్ిథాుభధే ణెయౌమయవసఽౄ ెంథి 

 

b) యసౄ వ సభాఙాభనిై యలు డిెంఙాయౌ్న ఫలధత నులల నదలబయెందఽఔు భ ెంథే నదలవుతేెంథి. 
కెంట్లా ఔుి  భ గిలన తభుత ఔడా కొనయఖ తేెంథి. 
 

c) నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ ానోు జల్ నూయెం చివభోు  ఔ డిఔుభైషన్ నఽ ను ెందఽయవయౄ బ. యట్ినలై నౄభా 
సెంస  సెంతఔెం ఙేసఽౄ ెంథి. 

 

d) ానోు జల్ నూయెంలలని అెంరలలు  ఈ కిెంథియ ఉెంట్లబ: 
 

i. ానోు జర్ ూభిౄ నేయవ 
ii. ానోు జర్ చియవధాభా భభిమ  కెంట్లకి్ యవభలు 
iii. Proposer‟s ను ా లషన్ (occupation) లేథా యనుయెం 

iv. నౄభా ఙేమాయౌ్న అెంశ్ెం ణాలఔు యవభలు భభిమ  ఖ భిౄెంు 
v. నౄభా ఙేమఫడిన  నతౄెం 
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vi. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
vii. నషి అనఽబవెం 

viii. నౄభాథాయవ డిఔుభైషన్ 

 

e) నౄభాథాయవఔు అెందజైలన భిస్కు ఔవభైజీని ఖ భిెంచి ూభిౄ యసౄ వ సభాఙాభనిై నౄభా సెంస  అెందజైమాయౌ్న 
ఫలధత భధవభిౄగ ని ఙేలే ఏజెెంట్లనలై ఉెంట్లెంథి. 
 

f) ానోు జల్ నఽ భియౕయౌెం, అెంగీఔిత్తనలై నియృమెం తీసఽఔుధే ాకిరమధే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయవ. 
 

g) నానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి లల పలఖెంగ నేభపునై నౄభాెంరనికి నౄభా ఔవభైజీ ఇచిినెందఽఔు నౄభా 
సెంసఔు నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙే ాత్తపలెం, లేథా నతౄెం. 
 

h) నానేమెం ఙెయౌుెంునఽ నఖదఽ ద్ యభ గనీ, ఖ భిౄెంచిన ఫలెంకిెంగ్ ధగోఱమఫ ల్ ఇన్ సఽి ర ఫ ెంట్ థాుభ గనీ, 
నోు సిల్ భనీమాయుర్, కెరడిట్ లేథా డెనృట్ కయవు , ఇెంట్భెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష జభ లేథా కలానఽఖతెంగ 
అదీఔిత సెంస  ఆమోథిెంఙే ఏయైధా ఇతయ దేతేల థాుభ గనీ ఙేమవచఽి. 
 

i) నులల తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనై సభమెంలల లేథా నౄభా ణాలఔు సెంాథిెంులు ఇెంక జయవఖ త 
ఉనైుడె భభిమ  ణాణాుయౌఔ నుాత్తథిఔన నౄభా ఔవభైజీని అెంథిెంచడెం అవసయఫ ైనుడె ఔవర్ ధనట్ 
నఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. 
 

j) ఔవర్ ధనట్ు నఽ ఫ భైెన్ భభిమ  మోట్లయవ తయయౘ నౄభా యనుయెంలల ఙాలా యసౄ ితెంగ ఉయోగియౄ యవ. 
 

k) యక్షెం అవసయఫ ైన సెందభౌలలు  నౄభా సభిికెట్ అధేథి నౄభా ఉనికికి యవజువుగ నిలుసఽౄ ెంథి. 
 

l) నులల అధేథి నౄభా కెంట్లా ఔుి ఔు యక్షెంగ నియౌఙే తాెం. 
 

m) యభెెంట్ీ అధేథి నులలలలధే ఫలయౘట్ెంగ నేభపుధే షయతే. కెంట్లా ఔుి  ఙెలుు ఫలట్ల కయలెంట్ే థానిై ఔడా 
తఙా తఔుెండా ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
 

n) ఔయేళ్ నులలలలని నిభెిషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙాయౌ్న అవసయెం తలెత్తౄ ణే 
సదయవ సవయణలు/భాయవలనఽ ఎెండార్్ ఫ ెంట్ అని నయౌఙే తాెం జఞభీ థాుభ ఙేయౄ యవ. 
 

o) నిభ్ణ నిఫెంధనలలని అత్త భ కాెంరలు ఏనేట్ెంట్ే ఇయవ నుభిీల ఉథెేరలు యదిగ ఙెలుు ఫలట్ల కయయౌ. 
భభిమ  సదయవ ఉథెేరలు నులలలలధే ఉెండి ఉెండాయౌ. 

 

కీలఔ శ్ఫలె లు 
a) నులల నూయెం 
b) నానేమెం భ ెందసఽౄ  ఙెయౌుెంు 
c) ఔవర్ ధనట్ 

d) నౄభా సభిికెట్  
e) భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ 
f) యభెెంట్ీ 
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లుమ భీక్ష -జయఫ లు 

జయఫ  1 

సభెైన ాణాభాైమెం III. 
 

ఎధనై నౄభా సెంసలు అథే సఫ జ కి్ భాట్ర్ని ఔవర్ ఙేసఽౄ ధాైమని కెంట్ిాఫూషన్ సాతాెం నిభే భిసఽౄ ెంథి; ఔయౌల 
యెండి, అలాగై ఔుబెం అభ్ెంట్లని నిషత్తౄలల సఫ జ కి్ భాట్ర్ వయఔ ఎక్్నోు జర్ కెంట్ిాఫూట్ ఙేమెండి.   

జయఫ  2  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
గైెడ్స లెైన్్ ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ  నౄభా ాత్తనుదన (ానుో జల్) ని 15 భోజులలు  నోుా లలస్క ఙేమాయౌ. 

జయఫ  3  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
 

ఔయేళ్ నానేమెం ఙెయౌుెంు ఙెక్ థాుభ జభిగిణే, ఙెక్ నోు సి్క అబన డేట్ నఽెంచీ భిస్కు కొనయగిెంచఫడెతేెంథి. 

జయఫ  4 

సభెైన ాణాభాైమెం  IV. 

ఔవర్ ధనట్్ భ కెంగ ఫ భైెన్ (సభ దా), మోట్ర్ వభా లఔు ఙెెంథిన జనయల్ నౄభాకి ఙెెంథిన యషమెం. 

జయఫ  5  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
యయెంట్ీ అధేథి నులలలల సషిెంగ ణెయౌమభిచిన ఔ ఔెండిషన్.  

జయఫ  6  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
ఔయేళ్ నులల జఞభీ ఙేలేట్ుడె కొనిై నిమభ నిఫెంధనలు భాభియౌ  ్ఉెంట్ే, ఆ ని ఎెండార్్ ఫ ెంట్ థాుభ లలట్ 
ఙేమవచఽి. 

జయఫ  7  

సభెైన ాణాభాైమెం IV. 

భెఖ లేషను  (నిమభాల) ాకయెం  నౄభా సెంసలనల ైయ్ఖల్ ఆనృు గైషన్ ఉెండదఽ  నౄభా ఙేమఫడని వకిౄక ి 
నులల ఎకెై్ార్ కఔ భ ెందఽ భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనుయౌ్న అవసయెం లేదఽ. 
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లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై  1 

__________ ఔ నులల ాకయెం నౄభా సెంస  ఙెయౌుెంచవలలన నౄభా ఙేమఫడిన ఖభిషి నతౄెం.  

I. నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం 

II. నానేమెం 

III. సభెెండర్ యేల 
IV. నషిెం వచిిన అభ్ెంట్ల 

ాశ్ై 2  

_______________ ఔ కెంట్లా ఔుి లల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థాుభ ఙెయౌుెంచఫడే య భ ్.  

I. ఔుబెం అభ్ెంట్ల 
II. సభెెండర్ యేల 
III. ఫ చాభిట్ీ అభ్ెంట్ల  
IV. నానేమెం 

ాశ్ై 3  

నౄభా కెంట్లా ఔుి కి యక్షెంగ ఉెండే డాఔుఫ ెంట్  ________. 

I. నులల  

II. ఔవర్ ధనట్  

III. ఎెండార్్ ఫ ెంట్  

IV. నౄభా సభిికెట్ 

ాశ్ై 4  

డిస్క కోు జర్ డాట్ీ ఈ సభమెంలల నదలవుతేెంథి  

I. నులల నదలు కఔభ ెంథే 
II. నులల నదలెై నోు బన తభుత 

III. నులల నదలు కఔ భ ెందఽ నఽెంచీ నులల కొనయగినెంతవయఔ ఉెంట్లెంథి 

IV. అలాెంట్ి డాట్ీ అెంట్ృ ఏనై లేదఽ 

ాశ్ై 5 

ఫ ట్ీభిమల్నూకి్    

I. నతౄెం ఫ ట్ీభిమల్యలువ నులలలల ఔవర్ ఙేమఫడిెంథా 
II. భిస్కు అెంచధాకి అెంత భ కఫ ైనయ కదఽ 
III. అెండర్ భెైట్ర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేయౄ బ కఫట్ిి  భ కఫ ైనయ  

IV. అెండర్ భెైట్ర్ నియృమానిై ాపలయతెం ఙేమవు కఫట్ిి  భ కఫ ైనయ కదఽ 
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ాశ్ై 6  

అగిై ాభాదెం ాత్తనుదన (ానోు జల్)  seeks to know 

I. తమాభీ (manufacture) ాకిరమ 

II. యిో యవ ఙేమఫడిన ఫ ట్ీభిమల్యవభలు    
III. బవన నిభ్ణెం  

IV. నలైవనీై 

ాశ్ై 7  

నానేమెం ఈ యధెంగ భిలవ్ ఙేసఽకోఫడదఽ    
I. కష్ థాుభ   
II. ఙెక్ థాుభ   
III. నుానేసభీ ధనట్ల థాుభ   
IV. కెరడిట్ కయవు  థాుభ  

ాశ్ై 8  

మోట్ర్  నౄభా సభిికెట్ 
I. భాెండేట్భీ (తనిసభి)  
II. ఎుడా ఔడా ఉెంచఽకోయయౌ  

III. ఎుడా కయవలల ఉెంచఽకోయయౌ  

IV. ఎుడా ఫలెంఔు లాఔయవలల ఉెంచఽకోయయౌ  

ాశ్ై 9  

ఔ యయెంట్ీ 
I. నులలలల నేభపునఫడిన ఔ ఔెండిషన్  

II. థీనిై తనిసభిగ సభ్త్తెంఙాయౌ (Has to be complied with)  

III. a భభిమ  b 

IV. నలైయేయ కదఽ  

ాశ్ై 10  

మోట్ర్  నౄభా భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ యభి థాుభ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి  
I. నులల ఎకెై్ార్ అబయలలు నౄభాథాయవ థాుభ    
II. నులల ఎకెై్ార్ అబయలలు నౄభాసెంస  థాుభ    
III. నులల ఎకెై్ార్ అబన తభుత నౄభాథాయవ థాుభ 
IV. నులల ఎకెై్ార్ అబన తభుత నౄభా సెంస  థాుభ    
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లుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు 
జయఫ  1  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
నౄభా సెంస  ఔ నులల ాకయెం ఙెయౌుెంచవలలన నౄభా ఙేమఫడిన నతౄెం.  

జయఫ  2  

సభెైన ాణాభాైమెం IV. 

ఙెయౌుెంుధ ేనానేమెం అెంట్లయవ. ఇథి ఔ కెంట్లా ఔుి లల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థాుభ ఙెయౌుెంచఫడే య భ ్.  

జయఫ  3  

సభెైన ాణాభాైమెం I. 
నౄభా కెంట్లా ఔుి  ఉనైట్లి  యక్షనేఙేి డాఔుఫ ెంట్ే నులల. 

జయఫ  4  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 
 

నులల నదలవఫో బయ భ ెంథే డిస్క కోు జర్ ఇవువలలన ఫలధత ఉెంట్లెంథ.ి అథి నులల ఉనైెంతలేూ 
కొనయఖ తేెంథ.ి   

జయఫ  5  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 
 

ఫ ట్ీభిమల్ కి సెంఫెందిెంచిన యషమాలే ాదానెం. ఎెందఽఔెంట్ే, అెండర్భెైట్ర్నియృమానిై ాపలయతెం ఙేలేయ ఆ 
అెంరలే.  

జయఫ  6  

సభెైన ాణాభాైమెం IV. 

 

అగిై ాభాదెం ాత్తనుదన (ానోు జల్)  తమభీ (manufacture) ాకిరమ ఎలా ఉెంథో , యిో యవ ఙేలన ఫ ట్ీభిమల్ 
యవభలు ఏనేట్ , నృయౌుెంగ్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెంథో  చాడాలని పలయసఽౄ ెంథి.  

జయఫ  7  

సభెైన ాణాభాైమెం III 
 

నుానేసభీ ధనట్ల థాుభ నానేమెం భిలవ్ ఙేసఽకోఫడదఽ.  
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జయఫ  8  

సభెైన ాణాభాైమెం III. 
 

మోట్ర్  నౄభా సభిికెట్ని నియెంతయెం కయవలలధే ఉెంఙాయౌ.  

జయఫ  9  

సభెైన ాణాభాైమెం III 
 

ఔ నులలలల యయెంట్ీ ఔెండిషన్ ాణేఔెంగ నేభపునఫడాయౌ, అలాగై థానికి అనఽఖ ణెంగ వవహభిెంఙాయౌ.  

జయఫ  10  

సభెైన ాణాభాైమెం II. 
నులల ఖడెవు భ గిలేలలగ మోట్ర్  నౄభాకి  నౄభా సెంస  థాుభ భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ 
అెందజైమఫడెతేెంథ.ి    
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అనఽఫెందాలు 
అనఽఫెంధెం - ఎ  

 
మోట్లయవ నౄభా ానోు జల్ నూయెంe 

నలైైయేట్ కయవ, థిుచఔర యహనెం- నుకైజీ నులల 
 
 
ానోు జర్ నేయవ 

 

 
 
సెంాథిెంుల కోసెం చియవధాభా 
 
 
 

 
 
 

 
ట్ యౌనోూ న్: నూక్్ సెంక 
 

 Mobile No: 

 
ఇ-ఫ బల్ అడయస్క 
 

 

 
ఫలెంక్ కాణా సెం. (ఎస్క.నృ./ 
ఔభెెంట్) 

 

 Pan No: 

 
ళెచ్.న.ఏ./తనకా 
 

 

 
అవసయఫ ైన నులల తయయౘ 
 

నుకైజీ నులల  

 
నౄభా కలావది 
 

నఽెంచి సభమెం ...... ణేథీ: థాక 

 
యహనెం యవభలు 

 

 
నమోదఽ సెం 

ఇెంజన్ సెం. &ఙాలస్క సెం. తమాభైెన 
ఏడాథ ి

 
తమాభీ&

మోడల్/ఫల
డీ ట్ ైప్/ 

ఔనృక్ 
కెనులటీ్ 

లటి్ెంగ్ 
యభయూెం 

యెంఖ  యడే 
ఇెంధనెం 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
నమోదఽ అతాభిటీ్ – నేయవ భభిమ  నుాెంతెం: 

 
 
యహను యలువ: 
 

ఇధాుబస్క 
యలువ 

 
ఎలకాిిక్/ఎలకిా ని
క్ యడి పలగలు 

ధాన్ ఎలకాిిక్ యడి 
పలగలు లలైర్ కర్/ట్ ైలైర్ 

ఎయ్జీ/లఎన్ 
జీ కిట్ 

నతౄ ెం 
యలువ 

ఐడీయ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

నౄభాథాయవ ఖ భిౄెంు 

నౄభా ఙేబెంచిన యహను సభైెన ఖ భిౄెంు 
 

కెుబెం భియౖుయెం భభిమ  నానేమాలఔు ఇథే నుాత్తథిఔ 
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యహనెం చభితా  

ఖత నులల 
సెం 

 
ఔవభైజీ 
తయయౘ 

 
నౄభా ఔెంనలనీ 

నేయవ & 

చియవధాభా 

 
ధన కెుబెం ఫో నస్క 

హఔుు 

 
నులల ఎక్్ 

నలైభీ ణేథీ 

 
ఖత 3 ఏళ్ు  

కెుబెం 
అనఽబవెం 

 
ణొయౌ కొనఽగోలు ణేథీ & 

నమోదఽ. 

 
 
 
 

      

యహను యడఔెం:: 
యడఔెం ఉథెేశ్ెం 

యహను నుభిుెంగ్ 
యవభలు 

 
డైైెవర్ యవభలు 

ఏట్ల త్తభిగై సఖట్ల కిలలనైట్యవు  

సయథా ఔవర్ు గభైజ్డ య ెంణానికి  

విత్తౄ ఖత అన్ ఔవర్ు గభైజీ నలబడ్స డైైెవర్  

యనుయెం/వయౄఔెం కెంనుౌెండ్స లలల ఫెంధఽవులు 
కభపభైట్ భోడెు  ఔుగ నేతేా లు  

 
 
 

డియౌుెంట్ & లలడిెంగ్: 
యలెెంట్భీ ఎకె్స్క:తనిసభి నులల ఎకె్స్క ఔు అదనెంగ 
యలెెంట్భీ ఎకె్స్క నఽ ఔడా ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు నైయవ 
సఽభ కఫేధా? 

అవునఽ/కదఽ– ఔయేళ్ అనఽవు అబణే థిుచఔర యహనెం నణాౄ నిై 
దమఙేల నేభపునెండి – యౄ.500/700/1000/1500/3000 నలైైయేట్ 

నైయవ ఆట్ నఫ ైల్ అయో లబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా సబ డా 
అవునఽ/కదఽ                       ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల ఙెెండి:                                                      

1. సెంస  నేయవ 
2. సబతు సెం:       ఎక్్ నలైభీ ణేథీ:                 

యహధానికి ఏఆర్ ఏఐ ఆమోదభ నై మాెంటీ్ తెఫి్ట 
భిఔభలు నృగిెంచి ఉధాైమా? 

అవుఉ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, నృగిెంు ణాలఔు సభిికెట్ నఽ ను ెందఽయచెండి 
ఏఏఎస్క ఐ జఞభీ ఙేలనథి 

యహనెం సెంాథాబయతయ ఇెంధనెంణో నడెసఽౄ ెంథా అవునఽ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ెందఽయచెండి 
యహనెం ఫయో పూమల్ కిట్ ణో నడెసఽౄ ెంథా/లైఫర్ 
ఖరలాస్క ట్లెంక్ నృగిెంచి ఉెంథా 

ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ెందఽయచెండి 

టీ్ననడీ ఔవర్ నఽ చటి్యఫ ైన భినేత్త అబన యౄ. 
6000/- ఔు భాతాఫే భినేతెం ఙేసఽకోదలఙాభ 

అవునఽ/కదఽ 

అవసయఫ ైన అదను ఔవభైజీలు 
యడి పలగల ఙోభీ (థిుచఔర యహధాలు భాతాఫే)  

డైైెవర్  ఔు చటి్యఫ ైన ఫలధత  

డైైెవర్  ఔు ఙెయౌుెంచిన నఏ  

తనిసభి: మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ 

మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ తనిసభి.దమఙేలన ధానేధేషన్ యవభయౌవుెండి: 
 

(a) ధానేనీ నేయవ & వమసఽ: 
(b) సెంఫెంధెం                           : 

(c) అనుబెంటీ్ నేయవ  
(ధానేనీ ఫ ైనర్ అబణే) 

(d) ధానేనీణో సెంఫెంధెం:  
 
(ఖభనిఔ: 1. మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ థిుచఔర యహధాలఔు యౄ.1,00,000/- భభిమ  నలైైయేట్ కయుఔు యౄ.2,00,000/- 

తనిసభి. 
2.యహనెం ఔెంనలనీ, పలఖయుభ సెంస , లేథా అలాెంటి్ కభపభైట్ సెంస  మాజభానెంలల ఉెండి, మజభాని డైైెవర్ ఔు ాపలవవెంతఫ ైన డైైెయెంగ్ 
లెైలలన్్ లేఔుెండా సదయవ మజభాని డైైెవర్ ఔు తనిసభి నఏ ఔవభైజీని ఇవుడెం జయఖదఽ.  
 
నేభపునై వఔుౄ లఔు న.ఎ. ఔవభైజీ 

అెండర్ భైెటి్ెంగ్ కయకలు– భైటి్ెంగ్ నల ైాపలవెం rating 

అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ 
అయెం ఙేసఽకోవడెంలల 
సయౘమడెతేెంథి 

భిసఽు తగాిెంు/అదను భిసఽునఽ ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు 

లలడిెంగ్ భభిమ  
డియౌుెంట్ిెంగ్ ఔసెం 

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ 
కయకలనఽ ఔెంనలనీ 

నులల ాకయెం 
భిఖణ యౄ యవ 

 
 

Additional coverage subject to additional 
premium 
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నేభ

పున
ై న

ఏ 
ఆఔ

ున
లెంట్

్ 

(ఐ
ఎెం

ట్-
1
5
) 

నేభపునై వఔుౄ లఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ ని ఙేభిలని పలయసఽౄ ధాైభ? 

నేయవ ఎెంచఽఔునై లఎస్కఐ  

(యౄ.) 

ధానేనీ సెంఫెంధెం 

1)    
2)    
3)    
అవునఽ/కదఽ, అవునఽ అబణే, నేయవ భభిమ  ఎెంచఽఔునై కనట్ల్ సమ్ ఇనా్ర్ు (లఎస్కఐ): 

(ఖభనిఔ: ఔ వకిౄకి అెందఽఫలట్లలల ఉెండే ఖభిషీ లఎస్కఐ నలైైయేట్ కయుఔు యౄ.2 లక్షలు భభిమ   మోట్భైెజ్డు  థిుచఔర 
యహధాలఔు యౄ.1 లక్ష) 

 
 
నేయవ ఙెని వఔుౄ లఔు/ నేయవ ఙెని ామాణ ఔులఔు నఏ ఔవభైజీ  

మాడ్స ఆన్ ఔవర్ 

యన తయవఖ దల  

ఔయిల కయవ  

యైద కయవిలు  

వకిౄఖత ాపలయలు  

ఇతయ యవభలు 
  

 

యహన యడఔెం య ెంత ఆవయణకై భినేతభా అవునఽ/కదఽ 
యహనెం యథేయౕ ఎెంఫలకి ఙెెంథినథా అవునఽ/కదఽ 
యహనెం యెంటే్జీ కయవగ సభిిలై అబెంథా అవునఽ/కదఽ 
యహనెం ఖ డిు /యఔలాెంఖ ామాణ ఔుల కోసెం యౄను ెంథిెంచఫడిెంథా  అవునఽ/కదఽ, ఔయేళ్ అవునఽ అబణే దమఙేల ఆర్ 

టీ్ఏ ఎెండార్్ ఫ ెంట్ు  యవభలనఽ ను ెందఽయచెండి 

యహధానిై డైైెయెంగ్ యక్షణ తయఖతేలఔు యడణాభ అవునఽ/కదఽ 
పౌగోయఔ నుాెంత కొనయగిెంు అవసయభా ధేనుల్, ఫెంగు థేశ్, బూట్లన్, భాయె్వులు, నుకియ న్, 

యౕరలెంఔ. 
   
వన్ నేజీ నులల కయలనఽఔుెంట్లధాైభ?   అవునఽ/కదఽ 
 
 
 

నౄభాథాయవ డిఔుభైషన్ 

 
ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ ాఔటి్సఽౄ నైథి ఏనేట్ెంటే్, ఈ ానుో జల్ నూభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఏ అదను ఙేభిఔలెధైా, లేథా 
భాయవలెధైా ఙేలేౄ  యటి్ని తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమఖలెం. 
 
ధేనఽ/ఫేభ  ఖత నులల ఎక్్ నలైభీ ణేథీ నఽెంచి ఇటి్థాక ధా/భా యహధానికి ఎలాెంటి్ ాభాదభూ జయఖలేదని సషిెం ఙేసఽౄ ధాైెం. 
నానేమెం నఽ …………… వదె, …………… ణేథీన ఙెయౌుెంఙాభని ధేనఽ/ఫేభ  ధఽా యఔభిసఽౄ ధాైెం. 
  
నైయవ నలైన నేభపునై నై యహధానికి నౄభా కోసెం …………… (సభమెం) థాక ఎలాెంటి్ ాభాదెం నఽెంచీ తలెత్తౄ న నషిెం/డాఫేజీ/ఫలధత 
వెంటి్ నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచి నైఔు ఎలాెంటి్ ఫలధతల లేవని అయెం ఙేసఽకోవడెం జయవఖ ణోెంథి. 
  
 
యహనెం ూభిౄ ఔెండిషన్ లల భభిమ  భోడెు నలై నడవఖల లత్తలల ఉెందని ధేనఽ/ఫేభ  ధఽా యఔభిసఽౄ ధాైెం. 
 
సలెం:  
 
ణేథీ:  
 

ానుో జర్ సెంతఔెం 

భైట్ిెంగ్నల ైాపలవెం ఉెండఖల సభాఙాయెం, భభిమ  
కొనిై ఖణాెంకల కోసెం ఔడా 

మాడ్స ఆన్ ఔవర్్ కొనయగబ 

అతేతౄ భ సదఽథెేశ్ 
సాతాెం ఆదాయెంగ 
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అనఽఫెంధెం - B  

ానుో జల్ నూయెం 
(ఈ నూయెం జఞభీని ఫలధత అెంగీకయెంగ భిఖణ ెంచభదఽ) 

 
యి ెండర్ు లైర్ భభిమ  లలషల్ నలభిల్్ నులల 

 
ఈ ానుో జల్ నఽ అెంగీఔభిెంచడెం ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలనల ైఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ానుో జల్ నఽ అెంగీఔభిెంచి నానేమానిై ఙెయౌుెంఙే థాక 
ఆలౄ కి ఔవభైజీ ఉెండఫో దఽ. 
 
ఏజెెంట్___________________________________________                ఔుబెంట్ కోడ్స: 
 
 
ానుో జర్ యవభలు          ానుో జర్ నఽ ఖ భిౄెంచడెంలల యమడణాబ. 

1. ానుో జర్ నేయవ 
                                

                                
 

2. ానుో జర్ చియవధాభా           సెంాథిెంుల కోసెం భభిమ  కెుబెంలు ఉెంటే్ ఙెక్ ఙెయౌుెంుల కోసెం చియవధాభా ఇయౄ యవ 
                          

                          

                          

 
నూో న్ ధెం.:-  నూక్్ ధెం.:-_____________________ 

 
 
(నఫ ైల్):-  (ఇ-ఫ బల్):____________________ 

 
 
ఔ   ఖ యవౄ నఽ వభిౄెంఙే ఙోట్లాు  నలటి్ెండి 

 
అనిై ాశ్ైలఔ సెంూయృెంగ సభాదాననేయుయౌ. సలెం ఙాలఔనుో ణే దమఙేల సభాఙాభనిై అనఽఫెంధెం యౄెంలల ను ెందఽయచెండి: 
 

భిసఽునఽ అయెం ఙేసఽఔుెంట్లనఽ 
 

3. థేనిైఔవర్ ఙేసఽౄ ధాైయవ 
 

 

4. నులలని ఎవభి ేవర్ లల జఞభీ ఙేసఽౄ ధాైయవ (ఆభిఔ 
సెంసలణో నుట్ల, నౄభా ఙేబెంచదఖా 
ాయోజనభ నై అెందభి నేయు జఞనృణా) 

 

5. ఇనేడి ఉనై భిసఽు 

   (నన్ కోడ్స ణో ఔడిన ూభిౄ నుో సిల్ చియవధాభా)  
Ttttt 

6. నౄభా కలావది 

 

నఽెంచి         థాక        

7. భ్యౌఔ ఔవభైజీ అెంశ్ెం నఽెంచి ఈ సభసలనిైెంటి్నీ 
ణొలగిెంఙాలని నైయనఽఔుెంట్లధాైభ? 

 

a. తేనూనఽ, వయద, భ ెంు, ట్ ెంనలసి్క, లలైకోు న్, ఇతయ 
సభసల సభూహెం 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
b. అలు భి, థాడ,ి యౘనిఔయఫ ైన నషిెం 

                   

 

అవునఽ   

కదఽ  

c. ఉఖరయద ఔవభైజీ ను డిగిెంు 
(ఆర్ఎస్క ఎెండీని ఎెంచఽఔుెంటే్ థీనిై ఔడా 
ఎెంచఽకోవచఽి) 

 
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 

        

               

               

నౄభాథాయవ ఖ భిౄెంు 

  

ఔవభైజీ ఙేయాయౌ్న నుాెంతెం 

భిసఽుల ఖ భిౄెంు 

అవసయఫ ైన ఔవభైజీ యషమెంలల నౄభాథాయవ జఞఖరతౄ గ నియృమెం 
తీసఽకోయయౌ 

 

ానుో జర్ యనుయెం 

భైటి్ెంగ్ కోసెం ఆఔునలనీ్ యవభలు 
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అనఽఫెంధెం – నృ  
 

8. నై బవనెంణో నుట్ల ను ెంత్్ భభిమ  
ుధాదఽలనఽ ఔడా ఔవర్ 
ఙేమాలనఽఔుెంట్లధాైభ? 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

ఏయైధా మాడ్స ఆన్ ఔవర్్ 
a. ఆభిుట్ ఔుి లు, సభైుమయవు , & ఔన్యిౌెంగ్ 

ఇెంజనీభిెంగ్ జులు (కెుబెం నతౄ ెంలల 
3% ఔెంట్ే ఎఔుువ) 

 

                 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ =  

b. యతిలాల ణొలగిెంు (కెుబెం నతౄ ెంలల 
1% ఔెంట్ే ఎఔుువ) 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

c. కోల్ు  యిో భైజీ నుాెంఖణాలలు  నిలుల కీ్షణత 

             

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

i.  నౄభా ాభాదెం వలు  ఎలకిిాక్ 
లేవల డర్ ణాలఔు ట్ భి్నల్ ఎెండ్స్ 
వదె ఔభెెంట్ల సయపభలల యైపలెం వలు   

                 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
ii. నౄభా ాభాదెం లల పలఖెంగ 

నౄభాథాయవ నుాెంఖణెంలల కోల్ు  యిో భైజీ 
మెంణాా ఖలఔు ఉయౖోృ ఖరత భాయవల వలు  
జభిగై నయౖి లు, లేథా డాఫేజీ 
కయణెంగ 

 
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
 

 
d. కభిిచఽి 

  

 

అవునఽ   

కదఽ  ఎస్కఐ = 

e. నౄభాథాయవ య ెంత యహనెం 
ఖ దఽె కోవడెం వలు  జభిగిన నషిెం, నూో ర్ు 
యౌఫి్ట్ భభిమ  అెందఽలలెంచి జఞభిడు  
వసఽౄ వుల వలు  జభిగిన నషిెం 

 
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  ఎస్కఐ = 

 
f. ఆఔల్ఔ అగిైాభాదెం 

  
                 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
g.  అదధాలు, భాయవలు లేథా 

యసౄ యణలనఽ నౄభా ఙేబెంచడెంలల 
యస్యణ 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ = 

 
h. బూఔెంెం (అగిైాభాదెం & యౖక్) 

 

 

 
 

 

అవునఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ = 

 
i. యబలేజ్డ ఫ ట్ీభిమల్ ఔవభైజీ 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

j. య్కైజీ భభిమ  ఔలుఱత ఔవభైజీ 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
k. యి ఔుల ణాణాుయౌఔ ణొలగిెంు 
 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
l. అథెె  నషిెం. 
 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
m. ాణాభాైమ వసత్తక ి అబన 

అదను కయవిలు 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

ఈ నణాౄ నిై ఈయో ాభాథాల కోసెం ఔవర్ ఙేమడఫ ైనథ ి

మాడ్స ఆన్ ఔవయు  కోసెం నౄభాథాయవ జఞఖరతౄ గ నియృమెం తీసఽకోయయౌ 

నౄభాథాయవ 
యనుయ 
ావిత్తౄ కి 

అనఽఖ ణెం
గ 

ఉెండేయట్ిధే 
ఎెంచఽకోయయౌ 
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n. ఆయెంబ కయవిలు 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
o. ఔభిగిన ఫ ట్భిమల్ నయౖి లు 

 

 

 

అవునఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

9. ఇథే ఆలౄ ని భభై నౄభా ఔెంనలనీణో అబధా ఇథే 
నణాౄ నికి నైయవ నౄభా ఙేసఽఔుధాైభ (ఙేసఽఔుెంటే్, 
యవభయౌవుెండి) 

 

10. నౄభా ఔవభైజీని ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధా 
త్తయసుభిెంచిెంథా, లేథా ఏయైధా ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ 
యదిెంచిెంథా (అవునబణే, యవభయౌవుెండి) 

 

(నషిెం యవభలు) 
11. భ ఖ సఽౄ నై నులల కలావదిని నేనయౘబెంచి 

ఖత ధల భోజులలు  అబన నానేమెం/కెుబెం 
యవభలు 

 
నానేమెం 

 
కెుబభ లు 

   

   

   

 
 

లగకైషన్ లల ఔవర్ ఙేలన భిసఽులు ఏ తయయౘయ? 

 
 

 
12. నౄభా ఆలౄ :  

a. ఆయసెం, కభలమాలు, దఽకణాలు, హో ట్ళ్ైు , వగైెభ  

b. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽులు  

c. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽుల ఫమట్ యోి భైజీ  

d. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽుల ఫమట్ ట్లెంఔులు/గస్క హో లుయవు   

e. నుభిరర నేఔ/ఉతత్తౄ  భిసఽుల ఫమట్ ఉనై మ టి్యౌటీ్లు  

f. ఆయసెం, కభలమాలు, హో ట్ళ్ైు , వగైెభ   

13. ఔయేళ్ దఽకణెంగ యడిణే, దమఙేల అెందఽలల యడిన 
సయవఔులలు  థిఖ వ నేభపునై సయవఔుల జఞనృణాలలక ివఙేియ ఏయైధా 
ఉధాైబయమో దమఙేల ధఽా యఔభిెంచెండి.  

   
అవునఽ అబణే, అలాెంటి్ సయవఔుల యలువ సయవఔుల నతౄ ెం 
యలువలల 5% ఔెంటే్ ఎఔుుయ:  
1. లలలులాబడ్స థాభ లు, 2.కబర్ లజ్డ, 3.కర ఔయవు  &  

భణాఫ లు, 4. ఏయైధా నేలుడె థాభ లు, 5. ఎెండెఖడిు /ఖడిు , 
6. జనధాయ, 7. యడి ధాయ, 8. అగాినలట్ ి లు, 9. నేతైెలేట్ డ్స 
థాా వఔెం, 10. ధైట్ ా  - లలలులలజ్డ, 11. నాధలు /  ఈథర్ /  

ఇెండలి రమల్ యలెుెంట్ భభిమ  32 డిగీరలఔు థిఖ వన భెండే 
సుపలవభ నై ఇతయ  థాా వణెం (భూలన భీక్ష) , 12. లల్ 
యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలు  కఔుెండా యడి ఉనై, భెండే 
సుపలవభ నై ఫేస్క లణో ఔడిన 32 డిగీరలఔు థిఖ వన భెండే 
సుపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష), లల్ యేలన 
ట్ినఽలు, డాభ ్లలు  కఔుెండా యడి ఉనై, 13. 32 డిగీరలఔు 
థిఖ వన భెండే సుపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష) 

యభిైష్ లు,14. లల్ యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలు  కఔుెండా యడి 
ఉనై కీట్ఔ ధాశ్న థాా వఔెం భభిమ  ుయవఖ  భెందఽలు 15. ఏ 
యఔఫ ైన యజిట్ఫ ల్ లైఫయవు  

 

14. ఔయేళ్ గోథాభ లు/గోడౌనఽు గ యడిణే (నూఔిభీ ఆవయణ ఆవల 
ఉనై) దమఙేలన అెందఽలల నిలు ఙేలన వసఽౄ వుల జఞనృణా 
ఇవుెండి 

 

15. నుభిరర నేఔ ఉణాదఔ యపలఖెంగ యడిణే, ానుో జ్డ ఙేలన  
నుాెంతెంలల ఉతత్తౄ  ఙేలన వసఽౄ వుల యవభలు ఇవుెండి 
(జతయఙాయౌ్న లు సదఽనుమాలణో ఔడిన ఫలు క్ నుు న్) 

 

16. నుభిరర నేఔ ఉణాదఔ యపలఖెంగ యడిణే, ఆ నూఔిభీ ని 
ఙేయోౄ ెంథా, కాయగ ఉెంథా అనై యవభలు ఇవుెండి. 

 

యట్ల సాణాా నిై వభిౄెంజైమడానికి అవసయఫ ైన యవభలు 

భిసఽు ణాలఔు తీవాతనలై అెండర్ భైెట్ర్ ఔు అవగహన ఔయౌయౄ బ 

భిసఽు నఽ భథిెంు ఙేమడానికి కెుబెం అనఽబవెం ఔ భ కఫ ైన కయఔెం 

ానుో జర్ యనుయ యవభలు 

భైట్లఔు భిసఽు ఆఔునలనీ్ బయ నుాత్తథిఔ 

ఫేలక్ భైట్ భభిమ  ఔవభైజి 
నియృబెంచడానికి భిసఽుల సుపలవెం 
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17. నృగిెంచిన అగిైభాఔ భిఔభలు 

 

 
దమఙేల థిఖ వ సలెంలల టి్క్ ఙేమెండి: 
a. లు ఫలు క్ లనఽ జఞనృణా ఙేమెండి భభిమ  మోసఽకెళ్ుఖల 

అగిైభాకల తయయౘనఽ నేభపునెండి 

 
 
 
 

భిసఽుల చర్ నఽ ఫ యవగా  అయెం ఙేసఽకోవడానికి 

 

 
 
మోసఽకెళ్ుఖల అగిైభాకలు 
 ట్ ాబలర్ ెంులు 
 అగిైభాఔ మెంతాెం 
 ళెైడాా ెంట్ వవస  
 ల ర్ెంఔుర్ వవస  
 క్్డ్స యట్ర్ లే ర్ లసిెం 

 

 

 

 

 

 

 
b. భిఔభలఔు యభిిఔ ఫ బెంట్ ధనస్క కెంట్లా కి్ ఏఫ ైధా 

ఉెంథేమో నేభపునెండి 

 
 
 

 
 

అవునఽ 
  

 

కదఽ 
 

 

18. (బవనెం/మెంణాా లు/పభిైచర్ నృగిెంులు) 
 

 

 
a. భాభెుట్ యలువ నుాత్తథిఔ 

 
 

    
అవునఽ   

కదఽ  

 
b. ునఃయ న యలువ నుాత్తథిఔ 

 

 

    
అవునఽ   

కదఽ  

 
c. ళెచిిెంు అవసయభా 

 

    
అవునఽ   

కదఽ  

 
19. నిభ్ణ యవభలు 

 

a. యడిన యభగిరని దమఙేల నేభపునెండి  

i. గోడలు  

ii. ధేల  

iii. నల ైఔు  

b. బవనెం ఎతేౄ  నైట్యవు ______________అెంతసఽౄ లు____________ 

 
 
 

c. బవనెం వమసఽ 

 
5 ఏళ్ు  ఔెంటే్ తఔుు                     5 – 15 ఏళ్ైు  
 
 
          15-2 5ఏళ్ైు                25 ఏళ్ు  ఔెంటే్ ఎఔుు 
 

 
ఖభనిఔ: ఙెఔుణో ఔడిన/ణాచ్ు  భభిమ /లేథా ఖడిు /ఎెండె ఖడిు /యదఽయవ/నుు లిక్ వసౄ ైెం/ఆసల్ౄ /వసౄ ైెం/కధాుస్క/ట్లభయౌన్ భభిమ  “ఔఙాి”గ 

నేభపుధ ేనిభ్ణెంణో ఔడిన గోడలు భభిమ /లేథా నలై ఔు 

 
20.  బవనెంయభీ యలువ లు (ఔఙాి బవధానిై ఔడా ఈ జఞనృణాలల దమఙేల ఙేయిెండి. భభిమ  అలాెంటి్ బవను వకిౄఖత యలువనఽ 

యౄ.లలు  నేభపునెండి) 

 
ఫలు క్ వయృన 

వమ
సఽ 

(ఏళ్ైు
) 

ఎతేౄ  

(నైట్యవు
) 

నిభ్ణెం 
కు/ఔఙాి 

నౄభా నతౄ ెం యౄెం. 

ను ెంత్ ణో 
నుట్ల 

బవనెం 
యౄ. 

మెంతా యడి 
పలగలు 

యౄ. 

ఎఫ్ & ఎఫ్, 

కభలమెం 
భభిమ  

ఇతయ 
భిఔభలు 

యౄ. 

యి క్& 

ాకిరమలల
ని యి క్్ 

** 
యౄ. 

నౄభా 
ఙేమాయౌ్న 
ఇతయ ఆలౄ  

యౄ. 

         
         

నతౄ ెం         
         
         

 
ఖభనిఔ: **  యదాయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేలన యి క్్ నఽ సాచిసఽౄ ెంథి. భభిమ  థిఖ వ నేభపునై ఎ, నృ, ల, భభిమ  డి ఔరభ సెంకల 
కిెందఔు భదఽ 

ాత్త ఫలు క్ ఔ ఔయౌెంచిన యక్షణ 

నయౖి లనఽ 
తగాిెంఙే చయలు. 

అెందఽకై 
డియౌుెంట్ 

ఇవువచఽి 
 

నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచిన నుాత్తథిఔ 

నౄభా నణాౄ నిై కామెం ఙేల 
& కెుబెంలనఽ 

భిషుభిఙేెందఽఔు ఇథ ే
నుా త్తథిఔగ ఉెంట్లెంథ ి

 

అెండర్ భైెటి్ెంగ్ 

ాత్త ఫలు క్ యవభలఔ వభిౄెంఙే క్షెంలల ననై భైటి్ెంగ్ 
ఉెంట్లెంథి 
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21. యి క్్ ఔు భాతాఫే ాణేఔ ఔవభైజీ 

థిఖ వ నేభపునై ఫలఔు్ల దమఙేల ట్ిక్ ఙేమెండి భభిమ  ాత్త థాని ఎదఽయవగ నౄభా ఙేమాయౌ్న నణాౄ నిై 
ాత్తథాని ఎదఽయవగ నేభపునెండి 

A. ఫో్ు ట్ర్ నుాత్తథిఔన: 
లు నుాెంణాలలు  యి క్ (నుాలలస్క ఫలు క్ లు, గోథాభ లు/గోడౌనఽు  భభిమ /లేథా ఆయవఫమట్, వగైెభ...)లనఽ ఫో్ు ట్ర్ 
నుాత్తథిఔన కై సమ్ అషర్ు లల ఔవర్ ఙేమవచఽి 

నుాెంణాలు (నోు సిల్ చియవధాభా భభిమ  నన్ కోడ్స నతౄెం యౄ. 
 
 

 

B. ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన  

యలువయెంగ భాభ ైయి క్ లనఽ (ధలయభీ) ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేయౄ యవ. 
నుాెంణాలు (నోు సిల్ చియవధాభా భభిమ  నన్ కోడ్స నతౄెం యౄ. 

  
 

ఖభనిఔ: 

ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 1 కోట్ి భభిమ  సుల కయౌఔ నుాత్తథిఔన నులల ఇవుఫడదఽ. భెైలేు భిసభలలు  
నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన యి క్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ. 
C. ఫో్ు ట్ర్ ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన:  

యలువ భాభై యి క్ లు భభిమ  లెంగిల్ సమ్ అషర్ు కిెంద లు నుాెంణాలలు  నిలు ఙేలే యి క్ లనఽ (ధలయభీ) 
ఫో్ు ట్ర్ ధఽా యఔయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేమవచఽి. 

నుాెంణాలు (నోు సిల్ చియవధాభా భభిమ  నన్ కోడ్స నతౄెం యౄ. 
 
 

 
 

ఖభనిఔ: 

1. ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 2 కోట్లు  

2. భెైలేు భిసభలలు  నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన 
యి క్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ. 

 

D. ఆయవఫమట్ ఉెంచిన యి క్ లు (నూఔిభీ ఆవయణ ఫమట్ ఉనై) 
ఆయవఫమట్ ఉెంచిన యి క్ ల యవభలు:  

నుాెంణాలు (నోు సిల్ చియవధాభా భభిమ  నన్ కోడ్స) నతౄెం యౄ. 
 
 
 

 
 

E. ట్లెంక్ నూమ్ భభిమ  గస్క హో లుయవు  (నూఔిభీ 
ఆవయణ ఫమట్ ఉనై) 

 

ఆయవఫమట్ ఉెంచిన యి క్ ల యవభలు:  

నుాెంణాలు (నోు సిల్ చియవధాభా భభిమ  నన్ కోడ్స) నతౄెం యౄ. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
యలెెంట్భీ డిడఔిఫ ల్్ ఔు డియౌుెంట్లు  
ను ెంథాలనఽఔుెంట్లధాైభ  
 

 
      

    
అవునఽ   

కదఽ  

నై సభాదానెం అవునఽ అబణే, తగాిెంఙాయౌ్న నతౄెం 
ఙాబస్క నఽ నేభపునెండి 

యవ. 

ఔవర్ ఙేమఫడేెందఽఔు ఉనై యయధ ఆదాభలలు  కొనిై డాటీ్లు ానోు జర్ 
నియుళ ెంఙాయౌ. ఔుబెం లలటి్ల్ఫ ెంట్కి ఆదాయెం 
 

ాణేఔ యభెెంట్ీలు వభిౄయౄ బ 

భిసఽునఽ ఔవర్ ఙేమడెం భభిమ  సజఞవుగ భైట్ ఙేమడెం 
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డిఔుభైషన్ 

 
 
 

 
 
 
 
 
ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ ాఔటి్సఽౄ నైథ ి ఏనేట్ెంట్,ే ఈ ానుో జల్ నూయెంలల నేభపునై 
యషమాలనీై ధా భిజఞా నెం ఫేయఔు యసౄయలే. భభిమ  ధాఔు/భాఔు భభిమ  _____________ 

భధ కెంట్లా ఔుి ఔు ఈ ధఽా వతాఫే నుాత్తథిఔగ ఉెంట్లెందని ధేనఽ/ఫేభ  ఇెందఽభూలభ గ 
అెంగీఔభిసఽౄ ధాైెం. 
 
ఔయళే్ ఈ ాత్తనుథిత భిసఽుఔు నూభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఙేభిఔలు, భాయవలేఫ ైధా జభిగిణ ే
యట్ిని నౄభా ఔెంనలనీక ితక్షణెం ణెయౌమజైమడెం జయవఖ తేెంథ.ి 
 
ణేథ:ీ 
సలెం: 

ానుో జర్ సెంతఔెం & ఔెంనలనీ భ దా  

ఏజెెంట్ల లనూయవ్లు: 
 

థిఖ  నేభపునైథ ినౄభా చటి్ెం, 1938 లలక్షన్ 41 ణాలఔు కన 

భిఫేట్ు నల ైనిఱధేెం 
 

1. ఏ వకిౄ ఔడా ఆలౄ , లేథా జీయత నౄభా నులల  తీసఽకోవడెం, భెనఽవల్, కొనయగిెంు వెంటి్యట్ ి
కోసెం నులలల చాఫడని ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెంనల ై ధేయవగ గనీ, భోక్షెంగ గనీ ఎలాెంటి్ 
భిఫేట్లనా తనఔు భయయౌ్న ఔనేషన్ నఽెంచి నతౄెంగ గనీ, కొెంత గనీ ఇవుడానిక ి గనీ, 
ఇవుజూడానిక ి గనీ పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్త లేదఽ. అలాగై నులలని తీసఽఔుధ,ే కొనయగిెంఙ,ే 
భెనా ఙేసఽఔుధ ేఏ వకిౄ ఔడా అలాెంటి్ భిఫేట్ు నఽ అెంగీఔభిెంచభదఽ. కైవలెం నౄభాథాయవ నిమభ 
నిఫెంధనలఔు లలఫడని, యభ ి ాచఽభిెంచిన నుాలలఔిస్క, లేథా ట్ేఫ ల్్ లల నేభపున భిఫేట్ు ఔు భాతాఫే 
ఇెందఽఔు నేనయౘబెంు ఉెంట్లెంథి. 
 

2. ఈ లలక్షన్ లల నేభపునై నిఫెంధనలనఽ నుటి్ెంచడెంలల యపలభబయ వకిౄ యౄ.ఐదఽ వెందల థాక 
జభిభాధాఔు నుతేా డవుణాడె. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అతేతౄ భ సదఽథెేశ్ సాతాెం 
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అదామెం 13 

నానేమెం భైట్ిెంగ్ తిమభీ, అనుమెం 
 

అదామ భిచమెం 

అెండర్ భెైట్ిెంగ్   భభిమ  భైట్  ఫేకిెంగ్ ణాలఔు భ్యౌకెంరలనఽ ఈ అదామెంలల నైయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. 
భిసఽులఔు భైట్ిెంగ్ ఇఙేి ాకిరమలల ఇనేడి ఉనై సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన లు దేతేలనఽ ఔడా 
ధేయవిఔుెంట్లయవ. లు యకలెైన నౄభా నులలలలు  „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభే భిెంచడఫ లాగో ఔడా ధేయవిఔుెంట్లయవ. 

అబసన పయౌణాలు 
 
A. అెండర్ భెైటి్ెంగ్   భ్యౌకెంరలు 
B. భైట్  ఫేకిెంగ్  
C. భైటి్ెంగ్ కయకలు 
D. సమ్ అషర్ు  
ఈ అదామానిై అబలెంచిన తభుత నైయవ ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండాయౌ: 
 
1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్   ణాలఔు భ్యౌకెంరలనఽ నియుచిెంచఖలఖడెం 

2. భైట్  ఫేకిెంగ్ ణాలఔు భ్యౌకెంరలనఽ యవభిెంచఖలఖడెం 

3. లు నులలలలు  „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభే భిెంచఖలఖడెం 
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A. అెండర్ భెైట్ిెంగ్   భ్యౌకెంరలు 
ూయౌెంగ్ థాుభ భిసఽునఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెం నౄభా అధే పలవనలల ఇనేడి ఉెండే  సాతాభని ఖత అదామాలలు  
భనెం చారెం. అెందఽలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఔ ూల్ నఽ సిఱియౄ బ. లువుయవ వఔుౄ లు/యణ జ/నుభిరర నేఔ 
సెంసలు/ఆయాధైజైషనఽు  ఙెయౌుెంచిన నానేమెంలు ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ. 
 
ాత్త ఔుయౄ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం నతౄెం భెెండె కయకల థాుభ నిభే యణ అబయ భైట్లనలై ఆదాయడి 
ఉెంట్లెంథి. ఆ కయకలు: 
 

 ఏథైెధా నషిెం (నౄభా భిదిలలని ాభాదెం వలు ) వలు  సెంబయెంచఖల నషిెం భభిమ  
 అలాెంట్ి నషిెం వలు  తలెతౄ ఖల నషిెం ణాలఔు అెంచధా యలువ 

ఉథాహయణ 
అగిైాభాదెం వలు  సెంబయెంఙే సఖట్ల నషిెం యలువ యౄ.100000 అనఽఔుెంథాెం. [థీనిై భనెం ఎల్ అని 
వవహభిథాె ెం] 

 
నషిెం జయఖఖల సఖట్ల, లేథా సభసభి సెంపలవత [న అని వవహభిథాె ెం] 100లల 1  [లేథా 0.01]. 

 
అలాెంట్ుడె సఖట్ల లేథా సభసభి అెంచధా నషిెం ఇలా వసఽౄ ెంథి: ఎల్ x న = 0.01 x 100000 = 1000 

 

యసౄ వెంగ జభిగై నయౖి లఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంచడానికి సభినోు బన భిభాణెంలల ూల్ ఉెండేట్ల నౄభా ఔెంనలనీ ఎలా 
జఞఖరతౄ  డెతేెంథి? 

 
భనెం భ ెంథే చాలన యధెంగ నతౄెం నౄభా వవసెంణా కై తయయౘ భిసఽులునై ఎఔుువ భెంథిని ూల్ గ 
ఙేమడెంణో ఔడి ఉెంట్లెంథి. తథాుభ ఎఔుువ సెంక ణాలఔు సాతాెం ఇఔుడ ని ఙేసఽౄ ెంథి. భభిమ  నయౖి ల 
సెంక (లేథా తయచఽదనెం) భభిమ  నషిెం నతౄెం (తీవాత) సెంపలయతెంగ (అెంచధా యేమదగినథిగ) 
భాయవతేెంథి. 
 
కనీ సభస ఏనేట్ెంట్ే అనిై భిలతేల ఔలా ఉెండవు. కై తయయౘ [లేథా ‗ఏఔతయయౘ‘] భిసఽులణో ఔడిన 
ూల్ ఙాలా చినైథిగ ఉెండే అవకరలే ఎఔుువ. 
   
ఉథాహయణఔు కైలా ఉెండి, క ై తయయౘ ఫమట్ి యణావయణెంలల ఉెండే ఇళ్ైు  నైఔు ఎనిై ఔనియౄ బ? ఙాలా 
కొనిై. ఔదా! 
 
ూల్ భిభాణెం నలయవఖ తేనై కొథెీ కై, లేథా కై తయయౘ సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన ననై తయయౘ భిసఽులనఽ 
ఔడా అథి ఇభ డెిఔుధే అవకశ్ెం నలయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ుడె నౄభా ఔెంనలనీకి ఔ డైెలభా వచిి 
డెతేెంథి. 
 
భిసఽు ఊళ ెంచదగినథిగ ఉెండేెంత నలదెథి, అథే సభమెంలల కై యఔఫ ైన భిసఽులునైథీ, అెంట్ే కై తయయౘఔు 
ఙెెంథినథి అబన ూల్ నఽ సిఱిెంచడెం ఎలా? 
 
ఈ సభసఔు నౄభా ఔెంనలనీలు ఔ భియౖుయెం ఔనఽగపధాైబ. 
 
ఙాయౌనెంత నలదెగ ఉెండే ూల్ నఽ అయ సిఱియౄ బ. అథే సభమెంలల అెందఽలలధే లు సబ్ ూల్్ నఽ ఔడా 
ఏభట్ల ఙేయౄ బ. వకిౄఖత భిసఽులనఽ ఔ, లేథా లు సబ్ ూల్ లలల ఉెంచఽణాబ. భిసఽులనఽ యట్ి తీవాతల 
ఆదాయెంగ ననైఫ ైన యపలగలుగ యబజిెంచడెం థాుభ సబ్ ూల్్ నఽ ఏభట్ల ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి. 
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ఉథాహయణ 
ఆలౄ  నౄభా యెంఖెంలల ఙెఔు నిభ్ణాలఔు నిెంట్లఔుధే అవకశ్ెం భత్త నిభ్ణాలణో నోు యౌలేౄ  ఙాలా ఎఔుువ. కఫట్ిి  
ఙెఔు నిభ్ణాలఔు నౄభా ఔవభైజీ ఇయులెంట్ే ఎఔుువ నానేమెం అవసయెం. 
 
ఇథే పలవన ఆభోఖ నౄభాఔు ఔడా వభిౄసఽౄ ెంథి. ళైెనౄన, లేథా భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄకి ఖ ెండెనుో ట్ల వఙేి 
ఆయుయెం ఔడా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. 
ఔ యది చికిత్ఔు యదైయెంగ ళెచఽి వమెం కఖల భిసఽునఽ ఔయభి చాథాె ెం. ళెైనౄన, లేథా 
భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄక ిఆభోఖెం ఫలఖ నై వకిౄణో నోు యౌలేౄ  భిసఽు ననైెంగ ఉెంట్లెంథ.ి 

భిసఽుల వభాీఔయణ భభిమ  అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄ మని నిభే యణ ఙేలే ాకిరమ అధేథి భైట్  ఫేకిెంగ్ లల ఙాలా 
భ కఫ ైనథి. 
 
1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్   ణాలఔు భ్యౌకెంరలు 

నియుచనెం 
నౄభా ఙేలేెందఽఔు ఆపర్  ఙేలన భిసఽు అెంగీకయయోఖఫేధా కథా, ఔయేళ్ యోఖఫే అబణే సదయవ నౄభా 
ఔవభైజీని ఏ భైట్లఔు, ఏ నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి అెంగీఔభిెంఙాయౌ అని ణేలేి ాకిరబయ అెండర్  భెైట్ిెంగ్. 

 

యెంకైత్తఔయెంగ ఙెనులెంట్ే అెండర్ భెైట్ిెంగ్  లల థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ: 
i. ాభాదెం, భిసఽులనఽ నషిెం ణాలఔు తయచఽదనెం భభమి  తీవాత నుాత్తథిఔన భథిెంు యేమడెం, 

ణేలిడెం 

ii. నులల ఔవభైజీ భభిమ  నిమభ నిఫెంధనల యౄఔలన 

iii. నానేమెం భైట్ు  నిభే యణ 

 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙాలా, వథాె  అనైథి అెండర్ భెైట్ిెంగ్   ణొలుత నియృబసఽౄ ెంథి. 
 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙాయౌ్న భైట్లు , నిమభ నిఫెంధనలనఽ నిభే భిెంచడెం తభుత్త దశ్. 
 
అెండర్ భెైట్ిెంగ్   ధైుణాలధేయ సభెైన యక్షణ, క్షైతాయ బ అనఽబవెం, లలణెైన భియౕలన తథితభల థాుభ 
సభ నుభిజెంచఽఔుధేయ. ఇథో  నియెంతయ అబసన ాకిరమ. అగిైాభాద నౄభా అెండర్ భెైట్ర్  కయలెంట్ే  
అగిైాభాథానికి కయణాలు, లు యకలెైన పౌత్తఔ వసఽౄ వులు, ఆసఽౄ లనలై అగిైాభాదెం ణాలఔు ాపలవెం, 
భిశ్రభ, పౌగోయఔ, యణావయణ భిలతేల వెంట్ియట్ినలై భెంచి అవగహన ఉెండాయౌ. 
 
అలాగై సభ దా నౄభా అెండర్ భెైట్ర్  ఔు ఔడా సభ దా భాయాెం/భోడెు  భిలతేలు, కభోా /వసఽౄ వుల యయణా భభిమ  
నిలులలు  ఇనేడి ఉెండే సభసలు, ధౌఔలు భభిమ  యట్ి సభ దా మాన కౌశ్లెం వెంట్ియట్ినలై భెంచి అవగహన 
ఉెండాయౌ. 
 
ఆభోఖ నౄభా అెండర్ భెైట్ర్ ఔు ఔడా నౄభాథాయవ ను ా లైల్, వమసఽ, యైదయఫ ైన అెంరలు, ట్  ధస్క య బలు  
భభిమ  ఔుట్లెంఫ చభితాల ఖ భిెంచి ఫలగ ణెయౌల ఉెండాయౌ. భభిమ  భిసఽునలై ాత్త కయఔెం ణాలఔు ాపలయనిై 
ఔడా ఖణ ెంచఖయౌగి ఉెండాయౌ. 
 
a) అెండర్  భెైట్ిెంగ్, సభానతుెం భభిమ  యనుయ లయదక్షత (సలలిబననృయౌట్ీ) 
 
అనిై భిసఽుల సభానెం కదఽ. నౄభా యషమెంలల ఈ సఽలుయైన సాతాెం ఆదాయెంగధే జఞఖయౄఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్  
భభిమ  భిసఽుల వభాీఔయణ ణాలఔు ఆవశ్ఔత తలెతేౄ తేెంథి. కఫట్ిి  ాత్త భిసఽునా నషిెం యట్ిలు ఖల 
సెంపలవత, భభిమ  థాని తీవాతల అెంచధాల ఆదాయెంగ సజఞవుగ భథిెంు యేమాయౌ. భభిమ  ధయ 
నియృబెంచఖలగయౌ. 
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అనిై భిసఽుల సభానెం కవు ఖనఽఔ నౄభాథాయవలెందభినీ సభాన నానేమెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్ెంథిగ ఔయడెం 
సభికదఽ. అెందఽకై అెండర్ భెైట్ిెంగ్  ఉథెేశ్ెం ఔడా భిసఽులనఽ వభాీఔభిెంచడఫే. తథాుభ ను ెంచి ఉెండే భిసఽుల 
లక్షణాల ఆదాయెంగ సభెైన నానేమెం భైట్లనఽ యదిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. 
 
ాత్త నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడా తన ాసఽౄ త నులలథాయవల ట్ు  ఔ ఫలధత ఉెంట్లెంథి. ాసఽౄ త నులలల ణాలఔు 
ెంద ఫలధతలనిైెంట్ినీ అథి ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ నౄభా ఔెంనలనీ ఖనఽఔ నౄభా ఔయౌెంచలేని 
భిసఽులఔు ఔడా నులలలు జఞభ ీ ఙేలేౄ , లేథా భిసఽులనఽ ఔవర్  ఙేలేెందఽఔు అవసయఫ ైన థానిఔెంట్ే తఔుువ 
నానేమెంనఽ వసాలు ఙేలేౄ  కెంట్లా ఔుి  ఫలధతలనఽ ధయయేయిడెంలల నౄభా ఔెంనలనీ యభభ ూనిై అథి ాభాదెంలలకి 
ధడెతేెంథి. 
 
భభోయైు భిసఽులఔు అవసయఫ ైన థానిఔెంట్ే ళెచఽి నానేమెంలనఽ వసాలు ఙేమాలని చాలే నౄభా ఔెంనలనీకి 
యనుయెం ఆయెంచినెంతగ జయఖఔనుో వచఽి. అెంత్తభెంగ అథి యనుయెంలల కొనయఖడఫే ఔషితయెం కవచఽి.కఫట్ిి  
సభానతుెం, లయదక్షతల దియౖి ూ అెండర్ భెైట్ిెంగ్  ాకిరమలనఽ తఙా తఔుెండా నుట్ిెంచడెం అవసయెం. 
 
అెండర్ భెైట్ిెంగ్  ణాలఔు ాదాన లక్షణాలు ఇలా ఉెంట్లబ 

 
i. లక్షణాల ఆదాయెంగ భిసఽునఽ ఖ భిౄెంచడెం 

ii. ానోు జర్  నఽెంచి వఙేి భిసఽు య బని నిభే భిెంచడెం 

iii. నౄభా యనుయెం సభయెంగ యగైలా జఞఖరతౄ  డట్ెం 

 
ఔు భ ఔులల ఙెనులెంట్ే నానేమెం ణాలఔు ఆమోదనీమత, సెంూయృత తథితయ నిమభాల ఆదాయెంగ 
అెండర్ భెైట్ిెంగ్  లక్షాలనఽ యదిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. 

నై జఞా ధానిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1 
నౄభా భైట్  ఫేకిెంగ్ నఽ ాపలయతెం ఙేలే భెెండె కయకలనఽ ఖ భిౄెంచెండి. 
I. భిసఽు సెంపలవత భభిమ  తీవాత 

II. భిసఽు భూలెం భభిమ  సుపలవెం 

III. భిసఽు భూలెం భభిమ  సెంబయెంఙే సభమెం 

IV. భిసఽు సుపలవెం భభిమ  ాపలవెం 
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B. భైట్  ఫేకిెంగ్ భ్యౌకెంరలు 
భిసఽునఽ నౄభా ఔెంనలనీకి ఫథియ్ ఙేమడెంనలైధే నౄభా ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడెం 
థాుభ ఆలౄని ఏ ాభాథాల ఫలభ ి నఽెంఙైెణే నౄభా ఙేరడో  అయ సెంబయెంఙే క్షెంలల తనఔు ఔయౌగై నయౖి నిై 
తగాిెంచఽకోఖలుఖ ణాడె. 

ఉథాహయణ 
ఔయవ కయవ నడెుతేధాైయనఽఔుెంథాెం. అథి ాభాదెంలల నుడబయ ఆయుయభ ెంట్లెంథ.ి మజభానికి 
ఖనఽఔ మోట్లయవ నౄభా ఉెంటే్ కయవఔు నషిెం జభిగిణే భయభ్తే కయవిలనఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథ.ి 

నౄభా కెుబభ లు, కయవిలు, భాభిజన్  లాబెం వెంట్ియట్ిని బయషతేౄ  ధయల నుాత్తథిఔన లెకిుెంఙే ాకిరమ 
ఔెంనలనీకి అవసయెం. థీధేై భైట్  ఫేకిెంగ్ అెంట్లయవ. 
  
భైట్  అధేథి నిభెిషి నౄభా యపలఖు ధయ. 
 
ఉథాహయణఔు బూఔెం ఔవభైజీకి భైట్  నఽ ఫ ైలుఔు యౄ.1.00గ నేభపునవచఽి. 
 
నషిెం జభిగై సెంపలవత భభిమ  థాని భిభాణాలనఽ ఫట్ిి  భైట్లు  భాయవతేెంట్లబ. ాత్త భైట్లనా ఖత దోయణ లు 
భభిమ  ాసఽౄ త యణావయణెంలలని భాయవలనఽ చాల, బయషతేౄ లల తలెతౄఖల నయౖి లనలై అయ చాఖల 
ాపలయనిై ఫట్ిి  భైట్లనఽ నిభే భియౄ యవ. 

ఉథాహయణ 
నలైన నేభపునై బూఔెం నౄభా ఉథాహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. యదిెంచిన ఙాభీజలు నూలి్ లెైన్  ఔు సనైెంలలనా 
భభిమ  ఇట్లఔలణో ఔట్ిి న ఇెంట్ికి అబణే ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ నయౖి నికి ఖ యబయ ఆయుయెం 
కెంకీరట్  ఔటి్డెం ఔెంట్ే ఙాలా ఎఔుువ. 
ఆభోఖ నౄభా ఉథాహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. వమసఽ, జఞత్త, విత్తౄ , అలయట్లు  నదలెైన ాత్త భిసఽు 
అెంరనికి సెంఫెందిెంచీ అెంకలెలు , రణాలలు  అెంచధాలు యౄను ెంథియౄ యవ. యట్ిని భియౕయౌెంచి, భ ెంథ ే
నిభే భిెంచఽఔునై నుాత్తథిఔ ఆదాయెంగ అెంకెలయెంగ యటి్కి యో ుయవు  కైట్లబయౄ యవ. 
భైట్లు  నానేమాలఔు సభానెం కవని ఖభనిెంచెండి. 
 
నానేమెం = (నౄభా నతౄెం) x (భైట్ల)   
 
1. భైట్ిెంగ్ లక్షాలు 
అట్ల నౄభా ఔెంనలనీ దిఱి  నఽెంచీ, ఇట్ల నౄభాథాయవ కోణెం నఽెంచీ నౄభా ధయ సభెంజసెంగ, సభినోు బయెంతగ 
ఉెండేలా చాడట్ఫే భైట్  ఫేకిెంగ్ ణాలఔు భ్యౌఔ లక్షెం. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ కోణెం నఽెంచి చాలేౄ  సభసభిలలని భైట్లు  యదిగ కెుబెంలు, కయవిలు భభిమ  ట్లకై్షన్  వెంట్ియట్ికి 
సభినుో బయలా ఉెండాయౌ. అెంణేగఔ అనఽకోని ఉణాణాలఔు, ఇెంక లాపలనికి ఔడా సభినోు బయలా ఉెండాయౌ. 
 
ఇఔ నౄభాథాయవ కోణెం నఽెంచి చాలేౄ  ఈ భైట్లు  ఎలా ఉెండాలెంట్ే, కయవిలు, ఉణాణాలు, లాపలల వెంట్ి 
యట్నిైెంట్ికీ ఔయౌన ఔడా ాభాథాల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం ణానఽ కోయవఔునై నౄభా కోసెం ఙెయౌుెంఙే నానేమెం 
అవసయఫ ైన థానిఔెంట్ే ఎ ఔుువగ ఉెండఔడదఽ. 
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భిసఽునఽ ాపలయతెం ఙేమఖల అనిై పలభీ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్ృ, అథే సభమెంలల అెంచధా 
భైట్లనలై కైవలెం చినైనుట్ి ాపలవెం భాతాఫే చాఖల చినై చినై కయకలనఽ ట్ిి ెంచఽకోఔనోు ణే అలాెంట్ి 
అగిైాభాద నానేమెం భైట్ు నఽ సభెంజసఫ ైనయగ పలయెంచవచఽి. 
  
2. నానేమెం భైట్లనఽ నిభే భిెంచడెం 

 
కైవలెం నానేమెం భైట్లనఽ ఖత నషి అనఽబయల ఆదాయెంగ నిభే భియౄ యవ. కఫట్ిి  ఖత నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన 
ఖణాెంకలు భైట్లనఽ లెకిుెంఙేెందఽఔు ఙాలా అవసయెం. 
 
భైట్ు నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భిసఽులఔు „ఖణాెంఔయఫ ైన యలువ‟నఽ ఇవుడెం అవసయెం. 

ఉథాహయణ 
ఔయేళ్ పలభీ సెంకలలని మోట్లర్  లలైకిళ్ు  నషి అనఽబయనిై ఉథాహయణఔు ఖత థేళ్ు  కలానికి 
లేఔభిెంఙాయనఽఔుెంథాెం. అుడె యట్ి నషిెం కయణెంగ తలెత్తౄన నయౖి ల నతౄెం సెంక భనఔు వసఽౄ ెంథి. ఈ నషిెం 
నణాౄ నిై నతౄెం మోట్లర్  లలైకిళ్ు  యలువలల రతెంగ నేభపునైుడె భిసఽుఔు భనెం „ఖణాెంఔయఫ ైన 
యలువ‟నఽ ఇవుఖలెం. థిఖ వ నేభపునై నూయవ్లా థాుభ థీనిై సజఞవుగ వఔౄెం ఙేమవచఽి: 
 
  ఎెం =      ఎల్        X      100 

     య 
ఎల్ అక్షయెం నతౄెం నయౖి ల సెంకనఽ భభిమ  య అక్షయెం మోట్లర్  లలైకిళ్ునిైెంట్ి నతౄెం యలువనఽ సాచియౄ బ. 
 
భననేలా పలయథాె ెం: 

 
 మోట్లర్  లలైకిల్ యలువ యౄ. 50,000/- 

 నషి అనఽబవెం: ఖత 10 ఏళ్ులల 1000 మోట్లర్  లలైకిళ్ులల 50 మోట్లర్  లలైకిళ్ైు  థ ెంఖతధానికి ఖ యమాబ 

 థ ెంఖతధాల వలు  ఏట్ల సఖట్లన ఐదఽ మోట్లర్  లలైకిళ్ైు  ూభిౄగ నషిెంగ భాయవతేధాైబ 

 
నూయవ్లానఽ వభిౄెంజైలేౄ  పయౌతెం ఇలా ఉెంట్లెంథి: 

 
నయౖి లు (యౄ. 50,000 X 5) = యౄ. 2,50,000  

 
యలువలు (యౄ. 50,000 X 1000) = యౄ. 5,00,00,000 

అెంట్ే (ఎల్ / య) x 100   = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%    

కఫట్ిి  మోట్లర్  లలైకిల్ మజభాని ఙెయౌుెంఙే నానేమెం భైట్ల యౄ. 50,000/- లల సఖెం రతెం. అెంట్ే ఏట్ల యౄ. 

250/-. థీధేై „యసౄవ‟ నానేమెం అెంట్లయవ. 
 
కోు మోట్లర్  లలైకిల్ ఔు యౄ. 250 లెఔున యౄ. 2.5 లక్షలు లేఔభిెంచడెం జభిగిెంథి. థానిై ూభిౄగ నషిెం జభిగిన 
5 యహధాలఔు ఙెయౌుెంచడెం జభిగిెంథి. 
ఔయళే్ నలనై లెకిుెంచిన యసౄవ నానేమెంనఽ వసాలు ఙరేఔ అథి ఔ పెండ్స గ ఏయడెతేెంథి. కనీ 
అథి కైవలెం నయౖి లఔు ఙెయౌుెంులు ఙేమడానికి భాతాఫే సభినోు తేెంథి. 
నలై ఉథాహయణలల నేఖ లెంట్ృ ఏనై లేదని భనఔు అయభవుణోెంథి. కనీ నౄభా కయఔలానులలు  భినులన 
(నియుహణ వమెం) భభిమ  యనుయ లేఔయణ వమాలు (ఏజెనీ్ ఔనేషన్ ) వెంట్ియ ఔడా ఇనేడి ఉెంట్లబ. 
ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖి లఔు ఔడా కసౄ  భాభిజన్  నఽ ఏభట్ల ఙేమడెం ఙాలా భ కెం. 
 
చివయగ, నౄభా యనుభనిై ఇతయ అనిై యనుభల భాథిభిగధే యణ జ నుాత్తథిఔన నియుళ యౄ యవ. కఫట్ిి  
లాపలనికి ఔడా కసౄ  భాభిజన్  నఽ ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యనుయెంలల నలట్ిి న నలట్లి ఫడినలై అథి 
ాత్తపలభనైభాట్. 
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కఫట్ిి , ఇతయ కయవిలు, నిలులు, లాపలలఔు కయయౌ్న ఫేయఔు రణాలనఽ జోడిెంచడెం థాుభ ‘యసౄ వ నానేమెం’ 
అధేథానిై అవసయఫ ైన ఫేయఔు నలెంచఽణాయవ. 
 
తేథి నానేమెం భైట్ల థిఖ వ నేభపుధే యట్ిణో ఔడి ఉెంట్లెంథి: 

 
 నయౖి లఔు ఙెయౌుెంులు 
 నయౖి ల కయవిలు (ఉథా. సభైు జులు) 
 ఏజెనీ్ ఔనేషన్  
 నియుహణ కయవిలు 
 5 ూభిౄ నయౖి లు భవచిని పలయలేౄ  7 భవడెం వెంట్ి ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖి ల కోసెం నిలులు 
 లాపలల భాభిజన్  

 
అబణే అనఽబవ కలానిై జఞఖరతౄగ ఎెంచఽకోవడెం ఙాలా భ కెం. అతెంత ఇట్ీవయౌ కలానికి సెంఫెందిెంచిన 
నషిు అనఽబయలనఽ భాతాఫే ఉయోగిెంఙాయౌ. ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై కల యదిగ సభినోు బనెంత నషిు అనఽబవ 
ఖణాెంకలణో ఔడి ఉెండాయౌ. అుడే పయౌణాలఔు అవసయఫ ైన ఖణాెంఔయఫ ైన నుాదానెం, యశ్ుసనీమత 
వయౄ బ. చివయగ, సదయవ యనుయెం పలభీ నయౖి లు భఖల ఫలతే అబణే అనఽబవ కలెం యదిగ అలాెంట్ి పలభీ 
నషి సెంగట్నణో ఔడా ఔడి ఉెండాయౌ. 
 
అవసయఫ ైన అనిై భైట్ిెంగ్ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔునై నైదట్ భైట్లు  సభినోు నెంత తఔుువగనా, భభీ 
ఎఔుువగనా, లేథా అధామమెంగ, కై యఔఫ ైన భిసఽుల భధ యవక్షూభితెంగ ఉెండఔుెండా జఞఖరతౄ  
డవచఽి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ  భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
యసౄ వ నానేమెం అెంట్ే ఏనేట్ి? 
I. కైవలెం నయౖి లనఽ భాతాఫే ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు సభినుో బయెంత భిభాణెంలల ఉెండే నానేమెం 

II. సభాజెంలలని అణగభిన వభా లఔు వభిౄెంఙే నానేమెం 

III. భినులధా కయవిలనఽ ఔడా లెకిుెంచిన తభుత్త నానేమెం 

IV. అతెంత ఇట్ీవయౌ అనఽబవ కలెం ఆదాయెంగ లెఔుఖట్ిి న నానేమెం 
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C. భైట్ిెంగ్ కయకలు 
భైట్ు నఽ నలెంఙేెందఽఔు భభిమ  భైట్ిెంగ్ నుు న్  నఽ నియృబెంఙేెందఽఔు అవసయఫ ైన అెంరలనఽ భైట్ిెంగ్ కయకలు 
అెంట్లయవ. భిసఽునఽ భభిమ  వసాలు ఙేమాయౌ్న ఙాభీజని నియృబెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు ఈ „భైట్ిెంగ్ 
కయకల‟నఽ ఉయోగియౄ యవ. 

  
 భ ెందఽగ ఫేస్క భైట్లనఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు తభ అెంచధాలనఽ యడణాబ 

 తభుత ఆలౄ  నౄభా వెంట్ియట్ికెైణే ఫ యవగైెన అగిైాభాద యక్షణ వెంట్ి యనఽఔల లక్షణాలఔు అెంథిెంఙే 
డియౌుెంట్  నఽ నేనయౘబెంచి, మోట్లయవ ాభాథాలలు  డైైెవయుఔునై ాత్తఔల చభితా వెంట్ి ాత్తఔల 
లక్షణాలఔు యదిెంఙే అదను నణాౄ లనఽ ఔలడెం థాుభ ఆ భైట్లనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు సయవె ఫలట్ల 
ఙేయౄ బ. 

కీలకెంశ్ెం 
అెండర్ భెైట్ిెంగ్  ఔు సభాఙాయ వనయవలు 
 
ఏ సెంకాయఫ ైన (ఖణాెంఔయఫ ైన) యరలుషణలల ఔడా ఖణాెంఔ లేఔయణే ణొయౌ దశ్. భిసఽుఔు ధయ 
నియృబెంఙేట్ుడె సభెైన భథిెంు వఙేిెందఽఔు యలుగ యలెైనెంత ఎఔుువ సభాఙాభనిై అెండర్ భెైట్ర్  
లేఔభిెంఙాయౌ.  
 
సభాఙాయ వనయవలు: 

i. ానోు జల్ నూయెం లేథా అెండర్ భెైట్ిెంగ్  ాజెెంట్ేషన్  
 
ii. భిస్కు సభైులు 

 
iii. ఙాభితాఔ కెుబభ ల అనఽబవ ఖణాెంకలు: మోట్లర్  యెంఖెంలల వెంట్ి కొనిై యనుయ తయఖతేలఔు అెండర్  

భైెట్యవు  తయచా ఙాభితాఔ కెుబెంల అనఽబవ ఖణాెంకలనఽ ఉయోగిసఽౄ ెంట్లయవ. పలయ కెుబెంల 
అనఽబయలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు, తథాుభ సభెైన నానేమెంనఽ నియృబెంచఽఔుధేెందఽకై ఈ ఏభట్ల. 

కెుబెంలనఽ సభిగా  యకానిెంచడెం, ాపలవవెంతెంగ యడట్ెం ధయ నియృమ ాకిరమలల ఙాలా భ కెం. 
పలభీ నయౖి లు భ ెందఽగ అెంచధా యేమలేనియ, భభిమ  సుపలవభీణా తయచా ునభవితెం కనియ. 
కఫటిి్ లెకిుెంచడానికి ఖణాెంఔయఫ ైన సభాఙాయెం ఎలు ుడా అెందఽఫలట్లలల ఉెండఔనోు వచఽి. లేథా 
యసౄ యఔఫ నై నుాత్తథిఔ కఔనోు వచఽి. (ఆధఽనిఔ ఔెంూట్యు భఔణో ఈ భోజులలు  పలభీ నుాఔిత్తఔ 
నయౖి లనఽ, యట్ి ాపలయలనఽ భ ెందఽగధే లెకిుెంచడానికి లు లభ లేషన్  దేతేలనఽ 
ఉయోగిసఽౄ ధాైయవ) 
 
1. ాభాదెం 

 
నౄభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభెిషి సభస వలు  నషిెం ఔయౌగిెంఙే, లేథా నయౖి నిై నలెంఙే భిలతేలఔు, 
లేథా లక్షణాలఔు సాచిఔ. ఆలౄ , లేథా వఔుౄ లు ఖ భికఖల లు యకలెైన ాభాథాలనఽ ఖ భిెంచి ూభిౄ భిజఞా నెం 
ఔయౌగి ఉెండట్ెం అెండర్ భెైట్ిెంగ్  ఔు ఙాలా ఙాలా అవసయెం. 
 
ాభాథాలనఽ పౌత్తఔ, ధైత్తఔ అని భెెండె యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి. పౌత్తఔ ాథాభెంట్ే నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం 
ణాలఔు పౌత్తఔ అెంరలఔు నషిెం జయఖఖల ాభాథానిై సాచిసఽౄ ెంథి. అథే ధైత్తఔ ాభాదభెంట్ే  భానవ 
ఫలళ నత (నిజఞబతీలేనే, నియుక్షెం వెంట్ి) వలు  లేథా యదాయణ యభాజిఔ, ఆభిఔ లత్తఖతేల వలు  తలెతౄ ఖల 
ాభాథాలనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. కయనిభుహఔ య బలల భైట్  ఫేకిెంగ్ ాకిరమ పౌత్తఔ, భభిమ  ధైత్తఔ ాభాథాల 
భథిెంుణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి. 
 
2. పౌత్తఔ ాభాథాలు 
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పౌత్తఔ ాభాథానిై ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిిన సభాఙాయెం ఆదాయెంగ అెంచధా యేమవచఽి. సభైు థాుభ, లేథా 
భిసఽునఽ తనిఖీ ఙేమడెం థాుభ థానిై ఫ యవగా  అెంచధా యేమవచఽి. థిఖ వన నేభపునైయ లు యకలెైన 
నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచిన పౌత్తఔ ాభాథాలఔు ఉథాహయణలు. 
 

a) అగిైాభాదెం 

 
i. నిభ్ణెం 

 
నిభ్ణెం అెంట్ే గోడలు, భభిమ  నలై ఔులల యడే నిభ్ణ యభగిరకి సాచిఔ. కెంకీరట్  బవనెం ఙెఔు బవనెం 
ఔెంట్ే ఫ యవగైెనథి. 
 
ii. ఎతేౄ  
 
అెంతసఽౄ ల సెంక ఎెంత నలభిగిణే ాభాదెం ఔడా అెంతగ నలయవఖ తేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే భెంట్లనఽ ఆయడెంలల 
ఆ ఫేయఔు ఔషిెం ఔడా నలయవఖ తేెంథి. నలైగ పలభీ నషిెం యట్ియౌుణే నలై అెంతసఽౄ లు ఔుఔలే ాభాదెం ఔడా 
ఎఔుువ అెంతసఽౄ ల వలు  తలెతేౄ తేెంథి. 
 
iii. ఫో్ు భిెంగ్ సుపలవెం 
 
ఙెఔు ఫో్ు యవు  అగిైకి ఆజెం నోు యౄ మధే ఙెనుయౌ. నలైగ భెంట్లెంట్లఔుెంట్ే అయ ణేయౌగా  ఔుఔలుణాబ. 
తథాుభ వసఽౄ వులు, లేథా యభగిర నలై అెంతసఽౄ ల నఽెంచి డినోు వడెం థాుభ థిఖ వ అెంతసఽౄ లలు  ఆసఽౄ లఔు 
నషిెం ఔడా ఔలుఖ తేెంథి. 
 
iv. ఆఔునలనీ్ 
 
బవనెంలల ఏెం, లేఔ ఎవయవ ఉెంట్లనైథీ, ఎెందఽఔు యడెతేనైథీ ఔడా భ కెం. లు యకలెైన ాభాథాలు 
ఆఔునలనీ్ తయయౘణో భ డిడి ఉెంట్లబ. 
 
v. ఇగిైషన్  ాభాదెం 

 
యయమధాలనఽ ఉతత్తౄ  ఙేలే లేథా పలభీ భిభాణెంలల యడే బవధాలలు  ఇగిైషన్  ాభాదెం ఫలగధే ఇనేడి 
ఉెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు ఔల డినోు ఔు జులనయౕల ాభాదెం ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే 
భెంట్లు ఖనఽఔ ఔుయభి అెంట్లఔుెంట్ే అయ అత్త తుయగ ఔల నణాౄ నికీ నుఔుణాబ. కఫట్ిి  అెందఽలల 
ఉెంఙేయట్ికి అగిైాభాదెం జభిగినుడె ధాశ్నభబయ ాభాదెం ఙాలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. 
ఉథాహయణఔు కగితెం, వసౄ ైెం వెంట్ియ కైవలెం భెంట్లకై గఔ నీయవ, యేడి వెంట్ియట్ికి ఔడా లలనబయ 
ాభాదభ ెంట్లెంథి. 

 
vi. ఉతత్తౄ  ాకిరమ 

 
నఽలు ఔయేళ్ భతా్త సభమెంలల జయవఖ తేెంట్ే ఔితా్తభ థీనులనఽ యడాయౌ కఫట్ిి  ాభాదెం నలయవఖ తేెంథి. 
మెంణాా లనఽ నియెంతయెం యడెతధే ఉెంట్లయవ కఫట్ిి  భనడికి లలధై నుడబయ ాభాదభ ెంట్లథి. అెంణేగఔ 
నియళ్ు  నిదాభతేౄ  తథితయ నియుక్షాల వలు  ఔడా ాభాథానికి ఆయుయభ ెంట్లెంథి. 

 
vii. భిలత్త 

 
ఇయవకెైన నుాెంతెంలల ఉెండట్ెం, ాభాదఔయఫ ైన భిసభలలు  ఉెండట్ెం, అగిైభాఔ కైెందాెం నఽెంచి దాయెంగ 
ఉెండట్ెం వెంట్ివనీై పౌత్తఔ ాభాథాలఔు ఉథాహయణలే. 

  
b) సభ దా 

 
i. ధౌఔ వమసఽ, భిలత్త 

 
నుత ధౌఔలఔు భిసఽులు ఎఔుువ. 
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ii. జయవుతేనై సభ దా మానెం 

 
ామాణ భాయాెం, లలడిెంగ్ భభిమ  అన్  లలడిెంగ్ భిలతేలు భభిమ  ధౌకశ్రమాలలు  నిలు సదఽనుమాల 
వెంట్ివనీై కయకలే. 
 
iii. నిలుల సుపలవెం 

 
ళెచఽి యలువ ఉనై వసఽౄ వులు థ ెంఖతధానికి ఖ భికవచఽి; మెంణాా లు ామాణ సభమెంలల 
యభిగినుో వచఽి. 
 
iv. నుకిెంగ్ దేత్త 

 
ఫలఖ లలు  నుక్ ఙేలన సయవఔుల ఔెంట్ే ఫేళ్ులల నుక్ ఙేలనయే ఫేలని పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. భయు 
అెందఽలలనా లెంగిల్ ఫేల్ ఔెంట్ే డఫ ల్ ఫేల్ భభిెంత సఽయక్షితెం. 
 
యదాయణ ధాణతణో ఔడిన డాభ ్లలు ని దావ యౄ సయవఔులఔు పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ. 

 
c) మోట్లర్  యహనెం 

 
i. యహనెం వమసఽ, భిలత్త 

 
నుత యహధాలు ాభాథాలఔు ఖ యబయ ఆయుయెం ఎఔుువ. 

 
ii. యహధాల తయయౘ 
 
యో రి్్ కయుఔు పౌత్తఔ ాభాథాలఔు ఆయుయఫ ఔుువ. 
 
 
d) థ ెంఖతనెం 

 
i. నిలుల సుపలవెం 

 
ళెచఽి యలువ ఉెండి, తఔుు భిభాణెంలల ఉెండే వసఽౄ వులు (ఉథాహయణఔు ఆబయణాలు), సఽలువుగ 
తీసఽకెళ్ుఖయౌగై వసఽౄ వులఔు భిసఽు ఙాలా ఎఔుువ. 
 
ii. భిలత్త 

 
నలై అెంతసఽౄ ల ఔెంట్ే గౌర ెండ్స ఫో్ు ర్ లల భిసఽు ఙాలా తఔుువ. భాయవభూల నుాెంణాలలు  ఉెండే నలైైయేట్  నియయలు 
ాభాదబభిణాలు. 
 
iii. నిభ్ణయఫ ైన ాభాదెం 

 
భభీ ఎఔుు తలుులు, కిట్ికీలుెంట్ే పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ. 

  
e) వకిౄఖత ాభాదెం 

 
i. వకిౄ వమసఽ 
 
 భభీ విదఽే లెైన యయవ ాభాథాల ఫలభిన డే ఆయుయెం ఎఔుువ. నలైగ ఔయేళ్ ాభాదెం జభిగిణే యయవ 
కోలుకోవడానికి ఔడా ఙాలా ఎఔుువ సభమెం డెతేెంథి. 
 

ii. ఆఔునేషన్  సుపలవెం 

 
ఖ యరు జఞకీలు, ఫ ైనిెంగ్ ఇెంజనీయవు , నియళ్ైు  వెంట్ియభికి పౌత్తఔ ాభాదెం ఙాలా ఎఔుువ. 
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iii. ఆభోఖ భభిమ  పౌత్తఔ భిలత్త 

 
భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄ పౌత్తఔ ాభాథానికి ఖ యబయ క్షెంలల శ్సౄ ైచికిత్ఔు సభిగ 
సెంథిెంచఔనోు వచఽి. 
 
f) ఆభోఖ నౄభా 

    
i. వకిౄ వమసఽ 
 
తయచా అధాభోఖెం ఫలభిన డే ఆయుయెం చినై వమసఽ యభిలల తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. 
 
ii. వకిౄ ఆభోఖ భిలత్త. అెంట్ే ాసఽౄ తెం ఏఫ ైధా యదిణో ఫలధడెతేధాైడా 
 
iii. భదనునెం, లేథా ధాభనునెం 

 
iv. ఆఔునేషన్  సుపలవెం 

 
ను ఖ, దఽభ ్ వెంట్ియ నేత్తనైభి యలువడే నూఔిభీలలు  ని ఙేమడెం 
 

 
3. భైట్ిెంగ్ లల పౌత్తఔ ాభాథాలనఽ భిషుభిెంచడెం 

 
పౌత్తఔ ాభాథాల యషమెంలల అెండర్  భైెట్యవు  థిఖ వ దేతేలనఽ ఉయోగియౄ యవ: 
 

 నానేమెంనఽ నలెంచడెం 

 నులలనలై యభెెంట్ీలనఽ వభిౄెంజైమడెం 

 నిభెిషి కు జులనఽ వభిౄెంజైమడెం 

 అదధాలు/నేనయౘబెంులనఽ యదిెంచడెం 

 జఞభీ ఙేలన ఔవభైజీని భినేతెం ఙేమడెం 

 ఔవభైజీని నిభఔభిెంచడెం 

 
a) నానేమెం నలెంు (లలడిెంగ్) 

 
భిస్కు ఎక్్ నోు జర్  లల కొనిై ాత్తఔల లక్షణాలు ఔడా ఉెండవచఽి. యట్ిని అెంగీఔభిెంఙేెందఽఔు కొెంత 
అదను నానేమెంనఽ వసాలు ఙేమాలని అెండర్  భైెట్యవు  నియృబెంచవచఽి. 
 
నానేమెం నలెంు నలెంచడెం థాుభ ళెచఽి కెుబెంల సెంపలవతనఽ, లేథా ళెచఽి కెుబెంలనఽ భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుెంట్లయవ. 
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ఉథాహయణ 
  

i. నిభే భిత ాభాణాలనఽ నుట్ిెంఙే యభానమాన సెంసలు, లేథా ధౌఔల థాుభ యయణా అబయ సయవఔులఔు 
యదాయణ నానేమెం భైట్ు ధే వసాలు ఙేయౄ యవ. కనీ వమలలైనోు బన, ట్ధేైజీ తఔుువగ ఉనై ధౌఔలఔు 
భాతాెం అదను నానేమెం ఙాభిజ ఙేయౄ యవ. 

 
ii. వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల నౄభాథాయవ ఖనఽఔ యుణాభోహణ, భైలెంగ్, యేట్ వెంట్ియట్ిలల నులగా ధే యభైెణే 

అదను నానేమెం వసాలు ఙేయౄ యవ. 
 
iii. ఆభోఖ నౄభాలల ఔయేళ్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్  సెందయౌెంగ ాత్తఔల లక్షణాలేయైధా ఉెంట్ే అథి ఔడా నానేమెం 

నలెంుఔు థాభ ితీమవచఽి. 
 

కొనిైయయవు  భభీ ాత్తఔల కెుబెంల నిషత్తౄ  ఉెంట్ే ఔడా నానేమెం నలెంు ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. మోట్లయవ నౄభా, 
లేథా ఆభోఖ నౄభా నులలల వెంట్ియట్ి యషమెంలల ఇథి జయవఖ తేెంథి. 
  
ఇట్ీవయౌ ఐఆర్  డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం వకిౄఖత కెుబెం ఆదాభిత నానేమెం నలెంు ఙెలు దఽ. థానిై నుయదయశఔ 
నుాత్తథిఔ ఆదాయెంగ నతౄెం నోు యవి నోూ యౌయోఔ వభిౄెంజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
 

b) యభెెంట్ీల యదిెంు 
 
పౌత్తఔ ాభాథాలనఽ తగాిెంఙేెందఽఔు అవసయఫ ైన యభెెంట్ీలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు ను ెందఽయవసఽౄ ెంట్లబ. కొనిై 
ఉథాహయణలనఽ థిఖ వ ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి. 
 
 

ఉథాహయణ 
i. సభ దా యయణా 
 
సయవఔులనఽ (ఉథాహయణఔు ట్ీ ను డి) ట్ిన్  లెైన్ు  కైసఽలలు  నుక్ ఙేమాలధే యభెెంట్ీని ను ెందఽయవయౄ యవ. 
 
ii. థ ెంఖతనెం 

 
ఆలౄని ఇయయై ధాలుఖ  ఖెంట్లనుట్ృ యచ్ భన్  కలా కసఽౄ ెండాడనై యభెెంట్ీ 
 
iii. అగిైాభాదెం 

 
అగిైాభాద నౄభాలల భిసభలనఽ యదాయణ నియేళ్లఔు నేెంచి యడభదని యభెెంట్ీ జఞభీ ఙేయౄ యవ. 
 
iv. మోట్లయవ యహధాలు 
 
యహధానిై యేఖ భీక్షఔు, లేథా భైలెంఖ లఔు యడభదధే యభెెంట్ీని జఞభీ ఙేయౄ యవ. 
 

c) కెుబెం/నషి నణాౄ లనఽ తగాిెంఙే కొనిై కు జులు 

ఉథాహయణ 
సభ దా యయణా: కొనిై పలగలఔు చినై నషిెం జభిగిధా కొనిై కభీథైెన మెంణాా లఔు ూభిౄగ నషిెం యట్ిలు వచఽి. 
అలాెంట్ి మెంణాా లు భీనేు స్క ఫ ెంట్  కు జ్డ భిదిలలకి వయౄ బ. తథాుభ అెండర్ భెైట్ర్  ఫలధత కైవలెం మెంణాా నిై 
భీనేు స్క ఙేమడానికి, నుయుర్ు  ఙేమడానికి, లేథా యభిగిన పలగనిై అత్తకిెంచడానికై భినేతెం అవుతేెంథి. 
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కసి్క నలైులు, యౘర్ు  ఫో యవు లు కొనిైయయవు  కైవలెం భూలల వదె నుడవుణాబ. కఫట్ిి  సభ దా నులలలలు  కసి్క 
నలైులు, యౘర్ు  ఫో యవు లు ఔట్ిెంగ్ కు జులఔు లలఫడి ఉెంట్లబ. థానిాకయెం నుడైెన పలగనిై కోలేల, నేఖణా పలగనిై 
భాతాఫే యడెకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
 
ఙాలాయయవు  యథేరల నఽెంచి థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై సయవఔుల థేయౕమ ామాణానికి సభ దా నౄభా 
అవసయభవుతేెంథి. అలాెంట్ి సయవఔుల నషిెం, లేథా డాఫేజీ వెంట్ియ యథేశ్ెం నఽెంచి వసఽౄ ెండగధే జభిగి 
ఉెండవచఽి. కనీ ఫమట్ి భియౕలనలల ణేలఔనోు బ ఉెండవచఽి. 
అలాెంటి్ భిసఽులనఽ వసఽౄ వులనఽ భైవులల థిఖగధే సజఞవుగ తనిఖీ ఙేలే షయతే నైద అెంగీఔభియౄ యవ. 
నులల ఔడా అెంగీకభనికి భ ెందఽ సభైు ఙేమడానికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి. 

 
d) అదధాలు/నేనయౘబెంుల యదిెంు 

 
నషిు నతౄెం నేభపునై అదధాలు/నేనయౘబెంులనఽ నేెంచిణే నేఖణా నణాౄ నిై „అదనెం‟ కు జు కిెంద 
ఙెయౌుయౄ యవ. భినేత్త ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెండే నషిెం ఙెయౌుెంుఔు అయోెం కదఽ. 

 
చినై కెుబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం ఈ కు జుల లక్షెం. నౄభాథాయవ ఔడా నషిెంలల కొెంత పలగనిై ఙెయౌుెంఙాయౌ్ 
వసఽౄ ెంథి కఫట్ిి  అతనఽ భభిెంత జఞఖరతౄ  వళ యౄ డె. భభిమ  నషి నియయణ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె. 

 
 
 

e) ఔవర్  భినేత్త 

ఉథాహయణ 
i. మోట్లర్ : నుత మోట్లయవ యహధానికి నౄభా ాత్తనుదననఽ యదాయణెంగధైణే అెంగీఔభిెంచయవ. కనీ 

నౄభాథాయవలు భినేత ఔవభైజీని, అెంట్ే థర్ు  నుభిీ భిసఽులఔు భాతాెం ఇవుజూుణాయవ. 
 

ii. వకిౄఖత ాభాదెం: ఖభిషి అెంగీఔిత వమసఽ థాట్ిన వకిౄఖత ాభాద ానోు జర్  ఔు ఔడా ఔవభైజీని 
అెంథిెంచవచఽి. అబణే అథి ూభిౄయ బలల కఔుెండా కైవలెం డెత్  భిసఽుఔు (యైఔల లనేృణో నుట్లగ) 
భాతాఫే ఇవువచఽి. 

 
iii. ఆభోఖ: కొనిై ఆభైషన్  దేతేలు, లేథా భిలతేలలు  ఔవభైజీని భినేత య బకి భాతాఫే 

వభిౄెంజైయౄ భెంట్ృ నౄభా ఔెంనలనీ కొనిై భినేతేలు యదిెంచవచఽి. ఉథాహయణఔు కట్భకి్, లేథా ఐ లెన్్ 
దేతేలు. 

 

f) డియౌుెంట్లు  

 
భిసఽు ఖనఽఔ యనఽఔలెంగ ఉెంట్ే తఔుువ భైట్ు నఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. లేథా డియౌుెంట్  ఇయౄ యవ. 

  
అగిైాభాద నౄభాలల భిసఽు నలయవఖ దలఔు థిఖ వ లక్షణాలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయవ. 
 
i. భిసభలలు  ల ర్ెంఔుర్  వవస  ఏభట్ల 
ii. కెంనుౌెండ్స లల ళైెడాా ెంట్  వవస  ఏభట్ల 
iii. ఫకెట్లు , మోసఽకెళ్ుఖల అగిైభాఔ యధధాలు భభిమ  భానఽవల్ లైర్  ెంుల ఏభట్ల 
iv. ఆట్ ఫేట్ిక్ లైర్  అలాయెం ఏభట్ల 
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ఉథాహయణ 
 

మోట్లయవ యహన నౄభాలల మోట్లయవ లలైకిల్ నఽ ఖనఽఔ నితెం లలైడ్స కర్  అట్లచ్ ఙేల ామాణ సఽౄ ెంట్ే నానేమెంనలై 
డియౌుెంట్  అెందజైయౄ యవ. ఎెందఽఔెంట్ే థానివలు  యహధానికి లయతుెం నలయవఖ తేెంథి ఖనఽఔ భిసఽు ఆ ఫేయఔు 
తఖ ా తేెంథి. 
 
సభ దా నౄభాలల „పుల్ లలడ్స‟ ఔెంట్ ైనర్  ఔు నానేమెంనలై డియౌుెంట్  ఇఙేిెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ సఽభ కెంగ 
ఉెంట్లెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే థ ెంఖతనెం, యౖభిైజీ ాభాథాలనఽ అథి నియభిసఽౄ ెంథి. 
ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  లల నలదె ఖూర ప్  ఔు డియౌుెంటి్ు యౄ యవ. ఎెందఽఔెంట్ే నులధాయఫ నై నిని, 
నౄభా ఔెంనలనీకి కయవిలనఽ అథ ిఫలగ తగాిసఽౄ ెంథ.ి 

 
g) ధన కెుబమ్్ ఫో నస్క (ఎన్  లనౄ) 

 
కెుబభ లు లేని ాత్త ఏడాథీ భెనఽవల్ సెందయౌెంగ కొెంత నణాౄ నిై ఫో నస్క గ ఇయౄ యవ. భెనఽవల్ లల 
నానేమెంనఽ తగాిెంచడెం థాుభ థానిై అనఽభత్తయౄ యవ. అథి నతౄెం ఖూర ు ణాలఔు కెుబెం నిషత్తౄనలై 
ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
 
అెండర్ భెైట్ిెంగ్  అనఽబయనిై ఫ యవఖ యవచఽఔుధేెందఽఔు ధన కెుబెం ఫో నస్క అధేథి ఙాలా శ్కిౄభెంతఫ ైన 
వూహెం. నలైగ ఇథి భైట్ిెంగ్ వవసలలు  ఔ పలఖెంగ భిఖణన ను ెందఽణోెంథి. నౄభాథాయవ ణాలఔు ధైత్తఔ 
ాభాద కయకనిై ఔడా ఈ ఫో నస్క ఖ భిౄసఽౄ ెంథి. మోట్లయవ యహన నౄభాలల అబణే ఫ యవగైెన డైైెయెంగ్ 
ధైుణాలు చాడెం లేథా ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ఫ యవగైెన ఆభోఖ శ్రదే చాడెం థాుభ కెుబెం జోయౌకి 
యళ్ునెందఽఔు ఇథి ాత్తపలెం వెంట్ిదనైభాట్. 

 
h) త్తయసుయణ 

 
ఔయేళ్ ఇనేడి ఉనై పౌత్తఔ ాభాదెం ఙాలా ఎఔుుయైణే, సదయవ భిసఽు నౄభా ఔయౌెంచజఞలనిదవుతేెంథి. 
థానిై త్తయసుభియౄ యవ. ఖత నషి అనఽబవెం, ాభాథాల భిజఞా నెం, సభఖర అెండర్ భెైట్ిెంగ్  యదానెం ఆదాయెంగ 
ాత్త నౄభా తయఖత్తలలనా త్తయసుభిెంఙాయౌ్న భిసఽుల జఞనృణానఽ నౄభా ఔెంనలనీలు యౄను ెంథిెంఙాబ. 

 
4. ధైత్తఔ ాభాదెం 

 
ధైత్తఔ ాభాదెం థిఖ వ దేతేలలు  తలెతౄవచఽి: 
 

a) నిజఞబతీ లేనే 

 
అతెంత ఙెడు  ధైత్తఔ ాభాథానికి అతెంత థాయవణఫ ైన ఉథాహయణ ఏనేట్ెంట్ే నౄభాథాయవ ఎలాగైెధా నషిెం 
ఔలఖజైసఽఔుని, థానికి నౄభానఽ కెుబెం ఙేసఽఔుధే ఉథెేశ్ెంణో నులల తీసఽకోవడెం. నిజఞబతీయవడైెన 
నౄభాథాయవ ఔడా ఆభిఔయఫ ైన ఔయౖి లలు  ఉెంట్ే థ ెంఖ నయౖి నిై చానెంఙే ాలలపలనికి లలనఽ కవచఽి. 

 
b) నియుక్షెం 

 
నషిెం ట్ు  నిభిుౄతనఽ నియుక్షానికి ఉథాహయణగ ఙెవచఽి. నౄభా ఉెంథి ఔథా అని నౄభా ఙేలన ఆలౄ  
యషమెంలల నియుక్షూభిత దోయణ ణో వవహభిెంచవచఽి.  
 
ఔయేళ్ నౄభాథాయవ ఖనఽఔ నౄభా ఙేలన ఆలౄ  యషమెంలల ఔయేళ్ థానికి నౄభా లేఔనోు ణే తీసఽఔుధేెంతట్ి 
జఞఖరతౄ  తీసఽకోఔనోు ణే ధైత్తఔ ాభాదెం సెంతినౄ ఔయెంగ లేనట్లి  లెఔు. 

 
c) నుభిరర నేఔ సెంఫెందాలు 
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మజభాని-ఉథోగి సెంఫెంధెం  ాత్తఔల ధైత్తఔ ాభాథాని(bad moral hazard ) కి ఙెెంథిన అెంశ్ెం ఇనేడి 
ఉెండచఽి.. 
 
d) తుడె కెుబభ లు 
 
ఇలాెంట్ి ధైత్తఔ ాభాథాలు కెుబభ లు తలెత్తౄ నుడే వయౄ బ. నౄభాథాయవ ఉథెేశ్ూయుఔెంగ నషిెం 
ఙేఔయవికోఔనోు వచఽి. కనీ నషిెం జభిగినుడె భాతాెం ఇెండెనేైట్ీ సాణాా నికై ూభిౄ యయవదేఫ ైన భీత్తలల 
సళేతేఔెం కనెంత ళెచఽి భియౘభనిై కోయవచఽి. 
 

ఉథాహయణ 
 

ఇలాెంట్ి ధైత్తఔ ాభాథాలఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల లు ఉథాహయణలు ఔనియౄ బ. భభినిై నౄభా 
ాయోజధాలు ను ెంథేెందఽఔు కెుబభ థాయవలు తభ డిజెఫ ల్ ఫ ెంట్  కలావదిని గమానిై ఫట్ిి  అవసయఫ ైన 
థానిఔెంట్ే ఎఔుువగ యలెైనెంతగ ను డిగిెంఙేెందఽఔు నఖ ా  చాుతేెంట్లయవ. 
మోట్లర్  కెుబభ లలు  ాభాదెం వలు  నుడెనై పలగనికి సెంతినౄ ఔయఫ ైన భీత్తలల భయభ్తే ఙేలే యలుధాై 
ఔడా థానిై భాభిి కొతౄథి యేమాయౌ్ెంథనేని, లేథా ాభాదెం వలు  జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెంధెం లేని 
భయభ్తేలు ఔడా ఙేమాయౌ్ెంథేనని నౄభాథాయవ ట్లి ఫటి్డెం వెంటి్ సెందభౌలలు  ఇలాెంటి్ ాభాదెం 
తలెతేౄ తేెంథ.ి 

 
కో నేఫ ెంట్ , తగాిెంు, ఉ భినేతేల వెంట్ియట్ి థాుభ, ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ధన కెుబెం ఫో నస్క వెంట్ి 
నోుా ణా్హకలు ఇవుడెం థాుభ ధైత్తఔ ాభాథాలనఽ ఫలగ తగాిెంచవచఽి. 

సభాఙాయెం 
 
i. కో నేఫ ెంట్  (సహ ఙెయౌుెంు) 
 
నౄభా ఙేలన ఉదెంతెం జభిగిణే ఙాలా ఆభోఖ నులలలలు  నౄభాథాయవ ఔడా సదయవ నషిెంలల కొెంత నణాౄ నిై 
బభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు నౄభా నతౄెం యౄ. 20000 భభిమ  నులల ప్  యకయెం కో నేఫ ెంట్  నతౄెం 
10% అబణే నౄభాథాయవ అెందఽలల యౄ.2000 ఙెయౌుయౄ డె. 
 
ii. సబ్ యౌనేట్్ (ఉ భినేతేలు) 
 
నలభిగినోు బయ నృలుు ల మోతనఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్త తయయౘ కయవిలు, ఆభైషన్  దేతేలు, లేథా డాఔిర్  జుల 
వెంట్ియట్ినలై యడిగ కొెంత భినేత్తని నౄభా ఔెంనలనీ యదిెంచవచఽి. 
 
iii. నేనయౘబెంు (డెడిఔిఫ ల్) 
 
థీనిై అదనెంగ ఔడా నలుయౄ యవ. ఎెందఽఔెంట్ే ఇథి నౄభా ఔెంనలనీ కెుబభ నఽ ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు భ ెందఽ 
నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న లయ నతౄెం. ఉథాహయణఔు ఔ యౄ. 10000 నులలలల నేనయౘబెంు ఉెంట్ే, కెుబెం 
ఙేలన ాత్త నౄభా నషిెంలలనా నౄభాథాయవ భ ెందఽగ యౄ. 1000 ఙెయౌుయౄ డె. 
 

నౄభాథాయవ తయపు నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం ఉెంట్లెందనై అనఽభానెం ఉనైుడె సదయవ ానుో జల్్ నఽ ఏజెెంట్ల 
ఎట్ిి  భిలతేలలు నా నౄభా ఔెంనలనీకి తీసఽఔుభఔడదఽ. నలైగ అలాెంట్ి అెంరలనఽ ఆఫ  యెంట్ధే నౄభా ఔెంనలనీ 
అదికయవల దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ. 
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5. సుల కల లేుల్్ 

 
యదాయణెంగ నానేమెం భైట్ు నఽ ధైెండె ధలల కలానికి కోట్  ఙేయౄ యవ. ఔయేళ్ నులలని తఔుువ కలానికి 
తీసఽఔుెంట్ే నానేమెంనఽ ఔడా ాణేఔ లేుల్ నఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. థాధేై సుల కల లేుల్ అెంట్లయవ. 
  
ఈ లేుల్ ాకయెం సులకయౌఔ నౄభాఔు వసాలు ఙేమాయౌ్న నానేమెం ధైషత్తౄఔ నుాత్తథిఔ ాకయెం ఉెండదఽ. 

 
సుల కల లేుల్్ ఆవశ్ఔత 

 
a) నులలని జఞభీ ఙేలేెందఽఔు అబయ కయవిలు 12 ధలలకెైధా, తఔుువ కలానికెైధా థాథాుగ కైలా 

ఉెంట్లబ కఫట్ిి  ఈ భైట్ు నఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. 
 

b) నలైగ యభిిఔ నులలలల భెనఽవల్ కైవలెం ఏడాథిక ిఔయభై వసఽౄ ెంథి. అథే సులకయౌఔ నౄభాలలు  అబణే 
అథి భభిెంత తయచఽగ వసఽౄ ెంథి. అలాెంట్ుడె ధైషత్తౄఔ నానేమెంనఽ అనఽభత్తలేౄ  నౄభాథాయవ 
కైవలెం ఈ సులకయౌఔ నౄభాలధే తీసఽఔుెంట్ృ, తథాుభ నానేమెంలనఽ యబథాలలు  ఙెయౌుెంఙే దోయణ కి 
థిగై ఆయుయభ ెంట్లెంథి. 

         
c) నలైగ కొనిై నౄభాలు లక్షణానిై ఫట్ిి  లజనల్ అమ ెంట్లబ. అలాెంట్ి లజన్  లల యట్ి భిసఽు 

ఎఔుువగ ఔడా ఉెంట్లెంథి. నలైగ కొనిైయయవు  భిసఽు అతదిఔెంగ ఉనై సభమెంలల నౄభాలనఽ 
తీసఽఔుెంట్లయవ. తథాుభ నౄభా ఔెంనలనీ ాయోజధాలఔు యయవదేెంగ నౄభా ఎెంనఔ జయవఖ తేెంథి. 
ఇలాెంట్ి ఎెంనఔలనఽ నిభోదిెంచడానికై సులకయౌఔ నౄభాలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. నలైగ యభిిఔ 
నౄభానఽ నౄభాథాయవ యదఽె  ఙేసఽఔునైుడె ఈ సులకయౌఔ నౄభాలనఽ ఇవువచఽి. 

 
6. ఔనీస నానేమెం 

 
నులల జఞభీ ణాలఔు నులధాయఫ ైన కయవిలు ఔవయబయలా ాత్త నులల కిెంద ఔనీస నానేమానిై ఙాభిజ ఙేమడెం 
భినుట్ి. 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
ఏజెెంట్ల ధైత్తఔ ాభాథానిై ఖ భిౄెంచినుడె ఆఫ  ఏెం ఙేమాయౌ? 

I. భ ెందఽలాగై నౄభానఽ కొనయగిెంఙాయౌ 

II. యషమానిై యెంట్ధే నౄభా ఔెంనలనీకి నియేథిెంఙాయౌ 

III. కెుబభ లలు  యట్ల అడగయౌ 

IV. ట్ిి ెంచఽకోఔడదఽ 
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D. నౄభా నతౄెం (సమ్ అషర్ు ) 
నులల నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఖభిషి నతౄెం ఇథి. అబణే ఇెండెనేైట్ీ భినేత్తని ఎెంచఽఔుధే 
భ ెందఽ నౄభాథాయవ ఙాలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙాయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే కెుబెం సభమెంలల భీబెంఫర్్  ఙేలే ఖభిషి 
నతౄెం అథి భాతాఫే. 
 
నౄభా నణాౄ నిై ఎుడా నౄభాథాయవ ఙేణే నిభే భితభవుతేెంథి. నులల ఫేయఔు ఫలధత ఉెండే నతౄెం ఔడా 
అథే. నులల ఫేయఔు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం ఎెంణో నిభే భిెంఙేెందఽఔు భైట్లనఽ వభిౄెంజైలేథి ఔడా ఈ నతౄెం 
నైథే. 
  
నౄభా నతౄెం ఆలౄ  యలువనఽ యసౄయఔెంగ ాత్తనృెంనృెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ నౄభా నతౄెం ఎఔుువగ ఉెంట్ే 
నౄభాథాయవఔు లనేృ ఏనై ఙేఔయదఽ. అలాగై అల నౄభా ఙేలేౄ , అెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్ే కెుబెం ధైషత్తౄఔెంగ 
తఖ ా తేెంథి. 
 
1. నౄభా నణాౄ నిై నియృబెంచడెం 
  
ాత్త యనుయ తయఖత్తలలనా నౄభాథాయవఔు ఈ థిఖ వ నుబెంట్ు నఽ అనఽసభిసాౄ  సలయౘ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. నౄభా 
నణాౄ నిై నియృబెంచఽఔుధేుడె యట్ిని భనసఽలల ఉెంచఽకోయయౌ: 

 
a) వకిౄఖత ాభాద నౄభా:  ఔెంనలనీ ఇవుజూనే నౄభా నతౄెం (సమ్ అషర్ు ) లయ నతౄెం కవచఽి, లేథా 

నౄభాథాయవ ఆథామెంనలై ఆదాయడి ఉెండవచఽి. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నిభెిషి యైఔలానికి గనఽ 
నౄభాథాయవ ధలయభీ యేతధానికి 60 నఽెంచి 100 భెట్లు  ఫ నిట్్ ఇవువచఽి. అబణే ఖభిషి నణాౄ నికి 
భినేత్త, లేథా ఎఖ వ భినేత్త ఉెండవచఽి. అెంణేగఔ భియౘభలు ఔడా ఔెంనలనీ, ఔెంనలనీకి 
భాయవచఽి. ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద నులలలలు  నౄభా నతౄెం సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ాత్త నౄభాథాయవఔ 
యడిగ నిభే భిెంచవచఽి. లేథా నౄభాథాయవఔు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ లఔు యౌెంఔు నలటి్వచఽి. 

 
b) ఆభోఖ నౄభా: సమ్ ఇనా్ర్ు  ఔ నిభెిషి భైెంజ్డ లల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి వయో భినేత్తనలై 

ఔడా ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ఉథాహయణఔు 25 -40 వయో భినేత్త ఉనై ఖూర ప్  ఔు నౄభా ఔెంనలనీ 10 

లక్షలు, లేథా అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఇవుజూవచఽి. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ు  
వయో ఖూర ప్  ఔు అథి 2 లక్షలల ఎెంణో ఉెండవచఽి. 

 
c) మోట్లర్  నౄభా: మోట్లర్  నౄభా యషమెంలల సమ్ ఇనా్ర్ు  అధేథి నౄభాథాయవ ాఔట్ిెంచిన యలువ 

(ఐడీయ)గ ఉెంట్లెంథి. అథి యహను యలువ. ాసఽౄ తెం ఉతత్తౄ థాయవ ఆ యహధానికి నియృబెంచిన 
అభ్ఔు ధయ ఆదాయెంగ థీనిై తీసఽఔుెంట్లయవ. థాని నఽెంచి ఐఆర్  డీఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు తయవఖ దల 
రణానిై తీలేయౄ యవ. ఉతత్తౄథాయవ ాఔట్ిెంచిన ధయలల య నిఔ సఽెంకలు/నఽైలుెంట్లబ. భిజిలిేరషన్  
భభిమ  నౄభా నణాౄ లుెండవు. 

 
ఐడీయ = (ఉతత్తౄ థాయవ ాఔట్ిెంచిన అభ్ఔు ధయ – తయవఖ దల) + (ాఔట్ిెంచిన అభ్ఔు ధయలల ఇనేడి 
ఉెండని యడి పలగల కయవి - తయవఖ దల) భభిమ  భిజిలిేరషన్  భభిమ  నౄభా నణాౄ లనఽ నేనయౘబయౄ యవ. 
 
యడకనికి నికిభని, లేథా 5 ఏళ్ైు  థాట్ిన యహధాల ఐడీయని నౄభా ఔెంనలనీ, నౄభాథాయవ యసయ 
అెంగీకయెం ఫేయఔు నియృబెంచఽఔుెంట్లయవ. అుడె తయవఖ దలఔు ఫదఽలుగ నుత కయు  ఐడీయని యహను 
ఔెండిషన్  నలై సభైుమయవు , కయవ డీలయు వెంట్ియయవ ఇఙేి అెంచధాల ఆదాయెంగ నియృబెంచఽఔుెంట్లయవ. 
ఐడీయ అధేథి ఔయేళ్ యహనెం థ ెంఖతధానికి ఖ భెైధా, నతౄెం నయౖి నికి ఖ భెైధా ఙెయౌుెంఙే భియౘయెం. కయవ 
భాభెుట్  యలువఔు యలెైనెంత దఖాయగ ఉెండే ఐడీయని ను ెంథాలని ఖట్ిి గ లనూయవ్ ఙేమడెం జయవఖ ణోెంథి. 
నౄభాథాయవఔు ఐడీయనలై 5% నఽెంచి 10% తఖ ా దలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు యదియౄ బ. తఔుువ ఐడీయ అెంట్ ే
తఔుువ నానేమెం ఔడా అని భభిినుో వదఽె . 
 
d) అగిైాభాద నౄభా 
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అగిైాభాద నౄభా సమ్ అషర్ు  నఽ బవధాలు/నుు ెంట్ల, మెంణాా ెంలు, నృగిెంుల ునఃయ న యలువ 
ఆదాయెంగ నిభే భిెంచవచఽి. యట్ిలల ఉెండేయట్ికి యట్ి భాభెుట్  యలువ ఆదాయెంగ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. యట్ి 
ధయ నఽెంచి తయవఖ దలనఽ తీలేలేౄ  అథి వసఽౄ ెంథి. 
 
e) నిలుల నౄభా 
 
నిలుల యషమెంలల సమ్ అషర్ు  అెంట్ే యట్ి భాభెుట్  యలువ. నషిెం జభిగినుడె, భ డి సయవఔులఔు 
నషిెం జభిగినుడె నౄభాథాయవఔు ఆ సయవఔులనఽ భాభెుట్  లల కొనఽగోలు ఙేమఖల ధయనఽ భీబెంఫర్్  
ఙేయౄ యవ. 
 
f) సభ దా సయవఔు నౄభా 
 
ఇథి అెంగీఔభిెంచిన యలడ్స నులల. భభిమ  సమ్ అషర్ు  అధేథి కెంట్లా ఔుి  సభమెంలల నౄభా ఔెంనలనీ 
భభిమ  నౄభాథాయవ భధ ెందెం ఫేయఔు ఉెంట్లెంథి. యదాయణెంగ అథి వసఽౄ వు ణాలఔు ధయఔు 
యయణానఽ, అెంట్ే లఐఎఫ్ యలువనఽ ఔయౌనణే వఙేి నతౄెం. 
 
g) ఫ భైెన్  హల్ నౄభా 
 
ఫ భైెన్  హల్ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు  అధేథి ెందెం నదట్ ు  నౄభా ఔెంనలనీకి భభిమ  నౄభాథాయవఔు 
భధ ఔుథిభై ెందెం ఫేయఔు ఉెంట్లెంథి. హల్/ధౌఔనఽ సభిిలైడ్స యలమర్  తనిఖీ ఙేలన నైదట్ ఈ 
యలువనఽ నేభపుెంట్లయవ. 

 
 

h) ఫలధత నౄభా 
 
ఫలధత (లమనృయౌట్ీ) నులలలలు  సమ్ ఇనార్ు  అధేథి నుభిరర నేఔ యపలగల లమనృయౌట్ీ ఎక్్ నోు జర్  గ 
ఉెంట్లెంథి. యట్ి ఎక్్ నోు జర్  తీవాత, పౌగోయఔ యసౄ యణల ఆదాయెంగ థానిై నియృబయౄ యవ. అదను 
ధామయఫ ైన కయవిలు ఔడా కెుబెం భియౘయెంలల పలఖెం అబ ఉెండవచఽి. సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఎఖ వ 
నేభపునై భనేతేల ఆదాయెంగ నౄభాథాభై నియృబయౄ యవ. 

            

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఔ డాఔియవఔు తనఔు వత్తభైఔెంగ వఙేి నియుక్షు ఆభోణల ఫలభినఽెంచి కనుడెకోవడానికి ఔ నౄభా థకనిై 
సాచిెంచెండి. 
I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
II. ఫలధత నౄభా 
III. ఫ భైెన్  హల్ నౄభా 
IV. ఆభోఖ నౄభా 
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యభెంశ్ెం 

a) భిసఽులనఽ వభాీఔభిెంచి భభిమ  అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄ యో నిభే భిెంఙే ాకిరమ భైట్  ఫేకిెంగోు  ఙాలా 
భ కఫ ైనథి. 
 

b) అెండర్ భెైట్ిెంగ్  అధేథి నౄభా కోభిన భిసఽు అెంగీకయయోఖభా, యోఖఫే అబణే ఏ భైట్లఔు, నౄభా ఔవభైజీని 
అెంగీఔభిెంఙాయౌ్న నిమభ నిఫెంధనలేనేట్ి అనైయ ణేలేిథి. 
 

c) భైట్  అధేథి నౄభా మూనిట్  ణాలఔు ధయ. 
 

d) నౄభా ధయ ఙాయౌనెంతగ, సభెంజసెంగ ఉెండేలా చాడట్ఫే భైట్  ఫేకిెంగ్ లక్షెం. 
 

e) „యసౄ వ నానేమెం‟ అధేథానికి ఇతయ కయవిలు, నిలులు భభిమ  లాపలలఔు ఙాయౌనెంతగ నణాౄ లనఽ 
ఔలుుణాయవ. 
 

f) నౄభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభెిషి ాభాదెం వలు  నషిెం జభిగై ఆయుభనిై నలెంఙే అెంరలు, లేథా 
లక్షణాలనఽ సాచిసఽౄ ెంథి. 
 

g) తగాిెంులు/అదధాలనఽ ఙేభైి కు జు చినై కెుబభ లనఽ ణొలగిెంఙేెందఽఔు ఉథెేయెంచినథి. 
 

h) ధన కెుబెం ఫో నస్క అధేథి అెండర్ భెటై్ిెంగ్  అనఽబయనిై ఫ యవఖ  భిఙే శ్కిౄభెంతఫ ైన వూహెం. ఇథి భైట్ిెంగ్ 
వవసలలు  అయపలజ పలఖెం. 
 

i) సమ్ అషర్ు  అధేథి నులల నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైలే ఖభిషి నతౄెం. 
 

 

కీలఔ థాలు 
 
a) అెండర్  భెైట్ిెంగ్ 

b) భైట్  ఫేకిెంగ్ 

c) పౌత్తఔ ాభాథాలు 
d) ధైత్తఔ ాభాథాలు 
e) ఇెండెనేైట్ీ 
f) లనేృ 

g) నానేమెం లలడిెంగ్ 

h) యభెెంట్ీలు 
i) తగాిెంులు 
j) అదనెం 
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నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽఔుధేెందఽఔు సభాదాధాలు 
జయఫ  1 

సభెైన సభాదానెం I. 
 
భిస్కు ాపలవెం ణాలఔు సెంపలవత భభిమ  తీవాణే నౄభా భైట్  ఫేకిెంగ్. 
 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదానెం I. 
 
యసౄ వ నానేమెం అధేథి కైవలెం నయౖి లఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు భాతాఫే సభినోు తేెంథి. కనీ నులధాయఫ ైన 
వమాలు, లాపలలఔు అథి ఙాలదఽ. 
జయఫ  3 
సభెైన సభాదానెం II. 
 
నౄభా ఏజెెంట్ల ధైత్తఔ ాభాథానిై లఖడిణే యెంట్ధే థానిై నౄభా ఔెంనలనీ దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ. 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదానెం II. 
ఫలధత నౄభా అధేథి డాఔియునఽ నియుక్షు ఆభోణల కెుబభ ల ఫలభి నఽెంచి కనుడఖలదఽ. 

లుమ భీక్ష సభాదాధాలు 
ాశ్ై 1 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙాలా, వథాె  అధేథి నియృబెంఙేథి _____________  

I. అషర్ు  
II. అెండర్ భెైట్ర్  
III. ఏజెెంట్ల 
IV. సభైుమర్  
 
ాశ్ై 2 
_______________ అధేథి నిభెిషి నౄభా మూనిట్  ధయ. 

I. భైట్  
II. నానేమెం 

III. సమ్ అషర్ు  
IV. ఫో నస్క 

 

ాశ్ై 3 
కెుబభ లనఽ లైల్ ఙేలేయభికి నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙే ఖభిషి నతౄెం ___________. 

I. సమ్ అషర్ు  
II. నానేమెం 

III. భెైడర్  
IV. లాపలలు 
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ాశ్ై 4 
అెండర్ భెైట్ర్  ఔు సభాఙాయ వనయవ కనిథి ______________. 

I. ానోు జర్  యభిిఔ కాణాలు 
II. ఆలౄ  ణాలఔు అెంగీకభనికి భ ెందఽ భిసఽు సభైు 

III. ానోు జల్ నూయెం 

IV. నౄభా ఔెంనలనీ ణాలఔు భిజిలిేరషన్  సభిికెట్  
 

ాశ్ై 5 
ాభాథాలు: 
I. నయౖి ల తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు 
II. నయౖి ల తయచఽదధానిై నలెంఙే కయకలు 
III. నయౖి ల తీవాతనఽ ణాలఔు తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు 
IV. నయౖి ల తీవాతనఽ ణాలఔు తీవాతనఽ తగాిెంఙే కయకలు 
 

ాశ్ై6 
కిెంథియట్ిలల ఏథి సభెైనథి? 

 
పౌత్తఔ ాభాథాలు: 
I. భైట్  ఫేకిెంగ్ లల భ ఖెంమ కదఽ 
II. అెంచధా యేమజఞలనియ 

III. ఫలలెన్్ ఱట్  ఆదాయెంగ లెఔుఖటి్ఖలయ 

IV. ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిిన సభాఙాయెం ఆదాయెంగ అెంచధా యేమఖయౌగినయ 

 

ాశ్ై 7 
మోట్లర్  నౄభాలల యభెెంట్ీలలు  ఔట్ి: 
I. యహధానిై భోజూ ఔడగయౌ 

II. యహధానిై యేఖ భీక్షల కోసెం యడభదఽ 
III. వకిౄఖత లగైజీని మోసఽకెళ్ుడెం కోసెం యడభదఽ 
IV. యహధానిై భోజుఔు 200 కి.నై. ఔెంట్ే ఎఔుువ త్తభదఽ. 
 

ాశ్ై 8 
తగాిెంు కు జు ఉథెేశ్ెం: 
I. కెుబెం ఙెయౌుెంులనఽ తనెంచఽకోవడెం 

II. చినై చినై కెుబెం ఙెయౌుెంులనఽ తనెంచడెం 

III. నులలథాయవనఽ యేదిెంచడెం 

IV. నానేమెంనఽ నలెంచడెం 
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ాశ్ై 9 
 
ల ర్ెంఔుర్  వవస  ఏభట్ల ఈ కిెంథియట్ికి యౘనై ఇసఽౄ ెంథి: 
I. భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి 

II. భిసఽునఽ తగాిసఽౄ ెంథి 

III. భిసఽునఽ తగాిెంచదఽ, నలెంచదఽ 
IV. హౄడిెంగ్ భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి 
ాశ్ై 10 
మోట్లయవ నౄభాలల నౄభాథాయవ ణాలఔు ాఔట్ిత  యలువలల ఇనేడి ఉెండేయ: 
I. నమోదఽ 
II. తమాభీథాయవ వమ ధయ 

III. తమాభీథాయవ అభ్ఔు ధయ 

IV. ఆభిోటా్భీ ధయ అెంశ్ెం 

 

లుమ భథిెంు ాశ్ైలఔు సభాదాధాలు  
జయఫ  1 
సభెైన సభాదానెం II. 

 
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడభా, లేథా అనైథి అెండర్ భెైట్ర్  నియృబయౄ యవ. 
 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదానెం I. 
 
భైట్ల అధేథి నిభెిషి నౄభా మూనిట్  ణాలఔు ధయ. 

 
జయఫ  3 
 
సభెైన సభాదానెం I. 
 
సమ్ ఇనార్ు  అధేథి కెుబెం థాకలు ఙేలన యభికి ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙే ఖభిషి నతౄెం. 
 
జయఫ  4 
 
సభెైన సభాదానెం IV. 

 
నౄభా ఔెంనలనీ ణాలఔు భిజిలిేరషన్  సభిికెట్  అెండర్ భెైట్ర్  ఔు సభాఙాయ వనయవ కదఽ. 
 
జయఫ  5 
 
సభెైన సభాదానెం III. 
 
ాభాథాలధేయ నయౖి ల ాపలయనిై భభిమ  తీవాతనఽ ఫలగ నలెంఙే కయకలు. 
 
జయఫ  6 
 
సభెైన సభాదానెం IV. 
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పౌత్తఔ ాభాథాలనఽ ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిిన సభాఙాయెం ఆదాయెంగ అెంచధా యేమవచఽి. 
 
జయఫ  7 
 
సభెైన సభాదానెం II. 
 
మోట్లర్  నౄభాలల యహధానిై యేఖ భీక్షలఔు యడభదనైథి యభెెంట్ీలలు  ఔట్ి. 
 
జయఫ  8 
 
సభెైన సభాదానెం II. 
 
తగాిెంు కు జు ఉథెేశ్ెం చినై చినై కెుబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం. 
 
జయఫ  9 
 
సభెైన సభాదానెం II. 
 
భిసభలలు  ల ర్ెంఔుర్  వవస  ఏభట్ల అగిైాభాద భిసఽునఽ తగాిసఽౄ ెంథి. 
 
జయఫ  10 
 
సభెైన సభాదానెం III. 
 

మోట్లయవ నౄభాలల నౄభాథాయవ ాఔటి్త యలువలల తమాభీథాయవ ణాలఔు అభ్ఔు ధయ ఔడా ఔయౌల 
ఉెంట్లెంథ.ి 
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అదామెం 14 

వకిౄఖత, భిట్ ైల్ నౄభా 
 

అదామ భిచమెం 
యదాయణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన లు దిఔతాలనఽ, సాణాా లనఽ ఖత అదామాలలు  భనెం ధేయవిఔుధాైెం. 
యదాయణ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ననైఫ ైన భాభెుట్ు ఔు ననైెంగ వభాీఔభియౄ యవ. కొెందయవ యట్ిని ఆలౄ , కజుయయి్, 
ఫలధత నౄభాలుగ వభాీఔభియౄ యవ. కొనిైఙోట్ు  యట్ిని అగిైాభాద, సభ దా, మోట్లయవ, చిలు య నౄభాలుగ 
వభాీఔభియౄ యవ. భిట్ ైల్ యనియోఖథాయవలు కొనఽగోలు ఙేలే వకిౄఖత ాభాద, ఆభోఖ, ామాణ, ఇెంట్ి, దఽకణథాయవల 
నౄభాలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదామెంలల చభిిెంచడెం జభిగిెంథి. 

అబసన పయౌణాలు 
 
A. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
B. ఆభోఖ నౄభా 
C. యథయేౕ ామాణ నౄభా 
D. ఇెంటి్థాయవ నౄభా 
E. దఽకణథాయవ నౄభా 
F. మోట్లయవ నౄభా 
 
ఈ అదామానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం నైయవ ఈ థిఖ వయ  ఙేమఖయౌగి ఉెండాయౌ: 
  
1. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ఔవభైజీని యవభిెంచడెం 
2. ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని చభిిెంచడెం 
3. ామాణ నౄభా ాత్తనుదననఽ లదేెం ఙేమడెం 
4. ఇెంట్ిథాయవ నౄభానఽ యవభిెంచడెం 
5. దఽకణ నౄభానఽ లదేెం ఙేమడెం 
6. మోట్లయవ నౄభా ఖ భిెంచి చభిిెంచడెం 
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A. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
1. నౄభా ణాలఔు వకిౄఖత అెంరలేనేట్ ి

ఫహృర ఔ వకిౄకి ఉెండఖల ఆసఽౄ లలు  అతెంత అభూలఫ ైనథి ఆఫ  నుాణఫే. జీయతచఔరెంలల ఆఫ  లు దశ్ల 
ఖ ెండా యఖ తేెంథి. అెందఽలల పలఖెంగ నిభెిషి వమసఽ వచిినుడె ఉథోఖెం ఙేమడెం, తథాుభ భోజుయభీ 
అవసభలఔు, యట్ిణో నుట్ల బయషతేౄ  ను దఽు కోసెం డఫ ో సెంనుథిెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి. 
హఠన్యణెం, లేథా ఆభోఖ సభసల వలు , లేథా ాభాదెం వలు ధన యైఔలెం సెంబయలేౄ  అథి ఆఫ  ఆథామానిై 
ూభిౄగ గనీ, లేథా ఙాలావయఔు గనీ ాపలయతెం ఙేమవచఽి. నలైగ చికిత్ఔు ఫలగ కయవి కవచఽి. తథాుభ 
వకిౄ ణాలఔు ను దఽు నణాౄ లణో నుట్ల సెంద ఔడా అెందఽకోసెం ఔభిగినుో వచఽి. అెందఽకై ఇలాెంట్ి 
నషిథామఔ భిలతేల ఫలభి నఽెంచి కనుడే లక్షెంణో వకిౄఖత నౄభానఽ యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. 
2. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
ాభాథాల ఖ భిెంచి భనెం నితెం యభౄ  తా్తఔలలు  చదఽవుత ఉెంట్లెం. భనెం ఫలదితేలెం కనెందఽఔు థేవుళ్ుఔు 
దెండెం నలట్లి ఔుెంట్ృ ఉెంట్లెం. కనీ ఔయేళ్ భనకై అలాెంట్ిథి జభిగిణే? అుడె భన భిల ణేనేట్ి? అలా 
ఆలలచిెంచడానికి భనెం ఔు క్షణెం ఔడా కైట్లబెంచెం. ఔదా! ాభాద భయణెం, లేథా తీవా గమాల వెంట్ియ 
సెంనుదధాయవనికి ఔయౌగిణే అథి ఆ ఔుట్లెంఫలనికి తీవా ఆభిఔ ఔయౖి లు ఔలఖజైమవచఽి. నలైగ వకిౄ ణాలఔు 
ఆథామాయజన యభభ ూనిై అథి రశ్ుతెంగధన, ణాణాుయౌఔెంగధన ూభిౄగ నోు గపటి్వచఽి. లేథా ఙాలావయఔు 
తగాిెంఙేమవచఽి. అెందఽకై ాభాదెంలల ఇలాెంట్ి హఠన్యణెం, లేథా యైఔలెం వలు  తలెతౄ ఖల ఆభిఔ నయౖి ల ఫలభి 
నఽెంచి కనుడెఔుధేెందఽఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభా యమడెతేెంథి. 
 
నౄభా భిపలషలల అసలు ాభాదెం అధే దభెంట్ే ఏనేట్  భనెం భ ెందఽగ అయెం ఙేసఽఔుెంథాెం. 

నియుచనెం 
ాభాదెం అెంటే్ యదాయణెంగ హఠతేౄ థ,ి ఎదఽయవ చాడనిథ,ి హఠతేౄ గ జభిగైథ,ి ఫమటి్క ి ఔనిెంఙ ే
ళ ెంయత్ఔ కయకల వలు  ఔయౌగినథి అబన ఔ గట్న. (కనీ యద,ి లేథా భోఖెం ఈ జఞనృణాలలకి 
భదఽ). తథాుభ రభీయఔ గమాలవుణాబ. అబణే భానలఔ గమాలు, నభలయఫ ైన, లేథా 
పలయోథేుఖయఫ నై సభసలు, డినలషాన్ , లేథా మాెంగెడజటీ్ వెంటి్య ఈ జఞనృణాలలకి భవు. 
 

కఫట్ిి  యది వలు  భయణెం ఈ నులల భిదిలలకి భదఽ. 
 
a) భభి వకిౄఖత ాభాద నులల యేట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
యదాయణ వకిౄఖత ాభాద (న.ఎ.) నులలలు ఔవయ ఙేలేథి: 
 
iii. ాభాదెం వలు  సెంబయెంఙే భయణెం 

iv. రశ్ుత ూభిౄ యైఔలెం 

v. రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం  

vi. ణాణాుయౌఔ ూభిౄ యైఔలెం 

 
యదాయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ అవసయభబయ అనాహ భిలతేల కోసెం ట్ేఫ ళ్ునఽ 
(నానేమెం భైట్లు ), లేథా ప్ ఆను నఽ (ఔవభైజీ/లనేృ ణాలఔు యవభలు) యౄను ెంథియౄ బ. భభిమ  అలాెంట్ి 
అనాహ భిలతేల కోసెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ లనఽ ఔడా నిభే భియౄ బ. కఫట్ిి  ఈ అనిై అనాహ 
భిలతేల కోసభూ నిభెిషిెంగ ఔవభైజీ అడగయౌ్న అవసయెం ానోు జర్  ఔు ఉెండదఽ. అబణే కొనిై „మాడ్స 
ఆన్ ‟ ఔవయవు  ఔడా ఉెంట్లబ. ఇయ కొెందభికి అవసయభవుణాబ. కొెందభికి అవసయడవు. అదను 
నానేమాలు ఙెయౌుెంచడెం థాుభ ఈ అదను ఔవభైజీని ను ెందవచఽి. ఆ నణాౄ లనఽ నౄభా ఔెంనలనీ 
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నియృబసఽౄ ెంథి. అెంఫ లెన్్ ఙాభీజలు, నలు ల కోసెం యథా నిది, యైద కయవిలు, ఔుట్లెంఫ యయణా, థిఖ భత్త 
ఙేసఽఔుధే ఓషదాలు, అెంతకిరమల కయవిల వెంట్ియ ఇెందఽఔు ఉథాహయణలు. 

 
కొనిై నిభెిషి యనియోఖథాయవల యపలగల కోసెం కొనిై యకల ఇతయ ఔవభైజీలు ఔడా ఉధాైబ.  
 
యదాయణెంగ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 24 ఖెంట్ల నుట్ృ ాెంచయౄెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా 
నులలలనఽ ఆపర్  ఙేయౄ బ. నౄభాథాయవ ఔనీస వయో భినేత్త 5 నఽెంచి 80 ఏళ్ు  థాక ఔెంనలనీ నిమభ 
నిఫెంధనలనఽ ఫట్ిి  ఉెంట్లెంథి. ళెచఽి వయో భినేత్త యభికి నానేమెం లలడిెంగ్ ణో గనీ, అథి లేఔుెండా గనీ 
ఉెంట్లెంథి. 

 
యట్ిలల కొనిై దజఞలాలనఽ భననేుడె అయెం ఙేసఽఔుెంథాెం. 

నియుచనెం 
 
1. రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (నట్ీడీ): అెంట్ే కళ్ొు  ఙేతేల ధాలుఖూ జీయత కలెం నుట్ల ూభిౄగ ని 

ఙేమఔుెండా నోు వడెం. అెంట్ే యట్ికి క్షయతెం భవడెం, లేథా అయ్యఔ లత్తకి యళ్ుడెం, భెెండె ఔళ్ైు /భెెండె 
ఙేతేలు/భెెండె కళ్ైు , లేథా ఔ ఙేబ భభిమ  ఔ ఔనఽై లేథా ఔ ఔనఽై భభిమ  ఔ కలు, లేథా ఔ 
ఙేబ భభిమ  ఔ కలు ూభిౄగ నోు వడెం వెంట్ివనైభాట్. 

 
2. రశ్ుత నుక్షిఔ అెంఖయైఔలెం (ననడీ): అెంట్ే జీయత కలెం నుట్ల నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం. 

ఉథాహయణఔు యేళ్ైు , ఫ ట్నయేళ్ైు , యేయౌ ఎభ ఔలు నోు వడెం. 
 
3. ణాణాుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (ట్ీట్ీడీ): అెంట్ే కొెంతకలెం నుట్ల ూభిౄ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం. అలా 

అెంఖయైఔలానికి ఖ భెైన సభమెంలల ఔయౌగై ఆథామ నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌెంచడెం ఈ నులలల ఉథెేశ్ెం. 
 

 
భయణ లేౄ  ఇఙేి నతౄెం భభిమ  నట్ీడీ వెంట్ియ సమ్ అషర్ు  ఙెయౌుెంుణో ఔడి ఉెంట్లబ. ననడీ జభిగై 
క్షెంలల అెంథే భియౘయెం సమ్ అషర్ు లల కొెంత లయ రతెంగ ఉెంట్లెంథి. ఇఔ యయు నుాత్తథిఔన 
నషిభియౘయభెంట్ే ఖభిషి ఎనిై యభల నుట్ల భియౘయెం ఙెయౌుెంఙే యలుెంట్లెంథో  అనిై యభల నుట్ల యయెం 
నుాత్తథిఔన ఙెయౌుెంఙే లయ నతౄెం. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కైవలెం క్్ డ్స  ఫ నిట్  భాతాఫే 
ఇవుజూుతేధాైబ. 
 
 
 
b) యదాయణ నేనయౘబెంులు (ఔవభైజీ భిదిలల ఉెండనియ) 

 
ఈ కిెంథియట్ి వలు  ఔయౌగై యైఔలెం: 
  
i. లుమ గమాలు, లేథా ఆత్హత; 
ii. భదెం, లేథా ఓషదాల ాపలవెంలల జభిగై ాభాథాలు;  
iii. మ దేెం భభిమ  తత్ెంఫెందిత ఉణాణాలు 
iv. చటి్ యయవదేఫ ైన ని ఙేసఽౄ నైుడె, లేథా ధేయూభిత ఉథెేశ్ెంణో ఏథైెధా ఙేసఽౄ నైుడె ఔయౌగై 

గమాలు 
 

c) నులలని ఎవయవ తీసఽకోవచఽి? 

 
పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధా ఈ నులలలనఽ ఆఫ /అతని కోసెం భభిమ  తభనలై ఆదాయడిన 
ఔుట్లెంఫ సబ ల కోసెం తీసఽకోవచఽి. 
 
భానవ జీయణానికి యలువఖటి్డెం అతెంత ఔషిఫ ైన ని. కఫట్ిి  ఇెండెనేైట్ీ సాణాా నిై నఏ నులలలఔు 
భభీ ఔఠినెంగ వభిౄెంజైమడెం యధెం కదఽ. అబణే యట్ిని దఽయవథెేరలణో భభీ అడు గోలుగ ఎఔుువగ 
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లెఔుఖటి్ఔుెండా ఉెండేెందఽఔు యలుగ సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు కొనిై ాభాణాలనఽ నుట్ిెంచడెం 
జయవఖ తేెంథి. 
 
నోు బన నుాణెం, లేథా నోు బన అవమవెం ణాలఔు యలువనఽ అెంచధా యేమడెం గనీ, బభీౄ ఙేమడెం గనీ 
అయధఫే. కఫట్ిి  అలాెంట్ి యైఔలాలఔు, ాభాథాలఔు ఙెయౌుెంఙే నణాౄ లనఽ ఫ నిట్్ అని గనీ, లేథా 
భియౘభలని గనీ అెంట్లయవ.  
 
d) నఏ నులలలల సమ్ అషర్ు  నఽ ఎలా నిభే భియౄ యవ? 

 
ఔెంనలనీ ఇవుజూనే సమ్ అషర్ు  నఽ భయణానికి యౄ. 5 లక్షలు, లేథా యౄ. భెెండె కళ్ొు  నోు గపట్లి ఔుెంట్ ే
యౄ.2 లక్షలుగ నిభే భిెంచవచఽి. లేదెంట్ే థానిై నౄభాథాయవ ఆథామెం నుాత్తథిఔగ ఔడా 
నియృబెంచవచఽి. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నిభెిషి యైఔలాలఔు నౄభాథాయవ ధలయభీ యేతధానికి 60 భెట్ు  నఽెంచి 
100 భెట్ు  థాక ఔడా ఇయౄ బ.  కొనిై ఇతయ నులలలు థానికి ఫదఽలు యభిిఔ యేతధానికి 8 నఽెంచి 10 భెట్లు  
ఇయౄ బ. అబణే ఇలా ఙెలు ెంఙే ఖభిషి నణాౄ నికి భినేత్త ఔడా ఉెంట్లెంథి. ఈ నులలల థాుభ డినలెండెెంట్  
ణాలఔు ఔుట్లెంఫ సభ మలఔు ఔడా ఔవభైజీ ఇవువచఽి. అెంట్ే డినలెండెెంట్  సెంణానెం/డినలెండెెంట్  
పలఖయునే (యభికి సమ్ అషర్ు  లల కొెంత నిభెిషి రణానిై నిభే భియౄ యవ). 
 
నఏ నులలలు భభిమ  భియౘభల నిమభ నిఫెంధనలు ఔెంనలనీ, ఔెంనలనీకి, భభిమ  నులల, నులలకీ 
భాయవచఽి. 
 
ఇయ ఫ నిట్  నుు నఽు  కఫట్ిి  నఏ నులలలలు  ఔెంట్ిాఫూషన్  ఏనై నలదెగ ఉెండదఽ. తథాుభ ఔయేళ్ ఔ వకిౄకి 
లు నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి ఔట్ికి నేెంచి నులలలు ఉధాై ఔడా ాభాద భయణెం సెంబయెంచిధా, నట్ీడీ, 
ననడీ వెంట్ియ జభిగిధా అనిై నులలల ణాలఔు కెుబభ లనా యడిగ ఙెయౌుయౄ యవ. 
 
 
e) నానేమెం 

 
నానేమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుట్లెంఫ సబ ల సెంక, నౄభాథాయవ విత్తౄ  వెంట్ి లు అెంరలనలై ఆదాయడి 
ఉెంట్లెంథి. ఇనేడి ఉనై ాభాద తీవాతనఽ ఫట్ిి  యట్ిని 1, 2 లేథా 3భిసఽు య బలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి. 
ఉథాహయణఔు డాఔియవు , ఆస్క ఎగిజఔట్ివ్లఔు తఔుువ భిసఽు ఉెందని పలయయౄ యవ. అథే నిభ్ణ నుాెంతెంలల 
ని ఙేలేయభికి ళెచఽి భిసఽు ఉనైట్లి  భిఖణ యౄ యవ. 
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కీలకెంశ్ెం 
 
నులల ఉథెేరనిై సషిెం ఙేలే కొనిై సదఽనుమాలు: 
 
i. ఔయేళ్ కై ాభాదెంలల ఙేబ, థాెంణోనుట్ల నుాణెం ఔడా నోు ణే నౄభా ఔెంనలనీ భాతాెం కైవలెం నుాణ నయౖి నికి 

భాతాఫే ఙెయౌుెంులు ఙేసఽౄ ెంథి త ఙేత్త నోు బనెందఽఔు ఙేమదఽ. 
 

ii. ఔయేళ్ ాభాదెం వలు  ణాణాుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం (ట్ీట్ీడీ) ఔయౌగి, థాెంణోనుట్ల రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం 
(ననడీ) ఔడా ఔయౌగిణే ఆ భెెండిెంట్ ు  థేని ఫ నిట్  నతౄెం ఎఔుుయైణే థానిై భాతయఫే నౄభా ఔెంనలనీ 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి త భెెండిెంట్ినీ కదఽ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

iii. ఔయేళ్ కై నులలలల పలఖెంగ ననై ాభాథాలలు  ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ కెుబభ లు తలెత్తౄ ణే యట్నిైెంట్ికీ 
భియౘయెం ఙెయౌుెంచడెం యలవుతేెంథి. కఔనుో ణే ఔెంనలనీకి ఉెండే ఙెయౌుెంు ఫలధత భాతాెం సమ్ అషర్ు  క ై
భినేతభవుతేెంథి. 
 

iv. ణాణాుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం యషమెంలల ఔయభి కెుబెంనఽ అెంగీఔభిెంఙాఔ ఆ నణాౄ నిై యదాయణెంగ 
యభల నుాత్తథిఔన కఔుెండా ఏఔనతౄెంగధే ఙెయౌుయౄ యవ. 

 

 
f) ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద నులల 

 
వకిౄఖత ాభాద నులలలనఽ నౄభా కోసెం కఔుెండా ఉభ్డి ఉథెేశ్ెం కోసెం ఉనికిలల ఉనై నలదె ఖూర ప్ లఔు 
జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఈ ఖూర ప్ లఔు యదిగ ఔవభైజీ యషమాలనఽ చాసఽఔుధేెందఽఔు ఔ కైెందాభ ెండాయౌ. 
ఉథాహయణఔు నౄభా కోసెం కఔుెండా ఇతయ ఉథెేశ్ెం కోసెం ఏభట్ ైన ఔ ఔెంనలనీ. ఆ నులలకి ఔెంనలనీ 
మజభాధే అడి్నిలిేరట్ర్ . 
 
ఇలాెంట్ి ఖూర ప్  నులలలలు  నౄభాథాయవ యదాయణెంగ మజభాని, ఫలెంఔు, య లలైట్ీ వెంట్ియయవ అబ ఉెంట్లయవ. 
ఇఔ నౄభాథాయవ వఔుౄ లుగ ఉథోఖ లు, డినుజిట్థాయవలు, నమోథైెన సబ ల వెంట్ియయవెంట్లయవ. 
 
ఉథాహయణఔు  ఔ ఫలెంఔు తన కాణాథాయవలెందభికీ వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ తీసఽకోవచఽి. 
 
ఖూర ప్  నులలలఔు ఔవభైజీ, నేనయౘబెంులు, సదఽనుమాల వెంట్ియ యదాయణెంగ వకిౄఖత నులల ఔవభైజీ 
భాథిభిగధే ఉెంట్లబ. ఇలాెంట్ి ఖూర ు నులలలఔు ఆ ఖూర ు భిభాణానిై ఫట్ిి  ఙాలా నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఖూర ప్  డియౌుెంట్లు  ఇసఽౄ ెంట్లబ. 
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నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1  
థిఖ వ యకలలు  ాభాథానికి సెంఫెందిెంచి ఏథి సభెైనథి? 

I. ాభాదెం అెంట్ే యదాయణెంగ ఆఔల్ఔెం కనిథి, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ 
ఉెంట్లెంథి. 

II. ాభాదెం యదాయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి. 
III. ాభాదెం యదాయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయవ చాలనథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి. 
IV. ాభాదెం అెంట్ే యదాయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి. 
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B. ఆభోఖ నౄభా 
ఆభోఖ నౄభానఽ సఽలువుగ ఙెనులెంట్ే నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  నౄభాథాయవ భధ ెందెంగ ఙెవచఽి. 
ఇెందఽలల గమెం, లేథా యధఽల వలు  యైద చికిత్ అవసయఫ ైణే ఆసతా్త కయవిల కోసెం సమ్ అషర్ు  భినేత్త 
వయఔ డఫ ోలు ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెంగీఔభిసఽౄ ెంథి. 
 
భెంచి ఆభోఖ లేవలు భానవ హఔుు. అెందఽకై ఆభోఖ లేవలు అెందఽఫలట్లలల ఉెండాలని, ఆ కయవిలు 
బభిెంచఖయౌగైలా ఉెండాలని అెంణా ఆయయౄ యవ. పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఆభోఖ లేవలు ఙాలా నుాదానెం 
సెంతభిెంచఽఔుధాైబ. నలయవఖ తేనై ఆథామెం, ఆభోఖ సిహ, ధయల సయయఔయణ భభిమ  నలైైయేట్  ఆభోఖ లేవల 
యెంఖెం యసౄయణఔు లైధాని్ెంగ్ వెంట్ియ భాయవఔు కయణభవుతేధాైబ. 
 
జీవన సయయ సెంఫెందిత యధఽల నలయవఖ దల, భ కెంగ టి్ణ పలయతథేశ్ెంలల ఎఔుువగ ఉనై ధేథెంలల 
ాపలవవెంతఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ణాలఔు ఆవశ్ఔత ఙాలా ఙాలా కీలకెంశ్ెంగ భాయవత వయోౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే 
యది ఫలభిన డట్ెం, లేథా ాభాదెం ఫలభిన డట్ెం ఆభిఔెంగ ఙాలా నలదె ఎదఽయవ థెఫోఔు థాభ ి తీమవచఽి. 
ఆసఽతేా లు అణాధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలనఽ అెందజైసఽౄ ధాై, అెందఽఔు తఖాట్ేి  భోఖ లఔు ళెచఽి జులనఽ 
అయ ఙాభిజ ఙేసఽౄ ధాైబ. జధాపలలలని సెంనై వయాెం భెంచి ఆభోఖ లేవలనఽ అెందఽఔుధే యోౄ భత ఔయౌగి ఉధాై, 
నలయవఖ తేనై యైద కయవిలు ఆ సదఽనుమాలనఽ యదాయణ వకిౄకి అెందఔుెండా ఙేసఽౄ ధాైబ. 
 
ఆభోఖ నౄభా అధేథి ఇలాెంట్ి భిలతేల ఫలభి నఽెంచి కనుడే భిఔయెం. ఆభోఖ నౄభా ఆభోఖ లేవల కయవిలనఽ 
బభిెంఙేెందఽఔు ాణాభాైమ ఆభిఔ వనయవగ శ్యయేఖెంగ ఎదఽఖ ణోెంథి. ఈ ఆభోఖ నౄభా లేఔనోు ణే యైద యది, 
లేథా గమెం కయణెంగ ఆసతా్త నులు కయయౌ్ వచిినుడె నృలుు లు ఙాలా పలభీగ భవచఽి. కఫట్ిి  ఈ నౄభా 
ఔ భ కఫ ైన ఆభిౄఔ భిఔయెంగ భాభిెంథి. ఎెంణెైధా ఆభోఖఫే ఔథా భయౘ పలఖెం ! 
 
1. ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ అయెం ఙేసఽకోవడెం 

 
నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభా కిెంద ఙాలా యకలెైన నులలలనఽ అెంథియౄ బ. ఇయ యైదఽలు, ఆసతేా ల 
కయవిలనఽ అెంథిెంచడెం నదలుఔుని కన్ర్  లేథా ఇతయ తీవాఫ ైన యధఽలఔబయ థీయఘకయౌఔ చికిత్ వెంట్ి నిభెిషి 
అవసభలనఽ తీయిడెం థాక ఙాలా యకలుగ ఉెంట్లబ. 
 
ఇట్ీవయౌ కలెంలల లు జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ యెంఖెంలలకి ాయేయెంఙాబ. అట్ిథాక ఈ యెంఖెంనలై 
యదాయణ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ఆదితెం ఙెలాబెంఙాబ. ఇుడె మ్ాయతెం కొనిై కైవలెం ఆభోఖ 
నౄభానఽ భాతాఫే ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఔడా ఉధాైబ. పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభాఔు ఉనై అనుయ 
అవకరలనఽ డిల టి్డఫే యట్ి లక్షెం. 

సభాఙాయెం 
 
యి ెండ్స అలలన్  ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు 
 
i. పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభా యెంఖెంలల ఉనై అదఽౌతఫ ైన విథేి అవకరలనఽ చాలన యి ెండ్స అలలన్  నౄభా 

ఔెంనలనీలు థేశ్ెంలల కయఔలానులు నదలునలట్లి బ. 
 

ii. ఇలాెంట్ి ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల ఏభట్లనఽ నోుా త్ళ ెంఙేెందఽఔు ఐఆభీుఏ చయలు ఙేట్ిి ెంథి. అెందఽకోసెం 
భూలధన అవసభలనఽ ఔడా తగాిెంచిెంథి. 
 

iii. ననైఫ ైన యనియోఖథాయవల యపలగలఔు సిజధాత్ఔ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అెంథిెంచడెం వెంట్ి అవసభలనఽ 
ఈ ఔెంనలనీలు తీయిఖలవని ఆయెంచడెం జయవఖ ణోెంథి. 
 

iv. ఈ ఔెంనలనీలు అనుయఫ ైన లలషలెైజ్డు  ధైుణానిై, భిరోధననఽ భన థేశ్ెంలలకి తీసఽకొఙాిబ. 
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v. ఆసతేా ల ఙెబనఽు  ఔడా నౄభా యనుయెంలలకి అడెఖ  నలట్లి బ. 
 

vi. యి ెండ్స అలలన్  ఔెంనలనీలు గర నైణ లఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథెేయెంచిన లు ాబ తు థకలలు  ఔడా 
పలఖయుభ లమాబ. 

 

 
2. ఆభోఖ నౄభా నులల యేట్ి యేట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
ఆభోఖ నౄభా నులల యదాయణెంగ ాభాదెం/యది/అధాభోఖెం వలు  ఆస ర్త్తనులెైణే ఆ కయవిలనఽ ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
అబణే అయ నులల నఽెంచి రశ్ుతెంగ నేనయౘబెంచిన యధఽల జఞనృణాలల ఉెండఔడదఽ. 
 
ఔవభైజీ ఉెండే కయవిలు యదాయణెంగ ఇలా ఉెంట్లబ: 

 
 యౄభ /ఫ ట్  కయవి 

 వసత్త కయవిలు  
 నభి్ెంగ్ కయవిలు 
 డాఔియు  జులు 
 నభే యణ భీక్షలు 
 ఆభైషన్  తిబయట్ర్  కయవిలు భభిమ   
 సభిజఔల్ భిఔభలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన కయవిలు 

  
యి ెండర్ు  నుు న్  లల పలఖెంగ నా భభిమ  నోు సి్క యౘలట్లెైజైషన్  కయవిలు భభిమ  నిభెిషి డే కైర్  దేతేలఔు ఔడా 
కొనిై నులలలలు  ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. 
 
 
 
ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీ కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉెంట్లెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఐట్  నేఱలెంట్  (ఒన) చికిత్ఔు 
ఔడా ఔవభైజీని ాయేశ్నలట్లి బ. ఔన్లేి షన్ , నూయ్ల నృలుు లు, నిభే యణ భీక్షలు, దెంత చికిత్ , ఔెంట్ి సెంఫెందిత 
లేవలు భభిమ  యభిిఔ ఆభోఖ భీక్షలణో నుట్ల ఇన్  నేఱలెంట్  చికిత్ కయవిలనఽ ఔడా ఙెయౌుసఽౄ ధాైబ. కొనిై 
నౄభా ఔెంనలనీలు తీవా అధాభోఖెం (కిరట్ిఔల్ ఇలెైస్క)ఔు మాడ్స ఆన్  లనఽ ఔడా అెందజైసఽౄ ధాైబ. 
 
కన్ర్ , యిో ర క్, కిడీై యైపలెం భభిమ  ఖ ెండెనోు ట్ల వెంట్ి నలదె జఫ ోలఔు ఔడా ఔవభైజీ ఇయౄ బ. అబణే 
యట్ికోసెం కొనిై నిభెిషి నిఫెంధనలనఽ నుట్ిెంచడెంణో నుట్ల అదను నానేమెం ఔడా ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
 

నియుచనెం 
 
ఆభోఖ నౄభాలల కొనిై యభాన నియుచధాలు: 
 
i. ఇన్  నేఱలెంట్ : ఆసతా్తలల ఙేభి చికిత్ ను ెంథే భోగి 

 
ii. ఓట్  నేఱలెంట్ : ఆసతా్తలల ఙేయఔుెండా/అడి్షన్  ను ెందఔుెండా యైద చికిత్ ను ెంథే భోగి 

 
iii. డే కైర్  లలెంట్ర్ : యెంకైత్తఔ భిజఞా నెం భభిమ  యైద రసౄ ై యజఞా నెం నలయవఖ తేెండట్ెంణో ఙాలా సెంకిుషిఫ ైన 

శ్సౄ ైచికిత్ దేతేలు ఇుడె ఙాలా సఽలబతయమాబ. అెందఽకై యట్ికి ఆసతా్తలల ఔ భోజు ఔెంట్ే 
ఎఔుువగ ఉెండట్ెం అవసయెం ఔడా ఉెండదఽ. 24 ఖెంట్ల లలు ఔడా ూయౄవుణాబ. ఉథాహయణఔు 
యౌతోట్ిాన్, కట్భకి్ నదలెైనయ. ఇలాెంట్ి దేతేలనఽ అనఽసభిెంఙే లలెంట్ర్  నఽ డే కైర్  లలెంట్ర్  అెంట్లయవ. 

 

కీలకెంశ్ెం 
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ఆభోఖ నౄభాలల దజఞలెం 
 
i. థర్ు  నుభిీ అడి్నిలిేరట్ర్్ , లేథా TPA అెంట్ే, ఐఆభీుఏ (థర్ు  నుభిీ అడి్నిలిేరట్ర్్  – ఆభోఖ లేవలు) 2001 

నిఫెంధనల కిరెంద అతాభిట్ీ థాుభ లెైలలనఽ్ ఇవుఫడి, ఔ ఇనా్భెనఽ్ థాుభ కొెంత జు లేథా నుభిణోఱఔెం  
తీసఽఔుని నిఙేసాౄ  ఆభోఖ లేవలు అెందజైలే వకిౄ.  
 

ii. ధట్ వర్ు ను ా యైడర్  అెంట్ే నౄభా ఔెంనలనీ, లేథా ట్ీనఏ భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ సెంమ ఔౄెంగ గనీ జఞనృణాలల 
ఉెంచఽఔునై ఆసతాలు, లేథా ఆభోఖ లేవలు అెంథిెంఙే సెంసలు. నౄభాథాయవలఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం 
థాుభ యైద లేవలనఽ అెంథియౄ బ. 
 

iii. నోు యినృయౌట్ీ. అెంట్ే వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులలథాయవ (ఔుట్లెంఫ ఔవభైజీణో ఔయౌన) భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై 
తన/తభ  యధఽలు, కలావది ణాలఔు నేనయౘబెంులు తథితభల ణాలఔు ణానఽ సెంనుథిెంచఽఔునై 
కెరడిట్  నఽ ఔ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భభో నౄభా ఔెంనలనీకి, లేథా కై ఔెంనలనీలల ఔ నుు న్  నఽెంచి భభో నుు న్  ఔు 
భాయడానికి ఉెండే సదఽనుమెం. అబణే ఇెందఽకోసెం ఖత నులలని ఎలాెంట్ి అెంతభమాల లేఔుెండా 
కొనయగిసాౄ  ఉెండట్ెం అవసయెం. అెంణేగఔ కై ఔెంనలనీలల నులల భధ భాయడెం నిఱదేెం. 
 

iv. చికిత్ అవసయభబయ భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై భిలతేలు (యధఽలు) లేథా భోగలు/గమాలఔు భ ెందఽగ 
నిభే భిెంచిన ఫేయఔు కొెంత యబట్ిెంగ్ నభిమడ్స అవసయెం. ఆ తభుణే యట్ికి ఔవభైజీ లనసఽౄ ెంథి. 
 

v. లనిమర్  లట్ిజన్ . అెంట్ే ఆభోఖ నౄభా నులల నదలబయ ణేథీ ధాట్ికి అయయై ఏళ్ైు , అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ 
వమసఽనై వకిౄ. 
 

vi. ళెల్ౄ  ు స్క కెంనౄ నుాడకి్్ అెంట్ే జీయత నౄభా ఔెంనలనీ ణాలఔు ఈయత నౄభా ఔవభైజీ భభిమ  జీయణేతయ 
భభిమ /లేథా యి ెండ్స అలలన్  ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ ణాలఔు ఆభోఖ ఔవభైజీ భెెండిెంట్ినీ అెంథిెంఙే ను ా డఔుి ల 
నేశ్రభెం. 
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సభాఙాయెం 
ఆసతా్త కయవిల ఔవభైజీ నినేతౄ ెం ాబ తు యెంఖ యదాయణ నౄభా ఔెంనలనీలు 1980ల చివభోు  భాభెుట్  లలకి 
ాయేశ్నలట్ిి న తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు „ఫ డికెుబమ్‟ అధే థానిై కామెం ఙేరబ. కలఔరభెంలల అథే 
దెం పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభాఔు భమ దెంగ భాభిెంథి. ధేడె యనియోఖథాయవల ణాలఔు ననైఫ ైన 
అవసభలనఽ తీభైిెందఽఔు ననై యకలెైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. యట్ిని ననైఫ ైన 
నేయుణో యఔరబసఽౄ ధాై ఙాలాభెంథి యనియోఖథాయవలు యట్ిని ఇట్ికీ „ఫ డికెుబమ్‟ అధే నేయవణోధే నలుయౄ యవ. 
 

a) ఔవభైజీ ఉెండనియ 

 
పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభా నులలలు సభఖరఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని అెందజైయౄ బ. ఔనీసెం 24 ఖెంట్ల 
యౘలట్లెైజైషన్  అవసయఫ ైన థాథాుగ అనిై యకలెైన యధఽలు, గమాలు ఈ జఞనృణాలల వయౄ బ. యట్ికి 
ఎబడ్స్, ఎలిడీస్క భభిమ  భానలఔ సభసలు ుట్లి ఔణో వచిిన లలనుల వెంట్ి కొనిై నేనయౘబెంులు 
ఉధాైబ. అబణే సుపలవభీణా సహజఫ ైన యధఽల చికిత్ఔబయ కయవినఽ, లేథా యదాయణ ఆభోఖ 
భీక్షల కయవినఽ, కస్ట్ిక్ సయజభీ, నుు లిక్ సయజభీ, దెంత చ ఇకిత్, యౌెందయ చికిత్ వెంట్ియట్ికి ఔడా 
ఔవభైజీ ఉెండదఽ. 

  
b) యబట్ిెంగ్ నభిమడ్స్ 

 
భ ెందఽ నఽెంచీ ఉెండే యధఽలఔు (నఈడీ)లఔు యదాయణెంగ నిభెిషి యబట్ిెంగ్ నభిమడ్స (యదాయణెంగ 48 
ధలలు) ఉెంట్లెంథి. కట్భకి్ వెంట్ి నిభెిషి యధఽలఔు, భభిమ  ళ సిభెఔినై వెంట్ి దేతేలఔు ఏడాథి నఽెంచి 
ధాలుగైళ్ు  థాక ఉెంట్లెంథి. అబణే నేనయౘబెంులు, ఈ యబట్ిెంగ్ నభిమడ్స లు కోు నౄభా ఔెంనలనీకి 
కోులా ఉెండవచఽి. 

 

c) ాసాత్త కయవిలు 
 

ాసాత్త కయవిలనఽ ఙాలా నౄభా ఔెంనలనీలు నేనయౘబయౄ బ. అబణే కొెంత యబట్ిెంగ్ నభిమడ్స తభుత 
ాసాత్త కయవిలనఽ ఔడా ఙెయౌుెంఙే కొనిై నౄభా నులలలు ఇట్ీవల వసఽౄ ధాైబ. 

 
కొనిై నౄభా నుు ను లల అెంఫ లెన్్ ఙాభీజలు, కెుబభ లేు ని ాత్త 4 నఽెంచి 5 ఏళ్ుఔు ఔయభి ఉచిత యైద ఙెఔప్  
వెంట్ి సదఽనుమాలు ఔడా ఉెంట్లబ. 

 
ళెచ్ ఐయ నుజిట్ివ్ వఔుౄ లఔు ఔడా ఔవభైజీ ఇఙేి నౄభా ఔెంనలనీలు కొనిై ఉధాైబ. నలైగ కొనైబణే ధాన్  
అలలు త్త చికిత్లు ఔడా సమ్ ఇనా్ర్ు  లల కొెంత రణానిై ఔవభైజీగ ఇయౄ బ. ఙాలా నౄభా ఔెంనలనీలు 
యసౄ ితఫ ైన నౄభా ఉతతేౄ ల రలరణ ని అెందఽఫలట్లలల ఉెంచఽణాబ. 
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కీలకెంశ్ెం 
ఆసతా్త: ఆసతా్త అెంట్ే యధఽలు భభిమ /లేథా గమాలఔు ఇన్  నేఱలెంట్  భభిమ  డే కైర్  చికిత్ కోసెం ఏభట్ ైన 
ఏథైెధా సెంస . అథి య నిఔ చట్లి లు, కిునిఔల్ ఎయి నృు ష్ ఫ ెంట్  (భిజిలిేరషన్  అెండ్స భెఖ లేషన్ ) చటి్ెం, 2010 కిెంద 
నమోథైె ఉెండాయౌ. భభిమ  నలైన నేభపునై చటి్ెం ఱలడాల్ లలని లలక్షన్  56(1)లల ఉనై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ 
ఉెండాయౌ. థిఖ వ నేభపునై ఔనీస అయోత ాభాణాలనఽ ఔడా నుట్ిసాౄ  ఉెండాయౌ: 
 
i. అయవో లెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథి నియెంతయెం యధఽలలు  ఉెండాయౌ; 

 
ii. 10,00,000 ఔెంట్ే తఔుువ జధాపల ఉనై టి్ణాలలు  అబణే ఔనీసెం 10 ఇన్  నేఱలెంట్  ఫ డెు  భభిమ  ఇతయ 

అనిై నుాెంణాలలు  ఔనీసెం 15 ఇన్ నేఱలెంట్  ఫ డెు  ఉెండాయౌ; 
 

iii. అయవో లెైన యైద నిుణ లు నియెంతయెం యధఽలలు  ఉెండాయౌ; 
 

iv. య ెంతగ ూభిౄయ బ భిఔభలు, సదఽనుమాలణో ఔడిన ఆభైషన్  తిబయట్ర్  ఉెండాయౌ. అఔుడ ఆభైషనఽు  
ఙేమఖయౌగై సదఽనుమభ ెండాయౌ; 

 
v. భోఖ ల భోజుయభీ భికయవు లనఽ నియుళ ెంఙాయౌ. భభిమ  అయ నౄభా ఔెంనలనీ ణాలఔు అదీఔిత లఫోెంథికి 

అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా చాడాయౌ 

 

 
3. డ నేలలభీ యౘలట్లెైజైషన్  
 
కొనిై నౄభా ఉతతేౄ లు డ నేలలభీ యౘలట్లెైజైషన్  ఫ నిట్్ ఆపర్  ఙేయౄ బ. ఇథి యదాయణెంగ అబణే ఔనీసెం 
భూడె భోజులఔు నేెంచి ఆసతా్త యైద లేవలు అవసయభబయ యధఽలు/గమాలఔు ఇెంట్ ు ధే తీసఽఔుధే చికిత్ఔు 
(పలయతథేశ్ భిదిలల) వభిౄసఽౄ ెంథి. థిఖ వ నేభపుధే ఏ భిలతేలలు  అబధా ఈ సదఽనుమానిై 
ఉయోగిెంచఽకోవచఽి: 

 
i. భోగి ఆభోఖ భిలత్త దియౖి ూ అతనిై/ఆఫ నఽ ఆసతా్తకి/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తీసఽకెళ్ులేని భిలత్త ఉెంట్ే, 

లేథా 
 

ii. వసత్త సదఽనుమ లేనే కయణెంగ భోగిని ఆసతా్తకి/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తీసఽకెళ్ులేని భిలత్త ఉెంట్ే 
 
అబణే ఆసౄ భా, భధఽఫేహెం, ళైె నౄన వెంట్ి థీయఘకయౌఔ భోగలు, లేథా దఖ ా , జలుఫ , ఫ్ూు  వెంట్ి యదాయణ 
జఫ ోలు భభిమ  వెంశ్నుయెంయెంగ సెంకిరెంఙే యధఽలలఔు థీని నఽెంచి నేనయౘబెంు ఉెంథి. డ నేలలభీ 
యౘలట్లెైజైషన్  ఔవభైజీకి నిజఞనికి నలదెగ ఉయోఖెం లేదని లు ఔెంనలనీలు పలయసఽౄ ధాైబ. అెందఽకై ఈ 
సదఽనుమానిై ఎణేౄరబ. డ నేలలభీ యౘలట్లెైజైషన్  భినేత్తని సమ్ అషర్ు  లల కొెంత రతెంగ నిభే భియౄ యవ. 
ఈ నతౄెం నతౄెం సమ్ అషర్ు  భినేత్తకి నేెంచఔుెండా ఉెంట్లెంథి. 
 
ఇఔ నానేమెం అధేథి నౄభాథాయవ వమసఽ భభిమ  సమ్ అషర్ు  నలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి యనియోఖథాయవ 
ఆథామెంలల నిషత్తౄగ కఔుెండా యనియోఖథాయవ (లేథా ఉథోఖ ల ఖూర ప్ ) భిస్కు భిలత్త భథిెంు భభిమ  
అెందజైసఽౄ నై ఫ నిట్్ య బలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
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4. ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్  నులలలు 
 
ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్  నులలలు ఆభోఖ నౄభా నులలలలు ధే భభో యఔెం. యట్ిలల సమ్ అషర్ు  అధేథి ఔుట్లెంఫ 
సబ లెందభికీ వభిౄసఽౄ ెంథి. ఈ నూనేయ్ ఫో్ు ట్యవు  యదాయణెంగ బయౄ, పలయ, ఇదెయవ నలు లఔు వభిౄెంఙేలా ఉెంట్లబ. 
కొనిై నులలలు ఇదెభి ఔెంట్ే ఎఔుువ భెంథి నలు లఔు భభిమ  తయౌుదెండెా లఔు, అతౄ  భాభలఔు ఔడా ఔవభైజీ 
ఇయౄ బ. అబణే నతౄెం ఔుట్లెంఫలనికీ ఔయౌన ఔవభైజీ సమ్ అషర్ు  ఔు భినేతఫ ై ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్  
నులలకి ఆ ఔుట్లెంఫెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నతౄెం నానేమెం ధాన్  ఫో్ు ట్ర్  నులలలలు  అబణే ఆ ఔుట్లెంఫెంలలని ాత్త వకీౄ 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్ వఙేి నతౄెం ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. 

ఉథాహయణ 

ఔ నౄభాథాయవ తనఔు/, పలఖయునేకి భభిమ  తననలై ఆదాయడు  నలు ఔు కొుఔుభికీ యౄ.2 లక్షల సమ్ అషర్ు  
నై వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలు తీసఽఔుధాైడనఽఔుెంథాెం. అుడె ఆఫ /అతడె కోు నులలకీ యౄ.2000 - 

యౄ.4000 థాక నానేమెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్ వసఽౄ ెంథి. 
 
అథే నౄభాథాయవ ఖనఽఔ యౄ. 5 లక్షల ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్  నులల తీసఽఔుెంట్ే ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నానేమెం వకిౄఖత 
నులలలఔు ఙెయౌుెంఙాయౌ్న యడి యడి నానేమెంల ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నలైగ నలైన ఙెుఔునై ఉథాహయణలలు  
వకిౄఖత నులలలలు  ఔవభైజీ కైవలెం యౄ. 2 లక్షలకై భినేతఫ ైణే, ఫో్ు ట్ర్  నుు న్  లల అథి యౄ. 5 లక్షల థాక 
ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ సబ లలు  ఎవభికెైధా ఫలగ కయిబయ యైద చికిత్ అవసయెం డిణే ఇథి ఫలగ ఆదఽఔుెంట్లెంథి. 
 

ఆభోఖ నౄభా నులలని వఔుౄ లు తభఔు, తభ ఔుట్లెంఫలనికి, లేథా ఏథైెధా ఖూర ుఔు తీసఽకోవచఽి. వమసఽనఽ 
ఫట్ిి  అయోత ాభాణాలు కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉధాైబ. యదాయణెంగ 3 ధలల లయళ్ు  నఽెంచి 80 ఏళ్ు  
థాక, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ ఔడా ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. 
 
సమ్ ఇనార్ు  ఔడా నిభెిషి భైెంజ్డ లలల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లథి. ఇథి వయో భినేత్తనలై ఔడా ఆదాయడి 
ఉెంట్లథి. ఉథాహయణఔు 25 -40 ఏళ్ు  వయో భినేత్తకి నౄభా ఔెంనలనీ 10 లక్షలు, లేథా అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సమ్ 

ఇనార్ు  ఆపర్  ఙేమవచఽి. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ు  ఖూర ప్  ఔు అథి యౄ.2 లక్షలే ఉెండవచఽి. 
 
నిఫెంధనలు కలానఽఖ ణెంగ భాయవత ఉెంట్లబ. నలైగ లు నులలలఔు, నౄభాథాయవ ఖూర ులఔు 
లుయదాలుగ వభిౄయౄ బ. నలైగ ఏజెెంట్లు  ణాభ  యఔరబసఽౄ నై నులలలఔు వభిౄెంఙే నఽై నేనయౘబెంు 
ాయోజధాల యషమెంలల ఙాలా అవగహనణో ఉెండాయౌ. భాభెుట్  లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ నఽై 
నోుా ణా్హకలనలై ఔడా యభికి అవగహన ఉెండాయౌ. 

కీలకెంశ్ెం 
ఆభోఖ నౄభానఽ నోుా త్ళ ెంఙేెందఽఔు నులలథాయవలఔు ాబ తుెం లు నఽై నోుా ణా్హకలు ఇసఽౄ ెంథి. ఇయ నఽై 
భిఫేట్లగ, లేదెంట్ే ఙెయౌుెంచిన నానేమానిై ఆథామనఽై లెకిుెంు నఽెంచి నేనయౘబెంచడెంగ ఉెండవచఽి. 
ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు ఙెయౌుెంచిన నానేమానికి ఆథామ నఽై చటి్ెం లలక్షన్  80డి కిెంద ఉనై నేనయౘబెంు 
ఔ భ కఫ ైన నోుా ణా్హఔెం. 
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5. నౄభాథాయవ ఆసతా్త నులెైనుడె తీసఽకోయయౌ్న చయలు ఏనేట్ి? 
 
‗నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం‟ అెంట్ే నులల నిమభ నిఫెంధనలనఽ అనఽసభిెంచి నౄభాథాయవఔు నౄభా ఔెంనలనీ 
అెంథిెంఙే సదఽనుమెం. ఇెందఽలల పలఖెంగ చికిత్ కోసెం నౄభాథాయవ ఙేమాయౌ్న ఙెయౌుెంులనఽ ఔెంనలనీబయ నా 
ఆథభెైజైషన్  ఔు అనఽభత్త వచిిన ఫేయఔు ధేయవగ ధట్ వర్ు ను ా యైడర్ ఔు ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ఈ నఖదఽ యళ త 
యౘలట్లెైజైషన్  లల నౄభాథాయవనఽ యభికి ణాభ  జఞభీ ఙేలే ఖ భిౄెంుకయవు లు/య్రి్ కయవు ల థాుభ ఔెంనలనీలు 
ఖ భిౄయౄ బ. నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యభికి నా ఆథభెైజైషన్  ఔడా భవచఽి. నఖదఽ యళ తభెంట్ే ఆసతా్తలల 
ఙేభైట్ుడె నౄభాథాయవ ఎలాెంట్ి ఙాభీజల ఙెయౌుెంఙాయౌ్న అవసయెం ఉెండదఽ. భభిమ  ఆసతా్త నృలుు లనఽ ఔడా 
నౄభా ఔెంనలనీబయ ధేయవగ ఆసతా్తకి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
 
సెందయౌెం 1: నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం 

 
i. నౄభాథాయవ ధట్ వర్ు ఆసతాత్తకి యయు, చికిత్ ఙేబెంచఽకోయయౌ. 

 
ii. నౄభా ఔెంనలనీ, లేథా ట్ీనఏ జఞభ ీఙేలన కయవు నఽ ధట్ వర్ు ఆసతా్తలల చానెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

 
iii. య్రి్ కయవు  ఆదాయెంగ, లేథా నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి గనీ ట్ీనఏ నఽెంచి గనీ నా ఆథభెైజైషన్  వచిిన 

నైదట్ గనీ నౄభాథాయవనఽ ఆసతా్త చికిత్ కోసెం ఙేయవిఔుెంట్లెంథి. 
 

iv. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలఔు యౘలట్లెైజైషన్  ఖ భిెంచి 48 ఖెంట్ల భ ెందఽ ధనట్ిలై ఙేమాయౌ్ ఔడా 
ఉెంట్లెంథి. 

 
v. నులల యవభలనఽ సభిచాసఽఔునై నైదట్ నఖదఽ యళ త లలట్ిలె్ెంట్  నఽ నౄభా ఔెంనలనీ/ట్ీనఏ 

ూభిౄఙేయౄ బ. 
 
సెందయౌెం 2: కెుబభ ల భీబెంఫర్్ ఫ ెంట్  
 
ఔయేళ్ నౄభాథాయవ ఖనఽఔ నఖదఽ యళ త చికిత్ వదెనఽఔుెంట్ే ఆమన/ఆఫ  ధేయవగ ఆసతా్తకి ఙెయౌుెంులు 
ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అనెంతయెం ఆ నృలుు లనఽ నౄభా ఔెంనలనీకి/ట్ీనఏఔు సభభిెంచిన నైదట్ కెుబభ లనఽ 
భీబెంఫర్్  ఙేయౄ యవ. 

సభాఙాయెం 
నా ఆథభెైజైషన్  
 
i. అతవసయ భిలతేలలు  నేనయౘ నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ఇయులెంట్ే నౄభా ఔెంనలనీ గనీ, అథి నిమనేెంఙే 

ట్ీనఏ గనీ చికిత్ ఇసఽౄ నై ధట్ వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నా ఆథభెైజైషన్  ఇవుడెం అవసయభవుతేెంథి. ాభాణీఔిత 
నిభీృత నా ఆథభెైజైషన్  నూభనిై భభిమ  భీబెంఫర్్  ఫ ెంట్  కెుబెం నూభలనఽ ఐఆభీుఏ లనూయవ్ ఙేసఽౄ ెంథి. 
ఇెందఽకోసెం యట్ిని వభిౄెంఙే ఫేయఔు యడెకోవచఽి. 

 
ii. నిభెిషి ఆసతా్తలల నిభెిషి చికిత్ కోసెం, లేథా ఔయేళ్ నులలథాయవ ఇట్ికై ఆసతా్తలల చికిత్ ను ెందఽత ఉెండి 

ఉెంట్ే థాని నినేతౄెం అతనికి/ఆఫ ఔు నా ఆథభెైజైషన్  జఞభీ ఙేలేౄ  భభిమ  ఆ తభుత ఆ ఆసతా్తని ధట్ వర్ు 
ను ా యైడర్  జఞనృణా నఽెంచి ణొలగిెంఙాలనై ాత్తనుదన వచిిధా ఔడా అథి ధట్ వర్ు ను ా యైడర్  జఞనృణాలల 
కొనయఖ తేనైట్ు బణే సదయవ నులలథాయవఔు నఖదఽ యళ త చికిత్నఽ నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైమాయౌ్ 
ఉెంట్లెంథి. 
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సభాఙాయెం 
2013 ఫావభిలల ఐఆభీుఏ జఞభీ ఙేలన నిఫెంధనల ాకయెం అనిై ఆభోఖ నౄభా నులలలలు నా థిఖ వ నేభపునై 
సదఽనుమాలు/ఫ నిట్్ ఉెండాయౌ: 
 
i. ఉచిత భియౕలన కలావది. యనియోఖథాయవ డాఔుఫ ెంట్ు నఽ అెందఽఔునై ధాట్ి నఽెంచి 15 భోజులుెండాయౌ. 

నులలని కొనయగిెంఙాలల వథెో  ఈ కలెంలల యనియోఖథాయవ నియృబెంచఽకోవచఽి. ఔయేళ్ వదెనఽఔుెంట్ ే
అట్ిథాక అబన కయవిలనఽ నేనయౘబెంచఽఔునై నైదట్ నానేమెంనఽ థాథాుగ ూభిౄగ యనఔుు 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
 

ii. 30 భోజుల గైరస్క నభిమడ్స నులల ఎక్్ నలైర్  అమాఔ భెనఽవల్ కోసెం అనఽభత్తెంఙే అవది. 
 
iii. జీయత కల ఔవభైజీ  అనిై నులలలఔ ఇథి తనిసభి. నిభెిషి నౄభాథాయవ యపలగలఔు ఖభిషి వయో భినేత్త 

ఉనై ాత్త నులలకీ వలస సదఽనుమానిై నౄభా ఔెంనలనీ ఔయౌగిెంఙాయౌ. తథాుభ యనియోఖథాయవ తనఔు ననే 
ఇతయ ఔెంనలనీకి భాయవచఽి. తనఽ అట్ిథాక నులల ఔవభైజీల ఉనై సెంవత్భల ణాలఔు అనఽబవెం 
ఔడా వభిౄసఽౄ ెంథి. 
 

iv. ఆభోఖ నులలలనిైెంట్ిలలనా ధానేధేషన్  సదఽనుమెం ఉెండాయౌ. 
 

v. యనియోఖథాయవ సభాఙాయ సభ్భీలల ాభాణీఔిత యదానభ ెండాయౌ. 
 

vi. ాత్త ఉతత్తౄ ణో నుట్లగ థాని ఫ నిట్్, నిమభ నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి ఔ నేజీలల భల ాదభిశెంఙాయౌ. 
 

 
6. ఖూర ప్  ఆభోఖ నౄభా నులల 

 
ఖూర ప్  ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఖూర ులు/సెంసలు/సెంసలు/కభపభైట్  సెంసలఔు (కైెందా నులధా యపలఖెం 
ఉెండి, నులల ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఔనీస సెంకలల వఔుౄ లుెండాలనై నిఫెంధనలఔు లలఫడి) అెంథిెంఙే 
సదఽనుమెం. ఆ ఖూర ప్  యదిగ అనఽభత్తెంచిన ఖూర ుల యపలఖెంలల ఉెండాయౌ. 
ఖూర ప్  నులలని ఖూర ప్ /సెంస/సెంస/కభపభైట్  సెంస  నేయవణో (నౄభాథాయవ అెంట్లయవ) జఞభీ ఙేయౄ యవ. సబ లు 
భభిమ  యభి అయోతఖల ఔుట్లెంఫ సబ ల నేయునఽ (నౄభాథాయవ వఔుౄ లు) నులల ఱలడాల్ లల ను ెందఽయవయౄ యవ. 
 
ఖూర ప్  అెంట్ే నూనేయ్ ఫో్ు ట్యవు , ఔభి ఔెంట్ే ఎఔుువ నౄభాథాయవ వఔుౄ లునై నులలలు ఔడా ఔయౌలే ఉెంట్లబ. 
నులల ఔవభైజీ యదాయణెంగ వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులలల ఔవభైజీ భాథిభిగధే (కొనిై నిమభ నిఫెంధనలఔు 
లలఫడి) ఉెంట్లెంథి. 
 
అబణే కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కొనిై నేనయౘబెంులు లేథా అదను ఔవభైజీలు ఇవువచఽి. అబణే ఖూర ప్  
నులలలనలై నౄభా ఔెంనలనీలు అదను నిఫెంధనలు యదిెంఙే భిలతేలు ఔడా ఉెంట్లబ. 
 
 

సభాఙాయెం 
ఖ భిౄెంు కయవు  భభిమ  య్రి్ కయవు  
 
i. నఖదఽ యళ త సదఽనుమెం ను ెంథాలెంట్ే నౄభాథాయవఔు నౄభా ఔెంనలనీలు నులల జఞభీ ఙేలన 15 భోజులలు ు 

ఖ భిౄెంు కయవు నఽ ట్ీనఏ థాుభ గనీ, ధేయవగ గనీ జఞభీ ఙేయౄ బ. 
 

ii. ఖ భిౄెంు కయవు నలై యదాయణెంగ నులలథాయవ నేయవ భభిమ  నౄభా ఔెంనలనీ లలగో ఉెంట్లబ. 
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iii. కయవు  ఙెలుు ఫలట్ల నులల నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి ఉెంట్లెంథి. భభిమ  యట్ిని కలానఽఖతెంగ 
ునయైయఔయణ (భెనా) ఙేసాౄ ఉెంట్లయవ. ఖ భిౄెంు కయవు ఔు ఫదఽలుగ నౄభా ఔెంనలనీలు య్రి్ కయవు నఽ ఔడా 
జఞభీ ఙేమవచఽి. 

 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
కిెంథియట్ిలల యేట్ికి డే కైర్  లలెంట్ర్  లల చికిత్ అెందజైయౄ యవ? 

I. కన్ర్  
II. కైట్భకి్ 

III. యిో ర క్ 

IV. ఖ ెండెనుో ట్ల 
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C. యథేయౕ ామాణ నౄభా  
భనెం లలలవులు ఖడినేెందఽఔు గనీ, యనుయ నఽల నినేతౄెం గనీ యథేరలఔు యయునుడె భనఔు యదాయణెంగ 
తటి్ని యషమెం ఏనేట్ెంట్ే భనఔు ఏఫ ైధా సభస, ాభాదెం, ఇఫోెంథి తలెతౄవచినై అెంశ్ెం. యథేయౕ 
ామాణెంలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఆసతా్తనులు కయయౌ్ వఙేి ఆఔల్ఔ ాభాథాలు, యధఽల ఫలభిన చికిత్ 
కయవిలు పలభీగ ఉెండవచఽి. భ కెంగ అఫ భిక భభిమ  కెనడా వెంట్ి థేరలలు . 
 
అెందఽకై ఈ అవసభలనఽ యథేయౕ ామాణ నౄభా తీయవసఽౄ ెంథి. థేయౕమ ామాణాలనఽ ఔడా ఔవర్  ఙేలే లు 
ామాణ నులలలుధాైబ. 
 
1. ామాణ నౄభా ఔవభైజీ ఏెం ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
యదాయణ నౄభా ఔెంనలనీలు ామాణ నౄభా నులలలలు  పలఖెంగ యథేయౕ ామాణాలలు  ఎదఽయవ కఖల అనిై యకల 
ఆఔల్ఔ భిణాభాలనా ఔవభైజీ ఔయౌయౄ బ. 
 
ఔవభైజీ ఉెండే కొనిై ాభాథాలు: 

 
 ాభాద భయణెం/యఔైలెం, 
 అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్ , 
 తయయౌెంు, 
 ళైెజఞక్ ఔవభైజీ, 
 అతవసయ దెంత ఉశ్భనెం, 
 ఙెక్ు ఫలగైజీలల ఆలసెం, నషిెం,  
 యట్నలల ఆలసెం, లేథా యదఽె , 
 నుస్క నోు రి్ భభిమ  ఇతయ డాఔుఫ ెంట్ు  నషిెం, 

 ఆసఽౄ లఔు భభిమ  వకిౄఖత నయౖి లఔు థర్ు  నుభిీ ఫలధత వెంట్ియ. 
 
ెంట్భిగ గనీ, ణోడెణో గనీ ామాణ ెంఙే యభికి లు నుు నఽు  అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. యౘయౌడే నుు న్్ లేథా 
లనిమర్  లట్ిజన్  లేథా నృజిధస్క ామాణ ఔులు (నృజిధస్క నుు న్్ ) లేథా చదఽవుకోవడానికి యమలు  యథాయవ లఔు 
భభిమ  యభి తయౌుదెండెా లఔు (యథా నుు నఽు ). 
 
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఈ ఔవభైజీలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు లనిమర్  లట్ిజను ఔు కొనిై యైద భీక్షలు జభినయౄ బ. 
కొనిై ఔెంనలనీలు వకిౄఖతెంగ ఔసిఫ ైజ్డు  ామాణ నౄభా అెందజైయౄ బ. ఉథాహయణఔు ఱలెంజెన్  అెంతభజ తీమ యయనలై 
ామాణ ెంఙే యభికి ాణేఔ నులలలు.  
 
కభపభైట్  ాకెుెంట్  ట్లా యలర్్  నుు న్్ 
 
ఇథి యభిిఔ నులల. ఇెందఽలల పలఖెంగ కభపభైట్ /మజభాని ఏడాథిలల తయచా యథేయౕ ామాణాలు ఙేలే తభ 
ఉథోఖ లఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుెంట్లయవ. అబణే ఈ నులల కిెంద ఔవభైజీ ను ెంథేెందఽఔు ాత్త యట్నఔ 
ఉెండే ఖభిషి కలావదినలై ఖభిషి భినేతేలుెంట్లబ. 
 
ఇట్ీవల ఫలగ ఆదయణ ను ెందఽతేనై ఔవభైజీ యభిిఔ డిఔుభైషన్  నులల. అెంచధా యేలన ని ఖెంట్లు/భోజుల యథేయౕ 
ామాణెం ఆదాయెంగ ఇెందఽలల కొత భ ెందసఽౄ  నానేమెంనఽ ఔెంనలనీ తన ణాలఔు ఉథోఖ ల కోసెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. 
ఉథోగియభీగ ామాణ భోజుల సెంకనఽ డిఔుభైషను నఽ యభలు/క్షాల నుాత్తథిఔనల యలు డియౄ యవ. తదనఽఖ ణెంగ 
నానేమెంనఽ అడాునఽ్ నఽెంచి నేనయౘబెంచఽఔుెంట్లయవ. నులల అభలలు  ఉెండగ గనీ, ూయౄమాఔ గనీ భోజుల 
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఔడా ఉెంట్లెంథి. 
 
ఎఖ వ నులలలనఽ యనుయ భభిమ  యౘయౌడే ామాణాలఔు భాతాఫే అెందజైయౄ యవ. 
 
2. నేనయౘబెంులు 
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యదాయణెంగ భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై భోగలనఽ, యైద సలయౘలనఽ ట్ిి ెంచఽకోఔుెండా ఙేలే ామాణాలఔు భభిమ  
యైద చికిత్ కోసెం ఙేసఽౄ నై ామాణాలనఽ ామాణ నౄభా నఽెంచి నేనయౘబయౄ యవ. నలైగ ఆత్హత, భెందఽలు 
గనీ భదెం గనీ లేయెంచిన పయౌతెంగ భభిమ  ాభాదఔయఫ ైన కీరడలు/కయఔరభాలలు  నులగా నడెం వఙేి 
యధఽలు/జభిగై గమాలనఽ ఔడా నేనయౘబయౄ యవ. అబణే కీరడా కయఔరభాలఔు సెంఫెందిెంచిన యట్నలఔు 
ఔడా భ ెందసఽౄ  డిఔుభైషన్  భభిమ  నానేమెం లలడిెంగ్ ణో ఔడిన నిభెిషి అూూ వల్ ఔు లలఫడి నౄభా ఔెంనలనీలు 
ఔవభైజీ ఔయౌెంచవచఽి. 

ఖభనిఔ 
ఫలగైజీ నౄభానఽ యడిగ యి ెండ్స అలలన్  ఔవర్  గ ఔడా నౄభాథాయవ తీసఽకోవచఽి. ణేడా ఏనేట్ెంట్ే పలయత్ లల గనీ, 
అెంతభజ తీమెంగ గనీ ామాణ సఽౄ నైుడె ఇథి అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. 
 

 
3. సమ్ ఇనా్ర్ు  భభిమ  నానేమెం 

 
ఈ నులల కిెం దఔవభైజీ యదాయణెంగ ాెంచయౄ  నుాత్తథిఔన ఉెంట్లెంథి. అబణే మూఎస్క ఏ భభిమ  
కెనడాలనఽ ఔవభైజీలల ఙేయివచఽి, లేథా నేనయౘబెంచవచఽి. ఙాలా యథేయౕ ామాణ నులలలనఽ పలయత్  నఽ 
నేనయౘబయౄ బ. ాత్త తయయౘ నులలలలనా సమ్ అషర్ు  నఽ నౄభా ఔెంనలనీ ఇచిిన ఆిను  నఽెంచి ఎెంచఽఔుధే 
అవకశ్ెం ఇయౄ యవ. 
 
యదాయణెంగ ఔవభైజీని అవసయఫ ైన నిభెిషి సెంక లలని భోజులఔు, ఔ భినేత్తకి లలఫడి ఇయౄ యవ. ామాణ 
సభమెం నఽెంచి ఔవభైజీ నదలవుతేెంథి. పలయత్  ఔు త్తభిగి వఙాిఔ గనీ, ఔవభైజీ కలావది భ గిరఔ గనీ 
(భెెండిెంట్ ు  ఏథి భ ెంథెైణే అుడె) భ ఖ సఽౄ ెంథి. ఔవభైజీ నతౄెం వమసఽ, ామాణ భోజులు, సెందభిశసఽౄ నై 
థేరలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
 
నానేమెం భైట్లు  ఔవర్  తయయౘ/నుు న్ , వమసఽ, ామాణ కలావదినలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ. ఉథోఖ నినేతౄెం 
యథేరలఔు యళ్ైౄ నై యభికి, యనుయ ామాణ ఔులఔు, భట్ఔులఔు, యథాయవ లఔు నానేమెంనఽ వసాలు ఙేలే 
యషమెంలల నిభెిషిఫ ైన నిమభ నిఫెంధనలు/దేతేలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు నుట్ిసఽౄ ెంట్లబ. ఉనుది నుు ను లల 
నేనయౘ అనిై సెందభౌలలు నా నానేమెంలనఽ పలయత  యౄనుబలలు  ఙెయౌుెంచవచఽి. ఉనుది నుు ను లల భాతాెం 
డాలయులల ఙెయౌుెంఙాయౌ. 
 
ఈ నులలలలు  ఆభోఖ సెంఫెందిత కెుబెంలు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తెం. ఇెందఽకోసెం నౄభా ఔెంనలనీలు ఙాలా థేరలలు  
ధట్ వర్ు ఉనై ఔ అెంతభజ తీమ సభీుస్క ను ా యైడర్  ణో సెంఫెంధెం నలట్లి ఔుెంట్లబ. 
 
 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
కభపభైట్  ాకెుెంట్  ట్లా యలర్్  నుు న్  ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 

I. అథి ఔ యట్నకై భినేతెం 

II. 6 యట్నలఔు గనీ, 6 ధలలఔు గనీ ఏథి భ ెంథెైణే థానికి భినేతెం 

III. ఇథి ఫహృళ్ యట్నలఔు వభిౄెంఙే యభిిఔ నులల. ఖభిషి యిమనల సెంకనలై భినేత్త ఉెంట్లెంథి. 
IV. ఇథి ఫహృళ్ యట్నలఔు వభిౄెంఙే యభిిఔ నులల. కనీ ణొయౌ కెుబెంణోధే భ ఖ సఽౄ ెంథి. 
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D. ఇెంట్ిథాయవ నౄభా 
a. భిట్ ైల్ నౄభా ఉతతేౄ లు 
నిభెిషి ాయోజధాల ఔవభైజీ కోసెం తీసఽఔుధే భిట్ ైల్ నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై ఉధాైబ. ఇలాెంట్ి నౄభాలలు  కసౄ  
యణ జ, యనుయ ాయోజధాలు ఔడా ఉనైట్ికీ యట్ిని యదాయణెంగ వఔుౄ లకై యఔరబయౄ యవ. కొనిై 
భాభెుట్ు లల యట్ిని „య్ల్ ట్ికెట్ ‟ నులలలు, లేథా „భిట్ ైల్ నోుా డకి్్‟ అెంట్లయవ. ఇెంట్ి, మోట్లయవ కయవు , థిుచఔర 
యహధాలు, దఽకణాల వెంట్ి చినై యనుభల నౄభాలు థీని కిెంథికి వయౄ బ. ఈ నౄభాలనఽ యదాయణెంగ 
వకిౄఖత తయయౘ నౄభాలనఽ యఔరబెంఙే ఏజెెంట్లు /ెంనణీ డీలభైు  యఔరబసఽౄ ెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే భెెండె యపలగలలు నా 
ఉెండే యనియోఖథాయవలు కైలా ఉెంట్లయవ. 
 
b. ఇెంట్ిథాయవ నౄభా 
 
a) భనఔు ఇెంట్ిథాయవ నౄభా ఎెందఽఔు అవసయెం? 

కీలకెంశ్ెం 
‗నౄభా నులలలల నేభపునై ాభాథాలు’ 
 
i. ఇెంట్ిథాయవ నౄభా నులల కైవలెం నౄభాథాయవ ఆలౄ కి నులలలల నేభపునై ాభాథాలు, ఉదెంణాలఔు 

సెంఫెందిెంచిన నయౖి లఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథాలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లయవ. 
 

ii. నేభపునై నయౖి ల నులలలనఽ ఙాలా ాభాథాలఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర ఔవభైజీ, లేథా నలదె నులలలఔు 
ఫదఽలుగ తఔుువ కయవిణో తీసఽకోవచఽి. 

 
'అనిై భిసఽులు’ 
 
i. ‘అనిై భిసఽులు’ అెంట్ే కెంట్లా ఔుి  నిభెిషిెంగ నేనయౘబెంచని అనిై ాభాథాలఔ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. 

ఉథాహయణఔు అనిై భిసఽుల ఇెంట్ిథాయవ నులల వయదల ఔవభైజీని సషిెంగ నేనయౘబెంచని క్షెంలల 
వయదల వలు  జభిగై నషిెం ఫలభి నఽెంచి ఆ ఇెంట్ికి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. 
 

ii. కైవలెం కెంట్లా ఔుి లల సషిెంగ నేభపునై ాభాథాలనఽ భాతాఫే నేనయౘబెంఙే తయయౘ నౄభా నులల. యేట్ిని 
నేనయౘబయౄ భో సషిెంగ నేభపుెంట్లయవ. 
 

iii. అనిై భిసఽుల నౄభా సహజెంగధే అెందఽఫలట్లలల ఉనై నులలలనిైెంట్ిలలనా అతెంత సభఖరఫ ైనథి. 
కఫట్ిి  ఇతయ తయయౘ నులలల ఔెంట్ే థీని కభీదఽ ఎఔుుయే. భభిమ  ఈ తయయౘ నౄభా ధయనఽ కెుబెం 
సెంపలవత ఆదాయెంగ లెకిుయౄ యవ. 

 

 
ఇలు ెంట్ే ఔలలనఽ నిభి్ెంచఽఔుధే, జఞా కలనఽ జఞఖరతౄగ థిలయవచఽఔుధే అెందఫ ైన ఙోట్ల. భనలల ఙాలాభెంథికి 
య ెంత్తలు ధేథి ఔ సఽథీయఘ కలు ఔల. జీయత కలెంలల భనెం తీసఽఔుధే ఆభిఔ నియృమాలలు  అతెంత భ కఫ ైనథి. 
భనలల ఙాలాభెంథినే ఇెంట్ి కొనఽగోలు కోసెం ఖిహ యవణానిై ఎెంచఽఔుెంట్లెం. భనెం జీయతెంలల ఙేలే యవణాలలు  అత్త 
నలదెథి ఇెంట్ి యవణఫే.థానికి థీయఘకలు ఔనేట్  ఫ ెంట్  కయయౌ. లలన్  తలఉకోవడానికి భనెం నౄభా తీసఽకోయయౌ. 
ఎెందఽఔెంట్ే తీసఽఔుధే యవణానికి గనఽ ఫలెంఔులఔు భనెం ఇయుయౌ్న లలఔభిట్ీ అథి. 
 
థీనిణో నుట్ల ఇెంట్ ు  ఉెండే వసఽౄ వులు ఔడా ఙాలా భ కెం. ఇెంట్ ు  పభిైచర్ , ట్ీయ, ాజ్డ, యఱెంగ్ ఫ ఱన్  వెంట్ి 
కభీథైెన ఉఔయణాలు ఉెంట్లబ. ఇఇెంక ఫెంగయవ, యెండి ఆబయణాలు, నలబెంట్ిెంఖ లు, ఔుడ చిణాా ల వెంట్ి 
ఔమాఔితేలు ఔడా ఉెండ చఽి. అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు సెంబయలేౄ  ఇవనీై నుడె కవచఽి. లేదెంట్ే 
థ ెంఖతధానికి ఖ భి కవచఽి. ఇవనీై ఔుట్లెంఫ ను దఽు నఽెంచి ఔషిడి కొనఽఔుునైయ అమ ెంట్లబ. యట్ిని 
నోు గపట్లి ఔుెంట్ే ఆభిఔెంగ ఔడా ఎెంణో నషిెం జయవఖ తేెంథి. అెందఽకై నలైన నేభపునై అనిై భిలతేలఔ తఖాట్లి  
ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర నౄభా ఇెంట్ిథాయవ నౄభా. 
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b) ఇెంట్ిథాయవ నౄభా నులలలలు  యేట్ియేట్ిని ఔవర్  ఙేయౄ యవ? 

సభాఙాయెం 
 
కైజీ లేథా గపడెఖ  నులలలు 
 
i. కైజీ లేథా గపడెఖ  నులలలు కై డాఔుఫ ెంట్  కిెంద లు యకల ఔవభైజీ కెంనృధేషను నఽ అెంథియౄ బ. 

 
ii. ఉథాహయణఔు ఇెంట్ిథాయవ నులల, దఽకణథాయవ నులల, ఆస్క నుకైజీ నులల వెంట్ియ. ఔ నులల కిెంద 

బవధాలు, యట్ిలలని వసఽౄ వుల వెంట్ి లు పౌత్తఔ ఆసఽౄ లఔు ఔవభైజీ ను ెందవచఽి. 
 

iii. ఇలాెంట్ి నులలలలు  వకిౄఖత తయయౘ ఔవభైజీ ఫలధతలు ఔడా ఇనేడి ఉెండవచఽి. 
 

iv. ఔవర్  ఙేలే నుకైజీలల అనిై వభా లఔ ఉభ్డి నిమభ నిఫధనలు ఉెండవచఽి. థాెంణోనుట్ే నులలలలని 
నిభెిషి యపలగలఔు నిభెిషి నిఫెంధనలు ఔడా ఉెండవచఽి. 

 

యెంట్ిథాయవ నౄభా అధేథి ఇెంట్ి నిభ్ణానిై, అెందఽలల ఉనైయట్ిని అగిైాభాదెం, గపడవలు, నలైులు 
ఫదెలవడెం, బూఔెంనుల వెంట్ియట్ి ఫలభి నఽెంచి కనుడెతేెంథి. నిభ్ణెంణో నుట్ల ఇెంట్ిలలని వసఽౄ వులనఽ ఔడా 
థ ెంఖతనెం, థోనడీ (ఫరా్ లభీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్, లాభె్నీ, తెఫి్ట) వెంట్ియట్ి ఫలభినఽెంచి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. 
 
ఆబయణాలు ధభిెంచినుడె గనీ, థాచి ఉెంచినుడె గనీ యట్ికి ఇెంట్ిథాయవ నౄభా కిెంద నౄభా ఔయౌెంచవచఽి. 
ుభతన వసఽౄ వులఔు, ఔమాఔితేలఔు ఔడా ఔవభైజీ ఇవువచఽి. 
 
వకిౄఖత ఫలగైజీ, యదఽత్  భభిమ  మాెంతా్తఔ యైపలెం భభిమ  ఖిహ భభిమ  యదఽత్  ఉఔయణాలఔు ఔడా 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభా ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నలడల్ లలైకిలుు ఔడా ఔవభైజీ, వకిౄఖత ాభాద 

భభిమ  కభి్ఔుల భియౘయెం ఇయౄ బ. 
 
నయౖి లు యదాయణెంగ అగిైాభాదెం, నడెఖ నుట్ల, నేలుడె, యభానెం ఔలడెం/ఔలడెం (ఎఫ్ ఎల్ ఈఎక్్ 
ఏ)గ ఉెంట్లబ; తేనూనఽ, భ ెంు (యి ర్్, ట్ ెంనలసి్క, ఫ్ు డ్స, ఇనెండేషన్ ) (యదాయణెంగ ఎస్క ట్ీఎఫ్ ఐ అెంట్లయవ); 
భభిమ  థోనడీ. ఔవభైజీ కోు ఔెంనలనీకి, భభిమ  కోు నులలకి కోులా ఉెంట్లెంథి. యలాసవెంతఫ ైన ఇళ్ునఽ 
య ెంతెం ఙేసఽఔుధే ళెచఽి నిఔయ యలువ ఉనై వఔుౄ ల (ళెచ్ ఎన్  ఐలు) సెంకలల విథేి కయణెంగ ఈ నౄభా 
అవసయెం ధాధాట్ిక ీనలయవఖ ణోెంథి. 

ఖభనిఔ 
 
నేు ట్ , గు స్క భభిమ  ట్ి.య. నౄభా ఔడా ఈ నౄభాలల ఔవర్  అవుతేెంథి. అబణే నౄభాథాయవ కయలనఽఔుెంట్ే 
థీనిై యడిగ ఔడా తీసఽకోవచఽి.  ఉఖరయథానిై నులల నఽెంచి నేనయౘబయౄ యవ. అబణే థానికి ఔడా ఔవభైజీ 
ఇవువచఽి. మ థాే లు భభిమ  తత్ెంఫెందిత ఉణాణాలు, తయవఖ దల, Wear and Tear; అాదాన నషిెం, 
అణ  నయౖి ల వెంట్ియట్ిని నేనయౘబయౄ యవ. 
 

 
c) సమ్ ఇనా్ర్ు  భభిమ  నానేమెం 

కీలకెంశ్ెం 
 
సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఎలా నిభే భియౄ యవ? 

 

Informatio
n 
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i. యదాయణెంగ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భెెండె దేతేలుెంట్లబ. ఔట్ి భాభెుట్  యలువ (ఎెంయ), 
భభిమ  భెెండోథి భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్  యలువ (ఆర్  ఐయ). ఎెంయ యషమెంలల నషిెం జభిగిణే ఆలౄ నలై థాని 
వమసఽనఽ ఫట్ిి  డినాలబయషన్ (తయవఖ దల)నఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. ఈ దేత్తలల నౄభాథాయవఔు తన ఆలౄ ని త్తభిగి 
బభీౄ ఙేసఽకోవడానికి అవసయఫ ైనెంత నతౄెం భియౘయెంగ లనెంచదఽ. 

 
ii.  ఆర్  ఐయ దేత్తలల ఆలౄని బభీౄ ఙేలేెందఽఔు యలుగ థాని కభీదఽనఽ సమ్ అషర్ు  భినేత్తకి లలఫడి 

నౄభాథాయవఔు ఔెంనలనీ అెందజైసఽౄ ెంథి. ఈ దేత్తలల తయవఖ దలనఽ యదిెంచయవ. కఔనోు ణే ఔ నిఫెంధన 
ఏనేట్ెంట్ే కెుబభ నఽ ను ెంథాలెంట్ే నుడైెన ఆలౄని భయభ్తే ఙేమడెం/భీనేు స్క ఙేమడెం ఙేమాయౌ. ఆర్  ఐయ 
దేత్తని కైవలెం లభసఽౄ లఔు భాతాఫే వభిౄెంజైయౄ యని, నిలులు, యి క్్ ఇన్  నుాలలస్క వెంట్ి ఇతయ ఆసఽౄ లఔు 
కదని ఖభనిెంఙాయౌ.  

 

 
ఙాలా నులలలు ఇెంట్ి నిభ్ణానిై థాని ునభిైభ్ణ యలువఔు (భాభెుట్  యలువఔు కదఽ) నౄభా ఙేయౄ బ. 
ునభిైభ్ణ యలువ అధేథి ఇలుు  నుడైెణే థాని ునభిైభ్ణానికి అబయ కయవి. భభోయైు భాభెుట్  యలుయేమో 
డిభాెండ్స, సయపభ వెంట్ి లు కయకలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
 
సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ యదాయణెంగ నౄభాథాయవ ఇెంట్ి నృలిప్  ఏభిమానఽ చదయు అడెఖ ఔు నిభ్ణ ధయణో 
ఖ ణ ెంచడెం థాుభ లెకిుయౄ యవ. ఇెంట్ి ఉఔభలు – పభిైచర్ , డాయఫ ల్్, దఽసఽౄ లు, నుతాల వెంట్ియట్ిని 
భాభెుట్  యలువ ఆదాయెంగధే లెకిుయౄ యవ. అెంట్ే అలాెంట్ి వసఽౄ వులకై తయవఖ దల తభుత ాసఽౄ త భాభెుట్  యలువ 
అనైభాట్. 
 
నానేమెం అధేథి నౄభాథాయవ యలువ భభిమ  తీసఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభా నులలకి సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలు  ఏథి సభెైనథి? 

I. ఙాలా ాభాథాలనఽ ఔవర్  ఙేలే సభఖర ఔవభైజీ నులలకి ఫదఽలుగ తఔుువ కభీథైెన ాణాభాైమ ధేమ్ు  నలభిల్ 
నులల ని తీసఽకోవచఽి. 

II. సభఖర ఔవభైజీ ఙాలా ాభాథాలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి; ఙాలా ాభాథాలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి; ధేమ్ు  నలభిల్ నులల కి 
ఫదఽలుగ తఔుువ కభీథైెన ాణాభాైమ నులలగ తీసఽకోవచఽి. 

III. ధేమ్ు  నలభిల్ నులల లేథా సభఖర నులల సభాన ధయఔు వయౄ బ. 
IV. ఇెంట్ిథాయవ నులల యషమెంలల కైవలెం ధేమ్ు  నలభిల్ నులల ని భాతాఫే కొనఽగోలు ఙేమఖలెం. సభఖర ఔవభైజీ 

నులలలనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండవు. 
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E. దఽకణథాయవ నౄభా  
 
వయౄఔెం అధేథి ఒ ఆభిఔ కయఔలాెం. ాత్త ఓణా్ళ ఔ యనుభీ తన యనుయెం లాపలలు ణెచిినలట్లి లనఽఔుెంట్లడె. 
భన థేశ్ెంలల ఙాలాభెంథికి దఽకణాలే ఆథామ వనయవలు. అయ ఆథామానిై సెంనుథిెంచి నలటి్డఫే గఔ 
ఆసఽౄ లుగ ఔడా ని ఙేయౄ బ. దఽకణ మజభాని యనుభనికి సెంఫెందిెంచని, తన యనుభనికి అడు ెంకిగ 
భాయఖల అనిై ఆెంథోళ్నల ఫలభి నఽెంచీ దాయెంగ ఉెండాలని దఽకణథాయవ పలయయౄ డె. ఔు దఽయదిషిఔయ గనట్ 
జభిగిధా యనుభనిై ఆభిఔెంగ తీవాెంగ థెఫో తీమఖలదఽ. ఏఔెంగ థియలాఔు, భూలయేతఔు థాభ ితీమవచఽి. 
యనుభనిై త్తభిగి నుాయెంనెంచఽఔుధేెందఽఔు ుషులెంగ వనయవలు ఉెండేెందఽఔు దఽకణ మజభాని కభపభైట్  
సెంస  ఔడా కదఽ. అెందఽకై చినై దఽయఘట్న జభిగిధా అథి ధేయవగ అతని/ఆఫ  యనుయ భూలయేతకై థాభ ి
తీసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ యభి ఔుట్లెంఫలనిై ఔడా ఔుట్లెంఫలనిై ఔడా ధాశ్నెం ఙేమఖలదఽ. నలైగ తీభియౌ్న ఫలెంఔు 
యవణాలు ఔడా ఙాలా ఉెంట్లబ. 
 
నలైగ కొనిైయయవు  దఽకణథాయవ ణాలఔు కయఔలానుల వలు  నుౌయవలలు  ఎవభికెైధా వకిౄఖతెంగ తనఔు గనీ, తన 
ఆలౄ కి గనీ గమెం గనీ, నషిెం గనీ జయఖవచఽి. అెందఽఔు భియౘభనిై ఙెయౌుెంఙాయౌ్న ఫలధత దఽకణథాయవథేనని 
కోయవి  ణేలివచఽి. ఇలాెంట్ి భిలతేలు ఔడా దఽకణథాయవనఽ ధాశ్నెం ఙేలేమఖలవు. కఫట్ిి  జీవధననుదిని 
సఽయక్షితెం ఙేసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఙాలా ఉెంట్లెంథి. 
 
దఽకణథాయవ నౄభా నులలలనఽ యణ జ దఽకణెం/భిట్ ైల్ యనుయెం ణాలఔు లు అెంరలఔు ఔవభైజీ 
ఔయౌెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄను ెంథిెంఙాయవ. ుభతన వసఽౄ వుల దఽకణెం, క్షౌయ శ్ిల, ఫూట్ీనుయుర్ , ుసౄ కల 
దఽకణెం, డినురి్ ఫ ెంట్  యిో ర్ , డైైె కీునర్్ , గిఫి్ట దఽకణెం, నూయ్ల, లిేషనభీ దఽకణః, ఫ భ్ల దఽకణెం, అనుభెల్్ 
యిో ర్  వెంట్ి లు యకలెైన దఽకణాల నిభెిషి ాయోజధాలనఽ కనుడేెందఽఔు యలుగ ఈ నులల ఔసిఫ ైజ్డు  ఙేల 
ఉెంట్లబ. 
 
1. దఽకణథాయవ నౄభా యేట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 

 
భిట్ ైల్ యనుయెం ణాలఔు నిభెిషి అెంరలనఽ ఔవర్  ఙేలేెందఽఔు యలుగ నులలని భాయవికోవచఽి. ఇథి 
యదాయణెంగ దఽకణ నిభ్ణానికి, అెందఽలలని వసఽౄ వులఔు అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథా 
యౘనిఔయఫ ైన నషిెం; భభిమ  థోనడీ వెంట్ియట్ి వలు  జభిగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. యనుయ అెంతభమ యక్షణ 
ఔడా నౄభాలల పలఖెంగ ఉెండవచఽి. ఆఔల్ఔ కెుబమ్ వలు  జభిగై ఆథామ నషిెం, లేథా అదను కయవిలనఽ 
ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఔవభైజీని నౄభాథాభై తన కయఔలానుల రలరణ ని ఫట్ిి  ఎెంచఽకోవచఽి. 
 
నౄభాథాయవ ఎెంచఽకోఖల అదను ఔవయవు  కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉెండవచఽి. అెందఽకై యట్ిని ఆమా 
జీయణేతయ నౄభా ఔెంనలనీల యబ్ లలైట్ు లల సభిచాసఽకోవచఽి. 
 
యట్ిలల ఈ కిెంథియ ఉెంట్లబ: 

 
i. థోనడీ, థ ెంఖతనెం: ఆసఽ వసఽౄ వుల థోనడీ, థ ెంఖతనెం (లాభె్నీ)లఔు ఔవభైజీ 

 
ii. మాెంతా్తఔ యైపలెం: యదఽత్ /మాెంతా్తఔ ఉఔయణాల యైపలానికి ఔవభైజీ 

 
iii. యదఽత్  ఉఔయణాలు, భిఔభలు: 

 
 యదఽత్  ఉఔయణాలఔు ఆల్ భిస్కు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి 

 యదఽత్  య నల నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి 

 
iv. నఖదఽ నౄభా: థిఖ వ సెందభౌలలు  జభిగై ాభాథాలలు  డఫ ో నోు ణే అెందఽఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి: 
 

 యనుయ నుాెంఖణెం నఽెంచి ఫలెంఔుఔు, లేథా ఫలెంఔు నఽెంచి యనుయ నుాెంఖణానికి ఙేయయేతలల 
 యనుయ నుాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెం నఽెంచి 

 యనుయ నుాెంఖణెంలలని ట్ిల్ (ఫలఔు్/డాా మర్ /కౌెంట్ర్ ) నఽెంచి 
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v. ఫలగైజీ: అదికభిఔ నఽలనలై ామాణెంలల ఉెండగ జభిగై ఫలగైజీ నయౖి నికి భియౘయెం 

 
vi. క్్్ నేు ట్  గు స్క భభిమ  రనిట్భీ ట్ిెంగ్్ ఔవయుఔు ాభాదెంలల జభిగై నయౖి నిై థిఖవ యట్ికి ఔవభైజీ 

ఇయౄ యవ: 
 
 క్్్ నేు ట్  గు స్క 

 రనిట్భ ీట్ిెంగ్్ 

 నిమాన్  లలైన్ /గోు  లలైన్ /హో భిుెంగ్ 

 
vii. వకిౄఖత ాభాద 

 
viii. ఉథోఖ ల థాోహెం/నిజఞబతీ లేనే: ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనేణో ఔడిన చయల వలు  జభిగై నయౖి నికి 

ఔవభైజీ 
 

ix. చటి్యఫ ైన ఫలధత: 
 
 ఉనుది సెంఫెందిత నఽల వలు , ఆ ఔరభెంలల పలఖెంగ జభిగై నయౖి లఔు భియౘయెం 

 థర్ు  నుభిీలఔు చటి్యఫ ైన ఫలధత ణాలఔు ఔవభైజీ 

 
అగిైాభాదెం/థోనడీ/ఫలగైజీ/నేు ట్  గు స్క/డెయౌట్ీ గభెెంట్ీ/కభి్ఔుల భియౘయెం భభిమ  ాబ తు ఫలధత 
నులలలనఽ (యట్ి ఖ భిెంచి వఙేి అదామెంలల ణెలుసఽఔుెంట్లయవ) యడిగ ఔడా తీసఽకోవచఽి. 
 
ఉఖరయద ఔవభైజీని ఔడా ఇవువచఽి. నేనయౘబెంులు యదాయణెంగ ఇెంట్ిథాయవ నౄభా భాథిభిగధే 
ఉెంట్లబ. 
 
 

2. సమ్ ఇనా్ర్ు  భభిమ  నానేమెం 

 
నుభిరర నేఔ యపలగలు, లేథా కభలమాలు తభ ఆసఽౄ ల యలువనఽ చానెంఙే ుసౄకలనఽ, కాణాలనఽ 
నియుళ యౄ బ. కఫట్ిి  సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు నలదెగ ఇఫోెంథి ఉెండదఽ. ఔయేళ్ దఽకణెం, ఇలుు  
అబణే భాతాెం ఇథి ఎుడా యధెం కఔనుో వచఽి. 
 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభాలల ఇట్ికై నేభపునై ఫేయఔు యదాయణెంగ సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భెెండె 
దేతేలు, అెంట్ే భాభెుట్  యలువ భభిమ  భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్ /భీనేు స్క ఫ ెంట్  యల దేతేలు ఉెంట్లబ. 
 
నఖదఽ, ఫలగైజీ, వకిౄఖత ాభాదెం వెంట్ి అదను ఔవభైజీ కోసెం నానేమెం నతౄెం సమ్ అషర్ు  నలై భభిమ  
ఎెంచఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 

నియుచనెం 

 
కొనిై భ కఫ ైన నియుచధాలు 
 

a) నౄభా ఙేలన ఇెంట్ ు కి థోనడీ (ఫర్  ఖుభీ) అెంట్ే ఆఔల్ఔ, అనఽభత్త లేని వఔుౄ ల ఫలవెంతు ఙపయఫలట్ల లేథా 
నిషలరభణ. అెందఽలలని వసఽౄ వులనఽ థోచఽకెమలు  ఉథెేశ్ెంణో, ఔనిెంఙే భాభా లలు  ఙపయఫలట్ల జభినన ఉెండాయౌ. 

 

b) ఇెంట్ిని ఫదెలు కొటి్డెం. థ ెంఖతనెం ఙేలేెంఉదఔు తలుులు ఫదెలు కొట్లి ఔుని అఔరభెంగ ఇెంట్ ు కి 
ాయేయెంచడెం. 

 
c) థోనడీ (భఫభీ) అెంట్ే నౄభాథాయవ ఇెంట్ ు ని వసఽౄ వులనఽ థౌయజనెంగ, ళ ెంయత్ఔ దేతేలలు  నౄభాథాయవ 

భభిమ /లేథా నౄభాథాయవ ఉథోఖ ల నఽెంచి లాకెుళ్ుడెం 
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d) లేఫ్ (ఫ ఔుసెం). నౄభాథాయవ ఇెంట్ిలల యలుయైన వసఽౄ వులనఽ థాఙేెందఽఔు ఏభట్ల ఙేసఽఔుధే ట్ిషిఫ ైన 
నిభ్ణెం. అఔుడికి అెందభికీ అనఽభత్త ఉెండదఽ. 

 

e) థ ెంఖతనెం (తెఫి్ట). అధేథి నలైన నేభపునై అనిై యకల ధేభలఔ ఉభ్డి నేయవ. యట్ిలల ఔ వకిౄ 
ఉథెేశ్ూయుఔెంగ, థ ెంఖతనెంగ ఇతయవల ఆలౄని యభి అనఽభత్త, లేథా అెంగీకయెం లేఔుెండా థానిై 
యడెఔుధే, లేథా అభ ్ఔుని య భ ్ ఙేసఽఔుధే ఉథెేశ్ెంణో తీసఽఔుెంట్లడె. ఈ థ ెంఖతనెం లాభె్నీని నోు యౌ 
ఉెంట్లెంథి. 

 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 
దఽకణథాయవ నులలలల నౄభాథాయవ అదను „క్్్ నేు ట్  గు స్క అెండ్స రనిట్భ ీట్ిెంగ్్‟ ఔవభైజీని ఔడా ఎెంచఽకోవచఽి. 
ఇథి థిఖ వ నేభపునై నయౖి లలు  యేట్ి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి? 

 

I. క్్్ నేు ట్  గు స్క 

II. రనిట్భీ ట్ిెంగ్్ 
III. నిమాన్  లలైన్్ 

IV. నలైవనీై 
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F. యహన నౄభా  
ఔయభి ఊళ ెంచఽకోెండి. ను దఽు ఙేలన డఫ ోనెంణా యచిిెంచి భభీ నైభో కొతౄ  కయవ కొధాైయవ. థానిై 
నడినేెందఽఔు యమాు యవ. ఉనైట్లి ెండి ఎఔుడి నఽెంఙో నైఔు ఎదఽయవగ ఔ ఔుఔు దాసఽకొచిిెంథి. థానిై 
తనెంఙేెందఽఔు లిభిెంగ్ నఽ ఔుయభిగ త్తనేరయవ. డియైడర్  నైథికి దాసఽకెయు ఇెంకో కయవనఽ ఖ థెేరయవ. ఔ 
వకిౄని గమభిఙాయవ. అెంట్ే, ఔు థెఫోఔు నై కయవ నుడవడఫే గఔ ాబ తు ఆలౄ  ఔడా నుడైెెంథి. భభో కయౄ 
నుడైెెంథి. ఇెంకో వకిౄకీ గమాలమాబ. 
 
ఈ భిలత్తలల నైఔు ఖనఽఔ కయవ నౄభా లేఔనోు ణే కొతౄ  కయవ కొధేెందఽఔు ఎెంతవుతేెంథో  నైఔు అెంత ఔెంట్ే ఎఔుువ 
డఫ ోలు కయివుణాబ. 
 
 భభి అనిై ఙెయౌుెంులు ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్నెంత డఫ ో నై దఖాయవెంథా? 

 నై నఽలఔు ఇతయ నుభిీ నౄభా ఙెయౌుెంఙాలా? 

 యభికి ఔడా నౄభా లేఔనుో ణే అుడేనేట్ి భిలత్త? 

 
అెందఽకై కయవ నౄభానఽ భన థేశ్ చటి్ెం తనిసభి ఙేలెంథి. మోట్లయవ నౄభా ఇలాెంట్ియ జయఖఔుెండా 
నిభోదిెంచలేథేమో గనీ, అలాెంట్ియ జభిగినుడె నైఔు ఆభిఔెంగ యక్షణ ఔవఙానిై అెంథిసఽౄ ెంథి. 
 
ాభాదఫే కఔుెండా నై కయవ థ ెంఖతనెం ఫలభిన డవచఽి. ాభాెంలల నుడె కవచఽి. అగిైాభాదెంలల 
కయౌనోు వచఽి. థాెంణో నైయవ ఆభిఔెంగ నషినోు వచఽి. 
 
పలయతథేశ్ నుాెంతీమ యయణా సెంస  వదె తన నేభిట్ నమోథైె ఉనై ాత్త యహధానికీ థాని మజభాని యదిగ నౄభా 
ఙేబెంచఽకోయయౌ. 

కీలకెంశ్ెం 
తనిసభి థర్ు  నుభిీ నౄభా 
 
మోట్లయవ యహధాల చటి్ెం, 1988 ాకయెం ాబ తు భోడు నల ైాత్త యహన మజభానీ ాభాదెం వలు  జభిగై నుాణ నిెం, 
యైఔలెం, ఆలౄ  నషిెం వెంట్ియట్ికి ఙెయౌుెంఙాయౌ్న భియౘభలఔు ఙాయౌనెంత నణాౄ నికి నౄభా నులల తీసఽకోయయౌ్ెంథే. 
అలా నౄభా తీసఽఔునైెందఽఔు యవజువుగ నౄభా సభిికెట్  నఽ ఔడా యహనెంలల ఎుడా యెంట్ ఉెంచఽకోయయౌ. 
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1. మోట్లయవ నౄభా ఔవభైజీ 

 
భన థేశ్ెంలల యహధాల సెంక ఙాలా ఎఔుువ. భభెధనై కొతౄ  యహధాలు భోజూ భోడెుఔుుతేధాైబ. యట్ిలల 
ఙాలావయఔు ఙాలా కభీథైెనయ ఔడా. పలయతథేశ్ెంలల యహధాలనఽ తేఔుుగ నుభైమయని, కైవలెం ఙేతేలు 
భాయవసఽౄ ెంట్లయని అెంట్లెంట్లయవ. అెంట్ే నుత యహధాలు భోడు నలై కొనయఖ తేెండగధే భోజూ పలభీగ కొతౄయ ఔడా 
యట్ికి వచిి ఔలుసఽౄ ెంట్లబ. యట్ిని నడినేెందఽఔు భోడెు  యలౄయృెం మ్ాతయెం యహధాలఔు అనఽఖ ణెంగ నలయఖడెం 
లేదఽ. నలైగ భోడు నల ైనడిఙేయభి సెంక ఔడా నలయవఖ ణోెంథి. థేశ్ెంలల భోడెు  ాభాథాల సెంక నలయవగోతెందని నోు య్సఽ, 
ఆసతేల ఖణాెంకలు యలు డిసఽౄ ధాైబ.  ాభాద ఫలదితేలఔు కోయవి లు అెందజైలే భియౘభల సెంక ఔడా 
నలయవఖ ణోెంథి. యహధాల భయభ్తే ధయలు ఔడా పలభీగ నలయవఖ తేధాైబ. భన థేశ్ెంలల మోట్లయవ నౄభా 
ఆవశ్ఔతఔు ఇవనీై నిదయశధాలు. 
 
మోట్లయవ నౄభా అధేథి యహధాల నయౖి నికి భభిమ  ాభాదెంలల గనీ, ఇెంకై యధెంగ అబధా గనీ జభిగై 
డాఫేజీకి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెంణేగఔ తభ యహనెం వలు  ాభాథానికి ఖ భెైన థర్ు  నుభిీకి చటి్యెంగ 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్న భియౘభనిై ఔడా మోట్లయవ నౄభా ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
భన థేశ్ెంలల అనిై యహధాలఔ ఔవభైజీ ఉెందని నైయవ అనఽఔుెంట్లధాైభ? 

 
మోట్లయవ నౄభా అధేథి ాబ తు భోడు నలై నడిఙే ఈ కిెంథి అనిైయకల యహధాలఔ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి: 

 
 సాుట్యవు  భభిమ  మోట్లర్  లలైకిళ్ైు  

 
 నలైైయేట్ల కయవు  

 
 అనిై యకల యణ జ యహధాలు: సయవఔులు, ామాణ ఔులనఽ తీసఽకెమలు య 

 
 కైరను  వెంట్ి ఇతయ తయయౘ యహధాలు 

 
 మోట్లయవ వయౄఔెం (యోౖ యౄభ లలు ని భభిమ  గభైజీలలు ని యహధాలు) 

సభాఙాయెం 
 

‗థర్ు  నుభిీ నౄభా‘ 
 
ఇథి ఇతయ నుభిీ ణాలఔ చటి్యఫ ైన చయల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేలే నౄభా నులల. థర్ు  నుభిీ 
నౄభానఽ నౄభాథాయవ (పసి్క నుభిీ) నౄభా ఔెంనలనీ (లలఔెండ్స నుభిీ) నఽెంచి తన చయల వలు  ఔయౌగై నయౖి నికి గనఽ ఇతయ 
నుభిీ (థర్ు  నుభిీ) ఙేలే కెుబభ ల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేయౄ డె. 
 
థర్ు  నుభిీ నౄభానఽ „ఫలధత నౄభా‟ అని ఔడా అెంట్లయవ. 
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భాభెుట్  లల నుాచఽయెంలల ఉనై భెెండె భ క తయయౘల ఔవభైజీలనఽ థిఖ వ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి: 
 
a) మాకి్ (లమనృయౌట్ీ) ఒనీు  నులల: మోట్లయవ యహధాల చటి్ెం ాకయెం ాబ తు భోడు నలై త్తభిగై ాత్త 

యహధానికీ థర్ు  నుభిీ ఫలధత కోసెం నౄభా తనిసభి 
 
ఈ నులల కైవలెం థిఖ వ యట్ికి మజభాని ణాలఔు చటి్యఫ ైన ఫలధతలఔు ఙెయౌుెంులనఽ ఔవర్  
ఙేసఽౄ ెంథి: 

 
 థర్ు  నుభిీకి జభిగై గమాలు, భయణెం 

 థర్ు  నుభిీ ఆలౄ కి జభిగై నషిెం 

 
భయణెం, లేథా గమెం, లేథా నషిెం జభిగై క్షెంలల ఔవర్  ఙేలే లమనృయౌట్ీ అభినేతెంగ ఉెంట్లెంథి. 
 
మోట్లయవ ాభాదెం వలు  థర్ు  నుభిీకి గమెం, లేథా భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల భియౘయ కెుబభ లనఽ 
భదఽథాయవ మోట్లయవ ాభాద కెుబెం ట్ిాఫ నల్ (ఎెంఏలట్ీ)లల థాకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
 
b) నుకైజీ నులల/సభఖర నులల: (య ెంత నషిెం + థర్ు  నుభిీ ఫలధత) 
 
నలైన నేభపునైథే కఔుెండా నౄభా ఙేలన యహధానికి నిభెిషి ాభాథాల వలు  (థీనిై మోట్లయవ యహధాలఔు 
య ెంత నషిభని అెంట్లయవ) నషిెం, లేథా డాఫేజీకి ఔడా ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయగ నేభపుెంట్లయవ – థీనిై 5వ 
అదామెంలల ఇట్ికై చభిిెంచడెం జభిగిెంథి)ఔు భభిమ  నులల ణాలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలఔు 
లలఫడి ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. అగిైాభాదెం, థ ెంఖతనెం, అలు యవు , ఫెంద్, బూఔెంెం, వయదలు, ాభాదెం వెంట్ియ 
యట్ికి ఉథాహయణలు. 
 
కొనిై నౄభా  ఔెంనలనీలు ాభాద సలెం నఽెంచి వర్ు యౖప్  ఔు యహధానిై మోసఽకెళ్ుడానికి అబయ కయవినఽ 
ఔడా ఙెయౌుయౄ బ. అగిైాభాద భభిమ /లేథా థ ెంఖతనెం బమాలఔు భాతాఫే భినేత ఔవభైజీ ఔడా 
అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి చటి్ాకయెం తనిసభి లమనృయౌట్ీ ఒనీు  నులలకి అదనెం. 
 
యహధానికి నృగిెంచిన యడి పలగల నషిెం, డాఫేజీకి ఔడా నులల ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. నలైైయేట్  కయవ నులలలలు  
పలఖెంగ ామాణ ఔులఔు, నలబడ్స డైైెవర్  ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసఽౄ ెంథి. యణ జ యహధాలలు  
అబణే ఉథోఖ లు భభిమ  ఙాభీజలు ఙెయౌుెంచని ామాణ ఔుల ట్ు  చటి్యఫ ైన ఫలధత ాకయెం వకిౄఖత 

ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసఽౄ ెంథి. నౄభాథాయవలు ఉచిత అతవసయ లేవలనఽ లేథా ఫాేక్ డౌన్  సభమెంలల 
ాణాభాైమ కయవ యడఔెం సదఽనుమానిై ఔయౌయౄ యవ. 

 
2. నేనయౘబెంులు 
 
ఈ నులలల కిెంద కొనిై భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు యమర్  అెండ్స ట్ిమర్ , ఫాేక్ డౌనఽు , అాదాన నషిెం, 
ఙెలుు ఫలట్ల కని డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్ ఉనైయయవ నడినణే ఔయౌగై నషిెం, భదెం భతేౄ లల నడినణే ఔయౌగై నయౖి ల వెంట్ియ 
కొనిై భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు. యహధానిై „యడకనికి భినేతేలు‟ (ఉథాహయణఔు నలైైయేట్  కయవనఽ 
ట్లకీ్గ యడట్ెం) నఽ అత్తఔరనేెంచి యడట్ెం ఔడా నేనయౘబెంనే. 
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3. సమ్ అషర్ు  భభిమ  నానేమెం 

 
మోట్లయవ నులల కిెంద సమ్ ఇనా్ర్ు   నఽ నౄభాథాయవ ణాలఔు ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయ) అెంట్లయవ. 
 
యహనెం ఙోభీకి ఖ భెైధా, భయభ్తే ఙేమలేనెంతగ ాభాదెంలల నుడైెధా కెుబెం నణాౄ నిై ఐడీయ ఆదాయెంగ 
నియృబయౄ యవ. యహను ఐడీయని ఆ ఫలా ెండ్స యహధానికి తమాభీథాయవ/డీలర్  ణాలఔు జఞనృణా ఙేల అభ్ఔు 
ధయనఽ ఫట్ిి  నియృబయౄ యవ. భభిమ  ఱలడాల్ లల నేభపునై ఫేయఔు తయవఖ దలనఽ తీలేయౄ యవ. 
 
5 ఏళ్ైు  థాట్ిన భభిమ  నుతఫడు  మోడల్ (అెంట్ే తమాభీథాయవలు తమాభీని నియౌనేలన మోడళ్ైు ) యహధాల 
ఐడీయని నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  నౄభాథాయవ భధ ఉనై అవగహన ఫేయఔు నియృబయౄ యవ. 
భైట్ిెంగ్/నానేమెం లెకిుెంు నౄభాథాయవ ాఔట్ిత యలువ, ఔునృక్ కెనులట్ీ, పౌగోయఔ జోన్ , యహను వమసఽ 
వెంట్ియట్ి ఆదాయెంగ లెఔుఖడణాయవ. 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6 
మోట్లయవ నౄభా నఽ ఎవభి నేయవణో తీసఽకోయయౌ? 
 

I. నుాెంతీమ యయణా సెంస  వదె యహనెం ఎవభి నేభిట్ నమోథైె ఉెంట్ే యభ ినేయవణో 
II. యహధానిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండా ఇెంకెవభెైధా అబ ఉెంట్ే నుాెంతీమ యయణా సెంస  అనఽభత్తకి 

లలఫడి సదయవ డైైెవర్  నేయవణో 
III. నుాెంతీమ యయణా సెంస  అనఽభత్తకి లలఫడి యహన మజభాని ఔుట్లెంఫ సబ ని నేయవణో, మజభాని 

నేయవణో ఔడా 
IV. యహధానిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండా ఇెంకెవభెైధా అబ ఉెంట్ే నుాథనేఔ నులలని మజభాని 

తీసఽఔుని, తభుత మాడ్స ఆన్  ఔవర్  నఽ భాతాెం యహధానిై నడినే వకిౄ నేయవణో 
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యభెంశ్ెం 

a) యదాయణ వకిౄఖత ాభాద (నఏ) నులలలు యట్ిని ఔవర్  ఙేయౄ బ: 
 

i. ాభాద వలు  సెంబయెంఙే భయణెం 

ii. రశ్ుత సెంూయృ యైఔలెం 

iii. రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం 

iv. ణాణాుయౌఔ సెంూయృ యఔైలెం 

 

b) పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధా వకిౄఖత ాభాద నులలని తనకోసెం, తననలై ఆదాయడు  
ఔుట్లెంనౄఔుల కోసెం తీసఽకోవచఽి. 
 

c) వకిౄఖత ాభాద నులలలల నానేమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుట్లెంఫ సబ ల సెంక, నౄభాథాయవ విత్తౄ  వెంట్ి 
లు అెంరలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. ఇనేడి ఉనై ాభాదెం ఆదాయెంగ యట్ిని 1, 2 లేథా 3 వ య బ 
భిసఽు ఖూర ులుగ వభాీఔభియౄ యవ. 
 

d) వకిౄఖత ాభాద నులలలనఽ నౄభా కోసెం కఔుెండా భభైథైెధా ఔ ఉభ్డి ఉథెేశ్ెం కోసెం అట్ికై ఉనికిలల 
ఉనై పలభీ ఖూర ులఔు ఔడా ఇయౄ యవ. 
 

e) ఆభోఖ నౄభా నులలలల గమెం, జఫ ో వలు  ఆసతా్త నులెై యైద చికిత్ తీసఽఔుెంట్ే అెందఽఔబయ కయవిలనఽ 
అెంగీఔభిెంచిన సమ్ అషర్ు  నణాౄ నికి నేెంచఔుెండా ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ మజభాని 
అెంగీఔభియౄ డె. 
 

f) ఔుట్లెంఫ ఫో్ు ట్ర్  నౄభా నులలలల సమ్ అషర్ు  అధేథి ఔుట్లెంఫ సబ లెందభి భధ, అెంట్ే యదాయణెంగ 
బయౄ, పలయ, ఇదెయవ నలు ల భధ ఫో్ు ట్  అవుతేెంథి. 
 

g) ఆభోఖ నౄభా నులలలు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై అెంథియౄ బ. లేథా అథి అెందఽఫలట్లలల లేని ఙోట్ 
నౄభాథాయవఔు కయవిలనఽ భీబెంఫర్్  ఙేయౄ బ. 
 

h) ామాణ నౄభా నులలలు యథేయౕ యట్నలలు  తలెతౄ ఖల అనిై యకల సభసలఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ బ. 
 

i) భపభైట్  ాకెుెంట్  ట్లా యలర్్  నుు న్  అధేథి ఏడాథిలల తయచా యథేయౕ ామాణాలు ఙేలే తభ ఉథోఖ లఔు 
కభపభైట్ /మజభాని తీసఽఔుధే వకిౄఖత నులల. 
 

j) ఇెంట్ిథాయవ నౄభా నులల నౄభాథాయవ ఆలౄ కి నులలలల నేభపునై ాభాథాలు, ఉదెంణాలఔు సెంఫెందిెంచిన 
నయౖి లఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథాలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లయవ. 
 

k) ఇెంట్ిథాయవ నౄభా ఇెంట్ి నిభ్ణానికి భభిమ  థానిలలని వసఽౄ వులఔు అగిైాభాథాలు, అలు యవు , నలైులు 
గియౌనుో వడెం, బూఔెంెం వెంట్ియట్ి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. ఇెంట్ి నిభ్ణెంణో నుట్ల అెందఽలలని 
వసఽౄ వులఔు ఔడా థ ెంఖతనెం, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్, లాభె్నీ భభిమ  తెఫి్ట వెంట్ియట్ి నఽెంచి యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
 

l) నుకైజీ లేథా గపడెవు ఔవయవు  కై డాఔుఫ ెంట్  కిెంద లు ఔవభైజీల నుకైజీని అెంథియౄ బ. 
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m) ఇెంట్ిథాయవ నౄభా నులలలల యదాయణెంగ సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ నిభే భిెంఙేెందఽఔు భెెండె దేతేలుెంట్లబ: 
భాభెుట్  యలువ (ఎెంయ),  భభిమ  భెెండోథి భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్  యలువ (ఆర్  ఐయ). 
 

n) దఽకణథాయవ నౄభా యదాయణెంగ యదాయణెంగ దఽకణ నిభ్ణానికి, అెందఽలలని వసఽౄ వులఔు 
అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథా యౘనిఔయఫ ైన నషిెం; భభిమ  థోనడీ వెంట్ియట్ి వలు  జభిగై 
నయౖి నిై ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. నలైగ యనుయ అెంతభమ యక్షణనఽ ఔడా దఽకణ నౄభా అెందజైమవచఽి. 
 

o) మోట్లయవ నౄభా ాభాదెం వలు  గనీ ఇతయ కయణాల వలు  గనీ యహధానికి జభిగై నయౖి నిై, లేథా డాఫేజీని 
ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. మజభానఽలు తభ యహనెంణో అబన ాభాదెం వలు  ఫలదితేలఔు చటి్ాకయెం 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్న భియౘభనిై ఔడా ఈ నౄభా ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 

కీలఔ థాలు 
 

a) వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
b) ఖూర ప్  నులల 

c) ఆభోఖ నౄభా 
d) నూనేయ్ ఔవర్  
e) ామాణ నౄభా నులల 

f) ఇెంట్ిథాయవ నౄభా 
g) దఽకణథాయవ నౄభా 
h) మోట్లయవ నౄభా  
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నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి సభాదాధాలు 
జయఫ  1 
 

సభెైన సభాదానెం IV. 
ాభాదెం యదాయణెంగ ఆఔల్ఔ, ఎదఽయవ చాడని, అనఽకోని ఉదెంణానిై యవభిసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  2 
 

సభెైన సభాదానెం II. 
కట్భకి్ నఽ డే కైర్  లలెంట్ర్  లల నమెం ఙేమవచఽి. 
జయఫ  3 
 

సభెైన సభాదానెం III. 
కభపభైట్  ాకెుెంట్  ట్లా యలర్  నుు న్  అధేథి ఒ యభిిఔ నులల. లు యట్నలఔు వభిౄసఽౄ ెంథి. యట్నల ఖభిషి 
సెంకనలై భినేత్త ఉెంట్లెంథి. 
జయఫ  4 

 

సభెైన సభాదానెం I. 
ధేమ్ు  నలభిల్ అధేథి ఙాలా ాభాథాలఔు సభఖర ఔవభైజీ ఇఙేి సభఖయ ఔవభైజీ నులలలఔు ాణాభాైమెంగ 
తఔుువ కయవిణో తీసఽకోఖల నులల. 
జయఫ  5 

 

సభెైన సభాదానెం IV. 
దఽకణథాయవ నులల కిెంద నౄభాథాయవ అదనెంగ „క్్్ నేు ట్  గు స్క భభిమ  రనిట్భీ ట్ిెంగ్్‟ ఔవభైజీని 
ఎెంచఽకోవచఽి. క్్్ నేు ట్  గు స్క భభిమ  రనిట్భ ీట్ిెంగ్్, నిమాన్  లలైన్్ ఔు జభిగై నయౖి నికి ఔవభైజీ ఇయౄ యవ. 
జయఫ  6 

సభెైన సభాదానెం I. 
మోట్లయవ నౄభానఽ పలయతథేశ్ నుాెంతీమ యయణా సెంస  వదె తన నేభిట్ నమోథైె ఉనై ాత్త యహధానికీ థాని 
మజభాని యదిగ ఙేబెంచఽకోయయౌ. 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
 
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఈ థిఖ వయ ఔవర్  కవు 
 
I. భయణెం 

II. ఆత్హత 
III. రశ్ుత యైఔలెం 

IV. ఔ ఙేత్తని కోలలవడెం 

 

ాశ్ై 2 
 
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  భాతాఫే 

 

I. యథేయౕ ామాణాలుడె 
II. పలయత్ లల ామాణ ెంఙేుడె 
III. పలయత్ లల భభిమ  యథేరలలు  ామాణ ెంఙేుడె 
IV. పలయత్ లల భభిమ  ను యవఖ  థేరలలు  ామాణ ెంఙేుడె 
 
ాశ్ై 3 
 
ఆభోఖ నౄభా యదాయణెంగ యట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 

 
I. నా యౘలట్లెైజైషన్  చికిత్  
II. నోు సి్క యౘలట్లెైజైషన్  చికిత్ 

III. డ నేలలభీ చికిత్ 

IV. నలైయేయ కవు 
 
ాశ్ై 4 
 
ామాణ నౄభా ఔవర్  ఙేలేథి 

 
I. ఫలగైజీలల ఆలసెం 

II. అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్  
III. ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క 

IV. నలైవనీై 

 
ాశ్ై 5 
 
ామాణ నౄభా ఔు సమ్ ఇనా్ర్ు  యట్ినలై ఆదాయడెతేెంథి 

 
I. వమసఽ 
II. యట్నలలని భోజుల సెంక 
III. యట్ిెంఙాయౌ్న థేరలు 
IV. నలైవనీై 
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ాశ్ై 6 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభాలల 
 
I. ఫెంగయవ భభిమ  యెండి ఆబయణాలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి 

II. దఽకణెంలలని వసఽౄ వులఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి 

III. ఔుట్లెంఫ మాజభానెంలలని కయుఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి 

IV. నోు సఽి  థాుభ ెంనన నుభి్ల్్ ఔు ామాణ సభమెంలల ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి 
 
ాశ్ై 7 
 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభా యట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 
 
I. కైవలెం ఇెంట్ి నిభ్ణానిై 

II. కైవలెం ఇెంట్ిలలని వసఽౄ వులనఽ 
III. నిభ్ణానిై భభిమ  ఇెంట్ిలలని వసఽౄ వులనఽ 
IV. నిభ్ణానికి భభిమ  ఇెంట్ిలలని వసఽౄ వులఔు కైవలెం నౄభాథాయవ ఇెంట్ ు  లేని సభమెంలల 
 
ాశ్ై 8 
 
దఽకణథాయవ నౄభాలల కిెంథి యట్ిలల యేట్ికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ? 
 
I. మెంణాా ల ఫాేక్ డౌన్  ఔు 
II. యౘనిఔయఫ ైన నషిెం 

III. యనుయ అెంతభమెం 

IV. ఉథెేశ్ూయుఔెంగ నౄభాథాయవ ఙేసఽఔునై నషిెం 

 
ాశ్ై 9 
 
దఽకణథాయవ నౄభాలల థిఖ వ యట్ిలల యదాయణెంగ థేనికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ? 

 
I. యనుయ నుాెంఖణెంలలని ట్ిల్/కౌెంట్ర్  లల ఉనై డఫ ో 

II. ఫలెంఔు నఽెంచి యనుయ నుాెంఖణానికి తయయౌసఽౄ నై డఫ ో 

III. యనుయ నుాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెంలల ఉనై డఫ ో  

IV. యనుయ నుాెంఖణానికి యనియోఖథాయవలు తయయౌెంఙే డఫ ో 

 
ాశ్ై 10 
 
దఽకణ నౄభా యట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 

 
I. ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
II. నౄభాథాయవల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
III. యనియోఖథాయవల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
IV. యవణథాతల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదాధాలు 
జయఫ  1 

సభెైన సభాదానెం II. 

 
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఆత్హతఔు ఔవభైజీ లేదఽ 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదానెం III. 

 
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  కైవలెం పలయత్  భభిమ  యథేరలలు  ామాణానికై 
జయఫ  3 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
ఆభోఖ నౄభా నా యౘలట్లెైజైషన్  చికిత్నఽ, నోు సి్క యౘలట్లెైజైషన్  చికిత్నఽ, డ నేలలభీ కిత్నఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
ామాణ నౄభా ఫలగైజీలల ఆలయనిై, అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్  నఽ భభిమ  ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క నఽ ఔవర్  
ఙేసఽౄ ెంథి. 
జయఫ  5 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
ామాణ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు  అధేథి వమసఽ, యట్న భోజుల సెంక, యట్ిెంఙే థేరల సెంకనలై ఆదాయడి 
ఉెంట్లెంథి. 
జయఫ  6 

సభెైన సభాదానెం I. 

 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభాలల ఫెంగయవ భభిమ  యెండి ఆబయణాలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.  
జయఫ  7 

సభెైన సభాదానెం III. 

 
ఇెంట్ిథాయవ నౄభా ఇెంట్ి నిభ్ణానిై భభిమ  అెందఽలలని వసఽౄ వులనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి 

 

జయఫ  8 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
దఽకణథాయవ నౄభాలల నౄభాథాయవ ఉథెేశ్ూయుఔెంగ ఙేసఽఔుధే నయౖి నికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. 
 

 
జయఫ  9 
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సభెైన సభాదానెం IV. 

 
దఽకణథాయవ నౄభాలల యనియోఖథాయవల థాుభ యనుయ నుాెంఖణానికి వఙేి డఫ ోఔు యదాయణెంగ ఔవభైజీ 
ఉెండదఽ 
జయఫ  10 

సభెైన సభాదానెం I. 

 
దఽకణ నౄభా ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ ఔడా ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
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అదామెం 15 

యనుయ నౄభా 
 

అదామ భిచమెం 

 
ఖత అదామెంలల భనెం వఔుౄ లు భభిమ  ఖిహ యనియోఖథాయవలఔు ఎదఽయబయ సభసలఔు వభిౄెంఙే యయధ 
యకలెైన నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధాైెం. ఇఔుడ యక్షణ అవసయఫ ైన భభోయఔెం యనియోఖథాయవలు 
ఔడా ఉధాైయవ. అయ యయధ యకలెైన వసఽౄ వులు భభిమ  లేవల కయఔలానులు నియుళ ెంఙే యణ జ లేథా 
యనుయ సెంసలు లేథా భిశ్రభలు. ఈ అదామెంలల భనెం ఆ వయాెంయయవ ఎదఽభపుధే నషి బమాలనఽ ఔవర్  ఙేలే 
నౄభాల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథాెం.  
 

అబసన పయౌణాలు 
 

A. ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
B.  యనుయ అెంతభమాల నౄభా 
C. థోనడీ నౄభా 
D. నఖదఽ నౄభా 
E. యరుస యౘనై నౄభా  
F. ఫలెంఔుల ఇెండనెేైట్ీ నౄభా 
G. నఖల యనుయవల అచఽిల  నులల  
H. ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
I. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా  
J. ఫ భెైన్  నౄభా  
K. లమనృయౌటీ్ నులలలు 

 
 
ఈ అదామానిై అబలెంచిన తభుత నైయవ ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండాయౌ: 
  
1. ఆలౄని సాచిెంచడెం / అగిై ాభాద నౄభా  
2. యవసధాల నషి (అగిై) నౄభానఽ నియుచిెంచడెం 

3. థోనడీ నౄభా ఔవర్  నఽ యౄను ెంథిెంచడెం 

4. నఖదఽ నౄభానఽ యవభిెంచడెం 

5. యరుస యౘనై నౄభానఽ నియుచిెంచడెం 

6. ఫలెంఔయు  ఇెంట్ నేైట్ీ నౄభానఽ నియుచిెంచడెం 

7. నఖల యనుయవల అచఽిల నులల  
8. ఇెంజినీభిెంగ్ భిశ్రభల భథిెంు 
9. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభానఽ అననెంథిెంచడెం 

10. ఫ భైెన్  నౄభానఽ యభెంయౕఔభిెంచడెం  
11. లమనృయౌట్ీ నౄభా భథిెంు  
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A. ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
 
యణ జ భిశ్రభలనఽ సా లెంగ భెెండె యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి: 

 
 సాక్ష్ భభిమ  భధ తయయౘ భిశ్రభలు (ఎస్కఎెంఈలు) భభిమ   
 పలభీ యనుయ భిశ్రభలు  

 
ఙాభితాఔెంగ, యదాయణ నౄభా యెంఖెం ఈ యనియోఖథాయవల అవసభలనఽ తీయిడెం థాుభ ఎఔుువగ అనవిథేి 
ఙెెంథిెంథి.  
 
యదాయణ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యణ జ భిశ్రభల నలుులఔు యభి అవసభలఔు సభినుో బయ నౄభానఽ జఞఖరతౄ గ 
యఔరబెంఙాయౌ. అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి ఏజెెంట్ు ఔు సభెైన అవగహన ఉెండాయౌ. యదాయణ నౄభా 
ఉతతేౄ ల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄెంగ ణెలుసఽఔుెంథాెం దెండి. 
 
ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
 
అగిై ాభాద నౄభా నులల యణ జ భిశ్రభలణో నుట్ల ఆసఽౄ ల మజభానఽలు, టా్సఽి లల ఆలౄ  లేథా ఔనైషన్  
ఔయౌగి ఉనైయయవ, ఆసఽౄ లలు  ఆసకిౄని ఔయౌగి ఉెండే వఔుౄ లు / ఆభిఔ సెంసలఔు చఔుగ సభినుో తేెంథి. 
 
నిభెిషి ాథేశ్ెంలల ఉనై లయ భభిమ  చభసఽౄ లెైన బవధాలు, నఔులు భభిమ  మెంణాా లు, పభీైచర్ , ట్ిి ెంగ్్ 
భభిమ  ఇతయ వసఽౄ వులు, నిలులు భభిమ  నుాలలస్క లల ఉనై నిలు, సయపభథాయవ / యనియోఖథాయవడి 
ఆవయణలల ఉనై నిలుణో నుట్ల, భయభ్తేల కోసెం ణాణాుయౌఔెంగ ఆవయణ నఽెంచి ణొలగిెంచిన మెంణాా లనఽ 
నౄభా ఙేబెంచవచఽి. యనుభనిై యదాయణ లత్తకి తీసఽఔుభవడానికి థెఫోత్తనై ఆసఽౄ లనఽ ునర్  నిభి్ెంచడెం, 
ునయవదేభిెంచడానికి ఆభిఔ యమెం ఎెంణో అవసయెం. ఇఔుడే అగిై ాభాద నౄభా తన నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ెంథి. 
 
1. అగిై ాభాద నౄభా యేట్ిని ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి? 
 
అగిై ాభాద నౄభా ఔవర్  ఙేలే కొనిై యకల నషిబమాలనఽ కిెంద చాడవచఽి.  
 
కిెంథి ాభాద సభమాలలు  యణ జ నయౖి లనఽ అగిై ాభాద నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి:  

 అగిై ాభాదెం 

 నడెఖ నుట్ల 
 యయో ొట్ెం / అెంతయో ొట్ెం 

 థోనడీ మతైెం భభిమ  థేుషూభితెంగ నషిెం ఔలఖజైమడెం 

 నషి ాపలవెం 

 యభానెం ఔలడెం వలు  ఔయౌగై నషిెం 

 తేనూనఽ, గయౌయన, చఔరయతెం, ట్ ైపూన్ , హభికెన్ , ట్ యైడో , ఫ్ు డ్స భభిమ  వయదలు 
 బూఔెంెం 

 భ నిగినుో వడెం భభిమ  బూనే జఞభినుో వడెం భళ్ైు  జఞయడెం ఔడా 
 నీట్ ిట్లెంఔులు, నలైులు భభిమ  ఉఔయణాలు నేయౌనోు వడెం భభిమ  అత్తగ కయడెం 

 క్షిణ  భీక్ష కయఔలానులు 
 ఆట్ ఫేట్ిక్ లాెంఔుర్్  ఏభట్ల ఙేలేట్ుడె య్కైజీలు  
 ను దలు కయౌనోు వడెం 
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 యనుయ నౄభానఽ వకిౄఖత భభిమ  భిట్ ైల్ లెైన్్ నఽెంచి యేయవ ఙేలే భ కఫ ైన లక్షణాలు భెెండెధాైబ.  
 

ఎ) వఔుౄ ల  ఔెంట్ే సెంసలు లేథా యనుయ సెంసల నౄభా అవసభలు ఙాలా ఎఔుువ. థీనికి ాదాన కయణెం 
వఔుౄ ల ఆసఽౄ ల ఔెంట్ే యణ జ సెంసల ఆసఽౄ ల యలువ ఎెంణో ఎఔుువ. యభికి ఔయౌగై నషిెం సెంస  
వయౄభాధానిై భభిమ  థాని బయషతేౄ  భనఽఖడనఽ థాయవణెంగ థెఫోతీలే అవకశ్ెం ఉెంథి. 

 
నృ) చటి్యఫ ైన, లేథా ఇతయ అవసభల నినేతౄెం యణ జ సెంసలఔు నౄభా డిభాెండ్స తయచా 

అవసయభవుతేెంథి. ఉథాహయణఔు నుు ెంట్లు  భభిమ  ఆసఽౄ లనఽ ఫలెంఔు యవణెం థాుభ ఏభట్ల 
ఙేసఽఔునైుడె యట్ికి నౄభా ఙేబెంఙాలనైథి యవణ షయతేలలు  పలఖెంగ ఉెండవచఽి. పలయత్ లల 
ఙాలా కభపభైట్  సెంసలు ఔెంనలనీలనఽ ను ా లషనల్ గ నడెుతేధాైబ. భభిమ  యట్ిలల ఙాలావయఔు 
ఫహృళ్ జఞత్త ఔెంనలనీలు. 
 
అయ ాెంచ య బ ాభాణాలనఽ కొనయగిెంచడెం ఙాలా అవసయెం.  యట్ిలల పలఖెంగ సభెైన భిసఽు 
నియుహణ దేతేలనఽ భభిమ  ఆసఽౄ ల భియక్షణఔు నౄభాలనఽ నుట్ిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

 
నలైన నేభపునై అనిై ాభాథాలనఽ నులల థాుభ ఔవర్  ఙేయౄ యవ అబణే కొనిై నేనయౘబెంులుధాైబ.  
 
2. ఆ నేనయౘబెంులు ఏనేట్ి? 

 
ఆ నేనయౘబెంులు: 
 

ఎ) ఊళ ెంచదగిన ాభాథాల థాుభ ఔయౌగై నయౖి లు 
 
i. మ దేెం భభిమ  మ దేెం లాెంట్ి చయలు. 
ii. అణ  ాభాథాలు 
iii. అమానీఔయణెం భభిమ  భైడియోదాభి్ఔత 

iv. కలుషెం భభిమ  ఔలుఱతభవడెం వలు  ఔయౌగై నయౖి లు 
 

నృ) యదాయణ నౄభాలల ఇతయ నులలల థాుభ ఔవర్  అబయ ాభాథాలు 
 
i. మెంణాా లు నుడవడెం, 
ii. యనుయెంలల అెంతభమాలు 

 
అబణే కొనిై ాభాథాలనఽ అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థాుభ ఔవర్  ఙేసఽకోవచఽి. బూఔెంనులు, 
అగిైాభాదెం, యౖక్ వెంట్ియ ఇెందఽఔు ఉథాహయణ. ఔభెెంట్ల కోతల వలు  యౕతల గిడు ెంఖ లలు  నిలుల క్షీణత, యతిలాల 
ణొలగిెంు తథితభలఔు అబయ అదను వమెం, ఆభిుట్ కి్, ఔన్యిౌెంగ్ ఇెంజనీర్  జులు, కభిిచఽి, అనఽకోని 
అగిైాభాదెం, య ెంత యహధాలు ఖ దఽె కోవడెం వలు  ఔయౌగై నషిెం వెంట్ియ ఔడా ఉథాహయణలు. 
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3. అగిై ాభాద నులలలల యకలు  
 
అగిై ాభాద నులలలనఽ యదాయణెంగ 12 ధలల కలానికి జఞభీ ఙేయౄ యవ. కైవలెం నియయల కోసెం భాతాఫే నౄభా 
ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ నులలలనఽ, అెంట్ే 12 ధలల ఔెంట్ే ఎఔుువ కలానికి జఞభీ ఙేయౄ బ. కొనిైయయవు  సులకయౌఔ 
నులలలనఽ ఔడా జఞభీ ఙేయౄ యవ. యట్ికి సుల లేుల్్ వభిౄయౄ బ. 
 
4. భాభెుట్  యలువ లేథా భీ ఇన్  లిేట్  యలువ నులలలు 
 
నషిెం జభిగై క్షెంలల నౄభా ఔెంనలనీ యదాయణెంగ భాభెుట్  యలువనఽ (అెంట్ే తయవఖ దల యలువనఽ) ఙెయౌుయౄ డె. 
భీఇన్ లిేట్  నులలలలు  భాతాెం నుడైెన ఆలౄ  ణాలఔు భీనేు స్క ఫ ెంట్  యలువనఽ ఙెయౌుయౄ యవ. సమ్ ఇనా్ర్ు  ఔడా 
యదాయణ అగిైాభాద నులల భాథిభిగ భాభెుట్  యలువనఽ కఔుెండా భీనేు స్క ఫ ెంట్  యలువనఽ ాత్తపయౌెంఙాయౌ. 
 
భీఇన్ లిేట్  యలువ నులలలనఽ బవధాలు, నుు ెంట్ల, మెంణాా లు, పభిైచర్ , ఔిర్ , ట్ిెంగ్ లు తథితభలఔు 
ఙేబయౄ యవ. ఈ భీ ఇన్  లిేట్  యలువ నులలలనఽ యి క్ ల వెంట్ియట్ి ఔవభైజీకి జఞభీ ఙేమయవ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ 
భాభెుట్  యలువ ఆదాభిణాలు. 
 
5. డిఔుభైషన్  నులల 

 
గోథాభ లలు  ఉెంఙే నిలులనఽ ఈ డిఔుభైషన్  నులలల థాుభ ఔవర్  ఙేమవచఽి. ఇెందఽలల సమ్ ఇనా్ర్ు  యదిగ 
నులల సభమెంలల గోథాభ లల నిలు ఙేయౄ యని పలయెంఙే అతెంత ఎఔుువ యలువ అబ ఉెండాయౌ. ఈ యలువనలైధే 
ను ా యజనల్ నానేమానిై ఙాభిజ ఙేయౄ యవ. నౄభాథాయవ తన నిలుల యలువనఽ నులల అభలలు  ఉనై సభమభెంణా 
అెంగీఔభిెంచిన కలావధఽలలు  యదిగ యలు డిసాౄ  ఉెండాయౌ. నులల కలావది భ గిలే సభమెంలల నానేమెంణో 
నుట్లగ థీనిై సయవె ఫలట్ల ఙేసఽకోవచఽి.  
 
6. ఫో్ు ట్ర్  నులలలు 
 
భభో తయయౘ నులల ఫో్ు ట్ర్  నులల. ఈ నులలలనఽ కై సమ్ ఇనా్ర్ు  కిెంద యేభైుయవ నిభెిషి సలాలలు  నిలు ఙేలన 
సయవఔులఔు జఞభీ ఙేమవచఽి. అబణే యలు డిెంచని సలాలలు  ఙేలన నిలులఔు భాతాెం ఔవభైజీ ఉెండదఽ. ఇఔ 
నానేమెం భైట్ల ఔడా నౄభాథాయవ నిలులలు  ఏ నుాెంతెంలల అబణే అతెంత ఎఔుువ భైట్ల వభిౄసఽౄ ెంథో  అథే 
ఉెంట్ెంఉథి. థాెంణోనుట్ల 10% లలడిెంగ్ ఔడా. సమ్ ఇనా్ర్ు  యేభైుయవ నుాెంణాల భధ ఫో్ు ట్  అవుతేెంథి ఖనఽఔ ఈ 
నులలలనఽ ఫో్ు ట్ిెంగ్ నులలలెంట్లయవ. 
 
నానేమెం భైట్ిెంగ్ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి: 
 

a) ఆఔునలనీ్ తయయౘ. నుభిరర నేఔభా, ఇతయణాా ధా. 
b) నుభిరర నేఔ కెంనలు ఔు్లల ఉనై అనిై ఆసఽౄ లఔ అఔుడ తమాయబయ ఉతతేౄ ల ఆదాయెంగ కై భైట్లనఽ 

వభిౄెంజైయౄ యవ. 
c) నుభిరర నేఔ కెంనలు ఔు్ల ఫమట్ ఉెండే సదఽనుమాలఔు కోు నుాెంతెంలలని ఆఔునలనీ్ సుపలయనిై ఫట్ిి  

భైట్ల ఉెంట్లెంథి. 
d) యిో భైజీ నుాెంణాలఔు అఔుడ ఉెంఙే వసఽౄ వుల ణాలఔు ాభాథాల సుపలయనిై ఫట్ిి  భైట్ిెంగ్ ఉెంట్లెంథి. 

 

e) మాడ్స ఆన్  ఔవయునఽ జత ఙేలేెందఽఔు అదను నానేమెం ఉెంట్లెంథి. 
f) ఖత కెుబభ ల చభితా భభిమ  నుాెంఖణాలలు  ఉనై అగిైాభాద నియయణ సదఽనుమాల ఆదాయెంగ 

నానేమెంలల డియౌుెంట్  ఔడా ఉెంట్లెంథి. 
g) నానేమానిై తగాిెంచఽకోయలెంట్ే అలు యవు , ఫెంద్, ళ ెంసలు, ఉఖరయదల నయౖి ల ఔవయునఽ భభిమ  వయద 

ఖూర ు భభిమ  ాభాథాల ఔవభైజీలనఽ నేనయౘబెంచఽకోవచఽి. 
 
భైట్ిెంగ్ యదానెం ఔడా కోు నౄభా ఔెంనలనీకి కోులా భాయవచఽి. 
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నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

 
యణ జ భిసఽులఔు తీసఽఔుధే అగిైాభాద నులల ________ ణాలఔు ాభాథాలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
I. నేలుడె 
II. ఇెంనుోు జన్  
III. నలై భెెండా 

IV. నలైయేయ కదఽ 
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B. యనుయ అెంతభమాల నౄభా 
 
ఈ తయయౘ నౄభానఽ యవయన నషిెం లేథా లాబ నషి నౄభా అెంట్లయవ. 
 
అగిైాభాద నౄభా అధేథి నౄభా ఙేలన బవనెం, నుు ెంట్ల, మెంణాా లు, ఔియవు , ట్ిెంఖ లు, వయౄఔ సయవఔుల 
వెంట్ియట్ికి థాభ ల లేథా ఆలౄ  నషిెం ణాలఔు భియౘయెం ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ఈ ాభాదెం వలు  నౄభాథాయవ యనుయెం 
ూభిౄగ గనీ, నుక్షిఔెంగ గనీ అెంతభమానికి ఖ యవుతేెంథి. తథాుభ ఆ అెంతభమ కలెంలల లు యకలెైన 
ఆభిఔ నయౖి లఔు థాభి తీసఽౄ ెంథి.  
 
1. యనుయ అెంతభమ నులలలల ఔవభైజీ 

 
యవయన నషిెం (లఎల్ిా  నులల (యనుయ అెంతభమెం (నౄ1) అధేథి సా ల లాబెంగ నేభపుధే థాని నయౖి నికి 
ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. ఇెందఽలల నిఔయ లాబెం భభిమ  యి ెండిెంగ్ ఙాభీజలు, ఇెంక ఆభిఔ నయౖి లనఽ తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు 
యనుభనిై యలెైనెంత తుయగ త్తభిగి యదాయణ లత్తకి తీసఽకొఙేిెందఽఔు నౄభాథాయవఔు అబయ కయవిలు ఉెంట్లబ. 
ఇఔ ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథాలు, యట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ూభిౄగ అగిైాభాద నులల భాథిభిగధే ఉెంట్లబ. 

ఉథాహయణ 
 
ఔయేళ్ బూఔెంెం వచిి కయు తమాభీ నుు ెంట్  ఔు నషిెం జభిగిెందనఽఔుెంథాెం. ఆ ఉతత్తౄ  నషిెం తమాభీథాయవ 
ఆథామెంనలై ాపలవెం చాుతేెంథి. ఆ నషిెంణో నుట్ల ఇతయణాా  అదను కయవిలు ఈ ాభాదెం వలు  
తలెతేౄ ణాబ. 
 

 
ఈ నులలని కైవలెం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథాల నులలణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోయయౌ. 
ఎెందఽఔెంట్ే ఈ నులల కిెంద కెుబభ లనఽ కైవలెం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథాల నులలణో 
ఔయౌన భాతాఫే అెంగీఔభియౄ యవ. 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 
యనుయ అెంతభమ నులలని కైవలెం ____________ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోవచఽి. 
I. ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథాల నులల 
II. ాభాణ అగిైాభాద ఫ భైెన్  నులల 
III. ాభాణ భభిమ  ాణేఔ ాభాథాల నులల 
IV. ాభాణ ఇెంజనీభిెంగ్ భభిమ  ఫ భెైన్  నులల 
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C. థోనడీ నౄభా 
నూఔిభీలు, దఽకణాలు, కభలమాలు, గోథాభ లు, యేర్  హౌజుల వెంట్ి యనుయ నుాెంఖణాలలు  సయవఔులు, 
పభిైచర్ , ఔియవు , భభిమ  లాక్ ఙేలన ఫ ఔుసెంలల ఉెండే నఖదఽ వెంట్ి థ ెంగియౌెంచఖల యట్ికి ఔయౌగై నయౖి నికి 
ఉథెేయెంచినథి. ఔవభైజీ అవకశ్ెం కైవలెం థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్ ఔు భాతాఫే భినేతెం. ఈ ఆసుభనిై థీనికి 
సెంఫెందిెంచిన థ ెంఖతనెం, లాభె్నీ, భఫభీ, డెకబట్ీ వెంట్ి ఇతయ ాభాథాల నఽెంచి యడిగ చాడాయౌ. ఈ 
నియుచనెం భిదిలల యట్ికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. 
  
1. థోనడీ నౄభాలల ఔవర్  ఙేలే భిసఽులు 
 

a) నుాెంఖణెంలలకి ఫలవెంతు, ళ ెంయత్ఔ ఙపయఫలట్ల వలు  జభిగై ఆలౄ  నషిెం, లేథా నషిెం. 
 

b) నౄభ ఆథాయవ ఆలౄ కి, లేథా నుాెంఖణాలఔు థోనడీ థ ెంఖల వలు  ఔయౌగై నషిెం. నౄభా ఙేలన ఆలౄ  నౄభాథాయవ 
నుాెంఖణెం నఽెంచి థోనడీకి ఖ భెైణే భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. ఇతయ నుాెంతెం నఽెంచి థోనడీకి ఖ భెైణే 
ఉెండదఽ. 

 
2. కష్ ఔవర్  
 
థోనడీ నౄభాలల భ క పలఖెం కష్ ఔవర్ . నఖదఽనఽ కైవలెం థోనడీకి యలు కని సఽయక్షితఫ ైన ఫ ఔుసెంలల థాచి 
ఉెంచినుడె భాతాఫే అథి వభిౄసఽౄ ెంథి. నలైగ అథి అెంగీఔభిెంచిన తమాభీ, డిజైెన్  లణో ఔడి ఉెండాయౌ. కష్ 
ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేలేెందఽఔు వభిౄెంఙే యభాన నిఫెంధనలనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి: 

 
a) ఫ ఔుసెం నఽెంచి నఖదఽనఽ థానిై ణెయవడానికి ఉయోగిెంఙే కీ థాుభ ణెయవడెం. ఆ కీ ని 

ళ ెంయత్ఔెంగ, లేథా ళ ెంసఔు థిఖ ణాభధే ఫ థిభిెంు థాుభ ఙేజికిుెంచఽకోయయౌ. థీనిై యదాయణెంగ 
‘క ీకు జు’గ నలుయౄ యవ. 

 
b) ఫ ఔుసెంలల థాచి ఉెంచిన నఖదఽ ణాలఔు ూభిౄ యవభలనఽ జఞనృణా ఙేల ఉెంఙాయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ 

ఫలధత అలా భికయవు లలు  చానెంచిన నఖదఽ నణాౄ నికి భాతాఫే భినేతెం. 

 

c) కొనిైయయవు  ఎఔుువ భిభాణెంలల ఉెండే తఔుువ యలుయైన నిలులు (త్తౄ  ఫేళ్ైు , త్తెండి గిెంజలు, చకెుయ 
వెంట్ి) యట్ి యషమెంలల కై సభమెంలల నతౄెం నిలునఽ భిమోట్  గ భిఖణ యౄ యవ. థాని నఽెంచి థోనడీ 
ఙేమఖయౌగిన ఖభిషి సయవఔు యలువనఽ సెంపలయత ఖభిషి నషిెంగ పలయయౄ యవ. ఆ నతౄెంనలైధే నానేమానిై 
వసాలు ఙేయౄ యవ. కఔనుో ణే భిసఽు ఫలభి నఽెంచి నతౄెం నిలుఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. ఎెందఽఔెంట్ే భెెండో  
థోనడీ తక్షణెం జయఖఔనుో వచిని పలయయౄ యవ. లేథా అలా జయఖఔుెండా నౄభాథాయవ అదను బదాణా 
చయలు తీసఽఔుెంట్లడని పలయయౄ యవ. 

3. నేనయౘబెంులు  
 
ఉథోఖ లు, ఔుట్లెంఫ సబ లు, లేథా నుాెంఖణెంలల చటి్ఫదేెంగ ఉెండఖల ఇతయ వఔుౄ లు ఙేలే థ ెంఖతనెం ఫలభి 
నఽెంచి ఈ నులల ఔవభైజీ ఔయౌెంచదఽ. అెంణేగఔ లాభె్నీ, యదాయణ థ ెంఖతధాలనఽ ఔడా ఔవర్  ఙేమదఽ. 
అగిైాభాద, లేథా నేు ట్  గు స్క నులల థాుభ ఔవభైజీ ఉెండే నయౖి లనఽ ఔడా నేనయౘబయౄ యవ. 
 
4. ను డిగిెంులు 
 
ఈ నులలని అలు యవు , ఫెంద్ లు ఉఖరయద ాభాథాలఔు ఔడా అదను నానేమానిై వసాలు ఙేల వభిౄెంజైయౄ యవ. 
  
5. నానేమెం 

 
థోనడీ నులలకి నానేమెం భైట్లు  నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభాథాయవ నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం, నిభ్ణెం భభిమ  
నుాెంఖణ నుాెంతెం, తీసఽఔునై బదాణా చయలు (ఉథాహయణఔు యచ్ భన్ , థ ెంఖల అలాయెం), ఖత కెుబభ ల చభితా 
వెంట్ియట్ినలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
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ళెచఽి యలువలణో ఔడిన ఉదెంణాలలు  ానోు జల్ నూయెంలల ఇచిిన యవభలఔు అదనెంగ అెంగీకభనికి భ ెందఽ 
నౄభా ఔెంనలనీ తనిఖీ ఔడా ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3 
 
థోనడీ నులలలల నానేమెం ______________నలై ఆదాయడెతేెంథి. 
I. నౄభాథాయవ నులల సుపలవెం 

II. నౄభాథాయవ ణాలఔు ధైత్తఔ ాభాదెం 

III. నిభ్ణెం భభిమ  నుాెంఖణు నుాెంతెం 

IV. నలైవనీై 
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D. నఖదఽ నౄభా   
నఖదఽ యౘెండిు ెంగ్ అధేథి ఏ యనుయెంలల అబధా అయపలజెం. ఫలెంఔులు, నుభిరర నేఔ యనుయ సెంసలనఽ నఖదఽ 
నషిెం ఫలభి నఽెంచి కనుడేెందఽఔు ఉథెేయెంచిన నులల ఇథి. నఖదఽఔు నుాెంఖణెంణో నుట్ల ఫమట్ ఔడా ాభాదఫే 
ను ెంచి ఉెంట్లెంథి. థానిై యత్ డాా  ఙేసఽౄ నైుడె, జభ  ఙేసఽౄ నైుడె, లేథా ఙెయౌుెంులు ఙేసఽౄ నైుడె, 
లేఔభిసఽౄ నైుడె చటి్యయవదేెంగ థ ెంగియౌెంఙే ాభాదభ ెంట్లెంథి. 
 
1. నఖదఽ నౄభా ఔవభైజీ 

 
నఖదఽ, ఙెఔుులు/నోు సిల్ ఆయుయవు /నోు సిల్ యి ెంుల యషమెంలల జభిగై నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు నఖదఽ నౄభా 
నులలని యౄను ెంథిెంఙాయవ. ఈ నులల యదాయణెంగ భెెండె యపలగలుగ ఔవభైజీ అెంథిసఽౄ ెంథి. 
 

a) యయణా లలక్షన్  
 

నఖదఽనఽ నౄభాథాయవ, లేథా ఆఫ  అనఽభత్తెంచిన ఉథోఖ లు ఫమట్ తీసఽకెళ్ైౄ నైుడె థ ెంఖతనెం, 
థోనడీ, లేథా అలాెంట్ి యట్ివలు  జభిగై నయౖి నిై ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 
యయణా యపలఖెం భెెండె నణాౄ లనఽ నిభెిషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి: 
 

i. ఏ నయౖి నికెైధా నౄభాథాయవ ఫలధత భినేత్త: నషిెం జభిగై సెందయౌెంలల నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙే ఖభిషి 
నతౄనేథి. 
 

ii. నులల కలావదిలల యయణా ఙేలే ఉజఞజ బెంు నతౄెం: నానేమానిై లెఔుఖట్ేి ెందఽఔు వభిౄెంజైలే 
నానేమెం భైట్లఔు ఇథి నుాత్తనిధెం వళ సఽౄ ెంథి. 

 
నులలలనఽ అగిైాభాద నౄభా తయయౘలల డిఔుభైషన్  నుాత్తథిఔన ఔడా అెందజైయౄ యవ. తథాుభ యయణాలల 
ఉెండఖలదని పలయెంఙే నతౄెంనలై ను ా యజనల్ గ నానేమానిై నౄభా ఔెంనలనీ  వసాలు ఙేసఽౄ ెంథి. నులల 
భ గిలే సభమెంలల అట్ిథాక జభిగిన యసౄవ యయణా ఆదాయెంగ ఆ నణాౄ నిై సయవె ఫలట్ల 
ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఆ యయణా నణాౄ నిై నౄభాథాయవ ాఔట్ియౄ డె. ఇఔ నానేమెం భైట్ల నఖదఽనఽ కై వకిౄ 
తీసఽకెళ్ైౄ ధాైడా, తీసఽకెమలు  భినేత్త, భభిమ  తీసఽకెయున దేత్త, దాయెం, థాభ,ి ఇతయ బదాణా అెంరల 
వెంట్ియట్ినలై ఔడా ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 

 
b) నుాెంఖణాల యపలఖెం 

 
నుాెంఖణ/ణాళ్ెం యేలన ఫ ఔుసెం నఽెంచి థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్ వెంట్ియట్ి వలు  జభిగిన నయౖి నికి ఈ యపలఖెం 
ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇతయ చయునీై ఎఖ వ అబసన పయౌతెం 3లల భనెం చభిిెంచిన థోనడీ నౄభా (యనుయ 
నుాెంఖణాల) భాథిభిగధే ఉెంట్లబ. 
 

2. ను డిగిెంులు 
 
అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచిన నైదట్ నులలని ఈ థిఖ వ యట్ిని ఔవర్  ఙేలేెందఽఔు ఔడా ను డిగిెంచవచఽి: 
 

a) నఖదఽ తీసఽకెళ్ైౄ నై వఔుౄ లలు ని నిజఞబతీ లేనే 

b) గపడవలు, ఫెంద్, ఉఖరయద భిసఽులు 
c) ెంనణీ భిసఽు. ఉథోఖ లఔు యేతధాలు ెంనణీ ఙేలే సెందయౌెంగ ఉెండే భిసఽు 

3. భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు 
 
యట్ిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంట్లబ: 
 

a) ను యనుట్లు , లేథా యస్యణల వలు  తలెణేౄ  యౖభిైజీ 

b) అదీఔిత వఔుౄ లు కఔుెండా ఇతయవలనఽ ననే్ అగిెంచిన నఖదఽ నోు వడెం. భభిమ  
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c) గపడవలు, ఫెంద్, ఉఖరయదెం: అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థాుభ థీనికి ను డిగిెంు యౄెంలల ఔవభైజీ 
ఇయౄ యవ. 

 
4. నానేమెం 

 
నౄభాథాయవ, అెంచధా యేలన నతౄెం నఖదఽ, ఏ సభమెంలల అబధా ఔెంనలనీ ణాలఔు ఫలధత, యయణా తయయౘ, 
ఇనేడి ఉనై దాయెం, తీసఽఔునై బదాణా చయల వెంట్ియట్ి ఆదాయెంగ నానేమానిై లెకిుయౄ యవ. ఏడాథి ను వుధా 
తీసఽకెమలు  యసౄ వ నఖదఽనఽ ఫట్ిి , నులల భ గిలేెందఽఔు 30 భోజులలు ల నౄభాథాయవ అెందజైలన డిఔుభైషన్  
ఆదాయెంగ నానేమెంనఽ సయవె ఫలట్ల ఙేయౄ యవ. 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 
 
నఖదఽ నౄభా నులల కిెంద ఈ థిఖ వ యట్ిలల థేనికి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి? 

I. ను యనుట్లు , లేథా యస్యణల వలు  తలెణేౄ  యౖభిైజీ 

II. థోనడీ వలు  నుాెంఖణెం నఽెంచి జభిగై నఖదఽ నషిెం 

III. అదీఔిత వఔుౄ లు కఔుెండా ఇతయవలనఽ ననే్ అగిెంచిన నఖదఽ నోు వడెం 

IV. గపడవలు, ఫెంద్, ఉఖరయదెం 
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E. యరుస యౘనై నౄభా 
ఉథోఖ లు ఙేలే మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేనే వెంట్ి యైట్  కలర్  ధేభల వలు  ఔెంనలనీలు ఆభిఔెంగ ఫలగ 
నషినోు ణాబ. అెందఽకై నోూ యజభీ, నఖదఽ అహయణ, లాభె్నీ, దఽభిునియోఖెం, డీనూలి్ వెంట్ి యౄనులలు  ఉథోఖ లు ఙేలే 
మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేనే వెంట్ి యట్ివలు  మజభానికి జభిగై నయౖి నికి భియౘభనిై యరుస యౘనై నౄభా 
అెందజైసఽౄ ెంథి. 
 
1. యరుస యౘనై నౄభా కిెంద ఔవభైజీ 
 
ధేయవగ నఖదఽ సెంఫెందితఫ ైన నయౖి లఔు భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి త యవయన నయౖి లనఽ ఇెందఽలల 
ఔలయవ. 
 

a) నషిెం డఫ ో, లలఔభిట్ీలు, సయవఔుల యౄెంలల ఉెండాయౌ 

b) మోసూభిత చయ నిభెైయెంచిన ఫలధతల నియుహణ సెందయౌెంగ జభిగి ఉెండాయౌ; 
c) ఆ నయౖి నిై నులల భ గిలన 12 ధలలలు ు ఖ భిౄెంచి ఉెండాయౌ, లేథా ఉథోగి భయణెం, భజీధాభా, 

ణొలగిెంు సభమెంలల (ఏథి భ ెందఽగ అబణే అథి) ఖ భిౄెంచి ఉెండాయౌ. 
d) నిజఞబతీ లేని ఉథోగిని ఖనఽఔ త్తభిగి యధఽలలు కి తీసఽఔుెంట్ే థానికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంట్ి ఔవభైజీ 

ఇవుఫడదఽ. 
 
2. యరుస యౘనై నౄభా యకలు 
 
యరుస యౘనై నులలలలు  లు యకలుధాైబ. యట్ిని థిఖ వ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి: 
 

a) వకిౄఖత నులల 

 
ఈ తయయౘ నులలని కైవలెం వకిౄకి భాతాఫే గభెెంట్ీ ఇచిిన సెందయౌెంలల యడణాయవ. ఉథోగి నేయవ, హో థా, 
భభిమ  గభెెంట్ీ నణాౄ లనఽ నేభపుధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

 
b) ఉభ్డి నులల 

 
గభెెంట్ీ వభిౄెంఙే ఉథోఖ ల నేయుణో ఔడిన ఱలడాల్ ఈ నులలలల ఉెంట్లెంథి. థాెంణోనుట్ల ాత్త ఉథోగి 
యధఽలనా భభిమ  వకిౄఖత సమ్ ఇనా్ర్ు  లనా నేభపుెంట్లయవ. 

 
c) ఫో్ు ట్ిెంగ్ నులల, లేథా ఫో్ు ట్ర్  

 
ఈ నులలలల వఔుౄ ల నేయవు  భభిమ  యధఽలనఽ ఱలడాల్ లల ఙేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. కఔనుో ణే వకిౄఖత గభెెంట్ీ 
నణాౄ లఔు ఫదఽలుగ నిభెిషి గభెెంట్ీ నణాౄ నిై నతౄెం ఖూర ునలై „ఫో్ు ట్ డ్స‟ ఙేయౄ యవ. ఎవభెైధా ఔ ఉథోగి 
యషమెంలల ఙేలే కెుబభ నఽ ఫో్ు ట్ డ్స గభెెంట్ీ నఽెంచి నేనయౘబయౄ యవ (యసౄ వ నణాౄ నిై అదను 
నానేమెం ఙెయౌుెంు థాుభ భీ ఇన్  లిేట్  ఙేసఽకోని క్షెంలల). 
 
d) ను జిషను  నులల 

 
ఇథి ఉభ్డి నులల భాథిభిగధే ఉెంట్లెంథి. ణేడా ఏనేట్ెంట్ే నేయునఽ యడట్లనికి ఫదఽలుగ ఱలడాల్ లల 
ఉథోఖ ల „ను జిషను ‟నఽ యడణాయవ. నిభెిషి నణాౄ నికి యట్ిని గభెెంట్ీ ఙేయౄ యవ. 

 
 
 
 

e) ఫలు ెంకెట్  నులల 

 
ఈ నులల నేయవు , ను జిషను నఽ చాఔుెండా నతౄెం ఉథోఖ లెందభినీ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఉథోగి యషమెంలల నౄభా 
ఔెంనలనీలు ఎలాెంట్ి యఙాయణల ఙేమవు ఔడా. ఇలాెంట్ి నులలలు ఙాలాభెంథి ఉథోఖ లుెండి, యభిని 
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ఖ భిెంచి మజభాధే ఫలగ యఙాయణ ఙేల ఉెండే ఔెంనలనీలఔు ఫలగ నుణాబ. అబణే మజభాని వదె ఉెండే 
భిపభెనఽ్లనఽ భాతాెం కెుబెం సభమెంలల నౄభా ఔెంనలనీకి యదిగ అెందజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ నులలని 
కైవలెం నేయవ ాకాతేలునై నలదె ఔెంనలనీలఔు భాతాఫే జఞభీ ఙేయౄ యవ. 

 
3. నానేమెం  

 
నానేమెం భైట్ల యనుయ తయయౘ, ఉథోగి హో థా, తనిఖీల వవస  భభిమ  యయేక్షణలనలై ఆదాయడెతేెంథి. 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 
 
యరుస యౘనై నౄభా ________________ఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. 
I. ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  నషినుో బయ మజభానఽలఔు 
II. మజభానఽల యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  నషినోు బయ ఉథోఖ లఔు 
III. థర్ు  నుభిీ యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  నషినుో బయ మజభానఽలఔు, ఉథోఖ లఔు 
IV. ఔెంనలనీ మాజభానెం యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలు  ఆభిఔెంగ నషినోు బయ యట్లథాయవలఔు 
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F. ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నౄభా 
ఈ సభఖర ఔవభైజీ ఫలెంఔులు, ఎన్  నౄఎఫ్ లలు, డఫ ోణో ఔడిన కయఔలానులు నియుభిౄెంఙే ఇతయ సెంసల కోసెం 
యౄను ెంథిెంఙాయవ. డఫ ో భభిమ  లలఔభిట్ీల యషమెంలల ఇనేడి ఉెండే ాణేఔ భిసఽులనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని 
థీనిై తమాయవ ఙేరయవ. 
 
1. ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నౄభా కిెంద ఔవభైజీ 

 
ఫలెంఔుల అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఈ నులలలల లు తయయౘలుధాైబ. 
 

a) నుాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం, థోనడీ, అలు యవు , ఫెంద్ వెంట్ియట్ి వలు  నషినోు బన, లేథా నుడైెన 
నఖదఽ లలఔభిట్ీలు 

 
b) ఉథోఖ ల నియుక్షెంణో నుట్ల ఏ కయణెంణో అబధా ఆలౄని నుాెంఖణెం ఫమట్ అదీఔిత వఔుౄ లు 

తీసఽకెళ్ైౄ నై సెందయౌెంలల జభిగై నషిెం 

 
c) డాా ఫ్ుి లు, క్్ డ్స  డినుజిట్  యలదఽలు, ఙెఔుుల నోూ యజభీ, లేథా ఆలిభైషన్  వెంట్ియ 

 
d) డఫ ో/లలఔభిట్ీలు లేథా తనకా నలట్ిి న వసఽౄ వుల యషమెంలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే 

 
e) భిజిసిర్ు  నుయ్ల్ సభీుసఽల డియచర్  లు 

 
f) అనలైైజయు  నిజఞబతీ లేనే 

 
g) „జనణా ఏజెెంట్లు ‟ „ఙోట్ీ ఫచత్  యోజధా ఏజెెంట్లు ‟ వెంట్ి ఫలెంఔు ఏజెెంట్ు  ఙేత్తలల ఉెండగ నషినుో బన 

య భ ్. 
 
ఈ ఔవభైజీని డిసువభీ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి. అెంట్ే జభిగిన నయౖి నిై ఖ భిౄెంచిన నభిమడ్స నఽ 
ఫట్ిి  ఈ నులల ప్  యత్తసెంథిసఽౄ ెంథి. అెంణే త అథి జభిగినుడే అని కదఽ. కనీ యసౄ వ నషిెం జభిగిన 
సభమెంలల భాతాెం ఈ నౄభా ఔవభైజీ ఉెండి ఉెండాయౌ. 
 
యెంాథాబఔెంగ చాలేౄ , జభిగిన నయౖి నిై ఔనినలటి్డానికి 2 ఏళ్ు  భ ెందఽ జభిగిన నయౖి లనఽ భాతాఫే త్తభిగి 
ఙెయౌుయౄ యవ. అథి ఔడా అలా నషిెం జభిగిన ణేథీ ఔట్ే భ ెందఽ నఽెంచీ నులల కొనయఖ త ఉెండి ఉెండాయౌ. 
 
2. భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు 
 
యట్ిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంట్లబ: 
 

a) వయౄఔ నయౖి లు 
 

b) నియుక్షెం (యఫి్ట యేర్  ధేభలు భభిమ  పలఖయుభ లు/డైెభెఔియు  నిజఞబతీ లేనే) 
 
 
 

3. సమ్ ఇనా్ర్ు  
 
సమ్ ఇనా్ర్ు  నఽ ఫలెంక్ నిభే భిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇథి యదాయణెంగ ణొయౌ 5 లలక్షను నలై ఫో్ు ట్  అవుత ఉెంట్లెంథి. 
ఈ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ „ఫేలక్ సమ్ ఇనా్ర్ు ‟ అెంట్లయవ. ఇథి ఙాలదనఽఔుెంట్ే అదను సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఔడా 
లలక్షన్  (1) భభిమ  (2) కోసెం కొనఽగోలు ఙేమవచఽి. సమ్ ఇనా్ర్ు నలై ఔ తనిసభి భభిమ  ఆట్ ఫేట్ిక్ 
భీఇన్ లిేట్ ఫ ెంట్  నఽ ఔడా అదను నానేమెం ఙెయౌుెంచిన నైదట్ ఈ నులల అనఽభత్తసఽౄ ెంథి. 
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4. భైట్ిెంగ్ 

 
నానేమెం లెకిుెంు ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి: 
 

a) ఫేలక్ సమ్ ఇనా్ర్ు  
b) అదను సమ్ ఇనా్ర్ు  
c) లఫోెంథి సెంక 
d) రకల సెంక 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6 
ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నులల యషమెంలల కిెంథియట్ిలల యేట్ికి ఔవభైజీ ఇవువచఽి? 

I. నుాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం వలు  నషినోు బన, లేథా నుడైెన నఖదఽ లలఔభిట్ీలు 
II. ఙెఔుుల నోూ యజభీ, లేథా ఆలిభైషన్  వెంట్ియ 

III. డఫ ో యషమెంలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే 

IV. నలైవనీై 
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G. నఖల యనుయవల అచఽిల నులల 
 
ఇట్ీవయౌ కలెంలల ాెంచ వయౄఔెంలల ఆబయణాల యషమెంలల, భ కెంగ వజఞా ల యషమెంలల పలయత్  ధామఔునిగ 
ఎథిగిెంథి. థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై భ డి వజఞా లనఽ కోల, ఫ యవఖ  నలట్ిి  ఎఖ భత్త ఙేయౄ యవ. ఈ నులల జూమలర్  
ణాలఔు భిసఽులనిైెంట్ినీ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే అతని యనుయెం ళెచఽి యలువ, తఔుువ భిభాణెంలల 
ఉెండే ఆబయణాలు, ఫెంగయవ, యెండి వసఽౄ వులు, వజఞా లు, యలుయైన భళ్ైు , భిసఽి  యచీల వెంట్ియట్ిణో ఔడెఔుని 
ఉెంట్లెంథి. ఈ యలుయైన వసఽౄ వులనఽ పలభీ భిభాణెంలల నిలు ఙేమడెం, భభిమ  యట్ిని లు నుాెంఖణాల భధ 
తయయౌెంచడెం వెంట్ియ ఔడా అవసయెం.  
 
1. నఖల యనుయవల అచఽిల నులల ఔవభైజీ 
 
నఖల యనుయవల అచఽిల నులల ఇలాెంట్ి భిసఽులనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. థీనిై ధాలుఖ  యపలగలుగ వభాీఔభిెంఙాయవ. 
1వ యపలఖెం కిెంద ఔవభైజీ తనిసభి. నేఖణా యపలగలనఽ నౄభాథాయవ తన ఇషిెం ఫేయఔు ఎెంచఽకోవచఽి. ఇథి 
ఔ నుకైజీ నులల. 

 
a) యపలఖెం I: ఇథి నౄభాథాయవ నుాెంఖణెంలల అగిైాభాదెం, నేలుడె, నడెఖ నుట్ల, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంగ్, 

హో లుప్ , తెఫి్ట, భఫభీ, అలు యవు , ఫెంద్, ళ ెంయత్ఔ నషిెం, భభిమ  ఉఖరయదెం వెంట్ియట్ి వలు  జభిగై 
నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 
b) యపలఖెం II: నౄభా ఙేలన ఆలౄ  నౄభాథాయవణో నుట్ల నిభెిషిఫ ైన ఇతయ వఔుౄ ల అదీనెంలల ఉనైుడె 

జభిగై నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 

c) యపలఖెం III: ఇలాెంట్ి ఆలౄ  భిజిసిర్ు  నుయ్ల్ నోు సఽి లల, యమ  భాభా న యయణాలల ఉెండగ జభిగై 
నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

 
d) యపలఖెం IV: వయౄఔెం భభిమ  నుాెంఖణెంలలని కభలమ పభిైచర్  భభిమ  ట్ిెంగ్ లఔు యపలఖెం Iలల 

నేభపునై భిసఽులఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. 
 
ాత్త యపలగనీై నానేమెం లెకిుెంు కోసెం యడిగ భైట్ిెంగ్ ఙే యౄ యవ. 
 
2. భ కఫ ైన నేనయౘబెంులు: 
 

a) ఉథోఖ లు, ఏజెెంట్లు , ఔటి్యవు , గోల్ు  ల్త్  ల నిజఞబతీ లేనే 

b) ాజఞ సెందయశన సెందయౌెంగ ఉెంచిన ఆలౄ  
c) యేసఽఔునైుడె/వకిౄఖత అవసభలఔు తీసఽకెళ్ైౄ నైుడె నోు ణే 

d) యనుయ యేళ్ల తభుత సఽయక్షితెంగ నలటి్ని ఆలౄ  
e) భతా్త ూట్ డిస్క నేు  యెండోలలు  నలట్ిి న ఆలౄ  
f) ఉథోఖ ల భభిమ  నౄభాథాయవ ఔుట్లెంఫ సబ ల నిజఞబతీ లేనేకి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. యరుస యౘనై 

ఔవర్  నఽ ూభిౄ యక్షణ కోసెం నౄభాథాయవ ఔడా తీసఽకోయయౌ. 
 
3. నానేమెం 

 
భిసఽులనఽ ాత్త కైసఽ లలనా ఫ భిట్  ఆదాయెంగ భైట్ిెంగ్ ఙేయౄ యవ. ాత్త లలక్షన్  ఔ ననైెంగ నానేమెంనఽ 
వభిౄెంజైయౄ యవ. యడిగ యచ్ భన్ , లల ట్ీయ/అలాయెం వవస , ఎక్్ ఔు జివ్ యి ర ెంగ్ యౄభ , భభిమ  ఇతయణాా  
బదాణా వవసలఔు డియౌుెంట్లు ెంట్లబ. 
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నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 7 
 
నఖల యనుయవల అచఽిల నులల కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ కి భిజిసిర్ు  నుయ్ల్ థాుభ ామాణెంలల ఉెండగ నషిెం 
జభిగిణే థానిై ____________కిెంద ఔవర్  ఙేయౄ యవ. 
I. లలక్షన్  I 
II. లలక్షన్  II 
III. లలక్షన్  III 
IV. లలక్షన్  IV 
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H. ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా 
 
ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా అధేథి యదాయణ నౄభా రక. అగిైాభాద నౄభా విథేిణో నుట్లగ ఇథి ఔడా ఎథిగిెంథి. థీని 
భూలాలనఽ నుభిరర నేకీఔయణ విథేిలల చాడ చ్ఉ. థానివలేు  నుు ెంట్ల భభిమ  మెంణాా ల కోసెం ాణేఔ నౄభా 
ఆవశ్ఔత ఏయడిెంథి. ఆల్ భిస్కు్ ఔవర్  కధ్ుి నఽ ఔడా ఇెంజనీభిెంగ్ నుాజెఔుి ల యషమెంలల అనవిథేి ఙేమడెం 
జభిగిెంథి. ాణేఔెంగ నేనయౘబెంచినయ త నేఖణా అనిై యకల నయౖి లఔ ఔవభైజీ ఉెంట్లెందనైభాట్. 
నిభ్ణెం నఽెంచి భీక్షల థాక నుు ెంట్ల కయఔలానులు నుాయెంనెంఙే థాక లు య బలలు  ఉనై ఉతతేౄ లఔు 
ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. ఈ నౄభాఔు యనియోఖథాయవలు నలదె, చినై నుభిరర నేఔ యపలగల యయవెంట్లయవ. యదఽత్  
భిఔభలునై మూనిట్ు ణో నుట్ల నలదె నుాజెఔుి లు ఙేట్ేి  కెంట్లా ఔియవు  ఔడా ఇెందఽలలకి వయౄ యవ. 
 
ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా నులలల యకలు 
 
ఈ తయయౘ నౄభా కిెంథికి వఙేి నలదె నులలలనఽ భననేుడె సా లెంగ చాథాె ెం. 
 
1. కెంట్లా ఔియు  ఆల్ భిస్కు్ (లఏఆర్ ) నులల 
 
చినై బవధాలు నదలుఔుని నలదె డాభ లు, బవధాలు, నృాడిజలు, య యెంగల వెంట్ియట్ిని నిభి్ెంఙే కెంట్లా ఔియవు  
భభిమ  లయల్ ఇెంజనీభిెంగ్ నుాజెఔుి లలు  ఉనై యభి ాయోజధాలనఽ భియక్షిెంఙేెందఽఔు ఈ నులల యౄను ెంథిెంథి. 
ఇథి ఆల్ భిస్కు ఔవర్  ఇసఽౄ ెంథి.తథాుభ నౄభాథాయవ ఆలౄ కి నిభ్ణ నుాెంఖణెంలల జభిగై ఎదఽయవ చాడని, ఆఔల్ఔ 
నయౖి లఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. థర్ు  నుభిీ ఫలధత భభిమ  ఇతభలఔు ఔడా వభిౄెంఙేలా థీనిై యసౄ భిెంచఽకోవచఽి. 
యదిెంఙే నానేమెం నుాజెఔుి  సుపలవెం, వమెం, కలావది, పౌగోయఔ నుాెంతెం, భభిమ  ట్ లిెంగ్ నభిమడ్స లనలై 
ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
 
2. కెంట్లా ఔియు  నుు ెంట్  భభిమ  ఫ ఱనభ ీ(లనఎెం) నులల 

 
నిభ్ణ యనుయెంలల ఉనై కెంట్లా ఔియుఔు నుతేెంథి. కైరనఽు , ఎక్్ ఔయేట్యు  వెంట్ి యట్నిైెంట్ికీ ఎదఽయవ చాడని, 
ఆఔల్ఔ నయౖి ల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. అయ ఈ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ: 
 

a) థోనడీ, థ ెంఖతనెం, ఆర్  ఎస్క ఎెండీట్ీ 
b) అగిైాభాదెం, నడెఖ నుట్ల, ఫమట్ి నేలుడె, బూఔెంెం, ఇతయ నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు 
c) భానవ నియుక్షమమెం, జఞయవడె, డట్ెం, ఔుఔలడెం, ఖ దఽె కోవడెం వెంట్ియట్ి వలు  ని నుాెంతెం 

వదె జభిగై ాభాద డాఫేజీ  

  
నానేమెం అధేథి నుాెంఖణెంలల యడే భిఔభల తీయవనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
 
భిఔభలు నిలల ఉధాై, యరర ెంత్తలల ఉధాై, యబాభిఙేెందఽఔు, లేథా ఆ తభుత త్తభిగి నృగిెంఙేెందఽఔు ని 
ఙేసఽౄ ధాై ఔవభైజీ ని ఙేసఽౄ ెంథి. అయ కెంట్లా ఔిర్  య ెంత నుాెంఖణాలలు  ఉనైుడె ఔడా ఔవభైజీ వభిౄసఽౄ ెంథి. 
 
3. ఎభెక్షన్  ఆల్ భిస్కు్ (ఈఏఆర్ ) నులల 

 
థీనిై యిో భైజీ ఔమ్ ఎభెక్షన్  (ఎస్క లఈ) నులల అెంట్లయవ. నిభ్ణెంలల ఉెండి, ఆ సభమెంలల లు ఫమట్ి భిసఽుల 
ఫలభిన డఖల నుాజెఔుి లఔు ఇథి నాని్ల్ ఔు లేథా కెంట్లా ఔియుఔు నుతేెంథి. ఇథో  సభఖర నౄభా నులల. యభగిర 
లలైట్  వదె థిగిన దఖాభి నఽెంచి నదలుఔుని అనిై యకలెైన యట్ికీ నుాజెఔుి  కలావది ను డవుధా వభిౄసఽౄ ెంథి. 
నుాజెఔుి నఽ భీక్షిెంచి, య నెంచి, ని ఙేమడెం నదలు నలట్ిి ెంచి, అగిెంఙే థాక అనైభాట్.  
 
వసాలు ఙేలే నానేమెం నుాజెఔుి  సుపలవెం, కయవి, కలావది, పౌగోయఔ నుాెంతెం, ట్ లిెంగ్ నభిమడ్స లనలై ఆదాయడి 
ఉెంట్లెంథి. 
 
అవసయఫ ైణే ఫ భైెన్  ఔవర్  నఽ ఔడా ఎయక్షన్  నులలణో నుట్ల జఞభ ీ ఙేయౄ యవ. ామాణెం నఽెంచి భిఔభలు, 
యభగిరని నిభ్ణ సలానికి ఙేభైిథాక ఇథి వభిౄసఽౄ ెంథి. 
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4. మాెంతా్తఔ యైపల నులల (ఎెంనౄ) 
 
ఇథి మెంణాా లణో ని ఙేలే ాత్త భిశ్రభఔ నుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే మెంణాా ల యైపలెం వలు  నుు ెంట్ల 
భూలయేతఔు ఖ యబయ తీవా భిణాభాలుెంట్లబ. జనభైట్యవు , ట్లా న్్ నూయ్ర్  ఇతయ యదఽత్ , మాెంతా్తఔ, యౌఫిెంగ్ 
భిఔభలు ఈ జఞనృణాలల ఉెంట్లబ. 
 
ఏ కయణెంణో అబధా మాెంతా్తఔ, యదఽత్  యపైలెం వలు  జభిగై ఆఔల్ఔ, పౌత్తఔ నయౖి నికి (కొనిై నేనయౘబెంులు 
నేనయౘ) ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి: 
 

a) ని ఙేసఽౄ నైుడె, యరర ెంత్తగ ఉనైుడె 
b) కీునిెంగ్, లేథా ఒవభయౌెంగ్ కోసెం యథీసఽౄ నైుడె 
c) కీునిెంగ్, లేథా ఒవభయౌెంగ్ సెందయౌెంగ లేథా ఆ తభుత భయు నృగిెంఙే సెందయౌెంగ 
d) నుాెంఖణెంలల అట్ృ ఇట్ృ త్తుతేనైుడె  

 
నానేమెంనఽ కోు మెంతాెం ణాలఔు భీ ఇన్  లిేట్  యలువనలై వసాలు ఙేయౄ యవ. మెంణాా నిై నతౄెంగ నౄభా 
ఙేయౄ యవ. భైట్లు  మెంతాెం తయయౘనఽ ఫట్ిి  ఉెంట్లబ. థాన్ ఇన యడే భిశ్రభ, థాని యలువ ఔడా ఉెంట్లెంథి. యి ెండ్స 
ఫ ై సదఽనుమాలు, అెందఽఫలట్లలల ఉనై లేర్  నుయవి లు భభిమ  కెుమమ్ చభితాలనఽ ఫట్ిి  డియౌుెంట్లు  ఔడా 
ఇయౄ యవ. 
 
5. ఫలబలర్  భభిమ  నలాజర్  నుు ెంట్  నులల 

 
ఇథి ఫలబలయునఽ భభిమ  ఆయభి ధౌఔలఔు థిఖ వ ాభాథాలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి: 
 

a) అగిైాభాదెం కఔుెండా ఫలబలయుఔు భభిమ /లేథా ఆయభి నుు ెంట్ు ఔు భభిమ  ఔున ఉనై నౄభా 
ఙేలన ఆలౄ కి జభిగై ఇతయణాా  నషిెం; భభిమ  
 

b) థర్ు  నుభిీ వఔుౄ లఔు పౌత్తఔ ాభాదెం, ఆలౄ కి నషిెం, ఫలబలయవు  భభిమ /లేథా ఆయభి నుు ెంట్ు లల అెంతయాత 
త్తౄ డి కయణెంగ జభిగై నేలుళ్ు  వలు  ఔయౌగై నషిెం ఫలభి నఽెంచి నౄభాథాయవఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ెంథి. 

అగిైాభాద నులల, ఫలబలర్  నౄభా నులలలు యసయెం ఎక్్ ఔు జివ్ కఫట్ిి  సభెైన ఔవభైజీ కోసెం భెెండిెంట్ినీ 
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అనిై ఇెంజనీభిెంగ్ నులలలలు నా సమ్ ఇనా్ర్ు  భీనేు స్క ఫ ెంట్  యలువగ ఉెండాయౌ. 
 
6. ఫ ఱనభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్్ (ఎెంఎల్ ఒన) నులల 

 
మాెంతా్తఔ యైపలెం లేథా ఫలబలయు నేలుడె వలు  పలభీ నయౖి లు జభిగై ఆయుయభ నై భిశ్రభలఔు ఈ నులల 
నుతేెంథి. 
 
యైపలెం, లేథా నషిెం భభిమ  ునఃయ నఔు భధ ఉెండే కలావది ఎఔుువగ ఉెంట్ే, ఆ సభమెంలల కోలలబయ 
లాపలనిై ఈ నులల భియౘయెంగ అెందజైసఽౄ ెంథి. ట్భోైవర్  తఖ ా దల, వభిుెంగ్ వమెం నలయవఖ దల వెంట్ియట్ిని 
ఔడా అెంథిసఽౄ ెంథి. ఇఔ యనుయ అెంతభమ నులల ణాలఔు నిమభ నిఫెంధనలు అగిైాభాద నులల నషిెంణో 
సభానెంగ ఉెంట్లబ. యట్ిని ఖత అదామాలలు  చభిిెంచడెం జభిగిెంథి. 
 
7. నిలుల క్షీణత నులల 

 
యౕతల గిడు ెంగి (వకిౄఖత లేథా సహకయెం సెంగెం) మజభానికి, లేథా నయెంచఖల థాభ ల నిలు కోసెం యట్ిని 
య్జునలై తీసఽఔుధే యభికి ఈ నులల నుతేెంథి. నుు ెంట్ల భిాజభైషన్  యైపలెం భభిమ  మాెంతా్తఔ యైపలెం వలు  
భభిమ  ఉయోౖృ ఖరత నలయవఖ దల వలు  భభిమ  ఆఔల్ఔ సభసల వలు  నిలులలు  నమోదబయ క్షీణతఔు ఇథి ఔవభైజీ 
ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
 
 
 
8. యదఽత్  భిఔభల నులల 
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ఇథి లు యకలెైన యదఽత్  భిఔభలఔు, అెంట్ే లనమూ, కీఫో యవు లు, భానిట్యవు , నాెంట్యవు , మూనఎస్క, లసిమ్ 
యఫి్ట యేర్  వెంట్ియట్ిణో ఔడిన నతౄెం  ఔెంూట్ర్  వవస  వెంట్ియట్ికి ఔవభైజీ ఔయౌసౄెంఉథి. అెంణేగఔ ఎబర్  
ఔెండిషనిెంగ్, ళ ట్ిెంగ్, యదఽత్  ఆథా వెంట్ి సయౘమ యభగిరకి ఔడా ఇథి వభిౄసఽౄ ెంథి. 
 
ఇథి అగిైాభాద నౄభా, మాెంతా్తఔ యైపల నౄభా భభిమ  థోనడీ నౄభాల ఔలఫో త. లలబూబషిఫ ైన డిజైెన్  
(యభెెంట్ీలల ఉెంట్ే ఔవభైజీ వభిౄెంచదఽ), నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు; యోలేి జీ ళెచఽితఖ ా ల వలు  లలబూబషిఫ ైన 
నితీయవ, యౖక్ వెంట్ియ, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిెంఖ, థ ెంఖతనెం వెంట్ియట్నిైెంట్ినీ ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
 మజభాని, య్జుథాయవ, అథెెథాయవలఔు ాత్త కైసఽలలనా ఫలధతలు, లమనృయౌట్ీల ఆదాయెంగ ఈ నులల వభిౄసఽౄ ెంథి. 
ఇెందఽలల యదాయణెంగ భూడె యపలగల నయౖి లుెంట్లబ: 
 

a) యపలఖెం 1: భిఔభలఔు నషిెం, డాఫేజీ 

 
b) యపలఖెం 2: ఔెంూట్ర్  ఎక్్ ట్యైల్ యౘర్ు  డిసఽుల వెంట్ి ఎక్్ ట్యైల్ డేట్లఔు నషిెం, డాఫేజీ 

 
c) యపలఖెం 3: నలభిగై ని వమెం. ాణాభాైమ భిఔభలనఽ  12, 26, 40 లేథా 52 యభల థాక 

అెందజైలేలా చాలేెందఽఔు. 
 
9. అడాున్్ లాస్క ఆఫ్ నుాట్  ఔవర్  (ఏఎల్ ఒన) లేథా డిలే ఇన్  యి యిప్  నులల (డీఎస్క మూ) 
 
ఇథి మాదిచిిఔ నయౖి ల వలు  ప్ ఆయజెఔుి  ఆలసఫ ైణే తలెణేౄ  ఆభిఔ నయౖి లనఽ ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. నుాజెఔుి  వలు  
భయయౌ్న ఆఆమానిై నషినోు బన నౄభాథాయవఔు, అలాగై నుాజెఔుి లల తభ ాయోజధాలనఽ కోలలబయ 
సెంసలఔుఇథి నుతేెంథి. థీనిై ఎెంలఎఫ్/ఎఫ్ ఏఆర్ /లఏఆర్  నులలలఔు కొనయగిెంుగ  నుాజెఔుి  నదలబయ 
భ ెందఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. 
 
ట్ర్్ లలనఽ, డిఫ ెంచయునలై వడీు , యేతధాలు, జీణాల వెంట్ి ఇతయణాా  ఆభిఔ నయౖి లనఽ ఔడా ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
భభిమ  ఱలడాల్ు  ణేథీఔలాు  యనుయెం జభిగి ఉెంట్ే భయయౌ్న, జయఖని కయణెంగ నషినోు బన నిఔయ లాపలనిై 
ఔడా ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 
 
నానేమెం భైట్ిెంగ్ అధేథి లు కీలఔ కయకలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. భీ ఇనా్భెన్్ సదఽనుమభూ ఉెంట్లెంథి. 
అెంచధా యేలన సా ల లాబెం భభిమ  ట్భోైవర్  భభిమ  ఇెండెనేైట్ీ కలెం వెంట్ియ ఔడా ఙెయౌుెంఙాయౌ్న 
నానేమెం లెకిుెంులల కీలఔఫే. 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 8 
 
డిలే ఇన్  యి యిప్  నులలని ______________ అని ఔడా అెంట్లయవ. 
I. ఫ ఱనభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్్ ఔవర్  
II. అడాున్్ లాస్క ఆఫ్ నుాట్్ ఔవర్  
III. కెంట్లా ఔిర్్  ఆల్ భిసు ఔవర్  
IV. కెంట్లా ఔిర్్  నుు ెంట్  అెండ్స ఫ ఱనభీ ఔవర్  
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I. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా 
పలయత్ లల ఎఔుడైెధా ఉనై నిభ్ణ భభిమ  నిలు సదఽనుమాలఔు కై నులల కిెంద ఔవభైజీ ఔయౌఙేెందఽఔు 
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా నులలని యౄను ెంథిెంఙాయవ. సయవఔు నషిెం భభిమ  యనుయ అెంతభమాలఔు 
ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి.  
ఈ నులల యదాయణెంగ థిఖ వ యట్ిని ఔయౌసఽౄ ెంథి: 
 
i. అగిైాభాదెం భభిమ  నౄభా దేతలలు  పలఖెంగ నేభపునై ఇతయ ాభాథాలు 

 
ii. థోనడీ (లాభె్నీ నేనయౘ) 

 
iii. మాెంతా్తఔ యైపలెం/ఫలబలర్  నేలుడె/యదఽత్  భిఔభల యైపలెం. 
 
iv. నలైన నేభపునై ాభాథాల వలు  ణెలెణేౄ  యనుయ అెంతభమెం 

 
(ఖభనిఔ: నలైన నేభపునై (ల) ణాలఔు ాభాథాల వలు  ణెలెణేౄ  యనుయ అెంతభమెం యదాయణెంగ నుకైజీలల 
ఉెండదఽ. కనీ ఆినల్ గ ఎెంచఽకోవచఽి) 

 
 వకిౄఖత నులలణో నోు యౌలేౄ  అతెంత యసౄ ిత రలరణ ణో ఔడిన ఔవభైజీని ఈ నులల అెంథిసఽౄ ెంథి. 

 
 ఈ నులలకి నానేమెం భైట్లు  తీసఽఔునై ఔవర్ , కెుబభ ల అనఽబవెం, ఎెంచఽఔునై తగాిెంులు, ఎెంఎల్ 

ఒనకి భిసఽు భథిెంు నియేథిఔ తథితభలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ. 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 9 
 
థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి అనిై భిసఽుల నౄభాలల ఔవర్  కదఽ? 

I. అగిైాభాద నౄభా నులల ాకయెం అగిై ాభాదెం భభిమ  ాణేఔ ాభాథాలు 
II. లాభె్నీ 

III. మెంతా్తఔ యైపలెం 

IV. యదఽత్  భిఔభలు 
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J. ఫ భెైన్  నౄభా  
ఫ భైెన్  నౄభానఽ భెెండె యకలుగ వభాీఔభియౄ యవ: ఫ భైెన్  సయవఔులు భభిమ  ఫ భైెన్  హల్ 
 
1. ఫ భైెన్  కభోా  నౄభా 
 
ఫ భైెన్  అధే దెం సభ దా దఽయఘట్నల వలు  జభిగై సయవఔు నయౖి నిై సాచిెంచిధా  ఫ భైెన్  కభోా  నౄభా అెంతఔెంట్ే 
ఙాలా ఎఔుువ యట్ిధే ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. భెైలు, భోడెు , సభ దా, యమ  లేథా భిజిసిర్ు  నోు సి్క థాుభ థేయౕమెంగ, 
యథేరల నఽెంచి ఔడా యయణాలల ఉెండగ జభిగై సయవఔు నయౖి నికి ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. ఇఔ సయవఔుల తయయౘ 
ఔడా వజఞా లు నదలుఔుని ఇెంట్ి యభగిర, లఫ ెంట్ , త్తెండి గిెంజల వెంట్ి ఫల్ు వసఽౄ వులు,  నుాజెఔుి ల 
యషమెంలల డైెఫ నినల్ కభోా  వెంట్ి యట్ిథాక ఉెంట్లెంథి. 
    
కభోా  నౄభా థేయౕమ వయాఔెంణో నుట్ల అెంతభజ తీమ వయౄఔెంలల ఔడా కీలఔ నుతా నోు ఱసఽౄ ెంథి. ఙాలా అభ్ఔు 
కెంట్లా ఔుి లలు  సయవఔులఔు కొనఽగోలుథాయవ గనీ, అభ్ఔెంథాయవ గనీ ఔచిితెంగ నషిెం, డాఫేజీలఔు నౄభా 
ఙేబెంఙాలనైథి నిఫెంధనగ ఉెంట్లెంథి. 
 
నౄభానఽ ాపలయతెం ఙేలేథెవయవ: వసఽౄ వుల (ఔన్  లలైన్  ఫ ెంట్ ) కొనఽగోలుథాయవ, లేథా అభ్ఔెంథాయవ అభ్ఔు 
కెంట్లా ఔుి నఽ అనఽసభిెంచి యట్ిని నౄభా ఙేబెంచవచఽి. 
 
భభెైన నౄభా కెంట్లా కి్లల అెంతభజ తీమెంగ వభిౄెంఙే సదఽనుమాలుెండాయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే థేరల సభిహదఽె లఔు 
అతీతఫ ైన నుాెంణాలలు  సయవఔులనఽ ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఈ ఔవయునఽ అెంతభజ తీమ చట్లి లు భభిమ  నులలణో 
నుట్లగ ఉెండే లు కు జులనఽ ఫట్ిి  చాయౄ యవ.  
 
భ్యౌఔ నులల డాఔుఫ ెంట్ లల యదాయణ నిఫెంధనలుెంట్లబ. నేనయౘబెంులు, ాణేఔ నేనయౘబెంులనఽ 
ఇన్  సిట్ృట్  కభోా  కు జులు (ఐలల)గ నయౌఙే ాణేఔ కు జుల థాుభ చాయౄ యవ. యట్ిని ఇన్  లిట్ృట్  ఆఫ్ అెండన్  
అెండర్  భైెట్యవు  యౄను ెంథియౄ యవ. 
 

a) ఫ భైెన్  కభోా  నౄభా కిెంద ఔవభైజీ 

 
కభోా  నులలలు యదాయణెంగ సభ దామాన నులలలు. అెంట్ే సయవఔులనఽ ఔ నుాెంతెం నఽెంచి ఇెంకో 
నుాెంణానికి యయణా ఙేలే సభమెంలల ఔవర్  ఙేయౄ బ. అబణే సయవఔు యక్షణ యషెంలల నౄభాథాయవఔు నితెం 
అవసయఫ ైన ఫేయఔు జ్డఞయఖతౄ లు తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లథి. ఈ నులలలలని ాదాన చర్  ఏనేట్ెంట్ే ఇథి 
అెంగీకయ యలువ నులల. నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ  నౄభాథాయవ అెంగీఔభిెంచిన యలువనఽ (మోసెం జభిగిెందని 
అనఽభానిలేౄ  త) తభుత భీ యలుబయట్  ఙేమడెం అయధెం. నలైగ ఇథి లేుచిగ అలలైన్  ఙేమఖల నులల 
కవడెం భభో యరలషెం. 

 
ఈ ఔవర్  యదాయణెంగ సయవఔులు నులలలల నేభపునై గోథాభ  నఽెంచి ఫమలేె భినుడె నదలవుతేెంథి. 
అభ్ఔు కెంట్లా ఔుి లలని నిఫెంధనలఔు లలఫడి నులలలల నేభపునై ఖభానికి ఙేభిన తభుత భ ఖ సఽౄ ెంథి. 
 
వభిౄెంఙే నిమభ నిఫెంధనలనఽ యయేక్షిెంఙేథి: 

 
i. ఇన్  లాెండ్స ట్లా ని్ట్  కు జ్డ (ఐట్ీల) ఇన్  లాెండ్స ట్లా ని్ట్  ఔు ఎ, నృ లేథా ల 
ii. సభ దా ామాణానికి ఇన్  లిట్ృట్  కభోా  కు జు(ఐలల) ఎ, నృ లేథా ల 
iii. యమ  ామాణానికి ఇన్  లిట్ృట్  కభోా  (ఎబర్ ) కు జు- ఎ 

 
ఇన్  లిట్ృట్  కభోా  కు జు ల అధేథి ఔనీస ఔవర్  నఽ జఞభీ ఙేసఽౄ థి. సయవఔునఽ మోసఽకెళ్ైౄ నై ధౌఔ థిఖ వ 
కయణాల వలు  నయౖి నికి, ాభాథానికి ఖ భెైణే ఇథి లనసఽౄ ెంథి: 

 
i. అగిైాభాదెం లేథా నేలుడె 
ii. ట్లి లు తడెం, త్తయఖఫడట్ెం 

iii. ఇభికినోు వడెం, ధేలఔు భవడెం, భ నఖడెం /ధౌఔ యషమెంలల) 
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iv. ఫమట్ి వసఽౄ వుణో ఖ దఽె కోవడెం 
 

ఇన్  లిట్ృట్  కభోా  కు జు నృ అధేథి ల ఔెంట్ే యసౄ ితఫ ైనథి. ల లల ఔవర్  ఙేలే  ్్యభాథాలణో నుట్ల థిఖ వ 
కయణాల వలు  ఔయౌగై నయౖి లనఽ ఔడా ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి: 

 
i. బూఔెంనులు, అగిై యుణాల నేలుడె, నడెఖ నుట్ల వెంట్ి నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు (ఏయోజీ) 
ii. థేయౕమ యయణాలల నృాడిజలు ఔలడెం 

iii. భయౘసభ దా యయణాలల కొట్లి ఔునుో వడెం, లు ెంగ్ లాస్క 

iv. Entry of water into the vessel. 
 

ఇన్  లిట్ృట్  కభోా  కు జు ఎ అధేథి అతెంత యసౄ ితఫ ైన ఔవర్ . నృ, ల లలు  నేభపునై అనిై నయౖి లు, 
డాఫేజీల ఏ కయణెంణో అబధా ఔడా ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. కఔనోు ణే థిఖ వ నేభపునై కొనిై 
నేనయౘబెంులుెంట్లబ: 

 
i. నౄభాథాయవ ఉథెేశ్ూయుఔెంగ ఙేలన చయ వలు  జభిగై నషిెం, డాఫేజీ 

ii. యదాయణ య్కైజీ, ఖ ళ్ైు , యమర్  అెండ్స ట్ిమర్ , యదాయణ ఫయవవు/భిభాణ నషిెం 

iii. అసభఖర నుకిెంగ్  

iv. అెంతయాత యైస్క 

v. ఆలయలు  
vi. మజభానఽలు థియలా తీమడెం వలు  నషిెం 

vii. అణ  యతేౄ లు 
 
ఈ నేనయౘబెంులు థేయౕమ, యమ , సభ దా యయణాలనిైెంట్ికీ ఉభ్డిగ వభిౄయౄ బ. ఇఔ ఫ ఖ ా , ఫల్ు 
ఆబల్, ట్ీ ను డి వెంట్ి సయవఔుల యయణా యషమెంలల భభినిై ాణేఔ కు జులుధాైబ. ఫ భైెన్  ఔవర్  నఽ అదను 
నానేమెం ఙెయౌుెంచడెం థాుభ మ థాే లు, ఫెంద్ లు, అలు యవు , అెంతయవదేెం భభిమ  ఉఖరయథాలఔు ఔడా 
వభిౄెంజైసఽకోవచఽి. ఫ భైెన్ , యైభానిఔ నులలలు భాతాఫే మ దే నయౖి లు, ాభాథాలఔు ఔవభైజీ అెంథియౄ బ. 
 
 

కీలకెంశ్ెం 
 
ఫ భైెన్  నులల కిెంద ఔవర్  ఙేలే భిసఽులనఽ, యి ెండర్ు  నులల నూభనిై, భభిమ  నులలణో నుట్ల ఉెండే లు 
కు జులనఽ సా లెంగ భూడె యపలగలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి: 
 
i. ఫ భైెన్  ాభాథాలు, 
ii. అన ాభాథాలు భభిమ  
iii. మ దేెం, ఫెంద్, అలు యవు , అెంతయవదేెం, ఉఖరయద ాభాథాలు 
 

 
b) లు యకల ఫ భైెన్  నులలలు 

 
i. నిభెిషి నులల 

 
ఇథి లెంగిల్ ఱప్  ఫ ెంట్  నఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. ఇథి కైవలెం ఔ నిభెిషి ామాణెం, ఫ భైెధానికి భాతాఫే 
ఙెలుు తేెంథి. నితెం ఎఖ భత్త థిఖ భత్త వయౄఔెంలల ఉెండి తభ సయవఔులనఽ థేయౕమ యయణాలల నితెం ెంనే 
యనుయవలఔు భాతాెం ఒనలన్  నులల వెంట్ి ాణేఔ ఏభట్ు ణో ఔడిన నౄభాలే ఉమ ఔౄెం. 

 
ii. ఒనలన్  నులల 
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థేయౕమెంగ యయణా ఙేలే సయవఔులనఽ ఈ నులల కిెంద ఔవర్  ఙేమవచఽి. ఇథి ఏడాథి నులు అనిై యకల ఔన్  
లలైన్  ఫ ెంట్  లఔ ఙెలుు తేెంథి. యట్ిని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి నౄభాథాయవ క్షానికి, ధలఔు, లేథా 
ణైైెభాలకనికి ఔయభి ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

 
iii. ఒనలన్  ఔవర్  

 
నిత యనుయభ ెండే నలదె ఎఖ భత్త, లేథా థిఖ భత్తథాయవలఔు ఒనలన్  ఔవర్  నఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. ఔవర్  నిమభ 
నిఫెంధనలనఽ, నానేమెం భైట్లనఽ ఏడాథి నుట్ల జభిగై యయణాలఔు సభిడా యదియౄ యవ. ఒనలన్  ఔవర్  అధేథి 
నులల కదఽ. థీనినలై యి ెంు యేమయవ. కైవలెం నౄభా సభిికెట్  జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఇఔ ాత్త డిఔుభైషన్  నలైధా యదిగ 
యి ెంు యేయౄ యవ. 

 
iv. డాట్ీ భభిమ  నలభిగై యలువ నులల 

 
ఈ నులలలు సయవఔుల యలువ ఔసిమ్్ సఽెంఔెం ఙెయౌుెంు లేథా ఖభ య నెం వదె థిగై ధాట్ికి సయవఔుల 
భాభెుట్  యలువ నలయవఖ దల వెంట్ియట్ి వలు  కభోా  యలువ నలభిగిణే అదను నౄభానఽ ఈ నులలలు 
ఔయౌయౄ బ. 

   
 

v. యి యిప్  లల ఆలసెం 

 
ఙాలాభెంథి నౄభాథాయవలు ఈ ఔవభైజీని ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. కొతౄ  నుాజెఔుి , లేథా భిఔభలఔు నషిెం, డాఫేజీ 
జభిగినుడె కొతౄ  భిఔభలఔు ఆయుర్  ఙేమాయౌ్ భవచఽి. ఇథి నుాజెఔుి  భిూభిౄని ఆలసెం ఙేమవచఽి. 
అుడె లాపలలు నోు వచఽి. సకలెంలల నుాజెఔుి లు ూభిౄ కయలని పలయెంఙే ఆభిౄఔ సెంసలు ఈ భిసఽునఽ 
ఫభా కెంట్లా ఔుి  భభిమ  ఫ భైెన్  (కభోా ) నౄభా నులల థాుభ ఔవర్  ఙేమాలని పలయయౄ బ. థీనిై ఫ భైెన్  
ఆలయలు, లేథా యి యిప్  ఆలయల వలు  ఏయడే యవయన నయౖి లఔు ఔడా ఔవభైజీగ అదనెంగ 
తీసఽకోవచఽి. 

 
నానేమెం: భైట్ల సయవఔుల సుపలవెం, యయణా దేత్త, నుకైజీ తీయవ, ామాణ భాయాెం, ఖత కెుబభ ల చభితా 
తథితభలనలై ఆదాయడెతేెంథి. అబణే ఎస్క ఆర్  లల భభిమ  మ దే ాభాథాలు (యథేయౕ కభోా ఔు) వెంట్ ి 
యసౄ భిెంచిన ఔవయవు  ాణేఔ నిఫెంధనల థాుభ చాడఫడణాబ. యట్ికి వసాలు ఙేలే నానేమానిై కైెందా 
ాబ తు కజఞధాఔు జభ ఙేయౄ యవ. 

 
2. ఫ భైెన్  హల్ నౄభా 
 

హల్ అధే దెం ధౌఔ లేథా ఇతయ జల యయణా యధధానికి ఉథెేయెంచినథి.  
 
ఫ భైెన్  హల్ నౄభానఽ లు థేరలఔు వభిౄెంఙే అెంతభజ తీమ కు జుల థాుభ అభలు ఙేయౄ యవ. ఇథి భెెండె 
యకలుగ ఉెంట్లెంథి: 

 
a) నిభెిషి ామాణానికి ఔవభైజీ: ఇెందఽలలని కు జులనఽ ఇన్  లిట్ృట్  యోబయజ్డ కు జులెంట్లయవ. 

 
b) కొెంత కలావదికి ఔవభైజీ: యదాయణెంగ ఏడాథికి ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల యడే కు జులనఽ ఇన్  లిట్ృట్  

(ట్ ైమ్) కు జులెంట్లయవ. 

సభాఙాయెం 
హల్ నౄభాలల థిఖ వ నౄభాలు ఔడా ఇనేడి ఉెంట్లబ: 
 
i. ఫలభిజలు, లాెంచీలు, ామాణ ఔుల డవవల వెంట్ి థేయౕమ ధౌఔలు 
ii. డాెడజ యవు  (మాెంతా్తఔ, లేథా మాెంతా్తకైతయ) 
iii. ఙేల డవలు (మాెంతా్తఔ, లేథా మాెంతా్తకైతయ) 
iv. ధాయక డవలు (మాెంతా్తఔ, లేథా మాెంతా్తకైతయ) 
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v. జెట్ీి లు భభిమ  యయవులు 
vi. నిభ్ణెంలల ఉనై డవలు 
 

 
ధౌఔ మజభానికి తన ధౌఔనఽ భాతాఫే గఔ నౄభా కలెంలల ఆభిజెంచఖల సయవఔు ఆథామానిై ఔడా నౄభా 
ఙేబెంఙాయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి. థీనికి ణోడె ధౌఔ నృగిెంు తథితభలనఽ ఔడా ఆమన నౄభా ఙేబెంఙాయౌ. ఈ 
కయవిలనఽ డిస్కఫర్్ఫ ెంట్్ అెంట్లయవ. యట్ిని హల్ నులలణో నుట్ే అెంణే కలావదికి నౄభా ఙేయౄ యవ. 

కీలకెంశ్ెం 
యైభానిఔ నౄభా: ఇథి ఔ సభఖర నులల. యభాధాలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యటి్కి జభిగై నషిెం, 
లేథా డాఫజేీక,ి భభిమ  థాని కయఔలానుల వలు  ామాణ ఔుల వెంటి్ థర్ు  నుభిీలఔు జభిగై నయౖి నికి 
ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథ.ి 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 10 
నౄభాలలని ఏ రక మ దే ాభాథాలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి? 

I. ఫ భైెన్  నులలలు 
II. యైభానిఔ నులలలు 
III. నలైయ భెెండా 

IV. నలై భెెండా కదఽ 
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K. లమనృయౌట్ ీనులలలు 
వకిౄ ఎెంత జఞఖరతౄయవడైెధా సభై, ాభాథాలనఽ ూభిౄగ నియభిెంచలేెం. అయ వఔుౄ లఔు గమాలు, ఆసఽౄ లఔు నషిెం 
ఔయౌగిెంచవచఽి. అెంణేగఔ థర్ు  నుభిీకి ఔడా గమాలనఽ, యభి ఆలౄ కి నయౖి నిై ఔయౌగిెంచవచఽి. అలా ఫలదితేలెైన 
యయవ ఆ నయౖి నికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ యవ. 
 
తమాయవ ఙేలన, యఔరబెంచిన ఉతత్తౄలల లలెం వలు  ఔడా యనియోఖథాయవఔు యౘని ఔయౌగి, తథాుభ లమనృయౌట్ీ 
తలెతౄవచఽి. ఉథాహయణఔు ఙాకెుట్లు , ఓషదాల వెంట్ియ. అలాగై తుడె యది నిభే యణ చికిత్ వెంట్ియ, తన 
ఔుబెంట్లనఽ లామర్  తగ యౘెండిల్ ఙేమడెం వలు  ఔడా ఇలా జయఖవచఽి. 
 
ఇలాెంట్ి ఉదెంణాలలు  థర్ు  నుభిీ అబన యనియోఖథాయవడె తనఔు జభిగిన నయౖి నికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ డె. 
కఫట్ిి  థానిై ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఆ వమానిై, యయవ యేలన కైసఽలలు  కోయవి లలు  యథిెంచఽకోవడానికి అబయ 
కయవినఽ బభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భభోలా ఙెనులెంట్ే లమనృయౌట్ీని ఙెయౌుెంచడెంలల ఆభిఔ నషిెం థాఖ ెంథి. అలాెంట్ి 
లమనృయౌట్ీ ఉనికి భభిమ  ఙెయౌుెంఙాయౌ్న భియౘయెం నణాౄ లనఽ లయల్ కోయవి  నియృబసఽౄ ెంథి. ఇథి 
నియుక్షమెంమ/మోసెం తథితభల కిెంథికి వసౄ ెంఉథి. లమనృయౌట్ీ నౄభా నులలలు ఇలాెంట్ి యట్ికి ఔవభైజీ 
అెంథియౄ బ. 
 
కొనిై లమనృయౌట్ీ నౄభా నులలలనఽ భననేుడె చాథాె ెం. 
 
చటి్యఫ ైన లమనృయౌట్ీ 
 
భియౘయెం ఙెయౌుెంఙాలని నేభపుెంట్లనై చట్లి లు కొనిై ఉధాైబ. అయ: 
 

 నృు క్ లమనృయౌట్ీ నౄభా చటి్ెం, 1991 భభిమ  
 ఉథోఖ ల భియౘయ చటి్ెం 1923 (2010లల సవభిెంచినథి) 

 
ఇలాెంట్ి లమనృయౌట్ీల ఫలభినఽెంచి యక్షణఔు ఔడా నౄభా  నులలలు అెందఽఫలట్లలల ఉధాైబ. యట్ిని ఖ భిెంచి 
చాథాె ెం. 
 
1. ఔెంల్భీ నృు క్ లమనృయౌట్ీ నౄభా చటి్ెం 
 
అవతయౌ వకిౄ ను యనుట్ేనై లేఔనుో ణే అతనికి లమనృయౌట్ీని ఙెయౌుెంఙాలని నృు క్ లమనృయౌట్ీ నౄభా చటి్ెం, 1991 

నిభెైయయోౄ ెంథి. ాభాదఔయఫ ైన యట్ిని తీసఽకెమలు యయవ యట్ి వలు  థర్ు  నుభిీ ఫలదితేనిగ భాభిణే, లేథా ఆలౄ  నుడైెణే 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి ాభాదఔయ వసఽౄ వుల నేయునఽ „చటి్ెం‟లల ను ెందఽభిఙాయవ. 
 
కోు వకిౄకి ఙెయౌుెంఙాయౌ్న భియౘ నతౄెం థిఖ వ చానన యధెంగ నిభే భిెంచి ఉెంథి: 
 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్న భియౘయెం 
 

నుాణాెంతఔ ాభాదెం యౄ. 25,000 

రశ్ుత సెంూయృ యైఔలెం యౄ. 25,000 

రశ్ుత నుక్షిఔ యైఔలెం యైఔల రణానిై ఫట్ిి  యౄ.. 25,000లల రతెం 

ణాణాుయౌఔ నుక్షిఔ యైఔలెం ధలఔు యౄ. 1000 ఙపున ఖభిషిెంగ 3 ధలలు 

యసౄ వ యైద కయవిలు ఖభిషిెంగ యౄ. 12,500 థాక 

ఆలౄ కి జభిగిన యసౄవ నషిెం యౄ. 6,000 
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నానేమెం ఏఒఏ (ఏథైెధా ఔ ాభాదెం) భినేత్తనలై భభిమ  ఔుబెంట్  ట్భోైవర్  నల ై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. 
నానేమానికి సభాన నణాౄ నిై భవయణ సయౘమ  నిదికి నౄభాథాయవ ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇథి ఈ నులల 
ణాలఔు ాణేఔత. ఔయేళ్ థర్ు  నుభిీలు ఙాలా ఎఔుువ సెంకలల పలదితేలుగ భాభి, యయెందభికీ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న 
భియౘయ నతౄెం ఏఒఏ భినేత్తని నేెంచిణే అుడె ఆ అదను నణాౄ లనఽ భవయణ నిది నఽెంచి ఙెయౌుెంులు 
ఙేయౄ యవ. 
 
2. నృు క్ లమనృయౌట్ీ నులల (నుభిరర నేఔ/నుభిరర నేకైతయ భిసఽులు) 
 
ఈ తయయౘ నులల నౄభాథాయవ ను యనుట్ల/నియుక్షెం వలు  థర్ు  నుభిీకి వకిౄఖత గమెం, లేథా ఆలౄ  యధాశ్నెం (ట్ీననఐ 
లేథా ట్ీననడీ) జభిగిణే తలెణేౄ  భియౘభనికి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి. 
 
నుభిరర నేఔ భభిమ  నుభిరర నేకైతయ భిసఽులనఽ ఔవర్  ఙేలే యడి నులలలు ఔడా ఉధాైబ. హో ట్ళ్ునఽ, లనిభా 
యౘళ్ునఽ, ఆడిట్ భిమాలనఽ, నియస సభ థామాలనఽ, కభలమాలనఽ, లిేడిమాలనఽ, గోడౌను నఽ, 
దఽకణాలనఽ... ఇలా. ఇయ భియౘయెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్న చటి్యఫ ైన ఫలధతనఽ పలయత థేశ్ చట్లి లనఽ అనఽసభిెంచి 
ట్ీననఐ/ట్ీననడీలఔు సెంఫెందిెంచిన కెుబభ థాయవ కయవిలు, జులు, ఇతయ కయవిలణో నుట్ల ఔయౌన 
ఙెయౌుెంఙాయౌ్న చటి్యఫ ైన భియౘయ ఫలధతనఽ ఔవర్  ఙేయౄ బ. 
 
ఈ నులల ఔవర్  ఙేమనిథి: 
 

a) ఉతతేౄ ల లమనృయౌట్ీ 
b) కలుష లమనృయౌట్ీ 
c) యయణా భభిమ  
d) కభి్ఔులు/ఉథోఖ లఔు అబయ గమాలు 

 
3. నుాడకి్్ లమనృయౌట్ీ నులల 
 
ధేడె యభీతెంగ ఉతత్తౄ  ఙేల ాజలఔు యఔరబసఽౄ నై ఙాలా యసౄ ితఫ ైన ఉతతేౄ ల రలరణ  (ఉథాహయణఔు కైన్ు  
ఆయౘభోతతేౄ లు, ఏభైట్ డ్స నీయవ, ఓషదాలు, ఇెంజక్షనఽు , యదఽత్  ఉఔయణాలు మాెంతా్తఔ భిఔభలు, యయమాధాల 
వెంట్ియ) కయణెంగ నుాడకి్్ లమనృయౌట్ీ నౄభాఔు డిభాెండ్స నలభిగిెంథి. ఔయేళ్ ఈ ఉతతేౄ లలు  ఏథైెధా లలభ ెండి, 
అథి థర్ు  నుభిీ భయణానికి గనీ, పౌత్తఔ గమానికి, లేథా అధాభోగనికి లేదెంట్ే ఆలౄ  నయౖి నికి థాభి తీలేౄ  అథి 
చివభికి కెుబభ ఔు థాభి తీమవచఽి. అలాెంట్ుడె నౄభాథాయవ ణాలఔు భియౘయ ఫలధతనఽ నుాడకి్్ 
లమనృయౌట్ీ నులలలు ఔవర్  ఙేయౄ బ. 
 
ఎఖ భతేలణో నుట్ల థేయౕమ యఔరమాలఔు ఔడా ఈ ఔవభైజీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. 
 
4. యౌఫి్ట (థర్ు  నుభిీ) లమనృయౌట్ీ నౄభా 
 
యౌఫ్ుి ల యడఔెం, కయఔలానుల వలు  తలెతౄఖల థర్ు  నుభిీ లమనృయౌట్ీల ఫలభి నఽెంచి మజభానఽలఔు ఈ నులల 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ ెంథి. ఇథి థిఖ వ తయయౘ చటి్యఫ ైన ఫలధతలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి: 
 

a) ఏ వకిౄకెైధా సెంబయెంఙే భయణెం/పౌత్తఔ గమాలు (నౄభాథాయవ ణాలఔు ఉథోఖ లనఽ నేనయౘబెంచి) 
b) ఆలౄ  నషిెం (మజభాని ణాలఔు ఉథోఖ ల ఆసఽౄ లనఽ నేనయౘబెంచి) 

 
నానేమెం భైట్లు  ఇెండెనేైట్ీ భినేత్తని, అెంట్ే ఎవభెైధా ఔ వకిౄ, లేథా ఔ ాభాదెం, లేథా ఔ ఏడాథికి... 
ఇలాెంట్ి యట్ినలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ. 
5. విత్తౄ ఖతఫ ైన లమనృయౌట్ీ 
 
విత్తౄ ఖతఫ ైన ఇెండెనేైట్ీలనఽ విత్తౄ  నియభికి తభ విత్తౄయఫ ైన ఫలధతల నియుహణలల ఙోట్లఙేసఽఔుధే 
నియుక్షెం తథితభల కయణెంగ తలెతౄఖత చటి్యఫ ైన ఫలధతల ణాలఔు భిభాభలనఽ, నయౖి లనఽ 
ఙెయౌుెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄను ెంథిెంఙాయవ. ఇలాెంట్ి ఔవభైజీలు ఆసతేా ల యైదఽలు, ఇెంజనీయవు , ఆభిుట్ ఔుి లు, ఙాయిర్ు  
అకౌెంట్ ెంట్లు , లైధానిిమల్  ఔన్లెి ెంట్లు , లామయవు , నౄభా ఫాో ఔయు  వెంట్ియభికి అవసయెం అవుణాబ. 
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6. డైెభెఔియు  భభిమ  అదికయవల లమనృయౌట్ీ నులల 
 ఔెంనలనీ ణాలఔు డైెభెఔియవు  భభిమ  అదికయవలు నభ్ఔెం, ఫలధతలణో ఔడిన హో థాలలు  ఉెంట్లయవ. కఫట్ిి  ఔెంనలనీ 
వవయౘభల యయేక్షణ, నియుహణలణో తభవలు  ఙోట్లఙేసఽఔుధే ను యనుట్ు ఔు సెంఫెందిెంచి యట్లథాయవలఔు, 
ఉథోఖ లఔు, యవణథాతలఔు, ఔెంనలనీ ణాలఔు ఇతయ వఔుౄ లఔు భియౘభల వెంట్ియ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న ఫలధత యభినలై 
డెతేెంథి. ఇలాెంట్ి లమనృయౌట్ీని ఔవర్  ఙేమడానికి ఔడా ఔ నులలని యౄను ెంథిెంచడెం, ఔెంనలనీ ణాలఔు 
అెందయవ డైెభెఔియుఔ జఞభీ ఙేమడెం జభిగిెంథి. 
 
7. ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా 
 యది నియుహణలల పలఖెంగ తలెణేౄ  ాభాథాలు, యధఽలు, లేథా గమాలఔు భియౘయెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నౄభాథాయవ 
మజభాని ణాలఔు చటి్యఫ ైన ఫలధతఔు ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ థి. థీనిై కభి్ఔుల భియౘయ నౄభా అని 
ఔడా నలుయౄ యవ. 
 
నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకలు భాభెుట్  లల ఙాలా యడెఔలల ఉధాైబ: 
 

a) ట్ేఫ ల్ ఎ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథాల ాభాథాల ణాలఔు చటి్యఫ ైన లమనృయౌట్ీకి ఉథోఖ ల 
భియౘయ చటి్ెం, 1923 (కభి్ఔుల భియౘయ చటి్ెం, 1923), నలనఽ ాభాథాల చటి్ెం, 1855 భభిమ  
ఉభ్డి చటి్ెం కిెంద ఇెండెనేైట్ీ 

b) ట్ేఫ ల్ నృ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథాల ణాలఔు చటి్యఫ ైన లమనృయౌట్ీకి నలనఽ ాభాథాల చటి్ెం, 
1855 భభిమ  ఉభ్డి చటి్ెం కిెంద ఇెండెనేైట్ీ 

 
నానేమెం భైట్లు  ానోు జల్ నూయెంలల నేభపునై ఫేయఔు ఉథోఖ ల అెంచధా యేతధాలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లబ. 
భభిమ  నానేమెంనఽ నులల భ గిలనుడె ాఔట్ిెంఙే యసౄ వ యేతధాల ఆదాయెంగ సయవె ఫలట్ల ఙేయౄ యవ. 
 
ఈ థిఖ వ యట్ి ఔవభైజీకి ఔడా ఈ నులలని ఇవువచఽి: 

i. ఉథోగి గమాలఔు మజభాని బభిెంఙే యైద భభిమ  ఆసతా్త కయవిలు (నిభెిషి నణాౄ ల వయఔు) 
ii. చటి్ెంలల నేభపునై విత్తౄయఫ ైన యధఽల లమనృయౌట్ీ 
iii. కెంట్లా ఔియు  ఉథోఖ ల ట్ు  లమనృయౌట్ీ 

 
 

నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 11 
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటి్ెం 1991 కిెంద యసౄ వ యైద కయవిల నినేతౄ ెం ఎెంత నతౄెం భియౘయెం ఙెయౌుయౄ యవ?  
 

I. యౄ. 6,250 

II. యౄ. 12,500 

III. యౄ. 25,000 

IV. యౄ. 50,000 
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యభెంశ్ెం 

 
ఎ) అగిై ాభాద నౄభా అనిై యణ జ సెంసలఔు అలాగై ఆసఽౄ ల మజభానఽలఔు భభిమ  ఆసఽౄ లలు  ఆభిఔ 

ఆసకిౄని చానెంఙే వఔుౄ లు / ఆభిఔ సెంసలఔు చఔుగ సభినోు తేెంథి.  
 
నృ) అగిై ాభాద నులలలల యకలు:  
 

 భాభెుట్  యలువ లేథా ునయవదేయణ యలువ నులలలు  
 డిఔుభైషన్  నులల  
 ఫో్ు ట్ర్  నులల  

 
ల) సెంఫెందిత నయౖి ల నులల (లఎల్) లేథా యనుయెంలల అెంతభమాలు(నృఐ) నులల సా ల లాబెంలల నయౖి నిై 

బభీౄ ఙేసఽౄ ెంథి – ఇెందఽలల నిఔయ లాబెంణో నుట్ల నౄభాథాయవ ఆభిఔ నయౖి నిైయధఫ ైనెంత తుయగ 
తగాిెంచడానికి నలట్ిి న అదిఔ వమెం నుాభాణ ఔ చాభీజల నఽెంచి యమోచనెం ఔయౌగియౄ బ.  

 
డి) యనుయ ఆవయణలెైన ఔభ్గభలు, దఽకణాలు, కభలమాలు, నిలు, వసఽౄ వులు, పభీైచర్  ఉెండే యేర్  హౌస్క 

భభిమ  గోథాెంలు భభిమ  ణాళ్ెం యేల ఉనై అయలలని నఖదఽ ఙోభీ తథితభల కోసెం థోనడీ నులల 
ఉథెేయెంచఫడినథి.  

 
డి) నఖదఽ నౄభా నులలనఽ నఖదఽ ఙెఔుులు/నోు సిల్ ఆయుయవు / నోు సిల్ యి ెంుల నియుహణలల తలెణేౄ  నయౖి లనఽ ఔవర్  

ఙేమడానికి యౄను ెంథిెంచఫడాు బ.  
 
ఇ) నఖదఽ నౄభా నులల భెెండె లలక్షను  కిెంద ఔవభైజీ ఇసఽౄ ెంథి: యయణా లలక్షన్  భభిమ  ఆవయణ లలక్షన్ . 
 
ఎఫ్) యరుస  యౘనై నౄభా అధేథి ఉథోఖ లు నోూ యజభీ, ఙోభీలు, అహయణ, దఽభిునియోఖెం భభిమ  ఎఖయేత వెంట్ి 

నభ్ఔథోాహెం లేథా మోయలకయణెంగ తలెణేౄ  ఆభిఔ నయౖి లనఽ బభీౄ ఙేసఽౄ ెంథి.  
 
ళెచ్) యరుస  యౘనై నులల యకలు: వకిౄఖత నులల,  ఫో్ు ట్ిెంగ్ నులల, ను జిషన్్ నులల భభిమ   ఫలెంకెుట్  

నులల.  
 
ఐ) ఫలెంఔర్్  ఇెండెనేైట్ీ నులల అధేథి నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచిన కయఔలానులు నియుళ ెంఙే ఫలెంఔులు, 

ఎనిోఎ్ ల భభిమ  ఇతయ సెంసలు నఖదఽ భభిమ  లలఔుభిట్ీలఔు సెంఫెందిెంచి ఎదఽభపుధే ాణేఔఫ ైన 
నషిబమాలనఽ ఎదఽభపుధే సభఖరఫ ైన ఔవభైజీ.  

 
జె) ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా కిెందఔు వఙేి ాదానఫ ైన నులలలు: 
 

 కెంట్లా ఔిర్్  అనిై నషి బమాల నులల  
 కెంట్లా ఔిర్్  నఔులు & మెంణాా ల నులల  
 య నలల అనిై నషి బమాల నులల  
 మెంణాా ల భయభ్తేల నులల  
 ఫలబలర్  భభిమ  నలాజర్  నుు ెంట్  నులల  
 మెంణాా ల నషిెంణో కోలలబయ ఆథామానికి నులల  
 నిలు క్షీణత నులల 

 ఎలకి నిక్ ఎకిుప్  ఫ ెంట్  నులల  
 భ ెందసఽౄ  ఆథామ నయౖి నికి ఔవభైజీ  

 
 క)ె భిశ్రభల అనిై నషిబమాల నులలని భిశ్రభల ఆసఽౄ లెైన ఉతత్తౄ  భభిమ  నిలు యౌఔభలు భెెండిెంట్ికి, 

పలయతథేశ్ెంలలని ఏ సలెంలలధైధా కై నులలణో ఔవర్  ఙేమడానికి యౄను ెంథిెంఙాయవ.  
 
ఎల్) ఫ భైెన్  నౄభానఽ భెెండె యకలుగ వభాీఔభిెంచవచఽి: ఫ భైెన్  కభోా  భభిమ  ఫ భైెన్  హల్.  
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ఎెం) కభోా  నులలలు అధేయ కీలకెంశ్ెంగ సభ దా మాతా నులలలు, అెంట్ే అయ ఔ సలెం నఽెంచి భభో సలానికి 
తయయౌెంఙేవయఔు వభిౄయౄ బ.  

 
ఎన్ ) యయధ యకలెైన ఫ భైెన్  నులలలు:  
 

 నిభెిషి నులల  
 ఫళ యెంఖ నులల  
 ఒనలన్  ఔవర్   
 నఽై భభిమ  యలువ నలెంు నౄభా  
 నుాయెంనెంచడెంలల ఆలసెం 

 
ఒ) ఫ భైెన్  హల్ అధేథి కీలకెంశ్ెంగ భెెండె యకలు: నిభెిషిఫ ైన సభ దా మాతానఽ ఔవర్  ఙేలేథి భభిమ  

నిభెైయెంచిన కలానికి వభిౄెంఙేెంథి.  
 
న) నృు క్ లమనృయౌట్ీ నులల అధేథి నౄభా ఙేబెంచిన వకిౄ తు/నియుక్షెం కయణెంగ భూడో  నుభిీ వకిౄకి థెఫో 

తఖలడెం లేథా ఆలౄ  యధుెంసెం కయణెంగ తలెణేౄ  ఙెయౌుెంుల ఫలధతనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  
 
ఔ) ను ా డకి్ లమనృయౌట్ీ నులల అధేథి నౄభా ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి సెంఫెందిెంచి వసఽౄ వులల లలనుల కయణెంగ 

చనినోు వడెం, శ్భీభనికి థెఫో తఖలడెం లేథా ఆభోఖెం నుడవడెం లేథా భూడో  నుభిీ ఆసఽౄ లు థెఫోత్తనడెం 
వెంట్ి ఫలధతలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  

 
ఆర్ ) విత్తౄ ఖత యమోచధాలు విత్తౄ థాయవలఔు యభి విత్తౄ  యధఽలలు  నియుక్షెం కయణెంగ తలెణేౄ  నయౖి లఔు చటి్ఫదేఫ ైన 

ఙెయౌుెంుల నఽెంచి యక్షిెంచడానికి యౄను ెంథిెంచఫడాు బ.  
 

 
 

కీలఔ థాలు 
ఎ) ఆలౄ కి అగిై ాభాద నౄభా  
నృ) థోనడీ నౄభా  
ల) నఖదఽ నౄభా  
డి) యరుస యౘనై నౄభా  
ఇ) ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నౄభా  
ఎఫ్) నఖల యనుయవల అచఽిల నులల  
జి) ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
ళెచ్) భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా  
ఐ) ఫ భైెన్  నౄభా  
జె) హల్ నౄభా 
కె) లమనృయౌట్ీ నులస 
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నై జఞా ధానిై నైయవ భీక్షిెంచఽఔుధేెందఽఔు సభాదాధాలు 
జయఫ  1 
 

సభెైన సభాదానెం III. 
యణ జ నషి బమాలఔు సెంఫెందిెంచి అగిై ాభాద నులల యయో ొట్ెం భభిమ  అెంతయో ొట్ెం తథితయ 
ాభాథాలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  
జయఫ  2  

 

సభెైన సభాదానెం I. 
యనుయ అెంతభమాల నౄభా నులలనఽ నుాభాణ ఔ అగిై ాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథాల నులలణో భాతాఫే 
ఔయౌన తీసఽకోవచఽి.  
జయఫ  3  

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
థోనడీ నులలలల నానేమెం అధేథి వసఽౄ వుల సెంకనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభా 
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి ధైత్తఔ ఔయౖి లు, ఆవయణ య నెం భభిమ  నిభ్ణెం, యక్షణ చయలు (ఉథా. కలాథాయవ, 
థోనడీ ళెచిభిఔ అలాయెం), ఖత కెుబెంల అనఽబయలు తథితభలు.  
జయఫ  4  

సభెైన సభాదానెం II. 
 
థోనడీ కయణెంగ ఔభి ఆవయణలల నోు బన నఖదఽ నయౖి నిై నఖదఽ నౄభా నులలలల ఔవర్  ఙేయౄ యవ. థ నై్లు 
భభిమ  ఉఖరయదెం వెంట్ి యట్ికి ఔవర్  కయలెంట్ే అదనెంగ నానేమెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.  
జయఫ  5  

సభెైన సభాదానెం I. 
 
యరుస యౘనై నులల అధేథి ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔ చయల వలు  మజభానికి ఔయౌగై ఆభిఔ నయౖి నిై బభీౄ 
ఙేసఽౄ ెంథి.  
జయఫ  6  

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
ఫలెంఔయి ఇెండెనేైట్ీ నౄభా నులల ఔవర్  ఙేలే అెంరలు: ఆవయణలల ఉనైుడె అగిై ాభాదెం వలు  నఖదఽ 
లలఔుభిట్ీలు థెఫోత్తనడెం లేథా నోు వడెం, నోూ యజభీ లేథా ఙెఔుులనఽ భాయవ ఙేమడెం, నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచి 
ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔెం.  
జయఫ   7 

సభెైన సభాదానెం III. 
నఖల దఽకణాథాయవల అచఽిల నులలలల నౄభా ఙేబెంచిన ఆలౄ  ఔ ఙోట్ నఽెంచి తయయౌెంఙేట్ుడె నషిెం ఔయౌగిణే 
లలక్షన్  III కిెంద ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి. 

జయఫ  8  
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సభెైన సభాదానెం II. 
 
యి రి్ అప్  నులల లల ఆలయనిై భయయౌ్న లాబెంలల భ ెందసఽౄ  నషిెం అని ఔడా అెంట్లయవ.  
జయఫ  9  

సభెైన సభాదానెం II. 
 
జయఫ  10  

సభెైన సభాదానెం II. 
 
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభాలల థ ెంఖతధాలు ఔవర్  కవు. 
 
జయఫ  11  

సభెైన సభాదానెం III. 
 
మ దే ాభాథాలనఽ లలైతెం ఔవర్  ఙేలే ఏకెైఔ నౄభా యపలఖెం ఫ భైెన్  భభిమ  యభానమానెం. 
 
జయఫ  12  

సభెైన సభాదానెం II. 
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటి్ెం 1991 ాకయెం యసౄవ యదై కయవిలఔు ఙెయౌుెంఙే భియౘయెం యౄ. 12,500. 
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లుమ భథిెంు ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 

ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల లఎఆర్  అెంట్ే  
I. మోట్లయవ కయవ 
II. కెంట్లా ఔియవ అనిై నషిబమాలు 
III. ఔెంనలనీ అనిై నషిబమాలు  
IV. ఔెంనలనీల అనిై అవసభలు 
ాశ్ై 2 

ఉథోఖ ల అయరుస చయల నఽెంచి మజభాని తనని ణానఽ _________ థాుభ నౄభా ఙేబెంచఽకోవచఽి.  
I. ఉథోఖ ల భియౘయ నులల  
II. ాజఞ ఫలధత నౄభా నులల  
III. యరుస యౘనై నౄభా నులల  
IV. డిఔుభైషన్  నులల. 

ాశ్ై 3 

_________ అధేథి ఒడ శ్భీభనిై సాచిసఽౄ ెంథి.  
I. హల్  
II. కభోా  
III. నలైయల  
IV. జెట్ీి సన్   
ాశ్ై 4 

ఎబర్  కర ఫి్ట థెఫోత్తనడెం లేథా ఔయౌగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేలే నులల ______________. 

I. రసధాత్ఔ ఫలధత  
II. ఆలౄ  నౄభా  
III. ఎయబయషన్  నౄభా  
IV. నఖదఽ నౄభా  
ాశ్ై 5 

అదను ఔవభైజీ యౌఔయెం తీసఽఔునైట్ికీ అగిై ాభాద నౄభా నులల ___________ వలు  ఔయౌగై నయౖి నిై 
ఔవర్  ఙేమదఽ. 
I. వయదలు 
II. బూఔెంెం 

III. అగిైాభాదెం  
IV. మ దే్ెంలల యేలన ఫలెంఫ లు 
ాశ్ై 6 

సెంఫెందిత నషిెం (అగిై ాభాదెం) భిదిలలకి వఙేియ: 

I. ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలు  కోలలబయ ఆథామెం  
II. ఖ డ్స యల్ ఔు ఔయౌగై నషిెం  
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III. మెంణాా లలు  యడే యభగిర  
IV. యథేయౕ భాయఔ దావెంలల వఙేి ళెచఽి తఖ ా ల వలు  ఔయౌగై నషిెం  
ాశ్ై 7 

థోనడీలల నానేమెం థీనినలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి: 

I. యక్షణ చయలు 
II. ఆవయణ ఉనై నుాెంతెం 

III. ఆలౄ  సుపలవెం  
IV. నలైవనీై 

ాశ్ై 8 

కెంట్లా ఔిర్్  అనిై నషి బమాల నులల అధేథి ఔ యఔఫ ైన: 

I. అగిై ాభాద నౄభా 
II. జీయత నౄభా  
III. ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
IV. ఫ భైెన్  నౄభా  
ాశ్ై 9 

ఉథోఖ ల భియౘయ నులల అధేథి ఔ యఔఫ ైన  
I. ఙెయౌుెంుల నౄభా  
II. అగిై ాభాద నౄభా 
III. ధాయక సయఔు యయణా నౄభా 
IV. ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా  
ాశ్ై 10 

నఖదఽ నౄభా నులల భిదిలలకి వఙేియ: 

I. ఙేత్తలల ఉనై నఖదఽ 
II. భూచఽవల్ పెండ్స్ లల నలట్ిి న నఖదఽ  
III. ను దఽు కాణాలల ఉనై నఖదఽ 
IV. నోు యి సఽలల జభ ఙేలన నఖదఽ.  
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లుమ భథిెంు ాశ్ైలఔు సభాదాధాలు  
జయఫ  1 

సభెైన సభాదానెం II. 

 
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల లఎఆర్  అెంట్ే కెంట్లా ఔిర్్  ఆల్ భిస్కు్ 

జయఫ  2 

సభెైన సభాదానెం III. 

 
యరుస యౘనై నౄభా నులల థాుభ మజభాని తనని ణానఽ ఉథోఖ ల నభ్ఔ థాోహ చయల నఽెంచి నౄభా 
ఙేబెంచఽఔుెంట్లయవ.  
జయఫ   3 

సభెైన సభాదానెం I. 

 
హల్ అధేథి ఒడ నిభ్ణానికి సెంఫెందిెంచిెంథి.  
జయఫ   4 

సభెైన సభాదానెం III. 

 
యభానెం థెఫో త్తెంట్ే లేథా థానికి ఔయౌగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేలే నులలని యైభానిఔ నౄభా అెంట్లయవ.  
జయఫ   5 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
అగిై ాభాద నౄభా అదను ఔవభైజీ నలట్లి ఔునై మ దేెం లేథా ఫలెంఫ లు యేమడెం వలు  ఔయౌగై నయౖి నికి 
వభిౄెంచదఽ.  
జయఫ  6 

సభెైన సభాదానెం I. 

 
తత్  సెంఫెంధ నషిెం(అగిై ాభాద నౄభా) ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలు  ఔయౌగై నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ెంథి.  
జయఫ   7 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 
థోనడీలల నానేమెం యక్షణ చయలు, ఆవయణ ఉనై నుాెంతెం, ఆలౄ  సుపలవెం తథితభలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి.  
 

జయఫ   8 

సభెైన సభాదానెం III. 

 
కెంట్లా ఔియు  అనిై నయౖి ల నులల అధేథి ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల ఔ యఔెం.  
 

జయఫ   9 

సభెైన సభాదానెం I. 
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ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా అధేథి ఔయఔఫ ైన ఙెయౌుెంుల నౄభా.  
జయఫ   10 

సభెైన సభాదానెం I. 

నఖదఽ నౄభా నులల ఙతే్తలల ఉనై నఖదఽఔు వభిౄసఽౄ ెంథ.ి 
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అదామెం 16 

కెుబెంల యదానెం 
 

అదామ భిచమెం 
ఏ నౄభా ెందెంలల అబధా, థాని నదట్ ు  ఙేలన యగె నెం, అెంట్ే ఏఫ ైధా నషిెం జభిగిణే ఙెయౌుయౄ భని 
అెంగీఔభిెంఙే భియౘయఫే భూలెంగ ఉెంట్లెంథి. నషిెం జభిగినట్ి నఽెంచి అవసయభబయ దేతేలు, డాఔుఫ ెంట్ు  
యట్ి ఖ భిెంచి ఈ అదామెం ఙెఫ తేెంథి. తథాుభ కెుబెంల భియౖుయ ాకిరమ నణాౄ నీై అయెం ఙేసఽకోవడానిై 
సఽలబతయెం ఙేసఽౄ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ, లేథా నౄభాథాయవ యైు నఽెంచి యయథాసదెంగ ఉెండే కెుబెంల యషమెంలల 
ఏెం ఙేమాలల ఔడా యవభిసఽౄ ెంథి. 

అబసన పయౌణాలు 
 

A. కెుబెంల భియౖుయ ాకిరమ 

ఈ అదామానిై చథియన అనెంతయెం నైయవ ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండాయౌ: 
 
1. కెుబెం భియౖుయ యధఽల నుాభ కతనలై యథిెంచఖలఖడెం 

2. నషిెం ఖ భిెంచి సభాఙాయెం ఇవుడెం ణాలఔు దేతేలనఽ యవభిెంచడెం 

3. కెుబెం భిరోధన భభిమ  భథిెంులనఽ అెంచధా యేమఖలఖడెం 

4. సభైుమయవు  భభిమ  నషి భథిెంుథాయవల నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం 

5. కెుబెం నూభలలు ని అెంరలనఽ యవభిెంచడెం 

6. కెుబెంల సయవె ఫలట్ల భభిమ  భియౖుభలనఽ నియుచిెంచడెం 
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A. కెుబెంల భియౖుయ ాకిరమ 

1. కెుబెంలనఽ భిషుభిెంఙాయౌ్న ఆవశ్ఔత 

 
నౄభా ఔెంనలనీల అత్త ాదాన యది ఏథైెధా నషిెం సెంబయెంచినుడె నులలథాయవల కెుబెంలనఽ భిషుభిెంచడఫే. 
నులలథాయవలఔు నఖదఽ ఙెయౌుెంచడెం థాుభ గనీ, లేథా థర్ు నుభిీ ఙేలే కెుబెంలనఽ నౄభాథాయవ తయపున ఙెయౌుెంచడెం 
థాుభ గనీ తక్షణెం, సభెంజసఫ ైన, సభానీఔితఫ ైన లేవలనఽ అెంథిెంచడెం థాుభ ఈ యౘనైని నౄభా ఔెంనలనీ 
ధయయేయవసఽౄ ెంథి. 
 
నౄభా ఙేలన ాభాథాల ణాలఔు నయౖి లనఽ ూచీ ఇఙేిెందఽఔు యలుగ భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలే ఆభిఔ వవలే  నౄభా. 
నౄభా సదఽనుమఫే ఖనఔ లేఔనుో ణే అయెంఛనీమఫ ైన ాభాదెం/ఉదెంతెం జభిగినుడె థాని ణాలఔు నషిెం 
నఽెంచి కోలుఔుని యదాయణ లత్తకి ఙేయవఔుధే ాకిరమ ఙాలా ధభ్థిగ, సభినుో ని యధెంగ, ఔషితయెంగ ఉెండవచఽి. 
 
ఔ జీయణేతయ నౄభా ఔెంనలనీ నిధాదెం ఇలా ఉెంట్లెంథి. “ఙెయౌుెంచఖయౌగిణే ఙెయౌుెంచెండి; త్తయసుభిెంఙాయౌ్ వలేౄ  
తఔుెండా త్తయసుభిెంచెండి”. అథే సజఞయైన నౄభా యనుయ సాొభిౄ. 
 
కెుబెంలనఽ ను ా లషనల్గ భిషుభిెంచడాధేై ఏ నౄభా ఔెంనలనీకెైధా అత్త నలదె ాఙాయెంగ పలయెంచవచఽి. 

a) ట్ెంచనఽగ 
 

నౄభాథాయవ కభపభైట్ ఔుబెంట్ ైధా, లేథా వకిౄఖత ఔుబెంట్ ైధా, లేథా నషి భిభాణెం చినైథైెధా, లేథా 
నలదెథైెధా... కెుబెంలనఽ ట్ెంచనఽగ ఙెయౌుెంచడెం ఙాలా భ కెం. నషిెం జభిగిన అనెంతయెం నౄభాథాయవఔు 
యధఫ ైనెంత తుయలల భియౘయెం అెందడెం ఙాలా అవసయభనై యసౄ యనిై యదిగ అయెం ఙేసఽకోయయౌ. 

 
అతనికి ఖనఽఔ ట్ెంచనఽగ డఫ ో అెంథిణే అథి అతనికి ూభిౄయ బలల ఉయోఖడెతేెంథి. అెందఽకై 
నౄభాథాయవఔు కెుబెం డఫ ో అతవసయఫ ైనుడే, అెంట్ే నషిెం జభిగిన యెంట్ధే ఙెయౌుెంచడెం నౄభా ఔెంనలనీ 
ఫలధత. 

  
b) ను ా లషనయౌజెం 

 
నౄభా అదికయవలు ాత్త కెుబభ నా థాని అయోతల ఆదాయెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయవ. అెంణే త 
యవక్షణో గనీ, భ ెందఽగ ఏయయచఽఔునై అననుామాలణో అనిై డాఔుఫ ెంట్ు నా భియౕయౌెంచఔుెండాధే 
కెుబెంనఽ త్తయసుభిెంచఫో యవ. ఈ థిఖ వ ాశ్ైలఔు సెంఫెందిెంచి అనిై యకలుగ యయవ భియౕయౌయౄ యవ. 
 
i. నషిెం నిజెంగ జభిగిెంథా? 

ii. జభిగిణే నషిెం ఙేఔభిిన ఆ ఉదెంతెం వలు  నిజెంగ డాఫేజీ యట్ియౌుెంథా? 

iii. ఆ ఉదెంతెం వలు  జభిగిన డాఫేజీ ఏ నుట్ిథి? 

iv. నయౖి నికి కయణఫేనేట్ి? 

v. ఆ నయౖి నికి నులలలల ఔవభైజీ ఉెంథా? 

vi. కెంట్లా ఔుి /నులల నిఫెంధనల ఫేయఔు ఆ కెుబెం ఙెయౌుెంచదగినథేధా? 

vii. ఔయేళ్ అవుధైణే, ఙెయౌుెంచదగిన నతౄఫ ెంత? 

 
ఈ ాశ్ైలనిైెంట్ికీ సభాదాధాలనఽ నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 
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కెుబెంలనఽ నుాలలస్క ఙేమడెం ఙాలా భ కఫ ైన అెంశ్ెం. నులల ాకయెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్న కెుబెంలనిైెంట్ినీ 
యదిగ ఙెయౌుెంఙేలా, ఙెయౌుెంచజఞలని యట్ిని ఙెయౌుెంచఔుెండా ఉెండేలా అనిై కెుబెం  నూభలు, దేతేలు, 
ాకిరమలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు అత్త జఞఖరతౄ గ యౄను ెంథియౄ బ. 

  
ఔెంనలనీ తయపున నౄభాథాయవఔు ణెయౌలే ఏకెైఔ వకిౄ ఏజెెంట్ే. కఫట్ిి  సెంఫెందిత నూభలనిైెంట్ినీ సజఞవుగ 
నిెంనేలా, నయౖి నిై యవజువు ఙేలే డాఔుఫ ెంట్ు నిైెంట్ినీ జతభిచి, సాచిెంచిన దేతేలనిైెంట్ినీ నుట్ిెంచి, 
యకలెంలల ఔెంనలనీకి యట్ిని సజఞవుగ అెందజైమాయౌ. నషిెం జభిగై సెందయౌెంలల ఏజెెంట్ల యధఽలనఽ ఖ భిెంచి 
ఖతెంలలధే చభిిెంచడెం జభిగిెంథి. 

 
2. నయౖి నిై ఖ భిెంచి సభాఙాయనేవుడెం, ధనట్ీలవుడెం 

 
నషిెం యట్ియౌునుడె థాని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి తక్షణెం సభాఙాయెం ఇయులనైథి నులల నిఫెంధనలలు  
భ కఫ ైనథి. నయౖి నిై ణొయౌ దశ్లలధే నౄభా ఔెంనలనీ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌెంచడఫే ఈ తక్షణ ధనట్ీసఽ 
ఉథెేశ్ెం. ఆలసఫ ైణే నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి యలుయైన సభాఙాయెం కోలలబయెందఽఔు అథి కయణెం కవచఽి. 
థాెంణోనుట్ల నయౖి లఔు తగాిెంచఽఔుధే దేతేలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీకి ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. అెందఽకై 
నషి ధనట్ీసఽనఽ యధఫ ైనెంత తుయగ ఇయుయౌ. 
 
ఆయెంబ తనిఖీ/సాలూట్ినీ అనెంతయెం కెుబెంఔు ఔ సెంకనఽ కైట్లబెంచి థానిై కెుబెంల భిజిసిర్ లల నమోదఽ 
ఙేయౄ యవ. నులల సెంక, నౄభాథాయవ నేయవ, నషి అెంచధా, నషిెం యట్ియౌున ణేథీ వెంట్ి యవభలనీై అెందఽలల 
ఉెంట్లబ. కెుబెం ఇుడె నోుా లలలెంగ్ఔు లదేెంగ ఉెందనై యవయెం ఔడా అెందఽలల ఉెంట్లెంథి. 
 
కొనిై తయయౘ నులలలలు  (థోనడీ వెంట్ి) నోు య్సఽ వభా లఔు ఔడా ధనట్ీసఽ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. కభోా , భెైల్ యయణా 
నులలలలు  భెైలేు రకఔు ఔడా ధనట్లీయుయౌ. 
 
3. భిరోధన భభిమ  భథిెంు 
 

a) సనైక్ష 

 
నౄభాథాయవ నఽెంచి కెుబెం నూయెం అెందగధే భిరోధన భభిమ  నషి భథిెంులనలై నౄభా ఔెంనలనీ నియృమెం 
తీసఽఔుెంట్లెంథి. కెుబెం నతౄెం చినైథే అబణే నషి కయణెం, భిభాణాలనఽ భిరోదిెంఙే ఫలధతనఽ నౄభా 
ఔెంనలనీ ణాలఔు అదికయవలఔు అగియౄ యవ. 

 
ఇతయ కెుబెంల భిరోధననఽ నషి భథిెంులల నిుణ లెైన సుతెంతా, లెైలలన్్డ్స ను ా లషనల్ సభైుమయుఔు 
అగియౄ యవ. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీ, నౄభాథాయవ ఇదెభి ాయోజధాల భ డిడి ఉనై అెంశ్ెం కఫట్ిి , సుతెంతా 
నిుణ డి నియౖక్షిఔ అననుామెం ఇయవ వభా లఔ ఆమోదనీమెంగ ఉెంట్లెందని, ఏయైధా యయథాలు తలెత్తౄ ణే 
కోయవి లు ఔడా యట్ిని భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లమని థీని ఉథెేశ్ెం. 
 

 

b) కెుబెంల భథిెంు 
 

అగిైాభాదెం యషమెంలల కెుబెంలనఽ నోు య్సఽ నియేథిఔ, భిరోధఔుల నియేథిఔ భభిమ  కయణెం 
ణెయౌమఔనోు ణే భభో సభైు నియేథిఔల ఆదాయెంగ కెుబభ లనఽ భథిెంు ఙేయౄ యవ. వకిౄఖత ాభాద కెుబెంలఔు 
అట్ ెండిెంగ్ డాఔిర్ నఽెంచి ఔ నియేథిఔనఽ నౄభాథాయవ సభభిెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాభాద కయణెం, యది 
సుపలవెం, కయణెం, యైఔలెం ఎెంతకలెం ఉెంట్లెంథి వెంట్ి యవభలనఽ అెందఽలల ను ెందఽయఙాయౌ. 
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నులల నిఫెంధనల ాకయెం సుతెంతా యైద భీక్షనఽ ఏభట్ల ఙేలే హఔుు నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంట్లెంథి. 
“కభి్ఔుల భియౘయెం” కెుబభ లఔు భదెతేగ యైదయఫ ైన యక్షెం ఔడా అవసయభవుతేెంథి. 
యఖణెం వెంట్ియట్ికి సెంఫెందిెంచిన కెుబభ లనఽ యయైదఽని నియేథిఔ ఆదాయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యవ. 

సభాఙాయెం 

నయౖి నిై ఖ భిెంచి సభాఙాయెం ణెయౌమగధే ఈ థిఖ వ యట్ిని నౄభా ఔెంనలనీ తనిఖీ ఙేసఽౄ ెంథి: 
 
1. నషిెం, లేథా డాఫేజీ జభిగిన ణేథీన నౄభా నులల అభలలు  ఉెంథా? 

2. నషిెం, లేథా డాఫేజీ నౄభా ఔవభైజీ ఉనై ాభాదెం వలేు  జభిగిెంథా? 

3. ఆలౄ  (నౄభా ఔవభైజీ కిెంద ఉనైథి) ఆ నషిెం వలు  ాపలయతఫ ైెంథా? అథి నులల కిెంద ఔవభైజీలల ఉెంథా? 

4. నషి ధనట్ీసఽ ఆలసెం లేఔుెండా అెంథిెంథా? 
 

భయణెం భభిమ  వకిౄఖత నయౖి లఔు సెంఫెందిెంచిన మోట్లర్ థర్ు నుభిీ కెుబభ లనఽ యైదఽని నియేథిఔ ఆదాయెంగ 
భథిెంు ఙేయౄ యవ. ఈ కెుబభ లనఽ మోట్లయవ ాభాథాల కెుబభ ల ట్ిాఫ నల్ థాుభ భిషుభియౄ యవ. భభిమ  
కెుబెంథాయవ వమసఽ, ఆథామెం వెంట్ియట్ి ఆదాయెంగ భియౘయ నణాౄ నిై ఙెయౌుయౄ యవ. 
 
థర్ు నుభిీ ఆసఽౄ ల నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబభ లనఽ సభైు నియేథిఔ ఆదాయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యవ. 
 

 య ెంత మోట్లయవ నషి కెుబభ లనఽ సభైుమయు  నియేథిఔ ఆదాయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యవ. 
 ఔయేళ్ థర్ు నుభిీ నషిెం ఔడా జభిగి ఉెంట్ే నోు య్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽి. 

 
 
 
 

సభాఙాయెం 
నషి భథిెంు, భిరోధన భెెండా యేభైుయవ. అయోఫ ైన కెుబభ ధే సభభిెంఙాయని సభిచాసఽకోవడెం, నౄభా 
ఙేమదగిన ాయోజనెం లేఔనుో వడెం, యవభలనఽ, యవజువులనఽ థాచినలటి్డెం, ఉథెేశ్ూయుఔెంగ నయౖి నిై 
చానెంచడెం వెంట్ియట్ిని నియభిెంచడెం వెంట్ియట్ి కోసెం భిరోధన ఙేయౄ యవ. 
 

 
Health insurance claims are assessed either in house or by third party administrators 
(TPA‟s) on behalf of the non-life insurance companies. The assessment is based on the 
medical reports and expert opinion. 
 
ఆభోఖ నౄభా కెుబభ లనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు య ెంతగ గనీ, జీయణేతయ నౄభా సెంసల తయపున థర్ు నుభిీ 
అడి్నిలిేరట్యు  థాుభ గనీ భథిెంు ఙేయౄ బ. యైద నియేథిఔలు భభిమ  నిుణ ల అననుామాల ఆదాయెంగ 
భథిెంు ఉెంట్లెంథి.నౄభా సభైుమయవు  భిరోధన ఫలధతలు ఔడా తీసఽఔుెంట్లయవ. ఔయేళ్ సభైుమర్ యలెైనెంత 
తుయగ నిలలకి థిగిణే అథి ఙాలా ఉఔభిసఽౄ ెంథి. కఫట్ిి  నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి కెుబెం వచిిన యనఽయెంట్ధే 
సభైుమర్ నఽ నిమనేెంచడెం భినుట్ి. 
 
4. సభైుమయవు  భభిమ  నషి భథిెంుథాయవలు 
 

a) సభైుమయవు  
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సభైుమయవు  అెంట్ే ఐఆభీుఏ లెైలలనఽ్నై ను ా లషనల్్. యయవ నిభెిషి యెంగలలు  తనిఖీలు, నయౖి ల భథిెంులల 
నిుణ లు. సభైుమయునఽ యదాయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీబయ నిమనేెంచఽఔుెంట్లెంథి. యభి జులు ఔడా తధే 
ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. యభిని యదాయణ నౄభా ఔెంనలనీలు యదాయణెంగ కెుబభ లు తలెత్తౄనుడె 
నిమనేెంచఽఔుెంట్లెంట్లబ. కెుబెం ఙేలన ఆలౄని యయవ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నయౖి నిై, భభిమ  థానికి థాభితీలన 
భిలతేలనఽ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నషి తీవాతనఽ, భిభాణానిై భథిెంు ఙేల నౄభా ఔెంనలనీకి నియేథిఔ 
సభభియౄ యవ. 
 
భభినిై నయౖి లనఽ నియభిెంఙేెందఽఔు సభెైన చయలనఽ ఖ భిెంచి ఔడా నౄభా ఔెంనలనీకి యయవ సలయౘ ఇయౄ యవ. 
ఈ సభైుమయవు  నౄభా చటి్ెం, 1938 భభిమ  నౄభా నిఫెంధనలు 1939, భభిమ  ఐఆభీుఏ ణాలఔు నిభెిషి 
నిఫెంధనల ాకయెం నడెచఽఔుెంట్లయవ. “ామాణ నులల” లేథా “భభెైన్ ఒనలన్ ఔవర్” వెంట్ియట్ిలల యథేరలలు  
తలెణేౄ  కెుబెంలనఽ నులలలల నేభపునై యథేయౕ కెుబెం భియౖుయ ఏజెెంట్ు  థాుభ భథిెంు ఙేయౄ యవ. 
 
ఈ ఏజెెంట్లు  నయౖి నిై భథిెంు ఙేమడెంణో నుట్ల ఙెయౌుెంులు ఔడా ఙేయౄ యవ. ఆ నణాౄ నిై జులణో నుట్ల 
యభికి నౄభా ఔెంనలనీ త్తభిగి ఙెయౌుసఽౄ ెంథి. ాణాభాైమెంగ కెుబెం ణాా లనిైెంట్ినీ నౄభా కెుబెం భియౖుయ 
ఏజెెంట్లు  లేఔభిెంచి తభ భథిెంు నియేథిఔణో నుట్లగ నౄభా ఔెంనలనీలఔు అెందజైయౄ యవ. 

 
 
 

కీలకెంశ్ెం 

నౄభా చటి్ెం లలక్షన్ 64 మూఎెం 

 
ఇయయై యేల యౄనుమల ఔెంట్ే తఔుువ నణాౄ నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబెం యషమెంలల అదీఔిత సభైుమర్ నఽ, లేథా 
నషి భథిెంుథాయవనఽ నిమనేెంచడెం నౄభా ఔెంనలనీకి యధెం కదఽ. అలా ఙేలేౄ  కెుబెం నతౄెం ఔెంట్ే ఆ కయవిలే 
ఎఔుువబయ ఆయుయభ ెంట్లెంథి. అెందఽకై అెందఽకోసెం నౄభా ఔెంనలనీ ణానఽ అయవో డని పలయెంచి ఎవభెైధా ఇతయ 
వకిౄని (సభైుమర్గ, లేథా నషి భథిెంుథాయవగ ణాణాుయౌఔెంగ నిఱేదానికి ఖ భెైన వకిౄ కఔడదఽ) ఇలాెంట్ి 
నయౖి నిై సభైు ఙేలేెందఽఔు సభెంజసఫ ైన జు లేథా ాత్తపలెం ఙెయౌుెంచడెం థాుభ నిమనేెంచఽఔుెంట్లెంథి. 
 

5. కెుబెం నూభలు 
 
కెుబెం నూయెంలలని అెంరలు ాత్త నౄభా యపలగనికీ భాయవత ఉెంట్లబ. యదాయణెంగ నయౖి నికి థాభ ితీలన ూభిౄ 
భిలతేలు, నషి ణేథీ, సభమెం, కయణెం, తీవాత వెంట్ియట్ిని ణెలుసఽఔుధేలా కెుబెం నూభనిై యౄను ెంథియౄ యవ. 
ఇతయ ాశ్ైలు కోు నౄభా యపలగనికీ కోులా ఉెంట్లబ. 

ఉథాహయణ 

అగిైాభాద కెుబెం యషమెంలల కోభై సభాఙాభనికి సెంఫెందిెంచి కొనిై ఉథాహయణలనఽ థిఖ వ ఇవుడెం 
జభిగిెంథి: 
 

i. నౄభాథాయవ నేయవ, నులల సెంక భభిమ  చియవధాభా 
ii. అగిైాభాదెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం, అెందఽఔు కయణెం భభిమ  థాభితీలన భిలతేలు 
iii. నుడైెన ఆలౄ  ణాలఔు యవభలు 
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iv. అగిైాభాదెం జభిగిన సభమెంలల ఆలౄ  ణాలఔు నిజఫ ైన యలువ. నౄభాలల లు ఐట్ెంలు ఔయౌల 
ఉెండి, యట్ికిెంద కెుబెం ఙేలనుడె. (కెుబెం యదిగ నషిెం జభిగిన సలెం, సభమెంలల ఆలౄ  ణాలఔు 
అసలు యలువ నుాత్తథిఔగ ఉెండాయౌ. తయవఖ దల, ట్ిమర్ అెండ్స ట్ిమర్ (నులలలల నేభపునై బవనెం, 
నుు ెంట్ల భభిమ  మెంణాా లనఽ “భీ ఇన్ లిేట్ యలువ” నుాత్తథిఔన నౄభా ఙేబలేౄ  త) వెంట్ియట్ిని 
తీలేరఔ లెకిుెంఙాయౌ. లాపలనిై ఇెందఽలల ఔలభదఽ) 

v. యలేుజ్డ యలువనఽ తగాిెంఙాఔ కెుబెం ఙేలన నతౄెం 

vi. అగిైాభాదెం జభిగిన నుాెంఖణెంలల భిలత్త, ఆఔునలనీ్ లత్త 

vii. నౄభాథాయవ ఏ హో థాలల కెుబెం ఙేసఽౄ ధాైడె? మజభానిగధా, భాభిిగైజ్డ, లేథా నుడైెన ఆలౄలల ఏ ఇతయ 
వకిౄ ాయోజధాలెైధా భ డివడి ఉధాైమా? 

viii.  ఆ ఆలౄనలై ఇెంకైథైెధా నౄభా అభలలు  ఉెంథా? ఉెంట్ే యవభలు. 
ix. If any other insurance is in force upon such property if so, details thereof 

 

 
ఆ తభుత, ాఔట్నలల నేభపునై యవభలనీై నిజఫేనని, ఔచిితఫ ైనవని నేభపుెంట్ృ నౄభాథాయవ ఔ డిఔుభైషన్ 
ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థానినలై అతనఽ సెంతఔెం ఙేల, ణేథీ యేమాయౌ. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ ణాలఔు అగిైాభాద కెుబెం నూయెం నభూధానఽ ఈ అదామెంలలని “ఎగిజనృట్ 1”లల ఇవుడెం 
జభిగిెంథి. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ కెుబెం నూయెం జఞభీ ఙేలనెంత భాణాా న కెుబెం ఙెయౌుెంు ఫలధతనఽ అథి అెంగీఔభిెంచినట్లి  కదఽ. 
“యణౌట్ నాజుడిస్క” అధే భిభాయవుణోధే కెుబెం నూభలనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. 
 

a) అనఽఫెంధ ణాా లు 
 

కెుబెం నూయెంణో నుట్ల కెుబెంనఽ ఫలభిఙేెందఽఔు భభికొనిై ణాా లనఽ నౄభాథాయవ సభభిెంచడెం గనీ, 
లేథా నౄభా ఔెంనలనీబయ లేఔభిెంచడెం గనీ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

 
i. అగిైాభాద కెుబభ లఔు అగిైభాఔ రక నియేథిఔ తనిసభి. 
ii. తేనూనఽ నయౖి నికెైణే యణావయణ రక నియేథిఔనఽ కోయణాయవ. 
iii. థోనడీ కెుబభ లలు  నోు య్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽి. 
iv. తీవా ాభాద కెుబభ లలు  కొభోనర్ భభిమ  నోు య్సఽ నియేథిఔలు అవసయడవచఽి. 
v. మోట్లయవ కెుబభ లలు  డైైెయెంగ్ లెైలలనఽ్, భిజిలిేరషన్ ుసౄ ఔెం, నోు య్సఽ నియేథిఔ వెంట్ియట్ిని నౄభా ఔెంనలనీ 

తనిఖీ ఙేమాలని పలయసఽౄ ెంథి. 
vi. సభ దా యయణా కెుబభ లలు  డాఔుఫ ెంట్ు  సుపలవెం నతౄెం నషిెం, నిభెిషి సఖట్ల, థేయౕమ, లేథా యథేయౕ 

ామాణ కెుబభ లా అనైయట్ిని ఫట్ిి   భాయవత ఉెంట్లెంథి. 
6. నషి భథిెంు భభిమ  కెుబభ ల భియౖుయెం 

కెుబభ ల భథిెంు అధేథి నౄభాథాయవ కెుబెం ఙేలన నషిెం నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాథానికై జభిగిెంథా, 
యభెెంట్ీకి యగాతఫేథీ జయఖలేథా వెంట్ియట్ిని నిభే భిెంఙే ాకిరమ. 

 
కెుబభ ల భియౖుయెం సభానతుెం భభిమ  యభెంజయల నుాత్తథిఔనలై ఆదాయడి ఉెండాయౌ. జీయణేతయ నౄభా 
ఔెంనలనీకి కెుబభ లనఽ సభయెంగ భిషుభిెంచడఫే థాని లేవల ణాలఔు యభభ ూనికి గీట్లభబ. ాత్త ఔెంనలనీకీ 
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కెుబభ ల నుాలలలెంగ్ ఔు తీసఽఔుధే సభమానికి సెంఫెందిెంచి తన లఫోెంథి అనఽసభిెంఙేలా నిభెిషి గైెడ్స లెైన్్ 
ఉెంట్లబ. 
 
థీనిై యదాయణెంగ “ట్ర్ై అభౌెండ్స ట్ ైమ్” (ట్ీఏట్ీ) అెంట్లయవ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కెుబెం లిేట్స్క నఽ 
నౄభాథాయవ ఆన్ లెైన్ లల ఎట్ిఔుడె తనిఖీ ఙేసఽఔుధే సదఽనుమెం ఔడా ఔయౌెంఙాబ. కొనిై జీయణేతయ 
నౄభా సెంసలు కెుబభ ల యేఖవెంతఫ ైన భియౖుయెం కోసెం ాణేఔ హబ్ లనఽ ఔడా ఏభట్ల ఙేరబ. 
 
 
 

కీలకెంశ్ెం 

నౄభా కెుబెం ణాలఔు ాదాధాెంరలు 
 
i. జభిగిన నషిెం నౄభా నులల భిది లలల ఉెంథా లేథా అనైథి భ ెందఽగ నియృబెంఙాయౌ్న అెంశ్ెం. ఇఔ నషిెం 

నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాదెం వలు  జభిగిెంథా, లేథా నేనయౘబెంచిన ాభాదెం వలు ధా అనైథి 
చటి్యఫ ైన నుాకి్ఫేట్ లథాే ెంతెం నియృబసఽౄ ెంథి. జభిగిన నషిెం నులల భిదిలలనిథేనని 
నియౄనెంచఽకోయయౌ్న ఫలధత నౄభాథాయవథే. అబణే ఔయేళ్ నషిెం నేనయౘబెంచిన ాభాదెం వలు  జభిగి 
ఉెంట్ే థానిై నియౄనెంఙాయౌ్న ఫలధత భాతాెం నౄభా ఔెంనలనీథి. 

 
ii. నౄభాథాయవ నౄభా నులల నిమభ నిఫెంధనలఔు ఔట్లి ఫడాు డా, భ కెంగ “ఫలధత”ఔు భ ెందఽగ ఉెండే 

నిఫెంధనలనఽ నుట్ిెంఙాడా అనైథి నియృబెంఙాయౌ్న భెెండో  అెంశ్ెం. 
 
iii. ఇఔ భూడో  అెంశ్ెం యభెెంట్ీలఔు ఔట్లి ఫడి ఉెండట్లనికి సెంఫెందిెంచినథి. థీనిై సభైు నియేథిఔ ఫమట్ 

నలడెతేెంథి. 
 
iv. నులల అభలలు  ఉనై సభమెంలల నౄభాథాయవ (ానుో జర్) అతేనైత సదఽథెేరనిై నుట్ిెంఙాడా అనైథి 

ధాలుగో అెంశ్ెం. 
 

v. నషిెం జభిగినుడె నౄభాథాయవ యసౄ యనికి నౄభా లేని వకిౄ భాథిభిగధే ావభిౄెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, 
భభోలా ఙెనులెంట్ే నయౖి నిై ఔనీస య బకి తగాిెంఙేెందఽఔు చయలు తీసఽకోయయౌ. ఇథి ఐథోథి. 

 
vi. ఇఔ ఆభో అెంశ్ెం, ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ నిై నియృబెంఙేెందఽఔు సెంఫెందిెంచినథి. ఈ నతౄెం సమ్ అషర్ు ఔు 

లలఫడి ఉెంట్లెంథి. అబణే ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నతౄెం ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఔడా ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి: 
 
 ాపలయతఫ ైన ఆలౄలల నౄభాథాయవ ణాలఔు నౄభామ త ాయోజనెం నతౄెం 

 యలేుజ్డ యల 
 అెండర్ ఇనా్భెన్్ వభిౄెంు 
 కెంట్ిాఫూషన్ భభిమ  సఫ ా గైషన్ నిఫెంధనల వభిౄెంు 
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a) కెుబెం యకలు 
 

నౄభా నులలలలు  వఙేి కెుబభ లనఽ థిఖ వ యకలుగ వభాీఔభియౄ యవ: 
 

i. యి ెండర్ు కెుబభ లు 
 

ఇయ సషిెంగ నులల నిమభ నిఫెంధనలఔు లల ఫడి ఉెండే కెుబభ లు. కెుబెం భథిెంు థాని అవకశ్ెం, 
ఎెంచఽఔునై సమ్ ఇనా్ర్ు, లు తయయౘ నౄభాలలు  ను ెందఽభిచిన ఇెండెనేైట్ీ  దేతేల ఆదాయెంగ 
జయవఖ తేెంథి. 
 
నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌుెంఙాయౌ్న కెుబెం నతౄెం లు అెంరలనలై ఆదాయడి ఉెంట్లెంథి. నషిెం జభిగినుడె ఙేలన 
యలుబయషన్, నౄభామ త ాయోజనెం, యలేుజ్డ యవకరలు, ఆథామ నషిెం, యడఔెం నషిెం, తయవఖ దల, 
నులలని ఫట్ిి  భీనేు స్క ఫ ెంట్ యలువ వెంట్ియ యట్ిలల భ కఫ ైనయ. 

 
ii. ధాన్ యి ెండర్ు కెుబభ లు 

 
ఇయ నౄభాథాయవ ఏథైెధా నిఫెంధననఽ, లేథా యభెెంట్ీని ఉలు ెంఘ ెంచిన ఉదెంణాలఔు సెంఫెందిెంచిన 
కెుబభ లు. ఈ కెుబభ ల భియౖుయెం జీయణేతయ నౄభా సెంసలు యౄను ెంథిెంచిన నిమభ నిఫెంధనలఔు 
లలఫడి ఉెంట్లెంథి. 

 
iii. సఖట్ల లేథా సఖట్ల కు జు నిఫెంధన 

 
ఇథి కొనిై నులలలలు  నిఫెంధన. అసలు యలువ ఔెంట్ే తఔుువ సమ్ అషర్ు ఔు నౄభాథాయవ తన ఆలౄని 
నౄభా ఙేబెంచడభనైభాట్. థీధేై అెండర్ ఇనా్భెన్్ అెంట్లయవ. కెుబెం తలెత్తౄనుడె అెండర్ 
ఇనా్భెన్్ ఔు తగినట్లి గ అసలు నషిెం నఽెంచి ధైషత్తౄఔెంగ తగాిెంచిన నతౄెం నౄభాథాయవఔు అెందఽతేెంథి. 

 
iv. నుాఔిత్తఔ యతేౄ లు – నలనఽ నయౖి లు 

 
తేనూనఽ, లలైకోు న్, వయదలు, భ ెంు, బూఔెంనుల వెంట్ి యట్ిని నుాఔిత్తఔ యతేౄ లుగ ఙెఫ ణాయవ. ఇలాెంట్ియ 
సెంబయెంచినుడె ాపలయత నుాెంతెంలల నౄభా ఔెంనలనీకి ఉనై ఙాలా నులలథాయవలఔు తీవా నయౖి లఔు థాభ ి
తీమవచఽి. 
 
ఇలాెంట్ి పలభీ నుాఔిత్తఔ నయౖి లు జభిగినుడె ఆ నుాెంణానికి యెంట్ధే యమాు యౌ్ెంథిగ సభైుమర్ నఽ 
ుయభాబయౄ యవ. తథాుభ నయౖి నిై తుయగ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు, యలెైణే థానిై ఔనీస య బకి 
తగాిెంచఽఔుధేెందఽఔు అవకశ్భ ెంట్లెంథి. థాెంణోనుట్ే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయవలు ఔడా సదయవ నుాెంణానిై 
సెందభిశయౄ యవ. భ కెంగ జభిగిన నషిెం భిభాణెం ఙాలా ఎఔుువగ ఉనైుడె యళ్ైు  తఔుెండా 
యమాౄ యవ. నషిెం ణాలఔు సుపలవెం, తీవాతలనఽ అఔుడిఔఔుడే తక్షణెం అెంచధా యేమడెం థీని ఉథెేశ్ెం. 

 
ఔయేళ్ సభైుమయుఔు ఖనఽఔ నయౖి నిై భథిెంు ఙేమడెంలల సభసలేఫ ైధా ఎదఽభెైణే భ ెందఽగ నుాథనేఔ 
నియేథిఔలనఽ సభభియౄ యవ. థాెంణోనుట్ే నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి సాచనలు, సలయౘలు ఔడా ఆయయౄ యవ. థానిై 
ఫట్ిి  అవసయఫ ైణే నౄభాథాయవణో యళ్ైు  చభిియౄ యవ ఔడా. 
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v. ఆన్ అకౌెంట్ నేఫ ెంట్ 

 
నుాథనేఔ నియేథిఔలణో నుట్లగ భయభ్తేలు, భీనేు స్కఫ ెంట్లు  థీయఘకలెం నుట్ల కొనయగై క్షెంలల 
అుడుడె కొనిై భధెంతయ నియేథిఔలనఽ ఔడా సభభిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. నషి భథిెంు 
ాకిరమలల ుభోఖత్తని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి ఔ అవగహన ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఔడా ఈ భధెంతయ 
నియేథిఔలు ఉయోఖడణాబ. నౄభాథాయవ ఖనఽఔ కయలనఽఔుెంట్ే “ఆన్ అకౌెంట్ నేఫ ెంట్” 

ఙేమాయౌ్ెంథిగ లనూయవ్ ఙేమడానికి ఔడా ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి. యదాయణెంగ నషిెం ఙాలా పలభీగ 
ఉెండి, భథిెంుఔు ఙాలా సభమెం ట్ేి లా ఉనైుడె ఈ భిలత్త తలెతేౄ తేెంట్లెంథి. 
 
కెుబెం సజఞవుగ ఉెందని ణేయౌణే కెుబెంథాయవఔు ఙెయౌుెంులు ఙేల, ఔెంనలనీ భికయవు లలు  తదనఽఖ ణెంగ ఎెంట్ీాలు 
నమోదఽ ఙేయౄ యవ. సహ నౄభాథాయవలు, భీ ఇనా్యయవు  వెంట్ియభెవభెైధా ఉెంట్ే యభి నఽెంచి సభెైన ఫేయఔు 
భిఔవభీలు ఔడా ఙేయౄ యవ. కొనిైయయవు  డఫ ో ఙెయౌుెంులనఽ ను ెంథే వకిౄ నౄభాథాయవ అబ ఉెండఔనుో వచఽి. 

ఉథాహయణ 

ఔయేళ్ అగిైాభాద నులల కిెంద ఉనై ఔ ఆలౄ  ఫలెంఔుఔు తనకాలల ఉెండి ఉెండవచఽి. అుడె “అగీరడ్స 

ఫలెంక్ కు జ్డ” ాకయెం కెుబెం డఫ ోనఽ ఫలెంఔుకై ఙెయౌుెంఙాయౌ్ ఉెంట్ెంఉథి. అలాగై యహధాలఔు సెంఫెందిెంచిన 

“ట్ ట్ల్ లాస్క” కెుబభ లలు  అథెె కొనఽగోలు ెంథాలఔు లలఫడి ఇలాెంట్ి కెుబభ లనఽ లైధానిిమయుకై ఙెయౌుయౄ యవ. 
 
సభ దా యయణా కెుబభ లనఽ నషిెం జభిగిన సభమెంలల తన నేభిట్ ఎెండార్్ ఙేల ఉనై కెుబెంథాయవకై 
కెుబభ లనఽ ఙెయౌుయౄ యవ. 
 

 
b) డిరిభిజ యోచయవు  

 
కెుబెంనఽ కైవలెం నులలకి లలఫడి డిరిభిజని ను ెంథిన తభుణే భిషుభియౄ యవ. కెుబభ ల కోసెం డిరిభిజ యలదఽ 
నభూధానఽ (వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల)గమాల కోసెం ఈ థిఖ వ నేభపునై ఫేయఔు భల ఇయౄ యవ: (ఇథి 
కోు ఔెంనలనీకి కోులా భాయవచఽి) 

 

 
 

 
నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ 
 
కెుబెం సెం.    నులల సెం. 
 
___________ ఔెంనలనీ యౌనేట్ డ్స నఽెంచి లుఔభిెంచడఫ ైనథి.  
 
___________ భోజు జభిగిన ాభాదెం కయణెంగ ధాఔు/భాఔు ఔయౌగిన గమాలఔు భాఔు తేథి భభిమ  ూభిౄ 
భియౘయెం యౄ. ___________ అెంథినథి. ధా/భా కెుబెంలఔు సెంఫెందిెంచి లేథా బయషతేౄ లల ధేయవగ లేథా 
భోక్షెంగ ఆ కెుబెంఔు సెంఫెందిెంచి తలెణేౄ  అనిైెంట్ికి సెంఫెందిెంచి తేథి భభిమ  ూభిౄ భియౖుయెం జభిగిెందని, 
ఔెంనలనీ థాని ఫలధతలు ధయయేభిిెందని ధేనఽ/ఫేెం ఈ యయౕదఽ ఇసఽౄ ధాైెం.  
 
 
ణేథీ          (సెంతఔెం) 
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The wording of the discharge receipt for third party liability claims may be on the 
following lines:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I (Name of the claimant), of___________________________________ hereby 
acknowledge to have received the sum of Rs.________________ Which amount is paid 
by _________________________________________________ (name of the insured) in 
respect of the claim made by me upon him for bodily injuries and other losses sustained 
through an accident which occurred to me on or about the _________ day of 
___________ at _____________ and I agree that the sum is paid with a denial of liability 
on the part of the said ___________________________ (or any other person) in respect 
of the said occurrence and for damage whether now or hereafter to become manifest 
and to the intent that the said and all other persons be absolutely and finally discharged 
from the further and other claims of every nature and kind whatsoever by me or in my 
behalf arising out of the said occurrence.  
 
ణేథీ      సెంతఔెం     యక్షి 
 
 
(సాచన: ఈ థాలు నుాభాణ ఔఫ ైనయ కవు కనీ ఉథాహయణగ నేభపునఫడినయ భభిమ  సెందభౌనిై ఫట్ిి  
భాయణాబ). 

 
c) లలట్ిల్ ఫ ెంట్  తభుత్త చయలు 

 
కెుబభ ల భియౖుయెం తభుత అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి తీసఽఔుధే చయలు కోు యనుయ వభా నికీ 
కోలా ఉెంట్లబ. 

 

ఉథాహయణ 

ఔ అగిైాభాద నులల కిెంద సమ్ అషర్ు నఽ ఙెయౌుెంచిన కెుబెం ఫేయఔు తగాిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. అబణే నోుా  
భైట్ల నానేమెంనఽ ఙెయౌుెంఙే క్షెంలల ఙెయౌుెంచిన కెుబెం నఽెంచి తగాిెంచిన ఆ నణాౄ నిై భీ ఇన్ లిేట్ ఔడా 
ఙేమవచఽి. 
 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలలల కనట్ల్ సమ్ ఇనా్ర్ు నణాౄ నిై ఙెయౌుెంచిన నైదట్ ఆ నులల 
యదెబనుో తేెంథి. 
 
అలాగై వకిౄఖత నభ్ఔథాోహు గయెంట్ీ నులల ఔడా కెుబెం ఙెయౌుెంు జభిగిన యెంట్ధే థానెంతట్ అథే 
యదెవుతేెంథి. 
 

d) ఉదేయణ (యలేుజీ) 
 

ఉదేయణ (యలేుజీ) అెంట్ే యదాయణెంగ నుడైెన ఆలౄ కి సాచిఔ. నయౖి నిై ఙెయౌుెంచిన నైదట్ ఈ యలేుజీ నౄభా 
ఔెంనలనీకి ఙెెందఽతేెంథి. 
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ఉథాహయణ 

మోట్లర్ కెుబభ నఽ ూభిౄ నషిెం నుాత్తథిఔన భిషుభిెంచిన నైదట్ నుడైెన యహధానిై నౄభా ఔెంనలనీథాయవలే 
తీసఽఔుెంట్లయవ. ఇఔ అగిైాభాద కెుబభ లు, ధౌక యయణా కెుబభ ల వెంట్ియట్ిలల ఔడా ఈ యలేుజీ 
తలెతౄవచఽి. 
 

సదయవ యలేుజీని ఈ ఉథెేశ్ెం కోసెం యౄను ెంథిెంచని దేతేల థాుభ వథియౌెంచఽఔుెంట్లయవ. నయౖి నిై భథిెంు 
ఙేలే సభైుమయవు  ఔడా ఈ వథియౌెంచఽఔుధే భాభా లనఽ లనూయవ్ ఙేసఽౄ ెంట్లయవ. 

 
e) భిఔవభీలు 

 
కెుబభ ల భియౖుయెం తభుత నౄభా కెంట్లా ఔుి లఔు వభిౄెంఙే యవణథాత ఫథియ్ హఔుుల కిెంద నౄభా ఔెంనలనీలు 
నౄభాథాయవఔు ఉెంట్ే హఔుులఔు, భెఫ డీలఔు హఔుుథాయవలు అవుణాబ. అలాగై నయౖి నికి ఫలధఽడెైన థర్ు 
నుభిీ నఽెంచి భియౘయ నణాౄ లనఽ భిఔవర్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఔడా సెంఫెందిత చట్లి లఔు లలఫడి యట్ికి 
హఔుుెంట్లెంథి. అలా ఱనెంగ్ ఔెంనలనీలు, భెైలేులు, భోడెు  యహనథాయవలు, నోు యవి  టా్సఽి  వభా ల వెంట్ియట్ి 
నఽెంచి నౄభా ఔెంనలనీలు నయౖి లనఽ భిఔవర్ ఙేసఽకోఖలవు. 

ఉథాహయణ 

ఔన్లలైన్ఫ ెంట్ డెయౌవభీ ఙేమని సెందభౌలలు  యయణాథాయవలే నయౖి నికి ఫలధత వళ ెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అలాగై, 
సఽయక్షితెంగ ధేలనలైకి థిగినట్ికీ తభుత ఔనినెంచఔుెండా నోు బన వసఽౄ వుల యషమెంలల నోు రి్ టా్సి్క ఫలధత 
వళ ెంఙాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽకోసెం కెుబెం భియౖుభనికి భ ెందఽగ యవణథాత భాయవ లేకనలై తనిసభిగ 
నౄభాథాయవణో యి ెంు యేబెంచఽకోయయౌ. 
 

 
7. కెుబెంలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథాలు 
 
ఎెంణో ామత్తైెంచినట్ికీ ఆలసెం లేథా కెుబెం ఙెయౌుెంచఔనోు వడానికి (అసభ్త్త)కి కయణాలుెంట్లబ. ఇెందఽఔు 
జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి ధనట్ీసఽ అెందజైమడెంలల ఆలసెం లేథా యనియోఖథాయవలు దయౄ ర లనఽ 
సభభిెంచఔనోు వడెం కయణెం కవచఽి. 
 
ఇయ కఔుెండా, ఙాలా యదాయణెంగ ఉెండే కయణాలలు  కొనిై:  

 
 యసౄ యలనఽ యలు డిెంచఔనోు వడెం  

 ఔవభైజీ కొయత  

 నేనయౘబెంచిన ాభాథాల వలు  నషిెం సెంబయెంచడెం 

 తగిన నణాౄ నికి నౄభా ఙేమఔనోు వడెం  
 యయెంట్ీ ఉలు ెంగన  

 తఔుువ నణాౄ నికి నౄభా ఙేమడెం, తయవఖ దల తథితభలణో భిభాణానికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు 
 
నషిెం కయణెంగ తలెణేౄ  ఆభిఔ ఇఫోెందఽలణో నౄభాథాయవడె సతభవుతేనై సభమెంలల ఇవనీై ఔడా 
ఙాలావయఔు నౄభాథాయవడి ఔయౖి లఔు కయణభవుణాబ. 
అతడి ఔయౖి లనఽ తగాిెంచడానికి, సభసలనఽ నేభపునడానికి భభిమ  యయథాల భియౖుయ దేతేలు నులలలలధే 
నేభపునఫడి ఉెంట్లబ. అగిై ాభాద నులలలు లేథా ఆసఽౄ ల యషమెంలల “భధవభిౄతుెం” అధే షయతే 
నులలలలధే ఉెంట్లెంథి. 
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ఎ) భధవభిౄతుెం 
 
ెంథానిై థాట్ి తలెణేౄ  యయథాలనఽ భిషుభిెంఙే దేణే భధవభిౄతుెం. భధవభిౄణాునిై భధవభిౄతుెం 
భభిమ  ెంద చటి్ెం 1996 ాకయెం ఙేయౄ యవ. ెందెం ఙెలుు ఫలట్బయలా ఙేలే యదాయణ దేత్త లేథా 
అెందఽలలధే యయథానిై భిషుభిెంచడెం లేథా ధామ య ధానికి యళ్ుడెం. ఇలాెంట్ి సభసలలు  ఙాలా ఆలసెం 
జయవఖ తేెంథి భభిమ  కయివుతేెంథి. భధవభిౄతు చటి్ెం నుభిీలు ెందెంలలని యయథానిై అయదాయణ 
దేత్తలల, తఔుువ వమెం భభిమ  భధవభిౄతు నలైైయేట్ల ాకిరమ థాుభ అెందజైలే యలు ఔయౌసఽౄ ెంథి. 
 

యయథానికి సెంఫెందిెంచి నుభిీలు ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై ఫేయఔు భధవభిౄతుెం కై భధవభిౄ లేథా ఎఔుువ 
భధవయవౄ ల థాుభ జయవఖ తేెంథి. కై భధవభిౄ ఉనైుడె నుభిీలు అతడి భాట్ యధాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఙాలా 
యణ జ నౄభా నులలలలు   భధవభిౄతు నిఫెంధన అని ఉెంట్లెంథి ఇథి ఇలా నుాయెంబభవుతేెంథి యయథాలు 
ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే భధవభిౄతుెం థాుభ భిషుభిెంచఫడణాబ. అగిైాభాదెం వెంట్ి అనఽకోని గట్నల 
నులలలలు నా భధవభిౄతు నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల నులల అెంగీఔభిెంచిన థానికి భభిమ  ఙెయౌుసఽౄ నై 
నణాౄ నిక ి భధ ణేడా ఉెంట్ే ఆ ణేడాఔు సెంఫెందిెంచి భధవభిౄ వదెఔు యళ్ువచఽి. యదాయణెంగ భధవభిౄ 
నియృమెం అెంత్తభెంగ భిఖణ ెంచఫడెతేెంథి. భభిమ  భెెండె నుభిీలు థానికి ఔట్లి ఫడి ఉెండాయౌ. 
 

భిలతేలు అధ ే దెం కోు నులలకి కోులా భాయవతేెంట్లెంథి. యదాయణెంగ, ఇథి కిెంథి యధెంగ 
ఉెంట్లెంథి: 

 

i. నుభిీలు నిమనేెంచిన ఏకెైఔ భధవభిౄ నియృమానికి యయథానిై వథియౌ యేలనుడె లేథా  
కై భధవభిౄని నిమనేెంఙే యషమెంలల యభి భధ అెంగీకయెం ఔుదయనుడె కోు నుభిీ కోు 
భధవభిౄని నిమనేెంచవచఽి.  
 

ii. ఈ ఇదెయవ భధవయవౄ లు ఒ అెంనలైర్నఽ నిమనేెంచచఽి, ఆమధే సభాయేరలనఽ ఏభట్ల ఙేయౄ యవ. ఈ 
సభాయేరల దేత్త ధామ య ధాలణో నోు యౌ ఉెంట్లెంథి. ాత్త నుభిీ యభి కైసఽ ఖ భిెంచి ఙెఫ ణాయవ. ఔయేళ్ 
అవసయఫ ైణే కౌని్ల్ యమెం తీసఽఔుెంట్లయవ. భభిమ  యక్షులనఽ యఙాభియౄ యవ. 

 

iii. ఔయేళ్ ఇదెయవ భధవయవౄ లు క ై నియృమానికి అెంగీఔభిెంచఔనోు ణే యషమానిై అెంనలైర్ భ ెందఽఔు 
తీసఽఔుయళ్ణాయవ, అతధే నియృమెం తీసఽఔుెంట్లయవ. 

 

iv. ఇెందఽఔబయ వమానిై భధవభిౄ/భధవయవౄ లు లేథా అెంనలైర్ యభి యచక్షణ ఫేయఔు నియృబయౄ యవ. 
 

ఫలధతలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథాలనఽ ధామ యయథాల థాుభ భిషుభిెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. 

ఉథాహయణ 

ఔయళే్ నౄభా సెంస  నులల కెింద ఔవర్ కలేదెంట్ృ నయౖి నిై ఙెయౌుెంచడానికి నిభఔభిలేౄ , ఆ అెంరనిై 
ధామయ నెం ణేలుసఽౄ ెంథ.ి భయు ఔయళే్ నౄభా సెంస  యసౄయలు థాచి నలటి్డెం వలు  నులల ఙెలు దని 
అెంట్ృ కెుబెం ఙెయౌుెంచడానికి నిభఔభిలేౄ  (యధఫ నైెంత వయఔు నభ్ఔెంగధే ఉధాై ధామ యధఽలనఽ 
ఉలు ెంఘ లేౄ ) ఆ అెంరనిై ధామయ నెంలల భిషుభిెంచఽకోయయౌ. 

 
ఖభనిఔ: ధౌక యయణా నులలలలు  ఎలాెంట్ి భధవభిౄతు భిలతేలు ఉెండవు. 
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8. ఇతయ యయథాలలు  భియౖుయ దేతేలు ఉధాైబ 

 
ఐఆభీుఏ నిఫెంధనల ాకయెం అనిై నులలలు నౄభా సెంసణో ఏథేని కయణెంణో నౄభాథాయవ సెంతినౄ  ఙెెందనుడె 
అెందఽఫలట్లలల ఉనై సభసల భియౖుయ వవస  ఖ భిెంచి నౄభాథాయవఔు ణెయౌమజైమాయౌ. 
 
వకిౄఖత యనుయ ెంథాల కెుబెంల యషమెంలల అసెంతినౄ  ఙెెంథిన నౄభాథాయవ అెంఫ డ్స్ భన్ నఽ 
సెంాథిెంచవచఽి, ఆ అదికభి యవభలు నులలలల ఉెంట్లబ. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1 

కిెంథి యట్ిలల ఏథి కెుబెంల ను ా లషనల్ లలట్ిల్ ఫ ెంట్ గ భిఖణ ెంచఫడదఽ? 

I. నయౖి నికి కయణఫ ైన యట్ికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙాభనిై తీసఽకోవడెం 

II. ాత్తఔల అననుామెంణో కెుబెంల వదెఔు యళ్ుడెం 

III. ాభాదెం నౄభా ఙేలన ఆలౄ కై జభిగిెంథా అని అెంచధా యేమడెం 

IV. కెుబెం కిెంద ఙెయౌుెంఙాయౌ్న నణాౄ నిై లెకిుెంచడెం 
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2 

భజ్డ ఔు కయవ ాభాదెం జభిగిెంథి. అతని కయవ మోట్లయవ నౄభా నులల కిెంద నౄభా ఙేమఫడిెంథి. ఇలాెంట్ి 
సభమెంలల కిెంథియట్ిలల భజు ఙేమాయౌ్ెంథి ఏనేట్ి? 

I. జభిగిన నయౖి నిై నౄభా సెంసఔు యధఫ ైనెంత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ 

II. నౄభా భెనఽవల్ సభమెంలల నౄభా సెంసఔు యషమెం ణెయౌమజైమాయౌ 

III. నలదె నతౄెంలల భియౘయెం అెందఽకోవడానికి కయవనఽ భభిెంతగ ధుెంసెం ఙేమాయౌ 

IV. జభిగిన నయౖి నిై ట్ిి ెంచఽకోవదఽె  
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3 

కెుబెంల భిరోధన భభిమ  కెుబెంల అెంచధానఽ ఫేభీజు యేమెండి. 
I. కెుబెం భిరోధన భభిమ  అెంచధా భెెండా ఔడా సభానఫే 
II. భిరోధన కెుబెం ఙెలుు ఫలట్లలల ఉెంథో  లేథో  నిభే భిసఽౄ ెంథి అథే అెంచధా ఎఔుువగ జభిగిన నషిెం అెందఽఔు 

కయణాలనలై ఎఔుువగ దిఱి  నలడెతేెంథి 
III. అెంచధా కెుబెం ఙెలుు ఫలట్లనఽ నిభ భిెంచడానికి ామత్తైసఽౄ ెంథి. అథే భిరోధన ఎఔుువగ జభిగిన నషిెం 

అెందఽఔు కయణాలనలై ఎఔుువగ దిఱి  నలడెతేెంథి  
IV. కెుబెం ఙెయౌుెంచడానికి భ ెందఽ భిరోధన ఙేయౄ యవ. భభిమ  కెుబెం ఙెయౌుెంచిన తభుత అెంచధా యేయౄ యవ 

  
 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4 

సభైుమయుఔు లెైలలని్ెంగ్ అతాభిట్ీ ఎవయవ? 

I. సభైుమర్ అయో లబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా 
II. సభైుమర్ భెఖ లేట్భీ భభిమ  డెవలప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ  
III. నౄభా భెఖ లేట్భీ భభిమ  డెవలప్ ఫ ెంట్ అతాభిట్ీ 



 

492 

 

IV. పలయత ాబ తుెం 
  

 

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5 

తేనూనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబెంల భియౕలనలల కిెంథి యట్ిలల ఎఔుువగ అవసయభబయ 
నియేథిఔ ఏనేట్ి? 

I. భయణ యఙాయణాదికభి నియేథిఔ 

II. అగిై ాభాద అదికభి నియేథిఔ 

III. నోు య్సఽల నియేథిఔ 

IV. యణావయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔ 
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6 

జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచి నులల కిెంద నౄభా ఙేలన వకిౄ తయపున ఙెయౌుెంచిన నణాౄ నికి భూడో  నుభిీ నఽెంచి 
భియౘయెం ను ెంథే హఔుు నౄభా సెంసఔు ఏ సాతాెం కిెంద ఉెంట్లెంథి? 

I. ఔెంట్ిాఫూషన్ 

II. యడెదల 

III. యవణథాత భాయవ 

IV. ఇెండెనేైట్ీ 
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 7 

ఔయేళ్ నౄభా సెంస  నిభెిషి నయౖి నికి అథి నౄభా నులల కిెంద ఔవర్ కదెంట్ృ ఙెయౌుెంచడానికి నిభఔభిలేౄ  ఆ 
అెంరలనఽ ఎవయవ చాయౄ యవ? 

I. నౄభా సెంస  నియృమఫే చివభిథి 

II. అెంనలైర్ 

III. భధవభిౄ 
IV. ధామయ నెం 

  
 

 



 

493 

 

 

యభెంశ్ెం 

ఎ) విత్తౄ య ధైుణెంణో కెుబెంలనఽ భిషుభిెంచడెం నౄభా సెంసఔు అత్తనలదె ాఙాయెం వెంట్ిెంథి.  
 
నృ) నులల భిలతేల ాకయెం జభిగిన నయౖి నిై నౄభా సెంసఔు యెంట్ధే ణెయౌమజైమాయౌ.  
 
ల) ఔయేళ్ కెుబెం నతౄెం తఔుువగ ఉెంట్ే, ఎెంత నషిెం జభిగిెంథి, అెందఽఔు కయణాలనఽ నౄభా సెంస  అదికభి 

భిరోదిెంచి నియృబయౄ యవ. కనీ ఇతయ కెుబెంల యషమెంలల అెంచధా యేమడెంలల ధైుణెం ను ెంథిన సుతెంతా 
అనఽభత్త ను ెంథిన సభైుమర్ ఙేయౄ యవ.  

 
డి) యదాయణ కెుబెం దయకాసఽౄ లు జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ సభఙాయెం, నషిెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం, 

అెందఽఔు కయణాలు, జభిగిన నషిెం ఇలా అనిై యవభలు వఙేిలా యౄను ెంథిెంచఫడి ఉెంట్లబ.  
 
ఇ) నౄభాథాయవఔు జభిగిన నషిెం నౄభా ఙేలన థానికైధా భభిమ  ఇెందఽలల ఎలాెంట్ి యభెెంట్ీని అత్తఔరనేెంచలేదని 

నియృబెంచడానికి ఙేలే ాకిరమనఽ కెుబెం అెంచధా అెంట్లయవ.  
 
ఎఫ్) నులల ఫలధత నఽెంచి తనసఽౄ నైట్లు గ ణెయౌమజైలన తభుణే కెుబెంలనఽ భిషుభియౄ యవ.  
 
జి) ెంథాలనఽ థాట్ి తలెణేౄ  యయథాలనఽ భిషుభిెంచడానికి ఉయోగిెంఙే దేత్త భధవభిౄతుెం.  

 

కీలఔ థాలు 
ఎ) నషిెం సభాఙాభనిై అెంథిెంచడెం 

నృ) భిరోధన భభిమ  అెంచధా 
ల) సభైుమయవు  భభిమ  నషి భథిెంుథాయవలు 
డి) కెుబెం దయకాసఽౄ లు 
ఇ) సయవె ఫలట్ల భభిమ  భియౖుయెం 

ఎఫ్) కెుబెంల భియౖుయెంలల యయథాలు  
జి) భధవభిౄతుెం  
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదాధాలు 
జయఫ  1  

సభెైన సభాదానెం II. 
 

విత్తౄ ఖత భియౖుయ కెుబెంలలల కెుబెంఔు భ ెందఽగధే ాత్తఔల అననుామానికి భఔడదఽ.  
జయఫ  2 

సభెైన సభాదానెం I. 
 

కెుబెంఔు సెంఫెందిెంచి సెంగట్న జభిగిన యెంట్ధే యధఫ ైనెంత తుయగ యభి దిఱికి తీసఽకెమాు యౌ.  
జయఫ  3 

సభెైన సభాదానెం II. 
కెుబెం ఙెలుు ఫలట్లలల ఉెంథో  లేథో  భిరోధన నిభే భిసఽౄ ెంథి. అథే అెంచధా ఎఔుువగ నషిెం జభిగిణే అెందఽఔు 
కయణాలనలై ఎఔుువగ దిఱి  నలడెతేెంథి 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదానెం III. 
 

సభైుమయుఔు లెైలలన్్ ఇఙేి అతాభిట్ీ ఐఆభీుఏ. 

జయఫ  5 

సభెైన సభాదానెం IV. 

 

తేనూనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన కెుబెంల భియౕలనలల యణావయణ భిరోధన యపలఖెం 
నియేథిఔనఽ ఎఔుువగ అడెఖ తేెంట్లయవ.  
జయఫ  6 

సభెైన సభాదానెం III. 
 

యవణథాత భాయవ సాతాెం కిెంద నౄభా సెంస  నౄభా ఙేలన వకిౄ తయున భూడో  నుభిీ నఽెంచి జభిగిన నయౖి నికి 
సెంఫెందిెంచి నులల కిెంద ఙెయౌుెంచిన నణాౄ నికి భియౘయెం ను ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. 
జయఫ  7 

సభెైన సభాదానెం IV. 

ఔయళే్ నౄభా సెంస  నిభెిషి నయౖి నికి అథి నౄభా నులల కిెంద ఔవర్ కదెంట్ృ ఙెయౌుెంచడానికి నిభఔభిలేౄ  ఆ 
అెంరలనఽ ధామ య నెం నియృబసఽౄ ెంథ.ి 
 

లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 



 

495 

 

జభిగిన నయౖి నిై ఎుడె ణెయౌమజైమాయౌ: 

I. నషిెం జభిగిన యెంట్ధే 
II. 15 భోజుల తభుత 

III. యధఫ ైనెంత తుయగ 
IV. నషిెం జభిగిన తభుత ఏ సభమెంలలధైధా 
 

ాశ్ై 2 

జభిగిన నయౖి నిై భిరోదిెంఙేథి: 

I. అనఽభత్త ను ెందని సభైుమర్ 

II. అనఽభత్త ను ెంథిన భభిమ  అయోత ఔల సభైుమర్ 

III. నౄభా సెంసల ాత్తనిది 

IV. ఇెంజినీభిెంగ్ డిగీర ఉనై ఏథేని వకిౄ 
 

ాశ్ై 3 

వకిౄఖత ాభాద కెుబెంలఔు సెంఫెందిెంచి ________ నియేథిఔ తనిసభి.  
I. సభైుమర్ 

II. డాఔిర్ 

III. నోు య్స్క 

IV. భయణ యఙాయణాదికభి 

 

ాశ్ై 4 

నౄభా చటి్ెం ాకయెం ________ నతౄెం నేెంచిన కెుబెంలఔు వకిౄఖత సభైుమర్ అవసయెం. 
I. యౄ. 40,000 

II. యౄ. 15,000 

III. యౄ. 20,000 

IV. యౄ. 25,000 

 
 

ాశ్ై 5 

ామాణ నౄభా నులలల యషమెంలల థేశ్ెం ఫమట్ కెుబెంలనఽ అెంచధా యేలేథి: 

I. పలయత సభైుమయవు  
II. నషిెం జభిగిన థేశ్ెంలలని య నిఔ సభైుమయవు  
III. నౄభా సెంస  య ెంత ఉథోఖ లు 
IV. నులలలల నేభపునై కెుబెం భియౖుయ ఏజెెంట్లు  
 

ాశ్ై 6 

అగిైాభాదెం కెుబెంల యషమెంలల అగిై ాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ: 
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I. అవసయెం లేదఽ 
II. నౄభాథాయవఔు ఐచిిఔెం 

III. తనిసభి 
IV. నోు య్సఽల నియేథిఔలల ఇథోఔ పలఖెం  
 

ాశ్ై 7 

ట్ీఏట్ీ అెంట్ే ఏనేట్ి? 

I. ట్ ైమ్ భభిమ  ట్ర్ై 

II. ఒ సభమెం వయఔు  
III. ట్ ైమ్ భభిమ  ట్ ైడ్స  
IV. ట్ర్ై ఎభౌెండ్స ట్ ైమ్  
 

ాశ్ై 8 

నషిెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్ వచిినుడె థాని ఫలధత ఙేలేథి: 

I. సభైుమర్ 

II. నౄభాథాయవ 
III. నౄభా సెంస  
IV. య నిఔ అదికయవలు 
 

ాశ్ై 9 

భధవభిౄతుెం అధేథి కెుబెం భియౖుయ ాకిరమ. థీనిై ______________ ఙేయౄ యవ. 
I. ధామయ నెంలల 
II. సభైుమయు  ఫిెందెం 

III. నుభిీలణో సెంఫెంధెం ఉనై యయవ ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) 
IV. నౄభా సెంస  ఉథోఖ లే భధవభిౄగ వవహభియౄ యవ. 
ాశ్ై 10 

యవణథాత భాయవ హఔుు కిెంద నౄభా సెంసలు ఙెయౌుెంచిన నయౖి నిై యభి నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవచఽి: 
I. ధౌక సెంసలు భాతాఫే 

II. భెైలేులు భభిమ  భోడెు  యయణా సెంసలు భాతాఫే 

III. ఎబభెడున్్ భభిమ  ధౌక టా్సఽి లు భాతాఫే 

IV. ధౌక సెంసలు భభిమ  భెైలేులు భభిమ  భోడెు  యయణా సెంసలు భభిమ  ఎబభెడున్్ భభిమ  ధౌక 
టా్సఽి లు 

 

 

లుమ భీక్ష సభాదాధాలు  
జయఫ  1 
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సభెైన సభాదానెం III. 
జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙాభనిై యధఫ ైనెంత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ. 
జయఫ  2 

సభెైన సభాదానెం II. 
జభిగిన నయౖి నికి సెంఫెందిెంచిన భిరోధననఽ అనఽభత్త ను ెంథిన భభిమ  అయోత ఔల సభైుమర్ ణో ఙేబెంఙాయౌ. 

జయఫ  3 

సభెైన సభాదానెం II. 
వకిౄఖత ాభాద కెుబెంల యషమెంలల డాఔిర్ నియేథిఔ తనిసభి. 
జయఫ  4 

సభెైన సభాదానెం III. 
నౄభా చటి్ెం ాకయెం యౄ.20,000 నేెంచిన కెుబెంలఔు సుతెంతా సభైుమర్ అవసయెం. 
జయఫ  5 

సభెైన సభాదానెం IV. 

ామాణ నౄభా నులలలఔు సెంఫెందిెంచి థేశ్ెం ఫమట్ అెంచధా యేలే కెుబెంల యషమెంలల నులలలల నేభపునై 
కెుబెంల భియౖుయ ఏజెెంట్లు  అెంచధా యేయౄ యవ. 
జయఫ  6 

సభెైన సభాదానెం III. 

అగిైాభాదెం కెుబెం యషమెంలల అగిైాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ అవసయెం. 
 
జయఫ  7 

సభెైన సభాదానెం IV. 

ట్ిఎట్ి అెంట్ే ట్ర్ై ఎభౌెండ్స ట్ ైమ్. 
జయఫ  8 

సభెైన సభాదానెం III. 
నషిెం ఙెయౌుెంఙాయౌ్ వచిినుడె థాని ూభిౄ ఫలధత నౄభా సెంసథే. 
జయఫ  9 

సభెైన సభాదానెం III. 
భధవభిౄతుెం అధేథి కెుబెం భియౖుయ ాకిరమ థీనిని నుభిీలు ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) నియుళ యౄ యవ. 
జయఫ  10 

సభెైన సభాదానెం IV. 

యవణథాత భాయవ థాుభ నౄభా సెంసలు జభిగిన నయౖి నిై ధౌక ఔెంనలనీలు భభిమ  భెైలేు భభిమ  భోడెు  యయణా 
భభిమ  ఎబభెడున్్ భభిమ  నోు రి్ టా్సి్క్ నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవడానికి అనఽభత్తయౄ యవ. 
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అగిైాభాద నౄభా కెుబెం నూయెం 
 

1. నౄభాథాయవ నేయవ భభిమ  చియవధాభా 
2. అగిైాభాద నులలలలు  ఇనేడి ఉనై అనిై నులలలఔ సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ దమఙేల ఇవుెండి. 

నులల 

సెంక 
ఔవర్ ఙేలన 

భిసఽు 

నుాెంతెం సమ్ ఇనా్ర్ు అెంచధా యేలన 

నషిెం నతౄ ెం 

(i) 
(ii) 
 

3. నౄభా నభిమడ్స 

4. నషిెం జభిగిన ణేథీ భభిమ  సభమెం 

5. నషిెం సుపలవెం భభిమ  కయణెం   

(నయౖి నికి థాభితీలన భిలతేలనఽ దమఙేల యవభిెంచెండి)  

 

6. అగిైాభాదెం/ాభాదెంలల నషిెం జభిగిన ఆలౄ కి భభైథైెధా నౄభా ఔెంనలనీణో ఔవభైజీ ఉెండి ఉెంటే్ ఆ యవభయౌవుెండి. 

 

7. నౄభాథాయవ ూభిౄ మజభాని కని క్షెంలల ఆ ఆలౄ లల ఆమనఔు/యభికి ఉనై ాయోజధాల సుపలవెం భభిమ  ఇతయవల ాయోజధాల 

సుపలయనికి సెంఫెందిెంచిన యవభయౌవుెండి 

 

8. నయౖి నిై ఖ భిెంచి కిెంథియటి్కి యవభిెంఙాభ? 
(1) నుో య్సఽలఔు 
(2) అగిైభాఔ రకఔు 
 

9. ఇథే ఆలౄ కి ాసఽౄ త నులల అభలలు  ఉనై సభమెంలల ఖతెంలల ఏఫ ైధా కెుబెం తలెత్తౄ ెంథా? తలెత్తౄ  ఉెంటే్ కిెంథియటి్కి సెంఫెందిెంచిన 

యవభలు ఇవుెండి. 

(ఎ) కయణెం 

(నృ) ఉదెంతెం జభిగిన ణేథీ 

(ల) కెుబెం 

(డి) నులల జఞభీ ఙేలన కభలమెం 

(ఇ) ఙెయౌుెంచిన/ఫకబ ఉనై నతౄ ెం యౄ.లలు  
ఎఖ వన నేభపునై సభాఙాయభెంణా ధాఔునై భిజఞా నెం ఫేయఔు సభైెనథి, సెంూయృఫ ైనథి అని ధేనఽ దఽభూలభ గ ధఽా యఔభిసఽౄ ధాైనఽ. 

సలెం: 

ణేథీ:          నౄభాథాయవ 
సెంతఔెం 
డియజనల్ ఆసర్/నౄఆర్./డీఒ నిెంనుయౌ 

అగిైాభాద కెుబెం సెం. ……………. 

రక/ డీఒ ఆర్ఒ కోడ్స 

సెం 

డియజనల్ ఆసర్ 

కోడ్స సెం 

ఏజెనీ్ కోడ్స 

సెం 

నానేమెం ఙెయౌుెంు 
యవభలు 

  

యలదఽ సెం నౄజీ/లడీ సెం ఙెయౌుెంు ణేథీ నతౄ ెం యౄ. 

       
 

నౄభాథాయవ ఖ భిౄెంు 

ాత్త నులల ణాలఔు 
నతౄ ెం ఎస్కఐ భభిమ  
ఔెంట్ిాఫూషన్ 
అెంచధాఔు నషిభధేథి నులల అభలలు  

ఉనైుడే జభిగి ఉెండాయౌ 
 

నుాకి్ఫేట్ కయణెం ఔడా ఔెంటాి్ఫూషన్ 

షయతే కిెంద ఔవర్ ఙేల ఉెండాయౌ 
 

నయౖి నిై ధఽా యఔభిెంఙే అదను 
డాఔుఫ ెంట్లు  

నౄభాథాయవఔు అతని నౄభామ త 
ాయోజధాల ఫేయఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి 
 

ధఽా యఔయణ కోసెం అదను సభాఙాయెం 
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