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భ ెందఽభాట్
నౄభా భిశ్రభ వభాలణో సెంాథిెంచిన తభవత కభపభైట్ ఏజెెంట్ా కోసెం ఈ కోయసస యభగిరని సెంస
యౄను ెంథిెంచిెంథి. ఐఆర్డిఏఐ ఆమోదెం ను ెంథిన నుఠ్ఔరభెం ఆదరయెంగ ఈ కోయసస యభగిర యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.
కఫట్ిి ఏజెెంట్ల
ా తభ ను ా లషనల్ కెభీర్నఽ సభెైన దిఱికోణెంలల అయ ెం ఙేసఽఔుని, భ ెందఽఔు తీసఽఔుయమా లలా ఈ
యథర కోయసస జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి నుాథనేఔ జఞాధరనిై అెంథిసౄ ఽెంథి. నౄభా యనుయెం
చఽయసకెైన యణరవయణెంలల యఖ తేనైెందఽన వకిౄఖత అధమనెం, నౄభా సెంస లు అెంథిెంఙే అెంతయా త యక్షణలల
నులుెంచఽకోవడెం థరవభ చట్ి ెం, ఆచయణలలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లనై భాయసల ఖ భిెంచి ఎట్ిఔుడె అవగహన
ఔయౌగి ఉెండరలధే యషమానిై ాణేఔెంగ ఙెనవసయెం లేదఽ.
ఈ కోయసస ధరలుఖ

పలగలుగ యబజిెంచఫడిెంథి. ధరమసాణరాలు, జీయతనౄభా, ఆభోఖ నౄభా, యదరయణ

నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచిన యౕభిషఔలణో నుట్ల కభపభైట్ ఏజెెంట్ా నిమెంతాణ అెంరలు ఇెందఽలల ను ెందఽయచఫడి
ఉధరైబ. యథర కోయససలల నభూధర ాశ్ైలనఽ జోడిెంచడెం థరవభ యలువ జోడిెంు ఙేఔభిెంథి. ఇథి భీక్షలల
అనఽసభిెంఙే యదరనెం, ారైతాెంలల ఔనినెంఙే ఆఫె కివ్ తయయౘ ాశ్ైల యకల ఖ భిెంచి ఒ పలవననఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
యక్షణలల అెందఽఔునై జఞాధరనిై ునశ్చయణ ఙేసఽకోవడరనికి, భభిెంత ఖట్ిిగ భనసఽలల నిలఫట్లికోవడరనికి
ఔడర ఈ నభూధర ాశ్ైలు సహఔభిెంచఖలయస.
ఈ ఫలధతనఽ భాఔు అగిెంచినెందఽఔు ఐఆర్డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలుుఔుెంట్లధరైెం. ఈ కోయససనఽ చథియ,
భీక్షలల ఉతీౄ యసృలు కయలని భా సెంస ాత్త ఔుభికీ యపలకెంక్షలు ణెలుుఔుెంట్ ెంథి.
ఇనాసభెన్స ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా
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యపలఖెం 1
కభన్ అదరమాలు

1

అధడమమం 1
తెభా మిచమం
అధడమమం మిచమం
నౄభాలల భ్యౌకెంరలనఽ భిచమెం ఙేమడెం, నౄభా భిణరభ ఔరభెం ఎలా జభిగిెంథీ, ఈభోజు ఏ యధెంగ
నిఙేసౄ ఽెంథి యవభిెంచడెం ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. ఊళెంచని సెంగట్నల కయణెంగ ఆభిఔ సెంఫెంధఫన
ై
నయౖియౌై ఎదఽభోువలల వచిచనుడె

నౄభా ఎలా యమడెతేెంథో, భిస్కు ఫథియ్ యధనెంగ ఏ యధెంగ

లేవలెంథిసౄ ఽెంథో నైయస ధేయసచఔుెంట్లయస.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. జీయత నౄభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభెం
B. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి?
C. భిసఽు నియవహణ దే తేలు
D. భిసఽు నియవహణ యధనెంగ నౄభా
E. సభాజెంలల నౄభా నుతా
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A. జీవిత తెభా – చమితర భమిమయ మిణడభ ఔరభం
ఎడె ఏెం జయసఖ తేెంథో ణెయౌమని అనియచత్త ధలకొనై ాెంచెంలల భనెం జీయసఽౄధరైెం. భనెం ఎధనై యకల
దఽభవయౄ లు యెంట్లెంట్లెం:
 భెైళ్ా ై ఢీకొట్ి డెం;
 వయదలలా ాజలు కొట్లిఔునుోవడెం;
 బూఔెంనులు ణెచిచనలట్ి న యయౖదెం;
 మవవన నుామెంలల ఉనైయయస అకలెంలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భి కవడెం
చితరం 1: భన చ఼టట
ట జమిగై వివిధ యకహల ద఼యఘటనలక

ఇలాెంట్ి సెంగట్నలు భనలల ఆెంథోళ్న భభిమ , బమనలట్ిడరనికి కయణఫేనేట్ి?
కయణెం ఙరలా యదరయణెం.
i.

నట్ి నదట్గ ఙెకోవలలెంథేనేట్ెంట్ే, అలాంటి షంగటనలక జయవఖయతడమతు భయంద఼గహ భనం
ఊఴంచలేం. ఏథెైధర ఔ సెంగట్న జయసఖ తేెందని భ ెందఽగ భనెం ఊళెంచఖయౌగిణ,ే థరనిై
ఎదఽభోువడరనికి భ ెందఽ నఽెంచీ సనైదే ెంగ ఉెంట్లెం.
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ii. అలాగై భెెండో సెంఖత్త ఏనేట్ెంట్ే, భ ెందఽగ ఊళెంచలేని అలాెంట్ి సెంగట్నలు ఆఔల్ఔెంగ
సెంబయెంచడెం వలా తయచఽగ ఆమిిఔ నశటం, అంతతలేతు విశుహదం సెంబయయౄబ.
అట్లవెంట్ి సెంగట్నల ాపలయనికి ఖ భెైన వఔుౄల సయౘమభ నఔు ఫలధని ెంచఽఔుని, యసయ సయౘమ
సహకభలు అెంథిెంచఽకొధే వవస ని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజెం అబధర ఫలసట్గ నిలవడరనికి భ ెందఽఔు
భవచఽచ.
నౄభా ఙేమడభధే ఆలలచన యేలాథి ఏళ్ా కిరతెం ధరట్ిథే .కనీ, భనెందభిక,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄెం
థరయౌచన నౄభా ఆయయౌయెంచిెంథి భాతాెం కైవలెం ఖత భెెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిరతఫే.
1. తెభా చమితర
కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽెంచీ నౄభా ఏథో ఔ యౄనేణర భనఽఖడలల ఉెంట్ృ వయోౄెంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలా ఎధనై
శ్ణరఫలెలనుట్ల తభలల ణరభ సభఔయసచకోవడెం భభిమ ెంచఽకోవడెం అధే లథే రెంణరనిై అభలు ఙేరయస.
అెంట్ే కొెంతభెంథి సబ ల నయౖిలనఽ ఆ సభాజఞనికి ఙెెంథిన యయెందయౄ బభిెంఙేయయస. ఈ లలైథే రెంత్తఔ పలవన
ఎనిై యదరలుగ అనవబెంచఫడిెంథో ఇఔుడ భియౕయౌథరెెం.
2. మయఖ మయగహల న఼ంచీ ఴష఼ునన నౄభా
ఫాతలోతుమా

ఫాతలోతుమా రహమతృహయష఼ుల దఖా య ెంద ణరాలు (అగిరఫెంట్ల
ా ) ఉెండేయ .థరని

రహమతృహయష఼ులక

ాకయెం, ఒడ సయసఔు నషి నుోబధర, థ ెంగియౌెంచఫడిధర, ఋణథరతలు తభకిచిచన
ఋణరలనఽ భా఼ ఙేలేెందఽఔు యయస అదనెంగ కొెంత య భ ్ ఙెయౌాెంఙేయయస .యట్ిని
„ధౌకదరయ యసణరలు‟ (bottomry loans) అధేయయస. ఈ అగిరఫెంట్ా ాకయెం,
ఒడని గనీ లేథర ఒడలల సయసఔుని గనీ తనకా నలట్ి తీసఽఔుధే ఋణెం, త్తభిగి ఆ
ఒడ ఙేయసకోవలలన ఖభానికి సఽయక్షితెంగ ఙేయసఔుెంట్ేధే ఙెయౌాెంచడెం జభిగైథ.ి

ఫయూచ్,

షఽయత్ పలయతథేశ్ ఒడలలా యౕరలెంఔ, ఈజిుి, గీరఔు థేరలఔు ామాణెంఙే ఫయూచ్, షఽయత్

రహమతృహయవలక

రహమతృహయవలక ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄలు నుట్ిెంఙే దే తేలే నుట్ిెంఙేయయస.

గీరఔకలక

గీరఔకలక కరర.వ. 7ఴ వతడఫద ం చిఴయలో భయణెంచిన ఔుట్లెంఫ సబ లకి అెంత్తభ
సెంయుభలు జయడెం కోసెం కయసణ సెంస లు నుాయెంనెంఙరయస. ఇంఖల ండు ప్రండ్లల
శూొ ళ్ైటీలక ఔడర ఆ లక్షెంణోధే ధలకొలఫడరుబ.
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మోడ్సీ(Rhodes)రహష఼లక

భోడ్సస(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫన
ై దే త్త అవలెంనృెంఙరయస .థరని ాకయెం,
యతుయ భిల త
 ేలలా జెట్ి సనిెంగ్1 వలా కొెంత సయసఔు నషి నుోవలల వచిచనుడె,
సయసఔు మజభానఽలు (సయసఔు నషి నుోనియయస ఔడర) కొెంత నిషత్తౄ లల ఆ
నయౖినిై బభిెంఙేయయస.

చెైనడ ఴయు ఔకలక

నుాచీన కలెంలల చెైనడ ఴయు ఔకలక కొనిై బమెంఔయఫన
ై ాభాథరలణో ఔడిన
నథీభాభాలలా ామాణెంఙరయౌస వచిచనుడె తభ సయసఔుని యేభైవయస ఫోట్ల
ా లేథర
ఒడలలా సభిెెంఙేయయస .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుోణే,
సయసఔుని నుక్షిఔెంగధే కోలలవడెం జయసఖ తేెంథి త, నతౄ ెం సయసఔుని
నషి నుోవడెం జయఖదఽ. సెంబయెంచిన నయౖినిై సబ లెంణర ెంచఽఔుెంట్లయస కఫట్ిి,
ఆ యధెంగ నషి ెం తఖా తేెందని యయస పలయెంఙేయయస.

3. ఆధ఼తుఔ తెభా ఫాఴనలక
పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా పలవన పలయతథేశ్ెంలలని ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవస లల అక్షభలా ాత్తనృెంనృసఽౄెంథి.
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస జీయత నౄభాకి అతేతౄ భ యౄెంగ ఙెుకోవచఽచ. ఔుట్లెంఫెంలల ఔ సబ ని
దఽయదిషి ఔయఫన
ై భయణెం వలా సెంబయెంఙే ఔయౖియ్ై, నయౖియ్ై అథే ఔుట్లెంఫెంలలని నేఖణర సబ లెంణర
ెంచఽఔుెంట్లయస. అెందఽవలా ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త ఔుయౄ ణరభ అథివయఔు భాథిభిగధే సఽయక్షితెంగ ఉనైట్లి
పలయెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
ఆధఽనిఔ మ ఖెంలల ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవస యచిినైఫై, చినై ఔుట్లెంఫలలు ఆయయౌయెంచడెంణో నిత
జీయతెంలల

తలెణేౄ

త్తౄ ళ్ై
ా

భెట్ి ెంమాబ.

ఈ

భిసత్త

బదాత

కోసెం

ాణరభాైమ

వవస లు

ఆయయౌయెంఙేెందఽఔు థరభి తీలెంథి. వకిౄఖత జీయత నౄభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిు ఙెనెంథి.
i.

లాభడ్సీ :ాసౄ ఽతెం నడెసఽౄనై నౄభా యనుయెం నట్ి నదట్ లెండన్ లలని లాబడ్సస క఼ హౌస్కలల
నుాయెంబఫైెంథి .అఔుడ యనుయసఽౄలెంణర ఔ ఙోట్కి ఙేభైయయస .సభ దా ామాణెంలల సెంబయెంఙే
ాభాథరలలా జభిగై వసఽౄ నయౖిలనఽ యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙేయయస .సభ దాెం భధలల
సభ దా థ ెంఖల థరవభ ఒడ థోచఽకోఫడడెం, లేథర యణరవయణెంలల వఙేచ ాత్తఔల భాయసలు, సయసఔు
నుడెైనుోవడెం లేథర సభ దాెం అలా ఔలలాలెం అవడెం వలా ఒడ భ నిగినుోవడెం వెంట్ి నయౖిలు „సభ దా
రభాదడల‟ (భామీకహల నలయల్స) కయణెంగ సెంబయెంఙేయ.

1

జెట్స
ిి నిెంగ్ (Jettisoning) ఙేమడభెంట్ే, ఒడ ఫయసవు తగిాెంచి, భయా ఫలలెన్స (సెంతేయౌత ల త్త) లలకి ణెఙేచెందఽఔు ఒడలల కొెంత సయసఔు సభ దాెంలలకి డయేమడెం.
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ii. లెండన్లల 1706లల యనెంచఫడిన అమిఔఫయల్శూొ ళ్ైటీ పర్ ఎ ్ర్్టయమఴల్ఎశయమమెన్ీ ఔెంనలనీ
ాెంచెంలల నట్ి నదట్ి జీయత నౄభా సెంస గ పలయెంఫడెణోెంథి.
4. ఫాయతదేవంలో తెభా చమితర
a) ఫాయతదేవం : పలయతథేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథర సఽభాయస ఆ భధ కలెంలల కొనిై యథేయౕ
ఇనాసయయా ఏజెనీసలు సభ దా నౄభా నదలునలట్ిడెంణో నుాయెంబఫైెంథి.
ది ఒమిమంటల్ ల ైఫ్ ఇనఽీమెన్ీ ఇథి ఇెంగీాషే ఔెంనలనీ పలయతథేశ్ెంలల నట్ి నదట్గ ధలకొలఫడిన
ఔం్తూ యౌమిటడ్స
టటన్
ైై

ఇనఽీమెన్ీ

యౌమిటడ్స
ఫాంఫే

జీయత నౄభా సెంస .
ఔం్తూ ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ధలకొలఫడిన నట్ి నదట్ి ధరన్-లెైఫ్ నౄభా
సెంస .

భూమచ఼ఴల్

శూొ ళ్ైటీ యౌమిటడ్స
నేశనల్
యౌమిటడ్స

ఇనఽీమెన్ీ

ఎశయమమెన్ీ ఇథి పలయతథేశ్ు

నట్ి నదట్ి

నౄభా సెంస . ఇథి భ ెంఫై

(ఫ ెంఫలబ)లల నదట్ియభిగ 1870 లల ధలకొలఫడిెంథి.
ఔం్తూ ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ఎెంణో కలెం కిరెందట్ ధలకొలఫడిన నౄభా సెంస .
థీనిై 1906లల యనెంచఫడిెంథి, ఇథి ఇెంక యనుయెం యగిసౄ ాధే ఉెంథి.

ఆ తభవత సవథేయౕ ఉదభ పయౌతెంగ, శ్ణరనృె ఆయెంబెంలల భభెధనై పలయతీమ ఔెంనలనీలు యనెంచఫడరుబ.
కరలకహంవం
1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం జీయత నౄభా సెంస ల చటట ం, తృహరవిడ్ెంట్ తుధి చటట ం
జఞభీ ఙేమనౄడరుబ. జీయత నౄభా సెంస ల చట్ి ెం, 1912లల ఔెంనలనీల న఼ానేమెం భైట్ ట్ేఫ ల్స, నభమ
ి ాడిఔల్
భూలాెంఔనెం నౄభాఖణఔుని (మాఔుచూభీ) థరవభ ాభాణీఔభిెంఫడడెం (సభిిలై ఙేమఫడడెం) తనిసభి
ఙేలెంథి. అబణే, ఈ యషమెంగ పలయతీమ, యథేయౕ ఔెంనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనయగబ.
పలయతథేశ్ెంలల నౄభా సెంస లనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి నట్ి నదట్గ ఙేమఫడిన చట్ి ెం తెభా చటట ం 1938.
ఈ చట్ి ెం కలానఽఖ ణెంగ భాయసలు ఙేసఽఔుెంట్ృ ఇట్ికీ అభలలాధే ఉెంథి. నౄభాలలని నిఫెంధనల ాకయెం
ాబ తవెం థరవభ ఔ నౄభా ఔెంట్ా లర్ నిమనేెంఫడణరడె.
b) జీవిత తెభా జాతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయెం 1 లలని ెంల ఫయస 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి.
ఫాయతీమ జీవిత తెభా షంషి (ఎల్ఐల఼) యనెంచఫడిెంథి. థీనికిఖల 170 ఔెంనలనీలు, అలాగై 75 నుాయడెెంట్
నిది య లలట్
ై ల
ీ ు ఆధరట్ికి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేసౄ ఽెండేయ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు LIC
కి పలయతథేశ్ెంలల జీయత నౄభా యనుయెం ఙేమడరనికి ఆధరడె ాణే ఔ హఔుులు ఉెండేయ.
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c) నడన్ ల ైఫ్ ఇనఽీమెన్ీ జాతీమఔయణ : 1972 లల యదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చట్ి ెం (GIBNA)
అభలుభిచిన తభవత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్-లెైఫ్) యనుయెం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి, అలాగై
శూహధడయణ తెభా కహమపమైశన్ ఆఫ్ ఇండ్ిమా (GIC)నీ, థరని నడలకఖయ అన఼ఫంధ షంషి య్న ఏభట్ల ఙేరయస.
ఆ సభమెంలల, పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ నౄభా యనుయెంలల ఉనై 106 నౄభా సెంస య్ై పలయతథేశ్ెంలలని
GIC ధరలుఖ అనఽఫెంధసెంస ల (subsidiaries) ణోనా యయ్నెం ఙేమఫడరుబ.
d) భలోుతడర ఔమిటీ -ఐఆర్డ్లఏ (IRDA): ఈ భిశ్రభని అనవిథిే ఙేమడరనికి నుోట్ీ అధే అెంరనికి భయా
భిచమెం ఙేమడెంణో సయౘ అధేఔ యకల భాయసలు అధేవఱెంచి, యట్ిని లనూయసస ఙేమడరనికి 1993లల
భలలహణరా ఔనేట్ీ ఏభట్ల ఙేమఫడిెంథి ఈ ఔనేట్ీ తన నియేథఔ
ి నఽ 1994 లల సభభిెంచిెంథి .1997 లల
నౄభా నిమెంతాణ అదికయ సెంస (IRA) యనెంచఫడిెంథి. ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫెంట్ చట్ి ెం
1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదెం ను ెందడెంణో, అథి ఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్భ
ర లు
భెెండిెంట్ికీ ఇనఽీమెన్ీ మెఖయమలేటమీ & డ్ెఴలప్బంట్ అథడమిటీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చట్ి ఫదే ఫన
ై , నిమెంతాణ
యపలఖెం (భెఖ లేట్భీ ఫలడీ)గ యౄను ెందడరనికి థరభి తీలెంథి.
5. నేటి కహలంలో జీవిత తెభా మివరభ
ాసౄ ఽతెం పలయతథేశ్ెంలల ఈ కిరెంద నేభపునఫడు 24 జీయత నౄభా సెంస లు నిఙేసౄ ఽధరైబ:
a) పలయతీమ జీయత నౄభా సెంస (LIC) ఔ నృా క్ యెంఖ సెంస .
b) నలైయట్
ే ల యెంఖెంలల 23 జీయత నౄభా సెంస లు ఉధరైబ.
c) పలయత ాబ తవెం థరవభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖెం ఔడర తనులా జీయత నౄభా థరవభ జీయత
నౄభా యనుయెంలల ఉెంథి. కనీ అథి నిమెంతాణ సెంస భిది నఽెంచి నేనయౘబెంచఫడిెంథి.

7

ళుమ మీక్ష 1
పలయతీమ నౄభా భిశ్భ
ర కి ఈ కిరెంథి యట్ిలల నిమెంతాణ సెంస ఏథి?
I.

ఇనాసభెన్స అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా

II. ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ
III. లెైఫ్ ఇనాసభెన్స కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
IV. యదరయణ నౄభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
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B. తెభా ఎలా తు చేషు ఼ంది
ఆధఽనిఔ యణజెం ఆలౄ మాజభానణర సాతాెం నైద యనెంచఫడిెంథి .ఔ ఆలౄ యలువ కోలలబనుడె
(నషి ెం లేథర ధరశ్నెం కయణెంగ) ఆ మజభాని ఆభిఔెంగ నషి నుోణరడె. అబణే, ఆ కోవకి ఙెెంథిన ఆసఽౄలునై
ఇెంకెెందభో మజభానఽల దఖా య నఽెంచి చినై నణరౄలలా లేఔభిెంచిన య భ ్ణో ఔ ఉభ్డి నిది ఖనఽఔ ఏభట్ల
ఙేల,ేౄ ఆ నణరౄనిై, నషి నుోబన దఽయదిషి వెంతేలఔు నషి భియౘయెంగ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు ఉయోగిెంచవచఽచ.
భభోభాట్లల ఙెనులెంట్ే, ఔ నిభిెషి ఆభిఔ నషి ెం భభిమ థరని యవయధరనీై నౄభా మెంణరాెంఖెం థరవభ
ఔ వకిౄ నఽెండి అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽచ.
తుయుచనం
ఆ యధెంగ, నౄభాని ఔ నిభిెషి యదరనెంగ కొెందయస దఽయదిషి వెంతేలఔు సెంబయెంఙే నయౖియౌై, అలాెంట్ి
అనియచత సెంగట్నలు/భిల త
 ేలలా ఉనై అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ెంనణీ ఙేమడెంగ నియవచిెంచవచఽచ.
చితరం 2: తెభా ఎలా తు చేషు ఼ంది

అబణే ఇఔుడో యషమెం ఖభనిెంఙరయౌ.
i.

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

ii.

ణరభ అెందజైసౄ ఽనై తభ వెంతే యససఽభ లు (చెంథరలు) ఙెయౌాెంచిధర ఆయెంచిన ాయోజధరనికై
యట్ిని ఉయోగిసౄ ఽధరైయని యభెలా నభ్ఖలయస?

iii. తభ ఙెయౌాెంులు భభీ ఎఔుువగ ఉధరైయో, భభీ తఔుువగ ఉధరైయో యభెలా ణెలుసఽకోఖలయస?
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కచిచతెంగ ఎవభో ఔయస ఈ యషమెంలల ఙొయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకరమ
ి ని వవల఼ఔభిెంఙరయౌ, ఈ ాయోజనెం కోసెం
సెంగెం సబ లెందభినీ ఔ ణరాట్ినైథికి యనెంఙరయౌ. ఆ „ఎవభో ఔభై‟ ఈ „నౄభా సెంస . ఆ ఏయయచడరనికి ాత్త
వకీౄ ఙేమవలలన తన వెంతే యససఽభ

ఎెంణో సెంలే నిభభిసౄ ఽెంథి భభిమ

నషి నుోబన యభికి

ఙెయౌాెంచడరనికి ఏభట్ల
ా ఙేసౄ ఽెంథి.
నౄభా సెంస (ఇనాసయర్) ఔడర వఔుౄల యరవయనీై, అలాగై సెంగెం యరవయనీై ను ెంథరయౌ.
1. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి
a) నదట్గ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ అబ ఉెండరయౌ. ఆ ఆలౄ యట్ిలల ఏ కోవకెైధర ఙెెంథి
ఉెండ చఽచ.:
i.

పౌత్తఔ వసఽౄవు (physical) కయస కవచఽచ, నృయౌు ెంగ్ కవచఽచ) లేథర

ii. పౌత్తఔ వసఽౄవు కనిథి (non-physical) నేయస ాత్తషీ లు (goodwill) లేథర
iii. వకిౄఖతెం (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయెంలల ఇతయ అవమయలేయధ
ై ర)
b) ఏథెైధర ఔ నిభిెషి సెంగట్న జయఖడెం వలా ఆలౄ థరని యలువ కోలలవచఽచ. నషి ెం జభిగై అవకశ్ెం
ఉెండడరనిై భిస్కు అని అెంట్లయస. భిస్కు ఈయెంట్కి ఖల కయణరనిై „ఆద‟(peril) అెంట్లయస.
c) „సనైఔయణ‟ లేథర „ూయౌంగ్‟ (pooling) అధే సాతాెం ఉెంథి. ూల్లల యయధ యకల వఔుౄలనఽెంచి
లేఔభిెంచఫడిన వకిౄఖత యససఽభ లు (యట్ిధే „న఼ానేమెంలు‟అని ఔడర అెంట్లయస) ఉెంట్లబ. ఈ
వఔుౄలు ఔడర అథే యఔఫైన ఆలౄ భిసఽులు సెంబయెంచఖల అవకరలునైయభెై ఉెంట్లయస.
d) ఇలా సనైఔభిెంచఫడిన నిదిని ఆద (peril) వలా నషి నుోబన కొథిె భెంథికి యభి నయౖినిై ూభిెంఙే
యధెంగ నషి భియౘయెంగ ఉయోగియౄ యస.
e) ఇలా నిధఽల (పెండ్సస)ని సనైఔభిెంచి, కొెందయస దఽయదిషి వెంతేలఔు నషి భియౘయెంగ ఙెయౌాెంఙే సెంస ధే
తెభా షంషి అెంట్లయస.
f) ఈ థఔెంలల నులగాధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, తెభా షంషి (ఇనాసయర్) నౄభా ందం (ెందెం )
లలకి ాయేయసఽౄెంథి. అలా నులగాధేయయస తెభాదడయవ (నౄభాథరయస)అవుణరయస.
2. తెభా ఫామహతున తగిిషు ఼ంది
భిస్కు పలయభెంట్ే, ఔ నషి బభితఫన
ై భిల త్త
 /సెంగట్న సెంబయెంచినుడె, పయౌతెంగ బభిెంచవలల వచిచన
కయసచలు, నయౖిలు, యైఔలాలని అయ ెం.
చితరం 3: ఔ ఴమకు మోమాయౌీన మిస్కు ఫాయం
10

ఎవభికధ
ెై ర భెెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఉెంట్లబ : 1. తృహరథమిఔ 2 భాధమమిఔ.
a) తృహరథమిఔ మిష఼ు ఫాయం
తృహరథమిఔ మిష఼ు ఫాయం అెంట్ే, ూర్ భిస్కు సెంగట్నల పయౌతెంగ, ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచిన వసఽౄవుల
(అలాగై, యనుయ మూనిట్ా )నఽ నషి నుోవడెం. అలాెంట్ి నయౖిలు తయచఽగ ాతక్షెంగ చాలేెందఽఔు
ఔనినయౄ బ, లెకిుెంుకి యలుగ ఉెంట్లబ కఫట్ిి థరనికి నౄభా ఙెయౌాెంు జయసఖ తేెంథి.
ఉదడసయణ
ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదెం వలా కయౌనుోణే, థరనిలల నుడబనుోబన లేథర నయెంచినుోబన యట్ిని అెంచధర
యేమవచఽచ. అలా నషి నుోబనయభికి నషి భియౘయెం ఙెయౌాెంచవచఽచ.
ఔ వకిౄ ఖ ెండె ఆభైషన్ (యౘర్ి సయె భీ) ఙేబెంచఽఔుెంట్ే, థరనికి అబయ యైద కయసచలు ణెలుసఽఔుని,
థరనికి భియౘయెం ఙెయౌాెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
అదనెంగ భభికొనిైభోక్షెంగ ఔయౌగై నయౖిలు(indirect losses) ఔడర ఉెండవచఽచ.
ఉదడసయణ
అగిై ాభాదెం వలా యనుయ కయఔలానులఔు ఆట్ెంఔెం ఔయౌగిెంథే అనఽఔుెంథరెం. ఆ ాభాదెం ఆ యనుయ
లాపలల నయౖినికి థరభితీమవచఽచ. అుడె అలాెంట్ి నయౖినిై ఔడర అెంచధర యేమవచఽచ, ఆ నషి ెం
ను ెంథిన వకిౄకి భియౘయెం ఔడర ఙెయౌాెంచవచఽచ.
b) భాధమమిఔ మిష఼ు ఫాయం
సభై, ఔయేళ్ అలాెంట్ి సెంగట్ధేథీ జయఖఔనుోణే, ఎట్లవెంట్ి నషి భూ ఉెండదని అనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆ
ఆద సెంబయెంచడరనికి అవకశ్ెం ఉనైయయస అెంట్ే, అవుణరయస అధే సభాదరనెం వసఽౄెంథి. కఫట్ిి,
ఎవభికధ
ెై ర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైభభీ) పలయఫే కఔుెండర, భాధమమిఔ నుాదరనణర (ళ్ఔండమీ) ఫాయం
ఔడర ఉెంట్లెంథి.
11

మిష఼ులో భాధమమిఔ నుాదరనణర (ళ్ఔండమీ) (secondary burden) ఫాయం: నషి లత్తకి ఖ భెన
ై ుడె
అబయ కయసచలు, కోలుకోలేని భిల త్త
 లల డినుోమాభని ఖరళెంచడెం వలా ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డి, శ్రభ
థీనిలలకి వయౄబ. ఔయేళ్ ఆ సెంగట్న నిజెంగ జయఖఔనుోబధర, పలభలు ఉతనైభవుణరబ.
భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిెంచి భియౕయౌథరెెం:
i.

నదట్గ, బమంఴలాల, ఆందో ళన ఴలాల ఫౌతిఔబైన, భానళఔబన
ై తిు డ్ి ఉెంట్లెంథి. భనిఱ
భనిఱకీ ఈ ఆెంథోళ్న యబలలా ణేడరలు ఉెంట్లబ. కనీ నణరౄనికి ఆెంథోళ్న అధేథి ఉెంట్లెంథి. అథి
భనిఱని త్తౄ డికి ఖ భి ఙేల, వకిౄ ఆభోగనిై ఫలగ థెఫోతీసఽౄెంథి.

ii. భెెండవ యషమెం ఏభెంట్ే, ఎవభికధ
ెై ర నశటం షంబవిష఼ుందడ, లేదడ అనే విశమం తువుమంగహ
చెలేభయ. కఫట్ిి, తలవని తలెంుగ జభిగై అలాెంట్ి యతుయ సెంగట్నలలా భనయౌై
ఆదఽకోవడరనికి ఔ నిది థరచినలట్ి లకోవడెం ణెయౌయన
ై ని. అలాెంట్ి నిది ఔట్ి ఏయయసచఽకోయలెంట్ే
కొెంత కయసచ ఇనేడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణకి, అలాెంట్ి నిధఽలు దావ యౄెంలల ఉెంట్లబ. యట్ికి
భఫడి(త్తభిగి వఙేచ నతౄ ెం) తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
భిసఽుని నౄభా సెంస కి ఫథియ్ ఙేమడెం వలా భనిఱ ారెంతెంగ ఉెండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలవ
ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయెంచి, ఔ ఔున నలట్ిఖలడె. తన యనుభనిై భభిెంత ాపలవవెంతెంగ ఙేమడఫలాగో
ాణరయఔ ఙేసఽఔుెంట్లడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే నౄభా అవసయెం ఉెంట్లెంథి.
ళుమ మీక్ష 2
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయెం ఏథి?
I.

యనుయ ఆట్ెంకనికి కయసచ

II. థెఫోత్తనైవసఽౄవుల ధయ
III. బయషతే
ౄ లల సెంబయెంఙే నయౖియౌై తట్లికోవడెం కోసెం ఔ సదఽనుమెంగ నిలవ నిదిగ ఔున నలట్ిడెం
IV. ఖ ెండెనుోట్ల పయౌతెంగ ఆసఽత్తాకి అబయ కయసచలు
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C. మిష఼ు తుయుసణలో వివిధ విధడనడలక
ఎలాెంట్ి భిసఽు భిల త
 ేలకెధ
ై ర నౄభా ఔుట్ే సభెన
ై భియౖుయభా అని ఎవభెైధర ాయైెంచవచఽచ. థీనికి
సభాదరనెం „కదఽ‟.
ణరభ ఎదఽభపుధే భిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనికి వఔుౄలు అవలెంనృెంఙే అధేఔ యకల దే తేలలా నౄభా
ఙేమడెం ఔట్ి. ఇఔుడ యయస తభ

భిసఽులనఽ ఔ నౄభా సెంస ఔు ఫథియ్ ఙేయౄ యస. అబణే భిసఽులణో

వవహభిెంచడెంలల కొనిై యకల దే తేలుధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడెణోెంథి:
1. మిష఼ు తంచ఼కోఴడం (Risk avoidance)
భిసఽుని నిమెంత్తాెంచడెం థరవభ ఔ నషి భిల త్త
 ని తనెంచఽకోవడెం “భిస్కు తనెంచఽకోవడెం” అవుతేెంథి.
ఆ యధెంగ ఎవభెధ
ై ర తభకి సెంఫెందిెంచి నషి ెం జభిగై అవకశ్ెం ఉనై ఆలౄ , వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియట్ీ) కి
నషి ెం జయఖఔుెండర తనెంచవచఽచ.
ఉదడసయణ
i.

కొఔుభిక,ి కొనిై నిభిెషిఫన
ై తమాభీ భిసఽులనఽ ఎవభికో కెంట్లాక్ికి ఇచిచ ఆ భిసఽులనఽ బభిెంచడరనికి
ఇషి ెం ఉెండదఽ కఫట్ిి అలా ఙేలేెందఽఔు యళ్ై
ా త్తయసుభియౄ యస.

ii. కొుఔుయస ఇెంట్ి ఫమట్ కలు నలట్ిడరనికి యహలెంచయస హడలెత్తౄ నుోణరయస. యళ్ా కి ఎఔుడ ాభాదెం
జయసఖ తేెంథోనని బమెం లేథర యథేశ్ెంలల ఉెండగ జఫ ో ఙేసౄ ఽెందధే బమెంణో ఎఔుడకి ామాణెం
ఙేమయస.
కనీ భిస్కు తనెంచఽకోవడెం అెంట్ే భిస్కుని ధగట్
ి వ్
ి గ యౘెండిల్ ఙేమడభని అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ. కొెందయస కొనిై
యకల భిసఽులు తీసఽఔుెంట్ేధే వకిౄఖత, యభాజిఔయఫన
ై అనవిథిే జయసఖ తేెంథి. అలాెంట్ి కయఔలానుయౌై
వదె నఽఔుెంట్ే, వఔుౄల, సభాజభూ ఔడర అలాెంట్ి భిసఽులు ణెచిచ నలట్ి ే లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄెంథి.
2. మిష఼ు తులకుదల (Risk retention)
కొఔుయస భిస్కు ాపలయనిై నిమెంత్తాెంచఽకోవడరనికి ామత్తైయౄయస. ఆ యధెంగ భిస్కునీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై
బభిెంఙరలని నియృ బెంచఽఔుెంట్లయస. ఇథి ల఼వమ నౄభా లేథర లలల్ొ ఇనాసభెనఽస అవుతేెంథి.
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ఉదడసయణ
ఔ యనుయ సెంస తన అనఽబయనిై ఫట్ిి, కొెంత భినేత్త వయఔ చినై నయౖిలు బభిెంఙే యభయ ూెం ఉెంథో లేథో
నిభేభిెంచఽకోఖలదఽ. థరనివలా వఙేచ భిసఽు ఔడర తధే బభిెంచడరనికి నియృ బెంచఽఔుెంట్లెంథి.
3. మిష఼ు తగిింు (reduction) భమిమయ తుమంతరణ
భిస్కు తనెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఔడర థరనిై తగిాెంచఽకోయలనీ, అదఽు ఙేమాలనీ ఆలలచిెంచడెం ఎఔుువ
ఆచయణరత్ఔఫన
ై భభిమ సభెైన దే త్త. అెంట్ే, థరనయ ెం ఔయేళ్ నషి ఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉెంట్ే, ఆ యధెంగ
నషి ెం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగిాెంచడరనికీ, భభిమ / లేథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగిాెంచడరనికి
చయలు తీసఽకోవడెం.
కరలకహంవం
అలాెంట్ి సెందభౌలు తలెతౄఔుెండర చాలేెందఽఔు తీసఽఔుధే చయలధే „నషి నియయణ చయలు అెంట్లయస. అలాగై
నయౖినిై తగిాెంచడరనికి తీసఽఔుధే చయలని „నషి ెం తగిాెంు (Loss Reduction)చయలు‟ అెంట్లయస.
భిస్కు తగిాెంు అెంట్ే, ఈ కిరెంథి యదరధరలలా ఏథో ఔట్ి లేథర అెంతఔెంట్ే గనీ ఎఔుువ దే తేయౌై అభలు ఙేల,
భిసఽు తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ /లేథర నయౖిల భిభాణరనిై (sizes of losses) తగిాెంచడెం
ఔడర పలఖఫై ఉెంట్లెంథి:
a) ఫో ధన భమిమయ శిక్షణ (Education and training) – ఔరభఫన
ై “లైర్ డిల్
ా స” ఉథోఖ లఔు,
అలాగై డెైవయా ఔు, నూోర్ు యౌఫ్ి ్ ఆభైట్యసా నదలెైనయభికి ళెలె్ట్ల
ా ధభిెంచడెం, ల఼ట్ఫల్ి లు ఔట్లికోవడెం
వెంట్ి యషమాలనలై తగిన యక్షణ నదలఖ నయ.
ఉథరహయణఔు, సాులుకి యమలా నలాలఔు జెంక్ పుడ్స త్తనవదె ని ఙెడెం.
b) చ఼టయటరఔుల రహతడఴయణంలో భాయవలక చేమడం (Making Environmental changes)“పౌత్తఔ” భిల త
 ేలు అనవిథిే ఙేమడెం వెంట్ియ. ఉథరహయణఔు, తలుుకి ఖట్ిి ణరమాలు యేమడెం,
కిట్క
ి ీలఔు ఇనఽ చఽవవలు లేథర షట్ి యా స యేమడెం, ఙోయ ాఫోధఔెం, అగిై ాఫోధఔెం భెంట్లాభై
యధనెం ఏభట్ల ఙేమడెం వెంట్ియ. ఔ భషి ెంర తన ాజల ఆభోఖ యబని కనుడరునికి కలుష
నియయణకీ, భపదగ ఉనై ధవని యబలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికీ చయలు ఙేట్ి వచఽచ, భ ెందఽ జఞఖరతౄ
చయగ భలేభిమా భెందఽని చలా డెం వలా యది యనెంచఔుెండర ఉయోఖడెతేెంథి.
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c) రభాదఔయబైన లేదడ శృతుఔయబైన కహయమఔలాతృహలక – మెంతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిెంఙే
సభమెంలలనా, ఇెంక ఇతయణరా అధేఔఫైన భిసఽు సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై

నఽలు ఙేలే

సెందయౌెంలలనా భిస్కు తగిాెంఙే ామతైెం ఙేమడెం.
ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫన
ై జీవన యదరనెం అవలెంనృెంచడెం, సభెైన సభమానికి సభెన
ై ఆయౘయెం
తీసఽకోవడెం, అధరభోఖెం వఙేచ అవకరయౌై ఫలగ తగిాెంచడరనికి సయౘమడణరబ.
d) రేయవచేమడం (Separation), భిసఽులనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి, ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచిన యేభైవయస
వసఽౄవుయౌై కై ఙోట్ కఔుెండర, యేభైవయస ాథేరలలా ఉెండేలా చాసఽకోవడెం ఔ దే త్త. థీనిలల ఉనై
కీలఔ పలవన ఏనేట్ెంట్ే, ఔ ఙోట్ ఏథెైధర ాభాదెం జభిగినట్ా బణే, థరని దఽష్రపలవెం నతౄ ెం ఆలౄ
అెంతట్ి నైథర డఔుెండర కైవలెం ఆ ఔుఙోట్ికై భినేతఫై ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణకి, యిఔు నయౖియౌై (loss of inventory) తగిాెంఙరలనఽఔునైుడె యేభైవయస గిడుెంఖ లలా
నిలవ ఙేమాయౌ. అుడె ఆ గిడుెంఖ లలా ఏథో ఔ గిడుెంగి సయసఔుని ధరశ్నెం ఙేమాయౌస వలేౄ , ఆ నషి ెం
అెంతట్ిణోధే సభినుోతేెంథి కఫట్ిి, నషి ాపలయనిై ఫలగ తగిాెంచడెం యధడెతేెంథి.
4. మిష఼ుక ్టట యఫడ్ి ్టటడం(మిస్కు ప్ైనడతుీంగ్)
ఇథి నయౖిలు సెంబయెంచఫోబయ అవకశ్ెం ఉనైుడె అెందజైలే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోాయజన్) నిై
ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
a) ళుమ ్టట యఫడ్ి దడుమహ మిస్కు నిలుుదల- ఇెందఽలల ఎలాెంట్ి నయౖిలు సెంబయెంచిధర, ల఼వమ ఙెయౌాెంు
జయసఖ తేెంథి. ఈ ాకరమ
ి లల ఔ సెంస తన నిధఽలు అబధర, లేథర అుగ ణెచిచన నిధఽలధధ
ై ర తన
య ెంత పలయెం నైథే భిసఽు అెంచధర ఙేసఽఔుని నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం జయసఖ తేెంథి. ఇథి ళుమ (ళ్ల్ప)
తెభాగహ నలవఫడెణోెంథి. ఆ సెంస ఔడర, తనకి యలెన
ై ెంత చినై నయౖినిై భాతాఫే అట్ేిఫట్లికోవడెం
కోసెం, నషి ెం యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడరనికి యయధ యకలెైన భిసఽు తగిాెంు దే తేలు
నుట్ిెంచడెంలల నిభఖైఫై ఉెంట్లెంథి.
b) మిస్కు ఫదియ్, భిస్కు నిలుుదలకి ాణరభాైమ యదరనెం. నయౖిలనఽ భభో నుభీికి ఫథియ్ ఙేలే ఫలధత
ఔడర భిస్కు ఫథియ్లల ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథర ఆద) పయౌతెంగ తలెణేౄ
నయౖిలనఽ భభపఔభికి ఫథియ్ ఙేమఫడణరబ.
తెభా అనేది మిస్కు ఫదియ్క షంఫంధించిన రధడన యూతృహలోల ఔుటి. తెభా నశట మిశృయం దడుమహ అతుశిుతితో
ఔూడ్ి ఉనన చోట తుశిుత ళితితు రరవ
ే ్టటడ్డతుక అంగీఔమిషు ఼ంది.
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తెభా Vs శృమీ
యణజయెంగ నిఙేసౄ ఽనై ఔెంనలనీలు నౄభా భభిమ యౘనై (ఎషభెనఽస), ఈ భెెండె

ఆభిఔ ఉతతే
ౄ య్ై

(లధ
ై రనిష మల్ ను ా డఔుిలు) అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇట్ీవలధే ఈ భెెండిెంట్ికీ భధ ణేడర భభిెంత అసషి ెంగ భాభిెంథి.
థరథరు ఈ భెెండిెంట్ినీ కొెంతవయఔు కై యధఫన
ై యగ పలయెంచఫడెతేధరైబ. అబణే ఈ భెెండిెంట్ికీ భధ
ఖల సాక్ష్ వణరయలు ఈ కిరెంద చభిచెంచఫడరుబ.
షంబవించే అఴకహవం ఉనన సెంగట్నకి యక్షణ ఔయౌెంచడెం నౄభా అవుతేెంథి, కనీ బవిశమతత
ు లో తఔకండ్డ
జమిగై షంగటనక యౘనై (అషభెన్స) అెంథిసౄ ఽెంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. యౘనై భాతాెం
తనిసభిగ జభిగై అెంరనిై యక్షణ ఙేసౄ ఽెంథి. ఉథర. భయణెం. అథి తనిసభిగ సెంబయెంఙేథి. అథి ఎుడె
సెంబయసఽౄెంథో భాతాెం నిశ్చమెంగ ఙెలేభ . యౘనై నులల఼లు జీయత యక్షణణో సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
చితరం 4: తెభాదడయవ (ఇనఽీర్డ ) క తెభా షంషి నశటమిశృమహతున ఎలా చెయౌలషు ఼ంది

16

భిసఽు ఫథియ్కి భభి కొనిై భాభాలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణకి, ఔ సెంస ఔ ఖూ
ర ులల పలఖఫైనుడె,
నయౖియౌై లైధరన్స ఙేలేెందఽఔు ఆ భిస్కు నేభెెంట్ ఖూ
ర ుకి ఫథియ్ ఙేమఫడెతేెంథి.
ఆ యధెంగ నౄభా దే తేలలా భిసఽు ఫథియ్ ఔ దే త్త.
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ళుమ మీక్ష 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భిస్కు ఫథియ్ దే త్త ఏథి?
I.

ఫలెంఔు క్సడ్స డినుజిట్(FD)

II. నౄభా
III. ఈకివట్ీ ఱేయా స
IV. భిమల్ ఎలేిట్
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D. మిష఼ుతు తుయుఴంచడంలో ఔ శూహధనంగహ తెభా
అసలు భనెం భిస్కు ఖ భిెంచి ఎుడె భాట్లాడిధర, అథి నిజెంగ వచిచన నషి ెం కదఽ, నషి ెం వఙేచ అవకశ్ెం
ఉనై భిల త్త
 ఖ భిెంఙేనని ఖభనిెంఙరయౌ. ఆ యధెంగ అథి ఎుడె వసఽౄెంథో భ ెందఽగ ఊళెంచఖయౌగై
నషి భనైభాట్ (expected loss). భ ెందఽగ ఊళెంచఖయౌగై ఈ నషి ెం ధయ (భిస్కు ధయ ఎెంత ఉెంథో ఇథీ
అెంణే ఉెంట్లెంథి) భ కెంగ భెెండె కయకల పయౌతెం:
i.

నౄభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సెంబయెంచడెం థరవభ ఔయౌగై నషి ెం యొఔు సెంపలవత.

ii. పయౌతెంగ వఙేచ అనఽబయెంఙరయౌస వఙేచ ాపలవెం (impact) లేథర జభిగై నతౄ ెం నషి ెం.
భిస్కు కయసచ ధేయసగ సెంపలవత భభిమ నషి ెం...ఈ భెెండిెంట్ి వలా వఙేచ నణరౄనికి అనఽలలభానఽనుతెంలల
నలయసఖ తేెంథి. ఏథి ఏఫైధర, నషి ెం వచిచన నతౄ ెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉధరై...భయా త్తభిగి ఆ భిసఽు జభిగై
సెంపలవత తఔుువగ ఉధరై...భిసఽు కయసచ తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
చితరం 5: తెభా చేళే భయంద఼ మిఖణనలోక తీష఼కోఴలళన కొతున అంఱహలక

1. తెభా చేళే భయంద఼ మిఖణనలోక తీష఼కోఴలళన కొతున అంఱహలక
ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమాలా లేథర అని నియృ బెంచఽకోవడరనికి భ ెందఽ, ఔయేళ్ నషి ెం బభిెంఙరయౌసన భిల ణ
 ే
తలెత్తౄణే బభిెంఙరయౌసన నషి ెం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నయౖినిై తభెంతట్ ణరభ నుోయౌచ చాసఽకోవడెం అవసయెం.
భిసఽు ఫథియ్ ధయ నౄభా న఼నే
ా మెం అవుతేెంథి. ఇథి భ నఽట్ి నేభలల నేభపునై భెెండె కయకల వలా
నిభేభితభవుతేెంథి. నషి సెంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవెం ఙరలా ఎఔుువగనా ఉెంట్ే,
నౄభాకి అథి ఉతౄ భ సెందయౌెం. అబణే ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలా, థరని నౄభా [న఼ానేమెం] థరవభ భిసఽు ఫథియ్
ఙేలే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఉెండగ, థరనిై ఎవభికి యయసగ బభిెంఙరయౌసన ధయ భాతాెం ఙరలా ళెచఽచగ
ఉెంట్లెంథి.
a) తఔకుఴ కోషం ఎఔకుఴ మిష఼ు చేమఔూడద఼ : భిసఽు ఫథియ్ ధయకీ, నియృ బెంచిన భిసఽు యలువకీ భధ
ఔ ళేతేఫదే ఫైన సెంఫెంధెం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఉెండరయౌ.
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ఉదడసయణ
నైభపఔ యదరయణఫన
ై ఫలల్నలన్ని నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లభ? అనఽకోయస. అథో అయ ెం లేని ని.
b) మీయవ కోలోఖయౌగిన దడతు ఔనడన ఎఔకుఴ మిష఼ు చేమఔూడద఼ : అలాగై, ఔ సెంగట్న వలా
సెంబయెంఙే నషి పయౌతెం ఫలగ యభీతెంగ ఉెండి, అెంట్ే థరథరు అథి థియలా ఎత్తౄ ెంఙేథిగ ఉెంట్ే,
అలాెంట్ి భిస్కుని బభిెంచడెం ఏభెంత యసౄ యఔ దిఔథెం(realistic) కదఽ, సభెైెంథీ కదఽ.
ఉదడసయణ
ఔ నలదె చభ యస యథిే ఔభ్గయెం (oil refinery) ధవెంసఫన
ై లేథర థెఫోత్తనై భిల త
 ేలలా ఏెం
జయసఖ తేెంథి? ఔ ఔెంనలనీ ఆ నయౖినిై బభిెంచఖలుఖ తేెంథర?
c) మిష఼ు ఴలల ఔయౌగై మిణడభాలన఼ జాఖరతుగహ ఖభతుంచండ్ి : సెంగట్న సెంపలవత (probability,
సెంగట్న జభిగై తయచఽదనెం) అత్త తఔుువగ ఉెండి, థరని పయౌతెంగ సెంబయెంచఫోబయ నషి తీవాత
(ాపలవెం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఉెండేలా ఉెంట్ే, అలాెంట్ి ఆసఽౄలనఽ నౄభా ఙేమడెం
అతేతౄ భెం.
ఉదడసయణ
ఎవభెధ
ై ర, అెంతభిక్ష ఉఖరయౘనిై నౄభా ఙేమఔుెండర ఉెండఖలుఖ ణరభ?

ళుమ మీక్ష 4
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ సెందయౌెం నౄభాకి అనఽవుగ ఉెంట్లెంథి?
I.

ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙే ఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుోవడెం

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యసస) ని నుోగపట్లికోవడెం
III. యిక్ ధయలు ఆఔల్ఔెంగ డినుోవడెం
IV. ాఔిత్త సహజెంగ ఔ ఇలుా జీయృ లత్తలల ఉెండడెం వలా ధయనఽ కోలలవడెం
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E. షభాజంలో తెభా తృహతర
థేశ్ ఆభికనవిథిేలల నౄభా సెంస ల నుతా ఙరలా భ కఫైనథి. అయ థేశ్ సెందనఽ సెంయక్షిెంచడరనికీ,
థిలెంగ బదాయచడరనికీ కీలఔఫన
ై యబలల సహఔభిసౄ ఽధరైబ. అయ సహఔభిసౄ ఽనై యదరధరలలా కొనిై ఈ
కిరెంథి యధెంగ ఉధరైబ.
a)

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

b) ఈ నిధఽలు (పెండ్సస)

నులల఼థరయసల ాయోజనెం కోసెం సనైఔభిెంచఫడి, అట్ేిఫట్ిి ఉెంచఫడణరబ.

నౄభా సెంస లు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ నిధఽలణో ఎలాెంట్ి లాయథేయలెైధర
జయనులని యయస తలుచఔునైుడె యయస తీసఽఔుధే నియృ మాలనీై ఆ సెంగానికి ఉయోఖడేలా
ఉెండరయౌ. ఇథి నలట్ి లఫడెలఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి .అెందఽకై యజమవెంతెంగ నడిఙే నౄభా సెంస లు తభ
నలట్ి లఫడెలనఽ, యిక్స, ఱేయా వెంట్ి ఊయౘజనిత యనుభలలల నలట్ివు.
c)

నౄభా వవస ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుట్లెంఫలనికీ, భిశ్భ
ర కీ, అలాగై యణజఞనికీ, సెంగానికి... ఇెంక
ఙెనులెంట్ే, నతౄ ెం థేరనికై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽెంథి. వఔుౄలు,
సెంస లు - నౄభాథరయసా గ యభిదెయౄ ధేయసగ ాయోజనెం ను ెందఽణరయస. ఎెందఽఔెంట్ే ాభాదెం వలా
కవచఽచ లేథర భ ెందఽగ ఊళెంచని ఏ సెంగట్న థరవభధైధర కవచఽచ, అథి ణెఙేచ నషి ెం, థరని
వలా ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽెంచి యయస సెంయక్షిెంచఫడరుయస. ఆ యధెంగ నౄభా భిశ్రభలల నలట్ి లఫడిని
కనుడెతేెంథి,

భభిెంతగ యసౄ భిెంచడెం కోసెం నలట్ి లఫడి యడెదల ఙేసౄ ా ఉెంట్లెంథి, అలాగై

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

యనుయ

సెంస లలల ఉచిత నలట్ి లఫడిని నుోాతసళసఽౄెంథి, ఉనై వనయసయౌై సభయవెంతెంగ నుోాతసళసఽౄెంథి. ఆ
యధెంగ నౄభా యణజ, నుభిరరనేఔ అనవిథిేని నుోాణరసళెంచడెంణోనుట్ల ఉథోఖ అవకరలనఽ
ఔయౌసఽౄెంథి, ఆభోఖఔయఫన
ై ఆభిఔ వవస , జఞతీమ ఉణరదఔత అనవిథిేకి థోహదెం ఙేసౄ ఽెంథి.
e)

నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్స) వలా సెంబయెంచఫోబయ నషి ెం లేథర నుడవడరనిై భ ెందఽగ
నౄభా ఙేమనిథే ఔ ఫలెంఔు లేథర ఆభిఔ సెంస యట్ినైద ఋణరలనఽ భెంజూయస ఙేమదఽ. యట్ిలా ల
ఙరలా సెంస లు నులల఼ని అదను బదాతగ నలట్ిభని ట్లిఫడణరబ.
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f)

భిస్కుకి అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ, నౄభా సెంస లు నౄభా ఙేమాయౌసన ఆలౄ ని భీక్షిెంచడరనికి,
ఔ అయహతఖల ఇెంజనీయసా, నిుణ ల ఫిెంథరనిై

యషమానిై నియతెంగ భియౕయౌెంచడరనికీ

ెంుతేెంథి. భైట్ిెంగ్ అవసభల కోసెం యయస భిస్కుని అెంచధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయసని ఆఔభిషెంఙే
తఔుువ భైట్ాలల ఉనై న఼ానేమెం ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌమజైసౄ ా, భిసఽులల ఉనై యయధ యకల ఫయసగెన
ై
అవకరల ఖ భిెంచి లనూయసస ఙేయౄ యస.
g) థేరనికి యథేయౕ భాయఔదావెం సెంనుథిెంచి నలట్ి ే సెంస గ, నౄభా ఎఖ భత్త యనుయెం, ధౌఔ యనుయెం,

ఇెంక ఫలెంకిెంగ్ సభీవసఽలణో సభానఫన
ై భెంక్లల ఉెంట్లెంథి. పలయతీమ నౄభా సెంస లు 30 ఔధరై
ఎఔుువ థేరలలల నిఙేసౄ ఽధరైబ. యట్ి కయఔలానులు భన థేరనికి యథేయౕ భాయఔదావెంని
సభఔయచడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాత్తనిధెం వళసఽౄధరైబ.
h) నౄభా సెంస లు (నౄభా సెంస .) అగిై ాభాదెం వలా సెంబయెంఙే నయౖినిై నిభోదిెంఙే (లర్
ై లాస్క నాయన
 ష న్)

ఒడలల యభానఽ నయౖినిై నిభోదిెంఙే (కభోా లాస్క నయ
ా నషన్) నుభిరరనేఔ బదాత, భోడెు బదాత ఔయౌెంఙే
అధేఔ ఏజెనీసలు, సెంస లణో సనిైళత సెంఫెందరలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
షభాచడయం
తెభా భమిమయ శూహభాజిఔ బదరత
a) ఇడె యభాజిఔ బదాత ఔయౌెంచడెం భయౖిరనికి ఔ తనిసభి ఫలధతగ

ఖ భిౄెంచఫడిెంథి.

ఈ

ాయోజనెం కోసెం భషి ెంర ఆమోథిెంచిన లు చట్లిలలల, తనిసభిగధన లేథర సవచిెందెంగధన నౄభాని
ఔ యభాజిఔ బదాణర యధనెంగ ఉయోగిెంచడెం ఔడర ఉెంథి. ఆ యధెంగ తభ వెంతే యభాజిఔ
ఫలధతయౌై ధయయేయచడరనికి కొనిై నిభిెషిఫన
ై యభాజిఔ బదాణర థకలలల కైెందా, భషి ర ాబ ణరవలు
న఼ానేమెంలనఽ ఙెయౌాయౄ బ. 1948లల ఙేమఫడిన థి ఎెంనుాబస్క లేిట్ ఇనాసూభెన్స మాక్ి, ళేటట్
ఇనఽీమెన్ీ కహమపమైశన్ అలాగై నుభిరరనేఔ ఉథోఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫలలలా నౄభా ఙేమఫడిన యభికి వఙేచ
అధరభోఖెం, యఔ
ై లెం, ాసాత్త, అలాగై భయణరనికి సెంఫెందిెంచిన కయసచలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ాబ తవెం
ఖ భిౄెంచిన కొనిై నుభిరరనేఔ నుాెంణరలలా ఈ థఔెం నియవళెంచఫడెతేెంథి.
b) ాబ తవెం థరవభ నుాయోజిత(యనసర్) ఙేమఫడు యభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సెంస లు ఔ
కీలఔఫన
ై నుతా నుోఱయౄ బ. ంట తెభా థకహతున (RKBY) యభాజిఔ ఫలధత ధయయేయచడెంలల
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽచ. ఈ థఔెం నౄభా ఙేలన భెైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సెంగానికి ఔడర
ాతక్షెంగధన, భోక్షెంగధన లనృే ఔయౌగైలా ఙేసౄ ఽెంథి.
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c) గరనైణ ఔుట్లెంఫలలఔు యభాజిఔ బదాతనఽ అెంథిెంచడఫే అెంత్తభ లక్షెంగ యౄను ెంథిెంచఫడిన గహరమీణ
తెభా థకహలతూన ఔ యణజ నుాత్తథిఔన నడెయౄబ.
d) ాబ తవ థకలఔు ఈ యధఫన
ై భదె తేనివవడఫే కఔుెండర, యభాజిఔ బదాణే అెంత్తభ లక్షెంగ నౄభా
యక్షణ అెంథిసౄ ా, నౄభా భిశ్రభ సవమెంగ ఔడర యణజయఫన
ై
థకలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణలు: జనతడ ఴమకు ిఖత రభాద ధఔం, జన ఆమోఖమశీర ధఔం నదలెన
ై య.
ళుమ మీక్ష 5
ఈ కిరెంథి యట్ిలల నౄభా సెంస (నౄభా సెంస ) నడినే ఏ నౄభా థఔెం ాబ తవెం థరవభ నుాయోజితెం(యనసర్)
ఙేమఫడలేదఽ?
I.

లేిట్ ఇనాసభెన్స కభపభైషన్ ఉథోఖ లు

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

శూహమహంవం


నౄభా అెంట్ే “భిస్కు సనైఔయణ థరవభ భిస్కు ఫథియ్”.



ఈధరడె అభలలా ఉనై నౄభా అసలు నట్ి నదట్ియభిగ లెండన్లల ఉనై లాబడ్సస క఼ హౌస్కలల
నుాయెంబఫైెంథి.



నౄభా ఏభట్లలల ఈ కిరెంథి అెంరలు ఇనేడి ఉెంట్లబ. ఉథరహయణకి, :
 ఆలౄ (Asset)
 భిసఽు (Risk)
 ఆద (Peril),
 ెందెం (Contract)
 నౄభా సెంస (Insurer)
 నౄభాథరయస (Insured)
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కై యధఫన
ై ఆసఽౄలు ఔయౌగి కై యధఫన
ై భిస్కులఔు లలనబయ అవకశ్ెం ఉనైయయస ఔయౌల ఔ ఉభ్డి
నిదికి తలా కొెంత యేసఽకోవడఫే సనైఔయణ.



నౄభా కఔుెండర, ఇతయ భిసఽు నియవహణ యదరధరలలా ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:
 భిసఽు తనెంచఽకోవడెం
 భిసఽు నిమెంతాణ
 భిసఽు నిలుుదల
 భిసఽు లైధరనిసెంగ్
 భిసఽు ఫథియ్



ఫలగ ఖ యసౄెంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు:
 నుోగపట్లికోఖయౌగిన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔెండి
 భిసఽు వలా సఽభాయసగ వఙేచ పయౌణరయౌై నియతెంగ అయ ెం ఙేసఽకోెండి
 తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔెండి

కరలఔబైన దడలక
1. భిస్కు
2. సనైఔయణ (ూయౌెంగ్)
3. ఆలౄ
4. భిస్కు పలయెం
5. భిస్కు తనెంచఽకోవడెం
6. భిస్కు అదఽు
7. భిసఽు నిలుుదల
8. భిస్కు లధ
ై రనిసెంగ్
9. భిస్కు ఫథియ్

ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
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పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిశ్భ
ర ని నిమెంత్తాెంఙే సెంస ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్.ీ
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
బయషతే
ౄ లల సెంపలవ నయౖియౌై తట్లికోవడెం కోసెం నిధఽల నిలవ ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయెంచి, కొెంత నతౄ ెం ఔున
నలట్ిడఫే భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయెం.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
నౄభా అధేథి ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనెం.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙే ఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనినుోబ, ఆ ఔుట్లెంఫెం తనెంతట్ ణరనఽగ నుోఱెంఫడరయౌసన
భిల త్త
 వలేౄ , ఆ సెందయౌెం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔెం.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
జన ఆభోఖ నౄభా థఔెం నౄభా సెంస ల థరవభ నడఫడెతేెంథి. థీనికి ాబ తవెం నుాయోజితెం (యనసర్)
ఙేమదఽ.
\

ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
రవన 1
సనైఔయణ థరవభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఇలా నలుయౄయస ________.
I.

ను దఽు (లేయెంగ్స)

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

భిసఽు నిలుుదల

II. నషి ెం నియయణ (Loss prevention)
III. భిసఽు ఫథియ్
IV. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం
రవన 3
భిసఽుని నౄభా సెంస (నౄభా సెంస ) ఔు ఫథియ్ ఙేమడెం వలా , అథి ___________ ని యధెం ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

భన ఆసఽౄల ఖ భిెంచి నియా క్షెంగ ఉెండడెం

II. నషి ెం సెంబయలేౄ నౄభా నఽెంచి డఫ ో తీసఽకోవడెం
III. భన ఆసఽౄలు ఎదఽభోువలలన ఫలఫన
ై భిసఽులనఽ ట్ిిెంచఽకోఔుెండర ఉెండడెం
IV. భనసఽని ారెంతెంగ

ఉెంచఽఔుెంట్ృ,

యనుయెం కోసెం

భభిెంత ాపలవవెంతఫన
ై

యేసఽకోవచఽచ.
రవన 4
ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు ఇఔుడ ఔనఽగపనఫడరుబ __________.
I.

ధౌకదరయ (ఫలట్భభీ)

II. లాబడ్సస
III. భోడ్సస (Rhodes)
IV. భలలహణరా ఔనేట్ీ
రవన 5
నౄభా యషమెంలల భిస్కు నిలుుదల ఈ లత్తని సాచిసఽౄెంథి.
I.

నషి ెం లేథర థెఫోత్తనడరనికి అవకశ్ెం లేఔనుోవడెం

II. నషి ెం ఔయౌగిెంచిన సెంగట్న అెంత యలుయైనథి కఔనుోవడెం
III. నౄభా థరవభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌెంచఫడట్ెం
IV. ఆ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనికి నియృ బెంచఽకోవడెం
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ాణరయఔలు

రవన 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి నిజెం?
I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసౄ ఽెంథి
II. నౄభా థరని నషి ెం నియభిసౄ ఽెంథి
III. నౄభా నషి ెం అవకరలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి
IV. ఆలౄ నషి ెం జభిగణ
ి ే నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి
రవన 7
కొుఔు ఇెంట్ి యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేలే 400 ఇళ్ైు ఉెండగ, ాత్త సెంవతసయెం సఖట్లన 4 ఇళ్ైు
ఙొున కయౌనుోత, యౄ.80, 000 యభూళఔ నషి ెం వచిచనుడె. ఈ నషి ెం బభీౄ ఙేమడరనికి ాత్త ఇెంట్ి
మజభాని ఎెంత యభిషఔ సహకయెం యేసఽకోయయౌ?
I.

యౄ.100/-

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

„కొథిెభెంథి‟ నయౖిలనఽ „అధేఔభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం నౄభా

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

భైట్ిెంగ్ కోసెం భిసఽులనఽ అెంచధర యేమడరనికి

II. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఆ ఆలౄ ని ఎలా కొనఽగోలు ఙేరడో ఔనఽగపధేెందఽఔు
III. ఇతయ నౄభా సెంస లు ఔడర ఆ ఆలౄ ని తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనికి
IV. ను యసఖ ఆలౄ ని ఔడర నౄభా ఙేమవచఽచధేమో ణెలుసఽకోవడరనికి
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రవన 10
ఈ కిరెంథి యట్ిలల నౄభా ాకరమ
ి ని ఫలగ వభిృెంచఖల ాణరభాైమఫేథ?ి
I.

అధేఔభెంథికి వఙేచ నయౖిలనఽ కొథిెభెంథికి ెంచడెం

II. కొథిెభెంథికి వఙేచ నయౖిలనఽ అధేఔభెంథికి ెంచడెం
III. కొథిెభెంథికి వఙేచ నయౖిలనఽ ఔుడికై ెంచడెం
IV. భబతీ థరవభ నయౖిలనఽ ెంచఽకోవడెం

ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
భిసఽు సనైఔయణ థరవభ భిసఽు ఫథియ్ని నౄభా అెంట్లయస.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
భిస్కు సెంబయెంఙే అవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనికి తీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention)
చయలని అెంట్లయస.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
భిసఽుని నౄభా సెంస కి ఫథియ్ ఙేమడెం థరవభ, భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యనుయెం కోసెం భభిెంత
ాపలవవెంతఫన
ై ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయెం భూలాలు లాబడ్ససలల ఔనఽగపనఫడరుబ.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
నౄభా యషమెంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిట్న
ె ష న్) అెంట్ే, ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనికి
నియృ బెంచఽకోవడెం.
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జరహఫయ 6
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
ఆలౄ నషి ెం జభిగణ
ి ే నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ాత్త ఇెంట్ి మజభాని యస. 200 వెంతేన సహకయెం అెంథిెంఙరయౌస వసఽౄెంథి.
జరహఫయ 8
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
„కొథిెభెంథి‟ నయౖిలనఽ „అధేఔభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం నౄభా.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
ఔ నౄభా సెంస భిసఽుని ల఼వఔభిెంఙేభ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేమడరనికి భైట్ిెంగ్ ఔట్లియౌస ఉెండడెం వలా థరని
అెంచధర ఔట్ేిెందఽఔు ఔ భిరోధన నియవళసఽౄెంథి.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
నౄభాని కొెందయస దఽయదిషి వెంతేలఔు సెంబయెంఙే నయౖియౌై, అలాెంట్ి అనియచత సెంగట్నలు/భిల త
 ేలలా ఉనై
అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ెంనణీ ఙేలే ఔ ాకరమ
ి గ నియవచిెంచవచఽచ.
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అధడమమం 2
వితుయోఖదడయవతు ళేఴలక
అధడమమ మిచమం
యనియోఖథరయసని

లేవలనఽ

ఖ భిెంచి

ఈ

అదరమెంలల

నైయస

ధేయసచఔుెంట్లయస.

యనియోఖథరయసలఔు

లేవలెంథిెంచడెంలల ఏజెెంట్ా నుతానఽ ఖ భిెంచి ఔడర నైయస ధేయసచఔుెంట్లయస. నౄభా నులల఼థరయసలఔు అెందఽఫలట్లలల
ఉనై లు సభసల భియౖుయ చయల ఖ భిెంచి నైయస ధేయసచఔుెంట్లయస. ఇెంక యనియోఖథరయసణో ఎలా
భాట్లాడరలల, ఎలా అతనిణో సెంఫెంధెం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయస ధేయసచఔుెంట్లయస.

అబమషన పయౌతడలక
A. యనియోఖథరయస లేవలు – యదరయణ పలవనలు

B. యనియోఖథరయసఔు ఫయసగెైన లేవలు అెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా
C. సభసల భియౖుయెం
D. సభాఙరయ ాకరమ
ి

E. పలఱేతయ సభాఙరయెం
F. ధైత్తఔ ావయౄ న

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

3. నౄభా భిశ్భ
ర లల లేవల నుాదరనతనఽ భియౕయౌెంచడెం

4. భెంచి లేవలెంథిెంచడెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతానఽ ఖ భిెంచి చభిచెంచడెం
5. నౄభాలల సభసల భియౖుయ యదరనెం నుతానఽ సనైక్షిెంచడెం
6. సభాఙరయ ాకిరమనఽ యవభిెంచడెం

7. పలఱేతయ సభాఙరయెం నుాదరనతనఽ యవభిెంచడెం
8. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ లనూయసస ఙేమడెం
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A. వితుయోఖదడయవ ళేఴలక – శూహధడయణ ఫాఴనలక
1. వితుయోఖదడయవ ళేఴలక ఎంద఼ఔక?

ఏ యనుభనికెైధర జీయఔనఽ అెంథిెంఙేథి యనియోఖథరయసలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియా క్షెంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ
ఇతయ ఉతతే
ౄ ల యషమెంలల ఔెంట్ే నౄభాలల యనియోఖథరయస లేవలు భభిమ సెంఫెందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ
నుాదరనత ఉెంట్లెంథి.

ఇతయ యసౄ వ సయసఔుల ఔెంట్ే నౄభా యెంఖెం ఙరలా ననైఫైన లేవ కవడఫే ఇెందఽఔు కయణెం.
కయస కొనఽగోలు ఔెంట్ే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫైనథో భననేుడె చాథరెెం.
కహయవ
ఇథి

ఔెంట్ికి

ఔనిెంఙే

చాడవచఽచ.

ట్ెస్కి

అనఽబూత్త ఙెెందవచఽచ.

కహయవ తెభా
వసఽౄవు.

డెైవ్

థీనిై

ఙేమవచఽచ.

ఇథి ఔ ెందెం. బయషతే
ౄ లల కయసఔు అనఽకోని ాభాదెం
వెంట్ిథేఫైధర

జభిగిణే

థరనివలా

సెంబయెంఙే

నషి ెం,

లేథర

డరఫేజీలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంచడెం థీని ఉథేెశ్ెం. అలాెంట్ి

దఽయదిషి ఔయ సెంగట్న జభిగైథరక నౄభా లనృే ని ఎవయౄ
చాడలేయస, ణరఔలేయస, అనఽబూత్త ఔడర ఙెెందలేయస.

కయస

కొనఽగోలుథరయసఔు

సభమెంలల
ఔలగలధే

కసౄ

ఆశ్

భెంచి

కొనఽగోలు

అనఽబూత్త

ఉెంట్లెంథి.

అథి

యసౄ యఔఫైనథి, థరనిై అయ ెం ఙేసఽకోవడెం
ఔడర సఽలువు.

కయసనఽ

నూఔిభీలల

యౖోయౄభ లల

ఉెంచి

యనియోగియౄ యస.

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనెంథరనిై ఆయెంచి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ
ఏఫైధర ాభాదెం జయఖవఙేచమోననై బమెంణో/ఆెంథోళ్నణో
ఙేలేథి.
నౄభా

లనృే ని

అెందఽకోయలని

పలయెంచడెం జయఖదఽ.
తమాయస

యఔరబెంచి

ఙేల,

భోడెునలై

ఏ

యనియోఖథరయస

ఔడర

నౄభా యషమెంలల భాతాెం థరని ఉతత్తౄ , యడఔెం ఏఔకలెంలల

జభిగినుోవడరనిై చాడవచఽచ. ఇథే నౄభా లేవలనిైెంట్ా నా ఉెండే
అథివతీమ లక్షణెం.

తమాభీ, యఔరమెం, యడఔభధే భూడె

ాకిరమలు భూడె ననైఫైన కలాలు,
స లాలలా ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ.

యనియోఖథరయస నిజెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథేథి లేయ అనఽబూత్తని. అథి సెంతినౄ ఔయెంగ లేఔనుోణే అసెంతినౄ కి థరభి
తీసఽౄెంథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అెంచధరలనఽ నేెంచిణే యనియోఖథరయస ఆనెందడణరడె. ాత్త సెంస లక్షెం ఔడర ఇలా
యనియోఖథరయసలనఽ ఆనెందయచడఫే.
2. ళేఴల నడణమత
నౄభా ఔెంనలనీల లఫోెంథి (అెంట్ే యట్ి ఏజెెంట్ా ణో సయౘ) ళెచఽచ ధరణతణో ఔడిన లేవలు అెంథిెంచడెం థరవభ
యనియోఖథరయసనఽ ఫలగ సెంణోషనలట్ిడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా అవసయెం.
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కహతూ ఈ ఴెచ఼ు నడణమతతో ఔూడ్ిన ళేఴ అంటే ఏమిటి? దడతు లక్షణడలేమిటి?
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫైన మోడల్ (“ళ్ర్ు కహుల్”గ నలుయౄయస) భనఔు కొనిై సషి తలనఽ ఇవవఖలదఽ.
లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళెైలెైట్ా ల:

a) వివుషతూమత: యౘనై ఇచిచన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిచతతవెంణో అెంథిెంచఖల యభయ ూెం.

ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయసలు లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ అెంరలలానా యశ్వసనీమతనఽ
అత్త కీలఔఫైన అెంశ్ెంగ పలయయౄయస. యశ్వసనీమత ుధరథినలైధే నభ్ఔెం ఏయడెతేెంథి.

b) షందన: యనియోఖథరయసలఔు లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు, యభికి అవసయఫైన లేవలనఽ అెంథిెంఙేెందఽఔు

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

c) శృమీ: సభీవస్క ను ా యైడయా జఞానెం, యభయ ూెం, లేవలలా భిదఽతవెం భభిమ నభ్ఔెం, యరవయలనఽ

ాత్తపయౌెంచఖలఖడెం వెంట్ియట్ిని సాచిసఽౄెంథి. లఫోెంథి తభ అవసభలనఽ ఎెంత ఫలగ అయ ెం

ఙేసఽఔుధరైయస, ఎెంత ఫలగ యట్ిని తీభచయనై యట్ి ఆదరయెంగ యనియోఖథరయస ఙేలే భథిెంు
ఆదరయెంగ థీనిై లెకిుయౄయస.

d) శూహన఼బూతి: భానయమ కోణరనిై ఫట్ిి థీనిై వభిృయౄ యస. యనియోఖథరయస ట్ా చానే జఞఖరతౄ, వకిౄఖత
యబలల అెంథిెంఙే లేవలలా ఇథి ాత్తపయౌసఽౄెంథి.

e) ఔతుంచేవి: యనియోఖథరయస చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు నుాత్తనిధెం

వళసఽౄెంథి. ఉథరహయణఔు నౄభా ఔెంనలనీ కభలమానికి యయానుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్,
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄవులు అఔుడ ఉెండట్ెం, లఫోెంథిల ను ా లషనయౌజెం వెంట్ియ యనియోఖథరయసనలై

గప ాపలవెం చాుణరబ. ఈ పౌత్తఔ అెంరలు ఙరలా భ కెం. ఎెందఽఔెంట్ే లేవలనఽ అనఽబూత్త
ఙెెంథేెందఽఔు భ ెంథే యనియోఖథరయసనలై డే ణొయౌ, రశ్వత ాపలవెం ఇథే.
3. వితుయోఖదడయవ ళేఴ భమిమయ తెభా
నౄభా భిశ్భ
ర లలని ఏ ాకాత అభ్కల ఉతత్తౄ థరయసలధైధర యయస అతేనైత యధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔుడ
ఎలా

కొనయఖఖలుఖ తేధరైభో

అడఖెండి.

నైఔు

కై

సభాదరనెం

లనెంఙే

యనియోఖథరయసల భదె తే వలేా యనుభనిై యయస నిభి్ెంచఽఔుని నలెంచఽకోఖయౌగయస.

అవకశ్భ ెంథి.

ాసౄ ఽత

యభి ఆథరమెంలల ఙరలా పలఖెం కెంట్లాఔుిల భెనఽవల్ వలా వఙేచ ఔనేషనా థరవభధే సభఔయసతేెందని ఔడర

నైఔు అయ భవుతేెంథి. కొతౄ యనియోఖథరయసలనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు యభి ఔా బెంట్ల
ా ఔడర వనయసగ
భాయణరయస.

యభి యజమ యహసఫేనేట్ి?
సభాదరనెం ఙరలావయఔ ఔట్ే. తభ వితుయోఖదడయవలఔక ళేఴలక అందించేంద఼ఔక ఔటయటఫడ్ే తతుం.
యనియోఖథరయసనఽ ఆనెందెంగ ఉెంచడెం ఏజెెంట్లఔు, ఔెంనలనీకి ఎలా ఉఔభిసౄ ఽెంథి?
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనెం ఙెనేెందఽఔు అసలు యనియోఖథరయస ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔయభి చాలేౄ
ఫేలు.
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వితుయోఖదడయవ జీవితకహలు విలకఴన఼ యనియోఖథరయసణో థీయఘకలెంలల ఫయసగెైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం
థరవభ ను ెందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల నతౄ ెంగ నియవచిెంచవచఽచ.
చితరం 1: వితుయోఖదడయవ జీవిత కహలు విలకఴ

తన యనియోఖథరయసలణో సనిైళత సెంఫెందరలు ఏయయచఽఔుని ఫయసగెైన లేవలు అెంథిెంఙే ఏజెెంట్ల భెంచి ఖ డ్స
యల్ నఽ, ఫలాెండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుెంట్లడె. అథి యనుయ యసౄ యణఔు ఉఔభిసౄ ఽెంథి.

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 1
యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువ అెంట్ే ఏనేట్ి?
I.

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

II. ఔయౌెంచిన యనుయెం ఆదరయెంగ యనియోఖథరయసఔు ఇఙేచ భెంఔు

III. యనియోఖథరయసణో థీయఘకయౌఔ సెంఫెందరలు ఏయయచఽకోవడెం థరవభ యదిెంచఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు
IV. యనియోఖథరయసఔు అెంథిెంచఖల ఖభిషి నౄభా
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B. వితుయోఖదడయవఔక గప ళేఴలక అందించడంలో తెభా ఏజెంటయ తృహతర
యనియోఖథరయసఔు ఔ ఏజెెంట్ల గప లేవలు ఎలా అెంథిెంచఖలడో భననేుడె చాథరెెం. యనియోఖథరయస లేవల
నుతా అభ్ఔెం వథేె నదలవుతేెంథి. అఔుడి నఽెంచి కెంట్లాఔుి కలెం ను డవుధర కొనయఖ తేెంథి. ఇెందఽలల

థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ. కెంట్లాఔుి భభిమ ాత్త దశ్లలనా నుోఱెంఙే నుతాలా ల కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనెం ఇుడె
చాథరెెం.

1. అభభఔు తృహభంట్ – అతతమతు భ షలశృ
లేయ నుబెంట్ నిజఞనికి అభ్ఔు నుబెంట్ే. జీయణేతయ నౄభా నులల఼ల కొనఽగోలులల అత్త కీలఔ అెంరలలా
కొనఽగోలు ఙేమాయౌసన ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు ) నణరౄనిై నిభేభిెంచడెం ఔడర ఔట్ి.

కఫట్ిి భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఉెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. భిసఽునఽ ఇతయణరా ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన
సెందభౌలలా నౄభానఽ లనూయసస ఙేమఔెండి. పలయత నషి ెం నౄభా వమెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెందని
నౄభాథరయస ఔచిచతెంగ నిభేభిెంచఽకోఖలఖడెం ఙరలా భ కెం.

ఔయేళ్ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులు ఖనఽఔ ఆ ాభాదెంలల ఇనేడి ఉనై నయౖిల ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలాెంట్ి
భిసఽునఽ బభిెంచడఫే ఫేలు.

భభోయైు, ఏథెైధర దఽయదిషి ఔయ సెంగట్న జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథెైణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా
ఙేబెంచఽకోవడఫే ఉతౄ భెం.

నౄభా అవసయభా లేథర అనైథి భిల తేలనలై ఆదరయడెతేెంథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథెైధర ఉణరతెం వలా నషి ెం

లేథర డరఫేజీ జభిగై అవకశ్ెం ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్ే థరనికి నౄభా ఙేబెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఆ భిసఽునఽ
బభిెంచడఫే ఫేలు. అలాగై సదయస వసఽౄవు యలువ గపగ లేఔనుోణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబెంచఔనుోవడఫే
ఫేలు.

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

భభోయైు అలాెంట్ి భిసఽు అతెంత తఔుువగ ఉెండే నుాెంతెంలల ఉెండే మజభానికి అలాెంట్ి నౄభా
నలదెగ అవసయెం కఔనుోవచఽచ.

ఫాయత్ లో థర్డ తృహమీటక మోటాయవ రహసన తెభా చటట రకహయం తతుషమి. కఫట్ిి అసలు ఈ నౄభా అవసయభా,
కథర అనై చభైచ అసెంఫదే ెం.

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

తనిసభి. అథే సభమెంలల కయసఔు ాభాదెం జయఖడెం వలా ఔయౌగై య ెంత నయౖినికి ఔవభైజీ తనిసభి
కఔనుోబధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడెం ఙరలా ఉతౄ భెం.

జభిగై నషి ెంలల కొెంత పలగనిై యహన మజభాధే బభిెంఙే క్షెంలల తగిాెంు నౄభానఽ తీసఽకోవడెం అతనికి, అెంట్ే
నౄభాథరయసఔు ఆభిఔెంగ యసఽలుఫలట్లగ ఉెంట్లెంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయసఔబణే ననై ాయోజధరలు
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ఉెండవచఽచ. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽెంచి నదలుఔని లఫోెంథి, కయసా, లమనృయౌట్ీ ఎక్స నుోజర్ వెంట్ియధనై అెందఽలల
ఉెంట్లబ. అెందఽకై తీసఽకోయయౌసన నులల఼ల యషమెంలల యభికి సభెైన సలయౘ అవసయెం.
ఙరలా జీయణేతయ నులల఼లు సా
 లెంగ భెెండె యపలగల కిెంథికి వయౄబ:
 ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లు

 అనిై భిసఽుల నులల఼లు
యట్ిలల భెెండోయ ఙరలా కభీథెైనయ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ అనిై యకలెైన నయౖిలనా ఔవర్ ఙేయౄ బ. భ కెంగ నులల఼లల
నేనయౘబెంచని యట్ిని. కఫట్ిి భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లనఽ

తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔెం కఖలదఽ. థరనిథరవభ న఼ానేమెంలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽచ. థరెంణోనుట్ల
నౄభాథరయసఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అెందఽతేెంథి.

నౄభాథరయసఔు అతేతౄ భ లేవలు అెంథిెంచినుడే ఏజెెంట్ల నిజెంగ ఔనైషన్ ఆభిెెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి.
అెందఽకై భిసఽునఽ తగిాెంచఽకోవడరనికి ాభాణ దే త్తగ నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. కఔనుోణే భిసఽునఽ

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

ఉథరహయణఔు నౄభాథరయస దికోుణెం నఽెంచి చాలేౄ థీనికి సెంఫెందిెంచి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు:
 తగిాెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే న఼ానేమెంనఽ ఎెంతవయఔు తగిాెంవచఽకోవచఽచ?
 న఼ానేమెంలనఽ తగిాెంచఽకోఖయౌగిణే ఎెంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽచ?

ఔ జీయణేతయ నౄభా సెంస లేల్స యసన్ గ యనియోఖథరయస వదె ఔు యమా లట్ుడె అతని యషమెంలల తన నుతా
ఏనేట్నై థరనినలై ఆఫ కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔుడికి ణరనఽ కైవలెం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు

భాతాఫే యమౄ ్ెంథర, లేథర కఖల నౄభాథరయసఔు యమడి, భిసఽులనఽ ఫయసగా నియవళెంచఽకోవడెంలల అతనికి
యమడే కోచ్ భభిమ పలఖయవనేగధర?

యనియోఖథరయస కోణెం ననైెంగ ఉెంట్లెంథి. యచిచెంచిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄ ెంలల నౄభా ను ెంథరలనై
మావ అతనిలల ఎఔుువగ ఉెండదఽ. కనీ భిసఽునఽ యౘెండిల్ ఙేలే వమానిై తగిాెంచఽకోయలధే ఎఔుువగ అతనఽ

ఆయయౄడె. కఫట్ిి యనియోఖథరయస సభసెంణర అతనఽ సవమెంగ నిపలబెంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా
అవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄెంచడఫే.

భభోలా ఙెనులెంట్ే నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా కైవలెం లేల్స యసన్ ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆఫ భిసఽు
భథిెంుథరయస, అెండర్భెైట్ర్ , భిస్కు నియవహణ కౌధసలర్, అవసభనికి తగిన భియౖుభలనఽ సాచిెంఙే డిజెైనర్

భభిమ నౄభాథరయసణో సెంఫెందరలనఽ నలెంను ెంథిెంచఽఔుధే ఫయసగెైన వకిౄ వెంట్ి అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ
ఉెండరయౌసన అవసయెం ఙరలా ఉెంట్లెంథి.
2. రతృో జల్ దవ
నౄభా కోసెం ానుోజల్ నఽ నిెండెంలల యనియోఖథరయసఔు ఏజెెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అెందఽలల నేభపునై

అనిై అెంరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ానుోజల్ నూయెం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిెంచి
అదరమెం 5లల సయవయెంగ చభిచెంచడెం జభిగిెంథి.

35

ానుోజల్ నూయెంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄయ బలల సభాదరధరలు నిెండెం ఙరలా అవసయభని ాత్తనుదనథరయసఔు

ఏజెెంట్ల చఔుగ యవభిెంచడెం ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెం. లేదెంట్ే కెాబెం ఏఫైధర తలెణేౄ సెందయౌెంలల ానుోజల్
నూయెంలల సభెైన, సెంూయృ సభాఙరయెం ఇవవఔనుోబన క్షెంలల అథి యనియోఖథరయస కెాబెంనఽ ాభాదెంలల
డేమఖలదఽ.

కొనిైయయసా నులల఼ని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభిెంత అదను సభాఙరయెం ఔడర అవసయెం కవచఽచ. అలెంట్ుడె ఆ
యషమానిై యనియోఖథరయసఔు ధేయసగ గనీ, లేథర ఏజెెంట్ల/సలయౘథరయస థరవభ గనీ నౄభా ఔెంనలనీ
యవభిెంచవచఽచ. ఎలా ఙెనధర ఔడర, అవసయఫైన అనిై అెంరలనా ూభిౄ ఙేమడెం యనియోఖథరయసఔు ఙరలా
అవసయెం.

3. అంగీకహయ దవ
a) ఔఴర్ నోట్
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిెంచి అదరమెం “5”లల ూభిౄగ యవభిెంచడెం జభిగిెంథి. అవసయఫైన ాత్తయభీ నౄభాథరయసఔు
ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెెంట్లథే. ఈ యషమెంలల కుగ ఉెండట్ెం
నౄభాథరయస ాయోజధరలు నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ ఏజెెంట్ల ఙేతేలలా సఽయక్షితెంగ ఉధరైమని ఙెడఫే.
b) తృహలళ డ్డఔకమబంట్ జామీ
నులల఼ జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయసణో ఫయసగెైన సెంఫెందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెెంట్లఔు భభో నలదె

అవకశ్ెం. ఔయేళ్ ఔెంనలనీ నిఫెంధనలు ఖనఔ అనఽభత్తలేౄ నులల఼ ణరానిై వకిౄఖతెంగ నౄభాథరయసఔు
అెందజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి. అబణే థరనిై లేఔభిెంచి, యనియోఖథరయసఔు అెందజైమడెం భెంచి ఉనుమెం.

నులల఼ని ధేయసగ నుోసఽి థరవభ ెంుతేెంట్ే ఖనఔ నులల఼ డరఔుఫెంట్ నఽ ెంగధే ఎవభెైధర ఔయస

యనియోఖథరయసనఽ సెంాథిెంచడెం తనిసభి. యనియోఖథరయసఔు అెంథిన తాెంలల ఏఫైధర అసషి త ఉెంట్ే
థరనిై ఖ భిెంచి అతనికి యవభిెంఙేెందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ెం. లు యకలెైన నులల఼ సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి

యవభిెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి సభెైన సెందయౌెం. భభిమ యనియోఖథరయస ఉయోగిెంచఽకోఖల నులల఼థరయస
హఔుులు భభిమ సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర యవభిెంచవచఽచ. అభ్కనికి నేెంచిన లేవలనఽ
అెందజైయౄ భని యనియోఖథరయసఔు నౄభా ఔెంనలనీ ఇలాెంట్ి తన చయల ణెయౌమజైలనట్లి అవుతేెంథి.

యనియోఖథరయసఔు అనిై యకలుగ లేవలెంథియౄ నని యగెనెం ఙేమడెంణో నుట్ల ూభిౄ భదె తే
అెందజైమడరనికి ఇథి ఔ సెందయౌెం.

ఏజెెంట్ల లేవల థరవభ లనృే ను ెందఖల ఇతయ వఔుౄల నేయానఽ ఖ భిెంచి యఔఫ ఙేమడెం తభవత్త తయుఫదే ఫైన
దశ్ అనిెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఔయేళ్ ఔా బెంట్ల ఖనఽఔ తనెంత ణరనఽగ ఈ వఔుౄలనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెెంట్లనఽ
యభికి భిచమడెం ఙేమఖయౌగిణే యనుయెంలల థీనిై ఔ గప భ ెందడెఖ గ పలయెంఙరయౌ.
c) తృహలళ మెన఼మఴల్
జీయణేతయ నులల఼లనఽ ఏట్ల భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి. అథే ఔెంనలనీలల కొనయఖడభా, లేథర

ఔెంనలనీ భాయడభా అనైథి నియృ బెంచఽకోఖల యౌలబెం ాత్త భెనఽవల్ సభమెంలలనా యనియోఖథరయసఔు

ఉెంట్లెంథి. ఏజెెంట్ల భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ నౄభాథరయస భనసఽలల తభ ట్ా ఏభట్ల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్
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ఔు భభిమ నభ్కనికి ఇథి కీలఔ భీక్ష అని ఙెవచఽచ. నౄభాథరయస తీసఽఔునై నులల఼ ఖడెవు పలాధర

ణేథీన భ గిమనఽెందని, భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయలని అతనికి ఖ యసౄ ఙేమాయౌసన చట్ి యఫైన ఫలధణేనై
నౄభా ఔెంనలనీకి లేఔుధరై... భభద కోసెం అలా ఖ యసౄ ఙేమడెం ఆభోఖఔయఫైన యనుయ దే త్తగ భిఖణన

ను ెందఽణోెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ ఎక్స నలైభీ ణేథీకి ధల భ ెందఽగ “మెన఼మఴల్ నోటీష఼”నఽ నౄభా ఔెంనలనీ జఞభీ
ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి భెనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ెందఽగధే నౄభాథరయస వదె ఔు ఏజెెంట్ల యళ్ాడెం, భెనఽవల్
సనైనయౄ ోెందని ఙెడెం ఙరలా అవసయెం. తథరవభ అెందఽఔనఽఖ ణెంగ నౄభాథరయస చయలు తీసఽఔుెంట్లడె.

ఔా బెంట్లనఽ ఏజెెంట్ల అుడుడె ఔలుసా
ౄ ఉెండట్ెం వలా యసయెం సఫెందరలు ఫలలనేతెం అవుత

ఉెంట్లబ. ెండెఖలు, నౄభాథరయస ఔుట్లెంఫెంలల ఏయైధర యబకభలునైుడె ఏజెెంట్ల యపలకెంక్షలు
ణెలుుత ఉెండట్ెం ఫేలు. అలాగై ఔషి కలెం, ఇఫోెందఽలు ఉనైుడె ఆదఽఔుెంట్ృ ఔడర ఉెండరయౌ.
4. కెలభం దవ
కెాబెం భియౖుయ సభమెంలల ఏజెెంట్ల నుోఱెంఙరయౌసన నుతా ఙరలా కీలఔఫైనథి. కెాబభ ఔు కయణఫైన గట్న

ఖ భిెంచి తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమడెం భభిమ ఆ సెందయౌెంగ నుట్ిెంఙరయౌసన అనిై నిఫెంధనలు,
దె తేలనా యనియోఖథరయస నుట్ిెంఙేలా చాడట్ెం ఏజెెంట్ల యది.థరెంణోనుట్ల నయౖినిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు
భిరోధనలు ఏఫైధర అవసయభబయ క్షెంలల యట్ికి ఏజెెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌ ఔడర.

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 2
నౄభా అవసయభా, కథర అనై చయచఔు ణరయే లేని సెందభౌనిై ఖ భిౄెంచెండి.
I.

ఆలౄ నౄభా

II. యనుయ ఫలధత నౄభా

III. థర్ు నుభీి లమనృయౌట్ీకి మోట్లయస నౄభా
IV. అగిైాభాద నౄభా
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C. పమహమద఼ల మిశుహుయం
1. షమీక్ష
యనియోఖథరయసఔు ఏఫైధర భదఽలునైుడె యట్ిని భిషుభిెంఙరయౌసన సభమఫే అతెంత ళెచఽచ

నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుెంట్ే యట్ిని భిషుభిెంచఖల లేవలలా యైపలెం (నౄభా ఔెంనలనీ భికయసులనఽ

సభిఙేమడెంలల ఆలసెం నదలుఔుని కెాబభ నఽ యలెైనెంత తవయగ భిషుభిెంచఔనుోవడెం థరక ఏథెైధర
కవచఽచ) యనియోఖథరయసఔు ఆఖరహెం ణెనసఽౄెంథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖెం భాతాఫే.

నలైగ అలాెంట్ి యైపలానికి ఇఙేచ యకాధరల థరవభ యనియోఖథరయసలు భభిెంతగ ఆఖరహోదఖర లవుణరయస. లేయ
యైపలెం పయౌతెంగ తలెతౄఖల పలయోథేవగలు, తతసెంఫెందిత ఉథేవగలు భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:

 ణొలుత ఇఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతౄ ేతేెంథి. ణరభ మోసనుోమాభనై పలవన ఔడర
వసఽౄెంథి

 భెెండో ఼యౌెంగ్ ఏనేట్ెంట్ే అహెం థెఫో త్తనడెం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయెంచడెం
యనియోఖథరయస సెంఫెంధెంలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫైన “షతమఱోధన షభమం”; ఈ యషమెంలల నౄభా
ఔెంనలనీ సజఞవుగ వవహభిెంచఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ెం. థీనిథరవభ యనియోఖథరయస
నభ్కనిై భభిెంతగ ఫయసఖ యసచఽకోవచఽచ. ఈ యషమెంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కెం. ణరనఽ ఙరలా
యలుయైన యడని యనియోఖథరయసలు పలయెంచఽఔుధేలా ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా నౄభా ఔెంనలనీ ావయౄ న ఉెండరయౌ.

నైయస ఖనఔ ను ా లషనల్ నౄభా సలయౘథరయస అబణే ఇలాెంట్ి ఉదెంతెం అసలు తలెతౄఔుెండర భ ెందఽగధే జఞఖరతౄ

డణరయస. ఔయేళ్ అలాెంట్ిథేఫైధర తలెత్తౄణే ఈ యషమానిై ఔెంనలనీలలని సెంఫెందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకెమౄ ాయస.
ఖయయవుంచ఼కోండ్ి. ఔం్తూలోతు భమై ఇతయ ఴమఔకులఔూ ఔల భంటయ షభషమల విశమంలో మీఔకననంత మాజభానమం
ఉండద఼!

భదఽలు/ఇఫోెందఽలధేయ

నిజఞనికి

యనియోఖథరయస

చానెంచఽఔుధేెందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని అవకశ్ెం.

ాయోజధరలఔు

నైయస

ఎెంతగ

యలువ

ఇయౄభో

ఏజెెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ ఫయసగెైన యనుభనిై

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

సదఽనుమాలనఽ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయసలఔు యవభిసౄ ఽనైుడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌస
ఉెంట్లెంథి.

భౌఖిఔ రచడయం (భంచెైనడ/చెడ్ెైనడ) విఔరమాలోలనఽ, ళేఴలక అందించడంలోనఽ చడలా కరలఔ తృహతర తృో లషు ఼ంది.
భంచి ళేఴలక అందించఖయౌగితే రహటితు తృొ ందిన రహయవ దడతు ఖయమించి ఔతూషం భమో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయస. అథే లేయ
యైపలెం తలెత్తౄణే భాతాెం థరని ఖ భిెంచి ఔనీసెం భభో 20 భెంథికి ఙెఫ ణరయస!
2. షమీఔాత పమహమద఼ల తుయుసణ ఴమఴషి (ఐజీఎంఎస్క)
ఈ సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిచెంథి. నౄభా భదఽల

ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిచి, నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భియౖుయ తీయసణెనఽైలనఽ ఎట్ిఔుడె నియతెంగ
ఖభనిెంఙే కైెంథీఔ
ా ిత వవస ఇథి.
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నులల఼థరయసలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽచ. అెందఽకోసెం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ెందఽభిచి, తభ

భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభవత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీకి ెండెం జయసఖ తేెంథి. ఈ
భదఽలనఽ, యట్ి భియౖుభనికి ట్ేి సభమానిై ఐజీఎెంఎస్క భిశ్ియౌసా
ౄ ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
థిఖ వ చియసధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽచ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. వితుయోఖదడయవ మియక్షణ చటట ం, 1986
ఈ చట్లినిై “యనియోఖథరయసల ాయోజధరలఔు ఫయసగెైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయసల

యయథరల భియౖుభనికి యనియోఖథరయసల కౌనిసళ్ైా భభిమ ఇతయ సెంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌసన
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలాకి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లినిై యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ెం,
2002ణో సవభిెంఙరయస.

a) ఈ చటట ం మిధిలో తుయుచనడలక
ఈ చట్ి ెంలల ను ెందఽభిచిన కొనిై తుయుచనడలక ఇలా ఉధరైబ:

తుయుచనం
“ళేఴ” అెంట్ే యడఔెంథరయసలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఏ వయృ న అబధర. భభిమ ఫలెంకిెంగ్, లైధరనిసెంగ్, యయణర,

నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా ఇెంధన సయపభ, ఫోభిుెంగ్, లేథర లాడిెెంగ్, లేథర భెెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం,
యధనదెం, అభూజ్డ ఫెంట్, యభౄ, ఇతయ సభాఙరయ సభైవ వెంట్ి వయృ న. కనీ ఙరభీెలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే
లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ కెంట్లాఔుిలల లేని అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు.
తెభాన఼ ళేఴగహ ఇంద఼లో తృొ ంద఼యచడం జమిగింది
“వితుయోఖదడయవ” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:
i.

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

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

“లోం” అెంట్ే ఏథెైధర లలెం, అసెంూయృ త, లలెం, ధరణతలల లలెం, చట్ి యెంగ గనీ, ఇతయణరా గనీ
నియవళెంఙరయౌసనెంత ధరణతనఽ నియవళెంచనుోవడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వయౄబ.
“పమహమద఼” అెంట్ే యౌఖితూయవఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ:
i.

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

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

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

ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌసన దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై ఖ భిెంచి ఫళయెంఖెంగ ఉెంఙరయౌసనెంతగ
సభాఙరభనిై ఉెంచఔనుోణే

“వితుయోఖదడయవతు విరహదం” అెంట్ే భదఽఔు ఖ భెైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొట్ిినుభైమడెం, యట్ిని
సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.

b) వితుయోఖదడయవతు విరహదడల మిశుహుయ షంషి లక
యనియోఖథరయసని యయథరల భియౖుయ సెంస లనఽ ాత్త జిలాా, భషి ర భభిమ జఞతీమ యబలల ఏభట్ల
ఙేయౄ యస.
i.

జిలాల తౄో యం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ

ల఼వఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ నూోభనికి ఉెంట్లబ. తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄ యసవలు/డికీరలనఽ
సెంఫెందిత లయల్ కోయసిఔు ెంనే అదికయెం జిలాా నూోభనికి ఉెంట్లెంథి.

ii. మహశటర ఔమీశన్ : థీనికి లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. జిలాా నూోయెం నఽెంచి అన఼ళ్ానఽ
ఔడర ఇథి ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర

లేవలు, భియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ ల఼వఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ
నూోభనికి ఉెంట్లబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాా నూోభనిై నుోయౌ ఉెంట్లబ.

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

అనలెట్ భభిమ యయేక్షణ అదికభలుెంట్లబ. భషాట ఔనైషన్ ఇచిచన తీయసలనలై అన఼ళ్ానఽ ఇథి
ఆలకిసౄ ఽెంథి. అెంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేెంచిన వసఽౄవులు/లేవల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన
కెాబభ లనఽ యఙరయణఔు ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి. భషాట ఔనైషన్నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.

ఈ భూడె సెంస లఔ లయల్ కోయసి అదికభలుెంట్లబ.
c) పమహమద఼ దడకలక దధ తి
్ైన ేమపునన ఈ భూడు మిశుహుయ షంషి లఔూ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి.

ఇెందఽఔు గనీ, అన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌసన ని లేదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్ అబధర,
జఞతీమ ఔనైషన్ అబధర సభై.

భదఽలనఽ భదఽథరయస సవమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజెెంట్ల థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ.
యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయా గనీ, లేథర నుోసఽి థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు
లామర్ వెంట్ియభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ.
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d) వితుయోఖదడయవల తౄో యం ఉతు యవులక
భదఽ ఙేలన వసఽౄవులలా భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల
ఙేలన ఆభోణలు యసజువమామని గనీ నూోయెం ఖనఽఔ సెంతినౄ ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ యట్ిలల
ఏథో ఔట్ి గనీ, ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌసెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
i.

భదఽథరయసఔు ధయనఽ త్తభిగివవడెం, (లేథర నౄభా అబణే న఼ానేమెంనఽ), భదఽథరయస ఙెయౌాెంచిన
ఙరభీెలనఽ త్తభిగివవడెం

ii. అవతయౌ క్షెం నియా క్షెం వలా భదఽథరయసఔు ఔయౌగిన నషి ెం, లేథర గమానికి భియౘయెంగ కొెంత
నణరౄనిై ఙెయౌాెంచడెం

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలాని లలనులనఽ ణొలగిెంచడెం

iv. అసభెంజసఫైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔనుోవడెం
v. సభినుోబయ కయసచలనఽ ఙెయౌాెంచడెం

e) వితుయోఖదడయవ విరహదడలోల యకహలక
ఈ భూడె నూోభల భ ెందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయస యయథరలలా నౄభా యనుయెం యషమెంలల ఙరలావయఔు ఈ
థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄబ:
i.
ii.

కెలభం మిశుహుమహలోల ఆలషమం

కెలభంలన఼ మిషుమించఔతృో ఴడం

iii. కెలభంల తియషుయణ

iv. నశట తీఴరత
v. తృహలళ తుమభ తుఫంధనలక తదితమహలక
4. తెభా అెంఫ డ్ససభన్
నౄభా చట్ి ెం, 1938 కిెంద నుౌయసల భదఽల భియౖుయ నిఫెంధనలు, 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన
భజతాెంలల 1998లో కైెందాెం నేభపుెంథి. ఈ నిఫెంధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైెంట్ికీ, అనిై వకిౄఖత
నౄభాలఔు, అెంట్ే వకిౄఖత హోథరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ.

నౄభా ఔెంనలనీల యషమెంలల కెాబెం భియౖుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ
కయసచలల, సభయ ెంగ, నియౖక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం.

తెభాదడయవ భమిమయ తెభా ఔం్తూల యషయ అంగీకహయంతో ్ైన ేమపునన తుఫంధనల మిధిలో భధమఴమిుగహ
భమిమయ కౌనసీలర్ గహ అంఫయడ్సీభన్ ఴమఴసమిశూు హయవ.

పమహమద఼లన఼ అంగీఔమించడలా, తియషుమించడలా అనే విశమంలో అెంఫ డ్ససభన్ తుయణ మబే అంతిభం.
a) అంఫయడ్సీభన్ ఔక పమహమద఼
అెంఫ డ్ససభనఽు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయవఔెంగ, నౄభాథరయస సెంతఔెంణో గనీ, అతని

చట్ి యఫైన యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, అెంఫ డ్ససభన్ ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉెండరయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ
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రక/కభలమెం ఔడర ఆ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉెండరయౌ.
నషి ెం సవపలవెం, తీవాత భభిమ కోయసతేనై భియౘయెం వెంట్ివనీై ఉెండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలా అెంఫ డ్ససభనఽు భదఽలు ఙేమవచఽచ:
i.

భదఽథరయస ఖతెంలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి యౌఖితూయవఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔెంనలనీ:




భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర

ధల లలు ఆ భదఽఔు ఎలాెంట్ి ఫదఽల ఇవవఔనుోబధర

నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి వచిచన సభాదరనెంణో భదఽథరయస సెంతినౄ ఙెెందఔనుోబధర

ii. నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ
iii. భదఽ ఏ కోయసిలలనా, ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా నలెండిెంగ్ లల ఉెండభదఽ.
b) అంఫయడ్సీభన్ ళతౄహయవీలక

అెంఫ డ్ససభన్ అనఽసభిెంఙరయౌసన కొనిై యధఽలు/ను ా ట్ కల్స ఇలా ఉెంట్లబ:
i.

భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలలు లనూయససలు ఙేమాయౌ

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయసణో నుట్ల నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడర ెంనుయౌ
iii. లనూయససలనఽ యట్ిని ఙేలన 15 భోజులలాగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ

iv. నౄభాథరయస ణరలఔు అెంగీకయ లేక ణరలఔు ాత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ెంనుయౌ. థరనిై ల఼వఔభిెంచిన 15
భోజులలాల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయవఔ ధఽాయఔయణ ఇయవయౌ.

యయదెం భధవభిౄతవెం థరవభ భియౖుయెం కఔనుోణే అెంఫ డ్ససభన్ ణరనఽ సభెంజసభని పలయెంచిన

నణరౄనిై నౄభాథరయసఔు భియౘయెంగ ాఔట్ియౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ను ెంథిన నయౖినిై బభీౄ ఙేమడరనికి
అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువగ భాతాెం ఉెండదఽ.
c) అంఫయడ్సీభన్ అరహయవడలక
అెంఫ డ్ససభన్ అయయసులనఽ థిఖ వ నిఫెంధనలు యయేక్షియౄ బ:
i.

అయయసు యౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్సగైరఱమా ఙెయౌాెంులు భభిమ ఇతయ కయసచలణో
ఔయౌన)

ii. అయయసునఽ భదఽ ల఼వఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి, సెంూయృ భియౖుయెంగ అలా
అయయసునఽ అెందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలాల భదఽథరయస యౌఖితూయవఔెంగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.

iii. నౄభా ఔెంనలనీ ఔడర సదయస అయయసునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలాల ఆ
ఫేయఔు అెంఫ డ్ససభన్ ణో యౌఖితూయవఔెంగ నేభపుధరయౌ.

iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ సదయస అయయసునఽ అెంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయవఔెంగ నేభపునఔనుోణే
నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అయయసునఽ అభలు ఙేమఔనుోవచఽచ.
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మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 3
యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ెం, 1986 ాకయెం ఎవభిని యనియోఖథరయసగ నేభపునలేయస?
I.

సయసఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔెం కోసెం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని

II. త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథేెశ్ెంణో సయసఔులనఽ కొధే వకిౄని

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

D. షభాచడయ రకమ
ర
వితుయోఖదడయవ ళేఴలోల షభాచడయ నసైుణడమలక
ని ాథేశ్ెంలల ాపలవవెంతెంగ ని ఙేమడరనికి ఏజెెంట్ల లేథర లేయ ఉథోగికి ఉెండరయౌసన అత్త భ కఫైన
ధైుణరల జఞనృణరలల యఫ్ి ్ లుల్స ఔట్ి.

నిభిెషి నిని చఔచక ఙేలే యౘర్ు లుల్స భాథిభిగ కఔుెండర ఈ యఫ్ి ్ లుల్స అధేయ ఇతయ లఫోెంథిణో భభిమ

వితుయోఖదడయవలతో తు తృహరంతంలోనఽ, ఫమటా రఫాఴఴంతంగహ భాటాలడటం తదితమహలఔక షంఫంధించిన
నసైుణడమలక. సభాఙరయ ధైుణరలనఽ ఈ యఫ్ి ్ లుల్స లల ఙరలా భ కఫైన ధైుణరలుగ ఙెవచఽచ.
1. షభాచడయం భమిమయ వితుయోఖదడయవ షంఫంధడలక
సెంతిుౄలెైన, లామల్ యనియోఖథరయసలనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యనియోఖథరయస లేవ ఙరలా కీలఔఫైన అెంశ్ెం.
కనీ అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయసలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔెంనలనీ ఙరలా ట్ిషిఫైన సెంఫెందరలు
ఏయయచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.

అంతిభంగహ ఔం్తూతు వితుయోఖదడయవ ఏ విధంగహ చఽశూహుడనన అంఱహతున ళేఴ భమిమయ షంఫంధ అన఼బరహలక
మెండఽ ఫాగహ రఫావితం చేశూు హభ.

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

i.

ాత్త సెంఫెంధభూ ఆఔయషణణోధే నదలవుతేెంథి:

వితుయోఖదడయవఔక ఇశత
ట డు కహఖయౌగి భమిమయ వితుయోఖదడయవతో షతీంఫంధం నసలకొలకకోఖయౌగి ఉండ్డయౌ. ఈ
ఆఔయి ణ తయచఽ అతతు్ై రేమఖయౌగై తొయౌశూహమి రఫాఴం (పస్కట ఇం్రశన్) ్ైనే ఆధడయడ్ి ఉంటయంది.
వితుయోఖదడయవ షంషి తో గహతూ, దడతు రతితుధ఼లతో గహతూ తొయౌశూహమి షభారేవబైనుడు అతతుక ఔయౌగై ఫాఴన
అననభాట. ఏ భనసఽధైధర ణెభిఙేెందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ెం ఙెయ ఈ ఆఔయషణే. ఇథి లేఔుెండర సెంఫెంధెం

ఏయయచఽకోవడెం థరథరుగ అయధఫే. ఔ లేల్స యసన్ యనియోఖథరయసలఔు నచచలేదనఽకోెండి. ఆఫ
తన లేల్స కెభీర్ లల ుభోఖత్త యదిసౄ ఽెందని నైయస పలయసఽౄధరైభ?

ii. షంఫంధంలో మెండ్ో అంవం రజెన్ీ – అఴషయబైనుడు అఔుడ ఉండటం:
ఫహృర థీనికి అతేతౄ భ ఉథరహయణ యయహెం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫైనుడె బయౄ అెందఽఫలట్లలల

ఉెండడర? అలాగై వితుయోఖదడయవ షంఫంధంలో ఔూడ్డ అఴషయబైనుడు ఔం్తూ గహతూ, దడతు రతితుధి గహతూ
అతతుక అంద఼ఫాటయలో ఉనడనమహ లేమహ అననది చడలా కరలఔం. వితుయోఖదడయవ అఴషమహలఔక ఆమన గహతూ,
ఆబ గహతూ ూమిుశూి హభలో అంద఼ఫాటయలో ఉనడనమహ?

అబణే కొనిైయయసా ూభిౄగ ాజెెంట్ గ ఉెండఔనుోవడెం, యనియోఖథరయసల ఆకెంక్షలఔు ూభిౄయ బలల ధరమెం

ఙేమఔనుోవడెం వెంట్ి ఉదెంణరలు ఔడర ఙోట్లఙేసఽకోవచఽచ. అుడె ఔడర ఔయేళ్ వితుయోఖదడయవతో ఖనఔ

షమిగహ భాటాలడఖయౌగితే ఫలబైన షంఫంధడతున కొనశూహగించఴచ఼ు. చఔుగహ, ఫాధమతడమయతంగహ, తనఔక ఫాధమత
ఉందనన ఫాఴనన఼ అఴతయౌ రహమిక అయి భభయమలా చెఖయౌగితే చడలక.
నలై నుబెంట్ా నీై ఇలా ఉధరైబ:
 ఏయయఙే భ దా లేథర

 ాజెెంట్ గ ఉెండే లేథర యధే దే త్త లేథర
 తథరవభ అవతయౌ యభికిఙేచ సెంథేశ్ెం

ఇవనీై సభాఙరయెంలలని ననై కోణరలు. భభిమ ఔరభయక్షణ భభిమ ధైుణరలు అవసయఫైన అెంరలు.
ఔయధెంగ భనెం ఏెం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దోయణని ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి.
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కొతౄ యనియోఖథరయసనఽ సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి యచిచెంఙరయౌసన కయసచణో నుోయౌలేౄ ఉనై యనియోఖథరయసని

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

జయసఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయసల నౄభా అవసభలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, ఔవభైజీలనఽ యవభిెంచడెం,
నూభలనఽ అెందజైమడెం వెంట్ియ. కఫట్ిి యట్ిలలని ాత్త నుబెంట్ వథరె యనియోఖథరయసణో ఫలఫైన సెంఫెందరలు
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెెంట్లఔు ఎధనై అవకరలుెంట్లబ.
2. షభాచడయ రకమ
ర

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

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

చితరం 1: షభాచడయంలో యకహలక

సభాఙరయెం ఙరలా యకలుగ ఉెండవచఽచ
 భ్ఖిఔ
 యౌఖిత

 భ్ఖికైతయ

 యౘవపలయల యమెంణో ఙేలేథి
ఎదఽభెదఽయసగ, నూోన్లల, నుోసఽి, లేథర ఇెంట్భెైట్... సభాఙరయ ాయయెం ఎలాగెైధర ఉెండవచఽచ. అథి నూయ్ల్, లేథర

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

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

షభాచడయ రకమ
ర న఼ దిఖయఴన చఽడబైనది.
నిఫెంధనలనఽ ఔ చితాెం థరవభ చాుథరెం
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చితరం 1: షభాచడయ రకమ
ర

తుయుచనం
i.

భూలం: సభాఙరయ భూలెం యౄెంలల ఏజెెంట్ల ణరనఽ ఏెం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏెం ఙెనులనఽఔుెంట్లధరైనధే

యషమెంలల ూభిౄ సషి తణో ఉెండరయౌ. అెంణేగఔ ణరనఽ ఙెఫ తేనైథి ఉమ ఔౄ ెం, సభెైన సభాఙరయెం అని
నభ్ఔెంణో ఔడర ఉెండరయౌ.
ii.

షందేవభనేది ఎవభెైధర వఔౄ ెం ఙేమాలని పలయెంఙే సభాఙరయెం.

iii. ఎన్ కోడ్ింగ్ అధేథి ఎవభెైధర ఔ యౄెంలల ఫథియ్ ఙేల, అనెంతయెం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయ ెం

ఙేసఽఔుధే సభాఙరయెం. ఎన్ కోడిెంగ్ యపలెం ఎవభెైధర ఎెంత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయస,
అయోభమానిై ఎెంతగ నియభిెంచఖయౌగయస అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి జయగలెంట్ే
ఎవభికెైధర తభ రోరతలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. ఇెందఽలల యైపలెం అనుయ ెం ఙేసఽకోఖల
సెంథేరలనఽ అెందజైమడరనికి థరభి తీమవచఽచ.

iv. సెంథేరనిై ఆ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఎెంచఽఔునై ఏథెైధర యహఔెం థరవభ ెంుణరయస. అథి వకిౄఖతెంగ జభినే

సభాయేరల వెంట్ి భ్ఖిఔ యహఔెం, ట్ెయౌనూోన్, లేథర యడియో కనొభెనిసెంగ్ వెంట్ిథేథెైధర కవచఽచ. లేదెంట్ే
లేకలు, ఇ-ఫబళ్ైా, ఫమోలు, నియేథిఔల వెంట్ి యౌఖిత యౄెంలలని సభాఙరయెం కవచఽచ.

v.

డ్లకోడ్ింగ్ అధేథి తభఔు అెంథిన సభాఙరభనిై ఖభయనెం వదె నిభిెషి దే త్తలల యకానిెంచి అయ ెం
ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడిెంగ్ (లేథర సభాఙరభనిై ఎవభెైధర ఎలా అెందఽఔుెంట్లనైథి) ఎన్ కోడిెంగ్ లల (ఎలా
ఙెఫ ణరయనై థరనిలల) ఙరలా కీలకెంశ్ెం.

vi. మిళఴర్: చివయగ సభాఙరభనిై అెందఽఔుధే భిల఼వర్/భిల఼వయసా ఉెంట్లడె/ఉెంట్లయస. యయస వకిౄ, లేథర వఔుౄలు

కవచఽచ. ఆ రోరతలలా ాత్తయభికీ తభయైన ఆలలచనలుెంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుెంట్లబ. అవనీై ఆ

సభాఙరభనిై యయస ఎలా ల఼వఔభియౄ యస, తదనఽఖ ణెంగ ఎలా ావభిౄయౄ యధే థరనినలై ాపలవెం చాుణరబ.

సభాఙరభనిై ెంనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సెంథేరనిై ెంనులనై యషమెంలల ఈ కయకలనఽ ఖ భిెంచి
ఆలలచన ఙేమాయౌసన అవసయెం ఉెంట్లెంథి.

vii. పడ్స ఫామక్: సభాఙరభనిై ెంననుడె, అెందఽఔునైుడె భ్ఖిఔ, లేథర భ్ఖికైతయ సెంథేరల యౄెంలల

లలెండర్ ఔు భిల఼వర్ ఔ ఼డ్స ఫలక్ నఽ ెంుణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి అయ ెం
ఙేసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే సభాఙరభనిై ఎలా ల఼వఔభిెంచి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయ ెం
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫైణే సెంథేరనిై భాయచఖల, లేథర ునర్ యౌఖిెంచఖల అవకశ్ెం
ఔడర ఉెంట్లెంథి.

3. షభయి షభాచడమహతుక అడడ ంఔకలక
షభయి షభాచడమహతుక అడడ ంఔకలక నలై ాకిరమలలని ాత్త దశ్లలనా ఎదఽయస కవచఽచ. ెంనే వకిౄ (లలెండర్) నఽ

ఖ భిెంచి ఏయయచిన అననుామెం వలా , లేథర సెంథేరనిై సభిగ యౄను ెంథిెంచఔనుోవడెం వలా , లేథర ఙరలా తఔుువ
గనీ, భభీ ఎఔుువ గనీ ఙెడెం వలా , లేథర భిల఼వర్ ణరలఔు సెంసుిత్తని లలెండర్ అయ ెం ఙేసఽకోఔనుోవడెం వలా
సభాఙరయెం వకీరఔయణఔు ఖ భి కవచఽచ. ఇలాెంట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ణొలగిెంచడఫే అసలు సయలు.

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 4
ఆభోఖఔయఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేట్ి?
I.

ఆఔయషణ

II. నభ్ఔెం

III. సభాఙరయెం

IV. అనఽభానెం

E. భౌఖికైతయ షభాచడయం
ఏజెెంట్ల అయ ెం ఙేసఽకోయయౌసన కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథరెెం.

కరలకహంవం
ముదటే గప భయదర రేమడం (పస్కట ఇం్రశన్)
ఏ సెంఫెందరనికెైధర ఆఔయషణే ణొయౌ ుధరథి అని భననేట్ికై చారెం. నేభ్యౌై ఇషి డని యనియోఖథరయస

నఽెంచి నైయస యనుభనిై ఎలా ఆయెంచఖలయస! నిజఞనికి ఙరలాభెంథి యభిని నైయస నదట్ియభి ఔయౌలనుడె

నేభ్యౌై కైవలెం ఔు చాులల, లేథర కొథిె లలఔనా వవదిలలధే నేభ్యౌై అెంచధర యేయౄ యస. అలా నైనలై యయస
ఏయయచఽఔుధే అననుామెం నై వసౄ ైదరయణ, యౘవపలయలు, భాట్తీయస తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. పస్కి

ఇెంనలాషనఽ
ా ఎట్ికీ ఉెండినుోణరమని ఖ యసౄెంచఽకోెండి. ఫయసగెైన పస్కి ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄ ఫైన
ట్ిప్స:

i.
ii.

తుతమం షకహలంలో రసళలండ్ి. కొథిె నినేయౖల భ ెందఽగధే యమా లలా నుాన్ ఙేసఽకోెండి. తథరవభ కఖల
ఆలయలనిైెంట్ినీ భిహభిెంచడరనికి యలుెంట్లెంథి.

మిభభయౌన మీయవ అన఼రసైన మీతిలో ఉంచ఼కోండ్ి. నైయస ణొయౌయభిగ ఔలవఫోతేనై వకిౄ నేభ్యౌై
అట్ిథరక ఎయఖడె. కఫట్ిి యదరయణెంగ నై అనమభెధేస నై ఖ భిెంచి యభికి ణొయౌ ఔ
ా అెందజైసౄ ఽెంథి.




సభెైన పస్కి ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి నై అనమభెన్స థోహదడెణోెంథర?
ఆ సెందయౌెం కోసెం నైయస ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉెంథర?

నై ఔట్ిెంగ్, ఱేయెంగ్, దఽసఽౄలు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా?
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iii. చఔుతు, గెయౌచే చియవనఴుు. మీయవ ఔయౌలన వకిౄ నేభ్యౌై యెంట్ధే నఙేచలా ఙేసౄ ఽెంథి.
iv. ఒ్న్ గహ, ఆతభవిఱహుషంతో, శూహన఼ఔూలంగహ ఉండటం




నై యౘవపలయలు యరవయనిై ాత్తపయౌసఽౄధరైమా?

నైయస చఔుగ నఽెంచఽని, ఔళ్ా లలకి చాసా
ౄ , ఖట్ిి ఔయఙరలనెంణో లఔభిసౄ ఽధరైభ?

కొథిెనుట్ి యభయవలు ఎదఽభెైధర, లేథర సభాయేశ్ెం నైయస అనఽఔునైట్లిగ యఖఔనుోబధర ఔడర
యనఽఔలెంగధే ఉెంట్లభ?

v. అఴతయౌ ఴమకు ్ై ఆషకు చఽడం – ఇది చడలా కీలకెంశ్ెం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజెంగ ఙరలా ఆసఔౄ ెంగ
ఉెండరయౌ.




ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయస ఖ భిెంచి అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి నైయస కసౄ సభమెం యచిచయౄభ?
అతనఽ/ఆఫ ఙెఫతేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ?

నైయస యనియోఖథరయసఔు ూభిౄగ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ? లేఔ సఖెం సభమెం నుట్ల నూోధనాధే
ఖడినుభ?

1. శృఴఫారహలక

యౘవపలయలెంట్ే నై ఔదయౌఔలు, సెంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయస భాట్లాడే, నడిఙే, ఔయసచధే భభిమ

నఽెంచఽధే దే తేలనీై నై ఖ భిెంచి అవతయౌ యభికి ఎెంణో కొెంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏెం జయసఖ ణోెంథో ఔడర
ట్ిియౄ బ.

ఙెఫ తేనై థరెంట్ా కైవలెం కొెంత భాతాఫే ఎవభెైధర యెంట్లయని అెంట్లెంట్లయస. భనెం ఙెనిథే భన ఖ భిెంచి
ఙరలా ఎఔుువగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేెందనైభాట్. కఫట్ిి యౘవపలయల యషమెంలల ఙరలా జఞఖరతౄగ ఉెండరయౌ.
a) నభభఔం
ఎలా ఔనిెంఙరయౌ, ఆత్యరవసెంణో ఉెండరయౌ, నైయస ల఼భిమస్క గ యెంట్లధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి
ఎలా ఔయౌగిెంఙరలనై థరనినలై కొనిై ట్ిప్స ఇయగో:




బెంగిభ – నిట్లయసగ, బ జఞలు యనఔుు యలేలా నఽెంఙోవడెం
ధేయసగ ఔళ్ా లలకి చాడట్ెం – “నవువ” భ కెంణో
అవయసఫైన, ఉథేెశ్ూయవఔ లలైఖలు

b) నభభఔం
తయచా లేల్స యసన్ నఽ రోరత నభ్డె. కఫట్ిి అతని భాట్లు సహజెంగధే గయౌకి నుోతేెంట్లబ. తనఽ
ఙెఫ తేనై థరనిట్ా ఆఫ లనిసమర్ అనై పలవననఽ ఆఫ యౘవపలయలు ఔయౌెంచవు భభి. అెందఽకై

ఙెఫ తేనై థరెంట్ా నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయల ట్ా జఞఖరతౄఖ ఉెండట్ెం ఫేలు.
యట్ి జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఇవవడెం జభిగిెంథి:





ఔళ్ా లలకి ఔళ్ైా నలట్ి ఎఔుువగ చాడఔనుోవడెం, లేథర శ్యయేఖెంగ ఆయడెం
భాట్ా డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ా ై భూత్త భ ెందఽ ఉెంచఽకోవడెం

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

ఔెంఠ్సవయెం భాయడెం, నచ్ తదతభలు భాయడెం, భాట్ికీ గపెంతే సయసెకోవడెం

సవభనిై భెందాెం నఽెంచి తఔుువ యబలల ఉెంచఽత ధభ్థిగ, సషి ెంగ భాట్లాడట్ెం

డిలనిసవ్ధస్కని, సభిగ యనడెం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయలు:






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

ఙేతేలనఽ ెంట్ి భ ెందఽ కరస్క ఙేసఽకోవడెం

ఔళ్ా ణో నలదెగ చాడఔనుోవడెం, లేథర కిెంథికి చాడట్ెం

ఔరేళ వితుయోఖదడయవ ఖన఼ఔ వీటిలో ఏరసైనడ శృఴఫారహలక చఽుతతంటే, ఫసృఱహ మిభభయౌన మీయవ ఔశూహమి
తతుఖీ చేష఼ఔకతు, వితుయోఖదడయవ భనష఼లో ఏం జయవఖయతోందో ఆలోచించడలతు అయి ం.
2. వినే నసైుణడమలక

సభాఙరయ ధైుణరలలా ఎవభెైధర ఫలగ దిఱి నలట్ి లయౌసన, నలెంచఽకోయయౌసన భూడో వయా ెంగ యధే ధైుణరలనఽ
ఙెుకోవచఽచ. ఇయ “నిధైవభెైధర అయ ెం ఙేసఽకోయలెంట్ే భ ెందఽగ నఽవువ యభిని అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ” అధే
ాకాత వకిౄఖత ధైుణ సాతాెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.

నైయస ఎెంత ఫలగ యనఖలయధేథి నై విత్తౄ ఫలధతలనఽ నైయస ఎెంత ఫలగ నియవభిౄెంచఖలయనై థరనినలై ఙరలా

ాపలవెం చాుతేెంథి. భభిమ ఇతయసలణో నై సెంఫెందరల ణరలఔు ధరణత నైద ఔడర. అెందఽకై కొనిై
ఫయసగెైన యధే కిట్లఔులనఽ ఇుడె భనెం చాథరెెం.

a) చ఼యవగహి వినడం:
అెంట్ే భనెం కైవలెం అవతయౌ యయస ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాెం యనడెంణో సభినలట్ిఔుెండర ఆ భాట్ల
థరవభ ఆ వకిౄ ఇవవదలచఽఔునై సెంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైెంచడెం
అనైభాట్.

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

వరదధ చఽడం

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనెం నియెంతయెం దిఱి నలట్ి లయౌ. ఇసఽౄనై సెంథేరనిై ల఼వఔభిెంఙరయౌ. అలా
ల఼వఔభిెంచినట్లిగ ఔనిెంఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాయయెం ఔడర నై ఖ

భిెంచి ఙరలా “ఖట్ిిగధే”

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



వఔౄ నఽ ధేయసగ చాడట్ెం

దిఱి భయా ెంఙే ఆలలచనలనఽ ఔుఔు ధట్ిడెం

వత్తభైకిెంఙరలధే దోయణకి భానలఔెంగ లదేెం కఔనుోవడెం
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ఫమట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ినీ ఔున నలట్ిడెం (అెంట్ే నై నఫైల్ నఽ లలైలెెంట్ మోడ్స లల నలట్ిడెం
వెంట్ియ)

వఔౄ ణరలఔు యౘవపలయలనఽ ఔడర “యనడెం”

ii. మీయవ వింటయనడనయతు అయి భభయలా చేమడం:
నై యౘవపలయల యడఔెం ఙరలా కీలఔఫైన నుతా నుోఱసౄ ఽెంథి. ఉథరహయణఔు నైయస ఇలా ఙేమవచఽచ:




అుడుడా నవవవచఽచ. తలవచఽచ.

ఒనలన్ గ ఉెండే, అవతయౌ యయస నైణో లేవచిగ భాట్లాడేలా ఙేలే ఫయసగెైన బెంగిభనఽ
ఎెంచఽకోవచఽచ

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

iii. పడ్స ఫామక్ ఇఴుడం:
భనెం యధేథరెంట్ా ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియా థరవభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేెంథి. అెంట్ే వకిౄఖత

అెంచధరలు, తీయసలు, భనఔుెండే నభ్కల వెంట్ియట్ి థరవభ అనైభాట్. అెందఽకై యధే వకిౄగ నైయస ఈ
లియానఽ ఖ భిెంచి నియెంతయెం జఞఖయౄఔెంగ ఉెండరయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట్ సభిగ అయ ెం
ఙేసఽఔుధే ామతైెం ఙేమాయౌ.




ఇెందఽకోసెం అవతయౌ వకిౄ సెంథేరనిై నైయస యరలాఱెంఙరయౌస భవచఽచ. ఙెనెంథేనేట్ సభిగ
నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాశ్ైలు యేమాయౌస భవచఽచ.

వఔౄ థరలనఽ అతనికి ఖ యసౄ ఙేమడెం ఔడర ఼డ్స ఫలక్ ఇవవడెంలల భభో కీలకెంశ్ెం

ఇఔ భూడో భాయా ెం, అుడుడా వఔౄ నఽ ఆన, ఆమన అట్ిథరక భాట్లాడిన భాట్ల
ణరలఔు యభెంరనిై ఆమన భాట్లలాధే ఙెన, అవుధర అని అడఖట్ెం.

ఉదడసయణ
షశటత కోషం అడఖటం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫట్ిి, ధేనిలా అనఽకోవడెం ఔభెకిధ
ై ర, భా ఆభోఖ నుానా లల కొనిైెంట్ి
ణరలఔు లనృే నలై నైఔు కొనిై సెంథేయౘలునైట్లిధరైబ, నైయస భభిెంత సషి ెంగ ఙెఖలభ?
ఴఔు దడలన఼ షమిగి హ ఆమన చెనటయటగహనే తిమిగి చెడం – అెంట్ే నైయస ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుానఽ
ా

నైఔు ఆయెంచినెంత ఆఔయషణీమఫైన లాపలలనఽ ఇవవజూడెం లేథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయ ెం
ఙేసఽఔుధరైధర?

iv. తీయమిగహ ఉండఔతృో ఴడం:
చఽయసగా యనడెంలల అత్త నలదె అడు ెంఔులలా ఔట్ి, తీయభిగ భాయజూడట్ెం భభిమ

వఔౄ యషమెంలల

భ ెందఽగధే ఏయయచఽఔునై అననుామాలఔు యలువనివవడెం. థీని పయౌతఫేనేట్ెంట్ే, వఔౄ ఙెఫ తేనై
థరనిై యెంట్ృ ఔడర, థరనికి తనథెైన యవక్షాూభిత యకానెం ఇవవడెం ఙోట్లఙేసఽకోవచఽచ.

ఇలాంటి తీయమితనం ఴలల మీయవ ఴఔు న఼ భాటాలడఔకండ్డ చేమడం జయఖఴచ఼ు. దడతున షభమాతున ఴాథడ

చేమడంగహ ఔూడ్డ మీయవ ఫావించఴచ఼ు. ్ైగహ ఴఔు తన షందేఱహతున షశటంగహ వితుంచఔభయందే
అతతున/ఆబన఼ భధమలోనే ఆేళ, మీయవ మీ రహదన ముదలక ్టటడమో, కండ్ించేంద఼ఔక దిఖడమో
జయఖఴచ఼ు.
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ఇథి వఔౄ నఽ ూభిౄగ భెచచగపడెతేెంథి. అతనిఙేచ సెంథేరనిై నైయస ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽకోఔుెండర ఙేసౄ ఽెంథి.
చఽయసగా యనడభెంట్ే:



ాశ్ై అడిగై భ ెందఽ వఔౄ భాట్లాడెతేనై ాత్త అెంరనీై ూభిౄ ఙేమనివవడెం
ఎదఽయస యదనలణో వఔౄ ఔు భధలల అెంతభమెం ఔయౌగిెంచఔనుోవడెం

v. షమెైన తీయవలో షందించడం:
చఽయసగా యనడభెంట్ే కైవలెం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖా డెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువనైభాట్. యెంట్లనై

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




భభదూయవఔెంగ, నై సెందనలలా నిజఞబతీగ ఉెండట్ెం

అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధస్క నఽ గౌయవూయవఔెంగ ణెయౌమజైమడెం

నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయస పలయయౄభో, అవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయస అలాగై
చాడట్ెం

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

యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం యనియోఖథరయసఔు గపగ లేవలెంథిెంచడెంలల ఙరలా కీలఔఫైన అెంశ్ెం.

యనియోఖథరయసఔు ఏయైధర సభసలునైుడె, లేథర అతనఽ/ఆఫ తీవాఫైన ఫలధలలా ఉనైుడె థీనికి
నుాదరనెం ఎెంతగధన నలయసఖ తేెంథి.

యనఽబూత్తమ తెంగ (ఎెంతీ) యనడభెంట్ే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయస ఏకీబయెంచఔనుోబధర

యయస ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడెం. వఔౄ ఔు నై అెంగీఔిత్తని కఔనుోబధర, ఔనీసెం
ుకోలునఽ చానెంచడెం ఇఔుడ ఙరలా ాదరనెం. “అవునవునఽ”, “అలాగ” వెంట్ి థరలనఽ భధ
భధలల అనఽవుగ యడట్ెం థరవభ థీనిై సఽలువుగ యదిెంచవచఽచ.

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
కిెంథియట్ిలల ఏథి చఽయసగా యనడెంలల పలఖెం కదఽ?
I.

ఫలగ శ్రదే చాడెం

II. ఫలగ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం

III. యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం
IV. సభెైన భీత్తలల సెంథిెంచడెం
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F. నసైతిఔ రఴయు న
1. మిశీలన
ఇట్ీవయౌ కలెంలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భిెంచి ఙరలా తీవాఫైన ఆెంథోళ్నలనఽ యనిసఽౄధరైబ.

ఎెందఽఔెంట్ే అయెంచుత ావయౄ నఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినుోతేధరైబ. ాెంచెంలలని అత్త నలదె
ఔెంనలనీలలా ఔడర కొనిై తుడె ణరాలనఽ సభభిెంచడెం థరవభ భభిమ తుడె ఆడిట్ సభిికైషనా థరవభ
మోసెం ఙేలన ఉదెంణరలు యలుఖ

చాసఽౄధరైబ. ఫలెంఔుల నిధఽలనఽ యట్ి మాజభాధరలే తభ

సనిైళతేలలా కొెందభి నేభశ్నఽ తినౄ భిఙేెందఽఔు దఽభివనియోఖయససఽౄనై తీయసఔు ఔడర కొదవ లేదఽ.
అదికయసలు ఔడర తభ వకిౄఖత లనృే కోసెం అదికభనిై యడెఔుెంట్లధరైయస. యది నియవహణలల నిఔుచిచగ
ఉెంట్లయని అెంణర నభ్ఔెం నలట్ి లఔునై వఔుౄలే ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసౄ ఽధరైయస. వ్ మకిౄఖత అనవిథిే మావ
భభిమ నేభశ్ యచచలయడిగ నలభిగబ.

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

తథితభలలనలై చయచ ధరధరట్ికీ నలయసఖ ణోెంథి. “షభాచడయ సఔకు చటట ం” భమిమయ “రజా రయోజన రహమజమం”
భాదిమిగహనే లక ఇతయ భామహిలక బయవగెైన జరహఫయదడమీతనం భమిమయ తృహలనలన఼ శూహధించేంద఼ఔక బేలక
భామహిలకగహ భామహభ.

ధైత్తఔ ావయౄ న అధేథి థరనెంతట్ అథే సఽభినులనఔు ఫలట్లు యససఽౄెంథి. ఎవభెైధర తన ఫలధతనఽ చితౄ యథిేణో

నియవభిౄలేౄ అఔుడ సఽభినులన థరనెంతట్థే ఉెంట్లెంథి. అధైత్తఔ ావయౄ న అధేథి ఇతయస ట్ా అత్త తఔుువ శ్రదే,
యభీతఫైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభెైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభివనియోఖభిచి సవలాబెం కోసెం ామతైెం

ఙేసౄ ఽధరైయెంట్ే అఔుడ అధైత్తఔ ావయౄ న ఉనైట్ేి లెఔు. సవాయోజధరల ఖ భిెంచి ట్ిిెంచఽకోవడెం తు కదఽ. కనీ
అెందఽకోసెం ఇతయసల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణెంగ నలట్ిడఫే తు.

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

అతెంత నుాదరనెం సెంతభిెంచఽఔునై అెంరలు. అెందఽకై ఇఔుడ నభ్ఔ థోాహభెంట్ే మోసగిెంచడరనికి సభానెం.
నలైగ అథి తు ఔడర. కైవలెం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథేెశ్ెంణో ఆరవహృలఔు తుడె సభాఙరయెం ఇచిచధర,
లేథర సాచిెంచిన నౄభా నుాన్ ఆరవహృల అవసభలనిైెంట్ినీ తీభైచథి కఔనుోబధర ను యనుట్ల జయసఖ తేనైట్ేి
లెఔు.

ఇతయసల ాయోజధరల ఔెంట్ే సవాయోజధరలే భ కభని పలయెంచినుడె అనియయెంగ అధైత్తఔ ావయౄ న

ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. లు నిఫెంధనలలా ఐఆభీుఏ నేభపునై ధైత్తఔ ావయౄ ధరవయ ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ నలెంను ెంథిెంఙే
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమెం 4లల చభిచెంచడెం జభిగిెంథి).

నిఫెంధనలనఽ ఏ యధెంగనా ఉలా ెంఘెంచఔుెండర జఞఖరతౄ డేెందఽఔు నిఫెంధధరవయలలని ాత్త నిఫెంధననా

ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. థరనిఔెంట్ే భ కెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ థరని ాత్తనిధఽలు ఖనఽఔ
ఆరవహృల ాయోజధరలధే నితెం భనసఽలల ఉెంచఽఔుెంట్ే అనిై నిఫెంధనలనా యయస తభెంత ణరభ గధే

అనఽసభిసౄ ఽనైట్లి లెఔు. అథే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయసలు కైవలెం ఆరవహృల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ
యనుయ లక్షాల ట్ా ఎఔుువ శ్రదే చాుతేెంట్ే ఔచిచతెంగ ను యనుట్ల
ా జయసఖ ణరబ.
2. లక్షణడలక
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ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు:
a) ఔా బెంట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ ల఼వమ ాయోజధరల ఔెంట్ే నలై యబలల
ఉెంచఽకోవడెం

b) ఔా బెంట్లఔు, అతని వవయౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయెం అెంతట్ినీ
అతెంత భ కఫైనథిగ భిఖణెంచడెం భభిమ థరనిై ూభిౄయ బలల గోెంగ ఉెంచడెం

c) ఔా బెంట్ల
ా యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫైన నియృ మఫే తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అనిై అెంరలనా
ూభిౄగ, భభిమ సభెైన యధెంగ యభికి యలాడిెంచడెం

ఈ థిఖ వ సెందభౌలలా ధైత్తఔ ావయౄ న థెఫోత్తధే ాభాదెం ను ెంచి ఉెంట్లెంథి:
a) భెెండె నుానా లల ఔథరని ఔెంట్ే ఔట్ి తఔుువ న఼ానేమెం, లేథర ఔనైషన్
ఔథరనిైఎెంనఔ ఙేసఽకోయయౌస ఉెండట్ెం

ఉెంట్ే యట్ి భధ ఏథో

b) ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ నులల఼ని తీసఽకోయయౌసెంథిగ లనూయసస ఙేమాలనై
ఉతేసఔత.

c) నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌలేౄ ఖనఽఔ ఔా బెంట్ల, లేథర కెాబెం లనృే థరయసల ాయోజధరలనలై ాత్తఔల ాపలవెం
చాఖల సెందభౌల ఖ భిెంచి ణెయౌలనుోవడెం

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 6
థిఖ వ యట్ిలల ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు లక్షణెం కనిథేనేట్ి?
I.

ఔా బెంట్ల
ా తభఔు ాయోజనఔయఫైన నియృ మెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ అవసయఫైన సభాఙరయెం నణరౄనీై
యలాడిెంచడెం

II. ఔా బెంట్ల ణరలఔు యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయెం ణరలఔు గోతనఽ నుట్ిెంచడెం
III. ఔా బెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సవాయోజధరలకై నలదెన఼ట్ యేమడెం
IV. సవాయోజధరల ఔెంట్ే ఔా బెంట్ ాయోజధరలనఽ భ ెందఽెంచడెం
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శూహమహంవం
a) యనియోఖథరయస లేవలు భభిమ సెంఫెందరల నుతా భభై ఇతయ యనుభలలా ఔధరై ఔడర నౄభా యనుయెంలల
ఙరలా కీలఔెంగ ఉెంట్లెంథి.

b) లేయ ధరణతలఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచీలు యశ్వసనీమత, బభోయ, సెంథిెంఙే తతవెం,
యనఽబూత్త భభిమ ఔనిెంఙేయ.

c) యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువనఽ అతనిణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సెంఫెందరనిై
ఏయయచఽకోవడెం థరవభ యదిెంచఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄ ెం యలువగ ఙెవచఽచ.

d)

యనియోఖథరయస లేవ యషమెంలల నౄభా ఏజెెంట్ల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫైనథి.

e) సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ నదలు నలట్ి ెంథి. ఇథి భదఽలఔు
సెంఫెందిెంచి కైెంథీఔ
ా ిత ఖణరెంఔ కైెందాెంగ భభిమ భిశ్భ
ర లల భదఽల భియౖుభనికి తీసఽఔుెంట్లనై
చయలనఽ యయేక్షిెంఙే కైెందాెంగ ని ఙేసౄ ఽెంథి.
f)

నౄభాథరయస భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ ఇయసవుభి అెంగీకయెం ఫేయఔు నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యభికి
భధవభిౄగ వవహభిెంచవచఽచ.

g) చఽయసగా యనడభెంట్ే శ్రదే చాడెం, ఼డ్స ఫలక్ ఇవవడెం, భభిమ సజఞవుగ సెంథిెంచడెం.
h) ధైత్తఔ ావయౄ న అెంట్ే సవాయోజధరల ఔెంట్ే యనియోఖథరయస ాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడెం.

కరలఔ దడలక
a) లేవల ధరణత
b) యనఽబూత్త

c) సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)
d) యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ెం, 1986
e) జిలాా యనియోఖథరయసల నూోయెం
f)

నౄభా అెంఫ డ్ససభన్

g) యౘవపలయలు

h) చఽయసగా యనడెం
i)

ధైత్తఔ ావయౄ న
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ళుమ మీక్ష రవనలఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన ఎెంనఔ III.
యనియోఖథరయసణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం థరవభ యదిెంచఖల ఆభిఔ
లాపలల నతౄ ెం యలువనఽ యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽచ.
జరహఫయ 2
సభెైన ఎెంనఔ III.
థర్ు నుభీికి మోట్లయస నౄభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ
అనవసయెం.

చట్ి క
ా యెం తనిసభి. కఫట్ిి థరనినలై చభైచ

జరహఫయ 3
సభెైన ఎెంనఔ II.
యనియోఖథరయసల భియక్షణ చట్ి ెం, 1986 ాకయెం వసఽౄవులనఽ త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథేెశ్ెంణో కొధే వకిౄని
యనియోఖథరయసగ భిఖణెంచలేయస.
జరహఫయ 4
సభెైన ఎెంనఔ IV.
అనఽభానెం ఆభోఖఔయఫైన సఫెందరనిై ఏయయచజఞలదఽ.
జరహఫయ 5
సభెైన ఎెంనఔ II.
భభీ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం చఽయసగా యనడెంలల పలఖెం కజఞలదఽ.
జరహఫయ 6
సభెైన ఎెంనఔ III.

ఔా బెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సవాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడెం ధత్త
ై ఔ ావత
ా న కదఽ.
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ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
_____________ ఔనిెంఙే వసఽౄవు కదఽ.
I.

ఇలుా

II. నౄభా

III. నఫైల్ నూోన్
IV. జీన్స జత
రవన 2
_______________ అధేథి లేయ ధరణతఔు సాచిఔ కదఽ.
I.

ణెయౌయడి

II. యశ్వసనీమత
III. యనఽబూత్త

IV. సెంథిెంఙే తతవెం
రవన 3
పలయత్ లల _______________ నౄభా తనిసభి.
I.

మోట్లయస థర్ు నుభీి ఫలధత

II. ఇళ్ా ఔు అగిైాభాద నౄభా

III. థేయౕమ ామాణరలఔు ామాణ నౄభా
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా
రవన 4
నౄభాథరయస ణరలఔు నౄభా కయసచలనఽ తగిాెంఙేెందఽఔు ఔ దే త్త __________
I.

ునఃనౄభా

II. తగిాెంు

III. సహ నౄభా
IV. భిఫేట్ల
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రవన 5
తన నౄభా నులల఼కి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయస ఐఆభీుఏనఽ ............ థరవభ సెంాథిెంచఖలడె.
I.

ఐజీఎెంఎస్క

II. జిలాా యనియోఖథరయసల నూోయెం
III. అెంఫ డ్ససభన్

IV. ఐజీఎెంఎస్క లేథర జిలాా యనియోఖథరయసల నూోయెం లేథర అెంఫ డ్ససభన్
రవన 6
యనియోఖథరయసల భియక్షణ చట్ి ెం యట్ిని చాసఽౄెంథి:
I.

నౄభా ఔెంనలనీలనలై వఙేచ భదఽలు

II. దఽకణథరయసలనలై వఙేచ భదఽలు
III. ఫలాెండ్స నలై వఙేచ భదఽలు

IV. నౄభా ఔెంనలనీలు, ఫలాెండెా భభిమ దఽకణథరయసలనలై వఙేచ భదఽలు
రవన 7
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
I.

నషి భియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ

ళెైకోయసి

II. జిలాా నూోయెం

III. భషి ర ఔనైషన్

IV. జఞతీమ ఔనైషన్
రవన 8
యనియోఖథరయస సెంఫెంధెంలల ణొయౌ ాపలవెం ఇలా ఏయడెతేెంథి:
I.

ఆత్యరవసెంణో ఉెండట్ెం థరవభ

II. సకలెంలల యళ్ాడెం థరవభ
III. ఆసకిౄ చాడెం థరవభ

IV. సభమానికి యళ్ాడెం, ఆసకిౄ చాడెం భభిమ ఆత్యరవసెంణో ఉెండట్ెం థరవభ
రవన 9
సభెైన యకనఽ ఎెంచఽకోెండి:
I.

నౄభానఽ యఔరబెంఙేుడె ధైత్తఔ ావయౄ న అయధెం

II. నౄభా ఏజెెంట్ా ఔు ధైత్తఔ ావయౄ న అనవసయెం.

III. ఏజెెంట్ల భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ భధ యరవయనిై నలెంను ెంథిెంచడెంలల ధైత్తఔ ావయౄ న ఉయోఖడెతేెంథి.
IV. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ కైవలెం ఉనైత యబ ఫేధేజ్డ ఫెంట్ నఽెంచి భాతాఫే ఆయెంచఖలెం.
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రవన 10
చఽయసగా యనడభెంట్ే:
I.

వఔౄ ట్ా శ్రదే చాడెం

II. అుడుడా తలడెం, నవవడెం
III. ఼డ్స ఫలక్ ఇవవడెం

IV. వఔౄ ట్ా శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం, నవవడెం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవవడెం

ళుమ మీక్ష షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన ఎెంనఔ II.

నౄభా అధేథి ఔనిెంచని వసఽౄవు.
జరహఫయ 2
సభెైన ఎెంనఔ I.

లేయ ధరణతఔు ణెయౌయడి సాచిఔ కదఽ.
జరహఫయ 3
సభెైన ఎెంనఔ I.

మోట్లయస థర్ు నుభీి ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ెంలల తనిసభి.
జరహఫయ 4
సభెైన ఎెంనఔ II.

నౄభాథరయస ణరలఔు నౄభా వమానిై తగిాెంఙేెందఽఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఔ భాయా ెం నులల఼లల తగిాెంు కాజు.

జరహఫయ 5
సభెైన ఎెంనఔ I.

నౄభా నులల఼ యషమెంలల భదఽలునై యనియోఖథరయస ఐజీఎెంఎస్క థరవభ ఐఆభీుఏనఽ సెంాథిెంచవచఽచ.
జరహఫయ 6
సభెైన ఎెంనఔ IV.

యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ెం నౄభా ఔెంనలనీలు, దఽకణథరయసలు భభిమ
భిషుభిసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 7
సభెైన ఎెంనఔ II.
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ఫలాెండా నలై వఙేచ భదఽలనఽ

యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేవలు, లేథర నషి భియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన అెంరలనలై జిలాా
నూోభనికి భిది ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 8
సభెైన ఎెంనఔ IV.

యనియోఖథరయస సెంఫెంధెంలల యరవసెంణో ఉెండట్ెం, సకలెంలల ఙేయసకోవడెం, భభిమ ఆసకిౄ చాడెం థరవభ
ఫయసగెైన ణొయౌ ాపలవెం (పస్కి ఇెంనలాషన్) యేమడెం యధడెతేెంథి.
జరహఫయ 9
సభెైన ఎెంనఔ III.

ధైత్తఔ ావౄన ఏజెెంట్ల భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఉయోఖడెతేెంథి.
జరహఫయ 10
సభెైన ఎెంనఔ IV.

చఽయసగా యనడభెంట్ే వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని ట్ా శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం భభిమ
నవవడెం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవవడెం.
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అధడమమం 3
పమహమద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం
అధడమమం మిచమం
నియెంతయెం నలయసఖ తేనై యనియోఖథరయస అెంచధరలు భభిమ అసెంతినౄ ఔయెంగ నడెసఽౄనై లేయ ాభాణరల
ాసౄ ఽత ధేథెంలల నౄభా భిశ్రభ అత్త ాదరనఫన
ై లేయ భిశ్రభగ ఉెంథి. ఇెందఽలల నియెంతయ ఉణరదఔ
ఆయషుయణ, యనియోఖథరయస లేవలల అణరధఽనిఔ యెంకైత్తఔతని ఉయోగిెంచడెం వలా యదిెంచిన గప అనవిథిే
ఔనినసౄ ఽధరై, ఈ భిశ్భ
ర యనియోఖథరయస అసెంతినౄ కి ఖ భెైెంథి. ఈ భిశ్రభ ట్ా యనియోఖథరయసకి ఙరలా చినై
చాు ఉెంథి. ఈ భిల త్త
 ని దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాబ తవభూ, థరనిణోఫలట్ల భెఖ లేట్ర్ తయపు నఽెంచి అధేఔ
కయఔరభాలు ఙేట్ి ఫడరుబ.
నౄభా సెంస యనియోఖథరయసకి అెంథిెంఙే యయధ లేవలఔు ట్ర్ై అభౌెండ్స (ని నదలెై భ గిలే భధ కలెం,
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఆర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫెంధనలు యదిెంచిెంథి. ఇయ
ఐఆర్ డీఏ (IRDA) లల నులల఼థరయా సెంక్షైభ నిఫెంధనలు (Protection of Policyholders‟ Interests
Regulations), 2002 నేభిట్ యదిెంఫడరుబ. నౄభా సెంస లకి ఔ ాపలవవెంతఫైన భదఽ భియౖుయ
మెంణరాెంఖెం (grievance redressal mechanism) అవసయెం. అెందఽకై IRDA థరనికి సెంఫెందిెంచి ఔడర
కొనిై భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ ఏయయచిెంథి.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. పమహమద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం – యనియోఖథరయసల కోయసిలు, అెంఫ డ్ససభన్ (Ombudsman)
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A. పమహమద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం – యనియోఖథరయసల కోయసిలు, అెంఫ డ్ససభన్ (Ombudsman)
1. షమీఔాత పమహమద఼ల తుయుసణ ఴమఴషి Integrated Grievance Management System (IGMS)
సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథి. నౄభా భదఽల
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత యనెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ి భియౖుయ తీయసణెనఽైలనఽ
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంట్లెంథి.
నులల఼థరయసలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽచ. అెందఽకోసెం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ెందఽభిచి, తభ
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభవత భదఽలనఽ సెంఫెందిత నౄభా సెంస కి ెండెం జయసఖ తేెంథి.
పమహమద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం (Grievance redressal mechanism)
ఈ భదఽలనఽ,యట్ి భియౖుభనికి ట్ిిన సభమానిై IGMS భియౕయౌసా
ౄ ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
కిరెంథి URL యౌెంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽచ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. వితుయోఖదడయవ మియక్షణ చటట ం, 1986The Consumer Protection Act, 1986
కరలకహంవం
ఈ చట్లినిై “యనియోఖథరయసల ాయోజధరలఔు ఫయసగెన
ై బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయసల
యయథరల భియౖుభనికి యనియోఖథరయసల కౌనిసళ్ై
ా భభిమ ఇతయ సెంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌసన
సదఽనుమాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలాకి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లినిై యనియోఖథరయస భియక్షణ
(సెంసుయణ) చట్ి ెం, 2002ణో సవభిెంఙరయస.
చట్ి ెంలల కొనిై నియవచధరలు ఈ కిరెంథి యధెంగ ఇవవఫడరుబ:
తుయుచనం
“ళేఴ (Service)” అెంట్ే ఫలెంకిెంగ్, లైధరనిసెంగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా ఇెంధన
సయపభ, ఫోభిుెంగ్, లేథర లాడిెెంగ్, లేథర భెెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం, యధనదెం, అభూజ్డఫెంట్, యభౄ, ఇతయ
సభాఙరయ సభైవ వెంట్ి యట్ిని యడఔెంథరయసలఔు అెందఽఫలట్లలలకి తీసఽకొఙేచ యదరనెం ఖ భిెంచిన వయృ నగ
పలయెంఙరయౌ. కనీ ఙరభీెలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ ెందెంలల లేని
అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు. నౄభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి
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“వితుయోఖదడయవ (Consumer)” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:
 ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌాెంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధ
 ర. అలాెంట్ి వసఽౄవుల యడఔెంథరయస ఔడర.
కనీ అలాెంట్ి వసఽౄవులనఽ త్తభిగి అభ్డెం థరవభ గనీ, భభై ఇతయ యణజ అవసయెం కోసెం గనీ
లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ భిదిలలకి భడె. లేథర
 ఇలాెంట్ి లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెధ
ై ర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ అలాెంట్ి లేవలనఽ
ను ెంథిధర. లేవల లనృె ను ెంథినయయస ఔడర ఇెందఽలల ఔలఫడరుయస.
“లలెం (Defect)” అెంట్ే ఔ ెందెం అనఽసభిెంచి గనీ లేథర ఏ లేవని సెంఫెందిెంచి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర
లలెం, అసెంూయృ త, లలెం, ధరణతలల లలెం, చట్ి యెంగ గనీ లేథర ఇతయణరా గనీ నియవళెంఙరయౌసనెంత
సహజెంగ భభిమ దే త్తగ నియవళెంచనుోవడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వయౄబ.
“భదఽ (Complaint)” అెంట్ే యౌఖితూయవఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన
 ఆభోణ:
 అధరమఫన
ై యనుయ యదరనెం లేథర నిఱదే వయౄ ఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయసఔులు ఔట్ి గనీ, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే
 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ెంథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెత్తౄణే
 వసాలు ఙేలన
 ధయ చట్ి యెంగ కామెం ఙేలన
 థరనిఔెంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఉనైథరని ఔెంట్ే
ఎఔుువగ ఉెంట్ే
 నుాణరనికి,

బదాతఔు యౘనిఔయఫన
ై

వసఽౄవులనఽ చట్ి యఫన
ై

నిఫెంధనలఔు యయసదే ెంగ

అభ్జూనణ,ే అెందఽలల ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌసన దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై
ఖ భిెంచి ఫళయెంఖెంగ ఉెంఙరయౌసనెంతగ సభాఙరభనిై ఉెంచఔనుోణే
“యనియోఖథరయసని యయదెం (Consumer dispute)” అెంట్ే

భదఽఔు ఖ భెన
ై వకిౄ తననలై ఙేలన


ఆభోణలనఽ కొట్ిినుభైమడెం, యట్ిని సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.
a) వితుయోఖదడయవతు విరహదడల మిశుహుయ షంషి లక (Consumer disputes redressal agencies)
“యనియోఖథరయసని యయథరల భియౖుయ సెంస ”లనఽ ాత్త జిలాా, భషి ర భభిమ జఞతీమ యబలల

ఏభట్ల

ఙేయౄ యస.
i.

జిలాల తౄో యం (District Forum)
 యూ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై
వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ
సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ ల఼వఔభిెంఙే అదికయ భిది ఈ నూోభనికి ఉెంట్లబ.
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నషి భియౘభనికి

 తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄ యసవలు/డికరల
ీ నఽ సెంఫెందిత లయల్ కోయసిఔు ెంనే అదికయెం జిలాా
నూోభనికి ఉెంట్లెంథి.
ii. మహశటర ఔమిశన్ (State Commission)
 థీనికి లసలెైన, అనలెట్ (అన఼లు ునభివఙరయణ అదికయెంఖల), యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.
జిలాా నూోయెం నఽెంచి అన఼ళ్ానఽ ఔడర ఇథి ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి
 జిలాా నూోయెం నఽెంచి అన఼ళ్ానఽ ఔడర ఇథి ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి.
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేెంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయన
ై వసఽౄవులు/లేవలు, భియౘభలఔు
సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ ల఼వఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ నూోభనికి ఉెంట్లబ.
 ఇతయ అదికభలు భభిమ అతరభిట్ీ తథితభలు జిలాా నూోభనిై నుోయౌ ఉెంట్లబ.
iii. జాతీమ ఔమిశన్ ( National Commission)
 ఈ చట్ి ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన
 అతేనైత సెంస జఞతీమ ఔనేషన్.
 థీనికి

లసలెైన,

అనలెట్

(అన఼ళ్ా ఔు

సెంఫెందిెంచిన

కోయసి)

భభిమ

యయేక్షణ

అదికభలుెంట్లబ.
 భషాట ఔనేషన్ ఇచిచన తీయసలనలై అన఼ళ్ానఽ ఇథి ఆలకిసౄ ఽెంథి. అెంణేగఔ యౄ. 100
నేెంచిన వసఽౄవులు/లేవలు భభిమ

లక్షలనఽ

భియౘభల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన కెాబభ లనఽ

యఙరయణఔు ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి.
 భషి ర ఔనేషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.
ఈ భూడె సెంస లఔ లయల్ కోయసి అదికభలుెంట్లబ.
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చితరం 1: పమహమద఼ దడకలక దధ తి (Channels for grievance redressal)

b) పమహమద఼ దడకలక దధ తి (Procedure for filing a complaint)
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంస లఔ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి.
ఇెందఽఔు గనీ, అన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాెంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌసన ని లేదఽ, అథి భషాట ఔనేషన్ అబధర,
జఞతీమ ఔనేషన్ అబధర సభై. భదఽలనఽ భదఽథరయస సవమెంగ గనీ, లేథర తన అదీఔిత ఏజెెంట్ల
థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయా గనీ, లేథర నుోసఽి థరవభ గనీ థరకలు
ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వెంట్ి యభి అవసయఫేనై ఉెండదఽ.
c) వితుయోఖదడయవల తౄో యం ఉతు యవులక Consumer Forum Orders
భదఽ ఙేలన
 వసఽౄవులలా భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల
ఙేలన
 ఆభోణలు యసజువమామని గనీ నూోయెం ఖనఽఔ సెంతినౄ ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ
యట్ిలల ఏథో ఔట్ి గనీ, ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌసెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
vi. భదఽథరయసఔు ధయనఽ తిమిగిఴుడం, (లేథర నౄభా అబణే న఼ానేమెంనఽ), భదఽథరయస ఙెయౌాెంచిన
ఙరభీెలనఽ త్తభిగవ
ి వడెం
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vii. అవతయౌ క్షెం నియా క్షెం వలా భదఽథరయసఔు ఔయౌగిన నషి ెం, లేథర యౘనికి మిశృయంగహ కొెంత నణరౄనిై
ఙెయౌాెంచడెం
viii.

భదఽ ఙేలన లేవలలాని లలనులనఽ లేథర లలట్లనఽ ణొలగిెంచడెం

ix. అధరమఫన
ై , లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆేమడం, లేదడ ునమహఴాతం చేమఔతృో ఴడం
x. నుభీిలఔు తగిన కయవులన఼ ఙెయౌాెంచడెం
f) పమహమద఼ల షుఫాఴం
ఈ భూడె నూోభల భ ెందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయస యయథరలలా నౄభా యనుయెం సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు
ఈ థిఖ వన నేభపునై రధడన విఫాగహల మిధిలలకి వయౄబ:
vi. కెాబమ్ భియౖుభలలా ఆలసెం
vii. కెాబభ లనఽ భిసుభిెంచఔనుోవడెం
viii.

కెాబభ ల త్తయసుయణ

ix. నషి తీవాత
x. నులల఼ నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు
3. తెభా అంఫయడ్సీభన్ (The Insurance Ombudsman)
నౄభా చట్ి ెం, 1938 లలని అదికభల కిెంద నుౌయసల భదఽల భియౖుయ నిమభాలనఽ(Redressal of
Public Grievances Rules) 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన భజతాెం(official gazette)లల 1998లో
కైెందా ాబ తవెం నేభపుెంథి. ఈ నిమభాలు జీయత, యదరయణ నౄభాలనిైెంట్ిక,ీ అనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, అెంట్ే
వకిౄఖత హోథరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ.
నౄభా సెంస ల యషమెంలల కెాబమ్ భియౖుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ
కయసచలల, సభయ ెంగ, నియౖక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం.
తెభాదడయవ భమిమయ తెభా షంషి ల యషయ అంగీకహయంతో ్న
ై ేమపునన తుఫంధనల మిధిలో భధమఴమిుగహ
భమిమయ కౌనసీలర్ గహ అంఫయడ్సీభన్ ఴమఴసమిశూు హయవ.
మహమద఼న఼ అంగీఔమించడలా లేథర తియషుమించడలా అనే విశమంలో అంఫయడ్సీభన్ తుయణ మబే అంతిభం.
a) అంఫయడ్సీభన్ఔక పమహమద఼ (Complaint to the Ombudsman)
అెంఫ డ్ససభన్ఔు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయవఔెంగ, నౄభాథరయస సెంతఔెంణో గనీ లేథర అతని
చట్ి యఫన
ై యయసఽల సెంతఔెంణో గనీ, ఙేల ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస రక/కభలమెం ఔడర ఆ
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అెంఫ డ్ససభన్ భిదల
ి ల ఉెండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉెండరయౌ. నషి ెం
సవపలవెం, తీవాత భభిమ కోయసతేనై భియౘయెం యొఔు అెంచధర వెంట్ివనీై ఉెండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలా అెంఫ డ్ససభన్ఔు భదఽలు ఙేమవచఽచ:
iv. భదఽథరయస ఖతెంలలధే నౄభా సెంస కి యౌఖితూయవఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔెంనలనీ:
 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర
 భదఽథరయసకి నౄభా సెంస ఆ భదఽ అెందఽఔునై ధల లలు ఎలాెంట్ి ఫదఽల
ఇవవఔనుోబధర
v. నౄభా సెంస నఽెంచి వచిచన సభాదరనెంణో భదఽథరయస సెంతినౄ ఙెెందఔనుోబధర
vi. నౄభా సెంస త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ
vii. భదఽ ఏ కోయసిలలనా లేథర యనియోఖథరయస నూోయెంలలనాలేథర ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా
నలెండిెంఖ లల ఉెండభదఽ
b) అంఫయడ్సీభన్ ళతౄహయవీలక (Recommendations by the Ombudsman)
అెంఫ డ్ససభన్ అనఽసభిెంఙరయౌసన కొనిై యధఽలు/ను ా ట్ కల్స ఇలా ఉెంట్లబ:
v. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలల లనూయససలు ఙేమాయౌ
vi. ాతేలనఽ భదఽథరయసణో నుట్ల నౄభా సెంస కి ఔడర ెంనుయౌ
vii. లనూయససలనఽ, యట్ిని అెందఽఔునై 15 భోజులలాగ భదఽథరయస అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
viii.

నౄభాథరయస ణరలఔు అెంగీకయ లేక ాత్తని నౄభా సెంస కి ెంనుయౌ. థరనిై ల఼వఔభిెంచిన 15

భోజులలాల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయవఔ ధఽాయఔయణ ఇవవభని కోభయౌ.
c) తీయవ(Award)
భధవభిౄతవెం (intermediation) థరవభ యయదెం భియౖుయెం కఔనుోణే, అెంఫ డ్ససభన్ నౄభాథరయసకి
ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయస ఇయౄడె. అథి నౄభాథరయసకి నషి ెం ఔవర్ ఙేమడరనికి
అవసయఫైనెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.
అెంఫ డ్ససభన్ అయయసులనఽ థిఖ వ నిమభాలు యయేక్షియౄ బ :
v. అయయసుయౄ.20 లక్షలఔు నేెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్స గైరఱమ
 ా ఙెయౌాెంులు భభిమ ఇతయ కయసచలణో
ఔయౌన)
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vi. అయయసునఽ భదఽ ల఼వఔయణ జభిగన
ి 3 ధలల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి భభిమ

సెంూయృ

భియౖుయెంగ అలా అయయసునఽ అెందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలాల భదఽథరయస యౌఖితూయవఔెంగ
అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
vii. నౄభా సెంస ఔడర సదయస అయయసునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలాల ఆ
ఫేయఔు అెంఫ డ్ససభన్ ఔు యౌఖితూయవఔెంగ ెంనెంఙరయౌ.
viii.

ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ సదయస అయయసునఽ అెంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయవఔెంగ

నేభపునఔనుోణే నౄభా సెంస ఆ అయయసునఽ అభలు ఙేమఔనుోవచఽచ.

ళుమ మీక్ష 1
యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషి భియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
V. జిలాా నూోయెం
VI. భషి ర ఔనైషన్
VII. జిలాా భిషత్
VIII.

జఞతీమ ఔనైషన్
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శూహమహంవం


సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయెంనెంచిెంథి. నౄభా భదఽల
ఖణరెంకలనఽ ను ెందఽభిఙే సఽయక్షిత యనెంగ ఉెంట్ృ నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భియౖుయ తీయసణెనఽైలనఽ
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంట్లెంథి.



యనియోఖథరయస యయథరల భియౖుయ ఏజెనీసలు ాత్త జిలాా, భషి ,ర జఞతీమ యబలల ధలకొలఫడరుబ.



నౄభా యనుభనికి సెంఫెందిెంచినెంత వయఔ, యనియోఖథరయస యయథరలు అతదిఔెంగ కెాబభ ల
భియౖుయెంలల జభిగై జఞెం, కెాబమ్లు భియౖుయెం ఙేమఔనుోవడెం, కెాబభ ల త్తయయుయెం, నషి నతౄ ెం
(quantum of loss), నులల఼ నిమభ నిఫెంధనల వెంట్ి యపలగలఔు ఙెెంథి ఉెంట్లబ.



నౄభా సెంస , నౄభాథరయసల షయతేలు యసయ అెంగీకయెంణో సాచిెంచఫడు కొనిై నిఫెంధనలఔు లలఫడి
అెంఫ డ్సస భన్ ఔ భధవభిౄగనా, సలయౘథరయసగనా వవహభిెంచవచఽచ.



భధవభిౄతవెం (intermediation) థరవభ యయదెం భియౖుయెం కఔనుోణే, అెంఫ డ్ససభన్ నౄభాథరయసకి ఔ
అయయసు నుస్క ఙేయౄ డె. ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయస ఇయౄడె. అథి నౄభాథరయసకి నషి ెం ఔవర్
ఙేమడరనికి అవసయఫన
ై ెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.

కరలఔ దడలక
1. సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (Integrated Grievance Management System (IGMS)
2. యనియోఖథరయసల యక్షణ చట్ి ెం (The Consumer Protection Act) 1986
3. జిలాా నూోయెం
4. భషి ర ఔనైషన్
5. జఞతీమ ఔనైషన్
6. ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్
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ళుమ మీక్షఔక షభాధడనం
షభాధడనం I
సభెన
ై జయఫ I.
జిలాల తౄో యంక యూ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ

నషి భియౘభనికి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ ల఼వఔభిెంఙే అదికయ భిది ఉెంట్లెంథి.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
IGMS కి యసౄ యణ యౄెం
I.

ఇనాసభెన్స జనయల్ ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ లసిమ్

II. ఇెండిమన్ జనయల్ ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ లసిమ్
III. ఇెంట్ిగరట్
ై డ్స
ె గీరయన్
 స ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ లసిమ్
IV. ఇెంట్ియౌజెెంట్ గీరయన్
 స ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ లసిమ్
రవన 2
యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి

100 లక్షల

థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషి భియౘభనికి

సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
I.

ళెైకోయసి

II. భషి ర ఔనేషన్
III. జఞతీమ ఔనేషన్
IV. జిలాా భిషత్
రవన 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి ఙెలా ుఫలట్బయ యనియోఖథరయస భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ?
I.

యౖు మజభాని ఔ ఉతత్తౄ కి MRP(ఖభిషి చిలా య ధయ) ధయ ఔెంట్ే ఎఔుువగ వసాలు ఙేమడెం

II. యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄ భ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవవఔనుోవడెం
III. ఔ భెందఽ ల఼యనలై ఎలభీె ళెచచభిఔ ఇవవఔనుోవడెం
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IV. లలెం ఉనై ఉతతే
ౄ లు
రవన 4
ఔ యనియోఖథరయస నౄభా నులల఼కి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఙేమాలనఽఔుెంట్ే ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి అతేతౄ భ
ఎెంనఔ ఏథి?
I.

నుోయ్సఽ

II. సఽన఼ాెం కోయసి
III. ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్
IV. జిలాా కోయసి
రవన 5
ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్కి నుాెంతీమ లేథర నుాథేయఔ భిదికి సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యట్ిలల సభెన
ై యవయణ ఏథి?
I.

ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్కి జఞతీమ భిది (jurisdiction) ఉెంట్లెంథి

II. ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్కి భషి ర భిది ఉెంట్లెంథి
III. ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్కి జిలాా భిది ఉెంట్లెంథి
IV. ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్ ఔ నిభిెషిఫైన నుాెంతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.
రవన 6
ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్కి భదఽని ఎలా అెందజైమాయౌ?
I.

యాతూయవఔఫైన భదఽ అెందజైమాయౌ

II. నూోనఽలల భ్ఖిఔెంగ భదఽ ఙేమాయౌ
III. భ కాభ ఖిగ ధనట్ిణో భదఽ ఙేమాయౌ
IV. యభౄత్తాఔ ాఔట్న థరవభ భదఽ ఙేమాయౌ
రవన 7
ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్ని ఏ సభమెంలలు ఔలుసఽకోయయౌ?
I.

నౄభాసెంస థరవభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భెెండేళ్ాలలు

II. నౄభాసెంస థరవభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భూడేళ్ాలలు
III. నౄభాసెంస థరవభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు
IV. నౄభాసెంస థరవభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఔ ధలలలు
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రవన 8
అెంఫ డ్ససభన్కి భదఽ ఙేమడెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఇథి భ ెందఽగ ఙేమవలలన అవసయెం ఉెండదఽ?
I.

భదఽ „వకిౄఖతఫన
ై యౄుభైకలలా (Personal Lines‟ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ థరవభ అబ
ఉెండరయౌ.

II. నౄభాసెంస థరవభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన 1ఏడరథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ.
III. భదఽథరయస అెంఫ డ్ససభన్ని ఔయౌలే భ ెందఽ ఔ యనియోఖథరయస నూోయమ్ని ఔలయయౌ
IV. కవలలన నతౄ ెం నషి భియౘయెం యౄ.20 లక్షల లలు ఉెండరయౌ.
రవన 9
అెంఫ డ్ససభన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఏఫైధర ఼జు/ చరభీెలు అవసయభవుణరమా?
I.

యస.100 ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి

II. ఎలాెంట్ి ఼జుగనీ, చరభీెలుగనీ ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ
III. భియ్ఫ్ నతౄ ెంలల 20% ఼జుగ కచిచతెంగ ఙెయౌాెంఙరయౌ
IV. భియ్ఫ్ నతౄ ెంలల 10% ఼జుగ కచిచతెంగ ఙెయౌాెంఙరయౌ
రవన 10
ఔ నలైయట్
ే ల నౄభాసెంస నలై భదఽ ఙేమవఙరచ?
I.

భదఽలు కైవలెం ాబ తవ నౄభాసెంస లనలైధే ఙేమవచఽచ

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

ళుమ మీక్ష రవనలక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
IGMS కి యసౄ యణ యౄెం ఇెంట్ిగరట్
ై డ్స
ె గీరయన్స ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ లసిమ్
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
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యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి 100 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషి భియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన
అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది భషి ర ఔనేషన్ఔు ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄ భ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవవఔనుోవడెం

ఙెలా ుఫలట్బయ

యనియోఖథరయస భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
నౄభాఔెంనలనీ ఏ నుాెంత భిదల
ి లని ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్ భిదల
ి లకి వసఽౄెంథో చాల, ఆ అెంఫ డ్ససభన్కి
యనియోఖథరయస భదఽ ఙేమాయౌ.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్ ఔ నిభిెషిఫైన నుాెంతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్కి భదఽని యాతూయవఔఫన
ై భదఽ అెందజైమాయౌ
జరహఫయ 7
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
నౄభాసెంస థరవభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు భదఽథరయస ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససభన్ని
సెంాథిెంఙరయౌ.
జరహఫయ 8
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
అెంఫ డ్సస భన్ ని ఔయౌలే భ ెందఽ భదఽథరయస యనియోఖథరయస నూోయమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయెం లేదఽ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
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అెంఫ డ్ససభన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఎలాెంట్ి ఼జుగనీ, చరభీెలుగనీ ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ
జరహఫయ 10
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
అవునఽ, నలైయట్
ే ల నౄభాసెంస లనలై భదఽ ఙేమవచఽచ.
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అన఼ఫంధం
ఫాయతదేవంలో రషు ఼తం తుచేళే జీవిత తెభా షంషి ల జాతతడ
1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమెంజ్డ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
2. నృభా సన్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
3. HDFC యిెండర్ు లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
4. ICICI ూ
ూ డెనిషమల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
5. ING యర
ై  లెఫ్
ై ఇనాసభెన్స
6. లెైఫ్ ఇనాసభెన్స కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
7. భాక్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
8. PNB ఫట్లెైఫ్ ఇెండిమా ఇనాసభెన్స
9. కోట్క్ భళెంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
10. SBI లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
11. ట్లట్ల AIA లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
12. భిలమన్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
13. అయయ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
14. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
15. యౕరభమ్ లెైఫ్ఇనాసభెన్స
16. పలయతీ Axa లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
17. పూచర్ జనభయ్ ఇెండిమా లెఫ్
ై ఇనాసభెన్స
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
19. కెనభ HSBC ఒభిమెంట్ల్ ఫలెంక్ ఆఫ్ కభర్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
20. ఏగన్ భెయౌగభై (Aegon Religare) లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
22. యిర్ మూనిమన్ డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ఇనాసభెన్స
23. ఇెండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
24. ఎడెయ్వస్క ట్ కియో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
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4

కభపభైట్ ఏజెనీస భెఖ లేట్భీ కోణరలు
కభపభైట్ ఏజెెంట్లా
కభపభైట్ ఏజెెంట్ా నిమెంతాణలు 2015 ఆఖసఽిలల సవభిెంచఫడరుబ. 2016 ఏనాల్ 1 నఽెంచి అభలలాకి వచిచెంథి.
కిెంథి నియవచధరలు థీనికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉధరైబ.
1.

తుయుచనడలక:

(a) "చట్ి ెం" అెంట్ే నౄభా చట్ి ెం, 1938 అెంట్ే ఎట్ిఔుడె సవభిెంచఫడిన నౄభా చట్ి ెం, 1938లలని లలక్షన్ 4 అని అయ ెం.
(b) "దయకాసఽౄథరయస" అెంట్ే అయ ెం(i)

నౄభా చట్ి ెం, 2013 (2013లలని 18 లలక్షన్) కిెంద లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన చట్ి ెం లేథర అభలలా ఉనై ఏథేని
ూయవు ఔెంనలనీ చట్ి ెం కిెంద యౄుథిదె ఽఔునై ఏథేని ఔెంనలనీ; లేథర

(ii)

భినేత ఫలధత పలఖయవభ చట్ి ెం, 2008 కిెంద యౄుథిదె ఽఔునై, భిజిషి ర్ అబన ఒ భినేత యసణ
పలఖయవభెం; లేథర

(iii)

సహకయ సెంగాల చట్ి ెం, 1912 లేథర సహకయ సెంగాల భిజిలేిష
ర న్ కోసెం ఏథేని చట్ి ెం కిెంద భిజిషి ర్ అబన
ఒ సహకయ సెంగెం లేథర

(iv)

చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 2లలని (4A) నిమభెంలల నియవళెంచినట్లి ఒ ఫలెంకిెంగ్ ఔెంనలనీ; లేథర

(v)

ఫలెంకిెంగ్ ఔెంనలనీల చట్ి ెం, 1949 లలని లలక్షన్ 5లలని ఉ లలక్షన్ (1) నిమభెం (da) (1949లలని థో నిఫెంధన)
కిెంద నియవచిెంచిన యధెంగ థరనికి సెంఫెందిెంచిన ఒ కొతౄ ఫలెంఔు లేథర

(vi)

నుాెంతీమ గరనైణ ఫలెంఔుల చట్ి ెం, 1976 (1976లలని 21) లలక్షన్ 3 కిెంద ఏభట్ల ఙేలన ఒ నుాెంతీమ గరనైణ
ఫలెంఔు లేథర

(vii) సహకయ సెంగాల చట్ి ెం, 1912 భిదిలలని ఒ ాబ ణేవతయ సెంస లేథర సాక్ష్ యసణ సెంస లేథర భిజయసవ ఫలెంక్
ఆఫ్ ఇెండిమాణో నమోదఽ ఙేలన ఒ ఫలెంకిెంగ్ లైధరనిష మల్ ఔెంనలనీ ; లేథర
(viii) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ని ఙేలేెందఽఔు అతరయట్ీ ఖ భిౄెంచిన భీత్తలల భభెవభెైధర వకిౄ .
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(c) “ఆమోథిత సెంస " అెంట్ే ాణేకిెంచి ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ ఆమోదెం, ాఔట్న ఙేమఫడి, నౄభా యఔరమాలు, లేవ,
భాభెుట్ిెంగ్ యెంఖెంలల యద భభిమ /లేథర యక్షణలల నులుెంచఽఔుధే ఏథేని సెంస . భ ెంఫయ లలని ఇనాసభెన్స
ఇన్లిట్ృట్ ఆపెం ఇెండిమా ఔడర ఇెందఽలల ఇనేడి ఉెంట్లెంథి.
(d) "ఆమోథిత భియౕలఔుడె" అెంట్ే ట్ెయౌనూోనిక్ యదరనెంనలై అబయ న లేథర అభ్ఔెం కోసెం ఒ ట్ెయ్భాభెుట్ర్
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లనై వకిౄ అని అయ ెం. ఒ నిభిేషీ వకిౄ కోసెం ఈ నిమెంతాణలలాని 7(3) నిమెంతాణ కిెంద
నేభపునఫడిన అవసభలనఽ ధయయేభిచ ఉెండరయౌ;
(e) "అతరభిట్ీ" అెంట్ే ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా 1999 (1999లలని 41) లలని
లలక్షన్ 3 కిెంద ఉనై యౌలపలల కిెంద ఏభట్ల ఙేలన ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ అని
అయ ెం.
(f) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ " అెంట్ే ఏథేని నిభిేషీ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభా తయఖత్తకోసెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ
నిమెంతాణల కిెంద అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ ధివతాెం ఔయౌగిన నలైన నేభపునై నిఫెంధనలల
నేభపునై ఏథేని దయకాసఽౄథరయసడని అయ ెం .
(g) “కభపభైట్ ఏజెెంట్(జీయతనౄభా)" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ జీయత నౄభా సెంస లుగ నౄభా
యనుయెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(h) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ (యదరయణెం)" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ యదరయణ నౄభా సెంస లుగ నౄభా
యనుయెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(i) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఆభోఖ నౄభా)" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ ఆభోఖ నౄభా సెంస లుగ నౄభా
యనుయెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(j) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఉభ్డి)" అెంట్ే నలైనఽనై ఎఫ్ నిమభెం కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ జీయత నౄభా సెంస లు,
యదరయణ నౄభా సెంస లు, ఆభోఖ నౄభా సెంస లుగ లేథర ఏథేని భెెండె యపలగలఔు లేథర భూడిెంట్ికి ఔయౌన నౄభా
యనుయెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(k) ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెంకోసెం “భీక్ష సెంస ” అధేథి భ ెంఫయలలని ఇనాసభెన్స ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా
లేథర కభపభైట్ ఏజెెంట్ా భ క అదికభి లేథర నిభిేషీ వఔుౄలకోసెం ధియఔయణ భీక్షనఽ నియవళెంచడెంకోసెం అతరభిట్ీ
ఆమోథిెంచి, ధనట్ిలై ఙేలన భభైథెైధర సెంస .
(l) ట్ అెండ్స నుార్ అెంట్ే కభపభైట్ ఏజెెంట్గ నిఙేలేెందఽఔు తన భ క అదికభి, డెైభెఔియా స, లేథర పలఖయవభ లు
లేథర భభై ఇతయ ఉథోఖ లు సయౘ దయకాసఽౄథరయసగ భిజిషి ర్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు యభ చిణరనిై నిభేభిెంచడెంకోసెం
యోఖత అని అయ ెం.
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(m) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ “నానిసల్ ఆ఼సర్" అెంట్ే ఆ సెంస నిమనేెంచి, అతరయట్ీ ఆమోదెం ను ెంథిన డెైభెఔిర్ లేథర
పలఖయవనే లేథర ఎవభెైధర అదికభి లేథర ఉథోగి. ాణేకిెంచి సెంస కయఔలానులనఽ నియవళెంచడెంకోసెం తగిన
యథరయహతలు, నుాకిిఔల్ యక్షణ ఔయౌగి, ఈ నిఫెంధనల కిెంద అవసయఫైన భీక్షలల ఉతీౄ యసృలెై ఉెంట్లయస.
(n) "భిజిలేిష
ర న్" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెెంట్గ నిఙేలేెందఽఔు భిజిలేిష
ర న్ ధియఔయణ అని
అయ ెం.
(o) "నిమెంతాణ సెంస " అెంట్ే ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరయట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా, 2015 అని అయ ెం.
(p) "నిభిేషీ వకిౄ" అెంట్ే ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ తయున నౄభా యనుభనిై కోయడరనికి, లేఔభిెంచడరనికి ఫలధతథరయసగ
ఉెంట్లయస. యయస ఈ నిఫెంధనల కిెంద అవసయఫైన అయహతలు, యక్షణ, భీక్ష ఉతీౄ యృ త అవసభలనఽ ధయయేభిచ ఉెండరయౌ.;
(q) "ట్ెయ్ భాభెుట్ర్' అెంట్ే యణజ ఔభూనికైషనఽ
ా ెంనే యనుభనిై నియవళెంచడెంకోసెం ట్ెయౌకెం ఔభభిషమల్
ఔభూనికైషన్స ఔసి భర్ నలాపభెన్స భెఖ లేషన్స 2010లలని భూడో అదరమెం కిెంద ట్ెయౌకెం భెఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ
ఆఫ్ ఇెండిమా వదె భిజిషి ర్ ఙేసఽఔుని, అతరభిట్ీ జఞభీఙేలన ధివణరానిై ఔయౌగిన సెంస అని అయ ెం ;
(r) ఎట్ిఔుడె సవభిెంచిన యధెంగ ఈ నిమెంతాణలలా ఉయోగిెంచి, నియవచిెంచనట్ికీ, చట్ి ెంలల, ఇనాసభెన్స
భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ చట్ి ెం, 1999 లేథర అెందఽలలని నిమెంతాణ లు/భాయా దయశకలు యేట్ిలలధైధర
నియవచిెంచిన థరలు, పలవ వకీౄఔయణలు ఆ చట్లిలు/నిమెంతాణలు/భాయా దయశకలలల యట్ికి కైట్లబెంచిన యకయెం
అభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.
2. ఈ నిమెంతాణల యసౄ ిత్త భభిమ వభిౄెంు:
(1) కిెంద ఉనై భిజిలేిష
ర న్ ధియఔయణ ఙెలా ుఫలట్ల సెందయౌెంగ జీయత నౄభా సెంస లు, యదరయణ నౄభా సెంస లు, ఆభోఖ
నౄభా సెంస ల నౄభా యనుభనిై అబభిెంచడరనికి, లేఔభిెంచడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి కభపభైట్ ఏజెెంట్ా
భిజిలేిష
ర న్నఽ ఈ నిమెంతాణలు ఔవర్ ఙేయౄ బ.
(a) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (జీయతనౄభా) ఖభిషీెంగ భూడె జీయత నౄభా సెంస ల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ
అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽచ..
(b) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (యదరయణెం) ఖభిషీెంగ భూడె యదరయణ నౄభా సెంస ల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ
అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽచ. థరెంణోనుట్ల నౄభా
కభపభైట్ ఏజెెంట్ (యదరయణెం) యదరయణ నౄభా ఉతతే
ౄ ల చిలా య వయౄ కనిై అబభిెంచి, లేఔభిెంచి లేవలు
అెంథిెంఙరయౌ. అలాగై ఉభ్డిగ కోు భిస్కు యౄ. ఐదఽ కోట్ల
ా నేెంచని అలాెంట్ి సెంస ల యణజ
కయఔలానులనఽ ఔడర నియవళెంఙరయౌ.
(c) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఆభోఖనౄభా) ఖభిషీెంగ భూడె ఆభోఖ నౄభా సెంస ల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ
అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽచ.
(d) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఉభ్డి)కి నిమభాలు (a) నఽెంచి (c)వయఔునై నిమభాలు వభిౄయౄ బ.
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(e) నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔుదఽయసచఔునై ఏభట్లలల ఏథేని భాయస ఙేమాలనఽఔుెంట్ే అతరభిట్ీనఽెంచి భ ెందసఽౄ
అనఽభత్తణోధే జయగయౌ. ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ.
3. దయకాష఼ు మిఖణన –
(1) భిజిలేి,ర న్ భెంజూయస కోసెం ఒ దయకాసఽౄనై భిఖణెంఙే సభమెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్ కయఔలానులు యగిెంచడరనికి
సెంఫెందిెంచిన అనిై యషమాలనఽ లెఔులలకి తీసఽఔుెంట్లెంథి.
(2) నలైయట్ి యషమెంలల ఎలాెంట్ి క్షనుతెం లేఔుెండర, ాణేకిెంచి అతరభిట్ీ కిెంథి యట్ిని లెఔులలకి తీసఽకోయయౌ:(a) చట్ి ెంలలని 42 డి లలక్షన్లలని 5వ ఉయపలఖెం కిెంద నేభపునఫడిన ఏథేని అనయహతలు దయకాసఽౄథరయస
ఫలధడెతేధరైభ;
(b) దయకాసఽౄథరయసడికి కయఔలానులు నియవళెంచడరనికి సభిడే భీత్తలల కభలమ ాథేశ్ెం, ఉఔయణెం,
సఽయక్షితేలెైన భానవవనయస లాెంట్ి భ్యౌఔ వసతేలుధరైమా;
(c) అతరభిట్ీ థరవభ ఖతెంలల లెైలలనఽస భెంజూయస/భిజిలేిష
ర న్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైన ఎవభెైధర వకిౄ దయకాసఽౄథరయసణో
ాతక్ష లేథర భోక్ష సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉధరైడర.
a. విఴయణ: - ఈ ఉ నిఫెంధన ాయోజనెంకోసెం “ాతక్ష లేథర భోక్ష సెంఫెంధెం” వకీౄఔయణ అెంట్ే ఒ సెంస
లేథర ఒ ఔెంనలనీ లేథర ఒ కభపభైట్ సెంస లేథర థరని అనఽఫెంధ, ఉ సెంస , అెంతర్ సెందరన సెంస లేథర
దయకాసఽౄథరయసడి ఖూ
ర ప్ ఔెంనలనీ. ఔెంనలనీల చట్ి ెం, 2013, కెంనట్ీషన్ చట్ి ెం 2002లల నేభపునై అభలే ఇఔుడ

ఔడర వభిౄయౄ బ.
(d) దయకాసఽౄథరయస భ క అదికభి ట్ి బదఽాడిగ ఉెండి, అతరభిట్ీ ఆమోథిెంచిన లలఫస్క ాకయెం ఖ భిౄెం ు ను ెంథిన
సెంస నఽెంచి ఔనీసెం మాపై ఖెంట్ల నుట్ల తిమభీ, నుాకిిఔల్ యక్షణ ను ెంథి ఉెండరయౌ. యక్షణ భ గిెంులల భీక్ష
ఫోయసు నియవళెంఙే భీక్షలల ఉతీౄ యసృలెై ఉెండరయౌ.
దయకాసఽౄథరయసడి భ క అదికభి ఇనాసభెన్స ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథర లఐఐ లెండన్ లేథర
ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ మాఔుచవభీస్క ఆఫ్ ఇెండిమా అయోలబయట్/లలలగ ఉెండరయౌ లేథర ళెైదభఫలదలలని
ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇనాసభెన్స అెండ్స భిస్కు ఫేధేజ్డఫెంట్ నఽెంచి న఼జీ ఙేల ఉెండరయౌ. తిమభీ, నుాకిిఔల్ యక్షణ 25
ఖెంట్ల నుట్ల ఉెండరయౌ.
(e) దయకాసఽౄథరయసడి భ క అతికభి డెైభెఔియా స, ఇతయ ఉథోఖ లు ఖత భూడేళ్ాలల ఈ నిమెంతాణలఔు ఱలడాల్ 3లల
నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయని ఉలా ెంఘెంచి ఉెండభదఽ;
(f) నౄభా కఔుెండర దయకాసఽౄథరయసడి భ క యనుయెం యషమెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్గ, థరని కయఔలానులఔు,
ఇతయ కయఔలానులఔు భధ ఆభిఔ వవయౘభలలా లుఔుఫడి ఔయౌగి ఉధరైభ అని భియౕయౌెంఙరయౌ.
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(g) ఈ నిమెంతాణలలని ాఔట్న ఆదరయెంగ భ క అదికభి /డెైభెఔిర్(లు)/నిభిేషీ వఔుౄలు అయహతలు, యోఖతలు ఔయౌగి
ఉధరైభ అని చాడరయౌ
(h) నులల఼థరయసల ాయోజధరలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస ఙేమాలధే అననుామానిై అతరభిట్ీ ఔయౌగి
ఉెండరయౌ.
(3) దయకాసఽౄథరయసడె నేభపునై వఔుౄలు కిెంథి అవసభలనఽ ధయయేయచఖలగయౌ. –
a. ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫోయసు/సెంస నఽెంచి ఇెంట్ర్ లేథర తతసభాన భీక్షలల ఉతీౄ యసృలెై ఉెండరయౌ:
b. (i) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄెంు ను ెంథిన సెంస నఽెంచి నిభిేషీ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభా యెంఖెంలల ఔనీసెం మాపై
ఖెంట్ల నుట్ల యక్షణ అెందఽకొని, భీక్షా సెంస నియవళెంచిన భీక్షలల ఉతీౄ యసృలెై ఉెండరయౌ;
(ii) కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఉభ్డి) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄెంు ను ెంథిన సెంస నఽెంచి నిభిేషీ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభా
యెంఖెంలల ఔనీసెం మాపై ఖెంట్ల నుట్ల యక్షణ అెందఽకొని, భీక్షా సెంస నియవళెంచిన భీక్షలల ఉతీౄ యసృలెై ఉెండరయౌ;
c. నౄభా యనుభనిై అబభిెంచి, లేఔభిెంచడెంకోసెం కభపభైట్ ఏజెెంట్ యనియోగిెంచఽఔుెంట్లనై నిభిేషీ వకిౄ అతరభిట్ీ
జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల ధివణరానిై ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ ధివతాెం కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ ాకయెం
జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భూడేళ్ానుట్ల ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ;
ధివతాెం జఞభీ కోసెం ఈ నిమెంతాణలలాని అనఽఫెంధెం3లల నేభపునై యౄెంలల కభపభైట్ ఏజెెం ట్ భ క అతికభి
థరవభ నిభిేషీ వకిౄ అతరభిట్ీకి దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
d.

ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఒ నిభిేషీ వకిౄ భభో ఇతయ కభపభైట్ ఏజెెంట్ఔు భాభలనఽఔుెంట్ే ాసౄ ఽత
కభపభైట్ ఏజెెంట్ జఞభీ ఙేలన అబెంతయ యళత ధివతాెంణో నుట్ల కొతౄ కయభైట్ ఏజెెంట్ థరవభ అతరభిట్ీకి
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ. ఔయేళ్ ాసౄ ఽత కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఎలాెంట్ి అబెంతయ యళత ధివణరానిై 30భోజులలాు జఞభీ
ఙేమఔుెంట్ే అతని ఫథియ్కి ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽెంచి ఎలాెంట్ి అబెంతయెం లేదని భిఖణెంచఫడెతేెంథి. కభపభైట్
ఏజెెంట్ నఽెంచి అబయ ననఽ ల఼వఔభిెంచిన తభవత అతరభిట్ీ ఫథియ్ని సాచిసా
ౄ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నేయసనఽ భాభిచ,
సవయణణో ఔడిన ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.

e. అయహత ఔయౌగి, ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ నిమెంతాణ సెంస , 2002 (కభపభైట్ ఏజెెంట్ా ఔు
లెైలలనిసెంగ్) కభపభైట్ ఏజెెంట్ వదె ని ఙేసౄ ఽనై నిభిెషీ వఔుౄలు భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయ నియవహఔులు
ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషి ర్ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెెంట్ా వదె ఉథోగనిై కొనయగిసౄ ఽెండవచఽచ. అబనట్ికీ,
అలాెంట్ి నిభిేషీ వఔుౄలు భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయనియవహఔుల యవభలనఽ భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస కోసెం
నిభిేషీ దే త్తలల దయకాసఽౄ ఙేలే సభమెంలల కనీ లేథర ఆయస ధలలలాు కనీ అెంథిెంఙరయౌ. ఇలాెంట్ి నిభిేషీ వఔుౄలు
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భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయనియవహఔుల యవభల యయౕదఽనఽ అెందఽఔునై తభవత నలైఔనిన ఉ నిమెంతాణ
(ల)లల నేభపునైట్లిగ యభికి ఒ ధియఔయణనఽ అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
4.

భిజిలేిష
ర న్ ునయసదే యణ - (1) భిజిలేిష
ర న్ భ గిలే భ ెందఽ 30భోజులలాు కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిష
ర న్
ునయసదే యణకోసెం అతరభిట్ీకి నిభీృత ఼జుణో నుట్ల నూయెం ఏ థరవభ ఒ దయకాసఽౄనఽ సభభిెంఙరయౌ.
అబనట్ికీ, నిభీృత ఖడెవు తభవత అథే సభమెంలల ాసౄ ఽత భిజిలేిష
ర న్ యసౄ వ ఖడెవు భ గిెంునఔు
భ ెందఽగ దయకాసఽౄ అతరభిట్ీకి ఙేభిణే, అతరభిట్ీకి యౄ. వెంద అదను యససఽెంణో నుట్ల నఽైలు ఙెయౌాెంఙరయౌస
ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔుెండర సభ చిత కయణరలణో ఇథివయఔట్ి యౌలపలల భిదిలలకి భని జఞెం జభిగిెందని దయకాసఽౄథరయసడె
భతూయవఔెంగ నేభపుెంట్ృ, యౄ. 750లణో నుట్ల వభిౄెంఙే నఽైలనఽ ఙెయౌాల,ేౄ భిజిలేిష
ర న్ ఖడెవు థరట్ిన తభవత
ునయసదే యణకోసెం నలట్ి లఔునై దయకాసఽౄనఽ అతరభిట్ీ అెంగీఔభిెంచవచఽచ.

ఖభనిఔ: భిజిలేిష
ర న్ ఖడెవు భ గిలేెందఽెంఔు 90భోజుల భ ెందఽగ భినావల్ దయకాసఽౄనఽ సభభిెంఙేెం దఽఔు
కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ అనఽభత్తసఽౄధరైయస.
(2) భిజిలేిష
ర న్ భినావల్ కోభైభ ెందఽగ భ క అతికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు ఖ భిౄెంు ను ెంథిన సెంస నఽెంచి ఔనీసెం 25
ఖెంట్ల నుట్ల యనిఔ, నుాకిిఔల్ యక్షణ ను ెంథి ఉెండరయౌ.
(3) ఉ నిమెంతాణ (1) కిెంద ునయసదే యణకోసెం దయకాసఽౄనఽ 7వ నిమెంతాణ భిదిలల భియౕలనలలకి తీసఽకోయయౌ.
(4) భిజిలేిష
ర న్ ునయసదే యణఔు నేభపునై నిఫెంధనలనిైట్ినీ దయకాసఽౄథరయసడె ూభిౄ ఙేలనట్లి సెంతినౄ ఙెెంథిణే,
నూయెం ల థరవభ భూడేళ్ా కలానికి భిజిలేిష
ర న్నఽ ునయసదే భిెంచి, ఆ సభాఙరభనిై దయకాసఽౄథరయసఔు ణెల నుయౌ.
5. మిజిళేటరశన్ భంజూయవ చేమఔతృో ఴడ్డతుక అన఼షమించే దధ తి (1) 4వ నిమెంతాణ కిెంద భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయసకోసెం లేథర 11వ నిమెంతాణ కిెంద ునయసదే యణ కనీ 7వ నిమెంతాణలల
నేభపునై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ లేఔుెంట్ే అతరభిట్ీ భిజిలేిష
ర న్ ధివణరానిై భెంజూయస ఙేలేెందఽఔు లేథర
ునయసదే భిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచవచఽచ.
దయకాసఽౄథరయస యదననఽ యధేెందఽఔు ఎలాెంట్ి అవకశ్నేవవఔుెంట్ే ఎలాెంట్ి దయకాసఽౄనఽ త్తయసుభిెంచలేయస.
(2) భిజిలేిష
ర న్ ధివణరానిై భెంజూయస లేథర ునయసదే యణనఽ త్తయసుభిెంచిన క్షెంలల అతరభిట్ీ అెందఽఔుఖల
కయణరలనఽ యవభిసౄ ా, దయకాసఽౄథరయసఔు సభాఙరభనిై 30భోజులలాు అెంథిెంఙరయౌ.
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(3) అతరభిట్ీ నియృ మెంణో ఇఫోెందఽలఔు ఖ భెైన దయకాసఽౄథరయసలు ఉ నిమెంతాణ (2) కిెంద అదరభిట్ీ ఆథేరలు జఞభీ
ఙేలన ణేథీ నఽెంచి 45 భోజులలాు అన఼ల్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు యౄను ెంథిెంచిన యదరనెం ఫేయఔు లలఔభిట్ీస్క అనలలేట్
ట్ిఫ
ా నల్ఔు అన఼ల్ ఙేసఽకోవచఽచ.
6.

భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస త్తయసుిత్త ాపలవెం- 4వ నిమెంతాణ కిెంద భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస, 11వ నిమెంతాణ కిెంద
ునయసదే యణకోసెం దయకాసఽౄథరయస సభభిెంచిన దయకాసఽౄనఽ అతరభిట్ీ త్తయసుభిలేౄ లేథర నిభఔభిలేౄ థరనినలై నిమెంతాణ
12(2) కిెంద సభాఙరయెం అెందఽఔునై ణేథీనఽెంచి దయకాసఽౄథరయస కభపభైట్ ఏజెెంట్గ నిఙేమలేయస. అబనట్ికీ,
అథివయకై ఆమన ాయేయెంచిన కెంట్లాఔుిలఔు సెంఫెందిెంచి లేవలు అెంథిెంఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఆ కెంట్లాఔుిలు
కొనయగినెంత కలెం ఈ లేవలనఽ కొనయగిెంఙరయౌ. అట్ికై అథి ూయౄ బ ఉెంట్లెంథి లేథర భభో ఆయస ధలలలల ఏథి
భ ెందఽెంట్ే అెంత కలెం వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఆ లలు సెంఫెందిత నౄభాథరయసణో యయస తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ.

7. కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయసఔు నిఫెంధనలు:
నిమెంతాణ 9 కిెంద భెంజూయస ఙేలన భిజిలేిష
ర న్ లేథర 11వ నిమెంతాణ కిెంద భెంజూయస ఙేలన ునయసదే యణ కిెంథి
నిఫెంధనల ఫేయఔు యసయెం భ డిడి ఉెంట్లబ:(i)

ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషి ర్ అబన కభపభైట్ ఏజెెంట్ నలై ఔనిన నిమెంతాణ (3)లల నేభపునైట్లిగ భాతాఫే
నౄభా యనుభనిై అబభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్తెంచఫడరయౌ;

(ii)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ చట్ి ెం, ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ చట్ి ెం, 1999, అతరభిట్ీ ఎట్ిఔుడె
జఞభీ ఙేలే నిమెంతాణలు, ఉతౄ యసవలు, భాయా దయశకలు, భభై ఇతయ సాచనల యదియదరధరలఔు ఔట్లిఫడరయౌ;

(iii)

అతరభిట్ీకి ఇథివయఔు సభభిెంచిన ఏథేని సభాఙరయెం లేథర యవభలు తుగ, తుథోవ ట్ిిెంఙేలా ఉెంట్ే
లేథర ఇథివయఔు సభభిెంచిన సభాఙరయెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాయస ఙేమాలనఽఔుెంట్ే
కభపభైట్ ఏజెెంట్ భ ెందసఽౄగధే సభాఙరభనిై అతరభిట్ీకి భతూయవఔెంగ ణెలనుయౌ.;

(iv)

ఔా బెంట్ా నఽెంచి ఏథేని భదఽ అెంథిణే కభపభైట్ ఏజెెంట్ యట్ిని భిషుభిెంఙేెందఽఔు 14 భోజులలాు తగిన
చయలు తీసఽఔుని, అలాెంట్ి ఔా బెంట్ా నఽెంచి ల఼వఔభిెంచిన భదఽల సెంక, సవపలవెం, ఇతయ యవభల
ఖ భిెంచి అతరభిట్ీ నేభపునై యౄెం, భీత్తలల అతరభిట్ీకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ;

(v)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ తభ వనయసలు, ణరభ ఉథోఖెంలల నిమనేెంచఽఔునై వఔుౄల సెంకఔు అనఽ ఖ ణెంగ
నులల఼లనఽ అబభిెంచి, లేఔభిెంఙరయౌ.

(vi)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ అతరభిట్ీ నేభపునై యౄెంలల భికయసు లనఽ నియవళెంఙరయౌ. అెందఽలల ాణేఔెంగ అతరభిట్ీ
ఆమోదెం ను ెంథిన ణేయౌఔనుట్ి ఉతతే
ౄ లనఽ నేనయౘబెంచి కభపభైట్ ఏజెెంట్ అబభిెంచిన ాత్త నులల఼లల
నులల఼ యభీగ, నిభిేషీ వకిౄ యభిగ యవభలు నిభిేషీ వకిౄకి నులల఼ ట్లగ్ ఙేమఫడెణరబ. అతరభిట్ీ అెంథిెంఙే
ఇలాెంట్ి భికయసులఔు, యవభలఔు నియెంతయ నుానౄ ని అనఽభత్తెంఙే వవస లనఽ కభపభైట్ ఏజెెంట్ లదేెం
ఙేమాయౌ.
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(vii) నౄభా ఉతతే
ౄ ల అబయ న కోసెం కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఎలాెంట్ి భిల త
 ేలలానా భయ్ి లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్
యదరధరనిై ఙేట్ి భదఽ;
(viii) కభపభైట్ ఏజెెంట్ తన డెైభెఔియా స, భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలఔు వభిౄెంఙే ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడి
ఉెండరయౌ.;
(ix)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ 31వ నిమెంతాణలల నేభపునై యధెంగ కభపభైట్ ఏజెనీసకోసెం కాణరల ుసౄ కలనఽ
నియవళెంఙరయౌ;

8. యవష఼ం చెయౌలంు భమిమయ యవష఼ం చెయౌలంచడంలో రసైపలమం మిణడభాలక–
(1) ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిష
ర న్, ఆ తభవత జభిగై భినావల్ సభమాలలా యౄ. 10యేలణో నుట్ల వభిౄెంచఖల
నఽైలణో ఔడిన త్తభిగి ఙెయౌాెంచఖల దయకాసఽౄ యససఽెంనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ ఼జునఽ ళెైద భఫలదలల
ఙెలా ుఫలట్ల అబయలా థి ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా నేభిట్ తీసఽకోయయౌ.
లేదెంట్ే ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమాఔు ఎలకరటనిక్ భాయా ెంలల నఖదఽ ఫథియ్
ఙేమాయౌ. దయకాసఽౄ యససఽెం లేఔుెండర ఏ దయకాసఽౄనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయస.
(2) అతరభిట్ీనఽెంచి భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస కోసెం సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభవత 15 భోజులలాు దయకాసఽౄథరయస యౄ.
25యేలు, థరనికి వభిౄసౄ ఽనై నఽైలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ. ఼జు ల఼వఔభిెంచిన తభవత, భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస కోసెం నిమభ,
నిఫెంధనల యషమెంలల సెంతినౄ ఙెెంథిణే, అతరభిట్ి దయకాసఽౄథరయస కోయసఔునై యపలఖెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్గ
వవహభిెంఙేెందఽఔు భిజిలేిష
ర న్నఽ భెంజూయస ఙేమాయౌ.
(3) భెనావల్ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయలని కోయసఔుధే కభపభైట్ ఏజెెంట్ యౄ. 25యేల యససఽెం, అదను నఽైలణో నుట్ల
నిభీృత యౄెంలల ునయసదే యణకోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
9. తృహమితోలఔం(1) కభపభైట్ ఏజెెంట్ఔు ఙెయౌాెంఙే లేథర థరనికి ఙెయౌాెంఙే నుభిణోఱకనిై నిమెంతాణల తయున అతరయట్ీ ఎట్ిఔుడె
యయేక్షిసౄ ఽెంథి.
(2) ఐఆర్డిఏ (కభపభైట్ ఏజెెంట్ా లెైలలనిసెంగ్), 2002 కిెంద లెైలలనఽస ను ెంథిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ల
ా ఆ నిమెంతాణలలాని
24(2)లల నేభపునై యధెంగ తభ కాణరథరయసలఔు లేవలు కొనయగిెంఙే క్షెంలల ఆ నిమెంతాణల కిెంద ఙేలన,
లేఔభిెంచిన యనుయెంకోసెం నుభిణోఱకనిై అెందఽఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తెంచవచఽచ. ఔయేళ్ అలాెంట్ి కభపభైట్
ఏజెెంట్ల
ా ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషి ర్ ఙేసఽకోయలని కోయసఔుెంట్ే యళ్ై
ా 31వ నిమెంతాణలల నేభపునై యధెంగ తభ
కాణర ుసౄ కలలలల నుత ెంథరలు, కొతౄ ెంథరల కిెంద ల఼వఔభిెంచిన నుభిణోఱకనిై యేయసగ యలాడిెంఙరయౌ.
10. తెభాకోషం తృో మహటం–
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నౄభా యనుభనిై అబభిెంఙే, లేఔభిెంఙే సభమెంలల, కిెంథి నిఫెంధనలఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఔట్లిఫడరయౌ:
(i) ాణేకిెంచిన యనుయ భాయా ెంలల ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సెంస లణో పలఖయవభెం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెెంట్
ఆనేక్షథరయసలెైన యనియోఖథరయసఔు ఉతతే
ౄ లనఽ ెంనణీఙేలేెందఽఔు ఏభట్ల ఔయౌగిన నౄభాసెంస ల జఞనృణరనఽ
యలాడియౄ యస. ఔవభైజీ యసౄ ిత్త, నులల఼ కలెం, ఙెయౌాెంచఖల న఼ానేమెం, న఼ానేమెం నిమభాలు, తభ వదె అెందఽఫలట్లలల
ఉెంట్ృ, యనియోఖథరయస కోయసఔుధే భభైథెైధర సభాఙరయెం. అెంణేకఔ ఆనేక్షథరయస కోభిణే ణరభ ఇవవజూుతేనై
నౄభా ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ఔనేషన్ యబని యలాడిెంచవచఽచ.;
(ii) భ క యనుయ ఉతత్తౄ ణో నుట్ల నౄభానఽ ఒ అనఽఫెంధ ఉతత్తౄ గ యఔరబెంఙే సెందయౌెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్
లేథర థరని యట్లథరయస లేథర థరని అనఽఫెంధ సెంస లు భ క యనుయ ఉతత్తౄ కొనఽగోలుథరయసనఽ తనిసభిగ
తభ థరవభ నౄభా ఉతత్తౄ ని కొధరలని నియోెందిెంచభదఽ. కభపభైట్ ఏజెెంట్ భ క అదికభి లేథర చీఫ్ లైధరనిష మల్
అదికభి (లేథర తతసభానెం) అతరభిట్ిణో ాత్త అయ సెంవతసభనికి ఱలడాల్ 8లల ఇచిచన యౄెంలల ఒ ధివణరానిై
థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ ఆనేక్షథరయసఔు నౄభా ఉతత్తౄ ని నియోెంధెంగ అభ్లేదని ధియఔభిెంఙరయౌ.
(iii) ఏ నౄభా సెంస ఔడర తన ాత్త ఔా బెంట్ వదె నౄభా ఙేబెంఙరలని కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽ కోయభదఽ.
11. అథడమిటీక రసలలడ్ించడయౌీనవి (1) కభపభైట్ ఏజెెంట్ కయలని కోయసఔుధే ఒ దయకాసఽౄథరయస దయకాసఽౄ థరకలు ఙేలే సభమెంలల థరని భియౕలనఔు
సెంఫెందిెంచిన అనిై యసౄ యఔ యషమాలనఽ సవచిెందెంగ యలాడిెంఙరయౌ. దయకాసఽౄ థరకలు తభవత లేథర
దయకాసఽౄ నుాలలస్క ఙేలన తభవత తభ దయకాసఽౄ భియౕలనకోసెం అెంథిెంచిన సభాఙరయెంలల ఏథేని భాయస ఉెండే
క్షెంలల అలాెంట్ి భాయసనఽ దయకాసఽౄథరయస సవచిెందెంగ అతరభిట్ీ భియౕలనకోసెం అతరభిట్ీకి సభభిెంఙరయౌ.
(2) అథే యధెంగ, భిజిలేిష
ర న్ జఞభీ అనెంతయెం అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ నఽ ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్
ఏజెెంట్ యభికి భిజిలేిష
ర న్ ఙేలన సభమెంలల నేభపునై అెంరలలల ఏథేని భాయస ఉెంట్ే ఆ భాయస ఙోట్ల
ఙేసఽఔునై 30 భోజులలాు థరనిని యలాడిెంఙరయౌ. అలాెంట్ి సభాఙరభనిై ల఼వఔభిెంచిన తభవత ఏథేని యవయణ
కోయవచఽచ లేథర అయహఫైనథిగ పలయెంచిన అలాెంట్ి ఆథేరలనఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
(3) ఏథేని నిమెంతాణ సెంస లేథర ాబ తవ సెంస లు తభఔు వత్తభైఔెంగ చయలు తీసఽఔుెంట్ే ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఆ
చయలు తీసఽఔునై 30 భోజులలాు అతరభిట్ీకి యలాడిెంఙరయౌ. అలాెంట్ి ఇతయ సెంస లు జఞభీ ఙేలన ఏథేని చయ లేథర
ఆథేరనిై ఔడర నలైన సాచిెంచిన కలభినేత్తనుోలు యలాడిెంఙరయౌ.
(4)

ఇలాెంట్ి సభాఙరభనిై చానెంఙరలని కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽ ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ కోయవచఽచ. లేథర
సభ చితెంగ పలయెంఙే యట్ిని త్తనెంవచఽచ.

(5) కభపభైట్ ఏజెెంట్ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ెంనణీ ఙేమాలని ాత్తనుథిసౄ ఽనై తన కభలమాలు, అఔుడ ని
ఙేసౄ ఽనై నిభిేషీ వఔుౄలు, యభికి అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ధివతాెం సెంకనఽ అతరభిట్ీకి యలాడిెంఙరయౌ. అెంణేకఔ,
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కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఒ కభలమానిై నుాయెంనెంచడెం లేథర భూలయేమడెం లాెంట్ి యవభలనఽ ఔడర అతరభిట్ీకి
ణెలనుభి. సభ చితఫైనథిగ పలయెంఙే ఇతయ సభాఙరభనిై ఔడర అతరభిట్ీ కోయవచఽచ.
(6) నలైన నిభైెయెంచిన నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడడెంలల యపలఫైణే, భిజిలేిష
ర న్ సలలనష నెం లేథర యదఽె, దావ అభధెం
యదిెంు లేథర అతరయట్ీ సభ చితఫైనథిగ పలయెంఙే ఏథేని ఇతయ చయఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఖ భికవచఽచ.
12. ఉతతత
ు ల ంణీకోషం తెభా షంషి లతో ఏమహటయ
ల
a) ఈ నిమెంతాణ భిజిషి ర్ ఙేసఽఔునై కభపభైట్ ఔెంనలనీలు ఉతతే
ౄ ల ెంనణీకోసెం నౄభా సెంస లణో ఏభట్ల
ా
ఙేసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ ఏభట్ా లల అడెఖ నలట్ి న 30 భోజులలాు అతరభిట్ీకి ఈ ఏభట్ల
ా ఖ భిెంచి ణెలనుయౌస
ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి ఏభట్ల
ా ఔనీసెం ఏడరథి కలెం నుట్ల ఉెంట్లెంథి.;
(b) ఇలాెంట్ి ఏభట్ా లలకి ాయేయెంచినుడె, ఒ నిభిేషీ నౄభా సెంస ఉతతే
ౄ లనఽ ెంనణీ ఙేయౄ భని ఏ నౄభా సెంస ఔు
కభపభైట్ ఏజెెంట్ యౘనై ఇవవభదఽ అలాగై ఏ నౄభా సెంస ఔడర కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽ నియోెందిెంచభదఽ;
(c) నులల఼థరయసలఔు సెంఫెందిెంచి కభపభైట్ ఏజెెంట్ా యధఽలు, ఫలధతలు, నౄభా సెంస లు, కభపభైట్ ఏజెెంట్ా యధఽలు,
ఫలధతలు, ఏభట్ల
ా యదఽెఔు నిమభ, నిఫెంధనలు లాెంట్ి సదఽనుమాలు ఈ ఏభట్ా లల ఉెండరయౌ;
(d) నులల఼థరయసల ాయోజధరలఔు వత్తభైఔెంగ ఎలాెంట్ి ఏభట్ల
ా ఉెండభదఽ;
(e) ఏథేని నౄభా సెంస ణో ఏభట్లనఽ యదఽె ఙేమాలని ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ కోయసఔుధే క్షెంలల, అలాెంట్ి ఏభట్ల
యదఽెఔు కయణరలనఽ నౄభా సెంస ఔు, అతరభిట్ీకి సభాఙరయెం అెంథిెంచిన తభవత అలా ఙేమవచఽచ. ఇలాెంట్ి
సెందభౌలలా, అబభిెంచి, నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంచిన నులల఼లఔు ఖడెవు ణేథీ భ గిలే వయఔు లేథర ఆయస ధలలలా
ఏథి భ ెంథో అెంతవయఔు లేవలు అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ. ఆ లలు సెంఫెందిత నౄభా సెంస ణో తగిన ఏభట్ల
ా
ఙేసఽకోయయౌ;
(f) నౄభా సెంస ఏథెైధర కభపభైట్ ఏజెెంట్ణో ఏభట్లనఽ యదఽె ఙేమాలని కోయసఔుెంట్ే అలాెంట్ి ఏభట్ల యదఽెఔు
కయణరలనఽ నౄభా సెంస ఔు, అతరభిట్ీకి సభాఙరయెం అెంథిెంచిన తభవత అలా ఙేమవచఽచ. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా,
సెంఫెందిత నౄభా సెంస ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ లేఔభిెంచిన నులల఼లఔు లేవలు అెంథిెంఙే ఫలధతనఽ ల఼వఔభిెంఙరయౌ.
ఈ సెందభౌలనిైట్ిలలనా, లేవ ఏభట్ా లల ఙేలన భాయసలఔు సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై నులల఼థరయసఔు
అెంథిెంఙరయౌ.;
(g)

తన కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ఙేలేెందఽఔు సెంఫెందిత నిమెంతాణల కిెంద అతరభిట్ీ అనఽభత్తెంచిన యట్ిని
నేనయౘబెంచి, ఏథేని సెంతఔెం యససఽెం కనీ లేథర భభైనేయసలల అబధర వసాలు ఙేలే చరభీెలనఽ కనీ ఏ నౄభా
సెంయ ఙెయౌాెంచభదఽ. ఏ కభపభైట్ సెంయ వసాలు ఙేమభదఽ;

(h) ఏ నౄభా సెంస ఔడర కభపభైట్ ఏజెెంట్ా భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు, ఇతయ ఉథోఖ లఔు ాతక్షెంగ
నుోాణరసహకలనఽ (నఖదఽ లేథర నఖదఽ యళతెం) ఙెయౌాెంచభదఽ.;
(i) తగిన కయణరలనఽ నమోదఽ ఙేమడెం థరవభ ెంనణీ ఏభట్ా నఽ యదఽె ఙేమాలని ఏ సభమెంలల అబధర
ఏథేని నౄభా సెంస లేథర కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ అదరభిట్ీ ఆథేయెంచవచఽచ.
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13.తృహలళదడయవఔక ళేఴలక అందించడం (1) ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషి ర్ అబన ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ తన నులల఼థరయసలఔు కెంట్లాఔుి కలెం ూభిౄగ
లేవలు అెంథిెంఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. లేవలు అెంథిెంచడభెంట్ే చట్ి ెంలలని 64 VB కిెంద అవసయఫైన
న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులల సయౘమెం అెంథిెంచడెం, సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె సయౘమెం, భాయా దయశనెం
అెంథిెంచడెం, నౄభా కెంట్లాఔుి యఖ తేనై సభమెంలల తలెణేౄ యయథరలలల అనిై యకల ఇతయ లేవలు,
భాయా దయశనెం అెంథిెంచడెం లాెంట్ియ.
(2) ఐఆర్డిఏ నిమెంతాణలు 2002 కిెంద లెైలలనఽస ను ెంథిన ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ అబణే, యయస ఈ నిమెంతాణలలలని
1(3) నిమెంతాణఔు ఔట్లిఫడరయౌ.

అబనట్ికీ, యళ్ైా అలాెంట్ి నులల఼ల ఖడెవు భ గిమడెం లేథర ఆయస

ధలలలా ఏథి భ ెంథో అట్ివయఔు ఈ నిమెంతాణలలని ఉ నిఫెంధన (1) కిెంద అవసయఫైనట్లిగ తభ ాసౄ ఽత
నులల఼థరయసల లేవనఽ కొనయగిెంఙరయౌ. ఆ లలు కెంట్లాఔుిలఔు లేవలు అెంథిెంచడెంకోసెం సెంఫెందిత
నౄభాసెంస ణో తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ. ఏభట్ా ణో ఔడిన ఇలాెంట్ి కెంట్లాఔుిల యవభలనఽ అతరభిట్ీకి
30భోజులలాు యలాడిెంఙరయౌ.
14. కహమపమైట్ ఏజెంట్ న఼ంచి టయ్భామెుటింగ్ విధడనం దడుమహ అభభఔం భమిమయ దఽయ భామెుటింగ్ –
(1) నౄభా ఉతతే
ౄ ల ెంనణీకోసెం ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ లేవలనఽ అెందఽకోయలని లేథర దాయ భాభెుట్ిెంగ్ లేవలలా నులు
ెంచఽకోయలధే ఉథేెశ్ెం ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఱలడాల్ VIలల యౄను ెంథిెంచిన నిఫెంధనలనఽ
అనఽసభిెంఙరయౌ.
(2) నలైన నేభపునై

ఉ నిమెంతాణ (1)ట్ా

ఎలాెంట్ి క్షనుతెం

లేఔుెండర

ట్ెయ్

భాభెుట్ర్

లేవలనఽ

యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ కిెంథి అదను నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడరయౌ:
a. ఈ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచి ట్ెయౌకెం భెఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా జఞభీ ఙేలన యయధ ఉతౄ యసవలు
భభిమ /లేథర భాయా దయశకలు లేథర భభై ఇతయ ఆథేరలఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ యనియోగిెంచఽఔుెంట్లనై ట్ెయ్
భాభెుట్ర్ ఔట్లిఫడరయౌ;
b. నౄభా భధవభిౄతవెం కోసెం ట్ెయౌభాభెుట్ిెంగ్ కయఔలానులనఽ ఙేట్ేి ఉథేెశ్ెం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఈ
నిమెంతాణలలాని అనఽఫెంధెం 4లల అతరభిట్ీ నేభపునై నూయెంలల అతరభిట్ీ నఽెంచి భ ెందసఽౄ అనఽభత్తని కోభయౌ.
అథే అెంరనిై భియౕయౌెంచిన నైదట్ ట్ెయ్భాభెుట్ర్ఔు ధివతాెం జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి;
c. అెంణేకఔ, కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఇెందఽలల యనియోగిెంచిన అదీఔిత భీయౕలఔుల నేయానఽ కభపభైట్ ఏజెెంట్ థరకలు
ఙేమాయౌ/
d. ఈ నిమెంతాణలలాని అనఽఫెంధెం 5లల నేభపునై నూయెంలల ట్ెయౌభాభెుట్ర్ యనియోగిెంచఽకోయలనఽఔుధే
ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంచిన నైదట్ అదీఔిత భియౕలఔుడికి ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి .
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e. నౄభా భధవభిౄతవ యనుయఫే ఙేసౄ ఽనై భభో ట్ెయ్భాభెుట్ర్యస అదీఔిత భియౕలనథరయస భాభలనఽఔుెంట్ే,
యళ్ై
ా ఇథివయఔట్ి ట్ెయ్భాభెుట్ర్ నఽెంచి అబెంతయ యళత ధివణరానిై ను ెంథి, ణరజఞ ధివతాెం జఞభీకోసెం
యట్ిని అతరభిట్ీకి సభభిెంఙరయౌ. థరనికోసెం దయకాసఽౄ నలట్ి లఔునై 30భోజులలాు ాసౄ ఽత ట్ెయ్భాభెుట్ర్ ఎలాెంట్ి
అబెంతయ యళత ధివణరానిై జఞభీ ఙేమఔుెంట్ే, అతనఽ ఫథియ్ ఙేసఽకోవడరనికి ట్ెయ్భాభెుట్ర్ ఔు ఎలాెంట్ి
అబెంతయెం లేదని భిఖణెంచఫడెతేెంథి;
f.

అదీఔిత భియౕలఔుల ణొలగిెంు లేథర ఙేభిఔకోసెం దయకాసఽౄనఽ భ క అదికభి థరవభ సెంఫెందిెంచి కభపభైట్
ఏజెెంట్ తమాయస ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి;

g. కభపభైట్ ఏజెెంట్ ట్ెయ్భాభెుట్ర్గ ట్లాయణో నమోదఽ ఙేసఽఔుని ఉెంట్ే, ఆ ఏభట్ల
ా ఔయౌగిన నౄభా సెంస లఔు
భాతాఫే ట్ెయ్భాభెుట్ర్గ ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ వవహభిెంచఖలయస.;
h. నౄభా నులల఼లు కొధరలధే కోభిఔణో యఙరయణ జభినణే తనెంచి, ఏ వకిౄకి ఔడర కభపభైట్ ఏజెెంట్ కనీ, థరని
ట్ెయ్భాభెుట్ర్ కనీ నూోన్ కల్స ఙేమభదఽ. అలాెంట్ి వఔుౄల డేట్లఫేస్కనఽ, అతరయట్ీ, థరని ఆమోదెం ను ెంథిన ఏ
వకీౄ భియౕలన, తనీఖీ కోసెం ఙేలన యఙరయణఔు సెంఫెందిెంచిన డేట్లఫేస్క నఽ నియవళెంఙరయౌ.
i.

ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ ఆనేక్షాథరయసడెైన యనియోఖథరయసనికి కిెంథి సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌ
(a) ణరభ నుాత్తనిధెం వళసఽౄనై కభపభైట్ ఏజెెంట్ నేయస;
(b) కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిష
ర న్ సెంక;
(c) యనియోఖథరయసడె త్తభిగి కల్ ఙేలేెందఽఔు లేథర ట్ెయ్ యఔరమాల సభాఙరభనిై భియౕయౌెంఙరలనఽఔుెంట్ే
ట్ెయ్భాభెుట్ర్ భభిమ /లేథర కభపభైట్ ఏజెెంట్ నూోన్ ధెంఫర్;
(d) ట్ెయ్ కల్ ఙేలే వకిౄ (అదీఔిత భియౕలనథరయస) నేయస, ఖ భిౄెంు సెంక.

j.

ట్ెయ్భాభెుట్ర్నఽ యనియోగిెంచఽఔుధే కభపభైట్ ఏజెెంట్ ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ ణో ెందెం ఙేసఽకోయయౌ. అ
ెందెంలల డేట్లఫేస్క భూలెం, యధఽలు, ఫలధతలు, ఙెయౌాెంు యవభలు, ెంద కలభినేత్త, చట్ి ెం,
నిమెంతాణలు, అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలు, ఉతౄ యసవలు, ఆథేరలనఽ, అదీఔిత భి యౕలఔుల ావయౄ ధర
నిమభావయని ఉలా ెంఘలేౄ తీసఽఔుధే చయలు లాెంట్ి యవభలనఽ ను ెందఽయఙరయౌ.;

k. ాత్త ట్ెయ్ భాభెుట్ర్, అదీఔిత భియౕలఔుడె ఈ నిమెంతాణలలలని భూడో ఱలడాల్ లల నేభపునై కభపభైట్
ఏజెెంట్ా ఔు వభిౄెంఙే ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడి ఉెండరయౌ.
l.

అతరభిట్ీ ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ లేథర భికయసులు, దయౄయేజుల భియౕలనకోసెం అవసయఫైనథిగ అతరభిట్ీ పలయెంఙే
భభైథెైధర ఇతయ నుాెంఖణరలనఽ తనిఖీ ఙేలే, తన యచక్షణరదికయెంణో ఏథేని దయౄయేజులు/భికయసులనఽ కోయడెం లేథర
ఏథేని ాతేలనఽ తీసఽఔుధే అదికభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.:

m. ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ అతరయట్ీ ఎట్ిఔుడె సాచిెంఙే నిమభ, నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ వవహభిెంఙరయౌ.
(3) ట్ెయ్భాభెుట్ర్ నౄభా సెంస లు లేథర నౄభా సెంఫెందిత సెంస ల తయున కయఔలానులు నియవళెంచభదఽ.
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15. కహమపమైట్ ఏజెంటల ఔక రఴయు నడ తుమభాఴయ (1) ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఈ నిమెంతాణలలాని భూడో ఱలడాల్లల నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడరయౌ,
(2) కభపభైట్ ఏజెెంట్ అనిై వవయౘభలఔు (ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయ ఉలా ెంగన సయౘ
థరని భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు, ఇతయ ఉథోఖ లు ఙేలే తను ులఔు) ఫలధత వళెంచి, చట్ి ెంలలని 102 లలక్షన్
కిెంద ఉనై యౌలపలలణో కోట్ి యౄనుమల వయఔు యదిెంఙే జభిభాధరఔు ఫలధత వళెంఙరయౌ.
16. మికహయవడల తుయుసణ
ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ కిెంథి భికయసులనఽ ఎలకిానిక్ యౄెంలల సయౘ నియవళెంచి, అతరభిట్ీ కోభినుడలాా అెందఽఫలట్లలల
ఉెంఙరయౌ.–
(i) సెంఫెందిత అతరభిట్ీ భాయా దయశకలు, భనీ లాెండభిెంగ్ నియయణ చట్ి ెం కిెంద ఉనై యౌలపలల కిెంద నై
కాణరథరయసఔు సెంఫెందిెంచిన కాణరథరయసనఽ ణెలుసఽకో (KYC) భికయసులు;
(ii) ఔా బెంట్ సెంతఔెం ఙేల, కభపభైట్ ఏజెెంట్ నిభిేషీ వకిౄ సెంతఔెం ఙేలన ఏల఼ఆర్ ణో నుట్ల నౄభా సెంస ఔు
సభభిెంచిన ాత్తనుదన తాెం ాత్త;
(iii) ఔా బెంట్ా జఞనృణర, నులల఼ యఔెం, న఼ానేమెం నతౄ ెం, నులల఼ జఞభీ ణేథీ, ల఼వఔభిెంచిన చరభీెలు, యససఽెం లాెంట్ి
నులల఼ యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషి ర్;
(iv) భదఽథరయస నేయస, భదఽ సవపలవెం, జఞభీ ఙేలన/అబభిెంచిన నులల఼ యవభలు, తదనెంతయెం ఙేట్ిిన
చయలు లాెంట్ి యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషి ర్;
(v) నేయస, చియసధరభా, ట్ెయౌనూోన్ ధెంఫర్, నూోట్ గరఫ్, ఉథోఖెం నుాయెంనెంచిన ణేథీ. ఉథోఖెం నఽెంచి నిషరనేెంచిన
ణేథీ, ఏథెైధర ఉెంట్ే, నిభిేషీ వకిౄకి ఙెయౌాెంఙే ధలయభీ నుభిణోఱఔెం;
(vi) అతరయట్ీణో జభినన ఉతౄ య ాతేతౄ భల ాతేలు;
(vii) ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ నేభపునైట్లిగ ఉనై ఏథేని ఇతయ భికయసు.
17. కాతడ ుషు కహలక, మికహయవడలక తదితమహల తుయుసణ –
(1) నౄభా భధవభిౄతవెం ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ ను ెందఽయచిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ ాత్త ఆభిఔ
సెంవతసయెంలలనా కిెంథి కాణర ుసౄ కలనఽ లదేెం ఙేమాయౌ.
(i) ాత్త కాణర కలెం చివభోా ఫలలెన్స ఱ఼ట్ లేథర వవయౘభల ాఔట్న;
(ii) ఆ కలానికి లాబ, నయౖిల కాణర;
(iii) నఖదఽ/నిది ాయహ ాఔట్న:
(iv) ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ కోయసతేనై అదను ాఔట్నలు.
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ఖభతుఔ.1: ఈ నిమెంతాణ ాయోజనెంకోసెం, ఏడరథిలల ఆభిఔ సెంవతసయెం ఏనాల్ 1న నుాయెంబఫై తభవత్త సెంవతసయెం
భాభిచ 31న భ గిలే 12 ధలల కలెం (లేథర యనుయెం 1 ఏనాల్ తభవత నుాయెంనెంఙేథెైణే అెంతఔధరై తఔుువ)గ ఉెంట్లెంథి.
కాణరలు ఔరభవిథిే నుాత్తథిఔన నియవళెంచఫడరయౌ.

ఖభనిఔ 2: యభి ఆభిఔ ాఔట్నలఔు ఒ ఱలడాల్ ఉెండరయౌ లేథర నౄభా సెంస లు, నౄభాసెంస ఖూ
ర ప్ ఔెంనలనీల నఽెంచి, నౄభా
యభీగ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽెంచి ల఼వఔభిెంచిన అనిై భఫడెల యవభలనఽ, ఖూ
ర ు ఔెంనలనీలు భభిమ /లేథర ఏథేని నౄభా
సెంస ఔు ఙెెంథిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ అయోలబయట్లల, భభిమ థరనికి సెంఫెందిెంచిన యవభలు అెంథిెంచడెం.
(a) ఆడిట్ర్ భినుోర్ి ణో నుట్ల ఉ నిమభెం (1)లల నేభపునై యధెంగ తనిఖీ ఙేలన ఆభిఔ నియేథిఔల ాత్తని ఏట్ల లలని ెంల ఫర్
30లలు సభభిెంఙరయౌ. యనుయ ావయౄ న, కాణరల నియేథిఔ తథితభలనలై ఆడిట్యా భియౕలన యకలణో సభభిెంఙరయౌ.
అలాెంట్ి భియౕలనలనలై సభ చిత యవయణనఽ అతరభిట్ీకి సభభిెంఙరయౌ.
(b) ఆడిట్ర్ నియేథిఔ వచిచన 90 భోజులలాు, ఆ నియేథిఔలల చానన ఏథేని లలనులనఽ సభి ఙేల, అతరభిట్ీకి ణెలనుయౌ.
(c) అనిై కాణర ుసౄ కలు, నియేథిఔలు, డరఔుఫెంట్ా నఽ తనిఖీకోసెం అతరభిట్ీ సాచిెంచిన యధెంగ కభపభైట్ ఏజెెంట్
ాతరన కభలమెం, లేదెంట్ే అలాెంట్ి రక కభలమెంలల ఉెంట్లబ.
(d) ుసౄ కలు, దయౄయేజులు, ాఔట్నలు, కెంట్లాఔుి ధనట్ా ల తథితభలనఽ ఈ నిమెంతాణ కిెంద ాత్తనుథిెంచి, థరనికి
సెంఫెందిెంచిన ఏడరథి చివభి నఽెంచి ఔనీసెం థేళ్ా వయఔు అలాగై ఉెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, కెాబమ్ లు
నియేథిెంచఫడి, లలట్ిల్ఫెంట్ కోసెం కోయసి నియృ మాలఔు ఎదఽయసచాసఽౄనై భిల త
 ేలలా ఆ కైసఽలు కోయసిలలా
భియౖుయభబయవయఔు ఆ దయౄయేజులనఽ అలాగై నియవళెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
(2) నౄభా భధ వభిౄతవెం కఔుెండర భభో థరనిని భ క యనుయెంగ ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ యషమెంలల
అబణే, నౄభా భధ వభిౄతవెం కోసెం ల఼వఔభిసౄ ఽనై భఫడి, నౄభా సెంస ల నఽెంచి వసఽౄనై ఇతయ భఫడిని
యవభిెంఙే యపలగల యభీ నియేథిఔనఽ నియవళెంఙరయౌ.
(3) కభపభైట్ ఏజెెంట్ లేవలనఽ యనియోగిెంచఽఔుధే ాత్త నౄభా సెంస ల఼ఈయో, ల఼ఎఫ్యో సెంతకలు ఙేమాయౌసన
ఱలడాల్ VIAలల ఇచిచన నూభ్ట్లల ఇలాెంట్ి కభపభైట్ ఏజెెంట్ా ెందభి కోసెం యేభైవయసగ ఒ ధివణరానిై
అతరభిట్ీకి థరకలు ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. VIBలల ఇచిచన యధెంగ నౄభా సెంస నఽెంచి ల఼వఔభిెంచిన
ఔనేషన్/నుభిణోఱకనిై నేభపుెంట్ల కభపభైట్ ఏజెెంట్ భ క అదికభి, ల఼ఎఫ్ఒ (లేథర తతసభానెం) నఽెంచి
ను ెంథిన ఇథే తయయౘ ధివణరానిై అతరభిట్ీలల థరకలు ఙేమాయౌ.
18. శూహధడయణం:
(1) ఈ నిమెంతాణన ధనట్ికైషన్ జఞభీ ణేథీ నఽెంచి ఈ నిమెంతాణల కిెంద అతరభిట్ీ థరవభ భిజిలేిష
ర న్ భెంజూయస ఙేలేౄ
తనెంచి, ఈ నిమభాలలలని 1(3) నిమభెంలల నేభపునై సెందభౌలలా తనెంచి కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ఏ వకీౄ ని
ఙేమలేయస.
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(2) కభపభైట్ ఏజెెంట్, నౄభా సెంస లేథర భభెవభెైధర వకిౄ భధ కభపభైట్ ఏజెెంట్ గ ఫలధతలు నియవళెంచడెంలల కనీ,
భభై యఔెంగ కనీ తలెణేౄ ఏథేని యయథరలనఽ ఫలదితేలు అతరభిట్ీకి వకిౄఖతెంగ నియేథిెంచవచఽచ.; ఇలాెంట్ి
భదఽనఽ కనీ నియేదననఽ కనీ ల఼వఔభిెంచినడె అతరభిట్ీ ఆ భదఽనఽ భియౕయౌెంచి, అవసయఫైణే, ఈ
నిమభాల యెంగ దభుౄ లేథర భిరోధన జయసుతేెంథి .
రఴయు నడ తుమభాఴయ
I.

శూహధడయణ రఴయు నడ తుమభాఴయ

1. ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ విత్తౄ ధైుణ ావయౄ న ాభాణరలు ఔయౌగి, నులల఼థరయసల ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణెంగ తభ
ఫలధతలనఽ నియవభిౄెంఙరయౌ. అలా ఙేలే సభమెంలలa) ఔా బెంట్ా ణో ఎలా యేళ్లా తన వవయౘభలనఽ అతెంత యశ్వసనీమత, చితౄ యథిేణో నియవళెంచడెం;
b) శ్రదే, జఞఖరతౄణో చయలు ఙేట్ి డెం;
c) కభపభైట్ ఏజెెంట్ణో తన సెంఫెందరనిై ఔా బెంట్ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, యభి తయుధే కభపభైట్ ఏజెెంట్ ని
ఙేలేలా చాడడెం;
d) ఆనేక్షథరయసలెైన ఔా బెంట్ల
ా అెంథిెంఙే సభాఙరయెం నణరౄనిై తభ వయఔు, యనుభనిై అెంథిసౄ ఽనై నౄభా
సెంస (ల) వయకై గోెంగ ఉెంచడెం;
e) తభ యవదీనెంలల ఉనై యహస దయౄయేజుల బదాతనఽ నియవళెంచడరనికి సభ చిత చయలు ఙేట్ి డెం;
f)

ఔెంనలనీలలని ఏ డెైభెఔిర్ కనీ, లేథర సెంస పలఖయవనే కనీ లేథర భ క కయనియవహఔుడె లేథర భ క అదికభి
లేథర నిభిేషీ వకిౄ భభో కభపభైట్ ఏజెెంట్ వదె ఇథేయఔఫైన హోథరనఽ ఔయౌగి ఉెండభదఽ;

2. రతి కహమపమైట్ ఏజెంట్ ఔయౌగి ఉండ్డయౌీనవి
a) తన భ క అదికభి భభిమ ాత్త నిభిేషీఫైన వకిౄ ఙేలే తను ులఔు ఫలధత వహెంఙరయౌ.;
b) భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలెందయౄ ణరభ భాభెుట్ ఙేలే నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచి సభెైన యక్షణ,
ధైుణెం, జఞానెం ఔయౌగి ఉెండేలా చాసఽకోయయౌ;
c) భ క అదికభి భభిమ నిభిేషీ వకిౄ నులల఼ ాయోజధరలు, నులల఼ కిెంద వఙేచ ాత్తపలాలఔు సెంఫెందిెంచి
ఆనేక్షథరయసడికి ఎలాెంట్ి తుడె సభాఙరయెం ఇవవభదఽ;
d) నౄభా ఉతత్తౄ ని కొధేెందఽఔు ఆనేక్షథరయసడిని ఫలవెంతనలట్ిఔుెండర చాడరయౌ;
e) నౄభా ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచి నౄభాథరయసఔు అభ్కనికి భ ెందఽ, అభ్ఔెం తభవత్త సలయౘలనఽ తగి నెంత
ఇయవయౌ.;
f)

కెాబమ్ సభమెంలల లాెంఛధరలు, దయౄయేజీఔయణ ూభిౄ ఙేమడెంలల నౄభాథరయసఔు యధఫైనెంత ఎఔుువ
సయౘమ, సహకభనిై అెంథిెంఙరయౌ.;
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g) కభపభైట్ల ఏజెెంట్ భిస్కు ెందెం భమయని, నౄభా సెంస గ ని ఙేమయధే యషమెంనలై తగినెంత ాఙరయెం
ఔయౌెంఙరయౌ.;
h) ఇదె భి యధఽలు, ఫలధతలనఽ నియవళెంచిన భీత్తలలధే నౄభా సెంస లణో ెంథరలు ఙేసఽఔుెంట్లయస.
II. అభభఔం భయంద఼ రఴయు నడ తుమభాఴయ
3. ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ లేథర భ క అదికభి లేథర నిభిేషీ వకిౄ కిెంద నేభపునై యధెంగ ావయౄ ధర నిమభావయని
అనఽసభియౄ యస:
i)

ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్/భ క అదికభి/నిభిేషీ వకిౄ,-

a) డిభాెండ్స ఙేలనుడె ఆనేక్షథరయసఔు తన ఖ భిౄెంునఽ ఙెడెంణో నుట్ల తన భిజిలేిష
ర న్/ధివణరానిై
యలాడిెంఙరయౌ;
b) నిభిేషీ నౄభా ాణరయఔఔు లనూయసస ఙేలనుడె ణరభ ెందెం ఙేసఽఔునై నౄభా సెంస అభ్ఔెంకోసెం
ఇవవజూనే నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచి అవసయఫైన సభాఙరభనిై యవభిెంచి, ఆనేక్షథరయసల అవసభలనఽ
భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ;
c) ఆనేక్షథరయసడె కోభిణే, అభ్ఔెం కోసెం ఇవవజూనే నౄభా ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ఔనేషన్ యబని
యలాడిెంచడెం;
d) అభ్ఔెంకోసెం ఇవవజూనే నౄభా ఉతత్తౄ కోసెం నౄభా సెంస వసాలు ఙేలే న఼ానేమెంనఽ సాచిెంచడెం;
e) నౄభా సెంస ాత్తనుదన తాెంలల అవసయఫైన సభాఙరయ సవపలయనిై, నౄభా కెంట్లాఔుినఽ కొనడెంలల యసౄ యఔ
సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌసన నుాభ కతనఽ ఆనేక్షథరయసఔు యవభిెంఙరయౌ;
f)

ఆనేక్షథరయస ఖ భిెంచి జభినన అనిై అయ వెంతఫైన యఙరయణలనఽ జభినన తభవత ాత్తనుదనఔు అెంగీకభనిల
సెంఫెందిెంచినథిగ ెంద ూచీ తాెంనలై తీవా ాపలవెం చానే దఽయలయట్ల
ా లేథర భఫడి నిలఔడలేనే ఖ భిెంచి
నౄభా సెంస ఔు సభభిసఽౄనై ాత్త ాత్తనుదన సెందయౌెంగ గోత నియేథిఔ యౄెంలల నౄభా సెంస దిఱికి
తీసఽఔుభవడెం;

g) నౄభా సెంస ాత్తనుదనఔు అెంగీకయెం లేథర త్తయయుయెం ఖ భిెంచి ఆనేక్షథరయసఔు సభిగా  సభాఙరయెం అెంథిెంచడెం;
h) నౄభా సెంస ణో ాత్తనుదన ణరానిై థరకలు ఙేలే సభమెంలల అవసయఫైన దయౄయేజులనఽ ను ెందడెం
తదనెంతయెం ాత్తనుదననఽ ూభిౄ ఙేమడెంకోసెం నౄభా సెంస అడిగిన ఇతయ దయౄయేజులనఽ ను ెందడెం;
ii)

కభపభైట్ ఏజెెంట్/భ క అదికభి/నిభిేషీ వకిౄ ఙేమఔడనియ,-----

a) ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్/ధివతాెం ఔలఖని నౄభా యనుభనిై అబభిెంచడెం లేథర లేఔభిెంచడెం;
b) ాత్తనుదన తాెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యడిచినలట్ి ేెందఽఔు ఆనేక్షథరయసనఽ నేాభైనెంచడెం;
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c) ాత్తనుదన అెంగీకయెం కోసెం నౄభాసెంస ఔు సభభిెంచిన ాత్తనుదన తాెం లేథర దయౄయేజులలల తుడె
సభాఙరభనిై సభభిెంఙేలా ఆనేక్షథరయసని నేాభైనెంచడెం;
d) ఆనేక్షథరయసణో అభభదఔయెంగ ావభిౄెంచడెం;
e) ఏథేని ఇతయ నిభిెషీ వకిౄ లేథర ఏథేని నౄభా భధవభిౄ ాయేశ్నల ట్ి న ఏథేని ాత్తనుదనణో జోఔెం ఙేసఽకోవడెం;
f)

నౄభా సెంస ఇవవజూనన యట్ికి ననైఫైన ధయలు, ాయోజధరలు, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ ఇవవజూడెం;

g) ాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని, ఆ యదఽె జభిగిన భూడేళ్ాలలు తననఽెంచి భభో కొతౄ ాత్తనుదననఽ ఔయౌగి
ఉెండేలా నులల఼థరయసనఽ నియోెందిెంచడెం;
h) ఏథేని సెంవతసయెంలల లేఔభిెంచిన నతౄ ెం న఼ానేమెంలల మాపై రణరనికి నేెంచి న఼ానేమెం కిెంద కై వకిౄ నఽెంచి
కనీ, కై సెంస నఽెంచి కనీ, కై సెంస ల ఖూ
ర ు నఽెంచి కనీ ను ెంథినట్లి ఏ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నుోయసినూోయౌయోలల
ఔనిెంచభదఽ;
i)

అతరభిట్ీ నఽెంచి భ ెందసఽౄ ఆమోదెం ను ెంథిణే తనెంచి, ఏ నౄభా ఔెంనలనీకి డెైభెఔిర్గ కవడెం లేథర కొనయఖడెం
ఙేమలేయస.,

j)

భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులలా నులుెంచఽకోవడెం;

k) తుథోవట్ిిెంఙే కల్లు, యషూభిత కల్స భాయా ెంలల తభెంత ణరభ గ లేథర కల్ లలెంట్యా థరవభ
యనుయెంలల నులుెంచఽకోవడెం;
l)

నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం కోసెం భయ్ిలెవల్ భాభెుట్ిెంగ్ ఙేట్ి డెం;

m) యనుభనిై ను ెందడెంకోసెం యక్షణ ను ెందని, అనదికయ వఔుౄలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెం;
n) సభిికైట్ ఆఫ్ భిజిలేిష
ర న్ ాకయెం నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిెంచడెం, లేవలు అెందెంచడెం నేనయౘబెంచి నౄభా
ఔనసలి నీస లేథర కెాబమ్ల ఔనసలి నీస లేథర ఇతయ నౄభా సెంఫెందిత లేవలనఽ అెంథిెంచడెం.
o) నౄభా ఉతత్తౄ ెంనణీని కొనయగిెంఙే ఔరభెంలల ఆనేక్షథరయసలెైన నులల఼థరయసల భిచమ యవభలనఽ
సాచిెంచభనడెం, అబభిెంచడెం, థరభి చాభనడెం, సలయౘ కోయడెం, భిచమెం ఙేమభనడెం
ఔనఽగపనభనడెం లేథర అెంథిెంచభనడెం లాెంట్ియ కఔుెండర ఏ వకిౄణో అబధర ెందెంలల
నులుెంచఽకోవడెం, నుోాతసళెంచడెం, కెంట్లాఔుి ఔుదఽయసచకోవడెం లేథర భభైథెైధర ఏభట్ల ఔయౌగి ఉెండడెం

;
p) భభై వకిౄకెైధర లేథర సెంస కెైధర అభ్ఔెం, భిచమెం, థరభి ఔనఽకోువడెం, సాచిెంచడెం లేథర ఔనఽగపధే ఉథేెశ్ెం
ఏథెైధర ఉెంట్ే ఏథేని ఼జు, ఔనేషన్, నుోాణరసహకనిై ఙెయౌాెంు లేథర అనఽభత్తెంచఽ
III. యఔరమానెంతయ ావయౄ ధర నిమభావయ 4.
ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఙేమాయౌసనయ a) ధరనేధేషన్ లేథర అలలైన్ఫెంట్ లేథర చియసధరభా భాయస లేథర ఐచిికల ాయోగనిై ాపలయతెం ఙేలేెందఽఔు,
ాత్త వకిౄఖత నులల఼థరయసఔు సలయౘ ఇయవయౌ. భిల త్తకి తఖా ట్ి ల అవసయఫైన ఙోట్ తగిన సయౘమెం అెంథిెంఙరయౌ
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b) ఇట్ికై తన థరవభ లేఔభిెంచిన నౄభా యనుభనిై సెంయక్షిెంచఽఔుధే కోణెంలల నులల఼థరయసఔు ధనట్ిభాట్గ,
భతూయవఔెంగ ధనట్ీసఽ ఇవవడెం థరవభ నిభీృత వవదిలల నులల఼థరయసల థరవభ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు జభిగైలా
ాత్త ామతైెం ఙేమాయౌ.
c) ఔా బెంట్ఔు బయషతే
ౄ లల యక్షణ ఇయవలని ఎెంచఽకోనట్ికీ, తన ఔా బెంట్ నౄభా ఖడవు ణేథీని ణెలుసఽఔుధేలా
చాడరయౌ:
d) నులల఼ ఆయభౌవెం లేథర చివభి ునయసదే యణ ణేథీ నఽెంచి ఙోట్ల ఙేసఽఔునై నులల఼ని ాపలయతెం ఙేలే
భాయసలనలై సలయౘలనఽ భినావల్ ధనట్ీసఽలు తనిసభిగ యలాడిెంఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెండేలా ళెచచభిఔ
ఙేమాయౌ.
e) కెంట్లాఔుి ునయసదే యణ ాయోజనెం కోసెం నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంచిన సభాఙరయెం నణరౄ నిై భికయసు ఙేమడెం
కోసెం ునయసదే యణ ధనట్ీసఽలు ఒ భికయసునఽ నియవళెంఙేలా చాడరయౌ;
f)

ఖడెవు ణేథీ భ ెందఽ సకలెంలల నౄభా సెంస ునయసదే యణ ఆయౘవధరనిై ఔా బెంట్ ల఼వఔభిెంఙేలా చాడరయౌ.

g) నౄభాసెంస కెాబమ్ల లలట్ిల్ఫెంట్ అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ నులల఼థరయసలు లేథర కెాబమ్థరయసలు లేథర
లనృె థరయసలఔు అవసయఫైన సయౘమానిై అెంథిెంఙరయౌ.;
h) యధఫైనెంత తవయగ యసౄ యఔ యషమాలు యలాడిెంచి, తదనెంతయ భిణరభాలనలై సలయౘ ఇఙేచలా కెాబమ్ లనఽ
ఔా బెంట్లు ఖ భిౄెంఙేలా యవభిెంఙరయౌ.;
i)

ఔా బెంట్ సభిగా  ఙేమలేదని పలయెంఙే క్షెంలల నిజఫైన, ధరమఫైన, ూభిౄ యలాడి ఙేలేలా ఔా బెంట్ఔు సలయౘ
ఇయవయౌ. తదనెంతయ యలాడి జయఖని క్షెంలల ఔా బెంట్కోసెం బయషతే
ౄ లల నిఙేమడరనికి నిభఔభిెంచవచఽచ;

j)

కెాబమ్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఏథేని అవసభలనలై ఔా బెంట్ఔు సభెైన సలయౘ ఇయవయౌ.;

k) కెాబన్ లేథర కెాబమ్ఔు అవకశ్ెం ఉెండ చచధే ఏథేని సెంగట్నఔు సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై ఔా బెంట్
నఽెంచి ల఼వఔభిెంచిన యెంట్ధే ఎలాెంట్ి జఞెం లేఔుెండర భూడె ని థిధరలలాు ెంనెంఙరయౌ.;
l)

నౄభా సెంస నియృ మానిై లేథర కెాబమ్ ఖ భిెంచి ఔా బెంట్ఔు యెంట్ధే ణెయౌమఫయఙరయౌ. తన కెాబమ్నఽ
భియౕయౌెంచడెంలల ఔా బెంట్ఔు అయ వెంతఫైన యమానిై ూభిౄగ అెంథిెంఙరయౌ.

m) నౄభా కెంట్లాఔుి కిెంద వసఽౄనై ాయోజధరల నఽెంచి యట్లనఽ డిభాెండ్స ఙేమడెం కనీ ల఼వఔభిెంచడెం కనీ
ఙేమభదఽ;
n) ఫోధఔుడి లేకలు, యదరధరలు, ునయసదే యణ దయౄయేజులు భదఽల నియవహణ దే తేల యవభలనఽ ఔయౌగి
ఉెండేలా చాడరయౌ.:
o) నూోన్ థరవభ కనీ లేథర భతూయవఔెంగ కనీ భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ:
p) ఉతౄ య ాతేతౄ భలనఽ ల఼వఔభిెంచిన థరైలుఖ

భోజులలాు భదఽనఽ ఖ భిౄెంఙరయౌ. భదఽనఽ భియౕయౌెంఙే

లఫోెంథికి సలయౘ ఇచిచ, థరని భియౖుయ ఖడెవు ణేథీని ఖ యసౄ ఙేమాయౌ;
q) సెందనణో సెంణోషెంగ లేఔుెంట్ే ఏెం ఙేయొచచధే యషమానిై భదఽ థరయసఔు లేకల థరవభ సభాఙరయెం
అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ;
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r)

సభ చితఫైన ల఼నిమర్ యబలల భదఽలనఽ భియౕయౌెంఙేలా చాడరయౌ;

s)

భికభిుెంగ్, యయేక్షణ భదఽలకోసెం ఒ వవస నఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ.
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అధడమమం 5
జీవిత తెభా యొఔు చటట ఫదధ బైన ళదధ డంతడలక
అధడమమం మిచమం
ఔ జీయత నౄభా ెంథరనిై రలెంఙే అెంరలేనేట్ ఈ అదరమెంలల, భనెం చభిచయౄెం. ఈ అదరమెం
జీయత నౄభా ెందెంలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

B. నౄభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు భభిమ ాణే ఔ లక్షణరలు
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A. తెభా ందడలక – చటట ఫదధ బైన అంఱహలక, రతేమఔ లక్షణడలక
1. తెభా ందడలక – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు
a) తెభా ందం
నౄభా ఔ ెందెం ఙేసఽఔునైఅగిరఫెంట్ల. నౄభా సెంస నిభిెషిఫన
ై , ాణేఔఫైన భిసఽులకి ఔ ధయకి లేథర
న఼ానేమెంకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. ెందెం ఙేసఽఔునై అగిరఫెంట్ల ఔ నౄభా నులల఼
యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథి.
b) తెభా ందంలో ఉండ్ే చటట ఫదధ బన
ై అంఱహలక
ఇుడె భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల నౄభా ెందెం లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. నౄభా ెంథరలని
రలసౄ ఽనై కొనిై ధరమయఫైన లథే రెంణరయౌై ఇుడె చాథరెెం.
కరలకహంవం
ఇయస నుభీిల భధ ఉెండే ఔ ెంద అగిరఫెంట్ల చట్ి యఫన
ై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయన
ై థి.
ఇెండిమన్ ెందెం మాక్ి 1872 ాకయెం నౄభా ెంథరలణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలలని అనిై ెంథరలనఽ
రలసౄ ఽెంథి.
ఔ నౄభా నులల఼ నౄభా సెంస అధే ఔెంనలనీ, నౄభాథరయస అధే నులల఼థరయస -

భెెండె నుభీిల భధ ఏయడే

ెందెం. ఇథి పలయతీమ ెందెం చట్ి ెం 1872లల ను ెందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
చితరం 1: తెభా ందం

c) చెలల కఫాటభయమ ందంలోతు అంఱహలక
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చితరం 2: చెలల కఫాటభయమ ందంలోతు అంఱహలక

ఙెలా ుఫలట్బయ ెందెంలలని అెంరలు :
i.

రతితృహదన భమిమయ ఆమోదం

ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄకి ఏథెధ
ై ర ఔ ని ఙేమడరనికి తన ఇయౖినిై ణెయౌనధర లేథర ఏ యషమాధైైధర అలా
ఙేమవదె ని యభిెంచిధర ఆ నికి అవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ెంథే ఉథేెశ్ెంణోధే ఙేల,ేౄ అథి ఔ ఆపర్ లేథర
ాత్తనుదన ఙేసౄ ఽనైట్లి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ, ాత్తనుదఔుడె (proposer) థరవభ
ాత్తనుదన ఙేమఫడెతేెంథి. నౄభా సెంస థరవభ అెంగీఔభిెంచఫడెతేెంథి.
ఆపర్ ఇవవఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన ల఼వఔిత్తని ణెయౌమజైలన
 ట్ేి.

అెందఽవలా అెంగీఔభిెంచినట్ేి.

ల఼వఔభిెంచఫడిన ాత్తనుదన యగెనెం అవుతేెంథి.
ల఼వఔిత్త ాత్తనుదఔుడికి ణెయౌమజైమాయౌసన అవసయెం ఉెంథి. పయౌతెంగ ఔ ెందెం యౄెం
థరలుచతేెంథి.
ఔ ాత్తనుదఔుడె నౄభా నులల఼ నిఫెంధనయౌై అెంగీఔభియౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణరౄనిై ఙెయౌాెంచడెం
థరవభ తన అెంగీకభనిై ణెయౌమజైయౄ డె. ాయౄ వనకి ల఼వఔిత్త లనెంచిన తభవత, అథి నదట్ి
న఼ానేమెంగ భాయసతేెంథి. అుడె ఆ ాత్తనుదన నులల఼గ భాయసతేెంథి.
ఔయేళ్ ఏథెైధర షయతే నలట్ిఫడినట్ా బణే, అథి కౌెంట్ర్ ఆపర్ అవుతేెంథి.
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నులల఼ ఫలెండె ెంథరనికి యక్షెం అవుతేెంథి.
ii. మిఖణన (Consideration)
మిఖణన అెంట్ే ెంద నుభీిలకి కొెంత యసయ ాయోజనెం ఉెండేలా ఉెండరయౌ.

నౄభాథరయస నఽెంచి

న఼ానేమెం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషి భియౘయెం ఙేయౄ భధే యగెనెం నౄభా సెంస నఽెంచి ఔ భిఖణన.
iii. తృహమీటల భధమ అగిరబంటయ
ఇయస క్షాల కై యషమానిై కై అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. భభోలా ఙెనులెంట్ే, ఇయస నుభీిల భదర ఔ
సభనవమ దోయణలల “అెంగీకయెం” (consensus ad-idem) ఉెండరయౌ. నౄభా సెంస , నులల఼థరయస కై
యషమానిై కై అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
iv. ళేుచడా అంగీకహయం (Free consent)
ఔ ెందెంలలకి ాయేయసఽౄనైుడె లేవఙరి అెంగీకయెం (free consent) ఉెండరయౌ.
ఈ కయణెం కనుడె అెంగీకయెం లేవచిగ ఇచిచనట్ల
ా ఙెఫడెతేెంథి
 నియోెంధెం
 అనఽచిత ాపలవెం
 మోసెం (నూాడ్స)
 తుగ ణెయౌమజైమడెం
 ను యనుట్ల
ఔ అగిరఫెంట్ల సభ్త్త నియోెంధెం నైథర, మోసెం లేథర భామ వలాా సెంబయెంచినుడె, ఆ అగిరఫెంట్ల
ఙెలాదఽ.
v. తృహమీటల శూహభమహిాలక
ెంథరనికి ఙెెంథిన భెెండె నుభీిల ెందెంలలకి ాయేయెంచడరనికి

చట్ి ఫదే ెంగ అయసహలెై ఉెండరయౌ.

నులల఼థరయస ాయౄ వననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమానికి ఫేజయస వమసఽస ఔయౌగి ఉెండరయౌ, అలాగై అతడి
భానలఔ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండరయౌ, అెంణే కఔుెండర అతడె చట్ి క
ా యెం అనయసహడిగ ఉెండకదఽ. ఉథరహయణకి,
ఫైనయసా నౄభా ెంథరలలలకి ాయయ
ే ెంచ భదఽ.
vi. చటట ఫదధ త
ెంద వసఽౄవు చట్ి యఫన
ై థి అబ ఉెండరయౌ. ఉథరహయణకి, చట్ి యయసదె ఫన
ై చయల కోసెం ఏ నౄభా
లనెంచదఽ. వసఽౄవు లేథర భిఖణన చట్ి యయసదె ఫైన అట్లవెంట్ి అెంగీకయెం ఙెలాదఽ. ఒ నౄభా ెందెంలల
వసఽౄవు చట్ి ఫదే ఫన
ై వసఽౄవు.
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కరలకహంవం
i.

తుయఫంధం - ధేయూభిత యదరధరల థరవభ త్తౄ డి ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి.

ii. అన఼చిత రఫాఴం (Undue influence) - భభపఔ ఇషి ెంనలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే యభయ ూెం ఉనై ఆఫ,
ఇతయసల నఽెంచి అనఽచితఫన
ై ాయోజనెం ను ెందడరనికి తన హోథరని యడినుడె.
iii. మోషభయ (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థరవభ అతనఽ లేథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా
ఙేలేెందఽఔు

నేాభన
ై యౄ డె.

యసౄ యయౌై

ఉథేెశ్ూయవఔెంగ

థరచినలట్ి

గనీ

లేథర

యట్ిని

తుగ

ణెయౌమజైమడెం వలా గనీ అలాెంట్ి మోసెం తలెతౄ ేతేెంథి.
iv. తృొ యతృహటయ Mistake - ఔభి జఞానెంలల లలెం లేథర ఔ యషమెం leda ఔ సెంగట్నని యశ్వలెంచడెం
లేథర యవభిెంచడెంలల లలెం. ఇథి ెందెం యషమభ ఖ భిెంచిన అవగహనలలనా భభిమ అెంగీకయ
తాెంలలనా లలెం తలెణలా
ేౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
2. తెభా ందడలక – రతేమఔ లక్షణడలక (Special features)
a) ఉఫెమరభ
ి ప్ైడ్సీ (Uberrima Fides) లేదడ మిూయణ విఱహుషం (Utmost Good Faith)
ఒ నౄభా ెందెం నుట్ిెంఙే నుాథనేఔ సాణరాలలా ఇథి ఔట్ి. థీనిై ఉఫభిరభ లడ్స
ై స అని ఔడర అెంట్లయస. అెంట్ే
ెందెంలల ఉనై ాత్త నుభీి నౄభా యషమానికి సెంఫెందిెంచిన అనిై భ కఫన
ై యసౄ యల యలాడిెంఙరయౌ.
భెంచి నభ్కని (good faith) కీ, భిూయృ యరవసెం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణేడర ఉెంథి.
యదరయణెంగ యణజయఫన
ై అనిై ెంథరల లాయథేయలనీై భెంచి నభ్ఔెం నైథే జభిగినుోత ఉెంట్లబ .
యట్ిలా ల ఎఔుడర మోసెంగనీ ,ఔట్ెంగనీ ఉెండవు. భెంచి నభ్కనిై నుట్ిెంఙరయౌసన ధరమయఫన
ై (legal)
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔెంథరయస, కొనఽగోలుథరయసకి ెందెం ఖ భిెంచి ఎలాెంట్ి సభాఙరయభూ
యలాడిెంచఔడదధే నిఫెంధన నుట్ిెంచనవసయెం లేదఽ.
ఇఔుడ

“కొనఽగోలుథరయసనిథే

ఫలధత”

(Caveat

Emptor)

నిమభెం

నుట్ిెంచఫడిెంథి.

అెంట్ే.

కొన఼గోలకదడయవతు ఴెచుమించడం.
ెందెంలల ఉనై నుభీిలు ెందెంలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచి ఎెంణో నియతెంగ భియౕయౌెంఙరయౌ. అలాగై ఔ
నుభీి భభపఔ నుభీిని తు ణోావ ట్ిిెంచనెంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవవఫడు ెంత వయఔ, అవతయౌ
నుభీి ెంథరనిై తనెంచఽఔుధే (avoid) ారలై ఉెండదఽ.
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మిూయణ విఱహుషం (Utmost Good Faith): నౄభా ెంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ
ఙేసఽఔుని నడెయౄబ.. ెందెం యషమెం ఔనినెంచనథి. నలైగ ధేయసగ

భియౕయౌెంచిధర లేథర నౄభా సెంస

అనఽబవెం థరవభ గనీ అెంత సఽలబెంగ ణెయౌలే అవకశ్ెం లేదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄ యలు, యట్ి సవపలవయెంగ
ాత్తనుథిెంచినయభి (proposer)కి భాతాఫే ణెయౌల ఉెండవచఽచ. అెందఽకై నౄభా సెంస తయచఽగ సభాఙరయెం
కోసెం ాత్తనుదఔులనలై ూభిౄగ ఆదరయడి ఉెంథి.
అెందఽవలా నౄభా యషమభ ఖ భిెంచిన భ కఫైన సభాఙరయెం (material సభాఙరయెం ) అెంణర నౄభా
సెంస లఔు ణెయౌమదఽ కఫట్ిి థరనిై సెంూయృ ెంగ యలాడిెంఙరయౌసన చట్ి యఫన
ై ఫలధత ాత్తనుదఔుడెకి ఉెంథి.
ఉదడసయణ
డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కోసెం ఔ ాత్తనుదన (ానుోజల్) ఙేరడె. నులల఼ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే
సభమెంలల, డేయడ్స డమాఫట్ిస్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యది నియయణఔు చికితస తీసఽఔుెంట్లధరైడె. కనీ
డేయడ్స జీయత నౄభా సెంస ఔు ఈ యసౄ యనిై యలాడిెంచలేదఽ. జీయత నౄభా సెంస జఞభీ అెందఽవలన డేయడ్సకి
భ నలొై ఏళ్ా వమసఽ. అెందఽవలా జీయత నౄభా సెంస డేయడ్సని యద
ై  భీక్ష ఙేబెంచఽకోభని అడఖఔుెండరధే
అతడికి నులల఼ జఞభీ ఙేలెంథి. కైవలెం కొనిై సెంవతసభలలలధే, డేయడ్స ఆభోఖెం భభిెంత క్షీణెంచిెంథి. అతడిని
ఆసఽత్తాలల ఙేభచయస. డేయడ్స ఇఔ కోలుకోలేదఽ. తభవత కొథిె భోజులలా అతడె భయణెంఙరడె. జీయత నౄభా సెంస కి
ఔ థరయ ఙేమఫడిెంథి.
జీయత నౄభా సెంస థరయ త్తయసుభిెంచడెం చాల, డేయడ్స

ధరనేనీ ఆశ్చయడరుడె. నౄభా సెంస థరని

భిరోధనలల డేయడ్స నులల఼ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేలే ధరట్ికై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనైట్ల
ా గనా, అలాగై ఈ
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయవఔెంగధే డేయడ్స థరచి నలట్ి నట్లిగనా ణేయౌెంథి. అెందఽవలా నౄభా ెందెం ఙెలాదని
ాఔట్ిెంచఫడిెంథి, అెంణేకఔ థరయ ఔడర త్తయసుభిెంచఫడిెంథి.
భ కఫైన

సభాఙరయభెంట్ే

నౄభా

సెంస లు

ఈ

కిెంథి

యట్ిని

నియృ బెంచఽఔుధేెందఽఔు

యలుగ

ఇఙేచసభాఙరయెం :
 యయస భిసఽుని అెంగీఔభిెంచవఙరచ లేథర?
 ఔయేళ్ అెంగీఔభిలేౄ న఼ానేమెం ఏ భైట్లలల ఉెండరయౌ? యట్ికి ఎలాెంట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెండరయౌ?
ఈ ఫలధత కైవలెం ాత్తనుదఔుడెకి ణెయౌలన భ కఫన
ై యసౄ యలకై (material facts) కఔ, అతడె
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫైన యసౄ యలకి ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి. భిూయృ యరవయనికి సెంఫెందిెంచిన ఈ
చట్ి యఫన
ై ఫలధత యదరయణ ధరమభిదల
ి లకి వసఽౄెంథి.
99

ఉదడసయణ
ఔ ాత్తనుదన ఙేలే ాత్తనుదఔుడె యలాడి ఙేమాయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔుడ
భియౕయౌథరెెం:
i.

జీవిత

తెభా: వకిౄఖత యద
ై యఫైన చభిత,ా వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄనై యధఽల లక్షణరలు,

ధాభనునెం, భదనునెం వెంట్ి లక్షణరలు, నికి యళ్ాఔ నుోవడెం, వమసఽ, అలయట్ల
ా ాత్తనుదఔుడె
ఆథరమ యవభలు వెంట్ి ఆభిఔ సభాఙరయెం, భ ెందఽగ ఉనై జీయత

నౄభా నులల఼లు, విత్తౄ

నదలెైనయ.
ii. ప్ైర్(Fire)తెభా: బవన నిభ్ణెం, బవధరనిై ఉయోగిసౄ ఽనై తీయస,

బవనెం వమసఽ,

ఆ

నుాెంఖణెంలల ఉనై వసఽౄవుల సవపలవెం, నదలెైనయ.
iii. బమెైన్ (Marine) తెభా: యభాగిర యవభలు, నుకిెంగ్ యదరనెం నదలెన
ై య.
iv. మోటర్ (Motor) తెభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైవయస యవభలు నదలెైనయ.
ఆ యధెంగ నౄభా ెంథరలు అదిఔ ఫలధత లలఫడి ఉధరైబ. ఇఔ నౄభా యషమానికి వలేౄ , భెంచి యరవసెం
(good faith) ెంథరలు భిూయృ యరవసెం (utmost good faith) ెంథరలుగ భాభబ.
తుయుచనం
అడిగిధర, అడఖఔనుోబధర, ాత్తనుథిసౄ ఽనై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల భ కఫన
ై యసౄ యయ్ై సవచిెందెంగ,
కచిచతెంగ, యలాడిెంచడఫే, "ఉఫభిరభ లైడ్సస" పలవనగ నియవచిెంచఫడిెంథి.
మిూయణ విఱహుషం ందంలోతు తృహమీటల ఴమిచత
ే డ షమిగహ తృహటింఫడఔతృో తే, ఆ ందం న఼ంచి రహమిదదమిలో
ఎఴమెైనడ తంచ఼కోఴచ఼ు. అెంట్ే థీనయ ెం భ కెంగ ఒ నౄభా ెందెంలలకి వఙేచయభెవయౄ అనఽచితెంగ
ాయోజధరలు అెందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.
నౄభాథరయస నౄభా ెందెం కోసెం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄ యనికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంట్ి అయసౄ వ సభాఙరయెం
ఇవవఔడదని పలయెంచఫడెతేెంథి. నౄభాథరయస అనిై యషమాలఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనా యలాడిెంఙరయౌ.
ఈ ఫలధణే ఔనఽఔ లేఔుెంట్ే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలే కొనిై నిభిెషిఫైన యసౄ యయౌై
అణచియేమడరనికీ, అనఽచిత ాయోజనెం అెందఽకోవడరనికీ ామత్తైెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.
అెండర్ భెైట్ర్ సభెన
ై భిసఽు అెంచధర యేసఽఔుధేలా, నులల఼థరయస తన ఆభోఖెం, ఔుట్లెంఫ చభిత,ా ఆథరమెం, విత్తౄ
నదలెైన యషమాలలా ఎలాెంట్ి థరభిఔెం లేఔుెండర యసౄ వ లత్తని నిజఞబతీగ యలాడిెంఙరయౌ. అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ఙేలే
అెండర్ భెట్
ై ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేలే యధెంగ ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలు ఙెఔనుోవడెం గనీ,
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తుగ ఙెడెం (misrepresentation) గనీ జభిగణ
ి ,ే ఆ ెంథరనిై యదఽె యచడరనికి నౄభా సెంస కి
అదికయెం ఉెంథి.
చట్ి ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తెం ఙేమడెం ఔ ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.
ఉదడసయణ
ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిెఔట్ివ్ ళెైర్ట్ెనషన్ణోనా, సవలెంగ ఖ ెండెనుోట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
అెందఽవలన అతడె ఫడిఔల్ నులల఼ తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄ యఔ భిల త్త
 ని యలాడిెంచలేదఽ.
ఆ యధెంగ నౄభా సెంస నౄభాథరయసడె యసౄ యలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ ల఼వఔభిెంచడెం వలా
మోసనుోతేెంథి.
ఔ వకిౄకి ఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథి, ఆ యషమానిై ానుోజల్ నూయెంలల అతడె యలాడిెంఙరడె. ఆ యషమెం నౄభా
సెంస థరవభ ల఼వఔభిెంచఫడిెంథి. భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలకి ఔనీసెం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి ఉెండదధే
యషమెం ాత్తనుదఔుడె (ానుోజర్, నౄభా ఙేలే వకిౄ) కి ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఇథి నౄభా సెంస థరవభ తు
ణోావ ట్ిిెంచఫడిన యసౄ యనికి ఉథరహయణ.
b) భయకమబైన రహషు రహలక (Material facts)
తుయుచనం
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచచని నియృ బెంచడెంలల ఔ నౄభా అెండర్భెట్
ై ర్ తీయసనీ, అలాగై న఼ానేమెం భైట్ల,
ఇెంక ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలే యసౄ యనిై భ కఫన
ై రహషు ఴభయగహ (Material fact)
నియవచిెంచఫడిెంథి.
అెంతఔు భ ెందఽ యలాడిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫన
ై థెధ
ై ర లేథర అధే ఆ యషమానికి సెంఫెందిెంచిన
భిల త
 ేలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి, అథి ధరమయనెంలల భాతాఫే చివభికి నియృ బెంఫడరయౌ. నౄభాథరయస
భిసఽుని రఫావితం చేళే తుజాలక రసలలడ్ించడయౌ.
నౄభాలల యలాడిెంఙరయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథరెెం :
i.

ఔ నిభిెషిఫైన భిసఽు ఎఔుువగ జభిగై అవకశ్ెం ఉనైదని సాచిెంఙే యసౄ యలు
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ఉదడసయణ
ాభాదఔయఫన
ై కభోా(ఒడ సయసఔు) సభ దా భాయా ెంలల తీలకళ్
ె ా ఫడట్ెం; అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచిన ఖత
చభితా
ii. అనిై నౄభా సెంస ల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులల఼లనీ, యట్ి ాసౄ ఽత లత్తని తీసఽకోవడెం
iii. నౄభా ానుోజల్ నూయెం

లేథర

అనా కైషన్ లలని ాశ్ైలనీై భ కఫన
ై యగ భిఖణనలలకి

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

యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదరననేయవయౌ.

అనిై

యవభల ూభిౄగ నిెంఫడరయౌ.
కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై యలాడిెంచనవసయెం లేదఽ. అలాెంట్ి కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరెంద
ఇవవఫడిధరబ.
షభాచడయం
రసలలడ్ి చేమనఴషయం లేతు ఫౌతిఔ రహషు రహలక (Material Facts that need not be disclosed)
అెండర్ భెైట్ర్ థరవభ నిభిెషిెంగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుోణే భాతాెం, ాత్తనుదఔుడె ఈ కిరెంథి యసౄ యలనఽ
యలాడిెంచనవసయెం లేదఽ:
i.

మిస్కుతు తగిించడ్డతుక అభలక చేళన
 చయమలక

ఉదడసయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం ఏభట్ల ఙేసఽకోవడెం
ii. తెభాదడయవక తెయౌమతు లేదడ దాలటకమహతు తుజాలక
ఉదడసయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ నుోట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల఼ తీసఽఔుధే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాెంట్ి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄ వెం యలాడిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం
జయఖదఽ.
iii. కొదిదగహ తయుఫదధ బన
ై వరదధతో ఔన఼కోుఖయౌగిన రహషు రహలక
భ కఫైన యసౄ యలఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త చినై అెంరనీై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. అెండర్ భెైట్ర్
ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తగినెంత జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.
iv. నడమమయబన
ై విశమాలక (Matters of law)
ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.
ఉదడసయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలవ ఙేలట్
ే ుడె ఆ ఊభి చట్లిలు
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v. తెభా షంషి ఆషకు చఽంచతు (లేదడ ఏ షభాచడమహతున ఇఔ్ై తెలకష఼కోనఴషయం లేదతు విడ్ిచి్టన
ిట
షభాచడయం)
యట్ిని చానెంచి నౄభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంట్ృ తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ
(డిస్కఔా బమ్ ఙేమలేదఽ).
యలాడిెంఙరయౌసన యది ఎుడె ఉెంట్లెంథి?
జీయత నౄభా ెంథరల యషమెంలల ాత్తనుదన అెంగీఔభిెంచఫడి, నులల఼ జఞభీ అబయ వయఔ చయచలు జభినే
కలావది (నభిమడ్స) అెంణర యవభలు యలాడిెంఙరయౌసన యది ఉెంథి. ఔయభి నులల఼ అెంగీఔభిెంచిన తభవత,
నులల఼ ట్ెర్్ నడెసఽౄనై సభమెంలల వఙేచ ఎలాెంట్ి పౌత్తఔ యసౄ యలనా యలాడిెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ.
ఉదడసయణ
యౕర భజన్ థిళేనఽ ఏళ్ా కలావది (ట్ెర్్) కోసెం ఔ జీయత నౄభా నులల఼ తీసఽఔుధరైయస. నులల఼ తీసఽఔునై
ఆభైళ్ా తయసయత, భజన్కి ఖ ెండెకి సెంఫెందిెంచి కొనిై సభసలు తలెణౄ రబ. థరెంణో అతడె ఏథో శ్సౄ చి
ై కితస
ఙేబెంచఽకోయయౌస వచిచెంథి.. యౕర భజన్ ఈ యసౄ యనిై నౄభా సెంస కి యలాడిెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ.
అబణే సకలెంలల న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంచడెంలల యప
ై లెం వలా నులల఼ యదె బన (lapsed condition) లత్తలల
ఉెండగ, ఆ నులల఼థరయస నులల఼ ెంథరనిై ునయసదే భిెంచడరనికి ామత్తైలేౄ , అలాెంట్ి ునయసదే యణ
సభమెంలల థరనిై ఔ నా నులల఼గ భిఖణెంచి, అనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ

సెంఫెందిత

యసౄ యలనిైెంట్ినీ యలాడిెంఙరయౌ.
నభభకహతున ఴభయభ చేమడం Breach of Utmost Good Faith
ఇుడె భనెం అనుయఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంట్ి ఉలా ెంగన
యలాడిఙేమఔనుోవడెం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలా థేని థరవభధధ
ై ర
జయఖవచఽచ.
యలాడిఙేమఔనుోవడెం Non-Disclosure:

యదరయణెంగ, నౄభా సెంస ఎలాెంట్ి ాణేఔఫన
ై యఙరయణ

ఙేమఔనుోణే, నౄభా ఙేలన
 వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెండే సెందయౌెంలల ఇథి జయసఖ తేెంథి.
నౄభా సెంస అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ ఙెనే సభాదరధరలు, యలాడి ఙేలన
 సణరలు నియా క్షెంగ
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయవఔెంగ ఙేమఔనుోబధర] లేథర ానుోజర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వెంగ
తయౌచి ఉెండఔనుోబధర. అలాెంట్ి కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ
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యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయవఔెంగ థరచినట్ేి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అతడె
మోసెం ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయెంచఫడెతేెంథి.
తు షఽచన Misrepresentation: ఔ

నౄభా ెందెం ఖ భిెంచి సెంాథస
ి ౄ ఽనై సభమెంలల ఙేలే

యవయణనఽ (లేిట్ ఫెంట్) నియేదన (representation) అెంట్లయస. అథి ఔ కచిచతఫన
ై సత ావచనెం
(definite

statement

of

fact)

లేథర

యశ్వసనీమఫన
ై

ఔథనెం,

ఉథేెశ్ెం

లేథర

అెంచధరగ

పలయెంచఫడెతేెంథి. యసౄ యనిై అనఽసభిెంచి, యవయణ ాదరనెంగ యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ. అథే ఔ
యరవసెం (belief) లేథర ఔ అెంచధర (expectation) అబనుడె, అథి భెంచి నభ్ఔెం(good faith)
నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరలని పలయెంచఫడెతేెంథి.
తు షఽచన (Misrepresentation) మెండు యకహలకగహ ఉంటయంది :
i.

అభామఔంగహ చేళే తు షఽచన (Innocent Misrepresentation) కచిచతెం కని యవయణలు
ఇయ మోసూభిత ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర ఇచిచనయ.

ii. మోషూమితబైన తు షఽచన (Fraudulent Misrepresentation) అెంట్ే, నౄభా సెంస ని
మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ెంణో, సతెం ట్ా నియా క్ష దోయణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ు యవయణలు.
మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫైన ఔథధరల వలా యదరయణెంగ ఔ నౄభా
ెందెం, ఙెలాఔుెండర నుోతేెంథి.
c) తెభా చేమదఖి ఆషకు Insurable interest
ఉెండట్ెం ాత్త నౄభా ెంథరనికి ఔ భ కఫన
ై అెంశ్ెం. ఇథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ెందఽగ కవలలన ఔ
ధరమయఫన
ై అయహతగ పలయెంచఫడెతేెంథి.

జూదు అగిరఫెంట్ (gambling or wager agreement)కీ,

ఇనాసభెన్స కీ ఖల పేదఫేనేట్ చాథరెెం.
i.

జూదం -తెభా

నేకట్ధే తీసఽఔుెంథరెం. అెందఽలల ఔయస గెలుయౄయస, భభపఔయస ఒడినుోణరయస.

ఔ భనిఱ ెంథెెం

ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గెలుు, ఒట్నే అని ఉెంట్లబ. కనీ ఆ వకిౄకి ఆ ఆట్లల గెలవడఫే త ఆ
ఆట్లల భభెలాెంట్ి ఆసకిౄ గనీ, సెంఫెంధెం గనీ ఉెండవు. ధరమయెంగ చాలేౄ ెంథేలు ఔట్ి డెం,
జూదభాడడెం చట్ి ఫదే ెంగ వవహభిెంఙరయౌసన చయలు కవు. అలాెంట్ి ెందెంలెైయధ
ై ర ధరమయయసదే ఫన
ై
అెంరలుగ భిఖణెంచఫడణరబ. అలాెంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంట్ిని ెంథెెంలల నలడణ
ి ,ే అతడె
నేకట్లల ఒడినుోణే, అవతయౌ నుభీి తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయసిని ఆశ్రబెంచలేదఽ.
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ఇుడె ఔ ఇెంట్ి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనుోబన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథరెెం. ఇెంట్ిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫన
ై సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – ఇలేా. అతడె ఆ ఇెంట్ికి మజభాని,
అథి నషి నుోబధర, నుడెైనుోబధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సెంఫెంధెం
సయవసవతెంతాఫన
ై థి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనుోవడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ సెంఫెంధెం
(భిలేషన్ ఱప్) వలా ధే అతడె నషి నుోవడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథర థ ెంఖతనెం] వలా
జభిగై నయౖినికి అతడె ఆ ఇెంట్ిని నౄభా ఙేబెంఙరడర లేథర అధేథరనిణో సెంఫెంధెం లేదఽ.
ఔయస గెయౌచీ, భభపఔయస ఒడినుోత ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండర, అగిై ాభాదెం వలా ఔట్ే యవయనెం
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంట్ి మజభానికి నషి ెం.
జభిగిన నయౖినికి ఏథో యధెంగ నషి భియౘయెం ను ెంథేెందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుెంట్లడె.
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుాగనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (insurable interest)
అవుతేెంథి. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తవెంలల ఉెంట్ేధే, ఔ నౄభా ెందెం ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి.
థరనికి ధరమయఫన
ై అెంరలు ఔడర వభిౄయౄ బ.
ఉదడసయణ
చెందారలకర్కి ఔ ఇలుా ఉెంథి. అతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలెంఔు నఽెంచి యసణెం తీసఽఔుధరైడె. ఈ
కిరెంథి ాశ్ైల నైద దిఱి నలట్ి ెండి:
 అతడె ఆ ఇెంట్ికి నౄభా ఙేమదలుచఔుెంట్ే, నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర థరనికి ఉెంథర?
 ఫలెంఔుకి ఇెంట్ి యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
 అతడి ను యసఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏనేట్ి?
యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదె యస నలాలు, విదఽేలెైన తయౌా దెండెాల ఉధరైయస. ఈ కిరెంథి ాశ్ైల నైద దిఱి
నలట్ి ెండి:
 యయస ఆభోఖెంగ ఉెండడరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర అతడికి ఉెంథర?
 యభిలల ఎవభిధైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభచయౌస ఉెంట్ే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫధ
ై ర నషి నుోణరడర?
 అతడి ను యసగిెంట్ి నలాల సెంఖణేనేట్ి? అతడికి యళ్ా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర
ఉెంట్లెంథర?
ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ెందెం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.
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నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫోబయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫన
ై థి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌసన యలువ థరనికి
ఉెంట్లెంథి.
కనీ తెభా ందం విశమం నౄభాథరయసకి ఆ నిభిెషి ఆలౄ నైద ఎెంతనుట్ి ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial
interest) ఉెందధే అెంశ్ెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉెంథి
కఫట్ేి, నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫైన హఔుుని ఔయౌగి ఉెంట్లడె. నౄభా నులల఼ని అతెంత
నిఫదే ఫన
ై అయ ెంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలెంట్ే, అథి కైవలెం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,నౄభా
ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ ట్ా ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽెంథి.
చితరం 3: శూహధడయణ చటట ం రకహయం తెభా రయోజనడంవం

ii. తెభా రయోజనడంవం రతమక్షంగహ ఔనఫడ్డయౌీన షభమం (Time when insurable interest
should be present)
జీయత

నౄభాలల నులల఼ తీసఽఔుధే సభమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ. ఫభెైన్

నులల఼ల వెంట్ి యట్ి యషమెంలల త యదరయణ నౄభాలల,

నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నులల఼

తీసఽఔునైుడా, అలాగై కెాబమ్ ఙేలేట్ుడా ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ.
d) దఖి మి కహయణం (Proximate Cause)
నౄభాలల నుట్ిెంచఫడే ధరమసాణరాలలా అనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖా భి కయణెం (proximate cause).
దఖి మి కహయణ సాతాెం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫన
ై థి. ఇథి నషి ెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో చాడరయౌ. ఆ
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄెంథో భథో నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
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అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలా (peril) కి వలేౄ ధే, నౄభా సెంస ఫలధత వళసఽౄెంథి. నౄభా ఙేమఫడు
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫణ
ై ,ే ఆ నౄభా సెంస ఙెయౌాెంులు ఙేసౄ ఽెంథి. అలా కఔనుోణే, ఙేమదఽ.
ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస అతెంత ాదరనఫన
ై కయణఫేనేట్ , ఏ సెంగట్న తభవత ఏ సెంగట్న
జభిగి ఆ నషి ెం సెంబయెంచిెంథో చాసఽౄెంథి. సెంగట్నఔు అత్త యెంట్ధే ఉనై ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయకై
భినేతెం కఔ నషి ెం సెంబయలేా లా ఙేలన
 నతౄ ెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.
నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభీాఔభియౄ ెం. అయ దఖా భి కయణరల ఔెంట్ే ననైెంగ ఉెంట్లబ.
దాయెం కయణరలు ఉెండ చఽచ గనీ ఆ సెంగట్న జయఖడరనికి నేయ
ా కలు అబయెంతగ యట్ి ాపలవెం ఉెండదఽ.
తుయుచనం
దఖా భి కయణెం (Proximate cause) గప చఽయసగా, ాపలవవెంతఫన
ై కయణెంగ నియవచిెంఫడిెంథి.
ఎెందఽఔెంట్ే అెంత్తభ పయౌతెం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకళ్
ె ౄ ైెంథి. అలా యళ్ాడెంలల
ఏ ఔు సెంగట్నకీ థరనెంతట్ అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణెంగ ఙొచఽచఔుని వచిచ,

నదలవడరనికీ,

కొనయఖడరనికీ తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ
జీయత నౄభా ెంథరలకి దఖి య కహయణం ళదధ డంతం ఏ యధెంగ అనవబసఽౄెంథి? యదరయణెంగ, జీయత నౄభా
భయణ కయణెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ఙెయౌాెంు అెంథిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి, దఖా య కయణెం లథే రెంతెం అనవమెం కదఽ.
అబధర, ఎధనై జీయత

నౄభా ెంథరలు ాభాదెం ాయోజనెం భెడ
ై యా నఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇెందఽలల

ాభాదెం వలా భయణెం సెంబయలేౄ కొెంత అదను య భ ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. అలాెంట్ి లత్తలల, భయణెం
ాభాద కయణెంగధే జభిగిెంథర అని భియౕయౌసా
ౄ , కయణరనిై సషి ెంగ నిభేభిెంచఽకోవలలన అవసయెం ఉెంట్లెంథి.
దఖా య కయణెం లథే రెంతెం ఇలాెంట్ి సెందభౌలకి సభిగా  వభిౄసౄ ఽెంథి.
షంఱలలశణ (Adhesion) ందం
షంఱలలశణ ెంథరలు, అవతయౌ నుభీిని కైవలెం ెంథరనిై ల఼వఔభిెంచడరనికో, త్తయసుభిెంచడరనికో భాతాఫే
భినేతభబయ అవకశ్నేసా
ౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడే ాయోజధరలు ఖల (greater

bargaining

advantage) నుభీి ఙేత తమాయసఙేమఫడణరబ. ఇఔుడ నౄభా ఔెంనలనీకి ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన అనిై
నిమభ నిఫెంధనలలా అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉెంట్లెంథి.
థీనిై తట్స ెం ఙేమడరనికి, ఔ ఼ా -లుక్ (free-look) వవది భిచమెం ఙేమఫడిెంథి. అుడె నులల఼థరయస
నులల఼ తీసఽఔునై తభవత, తనఔు అెంగీకయెం కఔనుోణే, నులల఼ డరఔుఫెంట్లని అెందఽఔునై 15 భోజుల లలు
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యదఽె ఙేసఽఔుధే ాణరభాైమెం ఔయౌగి ఉెంట్లడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔెంనలనీకి యాతూయవఔెంగ
ణెయౌమఫయఙరయౌ. అుడె కయసచలు, చరభీెలు తగిాెంచఽఔుని న఼ానేమెం యనకిు త్తభిగి ఇవవఫడెతేెంథి.
మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 1
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి నియోెందరనికి ఉథరహయణ?
I.

యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజా ఞనెం లేఔుెండర ఔ ెంథరనికి సెంతఔెం ఙేమడెం

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

మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 2
ఈ కిరెంథి ఎెంనఔలలా థేనికి యఫేష్ నౄభా ఙేమడెం యధెం కదఽ?
I.

యఫేష్ ఇలుా

II. యఫేష్ పలయ
III. యఫేష్ లేైళతేడె
IV. యఫేష్ తయౌా దెండెాలు
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శూహమహంవం


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



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



అెంరలు ఙెలా ుఫలట్బయ ెందెంలల ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:
i.

ాత్తనుదన భభిమ అెంగీకయెం

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


నౄభా ెంథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ:
i.

భిూయృ యరవసెం (Uberrima fides)

ii. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం (Insurable interest)
iii. దఖా భి కయణెం (Proximate cause)
కరలఔబైన దడలక
1. ాత్తనుదన భభిమ అెంగీకయెం
2. ధరమయఫన
ై భిఖణన (Lawful consideration)
3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామెం (Consensus ad idem)
4. భిూయృ యరవసెం Uberrima fides
5. భ కఫైన యసౄ యలు Material facts
6. నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం(Insurable interest)
7. దఖా భి కయణెం (Proximate cause)
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ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ెందెం నైద సెంతఔెం ఙేమఔనుోణే భళేష్నఽ చెంుణరనని యఫేష్ ఫథిభిెంచడెం నియోెందరనికి ఉథరహయణ.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
యఫేష్ఔు అతడి లేైళతేడి జీయతెం నైద నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఉెండదఽ. కఫట్ిి థరని నైద అతడె నౄభా
ఙేమలేదఽ.

ళుమ మీక్ష – రవనలక
రవన 1
ఙెలా ుఫలట్బయ ెందెంలల ఏ అెంశ్ెం న఼ానేమెంణో పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి?
I.

ాత్తనుదన భభిమ అెంగీకయెం

II. భిఖణన
III. లేవఙరచ అెంగీకయెం
IV. ెంథరనికి నుభీిల యభయ ూెం
రవన 2
ఎలాెంట్ి మోసూభిత ఉథేెశ్ెంణోధన ఙేమఫడఔనుోబధర కచిచతెంగ లేని యవయణలనఽ _____________
అనఽసెందరనిసఽౄెంథి.
I.

తుగ ణెయౌమజైమడెం

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

మోసెం

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

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

II. అయ చట్ి ఫదే ఫైన అభలుకి లలఫడి ధనట్ి భాట్లల ఉెండే ెంథరలు.
III. ఇెండిమన్ ెందెం మాక్ి, 1872 ాకయెం అయ ఇయస నుభీిల (నౄభా సెంస భభిమ నౄభాథరయస) భధ
ఉెండే ెంథరలు
IV. అయ జూదు ెంథరలు వెంట్ియ
రవన 5
ెందెం యషమెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఙెలాని భిఖణన ఏథి?
I.

డఫ ో

II. ఆలౄ
III. లెంచెం
IV. నఖలు
రవన 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల జీయత నౄభా ెందెం లలకి ాయయ
ే ెంఙే అయహత లేని నుభీి ఏథి?
I.

యనుయ మజభాని

II. ఫైనర్
III. ఖిళణ
IV. ాబ తవ ఉథోగి
రవన 7
ఈ కిరెంథి యట్ిలల “ఉఫభిరభా లైడ్సస” లథే రెంణరనిై చానెంఙే చయ ఏథి?
I.

ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన యైద భిల త
 ేలనఽ ఖ భిెంచి అఫదే ెం ఙెడెం
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II. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలాడిెంచఔనుోవడెం
III. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలాడిెంచడెం
IV. సకలెంలల న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంచడెం
రవన 8
నౄభా ాయోజధరెంరనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుెంట్ే ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి సభికదఽ?
I.

ఔుభాయసని కోసెం తెండిా నౄభా నులల఼ ఙేమడెం

II. పలభబయౄ లు ఔభి కోసెం భభపఔయస నౄభా ఙేమడెం
III. లేైళతేలు ఔభి కోసెం భభపఔయస నౄభా ఙేమడెం
IV. మజభాని ఉథోఖ ల కోసెం నౄభా ఙేమడెం
రవన 9
జీయత నౄభా యషమెంలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఎుడె ఉెండరయౌ?
I.

నౄభా తీసఽఔుధే సభమెంలల

II. కెాబమ్ ఙేలే సభమెంలల
III. జీయత నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అవసయెం లేదఽ
IV. నులల఼ కొనఽగోలు ఙేలే సభమెంలల లేథర కెాబమ్ సభమెంలల
రవన 10
ఈ కిరెంథి ధేథెంలల భయణరనికి ఏథి దఖా భి కయణెం (proximate cause) అవుతేెంథి?
అజయ ఖ యరు యవభీ ఙేసౄ ఽెంట్ే కిరెంద డరుడె. అతడి యనఽైూస యభిగిెంథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేు నీట్ి
భడెఖ లల డి ఉధరైడె. థరనిణో అతడికి నఽమోనిమా వచిచెంథి. అతడిని యౘలట్ల్ లల ఙేభచయస కనీ
చివభికి నఽమోనిమా వలా అతడె చనినుోమాడె.
I.

నఽమోనిమా

II. యనఽైూస యయఖడెం
III. ఖ యరెం నైద నఽెంచి కిరెంద డడెం
IV. ఆభైషన్
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ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ఙెలా ుఫలట్బయ ెంథరనికి న఼నే
ా మఫే భిఖణన (consideration).
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
ఎలాెంట్ి మోసూభితఫన
ై ఉథేెశ్ెం లేఔనుోబధర తుగ ణెయౌమజైమడెం వళెంచడెం తు యవయణలఔు
థరభితీసఽౄెంథి.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ధేయూభితఫైన యదరధరల థరవభ ఇఙేచ త్తౄ డి నియోెంధెంలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
పలయత ెంద చట్ి ెం, 1872 ాకయెం, జీయత నౄభా ెంథరలు ఇయస నుభీిల (నౄభా సెంస భభిమ
నౄభాథరయస) భధన ఉెండే ెంథరలు.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ఔ ెంథరనికి లెంచెం ఙెలా ుఫలట్బయ భిఖణన కదఽ.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ెందెం ఔ జీయత నౄభా ెంథరనికి ఫన
ై యసా అయసహలెన
ై నుభీిలు కదఽ.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలాడిెంచడెం “భిూయృ యరవసెం”
లథే రెంణరనిై చానెంఙే చయ
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జరహఫయ 8
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం లేదఽ కఫట్ిి, లేైళతేలు యసయెం నౄభా తీసఽకోలేయస
జరహఫయ 9
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
జీయత నౄభా యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నౄభా తీసఽకొధే సభమెంలలధే ఉెండరయౌ.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
అజయ భయణరనికి ఖ యరెం నైద నఽెంచి డడెం దఖా య కయణెం అవుతేెంథి.
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యపలఖెం 2
జీయత నెభా
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అధడమమం 6
జీవిత తెభాలో ఇమిడ్ి ఉనన అంఱహలక ఏమిటి
అధడమమం మిచమం
నౄభా ాకరమ
ి లల ధరలుఖ అెంరలు ఇనేడి ఉధరైబ.
 ఆలౄ
 నౄభా ఙేమఫడు భిసఽు
 సనైఔయణ లథే రెంతెం (The principle of pooling)
 ెందెం
జీయత నౄభాలల ఖల యయధ లక్షణరల (లక్షణరల)ని భియౕయౌథరెెం. ఈ అదరమెంలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచి నలైన
ణెయౌనన అెంరల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄెంగ యవభిెంచఫడెతేెంథి.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. జీయత నౄభా యనుయెం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనికి ఖల యలువ, యసయత(అధననత)
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A. జీవిత తెభా రహమతృహయం – వివిధ ఫాగహలక, భానవ జీవితడతుక ఖల యలువ (అనోమనమత )
1. ఆలౄ – భానవ జీయత యలువ (HLV)
ఆలౄ అెంట్ే అథ ఔ యఔఫన
ై సెంద అనీ, థరనికి ఆభిేఔ యలువ, భఫడి (return) ఉెంట్లెందధే యషమెం భనెం
ఇట్ికై అయ ెం ఙేసఽఔుధరైెం. ఎధనై యకల సెందలకి యలువని కచిచతఫన
ై ఆభిఔ థరలలాధే (monetary
terms) లెకిుయౄయస. అలాగై నషి యలువ (loss of యలువ ) ని ఔడర లెకిుెంచవచఽచ.
ఉదడసయణ
ఔ కయసకి ాభాదెం అబెంథి. ఆ నషి ెం యలువ యస.. 50,000 లుగ అెంచధర యేమడెం జభిగిెంథి. కయస
మజభానికి నౄభా సెంస ఈ నయౖినికి నషి భియౘయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
అబణే ఔ భనిఱ చనినుోణే ఆ నషి ెం నణరౄనిై ఎలా అెంచధర యేయౄ యస?
అతడి యలువ 50,000 యౄనుమలా? లేఔ యస. 5,00,000 యౄనుమలా?
ఔ యనియోఖథరయసని ఎుడె ఔయౌలధర నౄభా ఏజెెంట్ల ఈ నలై ాశ్ైకి సభాదరనెం ఙెనుయౌస ఉెంట్లెంథి. థీని
ఆదరయెంగ ఏజెెంట్ ఆ యనియోఖథరయసడికి ఎెంత నౄభా లనూయసస ఙేమవచచధేథి నియృమభవుతేెంథి. నిజఞనికి
ఔ జీయత నౄభా ఏజెెంట్ల ధేయసచకోవలలన ణొయౌ నుఠ్ెం ఇథే.
అబణే, అదిషి వరత
ౄ , డెఫైౌ ఏళ్ా కిరెందట్ ను ా లసర్ హఫనర్అనవిథిేభిచిన ఔ ఖణన (measure) ఉెంథి. ఈ
ఖణనని భానఴ జీవిత విలకఴ (HLV) అధే నేయసణో ాెంచభెంణర ఉయోగిసౄ ఽధరైయస.
HLV లథే రెంతెం భానవ జీయణరనిై ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే ఔ యధఫన
ై సెంద లేఔ ఆలౄ గ పలయసఽౄెంథి. ఆ
యధెంగ అథి ఔ వకిౄ బయషతే
ౄ లల సెంనుథిెంచఖల నిఔయ సెంనుదన ఆదరయెంగ భానవ జీయత యలువనఽ
భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లెంథి. నిఔభథరమెం (Net earnings) అెంట్ే ఔ వకిౄ బయషతే
ౄ సెంవతసభలలా ాత్త
సెంవతసయభూ ఎెంత సెంనుథిెంచఖలడని పలయెంచఫడెణోెంథో ఆ నతౄ ెంలలెంచి అతడి కయసచలు నుోనా నేగిలే
నతౄ ెం య భ ్. ఆ యధెంగ ఈ నతౄ ెం ఔ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుథిెంఙే వకిౄ అకల భయణరనికి ఖ భెణ
ై ే ఆ
ఔుట్లెంఫలనికి వఙేచ నిఔయ ఆభిఔ నయౖినిై సాచిసఽౄెంథి. ఈ య భ ్ని సభెైన వడీు భైట్లకి నలట్ి లఫడిగ నలట్ి , ఇలా
సెంబయెంఙే నయౖియౌై తగిాెంచఽకోవచఽచ.
HLVని నియృ బెంచడరనికి ఔ సయళ్ఫన
ై సా
 లఫైన నిమభెం (thumb rule) ఉెంథి. అదేమిటంటే,
షంతృహదించే ఴమకు ఫరతిక ఉండఔతృో భనడ, ఔ ఔకటయంఫం తనక కహఴలళన రహమిికహదడమాతున దడతుక తృొ ందఖల
ఴడ్లడ మైటయతో ఫాఖశృమించడయౌ.
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ఉదడసయణ
యౕర భజన్ సెంవతసభనికి యస. 1,20,000 సెంనుథియౄ డె. తన కయసచలఔు యస. 24,000 ఉయోగియౄ డె
అతడె అకల భయణెం ఙెెంథినట్ా బణే, అతడి ఔుట్లెంఫలనికి వఙేచ నషి ెం ాత్త సెంవతసభనికీ యస. 96,000 లు.
వడీు భైట్ల8% ఉెందనఽఔుెంట్ే,(0.08 గ చానెంచఫడిెంథి).
HLV = 96000 / 0.08 = యస.. 12,00,000
ఔ వకిౄ తనకి కవలలన సెంూయృ బదాత కోసెం ఎెంత నౄభా కయలల నిభేభిెంచడరనికి HLV
సయౘమడెతేెంథి. ఏ భినేత్తకి నేెంచిణే జీయత

నౄభా ఊయౘజనితభ్తేెంథో ఔడర అథి (HLV)

ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
యదరయణెంగ, ఔయస ఙేమాయౌసన నౄభా నతౄ ెం యభి యభిషకథరమానికి 10 నఽెంచి 15

భెట్ా ల ఎఔుువగ

ఉెండరలని భనెం ఙెవచఽచ. నలైన ణెయౌనన ఉథరహయణలల, యౕర భజన్ సెంవతసభనికి యౄ. 1.2 లక్షలు భాతాఫే
సెంనుథిసౄ ా, యౄ. 2 కోట్ా కి నౄభా కోయసతేధరైడెంట్ే ఎవభికధ
ెై ర సెంథేహెం వసఽౄెంథి. అబణే కొనఽగోలు ఙేలే
నౄభా నతౄ ెం అధేథి ఆ వకిౄ ఎెంత నౄభా ఙేమఖలడె, భభిమ ఎెంత నౄభా కొధరయౌ అనఽఔుెంట్లధరైడె అధే
యషమాల నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
2. మిష఼ు
భనెం నలన
ై ఖభనిెంచినట్లిగ, భానవ జీయణరనిై ఔ ఆలౄ గ యలువఔట్ిి, ఆ యలువని ధరశ్నెం ఙేలన
 లేథర
తగిాెంచిన భిసఽు సెంగట్నలు జభిగన
ి ుడె జీయత నౄభా యక్షణనెంథిసౄ ఽెంథి. భూడె యకల సెందభౌలలా
అలాెంట్ి నషి ెం సెంబయెంచవచఽచ. యదరయణ ాజలు ఎదఽభపుధే కొనిై యకల యెంత భిల త
 ేలు ఉెంట్లబ.
చితరం 1: యదరయణ ాజలు ఎదఽభపుధే కొనిై యకల యెంత భిల త
 ేలు
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అబణే యదరయణ నౄభా ఆలౄ ని ాపలయతెం ఙేలే భిసఽులణో యలక్షణెంగ వవహభిసౄ ఽెంథి – ఉథర. అగిై ాభాదెం
(fire), సభ దాెంలల సయసఔు నషి నుోవడెం, థ ెంఖతనెం, ఔనైు థ ెంఖతనెం, కయస ాభాథరలు. ఇయ నేయస,
ాత్తషీ (goodwill) ని థెఫోతీలే సెంగట్నలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌయౄబ. ఇయ జయఫ థరభీ నౄభా యపలఖెంలల
యక్షణ ఔయౌెంచఫడణరబ.
చివభిగ వకిౄఖతెంగ ాపలవెం చానెంఙే ఈ భిసఽుయౌై వకిౄఖత భిసఽులని అెంట్లయస. యట్ిని ఔడర

యదరయణ

నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄెంథి.
ఉదడసయణ
ాభాదెం వలా జభిగన
ి నయౖిలకి ాభాద నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄెంథి.
a) శూహధడయణ తెభా కర జీవిత తెభా భధమ ఖల కచిుతబైన తేడ్డ ఏమిటి?
శూహధడయణ తెభా
నశటమిశృయం

:

జీవిత తెభా

యదరయణెంగ

వకిౄఖత జీయత నౄభా నులల఼లు యౘనై ెంథరలు,

ాభాద నౄభా నేనయౘ నేగియౌన యదరయణ నషి భియౘయెం
నౄభా

నులల఼లనీై

ెంథరలు.

అెంట్ే

నషి భియౘయ సెంబయెంచినుడె

అగిై

నౄభా

సెంస

ాభాదెం

వెంట్ియ

జభిగన
ి

నయౖినికి

సెంఫెందిెంచిన కచిచతఫన
ై నణరౄనిై అెంచధర యేల,
ఎఔుువ లేథర తఔుువలు కఔుెండర, సభిగా  అెంణే
నణరౄనీై నషి భియౘయెం గ ఙెయౌాెంచడెం.
జీయత

నౄభాలల ఇలా ఔుదయదఽ. భయణెం సెంబయలేౄ ,

ఙెయౌాెంఙరయౌసన నతౄ ెం పలానిై

నదట్ా ెందెం

భసఽఔుధే సభమెంలలధే నిభేభిెంచఫడరయౌ. ఆ యధెంగ
జీయత

నౄభా నులల఼లు తయచఽగ జీయత

ెంథరలని

యౘనై

నలవఫడణరబ. నౄభా ఙేలన

వకిౄ

భయణెంచినుడె ధరనేనీలు లేథర లనృె థరయసలఔు యౘనై
ఇచిచన నతౄ ెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
అతుశిుతి (Uncertainty): యదరయణ నౄభా జీయత నౄభా యషమెంలల, భయణెం సెంబయసఽౄెంథర లేథర
ెంథరలలల అనియచత్తగ ఉనై భిసఽు అధే యషమెంలల నిశ్చమెంగ ఙెలేని లత్త అెంట్ృ
ఈయెంట్ల

(సెంగట్న)కి

బదాత ఉెండదఽ. ుట్ిిన ాత్త భనిఱ఼ భయణెంచఔ తదఽ.
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ఔయౌెంచఫడెతేెంథి.
ాభాథరనికి
కయసకి

ఔ

ఖ యవుతేెంథర

ఇలుా
లేథర,

అగిై కఔనుోణే ఆ భయణెం ఎుడ సఽౄెందధే సెంఖణే ఇఔుడ
ఔ నిశ్చమెంగ ఙెలేభ . ఆ యధెంగ జీయత

నౄభా

ాభాదెం సెంబయెంచవఙరచ లేథర అకల భయణెం సెంబయెంచినుడె ఆ భిసఽుకి బదాత

అనై సెంఖత్త భ ెందఽగ ఎవయౄ ఙెలేయస.

ఔయౌసఽౄెంథి.

షంఫాఴమతలో ్యవఖయదల (ncrease in జీయత

నౄభా యషమెంలల వమసఽణోఫలట్ల భయణెం

probability) : యదరయణ నౄభాలల, అగిై సెంబయెంఙే సెంపలవత నలయసఖ తేెంథి.
ాభాదెం, బూఔెంెం వెంట్ి ాభాథరలు జభిగై
సెంపలవత కలెంణో ఫలట్ల నలయఖవు.
b) జీవిత తెభా మిష఼ు షుఫాఴం
యదరయణెంగ భయణెం వమసఽని ఫట్ిి ఉెంట్లెంథి కఫట్ిి, చినైవమసఽలల ఉనైయభికి తఔుువ నతౄ ెంలల
న఼ానేమల, విదఽేలఔు ఎఔుువ నతౄ ెంలల న఼ానేమెంలు నిభేభిెంచఫడణరబ. పయౌతెంగ, విదఽేలెధ
ై ర సభై,
భెంచి ఆభోఖెంణో ఉనైయయస ల఼ుమ్నఽెంచి తుకోయలనీ, అధరభోఖెంగ ఉనై సబ లు భాతాెం ఇెంక
అెందఽలలధే కొనయగలనీ అనఽఔుెంట్లయస. పయౌతెంగ నౄభా సెంస లు తీవాఫన
ై సభసయౌై ఎదఽభోుయయౌస
వచిచెంథి. అయ నౄభాథరయా థరవభ జీయణరెంతెం న఼నే
ా మెంలు ఙెయౌాెంఙే యధెంగ ెంథరలనఽ అనవిథిే
భిచిెంథి. ఇథి కై యధఫన
ై (సభతేలఫైన) న఼ానేమెంలు అనవిథిే కవడరనికి థరభితీలెంథి.
3. షభతతల రమిమంలక
కరలకహంవం
సభతేల న఼ానేమెం అెంట్ే వమసఽణో ఫలట్ల నలయఖఔుెండర ెంద సభమెం అెంణర లయెంగ ఉెండే
న఼ానేమెం.
అెంట్ే థరని అయ ెం నదట్ి సెంవతసయెంలల వసాలు ఙేలన
 న఼ానేమెంలు ఆ వమసఽలలా చనినుోబయయభి కెాబమ్
నణరౄలనఽ ఙెయౌాెంచడరనికి అవసయభబయ నణరౄల ఔధరై ఎఔుుయే ఉెంట్లబ. తభవత ఏళ్ా లల వసాలు ఙేలే
న఼ానేమెంలు ఎఔుువ వమసఽ వచిచన తభవత భయణెంచిన కెాబమ్ నణరౄలనఽ ఙెయౌాెంచడరనికి అవసయఫన
ై
య భ ్ ఔెంట్ే తఔుువ ఉెంట్లెంథి. ఈ భెెండిెంట్ి సఖట్ల యలుయే సభతేల న఼నే
ా మెం అవుతేెంథి. అెంట్ే థీనయ ెం
తఔుువ వమసఽలలా ఎఔుువ నణరౄలలా ఔట్ి ఫడు న఼ానేమెంలు భ థినే వమసఽలలా న఼ానేమెంల లలట్ల
(deficit) ని బభీౄ (compensate) ఙేయౄ మనైభాట్.
సభతేల న఼నే
ా మెం లక్షణెం ఈ కిరెంద ఉదహభిెంచఫడిెంథి.
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సభతేల న఼ానేమెంలు అెంట్ే, జీయత నౄభా ెంథరలు 10, 20 లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సెంవతసభల
నుట్ల యలక్షణెంగ నడిఙే నౄభా ెంథరలని ఔడర అయ ెం. అలాగై యదరయణ నౄభా యలక్షణెంగ అల
కలావదికి ఙెెంథిెంథి, ఔ సెంవతసయెంలల కలెం భ గిలనుోతేెంథి.
కరలకహంవం
ెంథరనికి సెంఫెందిెంచి ాత్త సెంవతసయెం వసాలు ఙేలే న఼ానేమెంలు

నౄభా సెంస తన నులల఼థరయస

ాయోజనెం కోసెం యశ్వసనీమెంగ అట్ేిఫడెతేెంథి. ఆ యధెంగ వసాలు ఙేమఫడిన య భ ్ని “భిజర్వ” అని
నలుయౄయస. ఔ నౄభా సెంస ఈ భిజర్వ లేథర నిలవనిదిని నౄభా సెంస బయషతే
ౄ లల నియవళెంఙరయౌసన ఫలధతల
కోసెం ఉెంచఽతేెంథి. ఈ అదను నతౄ ెం థరవభ “జీయత నిది” అధే నేయసణో ఔ నిది ఏయడెతేెంథి. జీయత
నౄభా సెంస లు ఈ నిదిని నలట్ి లఫడి నలట్ి , వడీు సెంనుథియౄ బ.
a) షభతతల మి
ర మంలల ఇనేడి ఉనై అెంరలు (Components)
సభతేల న఼నే
ా మెం లల భెెండె అెంరలు ఇనేడి ఉధరైబ.
i.

నదట్ిథ,ి ట్ెర్్ లేథర బదాత (ట్ెర్్ లేథర protection) అెంశ్ెం. ఇథి భిసఽు ధయకి యసౄ వెంగ ఎెంత
ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంథో కైవలెం ఆ పలఖెం (portion) న఼ానేమెం భాతాఫ.ే

ii. భెెండోథ,ి నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం. ఇథి నులల఼థరయస ఙేలన
 అదను ఙెయౌాెంు నణరౄయ్ై సనైఔభిెంచడెం
వలా ఏయడెతేెంథి. ఇథి ను దఽు పలగనిై ఏయయససఽౄెంథి.
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అెంట్ే థీనయ ెం థరథరు అనిై జీయత నౄభా నులల఼లా లనా బదాత, ను దఽు, ఈ భెెండా ఔయౌలే ఉెంట్లబ.
న఼ానేమెంలల నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం ఎెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ే, ఆ నౄభా నులల఼ ను దఽు ఆదరభిత నౄభా నులల఼గ
పలయెంచవచఽచ.
4. మిష఼ు షమీఔయణ ళదధ డంతం
జీయత

నౄభా సెంస లు ెందెం ఆభిఔ సెంస లుగ వభీాఔభిెంచఫడరుబ. అెంట్ే, నులల఼థరయసకి ఙెయౌాెంఙరయౌసన

ాయోజధరలు తయచా ెందెం ఇవవఫడిన యౘనైల యౄెం థరలాచబ. అనిైట్ిఔధరై భ కెంగ, ఆభిఔ
బదాతని అెంథియౄ మధే పలవెం ఉెంథి కఫట్ిి, జీయత

నౄభా భభిమ నెంఛనఽ
ా సెంాథరమఫదే ఫన
ై భీత్తలల

కొనఽగోలు (కొనఽగోలు) ఙేమఫడణరబ. ఈ యధఫన
ై బదాత సభెన
ై ెంథరల పయౌతెంగనా, అలాగై నౄభా
సెంస లు ఙెయౌాెంులు ఙేమఖల లత్తలలధే ఉధరైమని నిభభిెంచఽకోవడరనికి

నిభిెషిఫన
ై బదాణర చయలు

(safeguards) నుట్ిెంచఫడడెం వలా నా ఏభట్వుతేెంథి. ఈ యధఫైన నిభ్ణెం అననత లేథర సనైఔయణ
లథే రెంతెం అభలు ఙేమడెం వలాా యధడెతేెంథి.
ఆభిఔ భాభెుట్ా లల భిసఽుని తగిాెంఙే కీలకెంరలలా అనోమనమత (భూచఽవలెజ
ై ైషన్) ఔట్ి. అలాెంట్ి భభో
కీలకెంశ్ెం యసౄ ితీఔయణ (Diversification) భ్యౌఔెంగ ఈ భెెండిెంట్ికీ ణేడర ఉెంథి.
విషు ాతీఔయణ

అనోమనమత

ఈ యసౄ ితీఔయణ (డెైవభిసకష
ై న్) కిరెంద నిధఽలు అధననత లేథర సనైఔయణలల, యేభైవయస వఔుౄలఔు
యయధ యకల ఆసఽౄల యౄెంలల యసౄ భిెంచి ఉెంట్లబ సెంఫెందిెంచిన నిధఽలు ఔయౌల ఉెంట్లబ (అనిై
(ఖ డా నఽ యేభైవయస ఫ ట్ి లా ల ఉెంచడెం).

ఖ డా నీ కై ఫ ట్ి లల ఉెంచడెం).

యసౄ ితీఔయణలల నిధఽలు ఔ భూలయనెం నఽెంచి అనోమనమతలల యేభైవయస భూలయధరల నఽెంచి ఔ
యేభైవయస లక్షాలఔు ావళయౄబ.

లక్షెం య
ై ు ావళయౄబ.
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అధననత (యేభైవయస భూలయధరల నఽెంచి ఔ లక్షెం య
ై ు ావళయౄబ.)

జీయత నౄభాలల అధననత లేథర సనైఔయణ లథే రెంతెం భెెండె యలక్షణఫన
ై భీతేలలా నుతా నుోఱసౄ ఽెంథి.
i.

నదట్ి నుతాలల అథి ఔ ఴమకు అకహల భయణం చెందితే ఴచేు ఆమిిఔ నశుహటతుక బదరత ఔయౌెంచడెం. ఈ
నషి ెం బ జఞనికెతౄ ేఔుని జీయత

నౄభా ెందెంలల ఙేభన
ి భభెెంణో భెంథి అెందజైలే చెంథరల

(చెంథరలు)ణో ఏయడే నిది థరవభ ఆ సభసని భిషుభిెంచడెం.
ii. భిసఽు సనైఔయణ లథే రెంతెం భయణ భిసఽుని నేెంచి ఉెంట్లెంథి. అథి సనైఔయణనీ,

అలాగై ఆమిిఔ

మిష఼ుతు ఔూడ్డ షమిషభానం చేమడంలల ఔడర ఔయౌెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఇథి న఼నే
ా మెంలనఽ నిధఽలనీ,
తతొయౌతెంగ యేభైవయస సభమాలలా వఔుౄల థరవభ యయధ యకల ెంథరలఔు అనఽసభిెంచి ఉెండే
భిసఽులనఽ సనైఔభిెంచడెం థరవభ యధడెతేెంథి. ఆ యధెంగ

ఇథి యయధ తభలఔు ఙెెంథిన

నులల఼థరయసల యషమెం. ఈ సనైఔయణ పయౌతెంగ, భిల త
 ేలు ఫలఖ ధరై, ఫలగోలేఔనుోబధర జీయత
నౄభా సెంస కై యధఫైన ఫోనస్క (a uniform bonus) ఙేలల
ే ాగనా, కలెం ఖడిఙక
ే ొథీె లాపలలు
అెంథిెంఙే

యషమెంలల

అథి

భభిెంత

ఫయసగెన
ై

నిభేభిెంచఽకోవడెం జయసఖ తేెంథి.
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ని

తీయస

ఔనఫభిఙేలా

ామత్తైెంచడెం,

5. జీవిత తెభా ందం
చితరం 4: జీయత నౄభా ెందెం

జీయత నౄభాలల చాడరయౌసన చివభి అెంశ్ెం ెందెం. నిభేభిత నతౄ ెం అధే దెం వలా థరనికి నుాభ కత
వసఽౄెంథి. ఔ రహసఔంగహ ఆమిిఔ బదరత ఔయౌసా
ౄ జీయత

నౄభా ఆ నణరౄనికి ెందయెంగ యౘనై

ఇవవఫడెతేెంథి. యౘనై అెంశ్ెం థరవభ ఔడర జీయత నౄభా ఔఠినఫన
ై భభిమ ఔట్లిథిట్ిఫైన యయేక్షణల
భధ నడఫడెతేెందధే యషమెం అయ భవుతేెంథి.
జీయత నౄభా సెంస లు యనుయెం ఙేమడరనికి షయతేగ, చట్ి ఫదే ఫన
ై నిలవలు ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యభి
నిధఽల నలట్ి లఫడెలనఽ యయేక్షిెంఙే నిఫెంధనలు యభికి ఉెండి ఉెండ చఽచ. యయస తభ న఼ానేమెంలు తగినెంతగ
ఉధరైమనీ, అలాగై నులల఼థరయసల య భ ్ని ఏ యధెంగ కయసచ ఙేమఫోతేధరైభో యయేక్షిెంఙే నిఫెంధనలఔు
అనఽఖ ణెంగ ఉధరైభనీ నిభేభిెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథి.
ఇతయ ఆమిిఔ షంషి లతో తృో యౌు చఽళేు , తృహలళదడయవలఔక అందించే రయోజనడలతూన షమితృో భయ విధంగహ ఉనడనమా
లేదడ అనే కరలఔబైన రవన తయచఽ చయుతూమాంవంగహనే ఉంట ంది. భనెం ఖ యసౄెంచఽకోవలలనథేభెంట్ే, జీయత
నౄభా ెంథరలు, భిసఽు ఔవర్నీ, అలాగై ఔ ను దఽు అెంరనీై ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఈ లక్షణెం థీనిై
ఆభిఔ ఉతత్తౄ గ ఙేల ఆభిఔ యపణ (భాభెుట్) లల నేఖణర ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల సయసన నిలఫట్ిిెంథి. నిజఞనికి జీయత
నౄభా యక్షణ సెంఫెంధఫన
ై ఉతత్తౄ గ ఔధరై, సెందలెంథిెంఙే భాయా ెంగ ఎఔువ యలువ ఔయౌగి ఉెంథి.
ఇఔుడ భయణ ాయోజనెం (డెత్ ఫనిట్) యౌలబెం భాతాఫే ఔయౌెంఙే కహలాఴధి నౄభాకి, నఖదఽ యలువ లేథర
ను దఽు అెంరనిై ఔయౌగి ఉనై తృొ ద఼ు తృహలళలకీ భధ ఖల ణేడర ఏనేట్ ణెలుసఽకోయయౌ. కహలాఴధి నౄభాకి
న఼ానేమెం తఔుువగ ఉెంట్లెంథి, కనీ ను దఽు నులల఼లల న఼నే
ా మెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ, ఔ వకిౄ
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ను దఽులల ఔ భ క బూనేఔగ భాయణరబ. అెంట్ే థీనయ ెం నఖదఽ యలువకి ఎఔుువ అవకరల ధయ : ఔ
వకిౄ తన య భ ్నఽ యేభై ఙోట్ నలట్ి లఫడి నలట్ిఔ, అవకరలనఽ వదఽలుకోవడెం వలన బభిెంఙే ధయ అవకరల
ధయనఽ సాచిసఽౄెంథి.
నిజఞనికి సెంాథరమఫదే ఫైన జీయత నౄభా ను దఽు ెంథరలు ఎదఽభపుెంట్లనై ాదరన సయళ్ై
ా “కలావది
నౄభాని కొనెండి. ణేడర (difference) ని ఎఔుడెధ
ై ర నలట్ి లఫడి నలట్ిెండి” అధే యదనకి ాత్తపలెంగ వచిచెంథి. ఔ
నౄభా సెంస నఽెంచి కలావది నౄభా కొనఽగోలు ఙేమడఫే భెంచిదనీ, నేఖణర (ఫలలెన్స) న఼ానేమెంలనఽ
ఎఔుువ లాపలయౌై (భఫడెలు) సెంనుథిెంచి నలట్ి ే యధధరలలా (instruments) నలట్ి లఫడి నలట్ివచచధే యదనలు
ాభ కెంగ యనవఙరచబ.
సెంాథరమఫదే ఫన
ై

నఖదఽ యలువ

నౄభా ెంథరలకి అనఽఔలెంగనా, ాత్తఔలెంగనా, వచిచన

యదనయౌై ఒయభి ఇఔుడ చాడడెం ఎెంణెధ
ై ర సభెంజసెం.
a) లాఫాలక
i.

చభితల
ా లకి ణొెంగి చాలేౄ , ఇథెెంణో ష఼యక్ితబన
ై ్టట యఫడ్ి అని నియౄనతఫైెంథి. థీని నఖదఽ యలువలు,
లాపలలు ఔ ఔనీస భైట్లలల ఉెంట్లమనీ, ెంద సభమెంలల నలభగ
ి ై అవకరలు ఉెంట్లమనీ బభోయ
ఇయౄబ.

ii.

ఔరభెం తఔుెండర న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙరయౌ ఔనఽఔ ాత్త ఔుభీై తనిసభిగ ను దఽు (లేయెంగ్స)
ఙేలేెందఽఔు ఔ ాణరయఔ యేసఽఔుధేలా నుోాతసళయౄబ. తృొ ద఼మిక అఴషయం అభన ఔరభశిక్షణ
అలఴడుతతంది.

iii.

నలట్ి లఫడి నియవహణకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల జఞఖరతౄల తీసఽకోవడెం థరవభ నౄభా సెంస ఈ
ఫలధత నఽెంచి వకిౄకి యడెదల ఙేసౄ ఽెంథి.

iv.

అథి

దరఴమయూంలోక

భాయసచకొననిసఽౄెంథి.

నౄభాథరయసలలనఽ

తీసఽకోవచఽచ

లేథర

నులల఼

యదఽెఙేసఽఔుని , ఆ యధెంగ థరనిై నఖదఽలా భాయసచకోవచఽచ.
v.

నఖదఽ యలువ

యకనికి ఙెెంథిన జీయత

నౄభా భభిమ

సెంవతసభథరమాయౌై ఇఙేచ నౄభా

భెెండిెంట్ికి ఆథరమ నఽై భబతీ లనసఽౄెంథి.
vi.

భ కెంగ నౄభాథరయస థియలా తీలనుడె లేథర అతడె చనినుోబనుడె ఈ నౄభా యలువ
ఋణథరతల నఽెండి కొెంతవయఔు తనెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఉెంథి..
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b) నశుహటలక
i.

యనేక్షెంగ నిఔయ లాపలయౌై (భఫడెలు) అెంథిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి ఇథి అనిై యకల నిఔభథరమ
నలట్ి లఫడెలనలైధర ఉెండే దాయోలోణెం క్షీణ ాపలయనిై (corrode effect) ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.

ii.

ళెై భాభెుట్ిెంగ్ ఇెంక ఇతయ జీయత

నౄభా నులల఼ల నుాయెంనఔ వమెం (initial costs), ఖత

ఏడరథిలల నలభిగన
ి నఖదఽ నణరౄనిై తగిాసౄ ఽెంథి.
iii.

ఆభిఔ యణలల ఉనై నేఖణర యధధరల (instruments) ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెండ చఽచ గనీ భఫడికి
భాతాెం యౘనై (గయెంట్ీ) ఉెంట్లెంథి. తఔుువ భఫడికి కయణెం యనుయెం ఙేమఔనుోవడెం అబణే, ఇథి
భిసఽుని ఔడర తగిాసౄ ఽెంథి.

ళుమ మీక్ష 1
ఆభిఔ యణలల యసౄ ితీఔయణ భిసఽులని ఎలా తగిాసౄ ఽెంథి?
I.

అధేఔ వనయసల (sources) నఽెంచి నిధఽలనఽ సనైఔభిెంచడెం, యట్ిని కై ఙోట్ నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం

II. యయధ వభాలఔు ఙెెంథిన ఆలౄ లల యయధ యకలుగ నిధఽలని నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం
III. నలట్ి లఫడెలలా కలవవది ఉెండేలా చాసఽకోవడెం
IV. సఽయక్షితఫన
ై ఆసఽౄలలా నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం
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శూహమహంవం
a) సెంద అెంట్ే భఫడి యలువ నలభిగై లేథర భఫడి ఇఙేచ ఆలౄ .
b) HLV లథే రెంతెం భానవ జీయణరనిై ఔ యఔఫన
ై ఆలౄ లేథర ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే సెంద. ఆ యధెంగ ఔ
వకిౄ బయషతే
ౄ లల నిఔయెంగ ఎెంత సెంనుథియౄ డని ఔ అెంచధర ఉెంట్లెంథో, థరనిై ఫట్ిి భానవ జీయత
యలువని నిభేభిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
c) సభతేల న఼ానేమెం అెంట్ే నిభేభిెంచఫడిన న఼ానేమెం. అథి వమసఽణో ఫలట్ల నలయఖదఽ. కనీ ెంద
కలభెంణర అెంతట్ల లయెంగ ఉెంట్లెంథి.
d) ఆభిఔ యణలల భిసఽుని తగిాెంచడరనికి అధననత అధేథి ఔ కీలకెంశ్ఫణ
ై ే, యసౄ ితీఔయణ అధేథి భభో
కీలకెంశ్ెం.
e) ఔ జీయత నౄభా ెందెంలల యౘనై అెంశ్ెం జీయత నౄభా ఔఠినఫన
ై నిమభ నిఫెంధనల (stringent
regulation) కీ, కచిచతఫన
ై యయేక్షణ (strict supervision) కీ లలఫడి ఉనై అెంశ్భనీ అయ ెం
అవుతేెంథి.

కరలఔబైన దడలక
1. ఆలౄ
2. భానవ జీయత యలువ
3. సభతేల న఼ానేమెం
4. అధననత
5. యసౄ ితీఔయణ
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ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
జరహఫయ I
సభెన
ై జయఫ

II.

యయధ యకల ఆసఽౄలనలై నలట్ి లఫడెలు నలట్ిడెం థరవభ ఆభిఔ యణలల భిసఽులు తగిాెంచడఫే యసౄ ితీఔయణ లక్షెం.

ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
రవన 1
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి జీయత నౄభా యనుయ అెంశ్ెం కదఽ?
I.

ఆలౄ

II. భిసఽు
III. అధననణర లథే రెంతెం
IV. భబతీ
రవన 2
HLV లథే రెంణరనిై యౄను ెంథిెంచినథి ఎవయస?
I.

డర. భాభిిన్ లుథర్ కిెంగ్

II. యయన్ ఫలట్
III. ను ా . హఫనర్
IV. జఞభిె యోయస్క
రవన 3
ఈ కిరెంద నేభపునై ఏ నౄభా నుానా లల ను దఽు అెంశ్ెం ఔనీసెంగ లేథర అసలు లేఔుెండర ఉెంథి?
I.

కలావది నౄభా నులల఼

II. ఎెండోఫెంట్ నులల఼
III. నతౄ ెం జీయత నులల఼
IV. భనీ ఫలక్ నులల఼
రవన 4
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ఈ కిరెంథి యట్ిలల థేనిై ఔ ఆలౄ గ భిఖణెంచలేభ ?
I.

కయస

II. భానవ జీయతెం
III. గయౌ
IV. ఇలుా
రవన 5
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి భిసఽుల కిరెంద వభీాఔభిెంచఔడదఽ ?
I.

మ ఔౄ వమసఽసలల భయణెంచడెం

II. ఙరలా చినై వమసఽలల భయణెంచడెం
III. ాఔిత్త సహజెంగ యతిలెం, జీయృెం కవడెం
IV. యైఔలెంణో జీయెంచడెం
రవన 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ యవయణ సభెైనథి?
I.

జీయత నౄభా నులల఼లు నషి భియౘయ ెంథరలు కగ యదరయణ నౄభా నులల఼లు యౘనై ెంథరలు

II. జీయత నౄభా నులల఼లు యౘనై ెంథరలు కగ యదరయణ నౄభా నులల఼లు నషి భియౘయ ెంథరలు
III. యదరయణ నౄభా యషమెంలల యక్షణ ఔయౌెంచఫడిన భిసఽు సెంగట్న నియచతఫన
ై థి
IV. యదరయణ నౄభా యషమెంలల భిసఽు సెంగట్న జభిగై అవకశ్ెం కలెంణోనుట్ల నలయసఖ తేెంథి
రవన 7
ఔ వకిౄకి అవసయఫైన నౄభాని నియృబెంచడెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ దే త్త సెంాథరమఫదే ఫైనథి?
I.

భానవ ఆభిఔ యలువ

II. లెైఫ్ ట్ెర్్ ాత్తనుదన (Proposition)
III. భానవ జీయత యలువ
IV. పలయ జీయత యలువ
రవన 8
మవవననుామెంలల ఉనై వఔుౄలఔు విదఽేల ఔెంట్ే తఔుువ జీయత నౄభా న఼ానేమెం వసాలు ఙేమడరనికి ఈ
కిరెంథి యట్ిలల సభిగా  సభినుోబయ యవయణ ఏథి?
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I.

మవవననుామెంలల ఉనై వఔుౄలు ఙరలావయఔ ఆదరయడి ఉెంట్లయస

II. విదఽేలు ఎఔుువ న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంచఖల లత్తలల ఉెంట్లయస
III. భయణెం (మోభియౌట్ీ) వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం
IV. భయణెం అనియయెంగ వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం
రవన 9
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ ాయోజనెం నఖదఽ యలువ నౄభా ెంథరలఔు ఙెెంథినథి ?
I.

అతెంత సఽయక్షితఫైన నలట్ి లఫడి

II. ను దఽు ఔరభయక్షణ అలయట్ల ఙేసౄ ఽెంథి
III. అల భఫడెలు
IV. ఆథరమ నఽై లాపలలు
రవన 10
ఈ కిరెంథి యట్ిలల నఖదఽ యలువ నౄభా ెంథరలఔు ాయోజనఔయఫన
ై థేథి ?
I.

లాపలలు దాయోలోణ క్షీణ ాపలయనికి (corrode effect) ఖ భి అవుణరబ.

II. నదట్ి సెంవతసభలలల తఔుువ నిధఽలు
III. తఔుువ భఫడెలు
IV. సఽయక్షితఫన
ై నలట్ి లఫడి

ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
జీయత నౄభా యనుయెంలల ఆలౄ , భిసఽు, అధననణర లథే రెంతెం, జీయత నౄభా ెందెం అెంరలు.
భబతీ జీయత నౄభా యనుయెంలల అెంశ్ెం కదఽ.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ను ా . హఫనర్ భానవ జీయత యలువ (HLV) అధే లథే రెంణరనిై ఆయషుభిెంఙరయస.
జరహఫయ 3
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సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
కలావది నౄభాలల ను దఽు (లేయెంగ్స) అెంశ్ెం లేదఽ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
గయౌని ఆలౄ అని ఙెడెంగనీ, వభీాఔభిెంచడెంగనీ ఔుదయదఽ.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ాఔిత్త సహజెంగ జీభృవస కి ఙేయసకోవడెం ఔ ాకరమ
ి . భిసఽులలకి భదఽ.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
జీయత నౄభా నులల఼లు యౘనై ెంథరలు, యదరయణ నౄభా నులల఼లు నషి భియౘయ ెంథరలు.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
భానవ జీయత యలువ అధే దే త్త ఔ వకిౄకి అవసయభబయ నౄభా ని లెకిుెంఙే దే త్త.
జరహఫయ 8
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
భయణెం (మోభియౌట్ీ) వమసఽకి సెంఫెందిెంచిన అెంశ్ెం, అెందఽవలా మ వఔులు అెంత తవయగ భయణెంఙే
అవకశ్ెం లేదఽ కఫట్ిి యభికి విదఽేలణో నుోయౌలేౄ తఔుువ న఼ానేమెంలు ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
నఖదఽ యలువ నౄభా ెంథరలలల తఔుువ భఫడి ఔ నషి ెం.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
నఖదఽ యలువ నౄభా ెంథరలలల సఽయక్షితఫన
ై నలట్ి లఫడి ఔ లాబథరమఔఫన
ై అెంశ్ెం.
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అధడమమం 7
ఆమిిఔ రణడయఔ

అధడమమం మిచమం
జీయత నౄభా ఆభిఔ బదాతని సభఔభైచ నుతా నుోఱయౄ ోెందని ఖత అదరమాలలా భనెం చభిచెంఙరెం. ాజలెంణర
భ కెంగ బదాతని కోయసఔుెంట్లయస. వయౄ భానెంలలనా, బయషతే
ౄ లలనా వఙేచ యయధ అవసభయౌై తీయసచఔుధే
నినేతౄ ెం తభ ఆథరమానీై, సెందయ్ై కైట్లబెంచి నలట్ి లలని చాలే వఔుౄలు భ కెంగ ట్ిిెంచఽఔుధే అెంశ్ెం
బదాత. కఫట్ిి జీయత నౄభాని “వకిౄఖత ఆభిఔ ాణరయఔ” అధే యసౄ ితఫన
ై ధేథెంలల అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ. ఆభిఔ
ాణరయఔ అెంరనిై భిచమెం ఙేమడఫే ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరెం
B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా
C. ఆభిఔ ాణరయఔ - యకలు
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A. ఆమిిఔ రణడయఔ, ఴమకు ఖత జీవిత చఔరం
1. ఆభిఔ ాణరయఔ అెంట్ే ఏనేట్ి?
భనలల ఙరలాభెంథినే భన జీయణరలలా ఙరలా పలగనిై డఫ ో నుోఖ ఙేమడరనికై కయసచ నలడణరభ . ఔనీసెం
ఇుడెధ
ై ర భనెం సెంనుథిెంచిన డఫ ోని భన కోసెం ఎలా ఉయోగిెంచఽకోయలల చాథరెభా? ఈ లక్షానిై
ఙేయసకోవడరనికి ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ గప యదరనెం. ఇుడె భనెం కొనిైనియవచధరలనఽ భియౕయౌథరెెం:
తుయుచనం
i.

ఆభిఔ ాణరయఔ ఔభి జీయత లక్షాయౌై ఖ భిౄెంఙే ఔ ాకరిమ. ఇలా ఖ భిౄెంచిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ
భాభిచ, ఔ వకిౄ యొఔు ఆభిఔ సెందని ఆ లక్షాలు యదిెంచడరనికి సయౘమడేలా నియవళెంచఽకోయయౌ.

ii. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ ాకరమ
ి . థీని థరవభ భనెం అనఽఔుెంట్లనై లక్షాలు, అెంచధరలనా, జీయతెంలల
అనఽకోని భీత్తలల ఎదఽయబయ అవసభయ్ై తీయసచకోవడరనికి ఔ భోడ్స భాప్ గీమవచఽచ. ఇెందఽలల ఔ
వకిౄ యొఔు నిఔభథరమెం (net worth), బయషతే
ౄ ఆభిఔ అవసభయౌై అెంచధర యేమడెం, ఆథరమానిై
అెంతట్ినీ సఔరభెంగ నియవళసా
ౄ , ఆ అవసభయౌై తీయసచకోవడెం జయసఖ తేెంథి.
iii. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ ఙేయసఔుధేలా, తన కోభిఔలనఽ యసౄ యలుగ యౄను ెంథిెంచఽఔుధేలా
ఙేసౄ ఽెంథి.
iv. ఔ వకిౄ ాసౄ ఽత అవసభలు ఎలా ఉధరైయో, బయషతే
ౄ లల ఎలాెంట్ి అవసభలు ఉెంట్లమా, ఆ
యషమాలనిైెంట్ి నలధ
ై ర ఆభిఔ ాణరయఔ దిఱి నలడెతేెంథి. ఔ వకిౄ యొఔు భిసఽు ను ా లైల్, అలాగై
ఆథరమెం, దిఱిలల ఉెంచఽఔుని ఔ యఔఫన
ై భోడ్స భాప్ యేమడరనికీ, ఈ బయషతే
ౄ అవసభయౌై
తీయసచఔుధేెందఽఔ ఉయోగిసౄ ఽెంథి.
జీయణరనిై తఔుువ భానలఔ త్తౄ డిణో అదఽౌతెంగ తీభిచథిదె ఽఔుధే ఔరభెంలల ఆభిఔ ాణరయఔ ఙరలా కీలఔఫైన
నుతా నుోఱసౄ ఽెంథి. జఞఖరతౄగ ాణరయఔ యేసఽఔుెంట్ే, అథి నైఔు నుాదరనతలు నిభేభిెంచఽకోవడరనికీ, అలాగై
నిలఔడగ యయధ లక్షాయౌై యదిెంచడరనికీ ఉయోఖడెతేెంథి.
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చితరం 1: లక్యమలోల యకహలక (Types of Goals)

i.

ఇయ సవలకయౌఔ లక్షాలు : LCD TV లలట్ కొనడెం లేథర ఔుట్లెంఫ సఫేతెంగ ట్ృర్ కి యళ్ాడెం

ii. అయ భధకయౌఔ లక్షాలు కవచఽచ : ఇలుా కొనడెం లేథర యథేయౕ మాతాకి యళ్ాడెం
iii. థీయఘకయౌఔ లక్షాలలా ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ : చదఽవు లేథర సెంణరధరనికి యయహెం ఙేమడెం లేథర దయ
యయభణఔు జఞఖరతౄ ఙేమడెం
2.

ఴమకు ఖత జీవిత చఔరం

ఈ ాెంచెం ఔ ధరట్ఔ యెంఖభని సఽాలద
 ే ధరట్ఔ యచబత యయౌమెం ఱేక్ లమర్ అధరైడె. నిజఫే.
భనిఱ ుట్ిిెంథి నదలు చనినుోబయ భోజు వయఔ అతడె జీయతెంలలని యయధ దశ్లలా అధేఔ యకల నుతాలు
నుోఱెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి – యథరభిగ, సెంనుదనయసడిగ, పలఖయవనేగ, తయౌా తెండెాలుగ, అనిై యౌఔభల
అెంథిెంఙరయౌసన యడిగ, నలాలు నలై చదఽవులు, ఉథోగలఔు యయానుోణే యళ్ా కోసెం థిఖ లు ఙెెంథే యళ్ై
ా గ,
దయ యయభణ సనైనునికి వసఽౄనై కొథీె ఖడిఙే కలానిై యయధ పలయలణో త్తలకిెంఙేయడిగ...
ఈ దశ్యౌై ఈ కిరెంద ఇచిచన భైకాచితాెం లల ఉదహభిెంఙరయస.
చితరం 2: ఆమిిఔ జీవిత చఔరం
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జీవిత దవలక భమిమయ తృహరభయకమతలక
a) విదడమమిధగహ (20 -25 ఴమష఼ ఴయఔక) : ఈ దశ్లల అతడె లేథర ఆఫ జఞాధరనీై, ధైుణరయ్ై
ఫయసఖ యసచఔుెంట్ృ ఉణరదఔ నుౌయసడిగ (productive citizen) యౄను ెంథరయౌ.
యలువ నలెంచఽకోవడరనికి దిఱి కైెంథీఔ
ా భిెంఙరయౌ.

భానవ

చదఽవు కోసెం నలట్ి లఫడి నలట్ిడరనికి నిధఽలు

అవసయెం. ఉథరహయణఔు, ఔ సఽాలద
 ే ఫన
ై ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ సెంస లల ఎెంనృఎ (MBA) ఙేమడరనికి
ఙరలా ఎఔుువ డఫ ో ఼జుల యౄెంలల కయసచ నలట్ిడరనికి లదేెంగ ఉెండడెం
b) షంతృహదనయవడ్ిగహ (25 ఏళల తమహుత): ఈ దశ్లల భనిఱ ఔ ఉథోఖెం యతేకోుయయౌ. అతడె
లేథర ఆఫ తన అవసభలకి సభిడర చాసఽఔుెంట్ృ, ఇెంక అదనెంగ నేగియౌనథరనిై అదను
య భ ్గ పలయెంఙరయౌ. ఈ దశ్లల ఔుట్లెంఫ నిభ్ణరనికి సెంఫెందిెంచిన ఫలధతలు వయౄబ.
అలాగై కొెంత ను దఽు, నలట్ి లఫడి వెంట్ి అెంరల యైు ఔడర అతడె దిఱి యభిెంచి, భఫోబయ
భోజులలా తన అవసభలనఽ తీయసచకోవడరనికి యలుగ ఆలౄ అభయసచకోవడరనికి ామత్తైయౄడె.
ఉథరహయణఔు, ఔ ఫహృళ్జఞత్త సెంస లల ఉథోఖెం ఙేసౄ ఽనై మ వఔుడె ఔ ఖిహ యసణెం ను ెంథి,
తన డఫ ోని ఇెంట్ి నైద నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం
c) ఫాఖశూహుమి (విరహసం చేష఼ఔకనన తమహుత 28 - 30): ఈ దశ్లల మ వతీ మ వఔులు నలయా
ఙేసఽఔుెంట్లయస. ఈ దశ్లల ఎవభికెైధర ఆత్తథెం ఇవవవలలన సెందభౌలు వయౄబ కఫట్ిి,
ఔుట్లెంఫెం కోసెం ఇలుా ఔట్ి డెం, ఈ సెందయౌెంగ ఏయధ
ై ర అులు ఙేమాయౌస వలేౄ తీయసచకోవడెం, ఔ
య ెంత ఇలుా, యలెణ
ై ే ఒ కయస, ఇెంక యయధ యకల యనిభమ వసఽౄవులు (consumer
durables), నలాల బయషతే
ౄ కోసెం ఏథెైధర ాణరయఔ లదేెం ఙేమడెం నదలెైనయ.
d) తయౌల దండురలకగహ (28 న఼ంచి 35 ఴయఔక): ఈ వమసఽలల పలభబయౄ లు ఔభో, ఇదె భో సెంణరధరనికి
జన్నియౄయస. యయస తభ సెంణరధరనిై చాల ఎెంణో ఖభివయౄయస. అయ జీయతెంలల ఙరలా
యలక్షణఫన
ై సెంవతసభలు; ఈ సభమెంలల తయౌా దెండెాల నుతాలల వఔుౄలు తభ సెంణరనెం
ఆభోఖెం కోసెం, చదఽవుల కోసెం యళ్ా ని భెంచి సాుళ్ా లల ఙేయచడరనికి ఆభట్డడెం నదలెన
ై
ఫలధతలలా తలభ నఔలుగ ఉెంట్లయస.
e) షఔల శూౌఔయమ రదడతగహ (Provider) (35 ఏళల న఼ంచి 55 ఴయఔక): ఈ వమసఽలల నలాలు ట్ీధజి
ే
(కౌభాయ దశ్)లల ాయేయయౄయస. సెంకిాషిఫన
ై ళెస
ై ాులు చదఽవులు థరట్ి కలేజీలలా ాయేయయౄయస. ధేట్ి
జీయతెంలల ఎదఽయబయ సయళ్ా నఽ ఎదఽభోువడరనికి, నలాలు యెంకైత్తఔయెం (ట్ెకిైఔల్)గనా,
విత్తౄ యెం (ను ా లషనల్)గనా తగిన అయహత సెంనుథిెంఙరలెంట్ే తయౌా దెండెాలు నలాల చదఽవుల నైద
ఎెంణో ఎఔుువ డఫ ో కయసచ నలట్ి లయౌస వయోౄెంథి. ఉథరహయణకి, ఐథేళ్ా నుట్ల యగై ఔ ఫడిఔల్
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కోయసస ఙెనెంచడరనికి యభీతెంగ కయచవుతేెంథి. పలయతీమ సెంాథరమెంలల ఙరలా భెంథి
ఆడనలాలు మవవన నుామెంలలకి భగధే తయౌా దెండెాలు యభికి యయయౘలు ఙేలేయౄ  యస. పలయతీమ
ఔుట్లెంఫలలలా అలా యయయౘలు ఙేమడభధరై, యభి జీయణరలకి లయతవెం ఔయౌెంచడభధరై ఎెంణో
సెంకిాషిఫన
ై యషమెం. నిజఞనికి ఈధరడె పలయతీమ ఔుట్లెంఫలలలానలాల యయహెం, చదఽవు అధే
అెంరలు ను దఽు ఙేమడరనికి నట్ి నదట్ి నేయ
ా ణగ నిలుసఽౄధరైబ.
f) ఫెంఖడ్ే షంయక్షఔకతుగహ (Empty Nester) (55 ఏళల న఼ంచి 65 ఴయఔక): అసలు ఎెంన఼ి ధసిర్
అధే దెం చాలేౄ ధే థరని అయెం భనఔు ఫోధడెతేెంథి. నలాలు ఎగిభినుోబన ఖూడె (ఇలుా)లా
కాయగ ఉెండడభనైభాట్. ఈ సభమెంలల నలాలఔు నలయాళ్ా ై అబనుోణరబ.

లేథర యళ్ై
ా

ఉథోగల నినేతౄ ెం తయౌా దెండెాలనఽ వథియౌ యేభై ాథేరలఔు తయయౌ యయానుోణరయస. థరథరు ఈ దశ్కి
ఙేయసఔుధేసభికి, వకిౄ తన ఋణ ఫలధత

[ఖిహ యసణెం, ఇెంక ఇతయ తనకా ఋణరలు] లు

తీయసచఔుని, తన దయ యయభణ సభమానికి ఔ నిది ఔడఫట్లికోయయౌ. ఈ దశ్లలధే
విథరేెంలల వఙేచ BP, భధఽఫేహెం వెంట్ి డీజన
ె భైట్వ్
ి యధఽలు (degenerative ailments)
భనిఱని చఽట్లిభ ట్ిి, భనిఱ జీయణరనిై యసఖ్తలభమెంగ ఙేయౄ బ. కఫట్ిి ఆభిఔ యవతెంతాూెం,
ఆథరమ బదాత ఈ దశ్లల ఙరలా అవసయెం ఆభోఖ సెంయక్షణ అుడె అతెంత యలుయైన అెంశ్ెంగ
భాభినుోతేెంథి.
g) దవీ వియభణ – షంధడమ కహలం (the twilight years) (60 ఏళల న఼ంచి ఆ తమహుత) : భనిఱ
చఽయసఔుగ ని ఙేలే వమసఽ నఽెంచి భిట్ర్
ెై అబనుోణరడె. అలాగై, ఇఔ ఇుడె జీయణరవసభలఔు
సభిడర డఫ ో ఙేలన

ను దఽు నఽెంఙే ఎఔుువగ తీసఽకోవడెం జయసఖ తేెంథి. ఇఔుడ
జీయణరవసభల నైథర, తన జీయత పలఖయవనే నైథర దిఱి కైెంథీఔ
ా భిెంచడెం జయసఖ తేెంథి. ఈ
దశ్లల ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి సెంకిాషిఫన
ై సభసలు, ఆథరమయఫన
ై అనియచత్త, ెంట్భితనెం
వెంట్ి సభసలు యెంట్లడణరబ. ఈ దశ్లల జీయణరనిై ఉతౄ మోతౄ భెంగ ఖడనులధే అనయసచికి
ఎఔుువ యలువనియౄయస.

ఇట్ిథరక ఔలలు ఔనై యషమాల, ఇట్ివయఔ యదిెంచని

యషమాల...అెంట్ే భనసఽకి ఫలగ ఇషి ఫైన ని ఙేమడెం గనీ, యయౘయ మాతా లేథర ఔ
తీయమాతాఔు యళ్ాడెంగనీ ఙేయౄ యస.

అసలు వమసఽ నైభై కొథీె జీయణరనిై ఆనెందెంగ

ఖడెుణరభ, లేదెంట్ే యఙరయెంలల యళ్ాథీసౄ ఽెంట్లభ అనైథి ఆ సెంవతసభలలా అవసభలకి తగిన
యౌలబెం ఎెంత ఫలగ సభఔయసచకోఖయౌగభధే అెంశ్ెం నైథే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
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భనెం నలన
ై చాలన యధెంగ, ఈ ఆభిఔ జీయత చఔరెం భూడె దశ్లలా నడెసఽౄెంథి
విదడమమిి దవ

ఈ నదట్ి దశ్ ఉథోఖెం భఔభ ెందఽ ఔ యలక్షణఫైన యథరభి దశ్.

ఔ

ఉణరదఔత ధేభచి న ధరఖభిఔుడిగ ఫలధతలు తీసఽఔుధేెందఽఔు సభామతౄ భబయ
దశ్ ఇథి. ఈ వమసఽలల అధేఔ యదరలెన
ై ధ
ై ుణరయ్ై, భానవ నలట్ి లఫడి యలువనీ
నలెంను ెంథిెంచఽకోయయౌ.
ఉదో మఖ దవ

18 నఽెంచి 25 ఏళ్ా వయఔు ఉెండే ఈ దశ్లల, లేఔ అెంతఔు భ ెంథే ఎఔుడో ఔ ఙోట్
ఉథోఖెం

నదలవుతేెంథి.

ఈ

జీయతెం

35

నఽెంచి

40

ఏళ్ా

వయఔ

కొనయఖ తేెంథి. ఈ సభమెంలల, వకిౄ ణరనఽ యనిభమెం ఙేసఽఔుధేథరని ఔధరై
ఎఔుువ సెంనుథియౄ డె. ఆ యధెంగ ను దఽు ఙేమడెం, నిధఽలనఽ నలట్ి లఫడెలుగ
నలట్ిడెం జయసఖ తేెంథి.
దవీ వియభణ దవ

ఈ ాకరమ
ి లల భనిఱ తన పలయ జీయతెంలల దయ యయభణ అబ, ఉథోఖెం
భానియేలన తభవత, కొనిై అవసభలు తీయసచకోవడెం కోసెం, తభవత్త కలెంలల ఔ
ఆథరమెంగ ఉెండడెం కోసెం కొెంత సెందనీ, ఆసఽౄలనఽ ఔడఫడణరడె.

3. ఔ ఴమకు వివిధ ఆమిిఔ షంషి ల ఆష఼ులన఼ కొన఼గోలక చేళ తృొ ద఼ు చేమాయౌీన అఴషయం ఏమిటి?
ను దఽు ఙేల ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేమాయౌసన కయణఫేనేట్ెంట్ే, ఔ వకిౄ జీయతెంలలని ాత్త దశ్లలనా,
(అతనఽ లేథర ఆఫ) ఔ నిభిెషిఫన
ై నుతా నియవళెంఙరయౌస వసఽౄెంథి. అుడె తలెణేౄ యయధ యకల అవసభల
కోసెం నిధఽలనఽ సభఔయసచకోయయౌ.
ఉదడసయణ
ఔ వకిౄకి యయహఫైెంథి. తనెంతట్ ణరనఽగ నిలఫడరలెంట్ే, అతడికి ఔ ఇలుా కయయౌ. నలాలు
నలయసఖ తేనైకొథీె యళ్ా ఉనైత యద కోసెం ఙరలా డఫ ో కయయౌస ఉెంట్లెంథి. అలాగై ఆ వకిౄ నడివమసఽ
థరట్లడెంట్ే, అతడికి ఆభోఖ సెంఫెంధఫైన వమెం కోసెం తగినెంత యౌలబెం ఉెండేట్ి ల చాసఽకోయయౌ.

అలాగై,

దయ యయభణ జభిగన
ి తభవత జీయతెం ఖడడరనికి తగినెంత ను దఽు నతౄ ెం ఉెంట్ే, ఆభికవసభల కోసెం
నలాల నైద ఆదరయడనవసయెంగనీ, యభికొఔ అదను పలయెంగ భాభయౌసన అవసయెం లేదఽ. లేవఙరి
సవతెంణరాలణో, హృెంథరగ జీయెంచడెం ఙరలా భ కెం.
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ను దఽులల భెెండె యకల నియృమాలు సనే్యతఫై ఉెంట్లబ.
i.

వితుభమాతున రహభదడ రేమడం (Postponement of consumption): వయౄ భాన, బయషత్
యనిభమాల భధ వనయసయౌై కైట్లబెంచఽకోయయౌ.

ii. దరఴమయూం న఼ండ్ి దఽయంగహ ఉండడం (Parting with liquidity(లేథర యెంట్ధే కొనఽగోలు ఙేలే శ్కిౄ)
ఎఔుువ దావయౄ ఆసఽౄల (liquid assets)కి ఫదఽలుగ తఔుువ దావయౄ ఆసఽౄయౌై కొనఽగోలు
ఙేమడెం. ఉథరహయణకి, ఔ జీయత నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడభెంట్ే, తఔుువ యౌకివడిట్ీ ఉనైఆలౄ
ెందెం కోసెం డఫ ోని భాయచడెం (exchanging money).
ఆభిఔ ాణరయఔలల భెెండె యకల నియృమాలు ఔయౌల ఉెంట్లబ. ఎవభెధ
ై ర తభ బయషతే
ౄ బదాెంగ ఉెండడెం కోసెం
ాణరయఔ ఙేసఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంథి. అలాగై, బయషతే
ౄ లల తలెణేౄ యయధ అవసభలనఽ తీయచడెం కోసెం
తగిన ఆసఽౄయౌై ణెయౌయగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుని, యట్ిలల నలట్ి లఫడి ఉెండరయౌ.
అవసభలు, యట్ిని తీయసచకోవడరనికి తగిన ఆసఽౄల ఖ భిెంచి భభిెంత నియతెంగ అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఔ వకిౄ
జీయతెంలలని దశ్లనఽ ఈ కిరెంథి యధెంగ ఉదహభిెంచడెం జభిగిెంథి.
కరలకహంవం
జీవిత దవలక
ఫాలమ దవ

ఇథి యథరభిగ, అపలసఔుడిగ ఉెంట్ృ యషమ జఞానెం నలెంచఽఔుధే దశ్

మఴునం, విరహసం కహతు జీవధననుది
దవ
మఴునం,

సెంనుథిెంచఽఔుెంట్లడె

కనీ,

ఇెంక

ెంట్భిగధే

జీయతెం

ఖడెుతేెంట్లయస
విరహసబన
ై
జీయత పలఖయవనే వయౄయస

తమహుత దవ
విరహసబై, చినన లలలకనన తయౌా దెండెాలవుణరయస
దవ
విరహసబై, ్దద లలలకనన ఔుట్లెంఫలనిై
దవ

నుోఱెంఙరయౌ.

నలాల

యథరఫ దఽేయౌై

ఖ భిెంచి

ాణే ఔెంగ

ట్ిిెంచఽకోయయౌ. నలాలు నలయసఖ తేనై కొథీె యళ్ా అవసభయౌై ఖభనిెంచి
తీయససా
ౄ ఉెండరయౌ.

ఔకటయంఫం

తమహుతి/దవీ నలాలు సవతెంతేాలెైనుడె, చదఽవులు, ఉథోగల కోసెం ఔుట్లెంఫలనిై వథియౌ

వియభణ భయంద఼ దవ

దాయెంగ యయానుడె, నలా క్షులు ఖూడె వథియౌ యమౄ ల నలదె క్షులు డే ఫెంఖ
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వెంట్ి అనఽబూత్త ఈ దశ్లల ఔలుఖ తేెంథి.
దవీ వియభణ దవ

జీయతెంలల సెందర సభమెం ఖడెుత ఉెండడెం. ణరభ ఙేసఽఔునై ను దఽు
నణరౄలణో, ఈ దశ్లల తలెణేౄ అవకశ్ెం ఉనై అవసభలు తీయసచఔుని,
హృెంథరగ తలెతౄ ేఔుని జీయెంచవచఽచ లేథర అలాెంట్ి అవకశ్ెం లేఔనుోణే
భభపఔభినలై థరనధభ్లనలై ఆదరయడి, కలెం యళ్ాథీమాయౌస ఉెంట్లెంథి.

4. ఴమకు ఖత అఴషమహలక
భనెం నలై జీయత చకరనిై చాలేౄ , భనిఱకి భూడె యకల అవసభలు తలెతౄ ేణరమని భనకి అయభవుతేెంథి.
ఇయే భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లఔు ఊతనేయౄబ.
a) ఫావి లారహదేవీలక తృహరయంతేంచడం (Enabling future transactions)
జీయత చఔరెంలలని యయధ దశ్లలా వయౄమని ఊళెంచఖయౌగై కయసచల రలరణ (భైెంజ్డ)నఽ తట్లికోవడరనికి
అవసయభబయ నిధఽల నఽెంచి నదట్ి యఔెం అవసభలు తలెతౄ ేణరబ. ఈ అవసభలు భెెండె
యకలుగ ఉెంట్లబ:
i.

తుమిదశట లారహదేవీ అఴషమహలక (Specific transaction needs): తనిసభిగ వనయసలు
అవసయభబయ

కొనిై

నిభిెషి

జీయత

సెంగట్నలఔు

అనఽసెందరనిెంచడఫడి

ఉెంట్లబ.

ఉథరహయణకి, ఉనైత యదఔు డఫ ో థరచడెం / ఆదరయడి ఉనైయభి నలయాళ్ా ై ఙేమడెం; లేథర
ఔ ఇలుాగనీ లేథర ఖిహోఔయణరలు (consumer durables) ఏయధ
ై ర కొనడెం
ii. శూహధడయణ లారహదేవీ అఴషమహలక: ఏ నిభిెషి ాయోజధరల కోసభూ కఔుెండర, ాసౄ ఽతెం నలట్ివలలన
కయసచలల నఽెంచి కొెంత నణరౄనిై ఔుకి నలట్ి ఉెంఙరయౌ – ఇలాెంట్ి నిధఽలకి ాజఞదయణ ను ెంథిన
నేయస „పలయ కలానికి ఙెెంథిన కైట్లబెంులు.‟
b) అన఼కోతు కయవులక తటయటకోఴడం (Meeting contingencies)
ఊళెంచలేని (Contingencies) జీయత సెంగట్నలు ాసౄ ఽత ఆథరమెంలల పలఖెం కనియ, తథరవభ నలదె
ఎతే
ౄ న నిధఽలు నిఫదే ెంగ కయసచ నలట్ి లయౌస భవచఽచ. అెందఽకై భ ెందఽగ నిధఽలు అవసయభబయ భిల త్త
 కి
థరభి తీమవచఽచ. భయణెం,

అశ్ఔౄ త లేథర నియసథోఖెం వెంట్ియ ఈ కోవఔు ఙెెందఽణరబ. ఇలాెంట్ి

సెంగట్నల వలేా ఆథరమ నషి ెం వసఽౄెంథి. అగిై ాభాదెం వెంట్ి ఇతయ యకలకి ఙెెంథిన నయౖిలు, సెంద
నయౖినికి థరభి తీయౄబ. అలాెంట్ి సెందభౌలు జభిగై అవకరలు తఔుువగ ఉనైుడా, కనీ అథి జభిగిణే
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వఙేచ నషి ాపలవెం అతెంత తీవాఫన
ై థిగ ఉనైుడా ఆ అవసభయౌై నౄభా థరవభ తీయసచకోయయౌ.
ాణరభాైమెంగ అలాెంట్ి ఊళెంచలేని సెందభౌలకి నికి వఙేచెందఽఔు నలదె నతౄ ెంలల చభసఽౄ (యౌకివడ్స
ఎలలసట్స)ల నిదిని ాఔున నలట్ి లయౌసన అవసయెం ఉెంథి.
c) షందలక ఔూడఫెటటడం (Wealth accumulation)
అనిై యకల ను దఽు నణరౄల, నలట్ి లఫడెల నిజఞనికి కొెంత సెందని సిఱిెంచడరనికి థరభితీయౄబ.
ఫేెం ఔూడఫెటటడం ఖ భిెంచి భాట్లాడిన ాత్తయభీ థరని ఉథేెశ్ెం, ాదరనెంగ ఔ ాయోజధరనిై తీసఽఔుధే
ఉథేెశ్ెంణో నలట్ి న నలట్ి లఫడి అనీ, అలాగై అనఽఔలఫన
ై భాభెుట్ అవకరల పయౌతెంగ ాయోజనెం
ను ెందడభధే వకిౄ కోభిఔనీ సాచిసఽౄెంథి. భభోలా ఙెనులెంట్ే, ాదరనెంగ సెందని ఔడఫట్ేి కోభిఔ
ఉెండఫట్ేి ను దఽు భభిమ నలట్ి లఫడెల యైు భనిఱ దిఱి యభియౄ డె.
ఈ కోభిఔనఽ ఊయౘజనిత నేయ
ా ణగ నలుసఽౄధరైయస, ఎెందఽఔెంట్ే ఎఔుువ భఫడి సెంనుథిెంచడరనికి ఔ వకిౄ
నలట్ి లఫడి నలట్ి ే భ ెందఽ కొనిై యకల భిసఽులు తీసఽకోవడరనికి ఇషి డణరడె. అదిఔ భఫడి సెంనుథిెంఙరలని
ఎెందఽఔు కోయసఔుెంట్లయెంట్ే, అథి ఔ ఔ వకిౄ సెందనీ లేథర నిఔయ యలువనీ భభిెంత యేఖెంగ విథిే
ఙేసౄ ఽెంథి. లేవఙరి యవతెంణరాూల, సయళ్ై
ా ఎదఽభపుధే యహసెం, శ్కిౄ, ాపలవెం వెంట్ి గప లక్షణరలనీై
భ డిడి ఉెంట్లబ కఫట్ేి, అెందయౄ సెందని కోయసఔుెంట్లయస.
5. ఆమిిఔ ఉతతత
ు లక
నలైన భనెం అనఽఔునై అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఆభిఔ యణలల భూడె యకల ఉతతే
ౄ లు ఉధరైబ:
లారహదేవీల ఉతతత
ు లక

సభెన
ై సభమెంలల భభిమ భిభాణెంలల తగిన కొనఽగోలు శ్కిౄ (డఫ ో,
యౌకివడిట్)ీ ని ఔలుఖజైలే ఫలెంక్ డినుజిట్ల
ా భభిమ ఇతయ ను దఽు యధనలు.

తెభా

ఴంటి

ఉతతత
ు లక
షందలక
ఉతతత
ు లక

ఔంటిజెతూీ ఈ ఉతతే
ౄ లు భ ెందఽగ ఊళెంచలేని ఆఔల్ఔ సెంగట్నలు జభిగినుడె
సెంబయెంఙే పలభీ నయౖిల నఽెండి భనఔు యక్షణనఽ అెంథియౄ బ.
ఔూడఫెటేట ఱేయా స, ఇెంక అదిఔ భఫడినిఙేచ ఫలెండెా లేథర భిమల్ ఎలేిట్ వెంట్ియ ఇలాెంట్ి
ఉతతే
ౄ లఔు ఉథరహయణలు. ఇఔుడ నలట్ి లఫడి నలట్ిడభెంట్ే, అథి భభిెంత
డఫ ో సెంనుథిెంచడెం కోసఫే.

ఔ వకిౄ యదరయణెంగ నలన
ై అనిై అవసభలనా నేశ్రభెంగ ఔయౌగి ఉెంట్లడె. అెందఽవలా అతడె భూడె యకల
ఉతతే
ౄ ల అవసయెం ఔయౌగి ఉెంట్లడె. థీనిై ఖ భిెంచి ఔుాౄ ెంగ ఙెనులెంట్ే, ఇలా ఙెవచఽచ:
i.

ను దఽు అవసయెం – నఖదఽ అవసభలు కోసెం
140

ii. నౄభా అవసయెం – అనియచత భిల త
 ేలనఽ తట్లికోవడరనికి
iii. నలట్ి లఫడి అవసయెం – సెంద సిఱికి
6. మిష఼ు తృొర ప్ైల్ - ్టట యఫడులక
ఔ వకిౄగ జీయత చఔరెంలల నదట్ మ ఔౄ వమసఽసలల, సెంనుదనయసడిగ భాభి, నడివమసఽకి ఙేయసఔుని, ఆ
తభవత ఉథోఖెంలలని చివభి సెంవతసభల వయఔు ఎలా యయధ దశ్ల ఖ ెండర ామాణయౄడో అలా , భిసఽు ను ా లైల్,
లేథర భిసఽులు తీసఽఔుధే యైకభి ఔడర భాయసకి లలనవుతేెంథి.
ఇెంక ఎెంణో జీయతెం భ ెందఽనై మ వఔులు, కొెంఙెెం దాఔుడె సవపలవెంణో ఉెంట్ృ, యలెైనెంత సెందలు
ఔడఫట్ేిెందఽఔు ామతైెం ఙేమడరనికి యహలయౄ యస. కలెం ఖడిఙే కొథీె వకిౄ నలట్ి ే నలట్ి లఫడి సఽయక్షితెంగ
ఉెండరలనీ, యట్నిైెంట్ినీ ఫలలనేతెం ఙేమాలధే ఉథేెశ్ెంణో నలట్ి లఫడెలు నలట్ిడెంలల భభిెంత శ్రదే, ణెయౌయ,
అాభతౄ త ాదభిశయౄడె.
చివయగ, దయ యయభణ కలెం సనైనసౄ ఽెంట్ే, వకిౄ ఙరలా సెంాథరమఫదే ెంగ ఉెండడెం నదలునలడణరడె.
దయ యయభణ జభిగన
ి తభవత ఖడిఙే సెంవతసభలలా కయసచ నలట్ి లకోవడరనికి ఔ నిది(భూలనిది) ఉెండరయౌ. ఈ
సభమెంలల నలాల కోసెం ఆసఽౄలు సెంనుథిెంచడెం లేథర థరధరల యౄెంలల ఫహృభత్త ఇవవడెం ఖ భిెంచి
ఆలలచిెంచవచఽచ.
ఔ ఴమకు ్టట యఫడ్ి ఱైయౌ ఔూడ్డ మిష఼ు తృొర ప్ైల్తో ఔయౌళ జతగహ అడుగైమడ్డతుక తగిన శూహఴకహవం లతేష఼ుంది. అథి
ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడిెంథి.
చితరం 3: మిష఼ు తృొర ప్ైల్ - ్టట యఫడ్ి ఱైయౌ
భిసఽు ను ా లైల్

నలట్ి లఫడి రైయౌ
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మీఔక మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 1
భ ెందఽగ ఊళెంచని సెంగట్నలకి బదాత కయలెంట్ే, నైయస ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏెం తీసఽకోభని లనూయసఽ
ఙేయౄ యస?
I.

నౄభా

II. ఫలెంఔు ఎఫ్డీ (FD)ల వెంట్ి లాయథేయల (Transactional) ఉతతే
ౄ లు
III. ఱేయా స
IV. డిఫెంచయసా

B. ఆమిిఔ రణడయఔ నుతా
1. ఆమిిఔ రణడయఔ
ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథి కెాబమ్ట్కి ాసౄ ఽతెంలలనా, పలయ కలెంలలనా తలెణేౄ అవసభయౌై ఖ భిెంచి జఞఖరతౄగ
భిఖణెంచఫడి, థరని ధరణతనీ, యలువనీ భూలాెంఔనెం ఙేలే ఔ ాకరమ
ి . అలాగై కోయభి అనఽఔునై
భభోయభి ఊహకి అెందని యధెంగ ఎదఽయబయ యయధ యకల అవసభయౌై ఖ భిెంచి భ ెంథే ఔ అెంచధరకి
భవడరనికి

వకిౄ తీసఽకోఖయౌగై భిసఽు ను ా లైల్, భభిమ ఆథరమానిై అెంచధర యేల, యయధ యకల ఆభిఔ

ఉతతే
ౄ యౌై లనూయసస ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి.
ఈ కిరెంథి యట్ిణో సయౘ యయధ ఆభిఔ ాణరయఔ అెంరలు:
 నలట్ి లఫడెలు నలట్ిడెం – ఆసఽౄల కైట్లబెంులు యహలెంచఖయౌగిన భిసఽుని ఫట్ిి,
 భిసఽు నియవహణ ,
 దయ యయభణ ాణరయఔ,
 నఽై, అలాగై ఎలేిట్ ాణరయఔ,
 యయధ అవసభలకి కవలలన డఫ ో సభఔయసచకోవడెం
ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిెంచి ఔు భ ఔులల ఙెనులెంట్ే, అథి 360 డిగరల
ీ ాణరయఔ (ాణరయఔ).
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చితరం 4: ఆమిిఔ రణడయఔ అంఱహలక

2. ఆమిిఔ రణడయఔ తృహతర
ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథి ఔ కొతౄ దే ణనై
ే (డిలన
 న్)
ేా కదఽ. ఇథి భన ూభీవఔుల దఖా య నఽెంచీ వసఽౄనై దే ణ.ే
థీనిై యయస ఙరలా సయళ్ఫైన యౄెంలల అనఽసభిెంఙరయస. యభికి ఙరలా భినేతఫైన

నలట్ి లఫడి

ఎెంనఔలు(options) ఉెండేయ ఆభోజులలా. కొనిై దరఫలెల కిరతెం ఈకివట్ీ నలట్ి లఫడి అెంట్ే, అతదిఔ రతెం ాజలు
ఔ జూదెంణో సభానెంగ పలయెంఙేయయస. లేయెంగ్సని ఎఔుువగ ఫలెంఔు డినుజిట్ల
ా , నుోసి ల్ ను దఽు థకలు,
ఇెంక ఇతయ నిఔభథరమ భాభాలలాకి భయా ెంఙరయస. కనీ ఈధరట్ి భన సభాజెం భభిమ యనియోఖథరయసలు
(ఔషి భయసా) ఎదఽభపుెంట్లనై సయళ్ై
ా యేయస తయయౘలల ఉధరైబ. యట్ిలల కొనిైెంట్ి ఖ భిెంచి చాథరెెం.:
i.

ఉభభడ్ి ఔకటయంఫాల విచిాననత (Disintegration of the joint family)

ఉభ్డి ఔుట్లెంఫెం నఽెండి తయౌా దెండెాలు, యభి నలాలు భాతాఫే ఉెండే చినై ఔుట్లెంఫలని (nuclear
family) కి థరభి తీలెంథి. ఈ యలక్షణఫైన ఔుట్లెంఫ నలదె, సెంనుదనయసడెైన ఔుట్లెంఫ సబ డె, తన
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కోసెం, తన ఔుట్లెంఫ సెంక్షైభెం కోసెం ఫయసవు ఫలధతలనీై వళెంఙరయౌ. ఈ కయణెం వలా వకిౄ ఎధనై
యకలుగ ఆలలచిెంచి సభెన
ై ాణరయఔ యేసఽకోవలల వసఽౄెంథి. అలాగై, ఈ యషమెంలల ను ా లషనల్
లైధరనిష మల్ నుానర్నఽెంచి కొెంతవయఔు సలయౘలు తీసఽకోవచఽచ ఔడర.
ii. ఫసృళ (Multiple) ్టట యఫడ్ి అఴకహఱహలక(choices)
సెందని సిఱిెంచడరనికి ఈభోజు భన దఖా య ఙరలా యకలెన
ై నలట్ి లఫడి యధధరలుధరైబ. కఔనుోణే
యట్నిైెంట్ిలలనా తట్లికోవలలన భిసఽు యబలలనా, లాపలలలలనా ణేడరలుెంట్లబ. ఔ వకిౄ తన
ఆభిఔ లక్షాయౌై యదిెంచడరనికి, యట్ికి ఙేమాయౌస ఉనై భిసఽు ఆదరయెంగ, ణెయౌయగ ఆలలచిెంచి, సభెైన ఙోట్
నలట్ి లఫడి నలట్ి ెంే దఽఔు నియృ మాలు తీసఽకోయయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔ ఆలౄ కైట్లబెంులకి సయౘమడెతేెంథి.
iii. భామితృో తతనన జీవిత ఱైలకలక (styles)
తక్షణ సెంతినేౄ (Instant gratification) ఈధరట్ి జీవన భీత్తగ ఔనఫడెణోెంథి. భానవులు ఆధఽనిఔ
నఫల్
ై నూోనఽ
ా , కయసా, యరలఫన
ై బవెంతేలు, సఽాలద
 ే ఫన
ై ఔా ఫ ోలలా సబణరవలు నదలెైనయ
కోయసఔుెంట్లధరైయస. ఈ కోభిఔలు తీయసచకోవడరనికి యయస తనిసభిగ పలభీ నణరౄలలా అయసవులు
ణెచఽచకోయయౌస ఉెంట్లెంథి. చివభికి ఖడిెంఙే ఆథరమెంలల అతదిఔ పలఖెం ఋణరలు తీయచడరనికి సభినుోతేెంథి,
పయౌతెంగ ను దఽు ఙేమడరనికి ఖల అవకరలు ఫలగ తగిానుోణరబ. ఆభిఔ ాణరయఔ అెంట్ే అయ ెం ఔ వకిౄ
తనఽ ఙేలే కయసచలల అనవసయఫైనయట్ిని తగిాెంచఽఔుని ాసౄ ఽత జీవన ాభాణరయౌై నియవళెంచఽకోవడెం,
థరనిణో ఫలట్ల భఫోబయ భోజులలా భభిెంత ఫయసగెైన జీయతెం ఖడడరనికి ుధరదఽలు యేసఽకోవడభధే భెెండె
లక్షాయ్ై ాణరయకఫదే ెంగ యౄను ెంథిెంచఽకోవడరనికిగనఽ తగిన అవగహన, ల఼వమ ఔరభయక్షణణో
ఫలఖడఫే.
iv. దరరయమలఫణం
కొెంత కలావదిలల ఆభిఔ (ఎకననై) యెంగ వసఽౄవులు, లేవల ధయలు యదరయణ యబ నఽెంచి నలయఖడఫే
దాయోలోణెం. ఇథి డఫ ో యలువని తనెం ఙేసౄ ఽెంథి. పయౌతెంగ భనిఱ ఔషి డి సెంనుథిెంచిన య భ ్
వసఽౄవుల కొనఽగోళ్ా ఔు సభినుోని భిల త్త
 వసఽౄెంథి. వకిౄ కొనఽగోలు శ్కిౄ క్షీణసఽౄెంథి. దయ యయభణ కలెంలల
వకిౄకి ఔరభెంగ వఙేచ ఆథరమెం తగిా నుోబనుడె భభిెంత బమెంఔయఫైన నయఔెం చానసౄ ఽెంథి. అుడె
యభికి ఉెండే ఆథరమభలాా ఖతెంలల ఙేలన కొథిెనుట్ి ను దఽు భాతాఫ.ే అెందఽకై తభవత్త సెంవతసభలలా
దాయోలోణ భిల త
 ేయౌై తట్లికోయలెంట్ే, వకిౄకి ఆభిఔ ాణరయఔ యమడెతేెంథి.
v. భయంద఼గహ ఊఴంచలేతు షందమహబలక, అఴషమహలక (Other contingencies and needs)
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ఆభిఔ ాణరయఔ అెంట్ే, వఔుౄలు అధేఔ యకలెైన అవసభలు, సయళ్ై
ా ఎదఽభపుధేలా సయౘమెం ఙేలే గప
యదరనెం.

ఉథరహయణకి, యైద చికితస జభిగై సభమెంలల తలెణేౄ ఎధనై యకల అతవసయ కయసచలు,

లేథర భ ెందఽగ భనిఱ ఊళెంచని కొనిై భిల త
 ేలు అతడికి ఎదఽయవుణరబ. అలాగై, వఔుౄలు తభ
నఽై ఫలధతయౌై ణెయౌయగ నియవళెంచఽకోయలని ఔడర పలయయౄయస.
తభ ఎలేిట్ కి సెందలు, ఆసఽౄలు ఉెండేలా నిభేభిెంచఽకోయలనీ, తభ భయణరనెంతయెం తభ నమ
ా ఫన
ై ,
సనిైళతఫైన వఔుౄలఔు అయ ఙెెంథరలనీ ఔడర వఔుౄలు కోయసఔుెంట్లయస. అలాగై భనిఱ జీయెంచిధర,
భయణెంచిధర తనిసభిగ నుట్ిెంఙరయౌసన కొనిై యకల నిభిెషి యభాజిఔ, భతయఫన
ై ఔట్లిఫలట్ల
ా ,
ధభ్ల వెంట్ి ాణేకవసభలు ఉెంట్లబ. యట్నిైెంట్ినీ యదిెంచడఫే ఆభిఔ ాణరయఔ యదరనెం.
3. ఆమిిఔ రణడయఔ తృహరయంతేంచే షమెైన షభమబేద?ి
ఇథి కైవలెం ఐశ్వయవెంతేలకి భాతాఫధ
ే ర? నిజఞనికి, నదట్ి జీతెం అెందఽఔునైట్ి నఽెంఙే ఆభిఔ ాణరయఔ
నుాయెంనెంచడరనికి ఉతౄ భ సభమెం. భాభూలుగ అబణే, ఔ వకిౄ ఇలా తనిసభిగ ాణరయఔ ఎుడె
నదలునలట్ి లయౌ అధే థరనికి నిఫెంధన ఏథీ లేదఽ.
అభతే ఇఔుడ్ో కరలఔబైన ళదధ డంతడతున భనం అన఼షమించడయౌ – భన ్టట యఫడులక ఎంత ఎఔకుఴ కహలాఴధిలో
ఉంటాయో, అవి అంతగహ ్యవఖయతడభ.
కఫట్ిి, భనెం ఎెంత భ ెందఽగ ను దఽు నుాయెంనెంచిధర తు లేదఽ. అుడె భన నలట్ి లఫడెలఔు ఖభిషీ
సభమెంలల వఙేచ ాయోజనెం లనసఽౄెంథి. అలాగై, ాణరయఔ అధేథి ఫలగ సెంనైయసలఔు భాతాఫే కదఽ.
ాణరయఔ అెందభికీ అవసయఫే. ఎవభి భిసఽు సహన యభభూనికి అనఽఖ ణెంగ యయస ఆభిఔ లక్షాయౌై
నలట్ి లఔుెంట్ృ, నలట్ి లఫడి యహకలలా అెంకితపలవెంణో ను దఽు ఙేసౄ ా, యట్ిని యదిెంచడరనికి ాత్త ఔుయౄ ఔ
ఔరభయక్షణరమ తఫన
ై యదరనెం అవలెంనృెంఙరయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔని భ ెందఽగ ఊళెంచఔుెండర, ఎట్ి
అవసభలనఽ అుడే ఆఔల్ఔెంగ ఎదఽభపుెంట్ృ ఉెండడెం వఔుౄయౌై ఆభిఔెంగ తన థిశ్లలకి నడినెంఙే ాదరన
కయణభవుతేెంథి.
మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 2
ఆభిఔ ాణరయఔ నదలు నలట్ిడరనికి సభెైన సభమెం?
I.

దయ యయభణ తభవత

II. నదట్ి జీతెం అెందఽఔునైట్ి నఽెంఙే
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III. యయహఫన
ై తభవత
IV. ఫలగ డఫ ో సెంనుథిెంచిన తభవత

C. ఆమిిఔ రణడయఔ - యకహలక
ఇుడె భనెం ఆభిఔ ాణరయఔ యేమడరనికి సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ ఙేమవలలన యయధ యకల నఽలేనేట్
చాథరెెం.
చితరం 5: ఆమిిఔ రణడయఔ షలశృ ళేఴలక (Advisory Services)

యౌలబెం ఔయౌగిన యయధ యకల సలయౘ లేవలేనేట్ ఔయభి చాథరెెం. అలాెంట్ి యెంగలనఽ భనెం తీసఽకోవచఽచ.
 నఖదఽ ాణరయఔ
 నలట్ి లఫడి ాణరయఔ
 నౄభా ాణరయఔ
 దయ యయభణ ాణరయఔ
 ఆలౄ ాణరయఔ
 నఽై ాణరయఔ
1. నఖద఼ రణడయఔ
నఖదఽ ాయయౘనిై నియవళెంచడెంలల భెెండె ాయోజధరలు ఉధరైబ.
i.

నదట్ిథ,ి అనఽకోని లేథర అతవసయ భిల త్త
 లల వచిచ డే అవసభల కోసెం, చయ (యౌకివడ్స) ఆలౄ
నిలవలనఽ ధలకొలుకోవడెం, నియవళెంచడెంణో సయౘ, ఔ వకిౄ తనఽ ఙేలే ఆథరమ వమాయౌై నతౄ ెం
వవయౘభయౌై నియవళెంచఽకోయలనఽకోవడెం.
146

ii. భెెండవథి, ఔ వకిౄ ఔ ఔరభానఽయయెంగ (systematically) నఖదఽని సిఱిెంచి, నలట్ి లఫడికి
అవసయఫైన అదను (surplus) నఖదఽని కొనయగిెంచఽకోవడెం.
ఇఔుడ నట్ి నదట్ ఙేమాయౌసన ధేనేట్ెంట్ే, ఔ ఫడ్ెెట్ తమాయవ చేష఼కోఴడం. అుడె ాసౄ ఽత ఆథరమ,
వమాల ఆదరయెంగ థరనిై యరలాఱెంచఽకోయయౌ. ఇెందఽఔుగనఽ వఔుౄలు బయషతే
ౄ లల ఙేమాయౌసన కొనిై
అయవెంతఫైన లక్షాయౌై భ ెందఽగ నిభేభిెంచఽకోయయౌ. అలా ఙేల,ేౄ యయస ాసౄ ఽతెం కయసచ ఙేసౄ ఽనై యదరధరలనఽ
కొనయగిల,ేౄ ఆ లక్షాలఔు ఙేయసవవుణరభ లేథర అధే యషమెం ఖభనిెంచఽకోవడరనికి యలవుతేెంథి.
భెెండవ ని, ఖత ఆయవ నసలలకగహ తభక ఴష఼ునన ఆదడమం, ్డుతతనన కయవులక చఽష఼కోఴడం. ఇలా
చాసఽఔుెంట్ే, ఔరభెం తఔుెండర (regular) ఙేమాయౌస వసఽౄనై కయసచలేయ, ఏఔనతౄ ెంగ నలడెతేనై
కయసచలేయ అయ ెం ఙేసఽకోవచఽచ. కయసచయౌై యయధ యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ. అలాగై యట్ిని లయ (క్సడ్స)
వమెంగనా, ఎట్ిఔుడె భాయసతేనై కయసచలుగనా ఔడర వభీాఔభిెంచవచఽచ. ఔ వకిౄకి లయ వమెం
అెంట్ే నిఔయెంగ నలట్ి లయౌసన కయసచల నైద నిమెంతాణ ఉెండఔనుోవచఽచ. కనీ అలయ (variable) వమెంనలై
యచక్షణరదికయెం ఉయోగిెంచడెం థరవభ థరనిై తయచా తగిాెంచఽకోవచఽచ లేథర యబథర యేమవచఽచ.
ఇఔ భూడో ని ముతు ం షంఴతీమహతుక షమిడ్డ నసలషమి ఆదడమభూ, కయూు, ఈ మెండ్ింటితూ భయంద఼గహ
అంచనడ రేష఼కోఴడం. ఖతెం ఖ భిెంచిన యరలాషణ, బయషతే
ౄ ఖ భిెంచిన ఊహణో ఎవభెధ
ై ర ఈ నఖదఽని ఎలా
కయసచఙేమాలల ాణరయఔ లదేెం ఙేసఽకోవచఽచ.
నఖదఽ ాణరయఔ ాకరమ
ి
(నుోాలలస్క)లల యలెైనెంత ఎఔుువ యచక్షణరూభితఫన
ై (discretionary) ఆథరమెం
(ఇన్ఔెం) కోసెం ఔ వూహెం యచిెంచఽకోవడెం భభపఔ పలఖెం.
ఉదడసయణ
ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌసన యసణరయౌై త్తభిగి ునయసదే భిెంచఽకోవచఽచ.
ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌసన కెరడిట్ కయసు యసణరయౌై లభఔ
ీ భిెంచఽఔుని (consolidate), అల వడీు కి ఇఙేచ ఫలెంఔు
యసణెం తీసఽఔుని యట్ిని తీయసచకోవచఽచ.
ఔ వకిౄ తన నలట్ి లఫడెయౌై భభిెంత ఆథరమెం సెంనుథిెంచడరనికి యలుగ త్తభిగి కైట్లబెంచఽకోవచఽచ.
2. తెభా రణడయఔ
కొెంతభెంథి వకిౄఖతఫన
ై
ఆభిఔ లక్షాయౌై ఙేయసకోవడరనికి కొనిై నిభిెషి భిసఽుయౌై ఎదఽభోువడరనికి
లదేడణరయస. అలాెంట్ి భిసఽులఔు తగిన నౄభాని అెంథిెంఙే యధెంగ నౄభా ాణరయఔ యచిెంచఽకోవచఽచ.
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ఇఔుడ భనెం ఙేమాయౌసన ఫిహతౄ య ామతైెం (ట్లస్కు) ఏనేట్ెంట్ే, ఎెంత నౄభా కయయౌస ఉెంథో, ఏ నులల఼
భనకి ఫలగ అనఽఔలెంగ ఉెంట్లెంథో నియృబెంచఽకోవడెం.
i.

సెంనుదనయసడె అకలెంలల భయణెంచినట్ా బణే ఆదరయడు యభికి అవసయఫన
ై , ఆథరమెం, కయసచలు,
ఫట్ిి జీయత నౄభాని నియృబెంచవచఽచ.

ii. ఏ సభమెంలలధధ
ై ర ఔుట్లెంఫెం నినేతౄ ెం అవసయభబయ అతవసయ యద
ై  లేవల కయసచలనఽ ఆసఽత్తా
కయసచలనఽ ఫట్ిి, ఆమోఖమ నౄభా అవసభయౌై అెంచధర యేమవచఽచ.
iii. చివయగ, ఔమి ఇలుా/యహనెం/నూఔిభీ నదలెైన ఆసఽౄలఔు నయౖినిైెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే నౄభాని
తీసఽకోవడరనికి, యట్ి యకనీై (type), భిభాణర (quantum)నీై దిఱిలలకి తీసఽకోయయౌ.
3. ్టట యఫడ్ి రణడయఔ
నలట్ి లఫడి నలట్ిడరనికి ఇథే సభెన
ై భాయా భని ఙెడరనికైనై లేదఽ. ఏథి సభెైనథీ అనై ాశ్ైకి కొుఔు భనిఱ఼
కొుఔు భాథిభగ
ి  జయనృయౄడె. నలట్ి లఫడి ాణరయఔ ఔ వకిౄ తీసఽకోఖయౌగిన భిసఽు యబ, అతడికి ఖల ఆభిఔ
లక్షాలు భభిమ ఆ లక్షాలనఽ ఙేయసకోవడరనికి ట్ేి కలానిై ఫట్ిి అతడికి అతెంత అనఽఔలఫన
ై నలట్ి లఫడి,
ఆలౄ కైట్లబెంుల వూయౘయౌై నిభేభిెంచఖయౌగై ఔ ాకరమ
ి .
a) ్టట యఫడ్ి మహమితతలక (్మహమీటయవల)
చితరం 6: ్టట యఫడ్ి మహమితతలక
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ఇఔుడ నట్ి నదట్ి భనేత్త ఔ నిభిెషిఫన
ై నలట్ి లఫడి భినేత్తని నియవచిెంచవచఽచ. అెందఽలల ఇయ ఔడర
ఉధరైబ:
i.

మిష఼ు షసన వకు (tolerance): ఔ వకిౄ నలట్ి లఫడి కొనఽగోలు ఙేమడెంలల ఎెంత భిసఽు
తీసఽకోవడరనికి లదేెంగ ఉధరైడో ణెయౌనే ాభాణెం.

ii. కహలమిమితి (Time horizon): ఔ ఆభిఔ లక్షెం యదిెంచడరనికి ట్ేి కలావది. కలభినేత్త
లక్షానిై యదిెంచడరనికి యడే నలట్ి లఫడి యహకయౌై (vehicles) ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. కలభినేత్త
ఎెంత సఽథీయఘఫైనథిగ ఉెంట్ే, అలావది (యౖర్ి ట్ెర్్) ఫలధత (liability) అెంత తఔుువ ట్ిిెంు
ఉెంట్లెంథి. అెందఽకై ఎవభెైధర నలట్ి లఫడెలు నలట్ిడరనికి చభసఽౄల (యౌకివడ్స ఎలలసట్స) ఔెంట్ే, అదిఔ
భఫడెల సెంనుథిెంచి నలట్ి ే సఽథీయఘకలు నలట్ి లఫడెలులే భెంచివని పలయయౄయస.
iii. యౌకుడ్ిటీ (Liquidity): తఔుువ భినేత్తలల నలట్ి లఫడి నలట్ి ే యభయ ూెం ఉనై వఔుౄలు లేథర ఆథరమ,
వమాలు అనియచతెంగ ఉనై యయస లేథర ఔ ాణేఔెంగ ఔ వకిౄఖతఫన
ై లేథర యనుయయఫన
ై
వమెం నినేతౄ ెం నలట్ి లఫడి నలట్ి నయయస తభ నలట్ి లఫడెలఔు దావయౄెం(liquidity)గ ఉెండరలనీ
లేథర తభ నలట్ి లఫడిని యలువ నషి నుోఔుెండర నఖదఽ యౄెంగ భాయసచఔుధే యభయ ూెం ఉెండరలనీ
పలయయౄయస.
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iv. విఔరమశీలత (భామెుటతయౌటీ) : ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికీ లేథర అభ్డరనికీఉెండే యౌలబత.
v. విషు ాతీఔయణ: నలట్ి లఫడెల భిసఽుయౌై తగిాెంచడరనికి వకిౄ ఎనిై యకల యననై భాభాలనఽ అధేవఱయౄ డో,
ఎెంత యసౄ ితెంగ నలట్ి లఫడెలు నలడణరడో ఆ యనేౄ యసౄ ితీఔయణ.
vi. న఼న ఖభతుంు (considerations): ఙరలా యకల నలట్ి లఫడెలు నిభిెషి ఆథరమ నఽై
ాయోజధరయౌై అెంథియౄ బ. అెందఽవలన యయధ యకల నలట్ి లఫడెలు నఽై తభవత భఫడెలు ఎలా
వయౄయో చాయౄయస.
b) షమెైన ్టట యఫడ్ి రహసకహల ఎంఔ
ఆ తభవత దశ్లల నలై భనేతేల దియౖిూ సభెన
ై నలట్ి లఫడి యహకలనఽ అధేవఱెంఙరయౌ. అసలెైన ఎెంనఔ వకిౄ
ఆయెంఙే భఫడి నైథర, భిసఽు నైథర ఉనై అెంచధరల నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
పలయతథేశ్ెంలల ఎధనై యకల ఉతతే
ౄ లు ఉధరైబ. యట్ిని భనెం నలట్ి లఫడెల లక్షాలఔు భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽచ. యట్ిలల ఈ కిరెంద ఉతతే
ౄ యౌై భియౕయౌెంచెండి:
 ఫలెంఔు నిఔభథరమ డినుజిట్ల
ా / కభపభైట్ా ల
 తనులా కభలము (నుోస్కి ఆ఼స్క) చినై నణరౄల ను దఽు థకలు
 ఱేయా నృా క్ ఇషలు
 డిఫెంచయసా లేథర ఇతయ లలఔభిట్ీలు
 భూచఽవల్ పెండెా
 జీయత నౄభా సెంస ల మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు నదలఖ నయ
4. దవీ వియభణ రణడయఔ
ఔ వకిౄ దయ యయభణ తభవత కయసచల కోసెం ఎెంత నతౄ ెం థరఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథో నియృ బెంఙే ాకరమ
ి
అథి. అథి అధేఔ యకల అవసభయౌై ఆదఽఔుధేెందఽఔు యయధ దయ యయభణ యఔలాల (థకల)నైద
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి .
చితరం 7: దవీ వియభణలో దవలక
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దయ యయభణ ాణరయఔలల భూడె యకల దశ్లు అెంతయా తెంగ ఉెంట్లబ.
a) ఔూడఫెటటడం (Accumulation): ఈ లక్షెం కోసెం కొెంత నలట్ి లఫడిని ఔుకి ఫట్ిి, యయధ యకల
వూయౘల థరవభ నిధఽలు ఔడఫట్ి డెం.
b) షంరదడమఫదధ త (Conservation): అెంట్ే, ఔ వకిౄ నలట్ి న నలట్ి లఫడెలు నలెంచడరనికి గప
ామతైెం ఙేమడభ

భభిమ ఆ వకిౄ భూలధనెం (principal) అతనఽ ఉథోఖెం ఙేసౄ ఽెండగధే

ఖభిషిెంగ నలభిగట్
ై ట్లి చాసఽకోవడెం .
c) ంణీ (Distribution): దయ యయభణ తభవత ఔడర ఆథరమెం అవసభలనఽ తీయసచకోవడెం
కోసెం అసలు య భ ్ (థరనిై భనెం భూలనిది లేథర ధస్కి ఎగ్ అని నలుయౄెం) ని ఉసెంహయణలు
/ మానఽట్ీ ఙెయౌాెంులుగ భాభైచ అనఽఔలఫన
ై దే త్తని ెంనణీ అెంట్లయస .
5. ఎళేటట్ రణడయఔ
ఔ వకిౄ భయణెం తభవత అతడి ఎలేిట్ని అదికభిఔెంగ సెంఔరనేెంఙేలా ఫథియ్ ఙేలేెందఽఔు యేలే ాణరయఔ.
ఇెందఽలల ధరనేధేషన్, అలాగై అగిెంత (assignment)

లేథర యలుా తమాభీ వెంట్ి యయధ ాకరమ
ి లు

ఉధరైబ. ఔభి సెందనీ, ఆసఽౄయ్ై యభి తదనెంతయెం, యభి కోభిఔ ాకయఫే, సజఞవుగ ెంనణీ ఙేమఫడి
భభిమ / లేథర ఉయోఖయచఫడెతేధరైమని నిభేభిెంచఽకోవడఫే ఇెందఽలల భ క ఉథేెశ్ెం .
6. న఼న రణడయఔ
చివయగ, ాసౄ ఽత నఽై చట్లిల నఽెండి నఽై నేనయౘబెంుల యొఔు ఖభిషి ాయోజనెం ను ెంథేట్ట్ల
ా నఽై
ాణరయఔ యేమఫడెతేెంథి అథే యధెంగ నఽై చట్లిలు నఽెండి ఆథరమ, వమాల భభిమ నలట్ి లఫడెల
ాణరయఔఔు ూభిౄ భబతీల

ాయోజనెం ను ెందడెం ఎలా అధే అెంరనిై ఖ భిౄెంచడరనికి ఈ ాణరయఔ

జయసఖ తేెంథి. సభమెం తగిాెంచడరనికీ లేథర ాసౄ ఽత లేథర బయషత్ ఆథరమ నఽై ఫలధతల (లమనృయౌట్ీలు)
కీ వూహ నిభ్ణెం ఙేసఽకోవడెం ఔడర ఇెందఽలల పలఖఫే. అబణే నఽైల ఎఖయేత కఔ, నఽైయౌై
తగిాెంచడరనికి చాడడఫే ఈ యరలాషణ ాయోజనభని ఇఔుడ ఖభనిెంఙరయౌ.
ఔ వకిౄ తన నలట్ి లఫడెయౌై సభికొతౄ భాభెుట్ భిల త్త
 కి అనఽవుగ భాయస ఙేసఽకొని, ఫలలనేతఫన
ై నఽై
భబతీ ాయోజనెం ఔయౌసఽౄనై అవకరయౌై యతేకోువడెం థరవభ, తన ఆథరమానీై, ను దఽుని నలెంచఽఔుధే
అవకశ్ెం ఉెంథి. అతడలా ఙేమఔనుోణే ఆ డఫ ో నఽై అదికయసలఔు యయానుోతేెంథి.
జీయత నౄభా ఏజెెంట్ల
ా తయచా తభ కెాబమ్ట్ల
ా , బయషతే
ౄ లల కఫోబయ (నుోాలలకిివ్) యనియోఖథరయసలఔు ,
కైవలెం నౄభా అవసభల కోసఫే కఔ యభిఔునై ఇతయణరా ఆభిఔ అవసభలు ఔడర తీభైట్ట్ల
ా సభ చితఫన
ై
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సలయౘ ఇవవవలల వసఽౄెంథి. అెందఽకై నలన
ై యవభిెంచిన యధెంగ, ఏ నౄభా ఏజెెంట్లకెధ
ై ర ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిెంచీ,
అెందఽలల ఉనై యయధ యకల ఖ భిెంచీ భెంచి భిజా ఞనెం ఉెండడెం అతడి విత్తౄ కి ఎెంణో యలువని
ణెచిచనలడెతేెంథి.
మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల నఽై ాణరయఔ లక్షెం కనిథేథ?ి
I.

ఖభిషి (Maximum) నఽై ాయోజనెం (ఫనిట్)

II. ణెయౌయన
ై నలట్ి లఫడెల పయౌతెంగ తగైా నఽై పలయెం
III. నఽై ఎఖయేత
IV. నఽై భబతీల వలా ఔయౌగై నతౄ ెం ాయోజనెం

శూహమహంవం


ఆభిఔ ాణరయఔకి ఙెెంథిన ఔ యదరనెం:
 తభ జీయత లక్షఫేనేట్ ఖ భిౄెంచడెం
 ఇలా ఖ భిౄెంచిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ అనఽవథిెంచడెం
 ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ యదిెంఙే యధెంగ తన ఆభిఔ వవయౘభయౌై నియవళెంచడెం



వకిౄఖత జీయత చఔరెం ఆదరయెంగ భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు అవసయభవుణరబ. ఇయ ఈ యషమాలలా
థోహదడణరబ:
 బయషతే
ౄ లల లాయథేయలనఽ నుాయెంనెంచడెం
 అనఽకోని కయసచలనఽ తట్లికోవడెం
 సెందలనఽ ఔడఫట్ి డెం



భాయసతేనై యభాజిఔ యది యదరధరయౌై ఫట్ిి ఉభ్డి ఔుట్లెంఫలలు ఙెలా ాఙెదఽభెైనుోతేనై

ఈ తయసణెంలల

ఆభిఔ ాణరయఔ అవసయెం భభిెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఈధరడె అధేఔ యకల నలట్ి లఫడి అవకరలు ,
భాయసతేనై జీయత రైలులు నదలెైనయ ఔడర ఆభిేఔ ాణరయఔ అవసభనిై నలెంచఽతేధరైబ .


నదట్ి జీతెం అెందఽఔునైట్ి నఽెంఙే ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంచడరనికి ఉతౄ భ సభమెం



ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లేవలలా ఇయ ఔడర ఉధరైబ:
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 నఖదఽ ాణరయఔ,
 నలట్ి లఫడి ాణరయఔ,
 నౄభా ాణరయఔ,
 దయ యయభణ ాణరయఔ,
 ఎలేిట్ ాణరయఔ
 నఽై ాణరయఔ
కరలఔబైన దడలక
1. ఆభిఔ ాణరయఔ
2. జీయత దశ్లు
3. భిసఽు సాచఔ చితాెం (ను ా లైల్ )
4. నఖదఽ ాణరయఔ (Cash ాణరయఔ)
5. నలట్ి లఫడి ాణరయఔ
6. నౄభా ాణరయఔ
7. దయ యయభణ (భిట్ెైర్ఫెంట్) ాణరయఔ
8. ఎలేిట్ ాణరయఔ
9. నఽై ాణరయఔ
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ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
నౄభా ఊళెంచలేని సెంగట్నలఔు బదాతనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ఔ వకిౄ తన నదట్ి జీతెం అెందఽఔునైట్ి నఽెంఙే ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయెంనెంఙరయౌ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
నఽై ఎఖయేత నఽై ాణరయఔఔు లక్షెం కదఽ.
ళుమ మీక్ష –రవనలక
రవన 1
ఔ చఽయసకెన
ై భిసఽు ను ా లైల్ ఉనై వకిౄ సెంద _______ నలట్ి లఫడి రయౌ
ై ని అనఽఔభిెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.
I.

ఏకీఔయణ లేథర లభీఔయణ (Consolidation)

II. ఫహృభత్త ఇవవడెం (Gifting)
III. ఔడఫట్ి డెం (Accumulation)
IV. కయసచనలట్ిడెం (Spending)
రవన 2
ఈ కిరెంథి యట్ిలల సెంద ఔడఫట్ేి ఉతత్తౄ కనిథేథ?ి
I.

ఫలెంక్ ఋణరలు

II. ఱేయా స
III. కలావది నౄభా నులల఼
IV. ను దఽు కాణర
రవన 3
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ను దఽు భెెండె నియృ మాల నేశ్రభ పయౌతెంగ భిఖణెంచవచఽచ. ఈ కిరెంద జఞనృణర నఽెండి యట్ిని ఎెంచఽకోెండి.
I.

భిసఽు నిలుుదల భభిమ తగిాన యనియోఖెం

II. ఫహృభత్త ఇవవడెం, అలాగై ఔడఫట్ి డెం
III. వమభ భభిమ ఔడఫట్ి డెం
IV. యనియోఖెం యబథర భభిమ యౌకివడిట్ీకి దాయెం కవడెం
రవన 4
జీయతెంలలని ఏ దశ్లల ఔ వకిౄ ఖతెంలల ఙేలన
 ను దఽుని ఙరలా ఫచఽచఔుెంట్లడె?
I.

దయ యయభణ తభవత (Post దయ యయభణ )

II. సెంనుదనయసడిగ ఉనైుడె (Earner)
III. అపలసఔుడిగ ఉనైుడె (Learner)
IV. అుడే యయహఫన
ై ుడె (Just married)
రవన 5
నలట్ి లఫడి భినేత్తకీ, భఫడెలకీ భధన ఖల సెంఫెంధెం ఏనేట్ి?
I.

ఆ భెెండిెంట్ికీ సెంఫెంధఫే లేదఽ

II. నలట్ి లఫడి భినేత్త నలదెథెైణే భఫడెలు ఔడర ఎఔుువగ ఉెంట్లబ
III. నలట్ి లఫడి భినేత్త ఎఔుుయణ
ై ే భఫడెలు తఔుువగ ఉెంట్లబ
IV. నలట్ి లఫడి భినేత్త ఎఔుుయణ
ై ే భఫడెలు నైద నఽై అెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి
రవన 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల లాయథేయల ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణలలకి వఙేచథేథ?ి
I.

ఫలెంక్ డినుజిట్ల
ా

II. జీయత నౄభా
III. ఱేయా స
IV. ఫలెండెా
రవన 7
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఔెంట్ిెంజెనీస ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణలలకి వఙేచథేథ?ి
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I.

ఫలెంఔు డినుజిట్ల
ా

II. జీయత నౄభా
III. ఱేయా స
IV. ఫలెండెా
రవన 8
ఈ కిరెంథి యట్ిలల సెంద నుోఖ ఙేలే (wealth accumulation)ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణలలకి వఙేచథేథ?ి
I.

ఫలెంఔు డినుజిట్ల
ా

II. జీయత నౄభా
III. యదరయణ నౄభా
IV. ఱేయా స
రవన 9
కలెం ఖడెసఽౄనై కొథీె

ఆభిేఔ వవస లల వసఽౄవులు భభిమ లేవల ధయలు

యదరయణ యబ ఔెంట్ే

నలయఖడభెంట్ే __________.
I.

ఆభిఔ భాెందెం (డిఫ్షన్)
ేా

II. దాయోలోణెం
III. యిగ్ఫ్ేా షన్ (Stagflation)
IV. ళెైర్ దాయోలోణెం
రవన 10
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి యచక్షణరూయవఔఫన
ై (discretionary) ఆథరమెం నలెంచడరనికి ఔ వూహెం కదఽ?
I.

యసణ ునభిైభ్ణెం (Debt restructuring)

II. ఋణ ఫథియ్
III. నలట్ి లఫడి ునభిైభ్ణెం
IV. నౄభా కొనఽగోలు (purchase)
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ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
తీవాఫన
ై భిసఽు ను ా లైల్ని ఔయౌగి ఉనై వకిౄ సెందలు ఔడఫట్ేి నలట్ి లఫడి రైయౌనిఅనఽసభిెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
ఱేయా స సెందని ఔడఫట్ేి ఉతత్తౄ .
జరహఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
ను దఽు అెంట్ే యనియోగనిై యబథర యేమడెం, అలాగై యౌకివడిట్ణ
ీ ో యేయసకవడెం, ఈ భెెండిెంట్ి ఔలబఔ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
దయ యయభణ తభవత ఔ వకిౄ ఖతెంలల ఙేలన
 ను డెుఔు ఙరలా సెంణోఱయౄ డె.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
నలట్ి లఫడి యల఼ౄ యృ ెం ఎెంత నలదెథణ
ెై ే అెంత లాపలలు ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
ఫలెంఔు డినుజిట్ా ని లాయథేయ ఉతతే
ౄ ల కిరెంద వభీాఔయణ ఙేమవచఽచ.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
జీయత నౄభాని ఆఔల్ఔ ఉతత్తౄ కిరెంద వభీాఔయణ ఙేమవచఽచ.
జరహఫయ 8
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
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ఱేయాని సెంద ఔడఫట్ేి ఉతతే
ౄ లు కిరెంద వభీాఔయణ ఙేమవచఽచ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
కలెం ఖడెసఽౄనై కొథీె

ఆభిేఔ వవస లల వసఽౄవులు భభిమ

లేవల ధయలు యదరయణ యబ ఔెంట్ే

నలయఖడభెంట్ే దాయోలోణెం.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ాణరభాైమెం IV.
ఈ కిరెంథి యట్ిలల యచక్షణరూయవఔఫైన (discretionary) ఆథరమెం నలెంచడరనికి నౄభా కొనఽగోలు ఔ వూహెం
కదఽ.
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అధడమమం 8
జీవిత తెభా ఉతతత
ు లక – I
అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెం నేభ్యౌై జీయత

నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాెంచెంలలకి తీసఽఔుని యళ్ౄ ైెంథి.

ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. ఆ తభవత

జీయత

భ ెందఽ యదరయణ

నౄభా ఉతతే
ౄ ల అవసయఫేనేట్ , భన జీయత

లక్షాలనఽ యదిెంచడెంలల యట్ి నుతా ఏనేట్ చాథరెెం. చివయలల కొనిై సెంాథరమఫదే ఫన
ై
జీయత నౄభా
ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ఔుాౄ ెంగ
B. సెంాథరమఫదే ఫన
ై జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు
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A. జీవిత తెభా ఉతతత
ు ల ఖయమించి ఔకలు ంగహ
1. ఔ ఉతతిు అంటే ఏమిటి ?
అసలు భ ెందఽగ ఉతత్తౄ అెంట్ే ఏనేట్ అయ ెం ఙేసఽకోవడెంణో నదలునలడథరెం. చఔుగ ాఙరయెం ఙేల
భాభెుట్ లలకి తీసఽఔుని వచిచ అభ్ఫడెతేనై వసఽౄవు అధే అయ ెంలల ఉతత్తౄ ాజలెందభికీ భిచమెం ఉనై
దఫే. 'ను ా డఔుి' (ఉతత్తౄ ) అధే దెం 'భిను ా డాస్క' (సిఱిెంచడెం) అెంట్ే 'తీసఽఔుని భవడెం' లేథర సిఱిెంచడెం
అధే అయ ెం నఽెంచి వచిచెంథి. భభోలా ఙెనులెంట్ే, ఔ ఉతత్తౄ నిభిెషిఫన
ై ఔషి ెం, ఎధనై సెంకిాషిఫన
ై
ామణరైల పయౌతెం.
ఔ సయసఔు ాయోజనెం లేథర ఉయోఖెం అథి ఫలఖ ెండడెం నైద కఔ, థరని లక్షణరయౌై ఫట్ిి ఉెంట్లెంథి. ఇథే
భనకి భాభెుట్ దిఔథెం ణెసౄ ఽెంథి. భాభెుట్ిెంగ్ కోణెం (standpoint) నఽెంచి చాలేౄ ఔ ఉతత్తౄ అధేఔ
ఖ ణరల సభాయౘయెం. యయధ ఖ ణఖణరలునై యకలు లేథర కై లక్షణరలు ఖల ఉతతే
ౄ ల యయధ ఔట్ి లనఽ ఔయౌన
ఔట్ి డెం థరవభ సెంస లు భాభెుట్నేా స్కలలని తభ ఉతత్తౄ సభయణ అధేఔ యకల యలక్షణతయౌై చానయౄ బ.
ఔ ఉతత్తౄ (భాభెుట్ిెంగ్ అభలలా ఉయోగిెంచినట్లి) కీ,సయసఔుఔు ఉనై ణేడర ఏనేట్ెంట్ే, ఔ ఉతత్తౄ ని
యేయసయచవచఽచ. సయసఔు (commodity) ని యేయసఙేమలేభ . అెంట్ే థీనయ ెం, కై వభానికి ఙెెంథిధర సభై,
ఉతతే
ౄ లు (ను ా డఔుిలు) యయధ ఔెంనలనీల థరవభ అభ్ఫడణరబ భభిమ ఔ థరనిణో ఔట్ి నుోయౌచనుడె
యేభైవయస లక్షణరలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
ఉదడసయణ
కలేాట్, కోాజప్, నుోానేస్క యయధ యకల ఫలాెండ్సలఔు ఙెెంథిన కై కైట్గిభక
ీ ి ఙెెంథిన ట్ృత్నేసి ఽలు. కనీ ఈ
ఫలాెండా ఔు ఙెెంథిన ాతీ ఔు ట్ృత్నేస్కికీ యట్ి ాణేఔఫన
ై లక్షణరలు (features) ఉెంట్లబ. అయ నేఖణర
యట్ిఔెంట్ే యేయసగ ఉెంట్లబ.
ఔ ఉతత్తౄ థరనిఔథే ఔ భ గిెంు కదఽ. అథి నేఖణర లక్షాయౌై సెంతినౄ భిఙే ఔ యధనెం భాతాఫ.ే
ఔలా ఙెనులెంట్ే ఈ కోణెంలల ఉతతే
ౄ లు సభసని భిషుభిెంఙే యధధరలు. అయ అవసభయ్ై, కోభిఔయ్ై
సెంతినౄ యసయౄబ. ఔ లక్షానిై యదిెంఙేెందఽఔు ఉతత్తౄ ఎెంతవయఔ సభెన
ై థో, అథి ఆ ఉతత్తౄ లక్షణరలనలై
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ఉతతత
ు లక ఇలా ఉంటాభ :
i.

రతమక్ష (Tangible): ఇథి పౌత్తఔ వసఽౄవుయౌై ఉదహభిసౄ ఽెంథి. యట్ిని సయశణో అనఽబూత్త ఙెెందడరనికి
యలుెంట్లెంథి. (ఉథరహయణకి, ఔ కయస లేథర ఔ ట్ెయౌయజన్ లలట్)
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ii. మోక్ష (Intangible): ఇయ ఔెంట్ికి ఔనినెంచని వసఽౄవులు. యట్ిని భోక్షెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథరయౌసెంథే.
జీయత

నౄభా ఉతత్తౄ అలా భోక్షఫైన (intangible) ఉతణేౄ . ఔ జీయత

యనియోఖథరయసఔు

నౄభా ఏజెెంట్ల తన

ఔ నిభిెషిఫైన జీయత నౄభా ఉతత్తౄ లక్షణరలనలై అవగహన ఔయౌెంచి, ఆ నౄభా అతడి

కోసెం ఏెం ఙేమఖలుఖ తేెంథీ, అథి యనియోఖథరయసఔు ఉనై యలక్షణఫన
ై అవసభయౌై ఎలా తీయససఽౄెంథో
ణెయౌమజైమాయౌసన ఫలధత ఉెంథి.
2. జీవిత తెభా ఉతతత
ు ల లక్షమం, అవి యక్షణ ఔయౌంచే అఴషమహలక
భిసఽు ఉనైఙోట్లాా అథి ఆెంథోళ్నకి థరభి తీసఽౄెంథి. అబణే, భన భానవ జఞత్త భిసఽుని అజభాబఱ఼
ఙేమడెం, ఔనీసెం థరనిై అయెం ఙేసఽఔుని, భ ెందఽగ ఊళెంచడరనికీ, థరని కోసెం లదేెంగ ఉెండడెం కోసెం
ామతైెం ఙేసౄ ఽెంథి. అెంతర్జఞానెం, భిసఽు భఔుెండర చాసఽఔుెంట్ృ యక్షణ ఔయౌగి ఉెండరలధే ఆలలచధే నౄభా
సిఱికి కీలఔఫైన కయణెంగ ఉెంథి.
భన భానవ జఞత్త యభాజిఔ నుాణ లెం. భనెం భనలాెంట్ి యళ్ా ణోనా, భనయౌై నేానేెంఙేయళ్ా ణోనా భన
జీయణరనిై ెంచఽఔుెంట్లెం. భనెం అతెంత యలుయైన ఆసఽౄలు ఔడర సెంనుథియౄ ెం- భన భానఴ ్టట యఫడ్ి అది భన ఉతడదఔ శూహభమహిాతుక భూల ఴనయవ. కనీ జీయతఫధ
ై ర, భానవుడి క్షైభఫైధర అనియచత్తణో
ఔడెఔునై వవయౘయెం. భయణెం, జఫ ో ఙేమడెం వెంట్ి దఽససెంగట్నలు భన ఉణరదఔ యభభూయౌై
అతలాఔుతలెం ఙేలేయౄ బ. ఆ యధెంగ భన భానవ నలట్ి లఫడి యలువని క్షీణెంచినుోబయలా ఙేయౄ బ.
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు వకిౄ ఉణరదఔ యభభూలకి సెంబయెంఙే ఆభిఔ యలువ నయౖినికి యక్షణని అెంథిెంచి,
తననలై ఆదరయ డు యభికగ
ి నీ లేథర తనఔుగనీ యట్ి ాయోజధరయౌై అెందఽఫలట్లలలకి వఙేచట్లి ఙేయౄ యస. అసలు
„జీయత నౄభా‟లల „నౄభా‟ అధే దెం ఔ వకిౄ తనకి భయణెం సెంబయెంచిధర లేథర రశ్వత యైఔలెం ఏయడిధర
సెంబయెంఙే ఆభిఔ నషి ెం నఽెంచి తననీ, తన ఔుట్లెంఫలనిై యక్షిెంచఽఔుధే అవసభనిై ఖ భిెంచి ణెలుుతేెంథి.
నౄభా ఙేమడరనికి ను దఽు, నలట్ి లఫడి వెంట్ి ఇతయ కయణరలు ఉనైట్ికీ భయణెం లేథర బమెంఔయఫన
ై
యదికి యక్షణ ఔయౌెంచడెం అతెంత యదరయణ కయణెంగ నేభపునవచఽచ. నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఉథేెశ్ెం, నిభిేషిెంగ
ఙెనులెంట్ే, ఔ నౄభా ఙేలన వకిౄ, తన నేగియౌన జీయతకలెంలల సెంనుథిెంఙే ఆలౄ యలువ లేథర సిఱియౄ డధే
సెంద యలువ,ఆ వకిౄ ఆథరమెం సెంనుథిెంఙే యభభూనికి ెంద సభమెంలల నషి ెం లేథర ధరశ్నెం
జభిగినుడె, తనఔు లేథర తన నమ
ా ఫన
ై యభిక,ి ఆ యలువ బభీౄ ఙేమడరనికి లేథర నషి భియౘయెం ఙేమడరనికి
ఙేలథ
ే గ
ి  ఙెవచఽచ. నదట్ి న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచిన యెంట్ధే ఇథి జీయత నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నేయస నైద
ఆలౄ (ఎలేిట్) యౄను ెంథిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
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అసలు ఔ జీయత నౄభా నులల఼లల కీలఔఫైన అెంశ్ఫేనేట్ెంట్ే, అతడికి ఎలాెంట్ి దఽయదిషి ఔయఫన
ై యషమెం
జభిగిధర ఆ ఴమకు క షమీంగహ ఉండ్ే ఆతీభమయల భనష఼క రఱహంతత, నసభభది ఔయౌంచడం. అలాగై జీయత
నౄభా ను దఽు ఙేమడెంలలనా, సెందయౌై ఔడఫట్ి డెంలలనా యయషి ఫన
ై యహఔెంగ ఉెంట్ృ భభో యధఫన
ై
నుతా ఔడర నుోఱసౄ ఽెంథి. ఈ అయ ెంలల, నౄభా ఔ సఽయక్షితఫైన నలట్ి లఫడిగనా, నిభిెషిఫైన భైట్లల భఫడి
ఇఙేచథిగనా ఔడర ఉెంట్లెంథి.
భయణెం లేథర యది సెంబయెంచినుడె బదాత ఔయౌెంఙే యధనెం ఔెంట్ే ఔడర జీయత నౄభా యలువ ఙరలా
ఎఔుువ. థీధొైఔ ఆభిఔ ఉతత్తౄ గ ఔడర చాడరయౌ. ఇథి కైవలెం ఔ అథివతీమఫన
ై భిూయృ ఉతత్తౄ లా
భాతాఫే ఉెండదఽ. ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆసఽౄల నుోర్ినూోయౌయోకి ఉెండరయౌసన అధేఔ లక్షణరలలల ఆభిఔ ఉతత్తౄ
ఔడర ఔట్ి. ాసౄ ఽతెం ఆయయౌయెంఙే భాభెుట్నేా స్కలల, యనియోఖథరయా కి కైవలెం ాణరభాైమ జీయత నౄభా
ఉతతే
ౄ ల యకలే కఔ జీయత నౄభాని అెంథిెంఙే అధేఔ యకలెన
ై డినుజిట్ల
ా , ఫలెండెా, యిక్స, ఇెంక భూచఽవల్
పెండా వెంట్ి ఫహళ్ (multiple) ాణరభాైమాలు (choices) ఔడర అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లధరైబ.
ఈ సెందయౌెంలల, అసలు జీయత నౄభా యలువ ాత్తనుదన (value proposition) ఏనేట్ భనెం అయ ెం
ఙేసఽకోవలల ఉెంట్లెంథి. యనియోఖథరయసడి అవసభలఔు ఔ జీయత నౄభాని భియౖుయెంగ అవగహన ఔయౌగి
ఉెండడెం నైథే వితుయోఖదడయవ విలకఴ ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
 అథి సభెైన భియౖుభనిై అెంథియౄ ోెంథర? లేథర “అథి ాపలవవెంతెంగ ఉెంథర?”
 థరని కభీథెెంత? లేథర “అథి సభయవెంతఫైనథేధర?”
ఖత భెెండె శ్ణరఫలెలుగ ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచడెంలల జీయత నౄభా భిశ్భ
ర యరలషఫన
ై ఆయషుయణలు జభినెంథి.
ఈ ామాణెం భయణ ాయోజనెం ఔయౌెంఙే ఉతతే
ౄ లణో నుాయెంబఫైెంథి. కనీ కలాెంతయెంలల ఇథి అధేఔ యకలలా
జీయెంచి ఉెండే సభమెంలల అెంథే ాయోజనెంగ భలచఫడిెంథి. ఉథర. ఎెండోఫెంట్, యైఔల ాయోజధరలు
(disability benefits), నుాణరెంతఔ యది (dread disease) యక్షణ, ఇెంక ఎధనై అదనెంగ ఙేయచఫడరుబ.
అథే

యధెంగ

„లాఫాలోల

ఫాఖశూహుభమం

తీష఼కోఴడం

(participating

in

profit)‟

అధే

ఔ

సెంాథరమఫదే ఫన
ై ఉతత్తౄ నఽెండి „భాభెుట్ యౌెంక్ు ‟ నులల఼యౌై ఆయషుభిెంచఫడరుబ. ఇెందఽలల నౄభాథరయసని
అతడి నలట్ి లఫడి ఆసఽౄయౌై ఎెంచఽకోవడెంలలనా, నియవళెంచడెంలలనా నులగాధరయౌసెంథిగ ఆయౘవనిెంచడెం
జయసఖ తేెంథి. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు నియచత ాయోజధరయౌై ఇఙేచ నులల఼ల సభూహెం యబ నఽెంచి,
నులల఼ థరయసడె తన జీయత దశ్లఔు అనఽఔలెంగనా, భాయసతేనై అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగనా, అతడె
తట్లికోఖల యభభూనికి అనఽఔలెంగనా యయధ ాయోజధరలు, యట్ిణోఫలట్ల అధేఔ యకలెన
ై ధయఔు
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సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (కస్కి కెంనుోధెంట్ల
ా ) ఔడర పలఖఫై ఉెండే యధెంగ సయళ్ఫైన నులల఼ల సభ హెంగ
భాయస ఙెెందఽణరబ.
3. జీవిత తెభా ఉతతత
ు లలో మెైడయవల
జీయత

నౄభా ెంథరలు తభ యనియోఖథరయా అవసభయౌై భిషుభిెంచడరనికి యయధ ాయోజధరయౌై

అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏ యధెంగ ాత్తనుదన ఙేసౄ ఽధరైయో భనెం నలైన చారెం. జీయత నౄభా సెంస లు అెంథిెంఙే
నౄభా యలువ నలభిగై యధెంగ అధేఔ యకలెైన భెైడర్సనఽ అెంథిెంఙరయస.
భెైడర్ అెంట్ే ఎెండరర్సఫెంట్థరవభ ఙేయచఫడే ఒ యలక్షణ తయయౘ యౌలబెం. అుడథి ెందెంలల పలఖఫై
నుోతేెంథి. యదరయణెంగ భెైడర్సనఽ ఒ యధఫన
ై ఉ (సనా ఫెంట్భీ) ాయోజనెంగధన లేథర ఔ నులల఼ థరవభ
అెంథిెంచఫడే భయణరనెంతయెం వఙేచ ాయోజను నణరౄనిై నలెంచఽకోవడరనికో ఉయోగియౄ యస.
భెైడర్సనఽ నలై పలఖెంలల యయధ యకలుగ అలెంఔభిెంచఫడిన నజె ఞణో నుోయౌచ చాథరెెం. యథరల఼థర నజె ఞ ఏ అదను
భెైడయౄస లేని నులల఼ వెంట్ిథ.ి కనీ నలై పలఖెంలల యయధ యకలుగ అలెంఔభిెంచఫడిన నజె ఞ యనియోఖథరయసఔు
వకిౄఖతెంగ కవలలన అవసభలు తీభై యధెంగ యయధ యకలుగ అెంథిెంచఫడే భెడ
ై భోతో ఔడిన నులల఼ వెంట్ిథ.ి
ఔ లెంగిల్ నుాన్లల వకిౄకి ఖల యయధ యకల అవసభయౌై తీయచడరనికి భెడ
ై ర్స యమడణరబ.
చితరం 1: మెడ
ై ర్ీ ఎంఔ

ఔ యిెండర్ు జీయత నౄభా ెందెంణో ఫలట్ల భెైడర్స అెంఖ యైఔలెం యక్షణ, ాభాద యక్షణ, అలాగై కిరట్ిఔల్
ఇల్ధస్క (నుాణరెంతఔఫైన అధరభోఖెం) ఔవర్ వెంట్ి అదను ాయోజధరయౌై అెంథిెంచఖలవు. ఈ భెైడర్సఔు
ఎెంచఽఔుని, ఆమా ాయోజధరలఔుగనా యట్ికి అదను న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంచడెం థరవభ నులల఼థరయస యట్ిని
లబయసచఽకోవచఽచ.
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మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 1
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భోక్ష(ఔెంట్ికి ఔనినెంచని) ఉతత్తౄ ఏథి?
I.

కయస

II. ఇలుా
III. జీయత నౄభా
IV. సఫ ో

B. షంరదడమఫదధ బైన జీవిత తెభా ఉతతత
ు లక
ఈ

అదరమెంలల భనెం జీయత

నౄభా ఉతతే
ౄ లలా కొనిైసెంాథరమఫదే ఫన
ై
యకయౌై ఖ భిెంచి

ణెలుసఽఔుెంథరెం.
చితరం 2: షంరదడమఫదధ బైన జీవిత తెభా ఉతతత
ు లక

1. కహలాఴధి తెభా తృహలళలక
కలావది నౄభా ెందెంలల నేభపునైట్లి ఒ నిభిెషిఫన
ై కలెంలలధే ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి. కలావది అధేథి
యభానమాన ామాణెం(airplane trip) అెంత అత్త తఔుువ సభమభూ కవచఽచ. లేథర నలపై ఏళ్ా
సఽథీయఘ కలెం ఔడర కవచఽచ.
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బదాత (Protection)ని 65 లేథర 70 ఏళ్ా వయఔ యసౄ భిెంచఽకోవచఽచ. ఔ సెంవతసయెం కలావది నులల఼లెణ
ై ే
ఆలౄ , ఆఔల్ఔ ాభాథరల నౄభా ెంథరల భాథిభగ
ి ధే ఉెంట్లబ. అలాెంట్ి నులల఼ కిరెంద ల఼వఔభిెంచఫడిన
న఼ానేమెంలనిైెంట్ినీ ఔెంనలనీ థరవభ భయణెం (మోభియౌట్ీ) భిసఽుకి సెంనుథిెంచిన ధయ (cost) గధే
పలయెంచఫడెతేెంథి. నౄభాథరయసకి ఇథి అదనెంగ ఎలాెంట్ి ను దఽు లేథర నఖదఽ యలువ అెంరనిై నలెంచదఽ.
a) ఉదేదవమం (Purpose)
ఔ జీయత నౄభా ఖల వకిౄ అకలభయణెం ఙెెంథిణ,ే అతడి ఔుట్లెంఫ సెంయక్షణఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా
కొెంత య భ ్ ఉెంఙరలధే జీయత నౄభా

నుాథనేఔఫన
ై ఆశ్మానిై ఔ కలావది జీయతకల నౄభా

ధయయేయససఽౄెంథి. భనకి భనెంగ ఎెంచఽఔుధరైలేథర రల఼ౄ ైమెంగ లెకిుెంచిధర ఈ నతౄ ెం య భ ్ తన
నామఫైనయభికి నౄభాథరయసడి భానవ జీవన యలువ (human life value) కి నుాత్తనిధెం వళసఽౄెంథి.
ఔ జీవిత తెభా తృహలళ ఆదడమ రతడమభానమ థఔం (income replacement plan)గహ ఔూడ్డ
తుకొష఼ుంది. నులల఼ వవదిలల అదిషి ెం ఫలఖ ెండఔ భయణెం సెంబయలేౄ , ఆ ాయోజధరనిై నౄభాథరయసనలై
ఆదరయడు యభికి భ ెందఽగ నియవచిెంచఫడు కలావది వయఔ ఔ నలదె నణరౄల యౄెంలల (lump-sum
amount) కఔుెండర ధలయభీగ, ణెైభాలఔెంగ లేథర అలాెంట్ి కలావధఽలలా ఙెయౌాెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
b) అంఖ రసైఔలమం (Disability)
యదరయణెంగ ఔ కలావది నౄభా నులల఼ భయణరనిై భాతాఫే ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. అబణే, ాదరన నులల఼
నైద అెంఖయఔ
ై ల యక్షణ భెడ
ై భిై ఔడర కొని, కలావది నౄభా వవదిలల ఎుడెైధర సభై, అలాెంట్ి
ాభాదఔయఫన
ై సభసలఔు ఖ భెణ
ై ,ే నౄభా సెంస ఆ ాయోజనథరయస సెంఫెందీఔులు/నౄభాథరయస వకిౄకి
ఔడర ఆ య భ ్ని అెంథిసౄ ఽెంథి. ఔయేళ్ నౄభాథరయస కలవవది తభవత భయణలేౄ , నిమనేత ఖడెవు
ూయౄ బనుోబెంథి కఫట్ిి, అుడిఔ ఎలాెంట్ి ాయోజధరలు ఉెండవు.
చితరం 3: అంఖ రసైఔలమం
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c) కహలాఴధి తెభా మెైడమహి
లెైఫ్ ట్ెర్్లల బదాత యదరయణెంగ ాణేఔఫన
ై నులల఼గ

అెంథిెంచఫడెతేెంథి. కనీ ఔ నులల఼లలని

భెైడర్థరవభ ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
ఉదడసయణ
భయణ ాయోజన యౌలబెం (నుోాయజన్) ఔయౌగి ఉనై ఔ నెంఛనఽ నుాధనా, నెంఛనఽ నదలు కఔ భ నఽనే
నౄభాథరయస భయణలేౄ ఆ నతౄ ెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
d) ునయవదధ యణ (Renewability)
కలావది నౄభాలలని నతౄ ెం సభమెం అెంణర యదరయణెంగ న఼ానేమెంలు ఔ నిభిేషి యభిషఔ భైట్ల ాకయెం
ఉెండేట్ట్ల
ా నియృ బెంచఫడణరబ . కొనిై నులల఼లకి కలావది చివభికి భెనా (ునయసదే యణ) ఙేసఽఔుధే
అవకశ్ెం

(option) ఉెంట్లెంథి; అబణే, ఈ ఉతతే
ౄ లలా వకిౄ వమసఽ, ఆ దశ్లల ఆ వకిౄ

ఆభోగనీైనులల఼ ునయసదె యణ కలావదిని దిఱిలల ఉెంచఽఔుని న఼ానేమెంని భిఖణెంచడెం జయసఖ తేెంథి..
e) భామిడ్ి (Convertibility)
భాయచదగిన

కలావది

నులల఼లు

ఔ

నులల఼

హోలు ర్ని

కొతౄ గ

ఎలాెంట్ి

నౄభా

అయహత

యసజువు(insurability)నీ చాఔుెండరధే ఔ కలావది నౄభా నులల఼ని “హోల్ లెైఫ్” వెంట్ి ఔ రశ్వత
నులలగ భాయసచకోవడరనికి అనఽభత్తసఽౄెంథి. రశ్వత నఖదఽ నౄభా కోయసఔుెంట్ృ, ణరణరుయౌఔెంగ ఎఔుువ
న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంచలేనియభికి ఈ ాయోజనెం యమడెతేెంథి. కలావది నులల఼ రశ్వత నౄభాగ
భాయచఫడిన తభవత, కొతౄ న఼ానేమెం భైట్ల ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
f) ఏకెైఔ యఔరమ ాత్తనుదన (USP)
కలావది యౘనైలలని అదిుతీమ విఔరమ రతితృహదన (unique selling proposition) లేథర
యనియోఖథరయసలనఽ యరలషెంగ ఆఔభిషెంఙే లక్షణెం ఏనేట్ెంట్ే అథి తఔుువ ధయలల లబభవుతేెంథి. థీనిలల
ఔ వకిౄ భినేతఫన
ై ఫడెెట్లల ఔడర యనేక్షిఔెంగ (relatively) పలభీ నణరౄలలా జీయత నౄభాని
కొనఽగోలు ఙేమడరనికి అవకశ్ెం ఉెంట్లెంథి. ఆ యధెంగ

నౄభా న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులఔు ఙరలా

భినేతఫైన ఫడెెట్ ఖల ఒ సెంనుదనయసడె తనఔు అకల భయణెం సెంబయలేౄ , తన సనిైళతేలకీ,
నేానేెంఙేయభికీ ఆభిఔ బదాత ఉెండేలా చాలేెందఽఔు ఇథ ఔ గప నుాన్ అవుతేెంథి.
g) రసైవిధడమలక (Variants)
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కలావది నౄభా లల అధేఔ యకల యైయదరలు (Variants) కి అవకశ్ెం ఉెంథి.
చితరం 4: కహలాఴధి తెభా రసవి
ై ధడమలక

i.

కహలాఴధిలో తెభా ముతడుతున తగిించ఼కోఴడం:

ఈ నులల఼లలల కలెం ఖడిఙే కొథీె, భయణెం వలా వఙేచ ాయోజన నతౄ ెం (భయణ ాయోజనెం )తఖా త
ఉెంట్లెంథి. ఆ యధెంగ, ఔ థేళ్ా డికరజి
ీ ెంగ్ కలావది నులల఼ తీసఽఔుెంట్ే, అథి డెత్ ఫనిట్గ నదట్ి
సెంవతసయెం యస. 1,00,000 అెంథిసౄ ఽెంథి. నులల఼కి ాత్త ఏడరథీ యస. 10,000 ఙొున తగిాసౄ ా, చివయగ, థో
సెంవతసయెంలల సఽధరై కి వసఽౄెంథి. ాత్త బయట్ల థీనికి ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం నతౄ ెం భాతాెం కై
యధెంగధే ఉెంట్లెంథి.
తఖా త వఙేచ కలావది నౄభా నులల఼లు తనకా యడినెం చఽకోవడెం , ఇెంక కెరడట్
ి జీయత నౄభాగ
యఔరబెంచఫడణరబ
 తనకా విడ్ించ఼కోఴడం (Mortgage redemption): ఇథి ఔ తఖా త వఙేచ కలావది
నౄభా నులల఼.

ఇథి ఫలకీ ఉనై తనకా యసణెం నైద డికరజి
ీ ెంగ్ (తఖా త వఙేచ) నణరౄనికి

తగినెంత భిభాణెంలల డెత్ అభ్ెంట్ని అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి యసణరలలా, ాత్త ధలా ఙెయౌాెంఙరయౌసన
సభాన ధలసభి న఼నే
ా మెంలు (EMI) ఙెయౌాెంు నేగియౌన అసలు (principal) నతౄ ెం నఽెంచి
ఔరఫన
ే ఼ తగిాెంచఫడెతేెంథి. థీనిలల ఏభట్ల ఙేమఫడే నౄభాలల భయణ ాయోజనెంగ ను ెంథే
య భ ్ ఇెంక ఔట్ి వలలన నేఖ లు నణరౄనికి (principal) సభానభవుతేెంథి. తనకా
(తనకా) కలావదికి అనఽఖ ణెంగ నులల఼ కలావది ఉెంట్లెంథి న఼ానేమెంల కలావది అెంణర
యదరయణెంగ సభానెంగధే ఉెంట్లెంథి. తనకా యడినెంచఽకోవడెం కొనఽగోలు ఙేమడభధేథి
తనకా యసణరనికి తయచఽగ ఉెండే ఔ షయతే.
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 కెరడ్ిట్ జీయత నౄభా ఔ యఔఫైన కలావది నౄభా నుాన్. అు తీసఽఔునై వకిౄ ఆ అు త్తభిగి
ఙెయౌాెంచఔ భ ెంథే చనినుోణే, యసణెం ఫకబ నణరౄనిై ఙెయౌాెంచడరనికి ఇథి యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.
తనకా భిడభషన్లా ఇథి యదరయణ డికరజి
ీ ెంగ్ ట్ెర్్అషభెనఽస. ఇథి ఎఔుువగ యసణ సెంస లకి
యభూళఔ నౄభాగ అభ ్డె,ై ఆ సెంస ల నఽెంచి అు ఙేలే యభి జీయణరలకి నౄభా యక్షణ
ఔయౌసఽౄెంథి . అథి ఆట్ నఫల్
ై , అలాగై వకిౄఖత యసణరలకి ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి. నులల఼
కలావది లలు నౄభా ఙేబెంచఫడిన ఋణఖరళత చనినుోణే, ఈ నులల఼ల కిరెంద ాయోజనెం
తయచఽగ ఋణథరత (lender) లేఔ అు ఇఙేచ వకిౄ (creditor) కి ధేయసగ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
ii. కలావది నౄభా ్ంచ఼కోఴడం
థీని నేయసలలధే ఉనైట్లి ఈ నుాన్ భయణ ాయోజధరనిై అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇథి నులల఼ ట్ెర్్ణో ఫలట్ల విథిే
ఙెెందఽత ఉెంట్లెంథి. ఈ నతౄ ెం నులల఼ ట్ెర్్లల ఙెఫడిన యభభాలలల ఔ నిభిెషిఫైన నతౄ ెం లేథర
రతెంలల నలయసఖ తేెంథి. ాణరభాైమెంగ భ క యలువ నతౄ ెం జీవన ాభాణ ధయ (cost of living
index)ఔు అనఽఖ ణెంగ నలభగ
ి ై అవకశ్ెం ఉెంథి. యదరయణెంగ యక్షణ నతౄ ెం నలభగ
ి ణ
ి ,ే న఼ానేమెం ఔడర
నలయసఖ తేెంథి.
iii. న఼ానేమెంలన఼ రహష఼ చేళే కలావది నౄభా
భభో యధఫైన నులల఼ పలయతథేశ్ెంలల ఫలగ ాజఞదయణ ను ెంథిెంథి. ఇెందఽలల న఼ానేమెంల యసఽణో
కలావది నౄభా లబభవుతేెంథి. ఈ నుాన్ నులల఼థరయసకి ఙరలా సెంతినౄ ఔలుఖజైసౄ ఽెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
అతడె/ఆఫ కలావది ూయౄ బయవయఔు జీయెంచి ఉనైెందఽవలా కోలలబయథి ఏనై ఉెండదఽ. సహజెంగ
ఇట్లవెంట్ి నులల఼లఔు ఙెయౌాెంఙే న఼ానేమాలు, యట్ిణో సభానఫన
ై కలావది నౄభా ఔయౌగి వుెండి,
న఼ానేమాలు యసఽ ఇవవని యట్ిఔెంట్ే ఎఔుువుగ ఉెంట్లబ.
h) షంఫంధిత షంగటనలక (Relevant scenarios)
కహలాఴధి ఇనఽీమెన఼ీ ఈ కరంది మిళి త
 తలఔక ఫాగహ షమితృో తతంది:
i. తనకా యడినెంచఽకోవడెం లేథర లలఔులేట్వ్
ి నలట్ి లఫడి సెందయౌెంలల నౄభా యక్షణ అవసయెం కైవలెం
ణరణరుయౌఔఫే అనఽఔునైుడె
ii. ఔ ను దఽు థకనికి అదను నౄభా ఉెండరలనఽఔునైుడె, ఉథరహయణకి, ఔ మ ఔౄ వమసఽస
తెండి,ా తననలై ఆదరయడిన యభికి ఎథిగై వమసఽసలల అదను యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఔ డికరజి
ీ ెంగ్
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కలావది యౘనై కొనడెం. రశ్వత నౄభా కొధే ఆభిేఔ యభయేూెం లేనుడె , భాయచదగిన కలావది
నులల఼ని ఔ ాణరభాైమెంగ సాచిెంచవచఽచ .
iii. “ఫై కలావది అెండ్స ఇధవస్కి థి భెస్కి” లాస఼లల పలఖెంగ కొనఽగోలుథరయస ఔ నౄభా సెంస నఽెంచి
తఔుువ ధయలల భాతాఫే కలావది ఇనాసభెన్స యక్షణ తీసఽకోయలనఽఔునైుడె, పయౌతెంగ నేగియౌన
న఼ానేమెంల ణేడరని భభెఔుడెధ
ై ర భభిెంత ఆఔయష ణమ
ీ ఫన
ై నలట్ి లఫడి ఆష న్లల నలట్ి లలనఽఔునైుడె.
అబణే ఆ నులల఼థరయస అలాెంట్ి నలట్ి లఫడెలలా ఇనేడి ఉనై భిసఽుయౌై ఔడర బభిెంఙరయౌ.
i)

మిఖణనలక (Considerations)

కలావది శృమీ తృహలళలక రహటి ధయ ఆధడయంగహ తృో టీలో అన఼ఔూలత ఴష఼ుంది . భ కెంగ ఇథి
యభిషఔెంగ భెనఽవల్ ఙేలే ట్ెర్్ నులల఼ల యషమెంలల చాడవచఽచ. అయ యట్ి సభతేల న఼ానేమెం
నులల఼ల ఔెంట్ే ఙరలా తఔుువ.
అలాెంట్ి ఔ ఏడరథి ట్ెర్్ నుానా ణో వఙేచ సభస ఏనేట్ెంట్ే, భయణెం (మోభియౌట్ీ) ధయలు వమసఽ నలభగ
ి ై
కొథీె నలయసఖ ణరబ. ఆ యధెంగ అయ

తఔుువ కలెం నౄభా ాణరయఔ ట్ా ఆఔయషణ ఔయౌగిన యభికి ఫలగ

నచఽచణరబ.

169

కరలకహంవం
కహలాఴధి తృహలళల మిమితతలక
అథే సభమెంలల భనెం కలావది నౄభా నులల఼ల భినేతేయౌై ఔడర ణెలుసఽకోయయౌ. నులల఼ ఖడెవు
థరట్ి నుోబన తభవత జీయత నౄభా యక్షణ కోసెం, భభిెంత రశ్వత నౄభా యక్షణ కోసెం చాసఽౄనైుడే
ాదరనెంగ సభస వసఽౄెంథి. నులల఼ మజభాని ట్ెర్్ భ గిలన
 తభవత నౄభా

కియలు లేఔుెండర

ఉెండవచఽచ. అెందఽవలన 65 లేథర 70 ఏళ్ా వమసఽలల కొతౄ నులల఼ తీసఽకోవడెం యధెం కదఽ. తభ
అధరభోఖెం వలన సెందలు హభిెంచఽకొనినుోబయ భిల త
 ేల నఽెంచి యక్షిెంచఽకోవడెం కోసెం లేథర తభ
యయసతవెంగ గప సెంద వథియౌ యళ్ాడెం కోసెం వఔుౄలు భభిెంత రశ్వత నులల఼లు కోయసఔుెంట్లయస.
అలాెంట్ి భిల త
 ేలఔు ట్ెర్్ అషభెనఽస ని ఙేమదఽ.
2. ముతు ం జీయతకల నౄభా (Whole life Insurance)
కలావది యౘనై నులల఼లు ణరణరుయౌఔ నౄభాకి ఉథరహయణలు. యట్ిలల యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ (ట్ెెంయభీ) కొెంత
కలావది (నభిమడ్స) వయకై లనసఽౄెంథి. కనీ

హోల్ లెైఫ్ నౄభా నులల఼ రశ్వత జీయత నౄభా నులల఼కి

ఉథరహయణ. భభోలా ఙెనులెంట్ే, ఇంద఼లో ఔ తుమీణత కహలాతుక యక్షణ ఉండద఼. కహతూ తెభాదడయవ ఎుడు
చతుతృో భనడ షమై, తెభా షంషి భయణ రయోజనడతున చెయౌలశూు హనతు ఆపర్ చేషు ఼ంది. యయస జీయణరెంతెం లేథర ఔ
నిభిెషి కలావది వయఔ న఼ానేమెంలు ఙెయౌాసౄ ా ఉెండరయౌ. అథి భినేతెంగధే ఉెంట్లెంథి. నలైగ అథి జీయత కలెం
ఔెంట్ే తఔుుయే.
హోల్ లెైఫ్ నులల఼ నౄభాథరయస భయణెం వయఔ ఙెలాభణలల ఉెంట్లెంథి కఫట్ిి, హోల్ లెైఫ్ న఼ానేమెంలు
ట్ెర్్

న఼ానేమెంల ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.

అెందఽవలా అథి ఎలా ుడా భయణ ాయోజధరనిై

ఙెయౌాెంచడరనికై ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస తనఔు కవలలన నౄభా ట్ెర్్ వమెం నణరౄనీై న఼ానేమెం నఽెంచి
తీసఽఔునై తభవత, మిగియౌన డఫయఫతు తృహలళదడయవ తయపున ్టట యఫడ్ి ్డుతతంది. దీతుననఖద఼-విలకఴ
(cash-value) అెంట్లయస. థీనిైెంచి అతవసయెంగ ఎఔుువ నతౄ ెంలల డఫ ో కవలల వలేౄ , ఆ వకిౄ నులల఼
యసణెం యౄెంలల నఖదఽని యత్డరా ఙేసఽకోవచఽచ లేథర ఆ నులల఼ని సభెెండర్ ఙేల అెంత నణరౄనికి నఖదఽ యలువ
ను ెందవచఽచ.
ఇెంక నేగియౌ ఉనై యసణరల యషమెంలల, నౄభాథరయస భయణరనెంతయెం ఙెయౌాెంఙే ఙెయౌాెంు (నే అవుట్) నఽెంచి
నతౄ ెం యసణరనీై, థరని వడీు నీ తగిాెంచఽఔుెంట్లయస.
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ఔకటయంఫంలో తడన఼ అకహల భయణం చెందినడ తన రమబైన రహయవ ఆమిిఔయబన
ై అబదరతడ ఫారహతుక
ఖయమికహఔూడదతు ఆలోచించే రధడన షంతృహదనయవడు దాలట శూహమించడయౌీన భంచి తృహలన్ ఈ సో ల్ ల ైఫ్ తృహలళ. ఈ
వకిౄ హోల్ లెైఫ్ నులల఼కి ఔట్లియౌసన అతదిఔ న఼ానేమెంలనఽ నిలఔడెన
ై భీత్తలల, సఽథీయఘకలెం ఔట్ి ఖలుఖ ణరడె.
అలాగై ఆ నులల఼ అతడె/ఆఫ ఎుడె చనినుోణరయనై థరనిణో నినేతౄ ెం లేఔుెండర, భయణ ాయోజధరనిై
ఔడర అెంథిెంఙరలని కోయసఔుెంట్లడె. అథే సభమెంలల అవసయఫైణ,ే ఈ హోల్ లెైఫ్ నౄభా నులల఼లలని నఖదఽ
యలువ (cash value)ని ఉయోగిెంచఽఔుని దయ యయభణ అవసభలు ఔడర తీయసచఔుెంథరభని అతడె
పలయయౄడె.
తభవత్త తభనికి అెంథిెంచడరనికి ను దఽు, సెంద ఔడఫట్ి డెం వెంట్ి అెంరలణో ఔుట్లెంఫ సెంయక్షణలల హోల్
(Whole Life Insurance) లెైఫ్ ఇనాసభెన్స ఔ కీలఔఫైన నుతా నుోఱసౄ ఽెంథి. యయసతవెం – తన పలయ
తభలఔు తన యయసతవెంగ సెంద వథియౌ యమా ాలధే ఆకెంక్షై జీయత నౄభా నులల఼లు ఇెంట్ియౌానుథికీ ఎఔుువగ
ఉెండేలా చాసఽకోవడభెంట్ే, అథి ఔుట్లెంఫెం ట్లా, నలాల ట్లా ఆ వకిౄకి ఖల అనఽఫెందరనిై నిభేభిసౄ ఽెంథి.
3. ఎండ్ో బంట్ అశయమమెన఼ీ
తుజాతుక ఔ ఎండ్ో బంట్ అశయమమెన఼ీ ందం మెండు తృహలనల కహంతనేశన్ :
 నౄభాథరయస ట్ెర్్ కలావదిలలధే భయణలేౄ , యగెనెం ఙేలన
 (అషర్ు ) సమ్(నతౄ ెం) ని ఙెయౌాెంఙే నుాన్
కలావది నౄభా నుాన్
 ఔ ూర్ ఎెండోఫెంట్ నుాన్ అబణే, నౄభాథరయస ట్ెర్్ చివభోా ఫాత్తకి ఉెంట్ే ఈ నతౄ ెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ఆ విధంగహ ఈ ఉతతిు భయణంచినడ, జీవించి ఉనడన రయోజనఔయబన
ై అంవంగహ ఉంటయంది. ఆభిఔ దికోుణెం
నఽెంచి చాలేౄ , ెందెం అధేథి డికరజి
ీ ెంగ్ (తఖా తేెండే) కలావది నౄభా, ఇెంకీరజిెంగ్ (నలభిగ)ై నలట్ి లఫడి ఎయౌఫెంట్
(అెంశ్ెం) ల ఔలబఔ. నులల఼ కలావది ఎెంత తఔుువగ ఉెంట్ే, అెంత ఎఔుువగ నలట్ి లఫడి అెంశ్ెం ఉెంట్లెంథి.
ట్ెర్్, నలట్ి లఫడి అెంరల ఫేలు ఔలబఔ హోల్ లెైఫ్ లలనా, ఇెంక ఇతయ జీయత నఖదఽ యలువ ెంథరల
(cash value contracts) లలనా ఔడర ఉెంట్లబ. అబణే ఇథి ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽస ెంథరలలల
భభిెంత ఎఔుువ నుాభ కతని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽవలా

కొెంత కలావది ఖడిచిన తభవత ఔ నిభిెషిఫన
ై

య భ ్ నతౄ ెం ఔడఫట్ేిెందఽఔు ఇథి ాపలవవెంతఫైన యహఔెంగ ఉెంథి.
అకల భయణెం సెంబయలేౄ , నౄభా యౌఔయెం థరవభ బదాత ఔయౌెంచఫడే ఈ ఎెండోఫెంట్ నుాన్ భ్యౌఔెంగ ఔ
ను దఽు కయఔరభెం. ఔభి ను దఽు ాణరయఔలఔు నౄభాని జోడిెంచడెం థరవభ యభి ఆభిఔయఫైన ాణరయఔలఔు
ణరనఽ నియచతణరవనీై, బభోయనీ ాథరనెం ఙేలే

యసౄ యనిై ఈ థఔెం యనియోఖథరయా ఔు ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
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ఎెండోఫెంట్ బదాతణో ఔడిన, ను దఽు నణరౄనిై ఔడఫట్ేి ఔ తనిసభి (compulsory) దే త్త. ణెయౌయన
ై
నలట్ి లఫడెలు, ఆలౄ ఫలధతల నియవహణ యక్షణని అెంథియౄ బ. అలాగై భభీ అెంత తనిసభికని (semicompulsory) న఼ానేమెంల సవపలవెం ను దఽు ఙేలన
 ెందఽఔు తగిన నుోాణరసహక (ఇధసెంట్ివ్)లనఽ అెంథియౄ బ.
వమసఽ నలభగ
ి న
ి తభవత లేథర చదఽవు వెంట్ి కొనిై ాణేఔఫన
ై లక్షాల కోసెం అవసయఫన
ై నిది 15 ఏళ్ై
ా ూభిౄ
కగధే ఙేత్తకి అెందఽతేెందెంట్ే, లేథర ఔ వకిౄ తన ఆడనలాలఔు అబయ యయహ కయసచల కోసెం ఏభట్ల
ఙేసఽకోయయౌసన నిది కోసెం ఔ నియచతఫన
ై దే త్తగ పలయెంచి ాజలు ఎెండోఫెంట్ నుానా నఽ కొెంట్లయస. ఈ
లక్షాలణో ఆట్లాడెకోవడరనికి లేదఽ, కచిచతెంగ ఙేయౄ మో లేథో అనై నైభాెంస లేదఽ. ఈ లక్షాలు
తనిసభిగ ధయయేభచి తీయవలలనయే.
ఏథెైధర ఔ తనకా (ఇెంట్ి)యసణెం

తీసఽకోవడరనికి ఈ యసణరనిై నేెంచిెంథి లేదఽ. భయణెం సెంబయెంచిన

సెందయౌెంలల త్తభిగి ఙెయౌాెంులల ఉెండే అనియచత్తని నుోగపట్ిి ఇథి యసణరనికీ బదాత ఔయౌసఽౄెంథి, అబణే, ఎెండోఫెంట్
కైవలెం అసలు (principal) ని భాతాఫే ఙెయౌాెంచడరనికి సభినుోతేెంథి .
ఈ నులల఼ ఎుడా చినై నణరౄల ను దఽు (thrift savings)ని నుోాతసళెంచిెంథి. ాత్త ధల/ణెైభాలఔెం/యభిషఔ
ఆథరమానిైెంచి అదను య భ ్ని ఔున నలట్ి , బయషతే
ౄ ట్ా ఔ నిఫదే త ఔయౌగినయభికి ఎెండోఫెంట్
అదఽౌతఫైన భచఫలట్యౌై చానసౄ ఽెంథి.
రమిమంలన఼ న఼న మహభతీ కోషం తగిింుతుచేు శూౌలబమం ఉండడం ఴలల ఈ తృహలన్ చడలా ఆఔయి ణీమంగహ
ఔతుషు ఼ంది.
అలాగై పలయతథేరనికి సెంఫెందిెంచి ఈ నులల఼ని MWPA (Married Women‟s Property Act) కిరెంద
యౄను ెంథిెంచిన ఔ ట్ాసి ఽలల నలట్ి ే యౌఔయెం ఔడర ఉెంథి - ఈ డఫ ోని కైవలెం నులల఼ ాయోజనథరయస
(beneficiary) కి భాతాఫే ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. కఫట్ిి ఆ యధెంగ అథి నౄభాథరయస ఆలౄ నైద యసణథరతల
(creditors) థరయల నఽెంచి యక్షిెంఫడెతేెంథి.
చివయగ, ఎధనై ఎెండోఫెంట్ నులల఼లు 55-65 ఏళ్ా భధ వమసఽలల ూభిౄ అవుణరబ.

నౄభాథరయస

అతడి/ఆఫ దయ యయభణని ాణరయఔ ఙేసౄ ఽనైుడె, దయ యయభణ ధరట్ికి కవలలన ను డెుఔు భభిెంత
అదను బభోయనీై, ఉయోగనీై ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఇలాెంట్ి నులల఼లు ఙరలా ఉయోఖఔయెంగ ఉెంట్లబ.
a) రసైవిధడమలక (Variants)
ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽసకి ఖల నిభిెషిఫైన యైయదరలు ఈ కిరెంద చభిచెంచఫడరుబ.
i.

భతూ ఫామక్ తృహలన్
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పలయతథేశ్ెంలల ాజఞదయణ ను ెంథిన యయ
ై ధఫన
ై ఎెండోఫెంట్ నుానా లల భనీ ఫలక్ నుాన్ ఔట్ి. ఇదొ ఔ
విలక్షణబైన ఎండ్ో బంట్ తృహలన్. ఇంద఼లో

తుమిదశట కహలాఴధ఼లోల (మిమాడ్ిక్ ఇన్శూహటల్బంటయ
ల ) తెభా

ముతు ం (రహగహదనం చేళన
 శూొ భయభ) న఼ంచి ఔ ఫాఖం రసనకు ఇశూహుయవ. మిగియౌన ముతడుతున టర్భ చిఴయలో
ఇశూహుయవ.
ఉదడసయణ
20 ఏళ్ా వయఔ తీసఽఔునై ఔ భనీ ఫలక్ నులల఼ భనఽఖడ ాయోజనెం (survival benefit) గ 5,
10, 15 ఏళ్ా కి ఔయభి యౘనై ఇవవఫడిన నతౄ ెం (సమ్ అషర్ు )లల 20% య భ ్ని యనకిు అెంథిసౄ ఽెంథి.
నేగియౌన (ఫలలెన్స) 40% య భ ్ని 20 ఏళ్ా కలవవది ూభిౄ అబన తభవత ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
అషర్ ఙేలన
 వకిౄ కలావది (ట్ెర్్)లల 18 ఏళ్ా కై భయణలేౄ , అట్ికై నౄభాసెంస భ క యలువ (face
value) లల 60% ఙెయౌాెంచినట్ిక,ీ థరనిణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర, నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం, అలాగై జభ
అబన ఫోనస్కలు ఔడర ఙెయౌాెంచఫడణరబ.
ఈ నుానా లల ఖల దావత (liquidity) అెంట్ే, నఖదఽని యనకిు త్తభిగివవడెం (cash back) అధే అెంశ్ెం వలా
యట్ికి ఙరలా ాజఞదయణ లనెంచిెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే అలా ఙేమడెం వలా ాజలకి ఖల అల కలావది (short
term), భధ కలావది (medium term) కి ఙెెంథిన అవసభయౌై యయస తీయసచకోఖలుఖ ణరయస. అలాగై
యట్ిణో ఫలట్ల ఈ నులల఼లా ల కలావది (term) లలల ఎుడెైధర వకిౄ భయణలేౄ లనెంఙే యక్షణ ఔడర
ఉెంట్లెంథి.
ii. లాపలలలా నులగాధే (Par) భభిమ నులగానని(non-par) ల఼ుభ లు
“నుర్” (Par)అధే దెం జీయత నౄభా సెంస లాపలలలా నులుెంచఽఔుధే యదరధరయౌై సాచిసఽౄెంథి. అలాగై
“ధరన్-నుర్” (Non – Par)అధే దెం లాపలలలా నులుెంచఽకోని యదరధరయౌై సాచిసఽౄెంథి. ఈ భెెండె యకల
యదరధరల సెంాథరమ జీయత నౄభాలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
అనిై యెంాథరమ నులల఼లలలనా, నులల఼థరయసల నఽెంచి అెందఽఔునై న఼ానేమెం సనైఔయణ ఙేమఫడిన
నౄభా నిధఽలని ఔఠినఫైన నిమెంతాణరదికయసల యయేక్షణ (tight regulatory supervision)లల
సాచిెంచిన నిఫెంధనల ాకయెం నలట్ి లఫడెలు నలట్ిడెం జయసఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ లాపలలలా నులగాధే నులల఼ల
నులల఼థరయసలు విథిే (growth)లల యౘనైూయవఔఫైన (guaranteed) పలగనిై గనీ, లేథర నౄభా సెంస
థరవభ సిఱిెంచఫడే నేఖ ళ్ా (surpluses)లల పలఖెం గనీ ను ెందఽణరయస.
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కనీ లాపలలలా నులగానని ఉతతే
ౄ లనఽ అనఽఫెంధ యేథిఔ (linked platform) లేథర ఔ అననఽఫెంధ యేథిఔ
(non-linked platform) లల అెంతభౌఖెంగ ాత్తనుథిెంచవచఽచ. ఈ అదరమెంలల, భనెం అననఽఫెంధ
యేథఔ
ి నులల఼ల ఖ భిెంచి చాథరెెం. యలక్షణఫైన ఈ లాబ (నుాట్) ాణరయఔలలా ాయోజధరలు లయెంగ
ఉెంట్లబ,

ెందెం

(ెందెం)

సభమెంలలధే

యౘనై

ఇవవఫడణరబ.

నులల఼థరయసడె

ఈ

ాయోజధరలకి భాతాఫే త భభి బయ ఇతయ ాయోజధరలకీ అయహత ఉెండదఽ.
ఉదడసయణ
ఔ వకిౄ ట్ెర్్లల ాత్త సెంవతసయెం నౄభా నతౄ ెంలల 2% అదను య భ ్ని కచిచతభ గ అెంథిసౄ ఽనై
ఇయయై సెంవతసభల ఎెండోఫెంట్ నులల఼ తీసఽకోవచఽచ. ఇెందఽలల సమ్ అషర్ు , థరనిణో ఫలట్ల సమ్
అషర్ు లల 40% అదను నతౄ ెం ఫచాభిట్ీ ఫనిట్గ లనసఽౄెంథి.
సెంాథరమ ధరన్-నుర్ నులల఼లనలై ఐఆర్డీఏ (IRDA) ఏయభిచిన కొతౄ భాయా దయశకలు, ాకయెం ఏథెధ
ై ర
ాణే ఔఫైన సెంగట్న జభిగన
ి ుడె ఙెయౌాెంచవలలన ాయోజధరలు ఏనేట్ నుాయెంబెంలలధే సషి ెంగ
నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెంథి, థరనికి ఏ ఇతయ నుాభాణఔతణోనా సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.
అథేయధెంగ నులల఼ ట్ెర్్లల నిమనేత (regular) వవదిలల జభబయ అదను ాయోజధరలు ఏయైధర
ఉెంట్ే, నుాయెంబెంలలధే సషి ెంగ నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెందనీ, థరనికి ఏ సాచీ ఫెంచ్భార్ు (నుాభాణఔత) ణోనా
సెంఫెంధెం ఉెండదనీ అయ సషి ెంగ ఙెౄ ుధరైబ. భభోలా ఙెనులెంట్ే, ఈ నులల఼లనలై వఙేచ భఫడి ఏ
యధెంగ వయోౄెంథో ఔడర నుాయెంబెంలలధే యలాడిెంఙరలని థీనయ ెం. ఈ యధెంగ నులల఼థరయస భిట్ర్ై(నిఔయ
భఫడి)ని లెకిుెంచఽకోవచఽచ, నులల఼ కయసచలు అెంచధర యేల ఇతయ భాభాలణో ఔడర నుోయౌచ
చాసఽకోవచఽచ.
iii. Par లేదడ లాఫాలతో ఔూడ్ిన తృహలళలక
లాబయళత లేథర యౘనై నుానా లా కఔుెండర, ఈ నులల఼లు లాపలలలా నులుెంచఽఔుధే యౌలబెం ఔయౌెంఙరబ.
నుాట్ నులల఼లా ల ఇతయ నులల఼ల ఔెంట్ే ఎఔుువ న఼ానేమెం ఉెంట్లెంథి. లాపలలనఽ ఫోనస్క లేథర డియడెెండ్స
యౄెంలల ఙెయౌాెంచడెం జయసఖ తేెంథి. ఫోనస్కలు యదరయణెంగ భివయష నభీ ఫోనస్కల లాగ ఙెయౌాయౄ యస. యట్ిని
సమ్ అషర్ు లల ఔ నిషత్తౄ గ ాఔట్ియౄ యస (ఉథరహయణకి, 70 యేల యౄనుమల నౄభా నతౄ ెం
అనఽఔుెంథరెం). అుడె భివయషనభీ ఆదరయెం (నులల఼ కలావది భ గిలన
 తభవత గనీ, భయణెం లేథర
ఫచాభిట్ీ లేథర సభెెండర్) గ అదను ాయోజధరలు ఙెయౌాెంచఫడణరబ.
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ఔయభి జత ఙేలేౄ కచిచతెంగ ఉెండే భివయషనభీ ఫోనస్కలు భాతాఫే కఔ, నౄభా సెంస ట్ెభి్నల్ ఫోనస్కలు
ఔడర ాఔట్ిెంచవచఽచ. అయ నౄభా సెంస అడను దడను ను ెంథే కొనిై లాపలలలా నఽెంచి అెందవచఽచ. కనీ
యట్ికి యౘనై లేదఽ.
మ ధట్
ై డ్స
ె కిెంగ్ డమ్ లలని కైనట్
 ల్ భాభెుట్ా లల నలట్ి లడి నలట్ి అడను దడను అతదిఔెంగ వచిచడే
గయౌయట్ల లాపలయౌై నులల఼థరయసలణో పలఖయవభెం ెంచఽఔుధే యధనెంగ ట్ెభి్నల్ ఫోనస్కలు అనవిథిే
ఙెెంథరబ. ఇలాెంట్ి చయలు పలయతథేశ్ెంలలనా, ఇెంక ఇతయ అనవిథిే ఙెెంథిన భాభెుట్ా లలనా
అనఽసభిెంచఫడరుబ.
షభాచడయం
లాపలలలా నులుెంచఽకోవడెంలల డియడెెండ్స దే త్త (Dividend method of profit participation)
USA వెంట్ి కొనిై నిభిెషి భాభెుట్ా లల లాపలలనఽ డియడెెండా యౄెంలల ెంచఽణరయస.

డియడెెండెనఽ జభ

ఙేమడెంలల భెెండె యకల యదరధరలుధరైబ.
i.

“తృో ర్ట తృో యౌయో బథడ్స” (Portfolio Method) ఔ సెంాథరమఫదే ఫన
ై దే త్త. ఇెందఽలల నులల఼
థరయసలెందభికీ ఔెంనలనీ థరవభ నియవళెంఫడే నుోర్ి నుోయౌయోనలై వఙేచ నతౄ ెం నలట్ి లఫడి

భఫడి

(return) ని యభి వెంతే యబజిెంఫడే అదను య భ ్ (divisible surplus)గ జభ
ఙేమఫడెతేెంథి. ఇట్ీవయౌ కలెంలల నలట్ి న నలట్ి లఫడి వచిచన భఫడి భైట్లనఽ

నఽెంచి ఖత

సెంవతసభలలా ఔెంనలనీ నలట్ి లఫడి నలట్ి న భనీస్క నలై సెంనుథిెంఙే భఫడి భైట్లనఽ యేయస (డిలి ెం గివష్)
ఙేమడరనికి ఎలాెంట్ి ామతైభూ ఙేమఫడలేదఽ. ఆ యధెంగ ఈ నుోర్ి నుోయౌయో దే త్త ఏఔభీత్త
భఫడి భైట్ాణో కలాెంతయెంలల లభీఔభిెంచఫడిెంథి. కలెం ఖడెసఽౄనై కొథీె భిసఽులు ూల్ అవుణరమధే
లథే రెంతెం థీనికి అనవబెంచఫడిెంథి. ఆ యధెంగ అథి మూనినూయెం భివయషనభీ ఫోనస్క ఫకనిజెంణో
సభాన యబ (analogous)లల ఉెంథి.
ii. “ఔమెంట్ భతూ బథడ్స” (Current Money Method) భెెండవ యఔెం దే త్త. ఇెందఽలల నలట్ి లఫడి
నలట్ి న సభమెం భభిమ థరని భఫడి భైట్లనలై వఙేచ భఫడి ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. సఽయక్షితెంగ
ఉెంచఫడెతేెంథి. థీధేై లలగె్ెంట్ెడ్స లేథర కైనట్
 ల్ ఫలాక్ ఫథడ్స అెంట్లయస.

అెంట్ే ఇెందఽలల యయధ

యకల నలట్ి లఫడి ఫలాక్స కి యయధ యకలెైన భఫడెలు లనయౄబ.
ఆ యధెంగ సెంాథరమఫదే ఫన
ై లాపలలణో ఔడిన (నులగాధే) నులల఼లు జీయత నౄభా కభలమాల నలట్ి లఫడి
ాదయశనఔు కొెంత ఆదరభనిై అెంథిసౄ ఽధరైబ. కఔనుోణే ఆ సెంఫెంధెం ధేయసగ లేదఽ. నులల఼థరయస నిధఽలకి
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ఉనై ఆసఽౄలు, అుల ఆదరయెంగ నిమనేతకలెం(యదరయణెంగ యభిషఔ)లల జభిగై భథిెంు థరవభ లాపలలు
ను ెందఽణరడె.
ఔ షంషి రఔటించే మిఖయలక. ఆ షంషి తెభా ఖణఔకడ్ి అంచనడలక భమిమయ మిఖణనలోక తీష఼ఔకనన కహయకహల
మీద ఆధడయడ్ి ఉంటయంది. ఔరేళ మిఖయలక రఔటించినడ, నులల఼థరయసల భధ థరని కైట్లబెంు ఔెంనలనీ
ఫేధజ్డ
ే ఫెంట్ నియృ మెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. యట్నిైట్ి వలాా నులల఼లఔు ఔలఫడే ఫోనస్కలు నలట్ి లఫడి
ాదయశన ఆదరయెంగ భాతాఫే ఉెండే యధెంగ సెంస లు జఞఖరతౄ వళయౄబ.
కహలాంతయంలో ్టట యఫడ్ి్ై మహఫడ్ి షజారసన
ై మీతిలో ఴచేులా చఽష఼కోఴడబే ఇఔుడ అంతమినఴతంగహ దడగిన
భౌయౌఔబైన దధ తి. ట్ెభ్ి నల్ ఫోనస్క ల, కెంనుౌెండ్స ఫోనస్క ల నదలెైన ఈకివట్ీ నలట్ి లఫడెయౌఙేచ నలదె
నతౄ ెం ాయోజధరలు (larger slice of the benefits)

నులల఼థరయసఔు ఆనెంథరనిై ఔయౌగియౄ బ. అబణే

ఇలాెంట్ి ఫోనస్కలు ాఔట్ిెంఙే నౄభా కభలమాల యచక్షణరదికయెంనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
చివయగ, యలువ భథిెంు తభవత ఫోనస్కలు యదరయణెంగ సెంవతసభనికి ఔయభై ాఔట్ియౄ యస. కఫట్ిి,
అయ ఆసఽౄల యలువలల భోజుయభీ ళెచఽచతఖా లనఽ (daily fluctuations) ాత్తనృెంనృెంచవు.
ఆ యధెంగ, ాయోజధరలు (నౄభా నతౄ ెం భభిమ ఫోనస్కల), ఇెంక న఼నే
ా మెంలణో సయౘ, ఆ ఉతత్తౄ లేథర
నుాన్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెండరయ్ అని నియృబెంచి

జీయత

నౄభా సెంస లు తమాయసఙేలే సెంాథరమఫదే ఫైన

నుాట్స (నులగాధే) నులల఼లు ఔ ఉతతే
ౄ ల తభనికై నుాత్తనిధెం వళసఽౄధరైబ. నలట్ి లఫడి

భాభెుట్ లల

జీయత నౄభా సెంస అతదిఔ భఫడెలు సెంనుథిెంచిధర ఔడర, థరని ఫోనస్కలు లేథర డియడెెండెా ధేయసగ ఈ
భఫడెలణో సెంఫెంధెం ఉెండరయౌసన అవసయెం లేదఽ.
ఔ తృహలళదడయవ లేదడ

తెభాదడయవక ఖల రయోజనబేమిటంటే, తృహలళదడయవ తన అఴషమహలఔక తగిన

కచిుతబన
ై తుమీణత తుధ఼లక తృొ ందడం కోషం తుశిుతబైన ్టట యఫడ్ి ్టటడ్డతుక ఈ తృహలనల న఼ తగిన శూహధనడలకగహ
ఎంచ఼ఔకంటాడు. అయ ఔ వకిౄ నలట్ి లఫడి నుోర్ి నుోయౌయోకి సెంఫెందిెంచిన నతౄ ెం (overall) నుోర్ి నుోయౌయో
భిసఽుని తగిాెంచడరనికి యమడణరబ.
కరలకహంవం
ఐఆర్ డ్లఏ(IRDA) షంరదడమఫదధ బన
ై ఉతతత
ు లఔక షఽచించిన కొతు భాయి దయశకహలక
ఈ భాయా దయశకయౌై అనఽసభిెంచి, సెంాథరమఫదే ఫైన నుానా ఉతత్తౄ డిజెైన్ థరథరుగ అలాధే ఉెంట్లెంథి.
a) కొతౄ సెంాథరమఫదే ఫన
ై ఉతతే
ౄ లు (traditional products) అతదిఔ డెత్ ఔవర్ ని ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
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i.

ళంగిల్ న఼ానేమెం నులల఼లకి అథి 45 ఏళ్ా లలు యభికి లెంగిల్ న఼నే
ా మెంలల 125% 45 ఏళ్ై
ా
థరట్ిన యభికి లెంగిల్ న఼నే
ా మెంలల 110% ఉెంట్లెంథి.

ii. మెఖయమలర్ న఼ానేమెం నులల఼లకి 45 ఏళ్ా లలు యభికి ఙెయౌాెంఙే యభిషఔ న఼నే
ా మెంనలై యక్షణ 10 భెట్ా ల, 45
ఏళ్ై
ా థరట్ిన యభికి ఏడె భెట్ా ల ఎఔుువ ఉెంట్లెంథి.
b) సెంాథరమఫదే ఫన
ై నులల఼ యషమెంలల ఔతూష భయణ ాయోజన నతౄ ెం, అలాగై ఇెంక ఏయధ
ై ర ఉెంట్ే
అదను ాయోజధరలు.
c) నులల఼లల నేభపునై యధనెంగ, ఖతెంలల ఙెయౌాెంచి ఉెండఔనుోణే, నౄభా నతౄ ెం కి అదనెంగ, ఫోనస్క /
అదను రయోజనడలక, అలాగై చతుతృో భయ మోజు ఴయఔూ జభభన శూొ భయభతు భయణం షంబవించినుడు
చెయౌలంచడయౌ.
d) ఈ నులల఼లు భెెండె యకల (యైయదరలు, variants) లల లబభవుతేధరైబ. ఔట్ి, నులగాధే
(participating), భెెండె నులగానని (non-participating) నులల఼లు.
i.

నులగాధే నులల఼లఔు ఫోనస్క నలట్ి లఫడినలై భఫడి నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి, కనీ అథి ాఔట్ిెంచని లేథర
యౘనై ఇవవని ఫోనస్క. కనీ ఔయభి ాఔట్ిెంచిన ఙేలన
 తభవత అథి శృమీ అవుతేెంథి. యదరయణెంగ
నులల఼థరయస భయణలేౄ ధన లేథర ఫచాభిట్ీ ాయోజనెం సభమెంలలధన ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. ఈ ఫోనస్క
ని మిఴయి నమీ ఫో నస్క అతు ఔూడ్డ అెంట్లయస.

ii. నులగానని (non-participating) నులల఼ల యషమెంలల భఫడి నులల఼ నదలు కఔ భ ెంథే యలాడి
ఙేమఫడెతేెంథి.
మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 2
ఔ ూభిౄకలు జీయత నౄభాకి ఙెయౌాెంఙే న఼ానేమెం, ఔ కలావది నౄభాకి ఙెయౌాెంఙే న఼ానేమెం ఔెంట్ే
_____________.
I.

ఫలగ ఎఔుువ

II. తఔుువ
III. సభానెం
IV. ఙెుకోదగినెంత ఎఔుువ (Substantially higher)
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శూహమహంవం


ఔ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ యభభూలకి ఖల ఆభిఔ యలువ నయెంచినుోఔుెండర
బదాతనిసఽౄెంథి. అథి అతడినలై ఆదరయడు యళ్ా కిగనీ లేథర తన సవెంణరనికి గనీ లబభవుతేెంథి.



అసలు ఔ జీయత నౄభా నులల఼లల కీలఔఫైన అెంశ్ఫేనేట్ెంట్ే,

అతడికి ఎలాెంట్ి దఽయదిషి ఔయఫైన

యషమెం జభిగధ
ి ర ఆ వకిౄకి సనైెంగ ఉెండే ఆతీ్మ ల భనసఽకి ారెంతత, ధభ్థి ఔయౌెంచడెం.


కలావది నౄభా ెందెంలల నేభపునైనిభిెషి సభమానికి భాతాఫే ఙెలా ుఫలట్బయ యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.



కలావది నౄభా యొఔు అథివతీమఫైన యఔరమ ాత్తనుదన (USP) ఏనేట్ెంట్ే థరని తఔుువ ధయ

ఔ

భినేత ఫడెెట్ లల యనేక్షెంగ నలదె నణరౄలలా జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేలేెందఽఔు ణోడడెతేెంథి.


కలావది యౘనై నులల఼లు ణరణరుయౌఔ యౘనైకి ఉథరహయణలు. అెందఽలల ణరణరుయౌఔ కలావది (నభమ
ి డ్స)
వయకై నౄభా యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. జీయతకలు నులల఼కి ఉథరహయణ .



ఔ ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽస ెందెం నిజఞనికి భెెండె నుానా ఔలబఔ. - ఔ ట్ెర్్ అషభెనఽస నుాన్
నౄభాథరయస కలావదిలల

భయణెంచిన సెందయౌెంలల ూభిౄ యౘనై నణరౄనిై ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. అలాగై ఔ

అచచఫన
ై ఎెండోఫెంట్ నుాన్ నౄభాథరయస నులల఼ కలావది చివభి థరక జీయెంచి ఉెంట్ే ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
కరలఔబైన దడలక
1. కలావది నౄభా
2. జీయతకలు నులల఼
3. ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽస
4. భనీ ఫలక్ నులల఼
5. లాపలలలల నులగాధే(Par) భభిమ నులగానని (non-par) థకలు
6. భివయష నభీ ఫోనస్క
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ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
జీయత నౄభా ఔెంట్ికి ఔనినెంచని (intangible) ఉతత్తౄ .
జరహఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
జీయతకలు నౄభా కోసెం ఙెయౌాెంచిన న఼నే
ా మెం కలావది నౄభాకి ఙెయౌాెంఙే న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు ఔెంట్ే ఫలగ
ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
రవన 1
ఔ నులల఼థరయస భయణెంచిన సెందయౌెంలల, అతడి తనకాకి ___________ జీయత నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
I.

ట్ెర్్

II. తనకా
III. నతౄ ెం (Whole)
IV. ఎెండోఫెంట్
రవన 2
ఎెంత ________ న఼ానేమెంని నైయస నై జీయత నౄభాకి ఙెయౌాయౄ భో, నైయస భయణెంచిన సెందయౌెంలల లనృే థరయసనికి
ఙెయౌాెంఙే భియౘయెం అెంత ________ఉెంట్లెంథి.
I.

ఎఔుువ, ఎఔుువ

II. తఔుువ, ఎఔుువ
III. ఎఔుువ, తఔుువ
IV. యేఖెం, నిథరనెం
రవన 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఔ కలావది నౄభా నుాన్కి సెంఫెందిెంచి ఏ ఎెంనఔ సభెన
ై థి?
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I.

కలావది నౄభా నులల఼లు జీయత కలెంనుట్ల కొనయగిెంు ఙేసఽకోఖయౌగై (renewability) ఎెంనఔణో
వయౄబ

II. అనిై కలావది నౄభా నులల఼లు ఔ అెంతభిైభి్త భెైడర్ సదఽనుమెంణో వయౄబ
III. కలావది నౄభాని

ాణేఔఫైన నులల఼గనా,

భభిమ

భభో నులల఼ణో భెైడర్గనా కొనఽగోలు

ఙేమవచఽచ.
IV. ఔ కలావది నౄభా నుాన్ని నతౄ ెం జీయత నౄభా (జీయతకలు నౄభా నుాన్గ భాయచఖయౌగై సదఽనుమెం
లేదఽ
రవన 4
ట్ెర్్ తగిాెంచఽఔుధే నౄభాలల ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలు కలఔరఫణ
ే ర ____________ ఉెంట్లబ.
I.

నలయసఖ ణరబ

II. తఖా ణరబ
III. లయెంగ ఉెంట్లబ
IV. త్తభిగి ఙెయౌాెంులు జయసఖ ణరబ
రవన 5
ఔ కలావది నులల఼లల ఉెండే భాభిడి ాణరభాైమానిై ఉయోగిెంచి నైయస థరనిై __________ గ
భాయసచకోవచఽచ.
I.

నతౄ ెం జీయత నులల఼ (జీయతకలు)

II. తనకా (Mortgage) నులల఼
III. ఫలెంక్ FD
IV. ట్ెర్్ తగిాెంచియేలే నులల఼
రవన 6
జీయత నౄభా ఉతత్తౄ కి ఖల నుాధనేఔ ాయోజనెం ఏనేట్ి ?
I.

నఽై భబతీలు (rebates)

II. సఽయక్షితఫన
ై నలట్ి లఫడి భాయా ెం (avenue)
III. ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ యభభూలకి ఖల ఆభిఔ యలువ నయెంచినుోఔుెండర బదాతనివవడఫే ఔ జీయత
నౄభా ఉతత్తౄ యనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనెం.
IV. సెంద ఔడఫట్ి డెం
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రవన 7
ఈ కిరెంథి యభిలల ట్ెర్్ నుాన్ ని కొనభని సాచన ఇవవడరనికి ఎవయస ఫలగ నుణరయస?
I.

నౄభా కలావది (ట్ెర్్) తభవత డఫ ో అవసయెం ఉనై వకిౄ

II. నౄభా అవసయెం ఉెండి, ఎఔుువ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ
III. నౄభా అవసయెం ఉెండి, తఔుువ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ
IV. భఫడి ఫలగ వఙేచ నౄభా ఉతత్తౄ అవసయెం ఉనై వకిౄ
రవన 8
ట్ెర్్ అషభెనఽస తగిాెంచడరనికి సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ యవయణ తు?
I.

నులల఼ కలవవదిణో భయణ ాయోజనెం నతౄ ెం తగిానుోతేెంథి

II. నులల఼ కలెం ఖడిఙే కొథీె న఼ానేమెం నతౄ ెం తగిానుోతేెంథి
III. న఼ానేమెం యబ నులల఼ కలవవది అెంణర కై లత్తలల ఉెంట్లెంథి.
IV. నులల఼ కలవవదిలల నౄభా నతౄ ెం తగిాెంచఽకొధే నులల఼లు తనకా యడినెంఙే నులల఼లు ఔ ఉథరహయణ.
రవన 9
ఎెండోఫెంట్ నుాన్కి అషభెనఽస సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యట్ిలల సభెన
ై యవయణ ఏథి?
I.

థీనిలల భయణ ాయోజనెం అెంశ్ెం భాతాఫే ఉెంథి

II. ఇథి ఔ జీవన (survival) ాయోజనెం అెంశ్ెం భాతాఫే ఉెంథి
III. థీనిలల డెత్ ఫనిట్ణో ఫలట్ల జీవన ాయోజన అెంశ్ెం ఔడర ఉెంథి.
IV. ఇథి ఔ ట్ెర్్ నుాన్ని నుోయౌ ఉెంట్లెంథి.
రవన 10
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఔ ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽస నుాన్కి ఔ ఉథరహయణ ఏథి?
I.

తనకా యడినెంచఽఔుధే (Mortgage Redemption) నుాన్

II. కెరడట్
ి జీయత నౄభా నులల఼
III. భనీ ఫలక్ నుాన్
IV. నతౄ ెం జీయత నుాన్ (Whole Life Policy)
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ళుమ మీక్ష - జరహఫయలక
జరహఫయ 1

సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
నులల఼థరయస భయణెంచిన సెందయౌెంలల, తనకా జీయత నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 2

సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
ఎెంత ఎఔుువ న఼ానేమెంని నైయస నై జీయత నౄభాకి ఙెయౌాయౄ భో, నైయస భయణెంచిన సెందయౌెంలల లనృే థరయసనికి
ఙెయౌాెంఙే భియౘయెం అెంత అదిఔెంగ ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 3

సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
కలావది నౄభాని

యిెండ్స-ఎలలన్

నులల఼గనా,

భభిమ

భభో నులల఼ణో భెైడర్గనా కొనఽగోలు

ఙేమవచఽచ.
జరహఫయ 4

సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
కలావదిలల నౄభా తగిాెంచఽకొధే నులల఼లలల , ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలు కలఔరఫేణర లయెంగ ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 5

సభెన
ై ాణరభాైమెం I.
ఔ ట్ెర్్ నులల఼లల ఉెండే భాభిడి ాణరభాైమానిై ఉయోగిెంచి నైయస థరనిై నతౄ ెం జీయత నులల఼గ
భాయసచకోవచఽచ.
జరహఫయ 6

సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ఔ వకిౄ యొఔు ఉణరదఔ యభభూలకి ఖల ఆభిఔ యలువ నయెంచినుోఔుెండర బదాతనివవడఫే ఔ జీయత నౄభా
ఉతత్తౄ యనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనెం.
జరహఫయ 7

సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
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తఔుువ ఫడెెట్ ఔయౌగి ఉనై వకిౄ నౄభా కయలనఽఔుెంట్ే, ట్ెర్్ నుాన్ ఔ భెంచి ఎెంనఔ.
జరహఫయ 8

సభెన
ై ాణరభాైమెం II.
నులల఼ కలెం ఖడిఙే కొథీె న఼ానేమెం తఖా త ఉెంట్లెంథి .
జరహఫయ 9

సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽస నుాన్ లల భయణెంచిధర, జీయెంచిధర ఆ ాయోజనెం ను ెంథే అెంశ్ెం ఉెంథి.
జరహఫయ 10

సభెన
ై ాణరభాైమెం III.
భనీ ఫలక్ నుాన్ ఔ ఎెండోఫెంట్ అషభెనఽస నుాన్ కి ఉథరహయణ.
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అధడమమం 9
జీవిత తెభా ఉతతత
ు లక – II
అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెం నైఔు సెంాథరబయతయ(non-traditional) జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాెంచెం ఖ భిెంచి భిచమెం
ఙేసౄ ఽెంథి. భనెం నదట్గ సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లకి ఖల భినేతేలేనేట్ భియౕయౌెంచడెం
దఖా య నఽెంచీ నదలునలడథరెం. ఆ తభవత సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు ఎెందఽఔు నికి వయౄయో
చాథరెెం. చివయగ, భాభెుట్లల ాసౄ ఽతెం లబభబయ యయధ యకల సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ ల
ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లనలై ఔ అవగహన
B. సెంాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు
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A. షంరదడభయతయ జీఴన తెభా ఉతతత
ు ల్ై ఔ అఴగహసన
1. షంరదడభయతయ జీఴన తెభా ఉతతత
ు లక –ఉదేదవమభయ , అఴషయం (Purpose and need)
ఖత అదరమాలలా, భనెం కొనిై యకల సెంాథరమ జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధరైెం. అయ
నౄభాణో ఫలట్ల ను దఽు అెంరనిై ఔడర ఔయౌగి ఉధరైమని అయ ెం ఙేసఽఔుధరైెం. ఈ ఉతతే
ౄ లనఽ తయచఽగ
ఆభిఔ యణలల అెంతభౌఖెంగ భిఖణెంచడెం, నలట్ి లఫడి సనైఔభిెంచఽకోవడరనికి ఖల నేఖణర భిఔభలణో యట్ిని
నుోయౌచ చాడడెం జయసఖ తేెంథి.
ను దఽు, నలట్ి లఫడెల యషమెంలల భనెం ఫలగ ఖ భిౄెంఙరయౌసన అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే,
కైటాభంుతు

షభయిఴంతంగహ,

రఫాఴఴంతంగహ

శూహధించడం

(inter-temporal

ఴనయవల తడతడుయౌఔ
allocation

of

resources).
i.

ఴనయవల తడతడుయౌఔ కైటాభంు అెంట్ే యయధ కలభిభాణరలలల కైట్లబెంు అని అయెం. ఇఔుడ
రఫాఴఴంతం

(effective) అధే దెం జీయత చఔరెంలల యయధ దశ్లలా ఉతనైభబయ

యయధ

అవసభలనఽ సెంతినౄ యచడరనికి అెందఽఫలట్లలల ఉెండే తగిననిై నిధఽలని సాచియోౄెంథి.
ii. షభయిఴంతబన
ై కైటాభంు (Efficient allocation) అధే భభో దెం బయషతే
ౄ లల భభిెంత
యేఖవెంతెంగ అెందఽఫలట్లలల వఙేచ భభినిై నిధఽలని సాచిసఽౄెంథి.

ఔ నిభిెషి భిసఽుకి ఎెంత

ఎఔుువ భఫడి ఉెంట్ే, ఆ నలట్ి లఫడి అెంత సభయవెంతఫన
ై థెై ఉెంట్లెంథి.
జీయత నౄభా నులల఼లఔు సెంఫెందిెంచి ఆలలచిెంఙరయౌసన ఔ కీలఔఫన
ై అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే, ఆభిఔ యణ ాథశ్
ే ెంలల
ఇతయ ఆసఽౄలణో నుోయౌలేౄ థీని భఫడి నుోట్ీగ ఇవవడెం సభసగ భాభిెంథి. భనెం ఖత అదరమెంలల చభిచెంచిన
సెంాథరమ జీయత నౄభా నఖదఽ యలువ ాణరయఔలఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై లక్షణరలనఽ భియౕయౌెంచడెం ఇఔుడ
ఉయోఖఔయెంగ ఉెంట్లెంథి. యట్ిని ఫెండిల్ు నులల఼లు అని నలుయౄయస.

యట్ి నిభ్ణెం ఔ ఔట్ి ఔట్ిిన

ఫెండిల్లా ఉెండడెం, ాయోజధరల, న఼ానేమెం కై నుకైజీలల ఇవవఫడడఫే అెందఽఔు కయణెం.
2. షంరదడమ ఉతతత
ు ల మిమితతలక
నియతెంగ భియౕయౌలేౄ ఈ కిరెంథి అెంరలు యషమెంలల జఞఖరతౄ వళెంచవలల ఉెంట్లెంథి :
a) నఖద఼ విలకఴ అంవం (Cash value component): భ ెందఽగ, అలాెంట్ి నులల఼లా ల ను దఽు లేథర
నఖదఽ యలువ అెంశ్ెం ఖ భిెంచి అెంత ఫలగ నియవచిెంచఫడలేదఽ. ఇథి నౄభా నిలవ (actuarial
reserve) నతౄ ెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భయా ఇథి జీయత నౄభా సెంస థరవభ నియృ బెంఫడిన
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భయణరలు, వడీు భైట్ా ల, కయసచలు భభిమ ఇతయ కొలఫదె లు థరవభ ఖ భిౄయౄ యస. ఈ అెంచధరలు ఙరలా
ఏఔక్షెంగ ఉెంట్లబ .
b) మహఫడ్ి మైటయ (భఫడి భైట్ల): భెెండవథి, ఈ నులల఼లనలై భఫడి భైట్ల ఎెంత ఉెండరలల యౄఢిగ
నియృ బెంచడెం అెంత సఽలబెం కదఽ. ఇలా ఎెందఽఔు జయసఖ తేెందెంట్ే "యత్ నుాట్ నులల఼స్క" కిరెంద
ాయోజధరల యలువ కచిచతెంగ ఎెంత ఉెంట్లెంథి, అని ెందెం భ గిలన
 తభవత భాతాఫే
ణెలుసఽౄెంథి. అలాగై, నౄభా సెంస యొఔు కచిచతఫన
ై కయసచలు ఔడర యలాడి ఙేమఫడవు. భఫడి
భైట్ల ఖ భిెంచిన సషి త లేఔనుోవడెం ఔడర ఇతయ ను దఽు యహకలణో నుోయౌచ చాసఽఔుధేెందఽఔు
ఇఫోెంథి ఔయౌగిసౄ ఽెంథి. సహజెంగధే అలాెంట్ి నుోయౌఔ చాసఽఔుెంట్ే త ఔ జీయత నౄభా ఎెంత
సభయ వెంతఫన
ై ను దఽు యధనమో ఎవయౄ ఙెలేయస
c) షమెండర్ విలకఴ (Surrender value): సభెెండర్ యలువ: ఇఔ భూడవ సభస ఏనేట్ెంట్ే, ఈ
ెంథరలలా (ఏ సభమెంలల అబధర సభై) జభిగై నఖదఽ భభిమ సభెెండర్ యలువలు (cash and
surrender values), (నౄభా నిలవ నతౄ ెం భభిమ నులల఼ ఆలౄ యట్ల నుోా - భైట్ల (నిషత్తౄ
అనఽయయెంగ) వెంట్ి కొనిై యలువలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఈ యలువలు ఙరలా ఏఔక్షెంగ
నియృ బయౄయస. ఔ సభెెండర్ యలువకి భవడెంలల దే త్త ఔెంట్ికి ఔనినెంచదఽ.
d) లతధ లేదడ ఆదడమం (Yield): చివభిగ ఈ నులల఼లనలై ఆథరమ సభస ఉెంథి.
అాభతౄ ఫైన నిమభ నిఫెంధనలు భభిమ ఖట్ిి యయేక్షణ ఉెండడెం,

నలట్ి లఫడెలనలై

నౄభా సెంస యొఔు

నలట్ి లఫడి నితీయసని ఫోనస్కలు యెంట్ధే ాత్తనృెంనృెంచఔనుోవడెం అధే ఈ భెెండె కయణరల వలాా భభిెంత
భిల఼ు నలట్ి లఫడెల నఽెంచి భవలలనెంత అతదిఔ లనృే (yields)(ఆథరమెం) ఈ నులల఼లఔు
భఔనుోవచఽచ.
3. భాయవలక (shifts)
సెంాథరమ జీయత నౄభా థకల భినేతేలు సషి ెం కవడెంణో, జీయత నౄభాసెంస ల ఉతత్తౄ యౄఔలనలల
అధేఔ యకల భాయసలు ఏయడరుబ. యట్ి ఖ భిెంచి ఈ కిరెంద ఇవవఫడిెంథి:
a) అన్ ఫండ్ిల్చేమడం (Unbundling)
ఈ దోయణలల యక్షణ (protection)భభిమ ను దఽు అెంరలు యడి యడిగ ఉెంట్లబ. పయౌతెంగ అుడె
ఈ భెెండిెంట్ి అసషి ఫన
ై

ఔలబఔ ఔెంట్ే, యక్షణ లేథర ను దఽులలా ఏథో ఔ థరని త్తౄ డికి భాతాఫే

ఉతతే
ౄ ల అనవిథిే లలనవుతేెంథి. అెందఽవలేా మ ధట్
ై ెడ్స లేిట్స వెంట్ి భాభెుట్ా లల, ట్ెర్్ నౄభా థరనిై
ునభయషుభిెంచడెం జభిగిెంథి. పయౌతెంగ

అథి అఔుడ మూనివయసల్ అషభెన్స, యేభమ
ి ఫ ల్
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యౘనైవెంట్ి కొతౄ ఉతతే
ౄ లఔు థరభితీమగ, మ ధట్
ై డ్స
ె కిెంగ్డమ్, భభిమ ఇతయ భాభెుట్ా లల మూనిట్
యౌెంక్ు నౄభా నలయసఖ దలనఽ చారబ.
b) ్టట యఫడ్ి యౌంకైజి (Investment linkage)
భెెండవ దోయణ నలట్ి లఫడి యౌెంక్ ఉనై ఉతతే
ౄ ల యైుఔు భళ్ుడెం. ఇెందఽలల నలట్ి లఫడి నితీయస సాచిఔ
(index)ణో నులల఼థరయసల ాయోజధరలు (benefits)ఆదరయడి ఉెంట్లబ. యవయనెంగ జీయత నౄభా
థెంలల ఔ భాయస ఙోట్లఙేసఽఔుెంథి. మూనిట్ యౌెంక్ అబ ఉనై కొతౄ ఉతతే
ౄ లు థరవభ జీయత నౄభా
సెంస లు

తభఔెంట్ృ ఔ కొతౄ నుతా ఉెందని సాచిెంఙరబ. ఇుడె జీయత నౄభా సెంస లు

సభయ వెంతఫన
ై నిది ఫేధజ
ే యసా: యయస కైవలెం ఆభిఔ బదాతని అెంథిెంఙే యభిగ భాతాఫే నేగియౌనుోఔుెండర
అదిఔ నుోట్ీ లనృే భైట్ల (high competitive rate of yield), అెంథిెంఙేెందఽఔు లదేెంగ ఉధరైయస.
c) తృహయదయశఔత (Transparency)
అన్ఫెండ్సయౌెంగ్ ఔడర భఫడి (భఫడి) భైట్లనీ, ణరభ

అెంథిెంచిన లేవలఔు గనఽ ఔెంనలనీల థరవభ

యేమఫడే ఼జుల (కయసచలు నదలబనయ)నా ఫలగ సషి ెంగ ఔనఫడేట్ట్ల
ా ఙేలెంథి. ఆ యధెంగ అనిై
యషమాల సషి ెంగ యవభిెంచఫడరుబ, యట్ిని ఔథరనిణో భభపఔథరనిై నుోయౌచ చాసఽకోవచఽచ ఔడర.
d) తృహరభాణకైతయ ఉతతత
ౄ లు )
ు లక (Non-standard ఉతతే
ఔఠినఫన
ై ఉతతే
ౄ ల నఽెండి అనఽయన
ై ఉతతే
ౄ ల థిశ్గ భాయస ఙెెందడెం ధరలలా ాదరన దోయణ. అథి
నుాభాణకైతయ ఉతతే
ౄ ల య
ై ు జయసఖ తేనై భాయసగ ఔడర చాడఫడిెంథి. భనెం ఔ నుాభాణకైతయ
ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి భాట్లాడెతేనుడె, అథి ఔ నులల఼ యొఔు యౄఔలన, ాయోజధరలని ఫట్ిి ఔ
యనియోఖథరయస తనఔు అనఽయన
ై యబకి సెంఫెందిెంచిన థరనిై ఎెంచఽఔుధే యలుెంట్లెంథి.
యనియోఖథరయసలు ఈ యషమెంలల చఽయసఔుగ నులగాధరయౌసన భెెండె అెంరలు ఉధరైబ
 న఼ానేమెంలు భభిమ ాయోజధరల నిభ్ణెం నిభేయణ ఙేమడెం, భాయచడెం జయసఖ తేనైుడె
 న఼ానేమెం ను ా ల఼డ్సస (ఆథరమానిై) ఎలా నలట్ి లఫడి నలట్ి లలల ఎెంచఽకోయయౌస వచిచనుడె
4. ఆఔయి ణ – తీయవతతనన అఴషమహలక (The appeal – Needs met)
ాెంచయౄ ెంగ ఆయయౌయెంచిన కొతౄ యఔెం ఉతతే
ౄ ల ఆఔయష ణఔు సెంఫెందిెంచిన ాదరన వనయసలు ఈ కిరెంద
ఇవవఫడరుబ:
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a) ్టట యఫడ్ి లాఫాలతో నేయవగహ అన఼షంధడనం (Direct linkage with the investment gains):
నట్ి నదట్, జీయత నౄభా సెంస లు ఆరవహఫన
ై , నభ్ఔఫైన భూలధన భాభెుట్లల నలట్ి లఫడి
నలట్ి సెంనుథిెంచి తమాయస ఙేలే నలట్ి లఫడి లాపలలణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండేెందఽఔు అవకశ్ెం
ఉెండేథ.ి నలట్ి లఫడి యౌెంక్ ఙేమఫడిన నౄభా నులల఼లకి ఙెుకోదగిన భభో అత్త భ కఫన
ై అెంశ్ెం
ఏనేట్ెంట్ే, సవలకయౌఔెంగ ఈ భాభెుట్ా నఽెంచి వఙేచ భఫడెలు ఈకివట్ీ భాభెుట్ా లల కొనిై ళెచఽచ
తఖా లు ఉెండవచఽచగనీ, థీయఘకయౌఔెంగ చాలేౄ , భభై ఇతయ బదాెంగ ఉెండే లయ ఆథరమెం యధనల
ఔధరై, ఇయే అదిఔ ఆథరమానిైయౄబ. తభ నలట్ి లఫడి నుోయసినుోయౌయోలు

సభయేవెంతెంగ

నియవళెంచఽకోఖయౌగిన జీయత నౄభా సెంస లు తభ యనియోఖథరయసలఔు అతేనైతఫైన భఫడెలనఽ
ఉతత్తౄ ఙేల, ఆ యధెంగ అదిఔ యలువ (high value) ఉతతే
ౄ లనఽ అనవిథిే ఙేమఖలుఖ ణరబ.
b) దరరయమలఫణడతున మించిన మహఫడులక (Inflation beating returns): ను దఽునలై దాయోలోణెం
ాపలవెం లనృే యొఔు (yield) నుాభ కత నఽెండి వచిచెంథి.

దాయోలోణెం ఔభి సెందకి ఖల

కొనఽగోలు శ్కిౄని క్షమెం ఙేసౄ ఽెందని భన అెందభికీ ణెలుసఽ. కఫట్ిి, ఈధరడె ఔ యౄనుబకి ఉనై
యలువ థిళన
ే ఽ సెంవతసభల తభవత 30 నలైసల యలువ భాతాఫే ఉెంట్లెంథి. ఆ యధెంగ చాలేౄ ,
ఈధరట్ి 100 యస. నలట్ి లఫడి

యలువ థిళన
ే ఽ సెంవతసభల తభవత ఔనీసెం 300 యౄ. కి నలభగ
ి ిణధ
ే ే

ఈధరడె ఉనై యలువ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, ఔ జీయత నౄభా నులల఼ లనృే భైట్ల దాయోలోణెం భైట్ల ఔెంట్ే
ఎఔుువగ ఉెండరయౌ అయ ెం. నలట్ి లఫడి యౌెంక్ు నౄభా నులల఼లు యెంాథరబఔ జీయత నౄభా నులల఼ల ఔెంట్ే
ఎఔుువ సభయవెంతఫైనయగ భ ెందడెఖ యేమఖయౌగిెంథి ఈ అెంశ్ెంలలధే.
c) రసష఼లకఫాటయ
ా .
ల (Flexibility): ఇయ కయలని కోయసకోవడెంలల భూడో కయణెం యట్ి యసఽలుఫలట్ల
నులల఼థరయసలు ఇుడె కొనిై భినేతేల లలల ణరభ ఙెయౌాెంచగోభై న఼ానేమెం నతౄ ెం, యయధ యకల
భయణ ాయోజధరలు, నఖదఽ యలువల నణరౄయౌై నియృబెంచఽకోవచఽచ. నలట్ి లఫడిణో సెంఫెంధెం ఖల
ఉతతే
ౄ లలా యభికి నలట్ి లఫడెలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకొధే అవకశ్ెం ఔలదఽ. అలాగై ణరభ ఏ నేశ్రభ
నిధఽలలల

తభ

న఼ానేమెంలనఽ

నలట్ి లఫడిగ

నలట్ి

ాయోజధరలు

ను ెంథరలనఽఔుెంట్లధరైభో

నియృ బెంచఽకోవచఽచ. అెంట్ే నులల఼థరయసలు జీయత నౄభాలల తభ నలట్ి లఫడి నలై అతదిఔ నిమెంతాణ
ఔయౌగి ఉెంట్లయని అయ ెం.
d) నఖద఼ విలకఴ లేఔ భధమంతయ విలకఴ (Surrender value): చివయగ, ఔ నిభిెషి కలెం తయసయత
(ఉథర. భూడె నఽెంచి ఐదఽ సెంవతసభలు) ఔ ధరభభాతాు సభెెండర్ ఼జుని నేనయౘబెంచిన
తయసయత ఈ నులల఼ల నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఔడర నులల఼థరయసలఔు ఔయౌెంచఫడిెంథి.
నులల఼ ఖడెవు (వవది)ూభిౄ కఔభ ెంథే అలాెంట్ి సభెెండర్ లేథర నఖదఽగ భాయస థరవభ లనెంఙే
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నతౄ ెం, ఖతెంలలని

సెంాథరమ నులల఼లు కిెంద లబభబయ సభెెండర్ యలువల ఔెంట్ే ఫలగ

ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఈ నులల఼లు ఙరలా ాజఞదయణ ను ెంథరబ. ఎెంణోభెంథి నలట్ి లఫడిథరయసలకి ఖల సెంకిాషిఫన
ై లక్షాలనఽ
ఙేయసకోఖయౌగబ కఫట్ేి,

అయ పలయతథేశ్ెం సయౘ

అధేఔ థేరలలా సెంాథరమ ఉతతే
ౄ లు యధరనిై

ఆఔరనేెంచఽకోవడెం నదలెైెంథి ఔడర – అనగ షంద ఔూడఫెటట ాలనే లక్యమలక భమిమయ రహటికోషం
షభయిఴంతబన
ై ్టట యఫడ్ి రహసకహలక డ్ిభాండున఼ . ఉథరహయణఔు, మ ధైట్డ్స
ె లేిట్సలల "మూనివయసల్
లెైఫ్" వెంట్ి ఉతతే
ౄ లు జీయతనౄభా సెంస లఔు భనీ కైనట్
 ల్ భాభెుట్ా లలల ాసౄ ఽత వడీు భైట్ా ాకయెం ఎఔుువ
లాపలలనఽ సెంనుథిెంచడఫే కఔ ఆ లాపలలనఽ ఙరలా తవయగ నులల఼థరయసలఔు ఙేభన
ి ట్ల
ా ఙేయబ.
న఼ానేమెంల యసఽలుఫలట్ల, భ కయలువ యౌలబెంణో నులల఼థరయస అతని లేథర ఆఫ ాణే ఔ భిల త
 ేలఔు
సభినుోబయట్ట్లి న఼ానేమెంలనఽ సయసెఫలట్ల ఙేసఽకోవడరనికి యలు ఔయౌగిెంథి. భ ెందఽగ ఉసెంహభిెంచఽఔుధరై
నేత్తనైభిన నషి ెం ఉెండదధే యౌలబెం నులల఼థరయసడె ఇఔనలై థీయఘ కలావధఽల (long periods) కి అతని లేథర
ఆఫ డఫ ోని ఫెందిెంచి ఉెంచవలలన అవసయెం లేఔుెండర ఙేలెంథి.
మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 1
ఈ కిరెంథి యట్ిలల సెంాథరబయయ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ ఏథి?
I.

ట్ర్్ యౘనై లేథర కలావది యౘనై (Term assurance)

II. మూనివయసల్ జీయత నౄభా
III. ఎెండోఫెంట్ నౄభా
IV. ూభిౄకలు జీయత నౄభా (హోల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స)

B. షంరదడభయతయ జీఴన తెభా ఉతతత
ు లక
1. కొతున యకహల శూహంరదడభయతయ ఉతతత
ౄ లు )
ు లక (Some non-traditional ఉతతే
ఈ అదరమెంలలని నేగియౌన నేభలలా పలయత భాభెుట్ా నా, భభి కొనిై ఙోట్లా ఉదౌయెంచిన కొనిై సెంాథరబయయ
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి చభిచథరెెం.
a) మూతుఴయీల్ల ైఫ్ (Universal life)
మూనివయసల్ జీయత నౄభా 1979 లల మ ధట్
ై ెడ్స లేిట్సలల ాయశ్
ే నలట్ిఫడి, ఙరలా తవయలల ఎనపై దశ్ఔెం
నదట్ి సఖెంలలధే ఙరలా ాజఞదయణ ను ెంథిన ఔ నులల఼.
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ఐఆర్డ్లఏ (IRDA) షయవుాలర్ నఴంఫయవ 2010 రకహయం, “అతున యకహల మూతుఴయీల్ల ైఫ్తృొర డఔకటలూ
రేమిమఫయల్ ఇనఽీమెన఼ీ తృొర డఔకటలక (VIP)గహ లఴఫడతడభ.”.
షభాచడయం
మూతుఴయీల్ల ైఫ్ ఖయమించి (About Universal Life)
న఼ానేమెంలు, భ కయలువలు, భయణ లాబ యలువలు, అధేఔ యకల ధయ కయకల (నలైలెంగ్ నూఔియా)ణో ఎధనై
యసఽలుఫలట్ల
ా ఔయౌగిన మూనివయసల్లెైఫ్ ఇనాసభెన్స అధేథి ఔ యఔఫన
ై రశ్వత జీయత నౄభా ెంథరనిై
ఙెలా ుఫలట్లలల ఉెంచడరనికి సెంాథరబఔ నఖదఽ యలువ నులల఼లకి

ఔ నిభిెషి నతౄ ెం లేథర నిభీృత

కలావధఽలలా ఙెయౌాెంఙే ఆ఼స్క న఼ానేమెం అవసయభవుతేెంథి. మూనివయసల్లెైఫ్ నులల఼లు నౄభా యక్షణకెై
అతడె లేఔ ఆఫ ఔట్ేి న఼ానేమెం నణరౄనిై ఔ భినేత్తలలల నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు నులల఼థరయసలఔు
అవకశ్ెం ఔయౌయౄబ. న఼ానేమెం లలైజు నలదెథన
ెై కొథీె, అెంథిెంచఫడే యక్షణ, అలాగై నులల఼ నఖదఽ యలువ ఔడర
అెంత పలభీగనా ఉెంట్లెంథి.
మూనివయసల్లెైఫ్లల ాదరనెంగ నదలెైన కొతౄ దే త్త ఏభెంట్ే, నదట్ి నులల఼ సెంవతసయెం తభవత
న఼ానేమెంల యషమెంలల ూభిౄ యసఽలుఫలట్లని భిచమెం ఙేమడెం జభిగిెంథి. ఇెందఽలల నతౄ ెం న఼నే
ా మెంలు
నులల఼ నియవహణ కయసచలకి సభినుోణరమా లేథర అధేథి నిభభిెంచఽఔుెంట్ే ఙరలు. అెంట్ే నులల఼ నఖదఽ యలువ
భయణవమెం (mortality charges), కయసచయౌై ఙెయౌాెంచడరనికి సభినుోబనెంతవయఔ అథి ఙెలా ుఫలట్లలల
ఉెంట్లెందని అయ ెం.
న఼ానేమెం యసఽలుఫలట్ల (flexibility) నులల఼థరయసడి లక్ష యలువకి నేెంచి అదను న఼నే
ా మెంలు
ఔట్ేిెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄెంథి. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంుల యషమెంలల భనెం న఼ానేమెంని ఔట్ి ఔనుోబయెందఽఔ,
లక్షయలువకి తఔుువ ఔట్ేిెందఽఔ ఔడర అనఽభత్తెంచఫడిెంథి.
నిభ్ణరలలా ఖల యసఽలుఫలట్ల (Flexibility of strechur ) ఔడర నులల఼థరయసడిని అెందఽఫలట్లలల ఉనై
నఖదఽ యలువ నఽెంచి కొెంత నతౄ ెం యనఔఔు తీసఽకొని వసఽౄెంథి.. త్తభిగి ఆ నతౄ ెం ఔట్లియౌసన అవసయెంగనీ,
థరని నైద ఎలాెంట్ి వడీు అబధర ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెంగనీ లేదఽ. నఖదఽ యలువ ఆ నణరౄనికి
తగిాెంచఫడెతేెంథి.
యసఽలుఫలట్ల అెంట్ే భయణ లాపలలు సయసెఫలట్ల ఙేమఫడణరమనీ, భ క యలువలని భాయవచఽచననీ
ఔడర అయ ెం.
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కనీ ఈ తయయౘ నులల఼ తుగ అభ్ఫడిెంథి. నిజఞనికి, అఫభిక వెంట్ి భాభెుట్ా లల పలయ యనియోఖథరయసలని,
„కైవలెం కొనిై నుాయెంబ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులు ఙేలేౄ ఙరలు, ఆనలై నులల఼ థరని సెంయక్షణ పలభనిై అథే
వళసఽౄెంద‟ధే నిఫెంధన ఫలగ ఆఔభిషెంచిెంథి. నలట్ి లఫడినలై భఫడి తగినెంతగ ఉెంట్ే భాతాఫే నఖదఽ యలువలు
నియవళెంచఫడణరమని, నులల఼ అభలులలఉెంట్లెందధే యషమానిై ఇఔుడ యయస యలాడిెంచలేదఽ.
ఎనపైలా లని భెెండో అయే పలఖెంలల నలట్ి లఫడెల ాత్తపలాల క్షీణత నఖదఽ యలువల క్షీణతకి థరభితీలెంథి. న఼ానేమెం
ఙెయౌాెంులు కొనయగిెంచడెంలల యపలఫన
ై నులల఼థరయసలు తభ నులల఼లు యదె వడెం (lapse), ఇఔనలై ఎలాెంట్ి
జీయత నౄభా యక్షణర లేఔనుోవడెం చాల థిఫ్యనుోమాయస.
చితరం 1: షంరదడభయతయ జీఴన తెభా ఉతతత
ు లక

పలయతథేశ్ెంలల, ఐఆభిుఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ కిరెంద నేభపునై భెెండె యకల సెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత
నౄభా ఉతతే
ౄ లు భాతాఫే అనఽభత్తెంచఫడరుబ:
 యేభమ
ి ఫ ల్ నౄభా థకలు (యేభమ
ి ఫ ల్ ఇనాసభెన్స నుాన్స)
 మూనిట్ యౌెంక్ు నౄభా థకలు (మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనాసభెన్స నుాన్స)
i.

అళియ (రేమిమఫయల్) జీవిత తెభా

భ ెందఽగ మ ధైట్డ్స
ె లేిట్సలలనా, ఇెంక ఇతయ భాభెుట్ా లలనా భిచమెం ఙేమఫడు

అలయ జీయత

నౄభా ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంట్ే ఉయోఖఔయెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఈ నులల఼ నట్ి నదట్ మ ధైట్డ్స
ె లేిట్సలల 1977 లల భిచమెం ఙేమఫడిెంథి. అలయ జీయత నౄభా ఔ
యధఫైన

"హోల్ లెైఫ్" నులల఼. ఇెందఽలల నులల఼ భయణ ాయోజనెం భభిమ

నఖదఽ యలువ

న఼ానేమెంలు జభ ఙేలే ఔ ాణే ఔ నలట్ి లఫడి కాణర నలట్ి లఫడి నితీయస ాకయెం ళెచఽచతఖా లఔు
లలనవుతేెంథి. ఆ యధెంగ, ఈ నులల఼ వడీు భైట్లగనీ, లేథర ఔనీస నఖదఽ యలువకి సెంఫెందిెంచి గనీ
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ఎట్లవెంట్ి యౘనైలు అెంథిెంచదఽ. ళదధ డంతయంగహ చెుకోరహలంటే నఖద఼ విలకఴ (cash value) ష఼నడన
అభతృో ఴచ఼ు, తుజంగహ అలా అభతే అుడు తృహలళ యదద భతృో తతంది.
సెంాథరమ నఖదఽ యలువ నులల఼లఔు ఖల ణేడర ఇఔుడ ఙరలా సషి ెంగ ణెలుసఽౄెంథి. ఔ సెంాథరమ
నఖదఽ యలువ నులల఼కి ఉెండే భ క యలువ నులల఼ వవది నతౄ భెంతట్ికీ కై యబలల ఉెంట్లెంథి.
నఖదఽ యలువ ఔ నిభిెషి యబలల న఼ానేమెంలు భభిమ వడీు ఆథరమాలణో ఔయౌల నలయసఖ తేెంథి. నులల఼
నిలవలఔు భదె తేగ ఉెండే ఆసఽౄలు, నౄభా సెంస తనఽ గభెెంట్ీ ఇఙేచ ఉతతే
ౄ ల నిధఽలనఽ నియవళెంఙే
ఔ యదరయణ నలట్ి లఫడి కాణర (general investment account) లల పలఖెంగ ఏయడేెందఽఔు
భదె తేనియౄబ. ఈ ఆసఽౄయౌై సఽయక్షితఫన
ై నలట్ి లఫడెల రక (portfolio) లల ఉెంచఽణరయస. నౄభాసెంస ఆ
యధెంగ ఈ కాణరలల ఆసఽౄల నైద అదిఔ భఫడిని సెంనుథిెంఙేెందఽఔు ఆయెంచవచఽచ.
థీనికి యయసదే ెంగ, ఔ యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా నులల఼కి నుాత్తనిధెం వళెంఙే ఆసఽౄలనఽ థరని యదరయణ
నలట్ి లఫడి కాణరలల పలఖెం కని ఔ రతేమఔబన
ై తుధి (separate తుధి ) లల ఉెంచఫడణరబ. అఫభికలల
థీనిై ఔ ాణే ఔ కాణరగ నలుసఽౄధరైయస, అథే కెనడరలల థీనికి యబజిెంచఫడిన (segregated) కాణర
అధే నేయసెంథి. అధేఔ యేభమ
ి ఫ ల్ నులల఼లు
అధేఔ ాణే ఔ కాణరలలాెంచి ఎెంచఽకోవడరనికీ, అలాగై ఔనీసెం

ఏడరథికి ఔయభి యయస తభ ఎెంనఔ

భాయసచకోవడరనికి నులల఼థరయసయౌై అనఽభత్తెంఙరబ.
నణరౄనికి, జీయత నౄభా సెంస కి ఙెెంథిన ాణే ఔ కాణరల థరవభ నిది ఙేమఫడిన నఖదఽ యలువలు ఖల
నులల఼ ఔట్ి ఉెంథి.
యలువలు

నలట్ి లఫడి అనఽబవెం ాత్తనృెంనృెంఙేలా అెందఽలల భయణ ాయోజధరలు,

నఖదఽ

భాయసత ఉెంట్లబ. ఈ నులల఼ ఔడర ఔనీస భయణ ాయోజన యౘనై అెంథిసౄ ఽెంథి. యట్ికి

సెంఫెందిెంచిన భయణ భైట్ల (మోభియౌట్ీ ), భిసఽు వమాలు నౄభా సెంస బభిసౄ ఽెంథి. సెంాథరబఔ హోల్
లెైఫ్ కిరెంద న఼నే
ా మెంలు లౄ యెంగ ఉెంట్లబ. ఆ యధెంగ, సెంాథరబఔ హోల్లెైఫ్ నులల఼లణో ఖల
ాదరనఫైన ణేడర ఏనేట్ెంట్ే, నలట్ి లఫడి కయఔెం (investment factor).
తభ ఆసఽౄలనఽ ణరభ కోయసఔునై యేభైవయస నిధఽలలల నలట్ి లఫడిగ ఉెండరలనీ, తభ నుోర్ినుోయౌయోకి ఙెెంథిన
అనఽఔలఫన
ై నలట్ి లఫడి ాదయశనణో ధేయసగ ణరఫే ాయోజనెం ను ెంథరలని కోయసఔుధేయభికి యేభిమఫ ల్
లెైఫ్ నులల఼లు ఇషి ఫన
ై ాణరభాైమెంగ భాభబ. ఈ నులల఼ని కొనడరనికి ఖల ాదరనఫైన నిఫెంధన
ఏనేట్ెంట్ే, కొనఽగోలుథరయస నులల఼నలై ఖల నలట్ి లఫడి భిసఽుని బభిెంచడరనికి ఖల యభయ ూెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ,
అెందఽఔు తన అెంగీకయెం ణెయౌమజైమాయౌ. అెంట్ే, ఈకివట్ీ/డెనృట్ నలట్ి లఫడెలు, భాభెుట్ ళెచఽచ తఖా ల
యషమెంలల ఫలగ భిజా ఞనెం ఉెండి, ఆ లతేలలా యౌఔయవెంతెంగ భసలఖయౌగై వఔుౄలే ఈ యలక్షణఫైన
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యేభమ
ి ఫ ల్ లెఫ్
ై నులల఼లనఽ కొధరలని

థీనయ ెం. థరనికి లనెంఙే ాజఞదయణ – భాభెుట్ నలభగ
ి ినుడె

నులల఼కి ాజఞదయణ ఎఔుువగనఽ, యిక్ భభిమ ఫలెండ్స ధయలు తనెం అబనుడె తఔుువుగనఽ
ఉెంట్లెంథి. భాభెుట్ లత్తఖతేల నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెందధే అెంశ్ెం భాతాెం ఇఔుడ సఽసషి ెం. యేభిమఫ ల్
లెైఫ్ని అఫే్ సభమెంలల ఈ ళెచఽచతఖా యౌై ఔడర దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ.
ii. మూతుట్క అన఼షంధడతుంఫడ్ిన తెభా (Unit linked నౄభా)
అధేఔ భాభెుట్ా లల సెంాథరబఔ థకల యధరనిై ఆఔరనేెంచఽఔుని, ULIP‟s గ నలవఫడే మూనిట్ యౌెంక్ు
నులల఼లు, అతదిఔ ాజఞదయణ ను ెంథిన ాభ క ఉతతే
ౄ లలల ఔట్ిగ ఉధరైబ. ఈ థకలు
ఇెంఖా ెండెలల యదరయణ ఈకివట్ీ ఱేయా స, ఇెంక అదిఔ భూలధన భఫడిలల జీయత నౄభా సెంస లు
ఖణనీమఫన
ై
నలట్ి లఫడెలు నలట్ి నలత్త వచిచన పయౌతెంగ ాయశ్
ే నలట్ిఫడరుబ పయౌతెంగ లాపలలు
ఆభిెెంఙరబ. ఈ దశ్లల ఈకివట్ీలా ల పలభీగ నలట్ి లఫడెలు నలట్ి లయౌసన అవసయభూ, నులల఼థరయసలకి భభిెంత
పాపలవవెంతెంగనా, సభాన దే త్తలలనా ాయోజధరలని అెంథిెంఙరయౌసన అవసయభూ ఔనినెంచిెంథి.
నుాట్ (పలఖయవభ లబయ) నులల఼లు జీయత నౄభా నలట్ి లఫడి నితీయసకి కొెంత నిదయశనెంగ నిలుయౄబ.
అబణే ఈ యౌెంకైజి ాతక్షెం కదఽ. ఆ నులల఼థరయసఔు వఙేచ ఫోనస్క నౄభా భూలాెంఔనెం ఔట్ేి నౄభా
ఖణఔుని (valuation actuary) అెంచధరలు, కయకలనలై ఆదరయడి ఆసఽౄల (assets), అుల
(liabilities) భభిమ పయౌతెంగ ాఔట్ిెంచఫడిన నేఖ లునలధ
ై ర ఔరభెంగ ఙేలే (యదరయణెంగ యభిషఔ)
భూలాెంఔనెం (యేలుబయషన్) నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ెందెం కిరెంద అెంథిెంచఫడే యౘనైల కోసెం ఙేలే భూలాెంఔన ాకరమ
ి
(valuation process) ఙరలా
సెంకిాషిఫన
ై థి. పయౌతెంగ ఫోనస్క నౄభా సెంస భూలాదరయఫన
ై (underlying) ఆసఽౄల యలువనఽ ధేయసగ
ాత్తనృెంనృెంచదఽ. నేఖ లు(అదనెం) ాఔట్ిెంచఫడిధర, నౄభా సెంస థరనిై ఫోనస్కకి కైట్లబెంచఔనుోవచఽచ,
కనీ నలయసఖ దల, యసౄ యణఔు అవకరనిైఙేచ సవతెంతా ఆసఽౄలు (఼ా ఎలలసట్స)లనఽ నిభి్ెంచడరనికి
నియృ బెంచఽకోవచఽచ.
థీనెంతట్ి వలా , నులల఼లఔు ఫోనస్క ఔలడరనికి నలట్ి లఫడి నితీయసని అతదిఔ యౌఔయవెంతెంగ, సఽదాయ
దే త్తలల అనఽసభిసౄ ఽెంట్లబ.
ఆభిఔ సెంవతసయెం చివయలల నలట్ి లఫడికి చఔుట్ి భఫడెలు వయౄమధే అెంశ్ెం సెంాథరబఔ నులల఼లనఽ
రలెంఙే భ్యౌఔఫైన అెంశ్ెం(basic logic)గ ఉెంట్లెంథి. అబణే ఈకివట్ీలు, ఇతయ అతదిఔ లనృే ఙేఔభైచ
నలట్ి లఫడెల నఽెంచి వఙేచ ట్ెభి్నల్ ఫోనస్కల, కెంనుౌెండ్స ఫోనస్కల నులల఼థరయసలఔు ఎఔుువ ఆనెంథరనిై
అెంథియౄ బ. అబణే ఈ ఫోనస్కలు ఔడర యట్ిని ాఔట్ిెంఙే నౄభా కభలమెం యచక్షణరదికయెంనలై
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ఆదరయడి ఉెంట్లబ. అలాగై, భూలాెంఔనెం యభిషఔ నుాత్తథిఔన ఙేమఫడెతేెంథి కఫట్ిి, ఫోనస్కలు
యదరయణెంగ ఏడరథికి ఔయభి ాఔట్ిెంచఫడణరబ. ఆ యధెంగ ఆసఽౄల యలువలల భోజుయభీ వఙేచ
ళెచఽచతఖా లు భఫడెలనలై ాత్తనృెంనృెంచవు.
నలైన ణెయౌనన భినేతేయౌై అదిఖనేెంచడరనికి మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు సహఔభియౄ బ. ఫకహభ
చెయౌలంచఴలళన తేదీక తృహలళదడయవతు కాతడఔక జభ చేమఫడ్ే

మూతుటల విలకఴ ఆధడయంగహ

ఈ

ందడలలో రయోజనడలక ూమిుగహనో, తృహక్ిఔంగహనో తుమహధమింఫడతడభ.
ఆ యధెంగ, మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు ఔ జీయత నౄభా సెంస యొఔు నలట్ి లఫడి ాదయశన యొఔు
లాపలలనఽ యనఽయెంట్ధే, ధేయసగ నఖదఽ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు తగిన యధధరలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ.
యదరయణెంగ, ఈ మూనిట్ల
ా ఔెంనలనీ థరవభ నియవళెంఫడే ఔ నిభిెషి అదీఔిత మూనిట్ ట్ాస్కి లేథర ఔ
యపలజిత (లలగరగ
ె ట్
ై ెడ్స అెంతయా త నిదికి సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లబ. ఈ మూనిట్ా ని ఔ లెంగిల్ న఼ానేమెం
ఔట్ి డెం థరవభ గనీ లేథర నిమభఫదే ఫన
ై న఼ానేమెం ఙెయౌాెంుల థరవభ గనీ కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ.
మ ధట్
ై డ్స
ె కిెంగ్డమ్లలనా, ఇతయ భాభెుట్ా లలనా, ఈ నులల఼లు నౄభా అెంశ్ెం జతఙేమఫడిన నలట్ి లఫడి
యహకలుగ అనవిథిే ఙేమఫడి, లభఔ
ీ భిెంఫడరుబ. యట్ి నిభ్ణెం సెంాథరబఔ నఖదఽ యలువ
ెంథరల (conventional cash value contracts) ఔెంట్ే ఙరలా ణేడరగ ఉెంట్లెంథి. సెంాథరబఔ
నఖదఽ యలువ ెంథరలు ఫెండిల్ు, అెంట్ే ఏఔనతౄ ెం అెంరలు ఔయౌన ఉనైయ. యట్ిలల ట్ెర్్ (కలావది),
వమాలు, ను దఽు అెంరలఔు సెంఫెందిెంచిన నుయదయశఔత ఉెండదఽ. కనీ తథివయసదే ెంగ, మూనిట్ యౌెంక్ు
ెంథరలు అన్ఫెండిల్ు, అెంట్ే ఏ అెంరనికి ఆ అెంశ్ెం సషి ెంగ యవభిెంఫడి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఔట్ి డరనికి
ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఼జులు, కయసచల అెంరల ఖ భిెంచి నిభిెషిెంగ, సషి ెంగ యవభిెంఫడే యట్ి నిభ్ణెం
నుయదయశఔఫైనథి.
చితాెం 2: రమిమం ఫేరక్-అప్ break-up)
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ఔయభి న఼నే
ా మెం నఽెంచి ఈ ఼జులు తగిాెంచఫడరుమెంట్ే, కాణర నిలవ, అలాగై థరనిైెంచి వఙేచ
ఆథరమానిై ఔడర మూనిట్ా లల నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం జయసఖ తేెంథి. భ ెందఽగ నిభేభిెంఫడిన కొనిై
మూనిట్ా ాదయశన సాచిఔ (index of performance) భిపభెన్సణో

ఈ మూనిట్ా యలువ

లభఔ
ీ భిెంఫడెతేెంథి.
ఇఔుడ కరలఔబైన అంవం ఏమిటంటే, ఈ విలకఴ భయంద఼గహనే అన఼ఔకనన ఔ తుమభం లేదడ ఔ
షఽతడరతున ఫటిట తుయుచించడం జయవఖయతతంది. విలక్షణంగహ ఈ మూతుటల విలకఴ, తుఔయ ఆళు విలకఴ దడుమహ
తెలకష఼ుంది, పండ్స్టట యఫడ్ి ్టిటన ఆష఼ుల భామెుట్ విలకఴతు తుఔయ ఆళు విలకఴ (net asset value
(NAV) రతితంతష఼ుంది. ఈ షఽతడరతున అన఼షమించి ఇదద యవ రేమైుయవ ఴమఔకులక కై విధబైన లాఫాలక
చెయౌలంచఫడఴచ఼ు.
ఆ యధెంగ నులల఼థరయస ాయోజధరలు జీయత నౄభా సెంస అెంచధరలు, ఊహలు, యచక్షణనలై ఆదరయడి
ఉెండవు.
మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼ల యషమెంలల అతెంత ఆఔయషణీమఫన
ై లక్షణెం ఏభెంట్ే, మూనిట్ థరయసడె యట్ిలల
యయధ యకల నిధఽలలల నఽెంచి తనకి కవలలన లనృే ఙేఔయససఽౄెందని పలయెంచిన నిదిని ఎెంచఽకోవచఽచ.
ాత్త పెండ్సనేయరత ఆసఽౄలఔు సెంఫెందిెంచి యయధ యకలెన
ై నుోయసినుోయౌయోలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. నలట్ి లఫడిథరయస
ఆ యధెంగ డెనృట్, ఫలలెన్సడ్స, ఈకివట్ీ పెండా ఔు ఙెెంథిన యసౄ ితఫన
ై ఎెంనఔలలా కవలలనథరనిై
ఎెంచఽకోవచఽచ. డెనృట్ నిది అెంట్ే, ఔ వకిౄ యొఔు అతదిఔ న఼ానేమెంల నలట్ి లఫడి గిల్ి్భభిమ ఫలెండ్సస
వెంట్ి డెనృట్ లలఔభిట్ల
ీ లల నలట్ిఫడెతేెందని అయ ెం. ఈకివట్ీ నిది అెంట్ే మూనిట్ా నఽ ాదరనెంగ ఈకివట్ీ
యౄెంలలధే ఉెంచడెం జయసఖ తేెందని అయ ెం. ఈ భెెండె ాదరన కైట్గిభీలా లనా భయా ఇెంక ఇతయ యకలఔు
ఙెెంథిన ాణరభాైమాలు ఙరలా ఉెండవచఽచ ఔడర.
ఈకుటీ తుధి

డ్ెతట్ తుధి

ఫామల న్ీడ్స పండ్స

భతూ భామెుట్ పండ్స

ఈ నిది డఫ ోలల

ఈ నిది డఫ ోలల

ఈ నిది ఈకివట్ీ,

ఈ నిది భ కెంగ

ాదరన పలఖెం

ాదరన పలఖెం ాబ తవ

డెనృట్ల నేశ్రభ

ట్ెజ
ా భీ నృలుాలు,

ఈకివట్ీలలనా,

ఫలెండా లలనా,

యధధరలలానా

డినుజిట్ సభిికట్
ె ా ల,

ఈకివట్ీ సెంఫెందిత

కభపభైట్

నలట్ి లఫడి

ఔభభిషమల్ నేర్

యధధరలలానా

ఫలెండా లలనా, క్సడ్స

నలడెతేెంథి.

న. యట్ినలై

నలట్ి లఫడి

డినుజిట్ా లలనా

నలట్ి లఫడి

నలడెతేెంథి.

నలట్ి లఫడి నలడెతేెంథి.

నలడెతేెంథి.
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ఔ వకిౄ గోరత్ యిక్సలల అతదిఔెంగ నలట్ి లఫడి నలట్ి న గోరత్ పెండ్సలేథర కైనట్
 ల్ గెబన్ణో ఆథరమానిై
ఫలలెన్స ఙేలే ఫలలెన్సడ్స పెండ్స, ఈ భెెండిెంట్ిలల ఏథో ఔట్ి ఎెంచఽకోవచఽచ. అలాగై ఔ వకిౄ, ఏయో కొనిై
నిభిెషి యెంగలు, భిశ్భ
ర లలా భాతాఫే నలట్ి లఫడి నలట్ి ే లలఔియల్పెండ్ససని ఔడర ఎెంచఽకోవచఽచ. ఎెంచఽఔునై
ాత్త ఎెంనక థరనిఔునై భిస్కు ను ా లైల్నీ, నలట్ి లఫడి అవసభనీై ాత్తనృెంనృసఽౄెంథి. అలాగై, ఔట్ి లేథర
అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ నిధఽల నితీయస అనఽఔునైెంత అదఽౌతెంగ లేదని ఖభనిలేౄ , అుడె ఔ యఔఫన
ై
నిది నఽెంచి భభపఔ యఔఫైన పెండ్సకి భాభినుోబయ యౌలబెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
ఈ ఎెంనఔలనీై ఔ అయహతని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఔ సభయవెంతఫైన నుోయసినుోయౌయోని నియవళసఽౄెందధే
అెంచధరలునై ఔ నౄభాసెంస , మూనిట్ా యలువని ఖ భిెంచి భాతాెం ఎలాెంట్ి గయెంట్ీల ఇవవదఽ. ఆ
యధెంగ అథి ఈ అెంశ్ెంలలధే నలట్ి లఫడి భిసఽుకి సెంఫెందిెంచిన అత్త నలదె పలఖెం నఽెంచి యభ కిౄ ను ెంథినట్ేి. ఆ
భిసఽు మూనిట్ థరయసడె బభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అబణే, నౄభా సెంస కి భయణ సెంఫెందిత (mortality),
వమ సెంఫెందిత భిసఽులు (expense risk)బభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
అలాగై, సెంాథరబఔ నులల఼లలా కఔుెండర, మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు ఔనీస న఼నే
ా మెం ఆదరభితెంగ ని
ఙేయౄ బ త, నౄభా నతౄ ెం నైద ని ఙేమవు. థీనిై నౄభాథరయస అతడె లేథర ఆఫ నిమనేత
కలావధఽలలా (regular intervals) ఙేలే న఼నే
ా మెం నతౄ ెంనలై ఆదరయడి నియృబెంచఽఔుెంట్లడె.
చెయౌలంచఫడ్ిన మి
ర మంలక కొతున మెటల తెభా యక్షణ ఉంటయంది. నౄభాథరయసకి అతదిఔ, అతల (higher
and lower) యక్షణలలల ఏథి కయలల ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఉెంథి. న఼ానేమెం భెెండె అెంరలనఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి. ట్ెర్్ అెంశ్ెం ఇథి గయెంట్ీడ్స నిది (UK లల థీనిై లలిభా ెంి గ్ నిది అెంట్లయస) లఔు అనవబెంఙే
అవకశ్ెం ఉెంథి. ఇథి భయణెం సెంబయలేౄ ఔనీస నణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. నౄభా సెంస థరవభ న఼ానేమెం
పెండ్సలల నేగియౌన నణరౄనిై కైనట్
 ల్ భాభెుట్ా , ాణేకిెంచి యిక్ భాభెుట్లల నలట్ి లఫడి నలట్ి న మూనిట్ా
కొనఽగోలుకి ఉయోగిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
అుడె భయణెం సెంబయలేౄ వఙేచ భయణ ాయోజనెం నౄభా నతౄ ెం లేథర ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల నిది
యలువ ఔెంట్ే ఏథి ఎఔుువగ ఉెంట్ే అథి ఇవవఫడెతేెంథి. ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల మూనిట్ా సెంకణో,
మూనిట్ధయని ఖ ణలేౄ నిది యలువ వసఽౄెంథి.
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మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 2
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ యవయణ తు?
I.

యేభమ
ి ఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ ణరణరుయౌఔ జీయత నౄభా నులల఼

II. యేభమ
ి ఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ రశ్వత జీయత నౄభా నులల఼
III. ఈ నులల఼ నఖదఽ యలువ కాణరనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి
IV. ఈ నులల఼ ఔనీస భయణ ాయోజనెం యౘనై అెంథిసౄ ఽెంథి
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శూహమహంవం


జీయత నౄభా నులల఼ల యషమెంలల భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌసన భ కఫన
ై అెంశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే, ఆభిఔ
భాభెుట్ ాథేశ్ెంలల ఉనై ఇతయ ఆసఽౄలణో నుోయౌచ చాలేౄ , నుోట్ీ (competitive) భఫడి భైట్ల ఇవవఖలఖడెం.



కొనిై సెంాథరబయతయ ఉతతే
ౄ లలా ఉనై అన్ ఫెండిా ెంగ్, నలట్ి లఫడి యౌెంకైజి, నుయదయశఔత (transparency)
వెంట్ి దోయణ లు యట్ిని ఉనైత యబకి యమలా లా ఙేరబ.



యసఽలుఫలట్లనై న఼ానేమెంలు, యసఽలుఫలట్ల ఖల భ క యలువ, భయణ ాయోజనెం నణరౄలు, తన ధయ
కయకల అన్ ఫెండిా ెంగ్ వెంట్ి యయధ లక్షణరలణో ఔడిన మూనివయసల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స ఔ యఔఫైన
రశ్వత జీయత నౄభా.



యేభమ
ి ఫ ల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స ఔ యఔఫన
ై “హోల్లెైఫ్” నులల఼. ఈ నులల఼లల న఼ానేమెంలు జభ
ఙేమఫడిన ఔ ాణేఔ నలట్ి లఫడి కాణరకి ఙెెంథిన నలట్ి లఫడి నితీయసని ఫట్ిి భయణ ాయోజనెం భభిమ
నఖదఽ యలువలు ళెచఽచతఖా లకి ఖ యవుణరబ.



అధేఔ భాభెుట్ా లల మూయౌప్స గ నలవఫడే మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు అతెంత ాజఞదయణ ను ెంథి, అత్త
ాభ కఫన
ై ఉతతే
ౄ లణో సెంాథరబఔ నుానా యధరనిై ఆఔరనేెంఙరబ.



జీయత నౄభా సెంస నలట్ి లఫడి నితీయస యొఔు లాపలలనఽ ధేయసగనా భభిమ , యెంట్ధే నఖదఽ ఙేసఽఔుధే
యధనెంగ మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు ఉయోఖడణరబ.

కరలఔ దడలక
1. మూనివయసల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
2. అలయ (Variable) లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
3. మూనిట్ యౌెంక్ు నౄభా
4. నిఔయ ఆలౄ యలువ (Net asset value)
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ళుమ మీక్షక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
మూనివయసల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స ఔ సెంాథరబయతయ జీయత నౄభా ఉతత్తౄ .
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
“అలయ (Variable)జీయత నౄభా ణరణరుయౌఔ జీయత నౄభా నులల఼” అధే యవయణ తు.
సభెన
ై యవయణ “అలయ (Variable)జీయత నౄభా రశ్వత జీయత నౄభా నులల఼.”

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
వనయసల అెంతయ ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు (inter-temporal allocation) థేనిై సాచిసఽౄెంథి?
I.

సభెన
ై సభమెం వఙేచ వయఔు వనయసలు కైట్లబెంు యబథర

II. కలఔరఫణ
ే ర వనయసల కైట్లబెంు
III. వనయసల ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు
IV. వనయసల కైట్లబెంు యననీైఔయణ (Diversification)
రవన 2
ఈ కిరెంథి యట్ిలల సెంాథరమ జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు ఖల ఔ భినేత్త ఏథి ?
I.

ఈ నులల఼లనలై భఫడెలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ

II. సభెెండర్ యలువఔు ఙేయసకోవడరనికి అనఽసభిెంఙే సషి ఫైన, దయశనీమఫైన (visible) దే త్త
III. ఫలగ నియవచిెంచఫడిన నఖదఽ భభిమ ను దఽు యలువ అెంశ్ెం
IV. భఫడి భైట్ నిభేభిెంచడెం అెంత సఽలబెం కదఽ
రవన 3
మూనివయసల్ లెైఫ్ నులల఼ నట్ి నదట్ ఎఔుడ భిచమెం ఙేమఫడిెంథి?
I.

మూఎస్కఏ
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II. గైరట్ నృాట్న్
III. జయ్నీ
IV. నూాన్స
రవన 4
యభిలల యేభమ
ి ఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేలే అవకశ్ెం ఎవభికి ఎఔుువగ ఉెంథి?
I.

నిభిెషి భఫడి కయలనఽఔుధే ాజలు

II. భిసఽుని ఇషి డనియయస, ఈకివట్ీలల భ నఖనియయస
III. ఈకివట్ీల భిజా ఞనెం, థరనిట్ా యౌఔయవెంతఫన
ై పలవన ఔయౌగినయయస
IV. యదరయణెంగ మ వఔులు
రవన 5
ULIP‟ ల ఖ భిెంచి ఈ కిరెంథి యవయణలలల ఏథి ు?
I.

మూనిట్ా యలువ భ ెందఽగధే ఔ కచిచతఫన
ై సాతాెం (formula) థరవభ నియృబెంచఫడెతేెంథి

II. ఇధవస్కి ఫెంట్ భిసఽు నౄభా సెంస బభిెంచదఽ
III. మూయౌప్స (ULIP‟s) లల ట్ెర్్ (కలావది), వమాలు, ను దఽు అెంరలఔు సెంఫెందిెంచిన నుయదయశఔత
ఉెండదఽ.
IV. మూయౌప్స ఫెండిల్ు ఉతతే
ౄ లు
రవన 6
కిరెంథి యట్ిలల ఇది త నేఖణర అనీై యేభమ
ి ఫ ల్ జీయత నౄభా యొఔు లక్షణరలే:
I.

యసఽలుఫలట్ల న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులు

II. నఖదఽ యలువ యౘనై ఇవవఫడదఽ
III. ను దఽు నేఖ లు ఎఔుడ నలట్ి లఫడి నలట్ి లలల నులల఼ మజభాని ఎెంచఽఔుెంట్లడె
IV. ఔనీస భయణ ాయోజనెం యౘనై ఉెంట్లెంథి
రవన 7
యయవత్తాఔ జీయత నౄభా (universal జీయత నౄభా) సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంద యట్ిలల ఏథి సభెైనథి?
యవయణ I: ఇథి నులల఼ మజభానిని ఙెయౌాెంులు భాయసచఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄెంథి
యవయణ II: నులల఼ మజభాని నఖదఽ యలువనలై భాభెుట్ ఆదరభిత భఫడిభట్
ై ల సెంనుథిెంచవచఽచ
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I.

I ు

II. II ు
III. I భభిమ II ు
IV. I భభిమ II తు
రవన 8
మూయౌప్స యషమెంలల ఇది త నేఖణర అనీై సభెన
ై యే:
I.

మూనిట్ థరయసడె యయధ యకల నిధఽల భధ ఎెంచఽకోవచఽచ

II. జీయత నౄభా సెంస మూనిట్ యలువలకి ూచీఔతే
ౄ (guarantee) అెంథిసౄ ఽెంథి
III. లెంగిల్ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు లేథర ఔరభెంతని న఼ానేమెం ఙెయౌాెంుల థరవభ మూనిట్ా నఽ కొనఽగోలు
ఙేమవచఽచ.
IV. నౄభా కయసచల అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి మూయౌప్స నులల఼ నిభ్ణెం నుయదయశఔెంగ ఉెంట్లెంథి
రవన 9
ఐఆభిుఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు, ఔ నౄభా సెంస పలయతథేశ్ెంలల ఈ కిరెంద యట్ిలల ఏ యెంాథరబయతయ ను దఽు
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు అనఽభత్తని ఇసఽౄెంథి?
ఎెంనఔ I: మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనాసభెన్స నుాన్స
ఎెంనఔ II: యేభిమఫ ల్ ఇనాసభెన్స నుాన్స
I.

I భాతాఫే

II. II భాతాఫే
III. I భభిమ II భెెండా
IV. I కదఽ II కదఽ
రవన 10
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు అన్ఫెండ్సయౌెంగ్ఏనే సాచిసఽౄెంథి?
I.

నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఫలెండా సహసెంఫెంధెం

II. నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఈకివట్ీల సహసెంఫెంధెం
III. యక్షణ భభిమ ను దఽుల నేశ్రభెం
IV. యక్షణ భభిమ ను దఽు అెంరల యబజన
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ళుమ మీక్ష రవనలక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
వనయసల అెంతయ ణరణరుయౌఔ కైట్లబెంు కలఔరఫణ
ే ర వనయసల కైట్లబెంుని సాచిసఽౄెంథి.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
సెంాథరబఔ జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లలల భఫడి భైట్ నిభేభిెంచడెం అెంత సఽలబెం కదఽ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
మూనివయసల్ లెైఫ్ నులల఼ నదట్ అఫభికలల నుాయెంనెంచఫడిెంథి.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
యేభమ
ి ఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేలే అవకశ్ెం ఈకివట్ీల భిజా ఞనెం, థరనిట్ా యౌఔయవెంతఫైన పలవన
ఔయౌగినయభికి ఎఔుువగ ఉెంథి.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
మూనిట్ా యలువ భ ెందఽగధే ఔ కచిచతఫన
ై సాతాెం థరవభ నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
యేభమ
ి ఫ ల్ జీయత నౄభా యషమెంలల న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులు లయెంగ ఉెంట్లబ, యసఽలుఫలట్ల ఉెండదఽ.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
భెెండె లేిట్ఫెంట్ృ
ా ు. మూనివయసల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స లల యసఽలుఫలట్లనై న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంు ఔ
లక్షణెం. ఈ యఔఫైన జీయత నౄభా నులల఼ మజభానిని కొనిై భాభెుట్ ఆదరభిత సాచీలఔు ఎఔుువ భఫడి
భైట్ సెంనుథిెంచఽఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తసఽౄెంథి.
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జరహఫయ 8
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
జీయత నౄభా సెంస మూయౌప్స యషమెంలల మూనిట్ యలువలఔు యౘనై అెంథిెంచదఽ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం, పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్తెంచిన సెంాథరబయతయ ను దఽు జీయత నౄభా
ఉతతే
ౄ లలల మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనాసభెన్స నుాన్స భభిమ యేభిమఫ ల్ ఇనాసభెన్స నుాన్స భెెండా ఉధరైబ.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
యక్షణ, ను దఽు అెంరలనఽ యేయస ఙేమడభెంట్ే జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అన్ ఫెండిా ెంగ్ ఙేమడభని అయ ెం.
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అధడమమం 10
జీవిత తెభా ఴమిుంులక
అధడమమం మిచమం
జీయత నౄభా కైవలెం వఔుౄల అకల భయణరనికి బదాత ఔయౌెంఙేథి భాతాఫే కదఽ. థరనికి ఇతయ వభిౄెంులు
ఔడర ఙరలా ఉధరైబ. థరనిై నౄభా ాయోజధరలు ఉనై ట్ాస్కిలనఽ ఏభట్లఙేమడరనికి ఉయోగిెంచవచఽచ;
థరనిై

భిశ్భ
ర లల

భ కభబన

లఫోెంథిని

ఔవర్

ఙేసౄ ా

ఔ

నులల఼

తమాయస

ఙేమడరనికి

ఉయోగిెంచవచఽచ. అలాగై, తనకాల యడెదలఔు యనియోగిెంచవచఽచ. జీయత నౄభాకి ఖల ఈ యయధ యకల
వభిౄెంులు ఖ భిెంచి ఇఔుడ సెంక్షిౄెంగ ణెలుసఽఔుెంథరెం.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A.

జీయత నౄభా వభిౄెంులు
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A. జీవిత తెభా ఴమిుంులక
1. విరహఴత భఴళల షంద చటట ం (Married Women‟s Property Act)
జీయత నౄభా నులల఼ కిరెంద యభిషకథరమాలణో సయౘ ఫథియ్/ యయసతవ ాయోజధరలనలై ఎలేిట్సఽెంఔెం
అనవబెంచఫడడెం థరవభ ఔ జీయత నౄభా నులల఼లు భభిమ యభిషఔభ లలల ట్ాస్కిల పలవన తనిసభి
ఙేమఫడిెంథి. పలయత థేశ్ెంలల ఎలేిట్సఽెంఔెం ఎత్తౄ యేమఫడగ, ట్ాస్కిల పలవనకి ఇెంకెెంత భాతాభూ నుాదరనత
లేఔనుోబెంథి. ఈ యషమానిై భభిెంత లలతేగ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం భెంచిథి.
యయళత భళమా సెంద చట్ి ెం, 1874, లలక్షన్ 6 ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కిరెంద పలయ భభిమ నలాలకి
బదాతని అెంథిసౄ ఽెంథి. యయళత భళమా సెంద చట్ి ెం (Married Women‟s Property), 1874, లలక్షన్ 6
ఔ ట్ాస్కిని యౄను ెంథిెంచడరనికి ఔడర అనఽభత్తసఽౄెంథి.
చితరం 1: MWP చటట ం కరంద లతధ దడయవలక (Beneficiaries)

అథి తన య ెంత జీయణరనికి వభిౄెంఙే యధెంగ తీసఽఔునై నౄభా నులల఼ని నిభేభిసౄ ఽెంథి. ఏ యయహెం ఙేసఽఔునై
వకిౄ అబధర కచిచతెంగ అతడె అలా ఙేలథ
ే ి తన పలయ లేథర అతడి పలయ భభిమ నలాలు లేథర యభిలల
ఎవభో ఔభి ాయోజనెం కోసభని నిభేభిెంచఽఔుెంట్లయనీ భభిమ
నభ్ఫడెత లేథర అతడి పలయ భభిమ
అనఽఖ ణెంగనా, భభిమ

అతడి పలయ ాయోజనెం కోసభని

నలాలు లేథర యభిలల ఎవభో ఔభికి ాఔట్ిెంచిన ఆసకిౄకి

ట్ాస్కి ఏ లక్షఫైధర నేగియౌ ఉనైెంతవయఔ అథి ఆ బయౄ ఔు లేథర అతడి

యసణథరతలఔు లేథర అతడి ఎలేిట్లల పలఖెంగ యౄను ెంథిెంఙే అదికభనికి లలఫడి ఉెండదనీ తీభ్నిసఽౄెంథి,
a) MWP చటట ం కరంద తృహలళ లక్షణడలక
i.

ాత్త నులల఼ ఔ ాణేఔఫన
ై ట్ాసి ఽ (separate Trust). పలయ గనీ లేథర నలాయడె గనీ (18 ఏళ్ా
వమసఽకి నలఫ
ై డి) ధయ్ఔయౄ గ ఉెండవచఽచ.
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ii. ఈ నులల఼నలై కోయసి జుౄలు, ఋణథరతలు, చివభికి ట్లిథరయసఔు ఔడర నిమెంతాణ ఉెండదఽ.
iii. ధయ్ఔయౄ లఔు కెాబమ్ డఫ ో ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
iv. ఈ నులల఼ని సభెెండర్ ఙేమడెం ఔుదయదఽ భభిమ , ధరనేధేషన్లేథర అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేమడెం
అనఽభత్తెంచఫడదఽ.
v. ఔయేళ్ నులల఼థరయసడె ఆ నులల఼ కిరెంద లాపలలు ల఼వఔభిెంచడరనికీ, యట్ిని నియవళెంచడరనికీ ఔ
ాణే ఔ

ధయ్ఔయౄ ని నిమనేెంచఔనుోణే, నులల఼ కిరెంద సఽయక్షితెం ఙేమఫడు నతౄ ెం ఏ నౄభా

కభలమెంలల తీసఽకోఫడిెంథో ఆ నౄభా కభలమెం ఉనై భషి ర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ కి ఙెయౌాెంచవలల
ఉెంట్లెంథి.
b) రయోజనడలక (Benefits)
ట్ాసి ఽ యదఽె ఙేమభని, సెంసుయణలఔు ఖ భికని ఔ ట్ాస్కి దయౄయేజు థరవభ ఏభట్ల ఙేమఫడెతేెంథి,
థరనిణో ఫలట్ల ఔట్ి లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ నౄభా నులల఼లణో నిభి్ెంఫడెతేెంథి. లెైఫ్ నులల఼ కిరెంద
ాయోజధరలు ఉెంట్లబ కఫట్ిి, ట్ాసి ఽ ఆలౄ నియవహణ కోసెం ఔ ధయ్ఔయౄ ని నిమనేెంఙరలనైథి ఇఔుడ
కీలకెంశ్ెం. నౄభా నులల఼లనఽ నియవళెంచడరనికి ట్ాసి ఽని నిభి్ెంచడెం థరవభ, నులల఼థరయస నులల఼ కిరెంద,
తన హఔుులనఽ వదఽలుఔుెంట్లడె భభిమ నౄభాథరయస భయణెం సెంబయెంఙరఔ ధయ్ఔయౄ నౄభా లాపలలనఽ
నలట్ి లఫడి నలడణరడె, అలాగై, ట్ాసి ఽని ఔయస లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ లనృే థరయసల కోసెం ట్ాసి ఽ నులధర
వవయౘభలు చాసఽౄెంట్లడె.
జీయత పలఖయవనే భభిమ నలాల ాయోజనెం కోసెం ట్ాసి ఽని నిభి్ెంచడెం వవయౘయెంలల ఉెంట్ృ వయోౄెంథి.
ఏ చట్ి ఫదే ఫైన వకిౄ అబధర ఇెందఽలల లనృే థరయసలు కవచఽచ. ట్ాసి ఽని నిభి్ెంచడభెంట్ే, లనృే థరయసడె
ఫైధరభిట్ల
ీ ల ఉధరైడె కఫట్ిి, నులల఼ లాపలలు ణెయౌయగ నలట్ి లఫడి నలట్ిఫడరుమనీ, పలయ యసణథరతల నఽెంచి
లాపలలు యక్షిెంచఫడణరమని అయ ెం.
2. రధడన ఴమకు తెభా (Key man insurance)
యనుయ నౄభాలల రధడన ఴమకు (Keyman) నౄభా ఔ ాదరన యౄెం.
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నియవచనెం
ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼ని యనుయెంలల అతెంత ాదరనఫైన వకిౄ భయణెం లేథర ని ఙేమలేని అసభయత
వలా సెంబయెంఙే ఆభిఔ నయౖియౌై ూడెచఔుధేెందఽఔు నషి భియౘయెం ఇవవడరనికి, యనుయెం థరవభ తీసఽఔుధే నౄభా
నులల఼గ వభిృెంచవచఽచ.

సెంక్షిౄెంగ ఙెనులెంట్ే, ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ జీయత నౄభా. అథి యనుయ బదాత ాయోజధరల కోసెం
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఆ నులల఼ కలావది, యనుభనికి కీ యసన్ (ాదరన వకిౄ) ఉయోఖెం ఉనైెంత
కలెం వయకై ఉెంట్లెంథి, అెంతఔు నేెంచి అథి కొనయఖదఽ. ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼లు యదరయణెంగ యనుయెం
థరవభ సవెంతెం ఙేసఽకోఫడెణరబ. అలాగై ాదరన ఆథరమ ఉతత్తౄ థరయౄ, యనుయెం సజఞవుగ కొనయఖడరనికి
కయఔుడెన
ై వకిౄ లేఔనుోవడెం వలా ఉదౌయెంచిన యనుయ నయౖియౌై ూడచడఫే థరని లక్షెం. ాదరన వకిౄ నౄభా
యసౄ వెంగ తలెత్తౄన నయౖియౌై బభీౄ ఙేమదఽ కనీ నౄభా నులల఼ ాకయెం నిభిేషి నఖదఽ నణరౄనిై నషి భియౘయెంగ
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ఙరలా యనుభలఔు నలదె నణరౄలలా లాపలలు భవడరనికి కయఔులుగ ఉెండే ఔ ాదరన వకిౄ ఉెంట్లయస.
యళ్ా ఔునై అథివతీమఫన
ై ధ
ై ుణరలు, ఔషి డే భనసౄ తవెం, ణెయౌయణేట్లు, సెంస కి నుాణెం నుోసఽౄెంథి. ఔ వకిౄ
యొఔు అథివతీమఫన
ై జఞానెం, యలుయన
ై లేవలు ఔెంనలనీకి ఙరలా కీలఔభని ఔ మజభాని పలయలేౄ , అతడె ఆ
కీ యసన్కి జీయత లేథర ఆభోఖ నౄభా నులల఼ తీసఽకోవచఽచ.
కీ యసన్ (ాదరన వకిౄ) లేఔనుోబన సెందయౌెంలల మజభాని కయసచయౌై బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి (ణరణరుయౌఔ
యమెం అయసవు ణెచఽచకోవడెం లేథర ఔ యయసఽడిని నిమనేెంచఽకోవడెం), అలాగై నయౖిలు (యయసఽలు యక్షణ
ను ెంథేవయఔ యనుయ లాయథేయలు క్షీణదశ్లల ఉెండడెం) వెంట్ి ఇఫోెందఽలనఽ తట్లికోవడరనికి ఇలా ఙేయౄ డె.
ాదరన వకిౄ అధేథి కలావది నౄభా నులల఼. ఇెందఽలల నౄభా నతౄ ెం ాదరన వకిౄ య ెంత ఆథరమానిై ఫట్ిి
కఔ, ఔెంనలనీ లాబథరమఔత (profitability) ని అనఽసభిెంచి ఉెంట్లెంథి. న఼ానేమెం ఔెంనలనీ థరవభ
ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. నతౄ ెం న఼నే
ా మెం అెంణర యనుయ కయసచగ పలయెంచఫడెతేెంథి కఫట్ిి, ఇథి సభయతఖల
నఽై నేనయౘబెంు దే త్త. ఔయేళ్ ాదరన వకిౄ భయణలేౄ , ఆ ాయోజనెం ఔెంనలనీకి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
వకిౄఖత నౄభా నులల఼లఔు ననైెంగ, ాదరన వకిౄ నౄభాలల భయణ ాయోజధరనిై ఆథరమెంగ పలయెంచి ట్లక్స
యేమఫడెతేెంథి.
నౄభా సెంస ఆడిట్ ఙేమఫడిన ఆభిేఔ యవయణలు భభిమ సభభిెంచిన ఆథరమనఽై భిట్ర్ై్ని చాల
నౄభానతౄ భ నఽ అెంచధర యేసౄ ఽెంథి. యదరయణెంగ, ాదరన వకిౄ నౄభాకి కవలలన అయహత సెంనుథిెంచడెం
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కోసెం ఔెంనలనీ

తనిసభిగ లాపలలలా ఉెండరయౌ. కనీ కొనిై సెందభోలలల నౄభా సెంస లు, నయౖిలణో

ఉనైట్ికీ భెంచి నిధఽలణో నుాయెంబఫైన కొనిై కొతౄ ఔెంనలనీలఔు, నేనయౘబెంులనియౄబ.
a) కర బేన్ (రధడన ఴమకు ) ఎఴయవ కహఴచ఼ు ?
ధేయసగ యనుయెంణో సెంఫెంధెం ఉెండి, అతడె లేఔనుోవడెం వలా ఆ యనుభనిై ఆభిఔ త్తౄ డికి ఖ భి ఙేలే
వకిౄ ఎవభెైధర, కీలఔఫన
ై వకిౄ అవుణరడె.

ఉథరహయణఔు, ఆ వకిౄ ఔెంనలనీ డెైభఔ
ె ిర్ కవచఽచ, ఔ

పలఖయవనే, ఔ ాదరనఫన
ై లేల్స యసన్, ాభ క నుాజెఔిు ఫేధజ
ే ర్, లేథర నిభిెషి ధ
ై ుణరలు లేథర
జఞానెంణో వవహభిసౄ ా, ాణే కిెంచి ఔెంనలనీ ఙరలా యలువగ ఎెంఙే వకిౄ ఎవభెధ
ై ర కవచఽచ.
b) తెభా చేమదఖి నశుహటలక (Insurable losses)
ఈ కిరెంథి నయౖిలకి కర యీన్ (ాదరన వకిౄ) నౄభా నషి భియౘయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి :
i.

యసౄ భిెంచిన (extended) కలానికి సెంఫెందిెంచి ఔ కీలఔఫన
ై వకిౄ నిఙేమలేని లత్త ఉనైుడె
వఙేచ నయౖిలు, ణరణరుయౌఔ లఫోెంథిని అెంథిెంచడరనికీ, అలాగై, అవసయఫణ
ై ,ే ాణరభాైమ
(replacement) నిమాభఔెం, యక్షణలఔు ఆభిఔ సహకయెం అెంథిెంచడరనికీ.

ii. లాపలలనఽ యక్షిెంచడరనికి నౄభా. ఉథరహయణఔు, ఔ ాదరనఫైన వకిౄ ాఫమ
ే ెం ఉనై ఏ యనుయ
నుాజఔుికి సెంఫెందిెంచి అబధర నషి ూభిత అభ్కల నఽెంచి వచిచన నషి ూభిత ఆథరమెం, ఆలసెం
లేథర యదఽె పయౌతెంగ వచిచన నయౖిలు, యసౄ భిెంఙేెందఽఔు అవకరలు నయెంచినుోవడెం, ాణేఔ
ధైుణరలు లేథర భిజా ఞనెం కోలలవడెం.
3. తనకా విడుదల తెభా (MRI)
నైయస ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేలేెందఽఔు యసణెం తీసఽఔుెంట్లధరైయని అనఽఔుెంథరెం. ఋణ ఏభట్లలల పలఖెంగ,
ఫలెంఔు థరవభ తనకా యడెదల నౄభా నులల఼కి ఙెయౌాెంచవలలన అవసయెం ఉెంథి.
a) MRI అంటే ఏమిటి?
ఇథి ఇెంట్ి యసణెం తీసఽఔునై ఋణఖరళతలకి ఆభిఔ యక్షణ అెంథిెంఙే ఔ నౄభా నులల఼. భ్యౌఔెంగ ఔ
తనకాథరయస (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణెం ూభిౄగ ఙెయౌాెంచఔుెండరధే అతడె / ఆఫ
చనినుోణే నేగియౌన నణరౄనిై ఙెయౌాెంచడరనికి తీసఽకోఫడే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ తగైా కలావది జీయత
నౄభా. థీనిై యసణ యక్షఔ నులల఼ అని ఔడర నలవవచఽచ. నులల఼థరయస ఊళెంచని యధెంగ అకల భయణెం
ఙెెంథిణ,ే అతడి యసణరలు తీయచడెంలల అతడినలై ఆదరయడు యభికి సయౘమడణరబ కఫట్ిి ఈ థఔెం
వమసఽస భయా న యభికి అనఽఔలెంగ ఉెంట్లెంథి.
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b) లక్షణడలక (Features)
నులల఼ సభెెండర్ యలువ లేథర ఫచాభిట్ీ ాయోజధరలనలై ాపలవెం చాుతేెంథి. నులల఼ కలెం అెంణర
లయెంగ ఉెండే ఔ కలావది నౄభా నులల఼లా కఔ ఈ నులల఼ కిరెంద నౄభా యక్షణ ాత్త సెంవతసయెం
తగిానుోతేెంథి.
ళుమ మీక్ష 1
తనకా యడెదల నౄభా యనఔ ఖల ఉథేెశ్ెం ఏనేట్ి?
I.

తనకా భైట్ా ల ఙౌఔగ లబయచడెం

II. ఇెంట్ి యసణ ఖరళతలకి ఆభిఔ యక్షణ అెంథిెంచడెం
III. ణరఔట్లి నలట్ి న ఆలౄ యలువని యక్షిెంచడెం
IV. ఙెయౌాెంచఔనుోణే యవదీధరదికయ ణొలగిెంునఽ తనెంచఽకోవడెం (Evade eviction in case of default)
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శూహమహంవం


యయళత భళమా సెంద చట్ి ెం, 1874, లలక్షన్ 6 ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కిరెంద పలయ భభిమ నలాలకి
లాపలల బదాతని అెంథిసౄ ఽెంథి.



MWP చట్ి ెం కిరెంద ాపలయతభబయ నులల఼నలై కోయసి జుౄలు, ఋణథరతలు, చివభికి నులల఼థరయసనఔు ఔడర
నిమెంతాణ ఉెండదఽ.



యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ ాదరనఫన
ై యౄెం. థీనిై భయణెం లేథర యనుయెంలల అతెంత
భ కఫైన వకిౄ భయణెం లేథర అసభయేత వలా సెంబయెంఙే ఆభిఔ నయౖియౌై ూడెచఔుధేెందఽఔు,
నషి భియౘయెం ఇవవడరనికి యనుయెం థరవభ తీసఽఔుధే నౄభా నులల఼గ వభిృెంచవచఽచ.



భ్యౌఔెంగ ఔ తనకాథరయస (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణెం ూభిౄగ ఙెయౌాెంచఔుెండరధే
అతడె / ఆఫ చనినుోణే నేగియౌన నతౄ ెం ఙెయౌాెంచడరనికి తీసఽకోఫడే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ యలువ
తఖా తేెండే కలావది జీయత నౄభా.

కరలఔ దడలక
1. యయళత భళళ్ల సెంద చట్ి ెం
2. ాదరన వకిౄ నౄభా
3. తనకా (తనకా) యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభా
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ళుమ మీక్షక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
MRI ఇెంట్ి యసణెం తీసఽఔునైయభికి యక్షణ ఔయౌగిసౄ ఽెంథి.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన1
ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼లల నౄభా నతౄ ెం యదరయణెంగ ఈ కిరెంథి యట్ిణో యౌెంక్ అబ ఉెంట్లెంథి?
I.

ాదరన వకిౄ ఆథరమెం

II. యనుయెం లాబథరమఔత (Business profitability)
III. యనుయ చభితా
IV. దాయోలోణ సాచీ (Inflation index)
రవన2
తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెం చఽకోవడెం ) నౄభా (MRI) ని కిరెంథి యధెంగ వభీాఔభిెంచవచఽచ. ________.
I.

నలభగ
ి ై కలావది జీయత నౄభా

II. తగైా కలావది జీయత నౄభా
III. భాయసతేెండే జీయత నౄభా
IV. మూనివయశల్ లెైఫ్ యౘనై లేథర సయవ యౄ జీయత నౄభా
రవన3
ఈ కిరెంథియట్ిలల ఏ నయౖిలు ాదరన వకిౄ నౄభా కిెంద ఔవర్ ఙేమఫడణరబ?
I.

ఆలౄ థ ెంఖతనెం (Property theft)

II. కీలఔఫన
ై వకిౄ ని ఙేమలేని భిల త్త
 ఉనై కలావదికి సెంఫెందిెంచిన నయౖిలు
III. యదరయణ ఫలధత (liability)
IV. లలనులు భభిమ యడిచినలట్ిడెం కయణెంగ ఔయౌగిన నషి ెం
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రవన4
ఔ నులల఼ MWP చట్ి ెం కిరెంద ఙేమఫడిెంథి. ఔయేళ్ నులల఼థరయసడె ఆ నులల఼ కిరెంద లాపలలు ల఼వఔభిెంచడరనికీ
భభిమ నియవళెంచడరనికీ ఔ ాణే ఔ ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ )ని నిమనేెంచఔ నుోణే, నులల఼ కిరెంద సఽయక్షితెం
ఙేమఫడు నతౄ ెం _____________ కి ఙెయౌాెంచవలల ఉెంట్లెంథి.
I.

వకిౄకి అత్త దఖా య ఫెంధఽవు

II. భషి ర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ (Official Trustee of the State)
III. నౄభా సెంస
IV. నౄభాథరయస
రవన5
భళేష్ అయసవు ణెచిచన నలట్ి లఫడినలై ఔ యనుయెం నడినసౄ ఽధరైడె. అతడి ఆఔల్ఔ భయణెం తభవత, అతడికి
అు ఇచిచన యళ్ా ెంణర భళేష్ ఆసఽౄలనఽ కెవ
ై సెం ఙేసఽకోవడరనికి ఙేతధన
ై నిై ామణరైలు ఙేసౄ ఽధరైయస. ఈ
కిరెంద యట్ిలల ఏ ఆసఽౄలనఽ యసణథరతల కెైవసెం ఙేసఽకోలేయస?
I.

భళేష్ నేయసణో ఉనై సెంద

II. భళేష్ ఫలెంఔు కాణరలు
III. MWP చట్ి ెం 6 లలక్షన్ కిరెంద కొనఽగోలు ఙేలన
 కలావది జీయత నౄభా నులల఼
IV. భళేష్ఔు సవెంతెంగ ఉనై భూచఽవల్ నిధఽల
రవన6
MWP చట్ి ెం కైసఽలఔు సెంఫెందిెంచి కిరెంథి ఎెంనఔలలా ఏథి నిజెం?
యవయణ I: ఫచాభిట్ీ కెాబమ్లు ఙెక్లు నులల఼థరయసలఔు ఙెయౌాయౄ యస
యవయణ II: ఫచాభిట్ీ కెాబమ్లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄ లఔు ఙెయౌాయౄ యస
I.

I ు

II. II ు
III. I భభిమ II భెెండా ు
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ
రవన7
MWP చట్ి ెం కైసఽలఔు సెంఫెందిెంచి కిరెంథి ఎెంనఔలలా ఏథి నిజెం?
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యవయణ I: భయణ కెబమ్లు ధరనేనీలఔు అనఽఔలెంగ భియౖుయెం ఙేమఫడణరబ.
యవయణ II: భయణ కెబమ్లు ధయ్ఔయౄ లఔు అనఽఔలెంగ భియౖుయెం ఙేమఫడణరబ.
I.

I ు

II. II ు
III. I భభిమ II భెెండా ు
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ
రవన8
అజయ తన ఉథోఖ లఔు నౄభా న఼నే
ా మెం ఙెయౌాయౄ డె. ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ నౄభా న఼ానేమెంని ఉథోగికి ఙెయౌాెంచిన
భియౘయెం (compensation) గ నేనయౘబెంచఽకోవడరనికి యలు లేదఽ?
ఎెంనఔ I: ఉథోగికి ాయోజధరలణో ఙెయౌాెంచవలలన ఆభోఖ నౄభా
ఎెంనఔ II: అజయకి ాయోజధరలణో ఙెయౌాెంచవలలన ాదరన వకిౄ జీయత నౄభా
I.

I భాతాఫే

II. II భాతాఫే
III. I భభిమ II భెెండా ు
IV. I ు కదఽ II ు కదఽ
రవన9
తభ ఆలౄ ని కొలేా ట్యల్గ ఔుదఽవ నలట్ి న యసణఖరళతల వదె వడీు వసాలు ఙేల, ఆలౄ యవదీధరనిై భాతాెం యభికై
వదలడరనిై_____________ అెంట్లయస.
I.

లలఔభిట్ీ

II. తనకా (Mortgage)
III. అదిఔ వడీు (Usury)
IV. లలఔభిట్ీగ నలట్ిఫడు తనకా (Hypothecation)
రవన10
ఈ కిరెంద నులల఼లా ల ఏథి ఇెంట్ి యసణెం తీసఽఔునైయభికి యక్షణ ఔయౌగిసౄ ఽెంథి?
I.

జీయత నౄభా

II. యఔలాెంఖ (Disability) నౄభా
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III. తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెం చఽకోవడెం ) నౄభా
IV. యదరయణ నౄభా

ళుమ మీక్ష రవనలక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼లల కిరెంద నౄభా నతౄ ెం యదరయణెంగ యనుయెం లాబథరమఔతణో యౌెంక్ అబ
ఉెంట్లెంథి
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభాని (MRI) డికరజి
ీ ెంగ్ ట్ర్్ లెఫ్
ై
ఇనాసభెనఽసగ
వభీాఔభిెంచవచఽచ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
కీలఔఫన
ై వకిౄ ని ఙేమలేని భిల త్త
 ఉనై కలావదికి సెంఫెందిెంచిన నయౖిలు రధడన ఴమకు తెభా కిరెంద
ఔవర్ ఙేమఫడణరబ
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
ఔయేళ్ నులల఼థరయసడె ఆ నులల఼ కిరెంద లాపలలు ల఼వఔభిెంచడరనికీ భభిమ నియవళెంచడరనికీ ఔ ాణే ఔ
ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ )ని నిమనేెంచఔ నుోణే, నులల఼ కిరెంద సఽయక్షితెం ఙేమఫడు నతౄ ెం భషి ర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ కి
ఙెయౌాెంచవలల ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
MWP చట్ి ెం 6 లలక్షన్ కిరెంద కొనఽగోలు ఙేలన ట్ెర్్ జీయత నౄభా నులల఼ని యసణథరతలు కెైవసెం ఙేసఽకోలేయస
జరహఫయ 6
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
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ఫచాభిట్ీ కెాబమ్లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄ లఔు ఙెయౌాయౄ యస.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
భయణ కెబమ్లు ధయ్ఔయౄ లఔు అనఽఔలెంగ భియౖుయెం ఙేమఫడణరబ.
జరహఫయ 8
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
అజయకి ాయోజధరలణో ఙెయౌాెంచవలలన రధడన ఴమకు

జీయత నౄభాని ఉథోగికి ఙెయౌాెంచిన భియౘయెం

(compensation) గ నేనయౘబెంచఽకోవడరనికి యలు లేదఽ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
తభ ఆలౄ ని కొలేా ట్యల్గ ఔుదఽవ నలట్ి న యసణఖరళతల వదె వడీు వసాలు ఙేల, ఆలౄ యవదీధరనిై భాతాెం
యభికై వదలడరనిై తనకా (తనకా) అెంట్లయస.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
ఈ కిరెంద నులల఼లా ల తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినెంచఽకోవడెం ) నౄభా ఇెంట్ి యసణెం తీసఽఔునైయభికి యక్షణ
ఔయౌగిసౄ ఽెంథి.

215

అధడమమం 11
జీవిత తెభా ధయ తుయణ భంచడం భమిమయ భూలామంఔనం
అధడమమం మిచమం
జీయత నౄభా ెంథరలలల ధయ ఎలా నియృ బయౄయస, యట్ి వలా వఙేచ ాయోజధరలు ఏనేట్ నుఠ్ఔులకి
ణెయౌమజైమడఫే ఈ అదరమెం లక్షెం. నదట్గ భనెం అసలు న఼ానేమెం ఇెంత ఉెండరలని ఎలా నిభేభియౄ భో
ణెలుసఽఔుని, ఆ తభవత నేఖ లు నిది(surplus) భభిమ ఫోనస్కల ఖ భిెంచిన యరలయౖలు ణెలుసఽఔుెంథరెం.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. నౄభా ధయ నియృబెంచడెం- భ్యౌఔ అెంరలు
B. నేఖ లు భభిమ ఫోనస్క

216

A. జీవిత తెభా ధయ ఔటట డం – భౌయౌకహంఱహలక
1. రమిమం
యదరయణ పలషలల న఼ానేమెం అెంట్ే ఔ నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేలేెందఽఔు నౄభాథరయస థరవభ ఙెయౌాెంచఫడే
ధయని సాచిసఽౄెంథి. యదరయణెంగ అథి నౄభా నతౄ ెం(యౘనై ఇవవఫడిన నతౄ ెం)లల ాత్త యబ యస.కీ ఉెండే
న఼ానేమెం భైట్గ ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి. ఈ న఼ానేమెం భైట్ా ల నౄభా సెంస ల వదె భైట్ా ట్ేఫ ళ్ా యౄెంలల
లబభవుణరబ.
చితరం 1: రమిమం

ఈ ట్ిిఔల (ట్ేఫ ల్స)లల భ థిెంా చఫడిన భైట్ాని "ఆ఼సఽ న఼ానేమెంలు" గ నలుయౄయస. కై యబలల ఉెండే యభిషఔ
న఼ానేమెంలు ఇయ ాత్త సెంవతసయెం ఙెయౌాెంచఫడరయౌస ఉెంట్లబ. ఇయ ఙరలా సెందభౌలలల కలావది నతౄ ెం కై
యధెంగ కొనయఖ త, యభిషఔ భైట్లగ చానెంచఫడణరబ.
ఉదడసయణ
ఔ నిభిెషి వమసఽలల ఇయయై ఏళ్ా నుట్ల ఉెండే ఎెండోఫెంట్ల నులల఼కి న఼ానేమెం యస. 4,800గ ఉెంట్ే, థరనయ ెం యస.
4,800 నణరౄనిై ఇయయై సెంవతసభలనుట్ల ాత్త ఏడరథీ ఙెయౌాెంఙరయౌస వుెంట్లెంథి.
నదట్ి కొనిై సెంవతసభలనుట్ల భాతాఫే న఼నే
ా మెంలు ఙెయౌాెంచడెం యధడే నులల఼లు కొనిై ఉెంట్లబ.
ఔెంనలనీలు లెంగిల్ న఼ానేమెం ెంథరలు ఔయౌగివుెంట్లబ. యట్ికి ెందెం నుాయెంబెంలల కై ఔుయభి
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న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచవలల ఉెంట్లెంథి. ఈ నులల఼లు యదరయణెంగ నలట్ి లఫడెల (investment oriented) కోసెంగ
నిఙేసౄ ఽెంట్లబ.
2. మినశృభంులక (Rebates)
జీయత నౄభా సెంస లు ఔడర ఙెయౌాెంచవలలన న఼ానేమెం నైద

కొనిై యకల భబతీలు అెంథిెంచవచఽచ.

అట్లవెంట్ి భబతీలు భెెండె ఉధరైబ:
 నౄభా నతౄ ెం కోసెం (For sum assured)
 న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙే యదరనెం కోసెం (For mode of premium)
a) తెభా ముతు ంక మిఫేటయ (Rebate for sum assured)
అదిఔ నణరౄలలా నౄభా నతౄ ెంనులల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేలన

యభికి నౄభా నతౄ ెంలో మిఫేటయ
అెంథిెంచఫడెతేెంథి. అదిఔ యలువ నులల఼లఔు లేవలు అెంథిసౄ ఽనైుడె నౄభా సెంస

ణరనఽ

సెంనుథిెంచఫోబయ లాపలలలా కొెంత యనియోఖథరయసనికి అెంథిెంఙరలధే ఉథేెశ్ెంణోధే ఇలా ఙేమఫడెతేెంథి.
థీనికి యదరయణ కయణెం ఉెంథి. ఔ నౄభా సెంస లేవఔు సెంఫెందిెంచి యౄ. 50,000 నులల఼కధ
ెై ర,
యౄ.5,00,000 నులల఼కధ
ెై ర డరయౌసన శ్రభ భెెండిెంట్ికీ ఔట్ే. పయౌతెంగ ఈ నులల఼ల తమాభీ కయసచ ఔడర
అథే ఉెంట్లెంథి. కనీ అదిఔ నతౄ ెం యౘనైఇఙేచ నులల఼లు భభిెంత న఼ానేమెంనీ, అలాగై భభిెంత లాపలయ్ై
అెంథియౄ బ.
b) రమిమం చెయౌలంచే విధడనడతుక మిఫేట్
రమిమం చెయౌలంచే విధడనడతుక మిఫేట్ అథేయధెంగ ఔ భిఫట్
ే ల ఔడర అెంథిెంచవచఽచ. జీయత నౄభా సెంస లు
న఼ానేమెంలనఽ యభిషఔ, అయే యభిషఔ, ణెైభాలఔ లేథర ధలయభీ యబలలా ఙెయౌాెంచఫడేలా అనఽభత్తెంచవచఽచ.
ఎెంత తయచఽగ న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంచఫడిణ,ే ఆ లేవ ధయ ఔడర అెంత అదిఔెంగనా ఉెంట్లెంథి. యభిషఔ
భభిమ అయేయభిషఔ మోడ్సస (దే తేలు) యషమెంలల సెంవతసయెంలల కై ఔయభి లేఔయణ, లెఔులు
చాడడెం ఉెంట్లెంథి. అబణే, ణెైభాలఔ భభిమ ధలయభీ ఙెయౌాెంు దే తేలలల ఈ ాకరమ
ి
భభిెంత
తయచఽగ జయసఖ తేెంథి. ణెభ
ై ాలఔ లేథర ధలసభి ఙెయౌాెంు దే తేలణో నుోయౌలేౄ , అయే యభిషఔ లేథర యభిషఔ
న఼ానేమెంలు ఆ యధెంగ నియవహణ కయసచలలా ను దఽు ఙేలల
ే ా ఙేయౄ బ. అెంణేకఔుెండర, యభిషఔ మోడ్స
(యదరనెం)లల, నౄభా సెంస ఈ నణరౄనిై సెంవతసయెం నతౄ ెం ఉయోగిెంచఽఔుని, వడీు సెంనుథిెంచఖలదఽ.
అెందఽకై నౄభా సెంస లు ఔ భిఫట్
ే ల (తగిాెంు) ని అనఽభత్తెంచడెం థరవభ యభిషఔ, అయయభిషఔ ఙెయౌాెంు
దే తేలలల ఙెయౌాెంులు జయభని నుోాతసళసఽౄెంథి. అలాగై, అయ ధలయభీ ఙెయౌాెంు దే త్తలల ఙెయౌాెంులకీ
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ఉెండే, అదను నులధరయఫన
ై (నియవహణ) కయసచయౌై బభీౄ ఙేమడరనికీ ఔడర కొెంఙెెం అదనెంగ వసాలు
ఙేయౄ యస.
3. అదను ఛడమీెలక (Extra charges)
అదను భిసఽుఔయౌగిెంఙే ఏ భ కఫైన కయకల ాపలవభూ లేని ఔ నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄల ఖూ
ర ుకి
ట్లఫ లర్ న఼నే
ా మెం వసాలు ఙేమఫడెతేెంథి. ఇట్లవెంట్ి వఔుౄల జీయణరలనఽ శూహటండర్డ ల ైఫ్ీ (నుాభాణఔ
జీయణరల)ని నలుయౄయస. వసాలు ఙేమఫడే ఈ భైట్ా ల యదరయణ భైట్ాని నలుయౄయస.
నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంఙే ఔ వకిౄ, జీయణరనికి ాభాదెం ఔయౌగిెంఙే ఖ ెండె జఫ ోలు లేథర భధఽఫేహెం వెంట్ి
కొనిైయకల ఆభోఖ సభసలణో ఫలధడెత ఉెంట్ే, ఆ వకిౄ లెైఫ్ని ఇతయ యిెండర్ు లెైఫ్సణో నుోయౌలేౄ ,
సబ్యిెండర్ు లెైఫ్గ పలయెంచడెం జయసఖ తేెంథి. అుడె నౄభా సెంస ళెల్ౄ ఎక్సట్లా భాయా ెం థరవభ అదను
న఼ానేమెంని యదిెంచవచఽచ. అథేయధెంగ సయుస్క యధరయల వెంట్ి ాభాదఔయ విత్తౄ లల నిభఖైఫైన యభికి
విత్తౄ యఫన
ై అదను నణరౄనిై యదిెంచవచఽచ.

ఈ యధఫైన అదను నణరౄలు ఔలవడెంణో ఈ

న఼ానేమెంలు ట్లఫ లర్ న఼ానేమెం ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
అలాగై,

ఔ

నౄభా

సెంస

అదను

న఼ానేమెం

ఙెయౌాెంచినయభికి

నిభిెషి

అదను

ాయోజధరలు

ాత్తనుథిెంచవచఽచ.
ఉదడసయణ
జీయత నౄభా సెంస ఔ డఫ ల్ ాభాదెం ాయోజనెం (DAB) ని అెంథిెంచవచఽచ. (ాభాదెం వలా భయణెం
సెంబయలేౄ ఇెందఽలల కెాబమ్గ నౄభా నణరౄనికి భెట్ి ెంు నతౄ ెం అెందజైమఫడెతేెంథి). థీనికోసెం అదను
న఼ానేమెం నౄభా నతౄ ెంలల ాత్త యబకీ ఔ యౄనుబ అదనెంగ వసాలు ఙేమఫడెతేెంథి.
అలాగై నౄభా నతౄ ెంలల ాత్త యబకీ అదనెంగ ఙెయౌాెంచి రశ్వత యైఔల ాయోజనెం (Permanent
Disability Benefit (PDB) అధే ాయోజనెం యనియోగిెంచఽకోవచఽచ.
4. రమిమంతు తుమహధమించడం
ఇుడె భనెం జీయత నౄభా సెంస లు న఼నే
ా మెం ట్ేఫ ళ్ా లల ఇచిచన భైట్ాని ఎలా నిభేభిెంచి ఉెంట్లభో చాథరెెం.
ఈ ఫయసవు ఫలధతలు ఔ మాఔుచూభీ (నౄభా ఖణఔుడె, actuary)థరవభ నియృబెంఫడణరబ. ట్ెర్్
ఇనాసభెనఽసనులల఼లు, హోల్ లెైఫ్ భభిమ

ఎెండోఫెంట్ నులల఼లు వెంట్ి సెంాథరబఔ జీయత నౄభా

నులల఼లలల న఼ానేమెం నిభేయణ ఙేలే యదరనెంలల ఈ కిరెంథి అెంరలు భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయస :
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 భయణెం (Mortality)
 వడీు (Interest)
 నియవహణ కయసచలు (Expenses of management)
 నేఖ లు (Reserves)
 ఫోనస్క లలడిెంగ్ (Bonus loading)
చితరం 2: మి
ర మంలో ఉండ్ే అంఱహలక (Components)

ధట్ న఼ానేమెంని నదట్ి భెెండె అెంరలు నిభి్యౄబ. నతౄ ెం లేథర ఆ఼స్క న఼ానేమెం ను ెందడరనికి ధట్
న఼ానేమెం నైద నేఖణర అెంరలు లలడ్స ఙేమఫడణరబ.
a) మోమహటయౌటీ భమిమయ ఴడ్లడ (Mortality and Interest)
మోభియౌట్ీ న఼నే
ా మెంలలల నట్ి నదట్ి అెంశ్ెం. అథి “మోభియౌట్ీ ట్ేఫ ల్” ని ఉయోగిెంచి
నిభేభిెంఫడెతేెంథి. ఆ ట్ిిఔలల యయధ యకల వమసఽలలా భయణెంచిన యభి భైట్లని అెంచధర యేల
ఉెంట్లెంథి.
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ఉదడసయణ
35 ఏళ్ా కి మోభియౌట్ీ భైట్ల 0.0035 గ ఉెంట్ే, 35 ఏళ్ా వమసఽలల ఫాత్తకి ఉనై ాత్త 1000 భెంథిక,ీ 3.5
భెంథి (లేథర 10,000 భెంథికీ 35భెంథి) 35 – 36 భధ వమసఽలల భయణసఽౄధరైయని అయ ెం.
ఈ ట్ేఫ ల్ ని యయధ వమసఽలఔు మోభియౌట్ీ వమానిై లెఔు ఔట్ి డరనికి ఉయోగియౄ యస. ఉథరహయణఔు,
35 ఏళ్ా వమసఽ వకిౄకి భైట్ల 0.0035 అెంట్ే నౄభా ధయ 0.0035 x 1000 (నౄభా నతౄ ెం ) = యౄ. 3.50
నౄభా నతౄ ెం లల ాత్త యబకి.
ఈ ధయని “భిసఽు న఼ానేమెం” అని ఔడర నలుయౄయస. నలదె వమసఽలల ఉనైయభికి భిసఽు న఼ానేమెం
ళెచఽచగ ఉెంట్లెంథి.
యయధ వమసఽలలా ఉనై వఔుౄల వకిౄఖత భిసఽు న఼నే
ా మెంలనఽ సెంక్షైెం ఙేమడెం థరవభ , 35 నఽెంచి
55 వయఔు ఉనై ఔ ూభిౄ వవది లేథర కలావదికి, ఙెయౌాెంచఫడెతేెందని అెంచధర యేలే కెాబమ్ల
నణరౄనిై భనెం ను ెందవచఽచ. ఈ కెాబమ్ల నతౄ ెం ధయ భనఔు ఔ నులల఼లల బయషతే
ౄ ఫలధతయౌై
(future liabilities) అెంథిసౄ ఽెంథి. భభోలా ఙెనులెంట్ే, అథి భనకి బయషతే
ౄ లల కెాబమ్లనఽ
ఙెయౌాెంచడరనికి ఎెంత డఫ ో అవసయభవుతేెంథో ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
“ధట్ న఼ానేమెం” ఎెంత వసఽౄెంథో చాడడరనికి బయషతే
ౄ కెాబమ్ ధయలకి ాసౄ ఽత యలువని అెంచధర
యేమడెం నదట్ి అడెఖ . బయషతే
ౄ లల ఙెయౌాెంచవలలన కెాబమ్లకి ఈధరడె భన ఙేత్తలల ఎెంత నతౄ ెం
ఉెండరలల చాసఽకోవడరనికి ాసౄ ఽత యలువని అెంచధర ఔట్లియౌ. ాసౄ ఽత యలువని అెంచధర ఔట్ేి ాకరమ
ి
తభవత భనెం చాడరయౌసన తదఽభి న఼ానేమెం నిభేయణ, అెంశ్ెం, “వడీు ”.
వడీు అెంట్ే లెంుల్ గ బయషతే
ౄ లల ఔట్ి వలలన కెాబమ్ ఙెయౌాెంుల ాసౄ ఽత యలువ వదె భనెం
ఊళసఽౄనై డియౌుెంట్ భైట్ల.
ఉదడసయణ
ఐథేళ్ా తభవత నౄభా ధయని ఔట్ి డరనికి భన దఖా య ాత్త యబకి యౄ. 5 యౄనుమలు ఉెండి, థరని నైద
వడీు భైట్ల 6% గ అనఽఔుెంట్ే, ఐథేళ్ా తభవత ఔట్ి ఫోబయ యౄ. 5 ాసౄ ఽత యలువ 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74
అవుతేెంథి.
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6% కఔుెండర భనెం 10% ఊళలేౄ , ాసౄ ఽత యలువ కైవలెం 3.10 అవుతేెంథి. ఇెంకోలా ఙెనులెంట్ే,
అెంచధర యేలే వడీు భైట్ల అదిఔఫైన కొథీె, ాసౄ ఽత యలువ తఖా త ఉెంట్లెంథి.
భన భియౕలనని ఫట్ిి, భయణ భైట్ల, వడీు అధే భెెండె ాదరధరెంరల నఽెంచి భనెం ధేయసచఔుధే భెెండె
భ కఫైన యషమాలు ఏనేట్ెంట్ే,
 మోభియౌట్ీ ట్ేఫ ల్ లల భయణ భైట్ల నలభిగన
ి కొథీె, న఼ానేమెంలు ఔడర నలయసఖ త ఉెంట్లబ
 అెంచధర యేలన వడీు భైట్ల ఎఔుుయైనకొథీె, న఼ానేమెం తఖా త వసఽౄెంథి
నౄభా ఖణఔులు లేథర మాఔుచూభీలు ఙరలా ణెయౌయగ ఉెంట్లయస, కొెంఙెెం నుత దే తేల, సెంాథరమాలణో
వవహభిెంఙేయయస. అెందఽకై యయస మోభియౌట్ీ భైట్ాని యసౄ వెంగ జభిగై థరనిఔధరై ఙరలా యలక్షణెంగ
యసౄ యఔ అనఽబవెంలల ఉనైథిగ పలయసఽౄనై థరనిఔధరై అదిఔెంగ పలయయౄయస. యయస తభ నలట్ి లఫడెల
నఽెంచి సెంనుథిెంచఖలభని ఆయెంఙే థరని ఔెంట్ే తఔుువ వడీు భైట్లని ఊళెంచఽఔుెంట్లయస.
తుఔయ (Net) రమిమం
బయషతే
ౄ కెాబమ్ ఫలధతలఔు తగిాెంు

ఇవవఫడిన ాసౄ ఽత యలువ “ధట్ లెంగిల్ న఼ానేమెం”ని

ఇసఽౄెంథి. ధట్ లెంగిల్ న఼ానేమెం నఽెంచి, భనెం “ధట్ లెవల్ మానఽవల్ న఼ానేమెం” ణెచఽచకోఖలెం.
న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు వవదిలల ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఙెయౌాెంుయౌై సభానెం ఙేలథ
ే ి ఆ ధట్ లెంగిల్ న఼ానేమఫే.
ముతు ం (Gross) మి
ర మం
చితరం 3: లోడ్ింగ్ ముతడుతున తుమహధమించడ్డతుక భాయి దయశఔ షఽతడరలక

నిఔయ (net) న఼ానేమెం ా స్క లలడిెంగ్ నతౄ ెం ఔయౌన గరస్క న఼ానేమెం అెంట్లయస. ఇెందఽలల లలడిెంగ్ నణరౄనిై
నిభేభిెంఙే భ ెందఽ దిఱిలల ఉెంచఽకోవలలన భూడె యకల భిఖణనలు (considerations) లేథర
భాయా దయశఔ సాణరాలు ఉధరైబ :
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i.

షభయచితతుం (Adequacy)

నతౄ ెం అనిై నులల఼ల నఽెంచీ వఙేచ లలడిెంగ్ నతౄ ెం సెంస కి సెంఫెందిెంచిన నతౄ ెం నియవహణ
కయసచలనఽ ఔవర్ ఙేమడరనికి తగినెంతగ ఉెండరయౌ. అథి బదాణర భిదల
ి ల ఉెండరయౌ. చివయగ అథి లాపలలఔు
లేథర సెంస నేఖ లుకి ణోడడరయౌ.
ii. షభానత (Equity)
నులల఼ యఔెం, వమసఽ, కలావది నదలెన
ై అెంరల ఆదరయెంగ, యయధ యకల నులల఼ల కయసచలు, బదాణర
భిధఽలు నదలెైనయ సభానెంగ (equitably) యబజిెంచఫడరయౌ. ఇఔుడ ఉథేెశ్ెం ఏనేట్ెంట్ే, ాత్త
తయఖత్తకి ఙెెంథిన నులల఼, తన కయసచయౌై తధే బభిెంచఽకోయయౌ. అెందఽవలన యలెైనెంత ఫేయఔు, ఔ తయఖత్తకి
ఙెెంథిన నులల఼ ఇెంకొఔ థరనికి సనృసడీ (భబతీ) ఇవవనవసయెం లేదఽ.
iii. తృో టీ తతుం (Competitiveness)
పయౌతెంగ లబభబయ నతౄ ెం (gross) న఼ానేమెంలు సెంస ని నుోట్ీ ఇవవఖల యభయే ూెం నలెంచఽఔుధేలా
ఙేమాయౌ. లలడిెంగ్ భభీ ళెచఽచగ ఉెంట్ే, అథి నులల఼లనఽ భభీ ళెచఽచ ధయలఔు తీలకళ్
ె ౄ ైెంథి. థరనిణో
ాజలు థరనిై కొనలేయస.
b) కయవులక భమిమయ తులులక (Expenses and reserves)
జీయత

నౄభా సెంస లు కయఔలానులు కొనయగిెంచడరనికి అబయ యయధ యకల కయసచలలా ఇయ ఔడర

ఉెంట్లబ:
 ఏజెెంట్ా యక్షణ భభిమ నిమాభఔెం (Agents training and recruitment)
 ఏజెెంట్ా ఔనైషనఽ
ా (Commissions of agents)
 లఫోెంథి జీణరలు
 కభలమ వసత్త (Office accommodation)
 కభలమ యభాగిర (Office stationery)
 ఎలకిిాలట్
 ీ చరభీెలు (Electricity charges)
 ఇతయ చిలా య కయసచలు నదలెన
ై య
ఇవనీై నౄభా సెంస ల థరవభ లేఔభిెంచఫడే న఼ానేమెంల నఽెంఙే ఙెయౌాెంఙరయౌ. ఈ కయసచలు నిఔయ
న఼ానేమెంకి లలడిెంగ్ ఙేమఫడణరబ.
ఔ జీయత నౄభా సెంస కి భెెండె యకల కయసచలు ఉెంట్లబ:
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i.

నదట్ిథి,

“కొతు

రహమతృహయ

కయవులక

(New

Business

Expenses)”

అధే

నేయసణో

వవహభిెంఫడెణోెంథి. ఇయ ెందెం నదలబయ దశ్లలధే ఉెంట్లబ.
ii. భెెండవ యఔెం కయసచయౌై, “మెన఼మఴల్ కయవులక (Renewal Expenses)” అెంట్లయస. ఇయ తభవత్త
సెంవతసభలలా నలట్ి ే కయసచలు.
నుాయెంనఔ లేథర కొతౄ యనుయ కయసచలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అెంచధరలనఽ నేెంచి యసౄ యఔ అనఽబయలు
తట్లికోలేనియగధే ఉనైుడె ఔడర తభ వెంతే ఫలధతలు ధయయేయచడరనికిగనఽ జీయత నౄభా సెంస లు
చట్ి ఫదే ెంగ నిభిెషి భిదల
ి ల నేఖ లులు ఉెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి. భిజయసవలుగ నియవహణ ఙేమాయౌసన
అవసయెం ఉనై భాభిెనాణో సయౘ నుాయెంనఔ కయసచలు వసాలు ఙేసఽఔునై నుాయెంనఔ న఼నే
ా మెంల ఔెంట్ే
యలక్షణఫన
ై భీత్తలల ళెచఽచగ ఉెంట్లబ.
ఆ యధెంగ సెంస త్తౄ డిని ఎదఽభపుెంట్లెంథి. థీధై
ే నాతన యనుయ త్తౄ డి (business strain) అెంట్లయస.
తదఽభి యభిషఔ న఼ానేమెంల నఽెంచి భాతాఫే నుాయెంనఔ కయసచలనఽ వసాలు ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి.
థీనయ ెం ఏనేట్ెంట్ే, జీయత నౄభా సెంస లు నుాయెంబ సెంవతసభలలా కయసచలు భఫట్లికోఔ భ ెంథే అతదిఔ
సెంకలల తభ నులల఼లు యదఽె కవడెంగనీ, లాప్స కవడెంగనీ తట్లికోలేవు. కొతౄ యనుయ త్తౄ డి అెంట్ే
భభో అయ ెం ఏభెంట్ే, జీయత నౄభా సెంస లకి అయ లాపలల ఫలట్ ట్ేివయఔ కొధేైళ్ా నుట్ల ఔ అనవిథిే
ఙెెంథే కలావది (gestation period) కయయౌ.
కయసచలు ఔడర కయసచ యకనిై ఫట్ిి, యయధ యకలుగ నియృబెంఫడణరబ.
i.

ఉథరహయణకి, ఏజెనీస ఫేధేజయసా / డెవలప్ ఫెంట్ ఆ఼సయా ఔు ఇవవఫడే ఔనైషనఽ
ా భభిమ
నుోాణరసహకలు

(incentives)

యలక్షణెంగ,

సెంనుథిెంఙే

న఼ానేమెంలలల

కొెంత

రతెంగ

నియృ బెంచఫడణరబ.
ii. భభో య
ై ు, ఫడిఔల్ ఎగెనేనయా ఼జు, నులల఼ యిెంులు వెంట్ి కయసచలు నౄభా నతౄ ెం లేథర నులల఼
భ కయలువలని ఫట్ిి భాయసతేెంట్లబ.

అయ నౄభా నతౄ ెం ణో ఔయౌగి ఉనై సెంఫెందరనిై ఫట్ిి

భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడణరబ.
iii. ఇఔ భూడో వభానికి ఙెెంథిన కయసచలు జీణరలు భభిమ అథెెల భాథిభగ
ి  ఒవర్ ళెడ్సస. ఇయ
యదరయణెంగ కయఔలానుల భిభాణరనిై ఫట్ిి భాయసతేెంట్లబ. కఫట్ిి అయ తనిసభిగ లేవ
ఙేమఫడిన నులల఼ల సెంకనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ. నులల఼ల సెంకయెంగ యనుయ భిభాణెం
ఎెంత యసౄ ితఫన
ై థెణ
ై ే, ఒవర్ ళెడ్స కయసచలు అెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
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నలై వభీాఔయణని ఆదరయెంగ ఙేసఽఔుని, ఔ నిఔయ న఼ానేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్ భూడె పలగలుగ
ఉెంట్లెంథి
i.

న఼ానేమెంలల కొెంత రతెం

ii. నిఔయ న఼ానేమెంకి ఔలఫడిన, ాత్త „1000 నౄభా నతౄ ెం‟ (లేథర భ క యలువ నతౄ ెం, face
amount) కి ఙెెంథిన ఔ నిభిేషి నతౄ ెం
iii. ాత్త నులల఼కి ఔ నిభిేషి నతౄ ెం (constant amount)
తృహలళల యద఼ద భమిమయ ఆఔళభఔ కయవులక (Lapses and contingencies)
జీయత నౄభా సెంస నులల఼ కలభినేత్త సెందయౌెంగ తలెతౄవచఽచనని అెంచధర యేలన
 లాపలలు, వమ
చరభీెలు ఔవర్ ఙేమడరనికి నిఔయ న఼ానేమెం భభిమ లలడిెంగ్ కయసచలు యౄను ెంథిెంచఫడరుబ.
ెందెం యౄను ెంథిెంఙే దశ్లల ఊళెంచినయట్ికి , నిజ జీయణరనఽబయనికీ భధ ణేడర ఉెండే భిసఽుని
ఔడర నౄభా సెంస నియెంతయెంగ ఎదఽభపుెంట్లెంథి.
నులల఼ యదఽెలు భభిమ భధెంతయ భ గిెంులు భభపఔ భిసఽు వనయస.

లాప్స అెంట్ే నులల఼థరయస

న఼ానేమెంల ఙెయౌాెంుని భానియేమడెం. యత్ డరామల్స యషమెంలల, నులల఼థరయస నులల఼ని సభెెండర్
ఙేయౄ డె. నులల఼ థరవభ సెంనుథిెంచఫడిన నఖదఽ యలువని అెందఽఔుెంట్లడె.
లాుసలు ఔ ఙరలా తీవాఫైన సభసని తీసఽకొయౄబ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ యలక్షణెంగ నదట్ి
భూడేళ్ాలలధే అలా జయసఖ ణరబ. నలైగ యచితాెంగ ెందెం నదలెైన నదట్ి సెంవతసయెంలలధే అతదిఔ
సెంగట్నలు అలా జయసఖ ణరబ. ఇలాెంట్ి య్కైజి పయౌణరలు తలెతౄ ేణరమధే ఉథేెశ్ెంణోధే జీయత నౄభా
సెంస లు ఔ లలడిెంగ్ ని ాయశ్
ే నలట్ి లబ.
న఼ానేమెంలకి భ ెందఽగ కొనిై అెంచధరల ఆదరయెంగ ఇెంత న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంఙరలని నిభేభిల,ేౄ అథి యసౄ యఔ
అనఽబవెంణో సభినుోలని అవకశ్ెం ఔడర ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఎదఽభోువడరనికి జీయత నౄభా సెంస లు
భ ెందఽ నఽెంచీ లదేెంగ ఉెండరయౌ. అలాెంట్ి అనఽకోని కయసచ( contingency) భెెండె కయణరలుగ
ఉతనైెం కవచఽచ.
i.

నదట్, ఆ అెంచధరలే తు కవచఽచ. ఉథరహయణకి, జీయత నౄభా సెంస ఉయోగిెంఙే మోభియౌట్ీ
(భయణ భైట్ల) ట్ేఫ ల్ ాసౄ ఽత మోభియౌట్ీని ాత్తనృెంనృెంచఔనుోవచఽచ లేథర దాయోలోణ కయకనిై
తట్లికోవడరనికి తగినట్లిగ యౄను ెంథిెంచి ఉెండఔనుోవచఽచ.
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ii. భెెండవ కయణెం, అెంచధరలనఽ ణరయసభాయస ఙేసౄ ా జభిగై ళెచఽచతఖా లు మాదియచఔెంగ జయఖవచఽచ.
నలై యకనికి ఙెెంథిన భిసఽులనఽ నియభిెంచడరనికి భూడె భాభాలు ఉధరైబ.
i.

భిసఽులని యనియోఖథరయసఔు ఫథియ్ఙేమడెం, ఉథరహయణకి, మూయౌప్స (ULIP‟s) వెంట్ి నలట్ి లఫడి యౌెంక్
అబ ఉనై ఉతతే
ౄ లలా, తఔుువ భఫడెలు భవచఽచనధే భిసఽుని యనియోఖథరభై బభిెంఙరయౌ.

ii. భెెండవ భాయా ఫేభెంట్ే, ునభీోభా సెంస లల ఔ నులల఼ని భీఇనాసర్ ఙేబెంచవచఽచ. భయణ భిసఽు
ునభీోభా సెంస బభిసౄ ఽెంథి.
iii. భూడవథి, అతెంత యదరయణెంగ ఉయోగిెంఙే భభో థరభి ఉెంథి. అథి న఼నే
ా మెంలల ఔ లలడిెంగ్
భాభిెన్ని ఙొనెంచడెం. ఇథి అెంచధరకీ, యసౄ వ అనఽబయనికీ భధ ఖల ణేడరని సభిజస
ై ౄ ఽెంథి.
c) లాఫాలతో ఔూడ్ిన తృహలళలక భమిమయ ఫో నస్క లోడ్ింగ్
ఫైన్ కోభీో అధే మాఔుచూభీ (నౄభా ఖణఔుడె) లాపలల నులల఼లు ఎలా ఉతనైభవుణరమని అెంట్లధరైభో
ఇఔుడ చాథరెెం.
“సఽభాయస భెెండె వెందల సెంవతసభల కిరతెం జీయత నౄభా నదలెైనుడె, మోభియౌట్ీ (భయణ భైట్ల) అత్త
ాదరనఫైన అనియచత్త (uncertainty). థరనికి అదను న఼నే
ా మెంలు వసాలు ఙేమడభధే భియౖుయెం
ఔనఽగపనఫడిెంథి. అబణే యయస భ ెంథే ఙరలా అదనెంలల ఉధరైయధే యభికి ణెయౌమలేదఽ. కఫట్ిి, అులు
తీయచడెం ఎలాగో అెంచధర యేమఫడిెంథి. ఇఔ అుడె తగినెంత అనఽబవెం ఔడఖట్లిఔునై తభవత, అలాగై
లేఔభిెంచిన న఼ానేమెంలు అసలు ఎలా ఉెండరయౌ అధే అెంచధర యేలే అనఽబవెం వచిచన తభవత, ఫోనస్కలనఽ
ఙేభచై భాయా ెం థరవభ నులల఼ హోలు ర్కి ఆ అదనెం లేథర థరనిలల కొెంత పలగనిై త్తభిగి అెంథిెంచవచచని
అయ ఫైెంథి. ఈభోజున ఔనినసౄ ఽనై నుాట్ నులల఼ల సెంాథరమెం అఔుడ నఽెంచి ఉతనైఫైెంథి...”
లాపలలలా నులుెంచఽకోవడెం వలా ఔడర న఼నే
ా మెంలలల “ఫో నస్క లోడ్ింగ్ (Bonus Loading)” అధే
అెంశ్ెం నదలెైెంథి న఼ానేమెంలుగ భాభిచ, అనఽకోని కయసచలఔు ఆదఽఔుధే ఔ అదను యౌఔభనిై
ఔలుఖజైసౄ ఽెంథి. అలాగై అథి నులల఼కి భవలలన వెంతే గ నేఖ లు ెంనణీ ని ఫోనస్కగ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ
ఫోనస్క లలడిెంగ్ లక్షణెం అధే ఔ కయణెం వలా జీయత నౄభా సెంస లు యట్ి థీయఘకయౌఔ ఋణరల నఽెంచి
యభ కిౄ భభిమ , తగినెంత భూలధధరనిై (capital adequacy) ఖ భిెంచి యరవసెంగ ఉెంట్లబ.
ఔ లెఔులల థీనిై భనెం ఇలా ఙెవచఽచ:
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నతౄ ెం న఼ానేమెం (Gross న఼ానేమెం) = నిఔయ న఼ానేమెం (Net న఼ానేమెం) + కయసచలఔు లలడిెంగ్
(Loading for expenses) + అనఽకోని కయసచలఔు లలడిెంగ్ (Loading for contingencies) + ఫోనస్క
లలడిెంగ్ (Bonus loading)
నలై లలడిెంగ్స అనీై ఔయౌన నతౄ ెం న఼ానేమెం (GP) లల K రతెం ఉధరైమనఽఔుెంట్ే, ధట్ న఼నే
ా మెం (NP)ని
గ ఇవవగ భనెం gross న఼ానేమెంని ఔనఽగపనవచఽచ.
GP = NP + K (GP)
ఉథరహయణకి, ఔ ఎెండోఫెంట్ నులల఼కి ధట్ లెంగిల్ న఼ానేమెం యౄ. 380. లలడిెంగ్ కయఔ ( loading
factor) ఫైన K 50% అబణే, అుడె నతౄ ెం (gross) న఼నే
ా మెం యౄ. 760 అవుతేెంథి.

ళుమ మీక్ష 1
నులల఼ లాప్స (భధెంతయ భ గిెంు) అెంట్ే అయ ెం ఏనేట్ి ?
I.

నులల఼థరయస నులల఼కి న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు ూభిౄ ఙేమడెం

II. నులల఼థరయస నులల఼కి న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు భాని యేమడెం
III. నులల఼ ఫచాభిట్ని
ీ ను ెందడెం
IV. నులల఼ భాభెుట్ నఽెంచి యనకిు తీసఽకోఫడడెం

B. మిఖయలక తుధి భమిమయ ఫో నస్క
1. మిఖయలక తుధి భమిమయ ఫో నష఼న఼ తుమహధమించడం (Determination of surplus and bonus)
ాత్త జీయత నౄభా సెంస తన ఆసఽౄలు, అుల (its assets and liabilities) ఔు ఔ కలవవది
భూలాెంఔనెం అెంట్ే, నిభీృత సభమాలలా యలువ ఔట్లిఔుధే ఫలధత ఙేడెతేెంథి. అలా యలువ ఔట్ిిెంచడెంలల
భెెండె లక్షాలు ఉెంట్లబ:
i.

జీయత

నౄభా సెంస కి ఖల ఆభిఔ లత్తఖతేలు అెంచధర యేసఽకోవడెం. భభోలా ఙెనులెంట్ే,

ఋణరలు తీభైచ భిల త్త
 లల ఉెంథర లేథర అని నిభేభిెంచఽకోవడెం
ii. అెందఽఫలట్లలల ఉనై నేఖ లు య భ ్ (surplus)ని నులల఼థరయసలకి / ఱేర్ హోలు యా కి ెంచడెం
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అథి

తుయుచనం
నేఖ లునిది (Surplus) అెంట్ే, ఆసఽౄల యలువ, అుల యలువ ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెండడెం. థీని వత్తభైఔ
భిల త్త
 ని త్తౄ డి(strain) అెంట్లయస.
ఇఔ భనెం జీయత నౄభాలల నేఖ లునిది(అదనెం) అధే పలవన సెంస (firm)కి వఙేచ లాబెం (profit) ఔెంట్ే ఏ
యధెంగ ననైెంగ ఉెంట్లెంథో చాథరెెం.
యదరయణెంగ సెంస లకి లాబెంనలై భెెండె యకల పలవనలు ఉెంట్లబ. అకౌెంట్ిెంగ్ అయ ెంలల లాబెం ఔ నిభిెషి
అకౌెంట్ిెంగ్ నభమ
ి డ్సలల అబయ కయసచఔధరై థరని నఽెండి వఙేచ ఆథరమెం ఎఔుువ (excess of income over
outgo) అధే అభనిైసఽౄెంథి. అథి లాబెం భభిమ నషి కాణర(profit and loss account)లల పలఖెం
అవుతేెంథి. లాబెం సెంస ఫలలెన్సఱ఼ట్లల పలఖెంగ ఔడర ఉెంట్లెంథి – అథి ఇఴుఴలళన డఫయఫ ఔంటే ఆష఼ులక
ఎఔకుఴగహ ఉండడం (excess of assets over liabilities) అని నియవచిెంచవచఽచ. ఫలలెన్సఱ఼ట్ లాబెం
భభిమ

నషి ెం కాణరలల లాపలలనఽ ఔడర ాత్తనృెంనృసఽౄెంథి. ఈ భెెండె ఉథరహయణలలానా, లాపలలనఽ

ఖ భిౄెంచడరనికి ఔ (ex-post approach) నుత దిఱికోణరనిై తీసఽకోవడఫైనథి.
ఉదడసయణ
XYZ అధే సెంస లాపలలు 31 భాభిచ 2013 ధరట్ికి కయసచలు తీలయమ
ే గ థరని ఆథరమెం లేథర ఆ ణేథక
ీ ి థరని
అులు తగిాెంచిన ఆసఽౄలుగ చానెంచఫడినథి.
ఈ భెెండె ఉథరహయణలలానా, లాబెం సషి ెంగ నియవచిెంచఫడిెంథి భభిమ ణెలుసఽౄెంథి.
ఔ జీయత నౄభాని యలువ ఔట్ేి యషమెంలల అులు (liabilities), ఆసఽౄల (assets) ఔు భనెం ఇలాెంట్ి
యదనని అనవబెంచఖలభా?
ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల, నేఖ లునిదిని ఈ యధెంగ నియవచిెంచవచఽచ
మిఖయలకతుధి(Surplus) = ఆష఼ులక (Assets) – అులక (Liabilities)
ఔ ఫలాక్ నులల఼ల కోసెంగ ఉతనైభబయ అులు (liabilities) పలయ కెాబమ్ల, ాసౄ ఽత యలువగనా
భభిమ కయసచలు భ ెందఽగ ఊళెంచిన ఇతయ నే అవుట్స (పలభీ ఙెయౌాెంులు) నఽెంచి ఈ నులల఼లనలై
పలయకలెంలల అెందఽఔుెంట్లభని అెంచధర ఉనై న఼ానేమెంల ాసౄ ఽత యలువని తగిాెంచి నిభేభిెంచఫడణరబ.
చితరం 4: ఆష఼ులన఼ విలకఴ ఔటేట భామహిలక (Ways of Valuing Assets)
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ఆసఽౄల యలువ ఔట్ి డరనికి ఈ భూడె యదరధరలలా ఏథెైధర ఔ థరనిై అనఽసభియౄ యస.
i.

ఫయక్ విలకఴ మీద(At Book Value)

ఏ యలువ దఖా య జీయత నౄభా సెంస ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేలన లేథర సెంనుథిెంచిెంథో థరని యలుయే ఫ క్
యలువ.
ii. భామెుట్ విలకఴ మీద (At Market Value)
జీయత నౄభా సెంస ఆసఽౄల యలువ భాభెుట్ నేా స్క లల ఎెంత ఉెంథో అథి.
iii. తగిింు చేమఫడ్ిన రషు ఼త విలకఴ (Discounted Present Value)
యయధ ఆసఽౄల థరవభ వఙేచ బయషతే
ౄ ఆథరమానిై అెంచధర యేమడెం, యట్ిని ాసౄ ఽత యలువఔు
తగిాెంచడెం.
అుల యలువని కచిచతెంగ ఇెంత అని నిభేభిెంచడెం ఙరలా సభస. ఎెందఽఔెంట్ే, బయషతే
ౄ లల ఏెం
జయసఖ తేెంథో ఎవయౄ ఙెలేయస. బయషతే
ౄ అుల (liabilities) ాసౄ ఽత యలువని అెంచధర యేలట్
ే ుడె
అుల యలువ భయణ భైట్ల (మోభియౌట్ీ), వడీు , కయసచలు, నిలఔడదనెం(persistency) వెంట్ి కయకలనలై
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అెందఽవలా ధే

జీయత

నౄభాలల భనెం లాపలలు (profits), అధే థరనిై

ఉయోగిెంచఔుెండర, నేఖ లునిది(surplus) అధే థరనిై ఉయోగిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
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ఆ యధెంగ నేఖ లునిది అధేథి అులు, ఆసఽౄల (assets and liabilities) ల యలువని ఏయధెంగ
నియృ బయౄయస అధే థరనినలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
i.

ఔ జీయత నౄభా సెంస థరని భూలాెంఔనెం లల ఙరలా సెంాథరమఫదే ెంగ (conservative) గ
ఉెంట్ే, అుడె అులు (liabilities) ఎఔుువగ అెంచధర ఙేమఫడి, ఆసఽౄలు తఔుువగ అెంచధర
ఙేమఫడణరబ. పయౌతెంగ, ాఔట్ిెంఙే నేఖ లు తగిానుోతేెంథి. అెంట్ే ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలెందభికీ ఙరలా
తఔుువ ఫోనస్కలు లబభవుణరబ. కనీ ఇలా ఙేమడెం వలా నౄభా సెంస ఫలెం ుెంజుకోవడరనికి
ఔడర థోహదడెతేెంథి. అలా జయఖడరనికి కయణఫేభెంట్ే, అసలు ఉనై నేఖ లు నిది
ాఔట్ిెంచఫడిన నేఖ లునిది

ఔెంట్ే అదిఔెంగ ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి అతదిఔ యౌలపలలు (higher

provisions) ఏయ ఉధరై యట్ిని బయషతే
ౄ కోసెం అట్ేిఫట్ిి ఉెంచడెం జయసఖ తేెంథి. ఇథి బయషతే
ౄ
నులల఼థరయసలఔు ఫేలు ఙేసౄ ఽెంథి.
ii. భభో ాఔు, ఆసఽౄలు, అులనఽ ఉథరయెంగ భూలాెంఔన ఙేల,ేౄ థరనికి కచిచతెంగ ాత్తఔల పయౌతెం
వసఽౄెంథి. బయషతే
ౄ నులల఼థరయసల కయసచణో ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలు లాబడణరయస.
జీయత నౄభా సెంస , ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలు, పలయ నులల఼థరయసల భధ సభెన
ై సభతఔెం యదిెంఙరయౌ.
2. మిఖయలక తుధితు కైటాభంచడం (Allocating the surplus)
ఔ జీయత నౄభా సెంస తనఽ ఊళెంచిన థరని ఔెంట్ే, థరని యసౄ వ అనఽబవెం ఫయసగా ఉెంట్ే, థరని పయౌతెంగ
నేఖ లు ఉతనైభవుతేెంథి. లాపలల ెంథరల కిరెంద జీయత నౄభా సెంస అలాెంట్ి (యసౄ వ, ఊళెంచిన
పయౌణరల భధ ఖల) అనఽఔలఫన
ై ణేడర లనెంఙే ాయోజధరనిై లాపలలలా నులుెంచఽకోవడరనికి ఇషి ెం
చానెంచి, లాపలలణో ఔడిన నులల఼లు కొనఽగోలు ఙేలన

నులల఼థరయసలఔు అెంథిెంచడరనికి సఽభ కెంగ

ఉెంట్లెంథి.
అథే సభమెంలల, నేఖ లు నిది అధేథి సెంస భ్యౌఔెంగ నలట్ి న భూలధనెం (థరని ఈకివట్ీ లేథర నిఔయ యలువ)
నఽెంచి థరనికెై అథే నలయఖఖయౌగైట్ట్ల
ా ఙేలే వనయస ఔడర ఈ అయ ెంలల చాలేౄ , జీయత నౄభా సెంస నేఖ లు, తన
లాపలలనఽ ెంనణీ ఙేమఔుెండర తనకై అట్ేిఫట్ిి ఉెంచఽఔుధే ఔ యదరయణ సెంస ని నుోయౌ ఉెంట్లెంథి. యట్ిని
„నియౌన ఉెంచిన ఆథరమాలు లేథర థరచిన ఆథరమాలు (retained earnings)‟ గ నలుయౄయస. అయ తభ
సెంస ఆభిఔెంగ ఫలలనేతెం కవడరనికి ణోడడణరబ.
ఇుడె భనెం నిభేభిెంచఫడిన నేఖ లు నిది ఎలా కైట్లబెంఙరలల చాథరెెం.
a) ఋణం చెయౌలంచే శూోు భతక కహఴలళనవి (Solvency requirements)
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నదట్గ, అులఔు అదనెంగ ఉనై ఆసఽౄలలల కొెంత పలగనిై, పలయ కలెంలల అనఽకోఔుెండర జభిగై
ాత్తఔల భిల త
 ేలనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని, నులల఼థరయసల యక్షణ కోసెం తీల ఔున ఉెంఙరయౌ. భ కెంగ
ఊళెంచిన యషమాలఔ, జభిగన
ి
యసౄ యఔ అనఽబయనికీ భధ ఖల ఎలాెంట్ి ఇఫోెంథిఔయఫన
ై
భిల త
 ేలధధ
ై ర ఎదఽభపుధేెందఽఔు, తగిన యౌఔభనిై ఇఙేచ యధెంగ ాఔున ఉెంచఫడిన నేఖ ల నిధఽలలల
పలగనిై ఋణెం తీయచఖయౌగై శ్కిౄ భిది (solvency margin) గ నియవచిెంచవచఽచ.
b) ఉచిత ఆష఼ులక(Free assets)
(ెంనణ కోసెం) కైట్లబెంఫడని నేఖ లు నిది ఔయౌగి ఉెండట్ెం వలన భభో ాయోజనెం ఏనేట్ెంట్ే,
ఉచిత ఆసఽౄల యబని నలెంచడెం. ఉచిత ఆసఽౄలు ఫలదయఫెంథీ లేనియ. భభోలా ఙెనులెంట్ే, అయ ఎలాెంట్ి
అుల

తీయచనవసయెం

ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.

లేనియ.
జీయత

జీయత

నౄభా

సెంస

యట్ిని

తనఔు

నచిచన

యధెంగ

నౄభా సెంస లు అలాెంట్ి ఉచిత ఆసఽౄయౌై భెెండె కయణరల కోసెం

నియవళెంఙరయౌస వసఽౄెంథి.
i.

నదట్, ఔెంనలనీలకి కొతౄ యనుయెం ఙేమడరనికి తగినెంత నలట్ి లఫడి కయయౌ. అయ కొతౄ యనుయ
త్తౄ డిని తట్లికోవడరనికి ఎలా లైధరనఽస ఙేమాయౌస వసఽౄెంథో భనెం ఇెంతఔు భ ెంథే చారెం.

ii. ఉచిత ఆసఽౄలు జీయత

నౄభా సెంస కి అయ నలట్ి లఫడి వూయౘల ఖ భిెంచి ఆలలచిెంచఽఔుెంట్లనై

సభమెంలల లేవచిని ఔయౌగి ఉెండేలా చాసా
ౄ , భెంచి శ్కిౄ యభభూలనియౄబ. అతదిఔ భభిమ
నుోట్ీ భఫడెలు ఉణరదన ఙేమాయౌసన ఔెంనలనీలఔు ఇయ నుాణరదరయభవుణరబ.
ఔయభి ఖనఽఔ నేఖ లు నిది ాఔట్ిెంచఫడిణే, జీయత నౄభా సెంస ల యొఔు నులల఼థరయసల (ఱేర్ హోలు యా
ఎవభెధ
ై ర ఉెంట్ే, యభి భధ ెంనణీకి ఔ పలగనిై వథియౌ)భధ థరనిై ెంనణీ ఙేమడెం తదఽభి అెంశ్ెం
అవుతేెంథి. పలయతథేశ్ెంలల ెంనణీ యషమెంలల “ఫోనస్క ఫకనిజెం” ాజఞదయణ ను ెంథిన యదరనెం. థీనిలల
నేఖ లు ని ఫోనస్క యౄెంలల ెంనణీ ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి. ఈ యదరనెం నృాట్న్, పలయతథేశ్ెం, ఇెంక ఇతయ
థేరలలా ాజఞదయణ ను ెంథిెంథి.
3. ఫో నస్క (Bonus)
ఔ ెందెం కిరెంద ఙెయౌాెంఙరయౌసన భ్యౌఔఫన
ై ాయోజనెం కి ఫోనస్క అదనెంగ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
యలక్షణెంగ అథి ఔనీస నౄభా నతౄ ెం లేథర ఔనీస నెంఛనఽకి ాత్త సెంవతసయెం అదనెంగ ఔనినసౄ ఽెంథి. అెంట్ే,
ఉథరహయణఔు, ాత్త యబకీ యౄ. 60 లు (లేథర నౄభానతౄ ెం లల 60%)గ ఔనినసౄ ఽెంథి.
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ఫో నస్క లో అతెంత యదరయణ యౄెం మిఴయినమీ ఫో నస్క (reversionary bonus). ఔ ెందెం ూభిౄ
సభమెం ఔెంనలనీ, ాత్త బయట్ల అలాెంట్ి ఫోనస్క ని ాఔట్ిసౄ ఽెందని అెంచధర యేమఫడెతేెంథి. ఔయభి
ాఔట్ిెంచిన తభవత అయ జత ఙేమఫడణరబ. యట్ిని యనకిు తీసఽకోవడరనికి ఔుదయదఽ. అయ ఔెంనలనీ
ఫలధతలలా(liabilities) అెంతభౌఖెంగ భాభినుోణరబ. యట్ిధే „మిఴయి నమీ‟ ఫో నస్కలతు అంటాయవ. ఎంద఼ఔంటే ఆ
ెందెం భయణెం లేథర ఫచాభిట్ీ థరవభ ఔా బెంగ

భాభినుడే ఙేమఫడినుడే, నులల఼థరయస థరనిై

అెందఽఔుెంట్లడె.
ఫోనస్కలు సభెెండర్ నలై ఔడర ఙెయౌాెంచఫడవచఽచ. అలాెంట్ి సెందభౌలలల, ఫోనస్క అయహత ను ెందడరనికి ఆ
ెందెం తనిసభిగ కొెంత నిభేభిత కలావది (ఉథరహయణకి 5 ఏళ్ై
ా అనఽఔుెంథరెం) ూభిౄ ఙేమాలని
నిఫెంధన యదిెంచఫడెతేెంథి.
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మిఴయి నమీ ఫో నస్కలలో యకహలక (Types of reversionary bonuses)
చితరం 5: మిఴయి నమీ ఫో నస్కలలో యకహలక

i.

శూహభానమ మిఴయినమీ ఫో నస్క(Simple Reversionary Bonus)

ఔ ెందెం కిరెంద ఔనీస నఖదఽ లాబరతెంగ ఈ ఫోనస్క ని ాఔట్ిెంచడెం జయసఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు,
పలయతథేశ్ెంలల థీనిై ాత్త యబ నౄభా నణరౄనికి కొెంత నతౄ ెంగ ాఔట్ిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
ii. కహంతృౌండ్స ఫో నస్క(Compound Bonus)
ఇఔుడ సెంస ఫోనస్క ని ఔనీస లాబభ భభిబ భ ెందఽ జత ఙేలన ఫోనస్క లనలై రతెంగ ాఔట్ిసౄ ఽెంథి.
ఆ యధెంగ అథి ఔ ఫోనస్క నైద ఫోనస్క అవుతేెంథి. థరనిై ఔనీస నౄభా నతౄ ెం భభిమ జత ఙేలన

ఫోనస్క లనలై 8 రతెంగ వఔౄ ెం ఙేమవచఽచ.
iii. టమిభనల్ ఫో నస్క(Terminal Bonus)
నేయస సాచిసఽౄనైట్ల
ా గధే, ఈ ఫోనస్క ఔ ెంథరనికి థరని ెందెం సభానౄ (భయణెం లేథర
ఫచాభిట్ీ) అబనుడె జత ఙేమఫడెతేెంథి.

ఈ ఫోనస్క భఫోబయ సెంవతసభలఔు ఎలాెంట్ి

యగెనభూ ఙేమఔుెండర (భివయషనభీ ఫోనస్కలలల జభిగన
ి ట్లి) జయసఖ తేనై సెంవతసభనికి ఙెెంథిన
కెాబమ్లఔు భాతాఫే ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి. ఆ యధెంగ 2013కి ాఔట్ిెంచిన ట్ెభి్నల్ ఫోనస్క 2013-14
భధ ఉతనైఫన
ై కెాబమ్లఔు భాతాఫే త తభవత్త సెంవతసభలఔు భాతాెం వభిౄెంచదఽ.
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చివయగ, ట్ెభి్నల్ ఫోనస్కలు ెంథరలు ెందెం కలవవది నైద ఆదరయడి ఉెంట్లబ. కఫట్ిి,
కలవవది

నలభిగన
ి కొథీె, అయ ఔడర నలయసఖ ణరబ. ఆ యధెంగ 25 సెంవతసభలు నడిచిన ఔ

ెందెంలల ట్ెభి్నల్ ఫోనస్క 15 సెంవతసభలు నడిచిన ెందెం ట్ెభి్నల్ ఫోనస్క ఔెంట్ే అదిఔెంగ
ఉెంట్లెంథి.
ఱేయా స, ఆసఽౄలలా నలభిగన
ి
నలట్ి లఫడి పయౌతెంగ సెంనుథిెంచిన యసౄ వ యౄెంథరలచని పలభీ లాపలల
(unrealised gains) ణో ఎలా వవహభిెంఙరలల ణెయౌమఔుెండర నుోబన సభసకి ట్ెభ్ి నల్ ఫోనస్కలు
(UKలల) ఔ భియౖుయెంగ ఉదబెంఙరబ. యట్ిని కై ఔుయభి (one off) ఙెయౌాెంుఙేమట్ెం థరవభనా,
ఔ సభమెంణోనా భ డినట్
ల ి ఔడర జీయత నౄభా సెంస లు ఈ ఫోనస్కలనఽ ఎలా కొనయగిెంఙరలధరై
సభసకి భియౖుయెం చానుబ. నులల఼థరయసల భధ సభానతవెం సెంనుథిెంచి నలట్ి ే భాభాలుగ ఔడర
అయ యౄను ెంథరబ.
4. చందడ దధ తి (Contribution Method)
ఉతౄ య అఫభికలల నేఖ లునిదిని ెంనణీ ఙేమడరనికి “చెంథర (Contribution)” యదరధరనిై నుట్ిెంచఫడిెంథి.
ఈ యదరనెంలల, నేఖ లునిదిని భూడె యదరలుగ భిఖణెంచడెం జయసఖ తేెంథి. అదనెంగ నేగియౌన వడీు
(excess interest), మోభియౌట్ీ ను దఽు (mortality savings), అలాగై కయసచకీ, ఇెంక ఇతయ లలడిెంగ్సకీ
అనఽఖ ణెంగ ఎథిగై ను దఽు (savings).
ఆ యధెంగ ఔ సెంవతసయెం నుట్ల మోభియౌట్ీ (భయణ భైట్ల), వడీు , కయసచలఔు అనఽఖ ణెంగ ఏెం జయసఖ తేెందని
ఊళెంచఫడిెంథో, యసౄ వెంగ ఏెం జభిగిెంథో, ఈ భెెండిెంట్ి భదర ఉనై ణేడర నేఖ లునిదికి థరభి తీసఽౄెంథి.
ాఔట్ిెంచిన డియడెెండ్ససని ఉయోగిెంచడరనికి ఈ ధరలుఖ భాభాలలా ఏథో ఔ భాభానిై ఉయోగిెంచడెం
జయసఖ తేెంథి.
i.

నఖదఽగ డియడెెండ్సస యౄెంలల థరనిై ఙెయౌాెంచవచఽచ.

ii. పలయ న఼ానేమెంలఔు సయసెఫలట్ల యౄెంలలనా, పలయ న఼ానేమెంలలల తగిాెంు (reduction) గనా
iii. నులల఼కి ఔలఫడే జుౄ ఙేమఫడని (non-forfeitable) నలబడ్స అప్ ఎడిషన్సని (paid up
additions)కొనఽగోలు ఙేలేెందఽఔు అనఽభత్తెంచడెం భూడో దే త్త.
iv. చివభిగ,

నులల఼కి

జభఅబయట్ల
ా

వడీు ణో

సయౘ

ఔడఫట్లికోవడరనికి

డియడెెండెా

అనఽభత్తెంచఫడణరబ. అథి నులల఼థరయస ఇషి ెంనలన
ై లేథర ెందెం చివభోాధధ
ై ర తీసఽకొనవచఽచ.
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5. మూతుట్ యౌంక్ చేమఫడ్ిన తృహలళలక (Unit Linked Policies)
నలైన చభిచెంచి యధెంగ, సెంాథరబఔ “లాబెంణో ఔడిన (With Profit)” నులల఼లు, అయ ఙెయౌాెంచిన ఫోనస్కల
భభిమ

జీయత నౄభా సెంస నలట్ి లఫడి నితీయసల భధ ఔ ఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ. కనీ అథి ాతక్ష

ఫెంధెం కదఽ. నౄభా సెంస యొఔు ఆసఽౄలు, అులు (assets and liabilities) నిమనేత కలెంలల
భూలాెంఔనెం జభిగట్
ై ుడె ాఔట్ిెంఙే నేఖ లుథరవభ నులల఼థరయసని ఫోనస్క నిభేభిెంఫడెతేెంథి. పయౌతెంగ,
ఫోనస్క నిభ్ణెం నౄభా సెంస అెంతయా త ఆసఽౄల యలువని ధేయసగ ాత్తనృెంనృెంచదఽ.
భయల

ఔ భూలాెంఔనెంకిరెంద ఫోనస్కలు యదరయణెంగ సెంవతసభనికి ఔయభై ాఔట్ిెంచఫడణరబ.

సహజెంగ అయ ఆసఽౄల యలువలల భోజుయభీ వఙేచ ళెచఽచతఖా లనఽ ాత్తనృెంనృెంచవు. మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼లు
సభిగా  నలైన ఙెన న కొనిై భినేతేయౌై అదిఖనేెంచడరనికై యౄను ెంథిెంచఫడరుబ.
అయ ఉతతే
ౄ ల యౄఔలనకి యేభై భాయా ెంలల యమౄ ాబ, ఔ యననైఫన
ై లథే రెంణరల సభాయౘభనిై(set of
principles) అనఽసభియౄ బ.
a) మూతుట్ విలకఴ రకహయం చేమడం (Unitising)
నులల఼థరయస కాణరకి కెాబమ్ ఙెయౌాెంు ఙెయౌాెంఙరయౌసన ణేథీకి జభ ఙేమఫడిన మూనిట్ా యలువ థరవభ
యట్ి ాయోజధరయౌై (benefits) నతౄ ెంగగనీ, నుక్షిఔెంగగనీ నిభేభిెంఫడడఫే ఈ నులల఼లకి ఖల
యలక్షణఫన
ై లక్షణెం. ఎఔుువ సెంకలల సభ పలగలుగ ఙేమఫడు ఔ నలట్ి లఫడి నిదిథరవభ ఔ మూనిట్
సిఱిెంచఫడెతేెంథి.
b) తృహయదయశఔ (Transparent) తుమహభణం
ఔ మూనిట్ యౌెంక్ు ఉతత్తౄ కి ఙెెంథిన నౄభా యక్షణ భభిమ

కయసచలఔు అబయ ఼జులు నిభిెషిెంగ

నేభపునఫడణరబ. న఼ానేమెం నఽెంచి ఔయభి ఈ ఼జులు తగిాెంచఫడరుమెంట్ే, కాణరలల నేగియౌన థరనిని
భభిమ థరని నైద ఆథరమానీై మూనిట్ా లల నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం జయసఖ తేెంథి. ఈ మూనిట్ా యలువని
భ ెంథే నియృ బెంచఫడు నితీయస సాచిఔ (pre-determined index of performance)ని ఫట్ిి
నియృ బెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
అథి భ ెందఽగధే ఙెఫడిన ఔ నిమభెం లేథర సాతాెం థరవభ నియవచిెంచఫడిెంథి. ఈ సాణరానిై
అనఽసభిెంచడెం థరవభ ఇదె యస సవతెంతా వఔుౄలు, కైలా అెంచధర యేమఫడిన లాపలలని ను ెందఽణరయస.
ఇెంకోలా

ఙెనులెంట్ే,

నులల఼థరయసల

లాపలలు

యచక్షణరదికభలనలై ఆదరయడి ఉెండవు.
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జీయత

నౄభా

సెంస

అెంచధరలు

భభిమ

c) ధయ ఔటట డం (Pricing)
ఎెండోఫెంట్ల వెంట్ి సెంాథరబఔ ధకలలల, కొధరయౌసన నౄభా నణరౄనిై నౄభాథరయస నియృ బయౄడె. ఈ
నౄభానణరౄనికి యౘనై ఉెంట్లెంథి. న఼ానేమెం నియృ బెంచఫడి ఉెంట్లెంథి. కొనిై యకల మోభియౌట్ీ, వడీు ,
వమెం ఖ భిెంచిన అెంచధరల ాకయెం, ఈ నణరౄనిై ఙెయౌాెంచడరనికి అథి సభినుోతేెంథి. యసౄ యఔ అనఽబవెం,
న఼ానేమెం నిభేయణ సభమెంలల యేసఽఔునై అెంచధరల ఔెంట్ే ఫయసగా ఉెంట్ే, ఆ ాయోజధరనిై ఫోనస్క
యౄెంలల అెంథిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
మూనిట్ యౌెంక్ు నులల఼ల కిరెంద నౄభా తీసఽఔునై అతడె/ఆఫ నిమనేత కలాెంతభళ్లల

ఎెంత

న఼ానేమెం నతౄ భ నఽ ఙెయౌాెంచఖలడో నియృబెంచఽఔుెంట్లయస. ఔనీస నతౄ ెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి
కఫట్ిి, న఼ానేమెం యయధ యకలుగ భాయవచఽచ. ఙెయౌాెంచఫడిన న఼ానేమెంల ఖ ణకలలా నౄభా యక్షణ
లనసఽౄెంథి. ఉథరహయణకి, అథి యభిషఔ న఼ానేమెంకి థి భెట్ా ల ఉెండవచఽచ.
న఼ానేమెం భూడె పలగలుగ యబజిెంచవచఽచ
i.

నదట్ిథ,ి ఔ నులల఼ కైట్లబెంు ఼జు (policy allocation charge (PAC) అెందఽలల ఏజెెంట్ల
ఔనైషనఽ, నులల఼ నిభేయణ ధయలు, నులధర కయసచలు, (administrative costs) ఇెంక చట్ి ఫదె ఫన
ై
యదిెంులు (statutory levies) ఉెంట్లబ.

ii. భెెండో అెంశ్ెం, మోభియౌట్ీ ఼జు. ఇథి భిసఽు ఔవయస అెంథిసౄ ఽనెందఽఔు అబయ కయసచ
iii. ఈ నలై భెెండె కయసచలనా చాసఽఔునై తభవత న఼ానేమెంలలల నేగియౌన నణరౄనిై మూనిట్ా
కొనఽగోలుకి కైట్లబెంచఫడెతేెంథి.
సెంాథరబఔ భభిమ మూయౌప్ (ULIP) థకలు భెెండిెంట్ిలల

PAC న఼ానేమెంల నిషత్తౄ నుాయెంబ

సెంవతసభలలా ఙరలా ళెచఽచగ ఉెంట్లెంథి. సెంాథరమఔ నులల఼లలల ఼జులు కైట్లబెంచఫడి, నులల఼ కలెం
అెంతట్ికీ యనయౄ బ. మూయౌప్స (ULIPs) యషమెంలల అబణే అయ నుాయెంనఔ న఼ానేమెంల నఽెంఙే
తగిాెంచడెం జయసఖ తేెంథి. అెంట్ే నుాయెంనఔ దశ్లలాధే, నలట్ి లఫడి కోసెం కైట్లబెంచిన నణరౄనిై ఈ ఼జులు
ఖణనీమెంగ తగిాెంఙేయౄ బ. అెందఽకై ఈ ాయోజధరల యలువ, ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలణో నుోయౌలేౄ , ఙరలా
తఔుువగ ఉెంట్లబ. ఇెంక ఙెనులెంట్ే, అథి ెందెం నదలెైన ణొయౌ సెంవతసభలలా ఙెయౌాెంచిన
న఼ానేమెంల ఔధరై ఙరలా తఔుువ ఉెంట్లెంథి.
d) ్టట యఫడ్ి మిష఼ుతు బమించడం
చివయగ, మూనిట్ా యలువ జీయత నౄభా సెంస నలట్ి లఫడెల యలువ నైద ఆథరయడి ఉెంట్లబ కఫట్ిి, ఈ
మూనిట్ యలువలు ఊళెంచిన థరని ఔధరై తఔుుయైనుోబయ ాభాదెం ఉెంథి. పయౌతెంగ భఫడెలు ఫలగ
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తఔుువగ గనీ, థరథరు వత్తభైఔెంగ గనీ ఉెంట్లబ. ఔ జీయత నౄభా సెంస , ఇలాెంట్ి నలట్ి లఫడెయౌై
అత్త సభయవెంతఫన
ై యదరనెంలలనా, యయేఔెంణోనా నియవళసఽౄెందధే అని ఊళసఽౄెంట్ే, అథి మూనిట్
యలువలకి యౘనై ఔడర ఇవవదఽ. భభో భాట్లల ఙెనులెంట్ే, నలట్ి లఫడి భిసఽు నులల఼థరయస/ మూనిట్
థరయసడె బభిెంఙరయౌ. జీయత నౄభా సెంస మోభియౌట్ీ (భయణ భైట్ల) భభిమ కయసచ భిసఽులనఽ బభిసౄ ఽెంథి.
ళుమ మీక్ష 2
మూయౌప్స యషమెంలల నలట్ి లఫడి భిసఽుని ఎవయస బభియౄ యస?
I.

నౄభా సెంస

II. నౄభాథరయస
III. లేిట్ (భజెం లేథర ాబ తవెం )
IV. ఐఆర్ డీఏ
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శూహమహంవం


యదరయణ పలషలల,

న఼ానేమెం అధే దెం, ఔ నౄభా నులల఼ కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయస థరవభ

ఙెయౌాెంచఫడే ధయని సాచిసఽౄెంథి.


జీయత నౄభా నులల఼ల న఼ానేమెం నిభేభిెంఙే ాకరమ
ి
భయణరలు (mortality), వడీు లు (interests),
నియవహణ కయసచలు (expense management ) భభిమ నిలవల (reserves) భియౕలననలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి.



సా
 ల (Gross) న఼ానేమెం అెంట్ే నిఔయ న఼ానేమెం ా స్క లలడిెంగ్గ నలవఫడే నతౄ ెం.



లాప్స (lapse) అెంట్ే నులల఼థరయసడె న఼ానేమెంలనఽ ఙెయౌాెంచడెం భాధేయౄ డని అయ ెం. ఉసెంహయణల
యషమెంలల, నులల఼థరయసడె నులల఼ సభెెండర్ ఙేల, నులల఼ సెంనుథిెంచిన నఖదఽ యలువ (cash value)
నఽెండి ఔ నతౄ ెం అెందఽఔుెంట్లడె.



నేఖ లు (Surplus) అధేథి ఔ జీయత నౄభా సెంస (life నౄభా సెంస ) యసౄ వ అనఽబవెం తనఽ అెంచధర
యేలన
 థరనిఔెంట్ే ఫలఖ ధరైనధే పయౌతెం నఽెంచి ఉదబసఽౄెంథి.



ఋణ ఙెయౌాెంుల(solvency requirements)ఔు కవలలన అవసభయౌై నియవళెంచడెం, ఉచిత ఆసఽౄలు
నదలెైనయ నలెంచఽకోవడరనికి నేఖ లు కైట్లబెంు (Surplus allocation) జయసఖ తేెంథి.



ఫోనస్క లల అతెంత యదరయణ యౄెం భివయషనభీ ఫోనస్క.

కరలఔ దడలక
1. న఼ానేమెం
2. తగిాెంు (Rebate)
3. ఫోనస్క
4. నేఖ లు (Surplus)
5. భిజయసవ (Reserve)
6. లలడిెంగ్ (Loading)
7. భివయష నభీ ఫోనస్క
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ళుమ మీక్షక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
నులల఼థరయస ఔ నులల఼కి న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు భాధేలేౄ థరనిై తృహలళ లాప్ీ (policy lapse) కవడెం అెంట్లయస.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
మూయౌప్స యషమెంలల నౄభాథరయస నలట్ి లఫడి భిసఽుని బభియౄ డె.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
ఔ నౄభా నులల఼కి సెంఫెందిెంచి “న఼ానేమెం” ఏెం సాచిసఽౄెంథి?
I.

నౄభా సెంస థరవభ యదిెంచిన లాబెం

II. నులల఼ కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయస థరవభ ఙెయౌాెంచఫడే ధయ
III. ఔ నులల఼నలై నౄభా సెంస భాభిెనా ఽ
IV. ఔ నులల఼నలై నౄభా సెంస యచిచెంఙే కయసచలు
రవన 2
జీయత నౄభా న఼ానేమెంని ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ అెంశ్ెం నియృ బెంచదఽ?
I.

భయణ భైట్ల (Mortality)

II. భిఫట్
ే ల
III. భిజయసవలు
IV. నియవహణ కయసచలు
రవన 3
ఔ నులల఼ ఉసెంహయణ (policy withdrawal) అెంట్ే ఏనేట్ి?
I.

నులల఼థరయస థరవభ న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంు నియౌనయత
ే (Discontinuation)

II. ఆభిెత (acquired) సభెెండర్ యలువకి నులల఼ సభెెండర్ ఙేమడెం
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III. నులల఼ యబ నలెంచడెం (upgrade)
IV. నులల఼ యబ తగిాెంచడెం (downgrade)
రవన 4
నేఖ లు(surplus) లేథర నేఖ లుని కిరెంథియట్ిలల ఏథి ఫలగ నియవచిెంచఖలదఽ?
I.

అదిఔ ఫలధతలు (Excessive liabilities)

II. అదిఔ ట్భోైవర్
III. ఆసఽౄల ఔధరై యలువ ఎఔుువ
IV. ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄల యలువ ఎఔుువ
రవన 5
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి మూయౌప్ న఼ానేమెంలలల ఔ పలఖెం కదఽ?
I.

నులల఼ కైట్లబెంు ఼జు

II. నలట్ి లఫడి భిసఽు న఼ానేమెం
III. భయణ భైట్ల (Mortality) ఼జు
IV. యభాజిఔ బదాణర ఼జు
రవన 6
జీయత నౄభా సెంస లు ___________ ఆదరయెంగ ఙెయౌాెంచవలలన న఼ానేమెంనలై కొనఽగోలుథరయసఔు భిఫట్
ే ల
అెంథిెంచవచఽచ.
I.

కొనఽగోలుథరయస ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై నౄభానతౄ ెం

II. కొనఽగోలుథరయస ఎెంచఽఔునై నులల఼ యఔెం
III. కొనఽగోలుథరయస ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై నులల఼ కలవవది
IV. కొనఽగోలుథరయస ఎెంనఔ ఙేసఽఔునైఙెయౌాెంు యదరనెం (నఖదఽ, ఙెక్, కయసు)
రవన 7
న఼ానేమెం నియృబెంచడెంలల ఉయోగిెంఙే కీలకెంరలలా వడీు భైట్ా ల ఔట్ి. ఈ కిరెంథి యట్ిలల వడీు భైట్ాకి
సెంఫెందిెంచి ఏ యవయణ సభెన
ై థి?
I.

వడీు భైట్ల ఎెంత తఔుువగ అెంచధర యేమఫడిణే న఼ానేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంట్లెంథి

II. వడీు భైట్ల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యేమఫడిణే న఼ానేమెం అెంత ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి
III. వడీు భైట్ల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యేమఫడిణే న఼ానేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంట్లెంథి
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IV. వడీు భైట్ా ల న఼నే
ా మెంలనఽ ాపలయతెం ఙేమవు
రవన 8
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ యవయణ సభెైనథి?
I.

ఔ ధట్ న఼నే
ా మెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a) న఼ానేమెంలనలై ఔ లయఫన
ై
నతౄ ెం b) ాత్త ఔ „1000 నౄభానణరౄనికి ఔ లయఫన
ై నతౄ ెం భభిమ c) నులల఼ నైద ఔ లయ
నతౄ ెం

II. ఔ ధట్ న఼ానేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a) న఼ానేమెంనలై కొెంత రతెం
b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄనికీ ఔ లయఫైన నతౄ ెం భభిమ c) నులల఼ ాకయెం ఔ లయ నతౄ ెం
III. ఔ ధట్ న఼ానేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a) న఼ానేమెంల కోసెం ఔ
రతెం b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄనికీ ఔ లయఫన
ై రతెం భభిమ c) నులల఼ నైద ఔ లయ నతౄ ెం
IV. ఔ ధట్ న఼ానేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a) న఼ానేమెంలనలై

కొెంత

రతెం b) ాత్త „1000 నౄభానణరౄనికి ఔ లయఫైన రతెం భభిమ c) నులల఼ ాకయెం ఔ లయఫైన
నతౄ ెం.
రవన 9
నౄభా సెంస ల థరవభ ఆసఽౄల యలువ భిఖణనఔు సెంఫెందిెంచి__________ నలై జీయత నౄభా సెంస థరని
ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేమడెం లేథర ను ెందడెం ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

తగిాెంఫడిన బయష యలువ (Discounted future value)

II. తగిాెంచఫడిన ాసౄ ఽత యలువ (Discounted present value)
III. భాభెుట్ యలువ
IV. ుసౄ ఔ యలువ (book value )
రవన 10
__________ యషమెంలల, ఔ సెంస ఫోనస్కనీ, నుాధనేఔ లాబెంనలై భభిమ
ఫోనస్కలనలై కొెంత రతెంగ వకీౄఔభిసౄ ఽెంథి.
I.

భివయష నభీ ఫోనస్క

II. కెంనుౌెండ్స ఫోనస్క
III. ట్ెభి్నల్ ఫోనస్క
IV. నలభిసలలినీస ఫోనస్క
241

అలాగై అట్ికై జోడిెంచఫడిన

ళుమ మీక్ష రవనలక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
నులల఼ కొనఽగోలు కోసెం నౄభాథరయస థరవభ ఙెయౌాెంచఫడే ధయని మి
ర మం అెంట్లయస.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
భిఫట్
ే ల జీయత నౄభా న఼నే
ా మెంని నియృ బెంఙే అెంశ్ెం కదఽ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
ఆభిెత (acquired) సభెెండర్ యలకి ఫదఽలుగ నులల఼ సభెెండర్ ఙేమడరనిై నులల఼ ఉసెంహయణ అెంట్లయస.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄల యలువ ఎఔుువగ ఉెండడెం నేఖ లునిదిని నియవచిెంఙే ఔ యదరనెం.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
మూయౌప్ న఼ానేమెంలల నులల఼ కైట్లబెంు ఼జు, నలట్ి లఫడి భిసఽు న఼ానేమెం, భయణ భైట్ల (Mortality) ఼జు
అెంరలు ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
జీయత నౄభా సెంస లు కొనఽగోలుథరయస ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై నౄభా నతౄ ెం ఆదరయెంగ ఙెయౌాెంచవలలన
న఼ానేమెంనలై కొనఽగోలుథరయసఔు భిఫట్
ే ల అెంథిెంచవచఽచ.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
వడీు భైట్ల ఎెంత ఎఔుువగ అెంచధర యేమఫడిణే న఼ానేమెం అెంత తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
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జరహఫయ 8
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
ఔ ధట్ న఼ానేమెంకి ఔ యలక్షణ లలడిెంగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ: a) న఼ానేమెంలలల కొెంత రతెం b)
ాత్త 1000 నౄభా నణరౄనికి ఔ లయఫైన నతౄ ెం భభిమ c) నులల఼ ాకయెం ఔ లయ నతౄ ెం.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
నౄభా సెంస ల థరవభ ఆసఽౄల యలువ భిఖణనఔు సెంఫెందిెంచి ుసౄ ఔ యలువనలై జీయత నౄభా సెంస థరని
ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేమడెం లేథర ను ెందడెం ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
కెంనుౌెండ్స ఫోనస్క యషమెంలల, ఔ ఔెంనలనీ నుాథనేఔ ాయోజనెం భభిమ ఫోనస్కనీ, అట్ికై జోడిెంచఫడిన
ఫోనస్కలనలై కొెంతరతెంగ ాఔట్ిసౄ ఽెంథి.
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అధడమమం 12
డ్డఔకమబంటేశన్ – రతితృహదన దవ
అధడమమం మిచమం
జీయత నౄభా భిశ్భ
ర లల భనెం నలదె సెంకలల ణరాలు, దయౄయేజులణో వవహభిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. నౄభా
సెంస , నౄభాథరయస భధ సెంఫెంధెంలల సషి తనఽ తీసఽఔుభవడెం కోసెం ఇయ కయయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ
అదరమెంలల, ాత్తనుదన దశ్లల నులుెంచఽఔుధే అధేఔ యకల డరఔుఫెంట్ల
ా , యట్ి నుాభ కతనఽ చభిచథరెెం.
భనెం భిఖణనలలకి తీసఽకోనఽనై దయౄయేజులలల కిెంద నేభపునైయ ఉధరైబ
i.

యషమ యవయణ తాెం

ii. ాత్తనుదన తాెం
iii. ఏజెెంట్ నియేథఔ
ి
iv. యైద భీక్షథరయస నియేథిఔ
v. ధైత్తఔ అనుమ నియేథిఔ
vi. వమసఽ నిభేయణ
vii. నై యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకో (KYC) డరఔుఫెంట్ల
ా
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. జీయత నౄభా – ాత్తనుదన దశ్ డరఔుఫెంట్ేషన్
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A. జీవిత తెభా – రతితృహదన దవ డ్డఔకమబంటేశన్
1. నుాలలఔిస్క
తుయుచనం
యషమ యవయణ తాెం అధేథి తభ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంఙే యధెంగ నౄభా సెంస లు
ఉయోగిసౄ ఽనై ఒ అదికభిఔ చట్ి ఫదే ఫన
ై దయౄయేజు.
ఒ నులల఼ కొనఽగోలుఔు సెంఫెందిెంచి నియృ మెం తీసఽఔుధే భ ెందఽ థరనికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై పలయ
నులల఼థరయసడె ణెలుసఽఔుధే యధెంగ యభికి అవసయఫైన యసౄ యలనిైట్ినీ యషమ యవయణ తాెం ఔయౌగి
ఉెండరయౌ.
జీయత నౄభా సెంస తన ాత్త నౄభా థకలలల కొుఔు థరనిలల ఉయోగిసౄ ఽనై యషమ యవయణ ణరాలలల
కిెంథి యట్ి ఖ భిెంచి నేభపుని ఉెండరయౌ:
i.

నిమభ, నిఫెంధనలు

ii. ాయోజధరల భిది – యౘనై ఔయౌగినయ, యౘనై లేనియ
iii. హఔుు ాయోజధరలు (అదికభలు)
iv. నేనయౘబెంులు
v. థఔెం పలఖయవభెం ఔయౌగినథర, పలఖయవభెం లేనిథర
యషమ యవయణ తాెం అధేథి ఔెంనలనీ ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి పలయ నులల఼థరయస ఫలగ ణెలుసఽకోవడరనికి
సయౘమడే ఒ భిచమ దయౄయేజు లాెంట్ిథి.
2. రతితృహదన తరం
నౄభా నులల఼ అధేథి నౄభా సెంస , నౄభా నులల఼థరయస భధ ఔుథిభై ఒ చట్ి ఫదే ఫన
ై ెందెం. భభై ఇతయ
ెందెంలల కయయౌస ఉనైట్లిగధే, ఇెందఽలల ఔడర ాత్తనుదన, థరనికి ఆమోదెం అెంరలు ఉెంట్లబ.
ాత్తనుదననఽ తమాయస ఙేమడెం కోసెం ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ దయౄయేజునఽ యదరయణెంగ „ాత్తనుదన తాెం‟
అని అెంట్లయస. ాత్తనుదన తాెంలల నేభపునై అనిై యషమాల ఇయస క్షాలు నుట్ిెంచవలల ఉెంట్లెంథి.
అెందఽలలని యషమాలనఽ నుట్ిెంచఔుెంట్ే, కెాబమ్ భియౖుయెం సెందయౌెంలల తీవా యవయధరలఔు థరభి తీసఽౄెంథి.
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తుయుచనం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయసల ాయోజధరల సెంయక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 కిెంద ాత్తనుదన తాెం కిెంథి యధెంగ
నియవచిెంచఫడిెంథి.:
“నులల఼ని అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృమెం తీసఽకోవడరనికి, భిస్కునఽ ఙేట్ి డరనికి, అలాగై
భిస్కునఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల, భెంజూయస ఙేమాయౌసన యక్షణ ధయలు, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ
నిభేభిెంచడరనికి నౄభా సెంస ఔు యలు ఔయౌెంఙే ఔరభెంలల నౄభాకోసెం భిస్కుఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా సెంస ఔు
అవసయఫైన యరలష సభాఙరయెం నణరౄనిై ాత్తనుదఔుడె నిెంనుయౌసన తాెం అని థీనికి అయ ెం.”
ఈ నిమెంతాణల ఉథేెశ్ెంలల “భ క యసౄ వెం” అధేథి నౄభా సెంస యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌసన భిస్కుఔు
సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ ధొకిు ఙెనే సెందయౌెంలల ఔయౌగి ఉెండరయౌసన అనిై భ కఫన
ై , అణరవశ్ఔఫైన,
సెంఫెందిత సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని సాచిసఽౄెంథి.
ఖభతుంచడయౌీనవి
ాత్తనుదన ణరానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ నియవచిెంచినట్ికీ, ఆ తాెం యౄఔలన భభిమ తా యషమానిై నౄభా
సెంస యచక్షణకై యడిచినలట్ి ెంథి. అబనట్ికీ, నులల఼థరయసలు, భధవయసౄలు, అెంఫ డ్ససఫన్, నౄభా సెంస ల
నఽెంచి ల఼వఔభిెంచిన ాత్తసెందనల నుాత్తథిఔన ఈ ణరానిై, ాత్తనుదన తాెం యషమాలనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం
తనిసభి అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ పలయెంచిెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమెంతాణలు (జీయత నౄభా కోసెం నుాభాణఔ ాత్తనుదన తాెం), 2013నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ థరని ఆఔిత్తని, యషమానిై సాచిెంచినట్ికీ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం కోసెం నౄభా
సెంస లఔు యసఽలుఫలట్లనఽ ఔయౌెంచిెంథి. ాత్తనుదన తాెంలల కైవలెం ాత్తనుదఔుడె, నౄభా ఙేమడరనికి
ాత్తనుథిెంచిన జీయత కలానికి సెంఫెందిెంచినయ భాతాఫే కఔ, నులల఼ని అబభిెంచి, ఈ ణరానిై నిెండెంలల
సయౘమడిన భధవభిౄకి సెంఫెందిెంచిన సభఖర సాచనలనఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
3. ఏజెంట్ తురేదిఔ
ఏజెెంట్ అధే వకైౄ నుాథనేఔ నౄభాెంఔన ఔయౄ గ ఉెంట్లయస. నులల఼థరయస ఖ భిెంచిన, భిస్కు అెంచధరఔు
సెంఫెందిెంచిన భ కఫన
ై
యసౄ యలు, యవభలు అనిైట్ినీ ఏజెెంట్ తన నియేథఔ
ి లల యలాడిెంఙరయౌసన
అవసయభ ెంథి. ఆభోఖ యషమాలు, అలయట్ల
ా , విత్తౄ , భఫడి, ఔుట్లెంఫ యవభలనిైట్ినీ ఈ నియేథఔ
ి లల
ాయౄ యెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
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4. రసైదమ మీక్షఔకడ్ి తురేదిఔ
లు సెందభౌలలా, నౄభా ఙేమాయౌసన వకిౄ జీయణరనిై నౄభా సెంస నిమనేెంచిన యద
ై ఽడె భీక్షిెంఙరయౌస
ఉెంట్లెంథి. ఎతే
ౄ , ఫయసవు, యఔౄ నుోట్ల, ఖ ెండె లత్త తథితభలు లాెంట్ి పౌత్తఔ యరలష అెంరలు తథితభలఔు
సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైట్ినీ డరఔిర్ భికయసు ఙేల, యైద భీక్షఔుడి నియేథిఔగ నయౌఙే తన నియేథఔ
ి లల
ాయౄ యయౄయస.
నౄభా కోసెం వఙేచ ఙరలా ాత్తనుదనలనఽ, యద
ై  భీక్ష లేఔుెండరధే నౄభాెంఔన ఙేల అెంగీఔభిెంఙే యషమానిై
భనెం ఖభనిెంఙరయౌ. యట్ిని యద
ై  భీక్ష అవసయెం లేని కైసఽలుగ ఙెఫ తేెంట్లయస. యద
ై  భీక్ష లేని ెందెం
కిెంద ాత్తనుదననఽ భిఖణెంచలేఔుెంట్ే, యద
ై  భీక్షఔుడి నియేథిఔ ాణేకిెంచి కయయౌస వసఽౄెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే,
ాత్తనుథిెంచిన య భ ్ లేథర ాత్తనుథితథరయస వమసఽ ఎఔుువగ ఉెండడమో, ాత్తనుదన తాెంలల యలాడిెంచిన
కొనిై నిభిేషి లక్షణరలఔు యైద భీక్షఔుడి భీక్ష, నియేథఔ
ి కయయౌసన భిల త
 ేలలా ఇలా జయఖవచఽచ.
ఇలా ఙేమడెం థరవభ నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త ఖ భిెంచిన యవభలనఽ
అెందఽఔుెంట్లడె.
5. నసైతిఔ అతృహమ తురేదిఔ
జీయత నౄభా అధేథి ఔ వకిౄకి, నౄభా సెంస కి భధ ఔుథిభన
ి ెందెం. ఆ ెందెం ాకయెం నౄభా
ఙేసఽఔునై వకిౄ నులల఼ కలెం భధలల చనినుోణే, ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచిన వకిౄకి భ ెందఽగ నేభపునై
నణరౄనిై నౄభా సెంస ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. జీయత నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే సభమెంలల, భనెం దయకాసఽౄ నిెండెం,
ధియఔయణ కోసెం థరనిని సభభిెంచడెం సయౘ లు యకల దే తేలనఽ నుట్ిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. భిస్కునఽ
ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెందని నౄభాెంఔన ఔయౄ ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే అెంశ్ెంగ ధైత్తఔ అనుమానిై
ఙెవచఽచ.
తుయుచనం
ఔ జీయత నౄభా నులల఼ని కొనై పయౌతెంగ కెాబమ్ట్ ావయౄ న భాభై అవకరనిై ధత్త
ై ఔ అనుమెం అని
అెంట్లయస. అలాెంట్ి భాయస నషి ెం యట్ిలేా అవకరనిై నలెంచఽతేెంథి.
ఉదడసయణ
జఞన్ డో ఇట్ీవల ఒ జీయత నౄభా నులల఼ కొధరైయస. ఆ తభవత ఆమన బూభెండలెంలలధే అతెంత ాభాదఔయ
ఖఖన యయౘయ ాథశ్
ే ెంగ పలయెంఙే ాథర
ే నికి ఖఖనతల యయౘభనికి ఫమలు థేభయస. ఇథివయలల ఆమన ఇలాెంట్ి
యహయలు ఙేలేెందఽఔు అెంగీఔభిెంఙే యయస కయస.
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య ెంత జీయణరనిై లేథర భభపఔ వకిౄ జీయణరనిై భ గిెంచడెం లాెంట్ి చయల థరవభ జీయత నౄభా కొనఽగోలు
నఽెంచి లాబెం ను ెంథరలని కోయసతేనై వఔుౄలఔు అవకశ్ెం ఇవవఔుెండర యక్షణ ఔయౌగి ఉెండరలని జీయత నౄభా
సెంస లు కోయసఔుెంట్లబ. కఫట్ేి, ఇలాెంట్ి అనుమెం ఉెంథర అని సాచిెంఙే ఏథేని కయఔెం కోసెం జీయత నౄభా
నౄభాెంఔన ఔయౄ లు భియౕయౌసఽౄెంట్లయస.
ఈ ాయోజనెం కోసఫే, నౄభా సెంస అదికభి థరవభ ధైత్తఔ అనుమ నియేథిఔనఽ ను ెంథరలని ఔెంనలనీ
కోయసఔుెంట్లెంథి. ఈ నియేథఔ
ి నఽ ూభిౄ ఙేలే భ ెందఽ, నియేథిసౄ ఽనై అదికభి ాత్తనుదనథరయస ఖ భిౄెంునఔు
సెంఫెందిెంచి సవమెంగ సెంతినౄ ఙెెంథరయౌ. నియేథిఔ ూభిౄ ఙేలే భ నఽు ాత్తనుథిత థరయసనఽ ఆమన
ఇెంట్ిలలధే ఔలవడరనికి నఖా చానుయౌ. నౄభా అెంథిెంచనఽనై వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన ఆభోఖెం, అలయట్ల
ా , విత్తౄ ,
భఫడి, యభాజిఔ ధేథెం, ఆభిఔ లత్త తథితభల ఖ భిెంచి నియేథఔ
ి సభభిెంచనఽనై అదికభి సవతెంతా
యఙరయణ జయనుయౌ.
6. ఴమష఼ తుమహధయణ
జీయత నౄభాలల వమసఽణో నుట్ే భయణ భిసఽు ఔడర నలయసఖ తేెందధే యషమానిై భనెం ఇట్ికై చారెం.
కఫట్ిి, నౄభా ఙేమాయౌసన వకిౄ భిస్కు ను ా లైల్నఽ నిభేభిెంచడరనికి వమసఽనఽ ఔడర నౄభా సెంస లు ఒ
కయఔెంగ తీసఽఔుెంట్లెంథి. థరనికి తఖా ట్ి ల కోు వయోఫిెంథరనికి అనఽయన
ై న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేసౄ ఽెంథి.
అెందఽవలన వమసఽ నిభేయణఔు సెంఫెందిెంచిన సభ చిత దయౄయేజునఽ భీక్షిెంచడెం థరవభ వమసఽ
ధియఔయణ ఙేమడెం. అెందఽవలా జీయత నౄభాలల నుాభ కతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
ఙెలా ుఫలట్ల వమసఽ నిభేయణలు నుాభాణఔెం కవచఽచ లేథర నుాభాణకైతయెం కవచఽచ.
a) తృహరభాణఔ ఴమష఼ తుమహధయణ తరం
కొనిై ణరాలనఽ నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ యక్షాలుగ భిఖణయౄయస:
i.

నుఠ్రల లేథర ఔమారల ధివతాెం

ii. భ నిలల్ భికయసుల నఽెంచి తీసఽకొచిచన జనన ధివతాెం
iii. నుస్క నుోయసి
iv. నున్ కయసు
v. సభీవస్క భిజిషి ర్
vi. ఫలనిజెం ధివతాెం
vii. జనన ణేథీని ఔయౌగి ఉనై ఔుట్లెంఫ ఫైనృల్ నఽెంచి ధియఔభిెంచిన యవభలు
viii. యక్షణ లఫోెంథి అబణే ఖ భిౄెంు కయసు
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ix. భోభన్ ఔతోయౌక్ చభిచ జఞభీ ఙేలన
 యయహ ధివ తాెం
b) తృహరభాణకైతయ ఴమష఼ ధావీఔయణలక
నలైన నేభపునై నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణలు లేఔనుోణే, జీయత నౄభా సెంస నుాభాణకైతయ వమసఽ
నిభేయణ యక్షానిై అనఽభత్తెంచవచఽచ. కొనిై దయౄయేజులు నుాభాణకైతయఫన
ై వమసఽ ధియఔయణలుగ
భిఖణెంచఫడెణరబ:
i.

జఞతఔ చఔరెం

ii. భైషన్ కయసు

iii. ల఼వమ ాఔట్న భాయా ెంలల సభభిెంచిన అడయట్ (ాభాణ తాెం)
iv. గరభ ెంఙరమతీ ధివతాెం

చితరం1 : చెలల కఫాటయ అభయమ ఴమష఼ ధావీఔయణ

7. మాంటీ భతూ లాండమింగ్ (AML)
తుయుచనం
అఔరభఫైన భూలాలనఽ థరచి నలట్ిడెం థరవభ చట్ి ఫదే ెంగ ఔనినెంఙేట్ట్ల
ా ఆభిఔ వవస లలకి అఔరభ య భ ్నఽ
తీసఽఔువఙేచ దె త్తని భనీ లాెండభిెంగ్ అని అెంట్లయస. భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులఔు గాలు యేమడెం
కోసెం పలయత ాబ తవెం న.ఎెం.ఎల్.ఏ 2002నఽ నుాయెంనెంచిెంథి.
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భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానులనఽ నిమెంత్తాెంచి, భనీ లాెండభిెంగ్ నఽెంచి నుోఖ ఙేలన
 ఆలౄ ని జుౄ ఙేసఽకోవడెం
కోసెం భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ చట్ి ెం (న.ఎెం.ఎల్.ఏ), 2002నఽ 2005 నఽెంచి అభలలాకి వచిచెంథి. భనీ
లాెండభిెంగ్ ఔ ధేయభనీ, ఆ ధేభనికి నులడిన యభికి భూడె నఽెంచి ఏడేళ్ు వయఔు ఔఠిన కభగయ యక్ష, యౄ.
ఐదఽ లక్షల వయఔు అభధ యససఽభ యదిెంచఫడెతేెందని ఆ చట్ి ెం నేభపుెంథి.
ాత్త నౄభాసెంస ఔ ఏ.ఎెం.ఎల్ (A.M.L) యదరధరనిై ఔయౌగి, థరనికి తఖా ట్ి ల ఐ.ఆర్.డి.ఏ వదె ఒ ాత్తని థరకలు
ఙేమాయౌ. ఏ.ఎెం.ఎల్ (A.M.L) నుోాగరెంలల కిెంథి అెంరలు ఉెండరయౌ:
i.

అెంతయా త యదరధరలు, దే తేలు, నిమెంతాణలు

ii. భ క అభలు అదికభి నిమాభఔెం
iii. ఏ.ఎెం.ఎల్ కభలనలై ఏజెెంట్ా నిమాభఔెం, యక్షణ
iv. అెంతయా త తనిఖీ/నిమెంతాణ
8. మీ వితుయోఖదడయవడ్ితు తెలకష఼కోండ్ి (KYC)
నై యనియోఖథరయసడిని ణెలుసఽకోెండి అధేథి తభ కెాబమ్ట్ా ఖ భిౄెంునఽ ధియఔభిెంచఽకోవడెం కోసెం ఒ
యనుయ సెంస ఉయోగిసౄ ఽనై ాకరమ
ి . ఖ భిౄెంు ఙౌయెం, ఆభిఔ మోసెం, భనీ లాెండభిెంగ్ లాెంట్ి యట్ిని
నియభిెంచడెం కోసెం యనియోఖథరయసలనఽ సభఖర సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని ఫలెంఔులు, నౄభా సెంస లు
ఎఔుువగ డిభాెండ్స ఙేసౄ ఽెంట్లబ.
భనీ లాెండభిెంగ్ కయఔలానుల కోసెం ధేయ శ్ఔుౄలు ఉయోగిెంచఽకోవడెం నఽెంచి ఆభిఔ సెంస లనఽ
కనుడట్ఫే నై యనియోఖథరయసడిని ణెలుసఽకోెండి భాయా దయశకల భ కోథేెశ్ెం.
కఫట్ిి, నౄభా సెంస లు తభ యనియోఖథరయసల యసౄ వ ఖ భిౄెంునఽ నిభేభిెంచఽకోయయౌసన అవసయభ ెంథి.
నై యనియోఖథరయసడిని ణెలుసఽకోెండి దే త్తలల పలఖెంగ కిెంథి యట్ిణో నుట్ల ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన
తాెం సభభిెంఙేలా ఏజెెంట్ల
ా చాడరయౌ.:
i.

నూోట్ లు

ii. వమసఽ నిభేయణ యసజువు
iii. చియసధరభా యసజువు – డెయ
ై ెంగ్ లెల
ై లన్స, నుస్కనుోర్ి, ట్ెయౌనూోన్ నృలుా, ఔభెెంట్ల నృలుా, ఫలెంఔు నుసఽ
ుసౄ ఔెం తథితభలు.
iv. ఖ భిౄెంు యసజువు – – డెయ
ై ెంగ్ లెైలలన్స, నుస్కనుోర్ి, ఒట్యస ఐ.డి. కయసు, నున్ కయసు తథితభలు.
v. అదిఔ యలువణో ఔడిన లాయథేయల యషమెంలల అబణే, ఆథరమ యసజువు దయౄయేజులు.
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9. ళేుచడా మిశీలన కహలం
ఔ వకిౄ ఒ కొతౄ జీయత నౄభా నులల఼ని కొని, నులల఼ ఫలెండెనఽ ల఼వఔభిెంఙరయనఽఔుెంథరెం. ఆ తభవత థరనిని
భియౕయౌెంచినుడె,

ణరనఽ

కోయసఔునై

నిమభ,

నిఫెంధనలు

అెందఽలల

లేదని

ఆమన

ణెలుసఽఔుధరైయనఽఔుెంథరెం.
ఆఫ/అతనఽ ఏెం ఙేమవచఽచ?
ఈ సభసట్ా శ్రదే తీసఽఔుధేలా ఒ యనియోఖథరయస ళత సదఽనుమానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ తన నిఫెంధనలలా
ను ెందఽయచిెంథి. “లేవఙరి భియౕలన కలెం” లేథర “చలా ఫడే కలెం”గ నేభపుధే సదఽనుమానిై అథి
ఔయౌెంచిెంథి.
నులల఼థరయస ఒ నులల఼ని కొనైట్ికీ, థరనిని వదె నఽఔుెంట్ే ఈ కలెంలల అతడె, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం
థరనిని అతడె/ఆఫ త్తభిగి ఇచిచ, ణరభ ఙెయౌాెంచిన య భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽచ.:
i.

నులల఼

ఫలెండెనఽ

ల఼వఔభిెంచిన

థిళన
ే ఽ

భోజులలాు

అతడె/ఆఫ

ఈ

అవకరనిై

ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.
ii. అతడె/ఆఫ థీనినలై ఔెంనలనీకి భతూయవఔెంగ సభాఙరభనిై అెంథిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
iii. యసఽఙేలే న఼నే
ా మెం నఽెంచి నౄభా యక్షణ కోసెం సభ చిత భిస్కు న఼ానేమెం, యైద భీక్షల కోసెం
నౄభా సెంస నలట్ి న కయసచ, యిెంప్ డాట్ీ కయసచలు సయసెఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ.
ఈ లేవఙరి భియౕలన కలెం అధేథి జీయత నౄభా నులల఼థరయసలఔు యరలష అదికయెంగ అెందఽఫలట్లలలకి
తీసఽఔుభఫడిెంథి. నులల఼థరయస నులల఼ ఫలెండెనఽ ల఼వఔభిెంచిన ణేథీ నఽెంచి థిళేనఽ భోజుల కలెంలలు ఈ
అవకరనిై యయస ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.
మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 1
నులల఼థరయస ఒ నులల఼ని కొని, థరనిని వదె నఽఔుెంట్ే, అతడె/ఆఫ _____ కలెంలల థరనిని త్తభిగి ఇచిచ,
య భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽచ.
I.

ఉచిత యరలాషణ

II. లేవఙరచ భియౕలన
III. యదఽె
IV. ఉచిత ామతైెం
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శూహమహంవం


యవయణ తాెం అధేథి ఉతత్తౄ ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంచడరనికి నౄభా సెంస లు ఉయోగిసౄ ఽనై ఒ
అదికభిఔ చట్ి ఫదే దయౄయేజు.



ాత్తనుదన

ఙేలేెందఽఔు

ఉయోగిెంఙే

దయకాసఽౄ

తాెం

యదరయణెంగ

„ాత్తనుదన

తాెం‟గ

నలువఫడెతేెంథి.


ఏజెెంట్ తన ఏజెెంట్ నియేథిఔలల ఆభోఖెం, అలయట్ల
ా , విత్తౄ , ఆథరమెం భభిమ ఔుట్లెంఫ యవభలనఽ
ాయౄ యెంఙరయౌసన అవసయభ ెంథి.



డరఔిర్ యద
ై  భియౕలఔుల నియేథిఔగ నయౌఙే తన నియేథఔ
ి లల ఎతే
ౄ , ఫయసవు, యఔౄ నుోట్ల, ఖ ెండె లత్త తథితయ
పౌత్తఔ లక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నమోదఽ ఙేల, ాయౄ యెంఙరయౌ.



ధైత్తఔ అనుమెం అధేథి ఒ జీయత నౄభా నులల఼ని కొనై పయౌతెంగ కెాబమ్ట్ ావయౄ న భాయవచచధే
యకనికి సెంఫెందిెంచినథి. ఇలాెంట్ి భాయస నషి ెం అవకరనిై నలెంచఽతేెంథి.



నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ యక్షాలుగ భిఖణసఽౄనై కొనిై దయౄయేజులలా నుఠ్రల, ఔమారల
ధివణరాలు, ుయనులఔ భికయసులు లాెంట్ి యట్ి నఽెంచి తీసఽఔువచిచన జనన ధివతాెం ఔడర
ఉధరైబ.



ాత్త నౄభా సెంస ఒ ఏ.ఎెం.ఎల్ యదరధరనిై ఔయౌగి ఉెండరయౌసన అవసయభ ెంథి. థరనికి తఖా ట్ి ల ఐ.ఆర్.డి.ఏ
వదె ఒ ాత్తని థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ.ఎెం.ఎల్ కయఔరభెంలల అెంతయా త యదరధరలు, దే తేలు, నిమెంతాణలు
ఙేయచఫడి, భ క అభలు అదికభిని నిమనేెంఙరయౌ.

నౄభా సెంస లు తభ యనియోఖథరయసల యసౄ వ ఖ భిౄెంునఽ నిభేభిెంచఽకోయయౌసన అవసయభ ెంథి. నై
యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకోెండి KYC దయౄయేజులు అనగ దే త్తలల పలఖెంగ చియసధరభా యక్షెం, నున్ కయసు,
నూోట్ లు తథితయ నై యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకోెండి (KYC)దే త్తలల పలఖెంగ తీసఽకోయయౌసన అవసయభ ెంథి.
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కరలఔ దడలక
1. యవయణ తాెం
2. ాత్తనుదన తాెం
3. ధైత్తఔ అనుమెం
4. నుాభాణఔ భభిమ నుాభాణకైతయ వమసఽ నిభేయణ యక్షాలు
5. మాెంట్ీ భనీ లాెండభిెంగ్
6. నై యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకోెండి (KYC)
7. లేవఙరచ భియౕలన కలెం
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మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ిక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
నులల఼థరయస ఒ నులల఼ని కొని, థరనిని వదె నఽఔుెంట్ే, అతడె/ఆఫ థరనిని లేవఙరచ భియౕలన కలెంలల త్తభిగి
ఇచిచ, య భ ్నఽ త్తభిగి ను ెందవచఽచ.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
కిెంథి యట్ిలల నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ యక్షానికి ఉథరహయణగ థేనిని ఙెవచఽచ?
I.

భైషన్ కయసు

II. జఞతఔచఔరెం
III. నుస్కనుోయసి
IV. గరభ ెంఙరమతీ ధివతాెం
రవన 2
కిెంథి యట్ిలల థేనిని ధత్త
ై ఔ అనుమెంగ ఙెవచఽచ?
I.

నౄభా కొనఽగోలు తభవత నలభిగన
ి భిస్కు ావయౄ న

II. నౄభా కొనఽగోలుఔు భ ెందఽ నలభిగన
ి భిస్కు ావయౄ న
III. నౄభా కొనఽగోలు తభవత తగిాన భిస్కు ావయౄ న
IV. నౄభా ఙేలన
 తభవత ధేయూభిత చయలలా నులుెంచఽకోవడెం
రవన 3
యైద భియౕలఔుడి నియేథఔ
ి లల కిెంద ఉనై ఏబయ అెంరలనఽ భియౕయౌయౄయస?
I.

ాత్తనుదఔుడి పలయోథేవఖ ావయౄ న

II. ఎతే
ౄ , ఫయసవు, యఔౄ నుోట్ల
III. యభాజిఔ హోథర
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IV. నిజఞమతీ
రవన 4
__________ అధేథి ఉతత్తౄ ఖ భిెంచిన యవభలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా సెంస లు ఉయోగిసౄ ఽనై ఒ
అదికభిఔ చట్ి ఫదే దయౄయేజు.
I.

ాత్తనుదన తాెం

II. ాత్తనుదన కోట్
III. సభాఙరయ డరకెట్
IV. యవయణల తాెం
రవన 5
ాత్తనుదననఽ తమాయస ఙేమడరనికి ఉయోగిెంఙే దయకాసఽౄ దయౄయేజునఽ యదరయణెంగ __________ అని
అెంట్లయస.
I.

దయకాసఽౄ తాెం

II. ాత్తనుదన తాెం
III. భిజిలేిష
ర న్ తాెం
IV. సబతవ తాెం
రవన 6
కిెంద ఇచిచన వమసఽ నిభేయణ యక్షాలలల, నౄభా సెంస లు నుాభాణకైతయఫన
ై యగ వభీాఔభిెంచిన ఔ థరనిని
ఖ భిౄెంచెండి.
I.

నుఠ్రల ధివతాెం

II. యక్షణ లఫోెంథి యషమెంలల ఖ భిౄెంు కయసు
III. భైషన్ కయసు
IV. ఫలనిజెం ధివతాెం
రవన 7
భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి చట్ి ఫదే ెంగ సెంనుథిెంచినట్లిగ చానే యధెంగ డఫ ో _______ భూలానిై థరచి
నలట్ి , ఆభిఔ వవస లలకి _______ డఫ ోనఽ తీసఽఔుని వఙేచ ాకరమ
ి .
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I.

చట్ి యయసదే ెం, చట్ి యయసదే ెం

II. చట్ి ఫదే ెం, చట్ి ఫదే ెం
III. చట్ి యయసదే ెం, చట్ి ఫదే ెం
IV. చట్ి ఫదే ెం, చట్ి యయసదే ెం
రవన 8
నులల఼ణో నులల఼థరయస సెంతినౄ ఙెెందని క్షెంలల, అతడె/ఆఫ లేవచి భియౕలన కలెంలలు త్తభిగి
ఇఙేచమవచఽచ. అెంట్ే నులల఼ని ల఼వఔభిెంచిన _______ భోజులలాు.
I.

60 భోజులు

II. 45 భోజులు
III. 30 భోజులు
IV. 15 భోజులు
రవన 9
లేవఙరి భియౕలన కలెం సెందయౌెంలల నులల఼థరయస త్తభిగిచిచన నులల఼కి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలల ఏథి
సభిబైనథి?
I.

నౄభా సెంస న఼ానేమెంలల 100% రణరనిై త్తభిగి ఇసఽౄెంథి.

II. నౄభా సెంస న఼ానేమెంలల 50% రణరనిై త్తభిగి ఇసఽౄెంథి.
III. నౄభా యక్షణ కోసెం సభ చిత భిస్కు న఼ానేమెం, యద
ై  భీక్షల కోసెం నౄభా సెంస నలట్ి న కయసచ, యిెంప్
డాట్ీ కయసచలు సయసెఫలట్ల ఙేలన తభవత న఼ానేమెం యసఽ ఙేమఫడెతేెంథి.
IV. నౄభా సెంస న఼ానేమెం నణరౄనిై జుౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
రవన 10
కిెంథి యట్ిలల ఙెలా ుఫలట్బయ చియసధరభా యసజువు ఏథి?
I.

నున్ కయసు

II. ఒట్ర్ ఐ.డి. కయసు
III. ఫలెంఔు నుస్కుసౄ ఔెం
IV. డెైయెంగ్ లెైలన్
ల స

256

ళుమ మీక్ష రవనలఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణఔు యక్షానికి నుస్కనుోయసి ఒ ఉథరహయణ అవుతేెంథి.
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
నౄభా కొనఽగోలు ఙేలన తభవత భిల఼ు ావయౄ న నలయఖడరనిై ధత్త
ై ఔ అనుమెంగ ఙెవచఽచ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
యైద భీక్షఔుడి నియేథిఔలల తనిఖీ ఙేలే యషమాలలా ఎతే
ౄ , ఫయసవు, యఔౄ నుోట్లలు ఔడర ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
యవయణ తాెం అధేథి ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి యవభలనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా సెంస లు ఉయోగిెంఙే అదికభిఔ
చట్ి ఫదే దయౄయేజు.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
ాత్తనుదన ఙేమడరనికి ఉయోగిెంచిన దయకాసఽౄ దయౄయేజునఽ యదరయణెంగ ాత్తనుదన తాెం అెంట్లయస.
జరహఫయ 6
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
భైషన్ కయసునఽ నుాభాణకైతయ వమసఽ నిభేయణ యక్షెంగ వభీాఔభియౄ యస.
జరహఫయ 7
సభెన
ై ఎెంనఔ I.
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భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి చట్ి ఫదే ెంగ సెంనుథిెంచినట్లి ఔనినెంఙేలా డఫ ో చట్ి యయసదే భూలానిై థరచి నలట్ిడెం
థరవభ అఔరభాయెన య భ ్నఽ చట్ి యయసదే ెంగ ఆభిఔ వవస లలకి తీసఽఔువఙేచ ాకరమ
ి .
జరహఫయ 8
సభెన
ై ఎెంనఔ IV.
నులల఼ యషమెంలల నులల఼థరయస సెంతినౄ ఙెెందని క్షెంలల, అతడె/ఆఫ లేవఙరి భియౕలన కలెంలలు
నులల఼ని త్తనెంవచఽచ. అెంట్ే, నులల఼ ఫలెండెనఽ ల఼వఔభిెంచిన థిళేనఽ భోజులలాు.
జరహఫయ 9
సభెన
ై ఎెంనఔ III.
లేవఙరచ భియౕలన కలెం సెందయౌెంగ, నులల఼థరయస త్తన ెంనన నులల఼కి సెంఫెందిెంచి, యక్షణనలై ఆ కలానికి
సెంఫెందిెంచిన సభ చిత భిస్కు న఼ానేమెం, యద
ై  భీక్షల కయసచలు, యిెంప్ డాట్ీ కయసచలనఽ సయసెఫలట్ల ఙేలన

తభవత నౄభా సెంస న఼నే
ా మెంనఽ త్తభిగి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 10
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
నున్ కయసు ఔ ఙెలా ుఫలట్ల చియసధరభా యసజువు కదఽ.
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అధడమమం 13
డ్డఔకమబంటేశన్ – తృహలళ దవ- I
అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెంలల, ఔ ాత్తనుదన ఔ జీయత నౄభా నులల఼గ తమాయబయ సభమెంలల ఉెండే అధేఔ యకల
దయౄయేజుల ఖ భిెంచి భనెం చభిచెంచనఽధరైెం.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. నులల఼ దశ్ డరఔుఫెంట్ేషన్
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A. తృహలళ దవ డ్డఔకమబంటేశన్
1. ముదటి రమిమం యశీద఼
నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (FPR)నఽ జీయత నౄభా సెంస జఞభీ ఙేలన
 ట్ి నఽెంచి ఒ నౄభా ెందెం
నుాయెంబభవుతేెంథి. తృహలళ ందం తృహరయంబబైందనడ్డతుక FPR శూహక్షమంగహ తులకష఼ుంది.
నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ కిెంథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.:
i.

నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నేయస, చియసధరభా

ii. నులల఼ సెంక
iii. ఙెయౌాెంచిన న఼నే
ా మెం నతౄ ెం
iv. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు దే త్త, కల వవది
v. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు తదఽభి ఖడెవు ణేథీ
vi. భిస్కు నుాయెంబభబయ ణేథీ
vii. నులల఼ తేథి భిఔవత ణేథీ
viii. తేథి న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంు ణేథీ
ix. నౄభా నతౄ ెం
FPRనఽ జఞభీ ఙేలన
 తభవత, ాత్తనుదఔుడి నఽెంచి తదఽభి న఼ానేమెంలనఽ ల఼వఔభిెంచిన తభవత, నౄభా సెంస
తభవత్త వయసస న఼ానేమెం యయౕదఽలనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి. ఈ యయౕదఽలనఽ భినావల్ న఼ానేమెం యయౕదఽ(RPR) లుగ
నలుసఽౄధరైయస.. RPR అధేయ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంునఔు సెంఫెందిెంచి ఏథేని యయథరలు తలెత్తౄణే, ఙెయౌాెంు
యసజువుగ ని ఙేయౄ బ.
2. తృహలళ ఫాండు
నులల఼ ఫలెండె అధేథి నౄభాణో భ డిడిన అతెంత భ కఫైన ఆదరయెం. నౄభా ఙేలన
 యయస, నౄభా సెంస కి
భధ ెందెం ఔుథిభిెందనడరనికి ఇథే యక్షెం. ఇథి తనెంతట్ ణరనఽ ెందెం కదఽ. నులల఼ ఫలెండెనఽ
నులల఼థరయస నుోగపట్లిఔుధరై, అథి నౄభా ెందెంనలై ఎలాెంట్ి ాపలవెం చాదఽ. ెంథరనికి ఎలాెంట్ి
భాయసలు ఙేమఔుెండర నౄభా సెంస ఒ నఔలు నులల఼ని జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.

నులల఼ ఫలెండెనలై అయహత ఔయౌగిన

అదికభి సెంతఔెం నలట్ి లయౌస ఉెంట్లెంథి. అలాగై, పలయతీమ యిెంుల చట్ి ెం ాకయెం థరనినలై భ దా యేమాయౌస
ఉెంట్లెంథి.
నుాభాణఔ నులల఼ ఫలెండెలల ాణేకిెంచి భూడె పలగలుెంట్లబ:
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a) తృహలళ ల్డఽమల్
నులల఼ ఱలడాల్ అధేథి నదట్ి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. నులల఼ భ క నేజీలల యదరయణెంగ థీనిని
ఔనఽగపనవచఽచ. జీయత నౄభా ెంథరల ఱలడాళ్ై
ా యదరయణెంగ కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయ
యదరయణెంగ కిెంథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లబ.:
చితరం 1: తృహలళ ఫాండులోతు ఫాగహలక

i.

నౄభా సెంస నేయస

ii. నిభిెషీ నులల఼కి సెంఫెందిెంచిన కొనిై ాణే ఔ యవభలు కిెంథి యధెంగ:
 నులల఼ మజభాని నేయస, చియసధరభా
 ుట్ిిన ణేథీ, చివభి ుట్ిిన భోజు ధరట్ికి వమసఽ
 నులల఼ థఔెం భభిమ నులల఼ ెందెం కలవవది
 నౄభా ఙేలన
 నతౄ ెం
 న఼ానేమెం నతౄ ెం
 న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙే కల వవది
 నుాయెంబభబయ ణేథీ, భిఔవత ణేథీ భభిమ చివభి న఼ానేమెం ఖడెవు ణేథీ
 నులల఼ లాపలలణోధర లేథర లాపలలు లేఔధర
 ధరనేనీ నేయస
 న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు యదరనెం – యభిషఔెం; అయ సెంవతసయెం; ణెభ
ై ాలఔెం; ధలయభీ; జీతెం నఽెంచి
తగిాెంచడెం థరవభ
 నులల఼ సెంక – నులల఼ ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన యయషీ సెంక ఔడర ఇథే.
iii. ఙెయౌాెంునలై నౄభా సెంస యగెనెం. నౄభా ెందెంలల ఇథి ఖ ెండెలా ఉెంట్లెంథి.
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iv. అదికభిఔ సెంతఔ హోథర ఔయౌగిన యభి సెంతఔెం, నులల఼ యిెంు
v. యనిఔ నౄభా అెంఫ డ్ససఫేన్ చియసధరభా.
b) తృహరభాణఔ తుఫంధనలక
నులల఼ ఫలెండెలలని భెెండో పలగనిై నుాభాణఔ నులల఼ షయతేలణో తమాయస ఙేరయస. ాణేఔెంగ
నేనయౘబలేౄ తనెంచి, యదరయణెంగ ఇయ అనిై జీయత నౄభా ెంథరలలలనా ఉెంట్లబ. యట్ిలల కొనిై
షయతేలు కల భినేత్త, లెంగిల్ న఼ానేమెం, లేథర పలఖయవభ బయతయ (లాపలలలల) నులల఼లు లాెంట్ి
కొనిై షయతేలు నిభిేషి యకల ెంథరలఔు వభిౄెంచఔనుోవచఽచ. ఈ నుాభాణఔ షయతేలు ెందెం కిెంద
వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష అదికభలు భభిమ ఇతయ నిఫెంధనలనఽ నియవచియౄబ.
c) తుమిధశట తృహలళ తుఫంధనలక
నులల఼ ఫలెండె భూడో పలఖెం వకిౄఖత నులల఼ ెంథరనికి ాణే కిెంచిన నిభిేషి నులల఼ నిఫెంధనలనఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి. ఇయ ఫలెండె భ కెంనలన
ై
భ థిెంా చఫడవచఽచ. లేథర జోడిెంు యౄెంలల ాణేఔెంగ
ఙొనెంచఫడవచఽచ.
లాప్స అబన భిల త
 ేలలా అనఽఖరహకలెం, జుౄ ఙేమఫడని కలెం లాెంట్ి నుాభాణఔ నులల఼
నిఫెంధనలనఽ ెందెం తయచా చట్ి ఫదే ెంగ అెంథిసౄ ఽనైట్ికీ యదరయణెంగ కొనిై నిభిేషి నిఫెంధనలు
నౄభా సెంస , నౄభా థరయస భధ ఔుథిభై నిభిేషి ెంథరనికి అనఽసెందరనెం ఙేమఫడి ఉెంట్లబ.
ఉదడసయణ
ెందెం ఔుదఽయసచఔుధే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళళ్ భయణెంచవచచధే థరనిని నిభోదిెంఙే
షయతే.
థీనికి సెంఫెందిెంచిన సభఖర షయతేలు అదరమెం 13లల ాయౄ యెంచఫడరుబ.
ళుమ మీక్ష 1
నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (FPR) థేనికి సెంకైతెంగ నిలుసఽౄెంథి? ఫలగ కచిచతఫైన ఐచిచకనిై ఎెంచఽకోెండి.
I.

లేవచి భియౕలన కలెం భ గిలను
 ోబెంథి

II. నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి ఇథి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
III. నులల఼ని ఇఔ యదఽె ఙేమలేయస.
IV. నులల఼ ఔ నిభిేషి నఖదఽ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔుెంథి.
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శూహమహంవం


జీయత నౄభా సెంస

నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (FPR) జఞభీ ఙేలన
 ుడె నౄభా ెందెం

నుాయెంబభవుతేెంథి. FPR అధేథి నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.


నులల఼ ఫలెండె అధేథి నౄభాణో భ డిడిన అతెంత భ కఫైన దయౄయేజు. నౄభా ఙేసఽఔునై యభిక,ి
నౄభా సెంస కి భధ ఔుథిభిన ెంథరనికి ఇథి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.



నుాభాణఔ నులల఼ ఫలెండె ాణే కిెంచి నులల఼ ఱలడాల్, నుాభాణఔ నిఫెంధనలు, నులల఼లలని నిభిేషి
నిఫెంధనలు అధే భూడె పలగలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.

కరలఔ దడలక
1. నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (FPR)
2. నులల఼ ఫలెండె
3. నులల఼ ఱలడాల్
4. నుాభాణఔ నిఫెంధనలు
5. ాణే ఔ నిఫెంధనలు
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ళుమ మీక్ష జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ II.
FPR అధేథి నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి యక్షెం.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
కిెంథి దయౄయేజులలా ఏయ నౄభా సెంస , నౄభాథరయసఔు భధ ెందెం ఔుథిభిెందనడరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి?
I.

ాత్తనుదన తాెం

II. నులల఼ ఫలెండె
III. యవయణ తాెం
IV. కెాబమ్ నూయెం
రవన 2
ఒ నిభిేషిఫైన నులల఼ ఫలెండెనఽ యౄను ెంథిెంచడరనికి సెంకిాషిఫన
ై పలషనఽ ఉయోగిెంచి, అథి సెంథిఖేత
ఔలుఖజైల,ేౄ థరనిని ఏ యధెంగ భిఖణెంఙరయౌ?
I.

నౄభా ఙేసఽఔునై యభికి అనఽఔలెంగ

II. నౄభా సెంస ఔు అనఽఔలెంగ
III. నులల఼ని ఙెలా ుఫలట్ల కనిథిగ ాఔట్ిెంజైల, నౄభా ఙేలన
 యభికి వడీు ణో సయౘ న఼ానేమెంనఽ త్తభిగి
ఙెయౌాెంఙరయౌసెంథిగ నౄభా సెంస ఆథేయెంచఫడెతేెంథి.
IV. నులల఼ని ఙెలా ుఫలడె కనిథిగ ాఔట్ిెంజైల, నౄభా ఙేలన యభికి ఎలాెంట్ి వడీు లేఔుెండర న఼ా నేమెంనఽ
త్తభిగి ఙెయౌాెంఙరయౌసెంథిగ నౄభా సెంస ఆథేయెంచఫడెతేెంథి.
రవన 3
నులల఼ ఫలెండెనఽ ఫలగ యవభిెంచఖల దే త్తని ఎెంనఔ ఙేబ.
I.

ఇథి నౄభా ెంథరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
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II. ఔెంనలనీ నఽెంచి నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడెంలల నౄభా థరయస ఆసకిౄ వఔౄ భిచినెందఽఔు ఇథి
యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
III. ఫలెంఔులు, ఫోాఔయసా, ఇతయ పలఖయవభ సెంస లణో వవహభిెంఙే సభమెంలల ఒ నౄభా సెంస అనఽసభిెంఙే
నులల఼ (దే తేలు)ఔు ఇథి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
IV. ఇథి నదట్ి న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు సెందయౌెంగ నౄభా సెంస జఞభీ ఙేలే యయౕదఽ.
రవన 4
కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథి?
I.

నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి ాత్తనుదన తాెం యొఔు అెంగీకయెం యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.

II. నులల఼ నుాయెంబఫైెందనడరనికి న఼ానేమెం అెంగీకయెం యొఔు యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
III. నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
IV. నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి న఼ానేమెం ధయ ఙెడెం(కోట్) అధేథి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
రవన 5
నదట్ి న఼ానేమెం తభవత నౄభా సెంస ల఼వఔభిెంచిన తదనెంతయ న఼ానేమెంల కోసెం, ఔెంనలనీ __________నఽ
జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

భియవ
ై ల్ న఼ానేమెం యయౕదఽ (ునభీెవన న఼ానేమెం యయౕదఽ)

II. భియి ోభైషన్ న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (ునయసదే యణ న఼ానేమెం యయౕదఽ)
III. భీఇన్యవయణ న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (ునఃయన న఼ానేమెం యయౕదఽ)
IV. భినావల్ న఼నే
ా మెం యయౕదఽ (నయఔయణ న఼నే
ా మెం యయౕదఽ)
రవన 6
నౄభా ఙేలన
 వకిౄ అసలు నౄభా నులల఼ ఫలెండెనఽ నుోగపట్లిఔుెంట్ే ఏెం జయసఖ తేెంథి?
I.

ెంథరనికి ఎలాెంట్ి భాయసలు ఙేమఔుెండర నౄభా సెంస ఒ నకియ్ నులల఼ని జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.

II. నౄభా ెందెం భ గిెంునఔు వసఽౄెంథి.
III. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ాసౄ ఽత ఆభోఖ ాఔట్నల నుాత్తథిఔన కొతౄ నిమభ, నిఫెంధనలణో ఒ నఔలు నులల఼ని
నౄభా సెంస జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
IV. కోయసి ఆథేరల తభవత భాతాఫే ెంథరనికి ఎలాెంట్ి భాయసలు ఙేమఔుెండర, ఒ నఔలు నులల఼ని నౄభా
సెంస జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
265

రవన 7
కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఙెెండి?
I.

నులల఼ దయౄయేజునలై అయహత ఔయౌగిన అదికభి సెంతఔెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. అబణే పలయత భ దాణ చట్ి ెం
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌసన అవసయెం లేదఽ.

II. నులల఼ దయౄయేజునలై అయహత ఔయౌగిన అదికభి సెంతఔెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. అబణే పలయత భ దాణ చట్ి ెం
ాకయెం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
III. నులల఼ దయౄయేజునలై అయహత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సెంతఔెం ఙేమాయౌసన అవసయెం లేదఽ. అబణే పలయత
భ దాణ చట్ి ెం ాకయెం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
IV. నులల఼ దయౄయేజునలై అయహత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సెంతఔెం ఙేమాయౌసన అవసయెం కనీ, పలయత భ దాణ
చట్ి ెం ాకయెం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌసన అవసయెం కనీ లేదఽ.
రవన 8
కిెంథి యట్ిలల ఒ నుాభాణఔ నౄభా నులల఼ ఫలెండె నదట్ి పలఖెంగ నియౌఙేథి ఏథి?
I.

నులల఼ ఱలడాల్

II. నుాభాణఔ నిఫెంధనలు
III. నిభిేషి నులల఼ నిఫెంధనలు
IV. కెాబమ్ దే త్త
రవన 9
ఒ నుాభాణఔ నౄభా నులల఼ ఫలెండెలల, నుాభాణఔ షయతేల యపలఖెం కిెంథి యట్ిలల థేనిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి?
I.

నుాయెంబ ణేథీ, భిఔవత ణేథీ భభిమ చివభి న఼ానేమెం ఖడెవు ణేథీ

II. ధరనేనీ నేయస
III. ెందెం కిెంద వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష అదికభలు భభిమ ఇతయ నిఫెంధనలు
IV. అదికభిఔ సెంతఔెం థరయస సెంతఔెం భభిమ నులల఼ యిెంు.
రవన 10
“ెందెం భలే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళళ్ ఙరవు సెంబయెంచఖలదని ఎదఽయస చాలే భిల త్త
 ని
నియభిెంచఖల షయతే” నుాభాణఔ నులల఼ ఫలెండెలలని ఏ యపలఖెం కిెంద ను ెందఽయచఫడెతేెంథి?
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I.

నులల఼ ఱలడాల్

II. యదరయణ నిఫెంధనలు
III. నుాభాణఔ నిఫెంధనలు
IV. నిభిేషి నులల఼ నిఫెంధనలు

ళుమ మీక్ష రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం II.
నులల఼ ఫలెండె అధేథి నౄభా సెంస , నౄభా థరయస భధ ఔుథిభన
ి ెంథరనికి యక్షెంగ నిలుసఽౄెంథి.
జరహఫయ 2
సభెన
ై సభాదరనెం I.
ఒ నిభిేషిఫైన నులల఼ ఫలెండెనఽ యౄను ెంథిెంచడరనికి సెంకిాషిఫైన పలషనఽ ఉయోగిెంచి, అథి అనఽభాధరనిై
ఔలుఖజైల,ేౄ అథి యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి అనఽఔలెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
జరహఫయ 3
సభెన
ై సభాదరనెం I.
నులల఼ ఫలెండె అధేథి నౄభా ెంథరనికి యక్షెం కఖలదఽ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై సభాదరనెం III.
నదట్ి న఼నే
ా మెం యయౕదఽ అధేథి నులల఼ ెందెం నుాయెంబఫైెందనడరనికి యక్షెం.
జరహఫయ 5
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
నదట్ి న఼ానేమెం తభవత నౄభా సెంస ల఼వఔభిెంఙే తదనెంతయ న఼ానేమెంలకోసెం, ఔెంనలనీ భినావల్ న఼నే
ా మెం
యయౕదఽనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
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జరహఫయ 6
సభెన
ై సభాదరనెం I.
నౄభా ఙేలన
 వకిౄ తన అసలు జీయత నౄభా నులల఼ ఫలెండెనఽ నుోగపట్లిఔుెంట్ే, నౄభా సెంస ెంథరనికి
ఎలాెంట్ి భాయసలు ఙేమఔుెండర నఔలు నులల఼ని జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 7
సభెన
ై సభాదరనెం II.
నులల఼ ఫలెండెనలై అదికయఔెంగ అయసహలెన
ై యయస సెంతఔెం ఙేల, పలయత భ దాణర చట్ి ెం ాకయెం భ దా యేమాయౌ.
జరహఫయ 8
సభెన
ై సభాదరనెం I.
నులల఼ ఱలడాల్ అధేథి ఒ నుాభాణఔ నౄభా నులల఼లల నదట్ి పలఖెంగ నిలుసఽౄెంథి.
జరహఫయ 9
సభెన
ై సభాదరనెం III.
నౄభా నులల఼ ఫలెండెలలని నుాభాణఔ షయతేల యపలఖెం ెందెం కిెంద వభిౄెంచఖల హఔుులు, యరలష
అదికభలు, ఇతయ నిఫెంధనలనలై సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 10
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
“ెందెం భలే సభమెంలల ఖయౌెం కయణెంగ ఒ భళళ్ ఙరవు సెంబయెంచఖలదని ఎదఽయస చాలే భిల త్త
 ని
నియభిెంచఖల నిఫెంధన” నుాభాణఔ నులల఼ ఫలెండెలలని నిభిేషి నులల఼ నిఫెంధనల యపలఖెం కిెంద
ను ెందఽయచఫడెతేెంథి.

268

అధడమమం 14
డ్డఔకమబంటేశన్-తృహలళ దవ- II
అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెంలల, నులల఼ ఫలెండెలల ను ెందఽయచిన నిఫెంధనలు భనెం చభిచెంచనఽధరైెం. ఈ అదరమెంలల
చభిచెంచనఽనై

నిఫెంధనలలా

అనఽఖరహథినభ లు,

నులల఼

సెంఫెందిెంచి కొనిై భ కఫన
ై నిఫెంధనలు ఔడర ఉధరైబ.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. నులల఼ షయతేలు భభిమ యరలష అదికయభ లు
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కలాతీతెం,

కనుడెకోవడెం

తథితభలఔు

A. తృహలళ శయతతలక, విఱలశ అధికహయభయలక
1. అన఼ఖరస దినభయలక
న఼ానేమెంలనఽ ఇట్ి ణేథీ వయఔు ఙెయౌాెంచి, నులల఼ అభలులల ఉెండే క్షెంలల ాత్త జీయత నౄభా ెందెం
భయణరనెంతయ ాయోజధరలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఔట్లిఫడేలా నిఫెంధనలు ఉెంట్లబ. “అనఽఖరహ కలెం ”
షయతే న఼ానేమెం ఫకబ డిన తభవత ఙెయౌాెంునఔు నులల఼థరయసఔు అదను సభమెం ఇసఽౄెంథి.
భయకమంగహ ఖభతుంచడయౌీనవి
అన఼ఖరస కహలం తృహరభాణఔ తుడ్ివి నసల మోజులక లేదడ 31 మోజులక. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంుకోసెం నియృబెంచిన ఖడెవు
ణేథీ భయససట్ి భోజు నఽెంచి అనఽఖరహ కలెం భోజులు లెకిుెంచఫడవచఽచ. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు జయని కయణెంగ
కలాతీతఫన
ై నులల఼ని అనఽఖరహకలెంలల అభలులల ఉెంఙేెందఽఔు ఈ నిఫెంధన యలు ఔయౌసఽౄెంథి.
ఔయేళ్, న఼నే
ా మెం ఫకబ అలాగై నియౌచి ఉెండి ఈ కలెంలల నులల఼థరయస చనినుోణే, నౄభా సెంస భయణరనెంతయ
ాయోజధరలఔు అెంథిెంఙే య భ ్నఽెంచి న఼నే
ా మెం య భ ్నఽ తగిాెంచఽఔుెంట్లయస. అనఽఖరహ కలెం ూయౄ బన
తభవత

ఔడర

న఼నే
ా మెంలనఽ

ఙెయౌాెంచఔుెండర

అలాగై

నియౌచి

ఉెంట్ే,

నులల఼

కలాతీతఫైెంథిగ

భిఖణెంచఫడెతేెంథి. కఫట్ిి భయణరనెంతయ ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఫలధత నౄభా సెంస నలై ఉెండదఽ.
జుౄ ఙేమఫడిన నిఫెంధనల కిెంద వభిౄెంచఖల య భ ్ భాతాఫే ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. కఫట్ిి నౄభాథరయస
అనఽఖరహ కలెంలల ఉచిత నౄభానఽ ను ెందఽణరయని ఙెవచఽచ.
2. కహలాతీతం భమిమయ ునయవదధ యణ/ునయవజీె ఴం
అనఽఖరహ కలెం లలు న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే, నులల఼ కలాతీతెం కవచచధే యషమానిై భనెం ఇథివయకై
చారెం. యబ యయౄ ఏనేట్ెంట్ే ఆచయణీమెంగ రశ్వతఫన
ై జీయత నౄభా ెంథరలనీై కలాతీతఫైన
నులల఼ల ునయసదే యణ (ునయసజీె యనిై)నఽ అనఽభత్తసఽౄధరైబ.
తుయుచనం
ునయసదే యణ అధేథి న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంచని కయణెంగ లేథర జుౄ ఙేమఫడిన నిఫెంధనలు యేట్ి కిెంథెధ
ై ర
యదె బన నులల఼ని అభలలాకి ణెఙేచెందఽఔు ఒ జీయత నౄభా సెంస అనఽసభిెంఙే ాకరిమ.
అబనట్ికీ, నులల఼ ునయసదే యణ అధేథి నౄభా ఙేలన
 యభి నుయౌట్ ఫేషయతే హఔుుగ ఉెండదఽ. థరనిని
కిెంథి నిభిేషి షయతేలణో భాతాఫే ూభిౄ ఙేసఽకోవచఽచ.:
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i.

తెభాదడయవ కోషం మిస్కులో ఎలాంటి ్ంు ఉండద఼: నులల఼ ునయసదే యణ పయౌతెంగ నౄభా సెంస కి
భిస్కులల నలెంు ఉెండదఽ.

ii. మిజయవు యూఔలన: నులల఼థరయస వడీు ణో నుట్ల ఎలాెంట్ి కలాతీత న఼ానేమెంల నణరౄనిై ఙెయౌాెంఙరయౌ
అెంట్ే, ఆ నతౄ ెం, నులల఼ కలాతీతెం కఔుెంట్ే సిఱిెంచఫడే నిలవ య భ ్ ఎెంత ఉెంట్లెంథో, అెంణే
నిలవ య భ ్ జభ అబయెంత.
iii. నిభిేషి కలెం భిదిలలు దయకాసఽౄ ునయసజీె వెం: ఇలాెంట్ి ునఃయన కోసెం నిఫెంధనలలల నేభపునై
కల భినేత్తలలు ునయసజీె వన దయకాసఽౄనఽ నులల఼ మజభాని ూభిౄ ఙేమాయౌ. పలయత థేశ్ెంలల
నిభిేషి కలభిది లలు, అెంట్ే కలాతీతెం అబన ణేథి నఽెండి ఐథేళ్ా లలు ునయసదే యణ ాపలయతెం
కయయౌ.
iv. తుయంతయ తెభా యోఖమత యొఔు షంతాు ఔయ శూహక్షమం: నియెంతయెం నౄభా ఙేమఖల అయహత నౄభాథరయసఔు
ఉెందని ణెయౌనే సెంతినౄ ఔయౌగిెంఙే యక్షానిై నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంఙరయౌ. యళ్ా ఆభోఖెం సెంతినౄ ఔయెంగ
ఉెందని ఙెడఫే కఔ, ఆభిఔ భఫడి, ధత్త
ై ఔ యలువలు ఖణనీమెంగ క్షీణెంచలేదని ఔడర సెంతినౄ
ఔయౌగిెంఙరయౌ.
v. ఴడ్లడ తో తృహటయ ఖడుఴు భయగిళన
 మి
ర మంల చెయౌలంు: ాత్త న఼ానేమెం ఖడెవు ణేథీ నఽెంచి ఖడెవు
భ గిలన
 అనిై న఼ానేమెంలనఽ వడీు ణో నుట్ల నులల఼ మజభాని ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయభ ెంథి.
vi. ఫకహభ డ్ిన యవణం చెయౌలంు: ఫకబ డిన నులల఼ యసణరనిై నౄభా థరయస ఙెయౌాెంఙరయౌ. లేథర
అభలలా ఉనై యసణ ఫకబల కయణెంగ నియౌచినుోబన యట్ిని ునయసదే భిెంచఽకోయయౌ.
్ై శయతతలతునటిలోనఽ ఫసృఱహ అతమంత భయకమబైనది ునయవజీె ఴం షభమంలో తెభా చేమఖల అయుతక
అఴషయబన
ై శూహక్షమం.

కోయసఔుెంట్లనై యక్షెం యఔెం ఆమా వకిౄఖత నులల఼ భిల త
 ేలనైద ఆదరయడి

ఉెంట్లెంథి. ఙరలా తఔుువ కలెం నులల఼ కలాతీతఫన
ై భిల త్త
 లల ఉెంట్ే, నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి ఎలాెంట్ి
యక్షాదరయెం లేఔుెండర లేథర భెంచి ఆభోఖెంణోధే ఉనైట్లి నౄభాథరయస నఽెంచి ధియఔయణ అెందఽఔుధేలా
యదరయణ ాఔట్ననఽ భాతాఫే ల఼వఔభిెంచి, నులల఼ని నౄభా సెంస ునయసదే భిెంచవచఽచ.
కొనిై నిభిేషి భిల త
 ేల కిెంద నౄభా సెంస కి యద
ై  భీక్షనఽ లేథర నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి సెంఫెందిెంచిన
యక్షెం కయయౌస భవచఽచ:
i.

అనఽఖరహ కలెం ఙరలా కలెం కిెందట్ే భ గిల, నులల఼ సఽభాయస ఏడరథి కలెంగ కలాతీత లత్తలల
ఉనై సెందయౌెంలల.
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ii. భభో సెందయౌెం ఆభోఖెం లేథర ఇతయ సభస ఉెండవచచని నౄభా సెంస ఔు ఏయడే అనఽభానెం. నౄభా
ఙేలన
 య భ ్ లేథర నులల఼ భ క యలువ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెండే క్షెంలల ణరజఞ యద
ై  భీక్ష
అవసయెం ఉెండవచఽచ.
నులల఼ ునయసజీె వెం కోసెం నులల఼థరయస నలదె నతౄ ెంలల డఫ ో (నుత న఼ానేమెం ఫకబలు, వడీు )ని ఙెయౌాెంఙరయౌస
వఙేచ భిల త్త
 ఉనైెందఽన, అసలు నులల఼ని ునయసజీె వెం ను ెంథేలా ఙేమడభా లేదెంట్ే ఒ కొతౄ నులల఼ని
కొనడెం భెంచిథర అధే యషమెంనలై ాత్త నులల఼థరయస నియృ మెం తీసఽకోయయౌ. ునయవజీె ఴబే చడలాఴయఔక
రయోజనఔయం. ఎంద఼ఔంటే, కొతు తృహలళ కొనడలంటే ునయవజీె ఴం తేదీలో తెభా దడయవక తుండ్ిన ఴమష఼
తృహరతిదిఔన అధిఔ రమిమంన఼ చెయౌలంచడయౌీ ఉంటయంది.
a) తృహలళ ునయవజీె ఴ చయమలక
నులల఼ ునయసజీె యనిై ూభిౄ ఙేమడరనికి కొనిై భాభాలనఽ భనెం ఇుడె భియౕయౌథరెెం. యదరయణెంగ,
నదట్ి ఙెయౌాెంచని న఼ానేమెం ణేథీ నఽెంచి నిభిేషి కలెం (ఐథేళ్ా ై అనఽఔుెంథరెం) లలు ునయసజీె వెం
ఙేమాయౌసఉెంట్ే ఆ కలాతీత నులల఼ని భనెం ునయసజీె యెంజైసఽకోవచఽచ.
i.

శూహధడయణ ునయవజీె ఴం

న఼ానేమెం ఫకబలనఽ వడీు ణో నుట్ల ఙెయౌాెంచి, ునయసజీె యెంజైసఽకోవడరనిై యదరయణ యౄెం అని
అెంట్లయస. థీనిని యదరయణ ునయసజీె వెం అని నలుయౄయస. నులల఼ సభెెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచినుడె
ఇథి అభలలాకి వసఽౄెంథి. నౄభా సెంస ఆభోఖ లత్త ాఔట్న లేథర యద
ై  భీక్ష లాెంట్ి నౄభా ఙేమఖల
యోఖతకి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ యక్షాదరభనిై కోయసతేెంథి.
ii. రతమే ఔ ునయవజీె ఴం
భూడేళ్ా ఔధరై తఔుువ కలెం వయఔు నులల఼ నడచి ఉెండి, ఔనీస సభెెండర్ యలువనఽ (జభ అబన
నిలవలు లేథర నఖదఽ యలువ ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్ే) సెంనుథిెంచఔుెండర, కలాతీత సభసమెం ఎఔుువగ
ఉెంట్ే? అనగ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచని ణేథీ నఽెంచి ఏడరథి లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ సభమెం తభవత
ునయసజీె వెం కోసెం వఙేచ భిల త
 ేలలా ఏెం ఙేమాయౌ?
థరనిని ునయసజీె యెంజైమడరనికి ాణే ఔ ునయసజీె వెం అని నయౌఙే థఔెం ఔ భాయా ెం. (ఉథరహయణఔు
అథి ఎల్.ఐ.ల ఆఫ్ ఇెండిమాలల అభలులల ఉెంథి). ఇఔుడ కలాతీతఫన
ై నులల఼ నుాయెంబెం అసలు ణేథక
ీ ి
భెెండె సెంవతసభల లలు నుాయెంబ ణేథీ ఉెండేలా ఒ కొతౄ నులల఼ని భలనట్లి ఉెంట్లెంథి. నులల఼ తీసఽఔునై
సభమెంలల కొనిై జీయణరలఔు వభిౄెంఙే అసలు నిభిేషి కలావదిని భిఔవ ణేథీ థరట్భదఽ.
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ఉదడసయణ
అసలు నులల఼ 40 ఏళ్ా వమసఽలల తీసఽకోఫడి, కొతౄ నుాయెంబ ణేథీ 42 ఏళ్ా వమసఽలల అబణే భభిమ
ఆ నులల఼ అయయై ఏళ్ా వమసఽ ఔలాా భ గిెంఙరయౌసన కల భినేత్తలల

ఉెంట్ే ునయసజీె వ నులల఼

కలభినేత్త ఇయయై నఽెంచి థెెనినేథేళ్ాఔు ఔుథిెంచఫడెతేెంథి. నుత న఼ానేమెం, కొతౄ న఼నే
ా మెం భధ
ణేడరనఽ థరనికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌాెంఙరయౌసన వడీు ణో నుట్ల ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
iii. యవణ షఴత ునయవజీె ఴం
యసణెంణో ఔడిన ునయసజీె వెంగ ఎల్.ఐ.ల, భభిమ ఇతయ ఔెంనలనీల వదె ునయసజీె వెం కోసెం భూడో
యదరనెం ఔడర అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. ఇథి కైవలెం ునయసజీె వెం భాతాఫే కదఽ ఇెందఽలల భెెండె యకల
లాయథేయలు ఉధరైబ:
 ఏఔకలెంలల యసణెం భెంజూయస భభిమ
 నులల఼ ునయసజీె వెం
న఼ానేమెం ఫకబలు భభిమ వడీు ని యదరయణ ునయసజీె వెం కిెంద లెకిుయౄయస. ునయసజీె వ ణేథీ ధరట్ికి
నులల఼ కిెంద ను ెందడరనికి యోఖత ఔయౌగిన యసణెం ఔడర నిభేభిెంచఫడెతేెంథి. ఈ యసణరనిై ునయసజీె వ
ాయోజధరల కోసెం భిఖణెంఙే య భ ్గ ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ. న఼నే
ా మెం ఫకబలు, వడీు కోసెం యసణెం
థరవభ సయసెఫలట్ల ఙేలన తభవత ఔడర ఇెంక ఏథెైధర య భ ్ నేగియౌ ఉెంట్ే, అథి నులల఼థరయసఔు
ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. సషి ెంగ ణెలుసఽకోయయౌసన యషమఫేనేట్ెంట్ే, ునయసజీె వ ణేథీ ధరట్ికి సభెెండర్
యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై నులల఼లఔు భాతాఫే యసణ సదఽనుమెం భభిమ

ునయసజీె వెం

అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
iv. రహభదడ ునయవజీె ఴం
చివయగ, నులల఼థరయస న఼ానేమెం ఫకబలనఽ నలదె నతౄ ెంలల ఙెయౌాెంఙే లత్తలల కనీ, ాణేఔ ునయసజీె వ
థఔెం కిెంద నులల఼ ునయసజీె యెంజైసఽఔుధే భిల త్త
 లల కనీ లేనుడె యబథర ునయసజీె వెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల యదరయణ ునయసజీె వ థఔెం కిెంద న఼నే
ా మెం ఫకబలు
యదరయణ దె త్తలలధే లెకిుెంచఫడెణరబ.
ఙెయౌాెంఙే యదరధరనిై ఫట్ిి (ణెైభాలఔెం లేథర అయ సెంవతసయెం), నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఔ అయ సెంవతసయెం లేథర
భెెండె ణెైభాలఔ న఼నే
ా మెంలు ఙెయౌాెంఙరయౌస భవచఽచ. ఙెయౌాెంఙరయౌసన నేఖణర ఫకబలనఽ ాసౄ ఽత నులల఼
యభిషకోతసవ ఏడరథి భభిమ ఆ తభవత భెెండె ూభిౄ నులల఼ యభిషకోతసయలు సయౘ భెెండె సెంవతసభలు
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లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ కలానికి న఼నే
ా మెం ఖడెవు ణేథల
ీ లల బయషత్ న఼నే
ా మెంలణో ఔయౌన ఙెయౌాెంఙే
యధెంగ యసౄ భియౄ యస. అబణే ునయసజీె వ సభమెంలల నులల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి యసణ ఫలకీ ఉెండభదధే
షయతే యదిెంచఫడవచఽచ.
భయకమంగహ ఖభతుంచడయౌీనవి
కలాతీత లత్తలల నులల఼లు ఉెండడెం వలా నౄభా సెంస ఔు కనీ, నులల఼థరయసఔు కనీ ఫేలు ఙేలే అవకశ్ెం
లేనెందఽన కలాతీత నులల఼ల ునయసజీె వెం అధేథి జీయత నౄభా సెంస లు చఽయసగా నుోాతసళెంఙరలని
కోయసఔుధే ఒ భ కఫన
ై లేయ కయఔరభభ .
3. జుు కహతు –తుఫంధనలక
పలయతీమ నౄభా చట్ి ెం (లలక్షన్ 113) కిెంద ను ెందఽయచిన కధొఔ భ కఫన
ై నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే, తదనెంతయ
న఼ానేమెంల ఙెయౌాెంు థరవభ ూభిౄ యబలల తభ నులల఼లనఽ నిలఫట్లికోలేని భిల త
 ేలలా ఔడర అథి (ఆ
నిఫెంధన) నులల఼థరయసలఔు కొనిై ాయోజధరలనఽ లనెంఙేట్ట్ల
ా ఙేసౄ ఽెంథి. ఇఔుడ వభిౄెంజైసౄ ఽనై తయుెం
ఏనేట్ెంట్ే, నులల఼ కిెంద జభ అబన నఖదఽ యలువనఽ నులల఼థరయస కెాబమ్ ఙేసఽకోవచఽచ.
ఫాయతదేవంలో ఉనన చటట ం రకహయం ఔతూషం ఴయవషగహ భూడు షంఴతీమహలక మి
ర మంలక చెయౌలళేు, ఆ తృహలళ
తతుషమిగహ షమెండర్ విలకఴన఼ ఔయౌగి ఉంటయంది. నులల఼ని సభెెండర్ ఙేమఔుెంట్ే, తగిాెంచిన ఙెయౌాెంు యలువణో
ఒ నులల఼గ అథి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. నులల఼ నిఫెంధనలు యదరయణెంగ చట్ి ెం ాకయెం ఉనై థరనిఔధరై
భభిెంత ఉథరయఫన
ై సభెెండర్ యలువనఽ అెంథియౄ బ.
a) షమెండర్ విలకఴలక
జీయత నౄభా సెంస లు యదరయణెంగ యయధ సెందభౌలలా సభెెండర్ యలువలనఽ జఞనృణర భిఙే ఙరర్ి నఽ,
సభెెండర్ యలువలనఽ లెకిుెంచడెం కోసెం ఉయోగిెంఙే దే త్తని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఈ సాతాెం నౄభా యఔెం
భభిమ

ధఔెం, నులల఼ వమసఽ, నులల఼ న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంు కలెం నిడియని భిఖణనలలకి

తీసఽఔుెంట్లెంథి. సభెెండర్ ఙేసౄ ఽనై సభమెంలల నులల఼థరయస ఙేత్తకి అెంథే యసౄ వ నఖదఽ నతౄ ెం
నులల఼లల సాచిెంచిన సభెెండర్ యలువ ఔధరై ననైెంగ ఉెండవచఽచ.
థీనికి కయణెం ఙెయౌాెంచిన యలువల జోడిెంులు, ఫోనస్కలు లేథర డియడెెండ్స నణరౄలు, భ ెందఽగ ఙెయౌాెంచిన
న఼ానేమెంలు

లేథర న఼నే
ా మెంలలల కాయలు, నులల఼ యసణరలు నదలఖ నయ నైఔు నుానౄ ెంఙే సభెెండర్

యలువ నఽెంచి ఔడిఔలు, తీలయత
ే లఔు థరభి తీమవచఽచ. నులల఼థరయస అెంత్తభెంగ ల఼వఔభిెంఙేథి ఒ
నిఔయఫైన సభెెండర్ యలువ. సభెెండర్ యలువ అధేథి ఙెయౌాెంచిన యలువలల కొెంత రతెంగ ఉెంట్లెంథి.
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ఙెయౌాెంచిన న఼నే
ా మెంల రతెంగ వఙేచ సభెెండర్ యలువనఽ గయెంట్ీడ్స సభెెండర్ యలువ అని అెంట్లయస.
b) తృహలళ యవణడలక
నఖదఽ యలువనఽ నుోఖ ఙేసఽఔుధే జీయత నౄభా నులల఼లు నులల఼ నఖదఽ యలువనఽ యసణెం కోసెం యౘనైగ
ఉయోగిెంచఽకోవడెం థరవభ, డఫ ోనఽ యసణెంగ ను ెంథే హఔుునఽ నులల఼థరయసఔు భెంజూయస ఙేలే
నిఫెంధన ఔయౌగి ఉధరైబ. నులల఼ యసణెం యదరయణెంగ నులల఼ సభెెండర్ యలువలల కొెంత రతెం (అెంట్ే
90రతెం) వయఔు భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. నులల఼థరయస యసణరనిై తన య ెంత కాణరనఽెంచి
తీసఽఔుెంట్లధరైడని

ఖ యసౄెంచఽకోయయౌ. నులల఼ సభెెండర్ ఙేల,ేౄ ఆమన లేథర ఆఫ ఆ య భ ్నఽ

ను ెందడరనికి అయసహలుగధే ఉెంట్లయస.
అలాెంట్ి సెందయౌెంగ, ఎట్ెా ననా,
ల
నౄభా ఔడర యదఽె ఙేమఫడెతేెంథి. థీనికి ఫదఽలుగ నులల఼ నైద
యసణెం తీసఽకోవడెం

థరవభ నులల఼థరయసలు తభ అవసభనిై తీయసచకోవడఫే కఔుెండర నౄభా

ాయోజధరనిై ఔడర ను ెందవచఽచ. నౄభానఽ సజీవెంగ ఉెంచఽతధే నిధఽలనఽ య భ ్ ఙేసఽఔుధే
యలునఽ ఔడర ఒ యసణెం అెంథిసౄ ఽెంథి. యసణెం అధేథి అతవసయ నిధఽలు కయయౌస వచిచన భిల త
 ేలలా
భనెం ఔా బెంట్లఔు (కాణరథరయసఔు) తీసఽకోయలని లనూయసస ఙేలథ
ే ి కనీ అతడె లేథర ఆఫనఽ నై
ఔా బెంట్లగ అలాగై నిలఫట్లికోయలని కోయసఔుధేథి.
యదరయణ యణజ యసణెంణో నుోయౌచణే, నులల఼ యసణెం భెెండె యషమాలలా యేయస డెతేెంథి:
తృహలళ యవణం

రహణజమ యవణం

యవణం తిమిగి చెయౌలంచడలతు చటట ఫదద బైన ఫాధమత ఉండద఼:

యణజ యసణెం యసణ ల఼వఔయౄ -

నులల఼ మజభాని యసణరనిై త్తభిగి ఙెయౌాెంఙరయౌసన చట్ి ఫదే ఫన
ై

యసణథరత

ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెండడె. యళ్ై
ా ణరభ ఎెంచఽఔునై సభమెంలల ఏయయససఽౄెంథి.
యసణెం నణరౄనిై కనీ, నుక్షిఔెంగ కనీ ఙెయౌాెంచవచఽచ. యసణెం త్తభిగి

సెంఫెందరనిై
ఇెందఽలల

యసణ

ల఼వఔయౄ తనిసభిగ యసణథరతఔు

ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే, నౄభా సెంస ఆ ఫకబ డిన యసణెం నణరౄనిై, య భ ్

ఙెయౌాెంఙరయౌసన

వడీు ని యభికి ఙెయౌాెంఙరయౌసన నులల఼ ాయోజనెం నఽెంచి తీలయయ
ే ౄ యస.

చట్ి ఫదె ఫన
ై ఫలధత ఉెంట్లెంథి.

యవణ తతుఖీ అఴషయం లేద఼:

యసణ

నౄభా సెంస యసౄ వెంగ తన య ెంత నిధఽలనఽ నులల఼థరయసఔు

యభభూనిై యసణ థరత ూభిౄగ

ఇవవడెం లేదఽ కఫట్ిి, నులల఼థరయస యసణెం కోసెం దయకాసఽౄ

భీక్షియౄ యస.

ఙేసఽఔునై సభమెంలల అతనినలై యసణ ఙెయౌాెంు యభయ ూ తనిఖీ
ఙేమాయౌసన అవసయెం ఉెండదఽ. యసణెం అయహత ఔయౌగిన నణరౄనిై
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ల఼వఔయౄ

యసణ

ఙెయౌాెంు

(అెంట్ే నలన
ై నేభపునైట్లి సభెెండర్ యలువలల 90 రతెం) థరట్ఔుెండర
ఉెంథర అని భాతాఫే నౄభా సెంస చాసఽకోయయౌస వసఽౄెంథి.
నౄభా సెంస తభ యదరనెంలల పలఖెంగ ఎట్ిఔుడె ఇలాెంట్ి యసణరలనలై నిఫెంధనలు భభిమ
షయతేలనఽ

భాభైచ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. యసణరనిై భెంజూయస ఙేమడరనికి నులల఼ని యౘనైగ

ఉెంచఽతేనైెందఽన, నులల఼ని నౄభా సెంస ఔు అనఽఔలెంగ సభయణ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. నౄభా థరయస
చనినుోబనుడె

నౄభా

య భ ్నఽ

ల఼వఔభిెంచడరనికి

భభపఔభిని

నులల఼థరయస

నిమనేలేౄ ,

ఈ

ధరనేధేషన్నఽ ఆ తభవత నులల఼లల ఙేలే అలలన్
ై ఫెంట్ థరవభ యదఽె ఙేమలేయస.
నులల఼లలని ధరనేనీ హఔుు నౄభాథరయస ాయోజనెం ఉనైెంతఫేయ ాపలవెం అవుతేెంథి.
ఉదడసయణ
నులల఼ కిెంద ఙెయౌాెంఙరయౌసన నతౄ ెం భయణరనెంతయ కెాబమ్ యౄ. 2.5 లక్షలుగ ఉెండే యధెంగ అయసెన్ ఒ
జీయత నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేరడె. నులల఼ కిెంద అయసెన్ నతౄ ెం ఫకబ యసణెం, వడీు ఔయౌన యౄ. 1.5
లక్షల వయఔు ఉెంట్లెంథి.
ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలలా అయసెన్ చనినుోణే, ఆమన నేభపునై ధరనేనీ (నిమఔుౄడె)నేగియౌన యౄ. లక్షనఽ
ను ెందడరనికి అయసహలు కఖలడె.
నౄభా సెంస లు యదరయణెంగ నులల఼ యసణరలనలై వడీు యదియౄ బ. యట్ిని ఆయస ధలలకోయభి, లేథర ఏడరథికోయభి
ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. వడీు ఙరభీెలు ఙెయౌాెంచని క్షెంలల అయ నులల఼ యసణెంలల పలఖభవుణరబ, అలాగై
ఫకబడిన యసణెంలల ఙేయచఫడెణరబ.
న఼ానేమెంలు సకలెంలల ఙెయౌాెంచఫడి, నులల఼ అభలులల ఉనైెంతకలెం యదరయణెంగ ఈ జభ అబన నఖదఽ
యలుయే యసణరనిై, వడీు ఙరభీెలనఽ ఙెయౌాెంచడరనికి సభినుోతేెంథి. అబణే, నులల఼ కలాతీతఫైన లత్తలల ఉెండి, కొతౄ
న఼ానేమెంలు వసాలు కఔనుోణే ఫకబ యసణెం, ఙెయౌాెంచని వడీు (నతౄ అు) ఔయౌన, నులల఼ నఖదఽ యలువ
నతౄ ెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే భిల త్త
 ఏయడఖలదఽ.
నౄభా సెంస అలాెంట్ి భిల త్త
 ని అనఽభత్తెంచదనైథి సఽసషి ెం. ఇలాెంట్ి భిల త్త తలెణేౄ భ ెంథే, నౄభా
సెంస లు యదరయణెంగ “భ ెందఽగధే భ గిెంఙే చయ” అధే చయనఽ ఙేడెణరబ. భ ెందఽగ భ గిెంఙే చయనఽ
ఙేట్ి ఫోతేధరైభధే యషమానిై నులల఼థరయసఔు ణెయౌనేలా ధనట్ీసఽ ెంనెంచఫడెతేెంథి. నులల఼ యదఽె
ఙేమఫడి, నేగియౌన నఖదఽ యలువనఽ యసణరనికి, ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఫకబకి సయసెఫలట్ల ఙేమఫడెతేెంథి. ఏథెైధర
అదను య భ ్ ఉెంట్ే, అథి నులల఼థరయసఔు ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
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4. రతమే ఔ తృహలళ తుఫంధనలక భమిమయ అంగీకహమహలక
a) నడమినేశన్
i.

నడమినేశన్ అధేథి జీయత నౄభాథరయస తన భయణరనెంతయభ , జీయత నౄభానతౄ భ నఽ, నౄభా
సెంస ఙెయౌాెంచడరనికి, ాత్తనుథిెంఙే వకిౄ లేథర వఔుౄల నేయా స.

ii. నౄభా థరయస ఔయవ లేఔ అంతఔనడన ఎఔకుఴ భందితు తభ నడమితూలకగహ నిమనేెంచఽకోవచఽచ.
iii. ధరనేనీలఔు చెలల కఫాటయ శూొ భయభ ంణీతు ను ెందఖల హఔుు ఉెంట్లెంథి. థరనికి సెంఫెందిెంచిన
హఔుు ఔయౌగిన యభి తయున ధయభఔయు గహ శూొ భయభన఼ బదరమిచే హఔుు
iv. నులల఼ కొధే సభమెంలల అబధర, ఆ తమహుత అభనడ నడమినేశన్ ఙేమవచఽచ.
v. నౄభా చట్ి ెం 1938లలని లలక్షన్ 39 కిెంద, తభ య ెంత జీయతెం నైద నులల఼ తీసఽఔునై వకిౄ తభ
భయణెం సెందయౌెంగ నులల఼ య భ ్నఽ ల఼వఔభిెంచడరనికి ఔ వకిౄ లేథర వఔుౄలనఽ ధరనేధేట్
ఙేసఽకోవచఽచ.
నులల఼లల భభో ఎెండరయససఫెంట్ల ఙేమడెం థరవభ ధరనేధేషన్నఽ భాయచవచఽచ.
భయకమంగహ ఖభతుంచడయౌీనవి
ధరనేధేషన్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినుోణే, నులల఼ య భ ్నఽ ల఼వఔభిెంఙే హఔుునఽ భాతాఫే
ధరనేనీకి ఇసఽౄెంథి. కెాబమ్ ూభిౄ (లేథర నుక్షిఔెం) యషమెంనలై ధరనేనీకి ఎలాెంట్ి హఔుు ఉెండదఽ.
ధరనేనీ ఫన
ై ర్గ ఉెండే భిల త
 ేలలా, నులల఼థరయస ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి.
ఇలా నిమనేతేలెైన వకిౄ నిమనేతేడిగ ని ఙేలేెందఽఔు తన అెంగీకభనిై ణెలుుత, నులల఼
ఫలెండెనలై తన సెంతఔెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. ధరనేనీకి ఫైధరభిట్ీ తీభిన సభమెంలల నిమనేతేలు తభ
హోథరనఽ కోలలణరయస. జీయతనౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఏ సభమెంలల అబధర నిమనేతేడిని
భాయచవచఽచ. నిమనేతేడిగ నేభపునఔ, ధరనేనీ ఫన
ై ర్ అబణే, భయణరనెంతయ కెాబమ్ నులల఼థరయస
యొఔు చట్ి ఫదే యయసఽలఔు ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
ఔభి ఔధరై ఎఔుువ భెంథి ధరనేనీలనఽ నిమనేెంచి ఉెంట్ే, భయణరనెంతయ కెాబమ్నఽ యభికి ఉభ్డిగ,
లేథర ఫత్తకి ఉనై యభికి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. కోు నడమితూక తుమిధశట రహటా ఏదీ ేమపునఫడద఼. నులల఼
నుాయెంబఫైన తభవత ఙేలే ధరనేధేషనా నఽ ాపలవయౕలెం ఙేమడెం కోసెం నౄభా సెంస లఔు ణెలనుయౌస
ఉెంట్లెంథి.
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చితరం 3: నడమినేశన్ఔక షంఫంధించిన తుఫంధనలక

b) అళ్ైన్బంట్
అలలన్
ై ఫెంట్ అధే దెం యదరయణెంగ భతూయవఔఫన
ై ఆలౄ ఫథియ్ని నియవచిసఽౄెంథి. ఫట్లవడర థరవభ
ఫథియ్కి ఇథి ననైెంగ ఉెంట్లెంథి.ఆలౄ యొఔు మాజభానెంలల, అలాెంట్ి ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచి ఔయౌగి ఉెండే
యయధ హఔుులు, ఔయస లేథర ఎఔుువ భెంథి వఔుౄలు ఔయౌగి ఉెంట్లయస .
అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేలన
 ుడె, అలలన్
ై ఫెంట్లై నులల఼ యసణెం కోసెం నౄభా సెంస కి ఙేలేౄ తనెంచి, నేగియౌన
సెందభౌలలల ధరనేధేషన్ యదఽె ఙేమఫడెతేెంథి.
జీయత నౄభా నులల఼ అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేమఫడిెంథి అెంట్ే నులల఼లలని (ఆలౄ గ) హఔుుథరయసల హఔుునఽ, నేయస
హఔుునఽ, ాయోజధరనిై ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయ ఈ హఔుులనఽ ఫథియ్ ఙేలే వకిౄని
అళ్ైనర్ అని, హఔుులు ఫథియ్ ఙేమఫడు వకిౄని అళ్ైతూ అని నలుసఽౄధరైయస.
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చితరం 2: అళ్ైన్బంట్

పలయతథేశ్ెంలల అలలన్
ై ఫెంట్ ాకరమ
ి
నౄభా చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 38 అదీనెంలలకి వసఽౄెంథి. అలలన్
ై ఫెంట్
అభలు జభిగన
ి తభవత అలలైనీ ఆ అగిెంచిన ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచి సఔల నేయస హఔుులు, ాయోజధరలనఽ
ఔయౌగి, అలలన
ై ర్ ఔధరై అలలైనీకి ఫయసగెన
ై నేయస హఔుులు ఔయౌగి ఉెండభదనై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ
నులల఼ మజభాని అవుణరయస.
చివభి నిఫెంధన ఎెంణో భ కఫైెంథి. నౄభా ఙేలన
 యయస త్తయసుభిెంచిన ఏథెైధర కయణెంణో అలలైనీ కెాబమ్
ను ెందడరనికి అయసహలు కయస. అలలన్
ై ఫెంట్

కోసెం నుభీిలు ెంథరనికి అయసహలెై ఉెండరయౌ భభిమ

చట్ి ఫదే ఫన
ై అనయహతలఔు ఖ భి కభదఽ.
ఇెందఽలల భెెండె యకలెన
ై అలలన్
ై ఫెంట్లుధరైబ.
చితరం 3: అళ్ైన్బంట్ యకహలక

అళ్ైన్బంట్ యకహలక
షంూయణ

శయతతలతోఔూడ్ిన అళ్ైన్బంట్0

అళ్ైన్బంట్
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నిఫెంధనలణో ఔడిన అలలన్
ై ఫెంట్
నిఫెంధనలణో

ఔడిన

అలలైన్ఫెంట్

సెంూయృ అలలన్
ై ఫెంట్
థరవభ సెంూయృ అలలన్
ై ఫెంట్

థరవభ అలలన
ై ర్ హఔుులు,

భిఔవత ణేథన
ీ నౄభా థరయస జీయెంచి ఉధరై లేథర నేయస హఔుులు, ాయోజధరలు ూభిౄగ అలలైనీకి
అలలైనీ భయణెంచిధర నులల఼ నౄభాథరయసఔు త్తభిగి వఙేచ ఫథియ్ ఙేమఫడెణరబ. ఎలాెంట్ి భిల త
 ేలలానా
యలునఽ ఔయౌసఽౄెంథి.

ఆసఽౄలనలై అలలైనర్ హఔుులు యనఔుు త్తభిగి భదఽ.
కఫట్ిి నులల఼ ూభిౄగ అలలైనీకి ఙెెంథి

ఉెంట్లెంథి.

ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలలా అలలైనర్ అెంగీకయెం లేఔుెండర ఆ
నులల఼ని తభఔు ఇషి ెం వచిచన భీత్తలల ఙేసఽఔుధే
హఔుు అలలైనీకి ఉెంట్లెంథి.
సెంూయృ అలలన్
ై ఫెంట్ అధేథి ఙరలా వయఔు యణజ సెంఫెంధఫన
ై భిల త
 ేలలా చాసఽౄెంట్లెం. ఇెందఽలల
నులల఼ని ఖిహ యసణెం లాెంట్ి ఒ యసణెం కోసెం నులల఼థరయస ణరఔట్లి నలట్ి ఉెంట్లయస.
చెలల కఫాటయ అళ్ైన్బంట్ఔక తుఫంధనలక
ఔ అలలైన్ఫెంట్ ఙెలా ుఫలట్లఔు అవసయఫన
ై నిఫెంధనలనఽ భననేుడె చాథరెెం.
i.

నదట్గ ఙెనులెంట్ే, థరనిని అభలు ఙేసౄ ఽనై వకిౄ (అలలన
ై ర్) అగిసౄ ఽనై నులల఼కి సెంఫెందిెంచి
ూమిు సఔకు, టైటిల్ భమిమయ అగించే రయోజనం ఔయౌగి ఉెండరయౌ.

ii. భెెండోథగ
ి , ఆ అలలన్
ై ఫెంట్ నేభ
ా , ఆనుమత లాెంట్ి విలకరసన
ై మిఖణన భదద తత ఔయౌగి ఉెండరయౌ.
iii. భూడోథగ
ి , అలలన్
ై ఫెంట్ అధేథి అభలకలో ఉనన ఏ చటట ం దడుమహ ఔడర వత్తభైకిెంచఫడభదఽ.
ఉథరహయణఔు, భభో థేశ్ెంలల నివలసౄ ఽనై ఒ యథేయౕ జఞతీమ డికి నులల఼ అలలైన్ఫెంట్ అధేథి భాయఔ
నిమెంతాణ నిఫెంధనలనఽ అత్తఔరనేెంచవచఽచ.
iv. అలలైనీ భభో అలలన్
ై ఫెంట్ఔు ఔడర లదేెం కవచఽచ కనీ ఆమన జీయత నౄభా ఙేలన
 యయస
కనెందఽన ధరనేధేషన్ ఙేమలేయస.
అలలన్
ై ఫెంట్ భతూయవఔెంగ ఉెండరయౌ. థరనిని ఔనీసెం ఔ యక్షి సెంతఔెం భభిమ దియఔయణ ఙేమాయౌ.
ట్ెైట్ల్
ి ఫథియ్ యసౄ వెం నులల఼లల అెంగీకయెం యౄెంలల నిభిేషీెంగ నేభపునఫడరయౌ. నులల఼థరయస అలలన్
ై ఫెంట్
ధనట్స
ీ ఽనఽ నౄభాసెంస ఔు ఇయవయౌసన అవసయభ ెంథి. తెభా షంషి ఇలాంటి మహతూయుఔ నోటీష఼
అందఔకంటే, తృహలళ టైటిల్్ై అళ్ైతూక ఎలాంటి సఔకు ఉండద఼.
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ఎెండరభెసమెంట్ కోసెం ధనట్స
ీ ఽ భభిమ
అలలధ
ై ్ెంట్లనఽ ాపలయతెం ఙేల

నులల఼ ఫలెండెనఽ ల఼వఔభిెంచిన తభవత, జీయత నౄభా సెంస

భిజిషి ర్ ఙేసౄ ఽెంథి. అలలన్
ై ఫెంట్నఽ భిజిషి ర్ ఙేలే సభమెంలల ఔెంనలనీ

ఎలాెంట్ి ఫలధతనఽ తీసఽకోదఽ లేథర థరని యలువ, చట్ి ఫదే ాపలవెం ఖ భిెంచి అననుామెం వఔౄ యచదధే
యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ. అలలన్
ై ఫెంట్ ణేథీ జీయత నౄభా సెంస ుసౄ కలలా భికయసు ఙేలన
 యధెంగ థరని
సెంఫెందిత కభలమెం అలలన్
ై ఫెంట్ భభిమ
అలలన్
ై ఫెంట్

ధనట్స
ీ ఽనఽ ల఼వఔభిెంచిన ణేథీ ాకయఫే ఉెంట్లెంథి. ధనట్స
ీ ఽ,

యేభైవయస ణేథీలలల అెంథి ఉెంట్ే, చివయగ ల఼వఔభిెంచిన థరని ణేథబ
ీ య భిజిలేిష
ర న్ ణేథీగ

భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
నులల఼ అభలులల ఉనై సభమెంలల నులల఼థరయస/నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి నులల఼లల ాయోజధరనిై ఒ
అలలైనీ త్తభిగి అగిెంచవచఽచ. ఇలాెంట్ి త్తభిగి అలలన్
ై ఫెంట్ సభమెంలల కెాబమ్ తవయగ భియౖుయెం కోసెం
ఒ ణరజఞ ధరనేధేషన్ లేథర అలలైన్ఫెంట్నఽ ఙేమాలని నులల఼థరయస/నౄభాథరయసఔు సాచిెంచఫడెతేెంథి.
భయా ఙెనులెంట్ే, షయతేలణో ఔడిన అలలన్
ై ఫెంట్ యషమెంలల, నులల఼ ట్ెైట్ల్
ి నఽ అలలనీ
ై భయణలేౄ నౄభా
ఙేలన
 వకిౄకి త్తభిగి వసఽౄెంథి. భభోయైు, అలలన్
ై ఫెంట్

సెంూయృఫైెంథిగ ఉెంట్ే, ట్ెైట్ల్
ి భిత్త ఙెెంథిన

అలలైనీ లభలౄ లల ఙేయసతేెంథి.
చితరం 4: తెభా తృహలళల అళ్ైన్బంట్ఔక షంఫంధించిన శయతతలక
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నడమినేశన్ Vs. అళ్న్
ై బంట్
ఴమతడమషం తృహరతిదిఔ

నడమినేశన్

అళ్ైన్బంట్

అెంట్ే ఏనేట్ి?

(డెత్ కెాబమ్నఽ) ల఼వఔభిెంఙేెందఽఔు ఒ

నులల఼ ట్ెైట్ల్
ి నఽ భభో వకిౄ

ధరనేధేషన్ లేథర అలలన్
ై ఫెంట్

ధరనేధేషన్ లేథర

అలలన్
ై ఫెంట్నఽ ఎుడె
ఙేమవచఽచ?

ధరనేధేషన్ అధేథి భితే థరయనఽ
వకిౄ నిమాభకనికి సెంఫెందిెంచిన
ాకరమ
ి .

ధరనేధేషన్నఽ ాత్తనుదన
సభమెంలల లేథర నులల఼

నుాయెంబఫైన తయసయత ఙేమవచఽచ.

ధరనేధేషన్ లేథర

ధరనేధేషన్నఽ నౄభాథరయస తన

ఙేమవచఽచ?

భాతాఫే ఙేమఖలడె.

అలలన్
ై ఫెంట్నఽ ఎవయస

ఇథి ఎఔుడ వభిౄసౄ ఽెంథి?

నులల఼నలై నులల఼థరయసఔు త్తభిగి
ట్లి ఉెంట్లెంథర?

య ెంత జీయతెంనలై తీసఽఔునై నులల఼నలై

నౄభా చట్ి ెం, 1938 వభిౄెంచఖల ఙోట్
భాతాఫే ఇథి వభిౄసౄ ఽెంథి.

నులల఼థరయస ట్ెైట్ల్
ి నఽ త్తభిగి

నిలఫట్లిఔుెంట్లయస. అలాగై నులల఼నలై
నిమెంతాణ ఉెంట్లెంథి. నులల఼ కిెంద

అలలన్
ై ఫెంట్ అధేథి నౄభా
లేథర సెంస ఔు ఫథియ్ ఙేలే
ాకరమ
ి .

అలలన్
ై ఫెంట్నఽ నులల఼
నుాయెంబఫైన తయసయత
సభమెంలల భాతాఫే
ఙేమఖలయస.

అలలన్
ై ఫెంట్నఽ నులల఼

మజభాని ఙేమవచఽచ. అెంట్ే
నౄభా ఙేలన
 యభై నులల఼థరయస
అబణే యయస కనీ, లేదెంట్ే
అలలైనీ కనీ ఙేమవచఽచ.

ఇథి ఆలౄ ఫథియ్కి సెంఫెందిెంచి
ఆమా థేశ్ెంలలని చట్లిల

ాకయెం ాెంచ యౄ ెంగ
వభిౄసౄ ఽెంథి.

భీ అలలన్
ై ఫెంట్ అభలబయ
వయఔు నులల఼థరయస నులల఼
కిెంద హఔుు, ట్ెట్
ై ల్
ి ,

థరయ యేలే హఔుు ధరనేనీకి ఉెండదఽ. ాయోజధరనిై కోలలణరయస,

నులల఼ కిెంద థరయ యేలే హఔుు

యక్షి అవసయెం ఉెంట్లెంథర?

యక్షి అవసయెం లేదఽ.

ఉెంట్లమా?

హఔుులు లేవు.

యళ్ా ఔు ఏథేని హఔుులు

థరనిై యనఔుు తీసఽకోవఙరచ?

నులల఼నలై ధరనేనీకి ఎలాెంట్ి

నులల఼ కలవవది ఏ సభమెంలల
అబధర ధరనేధేషన్నఽ

ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం లేథర యదఽె
ఫైనర్ యషమెంలల:

ఙేమడెం ఙేమవచఽచ.

ధరనేనీ ఫన
ై ర్ అబణే,

నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌస
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అలలైనీకి ఉెంట్లెంథి.

యక్షి అవసయెం తనిసభి.
అలలైనీకి నులల఼నలై ూభిౄ

హఔుులు ఉెంట్లబ. నులల఼

కిెంద థరయ ఔడర యేమవచఽచ.
ఔుయభి అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేల,ేౄ

థరనిని యదఽె ఙేమలేయస కనీ
త్తభిగి అలలన్
ై ఙేమఖలయస.
అలలైనీ ఫన
ై ర్ అబణే,

సెంయక్షఔుడిని నిమనేెంఙరయౌస

ధరనేనీ లేథర అలలనీ
ై చనినుోణే
ఏెం జయసఖ తేెంథి?

ఉెంట్లెంథి.

ఉెంట్లెంథి.

నులల఼థరయసఔు లేథర ఆమన చట్ి ఫదే

అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేసఽఔునై వకిౄ

ధరనేనీ చనినుోణే, నులల఼ హఔుులు
యయసఽలఔు త్తభిగి యళ్ైతేెంథి.

షయతేలణో ఔడిన

చనినుోబయ భిల త
 ేలలా,

అలలన్
ై ఫెంట్ నిఫెంధనల

నుాత్తథిఔన నులల఼నలై హఔుులు
నౄభా ఙేలన
 యభికి

త్తనఇవవఫడెణరబ. సెంూయృ
అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేసఽఔునై వకిౄ

చనినుోబయ భిల త
 ేలలా, ఆమన
చట్ి ఫదే యయసఽలు నులల఼నలై
జీయత నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ

భితే థరయనఽ (డెత్

ఙెయౌాెంు జభిగై భ ెందఽ ధరనేనీ

ధరనేనీ చనినుోణే, డెత్ కెాబమ్

చనినుోబన తభవత కెాబమ్
లేథర అలలైనీ చనినుోణే ఏెం
జయసఖ తేెంథి?

యసణథరతలు నులల఼ని జుౄ
ఙేమవఙరచ?

కెాబమ్)భియౖుయెం భ ెందఽగ
జీయత నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ
చట్ి ఫదే యయసఽలఔు
ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.

హఔుులు ను ెందఽణరయస.

లలట్ల్
ి ఫెంట్ భ ెందఽగ అలలైనీ

చనినుోణే, నులల఼ య భ ్ అలలనీ
ై
చట్ి ఫదే యయసఽలఔు

ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి కనీ అలలన
ై ర్
అబన నౄభాథరయసఔు ఙెెందదఽ.

నులల఼లల ధరనేధేషన్ ఉెంట్ే నౄభా

యసణథరతలనఽ మోసెం ఙేమడెం

ఙేమవచఽచ.

చానలేౄ తనెంచి, యసణథరతలు

నులల఼ని యసణథరతలు జుౄ

కోసెం అలలన్
ై ఫెంట్నఽ ఙేయయని
నులల఼ని జుౄ ఙేమలేయస.

c) తృహలళ నఔలక
ఔ

జీయత నౄభా నులల఼ ఫలెండె ఒఔ యగేధరనికి యక్షెం భాతాఫే నిలుసఽౄెంథి. నులల఼ ఫలెండెనఽ

నుోగపట్లికోవడమో, ధరశ్నెం ఙేసఽకోవడమో జభిగధ
ి ర ఏ యఔెంగనా ెందెం కిెంద తన ఫలధతనఽ ఔెంనలనీ
యడిచినలట్ిడెం యధెం కదఽ. జీయత నౄభా సెంస లు యదరయణెంగ నులల఼ ఫలెండె నుోగపట్లిఔుధే సెందయౌెంలల
అనఽసభిెంఙే నుాభాణఔ దె తేలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
నులల఼ఫలెండె నుోగపట్లికోవడరనికి ఙెననథి అనఽభానిెంచడరనికి ఏథేని కయణభ ెంథర అని యదరయణెంగ
కభలమెం భియౕయౌసఽౄెంథి. నులల఼ నుోబనదని, థరనిని భభై ఇతయ దే త్తలలనా ఉయోగిెంచలేదధే
యషమానికి సెంతినౄ ఔయఫైన యక్షెం సభభిెంఙరయౌసన అవసయెం భవచఽచ. యదరయణెంగ హఔుుథరయస
ూచీణో కనీ, ూచీ లేఔుెండర కనీ సభభిెంఙే నషి భియౘయ ఫలెండ్సనలై కెాబమ్ భియౖుయెం
ఙేమఫడవచఽచ.
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ఙెయౌాెంు తవయలల ఙేమాయౌస ఉెండి, ఙెయౌాెంఙరయౌసన నతౄ ెం ఎఔుువగ ఉెంట్ే, నుోగపట్లిఔునై యషమానిై
ణెలుడెం కోసెం యసౄ ితఫన
ై యనౄ ఔయౌగిన ఒ జఞతీమ త్తాఔలల ాఔట్న ఙేమాలని ఔడర నౄభా
కభలమెం కోయవచఽచ. ఎవవభి నఽెంచి ఔడర అబెంతయెం ఉెండదని నిభేభిెంచఽఔునై తభవత ఒ నులల఼
నఔలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
d) మిఴయు న (భాయవ)
నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలలా భాయసలనఽ ఙేమాలని నులల఼థరయసలు కోయవచఽచ. నౄభా సెంస , నౄభా
ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదె యౄ అెంగీఔభిలేౄ ఇలాెంట్ి భాయసలు ఙేలే నిఫెంధన ఉెంథి. న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంఙే
యదరనెంలల భాయస, నియోెంధ సవపలవెం ఔయౌగిన భాయసలు నేనయౘబెంచి, యదరయణెంగ నులల఼ నదట్ి
ఏడరథిలల భాయసలు అనఽభత్తెంచఫడఔనుోవచఽచ. నియోెంద సవపలవెం ఔయౌగిన భాయసలు ఎలాెంట్ివెంట్ే నేయస లేథర/ చియసధరభాలల భాయస;
 వమసఽ ఎఔుువ లేథర తఔుువ అని నియౄణ అబణే, థరనిని త్తభిగి అెంగీఔభిెంచడెం;
 జెంట్ ాభాద ాయోజనెం లేథర రశ్వత అెంఖయఔ
ై లెం ాయోజనెం తథితభల భెంజూయస కోసెం
అబయన.
తదనెంతయ సెంవతసభలలా సవయణలు అనఽభత్తెంచఫడవచఽచ. నులల఼నధ
లై ర, లేథర ఒ ాణేఔ కగితెంనలధ
ై ర
తగిన అెంగీకభనిై సభభిెంచడెం థరవభ ఈ భాయసలలల కొనిైట్ిని ాపలయతెం ఙేమవచఽచ. నులల఼
షయతేలలల యసౄ యఔ భాయస ఙేమాయౌసన అవసయభ నై ఇతయ భాయసలఔు ాసౄ ఽత నులల఼లనఽ యదఽె
ఙేల, కొతౄ నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేమాయౌస భవచఽచ.
అనఽభత్తెంచఫడిన భాయసల ాదరన యకలు కొనిై కిెంద ఇవవఫడరుబ
i.

కొనిై తయఖతేల నౄభా లేథర కలభినేత్తలల భాయస (భిస్కు నలయఖని భిల త
 ేలలా)

ii. నౄభా ఙేలన
 య భ ్లల తగిాెంు
iii. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు దె త్తలల భాయస
iv. నులల఼ నుాయెంబ ణేథల
ీ ల భాయస
v. భెెండె లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ నులల఼లుగ నులల఼ని యడథీమడెం
vi. అదను న఼ానేమెం లేథర నిమెంత్తాత నిమభెంలనఽ తీలయమ
ే డెం
vii. లాపలలు లేఔనుోబయ నులల఼ నఽెంచి లాపలలు ఔయౌగిన నులల఼కి భాయస
viii. నేయసలల సవయణ
ix. కెాబమ్ ఙెయౌాెంులల ాణరభాైమ భియౖుయెం భభిమ భెట్ి ెంు ాభాద ాయోజనెం భెంజూయస
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ఈ భాయసలు యదరయణెంగ

భిస్కు నలెంఙేయగ ఉెండవు. నులల఼లలల అనఽభత్తెంచని ఇతయ భాయసలు

ఔడర ఉధరైబ. ఇయ న఼నే
ా మెం తగిాెంు ాపలవెం ఔయౌగిన భాయసలుగ ఉెండవచఽచ. థీనికి
ఉథరహయణలుగ న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంు కలభినేత్త ను డిగిెంు, లాబఔయఫైన ధకల నఽెంచి లాపలలు లేని
ాణరయఔలఔు భాయస, ఔ యఔఫైన నౄభా తయఖత్త నఽెంచి భిస్కునఽ నలెంఙే భభో యఔఫన
ై నౄభా తయఖత్తకి
భాయస భభిమ నౄభానతౄ ెం నలయసఖ దల.
ాత్తఙోట్ల నౄభా సెంస లు యదరయణెంగ తభ నులల఼ ఫలెండెలల ఉెండే థరల ఔయసనఽ ఎెంచఽకోవడరనికి
అనఽభత్తెంచఫడెణరబ. అబణే ఆమోదెం కోసెం అయ చట్ి నిమెంతాణ సెంస ఔు సభభిెంచఫడెణరబ.
ళుమ మీక్ష 1
ఎలాెంట్ి సెందభౌల కిెంద నులల఼థరయస ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంట్లెంథి?
I.

నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఫన
ై ర్ అబణే,

II. ధరనేనీ ఫన
ై ర్ అబణే
III. నులల఼థరయస భానలఔ లత్త సభిగా  లేఔుెంట్ే
IV. నులల఼థరయస అయయతేడెణ
ై ే
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శూహమహంవం


అనఽఖరహ కలెం నిఫెంధన న఼నే
ా మెం ఫకబగ భాభిన తభవత థరనిని ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు నులల఼థరయసఔు
అదను సభమానిై ఇసఽౄెంథి.



ునఃయన అధేథి న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంచని కయణెంగ లేథర కధొఔ జుౄ ఙేమఫడని నిఫెంధనల కిెంద
కొనయగిెంచడెం వలా యదె బన నులల఼ని త్తభిగి అభలలాకి ణెఙేచెందఽఔు జీయత నౄభా సెంస అవలెంనృెంఙే
ాకరమ
ి .



యదరయణ యణజ యసణెంణో నుోయౌచణే, నులల఼ యసణెం భెెండె యషమాలలా ననైెంగ ఉెంట్లెంథి. నదట్ిథి,
నులల఼ మజభాని ఆ యసణరనిై త్తభిగి ఙెయౌాెంచడెం కోసెం చట్ి ఫదే ెంగ ఫలధత ఔయౌగి ఉెండయస. నౄభా సెంస
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యసణ ఙెయౌాెంు యభభూనిై తనిఖీ ఙేమాయౌసన అవసయెం లేదఽ.



ధరనేధేషన్ అధేథి జీయత నౄభాథరయస, తనఽ భయణలేౄ , జీయత నౄభా సెంస నౄభానతౄ భ నఽ
ఙెయౌాెంచడరనికె,ై ాత్తనుథిెంఙే వకిౄ లేథర వఔుౄల నేయా స.



జీయత నౄభా నులల఼లల అలలన్
ై ఫెంట్ అధేథి నులల఼లల (ఆలౄ గ) హఔుు, ట్ెట్
ై ల్
ి , ాయోజధరల హఔుులనఽ
ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయనఽ సాచిసఽౄెంథి. హఔుులనఽ ఫథియ్ ఙేలే వకిౄని అలలన
ై ర్
అని. ఆలౄ ని ఎవభి నేయసఔు ఫథియ్ ఙేమఫడెతేెంథో ఆ వకిౄని అలలైనీ అని నలుయౄయస.



భాయస అధేథి నౄభా సెంస భభిమ నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదె భి అెంగీకభనిై ఫట్ేి జయసఖ తేెంథి.
యదరయణెంగ, కొనిై యదరయణఫైన భాయసలనఽ నేనయౘబెంచి, నేగియౌన భాయసలనఽ నదట్ి ఏడరథి
అనఽభత్తెంచఔనుోవచఽచ.

కరలఔ దడలక
1. అనఽఖరహ కలెం
2. నులల఼ కలాతీతెం
3. నులల఼ ునయసజీె వెం
4. సభెెండర్ యలువ
5. ధరనేధేషన్
6. అలలన్
ై ఫెంట్
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మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ిక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం II.
ధరభనీ ఫన
ై ర్ అబనుడె నులల఼థరయస ఒ నిమనేతేడిని నిమనేెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
కిెంథి ాఔట్నలలా ధరనేధేషన్ఔు సెంఫెందిెంచి ఏ ాఔట్న తు?
I.

యసణెం కోసెం నౄభా సెంస ఔు నులల఼ని అలలన్
ై ఙేల,ేౄ నులల఼ ధరనేధేషన్ యదఽె ఙేమఫడదఽ.

II. నులల఼ కొనఽగోలు సభమెంలల లేథర తదనెంతయ సభమెంలల ధరనేధేషన్ ఙేమవచఽచ.
III. నులల఼లల అెంగీకయెం ఙేమడెం థరవభ ధరనేధేషన్నఽ భాయచవచఽచ.
IV. నతౄ ెం కెాబమ్నలన
ై ధరనేనీకి సయవ హఔుులు ఉెంట్లబ.
రవన 2
యౘనై ఔయౌగిన సభెెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔుధే ఔరభెంలల, ఎెంత కలెం నుట్ల న఼ానేమెంనఽ చట్ి ాకయెం
ఙెయౌాెంఙరయౌ?
I.

ఔనీసెం భెెండె వయసస సెంవతసభల వయఔు న఼నే
ా మెంలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ.

II. ఔనీసెం భూడె వయసస సెంవతసభల వయఔు న఼ానేమెంలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ.
III. ఔనీసెం ధరలుఖ వయసస సెంవతసభల వయఔు న఼ానేమెంలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ.
IV. ఔనీసెం ఐదఽ వయసస సెంవతసభల వయఔు న఼ానేమెంలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ.
రవన 3
నులల఼ని కలాతీతఫన
ై ట్లి ఎుడె పలయయౄయస?
I.

న఼ానేమెంలనఽ ఖడెవు ణేథీ ధరట్ికి ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే

II. న఼ానేమెంలనఽ ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽ ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే
III. న఼ానేమెంనఽ అనఽఖరహ వవది తభవత ఔడర ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే,
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IV. నులల఼ని సభెెండర్ ఙేలేౄ
రవన 4
నౄభా నులల఼ అనఽఖరహ వవదికి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథి?
I.

అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ ధల భోజులు.

II. అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ 30 భోజులు
III. అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ ధల భోజులు లేథర 30 భోజులు
IV. అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ ధల భోజులు లేథర 31 భోజులు.
రవన 5
ఖడెవు ణేథల
ీ లు న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచఔుెండర, నులల఼థరయస అనఽఖరహ వవది భధలల చనినుోణే ఏెం
జయసఖ తేెంథి?
I.

ఖడెవు ణేథీ ధరట్ికి న఼నే
ా మెం ఙెయౌాెంచని కయణెంగ నౄభా సెంస ఆ నులల఼ని ఙెలానిథిగ భిఖణెంచి,
కెాబమ్నఽ త్తయసుభిసౄ ఽెంథి.

II. నౄభా సెంస కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచి, చివభి ఙెయౌాెంచని న఼ానేమెంనఽ భా఼ ఙేసౄ ఽెంథి.
III. నౄభా సెంస చివభి ఙెయౌాెంచని న఼నే
ా మెంనఽ, కెాబమ్ నఽెంచి తగిాెంచి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
IV. ఙెయౌాెంచని న఼ానేమెంణో నుట్ల థరనికి ఫలెంఔు ను దఽు వడీు భైట్ల ఔధరై భెెండె రతెం ఔధరై ఎఔుువ
వడీు ణో ఔయౌన తీసఽఔుని నేగియౌన కెాబమ్ య భ ్నఽ నౄభా సెంస ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
రవన 6
కలాతీతఫన
ై నులల఼ ునయసజీె వెం సెందయౌెంగ, కిెంథి లక్షణరలలా థేనిని నౄభా సెంస అతెంత నుాభ కెం
ఔయౌగినథిగ భిఖణసఽౄెంథి? ఫలగ కచిచతఫన
ై సభాదరధరనిై ఎెంచఽకోెండి.
I.

ునయసజీె వెం సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయహతకి యక్షెం.

II. నౄభా సెంస కి భిస్కులల నలెంునఔు థరభితీలే నులల఼ ునయసజీె వెం
III. ఙెయౌాెంచని న఼నే
ా మెంలు వడీు ణో నుట్ల ఙెయౌాెంు
IV. నిభిేషి కల భినేత్త భిదల
ి లు ునయసజీె వెం దయకాసఽౄనఽ నౄభా ఙేలన
 యయస సభభిెంచడెం
రవన 7
ఔ నౄభా నులల఼ కోసెం, ధరనేధేషన్నఽ నౄభా చట్ి ెం, 1938లలని _________ కిెంద అనఽభత్తయౄయస.
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I.

లలక్షన్ 10

II. లలక్షన్ 38
III. లలక్షన్ 39
IV. లలక్షన్ 45
రవన 8
నౄభా సెంస నఽెంచి యసణెం తీసఽఔునై నులల఼కి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభికథో ఙెెండి?
I.

నులల఼ని నౄభా సెంస కి అనఽఔలెంగ అలలన్
ై ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.

II. నౄభా సెంస కి అనఽఔలెంగ నులల఼ని అలలైన్ఫెంట్ ఙేలనెందఽన అలాెంట్ి నులల఼ ధరనేధేషన్
యదె వుతేెంథి.
III. నులల఼లలని నౄభా సెంస ాయోజనెం భిది వయఔు ధరనేనీ హఔుులు థెఫోత్తెంట్లబ.
IV. నులల఼ యసణెం యదరయణెంగ నులల఼ సభెెండర్ యలువ రణరనికి భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి.
రవన 9
నౄభా నులల఼ అలలైన్ఫెంట్ఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభికథో ఙెెండి?
I.

సెంూయృ అలలైన్ఫెంట్ యషమెంలల, అలలైనీ చనినుోబన సెందయౌెంగ నులల఼ ట్ెట్
ై ిల్ భిత్త ఙెెంథిన అలలైనీ
లభలౄ లల పలఖభవుతేెంథి.

II. ఒ జీయత నౄభా నులల఼ అలలైన్ఫెంట్ అధేథి నులల఼ (ఆలౄ లా)లలని హఔుు, ట్ెైట్ల్
ి , ాయోజనెం హఔుులనఽ
ఔ వకిౄ నఽెంచి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయనఽ సాచిసఽౄెంథి.
III. నులల఼థరయస అలలన్
ై ఫెంట్ఔు సెంఫెందిెంచిన ధనట్స
ీ ఽనఽ నౄభా సెంస ఔు ఇవవడెం తనిసభి.
IV. సెంూయృ అలలన్
ై ఫెంట్ యషమెంలల, నులల఼ కలభినేత్త సభమెంలల నౄభా ఙేలన
 వకిౄ చనినుోబయ
భిల త
 ేలలా నులల఼ ాయోజధరలు త్తభిగి నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ాయోజఔులఔు త్తన ెంనెంచడెం తనెంచి,
నులల఼ ఖడెవుకలెం వయఔు ూభిౄగ అలలైనీకి సెంఫెందిెంచినథిగధే ఉెంట్లెంథి.
రవన 10
కిెంథి భాయసలలల థేనిని నౄభా సెంస అనఽభత్తసఽౄెంథి?
I.

నులల఼ని భెెండె లేఔ అెంతఔధరై ఎఔుువ నులల఼లుగ యడగపట్ి డెం

II. న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు కలెం నలెంు
III. లాబథరమఔ నులల఼నఽెంచి లాబ యళత నులల఼కి భాయస
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IV. నౄభా ఙేలన
 య భ ్లల నలెంు
ళుమమీక్ష రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
ధరనేనీకి కెాబమ్లల ూభిౄగ (లేథర నుక్షిఔెంగ) ఎలాెంట్ి హఔుు ఉెండదఽ.
జరహఫయ 2
సభెన
ై సభాదరనెం II.
నులల఼ యౘనై ఔయౌగిన సభెెండర్ యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునఽట్ఔు

న఼ానేమెంలనఽ ఔనీసెం భూడె వయసస

సెంవతసభలు ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 3
సభెన
ై సభాదరనెం III.
అనఽఖరహ వవది సెందయౌెంగ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే, నులల఼ కలాతీతఫైనట్లి పలయయౄయస.
జరహఫయ 4
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
అనఽఖరహ అవది నుాభాణఔ నిడియ ధల భోజులు లేథర 31 భోజులు
జరహఫయ 5
సభెన
ై సభాదరనెం II.
నులల఼థరయస ఖడెవు ణేథీ ధరట్ికి న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచఔుెండర, అనఽఖరహ అవది సభమెంలల చనినుోణే, ఙెయౌాెంచని
న఼ానేమెంనఽ తీలయేలన
 తభవత నౄభా సెంస నేగియౌన కెాబమ్నఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 6
సభెన
ై సభాదరనెం I.
కలాతీతఫన
ై నులల఼ ునయసజీె వెం సెందయౌెంగ, ునయసజీె వెం సభమెంలల నౄభా ఙేమఖల అయహతకి యక్షానిై
నౄభా సెంస అతెంత నుాభ కెం ఔయౌగిన లక్షణెంగ భిఖణసఽౄెంథి.
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జరహఫయ 7
సభెన
ై సభాదరనెం III.
నౄభా నులల఼ కోసెం, ధరనేధేషన్నఽ నౄభా చట్ి ెం 1938లలని 39వ లలక్షన్ కిెంద అనఽభత్తయౄయస.
జరహఫయ 8
సభెన
ై సభాదరనెం II.
II సభాదరనెం సభికదఽ.
నౄభా సెంస నఽెంచి యసణెం తీసఽఔునై నులల఼కి సెంఫెందిెంచి, నౄభా సెంస కి అనఽఔలెంగ అలలన్
ై ఫెంట్ ఙేలన
కయణెంగ ధరనేధేషన్ యదఽె ఙేమఫడదఽ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
IV సభాదరనెం సభికదఽ.
ూభిౄ అలలైన్ఫెంట్ యషమెంలల, నులల఼ భిఔవత వయఔు అలలైనీకి సెంఫెందిెంచినథిగధే ఉెంట్లెంథి. నులల఼
కలెం సభమెంలల నౄభాథరయస చనినుోబయ భిల త్త
 ఏయడిణే, నులల఼ నౄభా ఙేలన
 వకిౄ లనృె థరయసలఔు త్తభిగి
ఙేయదఽ. అలలనీ
ై కై నులల఼ ాయోజధరలనలై హఔుులు ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 10
సభెన
ై సభాదరనెం I.
నులల఼ని భెెండె లేథర భభినిై నులల఼లుగ యడథీలే భాయసనఔు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
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అధడమమం 15
తెభాంఔన
అధడమమం మిచమం
అవకశ్భ నై యనియోఖథరయస నఽెంచి ాత్తనుదననఽ ను ెంథినెంత భాణరాన ఒ జీయత నౄభా ఏజెెంట్ ని
ఆగినుోదఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస అెంగీఔభిెంచి, నులల఼గ యౄుథిదె ఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంట్లెంథి.
ాత్త జీయత నౄభా ాత్తనుదన యసౄ వెంగ ఒ ాయశ్
ే భాభానిై థరట్ి యమా ాయౌస ఉెంట్లెంథి. ఆ ాకయెం జీయత నౄభా
సెంస ఆ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, అలా అబణే ఎలాెంట్ి నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనలై నియృమెం
తీసఽకోయయౌ. ఈ అదరమెంలల, భత యషమాల ాకరమ
ి , ఆ ాకరమ
ి లల పలఖెంగ ఉనై అెంరల ఖ భిెంచి భభినిై
యవభలు ణెలుసఽఔుెంథరెం.
నేయవుకొనే అంఱహలక

A. నౄభాెంఔన – నుాథనేఔ పలవనలు
B. ఆభోఖ- బయతయ నౄభాెంఔన (ఫడిఔల్ సభిిక
 ైట్ల కఔుెండర నౄభాెంఔన )
C. ఆభోఖయఫన
ై నౄభాెంఔన (ఫడిఔల్ సభిిక
 ైట్లణో నౄభాెంఔన )

292

A. తెభాంఔన – తృహరథమిఔ ఫాఴనలక
1. తెభాంఔన ఉదేదవమం
నౄభాెంఔన యొఔు ఉథేెరనిై భియౕయౌెంచఽట్ థరవభ భనెం నుాయెంనృథరెెం. ఇఔుడ భెెండె ఉథేెరలుధరైబ.
i.

వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచఽట్ లేఔ నౄభాసెంస ఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచఽట్

ii. భిస్కులనఽ వభీాఔభిెంచడరనికి, భిస్కుల భధ సభానతవెం ఉెండేలా చాడడెం కోసెం
తుయుచనం
మిస్కుల ఎంఔ అధే దెం జీయత నౄభా కోసెం ాత్త ాత్తనుదననఽ భూలాెంఔనెం ఙేల అథి నుాత్తనిధెం వళెంఙే
భిస్కు యబ ఆదరయెంగ, నౄభా భెంజూయస ఙేమాలా, అలా అబణే ఎలాెంట్ి నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనలై
నియృ మెం తీసఽఔుధే ాకరమ
ి నఽ నియవచిసఽౄెంథి.
ఴమతిమైఔ ఎంఔ అధేథి నషి ెం ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్ెం ఉెందని అనఽభానిెంచి లేథర ణెలుసఽఔుని నౄభా
కోసెం ఆతేయతణో కోయసఔుెంట్ృ ఆ ాకరమ
ి లల లాపలనిై ను ెంథరలధే ాజల దోయణని సాచిసఽౄెంథి.
ఉదడసయణ
జీయత నౄభా సెంస లు ణరభ ఎవభికి నౄభా అెంథిెంఙరలధే యషమెంనలై ఎెంనఔణో లేఔుెంట్ే, ఖ ెండె యధఽలు
లేథర కనసర్ లాెంట్ి తీవాఫన
ై జఫ ోల ఫలభిన డి, ఎఔుువ కలెం ఫత్తకై అవకశ్ెం లేదని పలయెంచిన వఔుౄలు
నౄభా కొధరలని కోయసకోవచఽచ.
భభో భాట్లల ఙెనులెంట్ే, ఔ

నౄభా సెంస ఎెంనఔనఽ ాయోగిెంచఔుెంట్ే అథి ఆ ాకరమ
ి లల తుడె

ఎెంనఔలు జభిన, నయౖిల ఫలభిన డే ాభాదభ ెంథి.
2. మిస్కుల భధమ షభానతుం
భిస్కుల

భధ

సభానణరవనిై

భనెం

ఇుడె

ణెలుసఽఔుెంథరెం.

కై

యబ

భిస్కుఔు

ఖ యబయ

దయకాసఽౄథరయసలనఽ కై న఼నే
ా మెం తయఖత్తలల నలట్ిడరధేై “సభానతవెం” అని అెంట్లయస. వసాలు ఙేమాయౌసన
న఼ానేమెంలనఽ నిభేభిెంచడరనికి ఔ భయణ భైట్ల ట్ిిఔనఽ జీయత నౄభా సెంస లు ఎలా ఉయోగియౄ మధే
యషమానిై భనెం ఇథివయకై చారెం. నుాభాణఔ జీయణరల భయణ అనఽబయనిై, సఖట్ల భిస్కులనఽ ఆ ట్ిిఔ
చానసౄ ఽెంథి. జీయత నౄభానఽ తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంచిన యయస ఔడర యభిలల నలదె సెంకలల ఉధరైయస.
a) మిస్కు ఴమీిఔయణ
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సభానణరవనిై భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ాడెం కోసెం, నౄభాెంఔన ఔయు మిస్కు ఴమీిఔయణ అని నయౌఙే ఒ ాకరమ
ి నఽ
అనఽసభియౄ యస. అెంట్ే, వకిౄఖత జీయణరలనఽ వభీాఔభిెంచి, అయ ఔయౌగిెంఙే భిస్కుల యబని ఫట్ిి యననై భిస్కు
తయఖతేలుఔు కైట్లబయౄయస. ఇలాెంట్ి భిస్కు తయఖతేలు ధరలుఖ ఉధరైబ.
చితరం 1: మిస్కు ఴమీిఔయణ

i.

తృహరభాణఔ జీవితడలక

భయణ భైట్ల ట్ిిఔ సాచిెంచిన నుాభాణఔ జీయణరల భయణభైట్లఔు అనఽఖ ణెంగ భయణెంచఖలయని పలయెంఙే
యయస థీని కిెందఔు వయౄయస.
ii. తృహరధడనమ మిస్కులక
నుాభాణఔ జీయణరలఔధరై భ ెందఽగ భయణెంచఖలయని పలయెంఙే అవకశ్ెం తఔుువగ ఉెందని పలయెంఙే
యయస థీని కిెందఔు వయౄయస. కఫట్ిి తఔుువ న఼నే
ా మెం యదిెంచఫడెతేెంథి.
iii. తఔకుఴ రభాణడల జీవితడలక
సఖట్ల లేథర నుాభాణఔ జీయణరల ఔధరై భ ెందఽగ భయణెంఙే అవకరలు ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ, నౄభా
ఙేమఖల భిదల
ి లధే ఉనై యయస ఇెందఽలలకి వయౄయస. ఎఔుువ (లేథర అదను) న఼నే
ా మెంలణో నౄభా
ఙేసఽకోవడెం కోసెం యభిని అెంగీఔభిెంచవచఽచ లేథర కొనిై నిమెంతాణలనఽ యదిెంచవచఽచ.
iv. తియషుమించఖల జీవితడలక
అెందఽఫలట్ల ధయఔు నౄభా యక్షణ ఇవవలేనెంత తీవా యబలల భ ెందఽగ భయణెంఙే అవకరలు ఎఔుువగ
ఉనై యదిఖరసౄ ఽలు థీని కిెందఔు వయౄయస. ఒ శ్సౄ ై చికితస తయయౘ ఆభోఖ భిణరభాలఔు యయస ఇట్ీవయౌ
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కలెంలల ఖ భెై ఉెండడెంణో కొనిై సెందభౌలలా ఒ వకిౄ ాత్తనుదన ణరణరుయౌఔెంగ ఔడర నిభఔభిెంచఫడి
ఉెండవచఽచ.
3. ఎంఔ రకరమ
నౄభాెంఔన లేథర ఎెంనఔ ాకరమ
ి
భెెండె దశ్లలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽచ:
 క్షైతా యబలల
 నౄభాెంఔన యపలఖెం యబలల
చితరం 2 :తెభాంఔన లేదడ ఎంఔ రకమ
ర

a) క్ైతరం లేదడ తృహరథమిఔ శూహిభ
క్షైతా యబ నౄభాెంఔననఽ తృహరథమిఔ తెభాంఔన అని ఔడర నలవవచఽచ. ఇెందఽలల పలఖెంగ నౄభా
యక్షణనఽ భెంజూయస ఙేమడరనికి దయకాసఽౄ థరయస అయసహడేధర అని నియృబెంచడెం కోసెం ఏజెెంట్ లేథర ఔెంనలనీ
ాత్తనిది సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం జయసఖ తేెంథి. నుాథనేఔ నౄభాెంఔన లేకభిగ ఏజెెంట్ కీలఔ నుతా
నుోఱయౄ యస. నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ జీయతెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే అవకశ్ెం ఏజెెంట్కై ఎఔుువగ
ఉెంట్లెంథి.
ఙరలా నౄభాసెంస లు ాత్తనుథిెంఙే జీయణరనికి సెంఫెందిెంచి నిభిేషి సభాఙరయెం, అననుామెం, లనూయససలు
భభిమ ఏజెెంట్ ఒ యవయణ లేథర ఒ గోత నియేథఔ
ి నఽ ూభిౄ ఙేమాలని కోయసకోవచఽచ.
నసైతిఔ అతృహమ తురేదిఔ అని నయౌఙే ఇథే యఔఫన
ై నియేథఔ
ి నఽ జీయత నౄభా సెంస అదికభి నఽెంచి ఔడర
కోయవచఽచ. ఈ నియేథఔ
ి లు యలక్షణెంగ జీయత నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన విత్తౄ , ఆథరమెం,
ఆభిఔ లత్త, కాత్త లాెంట్ి అెంరలనఽ యలాడియౄ బ.
మోశూహల్ై యమరేక్షణ, తృహరథమిఔ తెభాంఔన ఔయు గహ ఏజెంట్ తృహతర.
భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు నియృమాలు ాత్తనుదన తాెంలల ాత్తనుదఔుడి థరవభ యలాడిెంచిన
యసౄ యల నైథే ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఈ యషమాలు నిజెం కయ, ఉథేెశ్ూయవఔెంగ మోసుచచడెం కోసఫే
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యట్ిని వెంచనణో ను ెందఽభిఙరభ అని ణెలుసఽకోవడెం నౄభాెంఔన యపలఖెంలల ఉెంట్లనై నౄభాెంఔన లేకభికి
ఔషి ెం కవచఽచ.
ఇఔుడ ఏజెెంట్ నుతా ఎెంణో కీలఔెం. ఇఔుడ ను ెందఽయచిన యసౄ యలు నిజెం అని ధియఔభిెంచఽకోఖల అవకశ్ెం
ఏజెెంట్కై అెందభిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. జీయత నౄభా కోసెం ాత్తనుథిసౄ ఽనై వకిౄణో ాతక్షెంగ,
వకిౄఖతెంగ భిచమాలు ఏజెెంట్ఔు ఉనైెందఽన ఏథేని ఉథేెశ్ూయవఔెంగ యలాడిెంచని యషమాలు, తుథోవ
ట్ిిెంచడెం కోసెం తుగ ను ెందఽయచడెం లాెంట్ి యట్ిని ఆమన యయేక్షిెంచఖలయస.
b) తెభాంఔన విఫాఖ శూహిభ
భెెండో యబ అబన నౄభాెంఔన యపలఖెంలల లేథర కభలమ యబలల జయసఖ తేెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ
లలషయౌసఽిలు, ఇలాెంట్ి నిలల ధ
ై ుణెం ఔయౌగిన యయస నులగాెంట్లయస. సెంఫెందిత వకిౄకి జీయత నౄభా
ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, అలాగెణ
ై ే ఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు అధే యషమెంనలై నియృ మెం తీసఽకోవడెం కోసెం
థరనికి సెంఫెందిెంచిన డేట్ల నణరౄనిై యయస భియౕయౌయౄయస.
4. తెభాంఔన దధ తతలక
చితరం 3 : తెభాంఔన దధ తతలక

నౄభాెంఔన ఔయౄ లు థీనికోసెం భెెండె యకల దే తేలనఽ ఉయోగిెంచవచఽచ:
ఈ

దే త్తలల,

తుయణ మ దధ తి

యషమాత్ఔ

షంకామయబన
ై దధ తి

నియృమానిై ఈ దే త్తలల నౄభాెంఔన ఔయౄ లు అనిై వత్తభైఔ, ాత్తఔల

ఉయోగియౄ యస. భ కెంగ సెంకిాషిఫన
ై కైసఽలల కయకల
నియృ మెం తీసఽఔుధేట్ుడె థీనిని ఉయోగియౄ యస.
ఉథర:

వకిౄకి

తీవా

నౄభా

భధఽఫేహెంణో
ఇయవలా

ఫలధడెతేనై

భభిమ

కోసెం

యనఽఔల

భైట్ిెంగ్

నుబెంట్ా నఽ

కైట్లబయౄయస. (అలాగై నుజిట్ివ్ లేథర యనఽఔల
అెంరలఔు వత్తభైఔ నుబెంట్ా నఽ కైట్లబయౄయస).

ఏబయ

నిఫెంధనల కిెంద అధే యషమెంనలై నియృ బెంచడెం,

ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలలా, యపలఖెం ఫడిఔల్ భెపభీగ ఇలా కైట్లబెంచిన ఙేలన
 నతౄ నుబెంట్ా సెంక
ఙెనే ఒ యద
ై ఽడి నఽెంచి ధైుణ సలయౘనఽ థరనికి అదను భయణ భైట్ెంి గ్ (EMR అని ఔడర
తీసఽకోవచఽచ.

నలువఫడెతేెంథి)
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ఎెంత

ఇఙరచయధే

యషమానిై

నియృ బసఽౄెంథి. EMR ఎెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ే, యభి

జీయతెం అెంత తఔుువ నుాభాణఔెంగ ఉెంట్లెంథి. EMR
ఙరలా

ఎఔుువగ

నిభఔభిెంచవచఽచ.

ఉెంట్ే,

నౄభానఽ

ఔడర

తెభాంఔన తుయణ మాలక
చితరం 4: తెభాంఔన తుయణ మాలక

నౄభాెంఔన కోసెం ాత్తనుథిెంచిన జీయణరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభాెంఔన ఔయౄ లు తీసఽఔుధే లు యకల నియృమాల
ఖ భిెంచి భనెం ణెలుసఽఔుెంథరెం.
a) శూహధడయణ మైటల (OR) ఔు అంగీకహయం అధేథి అతెంత యదరయణ నియృ మెంగ ఉెంట్లెంథి. భిస్కునఽ యదరయణ
లేథర నుాభాణఔ జీయణరనికి వభిౄెంచఖల న఼నే
ా మెం భైట్ వథేె అెంగీఔభియౄ యధే యషమానిై ఈ భైట్ిెంగ్
సాచిసఽౄెంథి.
b) అదను మైట్తో అంగీకహయం: తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన భిస్కులనఽ

ఔయౌగి ఉనై ఎఔుువ భెంథి

యషమెంలల ఇలాెంట్ి భాభాధేై ఙరలావయఔు అనఽసభియౄ యస. ఇెందఽలల న఼నే
ా మెం ట్ిిఔ భైట్ ఔధరై
కసౄ ఎఔుువ నణరౄనిై వసాలు ఙేయౄ యస.
c) శృమీ ఇచిున శూొ భయభఔక య్న్(ధడయణడధికహయతతో

అంగీకహయం: య్న్ అధేథి కెాబమ్ సెందయౌెంగ

ఙెయౌాెంఙరయౌసన ాయోజనెం య భ ్నఽ (నుక్షిఔెంగ లేథర నతౄ ెంగ) జీయత నౄభా సెంస కొెంత
అట్ిినట్
ల ి లకొధే యకనికి ఙెెంథినథి.
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ఉదడసయణ: నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన ాత్తనుథిెంచిన వకిౄ క్షమ లాెంట్ి యదికి ఖ భెై, కోలుఔునై
భిల త్త
 లల థీనిని అభలు ఙేమవచఽచ. నిభిేషి కయణెంణో జీయత నౄభా ను ెంథిన వకిౄ నిభీృత
కలెంలలు చనినుోణే, తగిాెంచిన భయణ ాయోజధరనిై (డెత్ ఫనిట్)భాతాఫే ఙెయౌాెంచఫడవచఽచ అని
య్న్ అెంతభయే భ .
d) తుమంతరత తుఫంధనతో అంగీకహయం: కొనిై యకల అనుమాల యషమెంలల, ఒ నిమెంత్తాత ఉ
నిఫెంధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఇథి కొనిై నిభిేషి సెందభౌలలా భయణెం సెంబయలేౄ భయణ
ాయోజధరనిై భినేతెం ఙేసౄ ఽెంథి.
ఉదడసయణగహ ఖయౌెం థరయౌచన సభమెంలల యదిెంఙే ఉ నిఫెంధననఽ ఙెవచఽచ. అెంట్ే ాసవెం
జభిగిన భూడె ధలల చనినుోవడెం జభిగణ
ి ే, ఙెయౌాెంఙరయౌసన నౄభా య భ ్నఽ ఇథి భినేతెం ఙేసౄ ఽెంథి.
e) తుమహఔమించడం లేదడ రహభదడ రేమడం: చివయగ, ఒ జీయత నౄభా నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభా కోసెం
వచిచన ాత్తనుదననఽ నిభఔభిెంఙరలని లేథర త్తయసుభిెంఙరలని నియృబెంచవచఽచ. కొనిై ఆభోఖ/ఇతయ
లక్షణరలు ఉెండి అయ భిస్కు భిల త్త
 ని ఖణనీమెంగ నలెంఙే తీవాతనఽ ఔయౌగినుడె ఇథి
జయసఖ తేెంట్లెంథి.
ఉదడసయణ: కనసర్ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄ కోలుఔుధే అవకశ్ెం తఔుువగ ఉనైుడె నౄభా
ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనికి కయఔుడెన
ై వకిౄ అవుణరయస.
ఇథే యఔెంగ, భిల త్త
 ఫయసఖ డి, ఙరలా అనఽఔలెంగ భాభై సభమెం వయఔు భిస్కు అెంగీకభనిై
యబథర యేలే అవకశ్ెం ఔడర కొనిై సెంగట్నలలా ఉెండవచఽచ.
ఉదడసయణ
అుడే ళసి భఔ
ె ినై ఆభైషన్ ఙేసఽఔునై ఒ భళళ్ శ్సౄ ై చికితస అనెంతయ సభసలు ూభిౄ అబయ
వయఔు యలు ఔయౌెంఙేలా, ఆఫ జీయతెంనలై నౄభానఽ అనఽభత్తెంచడరనికి కొనిై ధలల వయఔు ఆగలని
కోయవచఽచ.
ళుమ మీక్ష 1
కిెంథి యట్ిలల ఎలాెంట్ి సెందభౌనిై ఒ జీయత నౄభా సెంస నిభఔభిెంచడెం లేథర యబథర యేమడెం
జయఖవచచని పలయసఽౄధరైయస?
I.

ఆభోఖఔయఫన
ై 18 ఏళ్ా వకిౄ

II. ఊఫకమెం ఔయౌగిన వకిౄ
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III. ఎబడ్ససణో ఫలధడెతేనై వకిౄ

IV. య ెంతెంగ ఎలాెంట్ి భఫడి లేని ఖిళణ
B. రసైదమ మీక్ష లేతు తెభాంఔన
1. బడ్ిఔల్ కహఔకండ్డ తెభాంఔన
జీయత నౄభా ాత్తనుదనలలా ఙరలా వయఔు, నౄభా ఙేమాయౌసన వకిౄ యొఔు నౄభా ఙేమఖల అయహతని
భీక్షిెంచడరనికి ఎలాెంట్ి యద
ై  భీక్ష లేఔధే నౄభా కోసెం ఎెంనఔ ఙేమడెం జయఖవచఽచ. ఇలాెంట్ి కైసఽలనఽ యద
ై 
భీక్ష లేని ాత్తనుదనలు (ధరన్ ఫడిఔల్ ాత్తనుదనలు)అెంట్లయస.
యైద భీక్షలు అత్త తఔుువ సెందభౌలలా భాతాఫే (అెంట్ే థోవెంతే) ాత్తఔల అెంరలనఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లధరైమధే కయణెంణో యద
ై  భీక్ష లేని నౄభాెంఔననఽ అభలు ఙేసౄ ఽధరైయస. ాత్తనుదనలల ఇచిచన
సభాదరధరలు లేథర ాత్తనుద వకిౄ లలలవు భికయసులు, ఇతయ దయౄయేజులలా ఇచిచన సభాదరధరల నఽెంచి నేగియౌన
యట్ిని ణెలుసఽకోవచఽచ.
అయసహడెన
ై డరఔిర్ణో యద
ై  భీక్షనఽ నియవళెంచడరనికి ఆ డరఔిర్ఔు ఼జు ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి భీక్షనఽ
నియవళెంచఔుెండర ఙేమడెం థరవభ ఆథర అబయ య భ ్ ఒ యద
ై  భీక్షనఽ తనెంచడెం పయౌతెంగ తలెణేౄ
అదను భయణ కెాబమ్ల కాణరలల నౄభా సెంస ఔు ఏయడే నషి ెంఔధరై ఎఔువ. కఫట్ేి, జీయత నౄభా సెంస లు
యైద భీక్షఔు ట్లిట్ి ఔుెండర నౄభానఽ భెంజూయస ఙేలే దే త్తని అవలెంనృసఽౄధరైబ.
2. నడన్ – బడ్ిఔల్ తెభాంఔనఔక శయతతలక
అబనట్ికీ, యైద భీక్ష లేని నౄభాెంఔన కొనిై షయతేలు నుట్ిెంచవలలెంథిగ కోయసతేెంథి.
i.

నదట్గ, ని ఙేలే భళళ్లు లాెంట్ి కొతున తుమిధశట తయఖతతలఔక చెందిన యయస భాతాఫే అయసహలు
కవచఽచ.

ii. తెభా చేళే శూొ భయభ్ై ఖమిశఠ మిమితతలన఼ యదిెంచవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఐదఽ లక్షలు థరట్ి నౄభా
ఙేలన
 యభికి యద
ై  భీక్షనఽ ఙేబెంఙరయౌసన అవసయెం ఏయడవచఽచ.
iii. ాయశ్
ే వమసఽ భినేత్త నిఫెంధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఉథరహయణఔు, నలపై లేథర 45 ఏళ్ా ఔధరై
ఎఔుువ వమసఽ ఔయౌగిన యయస తనిసభిగ యైద భీక్ష ఙేబెంచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
iv. కొతున నౄభా ధకలఔు సెంఫెందిెంచి ఆెంక్షలు యదిెంచఫడెణరబ- ఉథరహయణఔు కల వవది
నౄభానఽ ఆభోఖ బయతయ(ధరన్ ఫడిఔల్ ) యపలఖెం కిెంద అనఽభత్తెంచఔనుోవచఽచ.
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v. తెభా ఖమిశఠ కహల ఴమఴధితు ఇయయై ఏళ్ా వయఔు/ అయయై ఏళ్ా వయఔు భినేతెం ఙేమవచఽచ.
vi. జీవితడల తయఖతి:

ధరన్

ఫడిఔల్

నౄభానఽ

వఔుౄల

కొనిై

నిభిేషి

తయఖతేలఔు

ఔడర

అనఽభత్తెంచవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ధరన్ ఫడిఔల్ యట్ిని ఏడరథి నుట్ల లేవ అెంథిెంచిన ఖ భిౄెంు
ను ెంథిన సెంస ల ఉథోఖ లఔు అెంథిెంఙరయౌ.

ఔెంనలనీలు ఉథోఖ లఔు సెంఫెందిెంచిన సభెన
ై లలలవు

భికయసులనఽ ఔయౌగి ఉెండడఫే కఔ, ఉథోగి యైద లత్తని సఽలబెంగ భియౕయౌెంచవచచధేలా నిభీృత
కలెంలల యైద భీక్షలనఽ ఔడర అయ జభినస
 ౄ ఽెండవచఽచ.
3. తెభాంఔనలో మైటింగ్ కహయకహలక
భైట్ిెంగ్ కయకలు అధేయ ఆభిఔ భిల త్త
 , జీవన రైయౌ, అలయట్ల
ా , ఔుట్లెంఫ చభిత,ా ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన
వకిౄఖత చభిత,ా భభిమ నౄభా ఙేసఽకోఖల వకిౄ జీయతెంలల ఆదనఽ ఔయౌగిెంచి, భిస్కునఽ నలెంచవచచధే వకిౄఖత
సెందభౌలఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కోణరలనఽ సాచియౄబ. నౄభాెంఔనలల పలఖెంగ ఈ అనుమాలనఽ, యట్ి
వలా ఔయౌగై ాపలయనిై ఖ భిౄెంచి, థరనికి అనఽఖ ణెంగ భిస్కునఽ వభీాఔభిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
ఔ వకిౄ జీయతెంలలని లక్షణరలు ఎలా భిస్కునలై ాపలవెం చాుతేెందధే యషమానిై భనెం అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.
సా
 లెంగ

ఙెనులెంట్ే, యట్ిని-

ధత్త
ై ఔ అనుమానికి కయణభబయయ, పౌత్తఔ

(యద
ై ) అనుమాలఔు

కయణభబయయ అని భెెండె యకలుగ యబజిెంచవచఽచ. జీయత నౄభా సెంస లు ఆమా భిల త
 ేలఔు తఖా ట్ి ల
యయధ వభాలుగ తభ నౄభాెంఔనని యబజిెంచఽఔుెంట్లబ. ధత్త
ై ఔ అనుమానికి కయణభబయ ఆథరమెం, విత్తౄ ,
జీవనరైయౌ, అలయట్ల
ా లాెంట్ి కయకలనఽ ఆభిఔ నౄభాెంఔనెంలల పలఖెంగ భథిెంు ఙేసౄ ఽెండగ, ఆభోగనికి
ఙెెంథిన యద
ై  అెంరలనఽ ఆమోఖమ యబైన తెభాంఔనలో ఫాఖంగహ భథిెంు ఙేయౄ యస.
a) భఴళలఔక తెభా
భళళ్లు యదరయణెంగ భఖయభి ఔధరై ఎఔుువ కలెం జీయయౄయస. అబనట్ికీ ధత్త
ై ఔ అనుమానికి
సెంఫెందిెంచి యయస కొనిై సభసలనఽ ఎదఽభోువచఽచ. ఎెందఽఔెంట్ే, పలయతీమ సభాజెంలల ఙరలా భెంథి
భళళ్లు ఇట్ికీ ుయసయౖదిఔ దఽలత్తకి, యభాజిఔ థోనడక
ీ ి ఖ యవుతేధరైయస. వయఔట్ై ఙరవులు
లాెంట్ి దఽససెంగట్నలు ఈ ధరట్ికి ఔడర జయసఖ తధే ఉధరైబ. భళళ్ల థీభఘమ భెమానిై
ాపలయతెం ఙేలే భభో కయఔెంగ ఖయౌెం థరలచడరనికి సెంఫెందిెంచిన సభసల నఽెంచి తలెతౄవచఽచ.
భళళ్ల యొఔు నౄభా అయహత నౄభా అవసయెం, న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంఙే యభయ ూెం నుాత్తథిఔన ఉెంట్లెంథి.
కఫట్ిి, నౄభా సెంస లు తభ య ెంత భఫడిని సెంనుథిెంఙే యభికి భాతాఫే ూభిౄ నౄభానఽ ఇయవలని
నియృ బెంచఽకోవచఽచ. భళళ్లలాని ఇతయ వభాలనలై భాతాెం భినేతేలు యదిెంచవచఽచ. అథే యధెంగ,
ఖభిౌణీ భళళ్లనలై ఔడర కొనిై షయతేలనఽ యదిెంచవచఽచ.
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b) బైనయవల
ఫైనయా ఔు య ెంతెంగ ెందెం ఙేసఽఔుధే శ్కిౄ ఉెండదఽ. కఫట్ిి ఫన
ై ర్ జీయతెంనలై ఒ ాత్తనుదననఽ యళ్ా
తయౌా , తెండిా లేథర చట్ి ఫదే ఫన
ై సెంయక్షఔుడి హోథర ఔయౌగిన భభో వకిౄ సభభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
యదరయణెంగ ఫైనయా ఔు య ెంతెంగ సెంనుదన ఏథీ ఉెండదఽ కఫట్ిి నౄభా అవసయెం ఉెంథర అధే యషమానిై
ఔడర నిభేయణ ఙేసఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంథి.
ఫైనయా ఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌెంఙే సభమెంలల యదరయణెంగ కిెంథి షయతేలనఽ కోయవచఽచ:
i.

రహమిక షమిగి హ ్మిగిన వమీయ తుమహభణం ఉందడ
నుోషకయౘయ లలెం, లేథర ఇతయ ఆభోఖ సభసల కయణెంగ శ్భీయ నిభ్ణెం సభిగా  ఎదఖఔుెంట్ే
తీవాఫన
ై భిస్కులనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.

ii. షమెైన ఔకటయంఫ చమితర, ఴమకు ఖత చమితర
ఇఔుడ ాత్తఔల సాచిఔలు ఉెంట్ే, అథి భిస్కులనఽ ఔలుఖజైయౄ బ.
iii. ఔకటయంఫాతుక తగినంతగహ తెభా చేశూహమహ
ఫైనయా ఔు నౄభానఽ యదరయణెంగ నౄభా సెంసుిత్త ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫలలు అనఽసభిసౄ ఽెంట్లబ. కఫట్ిి
తయౌా దెండెాలు జీయణరనిై నౄభా ఙేసఽకోఔుెండర, చిధరైభి జీయతెంనలై నౄభా కోసెం ఙేలే ాత్తనుదననఽ
ల఼వఔభిెంఙే సభమెంలల అాభతౄ ెంగ ఉెండఔతదఽ. తయౌా దెండెాలు ఎెందఽఔు నౄభా తీసఽకోలేదధే
యషమానిై నౄభాెంఔన లేకభి నిభేభిెంచఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంథి. నౄభా నణరౄనిై ఆ
తయౌా దెండెాలఔు ఔడర భ డినట్
ల ి లయౌ.
c) ఫామీ ముతు ంలో శృమీ శూొ భయభ
నౄభా ఙేమాలని ాత్తనుదన ఙేలన
 యభి యభిషకథరమెంణో నుోయౌచణే, నౄభా నతౄ ెం పలభీగ ఉెంట్ే
నౄభాెంఔన లేకభి ఙరలా అాభతౄ ెంగ ఉెండరయౌ. యదరయణెంగ నౄభా నతౄ ెం ఔ వకిౄ యభిషకథరమెం
ఔధరై థి, ధైెండె భెట్ా ల ఎఔుువగ ఉెంట్లెందని పలయయౄయస. ఔయేళ్ ఆ నిషత్తౄ థీనిఔధరై ఙరలా
ఎఔుువగ ఉెంట్ే, నౄభా సెంస ాయోజధరలఔు వత్తభైఔెంగ ఎెంనఔ జభిగై అవకరనిై అథి నలెంచఽతేెంథి.
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యౄ. ఐదఽ లక్షల యభిషకథరమెం ఔయౌగిన ఒ వకిౄ యౄ. భూడె కోట్ా ఔు జీయత నౄభా యక్షణ కోసెం ాత్తనుదన
ఙేల,ేౄ అథి ఆెంథోళ్నఔు కయణెంగ నిలుసఽౄెంథి.
అత్హతనఽ భ ెందఽగ ఊళెంచడెం, లేథర ఆభోఖెం థరయసణెంగ క్షీణెంఙే అవకరలునైెందఽధే ఇలా
ఙేసౄ ఽధరైయధే అనఽభాధరలు తలెతౄఖలవు. ఇఔ భూడో కయణెంగ అభ్ఔెం థరయసడె అత్తగ తుడె
యఔరమాలు జయడెం వలేా ఇెంత పలభీ య భ ్ఔు నౄభా ఙేసౄ ఽధరైయని పలయెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
యౘనై ఇచిచన పలభీ య భ ్ల వలా న఼నే
ా మెంలు ఔడర పలభీగ ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అలాగై అలాెంట్ి
పలభీ న఼నే
ా మెంలనఽ అలాగై కొనయగియౄ భ అధే ాశ్ై ఔడర తలెతౄ ేతేెంథి. అెందఽవలా నౄభా ఙేలే
నణరౄనికి భినేత్త యదిెంచట్ెం యయేఔవెంతభవుతేెంథి. నౄభా కోసెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం వకిౄ యభిషఔ
భఫడిలల భూడో వెంతేకై భినేతెం ఙేమాయౌస వసఽౄెంథి.
d) ఴమష఼
భయణెం భిస్కుఔు వమసఽఔు ఙరలా దఖా భి సెంఫెంధెం ఉెందధే యషమానిై భనెం ఈ కోయససలల ఇట్ికై
చారెం. వమసఽ ఎఔుువగ ఉనై వఔుౄలఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌెంఙే సభమెంలల నౄభాెంఔన ఔయౄ
ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌసన అవసయభ ెంథి.
ఉదడసయణ
మాపై ఏళ్ా వమసఽ తభవత నదట్ి యభిగ నౄభానఽ ాత్తనుథిసౄ ఽనైుడె, ధత్త
ై ఔ అనుమెం ఖ భిెంచి
అనఽభానిెంఙరయౌసన అవసయభ ెంథి. అలాగై ఇథివయకై ఎెందఽఔు నౄభా తీసఽకోలేథో యఙరయణ జయనుయౌసన
అవసయెం ఔడర ఉెంథి.
వమసఽ నలయసఖ తేెండడెంణో నుట్ల సెంఔరనేెంఙే, ఖ ెండె జఫ ోలు, భూతా నెండరలు ని ఙేమఔనుోవడెం
లాెంట్ి ాభాదఔయఫైన యధఽలు జభిగై అవకరలనఽ, విథరే దశ్లల అయ భభిెంత ఎఔుువబయ
యషమానిై ఔడర భనెం ఖభనిెంఙరయౌ.
పలభీ య భ ్లఔు/ఎఔుువ వమసఽ ఔయౌగిన యభికి, లేథర భెెండిెంట్ి ఔలబఔలల నౄభా కోభైెందఽఔు
ాత్తనుదనలనఽ సభభిెంఙే సభమెంలల జీయత నౄభా సెంస లు కొనిై ాణేఔ నియేథిఔలనఽ ఔడర
కోయవచఽచ.
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ఇలాెంట్ి నియేథిఔలఔు ఉథరహయణలుగ ఇ.ల.జి; ఇ.ఇ.జి చరతీ ఎక్స భై, యఔౄ ెంలల చకెుయ భీక్షలఔు
సెంఫెందిెంచిన యట్ిని ఔడర ఙెవచఽచ. ఈ భీక్షలు జీయత నౄభా ఙేమాలనఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖెం
ఖ భిెంచిన యవభలనఽ ఆమన ాత్తనుదనలల ఇచిచన సభాదరధరలు, లేథర యదరయణ యద
ై  భీక్ష అెంథిెంఙే
యవభలఔధరై లలతేగ ఫమట్నలడెణరబ.
వమసఽ ధియఔయణనఽ భియౕయౌెంచిన తభవత వమసఽనఽ అెంగీఔభిెంచడఫే నౄభాెంఔన ాకరమ
ి లల
భ కఫైన పలఖెంగ ఙెవచఽచ. భెెండె యకలెైన వమసఽ ధియఔయణలుధరైబ.
 నుాభాణఔెం
 నుాభాణకైతయెం
తృహరభాణఔ ఴమష఼ ధావీఔయణలన఼

యదరయణెంగ ాబ తవ

అదికభి

జఞభీ ఙేసౄ ఽెంట్లయస. థీనికి

ఉథరహయణలుగ ఙెనులెంట్ే
 ుయనులఔ సెంగెం లేథర ఇతయ ాబ తవ యెంఖ సెంస జఞభీ ఙేలే జనన ధివతాెం.
 నుఠ్రల నఽెంచి ఫమట్ఔు వఙేచట్ుడె ఇఙేచ ధివతాెం;
 నుస్కనుోయసి; ఇెంక
 ఉథోఖ సెంస ఇఙేచ ధివతాెం
ఇలాెంట్ి ధియఔయణలు అెందఽఫలట్లలల లేఔుెంట్ే, తృహరభాణకైతయ ఴయో ధావీఔయణన఼ తీసఽఔుభయలని
ాత్తనుదఔుడిని కోయవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ జఞతఔ చఔరెం; ల఼వమ ాఔట్న లాెంట్ి యట్ిని
ఙెవచఽచ.
నుాభాణఔ వయో ధియఔయణ అెందఽఫలట్లలల లేని సభమెంలల నుాభాణకైతయ వయో ధియఔయణనఽ యెంట్ధే
అెంగీఔభిెంచఔడదఽ. ఙరలా సెందభౌలలా నౄభా ధఔెం, యౘనై కలభినేత్త, ఖభిషీ ఫచాభిట్ీ వమసఽ,
యౘనై ఇచిచన ఖభిషీ య భ ్ఔు సెంఫెందిెంచి, జీయత నౄభా సెంస లు కొనిై నిఫెంధనలనఽ యదియౄ బ.
e) నసైతిఔ అతృహమం
కొనిై భిల త
 ేలు లేథర వకిౄ యొఔు ఆభిఔ లత్త, జీవనరైయౌ, అలయట్ల
ా , సభాజెంలల ఖ భిౄెంు, భానలఔ
ఆభోఖ లత్త లాెంట్ి లక్షణరలు ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయవఔెంగ భిస్కునఽ నలెంచఽఔుధే చయలలా నులు
ెంచఽఔుెంట్లధరైధే సెంకైణరలనఽ అెంథిెంచినుడె ధైత్తఔ అనుమెం అధేథి ఉనైట్ల
ా ఙెవచఽచ. ఇలాెంట్ి
ధైత్తఔ అనుమానిై సాచిెంఙే అధేఔ కయకలు ఉెండవచఽచ.
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ఔ ాత్తనుదననఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నియస ాథర
ే నికి ఙరలా దాయెంలల ఉనై రకలల సభభిెంఙే
సభమెంలల
నియస ాథర
ే నికి సనైెంలలధే అయహత ఔయౌగిన యైద భియౕలఔుడె అెందఽఫలట్లలల ఉనైట్ికీ, యేభపఔఙోట్
యైద భీక్ష జభినెంచినుడె
నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సషి ెంగ లేనట్ికీ, భభపఔభి జీయతెంనలై నౄభా ాత్తనుదన తీసఽఔుభవడెం లేథర
ధరనేనీ, నౄభా ాత్తనుథిెంచిన వకిౄనలై ఆదరయడే సనై ఫెంధఽవు కని తయసణెంలల ఔడర ఇలాెంట్ి ధత్త
ై ఔ
అనుమెం తలెతౄవచఽచ.
ాత్త సెందయౌెంలలనా ఒ యఙరయణ జయనుయౌస ఉెంట్లెంథి. చివయగ, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄణో ఏజెెంట్ ఔు
సెంఫెంధెం ఉెంట్ే, ధత్త
ై ఔ అనుమెం నియేథిఔనఽ ఏజెనీస ఫేధేజర్/డెవ్లప్ఫెంట్ ఫేధేజర్ లాెంట్ి రక
అదికయసల నఽెంచి కోయవచఽచ.
f) ఴాతిు
విత్తౄ యఫైన అనుమాలనఽ కిెంథి ఆదరభలలా యేట్న
ి ఽెంఙెధ
ై ర ణెలుసఽకోవచఽచ:
 అనఽకోని ాభాదెం
 ఆభోఖ అనుమెం
 ధైత్తఔ అనుమెం
చితరం 5 : ఴాతిు యబన
ై అతృహమాలఔక భూలాలక
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i.

అనఽకోని ాభాథరల అనుమాలు తలెతౄడరనికి ాభాద భిస్కులల చిఔుుఔుధే కొనిై నిభిేషి
ఉథోగలలల ఉెండడఫే కయణెం. ఈ యపలఖెంలల అధేఔ యకల ఉథోగలుధరైబ. ఉథరహయణగ
ఙెనులెంట్ే- సయుస్క ఔమాకయసలు, ఉభితీలే లఫోెంథి, బవనెం ఔయౌచయేత నిుణ లు, లనీ సి ెంట్
ఔమాకయసలు ఈ కోవ కిెందకై వయౄయస.

ii. ఆమోఖమయబన
ై అతృహమాలక తలెతౄడరనికి ఆభోఖ యఫన
ై సభసలఔు థరభి తీలే భిల త్త
 ని
ఔయౌెంఙే ఉథోఖ సవపలవెం కయణెంగ నిలుయోౄెంథి.
ఆభోఖ అనుమభ లు యయధ యకలుగ ఉెంట్లబ.
 భిక్షా నడడెం లాెంట్ి కొనిై నఽలు తీవాఫన
ై పౌత్తఔ శ్రభనఽ ఔయౌగి, రవస ధరమాల వవస నలై
ాపలవెం చాుతేెంథి.
 ఖనఽలలాని దఽభ ్ లాెంట్ి యషూభిత థరభేలఔు లేథర యయమణరలు, అణ దరభి్ఔత
లాెంట్ి కనసర్ నేాభన
ై త
 (కనసర్నఽ ఔయౌగిెంఙేథి) థరభలఔు

ఖ యబయ యభిని భెెండవ

భిల త్త
 కిెంద ఙెవచఽచ.
 తీవా యకోచ అసవస తతనఽ ఔలుఖజైలే బూఖయౌ య యెంగలు లేథర జలఖయౌెం లాెంట్ి అదిఔ
న఼డనెం ఔయౌగిన యణరవయణరలలా తలెణేౄ అనుమానిై భూడవ యఔఫైన అనుమెంగ
ఙెవచఽచ.
 చివయగ, కొనిై ఉథోఖ భిల త
 ేలు (కె.న.ఒ ఉథోగలలల ఔెంూట్ర్ భ ెందఽ అలాగై ల఼ట్లఔు
అతేఔుునుోవడెం లేథర అదిఔ శ్ఫె ెం ఔయౌగిన ాథేరలలా ని ఙేమడెం లాెంట్ియ) కొనిై శ్భీయ
పలగలనఽ థీయఘకలెంలల అఙేతనెంగ ఙేమవచఽచ.
iii. నసైతిఔ అతృహమం అధేథి ధేయూభిత శ్ఔుౄలు లేథర భాదఔ దాయలు, ఆలుయౘల్ లాెంట్ి యైు
థేనికెధ
ై ర లదేడే లేథర యనైభ ఔలుఖ జైలే నఽలలా ఉనైుడె తలెతౄ ేతేెంథి. థీనికి
ఉథరహయణగ ఒ ధట్
ై ఔా బ్లల డరనసర్నఽ లేథర ఒ భదెం ఫలర్లల నిఙేలయ
ే భిని

లేథర

ధేయూభిత సెంఫెందరలు ఔయౌగినట్లి అనఽభానభ నై ఒ యనుయయేతౄ అెంఖయక్షఔుడె లాెంట్ి
యభిని ఙెవచఽచ. సార్యిర్ యధనద ఔమాకయసలు లాెంట్ి కొెందయస వఔుౄల వితే
ౄ లు యభిని
తీవాెంగ ఫైభభినెంఙే జీవనరల
ై ుల య
ై ు తీసఽఔుయళ్ావచఽచ కనీ అథి కొనిై యయసా యయౖదెంగ
భ గిలే అవకశ్ెం ఔడర ఉెంథి.
విత్తౄ అధేథి ాభాదఔయెంగ నేభపునై ఉథోఖ యపలగలలల థేని కిెంథెధ
ై ర వలేౄ , నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ
ఙేసఽఔుధే వకిౄ యదరయణెంగ ఔ విత్తౄ యఫైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌసన అవసయెం ఉెంట్లెంథి. ఆ
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ారైవయలల ఆమన ఉథోగనికి సెంఫెందిెంచిన నిభిేషి యవభలనఽ, అెందఽలల పలఖెంగ నియవళెంఙరయౌసన
ఫలధతలు, ఎదఽయబయ భిస్కులఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ అడెఖ ణరయస. విత్తౄ కోసెం భైట్ెంి గ్నఽ ఔడర
లయఫైన అదను య భ ్ యౄెంలల యదియౄ యస. (ఉథరహయణఔు, యబ యౄనుమల నౄభానణరౄనికి
భెెండె యౄనుమలు). నౄభా ఙేలన
 వకిౄ విత్తౄ ని భాయసచఔునైుడె ఇలాెంట్ి అదను య భ ్నఽ
తగిాెంచడమో లేథర తీలయమ
ే డమో ఙేమవచఽచ.
g) జీఴనఱైయౌ భమిమయ అలరహటయ
ల
జీవనరైయౌ భభిమ

అలయట్ల
ా అధేయ వకిౄఖత లక్షణరలనఽ యసౄ ితెంగ ఔవర్ ఙేయౄ బ. వఔుౄల

జీవనరైలులలల భిస్కుఔు ఖ భి ఙేమవచచని సాచిెంఙే ఈ లక్షణరలలల ఏయధ
ై ర ఔనినల,ేౄ

యదరయణెంగ,

ఏజెెంట్ా యహస నియేథఔ
ి లు, ధైత్తఔ అనుమ నియేథఔ
ి లలల యట్ిని ాయౄ యయౄయని పలయయౄయస. ాణేకిెంచి,
భూడె అెంరలు ఙరలా భ కఫైనయ:
i.

ధఽభతృహనం, తృొ గహఔక ఉయోఖం: ను గఔు సవమెంగ భిస్కుణో ఔడెఔునైథి భాతాఫే కఔ, ఇతయ

యైదయఫన
ై భిస్కులనఽ నలెంచడెంలల ఔడర అథి ణోడడెతేెంథి అధే యషమెం ఇుడె ఫలగ
ఖ భిౄెంు ను ెంథిెంథి. ఔెంనలనీలు ధాభనున నామ లఔు, ధాభనునెం ఙేమని యభికి యేభైవయస భైట్ానఽ

యదియౄ బ. అెంట్ే, ధాభనున నామ లు ఎఔుువ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అలాగై ఖ ట్లు,
నున్ భయలా లాెంట్ి యట్ి థరవభ ను గఔునఽ ఇతయ యౄనులలా ఉయోగిెంచిధర ాత్తఔల భయణ
భైట్ిెంగ్లఔు థరభితీయౄబ.

ii. భదమతృహనం: ఆలుయౘల్నఽ తఔుువ భిభాణెంలల అుడుడా లేయెంచడెం అనుమెం కదఽ. లు
థేరలలాని యభాజిఔ జీయతెంలల అథి అెంగీఔభిెంచఖయౌగిన పలఖెంగ ఔడర ఉెంట్ ెంథి. అబనట్ికీ,

థీయఘకలెంనుట్ల థరనిని నియెంతయెం లేయసా
ౄ వలేౄ , అథి భయణ భిస్కునలైన ఖణనీమఫన
ై ాపలయనిై
చాఖలదఽ. ఎఔుువ కలెం నుట్ల ఎఔుువ మోణరదఽలల భదెం లేయెంచడెం వలా కలేమ నితీయస
థెఫోత్తనడఫే కఔ, జీయృ వవస నలై ఔడర ాపలవెం డెతేెంథి. అథి భానలఔఫన
ై సభసలఔు
ఔడర థరభి తీసఽౄెంథి.

భదెం లేయెంచడెం వలా ాభాథరలు, ళెంస, ఔుట్లెంఫెంలల సభసలు, ఆత్నానతణో ఔుెంగినుోవడెం,
ఆత్హతలు లాెంట్ియ జభిగై అవకరలు ఔడర ఉధరైబ. ాత్తనుదన తాెంలల ఆ వకిౄ భదెం

లేయెంచడరనిై సాచిలేౄ , నౄభాెంఔన లేకభి భభినిై యవభలనఽ ణెలుసఽఔుని, యనియోఖెం యబ, థరని
పయౌతెంగ ఏథెైధర సభసలు వచిచన సెంకైణరల ఆదరయెంగ థరనినలై నియృమెం తీసఽకోయయౌస భవచఽచ.

iii. థరభేల దఽభివనియోఖెం: భాదఔ దాయలు, భతే
ౄ థరభేలు, ఇెంక అలాెంట్ి నిఱేదత
ి ఉణే్రయకలు

లాెంట్ి యట్ిని ఉయోగిెంచడెం థరభేల (భాదఔదాయల) దఽభివనియోఖెంని సాచిసఽౄెంథి. యట్ిలల
కొనిై చట్ి యయసదె ఫన
ై య ఔడర, యట్ిని ఉయోగిెంచడెం అధేథి ధేయూభిత చయనఽ, ధైత్తఔ
అనుమానిై సాచిసఽౄెంథి. ాత్తనుదఔుడె భాదఔదాయలనఽ ఉయోగిసౄ ఽధరైయధే అనఽభానెం
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ఏయడిణే, ఆ దఽభివనియోగనిై భియౕయౌెంచడెం కోసెం నౄభాెంఔన ఔయౄ అధేఔ యకలెైన భీక్షలనఽ
కోయవచఽచ. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా నౄభా అధేథి ఙరలావయఔు త్తయసుభిెంచఫడెతేెంథి .
ళుమ మీక్ష 2
కిెంథి యట్ిలల ఏథి ధైత్తఔ అనుమానికి ఉథరహయణ కఖలదఽ?
I.

సి ెంట్ ాదభిశెంఙే సభమెంలల సి ెంట్ ఔమాకయసడె చనినుోణరయస.

II. నౄభా ఙేలన
 ెందఽన ఒ వకిౄ ఎఔుువ భిభాణెంలల(యభీతెంగ ) భదెం లేయసఽౄధరైయస.
III. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ సభిగా  న఼ానేమెం ఙెయౌాెంులు జయలేదఽ
IV. నులల఼ ఫలెండెలల ాత్తనుదఔుడె అఫదే ెం ఙెనుయస.

C. రసైదమయబన
ై తెభాంఔన
1. రసైదమయబన
ై తెభాంఔన
ఇఔ భనెం నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేలే కొనిై యద
ై యఫన
ై కయకల ఖ భిెంచి చభిచథరెెం. ఇయ
యదరయణెంగ యైదయఫన
ై
నౄభాెంఔన థరవభ భథిెంు యేమఫడెణరబ. యట్ికి ఙరలావయఔు యద
ై 
భియౕలఔుడి నియేథఔ
ి కయయౌస భవచఽచ. భీక్షిెంఙరయౌసన కొనిై కయకల ఖ భిెంచి భనెం భియౕయౌథరెెం.
చితరం 6 : తెభాంఔన ఔయు తుయణమాతున రఫావితం చేళే రసైదమ యబైన కహయకహలక

a) ఔకటయంఫ చమితర
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భయణ భిస్కులల ఔుట్లెంఫ చభితా ాపలవెం ఖ భిెంచి భూడె కోణరలలా అధమనెం ఙేమఫడెతేెంథి.
i.

రహయషతుం : కొనిై యధఽలు భ ెందఽ తయెం నఽెంచి తభవత్త తభనికి సెంఔరనేెంచవచఽచ. అెంట్ే,
తయౌా దెండెాల నఽెంచి నలాలఔు.

ii. ఔకటయంఫ షఖటయ ఆమయమహదమం : ఖ ెండె యధఽలు లేథర కనసర్ లాెంట్ి కొనిై యధఽల కయణెంగ
తయౌా దెండెాలు తవయగ చనినుోణే, యభి సెంణరనెం ఔడర ఎఔుువ కలెం జీయెంచఔనుోవచచనడరనికి అథి ఒ
సెంకైతెంగ నిలుసఽౄెంథి.
iii. ఔకటయంఫ రహతడఴయణం : భూడోథి ఏనేట్ెంట్ే, ఔుట్లెంఫెం నివలసౄ ఽనై యణరవయణెం యధఽలఔు, ఇతయ
భిస్కులఔు ఖ భి ఙేలథ
ే ిగ ఉెండడెం.
కఫట్ిి ాత్తఔల ఔుట్లెంఫ చభితన
ా ఽ ఔయౌగిన వఔుౄల ాత్తనుదనలనఽ నుోాతసళెంఙే భ ెందఽ జీయత నౄభా
సెంస లు జఞఖరతౄగ ఉెండరయౌసన అవసయెం ఉెంథి. యట్ికోసెం అదను నియేథిఔలు ణెన ెంచఽకోవచఽచ. ఇలాెంట్ి
యషమాలలా అదను భయణ భైట్ిెంగ్నఽ యదిెంచవచఽచ.
b) ఴమకు ఖత చమితర
వకిౄఖత చభితా అధేథి నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యొఔు భానవ శ్భీయెంలలని యయధ వవస లఔు ఖతెంలల
ఏయడిన సభసలనఽ సాచిసఽౄెంథి. జీయత నౄభా కోసెం ఇఙేచ ాత్తనుదన తాెం ాణేకిెంచి జీయత నౄభా
ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యట్ిలల థేనికెైధర చికితస ను ెంథరభ అధే యషమానిై ణెలుసఽఔుధేలా ాశ్ైలనఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి.
కొనిై సభసలు యైద భీక్షఔుడి నియేథఔ
ి లు లేథర ఏథెధ
ై ర ాణే ఔ నియేథిఔలనఽ అడఖడెం థరవభ ఔడర
ణెలుసఽకోవచఽచ. నుాణరెంతఔ యధఽలుగ భిణనేెంఙే కొనిై ాదరనఫన
ై యధఽలుగ కిెంథి యట్ిని
ఙెవచఽచ.
i.

ఖయండ్ె, యఔు నడళ షంఫంధిత రహమధ఼లక ఖ ెండెనఽ, యఔౄ వవస నఽ ాపలయతెం ఙేయౄ బ. అెంట్ే ఖ ెండె
నుోట్ల, క్షయతెం, యఔౄ యావెం లాెంట్ియ.

ii. ఱహుష నడయాల ఴమఴషి రహమధ఼లక అెంట్ే క్షమ లాెంట్ియ
iii. అతిగహ ఔణడల ఉతతిు , ునయవతతిు వలా కనసర్ లాెంట్ి నుాణరెంతఔ ఔణతేలఔు థరభి తీయౄబ.
iv. భూతరండ్డల ఴమఴషి షభషమలలో భూతర ండ్డలక, ఇతయ భూతా పలగలు ఉెంట్లబ. ఇయ
భూతానెండరలనఽ ని ఙేమఔుెండర ఙేల, భయణరనికి థరభి తీయౄబ.
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v. అంతశూహరఴ (ఎండ్ో కన్
ర ) ఴమఴషి షభషమలక ఙరలావయఔు భనెందభికీ ణెయౌలన భధఽఫేయౘనిై
ఔలుఖజైసౄ ఽెంథి. యఔౄ ాయహెంలల చకెుయ యబని (లేథర ఖూ
ా కోజ్డ భిణరభానిై) నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం
తగినెంత ఇనఽసయౌన్నఽ తమాయసఙేలే యభభూనిై శ్భీయెం ను ెందఔుెంట్ే, ఇథి తలెతౄ ేతేెంథి.
vi. జీయణ ఴమఴషి యధఽలు కిెంద గలిక్
ర అలసయసా, లభోలస్క ఆఫ్ థి యౌవర్ లాెంట్ియ ఉధరైబ.
vii. నడడ్ల ఴమఴషి ఔు సెంఫెందిెంచన యధఽలు
c) ఴమకు ఖత లక్షణడలక
యది ఏయడే భిణరభానికి ఇయ ఔడర భ కఫన
ై సాచిఔలుగ నిలుయౄబ.
i.

వమీయ తుమహభణం

ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ నిభ్ణెంలల ఆమన ఎతే
ౄ , ఫయసవు, చరతీ, ను త్తౄ ఔడెు చఽట్లికొలత ఉెంట్లెంథి.
ఆమా వమసఽ, ఎతే
ౄ నఽ ఫట్ిి, ఔ నుాభాణఔ ఫయసవు నియవచిెంచఫడెతేెంథి. నుాభాణఔ ఫయసవుణో
నుోయౌచణే ఫయసవు భభీ ఎఔుువగనా, లేథర భభీ తఔుువగనా ఉెంట్ే, ఆ వకిౄని అత్త ఫయసవు ఔయౌగిన
యడిగధన, లేథర తఔుువ ఫయసవు ఔయౌగిన యడిగధన భనెం ఙెఖలెం.
అథే యధెంగ, ఒ యదరయణ వకిౄలల చరతీ ఔనీసెం ధరలుఖ లలెంట్ి నైట్యా వయఔు నలయగయౌ. అలాగై ను త్తౄ
ఔడెు చఽట్లికొలత ఆ వకిౄ యడలు ఙేలన
 చరతీ ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.
ii. యఔు తృో టయ
భభో సెంకైతెంగ ఆ వకిౄ యఔౄ నుోట్లనఽ ఙెవచఽచ. యట్ిలల భెెండె ాభాణరలుెంట్లబ
 హిదమ సెంకోచెం (ఊయె వ యఔౄ న఼డనెం )
 హిదమ యకోచెం (నిభై యఔౄ న఼డనెం )
వమసఽనఽ ఫట్ిి యదరయణ యఔౄ నుోట్ల భీడిెంగ్లనఽ ణెలుసఽకోవడెం కోసెం ఒ సఽలబఫన
ై దే త్త ఏనేట్ెంట్ే,
హిదమ సెంకోఙరనికి: 115 + వమసఽలల 2/5
హిదమ యకోఙరనికి: 75 + వమసఽలల 1/5
కఫట్ిి, వమసఽ నలపై ఏళ్ా బణే, యదరయణ యఔౄ నుోట్ల యబలల హిదమ సెంకోచెంలల 131గనా,
యకోచెంలల 83గనా ఉెండరయౌ.
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యసౄ వ భీడిెంగ్లు నలన
ై ఔనఫయచిన యలువల ఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్ే, ఆ వకిౄ అదిఔ యఔౄ నుోట్ల, ళె
ై ర్
ట్ెనషన్నఽ ఔయౌగి ఉధరైయని ఙెవచఽచ. అలాగై అథి ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్ే, థరనిని ళెైనుోట్ెనషన్ అని
ఙెవచఽచ. ళె
ై ర్ ట్ెనషన్ అధేఔ యకల తీవా యవయధరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ .
శ్భీయ వవస లలని యఔౄ ాయహెం న఼డధరనిై ఔడర ల్స భైట్ సాచిసఽౄెంథి. ల్స భైట్ా ల నినేయౖనికి మాపై
నఽెంచి 90 సెందనల వయఔు భాయసతేెంట్లబ. సఖట్లన 72గ ఉెంట్లెంథి.
iii. భూతరం– విశిశట ఖయయవతుం (తడయతభమ శూహందరత )
చివయగ, వకిౄ భూతాెంలలని ణరయతభ యెందాత భూతా వవస లలని యయధ యకల లవణరల భధ
సభతేలతనఽ సాచిెంచవచఽచ. అథి ఆ వవస సభిగా  ని ఙేమఔనుోవడరనిై సాచిెంచవచఽచ.
ళుమ మీక్ష 3
యైదయఫన
ై నౄభాెంఔనలల యయసతవ చభితా ఎెందఽఔు నుాభ కెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి?
I.

సెంనై తయౌా దెండెాలు ఆభోఖఔయఫన
ై యయవులనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయస.

II. తయౌా దెండెాల నఽెంచి నలాలఔు కొనిై యధఽలు యనయౄ బ.
III. నియసనేద తయౌా దెండెాలు నుోషఔ లలెం ఔయౌగిన చినై నలాలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయస.
IV. ఔుట్లెంఫ యణరవయణెం ఒ భ కఫన
ై కయఔెం కఖలదఽ.
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శూహమహంవం


సభానణరవనిై నుోాతసళెంచడెం కోసెం, నౄభాెంఔన ఔయౄ భిస్కు వభీాఔయణలల నులుెంచఽఔుెంట్లయస. ఇెందఽలల
వఔుౄల జీయణరలనఽ వభీాఔభిెంచి, యభికి ఉనై భిస్కుల యబని ఫట్ిి యయధ భిస్కు తయఖతేలుగ యభిని
యడథీయౄ యస.



నౄభాెంఔన లేథర ఎెంనఔ ాకరమ
ి
అధేథి భెెండె యబలలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుధేథి అని ఙెవచఽచ.:
 క్షైతా యబలల భభిమ
 నౄభాెంఔన యపలఖెం యబలల



నౄభా ాత్తనుదనల నౄభాెంఔన ఙేలే సభమెంలల నియృ మ దే త్త లేథర సెంకాయఫన
ై దే త్తని యసౄ ితెంగ
ఉయోగిసౄ ఽెంట్లయస.



నుాభాణఔ భైట్ాణో నుాభాణఔ భిస్కు, లేథర ాభాణెం తఔుుయైన భిస్కుల కోసెం అదనెంగ ఙరభిె ఙేమడెం
లాెంట్ి నౄభాెంఔన నియృ మాలనఽ నౄభాెంఔన ఔయౄ లు తీసఽఔుెంట్లయస. కొనిై సెందభౌలలా నౄభా ఙేలన

నతౄ ెంనలై ణరణరుయౌఔ హఔుుణో అెంగీఔభియౄ యస లేథర నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధనల నుాత్తథిఔన అెంగీకయెం
జయసఖ తేెంథి. భిస్కు నలదెథణ
ెై ే, ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర యబథర యేమడెం ఙేయౄ యస.



ఎఔుువ సెంకలల జీయత నౄభా ాత్తనుదనలు నౄభా ఙేలే యభిఔునై నౄభా ఙేలే అయహతని భియౕయౌెంచడెం
కోసెం ఎలాెంట్ి యైద భీక్ష నియవళెంచఔధే ఎెంనఔ ఙేమఫడవచఽచ. ఇలాెంట్ి ాత్తనుదనలనఽ (ధరన్
ఫడిఔల్)ఆభోఖ బయతయ ాత్తనుదనలుగ నేభపుెంట్లయస.



ఆభోఖ బయతయ నౄభాెంఔన కోసెం కొనిై భైట్ిెంగ్ కయకలు
 వమసఽ
 నలదె నౄభా నతౄ ెం
 ధైత్తఔ అనుమెం తథితభలు.
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ఆభోఖయఫన
ై నౄభాెంఔన (ఫడిఔల్ )భిఖణెంఙరయౌసన కొనిై కయకలు
 ఔుట్లెంఫ చభిత,ా
 యయసతవ భభిమ వకిౄఖత చభితా తథితభలు.

కరలఔ దడలక
1. నౄభాెంఔన
2. నుాభాణఔ జీయతెం
3. ధరన్ ఫడిఔల్ నౄభాెంఔన
4. భైట్ిెంగ్ కయఔెం
5. ఫడిఔల్ నౄభాెంఔన
6. వత్తభైఔ ఎెంనఔ
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మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ిక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం III.
ఎబడ్ససణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄకి ఙరలావయఔు జీయత నౄభా యక్షణనఽ త్తయసుభిెంఙే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
జరహఫయ 2
సభెన
ై సభాదరనెం II.
నౄభా ఙేసఽఔునై కయణెంగధే యభీతెంగ భదెం లేయెంఙే వకిౄని ధత్త
ై ఔ అనుమానికి ఒ ఉథరహయణగ
ఙెవచఽచ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై సభాదరనెం II.
కొనిై నిభిేషి యధఽలు తయౌా దెండెాల నఽెంచి సెంణరనెంఔు సెంఔరనేయౄబ కఫట్ిి, యయసతవ చభితన
ా ఽ
ఆభోఖయఫన
ై నౄభాెంఔన సెందయౌెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌసన అవసయభ ెంథి.
ళుమ-మీక్ష రవనలక
రవన 1
ఒ నౄభా సెంస లల నౄభాెంఔన ఔయౄ నుతాని కిెంథి యట్ిలల ఏథి సాచిసఽౄెంథి?
I.

నుాలలస్క కెాబమ్లు

II. భిస్కుల అెంగీకయెంనలై నియృ మెం
III. ఉతత్తౄ యౄఔలన యసఽౄయయౌ
IV. యనియోఖథరయసల సెంఫెందరల ఫేధజ
ే ర్
రవన 2
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కిెంథి యట్ిలల ఏథి నౄభాెంఔన నియృ మెం కదఽ?
I.

నుాభాణఔ భైట్ాలల భిస్కు అెంగీకయెం

II. భిస్కు త్తయసుిత్త
III. భిస్కు యబథర యేమడెం
IV. కెాబమ్ త్తయసుిత్త
రవన 3
కిెంథి యట్ిలల నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణ కనిథి ఏథి?
I.

నుస్కనుోర్ి

II. ఫడి యడిచి వఙేచట్ుడె జఞభీ ఙేలే ధివతాెం
III. జఞతఔ చఔరెం
IV. జనన ధివతాెం
రవన 4
కిెంథి యట్ిలల ఏ షయతే వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖత ాత్తఔలెంగ ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి?
I.

భోజు యభీ జఞగిెంగ్

II. నిఱేదిత థరభల దఽభివనియోఖెం
III. యోభభితనెం
IV. నఽలు యబథర యేమడెం
రవన 5
కిెంద ఉనై ఏ నౄభాెంఔన దే త్తలల ఔ నౄభాెంఔన ఔయౄ అనిై ాత్తఔల లేథర వత్తభైఔ కయకలఔు యనఽఔల
భైట్ిెంగ్ నుబెంట్ా నఽ (అలాగై యనఽఔల లేథర అనఽఔల కయకలఔు ాత్తఔల నుబెంట్ా నఽ) అగియౄ యస?
I.

నియృ మెం

II. భధవభిౄతవ
III. సెంకాయఫన
ై
IV. ఏఔ చయ
రవన 6
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భిస్కు

వభీాఔయణ

కిెంద,

భయణ

ట్ిిఔ

సాచిెంచిన

నుాభాణఔ

జీయణరల

భయణభైట్లఔు

అనఽఖ ణెంగభయణెంచఖలయధే వఔుౄలనఽ ___________ యపలఖెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
I.

నుాభాణఔ జీయణరలు

II. నుాదరన భిస్కులు
III. తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన జీయణరలు
IV. త్తయసుిత జీయణరలు
రవన 7
అభిత ఖయౌవత్త. ఆఫ ఒ కలభినేత్త నౄభా యక్షణ కోభయస. అభితఔు నౄభా ఇవవడరనికి కిెంథి యట్ిలల
థేనిని నౄభాెంఔన ఔయౄ అతేతౄ భఫన
ై థిగ ఎెంచఽఔుెంట్లయస? ఫలగ సభినుోబయ ఐచిచకనిై ఎెంచఽకోెండి.
I.

యదరయణ భైట్ాలల అెంగీకయెం

II. అదను న఼ానేమెంణో అెంగీకయెం
III. త్తయసుిత ాత్తనుదన
IV. నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధనణో అెంగీకయెం
రవన 8
కిెంథి నౄభా ాత్తనుదనలలా ఏథి ఆభోఖ బయతయ నౄభాెంఔనెం కిెంద అయహత ను ెంథే అవకశ్ెం లేదఽ?
I.

ఐ.ట్ి ఔెంనలనీలల యఫ్ి యేర్ ఇెంజనీర్గ ని ఙేసౄ ఽనై 26 ఏళ్ా సయత

II. ఫ ఖా ఖనిలల ని ఙేసౄ ఽనై మాపై ఏళ్ా భళేష్
III. ఫలెంఔులల ని ఙేసౄ ా, యౄ. కోట్ికి నౄభా యక్షణ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై 28 ఏళ్ా సతీష్
IV. డినుర్ిఫెంట్ల్ యోిర్లల ని ఙేసౄ ా, థేళ్ా కలభినేత్తణో ఔడిన ఎెండోఫెంట్ నౄభా ాణరయఔకోసెం
దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై 30 ఏళ్ా ాయణ్
రవన 9
ఱ఼ధర తీవా భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేధరైయస. ఆఫ ఒ జీయత నౄభా ాణరయఔ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధరైయస.
ఈ సెందయౌెంలల, నౄభాెంఔన ఔయౄ ఙరలావయఔు నౄభాెంఔనెం కోసెం ____________నఽ ఉయోగియౄ యస. ఫలగ
కచిచతఫన
ై సభాదరధరనిై ఎెంచఽకోెండి.
I.

నియృ మ దే త్త

II. సెంకాయఫన
ై దే త్త
III. భధఽఫేహెం లాెంట్ి అసవస త నౄభాెంఔనెంలల ాదరన నుతా నుోఱెంచదఽ కఫట్ిి నలై దె తేలలా ఏథెైధర సభై.
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IV. భధఽఫేహెం కైసఽలనఽ ూభిౄగ నిభఔభిసౄ ఽనైెందఽన నలన
ై దె తేలేయ కవు.
రవన 10
సెంణోష్ ఔ కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధరైయస. ఆమన చనినుోఖలయని పలయెంఙే భైట్ల
సఖట్ల నుాభాణఔ జీయణరలఔధరై ఙరలా తఔుువగ ఉెంథి. కఫట్ిి తఔుువ న఼ానేమెం ఙరభిె యదిెంచవచఽచ. భిస్కు
వభీాఔయణలల సెంణోష్నఽ ___________ కిెంద వభీాఔభిెంచవచఽచ.
I.

నుాభాణఔ జీయణరలు

II. నుాదరన భిస్కులు
III. తఔుువ ాభాణెం ఔయౌగిన జీయణరలు
IV. త్తయసుభిెంచిన జీయణరలు

ళుమమీక్ష రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం II.
భిస్కుల అెంగీకయెంనలై నౄభాెంఔన ఔయౄ నియృబయౄయస.
జరహఫయ 2
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
కెాబమ్ త్తయయుయెం అధేథి నౄభాెంఔన నియృమెం కదఽ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై సభాదరనెం III.
జఞతఔ చఔరెం అధేథి ఒ నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణ కదఽ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై సభాదరనెం II.
నిఱేదిత భాదఔదాయల దఽభివనియోఖెం ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖతనలై ాత్తఔల ాపలవెం
చాుతేెంథి.
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జరహఫయ 5
సభెన
ై సభాదరనెం III.
నౄభాెంఔనెంలలని సెంకాయఫన
ై భైట్ిెంగ్ దే త్త అనిై ాత్తఔల లేథర వత్తభైఔ కయకలఔు యనఽఔల భైట్ిెంగ్
నుబెంట్ా నఽ (యనఽఔల లేథర అనఽఔల కయకలఔు ాత్తఔల నుబెంట్ా నఽ) కైట్లబసఽౄెంథి.
జరహఫయ 6
సభెన
ై సభాదరనెం I.
భిస్కు వభీాఔయణ కిెంద, నుాభాణఔ జీయణరలు భయణ ట్ిిఔ సాచిెంచిన నుాభాణఔ జీయణరల భయణభైట్ల
అనఽఖ ణెంగ చనినుోఖలయధే యభి జీయణరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 7
సభెన
ై సభాదరనెం IV.
అభిత యషమెంలల, ఆమన ఖయౌెం థరయౌచన భిల త్త
 ని దిఱిలల నలట్ి లఔుని నౄభాెంఔన ఔయౄ నిమెంత్తాత
నిఫెంధన కిెంద నౄభా ఇవవడరనిై ఎెంచఽకోవచఽచ. ఈ నిమెంత్తాత ఉ నిఫెంధన అధేథి ాసవెం జభిగన
ి
భూడె ధలలలాు చనినుోబయ భిల త్త
 ఏయడిణే నౄభా ఙెయౌాెంునఽ భినేతెం ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 8
సభెన
ై సభాదరనెం II.
భళేష్ వమసఽ ఎఔుువగ (50 ఏళ్ై
ా ) ఉెండడెంణో నుట్ల యఫ్ి యేర్, ఫలెంకిెంగ్ భిశ్రభ తథితభలణో నుోయౌచణే
ఆమన విత్తౄ ఎఔుువ భిస్కుణో ఔడెఔునైెందఽన ఆమన నౄభా ాత్తనుదన ధరన్ ఫడిఔల్ నౄభాెంఔన కిెంద
అయహత ను ెందదఽ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై సభాదరనెం I.
తీవాఫన
ై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై ఱ఼ధర లాెంట్ి ఒ సెంకిాషిఫన
ై కైసఽ వవహభిెంఙే సభమెంలల,
నౄభాెంఔన ఔయౄ నౄభాెంఔనెం కోసెం ధరమ నియృ మ దే త్తని ఉయోగియౄ యస.
జరహఫయ 10
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సభెన
ై సభాదరనెం II.
భిస్కు వభీాఔయణ కిెంద, సెంణోష్నఽ నుాదరన భిస్కుల కిెంద వభీాఔభియౄ యస.
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అధడమమం 16
జీవిత తెభా తృహలళ కంద చెయౌలంులక
అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెం కెాబమ్ పలవన, కెాబభ లనఽ ఎలా నిభేభిెంచఽకోయలధే యట్ిని ఈ అదరమెం యవభిసౄ ఽెంథి.
అలాగై కెాబభ లలలని యకలనఽ ఔడర ఈ అదరమెం యవభిసౄ ఽెంథి. చివయగ, భయణ కెాబమ్ భియౖుభనికి
సభభిెంఙరయౌసన ణరాల ఖ భిెంచి, నౄభా సెంస థరవభ త్తయయుభనికి ఖ భెన
ై కెాబమ్ నఽెంచి లనృె థరయసడిని
యక్షిెంఙేెందఽఔు ఉనై యక్షణ ఔవఙరలనఽ (యయద యళత ఉ నిఫెంధన, నులల఼థరయసల ాయోజధరల యక్షణ
నిమెంతాణలు) నైయస ణెలుసఽఔుెంట్లయస. అబణే, నౄభా ఙేసఽఔునై యయస ఎలాెంట్ి భ కఫన
ై యసౄ వ
సభాఙరభనిై థరచి నలట్ిఔుెండర ఉెండరయౌ.
నేయవుఔకనే అంఱహలక

A. కెాబభ ల యకలు భభిమ కెాబభ ల ద త్త
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కెలభభయల యకహలక భమిమయ కెలభభయల దధ తి

A.

1. కెలభభయల ఫాఴన
నులల఼ కెాబమ్ఔు థరభితీలనుడే నౄభా సెంస , నౄభా నులల఼కి అసలు భీక్ష ఎదఽయవుతేెంథి. కెాబమ్
భియౖుయెం జభిగి, ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాెంచినుడే జీయత నౄభా యసౄ వ యలువ నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
తుయుచనం
ఔ కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై యగెనెం ధయయేభచలని నౄభా సెంస నఽ కోభై ఔ డిభాెండ్స.
ఔ జీయత నౄభా ెందెం కిెంద వచిచన కెాబమ్ అధేథి నౄభా ెందెం కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన ఔట్ి లేథర
అధేఔ యకల సెంగట్నలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెం థరవభ నేభ
ా ైనెం చఫడెతేెంథి. కొనిై కెాబభ లలల, ెందెం
కొనయఖ తేెంథి. భభికొనిైట్ిలల ెందెం యదె వుతేెంథి.
చితరం 1: మిస్కు షంగటన భమిమయ కెలభమ్

కెాబమ్లు భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:
i.

నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ సజీవెంగ ఉనైుడె ఙెయౌాెంఙే సభెైవవల్ కెాబమ్లు

ii. భయణ కెాబమ్
చితరం 2: కెలభభయలలో యకహలక

షమెైుఴల్ కెలభమ్లక

కెలభభయలలో యకహలక

భయణ కెలభమ్లక
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భయణ కెాబమ్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినుోబన తభవణే అభలలాకి వసఽౄెంథి. సభెైవవల్
కెాబభ లఔు ఔట్ి లేఔ అధేఔ యకల సెంగట్లు కయణరలుగ నిలుయౄబ.
ఉదడసయణ
సభెైవవల్ కెాబభ లనఽ నేాభన
ై ెంఙే సెంగట్నలఔు ఉథరహయణలు:
i.

నులల఼ ఫచాభిట్;ీ

ii. భనీ ఫలక్ నులల఼కిెంద ఫల
ై ుభబని ఙేయసఔునైుడె ఙెయౌాెంచవలలన యబథర;
iii. భెైడర్ ాయోజనెంగ నులల఼ కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన తీవా అసవస త;
iv. నులల఼థరయస లేథర అలలనీ
ై థరవభ నులల఼ సభెెండర్;
2. కెలభమ్ ఉదంతం షంబవించిందడ అతు తుమహధమించ఼కోఴడం
i.

షమెైుఴల్ కెలభమ్ ఙెయౌాెంు కోసెం, నులల఼లల నియృ బెంచిన నిఫెంధనల ాకయఫే సెంగట్న జభిగిెందధే
యషమానిై నౄభాసెంస నిభేభిెంచఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంథి.

ii. ఫచాభిట్ీ కెాబమ్లు భభిమ

భనీ ఫలక్ యబథర కెాబమ్లు ెందెం నుాయెంబెంలలధే

నిభేభితభవుతేనై ణేథీల నుాత్తథిఔధే ఉెంట్లనైెందఽన యట్ిని సఽలబెంగ నిభేభిెంచఽకోఖలెం.
ఉథరహయణఔు, భనీఫలక్ నులల఼ కిెంద ెందెం లదేెం ఙేసౄ ఽనై సభమెంలలధే ఫచాభిట్ీ ణేథల
ీ ు,
సభెైవవల్ ాయోజధరల యబథరలనఽ ఙెయౌాెంచఫడే ణేథీలనఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.
iii. సభెెండర్ యలువ ఙెయౌాెంులధేయ ఇతయ కెాబమ్ ఙెయౌాెంులఔధరై ననైెంగ ఉెంట్లబ. ఇతయ
కెాబభ లలా కఔుెండర, ెంథరనిై యదఽె ఙేల, ెందెం కిెంద తభఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన య భ ్నఽ
ఉసెంహభిెంచఽఔుధేలా నులల఼థరయస లేథర అలలైనీ నియృమెంణో సెంగట్న నేభ
ా న
ై ెంచఫడెతేెంథి.
సభెెండర్ ఙెయౌాెంులలల ఫచాభిట్ీ భ ెందఽగ ఉసెంహయణ వలన అభధ యససఽభ

ఔడర

ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి ూభిౄ కెాబమ్ ఙెయౌాెంఙరయౌస వచిచన భిల త్త
 లల ఙెయౌాెంచఫడే నతౄ ెం ఔధరై ఇథి
తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
iv. తీఴర అషుషి త కెాబమ్లు అధేయ నులల఼థరయస తన కెాబభ లఔు భదె తేగ అెంథిెంఙే యైద, ఇతయ
భికయసుల నుాత్తథిఔన నిభేభిెంచఫడెణరబ.
నులల఼ తీవా అసవస త కెాబమ్ భెైడర్నఽ ఔయౌగి, అలాెంట్ి నులల఼ని అలలన్
ై ఙేల ఉెంట్ే కిాషిఫన
ై భిల త్త

తలెతౄ ేతేెంథి. తీవా అసవస త ాయోజనెం అధేథి నులల఼థరయసఔు అలాెంట్ి అసవస త ఏయడినుడె
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యళ్ా కయసచలనఽ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు నులల఼థరయసఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి. ఈ నులల఼ని అలలన్
ై ఙేల,ేౄ అనిై
ాయోజధరలు అలలనీ
ై కి ఙెయౌాెంచఫడెణరబ. ఇథి చట్ి ఫదే ెంగ సభెన
ై థి అబనట్ికీ, ఉథేెయెంచిన
ాయోజధరనిై అథి ఙేయసకోఔనుోవచఽచ. ఇలాెంట్ి భిల త్త
 ని నియభిెంఙే చట్లినికి, ఔ శయతతతో ఔూడ్ిన
అళ్ైన్బంట్ థరవభ అలలన్
ై ఙేమఫడే ాయోజధరల నియృ బెంచడరనికి నులల఼థరయసలఔు అవగహన
ఔయౌెంచడెం ఙరలా భ కెం.
బచఽమమిటీ లేదడ భయణ కెలభమ్ లేథర సభెెండర్లు ెందెం కిెంద ఔయౌెంచిన నౄభా యక్షణ యదఽెఔు థరభి
తీయౄబ. ఇఔ ఎెంత భాతాభూ నౄభా యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉెండదఽ. కెాబమ్ యసౄ వెంగ ఙెయౌాెంచఫడిెంథర
లేథర అధేథరెంణో థీనికి సెంఫెంధెం లేదఽ. కెాబమ్ ఙెయౌాెంచని భిల త్త
 అధేథి ెంథరల కిెంద నౄభా యక్షణ
కొనయగిెంునఔు యౘనై ఇవవదఽ.
3. కెలభభయలలో యకహలక
నులల఼ కలవవదిలల కిెంథి ఙెయౌాెంులు సెంబయెంచవచఽచ:
a) షమెైుఴల్ రయోజనం రయోజనడలక
నిభీృతకలెంలల ఙెయౌాెంులనఽ నులల఼ కలవవదిలల నేభపునై సభమాలలా నౄభా సెంస నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ాత్త సభెైవవల్ ాయోజనెం యబథర తభవత ఙెయౌాెంచిన ఙెయౌాెంులనఽ ఎెండరర్సఫెంట్ థరవభ,
నులల఼ ఫలెండ్స త్తనెంఫడెతేెంథి.
b) తృహలళ షమెండర్
నులల఼ని ఫచాభిట్ీకి భ ెందఽగధే భ గిెంచఽకోయలని నులల఼థరయస ఎెంచఽఔుెంట్లయస. ఇథి సవచిెందెంగ
యదఽె ఙేసఽఔుధే నులల఼ ెందెం అవుతేెంథి. ఙెయౌాెంచవలలన యలువనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై తభవణే
నులల఼ని సభెెండర్ ఙేమఖలయస. నౄభాథరయసఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄధేై షమెండర్ విలకఴ అని అెంట్లయస.
ఇథి యదరయణెంగ ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలలల కొెంత రతెంగ ఉెంట్లెంథి. ఔనీస యౘనై ఔయౌగిన సభెెండర్
యలువ (GSV) ఔడర ఉెంట్లెంథి కనీ నౄభాథరయసఔు ఙెయౌాెంఙే యసౄ వ యలువ GSV ఔధరై ఎఔుువగ
ఉెంట్లెంథి.
c) మెైడర్ రయోజనం
నిభేభిెంచిన నిమభాలు భభిమ షయతేల ాకయెం ఔ నిభిేషి సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్ే నౄభా సెంస
తమాయస ఙేలన
 భెడ
ై ర్ కిెంద ఙెయౌాెంు జయసఖ తేెంథి.
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ఔ తీఴర అషుషి త మెైడర్ కిెంద, తీవా అసవస త నిభేయణ అబన భిల త
 ేలలా, ఔ నిభిేషి నణరౄనిై
నిఫెంధనల ాకయెం ఙెయౌాెంయౄయస. నౄభా సెంస నేభపునై తీవా అసవస త జఞనృణరలల ఈ అసవస తనఽ ఔవర్
ఙేల ఉెండరయౌ.
శృళటల్ కైర్ మెైడర్ కిెంద, నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఆసత్తాలల చికితస ను ెంథిన సభమెంలలని చికితస
కయసచలనఽ నిమభ, నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా సెంస ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
భెైడర్ ఙెయౌాెంులు జభినన తభవత ఔడర నులల఼ ెందెం కొనయఖ తేెంథి.
కిెంథి కెాబమ్ ఙెయౌాెంులనఽ నౄభా ెందెంలల నేభపునై నులల఼ కలెం భ గిెంులల జయసుణరయస.
d) బచఽమమిటీ కెలభమ్
ఇలాెంట్ి కెాబభ లలల, ఆ నౄభా ాణరయఔ కలెం చివభి వయఔు నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నుాణరలణో ఉెంట్ే,
కలభినేత్త భ గిెంులల నిభిేషీెంగ నేభపునై నణరౄనిై నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌాయౄ భని నౄభా
సెంస యగెనెం ఙేసౄ ఽెంథి. థీనిధే బచఽమమిటీ కెలభమ్ అని అెంట్లయస.
i.

ఫాఖశూహుభమ రణడయఔ: ఫచాభిట్ీ కెాబమ్ కిెంద, ఙెయౌాెంఙరయౌసన నతౄ ెం అధేథి అథి పలఖయవభెం
అబణే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, థరెంణో నుట్ల లనెంఙే ఫోనస్కలనఽ ఔడి, అెందఽలలనఽెంచి ఫకబ
డిన న఼నే
ా మెం య భ ్నఽ, నులల఼ యసణరలనఽ, థరనికి యదిెంచిన వడీు ని తీలయేమగ వఙేచ య భ ్.

ii. భఫడి ఆఫ్ న఼నే
ా మెం (ఆర్.ఒ.న) ాణరయఔ: కొనిై సెందభౌలలా, నులల఼ ఫచార్ అబన
సభమెంలల కలవవదిలల ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలుయసఽ ఙేమఫడణరబ.
iii. మూనిట్ యౌెంక్ు ఇనాసభెన్స నుాన్ (మూయౌప్): మూయౌప్ల యషమెంలల అబణే, నౄభా సెంస నిది
యలువనఽ ఫచాభిట్ీ కెాబమ్గ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
iv. భతూ-ఫామక్ తృహలన్: భనీ- ఫలక్ నుాన్లల అబణే, నౄభా సెంస నులల఼ కలభినేత్త సెందయౌెంగ
ఙెయౌాెంచిన సభెైవవల్ ాయోజధరలనఽ తీలయల
ే న తభవత నేగియౌన ఫచాభిట్ీ కెాబమ్నఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచిన తభవత నౄభా ెందెం యదె వుతేెంథి.
e) భయణ కెభమ్
నౄభా ఙేలన
 వకిౄ తన నులల఼ కల భినేత్త సెందయౌెంగ ాభాదవరతే
ౄ లేథర భభో యఔెంగ చనినుోణే,
పలఖయవభెం ఔయౌగి ఉెంట్ే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, నుోఖబన ఫోసన్లనఽ ఔయౌన, తభవత నేగియౌన
నులల఼ యసణెం, న఼నే
ా మెం, వడీు ని అెందఽలలనఽెంచి తీలయల
ే ేౄ వఙేచ య భ ్నఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. థీనిధే భయణ
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కెభమ్ అని అెంట్లయస. ఆమా భిల త్త
 ని ఫట్ిి ధరనేనీకి లేథర అలలైనీకి లేథర చట్ి ఫదే యయసఽడికి ఇథి
ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. భయణెం పయౌతెంగ వచిచన భయణ కెబమ్ ెందెం భ గిెంునఽ సాచిసఽౄెంథి.
భయణ కెాబమ్ అెంట్ే:
 యౕగర కెాబమ్(నులల఼ కలవవదికి భూడేళ్ా లలు) లేథర
 భాభూలు భయణ కెాబమ్ (భూడేళ్ా ఔధరై ఎఔుువ)
ధరనేనీ లేథర అలలైనీ లేథర చట్ి ఫదే యయసఽడె భయణెం ఙోట్ల ఙేసఽకోవడరనికి కయణెం, ణేథీ, ఙోట్లనఽ
ణెలునుయౌస ఉెంట్లెంథి.

కెలభమ్ తరం

i.

భయణ కెలభమ్ కోషం షభమించడయౌీన తడరలక

కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలే భిల త్త
 ని ఔయౌెంచడెం కోసెం నౄభా సెంస ఔు లనృె థరయసడె కిెంథి ణరాలనఽ
సభభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.:
 ధరనేనీ థరవభ కెాబమ్ తాెం
 దహనెం లేథర కననెం ధివతాెం
 చికితస అెంథిెంచిన యద
ై ఽడి నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం
 ఆసత్తా నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం
 ఔెంనలనీ మాజభానెం నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం
 ాభాదెం వలన భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల కోయసి థరవభ ధియఔభిెంచఫడిన నుాథనేఔ దభుౄ
నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ, శ్వ ెంచధరభా నియేథిఔ(నుోస్కి - భాభెిమ్ భినుోర్ి),
అెంత్తభ నియేథఔ
ి లాెంట్ి నుోయ్సఽ నియేథఔ
ి ల కన఼లు.
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 భయణ ధియఔయణగ ుయనులఔ అదికయసలు సభభిెంచిన భయణ ధివతాెం.
చితరం 3: భయణ కెలభమ్ కోషం షభమించడయౌీన తడరలక

నడమితూచే కెలభమ్ తౄహయం
షభాధి లేదడ దసన షంశూహుయ ధ఼రఴతరం

భయణ కెలభమ్ కోషం

రసైదమం చేషు ఼నన డ్డఔటయవచే ధ఼రఴతరం
ఆష఼తిరచే ధ఼రఴతరం

షభమించడయౌీన
తడరలక

ఉదో మఖ మజభాతుచే ధ఼రఴతరం
రభాదంలో భయణంచినటల భతే
కోయవటచే ధ఼రవీఔమించఫడ్ిన తృో య్ష఼
తురేదిఔలక

ii. భయణ కెలభమ్ తియషుయణ
భయణ కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచవచఽచ లేథర త్తయసుభిెంచవచఽచ. కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల,
ాత్తనుథిత థరయస ఏథెధ
ై ర యవయణలు ఇఙరచయని కనీ, నులల఼కి సెంఫెందిెంచిన యసౄ యఔ సభాఙరభనిై
ణొకిునలట్ి లయని కనీ నౄభా సెంస ఖ భిౄల,ేౄ ెందెం ఙెలా ుఫలట్ల కదఽ. నులల఼ కిెంద ను ెంథే అనిై
ాయోజధరలనఽ కోలలయయౌస వసఽౄెంథి.
iii. ళ్క్షన్ 45: విరహద యఴత ఉతుఫంధన
అబనట్ికీ, ఈ అభధ యససఽభ (కెాబమ్ త్తయసుయణ) నౄభా చట్ి ెం, 1938 లలని లలక్షన్ 45లలఫడి
ఉెంట్లెంథి.
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భయకమంగహ ఖభతుంచడయౌీనవి
ళ్క్షన్ 45 చెేదేమిటంటే :
జీయత నౄభా నులల఼ అభలలాకి వచిచన భెెండేళ్ా కలెం భ గిలన
 తభవత ఏ నౄభా నులల఼ని ఔడర
ాత్తనుదనలల ఇచిచన యవయణ లేథర యథ
ై రదికభి లేథర భెపభీ లేథర నౄభా ఙేలన
 వకిౄ లేైళతేడె జఞభీ
ఙేలన
 ఏథెైధర నియేథిఔలల ఉనై యవయణ, నులల఼ జఞభీ ఙేమడరనికి కయణఫన
ై ఏథెైధర ఇతయ దయౄయేజు
సభిగా  లేదని, తుగ ఉెందని ఙెఫ త, ఆ నులల఼ని నౄభా సెంస ాయైెంచడెం సభికదఽ. అలా
ాయైెంఙరలెంట్ే, ఆ యవయణ భ కఫైన యసౄ వెం ఆదరయెంగ ఉెందని, యలాడిెంఙరయౌసన యషమాలనఽ
ణొకిునలట్ి , నులల఼థరయస మోసూభితెంగ తమాయస ఙేరయని, ణరనఽ ఇచిచన యవయణ తు అధే యషమెం
నులల఼థరయసఔు నులల఼ యేలే సభమెంలలధే ణెలుసఽననీ, యలాడిెంఙరయౌసన యషమాలనఽ అథి ణొకిునలట్ి ెందధే
యషమెం ఔడర ణెలుసఽనని నియౄనెంఙే యక్షాలనఽ నౄభా సెంస చానెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
విఴయణ :
నులల఼థరయస భ కఫన
ై యసౄ వ సభాఙరభనిై అణచి నలడణ
ి ే, నులల఼ జఞభీ అబనట్ినఽెంచి భెెండేళ్ా
వయఔు ఏ సభమెంలల అబధర ాత్తనుదనలలని యసౄ యఔ సభాఙరయెం తుగ ఉెంట్ే నౄభా సెంస థరనిని
యదఽెఙేసఽకోవచఽచ.
భెెండేళ్ా కలెం అధేథి యనియోఖథరయసని నుయౌట్ యేచి, చాడరయౌసన సభమెంగ నిలుసఽౄెంథి. ఈ కలెం
తభవత అబణే, నులల఼థరయస మోసూభిత యవయణ ఇచిచ భ కఫైన యసౄ వ సభాఙరభనిై
ణొకిునలట్ి లయనీ, ఇచిచన యవయణ తని ఔడర ఆమనఔు ణెలుసఽనధే యషమానిై నియౄనెంఙరయౌసన
ఫలధత నౄభా సెంస థే. భెెండేళ్ా కలెం భ గిల,ేౄ తగిన యక్షానిై ను ెంథిన తభవణే నౄభా సెంస నులల఼ని
యదఽెఙేసఽకోఖలయస.
iv. భయణం షంబవించిందతు ఫావించ఼ట
కొనిై సెందభౌలలా ఔ వకిౄ ఎఔుడ ఉధరైభో ణెయౌమఔుెండర ఔనినెంచఔుెండర నుోమాయని ణెలుసఽౄెంథి.
ఇలాెంట్ి కైసఽలలా ఏడేళ్ా వయఔు ఆమన ఖ భిెంచిన ఆచాకీ ణెయౌమఔ నుోణే, ఆమన చనినుోబ ఉెంట్లయని
పలయెంఙేెందఽఔు పలయత యక్షాదరభల చట్ి ెం యలు ఔయౌసఽౄెంథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఔనినెంచడెం లేదని,
ఆమన చనినుోబ ఉెంట్లయని పలయెంఙరలని ధరనేనీ లేథర యయసఽలు కెాబమ్ ఙేల,ేౄ నౄభా సెంస లు తగిన
ధరమయనెం నఽెంచి డికరని
ీ తీసఽఔుభయలని కోయసణరబ. భయణెంఙరయధే పలవనణో కోయసి డికరీ ఙేలవ
ే యఔు
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న఼ానేమెంలు ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి. అబనట్ికీ భబతీ కిెంద ఏడేళ్ా కలానికి న఼ా నేమెంలనఽ
నౄభా సెంస లు భా఼ ఙేమవచఽచ.
4. జీవిత తెభా తృహలళక కెలభమ్ విధడనం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయసల ాయోజధరల సెంయక్షణ), నిమెంతాణలు 2002 కిెంథి యట్ిని ఔయౌగివుధరైబ:
తుమంతరణ 8: జీవిత తెభా తృహలళక షంఫంధించి కెలభభయల దధ తి
i.

కెాబమ్ఔు భదె తేగ సభభిెంఙేెందఽఔు యదరయణెంగ అవసయఫన
ై తృహరథమిఔ దశూహురేజులన఼ జీయత
నౄభా నులల఼ నేభపుెంట్లెంథి.

ii. కెాబమ్నఽ ల఼వఔభిెంచిన సభమెంలల ఔ జీయత నౄభా సెంస ఎలాంటి జామం లేఔకండ్డ తృహరళ్స్క
ఙేమాయౌ. ఏయధ
ై ర ాశ్ైలు లేథర అవసయఫైన నూభలనఽ యలెైనెంతవయఔు అదను కెలభమ్
ళుఔమించిన 15 మోజులోలు యడియడిగ కఔుెండర, ఔుయభిగ అడగయౌ.
iii. సెంఫెందిెంచిన అనిై ణరాలు, అవసయఫైన యవయణలనఽ తీసఽఔునై 30 మోజులోలు ఔ జీయత నౄభా
నులల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙెయౌాెంచఫడరయౌ. లేథర యయథరనికి తగిన కయణరలనఽ చానుయౌ. అబనట్ికీ,
నౄభా సెంస అననుామెం ాకయెం, కెాబమ్ దభుౄఔు థరభితీలే భిల త
 ేలలా అథి దభుౄనఽ
నుాయెంనెంచి, యధఫైనెంత తవయగ భ గిెంఙరయౌ. ఏ యఔెంగనా కెాబమ్నఽ థరకలు ఙేలన సభమెం
నఽెంచి ఆయస ధలలు థరట్భదఽ.
iv. చట్ి ెంలలని 47వ లలక్షన్ ాకయెం, ఙెయౌాెంు కోసెం కెాబమ్ లదేఫై, ఙెయౌాెంు అెందఽకోయయౌసన వకిౄ
ఖ భిెంచి ఏథెధ
ై ర కయణరల వలా

సఔరభఫన
ై
ఖ భిౄెంు లేఔ, ఙెయౌాెంు జయఔనుోణే, ఙెయౌాెంు

అెందఽకోయయౌసన వకిౄ ాయోజధరనిై కనుడడెం కోసెం ఆ నణరౄనిై జీయత నౄభా సెంస తన వదె
ఉెంచఽకోయయౌ. అలాెంట్ి నణరౄనికి ఱలడాల్ ఫలెంఔులలని ను దఽు ఫలెంఔు కాణరఔు వభిౄెంఙే వడీు భైట్ల
(అనిై ణరాలు, సభాఙరభనిై సభభిెంచిన 30భోజుల నఽెంచి అభలలా ఉెంట్లెంథి) వభిౄసౄ ఽెంథి.
v. ఉ- నిఫెంధన (iv)లల నేభపునైథి కఔుెండర భభైథధ
ెై ర కయణెంకోసెం కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడెంలల
నౄభా సెంస తయున జఞెం జభిగిణే, జీయత నౄభా సెంస కెాబమ్నఽ సనైక్షిెంచిన ఆభిఔ సెంవతసయెం
నుాయెంబెంలల ఉనై ఫామంఔక ఴడ్లడ మైటయ ఔనడన మెండు ఱహతం ఎఔకుఴ ఴడ్లడ తు కెాబమ్ నతౄ ెంనలై
ఙెలాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
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5. ఏజెంట్ తృహతర
ధరనేనీ/చట్ి ఫదే యయసఽడె లేథర లనృే థరయసఔు కెాబమ్ ణరాలనఽ సఔరభెంగ నిెండెంలలనా, యధఫైన
అనిై లేవలనఽ ఏజెెంట్ అెంథిెంఙరయౌ. యట్ిని జీయత నౄభా సెంస కభలమెంలల సభభిెంచడెంలలనా
సయౘమడరయౌ.
ఫలధతలనఽ నియవభిౄెంచడెం భాతాఫే కఔ, అలాెంట్ి భిల త్త
 నఽెంచి సథరౌవన తమాయవుతేెంథి. తథరవభ
అఔుడ యనుభనిై సెంనుథిెంచఽకోవడరనికి ఏజెెంట్ఔు భభో గప అవకశ్ెం లనసఽౄెంథి. లేథర చనినుోబన
ఔుట్లెంఫెం నఽెంచి బయషతే
ౄ లల అవకరలు లనయౄబ.
ళుమ మీక్ష 1
కెాబమ్ పలవననఽ కిెంథి యవయణలల ఏ యవయణ సభెైెంథో ఙెెండి? ఫలగ కచిచతఫన
ై సభాదరధరనిై
ఎెంచఽకోెండి.
I.

ఔ కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై యగేనభ నఽ నౄభా సెంస ధయయేభచలని ఙేలే అబయన.

II. ఔ కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై యగేనభ నఽ నౄభా సెంస ధయయేభచలని ఙేలే డిభాెండ్స.
III. ఔ కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై ఔట్లిఫలట్లనఽ నౄభా సెంస ధయయేభచలని ఙేలే డిభాెండ్స.
IV. ఔ కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై ఔట్లిఫలట్లనఽ నౄభా సెంస ధయయేభచలని ఙేలే అబయన.
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శూహమహంవం


ఔ కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై యగెధరనిై నౄభా సెంస ధయయేభచయౌసన డిభాెండ్స.



ఔ కెాబమ్ అధేథి సభెైవవల్ కెాబమ్ లేథర భయణ కెాబమ్. భయణ కెాబమ్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై
వకిౄ చనినుోబనుడె భాతాఫే వసఽౄెంథి సభెైవవల్ కెాబమ్లు ఔట్ి లేథర ఎఔుువ సెంగట్నల వలా
జయసఖవచఽచ.



సభెైవవల్ కెాబమ్ ఙెయౌాెంు కోసెం, నులల఼లల నేభపునై షయతేల ాకయెం ఆ సెంగట్న జభిగిెంథర అని
నౄభా సెంస నిభేభిెంచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.



నులల఼ కలయనేత్తలల కిెంథి ఙెయౌాెంులు జయఖవచఽచ:
 సభెైవవల్ ాయోజనెం ఙెయౌాెంులు
 నులల఼ సభెెండర్
 భెైడర్ ఫనిట్
 ఫచాభిట్ీ కెాబమ్
 భయణ కెాబమ్



నౄభా చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 45 (యయద యళత ఉనై నిఫెంధన) నులల఼ భెెండేళ్ా ై ూభిౄ ఙేసఽఔుని, నౄభా ఙేలన

వకిౄ ఎలాెంట్ి భ కఫైన యసౄ వ సభాఙరభనిై ధొకిు నలట్ిఔుెంట్ే, నౄభా సెంస కెాబమ్ త్తయయుయెం
నఽెంచి నౄభా ఙేలన
 వకిౄని యక్షిసౄ ఽెంథి.



ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయసల ాయోజధరల యక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 కిెంద, ఐ.ఆర్.డి.ఏ కెామమ్ల
సెందయౌెంగ నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి లేథర లనృే థరయసఔు యక్షణ ఔవచెంగ/సెంయక్షిణగ ని ఙేలేెందఽఔు
నిమెంతాణలనఽ యౄను ెంథిెంఙరబ.
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మిభభయౌన మీయవ రశినంచ఼కోండ్ిక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం II.
కెాబమ్ అధేథి ెందెంలల నేభపునై యగేధరనిై నౄభా సెంస ధయయేభచయౌసన డిభాెండ్స.

ళుమ-మీక్ష రవనలక
రవన 1
నులల఼ల జఞనృణర కిెంద ఇవవఫడిెంథి. ఏ యఔఫన
ై నులల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙెయౌాెంునఽ నిభీృతకలెంలల ఙేలే
ఙెయౌాెంుల యౄెంలల జయసుణరయస?
I.

భనీ- ఫలక్ నులల఼

II. మూనిట్ యౌెంక్ నౄభా నులల఼
III. భఫడి ఆఫ్ న఼ానేమెం నులల఼
IV. కలభినేత్త నౄభా నులల఼
రవన 2
భళేశ్ తీవా అసవస త భెైడర్ణో ఔడిన ఔ జీయత నౄభా నులల఼ని కొధరైయస. ఆమన ఔయణ్ నేయసఔు నులల఼ని
ూభిౄగ అలలన్
ై ఙేరయస. భళేశ్ఔు ఖ ెండె నుోట్ల వచిచెంథి. తీవా అసవస త భెడ
ై ర్ కెాబమ్ కిెంద యౄ. 50యేలు
ఉధరైబ. ఈ యషమెంలల ఙెయౌాెంు ఎవభికి జయనుయౌ?
I.

భళేశ్

II. ఔయణ్
III. భళేశ్, ఔయణ్లఔు సభానెంగ ఙెయౌాెంు జయనుయౌ.
IV. యభిదెభికీ కదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే భళేశ్ఔు ఖ ెండెనుోట్ల వచిచెంథి కనీ నులల఼ ఔయణ్ నేయసఔు అలలన్
ై
ఙేమఫడిెంథి.
రవన 3
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ాయణ్ కయస ాభాదెంలల చనినుోమాయస. భయణ కెాబమ్ కోసెం లనృే థరయస దయౄయేజులనఽ సభభిెంఙరయౌ. కిెంథి
దయౄయేజులలల సహజ భయణెంణో నుోయౌచణే ాభాద భయణెం యషమెంలల సభభిెంఙరయౌసన అదను దయౄయేజు
ఏథో ఙెెండి?
I.

కననెం లేథర దహన ధివతాెం

II. చికితస ఙేలన
 యద
ై ఽడె జఞభీ ఙేలన ధివతాెం
III. ఔెంనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాెం
IV. ధరమ యఙరయణ నియేథఔ
ి
రవన 4
కిెంథి యట్ిలల ఏ భయణ కెాబమ్నఽ యౕగర భయణ కెాబమ్గ భిఖణయౄయస?
I.

నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై భూడేళ్ాలలు భయణలేౄ

II. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై ఐథేళ్ాలలు భయణలేౄ
III. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై ఏడేళ్ాలలు భయణలేౄ
IV. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై థేళ్ాలలు భయణలేౄ
రవన 5
సభెైవవల్ కెాబభ లనఽ నేాభన
ై ెం ఙే కొనిై సెంగట్నలు కిెంద ఇవవఫడరుబ. కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో
ఖ భిౄెంచెండి?
I.

కలవవది నౄభా నులల఼ ఫచాభిట్ీ సెందయౌెంగ ఙెయౌాెంఙే కెాబమ్

II. భనీఫలక్ నులల఼ కిెంద ఫల
ై ుభబని ఙేయసఔునైుడె ఙెయౌాెంచఖల యబథర
III. భెైడర్ ాయోజనెంగ నులల఼ కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడు తీవా అసవస తకోసెం ఙెయౌాెంఙే కెాబమ్
IV. నులల఼థరయసడి ఎెండోఫెంట్ నులల఼ సభెెండర్ ఙేలన
 ుడె ఙెయౌాెంఙే సభెెండర్ యలువ
రవన 6
ఫైలు భబని ఙేయసఔునైుడె భనీఫలక్ నులల఼ కిెంద ఙేలన
 ఙెయౌాెంునఽ ఏ యఔభన కెాబమ్ కిెంద
వభీాఔభియౄ యస?
I.

భయణ కెాబమ్

II. ఫచాభిట్ీ కెాబమ్
III. కలవవది సభెైవవల్ కెాబమ్
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IV. సభెెండర్ కెాబమ్

రవన 7
శ్ెంఔర్ థేళ్ా మూనిట్ యౌెంక్ ఇనాసభెన్స ాణరయఔనఽ కొధరైయస. ఫచాభిట్ీకి భ ెంథే ఆమన చనినుోణే , కిెంథి
యట్ిలల ఏ యఔఫన
ై నులల఼ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి?
I.

యౘనై ఇచిచన య భ ్ లేథర నిది యలువలల తఔుువ

II. యౘనై ఇచిచన య భ ్ లేథర నిది యలువలల ఎఔుువ
III. ఫలెంఔు ను దఽు డినుజిట్ణో నుోయౌచణే భెెండె రతెం అదిఔ వడీు ణో ఙెయౌాెంచిన న఼నే
ా మెంలు త్తభిగి
ఇవవఫడెణరబ.
IV. సభెెండర్ యలువ
రవన 8
కెాబభ ల వభీాఔయణ ఆదరయెంగ (యౕగరెం లేథర యౕగరెం కనిథి), ననైెంగ ఉనైథేథో ఙెెండి?
I.

కలభినేత్త ాణరయఔనఽ కొనై ఆయస ధలల తభవత యభ చనినుోమాయస.

II. కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఏడరథినైయ తభవత భధనజ్డ చనినుోమాయస.
III. కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై భెెండెనైయ ఏళ్ా తభవత భధనజ్డ చనినుోమాయస.
IV. కలభినేత్త నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఐదఽనైయ ఏళ్ా తభవత ాయణ్ చనినుోమాయస.
రవన 9
నౄభా ఙేలన వకిౄ భయణెం సెందయౌెంగ లనృే థరయసలెందయౄ యదరయణ భయణ కెాబమ్ కోసెం సభభిెంఙరయౌసన
దయౄయేజుల జఞనృణర కిెంద ఇవవఫడిెంథి. ాభాదెంలల భయణెంఙే భిల త
 ేలలా అదనెంగ సభభిెంఙరయౌసన
యట్ిలల కిెంద ఉనై యట్ిలల ఏథి ఉెంట్లెంథి?
I.

ధరమ యఙరయణ నియేథఔ
ి

II. కెాబమ్ తాెం
III. దహనెంభ లేథర కననెం ధివతాెం
IV. యౘలట్ల్ ధివతాెం
రవన 10
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయసల ాయోజధరల యక్షణ) నిమెంతాణలు, 2002 ాకయెం, ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కిెంద
ఙేలే కెాబమ్ సెంఫెందిత ణరాలు భభిమ అవసయఫన
ై యవయణలనఽ ల఼వఔభిెంచిన భోజులలాు ఙెయౌాెంచఫడరయౌ
లేథర యయథరనికి ఖ భెై ఉెండరయౌ.
I.

7 భోజులు

II. 15 భోజులు
III. 30 భోజులు
IV. 45 భోజులు
ళుమ మీక్ష రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై సభాదరనెం I
భనీఫలక్ నులల఼ యషమెంలల కెాబమ్ ఙెయౌాెంునఽ నిభీృత కల వవది ఙెయౌాెంుల యౄెంలల జయసుణరయస.
జరహఫయ 2
సభెన
ై సభాదరనెం II
ఈ సెందయౌెంలల నులల఼ని సెంూయృ నుాత్తథిఔన ఔయణ్నఽ అనఽఔలెంగ అలలన్
ై ఙేమఫడిెంథి ఔనఽఔ యౄ.
50యేలనఽ ూభిౄగ ఔయణ్ఔు ఙెయౌాయౄ యస.
జరహఫయ 3
సభెన
ై సభాదరనెం IV
సహజ భయణెంణో నుట్ల ాభాద భయణెం సెందయౌెంగ ఔడర , ధరనేనీ ఇఙేచ కెాబమ్ తాెం లాెంట్ి
దయౄయేజులు, కననెం లేథర దహన ధివతాెం, చికితస అెంథిెంచిన యద
ై ఽని నఽెంచి ను ెంథిన ధివతాెం,
యౘలట్ల్ ధివతాెం, ఔెంనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాెం తథితభలనఽ సభభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
సహజ భయణెంణో నుోయౌచణే, ాభాద భయణెం సెందయౌెంగ ాథభ దభుౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ఇెంకెవస్కి
భినుోర్ి, నుోస్కి - భాయిమ్ భినుోర్ి, లైనల్ భినుోర్ి తథితభలనఽ అదను దయౄయేజులుగ సభభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 4
సభెన
ై సభాదరనెం I
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నులల఼ కల వవదిలల భూడేళ్ా లలు నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుోణే, భయణ కెాబమ్ యౕగర భయణ కెాబమ్గ
భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
జరహఫయ 5
సభెన
ై సభాదరనెం I
సభాదరనెం I సభి. కలభినేత్త నులల఼ ఫచాభిట్ీ సెందయౌెంగ ఎలాెంట్ి కెాబమ్ ఙెయౌాెంచఫడదఽ.
జరహఫయ 6
సభెన
ై సభాదరనెం III
ఫైలుభబని ఙేయసఔునైుడె భనీఫలక్ నులల఼ కిెంద జభినే ఙెయౌాెంునఽ కల వవది సభెైవవల్ కెాబమ్
కిెంద వభీాఔభిెంచఫడెతేెంథి.
జరహఫయ 7
సభెన
ై సభాదరనెం II
మూయౌప్ నులల఼ ఫచాభిట్ీకి భ ెందఽ శ్ెంఔర్ చనినుోణే, యౘనై య భ ్ లేథర నిది యలువలల ఏథి ఎఔుువ
అబణే అథి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
జరహఫయ 8
సభెన
ై సభాదరనెం IV
సభాదరనెం IV యేయసగ ఉెంట్లెంథి ఎెందఽఔెంట్ే అథి యౕగరెంకని కెాబమ్గ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. సభాదరనెం
I, II, IIIలు యౕగర కెాబమ్లుగ భిఖణెంచఫడెణరబ.
జరహఫయ 9
సభెన
ై సభాదరనెం I
ాభాదెంలల చనినుోబయ సెందయౌెంలల సభభిెంచడరనికి యఙరయణ నియేథఔ
ి (ఇెంకెవస్కి భినుోర్ి) అదనెంగ కయయౌస
ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ చనినుోణే, లనృే థరయసలెంణర కెాబమ్ తాెం, కననెం లేథర దహన ధివతాెం,
యౘలట్ల్ ధివతాెంనఽ సభభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 10
సభెన
ై సభాదరనెం III
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమెంతాణలు (నులల఼థరయసల ాయోజధరల యక్షణ) 2002 ాకయెం, జీయత నౄభా నులల఼ కిెంద
కెాబమ్నఽ సెంఫెందిత ణరాలు, యవయణలనిైట్ినీ ల఼వఔభిెంచిన ణేథీ నఽెంచి 30 భోజులలాు ఙెయౌాెంఙరయౌ లేథర
యయథరసదెంగ భిఖణెంఙరయౌ.
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యపలఖెం 3
ఆభోఖ నెభా
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అధడమమం 17
ఆమోఖమ తెభా మిచమం
అధడమమం ఉతృో దడఘతం
కలెంణో నుట్ల నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై ఈ అదరమెం నైఔు ఙెఫ తేెంథి. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏనేట్ి,
ఆభోఖ సెంయక్షణ యబలు, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసౄ ఽెంథి. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ
సెంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄనై కయకల ఖ భిెంచి ఔడర నైయస ణెలుసఽఔుెంట్లయస. చివయగ, పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ
నౄభా ఎలా యఔలెంచిెంథీ, పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా యణలల నుతా నుోఱసౄ ఽనై యయధ సెంస ల ఖ భిెంచి ఔడర ఇథి
యవభిసౄ ఽెంథి.

అఫామష పయౌతడలక

A. నౄభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ెంలల నౄభా భిణరభఔరభెం
B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏనేట్ి
C. ఆభోఖ సెంయక్షణయబలు
D. ఆభోఖ సెంయక్షణలలనియకలు
E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫో తీసఽౄనై కయకలు
F. ఆభోఖ సెంయక్షణ- యవతెంతాెం తభవత ుభోఖత్త
G. ఆభోఖ నౄభాయణ
ఈ అదరమానిై చథియన తభవత, నైఔు తనిసభిగ ఉెండే యభభూలు:
1. నౄభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లయస.
2. ఆభోఖ సెంయక్షణ పలవననఽ, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, యబలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయస.
3. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకల ఖ భిెంచి, యవతెంతాెం తభవత యదిెంచిన ుభోఖత్త
ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖలుఖ ణరయస.
4. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభెం ఖ భిెంచి చభిచెంచఖలుఖ ణరయస.
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5. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా యణ ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంట్లయస.

A. తెభా చమితర భమిమయ ఫాయతదేవంలో తెభా మిణడభఔరభం
నౄభా అధేథి ఏథో ఔ యౄెంలల యేల సెంవతసభల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉనైట్లి ణెలుయోౄెంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ సభూహెంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహెంలలని కొెంతభెంథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల
నయౖిలనఽ ెంచఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసౄ ా వఙరచయస. అబనట్ికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄెంలల జయసఖ తేనై
నౄభా యనుయెం భెెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిెందట్ే నదలెైెంథి.
1. ఆధ఼తుఔ రహమతృహయ తెభా
నౄభా పలవన థరవభ అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ ఙేట్ిిన భిస్కులుగ సభ దాెంలల ఙేలే దఽయసహసెం వలా ఔయౌగిన నయౖిలనఽ
ఙెవచఽచ. థీనిధే ఫభెైన్ భిస్కు అని అెంట్లయస. కఫట్ేి యయధ యకల నౄభాలలల ఫభెైన్ నౄభానఽ నదట్ిథిగ
ఙెవచఽచ.
అబనట్ికీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదట్ి యఔెం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సెంగాలు, ాణేకిెంచి ఇట్య్లల యక్షణ
యౄెంలల అభలలాకి వచిచెంథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నయౖిలు, అగిై ాభాదెం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషి ెం
లాెంట్ి యట్ి థరవభ ఏయడే నయౖిల సభమెంలల సయౘమెం అెంథిెంఙేలా చెంథర నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు
ణెయౌలన అగిై ాభాద నౄభా 1501లల యౘెంఫర్ా లల ఉనికిలల ఉనైట్లి ఔనినెంచిెంథి.
ఇెంగాెండ్సఔు సెంఫెందిెంచినెంతవయఔు, 1666లల సెంబయెంచిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లెండన్లల ఆ నఖయెంలలని ఙరలాపలఖెం, 13యేలఔు
నలైగ ఇళ్ైా ధవెంసెం కవడెం నౄభా యెంగనికి ఊునిచిచెంథి. థీెంణో 1680లల లైర్ ఆ఼స్క నేయసణో నదట్ి అగిై ాభాద
నౄభా ఔెంనలనీని నుాయెంనెంఙరయస.
లాయడ్సస: ధేడె ఆచభిసౄ ఽనై నౄభా యనుయెం భూలాలు లెండన్లలని లాయడ్సస క఼ హౌస్క భోజుల ధరట్ియ. అఔుడ
సభాయేశ్భవుత వచిచన వయౄ ఔులు సభ దాు ఆదల కయణెంగ ధౌఔలలా తయయౌెంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నయౖిలనఽ
యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙరయస. నడి సభ దాెంలల థోనడీలఔు నులడే సభ దా థ ెంఖలు, సభ దా యణరవయణెం
సభిగా  లేఔ వసఽౄవులు ధరశ్నెం కవడెం, ఏథో కయణెంగ డవ భ నిగినుోవడెం లాెంట్ి సభ దాు ఆదల వలా ఇలాెంట్ి
ాభాథరలు జయసఖ తేెండేయ.
2. ఫాయత దేవంలో ఆధ఼తుఔ రహమతృహయ తెభా చమితర
పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయెంబెంలల లేథర థరనికి సనై కలెంలలధన నుాయెంబఫైెంథి. యథేయౕ నౄభా సెంస ల
ఏజెనీసలు ఫభెైన్ నౄభా యనుభనిై నుాయెంనెంఙరయస. నదట్ి జీయత నౄభా ఔెంనలనీని 1818లల ఇెంగాెండ్సఔు ఙెెంథిన
ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. పలయతథేశ్ెంలల నదట్ి జీవన నౄభా బయతయ ఔెంనలనీని
ట్ిట్
ా న్ ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. ఈ భెెండా ఔలఔణరౄలలధే ఏభట్మాబ.
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నట్ి నదట్ి ూభిౄ యబ పలయతీమ నౄభా ఔెంనలనీ ఫలెంఫే భూచఽవల్ అషభెన్స య లలైట్ీ యౌనేట్ెడ్స నేయసణో 1870లల
భ ెంఫయలల ఏభట్ెైెంథి. తదనెంతయెం ఆ శ్ణరఫె ెం ూయౄ బయసభిఔలాా సవథేయౕ ఉదభెం ఊెందఽఔునై పయౌతెంగ అధేఔ
ఇతయ పలయతీమ ఔెంనలనీలు ఔడర ఏభట్మాబ.
నౄభా యనుభనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం 1912లలజీయత నౄభా ఔెంనలనీల చట్ి ెం , బయష నిది చట్లిలనఽ ఆమోథిెంఙరయస.
జీయత నౄభా ఔెంనలనీల చట్ి ెం 1912

న఼ానేమెం భైట్ ట్ిిఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థరవభ ఔెంనలనీలనఽ

భథిెంు యేమడరనిై తనిసభి ఙేలెంథి. అబనట్ికీ , పలయతీమ, యథేయౕ ఔెంనలనీల భధ పేదపలవెం అలాగై
కొనయగిెంథి.
పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ికీ కొనయఖ తేనై అతెంత ుభతన నౄభా ఔెంనలనీ అబన ధేషనల్ ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీని 1906లల
యనెంఙరయస.
భిల తేల అవసభనిై ఫట్ిి,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తవెం యయేక్షిసౄ ా , జఞతీమఔయణ ఙేమడెం, ఆ తభవత
నలైయేట్ీఔభిెంచడెం అెంట్ృ కిెంథి భీత్తలల కొనయఖ త వచిచెంథి:

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

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

c) భలోుతడర ఔమిటీ భమిమయ ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ
నలైయేట్ల సెంస ల యెంఖ ాయేశ్ెం యౄెంలల నుోట్ీ అెంశ్ెం భయా ణెయనైదఔు భవడెం సయౘ భిశ్భ
ర అనవిథిేకోసెం ఙేమాయౌసన
భాయసలనలై అధేవషణ ఙేల, లనూయసస ఙేమడెం కోసెం 1993లల భలలహణరా ఔనేట్ీని ఏభట్ల ఙేరయస. ఆ ఔనేట్ీ 1994లల తన
నియేథిఔనఽ సభభిచిెంథి. థీెంణో 1997లల ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ (IRA) ఏభట్ెైెంథి.

d)

నుయౌల఼థరయసల ాయోజధరలనఽ కనుడడెంణో నుట్ల నౄభా భిశ్భ
ర నఽ నిమెంత్తాసౄ ా , నుోాతసళసా
ౄ , ఔరభఫదే ెంగ

విథిే ఙెెంథేలా చాడడెం కోసెం ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ మాక్ి 1999నఽ ఆమోథిెంచడెంణో ఇనాసభెన్స
భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ (IRDA) ఒ చట్ి ఫదే సెంస గ 2000 ఏనాల్లల ఏభట్ెైెంథి.
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e) జి.ఐ.ళ ునయుాఴళిఔయణ
జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనాసభెర్గ భాభిచ, థరని ధరలుఖ ఉ సెంస లనఽ సవతెంతా ఔెంనలనీలుగ ునయవూవల఼ఔభిెంఙరయస.
జి.ఐ.ల నఽెంచి ధరలుఖ ఉ సెంస లనఽ2002 జూలెై నఽెంచి యేయస ఙేలేలా ఒ నృలుానఽ 2000 డిలలెంఫయసలల నుయా ఫెంట్ల
ఆమోథిెంచిెంథి. తథరవభ కిెంథి సెంస లు ఏభట్మాబ.


ధేషనల్ ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



థి ఒభిమెంట్ల్ ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



థి నా ఇెండిమా అషభెన్స ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స.

f) నేటి జీవిత తెభా మివరభ
“జీయత నౄభా” ఔెంనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. ఆ జఞనృణర కిెంద ఇవవఫడిెంథి.

g) నేటి జీవిత భయతయ తెభా మివభ
ర
“యదరయణ నౄభా” ఔెంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔెంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ.

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

ii. ఎక్సనుోర్ి కెరడిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా అధేథి ఎఖ భత్త యసణరనికి సెంఫెందిెంచిన భిస్కుల కోసెం
ఏభట్ెైన ఒ ాణేఔ నౄభా సెంస .

iii. ఐదఽ సవతెంతా ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉధరైబ.
iv. నేగియౌన ఔెంనలనీలు అనిై యకల యదరయణ నౄభా యనుభనిై నియవళయౄబ.
జీవిత తెభాఔం్తూల జాతతడ:
1. ఏజిమన్ భెయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

2. అయయ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

14. ఇెండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

15. కోట్క్ భళెంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్
ఇనాసభెన్స

4. పలభిౄ మాకస లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
5. నృభా సన్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

16. లెైఫ్ ఇనాసభెన్స కభపభైషన్

6. కెనభ ళెచ్ఎస్కనౄల఼ ఒనౄల఼ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

17. ఫేక్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

7. డీళెచ్ఎఫ్ఎల్ నుాఫభిక లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

18. న఼ఎన్నౄ ఫట్లెైఫ్

8. ఎడెల్యస్క లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

19. భిలమన్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
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9. ఎకెైసడ్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

20. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

21. ఎస్కనౄఐ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

11. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ యిెండరర్ు లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

22. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

12. ఐల఼ఐల఼ఐ ుూడెనిషమల్ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

23. యిర్ మూనిమన్ డరయ- ఇచిచ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స
24. ట్లట్ల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనాసభెన్స

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనాసభెన్స
2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనాసభెన్స
3. ఒభిమెంట్ల్ ఇనాసభెన్స
4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనాసభెన్స
5. యిర్ ళెల్ౄ ఇనాసభెన్స

பபாது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்:

1. అగిరఔలచర్ ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీ

12. భాగ్ ళెచ్డీఐ జనయల్ ఇనాసభెన్స

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనాసభెన్స

13. ధేషనల్ ఇనాసభెన్స

3. పలభిౄ మాకస జనయల్ ఇనాసభెన్స

14. నా ఇెండిమా అషభెన్స

4. ఙోళ్భెండలెం ఎెంఎస్క జనయల్ ఇనాసభెన్స

15. ఒభిమెంట్ల్ ఇనాసభెన్స

5. ఎక్సనుోర్ి కెరడిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనాసభెన్స

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనాసభెన్స

17. భిలమన్స జనయల్ ఇనాసభెన్స

7. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ ఎభోా జనయల్ ఇనాసభెన్స

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

19. ఎస్కనృఐ జనయల్ ఇనాసభెన్స

9. ఇనూోు ట్ కియో జనయల్ ఇనాసభెన్స

20. యౕరభమ్ జనయల్ ఇనాసభెన్స

10. ఎల్ అెండ్స ట్ీ జనయల్ ఇనాసభెన్స

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనాసభెన్స

11. యౌఫభీి యడియోకన్ జనయల్ ఇనాసభెన్స

22. మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనాసభెన్స
23. మూనివయశల్ యోెంనుో జనయల్ ఇనాసభెన్స
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B. ఆమోఖమ షంయక్షణ అంటే
“ఆభోఖఫే భయౘపలఖెం” అధే భాట్నఽ భనెం థేథే యెంట్లధరైెం. యసౄ వెంగ ఆభోఖెం అెంట్ే అయ ెం ఏనేట్ని
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడెైధర ామత్తైెంఙరభ? „రభీయఔ ఆభోఖెం‟ అధే అభనిైఙేచ “హోమల్ౄ ” దెం నఽెంచి „ళెల్ౄ‟
దెం నియవచిెంచఫడిెంథి.
నుత భోజులలా, ఆభోగనిై „బఖవెంతేడె ఇచిచన వయెం‟గ భిఖణెంఙే యయస. అసవస త అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన నునుల వలా
జభిగిెందని నఫే్యయస. అసవస త యనఽఔ కయణరలనఽ కీర.ూ 460- 370 భధ జీయెంచిన ళనుోకైరట్స ణెయౌనుయస.
భవయణెం, నుభియదె ూెం, వకిౄఖత యబాత, ఆయౘయుట్లయట్ా ఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కయణరల వలా అసవస తఔు
ఖ యవుతేధరైయని ఆమన ఙెనుయస.
ళనుోకైరట్స ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలెల కిెందట్ే పలయతీమ ఆమ భైవద వవస ఉనికిలల ఉెంథి. ధరలుఖ దాయలెైన యఔౄ ెం , సఽు
నలైతయసెం, నలుు నలైతయసెం, రలాష్ెంల సెంకిాషిఫైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణెంఙరయస. ఈ దాయల భధ
సభతేలత కొయవడడఫే అసవస తనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽెందని పలయెంఙరయస. ఆ భోజులలా నురచత థేరలఔు ణెయౌమని
సెంకిాషిఫైన శ్సౄ ై చికితసలనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యైద నణరభహృడెై న సఽయరతేడికై దఔుుతేెంథి.
కొెంత కలానికి, ఆధఽనిఔ యైదెం ఔ సెంకిాషీఫైన రసౄ ైెంగ అవతభిెంచిెంథి. ఆధఽనిఔ యైదెం ఆ తభవత ఎెంతభాతాభూ
అసవస తఔు భినేతెం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోాతసళెంఙేథిగ భాభిెంథి. ఆభోగనికి
సెంఫెందిెంచి 1948లల ాెంచ ఆభోఖ సెంస ఙేలన నియవచనెం అనిై వభాల ఆమోదెం ను ెంథిెంథి. “ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ,
భానలఔ, యభాజిఔయఫైన సెంూయృ ఆభోఖ లణే కనీ కైవలెం యది లేఔనుోవడెం భాతాఫే కదఽ” అని ఆ సెంస
నేభపుెంథి. ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి ఆమ భైవదెం లాెంట్ి పలయతీమ యైద వవస ఎట్ి నఽెంఙో ఇలాెంట్ి సెంూయృ దిఱిని
ను ెందఽయచఽఔుెంథి.

తుయుచనం
రంచ ఆమోఖమ షంషి (WHO): ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, యభాజిఔయఫైన సెంూయృ ఆభోఖ లణే కనీ కైవలెం
యది లేఔనుోవడెం భాతాఫే కదఽ.
ఆమోఖమ తుమహధయకహలక
కిెంథి కయణరలే ఎవభెైధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభేభియౄ మని యదరయణెంగ అెందయౄ యశ్వలసౄ ఽధరైయస.:

a) జీఴన ఱైయౌ కహయకహలక
జీవన రైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సెంఫెందిత వకిౄ నిమెంతాణలలధే ఉెంట్లబ. అెంట్ే, భినేతేలఔు లలఫడిన
యమాభెం, ఆయౘయెం, ఆెంథోళ్నలనఽ నియభిెంచడెం, భెంచి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభనునెం,
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భాదఔ దాయల లేవనెం, సఽయక్షితెం కని లలక్స లాెంట్ి ఙెడె జీవన రైలులు భభిమ అలయట్ల
ా , చలనెం లేని జీవన
రైయౌ (ఎలాెంట్ి యమాభెం లేనిథి) కనసర్, ఎబడ్సస, ళెైర్ట్ెనషన్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి అధేఔ యకల యధఽలనఽ
ఔలుఖజైయౄ బ.
ఇలాెంట్ి ావయౄ ననఽ నిమెంత్తాెంచడెం, ాపలయతెం ఙేమడెంలల ాబ తవెం కీలఔ నుతా నుోఱసౄ ఽనైట్ికీ (భాదఔ
దాయలనఽ లేయెంచిన యభిని ఫబల్ ను ెందడరనికి యలులేని జెైలు యక్షణో యక్షిెంచడెం, ను గఔు ఉతతే
ౄ లు
తథితభలనలై అదిఔ నఽైలు యదిెంచడెం లాెంట్ియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన రైయౌ కయకల
వలా ఔయౌగై యధఽలనఽ నిమెంత్తాెంచడెంలల నియృ మాత్ఔ నుతా నుోఱసౄ ఽెంథి.
b) మహమఴయణ కహయకహలక
సఽయక్షితఫైన ణరఖ నీయస, నుభియదే ూెం, నుోషకలు ఆభోగనికి అతెంత భ కఫైనయ. యట్ిలల లలట్ల ఏయడిణే
ాెంచెం నలుభూలలా, భ కెంగ వయే భాన థేరలలా ాసౄ ఽతెం భనెం చాసఽౄనై యధెంగ తీవాఫైన ఆభోఖ
సభసలఔు థరభి తీయౄబ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔనుోవడెం వలా ఇన్ఫ్ూ
ా బెంజఞ, చికెన్ నుక్స లాెంట్ి
అెంట్లయధఽలు యనయౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లేఔనుోవడెం వలా భలేభిమా, డెెంఖూ లాెంట్ి యధఽలు
యనసౄ ఽెండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్భ
ర లలా ని ఙేలే వఔుౄల వలా ఔయౌగై భవయణ కయకల వలా ఔడర కొనిై
యధఽలు ఏయడెణరబ. అెంట్ే ఆస్కఫయిస్క తమాభీ కభి్ఔులఔు ఆస్కఫయిస్క లాెంట్ి విత్తౄ యఫైన ఆదలు, ఫ ఖా
ఖనఽలలా ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రవస ధరమాలు లాెంట్ి సభసలు.
c) జన఼మయబైన కహయకహలక
జనఽవుల థరవభ చిధరైయసలఔు యభి తయౌా దెండెాల నఽెంచి యధఽలు ాయేయెంచవచఽచ. ఇలాెంట్ి జనఽ కయకలు
జఞత్త, పౌగోయఔ ాథేశ్ెం, చివయఔు సభూయౘల ఆదరయెంగ ఔడర ాెంచెం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫైన
ఆభోఖ దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽధరైబ.
ాజల ఆభోఖ లత్తనలైధే ఆమా థేరల యభాజిఔ, ఆభిఔ ుభోఖత్త ఆదరయడి ఉెంట్లెందని సషి ెంగ ణెలుయోౄెంథి.
ఆభోఖఔయఫైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణరదఔఫైన భానవ వనయసనఽ అెంథిెంచడఫే కఔ పలయతథేశ్ెం లాెంట్ి
అనవిథిే ఙెెందఽతేనై థేరనికి భభిెంత కీలఔఫైన అభూలఫైన వనయసలనఽ ఔడర లేవచిగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా
ఙేసౄ ఽెంథి. వకిౄఖత యబలల, అసవస త అధేథి జీవధననుది యెంగ నయౖినిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ
చయలనఽ ఙేమలేఔనుోవడెం థరవభ ాజలనఽ నేదభిఔెంలలకి ధట్ి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధడెతేెంథి.
అెందఽవలా ాెంచయౄ ెంగ ాజల ఆభోఖెం, సెంక్షైభానిై అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ ణరవలు చయలు తీసఽఔుెంట్లధరైబ.
తథరవభ నుౌయసలెందభికీ ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ణెఙేచెందఽఔు చయలు ఙేడెణోెంథి. కఫట్ేి ఆభోఖ
సెంయక్షణనలై నలడెతేనై కయసచ ఆ థేశ్ జీడీన఼ (సా
 ల థేయౕయోతత్తౄ )లల ఖణనీమెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఇథి యేభైవయస భిల తేలఔు తఖా ట్ి ల యేభైవయస యకల ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయెం ఉెంట్లెంథర అధే ాశ్ైనఽ తలెణలా
ేౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
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C. ఆమోఖమ షంయక్షణ శూహిభలక
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేెందఽఔు, నియవళెంఙేెందఽఔు, యయేక్షిెంఙేెందఽఔు, ునయసదే భిెంఙేెందఽఔు
ాబ తవెం సయౘ యయధ ఏజెనీసలు, లేయ సెంస లు, అెంథిెంఙే లేవల ఔయస. ఆభోఖ సెంయక్షణ ాపలవయౕలెంగ ఉెండరలెంట్ే
కిెంథి అెంరలు తనిసభి.


ాజల అవసభలఔు తఖా ట్ి ల



సభఖరత



సభ చితెంగ



సఽలబెంగ అెందఽఫలట్ల



ఙౌఔ ధయ

వకిౄ ఆభోఖ లత్త ఆమా వఔుౄలనఽ ఫట్ిి భాయసతేెంట్లెంథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై యబలల భ్యౌఔ
వసతేలనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా ఙేమడెం యధడేథి కదఽ. అలాెంట్ి అవసయెం ఔడర లేదఽ. ాజలఔు ఏయడవచచని
పలయెంఙే యధఽలనఽ ఫట్ిి ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుువ
సెందభౌలు జవయెం, జలుఫ , దఖా , చయ్ సభసలు లాెంట్ి యట్ికి ఖ భికవచఽచ. జలుఫ , దఖా ణో నుోయౌచణే ళెట్ెైట్ిస్క
నౄణో యళ్ై
ా ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుువ.
అథేయధెంగ, ళెట్ెైట్ిస్క నౄణో నుోయౌచణే ఖ ెండె జఫ ోలు, కనసర్ లాెంట్ి తీవా అసవస తణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు
తఔుువ. కఫట్ిి, ఏ నుాెంతెంలల అబధర అెంట్ే గరభఫైధర, జిలాా అబధర, భషి ఫ
ర ైధర ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలు
అధేయ ఆ నుాెంతెంలలని యయధ ఆభోఖ సెంయక్షణ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ:
 జధరపల భిభాణెం
 భయణ భైట్ల
 జఫ ోల భైట్ల
 అెంఖయైఔల భైట్ల
 ాజల యభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖెం
 ాజల యదరయణ నుోషఔ లత్త
 ఒ ఖని నుాెంతెం లేథర ఒ నుభిరరనేఔ నుాెంతఫైణే భవయణ కయకలు
 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ వవస . అెంట్ే, ఖ ెండె జఫ ోల నిుణ లు లెా లలా లదేెంగ
ఉెండఔనుోవచఽచ కనీ జిలాా ట్ి ణెంలల ఉెంట్లయస.
 ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస ఎెంత ఫేయ ఉయోగిెంచఫడవచఽచ
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 బభిెంఙే యభయ ూెం లాెంట్ి యభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.
నలై కయకల ఆదరయెంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేమడెంనలై
ాబ తవెం నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. ాజలఔు ఙౌఔగ, సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండఖల సభ చిత ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ
ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు చయలు తీసఽఔుెంట్లెంథి.
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D. ఆమోఖమ షంయక్షణ యకహలక
ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ యసౄ ితెంగ వభీాఔభిెంచఽకోవచఽచ:
1. తృహరథమిఔ ఆమోఖమ షంయక్షణ
ఏథేని అసవస తఔు ఖ భెైనుడె భోగి నదట్గ సెంాథిెంఙే యైదఽలు, నయససలు, భభై ఇతయఫైన చినై కిానిక్లలల
అెంథిెంఙే లేవలధే నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ నియవచిసఽౄెంథి. అెంట్ే, ఔ ఆభోఖ వవస భిదిలల భోఖ లెందభికీ నుాథనేఔ
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి నదట్ి దశ్ అని ఙెవచఽచ.
అనవిథిే ఙెెంథిన థేరలలా ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జట్ిలఫై, థీయఘకయౌఔెం లేథర తీవాఫైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట్ిని
ఎదఽయసుధే యధెంగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అతెంత నుాభ కతనఽ ఇయౄయస. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస లు
నిభోధఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ట్ీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధసయౌెంగ్ లాెంట్ి యట్ినలై ఔడర దిఱిని కైెంథీఔ
ా భిసౄ ఽెంథి.
అవసయఫైనుడె తదఽభి యబ లలషయౌసఽిల దఖా యఔు యమాులని భోగికి సాచియౄయస.
ఉథరహయణఔు, జవయెం కోసెం ఒ వకిౄ యైదఽడిని సెంాథిెంచినుడె అథి డెెంఖూ జవభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరవభ
ణేయౌణే, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణథరయస ఆమనఔు కొనిై భెందఽలనఽ భల ఇవవడెంణో నుట్ల ాణేఔ యక్షణ కోసెం ఒ
ఆసత్తాలల ఙేభలని ఔడర సాచియౄయస. నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెందభౌలలా ఙరలావయఔు యైదఽడె యభి ఔుట్లెంఫ
యైదఽడిగధే వవహభియౄ యస. ఔుట్లెంఫెంలలని సబ లెంణర ఏథేని చినై అసవస తకోసెం ఔడర యైదఽడిని సెంాథియౄ యస.
ఈ దే త్త జనఽయఫైన కయకల ఆదరయెంగ యది లక్షణరలనఽ భల , తగిన భీత్తలల యైద సలయౘ ఇవవడెంలల ఔడర
యైదఽడికి సయౘమడెతేెంథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తెండిా భధఽఫేహ చభితన
ా ఽ ఫట్ిి భధఽఫేయౘనిై యధఫై నెంత వయఔు
చినై వమసఽ నఽెంఙే నియభిెంఙేెందఽఔు జీవన రైయౌ ట్ా జఞఖరతౄగ ఉెండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలయౘ ఇవవఖలయస.
గరనైణ యబలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ాబ తవ, నలైయేట్ల సెంస లు భెెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధరపలనఽ
ఫట్ిి ాబ తవ నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయస. ాసౄ ఽతెం గరభ యబలల ఏథో యౄెంలల ఇయ
ఉధరైబ.
2. భాధమమిఔ ఆమోఖమ షంయక్షణ
యదరయణెంగ భోగిణో నదట్గ సెంఫెంధెం లేని యైద నిుణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిుణ లు అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ
లేవలు భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కిెందఔు వయౄబ. తీవాఫైన అసవస తఔు కొెంతకలెం నుట్ల చికితస తీసఽకోవడెం,
కొనిై సెందభౌలలా తీవా చికితస లేవలు (ఐల఼మ ), ఆెంఫ లెన్స సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభేయణ భీక్షలు,
ఇతయ యైద లేవలు సయౘ ఆసత్తాలల ఉెంట్ృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికితస అెందఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఙరలా సెందభౌలలా నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస లు, యైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సెంయక్షణఔు ెంనయౄ యస. కొనిై
సెందభౌలలా అబణే, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లే సభఖరఫైన లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల
„అెంతయా త‟నుాథనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియవళసఽౄెంట్లబ.
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ఙరలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లు జన సెంకనఽ ఫట్ిి ణరలుక/ఫలాక్ యబలల ఉెంట్లబ.
3. ఉననత శూహిభ ఆమోఖమ షంయక్షణ
ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి యదరయణెంగ ఆసత్తాలల ఉెంట్ృ చికితస అెందఽఔుధే యభికోసెం ఉథేెయెంచిన ాణేఔ
సలయౘలణో ఔడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సెంస ల భాయా దయశనెంణో భోఖ లు ఇఔుడఔు వసఽౄెంట్లయస.
ఈ ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లు ఙరలావయఔు భషి ర భజదరనఽలలా , కొనిై జిలాా కైెంథరాలలానా ఉధరైబ.
భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస ల భిదిని థరట్ి ఆధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలు, యైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన
యట్ిని ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ. అెంట్ే ఆెంకలజీ (కనసర్ చికితస),
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽిలు లాెంట్ియ.
ఆభోఖ సెంయక్షణ యబ నలభిగై కొథీె ఆ సెంయక్షణణో భ డిడిన కయసచలు ఔడర నలయసఖ తేెంట్లబ. నుాథనేఔ ఆభోఖ
సెంయక్షణఔు అబయ కయసచలనఽ ఙెయౌాెంచడెం జధరనికి పలయెం కఔుధరై, భాధనేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ పలభనిై బభిెంచడరనికి
కసౄ ఇఫోెంథి డెణరయస. ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అబణే భభీ పలయెంగ పలయయౄయస. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు
సెంఫెందిెంల యయధ యబలలా ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలా , గరనైణ- ట్ి ణ నుాెంణరలలల
యేభైవయసగ ఉెంట్లబ. యభాజిఔ- ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతెం ఙేయౄ బ.
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E. ఫాయతదేవంలో ఆమోఖమ ఴమఴషి లన఼ దెఫఫతీష఼ునన కహయకహలక
పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస ఖతెంలలనా, ఇుడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయసుెంట్ృ వయోౄెంథి.
అెంతయా తెంగ ఇయ ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస సవపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత యబలల అవసభలనఽ, వవల఼ఔిత యబలల
ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస నఽ థెఫోతీసఽౄధరైబ. ఆ యవభలనఽ కిెంద చాథరెెం:
1. జనఖణన ఱహషు ైం, జనడఫా షంఫంధిత ధో యణయలక
a) ాెంచెంలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలా పలయతథేశ్ెం భెెండవ అత్త నలదెథేశ్ెం.
b) ఇథి జధరపల నలయసఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భి ఙేసౄ ఽెంథి.
c) నేదభిఔెం యబ ఔడర యైద సెంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌాెంచఖల యభయ ూెంనలై ాపలవెం చాుణోెంథి.
2. శూహభాజిఔ ధో యణయలక
a) ట్ి ణీఔయణ నలయఖడెం వలలా, గరనైణ నుాెంణరల నఽెంచి ాజలు ట్ి ణ నుాెంణరలఔు యళ్ాడెం వలా ఆభోఖ సెంయక్షణ
లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.
b) గరనైణ నుాెంణరలలానా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనెంగ యైద లేవలు లనెంచఔనుోవడెం, అెందఽఫలట్లలల
లేఔనుోవడెం, ధయలు ఎఔుువగ ఉెండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽచ.
c) తనెంతణరనఽగ యమాభెం ఙేలే అవసభనిై తగిాెంఙే భీత్తలల ఔయసచని ని ఙేలే జీవనరైయౌలలకి భభిెంతగ
ఙొచఽచఔునుోవడెం భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ నుోట్ల లాెంట్ి కొతౄ యఔెం యధఽలఔు థరభి తీసఽౄధరైబ.
3. జీవితకహలం అంచనడ
a) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి ధేడె ుడెతేనై నలాలు ఎెంతకలెం జీయెంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄెంథి.
b) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి యవతెంతాూెం వచిచన భోజులలా భ నలై ఏళ్ైాగ ఉెండగ, ఇుడథి అయయై ఏళ్ునఽ
థరట్ిెంథి. అబణే ఇెంత ను డయట్ి జీయత కలెంలల ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన సభసలు భాతాెం భియౖుయెం
కలేదఽ.
c) ఇథి „ఆభోఖఔయఫైన జీయత కల అెంచధర‟ అధే కొతౄ పలవనఔు థరభి తీలెంథి.
d) థీనివలా జీభిబయట్క్
ిా (వయోదిఔ సెంఫెందితెం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌస వచిచెంథి.
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F. ఫాయతదేవంలో ఆమోఖమ తెభా మిణడభఔరభం
ఆభోఖ సెంయక్షణనలై యదరన నియృ మాలు తీసఽకోవడెంనలై ాబ తవెం దిఱి యభిసౄ ాధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర అథి
అభలలా నలట్ి ెంథి. ఆ తభవణే నౄభా ఔెంనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లణో భ ెందఽకొఙరచబ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ
నౄభా ఎలా అనవిథిే ఙెెంథిెందధే యషమెం కిెంద యవభిెంచఫడిెంథి:
a) ఉదో మఖయల రబయతు తెభా థఔం (ఇ.ఎస్క.ఐ)
1947లల యవతెంతాెం వచిచన కొథిె భోజులకై అెంట్ే,1948లల ాయేశ్నలట్ి న ఇ.ఎస్క.ఐ చట్ి ెం థరవభ ఉథోఖ ల ాబ తవ
నౄభా థకనిై నుాయెంనెంచడెంణోధే పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభా లాెంఛనెంగ నదలెైెంథి. సెంగట్ిత నలైయేట్ల
యెంఖెంలల ఉథోఖెం ఙేసౄ ఽనై ఫూ
ా కలర్ కభి్ఔుల కోసెం ాయేశ్నలట్ి న ఈ థఔెం తన య ెంత యైదరలలు, ఆసఽతేాల
ధట్వర్ు థరవభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథియౄ ోెంథి.
థీనికోసెం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎెంనుాబాస్క లేిట్ ఇనాసభెన్స కభపభైషన్) తన య ెంత ఆసఽతేాలనఽ,
యైదరలలనఽ నియవళసఽౄెండడెంణో నుట్ల య ెంత సదఽనుమాలు తగినెంతగ లేనిఙోట్ ాబ తవ, నలైయేట్ల సెంస లణో
ెంథరలు ఔుదఽయసచఔుెంట్ ెంథి.
యౄ. 15యేల వయఔు సెంనుథిసౄ ఽనై కభి్ఔులెందభికీ ఈ పలఖయవభ థఔెం కిెంద యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైయస. ఈ థఔెం
ాకయెం యేతనెంలల ఉథోగి 1.75రతెం, మాజభాన సెంస 4.75 రతెం యట్ల ఙెయౌాయౄ బ. యైద కయసచలలా భషి ర
ాబ ణరవలు 12.5రతెం యట్లనఽ బభియౄ బ.
థీనికిెంద లనెంఙే ాయోజధరలు:
i.

ESIS ఆసఽతేాలలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ

ii.

ాసవకల ాయోజధరలు

iii.

అెంఖయైఔల ాయోజధరలు

iv.

అసవస త, కోలుఔుధే కలెం కయణెంగ సెంబయసఽౄనై యేతన నయౖిలఔు నఖదఽ భియౘయెం

v.

కభి్ఔుడె భిత్త ఙెెంథిణే అెంతకిరమల కయసచలు

అదీఔిత యైద లఫోెంథి, నలైయేట్ల ఆసఽతేాల నఽెంచి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయౌాెంులు జయసుణరబ. 2012
భాభిచ ధరట్ి లెఔుల ాకయెం ESIS 65.5 నేయౌమనా లనృె థరయసలఔు యక్షణ ఔయౌయోౄెంథి.

b) కైందర రబయతు ఆమోఖమ థఔం
ESISనఽ ాయేశ్నలట్ి న కొెంతకలానిఔలాా కైెందా ాబ తవ ఆభోఖ థఔెం (ల఼జీళెచ్ఎస్క) అభలలాకి వచిచెంథి. ఉనైత
యబ అదికయసలుగ నిఙేలన నలనషనయసా, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లు సయౘ కైెందా ాబ తవ ఉథోఖ ల కోసెం 1954లల
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ఈ థకనిై ాయేశ్నలట్ి లయస. యథరయసలఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంఙే ఈ
థకనికి ఉథోఖ ల యట్ల సవలెంగ ఉెండగ, ఎఔుువ రతెం యట్లనఽ ఉథోఖ సెంలే (కైెందా ాబ తవెం) ఙెయౌాయౄ ోెంథి.
ల఼జీళెచ్ఎస్క య ెంత యైద రలలు, నుయ్ కిానిక్లు, ఖ భిౄెంచిన నలైయేట్ల ఆసఽతేాల థరవభ ఈ లేవలనఽ
అెంథిసౄ ఽధరైయస.
అనిై యైద వవస లనఽ అనఽభత్తసఽౄెండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలత్త లసిెంనఽ అనఽభత్తయోౄెంథి. భెందఽలు
ఉచితెంగ అెంథిెంచడెంణో నుట్ల, తీవా అసవస తఔు ఖ భెైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఇెంట్ికి యయా యైద
లేవలు అెంథిెంచడెం లాెంట్ి యట్ిని, లలషయౌస్కి ఔనసలేిషన్లనఽ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
ధలఔు యౄ. 15 నఽెంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తయౕలెంగ భ డినలట్ి నట్ికీ, ఉథోఖ ల యట్ల ఙరలావయఔు
ధరభభాతాఫే.
2010లల ల఼జీళెచ్ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనృె థరయసలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లెంఫలలణో ఫలఫైన
సబతవ ుధరథిని ఔయౌగి ఉెంథి.
c) రహమతృహయ ఆమోఖమ తెభా
నౄభా భిశ్భ
ర జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ెందా, తభవత ఔడర యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ
నౄభా సెంస లు అెంథిెంఙరబ. అబణే, నుాయెంబెంలల ఙరలావయఔు ఇయ నయౖిలధే ఔయౌగిెంఙరబ. ఎఔుువగ ఇయ
కభపభైట్ ఔా బెంట్ా ఔు భాతాఫే అెందఽఫలట్లలల ఉెండేథి. అథి ఔడర కొెంత భినేత్త వయకై.
పలయతీమ యణలల వఔుౄలఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలకోసెం నదట్ి నుాభాణఔఫైన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ ని ధరలుఖ
జఞతీమభమఫైన జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు (జనయల్ ఇనాసభెన్స కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా ఉ సెంస లు)
1986లల ఆయషుభిెంఙరబ. ాసవెం, భ ెందసఽౄ యధఽలు లాెంట్ి కొనిైెంట్ిని నేనయౘబెంచి నిభిేషీ యభిషఔ భినేత్త
వయఔు ఆసఽత్తా కయసచల కోసెం యక్షణ అెంథిెంఙేలా ఫడీకా ెబమ్ నేయసణో ఒ ఉతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ి ెంథి. భాభెుట్
భిణరభఔరభెంలల థరనికి అధేఔ దశ్లలా సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిెంఙరయస.
అబనట్ికీ, లు సవయణలనఽ ఙేట్ిిన తభవత ఔడర ఫడికా బ
ె మ్ ాసౄ ఽత యయషనా ఆధవయెంలల ఆసఽత్తా
కయసచల ూచీ ఆదరభిత యభిషఔ కెంట్లాకైి ధేడె పలయతథేశ్ెంలల అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నలైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా
యౄెంగ ఉెంట్ ెంథి. ఇథి ఎెంతగ జధరదయణ ను ెంథిెందెంట్ే నలైయేట్ల ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙరలా భెంథి తయచా
„ఫడికా ెబమ్ ఔవయసా‟ అధే నలుసఽౄధరైయస. థరనిని నౄభా సెంస లు అెంథిెంఙే ఒ నిభిేషీ ఉతత్తౄ గ చాడడెం ఔధరై ఒ
ఉతత్తౄ యపలఖెంగధే పలయసఽౄధరైయస.
2001లల నలైయేట్ల సెంస లు నౄభా యెంఖెంలలకి భవడెంణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిెంచిెంథి. అబనట్ికీ ఈ ధరట్ికి
ఔడర ఇెంక పలభీ భాభెుట్ కొనయఖ ణోెంథి. యక్షణలలా ఖణనీమఫైన భాయసలు, నేనయౘబెంులు, కొతౄ మాడ్సఆన్ జోడిెంు యక్షణలు లాెంట్ి యట్ిని ాయేశ్నలట్ి లయస. యట్ి ఖ భిెంచి తభవత్త అదరమాలలా చభిచథరెెం.
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ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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G. ఆమోఖమ తెభా విణ
ధేట్ి ఆభోఖ నౄభా యణలల అధేఔ యకలెైన లేయ సెంస లు ఉధరైబ. యట్ిలల కొనిై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిెంఙే
లేయ సెంస లుగ ఉెండగ, నౄభా లేవలు, యయధ యబ భధవభిౄతవ సెంస లు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ
సదఽనుమాలనఽ యౄను ెంథిసౄ ఽెండగ, ఇతయ సెంస లు ణోడరట్ల యౌఔభలనఽ అెంథిసౄ ఽ ధరైబ. కొనిై ాబ తవ యెంఖెంలల
ఉెండగ, భభికొనిై నలైయేట్ల యెంఖెంలల ఉెంట్లధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి కిెంద ఔుాౄ ెంగ ఇవవఫడరుబ:
A. భౌయౌఔ ఴషతతలక:

1. రబయతు ఆమోఖమ యంఖం
ాబ తవ ఆభోఖ వవస జఞతీమ యబ, భషి ర యబ, జిలాా యబలలల భాతాఫే కఔ భినేతెంగ గరభ యబలలనా
ని ఙేయౄ బ. గరభాలలా జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గరనైణ ాజలు, ాబ తవ భ్యౌఔ వసత్త
భధ యయదిగ ని ఙేలేలా యభాజిఔ సవచిెంద లేవఔులనఽ నియోగిెంచఽఔుెంట్లభ . యభిలల భ కఫైన యళ్ైాః
a) భానవ వనయసల అనవిథిే భెంత్తాతవ రక అభలు ఙేసౄ ఽనై నుోషఔ అనఽఫెంధ కయఔరభెం, ఇెంట్గైరట్డ్స ఙెైల్ు
డెవ్లప్ఫెంట్ సభీవస్క కిెంద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అెంఖన్యడీ కయఔయౄ లు (ాత్త యబ భెంథికి ఔయస ఙొున).
b) సఽయక్షితేలెైన భెంతాయనఽలు (ట్ి.నృ.ఎ), గరభ ఆభోఖ భాయా దయసశలు (ాబ ణరవలలలని ఆభోఖ రకలలా
ఇథివయఔట్ి థకలు).
c) ఎన్.ళెచ్.ఆర్.ఎెం (జఞతీమ గరనైణ ఆభోఖ నేషన్) కిెంద సభాజెం థరవభ ఎనిైకెైన ఆర (ఖ భిౄెంు ను ెంథిన
యభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ ) సవచిెంద లేవఔులు. గరనైణ నుాెంణరలలా ఆభోఖ యెంగనికి యయధఽలు ని
ఙేలేెందఽఔు కొతౄ గ యక్షణ ను ెంథిన గరభ యబ సవచిెంద ఆభోఖ కయఔయౄ లు.
ాత్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాెంణరలలల (యవత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణరలలల భూడె యేల భెంథి) ఉకైెంథరాలు
ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయస. ఆకిసయౌమభీ నర్స నేడ్స యైఫ్ (ఏఎన్ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళమా ఆభోఖ కయఔయౄ , ఒ ుయసష ఆభోఖ
కయఔయౄ అఔుడ ఉెంట్లయస.
తృహరథమిఔ ఆమోఖమ కైందడరలక సఽభాయస ఆయస ఉ కైెంథరాలఔు ఔట్ి ఙొున ఉెంట్లబ. ాత్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన
నుాెంణరలలల (యవత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాెంణరలలల 20 యేల భెంథి) ఉెంట్లనై నుాెంణరలలా సెంాథిెంుల కైెంథరాలుగ
యట్ిని ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయస. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరాలనీై ఫమట్ి నఽెంచి వఙేచ భోఖ లఔు లేవలు అెంథియౄ బ.
ఙరలావయఔు ఈ కైెంథరాలలా భోఖ లఔు చికితస అెంథిెంచడెం కోసెం ధరలుఖ నఽెంచి ఆయస డఔలు ఔడర ఉెంట్లబ. ఈ
కైెందాెంలల ఔ యైథరదికభి, 14భెంథి నుభఫడిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయసష, భళళ్ ఆభోఖ సయౘమఔులు, ఒ
నయసస- భెంతాయని, ఒ ాయోఖరల యెంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసి ఽ, ఇతయ సయౘమ లఫోెంథి) ఉెంట్లయస.
యభూళఔ ఆభోఖ కైెంథరాలు (లళెచ్ల) అధేయ ధరలుఖ నుాథనేఔ ఆభోఖ కైెంథరాలఔు సెంఫెందిెంచిన నదట్ి భెపయల్
యపలఖెంగ ఉెంట్ృ ాణేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథియౄ బ. ాత్త లక్ష జధరపలఔు ఔట్ిగ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽ నై
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లళెచ్లలలని నిమభాల ాకయెం ఔనీసెం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్ తిబయట్ర్నఽ, ఎక్స భై మెంణరానిై, ాసవ ఖథి,
లాఫభైట్భీ యౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ కైెంథరాలలల ఒ శ్సౄ ై చికితస నిుణ లు, ఒ యదరయణ యైదఽలు, ఒ గెైనకలజిసఽి,
ఒ చినై నలాల యైదఽలు సయౘ ఔనీసెం నలుఖ యస లలషయౌసఽిలు ఉెండరయౌ. యభిణో నుట్ల భభో 21భెంథి నుభ ఫడిఔల్
లఫోెంథి ఉెంట్లయస.
గరనైణ ఆసఽతేాలు ఔడర ఏభట్ల ఙేరయస. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేాలు/లలయౖయౌట్ీ ఆసఽతేాలు (థేశ్ెంలల
సఽభాయస 2000 ఆసఽతేాలు ఉనైట్లి అెంచధర యేరయస);
లలయౖయౌట్ీ అెండ్స ఫోధన ఆసఽతేాలు తఔుువ సెంకలలధే ఉధరైబ. యైద ఔమారలలు (ాసౄ ఽతెం సఽభాయస 300 వయఔు
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత యబ ఆభోఖ కైెంథరాలు యట్ి కిెందఔు వయౄబ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాా ట్ి ణరలు, ట్ి ణ
నుాెంణరలలల ఉెంట్లబ. అబణే యట్ిలల కొనిై యయషీ ఫైన, ఆధఽనిఔ యైద లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ.
ాబ ణరవనికి ఙెెంథిన ఇతయ ఏజెనీసలు, అెంట్ే భెైలేవలు, యక్షణ భెంత్తాతవ రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాెంట్ి పలభీ రకల
ఆసఽతేాలు, యైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ. అబనట్ికీ , యట్ి లేవలు
సెంఫెందిత సెంస లలల నిఙేలే ఉథోఖ లు, యట్ినలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెణరబ.
2. ్ైరేటయ యంఖ ళేరహషంషి లక
పలయతథేశ్ెంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంఙే నలైయేట్ల ఆభోఖ
యెంఖెం ఙరలా పలభీ యబలల ఉెంథి. యట్ిలల సవచిెందెంగ, లాపలనేక్ష యళతెంగ యైద లేవలు అెంథిెంఙే సెంస లు, వఔుౄలణో
నుట్ల భఫడి కోసెం నడినే కభపభైట్, ట్ాసి ఽలు, నుాకీిషనయసా, ాణేఔ లలషయౌసఽి లేవలు, యది నియే యణ ాయోఖరలలు,
ఓషధ దఽకణరలు, నకియ్ యైదఽలుధరైయస. పలయతథేశ్ెంలల సఽభాయస 77 రతెం భెంథి అలలత్త యైదఽలు నలైయేట్ల
యెంఖెంలలధే నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽధరైయస. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ యెంగ నలడెతేనై కయసచలలా 75 రణరనికి నలైగ నలైయేట్ల యెంగనికై
యళ్ైణోెంథి. జఞతీమ యబలల ఫమట్ి నఽెంచి చికితస అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలా 82 రతెం, ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికితస
అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలా 52రతెం భెంథి నలైయేట్ల యెంగధేై ఆశ్రబసఽౄధరైయస. 2.
ఇతయ యైద వవస లనఽ (ఆమ భైవద, లదే, మ ధరనీ, హోనేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యయస ఔడర పలయతథేశ్ెంలల నలదె
సెంకలలధే ఉధరైయస. ఏడె లక్షల భెంథికి నలైగ ఈ యపలఖెంలలధే ఉధరైయస. యయెంణర ాబ తవ యెంఖెంలలనా, నలైయేట్ల
యెంఖెంలలనా ఉధరైయస.
ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ లాబెం కోసెం అెంథిెంఙే నలై యేట్ల సెంస లణో నుట్ల సభాజఞనికి ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల
ాబ ణేవతయ సెంస లు, సవచిెంద లేయ సెంస లు ఔడర నులుెంచఽఔుెంట్లధరైబ.
ఆభోఖ సెంఫెందిత కయఔలానులలా ఏడె యేలఔు నలైగ సవచిెంద ఏజెనీసలు నులుెంచఽఔుెంట్లనైట్లి అెంచధర యేరయస. నలదె
సెంకలల భాధనేఔ, ఉనైత యబ ఆసఽతేాలు ఔడర లాపలనేక్ష యళత య లలైట్ీలుగ, ట్ాసి ఽలుగ నేయా స నమోదఽ
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄలఔు ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికితస అెందఽకోవడెంలల భోఖ లఔు ఖణనీమెంగ
సయౘమడెతేధరైబ.
3. ఓశధ మివభ
ర
భెందఽలు, ఆభోఖ సెంఫెందిత ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంఙే సెంస ల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ెం అత్తనలదె ఓషధ భిశ్భ
ర నఽ
ఔయౌగి ఉెంథి. 1950లల యౄ.10 కోట్ా భిశ్భ
ర అధే యబ నఽెంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోట్ా యనుయెం (ఎఖ భతేలు సయౘ) అధే
యబకి అథి ఎథిగిెంథి. ఆయస యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిట్ా థరవభ సఽభాయస మాపై లక్షల భెంథికి అథి
ఉథోగవకరలనఽ ఔయౌయోౄెంథి.
ఓషధ యెంఖెం యయమణరల భెంత్తాతవ రక కిెందఔు వసఽౄెండగ, ఈ భిశ్భ
ర ఔు కైెందా యబ ధయల నిమెంతాణ సెంస గ
ధేషనల్ నూభ్షట్ిఔల్స నలైజిెంగ్ అతరభిట్ీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సెంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డాగ్లలల 76)
ధయ నిమెంతాణ కిెంద ఉెండగ, నేగియౌనవనీై లేవఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైట్ికీ, ధయల నిమెంతాణ సెంస ఙరలా
జఞఖరతౄగ యయేక్షిసౄ ఽెంథి. ాబ ణరవల ఓషధ నిమెంతాణ సెంస లు క్షైతా యబ లఫోెంథిని నియవళయోౄెంథి. ఆ లఫోెంథి
తభతభ ాథేరలలా ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయస్లేషనా నఽ యయేక్షిసౄ ఽెంథి.
B. తెభా ళేరహ షంషి లక:
భ కెంగ యదరయణ నౄభా యెంఖెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙరలా అెంరలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇథివయకై
యట్ిని జఞనృణరలల చానుెం. సవతెంతాఫైన ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఉెండడెం భభిెంత నుోాణరసహనేఙేచథిగ ఉెంట్ ెంథి. ణరజఞ
లెఔుల ాకయెం ఐదఽ సవతెంతా సెంస లు ఉధరైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సెంస ధట్వర్ునఽ నలెంఙే యధెంగ భభికొనిై
సెంస లు ఔడర ాయేయెంచఫోతేధరైబ.
C. భధమఴమిుతు షంషి లక :
నౄభా భిశ్రభలల పలఖెంగ లేవలు అెంథిసౄ ఽనై లువుయస వఔుౄలు, సెంస లు ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణలల పలఖెంగ
నిలుయోౄెంథి. ఇలాెంట్ి భధవభిౄతవ సెంస లనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరవభ యయేక్షిెంచఫడెణరబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద
ఇవవఫడరుబ :
1. నౄభా ఫోాఔయసా వఔుౄలు కవచఽచ. కభపభైట్ా ల కవచఽచ. నౄభా ఔెంనలనీలణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ని ఙేయౄ యస. నౄభా
కోయసఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధెం వళసా
ౄ అత్త ఙౌఔ న఼ానేమెం భైట్ాణో లనెంఙే అతేతౄ భఫైన నౄభా యక్షణలనఽ
ను ెంథేలా నౄభా ఔెంనలనీలణో యభికి సెంఫెందరలు ఏయయసయౄయస. నషి ెం జభిగినుడె నౄభానఽ కెాబమ్ ఙేమడెంలలనా
యయస సయౘమడెణరయస. ఇలాెంట్ి యనుభనిై నియవళెంఙే ఏథేని నౄభా ఔెంనలనీణో ఈ ఫోాఔయసా నౄభా యనుభనిై
ఙేబెంచవచఽచ. యభికి నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.
2. నౄభా ఏజెెంట్ల
ా యదరయణెంగ వఔుౄలెై ఉెంట్లయస. కొనిై సెందభౌలలా కభపభైట్ ఏజెెంట్ల
ా గ ఔడర ఉెంట్లయస. ఫోాఔయా లా
ఏజెెంట్ల
ా నౄభా ఔెంనలనీ ఎెంనఔలల లేవచిగ వవహభిెంచలేయస. యభికి ఏజెనీస భెంజూయస ఙేలన నౄభా ఔెంనలనీ
తయున భాతాఫే నౄభా ఙేబెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ాసౄ ఽత నిఫెంధనల ాకయెం, ఏజెెంట్ ఖభిషీెంగ ఔ యదరయణ
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నౄభా, ఔ జీయత నౄభా ఔెంనలనీ, ఔ ఆభోఖ నౄభా, భభైథెైధర ఔ యెంగనికి ఙెెంథిన నౄభా సెంస తయున
భాతాఫే ని ఙేమఖలయస. యభికి ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄెంలల నుభిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.
3. భదేభాయా నియవహఔులు (ట్ి.న.ఏ) అధేయ 2001 నఽెంచి ఈ యనుయెంలలకి ాయేయెంచిన కొతౄ యఔెం లేయ సెంస లు.
యట్ికి నౄభానఽ యఔరబెంఙే అదికయెం ఉెండదఽ కనీ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినులధరయఫైన లేవలనఽ అెంథియౄ బ.
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని ఔయభి యఔరబెంఙరభెంట్ే, నౄభా ఙేలన వఔుౄల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట్ి.న.ఏణో
ెంచఽఔుెంట్లయస. ఆ సెంస డేట్లఫేస్కనఽ లదేెం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు ఆభోఖ కయసులనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి
ళెల్ౄ కయసులు ఆసఽతేాలు, కిానిక్లలల నఖదఽ యళత యైద సదఽనుమాలు (యెంట్ధే డఫ ో ఙెయౌాెంచఔుెండర అెంథిెంఙే
చికితస) అెందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై ఉయోగిెంచనట్ికీ,
నృలుాలు ఙెయౌాెంచి, ట్ి.న.ఏ నఽెంచి భీఇెంఫర్సఫెంట్నఽ కోయవచఽచ. ట్ి.న.ఏలు కెాబమ్ల ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీలు
యట్ికి నిధఽలు ఙెయౌాయౄ బ. న఼ానేమెంలల కొెంత రతెంగ ఼జు యౄెంలల యట్ికి నుభిణోఱఔెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
4. నౄభా యఫసభ చిమాలుఅెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమెంతాణల థరవభ యయేక్షిెంచఫడరయౌసన అతేనైత కొతౄ తయయౘ
లేయ సెంస లు. యభి యబ్లలైట్ భభిమ /లేథర ట్ెయ్భాభెుట్ిెంగ్ థరవభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభెదఽయసగ భఔధే
దాయ భాభెుట్ిెంగ్ థరవభ యయస నౄభా యనుభనిై ఙేయౄ బ. తథరవభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సెంఫెందిెంచిన
యవభలనఽ తమాయస ఙేల, ణరభ ెందెం ఔుదఽయసచఔునై సెంస ఔు అెంథియౄ బ. నుోయౌఔ కోసెం ఇలాెంట్ి నౄభా
ఔెంనలనీల ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర యయస ాదభిశయౄబ. ట్ెయ్ భాభెుట్ిెంగ్ నఽ నియవళెంచడరనికి, ఆన్లెైన్ నుోయిల్ థరవభ
న఼ానేమెం వసాలు లాెంట్ి అవుట్ యోభిసెండ్స నఽలు నియవళెంచడరనికి, యయధ యకల నులల఼ సెంఫెందిత లేవల
నియవహణఔు ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అెంగీకభనిై కోయవచఽచ. అయ అెంథిెంచిన సభాఙరభల నఽెంచి యనుయెంగ
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాదయశన, అయ నియవళెంచిన అవుట్ యోభిసెంగ్ లేవల ఆదరయెంగ యట్ికి నౄభా
ఔెంనలనీలు నుభిణోఱఔెం ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ.
5. నౄభా భాభెుట్ిెంగ్ సెంస లు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిెంఙరయౌసన భధవయసౄల కొతౄ యౄనులు.

అలాెంట్ి

ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి వఔుౄలనఽ నిలనేెంచఽకోవడెం
థరవభ అయ కిెంథి కయఔలానులనఽ నియవళెంచవచఽచ:
తెభా అభభఔం కహయమఔలాతృహలక: నుాదికయ సెంస ఔు సభాఙరయెం కిెంద, ఏ సభమెంలల అబధర భెెండె జీయత, భెెండె
యదరయణ, భెెండె ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయసల (ఐ.ఎెం.ఎఫ్) థరవభ
యఔరబెంచడరనికి. యదరయణ నౄభా యషమెంలల, సెంస ఎట్ిఔుడె ఆమోథిెంచిన మోట్లయస, ఆభోఖెం, వకిౄఖత
ాభాదెం, ఔుట్లెంఫెం, దఽకణథరయసలు భభిమ ఇలాెంట్ి ఇతయ నౄభా ఉతతే
ౄ ల నేయసణో లైల్ అెండ్స మూజ్డ
భాయా దయశకలలల ఇచిచన యధెంగ నౄభా ఉతతే
ౄ ల భీట్ెైల్ ఔరభెంలల భాతాఫే అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెం చడరనికి
ఐ.ఎెం.ఎఫ్ అనఽభత్తెంచఫడెణరయస. నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔుదఽయసచఔునై ెందెంలల ఏ భాయస అబధర సెంస
భ ెందసఽౄ ఆమోదెంణో ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలఔు లేవలు అెంథిెంచడరనికి తగిన ఏభట్ల
ా ఙేమడెం థరవభ
ఙేట్ి వచఽచ.
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తెభా ళేరహ కహయమఔలాతృహలక: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి
ెందెం ఔయౌగిన నౄభా ఔెంనలనీల కోసెం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిెంద ఇవవఫడరుబ:
a. నౄభా ఔెంనలనీల ను యసఖ లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సెంస జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలల అనఽభత్తెంచిన
యధెంగ నౄభా సెంస ల ణెయయనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేట్ి డెం;
b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడెం ;
c. లెైలలనఽస ఔయౌగిన సభైవమర్, నషి ెం భథిెంుథరయసలనఽ ఉథోగలలా నిమనేెంచఽకోవడెం థరవభ సభైవ ఙేట్ిి,
నయౖినిై భథిెంు యేలే ని ఙేట్ి డెం నియవళెంచడెం;
d. నుాదికయ సెంస ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తెంచిన భభైథెైధర నౄభా సెంఫెందిత కయఔలాెం.
ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల ెంనణీ: కిెంథి నేభపునై ఇలాెంట్ి ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ
ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్త ను ెంథిన వఔుౄలెైన లైధరనిష మల్ సభీవస్క ఎకిెఔట్ివ్ లనఽ
నిమనేెంచఽకోవడెం థరవభ ెంనణీ ఙేమడరనికి:
a. లలనౄ నిమెంతాణలలని భూచఽవల్ పెండ్స ఔెంనలనీల భూచఽవల్ పెండెా;
b. PFRDA నిమెంత్తాెంచిన నలనషన్ ఉతతే
ౄ లు;
c. లలనౄ లెైలలనఽస ను ెంథిన నలట్ి లఫడి సలయౘథరయసలు ెంనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
d. ఆర్.నృ.ఐ నిమెంతాణలల ఉనై ఫలెంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లల ఫలెంకిెంగ్/ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
e. పలయత ాబ తవు తనులా రక అెంథిసౄ ఽనై నౄభా బయతయ ఉతతే
ౄ లు;
f.

నుాదికయ సెంస ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తసఽౄనై భభై ఇతయఫైన ఆభిఔ ఉతత్తౄ .

D. భయకమబైన ఇతయ షంషి లక
ఆభోఖ నౄభా యణలల పలఖెంగ భభికొనిై సెంస లు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏనేట్ెంట్ే:
1. ఇనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలెప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభెుట్లల
జయసఖ తేనై యనుభనిై, సెంస లనఽ నిమెంత్తాెంఙే యధెంగ నుయా ఫెంట్ల చట్ి ెం థరవభ యౄుథిదె ఽఔునై నౄభా
నిమెంతాణ సెంస . 2000లల అభలలాకి వచిచన ఈ చట్ి ెం నిమెంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై
అనవిథిే ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేెంథి.
2. జనయల్ ఇనాసభెన్స అెండ్స లెైఫ్ ఇనాసభెన్స కౌనిసళ్ైా అధేయ నౄభా సెంస ల జీయత కలెం, భభిమ యదరయణ నౄభా
యనుభనిై యయేక్షిెంచడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయససలు ఔడర ఙేయౄ బ.
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3. ఇనాసభెన్స ఇనొభై్షన్ ఫూభో(ఐ.ఐ.నృ)నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలెంథి. ఇథి ఙరలావయఔు నౄభా యెంగనికి
ఙెెంథిన యభిణో ఏభట్ెైన ఒ నులఔ భెండయౌని ఔయౌగిన భిజిషి ర్ య లలైట్ీ. ఇథి యరలాషణలనఽ లేఔభిెంచి, ధయల నియృ మెం,
యనుయ మ ఔుౄల యౄఔలన సయౘ డేట్ల ఆదరభిత భభిమ రల఼ౄ ైమ నియృ మానికి యలు ఔయౌెంచడరనికి నౄభా
యెంగనికి యయధ యపలగల యబ నియేథిఔలనఽ యౄను ెంథిసౄ ఽెంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరవనికి, నిమెంతాణ సెంస ఔు
సయౘమడడెంకోసెం యట్ికి కీలఔ ఇన్ుట్ా నఽ ఔడర అథి అెంథిసౄ ఽెంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసెం ఈ ఫూభో
అధేఔ యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయస ఙేలెంథి.
యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబెంట్గ ని ఙేసౄ ా, ఒ కొతౄ కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల
డీడానా కైషన్లల సయౘమడే లలెంట్ాల్ ఇెండెక్స సయవర్నఽ ఐ.ఐ.నృ నియవళసఽౄెంథి. లలెంట్ాల్ ఇెండెక్స సయవర్ అధేథి
నౄభా సెంస , నౄభా సెంస నిక్షైెం భధ ాత్త నులల఼లలనా లాయథేయలఔు సెంఫెందిెంచిన ట్లాన్సనేషన్/యౄట్ిెంగ్
సభాఙరయెం కోసెం ఎకైసఛెంజిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽెంథి.
ఐ.ఐ.నృ ఇట్ికై ఆభోఖ నౄభా యెంగనికి లేవలు అెంథిసౄ ఽనై „నుాదరనత లేయ సెంస ధట్వర్ు‟లలని ఆసతేాలనఽ
జఞనృణర యచడెం థరవభ తన ఆసత్తా యయషీ ఐ.డి భాసి ర్ కయఔరభానిై ఆయషుభిెంచిెంథి.
ణరజఞగ, ట్ి.న.ఏలనఽ, నౄభా సెంస లనఽ, ఆసతేాలనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్సనఽ నియవళెంఙేెందఽఔు ఐ.ఐ.నృ
ామణరైలు ఙేయౄ ోెంథి. చికితస కయసచలలా నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సభెైన ధయ నియవళెంచడెం లాెంట్ి
నౄభా కెాబమ్ల నియవహణ వవస ణో ఫమట్ఔు వఙేచలా ఆభోఖనౄభా యెంగనికి సయౘమడరలనైథే థీని
ాదరధనథె శ్
ే ెం.
4. యథర సెంస లు అెంట్ే అధేఔ యకల నౄభా, నియవహణ సెంఫెందిత యక్షణనఽ అెంథిెంఙే ఇనాసభెన్స ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్
ఇెండిమా, ధేషనల్ ఇనాసభెన్స అకడెనై లాెంట్ియ భభిమ బయషతే
ౄ లల ఏజెెంట్ల
ా కయలనఽఔుధే యభికి యక్షణ
ఇఙేచ అధేఔ నలైయేట్ల యక్షణ సెంస లు.
5. నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యైదఽలు ఔడర భిస్క్్్్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంగ ఔా బెంట్ా నౄభా భిస్కులనఽ భథిెంు
యేమడెంలల నౄభా ఔెంనలనీలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు సయౘమడెతేధరైయస. కిాషిఫైన కెాబమ్ల యషమెంలల నౄభా
ఔెంనలనీలఔు సలయౘ ఇయౄయస.
6. ఇనాసభెన్స అెంఫ డ్ససఫేన్, యనియోఖథరయస ధరమయధరలణో నుట్ల నుౌయ ధరమయధరలు లాెంట్ి చట్ి ఫదే సెంస లు
ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణలల యనియోఖథరయసల సభసలనఽ భిషుభిెంచడెంలల నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ.
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శూహమహంవం
a) నౄభా ఏథో యౄెంలల ఙరలా శ్ణరఫలెల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉెంథి. అబణే ఆధఽనిఔ యౄెం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలెల
కిెందట్ే యౄుథిదె ఽఔుెంథి. ాబ తవ నిమెంతాణణో పలయతథేశ్ెంలల నౄభా యెంఖెం అధేఔ దశ్లనఽ థరట్లఔుని వచిచెంథి.
b) నుౌయసల ఆభోఖెం ఙరలా భ కెం కఫట్ిి, ాబ ణరవలు ఔ సభ చితఫైన ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస నఽ
యౄను ెంథిెంచడెంలల ాదరన నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ.
c) థేశ్ జధరపలఔు సెంఫెందిెంచిన అధేఔ కయకలనలై అఔుడ అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ యబ ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
d) అవసయఫైన యైద లేవల యబని ఫట్ిి నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ
సెంయక్షణ దే తేలు ఉెంట్లబ. కోు యబని ఫట్ిి ఆభోఖ సెంయక్షణ కయసచ నలయసఖ తేెంట్లెంథి. ఉనైత యబ
సెంయక్షణఔు ఎఔుువ కయచవుతేెంథి.
e) జధరపల నలయసఖ దల, ట్ి ణీఔయణ లాెంట్ి య ెంతెంగ ఉనై జట్ిలఫైన సభసలనఽ ఎదఽయసుెంట్లనైెందఽన
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయఫై ఉెంథి.
f)

ఆభోఖ నౄభా కోసెం భ ెందఽగ ాబ తవఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట్ి నట్ికీ, ఆ యెంట్ధే నలైయేట్ల నౄభా ఔెంనలనీలు
యణజ నౄభాణో భ ెందఽకొఙరచబ.

g) ఆభోఖ నౄభా యణలల అధేఔ సెంస లు నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ. కొనిై సెంస లు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయసచతేెంట్ే,
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఫోాఔయసా, ఏజెెంట్ల
ా , భదేభాయా నియవహఔులు లాెంట్ి భధవయసౄలు
ఆభోఖ నౄభా యనుభనికి లేవలు అెంథిసౄ ఽెండగ, ఇతయ నిమెంతాణ, యథరయఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన సెంస లు ఔడర
తభ వెంతే నుతానఽ నుోఱసౄ ఽధరైబ.

కరలఔ దడలక
a) ఆభోఖ సెంయక్షణ
b) యణజ నౄభా
c) జఞతీబాఔయణ
d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ
e) ఫడీకా ెబమ్
f)

ఫోాఔర్

g) ఏజెెంట్
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h) భదేభాయా నియవహఔుడె
i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ
j) అెంఫ డ్ససఫేన్
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అధడమమం 18

తెభా డ్డఔకమబంటేశన్
అధడమమం ఉతృో ధ్డఘతం
నౄభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకలెైన ణరాలు, దయౄయేజులనఽ చాసఽౄెంట్లెం. ఈ అదరమెం భనయౌై యయధ
దయౄయేజులు, నౄభా కెంట్లాఔుిలల యట్ి నుాభ కతనఽ ణెయౌమజెఫ ణరబ. ఇథి కోు తాెం యొఔు కచిచతఫైన
సవపలవెం, యట్ిని ఎలా నిెంనుయౌ, నిభిేషీ సభాఙరభనిై కోభైెందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసౄ ఽెంథి.
అఫామష పయౌతడలక

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

ునయసదే యణ ధనట్ీసఽ

J. భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔెం భభిమ ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలు
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ఈ అదరమానిై చథియన తభవత నైయస ఙేమఖయౌగినయ:
a) ాత్తనుదన తాెంలల యషమాలనఽ యవభిెంచడెం.
b) నుాలలఔి స్క నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం
c) న఼ానేమెం యయౕదఽ, 1938నౄభా చట్ి ెంలలని 64VBలలక్షన్నఽ యవభిెంచడెం.
d) ఔవర్ ధనట్ా ల, నౄభా ధివణరానిై భథిెంు యేమడెం, యవభిెంచడెం.
e) నౄభా నులల఼ దయౄయేజులల నిఫెంధనలు భభిమ థరలనఽ యవభిెంచడెం.
f)

నులల఼ నిఫెంధనలు, యభెెంట్ీలు, సభయ ననఽ చభిచెంచడెం.

g) ఎెండరర్సఫెంట్ా నఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిెంచడెం.
h) నులల఼ థరలనఽ ధరమ యధరలలా ఎలా చాయౄయధే యషమానిై అయ ెం ఙేసఽకోవడెం.
i)

భినావల్ ధనట్ీసఽలనఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేయౄ యని భథిెంు యేమడెం.

j)

భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ి, ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలఔు సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్ ఏెం ఙేమాలధే
యషమానిై ణెలుసఽకోవడెం.
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H. రతితృహదన తడరలక
ఇెంతఔు భ ెందఽ ఙెననట్లిగ, నౄభా అధేథి ఒ ెందెం. థరనిని భతూయవఔఫైన నులల఼ యబకి ఔుథిెంఙరయస. నౄభా
డరఔుఫెంట్ేషన్ నులల఼ల జఞభీకి భినేతెం కదఽ. నౄభాథరయస, నౄభా సెంస భధ ఫోాఔయసా, ఏజెెంట్ల
ా లాెంట్ి అధేఔ భెంథి
భధవయసౄలు ఉెండడెంణో ఆ భెెండె క్షాల ఎట్ికీ ఔలవలేఔనుోవచఽచ.
నౄభా ఔెంనలనీ యనియోఖథరయస సభభిసఽౄనై డరఔుఫెంట్ా నఽెంఙే, యనియోఖథరయసడి ఖ భిెంచి, యభి అవసభల ఖ భిెంచి
ణెలుసఽఔుెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి డరఔుఫెంట్ల
ా భిస్కునఽ ఫయసగా అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సెంస ఔు సయౘమడెణరబ.
కఫట్ిి, నౄభాథరయస, నౄభా సెంస ల భధ అవగహన, సషి తనఽ తీసఽఔువఙేచ ాయోజనెం కోసెం డరఔుఫెంట్ేషన్
కయయౌసవసఽౄెంథి. నౄభా యనుయెంలల యనియోఖథరయసలఔు అనఽఔలెంగ ఉయోగిెంఙే నిభిేషీ దయౄయేజులు ఉధరైబ.
యనియోఖథరయసనికి అతెంత సనిైళతఫైన వకిౄగ నౄభా ఏజెెంట్ యనియోఖథరయసనఽ ధేయసగ ఎదఽయసుని, యట్ి కి
సెంఫెందిెంచిన దయౄయేజులలల తలెణేౄ అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిెంచి, యట్ిని నిెండెంలల సయౘమడరయౌస ఉెంట్లెంథి.
నౄభాలల ఉయోగిెంఙే కోు డరఔుఫెంట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఉయోగిెంఙే దయౄయేజులలా ఉనై నుాభ కతనఽ,
సెంఫెందరనిై ఏజెెంట్ల
ా అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.
1. రతితృహదన తడరలక
ాత్తనుదన ణరానిై డరఔుఫెంట్ేషన్నఽ నుాథనేఔెంగ నదట్ి దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథరవయ నౄభాథరయస కిెంథి అెంరలనఽ
యలాడియౄ యస.:
 ణరనఽ ఎవయస
 తనఔు ఏ యఔఫైన నౄభా కయయౌ
 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లనై యట్ి యవభలు
 ఎెంత కలానికి
నౄభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ, ాత్తనుథిత నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన అయ వెంతఫైన
సభాఙరభలధే యవభలు అని అెంట్లయస.
a) తెభా షంషి రేళన మిస్కు భదింు
i.

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



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

నౄభాకోసెం ఇవవజూుతేనై భిస్కునఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై
ాత్తనుదన తాెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. అతెంత గప యరవసెం సాతాెం, అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం యలాడిెంఙే ఫలధత
అధేథి నౄభా కోసెం ాత్తనుదన తాెంణో నదలవుతేెంథి.
అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై యలాడిెంఙే ఫలధత నులల఼ ఆయయౌయనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి. నౄభా కలెం
ూభిౄగనా, కెంట్లాఔుి భ గిలన తభవత ఔడర అథి కొనయఖ తేెంథి.

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

ఉదడసయణలక
ఇలాెంట్ి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
„నౄభాథరయస భిస్కు భథిెంు యేమడరనికి సెంఫెందిెంచి యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔనుోవడెం, తుడె సభాఙరభనిై
అెంథిెంచడెం, మోయనికి నులడడెం, సహకయెం అెంథిెంచఔనుోవడెం లాెంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల఼ కిెంద ఇసఽౄనై యక్షణనఽ
ఙెలానిథిగ ఙేయౄ బ‟,

„ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, ూభిౄ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙే వయఔు ఔెంనలనీ భిస్కు భిదల
ి ల ఉెండదఽ.‟.
ాత్తనుదన తాెంలల ాఔట్న: నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ాత్తనుదన తాెం చివభోా ాత్తనుదఔుడి సెంతఔెం ఔయౌగిన
ాఔట్ననఽ జోడియౄ బ. ఇథి నూభనిై కచిచతెంగ నిెంనుయౌసన ఫలధతనఽ నౄభాథరయసఔు ఇసఽౄెంథి. తథరవభ అఔుడ ఇచిచన
యసౄ యలనఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లయస. ఇలా ఙేమడెం థరవయ యసౄ యలనఽ యవభిెంఙే ఔరభెంలల ఎలాెంట్ి యపేథరలఔు
ఙోట్లెండదఽ.
ఇథి నౄభా థరయసఔు సెంఫెందిెంచి అతెంత గప యరవసెం, ూభిౄగ అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం యలాడి అధే ాదరన
సాణరానిై ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽెంథి.
364

ఈ ాఔట్న అతెంత గప యరవసెం అధే యదరయణ ధరమ సాణరాలనఽ అతెంత గప యరవసెం అధే కెంట్లాఔుి ఫలధత
యబకి భాయసచతేెంథి.

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

రతితృహదఔకడ్ిేయవూమిుగహ
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ాత్తనుదఔుడె సషి ెంగ తననఽ ణరనఽ ఖ యసౄ నలట్ి లకోఖలగయౌ.కెంట్లాఔుి ఔుదఽయసచఔునై వకిౄ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం
నౄభా సెంస ఔు భ కెం. కఫట్ిి ఈ నులల఼ కిెంద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే ల఼వఔభిెంచఖలయస.
నౄభా ఙేలన భిస్కులల ాయోజధరనిై భభపఔయస ను ెంథి, కెాబమ్ ఙేసఽకోవచచధే భిల తేలలా (చనినుోబన సెందయౌెంలల
ణరఔట్లి, ఫలెంఔు లేథర చట్ి ఫదే యయసఽలు లాెంట్ియ) ఖ భిౄెంు అధేథి ఙరలా భ కఫైనథిగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
ii. రతితృహదితదడయవ చియవనడభా భమిమయ షంరదింు విఴమహలక
నలైన నేభపునై కయణరలు ాత్తనుదఔుడి చియసధరభా, నూోన్ యవభలనఽ లేఔభిెంఙేెందఽఔు ఔడర వభిౄయౄ  బ.
iii. రతితృహదఔకడ్ి ఴాతిు నసైుణమం, జీఴనోతృహధి, రహమతృహయం
ఆభోఖెం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాెంట్ి కొనిై యషమాలలా భిస్కునఽ అయ వెంతెంగ బభిెంఙేథిగ ఉనైెందఽన
ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ ధైుణెం, విత్తౄ , యనుయెం లాెంట్ియట్ికి నుాభ కత ఉెంట్లెంథి.

ఉదడసయణ
ఒ నుస్కి పుడ్స భెయి భెెంట్ఔు ఙెెంథిన ఫట్లవడర వకిౄ తన యనియోఖథరయసలఔు ఆయౘభనిై అెంథిెంచడెం కోసెం
ఫైక్లనలై తయచా అదిఔ యేఖెంణో ామాణెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. అెందఽవలా అథే భెయి భెెంట్ లలని అకౌెంట్ెంట్
ఔధరై ఎఔుువగ ాభాథరలఔు ఖ భి కవచఽచ.
iv. తెభా విశమ ఴమఴశృయం విఴమహలక భమిమయ ఖయమిుంు
నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవయౘభనిై ాత్తనుదఔుడె సషి ెంగ నేభపుధరయౌస ఉెంథి.

ఉదడసయణ
ాత్తనుదఔుడె ఆమా భిల త
 ేలనఽ ఫట్ిి కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నేభపుధరయౌస ఉెంథి :

i.

ఒ యథేయౕ ామాణెం (ఎవయస, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనెం కోసెం) లేథర

ii. కైసఽనఽ ఫట్ిి ఒ వకిౄ ఆభోఖెం (వకిౄ నేయస, చియసధరభా, ఖ భిౄెంుణో) తథితభలు.
v. తెభా చేళన శూొ భయభ నులల఼ కిెంద నౄభా సెంస ఫలధత వళెంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄెంథి. అనిై ాత్తనుదన
ణరాలలలనా సాచిెంచఫడరయౌ.

366

ఉదడసయణ
ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల, అథి నౄభా కోసెం ాత్తనుథిెంచిన యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ.
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి, అథి ఆసఽత్తా చికితస కయసచ కవచఽచ. అలాగై వకిౄఖత ాభాదెం యషమెంలల
ాభాదెం కయణెంగ జీయణరనిై కోలలవడెం, అవమయనిై కోలలవడెం, చాు కోలలవడెం వలన నిభీృత
నతౄ ెంగ ఇథి ఉెంట్లెంథి.
vi. ఖత, ఴయు భాన తెభా
ాత్తనుదఔుడె నౄభా సెంస ఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భిెంచి యవభలనఽ ణెలునుయౌస ఉెంట్లెంథి. తన నౄభా చభితన
ా ఽ
అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సయౘమడెతేెంథి. కొనిై భాభెుట్ా లల నౄభా సెంస లు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన
యవభలనఽ యహసెంగ ెంచఽఔుధే వవస లు ఉధరైబ.
ఏథేని నౄభా సెంస తన ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచిెంథర, ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ యదిెంచిెంథర, ునయసదే యణ
సభమెంలల ఎఔుువ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంఙరలని కోభిెంథర, ునయసదే భిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథర, నులల఼ని యదఽె
ఙేలెంథర అధే యవభలనఽ ఔడర ాత్తనుదఔుడె నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెంథి.
నౄభా సెంస ల నేయా స సయౘ ఏథేని ఇతయ నౄభా సెంస ణో ఉనై ాసౄ ఽత నౄభా యవభలనఽ ఔడర యలాడిెంఙరయౌస
ఉెంట్లెంథి. ాణేకిెంచి ఆలౄ నౄభా యషమెంలల, యయధ నౄభా సెంస ల నఽెంచి నులల఼లు తీసఽఔుధే నౄభాథరయస నషి ెం
యట్ియౌానుడె ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సెంస ల నఽెంచి కెాబమ్ కోయవచఽచ. కై భిస్కు కోసెం అధేఔ నౄభా
నులల఼లనఽెంచి నౄభాథరయస ాయోజనెం ను ెందఔుెండర చాలేెందఽఔు ఈ సభాఙరయెం కయయౌస ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమెంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులల఼ల కిెంథి
నౄభా ఙేలన నణరౄనిై ఫట్ిి నౄభా సెంస యక్షణ భిది నణరౄనిై భినేతెం ఙేమాలని కోయసఔుెంట్లెంథి.
vii. నశటం అన఼బఴం
నౄభా ఙేలన థరెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర తనఔు సెంబయెంచిన నషి ెం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔట్ిెంఙరలనఽ
ాత్తనుదఔుడిని కోయసణరయస. ఇథి నౄభా యషమ వవయౘయెం ఖ భిెంచిన నౄభా సెంస సభాఙరభనిై, ఖతెంలల భిస్కు నఽ
నౄభాథరయస ఎలా నియవళెంఙరయధే యవభలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి సభాదరధరల నఽెంచి లేకయసలు భిస్కునఽ
ఫయసగెైన భీత్తలల అయ ెం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియవళెంచడెంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిెంచడెంనలైన నియృ మెం
తీసఽకోఖలయస.
viii. తెభాదడయవ రఔటన
నౄభా సెంస లఔు అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙరలనైథే ాత్తనుదన తాెం ాయోజనెం కవడెంణో,
ఈ తాెం ణరనఽ ఇచిచన సభాదరధరలు నిజభని, కచిచతభని నౄభాథరయస ాఔట్ిెంచడెంణో నుట్ల నౄభా కెంట్లాఔుిఔు
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నూయఫే నుాత్తథిఔ అని ఔడర అెంగీఔభిసౄ ఽనై ాఔట్ననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనెం
ఇవవడెం వలా నౄభానఽెంచి తుకోవడరనికి నౄభా సెంస ఔు హఔుునఽ ాయథి సౄ ఽెంథి. సెంతఔెం, ణేథీ, కొనిై సెందభౌలలా
ఏజెెంట్ లనూయససఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై ాత్తనుదన ణరాలు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ.
ix. ాత్తనుదన తాెం ఉయోగిెంచని ఙోట్, నౄభా సెంస ధనట్ి థరవభ లేథర భతూయవఔెంగ సభాఙరభనిై భికయసు
ఙేసౄ ఽెంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర నులల఼లల ఇచిచన సభాఙరభనిై ను ెందఽయచి, అట్ినఽెంచి థిళేనఽ
భోజులలాు కలెంలల ాత్తనుదఔుడికి థరనిని నిభేభిసౄ ఽెంథి.

ఆ తభవత ాత్తనుదఔుడె ఏథెైధర అయ వెంతఫైన

సభాఙరభనిై యలాడిెంచలేదనీ, తుథోవ ట్ిిెంఙరయనీ, యక్షణనఽ భెంజూయస ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄ వ
యషమెంనలై తుడె సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయని నౄభా సెంస ఙెనధర, థరనిని నియౄనెంఙే ఫలధత నౄభా సెంస నలైధే
డెతేెంథి.
భాట్ థరవభ ల఼వఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయసు ఙేమాయౌసన ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంట్లెందనీ,
నూలలఅప్ థరవభ థరనిని ఏజెెంట్ దిఱిలల నలట్ి లకోయలధే అభనిై ఇథి సాచిసఽౄెంథి.

భయకామంఱహలక
ఆభోఖ నౄభా నులల఼కోసెం ాత్తనుదన తాెంలల కొనిై యవభలు కిెంద ఇవవఫడరుబ :
1. ాత్తనుదన తాెం యక్షణ భిది, నేనయౘబెంులు, యౌలపలలు లాెంట్ి యక్షణ యవభలనఽ అెంథిెంఙే ఒ నుాలలఔి స్కనఽ
ను ెందఽయచఽఔుెంట్లెంథి. నుాలలఔి స్క అధేథి ాత్తనుదన తాెంలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుథితథరయస అెందఽలలని
యషమాలనఽ ఖభనిెంచినట్లి సెంతఔెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
2. ాత్తనుదన తాెం నేయస, చియసధరభా, విత్తౄ , ుట్ిిన ణేథీ, యౌెంఖెం, నౄభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తనుదఔుడికి
ఉనై సెంఫెంధెం, సఖట్ల ధల ఆథరమెం, ఆథరమ నఽై నున్ ధెం. యైదఽడి నేయస, చియసధరభా, ఆమన అయహతలు,
భిజిలేిష
ర న్ ధెంఫర్ఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ లేఔభిసౄ ఽెంథి. ఫలెంఔు థరవభ ధేయసగ కెాబమ్ య భ ్నఽ
ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు యలుగ నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలెంఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలా లేఔభిసౄ ఽధరైయస.
3. థీెంణోనుట్ల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిల త్తకి సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర ఉెంట్లబ. నూయెంలలని ఈ
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు కెాబమ్ అనఽబవెం నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. భిస్కునఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేెందఽఔు
యలు ఔయౌయౄబ.
4. ఏథేని నిభిేషీ యధఽలణో ఇఫోెంథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయెంలల
నేభపుధరయౌ.
5. అెంణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసవస త లేథర ఫలధడెతేనై యది, కొనయఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి
సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ కిెంథి యధెంగ కోయసణరయస:
a. అసవస త/గమెం/చికితస సవపలవెం
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b. నదట్ి చికితస ణేథీ
c. చికితస అెంథిసౄ ఽనై డరఔిర్ నేయస, చియసధరభా
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ
6. నౄభా సెంస లఔు యలాడిెంఙరయౌసన ఏథేని అదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. యైద చికితస
కయలనఽఔునై ఏథేని అసవస త లేథర గమెం ఉనికికి సెంఫెందిెంచి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉెంట్ే థరనిని ఔడర
నేభపుధరయౌ.
7. ఖత నౄభా, కెాబమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సెంస ణోనా ాసౄ ఽతెం అదనెంగ నౄభా ఔయౌగి ఉెంట్ే థరనికి
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర నూయెంలల ఉెంట్లబ.
8. ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేమాయౌసన ాఔట్న ాణేఔ యయషీ తలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.
9. ఏథేని ఆసఽత్తా/యైదఽడి నఽెంచి యైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సెంస ఔు అెంగీకయెం
ణెలుుత, అదికయనేసఽౄధరైయస. ఆ యైదఽడె ఏ సభమెంలల అబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄెందని పలయెంఙే ఏ అసవస తనఽ అబధర భీక్షిెంచవచఽచ.
10. నూయసలల పలఖెంగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభేభిెంచి, నిమభ, నిఫెంధనలఔు
అెంగీకయెం ణెలనుయౌ.
11. ాఔట్నలలా నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సెంఫెందిెంచిన యదరయణ యభెెంట్ీ, కెంట్లాఔుి నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తాెం
ఉెంట్లెంథి.
రసైదమ ఱహక రఱహనఴయ
ాత్తనుదన తాెంలలని ాత్తఔల యైద చభితా యషమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ నుోట్ల, చరతీ ధొన,
హిదమానికి యఔౄ ధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనుోవడెం లేథర హిదమానికి యఔౄ ెం సభిగా  ావళెంచఔనుోవడెం లాెంట్ి
యధఽలఔు సెంఫెందిెంచిన ఒ సభఖరఫైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
యట్ికి ఒ సెంాథిెంు యైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయెం భదె తే ఉెండరయౌ. ఈ నూయెంనఽ ఔెంనలనీ నుధల్ యైదఽడె భియౕలన
ఙేయౄ యస. ఆమన అననుామెం, అెంగీకయెం, నేనయౘబెంు తథితభల ఆదరయెంగధే నియృ మెం తీసఽకోఫడెతేెంథి.
ాత్తనుదన తాెం, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అనఽఫెందరల ాత్తని నులల఼ దయౄయేజుఔు జోడిెంఙరలని, థరనిని నౄభా థరయసఔు
భికయసుల కోసెం ెంనెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచియోౄెంథి.
2. భధమఴమిుతు తృహతర
భధవభిౄతవ నుతా అధేథి భెెండె క్షాల ట్ా అెంట్ే నౄభాథరయస, నౄభా సెంస ట్ా ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
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నౄభా ఔెంనలనీకి, నౄభాథరయసఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజెెంట్ లేథర ఒ ఫోాఔర్ నౄభా సెంస నఽెంచి నౄభాథరయస భిస్కు
ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం నతౄ ెం అెంథిెంఙేలా చాడరయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఔా బెంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుెంట్ ెంథి.

భయకమబైన అంఱహలక
ఔల భంట్ క్యన భధమఴమిు ఫాధమత
“ఒ నౄభాసెంస లేథర థరని ఏజెెంట్ లేథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫైన అతేతౄ భ యక్షణనలై
నియృ మెం తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయసఔు యలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథేెయెంచిన ఒ ాత్తనుథిత యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన
అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం నణరౄనిై అెంథిెంఙరయౌ” అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధన సాచియోౄెంథి.
నౄభా సెంస లేథర తన ఏజెెంట్ లేథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలయౘ నైద ఔా బెంట్ ఆదరయడే క్షెంలల అలాెంట్ి వకిౄ
ధరమసభ్తఫైన దే త్తలల ఔా బెంట్ఔు సలయౘ ఇయవయౌ.

ఏథేని కయణెంణో, ాత్తనుదన, థరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ ణరాలనఽ యనియోఖథరయస నిెంఔనుోణే, “ఆ నూయెం,
దయౄయేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిెంచఫడరుమని, ాత్తనుథిత కెంట్లాఔుి నుాభ కతనఽ ూభిౄగ
అయ ెం ఙేసఽఔుధరైనఽ” అని యనియోఖథరయస నఽెంచి ాత్తనుదన తాెం చివయలల ఒ ధివతాెం ను ెందఽయచవచఽచ.
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B. రతితృహదన అంగీకహయం (లేకమి)
ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తాెం కిెంథి సభాఙరభనిై యసౄ ితెంగ ఇసఽౄెండడరనిై భనెం చాసఽౄధరైెం:
 నౄభాథరయస యవభలు
 యషమ వవయౘయెం యవభలు
 అవసయఫైన యక్షణ యఔెం
 యనఽఔల, ాత్తఔలఫైన పౌత్తఔ యయయౖీెంరల యవభలు
 నౄభా, నషి ెం ూయవ 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, యభయ ూెంణో నౄభా సెంస నుాలలస్క ఙేల, తథరవభ తీసఽఔుెంట్లనై నియృ మాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల
భతూయవఔెంగ ణెలుఫడెతేెంథి.

అండర్ మెైటింగ్ భమిమయ రతితృహదనల తృహరళ్ళంగ్
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, థిళన
ే ఽ భోజుల సభమెంలలు ాత్తనుదననఽ నౄభా సెంస నుాలలస్క
ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ కలట్ిిఔనఽ ఖ యసౄ ట్ిి, అెంతయా తెంగ నూలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయస లేవ భాయా ెంలల
అవసయఫైనుడె ఔా బెంట్/నౄభా ఙేలన వకిౄణో భాట్లాడరయౌస ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంచి, అెంగీకయెం
ఖ భిెంచి నియృ మెం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకరమ
ి నఽ అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ అని అెంట్లయస.
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నేభ్య్ై నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 1
భాయా దయశకల ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ నౄభా ాత్తనుదననఽ __________ లలల నుాలలస్క ఙేమాయౌ.
I.

7 భోజులు

II. 15 భోజులు
III. 30 భోజులు
IV. 45 భోజులు
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C. Prospectus
A Prospectus is a document issued by the insurer or on its behalf to the prospective buyers of
insurance. It is usually in the form of a brochure or leaflet and serves the purpose of
introducing a product to such prospective buyers. Issue of prospectus is governed by the
Insurance Act, 1938 as well as by Protection of Policyholders‟ Interest Regulations 2002 and the
Health Insurance Regulations 2013 of the IRDAI.
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.
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D. రమిమం యశీద఼
రమిమం దివగహ వితుయోఖదడయవఔక రమిమం చెయౌలంచినుడు, తెభా షంషి ఒ యశీద఼న఼ జామీ చేమాయౌీ ఉంటయంది. ఏదేతు
రమిమంన఼ భయందష఼ుగహ చెయౌలంచినడ ఒ యశీద఼ జామీ చేమఫడుతతంది.

తుయుచనం
న఼ానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుి కిెంద నౄభా యషమ వవయౘభనిై నౄభా ఙేమడెం కోసెం నౄభాథరయస
ఙెయౌాెంచడరనికి భిఖణెంఙే నతౄ ెం అని ఙెనుయౌ.
1. భయందష఼ుగహ రమిమం చెయౌలంు (తెభా చటట ం, 1938లోతు ళ్క్షన్ 64 VB)
నౄభా చట్ి ెం ాకయెం, నౄభా యక్షణ నుాయెంపలనికి భ ెంథే న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. ఇథి ఒ భ కఫైన సదఽనుమెం.
నౄభా ఔెంనలనీ న఼ానేమెంనఽ ల఼వఔభిెంచినుడె ఒ ఙెలా ుఫలట్ల నౄభా కెంట్లాఔుి ూభిౄ అవుతేెంథి, భిస్కు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄెంథి. ఈ యపలఖెం పలయతథేశ్ెంలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్భ
ర లలని ఒ యయషీ ఫైన సదఽనుమెం
కఖలదఽ.

భయకమబైన అంఱహలక
a) న఼ానేమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ల఼వఔభిెంచఔుధరై, ఙెయౌాయౄ నని యౘనై ఇవవఔుధరై, నిభీృత దే త్తలల భ ెందసఽౄగ
ఙెయౌాెంచఔుధరై ఏ నౄభా సెంస ఔడర ఎలాెంట్ి భిస్కుఔ ఫలధత వళెంచదని నౄభా చట్ి ెం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ
నేభపుెంట్ ెంథి.

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

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

d) తనులా లేథర భనీఆయు ర్ లేథర నుోసఽిలల ెంనన ఙెఔుు థరవభ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంఙే భిల తేలలా, ఆమా సెందభౌనిై
ఫట్ిి భనీ ఆయు ర్నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ నుోస్కి ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.

e) నులల఼ యదఽె లేథర నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం లేఔ భభో యధెంగ భాభిడీ సభమెంలల నౄభాథరయసఔు
ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం భీపెండ్స ఏథెైధర ఉెంట్ే నౄభా సెంస కరస్క ఙేలన ఙెఔుు యౄెంలల, నుోసి ల్ లేథర భనీ ఆయు ర్
యౄెంలల ధేయసగ నౄభాథరయసఔు ఙెయౌాయౄ యస. నౄభా సెంస నఽెంచి నౄభాథరయసఔు తగిన యయౕదఽనఽ అెందఽఔుెంట్లయస. ఈ
భోజులలా నౄభాథరయస ఫలెంఔు కాణరఔు ధేయసగ జభ ఙేమడెం జయసఖ ణోెంథి. ఇలాెంట్ి భీపెండ్స ఎట్ిి భిల తేలలానా
ఏజెెంట్ కాణరఔు జభ ఙేమఫడదఽ.
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నౄభా చట్ి ెంలలని నిఫెంధనలు 58, 59 ాకయెం న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు ూయవ నిఫెంధననలై నేనయౘబెంులు ఉధరైబ.
నుాజెఔిు నౄభాగ ధైెండె ఔధరై ఎఔుువ ధలలు నడిఙే నులల఼ల యషమెంలల యబథరలనఽ ఙెయౌాెంచడెం ఔ దే త్త.
భ ెందసఽౄగ కచిచతఫైన న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంచని సెందభౌలలా ఫలెంఔు గయెంట్ీ థరవభ లేథర నౄభా సెంస ణో ఔా బెంట్
థరవభ నియవళెంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడెం థరవభ ఔడర జయసఖ తేెంథి.
2. రమిమం చెయౌలంు దధ తి

భయకమబైన అంఱహలక
నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిెంఙే ఏ వకిౄ థరవభ అబధర న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి లేథర నులల఼థరయస
కిెంథి నేభపునై ఔట్ి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దే తేలలా ఙెయౌాెంచవచఽచ:

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

c) నుోసి ల్ భని ఆయు ర్;
d) కెరడిట్, డెనృట్ కయసులు;
e) ఫలెంఔు గయెంట్ీ లేథర నఖదఽ యయౕదఽ;
f) ఇెంట్భెైట్;
g) ఈ- ఫథియ్
h) ాత్తనుదఔులు లేథర నులల఼థరయస లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిచన భాయా దయశకలణో ఫలెంఔు ఫథియ్ల థరవభ
ాతక్షెంగ జభ ఙేమడరలు;

i) ఎట్ిఔుడె అదికభిఔ ఆమోదెం ను ెంథిన భభైథెైధర ఇతయ దే త్త లేథర ఙెయౌాెంు భాయా ెంలల;
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, ాత్తనుదఔుడె లేథర నులల఼థరయస ధట్ ఫలెంకిెంగ్ లేథర కెరడట్
ి /డెనృట్
కయసు థరవభ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు జయనులని ఎెంచఽఔుెంట్ే, ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర లేథర అలాెంట్ి
ాత్తనుదఔుడె/నులల఼థరయస

నేయసలల

జఞభీ

ఙేలన


కెరడట్
ి /డెనృట్

జయసఫడెతేెంథి.
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కయసు

థరవభ

భాతాఫే

ఙెయౌాెంు

నేభ్యౌై నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 2
న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు ఙెఔుు థరవభ భాతాఫే జభిగై క్షెంలల కిెంద నేభపునై ాఔట్నలలా ఏథి నిజెం కఖలదఽ?
I.

ఙెఔుు నుోసఽి ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽచ.

II. నౄభా ఔెంనలనీ ఙెఔుు డినుజిట్లి ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.
III. నౄభా ఔెంనలనీ థరవభ ఙెఔుు ల఼వఔభిెంచిన ణేథీన భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.
IV. ాత్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.
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E. తృహలళ దశూహురేజు
తృహలళ దశూహురేజు
నులల఼ అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షెంగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దయౄయేజు. ఈ దయౄయేజుఔు పలయత భ దాణ చట్ి ెం,
1899లలని సదఽనుమాల ాకయెం భ దా డరయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఒ యదరయణ నౄభా నులల఼ ఏెం ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని నేభపుని నులల఼థరయస ాయోజధరలనఽ యక్షిెంచడెం కోసెం
యౄను ెంథిెంచిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలు:
a) నౄభా ఙేలన వకిౄ లేథర ణరఔట్లి ఫలెంఔు లాెంట్ి యషమ వవయౘయెంలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై
ఇతయ వకిౄ నేయా స భభిమ చియసధరభాలు
b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ లేథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ
c) నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ ాథేరలు లేథర నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సెంఫెందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు
d) నౄభా కల వవది
e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄలు
f)

యక్షణ ఔయౌసఽౄనై ఆదలు భభిమ నేనయౘబెంులు

g) వభిౄెంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనయౘబెంులు
h) ఙెయౌాెంచఖల న఼ానేమెం భభిమ న఼ానేమెంనఽ సయసెఫలట్లఔు యలుడే అెంశ్ెం, న఼ానేమెం సయసెఫలట్ల నుాత్తథిఔ
i)

నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలు భభిమ యభెెంట్ీలు

j)

నులల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్నేఙేచెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙే ఆఔల్ఔ సెంగట్న జభిగిణే నౄభాథరయస
తీసఽకోయయౌసన చయ

k) కెాబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్ెం ఔయౌెంఙే సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్ే నౄభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచి
నౄభాథరయస ఫలధతలు, ఆ భిల త
 ేలలా నౄభా సెంస హఔుులు.
l)

ఏథేని ాణేఔ నిఫెంధనలు

m) తుడె యవయణ, మోసూభితెం, అయ వెంతఫైన యషమాలనఽ య లాడిెంచఔనుోవడెం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయెం
తీసఽకోఔనుోవడెం
n) ఏథెైధర భెైడయసా ఉెంట్ే, యట్ి యవభలు
o) సభసల భియౖుయ మెంణరాెంఖెం యవభలు, అెంఫ డ్ససఫేన్ చియసధరభా
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నులల఼ణో నుట్ల కెాబమ్నఽ తవభితఖత్తన భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంఙేలా అనఽసభిెంఙరయౌసన యదరధరల యెంగ తలెణేౄ
కెాబమ్నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సెంఫెందిెంచి ూభిౄ ఙేమాయౌసన అెంరలనలై ఆమా భిల తేలలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లనై
భాయసలఔు అనఽఖ ణెంగ నౄభా థరయసఔు నౄభా సెంస సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.
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F. తుఫంధనలక భమిమయ రహమెంటీలక
ఇఔుడ, నులల఼ థరలలల భెెండె భ కఫైన థరలు ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ. యట్ిని నిఫెంధనలు భభిమ
యభెెంట్ీలు అని అెంట్లయస.
1. తుఫంధనలక
నిఫెంధన అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిలల ెందెం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ెంథిెంఙే యౌలబెం కఖలదఽ.
ఉథరహయణలు :
a. ఙరలావయఔు నౄభా నులల఼లలల ఉనై కధొఔ నుాభాణఔ భిల త్త
 ఏనేట్ెంట్ే :
నౄభాథరయస కెాబమ్నఽ ఏ యఔెంగ అబధర మోసూభితెంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ాఔట్నలు
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఉయోగిెంచఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభాలు అవలెంనృెంచిధర, తుడె యధధరలు
ఉయోగిెంచిధర లేథర నులల఼ కిెంద ఏథేని ాయోజనెం ను ెందడెం కోసెం ఆమన తయున భభెవభెైధర నుతా
నుోఱెంచిధర, లేథర దఽయసథేేశ్ెంణో నయౖినిై, అనుమానిై కొని ణెచఽచఔుధరై, ఈ నులల఼ కిెంద ఉనై అనిై
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయస.
b. ఆభోఖ నులల఼లలని కెాబమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఇలా ఉెండవచఽచ:
ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరచర్ె అబన నిభిేషీ భోజులలాు కెాబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనట్ికీ, కొనిై ఔఠిన
భిల తేలలా ఈ నిఫెంధన భా఼ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నిభీృత కల వవదిలలు ఇలాెంట్ి ధనట్ీసఽ
ఇవవడరనికి తనఔు లేథర భభై ఇతయ వకిౄకి యధెం కదని లేథర కెామమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔెంనలనీ
సెంతినౄ ఙెెంథినట్లి నియౄనతఫైణే థీనిని భియౕయౌెంచవచఽచ.
నులల఼ నిఫెంధలనఽ ఉలా ెంఘలేౄ నౄభా సెంస నులల఼ని యదఽె ఙేమఖలదఽ.
2. రహమెంటీలక
నిభిేషీ భిల తేలలా నౄభా సెంస ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేలా నౄభా కెంట్లాఔుిలల యభెెంట్ీలు ఉయోగిెంచఫడెణరబ.
అనుమానిై తగిాెంఙేెందఽఔు నులల఼లల నౄభా సెంస లు ఔడర యభెెంట్ీలనఽ ఙేయసచణరబ. యభెెంట్ీ థరవభ, నౄభాథరయస
నిభిేషీ కల వవదిలలుగధే కఔ నులల఼ కలెంలలు ఔభచయౌసన అవసయభ నై నిభిేషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయస. ఈ
ఫలధతలణో నౄభాథరయస ఔట్లిఫడి ఉెండడెంనలై నౄభాథరయస ఫలధత ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భిస్కు నఽ నియవళెంచి,
ఫయసఖ యచడెంలల యభెెంట్ీలు ఒ అణరవశ్ఔ నుతా నుోఱయౄ బ.
యభెెంట్ీ అధేథి కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔభచయౌసన నిఫెంధనగ నులల఼లల నేభపునఫడెతేెంథి. యభెెంట్ీ
అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన డరఔుఫెంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల఼ దసౄ యేజులల ఇథి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. కెంట్లాఔుిఔు (ఇతయ
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నిఫెంధనలఔు భ ెందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ెందఽగ ఉెండే నిఫెంధన. భిస్కుఔు అథి అయ వెంతఫైెంథర లేథర అధే థరనిని
కచిచతెంగ, అక్షభలా నుట్ిెంఙరయౌ.
యభెెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుెంట్ే, ఉలా ెంగన అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన నయౖినికి కయణెం కదని సషి ఫైనట్ికీ, నులల఼ని నౄభా
సెంస ఙెలానిథిగ ఙేమవచఽచ. అబనట్ికీ, ఆచయణలల, యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన అధేథి ూభిౄగ యెంకైత్తఔ సవపలవెం ఔయౌగి, ఏ
యఔెంగనా నయౖినికి కయణెం కని భిల త
 ేలలా నౄభా సెంస తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔెంనలనీ యదరనెం ాకయెం నిమభాలు,
భాయా దయశకలఔు అనఽఖ ణెంగ కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽచ. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల, నయౖిలనఽ భజీ కెాబమ్ లుగ
భిఖణెంచి, యదరయణెంగ కెాబమ్ వెంద రణరనికి కఔ యధఫైనెంత ఎఔుువ రణరనికి భిషుభిెంచఫడెతేెంథి.
A personal accident policy may have the following warranty:
It is warranted that not more than five Insured Persons should travel together in the same
air conveyance at one time. The warranty may go on to say how the claims would be dealt
if there is a breach of this warranty.

నేభ్యౌ్ నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 3
యభెెంట్ీకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఙెెండి?
I.

యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లు నేభపునఫడఔుెండర అభలు ఙేలే నిఫెంధన.

II. యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.
III. యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లల వకీౄఔభిెంచి, నౄభాథరయసఔు యేయసగ సభాఙరయెం అెంథిెంచిన నిఫెంధన. ఇథి నులల఼
దయౄయేజులల పలఖెం కదఽ.
IV. యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన జభిగిణే, భిస్కుఔు అయ వెంతెం కఔుెంట్ే ఔడర కెాబమ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
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G. ఎండ్డర్ీబంటయ
ల
కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసా
ౄ , భభి కొనిైట్ిని నేనయౘబసా
ౄ ఒ నుాభాణఔ యౄెంలల నులల఼లు జఞభీ ఙేమడెం
అధేథి నౄభా సెంస లు అనఽసభిెంఙే దే త్త.

తుయుచనం
నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలనఽథరని జఞభీ సభమెంలల భాభచయౌసన అవసయనలేౄ ఎెండరర్సఫెంట్ అని
నయౌఙే దయౄయేజు థరవభ సవయణలు/భాయసలు ఙేమడరనికి థీనిని ఙేడెణరయస.
ఇథి నులల఼కి జోడిెంచఫడి, అెందఽలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. నులల఼ భభిమ

ఎెండరర్సఫెంట్ ఔయౌలే కెంట్లాఔుిగ

యౄుథిదె ఽఔుెంట్లెంథి. భాయసలు/సవయణలనఽ భికయసు ఙేలేెందఽఔు నులల఼ అభలు జయసఖ తేనై కలెంలలనా
ఎెండరర్సఫెంట్ా నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాభినుడలాా, నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔెంనలనీకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. థరనిని
నౄభా ఔెంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎెండరర్స ఫెంట్ థరవభ నౄభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ ను ెందఽయససఽౄెంథి.
ఒ నులల఼ కిెంద యదరయణెంగ అవసయఫైన ఎెండరర్సఫెంట్ల
ా కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉెంట్లబ:
a) నౄభా ఙేలన య భ ్లల వణరయలు/భాయసలు
b) అభ్ఔెం, ణరఔట్లి తథితయ భాభాలలా నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయస.
c) అదను అనుమాల నఽెంచి యక్షణ/నులల఼ కలెం ను డగిెంు కోసెం నౄభా ను డిగిెంు
d) భిస్కులల భాయస. అెంట్ే, అగిై ాభాద నౄభాలలని బవనెం నిభ్ణ భాయస, నియసెం లాెంట్ియ.
e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f)

నౄభా యదఽె

g) నేయస లేథర చియసధరభాలల భాయస.
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నభూనడ ఎండ్డర్ీబంటయ
ల
యవభిెంఙరలధే ఉథేెశ్ెంణో, కొనిై ఎెండరర్సఫెంట్ా లలని థరల నభూధర కిెంద ను ెందఽయచఫడరుబ:
నులల఼ యదఽె
నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయ న ఫేయఔు, ఈ నులల఼లలని నౄభా <ణేథీ> నఽెంచి యదఽె ఙేమఫడినథిగ ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి.
నౄభా ఖడచిన ణొనే్థి ధలలుగ అభలులల ఉెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాెంట్ి భీపెండ్స ఫకబ లేదఽ.

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

నేభ్యౌ్ నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 4
జఞభీ సభమెంలల నులల఼లలని కొనిై, నిమభ, నిఫెంధనలు సవభిెంచఫడిణే, థరనిని __________థరవభ సవయణలు ఙేల,
ఙేమవచఽచ.
I.

యభెెంట్ెై

II. ఎెండరర్సఫెంట్
III. సవయణ
IV. సవయణలు యధెం కవు
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H. తృహలళల విఴయణ
నౄభా కెంట్లాఔుిలనఽ భతూయవఔెంగ వకీౄఔభియౄ బ. నౄభా సెంస లు నౄభా నులల఼ థరలనఽ యౄను ెంథియౄ బ.యయధ
ధరమయధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభిేషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ నులల఼లు యవభిెంచఫడెణరబ. ఈ
నిభ్ణెంలలని అతెంత భ కఫైన నిఫెంధన అధేథి నుభీిల ఉథేెశ్ెం ఉెంట్లెంథి. ఆ ఉథేెరనిై నులల఼లలధే భియౕయౌెంఙరయౌస
ఉెంట్లెంథి. నులల఼ని అసషి ఫైన దే త్తలల జఞభీ ఙేల,ేౄ నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగనా, నులల఼ని నౄభా సెంస
యౄను ెంథిెంచిెందధే యదరయణ సాతాెంనలై నౄభా సెంస ఔు వత్తభైఔెంగనా కోయసిలల యవభిెంచఫడెతేెంథి.
నులల఼లలని థరలనఽ కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం అయ ెం ఙేసఽఔుని, యవభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి :
a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయవఔ నిఫెంధన యదిెంచిన నిఫెంధననఽ అదిఖనేసఽౄెంథి. అలా ఙేమడెంలల
నిలఔడలేనే ఉెంట్ే తనెంచి ఇలాగై యఖ తేెంథి.
b) నుాభాణఔ భ దాణ నులల఼ నూయెం, ట్ెైప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫెంధనలలా ణేడర ఉెంట్ే, ట్ెైప్
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ ఆ ాణేకిెంచిన కెంట్లాఔుిలల నుభీిల ఉథేెశ్ెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
యట్ి అయ ెం అసలు భ థిెంా చిన థరల అభేనిై అదిఖనేసఽౄెంథి.
c) ఎెండరర్సఫెంట్ కెంట్లాఔుిలలని ఇతయ పలగలణో యపేథిల,ేౄ తదఽభి దయౄయేజుగ ఆ ఎెండరర్స ఫెంట్ అయ ెం నిలఫడి
ఉెంట్లెంథి.
d) అసలు భ థిెంా చిన దజఞలెం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఇట్లయౌక్సలలని నిఫెంధనలు యట్ిని అదిఖనేయౄబ.
e) నులల఼లలని యషమెం భిదిలల ఉనై దజఞలెం ఔధరై నులల఼ భాభిెన్లల భ థిెంా చిన లేథర ట్ెైప్ ఙేలన
నిఫెంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఇవవఫడెతేెంథి.
f)

నులల఼కి జోడిెంచిన లేథర అత్తకిెంచిన నిఫెంధనలు నులల఼ యషమెంలలని యదరయణ నిఫెంధనలు, నిఫెంధనలనఽ
అదిఖనేయౄబ.

g) భ థిాత

థరలు

ట్ెైుణో

భలన

థరలు

లేథర

ఇెంక్

యఫోర్

యిెంుణో

భ థిెంా చిన

థరలు

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

i)

చివయగ, సెంథిఖేత ఏయడిధర లేథర సషి త కొయవడిధర యఔయణెం, యభభానికి సెంఫెందిెంచిన యదరయణ
నిఫెంధనలు వభిౄయౄ బ.
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భయకమబైన అంఱహలక
1. తృహలళల తుమహభణం
ఒ నౄభా నులల఼ అధేథి ఒ యనుయ కెంట్లాఔుి. ఇతయ కెంట్లాఔుిల యషమెంలల ఉనైట్లిగ కోయసిలు అనఽసభిెంఙే నిభ్ణ,
యవయణలు నౄభా కెంట్లాఔుిలఔు వభిౄయౄ బ.
కెంట్లాఔుి ఔుదఽయసచఔుెంట్లనై నుభీిల ఉథేెశ్ెం అతెంత భ కఫైనదనైథి నిభ్ణెంలలని ాదరన నిఫెంధన. నులల఼
దయౄయేజుణో నుట్ల ాత్తనుదన తాెం, నిఫెంధనలు, ఎెండరర్సఫెంట్ల
ా , యభెెంట్ీలు తథితభలనఽెంచి ఆ ఉథేెశ్ెం
లేఔభిెంచఫడరయౌ. ఇథి కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
2. దజాలంలోతు అయి ం
ఇెందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై థరలు యదరయణ భభిమ ాజలు సఽలబెంగ ఖరళెంఙే భీత్తలల ఉెంట్లబ. కిుెంట్ిలలని ఒ
యభాన వకిౄ భాట్లాడే భీత్తలల అెందఽలల థరలు ఉెండరయౌ. కఫట్ిి “అగిై” అధే థరనికి భెంట్లు అధే అయ ెం వసఽౄెంథి.
భభోయైున, యఔ నిభ్ణెంలల భభో యఔఫైన అయ ెం ధవనిెంచఔుెంట్ే యనుయెం లేథర యణజెంలల యదరయణఅయ ెం ఔయౌగిన
థరలు ఆ అయ ెంణోధే నిభి్ెంచఫడెణరబ. చట్లిల థరవభ థరలు నియవచిెంచఫడే ఙోట్, ఆ నియవచనెం అయ ెం చట్ి ెం ాకయెం
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఇెండిమన్ న఼నల్ కోడ్సలల “ఙౌభనిై” ఉయోగిెంచడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.

నౄభా నులల఼లలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలు యదరయణెంగ వభిౄెంఙే ఇథివయఔట్ి ధరమయఫైన నియృమాలఔు
ఔట్లిఫడి ఉెంట్లబ. ఇథి కఔుెండర, ఉనైత ధరమయనెం తీసఽఔుధే నియృమాలఔు కిెంథి కోయసి నియృ మాలు
ఔట్లిఫడి ఉెంట్లబ. యయ
ై సధెం ఉనైట్లి సెంకైణరలు ఉెంట్ే తనెంచి, యెంకైత్తఔ థరలు ఎుడా తభ యెంకైత్తఔ
అభనిై ఇయవయౌ.
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I.

ునయవదధ యణ నోటీష఼

చడలాఴయఔక తెభా భయతయ తృహలళలక రహమిిఔ తృహరతిదిఔన జామీ చేమఫడుతడభ.
నులల఼ నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄెందధే యషమానిై నౄభాథరయసఔు ణెలునుయౌసన చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభా
సెంస ఔు లేదఽ. అబనట్ికీ, నులల఼ ునయసదే యణనఽ అయౘవనిసా
ౄ నౄభా సెంస లు ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽగ ఒ
ునయసదే యణ ధనట్ీసఽనఽ జఞభీ ఙేయౄ యస. నౄభా ఙేలన నతౄ ెం, యసౄ వ న఼ానేమెం తథితభలు లాెంట్ి నులల఼ సెంఫెందిత
యవభలనిైట్ినీ ఈ ధనట్ీసఽ చానసౄ ఽెంథి. భిస్కులలని ఏథేని అయ వెంతఫైన సవయణలు ఉెంట్ే నౄభాథరయసఔు ణెయౌనే యధెంగ
ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర ఙేభైచ సెంాథరమెంగ ఔడర థీనిని పలయెంచవచఽచ.
ఉథరహయణఔు మోట్లయస యహన ునయసదే యణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄనిై సవభిెంచఽఔుధే యషమెంనలై నౄభాథరయస
దిఱి నియౌనేలా ఙేమవచఽచ. ాసౄ ఽత అవసభల ధేథెంలల (అెంట్ే నౄభాథరయస ాఔట్ిెంచిన యహన యలువ)
న఼ానేమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌాెంచని క్షెంలల ఎలాెంట్ి భిస్కు భిఖణెంచఫడదధే యషమెంనలై ఔడర నౄభాథరయస దిఱి
డేలా ఙేమాయౌ.

నేభ్యౌై నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 5
ునయసదే యణ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఙెెండి ?
I.

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

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

మాంటీ భతూ లాండమింగ్ భమిమయ మీ వితుయోఖదడయవన఼ తెలకష఼కోండ్ి భాయి దయశకహలక

చట్ి వత్తభైఔ కయఔలానుల థరవభ నిధఽలనఽ ను ెందఽతేనై ధేయసఽౄలు థరనిని భనీ లాెండభిెంగ్ అని నయౌఙే ాకిరమ థరవభ
చట్ి ఫదే ఫైన య భ ్గ భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ాఖలయస.
భనీ లాెండభిెంగ్ అధేథి ధేయసఽౄలు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽెంచి వచిచన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని
మజభానిని థరచినలట్ి ేలా నిధఽలనఽ తయయౌెంఙేెందఽఔు యగిెంఙే ాకిరమ. ఈ ాకిరమ థరవభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄెంునఽ
కోలలబ, ఙెలేా థిగ ఔనినసౄ ఽెంథి.
తభ య భ ్నఽ చట్ి ఫదే ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఫలెంఔులు, నౄభా సెంస లు లాెంట్ి యట్ి ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిెంచడరనికి
ధేయసఽౄలు ామత్తైయౄయస. తుడె ఖ భిౄెంులు ఉయోగిెంచి యయస లాయథేయలు నియవళయౄయస. ఉథరహయణఔు ఏథో
యౄెంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ య భ ్నఽ యనఔుు తీసఽఔునై తభవత అఔుడి నఽెంచి ఔనినెంచఔుెండర
భామభవుణరయస.
భనీలాెండభిెంగ్లల ఙేలే ఇలాెంట్ి ామణరైలనఽ నియభిెంచడరనికి పలయత్ సయౘ ాెంచెం నలుభూలలా ాబ తవ యబలలా
ఖట్ిి ఔిఱ జయసఖ ణోెంథి.
భనీ లాెండభిెంగ్ నియయణ చట్ి ెం భ యబథరనఽ 2002లల ాబ తవెం అభలలాకి ణెచిచెంథి. ఆ యెంట్ధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ
ఙేలన భనీ లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ భాయా దయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసౄ ఽనై యనియోఖథరయసల నిజఫైన ఖ భిౄెంునఽ
నిభేభిెంఙేెందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిెంఙేెందఽఔు, భనీలాెండభిెంగ్ ాఫేమెం ఔయౌగిన, ాఫేమెం
ఔయౌగినట్లి ఊళసఽౄనై సెంగట్నలనఽ భికయసు ఙేలేెందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలెంథి.
నై యనియోఖథరయస భాయా దయశకల ాకయెం, ాత్త యనియోఖథరయసనఽ కిెంథి దయౄయేజుల లేఔయణ థరవభ సభెైన భీత్తలల
ఖ భిౄెంఙరయౌస ఉెంథి:
1. చియసధరభా భియౕలన
2. ఇట్ీవయౌ నూోట్ గరఫ్
3. ఆభిఔ లత్త
4. నౄభా కెంట్లాఔుి ాయోజనెం
కఫట్ిి ఏజెెంట్ యనియోఖథరయసల ఖ భిౄెంునఽ ఏయభిఙేెందఽఔు నౄభా యనుయెంలలకి తీసఽఔువఙేచ సభమెంలలధే
దయౄయేజులు లేఔభిెంఙరయౌసన అవసయభ ెంథి:

1. వఔుౄల యషమెంలల–ూభిౄ నేయస, చియసధరభా, నూోన్ ధెంఫయసా, వకిౄఖత ఖ భిౄెంు, చియసధరభా ఆదరయెం, ఙరన్
ధెంఫర్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట్ి ాయోజధరల కోసెం ూభిౄ ఫలెంఔు యవభలు లాెంట్ియట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
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2. కభపభైట్ా యషమెంలల- ఇన్కభపభైషన్ సభిికైట్, అయోలబయషన్ ఫనభెండెం, నిఫెంధనలు, యనుయ
లాయథేయ జభినేెందఽఔు వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, నున్ కయసు ాత్త లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
3. పలఖయవభ సెంస ల యషమెంలల- భిజిషి ర్ ఙేల ఉెంట్ే భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్, పలఖయవభ ెందెం, సెంస
తయున యనుయ లాయథేయలు నియవళెంచడరనికి సెంస పలఖయవనే లేథర ఉథోగికి వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, ఆ వకిౄ
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
4. ట్ాసి ఽలు భభిమ నూౌెండేషన్ల యషమెంలల- పలఖయవభెం తయయౘలలధే ఉెంట్లెంథి.
ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం ఇతయ ఉతతే
ౄ లనఽ అభ్డెంలల ఔడర సయౘమడెతేెందనీ, సయౘమఔయ భాభెుట్ిెంగ్ యధనెంగ
ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
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శూహమహంవం
a) దయౄయేజీఔయణ నదట్ి దశ్ ాత్తనుదన తాెం. థీని థరవభ నౄభా ఙేలన యయస తన ఖ భిెంచి, తనఔు కయయౌసన నౄభా
ఖ భిెంచి ణెలనుయౌ.
b) అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌసన ఫలధత నులల఼ ఆయభౌయనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి. నులల఼ కలెం
నణరౄనికి అథి కొనయఖ తేెంథి.
c) నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ాత్తనుదఔుడె సెంతఔెం ఙేలన ాత్తనుదన తాెం చివయలల యగెన్ ాఔట్ననఽ
జోడియౄ యస.
d) ఒ ాత్తనుదన తాెంలలని భూలకలు యదరయణెంగ కిెంథి యట్ిని ఔయౌగి ఉెంట్లబ:

i.

ాత్తనుదఔుల ూభిౄ నేయస

ii. ాత్తనుదఔుల చియసధరభా, నూోన్ ధెంఫర్ యవభలు
iii. ఆభోఖ నులల఼లబణే ఫలెంఔు యవభలు
iv. ాత్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనెం లేథర యనుయెం
v. నౄభా యషమ వవయౘయెం యవభలు, ఖ భిౄెంు
vi. నౄభా ఙేలన య భ ్
vii. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత నౄభా
viii. నషి ెం అనఽబవెం
ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగేన ాఔట్న
e) భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఒ ఏజెెంట్ నౄభాథరయస నౄభా సెంస ఔు అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙేలా
చాడరయౌసన ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయస.
f)

ాత్తనుదననఽ భియౕయౌెంఙే ాకిరమ, అెంగీకయెం ఖ భిెంచిన నియృ మెం తీసఽకోవడరనిై అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అని అెంట్లయస.

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

న఼ానేమెం ఙెయౌాెంునఽ నఖదఽ యౄెంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధనెం, నుోసి ల్ భనీ ఆయు ర్, కెరడిట్
లేథర డెనృట్ కయసు, ఇెంట్భెైట్, ఇ- ఫథియ్, ాతక్ష కెరడిట్ లేథర ఎట్ిఔుడె అదికయ సెంస ఆమోదెం ణెయౌనన ఇతయ
భాభాల థరవభ ఙెయౌాెంచవచఽచ.
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j)

నులల఼ తమాభీ నలెండిెంగ్లల ఉనైుడె లేథర నౄభా కోసెం సెంాథిెంులు భ ెందఽఔు యఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి. నుోాయజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి.

k) యనుయెంలలని

సభ దా

యయణర

భభిమ

మోట్లయస

యహన

యనుభలలా

ఔవర్

ధనట్ా ల

ఎఔుువగ

ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ.
l)

అవసయెం ఉనై ఙోట్ నౄభా దివతాెం నౄభాఔు ఆదరయెంగ నిలుసఽౄెంథి.

m) నులల఼ అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షానిై అెంథిెంఙే ఒ లాెంఛననుామఫైన దయౄయేజు.
n) యభెెంట్ీ అధేథి కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔట్లిఫడరయౌసన నులల఼లల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.
o) నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలు జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌసన అవసయెం ఏయడిణే, ఎెండరర్స ఫెంట్ అని
నయౌఙే దయౄయేజు థరవభ భాయసలు/సవయణలనఽ ఏయయచడెం థరవభ యట్ిని అభలలాకి తీసఽఔుభవచఽచ.
p) నిభ్ణ దశ్లల అతెంత భ కఫైన నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నుభీిల ఉథేెశ్ెం ఉెండరయౌ. నులల఼లలధే ఆ ఉథేెశ్ెం సషి ెంగ
ఔనినెంఙరయౌ.
q) భనీ లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ధేయ భాభాల థరవభ ను ెంథిన డఫ ోనఽ చట్ి ఫదే య భ ్గ భాయచడెం. థీనిణో నుోభడేెందఽఔు
ాెంచెం నలుభూలలా భభిమ పలయతథేశ్ెంలలనా చట్లిలనఽ ాయేశ్నలట్ి లయస.
r)

నై యనియోఖథరయస ఖ భిెంచి ణెలుసఽకో భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, ఆ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల అవసయఫైన
దయౄయేజులనఽ ను ెంథరయౌసన ఫలధత ఏజెెంట్నలై ఉెంట్లెంథి.

కరలఔ దడలక
a) నులల఼ తాెం
b) న఼ానేమెం భ ెందసఽౄ ఙెయౌాెంు
c) యక్షణ ఖభనిఔ
d) నౄభా ధివతాెం
e) ునయసదే యణ ధనట్ీసఽ
f)

యభెెంట్ీ

g) భిల త్త
h) ఎెండరర్స ఫెంట్
i)

భనీ లాెండభిెంగ్

j)

నై యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకోెండి
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అధడమమం 19
ఆమోఖమ తెభా ఉతతత
ు లక
అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెం భనఔు పలయతథేశ్ెంలలని నౄభా ఔెంనలనీలు అెంథిెంఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిెంచి
ణెలుసఽఔుధే అవకశ్ెం ఔయౌయోౄెంథి. ఫడీకా ెబమ్ అధే ఔ ఉతత్తౄ నఽెంచి యయధ యకలణో ఔడిన వెందలాథి ఉతతే
ౄ లు
ఉెండడెంణో సభ చిత యక్షణనఽ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యనియోఖథరయసఔు అధేఔ భాభాలుధరైబ.

వఔుౄలు, ఔుట్లెంఫెం,

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

అఫామష పయౌతడలక

A. ఆభోఖనౄభాఉతతే
ౄ లవభీాఔయణ
B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐ
ై .ఆర్.డి.ఏభాయా దయశకలు
C. ఆసఽత్తాకయసచలూచీఉతత్తౄ
D. ట్లప్అాక్షణలులేథరఎఔుువగతగిాెంుఇఙేచనౄభాాణరయఔలు
E. ల఼నిమభిసట్ిజనివదరనెం
F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽత్తానఖదఽ, తీవాఅసవస త
G. థీయఘకయౌఔసెంయక్షణఉతత్తౄ
H. అదనుఉతతే
ౄ లు
I. నుకైజీనులల఼లు
J. నేదవభాలకోసెంసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా
K. భఱ఼ిమ
ర సవయూనౄభాయోజ న
L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన
M. ాదరన భెంత్తా జన్ధన్ యోజన
N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అెంఖయైఔలయక్షణ
O. యథేయౕామాణనౄభా
P. ఫిెందఆభోఖయక్షణ
Q. ఆభోఖను దఽుకాణర
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R. ఆభోఖనులల఼లలలనికీలఔనిఫెంధనలు
ఈ అదరమానిై చథియన తభవత, నైయస ఙేమఖయౌగినయ:

a) ఆభోఖ నౄభాలలని యయధ వభాలనఽ యవభిెంచఖలయస.
b) ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలనఽ యవభిెంచఖలయస.
c) ధేడె పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄలనఽ చభిచెంచఖలయస.
d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభిెంచఖలయస.
e) యథేయౕ ామాణ నౄభానఽ చభిచెంచఖలయస.
f) ఆభోఖ నులల఼లలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ నిఫెంధనలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోఖలయస.
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A. ఆమోఖమ తెభా ఉతతత
ు ల ఴమీిఔయణ
1. ఆమోఖమతెభా ఉతతత
ు ల మిచమం
ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ నియవచియోౄెంథి.

తుయుచనం
“ఆభోఖ నౄభా యనుయెం” లేథర “ఆభోఖ యక్షణ” అెంట్ే అసవస త ాయోజధరలు లేథర బభోయ ఇచిచన
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సయౘ యైద, శ్సౄ ై చికితస
లేథర ఆసఽత్తా కయసచల ాయోజధరలనఽ అెంథిెంఙే నౄభా ెంథరలనఽ ాపలయతెం ఙేమడభని అయ ెం.
పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు ఙరలావయఔు ఆసత్తాలల ఙేభి చికితస ను ెంథే భీత్తలల
ఉెంట్లబ. ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసత్తాలల ఙేభిన సభమెంలల ఒ వకిౄకి అవుతేనై కయసచలనఽెంచి

యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

అెంణేకదఽ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు కయసచలు నలయఖడెం, శ్సౄ ై చికితస దే తేలు, భాభెుట్లలకి కొతౄ గ వచిచన భభిెంత కభీథెైన
యెంకైత్తఔత, కొతౄ తయెం భెందఽల వమెం కయణెంగ ఈ యఔఫైన కయసచలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ృ, యభానఽడికి
అెందనెంత దాయెంలల ఉెంట్లధరైబ. యసౄ వెంగ, ఆభిఔెంగ లత్తభెంతేడెైన వకిౄకి ఔడర ఎలాెంట్ి ఆభోఖ నౄభా లేఔుెండర
ఇెంత పలభీ యబలల కయసచలనఽ బభిెంచడెం ఔషి ఫే కఖలదఽ.
కఫట్ిి, భెెండె కయణరల వలా ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫైనథిగ ఙెవచఽచ:
 ఏథేని అసవస తఔు ఖ భెైన తయసణెంలల యైద యౌఔభల కోసెం ఙెయౌాెంచడరనికి ఆభిఔ యమెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
 అసవస త కయణెంగ ను దఽు య భ ్ తేడిచినలట్ి లఔుని నుోఔుెండర సెంయక్షిసౄ ఽెంథి.
ఆసఽత్తా కయసచల నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచిన నదట్ి భీట్ెబల్ ఉతత్తౄ అబన ఫడికా బ
ె మ్ నఽ 1986లల ధరలుఖ ాబ తవ
యెంఖ సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ఈ ఔెంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథరయసలఔు యరరెంత జీయతకల యైద
కయసచలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ బయష ఆభోఖ నులల఼ని , ామాణ నౄభానఽ అెంథిెంఙే ఒవభీసస్క ఫడికా బ
ె మ్
నులల఼ని, నేద ాజల కోసెం జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని ఔడర ాయేశ్నలట్ి లబ.
ఆ తభవత, నౄభా యెంఖెంలలకి నలైయేట్ల సెంస లనఽ ఔడర అనఽభత్తెంచడెంణో ఆభోఖ నౄభా యణ సయౘ యయధ యెంగలలాకి
అధేఔ ఔెంనలనీలు ాయేయెంఙరబ. అథి జయఖడెంణో ఈ యనుయెం భభిెంత ఫలగ ుెంజుఔుెంథి. ఈ యక్షణలలా అధేఔ యైయదరలు
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ యక్షణలు ఔడర వఙరచబ.
ధేడె, ఆభోఖ నౄభా యపలఖెం పలభీ యబకి యసౄ భిెంచిెంథి. ఆభోఖ నౄభా సెంస లు, జీయత నౄభా సెంస లణో నుట్ల థరథరు
అనిై యదరయణ నౄభా సెంస లు వెందల సెంకలల ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. అబనట్ికీ ఫడికా ెబమ్ నులల఼
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అెంట్ే ఆసఽత్తా కయసచలనఽెంచి యక్షణ ఇట్ికీ అతెంత జధరదయణ ను ెంథిన నౄభా
యౄెంగ యలలలా ుణోెంథి.
392

నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథిే నుాదికయ సెంస (ఆభోఖ నౄభా) నిమెంతాణలు, 2013 ాకయెం
1. జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽచ, కనీ అలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లఔు
న఼ానేమెం భూడేళ్ా కల వవది భధ ఎలాెంట్ి భాయస జయఖఔుెండర ఉెండరయౌ. ఆ తభవత న఼ానేమెంనఽ
సనైక్షిెంచి, అవసయఫైణే సవభిెంచవచఽచ.
2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా,
ఖభిషీెంగ భూడేళ్ా కల వవదిణోనా అెంథిెంచవచఽచ. ఈ కల వవది భధలల న఼ానేమెంలల ఎలాెంట్ి భాయస
ఉెండభదఽ.
2. ఆమోఖమ తృహలళల విశిశుహఠంఱహలక
ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔెంగ అసవస తణో వవహభిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి అసవస త వలా ఔయౌగై కయసచలణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి.
కొనిై సెందభౌలలా ఒ వకిౄకి సెంఔరనేెంచిన యది థీయఘకయౌఔఫైనథి కవచఽచ. లేథర ఎఔుువ కలెం, జీయతకలభెంణర
కొనయగైథి కవచఽచ. లేదెంట్ే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవెం చానేెంతట్ి తీవాఫైనథి కవచఽచ. ాభాదెం వలా ఔయౌగై
గమాలు, థరనివలా తలెణేౄ అెంఖయైఔలెం వలా ఔడర కయసచలు బభిెంఙరయౌసభవచఽచ.
ననైఫైన జీవన రైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయసల యభయ ూెం, ఆభోఖ లత్తని ఫట్ిి, యననై అవసభలు
ఉెంట్లబ. కోు యనియోఖథరయస యపలగనికి అెంథిెంఙరయౌసన నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమెంలల ఈ
అెంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి. యభి అవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే
సభమెంలల సభఖరఫైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయసలు కోయసఔుెంట్లయస. అథే సభమెంలల భభిెంత ఎఔుువ
అెంగీకయెం, పలభీ భిభాణరనిై యదిెంచడెం కోసెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌసన
అవసయభ ెంథి. యనియోఖథరయసలు సఽలబెంగ అయ ెం ఙేసఽఔుధేలా ఉెండడెంణో నుట్ల యట్ిని భాభెుట్ ఙేమడెం యఔరమ
ఫిెంథరనికి ణేయౌఔగ ఉెండరయౌ.
యనియోఖథరయసల భనసఽలనఽ గెలుచఽఔుధేెందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఙేసౄ ఽనై ామణరైలణో
యౄను ెంథిసౄ ఽనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లలా నియృ మాత్ఔ యయయౖీెంరలు కొనిై ఉధరైబ.

3. ఆమోఖమ తెభా ఉతతత
ు ల విషు ాత ఴమీిఔయణ
ఉతత్తౄ యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితెంగ వభీాఔభిెంచవచఽచ:
a) ూచీ యక్షణలక
ఆభోఖ నౄభా యణలల ఎఔుువ పలగనిై ఈ ఉతతే
ౄ లే ఆఔరనేెంఙరబ. ఆసత్తాలల ఙేయడెం వలా అవుతేనై యసౄ వ
యైద కయసచలనఽ ఇయ ఙెయౌాయౄ బ.
b) ళియ రయోజఔ యక్షణలక
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ఆసఽత్తా నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయసచల కోసెం భోజూ కొెంత
నణరౄనిై ఙెయౌాెంఙరయస. కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఉతత్తౄ లల ను ెందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికితస ాయోజధరనిై ఔడర
ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
c) తీఴర అషుషి త యక్షణలక
ఇథి ఒ లయఫైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ెండెనుోట్ల, క్షయతెం, కనసర్ లాెంట్ి భ ెందఽగ నియవచిెంచిన తీవా
అసవస త సెంబయెంచినుడె ఙెయౌాెంులు జయడరనికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.
ాెంచ యౄ ెంగ ఆభోఖెం, అెంఖయైఔలెం నౄభా ఔలల యఖ తేెంథి కనీ పలయతథేశ్ెంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ
సెంాథరమఫదే ెంగ ఆభోఖ నౄభా నఽెంచి యేయసగ ఙేల యఔరబసా
ౄ వసఽౄధరైయస.
అెంణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా యదరయణెంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సెంబయెంఙే కయసచలనఽ ఙేయసచకోదఽ. ఈ ాయోజనెం కోసెం,
ఒవభీసస్క ళెల్ౄ ఇనాసభెన్స లేథర ట్లాయల్ ఇనాసభెన్స నేయసణో భభో ఉతత్తౄ ని కొధరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఇట్ీవలే నలైయేట్ల సెంస ల
నఽెంచి వసఽౄనై కొనిై కభీథెైన నౄభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి యదరయణ ఆభోఖ నౄభా
యక్షణలలధే యథేయౕ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ెందఽభిఙరబ.

4. వితుయోఖదడయవ విఫాఖం తృహరతిదిఔన ఴమీిఔయణ
లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయస యపలగనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుని ఔడర ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన జయసఖ ణోెంథి.
ాయోజన నిభ్ణెం, ధయ, ెంద తాెం, భాభెుట్ిెంగ్ యేభైవయసగ ఉెంట్లెంథి. యనియోఖథరయస యపలగల నుాత్తథిఔన
వభీాఔభిెంలన ఉతతే
ౄ లు ఏయట్ెంట్ే:
a) చిలా య యనియోఖథరయసలు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఇవవజూనే వకిౄఖత యక్షణ
b) కభపభైట్ ఔా బెంట్ా ఉథోఖ లు, ఫిెంథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఫిెంద యక్షణ
c) జధరపలలలని అట్ి డెఖ వభాలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.యై లాెంట్ి ాబ తవ థకల కోసెం జన నులల఼లు.
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B. ఆమోఖమ తెభాలో తృహరభాణకరఔయణ్ై ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ భాయి దయశకహలక
లెఔులేననిై భాయసలణో ఔడిన ఉతతే
ౄ లనఽ, యయధ నిఫెంధనలు, నేనయౘబెంుల ననైఫైన నియవచధరలణో లు
నౄభా

సెంస లు

అెంథిసౄ ఽెండెంణో

భాభెుట్లల

ఖెందయగోళ్

భిల త్త

ధలకొని

ఉెంథి.

ఉతతే
ౄ లనఽ

నుోలచడెం

యనియోఖథరయసలఔు ఔషి భవుతేెండగ, యయధ ఔెంనలనీల ఉతతే
ౄ లనలై కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాెంచడరనికి థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట్
ర యసా
ఇఫోెంథి డెతేధరైయస. అెంణేకదఽ. తీవా అసవస త నులల఼లలల, ఒ తీవా అసవస త అెంట్ే ఏనేట్ి, ఏథి కదఽ అధే
యషమెంనలై సషి ఫైన అవగహన లేదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసెం ఎలకిానిక్ డేట్లనఽ నియవళెంచడెం ఔడర
ఔషి తయభవుణోెంథి.
నౄభా సెంస లు, లేయ సెంస లు, ట్ి.న.ఏలు, ఆసఽతేాల భధ ఖెందయగోమానిై, నౄభా ఙేసౄ ఽనై ాజల సభసలనఽ
ణొలగిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సెంస లు, ఆసఽతేాలు లాెంట్ి యయధ సెంస లు, పలయత యణజ, భిశ్భ
ర ల
సభాక ఆభోఖ సలయౘ సెంగెం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫైన నుాభాణకీఔయణనఽ అెంథిెంచడరనికి నడెెం
నృగిెంఙరబ. ఉభ్డి అవగహన ాకయెం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై 2013లల భాయా దయశకలనఽ జఞభీ
ఙేలెంథి.
నుాభాణకీఔయణ కోసెం ఇుడె అెంథిెంచిన భాయా దయశకలు :
1. యదరయణెంగ ఉయోగిెంఙే నౄభా థరలఔు నియవచధరలు
2. తీవా అసవస తణో నియవచధరలు
3. ఆసఽత్తా కయసచల ూచీ నులల఼లలల నేనయౘబెంచిన కయసచల జఞనృణర
4. కెాబమ్ నూభలు, ూయవ అదీఔిత నూభలు
5. నృయౌా ెంగ్ నూయ్ట్ల
ా
6. ఆసఽతేాల డిరచర్ె యభెంశ్ెం
7. ట్ి.న.ఏలు, నౄభా సెంస లు, ఆసఽతేాల భధ నుాభాణఔ ెంథరలు
8. కొతౄ నులల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ెందడరనికి నుాభాణఔ లైల్ భభిమ యనియోఖ నూయ్ట్
ఆభోఖ లేయ సెంస లు, నౄభా భిశ్భ
ర లేవల ధరణతనఽ ఫయసఖ యచడెంలల థీనిని ఒ నలదె భ ెందడెఖ గ ఙెవచఽచ.
అయ వెంతఫైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేెంథి.
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C. ఆష఼తిర కయవు ూచీ ఉతతిు
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ెంలల ఒ అతెంత యదరయణ, అతదిఔెంగ అభ ్డబయ ఆభోఖ
నౄభా నులల఼. ాబ తవ యెంఖ నౄభా సెంస లు 80లలల ాయేశ్నలట్ి న ఫడికా ెబమ్ నులల఼ అధేథి అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ
వచిచన నుాభాణఔఫైన ఆభోఖ ఉతత్తౄ . ఙరలాకలెంగ భాభెుట్ లల నియౌచిన ఏకెైఔ ఉతత్తౄ ఔడర. ఈ ఉతత్తౄ ధే కొనిై
భాయసలణో యయధ ఫలాెండ్స నేయా కిెంద యయధ నౄభా సెంస లు భాభెుట్ ఙేసౄ ఽనైట్ికీ , ఫడీకా ెబమ్ అధేథి థేశ్ెంలలధే
అతదిఔెంగ అభ ్డవుతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనయఖ ణోెంథి.
ఆసఽత్తా కయసచల ూచీ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽత్తాలల ఙేయసతేనైుడె సెంబయెంచఖల కయసచల నఽెంచి వఔుౄలఔు యక్షణ
ఔయౌసఽౄెంథి. ఙరలా సెందభౌలలా ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆ తభవత కొనిై నిభిేషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ
ఔయౌయౄబ కనీ ఆసఽత్తాలల ఙేయని కయసచలనఽ నేనయౘబయౄబ.
ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌెంఙే ఇలాెంట్ి యక్షణ థరవభ ఆసఽత్తాలల ఙేయసతేనై సెందయౌెంగ నలడెతేనై కయసచ లేథర
బభిసౄ ఽనై వమానిభి ూభిౄగ లేథర నుక్షిఔెంగ ూచీ ఇసఽౄెంథి. ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుోయౌచణే ఇథి
ననైెంగ ఉెండవచఽచ. అెందఽలల ఏథెైధర సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (ఆసఽత్తాలల ఙేయడెం, తీవా అసవస త నిభేయణ
కవడెం, అడి్షన్లల ఉనై భోజూ లాెంట్ియ) నౄభా నులల఼లల నేభపునైట్లి య భ ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. యసౄ వ కయసచణో
థీనికి సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.

ఉదడసయణ
యగ ఔుట్లెంఫెం ఙరలా చినైథి. పలయ, థరైలుగైళ్ా కొడెఔు ఉధరైయస. తన ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త సబ డికి యక్షణ
ఉెండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙొున యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఒ ఫడికా బ
ె మ్
నులల఼ తీసఽఔుధరైయస. ఆసత్తౄ లల ఙేభై భిల తేలలా యౄ. లక్ష వయఔు యద
ై  కయసచలనఽ యయస త్తభిగి ను ెందఖలయస.
యగ నఽ ఆసత్తాలల ఙేభచయస. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికితస ఙేమాయౌస వచిచెంథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫడిఔల్ నృల్
యేరయస. ాణరయఔ యక్షణ ాకయెం నౄభా ఔెంనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌాెంచిెంథి. నేగియౌన నతౄ ఫన
ై యౄ. 25యేలనఽ యగ
తన జైఫ నఽెంచి తీల ఇయవయౌస వచిచెంథి.
కోుతెభా షంషి భామెుట్ చేషు ఼నన ఉతతత
ు లఔక ఴమిుం జైమఖల యక్షణ మిమితతలక, అదను మినశృభంులక,
రయోజనడలక, కొతున మాడ్స-ఆన్లలో రసైవిధడమలక ఉననటికర ూచీ ఆదరభిత ఫడికా ెబమ్ నులల఼లలని ాదరన
యయయౖీెంరలు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ. కిెంద ఇచిచనయ కైవలెం ఉతత్తౄ ఖ భిెంచిన యసౄ ిత ఆలలచన భాతాఫే అని, థరని
ఖ భిెంచిన భభిెంతగ ణెలుసఽకోయలెంట్ే సెంఫెందిత నౄభాథరయస ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also
nఇంద఼లో ఉయోగిషు ఼నన కొతున రసైదమ మిఫాశ దడల ఖయమించి ఔూడ్డ అఴగహసన తెచ఼ుకోరహయౌీన అఴషయభయంది.

1. ఆషతిర లో చేమి చికతీ అంద఼ఔకనే కయవులక
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అసవస త/ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఆసత్తా కయసచలనఽ అబయ కయసచలనఽ ఙెయౌాెంఙే ఒ ూచీ నులల఼
కయసచలనిైట్ిని ఙెయౌాెంచలేఔనుోవచఽచ. ఙరలావయఔు ఉతతే
ౄ లు ణరభ అెంథిెంఙే కయసచలనఽ నియవచియౄబ. యదరయణెంగ
యట్ిలల ఉెండేయ :
i.

ఖథి, ఫోభిుెంగ్, నభిసెంగ్ కయసచలనఽ ఆసఽత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ ఙెననట్లి అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇెందఽలల నభిసెంగ్
సెంయక్షణ, ఆర్.ఎెం.ఒ చరభీెలు, ఐయ ఫ్ూ
ా బడ్సలు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇెంజెక్షన్ ఙేలే కయసచలు/ఇలాెంట్ి కయసచలు

ii. తీవా ఆభోఖ సెంయక్షణ యపలఖెం (ICU) కయసచలు
iii. శ్సౄ ై చికితస నిుణ లు, భతే
ౄ భెందఽ ఇఙేచయయస, యైదఽలు, సలయౘథరయసలు, లలషయౌసఽిల ఼జు
iv. భతే
ౄ భెందఽ, యఔౄ ెం, ఆకిసజన్, ఆభైషన్ తిబయట్ర్ చరభీెలు, శ్సౄ ై చికితస ఉఔయణరలు.
v. భెందఽలు, ఓషదరలు
vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన఼, భైడియోతెయన఼
vii. నేస్కఫేఔర్, ఆభోనేడిక్ ఇెంనుాెంట్స, ఇన్నూాకభిుమక్ యలువల భాభిడీ, యసఽులర్ లలిెంట్ల
ా
viii. సెంఫెందిత ాయోఖరల / యది నియే యణ భీక్షలు, చికితసఔు సెంఫెందిెంచిన ఇతయ యైద కయసచలు.
ix. నౄభాథరయసఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు అబయ ఆసత్తా కయసచలు (అవమవ కయసచనఽ
నేనయౘబెంచి)
ఔ యదరయణ ఆసత్తాలల ఙేభై ూచీ యదరనెంలల ఆసఽత్తాలల ఖడినే సభమెం 24 ఖెంట్లు నేెంచిణే భాతాఫే కయసచలనఽ
బభిసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ యైద యెంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయసలణో లు శ్సౄ ై చికితసలఔు ఆసత్తాలల
ఙేభయౌసన అవసయెం భదఽ. ఇట్ి డేకైర్ యదరధరలుగ, భిల త
 ేలనఽ ఫట్ిి ాణేకిెంచిన డేకైర్ కైెంథరాలు, ఆసఽతేాలవథేె
శ్సౄ ైచికితసలు నియవళసఽౄధరైయస. ధేతా చికితసలు, కీమోతెయన఼, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికితసలుగ
వభీాఔభిెంఙరయస. ఈ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయసఖ ణోెంథి. యట్ికి ఔడర నులల఼ కిెంద యక్షణ ఇవవఫడెణరబ.

పలయతథేశ్ెంలల ఒ.న కయసచలు భినేతెంగధే ఉధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అెంథిెంఙే ఇలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లు ఙరలా
తఔుువగ ఉధరైబ. అబనట్ికీ, ఫమట్ినఽెంచి వఙేచ భోఖ ల చికితసఔు అబయ కయసచలఔు, థరనికి సెంఫెందిెంచి
యైదఽలనఽ సెంాథిెంచడెం, యదరయణ యైద భీక్షలు, దెంత, ఓషధ రల కయసచలణో భ డిడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ
కయసచలు.

2. ఆష఼తిరలో చేయఔభయంద఼, చేమిన తమహుత కయవులక
i.

ఆష఼తిరలో చేయఔభయంద఼ కయవులక
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ఆసఽత్తాలల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిల తేలలా ఙేభైథి కవచఽచ. భ ెందసఽౄ ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽచ.
ాణరయఔఫదే ఫైన శ్సౄ ై చికితస కోసెం భోగి యయణే , ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ ఆమనఔు అబయ కయసచలు.

తుయుచనం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణకీయఔణ భాయా దయశకలు ఆసత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయసచలనఽ కిెంథి యధెంగ
నియవచిసఽౄధరైబ:
నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ అబయ యైద కయసచలు, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయసచలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో
అలాెంట్ి యైద కయసచలు

b) ఆసఽత్తాలల ఙేభి చికితస ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిిన కెాబమ్
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయసచలలా భీక్షలు, భెందఽలు, డరఔిర్ ఼జు తథితభల యౄనులలా ఉెంట్లబ. ఆసఽత్తాలల
ఙేయడరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇలాెంట్ి కయసచలఔు ఆభోఖ నులల఼ల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.
ii. ఆష఼తిరలో చేమిన తమహుతి కయవులక
ఆసఽత్తాలల ఙేభిన తభవత, ఙరలా సెందభౌలలా త్తభిగి య భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయసచలు ఉెంట్లబ.
నియవచనెం
ఆసఽత్తానఽెంచి డిరచర్ె అబన యెంట్ధే అబయ యైద కయసచలు కిెంథి నిఫెంధనల ఫేయఔు ఉెంట్లబ.:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయసచలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో
అలాెంట్ి యైద కయసచలు

b) ఆసఽత్తాలల ఙేభి చికితస ను ెందడరనికి నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిిన కెా బమ్
ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరచర్ె అబన తభవత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యద
ై  కయసచలు యట్ి కిెందఔు వయౄబ.
కెాబమ్లల పలఖెంగ యట్ిని భిఖణయౄయస. ఆసఽత్తానఽెంచి ఫమట్ఔు వచిచన కయసచలు భెందఽలు, ఓషదరలు, యైదఽల సనైక్షల యౄెంలల ఉెంట్లబ. ఇయ
ఆసఽత్తాలల తీసఽఔునై చికితసఔు సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ. ఆభోఖ నులల఼ల కిెంద యట్ికి యక్షణ ఉెంట్లబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరచర్ె అబన తభవత్త కయసచలు కోు నౄభా సెంస నఽ ఫట్ిి
భాయసతేెంట్లబ. యట్ిని నులల఼లల నియవచిెంచి ఉెంట్లయస. ఙరలావయఔు యదరయణెంగ ఔనినెంఙే యక్షణలల ఆసఽత్తా నఽెంచి
ఫమట్ఔు వచిచన తభవత భ నలై భోజుల వయఔు ఉెంట్లెంథి.

398

ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరచర్ె అబన తభవత అబయ కయసచలనఽ నులల఼ కిెంద భెంజూయస
ఙేలన యక్షణ కోసెం నౄభా ఙేలన నతౄ ెం య భ ్లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.
a) ఇంటిలోనే రసైదమ చికతీ
ఈ ాయోజధరనిై నులల఼థరయసలు యదరయణెంగ ఉయోగిెంచనట్ికీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లల ఆసఽత్తాలల
ఙేయఔధే ఇెంట్ినఽెంఙే యైద చికితస అెందఽఔుధే కయసచలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉెంథి. అబనట్ికీ, ఆసఽత్తాలల చికితస ను ెంథరయౌసన నిఫెంధన ఉనైట్ికీ భోగి లత్త ాకయెం
ఆమననఽ ఆసఽత్తాకి తయయౌెంచలేఔనుోవడెం లేథర ఆసఽత్తాలల తగిన వసత్త లేఔనుోవడెం వలా అథి యధెం
కఔనుోవచఽచ.
ఈ యక్షణ యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభిెంఙే నదట్ి భూడె నఽెంచి ఐదఽ భోజుల వయఔట్ి కయసచలఔు అబయ
చికితస కయసచలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఆయౄమ, ఫలాెంఙెైట్ీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నెండరల సభసలు, యధఽలు, అత్తయయెం
లాెంట్ి నిభిేషీ థీయఘ కయౌఔ, యదరయణ యధఽలఔు, గయోిరఎెంట్ెభిట్ిస్క, భధఽఫేహ సౄ ెంబన సభస, ళెైర్ట్ెనషన్,
ఇన్ఫ్ూ
ా బెంజఞ,దఖా , జలుఫ , జవయెంలాెంట్ి అనిై యకల యభైచధరలు లాెంట్ి అనిై యకల యధఽలఔు చికితసలనఽ
నేనయౘబసఽౄెంథి.
b) శూహధడయణ మినశృభంులక
ఆసఽత్తా ూచీ యదరధరల కిెంద కొనిై యదరయణ నేనయౘబెంులు కిెంద ఇవవఫడరుబ. ఆభోఖ నౄభాలల
నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిెంచి అనఽఫెంధెంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలా యవభిెంచిన ాత్తనుథిత
నేనయౘబెంులనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై భాయా దయశకలణో
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమెం ఙేసఽకోయలని సాచిెంచఫడెతేధరైయస.
లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫెంధనల ాకయెం ఏథేని నేనయౘబెంులనఽ భా఼ ఙేలధర, లేథర ఏథేని అదను
నేనయౘబెంులనఽ యదిెంచిధర యట్ిని ాణేకిెంచి యనియోఖథరయస సభాఙరయ తాెం భభిమ నులల఼లల యేభైవయసగ
నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
1. భయంద఼గహ ఉంటయనన రహమధ఼లక
వకిౄఖత ఆభోఖ ాణరయఔల కిెంద ఇయ థరదుగ నేనయౘబెంచఫడెణరబ. అెంట్ే అనఽకోఔుెండర జభిగై ాభాదెంణో
నౄభాథరయసఔు ఎఔుువ భిస్కు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ఆభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమెంలల అవసయఫైన
భ కఫైన యవయణలలా యక్షణ నౄభా అెందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయవ చభిత.ా నౄభా కోసెం
ాత్తనుదనణో అెంగీఔభిెంచడెంనలై నియృ బెంచడరనిభి నౄభాథరయసఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄెంథి.
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తుయుచనం
నుాభాణఔెంనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు కిెంథి యధెంగ నియవచిెంచఫడెతేధరైబ.
“నౄభా సెంస జఞభీ ఙేలన నదట్ి నులల఼కి 48 ధలలలాు నైఔు అసవస త, గమెం, యది భిల తేలు ఏయైధర, యది
చియౘైలు/సెంకైణరలుధరై లేథర నిభేయణ అబధర, లేథర యైద సలయౘ/చికితస తీసఽఔుధే ఎలాెంట్ి భిల త్త
 అబధర సభై ”.

నేనయౘబెంు ఏనేట్ెంట్ే: ఔెంనలనీణో నదట్ి నులల఼ అభలలాకి వచిచనట్ి నఽెంచి అలాెంట్ి వకిౄకి 48
ఖెంట్ల నియెంతయ యక్షణ వయఔు అనైట్లి నులల఼లల నియవచిెంచినట్లి ఏథేని భ ెందసఽౄ షయతే.
1. ఫయసవు నిమెంతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు
2. ఔళ్ా థె రలు/ కెంట్లక్ి లెనఽసలు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయసచ.
3. ఆసత్తాలల ఙేభయౌసన అవసయెం లేని దెంత చికితస కయసచలు
4. యౘభో్న్ భాభిడీ
5. ఖిహ సెందయశన చరభీెలు
6. వెంధతవెం/ఉపలథీఔయణ/ సయౘమఔ ఖయౌదరయణ యదరనెం
7. ఊఫకమెం (యదిఖరసౄఫైన ఊఫకమెం సయౘ) చికితస
8. భధనయది&భధనశ్చయ్ సెంఫెందిత సభసలు
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదె ఽఫలట్ల శ్సౄ ైచికితస
10. లెైెంగిఔ సెంఔరనేత యధఽలఔు చికితస
11. థరత భియౕలన చరభీెలు
12. ాయేశ్/భిజిలేిష
ర న్ చరభీెలు
13. భూలాెంఔనెం/యది నిభేయణ ాయోజధరల కోసెం ఆసత్తాలల ఙేయడెం
14. ఆసత్తాలల ఙేయడరనికి కయణఫైన లేథర నిభేయణ అబన యదికి సెంఫెందిెంచని భీక్ష /చికితసఔు సెంఫెందిెంచిన
కయసచలు
15. ఒ భోగి ాత్తఔల యైయస్కణో ఉనైట్లి నిభేభిెంచఫడినుడె భభిమ /లేథర ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్సస తథితభలణో
ఫలధడెతేనైట్లి ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ ఖ భిౄెంచఫడిణే అబయ కయసచలు
16. లలిమ్ లలల్ ధరట్డెం/ శ్సౄ ై చికితస భభిమ నిలవ
17. మ దే భభిమ అణ సెంఫెందిత కయణరలు
18. భిజిలేిష
ర న్ చరభీెలు, ాయేశ్ ఼జులు, ట్ెయౌనూోన్, ట్ెయౌయజన్ చరభీెలు, భూతారల చరభీెలు లాెంట్ి యైథేతయఫైన
అెంరలనీై.
19. ఏథెైధర కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులల఼లలల ఆ నులల఼ నదలెైన ధరట్ి నఽెంచి 30 భోజుల యేచి ఉెండే కలెం
యదరయణెంగ వభిౄసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ ాభాదెం కయణెంగ ఆసత్తా నులెైనుడె ఇథి వభిౄెంచదఽ.
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ఉదడసయణ
ఆసత్తాలల ఙేభై సెందయౌెంలల కయసచలనఽెంచి యక్షణకోసెం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని తీసఽఔుధరైయస. ఆ నులల఼లల
నుాథనేఔఫైన యేచిచాలే కలెం 30 భోజులు.
దఽయదిషి వరతే
ౄ , నులల఼ తీసఽఔునై 20 భోజుల తభవత నైభఔు భలేభిమా యోకిెంథి. ఐదఽ భోజుల నుట్ల ఫ ఆసఽత్తాలల
ఉెంట్ృ చికితస ను ెంథరయౌసవచిచెంథి. పలభీ యబలల ఆసఽత్తా నృలుాలు ఙెయౌాెంఙరయౌస వచిచెంథి.
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భీఇెంఫర్సఫెంట్ ఆఫ కోయగ, నులల఼ తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలెంలలు ఆసఽత్తాలల
ఙేభినెందఽన కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచలేభెంట్ృ నిభఔభిెంచిెంథి.
i.

రేచి ఉండ్ే కహలాలక: యలక్షణఫైన చికితస జఞెం కవచఽచ, ాణరయఔ యేల ఉెండవచఽచ అధే యధఽలఔు ఇథి
వభిౄసౄ ఽెంథి. ఉతత్తౄ

ఆదరయెంగ, ఔెంట్ిను య, ఫనిన్ నుోాలేిట్ ళెైర్ట్ా ఼, ఫధరభగిమా, లైఫోాభయోభా కోసెం

ళలలిభెఔినై, ళెభిైమా, ళెైడోాలలల్, జనఽ సెంఫెందిత అెంతయా త యది, ఖ ద భాయా ెంలల సి ఽలా, నలలు,
లలైనఽలట్ిస్క, తతసెంఫెందిత సభసలు, నతౄ ధరళ్ెంలల భళ్ా ణొలగిెంు, కీళ్ు యతెం, కీళ్ు ధొులు, వయో
సెంఫెందిత ఎభ ఔల ఫలళనత లాెంట్ి యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం ఔట్ి/భెెండె/భూడె సెంవతసభలు
ఉెంట్లబ.
c) అంద఼ఫాటయలోతు ఔఴమైజ్ ఐచిాకహలక
i.

ఴమకు ఖత ఔఴమైజ్

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖయవనే, తననలై ఆదరయడిన నలాలు, తయౌా దెండెాలు, అతౄ , భాభలు,
ణోఫ ట్లివులు తథితయ ఔుట్లెంఫ సబ లణో నుట్ల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచఽకోవచఽచ. కొనిై నౄభా సెంస లు
యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌసన ఆదరయడిన యభి యషమెంలల ఆెంక్షలు యదిెంచవు. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎెంనఔ ఙేలన
నౄభా య భ ్ణో ఔ ఏఔ నులల఼ కిెంద ఇలాెంట్ి నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌెంచడెం యధభవుతేెంథి.
ఇలాెంట్ి యక్షణలలల, నులల఼ కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన కోు వకిౄ నులల఼ అనలులల ఉనై కలెంలల ఖభిషీ నతౄ ెం వయఔు
కెాబమ్ ఙేమవచఽచ. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసెం యభి వమసఽ, ఎెంనఔ ఙేలన య భ ్, భభైథెైధర ఇతయ భైట్ిెంగ్
ాకయెం న఼ానేమెం వసాలు ఙేమఫడెతేెంథి.
ii. తౄహమమియ్ ఫ్ోల టర్

నూనేయ్ నూోాట్ర్ నుయౌల఼ అని నయౌఙే యఔెంలల ఔుట్లెంఫెం అెంట్ే జీయత పలఖయవనే, ఆదరయడిన నలాలు,
ఆదరయడిన తయౌా దెండెాలు లాెంట్ి యభికి కై ఏఔ నతౄ ెంగ ఔుట్లెంఫెం నణరౄనికి నౄభా
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
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నలుఖ యస సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల నూోాట్ర్ నులల఼ని తీసఽఔుెంట్ే ఆ నులల఼ కలెం సెందయౌెంగ
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫ సబ లు ఙేలే కెాబమ్ఔు లేథర ఔ ఔుట్లెంఫెంలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ
కెాబమ్లఔు అథి ఙెయౌాెంు జయసుతేెంథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ ఔవభైజీని థరట్భదఽ.
నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచిన ఔుట్లెంఫెంలలని అతదిఔ వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ ఆదరయెంగ న఼నే
ా మెం
ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
ఈ నులల఼లలల యక్షణలు, నేనయౘబెంులు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయ వెంతఫైన న఼ానేమెంలల ఉనైత యబలల
ఎెంనఔ ఙేమఖల నౄభా య భ ్ఔు నతౄ ెం ఔుట్లెంఫెం ఔవభైజీ ను ెందఽతేనైెందఽన నూనేయ్ నూోాట్ర్ నులల఼లఔు
భాభెుట్లల జధరదయణ లనయోౄెంథి.
d) రతేమఔ విశిశఠతలక
ాసౄ ఽత ఔవభైజీలఔు లు భాయసలు ఙేల, ఇథివయఔట్ి ఫడికా ెబమ్ ఉతత్తౄ కిెంద అెంథిెంచిన నుాథనేఔ ూచీ
యక్షణఔు కొతౄ యలువ జోడిెంు యయషీ తలు ఙేయచఫడరుబ. ఈ భాయసలనఽ భనెం చభిచయౄెం. కిెంద ాయౄ యెంచిన
యయయౖీెంరలనిైట్ినీ అనిై ఉతతే
ౄ లు తీసఽఔుని యళ్ువని, కోు నౄభా సెంస నఽ, కోు ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి భాయవచచధే
యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
i.

ఉ మిమితతలక భమిమయ రహమధి తుమిిశఠ మిమితి

కట్భక్ి లాెంట్ి కొనిై ఉతతే
ౄ 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 రణరనిై భోజు అథెెఔు, 2
రణరనిై ఐ,ల.మ . చరభీెలఔు ఙెయౌాయౄ యస. ఐ.ల.మ . చరభీెలు, ఒ.ట్ి చరభీెలు, సయె న్ ఼జులు లాెంట్ి ఇతయ దఽెల కిెంద
కయసచలు ఎెంచఽఔుెంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఉెండగ, ఖథి అథెె భినేత్త ఇతయ దఽెల కిెంద ఔడర కయసచలనఽ
నిమెంత్తాెంచడెంలల, తథరవభ నతౄ ఆసఽత్తా యైద కయసచలనఽ తగిాెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.
ii. షస-చెయౌలంు (కో-ే అతు జనడదయణ తృొ ందింది)
ఒ సహ- ఙెయౌాెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద ఉెండే కయసచ- పలఖయవభ అవసయెం. అథి అనఽభత్తెంచిన
కెాబమ్ నతౄ ెంలల నిభిేషీ రణరనిై నులల఼థరయస/నౄభాథరయస బభిెంఙేలా ఙేసౄ ఽెంథి. సహ- ఙెయౌాెంు అధేథి నౄభా
య భ ్నఽ ఎెంత భాతాభూ తగిాెంచదఽ.
ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకోవడెంలల నౄభా థరయస ళెచచభిఔగ ఉెండేలా చాసఽౄెంథి. తథరవభ తభ నతౄ
ఆసత్తా కయసచలనఽ సవచిెందెంగ తగిాెంచఽకోఖలయస.
iii. తగిించఖయౌగైవి
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తగిాెంచఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద ఒ కయసచ పలఖయవభ అవసయెం. నౄభా సెంస ఏథేని ాయోజధరలు
ఙెయౌాెంఙేభ ెందఽ ూచీ నులల఼ల యషమెంలల అబణే నిభిేషీ యౄనుమల నణరౄనికి, ఆసత్తా నఖదఽ నులల఼ల
యషమెంలల నిభిేషీ భోజులు/ఖెంట్లఔు నౄభా సెంస ూచీ వళెంచదఽ. తగిాెంు అధేథి నౄభా య భ ్నఽ తగిాెంచదఽ.
నౄభా సెంస లు తగిాెంు వభిౄెంఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సెంగట్నక అధే యషమానిై నియవచిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
అలాగై వభిౄెంజైమాయౌసన నిభిేషీ తగిాెంు.
iv. కొతౄ నేనయౘబెంులు ాయేశ్నలట్ిఫడి, ఆ తభవత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరవభ నుాభాణకీఔభిెంచఫడిెంథి :


జనఽయఫైన సభసలు భభిమ లలిమ్ లలల్ ఇెంనుాెంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికితస.



యది నిభేయణఔు ఉయోగిెంఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్పూషన్ ెంప్ లాెంట్ి ఫలహ భభిమ
లేథర భనిైకెైన లు యకల యైద/యైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫలుిలు, కలయసా, కులు,
ల్లెంట్లు, లా ెంగ్లు, ఫేస్క
ా లు, యికిెంగ్లు లాెంట్ి మాెంఫ లెన్స యధధరలు, డమాఫట్ిర్ పుట్యేర్,
ఖూ
ా కోనైట్ర్, థభో్నైట్ర్, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు లాెంట్ియ, ఇెంట్ిలల ఉయోగిెంచఖల తదనెంతయ
యైద భిఔయెం లాెంట్ియ.



ఆసఽత్తా యదిెంచిన ఏయైధర సభీవస్క చరభీెలు, సర్ చరభీెలు, అడి్షన్ ఼జులు, భిజిలేిష
ర న్ చరభీెలు తథితభలు



ఆసఽత్తాలల

ఙేయడరనికి

భ ెందఽ,

డిరచర్ె

అబన

తభవత

కలెంలల

యైదఽల

సెందయశనలు,

అట్ెెండెెంట్/నభిసెంగ్ చరభీెలు.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిెంచిన ఉభ్డి నేనయౘబెంు అెంరలుధరైబ. దమఙేల , చివభోాని అనఽఫెందరనిై
చాడఖలయస.
v. జోన్రహమీ రమిమం
యదరయణెంగ, న఼ానేమెం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై , ఎెంనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ానేమెం వణరసెం కొనిై నిభిేషీ జోనా లల అదిఔ కెాబమ్ ల కయసచణో ాయేశ్నలట్ిఫడెతేెంథి. అెంట్ే, ఢియ్ా,
భ ెంఫయలనఽ కొనిై ఉతతే
ౄ లఔు అతదిఔ న఼ానేమెం జోన్గ కొనిై నౄభా సెంస లు నేభపుెంట్లధరైబ.
vi. భయంద఼గహ ఉంటయనన రహమధ఼లఔక ఔఴమైజీ
నిమెంతాణ అవసభల ధేథెంలల ఖతెంలల నేనయౘబెంచిన ఖతకలు యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఉెండే కలెంణో
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంచఫడెణరబ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథెైన ఉతతే
ా ఆ కలానిై భెెండేళ్ు
నఽెంచి భూడేళ్ు కలనికి తగిాెంఙరబ.
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vii. ునయవదధ యణ
జీయతకలు ునయసదే యణనఽ కొనిై నౄభా సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ాసౄ ఽతెం థీనిని అనిై నులల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేరబ.
viii. డ్ేకైర్ విధడనడతుక ఔఴమైజీ
యైద రసౄ ైెం అనవిథిే ఙెెందడెం వలా డేకైర్ యపలఖెం కిెంద నలదె సెంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమెం ఔనినయౄ ోెంథి.
ఖతెంలల డేకైర్ కిెంద ఔెంట్ిను య, డీ అెండ్స ల఼, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన఼, యౌతోట్ిాన఼స, ట్లనిసలెకిోనైలాెంట్ి ఏడె
అెంరలనఽ ాణేఔెంగ ాయౄ యెంఙరయస. ఇుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరచయస. ఈ జఞనృణర
ఇెంక నలదెదవుణోెంథి.
ix. తృహలళ భయంద఼ కయవు తతుఖీ
యైద భీక్ష కయసచనఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔా బెంట్ల
ా బభిెంఙేయయస. ఇుడె ాత్తనుదన ెంద ణరానికి
అెంగీఔభిెంచఫడిణే, నౄభా సెంస కయసచనఽ భీఇెంఫర్స ఙేసౄ ఽెండడెంణో, ఈ భీఇెంఫర్సఫెంట్ 50 రతెం నఽెంచి వెంద
రతెం భధ యేయసడెతేెంథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయసచలలా ఔనీసెం మాపై రణరనిై నౄభా సెంస బభిెంచడరనిై
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తనిసభి ఙేలెంథి.
x. ఆష఼తిరలో చేయఔ భయంద఼, ఫమటఔక ఴచిున తమహుతి యక్షణ కహలం
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిచన తభవత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సెంస లు భ కెంగ
తభ కభీథెైన ఉతత్తౄ లల అయయై నఽెంచి ణొెంపై భోజులఔు నలెంచఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సెంస లు ఈ కయసచల ఖభిషీ
భినేత్తని కెాబమ్ నతౄ ెంలల నిభిేషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.
xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలక

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


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



తీవా అసవస త యక్షణ:నుాణరెంతఔఫైనయ, కభీథెైన చికితసలు అెంథిెంఙరయౌసన నిభిేషీ యధఽలకోసెం కభీథెైన యఔెం
ఉతతేౄల కిెంద ఔ ఐచిిఔెంగ ఇయ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.



నౄభా ఙేలన య భ ్ ునయసదే యణ: కెాబమ్ ఙెయౌాెంచిన తభవత, అదనెంగ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచడెం థరవభ
అసలు భినేత్తకి నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ (కెాబమ్ ఙెయౌాెంుణో తగిాెంఙేథి)ునయసదే భిెంచవచఽచ.
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ఆమ ష్- ఆమ భైవథిక్- యోగ- మ ధరని- లథే ర- హోనేయోత్తలఔు యక్షణ: ఆసఽత్తా కయసచలలల కొెంత
రతెం వయఔు ఆమ ష్ చికితస కోసెం అబయ కయసచలఔు కొనిై నులల఼లు యక్షణ ఔయౌయౄబ.

xii. విలకఴ జోడ్ింు యక్షణలక
కొనిై ూచీ ఉతతే
ౄ లలల కిెంద నేభపునైట్లి యలువ జోడిెంు యక్షణలు ఉెంట్లబ. నౄభా ఙేలన నతౄ ెం య భ ్నఽ
నేెంచఔుెండర నులల఼ ఱలడాల్లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి నౄభా ఙేలన య భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధరలు
ఙెయౌాెంచఫడెణరబ.
 ఫమట్ి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనీై ఙరలావయఔు ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికితస
ను ెంథే కయసచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄమధే యషమెం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇుడె కొనిై ఔెంనలనీలు కొనిై
కభీథెైన ాణరయఔల కిెంద ఫమట్ి భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అెంథియౄ బ.
 ఆసఽత్తా నఖదఽ: నిభిేషీ కలెం వయఔు ఆసఽత్తాలల ఉనైెందఽయస ాత్తభోజూ అబయ కయసచలకోసెం ఔ ఏఔ నతౄ ెం

య భ ్నఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. యదరయణెంగ ఈ కలెం భెెండె, భూడె భోజుల తగిాెంు నులల఼లనఽ నేనయౘబెంచి
ఏడె భోజులఔు భెంజూయస ఙేమఫడెతేెంథి. కఫట్ిి, ఆసఽత్తాలల ఉెండే కలెం తగిాెంు కలానిై నేెంచి ఉెంట్ే
భాతాఫే ాయోజధరనికి యలుెంట్లెంథి. ఆసఽత్తాలల ఙేభై కెాబమ్ఔు ఇథి అదనెం కనీ నులల఼లల నౄభా ఙేలన
నతౄ ెం లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర ఔ ాణేఔ ఉభినేత్తలలల ఉెండవచఽచ.
 త్తభిగి ను ెంథే ాయోజనెం: అసవస త భభిమ /లేథర ాభాదెం వలా ఆసఽత్తాలల ఉెండే కలెం థిభోజులఔు

నేెంచఔుెంట్ే ఏఔ నతౄ ెం య భ ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
 థరతల కయసచలు: ఈ నులల఼ నులల఼లల నియవచిెంచిన యధెంగ నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం ాదరన అవమవ

భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయసచల భీ ఇెంఫర్స ఫెంట్ కోసెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
 ఆెంఫ లెన్స భీఇెంఫర్సఫెంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆెంఫ లెన్స కయసచలు నులల఼

ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ఒ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు భీఇెంఫర్స ఙేమఫడెణరబ.
 సయౘమఔుల కయసచలు:ఆసఽత్తాలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సయౘమఔులుగ ఉనై యభి

ఆయౘభనికి, యయణరఔు అబయ కయసచలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఉథేెయెంచినయ. నులల఼ నిఫెంధనల ాకయెం నులల఼
ఱలడాల్లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄ ెం ఙెయౌాెంు లేథర భీఇెంఫర్స ఫెంట్ ఙెయౌాెంు ఙేసౄ ఽెంథి.
 ఔుట్లెంఫ నియవచనెం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లలా ఔుట్లెంఫలనికి నియవచనెంలల భాయసలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ.

ఇథివయలల ాదరన నౄభాథరయస, జీయత పలఖయవనే, ఆదరయ డిన నలాలఔు యక్షణ ఇవవఫడరుబ. ఇుడె
తయౌా దెండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు ఔడర అథే నులల఼ కిెంద యక్షణ భెంజూయస ఙేమఫడెతేధరైబ.
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D. టాప్ యక్షణలక లేదడ అధిఔ తగిింు తెభా రణడయఔలక
ట్లప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగిాెంు నులల఼ అని ఔడర అెంట్లయస. అెంతభెతీమ యణలల ఙరలాభెంథి అదిఔ సహ ఙెయౌాెంు
నులల఼లఔు లేథర యక్షణ ను ెందని యధఽలు, చికితసఔు

అదనెంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొెంట్లెంట్లయస. అబనట్ికీ

పలయతథేశ్ెంలల ట్లప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔెంగ అదిఔ నతౄ ెం నౄభా ఙేలన ఉతతే
ౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభిెంచడరనికై
ాయేశ్నలడెతేధరైయస. అబణే ఇఔ ఎెంత భాతాభూ అథి కయణెం కదఽ. ఆభోఖ నులల఼ కిెంద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త
ఙరలాకలెంగ యౄ. లక్షలుగధే ఉెంథి. భభిెంత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభెవభెైధర భెట్ి ెంు న఼ానేమెం ఙెయౌాెం చి,
భెెండె నులల఼లు కొధరయౌసన నియోెంధెం ఏయడెతేెంథి. ఇథి నౄభా సెంస లు ట్లప్ నులల఼లనఽ అనవిథిే ఙేమడరనికి థరభి
తీలెంథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄ ెం నిభిేషీ భినేత్తని థరట్ి ఎఔుువ నణరౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. (thresholdఅని
నలుయౄయస).
ఈ నులల఼ భభిెంత అయ వెంతఫైన న఼ానేమెంఔు లనసా
ౄ నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄ ెంణో ఔలల , ని ఙేసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సెంస ల నఽెంచి యక్షణ ను ెంథే వఔుౄలు ఔడర అదను యక్షణ కోసెం ట్లప్ యక్షణనఽ
ఎెంచఽఔుెంట్లయస. (నదట్ి నులల఼లల నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ ాయేశ్ెంగ దిఱిలల నలట్ి లఔుెంట్లయస). ఎఔుువ కయసచణో ఔడిన
చికితస జభిగై దఽయదిషి ఔయఫైన సెందయౌెంలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి , ఔుట్లెంఫలనికి సయౘమడెతేెంథి.
ట్లప్ నులల఼కిెంద కెాబమ్ ను ెందడరనికి అయహతనఽ దకిుెంచఽకోవడరనికి యైద కయసచలు ాణరయఔ కిెంద ఎెంచఽఔునై
తగిాెంచఖల (లేథర ాయేశ్ెం) యట్ిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎఔుువగ తగిాెంచఖల ాణరయఔ కిెంద భీఇెంఫర్స ఫెంట్ అధేథి
అబయ కయసచగ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, తగిాెంచఖలథరనిఔధరై ఎఔుువ.
ఉదడసయణ
ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙరయస. యజ. 3 లక్షలనఽ నేెంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు ట్లప్
నులల఼ని ఆమన ఎెంచఽకోవచఽచ.
ఔయభి ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయసచ యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే , నుాథనేఔ నులల఼ యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ట్లప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భెెండె లక్షలనఽ ట్లప్ నులల఼ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ట్లప్ నులల఼లు ఙౌఔగ లనసఽౄధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల఼ కయసచ యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థరట్ి, యౄ.
థి లక్షల ట్లప్ నులల఼లఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులల఼కి కయసచ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ నుాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. ఔుట్లెంఫెం భిదిలల ఉనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత
య భ ్ లేథర ఔుట్లెంఫెం నణరౄనికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄ ెం య భ ్లు ధేడె భాభెుట్లల ఉధరైబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేభై ాత్త సెందయౌెంలలనా తగిాెంు నణరౄనిై ట్లప్ ాణరయఔ థరట్లయౌస వఙేచ భిల తేలలా ఆ ాణరయఔనఽ
కట్లయోిరఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగిాెంు ాణరయఔ అని అెంట్లయస. నలైన ఇచిచన ఉథరహయణలల ఙెయౌాెంచఖల కెాబమ్ యౄ. భూడె
లక్షలనఽ థరట్లతేెంథి.
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అబనట్ికీ నులల఼ కలెంలల వయససగ ఆసఽత్తాలల ఙేయసత వచిచన అనెంతయెం థరట్లయౌసన తగిాెంునఽ అనఽభత్తెంఙే
ట్లప్ ాణరయఔలు పలయత భాభెుట్లల సఖట్ల ఆదరభిత తగిాెంు ాణరయఔలు అనీ, సార్ ట్లప్ యక్షణ అని
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాత్త కెాబమ్ జోడిెంచఫడెతేెందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ
థరట్ిణే ట్లప్ యక్షణ కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాెంచడెం నుాయెంనసఽౄెందని అయ ెం.
ఙరలావయఔు నుాభాణఔ నిమభ, నిఫెంధనలు, ఆసఽత్తా ూచీ నులల఼ నేనయౘబెంులు ఈ ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄయౄ బ.
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తవఫే అెంథిెంఙే కొనిై భాభెుట్ా లల, నౄభా సెంస లు ఙరలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ
భెంజూయస ఙేమడెంనలైధే దిఱి యభియౄ బ.
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E. ఴయోఴాద఼ధల విధడనం
నిభిేషీ వమసఽనఽ థరట్ిన తభవత నౄభా యక్షణ ఔయయైన వయోవిదఽేలఔు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ాణరయఔలఔు
యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి. (అెంట్ే అయయై ఏళ్ైా థరట్ిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణెం, నేనయౘబెంులు ఆసఽత్తాలల
ఙేయసతేనైుడె అభలు ఙేలే నులల఼ తయయౘలలధే ఉెంట్లబ.
ఔవభైజీని, యేచి ఉెండేకలానిై ఏయయచి, విథరే యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేెంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు
అయయై ఏళ్ైా థరట్ి, జీయతకలభెంణర అభలలాకి ఉెంట్లెంథి. నౄభా ఙేలే నతౄ ెం రలణ
ర యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల
వయఔు ఉెంట్లెంథి. నిభిేషీ యధఽలఔు వభిౄెంజైబయ యేచి ఉెండేకలెంలల వణరసెం ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు ఔ నౄభా సెంస
ఔెంట్ి ను య చికితసఔు ఏడరథిని యేచి ఉెండే కలెంగ నేభపునవచఽచ. థరనికి భభో సెంస భెెం డేళ్ు కలనిై యేచి ఉెండే కలెంగ
ఙెవచఽచ.
ఆమా నౄభా సెంస ఔు సెంఫెందిెంచి నిభిేషీ యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం లేఔనుోవచఽచ. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉెండవచఽచ.
ఉథరహయణగ లలైనఽలట్స్కనఽ కొనిై సెంస లు యేచి ఉెండే కలెం నిఫెంధనలలా నలట్ిఔనుోవచఽచ. కనీ భభికొనిై సెంస లు
యట్ిని ఙేయచవచఽచ.
భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదికి యేచి ఉెండే కలెం ఉెంట్లెంథి లేథర కొనిై నులల఼లఔు భినేత్త ఉెంట్లెంథి. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ
భ ెందఽ

కయసచలు

ఆసఽత్తా

కెాబమ్లు,

లేథర

ఉ

భినేతేలలా

ఏథి

ఎఔుువగ

ఉెంట్ే

అలా

ఙెయౌాెంచఫడెణరబ. కొనిై నులల఼లలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభిేషీ కలెం భిదిలలు ఉెండే కయసచలు
లాెంట్ి యలక్షణఫైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽేలుగ ఉనై నౄభాథరయసలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలెంథి. :
1. వయోవిదఽేలఔు ఇవవజూుతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం ధరమ సభ్తెంగ,
సభయ నీమెంగ, నుయదయశఔెంగ, చట్ి ఫదే ెంగ భ ెందసఽౄగ ఉెండరయౌ.
2. న఼ానేమెంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ెంద లలడిెంగ్ యషమెంలల నౄభాథరయసఔు సభాఙరయెం
అెంథిెంఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ెంథే ఇలాెంట్ి లలడిెంగ్లఔు నిభిేషీ సభ్త్తని ను ెంథరయౌ.
3. కెాబమ్ల సెంఫెందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽేల సభసలనఽ భిషుభిెంచడరనికి అనిై ఆభోఖ నౄభా
సెంస లు, ట్ి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధల్నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ.
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F. ళియ రయోజఔ యక్షణలక- ఆష఼తిర నఖద఼, తీఴర అషుషి త
ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల నౄభా సెంస ఔు అనిైట్ిఔధరై గప భ ు ఏనేట్ెంట్ే నులల఼ ా యోజధరలనఽ అనవసయెంగ,
అయ యళతభెంగ ఉయోగిెంచఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిెంద భోగికి యక్షణ ఉెందని ణెలుసఽఔుని, యైదఽలు,
సయె నా ఽ, ఆసఽతేాలు అత్తగ చికితస అెంథిెంఙే ామతైెం ఙేమవచఽచ. అనవసయఫైన యది నియే యణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ
ఙేట్ిి, అవసయఫైన నతౄ ెం ఔధరై చికితస కయసచనఽ ఎఔుువ ఙేయౄ బ. నౄభా సెంస కయసచలనలై డే భభో నలదె ాపలవెంగ
యైద కయసచలు నియెంతయెం నలయసఖ తేెండడెం, యదరయణెంగ న఼ానేమెం భైట్ాలల నలెంు ఔధరై ఇయ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనెం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు తగినెంత యక్షణ ఔయౌసా
ౄ ధే ఈ లయ
ాయోజధరలు ఒ అయ వెంతఫైన కలానికి తన నులల఼కి సభెైన ధయ నియృ బెంచడెంలల ఔడర సయౘమడెతేెంథి. ఈ
ఉతత్తౄ లల ఇ.ఎన్.ట్ి, ఆౄ భాలజీ, అబ్లలిట్క్
ిా స, గెైనకలజీ తథితభలాాెంట్ి ాత్త వవస కిెంద యదరయణెంగ సెంబయెంఙే
చికితసలు ఉెంట్లబ. నులల఼లల యట్ికి ఙెయౌాెంఙే ఖభిషీ నణరౄనిై ఔడర నేభపుని ఉెంట్లయస.
నేభపునై చికితస కోసెం నౄభా ఙేలన వకిౄ యచిచెంఙే య భ ్ఔు సెంఫెంధెం లేఔుెండర కెాబమ్ య భ ్నఽ ను ెందఽణరయస. ఈ
చికితసలలా కోుథరనికి ఙెయౌాెంఙే య భ ్ యది లత్తకి చికితస అెంథిెంచడెం కోసెం అవసయఫైన అయ వెంతఫైన కయసచ
అధమనెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
నుకైజీ చరభీెలలల కిెంథి యకలెైన కయసచలు ఉెంట్లబ:
a) ఖథి అథెె,
b) విత్తౄ నిుణ ల ఼జు,
c) యది నిభేయణలు,
d) ఓషదరలు,
e) ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిచన తభవత అబయ కయసచలు తథితభలు.
ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి నుకైజీ చరభీెలలల ఆయౘయెం, యయణర, ఆెంఫ లెన్స చరభీెలు ఔడర ఙేయచఫడెణరబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేయడెం, యదికి ఔవభైజీ ఉెందధే యసజువులు ఉెంట్ే ఙరలునెంట్లనైెందఽన ఈ నులల఼ల కిెంద కెాబమ్ నఽ
నుాలలస్క ఙేమడెం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికితసల సెంక ఉతత్తౄ లలని చికితసల నియవచధరల ఆదరయెంగ
సఽభాయస 75 నఽెంచి 200 వయఔు ఉెంట్లెంథి.
నులల఼లలని జఞనృణరలల ఙోట్ల దఔుని సయె భీలు/చికితస కోసెం నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌెంఙరయస.
నులల఼ కలెంలల యయధ చికితసలఔు ఫహృళ్ కెాబమ్లు యధడెణరబ. అబనట్ికీ చివయగ నులల఼ కిెంద ఎెంనఔ
ఙేలన నణరౄనికి కెాబమ్లు భినేతెం ఙేమఫడెతేధరైబ.
లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కిెంద ఇవవఫడరుబ:


ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ాణరయఔలు
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తీవా అసవస త నౄభా ాణరయఔలు

1. ఆష఼తిర మోజురహమీ నఖద఼ తెభా తృహలళ
a) మోజుఔక ముతు ం మిమితి
ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄ నిై ఆసఽత్తా నఖదఽ ఔవభైజీ అెంథిసౄ ఽెంథి.
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽెంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఔ అసవస తణో నుట్ల
నులల఼ ఖడెవుకోసెం భోజుయభీ ఙెయౌాెంులల ఖభిషీ భినేత్తని అెంథిెంచడెం యదరయణెంగ యభిషఔ ాణరయఔలల యఖ తేెంథి.
b) చెయౌలంు మోజుల షంకమ
ఈ నులల఼లలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభత్తసఽౄనై భోజుల సెంక అధేథి చికితస
అెందఽఔుెంట్లనై యదిణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. చికితసల సభఖర జఞనృణర, కోు థరనికి ఫస వవది అధేథి కోు
యఔఫైన

యదరనెం/అసవస త

కోసెం

అనఽభత్తెంచిన

భోజుయభీ

నఖదఽ

ాయోజధరనిై

భినేతెం

ఙేలేలా

నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
c) విశిశఠబైన యక్షణ లేదడ మాడ్స ఆన్ యక్షణ
కొనిై సెంస లు అెంథిసౄ ఽనైట్లిగ ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼ ఒ యయషీ ఫైన నులల఼గ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి.
భభికొనిై సెందభౌలలా అథి ఒ నియెంతయ ూచీ నులల఼కి మాడ్స- ఆన్ యక్షణగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. ఙెయౌాెంు ఒ లయ
నతౄ ెంగ

ఉెంట్ృ,

చికితస

యసౄ వ

కయసచణో

సెంఫెందిెంచని

కయణెంగ

ఈ

నులల఼లు

నౄభాథరయసఔు

సయౘమడెణరబ. ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ నౄభా ాణరయఔ కిెంద ల఼వఔభిెంచిన ఏథేని యక్షణఔు అదనెంగ
అెంథిెంఙరయౌసన నులల఼ కిెంద ఙెయౌాెంునఽ ఔడర అనఽభత్తసఽౄెంథి.

d) అన఼ఫంధ యక్షణ
నఖదఽ ాపలవయౕలెంగ ఉనైెందఽన ఈ నులల఼లు ఒ నియెంతయ ఆసఽత్తా కయసచలఔు ణోడడెణరబ. సెంగట్న
కయసచలకోసెం భియౘయెం అెంథిసౄ ఽెంథి. నేనయౘబెంులు, సహ ఙెయౌాెంు తథితయ ూచీ నులల఼ కిెంద ఙెయౌాెంచని
కయసచలనఽ ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి.
e) యక్షణలోతు ఇతయ శూహన఼ఔూలతలక
నౄభా సెంస దిఱి కోణెం నఽెంచి చాలేౄ , ఈ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయసడికి యవభిెంఙేెందఽఔు అనఽవుగ లు
యనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉెంథి. కఫట్ిి అభ్డెం ఙరలా సఽలబెం కఖలదఽ. యసౄ వ కయసచ ఏఫైనట్ికీ ఆసఽత్తాలల
ఉెంట్లనై కలెంలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌాసౄ ఽనైెందఽన అథి యైద కయసచల నలయసఖ దలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి.
అెంణేకఔ ఇలాెంట్ి నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదెం, కెాబమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ల
ా నిజెంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరుబ.
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2. తీఴర అషుషి త తృహలళ
ఔయడెఖట్ిిన యది నఽెంచి యక్షణ లేథర నుాణరెంతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతత్తౄ ని నలుసఽౄధరైయస.

యైద రసౄ ైెంలల ఆధఽనిఔ భాయసలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెంణో కనసర్, క్షయతెం, ఖ ెండెనుోట్ల తథితయ నలదె
యధఽల నఽెంచి జనెం ఫమట్డెతేధరైయస. ఇథివయఔట్ి భోజులలా ఆ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ.
అెంణేకఔ, ఇలాెంట్ి నలనఽ అసవస తల నఽెంచి కోలుఔునై తభవత జీయత కలెం అెంచధర ఔడర ఫలగ
నలభగ
ి ిెంథి. అబనట్ిక,ీ ఇలాెంట్ి ఒ నలదె అసవస త నఽెంచి కోలుకోవడెం వలా చికితసఔు ఎఔుువ కయసచ
కవడెంణో నుట్ల చికితస తభవత అబయ జీవన కయసచలు ఔడర ఫలగ నలయసఖ ణరబ.
a) తీవా అసవస త నులల఼ అధేథి తీవా అసవస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై నలదె నతౄ ెంలల య భ ్
ఙెయౌాెంచడరనికి యౌలబెం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల఼.

b) థరనిని అఫే్ యౄనులు:


ఒ యయషీ ఫైన నులల఼గలేథర



కొనిై ఆభోఖ నులల఼లలల ఒ మాడ్స- ఆన్ యక్షణగ లేథర



కొనిై జీయత నౄభా నులల఼లలల ఒ మాడ్స- ఆన్ యక్షణగ

పలయతథేశ్ెంలల తీవా అసవస త ాయోజధరలనఽ యదరయణెంగ జీయత నౄభా సెంస లు జీయత నౄభా నులల఼లఔు భెైడయసాగ
అభ ్తేెంట్లబ. ఆ యక్షణలల యేఖయౕలఫైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యయషీ ఫైన CI ాయోజన ాణరయఔ అెంట్ృ భెెండె
యౄనుల యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమెంలల యక్షణణో ఔడిన నియతఫైన నియవచనెం,
సభెైన ెంద తాెం అధేయ ఙరలా భ కఫైనయ. ఖెందయగోమానిై నియభిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా
నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల కిెంద 20 అతెంత యదరయణ తీవా అసవస తలఔు నియవచధరలు నుాభాణకీఔభిెంసఫడరుబ.
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడఖలయస).
అబనట్ికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు అవకరనిై (ఇెందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషి నుోబయ
అవకశ్భ నై ఙరలాభెంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదఔుల ఆభోఖ లత్తని నిభేభిెంచడరనికి ఇథి భ కెం.
తగినెంత సభాఙరయెం లేఔనుోవడెంణో తీవా అసవస త ాణరయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థరవభ ణోడరట్ల
లనసఽౄెంథి.

c) తీవా అసవస త అధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయసచఔు థరభితీలే ాదరన అసవస త లు భాతాఫే కవు. అెంఖయైఔలెం,
అవమయలు కోలలవడెం, సెంనుదన కోలలవడెం లాెంట్ియ ఔడర యట్ి కిెందఔు వయౄబ. ఆసఽత్తానఽెంచి
ఫమట్ఔు వచిచన తభవత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌస ఉెంట్లెంథి.

d) ఒ తీవా అసవస త యదరనెం అధేథి ఒ ఆసఽత్తా ూచీ నులల఼కి అదనెంగ తీసఽకోఫడెతేెంథి. కఫట్ిి ఇలాెంట్ి
అసవస తణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లెంఫ పలభనిై అదిఖనేెంఙేెందఽఔు ఈ నులల఼ కిెంద భియౘయెం ణోడడెతేెంథి.
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e) యక్షణ ను ెంథే తీవా అసవస త అధేథి నౄభాథరయసలు, ఉతతేౄల భధ యేయసడెణరబ. అబనట్ికీ
యదరయణఫైన యట్ిలల:


నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కనసయసా



నియతఫైన భయోకభిుమల్ ఇన్నూర్క్షన్



హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస శ్సౄ ై చికితస



ఖ ెండె యలువ భాభిడీ



నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా



భూతా నెండ యైపలెం



రశ్వత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతెం



ాదరన అవమవెం/ ఎభ ఔ భజె భాభిడీ



ఫహృళ్ లలలభోలస్క



మోట్లర్ నాభన్ యది



అవమయల రశ్వత క్షయతెం



నలదె ాభాథరల కయణెంగ సెంబయెంఙే రశ్వత అెంఖయైఔలెం

తీవా అసవస త జఞనృణర లయెంగ ఉెండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ యధఽలు ఫమట్డెతేెంట్లబ. కొనిై అెంతభెతీమ
భాభెుట్ా లల నౄభాథరయసలు అయ్ె భర్స యది లాెంట్ి భిల త
 ేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచడెంలల భిల తేలనఽ కీలఔెం
భభిమ అదనెంగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయస. కొనిై సెందభౌలలా న఼ానేమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ „ణరణరుయౌఔ
అసవస త‟ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయచఫడెతేెంథి.

f) యది నియే యణనలై ఒ పలభీ య భ ్ ఙెయౌాెంుకోసెం అతెంత తీవా అసవస త నులల఼లనఽ లు తీవా అసవస త
నులల఼లు అెంథిసౄ ఽెండగ, కయసచల త్తభిగి ఙెయౌాెంు యౄెంలల భాతాఫే ఆసఽత్తాలల ఙేభై కయసచలనఽ అెంథిెంఙే
నులల఼లు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు భెెండె యక్షణలనఽ ఔడర అెంథియౄ బ. నులల఼లల నేభపునై నలదె
యధఽల నిభేయణనలై భోగి ఆసఽత్తాలల ఙేభై కయసచలు, పలభీ య భ ్ ఙెయౌాెంునఔు ూచీ అెంథిెంచఫడెణరబ.

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

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

i) ఈ నులల఼ల కిెంద యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రణరనిై తీవా అసవస తనలై ఙెయౌాయౄ యస. కొనిై
సెందభౌలలా భియౘయెం నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలు, అసవస త తీవాతనఽ ఫట్ిి నౄభా ఙేలన య భ ్లల
25రతెం నఽెంచి వెంద రతెం వయఔు యేయసడెత ఉెంట్లెంథి.
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j) అనిై తీవా అసవస త నులల఼లలల చాసఽౄనై ఒ నుాభాణఔ నిఫెంధన ఏనేట్ెంట్ే నులల఼ కిెంద ఙెయౌాెంచఖల ఏథేని
ాయోజధరనికి ఆ నులల఼ అభలలాకి వచిచన తభవత 90 భోజుల సభమెం ఉెంట్లెంథి. అలాగై కోలుఔుధేెందఽఔు
30 భోజుల వయఔు అభలలా ఉెంట్లెంథి. ఈ ాయోజధరనిై “నుాణరనుమ ాయోజనెం”గ అయోభమెం
ఙెెందఔుెండర ఉెండేెందఽకై ఒ “కోలుఔుధే ాయోజనెం”గ యవయణ ఇఙేచ యధెంగ కోలుఔుధే నిఫెంధన ఙేయచఫడిెంథి.
అెంట్ే, తీవా అసవస తనఽ అనఽసభిెంఙే ఔఠిన భిల తేలనఽ అదిఖనేెంఙేలా ాయోజనెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.

k) తీవా అసవస త నులల఼ తీసఽకోయలని కోయసఔుెంట్లనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄలఔు ఔఠినఫైన యైద భీక్షలనఽ
నియవళెంచనఽధరైయస. నుాభాణఔ నేనయౘబెంులు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లలా ఉనైట్లిగధే ఉెంట్లబ.
యేచి ఉెండే కలానిై ఆనే ఔరభెంలల యైద సలయౘనఽ కోయడెం లేథర అనఽసభిెంచడెంలల యైపలెం, యైద చికితసనఽ
జఞెం ఙేమడెంలల యైపలెం ాణేఔెంగ నేనయౘబెంచఫడెణరబ.

l) నౄభా సెంస నులల఼లల యక్షణ ను ెంథిన ఔట్ి లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుయభి భాతాఫే లేథర ఔ నిభిేషీ
సెంక వయఔు భాతాఫే అధేఔ యయసా నౄభా సెంస భియౘయెం అెంథిెంచవచఽచ. నులల఼ భ గిలన తభవత ఏథేని
నౄభా ఙేలన వకిౄ యషమెంలల నులల఼ కిెంద భియౘయెం ఙెయౌాలేౄ నులల఼ భ గిలనుోతేెంథి.

m) తీవా అసవస త నులల఼ని ఔడర తవ ఉథోఖ లఔు నులల఼లు తీసఽకోవడరనికి భ కెంగ కభపభైట్ా ల లాెంట్ి
ఫిెంథరలఔు అెంథిెంచఫడెణరబ.
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G. దీయఘ కహయౌఔ షంయక్షణ తెభా
జీయత కలెం అెంచధర నలయఖడెంణో ధేడె ాెంచెంలల వయోదిఔుల జధరపల నలయసఖ ణోెంథి. ాెంచ యౄ ెంగ వయోదిఔుల
జధరపల నలయసఖ తేెండడెంణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయసఖ ణోెంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ
సెంయక్షణ అవసయెం ఉెండడెంణో నుట్ల యయస అెంఖయైఔలానికి సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫైన సభసణో అబధర ఇఫోెంథి
డెతేెంట్లయస. థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అెంట్ే ఎలాెంట్ి ణోడరట్ల లేఔ తభనఽ ణరభ చాసఽకోలేని యభికి , బయషతే
ౄ లల ఏ
యఔెంగనా ఆభోఖెం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికితస సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై యౄనులు అని
అయ ెం.
థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ:
a) తభ బయషతే
ౄ యైద కయసచలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేెందఽఔు ఆభోఖఔయఫైన నౄభాథరయస కొనఽగోలు ఙేలన భ ెందసఽౄ
ఙెయౌాెంు ాణరయఔలు
b) నౄభాథరయసఔు థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అవసయభ ెంట్ే పలభీ య భ ్ న఼ానేమెంణో కొనఽగోలు ఙేలన తవభిత
అవసభల ాణరయఔలు.
అెంఖయైఔలెం తీవాత (భభిమ ఎదఽయసచాసఽౄనై కొనయగిెంు కలెం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృ బయోౄెంథి. థీయఘకయౌఔ
సెంయక్షణ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ భాభెుట్లల ఇెంక అనవిథిే ఙెెంథరయౌస వసఽౄెంథి.
బవిశమ ఆమోఖమ తృహలళ
ధరలుఖ ాబ తవ యెంఖ నౄభా సెంస లు భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులల఼ని నదట్ి భ ెందసఽౄ ఙెయౌాెంు నౄభా
ాణరయఔ అని ఙెవచఽచ. 1990లల ాయేశ్నలట్ి న ఆ నులల఼ నుాథనేఔెంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతెం
సెందయౌెంగ న఼ానేమెం ఙెయౌాసౄ ా తన దయ యయభణరనెంతయెం కయయౌసన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసభలనఽ ఙేట్ి డరనికి
ఉథేెయెంచినథి. చనినుోబన తభవత ఔుట్లెంఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతే
ౄ జీయతెంలల అవసయఫైన యైద
కయసచలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడెం లాెంట్ిథి.
a) రహభదడ బడ్లకల ెభమ్
ఈ నులల఼ అధేథి ఔ యఔెంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫడీకా ెబమ్ నులల఼ లాెంట్ిథి. ఫడీకా ెబమ్ తయయౘలలధే
యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ాత్తనుదఔులు 25- 55 ఏళ్ా భధ ఏ వమసఽలల అబధర ఈ థఔెంలల ఙేయవచఽచ.

b) దవీ వియభణ ఴమష఼
ఙేయసతేనై ణేథీ, ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభెం సషి ెంగ ఉెండేలధే
నిఫెంధనణో 55- 60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎెంచఽకోవచఽచ. నులల఼ యయభణ ణేథీ అెంట్ే, నులల఼
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కిెంద ాయోజనెం నుాయెంబభబయ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ాత్తనుదననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమెంలల
నౄభాథరయస ఎెంచఽఔుధే వమసఽ అని అయ ెం. ఈ వమసఽనఽ భ ెందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .
c) ూయు వియభణ కహలం
ూయవ యయభణ కలెం అెంట్ే ాత్తనుదన అెంగీకయ ణేథీ నఽెంచి నదలెై, ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి నులల఼ యయభణ
వమసఽణో భ గిలే కలెం. ఈ కలెం సెందయౌెంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄెంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైయభి
న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాసౄ ఽధరైయస. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైయభి నలదె నతౄ ెంలల లేథర యబథరలలల న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంఙే
అవభశ్భ ెంట్లెంథి.
d) ఉషంసయణ
ఔయేళ్, నౄభాథరయస చనినుోబధర లేదెంట్ే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ెందఽ కనీ, ఎెంచఽఔునై దయ యయభణ
వమసఽ తభవత కనీ థఔెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోయలని కోయసఔుధరై నులల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి కెాబమ్
జయఖఔుెంట్ే సభ చిత న఼ానేమెం భీపెండ్స అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ునయసదే యణలల జఞనునికి సెంతినౄ ఔయఫైన
కయణెం ఉెంట్ే న఼ానేమెం ఙెయౌాెంునఔు ఏడె భోజుల కయసణ సభమెం ఉెంట్లెంథి.
e) అళ్ైన్బంట్
అలలైన్ఫెంట్ కోసెం ఈ థఔెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
f)

మినశృభంులక

ఈ నులల఼ ఫడీకా బ
ె మ్లల ఉనైట్లిగ నిభిేషీ యధఽలఔు భ ెందసఽౄ యధఽల నేనయౘబెంు, 30 భోజుల యేచి ఉెండే
కలెం, నదట్ి ఏడరథి ణోుడె ఉెండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫడీకా బ
ె మ్ నులల఼ కఫట్ిి , ఇథి కసౄ యయేచనణో
ఉెంట్లెంథి.
g) ఫాంద తెభా యఔం
నులల఼ని ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన అెందఽకోవచఽచ. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల ఫిెంద తగిాెంు సదఽనుమెం
అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
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H. ఉభభడ్ి-ఉతతత
ు లక
కొనిై సెందభౌలలా జీయతనౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతతే
ౄ లు ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఔలల లనయౄబ. భెెండె నౄభా
సెంస లు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడెం థరవభ ఒ నుకైజీ దే త్తలల భభినిై ఉతతే
ౄ లనఽ భ ెందఽఔు తీసఽకెళ్ుడరనికి
ఇథో భెంచి భాయా ెం.
కఫట్ిి ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ ా స్క లెైఫ్ కెంనౄ ఉతతే
ౄ లు అెంట్ే జీయత నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత
బయతయ నౄభా సెంస భభిమ /లేథర యయషీ ఫైన ఆభోఖనౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఉతతే
ౄ ల ఔలబఔ అని అయ ెం.
ఈ ఉతతే
ౄ లఔు భెెండె నౄభా సెంస లు సెంమ ఔౄ ెంగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భెెండె నౄభా సెంస ల ెంనణీ చరధళ్ు థరవభ
భాభెుట్ ఙేమవచఽచ. ఇథి భెెండె ఔెంనలనీల భధ ఒ ెంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄెందనైథి సషి ెం. ఇలాెంట్ి ెందెం ఏ
సభమెంలల అబధర ఔ జీయత నౄభా సెంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సెంస భధ భాతాఫే అనఽభత్తెంఫడెతేెంథి.
భాభెుట్ిెంగ్, నులల఼ లేవ, యదరయణ కయసచలనఽ ెంచఽకోవడెం లాెంట్ి భాభాలణో నుట్ల నులల఼ లేయ భనేతేలు,
న఼ానేమెం ఫథియ్కోసెం ఇలాెంట్ి ఔెంనలనీల భధ ఒ అవగహన ెందెం ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లబ. ఈ ెందెం కోసెం
నౄభా సెంస లలా ఏథెైధర ఔట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోథరనిై కోయవచఽచ. ెందెం థీయఘకయౌఔ సవపలవెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ాణేఔ
సెందభౌలలా ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సెంతినౄ ఙెెంథిణే తనెంచి, ెందెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం అనఽభత్తెంచఫడదఽ.
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ లకోసెం అవసయఫైన యధెంగ యయధ లేవలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఒ ాయేశ్యనెంగ నులల఼ లేవనఽ
అనఽఔయౌతెం ఙేమడెంలల ఆ భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలలల ఔట్ి ాదరన నౄభా సెంస గ వవహభిెంఙేలా యసయెం
అెంగీఔభిెంచవచఽచ. ెంథరనికి యలు ఔయౌెంచడెం, నులల఼ లేవ అెంథిెంచడెంలల ాదరన నౄభా సెంస ాభ క నుతా
నుోఱసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ, నులల఼లల ఏ పలఖెం ాపలయతఫైెందధే థరని ఆదరయెంగ సెంఫెందిత నౄభా సెంస లు కెాబమ్ లు,
ఔనేషన్ ఙెయౌాెంులనఽ నియవళయౄబ.
'ఉభ్డి ఉతత్తౄ ' లైయౌెంగ్ ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై నలైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, వకిౄఖతెంగ
భిషుభిెంచఫడెతేెంథి. భెెండె భిస్కు ల కభీథెైన పలగలు యేభైవయసగ ఖ భిౄెంచఫడి, ూయవ- అభ్ఔెం లత్త, అభ్ఔెం తభవత్త
లతేలలల, నులల఼ దయౄయేజు, అభ్ఔెం యవభలు లాెంట్ి అనిై దయౄయేజులలానా నులల఼థరయసలఔు యలాడిెంచఫడెణరబ.
వకిౄఖత నౄభా నులల఼, ఫిెంద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడర ఈ ఉతత్తౄ ని ఇవవజూవచఽచ. అబనట్ికీ, ఆభోఖ నౄభా
నూోాట్ర్ నులల఼లఔు సెంఫెందిెంచి, సవచిఫైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుట్లెంఫెంలలని సెంనుదనయసడెైన ఒ
సబ డి జీయతెంనలై అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు, సెంఫెందిత నౄభా సెంస ల ెంద నిఫెంధలఔు తఖా ట్ి ల
వభిౄెంచఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులల఼ని ాత్తనుథిెంచిెంథి ఔడర యభై అబ ఉెంట్లయస.
లేవచి భియౕలన ఐచిిఔెం అధేథి నౄభా సెంస ఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి ూభిౄగ „కోెంనృ ఉతత్తౄ ‟కి
వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, „ఉభ్డి ఉతత్తౄ ‟లలని ఆభోఖ యపలఖెం సెంఫెందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి నులల఼థరయస ఐచిిఔెంలల థరని ునయసదే యణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.
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ఉభ్డి ఉతతే
ౄ ల భాభెుట్ిెంగ్నఽ ాతక్షెంగ భాభెుట్ిెంగ్ చరధళ్ా ై, భెెండె నౄభా సెంస లఔు ఉభ్డి గ వవహభిెంఙే
ఫోాఔయసా, అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెెంట్ా థరవభ ఙేట్ి వచఽచ కనీ ఫలెంక్ భెపయల్ ఏభట్ా థరవభ ఙేట్లియౌసన అవసయెం
లేదఽ. అబనట్ికీ, యయస ఆ భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙెెంథిన ఏథేని ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేలే అదికయెం ను ెంథిన
భధవయసౄలుగ ఉెండభదఽ.
ాణేకిెంచి భెెండెల నౄభా సెంస లు నులుెంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తనుదన, అభ్ఔెం యవభలలా కొనిై యషమాలనఽ
యలాడిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే కోు భిస్కు భభో భిస్కు ణో యేయస డి ఉెంట్లెంథర, ఎవయస కెాబమ్లనఽ భిషుభియౄ యస,
నౄభాథరయస ఐచిచఔెంలల భెెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయసదే యణఔు సెంఫెందిెంచిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాెంట్ియ.
భెెండె నౄభా సెంస ల భధ డేట్ల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫైనుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా
ఉెంట్లెంథి కఫడిు ఈ యనుభనికి ఐ.ట్ి లసిెం ఙరలా దిఢెంగ, అతేఔులేా నిథిగ ఉెండరయౌ.
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I. తృహమకైజీ తృహలళలక
నుకైజీ లేథర గపడెఖ యక్షణలు ఔ ఏఔ దయౄయేజు కిెంద యక్షణల ఫేళ్యెంునఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హోలు ర్స (ఔుట్లెంఫ) నులల఼, యౖప్ కీర్స (దఽకణ మజభాని) నులల఼,
ఆ఼స్క నుకైజీ నులల఼ లాెంట్ి యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అెంట్ే కై నులల఼ కిెం ద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు
లాెంట్ి యయధ పౌత్తఔ ఆసఽౄలఔు యక్షణ కోయవచఽచ. ఇలాెంట్ి నులల఼లు నిభిేషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యసణ యక్షణలనఽ ఔడర
ఙేయసచకోవచఽచ.
తీవా అసవస త యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులల఼లణో ఔలడెం, చివయఔు జీయత నౄభా నులల఼లనఽ ఆసఽత్తా భోజుయభీ
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడెం లాెంట్ి యట్ిని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులల఼కి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ.
ామాణ నౄభా యషమెంలల, ఇవవజూనే నులల఼ అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌెంచడఫే కఔ అసవస త/ాభాదెం వలా
అబయ యైద కయసచలణో నుట్ల ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుోవడెం, జఞెం కవడెం, నుస్కనుోయసి,
దయౄయేజులు నుోగపట్లికోవడెం, ఆలౄ /వకిౄఖత నయౖిల యషమెంలల భూడో నుభీి యసణెం, ాయోజధరలనఽ ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి.
ామాణరల యదఽె, ళెైజఞక్ నఽెంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
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J. ేద ఴమహిలఔక షఽక్షభ తెభా భమిమయ ఆమోఖమ తెభా
గరనైణ, నేద వభాలఔు ఙెెంథిన అలాథరమ వభాల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు ాణేఔెంగ
యౄఔలన జభిగిెంథి. అలాథరమ వభాలు భన జధరపలలల ఖణనీమెంగ ఉధరైయస. యదరయణెంగ ఎలాెంట్ి ఆభోఖ బదాత
యక్షణ ఉెండదఽ. కఫట్ిి, యదరయణ భిస్కులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేెందఽఔు ఙౌఔ న఼ానేమెం,
ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుువ యలువ ఉతత్తౄ ని నుాయెంనెంఙరయస. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫైకోర ఇనాసభెన్స
భెఖ లేషన్స 2005 యయేక్షియౄ ోెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమెంతాణలు, 2005ఔు తఖా ట్ి ల ఈ ఉతతే
ౄ లు తఔుువ న఼ానేమెంణో వసఽౄధరైబ. ఇెందఽలల
నౄభా ఙేలే య భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఙరలావయఔు యయధ యభూళఔ సెంస లు లేథర ాబ ణేవతయ
సెంస లు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసెం ఇలాెంట్ి యక్షణలనఽ తీసఽఔుెంట్లబ. నౄభానఽ భభిెంత ఎఔుువ భెంథికి ఙేభైలా
నౄభా సెంస లు తభ నులల఼లలల కొెంత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఉతతే
ౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెెంథిన గరనైణ,
యభాజిఔ యెంఖెం నిఫెంధనలలా నేభపుని ఉధరైయస.
సభాజెంలలని నియసనేద వభాలఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ తవ యెంఖ సెంస లు ాణేఔెంగ యౄను ెంథిెంచిన భెెండె
నులల఼లు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ:
1. జన ఆమోఖమ తెభా తృహలళ
జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలని యయయౖీెంరలు కిెంద ఇవవఫడరుబ:
a. సభాజెంలలని నియసనేద వభాలఔు ఙౌఔగ యైద నౄభా అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ నులల఼ యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.
b. వకిౄఖత ఫడీకా ెబమ్ నులల఼ తయయౘలల ఈ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. సెంచిత ఫోనస్భిమ ఫడిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు
ఙేయచఫడవు.
c. వఔుౄలఔు, ఔుట్లెంఫ సబ లఔు నులల఼ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
d. ఐదఽ నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసౄ ఽెంథి.
e. ఔయస లేథర ఇదె యస తయౌా దెండెాలు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉెంట్ే భూడె ధలల నఽెంచి ఐథేళ్ు లలు
చిధరైయసలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽచ.
f.

నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా య భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమెంత్తాెంచఫడిెంథి. ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం కిెంథి ట్ిిఔ
ాకయెం ఇవవఫడిెంథి.

టిట ఔ 2.1
నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ

46 ఏళ్ు వయఔు
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46-55

56-65

66-70

ఔుట్లెంఫ నలదె
జీయత పలఖయవనే
25 ఏళ్ు వయఔు ఆదరయడిన చిధరైభి
ఆదరయడిన 2+1 చిధరైయసలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం
ఆదరయడిన 2+2 చిధరైయసలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం

70

100

120

140

70

100

120

140

50

50

50

50

190

250

290

330

240

300

340

380



ఆథరమ నఽై చట్ి ెంలలని 80 డి లలక్షన్ కిెంద నఽై ాయోజధరనికి న఼ానేమెం అయహత ను ెంథిెంథి .



లేయ నఽై నులల఼కి వభిౄెంచదఽ.

2. మూతుఴయశల్ ఴెల్ు ఇనఽీమెన్ీ ళుమ్(UHIS)
వెంద లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫలలణో ఔడిన ఫిెంథరలఔు ఈ నులల఼ వభిౄసౄ ఽెంథి. ఇట్ీవయౌ కలెంలల వకిౄఖత
UHISనులల఼లు ఔడర జధరనికి అెందఽఫలట్లలలకి వఙరచబ.
రయోజనడలక
యయవజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔెం ాయోజధరల జఞనృణర కిెంద ఇవవఫడరు బ.:


బడ్ిఔల్ మీఇంఫర్ీబంట్
కిెంథి ఉభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుట్లెంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽత్తా కయసచల భీఇెంఫర్సఫెంట్నఽ ఈ
నులల఼ అెంథిసౄ ఽెంథి.

టిట ఔ 2.2
విఴమహలక

మిమితి

ఖథి, ఫస కయసచలు

భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు

ఐ.ల.మ లల అనఽభత్తలేౄ

భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు

సయె న్, భతే
ౄ భెందఽ నిుణ డె, ఔనసలి ెంట్, లలషయౌసఽిల ఼జు,

ఔ అసవస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నభిసెంగ్ ఼జు

వయఔు

అనల఼ౄ లమా, యఔౄ ెం, ఆకిసజన్, ఒట్ీ చరభీెలు, భెందఽలు, యది

ఔ అసవస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నియే యణ యభగిర, ఎక్స భై, డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన఼, కీమోతెయన఼,

వయఔు

నేస్క ఫేఔర్ కయసచ, ఔిత్తాభ అవమవెం తథితభలు.
యౄ. 15,000/-వయఔు

ఏథేని ఔ అసవస తఔు అబయ నతౄ ెం కయసచలు


ఴమకు ఖత రభాద యక్షణ

ాభాదెం కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయసడెైన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లిగ) భిత్త ఙెెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ.
25,000/-.
 అంఖరసైఔలమ యక్షణ
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ాభాదెం/అసవస త కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంనుదనయసడెైన మజభాని ఆసఽత్తాలల ఙేభయౌస వలేౄ భూడె భోజుల యేచి
ఉెండే కలెం తభవత ఖభిషీెంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భియౘయెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.


రమిమం

టిట ఔ 2.3
సఔకుదడయవ

రమిమం

ఔ వకిౄకి

ఏడరథికి యౄ. 365/-

ఐదఽఖ యస సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి

ఏడరథికి యౄ. 548/-

(నదట్ి భ ఖా యస నలాలు సయౘ)
ఏడరథికి యౄ. 730/-

ఏడెఖ యస సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి
(భ ఖా యస నలాలు, ఇదె యస ఆదరడిన తయౌా దెండెాలు సయౘ)
థరభిదూా భైక థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లెంఫలలఔు న఼ానేమెం

థరభిదూా భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లెంఫలలఔు

సనృసడీ

ాబ తవెం న఼ానేమెం సనృసడీని అెంథిసౄ ఽెంథి.
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K. మహలటరమ షుషి ా తెభా యోజన
ాబ తవెం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔట్ిెంచిెంథి. అెందఽలల కొనిై నిభిేషీ భయౖిరలఔు వభిౄసౄ ఽెంథి. జధరనికి ఆభోఖ నౄభా
థకల ాయోజధరలు అెంథిెంచడెం కోసెం నౄభా ఔెంనలనీలణో ఔలల ాబ తవెం భఱ఼ిమ
ర
సవస ూ నౄభా యోజననఽ అభలు
ఙేలెంథి. థరభిదూా భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై (నృ.న.ఎల్) ఔుట్లెంఫలలఔు ఆభోఖనౄభా యక్షణనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం
RSBYనఽ పలయత ాబ తవ కభి్ఔ, ఉనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలట్ి ెంథి.
భఱ఼ిమ
ర
సవస ూ నౄభా యోజన భ కాెంరలు కిెంద ఇవవఫడరుబ:
a. ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄ ెం య భ ్ యౄ. 30యేలు
b. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ
c. ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికితస సవపలవెం ఔయౌగిన లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన ఔవభైజీ.
d. అయహత ఔయౌగిన యైద లేవలఔు సెంఫెందిెంచి నఖదఽ యళత యక్షణ.
e. య్ర్ి కయసు సదఽనుమెం.
f.

ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరచర్ె అబన తభవత్త కయసచల సదఽనుమెం.

g. ాత్త సెందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతెం.
h. కైెందా, భషి ర ాబ ణరవలు నౄభా సెంస ఔు న఼ానేమెం ఙెయౌాయౄ బ.
i.

నుోట్ీ నృడిుెంగ్ నుాత్తథిఔన భషి ర ాబ తవఫే నౄభాసెంస లనఽ ఎెంనఔ ఙేసౄ ఽెంథి.

j.

ాబ తవ, నలైయేట్ల ఆసఽతేాల భధ లనృె థరయస ఎెంనఔ.

k. న఼ానేమెం పలభనిై కైెందా, భషి ర ాబ ణరవలు 3:1నిషత్తౄ లల ెంచఽఔుెంట్లబ. కైెందా ాబ తవెం కోు ఔుట్లెంఫలనికి
ఖభిషీ నతౄ ెంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
l.

భషి ర ాబ తవెం యభిషఔ న఼ానేమెంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750- లనఽ నేెంచిన ఏథేని అదను న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.

m. భిజిలేిష
ర న్/ునయసదే యణ ఼జుగ లనృే థరయస ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌస వసఽౄెంథి.
n. నియవహణ వమానిై భషి ర ాబ తవెం బభిసౄ ఽెంథి.
o. ఈ ాయోజనెం కోసెం ాత్త ాయోజనథరయసఔు యౄ. 60/-లు య్ర్ి కయసు అదను నతౄ ెంగ లనసఽౄెంథి.
p. య్ర్ి కయసు జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభవత్త ధల ఔట్ ణేథీ నఽెంచి ఈ థఔెం కయఔలానులు నుాయెంనసఽౄెంథి. కఫట్ిి ,
ఔ జిలాాలల ఫవ
ా భి ధలలల ఏభోజెైధర నుాయెంబ య్ర్ి కయసులు జఞభీ అబణే , ఈ థఔెం ఏనాల్ 1 నఽెంచి
నుాయెంబభవుతేెంథి.
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q. ఆ థఔెం తభవత్త ఏడరథి 31 భాభిచ వయఔు అెంట్ే ఏడరథి నుట్ల కొనయఖ తేెంథి. ఆ జిలాాలల అథి ఆ థకనికి
భ గిెంు ణేథీ కఖలదఽ. కఫట్ిి జోఔెం ఙేసఽఔుధే కలెం ఔడర తభవత్త ఏడరథి భాభిచ 31గ ఉెంట్లెంథి.
ఱలడాల్లల ాయౄ యెంచిన ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా ఔెంనలనీ థరవభ కెాబమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ ఙేమఫడెతేెంథి. జఞనృణర యచిన
ఆసఽతేాల థరవభ యధఫైనెంత వయఔు నఖదఽ యళతెంగ లలట్ిల్ ఫెంట్ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఏథేని ఔ అసవస తనఽ అసవస త కొనయగిెంు కలెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. ఆసఽత్తాలల చివభి ఔనసలేిషన్ ణేథీ
నఽెంచి అయయై భోజులలాు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడెం ఔడర అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.
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L. రధడన భంతిర ష఼యక్ష తెభా యోజన
వకిౄఖత ాభాద నౄభా, అెంఔయైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయసచఔుని ఇట్ీ వల ాఔట్ిెంచిన PMSBY ఎఔుువ భెంథిని
ఆఔభిషసౄ ఽెంథి. థఔెం యవభలు కిెంథియధెంగ ఉధరైబ :
యక్షణ భిది: ఈ థఔెంలల నులుెంచఽఔుెంట్లనై ఫలెంఔులలా 18 నఽెంచి 70 ఏళ్ా లలు వమసఽనైలేయెంగ్స ఫలెంక్
కాణరథరయసలెందయౄ ఇెందఽలల ఙేయవచఽచ. నులుెంచఽఔుధే ఫలెంఔులు యక్షణ కోసెం ఇలాెంట్ి ఫలెంఔుఔు ఒ భాసి ర్
నులల఼ని ఇవవజూనే జీయత బయతయ నౄభా సెంస ణో ెందెం ఔుదఽయసచఔుెంట్లబ. ఔ లేయెంగ్స ఫలెంఔు కాణర థరవభ
భాతాఫే ఏ వకిౄ అబధర ఇెందఽలల ఙేయడరనికి అయహత ఔయౌగి ఉెంట్లయస. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఫలెంఔులలా నేయస నమోదఽ
ఙేసఽఔుెంట్ే, యళ్ా ఔు అదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయస ఙెయౌాెంచిన అదను న఼ానేమెంనఽ కోలలయయౌస వసఽౄెంథి.
ఆదరర్ కయసునఽ ఫలెంఔు అకౌెంట్ఔు ాదరన కె.యై.ల (ధన మ వర్ ఔసి భర్)గ భిఖణయౄయస.
నమోదఽ యదరనెం /కలెం: ఈ యక్షణ 1జూన్ నఽెంచి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి అభలలా ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ాత్త
ఏడరథి నిభీృత నూభలలా ణరభ కయఔలానులు యగిెంఙే ఫలెంఔు కాణర నఽెంచి సవమెంఙరలఔెంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే
ఐచిికనిై ఏడర 31లలు ఇయవయౌసన అవసయభ ెంథి. నదట్ి ఏడరథి థీనిని 2015 ఆఖసఽి 31 వయఔు ను డిగిెంచవచఽచ.
ఆయషుయణ కయణెంగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తవెం 2015 నవెంఫయెం 30 వయఔు ను డిగిెంచవచఽచ.
ూభిౄ యభిషఔ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు నైదట్ తభవత నిభిేషీ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఙేయడెం యధడవచఽచ. ఖత అనఽబవెం
నుాత్తథిఔన సవభిెంచవచచధే నిఫెంధనలణో థఔెం కొనయగిెంునఽ ఫట్ిి, నమోదఽ/ల఼వమ- జభ కోసెం నియవదిఔ/సఽథీయఘ
ఐచిికనిై దయకాసఽౄథరయసలు ఇవవవచఽచ. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔెం నఽెంచి నిషరనేెంచిన వఔుౄలు దే త్తకి
అతీతెంగ బయషతే
ౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽచ. ఏడరథికైడరథి అయహత యపలఖెంలలకి కొతౄ గ ాయేయెంచిన యయస లేథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ
ాసౄ ఽతెం అయహత ఔయౌగిన యయస థఔెం కొనయఖ తేెండగ బయషతే
ౄ లల ఎుడెైధర యయస ఙేయవచఽచ.
నౄభా కిెంద ాయోజధరలు కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ :

రయోజనడల టిట ఔ

తెభా చేళన ముతు ం

భయణెం

యౄ. 2 లక్షలు

ూభిౄగ భెెండె ఔనఽైలు త్తభిగి ను ెందలేని

యౄ. 2 లక్షలు

నషి ెం లేథర భెెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ైా
ఉయోగిెంచడరనికి యలు లేఔనుోవడెం లేథర
ఔ ఔెంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ
కలునఽ ఉయోగిెంచడరనికి యలు
లేఔనుోవడెంణో ఏయడిన నషి ెం.
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ూభిౄగ ఔ ఔెంట్ి చాు, లేథర ఔ ఙెబ

యౄ. 1 లక్ష

లేథర ఔ కలు ఉయోగనిై త్తభిగి
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడెం
ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్ సదఽనుమెం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫబల్ లేథర వకిౄఖత సెందయశన థరవభ అెందఽఫలట్లలలకి
వసఽౄెంథి.
న఼ానేమెం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిషఔ న఼ానేమెం. ాత్త యభిషఔ యక్షణ కలెం జూన్ 1వ ణేథీ భ ెందఽ కై
యబథరలల కాణరథరయస ను దఽు కాణరలలని „ల఼వమ జభ‟ సదఽనుమెం నఽెంచి న఼ానేమెం తగిాెంచఫడెతేెంథి.
అబనట్ికీ, జూన్ 1 తభవత ల఼వమ జభ జభిగై సెందభౌలలా ల఼వమ జభ జభిగిన తభవత్త ధల నదట్ి ణేథీ
నఽెంచి యక్షణ అభలలాకి వసఽౄెంథి. ల఼వమ జభ ఐచిికనిై ఇచిచనుడె పలఖయవభెం ఔయౌగిన ఫలెంఔులు
న఼ానేమెంనఽ అథే ధల జభ ఙేయౄ బ. అెంట్ే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే న఼ానేమెం నణరౄనిై యభి
కాణరనఽెంచి తీలయేల, ఆ ధలలలధే నౄభా ఔెంనలనీకి ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄనిై అెంథియౄ బ.
యభిషఔ కెాబమ్ల నుాత్తథిఔన న఼ానేమెం సనైక్షిెంచఫడెతేెంథి. అబణే నదట్ి భూడేళ్ాలల న఼ానేమెం నలెంు
లేఔుెండర చాలేెందఽఔు ామణరైలు ఙేయౄ యస.
యక్షణ యదఽె: సబ ల ాభాద యక్షణ కిెంథి కయణరలణో యదె వుతేెంథి :
1. సబ డె 70 ఏళ్ా వమసఽని ఙేయసఔుెంట్ే (సనై ుట్ిిన ణేథీ వమసఽ) లేథర
2. ఫలెంఔుణో కాణర భ గిెంు లేథర నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీత్తలల తగినెంత ఫలలెన్స లేఔనుోవడెం లేథర
3. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ెంథే క్షెంలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతెం
ఙేమఫడెతేెంథి. ఇతయ కాణరల థరవభ ను ెంథే యక్షణ యదె వుతేెంథి. యట్ికి ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంనఽ కోలలణరయస.
ఖడెవు ణేథీలలు తగినెంత ఫలలెన్స లేఔనుోవడెం లేథర భినులన యఫైన సభసలు లాెంట్ి ఏథేని యెంకైత్తఔ
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేల,ేౄ నియృ బెంచిన నిఫెంధనలఔు తఖా ట్ి ల ూభిౄ యభిషఔ న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంచిన
నైదట్ థరనిని ునయసదే భిెంచఽకోవచఽచ. ఈ కలెంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ
ునయసదే యణ ూభిౄగ నౄభా ఔెంనలనీ యచక్షణనలై ఆదరయడిఉెంట్లెంథి.
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M. రధడన భంతిర జన్ధన్ యోజన
ణేయౌకెైన భాయా ెంలల ఫలెంకిెంగ్ లేయెంగ్స అెండ్స డినుజిట్ కాణరలు, య భ ్ ెంఔెం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనషన్లలల
పలయతీమ నుౌయసలకోసెం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భెంత్తా నభైెందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి 15న ఙేలన
నదట్ి సవతెంతా థిన ాసెంఖెం సెందయౌెంగ ాఔట్ిెంచిన యధెంగ 2014 ఆఖసఽి 28న ఆయషుభిెంఙరయస. ఈ థఔెం వలా ఏ
యయెంలలనా నుాయెంనెంచననిై కాణరలు కై యయెంలల నుాయెంబఫై ాెంచ భికయసు సిఱిెంచిెంథి. ఫలెంకిెంగ్ ాయహెంలల
ఎఔుువ సెంకలల ాజలనఽ నేయతెం ఙేలే ఉథేెశ్ెంణే ఇథి ాయేశ్నలట్ిఫడిెంథి.
ఏథేని ఫలెంఔు రక లేథర నృజిధస్క ఔభెయెండెెంట్ (ఫలెంఔు నేతా) దఽకణెంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽచ. PMJDY
కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్సణో ణెయససఽౄధరైయస. అబనట్ికీ, కాణరథరయస ఙెఔుు ుసౄ ఔెం ను ెంథరలని కోయసఔుెంట్ే, యయస
ఔనీస ఫలలెన్స యోఖతలనఽ ధయయేభచయౌస ఉెంట్లెంథి.
PMJDY థఔం కంద రతేమఔ రయోజనడలక
1. డినుజిట్లినలై వడీు.
2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ
3. ఔనీస ఫలలెన్స అవసయెం లేదఽ.
4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ
5. థేశ్ెం నలుభూలలఔ సఽలబెంగ య భ ్ ఫథియ్
6. ాబ తవ థకల లనృె థరయసలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ెందఽణరయస.
7. కాణరనఽ

ఆయస

ధలల

నుట్ల

సెంతినౄ ఔయెంగ

నియవళెంచిన

తభవత,

ఒవర్

డరాఫ్ి ్

సదఽనుమెం

అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
8. నలనషన్, నౄభా ఉతతే
ౄ లు నుానౄ ెంచఫడెణరబ.
9. ాభాద నౄభా యక్షణ
10. యౄనే డెనృట్ కయసు ఔనీసెం 15 భోజులఔు ఒ యభి థరనిని ఉయోగిెంఙరయౌ.
11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరాఫ్ి ్ సదఽనుమెం. ఔ ఔుట్లెంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళళ్లఔు నుాదరనత
ఇవవఫడెతేెంథి.
2015 ఫే 13న భికయసు యబగ యౄ. 16,918.91 కోట్ా ఫలలెన్సణో 15.59 కోట్ా కాణరలు నుాయెంనెంచఫడరుబ. యట్ిలల
8.50 కోట్ా కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్సణో ణెభిఙరయస.
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N. ఴమకు ఖత రభాద భమిమయ అంఖరసైఔలమ యక్షణ
అనఽకోని ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి , అెంఖయైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ
భియౘయెం అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ నులల఼లు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనెంణో ఔడిన ఏథో యఔఫైన యైద యక్షణనఽ
అెంథియౄ బ.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లల, ాభాద ాయోజనెం అధేథి నౄభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రతెం ఙెయౌాెంు కగ,
అెంఖయైఔలెం సెంబయలేౄ , భియౘయెం యేయస డెతేెంథి. రశ్వత అెంఖయైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఒ లయఫైన
నణరౄనిై భియౘయెంగ అెంథిసౄ ఽెండగ, ణరణరుయౌఔ యైఔలెం కోసెం యభెంతు భియౘభనిై అెంథిసౄ ఽధరైయస.
యభెంతు భియౘయెం అెంట్ే భియౘయెం ఙెయౌాెంచఖల యభల యెంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి అెంఖయైఔలెం ఔయౌగిన ాత్త
యభనికి నిభీృత య భ ్ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
1. యక్షణ ఔయౌగిన అంఖరసైఔలమం యకహలక
యదరయణెంగ ఈ నులల఼ కిెంద యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు:
i.

ఱహవుత షంూయణ అంఖరసైఔలమం (PTD): అెంట్ే జీయత కలభెంణర ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం, అెంట్ే
ధరలుఖ అవమయలు చచఽచఫడినుోవడెం,comatose లత్త, భెెండె ఔళ్ైు/భెెండె ఙేతేలు/భెెండె అవమయలు
లేథర ఔ ఙెబ, ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లేథర ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడెం.

ii. ఱహవుత తృహక్ిఔ అంఖరసైఔలమం (PPD): అెంట్ే జీయతకలభెంణర నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం. అెంట్ే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ
యేళ్ా ైtoes, phalanges తథితభలు.
iii. తడతడుయౌఔ షంూయణ అంఖరసైఔలమం (TTD): అెంట్ే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం
అని అయ ెం. అెంఖయైఔలెం కలెంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌెంఙే ఉథేెశ్ెంణో ఈ యక్షణ యపలఖెం
ాయేశ్నలట్ిఫడిెంథి.
ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్వత అెంఖయైఔలెం లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్వత యైఔలెం, ణరణరుయౌఔ
సెంూయృ అెంఖ యైఔలానిై భాతాఫే ఔా బెంట్ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
2. తెభా చేళన శూొ భయభ
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లఔు నౄభా ఙేలన య భ ్ యదరయణెంగ సా
 ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
యలక్షణెంగ ఇథి సా
 ల భాస భఫడిలల అయయై భెట్ా ల అదిఔెంగ ఉెంట్లబ. అబనట్ికీ, భఫడి యబని భిఖణనలలకి
తీసఽకోఔుెండర కొనిై నౄభాసెంస లు నిభీృత ాణరయఔ నుాత్తథిఔన ఔడర అెంథియౄ బ. ఇలాెంట్ి నులల఼లలల యక్షణలలని ాత్త
యపలగనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ ఎెంచఽఔునై ాణరయఔ ాకయెం యేయసడెతేెంథి.
3. రయోజన రణడయఔ
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ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైెందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు ఎఔుువ భెంథిని ఆఔట్లికోవు. కఫట్ిి , ఔ వకిౄ యననై
నౄభాథరయసలణో ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నులల఼లనఽ ఔయౌగి ఉెంట్ే , ాభాద భిత్త PTD లేథర PPD సెంబయెంచినుడె అనిై
నులల఼ల కిెంద కెాబమ్లు ఙెయౌాెంచఫడెణరబ.
4. యక్షణ మిధి
యైద కయసచలనఽెంచి యక్షణ ఇఙేచెందఽఔు ఈ నులల఼లు తయచా యసౄ భిెంచఫడెణరబ. ఇెందఽలల ఆసఽత్తాలల ఙేభిన
కయసచలు, ాభాదెం తభవత అబయ ఇతయ యైద కయసచలు ఔడర భీఇెంఫర్స ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదెం జభిగిన
యెంట్ధే అబయ యైద/ఆసఽత్తా కయసచలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నులల఼లు ఉధరైబ. ఇలాెంట్ి నులల఼లు యధఽలఔు,
యట్ి చికితసఔు యక్షణ ఔయౌెంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సెంఫెందిత యైద కయసచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄబ.
5. విలకఴ ఆధడమిత రయోజనడలక
వకిౄఖత ాభాదెంణో నుట్ల లు నౄభా సెంస లు ాభాదెం కయణెంగ ఆసఽత్తాలల ఙేయసతేనైుడె అబయ ఆసఽత్తా
నఖదఽ, భితథేహెం తయయౌెంు యయణర కయసచ, నిభీృత నతౄ ెంలల యద ాయోజనెం, యసౄ వ లేథర లయ భినేత్త
నుాత్తథిఔన ఆెంఫ లెన్స చరభీెలలల ఏథి తఔుుయైణే అథి లాెంట్ి యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సెంస లు
ఇవవజూుతేధరైబ.
6. మినశృభంులక
వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిెంద యదరయణ నేనయౘబెంులు:
i.

నులల఼ నుాయెంపలనికి భ ెంథే ఉనై ఏథేని అెంఖయైఔలెం

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణెంగ భిత్త లేథర అెంఖయైఔలెం
iii. సఽక యది, లెైెంగిఔెంగ యనెంఙే యధఽలు, ఎబడ్సస, లేథర భానలఔ యది వలా ాతక్షెంగ, భోక్షెంగ ఔయౌగై
యధఽలు
iv. ఔ ాభాదెం నఽెంచి వఙేచయ తనెంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఇన్లక్షన్, యషెం ఙేయడెం వలా సెంబయెంఙే భిత్త
లేథర అెంఖయైఔలెం.
v. నౄభా థరయస లేథర ఆమన ఔుట్లెంఫ సబ లు ధేయ ఉథేెశ్ెంణో చట్ి ఉలా ెంగనఔు నులడడెం వలా తలెణేౄ ఏథేని
గమెం.
vi. మ దే ెం, దఽభఔరభణ, యథేయౕ శ్తితవ చయ, ఫెంథీలు (మ దే ాఔట్న జభిగిధర, జయఖఔనుోబధర), నుౌయ
మ దే ెం, త్తయసఖ ఫలట్ల, యా వెం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,యవదీనెం, కెైవసెం, అభెసి ఽలు, ఙెయఫట్ి డరలు
లాెంట్ి యట్ిణో ాతక్షెంగ లేథర భోక్షెంగ సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండడెం వలా తలెణేౄ ాభాద గమెం వలా జభిగై
ఙరవు లేథర అెంఖయైఔలెం.
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vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాెంట్ి థోషూభిత నయఫేధెం థరవభఫలదితేడబయ క్షెంలల. అబనట్ికీ
ఙరలావయఔు నులల఼లలల ధేయూభిత కయఔలాెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సవమెంగ నులుెంచఽకోఔుెంట్ే
అథి ఒ ాభాదెంగ భిఖణెంచఫడి నులల఼ కిెంద యక్షణ ఇవవఫడెతేెంథి.
viii. భిత్త/అెంఖయైఔలెం/ఆసఽత్తాకి థరభి తీలే భిల త్త
 , ాతక్షెంగ కనీ, భోక్షెంగ కనీ, కయణెంణో, ఔు నుతా
నుోఱెంచిన లేథర అదిఔఫైన లేథర థీయఘకయౌఔఫైన యయ జననెం లేథర ఖయౌెం నఽెంచి లేథర థరని యవయనెంగ.
ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ా లషనల్గ నులుెంచఽఔుధరై లేథర యక్షణ
ను ెందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెెంథిన లలైనిఔ లేథర యమ ధ దమాలలాని ఏథేని యపలఖెంలల రెంత్త
ఫిెందెంలల కనీ, మ దే ఫిెందెంలల కనీ ని ఙేసౄ ఽనైుడె
x. ఉథేెశ్ూయవఔెంగ

తననఽ

ణరనఽ

గమయచఽకోవడెం,

ఆత్హతఔు

నులడడెం,

ఆత్హతఔు

ామత్తైెంచడెం (భానలఔ లత్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై)
xi. యషథరభేలు లేథర భాదఔ దాయలు, భదెం లేయెంచడెం
xii. ఖఖన యయౘయెం లేథర ఫలనిెంగ్లల నులుెంచఽఔుధే తయసణెంలల, యవణరభోహణ సభమెంలల, కిెందఔు థిగై
సభమెంలల, ఏథేని యభానెంలల ామాణెంఙే సభమెంలల, ాెంచెంలల ఎఔుడెైధర చట్ి ఫదే లెైలలనఽస ఔయౌగిన
నుాభాణఔ యఔ యభానెంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుెండర (ధరమఫదే ెంగ ఙెయౌాెంచడెం లేఔ భభోలా) ఫలన్
ఙేలే సెందయౌెంలల
ఙెలా ుఫలట్ల డెైయెంగ్ లెైలలనఽస లేఔుెండర ఏథేని యహధరనిై నడడెం వలా తలెణేౄ నయౖిలనఽ నేనయౘబెంఙే నిభిేషీ
నులల఼లు.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు వఔుౄలఔు, ఔుట్లెంఫలనికి, ఫిెంథరలఔు ఔడర ఇవవఫడెణరబ.
ఔకటయంఫ తృహమకైజీ యక్షణ
ఔుట్లెంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిెంథి యదరనెంలల భెంజూయస ఙేయౄ యస.:


షంతృహదన యవడు (తెభా చేళన ఴమఔకులక) భభిమ సెంనుథిసౄ ఽెంట్ే జీయత పలఖయవనే: ఔ వకిౄలల ఉెండే
భీత్తలల యదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయసఔునైట్లిగ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సవతెంతా నలట్ి ల ఫడి య భ ్



జీవిత ఫాఖశూహుమి (షంతృహదనయవలక కహఔతృో తే): సెంనుదనయసడె నౄభా ఙేలన నలట్ి లఫడి య భ ్లల
యదరయణెంగ 50రతెం థీనిని నిభిేషీఫైన ఖభిషీ భినేత్తకి భినేతెం ఙేమవచఽచ. ఉథర. యౄ. లక్ష లేథర యౄ.
3లక్షలు.



(ఐద఼ న఼ంచి తృహతికైళల ల భధమ) లలలక: నిభిేషీ ఖభిషీ భినేత్త అెంట్ే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి
సెంనుదనయసలెైన తయౌా దెండెాలు నౄభా ఙేలన నలట్ి లఫడి య భ ్లల యదరయణెంగ 25రతెం
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ఖూ
ర ప్ ఴమకు ఖత రభాద తృహలళలక
ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు అధేయ యదరయణెంగ యభిషఔ నులల఼లుగ భాతాఫే ఉెంట్లబ. ఏడరథికోయభి భాతాఫే
యట్ిని ునయసదే భిెంచఽకోవడరనికి అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సెంస లు
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూ
ౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽచ. అెంణేకఔ ఏథేని నిభిేషీ
ర ు వకిౄఖత ాభాద ఉతతే
సెంగట్నలఔు ఔడర ఔవభైజీని అెంథిెంచవచఽచ.
ఖూ
ర ు నులల఼లలల ననైయకలు కిెంద ఇవవఫడరుబ:


మాజభానమ షంషి భమిమయ ఉదో మగి షంఫంధం
ఈ నులల఼లు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంస లఔు, సెంగానికి భెంజూయస ఙేమఫడెణరబ:



o

నేయస ఔయౌగిన ఉథోఖ లు

o

నేయసనలట్ిని ఉథోఖ లు

మాజభానమ-ఉదో మగి భయతయ షంఫంధం
ఈ నులల఼లు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంగాలు, య లలైట్ీలు, ఔా ఫ ోలు లాెంట్ి యట్ికి భెంజూయస
ఙేమఫడెణరబ.:
o

నేయస ఔయౌగిన ఉథోఖ లు

o

నేయసఙే ఖ భిౄెంు ను ెందని సబ లు

(ఖభనిఔ: ఉథోఖ లు యేయసగ యక్షణ అెంథిెంచవచఽచ)
ఎభయఔలక విమిగినుడు ఴమిుంచే తృహలళ భమిమయ మోజురహమీ న఼లన఼ కోలోఴడ్డతుక మిశృయం
ఇథి ఒ ాణేకిెంచిన వకిౄఖత ాభాద నులల఼. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయసఖ ళ్ు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఈ
నులల఼కి యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి.
i.

కెాబమ్ సెందయౌెంగ ాత్త ఎభ ఔ యయసఖ డెకి ాయౄ యెంచిన యధెంగ లయ ాయోజనెం లేథర నౄభా య భ ్
రతెం.

ii. యక్షణ ను ెంథిన ఎభ ఔ యఔెం, తగియౌన థెఫో సవపలవెంనలై ాయోజనెం భిణరభెం ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
iii. భభిెంత లలతేగ యవభిెంఙరలెంట్ే, ణేయౌకెైన యయసఖ డె ఔధరై జట్ిలఫైన యయసఖ డెఔు ాయోజన రతెం
ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఇథి కఔుెండర యేయౌ ఎభ ఔణో నుోయౌచణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతెం ాయోజనెం
ఉెంట్లెంథి.
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iv. థిన చయలనఽ కోలలవడెంణో నులల఼లల నియవచిెంచిన లయ ాయో జధరలఔు ఔడర ఈ నులల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
అెంట్ే త్తనడెం, యబాెం ఙేసఽకోవడెం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరాలనఽ ఆుకోలేఔనుోవడెం లాెంట్ియ లేథర తన
జీయణరనిై నియవళెంచఽకోవడెంణో భ డిడిన కయసచనఽ నౄభా థరయసఔు అెంథిెంఙే యబలలని చలనలేనే.
v. ఆసఽత్తా నఖదఽ ాయోజనెం భభిమ ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అెంథిసౄ ఽెంథి. నౄభా ఙేలే నణరౄలు,
ఫనిట్ ాయోజధరలలల వణరసెంణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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O. అంతమహెతీమ రమాణ తెభా
1. తృహలళ అఴషయం
యనుయెం కోసెం, యయౘయ మాతా కోసెం, చదఽవుల కోసెం పలయతథేశ్ెం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె అఔుడ ఫస ఙేలన
సెందయౌెంగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసవస తఔు ఖ యబయ ాభాదభ ెంథి. అఫభిక, కెనడర లాెంట్ి థేరలలా యైద
సెంయక్షణ కయసచ ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఈ థేరలఔు యమా ల వకిౄ దఽయదిషి ఔయెంగ ఏథేని ాభాదెం/అసవస తఔు ఖ భెైణే
నలదె యబ ఆభిఔ సభసలనఽ ఎదఽభోువలలభవచఽచ. ఇలాెంట్ి దఽయదిషి ఔయ సెంగట్నల నఽెంచి యక్షణ ను ెందడరనికి
ామాణ నులల఼లు లేథర యథేయౕ ఆభోఖ, ాభాద నులల఼లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
2. ఔఴమైజీ మిధి
ఇలాెంట్ి నులల఼లు నుాథనేఔెంగ ాభాదెం భభిమ అసవస త ాయోజధరల కోసెం ఉథేేయెంచినయ. అబణే భాభెుట్ లల
అెందఽఫలట్లలల ఉనై లు ఉతతే
ౄ లు కై ఉతత్తౄ భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలరణని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఇెందఽలల
అెందఽఫలట్లలల ఉనై యక్షణలు:
i.

ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలెం

ii. అసవస త/ాభాదెం కయణెంగ యైద కయసచలు
iii. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ తననుోవడెం
iv. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ భవడెంలల ఆలసెం
v. నుస్కనుోయసి భభిమ దయౄయేజులు తననుోవడెం
vi. ఆలౄ /వకిౄఖత నయౖిలఔు భూడో నుభీి ఫలధత
vii. ామాణరల యదఽె
viii. ళెైజఞక్ యక్షణ
3. రణడయఔల యకహలక
జనయెంజఔ నులల఼లుగ యనుయ, యయౘయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఉథోఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽచ.
4. ఈ తెభాన఼ ఎఴయవ అందించఴచ఼ు
యథేయౕ లేథర సవథేయౕ ామాణ నౄభా నులల఼లనఽ జీయత బయతయ భభిమ ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ
ఉతత్తౄ గనా, ాసౄ ఽత ఆభోఖ నులల఼కి అదను యక్షణగనా అెంథిెంచవచఽచ. అబణే అదను యక్షణకోసెం ఙెయౌాెంఙే
న఼ానేమెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద నుాదికయ సెంస ఆమోదెం ను ెంథి ఉెండరయౌ.
5. తృహలళతు ఎఴయవ తీష఼కోఴచ఼ు
యనుయెం, యయౘయ మాతా, చదఽవుల కోసెం యథేరలఔు యమా ల ఏ పలయతీమ నుౌయసడెైధర ఈ నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ. పలయతీమ
ఔెంనలనీలు యథేరలలా ెంథరలనలై ెంనే ఉథోఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనెంచఖలదఽ.
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6. తెభా చేళన ముతు ం భమిమయ రమిమంలక
యక్షణ అఫభిక డరలయా లల భెంజూయస ఙేమఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ అథి లక్ష డరలయా నఽెంచి ఐదఽ లక్షల డరలయా
భధ ఉెంట్లెంథి. యైద కయసచలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యపలగనికి , తయయౌెంు, సవథేరనికి త్తనెండెంాదరన
యపలఖెంగ ఉెంట్ ెంథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ యబ. ఫలధత యక్షణకోసెం ఎదఽయస చాడఫడిెంథి.
న఼ానేమెంనఽ డరలయా లల ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఉథోఖ ాణరయఔ యషమెంలల తనెంచి నేగియౌన యట్ికి న఼ానేమెంలనఽ
యౄనుబలలలధే ఙెయౌాెంచవచఽచ. ాణరయఔలధేయ యదరయణెంగ భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:


అఫభిక/కెనడర నేనయౘబెంచి ాెంచ యౄ ెం



అఫభిక/కెనడరణో నుట్ల ాెంచ యౄ ెం

కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఆలమా థేరలలా భాతాఫే, ఐభోను థేరలలా భాతాఫే అనైట్లి యక్షణ ఔయౌయౄబ.

1. కహమపమైట్ తుయంతయ రమాణీఔకల రణడయఔలక
ఇథి ఒ కభపభైట్ సెంస తయచా పలయతథేశ్ెం ఫమట్ యట్ిెంఙే తన కయ నియవహఔులఔు వకిౄఖత నులల఼లు
తీసఽఔుెంట్లనై ఒ యభిషఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సెందభౌలు యథేరలఔు యమా ల వఔుౄలు ఔడర ఈ యక్షణనఽ
తీసఽకోవచఽచ. ాత్త యట్న ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల అెందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సెంకనలైధర
భినేతేలుధరైబ.
ఒ ఔెంనలనీ ఉథోఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల అెంచధర ఆదరయెంగ భ ెందసఽౄ న఼ా నేమెం ఙెయౌాెంఙే యభిషఔ ాఔట్న
నులల఼ అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ెంథిన యక్షణగ ఉెంట్లెంథి.
ఉథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి /క్షెం భోజులఔు ాఔట్నలు ఙేమఫడెణరబ. న఼ానేమెం ఔడర భ ెందఽగ
సయసెఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ. అదను భ ెందసఽౄ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంుణో కాయ అబణే నులల఼ ఉనై తయసణెంలల ని
థిధరల సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే యసలుఫలట్ల ఔడర ఇవవఫడిెంథి.
యనుయ, యయౘయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులల఼లు భెంజూయస ఙేమఫడెతేధరైబ.
ఒ.ఎెం.న కిెంద యదరయణ నేనయౘబెంులలల భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు ఙేయచఫడరుబ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు
యథేరలలా చికితస తీసఽఔుధేెందఽఔు యక్షణ ను ెందలేయస.
ఈ నులల఼ల కిెంద ఆభోఖ సెంఫెందిత కెాబమ్లు ూభిౄగ నఖదఽ యళతఫై ఉెంట్లబ. అెంట్ే ాత్త నౄభా సెంస యథేరలలల
నులల఼లఔు లేవలు అెంథిెంఙే యధెంగ ాదరన థేరలలా ధట్వర్ు ఔయౌగిన భభో అెంతభెతీమ లేయ సెంస ణో ెందెం
ఔుదఽయసచఔుని ఉెంట్లెంథి.
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P. ఫాంద ఆమోఖమ యక్షణ
1. ఫాంద తృహలళలక
అదరమెంలల ఇథివయలల యవభిెంచిన యధెంగ, ఒ సెంస మజభాని, ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెరడిట్ కయసు యపలఖెంగ ఉెండే
ఒ ఫిెంద మజభాని ఫిెంద నులల఼ తీసఽఔుెంట్లయస. ఇఔుడ ఒ లెంగిల్ నులల఼ వఔుౄల ూభిౄ ఫిెంథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి
ఖూ
ౄ లనీై ఏడరథి కలెం
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనఽ ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధర అెంథిెంచవచఽచ. అబణే ఇలాెంట్ి ఉతతే
ునయసదే యణ కెంట్లాఔుిలుగ ఉెండరయౌ.
ఫాంద తృహలళలక – ఆషతిరలో చేమినుడు లతేంచే విశిశుహఠంఱహల రతేమకహంఱహలక.
1. ఔఴమైజీ మిధి
ఫిెంద ఆభోఖ నౄభాలలని అతెంత యదరయణ యౄెంలల ఉథోఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లెైన జీయత పలఖయవనే, నలాలు,
తయౌా దెండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ మాజభానఽలు నులల఼ తీసఽఔుెంట్లబ.
2. భయంద఼గహనే ళదధబైన యక్షణ
ఫిెంద నులల఼లు ఙరలావయఔు ఆ ఫిెందెం అవసభలఔు తఖా ట్ి ల భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన యక్షణలుగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి
ఫిెంద నులల఼లలల ఫిెంద నులల఼ కిెంద యక్షణ అెంథిసౄ ఽనై వకిౄఖత నులల఼లలని లు నుాభాణఔ నేనయౘబెంులనఽ
చాడవచఽచ.
3. రషఽతి యక్షణ
ఫిెంద నులల఼లలని అతెంత యదరయణ నేనయౘబెంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽచ. థీనిని ాసౄ ఽతెం కొనిై నౄభా
సెంస లు భెెండె నఽెంచి భూడేళ్ా యేచి ఉెండే కలెంణో వకిౄఖత నులల఼ల కిెంద అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఒ ఫిెంద నులల఼లల అథి
యదరయణెంగ ణొనే్థి ధలల యేచి ఉెండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. కొనిై సెందభౌలలా అథి ఔడర భా఼
ఙేమఫడెతేెంథి. ాసాత్త యక్షణ అధేథి ల- లలక్షన్ ాసవెం సయౘ చిధరైభి ాసవెం కోసెం ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ
కయసచలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుట్లెంఫెంనలై నౄభా ఙేలన ఫైతౄ య భ ్ఔు లలఫడి యదరయణెంగ యౄ. నుత్తఔ యేల
నఽెంచి మాపై యేల వయఔు భినేతెం ఙేసౄ ఽధరైయస.
4. చినడనమిక యక్షణ
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లలల చిధరైయసలఔు యదరయణెంగ భూడె ధలల వమసఽ నఽెంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄయస. ఫిెంద
నులల఼లలల, యయవులఔు నదట్ి భోజు నఽెంఙే యక్షణ లనసఽౄెంథి. కొనిై సెందభౌలలా ాసాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి
ఉెంట్లెంథి. భభికొనిై సెందభౌలలా ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄనికి యసౄ భిెంచఫడి ఉెంట్లెంథి.
5. భయంద఼గహ ఉంటయనన రహమధ఼లఔక యక్షణ, రేచి ఉండ్ే కహలం యద఼ద
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భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదిని ఔునఫట్ి డెం, భ నలై భోజుల యేచి ఉెండే కలెం, భెెండేళ్ు యేచి ఉెండే కలెం,
జనఽయఫైన యధఽలఔు ఈ భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులల఼లల యక్షణ ఉెండవచఽచ.
6. రమిమం ఖణన
ఒ ఫిెంద నులల఼కి చరర్ె ఙేసౄ ఽనై న఼ానేమెం ఫిెంద సబ ల వయో యవభలు, ఫిెంద భిభాణెం, ఇెంక భ కెంగ
ఫిెందెం యొఔు కెాబమ్ల అనఽబవెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఏట్ల న఼ానేమెం భాయసతేెండడెంణో
ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలఔు లలఫడి తన కెాబమ్లనఽ నియవళెంచఽకోవడరనికి ఫిెంద నులల఼థరయస ాయోజధరనిై దిఱిలల
నలట్ి లఔుెంట్లెండడెంణో నలైన నేభపునై అదను యక్షణలు ఫిెంథరలఔు లేవచిగ ఇవవఫడెణరబ.
7. మాజభానమ భయతయ ఉదో మగి ఫాందడలక
పలయతథేశ్ెంలల, నిమెంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిెంద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథేెశ్ెం కోసెం ఫిెంథరలనఽ ఏభట్ల
ఙేమడరనిై ఔఠినెంగ నిఱేదిసౄ ఽధరైబ. ఉథోఖ లు కని యభికి ఫిెంద నులల఼లనఽ ఇఙేచట్ుడె ఫిెంద మజభానికి,
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సెంఫెందరనిై నిభేభిెంచడెం భ కెం కఖలదఽ.

ఉదడసయణ
తన ను దఽు కాణరథరయసలు లేథర కెరడట్
ి కయసుథరయసల కోసెం నులల఼ తీసఽఔుధే ఒ ఫలెంఔు ఒ homogenous
groupనఽ ఏయయససఽౄెంథి. ఇెందఽలల తభ అవసభలఔు తగినట్లి యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ెందసఽౄ నులల఼ల
థరవభ ఒ పలభీ ఫిెందెం ాయోజనెం అెందఽకోఖలదఽ.
ఇెందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయస నఽెంచి వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం కసౄ తఔుువగ ఉెండవచఽచ కనీ ఒ ఫిెందెంగ
నౄభా సెంస ఔు లనెంఙే న఼ానేమెం తగినెంతగ ఉెంట్లెంథి. థీెంణో ఫలెంఔు ఫయసగెైన నులల఼ యౄెంలల తన కాణరథరయసలఔు
ఫయసగెైన న఼ానేమెం భైట్ాణో యలువనఽ జోడిెంచి అెంథిసౄ ఽెంథి.
8. ధయల తుయణ మం
ఫిెంద నులల఼లలల, ఫిెంద భిభాణెంణో నుట్ల ఫిెంద కెాబమ్ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ న఼ానేమెంనలై తగిాెంుణో
తగిాెంుకోసెం సదఽనుమెం ఉెంథి. ూభిౄ ఫిెంథరనికి నులల఼లల యక్షణ ఉెండడెంణో ఫిెంద నౄభా ాత్తఔల ఎెంనఔ భ ునఽ
తగిాసౄ ఽెంథి. ఫయసగెైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ఫేయభాడేెందఽఔు ఫిెందథరయస యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అబనట్ికీ ఇట్ీవయౌ
కలెంలల, నుోట్ీ కయణెంగ న఼ానేమెంనఽ తగిాసౄ ఽెండడెం వలా ఈ యపలఖెం అదిఔ నషి నిషత్తౄ ని చయ చాలెంథి. థీనివలా కొనిై
నౄభా సెంస లు కొెంతవయఔు న఼ానేమెంనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసౄ ఽెండగ భిల త్తని చఔుథిథె రయని ఇట్ికీ ాఔట్ిెంచలేని
భిసత్త ధలకొెంథి.
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9. రమిమం చెయౌలంు
మాజభాన సెంస లేథర ఫిెంద మజభాని ఈ న఼ానేమెంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌాెంచవచఽచ. అబణే ఇథి యదరయణెంగ
ఉథోఖ లు లేథర ఫిెంద సబ ల నుతా నుాత్తథిఔధే ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ , మాజభాన సెంస /ఫిెంద మజభాని
న఼ానేమెం వసాలు ఙేల, సబ లెందభికీ యక్షణ ఔయౌెంఙేలా న఼ానేమెం ఙెయౌాసౄ ఽెండడెణో అథి నౄభా సెంస ణో కై ెందెం
కిెందఔు వసఽౄెంథి.
10. మాడ్స-ఆన్ రయోజనడలక
భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద నులల఼లు దెంత సెంయక్షణ, దిఱి సెంయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాెంట్ి యట్ికి యక్షణలు
ఔయౌయౄబ. కొనిై సెందభౌలలా అదను న఼ానేమెంలు లేథర నుోాణరసహఔ ాయోజధరలణో తీవా అసవస త యక్షణ ఔడర
లనయౄబ.
ఖభతుఔలక :
ఫిెంద ాభాదెం భభిమ ఆభోఖ యక్షణలనఽ భెంజూయస ఙేమడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధనలనఽ యౄను ెంథిెంచిెంథి. ఇథి
ఙెలాని, డఫ ో సెంనుదనకోసఫే ఫిెంద నులల఼ థకలనఽ ాయేశ్నలట్ి ే నమవెంచఔుల మోయనికి ఖ భి కఔుెండర వఔుౄలనఽ
సెంయక్షిసౄ ఽెంథి.
ాబ తవెం థరవభ తభ లఫోెంథి అెందభికీ నులల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేసౄ ఽెండడెంణో ఇట్ీవల ాయేశ్నలట్ి న ాబ తవ ఆభోఖ
నౄభా థకలు, జధరఔయషఔ ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ.
తుయుచనం
ఫిెంద నియవచధరనిై కిెంథి యధెంగ యవభిెంచవచఽచ:

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

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

d) ఫిెంద తగిాెంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుెంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం నౄభా ఔెంనలనీకి
ఇఙేచథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.
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2. కహమపమైట్ ఫపర్ అనే ఫ్ోల టర్ ఔఴర్
లు ఫిెంద నులల఼లలల, ాత్త ఔుట్లెంఫెం నియవచిెంచిన నౄభా య భ ్ఔు యక్షణ ను ెందఽణరబ. అథి లక్ష యౄనుమల
నఽెంచి ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఇెంక కొనిై సెందభౌలలా అెంతఔధరై ఎఔుువగ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా ఙేలన
య భ ్ ఔభిగినుోణే ఇలాెంట్ి భిల త్త తలెతౄ ేతేెంథి. భ కెంగ ఒ ఔుట్లెంఫ సబ డికి నలదె అసవస త ఏయడిన క్షెంలల
ఇలా జయసఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలలా , ఫపర్ యక్షణ థరవభ ఉశ్భనెం లనసఽౄెంథి. ఇెందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫెం
అదను కయసచలనఽ ఈ నేఖ లు నతౄ ెం నఽెంచి అెందఽఔుెంట్లయస.
ఔుాౄ ెంగ ఙెనులెంట్ే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽెంచి కోట్ి యౄనుమలు, అెంతఔధరై ఎఔుువ యబ వయఔు
భాయసతేెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ నౄభా నతౄ ెం ఔభిగినుోబనుడె ఈ నణరౄలనఽ నేఖ లునఽెంచి తీసఽఔుెంట్లయస.
అబనట్ికీ థీనిని ఉయోగిెంచఽకోవడెం అధేథి యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన య భ ్ ఔయభి ఆసఽత్తాలల ఙేయగధే
ఔభిగినుోబయెందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా యబ అసవస తఔు భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.
ఈ నేఖ లు నఽెంచి కోు సబ లు ఉయోగిెంచఽకోఖల నతౄ ెంనలై ఔడర భినేత్త ఉెంథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన
అసలు య భ ్ వయఔు ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ. భధ యబ నులల఼లఔు ఇలాెంట్ి నేఖ లు యక్షణలు ఇవవఫడెణరబ. ఒ
యరవసనుతేాడెైన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄ ెం ఔయౌగిన నులల఼లఔు ఈ యక్షణనఽ అెంథిెంచయస.
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Q. రతమే ఔ ఉతతత
ు లక
1. రహమధ఼లఔక యక్షణలక
ఇట్ీవయౌ కలెంలల, కనసర్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు ాణేకిెంచిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔెంనలనీలు
ఙరలావయఔు పలయత భాభెుట్లల ాయేశ్నలట్ి లబ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫైెంథి. అెంట్ే ఐదఽ నఽెంచి ఇయయై ఏళ్ా కలెం వయఔు
ఉెంట్లెంథి. సవస త ాయోజనెం ఔడర ఇెందఽలల ఙేయచఫడిెంథి. అెంట్ే ఒ భెఖ లర్ యైద భీక్ష కోసెం నౄభా సెంస ఙెయౌాెంు
జయసుతేెంథి. యఔౄ ెంలల చకెుయ భిభాణెం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నుోట్ల లాెంట్ి ఫయసగెైన నిమెంతాణ కయకలఔు నులల఼లల భెెండో
ఏడరథి నఽెంచి న఼ానేమెంల తగిాెంు యౄెంలల నుోాణరసహెం ఉెంట్లెంథి. భభోయైు, సభిగా  నిమెంత్తాెంచఽకోఔనుోవడరనికి అదిఔ
న఼ానేమెం వసాలు ఙేయౄ యస.
2. భధ఼బేస మోఖయలఔక యక్షణ ఔయౌంచడం కోషం యూతృొ ందించిన ఉతతిు
26- 65 ఏళ్ా వమసఽనై వఔుౄలు ఈ నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయసదే భిెంచఽకోవచఽచ. నౄభా ఙేలే
నతౄ ెం యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఖథి అథెెనలై భినేత్త వభిౄసౄ ఽెంథి. భధఽఫేహ ఔెంట్ి
సభసలు, భూతా నెండరలు, భధఽఫేహెం కయౌ సభసలు, థరత కయసచలు సయౘ భూతా నెండరల భాభిడీ లాెంట్ి
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽత్తా కయసచలనఽ ఙెయౌాెంఙే ఉథేెశ్ెంణో ఈ ఉతత్తౄ యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి.

నేభ్యౌై నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 1
ఆసఽత్తాలల

ఙేయఔభ ెందఽ

కయసచలఔు

యక్షణ

కలెం

కోు

నౄభా

సెంస నఽ

ఫట్ిి

భాయసత

నులల఼లల

నియవచిెంచఫడెతేనైట్ికీ, ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయసచలనఽ ఙెయౌాెంచడెం కోసెం అతెంత యదరయణెంగ పలయసఽౄనై
కలెం________
I.

థిళేనఽ భోజులు

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

ఆమోఖమ తృహలళలలో కరలఔ దడలక

1. నసట్ఴర్ు ళేరహ షంషి
ధట్వర్ు లేయ సెంస ఒ ఆసఽత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్/డేకైర్ లలెంట్ర్ఔు ాత్తనుథియౄ యస. నౄభా ను ెంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ
యళత చికితస అెంథిెంచడెం కోసెం అథి ఒ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏణో ెందెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస లు/ట్ి.న.ఏలు
యదరయణెంగ ఉనైత యబ లేవఔు బభోయ ఇఙేచ ఇలాెంట్ి సెంస ల నఽెంచి చరభీెలు, ఼జులనలై యనఽఔల తగిాెంులనఽ
కోయసఔుెంట్లబ. ధట్వర్ు ఫమట్ ఉనై లేయ సెంస ల వదె ఔు ఔడర భోఖ లు యళ్ువచఽచ కనీ అయ భభిెంత ఎఔుువ
఼జునఽ వసాలు ఙేయౄ బ.

2. తృహరధడనమం ఔయౌగిన ళేరహ షంషి నసట్ఴర్ు (PPN)
ధరణఫైన చికితసనఽ అత్త తఔుువ ధయఔు అెంథిెంఙేలా చాలేెందఽఔు నుాదరనెం ఔయౌగిన ఆసఽతేాల ధట్ వర్ునఽ
యౄను ెంథిెంఙే అవకశ్ెం నౄభా సెంస ఔు ఉెంథి. అనఽబవెం, యనియోఖెం, సెంయక్షణనఽ అెంథిెంఙే కయసచ, నుాత్తథిఔన నౄభా
సెంస థరవభ కొనిై సెంస లనఽ భాతాఫే ఈ ఫిెందెం ఎెంచఽకోయయౌస ఉెంట్ే థరనిని నుాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస ధట్ వర్ు
అని నలుసఽౄధరైభ .

3. నఖద఼ యఴత ళేఴ
యది

చికితసఔు

అులు

తీసఽకోవడఫే

యసణరల

ఫలభి న

డడరనికి

ఒ

కయణెంగ

ఉెంట్ ెందధే

యషమెం

అనఽబవూయవఔెంగ ణెయౌలెంథి. ఆసఽతేాలఔు ఎలాెంట్ి ఙెయౌాెంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికితస కయసచలనఽ
ను ెంథేెందఽఔు నఖదఽ యళత లేవ యలు ఔయౌయోౄెంథి. నౄభాథరయస ఙేమాయౌసెందలాా ఒ ధట్ వర్ు ఆసఽత్తాని సెంాథిెంచి, నౄభా
యసజువుగ తన ఆభోఖ కయసునఽ సభభిెంచడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమానికి నౄభా సెంస యలు
ఔయౌసఽౄెంథి. ాయేయత నతౄ ెం కోసెం అథి ధట్వర్ు సెంస ఔు ధేయసగ డఫ ో ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ , నౄభాథరయస నులల఼
భినేతేలనఽ థరట్ిన తభవత నేగియౌన నణరౄనిై, నులల఼ నిఫెంధనల ాకయెం నౄభా సెంస ఙెయౌాెంచనవసయెం లేని
కయసచలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.

4. థర్డ తృహమీట అడ్ిభతుళేటరటర్ (TPA)
ఆభోఖ నౄభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభెంగ థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట్
ర ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽచ.
ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్లనఽ నియవళెంచడెంకోసెం ాెంచెం నలుభూలలా లు నౄభా సెంస లు సవతెంతా సెంస ల లేవలనఽ
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లధరైబ. ఈ ఏజెనీసలు ట్ి.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధరైబ.
పలయతథేశ్ెంలల, ట్ి.న.ఏనఽ కిెంథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల యౌఔయెం కోసెం నౄభా సెంస నిమనేెంచఽఔుెంథి.:
i.

తన నౄభా నులల఼కి నిదయశనెంగ ఒ ఖ భిౄెంు కయసునఽ అెంథిెంచడెం, థరనిని అసఽత్తాలల ాయేరనికి
ఉయోగిెంచవచఽచ.

ii. ధట్వర్ు ఆసఽతేాలలా నఖదఽ యళత లేవనఽ అెంథిెంచడెం
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iii. కెాబమ్ల నుాలలలెంగ్
ట్ి.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయస ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస లు నిమనేెంచిన సవతెంతా సెంస లు.
యయషీ ఖ భిౄెంు కయసుల జఞభీ నఽెంచి నఖదఽ యళత నుాత్తథిఔ లేథర భీఇెంఫర్స ఫెంట్ నుాత్తథిఔన కెాబమ్ల లలట్ిల్ఫెంట్
వయఔు ట్ి.న.ఏలు ఆభోఖ నులల఼థరయసలఔు లేవలు అెంథియౄ బ. థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట్
ర యా శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్ి లయస.
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽసలు భెంజూయస ఙేల, నిమెంత్తాసౄ ఽెంథి. ట్ి.న.ఏగ అయహత యదిెంఙేెందఽఔు ఔనీస నలట్ి లఫడి , ఇతయ
నిఫెంధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృ బసఽౄెంథి.
కఫట్ిి ఆభోఖ కెాబమ్ల లేవనఽ ఇుడె ట్ి.న.ఏలఔు నౄభా సెంస లు ను యసఖ లేవలుగ అెంథిసౄ ఽధరైబ. వసాలెైన
న఼ానేమెంలల ఐదఽ నఽెంచి ఆయస రణరనిై నుభిణోఱఔెంగ యట్ికి అెంథిసౄ ఽధరైబ.
థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట్
ర యసా ఆసఽతేాలు, ఆభోఖ లేయ సెంస లణో అవగహన ెందెం ఔుదఽయసచఔుెంట్లధరైబ. ధట్ వర్ు
ఆసఽతేాలలల చికితస అెందఽఔుధే ఎవభెైధర వకిౄకి నఖదఽ యళత లేవలు లనెంఙేలా చాసఽౄధరైబ. ఆసఽతేాలణో
సభనవమెం ఙేసఽఔుెంట్ృ, ఆభోఖ కెాబమ్లనఽ కభయస ఙేసౄ ా, నౄభా సెంస లు, నౄభా థరయసల భధ అయ
భధవయసౄలుగ వవహభిసౄ ఽధరైబ.

5. ఆష఼తిర
ఒ ఆసఽత్తా అెంట్ే భోగిని లలల నలట్ి లఔుని ఆభోఖ సెంయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసవస త భభిమ గమాల థిన యభీ
చికితసకోసెం ఏభట్ల ఙేలన సెంస అని అయ ెం. భిల తేలఔు తఖా ట్ి ల ఇథి యనిఔ అదికయసల థరవయ ఆసఽత్తాగ నమోదఽ
ఙేమఫడి ఉెంట్లెంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయహత ఔయౌగిన యైదఽడి యయేక్షణలల ఉెంట్ృ, కిెంద నేభపునై యధెంగ ఔనీస
అయహతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉెంట్లెంథి:
a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన ట్ి ణరలలా ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాెంణరలలా 15
డఔలు ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
b) ఇయయై ధరలుఖా ెంట్ల ని ఙేలే అయసహలెైన నభిసెంగ్ లఫోెంథిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి ;
c) ఇయయై ధరలుఖా ెంట్ల ని ఙేలే అయసహలెైన యైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి ;
d) శ్సౄ ై చికితస యదరధరలనఽ య ెంతెంగ ఙేట్ేిెందఽఔు అనఽవుగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్
తిబయట్ర్నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.;
e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయసులనఽ నియవళసఽౄెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభిఔ లఫోెంథికి యట్ిని అెంథేలా ఙేసౄ ఽెంథి.

6. రసైద఼మలక
ఒ యైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భయౖిరనికి ఙెెంథిన యైద భెండయౌ నఽెంచబధర ఒ ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్నఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లయస. తథరవభ థరని భిదికి లలఫడి యైద విత్తౄ ని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయస. తన లెైలలనఽస యసౄ ిత్త,
యఙరయణ భిదికి లలఫడి యధఽలు నియవళసఽౄెంట్లయస. అబనట్ికీ, భిజిషి ర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయసగ కభదనీ, లేథర యభి
సనిైళత ఔుట్లెంఫ సబ డె కభదధే నిఫెంధననఽ యదిెంఙే లేవచి నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఉెంట్లెంథి .
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7. అయుత ఔయౌగిన నయవీ
అయహత ఔయౌగిన నయసస అెంట్ే నభిసెంగ్ కౌనిసల్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథర పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భషి ెంర లలని నభిసెంగ్ కౌనిసల్
నఽెంచబధర ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్నఽ ఔయౌగి ఉెండడెం.

8. అయి ఴంతబైన భమిమయ అఴషయబైన కయవులక
ఔ నిభైెయత పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల ఔ నిభైెయత యదికి చికితస కోసెం సభినుోతేెందని పలయెంఙే కయసచల భియౘయెం కోసెం నులల఼
అెంథిసౄ ఽనైెందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల ఎుడా ఈ నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి.
యదికి చికితస అెంథిెంఙేెందఽఔు యైదయెంగ అవసయఫైనయగ అబయ కయసచల యదరయణ నియవచనెం అథి జభిగై నుాెంతెంలల
అథే యఔఫైన చికితసఔు అబయ యదరయణ చరభీెల యబని నేెంచదని, ఎలాెంట్ి నౄభా లేఔుెంట్ే ఙేమని చరభీెలనఽ అథి
ఔయౌగి ఉెండదని ఙెఫ ణోెంథి.
లేవలు, సయపభలఔు చరభీెలుగ అయ వెంతఫైన చరభీెలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియవచిసఽౄెంథి. ఇయ అసవస త/తగియౌన గమెం
సవపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభిేషీ లేయ సెంస ఔు నుాభాణఔ చరభీెలుగ ఉెండడఫే కఔ, కైయఔఫైన, కై
యౄెంలలని లేవలకోసెం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల అభలు ఙేలే చరభీెలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంట్లబ.
ఈ నిఫెంధన లేయ సెంస నృలుాల నణరౄనిై నలెంచనివవఔుెండర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేకఔ యదరయణ యధఽలఔు చికితస
కోసెం తఔుువ కయసచలఔు ఙేలేెందఽఔు ఫదఽలు కభీథెైన ఆసఽతేాలఔు యళ్ుడెం నఽెంచి నౄభాథరయసనఽ అడెుఔుెంట్లెంథి.

9. కెలభమ్ నోటీష఼
ాత్త నౄభా నులల఼ కెాబమ్ ఖ భిెంచి యెంట్ధే సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని, దయౄయేజు సభయణఔు నిభిేషీ కల భి నేతేలనఽ
సాచిసఽౄెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలల, యనియోఖథరయస నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై కోయసఔుధే క్షెంలల ఆసఽత్తాలల
ఙేయఔ భ ెంథే సభాఙరయెం అెంథిెంచఫడెణరబ. అబనట్ికీ , భీఇెంఫర్సఫెంట్ కెాబమ్ల యషమెంలల కొనిై
సెందభౌలలా నౄభాదయస కెాబమ్ ఖ భిెంచి నౄభాసెంస లఔు సభాఙరయెం అెంథిెం ఙరలధే యషమానిై ట్ిిెంచఽకోఔుెండర లు
భోజులు/ధలలు ఖడచిన తభవత దయౄయేజులనఽ సభభియౄయస. నృలుాల సభయణలల జఞెం నృలుాల నణరౄనిై
నలెంచడరనికి, నౄభాథరయస/ఆసఽత్తా తథితభల మోయలఔు థరభి తీమవచఽచ. కెాబమ్ల కోసెం సభెైన సదఽనుమాలనఽ
ఙేమడెం నఽెంచి ఔడర ఇథి ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ కెాబమ్ ల సతవయ
సభాఙరయెంకోసెం త్తౄ డి ఙేసౄ ఽెంట్లబ. కెాబమ్ దయౄయేజు సభయణఔు కల భినేత్తని యదరయణెంగ డిరచర్ె ణేథీ నఽెంచి
15 భోజులుగ నియృ బయౄయస. ఇథి కెాబమ్లనఽ తవభితఖత్తన, కచిచతఫైన భీత్తలల నియేథిెంఙేెందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి.
అెంణేకఔ అవసయఫైణే దభుౄలు ఙేట్ేిెందఽఔు ఔడర నౄభా సెంస ఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి.
నిభీృత వవదిని థరట్ిన తభవత కెాబమ్ సభాఙరయెం/తా సభయణ జభిగై క్షెంలల థరనికి ళేతేఫదే ఫైన కయణభ ెంట్ే
భియౕయౌెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు సాచిసఽౄధరైబ.
441

10. ఉచిత ఆమోఖమ మీక్షలక
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లలల, కెాబమ్ యళత నులల఼థరయసఔు ఏథో యౄెంలల నుోాణరసహఔెం ఇఙేచెందఽఔు, ఒ సదఽనుమెం
యదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ధరలుఖ నియెంతయ, కెాబమ్ యళత నులల఼ కలాల భ గిెంులల ఆభోఖ భీక్షల
వమానిై త్తభికి ఙెయౌాెంచడరనికి నులల఼లు యౌఔయెం ఔయౌసఽౄధరైబ. ఇయ యదరయణెంగ అెంతఔుభ ెందఽ భూడేళ్ు
కలెంలల నౄభా ఙేలన సఖట్ల య భ ్లల 1రతెంగ భినేతెం ఙేమఫడిెంథి.

11. ఔకమభయలేటివ్ ఫో నస్క
కెాబమ్ యళత నులల఼థరయసనఽ నుోాతసళెంచడరనికి ాత్త కెాబమ్ యళత ఏడరథికి నౄభా ఙేలన య భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్
ఫోనస్కనఽ అెంథిెంచడరనిై భభో యౄెంగ ఎెంచఽఔుెంథి. అెంట్ే, నౄభా ఙేలన య భ ్ ునయసదే యణ సభమెంలల ఒ లయ
రతెం (ఉథరహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతెం) ఫేయ నలయసఖ తేెందని అయ ెం. థి కెాబమ్ యళత ునయసదే యణలఔు ఖభిషీెంగ
50రతెం ఫేయ అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణరౄనికి న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాయౄ యస.
ఎఔుువ యక్షణనఽ అెంథియౄ యస.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, సెంచిత ఫోనస్కనఽ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే
అెంథిెంచవచఽచ. ాయోజన నులల఼లనలై (న.ఏ నులల఼లు నేనయౘబెంచి) ఎెంత భాతాభూ కదఽ. సెంచిత ఫోనస్క నితీయస
నుాలలఔి స్కలల, నులల఼ దయౄయేజులల సయవయెంగ నేభపునఫడరయౌ. అెంణేకఔ, ఒ కెాబమ్ నఽ ఒ నిభిేషీ సెంవతసయెంలల ఙేల,ేౄ
నుానౄ ెంచిన భైట్లలలధే సెంచిత ఫోనస్క తగిాెంచఫడెతేెంథి.

ఉదడసయణ
యౄ. ఐదఽ యేల న఼నే
ా మెంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల఼ తీసఽఔుధరైడె. నదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి కెాబమ్
ఙేమఔుెంట్ే భెెండో ఏడరథిలల అెంణే న఼ానేమెం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌాసౄ ఽనైట్ికీ, అతని నౄభా నతౄ ెం యౄ.
3.15 లక్షలఔు నలయసఖ తేెంథి. (అెంతఔుభ ెందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతెం ఎఔుువ) ఇథి థేళ్ు కెాబమ్ యళత
ునయసదే యణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యళ్ాఖలదఽ.
12. భాలకస్క/ ఫో నస్క
కెాబమ్లు లేఔుెండర ఆభోఖ నులల఼ని నిలఫట్లికోవడెం కోసెం నుోాణరసహభెంథిసౄ ఽనై భీత్తలలధే,

భాలుస్క అధే భభో

ాణరభాైమ భాయా ెం ఔడర ఉెంథి. ఒ నులల఼ కిెంద కెాబమ్లు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ే, భాలుస్క అధే న఼ానేమెం
లలడిెంగ్నఽ ునయసదే యణ సభమెంలల వసాలు ఙేయౄ యస.
ఆభోఖ నులల఼ అధేథి యభాజిఔ ాయోజన నులల఼ కవడెంణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లనలై ఇట్ివయఔు భాలుస్క
వసాలు ఙేమఫడలేదఽ.
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అబనట్ికీ, ఫిెంద నులల఼ల యషమెంలల భాలస్క అధేథరనిని అయ వెంతఫైన భినేతేలలా కెాబమ్ నిషత్తౄ ని
నిలఫట్లికోవడెం కోసెం తగినెంత నతౄ న఼ానేమెంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయా ెంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ.
భభోయైు

న఼ానేమెం

ధయలల

భెంచి

అనఽబవెం

ఏయడిణే

న఼ానేమెం

భైట్లల

తగిాెంు

ఫోనస్క

యౄెంలల

అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.

13. కెలభమ్ తగిింు ఉండద఼
నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఫోనస్కఔు ఫదఽలు ాత్త కెాబమ్ యళత సెంవతసభనికి న఼ానేమెంలల తగిాెంు కోసెం కొనిై
ఉతతే
ౄ లు అెంథిసౄ ఽధరైబ.

14. షస-చెయౌలంు
సహ- ఙెయౌాెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల఼ కిెంద ాత్త కెాబమ్లలని కొెంత పలగనిై నౄభాథరయస బభిెంచడెం అధే పలవన. ఇయ
ఉతత్తౄ ఆదరయెంగ నియోెంధఫైనయ కవచఽచ లేథర సవచిెందఫైనయ కవచఽచ. సహ- ఙెయౌాెంు అనవసయెంగ ఆసఽత్తాలల
ఙేయడెం నఽెంచి నౄభాథరయసనఽ నియభిెంచడెం లాెంట్ి కొనిై ఔరభయక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄెంథి.
సహ- పలఖయవభెం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత య భ ్ కఖలదఽ. లేథర అథి అనఽభత్తెంచిన కెాబమ్ నతౄ ెంలల
ఒ రతెం కవచఽచ. భాభెుట్లలని కొనిై ఉతతే
ౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికితసలు లాెంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు లేథర యదరయణెంగ ఙేలే
శ్సౄ ై చికితసలు, లేథర ఒ నిభిేషీ వమసఽ థరట్ిన యభికి భాతాఫే సహ- ఙెయౌాెంు నిఫెంధనలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.

15. తగిింు/మిఖయలక
ఆభోఖ నులల఼లలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి నౄభా సెంస కెాబమ్ ఙెయౌాెంచడరనికి భ ెందఽగ నౄభాథరయస
ఙెయౌాెంఙరయౌసన నిభీృత య భ ్ అని ఙెవచఽచ. అెంట్ే ఒ నులల఼లల తగిాెంు యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథరయస భ ెందఽగ
ాత్త నౄభా నషి ెం ఙెయౌాెంులలనా భ ెందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌాయౄ యస. థీనిని భభిెంత యవభిెంఙరలెంట్ే, కెాబమ్ యౄ.
80యేలు అబణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ెందఽగ యౄ. థియేలు బభిెంఙరయౌ. నౄభా సెంస యౄ. 70యేలు ఙెయౌా సఽౄెంథి.
తగిాెంు ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసత్తా నఖదఽ నులల఼లలల నౄభా సెంస ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాెంఙే భ ెందఽ వభిౄెంఙే
నిభిేషీ భోజులు/ఖెంట్ల సెంకగ ఔడర ఉెండవచఽచ.

16. ఖది అదెద ఆంక్షలక
ఒ కెాబమ్ సెంబయెంచినుడె నౄభా ఙేలన య ఫే్ ఙెయౌాెంచఖల ఖభిషీ నతౄ ెంగ ఉెండేలా లు ఉతతే
ౄ లు ఫళయెంఖ
భాభెుట్ా ఉెండగ, నౄభా ఙేలన య భ ్ణో థరనిని భ డినలట్ిడెం థరవయ నౄభాథరయస ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెంనలై ధేడె లు
ఉతతే
ౄ లు ఆెంక్షలు అభలు ఙేసౄ ఽధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిెంచి ఆసఽత్తాలలని అనిై కయసచలు ఉెంట్లమని
అనఽబవెం ఙెఫ ణోెంథి. ఎఔుువ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉెండడెం వలా అనిై కయసచల దఽెలు థరనికి తఖా ట్ి ే ఎఔుువగ
ఉెంట్లబ. కఫట్ిి, నౄభా ఙేలన నతౄ ెంలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భినేత్తగ యదిెంఙే నులల఼లల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన
వకిౄ యౄ. యబని భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయస. థీనిై ఫట్ిి కభీథెైన ఆసఽతేాలలల
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యలాసవెంతఫైన చికితస ను ెందగోభిణే, నులల఼ని ఔడర తగినెంత న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచి, ఎఔుువ నణరౄలఔు కొనఽగోలు
ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.

17. ునయవదధ యణ తుఫంధన
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ునయసదే యణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయా దయశకలు ఆభోఖ నులల఼లనఽ జీయతకలెం నుట్ల
తనిసభిగ ునయసదే భిెంఙేలా ఙేసౄ ఽెంథి. నౄభా ను ెందడెం లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన తదనెంతయ ాయోజధరలనఽ
ను భెందడెంలల మోసూభితెం లేథర తుథోవ ట్ిిెంచడెం లేథర నౄభాథరయస (లేథర ఆమన తయున) ఫథిభిెంు ఉెంట్ే ఆ
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔెంనలనీ ునయసదే యణనఽ త్తయసుభిెంచవచఽచ.

18. తుఫంధన యద఼ద
యదఽె నిఫెంధననఽ ఔడర నిమెంతాణ చట్లిలు, నుాభాణకీఔభిెంఙరబ. నౄభా థరయస తభనఽ తుథోవ ట్ిిెంఙరయని మోసెం
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమట్నలట్ిలేదని, సహకయెం అెంథిెంచడెం లేదధే కయణరలణో నౄభా ఔెంనలనీ ఏ
సభమెంలల అబధర నులల఼ని యదఽె ఙేమవచఽచ.
చివయగ ణెయౌలన చియసధరభాలల నౄభాథరయసఔు అకైలెడ్సె ఫెంట్ణో ఔడిన భిజిషి ర్ నుోసఽిలల ఔనీసెం థిళేనఽ భోజుల
సభమెంణో భతూయవఔఫైన ధనట్ీసఽ కయయౌస ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస నులల఼ని యదఽె ఙేలేౄ నులల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి
కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభెంగ చివభి న఼ానేమెంఔు తఖా ట్ి ల కొెంత నణరౄనిై ఔెంనలనీ
త్తభిగి ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
నౄభా ఙేలన వకిౄ థరవభ యదఽె జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో న఼ానేమెం త్తభిగి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నౄభా
ఙేలన వకిౄ నుోాభైట్ల ఔధరై తఔుువ రతెంణో న఼ానేమెం భీపెండ్సనఽ ను ెందఽణరయస. కెాబమ్ ఙేల ఉెంట్ే, భీపెండ్స
ఙెయౌాెంచఫడదఽ.

19. ళేుచడా షమీక్య కహలం
ఒ యనియోఖథరయస ఒ కొతౄ నౄభా నులల఼ని కొని, నులల఼ దయౄయేజునఽ ల఼వఔభిెంచిన తభవత ణరనఽ కోయసఔునై నిమభ,
నిఫెంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుెంట్ే, ఆమన భ ెందఽనై భాభాలేనేట్ి?
ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమెంతాణలలా ఒ యనియోఖథరయస ళత యౌఔభనిై యౄను ెంథిెంచిెంథి.
యనియోఖథరయస థరనిని త్తభిగి ఇచిచ, కిెంథి నిఫెంధనలఔు తఖా ట్ి ల త్తభిగి ఙెయౌాెంునఽ అెందఽకోవచఽచ:
1. ఇథి జీయత నౄభా నులల఼లఔు, ఔనీసెం ఔ ఏడరథి కలభినేత్త ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు భాతాఫే
వభిౄసౄ ఽెంథి.
2. యనియోఖథరయస ఈ హఔుునఽ నులల఼ దయౄయేజు ల఼వఔభిెంచిన 15 భోజుల లలు ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.
3. థీనిని నౄభా సెంస ఔు ఆమన భతూయవఔెంగ ణెలనుయౌస ఉెంట్లెంథి.
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4. నులల఼నలై ఎలాెంట్ి కెాబమ్ ఙేమఔ నుోణే భాతాఫే న఼ానేమెం భీపెండ్స అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. థీనిని
సయసెఫలట్ల ఙేయౄ యస.
a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖా ట్ి ల సభ చితఫైన భిస్కు న఼ానేమెం
b) యైద భీక్షలనలై నౄభాసెంస ఔు అబయ కయసచలు భభిమ
c) యిెంు డాట్ీ చరభీెలు

20. ునయవదధ యణఔక ఔయవణ కహలం
నౄభా కొనయగిెంునఽ నియవళెంచడెం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల ఒ భ కఫైన అెంశ్ెంగ నిలుయోౄెంథి. నులల఼లు
ఎలాెంట్ి యభభెం లేఔుెండర ునయసదే భిెంచఫడిణే నులల఼ కిెం ద ాయోజధరలు నియవళెంచఫడెతేనైెందఽన, సకలెంలల
ునయసదే భిెంచడెం అధేథి అతెంత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉెంట్ ెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల ునయసదే యణఔు 30 భోజుల ఔయసణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
ఇథివయఔట్ి

నౄభానఽ

ఖడెవు

ణేథీనఽెంచి

30

భోజులలా ు

ునయసదే భిలేౄ

కొనయగిెంు

ాయోజధరలనీై

నియవళెంచఫడెణరబ. యభభ కలెంలల ఏథేని కెాబమ్లు ఉెంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.
వకిౄఖత ఉతతే
ౄ లనలై ఆదరయడి ునయసదే యణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయసణ కలానిై భెంజూయస ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽచ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ భెఖ లేషన్స అెండ్స ళెల్ౄ ఇనాసభెన్స యిెండరభెు జ
డ ైషన్ కిెంద నలైనఽనై కీలఔ నిఫెంధనలు,
నియవచధరలు, నేనయౘబెంులలల ఎఔుువ పలఖెం ాభాణీఔభిెంచఫడెణరబ. యట్ిని చాల , ఎట్ిఔుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ
జఞబా ఙేలన భాయా దయశకలు, ఉతౄ యసవలనలై తభెంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిెంచఽకోయలని యథరయసలఔు
సాచిెంచఫడెణోెంథి.

నేభ్యౌై నైయస భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల ునయసదే యణ కోసెం________ ఔయసణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
I.

థిళేనఽ భోజులు

II. భ నలై భోజులు
III. నలపై ఐదఽ భోజులు
IV. అయయై భోజులు
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శూహమహంవం
a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ అధేథి ఊళెంచని భీత్తలల హఠతే
ౄ గ ాభాదెం జభిగి /అసవస తఔు ఖ భెై ఆసఽత్తా నులు
కయయౌస వఙేచ భిల తేలలా నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
b) ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఆ నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథే యభి సెంక నుాత్తథిఔన వకిౄఖత నులల఼ , ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్
నులల఼, ఫిెంద నులల఼గ వభీాఔభిెంచవచఽచ.
c) ఆసఽత్తా కయసచల నులల఼ లేథర ఫడీకా ెమమ్ అసవస త/ాభాదెం సభమెంలల అబయ ఆసఽత్తా కయసచలనఽ త్తభిగి
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
d) ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయసచలు అెంట్ే ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ెందఽ (యదరయణెంగ 30 భోజులు)
వయఔు అబయ యైద కయసచలు అని ఙెవచఽచ. కెాబమ్లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణయౄయస.
e) ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిచన తభవత కయసచలు అెంట్ే ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిచన తభవత కొనిై
భోజుల (యదరయణెంగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యైద కయసచలు అని ఙెవచఽచ. కెాబమ్ లల పలఖెంగ థీనిని
భిఖణయౄయస.
f)

ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్ నులల఼లల, జీయత పలఖయవనే, ఆదరయడిన నలాలు, తయౌా దెండెాలు ఔుట్లెంఫెం నణరౄనికి కై
నతౄ ెంగ నౄభాయ భ ్నఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.

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

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

j)

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

k) ఊళెంచని ాభాథరలు ఎదఽభెైనుడె భయణెం భభిమ అెంఖయైఔలెం ాయోజధరల యౄెంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద
(PA) యక్షణ భియౘభనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.

l)

అవుట్ నేషెంట్ యక్షణలు దెంత చికితసలు, దిఱి సెంయక్షణ కయసచలు, యదరయణ యైద భీక్షలు లాెంట్ి ఆసఽత్తాలల
ఙేభయౌసన అవసయెం లేని యట్ికి అబయ యైద కయసచలనఽ అెంథియౄ బ.
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m) ఒ ఫిెంద నులల఼ని ఒ సెంస , ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెరడిట్ కయసు యపలఖెంలాెంట్ి ఒ ఫిెంద మజభాని తీసఽఔుెంట్లయస.
ఇెందఽలల ఒ ఏఔ నులల఼ అధేథి వఔుౄల ఫిెందెం నణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
n) కభపభైట్ నూోాట్ర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ నతౄ ెం నౄభా ఙేలన ఔుట్లెంఫ నణరౄనికి నేెంచిన అదిఔ కయసచలనఽ
బభిెంచడెంలల సయౘమడెతేెంథి.
o) యథేయౕ ఫడీకా బ
ె మ్ / ామాణ నులల఼లు యథేరలలా ఉెంట్లనై సభమెంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి , గమానికి
ఖ భెైధర, అసవస త ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
p) కభపభైట్ ఼ాకెవెంట్ ట్లాయలర్స నుాన్ అధేథి ఒ యభిషఔ ాణరయఔ. ఇెందఽలల పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తయచా ామాణరలు
యగిెంఙే తన కయ నియవహఔుల కోసెం ఒ కభపభైట్ సెంస వకిౄఖత నులల఼లనఽ తీసఽఔుెంట్లెంథి.
q) ాణేకిెంచి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖెందయగోమానిై నియభిెంఙేెందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలనఽ
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణకీఔభిెంచిెంథి.

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి
జరహఫయ 1
సభెైన ఎెంనఔ II.
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయసచల కోసెం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సెంస నఽ ఫట్ిి భాయసతేెంట్లెంథి. థరనిని
నులల఼లల నియవచిసఽౄధరైయస. అతెంత యదరయణ యక్షణగ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ెందఽ కలభెంట్ే
సభినుోతేెంథి.
జరహఫయ 2
సభెైన ఎెంనఔ I.

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

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
ఆసఽత్తా కయసచల నులల఼కి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథి ?
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I.

ఆసఽత్తా కయసచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవవఫడెతేెంథి.

II. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిచన తభవత కయసచలఔు యక్షణ ఇవవఫడెతేెంథి.
III. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిచన తభవత కయసచలఔు యక్షణ ఇవవఫడెతేెంథి కఫట్ిి
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుోణే ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄ ెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
IV. నదట్ి ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽత్తా కయసచలఔు యక్షణ ఔయౌెంచఫడెతేెంథి. నదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి కెాబమ్ లు
జయఔుెంట్ే భెెండో ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిచన తభవత కయసచలఔు
యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.

రవన 2
కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఖ భిౄెంచెండి?
I.

భోగలణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా

II. భయణెంణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా
III. భోఖెం, భయణరలు భెెండిెంట్ిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా
IV. భోఖెం లేథర భయణెంలలల భెెండిెంట్ికీ సెంఫెందిెంచని థరనిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ నౄభా
రవన 3
ఆభోఖ నౄభాలల అెంథిసౄ ఽనై నఖదఽ యళత లేవఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథి?
I.

ఇథి పౌత్తఔఫైన ఔభెనీస ధనట్ా ఫట్లవడరనఽ తగిాెంచి, ఙెట్ానఽ కనుడవచచధే భీత్తలల ఎలకిానిక్ ఙెయౌాెంులనఽ
నుోాతసళెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు నుాయెంనెంచిన భవయణ ళత చచదన ఉదభెం.

II. ాణేఔ థఔెం కిెంద నౄభా ఔెంనలనీకి ాబ తవెం ఙెయౌాెంు జయసుతేనైెందఽన నౄభాథరయసఔు ఉచిత కయసచణో లేవ
అెంథిెంచఫడెతేెంథి కనీ ఎలాెంట్ి నఖదఽ ఙెయౌాెంచఫడదఽ.
III. నౄభా ఔెంనలనీ నఖదఽనఽ ఆమోథిెంచనెందఽన ఙెయౌాెంులనీై ఇెంట్భెైట్ ఫలెంకిెంగ్ థరవభ లేథర కయసుల థరవభ
భాతాఫే జయసఫడెతేెంథి.
IV. నౄభాథరయస ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయసగ ఆసఽత్తాకి నృలుా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
రవన 4
ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేాలఔు సెంఫెందిెంచి PPN యొఔు సభెైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄెంచెండి.
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I.

నృా క్ నలాపర్ు ధట్వర్ు

II. నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్వర్ు
III. నృా క్ నలైయేట్ ధట్వర్ు
IV. ను ా యైడర్ నలాపభెనిషమల్ ధట్వర్ు

రవన 5
కిెంథి యట్ిలల ఏ ాఔట్న సభెైెంథో ఖ భిౄెంచెండి?
I.

తన ఉథోఖ ల కోసెం ఒ సెంస ఫిెంద నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ.

II. తన యనియోఖథరయసల కోసెం ఒ ఫలెంఔు ఫిెంద నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ.
III. ఒ దఽకణథరయస తన యనియోఖథరయసల కోసెం ఫిెంద నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ.
IV. ఉథోఖ ల ఔుట్లెంఫ సబ లనఽ ఙేయచడరనికి తన ఉథోఖ లకోసెం సెంస ఒ ఫిెంద నులల఼ని యసౄ భిెంచవచఽచ.

ళుమ మీక్ష రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ఎెంనఔ II.
ఆసఽత్తా కయసచల నులల఼లల, ఆసఽత్తాలల ఉెండడెంణే నుట్ల ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిచన తభవత్త
కయసచలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.
జరహఫయ 2
సభెైన ఎెంనఔ I.
ఆభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సెంగట్న భైట్ల)ఔు సెంఫెందిెంచినథి.
జరహఫయ 3
సభెైన ఎెంనఔ IV.
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నఖదఽ యళత లేవ కిెంద నౄభాథరయస ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ. నౄభా ఔెంనలనీ ధేయసగ ఆసఽత్తాకి నృలుాలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 4
సభెైన ఎెంనఔ II.
PPN అెంట్ే నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్వర్ు.
జరహఫయ 5
సభెైన ఎెంనఔ III.

ాఔట్నలు I, II భభిమ IV సభెన
ై యే. తన యనియోఖథరయసలఔు దఽకణథరయసడె ఫిెంద నౄభా తీసఽకోయస కఫట్ిి
ాఔట్న III తు.
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అధడమమం 20
ఆమోఖమ తెభాలో అండర్ మెైటింగ్
అధడమమం ఉతృో దడఘతం
ఈ అదరమెం ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఖ భిెంచి నైఔు సభఖర భిజా ఞధరనిై అెంథిెంచడరనిై లక్షెంగ
నలట్ి లఔుెంథి. ఏ యఔఫైన నౄభాలలధైధర ూచీడడెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం. నౄభా నులల఼ జఞభీలల ఇథి కీలఔ
నుతా వళసఽౄెంథి. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి సెంఫెందిెంచిన నుాథనేఔ సాణరాలు, యధధరలు, దే తేలు, ాకిరమనలై ఈ
అదరమెం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄెంథి. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఔడర ఇథి
నైఔు భిజా ఞనెం ఔయౌసఽౄెంథి.

అధమమన పయౌతడలక

A. అెండభెైూట్ిెంగ్అెంట్ేఏనేట్ి?
B. అెండభెైూట్ిెంగ్ – నుాథనేఔపలవనలు
C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలు
E. అెండభెైూట్ిెంఖ ుసెంఫెందిెంచిభ్యౌఔసాణరాలు, యధధరలు
F.

అెండభెైూట్ిెంఖ్రకరమ
ి

G. ఇఖూ
ర నలహల్ౄఇనాసూభెన్స
H. ఒవభీసస్క ట్లాయల్ ఇనాసభెన్స ెందెం
I.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ెందెం

ఈ అదరమెం చథియన తభవత, నైయస ఏెం ఙేమఖలఖ ణరయెంట్ే:
a) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏనేట్ యవభిెంచఖలుఖ ణరయస.
b) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృెంచఖలుఖ ణరయస
c) అెండర్ భెైట్యసా అనఽసభిెంఙే సాణరాలనఽ, ఉయోగిెంఙే యయధ యధధరలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయస
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ సెంూయృ ాకిరమనఽ ఫచఽచకోఖలుఖ ణరయస
e) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స నులల఼లనఽ ఎలా అెండర్ భెైట్ ఙేయౄ భో చభిచెంచఖలుఖ ణరయస
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ఈ గటాటతున మిశీయౌంచండ్ి
యఫ్ి ్ యేర్ ఇెంజనీర్ గ నిఙేసౄ ఽనై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ తీసఽకోయలని
నియృ బెంచఽఔుధరైయస. ఆమధొఔ నౄభా ఔెంనలనీకి యమాుయస. యయస ఔ ాత్తనుదన నూభనిై ఆమన ఙేత్తకిఙరచయస.
థరనిలలని అధేఔ యకల ాశ్ైలఔు ఆమన జయఫ ఇయవయౌస ఉెంథి. అయ ఆమన థేహథరయసఢెం, ఆభోఖెం,
భానలఔ ఆభోఖెం, భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలు,

ఔుట్లెంఫ ఆభోఖ చభితా, అలయట్ల
ా వగెైభలఔు

సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు.
భనీశ్ నఽెంచి ఈ ాత్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభవత ఔడర యయస ఆమననఽ ఇెంక అధేఔ ణరాలు కోభయస.
ఐడెెంట్ిట్ి, వమసఽ, చియసధరభాల నియౄణ ణరాలనఽ, భ నఽట్ి యైద భికయసులనఽ సభభిెంఙరలని కోభయస.
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌసెంథిగ ఔడర యయస ఆమననఽ కోభయస. ఇథి
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలెంథి.
తనని ణరనఽ ఆభోఖవెంతేనిగ, చఔుని ఆథరమ యబ ఔయౌగిన వకిౄగ సెంపలయెంచఽఔుధే భనీశ్ తన
యషమెంలల, నౄభా ఔెంనలనీ అట్లవెంట్ి కొలేా ట్ి ఙరెంణరడె ాకిరమనఽ ఎెందఽఔు అనఽసభియౄ ోెంథో ణెయౌమఔ
ఆశ్చయనుోమాయస. ఈ లాెంఛధరలనీై ూయౄ మాఔ, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄ నుోట్ల
ఉనైట్ల
ా యైద భీక్షలలల ణేయౌెందని, ఇయ తదనెంతయ కలెంలల ఆమనఔు ఖ ెండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ
నలెంచవచచని ణెయౌమజైలెంథి. యయస ఆమనఔు నులల఼ ఇవవజూనుయస కనీ, ళెచఽచ న఼ానేమెం కోభయస. ఆ నతౄ ెం
తన నేతేాడె ఙెయౌాెంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెండడెంణో సదయస నులల఼ తీసఽఔుధేెందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభిెంఙరయస.
ఇఔుడ, సదయస నౄభా ఔెంనలనీ, థరని అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమలల పలఖెంగ ఈ చయలనఽ అనఽసభియౄ ోెంథి. నషి
ాభాద యక్షణ ఔయౌసఽౄనైుడె, నౄభాసెంస ఆ భిస్కు లనఽ సఔరభెంగ భథిెంు ఙేమాయౌ.

సళేతేఔఫైన

భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిెంు ఙేమఔనుోణే , తభవత సదయస వకిౄ కెాబమ్ ఙేలేౄ,
ఔెంనలనీకి అథి నషి ెంగ భిణనేసఽౄెంథి. నలైగ, నౄభా సెంస లు నౄభా ఙేలన యయెందభి తయపున న఼ానేమెంలనఽ
వసాలు ఙేయౄ బ. యయస ఆ నణరౄలణో ఔ ట్ాసి ఽ భాథిభిగ వవహభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
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A. అండర్ మెైటింగ్ అంటే ఏమిటి?
1. అండర్ మెైటింగ్
నౄభా నిదికి యట్ిలాఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄ లల తగినెంత న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచఖల వఔుౄలకి నౄభా
సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనికి నౄభా ఔెంనలనీలు ామత్తైయౄబ. ాత్తనుదఔుని నఽెంచి ఇలా సభాఙరభనిై
లేఔభిెంచి, అతని నఽెంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఉెండఖలథో యరలాఱెంఙే ాకిరమనఽ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయస. ఈ ాకిరమ
థరవభ లేఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని, ఆ ాత్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలల లేథో
యయస నియృ బయౄయస. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంఙరలని నియృ బలేౄ , యయస కొనిై షయతేలనఽ, నిఫెంధనలనఽ
యదిెంచడఫే కఔ ఎెంత న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙరలల ఔడర నిభైెయయౄయస. అట్లవెంట్ి భిస్కు తీసఽఔుెంట్లనైెందఽఔు
సళేతేఔఫైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంచఖలభా లేథర అని చాసఽఔుెంట్లయస.
ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ, అధరభోఖెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ అధరభోఖెం
నులవడరనికి లేథర భోఖఖరసౄ ఽడవడరనికి ఉనై భిస్కు, యట్ికి చికితస ఙేబెంచఽకోవడెం లేథర ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ
నియవచిెంచఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. (యదరయణెంగ వయోజనఽలలల ఔధరై
ల఼నిమర్ నుౌయసలలలధే అధరభోఖెం తలెతౄ ేతేెంథి. నేత్తనైభిన ఫయసవు లేథర ఫయసవు తఔుువగ ఉెండడెం, నిభిెషి
యధఽలు లేథర అధరభోగలఔు సెంఫెందిెంచి వఔుౄల ఖత, వయౄ భాధరల చభితా, ధాభనునెం వెంట్ి వకిౄఖత
అలయట్ల
ా , ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, ాత్తనుదఔుని విత్తౄ భ కెంగ అథి ాభాదఔయఫైనథి కవడెం లాెంట్ి యయధ
ఇతయ ాత్తఔల అెంరలు ఔడర అధరభోఖెం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలెంచఽతేెంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ
ఉెండడెం, ఆభోఖఔయఫైన జీవనరైయౌ వెంట్ి నిభిెషి అనఽఔల అెంరల వలా వతసౄ ెంగ అధరభోఖ అవకరలు
తఖా నఽఔడరవచఽచ.
తుయుచనం
భిస్కు ని సభ చితఫైన భీత్తలల భథిెంు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భెంజూయస ఙేమవఙోచ
నియృ బెంఙే ాకిరబయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్. ఆ యధెంగ అథి భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు యల యదరన నిభృమఔ ాకిరమ
అవుతేెంథి.

2. అండర్ మెైటింగ్ ఆఴవమఔత
నౄభా ఔెంనలనీకి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యధైభ ఔ లాెంట్ిథి. ఎెందఽఔెంట్ే , భిస్కు ని నియా క్షెంగ ఆమోథిెంచిధర లేఔ
న఼ానేమెంలనఽ తఖ నణరౄలలల ల఼వఔభిెంచఔనుోబధర నౄభా ఔెంనలనీబయ థియమా తీమవచఽచ. అలా అని, భభీ
ఆచితచి ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులల఼థరయసలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల
యసౄ భిెంజైలే యధెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నలదె నిదిని సిఱిెంచఽకోఔుెండర నియభిెంచినట్ల
ా అవుతేెంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి
యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంచడెం ఙరలా భ కెం. అలా ఙేలధే
ేౄ , ఔెంనలనీ నుోట్ీ ఇవవడెంణోఫలట్ల
లాపలలనఽ ఔడర సెంనుథిెంచఖలుఖ తేెంథి.
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సెంఫెందిత నౄభా ఔెంనలనీ ణరత్తౄ వఔత, యదరధరలు, నయౖినిై బభిెంచఖయౌగై యోభతల ననఽసభిెంచి ఈ సభతఔ
ాకిరమనఽ అెండర్ భెైట్ర్ నియవళయౄయస. భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచి, సభెైన ధయఔు అెంగీకయయోఖఫైన షయతేలనఽ
యౄను ెంథిెంచడఫే అెండర్ భెైట్ర్ ఙేమాయౌసన ని. భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచడభెంట్ే , నులల఼థరయసఔు బయషతే
ౄ లల
కెాబమ్ నఽ లలట్ిల్ ఙేల నలడణరభని యగెనెం ఙేమడఫేనని ఇఔుడ ఖభనిెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం.

3. అండర్ మెైటింగ్ – మిస్కు భదింు
ఔ ఫిెందెం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకిరబయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్.
భిస్కు యబని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర అెంగీఔభిలేౄ ఏ ధయఔు అెంగీఔభిెంఙరలని అధేథి
అెండర్ భెైట్ర్ నియృ బయౄడె. ఎట్ిి భిల తేలలలనా అెంగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతెంగనఽ, సభానతవ నుాత్తథిఔ
నైద యగయౌ. అెంట్ే, అలాెంట్ి ాత్త భిస్కు ని ఎలాెంట్ి క్షనుతెం లేఔుెండర సభానెంగ వభీాఔభిెంఙరయౌ. యదరయణెంగ
ఈ వభీాఔయణనఽ నుాభాణఔ అెంగీకయ ఙరయసిల థరవభ ఙేయౄ యస. ాత్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔెంగ భాభిచ ,
యట్ికి తఖా ట్ా లగ న఼ానేమెంలనఽ లెకిుయౄయస.
అధరభోఖెం ఫలభినడే, భితేయతడే

అవకశ్ెంనలై వమసఽ ాపలవెం చావచఽచకనీ, యదరయణెంగ

భితేవుఔధరై ఙరలా కలెం భ ెంథే అధరభోఖెం తలుు తడెతేెందని, అథి తయచఽ ఫలదిెంఙే అవకరలు
ఔడర ఉధరైమని ఖ యసౄెంచఽఔుని తీభయౌ. అెందఽఔధే , భయణరనెంతయెం ఇఙేచ థరనిఔధరై, ఆభోఖ నౄభా
సదఽనుమెం యషమెంలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నిఫెంధనలు, భాయా దయశఔసాణరాలు భభిెంత ఔట్లిథిట్ిెంగ ఉెండడెం
ఙరలా ణరభిుఔెంగ ఔనినసౄ ఽెంథి.
ఉదడసయణ
భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ెండె లేథర భూతానెండరల సభసలు విథిె ఙెెంథే అవకరలు ఙరలా
ఎఔుువగ ఉధరైబ. అతనికి నుాణరనుమెం లేఔనుోబధర ఆసత్తానులబయ అవకరలు ళెచఽచ. నలైగ, నౄభా
యక్షణ ఉనై కలెంలల ఆసత్తానులబయ గట్నలు ఎఔుువయయసా ఙోట్లఙేసఽకోవచఽచ. జీయత నౄభా అెండర్ భెైట్ిెంగ్
భాయా దయశఔసాతాెం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄ యస భిస్కుగ భాతాఫే భిఖణెంచవచఽచ. అబణే , యైద అెండర్ భెైట్ిెంగ్
అతనిని ఎఔుువ భిస్కుణో ఔడిన వకిౄగ పలయెంచవచఽచ.
లైధరనిష మల్ లేథర ఆథరమ ఆదరభిత అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ నౄభాలల యైద యెంగ లేథర ఆభోఖ
యెంగ ఔనఽగపనై అెంరలనలై ఎఔుువ దిఱి నలట్ి ే అవకశ్ెం ఉెంథి. అబణే , లైధరనిష మల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ని ఔడర
నియా క్షెం ఙేమడరనికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌెంచదగిన యధెంగ వడీు భయయౌ. ాత్తఔల ఎెంనఔలు ఏయ లేఔుెండర
చాసఽఔుధేెందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియెంతయత కొనయగైట్ా ల చాసఽఔుధేెందఽఔు లైధరనిష మల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్
భ కెం.
4. అనడమోఖమం ఫామినడ్ే అఴకహఱహతున రఫావితం చేమఖల అంఱహలక
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భిస్కుని భథిెంు ఙేలేట్ుడె అధరభోఖెం నులబయ అవకరనిై

ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలనఽ థిఖ వ

నేభపునై యధెంగ ఙరలా జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంఙరయౌ :
a) ఴమష఼: వమసఽనఽ, భిస్కు యబని ఫట్ిి న఼ానేమెంలనఽ వసాలు ఙేయౄ యస. ఉథరహయణఔు,
యయవులు, ఫలలలు ఇన్ లక్షనఽ
ా , ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ
మ వజనఽల అధరభోఖ న఼ానేమెంల ఔధరై యయవులు, ఫలలల న఼ానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అథే
భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు థరట్ినయయస భధఽఫేహెం వెంట్ి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ెం, హఠతే
ౄ గ
ఖ ెండె జఫ ోఔు ఖ యబయ అవకశ్ెం లేథర అలాెంట్ియే భభి ఏయైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ెం
ఙరలా ళెచఽచగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ యయస ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
b) యౌంఖం: ఖయౌదరయణ సభమెంలల భళళ్లు అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు భభిెంత నలయసఖ ణరబ.
అబణే,

భళళ్లఔధరై

ుయసషేలు

ఖ ెండెనుోట్లఔు

ఖ యబయ

అవకరలు

ఎఔుువ.

అలాగై,

అనుమఔయఫైన విత్తౄ ఉథోగలలల ుయసషేలు ఎఔుువగ కొనయగై అవకశ్ెం ఉనైెందఽన ఉథోఖ
సెంఫెందిత ాభాథరలఔు భళళ్లఔధరై ుయసషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽచ.
c) అలరహటయ
ౄ థరభల యనియోఖెం అధరభోఖ భిస్కు నలై
ల : ఏ యౄెంలలధైధర సభై ను గఔు, భదెం, లేథర భతే
ాతక్ష ాపలవెం చాుతేెంథి.
d) ఴాతిు : కొనిై విత్తౄ , ఉథోగలలల ాభాథరలఔు అదను భిస్కు ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు డెైవర్, ఫలాసి ర్,
ఏయబయట్ర్ వెంట్ియ. అలాగై, కొనిై ఉథోగలలా ఆభోఖయఫైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఉెండవచఽచ. ఎక్స భై
ఫఱ఼న్ ఆభైట్ర్, ఆజ్డ ఫయిస్క భిశ్భ
ర
కభి్ఔులు, ఖనఽల తవవఔెంథరయసలు వెంట్ియయస ఆ కోవలలకి
వయౄయస.
e) ఔకటయంఫ చమితర : ఉఫోసెం, భధఽఫేహెం, కొనిై యకల కనసయసా వెంట్ి యధఽలనఽ జనఽయఫైన
అెంరలు ాపలయతెం ఙేయౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనెం ఉెంథి. అధరభోఖెంనలై ఇథి ాపలవెం చాన
తీయసతేెంథి. ఔనఽఔ భిస్కు నఽ ఆమోథిెంఙేట్ుడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.
f) ఱహమీయఔ తుమహభణం : లావుగ, సనైగ లేథర ఒ మోసౄ యస శ్భీయెంణో ఉెండడెం ఔడర కొనిై వభాల ాజలలల
అధరభోఖెంణో భ డిడి ఉెండవచఽచ.
g) ఖతంలోతు జఫయఫ లేదడ షయె మీ : ఖతెంలల వచిచన జఫ ో రభీయఔ ఫలళనతనఽ నలెంచడరనికి కయణభబయ
అవకశ్ెం ఉెంథర లేఔ ఆ జఫ ో త్తయఖఫట్ేి అవకశ్భ ెంథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు,
భూతానెండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫట్ేి అవకశ్భ ెంథి. అలాగై, ఔ ఔెంట్ిలలని కైట్భక్ి భభో ఔెంట్ిలల
కైట్భక్ి వఙేచ అవకరనిై నలెంఙే యలుెంథి.
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h) రషు ఼త ఆమోఖమ ళితి, ఇతయ అంఱహలక లేదడ షభషమలక : భిస్కు యబని, నౄభా యోఖతనఽ
ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఙరలా భ కెం. యవభలనఽ సభిగా  యలాడిెంచడెం, యైద భీక్ష థరవభ థీనిై
నియౄనెంచవచఽచ.
i) మహమఴయణం, తురహషం : అధరభోఖెం నులుకఖల అవకరలనలై యట్ి ాపలవెం ఔడర ఉెంట్లెంథి.

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

నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడెం

II. ఔసి భయా నఽెంచి న఼ానేమెంలు వసాలు ఙేమడెం
III. భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయ నియృ మెం
IV. యయధ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ యఔరబెంచడెం
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B. అండర్ మెైటింగ్ – తృహరథమిఔ ఫాఴనలక
1. అండర్ మెైటింగ్ లోతు రయోజనం
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాయోజధరనిై భియౕయౌెంచడెం థరవభ భనెం నుాయెంనథరెెం. భెెండె ాయోజధరలుధరైబ
i.

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

ii.

భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచి, భిస్కు ల భధ సభానతవెం ఉెండేట్ా ల చాడడెం

తుయుచనం
భిస్కుల ఎెంనఔ అధే ద ఫెంధెం ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త ాత్తనుదననఽ యరలాఱెంఙే ాకిరమనఽ
సాచిసఽౄెంథి. ాత్తనుదన

నుాత్తనిధెం వళసఽౄనై భిస్కు యబని భియౕయౌెంచి నౄభా ఔయౌెంఙరలా లేథర అధేథి

నియృ బెంచడెం, ఇలేౄ ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయవలల నియృ బెంచడెం థీనిలలకి వయౄబ.

వత్తభైఔ ఎెంనఔ (లేథర ాత్తఔల ఎెంనఔ)

ాజలలల ఔనినెంఙే దోయణ. ఆభోఖెం థెఫోత్తధే అవకశ్ెం

ళెచఽచగ ఉెందని అనఽభానిెంచిన యయస లేథర ణెయౌసఽనైయయస తవయగ నౄభా ను ెందడరనికి ఆ
ాకరమ
ి లల లనృే ను ెందడరనికి తహతహలాడణరయస.

ఉదడసయణ
ఎవభికి నౄభా ఔయౌెంఙరయౌ, ఏ యధెంగ నౄభానఽ ఇవవజూనుయౌ అధే థరనినలై నౄభా సెంస లు ఆచితచి
వవహభిెంచఔనుోణే, భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ నుోట్ల, ఖ ెండె సభసలు లేథర కనసర్ వెంట్ి తీవా భోగలణో
ఫలధడెతేనైయయస,

తవయలలధే

ణరభ

ఆసత్తానులు

కఔతదని

ణెయౌసఽనైయయస

ఆభోఖ

నౄభా

ఔయౌెంచఽఔుని నౄభా సెంస లఔు నయౖిలు సిఱిెంచఖల అవకశ్ెం ఉెంథి.

భభో యధెంగ ఙెనులెంట్ే, నౄభా సెంస ఎెంనఔ యదరధరనిై నుట్ిెంచఔనుోణే ఆభిఔెంగ థెఫోత్తని, ఆ
ఔరభెంలల నయౖిల నులబయ ాభాదభ ెంథి.
2. మిస్కులలో ఈకుటీ
ఇుడె భనెం భిస్కుల భధ ఈకివట్ీని భియౕయౌథరెెం. “ఈకివట్ీ” అెంట్ే కై యఔఫైన భిస్కుల యబలు ఉనై
దయకాసఽౄథరయసలనఽ కై న఼ానేమెం తయఖత్తలల ఉెంచడెం. వసాలు ఙేలే న఼ానేమెంలనఽ నిభేభిెంచడరనికి ఏథో ఔ
యఔఫైన నుాభాణీఔయణ ఉెండరలని నౄభా సెంస లు కోయసఔుెంట్లబ. అుడె ఒ మోసౄ యస భిస్కు లునై వఔుౄలు కై
యఔఫైన న఼ానేమెం ఙెయౌాయౄ యస. ళెచఽచ భిస్కు లణో ఉనై వఔుౄలు ళెచఽచ న఼ానేమెం ఙెయౌాయౄ యస. ఒ మోసౄ యస భిస్కు
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄెంజైమాలని నౄభా సెంస లు కోయసఔుెంట్లబ. పయౌతెంగ,
457

ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄలు ఎెంత న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙరలల నియృ బెంఙేెందఽఔు, యభివలా యట్ిలాఖల నషి
ాభాథరనిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు ణరభ ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబెంచఖలుఖ ణరభని అయ పలయయౄబ.
a) మిస్కు ల ఴమీిఔయణ
సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేచెందఽఔు అెండర్ భెైట్ర్, భిస్కు ల వభీాఔయణగ నేయసనై ాకిరమఔు
థిఖ ణరడె. వఔుౄలనఽ యయస ణెసౄ ఽనై భిస్కు యబలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభాలుగ
యబజియౄయస. అలాెంట్ి భిస్కు వభాలు ధరలుఖ ధరైబ.
i.

తృహరభాణఔ మిస్కు లక

ఊయౘజనిత అధరభోఖెం (అసవస తఔు ఖ యబయ) అవకశ్ెం ఒ మోసౄ యసగ ఉెందని పలయెంచిన వఔుౄలనఽ ఈ
కోవలల ఙేయసయౄయస.
ii. అధిఖణమత మిస్కు లక
ఒ మోసౄ యస యభిఔధరై ఔడర యయస అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ఖణనీమెంగ తఔుువగ ఉెంట్లబ.
ఔనఽఔ యభి నఽెంచి తఔుువ న఼ానేమెం వసాలు ఙేమవచఽచ.
iii. నఽమన తృహరభాణఔ మిస్కు లక
ఒ మోసౄ యస యభిఔధరై ఔడర యయస అధరభోఖెం నులబయ అవకరలు ళెచఽచగ ఉెంట్లబ. అబధర, యభికి
నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచడరనిై భియౕయౌెంచవచఽచననినసౄ ఽెంథి.

యభి నఽెంచి ళెచఽచ (లేథర అదను)

న఼ానేమెంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్ా ల ఙేల నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచవచఽచ.
iv. మిస్కు ల తుమహఔయణ
ఈ వయా ెంలలని వఔుౄల ఫలళనతలు, ఊయౘజనిత అదను అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ల
ా
లెఔు. యయస బభిెంచఖయౌగిన వమానికి ఔెంనలనీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌెంచలేఔనుోవచఽచ. కొనిై
సెందభౌలలల ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథిె భోజుల భ ెందఽ శ్సౄ ైచికితస ఙేబెంచఽకోవడెం లాెంట్ి యైద
భిణరభానికి లలధైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔెంనలనీ ణరణరుయౌఔెంగ త్తయసుభిెంచవచఽచ. నౄభా
ఔయౌెంచడరనికి నిభఔభిెంచవచఽచ.
3. ఎంఔ రకరమ
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భెెండె యబలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽచ:


క్షైతా యబలల



అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యపలఖ యబలల
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మైకా చితరం 1. అండర్ మెైటింగ్ లేదడ ఎంఔ రకరమ

a) క్ైతర లేదడ తృహరథమిఔ శూహిభ
క్షైతా యబ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ధే నుాథనేఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽచ. ఔ దయకాసఽౄథరయసనికి
నౄభా యక్షణ భెంజూయస ఙేమవఙరచ లేథర అని నిభేభిెంఙేెందఽఔు ఏజెంట్ లేథర ఔెంనలనీ ాత్తనిది సభాఙరయెం
లేఔభిెంచడెం థీని కిెందకై వసఽౄెంథి. నుాథనేఔ అెండర్ భెైట్ర్ గ ఏజెంట్ కీలఔ నుతా నుోఱయౄ డె. కఫోబయ
ఔా బెంట్ఔు నౄభా ఇవవఙరచ లేథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లత్తలల ఏజెెంట్ే ఉెంట్లడె.
ాత్తనుదఔునికి సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్ల
ా ఔ ణరానిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ నియేథిఔనఽ సభభిెంఙరలని
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కోయవచఽచ. యభినఽెంచి నిభిెషి సభాఙరభనిై, అననుామానిై, లనూయససలనఽ
కోయవచఽచ.
ఇథే యఔఫైన నియేథిఔ భభోట్ి ఉెంథి. థరనిై మోయల్ సజార్డ తురేదిఔ గ నలుయౄయస. నౄభా ఔెంనలనీ అదికభి
నఽెంచి థీనిై కోయవచఽచ. ఈ నియేథిఔలు ాత్తనుదఔుల విత్తౄ యనుభలు, ఆథరమెం, ఆభిఔ లత్తఖతేలు,నేయస
ాత్తషీ ల ఖ భిెంచి యవభిెంఙేయగ ఉెంట్లబ.
మోయల్ సజార్డ అంటే ఏమిటి ?
వమసఽ, యౌెంఖెం, అలయట్ల
ా వెంట్ి అెంరలు ఆభోఖ భిస్కు కి ఉనై పౌత్తఔ ా భాథరనిై సాచిెంచవచఽచ.
సనిైళతెంగ భియౕయౌెంఙరయౌసన అెంశ్ెం భభపఔట్ి ఉెంథి. అథి ఔా బెంట్ నఽెంచి ఔలఖఖల ధైత్తఔ యౘని. నౄభా
ఔెంనలనీ థరనికి ఙరలా భూలెం ఙెయౌాెంచఽకోయయౌస భవచఽచ.
అనత్తకలెంలలధే శ్సౄ ైచికితసఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔెంనలనీకి ఆ సెంఖత్తని యలాడిెంచఔుెండర
ఎవభెైధర ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథరహయణగ ఙెుకోవచఽచ. మోయల్ హజఞర్ు కి
ఇథి భకషీ . తభవత య భ ్ కెాబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథేెశ్ెంణోధే నౄభా తీసఽఔునైట్ల
ా లెఔు.
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నషి ెం ట్ా ఉథరల఼న యైకభిని ఔయౌగి ఉెండడెం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉెందధే కయణెంణో నులల఼థరయస
తన ఆభోఖ భియక్షణ ట్ా నియా క్ష యైకభి వళెంచడరనికి నఖా చావచఽచ. ణరనఽ ఆసత్తానులెైధర నౄభా
ఔెంనలనీ ఆ కయసచలనఽ బభిసౄ ఽెందని ఆభోగనిై లెఔు ఙేమఔనుోవచఽచ.
„స బయ ాభాదెం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయయౘ ాభాదెం ఖ భిెంచి ఔడర ఇఔుడ ఎెంణెైధర ఙెుకోయయౌస ఉెంథి.
యయస ఎలాెంట్ి మోయనికి నులడయస. కనీ, నలదె నణరౄనికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతెంత
వమథరమఔఫైన చికితస ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు నుాదరనెం ఇయౄయస. ఎఔుువ యససఽభ

వసాలు ఙేలే

ఆసత్తాలల ఖథిలల ఫస ఙేయౄ యస. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుోణే సదయస వకిౄ అెంతట్ి కభీథెైన ఆసత్తాకి యళ్ణరడర
అధేథి సెంథేహఫే.
ఴంచనడ మిశీలన తృహరథమిఔ అండర్ మెైటర్ గహ ఏజంట్ తృహతర
భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలా వయఔు నియృ మెం ాత్తనుదన నూయెంలల ాత్తనుదఔుడె యలాడిెంఙే
యసౄ యలనలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ యసౄ యలల కథో లేఔ ఔెంనలనీని మోసుఙేచ ఉథేెశ్ెంణో
ాత్తనుదఔుడె కయలధే సణరలనఽ ఔనుఙరచభైమో ణెలుసఽకోవడెం అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యపలఖెంలల నిఙేలే
అెండర్ భెైట్ర్ కి ఔషి ెం కవచఽచ.
ఏజెంట్ ఇఔుడే ఖణనీమఫైన నుతా నుోఱయౄ డె. తాెంలల యలాడిెంచినయ యసౄ యలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ
లత్తలల ఏజెంట్ ఉెంట్లయస. ఎెందఽఔెంట్ే, ాత్తనుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమెం ఏజెంట్ కైఉెంట్లెంథి.
ఔనఽఔ ాత్తనుదఔులు కయలని తుథోవ ట్ిిెంఙే ఉథేెశ్ెంణో యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔనుోణే ఏజెంట్ల
ా యట్ిని
లఖట్ి ఖలుఖ ణరయస.
b) విఫాఖ శూహిభలో అండర్ మెైటింగ్
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని భెెండవ యబ యపలఖెం లేథర కభలమ యబలల ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల ాణేఔ
నిుణ లు, ఈ యఔఫైన నిలల నుాయణెం ఉనైయయస నులగాెంట్లయస. ాత్తనుదనలల నుాదరనెం ఔయౌగిన డరట్ల
అెంతట్ినీ యయస భియౕయౌయౄయస. సదయస నౄభా ాత్తనుదననఽ ఆమోథిెంచవఙోచ లేథో ఆమోథిలేౄ ఏ షయతేలనలై
ఆమోథిెంఙరలల నియృ బయౄయస.
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C. ప్ైల్ అండ్స మూజ్ భాయి దయశకహలక
ాత్త నౄభా సెంస భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలే భ ెందఽగ తన ఉతతే
ౄ లనఽ తమాయస ఙేమాయౌస ఉెంట్లెందధే యషమానిై
ఖ యసౄెంచఽకోయయౌ. ెంద లేకత యపలఖెం యధఽలలా ఇథి ఔడర ఔట్ిగ ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
యౄను ెంథిెంచిన భాయా దయశకలు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ:
లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయసల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అెందఽఫలట్లనఽ, ెంద తా భిఖణనలు,
యసౄ వ ధయ నియృ మెం, భాభెుట్లలని నుోట్ీ భిల త
 ేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాత్త ఔెంనలనీ తన
ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేసౄ ఽెంథి.కఫట్ిి ుధరథి యబలల ఉధరై యనియోఖథరయసలు ఎెంచఽకోవడరనికి యననై
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుెండడరనిై భనెం చాసఽౄధరైెం. ఆసత్తా కయసచల ూచీ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ
భాభెుట్లల ఆదితెం ఙెలాబసఽౄధరైబ.
ాత్త కొతౄ ఉతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ి ేభ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ అనఽభత్త తీసఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంథి. ఆ ఉతత్తౄ ని కిెంద
నేభపునై యధెంగ „లైల్ అెండ్స మూజ్డ‟కిెంద నిమెంతాణ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. ఔయభి థరనిని
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతత్తౄ ని ఉసెంహభిెంచఽకోయలధరై భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. లైల్ అెండ్స
మూజ్డ భాయా దయశకలఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిట్ర్ై లణో యట్ికి నుాచఽయెం
ఔయౌెంఙరలని యథరయసలఔు సలయౘ ఇవవఫడెణోెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం:
a) లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం ాకయెం నుాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ ఆమోథరనిై ను ెందఔుెంట్ే ఏ నౄభా
సెంస ఔడర ఎలాెంట్ి నౄభా ఉతత్తౄ ని భాభెుట్ ఙేమలేదఽ.
b) ఏథేని ఆమోదెం ను ెంథిన ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ లల తదనెంతయ భాయస లేథర సవయణ ఏథెైధర ఉెంట్ే
థరనికి ఔడర ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై భాయా దయశకల ాకయెం నుాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ
ఆమోదెం తీసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
1. నుాదికయ సెంస ఆమోథిెంచినట్లిగ ఒ నులల఼లల ఏథేని భాయస లేథర సవయణ ఙేమాలెంట్ే ఆ
భాయస లేథర సవయణ అభలలాకి వఙేచెందఽఔు ఔనీసెం భూడె ధలల భెందఽగధే ాత్త
నులల఼థరయసఔు థరని ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. ఆ భాయస లేథర సవయణ ఙేమడరనికి
కయణరలనఽ, ాణేకిెంచి న఼ానేమెంలల నలెంుఔు కయణెం, ఇలాెంట్ి నలెంు భినేత్తకి కయణరలనఽ ఈ
ధనట్స
ీ ఽ యలాడిెంఙరయౌ.
2. న఼ానేమెం సయౘ నులల఼ నిఫెంధనల భాయస లేథర సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాెంలల
యలాడిెంఙరయౌ.
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c) లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ తాెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. థీనిని డేట్లఫేస్క తాెం
భభిమ యనియోఖథరయస సభాఙరయ తాెం సయౘ అధేఔ అనఽఫెందరలణో థరనిని ెంనెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
యవయణ తాెం, నులల఼ణో నుట్ల ాత్త నౄభాథరయసఔు ఇయవయౌసన యనియోఖథరయస సభాఙరయ తాెంలల
యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలు, నేనయౘబెంులు, కెాబమ్ ఙెయౌాెంులఔు థరభి తీలే భ ెందఽ యేచి
ఉెండే కలెం, ఙెయౌాెంు భీఇెంఫర్స ఫెంట్ నుాత్తథిఔన ఉెండరలా, నిభీృత య భ ్గ ఉెండరలా,
ునయసదే యణ నిఫెంధనలు, ాయోజధరలు, సహ- ఙెయౌాెంు యవభలు, తగిాెంులు, యదఽె నిఫెంధనలు
తథితయ యవభలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
నుాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ అనఽభత్త కోసెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄనఽ నిమనేెంచిన నౄభా
ఖణఔుడె, నౄభా ఔెంనలనీ ల఼ఈఒ ధివయఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. నుాది కయ సెంస థరవభ ఎట్ిఔుడె
ెందెం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్ట్ా లల ఉెండరయౌ. అలాెంట్ి డరఔుఫెంట్ేషన్ ణో ఔలల ఉెండరయౌ.
d) ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ ఉసెంహయణ
1. ఒ ఆభోఖ నౄభా ఉతత్తౄ ని ఉసెంహభిెంచఽకోవడరనికి, నౄభా సెంస నుాదికయ సెంస నఽెంచి
భ ెందసఽౄ అనఽభత్త ను ెంథరయౌ. ఉసెంహయణఔు కయణరలనఽ, ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలఔు ఙేలన
ఏభట్ా ఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ అెంథిెంచి, ఈ అనఽభత్త ను ెంథరయౌ.
2. బయషతే
ౄ లల ఉతతే
ౄ ల ఉసెంహయణ అవకరనిై నులల఼ దయౄయేజు సషి ెంగ సాచిెంఙరయౌ. ఆ
ఉతతే
ౄ ల ఉసెంహయణ వలా నులల఼థరయసఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర
నేభపుధరయౌ.
3. ాసౄ ఽత యనియోఖథరయస నౄభా సెంస సభాఙరభనికి సెంథిెంచఔుెంట్ే, ునయసదే యణ ణేథీన నులల఼
ఉసెంహభిెంచఽకోఫడెతేెంథి. థీెంణో నౄభాథరయస నుోయినృయౌట్ీ నిఫెంధనలఔు లలఫడి నౄభా సెంస
వదె అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఒ కొతౄ నులల఼ని నౄభాథరయస తీసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
4. ఉసెంహభిెంచఽఔునై ఉతత్తౄ ని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయసలఔు ఇవవజూభదఽ.
e) ాయేశ్నలట్ి న తభవత ఏ ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైట్ినీ ఔనీసెం ఏడరథికి ఔయభి
నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షిెంఙరయౌ. ఆ ఉతత్తౄ ఆభిఔెంగ అభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై,
లేదెంట్ే ఏథేని యషమెంలల కొయతగ ఔనినెంచిధర, నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె ఉతత్తౄ కి తగిన భీత్తలల
భాయస ఙేల, లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద సవయణఔు దయకాసఽౄ ఙేమవచఽచ.
f)

ఒ ఉతత్తౄ లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోదెం ను ెంథిన ఐథేళ్ా తభవత నిమనేెంచిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత
లత్త, లలెం, వడీు భైట్ా ల, దాయోలోణెం, కయసచఔు, ఇతయ సెంఫెందిత యవభల యెంగ ఆ ఉతత్తౄ
యౄను ెంథిెంఙే సభమెంలల నేభపునై అసలు ఊయౘగధరలణో నుోయౌచణే, ఆ ఉతత్తౄ నితీయసనఽ
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సనైక్షిెంచి, ఇథివయఔు ఙేలన ఊయౘగధరలలా తగిన సభయ నలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదెం
కోభయౌ.
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D. ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆమోఖమ తెభా తుమంతరణలక
లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలఔు అదనెంగ, ఆభోఖ నౄభా నిమెంతాణలఔు కిెంథియ ఔడర కయయౌస ఉెంట్లెంథి :
a. అనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ెంద లేకన నులల఼ని యౄను ెంథిెంచి, ఔెంనలనీ ఫోయసు
ఆమోథరనిై ను ెంథరయౌ. ఒ ఆభోఖ నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄెంచవచచధే యవయణ తాెంలల
ాత్తనుదన ణరానిై సాచిెంఙే ఇతయ యవభలలా నులల఼ ఔడర ఉెండరయౌ.
b. ెంద ూచీ నులల఼ని నుాదికయ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫై ఉెంట్ే, నులల఼ని సవభిెంఙే
హఔుునఽ ఔెంనలనీ నిలఫట్లిఔుని ఉెంట్లెంథి. కనీ ాత్త సవయణనఽ నుాదికయ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ.
c. ఆభోఖ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెం అబధర, త్తయసుభిెంచడెం అబధర
ఫోయసు ఆమోథిెంచిన ెంద నులల఼నలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఒ ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంచడరనిై
ఆనేక్షథరయసడికి భతూయవఔెంగ సభాఙరయెం అెంథిెంచి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయసు ఙేమాయౌ.
d. న఼ానేమెంఔు నేెంచి ఏథేనీ అదనెంగ వసాలు ఙేలేలా ెందెం ఉెంట్ే నౄభాథరయసఔు సభాఙరయెం
అెంథిెంఙరయౌ. నులల఼ని జఞభీ ఙేలే భ ెందఽగ ఇలాెంట్ి పలభల కోసెం నులల఼థరయస నఽెంచి నిభిేషీ
అెంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.
e. విత్తౄ భాయస, నులల఼లలని ఏథేని తదనెంతయ దశ్ లేథర థరని ునయసదే యణ సభమెంలలనా ఒ నౄభా
ఔెంనలనీకి భభిెంత సభాఙరయెం కయలెంట్ే, నౄభాథరయస నిెంనుయౌసన నుాభాణఔ ణరాలనఽ ఇథి
సాచియౄబ. ఈ ణరాలనఽ నులల఼ దయౄయేజులల పలఖెంగ ఙేయౄ బ. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం సభయణ
కయయౌసన సెందభౌలనఽ, అలాెంట్ి సెందయౌెంలల వభిౄెంఙే నిఫెంధనలనఽ సషి ెంగ నేభపుెంట్లబ.
f.

తభ సెంస లల తవభిత ాయేశ్ెం, కొనయగిెంు ునయసదే యణలు, నచిచన కెాబమ్ల అనఽబవెం తథితభల
కోసెం నులల఼థరయసలఔు కనఽఔయౌఙేచెందఽఔు మెంణరాెంగలనఽ లేథర నుోాణరసహకలనఽ నౄభా సెంస లు
నియవచిెంచవచఽచ.

లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలలల ఆమోథిెంచినట్లిగ యవయణ తాెం, నులల఼

దయౄయేజులలా ఇలాెంట్ి మెంణరాెంఖెం లేథర నుోాణరసహకలనఽ భ ెందసఽౄగ యలాడిెంఙరయౌ.

ఆమోఖమ తృహలళల తృో యటతయౌటీక షంఫంధించిన భాయి దయశకహలక
జీయత, ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల నుోయినృయౌట్ీకి సెంఫెందిెంచి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషి ఫైన భాయా దయశకలనఽ
తీసఽఔువచిచెంథి. ఇయ కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరుబ:
1. నుోయినృయౌట్ీని కిెంథి సెందభౌలలా అనఽభత్తెంఙరయౌ.:
a. ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్ నులల఼లు సయౘ జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ
నులల఼లు.
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b. జీయత బయతయ నౄభా ఔెంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథే ఔుట్లెంఫ
సబ లు సయౘ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ నులల఼ నఽెంచి అథే నౄభా సెంస ఔు ఙెెంథిన ఒ
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼కి లేథర ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్ నులల఼కి భాభై హఔుు ఉెండరయౌ. ఆ తభవత యభికి
తభవత్త ునయసదే యణలల నుోయినృయౌట్ీ హఔుు అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
2. నుోయినృయౌట్ీని నులల఼థరయస ునయసదే యణ సభమెంలలధే ఎెంచఽకోఖలయస కనీ నులల఼ నడెసఽౄనైుడె అలా
ఙేమలేయస.
3. తన నులల఼ని, ఔుట్లెంఫ సబ లెందభిణో నుట్ల నులల఼ని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔెంనలనీకి భాభచలని,
కోయసఔుధే ఏ నులల఼థరయస అబధర ఆ నౄభా ఔెంనలనీకి ాసౄ ఽతెం కొనయఖ తేనై నులల఼ ునయసదే యణ ణేథీకి
ఔనీసెం 45 భోజుల భ ెందఽగ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
4. న఼ానేమెం ునయసదే యణ ణేథీకి ఔనీసెం 45 భోజుల భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాెంలల నులల఼థరయస
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోలేఔనుోణే కొతౄ నౄభా సెంస నుోయినృయౌట్ీని ఇవవవచఽచ లేథర ఇవవఔనుోవచఽచ.
5. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభవత, నౄభా ఔెంనలనీ దయకాసఽౄ థరయసఔు ఒ ాత్తనుదన తాెం, ణరభ
ఇవవజూుతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతత్తౄ యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
భాయా దయశకలఔు అనఽఫెంధెం „1‟లల ను ెందఽయచిన ను యినృయౌట్ీ నూభనిై అెంథిెంఙరయౌ.
6. నులల఼థరయస ాత్తనుదన తాెంణో నుట్ల నుోయినృయౌట్ీ నూభనిై ఔడర నిెంన, థరనిని నౄభా ఔెంనలనీకి
సభభిెంఙరయౌ.
7. నుోయినృయౌట్ీ నూభనిై ల఼వఔభిెంచిన నైదట్, కొతౄ నౄభా ఔెంనలనీ ాసౄ ఽత నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యైద చభిత,ా
సెంఫెందిత నులల఼థరయస కెాబమ్ చభితా లాెంట్ి అవసయఫైన యవభలనఽ కోయసతేెంథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యబ్
నుోయిల్ థరవభ ఙేడెణరయస.
8. నుోయినృయౌట్ీనలై ఇలాెంట్ి అబయ ననఽ ల఼వఔభిెంచిన నౄభా ఔెంనలనీ ఆ అబయ ననఽ ల఼వఔభిెంచిన ఏడె భోజులలాు
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యబ్ నుోయిల్లల నేభపునైట్లిగ నౄభా నులల఼ల భాయసకోసెం డేట్ల నూభ్ట్ లల అవసయఫైన
డేట్లనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
9. ాసౄ ఽత నౄభా సెంస కొతౄ నౄభా ఔెంనలనీకి నియృ బెంచిన కలభినేత్త భిదిలల డేట్ల నూయ్ట్ లల
అెంథిెంచడెంలల

యపలఫైణే,

అథి

ఐ.ఆర్.డి.ఏ

జఞభీ

ఙేలన

ఆథేరలనఽ

ఉలా ెంఘెంచినట్లిగ

భిఖణెంచఫడెతేెంథి. తథరవభ 1938 ధరట్ి నౄభా చట్ి ెం కిెంద అభదరనిై ఆ నౄభా సెంస ఙెయౌాెంఙరయౌస
భవచఽచ.
10. ాసౄ ఽత నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి డేట్లనఽ ల఼వఔభిెంచిన తభవత, కొతౄ నౄభా ఔెంనలనీ నులల఼ ెంథరనిై భల,
2002 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయసల ాయోజన సెంయక్షణ) నిమెంతాణలలాని 4(6)ఔు తఖా ట్ి ల నులల఼థరయసఔు
తన నియృ మానిై అెంథిెంచవచఽచ.
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11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేట్లనఽ ల఼వఔభిెంచిన నైదట్ నుాదికయ సెంస ణో ఔెంనలనీ థరకలు ఙేలనట్లిగ
తన ెంద నులల఼కి తఖా ట్ి ల 15 భోజులలాు అబభిెం చిన నులల఼థరయసఔు తన నియృ మానిై నౄభా ఔెంనలనీ
ణెలుఔుెంట్ే, నౄభా ఔెంనలనీకి అలాెంట్ి ాత్తనుదననఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు ఉెండదఽ. ఆ ాత్తనుదననఽ
అెంగీఔభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి
12. ునయసదే యణ ణేథీలల కొతౄ నౄభా సెంస నఽెంచి నుోయినృయౌట్ీకి అెంగీకయెం పయౌతెం ఇెంక యేచి ఉెండరయౌస వఙేచ
భిల త్తలల
a. నులల఼థరయస అబభిల,ేౄ ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని కొెంతకలెం వయఔు ను డిగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.
ఔనీసెం ధల వయఔు యగై ఆ కొెంతకలానికి నుోా భైట్ న఼ానేమెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
b. కొతౄ నౄభా సెంస నఽెంచి ఒ నిభేభిెంచిన నులల఼ని ల఼వఔభిెంఙే లేథర నౄభాథరయసనఽెంచి నిభిేషీెంగ
భతూయవఔఫైన అబయ న వఙేచ వయఔుాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేమభదఽ.
c. సెంఫెందిెంచిన అనిై సెందభౌలలానా కొతౄ నౄభా సెంస తఔుువ సభమెం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా
భిస్కు నుాయెంబెం ణేథీని భిఖణెంఙరయౌ.
d. ఏకయణెం ఙేతధైధర ాసౄ ఽత నౄభా సెంస ణో భభిెంత ఎఔుువ సభమెం నులల఼ని కొనయగిెంఙే ఉథేెశ్ెం
నౄభా థరయసఔు ఉెంట్ే ఎలాెంట్ి కొతౄ నిఫెంధన యదిెంచఔుెండర యదరయణ న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం
థరవభ థరనిని కొనయగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.
13. నలైన నేభపునై యధెంగ నులల఼థరయస తఔుువ కలెం ను డిగిెంునఽ ఎెంచఽఔుని, కెాబమ్ ఙెయౌాెంఙరయౌసన
క్షెంలల, ాసౄ ఽత నౄభా సెంస కెాబమ్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల నులల఼ ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి
న఼ానేమెంనఽ ాసౄ ఽత నౄభా సెంస చరభీె ఙేమవచఽచ. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా, నులల఼థరయస నేగియౌన కలానికి
న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంచి, ఆ ఏడరథికి ాసౄ ఽత నౄభా సెంస ణోధే కొనయగయౌసన ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లయస.
14. నుోభిిెంగ్ ఇన్గ ఉనై ఒ నులల఼ని అెంగీఔభిెంఙే ఔరభెంలల నౄభా సెంస ఏథేని అదను లలడిెంగ్ చరభీెలనఽ
లేథర నుోభిిెంగ్ ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ యదిెంచిన చరభీెలనఽ యదిెంచభదఽ.
15. నుోయసి ఙేలన నులల఼ని అెంగీఔభిెంచడెంనలై భధవభిౄకి ఎలాెంట్ి ఔనేషన్ ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ.
16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సెంఫెందిెంచి ాసౄ ఽత నులల఼ కిెంద యేచి ఉెండే కలెం ఇట్ికై ఖడిచినుోబన
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కోసెంభభిమ కల భినేత్త నేనయౘబెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
కొతౄ గ భాయసతేనై నులల఼ కిెంద ఆ యబ వయఔు తగిాెంు ఙేమవచఽచ.
ఖభతుఔ 1: కొతౄ నులల఼లల నిభిేషీ యది లేథర చికితస కోసెం యేచి ఉెండే కలెం అథే యది లేథర చికితస కోసెం
ఇథివయఔట్ి నులల఼లల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్ే, అదను యేచి ఉెండే కలానిై నుోభిిెంగ్
నులల఼థరయస సభభిెంఙరయౌసన నుోయినృయౌట్ీ తాెంలల కొతౄ గ వసఽౄనై నులల఼థరయసఔు సషి ెంగ
యవభిెంఙరయౌ.
466

ఖభతుఔ 2: ఖూ
ర ు ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల యషమెంలల, ఇథివయఔట్ి నులల఼ ఏథేని ాసౄ ఽత యది
నేనయౘబెంు/కలభినేత్త నేనయౘబెంులనఽ ఔయౌగి ఉెంథర లేథర అధేథరెంణో సెంఫెంధెం
లేఔుెండర నిభివభభ నౄభా యక్షణ కొనయఖ తేనై ఏళ్ా సెంక ఆదరయెంగ నలైన నేభపునైట్లి
వకిౄఖత సబ డికి కెరడిట్ ఇయవయౌ.
17. ఇథివయఔట్ి నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు, నలెంచిన నౄభా య భ ్ఔు నుోయినృయౌట్ీని వభిౄెంజైమాయౌ.
నౄభాథరయస అబభిల,ేౄ ఇథివయఔట్ి నులల఼ల కిెంద ఇథివయఔట్ి నౄభా సెంస (ల) నఽెంచి నుోఖబన సెంచిత
ఫోనస్క వయఔు వభిౄెంజైమాయౌ.
ఉథరహయణగ ఙెనులెంట్ే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సెంస ఏణో యౄ. 50యేల ఫోనస్కనఽ
నుోఖ ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. ఆమన నౄభా సెంస నృకి భాభిణే ఆ ాత్తనుదననఽ ఆ సెంస అెంగీఔభిల,ేౄ
నౄభా సెంస నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄెంఙే న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరవభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ
అతనికి అెంథిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. నౄభా సెంస నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఉతత్తౄ లేఔుెంట్ే, థరనికి సనైెంలల
కసౄ ఎఔుుయైన యాబ్ అెంట్ే యౄ. 3 లక్షల ఉతత్తౄ ని థరనికి తగిన న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరవభ
నులల఼థరయసఔు అెంథిెంచవచఽచ.

అబనట్ికీ, నుోయినృయౌట్ీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అెందఽఫలట్లలల

ఉెంట్లెంథి.
18. నౄభా సెంస లు నులల఼ ెందెంలల నులల఼థరయస ఆసకిౄని సషి ెంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరాలు, అభ్ఔెం
ాఙరయ యభగి,ర భభై యౄెంలల ఉనై ఇతయ దయౄయేజులు ఏయట్ెంట్ే:
a. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనీై నుోయిఫ ల్;
b. ఇతయ నులల఼థరయస ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల జఞెం ఙేలే కయణెంగ నులల఼ యక్షణఔు
ఎలాెంట్ి

బెంఖెం

యట్ిలాఔుెండర

నియభిెంచడెం

కోసెం

ునయసదే యణ

ణేథీని

నుోయినృయౌట్ీని

యనఽఔలతనఽ తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సెంస నఽ సెంాథిెంచడరనికి నులల఼థరయస చయ
నుాయెంనెంఙరయౌ.
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E. తెభాలోతు తృహరథమిఔ షఽతడరలక అండర్ మెైటింగ్ శూహధనడలక
1. అండర్ మెైటింగ్ లో తృహరధడనమం ఴఴంచే తృహరథమిఔ షఽతడరలక
ఏ యఔఫైన నౄభాలల అబధర, అథి జీయత నౄభా కవచఽచ లేఔ యదరయణ నౄభా కవచఽచ, భిస్కు లనఽ
ఆమోథిెంచడెంణోఫలట్లగ నుట్ిెంఙరయౌసన చట్ి యఫైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ
నౄభాఔు ఔడర అెంణే సభానెంగ వభిౄయౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాెం ఉలా ెంఘెంచిధర నౄభా ఔెంనలనీ ఈ
పలభనిై నియభిెంచఽఔుెంథరభని నియృ బెంచఽకోవచఽచ. అథి నులల఼థరయసలనఽ అసెంతినౄ కి , నిసిహఔు లలనఽ
ఙేసౄ ఽెంథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభెంట్ే:
1. అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడెం నౄభానలై భఔుువ

2. అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ ఔు ఉయోగిెంఙే యధధరలు
ఇయ అెండర్ భెైట్ర్ ఉయోగిెంచఽఔుధే సభాఙరయ వనయసలు. భిస్కు వభీాఔయణ ఈ సభాఙరయెం నుాత్తథిఔగధే
జయసఖ తేెంథి. అెంత్తభెంగ న఼ానేమెంలు నియృ మభవుణరబ. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫైన
యధధరలు :
a) రతితృహదన తౄహయం
ఈ తాఫే కెంట్లాఔుిఔు ఆదరయెం. ాత్తనుదఔుని ఆభోఖెం ఖ భిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, (వమసఽ, విత్తౄ
ఉథోగలు, శ్భీయ యౌషి వెం, అలయట్ల
ా , ఆభోఖ లత్త, ఆథరమెం, న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు యవభలు వెంట్ి)
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి. ఈ తాెం థరవభ లేఔభిెంఙే సభాఙరయెంలల కొనిై సయళ్ఫైన
ాశ్ైలణోనుట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫట్ేి ారైవయ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔెంనలనీ ఇవవజూనే
నౄభా, ఔెంనలనీ అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణెంగ ఆ ారైవయ తమాయవుతేెంథి. నతౄ ెం వసఽౄఖత
యసౄ యలనిైెంట్ినీ యలాడిెంఙేట్ా లగ ఙేల, థరనికి తఖా ట్ా లగ నౄభా యక్షణ సదఽనుమెం ఔయౌయౄయస. నులల఼థరయస
ఏ యధఫైన ఉలా ెంగనఔు నులడిధర లేఔ సభాఙరభనిై ఔననలట్ి ధర అతని నులల఼ యదె బయ అవకశ్ెం
ఉెంథి.
b) ఴమష఼ తుయూణం
నులల఼థరయస వమసఽ ఆదరయెంగ న఼ానేమెంలు నియృ బయౄయస. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమెంలల యలాడిెంచిన
వమసఽనఽ సదయస అబభి వమసఽ నియౄణ తాెం థరవభ సభిచాసఽకోవడెం తనిసభి.
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ఉదడసయణ
వమసఽ నియౄణ తాెంగ భిఖణెంచదగిన ణరాలు పలయతథేశ్ెంలల అధేఔెం యడెఔలల ఉధరైబ. కనీ, అవనీై
చట్ి యెంగ ఆమోదయోఖఫైనవని ఙెలేెం. ఙరలా వయఔు ఙెలా ుఫలట్బయ ణరాలనఽ సా
 లెంగ భెెండె యకలుగ
యబజిెంచవచఽచ. అయ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:
a) నుాభాణఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికెట్, నుస్క నుోర్ి , నియసయన సభిికెట్, నున్ కయసు
వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄబ.
b) నుాభాణకైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయసు, యోట్యస ఐ.డి, నలదెల ాఔట్న, గరభ ెంఙరమతీ
సభిికెట్ వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄబ.
c) ప్ైనడతుి మల్ డ్డఔకమబంటయ
ల
ాయోజనథరమఔఫైన నులల఼లనఽ ఇఙేచెందఽఔు, నమవెంచననఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్తనుదఔుని ఆభిఔ
లత్తని ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అబణే , యదరయణెంగ లైధరనిష మల్ డరఔుఫెంట్ా నఽ థిఖ వ నేభపునై
యట్ి యషమెంలల భాతాఫే కోయణరయస.
a) వకిౄఖత మాకిసడెెంట్ యక్షణలలా లేథర
b) ళెచఽచ నతౄ ు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథర
c) నౄభా నణరౄనికి, ాఔట్ిత ఆథరమానికి, విత్తౄ , ఉథోగలఔు భధ ను ెంతన ఔుదయనుడె
d) రసైదమ తురేదిఔలక
యైద నియేథిఔల అవసయెం నౄభా సెంస నిఫెంధనలనలైన, అలాగై, యదరయణెంగ నులల఼థరయస వమసఽనలైన
ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. కోుయభి కోయసఔుధే నౄభా నతౄ ెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ాత్తనుదన
నూయెంలల ఇచిచన కొనిై జయఫ లు కొెంత సభాఙరయెంణో ఔడెఔుని ఉెండి సదయస వకిౄ నఽెంచి యైద
నియేథిఔలు కోయడరనికి థరభితీమవచఽచ.
e) అభభకహల ళఫఫంది తురేదిఔలక
అభ్కల లఫోెంథిని ఔడర ఔెంనలనీకి నిఙేలే అట్ి డెఖ యబ అెండర్ భెైట్యసాగ చాడవచఽచ. యయస
నియేథిఔలలా ఇఙేచ సభాఙరయెం భ కెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉెండవచఽచ. అబణే, ఎనిై
నులల఼లనఽ ఙేబలేౄ అభ్కల లఫోెంథికి అెంతగ నుోాణరసహెం లనసఽౄెంథి ఔనఽఔ ఇఔుడ ాయోజధరల
భధ గయష ణ తలెతౄ ేతేెంథి. థరనిై ఔెంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
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నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
అెండర్

భెైట్ిెంగ్

___________.
I.

లల

అతెంత

నభ్ఔెం

ఉెంచడభధే

సాణరానిై

అనఽసభిెంచవలలనయయస

నౄభా ఔెంనలనీ

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

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
నౄభానలై భఔుువ థేనిై ాయౄ యయోౄెందెంట్ే ____________.
I.

నౄభా ఙేలే ఆలౄ నలై వకిౄఔునై లైధరనిష మల్ ఆసకిౄని

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

F. అండర్ మెైటింగ్ రకరమ
అవసయఫైన సభాఙరయెం అెందగధే, అెండర్ భెైట్ర్ నులల఼ షయతేలనఽ నియృ బయౄడె. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి ఉయోగిెంఙే యదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ :
1.

బడ్ిఔల్ అండర్ మెైటింగ్

ఆభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నియృ బెంఙేెందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽెంచి యైద
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్. అలా లేఔభిెంచిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సెంస లు
యరలాఱయౄ యస. థరనిై ఫట్ిి యక్షణనఽ ఇవవజూనులా వథరె, ఎెంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణరౄనిై ఏబయ షయతేలనలై
ఇవవజూవచఽచ, నేనయౘబెంులేనేట్ి అధేయట్ిని నియృ బయౄయస. ఈ యధెంగ ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔ
నులల఼ ఆమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృ బసఽౄెంథి.
అబణే, యైద నియేథిఔలనఽ అెందఽకోవడెం, భియౕయౌెంచవలల భవడెం వలా ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఎఔుువ
కయసచలణో ఔడిన ాకిరమ. అెంణేకదఽ. నౄభా సెంస లు ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నఽ ళెచఽచ యబలల
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ే, యయస యనైలాెంట్ియభిని భాతాఫే తీసఽఔుెంట్లధరైయని నిెందనఽ బభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
భిస్కు తఔుువగ ఉనైయభి ాత్తనుదనలనఽ ఆమోథిెంచి ఇతయసలనఽ గయౌకి వథిలేసౄ ఽధరైయని యభయశలగయౄబ.
కఫోబయ ఔా బెంట్ా లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకెతౄడరనికి కయణభవుతేెంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ
సభఔయచడరనికి, ఙెనన యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఎఔుువ భెంథి ఇషి డఔనుోణే ఇనాసూభెయా
వదె ఔు వఙేచ యభి సెంక తగిానుోతేెంథి.
వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ఆభోఖ లత్త, వమసఽ భ కెంగ భిఖణనఔు వయౄబ. ాసౄ ఽత
ఆభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ యైద చభితా ణెయౌలేౄ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి భ ెంథే ఉనై యధఽలనఽ లేథర యట్ి
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అెండర్ భెైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల
ఆభోఖ సభసల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహనఔు భవడెం ఔుదఽయసతేెంథి. సదయస వకిౄ బయషతే
ౄ లల ఆసత్తాలల
ఙేభయౌస వసఽౄెంథర లేఔ శ్సౄ ైచికితస ఙేబెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథర అని భథిెంు ఙేమడెం యధభవుతేెంథి.
అెంణేకదఽ. ఖతెంలల ఙేబెంచఽఔునై చికితసలు, శ్సౄ ైచికితసలు, ఆసత్తానులవడరల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై
భఫట్ేి యధెంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం ఔుదఽయసతేెంథి. ఖతెంలలని యది త్తయఖఫడెతేెంథర,
ాసౄ ఽత లేథర బయషతే
ౄ లల సదయస వకిౄ ఆభోఖ లత్తనలైన, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవెం
ఎలా ఉెంట్లెంథి అని అెండర్ భెైట్ర్ యరలాఱెంచడరనికి ఇథి యమడెతేెంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తనుదఔుడె
భెందఽలు యడెత ఉెండవచఽచ. కనీ, అతనఽ తవయలలధే ఎనైడెైధర ఆస్రత్తలల ఙేభయౌస భవచఽచ. భెందఽలు
యడెతేధరై జఫ ోలు త్తభిగి వఙేచ అవకశ్భూ కొెందభిలల ఉెంట్లెంథి.

471

ఉదడసయణ

ళెైర్ ట్ెనషన్, నేత్తనైభిన ఫయసవు/సా
 లకమెం, నలభగ
ి ిన చకెుయ యబలు వెంట్ి యైద లతేలు
ఖ ెండె, భూతానెండరలు, నభల వవస లఔు వఙేచ జఫ ోలఔుగనఽ బయషతే
ౄ లల ఆసత్తాలల ఙేయఖల
అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెందని సాచియౄబ. ఔనఽఔ ఫడిఔల్ అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథిెంు
ఙేలట్
ే ుడె ఇలాెంట్ి లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఆభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయసలు యదరయణెంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభవణే ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. థీనికి
ాదరనెంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణెం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄలకి నౄభా సెంస లు యైద
భీక్షలనఽకనీ, నియేథిఔలనఽకనీ కోయయస. (కొనిై నౄభా సెంస లు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేచెంత వయఔు ఔడర
అలాెంట్ి భీక్షలఔు లలనఽకవలలెందని కోయఔనుోవచఽచ). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుట్లెంఫ డరఔిర్ నఽెంచి

ఆభోఖ

లత్తనలై సెంతఔెంణో ఔడిన ాఔట్ననఽ ణెచఽచకోయలని ఔడర ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔసాణరాలు
కోయవచఽచ.
పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణలల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమెంలల ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల వకిౄ వమలే
ాదరన భియౕలధరెంశ్ెంగ ఉెంట్ ెంథి. 45 నఽెంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదట్ియభి నౄభాఔు వసఽౄనైయభిని భాతాఫే
యదరయణెంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌసెంథిగ కోయసతేధరైయస. యభి ఆభోగనికి ఏయడఖల
భ ునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ను ెందడరనికి అలా భీక్షలు
ఙేబెంచఽకొభ్ెంట్లధరైయస. ఈ భీక్షలు అుడెనై లేథర ఇథివయకై ఉనై యైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల
ఖ భిెంచి సాచియౄబ.
ఉదడసయణ
భాదఔ దాయలు, భదెం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలట్ిడెం ఔషి ెం కవచఽచ. ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన
నూయెంలల ఆ సెంఖతేలనఽ యలాడిెంచడెం ఔడర ఙరలా అయసదఽ. యట్ిని యలాడిెంచఔనుోవడెం ఆభోఖ నౄభా అెండర్
భెైట్ిెంగ్ లల ాదరన సయల్ గ భిణనేయోౄెంథి. సా
 లకమెం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ
సభసగ భిణనేెంఙేెందఽఔు లదేభవుణోెంథి. థీని నఽెంచి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధెంగ ధయనఽ
నియృ బెంఙేట్ా ల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యధధరలనఽ అెండర్ భెైట్యసా అనవిథిే ఙేసఽకోయయౌస ఉెంథి.
2.

రసైదేమతయ అండర్ మెైటింగ్

ఆభోఖ నౄభా కోసెం దయకాసఽౄ ఙేలేయభిలల ఙరలా భెంథి ాత్తనుదఔులఔు యైద భీక్ష ఙేమాయౌసన అవసయెం లేదఽ.
యైద భీక్ష ఙేబలేౄ థిెంట్ ఔట్ వెంతే భెంథి యషమెంలల లేథర అెంతఔధరై తఔుువ భెంథి యషమెంలల
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణరలు వయౄమని ఔ మోసౄ యస సఽనియతతవెంణో అెందభికీ ణెయౌలన యషమెం. నౄభా
సెంస లు ఫజఞభిట్ీ కైసఽలలా యైద భీక్షనఽ తజిెంచవచఽచ.
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ఔయేళ్, ాత్తనుదఔులు అనిై వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదే తణో యలాడిలేౄ, యట్ిని

ఏజెంట్

జఞఖరతౄగ భియౕయౌలేౄ ఔడర యైద భీక్ష ఙేబెంఙరయౌసన అవసయెం ఙరలా వయఔు తగిానుోతేెంథి. యసౄ యనికి, యైద
భీక్షల కయసచలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, కెాబమ్ల నిషత్తౄ లల కొథిెగ నలయసఖ దల ఔనినెంచిధర
పయయలేదఽ. థీనివలా ాత్తనుదఔునికి ఔడర అయౌఔయెం తఖా తేెంథి.
అెందఽఔధే, ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌసన అవసయెం లేని కొనిై ఫడిఔల్ నులల఼లణో
నౄభా ఔెంనలనీలు భ ెందఽకొసఽౄధరైబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలలా, ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల
ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నియవళెంఙరలల సాచిెంఙే ఫడిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసౄ ఽధరైబ. థరెంణో యనుభనికి భిస్కు
కి

భధ

సభెైన

సభతఔెం

యదిెంఙే

యధెంగ

ఈ

యైథేతయ

భినేతేలనఽ

జఞఖరతౄగ

యౄను ెంథిెంచఖలుఖ తేధరైయస.

ఉదడసయణ
యైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకరమ
ి ఔు లలనఽకఔుెండర ఎవయధరై యేచి ఉెండే కలాలు, నుాలలలెంగ్ లల జఞనులు
లేఔుెండర సతవయెం ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయసఔుెంట్ే, యయస యైథే తయ అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ నులల఼ని
ఎెంచఽకోవచఽచ. యథ
ై ేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నులల఼లల న఼నే
ా మెం భైట్ా ల, నౄభా నణరౄలనఽ యదరయణెంగ
కొనిై ఆభోఖయఫన
ై ాశ్ైలఔు ఇఙేచ జయఫ లనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నియృబయౄయస. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా
వయఔు వమసఽ, యౌెంఖెం, ధాభనునెం, రభీయఔ యౌషి యలఔు సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లబ. ాకరమ
ి
యేఖవెంతెంగ ూయౄ వుతేెంథి. కనీ, యనేక్షెంగ చాలేౄ న఼ానేమెంలు కసౄ ఎఔుువగ ఉెండవచఽచ.
3.

షంకామ రహచఔ భూలమ తుమహణమఔ దధ తి

ఇథి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన సెంకలలల లేథర రణరలలల
భథిెంులు ఙేయౄ యస.
వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసెం, భవయణెం, రభీయఔ యౌషి వెం, అలయట్ల
ా , ఔుట్లెంఫ, వకిౄఖత
చభితాలనఽ భియౕయౌెంచి భ ెందఽగ నలట్ి లఔునై కొలఫదె ాకయెం యట్ికి భాయసులు యే యౄ యస.
4.

అండర్ మెైటింగ్ తుయణ మాలక

ఖరళెంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచడెంణో అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ
ూయౄ వుతేెంథి. నలైన నేభపునై యధధరలనఽ, తన నియృ మానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔని అెండర్ భెైట్ర్ భిస్కు ని థిఖ వ
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజియౄడె:
a) నుాభాణఔ భైట్ా వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం
b) అదను న఼ానేమెం (పలయెం)ణో భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం. థీనిై ఔెంనలనీలు ఆచభిెంచఔనుోవచఽచ.
c) నిభైెయెంచిన కల వవది /భిదికి యక్షణనఽ యబథర యేమడెం
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d) నౄభా ఔవఙరనిై త్తయసుభిెంచడెం
e) కౌెంట్ర్ అవకశ్ెం (ఆెంక్షలు యదిెంచడెం లేథర యక్షణలల కొెంత పలగనిై త్తయసుభిెంచడెం)
f)

ఎఔుువ తగిాెంులనఽ యదిెంచడెం లేథర సహ- ఙెయౌాెంు

g) నులల఼ కిెంద రశ్వత నేనయౘబెంు (ల)నఽ యదిెంచడెం
ఏ జఫ ోధైధర రశ్వతెంగ నేనయౘబలేౄ , నులల఼ సభిికెట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. నుాభాణఔ నులల఼
నేనయౘబెంునఔు ణోడె ఇథి అదను నేనయౘబెంుగ భిణనేసఽౄెంథి. కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ భాయసతేెంథి.
అెండర్ భెైట్యసా ధైుణణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథిెంు ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు ఙరలా భ కెం. నౄభా
వవస నఽ సభతఔెంలల ఉెంఙేథి అథే. కై యధఫైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే అెంచధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట్
ఙేయచడరనికి, యయస ఎెంచఽఔునై యక్షణనఽ అెంథిెంచడరనికి, యభి నఽెంచి సభ నతౄ ెంలల న఼ానేమెం వసాలు
ఙేమడరనికి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఇనాసూభెయాఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి. ఇఔుడ నులల఼థరయసఔు ఔయౌగై ాయోజనెం ఏభెంట్ే ,
సభ చితఫైన, నుోట్ీ ధయకి నౄభా అెందఽఫలట్లలల ఉెండడెం. నౄభాసెంస ఔు ఔడర అధరభోఖ అెంచధరలఔు తఖా
యధెంగ తన నుోర్ి నూోయౌయో అనఽబయనిై నియవళెంచఖల సభయ త ఙేఔయసతేెంథి.
5.

శూహధడయణ లేదడ తృహరభాణఔ మినశృభంులన఼ ఉయోగించడం

ఙరలా పలఖెం నులల఼లు అెందయస సబ లఔు వభిౄెంఙే యధెంగ నేనయౘబెంులనఽ యదియౄ బ. ఇయ నుాభాణఔ
నేనయౘబెంులుగ సఽభిచితెం. కొనిై సెందభౌలలల యట్ిధే యదరయణ నేనయౘబెంులుగ ఔడర
నలుసఽౄెంట్లయస. నుాభాణఔ నేనయౘబెంులనఽ అభలుయచడెం థరవభ నౄభా సెంస లు తభ సెందననఽ
భినేతెం ఙేసఽఔుెంట్లబ.
భ ెందభి అదరమెంలల ఔడర యట్ి ఖ భిెంచి చభిచెంచఽఔుధరైెం.

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

యైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిెంచి భథిెంు ఙేమడెం ఎఔుువ కయసచణో ఔడిన ని.

II. ఆభోఖ నౄభా ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ అెంరలుగ ఉెంట్లబ.
III. ఆభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు యైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
IV. భిస్కు ఔు ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరల యభీగ భథిెంు ఙేయౄ యస.
మైకా చితరం 1 అండర్ మెైటింగ్ రకరమ
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ
సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
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భిస్కు భథిెంు &అెంచధర
ాత్తనుథిత నూయెం
వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయెం
యైద నియేథిఔ
ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త
వమసఽ
ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్
యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్
సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త
యైద నియేథిఔల ల఼వఔయణ, భియౕలన
ఆభోఖ భీక్షలుెండవు కనీ యవభలనఽ యలాడిెంఙే యధెంగ ారైవయ
భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనికి సెంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైట్లబయౄయస
భిస్కు ల వభీాఔయణ, ఎెంనఔ
నుాభాణఔ భిస్కు
ఉ నుాభాణఔ భిస్కు
నుాభాణఔ భైట్ాఔు భిస్కులనఽ ఆమోథిెంచడెం
హచఽచ న఼ానేమెం వదె భిస్కునఽ ఆమోథిెంచడెం
నిభీృత కలానికి యబథర యేమడెం
భిస్కునఽ త్తయసుభిెంచడెం
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G. ఖూ
ర ప్ ఴెల్ు ఇనఽీామెన్ీ
1. ఖూ
ర ప్ ఴెల్ు ఇనఽీామెన్ీ
ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స ాదరనెంగ సఖట్లల సాతాెం ఆదరయెంగ అెండర్ భిట్ెన్ అవుతేెంథి. ఔ నుాభాణఔ ఖూ
ర ప్ లలని
సబ లెందయౄ ఔ ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెందడెం థరనిలలని ఆెంతయెం. ఈ ఖూ
ర ప్ లలని
వఔుౄలు నౄభాసెంస ఔు వత్తభైఔెంగ కైయభి అధరభోఖెం నులుకయధే నభ్ఔెం ఔడర అెందఽలల ఇనేడి ఉెంథి. ఆ
యధెంగ ఔ ఖూ
ర ునఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసౄ ా నౄభా సెంస లు ఔ సెంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి
తీసఽఔుెంట్లబ. ఖూ
ర ప్లల కొథిె భెంథి సబ లకెైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉెండవచచని, అధరభోఖ సభసలు
తయచఽ తలెతౄవచచని నౄభా సెంస లఔు ణెలుసఽ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స అెండర్ భెైట్ిెంగ్కి ఆ ఫిెందెంలలని యభి సవపలయలనఽ యరలాఱెంచడెం అవసయెం. ఆ ఫిెందెం
ఇనాసూభెన్స ఔెంనలనీ యభి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄెంథర, అలాగై ఇనాసూభెన్స
భెఖ లేట్యసా ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స నఔు నిభైెయెంచిన అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄెంథర అని
భథిెంు ఙేమడెంలల పలఖెంగ ఆ నిని నియవళయౄయస.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స ఔు ఙెెంథిన నుాభాణఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపునై అెంరలనలై ాత్తనుథిత
ఖూ
ర ప్నఽ యరలాఱెంచవలల ఉెంథి :
a) ఖూ
ర ప్ యఔెం
b) ఖూ
ర ప్ భిభాణెం
c) భిశ్భ
ర యఔెం
d) ఔవభైజీకి అయసహలెైన వఔుౄలు
e) నతౄ ెం ఖూ
ర ు అెంతట్ికీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔెంగ యైథ లఖవఙరచ
f)

ఔవభైజి యబ – అెందభికీ సభెంగ ఉెంట్లెంథర లేఔ ననైెంగ ఉెంట్లెంథర

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాెంతెంయభ లేఔ యయధ నుాెంణరలయభ, ఖూ
ర ప్ సబ ల ఆథరమ యబలు,
ఎెంనుాబా ట్భోైవయస భైట్ల, ఖూ
ర ప్ హోలు ర్ నతౄ ెం న఼ానేమెం అెంతట్ినీ ఙెయౌాెంఙరభ లేఔ న఼ానేమెం
ఙెయౌాెంులల సబ లనఽ నులుెంచఽకోయయౌసెంథిగ కోభభ అధే అెంరలణో ఫిెందెం నిభ్ణ భియౕలన
h) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలల ఈ ఫిెంథరలు యసౄ భిెంచి ఉనైట్ా బణే ఆమా నుాెంణరలలల ఆభోఖ యక్షణ
వమాలలల ఉనై ణేడరలనఽ భియౕయౌెంచడెం
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i)

ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స నులననలై ఖూ
ర ప్ హోలు ర్ అనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెెంథిన
ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ (ఇతడిని హోలు ర్ ఎెంనఔ ఙేమవచఽచ లేథర నౄభాసెంస ఎెంనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదెం
ణెలువచఽచ) ణో నియవళెంఙరలా లేఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసెంస కై వథిలేమాలా అని అడగయౌ.

j)

ాత్తనుథిత ఖూ
ర ప్ ఖతెంలల ఙేలన కెా డభ ల అనఽబయనిై భియౕయౌెంఙరయౌ

ఉదడసయణ
ఎబర్ ఔెండిషన్ు ఆ఼సఽలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔు
ఆభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆ భెెండె ఖూ
ర ులఔు ఉనై యధఽల ఫడద సవయౄ సవపలయలలల
(తథరవభ కెాబభాలల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉెండే అవకశ్భ ెంథి. ఔనఽఔ నౄభాసెంస యట్ి ఔనఽఖ ణెంగధే భెెండె
ఖూ
ర ుల యభికి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స నులల఼ ధయనఽ యేభైవయసగ నియృ బసఽౄెంథి.

అథే యధెంగ, ఐ.ట్ి ఔెంనలనీల వెంట్ి ళెచఽచ ట్భోైవయస ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమెంలల ాత్తఔల
ఎెంనఔనఽ నియభిెంఙేెందఽఔు, నౄభా సఽస లు భ ెందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదె నఽ ాయేశ్నలట్ివచఽచ.
నౄభాఔు అయహత సెంనుథిెంఙే భ ెందఽ ఉథోఖ లు ను ా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙేసఽకోయలని కోయవచఽచ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స యనుయెంలల నుోట్ీ అదిఔెంగ ఉెండడెం వలా ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స థకల ాయోజధరల
యషమెంలల ఇనాసూయయసా ఖణనీమఫైన సయళ్తనఽ, నులల఼థరయసల అవసభలఔు తఖా ట్ా లగ నడచఽఔుధే
దే తేలనఽ ఆమోథిసౄ ఽధరైయస. మాజభాధరలు ఉథోఖ లఔు ఔయౌెంఙే ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స థకలలల
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ెంథిసౄ ఽధరైయస. ఉథోఖ లు యేభై ఔెంనలనీలఔు వలసనుోఔుెండర
తభవథేె ఉెండి నిఙేలేెందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెెంథిన భానవ వనయసల యపలఖెం థీనిధొఔ యధనెంగ
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ ెంథి. నౄభా ఔెంనలనీల భధ నుోట్ీ పయౌతెంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోెంథి. ఇతయ ఔెంనల నీల
ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స థకల ాయోజధరలణో సభానెంగ ణరనేఙేచ ాయోజధరల ఉెండేట్ా ల నౄభా ఔెంనలనీలు
చాసఽఔుెంట్లధరైబ. అెంతఔధరై ఫయసగెైన ాయోజధరలు ఔయౌెంచఽెంఔు ఔడర భ ెందఽకొసఽౄధరైబ.
నులల఼థరయసలనఽ హసౄ ఖతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు, యనుభనిై తభయైునఔు భయా ెంచఽఔుధేెందఽఔు అయ ఈ యధెంగ
ఙేసౄ ఽధరైబ.

2. మజభాతు-ఉదో మఖయల ఖూ
ర ుల ఔనడన రేమై రహటితు అండర్ మెైట్ చేమడం
సెంాథరమెంగ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ెందఽతేనై ఖూ
ర ులలల అతెంత యదరయణఫైనయ మజభానిఉథోఖ ల ఖూ
ర ులు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్స ఙేలే సభయ యహనెంగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదెం
ను ెందడెంణో ఇుడె యయధ యకల ఖూ
ర ులు అనవిథిే ఙెెంథరబ. ఈ ధేథెంలల, ఔ ఖూ
ర ునఔు అెండర్ భెైట్
ఙేలేట్ుడె ఆ ఖూ
ర ు సవయౄ సవపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెం ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స అెండర్
భెైట్యా ఔు ఙరలా భ కెం.
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మజభాని- ఉథోఖ ల ఖూ
ర ులణోనుట్ల కభి్ఔ సెంగాలు, ట్ాసి ఽలు, య లలైట్ీలు, భయౌి ుల్ ఎెంనుామర్
ఖూ
ా , ఔా ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితవ సెంస లు వెంట్ి యయధ యకల
ర ులు, నూాెంఙెైజీ డీలయసా, ను ా లషనల్ అయోలబయషనఽ
ఖూ
ర ులఔు నౄభా సెంస లు యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.
యయధ థేరలలలని ాబ ణరవలు సభాజెంలలని నేద వభాలఔు ణరఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄధరైబ. పలయతథేశ్ెంలల, కైెందా, భషి ర ాబ ణరవలు భెెండా యౌజనెంణో నేదలఔు
ఆర్.ఎస్క.నృ.యై, మశ్లవని వెంట్ి యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయయౕలతణో ఔయౌసఽౄధరైబ.
అట్లవెంట్ి యననై వభాలఔు వభిౄెంజైలే నుాథనేఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భియౕలధరెంరలు యదరయణ ఆమోథిత ఖూ
ర ప్
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంరల భాథిభియే అబనట్ికీ, యట్ిఔునై అదను కోణరలలల కొనిై ఇయ:
a) ఖూ
ర ు భిభాణెం (లలైజులల చినై ఖూ
ర ు అబణే తయచఽ భాయసలఔు లలనఽకవచఽచ.)
b) యయధ పౌగోయఔ నుాెంణరలలా ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ యబలలా ఉెంట్లబ
c) యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔెంలల ఖూ
ర ులలని యయెందయౄ నులగానఔనుోణే ాత్తఔల ఎెంనఔ భిస్కు
ఉెంట్లెంథి
d) ఖూ
ర ులలని సబ లు నులల఼లల కొనయఖడెం
ఙౌఔ ధయలఔు అట్లవెంట్ి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు
అడు థిడుెంగ ఖూ
ర ులు ఏయడడెం ఎఔుుయైెంథి. యట్ిని „అవకశ్యద ఖూ
ర ులు‟ గ అనవభిృెంచవచఽచ. అెందఽఔధే,
యయధ ఖూ
ర ుల ట్ా వవహభిెంచడెంలల నౄభా సెంస లు అనఽసభిెంచవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదే ెం ఙేలేెందఽఔు
నౄభా నిమెంతాణ సెంస ఐ.ఆర్.డి. ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి. అలాెంట్ి
మజభాధేతయ ఖూ
ర ులలల ఉనైయట్ిలల కొనిై ఇయ :
a) ఎెంనుామర్ సెంక్షైభ సెంగాలు
b) నిభిెషి ఔెంనలనీ జఞభీ ఙేలన కెరడిట్ కయసులు ను ెంథినయయస
c) నిభిెషి యనుభనికి ఙెెంథిన ఔసి భయసా. యభికి అదను యౌఔయెంగ యనుయ సెంస నౄభానఽ
ఇవవజూుణోెంథి.
d) ఫలెంఔు యసణ ఖరళతలు, ను ా లషనల్ అయోలబయషనఽ
ా లేథర య లలైట్ీలు
కయసచనఽ ఆథర ఙేమడెం, వకిౄఖత నులల఼లలల అెందఽఫలట్లలల లేని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిుెంచఽకోవడెం,
సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽకోవడభధే ఏకెైఔ ఉథేెశ్ెంణో ఖూ
ర ులుగ ఏయడే
యదరధరనికి అడెుఔట్ి యేలేెందఽకై ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స భాయా దయశఔ సాణరాలు వఙరచబ. అట్లవెంట్ి „అవకశ్యద
ఖూ
డ ల
ర ులు‟ తయచఽ నౄభా సెంస లఔు యౘని ఔయౌగిెంఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు, అెంత్తభెంగ ళెచఽచ కెా భ
నిషత్తౄ కి థరభితీయౄమని యకానిెంచడెం జభిగిెంథి. ఆయధెంగ, నిమెంతాణ సెంస జఞభీ ఙేలన ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స
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భాయా దయశఔసాణరాలు నౄభా సెంస లు భాభెుట్లల ఫలధణరమ తెంగ నడచఽఔుధేెందఽఔు సయౘమడణరబ. అయ
ఖూ
ర ు థకలఔు నియవహణర ాభాణరలనఽ ధలకొలడెం థరవభ, నౄభా ఔెంనలనీల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలనఽ,
యభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భిెంచిన ాఙరయెంలలనా ఔరభయక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.
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H. ఒఴమీీస్క టారరసల్ ఇనఽీమెన్ీ ందం
ఒవభీసస్క ట్లాయల్ ఇనాసభెన్స నులల఼ల కిెంద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫట్ిి, ూచీ ెందెం యదరయణెంగ
ఆభోఖనౄభా కోసెం యదరధరధేై అనఽసభిసౄ ఽెంథి.
వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల న఼ానేమెం భైట్ిెంగ్ భభిమ అెంగీకయెం ఉెంట్లెంథి కనీ కొనిై భ క
ఫైన భిఖణనలు కిెంద ఇవవఫడరుబ :
1. న఼ానేమెం భైట్ అధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేయౕ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
2. యథేరలలా యైద చికితస కభీథెైనెందఽన, సవథేయౕ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లణో నుోయౌచణే న఼ానేమెం భైట్ా ల
యదరయణెంగ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
3. యథేయౕ ఔెంనలనీలలల చాలధర, అఫభిక, కెనడర థేరలలా న఼ానేమెం అతెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ ెంథి.
4. ాత్తనుదఔుడె యథేరలలా యైద చికితస తీసఽకోవడరనికి నులల఼ని ఉయోగిెంఙే అవకశ్ెం లేఔుెండర
ఙేలేెందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ తీసఽకోయయౌ. కఫట్ిి ఏథేని భ ెందఽగ ఉనై యది ఖ భిెంచి ాత్తనుదన
దశ్లలధే ఙరలా జఞఖరతౄగ భిఖణెంఙరయౌ.
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I.

ఴమకు ఖత రభాద తెభా ూచీ ందం

వకిౄఖత ాభాద నులల఼ల కోసెం ూచీ ెంద భిఖణనల ఖ భిెంచి కిెంద చభిచెంచఫడెణోెంథి :
మైటింగ్
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసౄ ఽనై వకిౄ విత్తౄ ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ
ఇెంట్ివదె , యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమెం లాెంట్ి యట్ి ఖ భిెంచి భాట్లాడడెం అెందయస వఔుౄలఔు
సెంఫెందిెంచి కై యఔెంగ ఉెంట్ ెంథి. కనీ విత్తౄ ధైుణెం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కు లు ఙేసౄ ఽనై ని
సవపలయనిై ఫట్ిి భాయసతేెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణెం జయసఖ తేనై స లెంలల ని ఙేలే లయల్
ఇెంజనీర్ ఔధరై ఆ఼స్క ఫేధేజర్ఔు భిస్కు తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
కోు విత్తౄ ధైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైట్ల నియృ బెంచడెం ఆచయణీమెం కదఽ. కఫట్ిి, వితే
ౄ లనఽ
ఫిెంథరలుగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయస. కోు ఖూ
ర ు కసౄ అట్ల, ఇట్లగ థరథరు కై యఔఫైన భిస్కునఽ ాత్తనృెంనృయౄబ.
కిెంథి వభీాఔయణ వవస ణేయౌకెైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినయౄ ోెంథి. వకిౄఖత ఔెంనలనీలు తభ
య ెంత వభీాఔయణ నుాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽచ.
మిస్కు ఴమీిఔయణ
విత్తౄ నుాత్తథిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కులనఽ భూడె ఖూ
ర ులుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ:


మిస్కు ఖూ
ర ప్ I

అకౌెంట్ెంట్ల
ా , డరఔియా స, లామయసా, ఆభిుట్ెక్ిలు, ఔనసయౌిెంగ్ ఇెంజనీయసా, ట్ీచయసా, ఫలెంఔయసా, భినులన యధఽలలా
నులు

ెంచఽఔుెంట్లనై

వఔుౄలు,

ణేయౌఔనుట్ి

ాభాథరలనఽ

ఔయౌగిన

వితే
ౄ లలా

నుాథనేఔెంగ

నులుెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄలు.


మిస్కు ఖూ
ర ప్ II

యయేక్షణ యధఽలలా భాతాఫే నులుెంచఽఔుధే నృలు యా స, కెంట్లాఔియా స, ఇెంజనీయసా, యట్యైభీ డరఔియా స, మోట్లయస
కయా , ణేయౌఔనుట్ి యహధరల నలబడ్స డెైవయసా, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితే
ౄ లలా నులు ెంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భానయమ శ్రభలల నులుెంచఽఔుధే అెందయస వఔుౄలు (ఖూ
ర ప్ IIIకిెంద వఙేచ యయస నేనయౘబెంచి), నఖదఽ
తీసఽకెమా ్ ఉథోఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫకనిక్లు, మెంతాెం ఆభైట్యసా, ట్ాఔుు, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల
డెైవయసా, ను ా లషనల్ అథ్ెా ట్ల
ా , కీరడరకయసలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన
వితే
ౄ లలా ని ఙేలే యయస.


మిస్కు ఖూ
ర ప్ III
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బూఖయౌ ఖనఽలలా, నేలుడె ాథేరలలా ని ఙేలే వఔుౄలు, ళెై ట్ెనషన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైెంథరాలలా ని
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోెంథి, మోట్లయస యహధరలు, ఖ భరలనలై భైలెంగ్లల నులగాధేయయస, నలదె
యబ గైమ్ హెంట్ిెంగ్, యవణరభోహణ, యెంట్ర్ యోర్ి్, లలైుబెంగ్, ఐస్క యౘకీ, ఫలనిెంగ్, యౘెంగ్ గెా డ
డ ిెంగ్,
భివర్ భఫ్ిెంగ్, నుోలల భభిమ ఇథే యఔఫైన ాభాదెం ఔయౌగిన వితే
ౄ లు/కయఔలానులలా నులుెంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భిస్కు ఖూ
ర ులనఽ „యదరయణఫైనయ‟, „భధ యఔఫైనయ‟, „తీవా యబ ఔయౌగినయ‟ అని ఔడర భూడె
యకలుగ ఙెవచఽచ.
ఴయో మిమితతలక
యక్షణ ను ెందడరనికి ఔనిషీ , ఖభిషీ వయోభినేతేలు ఆమా ఔెంనలనీలనఽ ఫట్ిి భాయసతేెంట్లబ. యదరయణెంగ, 5
ఏళ్ా నఽెంచి 70 ఏళ్ా వయఔు అధేథి యదరయణెం నిమభెంగ ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, ఇట్ికై యక్షణ ఔయౌగిన
వఔుౄల యషమెంలల ునయసదే యణ న఼ానేమెం లలడిెంగ్నఽ ఫట్ిి 70 ఏళ్ైా ూయౄ బన తభవత ఔడర ఎనపై ఏళ్ా
వయఔు నులల఼లనఽ ునయసదే భిెంచవచఽచ.
ునయసదే యణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు యదరయణెంగ ఎలాెంట్ి యైద భీక్షలు ఉెండవు.
రసద
ై మ కయవులక
యైద కయసచల యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉెంట్లబ:


ఒ వకిౄఖత ాభాద నులల఼ని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ
యైద కయసచలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెంకోసెం అదను న఼ానేమెం ఙెయౌాెంునలై ఎెండరర్స ఫెంట్ థరవభ
ను డిగిెంచఫడిెంథి.



ఈ ాయోజధరలు నులల఼ల కిెంద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనెంగ ఙేయచఫడరుబ.



వకిౄని ఆసత్తాలల తనిసభిగ ఙేభిచెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ.

మయదధ ం భమిమయ తతీంఫంధ మిస్కులక
నుౌయ యధఽలలా యథేరలలా నిఙేలే పలయతీమ లఫోెంథి /నిుణ లఔు ఔడర అదను న఼ానేమెంణో మ దే భిస్కు
యక్షణ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.


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



అయదరయణ/బమాెంథోళ్నకలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు (అెంట్ే యథేశ్ెంలల మ దే తయయౘ
భిల తేలు ఇట్ికై సెంబయెంచిధర లేథర అనియయఫైధర/అెంట్ే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలా ని
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ఙేసౄ ఽనై థేరలలా అబధర) యదరయణ భైట్ల ఔధరై 150రతెం అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే యదరయణ
భైట్లలల 250రతెం అని అయ ెం)
రతితృహదన తరం
కిెంథి యట్ిణో ఆ నూయెం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి:


వకిౄఖత యవభలు



పౌత్తఔ లత్త



అలయట్ల
ా భభిమ ఖత కలెం



ఇతయ లేథర ూయవ నౄభాలు



ూయవ ాభాదలు లేథర అసవస త



ాయోజధరల ఎెంనఔ లేథర నౄభా ఙేలన య భ ్



ాఔట్న

నలైన నేభపునై అవసయఫైన యవభలు కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరుబ:


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



కోయసఔునై నులల఼కి ాయేశ్థరయసల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై
వమసఽ సాచిసఽౄెంథి. యౌెంఖపేదెం, ఎతే
ౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయసవుణో ఔడిన ట్ిిఔణో ఫయసవు, ఎతే
ౄ
నుోయౌచచాడఫడెతేెంత్త. సఖట్ల ఔధరై 15రతెం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ ాత్తనుదఔుడె ఉెంట్ే భాతా ఫే
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయస.



పౌత్తఔ దిఢతవెం లేఔనుోవడెం లేథర లలెం ఉెండడెం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన
పౌత్తఔ లత్త.



అవమయనిై లేథర చాునఽ కోలలబన ాత్తనుదఔులు ఆమోథిెంచిన సెందభౌలలా ాణేఔ
నిఫెంధనలలల భాతాఫే అెంగీఔభిెంచఫడవచఽచ. యయస కొనిై నిభిే షీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిెంఙే
యభయ ూెం తఔుువగ ఉెండడెం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తెంట్ే,
అెంఖయైఔలెం యబ యదరయణెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్భ నైెందఽన అయదరయణ భిస్కు లనఽ
ఔయౌగి ఉెంట్లయస.



గమెం తవయగ నమెం కఔనుోవడెం, అెంఖయైఔలెం అనవసయెంగ కొనయగై అవకశ్భ నైెందఽన
భధఽఫేహెం అధేథి కోలుఔుధే యబని జఞెం ఙేసౄ ఽెంథి. గమాలు లేథర అసవస త బయషత్ ాభాద
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భిస్కు లనఽ ాపలయతెం ఙేయౄ మా, అబణే ఎెంతవయఔు అధే యషమానిై నిభేభిెంఙే ఔరభెంలల
ాత్తనుదఔుడి యైద చభితన
ా ఽ భియౕయౌెంఙరయౌ. భిస్కు నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫైన సవపలవెం
ఔయౌగిన సభసలు ఙరలా ఉధరైబ. అెంట్ే ఖ ెండె ధరమాల సభస.


యవణరభోహణ, నుోలల, మోట్లర్ భైలెంగ్, అకోరఫేట్ిక్స తథితయ ాభాదఔయఫైన ఖత చభితఔ
ా ు అదను
న఼ానేమెం కయయౌ.

తెభా చేళన శూొ భయభ
ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల఼ అధేథి ాయోజనఔయ నులల఼లుగ ఉెండడెంణో నుట్ల ఔఠినఫైన ూచీకి ఖ యబయథిగ
లేఔనుోవడెంణో

ఆ

నులల఼లఔు

నౄభా

య భ ్నఽ

నియృ బెంచడెంలల

అాభతౄ ెంగ

వవహభిెంఙరయౌ.

„లాబథరమఔఫైన ఉథోఖెం‟ థరవభ ను ెందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో
భాట్లల ఙెనులెంట్ే, నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ నిభేభిసౄ ఽనై సభమెంలల ాత్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదెం
థరవభ థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణెంచభదఽ.
యయధ నౄభా సెంస లు/ెంద లేకయసల భధ ఎస్క.ఐని నియృ బెంఙే ఆచయణలలా యక్షణఔు భెంజూయస ఙేలన
కచిచతఫైన నతౄ ెం ూచీ ెంద లేకయసలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, యదరయణెంగ భెంజూయస
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధలలు/ఆభైళ్ా సెంనుదనఔు సభాన యబని నేెంచభదఽ.
నులల఼ అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసెం భాతాఫే అబణే ఈ ఆెంక్షనఽ కచిచతెంగ వభిౄెంజైమలేభ .
అబనట్ికీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ అెంఖయైఔల యక్షణ కోసెం, ఙెయౌాెంచఖల 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 ్ యదరయణెంగ యళ్ా యభిషఔ భఫడికి భెట్ి ెంు యబని నేెంచభదఽ.
లాబథరమఔఫైన ఉథోగలలా లేని వఔుౄలఔు అెంట్ే పలయలు, యథరయసలు తథితయసలఔు యక్షణ ఇఙేచ సభమెంలల
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అెంథిసౄ ఽధరైెం, ఎలాెంట్ి యభెంతు భియౘయెం ఙెయౌాెంచనవసయెం లేదధే
యషమానిై నౄభా సెంస లు నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
ఔకటయంఫ తృహమకైజీ యక్షణ
చిధరైయసలు, సెంనుదన లేని పలఖయవనే కోసెం యక్షణ భయణరనికి, రశ్వత అెంఖయైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర
నుక్షిఔెంగ) భాతాఫే భినేతెం ఙేమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆమా ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ట్ెఫ ల్
ఆఫ్ ఫనిట్స భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఔ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు ఔడర
సెంనుదనలేని పలఖయవనేకి ట్ి.ట్ి.డి యక్షణనఽ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
సా
 ల న఼ానేమెంలల 5రతెం తగిాెంు యదరయణెంగభెంజూయస ఙేమఫడెతేెంథి.
ఖూ
ర ప్ తృహలళలక
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నౄభా ఙేసౄ ఽనై వఔుౄల సెంక ఒ నిభిేషీ సెంకనఽ థరట్ిణే, అెంట్ే వెంద థరట్ిణే న఼ానేమెంనఽెంచి ఒ ఖూ
ర ప్ తగిాెంు
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆ సెంక తఔుువగ ఉధరై అెంట్ే 25భెంథి ఉధరై, ఎలాెంట్ి తగిాెంు
లేఔుెండర ఖూ
ర ప్ నులల఼ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.
యదరయణెంగ, నేయసలేని నుాత్తథిఔన నులల఼లనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔా బెంట్ా ఔు భాతాఫే జఞభీ
ఙేమఫడెణరబ. ఇెందఽలల సబ డి ఖ భిౄెంు ఎలాెంట్ి అనఽభానెం లేఔుెండర సషి ెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఖూ
ర ప్ తగిింు యోఖమతడ రభాణడలక
నేయస ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమెంలల భాతాఫే ఖూ
ర ు నులల఼లు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూ
ర ప్ తగిాెంు భభిమ
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ను ెంథే ఉథేెశ్ెంణో, ాత్తనుథిత ఖూ
ర ు కిెంథి యపలగలలా థేనికిెంద అబధర ఉెండరయౌ:


ఉథోగినలై ఆదరయడిన యయస సయౘ మజభాని- ఉథోగి సెంఫెంధెం



భషి /ర కైెందా ాబ ణరవలు న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙేభీత్తలల భ ెందఽగ ఖ భిౄెంచిన యపలగలు/ఖూ
ర ులు



ఒ భిజిషి ర్ు సహకయ సెంగెం సబ లు



భిజిషి ర్ు లేయ ఔా బ్ల సబ లు



ఫలెంఔులు/డెైనర్స/భాసి ర్/యయ కెరడిట్ కయసులు ఔయౌగిన యయస



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



ఫలెంఔులు/నృా క్ యౌనేట్ెడ్స ఔెంనలనీల యట్లథరయసలు

నలై యపలఖల నఽెంచి యేయసడే భభైథెైధర యపలఖనికి సెంఫెందిెంచిన ాత్తనుదనల యషమెంలల సెంఫెందిత నౄభా
సెంస ల యెంకైత్తఔ యపలఖెం తీసఽఔునై నియృ మానికి లలఫడి యట్ిని యరలాఱెంచవచఽచ.
„ఊయౘత్ఔ‟ ఖూ
ర ు భిభాణెంనలై ఎలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ డియౌుెంట్ ఇవవఫడదఽ. నులల఼ తీసఽఔుధే సభమెంలల
„ఖూ
ర ప్‟లల భిజిషి ర్ ఙేసఽఔునై యసౄ వ సబ ల సెంకనలై భాతాఫే డియౌుెంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
లెకిుెంచఫడెతేెంథి.
తెభా శూొ భయభ
నౄభా య భ ్నఽ కోు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయసగ నిభిేషీ నణరౄలఔు లయయచఫడవచఽచ. లేథర నౄభా ఙేలన
వఔుౄలఔు ఙెయౌాెంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలట్ివచఽచ.
„అనీై లేథర ఏథీ కదఽ‟ సాతాెం ఒ ఖూ
ర ప్ ఇనాసభెన్సలల వభిౄసౄ ఽెంథి.థరనికి తఖా ట్ి ల సభానఫైనa అదను
న఼ానేమెం లేథర భీపెండ్సణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.
రమిమం
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భిస్కుల వభీాఔయణ, ఎెంనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయెం నేభపునై ఉథోఖ లఔు న఼ానేమెంలల యేయసడెతేనై భైట్ా ల
వభిౄయౄ బ. కఫట్ిి యక్షణ ను ెంథిన వఔుౄల విత్తౄ కి తఖా ట్ి ల భైట్ా ల యేయసడెణరబ.
ఉదడసయణ
ఇెంక ఙెనులెంట్ే, కై యఔఫైన విత్తౄ ని అనఽసభిెంఙే ఉథోఖ లెందభిణో ఔడినట్లి ఫలగ నియవచిెంచిన ఫిెంథరలఔు
కై భైట్ల వభిౄసౄ ఽెంథి.
నేభపునని ఉథోఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియవళెంఙే ాభాణీఔయణ భికయసుల ఆదరయెంగ కోు
వభీాఔయణలలని ఉథోఖ ల సెంకనఽ ాఔట్ిెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంథి.
ఒ సెంగెం, ఔా బ్లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభీాఔయణ ాకయెం న఼ానేమెం భైట్ా ల వభిౄయౄ బ.
సబతవెం యదరయణ సవపలవెం ఔయౌగినథెై, ఏథేని నిభిేషీఫైన విత్తౄ కి భినేతెం ఙేమనిథెైణే, ెంద ూచీ
లేకయసలు భైట్ానఽ వభిౄెంఙేమడెంలల తభ యయేచననఽ ఉయోగియౄ యస.
ఆన్-డఽమటీ యక్షణలక
ఆన్- డాట్ీ సెందయౌెంగ అెంథిెంఙే యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ:


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



ఉథోఖెంలల ఉనైుడె, థరని థరవభ ఉథోఖ లఔు ాభాదెం జభిగినుడె భాతాఫే ఈ యక్షణ
వభిౄసౄ ఽెంథి.

విధ఼ల-ఫమట యక్షణలక
నిమెంత్తాెంచిన ఖెంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄెంచినుడె, అెంట్ే ఉథోగి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర
అదికయ యధఽలు నియవళెంచనుడె ాభాదెం జభిగిణే, తగిాెంు న఼ానేమెం అెంట్ే సభ చిత న఼ానేమెంలల
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽచ.

భాతి షభమంలో యక్షణ మినశృభంు
వకిౄఖత ఔెంనలనీ భాయా దయశకలనఽ ఫట్ిి, ాభాద భిత్త ాయోజధరనిై నేనయౘబెంచి, ఖూ
ర ు వకిౄఖత ాభాద
నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేమడెం యధడెతేెంథి.
ఖూ
ర ప్ డ్ిశూౌుంట్ భమిమయ ఫో నస్క/భాలూలక

487

కై నులల఼ కిెంద ఎఔుువ భెంథి వఔుౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄనైెందఽన భినులన ని, కయసచ తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔ, ఖూ
ర ులలని సబ లెందభికీ యదరయణెంగ నౄభా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. నౄభాసెంస లఔు వత్తభైఔెంగ
ాత్తఔల ఎెంనఔ ఉెండదఽ. కఫట్ిి, ఒ కొలభాధరనికి తఖా ట్ి ల న఼ానేమెంలల తగిాెంు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
కెాబమ్ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఖూ
ర ు నులల఼ల ునయసదే యణ కిెంద భైట్ిెంగ్ నిభేభిెంచఫడెతేెంథి.
•

ునయసదే యణ న఼ానేమెంలల తగిాెంుణో నచిచనభీత్తలల అనఽబవెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి. (ఫోనస్క)

•

కొలభాధరనిై ఫట్ిి, ునయసదే యణ న఼ానేమెం (భాలస్క) లలడిెంగ్ థరవభ ాత్తఔల అనఽబయనికి
జభిభాధర యదిెంచఫడెతేెంథి.

•

కెాబమ్ల అనఽబవెం 70రతెంగ ఉెంట్ే ునయసదే యణఔు యదరయణ భైట్ా ల వభిౄ యౄ బ.

రతితృహదన తరం
•

సబ ల థరవభ ూభిౄ ఙేమడెం కోసెం ఉెండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దయౄయేజునఽ భాతాఫే నౄభా
ఙేలన వకిౄ ూభిౄ ఙేమడెం యడెఔగ కొనయఖ ణోెంథి.

•

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

•

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

ఏయడే

ఏథేని

సెంచిత

ాపలవెం

నేనయౘబెంచఫడెతేెందధే

సభయ నణో

సషి ెం

ఙేమఫడెతేెంథి.
అబనట్ికీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔెంనలనీల భధ యేయసడవచఽచ.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 5
1) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ నౄభా లల, ఖూ
ర ులలని ఏ సబ డెైధర ఔడర నౄభా సెంస ఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔగ
భిణనేెంచవచఽచ.
2) మజభాని- ఉథోఖ ల ఖూ
ర ులఔు భాతాఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసౄ ఽెంథి.
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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షభాచడయం
భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫెంట్ ాకిరమలల పలఖెంగ, అెండర్ భెైట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడెంలల భ కెంగ అత్త నలదె
ఖూ
ర ు నులల఼ల యషమెంలల భెెండె దే తేలనఽ ఉయోగియౄ డె. అయ :
కోఇనఽీామెన్ీ: ఇథి భిస్కునఽ ఔ నౄభా సెంస నేెంచి ఆమోథిెంచడరనిై సాచిసఽౄెంథి. యదరయణెంగ ఇథి ాత్త
నౄభా సెంస ఔు భిస్కు లల కొెంత రణరనిై కైట్లబెంచడెం థరవభ జయసఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ, నులల఼ని ఇదె యస
నౄభా సెంస లు, నౄభా సెంస ఎ 60%

యట్లణో, నౄభా సెంస నృ 40%

యట్లణో

అెంగీఔభిెంచవచఽచ.

యదరయణెంగ, నౄభా సెంస ఎ య్డ్స నౄభా సెంస అవుతేెంథి. నులల఼ని జఞభీ ఙేమడెం, కెా భ
డ లనఽ లలట్ిల్
ఙేమడెంణో సయౘ నులల఼కి ఙెెంథిన అనిై అెంరలనఽ ఆ సెంస చాసఽఔుెంట్లెంథి. నౄభా సెంస ఎ ఙెయౌాెంచిన
కెా భ
డ లలల 40% నణరౄనిై నౄభా సెంస నృ నౄభా సెంస ఎకి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
మిఇనఽీామెన్ీ: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సెంస అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. అథి ణరనఽ ల఼వఔభిెంచిన
యయధ భిస్కుల నఽెంచి ఎలా యక్షణ ను ెందఽతేెంథి ? అతనఽ తన భిస్కులనఽ ఇతయ నౄభా ఔెంనలనీలఔు భిఇనాసూర్
ఙేమడెం థరవభ యక్షణ ను ెందఽతేెంథి. భిఇనాసూయర్ సెంస లు ఆ యధెంగ డెంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభట్ా
థరవభ లేథర ఏ కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేిట్ివ్ భిఇనాసూభెన్స అెంట్లయస) నుాత్తథిఔన నౄభా సెంస ల భిస్కు లనఽ
అెంగీఔభియౄ బ. భిఇనాసూభెన్స ాెంచయౄ ెంగ జయసఖ తేెంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితెంగ
యనసౄ ఽెంథి.

శూహమహంవం
a) ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవెంతేడె లేథర
భోఖఖరసౄ ఽడె అబయెందఽఔునై అవకశ్ెంగ థరనిై నియవచియౄయస.
b) భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయల నియృ మఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ.
c) భిస్కు కి యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంచడరనికి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అవసయెం. అలా సెంస
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుెంట్ృధే నుోట్ీని ఇవవడెం ఔడర యధభవుతేెంథి.
d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతెం ఙేలే అెంరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయట్ల
ా , విత్తౄ
ఉథోగలు, శ్భీయ నిభ్ణ తీయస, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఖత కలు అసవస త లేథర సయె భీ, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త,
నియస స లెం వెంట్ియ ఉధరైబ.
e) నౄభా సెంస ఔు నషి ెం యట్ిలేా యధెంగ ాత్తఔల ఎెంనఔలు జయఖఔుెండర నియభిెంఙేెందఽఔు, సభెైన వభీాఔయణ
జభిగి, భిస్కు లలల ఈకివట్ీ యదిెంచడఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం.
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f)

నౄభా ను ెందనఽనై కఫోబయ ఔా బెంట్ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄ భ లత్తలల ఉెంట్లడె ఔనఽఔ ఏజెంట్ే
నదట్ి యబ అెండర్ భెైట్ర్ అవుణరయస.

g) నౄభాలలని భూల సాణరాలేభెంట్ే : అతెంత నభ్ఔెం, నౄభానలై భఔుువ, నషి భియౘయెం, చెంథర,
భాభిడి, సనై కయణెం
h) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని కీలఔ యధధరలు : ాత్తనుథిత నూయెం, వమసఽ నియౄణ తాెం, లైధరనిష మల్
డరఔుఫెంట్ల
ా , యైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.
i)

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

j)

ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌసన అవసయెం లేని ాకిరబయ యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్.

k) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్తలల భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనిై
భథిెంు ఙేల భాయసులు యేయౄ యస లేథర రణరలు కైట్లబయౄయస.
l)

అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచగధే అెండర్
భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ ూయౄ వుతేెంథి.

m) ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స ాదరనెంగ సఖట్లల సాణరానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నిఙేసౄ ఽెంథి. ఔ నుాభాణఔ
ఖూ
ర ులలని సబ లెందభినీ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెందఔు తీసఽఔువచిచనుడె, ఖూ
ర ులలని
సబ లు నౄభా సెంస ఔు నషి ెం యట్ిలాఖల యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయని పలయయౄయస.
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మీఔక మీమై మీక్ించ఼కోండ్ిక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృబెంచడఫే అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ ాకరమ
ి .
జరహఫయ 2
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
అెండర్ భెట్
ై ెంగ్ లలని అతెంత భెంచి నభ్ఔెం సాణరానిై నౄభా ఔెంనలనీ, నులల఼ తీసఽఔునై వకిౄ
ఇదె యౄ నుట్ిెంఙరయౌ.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే I.
ఇనాసూయఫ ల్ ఇెంట్భెస్కి అధే దఫెంధెం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫోతేధరైడో ఆ ఆలౄ నలై
అతనిఔునై ఆభిఔ లేథర లధ
ై రనిష మల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄెంథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషి ెం యట్ియౌాధర ఆ
లైధరనిష మల్ నయౖినిై తట్లికోఖలనధే దీభానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄెంథి.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంశ్ెంనలన
ై రణరలయెంగ, సెంకాయెంగ భథిెంునఽ సెంకాయచఔ
భూలాెంఔన దే త్తలల యేయౄ యసకనీ, ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ దే త్తలల కదఽ.
జరహఫయ 5
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాసూభెన్స లల, ఔ ఫిెందెంలలని సబ లెందభినీ ఔ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా
నులల఼ కిెందఔు తీసఽఔువచిచనుడె, ఆ ఫిెందెంలలని సబ లు నౄభా సెంస ఔు నషి ెం యట్ిలాఖల
యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణనేెంచయస.
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మజభాని-ఉథోఖ ల ఫిెంథరలకై కఔ,

కభి్ఔ సెంగాలు, ట్ాసి ఽలు, య లలట్
ై ీలు, విత్తౄ నిుణ ల

సెంగాలు, ఔా ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితవ సెంస ల వెంట్ి యఔయకల ఖూ
ర ులఔు ఔడర నౄభా సెంస లు
యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.

షుమం మీక్య రవనలక
రవన 1
ఔ వకిౄ అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చాని అెంశ్ెం ఏథి ?
I.

ఆడ, భఖ ణేడర

II. జీయత పలఖయవనే ఉథోఖెం
III. అలయట్ల
ా
IV. నియస నుాెంతెం
రవన 2
నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌాెంఙేథి __________.
I.

నౄభా ఙేలన నతౄ ెం ఫేయఔు యసౄ యఔ నయౖిల నతౄ ెం

II. యసౄ యఔ కయసచణో నినేతౄ ెం లేఔుెండర నౄభా ఙేలన నతౄ ెం
III. భెెండె క్షాలు అెంగీకభనికి వచిచన లయ నతౄ ెం
IV. నౄభా నతౄ ెంణో నినేతౄ ెం లేఔుెండర యసౄ యఔ నషి ెం నతౄ ెం
రవన 3
దయకాసఽౄథరయస

ఖ భిెంచి

________________.
I.

అెండర్

భెైట్ర్

కి

నదట్గ

ణెయౌనే

నుాథనేఔ

వమసఽ నియౄణ ణరాలు

II. లైధరనిష మల్ డరఔుఫెంట్ల
ా
III. భ ెందభి యైద నియేథిఔలు
IV. ాత్తనుదన నూయెం
రవన 4
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄ వుతేెందెంట్ే ___________________.
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సభాఙరయ

వనయస

ఏదెంట్ే

I.

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

II. ాత్తనుదఔునికి నియవళెంఙే యైద భియౕలనలు, భీక్షలనీై ూయౄ బనుడె
III. అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచినుడె
IV. భిస్కు ఎెంనఔ, ధయ నియృ ెం తభవత ాత్తనుదఔునికి నులల఼ని జఞభీ ఙేలనుడె.
రవన 5
సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త ఖ భిెంచి థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి తు ?
I.

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త యక్షణ ను ెంథిన లఫోెంథి సయౘమెంణో ఔ పలభీ యనుయెంణో
వవహభిెంచడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయససఽౄెంథి.

II. ఫడిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుెండర సెంకాయఫైన భాయసులనలై ఆదరయడి కిాషిఫైన లేథర
సెంథేయౘసదదఫైన కైసఽలనఽ యరలాఱెంచడెం యధెం కదఽ.
III. యైద రసౄ ైెం ట్ా ఎట్లవెంట్ి నిభిెషి భిజా ఞనెం లేని వఔుౄలు ఈ దే త్తని ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.
IV. ఇథి యయధ అెండర్ భెైట్యా నియృ మాల భధ నిలఔడ ఉెండేట్ా ల చాసఽౄెంథి.

షుమం మీక్య రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే II.
అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చానే భ కఫైన అెంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ ఔట్ి అబనట్ికీ, అతని లేథర ఆఫ
జీయత పలఖయవనే విత్తౄ ఉథోగలు ాపలవెం చావు.
జరహఫయ 2
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే I.
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నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, నులల఼థరయసనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యట్ియౌాన నయౖిలనఽ
ఙెయౌాయౄ యస. కనీ, ఆ నతౄ ెం నౄభా నణరౄనికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
ఔ దయకాసఽౄథరయస ఖ భిెంచి అెండర్ భెట్
ై ర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయస , అతని ాత్తనుదన
నూయెం లేథర దయకాసఽౄ నూయఫే. ాత్తనుదఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, వకిౄఖత
యవభలు అెందఽలల లేఔభిెంచి ఉెంట్లబ.
జరహఫయ 4
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల తగిన భిస్కు కైట్గిభల
ీ ుగ వభీాఔభిెంచడెంణో అెండర్
భెైట్ిెంగ్ ాకరమ
ి
ూయౄ వుతేెంథి.
జరహఫయ 5
సభెన
ై జయఫ ఏదెంట్ే II.
కిాషిఫైన లేథర

సెంథేయౘసదఫన
ై

కైసఽలనఽ

భభిెంత

జఞఖరతౄగ

యరలాఱెంచడెం

సెంకాయచఔ

భూలాెంఔన దే త్త థరవభ యధభవుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే, సెంథేయౘసద అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి
ఖణరనఽబయలు ణెయౌలన నుాభాణఔ యషమాలు, చరమలు సెంకాయెంగ వఔౄ ఫై ఉెంట్లబ.

494

అధడమమం 21
ల
ఆమోఖమ తెభా కెలభభయ
అధడమమం ఉతృో దడఘతం
ఈ అదరమెంలల భనెం ఆభోఖ నౄభాలల కెాబమ్ నియవహణ ాకిరమ , అవసయఫైన ణరాలు, కెాబమ్ భిజభివెంగ్
ాకిరమల ఖ భిెంచి చభిచెంచఽఔుెంట్లెం. యట్ిణోనుట్ల భనెం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిెంద ఙేలే కెాబమ్ ల
నియవహణనఽ భనెం భియౕయౌయౄెం. ట్ి.న.ఏల నుతానఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లెం.

అధమమన పయౌతడలక

A. నౄభాలలకెాబమ్లనియవహణ
B. ఆభోఖనౄభాకెాబమ్లనియవహణ
C. ఆభోఖనౄభాకెాబమ్లలలఅభీెలసభయణ
D. కెాబమ్లభిజభివెంగ్
E. థభుాభీిఎడి్నిలేిట్
ర యా (ట్ి.న.ఏ) నుతా)
F. కెాబమ్ల నియవహణ – వకిౄఖత ాభాదెం
G. కెాబమ్ల నియవహణ- యథేయౕ ామాణ నౄభా
ఈ అదరమానిై చథియన తభవత, నైయస ఏెం ఙేమఖలుఖ ణరయెంట్ే :
a) నౄభా కెాబమ్లలలని యయధ యట్లథరయసల ఖ భిెంచి యవభిెంచఖలుఖ ణరయస
b) ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్లనఽ ఎలా నియవళయౄభో వభిృెంచఖలుఖ ణరయస
c) ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్ల భియౖుభనికి అవసయభబయ యయధ ణరాల ఖ భిెంచి చభిచెంచఖలుఖ ణరయస
d) కెాబమ్ల భిజయసవలనఽ నౄభా సెంస లు ఎలా సభఔయసయౄభో యవభిెంచఖలుఖ ణరయస
e) వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల ఖ భిెంచి చభిచెంచఖలుఖ ణరయస
f)

ట్ి.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయ ెం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయస
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A. తెభాలో కెలభమ్ల తుయుసణ
నౄభా అధేథి „రహగహదనం‟ అని నులల఼ ఆ యగెధరనికి „శూహక్షమం‟ అని అెందభికీ ణెయౌలెంథే. నౄభా ఙేలన తభవత
అనఽకోఔుెండర ఏథెైధర ఙోట్లఙేసఽఔుని నులల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙేమవలల వలేౄ ఆ యగెనెం నిజఫైన భీక్షఔు
ఖ యవుతేెంథి. ఔ నౄభా సెంస నితీయస ఎెంత ఫలగ ఉెంథో ఙెనులెంట్ే అథి కెాబమ్ ల యగెధరలనఽ ఎలా
నిలఫట్లిఔుెందధే యషమానిై యరలాఱలేౄ ణెయౌలనుోతేెంథి. నౄభా యెంఖెంలలని కీలఔఫైన భైట్ిెంగ్ అెంరలలల ఔట్ి ,
నౄభా ఔెంనలనీ ఔుెండే కెాబమ్ల ఙెయౌాెంు యభయ ూఫే.
1. కెలభమ్ రకరమలోతు రహటాదడయవలక
కెాబమ్లనఽ ఎలా నియవళయౄభో భనెం సయవయెంగ భియౕయౌెంచఫోబయ భ ెందఽ, అసలు కెాబమ్ల ాకిరమలల
ఆసకిౄ చానేయభెవభో భనెం అయ ెం ఙేసఽకోవలల ఉెంథి.
చితరం 1: కెలభమ్ల రకమ
ర లోతు రహటాదడయవలక
తెభా ఔం్తూ రహటాదడయవలక
అండర్ మెైటయవల
థర్డ తృహమీట ఎడ్ిభతుళేటరటయవల
మెఖయమలేటయవల
తృొర రసైడయవల/ఆషతతరలక
తెభా ఏజంటయ
ల /ఫోర ఔయవల
వితుయోఖదడయవ
కెలభమ్ రకరమలోతు రహటాదడయవలక
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వితుయోఖదడయవ
మజభాన఼లక

నౄభా కొధే వకిౄ నదట్ి యట్లథరయస,„కెాబమ్ ఖరళత‟ అవుణరడె.
„కెాబమ్ల ఙెయౌాెంుథరయసలు‟ గ నౄభా ఔెంనలనీ మజభానఽలఔు ఇెందఽలల నలదె
భూలెం ఉెంట్లెంథి. నులల఼ హోలు యా నిధఽల నఽెంఙే కెాబమ్లనఽ
ఙెయౌాసౄ ఽనైట్ికీ, ఙరలా కైసఽలలల యగెధరనిై నిలఫట్లికోవలలన ఫలధత
ఉనైయయస యభై అవుణరయస.

అండర్ మెైటయవల

కెాబమ్లనఽ అయ ెం ఙేసఽఔుని, ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల఼ షయతేలు,
నిమభ నిఫెంధనలు, ధయలు వెంట్ి యట్ిని నియృ బెంఙే ఫలధత నౄభా ఔెంనలనీ
లలయౌ అెండర్ భెైట్యా థి, నతౄ ెం నౄభా సెంస లథి.
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మెఖయమలేటర్

భెఖ లేట్ర్ (పలయత నౄభా నిమెంతాణ, అనవిథిే యదికయ సెంస ) థిఖ వ నేభపునై
ఆశ్మాల యధనఔు ఔిఱ ఙేసౄ ా కీలఔ యట్లథరయసగ ఉెంథి:


నౄభా భవయణెంలల ఔరభదే త్తని నియవళెంచడెం



నులల఼థరయసల ాయోజధరనిై కనుడడెం



నౄభా సెంస ల థీయఘకయౌఔ లైధరనిష మల్ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండేట్ా ల చాడడెం.

థర్డ తృహమీట ఎడ్ిభతుళేటరటయవల
లేయ భధవయసౄలుగ భిచితఫైనయభై థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర యసా. ఆభోఖ నౄభా
కెాబమ్లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేయౄ యస.
తెభా ఏజంటయ
ల / ఫోర ఔయవల

నౄభా ఏజెంట్ల
ా / ఫోాఔయసా నులల఼లనఽ యఔరబెంచడఫే కదఽ, కెాబమ్ ఙేమవలల
వచిచన క్షెంలల యనియోఖథరయసలఔు లేవ ఙేయౄ యని ఔడర ఆయెంచడెం
జయసఖ తేెంథి.

తృొర రసైడయవల / ఆషతతరలక

యనియోఖథరయసల కెాబమ్ అనఽబవెం య఼గ యగైట్ా లయయస చాయౄయస. భ కెంగ
ఆసత్తా ట్ి.న.ఏల నునల్ లల ఉనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌాెంచనవసయెం లేఔుెండర
ఆసత్తాలల చికితస ను ెంథేట్ా ల నౄభా సెంస చాసఽౄెంథి.

ఆ యధెంగ కెాబమ్లనఽ నియవళెంచడభెంట్ే, కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన ఈ యట్లథరయసలలాని ాత్త ఔుభి
లక్షాలనఽ నియవళెంచడఫే అవుతేెంథి. అబణే, యభిలల కొెందభి లక్షాల భధ గయష ణ తలెతౄఖల అవకశ్భూ
ఉెందనఽకోెండి.
2. తెభా ఔం్తూలో కెలభమ్ల తుయుసణ తృహతర
ఈ భిశ్భ
ర ఔు ఙెెంథిన డరట్ల ాకయెం - “యయధ నౄభా సెంస ల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ 65% నఽెంచి 120%
నలైన ఉెంథి. భాభెుట్ లల అతదిఔ పలఖెం 100% నషి నిషత్తౄ కి నలైన నిఙేయౄ ోెంథి”. ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల
ఙరలా ఔెంనలనీలు నయౖిలణో నడెసఽౄధరైబ.
థీనిై ఫట్ిి ఔెంనలనీకి, నులల఼థరయసలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేచెందఽఔు ట్ిషిఫైన అెండర్ భెైట్ిెంగ్
యదరధరలు, సభయ ఫైన కెాబమ్ల నియవహణ అనఽసభిెంచవలలన అవసయెం ఉెందని ణెలుయోౄెంథి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
నౄభా కెాబమ్ ాకిరమలల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయస యట్లథరయస కదఽ ?
I.

నౄభా ఔెంనలనీ ఱేర్ హోలు యా స
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II. భానవ వనయసల యపలఖెం
III. భెఖ లేట్ర్
IV. ట్ి.న.ఏ
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B. ఆమోఖమ తెభా కెలభమ్ల తుయుసణ
1. ఆమోఖమ తెభాలో ఎద఼యభయమ షరహళలు
ఆభోఖ నౄభా నుోర్ి నూోయౌయోలలని అసభానఫైన అెంరలనఽ లలతేగ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అుడే
ఆభోఖ కెాబభానఽ సభయ ెంగ నియవళెంచఖలుఖ ణరెం. అయ ఇయ:
a) నులల఼లలల అతదిఔ పలఖెం ఆసత్తా నులెైణే నషి భియౘయెం ఙెయౌాెంచడరనికి సెంఫెందిెంచినయే. ఇఔుడ యక్షణ
ను ెందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేవఖబభితఫైన అెంరలనఽ భ ెందఽఔు ణెసౄ ఽెంథి. ఇతయ తయఖతేల
నౄభాలల భనకిలాెంట్ియ యదరయణెంగ ఎదఽయసకవు.
b) అధరభోగల తీయసణెనఽైలు, చికితసఔు యళ్ుడెంలల అనఽసభిెంఙే యైకభి, తదనెంతయెం డరఔిర్ ని
ఔలవడెంలల పలయతథేశ్ెంలల ఙరలా యచితాఫైన భిల త్త
 ఔనినసౄ ఽెంథి. యట్ి పయౌతెంగ కొెందయస భభీ అత్త
జఞఖరతౄణో ఉెంట్ే, భభికొెందయస తభ అధరభోఖెం, చికితసల ట్ా ఏభాతాెం ఔలత ఙెెందని లత్తలల
ఉెంట్లయస.
c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽచ. కభపభైట్ సెంస వెంట్ి ఖూ
ర ు కొనవచఽచ. ఫలెంఔు వెంట్ి భిట్ెైల్
అభ్కల భాయా ెం ఖ ెండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽచ. థీని పయౌతెంగ ఉతత్తౄ ని లయ వసఽౄవుగ
అభ ్తేనైట్ల
ా ఔఔు ఔనినసౄ ఽెంథి. భభోఔు అథి యనియోఖథరయస అవసభలనఽ సెంతినౄ యఙే
యధెంగ తదనఽఖ ణెంగ థ యసఔుతేనైథిగ భాయసణోెంథి.
d) ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙేమడెం ఆసత్తా నులబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉెంథి. అబణే ,
యౌలబెం, ాణేఔ ధైుణెం, చికిణరస దే తేలు, నృయౌా ెంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీెల యషమెంలల
అథి డరఔియా స, సయె నా ఽ కవచఽచ లేథర ఆస్రతేలు కవచఽచ ఏఫైధర
సభయఔులు అెందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ.

నతౄ ెం ఆభోఖ లేవల

థీనివలా కెాబమ్లనఽ భిషుభిెంచడెం ఙరలా

ఔషి భవుణోెంథి.
e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖెం ఙరలా యేఖెంగ అనవిథిే ఙెెందఽణోెంథి. కొతౄ యధఽలు, కొతౄ లక్షణరలు
ుట్లికొసా
ౄ ధే ఉధరైబ. థీెంణో నాతన చికిణరస దే తేలు ఔడర అనవిథిే ఙెెందఽతేధరైబ. కీ హోల్ సయె భీలు, లేజయస చికితసలు వెంట్ియట్ిని ఇెందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.
ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిెంత యెంకైత్తఔఫైనథిగ భాయసయోౄెంథి. అట్లవెంట్ి యదరధరలణో ఔడిన నౄభా
కెాబమ్ల భియౖుయెం నియెంతయెం ఫయసఖ డవలలన అవసయెం ఏయడెణోెంథి.
f)

ఈ అెంరలనిైెంట్ికీ నేెంచి, భానవ థేయౘనిై నుాభాణీఔభిెంచలేభధే యసౄ వెం ూభిౄగ నాతన
కోణరనిై జోడియౄ ోెంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదె యస వఔుౄలు కై యఔఫైన చికితస ను ెంథిధర
ఔడర సెంథిెంచడెంలల ణేడర ఉెంట్లెంథి. యభికి యేభైవయస చికితసలు అవసయడవచఽచ. ఆసత్తాలల
ఉెండరయౌసన కలెం యషమెంలల ఔడర ఇదె భి భదర ణేడరలుెండవచఽచ.
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ఆభోఖ నౄభా నుోర్ి నూోయౌయో యేఖెంగ విథిే ఙెెందఽణోెంథి. అట్లవెంట్ి యేఖవెంతఫైన విథిే యసఽయసతేనై సయల్
వలా యఔయకల నులల఼ల సెంక ఔడర యభీతెంగ నలభిగినుోణోెంథి. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు యణలల వెందలాథిగ
ఉధరైబ. కై ఔెంనలనీ లలల ఔడర భనెం అధేఔ యకల నులల఼లనఽ చాడవచఽచ. ాత్త నులల఼కి లేథర కొనిై
భాయసలణో థరనఽైెంచి ుట్లికొచిచన భభో నులల఼కి థరనిథెైన యలక్షణ ఉెంట్ ెంథి. థరనిణో కెాబమ్ నఽ
భిషుభిెంచడరనికి భ ెందఽ సదయస నులల఼ని నియతెంగ అధమనెం ఙేమవలల వయోౄెంథి.
ఆభోఖ నుోర్ి నూోయౌయోలల విథిే సెంకాయఫైన సయల్ నఽ ఔడర యెంట్ ణెయౄ ోెంథి. ఔ ఔెంనలనీ 100,000 ఆభోఖ
నులల఼లనఽ భిట్ెైల్ యనియోఖథరయసలఔు యఔరబెంచిెంథి అనఽఔుెంథరెం. ఈ నులల఼ల కిెంద 300,000 భెంథి ఉెంట్ే ,
ఔెంనలనీ ఔనీసెం సఽభాయసగ 20,000 కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు లదేెం కవలల వయోౄెంథి !

నఖదఽ

ఙెయౌాెంచనవసయెం లేఔుెండర లేవలు ను ెందవచచని నులల఼థరయసలు ఆయయౄయస. కెాబమ్లు యేఖెంగ లలట్ిల్ అయవలని
ఔడర కోయసఔుెంట్లయస. థరెంణో ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్ల యపలగనిై నియవళెంచడెం ఖణనీమఫైన సయల్గ
భాభిెంథి.
నలైగ, పలయతథేశ్ెంలల యఔరబసఽౄనై ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ాకయెం థేశ్ెం లలల ఎఔుడెైధర ఆసత్తాలల ఙేయవచఽచ.
కెాబమ్లణో వవహభిెంఙే ఫిెందెం తభ వదె ఔు వచిచన కెాబమ్నలై సెంథిెంఙేెందఽఔు థేశ్యౄ ెంగ అభలులల
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయెంు ఙేసఽకోయయౌస ఉెంథి.
ఆభోఖ కెాబమ్ల ఫేధేజర్ ధైుణరనిై, అనఽబయనిై, తనఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యధధరలనఽ
ఉయోగిెంచఽఔుని ఈ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుెంట్లడె.
అెంత్తభ యరలాషణఔు వలేౄ , ఆభోఖ నౄభానఽ అెంథిెంఙేయయస, ణరభ
సవమెంగ

లేథర

ఔుట్లెంఫ

సబ ల

అధరభోఖెం

వలా

అవసయెంలల ఉనై ఒ వకిౄకి అలాగై ,

రభీయఔ,

పలయోథేవఖబభితఫైన

త్తౄ డిని

ఎదఽభపుెంట్లనైయభికి ణోడరట్ల నెంథిెంఙరభధే సెంతినౄ ని ను ెందఖలుఖ ణరయస.
షమెైన కెలభమ్న఼, షమెైన ఴమకు క, షమెైన షభమంలో అందించేటల య చఽడడబే షభయి బైన కెలభమ్ల తుయుసణ
అతుంచ఼ఔకంటయంది.
2. ఆమోఖమ తెభాలో కెలభమ్ల రకమ
ర
కెాబమ్నఽ నౄభా ఔెంనలనీబయ ఙెయౌాెంచవచఽచ. లేథర నౄభా ఔెంనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ (ట్ి.న.ఏ) థరవభ
ఙెయౌాెంు జభిగైట్ా ల చాడవచఽచ.
కెాబమ్నఽ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట్ి నఽెంచి నులల఼లలని షయతేల ాకయెం ఙెయౌాెంు జభిగైెంత
వయఔు భధ కలెంలల ఆభోఖ కెాబమ్ సషి ెంగ నియవచిెంచిన యయధ దశ్ల ఖ ెండర యఖ తేెంథి. యట్ిలల థేని
నుాదరనెం థరనిథే.
థిఖ వ నేభపునై ాకిరమలు ాణేకిెంచి ఆభోఖ నౄభా (యౘలట్లెైజైషన్) నషి భియౘయ నులల఼లఔు సెంఫెందిెంచినయ.
ఆభోఖ నౄభా యనుయెంలల ఇయే ాదరన పలఖెంగ ఉధరైబ.
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లయ ాయోజన నులల఼ లేథర తీవా అసవస త నులల఼ లేథర థెైనెంథిన నఖదఽ నులల఼ వెంట్ి యేట్ి యషమెంలలధైధర
సభై కెాబమ్నఔు అనఽసభిెంఙే యదరయణ ాకిరమ, జతయచవలలన ణరాలు కై భాథిభిగ ఉెంట్లబ. కఔనుోణే
అట్లవెంట్ి నులల఼లు భ ెందఽగ నఖదఽ ఙెయౌాెంచనవసయెం లేని సదఽనుమెంణో భఔనుోవచచధేథి యసౄ వెం.
నషి భియౘయ నులల఼ కిెంద ఙేలే కెాబమ్ ఎలా ఉెండచఽచనెంట్ే :
a) నఖద఼ యఴత కెలభమ్
ఆసత్తాలల ఙేభైట్ుడెకనీ, చికిణరస సభమెంలలకనీ కయసచలనఽ యనియోఖథరయస ఙెయౌాెంచడె. నౄభా
సెంస /ట్ి.న.ఏ భ ెందభి అనఽభత్త ఆదరయెంగ ధట్ వర్ు లలని ఆసత్తా లేవలనఽ సభఔయససఽౄెంథి.
తభవత కెాబమ్ భియౖుయెం కోసెం ణరాలనఽ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి సభభిసఽౄెంథి.
b) మిభంఫయవీబంటయ కెలభమ్
యనియోఖథరయస తన జైఫ లల య భ ్నఽ ఆసత్తాకి ఙెయౌాయౄ డె. తభవత అయహత ఫేయఔు కెాబమ్నఽ
ఙెయౌాెంు కోసెం నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి సభభియౄడె.
భెెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.

భైకాచితాెం 1: కెాబమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి (ఇథే ఔరభెంలల ఉెండరలని లేదఽ)
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కెాబమ్ ాకిరమ
వయౄ భానెం
భిజిలేిష
ర న్
డరఔుఫెంట్ా భియౕలన
నృయౌా ెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
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కెాబమ్ల కోడిెంగ్
భియౕలన/కెాబమ్నలై ధరమ నియృ మెం
ఙెయౌాెంఙరయౌసన తేథి నతౄ ెంనలై నియృ మానికి భవడెం
కెాబమ్ ఙెయౌాెంు
అవసయఫైన ణరాలనఽ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం
కెాబమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం
భభిెంత సయవయ దభుౄ కోసెం కెాబమ్లనఽ అనఽభానిెంచడెం
కెాబమ్ డరఔుఫెంట్ా నియవహణ
కెాబమ్లనలై ఆడిట్

a) ఴయు భానం
యనియోఖథరయసఔు, కెాబమ్ల ఫిెంథరనికి భధ నదట్గ సెంఫెంధెం ఏయడేథి కెాబమ్ వయౄ భానెం
థరవభధే. ఆసత్తాలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిెంచదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయస ఔెంనలనీకి
ణెయౌమఙేమవచఽచ. లేథర ఆసత్తాలల ఙేభిన తభవతధైధర భ కెంగ అతవసయ భిల తేలలా ఆసత్తాలల
ఙేభిన సెందభౌలలల ఆ తభవతధైధర ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽచ.
ఇట్ీవయౌ కలెం వయఔు ఔడర కెాబమ్ ఙేమడెం ఖ భిెంచిన వయౄ భానెం ఔ లాెంఛనెంగధే ఉెంట్ృ వచిచెంథి.
అబణే, ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఇనాసూయయసా ఆచయణయధఫైనెంత ఫేయఔు యలెైనెంత తవయగ ఆ వయౄ భాధరనిై
ణెయౌమజైమాలని ట్లిఫట్ి డెం నుాయెంనెంఙరయస. భ ెందఽగ అనఽఔునై ాకయెం ఆసత్తాాలల ఙేయసతెంట్ే
ఆసత్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిల త్త
 లల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24
ఖెంట్ల లలగ ఆ సెంఖత్తని నౄభా ఔెంనలనీకి ణెలనుయౌ.
ఆసత్తాలల ఙేభిన సభాఙరయెం సకలెంలల అెందఽఫలట్లలలకి వలేౄ ఆ యనియోఖథరయస ఆసత్తాలల ఙేభిెంథి
సతమో కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయస ఙేయలేదని లేథర వెంచన ఏనై లేదని
నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి ణోడడెతేెంథి. కొనిై సెందభౌలలల కయసచలనలై ఆసత్తా
మాజభానెంణో చభిచెంచడరనికి ఔడర యలుెంట్లెంథి.
నదట్ే వయౄ భానెం అెంట్ే,„జఞఫ భల, ెంన, అథి అెంథినట్ల
ా నిభేభిెంచఽకోవడెం‟ లేథర నూక్స ఙేమడెం.
ఔభూనికైషన్, ట్ెకైలజీలలల అనవిథిే ుణభా అని ఇనాసూయయసా/ట్ి.న.ఏలు నడినే కల్ లలెంట్యా థరవభ
ఔడర వయౄ భానెం ెండెం యధభవుణోెంథి. ఇయ 24 ఖెంట్ల ణెభిచి ఉెంట్లబ. ఇెంట్ర్ ధట్ , ఇ- ఫబల్
లనఽ ఔడర ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ.
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b) మిజిళేటరశన్
కెాబమ్నఽ ఔెంూట్ర్ లల ఎెంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభెనఽస సెంకనఽ సిఱిెంచడఫే కెాబమ్ భిజిలేి రషన్ ాకిరమ.
భిపభెనఽస సెంకణో కెాబమ్ లత్తని ఏ సభమెంలలధైధర ణెలుసఽకోవచఽచ. థీనిై కెాబమ్ నెంఫయస, కెాబమ్
భిపభెనఽస నెంఫయస లేథర కెాబమ్ ఔెంట్ా లు నెంఫయస అెంట్లయస. నుాలలలెంగ్ సెంస ఉయోగిెంఙే ఔెంూట్ర్,
ాకిరమలనఽ ఫట్ిి కెాబమ్ నెంఫయస సెంకలలల ఉెండవచఽచ లేథర అక్షభలణో ఔడిన సెంకలలల
ఉెండవచఽచ.
కెాబమ్ వయౄ భానెం అెంథి, నులల఼ నెంఫయస సభిగా  ఉెండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి
సభినుోబన యెంట్ధే యదరయణెంగ భిజిలేిష
ర న్ ూభిౄ ఙేల, భిపభెనఽస నెంఫయస ఇయౄయస.
ఔెంూట్ర్ లల కెాబమ్నఽ భిజిసి యస ఙేమగధే, అథే సభమెంలల నౄభా సెంస కాణరలలల అెందఽఔు ఔ
భిజయసవనఽ సిఱియౄ యస. వయౄ భానెం/భిజిలేిష
ర న్ సభమెంలల, కెాబమ్ కచిచతెంగ ఎెంత నతౄ మో లేథర
అెంచధర నతౄ ెం ఎెంణో ణెయౌమఔనుోవచఽచ. ఔనఽఔ నుాయెంబ భిజయసవ నతౄ ెం నుాభాణఔ భిజయసవ (ఙరలా వయఔు
ఙరభితఔ
ా సఖట్ల కెాబమ్ లలైజు అబ ఉెంట్లెంథి) నతౄ ెం అవుతేెంథి. ఔయభి అెంచధర నతౄ ెం లేథర పలయెం
అవచచని పలయసఽౄనై నతౄ ెం ఖ భిెంచి ణెయౌమగధే, థరనిై ాత్తనృెంనృెంఙే యధెంగ భిజయసవనఽ నలెంచఽతధన
లేథర తగిాసౄ ాధన సవభియౄ యస.
c) తడరల మిశీలన
ఔయభి కెాబమ్ భిజిసి యస కగధే, నుాలలలెంగ్ ఔు అవసయఫైన ణరాలనీై అెంథేట్ా లగ చాసఽకోవడెం
తదఽభి చయ అవుతేెంథి.
కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫైన అెంరలని ఖ యసౄెంచఽకోయయౌ:

1. అసవస తఔు సెంఫెందిెంచిన డరఔుఫెంట్భీ ఆదరయెం
2. అెంథిెంచిన చికితస
3. ఇన్- నేషెంట్ గ ఉనై కలెం
4. భీక్షల నియేథిఔలు
5. ఆసత్తాకి ఙేలన ఙెయౌాెంు
6. చికితసఔు సెంఫెందిెంచి తదఽభి సలయౘ
7. ఇెంనుాెంట్లా వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌాెంు ఆదరభలు
డరఔుఫెంట్ా నఽ భియౕయౌెంచిన తభవత, కెాబమ్ నుాలలసర్ భియౕయౌెంఙే అెంరల జఞనృణర ఔట్లెంథి. ఙరలా
ఔెంనలనీలు

నుాలలలెంగ్

డరఔుఫెంట్ేషన్

లల

అట్లవెంట్ి

ఙేసఽఔుెంట్లధరైబ.
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ఙెక్

యౌసఽి

ఉెండడరనిై

ఔ

పలఖెంగ

లలనెంచిన ణరాలనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄయౄ యస. కొనిై ాకిరమలలా ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయస/ఆసత్తా
సభభిెంచని ణరాలనఽ కోయణరయస. ఙరలా ఔెంనలనీలు యనియోఖథరయసఔు అయౌఔయెం ఔలఖఔడదధే పలవనణో
అదను సభాఙరయెం కోసెం అబభిెంచడరనికి భ ెంథే నదట్ అనిై ణరాలనఽ ూభిౄగ భియౕయౌయౄబ.
d) తయౌల ంగ్ షభాచడమహతున ళేఔమించడం
కెాబమ్ నుాలలలెంగ్ వలమెంలల నృయౌా ెంగ్ ఔడర భ కఫైన పలఖెం. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు యదరయణెంగ
చికితసఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిెంద భినేతేలనఽ యదియౄ బ. అెంతఔునేెంచి భియౘభనిై
ఙెయౌాెంచవనైభాట్. చికితసఔబయ ఙరభీెలనఽ వభీాఔభిసౄ ఽనై నుాభాణఔ యదరనెం ఇథి :

 భిజిలేిష
ర న్, సభీవసఽ ఙరభీెలణో సయౘ యౄభ , ఫోయసు, నభిసెంగ్ వమాలు.
 ఐ.ల.మ ఙరభీెలు, ఏ యధఫైన నియత యక్షణ కయఔలానులకెైధర.
 ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఙరభీెలు, అధల఼ౄఱమా, యఔౄ ెం, ఆకిసజన్, శ్సౄ ైచికిణరస భిఔభలు, భెందఽలు,
డమాగైలిక్ వసఽౄవులు, ఎక్స భై, డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన఼, నేస్క ఫేఔర్, ఔిత్తాభ
అవమయలు వెంట్ియట్ికెైన కయసచలు. ఆభైషన్ లల పలఖెంగ అబన ఏ యైద కయసచలెైధర సభై.

 సయె న్, అధల఼ౄఱసి ఽ, ఫడిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔనసలెిెంట్లా, లలషయౌసఽిల ఼జులు.
 అెంఫ లెనఽస ఙరభీెలు
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్స భై, యునఽా వెంట్ి భీక్షలకెైన ఙరభీెలు.
 ఓషదరలు
ఈ యపలగల కిెంద సభాఙరభనిై నుోఖ

ఙేలేెందఽఔు యనియోఖథరయస సభభిెంచిన ణరాలనిైెంట్ినీ

భియౕయౌయౄయస. పయౌతెంగ, కెాబమ్ల లలట్ిల్ ఫెంట్ నఽ కచిచతతవెంణో ూభిౄ ఙేమడెం ఔుదఽయసతేెంథి.
ఆసతేాల నృయౌా ెంగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభిెంఙేెందఽఔు ామణరైలు యఖ తేనైట్ికీ , ాత్త ఆసత్తా నృయౌా ెంగ్
లల థరనిథెైన దే త్తని థేనిధన అనఽసభిెంచడెం భియజు. ఈ యపలఖెంలల ఎదఽయవుతేనై సయళ్ైు ఇయ :


సభీవసఽ ఙరభీెలు లేథర ఆయౘయెం వెంట్ి భియౘయెం వభిౄెంచని అెంరల జఞనృణరలలకి ఖథి అథెె ఔడర
భవచఽచ.



కై నృలుా అబణే యయధ యపలగలయ ఉెండవచఽచ. భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు అనిైెంట్ికీ ఔయౌన
ఖ తౄ గ కై నతౄ ెంణో నృలుా ఇవవవచఽచ.



నుాభాణకైతయ నేయానఽ ఉయోగిెంచడెం. ఉథరహయణఔు నభిసెంగ్ ఙరభీెలనఽ సభీవసఽ ఙరభీెలుగ నలవడెం.



“అలాెంట్ియే ఙరభీెలు”“వెంట్ియ”“అనఽఫెంధ వమాలు” వెంట్ి భాట్లనఽ నృలుాలల ఉయోగిెంచడెం.

నృయౌా ెంగ్ సషి ెంగ లేనుడె నుాలలసర్ కయసచలనఽ యడియడిగ చానెంఙరలని కోయవచఽచలేథర

అదను

సభాఙరభనిై అడఖవచఽచ. థీనివలా వభీాఔయణనలైన , కయసచల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయైధర సెంథేయౘలుెంట్ే
ణొలగినుోణరబ.
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ఈ సభసనఽ భిషుభిెంఙేెందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔసాణరాలనఽ జఞభీ
ఙేలెంథి. అట్లవెంట్ి నృలుాల నూభ్ట్ నఽ, భియౘయెం లనెంచని అెంరల జఞనృణరనఽ అథి లభీఔభిెంచిెంథి.
తృహమకైజీ మైటల య
కొనిై యధఽల చికితసఔు ఙరలా ఆసతేాలు నుకైజీ భైట్ాఔు అెంగీఔభిెంఙరబ. చికిణరస యదరధరనిై
నుాభాణీఔభిెంచి, వనయసలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెంలల ఆసత్తాఔునై యభయ ూెంనలై ఇథి ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ఇట్ీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.యై యషమెంలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు
ఙెెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ెంథే లభీఔభిెంఙరబ.

ఉదడసయణ
a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాెంజియోగరమ్, మాెంజియోనుాల఼ి, ల.ఏ.నృ.జి లేథర ఒనలన్ యౘర్ి సయె ర్, వెంట్ియ
b) గెైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: యదరయణ ాసవెం, లజైభిమన్ ాసవెం, ళషి భెఔినై, వెంట్ియ
c) ఆభపౄనలడిక్ నుకైజీలు
d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు
సయె భీ తభవత సభసలు తలెత్తౄణే అబయ అదను వమాలఔు

ఈ నుకైజీలఔు నేెంచి కయచబణే

యసౄ యఔ నుాత్తథిఔన యట్ికై యేభైగ ఙరభీెలు వసాలు ఙేయౄ యస.
నుకైజీల వలా కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యట్ిలల ఇనేడిఉనై వమెం ఇదనేత ెంగ ణెలుసఽౄెంథి.
చికిణరస యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి కెాబమ్లనఽ భిషుభిెంచడెం సఽలబెం.
e) కెలభమ్ల కోడ్ింగ్
ఉయోగిసౄ ఽనై యట్ిలల అతెంత భ కఫైన కోడ్స లలట్ ాెంచ ఆభోఖ సెంస (డఫా ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయస
ఙేలెంథి. అథి యధఽల అెంతభెతీమ వభీాఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అనవిథిే ఙేలెంథి.
యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేెందఽఔు ఐ.ల.డిని , ఆ యదికి చికితస ఙేలేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే
యదరధరనిై ఖరళెంఙేెందఽఔు ఔభెెంట్ ను ా ల఼జర్ ట్ెభి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స నఽ ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లయస.
ఇనాసూయయసా కోడిెంగ్ నలై ఆదరయడడెం ఔరఫేన఼ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఇనాసూభెన్స భె ఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్
ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫైన ఇనాసూభెన్స ఇనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్ పభై్షన్
ఫలెంఔునఽ నుాయెంనెంచిెంథి. అట్లవెంట్ి సభాఙరభనిై అఔుడ యరలాఱెంఙే అవకశ్భ ెంథి.
f)

కెలభమ్ తృహరళ్ళంగ్

ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని చథియణే అథి ఔభభిషమల్ కెంట్లాఔుి అని ణెలుసఽౄెంథి. అథే సభమెంలల, అెందఽలల
యైద భిపలష ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌాెంచవలలన కెాబమ్ వచిచనుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌాెంఙరలల యవభిసౄ ా అెందఽలల
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యైద థరలఔు నియవఙరలుెంట్లబ. ఏ నౄభా నులల఼లలధైధర కెాబమ్ల నుాలలలెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన కీలఔెం
భెెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ :


నులల఼ కిెంద ఈ కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచవఙరచ?



ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్ే, నిఔయ నతౄ ెం ఎెంత ?

ఈ భెెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ ఇయవలధరై నులల఼కి ఙెెంథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలనఽ
అయ ెం ఙేసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి. ధట్వర్ు ఆసత్తాలల ఔనఽఔ చికితస ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే ఆ ఆసత్తాణో ఔుథిభిన
భైట్ా ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌల ఉెండరయౌ.
కెలభమ్ మిశీలనడయుత
ఆభోఖ కెాబమ్ భియౕలనఔు యమా లెందఽఔు థిఖ వ నేభపుెంట్లనై అెంరలు సెంతినౄ ఔయెంగ ఉెండి తీభయౌ.
i.

ఆషతిర తృహల ైన షబయమడు తెభా తృహలళ గపడుఖయ కందఔక ఴచిు ఉండ్డయౌ.

ఇథి సఽలబెంగ ఔనినసౄ ఽెంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ కిెంద ఉనై వఔుౄల నేయా స, (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ
ఔడర) ఆసత్తాలల ఙేభిన సబ డి నేయస సభినుోలని సెందభౌలు భనఔు అధేఔెం ఎదఽయవుతేెంట్లబ.
ఫహృర అెందఽఔు కయణెం కఖల అెంరలు :
నులల఼లల నేభపునై వకిౄ, ఆసత్తాలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉెండేట్ా లగ చాసఽకోవడెం భ కెం. ఆభోఖ
నౄభాలల ఈ యఔఫైన మోయలు సయవయదరయణెం.
ii. తెభా ఉనన కహలం లోలే ేశంట్ చేమి ఉండ్డయౌ.
iii. ఆషతిర తుయుచనం
వకిౄని ఙేభిన ఆసత్తా

నులల఼ కిెంద నియవచిెంచిన “ఆసత్తా లేథర నభిసెంగ్ హోమ్” నియవచనెం ాకయెం

ఉనైథెై ఉెండరయౌ. లేఔనుోణే కెాబమ్ ఙెయౌాెంచడెం ఔుదయదఽ.
iv. డ్ొ మిళయౌమమీ శృళటల ైజైశన్
కొనిై నులల఼లు డ నేలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్ కి అెంగీఔభియౄ బ. అెంట్ే , యదరయణెంగ ఆసత్తా/నభిసెంగ్
హోమ్ లల చికితస అవసయభబయ

అసవస తకి పలయతథేశ్ెంలల నియస ఖిహెంలలధే 3 భోజులఔు నేెంచి

చికితస తీసఽకోవచఽచ.
నులల఼ ాకయెం డ నేలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయౌాెంు ను ెంథరలెంట్ే :


నేషెంట్ లత్త అతనఽ/ఆఫనఽ ఆసత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ కి తయయౌెంచలేనిథిగ ఉెండరయౌ. లేథర



ఆసత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ లల డఔల కొయత కయణెంగ నేషెంట్ నఽ తయయౌెంచలేఔనుోబ ఉెండరయౌ.
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v. ఆషతిరలో ఉనన కహలం
యదరయణెంగ ఇన్ నేషెంట్ గ ఆసత్తాలల 24 ఖెంట్లు నేెంచి ఉెంట్ేధే ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు ఆస్రత్త
కయసచలనఽ ఙెయౌాయౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫెంధననఽ సెంతినౄ యఙేెందఽఔు ణేథీ , ఙేభిన సభమెంణోనుట్ల డిరచభిె
సభమానిై నేభపునడెం ఔడర భ కెం.
డ్ే-కైర్ చికతీలక
ఆభోఖ యక్షణ భిశ్భ
ర లలని యెంకైత్తఔ అనవిథిేలు అధేఔ చికిణరస యదరధరలనఽ సఽలబతయెం ఙేరబ. ఖతెంలల
యట్ికి సెంకిాషిఫైన చికితసలు, ఆసత్తాలల ఎఔుువ కలెం ఉెండవలలభవడెం అవసయభబయయ. 24 ఖెంట్లు
నేెంచి ఆసత్తాలల ఉెండవలలన అవసయెం లేఔుెండర

డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియవళెంఙే యదరధరలు అధేఔెం

అెందఽఫలట్లలలకొఙరచబ.
డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖెం భ ెంథే అెంగీకభనికి వచిచన నుకైజి భైట్ల నుాత్తథిఔయ. పయౌతెంగ
వమాలలల లయతవెం ఏయడిెంథి.
vi. ఒ..డ్ి
ఓట్- నేషెంట్ గ ఔడర చికితస/ఔనసలేిషనా నలై నలట్ి న కయసచలనఽ ఇఙేచ నులల఼లు కొనిై ఉధరైబ. నౄభా
ఙేలన నిభిెషి నణరౄనికి లలఫడి ఙెయౌాెంు ఉెంట్లెంథి. యదరయణెంగ అథి యౘలట్లెైజైషన్ నౄభా నతౄ ెం ఔన్ై
తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఒ.న.డి కిెంద లనెంఙే నతౄ ెం నులల఼కి నులల఼కి భధ ణేడరగ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి భిబెంఫయససఫెంట్ా ఔు,
24 ఖెంట్ల యౘలట్లెైజైషన్ కాజు వభిౄెంచదఽ.
vii. చికతడీ విధడనం/చికతడీ దధ తి
ఆసత్తాలల ఙేయడెం యదరయణెంగ అలలత్త చికిణరస దే త్తణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. అబణే , నేషెంట్
తీసఽకోదఖా ఇతయ చికిణరస దే తేల ఉధరైబ. అయ :


మ ధరని



లదే



హోనేయోత్త



ఆమ భైవద



ాఔిత్త యైదెం వెంట్ియ.

ఙరలా నులల఼లు ఈ చికితసలనఽ నేనయౘబయౄయస. కొనిై నులల఼లు యట్ిలల ఔట్ి భెెండె చికితసలనఽ ఉ
భినేతేలణో ఆమోథియౄ బ.
viii. భయందమి న఼ంచి ఉనన రహమధ఼లక
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తుయుచనం
భ ెందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄెందెంట్ే “ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి 48 ధలల లలల
అతనఽ/ఆఫఔు సఽవఔౄ ెంగ ణెయౌలధర లేథర ణెయౌమఔనుోబధర ఉనై ఎలాెంట్ి భిల త్త
 , జఫ ో లేథర
గమెం లేథర సెంఫెందిత భిల త్త
 , భిల త
 ేలఔు సెంఫెందిెంచిన సెంకైణరలు లేథర లక్షణరలు.
ఖ భిౄెంచినయ/ లేథర యద
ై  సలయౘ/చికితస తీసఽఔునైయ .”
భ ెందయ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనయౘబెంచడరనికి కయణెం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరాలఔు యయసదే ెంగ
ఉెండడెం. కామెం అనఽఔునైథరనికి నౄభా కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి లేదఽ.
అబణే, ఈ సాణరానిై వభిౄెంజైమడెం ఙరలా ఔషి ెం. నౄభా ఙేసౄ ఽనై సభమెంలల వకిౄకి అట్లవెంట్ి లత్త
ఉెంథర, ఖతెంలల యైదెం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేెందఽఔు ఔ ఔరభదే త్తలల యయధ అెంరలనఽ
భీక్షిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. సదయస అధరభోఖెం ఎధరైళ్ైాెంథి అధే థరనినలై యైద నిుణ ల భధ
నధరైననుామాలుెంట్లబ
వభిౄెంజైలేట్ుడె

ఔనఽఔ

ఏ

కెాబమ్ధైధర

త్తయసుభిెంచడరనికి

భ ెందఽ

ఈ

షయతేనఽ

నదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిెందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భియౕలనలలకి

తీసఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఆభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభెంలల, ఈ నేనయౘబెంునఔు భెెండె సవయణలు వఙరచబ.
 ఖూ
ర ప్ ఇనాసూభెన్స యషమెంలల ఇథి ఔనినసౄ ఽెంథి. నౄభా సెంస ఔు నషి ెం యట్ిలాజైలే వఔుౄలెవయౄ
లేయధే పలవనణో ఇెందఽలల నతౄ ెం ఖూ
ర ులలని సబ లెందభికీ నౄభా సదఽనుమెం ఔయౌయౄయస. నతౄ ెం
ాబ ణోవథోఖ లు, థరభిదూా భైకఔు థిఖ వున ఉనై నతౄ ెం ఔుట్లెంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సెంస లలని
నతౄ ెం ఉథోఖ ల ఔుట్లెంఫలలు వెంట్ియభికి ఖూ
ర ు నులల఼లనఽ వభిౄెంజైయౄ యస. నదట్ియభి నౄభాఔు
వఙేచ కై ఔ ఔుట్లెంఫెం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి ట్ేా నౄభా సెంస లు యనఽఔలెంగ
వవహభియౄ బ. తగినెంత భూలెం లనయోౄెందధే నేనయౘబెంుణో ఈ నులల఼లు తయచఽ ఆ
నేనయౘబెంునఽ ణొలగియౄ బ.
 కొెంతకలెం న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుెంట్ృ వచిచన తభవత భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలఔు
ఔడర నౄభా ఔయౌెంచడెంలల తు లేదధే పలవనణో భెెండవ సవయణనఽ ణెఙరచయస. ఔ వకిౄలల ఔ
జఫ ో లక్షణరలుధరై, నిభిెషి కల వవదిలల అయ ాకోనెంచవధే నభ్ఔెం. ఔనఽఔ థరనిై కామెంగ
భిఖణెంచడరనికి లేదఽ.
ix. తృహరయంబంలో రేచి ఉండ్ే కహలం
యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై (ఏథెైధర ాభాదెం ఫలభినడి ఆసత్తాలల ఙేభిణే తనెంచి) నదట్ి
30 భోజులు థరట్ిన తభవత ఫమట్డే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽెంథి.
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అథే యధెంగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :


కైట్భక్ి,



ళెభిైమా,



నృధైన్ నుోాయిట్ిక్ ళెైర్ ట్ా ఼,



వభినౄజెం,



ళసి భెఔినై,



లలైనలలైట్ిస్క,



సి ఽలా,



మోచి / తేెంట్ి కీలు భాభిడి వెంట్ియ.



నలలు,

నుాయెంబ కలెంలల ఇయ తలెత్తౄధర నౄభా యక్షణ ఉెండదఽ. నుాయెంబ కలెం ఏడరథి లేథర భెెండేళ్ైు లేథర
అెంతఔునేెంచిన సభమెం కవచఽచ. అథి కోు నౄభా ఔెంనలనీ నులల఼లల కోులా ఉెంట్లెంథి.
అధరభోఖెం యట్ిలల ఏథెైధర ఔట్ల అని కెాబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄయౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫైన లత్తలలకై
వసఽౄెంథర భథర అని భియౕయౌెంఙేెందఽఔు ఎెంతకలెంగ అతనికి యక్షణ లనయోౄెంథో చాయౄడె.
x. మినశృభంులక
నులల఼ కొనిై నేనయౘబెంులనిచిచెంథి. యట్ిని యదరయణెంగ ఏ యధెంగ వభీాఔభిెంచవచఽచనెంట్ే :


ాసాత్త ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై నులల఼లా ల యట్ికీ ఇసఽౄధరైయస).



ఓట్ నేషెంట్, దెంత యైద చికితసలు



ళెచ్.ఐ.య, యౘభో్న్ తెయన఼, సా
 లకమ చికితస, సెంణరన యపలణర చికితస, యౌెందభోథీెన
శ్సౄ ైచికితసలు వెంట్ి యక్షణ భిదిలలకి అధరభోగలు.



భదెం/భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెంగ వఙేచ యధఽలు



పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తీసఽఔుధే యైద చికితసలు.



ళెచఽచ అనుమఔయ కయఔలానులు, ఆత్హణర మతైెం, అణ దరభి్ఔ కలుషెం.



భీక్షలు/భియౕలనల కోసఫే ఆసత్తాలల ఙేయడెం.

ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలల కెాబమ్లనఽ భియౕయౌెంఙే వకిౄ

భిల త
 ేలనఽ నిభిెషిెంగ యవభిెంచడెం ఙరలా

భ కెం. థీనివలా లలషయౌసఽి ధేయసగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయస. కెాబమ్ నఽ త్తయసుభిెంచడరనిై
ఎవభెైధర సయల్ ఙేలధర కోయసి భియౕలనఔు ఔడర ఆ అెంశ్ెం ఫలెంగ నిలఫడఖలుఖ తేెంథి.
xi. కెలభమ్లఔక షంఫంధించిన శయతతల టల విధేమత చఽడం.
నౄభా తీసఽఔునైయయస కెాబమ్ల యషమెంలల నుట్ిెంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల఼
నియవచిెంచిెంథి. కెాబమ్ ఆమోదెం ను ెందడరనికి అెందఽలల కొనిై భ క నుతా వళయౄబ.
యదరయణెంగ అయ థేనికి సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లమెంట్ే :
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నిభిెషి వవది లలల కెాబమ్ వయౄ భాధరనిై ెండెం. వయౄ భాధరనిై తవయగ ెండెంలలని
నుాదరధరనిై భనెం ఇథివయకై ఖరళెంఙరెం. వయౄ భానెం పలాధర వవది లలల ఔెంనలనీకి ఙేభలని
నులల఼లలధే నేభపునవచఽచ.



నిభీృత కల వవది లలల కెాబమ్ డరఔుఫెంట్ా నఽ సభభిెంచడెం.



తుడె నుాత్తనిధెం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔనుోవడెం లాెంట్ి
యట్ిలల నులుెంచఽకోఔనుోవడెం.

g) చెయౌలంచఴలళన కెలభమ్ తతది ముతు ం్ై తుయణ మాతుక మహఴడం
ఔయభి కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంచిన యెంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌసన ని ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄనిై
నియృ బెంచడఫే. థీనిై లెకిుెంచడరనికి, ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄనిై నియృ బెంఙే అెంరలనఽ భనెం అయ ెం
ఙేసఽకోయయౌా న అవసయెం ఉెంథి. అయ ఏభెంట్ే :

i.

తృహలళ కంద షబయమతుక అంద఼ఫాటయలో ఉనన తెభా ముతడుతున తెలకష఼కోఴడం

వకిౄఖత నౄభా నతౄ ెంణోఔడిన నులల఼లుెంట్లబ. నూోాట్ర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభీ ఙేలనయ కొనిై ఉెంట్లబ.
యట్ిలల నౄభా నతౄ ెం ఔుట్లెంఫెంలలని యయెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర నూోాట్ర్ నుాత్తథిఔనలైధే
నులల఼లునైట్ికీ, ాత్త సబ నికి కొెంత భినేత్త ఉెండవచఽచ.
ii. ఖతంలో చేళన కెలభమ్నఔక చెయౌలంచినది తృో గహ తృహలళ కంద షబయమతుక అంద఼ఫాటయలో ఉనన మిగియౌన
తెభా ముతు ం:
ఇథివయఔు ఙెయౌాెంచిన కెాబమ్లనఽ నేనయౘబెంచిన తభవత అెందఽఫలట్లలల ఉనై నౄభా నతౄ ెం
ఫలలెనఽసనఽ లెకిుెంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయౌాెంచఔుెండర ఆసతేాలలల చికితస ను ెందడరనికి ఉనై అవకరనిై
థేనిధైధర సదయస వకిౄ తదనెంతయెం యనియోగిెంచఽఔుధరైడర అని ఔడర భియౕయౌెంఙరయౌ.
iii. ఉ –మిమితతలక
ఖథి అథెె భినేత్త, నభిసెంగ్ ఙరభీెలు వెంట్ి యట్ిని ఙరలా నులల఼లు నౄభా నతౄ ెంలల రతెం యౄెంలల లేథర
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄెంలల నిభిెషిెంగ నేభపుెంట్లబ. ఔనసలెిెంట్ ఼జు లేథర అెంఫ లెనఽస ఙరభీెల
వెంట్ి యట్ి యషమెంలల ఔడర అలాెంట్ి భినేతేలు అభలులల ఉెండవచఽచ.
iv. అనడమోగహమతుక షంఫంధించి తుమిదశట మిమితతలేబైనడ ఉనడనభయమో చఽడ్డయౌ
నులల఼ పలాధర నణరౄనిై నిభిెషిెంగ నేభపునవచఽచ. లేథర ాసాత్త కయసచ, ఖ ెండె జఫ ోలు వెంట్ి
యధఽలఔబయ కయసచలనలై భినేత్తని యదిెంచవచఽచ.
v. షంచడభత ఫో నస్క ఔక అయుత ఉందడ లేదడ అతు మిశీయౌంచడయౌ
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నులల఼థరయస కెాబమ్ యళత ఫోనస్క (నులల఼థరయస అెంతఔు భ ెందఽ ఏడరథిలల ఎట్లవెంట్ి కెాబమ్
ఙేమఔనుోణే నఖూడే నతౄ ెం)కి అయసహడర కథర అని భియౕయౌెంఙరయౌ. కెాబమ్ యళత ఫోనస్క తయచఽ అదను
నౄభా నతౄ ెం యౄెంలల ఉెంట్లెంథి. అథి యసౄ యనికి నేషెంట్/నులల఼థరయస నౄభా నణరౄనిై నలెంచఽతేెంథి.
అెంతఔుభ ెందఽ ఏడరథి చివయలల వచిచన కెాబమ్ల వయౄ భాధరలనఽ లెఔులలకి తీసఽకోఔనుోబ ఉెండడెం వలా
కొనిై సెందభౌలలల ఔుభ లేట్ివ్ ఫోనస్క నఽ తుగ నేభపునఖల అవకశ్భూ ఉెంథి.

vi. మిమితతల బేయఔక ఇచిున ఇతయ కయవుల తెభా :
ఇతయ భినేతేలు ఔడర ఉెండవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఆమ భైవద యైద దే త్తలల చికితస ను ెంథిణే,
యదరయణెంగ భినేత్త ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నులల఼ తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభవత, ఆభోఖ భీక్షల
కయసచలనఽ నిభిెషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభత్తయౄయస. ఆసత్తాలల ఉనైుడె ఇఙేచ ఙెయౌాెంులఔు
ఔడర భోజుకిెంత అని ఔ భినేత్త ఉెంట్లెంథి.
vii. కో-ేబంట్
యదరయణెంగ ఇథి ఙెయౌాెంునఔు భ ెందఽ నిభభిత కెాబమ్ లలల సభ రతెంగ ఉెంట్లెంథి. సహ ఙెయౌాెంు
కొనిై ాణేఔ భిల తేలలల భాతాఫే వభిౄెంఙేథిగ ఉెండవచఽచ. తయౌా తెండెాల కెాబమ్ లఔు, ాసాత్త
కెాబమ్లఔు, భెెండవయభి నఽెంచి ఙేలే కెాబమ్లఔు భాతాఫే అభలవచఽచ. ఔ నిభిెషి నణరౄనికి నేెంచి
ఉనై కెాబమ్లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽచ.
ఙెయౌాెంచదఖ నణరౄనిై ఈ భినేతేలఔు సయసెఫలట్ల ఙేలే భ ెందఽ, ఙెయౌాెంచనవసయెం లేని కయసచలనఽ
నేనయౘబెంచి, ఙెయౌాెంచదగిన నిఔయ కెాబమ్ నణరౄనిై లెఔుఖడణరయస.
ఆభోఖ కెాబమ్లల ఙెయౌాెంులు ఉెండని అెంరలు
అధరభోఖవెంతేనికి ఙేలే చికితసఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిెంచవచఽచనెంట్ే :


నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయసచలు



భియక్షణఔబయ కయసచలు

యదిని నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయసచలలల నతౄ ెం యైద వమాలు, యదరయణ సెంఫెందిత సదఽనుమాలు
ఉెంట్లబ. భభిెంత యౌఔయవెంతఫైన లేథర యలాసవెంతఫైన (ఔడర కవచఽచ) ఆసత్తాలల ఉెండేెందఽకెైన
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽచ.
యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై యదిని నమెం ఙేమడరనికెైన కయసచలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. నిభిెషిెంగ
నేభపుెంట్ే తనెంచి, యలాయనికెైన అదను కయసచలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ.
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భిజిలేిష
ర న్ ఙరభిె, డరఔుఫెంట్ేషన్ ఙరభీెలు వెంట్ి ఇలాెంట్ి కయసచలనఽ చికిణేసతయ ఙరభీెలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ.
నమెం ఙేమడెంణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఉనైయగ భిఖణెంచదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్ నేషెంట్ గ
ఉనైుడె ఇఙేచ నిభిెషిెంగ నేభపునై ను ా ట్ీన్ సనా ఫెంట్) వెంట్ి అెంరలు.
ఙెయౌాెంులు వభిౄెంచని అెంరల యషమెంలల

ఖతెంలల ాత్త ట్ి.న.ఏ/నౄభా సెంస ఔు య ెంతజఞనృణరలుెండేయ.

ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల ాకయెం యట్ిని లభీఔభిెంఙరయస.
ఙెయౌాెంచతగిన కెాబమ్ తేథి నతౄ ెం నిభేయణ ఔరభెం ఇలా ఉెంట్లెంథి :
టిట ఔ 2.1
చయమ I

ఖథి అథెె, ఔనసలెిెంట్ ఼జు వెంట్ి యయధ యపలగల కిెంద అనిై నృలుాలు, యల఼దఽల జఞనృణర
తమాయస ఙేమాయౌ.

చయమ II
చయమ III
చయమ IV

ాత్త యపలఖెం కిెంద కెాబమ్ ఙేలన నతౄ ెం నఽెంచి ఙెయౌాెంులు వభిౄెంచనియట్ిని తీలేమాయౌ
ాత్త యపలఖెం కిెంద వమానికి ఏయైధర భినేతేలుెంట్ే వభిౄెంజైమెండి
నతౄ ెం ఙెయౌాెంచవలలన నణరౄనిై లెఔుఖట్ి ెండి. అథి నతౄ ెంనైథి నౄభా నతౄ ెం లలలే ఉెంథో
లేథో చాసఽకోెండి

చయమ V

ఙెయౌాెంచవలలన నిఔయ కెాబమ్నఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు కో- నే వభిౄలేౄ థరనీై నేనయౘబెంచెండి

h) కెలభమ్ చెయౌలంు
ఙెయౌాెంచవలలన కెాబమ్ నతౄ ెం లెకిుెంచగధే, కైసఽనఽ ఫట్ిి యనియోఖథరయసఔు లేథర ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంు
జయసుణరయస. ఆమోథిెంచిన కెాబమ్ నణరౄనిై లైధరన్స/ఎకౌెంట్స యపలగనికి ణెలుుణరయస. ఙెఔుు
యౄెంలల లేథర యనియోఖథరయస ఫలెంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరవభ ఙెయౌాెంు ూయౄ వుతేెంథి.
ఙెయౌాెంునఽ ఆసత్తాకి జభినణే, అవసయఫైన నఽై నేనయౘబెంు ఏథెైధర ఉెంట్ే , ఙెయౌాెంు నఽెంచి
నేనయౘబయౄయస.
ఙెయౌాెంునఽ థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ నియవళెంచినుడె, ఙెయౌాెంు ాకిరమలల నౄభా సెంస ల భధ ణేడర
లుెండవచఽచ. ట్ి.న.ఏల నితీయసనలై భభిెంత లలణెైన అవగహననఽ భ నఽ్ెందఽ ఔయౌెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
ఙెయౌాెంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎట్ిఔుడె ఔెంూట్ర్ లలకి ఎకిుసా
ౄ ఉెండరయౌ. ఔసి భయసా అడిగై ాశ్ైలఔు
జయఫ యౌఙేచెందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔెం. యదరయణెంగ ఈ యవభలనఽ ఔెంూట్ర్ థరవభ కల్
లలెంట్ర్/యనియోఖథరయస లేయ ఫిెంథరలణో ెంచఽఔుెంట్లయస.
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ఙెయౌాెంు జయఖగధే, కెాబమ్ లలట్ిల్ అబనట్ల
ా భిఖణయౄయస. కెాబమ్ల సెంక, లలట్ిల్ ఙేలన నతౄ ెం
ఖ భిెంచి నిభీృత కల వవధఽలలా ఔెంనలనీ మాజభాధరనికి , భధవయసౄలఔు, యనియోఖథరయసలఔు,
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ెంుణరయస. % లలట్ిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌాెంులు వభిౄెంచని నతౄ ెం, కెాబమ్లు
లలట్ిల్ ఙేలేెందఽఔు ట్ిిన సఖట్ల సభమెం వెంట్ియ యదరయణెంగ లలట్ిల్ ఙేలన కెాబమ్ ల యరలాషణలల
ఉెంట్లబ.
i)

డ్డఔకమబంటల లోటయతో ఴమఴసమించడం / అదను షభాచడమహతున కోయడం

కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫెంట్ా నఽ భియౕయౌెంచవలల ఉెంట్లెంథి. అయ :


అడి్షన్ ధనట్లసణో ఔడిన డిరచభిె యభెంశ్ెం,



ఆదరయెంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు,



యయధ యపలగల కిెంద అబన నణరౄలనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుా ,



నాలరషనా ఽ, నూయ్ల఼ నృలుాలు,



ఙెయౌాెంు యల఼దఽలు,



కెాబమ్ నూయభ ,



యనియోఖథరయస ఐడెెంట్ికైషన్.

సభభిెంచిన ాత్త ధరలుఖ కెాబమ్లలలనా ఔట్ి నుాథనేఔ డరఔుఫెంట్ా యషమెంలల అసెంూయృ ెంగ
ఉెంట్ ెందని అనఽబవెం యలాడియౄ ోెంథి. థరెంణో సభభిెంచని ణరాలనఽ సభభిెంఙరలని యనియోఖథరయసఔు
సాచిసఽౄధరైయస. యట్ిని కెాబమ్ఔు జత ఙేలేెందఽఔు అతనికి కల భినేత్తని నియృ బసఽౄధరైయస.
అథే భాథిభిగ, కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేసౄ ఽనైుడె అదను సభాఙరయెం అవసయడవచఽచ. ఎెందఽఔెంట్ే :

i. అెంథిెంచిన డిరచర్ె యభెంశ్ెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిెంచిన యధెంగ సభెైన నూయ్ట్ లల లేదఽ లేథర యది
నియే యణఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై యవభలనఽ లేథర అసవస త చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.

ii. ఙేలన చికితసనఽ తగినెంత యవయెంగ వభిృెంచఔనుోబ ఉెండవచఽచ లేథర యవయణ అవసయెం డవచఽచ.
iii. డిరచభిె యభెంశ్ెం ాకయెం చాలనుడె చికితస భోఖ నిభేయణఔు అనఽఖ ణెంగ లేదఽ. భలన భెందఽలు
చికితస ఏ జఫ ోఔు ఙేసౄ ఽధరైభో థరనికి సెంఫెందిెంచినయ కవు.

iv. సభఔభిచన నృలుాలలల కోభిన యధెంగ కయసచలనఽ థేనికిథరనికి చానెంచి ఉెండఔనుోవచఽచ.
v.

వకిౄ వమసఽ భెెండె ణరాలలల సభినుోయౌ ఉెండఔనుోవచఽచ.

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరచభిె ణేథీలు డిరచభిె యభెంశ్ెం, నృలుాలలల సభినుోయౌ ఉెండఔనుోవచఽచ.
vii. కెాబమ్నఽ

అెంగీఔభిెంచడరనికి

యౘలట్లెైజైషనఽఔు

సెంఫెందిెంచి

భభిెంత

సయవయ

అవసయడవచఽచ. థరనికోసెం ఆసత్తాకి ఙెెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయసా అవసయభవుణరబ.
515

భియౕలన

ఆ భెెండె సెందభౌలలలనా, యనియోఖథరయసఔు యౌఖితూయవఔెంగ ణెయౌమజైయౄ యస. లేథర యేట్ినలై అదను
సభాఙరయెం అవసయమో కోయసత ఇఫబల్ ఙేయౄ యస. ఙరలా కైసఽలలల, ఔెంనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై
యనియోఖథరయస సభఔయచఖలుఖ ణరడె. అబణే, కొనిై సెందభౌలలల ఉనేక్షిెంచడరనికి యలులేని
సభాఙరయెం ఙరలా భ కఫైనథి అవసయెం డవచఽచ. కనీ, యనియోఖథరయస నఽెంచి థరనికి సెందన
ఉెండఔనుోవచఽచ.

అట్లవెంట్ి కైసఽలలల, కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయెం అవసయభని

యనియోఖథరయసఔు భూడెయయసా భిఫైెండయసా ెంనయౄ యస. ఆ తభవతధే

కెాబమ్నఽ భూలయేసౄ ఽనైట్ల
ా

ధనట్ీసఽ ెంుణరయస.
కెాబమ్ నుాలలస్క లల ఉనైుడె యగై ఉతౄ య ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “నీచపలవెం లేఔుెండర” అధే
భాట్లనఽ నేభపుెంట్లయస. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభవత ఔడర కెాబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు నౄభా
సెంస ఔు ఙెఔుుఙెదయఔుెండర ఉెండేెందఽఔు ధరమయఫైన ఆ నిమభానిై నుట్ియౄ యస.

ఉదడసయణ
కైసఽనఽ సభఖరెంగ అధమనెం ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస ఇన్ డోర్ కైసఽ నేయా నఽ కోయవచఽచ.
యదరనెం/చికితస నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి లేవని అతధొఔ నిభేయణఔు ఔడర భవచఽచ. నౄభా సెంస
భభిెంత సభాఙరయెం కోసెం ఙేలన అబయ ననఽ అతనఽ కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంఙరడనడరనికి సాచనగ
భిఖణెంచడరనికి లేదఽ.
ణరాలలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడెం, అదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడెం కెాబమ్ల నియవహణలల
భ క సయల్. అవసయఫైన నతౄ ెం సభాఙరయెం లేనిథే కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఉెండదఽ. అలా
అని,

సభాఙరయెం ఇెంక, భభిెంతగ కయలెంట్ృ తయచఽ అబభిసౄ ా యనియోఖథరయసనఽ అయౌఔభనికి

ఖ భిఙేమడెం పలవెం అనినెంచఽకోదఽ.
కైయభి కయయౌసన సభాఙరభనిై అెంతట్ినీ కోయసత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ెండెం, తభవత కొతౄ
అవసభలు తలెతౄఔుెండర చాసఽకోవడెం సవఫైన యదరనెం అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.
j)

కెలభమ్లన఼ తియషుమించడం

సభభిెంచిన కెాబమ్లలల 10% నఽెంచి 15% కెాబమ్లు నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి ఉెండవని ఆభోఖ
కెాబమ్లలలని అనఽబవెం సాచియోౄెంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉెండవచఽచ. యట్ిలల కొనిై ఏవెంట్ే :
i.

అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలెం లలల ఉెండదఽ.

ii. కెాబమ్నఽ ఎవభికి కోయసతేధరైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ కిెంద ఉనైయడెై ఉెండడె.
iii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై జఫ ో కవడెం (అట్లవెంట్ి భిల త్త
 ని నులల఼ నేనయౘబెంచి ఉెండవచఽచ).
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iv. కెాబమ్ కోయడెంలల, సభెైన కయణెం లేఔుెండర, అనఽచిత జఞెం.
v. కిరమాయౕల చికితస లేఔనుోవడెం; భీక్షల కోసఫే ఆసత్తాలల ఙేయడెం.
vi. ఏ అధరభోగనికి చికితస ఙేరభో అథి నులల఼ కిెంద నేనయౘబెంచి ఉెండడెం.
vii. అధరభోగనికి భదెం, భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెం కవడెం.
viii. ఆస్రత్తలల 24 ఖెంట్లు ఔడర లేఔనుోవడెం.
కెాబమ్ త్తయసుయణ
యౌఖితూయవఔెంగ

లేథర

నిభఔయణ (అథి ఏ కయణెం

ణెయౌమజైమాయౌ.

యదరయణెంగ,

భీణర అబధరకనీ)

అట్లవెంట్ి

త్తయసుిత్త

లేక

యనియోఖథరయసఔు
నులల఼లలని

ఏ

షయతే/నిఫెంధన ఫేయఔు కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంఙరభో సషి ెంగ నేభపుెంట్లెంథి.
ఙరలా నౄభా సెంస లు ఇెందఽకొఔ ాకిరమనఽ అనఽసభియౄ బ. కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంచడరనికి అదికయెం ఉనై
వకిౄఔధరై ల఼నిమర్ అబన ఫేధేజయసఔు భాతాఫే కెాబమ్ నఽ త్తయసుభిెంఙే అదికయెం ఉెంట్లెంథి.
ఎట్లవెంట్ి త్తయసుితేలధైధర ూభిౄగ ధరమఫదే ెంగ ఉెండేట్ా ల చాసఽఔుధేెందఽఔు, నులల఼థరయస కోయసికెకిుణే
యవయణ ఇచఽచఔుధేట్ా ల ఉెండేెందఽఔు ఈ యధఫైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుెంట్లయస.
కెాబమ్నఽ నిభఔభిలేౄ నౄభా సెంస ఔు యనత్త సభభిెంచడెంణోఫలట్ల భభికొెందభి వదె ఔు యయు ధరమెం కోభై
అవకశ్ెం నులల఼థరయసఔు ఉెంథి. యభెవయెంట్ే :


నౄభా ఆెంఫ డెసభన్ లేథర



యనియోఖథరయసల నూోయెంలు లేథర



ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లేథర



ధరమయధరలు.

త్తయసుభిెంచిన ాత్త కైసఽ యషమెంలలనఽ, యదరయణ ఔరభెంలల ధరమ భియౕలనఔు ఈ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄెంథర
అని లైలునఽ భియౕయౌయౄయస. నిభఔయణనఽ సభభిెం చఽకోయయౌసన సెందయౌెం తలెత్తౄణే ఉయోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు
డరఔుఫెంట్ా నఽ సఽయక్షితఫైన ఙోట్ బదాయసయౄయస.
k) భమింత షవిఴయ మిఱోధన తుమితు ం కెలభమ్లన఼ అన఼భాతుంచడం
యనుభనికి

ఙెెంథిన

అనిై

రకలలలనఽ

వెంచన

సభసనఽ

ఎదఽభపుధేెందఽఔు

ఇనాసూయయసా

ామత్తైసఽౄధరైయస. మోసూభిత కెాబమ్ల సెంక ఎఔుువగ ఉెండడెంణో నౄభా సెంస లఔు ఆభోఖ నౄభా
నలనఽ సయల్ గ భిణనేెంచిెంథి.
ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోయలఔు కొనిై ఉథరహయణలు :
i.

భాయసవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ , చికితస ను ెంథిన వకిౄ యేభైవయస వఔుౄలు కవడెం.
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ii. ఆసత్తాలల ఙేయఔనుోబధర కెాబమ్ ఙేలేెందఽఔు డరఔుఫెంట్ా నఽ సిఱిెంచడెం.
iii. ఆసత్తా యమెంణో లేథర మోసూభితెంగ సిఱిెంచిన ఫమట్ నృలుాలనఽ జత ఙేల కయసచలనఽ ఎఔుువ
ఙేల చాడెం.
iv. కొనిై భిల తేలలల భోఖనియృ మానిఔబయ కయసచ ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషెంట్ గ ను ెంథిన
చికితసని ఇన్ నేషెంట్/ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ భాభిచ చాడెం.
మోసగిెంఙే దే తేలు భోజుకొఔట్ి ఙొున కొతౄ గ ుట్లికొసఽౄధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా యబలల భిల త్త
 ని
ఇనాసూయయసా, ట్ి.న.ఏలు నియెంతయెం భియౕయౌసా
ౄ , అట్లవెంట్ి మోయలనఽ ఔనినలట్ి , నిమెంత్తాెంఙే చయలనఽ
యౄను ెంథిెంచఽకోయయౌ.
భెెండె దే తేలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని కెాబమ్లనఽ భియౕలనఔు ఎెంనఔ ఙేయౄ యస :


భపట్ీన్ కెాబమ్లు



ట్ిఖ
ా ా ర్ు కెాబమ్లు

నిభిెషిరతెంలల కెాబమ్లనఽ పౌత్తఔెంగ భియౕయౌెంఙరలని ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా సెంస అెంతయా త ాభాణరనిై
నలట్ి లకోవచఽచ. నఖదఽ లేఔుెండర చికితస ను ెంథే నౄభా, భిబెంఫయససఫెంట్ల కెాబమ్ల యషమెంలల ఈ రతెం
యేభైవయసగ ఉెండవచఽచ.
ఈ దే త్త కిెంద, ఙెదఽయసభదఽయస నభూధర దే త్త ననఽసభిెంచి కెాబమ్లనఽ ఎెంనఔ ఙేయౄ యస. నిభిెషి యలువ
నేెంచి ఉనై కెాబమ్లనిైెంట్ినీ భిరోదిెంఙరలని, ఆ భినేత్తఔధరై తఔుువగ ఉనై కెాబమ్ల నభూధర
ఔట్ి నఽ యభికైషన్ ఔు ఙేట్ి వచచని కొనిై నౄభా సెంస లు నిభైెయెంచవచఽచ.
భెెండవ దే త్తలల, ాత్త కెాబమ్ కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేెంథి. అథి సభెైన తీయసలల లేదని సెంథేహెం వలేౄ
భిరోధనఔు థిఖవచఽచ. సెంథేయౘసదఫైనయ ఏవెంట్ే
i.

కెాబమ్లల ఎఔుువ పలఖెం యైద భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు సెంఫెందిెంచినథి అబనుడె

ii. లలట్ిల్ ఫెంట్ కోసెం భభీ ఆతాెంగ ఉనై యనియోఖథరయస
iii. థిథె ినట్ల
ా గ ఉనై నృలుాలు వెంట్ియ.
కెాబమ్ లసలెైనథి కదని అనఽభానిెంచినుడె, అథి ఎెంత చినై నణరౄనిథి అబధర భిరోదియౄ యస.
n. టి..ఏ అన఼షమించే నఖద఼యఴత ళ్టిల్ బంట్
నఖదఽ యళత సదఽనుమెం ఎలా నిఙేసౄ ఽెంథి ? ఆసత్తాణో ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంస ఔుదఽయసచఔుధే ెందెం
థీనికి ఖ ెండెకమ లాెంట్ిథి. ఇతయ యైద లేవల ను ా యైడయా ణో ఔడర ెంథరలఔు అవకశ్భ ెంథి. నఖదఽ
యళత సదఽనుమెం ఔయౌెంఙేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే ాకిరమనఽ భనెం ఈ యపలఖెంలల చాడవచఽచ:
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టిట ఔ 3.1
ఆభోఖ నౄభా గపడెఖ కిెంద ఉనై యనియోఖథరయస అధరభోఖెం నులమాడె లేథర గమడరుడె.
ఆసత్తాలల ఙేభయౌసన భిల త్త
 వచిచెంథి. అతనఽ/ఆఫ (లేథర అతనఽ/ఆఫ తయపున ఎవభెైధర)
చయమ 1

ఆసత్తాలలని నౄభా యపలఖెం వదె ఔు యయు ణెలునుయౌసన నౄభా యవభలు ఎలాెంట్ివెంట్ే :

i. ట్ి.న.ఏ నేయస,
ii. అతని సబతవ నెంఫయస,
iii. నౄభా సెంస నేయస, వెంట్ియ.
ఆసత్తా సెంఔలనయఙే అవసయఫైన సభాఙరయెం ఎలాెంట్ిదెంట్ే :

i.

అధరభోఖెం ఏనేట్ధేథి నియృ బెంచడెం

ii. చికితస,
చయమ 2

iii. చికితస ఙేసౄ ఽనై డరఔియస నేయస,
iv. ఆస్రత్తలల ఉెండవలల భవచచని ఙెఫ తేనై భోజుల సెంక,
v.

అెంచధర వమెం

నఖదఽ యళత అదీఔిత నూయెంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభియౄయస.

నఖదఽ యళత అదీఔిత నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరభనిై ట్ి.న.ఏ అధమనెం ఙేసౄ ఽెంథి. ఇచిచన
సభాఙరయెం, నులల఼లలని నిఫెంధనలు, ఆసత్తాణో ఔుథిభిన భైట్ా ల ఏయైధర ఉెంట్ే యట్ిని అథి
సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. నఖదఽ యళత అదీఔిత్తని ఔయౌెంచవఙరచ లేథర, ఔయౌలేౄ ఎెంత నణరౄనికి
ఔయౌెంచవచఽచ అధే థరనినలై ఔ నియృ మానికి వసఽౄెంథి.
చయమ 3

నియృ మానికి భవడరనికి ట్ి.న.ఏ భభిెంత సభాఙరభనిై కోయవచఽచ. ఔయభి నియృ మెం
తీసఽఔుధరైఔ, జఞెం లేఔుెండర థరనిై ఆసత్తాకి ణెయౌమజైయౄ యస.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల కిెంద ఆ భెెండె నూభలనఽ ఇుడె
లభీఔభిెంఙరయస; చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడెండి).

చయమ 4

నేషెంట్ కాణరలల కెరడిట్ అబన ట్ి.న.ఏ అదీఔితెం ఙేలన నణరౄనిై దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నేషెంట్
కి ఆసత్తా చికితస ఙేసౄ ఽెంథి. చికిణేసతయ కయసచలు తీసఽఔుధేెందఽఔు, నులల఼ ాకయెం సహ- ఙెయౌాెంు
అవసయెం ఏథెైధర ఉధరై డినుజిట్ ఙెయౌాెంచవలలెంథిగ సబ డిని కోయవచఽచ.
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నేషెంట్ డిరచభిెకి లదేఫైనుడె, నేషెంట్ కాణరలల ట్ి.న.ఏ ఆమోథిెంచిన నతౄ ెం ఎెంత ఉనైథీ,
నౄభా కిెంద యసౄ వెంగ చికితస కయసచలు ఎెంతవయఔు ఙెయౌాెంచడరనికి యలునైథీ ఆసత్తా
చయమ 5

చాసఽఔుెంట్లెంథి.
కెరడిట్ తఔుువగ ఉెంట్ే, నఖదఽ యళత చికితసఔు అదను కెరడిట్ ఆమోదెం కోసెం ఆసత్తా
అబభిసౄ ఽెంథి.
అబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ యరలాఱెంచి అదను నణరౄనిై ఆమోథిసౄ ఽెంథి.

చయమ 6

అధరమోథిత ఙరభీెలనఽ నేషెంట్ ఙెయౌాెంఙేల డిరచభిె అవుణరడె. డరఔుఫెంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ
ఙేలేెందఽఔు కెాబమ్ నూయెం నైద, నృలుా నైద సెంతఔెం ఙేమవలలెంథిగ అతనిై కోయణరయస.
ఆసత్తా అనిై ణరాలనఽ ఏకీఔితెం ఙేల, నృలుా నుాలలలెంగ్ కోసెం డరఔుఫెంట్ా నఽ ట్ి.న.ఏకి
సభభిసఽౄెంథి. అయ ఏవెంట్ే :

i.
ii.

చయమ 7

కెాబమ్ నూయెం
డిరచభిె యభెంశ్ెం / అడి్షనఽ ధనట్లస

iii.

ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషెంట్/ాత్తనుదఔుని ఐడెెంట్ికైషన్ కయసు, నూోట్ ఐ.డి ఆదరయెం.

iv.

తేథి ఏకీఔిత నృలుా

v.

సయవయ నృలుా

vi.

భీక్షల నియేథిఔలు

vii. నాలుష న్, నూయ్ల఼ నృలుాలు
viii. ట్ి.న.ఏ ెంనన ఆమోథిత లేకలు
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థిఖ వ నేభపునై లాెంట్ి యవభలనఽ సభిచాలన తభవత ట్ి.న.ఏ కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసత్తాకి
ఙెయౌాెంు జయవలలెంథిగ లనూయసస ఙేసౄ ఽెంథి :

i. ఆమోదెం ను ెంథిన వకిౄ చికితస ను ెంథిన నేషెంట్ ఔభై అని నిభేభిెంచఽకోవడెం.
ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషెంట్లకి అథే చికితస ఙేరభ అని చాడడెం.

చయమ 8

iii. నేనయౘబెంచిన అధరభోగనికి ఙేలన చికితస వమాలు, నృలుాలల పలఖెంగ ఉెండఔుెండర
చాసఽకోవడెం.

iv. ఆసత్తాకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైెంట్ికీ అథి ఔట్లిఫడి ఉెంథో లేథో చాడడెం.
v.

ఆసత్తాణో ఔుదఽయసచఔునై భైట్ాధే యేరభ అని చాల , నిఔయ ఙెయౌాెంు నణరౄనిై లెఔుఖట్ి డెం.

నఖదఽ యళత సదఽనుమెంలలని యలువనఽ సెంథేళెంచవలలన ని లేదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భెంగ
యనియోగిెంచఽకోవఙోచ ణెలుసఽకోవడెం ఔడర నులల఼థరయసఔు ఙరలా భ కెం. ఖభనిెంచవలలన అెంరలు
ఏనేట్ెంట్ే :
i.

ఔసి భయసా నౄభా యవభలనఽ యసెం ణెలుసఽఔుని ఉెండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ ఖరళెంఙరయౌసన అెంరలలల
ఉనైయట్ిలల కొనిై :



ట్ి.న.ఏ కయసు,

 నులల఼ ాత్త


నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలు వెంట్ియ.

ఇథి అెందఽఫలట్లలల లేనుడె, అతనఽ ట్ి.న.ఏని (24 ఖెంట్ల ళెల్ లెైన్ థరవభ) సెంాథిెంచి యవభలు
కోయవచఽచ.
ii. యనియోఖథరయస ఔనసయౌిెంగ్ డరఔియస సాచిెంచిన ఆసత్తా ట్ి.న.ఏ ధట్ వర్ు లల ఉెంథో లేథో చాసఽకోయయౌ.
అట్లవెంట్ి చికితసఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమెం ఎఔుడ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథో అతనఽ/ఆఫ ట్ి.న.ఏని
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌసన అవసయెం ఉెంథి.

iii. ఆమన/ఆఫ ూయవ అదికభిఔ తాెంలలకి సభెైన యవభలు ాయేశ్నలట్ి ేలా చాసఽకోయయౌసన అవసయెం
ఉెంథి. ఈ తాెం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరవభ ాభాణీఔభిెంచఫడరుబ. సెందయౌెం సషి ెంగ ణెయౌమఔుెంట్ే, ట్ి.న.ఏ నఖదఽ యళత
సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధతౄడమో జయఖవచఽచ.
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iv. ఖథి అథెె వెంట్ియట్ికి యదిెంచిన భినేతేలఔు లేథర కైట్భక్ి వెంట్ి నిభిెషి చికితసలనలై ఉనై
భినేతేలఔు తఖా ట్ా లగధే ఆసత్తా ఙరభీెలు ఉెండేట్ా లగ అతనఽ/ఆఫ చాసఽకోయయౌ.
ఔయేళ్ నులల఼ అనఽభత్తెంచిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ ఎఔుువ కయసచ నలట్ిదయౌలేౄ , కయసచలలల యభి యట్ల
ఎెంత ఉెంట్లెంథో భ ెందఽగ ణెలుసఽకోవడెం భెంచిథి.
v. డిరచభిె ఖ భిెంచి యనియోఖథరయస ట్ి.న.ఏకి భ ెందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదను ఆమోదెం ఏథెైధర
అవసయఫైణే డిరచభిెకి భ ెంథే థరనిై ట్ి.న.ఏకి ెంవలలెంథిగ ఆసత్తాని అబభిెంఙరయౌ. థీనివలా
నేషెంట్ ఆసత్తా వదె అనవసయెంగ ఎదఽయస చాలే ఫలధ తుతేెంథి.
యనియోఖథరయస ఔ ఆసత్తాలల నఖదఽ యళత చికితస కోసెం అబభిెంచి, ఆమోదెం ను ెంథి, నేషెంట్ నఽ
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయచడరనికి నియృ బెంచఽఔుధే అవకశ్భూ ఉెంథి. అట్లవెంట్ి సెందభౌలలల, నఖదఽ యళత
ఆమోథరనిైయనియోగిెంచఽకోవడెం లేదధే సెంఖత్తని యనియోఖథరయస ఆసత్తాకి తఔుెండర ణెయౌమజైల , అథే
యషమానిై ట్ి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలెంథిగ ఆసత్తాని కోభయౌ.
ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుోణే, ఆమోదెం ను ెంథిన నతౄ ెం యనియోఖథరయస నులల఼లల స ెంనెంచినుోబ,
తదఽభి అబయ న ఆమోథరనికి అథి ఆట్ెంఔెంగ భిణనేెంచఖలదఽ.
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C. ఆమోఖమ తెభా కెలభమ్లలో అమీెల షభయణ
ఇెంతఔుభ ెంథే యవభిెంచినట్ల
ా గ, ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్ల భియౕలనఔు అధేఔ యకల ణరాలు అవసయభవు
ణరబ. ఆమోదయోఖఫైథేధర (ఙెయౌాెంచదగినథేధర?), కెాబమ్ ఏ ఫేయఔు ఉెంథి (ఎెంత నతౄ ెం?) అధే భెెండె
భ కఫైన ాశ్ైలఔు జయఫ ఇవవడెంలల ాత్త డరఔుఫెంట్ సయౘమడెతేెందని ఆయెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
ఔసి భయసా సభభిెంచవలలన ణరాల ఆవశ్ఔతనఽ యట్ిలల ఉెండవలలన అెంరలనఽ ఈ యపలఖెం యవభిసౄ ఽెంథి :
1. డ్ిఱహుమిె శూహమహంవం
ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫైన యట్ిలల అతెంత భ కఫైనథిగ డిరచభిె
యభెంరనిై ఙెవచఽచ. నేషెంట్ లత్త ఖ భిెంచి, అతనికి ఙేలన చికితస దే త్త ఖ భిెంచి ఈ తాెంలల ూభిౄ
సభాఙరయెం ఉెంట్లెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయెం, నుాభాణఔ డిరచర్ె యభెంశ్ెం యవభలు కిెంథి యధెంగ
ఉెంట్లబ.:
1. భోగి నేయస
2. ట్ెయౌనూోన్ ధెం./ నఫైల్ ధెం.
3. ఐ.న.డి ధెం.
4. ాయేశ్ెం ధెం.
5. చికితస అెంథిసౄ ఽనై సలయౘథరయస/ల నేయస, నూోన్ ధెంఫర్, యపలఖెం/లలయౖయౌట్ీ
6. సభమెంణో నుట్ల ాయేశ్ ణేథీ
7. సభమెంణో నుట్ల డిరచర్ె ణేథీ
8. ఎెం.ఎల్.ల ధెం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధెం.
9. ాయేశ్ సభమెంలల ను ా యజనల్ యది నియే యణ
10. డిరచర్ె సభమెంలల తేథి యది నియే యణ
11. తేథి నిభేయణ కోసెం నుాదికయ సెంస లనూయసస ఙేలన యధెంగ ఐ.ల.డి - 10 కోడ్స(లు) లేథర భభైథెైధర కోడెా,
12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిెంచడెం భభిమ ాయేరనికి కయణెం
13. అసవస తనఽ సభభిెంఙే యభెంశ్ెం
14. ాయేశ్ సభమెంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభిత,ా ఏథెైధర ఉెంట్ే
16. భ కఫైన ఖత యైద, శ్సౄ ైచికితస చభిత,ా ఏథెైధర ఉెంట్ే
17. యది నియే యణ లేథర చికితసఔు భ కఫైన/సెంఫెందిెంచిన ఔుట్లెంఫ చభితా ఏథెైధర ఉెంట్ే.
18. ఆసత్తాలల ఙేభిన సభమెంలల కీలఔఫైన భిరోధనల యభెంశ్ెం
19. ఉదాయలు సయౘ ఆసత్తాలల ఉనై సభమెం, ఏథెైధర ఉెంట్ే.
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20. డిరచర్ె అబనుడె యైదఽల సలయౘ
21. చికితస అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడె/అదికభిఔ జట్లి యైదఽడి నేయస&సెంతఔెం
22. భోగి/సయౘమఔుల నేయస&సెంతఔెం
చఔుగ భలన డిరచభిె యభెంశ్ెం అధరభోఖెం/గమెం, లనెంచిన చికితస అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల కెాబమ్నఽ
నుాలలస్క ఙేలే వకిౄకి ఎెంతగధన సయౘమడెతేెంథి. తథరవభ లలట్ిల్ ఫెంట్ ాకిరమనఽ యేఖవెంతెం ఙేమడరనికి
ణోడడెతేెంథి. కెాబమ్లనఽ సభయ ెంగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరచభిె యభెంశ్ెంలల ఉెండవలలన అెంరల ఖ భిెంచి
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు సాచిెంఙరబ. దఽయదిషి వరతే
ౄ , నేషెంట్ చనినుోణే,
ఙరలా ఆసతేాలలల డిరచభిె యభెంరనిై భయణ శూహమహంవంగ నేభపుెంట్లయస.
ఎుడా డిరచభిె యభెంరనిై అసలు ాత్తధే సభభిెంచవలలెంథిగ కోయణరయస.
2. మీక్షల తురేదిఔలక
భోఖ నియృ మానిై, చికితసనఽ నుోయౌచ చాలేెందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు యమడణరబ. చికితసఔు ుభికొయౌన
అసలెైన లత్తని అయ ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అవసయఫైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయసయౄబ. ఆసత్తాలల ఙేయడెం
వలా భిల త్త ఏ యధెంగ ఫయసఖ డిెంథీ ఔడర ణెలుసఽౄెంథి.
భీక్షల నియేథిఔలలా యదరయణెంగ ఏెం ఉెంట్లమెంట్ే :
a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు;
b) ఎక్స-భై నియేథిఔలు;
c) యున్ నియేథిఔలు
d) ఫమాన఼స నియేథిఔలు
అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయస, వమసఽ, యౌెంఖెం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వెంట్ియ ఉెండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలే
సభభిెంఙరయౌ. నిభిెషి అబయ న ఫేయఔు నౄభా సెంస ఎక్స- భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయసఔు త్తభిగి
అగిెంచవచఽచ.
3. ఏకరఔాత, షవిఴయ తలకలలక :
నౄభా నులల఼ కిెంద ఏెం ఙెయౌాెంఙరలధే థరనిని నియృ బెంఙే దయౄయేజుగ థీనిని ఙెవచఽచ. ఇథివయలల నృలుా కోసెం
ఎలాెంట్ి నుాభాణకీఔయణ నూయ్ట్ లేదఽ. కనీ, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకలు సెంగట్ితఫైన,
సభఖరఫైన నృలుాలకోసెం నూయ్ట్నఽ అెంథిెంఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యవభలనఽ
అయ ెం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిెంచఫడెతేధరైయస.
సెంగట్ిత నృలుా ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄెండగ, సభఖరఫైన నృలుా భెపభెన్స కోడా ణో నుట్ల యడియడిగ
యవభలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
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సభఖరఫైన నృలుానఽ ఉయోగిెంచి ఙెయౌాెంచలేని కయసచల భియౕలన ఙేట్ి ఫడెణోెంథి. ఇెందఽలల ాయేశ్యళత
కయసచలనఽ

సనై

నణరౄనికి

ఙేభిచ,

ఏ

దఽెఔు

సెంఫెందిెంచినదధే

థరనికిెంద

తగిాెంు

కోసెం

ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి.
నృలుాలు అసలు యౄెంలల ల఼వఔభిెంచఫడరయౌ.
4. చెయౌలంునఔక యళద఼
నషి భియౘయ

కరెంట్లఔుి

అబనెందఽన

ఆభోఖ

నౄభా

కెాబమ్

భిబెంఫయససఫెంట్ల

ఔడర

ఙెయౌాెంచిన

నణరౄనికిగనఽ ఆసత్తా నఽెంచి యదికయ యల఼దఽనఽ కోయసతేెంథి.
నృలుా నతౄ ెం, ఙెయౌాెంచిన నతౄ ెం సభానెంగ ఉెండరయౌసన భాట్ నిజఫేకనీ, ఙరలా ఆసతేాలు ఙెయౌాెంఙరయౌసన
నతౄ ెంలల భబతీ లేథర డియౌుెంట్ల ఇయౄబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలల, నేషెంట్ తయపున యసౄ వెంగ ఙెయౌాెంఙరయౌసన
నణరౄనిై ఙెయౌాలేౄ ఙరలునని నౄభా సెంస ఔు ఙెఫ ణరయస.
యల఼దఽనలై నెంఫయస, యిెంు ఉెండరయౌ. థీని అసలు ాత్తధే ఇయవయౌ.
5. కెలభమ్ తౄహయం
కెాబమ్ తాెం అధేథి కెాబమ్ నుాలలలెంగ్ కోసెం లాెంఛన నుామఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన అబయ న. ఇథి
యనియోఖథరయసఔు సెంతఔెంణో అసలు యౄెంలల సభభిెంచఫడెతేెంథి. కెాబమ్ ణరానిై ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
నుాభాణకీఔభిెంచిెంథి. ఇెందఽలల యసౄ ితెంగ ఉనైథేనేట్ెంట్ే :
a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ కెాబమ్ ఙేలన థరనికి సెంఫెందిెంచిన నులల఼ ధెంఫర్.
b) నౄభా చభితా యవభలు
c) ఆసత్తాలల ఙేభిన నౄభాథరయస యవభలు.
d) ఆసత్తా, ఖథి యపలఖెం, అడి్షన్, డిరచర్ె ణేథీ, సభమెం, ాభాదెం అబణే నుోయ్సఽలఔు ణెయౌనుభ,
భెందఽల యదరనెం తథితయ యవభలు.
e) కయసచల యబజన, ఆసత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిచన తభవత్త సభమెం, పలభీ నతౄ ెం కయసచ
యవభలు/కెాబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనెం సయౘ ఆసత్తాలల ఙేభినెందఽఔు కెాబమ్ యవభలు.
f)

జతయచిన నృలుాల యవభలు

g) భెంజూయస ఙేలన కెాబమ్ ఙెయౌాెంు కోసెం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలెంఔు కాణర యవభలు
h) నులల఼థరయస నఽెంచి ాఔట్న.
కెాబమ్ నూయెంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికితసల సభాఙరయెం ఉెండడఫే కదఽ నులల఼థరయస డిఔాభైషన్ ఔడర
ఉెండడెం వల్ చట్ి యెంగ అతెంత భ కఫైన తాెం అవుతేెంథి.
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కెాబమ్ఔు “అతమంత షత్ నభభఔం ళదధ డంతడతున” వభిౄెంజైసౄ ఽనైథి ఈ డిఔాభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులల఼థరయస
ఉలా ెంఘలేౄ , నులల఼ కిెంద ఉనై తుడె నుాత్తనిధ కాజు అతనికి వభిౄెంఙే అవకశ్ెం ఉెంట్లెంథి.
ూ ఫ్
6. ఐడ్ెంటిటీ ూ
భన జీయతెంలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ యనియోఖెం భనఽభనఽ ఎఔుువ అవుణోెంథి.
ఐడెెంట్ిట్ీకి సెంఫెందిెంచిన జనయల్ ూ
ూ ఫ్ ఔ భ కఫైన ాయోజధరనిై ధయయేయసఽౄెంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ ,
చికితస ఙేబెంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి.
యదరయణెంగ కోభై ఖ భిౄెంు ణరాలు థిఖ వ నేభపునైయ అబ ఉెంట్లబ :
a) ఒట్యస ఐడెెంట్ిట్ీ కయసు,
b) డెైయెంగ్ లెైలలనఽస,
c) నున్ కయసు,
d) ఆదరర్ కయసు వెంట్ియ.
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం కోసెం ట్లిఫట్ి డెం వలా , నఖదఽ యళత కెాబమ్లలల, మోసెం ఙేల భాయస వఔుౄలు చికితస
ఙేబెంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమెంగ తగాబ. ఆసత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ కోయసతేధరైయస.
సభిచాల థరనిై నౄభా సెంస ఔు లేథర ట్ి.న.ఏకి సభభిెంఙరయౌసన ఫలధతనఽ ఆసత్తానలై నలట్ి లయస.
భిబెంఫయససఫెంట్ల కెాబమ్లలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ ధయయేభైచ ాయోజనెం తఔుుయే.
7. తుమిదశట కెలభమ్లఔక అఴషయబైన డ్డఔకమబంటయ
ల
కొనిై యకల కెాబమ్లలల నలైన నేభపునైయ కఔ అదను డరఔుఫెంట్ల
ా కొనిై అవసయభవుణరబ. అయ :
a) ాభాద కెాబమ్లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ లేథర భిజిసి యు స నుోయ్స్క లేిషనఽఔు ఆసత్తా జఞభీ ఙేలన ఫడికో- య్ఖల్
సభిికెట్ అవసయడవచఽచ. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసౄ ఽెంథి. ట్లాక్ ాభాథరలలల
అబణే, సదయస వకిౄ భదెం ణరగి ఉధరైడో లేథో ఙెఫ తేెంథి.
b) సెంకిాషిఫైన లేథర ళెచఽచ యలువణో ఔడిన కెాబమ్లలల కైసఽ ఇన్ డోర్ ణరాలు అవసయడవచఽచ.
ఆసత్తాలల ఉనైధరైళ్ైు థెైనెంథిన నుాత్తథిఔన నేషెంట్లఔు ఙేలన అనిై చికితసల యవభలు
ఆసత్తాలల నమోదఽ ఙేసౄ ా ఉెంట్లయస. ఆ డరఔుఫెంట్ే ఇన్ డోర్ కైసఽ నేయస లేథర కైసఽ ఱ఼ట్ల
అవుతేెంథి.
c) అవసయఫైన ఙోట్ా డమాలలస్క/కీమోతెయన఼/జియోతెయన఼ ఙరయసిలు.
d) ఆసత్తా నియవచధరనికి సభినుోబనట్ల
ా గ ఆసత్తా ఉెంథో లేథో ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు యౘలట్ల్ భిజిలేిష
ర న్
సభిికెట్.
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కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కెాబమ్ల ఫిెందెం కొనిై ఆెంతయెంగిఔ డరఔుఫెంట్ నూభ్ట్ా నఽ ఉయోగిసౄ ఽెంథి.
అయ ఏవెంట్ే :

i. డరఔుఫెంట్లా సభిచాడడరనికి భియౕలధరెంరల జఞనృణరలు,
ii. భియౕలన/లలట్ిల్ ఫెంట్ ఱ఼ట్ల,
iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔెంట్ా ల్ నూభ్ట్.
ఈ నూభ్ట్ల
ా నౄభా సెంస లనిైెంట్ిలలనఽ కై యధెంగ లేఔనుోబనట్ికీ , యదరయణెంగ ఉెండే అెంరల
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫెంట్ా ాయోజనెం ఖ భిెంచి భనెం అధమనెం ఙేథె రెం.
టిట ఔ 2.2
అనిైెంట్ిఔధరై ఇథి సఽలబఫైనథి. యనియోఖథరయస ఇయ సభభిెంఙరడని
1.

డరఔుఫెంట్ల

నేభపుధేెందఽఔు డరఔుఫెంట్ా జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఉెంట్లెంథి. కొనిై

యభికైషన్ ఱ఼ట్ల

నౄభా సెంస లు యనియోఖథరయసఔు ఎకైలెడ్సె ఫెంట్ గ థీని ాత్తని
సభఔభైచ యలుెంథి.
ఇథి యదరయణెంగ కై ఱ఼ట్ల అబ ఉెంట్లెంథికనీ నతౄ ెం నుాలలలెంగ్
యవభలనిైెంట్ినీ ఇభ డెచఔుెంట్లెంథి.
a) యనియోఖథరయస నేయస, ఐడి నెంఫయస
b) కెాబమ్ నెంఫయస, కెాబమ్ణరాలు అెందఽఔునై ణేథీ
c) నులల఼ యహెంగవలలఔనెం, లలక్షన్ 64యనృ యదేమత

2.

భియౕలన/నుాలలస్క ఱ఼ట్ల

d) నౄభా నతౄ ెం, ఉయోగిెంచఽఔునై నౄభా నతౄ ెం
e) ఆసత్తాలల ఙేభిన, డిరచభిె అబన ణేథీలు
f)

భోఖ నియృ మెం, చికితస

g) కెాబమ్ ఆమోదెం/కయణరనిై యవభిసౄ ా నుాలలలెంగ్ నలై యకలు
h) కెాబమ్ నతౄ ెం భథిెంు
i)

3.

ాభాణరల
భియౕలనలు /

నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయాణో ణేథీలణో కెాబమ్ చలనెం

తేథి భియౕలన లేథర ాభాణరల నిమెంతాణర నూభ్ట్ ని కెాబమ్ణో
వవహభిెంచిన వకిౄ కఔుెండర యేభై వకిౄ నియవళయౄయస
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నిమెంతాణర నూభ్ట్

ఙెక్ యౌస్కి , కెాబమ్ భియౕలన ారైవయకి ణోనుట్ల ాభాణరల నిమెంతాణ
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉెండే సభఙరయెం యేట్ికి సెంఫెందిెంచినథెై ఉెంట్లెందెంట్ే :
a) కెాబమ్ లలట్ిల్ ఫెంట్,
b) కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర
c) అదను సభాఙరయెం కోసెం అబయ న ెండెం.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఇన్- నేషెంట్ ఔు జభిగై నతౄ ెం చికితస అెంతట్ినీ ూసఖ చఽచత ఆసత్తాలల నియవళెంఙేథి డరఔుఫెంట్ ఈ ఈ
కిెంథి యట్ిలల ఏథి ?
I.
II.

భీక్షా నియేథిఔ
లలట్ిల్ ఫెంట్ ఱ఼ట్ల

III. కైసఽ నేయస
IV. ఆసత్తా భిజిలేిష
ర నఽ సభిికెట్
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D. కెలభమ్ల మిజమిుంగ్
1. మిజమిుంగ్
ఇథి కెాబమ్ల లత్తని ఫట్ిి నౄభా సెంస దఖా యసెండే ుసౄ కలలల కెాబమ్లనిైెంట్ికి ఙేలే కైట్లబెంు నణరౄనిై
సాచిసఽౄెంథి. ఇథి సఽలబెంగ ఔనినెంచవచఽచ కనీ, భిజభివెంగ్ ాకిరమలల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ.
భిజభివెంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవెంట్ి తనదఫైధర నౄభా సెంస లాపలలనలైన , ఆభిఔ యోభత భాభిెన్ లెకిుెంునలైన
ాపలవెం చాుతేెంథి.
ధేట్ి కలు నుాలలలెంగ్ లసిెంలఔు ఏ సభమెంలలధైధర భిజయసవలనఽ భథిెం ు ఙేమఖల యభయ ూెం అెంతయా తెంగ
నిభి్తఫై ఉెంట్ ెంథి.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
కెాబమ్ల లత్తని ఫట్ిి నౄభా సెంస ుసౄ కలలల కెాబమ్లనిైెంట్ికి కైట్లబెంచిన నణరౄనిై ఏభెంట్లయెంట్ే
________.
I.

ూయౌెంగ్

II.

ను ా యజనిెంగ్

III. భిజభివెంగ్
IV. ఇధవలిెంగ్
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E. థర్డ తృహమీట ఎడ్ిభతుళేటరటయల (టి..ఏ) తృహతర
1. ఫాయతదేవంలో టి..ఏల రరేవం
నౄభాయెంఖెంలల నలైయేట్ల సెంస లఔు 2000 సెంవతసయెంలల థరవభలు ణెభిఙరయస. ఇథిఇలాఉెండగ, నాతన నులల఼ల
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతే
ౄ లఔు గిభకీ నలయసఖ త వచిచెంథి. థరెంణో ఆభోఖ నౄభాలల నులల఼ల యఔరమానెంతయ
లేవలఔు ఔ భాభానిై ాయేశ్నలట్ి లయౌసన అవసయెం ఉెందని పలయెంఙరయస. విత్తౄ యఫైన థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర యా నఽ
భిచమెం ఙేలేెందఽఔు ఇథి అవకశ్ెం ఔయౌెంచిెంథి.
భిల త్త ఖభనిెంచిన ఇనాసూభెన్స భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽస
తీసఽఔునై ట్ి.న.ఏలు యణలల ాయేయెంఙేెందఽఔు అనఽభత్త ఇచిచెంథి. అబణే, యయస 2001 లలని లెంఫర్ 17న
ధనట్ిలై ఙేలన 2001 ధరట్ి

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర యసా- ఆభోఖ నౄభా) నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడి

ఉెండరలని నేభపుెంథి.

తుయుచనం
నిమభ నిఫెంధనల ాకయెం,

"థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ అెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి
ఎడి్నిలేిట్
ర యసా-ఆభోఖ లేవల) నిఫెంధనల ాకయెం లెల
ై లనఽస ను ెంథిన ఎవభెధ
ై ర కవచఽచ. ఆభోఖ లేవలనఽ
అెంథిసౄ ఽనైెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యససఽభ లేథర నుభిణోఱఔెం తీసఽఔుెంట్లనైయభెై ఉెండరయౌ.
"ట్ి.న.ఏ అెంథిెంఙే ఆభోఖ లేవలు" అెంట్ే ఆభోఖ నౄభా యనుభనికి సెంఫెందిెంచి ఔుథిభిన ెందెం కిెంద ఔ
ఇనాూయర్ ఔు ట్ి.న.ఏ అెంథిెంఙే లేవలు. అెంణేకనీ, నౄభా ఔెంనలనీ యనుయెంకనీ, ఆభోఖ నౄభా యనుభనిై
ాతక్షెంగకనీ, భోక్షెంగకనీ ఇవవజూడెంకనీ అెందఽలలకి భవు. ఔ కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంఙరలా లేఔ
త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృ బెంచడెంలల ఔడర యభి ాఫేమెం ఉెండదఽ.
ఆ యధెంగ యఔరమానెంతయెం, నౄభా నులల఼ జఞభీ అబన తభవత భాతాఫే ట్ి.న.ఏ లేవల భిది
నదలవుతేెంథి. ఔయేళ్ నౄభా సెంస లు ట్ి.న.ఏలనఽ ఉయోగిెంచఽకోఔనుోణే , సెంయఖత ఫిెందఫే ఆ లేవలనఽ
అెంథిసౄ ఽెంథి.

2. ఆమోఖమ తెభాలో విఔరమానంతయ ళేఴ
a) ఔయభి ాత్తనుదన (న఼ానేమెం)నఽ ఆమోథిెంచిన తభవత, నౄభా యక్షణ నదలెైనట్ేా లెఔు.
b)

నులల఼ లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుధే క్షెంలల, యనియోఖథరయస, అతనఽ
తీసఽఔునై నులల఼ ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై నౄభా సెంస ట్ి.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసౄ ఽెంథి.
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c) ట్ి.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్లడె (నులల఼ని తీసఽఔునైథి ాత్తనుదఔుడె అబణే , నులల఼
కిెంద యక్షణ ను ెంథేయయస సబ లవుణరయస). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిానిక్ యౄెంలల కయసు యౄెంలల అతనఽ
సబతవ ఐడెెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు, అలాగై, ఆసత్తాలల ఙేభైెందఽఔు లేథర
తీసఽఔునై చికితసఔు ఆసత్తాకి నఖదఽ ఙెయౌాెంఙేట్ా ల ఙేసఽఔుధేెందఽఔు నులల఼ అెండ అవసయఫైనుడె,
కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలేట్ుడె ట్ి.న.ఏ సబతవెం ఉయోఖడెతేెంథి.
e) కెాబమ్నఽ లేథర నఖదఽ యళత అబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సెంస ణో ఔుదఽయసచఔునై
ెందెం ఫేయఔు తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄెంథి.
లేవ లెంథిెంఙే సెంస గ ట్ి.న.ఏ నేభిట్ నులల఼ని కైట్లబెంచిన క్షణెం నఽెంచి ట్ి.న.ఏ నుతా నదలవుతేెంథి. నులల఼
వవది ను డెఖూణరనఽ, కెాబమ్ ఙేమడరనికి నులల఼ కిెంద అనఽభత్తెంచిన తదఽభి కలెం ఏథెైధర ఉెంట్ే ఆ
కలెంలలనఽ లేవల అవసభలు తీయచడెం కొనయఖ తేెంథి.
యేలాథి నులల఼లఔు లేవలెంథిసౄ ఽనైుడె, భ కెంగ అథే నులల఼ని ునయసదే భిెంచినుడె, అథే ట్ి.న.ఏ
నులల఼కి లేవలెంథిసౄ ఽనైుడె ఈ కయఔలాెం నియెంతయెంగ యఖ త ఉెంట్లెంథి.
3. థర్డ తృహమీట ఎడ్ిభతుళేటరశన్ (టి..ఏ) లక్యమలక
ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిష
ర న్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని
యౄను ెంథిెంఙరయని ఙెవచఽచ :
a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథరయసఔు అవసయఫైన సభమెంలల యలెైననిై అనిై భీతేలలానా
లేవలెంథిెంఙేట్ా ల చాడడెం.
b) నౄభా ఉనై నేషెంట్ కి ధట్ వర్ు ఆసతేాలలల నఖదఽ యళత చికితసనఽ నియవళెంచడెం.
c) నౄభా ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలు, భాయా దయశఔ సాణరాల ఫేయఔు సభభిెంచిన కెాబమ్
డరఔుఫెంట్ా నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖెంగ భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంచడెం.
d) ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్లు, సెంఫెందిత లేవల ట్ా వవహభిెంచడెంలల కయనిభవహఔ ధైుణరనిై
సిఱిెంచడెం.
e) సకలెంలల సభెైన భీత్తలల యనియోఖథరయసల అవసభలఔు సెంథిెంచడెం కోసెం.
f)

నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ
అెందఽఫలట్లలలకి ణెచఽచకోయలని పలయయౄడె. ఈ నౄభా భాభెుట్ లక్షానిైధయయేయచఖల భవయణరనిై
సిఱిెంచడరనికి.
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g) అధరభోఖెం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన డరట్లనఽ
జనిెంజైమడెం, నుోఖ ఙేమడెంలల సయౘమడేెందఽఔు.
4. తెభా షంషి క టి..ఏక భధమఖల షంఫంధం
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల యఔరమానెంతయ లేవల కోసెం ఙరలా నౄభా సెంస లు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లబ.
భ కెంగ జీయత నౄభా యెంఖెంలలని సెంస లు ఔడర నులల఼కి భ ెందఽ యైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల
ఙేలేెందఽఔు ట్ి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.
నౄభా సెంస ఔు, ట్ి.న.ఏకి భధ సెంఫెంధెం ెందయఫైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకిరమణో ఈ కెంట్లాఔుి
నిభి్తఫై ఉెంట్లెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు ఇుడె కొనిై
భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ యదిెంచి, ట్ి.న.ఏకి నౄభా ఔెంనలనీకి భధనఽెండే కెంట్లాఔుినఔు లభీఔభిెంచిన కొనిై
కాజులనఽ సాచిెంచిెంథి.
ట్ి.న.ఏ నఽెంచి నౄభా సెంస ఆయెంఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:
A. నసట్ ఴమిుంగ్ షమీుష఼ల తృొర రసైడర్
నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄల ఆభోఖ కెాబమ్లఔు నఖదఽ యళత కెాబమ్ ఙెయౌాెంులు ఔయౌెంఙే లక్షెంణో
థేశ్యౄ ెంగ ఆసతేాల ధట్ వర్ు ణో ట్ి.న.ఏ సెంఫెందరనిై నిభి్ెంచఽఔుెంట్లెందని ఆయయౄయస. ఆ సెంఫెంధెం
ట్ి.న.ఏకి ను ా యైడర్ కి భధ భాతాఫే కఔుెండర నౄభా సెంస నఽ ఔడర ఔలుుకొని ణెైనుక్షిఔెంగ ఉెండరలని
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెెంథిన ఇట్ీవయౌ భాయా దయశఔసాణరాలు సాచిసఽౄధరైబ.
అట్లవెంట్ి ధట్ వర్ు ఆసతేాల నఽెంచి నుకైజీలు, ఆసత్తాలల చికితసలఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ యది యధధరల
కోసెం యయస చయచలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు భైట్ా ల లనెంఙేట్ా ల చాయౄయస. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీకి , నులల఼థరయసలఔు
వమాలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి.
B. కహల్ ళ్ంటర్ షమీుళ్స్క
భతేాలు, యభెంణరలు, లలలవు థిధరలణో సయౘ అెంట్ే 24*7*365 అనిై యేళ్లలానఽ ఙేయసకోఖయౌగిన యధెంగ ట్ ల్ ఼ా
నెంఫయా ణో ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ నఽ నియవళసఽౄెందని యదరయణెంగ ఆయెంచడెం జయసఖ తేెంథి. ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్
థిఖ వ నేభపునై అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి సభాఙరభనిై సభఔయససఽౄెంథి :
a) నులల఼ కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు.
b) ఆభోఖ కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.
c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌాెంచనవసయెం లేఔుెండర ఆసత్తా లల చికితస ఙేబెంచఽకోవడరనికి సెంఫెందిెంచి
సాచనలు.
d) ధట్ వర్ు ఆసతేాలనలై సభాఙరయెం.
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e) నులల఼ కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలలెనఽస నతౄ ెంనలై సభాఙరయెం.
f)

కెాబమ్ లత్తనలై సభాఙరయెం.

g) కెాబమ్ల యషమెంలల లలనెంచిన ణరాలనలై సలయౘలు.
జఞతీమ ట్ ల్ ఼ా నెంఫయస థరవభ, ఔసి భయసా యదరయణెంగ భాట్లాడే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన
యనియోఖథరయస లేయ లఫోెంథిణోనఽ కల్ లలెంట్యస అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. అబణే , ఈ యఔఫైన ఏభట్ల
ా
నౄభా సెంస లఔు, ట్ి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ెందెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
C. నఖద఼ యఴత మాకెీస్క షమీుష఼లక
తుయుచనం
"నఖదఽ యళత సదఽనుమెం"

అెంట్ే, నులల఼లలని షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ

నులల఼థరయసలు ను ెంథిన చికితసకెైన కయసచలు, ఙెయౌాెంులనఽ భ ెందఽగ అదీఔితెం ఙేలన ఆమోదెం ఫేయఔు ధట్
వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నౄభా సెంస ధేయసగ జభినేెందఽఔు నులల఼థరయసలఔు నౄభా సెంస ఔయౌెంఙే సదఽనుమెం.
ఈ లేవనఽ ఔయౌెంఙేెందఽఔు, కెంట్లాఔుి కిెంద నౄభా సెంస ఙేమవలలన నఽలు ఏనేట్ెంట్ే :
a) నులల఼కి సెంఫెందిెంచిన నతౄ ెం సభాఙరయభెంణర ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. ట్ి.న.ఏకి థీనిై
సభఔయచవలలన ఫలధత నౄభా సెంస థే.
b) నులల఼ కిెందఔు వచిచన సబ ల డరట్లనఽ ఏ యధఫైన ను యనుట్ల లేథర కొయత లేఔుెండర ఖరళెంఙేెందఽఔు
యలుగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ.
c) నులల఼కి, ట్ి.న.ఏకి తభనఽ అనఽసెందరనయఙేట్ా లగ నులల఼థరయసలు ఔ ఐడెెంట్ిట్ీ కయసునఽ ఉెంచఽఔుని
తీభయౌ. అెంగీఔభిెంచిన నూభ్ట్ లల ఈ ఐడెెంట్ిట్ీ కయసునఽ ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫైన
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల఼ ఉనైకలభెంణర అథి ఙెలా ుఫలట్ల అబతీభయౌ.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమెం కోసెం అబభిసౄ ా సభఔభిచన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని సదయస
ఆసతాకి ట్ి.న.ఏ నా- ఆథభెైజైషన్ లేథర లెట్ర్ ఆఫ్

గయెంట్ీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. అబణే , అధరభోఖ

సవపలవెం, ాత్తనుథిత చికితస, ఇనేడి ఉనై వమానికి సెంఫెందిెంచి అథి భభిెంత సభాఙరభనిై
కోయవచఽచ.
e) సభాఙరయెం సషి ెంగ లేఔనుోబధర లేఔ అెందఽఫలట్లలల లేఔనుోబధర, నఖదఽ యళత అబయ ననఽ
ట్ి.న.ఏ త్తయసుభిెంచవచఽచ. కనీ, నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై నిభఔభిెంచినెంత భాణరాన చికితసనఽ
నిభఔభిెంచినట్ల
ా అయ ెం కదని అథి సషి ెం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ెందఽ డఫ ో ఙెయౌాెంఙేల, తభవత
కెాబమ్ థరకలు ఙేమవచఽచ. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫట్ిి భియౕయౌయౄయస.
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f)

అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయసచఔునై 24 ఖెంట్ల లలలే వయౄ భానెం ెంనుయౌ. నఖదఽ యళత
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృ మానిై ణెయౌమజైమాయౌ.

D. వితుయోఖదడయవలతో షంఫంధం, మిచమాల తుయుసణ
ఔసి భయసా యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధెంగ ట్ి.న.ఏ ఔ మెంణరాెంగనిై సభఔయచవలలన అవసయెం
ఉెంథి. ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్లనఽ భియౕయౌెంచడెం, సభిచాడడెం యదరయణఫే. ఙరలా చినై రతెంలలధే ఆభోఖ
నౄభా కెాబమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం జయసఖ ణోెందని ఇఔుడ ఖ యసౄెంచఽకోవడెం భ కెం. అయ ఔడర నులల఼
షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.
థరనికి ణోడె, కెాబమ్ ఙేలన నతౄ ెంలల కొెంత ఫేయకెైధర థరథరుగ అనిై ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్ లు
తగిాెంునఔు లలనవుణరబ. ఇలా కెాబమ్ నణరౄలనఽ తగిాెంచడెం యనియోఖథరయసలనఽ అసెంతినౄ కి ఖ భి
ఙేసౄ ఽెంథి. భ కెంగ అలా తగిాెంచడరనికి లేథర నిభఔభిెంచడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయసఔు సభెైన భీత్తలల
యవభిెంచనుడె.
అట్లవెంట్ి సభసలనఽ యలెైనెంత తవయగ భిషుభిెంఙేట్ా ల చాలేెందఽఔు, ట్ి.న.ఏ సభయ ఫైన సభసల భియౖుయ
ఫేధేజ్డ ఫెంట్ యపలగనిై ఏభట్ల ఙేసఽఔుధేట్ా ల నౄభా సెంస ఔిఱ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి .
E. తయౌల ంగ్ షమీుష఼లక
నృయౌా ెంగ్ సభీవసఽల కిెంద, ట్ి.న.ఏ భూడె యధఽలనఽ నియవళసఽౄెందని నౄభా సెంస ఆయసఽౄెంథి. అయ :
a) నుాభాణఔ నృయౌా ెంగ్ యదరనెం. యయధ యపలగల కిెంద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలాఱెంఙేెందఽఔు, నులల఼ల
ధయలనఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి నౄభా సెంస ఔు యమడెతేెంథి.
b) వసాలు ఙేలన నతౄ ెం నిజెంగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికితసఔు అబయ నతౄ ఫేధర అని
ధఽాయఔభిెంచఽకోవడెం.
c) డమాఖైలస్క, ను ా ల఼జర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అుడే అనిై ట్ి.న.ఏలఔు సెంఫెందిెంచి జఞతీమ లేథర
అెంతభెతీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణెంగ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ఔుదఽయసతేెంథి.
థీనికి యక్షణ ను ెంథిన, ధైుణెం ఔయౌగిన లఫోెంథి ట్ి.న.ఏలల ఉెండడెం అవసయెం. యభి కోడిెంగ్, సఽెంకలనఽ
సభిచాడడెం, లేఔభిెంచిన నృయౌా ెంగ్ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభిెంచడెం ణెయౌల ఉెండరయౌ.
F. కెలభమ్ తృహరళ్ళంగ్-చెయౌలంుల ళేఴలక
ట్ి.న.ఏలు అెంథిెంచడరనికి భ ెందఽకొఙేచ లేవలలల ఇథి అతెంత భ కఫైెంథి. ట్ి.న.ఏ నౄభా సెంస ఔు ఙేయౄ నని
ఙెనే కెాబమ్ నుాలలలెంగ్ సభీవసఽలు యదరయణెంగ నదలు నఽెంచి తేద వయఔు ఉెంట్లబ.

వయౄ భాధరనిై

భిజిసి యస ఙేమడెం నఽెంచి నుాలలస్క ఙేమడెం, ఆమోథరనిై లేథర ఙెయౌాెంునఽ లనూయసస ఙేమడెం వయఔు ఉెంట్లెంథి.
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నౄభా సెంస నఽెంచి అెందఽఔునై నిధఽల థరవభ కెాబమ్ల ఙెయౌాెంు జయసఖ తేెంథి. అడరవనఽస నఖదఽ యౄెంలల
ట్ి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయచవచఽచ లేథర నౄభా సెంస తన ఫలెంఔు థరవభ యనియోఖథరయసఔు లేథర ఆసత్తాకి
ధేయసగ ఙెయౌాెంచి కెాబమ్నఽ భిషుభిెంచవచఽచ.
ట్ి.న.ఏ నఖదఽ దఽెలనఽ నియవళసఽౄెందని, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి అెంథిన నణరౄల ణరలఔు భిఔనిసయౌబయషన్
నఽ తగిన కల వవధఽలలా అెంథిసౄ ఽెందని ఆయెంచడెం జయసఖ తేెంథి. ఆమోథిత కెాబమ్ ల ఙెయౌాెంులఔు నేనయౘ
ఆ దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిెంచఔడదఽ.
G. తుయుసణ షభాచడయ ళేఴలక
కెాబమ్ల నుాలలలెంగ్ నఽ ట్ి.న.ఏ నియవళసఽౄెంథి ఔనఽఔ, కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన నతౄ ెం సభాఙరయెం
యడియడిగకనీ లేథర సభఱిగకనీ ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యయధ ాయోజధరల కోసెం నౄభా
సెంస ఔు ఆ డరట్ల అవసయభవుతేెంథి. అట్లవెంట్ి డరట్లనఽ కచిచతతవెంణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాత్తథిఔన
ట్ి.న.ఏ సభఔయచవలల ఉెంట్లెంథి.
ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సెంస లు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలల ఆథి నఽెంచి తేథి వయఔు
ఉెంట్లెందని ఙెవచఽచ. లేథర నిభిెషి నౄభా ఔెంనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ెందెం, అవసభల ఆదరయెంగ కొథిె
కయఔలానులఔు ఔడర ట్ి.న.ఏ కయ భిది భినేతెం కవచఽచ.
H. టి..ఏ రతిపలం
ఈ లేవలెంథిెంచినెందఽఔుగనఽ, ట్ి.న.ఏకి ఼జు ఙెయౌాయౄ యస. థరనికి ఉయోఖడే నుాత్తథిఔలు ఇయ:
a) యనియోఖథరయస నఽెంచి వసాలు ఙేలే న఼ానేమెంలల (సభీవసఽ నఽై నేనయౘబెంచగ) కొెంత రతెం,
b) నిభైెయెంచఽఔునై కల వవదిలల ట్ి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄ ెం ఙొున, లేథర
c) ట్ి.న.ఏ సభఔభిచన ాత్త సభీవసఽ లాయథేయకి లయ నతౄ ెం ఙొున. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన
సబతవ కయసుఔు ఇెంత, కెాబమ్నఔు ఇెంత ఙొున.
ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏ సభీవసఽల థరవభ, నౄభా సెంస లఔు అెందఽఫలట్లలలకొఙేచయ ఏభెంట్ే :
i.

నఖదఽ యళత లేవలు

ii.

డరట్ల సెంఔలనెం- యరలాషణ

iii.

24 ఖెంట్ల కల్ లలెంట్ర్, యనియోఖథరయసలఔు ఙేమూత

iv.

ఆసతేాల ధట్ వర్ు, ఇతయ యైద సదఽనుమాలు

v.

ఫేజర్ ఖూ
ర ు యనియోఖథరయసలఔు అెండ

vi.

యనియోఖథరయసలణో కెాబమ్ల ఖ భిెంచి చభిచెంఙే యసఽలుఫలట్ల
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vii. ఙరభీెలు, చికిణరస యదరధరల ధయలనలై ఆసతేాలణో చభిచెంచఖల సదఽనుమెం
viii. యనియోఖథరయసలఔు లేవలనఽ సఽలబతయెం ఙేసౄ ా ట్ెకైలజీ ఆదరభిత లేవలు
ix.

అనఽభానిెంచిన కైసఽలనఽ సభిచాడడెం, దభుౄ జయడెం

x.

యయధ ఔెంనలనీలలల కెాబమ్ల తీయసణెనఽైల యరలాషణ, వమాలు, నాతన చికిణరస దే తేలు, నయన
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం. మోయలనఽ నిమెంత్తాెంచడెం.

xi.

లేవల యసౄ యణ యేఖెంగ యఖడెం
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F.

కెలభమ్ల తుయుసణ – ఴమకుఖత రభాదం

1. ఴమకు ఖత రభాదం

తుయుచనం
వకిౄఖత ాభాదెం అధేథి ఒ ాయోజన నులల఼. అథి ాభాద భిత్త, ాభాద అెంఖయఔ
ై లెం
(రశ్వతెం/నుక్షిఔెం), ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. నిభిేషీ ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి
ాభాద యైద కయసచలు, అెంత కిరమల కయసచలు, యథర కయసచలు తథితభలఔు ఔడర అదను
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉెండవచఽచ.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథే అనుమానిై “ాభాదెం” అెంట్లయస.

తుయుచనం
ాభాదెం అధేథి హఠతే
ౄ గ, ఊళెంచని యధెంగ, ఎలాెంట్ి ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర, ఫమట్ినఽెంచి కఔుెండర,
ళెంయత్ఔ భాయా ెంలల కఔుెండర, ఔెంట్ికి ఔనినెంఙేథిగ జభిగైథగ
ి  నియవచిెంచఫడెతేెంథి.
కెాబమ్స ఫేధేజర్ అాభతౄ ెంగ వవహభిసౄ ా, కెాబమ్ ాఔట్న ల఼వఔయణ సభమెంలల కిెంథి అెంరలనఽ
భియౕయౌెంఙరయౌ :
a) నులల఼ కిెంద కెాబమ్ యక్షణ అెంథిసౄ ఽనై వకిౄ
b) నషి ెం జభిగిన భభిమ న఼ానేమెం ల఼వఔభిెంచిన ణేథీ ాకయెం నులల఼ ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి.
c) నులల఼ కలెం భిదిలలు నషి ెం
d) “ాభాదెం”ణో జభిగిన నషి ెం భభిమ అసవస త
e) ఏథేని మోసూభిత ట్ిఖ
ా ా యా కోసెం భీయౕయౌెంచెండి. అవసయఫైణే భియౕలన ఙేబెంఙరయౌ.
f)

కెాబమ్నఽ భిజిషి ర్ ఙేల, థరనికోసెం నిలవనఽ యౄను ెంథిెంఙరయౌ.

g) ఆవయణ సభమానిై (కెాబమ్ సభీవలెంగ్ సభమెం) నియవళసా
ౄ , కెాబమ్ అనవిథిే కోసెం
యనియోఖథరయసనికి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.
2. కెలభమ్ల మిశీలన
కెాబమ్ సభాఙరయెంలల లేథర కెాబమ్ దయౄయేజులనఽ ల఼వఔభిెంచిన నైదట్ ఏథేని ళెచచభి ఔ ఉెంట్ే కై
సభమెంలల భియౕలనఔు విత్తౄ ధైుణ భిరోధఔుడికి కెాబమ్నఽ కైట్లబెంచవచఽచ.
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ఉదడసయణ
సనై యనిైళత కెాబమ్లు (నౄభా నుాయెంబెంలల సవలకయౌఔెం భిదిలల కెాబమ్)


అెంఖయైఔలెం ఎఔుువ కలెం ఔయౌగి ఉెండే అదిఔ యభెంతు ాయోజన నతౄ ెం



కెాబమ్ దయౄయేజులలా యవక్ష



నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽెంచి అధేఔ కెాబమ్లు



భదనున సెంకైతెం



అనఽభానిత ఆత్హత



నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేెండగ, అయే భత్తా సెంబయసఽౄనై భోడెు ట్లాక్ ాభాదెం



నుభ కట్ల



ాయహెంలల ఖలా ెంతే



నలైనఽెంచి కిెంద డడెం



అనఽభానిత యది సెంఫెందిత కైసఽలు



యషూభితెం



హత



తట్ల గమెం



భెంచఽ ణరకిడీ అదిశ్ెం



భానవహననఽ తథితభలు.

దభుౄ ాదరధనథె శ్
ే ెం ఏనేట్ెంట్ే:
a) నషి కయణరనిై భీక్షిెంచడరనికి.
b) నషి ెం యసౄ ిత్త భభిమ సవపలయనిై సషి ెం ఙేమడరనికి
c) యక్షాదరయెం లేఔయణ భభిమ సభాఙరయెం ణెలుసఽకోవడరనికి.
d) మోసూభిత భూలఔెం లేథర కెాబమ్ నణరౄనిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడరనికి.
దమఙేల ఖభనిెంచఖలయస: దభుౄ అసలు ఉథేెశ్ెం ఆ కైసఽఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనఽ భియౕయౌెంచి,
అవసయఫైన యక్షాలనఽ లేఔభిెంచడెం
కెాబమ్ల భియౕలఔుడె దభుౄలల దిఱి కైెంథీఔ
ా భిెంఙరయౌసన అెంశ్ెం ఖ భిెంచి భాయా దయశనెం ఙే మడెం భ కెం.

ఉదడసయణ
కైసఽ భాయా దయశకనికి ఉథరహయణ :
మోడ్స టారపక్ రభాదం
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i.

సెంగట్న ఎుడె జభిగిెంథి– కచిచతఫైన సభమెం, ణేథీ, ాథేశ్ెం?ణేథీ భభిమ సభమెం

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనెంలల ఔయసచని యళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి
ఖ భెైన యహధరనిై నడెుతేధరైభ?
iii. ాభాదెం ఖ భిెంచిన యవయణ, అథి ఎలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంథి ?
iv. ాభాదెం జభిగిన సభమెంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదెం లేయెంచి ఉధరైభ?
v. ఙరవు ఉదెంతెంలల అబణే, చనినుోబన కచిచతఫైన సభమెం, ణేథీ, చనినుోవడరనికి భ ెందఽగ
అెంథిెంచిన చికితస, ఏ ఆసత్తాలల చనినుోమాయస లాెంట్ి యవభలు?
ాభాథరనికి కయణెంగ పలయెంఙేథి :
నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనెం లేథర ఎదఽయసగ వచిచన యహనెంలల మెంతా యైపలెం (ల఼ిభిెంగ్, ఫేాక్ తథితభల
యైలెం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసవస త (ఖ ెండెనుోట్ల, ఔెండభలు ట్లిఔునుోవడెంలాెంట్ియ) కయణెంగ, భద
లేవనెం, యహథరయసల దఽలత్త, యణరవయణ లత్త, యహనెం యేఖెం తథితభల వలా .
వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లలల యధడే మోయలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
i.

ట్ి.ట్ి.డి కలెంలల అత్త ఙేల చానెంచడెం.

ii. అసవస తనఽ ాభాదెంగ నేభపునడెం. ఉథర. ఇెంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి భదఽ ఙేలన తభవత
కయణరల వలా ఔయౌగిన యనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ఔు భాయచడెం
iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కెాబమ్ ఙేమడెం, సహజ భయణరనిై ాభాద
భిత్తగ నేభపునడెం లేథర ాభాదెం తభవత భ ెందఽగ ఉనై యది భయణరనికి థరభి తీమడెం
లాెంట్ియగ దయౄయేజులనఽ తుగ యౄను ెంథిెంచడెం
iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానెంచడెం
భ కెంగ డెత్ కెాబమ్లలల నులుెంచఽఔుధే సభమెంలల వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ భియౖుయెం కోసెం డిరచర్ె
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫైన దయౄయేజుగ నిలుసఽౄెంథి. ాత్తనుదన సభమెంలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ెందడెం
ఔడర ఎెంణో భ కెం. అథి నులల఼ దయౄయేజులల పలఖెంగ ఉెండరయౌ.
3. కెలభమ్ డ్డఔకమబంటేశన్
టిట ఔ 2.3
భయణ కెలభమ్

a) కెాబమ్థరయస ధరనేనీ/ఔుట్లెంఫ సబ డి సెంతఔెంణో నుట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన
వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ నుయెం
b) నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లేథర అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త (అట్ెస్కి
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వెంచధరభా/ యఙరయణ ెంచధరభా)
c) భయణ ధివతాెం అసలు లేథర అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త.
d) శ్వెంచధరభా నియవళలేౄ అట్ెస్కి ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాత్త.
e) మాెంట్ీ- భనీ లాెండభిెంగ్ దసౄ యేజుల అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త- నేయస భియౕలనకోసెం
(నుస్కనుోర్ి / నున్ కయసు /ఒట్యస ఐ.డి / డెైయెంగ్ లెైలలనఽస), చియసధరభా
భియౕలన కోసెం (ట్ెయ్నూోన్ నృలుా / ఫలెంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభెెంట్ల నృలుా /
భైషన్ కయసు).
f)

చట్ి ఫదే యయసఽలెందయౄ తగిన భీత్తలల సెంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లిగ
అడయట్ భభిమ ూచీ ఫలెండ్సనఽ ఔయౌగిన చట్ి ఫదే యయసతవ ధివతాెం

ఱహవుత ూమిు

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కెాబమ్థరయస సెంతఔెం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద

అంఖరసైఔలమం (PTD)
భమిమయ ఱహవుత తృహక్ిఔ

కెాబమ్ నూయెం.
b) వభిౄెంఙే క్షెంలల అట్ెస్కి ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ ాత్త .

అంఖరసైఔలమం(PPD)

c) నౄభా వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంచడరనికి ఒ లయల్ సయె న్ లేథర తతసభాన

కెలభమ్

హోథర ఔయౌగిన యైదఽలు నఽెంచి ను ెంథిన రశ్వత అెంఖయైఔల ధివతాెం.
a) అెంఖయైఔలెం యఔెం, అెంఖయైఔల కలానిై ాయౄ యసా
ౄ
చికితస అెంథిసౄ ఽనై
యైదఽడి నఽెంచి ను ెందఽతేనై యైద ధివతాెం. కచిచతఫైన లలలనఽ కలానికి

తడతడుయౌఔ ూమిు

సెంఫెందిెంచిన యవభలు ఇఙేచలా సెంస మజభాని నఽెంచి ను ెంథిన లలలవు

అంఖరసైఔలమం(TTD)
కెలభమ్

ధివతాెం ఆమన సెంతఔెం, ల఼లుణో నుట్ల.
b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయ ూెం
ఔయౌగి ఉనైట్లి చికితస అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూ ూ
ధివతాెం.

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలెం సాచధరత్ఔఫైనథి భాతాఫే. ఇెంక భచచలఔు సెంఫెందిెంచిన నూోట్ లు, ాభాద
స లానికి సెంఫెందిెంచిన నూోట్ )లాెంట్ి దయౄయేజులు ఔడర ఆమా సెంగట్నఔు సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ వవయౘభల
ఆదరయెంగ కయయౌస భవచఽచ. ాణేకిెంచి, దభుౄ ఙేమాయౌసన అనఽభానిత మోసు కోణెంణో ఔడిన
సెందభౌలలా.

నైఔు నైభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4
రశ్వత అెంఖయైఔలెం కెాబమ్లల కిెంథి దయౄయేజులలా ఏయ సభభిెంఙరయౌసన అవసయెం లేఔనుోవచఽచ?
I.

కెాబమ్ థరయస సెంతఔెం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ నూయెం.

II. వభిౄెంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ అట్ెస్కి ఙేలన ాత్త .
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంఙేెందఽఔు లయల్ యైదఽడె లేథర తతసభాన హోథర ఔయౌగిన
యైదఽల నఽెంచి ను ెంథిన రశ్వత అెంఖయైఔల ధివతాెం.
IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయ ూెం ఔయౌగి ఉనైట్లి చికితస
అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽెంచి ను ెంథిన థేహథరయూ ూ ధివతాెం.
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G. కెలభమ్ల తుయుసణ- విదేశీ రమాణ తెభా
1. విదేశీ రమాణ తెభా తృహలళ
యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల఼ యైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైట్ికీ,
యైద, అసవస త ాయోజనెం ఆ నులల఼ కిెంద ాదరన యక్షణగ ఉనైెందఽన థరని ూచీ ెందెం, కెాబమ్ల
నియవహణ సెంాథరమఫదే ెంగ ఆభోఖ నౄభా నుోర్ి నూోయౌయో కిెంథే ఉెంట్లెంథి.
ఈ నులల఼ కిెంద యక్షణలనఽ కిెంథి యపలగలుగ యసౄ ితెంగ యబజిెంచవచఽచ. ఒ నిభిేషీ ఉతత్తౄ కిెంద నేభపునై
అనిై లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽచ.:
a) యైద భభిమ అసవస త యపలఖెం
b) సవథేరనికి 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. తననుోబన ఔధక్షన్
v. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ జఞెం
vi. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ అదిశ్ెం కవడెం
vii. నుస్కనుోయసి కోలలవడెం
viii. అతవసయ నఖదఽ అడరవనఽస
ix. ళెైజఞక్ అలయనఽస
x. ఫబల్ ఫలెండ్స నౄభా
xi. ళెైజఞక్ యక్షణ
xii. యనసర్ సెంయక్షణ
xiii. ఒథరయస సెందయశన
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xiv. చదఽవులఔు అెంతభమెం
xv. ఇెంట్ి ఙోభీ
నేయసలల ఉనై యధెంగ, యథేరలఔు యమా ల ాజల కోసఫే ఈ నులల఼ యౄను ెంథిెంచఫడిెంథి కఫట్ిి నషి ెం పలయతథేశ్ెం
ఫమట్ జయసఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిల తేలలా సభాఙరయెం అెంథిన యెంట్ధే తగిన భీత్తలల కెాబమ్ లఔు లేవలు
అెంథిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. యథేయౕ ామాణ నౄభా యషమెంలల కెాబమ్ లేవ యదరయణెంగ థర్ు నుభీి లేయ సెంస
(సయౘమఔ సెంస ) నుతా ఔడర ఉెంట్లెంథి. అథి అవసయఫైన ణోడరట్ల, సయౘమెం అెంథిెంచడెం కోసెం ాెంచ
యౄ ెంగ ఒ ధట్వర్ునఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి.
కెలభమ్ల ళేఴలలో తతుషమిగహ ఉండ్డయౌీనవి:
a) 24*7 నుాత్తథిఔన కెాబమ్ ధనట్ికైషన్నఽ యౄను ెంథిెంచడెం;
b) కెాబమ్ నూయెం, యదరధరనిై ెంనెంచడెం;
c) నషి ెం జభిగిన యెంట్ధే ఏెం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయసఔు భాయా నిభైెశ్న ఙేమడెం;
d) యైద, అసవస త కెాబమ్ల కోసెం నఖదఽ యళత లేవయౌై ను డిగిెంచడెం;
e) సవథేరనికి త్తభిగి వఙేచెందఽఔు, భభిమ కాయ ఙేలేెందఽఔు ఏభట్ల
ా ఙేమడెం, అతవసయ నఖదఽ
అడరవన్స.
2. షశృమఔ ఔం్తూలక- విదేశీ కెలభమ్లలో తృహతర
సయౘమఔ ఔెంనలనీలు ాెంచెం నలుభూలలా తభ య ెంత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫైన లేయ సెంస లణో
ెంథరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. నులల఼ కిెంద యక్షణ ను ెంథిన చిలా య కయసచల యషమెంలల నౄభా ఔెంనలనీల
యనియోఖథరయసలఔు ఈ ఔెంనలనీలు సయౘమెం అెంథియౄ బ.
కెాబమ్ భిజిలేిష
ర న్ భభిమ సభాఙరయెం కోసెం ఈ ఔెంనలనీలు అెంతభెతీమ ట్ ల్ ఼ా ధెంఫయా నఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్
లలెంట్ర్నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. అయ కిెంథి లేవలనఽ అెంథియౄ బ. నిభిేషీ ఔెంనలనీలణో ెందెం, యక్షణ అెంథిెంఙే
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫట్ిి లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీెలు యేయసగ ఉెంట్లబ.
a) యైద సయౘమఔ లేవలు:
i.

యైద లేవ సెంస నియేదనలు

ii. ఆసత్తా అడి్షన్ ఏభట్ల
iii. అతవసయ యైదెం కోసెం కాయ ఏభట్ల
iv. అతవసయ యైదెం కోసెం సవథేరనికి త్తనెంనే ఏభట్ల
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v. అలౄ ఔలు సవథేరనికి ెంనే ఏభట్ల
ా
vi. భభయశ సెందయశన ఏభట్ల
ా
vii. ఫైనర్ ఫలలలఔు సయౘమెం/యక్షణ
b) ఆసత్తాలల ఉనైుడె, ఫమట్ఔు వచిచన తభవత యైద భిల త్త యయేక్షణ ఙేమడెం
c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ
d) నులల఼ నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ ఆమోదెంణో ఆసత్తాలల ఙేభినుడె అబయ యైద
కయసచలఔు యౘనై ఇవవడెం.
e) ూయవ- మాతా సభాఙరయెం లేవలు భభిమ ఇతయ లేవలు:
i.

యయలు భభిమ ట్ీకల అవసభలు

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు
iii. కోలలబన నుస్కనుోయసి, కోలలబన లగైజీ సహకయెం సయౘమఔ లేవలు
iv. అతవసయ సెంథేశ్ ట్లాన్సనేషన్ లేవలు
v. ఫబల్ ఫలెండ్స ఏభట్ల
vi. ఆభిఔ అతవసయ లత్త సయౘమెం
f)

పలషనఽ అనఽవథిెంచి ఙెయభి నియేదన

g) చట్ి నియేదన
h) ధరమయథిణో అనుబెంట్ఫెంట్
3. నఖద఼ యఴత రసైదమ కైష఼ల కోషం కెలభమ్ల తుయుసణ
నఖదఽ యళత యైద కైసఽలు, భీఇెంఫర్సఫెంట్ యైద కైసఽలు, ఇతయ యైథేతయ కైసఽల కోసెం కెాబమ్ల
నియవహణయదరనెం యేయసగ ఉెంట్లెంథి. అెంణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నుోయౌచణే అఫభికలల నఖదఽ యళత యైద కైసఽల
కోసెం కెాబమ్ల నియవహణయేయసగ ఉెంట్లెంథి. ఇుడె భనెం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనెం ఙేథె రెం.
a) కెలభమ్ నోటిపకైశన్
నషి ెం జభిగినుడలాా, భోగి ఆసత్తాలల ఙేభి, అడి్షన్ కౌెంట్ర్లల నౄభా యవభలనఽ చానయౄ యస. సయౘమఔ
ఔెంనలనీ ఆసత్తా నఽెంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫెంధఽవులు/లేైళతేల నఽెంచి కొతౄ కైసఽ ధనట్ికైషన్ నఽ
ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి. ఆ తభవత కెాబమ్థరయసఔు కెాబమ్ యదరనెం యవభిెంచఫడెతేెంథి.
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b) కైస్క తుయుసణ దవలక :
ఇథి కోు ఔెంనలనీని ఫట్ిి భాయసతేెండవచఽచ. యదరయణ దశ్లు కిెంద ఇవవఫడరుబ:
i.

సయౘమఔ ఔెంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన య భ ్, నులల఼ కలెం, నులల఼థరయస
నేయసనఽ భియౕయౌసఽౄెంథి.

ii. ఆ తభవత భోగి యైద భిల త్త, నృయౌా ెంగ్ సభాఙరయెం, కయసచ అెంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయెం
ణెలుసఽకోవడెం కోసెం యైద భీక్ష/యైద ఖభనిఔలనఽ ను ెందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసత్తాణో
సెంాథియౄ యస. యైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యైద కయసచ అెంచధరనఽ ల఼వఔభిసౄ ఽనై సయౘమఔ ఔెంనలనీ నౄభా
సెంస ఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.
iii. కెాబమ్ అనఽభత్త నిభేభిెంచఫడి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆమోదెం ను ెందడరనిై ఫట్ిి, ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంు
యౘనై ఏభట్ల ఙేమఫడెణరబ.
iv. పలయతథేశ్ెంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ యనిఔ ాథేశ్ెం) భభిమ /లేథర నషి ెం జభిగిన ాథేశ్ెంలల దభుౄ
తనిసభి అధే భిల త
 ేలు ఉెండవచఽచ. వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లిగధే
దభుౄ ాకిరమ ఉెంట్లెంథి. సయౘమఔ ఔెంనలనీ సయౘమెంణో లేథర నౄభా ఔెంనలనీ ాతక్ష సెంఫెందరల
థరవభ యథేశ్ెంలల దభుౄ అదికభి ఎెంనఔ ఙేమఫడెణరయస.
v. చికితసనఽ కొనయగిెంచడరనికి ఆమోథరనిై ను ెంథే ఔరభెంలల యైద భీక్షల సెంఫెందిత, కయసచల ణరజఞ
సభాఙరయెం, ాఖత్త సభాఙరయెం తథితభలనఽ నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంచడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలనీ కైస్క
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసౄ ఽెంట్లయస.
vi. భోగి డిరచర్ె అబన యెంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీెలనఽ నిభేభిెంచడెం కోసెం ఆసత్తాణో ఙరలా
జఞఖరతౄగ ని ఙేయౄ యస.
vii. నృలుా సభెైన భీత్తలల భియౕయౌెంచఫడి, వడఫోల, తనిఖీ ఙేలేలా సయౘమఔ ఔెంనలనీ చాసఽఔుెంట్లెంథి. ఏథేని
థోషెం ఔనినల,ేౄ థరనిని సభి ఙేమడెం కోసెం ఆసత్తాలలని నృయౌా ెంగ్ యపలఖెం దిఱికి తీసఽకెళ్ాఫడెతేెంథి.
viii. ఆ తభవత లేయ సెంస , సయౘమఔ ఔెంనలనీ లేథర థరని సయౘమఔ ధయ నిభృమఔ ఏజెెంట్ భధ
ఔుథిభిన ెందెం ఫేయఔు తేథి నృలుా త్తభిగి భథిెంు యేమఫడెతేెంథి. ఆసత్తాకి ఎెంత తవయగ
ఙెయౌాెంునలై యౘనై ఇలేౄ భీనలైజిెంగ్ థరవభ అెంత ఎఔుువ ఫయసగెైన డియౌుెంట్ ను ెంథే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
భీ- నలైజిెంగ్ అధేథి అఫభిక ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యలక్షణఫైన సవపలవెం. అఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలా
ఇథి వభిౄెంచదని ఙెవచఽచ. అఫభిక కైసఽలు, అఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలా ఉనై ాదరన వణరసెం
ఇథే.
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c) కెలభమ్ల తృహరళ్ళంగ్ దవలక:
i.

కెాబమ్ల భథిెంుథరయస భీ నలైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుానఽ ల఼వఔభిెంచి, లేవ ణేథీలఔు, అెంథిెంఙేన
లేవలఔు యక్షణ ఉెంథర అధే యషమానిై భియౕయౌయౄయస. చరభీెలు సభిగా  ఉధరైమా, చికితస నుోాట్ కల్ఔు
తఖా ట్ి ల ఉధరైమా అని సభిచాడడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలనీ ల఼వఔభిెంచిన నృలుానఽ కెాబమ్ ల యపలఖెం
తనిఖీ ఙేసౄ ఽెంథి. డియౌుెంట్ అధేథి త్తభిగి నిభేభిెంచఫడి, నృలుా నుాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.

ii. ఆ తభవత భీనలైజిెంగ్ ధనట్ికైషన్ ఱ఼ట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌాెంుకోసెం ఆ నృలుా
నౄభా సెంస ఔు ెంనెంచఫడెతేెంథి.
iii. నౄభా ఔెంనలనీ నృలుానఽ ల఼వఔభిెంచి, యెంట్ధే సయౘమఔ ఔెంనలనీకి ఙెయౌాెంు జభినేెందఽఔు ఆమోదెం
ణెలుుతేెంథి.
d) చెయౌలంు రకమ
దవలక:
ర
i.

యనిఔ కభలమెం థరవభ ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంునఽ యడెదల ఙే లేెందఽఔు నౄభా సెంస నఽెంచి సయౘమఔ
ఔెంనలనీ అెంగీకభనిై ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి.

ii. ఆభిఔ యపలఖెం ఙెయౌాెంునఽ యడెదల ఙేసౄ ఽెంథి.
e) ఆషతిరలో చేమై విధడనడలక
i.

జధరపలలల ఙరలాభెంథి నలైయేట్ల నౄభా లేథర ాబ తవ థకల థరవభ యశ్వయౄ ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి
ఉనైెందఽన పలయతథేశ్ెంలలని ఆసతేాలణో నుోయౌచణే యథేరలలాని వవస , ాణేకిెంచి అఫభిక, ఐభోనులలా
వవస యేయసడెతేెంట్లెంథి. నౄభా ను ెంథిన వకిౄ ఒ ఙెలా ుఫలట్ల ఆభోఖ లేథర యథేయౕ ామాణ నౄభా
నులల఼ని అెంథిెంచిన యెంట్ధే ఙరలావయఔు ఆసతేాలు అనిై అెంతభెతీమ నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి
ఙెయౌాెంుల యౘనైని అెంగీఔభియౄ బ.
ఙరలా థేరలలా నౄభా యక్షణ నిభేయణ లేథర నఖదఽ డినుజిట్లి కయణరలణో చికితసనఽ జఞెం ఙేలే భిల త్త
ఉెండదఽ.
ఆసతేాలు యెంట్ధే చికితసనఽ నుాయెంనయౄబ. నౄభా యక్షణ ఉెంట్ే, నౄభా నులల఼ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. లేదెంట్ే
చికితస ను ెందఽతేనై యళ్ైా ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌాెంులు ఆలసఫైణే ఆసతేాలు చరభీెలనఽ
నలెంఙే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
ఙెయౌాెంు యెంట్ధే జభిగిణే, ఆసతేాలు సతవయ ఙెయౌాెంుకోసెం అదిఔ డియౌుెంట్ా నఽ అెంథియౄ బ. ఆసత్తా
నృలుాలనఽ తవయగ ఙెయౌాయౄ భని ఙెన, తగిాెంుల కోసెం భీ - నలైజిెంగ్ ఏజెనీసలు ఆసతేాలణో చయచలు
జయసుణరబ.
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ii. సయౘమఔ ఔెంనలనీలు అెంథిెంచిన ట్ ల఼్ా ధెంఫయా లల ధట్వర్ు ఆసతేాలు, యదరధరలఔు సెంఫెందిెంచిన
సభాఙరయెం నౄభాథరయసలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
iii. ఆసత్తాలల ఙేభయౌసన ఆవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథరయస ఆ యషమానిై కల్లలెంట్ర్ఔు ణెయౌన,
ఙెలా ుఫలట్ల ామాణ నౄభా నులల఼ణో నిభిేషీ ఆసత్తాకి యమా ాయౌస ఉెంట్లెంథి.
iv. నులల఼ ఙెలా ుఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భియౕయౌెంచడరనికి

ఆసతేాలు యదరయణెంగ సయౘమఔ

ఔెంనలనీలు/నౄభా సెంస లనఽ సెంాథియౄ బ.
v. నులల఼ని ఆసత్తా అెంగీఔభిెంచిన యెంట్ధే నౄభాథరయస నఖదఽ యళత నుాత్తథిఔన ఆసత్తాలల చికితస
అెందఽఔుెంట్లయస.
vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభేభిెంచడరనికి నౄభా సెంస /సయౘమఔ సెంస ఔు అవసయఫైన నుాథనేఔ
సభాఙరయెం ఏనేట్ెంట్ే
1. యది యవభలు
2. ఏథేని ూయవ చభిత,ా ఆసత్తా యవభలు, పలయతథేశ్ెంలల యనిఔ యైథరదికభి :

f)



ఖత చభిత,ా ాసౄ ఽత చికితస, ఆసత్తాలల తదఽభి చయలు, తవభిత ఖత్తన ెండరనికి అబయ న.



చికితస అెంథిసౄ ఽనై యైదఽల నియేథిఔణో నుట్ల కెాబమ్ నూయెం



నుస్కనుోర్ి ాత్త



యైద సభాఙరయ తాెం యడెదల

రసైదమ కయవులక భమిమయ రసైదేమతయ కెలభమ్ల మీఇంఫర్ీబంట్:

భీఇెంఫర్సఫెంట్ కెాబమ్లనఽ యదరయణెంగ నౄభా ఙేలన యయస పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిచన తభవత
థరకలు ఙేయౄ యస. కెాబమ్ ణరాలనఽ ల఼వఔభిెంచిన నైదట్ యదరయణ ాకిరమ ాకయెం కెాబమ్ నుాలలస్క
ఙేమఫడెతేెంథి. ఙెయౌాెంునఽ యథేయౕ ఔభెనీసలల జభినే నఖదఽ యళత కెాబమ్ లలల జభిననట్లి కఔ నఖదఽ
అనఽభత్తెంచిన కెాబమ్లనిైట్ికీ ఙెయౌాెంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసౄ ఽెంట్లయస.
భీఇెంఫర్సఫెంట్ కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, దావ భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄనుమలలల
అు పలభనిై లెకిుెంచడెం కోసెం నషి ెం జభిగిన ణేథీ ాకయెం వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. ఆ తభవత ఙెఔుు
లేథర ఎలకిానిక్ ఫథియ్ థరవభ ఙెయౌాెంు జయసుణరయస.
i.

వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లిగధే వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లు నుాలలస్క
ఙేమఫడెణరబ.

ii. ఫబల్ ఫలెండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫయె నీస కైసఽలఔు సయౘమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄగధే ఙెయౌాెంచి, తభవత
నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి కెాబమ్ ఙేసఽఔుెంట్లెంథి.
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iii. అనిై ఇతయ కెాబమ్లఔు అనఽసభిెంఙే యదరనెంలలధే అెంగీకయెం కని కెాబమ్లఔు కెాబమ్ల
త్తయసుయణ అనఽసభిెంచఫడెతేెంథి.
g) రసైదమ రభాదం భమిమయ అషుషి త కయవులఔక కెలభమ్ డ్డఔకమబంటేశన్
i.

కెాబమ్ తాెం

ii. యైదఽడి నియేథిఔ
iii. అడి్షన్/డిరచర్ె కయసు అసలు
iv. అసలు నృలుాలు/యయౕదఽలు/భెందఽచీట్ీ
v. అసలు ఎక్స- భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచినథి/దభుౄ నియేథిఔలు
vi. ాయేశ్ భభిమ నిషరభణణో నుస్కనుోయసి/యయ ాత్త
నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔెం భాతాఫే. నిభిేషీ కైసఽ యవభల ఆదరయెంగ లేథర ఆమా నిభిేషీ నౄభా సెంస
అనఽసభిెంఙే కెాబమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ నులల఼/యదరనెం ఆదరయెంగ అదను సభాఙరయెం/దయౄయేజులు కయయౌస
భవచఽచ.
మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
________________ నఽ సయౘమఔ ఔెంనలనీ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌాెంచి, నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి ఆ తభవత కెాబమ్
ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

ఫబల్ ఫలెండ్స కైసఽలు

II. వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లు
III. యథేయౕ ామాణ నౄభా కెాబమ్లు
IV. అెంగీకయ యోఖెంకని కెాబమ్లు
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శూహమహంవం
a) నౄభా ఔ „యగెనెం‟. నులల఼ ఆ „యగెధరనికి యక్షెం‟. నౄభానఽ ఉయోగిెంచఽకోవలల వఙేచ సెంగట్న
ఙోట్లఙేసఽకోవడెం, నులల఼ కిెంద కెాబమ్నఔు థరభితీమడెం ఆ యగెధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄెంథి.
b) నౄభా ఔెంనలనీ కెాబమ్ల ఙెయౌాెంు యభయ ూెం నౄభాలల భ క భైట్ిెంగ్ భనేతేలలల ఔట్ి.
c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసి భయసా నుాథనేఔ యట్లథరయస, కెాబమ్ ల఼వఔయౄ లు ఔడర అవుణరయస.
d) నఖదఽ యళత కెాబమ్లల ధట్ వర్ు ఆసత్తా నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏ ఇచిచన భ ెందసఽౄ అనఽభత్తని ఆదరయెం
ఙేసఽఔుని యైద లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. తభవత కెాబమ్ భియౖుభనికి డరఔుఫెంట్ా నఽ సభభిసఽౄెంథి.
e) భిబెంఫయససఫెంట్ల కెాబమ్లల, యనియోఖథరయస తన జైఫ లల య భ ్నఽ నదట్ ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంఙేల ,
తభవత ఙెయౌాెంు కోసెం కెాబమ్నఽ నౄభా సెంస /ట్ి.న.ఏ వదె థరకలు ఙేయౄ డె.
f)

యనియోఖథరయస కెాబమ్ వయౄ భానెం ెండెంణో అతనికి కెాబమ్ల భియౖుయ ఫిెంథరనికి భధ నదట్గ
సెంఫెంధెం ఏయడెతేెంథి.

g) నౄభా కెాబమ్ యషమెంలల ఏథెైధర మోసెం జభిగినట్ల
ా నౄభా ఔెంనలనీ అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄనఔు
ెంనసౄ ఽెంథి. ఈ దభుౄ నౄభా సెంస లలనియయస లేథర ట్ి.న.ఏ ఙేమవచఽచ. లే థర విత్తౄ యఫైన దభుౄ
సెంస ఔు ఔడర అగిెంచవచఽచ.
h) కెాబమ్ల లత్తని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నౄభా సెంస అనిై కెాబమ్లఔు ుసౄ కలలల ఙేలే నణరౄల
కైట్లబెంునఽ భిజభివెంఖ సాచిసఽౄెంథి.
i)

కెాబమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ, నులల఼థరయస నౄభా సెంస ఔు త్తభిగి అభీె నలట్ి లకోవడెంణోఫలట్ల ధరమెం కోయసత
ఇనాసూభెన్స ఆెంఫ డ్సస భన్నఽ లేథర యనియోఖథరయసల నూోయెంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ
ఔడర ఆశ్రబెంచవచఽచ.

j)

మోయలు ఎఔుువగ యౘలట్లెైజైషన్ నషి భియౘయ నులల఼లలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. కనీ, మోసూభిత
కెాబమ్లు ఙేలేెందఽఔు యసనల్ మాకిసడెెంట్ నులల఼లనఽ ఉయోగిెంచఽకోవడెం ఔడర ఉెంథి.

k) ట్ి.న.ఏ అధేఔ భ కఫైన లేవలనఽ నౄభా సెంస ఔు అెంథిెంచి ఼జుల యౄెంలల ాత్తపలెం ను ెందఽతేెంథి.

షుమం మీక్య రవనలక
రవన1
నౄభా కెాబమ్ ాకిరమ నుాథనేఔ యట్లథరయసగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణయౄయస?
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I.

ఔసి భయసా

II.

మజభానఽలు

III. అెండర్ భెైట్యసా
IV. నౄభా ఏజెంట్ల
ా / ఫోాఔయసా
రవన 2
గిభీశ్ సకైసధర నౄభా కెాబమ్నఽ నౄభా ఔెంనలనీ త్తయసుభిెంచిెంథి. ఆమనఔు నౄభా సెంస ఔు త్తభిగి అభీె
నలట్ి లకోవడెంణోఫలట్ల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏనేట్ి ?
I.

ాబ ణరవనిై ఆశ్రబెంచడెం

II. య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచడెం
III. నౄభా ఏజెంట్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం
IV. కెాబమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ ఙేమఖయౌగిెంథి ఏనై లేదఽ
రవన 3
భజీవ్ ఫహణో సభభిెంచిన ఆభోఖ నౄభా కెాబమ్నలై దభుౄ ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫహణోకి ఫదఽలుగ అతని
యోదయసడె భజైశ్ ఫహణో చికితస కోసెం ఆసత్తాలల ఙేభినట్ల
ా నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపెంథి . భజీవ్ ఫహణో నులల఼
ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్ థఔెం కిెంద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి ___________ మోయనికి ఉథరహయణ.
I.

వఔుౄల భాభిడి

II.

డరఔుఫెంట్ా నఽ సిఱిెంచడెం

III. కయసచలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడెం
IV. ఓట్ నేషెంట్ గ తీసఽఔునై చికితసనఽ ఇన్- నేషెంట్/ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ భాభిచ చాడెం
రవన 4
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిెంద నియస ఖిహెంలలధే చికితస ను ెందడరనికి థిఖ వయట్ిలల ఏ భిల త్త యలు ఔయౌసఽౄెంథి ?
I.

అతనఽ/ఆఫ భిల త్త
 ఆసత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ ఔు తయయౌెంచదగినథిగధే ఉెంథి. కనీ, యళ్ాఔడదని
పలయెంఙరయస

II. నేషెంట్ నఽ ఆసత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ ఔు తయయౌెంచడరనికి లేదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే, యట్ిలల డఔలు కాయ లేవు
III. ఆసత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ లల భాతాఫే చికితస నియవళెంచడెం ఔుదఽయసతేెంథి.
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IV. ఆసత్తాలల 24 ఖెంట్లఔు నేెంచి ఉెండవలల భవడెం
రవన 5
అధరభోగనిై నమెం ఙేమడరనికి అనఽసభిెంచిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి ట్ిి ఇసఽౄెంథి ?
I.

ఐ.ల.డి

II.

డి.ల.ఐ

III. ల.న.ట్ి
IV. న.ల.ట్ి

షుమం మీక్య రవనలఔక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ఎెంనఔ I.
నౄభా కెాబమ్ ాకిరమలల ఔసి భభైా నుాథనేఔ యట్లథరయసలు.

జరహఫయ 2
సభెైన జయఫ

II.

నౄభా కెాబమ్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైణే, నులల఼థరయసలు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచవచఽచ.
జరహఫయ 3
సభెైన ఎెంనఔ I.
వఔుౄల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ , చికితస ను ెంథిన వకిౄ యేభైవయస.
జరహఫయ 4
సభెైన ఎెంనఔ II.
ఆసత్తా/నభిసెంగ్ హోమ్ లలల డఔలు అెందఽఫలట్లలల లేనుడె నేషెంట్లనఽ తయయౌెంచలేని సెందయౌెంలల
భాతాఫే ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల నియస ఖిహెంలలధే చికితస ను ెంథే యలుెంథి.
జరహఫయ 5
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సభెైన ఎెంనఔ III.

ఔభెెంట్ ను ా ల఼జర్ ట్ెభ్ి ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికితస ఙేలన యదరధరలనఽ ట్ిియౄ బ.
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యపలఖెం 4
యదరయణ నౄభా
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అధడమమం 22
తెభా షఽతడరలక

అధడమమం మిచమం
ఈ అదరమెంలల భనెం నౄభా నితీయసని నిభైెయెంఙే నుాథనేఔ సాణరాల ఖ భిెంచి ధేయసచఔుెంథరెం. ఈ అదరమెం
భెెండె యపలగలుగ యబజిెంచఫడిెంథి. నదట్ి పలఖెంలల నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (elements), భెెండవ
పలఖెం నౄభా ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.

ఈ అధడమమంలో మీయవ నేయవుఔకనే అంఱహలక
నౄభా అెంరలు
B. నౄభా కెంట్లాఔుి–ధరమయఫైన అెంరలు
C. నౄభా కెంట్లాఔుి–ాణేకెంరలు
A.

ఈ అదరమెం చథియన తభవత, నైయస ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయస :
1. యయధ నౄభా అెంరలనఽ నియవచిెంచడెం
2. ఔ నౄభా ెందు లక్షణరలనఽ నియవచిెంచడెం
3. ఔ నౄభా యొఔు ాణేఔ లక్షణరలనఽ ఖ భిౄెంచడెం
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A. తెభా అంఱహలక
నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ అెంరలు ఉెండడెం భనెం చాసఽౄధరైెం.





ఆలౄ
భిస్కు
భిస్కు ూయౌెంగ్
నౄభా కెంట్లాఔుి

ఇుడె భనెం నౄభా యదరనెంలలఖల యయధ అెంరలనఽ కొెంత యవయెంగ చాథరెెం.
1. ఆళు

తుయుచనం
ఔ ఆలౄ ని భనెం ఈ యధెంగ నియవచిెంచవచఽచ 'తన మజభానికి కొనిై ాయోజనెం, అలాగై ఆభిేఔ
యలువ ణెచిచనలట్ి ే ఏథెధ
ై ర, అథి ఆలౄ .'
ఔ ఆలౄ ఈ కిరెంథి లక్షణరలు ఔయౌగి ఉెండరయౌ:
a) ఆమిిఔ విలకఴ
ఔ ఆలౄ కి ఆభిేఔ యలువ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. యలువ భెెండె యదరలుగ ఉెండవచఽచ.
a) ఆదడమ ఉతతిు : ఆలౄ ఉణరదఔఫై ఉెండవచఽచ, అలాగై భఫడిని ఉతత్తౄ ఙేలేథీ కవచఽచ.

ఉదడసయణ
నృలలుట్ల
ా తమాభీకి ఉయోగిెంఙే ఔ మెంతాెం, థరని మజభాని కోసెం నుయౌఙేచ ఆవులాగ, భెెండె యకల
ఆథరమానీై సభఔభిచ నలడెతేెంథి. ఔ ఆభోఖవెంతఫన
ై ఉథోగి ఔ సెంస ఔు ఆలౄ లాెంట్ి యడె.
b) అఴషమహలన఼ అందించడం: ఔ ఆలౄ ఔభి, లేథర ఔ ఖూ
ర ు అవసభలనఽ సెంతినౄ యచడెం థరవభ తన
యలువనఽ భభిెంతగ నలెంచఽఔుెంట్లెంథి.

ఉదడసయణ
ఔ భిజి
ా భైట్ర్ చలా ఫయససఽౄెంథి, ఇెంక ఆయౘయెం సెంయక్షిసౄ ఽెంథి, అథే కయస యషమెంలల అబణే
యౌఔయవెంతెంగనా, యయణర యౌలబెం అెంథిసౄ ఽెంథి. అథేయధెంగ అధరభోఖెం లేఔుెండర ఉెంట్ే ఎవభికి
యభిక,ీ ఔుట్లెంఫలనికీ ఔడర ఇెంకసౄ అదను యలువ వచిచ ఙేభినట్ేి.
b) కొయత భమిమయ మాజభానమం
గయౌ భభిమ సాయకెంత్త సెంఖణేనేట్ి? అయ ఆసఽౄలు కథర?
జరహఫయ 'కహద఼' ఉంది.
నిజఞనికి, కొనిై యషమాలు గయౌ భభిమ సాయయయ్లాగై ఎెంణో యలుయైనయ. అయ లేఔుెండర భనెం జీయెంచలేెం.
అబధర ఆలౄ ఖ భిెంచి ఆభిఔయఫైన అయ ెంలల యట్ిని ఆసఽౄలుగ భిఖణెంచయస. జయఫ „కదఽ‟.
థీనికి భెెండె కయణరలు ఉధరైబ:
యట్ి సయపభ సభిడినెంతగ ఉెంథి, థరనికెుడా కొయత ఉెండదఽ.
యట్ిని ఏ ఔు వకీౄ సవెంతెం ఙేసఽకోలేయస, కనీ అయ ఉచితెంగ అెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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ఔ ఆళు అయుత తృొ ందడ్డతుక అంటే, దడతు కొయత భమిమయ దడతు మాజభానడమలక లేదడ ఎఴమి దడుమహనసైనడ శూహుధీనం
అనే మెండు మిళి తతయౌన తఔ షంతాు యచడయౌ.

c) ఆళు ్ై తెభా
ఊళెంచని యధెంగ వఙేచ భ ులు, ఆదలు యేట్ివలా ధైధర కవచఽచ, కనీ నణరౄనికి భాతాెం భనెం నౄభాలల
ఆభిఔ నయౖిల వయకై ట్ిిెంచఽఔుెంట్లెం. తృహరఔాతిఔ వితత
ు లక అంద఼లో ఫాఖం కహద఼. కహలాంతయంలో ఆళు రహడఔం ఴలల
ఴచేు నశుహటతున తెభా లబమయవష఼ుంది
నౄభా ఆలౄ ని నషి నుోఔుెండర లేథర నుడెైనుోఔుెండరధన యక్షిెంచలేదని భనెం ఇఔుడ ఖభనిెంఙరయౌ. ఔ ఇలుా నౄభా
ఙేమఫడిధర లేఔుధరై బూఔెంెం సయవధరశ్నెం ఙేసౄ ఽెంథి. నౄభా సెంస ఆభిఔ నషి ాపలవెం తగిాెంచడరనికి భాతాఫే
నౄభా నణరౄనిై ఙెయౌాెంచవచఽచ.
ఔ ెంద బంఖం ఴలల నశుహటలక తల తు ఴచ఼ు.

ఉదడసయణ
అవతయౌయ
ై ు థిఖ భత్తథరయస ఔయేళ్ ఆ వసఽౄవులనఽ తీసఽకోవడరనికి ుకోఔనుోబధర లేథర
ఙెయౌాెంులు ఎఖయేలధ
 ర పలభీ ఎతే
ౄ న మోసనుోబయథి ఎఖ భత్తథరభై.
d) జీవిత తెభా
భన జీయణరల భాట్ేనేట్ి?
అసలు యసౄ యనికి భన జీయతెం, భనెం నేానేెంఙే యభి జీయతెం ఔధరై యలుయైనథి భభైథీ ఉెండదఽ. ఏథెైధర
మాకిసడెెంట్ జభిగినుడె గనీ లేథర అధరభోఖెం ఙేలనుడెగనీ భన జీయణరలు తీవాెంగ ాపలయతభవుణరబ.
ఈ రఫాఴం మెండు విధడలకగహ ఉండఴచ఼ు :



భ ెందఽగ ఔ నిభిెషి యదికి యైద కయసచలు కవలల భవచఽచ.
భెెండవథి, భయణెం లేథర ఫలళనత లేథర భెెండె కయణరల వలాా, ఆభిఔ ఆథరమాలలా నషి ెం ఉెండవచఽచ.

ఈ యఔఫైన నయౖిలు ఆ వకిౄ లేథర నౄభా యసనల్ లెైనఽస నఽెంచి ఇనాసభెనఽసల థరవభ ఔవయస ఙేమఫడణరబ.
విలకఴ [ఉదడసయణక, ఆదడమం తెచిు్టేటవి, లేదడ కొతున అఴషమహలక తీమైువి]; ఖల ఆళు ఉంటే తెభా ఎఴమికెైనడ
శూహధమడుతతంది. ఆష఼ులక ఉండ్ేరహమెఴమెైనడ తెభా చేష఼కోఴడం శూహధమడుతతంది. అభతే [ఊఴంచలేతు లేదడ
మాదాచిాఔంగహ జమిగై షంగటనల] ఴలల ఆమిిఔంగహ నశటం [ధనయంగహ] షంబవిళేు నే అలా చేమడ్డతుక
వీలఴుతతంది.
ఆ విధంగహ ఈ ఆష఼ుయౌన శూహధడయణంగహ తెభా ఫాశలో తెభాక షంఫంధించిన విశమంగహ ఉదసమిశూు హయవ

2. మిస్కు
నౄభా ాకిరమలల భెెండవ అెంశ్ెం భిస్కు పలవన. భనెం భిస్కు ని ఔ చరన్స ఆఫ్ లాస్క(నషి నుోబయ అవకశ్ెం) అని
నియవచిెంచవచఽచ. ఆ యధెంగ, భిస్కు అధేథి, ఔ సెంగట్న జయఖడెం వలా , తలెణేౄ నషి ెం లేథర డేఫేజి ఖ భిెంచి
ఉదహభిసౄ ఽెంథి. భన ఇలుా కయౌనుోతేెందధన, లేథర భన కయస మాకిసడెెంట్కి ఖ యవుతేెందధన భనెం భ ెందఽగ
ఊళెంచలేెం. కనీ అలా జయఖచఽచ.
భిస్కులకి ఉథరహయణలుగ ఙెుకోయలెంట్ే, ఇలుా కయౌనుోవడెం వలాా, లేథర థ ెంఖతనెం జయఖడెం వలాా ఔయౌగై ఆభిఔ
నషి ెంగనీ, మాకిసడెెంట్ వలా సెంబయెంఙే అెంఖ యైఔలెంగనీ భిస్కులధే ఙెనుయౌ.
భిస్కుని భెెండె యకలుగ అభలలా అనవబెంచఽకోవచఽచ
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i.

ముదటగహ, ఆ నషి ెం జయఖవచఽచ, జయఖఔనుోవచఽచ. కఫట్ిి అలాెంట్ి సెంబవనీమతని ఔ
ఖణతపలవనలల ఔడర ణెయౌమజైమవచఽచ

ఉదడసయణ
ఇెంట్ికి నిు అెంట్లఔుధే ాభాదెం జభిగై అవకరలు యబకి ఔట్ి ఉెంట్లెందనఽఔుెంట్ే = 1/1000 = 0.001.

భమ్కి యౘర్ి ఎట్లక్ వఙేచ అవకరలు యబకి భూడె ఉెంట్లమనఽఔుెంట్ే = 3/1000 = 0.003
భిస్కు నియెంతయెం భోక్షెంగ సాచిెంఙేథి సెంపలవత (probability) ధే. థరని యలువ ఎుడా 0 భభిమ 1
కి భధ ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల 0 కచిచతెంగ నషి ెం జయఖదని ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి. 1 కచిచతెంగ నషి ెం
జయసఖ తేెందని ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
ii. మెండఴ అంవం, యసౄ వెంగ నయౖినికి థరభితీలే సెంగట్న జభిగిణే అథి
నయౖినికి కయణభవుతేెంథి.

ఆద (ాభాదెం). అథి

ఉదడసయణ
ఆదలఔు ఉథరహయణలు, అగిై ాభాదెం, బూఔెంనులు, వయదలు, నడెఖ లు డడెం, థోనడ
 ,ీ
ఖ ెండెనుోట్ల నదలెైనయ
భమి కహలాన఼ఖయణంగహ శిథిలబైతృో భయ మిళి తి ఉంటే?
నిజఞనికి ఏ ఔు వసఽౄవూ చియకలెం అదఽౌతెంగ నిఙేమడభనైథి జయఖదఽ. ాత్త ఆలౄ కీ ఔ నిభిెషిఫైన
జీయతకలెం ఉెంట్లెంథి. అెంతవయఔ అథి ని ఙేసౄ ఽెంథి, ాయోజధరలనఽ ఇసఽౄెంథి.
బయషతే
ౄ లల థరని యలువ ూభిౄగ యనభవుతేెంథి. ఇథి ఔ సహజలదేఫైన యదరనెం. భనెం భన
నఫైల్సనీ, భన యఱెంగ్ఫఱ఼నానీ, భన దఽసఽౄయ్ై ఉయోగిెంచలేని దశ్లల యడడెం భానియేమవచఽచ లేథర
భాయసచకోవచఽచ. కఫట్ిి, సహజలదేెంగ వఙేచ నయౖిలు నౄభా థరవభ ఔవర్ అవవు.
i.

మిస్కుఏ క్షణంలోనసైనడ షంబవించే ళితిలో ఉండడం : ఆద వచిచనెంత భాణరాన నషి ెం వచిచనట్లి కదఽ.
భ ెంఫైలల నివలెంఙే ఔ వకిౄకి ఆెంధాథ
ా ేశ్లల కోయౄ తీయెంలల భ ెంఙెతౄ ేతేనై వయదలు ఎలాెంట్ి
నయౖినీై తీసఽఔుభవు. ఆలౄ నషి ెం భవడరనికి ఆ ఆలౄ ఆద ాపలయనికి లలనబయ భిల త్తలల ఉెండరయౌ.

ఉదడసయణ
ఔ కయస మాకిసడెెంట్కి యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఔ నౄభా సెంస ఔ నిభిెషి సెంవతసయభెంతట్ికీ
„మాకిసడెెంట్ అధే ఆదకి లలనఽ కఖల లత్తలల ఉనై కయా ‟ ఖూ
ర ు నైద ఆసకిౄ చానసౄ ఽెంథి. అబణే
భైలెంగ్ కోసెం ఉయోగిెంఙే కయస ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ులలకి ఙేయదఽ. యదరయణఫైన కయా ఔెంట్ే అలాెంట్ి కయసకి
మాకిసడెెంట్ అబయ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లబ కఫట్ిి, థరనికి నౄభా ఙేమాలెంట్ే „భైలెంగ్
కయా ‟ ఖూ
ర ు ఔట్ి ఏయడరయౌ.
నౄభా నషి భియౘయెం అెంథిెంఙరలెంట్ే భిస్కుకి ఎక్సనుోజ్డఅబ ఉనైెంత భాణరాన సభినుోదఽ.

ఉదడసయణ
ఔ నూఔిభీ నుాెంఖణెంలల జభిగన
ి ఔ అగిై ాభాదెం అసలే భాతాెం నషి ెం ఔయౌగిెంచఔుెండర ఉెండే అవకశ్ెం
ఉెంథి.
ఔ ఆద పయౌతెంగ యసౄ వఫైన ఆభిఔ (ధనయఫైన) నషి ెం సెంబయెంచినుడె భాతాఫే నౄభా తన నుతా
నుోఱెంచడరనికి యెంఖెంలలకి వసఽౄెంథి.
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ii. ఆదఔక లోనభయమ శూహిభలో తేడ్డ (మిస్కుఎక్ీతృో జర్ డ్ిగీర) : భెెండె ఆసఽౄలఔు అథే ఆదఔు లలధైధర
యట్ికి వచిచన నషి ెం లేథర నషి ెం నతౄ ెంలల గప ణేడర ఔనిెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.

ఉదడసయణ
నేలుడె యభాగిరని తీలకెళ్ౄ ైనై ఔ యహధరనికి జభిగై అగిై ాభాదెం, నీళ్ా ట్లెంఔర్ని తీలకెళ్ౄ ైనై యహధరనికి
జభిగై అగిై ాభాదెం ఔెంట్ే ఎధనై భెట్ా ల ఎఔుువగ నషి ెం జయసఖ తేెంథి.
అథేయధెంగ, నేఖణర నఖభలణో నుోలుచఔుెంట్ే, కలుషెంణో నిెండిన నఖయెంలల ఉెండే వకిౄకి ఉెండే రవస సభసలు
ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అలాగై యౘర్స భైసఽలలా నులగాధే వకిౄకి, దఽకణెంలల వుెండే వకిౄ ఔెంట్ే ాభాదవరతే
ౄ
సెంబయెంఙే గమాల భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

నౄభా సెంస లు ఆదఔు లలనబయ యబ (భిస్కు ఎక్సనుోజర్ యబ) ఎఔుువగ ఉనై అెంరలధే
ాదరనెంగ తీసఽఔుెంట్లబ. అథి ఫలగ పలభీగ ఉెంట్ే థరనిై ఫలడ్స (యౘనిఔయఫన
ై ) భిస్కు అని అెంట్లెం.
మిస్కు ఴమీిఔయణ ఆధడయంగహ

a) ఎంత డ్ేబేజి జమిగై అఴకహవం ఉంది
అథి ఔ వకిౄ లేథర యనుయెం నైద చానెంఙే నషి యబ, ాపలవెం నైద ఆదరయడి ఉెంథి.
ఆదరయెంగ భిస్కు సెంగట్నలు లేథర భిల తేలు భూడె యకలుగ ఉెంట్లమని ఖ భిౄెంచవచఽచ:
i.

థరని

షంకల శటబైన లేదడ వితుయబైన

ఆ నయౖిలు ఫలగ పలభీగ ఉెంట్ే; అ భిల త
 ేల పయౌతెంగ నతౄ ెం సయవధరశ్నఫైనుోబధర లేథర థియలా
తీలధర అయ యతుయఫైన భిల త
 ేలు.
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ఉదడసయణ




బూఔెంెం ఔ గరభానిై ూభిౄగ ధరశ్నెం ఙేలెంథి
ఔ నలదె అగిై ాభాదెం కొనిై కోట్ా యౄనుమలణో యనెంచఫడిన ఇన్సి లేషన్ని సయవధరశ్నెం ఙేలేలెంథి.
ఔ అతెంత యయౖదఔయఫైన భిల త్త
 , ఉథర. 9/11 ధరట్ి వయల్ు ట్ేడ్స
ా లలెంట్ర్ నలై జభిగిన ఉఖరయదఽల థరడిలల
ఎెందభో గమడరుయస.
ii. రధడనబైనవి
ఇెందఽలల వఙేచ అవకశ్ెం ఉనై నయౖిలు ఙరలా ఖెంనెయఫైన ఆభిేఔ నయౖిలు. ఇయ యనుయ సెంస ని తన
కయఔలానులు కొనయగిెంచడరనికి అు ఙేమాయౌసన దఽలత్తలలకి ధట్ి యేయౄ బ

ఉదడసయణ
ఖ భావ్ లలని అత్త నలదె భయ్ి ధేషనల్ ఔెంనలనీలల జభిగిన ఔ అగిైాభాదెంలల 1 కోట్ి యస. యలుయైన ఔెంనలనీ
యభానఽ (ఇధవెంట్భీ) దఖే ఫైెంథి. ఆ నషి ెం ఙరలా పలభీగ ఉెంథి. కనీ ఆ నషి ెం థియలా తీలేెంత పలభీ నషి ెం కదఽ.

ఔ ఫేజర్ కిడీై ట్లాన్స నుాెంట్ ఆభైషన్ కి నౄభా ఙేబెంచడెం ఔుదయదఽ
iii. అరధడనబైనవి (భామిెనల్)
సెంబయెంచఫోబయ నయౖిలు అెంత భ కఫైనయ కవు, అెంణే కదఽ, వకిౄఖతెంగ అబధర, సెంస కి అట్ికై
ఉనై ఆసఽౄలు, ాసౄ ఽత ఆథరమెం నైద అనవసయఫైన ఆభిఔ త్తౄ ళ్ైా డనీమఔుెండర ఆ పలయెం
తట్లికోవచఽచననైభాట్.

ఉదడసయణ
ఔ ఫైనర్ కయస మాకిసడెెంట్ లల కయస ఔు పలఖెం కొథిెగ గీసఽఔునుోవడెం. థరనివలా ఆ పలఖెంలల నలబెంట్
ఔడర నుోవడెం. లెండర్ కొథిెగ వెంఖడెం.

ఔ వకిౄ జలుఫ , దఖా ణో ఫలధడడెం.
b) మిస్కు రహతడఴయణ షుఫాఴం (నేచర్ ఆఫ్ మిస్కు ఎతుుమహన్ బంట్)
భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచడరనికి భిస్కు యణరవయణ సవపలవెం భభపఔ ఆదరయెం.
i.

ళియ (ళేటటిక్) మిస్కులక

ఔ లయఫైన యణరవయణెంలల జభిగై సెంగట్నలు లయ భిస్కు లనఽ ఉదహభియౄ బ. కలెం ఖడెసఽౄనైకొథీె అయ
ఔ ఔరభదే త్తలల జయసఖ తేెంట్లబ. యట్ిని భ ెందఽగ ఊళెంచడెం ఔడర యధఫే. ఆ యధెంగ యట్ికి
నౄభా ఙేబెంచడెం ణేయౌఔ. అలాెంట్ి యలక్షణఫైన భిస్కు లఔు నుాఔిత్తఔ యతే
ౄ లే కయకలుగ ఉెంట్లబ.
ఉథరహయణలు: అగిై ాభాదెం (అగిై ాభాదెం), బూఔెంెం, భయణెం, మాకిసడెెంట్, అధరభోఖెం.
ii. చయ (డ్ెైనమిక్) మిస్కులక
ఇయ ఆభిఔ, యభాజిఔ కయకల పయౌతెంగ యభాజిఔ యణరవయణరనిై ాపలయతెం ఙేలే ఆద (perils)లు.
యట్ిని డెైననేక్ భిసఽులని అెంట్లయస. ఎెందఽఔెంట్ే, ఇయ ఔ ఔరభఫదే ఫైన భీత్తలల జయఖవు. యట్ిని లేిట్ిక్ (లయ)
భిస్కు ల భాథిభిగ భ ెందఽ నఽెంచీ ఊళెంచడరనికి యలుెండదఽ. నలైగ ఇలాెంట్ి భిస్కు లు తయసచఽగ జఞతీమ,
యభాజిఔ భిణరభాలనలై యయౄయఫైన ాపలవెం చానయౄ బ. అలాగై, థీని ాపలవెం అతెంత యయౄయఫైన
లలక్షన్ నలై ఔడర ఉెంట్లెంథి.
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ఉథరహయణలు- నియసథోఖ సభస, దాయోలోణెం, మ దే భభిమ భజకీమ డిదఽడెఔులు.
ఇనాసభెన్స ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ డెైననేక్ భిసఽులఔు ఇనాసూభెన్స ఙేమవు
c) ఎఴయవ రఫావితతలఴుతడయవ?
ఔ నిభిెషిఫైన ఆద లేథర నషి సెంగట్న వలా ఫలదితేలెవభో చాడడెం భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంఙే భూడవ
దే త్త.
i.

తృహరథమిఔ మిస్కు లక: ఇయ అతదిఔ జధరపలని ాపలయతెం ఙేయౄ బ. యట్ి దఽష్రపలవెం అతెంత
యతుయెంగ ఉెంట్లెంథి.

నుాథనేఔ భిసఽులు లేథర లసినేక్ భిసఽులఔు ఉథరహయణలుబూఔెంనులు, ఉఖరయథరల థరడెలు.

మ థరేలు, ఔయసవులు, వయదలు,

ii. తుమిదశట మిస్కు లక: ఇయ ాణేఔెంగ కొెందయస వఔుౄలనఽ భాతాఫే ాపలయతెం ఙేయౄ బ త నతౄ ెం
ఔభూనిట్ీ లేథర ఖూ
ర ుని ాపలయతెం ఙేమవు. ఔయేళ్ నషి ెం గనీ వలేౄ అథి నిభిెషి వఔుౄలకై భినేతెం
అవుతేెంథి త, ఔభూనిట్ీ లేథర ఖూ
ర ుని ాపలయతెం ఙేమవు.
నిభిెషి భిస్కు లఔు ఉథరహయణలు: ఇలుా కయౌనుోవడెం లేథర ఆట్ నఫైల్ మాకిసడెెంట్ లేథర మాకిసడెెంట్
అబన తభవత ఆసఽత్తాలల ఙేయచడెం.
ఔభభిషమల్ (యణజ) ఇనాసభెన్స నుాథనేఔ భభిమ నిభిెషి భిస్కు లనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
d) పయౌతడలక / మిణడభం / శూహమహంవం
i.

పయౌతెంలల లాబెంగనీ, నషి ెంగనీ లేని ఔ భిల త్త
 ని యవభిసౄ ఽెంథి ళేఔకమలేటివ్ భిస్కు.
అలాెంట్ి
యలక్షణఫైన భిస్కు కి ఉథరహయణలు- ఖ యరు ెంథరలు లేథర యిక్ భాభెుట్లలఔులేషన్. అలాెంట్ి
భిస్కు ని ఎవభెైధర లాబెం వసఽౄెందధే ఆశ్ణోధే ఙేయౄ యస.

ii. షశటబైన ఈ ూర్ భిస్కు వలా వఙేచ పయౌణరలు నషి బభితెంగ గనీ, నషి ెం లేఔుెండర గనీ ఉెంట్లబ,
త యట్ివలా లాబెం భాతాెం ఎనైడా ఉెండదఽ.
ఉథరహయణఔు, ఔ వయద లేథర ఔ అగిైాభాదెం సెంబయెంచనా వచఽచ లేథర సెంబయెంచఔనుోనా వచఽచ.
అథి జభిగిణే నషి ెం ఉెండదఽ. జయఖఔనుోణే నషి భూ ఉెండదఽ, లాబభూ ఉెండదఽ. అథేయధెంగ, ఔ వకిౄ
తీవాఫైన యదిఖరసౄ ఽడె కవచఽచ, కఔనుోనావచఽచ.
నౄభా సషి ఫైన భిస్కులఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽెంథి, అుడె వఙేచ నయౖినిై బభిసౄ ఽెంథి. లలఔులేట్ివ్ భిస్కులు
నౄభా ఙేమఫడవు.
షసజంగహ షంబవించే మిస్కు లఔక ఉదడసయణలక:






యయమన – లర్
ై , నేాలుడె
సహజ – బూఔెంెం, వయద, తేనూనఽ
యభాజిఔ – అలా యసా, మోసెం, థ ెంఖతధరలు
యెంకైత్తఔ – ఫఱనభీ నిఙేమఔనుోవడెం
వకిౄఖత – భయణెం, అెంఖ యైఔలెం, అధరభోఖెం
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రసైమీతమం
కఫట్ిి కైవలెం ఆదకి ఎక్స నుోజ్డ అబ ఉనైెంత భాణరాన అథి నషి కయణెం కదఽ. అలాగై, నషి ెం
సెంబయెంచిెందెంట్ే, అథి తీవాఫైనథి ఔడర కఔనుోవచఽచ. నషి ెం లేథర థరని తీవాతనీ, అలాగై థరని ాపలయ (యలు)
నిై ాపలయతెం ఙేలే భిల త్త లేథర భిల త
 ేలు హజఞర్ు (యౘని) గ నలవఫడణరబ. నౄభాసెంస లు భిస్కు ని
అెంచధర యేలనుడె, యదరయణెంగ యౘనిఔయ సెందభౌల (హజఞర్ు లు)నఽ అనఽసభిెంచి నషి నుోబన ఆలౄ ని
ఉదహభియౄ యస.
ఆసఽౄలు, ఆదలు, ఆ ఆదలు ఏ కయణరల వలా సెంబయెంఙరయో ఆ భిల త
 ేల భధ ఉెండే సెంఫెందరనిై
ఇఔుడ కొనిై ఉథరహయణల యౄెంలల ణెయౌమఫయచడెం జభిగిెంథి.
ఆళు

రభాదం

రసైమీతమం

జీవితం

కైనసర్

యభీతఫైన ధాభనునెం

తౄహమఔటమీ

అగిై ాభాదెం

నేాలుడె యభాగిరని ట్ిిెంచఽకోఔుెండర వథియౌ యేమడెం

కహయవ

కయస మాకిసడెెంట్

డెైవర్ నియా క్షెంగ ఫెండి నడడెం

కహమోి

తేనూనఽ

కభోాలల నీయస కయడెం, నుడెైనుోవడెం; కభోాని యట్ర్ ూ
ూ ఫ్ ఔెంట్ెైనయా లల నుక్
ఙేమఔనుోవడెం

భయకామంఱహలక
ఆదల కహయకహలోల యకహలక
a) ఫౌతిఔ ఆద కహయకహలక పౌత్తఔ లత్తలల ఉెండి, నషి ెం జభిగై అవకరనిై ఎఔుువ ఙేయౄ బ.

ఉదడసయణ
i.

ఔ నృయౌు ెంగ్ లల లలబూబషి ఫైన యైభిెంగ్ జయఖడెం

ii. యట్ర్ యోర్ి్ లల నిభఖైెం కవడెం
iii. నీ నుట్ల లేఔుెండర తీభిఔగ ఖడినే జీవన యదరనెం
b) నసైతిఔ రసైమీతమం ఔ వకిౄ లలబూబషి ఫైన వకిౄతవెం వలా అతడె తయసచఽగ అయనీత్తకి నులడడెం లేథర
అతడి వలా జభిగై తీవాఫైన నయౖిలనఽ ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
ఔ అయనీత్తయసడె మోసెం ఙేమవచఽచ.
ఇనాసభెన్స సదఽనుమానిై దఽభివనియోఖభిచి డఫ ో ఔడఫట్ి వచఽచ.

ఉదడసయణ
ధైత్తఔ య
ై భీణరనికి ఔ నుాభాణఔఫైన ఉథరహయణ ఙెుకోయలెంట్ే, ఔ నూఔిభీకి నౄభా ఙేబెంచడెం,
ఆ తభవత నౄభా నతౄ ెం ఔలెక్ి ఙేసఽకోవడెం కోసెం థరనిై కయౌచ యేమడెం లేథర ఔ ాదరనఫైన
ఆభోఖ సభస ఉెందని ణెయౌరఔ ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడెం.
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c) చటట యబైన రభాదం ఆభిేఔ నయౖిలఔు ఙెయౌాెంులఔు ఫలధత డరయౌసన సెందభౌలలా థీనిై ఎఔుువగ
ఉయోగియౄ యస. ధరమ వవస లేథర భెఖ లేట్భీ యణరవయణెంలల కొనిై లక్షణరలు నయౖిలు యట్ిలేా లా
ఙేయౄ బ, లేథర యట్ి తీవాతనఽ నలెంచఽణరబ.

ఉదడసయణ
మాకిసడెెంట్ల
ా అబనుడె వభిుెంగ్ఫన్కి నషి భియౘయెం (కెంనలధేసషన్) ఇఙేచ చట్ి ెం అభలెైణ,ే
ఇవవవలలన నణరౄనిై ఖణనీమెంగ ఙెయౌాెంచవలలన ఫలధత నలయసఖ తేెంథి.
భిసఽులకీ, యట్ిణో భ డిడి ఉనై యైభీణరలకీ భధఖల సెంఫెంధెం ఖ భిెంఙే నౄభాలల ాదరనెంగ
ఆలలచిసఽౄెంథి. యైభీణరల నలయసఖ దలనఽ ఫట్ిి, ాభాథరలు నలభిగి, నయౖిలు భభిెంతగ నలభిగైలా ఙేలేౄ, ఆసఽౄలు,
నౄభా ఔవభైజి [యట్ిధే న఼ానేమెంలని అెంట్లభ ] కోసెం చరభిె ఙేమఫడే ధయ (price) ఆదరయెంగ వభీాఔభిెంచఫడిన
యయధ భిస్కు కైట్గిభీలు ఔడర ఇెంక నలయసఖ ణరబ.
3. తెభా ఖణత షఽతరం (మిస్కు ూయౌంగ్)
నౄభాలలని భూడవ అెంశ్ఫైన ఔ ఖణత సాతాెం, నౄభాని యధెం ఙేసౄ ఽెంథి. థీనిై భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెం
అెంట్లయస.

ఉదడసయణ
ఉథరహయణకి, అగిై ాభాథరనికి ఖ భి అబయ భిసఽులల థరథరు ఔ 100000 ఇళ్ైా ఉెంట్ే, ఆ భిసఽు వలా వఙేచ
సఖట్ల నషి ెం యస. 50000. అగిై ాభాదెం సెంబయెంచఖయౌగై అవకశ్ెం ాత్త 1000 ఇళ్ా కీ 2 [లేథర 0.002]
ఉధరైబ. అెంట్ే, నషి నుోబయ నతౄ ెం అభ్ెంట్ల యస. 10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] అవుతేెంథి.
ఔ నౄభా సెంస లక్ష ఇళ్ా లలా ాత్త ఔు ఇెంట్ి నఽెంచీ యస. 100 కెంట్ిఫ
ా ూషన్తీసఽఔుని, యట్ిని ఔ కభన్పెండ్స
గ ఔలెక్ి ఙేల ఉెంచిణే, ఆ అగిై ాభాదెం వలా నషి నుోబన కొథిెభెంథి దఽయదిషి వెంతేలఔు ఙెయౌాెంచడరనికి
సభినుోతేెంథి.
ఈ కంర ది ల ఔు దడుమహ రతి ఔుయూ ఎంత చందడ షసకహయం (కహంటిరఫూమశన్) ఇరహుయౌీ ఉంటయందో తెలకష఼ుంది.
100000 x 100 = యస. 10000000
నౄభా ఙేమఫడినయయెందభికీ ఈకివట్ీ [సభానత] ఉెందని నిభేభిెంచఽకోయలెంట్ే, యళ్ా ెందభి ఇళ్ొ
ా అథే యధఫైన
భిలుి ఎక్సనుోజ్డఅబ ఉెండరయౌ.
a) తెభాలో అషలక ఈ షఽతరం ఎలా తుచేషు ఼ంది ?

ఉదడసయణ
రమ్కి నుాెంట్, ఫఱనభీ, ఇెంక ఆలౄ జఞనృణర (ఇధవెంట్భీ)ణో సయౘ యస. 70 లక్షల యలువ ఙేలే ఔ నూఔిభీని ఔ
నౄభా సెంస లల నౄభా ఙేథె రభనఽఔుెంట్లధరైడె. ఆ నూఔిభీకి గనీ, థరనిలల ఉెండే యభాగిరకిగనీ జభిగై నషి ెం లేథర
డేఫేజి అగిై ాభాదెం లేథర ఇతయణరా ఙేమఫడిన నౄభాల వలా ాత్త 1000 [0.007] కీ 7 చరనఽసలు ఉెంట్లబ.
ఈ యషమెం నేసి ర్రమ్కీ అలాగై నౄభా సెంస కీ ఈ యషమెం ణెయౌమదఽ.
యభి ను జిషనా లల ణేడర ఎఔుడ ఉెంథి రమ్ఎెందఽఔు నౄభా ఙేబెంఙరలనఽఔుెంట్లధరైడె?
మిషట ర్. ఱహమమ్ రసైు న఼ంచి.
నేసి ర్ రమ్ కి జభిగై నషి సెంపలవత (0.007) థరథరుగ లేనట్ేి. ఎెందఽఔెంట్ే అథి అలాెంట్ి 1000 నూఔిభీలు
ఉెంట్ే, సఖట్లన 7 నూఔిభీలు నషి ాపలవెం ను ెంథే అవకరనిై సాచియోౄెంథి. ఆ నషి ెం ను ెంథే ఏడె నూఔిభీలలల
తన నూఔిభీ ఉెండవఙోచ లేథో అతనికెలా ణెలుసఽౄెంథి? నిజఞనికి పలాధర నూఔిభీ నషి నుోతేెందని ఎవయౄ
ఙెలేయస.
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రమ్ ఔ అనియచత్త లత్తలల ఉధరైడని ఙెవచఽచ. అతడికి బయషతే
ౄ ణెయౌమఔనుోవడఫే కదఽ, అతడె థరనిై
ఖ భిెంచి భ ెందఽ ఊళెంచలేడె ఔడర. అథే అతడి ఆెంథోళ్నకి కయణెం.
తెభా షంషి రసైు న఼ంచి
ఇుడె భనెం నౄభా సెంస యైు నఽెంచి ఔడర ఈ యషమానిై చాథరెెం. రమ్ కి వఙేచ నషి ెం భిస్కు ని
ఎదఽభోువడరనికి అలాెంట్ి నషి లత్తని ఎదఽభపుధే యేలాథిభెంథిని ఔ ఖూ
ర ుగ ఙేల, యభిఙేచ చెంథర సహకయెంణో
నుోఖబయ నిదిని ఉయోగిెంచవచఽచ. ఆ యధెంగ ఆ సభసకి అథ ఔ భియౖుయెంగనా, నలైగ భ ెందఽగ
ఊళెంచఖయౌగై యషమెంగనా ఉెంథి.

రమ్ నూఔిభీ ఖ భిెంచి నౄభా సెంస గనీ, రమ్ గనీ ఆెంథోళ్న డరయౌసన అవసయెం లేదఽ. యబ
నూఔిభీలలల
ఏడె నూఔిభల
ీ ు భాతాఫే నషి నుోవడరనికి అవకశ్ెం ఉెంథి. అసలు యట్ిలా ే నయౖిలు
ఊళెంఙే నయౖిలఔు దఖా యగధన లేథర ఊళెంచిన యధెంగధన ఉెంట్ే, నౄభా సెంస నుోఖ ఙేలన
 నిధఽల
(ూయౌెంగ్ ఆఫ్ పెండ్సస) నఽెంచి తీల ఆ నయౖిలఔు ఙెయౌాెంచఖలదఽ.
కహఫటిట అలాంటి రభాదం ఴచేు నశట షంఫాఴమతక ఎక్ీ తృో జ్ అభ, అలాంటి మిష఼ులోనే ూల్ అభ తెభాదడయల
ముతు ం నసంఫయవక తెభా షంషి ఆ మిస్కు తూ, దడతు రఫారహతూన మిఖణంచి, మిశుమించఖలద఼.

b) మిస్కు ూయౌంగ్ భమిమయ “లా ఆఫ్ లార్ె నసంఫర్ీ”
డేఫేజి సెంపలవత [నలై ఉథరహయణలల 1000 కి 7 లేథర 0.007 ] ఔ ఫేలస్క) ఆదరయెం (ని యౄను ెంథిసౄ ఽెంథి .
ఆ ఆదరభనిై ఫట్ేి న఼ానేమెం నియృ బెంఫడెతేెంథి. నౄభా సెంస కి ఎలాెంట్ి భిస్కు నషి భూ ఉెండదఽ.
యసౄ వెంగ జభిగిన అనఽబవెం ఔడర నౄభా సెంస భ ెందఽగ ఊళెంచినట్ేి జభిగిణే థరనికి నషి ెం వఙేచ భిస్కు
అెంట్ృ ఏనై ఉెండదఽ. అలాెంట్ి భిల త్తలల నౄభా సెంస ఔు నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄల నఽెంచి వఙేచ
న఼ానేమెంల య ఫే్ ాభాద ఫలదితేలఔు ూభిౄ నషి భియౘయెం ఙెయౌాెంచడరనికి సభినుోతేెంథి. కనీ యసౄ వెంగ
జభిగిన అనఽబవెం నౄభా సెంస భ ెందఽగ ఊళెంచినట్లి కఔుెండర ాత్తఔలెంగ జభిగిణే ఔలెక్ి ఙేమఫడిన
న఼ానేమెంలు ఔా బమ్లు ఙెయౌాెంచడరనికి సభినుోవు.
నౄభా సెంస తనఽ భ ెందఽగ ఊళెంచిన యషమాయౌై ఎలా నిభేభిెంచఽఔుెంట్లెంథి?
ఇథి “లా ఆఫ్ లార్ె ధెంఫర్స” అధే సాతాెం నైద ఆదరయడెతేెంథి. భిస్కుల ూల్ లలైజు నలభిగైకొథీె, యసౄ వెంగ
వఙేచ నయౖిల సఖట్ల భ ెందఽగ అెంచధర యేలన లేథర ఊళెంచిన నషి ెం సఖట్లకి దఖా యగ ఉెంట్లెంథి.
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ఉదడసయణ
ఔ చినై ఉథరహయణ ఙెనులెంట్ే ,
ఔ ధరణెం ఫ భ్ ,ఫ యససఽ డే సెంపలవత ½ గ ఉెంట్లెంథి .కనీ
ధరణేనిై ధరలుఖ యయసా నలైకి ఎఖ యయేలనుడె) ట్లస్క (యేలేౄ అెందఽలల 2 యయసా ఫ భ్ డెతేెందని ఎలా
ఙెఖలెం?

ఎఖభైలే సెందభౌలు ఎఔుువ ఉనైుడె ,అయ థరథరు అనెంణరనికి కి దఖా యగ ఉనైుడె భాతాఫే
సఖట్లన ట్లస్క యేలన
 ాత్త భెెండె యయా కీ ఔ యభి ఙొున ఫ భ్ డెతేెంథి.
నౄభా సెంస లు తభ సఽలయతవెం కోసెం ఈ సాణరానిై నుట్ిసౄ ా ,ఔ సభూహెంలల నౄభాథరయసా అతదిఔ
సెంకఔు ఙేయసఔునైుడే తభవణే ఔ నౄభా సెంస యభికి నౄభా అెంథిసౄ ఽెంథి .అధేఔ వెందల యేల ఇళ్ా కి నౄభా
ఙేలన నౄభా సెంస కొనిై వెందల ఇళ్ా కి భాతాఫే నౄభా ఙేలన నౄభా సెంస ఔెంట్ే తఔుువ దఽష్రపలయనికి
లలనవుతేెంథి.

భయకామంఱహలక
ఔ మిస్కు తు తెభా చేమడ్డతుక శయతతలక
నౄభా సెంస యైు నఽెంచి చాలేౄ ఔ భిస్కు ని ఎుడె నౄభా ఙేమాయౌ?
నౄభా ఙేమదయౌచిన భిస్కు ని ఖ భిెంచి ఈ కిరెంథి ఫలఔుసలల ఆయస ఫిహతౄ యఫైన పలవనలు ఉధరైబ
i.

తగినంత ్దద షంకమలో అదే విధబైన ఎక్ీతృో జర్మూతుటయ
నయౖియౌై భ ెంథే
ఊళెంచడెం
ల
యధభవుతేెంథి. ఇథి లా ఆఫ్ లార్ె ధెంఫర్స సాతాెంణో యధభవుతేెంథి. ఇలా కఔుెండర భ ెందఽగ
ఊళెంచడెం భాతాెం అయధెం.

ii. మిస్కు దడుమహ ఉతననబైన నశటం కచిుతం (definite) డ్ెపతుట్ గనా, ఖణన (measurable) కి
శూహధమభభయమలాగహనఽ ఉెండరయౌ. నిజఞనికి అసలు నషి ెం యట్ియౌాెంథర లేథర, ఎెంత నషి ెం యట్ియౌాెంథీ అధే
యషమాలు ణెయౌమఔుెండర నషి భియౘయెం నియృ బెంచడెం ఙరలా ఔషి ెం.
iii. భయంద఼గహ ఊఴంచతు లేదడ మాదాచిాఔంగహ షంబవించిన నశుహటలక జయసఖ ణరయో, జయఖయో ణెయౌమని
సెంగట్న పయౌతెంగ జయసఖ ణరబ. ఆ సెంగట్న నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం అదఽులల ఉెండదఽ. ఏ నౄభా
సెంయ ఔడర నౄభాథరయస కయలని ఙేలన నయౖినిై ఔవర్ ఙేమదఽ.
iv. కొదిదభంది నశుహటయౌన లకఴుమిక ంచడం అధే సాతాెం ఔ నిభిెషిఫైన సభమెంలల ఔ చినై యసెంట్ెజిలల
ఉనై నౄభాథరయస ఖూ
ర ుకి వచిచన నయౖిలనఽ తీయచడరనికి భాతాఫే నిఙేసౄ ఽెంథి.
v. ఆమిిఔ శూౌలబమం: సెంబయెంచఫోబయ నయౖినికి అనఽఖ ణెంగ నౄభా ధయ ళెచఽచగ ఉెండరయౌ ; అలా కఔనుోణే
నౄభా అెంథిెంచడెం ఆభిఔెంగ యధెం కదఽ.
vi. తల క్ తృహలళ: చివభికి కెంట్లాఔుి నృా క్ నులల఼కీ, ధైత్తఔతకీ యయసదే ెంగ ఉెండఔడదఽ.

4. తెభా కహంటారఔకట
నౄభాలల ధరలలా అెంశ్ఫైన కెంట్లాఔుి అగిరఫెంట్థరవభ ాణేఔఫైన భిసఽులఔు కొెంత ధయ లేథర న఼ానేమెంగ
నలవఫడే కొెంత నతౄ ెం తీసఽఔుెంట్ృ, నౄభా సెంస ఆభిఔ సెంయక్షణనివవడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. ఈ కెంట్లాఔుి
ెందెం నౄభా నులల఼ యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథి.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 1
ఈ కిరెంథి యనిలల ఏథి నౄభా ఙేమదగిన భియోలకి భదఽ?
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I.
II.
III.
IV.

అగిై ాభాదెం
థ ెంగియౌెంచఫడిన సయసఔు
థ ెంఖతనెం
ఒడ త్తయఖఫడడెం వలా జభిగిన సయసఔు నషి ెం

B. తెభా కహంటారఔకట – య్ఖల్ దాకోుణడలక
1. తెభా కహంటారఔకటక షంఫంధించిన య్ఖల్ దాకోుణడలక
ఇుడె భనెం నౄభా కెంట్లాఔుిలల అెంతభౌఖఫైన కొనిై భ కఫైన ఼చయా (లక్షణరల) ఖ భిెంచీ, ఆ తభవత
యదరయణెంగ నౄభా కెంట్లాఔుిలనఽ నుయౌెంఙే య్ఖల్ (ధరమయఫైన) లథే రెంణరల ఖ భిెంచీ ణెలుసఽఔుెంథరెం.
నౄభా సెంస కీ, నౄభా ఙేమఫడిన వసఽౄవుకీ భధ ఖల కెంట్లాఔుిలల ఉెండే నౄభాలలని అెంరల ఖ భిెంచి భనెం
ఇెంతఔు భ ెందఽ చారెం.
ఔ కెంట్లాఔుి నుభీిల భధ ధరమయెంగ అభలబయ అగిరఫెంట్ల .నౄభా కెంట్లాఔుిలణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలల
ఉనై కెంట్లాఔుిలనీై నుోాయజెన్స ఆఫ్ ఇెండిమన్ కెంట్లాఔుి మాక్ి , 1872 ాకయెం నడెయౄబ.
2. చెలల కఫాటభయమ కహంటారఔకటలో ఉండ్ే అంఱహలక
ఔ ఙెలా ుఫలట్ల అబయ ెందెం యొఔు అెంరలు:
a) రతితృహదన (ఆపర్) భమిమయ ఆమోదం:
యదరయణెంగ, ఆపర్ని ాత్తనుథిెంఙేయభై తమాయస ఙేయౄ యస, అలాగై నౄభా ఙేలనయయస ఆమోథియౄ యస
b) రతిపలం
ాత్తపలెం ఔ ెందెం. ఇథి నుభీిల భధ కొనిై యసయ ాయోజధరలు ఉెండేలా చాసఽౄెంథి. నౄభా ఙేలన
వకిౄ న఼ానేమెం ఇవవడెం, అలాగై నషి భియౘయ యగెధరనిై నౄభా సెంస లు ధయయేయచడెం అలాెంట్ి యసయ
ాయోజనెం ఖల ాత్తపలాలే.
c) తృహమీటల భధమ ందం
భెెండె నుభీిలు ఆ యషమానిై అథే అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ
d) తృహమీటల శూహభయి ాం
ెందెంలల ఉెండే భెెండె నుభీిల ెందెంలలకి ాయేయెంచడరనికి చట్ి ఫదే ెంగ సభయ ఫై ఉెండరయౌ.
ఉథరహయణఔు, ఫైనయా ఔు నౄభా ెంథరలలలకి ాయేశ్ెం లేదఽ.
e) నడమమషభభతం
ెందు లక్షెం చట్ి యఫైనథెై ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు, స్ఖ ల్ు వసఽౄవులకి ఎలాెంట్ి నౄభా లనెంచదఽ.

భయకమం
i.

తుయఫంధం

ఇెందఽలల ధేయూభితఫైన వవయౘభలణో త్తౄ డి ఙేలే ామణరైలు ఉెంట్లబ.
ii. అన఼చిత రఫాఴం
ఎదఽట్ియభినలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే ఆఫ తన హోథరనీ, శ్కిౄ యభభూలనీ ఉయోగిెంచి,
ఙేమడరనికీ లేథర అనఽచితఫైన ాయోజనెం ను ెందట్లనికి ామత్తైెంచడెం.
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ాపలయతెం

iii. మోషభయ
ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధెం థరవభ అతనఽ లేథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా ఙేలేెందఽఔు నేాభైనయౄ డె.
అలాెంట్ి మోసెం యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయవఔెంగ థరచినలట్ి గనీ లేథర యట్ికి తు నుాత్తనిధెం ఔయౌెంచి గనీ
ఙేయౄ యస.
iv. తృొ యతృహటయ
ఔ సెంగట్నకి తీయస ఇవవడెంలల యకానిెంచడెంలల లలెం. ఇథి కెంట్లాఔుి యషమభ
అవగహనలలనా, కెంట్లాఔుి ెందెంలలనా లలెం తలెణలా
ేౄ ఙేసౄ ఽెంథి.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 2
ఔ ఙెలా ుఫలట్ల అబయ నౄభా కెంట్లాఔుిలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ అెంశ్ెం ఉెండఔడదఽ?
I. ాత్తనుదన భభిమ ఆమోదెం
II. నియోెంధెం
III. ాత్తపలెం
IV. చట్ి ఫదే త
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C. తెభా కహంటారఔకట – రతేమఔ లక్షణడలక
భనెం ఇుడె నౄభా కెంట్లాఔుికి సెంఫెందిెంచి కొనిై ాణేఔఫైన ఼చయా ఖ భిెంచి చాథరెెం.
1. నశటమిశృయం (నశట మిశృయం)
నషి భియౘయెం సాతాెం ధరన్- లెైఫ్ ఇనాసభెన్స నులల఼లఔు వభిౄయౄ బ. అెంట్ే, నషి ెం ను ెంథిన ఔ నులల఼
హోలు యస, ఆ నషి ెం ణెచిచనలట్ి న సెంగట్న జయఖఔభ ెందఽ ఎలాెంట్ి ఆభిఔ లత్తలల ఉెండేయభో, అలాెంట్ి లత్తకై
తీలకెమా లెందఽఔు అనఽవుగ, అతడికి లేథర ఆఫకి నషి భియౘయెం ఇవవడెం జయసఖ తేెంథి. ఆ నౄభా కెంట్లాఔుి
(నౄభా నులల఼ యక్షెం థరవభ) నౄభాథరయసకి ెందెంలల ఉనై నషి భియౘయెం త అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ
నషి భియౘయెం ఇవవనని గయెంట్ీ ఇసఽౄెంథి.
ఔ వకిౄ తన ఆసఽౄలనఽ నౄభా ఙేమడెం థరవభ, లాబెం ఖడిెంఙరలనీ, యట్ియౌాన నషి ెం ఔెంట్ే ఎఔుువ
భఫట్లికోయలనీ చాడఔడదధేథి నౄభా ణరత్తవఔ అవగహన. నౄభా సెంస ఫలదితేడికి సెంబయెంచిన నయౖినికి ఖల
ఆభిఔ యలువని అెంచధర యేల, థరనికి అనఽఖ ణెంగ నషి భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరయౌ.

ఉదడసయణ
భమ్ నౄభా ఙేమఫడిన యస. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే తన ఇెంట్ిని పుల్ అభ్ెంట్కి నౄభా ఙేబెంఙరడె. ఆ ఇెంట్ికి
జభిగిన అగిై ాభాదెంలల సఽభాయస యస. 70000 యలువఖల య భ ్ నషి ఫైనుోబెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ అతడికి
యస. 70000 ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. నౄభాథరయస అెంత ఔెంట్ే ఎఔుువ అభ్ెంట్లని ఔా బెం ఙేమలేడె.
ఇుడ భభో సెందభౌనిై భియౕయౌథరెెం. ఇఔుడ ఆలౄ ని ూభిౄ అభ్ెంట్ల కోసెం నౄభా ఙేమఫడలేదఽ. అుడె ఆ
వకిౄ ఙేబెంచిన నౄభాకి తఖా నిషత్తౄ లల నషి భియౘయెం అెంథిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
యస. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే ఇలుా యస. 5 లక్షలకి నౄభా ఙేమఫడిెంథి. అగిై ాభాదెం వలా యస. 60000 నషి ెం వలేౄ
అతడె నతౄ ెం అభ్ెంట్లకి ఔా బెం ఙేమఔడదఽ. ఇెంట్ి మజభాని తన ఆలౄ ని సఖెం యలువకై నౄభా ఙేరడె
కఫట్ిి, అతడె నౄభా ఙేలన అభ్ెంట్లలల కైవలెం 50% [యస. 30000] భాతాఫే ఔా బెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
థీనిై అెండర్ ఇనాసభెన్స అని ఔడర అెంట్లయస.

ఙెయౌాెంఙరయౌసన నషి భియౘయెం, ఏ యఔఫన
ై నౄభా తీసఽఔుధరైయధే అెంశ్ెం నైద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ధరన్- లెైఫ్ ఇనాసభెన్స నులల఼లా ల ఙరలా యకలు ఆలౄ నౄభా, అలాగై ఆభిఔ ఫలధత లణో డీల్ ఙేసౄ ఽెంట్లబ. యట్ిలల
నషి భియౘయెంగ నషి నుోబన నతౄ ెం అభ్ెంట్ల నౄభాథరయసకి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే, నషి నుోబన లేథర
డేఫేజి అబన ఆలౄ కి ాసౄ ఽత భాభెుట్ ధయల ాకయెం యలువ తయసఖ దల తీలేల నషి నుోబన నతౄ ెం అభ్ెంట్ల
ఇవవడెం.
నషి భియౘయెం ఔట్ి లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ యదరధరలలా లలట్ిల్ ఙేసౄ ఽెంథి :





నఖదఽ (కష్) ఙెయౌాెంు
డేఫేజి అబన వసఽౄవు భినేయస ఙేమడెం.
నుోబన లేథర డేఫేజి అబన వసఽౄవుకి ఫదఽలు యేభై వసఽౄవు ఇవవడెం (భినస్కఫ
ేా
ెంట్)
ునభిైభ్ణెం (భెయి ోభైషన్, భీఇన్లేిట్ఫెంట్) ఉథరహయణకి, అగిై ాభాదెంలల కయౌనుోబన ఇెంట్ిని
ునభిైభి్ెంచడెం
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Diagram 1: నశట మిశృయం

కనీ, నషి ెం జభిగిన సభమెంలల కొనిై యకల సఫె క్ి భాట్ర్ ఖ భిెంచి భాతాెం అెంత ణేయౌగా అెంచధర యేమడెం
అెంత ణేయౌకైనై కదఽ. ఉథరహయణకి, తయతభలుగ ఔుట్లెంఫ యయసతవెంగ వసఽౄనై అుయౄఫైన వసఽౄవులు,
లేథర అత్త అయసథెైన ఔమాకెండరల యషమెంలల గనీ ఔ ధయ నిభేభిెంచడెం ఎెంణో ఔషి ఫైన యషమెం. అథేయధెంగ
ఫభెైన్ నౄభా నులల఼లు ఉధరైమెంట్ే, ాెంచయౄ ెంగ త్తయసఖ తేనై ఔ ఒడ భధథరభిలల ాభాథరనికి
ఖ భెైెందెంట్ే ఎెంత నషి ెం వచిచెంథో అెంచధర యేమడెం ఔషి ెం.
అలాెంట్ి సెందభౌలలల అగీరడ్స రేలూమ సాతాెం ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. నౄభా సెంస , అలాగై నౄభా
ఙేసఽఔునైయయస నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ యలువ నైద నౄభా కెంట్లాఔుి థరవభ ఔ అెంగీకభనికి వయౄయస.
ఔయేళ్ నతౄ ెం నషి ెం వలేౄ , నౄభా సెంస agrees to pay the agreed amount of the నులల఼లల
అెంగీఔభిెంచిన అభ్ెంట్లని ఙెయౌాెంచడరనికి ుఔుెంట్లెంథి. ఈ యఔఫైన నులల఼ని “అగీరడ్స యేల నులల఼”
అెంట్లయస.
a) భామిడ్ి
భాభిడి లేథర సఫా గైషన్నషి భియౘయ సాణరానిై అనఽసభిసౄ ఽెంథి.
భాభిడి అెంట్ే, నౄభా కి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభాథరయస నఽెంచి నౄభా
సెంస కి ఫథియ్ కవడెం.
అెంట్ే, ఔయేళ్ భూడవ క్షెం (థర్ు నుభీి) నియా క్షెం వలా నౄభాథరయస ఆలౄ నషి నుోబ ఫలధడెతేెంట్ే, ఆ
నయౖినికి నౄభా సెంస , నషి భియౘయెం ఙెయౌాెంచి ఉెంట్ే, అలా నియా క్షెం ఙేలన భూడవ క్షెం నఽెంచి డేఫేజి
కయసచలు ఔలెక్ి ఙేసఽకోఖయౌగై హఔుు నౄభా సెంస కి ఉెంట్లెంథి. అలా వసాలు ఙేలే య భ ్ ఔడర నౄభా
ఔెంనలనీ థరవభ ఙెయౌాెంచఫడు అభ్ెంట్ల వయకై భినేతఫై ఉెంట్లెంథి.
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భయకామంఱహలక
భామిడ్ి: నులల఼ హోలు యసకి ఙెయౌాెంచిన ఔా బెం అభ్ెంట్ా నఽ నియా క్షెం వళెంచిన నుభీి నఽెంచి భఫట్లిఔుధేెందఽఔు
నౄభా ఔెంనలనీ అనఽసభిెంఙే యదరధరలలా ఇథి ఔట్ి.
థర్ు నుభీికి ఫదఽలు ణరనఽ ఙెయౌాెంచిన నౄభా ఔెంనలనీకి నౄభాథరయస థరవభ జభిగిన హఔుుల ఫథియ్ అని ఔడర
భాభిడిగ నియవచిెంచవచఽచ.

ఉదడసయణ
నేసి ర్ కిరోర్ ఇెంట్ి యభానఽ లలెైవన్ ట్లాన్స నుోర్ి సభీవసఽలల యయాెంథి. ఆ వసఽౄవులు డెైవర్ నియా క్షెం వలా యస.
45000 కభీదఽ ఙేలే యభానఽ డేఫేజి అబెంథి. నౄభా సెంస యస. 30000 భాభిడి వయకై భినేతఫైెంథి ఔనఽఔ
నేసి ర్ కిరోర్ కి నౄభా సెంస యస. 30000 ఙెయౌాెంచిెంథి. తభవత ఆ అభ్ెంట్ల లలెైవన్ ట్లాన్స నుోర్ి సభీవసఽ నఽెంచి
వసాలు ఙేసౄ ఽెంథి.

ఉథరహయణఔు, నౄభా ఙేమఫడిన ఔా బెం అభ్ెంట్ల యస. 45,000/ లల నౄభా సెంస యస. 40,000
నషి భియౘయెం
ఇసఽౄెంథి. లలెైవన్
ట్లాన్స నుోర్ి సభీవసఽ నఽెంచి భాతాెం నౄభా సెంస యస.
45,000/వసాలు ఙేల, నేగియౌన ఫలలెన్స అభ్ెంట్ల యస. 5000 నౄభాథరయసకి ఇవవఫడణరబ.
ఇలా ఙేమడెం వలా నౄభాథరయస ఔ నయౖినికి భెెండె యయసా, అెంట్ే, ఔయభి నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచీ, భభోయభి
థర్ు నుభీి నఽెంచీ నషి భియౘయెం ను ెందఔుెండర సభినుోతేెంథి. నషి భియౘయ (ఇెండెనేైట్ీ) కెంట్లాఔుిల
యషమెంలలధే భాభిడి (సఫోాగైషన్) తలెతౄ ేతేెంథి.

ఉదడసయణ
నేసి ర్ సఽభైష్ ఎబర్ కరష్ లల భయణెంఙరడె. అతడి ఔుట్లెంఫలనికి నౄభా సెంస నఽెంచి యస. 50 లక్షలు
ఇవవవలలన అవసయెం ఉెంథి. అలాగై ఎబర్ లెైన్స థరవభ యస. 15 లక్షల నషి భియౘయెం వసఽౄెంథి.
b) కహంటిరఫూమశన్ (కహంటిరఫూమశన్ )
ధరన్ లెైఫ్ నౄభాకి ఈ సాతాెం వభిౄసౄ ఽెంథి. కెంట్ిఫ
ా ూషన్ కి నషి భియౘయ (ఇెండెనేైట్ీ) సాణరానిై
అనఽసభిసౄ ఽెంథి. అెంట్ే అయ ఫేనేట్ెంట్ే, ఔ ాభాదెంలల ను ెంథిన నయౖినికి ఔయస ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ యయసా
లనృే ను ెందఔడదఽ.

తుయుచనం
“కెంట్ిఫ
ా ూషన్ ” సాతాెం అెంట్ే, ఔయేళ్ భ ెంథే నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ ని ఔట్ి ఔెంట్ే

ఎఔుువ
నౄభా ఔెంనలనీలఔు నౄభా ఙేల,ేౄ ఆ నౄభా సెంస లనీై అెందజైలన
 నతౄ ెం ఔలుుఔుెంట్ే, ను ెంథిన అసలు
నయౖినిై నేెంచఔడదఽ.
ఔయేళ్ నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన అనిై సెంస ల నఽెంచి ూభిౄ నౄభా య భ ్ తీసఽఔుెంట్ే,
నౄభాథరయస నయౖినిైెంచి ఔడర లాబడినట్ేి. ఇథి నషి భియౘయ సాణరానిై ఉలా ెంఘెంచినట్ేా .

ఉదడసయణ
షందయబం 1
నేసి ర్ యౕరనియస్క తన ఇెంట్ినైద భెెండె నౄభా ఔెంనలనీలలా తీసఽఔునై ఔ లైర్ (అగిై ాభాదెం) నులల఼ యస. 24
లక్షల యలువ ఙేసౄ ఽెంథి. అతడె కొుఔు ఔెంనలనీకీ యస.12 లక్షల యలువ ఖల నులల఼ ఙేరడె. అతడి ఇలుా ఔ
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అగిై ాభాదెంలల నుక్షిఔెంగ థెఫోత్తనైుడె, యస. 6 లక్షల యౄనుమల నషి ెం వచిచనట్లి అెంచధర
యేమఫడిెంథి. అతడె భెెండె నౄభా సెంస లలా ాత్త ఔుథరనికీ యస. 6 లక్షల ఙొున ఔా బెం ఙేరడె. అతడికి ఆ
భెెండె నౄభా సెంస ల యస. 6 లక్షల ఙొున ఙెయౌాెంచడరనికి ుకోలేదఽ.
యళ్ై
ా ఔ నియృ మానికి వచిచ, తభలల ాత్త ఔుయౄ 50% నౄభా ఙెయౌాయౄ భనీ, ఆ యధెంగ జభిగిన నషి ెంలల 50%
అెంట్ే, ాత్త ఔుయౄ యస.3 లక్షల ఙొున నౄభాథరయసకి ఙెయౌాెంఙరయస. ఆ యధెంగ నౄభా ఙేలన యభికి సెంబయెంచిన
యసౄ యఔ నషి ెం ఔెంట్ే ఎఔుువ య భ ్ ఙెయౌాెంచినట్లి కలేదఽ.
షందయబం 2
భిఱ. X ఔెంనలనీ నఽెంచి యస. 2, 50,000ణోనా, అలాగై యస. 1, 50,000 ణో Y ఔెంనలనీలలనా తన కోసెం భెెండె
ఫడిఔాబెం నులల఼లు తీసఽఔుధరైడె. ఔ యది కయణెంగ భిఱకి యస.1,60,000 కయసచ అబెంథి. ఈ నషి
భియౘయెం యస. 1, 60,000 ని భెెండె ఔెంనలనీల ఔ నిషత్తౄ అెంచధర ాకయెం ఆదరయెంగ (rateable
proportion basis) ెంచఽఔుధరైబ. ఆ యధఫైన ెంఔెం ాకయెం
X ఔెంనలనీ : 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యస. 1, 00.000
Y ఔెంనలనీ : 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యస. 60, 000
2. ఉఫెమిరభా ప్ైడ్సీ లేదడ అతమంత భంచి విఱహుషం
నభభకహతుకర, అతమంత భంచి విఱహుషం కీ ఙరలా ణేడర ఉెంథి.
a) నభభఔం
యణజయఫైన అనిై కెంట్లాఔుిల లాయథేయలనీై యదరయణెంగ నభ్ఔెం నైథే జభిగినుోత ఉెంట్లబ.
యట్ిలా ల ఎఔుడర మోసెంగనీ, ఔట్ెంగనీ ఉెండవు. ఈ యధెంగ నభ్కనిై ధరమయఫైన డాట్ీ
నుట్ిెంచడఫే కఔుెండర, అభ్ఔెంథరయస (అభ్ఔెంథరయస) కొనఽగోలుథరయస (కొనఽగోలుథరయస ) కి కెంట్లాఔుి
ఖ భిెంచి ఎలాెంట్ి సభాఙరయభూ ఫళయా తెం ఙేమఔడదధే నిఫెంధన నుట్ిెంచనవసయెం లేదఽ.
ఇఔుడ “కైవిమట్ ఎంట ర్” అెంట్ే, కొనఽగోలుథరయసని ళెచచభిెంచడెం (కొనఽగోలుథరయస) యౄలు నుట్ిెంచఫడిెంథి.
కెంట్లాఔుిలల ఉనై నుభీిలు కెంట్లాఔుిలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచీ, అలాగై ఔ నుభీి భభపఔ నుభీిని తు ణోావ
ట్ిిెంచనెంతవయఔ, సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవవఫడణరబ. అుడె అవతయౌ నుభీి కెంట్లాఔుిని
తనెంచఽఔుధే ఙేలే ారలై ఉెండదఽ.

ఉదడసయణ
నేసి ర్ చెందారలకర్ ఔ TV యౖోయౄెంకి యమా ాడె. అఔుడ ఎధనై ఼చయా ణో ఙరలా ఆఔయషణీమెంగ ఉనై TV చారడె.
అెందఽలల ఉనై లేల్స యసన్ తనఔునై అనుయఫైన అనఽబవెం ాకయెం ఆ నిభిెషి ఫలాెండె అెంత
యశ్వసనీమఫైనథి కదనీ, అలాగై ఖతెంలల ఇతయ ఔషి భయా కి థరని వలా సభసలు వఙరచమని ఔడర అతడికి
ణెలుసఽ. కనీ, లేల్స ని తలా కిరెందఽలు ఙేసౄ ఽెందని అతడె ఆ యసౄ యనిై యలాడిెంచడె.
అతణణ మోషగహడ్ిగహ ఆమోణలక చేమఴచడు?

ఔయేళ్ లేల్స ఫేన్ ని ఆ ఫలాెండ్స యశ్వసనీమత ఖ భిెంచి యవభలు అడిగి ఉెంట్ే, అతడె థరనిై ఙరలా
యశ్వసనీమఫన
ై దని ఙెనేౄ భిల త్త
 యేయసగ ఉెండేథర?
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b) అతమంత భంచి విఱహుషం
నౄభా కెంట్లాఔుిలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ ఙేసఽఔుని నడెయౄబ.
ాత్తనుదఔుడికి నౄభాకి
సెంఫెందిెంచిన మావతే
ౄ పౌత్తఔయఫైన యషమభెంతట్ినీ, ఆ సభాఙరయెం ణెయౌమని నౄభా సెంస లకి
ణెయౌమజైమాయౌ.
ఫట్ీభిమల్ సభాఙరయభెంట్ే నౄభా సెంస లు నియృ బెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఙేలే సభాఙరయెం:


యళ్ై
ా భిస్కుని ల఼వఔభియౄ యస.



అలా అబణే న఼ానేమెం ఏ భైట్లలల ఉెండరయౌ? యట్ికి ఎలాెంట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెంట్లబ?

అతెంత భెంచి యరవయనికి కి ఈ య్ఖల్ డాట్ీ ఔ సయవయదరయణఫైన సాతాెం. ఈ డాట్ీ కైవలెం ానుోజర్కి
ణెయౌలన పౌత్తఔయఫైన (ఫట్ీభిమల్) యసౄ యలకై కఔ, అతడె ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫైన యసౄ యలకి
ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి.
నెభా ెంథరలు (కెంట్లాఔుిలు) అతదిఔ ఫలధతకి లలఫడి ఉెంట్లబ. ఇఔ ఇథి నెభా యషమానికి
వఙేచసభికి భెంచి యరవసెంణో ఔడిన ెంథరలు అతమంత భంచి విఱహుషం ందడలక గహ భాయణరబ.
"అడిగిధర, అడఖఔనుోబధర, ాత్తనుథిసౄ ఽనై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల పౌత్తఔ, యషమఖత యసౄ యయ్ై
సవచిెందెంగ, కచిచతెంగ, యలాడిెంచడఫే, "ఉఫభిరభ లైడ్సస" పలవనగ నియవచిెంచఫడిెంథి.
ఔంల ట్ డ్ిస్కకోలజర్ (షంూయణ ంగహ రసలలడ్ించడం) అతు దేతుతు అనఴచ఼ు?
చట్ి ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తెం ఙేమడెం ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.

ఉదడసయణ
i.

తెభాదడయవ దడుమహ రహషు రహల ఴకరరఔయణ

ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిెఔట్ివ్ ళెైర్ట్ెనషన్ణోనా, సవలెంగ ఖ ెండెనుోట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
థరనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని అతడె ఫడిఔల్ నులల఼ తీసఽకోయలనఽఔుెంట్లడె. అతడి యసౄ యఔ భిల త్త
 ని
యలాడిెంచడె. ఆ యధెంగ నౄభా సెంస నౄభాథరయసడి ఙేలన యసౄ యలనఽ వకీరఔభిెంచి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ
ల఼వఔభిెంచడెం వలా పూల్ అవుతేెంథి.

ii. తెభా షంషి దడుమహ రహషు రహల ఴకరరఔయణ

ఔ వకిౄకి ఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథి, ఆ యషమానిై ానుోజల్ నూయెంలల అతడె ల఼వఔభిెంఙరడె. ఆ యషమెం
నౄభా సెంస థరవభ ల఼వఔభిెంచఫడిెంథి. భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలకి ఔనీసెం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి
ఉెండదధే యషమెం ానుోజర్ (నౄభా ఙేలే వకిౄ)కి ణెయౌమజైమలేదఽ.
c) ఫౌతిఔ ( బటీమిమల్ ) రహషు ఴం
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచచని నియృ బెంచడెంలల ఔ నౄభా ఏజెెంట్ తీయసనీ, అలాగై న఼ానేమెం భైట్ల, ఇెంక
ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలేథి పౌత్తఔ యసౄ వభని నియవచిెంచఫడిెంథి.
అెంతఔు భ ెందఽ యలాడిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫైనథెైధర లేథర ఔ వకిౄఖత కైసఽకి సెంఫెందిెంచిన
భిల తేలనలై ఆదరయడి లేఔనుోబధర, అథి ధరమయనెంలల భాతాఫే చివభికి నియృ బెంఫడరయౌ. నౄభాథరయస
భిస్కు ని రఫావితం చేళే తుజాలక రసలలడ్ించడయౌ.
నౄభాలల యలాడిెంఙరయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథరెెం:
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i.

నిభిెషి భిస్కు కి నుాత్తనిధెం ఙేలే యసౄ యలకి యదరయణ యయౄ ల ఔధరై ఎఔుువగ ాఙరయెంలలకి వఙేచయౄబ.
ఉథరహయణలు: ాభాదఔయఫైన కభోా సభ దా భాయా ెంలల తీలకెళ్ాఫడెణోెంథి; అధరభోగనికి
సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా

ii. అనిై నౄభా సెంస ల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులల఼లనీ, యట్ి ాసౄ ఽత లత్తని తీసఽకోవడెం జభిగిెంథి
iii. నౄభా ానుోజల్ నూయెం లేథర అనా కైషన్ లలని ాశ్ైలనీై ఫట్ీభిమల్
కోసెం భిఖణనలలకి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎెందఽఔెంట్ే ఇయ నౄభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, భిస్కు ఎక్సనుోజర్కీ
సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ. యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదరననేయవయౌ. అనిై యదరలా నిెంఫడరయౌ.
కిరెంద పౌత్తఔ యసౄ యల (ఫట్ీభిమల్ నూక్ి్) ఔు కొనిై ఉథరహయణలు ఇవవఫడెతేధరైబ.:

ఉదడసయణ
i.

ప్ైర్ ఇనఽీమెన్ీ (అగిన రభాదం తెభా)




బవన నిభ్ణెం
ఆఔునలనీస (ఉనైఙోట్ల, అెంట్ే కభలమెం, నియసెం, యౖప్, గిడుెంగి, ఫేనినూఔచర్ మూనిట్
నదలెైనయ)
నిలవ ఙేలన /తమాయస ఙేమఫడు , అెంట్ే, ాభాథేతయ, ాభాదఔయ, అదను ాభాదఔయ వసఽౄవుల
సవపలవెం నదలెైనయ

ii. బమెైన్ తెభా



నుకిెంగ్ యదరనెం, అెంట్ే, ఔ గోధ సెంచి లేథర భెెండె గోధ సెంచఽలు, కొతౄ డాభ ్లలా లేథర లలఔెండ్స
యౘెండ్స డాభ ్లలాధన, నదలెైనయ.
వసఽౄవుల సవపలవెం ( ఉథర. మెంతా యభాగిర కొతౄ థెైధర లేథర లలఔెండ్స యౘెండ్స అబధర)

iii. మోటర్ తెభా






ఔనృక్ ఇెంజన్ యభయ ూెం (నలైయేట్ కయస)
తమాభీ సెంవతసయెం
ఔ ట్ాక్ (ట్నఽైలు) యహఔ యభయ ూెం
యహధరనిై ఉయోగిెంఙే ఉథేెశ్ెం
థరనిై ఉయోగిెంఙే పౌగోయఔ నుాెంతెం

iv. ఴమకు ఖత మాకీడ్ెంట్ తెభా





ఙేసౄ ఽనై విత్తౄ యొఔు అసలు సవపలవెం
వమసఽ
ను డవు , ఫయసవు
అెంఖ యైఔలాలు నదలెైనయ

v. ఆమోఖమ తెభా


ఆభైషనఽ
ా ఏయైధర జభిగమా



ఔయేళ్ భధఽఫేహెం లేఔ ళెైభెినషన్ ఉధరైమా

vi. జనయల్ తెభా
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ఖతెంలల ఏ నౄభా సెంస లెైధర ానుోజయౌై త్తయసుభిెంఙరమా లేథర అదను న఼ానేమెం యదిెంఙరమా, లేథర
కైనిసల్ ఙేమఫడిెంథర, లేథర నులల఼ని భెనా ఙేమడరనికి త్తయసుభిెంఙరమా
ఖతెంలల ానుోజర్ థరవభ బభిెంచఫడిన నయౖిలు

భయకామంఱహలక
రసలలడ్ి చేమనఴషయం లేతు రహషు రహలక [నౄభా సెంస థరవభ ాయైెంచఫడఔనుోణే]
అలాగై నౄభా ఏజెెంట్ా థరవభ ఎెంకెైవభీ ఙేమఫడఔనుోణే భాతాెం, ానుోజయస ఈ కిరెంథి యసౄ యలనఽ యలాడిెంచనవసయెం
లేదఽ:
i.

భిస్కుని తగిాెంచడరనికి అభలు ఙేలన చయలు
ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం.
ii. నౄభాథరయసకి ణెయౌలన నిజఞలు
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ నుోట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల఼ తీసఽఔుధే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాెంట్ి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄ వెం యలాడిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం
జయఖదఽ.

iii. కొథిెగ తయుఫదే ఫైన శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన, ఏ యధెంగధైధర ఫమట్ికి ణెయౌలనుోబయ యసౄ యలలల ాత్త
చినై అెంరనీై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. నౄభా ఏజెెంట్ల
ా ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తభవత
ఎుడెైధర సభాఙరయెం కవలలవలేౄ , అడగలని ఖ యసౄెంచఽకోయయౌ.
iv. ధరమయఫైన యషమాలు: ాత్త ఔుయౄ బూధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలవ ఙేలేట్ుడె భ నిసల్ సాణరాలు
v. నౄభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని [లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని
ణొలగిెంఙేలెంథో] అెంరలు. యట్ిని చానెంచి నౄభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంట్ృ
తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ (డిస్కఔా బమ్ఙేమలేదఽ).
vi. ఔనినలట్ిఖయౌగై అవకశ్ెం ఉనై యసౄ యలు: ఉథర. ఔ నౄభా ఔెంనలనీ తయపున నులల఼ తీసఽఔుధే భ ెందఽ
యైద భీక్షలల పలఖెంగ ఔ ఫడిఔల్ ఎగెనేనర్నౄన఼ (BP) ఙెక్ ఙేయౄ డె.
d) నడన్-ల ైఫ్ తెభాలో డ్ిస్కకోలజర్(రసలలడ్ించడయౌీన) డఽమటీ (ఔయు ఴమం)
ధరన్-లెైఫ్ నౄభాలల, ఏయైధర భాయసయౌై ణెయౌమజైమాలా లేథర అధే యషమెం కెంట్లాఔుి సాచిసఽౄెంథి.
భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలేలా భూల ెందెం (భిజినల్కెంట్లాఔుి)లల భభో యధెంగ భాయచఫడిణే, అడె
థరనిై యలాడి ఙేమాయౌసన ఔయౄ వెం ఖ భిెంచిన ాయౄ వన వసఽౄెంథి. కెంట్లాఔుి భ గిలనుోబనుడె పౌత్తఔ
యసౄ యలనఽ యలాడిెంఙరయౌసన ఫలధత ఔడర భ గిలనుోతేెంథి. నులల఼ భెనఽవల్ సభమెంలల భిసఽులల
ఎలాెంట్ి భాయబధర తలెత్తౄణే, భయా ఆ డాట్ీ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
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దడసయణ
ఔ ఇెంట్ి మజభాని తన బవధరనీై, అెందఽలల ఉెండే వసఽౄ యభాగిరనీ నౄభా ఙేబెంఙరడె.
అతడె ఔ యయెంనుట్ల లలలవు నైద యమా ాడె – యసౄ యలలా ఎలాెంట్ి పౌత్తఔయఫైన (ఫట్ీభిమల్) భాయౄ లేదఽ.
కనీ అతడె ఆ బవెంత్త నైద భభో నూోాయస యేల, ఫూట్ీ నుయా ర్ నుాయెంనలేౄ , అథి భిలుి భాయచఖయౌగై
యసౄ వెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.
e) నభభకహతున ఴభయభ చేమడం
ఇుడె భనెం అనుయఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల తేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంట్ి
ఉలా ెంగన నడన్- డ్ిస్కకోలజర్ లేథర తు సాచన లలా థేని థరవభధైధర జయఖవచఽచ.
i.

నడన్- డ్ిస్కకోలజర్




యదరయణెంగ, నౄభా ఔెంనలనీ ఎలాెంట్ి ాణేఔఫైన ఎెంకెైవభీ ఙేమఔనుోణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ పౌత్తఔ
యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెంట్ే,
నౄభా ఔెంనలనీ అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ ఙెనే సభాదరధరలు
యలాడి ఙేలన సణరలు నియా క్షెంగ ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయవఔెంగ ఙేమఔనుోబధర] లేథర
ానుోజర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వెంగ తయౌచి ఉెండఔనుోబధర. అలాెంట్ి కైసఽలల అమణే
అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ ,
అథి ఉథేెశ్ూయవఔెంగ థరచినట్ేి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం ఙేమడరనికై అలా
ఙేరడని పలయెంచఫడెతేెంథి.

ii. తు షఽచన
ఔ ఇనాసభెన్స కెంట్లాఔుి ఖ భిెంచి సెంపలఱసౄ ఽనై సభమెంలల ఙేలే ావచధరనిై (లేిట్ ఫెంట్) నుాత్తనిధెం
అెంట్లయస. అథి ఔ కచిచతఫైన సత ావచనెం లేథర యశ్వసనీమఫైన ఔథనెం, ఉథేెశ్ెం లేథర అెంచధరగ
పలయెంచఫడెతేెంథి.
అథి సతఫైణే, అథి నుాభాణఔెంగ ఔడర యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ.
అథే ఔ యరవసెం లేథర ఔ అెంచధర అబనుడె, అథి భెంచి యరవసెం నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరయౌ.
తు సాచన భెెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి:


అభామఔంగహ చేళే తు షఽచన అనియచతఫైన లేిట్ఫెంట్ా ణో ఔడి ఉెంట్లెంథి. అయ మోసెం ఙేలే
ఉథేెశ్ెంణో ఙెనే భాట్లు కవు. అుడుడా భాతాఫే ధాభనునెం ఙేసౄ ా, థరనిై ఔ
అలయట్లగ ఙేమని ఔ వకిౄ, తనఔునై అలయట్లకి భిసఽుణో ఏథెైధర సెంఫెంధెం ఉెంట్లెంథేమో
ణెయౌమఔ, ఆ యషమానిై ానుోజల్ నూయెంలల ఆ యషమెం ాయౄ యెంచఔనుోవచఽచ.



మోషూమితబైన తు షఽచన అెంట్ే, నౄభా ఔెంనలనీని మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ెంణో,
సతెం ట్ా నియా క్ష దోయణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ు లేిట్ ఫెంట్ల
ా . ఉథర. ఔ ఙెబన్ యో్ఔర్ తనఽ
నియెంతయెం ధాభనునెం ఙేసౄ ాధే ఉెంట్లనధే సతెం ఙెఔనుోవడెం.

మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , అెంట్ే, మోసూభితఫైన ఔథధరలు, యసౄ యనిై వకీరఔభిెంచి ఙెనే
తు ఔథధరల వలా యదరయణెంగ ఔ ఇనాసభెన్స కెంట్లాఔుి, య్ఖల్ గ నికి భఔుెండర నుోతేెంథి. అలాెంట్ి
సెందభౌలలా, అనుయఫైన నభ్ఔెం ణో ఙేలే కెంట్లాఔుి ధరమఫదే ెంగ యగినుోతేెంథి.
ఉథర. ఔ నేభెెంట్ తన నృడు కి నూనేయ్ నూోాట్ర్ నులల఼ని ఔవర్ ఙేసౄ ఽనై సభమెంలల, ఆ నృడు కి ఖ ెండెలల
యెంధాెం సభస ఉనైట్లి ణెయౌమఔ నుోవచఽచ. కనీ అతడికి మోసెం ఙేలే ఉథేెశ్ెం లేదఽ.
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3. తెభా చేమడ్డతుక ఆషకు దడమఔబైన అంవం
ాత్త ఇనాసభెన్స కెంట్లాఔుికీ ఇనాసభెన్స ఙేమడరనికి ధరమయఫైన అయహత, అెంట్ే „నౄభా ఙేమడరనికి
ఆసకిౄథరమఔఫైన అెంశ్ెం‟ ఉెండరయౌ. జూదు అగిరఫెంట్ కీ, ఇనాసభెన్స కీ ఖల పేదఫేనేట్ చాథరెెం.
a) జూదం - ఇనఽీమెన్ీ
నేకట్ధే తీసఽఔుెంట్ే, ఔయస గెలుయౄయస, ఔయస ఒడినుోణరయస. ఔ భనిఱ ెంథెెం ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ
గెలుు, ఒట్భ లు సెంబయసఽౄధరైబ. కనీ ఔ వకిౄ ఆడే ఆట్ పయౌతెం ఏథెైధర, అెంట్ే ఆ ఆట్ణో ఎలాెంట్ి
సెంఫెంధభూ లేఔనుోణే, అతడె గెయౌచి ఉెండవచఽచ ఔడర.
ెంథెెం ఔట్ి డెం లేథర, జూదభాడడెం కోయసిలల అభలబయ అెంశ్ెం కదఽ. అలాెంట్ి కెంట్లాఔుిలెైయైధర
ధరమయయసదే ఫైన అెంరలుగ భిఖణెంచఫడణరబ. అలాెంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంట్ిని
ెంథెెంలల నలడిణే, అతడె నేకట్లల ఒడినుోణే, అవతయౌ నుభీి తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం
కోయసిని ఆశ్రబెంచలేదఽ.
ఇుడె ఔ ఇెంట్ి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌనుోబన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథరెెం. ఇెంట్ిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – కైవలెం ఇలేా . అతడె ఆ ఇెంట్ికి
మజభాని, అథి నషి నుోబధర, నుడెైనుోబధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన
సెంఫెంధెం సయవసవతెంతాఫైనథి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔనుోవడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ
సెంఫెంధెం (భిలేషన్ ఱప్) వలా ధే అతడె నషి నుోవడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథర
థ ెంఖతనెం] వలా ఇనాసభెన్స వసఽౄెంథర భథర అధే అెంశ్ెంణో జభిగై నయౖినికి సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.
ఔయస గెయౌచీ, భభపఔయస ఒడినుోత ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండర,
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంట్ి మజభానికి నషి ెం.

అగిై ాభాదెం వలా ఔట్ే పయౌతెం

జభిగిన నయౖినికి ఏథో యధెంగ నషి భియౘయెం ఇవవవసఽౄెంథేమో నిభేభిెంచఽకోవడరనికి మజభాని ఇనాసభెన్స
ఔెంనలనీకి యమౄ ాడె.
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుాగనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం అవుతేెంథి. నౄభా
ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తవెంలల ఉెంట్ేధే, ఔ ఇనాసభెన్స కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి. థరనికి
ధరమయఫైన అెంరలు ఔడర అభలలా ఉెంట్లబ.

భయకామంఱహలక
తెభా రయోజనంలో భూడు భయకమబైన అంఱహలక :
1. నౄభా ఙేమఫడడరనికి అయహఫైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు, జీయతెం లేథర ట్ిషిఫైన ఫలధణరమ తఫైన వసఽౄయై
ఉెండరయౌ.
2. అలాెంట్ి అయహఫైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు, జీయతెం లేథర ట్ిషిఫైన ఫలధణరమ తఫైన వసఽౄవుధే ఇనాసభెన్స
కి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ తీసఽఔుెంట్లయస.
3. నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన ఆలౄ , హఔుు, వడీు, జీయతెం లేథర ఋణరల నఽెంచి లేవచికి
సెంఫెందిెంచిన బదాణర ాయోజధరనికి ఔ ధరమఫదే ఫైన సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. అథే యధెంగ, అతడె
యట్ివలా నషి ెం, డేఫేజి, గమెం లేథర, అు ఙేమడెం వెంట్ి యట్ి వలా వఙేచ ఆభిఔ నయౖినికి ఔడర తధే
ఫలధత వళెంఙరయౌ.
\

ఉదడసయణ
షందయబం 1
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నేసి ర్ చెందారలకర్ కి ఔ ఇలుా ఉెంథి. అతడె థరని నైద యస. 15 లక్షల యౄనుమలు ఫలెంఔు నఽెంచి యసణెం
తీసఽఔుధరైడె.
అతడె ఆ ఇెంట్ికి నౄభా ఙేమదలుచఔుెంట్ే, నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర థరనికి ఉెంథర?
ఫలెంఔుకి ఇెంట్ి యషమెంలల నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
అతడి ను యసఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏనేట్ి ?
షందయబం 2
నేసి ర్ యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదె యస నలాలు, విదఽేలెైన తయౌా దెండెాల ఉధరైయస.
యయస ఆభోఖెంగ ఉెండడరనికి సెంఫెందిెంచి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర అతడికి ఉెంథర?
యభిలల ఎవభిధైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభచయౌస ఉెంట్ే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫైధర నషి నుోణరడె?
అతడి ఇతయసల నలాలు ఎలాెంట్ియయస? యళ్ా కి నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
ఇఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా కెంట్లాఔుి యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెం చి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.
నౄభా యషమెం నౄభా ఙేమఫోబయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌసన యలువ థరనికి
ఉెంట్లెంథి.
కనీ నౄభా కెంట్లాఔుికి ఉెండే యషమెం, నౄభా ఙేమఫడిన ఆభిఔ అెంశ్ెం ఆ ఆలౄ లలధే ఉెంట్లెంథి. ract on
the other hand is the insured‟s లైధరనిష మల్ interest in that property. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ
ఆలౄ ని నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫైన హఔుుని ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఇనాసభెన్స నులల఼ థరని అతెంత
నిఫదే ఫైన అభలలా (in the strictest sense) కైవలెం ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఆలౄ ట్ా
ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽెంథి.

ఉదడసయణ
నేసి ర్ చెందారలకర్ తన ఇెంట్ిని తనకా నలట్ి (భాభిిగైజి లలనఽ) ఫలెంఔు నఽెంచి యస. 15 లక్షలు తీసఽఔుధరైడె.
అతడె ఫలెంఔుకి త్తభిగి 12 లక్షల యౄనుమలు ఔట్లిడె. ఇెంక నేగియౌన అభ్ెంట్ల భూడె లక్షలకీ థరనికి
డరయౌసన ఫలెంఔు వడీు భాతాఫే డెతేెంథి.

ఫలెంఔు ఔడర ఆ యధెంగ ఙెయౌాెంచని ఫలలెన్స అభ్ెంట్ల కోసెం ఇెంట్ి నైద ఆభిఔెంగ ఆసకిౄ ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి. నులల఼లల సహ- నౄభాథరయస (కో- ఇనాసర్ు ) గ ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి.
ఔయేళ్ ఎవభెైధర తభ ఆలౄ కి కయలని నిు నలట్ి , ఆ నులల఼ కిెంద నయౖియౌై ఔా బమ్స ఙేలేౄ, అలాెంట్ి
ఔా బమ్స సషి ెంగ మోసూభితఫైనయ, ధరమయెంగ యట్ిని త్తయసుభిెంచవచఽచ ఔడర.
b) తెభా రయోజనడంవం అఔుడుననుడు
అగిై ాభాదెం, మాకిసడెెంట్ల, ఆభోఖెం, ట్లాయల్ ఇనాసభెన్స యషమాలలా నౄభా ఙేమఖల అెంశ్ెం నులల఼
సభమెంలలనా, నషి ఫైన సభమెంలలనా ఎదఽయసగ ఔనఫడడెం అవసయెం.
ళెల్ౄ భభిమ యసనల్ మాకిసడెెంట్ నౄభా యషమాలలా అబణే, ానుోజయస వకిౄఖతెంగనా, ఔుట్లెంఫలనికీ
ఔడర నౄభా ఙేమవచఽచ. ఎెందఽఔెంట్ే, ఔుట్లెంఫెం మాకిసడెెంట్ నులబధర, యౘలట్ల్లల ఉెంచవలల
వచిచధర అతడె / ఆఫ ఆభిఔెంగ నషి నుోణరయస. అథే ఫభెైన్ కభోా నౄభా అబణే నౄభా ాయోజధరెంశ్ెం నషి ెం
యట్ియౌాన తభవణే అవసయభవుతేెంథి.
4. దఖి మి కహయణం
ధరన్-లెైఫ్ ఇనాసభెన్స నౄభాలల నుట్ిెంచఫడే సాణరాలలా అనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖా భి కయణెం.
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ధరన్-లెైఫ్ ఇనాసభెన్సలల కెంట్లాఔుి నులల఼లల నేభపునై ాభాథరల వలా నయౖిలు యట్ియౌాణేధే నౄభా ఙేమఫడిన
నషి భియౘయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ఏ ఔా బమ్ యషమెంలలధైధర యట్ియౌాన నయౖినికి లేథర డేఫేజికి అసలు కయణఫేనేట్
నియృ బెంచడఫే నుాథనేఔ చయగ పలయెంచడెం జయసఖ తేెంథి.
దఖి మి కహయణ సాతాెం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫైనథి. ఇథి నషి ెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో చాడరయౌ. ఆ
యధెంగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄెంథో భథో నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
ఈ నిమభెం ాకయెం, నౄభా సెంస అతెంత ాదరనఫైన, సభోవతుిషి ఫైన కయణెం కోసెం చాసఽౄెంథి. ఏ
సెంగట్న తభవత ఆ నషి ెం సెంబయెంచిెంథో, అెంట్ే ఆ నషి ెం ఏ కయణెం వలా జభిగిెంథో, ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం
వయకై భినేతెం కఔ నషి ెం సెంబయలేా లా ఙేలన నతౄ ెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.
దఽయదిషి వరత
ౄ నషి ెం సెంబయెంఙరఔ, కయణరలు యతఔఫోణే, అవనీై వయసనలట్ి ఔ గపలుసఽఔట్లిగ జభిగిన కొనిై
సెంగట్నయౌై చానయౄ బ. అవనీై జయఖడెం వలేా అెంత్తభెంగ నషి ెం యట్ిలేా లా ఙేలన ఆ దఽయదిషి ఔయఫైన
సెంగట్న జభిగి ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి, కొనిైయయసా దఖా భి కయణరనిై యతఔఫోవడెం అయధెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణఔు, ఔ అగిై ాభాదెం వలా నీళ్ా నలైు గియౌెంథి. నీళ్ా వలేా ఆ నలైు గిలెైధర, అగిై ాభాదఫే ఆ
సెంగట్నఔు దఖా య కయణెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.

తుయుచనం
దఖా భి కయణెం గప చఽయసగా, ాపలవవెంతఫైన కయణెంగ నియవచిెంఫడిెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే అెంత్తభ
పయౌతెం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకెళ్ౄ ైెంథి. అలా యళ్ాడెంలల ఏ ఔు
సెంగట్నకీ థరనెంతట్ అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణెంగ ఙొచఽచఔుని వచిచ, నదలవడరనికీ,
కొనయఖడరనికీ తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ.
దఖా య కయణెం సాతాెం అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఈ కిరెంథి భిల తేయౌై ఖభనిెంచెండి:

ఉదడసయణ
షందయబం 1
అజయ కయస థ ెంగియౌెంచఫడిెంథి. భెెండె భోజల తభవత నుోయ్సఽలు థరనిైడేఫేజి అబన ఔెండిషన్లల ఔనినలట్ి లయస.
థ ెంఖ ఆ కయసని ఙెట్ి లఔు ఢీ కొట్లిడని భిరోధనలల ణేయౌెంథి. అజయ ఆ కయసకి అబన డేఫేజిల కోసెం నౄభా
ఔెంనలనీకి ఔా బెం ఙేమలేఔనుోమాడె. ఆ కయస „థ ెంగియౌెంఫడిన‟ కయణెంగ డేఫేజి అబెంథి. ఇనాసభెనఽస
నులల఼లల „థ ెంఖతనెం‟ ఔ ాభాద (నలభిల్) కయణెంగ ఙేయచఫడలేదఽ. అెందఽకై నౄభా ఔెంనలనీ అతని ఔా బమ్
ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం లేదఽ.
షందయబం 2
నేసి ర్ నెంట్ ఖ యరు యవభీ ఙేసౄ ఽెంట్ే కిరెంద డరుడె, కలు యభిగిెంథి, యౘలట్ల్కి యళ్ాఔ భ ెందఽ ఙరలా లేు
తడిగ ఉనై ధేల నైద డి ఉధరైడె. ఆ ధేలెంణర తడిగ ఉనై కయణెంగ అతడికి జవయెం వచిచెంథి. అథి
నమోనిమాకి థరభి తీలెంథి. చివభికి ఆ కయణెం వలా అతడె చనినుోమాడె. అతడె చనినుోవడరనికి నఽమోనిమా
తక్షణ కయణెంగ ఉధరై నిజఞనికి అతడె కిరెందడినుోవడభధే సెంగట్న దఖా భి కయణెం అవుతేెంథి. థీనికి
వకిౄఖత మాకిసడెెంట్ నౄభా లల పలఖెంగ ఈ ఔా బమ్ని ుఔుెంట్లయస.
అగిై ాభాదెం కయణెంగ నౄభాథరయస కొనిై యకలుగ నషి నుోణరడె. కని అలా నషి నుోవడరనికి కయణెం అగిై
ాభాదఫే అవుతేెంథి. కఫట్ిి, అలాెంట్ి నయౖిలు దఖా భి కయణెం వలా ను ెంథరడని ఙెడరనికి లేదఽ.
యవయౘభిఔెంగ చాలేౄ , అలాెంట్ి నయౖిలకి అగిై ాభాదెం నౄభా నులల఼ల యౄెంలల యనుయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
అలాెంట్ి నయౖిలఔు ఉథరహయణ నయౖిలు –
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భెంట్యౌై ఆయడరనికి ఉయోగిెంచిన నీట్ి వలా ఆలౄ నషి ెం సెంబయలేౄ
అగిైభాఔ లఫోెంథి భెంట్యౌై ఆభైెందఽఔు ఔయౄ వ నియవహణలల ఉెండగ, యభి నఽల వలా ఆలౄ నషి ెం
సెంబయలేౄ
భెంట్లలా ఉనై ఔ బవనెం నఽెంచి భభో బవధరనికి ఆలౄ తయయౌసా
ౄ ఉెండగ ఆలౄ నషి ెం సెంబయలేౄ

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 3
నేసి ర్ నెంట్ కి ఖ యరుయవభీ ఙేసౄ ఽెండగ, తడి ధేల నైద డడెం వలా నఽమోనిమా వచిచెంథి.
నఽమోనిమాబయ నేసి ర్ నెంట్ భయణరనికి కయణఫైెంథి. ఇెందఽలల దఖా భి కయణఫేథి ?
I. నఽమోనిమా
II. ఖ యరభ
III. ఖ యరు యవభీ ాభాదెం
IV. దఽయదిషి ెం
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ఆ

శూహమహంవం
a) నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ అెంరలు ఉెంట్లబ (ఆలౄ , భిస్కు, భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ నౄభా కెంట్లాఔుి).
b) తన మజభానికి కొెంత లాబెం, ఆభిఔయఫైన యలువ ణెచిచనలట్ి థ
ే రనిై ఆలౄ అెంట్లయస.
c) నషి నుోబయ అవకరనికి నుాత్తనిధెం వళెంఙేథి భిస్కు.
d) నషి ెం సెంపలవతని తీవాతయెం ఙేలే లత్త లేథర లతేలు లేథర నషి తీవాతని ాభాథరలుగ

నేభపునవచఽచ.

e) నౄభాని యధభబయ నిగ ఙేలన ఖణత సాతాెం భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెంగ నలవఫడెణోెంథి.
f) ఙెలా ుఫలట్బయ కెంట్లాఔుి అెంరలలా ాత్తనుదన భభిమ ఆమోదెం, నియోెంధెం, ాత్తపలెం, చట్ి ఫదే త, నుభీిల
యభయ ూెం, నుభీిల భధ సభ్త్త ఔడర ఉధరైబ.
g) ఊళెంచలేని సెంగట్న జయఖడెం వలా సెంబయెంచిన నషి ెం ఎెంతఫేయఔు ఉెంథో, అెంత నషి భియౘయభూ
నౄభాథరయసకి అెంథిెంచడెం జయసఖ తేెందని యౘనై ఇవవఫడెతేెంథి.
h) భాభిడి (సఫా గైషన్), నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభా అెంరలఔు
అనఽఖ ణెంగ, నౄభాథరయస నఽెంచి నౄభా సెంస కి ఫథియ్ కవడెం.
i)

కెంట్ిఫ
ా ూషన్ సాతాెం అెంట్ే, కై ఆలౄ ని ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ నౄభా ఔెంనలనీలఔు నౄభా ఙేలనుడె, నషి
భియౘయెం ఇయవయౌసనుడె ఆ నౄభా సెంస లనీై ఔయౌల, ఫలదితేడికి వచిచన నయౖినికి నేెంచిన య భ ్
ఇవవఔడదఽ.

j)

నౄభా కెంట్లాఔుిలనీై ఉఫెమిరభా ప్ైడ్సీ సాణరానిై అనఽసభిెంచి నిఙేయౄ బ (కచిచతఫైన భెంచి నభ్ఔెం).

k) ాత్త నౄభా కెంట్లాఔుికీ „నౄభా ఙేమదగిన ఆఔయషణ‟ తనిసభిగ ఉెండరయౌసన అెంశ్ెం. అథి నౄభాకి
భ ెందఽగ కయయౌసన ధరమయఫైన అెంశ్ెంగ ఔడర.
l)

దఖా భి కయణెం నౄభాలల ఔ కీలఔ సాతాెం. అసలు నషి ెం లేథర డేఫేజి ఎలా జభిగిెంథర, అలాగై అథి నిజఞనికి
నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరనికి సెంఫెందిెంఙే జభిగిెంథర అధే అెంరలణో ఇథి భ డిడి ఉెంట్లెంథి.
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కరలఔ వఫాదలక
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ఆలౄ
భిస్కు
యైభీతెం (హజఞర్ు )
భిస్కు ూయౌెంగ్
ఆపర్ భభిమ సభ్త్త
ధరమయఫైన భియౕలన
ఏకననుామెం
భిూయృ యరవసెంణో (ఉఫభిరభ లైడ్సస)
పౌత్తఔ యసౄ యలు (ఫట్ీభిమల్ facts)
నౄభా వసఽౄవు
భాభిడి
సహకయెం (కెంట్ిఫ
ా ూషన్)
దఖా భి కయణెం
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ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ాణరభాైమెం II.
థ ెంగియౌెంచిన సయసఔు ధరమయఫైన సాణరానిై ఉలా ెంఘెంసఽౄెంథి ఔనఽఔ అథి నౄభా ఙేమదగిన భియోలకి భదఽ.
జరహఫయ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ెంథరనికి నియోెంధెం ఙెలా ుఫలట్బయ అెంశ్ెం కదఽ.
జరహఫయ 3
సభెైన ాణరభాైమెం III.

ఖ యరు యవభీ మాకిసడెెంట్ యషమాలఔు చలనెం ఔయౌెంచిెంథి. పయౌతెంగ అనఽకోఔుెండర నేసి ర్ నెంట్
భయణెం సెంబయెంచిెంథి. ఇథి దఖా భి కయణెం.

ళుమ-మీక్ష రవనలక
రవన 1
ధైత్తఔ యైభీతెం (మోయల్ హజఞర్ు ) అెంట్ే :
I. ఔ వకిౄ కైయఔిర్లల నిజఞబతీ లేథర నుోవడెం
II. ఔ వకిౄలల ఉెండే నిజఞబతీ భభిమ యలువలు
III. దరభి్ఔ యరవయల భిస్కు
IV. నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ యైభీతెం
రవన 2
భిస్కు ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి:
I. ణెయౌమనియట్ి వలా బమెం
II. నషి నుోబయ అవకశ్ెం
III. నృా క్ ాథేశ్ెంలల చికఔులు
IV. యైభీతెం
రవన 3
______________ అెంట్ే ఔ వకిౄ యయధ యకల ఆసఽౄలలా నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం.
I.
II.
III.
IV.

ూయౌెంగ్
యైయధెం
జూదెం
డెైననేక్ భిస్కు

రవన 4
_____________ ఆలౄ కి ఔ ఉథరహయణ కదఽ.
I. ఇలుా
II. ఎెండ
III. నుాెంట్, ఫఱనభీ
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IV. మోట్ర్ కయస
రవన 5
______________ భిస్కుకి ఉథరహయణ కదఽ.
I. మాకిసడెెంట్ వలా కయసకి డేఫేజి
II. వయషునీట్ి వలా కభోాకి డేఫేజి
III. ఫలగ యడినెందఽవలా కయస ట్ెైయసకి డేఫేజి
IV. అగిై ాభాదెం వలా ఆలౄ కి డేఫేజి
రవన 6
బూఔెంనునికి ఔ ఉథరహయణ :
I. యతుయ భిస్కు
II. శ్కిౄవెంతఫైన భిస్కు
III. ఉనుెంత భిస్కు
IV. లలఔులేట్ివ్ భిస్కు
రవన 7
ఈ లేిట్ఫెంట్ తమహుతుక షమితృో భయ జరహఫయతు ఎంచ఼కోండ్ి
ళేటట్బంట్: నౄభా ఆలౄ ని నషి నుోఔుెండరనా, లేథర డేఫేజి కఔుెండరనా కనుడలేదఽ.
I. ు
II. తు
III. నుక్షిఔ సతెం
IV. ు కఔనుోబ ఉెండవచఽచ
రవన 8
__________________అెంట్ే, నౄభా యషమానిై (సఫె క్ి ఫేట్ర్) ఫట్ిి, నౄభా ఙేమఫడినయభి నఽెంచి నౄభా
సెంస కి హఔుులు భభిమ భియౖుభల ఫథియ్.
I.
II.
III.
IV.

చెంథర సహకయెం (కెంట్ిఫ
ా ూషన్ )
భాభిడి
ధరమయఫైన యైభీతెం
భిస్కు ూయౌెంగ్

రవన 9
నౄభా సెంస అడఖఔనుోణే ఙెఔడని యసౄ యనికి ఉథరహయణ______________.
I. నౄభాథరయస వమసఽ
II. అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం
III. ఖ ెండె జఫ ో
IV. ఇతయ నౄభా యవభలు
రవన 10
కెంట్లాఔుి చభచ సభమెంలల _______________ ఇవవఫడిన తు లేిట్ఫెంట్.
I. తుగ సాచిెంచట్ెం
II. కెంట్ిఫ
ా ూషన్
III. ాత్తనుదన
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IV. నుాత్తనిధెం

ళుమ-మీక్ష రవనలక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ాణరభాైమెం I.
మోయల్ హజఞర్ు అెంట్ే, నీత్త తడెం లేథర ఔ వకిౄ యొఔు వకిౄతవ లక్షణరలు మోసూభితెంగ ఉెండడెం.
జరహఫయ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
„భిస్కు‟ నషి అవకరనిై ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 3
సభెైన ాణరభాైమెం II.
యైయధెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ తన నలట్ి లఫడెలనఽ యయధ యకల ఆసఽౄలుగ యసౄ భిెంచడెం.
జరహఫయ 4
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ఎెండ ఆలౄ గ వభీాఔభిెంఫడదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే అథి కొయత, మాజభానెం అధే ట్ెస్కిలల లబల్ అబనుోతేెంథి.
జరహఫయ 5
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఎఔుువ యడఔెం వలా వచిచన డేఫేజి భిస్కుగ భిఖణెంఫడదఽ.
జరహఫయ 6
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఔ యతుయఫైన భిస్కుకి ఉథరహయణ బూఔెంెం భిస్కు.
జరహఫయ 7
సభెైన ాణరభాైమెం I.
నౄభా ఔ ఆలౄ ని నషి ెం లేథర డేఫేజి నఽెంచి కనుడలేదఽ.
జరహఫయ 8
సభెైన ాణరభాైమెం II.
భాభిడి (సఫా గైషన్), నౄభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల నౄభా అెంరలఔు
అనఽఖ ణెంగ, నౄభాథరయస నఽెంచి నౄభా సెంస కి ఫథియ్ కవడెం.
జరహఫయ 9
సభెైన ాణరభాైమెం II.
నౄభా కొధే సభమెంలల నిుని ఆభై మెంతాెం (లైర్ ఎక్సట్ిెంగివషర్) అఔుడే ఉెందధే యషమెం, యళ్ై
ా అడిగిణే
త ఙెనవసయెం లేదఽ.
జరహఫయ 10
సభెైన ాణరభాైమెం I.
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ఔ కెంట్లాఔుి చయచలల ఉెండగ తు లేిట్ఫెంట్ ఇవవడెం.
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అదరమెం 23

డరఔుఫెంట్ేషన్
అధడమమం మిచమం

నౄభా భిశ్భ
ర లల, భనెం అధేఔ యకల నూభలు, డరఔుఫెంట్ల
ా నదలెైనయట్ిణో డీల్ ఙేమవలల ఉెంట్లెంథి. ఈ
అదరమెం భనకి యయధ యకల డరఔుఫెంట్ా నఽ ఖ భిెంచీ, నౄభా కెంట్లాఔుిలల యట్ి నుాభ కత ఖ భిెంచీ యవభిసౄ ఽెంథి.
అలాగై ఏ నూయెం ఎలాెంట్ి సవపలవెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథీ, థరనిై ఎలా నిెంనుయౌస ఉెంట్లెంథీ, ఔ నిభిెషిఫైన సభాఙరయెం
అడఖడరనికి కయణరలు ఏఫై ఉెండవచఽచనధే యషమెం నైద కచిచతఫైన సభాఙరయెం ఇసఽౄెంథి.

ఈ అదరమెంలల నైయస ధేయసచఔుధే అెంరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

ానుోజల్ నూభలు
ానుోజల్ కి అెంగీకయెం (యాతూయవఔెంగ)
న఼ానేమెం యల఼దఽ
ఔవర్ ధనట్లస / తెభా సభిిక
 ెట్ / తృహలళ డరఔుఫెంట్
యయెంట్ీలు
ఎెండరర్సఫెంట్ల
ా
నులల఼ల ఉథేెరలనఽ యయభిెంచి ఙెడెం
భెనఽవల్ ధనట్ీస్క

ఈ అదరమెం చథియన తభవత నైయస ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయస:
a)
b)
c)
d)
e)

ానుోజల్ నూయెంని యవభిెంచఖలఖడెం
న఼ానేమెం యల఼దఽని యవభిెంచఖలఖడెం
ఔవర్ ధనట్సనీ, నౄభా సభిికెట్నీ చఔుగ ణెలుసఽకోవడెం, యవభిెంచఖలఖడెం
నౄభా నులల఼ డరఔుఫెంట్లల ఉనై నిఫెంధనలనా, థరలనా యవభిెంచఖలఖడెం
నులల఼ యయెంట్ీలు భభిమ ఎెండరర్సఫెంట్ా నఽ యకానిెంచఖలఖడెం
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రతృో జల్ తౄహమహలక

A.

నౄభా డరఔుఫెంట్ేషన్ నఽ నౄభాథరయసఔు భభిమ నౄభా సెంస ఔు భధ అవగహన ఔుథిభె ై ఉథేెశ్ెంణో అెందజైమడెం
జయసఖ తేెంథి. నౄభా యనుయెం లల యెంాథరబఔెంగ యడే డరఔుఫెంట్ల
ా కొనిై ఉధరైబ. యనియోఖథరయసఔు అత్త
సనైెంలల ఉెండే వకిౄగ ఆఫణో నౄభా ఏజెెంట్ే భాట్ా డరయౌస ఉెంట్లెంథి. సెంఫెందిత డరఔుఫెంట్ా ఔు సెంఫెందిెంచి ఆఫ
అనఽభాధరలనిైెంట్ినీ నివిత్తౄ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. భభిమ థరనిై నిెండెంలల ఆఫఔు యమడరయౌస ఉెంట్లెంథి.
యనియోఖథరయస ఖ భిెంచి, ఆఫ నౄభా అవసభలనఽ ఖ భిెంచి కైవలెం ఆఫ సభభిెంఙే డరఔుఫెంట్ా థరవభ భాతాఫే
నౄభా ఔెంనలనీ
ఔ అవగహనఔు వసఽౄెంథి. భిసఽునఽ నౄభా సెంస ఫయసగా అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల అయ
ఉయోఖడణరబ.
సెంఫెందిత ాత్త డరఔుఫెంట్ ణరలఔు నుాదరనతనఽ ఏజెెంట్ల
ా అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ. నౄభాలల యడే డరఔుఫెంట్ా లల
ఉనై ాత్త సభాఙరయెం ణరలఔు సెంఫెందరనిై ఔడర ఫలగ అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.
3. రతృో జల్ తౄహమహలక
డరఔుఫెంట్ేషన్ ణొయౌ దశ్ ానుోజల్ నూభలే. యట్ి థరవభ నౄభాథరయస ఈ కిెంథి యషమాలనఽ ణెయౌమజైయౄ డె:





ఆఫ ఎవయస,
ఆఫ నౄభా కోయసఔుెంట్ ెంథి,
ఆఫ నౄభా థేనిై ఙేమదయౌచిెంథో, యవభలు, భభిమ
ఎెంత కలెంనుట్ల ఙేమదయౌచిెంథి

ఈ యవభలు నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి ఆభిఔ యలువ భభిమ అనిై యసౄ యలనఽ సాచియౄబ.
a)

తెభాషంషి దడుమహ మిస్కు అంచనడ

i. భిస్కు జభిగిన సెందయౌెంలల నౄభా సెంస నియృ బెంచఽకోఖలఖడరనికి నౄభా సెంస థరవభ కోయఫడెతేనై
భ కఫైన సభాఙరయెం మావత
ౄ నౄభా ానుోజర్ (నౄభాథరయస) థరవభ
నిెంఫడరయౌ :



“ానుోజల్ నూయెం” లల

అెంగీఔభిెంచడభా, లేథర త్తయసుభిెంచడభా భభిమ
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల, భైట్ానఽ, జఞభీ ఙేలే ఔవభైజీ ణరలఔు నిమభ నిఫెంధనలనఽ
నిభేభిెంచడెం

నౄభా ఙేమదలచిన భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెంల నౄభా ఔెంనలనీకి ఉమ ఔౄ ఫైన సభాఙరయెం ానుోజల్ నూయెం
లల ఉెంట్లెంథి. నౄభా ానుోజల్ నూభనిై నిెంనేట్ుడె అతేనైత సదఽథేెశ్ెం, యసౄ వ (ఫట్ీభిమల్)
సభాఙరయెం నణరౄనీై యలాడియౄ భధే పలవన ఉెండరయౌ.
ఫట్ీభిమల్ సభాఙరయెం యలాడిెంఙరయౌసన ఫలధత నులల఼ అభలలాకి భవడరనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి.
భభిమ కెంట్లాఔుి భ గిలన అనెంతయెం ఔడర కొనయఖ తేెంథి (ఈ సాణరానిై అదరమెం 2 లల యవయెంగ
చభిచెంచడెం జభిగిెంథి)
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ఉదడసయణ
ఔయేళ్ నౄభాథరయస అలాభనిై కొనయగిెంఙరయౌసన అవసయభ ెంట్ే, లేథర తన ఫెంగయస ఆబయణరల
యౖోయౄభ లల ఆట్ ఫేట్ిక్ అలాయెం వవస నఽ నృగిెంచఽకోయలని ఙెఫడి ఉెంట్ే, ఆ యషమానిై ఆమన
యలాడిెంఙరయౌ అెంణే కదఽ, ఆ వవస నులల఼ న఼భమ
ి డ్స కొనయగిెంత కలెం సభిగ, సజఞవుగ ని ఙేలల
ే ా
జఞఖరతౄలు ఔడర తీసఽకోయయౌ. ాత్తనుదననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల, తదనఽఖ ణెంగ భిసఽు ధయనఽ
నియృ బెంచడెంలల సదయస అలాయెం ఉనికి నౄభా సెంస ఔు ఔ ఫట్ీభమ
ి ల్ సభాఙరయెం అవుతేెంథి.
ానుోజల్ నూభలనలై నౄభా సెంస లు యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీ నేయస, లలగో, చియసధరభా భభిమ థరనిై
ఉయోగిెంఙే నౄభా వయా ెం/తయయౘ/ఉతత్తౄ వెంట్ి యవభలనఽ నేభపుెంట్లబ. ానుోజల్ నూయెంలల ఔ భ థిాత
ధనట్ నఽ జత ఙేమడెం నౄభా ఔెంనలనీలఔు భినుట్ి. అబణే ఈ యషమెంలల ఔ ాభాణీఔిత నూభ్ట్ గనీ,
దే త్త గనీ లేవు.

ఉదడసయణ
ఇలాెంట్ి ధనట్స ఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
„భిసఽునఽ భథిెంు యేలేెందఽఔు కయయౌసన ఫట్ీభిమల్ సభాఙరభలనఽ యలాడెంచఔనుోవడెం, తుథోవ ట్ిిెంఙే
సభాఙరయెం ఇవవడెం, మోసెం, లేథర నౄభాథరయస సయౘమ నిభఔయణ వెంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల఼ లల ఉనై
ఔవభైజీని యదఽె ఙేయౄ బ‟,
„ానుోజల్ నఽ ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంచి, భభిమ ూభిౄ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచినెంత వయఔ ఔెంనలనీ భిస్కు లల
ఉెండదఽ‟.

భయకమబైన అంవం
బటీమిమల్ రహషు రహలక: ఔవర్ ఙేమాయౌసన భిసఽునఽ నౄభా సెంస అయ ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అత్త భ కఫైన
అెంరయౌయ. భభోలా ఙెనులెంట్ే ఈ యసౄ యలనీై నౄభా ణరలఔు అనిై అెంరలఔ సెంఫెందిెంచినయ. థిఖ వ
అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి నౄభా ఔెంనలనీ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేమఖయౌగినయ:

i. నౄభా భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెం, లేథర త్తయసుభిెంచడెం,
ii. ఙరభిె ఙేమాయౌసన న఼ానేమెం నణరౄనిై నిభేభిెంచడెం, భభిమ
iii. భిస్కు నఽ ఔవర్ ఙేలే భభిమ నయౖినిై ఙెయౌాెంఙే భాభాలఔు సెంఫెందిెంచిన భిసత్తతేలనలై ాణేఔ
నిఫెంధనలనఽ కెంట్లాఔుిలలధే ను ెందఽయచడెం.

రతృో జల్ తౄహయంలో డ్ిఔలమైశన్: నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ానుోజల్ నూయెం చివభోా ఔ డిఔాభైషన్ నఽ జత
ఙేయౄ బ. థరనినలై నౄభా సెంస సెంతఔెం ఙేసౄ ఽెంథి. నౄభాథరయస నూభనిై తులేా ఔుెండర నిెంనుడని, భభిమ
అెందఽలల నేభపునై అెంరలనిైెంట్ినీ సభిగ అయ ెం ఙేసఽఔుధరైడని ఇథి ఙెఫ తేెంథి. తథరవభ ఔా బమ్ భమెంలల
యసౄ యలనఽ తుగ యకానిెంఙరయధే యపేథరలఔు అవకశ్ెం లేఔుెండర ఙేసౄ ఽెంథి. నౄభాథరయస యషమెంలల
అతేనైత సదఽథేెశ్భధే ాదరన సాణరానిై ఇథి ూభిౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
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ఉదడసయణ
ఇలాెంట్ి డిఔాభైషనా ఔు ఉథరహయణలు:
„ఎఖ వ అెంరలనీై అనిై యషమాలలానా యసౄ వఫేనని, భభిమ నౄభా దయకాసఽౄఔు సెంఫెందిెంచి నైఔు
యలాడిెంచిన సభాఙరయభెంట్ృ ఏనై లేదని ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలెంగ ాఔట్ిసౄ ఽధరైెం.‟
„ధరఔు/భాఔు భభిమ (నౄభాథరయస నేయస) భధ కెంట్లాఔుిఔు ఈ డిఔాభష
ై ధే నుాత్తథిఔ అని
ధేనఽ/ఫేభ అెంగీఔభిసౄ ఽధరైెం.‟
b)

రతృో జల్ తౄహయంలో ఴచేు రవనల షుఫాఴం

ానుోజల్ నూయెం లల ఉెండే ాశ్ైల సెంక, సవపలవెం సెంఫెందిత నౄభా తయఖత్తని ఫట్ిి భాయసతేెంట్లబ.
i.

అగిై ాభాదెం నౄభా ానుోజల్ నూభలు యదరయణెంగ ఇళ్ైా, దఽకణరల వెంట్ి యథరల఼థర/ాభాణీఔిత
భిస్కుల ఔవభైజీకి ఉయోఖడేయ. పలభీ నుభిరరనేఔ భిస్కుల యషమెంలల సదయస భిస్కు ఆయెంపలనిై థరనిై
అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ నౄభా సెంస ఔయభి సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. కొనిైయయసా నిభిెషి సభాఙరయ లేఔయణ
కోసెం ానుోజల్ నూయెం ణో నుట్ల ాణేఔ ారైవయని ఔడర యడణరయస.
అగిై ాభాదెం నౄభా ానుోజల్ నూయెం ఇతయ అెంరలణో నుట్ల ఆలౄ వయృ ననఽ ఔడర కోయవచఽచ.
అెందఽలల థిఖ వ సభాఙరయెం ఉెండవచఽచ:







ఫమట్ి గోడలు భభిమ నలై ఔు నిభ్ణెం, అెంతసఽల సెంక
బవనెంలలని ాత్త నుోయషన్ ఆఔునేషన్ భిల త్త

భ ుఔు థరభితీమఖల వసఽౄవుల ఉనికి
ఉతత్తౄ ాకిమ
ాత్తనుథిత నౄభా నణరౄలు
నౄభా కలావది, నదలెైనయ.

ii. మోటార్ తెభాఔక, యహనెం, థరని నితీయస, తమాభీ, మోమఖల యభయ ూెం, థరనిై మజభాని ఎలా
చాసఽఔుెంట్లడె, భభిమ నౄభా చభితా తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఉెండవచఽచ.
iii. ఆభోఖ, వకిౄఖత ాభాద భభిమ ామాణ నౄభా వెంట్ి వకిౄఖత అెంరల యషమానికి వలేౄ ,
ాత్తనుదనథరయస ణరలఔు ఆభోఖెం, జీవన రైయౌ, అలయట్ల
ా , భ ెందఽనఽెంచి ఉనై ఆభోఖ భిల తేలు,
యైదయఫైన చభిత,ా వెంశ్నుయెంయెంగ వసఽౄనై లక్షణరలు, ఖత నౄభా అనఽబయల వెంట్ియట్ిని
ానుోజల్ నూభలలా ఙేయసయౄయస.
iv. ఇతయ చిలల య తెభా, ానుోజల్ నూభలు తనిసభి. భభిమ సదఽథేెరనికి సెంఫెందిెంచిన ఉభ్డి చట్ి
ఫలధతనఽ అయ అనఽవభిౄెంజైయౄ బ.
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c)

రతృో జల్ అంఱహలక

i.

రతృో జర్ ూమిు ేయవ

ానుోజర్ తననఽ ణరనఽ అసెంథిఖేెంగ ఖ భిౄెంచఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఎవభిణో ెందెంలలకి ాయేయెంచిెంథీ నౄభా
సెంస ఔు ణెయౌల ఉెండట్ెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం తథరవభ నులల఼లలని లాపలలు నౄభాథరయసఔు అెంథేెందఽఔు
యలుెంట్లెంథి. ఖ భిౄెంునఽ నియౄనెంచడెం భిస్కు నౄభాఔు సెంఫెందిెంచి యయసఽల ఖ భిౄెంులల ఔడర ఙరలా
భ కఫైన అెంశ్ెం. (భయణెం సెంబయెంఙే సెందయౌెంలల తనకా, ఫలెంఔు, లేథర చట్ి యఫైన యయసఽలు)
భభిమ ఔా బమ్నఽ కోభయౌస ఉెంట్లెంథి.
ii. రతృో జర్ అడర స్క, కహంటాఔకట విఴమహలక
ఎఖ వ నేభపునై కయణరలు ానుోజర్ చియసధరభా భభిమ కెంట్లక్ి యవభల లేఔయణలఔు వభిౄయౄ బ.
iii. రతృో జర్ ఴాతిు , ఉదో మఖం లేదడ రహమతృహయం
ఆభోఖ భభిమ వకిౄఖత మాకిసడెెంట్ నౄభా వెంట్ి కొనిై సెందభౌలలా ానుోజర్ విత్తౄ , లేథర యనుయెం ఙరలా
భ కభవుణరబ. ఎెందఽఔెంట్ే భిస్కు నిభేయణలల అయే భ కెం కఖలవు.

ఉదడసయణ
ఔ నూస్కి పుడ్స భెయి భెెంట్ డెయౌవభీ భాన్. యనియోఖథరయసఔు ఆయౘయెం అెంథిెంఙేెందఽఔు అతనఽ నితెం
ళెచఽచ యేఖెంణో తయచా మోట్లయసలలైకళ్
ి ా నలై ామాణెం ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి అథే భెయి భెెంట్ లల
ని ఙేలే అకౌెంట్ెెంట్ వెంట్ియభిణో నుోయౌలేౄ అతనఽ ాభాథరల ఫలభిన డే భిసఽు ఎఔుువ.
iv. తెభా విశమ శూహమహంఱహతుక షంఫంధించిన విఴమహలక, ఖయమిుంు
నౄభా కోసెం ాత్తనుథిసౄ ఽనై అెంశ్ెం ఏనేట్నైథి ానుోజర్ సషి ెంగ నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెంథి.

ఉదడసయణ
అథి ఈ కిెంథియట్ిలల ఏదనైథి ానుోజర్ నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెంథి:

iii. నలైయేట్ కభ [థరని ఖ భిౄెంుణో నుట్ల. అెంట్ే ఇెంజన్ నెంఫర్, ఙరలస్క నెంఫర్, భిజిలేిష
ర న్ నెంఫర్ వెంట్ియ]
లేథర
iv. నియస ఖిహభా [థరని ూభిౄ చియసధరభాణో భభిమ ఖ భిౄెంు సెంకణో] లేథర
v. యథేయౕ ామాణభా [ఎవయస, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఎెందఽఔు] లేథర
vi. వకిౄఖతఆభోఖ నౄభాధర [వకిౄ నేయస, చియసధరభా, భభిమ ఖ భిౄెంు] నదలెైనయ. కైసఽనఽ ఫట్ిి

v. తెభా మహశి అధేథి నౄభా ఙేమఫడిన నణరౄనిై ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి. ఇెంక నులల఼ ాకయెం నౄభా సెంస
ఫలధత భినేత్తని ఔడర అనిై ానుోజల్ నూభలలానా యదిగ నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెంథి.

ఉదడసయణ
ఆలౄ నౄభా అబణే ఖనఽఔ నౄభా ఙేమ ాత్తనుథిెంచిన ఆలౄ ణరలఔు ఆభిఔ యలువనఽ నేభపుధరయౌ. ఆభోఖ
నౄభా అబణే ఆస్రత్త చికితస కయసచ కవచఽచ. ఇఔ వకిౄఖత ాభాద నౄభా అబణే ాభాదెంలల నుాణ
నయౖినికి, కళ్ై
ా ఙేతేలు నుోబనెందఽఔు, లేథర చాు నుోబనెందఽఔు ఫదఽలుగ కొెంత లయ నతౄ ెం
కవచఽచ.
vi. ఖతంలో తెభా- ఇటి మోజులోల తెభా
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ానుోజర్ తన ఖత నౄభా యవభలనఽ ఖ భిెంచి నౄభా సెంస ఔు యదిగ ణెయౌమజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి. అతని నౄభా
చభితానఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి ఉఔభిసౄ ఽెంథి. కొనిై భాభెుట్ా లల నౄభా సెంస లు నౄభాథరయస ణరలఔు
యవభలనఽ గోెంగ ఇచిచుచఽచఔుెంట్లెంట్లబ.
ఎుడెైధర ఏ నౄభా సెంస అబధర తన ానుోజల్ నఽ త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథర ాణేఔ నిఫెంధనలు
యదిెంచిెంథో, యట్ివలా న఼ానేమెం నలభిగిెంథేమో, లేథర నులల఼ని భెనా ఙేలేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథర
నులల఼ని యదఽె ఙేలెంథేమో నౄభా సెంస ఔు ానుోజర్ యదిగ ణెయౌమజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
ాస్కఽతతెం ఏ ఇతయ నౄభా సెంస త అబధర నౄభా ఉెంథేమో, ఉెంట్ే అలాెంట్ి సెంస ల నేయానఽ ణెయౌమజైమాయౌ.
భ కెంగ ఆలౄ నౄభాలల నౄభాథరయస లు నౄభా సెంస ల నఽెంచి నులల఼లు తీసఽకోవడెం ఏథెైధర నషి ెం
జభిగినుడె ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ సెంస ల నఽెంచి నౄభా ఔా బమ్ ను ెందడెం జయసఖ తెంట్లెంథి. అెందఽకై
అలాెంట్ుడె నౄభా సెంస లు యట్ల సాణరానిై నుట్ిెంఙేెందఽఔు యలుగ ఈ సభాఙరయెం అవసయెం అవుతేెంథి.
తథరవభ కై భిసఽుఔు ఔట్ికి నేెంచిన నులల఼ల థరవభ నౄభాథరయస లాబడఔుెండర/నషి నుోఔుెండర ఉెంట్లడె.
నలైగ వవకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఔవభైజీ (నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం)ని ఇతయ న఼ఏ నులల఼లా లని నౄభా నతౄ ెం
ఆదరయెంగ ఎెంణో కొెంత నణరౄనికి భినేతెం ఙేలేెందఽఔు నౄభా సెంస ామత్తైసఽౄెంథి.

అఫామషం
ఖత అదరమాలలాని నౄభా సాణరాలనఽ ఔయభి త్తయగైమెండి. భభిమ నషి భియౘయెం, యట్ల, అతేతౄ భ
సదఽథేెశ్ెం, యలాడి వెంట్ియట్ిని యలాడిెంఙేలా ానుోజల్ నూభనిై ఎలా యౄను ెంథియౄ భో ఖ యసౄ ఙేసఽకోెండి.
మోట్లయస భభిమ అగిై ాభాదెం ానుోజల్ నూయెం అెంరలనఽ అనఽఫెంధెం ఎ భభిమ నృ లల ఇవవడెం జభిగిెంథి.

దమచల ానుోజల్ నూభలనఽ జఞఖరతౄగ చదవెండి. భభిమ యట్ిలలని అెంరల ాపలయనిై జఞఖరతౄగ
అయ ెం ఙేసఽకోెండి. భభిమ నౄభా కెంట్లాఔుిఔు యట్ి సెంఫెందరనిై ఔడర ణెలుసఽకోెండి.
vii. నశట అన఼బఴం
ానుోజర్ తనఔు యట్ియౌాన నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ, యట్ికి నౄభా ఔవభైజీ ఉెంథర లేథర అనై
యవభలనఽ ాఔట్ిెంఙరయౌసెంథిగ అతనిై కోయడెం జయసఖ తేెంథి. నౄభా సెంస ఔు ఇథి అవసయఫైన
సభాఙరభనిై ఇసఽౄెంథి. భభిమ ఖతెంలల యట్ియౌాన భిసఽులనఽ నౄభాథరయస ఎలా నిపలబెంచఽఔునైథీ అయ ెం
ఙేసఽఔుధేలా ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి ఇలాెంట్ి సభాదరధరల థరవభ భిసఽునఽ అెండర్ భెైట్యసా ఫయసగా అయ ెం
ఙేసఽఔుెంట్లయస. భభిమ భిస్కు తనిఖీలు జయడెం, లేథర భభినిై యవభలు లేఔభిెంచడెంనలై ఔ నియృ మెం
తీసఽఔెంఉట్లయస.
viii.తెభాదడయవ డ్ిఔలమైశన్
ానుోజల్ నూయెం ఉథేెశ్ఫే నౄభా సెంస లఔు యలెైనెంత ఎఔుువగ యసౄ వ సభాఙరయెం అెందజైమడెం. కఫట్ిి ఈ
నూయెంలల నౄభాథరయస ణరనిచిచన సభాదరధరలు యసౄ వభని, ఔచిచతఫైనవని, ఈ నూయఫే నౄభా కెంట్లాఔుిఔు
నుాత్తథిఔ కఖలదని అెంగీఔభిసౄ ా డిఔాభైషన్ ఇయవయౌస ఉెంట్లెంథి. తుడె సభాదరనెం ఏథెైధర ఇలేౄ
కెంట్లాఔుినఽ ఔున నలట్ిడరనికి నౄభా సెంస లఔు అదికయెం ఉెంట్లెంథి. అనిై ానుోజల్ నూభలఔ సభానెంగ
ఉెండే ఇతయ యపలగలలా సెంతఔెం, ణేథీ భభిఉ కొనిైయయసా ఏజెెంట్ల లనూయసస వెంట్ియ ఉెంట్లబ.
ix. ానుోజల్ నూభనిై యడెకోని క్షెంలల నౄభా సెంస లు భఖిఔెంగ, యౌఖితూయవఔెంగ లేఔభిెంచిన
సభాఙరభనిై నౄభా సెంస లు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ. భభిమ అట్ి నఽెంచి 15 భోజులలాల ఆ
సభాఙరభనిై ానుోజర్ ఔు అెందజైమడఫే గఔ ఔవర్ ధనట్ లల లేథర నులల఼లల ఔడర నేభపుధరయౌ. నమోదఽ
ఙేమని ఏ సభాఙరయెం యషమెంలల అబధర థరనిై యసజువు ఙేసఽకోయయౌసన ఫలధత నౄభా సెంస నైథే
ఉెంట్లెంథి. సదయస సభాఙరభనిై నౄభాథరయస థరచినలట్ి లడని గనీ, తుడె సభాఙరయెం అెందజైరడని గనీ,
తుథోవ ట్ిిెంచజూరడని గనీ, భభై ఇతయ దే త్తకెైధర నులడి నౄభా ఔవభైజీ ను ెంథరడని ఆభోనెంచజఞలదఽ.
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అెంట్ే నౄభా ఔం్తూక తనఔక భౌఖిఔంగహ, ఇతయతడర అందిన ముతు ం షభాచడమహతూన నమోద఼ చేమాయౌీన
ఫాధమత ఉంటయంది. తౄహలో అప్ యూంలో ఈ విశమాతున ఏజెంటయ దాలటలో ఉంచ఼కోరహయౌీ ఉంటయంది.
4. భధమఴమిు తృహతర
భధవభిౄకి అట్ల నౄభాథరయస ట్ా , ఇట్ల నౄభా సెంస ట్ా ఇదె భి ట్లా ఫలధత ఉెంట్లెంథి.
నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ నౄభాథరయస భధ భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఏజెెంట్ల లేథర ఫోాఔర్ ఔు నౄభాథరయసఔు
నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైలన భిసఽుఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై అెందజైమాయౌసన ఫలధత
ఉెంట్లెంథి.
భధవభిౄకి నుాలలక్ి యషమెంలల ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐఆర్డీఏ నిఫెంధనలు నేభపుెంట్లధరైబ.

భయకామంఱహలక
తృహలళ తీష఼కోదలచిన ఴమకు టల భధమఴమిు ఫాధమత
“ాత్తనుథిత ఔవభైజీ ఖ భిెంచిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై నౄభా సెంస లేథర థరని ఏజెెంట్ల లేథర ఇతయ
భధవయసౄలు నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ణెయౌమజైమాయౌ. తథరవభ తన ాయోజధరలఔు సభినుోబయ అతేతౄ భ
నౄభా ఔవభైజీని నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙరయౌ’’ అని ఐఆర్డీఏ నిఫెంధన
నేభపుెంట్ ెంథి.
నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఖనఽఔ నౄభా సెంస లేథర తన ఏజెెంట్ల లేథర నౄభా భధవభిౄ సలయౘనలైధే ూభిౄగ
ఆదరయడి ఉెంట్ే అుడె సదయస వకిౄ అతనికి తట్స పలవెంణో సలయౘ ఇయవయౌస ఉెంట్లెంథి.

ఏ కయణెంణోధధ
ై ర ానుోజల్ భభిమ సెంఫెందిత ాణరలనఽ నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ నిెంఔనుోణే
ఆమా ణరాలలాని అెంరలనఽ నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ూభిౄయ బలల చథియ యనిెంఙరనని,
కెంట్లాఔుి ణరలఔు నుాదరనతనఽ అతనఽ ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽఔుధరైడని నేభపుెంట్ృ ానుోజల్ నూయెం
చివభోా ఔ డిఔాభష
ై న్ ణరానిై ఙేయచవచఽచ.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 1
సాతాెం కెంట్ిాఫూషన్ నుాదరనఫేనేట్ి?
I. కెాబెంలలని కొెంత పలగనిై నౄభా సెంస ణో నుట్ల నౄభాథరయస ఔడర ఔెంట్ిఫ
ా ూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄెంథి.
II. ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెండే నౄభాథరయసలెంణర ూల్ లలని సహపలఖ లు ఙేలన కెాబెంఔు యభి న఼ానేమెం
నిషత్తౄ లల ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄెంథి.
III. కై వకిౄకి ఔవభైజీ ఇసఽౄనై లు నౄభా సెంస లు ఔుణరట్ినలైకి వచిచ కెాబెం నణరౄనిై నిభిెషి నిషత్తౄ లల
ఔెంట్ిఫ
ా ూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄెంథి.
IV. నౄభాథరయస ఔెంట్ిఫ
ా ూట్ ఙేలన న఼ానేమెం ఏడరథి నతౄ ెంలల సభాన యబథరలలా ఔెంట్ిఫ
ా ూట్ అబయలా ఇథి
చాసఽౄెంథి.
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రతితృహదనఔక అంగీకహయం

B.

సెంూయృ ెంగ ూభిౄ ఙేలన ానుోజల్ నూయెం ఈ థిఖ వ సభాఙరభనిై ఇసఽౄెందని భనెం చారెం:






నౄభాథరయస యవభలు
నౄభా అెంశ్ు యవభలు
అవసయఫైన ఔవభైజీ తయయౘ
యనఽఔల భభిమ ాత్తఔల పౌత్తఔ లక్షణరలు నిభ్ణెం తయయౘ భభిమ ధరణత, వమసఽ,
అగిైభాఔ భిఔభల ఏభట్ల, లలఔభిట్ీ తయయౘ నదలెైన యవభలు ఔడర.,
నౄభా భభిమ నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా

అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు భిస్కు యలువ, తయయౘలనఽ ఫట్ిి భ ెందసఽౄ తనిఖీ సభైవనఽ
ఔడర నౄభా సెంస ఏభట్ల ఙేమవచఽచ. ానుోజల్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై సభాఙరయెం ఆదరయెంగ భభిమ
భిస్కు తనిఖీ నియేథిఔలలని యవభల ఆథరయెంగ అదను ారైవయ భభిమ ఇతయ డరఔుఫెంట్ా ఆదరయెంగ నౄభా
సెంస నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. తభవత భిస్కు నూఔిర్ ఔు అభలు ఙేమాయౌసన భైట్లనఽ నౄభా సెంస నియృ బసఽౄెంథి.
భభిమ నౄభాథరయసఔు భ ెందఽగధే యవభిెంచిన లు ఇతయ అెంరల ఆదరయెంగ న఼ానేమెంనఽ లెకిుసఽౄెంథి.
ానుోజల్స నఽ నౄభా సెంస యేఖెంగ, సభయ ెంగ నుాలలస్క ఙేసౄ ఽెంథి. భభిమ తీసఽఔునై అనిై నియృ మాలనా
యౌఖితూయవఔెంగ సభ చిత ఖడెవు లలల ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.

తుయుచనం
అండర్ మెైటింగ్: నిభైెశ్కల ాకయెం ానుోజల్ నఽ ఔెంనలనీ 15 భోజులలాల నుాలలస్క ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ
ట్ెైమ్ లెైనానఽ ఏజెెంట్ల ఖ యసౄెంచఽకోయలని యదరయణెంగ పలయసఽౄెంట్లయస. అెంణేగఔ యట్ిని అెంతయా తెంగ
నూలల అప్ ఙేసౄ ఽెండరయౌ. అవసయఫైనుడె ఔసి భర్ సభీవస్క థరవభ నులల఼ కొనదలచిన
వకిౄ/నౄభాథరయసఔు ణెయౌమజైసౄ ఽెండరయౌ. ఇలా ానుోజల్ నఽ తనిఖీ ఙేల, భభిమ అెంగీకయెంనలై
తీసఽఔునై నియృమానిై అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయస.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 2
నిభైెశ్కల ాకయెం ానుోజల్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ __________ భోజుల లలల నుోాలలస్క ఙేమాయౌ.
V. 7 భోజులు
VI. 15 భోజులు
VII. 30 భోజులు
VIII.45 భోజులు
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C.

రమిమం ళుఔయణ

తుయుచనం
న఼ానేమెం అధేథి నౄభా ఙేమాయౌసన అెంరనికి నౄభా కెంట్లాఔుిల పలఖెంగ ఔవభైజీ ఇచిచనెందఽఔు
నౄభాథరయస ఙెయౌాెంఙే ాత్తపలెం లేథర నతౄ ెం.
3. భయందష఼ుగహ రమిమం చెయౌలంు (తెభా చటట ం, 1938లోతు ళ్క్షన్ 64 వీతె)
నౄభా చట్ి ెం ాకయెం, రమిమాతున భయందష఼ుగహనే, అంటే తెభా కహంటారఔకట ముదలభయ భయందే చెయౌలంచడయౌీ
ఉంటయంది. ఇది ఔ భయకమబైన తృొర విజన్. నౄభా ఔెంనలనీ న఼ానేమానిై అెందఽఔునై తభవత భాతాఫే
ఙెలా ుఫలట్బయ నౄభా కెంట్లాఔుి ూయౄ వుతేెంథి. భభిమ భిస్కు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ ల఼వఔభిసౄ ఽెంథి. ఇథి
పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ నౄభా భిశ్భ
ర ణరలఔు ాణేఔ ఼చర్.

భయకామంఱహలక
f) నౄభా చట్ి ెం-1938లలని లలక్షన్ 64 యనౄ ఏెం ఙెఫ ణోెందెంట్ే ఏ నౄభా సెంస ఔడర భ ెందసఽౄగ న఼ానేమెం
తనఔెందనిథే, లేథర అలా ఙెయౌాయౄ భని యౘనై ఇవవనిథే, లేథర నిభేభిత దే త్తలల డినుజిట్ నఽ భ ెందసఽౄగధే
అెందజైయౄ భని అెంగీఔభిలేౄ త భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచభదని నేభపుెంట్ ెంథి.

g) నౄభా ఏజెెంట్ల నులల఼ ణరలఔు న఼ానేమెంనఽ నౄభా సెంస తయపున వసాలు ఙేలే క్షెంలల ఆ నణరౄనిై

అతనఽ అలా వసాలు ఙేలన ఇయయై ధరలుఖ ఖెంట్లలాగ (ఫలెంఔు భభిమ నుోసి ల్ లలలవులు
నేనయౘబెంచఽఔుని) సెంస ఔు జభ ఙేమాయౌ. లేదెంట్ే నుోస్కి థరవభ నౄభా సెంస ఔు జభ ఙేమాయౌ. తన
ఔనేషన్ నఽ ఔడర ఆ నతౄ ెం నఽెంచి నేనయౘబెంచఽకోభదఽ.

h) నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄెంలల న఼ానేమెం నఽ ఙెయౌాెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు నఽ ల఼వఔభిెంఙేెందఽఔు నౄభా
ఔెంనలనీ అెంగీఔభిెంఙరలని నేభపునడెం జభిగిెంథి.

i) న఼ానేమెం నఽ నుోసి ల్ లేథర భనీ ఆయు ర్ థరవభ లేథర ఙెఔుు థరవభ నుోస్కి ఙేమాయౌ. అలా భనీమాయు ర్ నఽ ఫ క్
ఙేలన, లేథర ఙెఔుునఽ నుోస్కి ఙేలన ణేథీ నఽెంఙే భిస్కు నఽ ల఼వఔభిెంచవచఽచ.

j) నులల఼ని యదఽె ఙేసఽకోవడెం, లేథర నిమభ నిఫెంధనలనఽ భాయసచకోవడెం భభిమ షయతేలు తథితభలనఽ

భాయచడెం వలా నౄభాథరయసఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం భీపెండ్స ఏఫైధర ఉెంట్ే నౄభా సెంస థరనిై కరస్కు ఙెఔుు,
లేథర నుోసి ల్/భనీ ఆయు ర్ థరవభ నౄభాథరయసఔు ధేయసగ ఙెయౌాెంఙరయౌ. భభిమ ఇెందఽఔు సెంఫెందిెంచి
నౄభాథరయస నఽెంచి నౄభా సెంస ఔ యల఼దఽ తీసఽకోయయౌ. భభిమ ఆ భిపెండ్స నఽ ఎట్ిి భిల త
 ేలలానా
ఏజెెంట్ల కాణరఔు జభ ఙేమభదఽ.

నలైన నేభపునై న఼ానేమెం ణరలఔు భ ెందసఽౄ షయతేఔు కొనిై నేనహబెంులనఽ నౄభా నిఫెంధనలు 58
భభిమ 59లలా ఉధరైబ.
4. రమిమం చెయౌలంు దధ తి

భయకామంఱహలక
నౄభా నులల఼ తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథిసౄ ఽనై వకిౄ, లేథర నులల఼థరయస నౄభా సెంస ఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెంనఽ
కిెంద నేభపునై ఏథో ఔ దే త్తలల, లేథర ఎఔుువ దే తేలలా ఙెయౌాెంచవచఽచ:

j) నఖదఽ;
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k) పలయత్ లలని ఏథెైధర ఱలడాల్ు ఫలెంఔు ణరలఔు ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరాఫ్ుిలు, నే ఆయు యా స, ఫలెంఔర్స
ఙెఔుుల వెంట్ి ఏయైధర ఖ భిౄెంు ను ెంథిన ధగోఱమఫ ల్ ఇనఽతట
ా ఫెంట్ా థరవభ;

l) నుోసి ల్ భనీమాయు ర్;
m) కెరడిట్ లేథర డెనృట్ కయసులు;
n) ఫలెంక్ గయెంట్ీ లేథర నఖదఽ జభ;
o) ఇెంట్భెైట్;
p) ఇ-ఫథియ్
q) ానుోజర్ లేథర నులల఼థరయస సాచనల ఫేయఔు ాతక్ష కెరడిట్ా ల లేథర జీయత నౄభాథరయస ఫలెంఔు ఫథియ్ల
థరవభ;

r) కలానఽఖతెంగ సెంస ఆమోథిెంచిన ఏథెైధర ఇతయ దే త్త థరవభ;
ఐఆర్డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఔయేళ్ ానుోజర్/నులల఼థరయస ఖనఽఔ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంునఽ ధట్ ఫలెంకిెంగ్
థరవభ, లేథర కెరడట్
ి /డెనృట్ కయసు థరవభ ఙేమదలచఽఔుెంట్ే నేఫెంట్ నఽ కైవలెం సదయస
ానుోజర్/నులల఼థరయస నేభిట్ ఉనై ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర, లేథర కెరడట్
ి /డెనృట్ కయసు థరవభ భాతాఫే
ఙేమాయౌ.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 3
ఔయేళ్ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు ఙెఔుు థరవభ జభిగిణే థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
V. ఙెఔుునఽ నుోసఽి ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼వఔభిెంచవచఽచ
VI. ఙెఔుునఽ నౄభా ఔెంనలనీ జభ ఙేసఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼వఔభిెంచవచఽచ
VII. ఙెఔుునఽ నౄభా ఔెంనలనీ అెందఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼వఔభిెంచవచఽచ
VIII.ఙెఔుునఽ ానుోజర్ జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼వఔభిెంచవచఽచ

594

ఔఴర్ నోట్ీ/ తెభా షమిటపకెట్/తృహలళ తరం

D.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ూయౄ మాఔ నులల఼ని జఞభీ ఙేమడరనికి కసౄ సభమెం ట్ి వచఽచ. తృహలళ ఏమహటయ ్ండ్ింగ్ లో
ఉండగహ లేదడ తృహలళ లేదడ తెభా షంరదింులక జయవఖయతతననుడు శయతతల తృహరతిదిఔన లేదడ లేదడ
రహషు ఴంగహ ఴమిుంచడయౌీన మైటయన఼ తుయధ మించేంద఼ఔక తృహరతిదిఔలన఼ తనఖీ చేషు ఼ననుడు తృహలళలో ఫాఖంగహ యక్షణ
కోషం ఔఴర్ నోట్ న఼ జామీ చేశూు హయవ. ఔఴర్ తడలూఔక ఴయణ నన఼ అది అందజైషు ఼ంది. కొనిైయయసా నౄభా సెంస లు ఔవర్
ధనట్ ఫదఽలు ను ా యజనల్ నౄభా ఔవర్ నఽ ధఽాయఔభిసౄ ా ఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
ఔవర్ ధనట్ నలై యిెంులేనై ఉెండఔనుోబధర నౄభా ఙేలన సెంఫెందిత తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచిన యదరయణ నిమభ
నిఫెంధనలఔు అథి లలఫడి ఉెంట్లెందని ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం సషి ెం ఙేసౄ ఽెంథి. ఔయేళ్ భిస్కు నఽ యభెెంట్ీల
థరవభ యయేక్షిసౄ ఽెంట్ే అుడె నౄభా సదయస యభెెంట్ీలఔు లలఫడి ఉెంట్లెంథిన ఆ ఔవర్ ధనట్ లలధే నేభపునడెం
జయసఖ తేెంథి. ఈ ఔవర్ ధనట్ ఔడర కొనిై ాణేఔ కాజులఔు (అయ వభిౄెంఙే క్షెంలల) లలఫడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు,
అెంగీఔభిెంచిన ఫలెంక్ కాజ్డ, డిఔాభైషన్ కాజ్డ వెంట్ియ.
ఔఴర్ నోట్ లో కంది విశమాలకంటాభ:

a) నౄభాథరయస నేయస భభిమ చియసధరభా
b) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం
c) నౄభా కలావది
d) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు
e) భైట్ల భభిమ న఼ానేమెం: ఔయేళ్ భైట్ల ణెయౌమఔనుోణే ఉజఞెబెంు న఼ానేమెం
f) ఔఴర్ చేళన మిస్కు ఴయణ న: ఉథరహయణఔు అగిై ాభాదెం ఔవర్ ధనట్ అధేథి బవనెం వయృ నల ఖ భిౄెంు,
థరని నిభ్ణెం, ఆఔునలనీస తథితభలు ఉెండవచఽచ.

g) ఔవర్ ధనట్ ఔరభ సెంక
h) జఞభీ ఙేలన ణేథీ
i) ఔవర్ ధనట్ ఙెలా ుఫలట్ల యదరయణెంగ క్షెం కలానికి ఉెంట్లెంథి. అయసదఽగ 60 భోజుల థరక ఔడర
ఉెంట్లెంథి

ఔఴర్ నోటలన఼ బమెైన్ భమిమయ మోటార్ తయశృ రహమతృహమహలోల ఫాగహ ఉయోగిశూు హయవ.

1. బమెైన్ ఔఴర్ నోటల య
యట్ిని యదరయణెంగ ల఼ిభర్ నేయస, నుకైజీల సెంక, లేథర యలువ వెంట్ి నులల఼ జఞభీకి అవసయఫైన యవభలు
ఔచిచతెంగ ణెయౌమనుడె జఞభీ ఙేయౄ యస. ఎఖ భతేల యషమెంలల ఔడర ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
ఉథరహయణఔు ఎఖ భత్తకి ఉథేెయెంచిన నిభిెషి భిభాణెంలలని కభోానఽ డరక్స ఔు ెంనుయౌసనుడె. అలాెంట్ుడె
ఙరయౌనెంత ఱనెంగ్ భిభాణెం థ యఔడెంలల ఇఫోెంథి ఎదఽయవవచఽచ. లేదెంట్ే కోయసఔునై ఒడ థరవభ సయసఔు
యయణర జయఖఔనుోవచఽచ. లేదెంట్ే నిభిెషి ఒడలల ెంనన సదయస సయసఔు భిభాణఫెంణో ణెయౌమఔనుోవచఽచ.
ఇలాెంట్ి భిల తేలలా ఔవర్ ధనట్ అవసయెం కవచఽచ. తనదనెంతయెం ూభిౄ యవభలు ణెయౌల, నౄభా ఔెంనలనీకి యట్ిని
ణెయౌమజైలన అనెంతయెం భెఖ లర్ నులల఼ని జఞభీ ఙేమవచఽచ.
ఫభెైన్ ఔవర్ ధనట్ లల థిఖ వ నేయునై తయయౘ థరలుెండవచఽచ:

i.
ii.
iii.
iv.

ఫభెైన్ ఔవర్ ధనట్ సెంక
జఞభీ ణేథీ
నౄభాథరయస నేయస
Valid up to
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అబభిెంచిన ఫేయఔు ఇెందఽభూలభ గ నైయస ఔెంనలనీ ణరలఔు యదరయణ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యౄ.
_____________కి నులల఼ ఔవభైజీ ను ెంథరయస.
a) కహలజులక: ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజులు ఎ, నృ లేథర ల సెంస కాజుల యర్ ఎస్క ఆర్ ల఼ల఼ భిస్కులణో నుట్ల. కనీ
7 భోజుల యదఽె ధనట్ీసఽ నిఫెంధనణో నుట్లగ.
b) శయతతలక: నులల఼ జఞభీకి ఱనెంగ్ డరఔుఫెంట్ా నఽ అెందఽఔునై నైదట్ ఱప్ ఫెంట్ యవభలనఽ సయపభ
ఙేమాయౌ. డిఔాభైషన్ ఔు భ ెందఽ భభిమ /లేథర ల఼ిభర్ ఉభితలెంనలై ఱప్ ఫెంట్ ఔు నషి ెం, లేథర డరఫేజీ
జభిగినుడె నషి ెం ణరలఔు యలువ భథిెంుఔు వసఽౄవుల ాదరన ధయ భభిమ యసౄ వెంగ బభిెంచిన
ఙరభీెల వెంట్ియట్ిని ఙెయౌాయౄ భనై యగెనెం ఙేమాయౌసన అవసయెం ఫలధఽలెైన యభికి ఉెంట్లెంథి.
థేయౕమ యయణర యషమెంలల యదరయణెంగ నులల఼కి కయయౌసన సెంఫెందిత డేట్ల నతౄ ెం అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
కఫట్ిి ఔవర్ ధనట్ అయసదఽగ త అవసయెం కదఽ. అబణే అుడుడె భాతాెం ఔవర్ ధనట్ానఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంట్లయస.
అనెంతయెం యయణరఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలణో ఔడిన నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేయౄ యస.

2. మోటర్ ఔఴర్ నోట్ీ
యట్ిని యదరయణెంగ సెంఫెందిత ఔెంనలనీలు యౄను ెంథిెంఙే మోట్లయస ఔవర్ ధనట్ా నియవహణ కాజుల యౄెంలల జఞభీ
ఙేయౄ యస:
“నూయెంలల నేభపునై నౄభాథరయస అెందఽలల నేభపునై మోట్లయస యహధరల నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచి, భిస్కు ఔవభైజీ
కోసెం ఔెంనలనీ నిఫెంధనల ాకయెం యౄ..…. న఼ానేమానిై ఙెయౌాెంచిన నైదట్ ఔెంనలనీ ణరలఔు యదరయణ నులల఼
నూయెం అఔుడ వభిౄసౄ ఽెంథి. (థిఖ వ నేభపునై ఏయైధర ాణేఔ షయతేలఔు లలఫడి) యౌఖితూయవఔెంగ ఔెంనలనీ
ధనట్ీలవవడెం థరవభ ఔవభైజీని యదఽె ఙేలేౄ త. అలాెంట్ుడె అెందఽలల నేభపునై నౄభా యదె వుతేెంథి. భభిమ
భాభూలుగ అబణే ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం నఽెంచి నౄభానఽ ఔెంనలనీ అెంథిెంచిన కలానికి అనఽఖ ణఫైన
నిషత్తౄ లల నేనయౘబెంచఽకోయయౌ’’
మోటర్ ఔఴర్ నోట్ శూహధడయణంగహ దిఖయఴ ేమపుననఅంఱహలతో ఔూడుఔకతు ఉంటయంది:
a) భిజిలేిష
ర న్ భార్ు భభిమ సెంక, లేథర నౄభా ఙేమఫడిన యహను వయృ న/ఔనృక్
కెనులట్ీ/కభీబెంగ్ కెనులట్ీ/ఫేక్/తమాభెైన సెంవతసయెం, ఇెంజన్ సెంక ఙరలస్క సెంక
b) నౄభాథరయస నేయస భభిమ చియసధరభా
c) అభలలాకి వఙేచ ణేథీ భభిమ నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ సభమెం (for the purpose of the
)సభమెం……, ణేథీ……
d) నౄభా భ గిలే ణేథీ
e) నడినేెందఽఔు అనఽభత్త ఉనై వఔుౄల తయఖత్త, లేథర తయఖతేలు
f)

యడకనికి భినేతేలు

g) అదను భిస్కులు, ఏఫైధర ఉెంట్ే
మోట్ర్ ఔవర్ ధనట్ యదరయణెంగ థరనిై మోట్లయస యహధరల చట్ి ెం, 1988లలని X భభిమ XI అదరమెం లల
నేభపునై నిఫెంధనఔు అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమడెం జయసఖ ణోెందనై యషమానిై ను ెందఽభిచి ఉెంట్లెంథి.
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భయకామంఱహలక
ఔవర్ ధనట్ ఙెలా ుఫలట్బయ ఖడెవునఽ కోుయభికి భభో 15 భోజుల కలానికి ను డిగిెంచఽకోవచఽచ. కనీ ఏ
భిల త
 ేలలానా ఔవర్ ధనట్ ణరలఔు నతౄ ెం ఙెలా ుఫలట్బయ ఖడెవు భెెండె ధలల ఔెంట్ే నేెంచడరనికి
యలేా దఽ.
నోట్: ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం కోు నౄభా సెంస నఽ ఫట్ిి కోులా ఉెంట్లెంథి
ఔఴర్ నోటల రహడకహతున చడలా తెభా ఔం్తూలక తుయళశూు హభ. రషు ఼త టకహనలజీ తృహలళ తడరలన఼ తక్షణం జామీ
చేళేంద఼ఔక వీలక ఔయౌశూోు ంది.

3. తెభా షమిటపకెట్– మోటర్ తెభా
యసజువులు అవసయఫైన సెందభౌలలా నౄభా ఔవభైజీని ఈ నౄభా అెందజైసౄ ఽెంథి. ఉథరహయణకి మోట్లర్ నౄభా లల
నులల఼ కి అదనెంగ మోట్లయస యహధరల చట్ి ెం ాకయెం అవసయఫైన ఫేయఔు నౄభా సభిికెట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యస. ఈ
షమిటకెట్ తృో య్స్క భమిమయ మిజిళేటరశన్ అధికహయ ఴమహిలఔక యవజుఴున఼ అందజైషు ఼ంది. నలైయేట్ కయా ఔు సెంఫెందిెంచిన
నభూధర సభిికెట్ నఽ థరని లక్షణరలణో నుట్లగ థిఖ వన ను ెందఽయచడఫైనథి.

మోటాయవ రహసనడల చటట ం, 1988
తెభా షమిటపకెట్
సభిికెట్ సెం.

1. భిజిలేిష
ర న్ భార్ు భభిమ
సెంవతసయెం.

నులల఼ సెం.
సెంక, భిజిలేిష
ర న్ స లెం, ఇెంజన్ సెం/ఙరలస్క సెం. /తమాభీ/తమాభీ

2. ట్ెైప్ ఆఫ్ ఫలడీ/ల఼.ల఼./ల఼ట్ిెంగ్ కెనులట్ీ/ధట్ న఼ానేమెం/ధేమ్ ఆఫ్ భిజిలేిష
ర న్ అతరభిట్ీ,
3. పౌగోయఔ నుాెంతెం పలయత్.
4. నౄభాథరయస ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయ)
5. నౄభాథరయస నేయస భభిమ చియసధరభా, యనుయెం లేథర విత్తౄ .
6. చట్ి ెంలల నేభపునై ఫేయఔు నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ ణేథీ. ……… ణేథీన ………. ఖెంట్లఔు
7. నౄభా భ గిలే ణేథీ: …………… అయే భత్తా
8. నడినే అనఽభత్త ఉనై వఔుౄలు, లేథర వఔుౄల తయఖత్త.
థిఖ వ యట్ిలల ఏయైధర:
(a) నౄభాథరయస:
(b) నౄభాథరయస ఉతౄ యసవనలై, లేథర అనఽభత్తనలై నడెుతేనై ఎవభెైధర ఇతయ వకిౄ
నడెుతేనై సదయస వకిౄకి ాభాద సభమెంలల డెైయెంగ్ లెైలలనఽసెండి భభిమ అలాెంట్ి లెైలలనఽసనఽ ఔయౌగి
ఉెండఔుెండర నిఱేదిెంచిన వకిౄ కఔనుోణే. ఇఔ లెయైర్స లెైలలన్స ఉనై వకిౄ ఔడర నడెుత ఉెండవచఽచ.
భభిమ అలాెంట్ి వకిౄ లలెంట్ాల్ మోట్లయస యహధరల నిఫెంధనలు 1989లలని నిఫెంధన 3నఽ సెంతినౄ యససా
ౄ
ఉెండరయౌ.
రహడకహతుక మిమితతలక
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థిఖ
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

వ నేభపునైయ త ఏ ఇతయ యడకలధైధర ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:
అథెె లేథర కనఽఔ;
వసఽౄవులు మోసఽకెళ్ాడెం (వకిౄఖత లగైజీ నేనయౘ)
వవల఼ఔిత భైలెంగ్,
భైస్క యేమడెం,
యేఖ భీక్ష
యశ్వసనీమతనఽ భీక్షిెంఙే ట్ామల్స
మోట్లర్ వయౄ కనికి సెంఫెందిెంచిన ఏథెైధర ఉథేెశ్ెం

ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ ధఽాయఔభిెంచఽనథి ఏభనగ, ఈ సభిికెట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన నులల఼ భభిమ నౄభా
సభిికెట్ మోట్లర్ యహధరల చట్ి ెం, 1988లలని అదరమెం X భభిమ అదరమెం XI లలాని నిఫెంధనలఔు
అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమఫడినథి.
భియౕయౌెంచఫడినథి.....
(అదీఔిత నౄభా సెంస )
మోటర్ తెభా షమిటపకెట్ న఼ షంఫంధిత అధికహయవల మిశీలనడయి ం ఎుడఽ రహసనంతో తృహటే ఉంచ఼కోరహయౌ.

4. తృహలళ తరం
తృహలళ అనేది శూహధడయణంగహ తెభా కహంటారఔకటఔక శూహక్షమంగహ తు చేళే ఔ అధికహమిఔ తరం. ఈ డరఔుఫెంట్ నలై పలయత
యిెంుల చట్ి ెం, 1899లలని నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ యిెంులు యేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఔ యదరయణ నౄభా నులల఼ లల యదరయణెంగ థిఖ వ అెంరలుెంట్లబ:
p) నౄభాథరయస భభిమ థీనిణో సెంఫెంధభ నై ఏ ఇతయ వఔుౄల ణరలఔు అబధర నేయస(యసా) భభిమ
చియసధరభా(లు)
q) ఆలౄ , లేథర నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం ణరలఔు ూభిౄ వయృ న;
r) నులల఼లల నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ ణరలఔు లగకైషన్/న్స లేథర అవసయఫైన ఙోట్ా నౄభా ఙేలన
యలువలు;
s) నౄభా కలావది;
t) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం;
u) ఔవర్ ఙేలన బమాలు భభిమ నేనయౘబెంులు;
v) ఏయైధర వభిౄెంఙే అదధరలు/తగిాెంులు;
w) ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం భభిమ సదయస న఼ానేమెం సాతానుామెం, సయసెఫలట్ా ఔు లలఫడేథి అబన
సెందభౌలలా న఼ానేమెం సయసెఫలట్లఔు నుాత్తథిఔ;
x) నులల఼ నిఫెంధనలు, షయతేలు భభిమ యభెెంట్ీలు;
y) నులల఼ ాకయెం కెాబెంఔు థరభితీలే భిల త్త తలెత్తౄనుడె నౄభాథరయస ఙేట్లియౌసన చయలు;
z) కెాబెంఔు థరభితీలే భిల త్త
 ఏథెైధర తలెత్తౄనుడె నౄభా సఫె క్ి భాట్ర్ ఔు సెంఫెందిెంచి నౄభాథరయస
ఫలధత భభిమ అలాెంట్ి భిల తేలలా నౄభా సెంస హఔుులు;
aa) ఏయైధర ాణేఔ షయతేలు;
bb) తుడె నుాత్తనిధెం, మోసెం, యసౄ యలు యలాడిెంచఔనుోవడెం, లేథర నౄభాథరయస సయౘమ నిభఔయణ
వెంట్ి ఆదరభలణో నులల఼ యదఽె;
cc) నులల఼కి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై ెంనేెందఽఔు నౄభా సెంసౄ చియసధరభా;
dd) భెైడభైాఫైధర ఉెంట్ే యట్ి యవభలు;
ee) సభసల నియయణ వవస ఉెంట్ే థరని యవభలు భభిమ అెంఫ డ్సస భన్ చియసధరభా
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ాత్త నౄభా సెంస ఔడర కెాబెం ఙేసఽకోయయౌసన వచిచనుడె నౄభాథరయస ఙేమాయౌసన నఽలు, నిెంనుయౌసన నూభల
వెంట్ి నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి నౄభాథరయసఔు ఎట్ిఔుడె ణెయౌమజైసౄ ా ఉెండరయౌ. తథరవభ సదయస కెాబెంనఽ నౄభా
సెంస తవభితఖత్తన భిషుభిెంఙేెందఽఔు యలవుతేెంథి.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 4
ఔవర్ ధనట్ా యషమెంలల థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
I.
II.
III.
IV.

ఔవర్ ధనట్ానఽ జీయత నౄభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయస
ఔవర్ ధనట్ానఽ అనిై తయయౘలెైన యదరయణ నౄభాలలానా ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయస
ఔవర్ ధనట్ానఽ ఆభోఖ నౄభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయస
ఔవర్ ధనట్ానఽ ఫభెైన్ భభిమ మోట్లయస తయయౘ యదరయణ నౄభాలలా ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయస

599

E.

రహమెంటీలక

ఔ కెంట్లాఔుి భిదిలల నౄభా కెంట్లాఔుి ణరలఔు ఫలధతనఽ భినేతెం ఙేలేెందఽఔు యభెెంట్ీలనఽ యడణరయస.
భ ునఽ భినేతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అనఽయైన యభెెంట్ీలనఽ నౄభా సెంస లు ను ెందఽయసయౄబ. యభెెంట్ీ
యమెంణో నౄభా కెంట్లాఔుిఔు ఔ నుభీి అబన నౄభాథరయస నిభిెషి కలావదిలల నుట్ిెంఙరయౌసన కొనిై ఫలధతలనఽ
ఙేడెతేెంథి. భభిమ నౄభా సెంస ఫలధత ఈ ఫలధతలఔు నౄభాథరయస లలఫడట్ెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
భిస్కు నఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెంలల, ఫయసఖ యచడెంలల ఈ యభెెంట్ీలు అత్త భ కఫైన నుతా నుోఱయౄ బ.
రహమెంటీ అనేది తృహలళలో ఫాశృటంగహ ేమపునన కహనొఔ శయతత. కహంటారఔకట చెలల కఫాటయ కహరహలంటే దడతున తయచడ
తఔకండ్డ తృహటించడయౌీ ఉంటయంది. రహమెంటీ అనేది విడ్ి తరం కహద఼. అది ఔఴర్ నోట్ భమిమయ తృహలళ తడరలోల
ఫాఖం. కహంటారఔకటఔక భయందష఼ు శయతత ఴంటి ఫాధమత అది. థరనిై యదిగ తఙర తఔుెండర, ూభిౄయ బలల
ఖభనిెంచి నుట్ిెంఙరయౌసెంథే. అథి భిస్కు ఔు థరభితీమఖలథర లేథర అనైథరనిణో థీనికి నినేతౄ ెం ఉెండదఽ. ఔయేళ్
యభెెంట్ీని ఉలా ెంఘలేౄ నులల఼ నౄభా సెంస ల ఇషి ెం ఫేయఔు యదఽెఔు యోఖభవుతేెంథి. సదయస ఉలా ెంగన థరవభ
ఎలాెంట్ి నిభిెషి నషి భూ జయఖలేదని యసజుయైధర సభై! అబణే యడెఔలల భాతాెం యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన కైవలెం
యెంకైత్తఔ సవపలవభ నైథి అబణే, భభిమ ఎలాెంట్ి నయౖినికీ థరభి తీమనిథెైణే (నయౖిలెంట్ే ాభాణేతయ
భభిమ భిషుభిెంచిన కెాబభ లు అనఽకోవచఽచ) నౄభా సెంస లు తభ యచక్షణ ఫేయఔు, ఔెంనలనీ యదరధరల
నిభైెరలఔు లలఫడి సదయస కెాబభ లనఽ భిషుభిెంచవచఽచ.
1. అగిన రభాద తెభా రహమెంటీలన఼ దిఖయఴ ేమపునడం జమిగింది
ాభాదఔయఫైన ఏ వసఽౄవులనా నులల఼ అభలలా ఉనై కలెంలల దఽకణ సభ థరమెంలల నౄభాథరయస నిలవ
ఙేమభదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫైనథి.
తువశఫద మిస్కు: నౄభాథరయస దఽకణ సభ థరమెంలల వయససగ 30 లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ భోజుల నుట్ల ఎలాెంట్ి
ఉతౄ త్తౄ కయఔలానునీై ఙేట్ి భదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫైనథి.
ళఖమెట్ పలటర్ తమామీ: 300 లలెంట్ీగైరడ్స ఔెంట్ే తఔుు నూాష్ నుబెంట్ ఉనై ఎలాెంట్ి థరావకలనా భిసభలలా
యడభదని/నిలవ ఙేమభదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫైనథి.
2. ఫభెైన్ నౄభాలల యభెెంట్ీని కిెంథియధెంగ నియవచియౄయస: “ఇథ ఔ యగెనూయవఔ యభెెంట్ీ. అెంట్ే తథరవభ ఔ
నిభిెషి అెంరనిై ఙేయౄ భని, లేథర ఙేమఫోభని యౘనైథరయస యౘనై ఇయౄడె. లేథర నిభిెషి షయతేనఽ
నుట్ియౄ భని, లేథర కయకల ఉనికిని అతనఽ ధఽాయఔభిెంచడెం గనీ, నిభఔభిెంచడెం గనీ ఙేయౄ డె‟‟
ఫభెైన్ కభోా నౄభాలల వసఽౄవులనఽ (ఉథరహయణఔు ట్ీ) ట్ిన్ లెైన్ు కైసఽలలాధే నుక్ ఙేయౄ భెంట్ృ యభెెంట్ీని
ను ెందఽయసయౄయస. ఫభెైన్ హల్ నౄభాలల ధౌఔ నిభిెషి నుాెంతెం ఖ ెండర యళ్ాఫోదెంట్ృ నౄభాథరయస యభెెంట్ీని
ను ెందఽయసయౄడె. ఔయేళ్ థీనిై ఉలా ెంఘలేౄ ఔవభైజీని అెంగీఔభిెంచడెంలల సెంస ఔుెండే భిసఽునఽ భ ెంథే
యలాడియౄ డె. ఔయేళ్ యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన జభిగిణే ణొలుత అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ భాయచడెం జయసఖ తేెంథి.
భభిమ అలా ఉలా ెంగన జభిగిన ణేథీ నఽెంచి తదఽభి ఫలధతల నఽెంచి నౄభా సెంస యభ ఔౄ భవుతేెంథి.
3. ఫెంథినుోట్ల నౄభాలల ఆలౄ ని నియెంతయెం కలాథరయస థరవభ సఽయక్షితెం ఙేయౄ భెంట్ృ యభెెంట్ీ ఙేమడెం
జయసఖ తేెంథి. నౄభా ఔవభైజీ భైట్ా ల, నిమభ నిఫెంధనలనీై కైవలెం సదఽ నులల఼కి జత ఙేలన
యభెెంట్ీలనిైెంట్ికీ ఔట్లిఫడి ఉనైెంత కలెం భాతాఫే అభలలా ఉెంట్లబ.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 5
యభెెంట్ీ యషమెంలల థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
I. యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లల నేభపునఔుెండరధే, థరనికి ఔట్లిఫడి ఉెండరయౌసన షయతే
II. యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లల ఫలయౘట్ెంగ నేభపుధే షయతే
600

III. యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లల ఫలయౘట్ెంగ నేభపునడఫే గఔ నౄభాథరయసఔు నులల఼ తాెంలల పలఖెంగ కఔుెండర
యడిగ ణెయౌమభిఙే షయతే
IV. ఔయేళ్ యభెెంట్ీని ఉలా ెంఘలేౄ ఔడర, ఔయేళ్ అథి భిస్కు ఔు థరభి తీమని క్షెంలల కెాబెంనఽ ఙెయౌాెంచవచఽచ.
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ఎండ్డర్ీ బంటయ
ల

F.

నులల఼లనఽ ాభాణీఔిత యౄెంలల జఞభీ ఙేమడెం నౄభా సెంస లఔు భియజు. నిభిెషి ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ా,
కొనిైెంట్ిని నేనయౘబసా
ౄ యట్ిని జఞభీ ఙేయౄ యస.

తుయుచనం
ఔయేళ్ నులల఼ ణరలఔు నిభిెషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభీ సభమెంలల భాభచయౌసన అవసయెం వలేౄ
సదయస సవయణలనఽ/భాయసలనఽ ఎెండోర్స ఫెంట్ అధే తాెంలల నేభపునడెం థరవభ ఙేయౄ యస.
థీనిై నులల఼కి జత ఙేయౄ యస. భభిమ అథి నులల఼లల పలఖభవుతేెంథి. నులల఼ భభిమ ఎెండరర్స ఫెంట్ భెెండా
ఔయౌన ఔు యక్షెంగ భాయణరబ. ఎెండరర్స ఫెంట్ా నఽ నులల఼ అభలలా ఉనై సభమెంలల ఔడర
భాయసలు/సవయణలనఽ నమోదఽ ఙేలేెందఽఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
యసౄ వ సభాఙరయెం భాభిన ఙోట్లాా థరనిై ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీ కి నౄభాథరయస ణెయౌమయఙరయౌ. భభిమ థరనిై
ఎెండరర్స ఫెంట్ా థరవభ నౄభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ భాభచయౌ.
ఎెండరర్స ఫెంట్ల
ా యదరయణెంగ నులల఼కి సెంఫెందిెంచిన థిఖ వ భిల త
 ేలలా అవసయభవుణరబ:
a)
b)
c)
d)

నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెంలల భాయసలు/ఙేయసలు
యఔరమెం, తనకా తథితభల థరవభ నౄభా ఙేమదగిన ాయోజనెంలల భాయస, తథితభలు
అదను ాభాథరలఔు/అదను కలానికి నౄభా ఔవభైజీ ను డిగిెంు
భిస్కు లల భాయస. ఉథరహయణఔు నిభ్ణెంలల భాయస, లేథర అగిై ాభాద నౄభాలల అబణే బవన
యవదీనెం
e) భభో నుాెంణరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f) నౄభా యదఽె
g) నేయస లేథర చియసధరభాలల భాయస తథితభలు
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నభూనడ
ఇలలేిష
ర న్ నినేతౄ ెం ఎెండరర్స ఫెంట్ా ణరలఔు నభూధర దజఞలాలనఽ థిఖ వన త్తభిగి ఉట్ెంకిెంచడెం జభిగిెంథి:
యద఼ద
నౄభాథరయస యజా నౄ ఫేయఔు ఈ నులల఼ ణరలఔు నౄభానఽ .......... నఽెంచి యదఽె ఙేసౄ ఽనైట్లి ఇెందఽభూలభ గ
ాఔట్ిెంచడఫైనథి. అబణే .......... ధలలఔు నలైగ నౄభా అభలలా ఉనై కయణెంగ నౄభాథరయసఔు ఎలాెంట్ి
భిపెండా లనెంచఫోదఽ.
శూహటక్ రహలూమ ఔఴర్ లో ్ంు:
"నులల఼లల ఔవర్ ఙేలన యిక్ నఽ నలెంచిణే ఫేలధే యషమానిై నౄభాథరయసఔు సలయౘ ఇవవడెం జభిగిెంథి. కఫట్ిి
అెందఽఔు అనఽఖ ణెంగ నౄభా ఔవభైజీ నణరౄనిై యౄ..... ఔు నలెంచడెం జభిగిెంథి. తతసెంఫెంధెంగ థిఖ వ
నేభపునై ఫేయఔు చయచ జభిగిెంథి:
(యవభిెంచెండి)
(యవభిెంచెండి)

యస. నలై
యస. నలై

ాత్తపలెంగ అదను న఼ానేమెం నఽ ఇెందభూలభ గ ఙరభిె ఙేమడెం జభిగిెంథి.
థరెంణో యభిషఔ న఼ానేమెం యౄ. .………. అవుణోెంథి.
నతౄ ెం నౄభా ఇుడె యౄ. ……. అవుణోెంథి.
ఈ నులల఼ ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలు, షయతేలఔు లలఫడి.
బమెైన్ తృహలళలో ఇతయ రభాదడలన఼ ఔూడ్డ చేయవుతయ ఔఴర్ న఼ తృొ డ్ిగించడం
నౄభాథరయస యజా నౄ ఫేయఔు ఎఖ వ నులల఼లల ఫేక
ా ైజీ భిసఽులనఽ ఔడర ఙేభైచెందఽఔు ఇెందఽభూలభ గ
అెంగీఔభిెంచడఫైనథి.
ాత్తపలెంగ థిఖ వ నేభపునై ఫేయఔు యౄ. ........ ఫేయఔు నౄభాథరయసఔు అదను న఼ానేమెం ఙరభిె ఙేమడఫైనథి.
యరహణడ తయశృలో భాయవలక
ఎఖ వ నేభపునై నులల఼ ఔన్ లలైన్ ఫెంట్ లల యౄ. ........ యలుయైన 2 ఫలభెళ్ా సఽఖెంధ దాయలు ధౌఔ థరవభ యయణర
ఙేమఫడియ. కఫట్ిి థరనిై ఔడర ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు నియృ బెంచడఫైనథి.
ాత్తపలెంగ నౄభాథరయసలఔు కొెంత న఼ానేమెంనఽ ఙరభిె ఙేమడెం జభిగిెంథి.
అదను రమిమం…………… యూ. …………

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 6
ఔయేళ్ నులల఼ ణరలఔు నిభిెషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ నులల఼ జఞభీ సభమెంలల భాభచయౌస వలేౄ __________
థరవభ సవయణలనఽ నేభపుెంట్ృ థరనిై ధయయేయసయౄయస.
I. యభెెం*ట్ీ
II. ఎెండరర్స ఫెంట్
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III. ఆలి భైషన్
IV. భాయసలు అయధెం

తృహలళల రహమకామనం

G.

నౄభా కెంట్లాఔుిలనఽ యౌఖితూయవఔెంగ వఔౄ యసయౄయస. భభిమ నౄభా నులల఼ ణరలఔు దజఞలాలనఽ నౄభా
సెంస లే యౄను ెంథియౄ బ. ఈ నులల఼లనఽ చఔుగ నియవచిెంచిన నిభ్ణ నిఫెంధనల థరవభ లేథర లు కోయసిల
థరవభ అట్ికై వవలతఫైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ నియవచిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అతి భయకమబైన తుమహభణ
తుఫంధన ఏమిటంటే తృహమీటల ఉదేదఱహలఔక తృహరధడనమమిరహుయౌ. భమిమయ ఈ ఉదేదఱహతున తృహలళలోనే చఽడ్డయౌ. ఔయేళ్
జఞభీ ఙేలన నులల఼ సెంథేయౘసద భీత్తలల ఉెంట్ే ఖనఽఔ థరనిై కోయసిలు నౄభాథరయసఔు అనఽఔలెంగ, భభిమ
నౄభా సెంస ఔు వత్తభైఔెంగధే యకానియౄబ. నులల఼ని నౄభా సెంలే యౄను ెంథిెంచిెందనై యదరయణ సాతాెంనలై ఇథి
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
నులల఼ దజఞలాలనఽ థిఖ వ నేభపునై నిమభాలఔు అనఽఖ ణెంగ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, యకానిెంచడెం
జయసఖ తేెంథి:
a) ఫలయౘట్ఫైన నిమభెం అెంతభీాన నిమభానిై ఒవర్ భెైడ్స ఙేసౄ ఽెంథి. అలా ఙేమడెంలల అలయత
ఉనైుడె త.
b) ాభాణీఔిత భ థిత
ా నులల఼ భభిమ ట్ెైప్ు, ఙేత్తభత ూయవఔ ాతేల భధ యైయసధఫేఫైధర ఉెంట్ే
ట్ెైప్ు, ఙేత్తభత ూయవఔ ాతేలలలని పలగలధే నిభిెషి కెంట్లాఔుిలలని ఇయస నుభీిల ఫలయౘట్ ఉథేెశ్ెంగ
భిఖణయౄయస. భభిమ యట్ి అయ ెం మతరయ భ థిాత థరలనఽ ూయవక్షెం ఙేసౄ ఽెంథి.
c) ఔయేళ్ ఏథెైధర ఎెండరర్స ఫెంట్ ఖనఽఔ కెంట్లాఔుి అభనికి ననైెంగ ఉెంట్ే కెంట్లాఔుి డరఔుఫెంట్ నఽ
కదని అథే ఙెలా ుఫలట్వుతేెంథి.
d) అలయత ఉనై సెందభౌలలా ఇట్లయౌక్స లల ఉెండే కాజులు యదరయణ భ థిత
ా కాజులనఽ ూయవ క్షెం
ఙేయౄ బ.
e) నులల఼లలని భాభిెన నుాెంతెంలల ట్ెైప్, లేథర నాెంట్ ఙేలన కాజులఔు నులల఼ ఫలడీలల ఉనై కాజుల ఔెంట్ే
నుాదరననేయవయౌ.
నులల఼కి అెంట్ిెంచిన, లేథర అట్లచ్ ఙేలన కాజులు భాభిెనల్ కాజులణో నుట్ల నులల఼ ఫలడీలలని
కాజులనఽ ఔడర ూయవక్షెం ఙేయౄ బ.
g) భ థిాత థరలనఽ ట్ెైప్ భెైట్ిెంగ్ థరలు, లేథర యఫోర్ యిెంప్ థరవభ భ థిెంా చిన థరలు ూయవ క్షెం
ఙేయౄ బ.
f)

h) ఇలా ట్ెైప్ ఙేల, లేథర యఫోర్ యిెంప్ ణో భ థిెంా చిన థరలనఽ ఙేణౄ ో భలన థరలు ూయవ క్షెం
ఙేయౄ బ.
i)

చివయగ, ఇెంకైథెైధర సెంథిఖేత, లేథర సషి త లేనే ఉెంట్ే యదరయణ యఔయణ భభిమ యభభ చిహై
సాణరాలనఽ వభిౄెంజైమడెం జయసఖ తేెంథి.
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భయకామంఱహలక
1. తృహలళల తుమహభణం
నౄభా నులల఼ అధేథి యణజ కెంట్లాఔుి ణరలఔు యక్షెం. భభిమ ఇతయ కెంట్లాఔుిల భాథిభిగ యదరయణ
నిభ్ణ భభిమ యకాన నిఫెంధనలధే ఈ నౄభా కెంట్లాఔుిలఔు ఔడర కోయసిలు వభిౄెంజైయౄ బ.
ాదరన నిభ్ణ సాతాెం ఏనేట్ెంట్ే కెంట్లాఔుిలలని ఇయస నుభీిల ఉథేెశ్భూ ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ. ఆ ఉథేెరనిై నులల఼
తాెంలలధే నేభపుని ఉెండరయౌ. భభిమ థరనికి జత ఙేలన ానుోజల్ నూయెం, కాజులు, ఎెండరర్స ఫెంట్ల
ా , యభెెంట్ీల
వెంట్ియట్ిలల భభిమ కెంట్లాఔుిలలపలఖభబయ థరెంట్ా నేభపుని ఉెండరయౌ.
2. దజలాల అయి ం
యడిన థరలనఽ యట్ిఔునై యదరయణ, నుులర్ అయ ెంలల తీసఽకోయయౌ. షదయవ దడల అమహిలన఼ వీధ఼లోల
తుఴళంచే షఖటయ తృౌయవడు రహడ్ే దజాలంగహ ఫావించడయౌ. ఆ అయి ంలో “అగినరభాదం” అంటే భంటలక, లేదడ
తుజబైన కహలకడు.
భమోరసైు శూహభానమ రహమతృహయ లేదడ ఴయు ఔ అయి భయండ్ే దడలన఼ రహఔము షందయబం భమోలా చెఫయతతంటే త ఆ
అయి ంలోనే తీష఼కోరహయౌ. పలయత యక్షా స్ిత్తలల నేభపునై “థ ెంఖతనెం” వెంట్ి థరలనఽ చట్ి యెంగ నియవచిెంచి
ఉెంట్ే ఆ అభనిై భాతాఫే యడరయౌ.

నౄభా నులల఼లా ల యడే ఙరలా థరలు ఖతెంలల లు ధరమయఫన
ై తీయసలలా పలఖెంగ ఉధరైబ.
భభిమ అలాెంట్ుడె ఎఖ వ కోయసిలలా వచిచన తీయసలు థిఖ వ కోయసిల తీయసలనఽ ూయవక్షెం
ఙేయౄ బ. యెంకైత్తఔ థరలు యదిగ తభ యెంకైత్తఔ అభలధే ఇయవయౌ. అెందఽఔు యయసదే ెంగ ఏఫధ
ై ర
సాచనలు భ ెందఽగధే ఇచిచ ఉెంట్ే త ఇథే వభిౄసౄ ఽెంథి.
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మెన఼మఴల్ నోటీష఼

H.

చడలా జీవితేతయ తెభా తృహలళలక రహమిిఔ తృహరతిదిఔన తెభా చేమఫడ్ినవి అమయమంటాభ.
నౄభాథరయసఔు అతని నులల఼ పలాధర ణేథీన భ గిమనఽెందని ణెయౌమజైమడెం థరవభ సలయౘ ఇయవయౌసన
చట్ి యఫైన ఫలధత ఏనై నౄభా సెంస లఔు లేదఽ. కనీ భభద కోసభని, ఆభోఖఔయఫైన యనుయ యదరధరలలా
పలఖెంగ నౄభా సెంస లు నులల఼ భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ జఞభీ ఙేయౄ బ. నౄభాథరయస, యభిషఔ
న఼ానేమెం వెంట్ి సెంఫెందిత యవభలనీై ఆ ధనట్ీసఽలల ఉెంట్లబ. భిసఽు ఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ వ సభాఙరయెంలల
భాయసలేఫైధర ఉెంట్ే యట్ిని ఖ భిెంచి ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమాలనై సలయౘ ఔడర ధనట్ీసఽలల ఉెండట్ెం భినుట్ి.
మోటార్ మెన఼మఴల్ నోటీష఼లో ఉదడసయణఔక షఴమించిన తెభా ముతడుతున రషు ఼త అఴషమహల నేథమంలో
తెభాదడయవ దాలటక తీష఼కొచేు రమతనం జయవఖయతతంది (అంటే తెభాదడయవ తడలూఔక రహసను రఔటిత విలకఴ).
న఼ానేమెంనఽ భ ెందఽగధే ఙెయౌాలేౄ త భిసఽు నఽ బభిెంఙరయౌసన చట్ి యఫైన ఫలధత తభనలై ఉెండఫోదనై
యసౄ యనిై ఔడర నౄభాథరయస దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌస ఉెంట్లెంథి.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 7
భెనఽవల్ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
నిఫెంధనల ాకయెం నులల఼ భ గిెంు ణేథీకి 30 భోజుల భ ెంథే నౄభాథరయసఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన
చట్ి యఫైన ఫలధత నౄభా సెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
II. నిఫెంధనల ాకయెం నులల఼ భ గిెంు ణేథీకి 15 భోజుల భ ెంథే నౄభాథరయసఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన
చట్ి యఫైన ఫలధత నౄభా సెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
III. నిఫెంధనల ాకయెం నులల఼ భ గిెంు ణేథీకి 7 భోజుల భ ెంథే నౄభాథరయసఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన
చట్ి యఫైన ఫలధత నౄభా సెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
IV. నిఫెంధనల ాకయెం నులల఼ భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే నౄభాథరయసఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంనులనన
చట్ి యఫైన ఫలధత ఏథీ నౄభా సెంస లనలై ఉెండదఽ.
I.

శూహమహంవం
a) డరఔుఫెంట్ేషన్ లలని ణొయౌ నేజీగ యదిగ ానుోజల్ నూభలుెంట్లబ. నౄభాథరయస తననఽ ఖ భిెంచి
యట్ిథరవభధే ణెయౌమయససఽౄెంథి
b) యసౄ వ సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌసన ఫలధత నులల఼ నదలబయెందఽఔు భ ెంథే నదలవుతేెంథి.
కెంట్లాఔుి భ గిలన తభవత ఔడర కొనయఖ తేెంథి.
c) నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ ానుోజల్ నూయెం చివభోా ఔ డిఔాభైషన్ నఽ ను ెందఽయసయౄబ. యట్ినలై నౄభా
సెంస సెంతఔెం ఙేసౄ ఽెంథి.
d) ానుోజల్ నూయెంలలని అెంరలలా ఈ కిెంథియ ఉెంట్లబ:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ానుోజర్ ూభిౄ నేయస
ానుోజర్ చియసధరభా భభిమ కెంట్లక్ి యవభలు
Proposer‟s ను ా లషన్ (occupation) లేథర యనుయెం
నౄభా ఙేమాయౌసన అెంశ్ెం ణరలఔు యవభలు భభిమ ఖ భిౄెంు
నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం
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vi. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత నౄభా
vii. నషి అనఽబవెం
viii. నౄభాథరయస డిఔాభైషన్
e) నౄభాథరయసఔు అెందజైలన భిస్కు ఔవభైజీని ఖ భిెంచి ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై నౄభా సెంస
అెందజైమాయౌసన ఫలధత భధవభిౄగ ని ఙేలే ఏజెెంట్లనలై ఉెంట్లెంథి.
f)

ానుోజల్ నఽ భియౕయౌెం, అెంగీఔిత్తనలై నియృ మెం తీసఽఔుధే ాకిరమధే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయస.

g) న఼ానేమెం అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ నేభపునై నౄభాెంరనికి నౄభా ఔవభైజీ ఇచిచనెందఽఔు నౄభా
సెంస ఔు నౄభాథరయస ఙెయౌాెంఙే ాత్తపలెం, లేథర నతౄ ెం.
h) న఼ానేమెం ఙెయౌాెంునఽ నఖదఽ ద యభ గనీ, ఖ భిౄెంచిన ఫలెంకిెంగ్ ధగోఱమఫ ల్ ఇన్ సఽిరఫెంట్ థరవభ గనీ,
నుోసి ల్ భనీమాయు ర్, కెరడిట్ లేథర డెనృట్ కయసు, ఇెంట్భెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష జభ లేథర కలానఽఖతెంగ
అదీఔిత సెంస ఆమోథిెంఙే ఏయైధర ఇతయ దే తేల థరవభ గనీ ఙేమవచఽచ.
i)

నులల఼ తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనై సభమెంలల లేథర నౄభా ణరలఔు సెంాథిెంులు ఇెంక జయసఖ త
ఉనైుడె భభిమ ణరణరుయౌఔ నుాత్తథిఔన నౄభా ఔవభైజీని అెంథిెంచడెం అవసయఫైనుడె ఔవర్ ధనట్
నఽ జఞభీ ఙేయౄ యస.

j)

ఔవర్ ధనట్ానఽ ఫభెైన్ భభిమ మోట్లయస తయయౘ నౄభా యనుయెంలల ఙరలా యసౄ ితెంగ ఉయోగియౄ యస.

k) యక్షెం అవసయఫైన సెందభౌలలా నౄభా సభిికెట్ అధేథి నౄభా ఉనికికి యసజువుగ నిలుసఽౄెంథి.
l)

నులల఼ అధేథి నౄభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షెంగ నియౌఙే తాెం.

m) యభెెంట్ీ అధేథి నులల఼లలధే ఫలయౘట్ెంగ నేభపుధే షయతే. కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కయలెంట్ే థరనిై ఔడర
తఙర తఔుెండర ధయయేభచయౌస ఉెంట్లెంథి.
n) ఔయేళ్ నులల఼లలని నిభిెషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌసన అవసయెం తలెత్తౄణే
సదయస సవయణలు/భాయసలనఽ ఎెండరర్స ఫెంట్ అని నయౌఙే తాెం జఞభీ థరవభ ఙేయౄ యస.
o) నిభ్ణ నిఫెంధనలలని అత్త భ కాెంరలు ఏనేట్ెంట్ే ఇయస నుభీిల ఉథేెరలు యదిగ ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ.
భభిమ సదయస ఉథేెరలు నులల఼లలధే ఉెండి ఉెండరయౌ.

కరలఔ వఫాదలక
a)
b)
c)
d)
e)
f)

నులల఼ నూయెం
న఼ానేమెం భ ెందసఽౄ ఙెయౌాెంు
ఔవర్ ధనట్
నౄభా సభిికెట్
భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ
యభెెంట్ీ
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ళుమ మీక్ష -జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఎధనై నౄభా సెంస లు అథే సఫె క్ి భాట్ర్ని ఔవర్ ఙేసౄ ఽధరైమని కహంటిరఫూమశన్ షఽతరం నిభేభిసౄ ఽెంథి; ఔయౌల
యెండి, అలాగై ఔా బెం అభ్ెంట్లని నిషత్తౄ లల సఫె క్ి భాట్ర్ వయఔ ఎక్సనుోజర్ కెంట్ిాఫూట్ ఙేమెండి.

జరహఫయ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
గెైడ్స లెైన్స ాకయెం, నౄభా ఔెంనలనీ నౄభా ాత్తనుదన (ానుోజల్) ని 15 భోజులలా నుోాలలస్క ఙేమాయౌ.

జరహఫయ 3
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఔయేళ్ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు ఙెక్ థరవభ జభిగిణే, ఙెక్ నుోస్కి అబన డేట్ నఽెంచీ భిస్కు కొనయగిెంచఫడెతేెంథి.

జరహఫయ 4
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
ఔవర్ ధనట్స భ కెంగ ఫభెైన్ (సభ దా), మోట్ర్ వభాలఔు ఙెెంథిన జనయల్ నౄభాకి ఙెెంథిన యషమెం.

జరహఫయ 5
సభెైన ాణరభాైమెం II.
యయెంట్ీ అధేథి నులల఼లల సషి ెంగ ణెయౌమభిచిన ఔ ఔెండిషన్.

జరహఫయ 6
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ఔయేళ్ నులల఼ జఞభీ ఙేలేట్ుడె కొనిై నిమభ నిఫెంధనలు భాభచయౌస ఉెంట్ే, ఆ ని ఎెండరర్స ఫెంట్ థరవభ లలట్
ఙేమవచఽచ.

జరహఫయ 7
సభెైన ాణరభాైమెం IV.

భెఖ లేషనా (నిమభాల) ాకయెం నౄభా సెంస లనలై య్ఖల్ ఆనృా గైషన్ ఉెండదఽ నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄకి
నులల఼ ఎకెైసార్ కఔ భ ెందఽ భెనఽవల్ ధనట్స
ీ ఽ ెంనుయౌసన అవసయెం లేదఽ.
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ళుమ-మీక్ష రవనలక
రవన 1
__________ ఔ నులల఼ ాకయెం నౄభా సెంస ఙెయౌాెంచవలలన నౄభా ఙేమఫడిన ఖభిషి నతౄ ెం.
I.
II.
III.
IV.

నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం
న఼ానేమెం
సభెెండర్ యేల
నషి ెం వచిచన అభ్ెంట్ల

రవన 2
_______________ ఔ కెంట్లాఔుిలల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరవభ ఙెయౌాెంచఫడే య భ ్.
I.
II.
III.
IV.

ఔా బెం అభ్ెంట్ల
సభెెండర్ యేల
ఫచాభిట్ీ అభ్ెంట్ల
న఼ానేమెం

రవన 3
నౄభా కెంట్లాఔుికి యక్షెంగ ఉెండే డరఔుఫెంట్ ________.
I.
II.
III.
IV.

నులల఼
ఔవర్ ధనట్
ఎెండరర్స ఫెంట్
నౄభా సభిికెట్

రవన 4
డిస్క కోాజర్ డాట్ీ ఈ సభమెంలల నదలవుతేెంథి
I.
II.
III.
IV.

నులల఼ నదలు కఔభ ెంథే
నులల఼ నదలెై నుోబన తభవత
నులల఼ నదలు కఔ భ ెందఽ నఽెంచీ నులల఼ కొనయగినెంతవయఔ ఉెంట్లెంథి
అలాెంట్ి డాట్ీ అెంట్ృ ఏనై లేదఽ

రవన 5
ఫట్ీభిమల్నూక్ి
I.
II.
III.
IV.

నతౄ ెం ఫట్ీభిమల్యలువ నులల఼లల ఔవర్ ఙేమఫడిెంథర
భిస్కు అెంచధరకి అెంత భ కఫైనయ కదఽ
అెండర్ భెైట్ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేయౄ బ కఫట్ిి భ కఫైనయ
అెండర్ భెైట్ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేమవు కఫట్ిి భ కఫైనయ కదఽ
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రవన 6
అగిై ాభాదెం ాత్తనుదన (ానుోజల్) seeks to know
I.
II.
III.
IV.

తమాభీ (manufacture) ాకిరమ
యోియస ఙేమఫడిన ఫట్ీభిమల్యవభలు
బవన నిభ్ణెం
నలైవనీై

రవన 7
న఼ానేమెం ఈ యధెంగ భిల఼వ్ ఙేసఽకోఫడదఽ
I.
II.
III.
IV.

కష్ థరవభ
ఙెక్ థరవభ
నుానేసభీ ధనట్ల థరవభ
కెరడిట్ కయసు థరవభ

రవన 8
మోట్ర్ నౄభా సభిిక
 ెట్
I.
II.
III.
IV.

భాెండేట్భీ (తనిసభి)
ఎుడా ఔడర ఉెంచఽకోయయౌ
ఎుడా కయసలల ఉెంచఽకోయయౌ
ఎుడా ఫలెంఔు లాఔయసలల ఉెంచఽకోయయౌ

రవన 9
ఔ యయెంట్ీ
I.
II.
III.
IV.

నులల఼లల నేభపునఫడిన ఔ ఔెండిషన్
థీనిై తనిసభిగ సభ్త్తెంఙరయౌ (Has to be complied with)
a భభిమ b
నలైయేయ కదఽ

రవన 10
మోట్ర్ నౄభా భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ యభి థరవభ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి
I.
II.
III.
IV.

నులల఼ ఎకెైసార్ అబయలలు నౄభాథరయస థరవభ
నులల఼ ఎకెైసార్ అబయలలు నౄభాసెంస థరవభ
నులల఼ ఎకెైసార్ అబన తభవత నౄభాథరయస థరవభ
నులల఼ ఎకెైసార్ అబన తభవత నౄభా సెంస థరవభ
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ళుమ-మీక్ష రవనలక జరహఫయలక
జరహఫయ 1
సభెైన ాణరభాైమెం I.
నౄభా సెంస ఔ నులల఼ ాకయెం ఙెయౌాెంచవలలన నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ెం.

జరహఫయ 2
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
ఙెయౌాెంుధే న఼ానేమెం అెంట్లయస. ఇథి ఔ కెంట్లాఔుిలల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరవభ ఙెయౌాెంచఫడే య భ ్.

జరహఫయ 3
సభెైన ాణరభాైమెం I.
నౄభా కెంట్లాఔుి ఉనైట్లి యక్షనేఙేచ డరఔుఫెంట్ే నులల఼.

జరహఫయ 4
సభెైన ాణరభాైమెం III.
నులల఼ నదలవఫోబయ భ ెంథే డిస్క కోాజర్ ఇవవవలలన ఫలధత ఉెంట్లెంథి. అథి నులల఼ ఉనైెంతలేూ
కొనయఖ తేెంథి.

జరహఫయ 5
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఫట్ీభిమల్కి సెంఫెందిెంచిన యషమాలే ాదరనెం. ఎెందఽఔెంట్ే, అెండర్భెైట్ర్నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేలేయ ఆ
అెంరలే.

జరహఫయ 6
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
అగిై ాభాదెం ాత్తనుదన (ానుోజల్) తమభీ (manufacture) ాకిరమ ఎలా ఉెంథో, యోియస ఙేలన ఫట్ీభిమల్
యవభలు ఏనేట్ , నృయౌు ెంగ్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెంథో చాడరలని పలయసఽౄెంథి.

జరహఫయ 7
సభెైన ాణరభాైమెం III
నుానేసభీ ధనట్ల థరవభ న఼ానేమెం భిల఼వ్ ఙేసఽకోఫడదఽ.
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జరహఫయ 8
సభెైన ాణరభాైమెం III.
మోట్ర్ నౄభా సభిికెట్ని నియెంతయెం కయసలలధే ఉెంఙరయౌ.

జరహఫయ 9
సభెైన ాణరభాైమెం III
ఔ నులల఼లల యయెంట్ీ ఔెండిషన్ ాణేఔెంగ నేభపునఫడరయౌ, అలాగై థరనికి అనఽఖ ణెంగ వవహభిెంఙరయౌ.

జరహఫయ 10
సభెైన ాణరభాైమెం II.

ఖడెవు భ గిలల
ే లగ
అెందజైమఫడెతేెంథి.
నులల఼

మోట్ర్

నౄభాకి
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నౄభా

సెంస

థరవభ

భెనఽవల్ధనట్ీసఽ

అన఼ఫంధడలక
అనఽఫెంధెం - ఎ
మోట్లయస నౄభా ానుోజల్ నూయెంe
నలైయేట్ కయస, థివచఔర యహనెం- నుకైజీ నులల఼
ర తృో జర్ ేయవ

నౄభాథరయస ఖ భిౄెంు

షంరదింుల కోషం చియవనడభా

Mobile No:

టయౌతౄో న్: తౄహక్ీ షంకమ
ఇ-బభల్ అడయస్క
ఫామంక్ కాతడ షం. (ఎస్క.త./
ఔమెంట్)

Pan No:

ఴెచ్..ఏ./తనకా
తృహమకైజీ తృహలళ

అఴషయబైన తృహలళ తయశృ
నఽెంచి సభమెం ...... ణేథీ:

తెభా కహలాఴధి

థరక
రహసనం విఴమహలక

నమోద఼ షం

ఇంజన్ షం. &చడళస్క షం.

తమామెైన
ఏడ్డది

తమామీ&
మోడల్/ఫా
డ్ల టైప్/

ఔూమతక్
కెతృహళటీ

ళటింగ్
శూహభయి ాం

రహడ్ే
ఇంధనం

యంఖయ

నౄభా ఙేబెంచిన యహను సభెైన ఖ భిౄెంు
నమోదఽ అతరభిట్ీ – నేయస భభిమ నుాెంతెం:
యహను యలువ:
ఇనడుభస్క
విలకఴ

ఎలకటిక్/ఎలకహటితు
క్ విడ్ి ఫాగహలక

నడన్ ఎలకటిక్ విడ్ి
ఫాగహలక

ళ్ైర్ కహర్/టై ైలర్

ఎయ్జీ/ళఎన్
జీ కట్

కెాబెం భియౖుయెం భభిమ న఼ానేమాలఔు ఇథే నుాత్తథిఔ
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ముతు ం
విలకఴ

ఐడ్లవీ

రహసనం చమితర
ఖత తృహలళ
షం

ఔఴమైజీ
తయశృ

తెభా ఔం్తూ
ేయవ &
చియవనడభా

నో కెలభం ఫో నస్క
సఔకు

తృహలళ ఎక్ీ
్ైమీ తేదీ

ఖత 3 ఏళల
కెలభం
అన఼బఴం

తొయౌ కొన఼గోలక తేదీ &
నమోద఼.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కయకలు– భైట్ిెంగ్ నలై ాపలవెం rating
రహసను రహడఔం::
యడఔెం ఉథేె శ్ెం
సయథర
విత్తౄ ఖత
యనుయెం/వయౄ ఔెం
కభపభైట్

యహను నుభిుెంగ్
యవభలు
ఔవర్ు గభైజ్డ
అన్ ఔవర్ు గభైజీ
కెంనుౌెండ్స లలల
భోడెు ఔుగ

డెైవర్ యవభలు
య ెంణరనికి
నలబడ్స డెైవర్
ఫెంధఽవులు
నేతేాలు

ఏట్ల త్తభిగై సఖట్ల కిలలనైట్యసా
అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ
అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల
సయౘమడెతేెంథి

భిసఽు తగిాెంు/అదను భిసఽునఽ ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు

డ్ిశూౌుంట్ & లోడ్ింగ్:
రహల ంటమీ ఎకెీస్క:తతుషమి తృహలళ ఎకెీస్క ఔక అదనంగహ అవునఽ/కదఽ– ఔయేళ్ అనఽవు అబణే థివచఔర యహనెం నణరౄనిై
రహల ంటమీ ఎకెీస్క న఼ ఔూడ్డ ఎంచ఼ఔకనేంద఼ఔక మీయవ దమఙేల నేభపునెండి – యౄ.500/700/1000/1500/3000 నలైయేట్
ష఼భయకబేనడ?
అవునఽ/కదఽ
ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల
ఙెెండి:
మీయవ ఆట ముఫెైల్ అశూో ళభయశన్ ఆఫ్ ఇండ్ిమా షబయమడ్డ
1. సెంస నేయస
2. సబతవ సెం:
ఎక్స నలైభీ ణేథీ:
రహసనడతుక ఏఆర్ ఏఐ ఆమోదభయనన మాంటీ థెఫ్టట అవుఉ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, నృగిెంు ణరలఔు సభిికెట్ నఽ ను ెందఽయచెండి
ఏఏఎస్క ఐ జఞభీ ఙేలన
 థి
మిఔమహలక తగించి ఉనడనమా?
లలడిెంగ్ భభిమ
అవునఽ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ెందఽయచెండి
రహసనం షంరదడభయతయ ఇంధనంతో నడుష఼ుందడ
డియౌుెంట్ిెంగ్ ఔసెం
రహసనం ఫయో పూమమల్ కట్ తో నడుష఼ుందడ/ప్ైఫర్ ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ెందఽయచెండి
అెండర్ భెైట్ిెంగ్
ఖరలాస్క టామంక్ తగించి ఉందడ
కయకలనఽ ఔెంనలనీ
అవునఽ/కదఽ
టీడ్ల ఔఴర్ న఼ చటట యబైన మిమితి అభన యూ.
నులల఼ ాకయెం
6000/- ఔక భాతరబే మిమితం చేష఼కోదలచడమహ
భిఖణయౄయస
అఴషయబైన అదను ఔఴమైజీలక
విడ్ి ఫాగహల చోమీ (దిుచఔర రహసనడలక భాతరబ)ే
డ్ెైఴర్ ఔక చటట యబైన ఫాధమత
డ్ెైఴర్ ఔక చెయౌలంచిన ఏ
తతుషమి: మజభాతు డ్ెైఴర్ ఔక ఴమకు ఖత రభాద ఔఴమైజీ
మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ తనిసభి.దమఙేలన ధరనేధేషన్ యవభయౌవవెండి:
(a)
(b)
(c)
(d)

ధరనేనీ నేయస & వమసఽ:
సెంఫెంధెం
అనుబెంట్ీ నేయస
(ధరనేనీ ఫైనర్ అబణే)
ధరనేనీణో సెంఫెంధెం:

:

Additional coverage subject to additional
premium

(ఖభనిఔ: 1. మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ థివచఔర యహధరలఔు యౄ.1,00,000/- భభిమ నలైయేట్ కయా ఔు యౄ.2,00,000/తనిసభి.
2.యహనెం ఔెంనలనీ, పలఖయవభ సెంస , లేథర అలాెంట్ి కభపభైట్ సెంస మాజభానెంలల ఉెండి, మజభాని డెైవర్ ఔు ాపలవవెంతఫైన
డెైయెంగ్ లెైలలన్స లేఔుెండర సదయస మజభాని డెైవర్ ఔు తనిసభి న఼ఏ ఔవభైజీని ఇవవడెం జయఖదఽ.
నేభపునై వఔుౄలఔు న.ఎ. ఔవభైజీ
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(ఐఎెంట్ీ-15)

ేమపునన ఏ ఆఔకమ్ంట్ీ

నేభపునై వఔుౄలఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ ని ఙేభచలని పలయసఽౄధరైభ?
నేయస
ఎెంచఽఔునై ల఼ఎస్కఐ
ధరనేనీ
సెంఫెంధెం
(యౄ.)
1)
2)
3)
అవునఽ/కదఽ, అవునఽ అబణే, నేయస భభిమ ఎెంచఽఔునై కనట్ల్ సమ్ ఇనాసర్ు (ల఼ఎస్కఐ):
(ఖభనిఔ: ఔ వకిౄకి అెందఽఫలట్లలల ఉెండే ఖభిషీ ల఼ఎస్కఐ నలైయేట్ కయా ఔు యౄ.2 లక్షలు భభిమ మోట్భెైజ్డు థివచఔర
యహధరలఔు యౄ.1 లక్ష)

నేయస ఙెని వఔుౄలఔు/ నేయస ఙెని ామాణఔులఔు న఼ఏ ఔవభైజీ
మాడ్స ఆన్ ఔవర్
యన తయసఖ దల
ఔయిల఼ కయస
యైద కయసచలు
వకిౄఖత ాపలయలు
ఇతయ యవభలు

మైటింగ్్ై రఫాఴం ఉండఖల షభాచడయం, భమిమయ
కొతున ఖణడంకహల కోషం ఔూడ్డ

మాడ్స ఆన్ ఔవర్స కొనయగబ

యహన యడఔెం య ెంత ఆవయణకై భినేతభా
యహనెం యథేయౕ ఎెంఫల఼కి ఙెెంథినథర
యహనెం యెంట్ేజీ కయసగ సభిిలై అబెంథర
యహనెం ఖ డిు /యఔలాెంఖ ామాణఔుల కోసెం యౄను ెంథిెంచఫడిెంథర

అవునఽ/కదఽ
అవునఽ/కదఽ
అవునఽ/కదఽ
అవునఽ/కదఽ, ఔయేళ్ అవునఽ అబణే దమఙేల ఆర్
ట్ీఏ ఎెండరర్స ఫెంట్ా యవభలనఽ ను ెందఽయచెండి
అవునఽ/కదఽ
ధేనుల్, ఫెంగాథేశ్, బూట్లన్, భాయ్ె వులు, నుకియ న్,
యౕరలెంఔ.

యహధరనిై డెైయెంగ్ యక్షణ తయఖతేలఔు యడణరభ
పౌగోయఔ నుాెంత కొనయగిెంు అవసయభా
వన్ నేజీ నులల఼ కయలనఽఔుెంట్లధరైభ?

అవునఽ/కదఽ

అతతమతు భ షద఼దేద వ
షఽతరం ఆధడయంగహ

తెభాదడయవ డ్ిఔలమైశన్
ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ ాఔట్ిసౄ ఽనైథి ఏనేట్ెంట్ే, ఈ ానుోజల్ నూభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఏ అదను ఙేభిఔలెధ
ై ర, లేథర
భాయసలెైధర ఙేలేౄ యట్ిని తక్షణెం నౄభా ఔెంనలనీకి ణెయౌమజైమఖలెం.
ధేనఽ/ఫేభ ఖత నులల఼ ఎక్స నలైభీ ణేథీ నఽెంచి ఇట్ిథరక ధర/భా యహధరనికి ఎలాెంట్ి ాభాదభూ జయఖలేదని సషి ెం ఙేసౄ ఽధరైెం.
న఼ానేమెం నఽ …………… వదె , …………… ణేథీన ఙెయౌాెంఙరభని ధేనఽ/ఫేభ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైెం.
నైయస నలైన నేభపునై నై యహధరనికి నౄభా కోసెం …………… (సభమెం) థరక ఎలాెంట్ి ాభాదెం నఽెంచీ తలెత్తౄన నషి ెం/డరఫేజీ/ఫలధత
వెంట్ి నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచి నైఔు ఎలాెంట్ి ఫలధతల లేవని అయ ెం ఙేసఽకోవడెం జయసఖ ణోెంథి.
యహనెం ూభిౄ ఔెండిషన్ లల భభిమ భోడెునలై నడవఖల ల త్తలల ఉెందని ధేనఽ/ఫేభ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైెం.
స లెం:
ణేథ:ీ
రతృో జర్ షంతఔం
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అన఼ఫంధం - B

రతృో జల్ తౄహయం
(ఈ నూయెం జఞభీని ఫలధత అెంగీకయెంగ భిఖణెంచభదఽ)
శూహటండర్డ ప్ైర్ భమిమయ ళ్శల్ ్మిల్ీ తృహలళ

ఈ ానుోజల్ నఽ అెంగీఔభిెంచడెం ఔెంనలనీ నిమభ నిఫెంధనలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ానుోజల్ నఽ అెంగీఔభిెంచి న఼ానేమానిై ఙెయౌాెంఙే థరక
ఆలౄ కి ఔవభైజీ ఉెండఫోదఽ.
ఏజెెంట్___________________________________________
ానుోజర్ యవభలు
1. రతృో జర్ ేయవ

ఔా భంట్ కోడ్స:

ానుోజర్ నఽ ఖ భిౄెంచడెంలల యమడణరబ.

నౄభాథరయస ఖ భిౄెంు
2.

రతృో జర్ చియవనడభా

షంరదింుల కోషం భమిమయ కెలభంలక ఉంటే చెక్ చెయౌలంుల కోషం చియవనడభా ఇశూహుయవ

తౄో న్ ధెం.:-

తౄహక్ీ ధెం.:-_____________________

(ముఫెైల్):-

(ఇ-బభల్):____________________

ఔ

ఖ
యసౄనఽ వభిౄెంఙే ఙోట్లాా నలట్ిెండి

అనిై ాశ్ైలఔ సెంూయృ ెంగ సభాదరననేయవయౌ. స లెం ఙరలఔనుోణే దమఙేల సభాఙరభనిై అనఽఫెంధెం యౄెంలల ను ెందఽయచెండి:
రతృో జర్ రహమతృహయం

మిష఼ున఼ అయి ం చేష఼ఔకంటాన఼

3. దేతునఔఴర్ చేషు ఼నడనయవ

మైటింగ్ కోషం ఆఔకమ్తూీ విఴమహలక

4. తృహలళతు ఎఴమి పేఴర్ లో జామీ చేషు ఼నడనయవ (ఆమిిఔ
షంషి లతో తృహటయ, తెభా చేభంచదఖి
రయోజనభయనన అందమి ేయల జాతతడ)
ఔఴమైజీ చేయాయౌీనTtttt
తృహరంతం
5. ఇమిడ్ి ఉనన మిష఼ు
(న్ కోడ్స తో ఔూడ్ిన ూమిు తృో షట ల్ చియవనడభా)
6. తెభా కహలాఴధి
నఽెంచి
7. భౌయౌఔ ఔఴమైజీ అంవం న఼ంచి ఈ షభషమలతునంటితూ
తొలగించడలతు మీయన఼ఔకంటయనడనమహ?
a. తతతౄహన఼, ఴయద, భయంు, టం్స్కట, ళ్ైకల ోన్, ఇతయ
షభషమల షభూసం
b. అలల మి, దడడ్ి, శృతుఔయబైన నశటం
c. ఉఖరరహద ఔఴమైజీ తృొ డ్ిగింు
(ఆర్ఎస్క ఎండ్లతు ఎంచ఼ఔకంటే దీతున ఔూడ్డ
ఎంచ఼కోఴచ఼ు)

భిసఽుల ఖ భిౄెంు
థరక
అవసయఫైన ఔవభైజీ యషమెంలల నౄభాథరయస జఞఖరతౄగ నియృమెం

అవునఽ

తీసఽకోయయౌ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ
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అన఼ఫంధం – త

ఈ ముతడుతున ఈరయ ర భాదడల కోషం ఔఴర్ చేమడబైనది

8. నై బవనెంణో నుట్ల నా ెంత్స భభిమ
ుధరదఽలనఽ
ఔడర
ఔవర్
ఙేమాలనఽఔుెంట్లధరైభ?
ఏయైధర మాడ్స ఆన్ ఔవర్స
a. ఆభిుట్ెఔిులు, సభైవమయసా, & ఔనసయౌిెంగ్
ఇెంజనీభిెంగ్ ఼జులు (కెాబెం నతౄ ెంలల
3% ఔెంట్ే ఎఔుువ)
b. యతిలాల ణొలగిెంు (కెాబెం నతౄ ెంలల
1% ఔెంట్ే ఎఔుువ)
c. కోల్ు యోిభైజీ నుాెంఖణరలలా నిలవల క్షీణత
i.

నౄభా ాభాదెం వలా ఎలకిిాక్
లేవల ఼డర్ ణరలఔు ట్ెభి్నల్ ఎెండ్సస
వదె ఔభెెంట్ల సయపభలల యైపలెం వలా

ii.

నౄభా ాభాదెం లల పలఖెంగ
నౄభాథరయస నుాెంఖణెంలల కోల్ు యోిభైజీ
మెంణరాఖలఔు ఉయౖోృఖరత భాయసల వలా
జభిగై నయౖిలు, లేథర డరఫేజీ
కయణెంగ

d. కభిచచఽచ
e.
నౄభాథరయస య ెంత యహనెం
ఖ దఽెకోవడెం వలా జభిగిన నషి ెం, నూోర్ు
యౌఫ్ి ్్ భభిమ అెందఽలలెంచి జఞభిడు
వసఽౄవుల వలా జభిగిన నషి ెం
f. ఆఔల్ఔ అగిైాభాదెం
g. అదధరలు,
యసౄ యణలనఽ
యస్యణ

భాయసలు
లేథర
నౄభా ఙేబెంచడెంలల

h. బూఔెంెం (అగిైాభాదెం & యౖక్)

i.

యబలేజ్డ ఫట్ీభిమల్ ఔవభైజీ

j.

య్కైజీ భభిమ ఔలుఱత ఔవభైజీ

k. యిఔుల ణరణరుయౌఔ ణొలగిెంు
l.

అథెె నషి ెం.

m. ాణరభాైమ
వసత్తకి
అదను కయసచలు

అబన

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

మాడ్స ఆన్ ఔవయా కోసెం నౄభాథరయస జఞఖరతౄగ నియృ మెం తీసఽకోయయౌ

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

అవునఽ

కదఽ

నౄభాథరయస
యనుయ
ావిత్తౄ కి
అనఽఖ ణెం
గ
కదఽ
ఉెండేయట్ిధే
ఎెంచఽకోయయౌ

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =
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n. ఆయెంబ కయసచలు

అవునఽ

o. ఔభిగిన ఫట్భిమల్ నయౖిలు

కదఽ

అవునఽ

9. ఇథే ఆలౄ ని భభై నౄభా ఔెంనలనీణో అబధర ఇథే
నణరౄనికి నైయస నౄభా ఙేసఽఔుధరైభ (ఙేసఽఔుెంట్ే,
యవభయౌవవెండి)
10.
నౄభా ఔవభైజీని ఏ నౄభా ఔెంనలనీ అబధర
త్తయసుభిెంచిెంథర, లేథర ఏయైధర ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ
యదిెంచిెంథర (అవునబణే, యవభయౌవవెండి)
11. భ ఖ సఽౄనై నులల఼ కలావదిని నేనయౘబెంచి
ఖత ధల భోజులలా అబన న఼ానేమెం/కెాబెం
యవభలు

కదఽ

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

యట్ల సాణరానిై వభిౄెంజైమడరనికి అవసయఫైన యవభలు
భిసఽు ణరలఔు తీవాతనలై అెండర్ భెైట్ర్ ఔు అవగహన ఔయౌయౄబ
(నషి ెం యవభలు)
న఼ానేమెం

కెాబభ లు

మిష఼ు న఼ భదింు చేమడ్డతుక కెలభం అన఼బఴం ఔ భయకమబైన కహయఔం
లొకైశన్ లో ఔఴర్ చేళన మిష఼ులక ఏ తయశృవి?
రతృో జర్ రహమతృహయ విఴమహలక
12. నౄభా ఆలౄ :
a. ఆయసెం, కభలమాలు, దఽకణరలు, హోట్ళ్ైా, వగెైభ
b. నుభిరరనేఔ/ఉతత్తౄ భిసఽులు
c. నుభిరరనేఔ/ఉతత్తౄ భిసఽుల ఫమట్ యోిభైజీ
d. నుభిరరనేఔ/ఉతత్తౄ భిసఽుల ఫమట్ ట్లెంఔులు/గస్క
హోలు యసా
e. నుభిరరనేఔ/ఉతత్తౄ భిసఽుల ఫమట్ ఉనై మ ట్ియౌట్ీలు
f. ఆయసెం, కభలమాలు, హోట్ళ్ైా, వగెైభ
13. ఔయేళ్ దఽకణెంగ యడిణే, దమఙేల అెందఽలల యడిన
సయసఔులలా థిఖ వ నేభపునై సయసఔుల జఞనృణరలలకి వఙేచయ
ఏయైధర ఉధరైబయమో దమఙేల ధఽాయఔభిెంచెండి.
అవునఽ అబణే, అలాెంట్ి సయసఔుల యలువ సయసఔుల నతౄ ెం
యలువలల 5% ఔెంట్ే ఎఔుుయ:
1. లలలులాబడ్స థరభలు, 2.కబర్ లజ్డ, 3.కరఔయసా &
భణరఫ లు, 4. ఏయైధర నేలుడె థరభలు, 5. ఎెండెఖడిు /ఖడిు ,
6. జనధరయ, 7. యడి ధరయ, 8. అగిానట్
ల ిల
ె ు, 9. నేతెైలేట్ెడ్స
థరావఔెం, 10. ధైట్ా - లలలులలజ్డ, 11. నాధలు / ఈథర్ /
ఇెండలిమ
ర ల్ యలెవెంట్ భభిమ 32 డిగరల
ీ ఔు థిఖ వన భెండే
సవపలవభ నై ఇతయ థరావణెం (భూలన భీక్ష) , 12. ల఼ల్
యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలా కఔుెండర యడి ఉనై, భెండే
సవపలవభ నై ఫేస్క లణో ఔడిన 32 డిగరల
ీ ఔు థిఖ వన భెండే
సవపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష), ల఼ల్ యేలన
ట్ినఽలు, డాభ ్లలా కఔుెండర యడి ఉనై, 13. 32 డిగరల
ీ ఔు
థిఖ వన భెండే సవపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష)
యభిైష్ లు,14. ల఼ల్ యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలా కఔుెండర యడి
ఉనై కీట్ఔ ధరశ్న థరావఔెం భభిమ ుయసఖ భెందఽలు 15. ఏ
యఔఫైన యజిట్ఫ ల్ లైఫయసా
14. ఔయేళ్ గోథరభ లు/గోడౌనఽ
ా గ యడిణే (నూఔిభీ ఆవయణ ఆవల
ఉనై) దమఙేలన అెందఽలల నిలవ ఙేలన వసఽౄవుల జఞనృణర
ఇవవెండి
15. నుభిరరనేఔ ఉణరదఔ యపలఖెంగ యడిణ,ే ానుోజ్డ ఙేలన 
నుాెంతెంలల ఉతత్తౄ ఙేలన వసఽౄవుల యవభలు ఇవవెండి
(జతయఙరయౌసన లు సదఽనుమాలణో ఔడిన ఫలాక్ నుాన్)
16. నుభిరరనేఔ ఉణరదఔ యపలఖెంగ యడిణ,ే ఆ నూఔిభీ ని
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భైట్లఔు భిసఽు ఆఔునలనీస బయ నుాత్తథిఔ

ఫేలక్ భైట్ భభిమ ఔవభైజి
నియృబెంచడరనికి భిసఽుల సవపలవెం

ఙేయౄ ోెంథర, కాయగ ఉెంథర అనై యవభలు ఇవవెండి.

17. నృగిెంచిన అగిైభాఔ భిఔభలు
దమఙేల థిఖ వ స లెంలల ట్ిక్ ఙేమెండి:
a. లు ఫలాక్ లనఽ జఞనృణర ఙేమెండి భభిమ మోసఽకెళ్ాఖల
అగిైభాకల తయయౘనఽ నేభపునెండి

మోసఽకెళ్ాఖల అగిైభాకలు
ట్ెబ
ా లర్ ెంులు
అగిైభాఔ మెంతాెం
ళెైడరాెంట్ వవస
ల్రెంఔా ర్ వవస
క్సడ్స యట్ర్ లే్ర లసిెం

ాత్త ఫలాక్ ఔ ఔయౌెంచిన యక్షణ

భిసఽుల ఼చర్ నఽ ఫయసగా అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి
b. భిఔభలఔు యభిషఔ ఫబెంట్ెధనస్క కెంట్లాక్ి ఏఫైధర
ఉెంథేమో నేభపునెండి
18. (బవనెం/మెంణరాలు/పభిైచర్ నృగిెంులు)
a.

ునఃయన యలువ నుాత్తథిఔ

c.

ళెచిచెంు అవసయభా

అవునఽ
అవునఽ

డియౌుెంట్
ఇవవవచఽచ

కదఽ

నౄభా నణరౄనిై కామెం
ఙేల & కెాబెంలనఽ
భిషుభిఙేెందఽఔు ఇథే
నుాత్తథిఔగ ఉెంట్లెంథి

కదఽ
కదఽ
కదఽ

అవునఽ

19. నిభ్ణ యవభలు
a. యడిన యభగిరని దమఙేల నేభపునెండి
i.
గోడలు
ii.
ధేల
iii. నలై ఔు
b. బవనెం ఎతే
ౄ
c.

అెందఽకై

నౄభాఔు ాత్తనుథిెంచిన నుాత్తథిఔ

భాభెుట్ యలువ నుాత్తథిఔ

b.

అవునఽ

నయౖిలనఽ
తగిాెంఙే చయలు.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్
నైట్యసా______________అెంతసఽౄలు____________
5 ఏళ్ా ఔెంట్ే తఔుు

బవనెం వమసఽ

15-2 5ఏళ్ైా

5 – 15 ఏళ్ైా
25 ఏళ్ా ఔెంట్ే ఎఔుు

ఖభనిఔ: ఙెఔుణో ఔడిన/ణరచ్ు భభిమ /లేథర ఖడిు /ఎెండె ఖడిు /యదఽయస/నుాలిక్ వసౄ ైెం/ఆసల్ౄ /వసౄ ైెం/కధరవస్క/ట్లభయౌన్ భభిమ “ఔఙరచ”గ
నేభపుధే నిభ్ణెంణో ఔడిన గోడలు భభిమ /లేథర నలై ఔు
20. బవనెంయభీ యలువ లు (ఔఙరచ బవధరనిై ఔడర ఈ జఞనృణరలల దమఙేల ఙేయచెండి. భభిమ అలాెంట్ి బవను వకిౄఖత యలువనఽ
యౄ.లలా నేభపునెండి)
నౄభా నతౄ ెం యౄెం.
ఎఫ్ & ఎఫ్,
వమ
యిక్&
నా ెంత్ ణో
కభలమెం
నౄభా
ఎతే
ౄ
నిభ్ణెం
మెంతా యడి
సఽ
ా
కరమ
ి లల
నుట్ల
భభిమ
ఙేమాయౌసన
(నైట్యస
ా
కు/ఔఙరచ
ఫలాక్ వయృ న
పలగలు
(ఏళ్ైా
ని యిక్స
బవనెం
ఇతయ
ఇతయ ఆలౄ
)
యౄ.
)
**
యౄ.
యౄ.
భిఔభలు
యౄ.
యౄ.

నతౄ ెం

ాత్త ఫలాక్ యవభలఔ వభిౄెంఙే క్షెంలల ననై భైట్ిెంగ్
ఉెంట్లెంథి
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ఖభనిఔ: ** యదరయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేలన యిక్స నఽ సాచిసఽౄెంథి. భభిమ థిఖ వ నేభపునై ఎ, నృ, ల, భభిమ డి ఔరభ సెంకల
కిెందఔు భదఽ
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21. యిక్స ఔు భాతాఫే ాణేఔ ఔవభైజీ
థిఖ వ నేభపునై ఫలఔుసల దమఙేల ట్ిక్ ఙేమెండి భభిమ ాత్త థరని ఎదఽయసగ నౄభా ఙేమాయౌసన నణరౄనిై
ాత్తథరని ఎదఽయసగ నేభపునెండి
A. ఫ్ోల టర్ తృహరతిదిఔన:
లు నుాెంణరలలా యిక్ (నుాలలస్క ఫలాక్ లు, గోథరభ లు/గోడౌనఽ
ా భభిమ /లేథర ఆయసఫమట్, వగెైభ...)లనఽ నూోాట్ర్
నుాత్తథిఔన కై సమ్ అషర్ు లల ఔవర్ ఙేమవచఽచ
తృహరంతడలక (తృో షట ల్ చియవనడభా భమిమయ న్ కోడ్స
ముతు ం యూ.
B. ధ఼రవీఔయణ తృహరతిదిఔన
యలువయెంగ భాభై యిక్ లనఽ (ధలయభీ) ధఽాయఔయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేయౄ యస.
తృహరంతడలక (తృో షట ల్ చియవనడభా భమిమయ న్ కోడ్స
ముతు ం యూ.

ఔవర్ ఙేమఫడేెందఽఔు ఉనై యయధ ఆదరభలలా కొనిై డాట్ీలు ానుోజర్
నియవళెంఙరయౌ. ఔా బెం లలట్ిల్ ఫెంట్కి ఆదరయెం

ఖభతుఔ:
ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 1 కోట్ి భభిమ సవల కయౌఔ నుాత్తథిఔన నులల఼ ఇవవఫడదఽ. భెైలేవ భిసభలలా
నుాలలస్క లల ఉనై, నిలవ ఙేలన యిక్ లఔు ఔవభైజీ ఇవవఫడదఽ.
C. ఫ్ోల టర్ ధ఼రవీఔయణ తృహరతిదిఔన:
యలువ భాభై యిక్ లు భభిమ లెంగిల్ సమ్ అషర్ు కిెంద లు నుాెంణరలలా నిలవ ఙేలే యిక్ లనఽ (ధలయభీ)
నూోాట్ర్ ధఽాయఔయణ నుాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేమవచఽచ.
తృహరంతడలక (తృో షట ల్ చియవనడభా భమిమయ న్ కోడ్స
ముతు ం యూ.
ఖభనిఔ:
1. ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 2 కోట్ల
ా
2. భెైలేవ భిసభలలా నుాలలస్క లల ఉనై, నిలవ ఙేలన
యిక్ లఔు ఔవభైజీ ఇవవఫడదఽ.
D. ఆయవఫమట ఉంచిన శూహటక్ లక (తౄహమఔటమీ ఆఴయణ ఫమట ఉనన)
ఆయసఫమట్ ఉెంచిన యిక్ ల యవభలు:
తృహరంతడలక (తృో షట ల్ చియవనడభా భమిమయ న్ కోడ్స)

ముతు ం యూ.

ాణేఔ యభెెంట్ీలు వభిౄయౄ బ

E. టాంక్ తౄహమ్ భమిమయ గహమస్క సో లడ యవల (తౄహమఔటమీ
ఆఴయణ ఫమట ఉనన)
ఆయసఫమట్ ఉెంచిన యిక్ ల యవభలు:
తృహరంతడలక (తృో షట ల్ చియవనడభా భమిమయ న్ కోడ్స)

ముతు ం యూ.
భిసఽునఽ ఔవర్ ఙేమడెం భభిమ సజఞవుగ భైట్ ఙేమడెం

యలెెంట్భీ డిడఔిఫ ల్స ఔు డియౌుెంట్ల
ా
ను ెంథరలనఽఔుెంట్లధరైభ

అవునఽ

నై సభాదరనెం అవునఽ అబణే, తగిాెంఙరయౌసన నతౄ ెం
ఙరబస్క నఽ నేభపునెండి

యస.
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కదఽ

డ్ిఔలమైశన్
అతేతౄ భ సదఽథేె శ్ సాతాెం

ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ ాఔట్ిసౄ ఽనైథి ఏనేట్ెంట్ే, ఈ ానుోజల్ నూయెంలల నేభపునై
యషమాలనీై ధర భిజా ఞనెం ఫేయఔు యసౄ యలే. భభిమ ధరఔు/భాఔు భభిమ _____________
భధ కెంట్లాఔుిఔు ఈ ధఽావతాఫే నుాత్తథిఔగ ఉెంట్లెందని ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ
అెంగీఔభిసౄ ఽధరైెం.
ఔయేళ్ ఈ ాత్తనుథిత భిసఽుఔు నూభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఙేభఔ
ి లు, భాయసలేఫధ
ై ర జభిగిణే
యట్ిని నౄభా ఔెంనలనీకి తక్షణెం ణెయౌమజైమడెం జయసఖ తేెంథి.
ణేథ:ీ
స లెం:

ానుోజర్ సెంతఔెం & ఔెంనలనీ భ దా

ఏజెెంట్ల లనూయససలు:

థిఖ నేభపునైథి నౄభా చట్ి ెం, 1938 లలక్షన్ 41 ణరలఔు కన఼
భిఫట్
ే ా నలై నిఱేధెం
1. ఏ వకిౄ ఔడర ఆలౄ , లేథర జీయత నౄభా నులల఼ తీసఽకోవడెం, భెనఽవల్, కొనయగిెంు వెంట్ియట్ి
కోసెం నులల఼ల చాఫడిన ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెంనలై ధేయసగ గనీ, భోక్షెంగ గనీ ఎలాెంట్ి
భిఫట్
ే లనా తనఔు భయయౌసన ఔనేషన్ నఽెంచి నతౄ ెంగ గనీ, కొెంత గనీ ఇవవడరనికి గనీ,
ఇవవజూడరనికి గనీ పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్త లేదఽ. అలాగై నులల఼ని తీసఽఔుధే, కొనయగిెంఙే,
భెనా ఙేసఽఔుధే ఏ వకిౄ ఔడర అలాెంట్ి భిఫేట్ానఽ అెంగీఔభిెంచభదఽ. కైవలెం నౄభాథరయస నిమభ
నిఫెంధనలఔు లలఫడిన, యభి ాచఽభిెంచిన నుాలలఔిస్క, లేథర ట్ేఫ ల్స లల నేభపున భిఫట్
ే ా ఔు భాతాఫే
ఇెందఽఔు నేనయౘబెంు ఉెంట్లెంథి.
2. ఈ లలక్షన్ లల నేభపునై నిఫెంధనలనఽ నుట్ిెంచడెంలల యపలభబయ వకిౄ యౄ.ఐదఽ వెందల థరక
జభిభాధరఔు నుతేాడవుణరడె.
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రమిమం మైటింగ్ థిమమీ, అనుమం
అధడమమ మిచమం
అెండర్భెైట్ిెంగ్ భభిమ భైట్ ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ ఈ అదరమెంలల నైయస ధేయసచఔుెంట్లయస.
భిసఽులఔు భైట్ిెంగ్ ఇఙేచ ాకిరమలల ఇనేడి ఉనై సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన లు దే తేలనఽ ఔడర
ధేయసచఔుెంట్లయస. లు యకలెైన నౄభా నులల఼లా ల „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభేభిెంచడఫలాగో ఔడర ధేయసచఔుెంట్లయస.

అబమషన పయౌతడలక
A.
B.
C.
D.

అెండర్భెట్
ై ిెంగ్ భ్యౌకెంరలు
భైట్ ఫేకిెంగ్
భైట్ిెంగ్ కయకలు
సమ్ అషర్ు

ఈ అదరమానిై అబలెంచిన తభవత నైయస ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1. అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ నియవచిెంచఖలఖడెం
2. భైట్ ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ యవభిెంచఖలఖడెం
3. లు నులల఼లా ల „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభేభిెంచఖలఖడెం
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అండర్మెైటింగ్ భౌయౌకహంఱహలక

A.

ూయౌెంగ్ థరవభ భిసఽునఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెం నౄభా అధే పలవనలల ఇనేడి ఉెండే సాతాభని ఖత అదరమాలలా
భనెం చారెం. అెందఽలల నౄభా ఔెంనలనీలు ఔ ూల్ నఽ సిఱియౄ బ. లువుయస వఔుౄలు/యణజ/నుభిరరనేఔ
సెంస లు/ఆయా ధైజైషనఽ
ా ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమెంలు ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.
ాత్త ఔుయౄ ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం నతౄ ెం భెెండె కయకల థరవభ నిభేయణ అబయ భైట్లనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి. ఆ కయకలు:



ఏథెైధర నషి ెం (నౄభా భిదిలలని ాభాదెం వలా ) వలా సెంబయెంచఖల నషి ెం భభిమ
అలాెంట్ి నషి ెం వలా తలెతౄఖల నషి ెం ణరలఔు అెంచధర యలువ

ఉదడసయణ
అగిైాభాదెం వలా సెంబయెంఙే సఖట్ల నషి ెం యలువ యౄ.100000 అనఽఔుెంథరెం. [థీనిై భనెం ఎల్ అని
వవహభిథె రెం]
నషి ెం జయఖఖల సఖట్ల, లేథర సభసభి సెంపలవత [న అని వవహభిథె రెం] 100లల 1 [లేథర 0.01].
అలాెంట్ుడె సఖట్ల లేథర సభసభి అెంచధర నషి ెం ఇలా వసఽౄెంథి: ఎల్ x న = 0.01 x 100000 = 1000
యసౄ వెంగ జభిగై నయౖిలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంచడరనికి సభినుోబన భిభాణెంలల ూల్ ఉెండేట్ల నౄభా ఔెంనలనీ ఎలా
జఞఖరతౄ డెతేెంథి?
భనెం భ ెంథే చాలన యధెంగ నతౄ ెం నౄభా వవస ెంణర కై తయయౘ భిసఽులునై ఎఔుువ భెంథిని ూల్ గ
ఙేమడెంణో ఔడి ఉెంట్లెంథి. తథరవభ ఎఔుువ సెంక ణరలఔు సాతాెం ఇఔుడ ని ఙేసౄ ఽెంథి. భభిమ నయౖిల
సెంక (లేథర తయచఽదనెం) భభిమ నషి ెం నతౄ ెం (తీవాత) సెంపలయతెంగ (అెంచధర యేమదగినథిగ)
భాయసతేెంథి.
కనీ సభస ఏనేట్ెంట్ే అనిై భిల త
 ేల ఔలా ఉెండవు. కై తయయౘ [లేథర „ఏఔతయశృ‟] మిష఼ులతో ఔూడ్ిన
ూల్ చడలా చిననదిగహ ఉండ్ే అఴకహఱహలే ఎఔకుఴ.
ఉథరహయణఔు కైలా ఉెండి, కై తయయౘ ఫమట్ి యణరవయణెంలల ఉెండే ఇళ్ైా నైఔు ఎనిై ఔనియౄబ? ఙరలా
కొనిై. ఔదా!
ూల్ భిభాణెం నలయసఖ తేనై కొథీె కై, లేథర కై తయయౘ సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన ననై తయయౘ భిసఽులనఽ
ఔడర అథి ఇభ డెచఔుధే అవకశ్ెం నలయసఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ుడె నౄభా ఔెంనలనీకి ఔ డెైలభా వచిచ
డెతేెంథి.
భిసఽు ఊళెంచదగినథిగ ఉెండేెంత నలదెథి, అథే సభమెంలల కై యఔఫైన భిసఽులునైథీ, అెంట్ే కై తయయౘఔు
ఙెెంథినథి అబన ూల్ నఽ సిఱిెంచడెం ఎలా?
ఈ సభసఔు నౄభా ఔెంనలనీలు ఔ భియౖుయెం ఔనఽగపధరైబ.
ఙరయౌనెంత నలదెగ ఉెండే ూల్ నఽ అయ సిఱియౄ బ. అథే సభమెంలల అెందఽలలధే లు సబ్ ూల్స నఽ ఔడర
ఏభట్ల ఙేయౄ బ. వకిౄఖత భిసఽులనఽ ఔ, లేథర లు సబ్ ూల్ లలల ఉెంచఽణరబ. భిసఽులనఽ యట్ి తీవాతల
ఆదరయెంగ ననైఫైన యపలగలుగ యబజిెంచడెం థరవభ సబ్ ూల్స నఽ ఏభట్ల ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి.
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ఉదడసయణ
ఆలౄ నౄభా యెంఖెంలల ఙెఔు నిభ్ణరలఔు నిెంట్లఔుధే అవకశ్ెం భత్త నిభ్ణరలణో నుోయౌలేౄ ఙరలా ఎఔుువ. కఫట్ిి
ఙెఔు నిభ్ణరలఔు నౄభా ఔవభైజీ ఇయవలెంట్ే ఎఔుువ న఼ానేమెం అవసయెం.
ఇథే పలవన ఆభోఖ నౄభాఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి. ళెైనౄన఼, లేథర భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄకి ఖ ెండెనుోట్ల వఙేచ
ఆయుయెం ఔడర ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

ఔ యది చికితసఔు యైదయెంగ ళెచఽచ వమెం కఖల భిసఽునఽ ఔయభి చాథరెెం. ళెనౄ
ై న఼, లేథర
భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄకి ఆభోఖెం ఫలఖ నై వకిౄణో నుోయౌలేౄ భిసఽు ననైెంగ ఉెంట్లెంథి.
మిష఼ుల ఴమీిఔయణ భమిమయ అవి ఏ విఫాఖంలోక ఴశూహుమతు తుమహధయణ చేళే రకమ
అనేది మైట్ బేకంగ్ లో చడలా
ర
భయకమబైనది.
1. అండర్మెైటింగ్ తడలూఔక భౌయౌకహంఱహలక

తుయుచనం
తెభా చేళేంద఼ఔక ఆపర్ చేళన మిష఼ు అంగీకహయయోఖమబేనడ కహదడ, ఔరేళ యోఖమబే అభతే షదయవ తెభా
ఔఴమైజీతు ఏ మైటయఔక, ఏ తుమభ తుఫంధనలఔక లోఫడ్ి అంగీఔమించడయౌ అతు తేలేు రకభ
ర య అండర్ మెైటింగ్.
యెంకైత్తఔయెంగ ఙెనులెంట్ే అెండర్భెైట్ిెంగ్ లల థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ:
i. ాభాదెం, భిసఽులనఽ నషి ెం ణరలఔు తయచఽదనెం భభిమ తీవాత నుాత్తథిఔన భథిెంు యేమడెం,
ణేలచడెం
ii. నులల఼ ఔవభైజీ భభిమ నిమభ నిఫెంధనల యౄఔలన
iii. న఼ానేమెం భైట్ా నిభేయణ
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, వథరె అనైథి అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణొలుత నియృబసఽౄెంథి.
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌసన భైట్ా ల, నిమభ నిఫెంధనలనఽ నిభేభిెంచడెం తభవత్త దశ్.
అెండర్భెైట్ిెంగ్ ధైుణరలధేయ సభెైన యక్షణ, క్షైతయ
ా  బ అనఽబవెం, లలణెైన భియౕలన తథితభల థరవభ
సభ నుభిెెంచఽఔుధేయ. ఇథో నియెంతయ అబసన ాకిరమ. అగిైాభాద నౄభా అెండర్భెైట్ర్ కయలెంట్ే
అగిైాభాథరనికి కయణరలు, లు యకలెైన పౌత్తఔ వసఽౄవులు, ఆసఽౄలనలై అగిైాభాదెం ణరలఔు ాపలవెం,
భిశ్భ
ర , పౌగోయఔ, యణరవయణ భిల త
 ేల వెంట్ియట్ినలై భెంచి అవగహన ఉెండరయౌ.
అలాగై సభ దా నౄభా అెండర్భెైట్ర్ ఔు ఔడర సభ దా భాయా ెం/భోడెు భిల తేలు, కభోా/వసఽౄవుల యయణర
భభిమ నిలవలలా ఇనేడి ఉెండే సభసలు, ధౌఔలు భభిమ యట్ి సభ దా మాన కౌశ్లెం వెంట్ియట్ినలై భెంచి
అవగహన ఉెండరయౌ.
ఆభోఖ నౄభా అెండర్భెైట్ర్ఔు ఔడర నౄభాథరయస ను ా లైల్, వమసఽ, యైదయఫైన అెంరలు, ట్ ధస్క యబలు
భభిమ ఔుట్లెంఫ చభితల
ా ఖ భిెంచి ఫలగ ణెయౌల ఉెండరయౌ. భభిమ భిసఽునలై ాత్త కయఔెం ణరలఔు ాపలయనిై
ఔడర ఖణెంచఖయౌగి ఉెండరయౌ.
a) అండర్ మెైటింగ్, షభానతుం భమిమయ రహమతృహయ ళియదక్షత (షళ్టభనతయౌటీ)
అనిై భిసఽుల సభానెం కదఽ. నౄభా యషమెంలల ఈ సఽలుయైన సాతాెం ఆదరయెంగధే జఞఖయౄఔ అెండర్భెైట్ిెంగ్
భభిమ భిసఽుల వభీాఔయణ ణరలఔు ఆవశ్ఔత తలెతౄ ేతేెంథి. కఫట్ిి ాత్త భిసఽునా నషి ెం యట్ిలాఖల
సెంపలవత, భభిమ థరని తీవాతల అెంచధరల ఆదరయెంగ సజఞవుగ భథిెంు యేమాయౌ. భభిమ ధయ
నియృ బెంచఖలగయౌ.
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అనిై భిసఽుల సభానెం కవు ఖనఽఔ నౄభాథరయసలెందభినీ సభాన న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙరయౌసెంథిగ ఔయడెం
సభికదఽ. అంద఼కై అండర్మెైటింగ్ ఉదేదవం ఔూడ్డ మిష఼ులన఼ ఴమీిఔమించడబే. తదడుమహ తృొ ంచి ఉండ్ే మిష఼ుల
లక్షణడల ఆధడయంగహ షమెైన రమిమం మైటయన఼ విధించడం జయవఖయతతంది.
ాత్త నౄభా ఔెంనలనీకి ఔడర తన ాసౄ ఽత నులల఼థరయసల ట్ా ఔ ఫలధత ఉెంట్లెంథి. ాసౄ ఽత నులల఼ల ణరలఔు
ెంద ఫలధతలనిైెంట్ినీ అథి ధయయేభచయౌస ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ నౄభా ఔెంనలనీ ఖనఽఔ నౄభా ఔయౌెంచలేని
భిసఽులఔు ఔడర నులల఼లు జఞభీ ఙేలేౄ, లేథర భిసఽులనఽ ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే తఔుువ
న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేలేౄ కెంట్లాఔుి ఫలధతలనఽ ధయయేయచడెంలల నౄభా ఔెంనలనీ యభభూనిై అథి ాభాదెంలలకి
ధడెతేెంథి.
భభోయైు భిసఽులఔు అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ళెచఽచ న఼ానేమెంలనఽ వసాలు ఙేమాలని చాలే నౄభా ఔెంనలనీకి
యనుయెం ఆయెంచినెంతగ జయఖఔనుోవచఽచ. అెంత్తభెంగ అథి యనుయెంలల కొనయఖడఫే ఔషి తయెం కవచఽచ.కఫట్ిి
సభానతవెం, లయదక్షతల దియౖిూ అెండర్భెైట్ిెంగ్ ాకిరమలనఽ తఙర తఔుెండర నుట్ిెంచడెం అవసయెం.
అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణరలఔు ాదరన లక్షణరలు ఇలా ఉెంట్లబ
i. లక్షణరల ఆదరయెంగ భిసఽునఽ ఖ భిౄెంచడెం
ii. ానుోజర్ నఽెంచి వఙేచ భిసఽు యబని నిభేభిెంచడెం
iii. నౄభా యనుయెం సభయ ెంగ యగైలా జఞఖరతౄ డట్ెం
ఔు భ ఔులల ఙెనులెంట్ే న఼ానేమెం ణరలఔు ఆమోదనీమత, సెంూయృ త తథితయ నిమభాల ఆదరయెంగ
అెండర్భెైట్ిెంగ్ లక్షాలనఽ యదిెంచడెం జయసఖ తేెంథి.

మీ జాానడతున మీక్ించ఼కోండ్ి 1
నౄభా భైట్ ఫేకిెంగ్ నఽ ాపలయతెం ఙేలే భెెండె కయకలనఽ ఖ భిౄెంచెండి.
I.
II.
III.
IV.

భిసఽు సెంపలవత భభిమ తీవాత
భిసఽు భూలెం భభిమ సవపలవెం
భిసఽు భూలెం భభిమ సెంబయెంఙే సభమెం
భిసఽు సవపలవెం భభిమ ాపలవెం
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B.

మైట్ బేకంగ్ భౌయౌకహంఱహలక

భిసఽునఽ నౄభా ఔెంనలనీకి ఫథియ్ ఙేమడెంనలైధే నౄభా ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడెం
థరవభ ఆలౄ ని ఏ ాభాథరల ఫలభి నఽెంఙెైణే నౄభా ఙేరడో అయ సెంబయెంఙే క్షెంలల తనఔు ఔయౌగై నయౖినిై
తగిాెంచఽకోఖలుఖ ణరడె.

ఉదడసయణ
ఔయస కయస నడెుతేధరైయనఽఔుెంథరెం. అథి ాభాదెంలల నుడబయ ఆయుయభ ెంట్లెంథి.
మజభానికి ఖనఽఔ మోట్లయస నౄభా ఉెంట్ే కయసఔు నషి ెం జభిగిణే భయభ్తే కయసచలనఽ నౄభా
ఔెంనలనీబయ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
నౄభా కెాబభ లు, కయసచలు, భాభిెన్ లాబెం వెంట్ియట్ిని బయషతే
ౄ ధయల నుాత్తథిఔన లెకిుెంఙే ాకిరమ
ఔెంనలనీకి అవసయెం. థీధేై భైట్ ఫేకిెంగ్ అెంట్లయస.
మైట్ అనేది తుమిదశట తెభా విఫాఖు ధయ.
ఉథరహయణఔు బూఔెం ఔవభైజీకి భైట్ నఽ ఫైలుఔు యౄ.1.00గ నేభపునవచఽచ.
నషి ెం జభిగై సెంపలవత భభిమ థరని భిభాణరలనఽ ఫట్ిి భైట్ా ల భాయసతేెంట్లబ. ాత్త భైట్లనా ఖత దోయణ లు
భభిమ ాసౄ ఽత యణరవయణెంలలని భాయసలనఽ చాల, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల నయౖిలనలై అయ చాఖల
ాపలయనిై ఫట్ిి భైట్లనఽ నిభేభియౄ యస.

ఉదడసయణ
నలైన నేభపునై బూఔెం నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. యదిెంచిన ఙరభీెలు నూల్ి లెైన్ ఔు సనైెంలలనా
భభిమ ఇట్లఔలణో ఔట్ిిన ఇెంట్ికి అబణే ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ నయౖినికి ఖ యబయ ఆయుయెం
కెంకీరట్ ఔట్ి డెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువ.

ఆభోఖ నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. వమసఽ, జఞత్త, విత్తౄ , అలయట్ల
ా నదలెైన ాత్త భిసఽు
అెంరనికి సెంఫెందిెంచీ అెంకెలా ల, రణరలలా అెంచధరలు యౄను ెంథియౄ యస. యట్ిని భియౕయౌెంచి, భ ెంథే
నిభేభిెంచఽఔునై నుాత్తథిఔ ఆదరయెంగ అెంకెలయెంగ యట్ికి యోుయసా కైట్లబయౄయస.
మైటల య రమిమాలఔక షభానం కహఴతు ఖభతుంచండ్ి.
రమిమం = (తెభా ముతు ం) x (మైటయ)
1. మైటింగ్ లక్యమలక
అట్ల నౄభా ఔెంనలనీ దిఱి నఽెంచీ, ఇట్ల నౄభాథరయస కోణెం నఽెంచీ నౄభా ధయ సభెంజసెంగ, సభినుోబయెంతగ
ఉెండేలా చాడట్ఫే భైట్ ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌఔ లక్షెం.
నౄభా ఔెంనలనీ కోణెం నఽెంచి చాలేౄ సభసభిలలని భైట్ా ల యదిగ కెాబెంలు, కయసచలు భభిమ ట్లకైసషన్ వెంట్ియట్ికి
సభినుోబయలా ఉెండరయౌ. అెంణేగఔ అనఽకోని ఉణరణరలఔు, ఇెంక లాపలనికి ఔడర సభినుోబయలా ఉెండరయౌ.
ఇఔ నౄభాథరయస కోణెం నఽెంచి చాలేౄ ఈ భైట్ా ల ఎలా ఉెండరలెంట్ే, కయసచలు, ఉణరణరలు, లాపలల వెంట్ి
యట్నిైెంట్ికీ ఔయౌన ఔడర ాభాథరల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం ణరనఽ కోయసఔునై నౄభా కోసెం ఙెయౌాెంఙే న఼ానేమెం
అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ఎ ఔుువగ ఉెండఔడదఽ.
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భిసఽునఽ ాపలయతెం ఙేమఖల అనిై పలభీ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్ృ, అథే సభమెంలల అెంచధర
భైట్లనలై కైవలెం చినైనుట్ి ాపలవెం భాతాఫే చాఖల చినై చినై కయకలనఽ ట్ిిెంచఽకోఔనుోణే అలాెంట్ి
అగిైాభాద న఼ానేమెం భైట్ానఽ సభెంజసఫైనయగ పలయెంచవచఽచ.
2. రమిమం మైటయన఼ తుమహధమించడం
కైవలెం న఼ానేమెం భైట్లనఽ ఖత నషి అనఽబయల ఆదరయెంగ నిభేభియౄ యస. కఫట్ిి ఖత నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన
ఖణరెంకలు భైట్లనఽ లెకిుెంఙేెందఽఔు ఙరలా అవసయెం.
భైట్ానఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భిసఽులఔు „ఖణరెంఔయఫైన యలువ‟నఽ ఇవవడెం అవసయెం.

ఉదడసయణ
ఔయేళ్ పలభీ సెంకలలని మోట్లర్ లలైకిళ్ా నషి అనఽబయనిై ఉథరహయణఔు ఖత థేళ్ా కలానికి
లేఔభిెంఙరయనఽఔుెంథరెం. అుడె యట్ి నషి ెం కయణెంగ తలెత్తౄన నయౖిల నతౄ ెం సెంక భనఔు వసఽౄెంథి. ఈ నషి ెం
నణరౄనిై నతౄ ెం మోట్లర్ లలైకిళ్ా యలువలల రతెంగ నేభపునైుడె భిసఽుఔు భనెం „ఖణరెంఔయఫైన
యలువ‟నఽ ఇవవఖలెం. థిఖ వ నేభపునై నూయస్లా థరవభ థీనిై సజఞవుగ వఔౄ ెం ఙేమవచఽచ:
ఎెం =

ఎల్
X
100
య
ఎల్ అక్షయెం నతౄ ెం నయౖిల సెంకనఽ భభిమ య అక్షయెం మోట్లర్ లలైకిళ్ానిైెంట్ి నతౄ ెం యలువనఽ సాచియౄబ.
భననేలా పలయథరెెం:




మోట్లర్ లలైకిల్ యలువ యౄ. 50,000/నషి అనఽబవెం: ఖత 10 ఏళ్ా లల 1000 మోట్లర్ లలైకిళ్ాలల 50 మోట్లర్ లలైకిళ్ా ై థ ెంఖతధరనికి
ఖ యమాబ
థ ెంఖతధరల వలా ఏట్ల సఖట్లన ఐదఽ మోట్లర్ లలైకిళ్ా ై ూభిౄగ నషి ెంగ భాయసతేధరైబ

నూయస్లానఽ వభిౄెంజైలేౄ పయౌతెం ఇలా ఉెంట్లెంథి:
నయౖిలు (యౄ. 50,000 X 5) = యౄ. 2,50,000
విలకఴలక (యూ. 50,000 X 1000) = యూ. 5,00,00,000
అెంట్ే (ఎల్ / య) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
కఫట్ిి మోట్లర్ లలైకిల్ మజభాని ఙెయౌాెంఙే న఼ానేమెం భైట్ల యౄ. 50,000/- లల సఖెం రతెం. అెంట్ే ఏట్ల యౄ.
250/-. థీధేై „యసౄ వ‟ న఼ానేమెం అెంట్లయస.
కోు మోట్లర్ లలైకిల్ ఔు యౄ. 250 లెఔున యౄ. 2.5 లక్షలు లేఔభిెంచడెం జభిగిెంథి. థరనిై ూభిౄగ నషి ెం జభిగిన
5 యహధరలఔు ఙెయౌాెంచడెం జభిగిెంథి.

ఔయేళ్ నలైన లెకిుెంచిన యసౄ వ న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేరఔ అథి ఔ పెండ్స గ ఏయడెతేెంథి. కనీ
అథి కైవలెం నయౖిలఔు ఙెయౌాెంులు ఙేమడరనికి భాతాఫే సభినుోతేెంథి.
నలై ఉథరహయణలల నేఖ లెంట్ృ ఏనై లేదని భనఔు అయ భవుణోెంథి. కనీ నౄభా కయఔలానులలా భినులన
(నియవహణ వమెం) భభిమ యనుయ లేఔయణ వమాలు (ఏజెనీస ఔనేషన్) వెంట్ియ ఔడర ఇనేడి ఉెంట్లబ.
ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖిలఔు ఔడర కసౄ భాభిెన్ నఽ ఏభట్ల ఙేమడెం ఙరలా భ కెం.
చివయగ, నౄభా యనుభనిై ఇతయ అనిై యనుభల భాథిభిగధే యణజ నుాత్తథిఔన నియవళయౄయస. కఫట్ిి
లాపలనికి ఔడర కసౄ భాభిెన్ నఽ ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యనుయెంలల నలట్ి న నలట్ి లఫడినలై అథి
ాత్తపలభనైభాట్.
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కహఫటిట , ఇతయ కయవులక, తులులక, లాఫాలఔక కహరహయౌీన బేయఔక ఱహతడలన఼ జోడ్ించడం దడుమహ ‘రహషు ఴ రమిమం’
అనేదడతున అఴషయబైన బేయఔక ్ంచ఼తడయవ.
తతది రమిమం మైటయ దిఖయఴ ేమపునే రహటితో ఔూడ్ి ఉంటయంది:







నయౖిలఔు ఙెయౌాెంులు
నయౖిల కయసచలు (ఉథర. సభైవ ఼జులు)
ఏజెనీస ఔనేషన్
నియవహణ కయసచలు
5 ూభిౄ నయౖిలు భవచచని పలయలేౄ 7 భవడెం వెంట్ి ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖిల కోసెం నిలవలు
లాపలల భాభిెన్

అబణే అనఽబవ కలానిై జఞఖరతౄగ ఎెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అతెంత ఇట్ీవయౌ కలానికి సెంఫెందిెంచిన
నషి ు అనఽబయలనఽ భాతాఫే ఉయోగిెంఙరయౌ. ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై కల యదిగ సభినుోబనెంత నషి ు
అనఽబవ ఖణరెంకలణో ఔడి ఉెండరయౌ. అుడే పయౌణరలఔు అవసయఫైన ఖణరెంఔయఫైన నుాదరనెం, యశ్వసనీమత
వయౄబ. చివయగ, సదయస యనుయెం పలభీ నయౖిలు భఖల ఫలతే అబణే అనఽబవ కలెం యదిగ అలాెంట్ి పలభీ
నషి సెంగట్నణో ఔడర ఔడి ఉెండరయౌ.
అవసయఫైన అనిై భైట్ిెంగ్ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔునై నైదట్ భైట్ా ల సభినుోనెంత తఔుువగనా, భభీ
ఎఔుువగనా, లేథర అధరమమెంగ, కై యఔఫైన భిసఽుల భధ యవక్షూభితెంగ ఉెండఔుెండర జఞఖరతౄ
డవచఽచ.

మీ జాానడతున మీయవ  మీక్ించ఼కోండ్ి 2
యసౄ వ న఼ానేమెం అెంట్ే ఏనేట్ి?
I.
II.
III.
IV.

కైవలెం నయౖిలనఽ భాతాఫే ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు సభినుోబయెంత భిభాణెంలల ఉెండే న఼ానేమెం
సభాజెంలలని అణగభిన వభాలఔు వభిౄెంఙే న఼ానేమెం
భినులధర కయసచలనఽ ఔడర లెకిుెంచిన తభవత్త న఼ానేమెం
అతెంత ఇట్ీవయౌ అనఽబవ కలెం ఆదరయెంగ లెఔుఖట్ిిన న఼ానేమెం
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మైటింగ్ కహయకహలక

C.

భైట్ానఽ నలెంఙేెందఽఔు భభిమ భైట్ిెంగ్ నుాన్ నఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు అవసయఫైన అెంరలనఽ భైట్ిెంగ్ కయకలు
అెంట్లయస. భిసఽునఽ భభిమ వసాలు ఙేమాయౌసన ఙరభీెని నియృ బెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు ఈ „భైట్ిెంగ్
కయకల‟నఽ ఉయోగియౄ యస.



భ ెందఽగ ఫేస్క భైట్లనఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీలు తభ అెంచధరలనఽ యడణరబ
తభవత ఆలౄ నౄభా వెంట్ియట్ికెైణే ఫయసగెైన అగిైాభాద యక్షణ వెంట్ి యనఽఔల లక్షణరలఔు అెంథిెంఙే
డియౌుెంట్ నఽ నేనయౘబెంచి, మోట్లయస ాభాథరలలా డెైవయా ఔునై ాత్తఔల చభితా వెంట్ి ాత్తఔల
లక్షణరలఔు యదిెంఙే అదను నణరౄలనఽ ఔలడెం థరవభ ఆ భైట్లనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు సయసెఫలట్ల
ఙేయౄ బ.

కరలకహంవం
అండర్మెైటింగ్ ఔక షభాచడయ ఴనయవలక
ఏ సెంకాయఫైన (ఖణరెంఔయఫైన) యరలాషణలల ఔడర ఖణరెంఔ లేఔయణే ణొయౌ దశ్. భిసఽుఔు ధయ నియృ బెంఙేట్ుడె
సభెైన భథిెంు వఙేచెందఽఔు యలుగ యలెైనెంత ఎఔుువ సభాఙరభనిై అెండర్భెైట్ర్ లేఔభిెంఙరయౌ.
షభాచడయ ఴనయవలక:
i. రతృో జల్ తౄహయం లేదడ అండర్మెైటింగ్ రజెంటేశన్
ii. మిస్కు షమైులక
iii. చడమితరఔ కెలభభయల అన఼బఴ ఖణడంకహలక: మోట్లర్ యెంఖెంలల వెంట్ి కొనిై యనుయ తయఖతేలఔు అెండర్
భెైట్యసా తయచా ఙరభితఔ
ా కెాబెంల అనఽబవ ఖణరెంకలనఽ ఉయోగిసౄ ఽెంట్లయస. పలయ కెాబెంల
అనఽబయలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు, తథరవభ సభెైన న఼ానేమెంనఽ నియృబెంచఽఔుధేెందఽకై ఈ ఏభట్ల.

కెాబెంలనఽ సభిగా  యకానిెంచడెం, ాపలవవెంతెంగ యడట్ెం ధయ నియృమ ాకరమ
ి లల ఙరలా భ కెం.
పలభీ నయౖిలు భ ెందఽగ అెంచధర యేమలేనియ, భభిమ సవపలవభీణర తయచా ునభవితెం కనియ.
కఫట్ిి లెకిుెంచడరనికి ఖణరెంఔయఫైన సభాఙరయెం ఎలా ుడా అెందఽఫలట్లలల ఉెండఔనుోవచఽచ. లేథర
యసౄ యఔఫన
ై నుాత్తథిఔ కఔనుోవచఽచ. (ఆధఽనిఔ ఔెంూట్యా భఔణో ఈ భోజులలా పలభీ నుాఔిత్తఔ
నయౖిలనఽ, యట్ి ాపలయలనఽ భ ెందఽగధే లెకిుెంచడరనికి లు లభ లేషన్ దే తేలనఽ
ఉయోగిసౄ ఽధరైయస)
1. రభాదం
తెభా మిఫాశలో రభాదం అనే దం తుమిదశట షభషమ ఴలల నశటం ఔయౌగించే, లేదడ నశుహటతున ్ంచే మిళి త
 తలఔక,
లేదడ లక్షణడలఔక షఽచిఔ. ఆలౄ , లేథర వఔుౄలు ఖ భికఖల లు యకలెైన ాభాథరలనఽ ఖ భిెంచి ూభిౄ భిజా ఞనెం
ఔయౌగి ఉెండట్ెం అెండర్భెైట్ిెంగ్ ఔు ఙరలా ఙరలా అవసయెం.
ాభాథరలనఽ పౌత్తఔ, ధైత్తఔ అని భెెండె యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ. పౌత్తఔ ాథరభెంట్ే నౄభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం
ణరలఔు పౌత్తఔ అెంరలఔు నషి ెం జయఖఖల ాభాథరనిై సాచిసఽౄెంథి. అథే ధైత్తఔ ాభాదభెంట్ే భానవ
ఫలళనత (నిజఞబతీలేనే, నియా క్షెం వెంట్ి) వలా లేథర యదరయణ యభాజిఔ, ఆభిఔ లత్తఖతేల వలా తలెతౄఖల
ాభాథరలనఽ సాచిసఽౄెంథి. కయనిభవహఔ యబలల భైట్ ఫేకిెంగ్ ాకిరమ పౌత్తఔ, భభిమ ధైత్తఔ ాభాథరల
భథిెంుణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి.
2. ఫౌతిఔ రభాదడలక
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పౌత్తఔ ాభాథరనిై ానుోజల్ నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమవచఽచ. సభైవ థరవభ, లేథర
భిసఽునఽ తనిఖీ ఙేమడెం థరవభ థరనిై ఫయసగా అెంచధర యేమవచఽచ. థిఖ వన నేభపునైయ లు యకలెైన
నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచిన పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలు.
a) అగినరభాదం
i.

తుమహభణం

నిభ్ణెం అెంట్ే గోడలు, భభిమ నలై ఔులల యడే నిభ్ణ యభగిరకి సాచిఔ. కెంకీరట్ బవనెం ఙెఔు బవనెం
ఔెంట్ే ఫయసగెైనథి.
ii. ఎతత
ు
అెంతసఽౄల సెంక ఎెంత నలభిగిణే ాభాదెం ఔడర అెంతగ నలయసఖ తేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే భెంట్లనఽ ఆయడెంలల
ఆ ఫేయఔు ఔషి ెం ఔడర నలయసఖ తేెంథి. నలైగ పలభీ నషి ెం యట్ియౌాణే నలై అెంతసఽౄలు ఔుఔలే ాభాదెం ఔడర
ఎఔుువ అెంతసఽౄల వలా తలెతౄ ేతేెంథి.
iii. ఫ్ోల మింగ్ షుఫాఴం
ఙెఔు నూోాయసా అగిైకి ఆజెం నుోయౄమధే ఙెనుయౌ. నలైగ భెంట్లెంట్లఔుెంట్ే అయ ణేయౌగా ఔుఔలుణరబ.
తథరవభ వసఽౄవులు, లేథర యభగిర నలై అెంతసఽౄల నఽెంచి డినుోవడెం థరవభ థిఖ వ అెంతసఽౄలలా ఆసఽౄలఔు
నషి ెం ఔడర ఔలుఖ తేెంథి.
iv. ఆఔకమ్తూీ
బవనెంలల ఏెం, లేఔ ఎవయస ఉెంట్లనైథీ, ఎెందఽఔు యడెతేనైథీ ఔడర భ కెం. లు యకలెైన ాభాథరలు
ఆఔునలనీస తయయౘణో భ డిడి ఉెంట్లబ.
v. ఇగినశన్ రభాదం
యయమధరలనఽ ఉతత్తౄ ఙేలే లేథర పలభీ భిభాణెంలల యడే బవధరలలా ఇగిైషన్ ాభాదెం ఫలగధే ఇనేడి
ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు ఔల డినుోఔు జవలనయౕల ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
భెంట్లు ఖనఽఔ ఔుయభి అెంట్లఔుెంట్ే అయ అత్త తవయగ ఔల నణరౄనికీ నుఔుణరబ. కఫట్ిి అెందఽలల
ఉెంఙేయట్ికి అగిైాభాదెం జభిగినుడె ధరశ్నభబయ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణఔు కగితెం, వసౄ ైెం వెంట్ియ కైవలెం భెంట్లకై గఔ నీయస, యేడి వెంట్ియట్ికి ఔడర లలనబయ
ాభాదభ ెంట్లెంథి.
vi. ఉతతిు రకమ
ర
నఽలు ఔయేళ్ భత్తా సభమెంలల జయసఖ తేెంట్ే ఔిత్తాభ థీనులనఽ యడరయౌ కఫట్ిి ాభాదెం నలయసఖ తేెంథి.
మెంణరాలనఽ నియెంతయెం యడెతధే ఉెంట్లయస కఫట్ిి భనడికి లలధై నుడబయ ాభాదభ ెంట్లథి. అెంణేగఔ
నియళ్ా నిదాభతే
ౄ తథితయ నియా క్షాల వలా ఔడర ాభాథరనికి ఆయుయభ ెంట్లెంథి.
vii. మిళి తి
ఇయసకెైన నుాెంతెంలల ఉెండట్ెం, ాభాదఔయఫైన భిసభలలా ఉెండట్ెం, అగిైభాఔ కైెందాెం నఽెంచి దాయెంగ
ఉెండట్ెం వెంట్ివనీై పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలే.
b) షభయదర
i.

నౌఔ ఴమష఼, మిళి తి

నుత ధౌఔలఔు భిసఽులు ఎఔుువ.
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ii. జయవుతతనన షభయదర మానం
ామాణ భాయా ెం, లలడిెంగ్ భభిమ అన్ లలడిెంగ్ భిల తేలు భభిమ ధౌకశ్రమాలలా నిలవ సదఽనుమాల
వెంట్ివనీై కయకలే.
iii. తులుల షుఫాఴం
ళెచఽచ యలువ ఉనై వసఽౄవులు థ ెంఖతధరనికి ఖ భికవచఽచ; మెంణరాలు ామాణ సభమెంలల
యభిగినుోవచఽచ.
iv. తృహమకంగ్ దధ తి
ఫలఖ లలా నుక్ ఙేలన సయసఔుల ఔెంట్ే ఫేళ్ాలల నుక్ ఙేలనయే ఫేలని పలయెంచడెం జయసఖ తేెంథి. భయా
అెందఽలలనా లెంగిల్ ఫేల్ ఔెంట్ే డఫ ల్ ఫేల్ భభిెంత సఽయక్షితెం.
యదరయణ ధరణతణో ఔడిన డాభ ్లలాని దావ యౄ సయసఔులఔు పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ.
c) మోటార్ రహసనం
i.

రహసనం ఴమష఼, మిళి తి


నుత యహధరలు ాభాథరలఔు ఖ యబయ ఆయుయెం ఎఔుువ.
ii. రహసనడల తయశృ
యోర్ి్ కయా ఔు పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఆయుయఫఔుువ.
d) దొ ంఖతనం
i.

తులుల షుఫాఴం

ళెచఽచ యలువ ఉెండి, తఔుు భిభాణెంలల ఉెండే వసఽౄవులు (ఉథరహయణఔు ఆబయణరలు), సఽలువుగ
తీసఽకెళ్ాఖయౌగై వసఽౄవులఔు భిసఽు ఙరలా ఎఔుువ.
ii. మిళి తి
నలై అెంతసఽౄల ఔెంట్ే గౌరెండ్స నూోార్లల భిసఽు ఙరలా తఔుువ. భాయసభూల నుాెంణరలలా ఉెండే నలైయేట్ నియయలు
ాభాదబభిణరలు.
iii. తుమహభణయబైన రభాదం
భభీ ఎఔుు తలుులు, కిట్ికీలుెంట్ే పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ.
e) ఴమకు ఖత రభాదం
i.

ఴమకు ఴమష఼

భభీ విదఽేలెైన యయస ాభాథరల ఫలభిన డే ఆయుయెం ఎఔుువ. నలైగ ఔయేళ్ ాభాదెం జభిగిణే యయస
కోలుకోవడరనికి ఔడర ఙరలా ఎఔుువ సభమెం డెతేెంథి.
ii. ఆఔకమేశన్ షుఫాఴం
ఖ యరు జఞకీలు, ఫైనిెంగ్ ఇెంజనీయసా, నియళ్ైా వెంట్ియభికి పౌత్తఔ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువ.
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iii. ఆమోఖమ భమిమయ ఫౌతిఔ మిళి తి

భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄ పౌత్తఔ ాభాథరనికి ఖ యబయ క్షెంలల శ్సౄ ైచికితసఔు సభిగ
సెంథిెంచఔనుోవచఽచ.
f)

ఆమోఖమ తెభా

i.

ఴమకు ఴమష఼

తయచా అధరభోఖెం ఫలభిన డే ఆయుయెం చినై వమసఽ యభిలల తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ii. ఴమకు ఆమోఖమ మిళి తి
 . అంటే రషు ఼తం ఏబైనడ రహమధితో ఫాధడుతతనడనడ్డ
iii. భదమతృహనం, లేదడ ధఽభతృహనం
iv. ఆఔకమేశన్ షుఫాఴం
ను ఖ, దఽభ ్ వెంట్ియ నేత్తనైభి యలువడే నూఔిభీలా ల ని ఙేమడెం
3. మైటింగ్ లో ఫౌతిఔ రభాదడలన఼ మిశుమించడం
పౌత్తఔ ాభాథరల యషమెంలల అెండర్ భెైట్యసా థిఖ వ దే తేలనఽ ఉయోగియౄ యస:







న఼ానేమెంనఽ నలెంచడెం
నులల఼నలై యభెెంట్ీలనఽ వభిౄెంజైమడెం
నిభిెషి కాజులనఽ వభిౄెంజైమడెం
అదధరలు/నేనయౘబెంులనఽ యదిెంచడెం
జఞభీ ఙేలన ఔవభైజీని భినేతెం ఙేమడెం
ఔవభైజీని నిభఔభిెంచడెం

a) రమిమం ్ంు (లోడ్ింగ్)
భిస్కు ఎక్స నుోజర్ లల కొనిై ాత్తఔల లక్షణరలు ఔడర ఉెండవచఽచ. యట్ిని అెంగీఔభిెంఙేెందఽఔు కొెంత
అదను న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేమాలని అెండర్ భెైట్యసా నియృ బెంచవచఽచ.
న఼ానేమెం నలెంు నలెంచడెం థరవభ ళెచఽచ కెాబెంల సెంపలవతనఽ, లేథర ళెచఽచ కెాబెంలనఽ భిఖణనలలకి
తీసఽఔుెంట్లయస.
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ఉదడసయణ
i.

నిభేభిత ాభాణరలనఽ నుట్ిెంఙే యభానమాన సెంస లు, లేథర ధౌఔల థరవభ యయణర అబయ సయసఔులఔు
యదరయణ న఼ానేమెం భైట్ాధే వసాలు ఙేయౄ యస. కనీ వమలలైనుోబన, ట్ధేైజీ తఔుువగ ఉనై ధౌఔలఔు
భాతాెం అదను న఼ానేమెం ఙరభిె ఙేయౄ యస.

ii. వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల నౄభాథరయస ఖనఽఔ యవణరభోహణ, భైలెంగ్, యేట్ వెంట్ియట్ిలల నులగాధే యభెైణే
అదను న఼ానేమెం వసాలు ఙేయౄ యస.
iii. ఆభోఖ నౄభాలల ఔయేళ్ అెండర్భెైట్ిెంగ్ సెందయౌెంగ ాత్తఔల లక్షణరలేయైధర ఉెంట్ే అథి ఔడర న఼ానేమెం
నలెంుఔు థరభి తీమవచఽచ.
కొనిైయయసా భభీ ాత్తఔల కెాబెంల నిషత్తౄ ఉెంట్ే ఔడర న఼ానేమెం నలెంు ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. మోట్లయస
నౄభా, లేథర ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల వెంట్ియట్ి యషమెంలల ఇథి జయసఖ తేెంథి.
ఇట్ీవయౌ ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం వకిౄఖత కెాబెం ఆదరభిత న఼ానేమెం నలెంు ఙెలాదఽ. థరనిై నుయదయశఔ
నుాత్తథిఔ ఆదరయెంగ నతౄ ెం నుోయసినూోయౌయోఔ వభిౄెంజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
b) రహమెంటీల విధింు
పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ తగిాెంఙేెందఽఔు అవసయఫైన యభెెంట్ీలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు ను ెందఽయససఽౄెంట్లబ.
కొనిై ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ను ెందఽయచడెం జభిగిెంథి.

ఉదడసయణ
i. షభయదర యరహణడ
సయసఔులనఽ (ఉథరహయణఔు ట్ీ ను డి) ట్ిన్ లెైన్ు కైసఽలలా నుక్ ఙేమాలధే యభెెంట్ీని ను ెందఽయసయౄయస.

ii. దొ ంఖతనం
ఆలౄ ని ఇయయై ధరలుఖ ఖెంట్లనుట్ృ యచ్ భన్ కలా కసఽౄెండరడనై యభెెంట్ీ

iii. అగినరభాదం
అగిైాభాద నౄభాలల భిసభలనఽ యదరయణ నియేళ్లఔు నేెంచి యడభదని యభెెంట్ీ జఞభీ ఙేయౄ యస.

iv. మోటాయవ రహసనడలక
యహధరనిై యేఖ భీక్షఔు, లేథర భైలెంఖ లఔు యడభదధే యభెెంట్ీని జఞభీ ఙేయౄ యస.
c) కెలభం/నశట ముతడులన఼ తగిించే కొతున కహలజులక

ఉదడసయణ
షభయదర యరహణడ: కొనిై పలగలఔు చినై నషి ెం జభిగిధర కొనిై కభీథెైన మెంణరాలఔు ూభిౄగ నషి ెం యట్ిలావచఽచ.
అలాెంట్ి మెంణరాలు భీనస్క
ేా ఫెంట్ కాజ్డ భిదిలలకి వయౄబ. తథరవభ అెండర్భెైట్ర్ ఫలధత కైవలెం మెంణరానిై
భీనస్క
ేా ఙేమడరనికి, నుయవర్ు ఙేమడరనికి, లేథర యభిగిన పలగనిై అత్తకిెంచడరనికై భినేతెం అవుతేెంథి.
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కస్కి నలైులు, యౘర్ు ఫోయసులు కొనిైయయసా కైవలెం భూలల వదె నుడవుణరబ. కఫట్ిి సభ దా నులల఼లా ల కస్కి
నలైులు, యౘర్ు ఫోయసులు ఔట్ిెంగ్ కాజులఔు లలఫడి ఉెంట్లబ. థరనిాకయెం నుడెైన పలగనిై కోలేల, నేఖణర పలగనిై
భాతాఫే యడెకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఙరలాయయసా యథేరల నఽెంచి థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై సయసఔుల థేయౕమ ామాణరనికి సభ దా నౄభా
అవసయభవుతేెంథి. అలాెంట్ి సయసఔుల నషి ెం, లేథర డరఫేజీ వెంట్ియ యథేశ్ెం నఽెంచి వసఽౄెండగధే జభిగి
ఉెండవచఽచ. కనీ ఫమట్ి భియౕలనలల ణేలఔనుోబ ఉెండవచఽచ.

అలాెంట్ి భిసఽులనఽ వసఽౄవులనఽ భైవులల థిఖగధే సజఞవుగ తనిఖీ ఙేలే షయతే నైద అెంగీఔభియౄ యస .
నులల఼ ఔడర అెంగీకభనికి భ ెందఽ సభైవ ఙేమడరనికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.
d) అదనడలక/మినశృభంుల విధింు
నషి ు నతౄ ెం నేభపునై అదధరలు/నేనయౘబెంులనఽ నేెంచిణే నేఖణర నణరౄనిై „అదనెం‟ కాజు కిెంద
ఙెయౌాయౄ యస. భినేత్త ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెండే నషి ెం ఙెయౌాెంుఔు అయహెం కదఽ.
చినై కెాబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం ఈ కాజుల లక్షెం. నౄభాథరయస ఔడర నషి ెంలల కొెంత పలగనిై ఙెయౌాెంఙరయౌస
వసఽౄెంథి కఫట్ిి అతనఽ భభిెంత జఞఖరతౄ వళయౄడె. భభిమ నషి నియయణ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె.
e) ఔఴర్ మిమితి

ఉదడసయణ
i.

మోటార్: నుత మోట్లయస యహధరనికి నౄభా ాత్తనుదననఽ యదరయణెంగధైణే అెంగీఔభిెంచయస. కనీ
నౄభాథరయసలు భినేత ఔవభైజీని, అెంట్ే థర్ు నుభీి భిసఽులఔు భాతాెం ఇవవజూుణరయస.

ii. ఴమకు ఖత రభాదం: ఖభిషి అెంగీఔిత వమసఽ థరట్ిన వకిౄఖత ాభాద ానుోజర్ ఔు ఔడర ఔవభైజీని

అెంథిెంచవచఽచ. అబణే అథి ూభిౄయ బలల కఔుెండర కైవలెం డెత్ భిసఽుఔు (యైఔల లనృే ణో నుట్లగ)
భాతాఫే ఇవవవచఽచ.

iii. ఆమోఖమ: కొనిై ఆభైషన్ దే తేలు, లేథర భిల తేలలా ఔవభైజీని భినేత యబకి భాతాఫే

వభిౄెంజైయౄ భెంట్ృ నౄభా ఔెంనలనీ కొనిై భినేతేలు యదిెంచవచఽచ. ఉథరహయణఔు కట్భక్ి , లేథర ఐ లెన్స
దే తేలు.
f)

డ్ిశూౌుంటయ
ల

భిసఽు ఖనఽఔ యనఽఔలెంగ ఉెంట్ే తఔుువ భైట్ానఽ వసాలు ఙేయౄ యస. లేథర డియౌుెంట్ ఇయౄయస.
అగిైాభాద నౄభాలల భిసఽు నలయసఖ దలఔు థిఖ వ లక్షణరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయస.

i.
ii.
iii.
iv.

భిసభలలా ల్రెంఔా ర్ వవస ఏభట్ల
కెంనుౌెండ్స లల ళెైడరాెంట్ వవస ఏభట్ల
ఫకెట్ా ల, మోసఽకెళ్ాఖల అగిైభాఔ యధధరలు భభిమ భానఽవల్ లైర్ ెంుల ఏభట్ల
ఆట్ ఫేట్ిక్ లైర్ అలాయెం ఏభట్ల
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ఉదడసయణ
మోట్లయస యహన నౄభాలల మోట్లయస లలైకిల్ నఽ ఖనఽఔ నితెం లలైడ్స కర్ అట్లచ్ ఙేల ామాణసఽౄెంట్ే న఼ానేమెంనలై
డియౌుెంట్ అెందజైయౄ యస. ఎెందఽఔెంట్ే థరనివలా యహధరనికి లయతవెం నలయసఖ తేెంథి ఖనఽఔ భిసఽు ఆ ఫేయఔు
తఖా తేెంథి.
సభ దా నౄభాలల „పుల్ లలడ్స‟ ఔెంట్ెైనర్ ఔు న఼ానేమెంనలై డియౌుెంట్ ఇఙేచెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ సఽభ కెంగ
ఉెంట్లెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే థ ెంఖతనెం, యౖభైిజీ ాభాథరలనఽ అథి నియభిసౄ ఽెంథి.

ఖూ
ై నిని,
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ లల నలదె ఖూ
ర ప్ ఔు డియౌుెంట్ిా యౄయస. ఎెందఽఔెంట్ే నులధరయఫన
నౄభా ఔెంనలనీకి కయసచలనఽ అథి ఫలగ తగిాసౄ ఽెంథి.
g) నో కెలభమ్ీ ఫో నస్క (ఎన్ ళతె)
కెాబభ లు లేని ాత్త ఏడరథీ భెనఽవల్ సెందయౌెంగ కొెంత నణరౄనిై ఫోనస్క గ ఇయౄయస. భెనఽవల్ లల
న఼ానేమెంనఽ తగిాెంచడెం థరవభ థరనిై అనఽభత్తయౄయస. అథి నతౄ ెం ఖూ
ర ు ణరలఔు కెాబెం నిషత్తౄ నలై
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
అండర్మెైటింగ్ అన఼బరహతున బయవఖయయవచ఼ఔకనేంద఼ఔక నో కెలభం ఫో నస్క అనేది చడలా వకు భంతబైన
ఴూమసం. ్ైగహ ఇది మైటింగ్ ఴమఴషి లల ో ఔ ఫాఖంగహ మిఖణన తృొ ంద఼తోంది. నౄభాథరయస ణరలఔు ధైత్తఔ
ాభాద కయకనిై ఔడర ఈ ఫోనస్క ఖ భిౄసౄ ఽెంథి. మోట్లయస యహన నౄభాలల అబణే ఫయసగెైన డెైయెంగ్
ధైుణరలు చాడెం లేథర ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ఫయసగెైన ఆభోఖ శ్రదే చాడెం థరవభ కెాబెం జోయౌకి
యళ్ానెందఽఔు ఇథి ాత్తపలెం వెంట్ిదనైభాట్.
h) తియషుయణ
ఔయేళ్ ఇనేడి ఉనై పౌత్తఔ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుుయైణే, సదయస భిసఽు నౄభా ఔయౌెంచజఞలనిదవుతేెంథి.
థరనిై త్తయసుభియౄ యస. ఖత నషి అనఽబవెం, ాభాథరల భిజా ఞనెం, సభఖర అెండర్భెైట్ిెంగ్ యదరనెం ఆదరయెంగ
ాత్త నౄభా తయఖత్తలలనా త్తయసుభిెంఙరయౌసన భిసఽుల జఞనృణరనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు యౄను ెంథిెంఙరబ.
4. నసైతిఔ రభాదం
ధైత్తఔ ాభాదెం థిఖ వ దే తేలలా తలెతౄవచఽచ:
a) తుజాభతీ లేమి
అతెంత ఙెడు ధైత్తఔ ాభాథరనికి అతెంత థరయసణఫైన ఉథరహయణ ఏనేట్ెంట్ే నౄభాథరయస ఎలాగెైధర నషి ెం
ఔలఖజైసఽఔుని, థరనికి నౄభానఽ కెాబెం ఙేసఽఔుధే ఉథేెశ్ెంణో నులల఼ తీసఽకోవడెం. నిజఞబతీయసడెైన
నౄభాథరయస ఔడర ఆభిఔయఫైన ఔయౖిలలా ఉెంట్ే థ ెంఖ నయౖినిై చానెంఙే ాలలపలనికి లలనఽ కవచఽచ.
b) తుయల క్షమం
నషి ెం ట్ా నిభిాౄతనఽ నియా క్షానికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ. నౄభా ఉెంథి ఔథర అని నౄభా ఙేలన ఆలౄ
యషమెంలల నియా క్షూభిత దోయణణో వవహభిెంచవచఽచ.
ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ నౄభా ఙేలన ఆలౄ యషమెంలల ఔయేళ్ థరనికి నౄభా లేఔనుోణే తీసఽఔుధేెంతట్ి
జఞఖరతౄ తీసఽకోఔనుోణే ధైత్తఔ ాభాదెం సెంతినౄ ఔయెంగ లేనట్లి లెఔు.
c) తృహమిఱహరమిఔ షంఫంధడలక
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మజభాని-ఉథోగి సెంఫెంధెం ాత్తఔల ధైత్తఔ ాభాథరని(bad moral hazard ) కి ఙెెంథిన అెంశ్ెం ఇనేడి
ఉెండచఽచ..
d) తుడు కెలభభయలక
ఇలాెంట్ి ధైత్తఔ ాభాథరలు కెాబభ లు తలెత్తౄనుడే వయౄబ. నౄభాథరయస ఉథేెశ్ూయవఔెంగ నషి ెం
ఙేఔయసచకోఔనుోవచఽచ. కనీ నషి ెం జభిగినుడె భాతాెం ఇెండెనేైట్ీ సాణరానికై ూభిౄ యయసదే ఫైన భీత్తలల
సళేతేఔెం కనెంత ళెచఽచ భియౘభనిై కోయవచఽచ.

ఉదడసయణ
ఇలాెంట్ి ధైత్తఔ ాభాథరలఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల లు ఉథరహయణలు ఔనియౄబ. భభినిై నౄభా
ాయోజధరలు ను ెంథేెందఽఔు కెాబభ థరయసలు తభ డిజెఫ ల్ ఫెంట్ కలావదిని గమానిై ఫట్ిి అవసయఫైన
థరనిఔెంట్ే ఎఔుువగ యలెైనెంతగ ను డిగిెంఙేెందఽఔు నఖా చాుతేెంట్లయస.

మోట్లర్ కెాబభ లలా ాభాదెం వలా నుడెన
ై పలగనికి సెంతినౄ ఔయఫన
ై భీత్తలల భయభ్తే ఙేలే
యలుధరై ఔడర థరనిై భాభిచ కొతౄ థి యేమాయౌసెంథేనని, లేథర ాభాదెం వలా జభిగిన నయౖినికి
సెంఫెంధెం లేని భయభ్తేలు ఔడర ఙేమాయౌసెంథేనని నౄభాథరయస ట్లిఫట్ి డెం వెంట్ి సెందభౌలలా
ఇలాెంట్ి ాభాదెం తలెతౄ ేతేెంథి.
కో నేఫెంట్, తగిాెంు, ఉ భినేతేల వెంట్ియట్ి థరవభ, ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ధన కెాబెం ఫోనస్క వెంట్ి
నుోాణరసహకలు ఇవవడెం థరవభ ధైత్తఔ ాభాథరలనఽ ఫలగ తగిాెంచవచఽచ.

షభాచడయం
i.

కో ేబంట్ (షస చెయౌలంు)

నౄభా ఙేలన ఉదెంతెం జభిగిణే ఙరలా ఆభోఖ నులల఼లా ల నౄభాథరయస ఔడర సదయస నషి ెంలల కొెంత నణరౄనిై
బభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు నౄభా నతౄ ెం యౄ. 20000 భభిమ నులల఼ ప్ యకయెం కో నేఫెంట్ నతౄ ెం
10% అబణే నౄభాథరయస అెందఽలల యౄ.2000 ఙెయౌాయౄ డె.
ii. షబ్ యౌమిట్ీ (ఉ మిమితతలక)
నలభిగినుోబయ నృలుాల మోతనఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్త తయయౘ కయసచలు, ఆభైషన్ దే తేలు, లేథర డరఔిర్ ఼జుల
వెంట్ియట్ినలై యడిగ కొెంత భినేత్తని నౄభా ఔెంనలనీ యదిెంచవచఽచ.
iii. మినశృభంు (డ్ెడ్ిఔటఫయల్)
థీనిై అదనెంగ ఔడర నలుయౄయస. ఎెందఽఔెంట్ే ఇథి నౄభా ఔెంనలనీ కెాబభ నఽ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు భ ెందఽ
నౄభాథరయస ఙెయౌాెంఙరయౌసన లయ నతౄ ెం. ఉథరహయణఔు ఔ యౄ. 10000 నులల఼లల నేనయౘబెంు ఉెంట్ే, కెాబెం
ఙేలన ాత్త నౄభా నషి ెంలలనా నౄభాథరయస భ ెందఽగ యౄ. 1000 ఙెయౌాయౄ డె.
తెభాదడయవ తయపు న఼ంచి నసైతిఔ రభాదం ఉంటయందనన అన఼భానం ఉననుడు షదయవ రతృో జల్ీ న఼ ఏజెంటయ
ఎటిట మిళి తతలోలనఽ తెభా ఔం్తూక తీష఼ఔకమహఔూడద఼. ్ైగహ అలాంటి అంఱహలన఼ ఆబ రసంటనే తెభా ఔం్తూ
అధికహయవల దాలటక తీష఼కెయల ాయౌ.
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5. షుల కహల ళేుల్ీ
యదరయణెంగ న఼ానేమెం భైట్ానఽ ధైెండె ధలల కలానికి కోట్ ఙేయౄ యస. ఔయేళ్ నులల఼ని తఔుువ కలానికి
తీసఽఔుెంట్ే న఼ానేమెంనఽ ఔడర ాణేఔ లేుల్ నఽ వభిౄెంజైయౄ యస. థరధేై సవల కల లేుల్ అెంట్లయస.
ఈ లేుల్ ాకయెం సవలకయౌఔ నౄభాఔు వసాలు ఙేమాయౌసన న఼ానేమెం ధైషత్తౄ ఔ నుాత్తథిఔ ాకయెం ఉెండదఽ.
షుల కహల ళేుల్ీ ఆఴవమఔత

a) నులల఼ని జఞభీ ఙేలేెందఽఔు అబయ కయసచలు 12 ధలలకెైధర, తఔుువ కలానికెైధర థరథరుగ కైలా
ఉెంట్లబ కఫట్ిి ఈ భైట్ానఽ వభిౄెంజైయౄ యస.

b) నలైగ యభిషఔ నులల఼లల భెనఽవల్ కైవలెం ఏడరథికి ఔయభై వసఽౄెంథి. అథే సవలకయౌఔ నౄభాలలా అబణే
అథి భభిెంత తయచఽగ వసఽౄెంథి. అలాెంట్ుడె ధైషత్తౄ ఔ న఼ానేమెంనఽ అనఽభత్తలేౄ నౄభాథరయస కైవలెం
ఈ సవలకయౌఔ నౄభాలధే తీసఽఔుెంట్ృ, తథరవభ న఼ానేమెంలనఽ యబథరలలా ఙెయౌాెంఙే దోయణకి థిగై
ఆయుయభ ెంట్లెంథి.

c) నలైగ కొనిై నౄభాలు లక్షణరనిై ఫట్ిి ల఼జనల్ అమ ెంట్లబ. అలాెంట్ి ల఼జన్ లల యట్ి భిసఽు

ఎఔుువగ ఔడర ఉెంట్లెంథి. నలైగ కొనిైయయసా భిసఽు అతదిఔెంగ ఉనై సభమెంలల నౄభాలనఽ
తీసఽఔుెంట్లయస. తథరవభ నౄభా ఔెంనలనీ ాయోజధరలఔు యయసదే ెంగ నౄభా ఎెంనఔ జయసఖ తేెంథి.
ఇలాెంట్ి ఎెంనఔలనఽ నిభోదిెంచడరనికై సవలకయౌఔ నౄభాలనఽ యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. నలైగ యభిషఔ
నౄభానఽ నౄభాథరయస యదఽె ఙేసఽఔునైుడె ఈ సవలకయౌఔ నౄభాలనఽ ఇవవవచఽచ.

6. ఔతూష రమిమం
నులల఼ జఞభీ ణరలఔు నులధరయఫైన కయసచలు ఔవయబయలా ాత్త నులల఼ కిెంద ఔనీస న఼ానేమానిై ఙరభిె
ఙేమడెం భినుట్ి.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 3
ఏజెెంట్ల ధైత్తఔ ాభాథరనిై ఖ భిౄెంచినుడె ఆఫ ఏెం ఙేమాయౌ?
I.
II.
III.
IV.

భ ెందఽలాగై నౄభానఽ కొనయగిెంఙరయౌ
యషమానిై యెంట్ధే నౄభా ఔెంనలనీకి నియేథిెంఙరయౌ
కెాబభ లలా యట్ల అడగయౌ
ట్ిిెంచఽకోఔడదఽ
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D.

తెభా ముతు ం (షమ్ అశయమర్డ)

నులల఼ నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెంథిెంఙే ఖభిషి నతౄ ెం ఇథి. అబణే ఇెండెనేైట్ీ భినేత్తని ఎెంచఽఔుధే
భ ెందఽ నౄభాథరయస ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే కెాబెం సభమెంలల భీబెంఫర్స ఙేలే ఖభిషి
నతౄ ెం అథి భాతాఫే.
నౄభా నణరౄనిై ఎుడా నౄభాథరయస ఙేణే నిభేభితభవుతేెంథి. నులల఼ ఫేయఔు ఫలధత ఉెండే నతౄ ెం ఔడర
అథే. నులల఼ ఫేయఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన న఼ానేమెం ఎెంణో నిభేభిెంఙేెందఽఔు భైట్లనఽ వభిౄెంజైలేథి ఔడర ఈ నతౄ ెం
నైథే.
నౄభా నతౄ ెం ఆలౄ యలువనఽ యసౄ యఔెంగ ాత్తనృెంనృెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ నౄభా నతౄ ెం ఎఔుువగ ఉెంట్ే
నౄభాథరయసఔు లనృే ఏనై ఙేఔయదఽ. అలాగై అల నౄభా ఙేలేౄ, అెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్ే కెాబెం ధైషత్తౄ ఔెంగ
తఖా తేెంథి.
1. తెభా ముతడుతున తుయణ భంచడం
ాత్త యనుయ తయఖత్తలలనా నౄభాథరయసఔు ఈ థిఖ వ నుబెంట్ా నఽ అనఽసభిసౄ ా సలయౘ ఇయవయౌస ఉెంట్లెంథి.
నౄభా నణరౄనిై నియృ బెంచఽఔుధేుడె యట్ిని భనసఽలల ఉెంచఽకోయయౌ:
a) ఴమకు ఖత రభాద తెభా: ఔెంనలనీ ఇవవజూనే నౄభా నతౄ ెం (సమ్ అషర్ు ) లయ నతౄ ెం కవచఽచ,
లేథర నౄభాథరయస ఆథరమెంనలై ఆదరయడి ఉెండవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నిభిెషి యైఔలానికి గనఽ
నౄభాథరయస ధలయభీ యేతధరనికి 60 నఽెంచి 100 భెట్ా ల ఫనిట్స ఇవవవచఽచ. అబణే ఖభిషి నణరౄనికి
భినేత్త, లేథర ఎఖ వ భినేత్త ఉెండవచఽచ. అెంణేగఔ భియౘభలు ఔడర ఔెంనలనీ, ఔెంనలనీకి
భాయవచఽచ. ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లా ల నౄభా నతౄ ెం సమ్ ఇనాసర్ు నఽ ాత్త నౄభాథరయసఔ
యడిగ నిభేభిెంచవచఽచ. లేథర నౄభాథరయసఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄలఔు యౌెంఔు నలట్ివచఽచ.
b) ఆమోఖమ తెభా: సమ్ ఇనాసర్ు ఔ నిభిెషి భైెంజ్డ లల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి వయో భినేత్తనలై
ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 వయో భినేత్త ఉనై ఖూ
ర ప్ ఔు నౄభా ఔెంనలనీ 10
లక్షలు, లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సమ్ ఇనాసర్ు నఽ ఇవవజూవచఽచ. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ా
వయో ఖూ
ర ప్ ఔు అథి 2 లక్షలల ఎెంణో ఉెండవచఽచ.
c) మోటార్ తెభా: మోట్లర్ నౄభా యషమెంలల సమ్ ఇనాసర్ు అధేథి నౄభాథరయస ాఔట్ిెంచిన యలువ
(ఐడీయ)గ ఉెంట్లెంథి. అథి యహను యలువ. ాసౄ ఽతెం ఉతత్తౄ థరయస ఆ యహధరనికి నియృ బెంచిన
అభ్ఔు ధయ ఆదరయెంగ థీనిై తీసఽఔుెంట్లయస. థరని నఽెంచి ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు
తయసఖ దల రణరనిై తీలేయౄ యస. ఉతత్తౄ థరయస ాఔట్ిెంచిన ధయలల యనిఔ సఽెంకలు/నఽైలుెంట్లబ.
భిజిలేిష
ర న్ భభిమ నౄభా నణరౄలుెండవు.
ఐడీయ = (ఉతత్తౄ థరయస ాఔట్ిెంచిన అభ్ఔు ధయ – తయసఖ దల) + (ాఔట్ిెంచిన అభ్ఔు ధయలల ఇనేడి
ఉెండని యడి పలగల కయసచ - తయసఖ దల) భభిమ భిజిలేిష
ర న్ భభిమ నౄభా నణరౄలనఽ
నేనయౘబయౄయస.
యడకనికి నికిభని, లేథర 5 ఏళ్ైా థరట్ిన యహధరల ఐడీయని నౄభా ఔెంనలనీ, నౄభాథరయస యసయ
అెంగీకయెం ఫేయఔు నియృ బెంచఽఔుెంట్లయస. అుడె తయసఖ దలఔు ఫదఽలుగ నుత కయా ఐడీయని యహను
ఔెండిషన్ నలై సభైవమయసా, కయస డీలయా వెంట్ియయస ఇఙేచ అెంచధరల ఆదరయెంగ నియృ బెంచఽఔుెంట్లయస.
ఐడీయ అధేథి ఔయేళ్ యహనెం థ ెంఖతధరనికి ఖ భెైధర, నతౄ ెం నయౖినికి ఖ భెైధర ఙెయౌాెంఙే భియౘయెం. కయస
భాభెుట్ యలువఔు యలెైనెంత దఖా యగ ఉెండే ఐడీయని ను ెంథరలని ఖట్ిిగ లనూయసస ఙేమడెం జయసఖ ణోెంథి.
నౄభాథరయసఔు ఐడీయనలై 5% నఽెంచి 10% తఖా దలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు యదియౄ బ. తఔుువ ఐడీయ అెంట్ే
తఔుువ న఼ానేమెం ఔడర అని భభిచనుోవదఽె.
d) అగినరభాద తెభా
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అగిైాభాద నౄభా సమ్ అషర్ు నఽ బవధరలు/నుాెంట్ల, మెంణరాెంలు, నృగిెంుల ునఃయన యలువ
ఆదరయెంగ నిభేభిెంచవచఽచ. యట్ిలల ఉెండేయట్ికి యట్ి భాభెుట్ యలువ ఆదరయెంగ ఔవభైజీ ఔయౌయౄయస. యట్ి
ధయ నఽెంచి తయసఖ దలనఽ తీలేలేౄ అథి వసఽౄెంథి.
e) తులుల తెభా
నిలవల యషమెంలల సమ్ అషర్ు అెంట్ే యట్ి భాభెుట్ యలువ. నషి ెం జభిగినుడె, భ డి సయసఔులఔు
నషి ెం జభిగినుడె నౄభాథరయసఔు ఆ సయసఔులనఽ భాభెుట్ లల కొనఽగోలు ఙేమఖల ధయనఽ భీబెంఫర్స
ఙేయౄ యస.
f)

షభయదర షయవఔక తెభా

ఇథి అెంగీఔభిెంచిన యలడ్స నులల఼. భభిమ సమ్ అషర్ు అధేథి కెంట్లాఔుి సభమెంలల నౄభా ఔెంనలనీ
భభిమ నౄభాథరయస భధ ెందెం ఫేయఔు ఉెంట్లెంథి. యదరయణెంగ అథి వసఽౄవు ణరలఔు ధయఔు
యయణరనఽ, అెంట్ే ల఼ఐఎఫ్ యలువనఽ ఔయౌనణే వఙేచ నతౄ ెం.
g) బమెైన్ సల్ తెభా
బమెైన్ సల్ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు అధేథి ెందెం నదట్ా నౄభా ఔెంనలనీకి భభిమ నౄభాథరయసఔు
భధ ఔుథిభై ెందెం ఫేయఔు ఉెంట్లెంథి. హల్/ధౌఔనఽ సభిిలైడ్స యలమర్ తనిఖీ ఙేలన నైదట్ ఈ
యలువనఽ నేభపుెంట్లయస.
h) ఫాధమత తెభా
ఫలధత (లమనృయౌట్ీ) నులల఼లా ల సమ్ ఇనార్ు అధేథి నుభిరరనేఔ యపలగల లమనృయౌట్ీ ఎక్స నుోజర్ గ
ఉెంట్లెంథి. యట్ి ఎక్స నుోజర్ తీవాత, పౌగోయఔ యసౄ యణల ఆదరయెంగ థరనిై నియృ బయౄయస. అదను
ధరమయఫైన కయసచలు ఔడర కెాబెం భియౘయెంలల పలఖెం అబ ఉెండవచఽచ. సమ్ ఇనాసర్ు నఽ ఎఖ వ
నేభపునై భనేతేల ఆదరయెంగ నౄభాథరభై నియృ బయౄయస.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 4
ఔ డరఔియసఔు తనఔు వత్తభైఔెంగ వఙేచ నియా క్షు ఆభోణల ఫలభినఽెంచి కనుడెకోవడరనికి ఔ నౄభా థకనిై
సాచిెంచెండి.
I.
II.
III.
IV.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ఫలధత నౄభా
ఫభెైన్ హల్ నౄభా
ఆభోఖ నౄభా
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శూహమహంవం
a) భిసఽులనఽ వభీాఔభిెంచి భభిమ అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄయో నిభేభిెంఙే ాకిరమ భైట్ ఫేకిెంగోా ఙరలా
భ కఫైనథి.
b) అెండర్భెైట్ిెంగ్ అధేథి నౄభా కోభిన భిసఽు అెంగీకయయోఖభా, యోఖఫే అబణే ఏ భైట్లఔు, నౄభా ఔవభైజీని
అెంగీఔభిెంఙరయౌసన నిమభ నిఫెంధనలేనేట్ి అనైయ ణేలేచథి.
c) భైట్ అధేథి నౄభా మూనిట్ ణరలఔు ధయ.
d) నౄభా ధయ ఙరయౌనెంతగ, సభెంజసెంగ ఉెండేలా చాడట్ఫే భైట్ ఫేకిెంగ్ లక్షెం.
e) „యసౄ వ న఼ానేమెం‟ అధేథరనికి ఇతయ కయసచలు, నిలవలు భభిమ లాపలలఔు ఙరయౌనెంతగ నణరౄలనఽ
ఔలుుణరయస.
f)

నౄభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభిెషి ాభాదెం వలా నషి ెం జభిగై ఆయుభనిై నలెంఙే అెంరలు, లేథర
లక్షణరలనఽ సాచిసఽౄెంథి.

g) తగిాెంులు/అదధరలనఽ ఙేభైచ కాజు చినై కెాబభ లనఽ ణొలగిెంఙేెందఽఔు ఉథేెయెంచినథి.
h) ధన కెాబెం ఫోనస్క అధేథి అెండర్భెైట్ిెంగ్ అనఽబయనిై ఫయసఖ భిఙే శ్కిౄభెంతఫైన వూహెం. ఇథి భైట్ిెంగ్
వవస లా ల అయపలజ పలఖెం.
i)

సమ్ అషర్ు అధేథి నులల఼ నిఫెంధనల ఫేయఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెందజైలే ఖభిషి నతౄ ెం.

కరలఔ దడలక
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

అెండర్ భెైట్ిెంగ్
భైట్ ఫేకిెంగ్
పౌత్తఔ ాభాథరలు
ధైత్తఔ ాభాథరలు
ఇెండెనేైట్ీ
లనృే
న఼ానేమెం లలడిెంగ్
యభెెంట్ీలు
తగిాెంులు
అదనెం
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మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼ఔకనేంద఼ఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన సభాదరనెం I.
భిస్కు ాపలవెం ణరలఔు సెంపలవత భభిమ తీవాణే నౄభా భైట్ ఫేకిెంగ్.
జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
యసౄ వ న఼ానేమెం అధేథి కైవలెం నయౖిలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు భాతాఫే సభినుోతేెంథి. కనీ నులధరయఫైన
వమాలు, లాపలలఔు అథి ఙరలదఽ.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం II.
నౄభా ఏజెెంట్ల ధైత్తఔ ాభాథరనిై లఖడిణే యెంట్ధే థరనిై నౄభా ఔెంనలనీ దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ.
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం II.

ఫలధత నౄభా అధేథి డరఔియానఽ నియా క్షు ఆభోణల కెాబభ ల ఫలభి నఽెంచి కనుడఖలదఽ.

ళుమ మీక్ష షభాధడనడలక
రవన 1
భిసఽునఽ అంగీఔమించడలా, వథరె అధేథి నియృ బెంఙేథి _____________
I.
II.
III.
IV.

అషర్ు
అెండర్భెైట్ర్
ఏజెెంట్ల
సభైవమర్

రవన 2
_______________ అధేథి నిభిెషి నౄభా మూనిట్ ధయ.
I.
II.
III.
IV.

భైట్
న఼ానేమెం
సమ్ అషర్ు
ఫోనస్క

రవన 3
కెాబభ లనఽ లైల్ ఙేలేయభికి నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌాెంఙే ఖభిషి నతౄ ెం ___________.
I.
II.
III.
IV.

సమ్ అషర్ు
న఼ానేమెం
భెైడర్
లాపలలు
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రవన 4
అెండర్భెైట్ర్ ఔు సభాఙరయ వనయస కనిథి ______________.
I.
II.
III.
IV.

ానుోజర్ యభిషఔ కాణరలు
ఆలౄ ణరలఔు అెంగీకభనికి భ ెందఽ భిసఽు సభైవ
ానుోజల్ నూయెం
నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు భిజిలేిష
ర న్ సభిికెట్

రవన 5
ాభాథరలు:
I.
II.
III.
IV.

నయౖిల తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు
నయౖిల తయచఽదధరనిై నలెంఙే కయకలు
నయౖిల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు
నయౖిల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ తగిాెంఙే కయకలు

రవన6
కిెంథియట్ిలల ఏథి సభెైనథి?
పౌత్తఔ ాభాథరలు:
I.
II.
III.
IV.

భైట్ ఫేకిెంగ్ లల భ ఖెంమ కదఽ
అెంచధర యేమజఞలనియ
ఫలలెన్స ఱ఼ట్ ఆదరయెంగ లెఔుఖట్ి ఖలయ
ానుోజల్ నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమఖయౌగినయ

రవన 7
మోట్లర్ నౄభాలల యభెెంట్ీలా ల ఔట్ి:
I.
II.
III.
IV.

యహధరనిై భోజూ ఔడగయౌ
యహధరనిై యేఖ భీక్షల కోసెం యడభదఽ
వకిౄఖత లగైజీని మోసఽకెళ్ాడెం కోసెం యడభదఽ
యహధరనిై భోజుఔు 200 కి.నై. ఔెంట్ే ఎఔుువ త్తభదఽ.

రవన 8
తగిాెంు కాజు ఉథేెశ్ెం:
I.
II.
III.
IV.

కెాబెం ఙెయౌాెంులనఽ తనెంచఽకోవడెం
చినై చినై కెాబెం ఙెయౌాెంులనఽ తనెంచడెం
నులల఼థరయసనఽ యేదిెంచడెం
న఼ానేమెంనఽ నలెంచడెం
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రవన 9
ల్రెంఔా ర్ వవస ఏభట్ల ఈ కిెంథియట్ికి యౘనై ఇసఽౄెంథి:
I.
II.
III.
IV.

భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి
భిసఽునఽ తగిాసౄ ఽెంథి
భిసఽునఽ తగిాెంచదఽ, నలెంచదఽ
హౄడిెంగ్ భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి

రవన 10
మోట్లయస నౄభాలల నౄభాథరయస ణరలఔు ాఔట్ిత యలువలల ఇనేడి ఉెండేయ:
I.
II.
III.
IV.

నమోదఽ
తమాభీథరయస వమ ధయ
తమాభీథరయస అభ్ఔు ధయ
ఆభిోట్ాభీ ధయ అెంశ్ెం

ళుమ భదింు రవనలఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడభా, లేథర అనైథి అెండర్భెైట్ర్ నియృ బయౄయస.
జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
భైట్ల అధేథి నిభిెషి నౄభా మూనిట్ ణరలఔు ధయ.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం I.
సమ్ ఇనార్ు అధేథి కెాబెం థరకలు ఙేలన యభికి ఔెంనలనీ ఙెయౌాెంఙే ఖభిషి నతౄ ెం.
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం IV.
నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు భిజిలేిష
ర న్ సభిికెట్ అెండర్భెైట్ర్ ఔు సభాఙరయ వనయస కదఽ.
జరహఫయ 5
సభెైన సభాదరనెం III.
ాభాథరలధేయ నయౖిల ాపలయనిై భభిమ తీవాతనఽ ఫలగ నలెంఙే కయకలు.
జరహఫయ 6
సభెైన సభాదరనెం IV.
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పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ ానుోజల్ నూయెంలల ఇచిచన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమవచఽచ.
జరహఫయ 7
సభెైన సభాదరనెం II.
మోట్లర్ నౄభాలల యహధరనిై యేఖ భీక్షలఔు యడభదనైథి యభెెంట్ీలా ల ఔట్ి.
జరహఫయ 8
సభెైన సభాదరనెం II.
తగిాెంు కాజు ఉథేెశ్ెం చినై చినై కెాబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం.
జరహఫయ 9
సభెైన సభాదరనెం II.
భిసభలలా ల్రెంఔా ర్ వవస ఏభట్ల అగిైాభాద భిసఽునఽ తగిాసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 10
సభెైన సభాదరనెం III.

మోట్లయస నౄభాలల నౄభాథరయస ాఔట్ిత యలువలల తమాభీథరయస ణరలఔు అభ్ఔు ధయ ఔడర ఔయౌల
ఉెంట్లెంథి.
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అధడమమం 25
ఴమకు ఖత, మిటైల్ తెభా
అధడమమ మిచమం
యదరయణ నౄభాఔు సెంఫెందిెంచిన లు దిఔతరలనఽ, సాణరాలనఽ ఖత అదరమాలలా భనెం ధేయసచఔుధరైెం.
యదరయణ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ననైఫైన భాభెుట్ా ఔు ననైెంగ వభీాఔభియౄ యస. కొెందయస యట్ిని ఆలౄ , కజుయయ్ి ,
ఫలధత నౄభాలుగ వభీాఔభియౄ యస. కొనిైఙోట్ా యట్ిని అగిైాభాద, సభ దా, మోట్లయస, చిలా య నౄభాలుగ
వభీాఔభియౄ యస. భిట్ెైల్ యనియోఖథరయసలు కొనఽగోలు ఙేలే వకిౄఖత ాభాద, ఆభోఖ, ామాణ, ఇెంట్ి, దఽకణథరయసల
నౄభాలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదరమెంలల చభిచెంచడెం జభిగిెంథి.

అబమషన పయౌతడలక
A.
B.
C.
D.
E.
F.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ఆభోఖ నౄభా
యథేయౕ ామాణ నౄభా
ఇెంట్ిథరయస నౄభా
దఽకణథరయస నౄభా
మోట్లయస నౄభా

ఈ అదరమానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం నైయస ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ఔవభైజీని యవభిెంచడెం
ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని చభిచెంచడెం
ామాణ నౄభా ాత్తనుదననఽ లదేెం ఙేమడెం
ఇెంట్ిథరయస నౄభానఽ యవభిెంచడెం
దఽకణ నౄభానఽ లదేెం ఙేమడెం
మోట్లయస నౄభా ఖ భిెంచి చభిచెంచడెం
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ఴమకుఖత రభాద తెభా

A.

1. తెభా తడలూఔక ఴమకు ఖత అంఱహలేమిటి
ఫహృర ఔ వకిౄకి ఉెండఖల ఆసఽౄలలా అతెంత అభూలఫైనథి ఆఫ నుాణఫే. జీయతచఔరెంలల ఆఫ లు దశ్ల
ఖ ెండర యఖ తేెంథి. అెందఽలల పలఖెంగ నిభిెషి వమసఽ వచిచనుడె ఉథోఖెం ఙేమడెం, తథరవభ భోజుయభీ
అవసభలఔు, యట్ిణో నుట్ల బయషతే
ౄ ను దఽు కోసెం డఫ ో సెంనుథిెంచడెం నదలు నలడెతేెంథి.
హఠన్యణెం, లేథర ఆభోఖ సభసల వలా , లేథర ాభాదెం వలా ధన యైఔలెం సెంబయలేౄ అథి ఆఫ ఆథరమానిై
ూభిౄగ గనీ, లేథర ఙరలావయఔు గనీ ాపలయతెం ఙేమవచఽచ. నలగ
ై  చికితసఔు ఫలగ కయసచ కవచఽచ. తథరవభ
వకిౄ ణరలఔు ను దఽు నణరౄలణో నుట్ల సెంద ఔడర అెందఽకోసెం ఔభిగినుోవచఽచ. అెందఽకై ఇలాెంట్ి
నషి థరమఔ భిల తేల ఫలభి నఽెంచి కనుడే లక్షెంణో వకిౄఖత నౄభానఽ యౄను ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి.

2. ఴమకు ఖత రభాద తెభా
ాభాథరల ఖ భిెంచి భనెం నితెం యభౄ త్తాఔలలా చదఽవుత ఉెంట్లెం. భనెం ఫలదితేలెం కనెందఽఔు థేవుళ్ా ఔు
దెండెం నలట్ి లఔుెంట్ృ ఉెంట్లెం. కనీ ఔయేళ్ భనకై అలాెంట్ిథి జభిగిణే? అుడె భన భిల ణ
 ేనేట్ి? అలా
ఆలలచిెంచడరనికి భనెం ఔు క్షణెం ఔడర కైట్లబెంచెం. ఔదా! ాభాద భయణెం, లేథర తీవా గమాల వెంట్ియ
సెంనుదధరయసనికి ఔయౌగిణే అథి ఆ ఔుట్లెంఫలనికి తీవా ఆభిఔ ఔయౖిలు ఔలఖజైమవచఽచ. నలైగ వకిౄ ణరలఔు
ఆథరమాయె న యభభూనిై అథి రశ్వతెంగధన, ణరణరుయౌఔెంగధన ూభిౄగ నుోగపట్ి వచఽచ. లేథర ఙరలావయఔు
తగిాెంఙేమవచఽచ. అెందఽకై రభాదంలల ఇలాెంట్ి హఠన్యణెం, లేథర యైఔలెం వలా తలెతౄఖల ఆభిఔ నయౖిల ఫలభి
నఽెంచి కనుడెఔుధేెందఽఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభా యమడెతేెంథి.
నౄభా భిపలషలల అసలు ాభాదెం అధే దభెంట్ే ఏనేట్ భనెం భ ెందఽగ అయ ెం ఙేసఽఔుెంథరెం.

తుయుచనం
ాభాదెం అెంట్ే యదరయణెంగ హఠతే
ౄ థి, ఎదఽయస చాడనిథి, హఠతే
ౄ గ జభిగథ
ై ,ి ఫమట్ికి ఔనిెంఙే
ళెంయత్ఔ కయకల వలా ఔయౌగినథి అబన ఔ గట్న. (కనీ యది, లేథర భోఖెం ఈ జఞనృణరలలకి
భదఽ). తథరవభ రభీయఔ గమాలవుణరబ. అబణే భానలఔ గమాలు, నభలయఫైన, లేథర
పలయోథేవఖయఫన
ై సభసలు, డినష
లా న్, లేథర మాెంగెెట్
డ ీ వెంట్ియ ఈ జఞనృణరలలకి భవు.
కఫట్ిి యది వలా భయణెం ఈ నులల఼ భిదిలలకి భదఽ.
a) భమి ఴమకు ఖత రభాద తృహలళ రేటితు ఔఴర్ చేషు ఼ంది?
యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న.ఎ.) నులల఼లు ఔవయ ఙేలేథి:
iii.
iv.
v.
vi.

ాభాదెం వలా సెంబయెంఙే భయణెం
రశ్వత ూభిౄ యైఔలెం
రశ్వత నుక్షిఔ యైఔలెం
ణరణరుయౌఔ ూభిౄ యైఔలెం

యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీలు యదరయణెంగ అవసయభబయ అనాహ భిల తేల కోసెం ట్ేఫ ళ్ా నఽ
(న఼ానేమెం భైట్ా ల), లేథర ప్ఆనా నఽ (ఔవభైజీ/లనృే ణరలఔు యవభలు) యౄను ెంథియౄ బ. భభిమ అలాెంట్ి
అనాహ భిల తేల కోసెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄలనఽ ఔడర నిభేభియౄ బ. కఫట్ిి ఈ అనిై అనాహ
భిల తేల కోసభూ నిభిెషిెంగ ఔవభైజీ అడగయౌసన అవసయెం ానుోజర్ ఔు ఉెండదఽ. అబణే కొనిై „మాడ్స
ఆన్‟ ఔవయసా ఔడర ఉెంట్లబ. ఇయ కొెందభికి అవసయభవుణరబ. కొెందభికి అవసయడవు. అదను
న఼ానేమాలు ఙెయౌాెంచడెం థరవభ ఈ అదను ఔవభైజీని ను ెందవచఽచ. ఆ నణరౄలనఽ నౄభా ఔెంనలనీ
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నియృ బసఽౄెంథి. అెంఫ లెన్స ఙరభీెలు, నలాల కోసెం యథర నిది, యైద కయసచలు, ఔుట్లెంఫ యయణర, థిఖ భత్త
ఙేసఽఔుధే ఓషదరలు, అెంతకిరమల కయసచల వెంట్ియ ఇెందఽఔు ఉథరహయణలు.
కొనిై నిభిెషి యనియోఖథరయసల యపలగల కోసెం కొనిై యకల ఇతయ ఔవభైజీలు ఔడర ఉధరైబ.
యదరయణెంగ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు 24 ఖెంట్ల నుట్ృ ాెంచయౄ ెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా
నులల఼లనఽ ఆపర్ ఙేయౄ బ. నౄభాథరయస ఔనీస వయో భినేత్త 5 నఽెంచి 80 ఏళ్ా థరక ఔెంనలనీ నిమభ
నిఫెంధనలనఽ ఫట్ిి ఉెంట్లెంథి. ళెచఽచ వయో భినేత్త యభికి న఼ానేమెం లలడిెంగ్ ణో గనీ, అథి లేఔుెండర
గనీ ఉెంట్లెంథి.
యట్ిలల కొనిై దజఞలాలనఽ భననేుడె అయ ెం ఙేసఽఔుెంథరెం.

తుయుచనం
1. ఱహవుత షంూయణ అంఖరసైఔలమం (టీడ్ల): అెంట్ే కళ్ొ
ా ఙేతేల ధరలుఖూ జీయత కలెం నుట్ల ూభిౄగ ని

ఙేమఔుెండర నుోవడెం. అెంట్ే యట్ికి క్షయతెం భవడెం, లేథర అయ్యఔ లత్తకి యళ్ాడెం, భెెండె ఔళ్ైా/భెెండె
ఙేతేలు/భెెండె కళ్ైా, లేథర ఔ ఙేబ భభిమ ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై భభిమ ఔ కలు, లేథర ఔ
ఙేబ భభిమ ఔ కలు ూభిౄగ నుోవడెం వెంట్ివనైభాట్.

2. ఱహవుత తృహక్ిఔ అంఖరసైఔలమం (డ్ల): అెంట్ే జీయత కలెం నుట్ల నుక్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం.
ఉథరహయణఔు యేళ్ా ై, ఫ ట్నయేళ్ా ై, యేయౌ ఎభ ఔలు నుోవడెం.

3. తడతడుయౌఔ షంూయణ అంఖరసైఔలమం (టీటీడ్ల): అెంట్ే కొెంతకలెం నుట్ల ూభిౄ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం. అలా
అెంఖయైఔలానికి ఖ భెైన సభమెంలల ఔయౌగై ఆథరమ నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌెంచడెం ఈ నులల఼ల ఉథేెశ్ెం.

భయణలేౄ ఇఙేచ నతౄ ెం భభిమ న఼ట్ీడీ వెంట్ియ సమ్ అషర్ు ఙెయౌాెంుణో ఔడి ఉెంట్లబ. న఼న఼డీ జభిగై
క్షెంలల అెంథే భియౘయెం సమ్ అషర్ు లల కొెంత లయ రతెంగ ఉెంట్లెంథి. ఇఔ యయు నుాత్తథిఔన
నషి భియౘయభెంట్ే ఖభిషి ఎనిై యభల నుట్ల భియౘయెం ఙెయౌాెంఙే యలుెంట్లెంథో అనిై యభల నుట్ల యయెం
నుాత్తథిఔన ఙెయౌాెంఙే లయ నతౄ ెం. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కైవలెం క్సడ్స ఫనిట్ భాతాఫే
ఇవవజూుతేధరైబ.
b) శూహధడయణ మినశృభంులక (ఔఴమైజీ మిధిలో ఉండతువి)
ఈ కిెంథియట్ి వలా ఔయౌగై యైఔలెం:
i.
ii.
iii.
iv.

ల఼వమ గమాలు, లేథర ఆత్హత;
భదెం, లేథర ఓషదరల ాపలవెంలల జభిగై ాభాథరలు;
మ దే ెం భభిమ తతసెంఫెందిత ఉణరణరలు
చట్ి యయసదే ఫైన ని ఙేసౄ ఽనైుడె, లేథర ధేయూభిత ఉథేెశ్ెంణో ఏథెైధర ఙేసౄ ఽనైుడె ఔయౌగై గమాలు

c) తృహలళతు ఎఴయవ తీష఼కోఴచ఼ు?
పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధర ఈ నులల఼లనఽ ఆఫ/అతని కోసెం భభిమ తభనలై ఆదరయడిన
ఔుట్లెంఫ సబ ల కోసెం తీసఽకోవచఽచ.
భానవ జీయణరనికి యలువఖట్ి డెం అతెంత ఔషి ఫైన ని. కఫట్ిి ఇెండెనేైట్ీ సాణరానిై న఼ఏ నులల఼లఔు
భభీ ఔఠినెంగ వభిౄెంజైమడెం యధెం కదఽ. అబణే యట్ిని దఽయసథేెరలణో భభీ అడు గోలుగ ఎఔుువగ
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లెఔుఖట్ి ఔుెండర ఉెండేెందఽఔు యలుగ సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు కొనిై ాభాణరలనఽ నుట్ిెంచడెం
జయసఖ తేెంథి.
తృో భన తృహరణం, లేదడ తృో భన అఴమఴం తడలూఔక విలకఴన఼ అంచనడ రేమడం గహతూ, బమీు చేమడం గహతూ
అశూహధమబే. కహఫటిట అలాంటి రసైఔలామలఔక, రభాదడలఔక చెయౌలంచే ముతడులన఼ ఫెతుపట్ీ అతు గహతూ, లేదడ
మిశృమహలతు గహతూ అంటాయవ.
d) ఏ తృహలళలో షమ్ అశయమర్డ న఼ ఎలా తుమహధమిశూు హయవ?
ఔెంనలనీ ఇవవజూనే సమ్ అషర్ు నఽ భయణరనికి యౄ. 5 లక్షలు, లేథర యౄ. భెెండె కళ్ొ
ా నుోగపట్లిఔుెంట్ే
యౄ.2 లక్షలుగ నిభేభిెంచవచఽచ. లేదెంట్ే థరనిై నౄభాథరయస ఆథరమెం నుాత్తథిఔగ ఔడర
నియృ బెంచవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నిభిెషి యైఔలాలఔు నౄభాథరయస ధలయభీ యేతధరనికి 60 భెట్ా నఽెంచి
100 భెట్ా థరక ఔడర ఇయౄబ. కొనిై ఇతయ నులల఼లు థరనికి ఫదఽలు యభిషఔ యేతధరనికి 8 నఽెంచి 10 భెట్ా ల
ఇయౄబ. అబణే ఇలా ఙెలాెంఙే ఖభిషి నణరౄనికి భినేత్త ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఈ నులల఼ల థరవభ డినలెండెెంట్
ణరలఔు ఔుట్లెంఫ సభ మలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవవవచఽచ. అెంట్ే డినలెండెెంట్ సెంణరనెం/డినలెండెెంట్
పలఖయవనే (యభికి సమ్ అషర్ు లల కొెంత నిభిెషి రణరనిై నిభేభియౄ యస).
న఼ఏ నులల఼లు భభిమ భియౘభల నిమభ నిఫెంధనలు ఔెంనలనీ, ఔెంనలనీకి, భభిమ నులల఼, నులల఼కీ
భాయవచఽచ.
ఇయ ఫనిట్ నుానఽ
ా కఫట్ిి న఼ఏ నులల఼లా ల ఔెంట్ిఫ
ా ూషన్ ఏనై నలదెగ ఉెండదఽ. తథరవభ ఔయేళ్ ఔ వకిౄకి
లు నౄభా ఔెంనలనీల నఽెంచి ఔట్ికి నేెంచి నులల఼లు ఉధరై ఔడర ాభాద భయణెం సెంబయెంచిధర, న఼ట్ీడీ,
న఼న఼డీ వెంట్ియ జభిగిధర అనిై నులల఼ల ణరలఔు కెాబభ లనా యడిగ ఙెయౌాయౄ యస.
e) రమిమం
న఼ానేమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుట్లెంఫ సబ ల సెంక, నౄభాథరయస విత్తౄ వెంట్ి లు అెంరలనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి. ఇనేడి ఉనై ాభాద తీవాతనఽ ఫట్ిి యట్ిని 1, 2 లేథర 3భిసఽు యబలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ.
ఉథరహయణఔు డరఔియా స, ఆ఼స్క ఎగిెఔట్ివ్లఔు తఔుువ భిసఽు ఉెందని పలయయౄయస. అథే నిభ్ణ నుాెంతెంలల
ని ఙేలేయభికి ళెచఽచ భిసఽు ఉనైట్లి భిఖణయౄయస.
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కరలకహంవం
నులల఼ ఉథేెరనిై సషి ెం ఙేలే కొనిై సదఽనుమాలు:
i.

ఔయేళ్ కై ాభాదెంలల ఙేబ, థరెంణోనుట్ల నుాణెం ఔడర నుోణే నౄభా ఔెంనలనీ భాతాెం కైవలెం నుాణ నయౖినికి
భాతాఫే ఙెయౌాెంులు ఙేసౄ ఽెంథి త ఙేత్త నుోబనెందఽఔు ఙేమదఽ.

ii.

ఔయేళ్ ాభాదెం వలా ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం (ట్ీట్ీడీ) ఔయౌగి, థరెంణోనుట్ల రశ్వత నుక్షిఔ యైఔలెం
(న఼న఼డీ) ఔడర ఔయౌగిణే ఆ భెెండిెంట్ా థేని ఫనిట్ నతౄ ెం ఎఔుుయైణే థరనిై భాతయఫే నౄభా ఔెంనలనీ
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి త భెెండిెంట్ినీ కదఽ.

iii. ఔయేళ్ కై నులల఼లల పలఖెంగ ననై ాభాథరలలా ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ కెాబభ లు తలెత్తౄణే యట్నిైెంట్ికీ
భియౘయెం ఙెయౌాెంచడెం యలవుతేెంథి. కఔనుోణే ఔెంనలనీకి ఉెండే ఙెయౌాెంు ఫలధత భాతాెం సమ్ అషర్ు కై
భినేతభవుతేెంథి.
iv. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం యషమెంలల ఔయభి కెాబెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరఔ ఆ నణరౄనిై యదరయణెంగ
యభల నుాత్తథిఔన కఔుెండర ఏఔనతౄ ెంగధే ఙెయౌాయౄ యస.
f)

ఖూ
ర ప్ ఴమకు ఖత రభాద తృహలళ

వకిౄఖత ాభాద నులల఼లనఽ నౄభా కోసెం కఔుెండర ఉభ్డి ఉథేెశ్ెం కోసెం ఉనికిలల ఉనై నలదె ఖూ
ర ప్లఔు
జఞభీ ఙేయౄ యస. ఈ ఖూ
ర ప్లఔు యదిగ ఔవభైజీ యషమాలనఽ చాసఽఔుధేెందఽఔు ఔ కైెందాభ ెండరయౌ.
ఉథరహయణఔు నౄభా కోసెం కఔుెండర ఇతయ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఏభట్ెైన ఔ ఔెంనలనీ. ఆ నులల఼కి ఔెంనలనీ
మజభాధే అడి్నిలేిట్
ర ర్.
ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ నులల఼లా ల నౄభాథరయస యదరయణెంగ మజభాని, ఫలెంఔు, య లలైట్ీ వెంట్ియయస అబ ఉెంట్లయస.
ఇఔ నౄభాథరయస వఔుౄలుగ ఉథోఖ లు, డినుజిట్థరయసలు, నమోథెైన సబ ల వెంట్ియయసెంట్లయస.
ఉథరహయణఔు ఔ ఫలెంఔు తన కాణరథరయసలెందభికీ వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ తీసఽకోవచఽచ.
ఖూ
ర ప్ నులల఼లఔు ఔవభైజీ, నేనయౘబెంులు, సదఽనుమాల వెంట్ియ యదరయణెంగ వకిౄఖత నులల఼ ఔవభైజీ
భాథిభిగధే ఉెంట్లబ. ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ు నులల఼లఔు ఆ ఖూ
ర ు భిభాణరనిై ఫట్ిి ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు
ఖూ
ప్
డి
య
ౌుెంట్ల
ా
ఇసఽ
ౄ
ెంట్లబ.
ర
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మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 1
థిఖ వ యకలలా ాభాథరనికి సెంఫెందిెంచి ఏథి సభెైనథి?
I.

ాభాదెం అెంట్ే యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం కనిథి, ఎదఽయస చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ
ఉెంట్లెంథి.
II. ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయస చాడనిథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి.
III. ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయస చాలనథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి.
IV. ాభాదెం అెంట్ే యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయస చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి.
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B.

ఆమోఖమ తెభా

ఆభోఖ నౄభానఽ సఽలువుగ ఙెనులెంట్ే నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ నౄభాథరయస భధ ెందెంగ ఙెవచఽచ.
ఇెందఽలల గమెం, లేథర యధఽల వలా యైద చికితస అవసయఫైణే ఆసత్తా కయసచల కోసెం సమ్ అషర్ు భినేత్త
వయఔ డఫ ోలు ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి.
భెంచి ఆభోఖ లేవలు భానవ హఔుు. అెందఽకై ఆభోఖ లేవలు అెందఽఫలట్లలల ఉెండరలని, ఆ కయసచలు
బభిెంచఖయౌగైలా ఉెండరలని అెంణర ఆయయౄయస. పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఆభోఖ లేవలు ఙరలా నుాదరనెం
సెంతభిెంచఽఔుధరైబ. నలయసఖ తేనై ఆథరమెం, ఆభోఖ సిహ, ధయల సయయఔయణ భభిమ నలైయేట్ ఆభోఖ లేవల
యెంఖెం యసౄ యణఔు లైధరనిసెంగ్ వెంట్ియ భాయసఔు కయణభవుతేధరైబ.
జీవన సయయ సెంఫెందిత యధఽల నలయసఖ దల, భ కెంగ ట్ి ణ పలయతథేశ్ెంలల ఎఔుువగ ఉనై ధేథెంలల
ాపలవవెంతఫైన ఆభోఖ నౄభా ణరలఔు ఆవశ్ఔత ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెంగ భాయసత వయోౄెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
యది ఫలభిన డట్ెం, లేథర ాభాదెం ఫలభిన డట్ెం ఆభిఔెంగ ఙరలా నలదె ఎదఽయస థెఫోఔు థరభి తీమవచఽచ.
ఆసఽతేాలు అణరధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలనఽ అెందజైసౄ ఽధరై, అెందఽఔు తఖా ట్ి ే భోఖ లఔు ళెచఽచ ఼జులనఽ
అయ ఙరభిె ఙేసౄ ఽధరైబ. జధరపలలలని సెంనై వయా ెం భెంచి ఆభోఖ లేవలనఽ అెందఽఔుధే యోౄభత ఔయౌగి ఉధరై,
నలయసఖ తేనై యైద కయసచలు ఆ సదఽనుమాలనఽ యదరయణ వకిౄకి అెందఔుెండర ఙేసౄ ఽధరైబ.
ఆభోఖ నౄభా అధేథి ఇలాెంట్ి భిల త
 ేల ఫలభి నఽెంచి కనుడే భిఔయెం. ఆభోఖ నౄభా ఆభోఖ లేవల కయసచలనఽ
బభిెంఙేెందఽఔు ాణరభాైమ ఆభిఔ వనయసగ శ్యయేఖెంగ ఎదఽఖ ణోెంథి. ఈ ఆభోఖ నౄభా లేఔనుోణే యైద యది,
లేథర గమెం కయణెంగ ఆసత్తా నులు కయయౌస వచిచనుడె నృలుాలు ఙరలా పలభీగ భవచఽచ. కఫట్ిి ఈ నౄభా
ఔ భ కఫైన ఆభిౄఔ భిఔయెంగ భాభిెంథి. ఎెంణెైధర ఆభోఖఫే ఔథర భయౘ పలఖెం !
1. ఆమోఖమ తెభా తృహలళలన఼ అయి ం చేష఼కోఴడం
నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ నౄభా కిెంద ఙరలా యకలెైన నులల఼లనఽ అెంథియౄ బ. ఇయ యైదఽలు, ఆసతేాల
కయసచలనఽ అెంథిెంచడెం నదలుఔుని కనసర్ లేథర ఇతయ తీవాఫైన యధఽలఔబయ థీయఘకయౌఔ చికితస వెంట్ి
నిభిెషి అవసభలనఽ తీయచడెం థరక ఙరలా యకలుగ ఉెంట్లబ.
ఇట్ీవయౌ కలెంలల లు జీయత నౄభా ఔెంనలనీలు ఆభోఖ యెంఖెంలలకి ాయేయెంఙరబ. అట్ిథరక ఈ యెంఖెంనలై
యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు భాతాఫే ఆదితెం ఙెలాబెంఙరబ. ఇుడె మ్ాయతెం కొనిై కైవలెం ఆభోఖ
నౄభానఽ భాతాఫే ఔయౌెంఙే ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీలు ఔడర ఉధరైబ. పలయత్లల ఆభోఖ నౄభాఔు ఉనై అనుయ
అవకరలనఽ డిల ట్ి డఫే యట్ి లక్షెం.

షభాచడయం
శూహటండ్స అలోన్ ఆమోఖమ తెభా ఔం్తూలక
i.

పలయత్లల ఆభోఖ నౄభా యెంఖెంలల ఉనై అదఽౌతఫైన విథిే అవకరలనఽ చాలన యిెండ్స అలలన్ నౄభా
ఔెంనలనీలు థేశ్ెంలల కయఔలానులు నదలునలట్ి లబ.

ii. ఇలాెంట్ి ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీల ఏభట్లనఽ నుోాతసళెంఙేెందఽఔు ఐఆభీుఏ చయలు ఙేట్ిిెంథి. అెందఽకోసెం
భూలధన అవసభలనఽ ఔడర తగిాెంచిెంథి.
iii. ననైఫైన యనియోఖథరయసల యపలగలఔు సిజధరత్ఔ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచడెం వెంట్ి అవసభలనఽ
ఈ ఔెంనలనీలు తీయచఖలవని ఆయెంచడెం జయసఖ ణోెంథి.
iv. ఈ ఔెంనలనీలు అనుయఫైన లలషలెైజ్డు ధైుణరనిై, భిరోధననఽ భన థేశ్ెంలలకి తీసఽకొఙరచబ.
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v. ఆసతేాల ఙెబనఽ
ా ఔడర నౄభా యనుయెంలలకి అడెఖ నలట్ి లబ.
vi. యిెండ్స అలలన్ ఔెంనలనీలు గరనైణ లఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథేెయెంచిన లు ాబ తవ థకలలా ఔడర
పలఖయవభ లమాబ.
2. ఆమోఖమ తెభా తృహలళ రేటి రేటితు ఔఴర్ చేషు ఼ంది?
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ యదరయణెంగ ాభాదెం/యది/అధరభోఖెం వలా ఆస్రత్తనులెైణే ఆ కయసచలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
అబణే అయ నులల఼ నఽెంచి రశ్వతెంగ నేనయౘబెంచిన యధఽల జఞనృణరలల ఉెండఔడదఽ.
ఔవభైజీ ఉెండే కయసచలు యదరయణెంగ ఇలా ఉెంట్లబ:








యౄభ /ఫట్ కయసచ
వసత్త కయసచలు
నభిసెంగ్ కయసచలు
డరఔియా ఼జులు
నభేయణ భీక్షలు
ఆభైషన్ తిబయట్ర్ కయసచలు భభిమ
సభిెఔల్ భిఔభలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన కయసచలు

యిెండర్ు నుాన్ లల పలఖెంగ న఼ా భభిమ నుోస్కి యౘలట్లెైజైషన్ కయసచలు భభిమ నిభిెషి డే కైర్ దే తేలఔు ఔడర
కొనిై నులల఼లా ల ఔవభైజీ ఔయౌయౄయస.

ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీ కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉెంట్లెంథి. కొనిై ఔెంనలనీలు ఐట్ నేఱలెంట్ (ఒన఼) చికితసఔు
ఔడర ఔవభైజీని ాయేశ్నలట్ి లబ. ఔనసలేిషన్, నూయ్ల఼ నృలుాలు, నిభేయణ భీక్షలు, దెంత చికితస , ఔెంట్ి సెంఫెందిత
లేవలు భభిమ యభిషఔ ఆభోఖ భీక్షలణో నుట్ల ఇన్ నేఱలెంట్ చికితస కయసచలనఽ ఔడర ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ. కొనిై
నౄభా ఔెంనలనీలు తీవా అధరభోఖెం (కిరట్ిఔల్ ఇలెైస్క)ఔు మాడ్స ఆన్ లనఽ ఔడర అెందజైసౄ ఽధరైబ.
కనసర్, యోిరక్, కిడీై యైపలెం భభిమ ఖ ెండెనుోట్ల వెంట్ి నలదె జఫ ోలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇయౄబ. అబణే
యట్ికోసెం కొనిై నిభిెషి నిఫెంధనలనఽ నుట్ిెంచడెంణో నుట్ల అదను న఼ానేమెం ఔడర ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.

తుయుచనం
ఆభోఖ నౄభాలల కొనిై యభాన నియవచధరలు:
i.

ఇన్ ేల్ంట్: ఆసత్తాలల ఙేభి చికితస ను ెంథే భోగి

ii. ఓట్ ేల్ంట్: ఆసత్తాలల ఙేయఔుెండర/అడి్షన్ ను ెందఔుెండర యైద చికితస ను ెంథే భోగి
iii. డ్ే కైర్ ళ్ంటర్: యెంకైత్తఔ భిజా ఞనెం భభిమ యైద రసౄ ై యజఞానెం నలయసఖ తేెండట్ెంణో ఙరలా సెంకిాషిఫైన
శ్సౄ ైచికితస దే తేలు ఇుడె ఙరలా సఽలబతయమాబ. అెందఽకై యట్ికి ఆసత్తాలల ఔ భోజు ఔెంట్ే
ఎఔుువగ ఉెండట్ెం అవసయెం ఔడర ఉెండదఽ. 24 ఖెంట్ల లలు ఔడర ూయౄ వుణరబ. ఉథరహయణఔు
యౌతోట్ిాన఼స, కట్భక్ి నదలెైనయ. ఇలాెంట్ి దే తేలనఽ అనఽసభిెంఙే లలెంట్ర్ నఽ డే కైర్ లలెంట్ర్ అెంట్లయస.

కరలకహంవం
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ఆమోఖమ తెభాలో దజాలం
i.

థర్డ తృహమీట అడ్ిభతుళేటరటర్ీ, లేథర TPA అెంట్ే, ఐఆమీడఏ (థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట్
ర ర్స – ఆభోఖ లేవలు) 2001
నిఫెంధనల కిరెంద అతరభిట్ీ థరవభ లెైలలనఽస ఇవవఫడి, ఔ ఇనాసభెనఽస థరవభ కొెంత ఼జు లేథర నుభిణోఱఔెం
తీసఽఔుని నిఙేసౄ ా ఆభోఖ లేవలు అెందజైలే వకిౄ.

ii. నసట్ఴర్ు తృొర రసైడర్ అంటే నౄభా ఔెంనలనీ, లేథర ట్ీన఼ఏ భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ సెంమ ఔౄ ెంగ గనీ జఞనృణరలల
ఉెంచఽఔునై ఆసతాలు, లేథర ఆభోఖ లేవలు అెంథిెంఙే సెంస లు. నౄభాథరయసలఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమెం
థరవభ యైద లేవలనఽ అెంథియౄ బ.
iii. తృో యటతయౌటీ. అంటే ఴమకు ఖత ఆమోఖమ నౄభా నులల఼థరయస (ఔుట్లెంఫ ఔవభైజీణో ఔయౌన) భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై
తన/తభ యధఽలు, కలావది ణరలఔు నేనయౘబెంులు తథితభల ణరలఔు ణరనఽ సెంనుథిెంచఽఔునై
కెరడిట్ నఽ ఔ నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి భభో నౄభా ఔెంనలనీకి, లేథర కై ఔెంనలనీలల ఔ నుాన్ నఽెంచి భభో నుాన్
ఔు భాయడరనికి ఉెండే సదఽనుమెం. అబణే ఇెందఽకోసెం ఖత నులల఼ని ఎలాెంట్ి అెంతభమాల లేఔుెండర
కొనయగిసౄ ా ఉెండట్ెం అవసయెం. అెంణేగఔ కై ఔెంనలనీలల నులల఼ భధ భాయడెం నిఱదేెం.
iv. చికితస అవసయభబయ భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై భిల త
 ేలు (యధఽలు) లేథర భోగలు/గమాలఔు భ ెందఽగ
నిభేభిెంచిన ఫేయఔు కొెంత యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స అవసయెం. ఆ తభవణే యట్ికి ఔవభైజీ లనసఽౄెంథి.
v. ల఼నిమర్ లట్ిజన్. అంటే ఆమోఖమ నౄభా నులల఼ నదలబయ ణేథీ ధరట్ికి అయయై ఏళ్ైా, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ
వమసఽనై వకిౄ.
vi. ళెల్ౄ ా స్క కెంనౄ నుాడక్ి్ అెంట్ే జీయత నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు ఈయత నౄభా ఔవభైజీ భభిమ జీయణేతయ
భభిమ /లేథర యిెండ్స అలలన్ ఆభోఖ నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు ఆభోఖ ఔవభైజీ భెెండిెంట్ినీ అెంథిెంఙే ను ా డఔుిల
నేశ్రభెం.
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షభాచడయం
ఆసత్తా కయసచల ఔవభైజీ నినేతౄ ెం ాబ తవ యెంఖ యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు 1980ల చివభోా భాభెుట్ లలకి
ాయేశ్నలట్ి న తభ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు „ఫడికా ెబమ్‟ అధే థరనిై కామెం ఙేరబ. కలఔరభెంలల అథే
దెం పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ నౄభాఔు భమ దెంగ భాభిెంథి. ధేడె యనియోఖథరయసల ణరలఔు ననైఫైన
అవసభలనఽ తీభైచెందఽఔు ననై యకలెైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. యట్ిని ననైఫైన
నేయాణో యఔరబసఽౄధరై ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయసలు యట్ిని ఇట్ికీ „ఫడికా ెబమ్‟ అధే నేయసణోధే నలుయౄయస.

a) ఔఴమైజీ ఉండతువి
పలయత్లల ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు సభఖరఫైన ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని అెందజైయౄ బ. ఔనీసెం 24 ఖెంట్ల
యౘలట్లెైజైషన్ అవసయఫైన థరథరుగ అనిై యకలెైన యధఽలు, గమాలు ఈ జఞనృణరలల వయౄబ. యట్ికి
ఎబడ్సస, ఎల఼ిడీస్క భభిమ భానలఔ సభసలు ుట్లిఔణో వచిచన లలనుల వెంట్ి కొనిై నేనయౘబెంులు
ఉధరైబ. అబణే సవపలవభీణర సహజఫైన యధఽల చికితసఔబయ కయసచనఽ, లేథర యదరయణ ఆభోఖ
భీక్షల కయసచనఽ, కస్ట్ిక్ సయె భీ, నుాలిక్ సయె భీ, దెంత చ ఇకితస, యౌెందయ చికితస వెంట్ియట్ికి ఔడర
ఔవభైజీ ఉెండదఽ.

b) రసభటింగ్ మిమడ్సీ
భ ెందఽ నఽెంచీ ఉెండే యధఽలఔు (న఼ఈడీ)లఔు యదరయణెంగ నిభిెషి యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స (యదరయణెంగ 48
ధలలు) ఉెంట్లెంథి. కట్భక్ి వెంట్ి నిభిెషి యధఽలఔు, భభిమ ళసి భెఔినై వెంట్ి దే తేలఔు ఏడరథి
నఽెంచి ధరలుగైళ్ా థరక ఉెంట్లెంథి. అబణే నేనయౘబెంులు, ఈ యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స లు కోు నౄభా
ఔెంనలనీకి కోులా ఉెండవచఽచ.

c) రషఽతి కయవులక
ాసాత్త కయసచలనఽ ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు నేనయౘబయౄబ. అబణే కొెంత యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స తభవత
ాసాత్త కయసచలనఽ ఔడర ఙెయౌాెంఙే కొనిై నౄభా నులల఼లు ఇట్ీవల వసఽౄధరైబ.
కొనిై నౄభా నుానా లల అెంఫ లెన్స ఙరభీెలు, కెాబభ లేా ని ాత్త 4 నఽెంచి 5 ఏళ్ా ఔు ఔయభి ఉచిత యైద ఙెఔప్
వెంట్ి సదఽనుమాలు ఔడర ఉెంట్లబ.
ళెచ్ ఐయ నుజిట్ివ్ వఔుౄలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇఙేచ నౄభా ఔెంనలనీలు కొనిై ఉధరైబ. నలైగ కొనైబణే ధరన్
అలలాత్త చికితసలు ఔడర సమ్ ఇనాసర్ు లల కొెంత రణరనిై ఔవభైజీగ ఇయౄబ. ఙరలా నౄభా ఔెంనలనీలు
యసౄ ితఫైన నౄభా ఉతతే
ౄ ల రలణ
ర ని అెందఽఫలట్లలల ఉెంచఽణరబ.
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కరలకహంవం
ఆషతిర: ఆసత్తా అెంట్ే యధఽలు భభిమ /లేథర గమాలఔు ఇన్ నేఱలెంట్ భభిమ డే కైర్ చికితస కోసెం
ఏభట్ెైన ఏథెైధర సెంస . అథి యనిఔ చట్లిలు, కిానిఔల్ ఎయినృా ష్ ఫెంట్ (భిజిలేిష
ర న్ అెండ్స భెఖ లేషన్) చట్ి ెం, 2010
కిెంద నమోథెై ఉెండరయౌ. భభిమ నలైన నేభపునై చట్ి ెం ఱలడాల్ లలని లలక్షన్ 56(1)లల ఉనై నిఫెంధనలఔు
అనఽఖ ణెంగ ఉెండరయౌ. థిఖ వ నేభపునై ఔనీస అయహత ాభాణరలనఽ ఔడర నుట్ిసౄ ా ఉెండరయౌ:
i.

అయసహలెైన నభిసెంగ్ లఫోెంథి నియెంతయెం యధఽలలా ఉెండరయౌ;

ii. 10,00,000 ఔెంట్ే తఔుువ జధరపల ఉనై ట్ి ణరలలా అబణే ఔనీసెం 10 ఇన్ నేఱలెంట్ ఫడెా భభిమ ఇతయ
అనిై నుాెంణరలలా ఔనీసెం 15 ఇన్నేఱెంల ట్ ఫడెా ఉెండరయౌ;
iii. అయసహలెైన యైద నిుణ లు నియెంతయెం యధఽలలా ఉెండరయౌ;
iv. య ెంతగ ూభిౄయ బ భిఔభలు, సదఽనుమాలణో ఔడిన ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఉెండరయౌ. అఔుడ ఆభైషనఽ
ా
ఙేమఖయౌగై సదఽనుమభ ెండరయౌ;
v. భోఖ ల భోజుయభీ భికయసులనఽ నియవళెంఙరయౌ. భభిమ అయ నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు అదీఔిత లఫోెంథికి
అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా చాడరయౌ
3. డ్ొ మిళలమీ శృళటల ైజైశన్
కొనిై నౄభా ఉతతే
ౄ లు డ నేలలభీ యౘలట్లెైజైషన్ ఫనిట్స ఆపర్ ఙేయౄ బ. ఇథి యదరయణెంగ అబణే ఔనీసెం
భూడె భోజులఔు నేెంచి ఆసత్తా యైద లేవలు అవసయభబయ యధఽలు/గమాలఔు ఇెంట్ా ధే తీసఽఔుధే చికితసఔు
(పలయతథేశ్ భిదిలల) వభిౄసౄ ఽెంథి. థిఖ వ నేభపుధే ఏ భిల త
 ేలలా
అబధర ఈ సదఽనుమానిై
ఉయోగిెంచఽకోవచఽచ:
i.

భోగి ఆభోఖ భిల త్త దియౖిూ అతనిై/ఆఫనఽ ఆసత్తాకి/నభిసెంగ్ హోమ్ ఔు తీసఽకెళ్ాలేని భిల త్త
 ఉెంట్ే,
లేథర

ii. వసత్త సదఽనుమ లేనే కయణెంగ భోగిని ఆసత్తాకి/నభిసెంగ్ హోమ్ ఔు తీసఽకెళ్ాలేని భిల త్త ఉెంట్ే
అబణే ఆసౄ భా, భధఽఫేహెం, ళెై నౄన఼ వెంట్ి థీయఘకయౌఔ భోగలు, లేథర దఖా , జలుఫ , ఫ్ూ
ా వెంట్ి యదరయణ
జఫ ోలు భభిమ వెంశ్నుయెంయెంగ సెంకిరెంఙే యధఽలలఔు థీని నఽెంచి నేనయౘబెంు ఉెంథి. డ్ొ మిళలమీ
శృళటల ైజైశన్ ఔఴమైజీక తుజాతుక ్దదగహ ఉయోఖం లేదతు లు ఔెంనలనీలు పలయసఽౄధరైబ. అెందఽకై ఈ
సదఽనుమానిై ఎణేౄ రబ. డ్ొ మిళలమీ శృళటల ైజైశన్ మిమితితు సమ్ అషర్ు లల కొెంత రతెంగ నిభేభియౄ యస.
ఈ నతౄ ెం నతౄ ెం సమ్ అషర్ు భినేత్తకి నేెంచఔుెండర ఉెంట్లెంథి.
ఇఔ న఼ానేమెం అధేథి నౄభాథరయస వమసఽ భభిమ సమ్ అషర్ు నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి యనియోఖథరయస
ఆథరమెంలల నిషత్తౄ గ కఔుెండర యనియోఖథరయస (లేథర ఉథోఖ ల ఖూ
ర ప్) భిస్కు భిల త్త భథిెంు భభిమ
అెందజైసౄ ఽనై ఫనిట్స యబలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
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4. ఔకటయంఫ ఫ్ోల టర్ తృహలళలక
ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్ నులల఼లు ఆభోఖ నౄభా నులల఼లా లధే భభో యఔెం. యట్ిలల సమ్ అషర్ు అధేథి ఔుట్లెంఫ
సబ లెందభికీ వభిౄసౄ ఽెంథి. ఈ నూనేయ్ నూోాట్యసా యదరయణెంగ బయౄ , పలయ, ఇదె యస నలాలఔు వభిౄెంఙేలా ఉెంట్లబ.
కొనిై నులల఼లు ఇదె భి ఔెంట్ే ఎఔుువ భెంథి నలాలఔు భభిమ తయౌా దెండెాలఔు, అతౄ భాభలఔు ఔడర ఔవభైజీ
ఇయౄబ. అబణే నతౄ ెం ఔుట్లెంఫలనికీ ఔయౌన ఔవభైజీ సమ్ అషర్ు ఔు భినేతఫై ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ నూోాట్ర్
నులల఼కి ఆ ఔుట్లెంఫెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన నతౄ ెం న఼ానేమెం ధరన్ నూోాట్ర్ నులల఼లా ల అబణే ఆ ఔుట్లెంఫెంలలని ాత్త
వకీౄ ఙెయౌాెంఙరయౌస వఙేచ నతౄ ెం ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

ఉదడసయణ
ఔ నౄభాథరయస తనఔు/, పలఖయవనేకి భభిమ తననలై ఆదరయడు నలాఔు కొుఔుభికీ యౄ.2 లక్షల సమ్ అషర్ు
నై వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లు తీసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆఫ/అతడె కోు నులల఼కీ యౄ.2000 యౄ.4000 థరక న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙరయౌస వసఽౄెంథి.
అథే నౄభాథరయస ఖనఽఔ యౄ. 5 లక్షల ఔకటయంఫ ఫ్ోల టర్ తృహలళ తీష఼ఔకంటే చెయౌలంచడయౌీన న఼ానేమెం వకిౄఖత
నులల఼లఔు ఙెయౌాెంఙరయౌసన యడి యడి న఼ానేమెంల ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నలైగ నలైన ఙెుఔునై ఉథరహయణలలా
వకిౄఖత నులల఼లా ల ఔవభైజీ కైవలెం యౄ. 2 లక్షలకై భినేతఫైణే, నూోాట్ర్ నుాన్ లల అథి యౄ. 5 లక్షల థరక
ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ సబ లలా ఎవభికెైధర ఫలగ కయచబయ యైద చికితస అవసయెం డిణే ఇథి ఫలగ ఆదఽఔుెంట్లెంథి.
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని వఔుౄలు తభఔు, తభ ఔుట్లెంఫలనికి, లేథర ఏథెైధర ఖూ
ర ుఔు తీసఽకోవచఽచ. వమసఽనఽ
ఫట్ిి అయహత ాభాణరలు కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉధరైబ. శూహధడయణంగహ 3 నసలల ళరహళల న఼ంచి 80 ఏళల
దడకహ, అంతఔంటే ఎఔకుఴ ఔూడ్డ ఔఴమైజీ ఉంటయంది.
సమ్ ఇనార్ు ఔడర నిభిెషి భైెంజ్డ లలల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లథి. ఇథి వయో భినేత్తనలై ఔడర ఆదరయడి
ఉెంట్లథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 ఏళ్ా వయో భినేత్తకి నౄభా ఔెంనలనీ 10 లక్షలు, లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సమ్
ఇనార్ు ఆపర్ ఙేమవచఽచ. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ా ఖూ
ర ప్ ఔు అథి యౄ.2 లక్షలే ఉెండవచఽచ.
నిఫెంధనలు కలానఽఖ ణెంగ భాయసత ఉెంట్లబ. నలైగ లు నులల఼లఔు, నౄభాథరయస ఖూ
ర ులఔు
లుయదరలుగ వభిౄయౄ బ. నలైగ ఏజెెంట్ల
ా ణరభ యఔరబసఽౄనై నులల఼లఔు వభిౄెంఙే నఽై నేనయౘబెంు
ాయోజధరల యషమెంలల ఙరలా అవగహనణో ఉెండరయౌ. భాభెుట్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ నఽై
నుోాణరసహకలనలై ఔడర యభికి అవగహన ఉెండరయౌ.

కరలకహంవం
ఆభోఖ నౄభానఽ నుోాతసళెంఙేెందఽఔు నులల఼థరయసలఔు ాబ తవెం లు నఽై నుోాణరసహకలు ఇసఽౄెంథి. ఇయ
నఽై భిఫేట్లగ, లేదెంట్ే ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమానిై ఆథరమనఽై లెకిుెంు నఽెంచి నేనయౘబెంచడెంగ
ఉెండవచఽచ. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు ఙెయౌాెంచిన న఼ానేమానికి ఆథరమ నఽై చట్ి ెం లలక్షన్ 80డి కిెంద ఉనై
నేనయౘబెంు ఔ భ కఫైన నుోాణరసహఔెం.
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5. తెభాదడయవ ఆషతిర తృహల ైనుడు తీష఼కోరహయౌీన చయమలక ఏమిటి?
„నఖద఼ యఴత షద఼తృహమం‟ అెంట్ే నులల఼ నిమభ నిఫెంధనలనఽ అనఽసభిెంచి నౄభాథరయసఔు నౄభా ఔెంనలనీ
అెంథిెంఙే సదఽనుమెం. ఇెందఽలల పలఖెంగ చికితస కోసెం నౄభాథరయస ఙేమాయౌసన ఙెయౌాెంులనఽ ఔెంనలనీబయ న఼ా
ఆథభెైజైషన్ ఔు అనఽభత్త వచిచన ఫేయఔు ధేయసగ ధట్వర్ు ను ా యైడర్ఔు ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ఈ నఖదఽ యళత
యౘలట్లెైజైషన్ లల నౄభాథరయసనఽ యభికి ణరభ జఞభీ ఙేలే ఖ భిౄెంుకయసులు/య్ర్ి కయసుల థరవభ ఔెంనలనీలు
ఖ భిౄయౄ బ. నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి యభికి న఼ా ఆథభెైజైషన్ ఔడర భవచఽచ. నఖదఽ యళతభెంట్ే ఆసత్తాలల
ఙేభైట్ుడె నౄభాథరయస ఎలాెంట్ి ఙరభీెల ఙెయౌాెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెండదఽ. భభిమ ఆసత్తా నృలుాలనఽ ఔడర
నౄభా ఔెంనలనీబయ ధేయసగ ఆసత్తాకి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
షందయబం 1: నఖద఼ యఴత షద఼తృహమం
i.

నౄభాథరయస ధట్వర్ు ఆసతాత్తకి యయా, చికితస ఙేబెంచఽకోయయౌ.

ii. నౄభా ఔెంనలనీ, లేథర ట్ీన఼ఏ జఞభీ ఙేలన కయసునఽ ధట్వర్ు ఆసత్తాలల చానెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
iii. య్ర్ి కయసు ఆదరయెంగ, లేథర నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి గనీ ట్ీన఼ఏ నఽెంచి గనీ న఼ా ఆథభెైజైషన్ వచిచన
నైదట్ గనీ నౄభాథరయసనఽ ఆసత్తా చికితస కోసెం ఙేయసచఔుెంట్లెంథి.
iv. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలఔు యౘలట్లెైజైషన్ ఖ భిెంచి 48 ఖెంట్ల భ ెందఽ ధనట్ిలై ఙేమాయౌస ఔడర
ఉెంట్లెంథి.
v. నులల఼ యవభలనఽ సభిచాసఽఔునై నైదట్ నఖదఽ యళత లలట్ిలె్ెంట్ నఽ నౄభా ఔెంనలనీ/ట్ీన఼ఏ
ూభిౄఙేయౄ బ.
షందయబం 2: కెలభభయల మీభంఫర్ీబంట్
ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ నఖదఽ యళత చికితస వదె నఽఔుెంట్ే ఆమన/ఆఫ ధేయసగ ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంులు
ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి. అనెంతయెం ఆ నృలుాలనఽ నౄభా ఔెంనలనీకి/ట్ీన఼ఏఔు సభభిెంచిన నైదట్ కెాబభ లనఽ
భీబెంఫర్స ఙేయౄ యస.

షభాచడయం
ర ఆథమెైజైశన్
i.

అతవసయ భిల త
 ేలలా నేనయౘ నఖదఽ యళత సదఽనుమెం ఇయవలెంట్ే నౄభా ఔెంనలనీ గనీ, అథి
నిమనేెంఙే ట్ీన఼ఏ గనీ చికితస ఇసఽౄనై ధట్వర్ు ను ా యైడర్ఔు న఼ా ఆథభెైజైషన్ ఇవవడెం అవసయభవుతేెంథి.
ాభాణీఔిత నిభీృత న఼ా ఆథభెైజైషన్ నూభనిై భభిమ భీబెంఫర్స ఫెంట్ కెాబెం నూభలనఽ ఐఆభీుఏ లనూయసస
ఙేసౄ ఽెంథి. ఇెందఽకోసెం యట్ిని వభిౄెంఙే ఫేయఔు యడెకోవచఽచ.

ii. నిభిెషి ఆసత్తాలల నిభిెషి చికితస కోసెం, లేథర ఔయేళ్ నులల఼థరయస ఇట్ికై ఆసత్తాలల చికితస ను ెందఽత
ఉెండి ఉెంట్ే థరని నినేతౄ ెం అతనికి/ఆఫఔు న఼ా ఆథభెైజైషన్ జఞభీ ఙేలేౄ భభిమ ఆ తభవత ఆ ఆసత్తాని
ధట్వర్ు ను ా యైడర్ జఞనృణర నఽెంచి ణొలగిెంఙరలనై ాత్తనుదన వచిచధర ఔడర అథి ధట్వర్ు ను ా యైడర్
జఞనృణరలల కొనయఖ తేనైట్ా బణే సదయస నులల఼థరయసఔు నఖదఽ యళత చికితసనఽ నౄభా ఔెంనలనీ
అెందజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
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షభాచడయం
2013 ఫావభిలల ఐఆభీుఏ జఞభీ ఙేలన నిఫెంధనల ాకయెం అనిై ఆభోఖ నౄభా నులల఼లా లనా థిఖ వ నేభపునై
సదఽనుమాలు/ఫనిట్స ఉెండరయౌ:
i.

ఉచిత మిశీలన కహలాఴధి. యనియోఖథరయస డరఔుఫెంట్ా నఽ అెందఽఔునై ధరట్ి నఽెంచి 15 భోజులుెండరయౌ.
నులల఼ని కొనయగిెంఙరలల వథోె ఈ కలెంలల యనియోఖథరయస నియృ బెంచఽకోవచఽచ. ఔయేళ్ వదె నఽఔుెంట్ే
అట్ిథరక అబన కయసచలనఽ నేనయౘబెంచఽఔునై నైదట్ న఼ానేమెంనఽ థరథరుగ ూభిౄగ యనఔుు
ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.

ii. 30 మోజుల గైరస్క మిమడ్స నులల఼ ఎక్స నలైర్ అమాఔ భెనఽవల్ కోసెం అనఽభత్తెంఙే అవది.
iii. జీవిత కహల ఔఴమైజీ అతున నులల఼లఔ ఇథి తనిసభి. నిభిెషి నౄభాథరయస యపలగలఔు ఖభిషి వయో భినేత్త
ఉనై ాత్త నులల఼కీ వలస సదఽనుమానిై నౄభా ఔెంనలనీ ఔయౌగిెంఙరయౌ. తథరవభ యనియోఖథరయస తనఔు ననే
ఇతయ ఔెంనలనీకి భాయవచఽచ. తనఽ అట్ిథరక నులల఼ ఔవభైజీల ఉనై సెంవతసభల ణరలఔు అనఽబవెం
ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి.
iv. ఆభోఖ నులల఼లనిైెంట్ిలలనా ధరనేధేషన్ సదఽనుమెం ఉెండరయౌ.
v. యనియోఖథరయస సభాఙరయ సభ్భీలల ాభాణీఔిత యదరనభ ెండరయౌ.
vi. రతి ఉతతిు తో తృహటయగహ దడతు ఫెతుపట్ీ, తుమభ తుఫంధనలన఼ ఖయమించి ఔ ేజీలో మహళ రదమిశంచడయౌ.
6. ఖూ
ర ప్ ఆమోఖమ తెభా తృహలళ
ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ అధేథి ఖూ
ర ులు/సెంస లు/సెంస లు/కభపభైట్ సెంస లఔు (కైెందా నులధర యపలఖెం
ఉెండి, నులల఼ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఔనీస సెంకలల వఔుౄలుెండరలనై నిఫెంధనలఔు లలఫడి) అెంథిెంఙే
సదఽనుమెం. ఆ ఖూ
ర ప్ యదిగ అనఽభత్తెంచిన ఖూ
ర ుల యపలఖెంలల ఉెండరయౌ.
ఖూ
ర ప్ నులల఼ని ఖూ
ర ప్/సెంస /సెంస /కభపభైట్ సెంస నేయసణో (నౄభాథరయస అెంట్లయస) జఞభీ ఙేయౄ యస. సబ లు
భభిమ యభి అయహతఖల ఔుట్లెంఫ సబ ల నేయానఽ (నౄభాథరయస వఔుౄలు) నులల఼ ఱలడాల్ లల ను ెందఽయసయౄయస.
ఖూ
ర ప్ అెంట్ే నూనేయ్ నూోాట్యసా, ఔభి ఔెంట్ే ఎఔుువ నౄభాథరయస వఔుౄలునై నులల఼లు ఔడర ఔయౌలే ఉెంట్లబ.
నులల఼ ఔవభైజీ యదరయణెంగ వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ఔవభైజీ భాథిభిగధే (కొనిై నిమభ నిఫెంధనలఔు
లలఫడి) ఉెంట్లెంథి.
అబణే కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కొనిై నేనయౘబెంులు లేథర అదను ఔవభైజీలు ఇవవవచఽచ. అబణే ఖూ
ర ప్
నులల఼లనలై నౄభా ఔెంనలనీలు అదను నిఫెంధనలు యదిెంఙే భిల త
 ేలు ఔడర ఉెంట్లబ.

షభాచడయం
ఖయమిుంు కహయవడ భమిమయ శూహభర్ట కహయవడ
i.

నఖదఽ యళత సదఽనుమెం ను ెంథరలెంట్ే నౄభాథరయసఔు నౄభా ఔెంనలనీలు నులల఼ జఞభీ ఙేలన 15 భోజులలాు
ఖ భిౄెంు కయసునఽ ట్ీన఼ఏ థరవభ గనీ, ధేయసగ గనీ జఞభీ ఙేయౄ బ.

ii. ఖ భిౄెంు కయసునలై యదరయణెంగ నులల఼థరయస నేయస భభిమ నౄభా ఔెంనలనీ లలగో ఉెంట్లబ.
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iii. కయసు ఙెలా ుఫలట్ల నులల఼ నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి ఉెంట్లెంథి. భభిమ యట్ిని కలానఽఖతెంగ
ునయైయఔయణ (భెనా) ఙేసౄ ాఉెంట్లయస. ఖ భిౄెంు కయసుఔు ఫదఽలుగ నౄభా ఔెంనలనీలు య్ర్ి కయసునఽ ఔడర
జఞభీ ఙేమవచఽచ.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 2
కిెంథియట్ిలల యేట్ికి డే కైర్ లలెంట్ర్ లల చికితస అెందజైయౄ యస?
I.
II.
III.
IV.

కనసర్
కైట్భక్ి
యోిరక్
ఖ ెండెనుోట్ల
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C. విదేశీ రమాణ తెభా
భనెం లలలవులు ఖడినేెందఽఔు గనీ, యనుయ నఽల నినేతౄ ెం గనీ యథేరలఔు యయానుడె భనఔు యదరయణెంగ
తట్ి ని యషమెం ఏనేట్ెంట్ే భనఔు ఏఫైధర సభస, ాభాదెం, ఇఫోెంథి తలెతౄవచచనై అెంశ్ెం. యథేయౕ
ామాణెంలల ఉనై సభమెంలల నౄభా ఆసత్తానులు కయయౌస వఙేచ ఆఔల్ఔ ాభాథరలు, యధఽల ఫలభిన
చికితస కయసచలు పలభీగ ఉెండవచఽచ. భ కెంగ అఫభిక భభిమ కెనడర వెంట్ి థేరలలా.
అెందఽకై ఈ అవసభలనఽ యథేయౕ ామాణ నౄభా తీయససఽౄెంథి. థేయౕమ ామాణరలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేలే లు
ామాణ నులల఼లుధరైబ.
1. రమాణ తెభా ఔఴమైజీ ఏం చేషు ఼ంది?
యదరయణ నౄభా ఔెంనలనీలు ామాణ నౄభా నులల఼లా ల పలఖెంగ యథేయౕ ామాణరలలా ఎదఽయస కఖల అనిై యకల
ఆఔల్ఔ భిణరభాలనా ఔవభైజీ ఔయౌయౄబ.
ఔవభైజీ ఉెండే కొనిై ాభాథరలు:










ాభాద భయణెం/యైఔలెం,
అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్,
తయయౌెంు,
ళెైజఞక్ ఔవభైజీ,
అతవసయ దెంత ఉశ్భనెం,
ఙెక్ు ఫలగైజీలల ఆలసెం, నషి ెం,
యట్నలల ఆలసెం, లేథర యదఽె,
నుస్క నుోర్ి భభిమ ఇతయ డరఔుఫెంట్ా నషి ెం,
ఆసఽౄలఔు భభిమ వకిౄఖత నయౖిలఔు థర్ు నుభీి ఫలధత వెంట్ియ.

ెంట్భిగ గనీ, ణోడెణో గనీ ామాణెంఙే యభికి లు నుానఽ
ా అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. యౘయౌడే నుాన్స లేథర
ల఼నిమర్ లట్ిజన్ లేథర నృజిధస్క ామాణఔులు (నృజిధస్క నుాన్స ) లేథర చదఽవుకోవడరనికి యమా ల యథరయసలఔు
భభిమ యభి తయౌా దెండెాలఔు (యథర నుానఽ
ా ).
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ఈ ఔవభైజీలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ల఼నిమర్ లట్ిజనా ఔు కొనిై యైద భీక్షలు జభినయౄ బ.
కొనిై ఔెంనలనీలు వకిౄఖతెంగ ఔసి ఫైజ్డు ామాణ నౄభా అెందజైయౄ బ. ఉథరహయణఔు ఱలెంజెన్ అెంతభెతీమ యయనలై
ామాణెంఙే యభికి ాణేఔ నులల఼లు.
కహమపమైట్ పరకెుంట్ టారరసలర్ీ తృహలన్ీ
ఇథి యభిషఔ నులల఼. ఇెందఽలల పలఖెంగ కభపభైట్/మజభాని ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ
ఉథోఖ లఔు వకిౄఖత నులల఼లు తీసఽఔుెంట్లయస. అబణే ఈ నులల఼ కిెంద ఔవభైజీ ను ెంథేెందఽఔు ాత్త యట్నఔ
ఉెండే ఖభిషి కలావదినలై ఖభిషి భినేతేలుెంట్లబ.
ఇట్ీవల ఫలగ ఆదయణ ను ెందఽతేనై ఔవభైజీ యభిషఔ డిఔాభైషన్ నులల఼. అెంచధర యేలన ని ఖెంట్లు/భోజుల యథేయౕ
ామాణెం ఆదరయెంగ ఇెందఽలల కొత భ ెందసఽౄ న఼ానేమెంనఽ ఔెంనలనీ తన ణరలఔు ఉథోఖ ల కోసెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ఉథోగియభీగ ామాణ భోజుల సెంకనఽ డిఔాభైషనా నఽ యభలు/క్షాల నుాత్తథిఔనల యలాడియౄ యస. తదనఽఖ ణెంగ
న఼ానేమెంనఽ అడరవనఽస నఽెంచి నేనయౘబెంచఽఔుెంట్లయస. నులల఼ అభలలా ఉెండగ గనీ, ూయౄ మాఔ గనీ భోజుల
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఔడర ఉెంట్లెంథి.
ఎఖ వ నులల఼లనఽ యనుయ భభిమ యౘయౌడే ామాణరలఔు భాతాఫే అెందజైయౄ యస.
2. మినశృభంులక
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యదరయణెంగ భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై భోగలనఽ, యైద సలయౘలనఽ ట్ిిెంచఽకోఔుెండర ఙేలే ామాణరలఔు భభిమ
యైద చికితస కోసెం ఙేసౄ ఽనై ామాణరలనఽ ామాణ నౄభా నఽెంచి నేనయౘబయౄయస. నలైగ ఆత్హత, భెందఽలు
గనీ భదెం గనీ లేయెంచిన పయౌతెంగ భభిమ ాభాదఔయఫైన కీరడలు/కయఔరభాలలా నులగానడెం వఙేచ
యధఽలు/జభిగై గమాలనఽ ఔడర నేనయౘబయౄయస. అబణే కీరడర కయఔరభాలఔు సెంఫెందిెంచిన యట్నలఔు
ఔడర భ ెందసఽౄ డిఔాభైషన్ భభిమ న఼ానేమెం లలడిెంగ్ ణో ఔడిన నిభిెషి అూ
ూ వల్ ఔు లలఫడి నౄభా ఔెంనలనీలు
ఔవభైజీ ఔయౌెంచవచఽచ.

ఖభతుఔ
ఫలగైజీ నౄభానఽ యడిగ యిెండ్స అలలన్ ఔవర్ గ ఔడర నౄభాథరయస తీసఽకోవచఽచ. ణేడర ఏనేట్ెంట్ే పలయత్లల గనీ,
అెంతభెతీమెంగ గనీ ామాణసఽౄనైుడె ఇథి అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
3. షమ్ ఇనఽీర్డ భమిమయ రమిమం
ఈ నులల఼ కిెం దఔవభైజీ యదరయణెంగ ాెంచయౄ నుాత్తథిఔన ఉెంట్లెంథి. అబణే మూఎస్క ఏ భభిమ
కెనడరలనఽ ఔవభైజీలల ఙేయచవచఽచ, లేథర నేనయౘబెంచవచఽచ. ఙరలా యథేయౕ ామాణ నులల఼లనఽ పలయత్ నఽ
నేనయౘబయౄబ. ాత్త తయయౘ నులల఼లలనా సమ్ అషర్ు నఽ నౄభా ఔెంనలనీ ఇచిచన ఆష నా నఽెంచి ఎెంచఽఔుధే
అవకశ్ెం ఇయౄయస.
యదరయణెంగ ఔవభైజీని అవసయఫైన నిభిెషి సెంక లలని భోజులఔు, ఔ భినేత్తకి లలఫడి ఇయౄయస. ామాణ
సభమెం నఽెంచి ఔవభైజీ నదలవుతేెంథి. పలయత్ ఔు త్తభిగి వఙరచఔ గనీ, ఔవభైజీ కలావది భ గిరఔ గనీ
(భెెండిెంట్ా ఏథి భ ెంథెైణే అుడె) భ ఖ సఽౄెంథి. ఔవభైజీ నతౄ ెం వమసఽ, ామాణ భోజులు, సెందభిశసఽౄనై
థేరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ానేమెం భైట్ా ల ఔవర్ తయయౘ/నుాన్, వమసఽ, ామాణ కలావదినలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఉథోఖ నినేతౄ ెం
యథేరలఔు యళ్ౄ ైనై యభికి, యనుయ ామాణఔులఔు, భట్ఔులఔు, యథరయసలఔు న఼ానేమెంనఽ వసాలు ఙేలే
యషమెంలల నిభిెషిఫైన నిమభ నిఫెంధనలు/దే తేలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు నుట్ిసౄ ఽెంట్లబ. ఉనుది నుానా లల
నేనయౘ అనిై సెందభౌలలానా న఼ానేమెంలనఽ పలయత యౄనుబలలా ఙెయౌాెంచవచఽచ. ఉనుది నుానా లల భాతాెం
డరలయా లల ఙెయౌాెంఙరయౌ.
ఈ నులల఼లా ల ఆభోఖ సెంఫెందిత కెాబెంలు ూభిౄగ నఖదఽ యళతెం. ఇెందఽకోసెం నౄభా ఔెంనలనీలు ఙరలా థేరలలా
ధట్వర్ు ఉనై ఔ అెంతభెతీమ సభీవస్క ను ా యైడర్ ణో సెంఫెంధెం నలట్ి లఔుెంట్లబ.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 3
కభపభైట్ ఼ాకెవెంట్ ట్లాయలర్స నుాన్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
I.
II.
III.
IV.

అథి ఔ యట్నకై భినేతెం
6 యట్నలఔు గనీ, 6 ధలలఔు గనీ ఏథి భ ెంథెైణే థరనికి భినేతెం
ఇథి ఫహృళ్ యట్నలఔు వభిౄెంఙే యభిషఔ నులల఼. ఖభిషి యిమనల సెంకనలై భినేత్త ఉెంట్లెంథి.
ఇథి ఫహృళ్ యట్నలఔు వభిౄెంఙే యభిషఔ నులల఼. కనీ ణొయౌ కెాబెంణోధే భ ఖ సఽౄెంథి.
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D.

ఇంటిదడయవ తెభా

a. మిటైల్ తెభా ఉతతత
ు లక
నిభిెషి ాయోజధరల ఔవభైజీ కోసెం తీసఽఔుధే భిట్ెైల్ నౄభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై ఉధరైబ. ఇలాెంట్ి నౄభాలలా కసౄ
యణజ, యనుయ ాయోజధరలు ఔడర ఉనైట్ికీ యట్ిని యదరయణెంగ వఔుౄలకై యఔరబయౄయస. కొనిై
భాభెుట్ా లల యట్ిని „య్ల్ ట్ికెట్‟ నులల఼లు, లేథర „భిట్ెైల్ నుోాడక్ి్‟ అెంట్లయస. ఇెంట్ి, మోట్లయస కయసా, థివచఔర
యహధరలు, దఽకణరల వెంట్ి చినై యనుభల నౄభాలు థీని కిెంథికి వయౄబ. ఈ నౄభాలనఽ యదరయణెంగ
వకిౄఖత తయయౘ నౄభాలనఽ యఔరబెంఙే ఏజెెంట్ల
ా /ెంనణీ డీలభైా యఔరబసఽౄెంట్లయస. ఎెందఽఔెంట్ే భెెండె యపలగలలానా
ఉెండే యనియోఖథరయసలు కైలా ఉెంట్లయస.
b. ఇంటిదడయవ తెభా
a) భనఔక ఇంటిదడయవ తెభా ఎంద఼ఔక అఴషయం?

కరలకహంవం
„తెభా తృహలళలో ేమపునన రభాదడలక’
i.

ఇెంట్ిథరయస నౄభా నులల఼ కైవలెం నౄభాథరయస ఆలౄ కి నులల఼లల నేభపునై ాభాథరలు, ఉదెంణరలఔు
సెంఫెందిెంచిన నయౖిలఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలనఽ సషి ెంగ నేభపుెంట్లయస.

ii. నేభపునై నయౖిల నులల఼లనఽ ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర ఔవభైజీ, లేథర నలదె నులల఼లఔు
ఫదఽలుగ తఔుువ కయసచణో తీసఽకోవచఽచ.
'అతున మిష఼ులక’
i.

‘అతున మిష఼ులక’ అెంట్ే కెంట్లాఔుి నిభిెషిెంగ నేనయౘబెంచని అనిై ాభాథరలఔ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణఔు అనిై భిసఽుల ఇెంట్ిథరయస నులల఼ వయదల ఔవభైజీని సషి ెంగ నేనయౘబెంచని క్షెంలల
వయదల వలా జభిగై నషి ెం ఫలభి నఽెంచి ఆ ఇెంట్ికి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.

ii. కైవలెం కెంట్లాఔుిలల సషి ెంగ నేభపునై ాభాథరలనఽ భాతాఫే నేనయౘబెంఙే తయయౘ నౄభా నులల఼. యేట్ిని
నేనయౘబయౄభో సషి ెంగ నేభపుెంట్లయస.
iii. అనిై భిసఽుల నౄభా సహజెంగధే అెందఽఫలట్లలల ఉనై నులల఼లనిైెంట్ిలలనా అతెంత సభఖరఫైనథి.
కఫట్ిి ఇతయ తయయౘ నులల఼ల ఔెంట్ే థీని కభీదఽ ఎఔుుయే. భభిమ ఈ తయయౘ నౄభా ధయనఽ కెాబెం
సెంపలవత ఆదరయెంగ లెకిుయౄయస.
ఇలా ెంట్ే ఔలలనఽ నిభి్ెంచఽఔుధే, జఞాకలనఽ జఞఖరతౄగ థిలయసచఽఔుధే అెందఫైన ఙోట్ల. భనలల ఙరలాభెంథికి
య ెంత్తలా ధేథి ఔ సఽథీయఘ కలు ఔల. జీయత కలెంలల భనెం తీసఽఔుధే ఆభిఔ నియృ మాలలా అతెంత భ కఫైనథి.
భనలల ఙరలాభెంథినే ఇెంట్ి కొనఽగోలు కోసెం ఖిహ యసణరనిై ఎెంచఽఔుెంట్లెం. భనెం జీయతెంలల ఙేలే యసణరలలా
అత్త నలదెథి ఇెంట్ి యసణఫే.థరనికి థీయఘకలు ఔనేట్ ఫెంట్ కయయౌ. లలన్ తల఼ఉకోవడరనికి భనెం నౄభా
తీసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే తీసఽఔుధే యసణరనికి గనఽ ఫలెంఔులఔు భనెం ఇయవయౌసన లలఔభిట్ీ అథి.
థీనిణో నుట్ల ఇెంట్ా ఉెండే వసఽౄవులు ఔడర ఙరలా భ కెం. ఇెంట్ా పభిైచర్, ట్ీయ, ాజ్డ, యఱెంగ్ ఫఱ఼న్ వెంట్ి
కభీథెైన ఉఔయణరలు ఉెంట్లబ. ఇఇెంక ఫెంగయస, యెండి ఆబయణరలు, నలబెంట్ిెంఖ లు, ఔుడ చిణరాల వెంట్ి
ఔమాఔితేలు ఔడర ఉెండ చఽచ. అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు సెంబయలేౄ ఇవనీై నుడె కవచఽచ. లేదెంట్ే
థ ెంఖతధరనికి ఖ భి కవచఽచ. ఇవనీై ఔుట్లెంఫ ను దఽు నఽెంచి ఔషి డి కొనఽఔుునైయ అమ ెంట్లబ. యట్ిని
నుోగపట్లిఔుెంట్ే ఆభిఔెంగ ఔడర ఎెంణో నషి ెం జయసఖ తేెంథి. అెందఽకై నలైన నేభపునై అనిై భిల త
 ేలఔ తఖా ట్ి ల
ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర నౄభా ఇెంట్ిథరయస నౄభా.
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b) ఇంటిదడయవ తెభా తృహలళలల ో రేటిరేటితు ఔఴర్ చేశూు హయవ?

షభాచడయం
మకైజీ లేదడ గపడుఖయ తృహలళలక
i.

మకైజీ లేదడ గపడుఖయ తృహలళలక కై డరఔుఫెంట్ కిెంద లు యకల ఔవభైజీ కెంనృధేషనా నఽ అెంథియౄ బ.

ii. ఉథరహయణఔు ఇెంట్ిథరయస నులల఼, దఽకణథరయస నులల఼, ఆ఼స్క నుకైజీ నులల఼ వెంట్ియ. ఔ నులల఼ కిెంద
బవధరలు, యట్ిలలని వసఽౄవుల వెంట్ి లు పౌత్తఔ ఆసఽౄలఔు ఔవభైజీ ను ెందవచఽచ.
iii. ఇలాెంట్ి నులల఼లా ల వకిౄఖత తయయౘ ఔవభైజీ ఫలధతలు ఔడర ఇనేడి ఉెండవచఽచ.
iv. ఔవర్ ఙేలే నుకైజీలల అనిై వభాలఔ ఉభ్డి నిమభ నిఫధనలు ఉెండవచఽచ. థరెంణోనుట్ే నులల఼లలని
నిభిెషి యపలగలఔు నిభిెషి నిఫెంధనలు ఔడర ఉెండవచఽచ.
యెంట్ిథరయస నౄభా అధేథి ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై, అెందఽలల ఉనైయట్ిని అగిైాభాదెం, గపడవలు, నలైులు
ఫదె లవడెం, బూఔెంనుల వెంట్ియట్ి ఫలభి నఽెంచి కనుడెతేెంథి. నిభ్ణెంణో నుట్ల ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులనఽ ఔడర
థ ెంఖతనెం, థోనడీ (ఫర్ా లభీ, హౌజ్డ ఫేక
ా ిెంగ్, లాభెసనీ, తెఫ్ి్) వెంట్ియట్ి ఫలభినఽెంచి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
ఆబయణడలక ధభిెంచినుడె గనీ, థరచి ఉెంచినుడె గనీ యట్ికి ఇెంట్ిథరయస నౄభా కిెంద నౄభా ఔయౌెంచవచఽచ.
ుభతన వసఽౄవులఔు, ఔమాఔితేలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవవవచఽచ.
వకిౄఖత ఫలగైజీ, యదఽత్ భభిమ మాెంత్తాఔ యైపలెం భభిమ ఖిహ భభిమ యదఽత్ ఉఔయణరలఔు ఔడర
ఇెంట్ిథరయస నౄభా ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు నలడల్ లలైకిలుు ఔడర ఔవభైజీ, వకిౄఖత ాభాద
భభిమ కభి్ఔుల భియౘయెం ఇయౄబ.
నయౖిలు యదరయణెంగ అగిైాభాదెం, నడెఖ నుట్ల, నేలుడె, యభానెం ఔలడెం/ఔలడెం (ఎఫ్ ఎల్ ఈఎక్స
ఏ)గ ఉెంట్లబ; తేనూనఽ, భ ెంు (యిర్్, ట్ెెంనలస్కి, ఫ్ా డ్స, ఇనెండేషన్) (యదరయణెంగ ఎస్క ట్ీఎఫ్ ఐ అెంట్లయస);
భభిమ థోనడీ. ఔవభైజీ కోు ఔెంనలనీకి, భభిమ కోు నులల఼కి కోులా ఉెంట్లెంథి. యలాసవెంతఫైన ఇళ్ా నఽ
య ెంతెం ఙేసఽఔుధే ళెచఽచ నిఔయ యలువ ఉనై వఔుౄల (ళెచ్ ఎన్ ఐలు) సెంకలల విథిే కయణెంగ ఈ నౄభా
అవసయెం ధరధరట్ికీ నలయసఖ ణోెంథి.

ఖభతుఔ
నేా ట్, గాస్క భభిమ ట్ి.య. నౄభా ఔడర ఈ నౄభాలల ఔవర్ అవుతేెంథి. అబణే నౄభాథరయస కయలనఽఔుెంట్ే
థీనిై యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ. ఉఖరయథరనిై నులల఼ నఽెంచి నేనయౘబయౄయస. అబణే థరనికి ఔడర ఔవభైజీ
ఇవవవచఽచ. మ థరేలు భభిమ తతసెంఫెందిత ఉణరణరలు, తయసఖ దల, Wear and Tear; అాదరన నషి ెం,
అణ నయౖిల వెంట్ియట్ిని నేనయౘబయౄయస.
c) షమ్ ఇనఽీర్డ భమిమయ రమిమం

కరలకహంవం
షమ్ ఇనఽీర్డ న఼ ఎలా తుమహధమిశూు హయవ?
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i.

యదరయణెంగ సమ్ ఇనాసర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భెెండె దే తేలుెంట్లబ. ఔట్ి భాభెుట్ యలువ (ఎెంయ),
భభిమ భెెండోథి భీఇన్లేిట్ఫెంట్ యలువ (ఆర్ ఐయ). ఎెంయ యషమెంలల నషి ెం జభిగిణే ఆలౄ నలై థరని
వమసఽనఽ ఫట్ిి డిన఼ాలబయషన్ (తయసఖ దల)నఽ వభిౄెంజైయౄ యస. ఈ దే త్తలల నౄభాథరయసఔు తన ఆలౄ ని త్తభిగి
బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి అవసయఫైనెంత నతౄ ెం భియౘయెంగ లనెంచదఽ.

ii.

ఆర్ ఐయ దే త్తలల ఆలౄ ని బభీౄ ఙేలేెందఽఔు యలుగ థరని కభీదఽనఽ సమ్ అషర్ు భినేత్తకి లలఫడి
నౄభాథరయసఔు ఔెంనలనీ అెందజైసౄ ఽెంథి. ఈ దే త్తలల తయసఖ దలనఽ యదిెంచయస. కఔనుోణే ఔ నిఫెంధన
ఏనేట్ెంట్ే కెాబభ నఽ ను ెంథరలెంట్ే నుడెన
ై ఆలౄ ని భయభ్తే ఙేమడెం/భీనస్క
ేా ఙేమడెం ఙేమాయౌ. ఆర్ ఐయ
దే త్తని కైవలెం లభసఽౄలఔు భాతాఫే వభిౄెంజైయౄ యని, నిలవలు, యిక్స ఇన్ నుాలలస్క వెంట్ి ఇతయ ఆసఽౄలఔు
కదని ఖభనిెంఙరయౌ.

ఙరలా నులల఼లు ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై థరని ునభిైభ్ణ యలువఔు (భాభెుట్ యలువఔు కదఽ) నౄభా ఙేయౄ బ.
ునభిైభ్ణ యలువ అధేథి ఇలుా నుడెైణే థరని ునభిైభ్ణరనికి అబయ కయసచ. భభోయైు భాభెుట్ యలుయేమో
డిభాెండ్స, సయపభ వెంట్ి లు కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
సమ్ ఇనాసర్ు నఽ యదరయణెంగ నౄభాథరయస ఇెంట్ి నృలి ప్ ఏభిమానఽ చదయు అడెఖ ఔు నిభ్ణ ధయణో
ఖ ణెంచడెం థరవభ లెకిుయౄయస. ఇెంట్ి ఉఔభలు – పభిైచర్, డాయఫ ల్స, దఽసఽౄలు, నుతాల వెంట్ియట్ిని
భాభెుట్ యలువ ఆదరయెంగధే లెకిుయౄయస. అెంట్ే అలాెంట్ి వసఽౄవులకై తయసఖ దల తభవత ాసౄ ఽత భాభెుట్ యలువ
అనైభాట్.
న఼ానేమెం అధేథి నౄభాథరయస యలువ భభిమ తీసఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 4
ఇెంట్ిథరయస నౄభా నులల఼కి సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేలే సభఖర ఔవభైజీ నులల఼కి ఫదఽలుగ తఔుువ కభీథెైన ాణరభాైమ ధేమ్ు నలభిల్
నులల఼ ని తీసఽకోవచఽచ.
II. సభఖర ఔవభైజీ ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి; ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి; ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼ కి
ఫదఽలుగ తఔుువ కభీథెైన ాణరభాైమ నులల఼గ తీసఽకోవచఽచ.
III. ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼ లేథర సభఖర నులల఼ సభాన ధయఔు వయౄబ.
IV. ఇెంట్ిథరయస నులల఼ యషమెంలల కైవలెం ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼ ని భాతాఫే కొనఽగోలు ఙేమఖలెం. సభఖర ఔవభైజీ
నులల఼లనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండవు.
I.
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E.

వయౄ ఔెం అధేథి ఒ ఆభిఔ కయఔలాెం. ాత్త ఓణరసళఔ యనుభీ తన యనుయెం లాపలలు ణెచిచనలట్ి లలనఽఔుెంట్లడె.
భన థేశ్ెంలల ఙరలాభెంథికి దఽకణరలే ఆథరమ వనయసలు. అయ ఆథరమానిై సెంనుథిెంచి నలట్ిడఫే గఔ
ఆసఽౄలుగ ఔడర ని ఙేయౄ బ. దఽకణ మజభాని యనుభనికి సెంఫెందిెంచని, తన యనుభనికి అడు ెంకిగ
భాయఖల అనిై ఆెంథోళ్నల ఫలభి నఽెంచీ దాయెంగ ఉెండరలని దఽకణథరయస పలయయౄడె. ఔు దఽయదిషి ఔయ గనట్
జభిగిధర యనుభనిై ఆభిఔెంగ తీవాెంగ థెఫో తీమఖలదఽ. ఏఔెంగ థియలాఔు, భూలయేతఔు థరభి తీమవచఽచ.
యనుభనిై త్తభిగి నుాయెంనెంచఽఔుధేెందఽఔు ుషులెంగ వనయసలు ఉెండేెందఽఔు దఽకణ మజభాని కభపభైట్
సెంస ఔడర కదఽ. అెందఽకై చినై దఽయఘట్న జభిగిధర అథి ధేయసగ అతని/ఆఫ యనుయ భూలయేతకై థరభి
తీసఽౄెంథి. అెంణేగఔ యభి ఔుట్లెంఫలనిై ఔడర ఔుట్లెంఫలనిై ఔడర ధరశ్నెం ఙేమఖలదఽ. నలైగ తీభచయౌసన ఫలెంఔు
యసణరలు ఔడర ఙరలా ఉెంట్లబ.
నలైగ కొనిైయయసా దఽకణథరయస ణరలఔు కయఔలానుల వలా నుౌయసలలా ఎవభికెైధర వకిౄఖతెంగ తనఔు గనీ, తన
ఆలౄ కి గనీ గమెం గనీ, నషి ెం గనీ జయఖవచఽచ. అెందఽఔు భియౘభనిై ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఫలధత దఽకణథరయసథేనని
కోయసి ణేలచవచఽచ. ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలు ఔడర దఽకణథరయసనఽ ధరశ్నెం ఙేలేమఖలవు. కఫట్ిి జీవధననుదిని
సఽయక్షితెం ఙేసఽకోయయౌసన అవసయెం ఙరలా ఉెంట్లెంథి.
ద఼కహణదడయవ తెభా తృహలళలన఼ రహణజమ ద఼కహణం/మిటైల్ రహమతృహయం తడలూఔక లక అంఱహలఔక ఔఴమైజీ
ఔయౌంచేంద఼ఔక వీలకగహ యూతృొ ందించడయవ. ుభతన వసఽౄవుల దఽకణెం, క్షౌయ శ్ి఼ల, ఫూట్ీనుయా ర్, ుసౄ కల
దఽకణెం, డినుర్ి ఫెంట్ యోిర్, డెై కీానర్స, గిఫ్ి్ దఽకణెం, నూయ్ల఼, లేిషనభీ దఽకణః, ఫ భ్ల దఽకణెం, అనుభెల్స
యోిర్ వెంట్ి లు యకలెైన దఽకణరల నిభిెషి ాయోజధరలనఽ కనుడేెందఽఔు యలుగ ఈ నులల఼ ఔసి ఫైజ్డు ఙేల
ఉెంట్లబ.
1. ద఼కహణదడయవ తెభా రేటితు ఔఴర్ చేషు ఼ంది?
భిట్ెైల్ యనుయెం ణరలఔు నిభిెషి అెంరలనఽ ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు యలుగ నులల఼ని భాయసచకోవచఽచ. ఇథి
యదరయణెంగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అెందఽలలని వసఽౄవులఔు అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథర
యౘనిఔయఫైన నషి ెం; భభిమ థోనడీ వెంట్ియట్ి వలా జభిగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. యనుయ అెంతభమ యక్షణ
ఔడర నౄభాలల పలఖెంగ ఉెండవచఽచ. ఆఔల్ఔ కెాబమ్ వలా జభిగై ఆథరమ నషి ెం, లేథర అదను కయసచలనఽ
ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఔవభైజీని నౄభాథరభై తన కయఔలానుల రలణ
ర ని ఫట్ిి ఎెంచఽకోవచఽచ.
నౄభాథరయస ఎెంచఽకోఖల అదను ఔవయసా కోు నౄభా ఔెంనలనీలల కోులా ఉెండవచఽచ. అెందఽకై యట్ిని ఆమా
జీయణేతయ నౄభా ఔెంనలనీల యబ్ లలైట్ాలల సభిచాసఽకోవచఽచ.
యట్ిలల ఈ కిెంథియ ఉెంట్లబ:
i.

దో డ్ల, దొ ంఖతనం: ఆ఼సఽ వసఽౄవుల థోనడీ, థ ెంఖతనెం (లాభెసనీ)లఔు ఔవభైజీ

ii.

మాంతిరఔ రసైపలమం: యదఽత్/మాెంత్తాఔ ఉఔయణరల యైపలానికి ఔవభైజీ

iii. విద఼మత్ ఉఔయణడలక, మిఔమహలక:



యదఽత్ ఉఔయణరలఔు ఆల్ భిస్కు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి
యదఽత్ యనల నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి

iv. నఖద఼ తెభా: థిఖ వ సెందభౌలలా జభిగై ాభాథరలలా డఫ ో నుోణే అెందఽఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి:




యనుయ నుాెంఖణెం నఽెంచి ఫలెంఔుఔు, లేథర ఫలెంఔు నఽెంచి యనుయ నుాెంఖణరనికి ఙేయయేతలల
యనుయ నుాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెం నఽెంచి
యనుయ నుాెంఖణెంలలని ట్ిల్ (ఫలఔుస/డరామర్/కౌెంట్ర్) నఽెంచి
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v.

ఫామగైజీ: అదికభిఔ నఽలనలై ామాణెంలల ఉెండగ జభిగై ఫలగైజీ నయౖినికి భియౘయెం

vi. పక్డ్ ేల ట్ గహలస్క భమిమయ ఱహతుటమీ పటింగ్ీ ఔఴయల ఔక రభాదంలో జమిగై నశుహటతున దిఖఴ రహటిక ఔఴమైజీ
ఇశూహుయవ:




పక్డ్ ేల ట్ గహలస్క
ఱహతుటమీ పటింగ్ీ
నిమాన్ లలైన్/గోా లలైన్/హోభిుెంగ్

vii. ఴమకు ఖత రభాద
viii. ఉదో మఖయల దోర సం/తుజాభతీ లేమి: ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనేణో ఔడిన చయల వలా జభిగై నయౖినికి
ఔవభైజీ
ix. చటట యబైన ఫాధమత:



ఉనుది సెంఫెందిత నఽల వలా , ఆ ఔరభెంలల పలఖెంగ జభిగై నయౖిలఔు భియౘయెం
థర్ు నుభీిలఔు చట్ి యఫైన ఫలధత ణరలఔు ఔవభైజీ

అగిైాభాదెం/థోనడీ/ఫలగైజీ/నేా ట్ గాస్క/డెయౌట్ీ గభెెంట్ీ/కభి్ఔుల భియౘయెం భభిమ ాబ తవ ఫలధత
నులల఼లనఽ (యట్ి ఖ భిెంచి వఙేచ అదరమెంలల ణెలుసఽఔుెంట్లయస) యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ.
ఉఖరయద ఔవభైజీని ఔడర ఇవవవచఽచ. నేనయౘబెంులు యదరయణెంగ ఇెంట్ిథరయస నౄభా భాథిభిగధే
ఉెంట్లబ.
2. షమ్ ఇనఽీర్డ భమిమయ రమిమం
నుభిరరనేఔ యపలగలు, లేథర కభలమాలు తభ ఆసఽౄల యలువనఽ చానెంఙే ుసౄ కలనఽ, కాణరలనఽ
నియవళయౄబ. కఫట్ిి సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు నలదెగ ఇఫోెంథి ఉెండదఽ. ఔయేళ్ దఽకణెం, ఇలుా
అబణే భాతాెం ఇథి ఎుడా యధెం కఔనుోవచఽచ.
ఇెంట్ిథరయస నౄభాలల ఇట్ికై నేభపునై ఫేయఔు యదరయణెంగ సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భెెండె
దే తేలు, అెంట్ే భాభెుట్ యలువ భభిమ భీఇన్లేిట్ఫెంట్/భీనస్క
ేా ఫెంట్ యల దే తేలు ఉెంట్లబ.
నఖదఽ, ఫలగైజీ, వకిౄఖత ాభాదెం వెంట్ి అదను ఔవభైజీ కోసెం న఼ానేమెం నతౄ ెం సమ్ అషర్ు నలై భభిమ
ఎెంచఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.

తుయుచనం
కొతున భయకమబైన తుయుచనడలక

a) తెభా ఙేలన ఇెంట్ా కి థోనడీ (ఫర్ ఖా భీ) అెంట్ే ఆఔల్ఔ, అనఽభత్త లేని వఔుౄల ఫలవెంతు ఙొయఫలట్ల లేథర
నిషరభణ. అెందఽలలని వసఽౄవులనఽ థోచఽకెమా ల ఉథేెశ్ెంణో, ఔనిెంఙే భాభాలలా ఙొయఫలట్ల జభినన ఉెండరయౌ.

b) ఇంటితు ఫదద లక కొటట డం. థ ెంఖతనెం ఙేలేెంఉదఔు తలుులు ఫదె లు కొట్లిఔుని అఔరభెంగ ఇెంట్ా కి
ాయేయెంచడెం.

c) థోనడీ (భఫభీ) అెంట్ే నౄభాథరయస ఇెంట్ా ని వసఽౄవులనఽ థౌయె నెంగ, ళెంయత్ఔ దే తేలలా నౄభాథరయస
భభిమ /లేథర నౄభాథరయస ఉథోఖ ల నఽెంచి లాకెుళ్ా డెం
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d) ళేఫ్ (ఫొ ఔుషం). నౄభాథరయస ఇెంట్ిలల యలుయైన వసఽౄవులనఽ థరఙేెందఽఔు ఏభట్ల ఙేసఽఔుధే ట్ిషిఫైన
నిభ్ణెం. అఔుడికి అెందభికీ అనఽభత్త ఉెండదఽ.

e) దొ ంఖతనం (థెఫ్టట). అధేథి నలైన నేభపునై అనిై యకల ధేభలఔ ఉభ్డి నేయస. యట్ిలల ఔ వకిౄ

ఉథేెశ్ూయవఔెంగ, థ ెంఖతనెంగ ఇతయసల ఆలౄ ని యభి అనఽభత్త, లేథర అెంగీకయెం లేఔుెండర థరనిై
యడెఔుధే, లేథర అభ ్ఔుని య భ ్ ఙేసఽఔుధే ఉథేెశ్ెంణో తీసఽఔుెంట్లడె. ఈ థ ెంఖతనెం లాభెసనీని నుోయౌ
ఉెంట్లెంథి.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
దఽకణథరయస నులల఼లల నౄభాథరయస అదను „క్త్ నేా ట్ గాస్క అెండ్స రనిట్భీ ట్ిెంగ్స‟ ఔవభైజీని ఔడర ఎెంచఽకోవచఽచ.
ఇథి థిఖ వ నేభపునై నయౖిలలా యేట్ి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి?
I.
II.
III.
IV.

క్త్ నేా ట్ గాస్క
రనిట్భీ ట్ిెంగ్స
నిమాన్ లలైన్స
నలైవనీై
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F.

రహసన తెభా

ఔయభి ఊళెంచఽకోెండి. ను దఽు ఙేలన డఫ ోనెంణర యచిచెంచి భభీ నైభో కొతౄ కయస కొధరైయస. థరనిై
నడినేెందఽఔు యమా ాయస. ఉనైట్లిెండి ఎఔుడి నఽెంఙో నైఔు ఎదఽయసగ ఔ ఔుఔు దాసఽకొచిచెంథి. థరనిై
తనెంఙేెందఽఔు ల఼ిభిెంగ్ నఽ ఔుయభిగ త్తనేరయస. డియైడర్ నైథికి దాసఽకెయా ఇెంకో కయసనఽ ఖ థేెరయస. ఔ
వకిౄని గమభిఙరయస. అెంట్ే, ఔు థెఫోఔు నై కయస నుడవడఫే గఔ ాబ తవ ఆలౄ ఔడర నుడెైెంథి. భభో కయౄ
నుడెైెంథి. ఇెంకో వకిౄకీ గమాలమాబ.
ఈ భిల త్తలల నైఔు ఖనఽఔ కయస నౄభా లేఔనుోణే కొతౄ కయస కొధేెందఽఔు ఎెంతవుతేెంథో నైఔు అెంత ఔెంట్ే ఎఔుువ
డఫ ోలు కయచవుణరబ.




భభి అనిై ఙెయౌాెంులు ఙేలేెందఽఔు కయయౌసనెంత డఫ ో నై దఖా యసెంథర?
నై నఽలఔు ఇతయ నుభీి నౄభా ఙెయౌాెంఙరలా?
యభికి ఔడర నౄభా లేఔనుోణే అుడేనేట్ి భిల త్త?

అెందఽకై కయస నౄభానఽ భన థేశ్ చట్ి ెం తనిసభి ఙేలెంథి. మోట్లయస నౄభా ఇలాెంట్ియ జయఖఔుెండర
నిభోదిెంచలేథేమో గనీ, అలాెంట్ియ జభిగినుడె నైఔు ఆభిఔెంగ యక్షణ ఔవఙరనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.
ాభాదఫే కఔుెండర నై కయస థ ెంఖతనెం ఫలభిన డవచఽచ. ాభాెంలల నుడె కవచఽచ. అగిైాభాదెంలల
కయౌనుోవచఽచ. థరెంణో నైయస ఆభిఔెంగ నషి నుోవచఽచ.
పలయతథేశ్ నుాెంతీమ యయణర సెంస వదె తన నేభిట్ నమోథెై ఉనై ాత్త యహధరనికీ థరని మజభాని యదిగ నౄభా
ఙేబెంచఽకోయయౌ.

కరలకహంవం
తతుషమి థర్డ తృహమీట తెభా
మోట్లయస యహధరల చట్ి ెం, 1988 ాకయెం ాబ తవ భోడా నలై ాత్త యహన మజభానీ ాభాదెం వలా జభిగై నుాణ ని ెం,
యైఔలెం, ఆలౄ నషి ెం వెంట్ియట్ికి ఙెయౌాెంఙరయౌసన భియౘభలఔు ఙరయౌనెంత నణరౄనికి నౄభా నులల఼ తీసఽకోయయౌసెంథే.
అలా నౄభా తీసఽఔునైెందఽఔు యసజువుగ నౄభా సభిికెట్ నఽ ఔడర యహనెంలల ఎుడా యెంట్ ఉెంచఽకోయయౌ.
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1. మోటాయవ తెభా ఔఴమైజీ
భన థేశ్ెంలల యహధరల సెంక ఙరలా ఎఔుువ. భభెధనై కొతౄ యహధరలు భోజూ భోడెుఔుుతేధరైబ. యట్ిలల
ఙరలావయఔు ఙరలా కభీథెైనయ ఔడర. పలయతథేశ్ెంలల యహధరలనఽ తేఔుుగ నుభైమయని, కైవలెం ఙేతేలు
భాయససఽౄెంట్లయని అెంట్లెంట్లయస. అెంట్ే నుత యహధరలు భోడా నలై కొనయఖ తేెండగధే భోజూ పలభీగ కొతౄ య ఔడర
యట్ికి వచిచ ఔలుసఽౄెంట్లబ. యట్ిని నడినేెందఽఔు భోడెా యల఼ౄ యృ ెం మ్ాతయెం యహధరలఔు అనఽఖ ణెంగ నలయఖడెం
లేదఽ. నలైగ భోడా నలై నడిఙేయభి సెంక ఔడర నలయసఖ ణోెంథి. థేశ్ెంలల భోడెు ాభాథరల సెంక నలయసగోతెందని నుోయ్సఽ,
ఆసతేల ఖణరెంకలు యలాడిసౄ ఽధరైబ. ాభాద ఫలదితేలఔు కోయసిలు అెందజైలే భియౘభల సెంక ఔడర
నలయసఖ ణోెంథి. యహధరల భయభ్తే ధయలు ఔడర పలభీగ నలయసఖ తేధరైబ. భన దేవంలో మోటాయవ తెభా
ఆఴవమఔతఔక ఇఴతూన తుదయశనడలక.
మోట్లయస నౄభా అధేథి యహధరల నయౖినికి భభిమ ాభాదెంలల గనీ, ఇెంకై యధెంగ అబధర గనీ జభిగై
డరఫేజీకి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేగఔ తభ యహనెం వలా ాభాథరనికి ఖ భెైన థర్ు నుభీికి చట్ి యెంగ
ఙెయౌాెంఙరయౌసన భియౘభనిై ఔడర మోట్లయస నౄభా ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
భన థేశ్ెంలల అనిై యహధరలఔ ఔవభైజీ ఉెందని నైయస అనఽఔుెంట్లధరైభ?
మోటాయవ తెభా అనేది రబయతు మోడల ్ై నడ్ిచే ఈ కంది అతునయకహల రహసనడలఔూ ఔఴమైజీ ఔయౌష఼ుంది:
 సాుట్యసా భభిమ మోట్లర్ లలైకిళ్ా ై
 నలైయేట్ల కయసా
 అనిై యకల యణజ యహధరలు: సయసఔులు, ామాణఔులనఽ తీసఽకెమా లయ
 కైరనా వెంట్ి ఇతయ తయయౘ యహధరలు
 మోట్లయస వయౄ ఔెం (యౖోయౄభ లలాని భభిమ గభైజీలలాని యహధరలు)

షభాచడయం
„థర్డ తృహమీట తెభా‟
ఇథి ఇతయ నుభీి ణరలఔ చట్ి యఫైన చయల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేలే నౄభా నులల఼. థర్డ తృహమీట
నౄభానఽ నౄభాథరయస (పస్కి నుభీి) నౄభా ఔెంనలనీ (లలఔెండ్స నుభీి) నఽెంచి తన చయల వలా ఔయౌగై నయౖినికి గనఽ ఇతయ
నుభీి (థర్ు నుభీి) ఙేలే కెాబభ ల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేయౄ డె.
థర్ు నుభీి నౄభానఽ „ఫలధత నౄభా‟ అని ఔడర అెంట్లయస.
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భామెుట్ లో తృహరచ఼యమంలో ఉనన మెండు భయకమ తయశృల ఔఴమైజీలన఼ దిఖయఴ చమిుంచడం జమిగింది:

a) మాక్ట (లమతయౌటీ) ఒతూల తృహలళ: మోట్లయస యహధరల చట్ి ెం ాకయెం ాబ తవ భోడా నలై త్తభిగై ాత్త
యహధరనికీ థర్ు నుభీి ఫలధత కోసెం నౄభా తనిసభి

ఈ నులల఼ కైవలెం థిఖ వ యట్ికి మజభాని ణరలఔు చట్ి యఫైన ఫలధతలఔు ఙెయౌాెంులనఽ ఔవర్
ఙేసౄ ఽెంథి:



థర్ు నుభీికి జభిగై గమాలు, భయణెం
థర్ు నుభీి ఆలౄ కి జభిగై నషి ెం

భయణెం, లేథర గమెం, లేథర నషి ెం జభిగై క్షెంలల ఔవర్ ఙేలే లమనృయౌట్ీ అభినేతెంగ ఉెంట్లెంథి.
మోట్లయస ాభాదెం వలా థర్ు నుభీికి గమెం, లేథర భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల భియౘయ కెాబభ లనఽ
భదఽథరయస మోట్లయస ాభాద కెాబెం ట్ిఫ
ా నల్ (ఎెంఏల఼ట్ీ)లల థరకలు ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.

b) తృహమకైజీ తృహలళ/షభఖర తృహలళ: (య ెంత నషి ెం + థర్ు నుభీి ఫలధత)
నలైన నేభపునైథే కఔుెండర నౄభా ఙేలన యహధరనికి నిభిెషి ాభాథరల వలా (థీనిై మోట్లయస యహధరలఔు
య ెంత నషి భని అెంట్లయస) నషి ెం, లేథర డరఫేజీకి ఔడర ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయగ నేభపుెంట్లయస – థీనిై 5వ
అదరమెంలల ఇట్ికై చభిచెంచడెం జభిగిెంథి)ఔు భభిమ నులల఼ ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలఔు
లలఫడి ఔవభైజీ ఔయౌయౄయస. అగిైాభాదెం, థ ెంఖతనెం, అలా యసా, ఫెంద, బూఔెంెం, వయదలు, ాభాదెం వెంట్ియ
యట్ికి ఉథరహయణలు.
కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు ాభాద స లెం నఽెంచి వర్ు యౖప్ ఔు యహధరనిై మోసఽకెళ్ాడరనికి అబయ కయసచనఽ
ఔడర ఙెయౌాయౄ బ. అగిైాభాద భభిమ /లేథర థ ెంఖతనెం బమాలఔు భాతాఫే భినేత ఔవభైజీ ఔడర
అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి చట్ి క
ా యెం తనిసభి లమనృయౌట్ీ ఒనీా నులల఼కి అదనెం.
యహధరనికి నృగిెంచిన యడి పలగల నషి ెం, డరఫేజీకి ఔడర నులల఼ ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. నలైయేట్ కయస నులల఼లా ల
పలఖెంగ ామాణఔులఔు, నలబడ్స డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసౄ ఽెంథి. యణజ యహధరలలా
అబణే ఉథోఖ లు భభిమ ఙరభీెలు ఙెయౌాెంచని ామాణఔుల ట్ా చట్ి యఫైన ఫలధత ాకయెం వకిౄఖత
ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసౄ ఽెంథి. నౄభాథరయసలు ఉచిత అతవసయ లేవలనఽ లేథర ఫేక్
ా డౌన్ సభమెంలల
ాణరభాైమ కయస యడఔెం సదఽనుమానిై ఔయౌయౄయస.
2. మినశృభంులక
ఈ నులల఼ల కిెంద కొనిై భ కఫైన నేనయౘబెంులు యమర్ అెండ్స ట్ిమర్, ఫేక్
ా డౌనఽ
ా , అాదరన నషి ెం,
ఙెలా ుఫలట్ల కని డెైయెంగ్ లెైలలనఽస ఉనైయయస నడినణే ఔయౌగై నషి ెం, భదెం భతే
ౄ లల నడినణే ఔయౌగై నయౖిల వెంట్ియ
కొనిై భ కఫైన నేనయౘబెంులు. యహధరనిై „యడకనికి భినేతేలు‟ (ఉథరహయణఔు నలైయేట్ కయసనఽ
ట్లకీసగ యడట్ెం) నఽ అత్తఔరనేెంచి యడట్ెం ఔడర నేనయౘబెంనే.
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3. షమ్ అశయమర్డ భమిమయ రమిమం
మోట్లయస నులల఼ కిెంద సమ్ ఇనాసర్ు నఽ నౄభాథరయస ణరలఔు ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయ) అెంట్లయస.
యహనెం ఙోభీకి ఖ భెైధర, భయభ్తే ఙేమలేనెంతగ ాభాదెంలల నుడెైధర కెాబెం నణరౄనిై ఐడీయ ఆదరయెంగ
నియృ బయౄయస. యహను ఐడీయని ఆ ఫలాెండ్స యహధరనికి తమాభీథరయస/డీలర్ ణరలఔు జఞనృణర ఙేల అభ్ఔు
ధయనఽ ఫట్ిి నియృ బయౄయస. భభిమ ఱలడాల్ లల నేభపునై ఫేయఔు తయసఖ దలనఽ తీలేయౄ యస.
5 ఏళ్ైా థరట్ిన భభిమ నుతఫడు మోడల్ (అెంట్ే తమాభీథరయసలు తమాభీని నియౌనేలన మోడళ్ైా) యహధరల
ఐడీయని నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ నౄభాథరయస భధ ఉనై అవగహన ఫేయఔు నియృ బయౄయస.
భైట్ిెంగ్/న఼ానేమెం లెకిుెంు నౄభాథరయస ాఔట్ిత యలువ, ఔునృక్ కెనులట్ీ, పౌగోయఔ జోన్, యహను వమసఽ
వెంట్ియట్ి ఆదరయెంగ లెఔుఖడణరయస.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 6
మోట్లయస నౄభా నఽ ఎవభి నేయసణో తీసఽకోయయౌ?
I. నుాెంతీమ యయణర సెంస వదె యహనెం ఎవభి నేభిట్ నమోథెై ఉెంట్ే యభి నేయసణో
II. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండర ఇెంకెవభెైధర అబ ఉెంట్ే నుాెంతీమ యయణర సెంస అనఽభత్తకి
లలఫడి సదయస డెైవర్ నేయసణో
III. నుాెంతీమ యయణర సెంస అనఽభత్తకి లలఫడి యహన మజభాని ఔుట్లెంఫ సబ ని నేయసణో, మజభాని
నేయసణో ఔడర
IV. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండర ఇెంకెవభెైధర అబ ఉెంట్ే నుాథనేఔ నులల఼ని మజభాని
తీసఽఔుని, తభవత మాడ్స ఆన్ ఔవర్ నఽ భాతాెం యహధరనిై నడినే వకిౄ నేయసణో
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శూహమహంవం
a) యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న఼ఏ) నులల఼లు యట్ిని ఔవర్ ఙేయౄ బ:

i.
ii.
iii.
iv.

ాభాద వలా సెంబయెంఙే భయణెం
రశ్వత సెంూయృ యైఔలెం
రశ్వత నుక్షిఔ యైఔలెం
ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం

b) పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధర వకిౄఖత ాభాద నులల఼ని తనకోసెం, తననలై ఆదరయడు
ఔుట్లెంనౄఔుల కోసెం తీసఽకోవచఽచ.
c) వకిౄఖత ాభాద నులల఼లల న఼ానేమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుట్లెంఫ సబ ల సెంక, నౄభాథరయస విత్తౄ వెంట్ి
లు అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇనేడి ఉనై ాభాదెం ఆదరయెంగ యట్ిని 1, 2 లేథర 3 వ యబ
భిసఽు ఖూ
ర ులుగ వభీాఔభియౄ యస.
d) వకిౄఖత ాభాద నులల఼లనఽ నౄభా కోసెం కఔుెండర భభైథెైధర ఔ ఉభ్డి ఉథేెశ్ెం కోసెం అట్ికై ఉనికిలల
ఉనై పలభీ ఖూ
ర ులఔు ఔడర ఇయౄయస.
e) ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల గమెం, జఫ ో వలా ఆసత్తా నులెై యైద చికితస తీసఽఔుెంట్ే అెందఽఔబయ కయసచలనఽ
అెంగీఔభిెంచిన సమ్ అషర్ు నణరౄనికి నేెంచఔుెండర ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీ మజభాని
అెంగీఔభియౄ డె.
f)

ఔకటయంఫ ఫ్ోల టర్ నౄభా తృహలళలో సమ్ అషర్ు అధేథి ఔుట్లెంఫ సబ లెందభి భధ, అెంట్ే యదరయణెంగ
బయౄ , పలయ, ఇదె యస నలాల భధ నూోాట్ అవుతేెంథి.

g) ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై అెంథియౄ బ. లేథర అథి అెందఽఫలట్లలల లేని ఙోట్
నౄభాథరయసఔు కయసచలనఽ భీబెంఫర్స ఙేయౄ బ.
h) ామాణ నౄభా నులల఼లు యథేయౕ యట్నలలా తలెతౄఖల అనిై యకల సభసలఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄబ.
i)

భపభైట్ ఼ాకెవెంట్ ట్లాయలర్స నుాన్ అధేథి ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ ఉథోఖ లఔు
కభపభైట్/మజభాని తీసఽఔుధే వకిౄఖత నులల఼.

j)

ఇంటిదడయవ తెభా తృహలళ నౄభాథరయస ఆలౄ కి నులల఼లల నేభపునై ాభాథరలు, ఉదెంణరలఔు సెంఫెందిెంచిన
నయౖిలఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలనఽ సషి ెంగ నేభపుెంట్లయస.

k) ఇెంట్ిథరయస నౄభా ఇెంట్ి నిభ్ణరనికి భభిమ థరనిలలని వసఽౄవులఔు అగిైాభాథరలు, అలా యసా, నలైులు
గియౌనుోవడెం, బూఔెంెం వెంట్ియట్ి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. ఇెంట్ి నిభ్ణెంణో నుట్ల అెందఽలలని
వసఽౄవులఔు ఔడర థ ెంఖతనెం, థోనడీ, హౌజ్డ ఫేక
ా ిెంగ్, లాభెసనీ భభిమ తెఫ్ి్ వెంట్ియట్ి నఽెంచి యక్షణ
ఔయౌసఽౄెంథి.
l)

నుకైజీ లేథర గపడెవు ఔవయసా కై డరఔుఫెంట్ కిెంద లు ఔవభైజీల నుకైజీని అెంథియౄ బ.
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m) ఇెంట్ిథరయస నౄభా నులల఼లల యదరయణెంగ సమ్ ఇనాసర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భెెండె దే తేలుెంట్లబ:
భాభెుట్ యలువ (ఎెంయ), భభిమ భెెండోథి భీఇన్లేిట్ఫెంట్ యలువ (ఆర్ ఐయ).
n) దఽకణథరయస నౄభా యదరయణెంగ యదరయణెంగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అెందఽలలని వసఽౄవులఔు
అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథర యౘనిఔయఫైన నషి ెం; భభిమ థోనడీ వెంట్ియట్ి వలా జభిగై
నయౖినిై ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. నలైగ యనుయ అెంతభమ యక్షణనఽ ఔడర దఽకణ నౄభా అెందజైమవచఽచ.
o) మోట్లయస నౄభా ాభాదెం వలా గనీ ఇతయ కయణరల వలా గనీ యహధరనికి జభిగై నయౖినిై, లేథర డరఫేజీని
ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. మజభానఽలు తభ యహనెంణో అబన ాభాదెం వలా ఫలదితేలఔు చట్ి క
ా యెం
ఙెయౌాెంఙరయౌసన భియౘభనిై ఔడర ఈ నౄభా ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

కరలఔ దడలక
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ఖూ
ర ప్ నులల఼
ఆభోఖ నౄభా
నూనేయ్ ఔవర్
ామాణ నౄభా నులల఼
ఇెంట్ిథరయస నౄభా
దఽకణథరయస నౄభా
మోట్లయస నౄభా

674

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన సభాదరనెం IV.
ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔ, ఎదఽయస చాడని, అనఽకోని ఉదెంణరనిై యవభిసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం II.
కట్భక్ి నఽ డే కైర్ లలెంట్ర్ లల నమెం ఙేమవచఽచ.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం III.
కభపభైట్ ఼ాకెవెంట్ ట్లాయలర్ నుాన్ అధేథి ఒ యభిషఔ నులల఼. లు యట్నలఔు వభిౄసౄ ఽెంథి. యట్నల ఖభిషి
సెంకనలై భినేత్త ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం I.
ధేమ్ు నలభిల్ అధేథి ఙరలా ాభాథరలఔు సభఖర ఔవభైజీ ఇఙేచ సభఖయ ఔవభైజీ నులల఼లఔు ాణరభాైమెంగ
తఔుువ కయసచణో తీసఽకోఖల నులల఼.
జరహఫయ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
దఽకణథరయస నులల఼ కిెంద నౄభాథరయస అదనెంగ „క్త్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిట్భీ ట్ిెంగ్స‟ ఔవభైజీని
ఎెంచఽకోవచఽచ. క్త్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిట్భీ ట్ిెంగ్స, నిమాన్ లలైన్స ఔు జభిగై నయౖినికి ఔవభైజీ ఇయౄయస.
జరహఫయ 6
సభెైన సభాదరనెం I.
మోట్లయస నౄభానఽ పలయతథేశ్ నుాెంతీమ యయణర సెంస వదె తన నేభిట్ నమోథెై ఉనై ాత్త యహధరనికీ థరని
మజభాని యదిగ ఙేబెంచఽకోయయౌ.
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ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఈ థిఖ వయ ఔవర్ కవు
I.
II.
III.
IV.

భయణెం
ఆత్హత
రశ్వత యైఔలెం
ఔ ఙేత్తని కోలలవడెం

రవన 2
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ భాతాఫే
I.
II.
III.
IV.

యథేయౕ ామాణరలుడె
పలయత్లల ామాణెంఙేుడె
పలయత్లల భభిమ యథేరలలా ామాణెంఙేుడె
పలయత్లల భభిమ ను యసఖ థేరలలా ామాణెంఙేుడె

రవన 3
ఆభోఖ నౄభా యదరయణెంగ యట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
I.
II.
III.
IV.

న఼ా యౘలట్లెైజైషన్ చికితస
నుోస్కి యౘలట్లెైజైషన్ చికితస
డ నేలలభీ చికితస
నలైయేయ కవు

రవన 4
ామాణ నౄభా ఔవర్ ఙేలేథి
I.
II.
III.
IV.

ఫలగైజీలల ఆలసెం
అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్
ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క
నలైవనీై

రవన 5
ామాణ నౄభా ఔు సమ్ ఇనాసర్ు యట్ినలై ఆదరయడెతేెంథి
I.
II.
III.
IV.

వమసఽ
యట్నలలని భోజుల సెంక
యట్ిెంఙరయౌసన థేరలు
నలైవనీై
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రవన 6
ఇెంట్ిథరయస నౄభాలల
I.
II.
III.
IV.

ఫెంగయస భభిమ యెండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి
దఽకణెంలలని వసఽౄవులఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి
ఔుట్లెంఫ మాజభానెంలలని కయా ఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి
నుోసఽి థరవభ ెంనన నుభిసల్స ఔు ామాణ సభమెంలల ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి

రవన 7
ఇెంట్ిథరయస నౄభా యట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
I.
II.
III.
IV.

కైవలెం ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై
కైవలెం ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులనఽ
నిభ్ణరనిై భభిమ ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులనఽ
నిభ్ణరనికి భభిమ ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులఔు కైవలెం నౄభాథరయస ఇెంట్ా లేని సభమెంలల

రవన 8
దఽకణథరయస నౄభాలల కిెంథి యట్ిలల యేట్ికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ?
I.
II.
III.
IV.

మెంణరాల ఫేక్
ా డౌన్ ఔు
యౘనిఔయఫైన నషి ెం
యనుయ అెంతభమెం
ఉథేెశ్ూయవఔెంగ నౄభాథరయస ఙేసఽఔునై నషి ెం

రవన 9
దఽకణథరయస నౄభాలల థిఖ వ యట్ిలల యదరయణెంగ థేనికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ?
I.
II.
III.
IV.

యనుయ నుాెంఖణెంలలని ట్ిల్/కౌెంట్ర్ లల ఉనై డఫ ో
ఫలెంఔు నఽెంచి యనుయ నుాెంఖణరనికి తయయౌసఽౄనై డఫ ో
యనుయ నుాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెంలల ఉనై డఫ ో
యనుయ నుాెంఖణరనికి యనియోఖథరయసలు తయయౌెంఙే డఫ ో

రవన 10
దఽకణ నౄభా యట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
I.
II.
III.
IV.

ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ
నౄభాథరయసల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ
యనియోఖథరయసల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ
యసణథరతల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ
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ళుమ మీక్ష రవనలఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
షమెైన షభాధడనం II.
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఆత్హతఔు ఔవభైజీ లేదఽ
జరహఫయ 2
షమెైన షభాధడనం III.
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ కైవలెం పలయత్ భభిమ యథేరలలా ామాణరనికై
జరహఫయ 3
షమెైన షభాధడనం IV.
ఆభోఖ నౄభా న఼ా యౘలట్లెైజైషన్ చికితసనఽ, నుోస్కి యౘలట్లెైజైషన్ చికితసనఽ, డ నేలలభీ కితసనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 4
షమెైన షభాధడనం IV.
ామాణ నౄభా ఫలగైజీలల ఆలయనిై, అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్ నఽ భభిమ ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క నఽ ఔవర్
ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 5
షమెైన షభాధడనం IV.
ామాణ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు అధేథి వమసఽ, యట్న భోజుల సెంక, యట్ిెంఙే థేరల సెంకనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 6
షమెైన షభాధడనం I.
ఇెంట్ిథరయస నౄభాలల ఫెంగయస భభిమ యెండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 7
షమెైన షభాధడనం III.
ఇెంట్ిథరయస నౄభా ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై భభిమ అెందఽలలని వసఽౄవులనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
జరహఫయ 8
షమెైన షభాధడనం IV.
దఽకణథరయస నౄభాలల నౄభాథరయస ఉథేెశ్ూయవఔెంగ ఙేసఽఔుధే నయౖినికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ.

జరహఫయ 9
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షమెైన షభాధడనం IV.
దఽకణథరయస నౄభాలల యనియోఖథరయసల థరవభ యనుయ నుాెంఖణరనికి వఙేచ డఫ ోఔు యదరయణెంగ ఔవభైజీ
ఉెండదఽ
జరహఫయ 10
షమెైన షభాధడనం I.
దఽకణ నౄభా ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే చయలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
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అధడమమం 26
రహమతృహయ తెభా

అధడమమ మిచమం
ఖత అదరమెంలల భనెం వఔుౄలు భభిమ ఖిహ యనియోఖథరయసలఔు ఎదఽయబయ సభసలఔు వభిౄెంఙే యయధ
యకలెైన నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధరైెం. ఇఔుడ యక్షణ అవసయఫైన భభోయఔెం యనియోఖథరయసలు
ఔడర ఉధరైయస. అయ యయధ యకలెైన వసఽౄవులు భభిమ లేవల కయఔలానులు నియవళెంఙే యణజ లేథర
యనుయ సెంస లు లేథర భిశ్భ
ర లు. ఈ అదరమెంలల భనెం ఆ వయా ెంయయస ఎదఽభపుధే నషి బమాలనఽ ఔవర్ ఙేలే
నౄభాల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.

అబమషన పయౌతడలక
ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా
యనుయ అెంతభమాల నౄభా
థోనడ
఼ ీ నౄభా
నఖదఽ నౄభా
యరవస యౘనై నౄభా
ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నౄభా
నఖల యనుయసల అచఽచల నులల఼
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా
మివభ
ర ల అతున నశట బమాల తెభా
బమెైన్ తెభా
K. లమనృయౌట్ీ నులల఼లు
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

ఈ అదరమానిై అబలెంచిన తభవత నైయస ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ఆలౄ ని సాచిెంచడెం / అగిై ాభాద నౄభా
యవసధరల నషి (అగిై) నౄభానఽ నియవచిెంచడెం
థోన఼డీ నౄభా ఔవర్ నఽ యౄను ెంథిెంచడెం
నఖదఽ నౄభానఽ యవభిెంచడెం
యరవస యౘనై నౄభానఽ నియవచిెంచడెం
ఫలెంఔయా ఇెంట్ెనేైట్ీ నౄభానఽ నియవచిెంచడెం
నఖల యనుయసల అచఽచల నులల఼
ఇెంజినీభిెంగ్ భిశ్భ
ర ల భథిెంు
భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభానఽ అననెంథిెంచడెం
ఫభెైన్ నౄభానఽ యభెంయౕఔభిెంచడెం
లమనృయౌట్ీ నౄభా భథిెంు
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A.

ఆళు /అగిన రభాద తెభా

యణజ భిశ్భ
ర లనఽ సా
 లెంగ భెెండె యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ:



సాక్ష్ భభిమ భధ తయయౘ భిశ్భ
ర లు (ఎస్కఎెంఈలు) భభిమ
పలభీ యనుయ భిశ్భ
ర లు

ఙరభితఔ
ా ెంగ, యదరయణ నౄభా యెంఖెం ఈ యనియోఖథరయసల అవసభలనఽ తీయచడెం థరవభ ఎఔుువగ అనవిథిే
ఙెెంథిెంథి.
యదరయణ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ యణజ భిశ్భ
ర ల నలుులఔు యభి అవసభలఔు సభినుోబయ నౄభానఽ జఞఖరతౄగ
యఔరబెంఙరయౌ. అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ఏజెెంట్ా ఔు సభెైన అవగహన ఉెండరయౌ. యదరయణ నౄభా
ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄెంగ ణెలుసఽఔుెంథరెం దెండి.
ఆళు /అగిన రభాద తెభా
అగిై ాభాద నౄభా నులల఼ యణజ భిశ్భ
ర లణో నుట్ల ఆసఽౄల మజభానఽలు, ట్ాసి ఽలల ఆలౄ లేథర ఔనైషన్
ఔయౌగి ఉనైయయస, ఆసఽౄలలా ఆసకిౄని ఔయౌగి ఉెండే వఔుౄలు / ఆభిఔ సెంస లఔు చఔుగ సభినుోతేెంథి.
నిభిెషి ాథేశ్ెంలల ఉనై లయ భభిమ చభసఽౄలెైన బవధరలు, నఔులు భభిమ మెంణరాలు, పభీైచర్, ట్ి ెంగ్స
భభిమ ఇతయ వసఽౄవులు, నిలవలు భభిమ నుాలలస్క లల ఉనై నిలవ, సయపభథరయస / యనియోఖథరయసడి
ఆవయణలల ఉనై నిలవణో నుట్ల, భయభ్తేల కోసెం ణరణరుయౌఔెంగ ఆవయణ నఽెంచి ణొలగిెంచిన మెంణరాలనఽ
నౄభా ఙేబెంచవచఽచ. యనుభనిై యదరయణ లత్తకి తీసఽఔుభవడరనికి థెఫోత్తనై ఆసఽౄలనఽ ునర్ నిభి్ెంచడెం,
ునయసదే భిెంచడరనికి ఆభిఔ యమెం ఎెంణో అవసయెం. ఇఔుడే అగిై ాభాద నౄభా తన నుతానఽ నుోఱసౄ ఽెంథి.
1. అగిన రభాద తెభా రేటితు ఔఴర్ చేషు ఼ంది?
అగిై ాభాద నౄభా ఔవర్ ఙేలే కొనిై యకల నషి బమాలనఽ కిెంద చాడవచఽచ.
కిెంథి ాభాద సభమాలలా యణజ నయౖిలనఽ అగిై ాభాద నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:
 అగిై ాభాదెం
 నడెఖ నుట్ల
 యయోొట్ెం / అెంతయోొట్ెం
 థోన఼డీ మతైెం భభిమ థేవషూభితెంగ నషి ెం ఔలఖజైమడెం
 నషి ాపలవెం
 యభానెం ఔలడెం వలా ఔయౌగై నషి ెం
 తేనూనఽ, గయౌయన, చఔరయతెం, ట్ెైపూన్, హభికెన్, ట్ యైడో, ఫ్ా డ్స భభిమ వయదలు
 బూఔెంెం
 భ నిగినుోవడెం భభిమ బూనే జఞభినుోవడెం భళ్ై
ా జఞయడెం ఔడర
 నీట్ి ట్లెంఔులు, నలైులు భభిమ ఉఔయణరలు నేయౌనుోవడెం భభిమ అత్తగ కయడెం
 క్షిణ భీక్ష కయఔలానులు
 ఆట్ ఫేట్ిక్ లెంా ఔా ర్స ఏభట్ల ఙేలేట్ుడె య్కైజీలు
 ను దలు కయౌనుోవడెం
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యనుయ నౄభానఽ వకిౄఖత భభిమ భిట్ెైల్ లెైన్స నఽెంచి యేయస ఙేలే భ కఫైన లక్షణరలు భెెండెధరైబ.
ఎ) వఔుౄల ఔెంట్ే సెంస లు లేథర యనుయ సెంస ల నౄభా అవసభలు ఙరలా ఎఔుువ. థీనికి ాదరన కయణెం
వఔుౄల ఆసఽౄల ఔెంట్ే యణజ సెంస ల ఆసఽౄల యలువ ఎెంణో ఎఔుువ. యభికి ఔయౌగై నషి ెం సెంస
వయౄ భాధరనిై భభిమ థరని బయషతే
ౄ భనఽఖడనఽ థరయసణెంగ థెఫోతీలే అవకశ్ెం ఉెంథి.
నృ) చట్ి యఫైన, లేథర ఇతయ అవసభల నినేతౄ ెం యణజ సెంస లఔు నౄభా డిభాెండ్స తయచా
అవసయభవుతేెంథి. ఉథరహయణఔు నుాెంట్ల
ా భభిమ ఆసఽౄలనఽ ఫలెంఔు యసణెం థరవభ ఏభట్ల
ఙేసఽఔునైుడె యట్ికి నౄభా ఙేబెంఙరలనైథి యసణ షయతేలలా పలఖెంగ ఉెండవచఽచ. పలయత్లల ఙరలా
కభపభైట్ సెంస లు ఔెంనలనీలనఽ ను ా లషనల్ గ నడెుతేధరైబ. భభిమ యట్ిలల ఙరలావయఔు
ఫహృళ్ జఞత్త ఔెంనలనీలు.
అయ ాెంచ యబ ాభాణరలనఽ కొనయగిెంచడెం ఙరలా అవసయెం. యట్ిలల పలఖెంగ సభెైన భిసఽు
నియవహణ దే తేలనఽ భభిమ ఆసఽౄల భియక్షణఔు నౄభాలనఽ నుట్ిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
నలైన నేభపునై అనిై ాభాథరలనఽ నులల఼ థరవభ ఔవర్ ఙేయౄ యస అబణే కొనిై నేనయౘబెంులుధరైబ.
2. ఆ మినశృభంులక ఏమిటి?
ఆ నేనయౘబెంులు:
ఎ) ఊఴంచదగిన రభాదడల దడుమహ ఔయౌగై నశుహటలక

i.
ii.
iii.
iv.

మ దే ెం భభిమ మ దే ెం లాెంట్ి చయలు.
అణ ాభాథరలు
అమానీఔయణెం భభిమ భైడియోదరభి్ఔత
కలుషెం భభిమ ఔలుఱతభవడెం వలా ఔయౌగై నయౖిలు

త) శూహధడయణ తెభాలో ఇతయ తృహలళల దడుమహ ఔఴర్ అభయమ రభాదడలక

i. మెంణరాలు నుడవడెం,
ii. యనుయెంలల అెంతభమాలు
అబణే కొనిై ాభాథరలనఽ అదను న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచడెం థరవభ ఔవర్ ఙేసఽకోవచఽచ. బూఔెంనులు,
అగిైాభాదెం, యౖక్ వెంట్ియ ఇెందఽఔు ఉథరహయణ. ఔభెెంట్ల కోతల వలా యౕతల గిడుెంఖ లలా నిలవల క్షీణత, యతిలాల
ణొలగిెంు తథితభలఔు అబయ అదను వమెం, ఆభిుట్ెక్ి, ఔనసయౌిెంగ్ ఇెంజనీర్ ఼జులు, కభిచచఽచ, అనఽకోని
అగిైాభాదెం, య ెంత యహధరలు ఖ దఽెకోవడెం వలా ఔయౌగై నషి ెం వెంట్ియ ఔడర ఉథరహయణలు.
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3. అగిన రభాద తృహలళలో యకహలక
అగిై ాభాద నులల఼లనఽ యదరయణెంగ 12 ధలల కలానికి జఞభీ ఙేయౄ యస. కైవలెం నియయల కోసెం భాతాఫే
నౄభా ఔెంనలనీలు థీయఘకయౌఔ నులల఼లనఽ, అెంట్ే 12 ధలల ఔెంట్ే ఎఔుువ కలానికి జఞభీ ఙేయౄ బ. కొనిైయయసా
సవలకయౌఔ నులల఼లనఽ ఔడర జఞభీ ఙేయౄ యస. యట్ికి సవల లేుల్స వభిౄయౄ బ.
4. భామెుట్ విలకఴ లేదడ మీ ఇన్ ళేటట్ విలకఴ తృహలళలక
నషి ెం జభిగై క్షెంలల నౄభా ఔెంనలనీ యదరయణెంగ భాభెుట్ యలువనఽ (అెంట్ే తయసఖ దల యలువనఽ) ఙెయౌాయౄ డె.
భీఇన్లేిట్ నులల఼లా ల భాతాెం నుడెైన ఆలౄ ణరలఔు భీనస్క
ేా ఫెంట్ యలువనఽ ఙెయౌాయౄ యస. సమ్ ఇనాసర్ు ఔడర
యదరయణ అగిైాభాద నులల఼ భాథిభిగ భాభెుట్ యలువనఽ కఔుెండర భీనస్క
ేా ఫెంట్ యలువనఽ ాత్తపయౌెంఙరయౌ.
భీఇన్లేిట్ యలువ నులల఼లనఽ బవధరలు, నుాెంట్ల, మెంణరాలు, పభిైచర్, ఔచర్, ట్ిెంగ్ లు తథితభలఔు
ఙేబయౄయస. ఈ భీ ఇన్ లేిట్ యలువ నులల఼లనఽ యిక్ ల వెంట్ియట్ి ఔవభైజీకి జఞభీ ఙేమయస. ఎెందఽఔెంట్ే అయ
భాభెుట్ యలువ ఆదరభిణరలు.
5. డ్ిఔలమైశన్ తృహలళ
గోథరభ లలా ఉెంఙే నిలవలనఽ ఈ డిఔాభైషన్ నులల఼ల థరవభ ఔవర్ ఙేమవచఽచ. ఇెందఽలల సమ్ ఇనాసర్ు యదిగ
నులల఼ సభమెంలల గోథరభ లల నిలవ ఙేయౄ యని పలయెంఙే అతెంత ఎఔుువ యలువ అబ ఉెండరయౌ. ఈ యలువనలైధే
ను ా యజనల్ న఼ానేమానిై ఙరభిె ఙేయౄ యస. నౄభాథరయస తన నిలవల యలువనఽ నులల఼ అభలలా ఉనై సభమభెంణర
అెంగీఔభిెంచిన కలావధఽలలా యదిగ యలాడిసౄ ా ఉెండరయౌ. నులల఼ కలావది భ గిలే సభమెంలల న఼ానేమెంణో
నుట్లగ థీనిై సయసెఫలట్ల ఙేసఽకోవచఽచ.
6. ఫ్ోల టర్ తృహలళలక
భభో తయయౘ నులల఼ నూోాట్ర్ నులల఼. ఈ నులల఼లనఽ కై సమ్ ఇనాసర్ు కిెంద యేభైవయస నిభిెషి స లాలలా నిలవ ఙేలన
సయసఔులఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ. అబణే యలాడిెంచని స లాలలా ఙేలన నిలవలఔు భాతాెం ఔవభైజీ ఉెండదఽ. ఇఔ
న఼ానేమెం భైట్ల ఔడర నౄభాథరయస నిలవలలా ఏ నుాెంతెంలల అబణే అతెంత ఎఔుువ భైట్ల వభిౄసౄ ఽెంథో అథే
ఉెంట్ెంఉథి. థరెంణోనుట్ల 10% లలడిెంగ్ ఔడర. సమ్ ఇనాసర్ు యేభైవయస నుాెంణరల భధ నూోాట్ అవుతేెంథి ఖనఽఔ
ఈ నులల఼లనఽ నూోాట్ిెంగ్ నులల఼లెంట్లయస.
న఼ానేమెం భైట్ిెంగ్ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:

a) ఆఔునలనీస తయయౘ. నుభిరరనేఔభా, ఇతయణరాధర.
b) నుభిరరనేఔ కెంనలా ఔుసలల ఉనై అనిై ఆసఽౄలఔ అఔుడ తమాయబయ ఉతతేౄల ఆదరయెంగ కై భైట్లనఽ
వభిౄెంజైయౄ యస.

c) నుభిరరనేఔ కెంనలా ఔుసల ఫమట్ ఉెండే సదఽనుమాలఔు కోు నుాెంతెంలలని ఆఔునలనీస సవపలయనిై ఫట్ిి
భైట్ల ఉెంట్లెంథి.

d) యోిభైజీ నుాెంణరలఔు అఔుడ ఉెంఙే వసఽౄవుల ణరలఔు ాభాథరల సవపలయనిై ఫట్ిి భైట్ిెంగ్ ఉెంట్లెంథి.
e) మాడ్స ఆన్ ఔవయా నఽ జత ఙేలేెందఽఔు అదను న఼ానేమెం ఉెంట్లెంథి.
f) ఖత కెాబభ ల చభితా భభిమ నుాెంఖణరలలా ఉనై అగిైాభాద నియయణ సదఽనుమాల ఆదరయెంగ
న఼ానేమెంలల డియౌుెంట్ ఔడర ఉెంట్లెంథి.

g) న఼ానేమానిై తగిాెంచఽకోయలెంట్ే అలా యసా, ఫెంద, ళెంసలు, ఉఖరయదల నయౖిల ఔవయా నఽ భభిమ వయద
ఖూ
ర ు భభిమ ాభాథరల ఔవభైజీలనఽ నేనయౘబెంచఽకోవచఽచ.

భైట్ిెంగ్ యదరనెం ఔడర కోు నౄభా ఔెంనలనీకి కోులా భాయవచఽచ.
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మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 1
యణజ భిసఽులఔు తీసఽఔుధే అగిైాభాద నులల఼ ________ ణరలఔు ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
I.
II.
III.
IV.

నేలుడె
ఇెంనుోాజన్
నలై భెెండా
నలైయేయ కదఽ
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B.

రహమతృహయ అంతమహమాల తెభా

ఈ తయయౘ నౄభానఽ యవయన నషి ెం లేథర లాబ నషి నౄభా అెంట్లయస.
అగిైాభాద నౄభా అధేథి నౄభా ఙేలన బవనెం, నుాెంట్ల, మెంణరాలు, ఔచయసా, ట్ిెంఖ లు, వయౄ ఔ సయసఔుల
వెంట్ియట్ికి థరభల లేథర ఆలౄ నషి ెం ణరలఔు భియౘయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ఈ ాభాదెం వలా నౄభాథరయస యనుయెం
ూభిౄగ గనీ, నుక్షిఔెంగ గనీ అెంతభమానికి ఖ యవుతేెంథి. తథరవభ ఆ అెంతభమ కలెంలల లు యకలెైన
ఆభిఔ నయౖిలఔు థరభి తీసఽౄెంథి.
1. రహమతృహయ అంతమహమ తృహలళలో ఔఴమైజీ
యవయన నషి ెం (ల఼ఎలతోా నులల఼ (యనుయ అెంతభమెం (నౄ1) అధేథి సా
 ల లాబెంగ నేభపుధే థరని నయౖినికి
ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. ఇెందఽలల నిఔయ లాబెం భభిమ యిెండిెంగ్ ఙరభీెలు, ఇెంక ఆభిఔ నయౖిలనఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు
యనుభనిై యలెైనెంత తవయగ త్తభిగి యదరయణ లత్తకి తీసఽకొఙేచెందఽఔు నౄభాథరయసఔు అబయ కయసచలు ఉెంట్లబ.
ఇఔ ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలు, యట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ూభిౄగ అగిైాభాద నులల఼ భాథిభిగధే ఉెంట్లబ.

ఉదడసయణ
ఔయేళ్ బూఔెంెం వచిచ కయా తమాభీ నుాెంట్ ఔు నషి ెం జభిగిెందనఽఔుెంథరెం. ఆ ఉతత్తౄ నషి ెం తమాభీథరయస
ఆథరమెంనలై ాపలవెం చాుతేెంథి. ఆ నషి ెంణో నుట్ల ఇతయణరా అదను కయసచలు ఈ ాభాదెం వలా
తలెతౄ ేణరబ.
ఈ తృహలళతు కైఴలం రభాణ అగినరభాద భమిమయ రతేమఔ రభాదడల తృహలళతో ఔయౌ భాతరబే తీష఼కోరహయౌ.
ఎంద఼ఔంటే ఈ తృహలళ కంద కెలభభయలన఼ కైఴలం రభాణ అగినరభాద భమిమయ రతేమఔ రభాదడల తృహలళతో
ఔయౌ భాతరబే అంగీఔమిశూు హయవ.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 2
యనుయ అెంతభమ నులల఼ని కైవలెం ____________ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోవచఽచ.
I.
II.
III.
IV.

ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼
ాభాణ అగిైాభాద ఫభెైన్ నులల఼
ాభాణ భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼
ాభాణ ఇెంజనీభిెంగ్ భభిమ ఫభెైన్ నులల఼
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C.

దో డ్ల తెభా

నూఔిభీలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, గోథరభ లు, యేర్ హౌజుల వెంట్ి యనుయ నుాెంఖణరలలా సయసఔులు,
పభిైచర్, ఔచయసా, భభిమ లాక్ ఙేలన ఫ ఔుసెంలల ఉెండే నఖదఽ వెంట్ి థ ెంగియౌెంచఖల యట్ికి ఔయౌగై నయౖినికి
ఉథేెయెంచినథి. ఔవభైజీ అవకశ్ెం కైవలెం థోనడీ, హౌజ్డ ఫేక
ా ిెంగ్ ఔు భాతాఫే భినేతెం. ఈ ఆసుభనిై థీనికి
సెంఫెందిెంచిన థ ెంఖతనెం, లాభెసనీ, భఫభీ, డెకబట్ీ వెంట్ి ఇతయ ాభాథరల నఽెంచి యడిగ చాడరయౌ. ఈ
నియవచనెం భిదిలల యట్ికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ.
1. దో డ్ల తెభాలో ఔఴర్ చేళే మిష఼ులక

a) నుాెంఖణెంలలకి ఫలవెంతు, ళెంయత్ఔ ఙొయఫలట్ల వలా జభిగై ఆలౄ నషి ెం, లేథర నషి ెం.
b) నౄభ ఆథరయస ఆలౄ కి, లేథర నుాెంఖణరలఔు థోనడీ థ ెంఖల వలా ఔయౌగై నషి ెం. నౄభా ఙేలన ఆలౄ నౄభాథరయస

నుాెంఖణెం నఽెంచి థోనడీకి ఖ భెైణే భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. ఇతయ నుాెంతెం నఽెంచి థోనడీకి ఖ భెైణే
ఉెండదఽ.

2. కహమష్ ఔఴర్
థోనడీ నౄభాలల భ క పలఖెం కష్ ఔవర్. నఖదఽనఽ కైవలెం థోనడీకి యలు కని సఽయక్షితఫైన ఫ ఔుసెంలల థరచి
ఉెంచినుడె భాతాఫే అథి వభిౄసౄ ఽెంథి. నలైగ అథి అెంగీఔభిెంచిన తమాభీ, డిజెైన్ లణో ఔడి ఉెండరయౌ. కష్
ఔవర్నఽ జఞభీ ఙేలేెందఽఔు వభిౄెంఙే యభాన నిఫెంధనలనఽ థిఖ వ ఇవవడెం జభిగిెంథి:

a) ఫ ఔుసెం నఽెంచి నఖదఽనఽ థరనిై ణెయవడరనికి ఉయోగిెంఙే కీ థరవభ ణెయవడెం. ఆ కీ ని
ళెంయత్ఔెంగ, లేథర ళెంసఔు థిఖ ణరభధే ఫథిభిెంు థరవభ ఙేజికిుెంచఽకోయయౌ. థీనిై యదరయణెంగ
‘కీ కాజు’గ నలుయౄయస.

b) ఫ ఔుసెంలల థరచి ఉెంచిన నఖదఽ ణరలఔు ూభిౄ యవభలనఽ జఞనృణర ఙేల ఉెంఙరయౌ. నౄభా ఔెంనలనీ
ఫలధత అలా భికయసులలా చానెంచిన నఖదఽ నణరౄనికి భాతాఫే భినేతెం.

c) కొనిైయయసా ఎఔుువ భిభాణెంలల ఉెండే తఔుువ యలుయైన నిలవలు (త్తౄ ఫేళ్ా ై, త్తెండి గిెంజలు, చకెుయ

వెంట్ి) యట్ి యషమెంలల కై సభమెంలల నతౄ ెం నిలవనఽ భిమోట్ గ భిఖణయౄయస. థరని నఽెంచి
థోనడీ ఙేమఖయౌగిన ఖభిషి సయసఔు యలువనఽ సెంపలయత ఖభిషి నషి ెంగ పలయయౄయస. ఆ నతౄ ెంనలైధే
న఼ానేమానిై వసాలు ఙేయౄ యస. కఔనుోణే భిసఽు ఫలభి నఽెంచి నతౄ ెం నిలవఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄయస.
ఎెందఽఔెంట్ే భెెండో థోనడీ తక్షణెం జయఖఔనుోవచచని పలయయౄయస. లేథర అలా జయఖఔుెండర నౄభాథరయస
అదను బదాణర చయలు తీసఽఔుెంట్లడని పలయయౄయస.
3. మినశృభంులక
ఉథోఖ లు, ఔుట్లెంఫ సబ లు, లేథర నుాెంఖణెంలల చట్ి ఫదే ెంగ ఉెండఖల ఇతయ వఔుౄలు ఙేలే థ ెంఖతనెం ఫలభి
నఽెంచి ఈ నులల఼ ఔవభైజీ ఔయౌెంచదఽ. అెంణేగఔ లాభెసనీ, యదరయణ థ ెంఖతధరలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేమదఽ.
అగిైాభాద, లేథర నేా ట్ గాస్క నులల఼ థరవభ ఔవభైజీ ఉెండే నయౖిలనఽ ఔడర నేనయౘబయౄయస.
4. తృొ డ్ిగింులక
ఈ నులల఼ని అలా యసా, ఫెంద లు ఉఖరయద ాభాథరలఔు ఔడర అదను న఼ానేమానిై వసాలు ఙేల వభిౄెంజైయౄ యస.
5. రమిమం
థోనడీ నులల఼కి న఼ానేమెం భైట్ా ల నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభాథరయస నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం, నిభ్ణెం భభిమ
నుాెంఖణ నుాెంతెం, తీసఽఔునై బదాణర చయలు (ఉథరహయణఔు యచ్ భన్, థ ెంఖల అలాయెం), ఖత కెాబభ ల చభితా
వెంట్ియట్ినలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
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ళెచఽచ యలువలణో ఔడిన ఉదెంణరలలా ానుోజల్ నూయెంలల ఇచిచన యవభలఔు అదనెంగ అెంగీకభనికి భ ెందఽ
నౄభా ఔెంనలనీ తనిఖీ ఔడర ఙేసౄ ఽెంథి.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 3
థోనడీ నులల఼లల న఼ానేమెం ______________నలై ఆదరయడెతేెంథి.
I.
II.
III.
IV.

నౄభాథరయస నులల఼ సవపలవెం
నౄభాథరయస ణరలఔు ధైత్తఔ ాభాదెం
నిభ్ణెం భభిమ నుాెంఖణు నుాెంతెం
నలైవనీై
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D.

నఖద఼ తెభా

నఖదఽ యౘెండిా ెంగ్ అధేథి ఏ యనుయెంలల అబధర అయపలజెం. ఫలెంఔులు, నుభిరరనేఔ యనుయ సెంస లనఽ నఖదఽ
నషి ెం ఫలభి నఽెంచి కనుడేెందఽఔు ఉథేెయెంచిన నులల఼ ఇథి. నఖదఽఔు నుాెంఖణెంణో నుట్ల ఫమట్ ఔడర ాభాదఫే
ను ెంచి ఉెంట్లెంథి. థరనిై యత్డరా ఙేసౄ ఽనైుడె, జభ ఙేసౄ ఽనైుడె, లేథర ఙెయౌాెంులు ఙేసౄ ఽనైుడె,
లేఔభిసౄ ఽనైుడె చట్ి యయసదే ెంగ థ ెంగియౌెంఙే ాభాదభ ెంట్లెంథి.
1. నఖద఼ తెభా ఔఴమైజీ
నఖదఽ, ఙెఔుులు/నుోసి ల్ ఆయు యా స/నుోసి ల్ యిెంుల యషమెంలల జభిగై నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు నఖదఽ నౄభా
నులల఼ని యౄను ెంథిెంఙరయస. ఈ నులల఼ యదరయణెంగ భెెండె యపలగలుగ ఔవభైజీ అెంథిసౄ ఽెంథి.
a) యరహణడ ళ్క్షన్
నఖదఽనఽ నౄభాథరయస, లేథర ఆఫ అనఽభత్తెంచిన ఉథోఖ లు ఫమట్ తీసఽకెళ్ౄ ైనైుడె థ ెంఖతనెం,
థోనడీ, లేథర అలాెంట్ి యట్ివలా జభిగై నయౖినిై ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
యయణర యపలఖెం భెెండె నణరౄలనఽ నిభిెషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి:
i.

ఏ నశుహటతుకెైనడ తెభాదడయవ ఫాధమత మిమితి: నషి ెం జభిగై సెందయౌెంలల నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌాెంఙే ఖభిషి
నతౄ నేథి.

ii.

తృహలళ కహలాఴధిలో యరహణడ చేళే ఉజాెభంు ముతు ం: న఼ానేమానిై లెఔుఖట్ేిెందఽఔు వభిౄెంజైలే
న఼ానేమెం భైట్లఔు ఇథి నుాత్తనిధెం వళసఽౄెంథి.

నులల఼లనఽ అగిైాభాద నౄభా తయయౘలల డిఔాభైషన్ నుాత్తథిఔన ఔడర అెందజైయౄ యస. తథరవభ యయణరలల
ఉెండఖలదని పలయెంఙే నతౄ ెంనలై ను ా యజనల్ గ న఼ానేమానిై నౄభా ఔెంనలనీ వసాలు ఙేసౄ ఽెంథి. నులల఼
భ గిలే సభమెంలల అట్ిథరక జభిగిన యసౄ వ యయణర ఆదరయెంగ ఆ నణరౄనిై సయసెఫలట్ల
ఙేసఽఔుెంట్లయస. ఆ యయణర నణరౄనిై నౄభాథరయస ాఔట్ియౄ డె. ఇఔ న఼ానేమెం భైట్ల నఖదఽనఽ కై వకిౄ
తీసఽకెళ్ౄ ైధరైడర, తీసఽకెమా ల భినేత్త, భభిమ తీసఽకెయాన దే త్త, దాయెం, థరభి, ఇతయ బదాణర అెంరల
వెంట్ియట్ినలై ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
b) తృహరంఖణడల విఫాఖం
నుాెంఖణ/ణరళ్ెం యేలన ఫ ఔుసెం నఽెంచి థోనడీ, హౌజ్డ ఫేక
ా ిెంగ్ వెంట్ియట్ి వలా జభిగిన నయౖినికి ఈ యపలఖెం
ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. ఇతయ ఼చయా నీై ఎఖ వ అబసన పయౌతెం 3లల భనెం చభిచెంచిన థోనడీ నౄభా (యనుయ
నుాెంఖణరల) భాథిభిగధే ఉెంట్లబ.
2. తృొ డ్ిగింులక
అదను న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచిన నైదట్ నులల఼ని ఈ థిఖ వ యట్ిని ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు ఔడర ను డిగిెంచవచఽచ:

a) నఖదఽ తీసఽకెళ్ౄ ైనై వఔుౄలలాని నిజఞబతీ లేనే
b) గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయద భిసఽులు
c) ెంనణీ భిసఽు. ఉథోఖ లఔు యేతధరలు ెంనణీ ఙేలే సెందయౌెంగ ఉెండే భిసఽు

3. భయకమబైన మినశృభంులక
యట్ిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంట్లబ:

a) ను యనుట్లా, లేథర యస్యణల వలా తలెణేౄ యౖభైిజీ
b) అదీఔిత వఔుౄలు కఔుెండర ఇతయసలనఽ ననే్ అగిెంచిన నఖదఽ నుోవడెం. భభిమ
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c) గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయదెం: అదను న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచడెం థరవభ థీనికి ను డిగిెంు యౄెంలల ఔవభైజీ
ఇయౄయస.

4. రమిమం
నౄభాథరయస, అెంచధర యేలన నతౄ ెం నఖదఽ, ఏ సభమెంలల అబధర ఔెంనలనీ ణరలఔు ఫలధత, యయణర తయయౘ,
ఇనేడి ఉనై దాయెం, తీసఽఔునై బదాణర చయల వెంట్ియట్ి ఆదరయెంగ న఼ానేమానిై లెకిుయౄయస. ఏడరథి ను వుధర
తీసఽకెమా ల యసౄ వ నఖదఽనఽ ఫట్ిి, నులల఼ భ గిలేెందఽఔు 30 భోజులలాల నౄభాథరయస అెందజైలన డిఔాభైషన్
ఆదరయెంగ న఼ానేమెంనఽ సయసెఫలట్ల ఙేయౄ యస.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 4
నఖదఽ నౄభా నులల఼ కిెంద ఈ థిఖ వ యట్ిలల థేనికి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి?
I.
II.
III.
IV.

ను యనుట్ల
ా , లేథర యస్యణల వలా తలెణేౄ యౖభైిజీ
థోనడీ వలా నుాెంఖణెం నఽెంచి జభిగై నఖదఽ నషి ెం
అదీఔిత వఔుౄలు కఔుెండర ఇతయసలనఽ ననే్ అగిెంచిన నఖదఽ నుోవడెం
గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయదెం
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E. విఱహుష శృమీ తెభా
ఉథోఖ లు ఙేలే మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేనే వెంట్ి యైట్ కలర్ ధేభల వలా ఔెంనలనీలు ఆభిఔెంగ ఫలగ
నషి నుోణరబ. అెందఽకై నూోయె భీ, నఖదఽ అహయణ, లాభెసనీ, దఽభివనియోఖెం, డీనూల్ి వెంట్ి యౄనులలా ఉథోఖ లు
ఙేలే మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేనే వెంట్ి యట్ివలా మజభానికి జభిగై నయౖినికి భియౘభనిై యరవస యౘనై నౄభా
అెందజైసౄ ఽెంథి.
1. విఱహుష శృమీ తెభా కంద ఔఴమైజీ
ధేయసగ నఖదఽ సెంఫెందితఫైన నయౖిలఔు భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి త యవయన నయౖిలనఽ ఇెందఽలల
ఔలయస.

a) నషి ెం డఫ ో, లలఔభిట్ీలు, సయసఔుల యౄెంలల ఉెండరయౌ
b) మోసూభిత చయ నిభైెయెంచిన ఫలధతల నియవహణ సెందయౌెంగ జభిగి ఉెండరయౌ;
c) ఆ నయౖినిై నులల఼ భ గిలన 12 ధలలలాు ఖ భిౄెంచి ఉెండరయౌ, లేథర ఉథోగి భయణెం, భజీధరభా,
ణొలగిెంు సభమెంలల (ఏథి భ ెందఽగ అబణే అథి) ఖ భిౄెంచి ఉెండరయౌ.

d) నిజఞబతీ లేని ఉథోగిని ఖనఽఔ త్తభిగి యధఽలలాకి తీసఽఔుెంట్ే థరనికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంట్ి ఔవభైజీ
ఇవవఫడదఽ.

2. విఱహుష శృమీ తెభా యకహలక
యరవస యౘనై నులల఼లా ల లు యకలుధరైబ. యట్ిని థిఖ వ చభిచెంచడెం జభిగిెంథి:

a) ఴమకు ఖత తృహలళ
ఈ తయయౘ నులల఼ని కైవలెం వకిౄకి భాతాఫే గభెెంట్ీ ఇచిచన సెందయౌెంలల యడణరయస. ఉథోగి నేయస, హోథర,
భభిమ గభెెంట్ీ నణరౄలనఽ నేభపుధరయౌస ఉెంట్లెంథి.

b) ఉభభడ్ి తృహలళ
గభెెంట్ీ వభిౄెంఙే ఉథోఖ ల నేయాణో ఔడిన ఱలడాల్ ఈ నులల఼లల ఉెంట్లెంథి. థరెంణోనుట్ల ాత్త ఉథోగి
యధఽలనా భభిమ వకిౄఖత సమ్ ఇనాసర్ు లనా నేభపుెంట్లయస.

c) ఫ్ోల టింగ్ తృహలళ, లేదడ ఫ్ోల టర్
ఈ నులల఼లల వఔుౄల నేయా స భభిమ యధఽలనఽ ఱలడాల్ లల ఙేభచయౌస ఉెంట్లెంథి. కఔనుోణే వకిౄఖత గభెెంట్ీ
నణరౄలఔు ఫదఽలుగ నిభిెషి గభెెంట్ీ నణరౄనిై నతౄ ెం ఖూ
ర ునలై „నూోాట్ెడ్స‟ ఙేయౄ యస. ఎవభెైధర ఔ ఉథోగి
యషమెంలల ఙేలే కెాబభ నఽ నూోాట్ెడ్స గభెెంట్ీ నఽెంచి నేనయౘబయౄయస (యసౄ వ నణరౄనిై అదను
న఼ానేమెం ఙెయౌాెంు థరవభ భీ ఇన్ లేిట్ ఙేసఽకోని క్షెంలల).

d) తృొ జిశనల తృహలళ
ఇథి ఉభ్డి నులల఼ భాథిభిగధే ఉెంట్లెంథి. ణేడర ఏనేట్ెంట్ే నేయానఽ యడట్లనికి ఫదఽలుగ ఱలడాల్ లల
ఉథోఖ ల „ను జిషనా ‟నఽ యడణరయస. నిభిెషి నణరౄనికి యట్ిని గభెెంట్ీ ఙేయౄ యస.

e) ఫాలంకెట్ తృహలళ
ఈ నులల఼ నేయా స, ను జిషనా నఽ చాఔుెండర నతౄ ెం ఉథోఖ లెందభినీ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఉథోగి యషమెంలల
నౄభా ఔెంనలనీలు ఎలాెంట్ి యఙరయణల ఙేమవు ఔడర. ఇలాెంట్ి నులల఼లు ఙరలాభెంథి ఉథోఖ లుెండి,
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యభిని ఖ భిెంచి మజభాధే ఫలగ యఙరయణ ఙేల ఉెండే ఔెంనలనీలఔు ఫలగ నుణరబ. అబణే మజభాని
వదె ఉెండే భిపభెనఽసలనఽ భాతాెం కెాబెం సభమెంలల నౄభా ఔెంనలనీకి యదిగ అెందజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి. ఈ
నులల఼ని కైవలెం నేయస ాకాతేలునై నలదె ఔెంనలనీలఔు భాతాఫే జఞభీ ఙేయౄ యస.
3. రమిమం
న఼ానేమెం భైట్ల యనుయ తయయౘ, ఉథోగి హోథర, తనిఖీల వవస భభిమ యయేక్షణలనలై ఆదరయడెతేెంథి.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
యరవస యౘనై నౄభా ________________ఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.
I.
II.
III.
IV.

ఉథోఖ ల యరవస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలా నషి నుోబయ మజభానఽలఔు
మజభానఽల యరవస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలా నషి నుోబయ ఉథోఖ లఔు
థర్ు నుభీి యరవస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలా నషి నుోబయ మజభానఽలఔు, ఉథోఖ లఔు
ఔెంనలనీ మాజభానెం యరవస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేనే వలా ఆభిఔెంగ నషి నుోబయ యట్లథరయసలఔు
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F.

ఫామంఔకల ఇండ్ెమినటీ తెభా

ఈ సభఖర ఔవభైజీ ఫలెంఔులు, ఎన్ నౄఎఫ్ ల఼లు, డఫ ోణో ఔడిన కయఔలానులు నియవభిౄెంఙే ఇతయ సెంస ల కోసెం
యౄను ెంథిెంఙరయస. డఫ ో భభిమ లలఔభిట్ీల యషమెంలల ఇనేడి ఉెండే ాణేఔ భిసఽులనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని
థీనిై తమాయస ఙేరయస.
1. ఫామంఔకల ఇండ్ెమినటీ తెభా కంద ఔఴమైజీ
ఫలెంఔుల అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఈ నులల఼లల లు తయయౘలుధరైబ.

a) నుాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం, థోనడీ, అలా యసా, ఫెంద వెంట్ియట్ి వలా నషి నుోబన, లేథర నుడెైన
నఖదఽ లలఔభిట్ీలు

b) ఉథోఖ ల నియా క్షెంణో నుట్ల ఏ కయణెంణో అబధర ఆలౄ ని నుాెంఖణెం ఫమట్ అదీఔిత వఔుౄలు
తీసఽకెళ్ౄ ైనై సెందయౌెంలల జభిగై నషి ెం

c) డరాఫ్ుిలు, క్సడ్స డినుజిట్ యల఼దఽలు, ఙెఔుుల నూోయె భీ, లేథర ఆలి భైషన్ వెంట్ియ
d) డఫ ో/లలఔభిట్ీలు లేథర తనకా నలట్ి న వసఽౄవుల యషమెంలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే
e) భిజిసి ర్ు నుయసల్ సభీవసఽల డియచర్ లు
f) అనలైజయా నిజఞబతీ లేనే
g) „జనణర ఏజెెంట్లా‟ „ఙోట్ీ ఫచత్ యోజధర ఏజెెంట్లా‟ వెంట్ి ఫలెంఔు ఏజెెంట్ా ఙేత్తలల ఉెండగ నషి నుోబన
య భ ్.

ఈ ఔవభైజీని డిసువభీ నుాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమడెం జయసఖ తేెంథి. అెంట్ే జభిగిన నయౖినిై ఖ భిౄెంచిన న఼భిమడ్స నఽ
ఫట్ిి ఈ నులల఼ ప్ యత్తసెంథిసౄ ఽెంథి. అెంణే త అథి జభిగినుడే అని కదఽ. కనీ యసౄ వ నషి ెం జభిగిన
సభమెంలల భాతాెం ఈ నౄభా ఔవభైజీ ఉెండి ఉెండరయౌ.
శూహంరదడభఔంగహ చఽళేు , జమిగిన నశుహటతున ఔతు్టటడ్డతుక 2 ఏళల భయంద఼ జమిగిన నశుహటలన఼ భాతరబే తిమిగి
చెయౌలశూు హయవ. అది ఔూడ్డ అలా నశటం జమిగిన తేదీ ఔటే భయంద఼ న఼ంచీ తృహలళ కొనశూహఖయతయ ఉండ్ి ఉండ్డయౌ.
2. భయకమబైన మినశృభంులక
యట్ిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంట్లబ:

a) వయౄ ఔ నయౖిలు
b) నియా క్షెం (యఫ్ి ్ యేర్ ధేభలు భభిమ పలఖయవభ లు/డెైభెఔియా నిజఞబతీ లేనే)
3. షమ్ ఇనఽీర్డ
షమ్ ఇనఽీర్డ నఽ ఫలెంక్ నిభేభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఇథి యదరయణెంగ ణొయౌ 5 లలక్షనా నలై నూోాట్ అవుత ఉెంట్లెంథి.
ఈ సమ్ ఇనాసర్ు నఽ „ఫేలక్ సమ్ ఇనాసర్ు ‟ అెంట్లయస. ఇథి ఙరలదనఽఔుెంట్ే అదను సమ్ ఇనాసర్ు నఽ ఔడర
లలక్షన్ (1) భభిమ (2) కోసెం కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ. సమ్ ఇనాసర్ు నలై ఔ తనిసభి భభిమ ఆట్ ఫేట్ిక్
భీఇన్లేిట్ఫెంట్ నఽ ఔడర అదను న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచిన నైదట్ ఈ నులల఼ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
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4. మైటింగ్
న఼ానేమెం లెకిుెంు ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:
a)
b)
c)
d)

ఫేలక్ సమ్ ఇనాసర్ు
అదను సమ్ ఇనాసర్ు
లఫోెంథి సెంక
రకల సెంక

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 6
ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నులల఼ యషమెంలల కిెంథియట్ిలల యేట్ికి ఔవభైజీ ఇవవవచఽచ?
I.
II.
III.
IV.

నుాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం వలా నషి నుోబన, లేథర నుడెైన నఖదఽ లలఔభిట్ీలు
ఙెఔుుల నూోయె భీ, లేథర ఆలి భైషన్ వెంట్ియ
డఫ ో యషమెంలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లేనే
నలైవనీై
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నఖల రహమతృహయవల అచ఼ుల తృహలళ

G.

ఇట్ీవయౌ కలెంలల ాెంచ వయౄ ఔెంలల ఆబయణరల యషమెంలల, భ కెంగ వజఞాల యషమెంలల పలయత్ ధరమఔునిగ
ఎథిగిెంథి. థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై భ డి వజఞాలనఽ కోల, ఫయసఖ నలట్ి ఎఖ భత్త ఙేయౄ యస. ఈ నులల఼ జూమలర్
ణరలఔు భిసఽులనిైెంట్ినీ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే అతని యనుయెం ళెచఽచ యలువ, తఔుువ భిభాణెంలల
ఉెండే ఆబయణరలు, ఫెంగయస, యెండి వసఽౄవులు, వజఞాలు, యలుయైన భళ్ై
ా , భిసి ఽ యచీల వెంట్ియట్ిణో ఔడెఔుని
ఉెంట్లెంథి. ఈ యలుయైన వసఽౄవులనఽ పలభీ భిభాణెంలల నిలవ ఙేమడెం, భభిమ యట్ిని లు నుాెంఖణరల భధ
తయయౌెంచడెం వెంట్ియ ఔడర అవసయెం.
1. నఖల రహమతృహయవల అచ఼ుల తృహలళ ఔఴమైజీ
నఖల యనుయసల అచఽచల నులల఼ ఇలాెంట్ి భిసఽులనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. థీనిై ధరలుఖ యపలగలుగ
వభీాఔభిెంఙరయస. 1వ యపలఖెం కిెంద ఔవభైజీ తనిసభి. నేఖణర యపలగలనఽ నౄభాథరయస తన ఇషి ెం ఫేయఔు
ఎెంచఽకోవచఽచ. ఇథి ఔ నుకైజీ నులల఼.

a) విఫాఖం I: ఇథి నౄభాథరయస నుాెంఖణెంలల అగిైాభాదెం, నేలుడె, నడెఖ నుట్ల, థోనడీ, హౌజ్డ ఫేకా ిెంగ్,

హోలు ప్, తెఫ్ి్, భఫభీ, అలా యసా, ఫెంద, ళెంయత్ఔ నషి ెం, భభిమ ఉఖరయదెం వెంట్ియట్ి వలా జభిగై
నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

b) విఫాఖం II: నౄభా ఙేలన ఆలౄ నౄభాథరయసణో నుట్ల నిభిెషిఫైన ఇతయ వఔుౄల అదీనెంలల ఉనైుడె
జభిగై నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

c) విఫాఖం III: ఇలాెంట్ి ఆలౄ భిజిసి ర్ు నుయసల్ నుోసఽిలల, యమ భాభాన యయణరలల ఉెండగ జభిగై
నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

d) విఫాఖం IV: వయౄ ఔెం భభిమ నుాెంఖణెంలలని కభలమ పభిైచర్ భభిమ ట్ిెంగ్ లఔు యపలఖెం Iలల
నేభపునై భిసఽులఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.

ాత్త యపలగనీై న఼ానేమెం లెకిుెంు కోసెం యడిగ భైట్ిెంగ్ ఙే యౄయస.
2. భయకమబైన మినశృభంులక:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ఉథోఖ లు, ఏజెెంట్ల
ా , ఔట్ి యా స, గోల్ు ల్త్ ల నిజఞబతీ లేనే
ాజఞ సెందయశన సెందయౌెంగ ఉెంచిన ఆలౄ
యేసఽఔునైుడె/వకిౄఖత అవసభలఔు తీసఽకెళ్ౄ ైనైుడె నుోణే
యనుయ యేళ్ల తభవత సఽయక్షితెంగ నలట్ిని ఆలౄ
భత్తా ూట్ డిస్క నేా యెండోలా ల నలట్ి న ఆలౄ
ఉథోఖ ల భభిమ నౄభాథరయస ఔుట్లెంఫ సబ ల నిజఞబతీ లేనేకి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. యరవస యౘనై
ఔవర్ నఽ ూభిౄ యక్షణ కోసెం నౄభాథరయస ఔడర తీసఽకోయయౌ.

3. రమిమం
భిసఽులనఽ ాత్త కైసఽ లలనా ఫభిట్ ఆదరయెంగ భైట్ిెంగ్ ఙేయౄ యస. ాత్త లలక్షన్ ఔ ననైెంగ న఼ానేమెంనఽ
వభిౄెంజైయౄ యస. యడిగ యచ్ భన్, ల఼ల఼ ట్ీయ/అలాయెం వవస , ఎక్స ఔ
ా జివ్ యిరెంగ్ యౄభ , భభిమ ఇతయణరా
బదాణర వవస లఔు డియౌుెంట్ల
ా ెంట్లబ.
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మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 7
నఖల యనుయసల అచఽచల నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేలన ఆలౄ కి భిజిసి ర్ు నుయసల్ థరవభ ామాణెంలల ఉెండగ నషి ెం
జభిగిణే థరనిై ____________కిెంద ఔవర్ ఙేయౄ యస.
I.
II.
III.
IV.

లలక్షన్ I
లలక్షన్ II
లలక్షన్ III
లలక్షన్ IV
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H.

ఇంజతూమింగ్ తెభా

ఇెంజనీభిెంగ్ నౄభా అధేథి యదరయణ నౄభా రక. అగిైాభాద నౄభా విథిేణో నుట్లగ ఇథి ఔడర ఎథిగిెంథి. థీని
భూలాలనఽ నుభిరరనేకీఔయణ విథిేలల చాడ చ్ఉ. థరనివలేా నుాెంట్ల భభిమ మెంణరాల కోసెం ాణేఔ నౄభా
ఆవశ్ఔత ఏయడిెంథి. ఆల్ భిస్కు్ ఔవర్ కధసుినఽ ఔడర ఇెంజనీభిెంగ్ నుాజెఔిుల యషమెంలల అనవిథిే ఙేమడెం
జభిగిెంథి. ాణేఔెంగ నేనయౘబెంచినయ త నేఖణర అనిై యకల నయౖిలఔ ఔవభైజీ ఉెంట్లెందనైభాట్.
నిభ్ణెం నఽెంచి భీక్షల థరక నుాెంట్ల కయఔలానులు నుాయెంనెంఙే థరక లు యబలలా ఉనై ఉతతే
ౄ లఔు
ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. ఈ నౄభాఔు యనియోఖథరయసలు నలదె, చినై నుభిరరనేఔ యపలగల యయసెంట్లయస. యదఽత్
భిఔభలునై మూనిట్ా ణో నుట్ల నలదె నుాజెఔిులు ఙేట్ేి కెంట్లాఔియా స ఔడర ఇెందఽలలకి వయౄయస.
ఇంజతూమింగ్ తెభా తృహలళల యకహలక
ఈ తయయౘ నౄభా కిెంథికి వఙేచ నలదె నులల఼లనఽ భననేుడె సా
 లెంగ చాథరెెం.
1. కహంటారఔటయల ఆల్ మిస్కు్ (ళఏఆర్) తృహలళ
చినై బవధరలు నదలుఔుని నలదె డరభ లు, బవధరలు, నృాడె ల
ి ు, య యెంగల వెంట్ియట్ిని నిభి్ెంఙే కెంట్లాఔియా స
భభిమ లయల్ ఇెంజనీభిెంగ్ నుాజెఔిులలా ఉనై యభి ాయోజధరలనఽ భియక్షిెంఙేెందఽఔు ఈ నులల఼ యౄను ెంథిెంథి.
ఇథి ఆల్ భిస్కు ఔవర్ ఇసఽౄెంథి.తథరవభ నౄభాథరయస ఆలౄ కి నిభ్ణ నుాెంఖణెంలల జభిగై ఎదఽయస చాడని, ఆఔల్ఔ
నయౖిలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. థర్ు నుభీి ఫలధత భభిమ ఇతభలఔు ఔడర వభిౄెంఙేలా థీనిై యసౄ భిెంచఽకోవచఽచ.
యదిెంఙే న఼ానేమెం నుాజెఔిు సవపలవెం, వమెం, కలావది, పౌగోయఔ నుాెంతెం, భభిమ ట్ెలి ెం గ్ న఼భిమడ్స లనలై
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
2. కహంటారఔటయల తృహలంట్ భమిమయ బలనమీ (ళఎం) తృహలళ
నిభ్ణ యనుయెంలల ఉనై కెంట్లాఔియాఔు నుతేెంథి. కైరనా ఽ, ఎక్స ఔయేట్యా వెంట్ి యట్నిైెంట్ికీ ఎదఽయస చాడని,
ఆఔల్ఔ నయౖిల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. అయ ఈ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:

a) థోనడీ, థ ెంఖతనెం, ఆర్ ఎస్క ఎెండీట్ీ
b) అగిైాభాదెం, నడెఖ నుట్ల, ఫమట్ి నేలుడె, బూఔెంెం, ఇతయ నుాఔిత్తఔ యతేౄలు
c) భానవ నియా క్షమమెం, జఞయసడె, డట్ెం, ఔుఔలడెం, ఖ దఽెకోవడెం వెంట్ియట్ి వలా ని నుాెంతెం
వదె జభిగై ాభాద డరఫేజీ

న఼ానేమెం అధేథి నుాెంఖణెంలల యడే భిఔభల తీయసనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
మిఔమహలక తులో ఉనడన, విఱహరంతిలో ఉనడన, వుబరమిచేంద఼ఔక, లేదడ ఆ తమహుత తిమిగి తగించేంద఼ఔక తు
చేషు ఼నడన ఔఴమైజీ తు చేషు ఼ంది. అవి కహంటారఔటర్ శూొ ంత తృహరంఖణడలోల ఉననుడు ఔూడ్డ ఔఴమైజీ ఴమిుషు ఼ంది.
3. ఎమెక్షన్ ఆల్ మిస్కు్ (ఈఏఆర్) తృహలళ
థీనిై యోిభైజీ ఔమ్ ఎభెక్షన్ (ఎస్క ల఼ఈ) నులల఼ అెంట్లయస. నిభ్ణెంలల ఉెండి, ఆ సభమెంలల లు ఫమట్ి భిసఽుల
ఫలభిన డఖల నుాజెఔిులఔు ఇథి నానిసల్ ఔు లేథర కెంట్లాఔియాఔు నుతేెంథి. ఇథో సభఖర నౄభా నులల఼. యభగిర
లలైట్ వదె థిగిన దఖా భి నఽెంచి నదలుఔుని అనిై యకలెైన యట్ికీ నుాజెఔిు కలావది ను డవుధర వభిౄసౄ ఽెంథి.
నుాజెఔిునఽ భీక్షిెంచి, యనెంచి, ని ఙేమడెం నదలు నలట్ి ెంచి, అగిెంఙే థరక అనైభాట్.
వసాలు ఙేలే న఼ానేమెం నుాజెఔిు సవపలవెం, కయసచ, కలావది, పౌగోయఔ నుాెంతెం, ట్ెలి ెం గ్ న఼భిమడ్స లనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి.
అఴషయబైతే బమెైన్ ఔఴర్ న఼ ఔూడ్డ ఎయక్షన్ తృహలళతో తృహటయ జామీ చేశూు హయవ. రమాణం న఼ంచి మిఔమహలక,
శూహభగిరతు తుమహభణ షి లాతుక చేమైుదడకహ ఇది ఴమిుషు ఼ంది.
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4. మాంతిరఔ రసైపలమ తృహలళ (ఎంతె)
ఇథి మెంణరాలణో ని ఙేలే ాత్త భిశ్భ
ర ఔ నుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే మెంణరాల యైపలెం వలా నుాెంట్ల
భూలయేతఔు ఖ యబయ తీవా భిణరభాలుెంట్లబ. జనభైట్యసా, ట్లాన్స నూయ్ర్ ఇతయ యదఽత్, మాెంత్తాఔ, యౌఫ్ిెంగ్
భిఔభలు ఈ జఞనృణరలల ఉెంట్లబ.
ఏ కయణెంణో అబధర మాెంత్తాఔ, యదఽత్ యైపలెం వలా జభిగై ఆఔల్ఔ, పౌత్తఔ నయౖినికి (కొనిై నేనయౘబెంులు
నేనయౘ) ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:

a)
b)
c)
d)

ని ఙేసౄ ఽనైుడె, యరరెంత్తగ ఉనైుడె
కీానిెంగ్, లేథర ఒవభయౌెంగ్ కోసెం యథీసౄ ఽనైుడె
కీానిెంగ్, లేథర ఒవభయౌెంగ్ సెందయౌెంగ లేథర ఆ తభవత భయా నృగిెంఙే సెందయౌెంగ
నుాెంఖణెంలల అట్ృ ఇట్ృ త్తుతేనైుడె

న఼ానేమెంనఽ కోు మెంతాెం ణరలఔు భీ ఇన్ లేిట్ యలువనలై వసాలు ఙేయౄ యస. మెంణరానిై నతౄ ెంగ నౄభా
ఙేయౄ యస. భైట్ా ల మెంతాెం తయయౘనఽ ఫట్ిి ఉెంట్లబ. థరన్ఇన యడే భిశ్భ
ర , థరని యలువ ఔడర ఉెంట్లెంథి. యిెండ్స
ఫై సదఽనుమాలు, అెందఽఫలట్లలల ఉనై లేర్ నుయసిలు భభిమ కెామమ్ చభితాలనఽ ఫట్ిి డియౌుెంట్ల
ా ఔడర
ఇయౄయస.
5. ఫాభలర్ భమిమయ ్రజర్ తృహలంట్ తృహలళ
ఇథి ఫలబలయా నఽ భభిమ ఆయభి ధౌఔలఔు థిఖ వ ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి:

a) అగిైాభాదెం కఔుెండర ఫలబలయా ఔు భభిమ /లేథర ఆయభి నుాెంట్ా ఔు భభిమ ఔున ఉనై నౄభా
ఙేలన ఆలౄ కి జభిగై ఇతయణరా నషి ెం; భభిమ

b) థర్ు నుభీి వఔుౄలఔు పౌత్తఔ ాభాదెం, ఆలౄ కి నషి ెం, ఫలబలయసా భభిమ /లేథర ఆయభి నుాెంట్ా లల అెంతయా త

త్తౄ డి కయణెంగ జభిగై నేలుళ్ా వలా ఔయౌగై నషి ెం ఫలభి నఽెంచి నౄభాథరయసఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి.
ల జివ్ కహఫటిట షమెైన ఔఴమైజీ కోషం మెండ్ింటితూ
అగినరభాద తృహలళ, ఫాభలర్ తెభా తృహలళలక యషయం ఎక్ీ ఔూ
తీష఼కోరహయౌీ ఉంటయంది. అతున ఇంజతూమింగ్ తృహలళలల ోనఽ షమ్ ఇనఽీర్డ మీేలస్క బంట్ విలకఴగహ ఉండ్డయౌ.
6. బలనమీ లాస్క ఆఫ్ తృహరపట్ీ (ఎంఎల్ ఒ) తృహలళ

మాెంత్తాఔ యైపలెం లేథర ఫలబలయా నేలుడె వలా పలభీ నయౖిలు జభిగై ఆయుయభ నై భిశ్రభలఔు ఈ నులల఼
నుతేెంథి.
యైపలెం, లేథర నషి ెం భభిమ ునఃయనఔు భధ ఉెండే కలావది ఎఔుువగ ఉెంట్ే, ఆ సభమెంలల కోలలబయ
లాపలనిై ఈ నులల఼ భియౘయెంగ అెందజైసౄ ఽెంథి. ట్భోైవర్ తఖా దల, వభిుెంగ్ వమెం నలయసఖ దల వెంట్ియట్ిని
ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇఔ యనుయ అెంతభమ నులల఼ ణరలఔు నిమభ నిఫెంధనలు అగిైాభాద నులల఼
నషి ెంణో సభానెంగ ఉెంట్లబ. యట్ిని ఖత అదరమాలలా చభిచెంచడెం జభిగిెంథి.
7. తులుల క్లణత తృహలళ
యౕతల గిడుెంగి (వకిౄఖత లేథర సహకయెం సెంగెం) మజభానికి, లేథర నయెంచఖల థరభల నిలవ కోసెం యట్ిని
య్జునలై తీసఽఔుధే యభికి ఈ నులల఼ నుతేెంథి. నుాెంట్ల భిాజభైషన్ యైపలెం భభిమ మాెంత్తాఔ యైపలెం వలా
భభిమ ఉయౖోృఖరత నలయసఖ దల వలా భభిమ ఆఔల్ఔ సభసల వలా నిలవలలా నమోదబయ క్షీణతఔు ఇథి ఔవభైజీ
ఔయౌసఽౄెంథి.

8. విద఼మత్ మిఔమహల తృహలళ
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ఇథి లు యకలెైన యదఽత్ భిఔభలఔు, అెంట్ే ల఼న఼మూ, కీఫోయసులు, భానిట్యసా, నాెంట్యసా, మూన఼ఎస్క, లసిమ్
యఫ్ి ్ యేర్ వెంట్ియట్ిణో ఔడిన నతౄ ెం ఔెంూట్ర్ వవస వెంట్ియట్ికి ఔవభైజీ ఔయౌసౄ ెంఉథి. అెంణేగఔ ఎబర్
ఔెండిషనిెంగ్, ళట్ిెంగ్, యదఽత్ ఆథర వెంట్ి సయౘమ యభగిరకి ఔడర ఇథి వభిౄసౄ ఽెంథి.
ఇథి అగిైాభాద నౄభా, మాెంత్తాఔ యైపల నౄభా భభిమ థోనడీ నౄభాల ఔలఫోత. లలబూబషి ఫైన డిజెైన్
(యభెెంట్ీలల ఉెంట్ే ఔవభైజీ వభిౄెంచదఽ), నుాఔిత్తఔ యతే
ౄ లు; యోలేిజీ ళెచఽచతఖా ల వలా లలబూబషి ఫైన
నితీయస, యౖక్ వెంట్ియ, థోనడీ, హౌజ్డ ఫేక
ా ిెంఖ, థ ెంఖతనెం వెంట్ియట్నిైెంట్ినీ ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
మజభాని, య్జుథరయస, అథెెథరయసలఔు ాత్త కైసఽలలనా ఫలధతలు, లమనృయౌట్ీల ఆదరయెంగ ఈ నులల఼
వభిౄసౄ ఽెంథి. ఇెందఽలల యదరయణెంగ భూడె యపలగల నయౖిలుెంట్లబ:

a) విఫాఖం 1: భిఔభలఔు నషి ెం, డరఫేజీ
b) విఫాఖం 2: ఔెంూట్ర్ ఎక్స ట్యైల్ యౘర్ు డిసఽుల వెంట్ి ఎక్స ట్యైల్ డేట్లఔు నషి ెం, డరఫేజీ
c) విఫాఖం 3: నలభిగై ని వమెం. ాణరభాైమ భిఔభలనఽ 12, 26, 40 లేథర 52 యభల థరక
అెందజైలేలా చాలేెందఽఔు.

9. అడ్డున్ీ లాస్క ఆఫ్ తృహరపట్ ఔఴర్ (ఏఎల్ ఒ) లేదడ డ్ిలే ఇన్ శూహటయట ప్ తృహలళ (డ్లఎస్క మూ)
ఇథి మాదిచిిఔ నయౖిల వలా ప్ఆయజెఔిు ఆలసఫైణే తలెణేౄ ఆభిఔ నయౖిలనఽ ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. నుాజెఔిు వలా
భయయౌసన ఆఆమానిై నషి నుోబన నౄభాథరయసఔు, అలాగై నుాజెఔిులల తభ ాయోజధరలనఽ కోలలబయ
సెంస లఔుఇథి నుతేెంథి. థీనిై ఎెంల఼ఎఫ్/ఎఫ్ ఏఆర్/ల఼ఏఆర్ నులల఼లఔు కొనయగిెంుగ నుాజెఔిు నదలబయ
భ ెందఽ జఞభీ ఙేయౄ యస.
ట్ర్్ లలనఽ, డిఫెంచయా నలై వడీు, యేతధరలు, జీణరల వెంట్ి ఇతయణరా ఆభిఔ నయౖిలనఽ ఔడర ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
భభిమ ఱలడాల్ు ణేథీఔలాా యనుయెం జభిగి ఉెంట్ే భయయౌసన, జయఖని కయణెంగ నషి నుోబన నిఔయ లాపలనిై
ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
న఼ానేమెం భైట్ిెంగ్ అధేథి లు కీలఔ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భీ ఇనాసభెన్స సదఽనుమభూ ఉెంట్లెంథి.
అెంచధర యేలన సా
 ల లాబెం భభిమ ట్భోైవర్ భభిమ ఇెండెనేైట్ీ కలెం వెంట్ియ ఔడర ఙెయౌాెంఙరయౌసన
న఼ానేమెం లెకిుెంులల కీలఔఫే.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 8
డిలే ఇన్ యియి ప్ నులల఼ని ______________ అని ఔడర అెంట్లయస.
I.
II.
III.
IV.

ఫఱ఼నభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్స ఔవర్
అడరవన్స లాస్క ఆఫ్ నుాట్స ఔవర్
కెంట్లాఔిర్స ఆల్ భిసు ఔవర్
కెంట్లాఔిర్స నుాెంట్ అెండ్స ఫఱ఼నభీ ఔవర్
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I.

మివభ
ర ల అతున నశట బమాల తెభా

పలయత్లల ఎఔుడెైధర ఉనై నిభ్ణ భభిమ నిలవ సదఽనుమాలఔు కై నులల఼ కిెంద ఔవభైజీ ఔయౌఙేెందఽఔు
భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభా నులల఼ని యౄను ెంథిెంఙరయస. సయసఔు నషి ెం భభిమ యనుయ
అెంతభమాలఔు ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.
ఈ నులల఼ యదరయణెంగ థిఖ వ యట్ిని ఔయౌసఽౄెంథి:
i.

అగిైాభాదెం భభిమ నౄభా దే తలలా పలఖెంగ నేభపునై ఇతయ ాభాథరలు

ii. థోనడీ (లాభెసనీ నేనయౘ)
iii. మాెంత్తాఔ యప
ై లెం/ఫలబలర్ నేలుడె/యదఽత్ భిఔభల యైపలెం.
iv. నలైన నేభపునై ాభాథరల వలా ణెలెణేౄ యనుయ అెంతభమెం
(ఖభనిఔ: నలైన నేభపునై (ల) ణరలఔు ాభాథరల వలా ణెలెణేౄ యనుయ అెంతభమెం యదరయణెంగ నుకైజీలల
ఉెండదఽ. కనీ ఆష నల్ గ ఎెంచఽకోవచఽచ)
 వకిౄఖత నులల఼ణో నుోయౌలేౄ అతెంత యసౄ ిత రలణ
ర ణో ఔడిన ఔవభైజీని ఈ నులల఼ అెంథిసౄ ఽెంథి.
 ఈ నులల఼కి న఼ానేమెం భైట్ా ల తీసఽఔునై ఔవర్, కెాబభ ల అనఽబవెం, ఎెంచఽఔునై తగిాెంులు, ఎెంఎల్
ఒన఼కి భిసఽు భథిెంు నియేథిఔ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 9
థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి అనిై భిసఽుల నౄభాలల ఔవర్ కదఽ?
I.
II.
III.
IV.

అగిైాభాద నౄభా నులల఼ ాకయెం అగిై ాభాదెం భభిమ ాణేఔ ాభాథరలు
లాభెసనీ
మెంత్తాఔ యైపలెం
యదఽత్ భిఔభలు
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J.

బమెైన్ తెభా

ఫభెైన్ నౄభానఽ భెెండె యకలుగ వభీాఔభియౄ యస: ఫభెైన్ సయసఔులు భభిమ ఫభెైన్ హల్
1. బమెైన్ కహమోి తెభా
ఫభెైన్ అధే దెం సభ దా దఽయఘట్నల వలా జభిగై సయసఔు నయౖినిై సాచిెంచిధర ఫభెైన్ కభోా నౄభా అెంతఔెంట్ే
ఙరలా ఎఔుువ యట్ిధే ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. భెైలు, భోడెు, సభ దా, యమ లేథర భిజిసి ర్ు నుోస్కి థరవభ థేయౕమెంగ,
యథేరల నఽెంచి ఔడర యయణరలల ఉెండగ జభిగై సయసఔు నయౖినికి ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. ఇఔ సయసఔుల తయయౘ
ఔడర వజఞాలు నదలుఔుని ఇెంట్ి యభగిర, లఫెంట్, త్తెండి గిెంజల వెంట్ి ఫల్ు వసఽౄవులు, నుాజెఔిుల
యషమెంలల డెైఫనష నల్ కభోా వెంట్ి యట్ిథరక ఉెంట్లెంథి.
కభోా నౄభా థేయౕమ వయా ఔెంణో నుట్ల అెంతభెతీమ వయౄ ఔెంలల ఔడర కీలఔ నుతా నుోఱసౄ ఽెంథి. ఙరలా అభ్ఔు
కెంట్లాఔుిలలా సయసఔులఔు కొనఽగోలుథరయస గనీ, అభ్ఔెంథరయస గనీ ఔచిచతెంగ నషి ెం, డరఫేజీలఔు నౄభా
ఙేబెంఙరలనైథి నిఫెంధనగ ఉెంట్లెంథి.
తెభాన఼ రఫావితం చేళేదెఴయవ: వసఽౄవుల (ఔన్ లలైన్ ఫెంట్) కొనఽగోలుథరయస, లేథర అభ్ఔెంథరయస అభ్ఔు
కెంట్లాఔుినఽ అనఽసభిెంచి యట్ిని నౄభా ఙేబెంచవచఽచ.
భభెైన నౄభా కెంట్లాక్ిలల అెంతభెతీమెంగ వభిౄెంఙే సదఽనుమాలుెండరయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే థేరల సభిహదఽెలఔు
అతీతఫైన నుాెంణరలలా సయసఔులనఽ ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఈ ఔవయా నఽ అెంతభెతీమ చట్లిలు భభిమ నులల఼ణో
నుట్లగ ఉెండే లు కాజులనఽ ఫట్ిి చాయౄయస.
భ్యౌఔ నులల఼ డరఔుఫెంట్లల యదరయణ నిఫెంధనలుెంట్లబ. నేనయౘబెంులు, ాణేఔ నేనయౘబెంులనఽ
ఇన్ సి ట్ృట్ కభోా కాజులు (ఐల఼ల఼)గ నయౌఙే ాణేఔ కాజుల థరవభ చాయౄయస. యట్ిని ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ అెండన్
అెండర్ భెైట్యసా యౄను ెంథియౄ యస.
a) బమెైన్ కహమోి తెభా కంద ఔఴమైజీ
కభోా నులల఼లు యదరయణెంగ సభ దామాన నులల఼లు. అెంట్ే సయసఔులనఽ ఔ నుాెంతెం నఽెంచి ఇెంకో
నుాెంణరనికి యయణర ఙేలే సభమెంలల ఔవర్ ఙేయౄ బ. అబణే సయసఔు యక్షణ యషెంలల నౄభాథరయసఔు నితెం
అవసయఫైన ఫేయఔు జ్డఞయఖతౄ లు తీసఽకోయయౌస ఉెంట్లథి. ఈ నులల఼లలని ాదరన ఼చర్ ఏనేట్ెంట్ే ఇథి
అెంగీకయ యలువ నులల఼. నౄభా ఔెంనలనీ భభిమ నౄభాథరయస అెంగీఔభిెంచిన యలువనఽ (మోసెం జభిగిెందని
అనఽభానిలేౄ త) తభవత భీ యలుబయట్ ఙేమడెం అయధెం. నలైగ ఇథి లేవచిగ అలలైన్ ఙేమఖల నులల఼
కవడెం భభో యరలషెం.
ఈ ఔవర్ యదరయణెంగ సయసఔులు నులల఼లల నేభపునై గోథరభ నఽెంచి ఫమలేెభినుడె నదలవుతేెంథి.
అభ్ఔు కెంట్లాఔుిలలని నిఫెంధనలఔు లలఫడి నులల఼లల నేభపునై ఖభానికి ఙేభిన తభవత భ ఖ సఽౄెంథి.
వభిౄెంఙే నిమభ నిఫెంధనలనఽ యయేక్షిెంఙేథి:

i. ఇన్ లాెండ్స ట్లానిసట్ కాజ్డ (ఐట్ీల఼) ఇన్ లాెండ్స ట్లానిసట్ ఔు ఎ, నృ లేథర ల
ii. సభ దా ామాణరనికి ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు(ఐల఼ల఼) ఎ, నృ లేథర ల
iii. యమ ామాణరనికి ఇన్ లిట్ృట్ కభోా (ఎబర్) కాజు- ఎ
ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు ల అధేథి ఔనీస ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽథి. సయసఔునఽ మోసఽకెళ్ౄ ైనై ధౌఔ థిఖ వ
కయణరల వలా నయౖినికి, ాభాథరనికి ఖ భెైణే ఇథి లనసఽౄెంథి:

i. అగిైాభాదెం లేథర నేలుడె
ii. ట్లిలు తడెం, త్తయఖఫడట్ెం
iii. ఇభికను
ి ోవడెం, ధేలఔు భవడెం, భ నఖడెం /ధౌఔ యషమెంలల)
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iv. ఫమట్ి వసఽౄవుణో ఖ దఽెకోవడెం
ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు నృ అధేథి ల ఔెంట్ే యసౄ ితఫైనథి. ల లల ఔవర్ ఙేలే  ్్యభాథరలణో నుట్ల థిఖ వ
కయణరల వలా ఔయౌగై నయౖిలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:

i.
ii.
iii.
iv.

బూఔెంనులు, అగిై యవణరల నేలుడె, నడెఖ నుట్ల వెంట్ి నుాఔిత్తఔ యతే
ౄ లు (ఏయోజీ)
థేయౕమ యయణరలల నృాడె ల
ి ు ఔలడెం
భయౘసభ దా యయణరలల కొట్లిఔునుోవడెం, లా ెంగ్ లాస్క
Entry of water into the vessel.

ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు ఎ అధేథి అతెంత యసౄ ితఫైన ఔవర్. నృ, ల లలా నేభపునై అనిై నయౖిలు,
డరఫేజీల ఏ కయణెంణో అబధర ఔడర ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. కఔనుోణే థిఖ వ నేభపునై కొనిై
నేనయౘబెంులుెంట్లబ:

i. నౄభాథరయస ఉథేెశ్ూయవఔెంగ ఙేలన చయ వలా జభిగై నషి ెం, డరఫేజీ
ii. యదరయణ య్కైజీ, ఖ ళ్ైా, యమర్ అెండ్స ట్ిమర్, యదరయణ ఫయసవు/భిభాణ నషి ెం
iii. అసభఖర నుకిెంగ్
iv. అెంతయా త యైస్క
v. ఆలయలు
vi. మజభానఽలు థియలా తీమడెం వలా నషి ెం
vii. అణ యతేౄలు
ఈ నేనయౘబెంులు థేయౕమ, యమ , సభ దా యయణరలనిైెంట్ికీ ఉభ్డిగ వభిౄయౄ బ. ఇఔ ఫ ఖా , ఫల్ు
ఆబల్, ట్ీ ను డి వెంట్ి సయసఔుల యయణర యషమెంలల భభినిై ాణేఔ కాజులుధరైబ. ఫభెైన్ ఔవర్ నఽ అదను
న఼ానేమెం ఙెయౌాెంచడెం థరవభ మ థరేలు, ఫెంద లు, అలా యసా, అెంతయసదే ెం భభిమ ఉఖరయథరలఔు ఔడర
వభిౄెంజైసఽకోవచఽచ. ఫభెైన్, యైభానిఔ నులల఼లు భాతాఫే మ దే నయౖిలు, ాభాథరలఔు ఔవభైజీ అెంథియౄ బ.

కరలకహంవం
ఫభెైన్ నులల఼ కిెంద ఔవర్ ఙేలే భిసఽులనఽ, యిెండర్ు నులల఼ నూభనిై, భభిమ నులల఼ణో నుట్ల ఉెండే లు
కాజులనఽ సా
 లెంగ భూడె యపలగలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ:
i. ఫభెైన్ ాభాథరలు,
ii. అన ాభాథరలు భభిమ
iii. మ దే ెం, ఫెంద, అలా యసా, అెంతయసదే ెం, ఉఖరయద ాభాథరలు
b) లక యకహల బమెైన్ తృహలళలక
i.

తుమిదశట తృహలళ

ఇథి లెంగిల్ ఱప్ ఫెంట్ నఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఇథి కైవలెం ఔ నిభిెషి ామాణెం, ఫభెైధరనికి భాతాఫే
ఙెలా ుతేెంథి. నితెం ఎఖ భత్త థిఖ భత్త వయౄ ఔెంలల ఉెండి తభ సయసఔులనఽ థేయౕమ యయణరలల నితెం ెంనే
యనుయసలఔు భాతాెం ఒనలన్ నులల఼ వెంట్ి ాణేఔ ఏభట్ా ణో ఔడిన నౄభాలే ఉమ ఔౄ ెం.
ii. ఒ్న్ తృహలళ
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థేయౕమెంగ యయణర ఙేలే సయసఔులనఽ ఈ నులల఼ కిెంద ఔవర్ ఙేమవచఽచ. ఇథి ఏడరథి నులు అనిై యకల ఔన్
లలైన్ ఫెంట్ లఔ ఙెలా ుతేెంథి. యట్ిని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి నౄభాథరయస క్షానికి, ధలఔు, లేథర
ణెైభాలకనికి ఔయభి ణెయౌమజైమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
iii. ఒ్న్ ఔఴర్
నిత యనుయభ ెండే నలదె ఎఖ భత్త, లేథర థిఖ భత్తథరయసలఔు ఒనలన్ ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యస. ఔవర్ నిమభ
నిఫెంధనలనఽ, న఼ానేమెం భైట్లనఽ ఏడరథి నుట్ల జభిగై యయణరలఔు సభిడర యదియౄ యస. ఒనలన్ ఔవర్ అధేథి
నులల఼ కదఽ. థీనినలై యిెంు యేమయస. కైవలెం నౄభా సభిికెట్ జఞభీ ఙేయౄ యస. ఇఔ ాత్త డిఔాభైషన్ నలైధర యదిగ
యిెంు యేయౄ యస.
iv. డఽమటీ భమిమయ ్మిగై విలకఴ తృహలళ
ఈ నులల఼లు సయసఔుల యలువ ఔసి మ్స సఽెంఔెం ఙెయౌాెంు లేథర ఖభ యనెం వదె థిగై ధరట్ికి సయసఔుల
భాభెుట్ యలువ నలయసఖ దల వెంట్ియట్ి వలా కభోా యలువ నలభిగిణే అదను నౄభానఽ ఈ నులల఼లు
ఔయౌయౄబ.
v. శూహటయట ప్ లో ఆలషమం
ఙరలాభెంథి నౄభాథరయసలు ఈ ఔవభైజీని ఎెంచఽఔుెంట్లయస. కొతౄ నుాజెఔిు, లేథర భిఔభలఔు నషి ెం, డరఫేజీ
జభిగినుడె కొతౄ భిఔభలఔు ఆయు ర్ ఙేమాయౌస భవచఽచ. ఇథి నుాజెఔిు భిూభిౄని ఆలసెం ఙేమవచఽచ.
అుడె లాపలలు నుోవచఽచ. సకలెంలల నుాజెఔిులు ూభిౄ కయలని పలయెంఙే ఆభిౄఔ సెంస లు ఈ భిసఽునఽ
ఫభా కెంట్లాఔుి భభిమ ఫభెైన్ (కభోా) నౄభా నులల఼ థరవభ ఔవర్ ఙేమాలని పలయయౄబ. థీనిై ఫభెైన్
ఆలయలు, లేథర యియిప్ ఆలయల వలా ఏయడే యవయన నయౖిలఔు ఔడర ఔవభైజీగ అదనెంగ
తీసఽకోవచఽచ.
రమిమం: భైట్ల సయసఔుల సవపలవెం, యయణర దే త్త, నుకైజీ తీయస, ామాణ భాయా ెం, ఖత కెాబభ ల చభితా
తథితభలనలై ఆదరయడెతేెంథి. అబణే ఎస్క ఆర్ ల఼ల఼ భభిమ మ దే ాభాథరలు (యథేయౕ కభోాఔు) వెంట్ి
యసౄ భిెంచిన ఔవయసా ాణేఔ నిఫెంధనల థరవభ చాడఫడణరబ. యట్ికి వసాలు ఙేలే న఼ానేమానిై కైెందా
ాబ తవ కజఞధరఔు జభ ఙేయౄ యస.
2. బమెైన్ సల్ తెభా
హల్ అధే దెం ధౌఔ లేథర ఇతయ జల యయణర యధధరనికి ఉథేెయెంచినథి.
ఫభెైన్ హల్ నౄభానఽ లు థేరలఔు వభిౄెంఙే అెంతభెతీమ కాజుల థరవభ అభలు ఙేయౄ యస. ఇథి భెెండె
యకలుగ ఉెంట్లెంథి:

a) తుమిదశట రమాణడతుక ఔఴమైజీ: ఇంద఼లోతు కహలజులన఼ ఇన్ ళటటటమట్ రయభయజ్ కహలజులంటాయవ.
b) కొంత కహలాఴధిక ఔఴమైజీ: శూహధడయణంగహ ఏడ్డదిక ఉంటయంది. ఇంద఼లో రహడ్ే కహలజులన఼ ఇన్ ళటటటమట్
(టైమ్) కహలజులంటాయవ.

షభాచడయం
హల్ నౄభాలల థిఖ వ నౄభాలు ఔడర ఇనేడి ఉెంట్లబ:
i.
ii.
iii.
iv.

ఫలభిెలు, లాెంచీలు, ామాణఔుల డవవల వెంట్ి థేయౕమ ధౌఔలు
డెడ
ా ె యా స (మాెంత్తాఔ, లేథర మాెంత్తాకైతయ)
ఙేల డవలు (మాెంత్తాఔ, లేథర మాెంత్తాకైతయ)
ధరయక డవలు (మాెంత్తాఔ, లేథర మాెంత్తాకైతయ)
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v. జెట్ి ీలు భభిమ యయసవలు
vi. నిభ్ణెంలల ఉనై డవలు
నౌఔ మజభాతుక తన నౌఔన఼ భాతరబే గహఔ తెభా కహలంలో ఆమిెంచఖల షయవఔక ఆథరమానిై ఔడర నౄభా
ఙేబెంఙరయౌసన అవసయెం ఉెంట్లెంథి. థీనికి ణోడె ధౌఔ నృగిెంు తథితభలనఽ ఔడర ఆమన నౄభా ఙేబెంఙరయౌ.
ఈ కయవులన఼ డ్ిస్కఫర్ీబంట్ీ అంటాయవ. వీటితు సల్ తృహలళతో తృహటే అంతే కహలాఴధిక తెభా చేశూు హయవ.

కరలకహంవం
రసైభాతుఔ తెభా: ఇథి ఔ సభఖర నులల఼. యభాధరలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యట్ికి జభిగై నషి ెం,
లేథర డరఫేజీకి, భభిమ థరని కయఔలానుల వలా ామాణఔుల వెంట్ి థర్ు నుభీిలఔు జభిగై నయౖినికి
ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 10
నౄభాలలని ఏ రక మ దే ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి?
I.
II.
III.
IV.

ఫభెైన్ నులల఼లు
యైభానిఔ నులల఼లు
నలైయ భెెండా
నలై భెెండా కదఽ
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K. లమతయౌటీ తృహలళలక
వకిౄ ఎెంత జఞఖరతౄయసడెైధర సభై, ాభాథరలనఽ ూభిౄగ నియభిెంచలేెం. అయ వఔుౄలఔు గమాలు, ఆసఽౄలఔు నషి ెం
ఔయౌగిెంచవచఽచ. అెంణేగఔ థర్ు నుభీికి ఔడర గమాలనఽ, యభి ఆలౄ కి నయౖినిై ఔయౌగిెంచవచఽచ. అలా ఫలదితేలెైన
యయస ఆ నయౖినికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ యస.
తమాయస ఙేలన, యఔరబెంచిన ఉతత్తౄ లల లలెం వలా ఔడర యనియోఖథరయసఔు యౘని ఔయౌగి, తథరవభ లమనృయౌట్ీ
తలెతౄవచఽచ. ఉథరహయణఔు ఙరకెాట్ా ల, ఓషదరల వెంట్ియ. అలాగై తుడె యది నిభేయణ చికితస వెంట్ియ, తన
ఔా బెంట్లనఽ లామర్ తగ యౘెండిల్ ఙేమడెం వలా ఔడర ఇలా జయఖవచఽచ.
ఇలాెంట్ి ఉదెంణరలలా థర్ు నుభీి అబన యనియోఖథరయసడె తనఔు జభిగిన నయౖినికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ డె.
కఫట్ిి థరనిై ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఆ వమానిై, యయస యేలన కైసఽలలా కోయసిలలా యథిెంచఽకోవడరనికి అబయ
కయసచనఽ బభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. భభోలా ఙెనులెంట్ే లమనృయౌట్ీని ఙెయౌాెంచడెంలల ఆభిఔ నషి ెం థరఖ ెంథి. అలాెంట్ి
లమనృయౌట్ీ ఉనికి భభిమ ఙెయౌాెంఙరయౌసన భియౘయెం నణరౄలనఽ లయల్ కోయసి నియృ బసఽౄెంథి. ఇథి
నియా క్షమెంమ/మోసెం తథితభల కిెంథికి వసౄ ెంఉథి. లమనృయౌట్ీ నౄభా నులల఼లు ఇలాెంట్ి యట్ికి ఔవభైజీ
అెంథియౄ బ.
కొనిై లమనృయౌట్ీ నౄభా నులల఼లనఽ భననేుడె చాథరెెం.
చటట యబైన లమతయౌటీ
భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరలని నేభపుెంట్లనై చట్లిలు కొనిై ఉధరైబ. అయ:



నృా క్ లమనృయౌట్ీ నౄభా చట్ి ెం, 1991 భభిమ
ఉథోఖ ల భియౘయ చట్ి ెం 1923 (2010లల సవభిెంచినథి)

ఇలాెంట్ి లమనృయౌట్ీల ఫలభినఽెంచి యక్షణఔు ఔడర నౄభా నులల఼లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. యట్ిని ఖ భిెంచి
చాథరెెం.
1. ఔంలీమీ తల క్ లమతయౌటీ తెభా చటట ం
అవతయౌ వకిౄ ను యనుట్ేనై లేఔనుోణే అతనికి లమనృయౌట్ీని ఙెయౌాెంఙరలని నృా క్ లమనృయౌట్ీ నౄభా చట్ి ెం, 1991
నిభైెయయోౄెంథి. ాభాదఔయఫైన యట్ిని తీసఽకెమా లయయస యట్ి వలా థర్ు నుభీి ఫలదితేనిగ భాభిణే, లేథర ఆలౄ నుడెైణే
ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి ాభాదఔయ వసఽౄవుల నేయానఽ „చట్ి ెం‟లల ను ెందఽభిఙరయస.
కోు వకిౄకి ఙెయౌాెంఙరయౌసన భియౘ నతౄ ెం థిఖ వ చానన యధెంగ నిభేభిెంచి ఉెంథి:
చెయౌలంచడయౌీన మిశృయం
నుాణరెంతఔ ాభాదెం

యౄ. 25,000

రశ్వత సెంూయృ యఔ
ై లెం

యౄ. 25,000

రశ్వత నుక్షిఔ యైఔలెం

యైఔల రణరనిై ఫట్ిి యౄ.. 25,000లల రతెం

ణరణరుయౌఔ నుక్షిఔ యైఔలెం

ధలఔు యౄ. 1000 ఙొున ఖభిషిెంగ 3 ధలలు

యసౄ వ యైద కయసచలు

ఖభిషిెంగ యౄ. 12,500 థరక

ఆలౄ కి జభిగిన యసౄ వ నషి ెం

యౄ. 6,000
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న఼ానేమెం ఏఒఏ (ఏథెైధర ఔ ాభాదెం) భినేత్తనలై భభిమ ఔా బెంట్ ట్భోైవర్ నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ానేమానికి సభాన నణరౄనిై భవయణ సయౘమ నిదికి నౄభాథరయస ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఇథి ఈ నులల఼
ణరలఔు ాణేఔత. ఔయేళ్ థర్ు నుభీిలు ఙరలా ఎఔుువ సెంకలల పలదితేలుగ భాభి, యయెందభికీ ఙెయౌాెంఙరయౌసన
భియౘయ నతౄ ెం ఏఒఏ భినేత్తని నేెంచిణే అుడె ఆ అదను నణరౄలనఽ భవయణ నిది నఽెంచి ఙెయౌాెంులు
ఙేయౄ యస.
2. తల క్ లమతయౌటీ తృహలళ (తృహమిఱహరమిఔ/తృహమిఱహరమికైతయ మిష఼ులక)
ఈ తయశృ తృహలళ తెభాదడయవ తృొ యతృహటయ/తుయల క్షమం ఴలల థర్డ తృహమీటక ఴమకు ఖత గహమం, లేదడ ఆళు వినడవనం (టీఐ
లేదడ టీడ్ల) జమిగితే తల తేు మిశృమహతుక ఔఴమైజీ ఇష఼ుంది.
నుభిరరనేఔ భభిమ నుభిరరనేకైతయ భిసఽులనఽ ఔవర్ ఙేలే యడి నులల఼లు ఔడర ఉధరైబ. హోట్ళ్ా నఽ,
లనిభా యౘళ్ా నఽ, ఆడిట్ భిమాలనఽ, నియస సభ థరమాలనఽ, కభలమాలనఽ, లేిడిమాలనఽ, గోడౌనా నఽ,
దఽకణరలనఽ... ఇలా. ఇయ భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన చట్ి యఫైన ఫలధతనఽ పలయత థేశ్ చట్లిలనఽ అనఽసభిెంచి
ట్ీన఼న఼ఐ/ట్ీన఼న఼డీలఔు సెంఫెందిెంచిన కెాబభ థరయస కయసచలు, ఼జులు, ఇతయ కయసచలణో నుట్ల ఔయౌన
ఙెయౌాెంఙరయౌసన చట్ి యఫైన భియౘయ ఫలధతనఽ ఔవర్ ఙేయౄ బ.
ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేమనిథి:

a)
b)
c)
d)

ఉతతే
ౄ ల లమనృయౌట్ీ
కలుష లమనృయౌట్ీ
యయణర భభిమ
కభి్ఔులు/ఉథోఖ లఔు అబయ గమాలు

3. తృహరడక్ట్ లమతయౌటీ తృహలళ
ధేడె యభీతెంగ ఉతత్తౄ ఙేల ాజలఔు యఔరబసఽౄనై ఙరలా యసౄ ితఫైన ఉతతే
ౄ ల రలణ
ర (ఉథరహయణఔు కైన్ు
ఆయౘభోతతే
ౄ లు, ఏభైట్ెడ్స నీయస, ఓషదరలు, ఇెంజక్షనఽ
ా , యదఽత్ ఉఔయణరలు మాెంత్తాఔ భిఔభలు, యయమాధరల
వెంట్ియ) కయణెంగ నుాడక్ి ్ లమనృయౌట్ీ నౄభాఔు డిభాెండ్స నలభిగిెంథి. ఔయేళ్ ఈ ఉతతే
ౄ లలా ఏథెైధర లలభ ెండి,
అథి థర్ు నుభీి భయణరనికి గనీ, పౌత్తఔ గమానికి, లేథర అధరభోగనికి లేదెంట్ే ఆలౄ నయౖినికి థరభి తీలేౄ అథి
చివభికి కెాబభ ఔు థరభి తీమవచఽచ. అలాెంట్ుడె నౄభాథరయస ణరలఔు భియౘయ ఫలధతనఽ నుాడక్ి ్
లమనృయౌట్ీ నులల఼లు ఔవర్ ఙేయౄ బ.
ఎఖ భతేలణో నుట్ల థేయౕమ యఔరమాలఔు ఔడర ఈ ఔవభైజీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి.
4. యౌఫ్టట (థర్డ తృహమీట) లమతయౌటీ తెభా
యౌఫ్ుిల యడఔెం, కయఔలానుల వలా తలెతౄఖల థర్ు నుభీి లమనృయౌట్ీల ఫలభి నఽెంచి మజభానఽలఔు ఈ నులల఼
యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ఇథి థిఖ వ తయయౘ చట్ి యఫైన ఫలధతలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:

a) ఏ వకిౄకెైధర సెంబయెంఙే భయణెం/పౌత్తఔ గమాలు (నౄభాథరయస ణరలఔు ఉథోఖ లనఽ నేనయౘబెంచి)
b) ఆలౄ నషి ెం (మజభాని ణరలఔు ఉథోఖ ల ఆసఽౄలనఽ నేనయౘబెంచి)
న఼ానేమెం భైట్ా ల ఇెండెనేైట్ీ భినేత్తని, అెంట్ే ఎవభెైధర ఔ వకిౄ, లేథర ఔ ాభాదెం, లేథర ఔ ఏడరథికి...
ఇలాెంట్ి యట్ినలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
5. ఴాతిు ఖతబైన లమతయౌటీ
విత్తౄ ఖతఫైన ఇెండెనేైట్ీలనఽ విత్తౄ నియభికి తభ విత్తౄ యఫైన ఫలధతల నియవహణలల ఙోట్లఙేసఽఔుధే
నియా క్షెం తథితభల కయణెంగ తలెతౄఖత చట్ి యఫైన ఫలధతల ణరలఔు భిభాభలనఽ, నయౖిలనఽ
ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄను ెంథిెంఙరయస. ఇలాెంట్ి ఔవభైజీలు ఆసతేాల యైదఽలు, ఇెంజనీయసా, ఆభిుట్ెఔిులు, ఙరయిర్ు
అకౌెంట్ెెంట్ల
ా , లైధరనిష మల్ ఔనసలెిెంట్ల
ా , లామయసా, నౄభా ఫోాఔయా వెంట్ియభికి అవసయెం అవుణరబ.
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6. డ్ెైమెఔటయల భమిమయ అధికహయవల లమతయౌటీ తృహలళ
ఔెంనలనీ ణరలఔు డెైభెఔియా స భభిమ అదికయసలు నభ్ఔెం, ఫలధతలణో ఔడిన హోథరలలా ఉెంట్లయస. కఫట్ిి
ఔెంనలనీ వవయౘభల యయేక్షణ, నియవహణలణో తభవలా ఙోట్లఙేసఽఔుధే ను యనుట్ా ఔు సెంఫెందిెంచి యట్లథరయసలఔు,
ఉథోఖ లఔు, యసణథరతలఔు, ఔెంనలనీ ణరలఔు ఇతయ వఔుౄలఔు భియౘభల వెంట్ియ ఙెయౌాెంఙరయౌసన ఫలధత యభినలై
డెతేెంథి. ఇలాెంట్ి లమనృయౌట్ీని ఔవర్ ఙేమడరనికి ఔడర ఔ నులల఼ని యౄను ెంథిెంచడెం, ఔెంనలనీ ణరలఔు
అెందయస డెైభెఔియాఔ జఞభీ ఙేమడెం జభిగిెంథి.
7. ఉదో మఖయల మిశృయ తెభా
యది నియవహణలల పలఖెంగ తలెణేౄ ాభాథరలు, యధఽలు, లేథర గమాలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన నౄభాథరయస
మజభాని ణరలఔు చట్ి యఫైన ఫలధతఔు ఈ నులల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄథి. థీనిై కభి్ఔుల భియౘయ నౄభా అని
ఔడర నలుయౄయస.
నౄభాలఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకలు భాభెుట్ లల ఙరలా యడెఔలల ఉధరైబ:

a) టేఫయల్ ఎ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ాభాథరల ణరలఔు చట్ి యఫైన లమనృయౌట్ీకి ఉథోఖ ల

భియౘయ చట్ి ెం, 1923 (కభి్ఔుల భియౘయ చట్ి ెం, 1923), నలనఽ ాభాథరల చట్ి ెం, 1855 భభిమ
ఉభ్డి చట్ి ెం కిెంద ఇెండెనేైట్ీ
b) టేఫయల్ త: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ణరలఔు చట్ి యఫైన లమనృయౌట్ీకి నలనఽ ాభాథరల చట్ి ెం,
1855 భభిమ ఉభ్డి చట్ి ెం కిెంద ఇెండెనేైట్ీ
న఼ానేమెం భైట్ా ల ానుోజల్ నూయెంలల నేభపునై ఫేయఔు ఉథోఖ ల అెంచధర యేతధరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
భభిమ న఼ానేమెంనఽ నులల఼ భ గిలనుడె ాఔట్ిెంఙే యసౄ వ యేతధరల ఆదరయెంగ సయసెఫలట్ల ఙేయౄ యస.
ఈ థిఖ వ యట్ి ఔవభైజీకి ఔడర ఈ నులల఼ని ఇవవవచఽచ:
i. ఉథోగి గమాలఔు మజభాని బభిెంఙే యైద భభిమ ఆసత్తా కయసచలు (నిభిెషి నణరౄల వయఔు)
ii. చట్ి ెంలల నేభపునై విత్తౄ యఫైన యధఽల లమనృయౌట్ీ
iii. కెంట్లాఔియా ఉథోఖ ల ట్ా లమనృయౌట్ీ

మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 11
ాజఞ ఫలధత నౄభా చట్ి ెం 1991 కిెంద యసౄ వ యైద కయసచల నినేతౄ ెం ఎెంత నతౄ ెం భియౘయెం ఙెయౌాయౄ యస?
I.
II.
III.
IV.

యౄ.
యౄ.
యౄ.
యౄ.

6,250
12,500
25,000
50,000
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శూహమహంవం
ఎ) అగిై ాభాద నౄభా అనిై యణజ సెంస లఔు అలాగై ఆసఽౄల మజభానఽలఔు భభిమ ఆసఽౄలలా ఆభిఔ
ఆసకిౄని చానెంఙే వఔుౄలు / ఆభిఔ సెంస లఔు చఔుగ సభినుోతేెంథి.
నృ) అగిై ాభాద నులల఼లల యకలు:




భాభెుట్ యలువ లేథర ునయసదే యణ యలువ నులల఼లు
డిఔాభైషన్ నులల఼
నూోాట్ర్ నులల఼

ల) సెంఫెందిత నయౖిల నులల఼ (లఎల్) లేథర యనుయెంలల అెంతభమాలు(నృఐ) నులల఼ సా
 ల లాబెంలల నయౖినిై
బభీౄ ఙేసౄ ఽెంథి – ఇెందఽలల నిఔయ లాబెంణో నుట్ల నౄభాథరయస ఆభిఔ నయౖినిైయధఫైనెంత తవయగ
తగిాెంచడరనికి నలట్ి న అదిఔ వమెం నుాభాణఔ చరభీెల నఽెంచి యమోచనెం ఔయౌగియౄ బ.
డి) యనుయ ఆవయణలెైన ఔభ్గభలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, నిలవ, వసఽౄవులు, పభీైచర్ ఉెండే యేర్ హౌస్క
భభిమ గోథరెంలు భభిమ ణరళ్ెం యేల ఉనై అయలలని నఖదఽ ఙోభీ తథితభల కోసెం థోన఼డీ నులల఼
ఉథేెయెంచఫడినథి.
డి) నఖదఽ నౄభా నులల఼నఽ నఖదఽ ఙెఔుులు/నుోసి ల్ ఆయు యా స/ నుోసి ల్ యిెంుల నియవహణలల తలెణేౄ నయౖిలనఽ ఔవర్
ఙేమడరనికి యౄను ెంథిెంచఫడరుబ.
ఇ) నఖదఽ నౄభా నులల఼ భెెండె లలక్షనా కిెంద ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి: యయణర లలక్షన్ భభిమ ఆవయణ లలక్షన్.
ఎఫ్) యరవస యౘనై నౄభా అధేథి ఉథోఖ లు నూోయె భీ, ఙోభీలు, అహయణ, దఽభివనియోఖెం భభిమ ఎఖయేత వెంట్ి
నభ్ఔథోాహెం లేథర మోయలకయణెంగ తలెణేౄ ఆభిఔ నయౖిలనఽ బభీౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
ళెచ్) యరవస యౘనై నులల఼ యకలు: వకిౄఖత నులల఼, నూోాట్ిెంగ్ నులల఼, ను జిషన్స నులల఼ భభిమ
నులల఼.

ఫలెంకెాట్

ఐ) ఫలెంఔర్స ఇెండెనేైట్ీ నులల఼ అధేథి నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచిన కయఔలానులు నియవళెంఙే ఫలెంఔులు,
ఎనిోఎస ల భభిమ ఇతయ సెంస లు నఖదఽ భభిమ లలఔుభిట్ీలఔు సెంఫెందిెంచి ఎదఽభపుధే ాణేఔఫైన
నషి బమాలనఽ ఎదఽభపుధే సభఖరఫైన ఔవభైజీ.
జె) ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా కిెందఔు వఙేచ ాదరనఫైన నులల఼లు:










కెంట్లాఔిర్స అనిై నషి బమాల నులల఼
కెంట్లాఔిర్స నఔులు & మెంణరాల నులల఼
యనలల అనిై నషి బమాల నులల఼
మెంణరాల భయభ్తేల నులల఼
ఫలబలర్ భభిమ నలాజర్ నుాెంట్ నులల఼
మెంణరాల నషి ెంణో కోలలబయ ఆథరమానికి నులల఼
నిలవ క్షీణత నులల఼
ఎలకినిక్ ఎకివప్ ఫెంట్ నులల఼
భ ెందసఽౄ ఆథరమ నయౖినికి ఔవభైజీ

కె) భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నులల఼ని భిశ్భ
ర ల ఆసఽౄలెైన ఉతత్తౄ భభిమ నిలవ యౌఔభలు భెెండిెంట్ికి,
పలయతథేశ్ెంలలని ఏ స లెంలలధైధర కై నులల఼ణో ఔవర్ ఙేమడరనికి యౄను ెంథిెంఙరయస.
ఎల్) ఫభెైన్ నౄభానఽ భెెండె యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽచ: ఫభెైన్ కభోా భభిమ ఫభెైన్ హల్.
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ఎెం) కభోా నులల఼లు అధేయ కీలకెంశ్ెంగ సభ దా మాతా నులల఼లు, అెంట్ే అయ ఔ స లెం నఽెంచి భభో స లానికి
తయయౌెంఙేవయఔు వభిౄయౄ బ.
ఎన్) యయధ యకలెైన ఫభెైన్ నులల఼లు:






నిభిెషి నులల఼
ఫళయెంఖ నులల఼
ఒనలన్ ఔవర్
నఽై భభిమ యలువ నలెంు నౄభా
నుాయెంనెంచడెంలల ఆలసెం

ఒ) ఫభెైన్ హల్ అధేథి కీలకెంశ్ెంగ భెెండె యకలు: నిభిెషిఫైన సభ దా మాతానఽ ఔవర్ ఙేలేథి భభిమ
నిభైెయెంచిన కలానికి వభిౄెంఙేెంథి.
న) నృా క్ లమనృయౌట్ీ నులల఼ అధేథి నౄభా ఙేబెంచిన వకిౄ తు/నియా క్షెం కయణెంగ భూడో నుభీి వకిౄకి థెఫో
తఖలడెం లేథర ఆలౄ యధవెంసెం కయణెంగ తలెణేౄ ఙెయౌాెంుల ఫలధతనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
ఔ) ను ా డక్ి లమనృయౌట్ీ నులల఼ అధేథి నౄభా ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి సెంఫెందిెంచి వసఽౄవులల లలనుల కయణెంగ
చనినుోవడెం, శ్భీభనికి థెఫో తఖలడెం లేథర ఆభోఖెం నుడవడెం లేథర భూడో నుభీి ఆసఽౄలు థెఫోత్తనడెం
వెంట్ి ఫలధతలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
ఆర్) విత్తౄ ఖత యమోచధరలు విత్తౄ థరయసలఔు యభి విత్తౄ యధఽలలా నియా క్షెం కయణెంగ తలెణేౄ నయౖిలఔు చట్ి ఫదే ఫైన
ఙెయౌాెంుల నఽెంచి యక్షిెంచడరనికి యౄను ెంథిెంచఫడరుబ.

కరలఔ దడలక
ఎ) ఆలౄ కి అగిై ాభాద నౄభా
నృ) థోన఼డీ నౄభా
ల) నఖదఽ నౄభా
డి) యరవస యౘనై నౄభా
ఇ) ఫలెంఔుల ఇెండెనేైట్ీ నౄభా
ఎఫ్) నఖల యనుయసల అచఽచల నులల఼
జి) ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా
ళెచ్) భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభా
ఐ) ఫభెైన్ నౄభా
జె) హల్ నౄభా
కె) లమనృయౌట్ీ నులస
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మీ జాానడతున మీయవ మీక్ించ఼ఔకనేంద఼ఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన సభాదరనెం III.
యణజ నషి బమాలఔు సెంఫెందిెంచి అగిై ాభాద నులల఼ యయోొట్ెం భభిమ
ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

అెంతయోొట్ెం తథితయ

జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
యనుయ అెంతభమాల నౄభా నులల఼నఽ నుాభాణఔ అగిై ాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼ణో భాతాఫే
ఔయౌన తీసఽకోవచఽచ.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం IV.
థోన఼డీ నులల఼లల న఼ానేమెం అధేథి వసఽౄవుల సెంకనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభా
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి ధైత్తఔ ఔయౖిలు, ఆవయణ యనెం భభిమ నిభ్ణెం, యక్షణ చయలు (ఉథర. కలాథరయస,
థోన఼డీ ళెచచభిఔ అలాయెం), ఖత కెాబెంల అనఽబయలు తథితభలు.
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం II.
థోన఼డీ కయణెంగ ఔభి ఆవయణలల నుోబన నఖదఽ నయౖినిై నఖదఽ నౄభా నులల఼లల ఔవర్ ఙేయౄ యస. థ నై్లు
భభిమ ఉఖరయదెం వెంట్ి యట్ికి ఔవర్ కయలెంట్ే అదనెంగ న఼ానేమెం ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 5
సభెైన సభాదరనెం I.
యరవస యౘనై నులల఼ అధేథి ఉథోఖ ల యరవస గాతేఔ చయల వలా మజభానికి ఔయౌగై ఆభిఔ నయౖినిై బభీౄ
ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 6
సభెైన సభాదరనెం IV.
ఫలెంఔయి ఇెండెనేైట్ీ నౄభా నులల఼ ఔవర్ ఙేలే అెంరలు: ఆవయణలల ఉనైుడె అగిై ాభాదెం వలా నఖదఽ
లలఔుభిట్ీలు థెఫోత్తనడెం లేథర నుోవడెం, నూోయె భీ లేథర ఙెఔుులనఽ భాయస ఙేమడెం, నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచి
ఉథోఖ ల యరవస గాతేఔెం.
జరహఫయ 7
సభెైన సభాదరనెం III.
నఖల దఽకణరథరయసల అచఽచల నులల఼లల నౄభా ఙేబెంచిన ఆలౄ ఔ ఙోట్ నఽెంచి తయయౌెంఙేట్ుడె నషి ెం ఔయౌగిణే
లలక్షన్ III కిెంద ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 8
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సభెైన సభాదరనెం II.
యిర్ి అప్ నులల఼ లల ఆలయనిై భయయౌసన లాబెంలల భ ెందసఽౄ నషి ెం అని ఔడర అెంట్లయస.
జరహఫయ 9
సభెైన సభాదరనెం II.
జరహఫయ 10
సభెైన సభాదరనెం II.
భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభాలల థ ెంఖతధరలు ఔవర్ కవు.
జరహఫయ 11
సభెైన సభాదరనెం III.
మ దే ాభాథరలనఽ లలైతెం ఔవర్ ఙేలే ఏకెైఔ నౄభా యపలఖెం ఫభెైన్ భభిమ యభానమానెం.
జరహఫయ 12
సభెైన సభాదరనెం II.

ాజఞ ఫలధత నౄభా చట్ి ెం 1991 ాకయెం యసౄ వ యద
ై  కయసచలఔు ఙెయౌాెంఙే భియౘయెం యౄ. 12,500.
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ళుమ భదింు రవనలక
రవన 1
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల లఎఆర్ అెంట్ే
I.
II.
III.
IV.

మోట్లయస కయస
కెంట్లాఔియస అనిై నషి బమాలు
ఔెంనలనీ అనిై నషి బమాలు
ఔెంనలనీల అనిై అవసభలు

రవన 2
ఉథోఖ ల అయరవస చయల నఽెంచి మజభాని తనని ణరనఽ _________ థరవభ నౄభా ఙేబెంచఽకోవచఽచ.
I.
II.
III.
IV.

ఉథోఖ ల భియౘయ నులల఼
ాజఞ ఫలధత నౄభా నులల఼
యరవస యౘనై నౄభా నులల఼
డిఔాభైషన్ నులల఼.

రవన 3
_________ అధేథి ఒడ శ్భీభనిై సాచిసఽౄెంథి.
I.
II.
III.
IV.

హల్
కభోా
నలైయల఼
జెట్ి ీసన్

రవన 4
ఎబర్ కరఫ్ి ్ థెఫోత్తనడెం లేథర ఔయౌగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేలే నులల఼ ______________.
I.
II.
III.
IV.

రసధరత్ఔ ఫలధత
ఆలౄ నౄభా
ఎయబయషన్ నౄభా
నఖదఽ నౄభా

రవన 5
అదను ఔవభైజీ యౌఔయెం తీసఽఔునైట్ికీ అగిై ాభాద నౄభా నులల఼ ___________ వలా ఔయౌగై నయౖినిై
ఔవర్ ఙేమదఽ.
I.
II.
III.
IV.

వయదలు
బూఔెంెం
అగిైాభాదెం
మ దే ెంలల యేలన ఫలెంఫ లు

రవన 6
సెంఫెందిత నషి ెం (అగిై ాభాదెం) భిదిలలకి వఙేచయ:
I. ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలా కోలలబయ ఆథరమెం
II. ఖ డ్స యల్ ఔు ఔయౌగై నషి ెం
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III. మెంణరాలలా యడే యభగిర
IV. యథేయౕ భాయఔ దావెంలల వఙేచ ళెచఽచ తఖా ల వలా ఔయౌగై నషి ెం
రవన 7
థోన఼డీలల న఼ానేమెం థీనినలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:
I.
II.
III.
IV.

యక్షణ చయలు
ఆవయణ ఉనై నుాెంతెం
ఆలౄ సవపలవెం
నలైవనీై

రవన 8
కెంట్లాఔిర్స అనిై నషి బమాల నులల఼ అధేథి ఔ యఔఫైన:
I.
II.
III.
IV.

అగిై ాభాద నౄభా
జీయత నౄభా
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా
ఫభెైన్ నౄభా

రవన 9
ఉథోఖ ల భియౘయ నులల఼ అధేథి ఔ యఔఫైన
I.
II.
III.
IV.

ఙెయౌాెంుల నౄభా
అగిై ాభాద నౄభా
ధరయక సయఔు యయణర నౄభా
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభా

రవన 10
నఖదఽ నౄభా నులల఼ భిదిలలకి వఙేచయ:
I.
II.
III.
IV.

ఙేత్తలల ఉనై నఖదఽ
భూచఽవల్ పెండ్సస లల నలట్ి న నఖదఽ
ను దఽు కాణరలల ఉనై నఖదఽ
నుోయి఼సఽలల జభ ఙేలన నఖదఽ.
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ళుమ భదింు రవనలఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల లఎఆర్ అెంట్ే కహంటారఔటర్ీ ఆల్ మిస్కు్
జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం III.
యరవస యౘనై నౄభా నులల఼ థరవభ మజభాని తనని ణరనఽ ఉథోఖ ల నభ్ఔ థోాహ చయల నఽెంచి నౄభా
ఙేబెంచఽఔుెంట్లయస.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం I.
హల్ అధేథి ఒడ నిభ్ణరనికి సెంఫెందిెంచిెంథి.
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం III.
యభానెం థెఫో త్తెంట్ే లేథర థరనికి ఔయౌగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేలే నులల఼ని యైభానిఔ నౄభా అెంట్లయస.
జరహఫయ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
అగిై ాభాద నౄభా అదను ఔవభైజీ నలట్ి లఔునై మ దే ెం లేథర ఫలెంఫ లు యేమడెం వలా ఔయౌగై నయౖినికి
వభిౄెంచదఽ.
జరహఫయ 6
సభెైన సభాదరనెం I.
తత్ సెంఫెంధ నషి ెం(అగిై ాభాద నౄభా) ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలా ఔయౌగై నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
జరహఫయ 7
సభెైన సభాదరనెం IV.
థోన఼డీలల న఼ానేమెం యక్షణ చయలు, ఆవయణ ఉనై నుాెంతెం, ఆలౄ సవపలవెం తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
జరహఫయ 8
సభెైన సభాదరనెం III.
కెంట్లాఔియా అనిై నయౖిల నులల఼ అధేథి ఇెంజినీభిెంగ్ నౄభాలల ఔ యఔెం.
జరహఫయ 9
సభెైన సభాదరనెం I.
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ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా అధేథి ఔయఔఫైన ఙెయౌాెంుల నౄభా.
జరహఫయ 10
సభెైన సభాదరనెం I.

నఖదఽ నౄభా నులల఼ ఙేత్తలల ఉనై నఖదఽఔు వభిౄసౄ ఽెంథి.
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అధడమమం 27
కెలభంల విధడనం
అధడమమ మిచమం
ఏ నౄభా ెందెంలల అబధర, థరని నదట్ా ఙేలన యగెనెం, అెంట్ే ఏఫైధర నషి ెం జభిగిణే ఙెయౌాయౄ భని
అెంగీఔభిెంఙే భియౘయఫే భూలెంగ ఉెంట్లెంథి. నషి ెం జభిగినట్ి నఽెంచి అవసయభబయ దే తేలు, డరఔుఫెంట్ా

యట్ి ఖ భిెంచి ఈ అదరమెం ఙెఫ తేెంథి. తథరవభ కెాబెంల భియౖుయ ాకిరమ నణరౄనీై అయ ెం ఙేసఽకోవడరనిై

సఽలబతయెం ఙేసౄ ఽెంథి. నౄభా ఔెంనలనీ, లేథర నౄభాథరయస యైు నఽెంచి యయథరసదెంగ ఉెండే కెాబెంల యషమెంలల
ఏెం ఙేమాలల ఔడర యవభిసౄ ఽెంథి.

అబమషన పయౌతడలక
A. కెాబెంల భియౖుయ ాకరమ
ి
ఈ అదరమానిై చథియన అనెంతయెం నైయస ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1. కెాబెం భియౖుయ యధఽల నుాభ కతనలై యథిెంచఖలఖడెం

2. నషి ెం ఖ భిెంచి సభాఙరయెం ఇవవడెం ణరలఔు దే తేలనఽ యవభిెంచడెం
3. కెాబెం భిరోధన భభిమ భథిెంులనఽ అెంచధర యేమఖలఖడెం

4. సభైవమయసా భభిమ నషి భథిెంుథరయసల నుాభ కతనఽ యవభిెంచడెం
5. కెాబెం నూభలలాని అెంరలనఽ యవభిెంచడెం

6. కెాబెంల సయసెఫలట్ల భభిమ భియౖుభలనఽ నియవచిెంచడెం

715

A.

కెలభంల మిశుహుయ రకమ
ర

1. కెలభంలన఼ మిశుమించడయౌీన ఆఴవమఔత
నౄభా ఔెంనలనీల అత్త ాదరన యది ఏథెైధర నషి ెం సెంబయెంచినుడె నులల఼థరయసల కెాబెంలనఽ భిషుభిెంచడఫే.
నులల఼థరయసలఔు నఖదఽ ఙెయౌాెంచడెం థరవభ గనీ, లేథర థర్ు నుభీి ఙేలే కెాబెంలనఽ నౄభాథరయస తయపున ఙెయౌాెంచడెం

థరవభ గనీ తక్షణెం, సభెంజసఫైన, సభానీఔితఫైన లేవలనఽ అెంథిెంచడెం థరవభ ఈ యౘనైని నౄభా ఔెంనలనీ
ధయయేయససఽౄెంథి.

నౄభా ఙేలన ాభాథరల ణరలఔు నయౖిలనఽ ూచీ ఇఙేచెందఽఔు యలుగ భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలే ఆభిఔ వవలే నౄభా.
నౄభా సదఽనుమఫే ఖనఔ లేఔనుోణే అయెంఛనీమఫైన ాభాదెం/ఉదెంతెం జభిగినుడె థరని ణరలఔు నషి ెం
నఽెంచి కోలుఔుని యదరయణ లత్తకి ఙేయసఔుధే ాకిరమ ఙరలా ధభ్థిగ, సభినుోని యధెంగ, ఔషి తయెంగ ఉెండవచఽచ.

ఔ జీయణేతయ నౄభా ఔెంనలనీ నిధరదెం ఇలా ఉెంట్లెంథి. “ఙెయౌాెంచఖయౌగిణే ఙెయౌాెంచెండి; త్తయసుభిెంఙరయౌస వలేౄ
తఔుెండర త్తయసుభిెంచెండి”. అథే సజఞయైన నౄభా యనుయ సాొభిౄ.

కెలభంలన఼ తృొర ప్శనల్గహ మిశుమించడ్డనేన ఏ తెభా ఔం్తూకెైనడ అతి ్దద రచడయంగహ ఫావించఴచ఼ు.
a) టంచన఼గహ

నౄభాథరయస కభపభైట్ ఔా బెంట్ెైధర, లేథర వకిౄఖత ఔా బెంట్ెైధర, లేథర నషి భిభాణెం చినైథెైధర, లేథర

నలదెథెైధర... కెాబెంలనఽ ట్ెంచనఽగ ఙెయౌాెంచడెం ఙరలా భ కెం. నషి ెం జభిగిన అనెంతయెం నౄభాథరయసఔు
యధఫైనెంత తవయలల భియౘయెం అెందడెం ఙరలా అవసయభనై యసౄ యనిై యదిగ అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.

అతనికి ఖనఽఔ ట్ెంచనఽగ డఫ ో అెంథిణే అథి అతనికి ూభిౄయ బలల ఉయోఖడెతేెంథి. అెందఽకై

నౄభాథరయసఔు కెాబెం డఫ ో అతవసయఫైనుడే, అెంట్ే నషి ెం జభిగిన యెంట్ధే ఙెయౌాెంచడెం నౄభా ఔెంనలనీ
ఫలధత.

b) తృొర ప్శనయౌజం
నౄభా అదికయసలు ాత్త కెాబభ నా థరని అయహతల ఆదరయెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయస. అెంణే త
యవక్షణో గనీ, భ ెందఽగ ఏయయచఽఔునై అననుామాలణో అనిై డరఔుఫెంట్ా నా భియౕయౌెంచఔుెండరధే
కెాబెంనఽ త్తయసుభిెంచఫోయస. ఈ థిఖ వ ాశ్ైలఔు సెంఫెందిెంచి అనిై యకలుగ యయస భియౕయౌయౄయస.

i. నషి ెం నిజెంగ జభిగిెంథర?
ii. జభిగిణే నషి ెం ఙేఔభిచన ఆ ఉదెంతెం వలా నిజెంగ డరఫేజీ యట్ియౌాెంథర?
iii. ఆ ఉదెంతెం వలా జభిగిన డరఫేజీ ఏ నుట్ిథి?
iv. నయౖినికి కయణఫేనేట్ి?
v. ఆ నయౖినికి నులల఼లల ఔవభైజీ ఉెంథర?
vi. కెంట్లాఔుి/నులల఼ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఆ కెాబెం ఙెయౌాెంచదగినథేధర?
vii. ఔయేళ్ అవుధైణే, ఙెయౌాెంచదగిన నతౄ ఫెంత?
ఈ ాశ్ైలనిైెంట్ికీ సభాదరధరలనఽ నౄభా ఔెంనలనీ ఔనఽగపధరయౌస ఉెంట్లెంథి.
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కెాబెంలనఽ నుాలలస్క ఙేమడెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం. నులల఼ ాకయెం ఙెయౌాెంఙరయౌసన కెాబెంలనిైెంట్ినీ
యదిగ ఙెయౌాెంఙేలా, ఙెయౌాెంచజఞలని యట్ిని ఙెయౌాెంచఔుెండర ఉెండేలా అనిై కెాబెం
ాకిరమలనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు అత్త జఞఖరతౄగ యౄను ెంథియౄ బ.

నూభలు, దే తేలు,

ఔెంనలనీ తయపున నౄభాథరయసఔు ణెయౌలే ఏకెైఔ వకిౄ ఏజెెంట్ే. కఫట్ిి సెంఫెందిత నూభలనిైెంట్ినీ సజఞవుగ

నిెంనేలా, నయౖినిై యసజువు ఙేలే డరఔుఫెంట్ా నిైెంట్ినీ జతభిచి, సాచిెంచిన దే తేలనిైెంట్ినీ నుట్ిెంచి,
యకలెంలల ఔెంనలనీకి యట్ిని సజఞవుగ అెందజైమాయౌ. నషి ెం జభిగై సెందయౌెంలల ఏజెెంట్ల యధఽలనఽ ఖ భిెంచి
ఖతెంలలధే చభిచెంచడెం జభిగిెంథి.

2. నశుహటతున ఖయమించి షభాచడయమిఴుడం, నోటీళఴుడం
నషి ెం యట్ియౌానుడె థరని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి తక్షణెం సభాఙరయెం ఇయవలనైథి నులల఼ నిఫెంధనలలా

భ కఫైనథి. నయౖినిై ణొయౌ దశ్లలధే నౄభా ఔెంనలనీ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌెంచడఫే ఈ తక్షణ ధనట్ీసఽ

ఉథేెశ్ెం. ఆలసఫైణే నయౖినికి సెంఫెందిెంచి యలుయైన సభాఙరయెం కోలలబయెందఽఔు అథి కయణెం కవచఽచ.
థరెంణోనుట్ల నయౖిలఔు తగిాెంచఽఔుధే దే తేలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు నౄభా ఔెంనలనీకి ఇథి యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అెందఽకై
నషి ధనట్ీసఽనఽ యధఫైనెంత తవయగ ఇయవయౌ.

ఆయెంబ తనిఖీ/సాూట్ినీ అనెంతయెం కెాబెంఔు ఔ సెంకనఽ కైట్లబెంచి థరనిై కెాబెంల భిజిసి ర్ లల నమోదఽ
ఙేయౄ యస. నులల఼ సెంక, నౄభాథరయస నేయస, నషి అెంచధర, నషి ెం యట్ియౌాన ణేథీ వెంట్ి యవభలనీై అెందఽలల
ఉెంట్లబ. కెాబెం ఇుడె నుోాలలలెంగ్ఔు లదేెంగ ఉెందనై యవయెం ఔడర అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.

కొతున తయశృ తృహలళలల ో (దో డ్ల ఴంటి) తృో య్ష఼ ఴమహిలఔక ఔూడ్డ నోటీష఼ ఇరహుయౌీ ఉంటయంది. కహమోి, మెైల్ యరహణడ
తృహలళలల ో మెైలేు ఱహకఔక ఔూడ్డ నోటళ
ీ రహుయౌ.
3. మిఱోధన భమిమయ భదింు
a) షమీక్ష
నౄభాథరయస నఽెంచి కెాబెం నూయెం అెందగధే భిరోధన భభిమ నషి భథిెంులనలై నౄభా ఔెంనలనీ నియృ మెం

తీసఽఔుెంట్లెంథి. కెాబెం నతౄ ెం చినైథే అబణే నషి కయణెం, భిభాణరలనఽ భిరోదిెంఙే ఫలధతనఽ నౄభా
ఔెంనలనీ ణరలఔు అదికయసలఔు అగియౄ యస.

ఇతయ కెాబెంల భిరోధననఽ నషి భథిెంులల నిుణ లెైన సవతెంతా, లెైలలన్సడ్స ను ా లషనల్ సభైవమయా ఔు
అగియౄ యస. ఇథి నౄభా ఔెంనలనీ, నౄభాథరయస ఇదె భి ాయోజధరల భ డిడి ఉనై అెంశ్ెం కఫట్ిి, సవతెంతా
నిుణ డి నియౖక్షిఔ అననుామెం ఇయస వభాలఔ ఆమోదనీమెంగ ఉెంట్లెందని, ఏయైధర యయథరలు తలెత్తౄణే
కోయసిలు ఔడర యట్ిని భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లమని థీని ఉథేెశ్ెం.
b) కెలభంల భదింు
అగిైాభాదెం యషమెంలల కెాబెంలనఽ నుోయ్సఽ నియేథిఔ, భిరోధఔుల నియేథిఔ భభిమ

కయణెం

ణెయౌమఔనుోణే భభో సభైవ నియేథిఔల ఆదరయెంగ కెాబభ లనఽ భథిెంు ఙేయౄ యస. వకిౄఖత ాభాద

కెాబెంలఔు అట్ెెండిెంగ్ డరఔిర్ నఽెంచి ఔ నియేథిఔనఽ నౄభాథరయస సభభిెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ాభాద కయణెం,
యది సవపలవెం, కయణెం, యైఔలెం ఎెంతకలెం ఉెంట్లెంథి వెంట్ి యవభలనఽ అెందఽలల ను ెందఽయఙరయౌ.
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నులల఼ నిఫెంధనల ాకయెం సవతెంతా యైద భీక్షనఽ ఏభట్ల ఙేలే హఔుు నౄభా ఔెంనలనీకి ఉెంట్లెంథి.
“కభి్ఔుల భియౘయెం” కెాబభ లఔు భదె తేగ యైదయఫైన యక్షెం ఔడర అవసయభవుతేెంథి.
యఖణెం వెంట్ియట్ికి సెంఫెందిెంచిన కెాబభ లనఽ యయైదఽని నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యస.

షభాచడయం
నయౖినిై ఖ భిెంచి సభాఙరయెం ణెయౌమగధే ఈ థిఖ వ యట్ిని నౄభా ఔెంనలనీ తనిఖీ ఙేసౄ ఽెంథి:
1. నషి ెం, లేథర డరఫేజీ జభిగిన ణేథీన నౄభా నులల఼ అభలలా ఉెంథర?

2. నషి ెం, లేథర డరఫేజీ నౄభా ఔవభైజీ ఉనై ాభాదెం వలేా జభిగిెంథర?

3. ఆలౄ (నౄభా ఔవభైజీ కిెంద ఉనైథి) ఆ నషి ెం వలా ాపలయతఫైెంథర? అథి నులల఼ కిెంద ఔవభైజీలల ఉెంథర?
4. నషి ధనట్ీసఽ ఆలసెం లేఔుెండర అెంథిెంథర?

భయణెం భభిమ వకిౄఖత నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన మోట్లర్ థర్ు నుభీి కెాబభ లనఽ యైదఽని నియేథిఔ ఆదరయెంగ
భథిెంు ఙేయౄ యస. ఈ కెాబభ లనఽ మోట్లయస ాభాథరల కెాబభ ల ట్ిఫ
ా నల్ థరవభ భిషుభియౄ యస. భభిమ
కెాబెంథరయస వమసఽ, ఆథరమెం వెంట్ియట్ి ఆదరయెంగ భియౘయ నణరౄనిై ఙెయౌాయౄ యస.

థర్ు నుభీి ఆసఽౄల నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన కెాబభ లనఽ సభైవ నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యస.



య ెంత మోట్లయస నషి కెాబభ లనఽ సభైవమయా నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యస.
ఔయేళ్ థర్ు నుభీి నషి ెం ఔడర జభిగి ఉెంట్ే నుోయ్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽచ.

షభాచడయం
నషి భథిెంు, భిరోధన భెెండా యేభైవయస. అయహఫైన కెాబభ ధే సభభిెంఙరయని సభిచాసఽకోవడెం, నౄభా
ఙేమదగిన ాయోజనెం లేఔనుోవడెం, యవభలనఽ, యసజువులనఽ థరచినలట్ిడెం, ఉథేెశ్ూయవఔెంగ నయౖినిై
చానెంచడెం వెంట్ియట్ిని నియభిెంచడెం వెంట్ియట్ి కోసెం భిరోధన ఙేయౄ యస.

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 కెాబభ లనఽ నౄభా ఔెంనలనీలు య ెంతగ గనీ, జీయణేతయ నౄభా సెంస ల తయపున థర్ు నుభీి
అడి్నిలేిట్
ర యా థరవభ గనీ భథిెంు ఙేయౄ బ. యైద నియేథిఔలు భభిమ నిుణ ల అననుామాల ఆదరయెంగ

భథిెంు ఉెంట్లెంథి.నౄభా సభైవమయసా భిరోధన ఫలధతలు ఔడర తీసఽఔుెంట్లయస. ఔయేళ్ సభైవమర్ యలెైనెంత

తవయగ నిలలకి థిగిణే అథి ఙరలా ఉఔభిసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి నయౖినికి సెంఫెందిెంచి కెాబెం వచిచన యనఽయెంట్ధే
సభైవమర్ నఽ నిమనేెంచడెం భినుట్ి.

4. షమైుమయవల భమిమయ నశట భదింుదడయవలక
a) షమైుమయవల
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షమైుమయవల అెంట్ే ఐఆభీుఏ లెైలలనఽసనై ను ా లషనల్స. యయస నిభిెషి యెంగలలా తనిఖీలు, నయౖిల భథిెంులల

నిుణ లు. షమైుమయల న఼ యదరయణెంగ నౄభా ఔెంనలనీబయ నిమనేెంచఽఔుెంట్లెంథి. యభి ఼జులు ఔడర తధే
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.

యభిని

యదరయణ

నౄభా

ఔెంనలనీలు

యదరయణెంగ

కెాబభ లు

తలెత్తౄనుడె

నిమనేెంచఽఔుెంట్లెంట్లబ. కెాబెం ఙేలన ఆలౄ ని యయస తనిఖీ ఙేయౄ యస. నయౖినిై, భభిమ

థరనికి

థరభితీలన భిల తేలనఽ తనిఖీ ఙేయౄ యస. నషి తీవాతనఽ, భిభాణరనిై భథిెంు ఙేల నౄభా ఔెంనలనీకి
నియేథిఔ సభభియౄయస.

భభినిై నయౖిలనఽ నియభిెంఙేెందఽఔు సభెైన చయలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర నౄభా ఔెంనలనీకి యయస సలయౘ ఇయౄయస.

ఈ సభైవమయసా నౄభా చట్ి ెం, 1938 భభిమ నౄభా నిఫెంధనలు 1939, భభిమ ఐఆభీుఏ ణరలఔు నిభిెషి
నిఫెంధనల ాకయెం నడెచఽఔుెంట్లయస. “ామాణ నులల఼” లేథర “భభెైన్ ఒనలన్ ఔవర్” వెంట్ియట్ిలల
యథేరలలా తలెణేౄ కెాబెంలనఽ నులల఼లల నేభపునై యథేయౕ కెాబెం భియౖుయ ఏజెెంట్ా థరవభ భథిెంు ఙేయౄ యస.

ఈ ఏజెెంట్ల
ా నయౖినిై భథిెంు ఙేమడెంణో నుట్ల ఙెయౌాెంులు ఔడర ఙేయౄ యస. ఆ నణరౄనిై ఼జులణో నుట్ల
యభికి నౄభా ఔెంనలనీ త్తభిగి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ాణరభాైమెంగ కెాబెం ణరాలనిైెంట్ినీ నౄభా కెాబెం భియౖుయ
ఏజెెంట్ల
ా లేఔభిెంచి తభ భథిెంు నియేథిఔణో నుట్లగ నౄభా ఔెంనలనీలఔు అెందజైయౄ యస.

కరలకహంవం
తెభా చటట ం ళ్క్షన్ 64 మూఎం
ఇయయై యేల యౄనుమల ఔెంట్ే తఔుువ నణరౄనికి సెంఫెందిెంచిన కెాబెం యషమెంలల అదీఔిత సభైవమర్ నఽ, లేథర
నషి భథిెంుథరయసనఽ నిమనేెంచడెం నౄభా ఔెంనలనీకి యధెం కదఽ. అలా ఙేలేౄ కెాబెం నతౄ ెం ఔెంట్ే ఆ కయసచలే
ఎఔుువబయ ఆయుయభ ెంట్లెంథి. అెందఽకై అెందఽకోసెం నౄభా ఔెంనలనీ ణరనఽ అయసహడని పలయెంచి ఎవభెైధర ఇతయ

వకిౄని (సభైవమర్గ, లేథర నషి భథిెంుథరయసగ ణరణరుయౌఔెంగ నిఱేదరనికి ఖ భెైన వకిౄ కఔడదఽ) ఇలాెంట్ి
నయౖినిై సభైవ ఙేలేెందఽఔు సభెంజసఫైన ఼జు లేథర ాత్తపలెం ఙెయౌాెంచడెం థరవభ నిమనేెంచఽఔుెంట్లెంథి.
5. కెలభం తౄహమహలక
కెాబెం నూయెంలలని అెంరలు ాత్త నౄభా యపలగనికీ భాయసత ఉెంట్లబ. యదరయణెంగ నయౖినికి థరభి తీలన ూభిౄ

భిల తేలు, నషి ణేథీ, సభమెం, కయణెం, తీవాత వెంట్ియట్ిని ణెలుసఽఔుధేలా కెాబెం నూభనిై యౄను ెంథియౄ యస.
ఇతయ ాశ్ైలు కోు నౄభా యపలగనికీ కోులా ఉెంట్లబ.

ఉదడసయణ
అగిైాభాద కెాబెం యషమెంలల కోభై సభాఙరభనికి సెంఫెందిెంచి కొనిై ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ఇవవడెం
జభిగిెంథి:
i.
ii.

నౄభాథరయస నేయస, నులల఼ సెంక భభిమ చియసధరభా

అగిైాభాదెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం, అెందఽఔు కయణెం భభిమ థరభితీలన భిల త
 ేలు

iii. నుడెైన ఆలౄ ణరలఔు యవభలు
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iv. అగిైాభాదెం జభిగిన సభమెంలల ఆలౄ ణరలఔు నిజఫైన యలువ. నౄభాలల లు ఐట్ెంలు ఔయౌల
ఉెండి, యట్ికిెంద కెాబెం ఙేలనుడె. (కెాబెం యదిగ నషి ెం జభిగిన స లెం, సభమెంలల ఆలౄ ణరలఔు

అసలు యలువ నుాత్తథిఔగ ఉెండరయౌ. తయసఖ దల, ట్ిమర్ అెండ్స ట్ిమర్ (నులల఼లల నేభపునై బవనెం,
నుాెంట్ల భభిమ మెంణరాలనఽ “భీ ఇన్ లేిట్ యలువ” నుాత్తథిఔన నౄభా ఙేబలేౄ త) వెంట్ియట్ిని
v.

తీలేరఔ లెకిుెంఙరయౌ. లాపలనిై ఇెందఽలల ఔలభదఽ)
యలేవజ్డ యలువనఽ తగిాెంఙరఔ కెాబెం ఙేలన నతౄ ెం

vi. అగిైాభాదెం జభిగిన నుాెంఖణెంలల భిల త్త, ఆఔునలనీస లత్త

vii. నౄభాథరయస ఏ హోథరలల కెాబెం ఙేసౄ ఽధరైడె? మజభానిగధర, భాభిిగైజ్డ, లేథర నుడెైన ఆలౄ లల ఏ
ఇతయ వకిౄ ాయోజధరలెైధర భ డివడి ఉధరైమా?

viii. ఆ ఆలౄ నలై ఇెంకైథెైధర నౄభా అభలలా ఉెంథర? ఉెంట్ే యవభలు.

ix. If any other insurance is in force upon such property if so, details thereof
ఆ తభవత, ాఔట్నలల నేభపునై యవభలనీై నిజఫేనని, ఔచిచతఫైనవని నేభపుెంట్ృ నౄభాథరయస ఔ డిఔాభైషన్
ఇయవయౌస ఉెంట్లెంథి. థరనినలై అతనఽ సెంతఔెం ఙేల, ణేథీ యేమాయౌ.

నౄభా ఔెంనలనీ ణరలఔు అగిైాభాద కెాబెం నూయెం నభూధరనఽ ఈ అదరమెంలలని “ఎగిెనృట్ 1”లల ఇవవడెం
జభిగిెంథి.

నౄభా ఔెంనలనీ కెాబెం నూయెం జఞభీ ఙేలనెంత భాణరాన కెాబెం ఙెయౌాెంు ఫలధతనఽ అథి అెంగీఔభిెంచినట్లి కదఽ.
“యణౌట్ నాజుడిస్క” అధే భిభాయసుణోధే కెాబెం నూభలనఽ జఞభీ ఙేయౄ యస.
a) అన఼ఫంధ తడరలక
కెాబెం నూయెంణో నుట్ల కెాబెంనఽ ఫలభిఙేెందఽఔు భభికొనిై ణరాలనఽ నౄభాథరయస సభభిెంచడెం గనీ,
లేథర నౄభా ఔెంనలనీబయ లేఔభిెంచడెం గనీ ఙేమాయౌస ఉెంట్లెంథి.
i.

అగిైాభాద కెాబభ లఔు అగిైభాఔ రక నియేథిఔ తనిసభి.

ii. తేనూనఽ నయౖినికెైణే యణరవయణ రక నియేథిఔనఽ కోయణరయస.
iii. థోనడీ కెాబభ లలా నుోయ్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽచ.

iv. తీవా ాభాద కెాబభ లలా కొభోనర్ భభిమ నుోయ్సఽ నియేథిఔలు అవసయడవచఽచ.

v. మోట్లయస కెాబభ లలా డెైయెంగ్ లెైలలనఽస, భిజిలేిష
ర న్ ుసౄ ఔెం, నుోయ్సఽ నియేథిఔ వెంట్ియట్ిని నౄభా ఔెంనలనీ
తనిఖీ ఙేమాలని పలయసఽౄెంథి.

vi. సభ దా యయణర కెాబభ లలా డరఔుఫెంట్ా సవపలవెం నతౄ ెం నషి ెం, నిభిెషి సఖట్ల, థేయౕమ, లేథర యథేయౕ
ామాణ కెాబభ లా అనైయట్ిని ఫట్ిి భాయసత ఉెంట్లెంథి.

6. నశట భదింు భమిమయ కెలభభయల మిశుహుయం
కెాబభ ల భథిెంు అధేథి నౄభాథరయస కెాబెం ఙేలన నషి ెం నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాథరనికై జభిగిెంథర,
యభెెంట్ీకి యగాతఫేథీ జయఖలేథర వెంట్ియట్ిని నిభేభిెంఙే ాకిరమ.

కెాబభ ల భియౖుయెం సభానతవెం భభిమ యభెంజయల నుాత్తథిఔనలై ఆదరయడి ఉెండరయౌ. జీయణేతయ నౄభా

ఔెంనలనీకి కెాబభ లనఽ సభయ ెంగ భిషుభిెంచడఫే థరని లేవల ణరలఔు యభభూనికి గీట్లభబ. ాత్త ఔెంనలనీకీ
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కెాబభ ల నుాలలలెంగ్ ఔు తీసఽఔుధే సభమానికి సెంఫెందిెంచి తన లఫోెంథి అనఽసభిెంఙేలా నిభిెషి గెైడ్స లెైన్స
ఉెంట్లబ.

థీనిై యదరయణెంగ “ట్ర్ై అభౌెండ్స ట్ెైమ్” (ట్ీఏట్ీ) అెంట్లయస. కొనిై నౄభా ఔెంనలనీలు కెాబెం లేిట్స్క నఽ
నౄభాథరయస ఆన్ లెైన్ లల ఎట్ిఔుడె తనిఖీ ఙేసఽఔుధే సదఽనుమెం ఔడర ఔయౌెంఙరబ. కొనిై జీయణేతయ
నౄభా సెంస లు కెాబభ ల యేఖవెంతఫైన భియౖుయెం కోసెం ాణేఔ హబ్ లనఽ ఔడర ఏభట్ల ఙేరబ.

కరలకహంవం
తెభా కెలభం తడలూఔక రధడనడంఱహలక
i.

జభిగిన నషి ెం నౄభా నులల఼ భిది లలల ఉెంథర లేథర అనైథి భ ెందఽగ నియృ బెంఙరయౌసన అెంశ్ెం. ఇఔ నషి ెం
నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాదెం వలా జభిగిెంథర, లేథర నేనయౘబెంచిన ాభాదెం వలా ధర అనైథి
చట్ి యఫైన

నుాకిసఫేట్

లథే రెంతెం

నియృ బసఽౄెంథి.

జభిగిన

నషి ెం

నులల఼

భిదిలలనిథేనని

నియౄనెంచఽకోయయౌసన ఫలధత నౄభాథరయసథే. అబణే ఔయేళ్ నషి ెం నేనయౘబెంచిన ాభాదెం వలా జభిగి
ఉెంట్ే థరనిై నియౄనెంఙరయౌసన ఫలధత భాతాెం నౄభా ఔెంనలనీథి.

ii. నౄభాథరయస నౄభా నులల఼ నిమభ నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడరుడర, భ కెంగ “ఫలధత”ఔు భ ెందఽగ ఉెండే
నిఫెంధనలనఽ నుట్ిెంఙరడర అనైథి నియృ బెంఙరయౌసన భెెండో అెంశ్ెం.

iii. ఇఔ భూడో అెంశ్ెం యభెెంట్ీలఔు ఔట్లిఫడి ఉెండట్లనికి సెంఫెందిెంచినథి. థీనిై సభైవ నియేథిఔ ఫమట్
నలడెతేెంథి.

iv. నులల఼ అభలలా ఉనై సభమెంలల నౄభాథరయస (ానుోజర్) అతేనైత సదఽథేెరనిై నుట్ిెంఙరడర అనైథి
ధరలుగో అెంశ్ెం.

v. నషి ెం జభిగినుడె నౄభాథరయస యసౄ యనికి నౄభా లేని వకిౄ భాథిభిగధే ావభిౄెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే,
భభోలా ఙెనులెంట్ే నయౖినిై ఔనీస యబకి తగిాెంఙేెందఽఔు చయలు తీసఽకోయయౌ. ఇథి ఐథోథి.

vi. ఇఔ ఆభో అెంశ్ెం, ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄనిై నియృ బెంఙేెందఽఔు సెంఫెందిెంచినథి. ఈ నతౄ ెం సమ్ అషర్ు ఔు
లలఫడి ఉెంట్లెంథి. అబణే ఙెయౌాెంఙరయౌసన నతౄ ెం ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:





ాపలయతఫైన ఆలౄ లల నౄభాథరయస ణరలఔు నౄభామ త ాయోజనెం నతౄ ెం
యలేవజ్డ యల

అెండర్ ఇనాసభెన్స వభిౄెంు

కెంట్ిఫ
ా ూషన్ భభిమ సఫా గైషన్ నిఫెంధనల వభిౄెంు
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a) కెలభం యకహలక
నౄభా నులల఼లా ల వఙేచ కెాబభ లనఽ థిఖ వ యకలుగ వభీాఔభియౄ యస:
i.

శూహటండర్డ కెలభభయలక

ఇయ సషి ెంగ నులల఼ నిమభ నిఫెంధనలఔు లల ఫడి ఉెండే కెాబభ లు. కెాబెం భథిెంు థరని అవకశ్ెం,
ఎెంచఽఔునై సమ్ ఇనాసర్ు , లు తయయౘ నౄభాలలా ను ెందఽభిచిన ఇెండెనేైట్ీ  దే తేల ఆదరయెంగ
జయసఖ తేెంథి.

నౄభా ఔెంనలనీ ఙెయౌాెంఙరయౌసన కెాబెం నతౄ ెం లు అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. నషి ెం జభిగినుడె ఙేలన

యలుబయషన్, నౄభామ త ాయోజనెం, యలేవజ్డ యవకరలు, ఆథరమ నషి ెం, యడఔెం నషి ెం, తయసఖ దల,
నులల఼ని ఫట్ిి భీనస్క
ేా ఫెంట్ యలువ వెంట్ియ యట్ిలల భ కఫైనయ.
ii. నడన్ శూహటండర్డ కెలభభయలక
ఇయ నౄభాథరయస ఏథెైధర నిఫెంధననఽ, లేథర యభెెంట్ీని ఉలా ెంఘెంచిన ఉదెంణరలఔు సెంఫెందిెంచిన

కెాబభ లు. ఈ కెాబభ ల భియౖుయెం జీయణేతయ నౄభా సెంస లు యౄను ెంథిెంచిన నిమభ నిఫెంధనలఔు
లలఫడి ఉెంట్లెంథి.

iii. షఖటయ లేదడ షఖటయ కహలజు తుఫంధన
ఇథి కొనిై నులల఼లా ల నిఫెంధన. అసలు యలువ ఔెంట్ే తఔుువ సమ్ అషర్ు ఔు నౄభాథరయస తన ఆలౄ ని

నౄభా ఙేబెంచడభనైభాట్. థీధేై అెండర్ ఇనాసభెన్స అెంట్లయస. కెాబెం తలెత్తౄనుడె అెండర్
ఇనాసభెన్స ఔు తగినట్లిగ అసలు నషి ెం నఽెంచి ధైషత్తౄ ఔెంగ తగిాెంచిన నతౄ ెం నౄభాథరయసఔు అెందఽతేెంథి.
iv. తృహరఔాతిఔ వితత
ు లక – ్న఼ నశుహటలక
తేనూనఽ, లలైకా ోన్, వయదలు, భ ెంు, బూఔెంనుల వెంట్ి యట్ిని నుాఔిత్తఔ యతే
ౄ లుగ ఙెఫ ణరయస. ఇలాెంట్ియ
సెంబయెంచినుడె ాపలయత నుాెంతెంలల నౄభా ఔెంనలనీకి ఉనై ఙరలా నులల఼థరయసలఔు తీవా నయౖిలఔు థరభి
తీమవచఽచ.

ఇలాెంట్ి పలభీ నుాఔిత్తఔ నయౖిలు జభిగినుడె ఆ నుాెంణరనికి యెంట్ధే యమా ాయౌసెంథిగ సభైవమర్ నఽ
ుయభాబయౄయస. తథరవభ నయౖినిై తవయగ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు, యలెైణే థరనిై ఔనీస యబకి

తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు అవకశ్భ ెంట్లెంథి. థరెంణోనుట్ే నౄభా ఔెంనలనీ అదికయసలు ఔడర సదయస నుాెంణరనిై

సెందభిశయౄయస. భ కెంగ జభిగిన నషి ెం భిభాణెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైుడె యళ్ైా తఔుెండర యమౄ ాయస.
నషి ెం ణరలఔు సవపలవెం, తీవాతలనఽ అఔుడిఔఔుడే తక్షణెం అెంచధర యేమడెం థీని ఉథేెశ్ెం.

ఔయేళ్ సభైవమయా ఔు ఖనఽఔ నయౖినిై భథిెంు ఙేమడెంలల సభసలేఫైధర ఎదఽభెైణే భ ెందఽగ నుాథనేఔ

నియేథిఔలనఽ సభభియౄయస. థరెంణోనుట్ే నౄభా ఔెంనలనీ నఽెంచి సాచనలు, సలయౘలు ఔడర ఆయయౄయస. థరనిై
ఫట్ిి అవసయఫైణే నౄభాథరయసణో యళ్ైా చభిచయౄయస ఔడర.
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v. ఆన్ అకౌంట్ ేబంట్
నుాథనేఔ నియేథిఔలణో నుట్లగ భయభ్తేలు, భీనస్కఫ
ేా
ెంట్ల
ా థీయఘకలెం నుట్ల కొనయగై క్షెంలల
అుడుడె కొనిై భధెంతయ నియేథిఔలనఽ ఔడర సభభిెంచడెం జయసఖ తేెంథి. నషి భథిెంు ాకిరమలల

ుభోఖత్తని ఖ భిెంచి నౄభా ఔెంనలనీకి ఔ అవగహన ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఔడర ఈ భధెంతయ నియేథిఔలు

ఉయోఖడణరబ. నౄభాథరయస ఖనఽఔ కయలనఽఔుెంట్ే “ఆన్ అకౌెంట్ నేఫెంట్” ఙేమాయౌసెంథిగ లనూయసస

ఙేమడరనికి ఔడర ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి. యదరయణెంగ నషి ెం ఙరలా పలభీగ ఉెండి, భథిెంుఔు ఙరలా
సభమెం ట్ేిలా ఉనైుడె ఈ భిల త్త తలెతౄ ేతేెంట్లెంథి.

కెాబెం సజఞవుగ ఉెందని ణేయౌణే కెాబెంథరయసఔు ఙెయౌాెంులు ఙేల, ఔెంనలనీ భికయసులలా తదనఽఖ ణెంగ ఎెంట్ీల
ా ు

నమోదఽ ఙేయౄ యస. సహ నౄభాథరయసలు, భీ ఇనాసయయసా వెంట్ియభెవభెైధర ఉెంట్ే యభి నఽెంచి సభెైన ఫేయఔు
భిఔవభీలు ఔడర ఙేయౄ యస. కొనిైయయసా డఫ ో ఙెయౌాెంులనఽ ను ెంథే వకిౄ నౄభాథరయస అబ ఉెండఔనుోవచఽచ.

ఉదడసయణ
ఔయేళ్ అగిైాభాద నులల఼ కిెంద ఉనై ఔ ఆలౄ ఫలెంఔుఔు తనకాలల ఉెండి ఉెండవచఽచ. అుడె “అగీరడ్స
ఫలెంక్ కాజ్డ” ాకయెం కెాబెం డఫ ోనఽ ఫలెంఔుకై ఙెయౌాెంఙరయౌస ఉెంట్ెంఉథి. అలాగై యహధరలఔు సెంఫెందిెంచిన
“ట్ ట్ల్ లాస్క” కెాబభ లలా అథెె కొనఽగోలు ెంథరలఔు లలఫడి ఇలాెంట్ి కెాబభ లనఽ లైధరనిష మయా కై
ఙెయౌాయౄ యస.

సభ దా యయణర కెాబభ లనఽ నషి ెం జభిగిన సభమెంలల తన నేభిట్ ఎెండరర్స ఙేల ఉనై కెాబెంథరయసకై
కెాబభ లనఽ ఙెయౌాయౄ యస.

b) డ్ిఱహుమిె రయచయవల
కెాబెంనఽ కైవలెం నులల఼కి లలఫడి డిరచభిెని ను ెంథిన తభవణే భిషుభియౄ యస. కెాబభ ల కోసెం డిరచభిె

యల఼దఽ నభూధరనఽ (వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల)గమాల కోసెం ఈ థిఖ వ నేభపునై ఫేయఔు భల ఇయౄయస:
(ఇథి కోు ఔెంనలనీకి కోులా భాయవచఽచ)

నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయస
కెాబెం సెం.

నులల఼ సెం.

___________ ఔెంనలనీ యౌనేట్ెడ్స నఽెంచి ల఼వఔభిెంచడఫైనథి.
___________ భోజు జభిగిన ాభాదెం కయణెంగ ధరఔు/భాఔు ఔయౌగిన గమాలఔు భాఔు తేథి భభిమ ూభిౄ
భియౘయెం యౄ. ___________ అెంథినథి. ధర/భా కెాబెంలఔు సెంఫెందిెంచి లేథర బయషతే
ౄ లల ధేయసగ లేథర

భోక్షెంగ ఆ కెాబెంఔు సెంఫెందిెంచి తలెణేౄ అనిైెంట్ికి సెంఫెందిెంచి తేథి భభిమ ూభిౄ భియౖుయెం జభిగిెందని,
ఔెంనలనీ థరని ఫలధతలు ధయయేభిచెందని ధేనఽ/ఫేెం ఈ యయౕదఽ ఇసఽౄధరైెం.

(సెంతఔెం)

ణేథీ
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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 థరలు నుాభాణఔఫైనయ కవు కనీ ఉథరహయణగ నేభపునఫడినయ భభిమ సెందభౌనిై ఫట్ిి
భాయణరబ).

c) లలట్ిల్ఫెంట్ తమహుతి చయమలక
కెాబభ ల భియౖుయెం తభవత అెండర్భెైట్ిెంగ్ఔు సెంఫెందిెంచి తీసఽఔుధే చయలు కోు యనుయ వభానికీ
కోలా ఉెంట్లబ.

ఉదడసయణ
ఔ అగిైాభాద నులల఼ కిెంద సమ్ అషర్ు నఽ ఙెయౌాెంచిన కెాబెం ఫేయఔు తగిాెంచడెం జయసఖ తేెంథి. అబణే నుోా
భైట్ల న఼ానేమెంనఽ ఙెయౌాెంఙే క్షెంలల ఙెయౌాెంచిన కెాబెం నఽెంచి తగిాెంచిన ఆ నణరౄనిై భీ ఇన్ లేిట్ ఔడర
ఙేమవచఽచ.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులల఼లల కనట్ల్ సమ్ ఇనాసర్ు నణరౄనిై ఙెయౌాెంచిన నైదట్ ఆ నులల఼
యదె బనుోతేెంథి.

అలాగై వకిౄఖత నభ్ఔథోాహు గయెంట్ీ నులల఼ ఔడర కెాబెం ఙెయౌాెంు జభిగిన యెంట్ధే థరనెంతట్ అథే
యదె వుతేెంథి.

d) ఉదధ యణ (శూహలేుజీ)
ఉదే యణ (యలేవజీ) అెంట్ే యదరయణెంగ నుడెైన ఆలౄ కి సాచిఔ. నయౖినిై ఙెయౌాెంచిన నైదట్ ఈ యలేవజీ నౄభా
ఔెంనలనీకి ఙెెందఽతేెంథి.

724

ఉదడసయణ
మోట్లర్ కెాబభ నఽ ూభిౄ నషి ెం నుాత్తథిఔన భిషుభిెంచిన నైదట్ నుడెైన యహధరనిై నౄభా ఔెంనలనీథరయసలే

తీసఽఔుెంట్లయస. ఇఔ అగిైాభాద కెాబభ లు, ధౌక యయణర కెాబభ ల వెంట్ియట్ిలల ఔడర ఈ యలేవజీ
తలెతౄవచఽచ.

సదయస యలేవజీని ఈ ఉథేెశ్ెం కోసెం యౄను ెంథిెంచని దే తేల థరవభ వథియౌెంచఽఔుెంట్లయస. నయౖినిై భథిెంు
ఙేలే సభైవమయసా ఔడర ఈ వథియౌెంచఽఔుధే భాభాలనఽ లనూయసస ఙేసౄ ఽెంట్లయస.
e) మిఔఴమీలక
కెాబభ ల భియౖుయెం తభవత నౄభా కెంట్లాఔుిలఔు వభిౄెంఙే యసణథరత ఫథియ్ హఔుుల కిెంద నౄభా ఔెంనలనీలు
నౄభాథరయసఔు ఉెంట్ే హఔుులఔు, భెఫడీలఔు హఔుుథరయసలు అవుణరబ. అలాగై నయౖినికి ఫలధఽడెైన థర్ు

నుభీి నఽెంచి భియౘయ నణరౄలనఽ భిఔవర్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఔడర సెంఫెందిత చట్లిలఔు లలఫడి యట్ికి
హఔుుెంట్లెంథి. అలా ఱనెంగ్ ఔెంనలనీలు, భెైలేవలు, భోడెు యహనథరయసలు, నుోయసి ట్ాసి ఽ వభాల వెంట్ియట్ి
నఽెంచి నౄభా ఔెంనలనీలు నయౖిలనఽ భిఔవర్ ఙేసఽకోఖలవు.

ఉదడసయణ
ఔన్లలైన్ఫెంట్ డెయౌవభీ ఙేమని సెందభౌలలా యయణరథరయసలే నయౖినికి ఫలధత వళెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. అలాగై,
సఽయక్షితెంగ ధేలనలైకి థిగినట్ికీ తభవత ఔనినెంచఔుెండర నుోబన వసఽౄవుల యషమెంలల నుోర్ి ట్ాస్కి ఫలధత

వళెంఙరయౌస ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽకోసెం కెాబెం భియౖుభనికి భ ెందఽగ యసణథరత భాయస లేకనలై తనిసభిగ
నౄభాథరయసణో యిెంు యేబెంచఽకోయయౌ.

7. కెలభంలఔక షంఫంధించిన విరహదడలక
ఎెంణో ామత్తైెంచినట్ికీ ఆలసెం లేథర కెాబెం ఙెయౌాెంచఔనుోవడరనికి (అసభ్త్త)కి కయణరలుెంట్లబ. ఇెందఽఔు

జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచి ధనట్ీసఽ అెందజైమడెంలల ఆలసెం లేథర యనియోఖథరయసలు దయౄరలనఽ
సభభిెంచఔనుోవడెం కయణెం కవచఽచ.

ఇయ కఔుెండర, ఙరలా యదరయణెంగ ఉెండే కయణరలలా కొనిై:







యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔనుోవడెం
ఔవభైజీ కొయత

నేనయౘబెంచిన ాభాథరల వలా నషి ెం సెంబయెంచడెం
తగిన నణరౄనికి నౄభా ఙేమఔనుోవడెం
యయెంట్ీ ఉలా ెంగన

తఔుువ నణరౄనికి నౄభా ఙేమడెం, తయసఖ దల తథితభలణో భిభాణరనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు

నషి ెం కయణెంగ తలెణేౄ ఆభిఔ ఇఫోెందఽలణో నౄభాథరయసడె సతభవుతేనై సభమెంలల ఇవనీై ఔడర
ఙరలావయఔు నౄభాథరయసడి ఔయౖిలఔు కయణభవుణరబ.

అతడి ఔయౖిలనఽ తగిాెంచడరనికి, సభసలనఽ నేభపునడరనికి భభిమ యయథరల భియౖుయ దే తేలు నులల఼లలధే
నేభపునఫడి ఉెంట్లబ. అగిై ాభాద నులల఼లు లేథర ఆసఽౄల యషమెంలల “భధవభిౄతవెం” అధే షయతే
నులల఼లలధే ఉెంట్లెంథి.
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ఎ) భధమఴమిుతుం
ెంథరనిై థరట్ి తలెణేౄ యయథరలనఽ భిషుభిెంఙే దే ణే భధవభిౄతవెం. భధవభిౄణరవనిై భధవభిౄతవెం

భభిమ ెంద చట్ి ెం 1996 ాకయెం ఙేయౄ యస. ెందెం ఙెలా ుఫలట్బయలా ఙేలే యదరయణ దే త్త లేథర

అెందఽలలధే యయథరనిై భిషుభిెంచడెం లేథర ధరమ యధరనికి యళ్ాడెం. ఇలాెంట్ి సభసలలా ఙరలా ఆలసెం

జయసఖ తేెంథి భభిమ కయచవుతేెంథి. భధవభిౄతవ చట్ి ెం నుభీిలు ెందెంలలని యయథరనిై అయదరయణ
దే త్తలల, తఔుువ వమెం భభిమ భధవభిౄతవ నలైయేట్ల ాకిరమ థరవభ అెందజైలే యలు ఔయౌసఽౄెంథి.

యయథరనికి సెంఫెందిెంచి నుభీిలు ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై ఫేయఔు భధవభిౄతవెం కై భధవభిౄ లేథర ఎఔుువ

భధవయసౄల థరవభ జయసఖ తేెంథి. కై భధవభిౄ ఉనైుడె నుభీిలు అతడి భాట్ యధరయౌస ఉెంట్లెంథి.
ఙరలా యణజ నౄభా నులల఼లా ల

భధవభిౄతవ నిఫెంధన అని ఉెంట్లెంథి ఇథి ఇలా నుాయెంబభవుతేెంథి

యయథరలు ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే భధవభిౄతవెం థరవభ భిషుభిెంచఫడణరబ. అగిైాభాదెం వెంట్ి అనఽకోని
గట్నల నులల఼లా లనా భధవభిౄతవ నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల నులల఼ అెంగీఔభిెంచిన థరనికి భభిమ

ఙెయౌాసౄ ఽనై నణరౄనికి భధ ణేడర ఉెంట్ే ఆ ణేడరఔు సెంఫెందిెంచి భధవభిౄ వదె ఔు యళ్ావచఽచ. యదరయణెంగ
భధవభిౄ నియృ మెం అెంత్తభెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. భభిమ భెెండె నుభీిలు థరనికి ఔట్లిఫడి ఉెండరయౌ.

భిల తేలు అధే దెం కోు నులల఼కి కోులా భాయసతేెంట్లెంథి. యదరయణెంగ, ఇథి కిెంథి యధెంగ
ఉెంట్లెంథి:
i.

నుభీిలు నిమనేెంచిన ఏకెైఔ భధవభిౄ నియృ మానికి యయథరనిై వథియౌ యేలనుడె లేథర

కై భధవభిౄని నిమనేెంఙే యషమెంలల యభి భధ అెంగీకయెం ఔుదయనుడె కోు నుభీి కోు
భధవభిౄని నిమనేెంచవచఽచ.

ii. ఈ ఇదె యస భధవయసౄలు ఒ అెంనలైర్నఽ నిమనేెంచచఽచ, ఆమధే సభాయేరలనఽ ఏభట్ల ఙేయౄ యస. ఈ
సభాయేరల దే త్త ధరమ యధరలణో నుోయౌ ఉెంట్లెంథి. ాత్త నుభీి యభి కైసఽ ఖ భిెంచి ఙెఫ ణరయస. ఔయేళ్
అవసయఫైణే కౌనిసల్ యమెం తీసఽఔుెంట్లయస. భభిమ యక్షులనఽ యఙరభియౄ యస.

iii. ఔయేళ్ ఇదె యస భధవయసౄలు కై నియృ మానికి అెంగీఔభిెంచఔనుోణే యషమానిై అెంనలైర్ భ ెందఽఔు
తీసఽఔుయళ్ణరయస, అతధే నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లయస.

iv. ఇెందఽఔబయ వమానిై భధవభిౄ/భధవయసౄలు లేథర అెంనలైర్ యభి యచక్షణ ఫేయఔు నియృ బయౄయస.
ఫలధతలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథరలనఽ ధరమ యయథరల థరవభ భిషుభిెంచఽకోయయౌస ఉెంట్లెంథి.

ఉదడసయణ
ఔయేళ్ నౄభా సెంస నులల఼ కిెంద ఔవర్ కలేదెంట్ృ నయౖినిై ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ, ఆ అెంరనిై
ధరమయనెం ణేలుసఽౄెంథి. భయా ఔయేళ్ నౄభా సెంస యసౄ యలు థరచి నలట్ిడెం వలా నులల఼ ఙెలాదని
అెంట్ృ కెాబెం ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ (యధఫన
ై ెంత వయఔు నభ్ఔెంగధే ఉధరై ధరమ యధఽలనఽ
ఉలా ెంఘలేౄ ) ఆ అెంరనిై ధరమయనెంలల భిషుభిెంచఽకోయయౌ.

ఖభతుఔ: నౌకహ యరహణడ తృహలళలల ో ఎలాంటి భధమఴమిుతు మిళి త
 తలక ఉండఴు.
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8. ఇతయ విరహదడలోల మిశుహుయ దధ తతలక ఉనడనభ
ఐఆభీుఏ నిఫెంధనల ాకయెం అనిై నులల఼లు నౄభా సెంస ణో ఏథేని కయణెంణో నౄభాథరయస సెంతినౄ ఙెెందనుడె
అెందఽఫలట్లలల ఉనై సభసల భియౖుయ వవస ఖ భిెంచి నౄభాథరయసఔు ణెయౌమజైమాయౌ.

వకిౄఖత యనుయ ెంథరల కెాబెంల యషమెంలల అసెంతినౄ ఙెెంథిన నౄభాథరయస అెంఫ డ్ససభన్ నఽ
సెంాథిెంచవచఽచ, ఆ అదికభి యవభలు నులల఼లల ఉెంట్లబ.

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 1
కిెంథి యట్ిలల ఏథి కెాబెంల ను ా లషనల్ లలట్ిల్ ఫెంట్ గ భిఖణెంచఫడదఽ?
I.

నయౖినికి కయణఫైన యట్ికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై తీసఽకోవడెం

II. ాత్తఔల అననుామెంణో కెాబెంల వదె ఔు యళ్ాడెం

III. ాభాదెం నౄభా ఙేలన ఆలౄ కై జభిగిెంథర అని అెంచధర యేమడెం
IV. కెాబెం కిెంద ఙెయౌాెంఙరయౌసన నణరౄనిై లెకిుెంచడెం

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 2
భజ్డ ఔు కయస ాభాదెం జభిగిెంథి. అతని కయస మోట్లయస నౄభా నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేమఫడిెంథి. ఇలాెంట్ి
సభమెంలల కిెంథియట్ిలల భజు ఙేమాయౌసెంథి ఏనేట్ి?
I.

జభిగిన నయౖినిై నౄభా సెంస ఔు యధఫైనెంత తవయగ ణెయౌమజైమాయౌ

II. నౄభా భెనఽవల్ సభమెంలల నౄభా సెంస ఔు యషమెం ణెయౌమజైమాయౌ

III. నలదె నతౄ ెంలల భియౘయెం అెందఽకోవడరనికి కయసనఽ భభిెంతగ ధవెంసెం ఙేమాయౌ
IV. జభిగిన నయౖినిై ట్ిిెంచఽకోవదఽె

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 3
కెాబెంల భిరోధన భభిమ కెాబెంల అెంచధరనఽ ఫేభీజు యేమెండి.
I.

కెాబెం భిరోధన భభిమ అెంచధర భెెండా ఔడర సభానఫే

II. భిరోధన కెాబెం ఙెలా ుఫలట్లలల ఉెంథో లేథో నిభేభిసౄ ఽెంథి అథే అెంచధర ఎఔుువగ జభిగిన నషి ెం అెందఽఔు
కయణరలనలై ఎఔుువగ దిఱి నలడెతేెంథి

III. అెంచధర కెాబెం ఙెలా ుఫలట్లనఽ నిభభిెంచడరనికి ామత్తైసఽౄెంథి. అథే భిరోధన ఎఔుువగ జభిగిన నషి ెం
అెందఽఔు కయణరలనలై ఎఔుువగ దిఱి నలడెతేెంథి

IV. కెాబెం ఙెయౌాెంచడరనికి భ ెందఽ భిరోధన ఙేయౄ యస. భభిమ కెాబెం ఙెయౌాెంచిన తభవత అెంచధర యేయౄ యస

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 4
సభైవమయా ఔు లెైలలనిసెంగ్ అతరభిట్ీ ఎవయస?
I.

సభైవమర్ అయోలబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా

II. సభైవమర్ భెఖ లేట్భీ భభిమ డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ
III. నౄభా భెఖ లేట్భీ భభిమ డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ
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IV. పలయత ాబ తవెం

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
తేనూనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన కెాబెంల భియౕలనలల కిెంథి యట్ిలల ఎఔుువగ అవసయభబయ
నియేథిఔ ఏనేట్ి?
I.

భయణ యఙరయణరదికభి నియేథిఔ

II. అగిై ాభాద అదికభి నియేథిఔ
III. నుోయ్సఽల నియేథిఔ

IV. యణరవయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔ

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 6
జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచి నులల఼ కిెంద నౄభా ఙేలన వకిౄ తయపున ఙెయౌాెంచిన నణరౄనికి భూడో నుభీి నఽెంచి
భియౘయెం ను ెంథే హఔుు నౄభా సెంస ఔు ఏ సాతాెం కిెంద ఉెంట్లెంథి?
I.

ఔెంట్ిఫ
ా ూషన్

II. యడెదల

III. యసణథరత భాయస
IV. ఇెండెనేైట్ీ

మిభభయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 7
ఔయేళ్ నౄభా సెంస నిభిెషి నయౖినికి అథి నౄభా నులల఼ కిెంద ఔవర్ కదెంట్ృ ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ ఆ
అెంరలనఽ ఎవయస చాయౄయస?
I.

నౄభా సెంస నియృ మఫే చివభిథి

II. అెంనలైర్

III. భధవభిౄ

IV. ధరమయనెం
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శూహమహంవం
ఎ) విత్తౄ య ధైుణెంణో కెాబెంలనఽ భిషుభిెంచడెం నౄభా సెంస ఔు అత్తనలదె ాఙరయెం వెంట్ిెంథి.
నృ) నులల఼ భిల త
 ేల ాకయెం జభిగిన నయౖినిై నౄభా సెంస ఔు యెంట్ధే ణెయౌమజైమాయౌ.
ల) ఔయేళ్ కెాబెం నతౄ ెం తఔుువగ ఉెంట్ే, ఎెంత నషి ెం జభిగిెంథి, అెందఽఔు కయణరలనఽ నౄభా సెంస అదికభి

భిరోదిెంచి నియృ బయౄయస. కనీ ఇతయ కెాబెంల యషమెంలల అెంచధర యేమడెంలల ధైుణెం ను ెంథిన సవతెంతా
అనఽభత్త ను ెంథిన సభైవమర్ ఙేయౄ యస.

డి) యదరయణ కెాబెం దయకాసఽౄలు జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ సభఙరయెం, నషి ెం జభిగిన ణేథీ,
సభమెం, అెందఽఔు కయణరలు, జభిగిన నషి ెం ఇలా అనిై యవభలు వఙేచలా యౄను ెంథిెంచఫడి ఉెంట్లబ.

ఇ) నౄభాథరయసఔు జభిగిన నషి ెం నౄభా ఙేలన థరనికైధర భభిమ ఇెందఽలల ఎలాెంట్ి యభెెంట్ీని అత్తఔరనేెంచలేదని
నియృ బెంచడరనికి ఙేలే ాకిరమనఽ కెాబెం అెంచధర అెంట్లయస.

ఎఫ్) నులల఼ ఫలధత నఽెంచి తనసఽౄనైట్ల
ా గ ణెయౌమజైలన తభవణే కెాబెంలనఽ భిషుభియౄ యస.
జి) ెంథరలనఽ థరట్ి తలెణేౄ యయథరలనఽ భిషుభిెంచడరనికి ఉయోగిెంఙే దే త్త భధవభిౄతవెం.

కరలఔ దడలక
ఎ) నషి ెం సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం
నృ) భిరోధన భభిమ అెంచధర

ల) సభైవమయసా భభిమ నషి భథిెంుథరయసలు
డి) కెాబెం దయకాసఽౄలు

ఇ) సయసెఫలట్ల భభిమ భియౖుయెం

ఎఫ్) కెాబెంల భియౖుయెంలల యయథరలు
జి) భధవభిౄతవెం
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ళుమ మీక్ష రవనలఔక షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
విత్తౄ ఖత భియౖుయ కెాబెంలలల కెాబెంఔు భ ెందఽగధే ాత్తఔల అననుామానికి భఔడదఽ.
జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
కెాబెంఔు సెంఫెందిెంచి సెంగట్న జభిగిన యెంట్ధే యధఫైనెంత తవయగ యభి దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం II.
కెాబెం ఙెలా ుఫలట్లలల ఉెంథో లేథో భిరోధన నిభేభిసౄ ఽెంథి. అథే అెంచధర ఎఔుువగ నషి ెం జభిగిణే అెందఽఔు కయణరలనలై
ఎఔుువగ దిఱి నలడెతేెంథి
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం III.
సభైవమయా ఔు లెైలలన్స ఇఙేచ అతరభిట్ీ ఐఆభీుఏ.
జరహఫయ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
తేనూనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన కెాబెంల భియౕలనలల యణరవయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔనఽ
ఎఔుువగ అడెఖ తేెంట్లయస.
జరహఫయ 6
సభెైన సభాదరనెం III.
యసణథరత భాయస సాతాెం కిెంద నౄభా సెంస నౄభా ఙేలన వకిౄ తయున భూడో నుభీి నఽెంచి జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచి
నులల఼ కిెంద ఙెయౌాెంచిన నణరౄనికి భియౘయెం ను ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయస.
జరహఫయ 7
సభెైన సభాదరనెం IV.

ఔయేళ్ నౄభా సెంస నిభిెషి నయౖినికి అథి నౄభా నులల఼ కిెంద ఔవర్ కదెంట్ృ ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ ఆ
అెంరలనఽ ధరమ యనెం నియృబసఽౄెంథి.

ళుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1

జభిగిన నయౖినిై ఎుడె ణెయౌమజైమాయౌ:
I.

నషి ెం జభిగిన యెంట్ధే

II. 15 భోజుల తభవత

III. యధఫైనెంత తవయగ

IV. నషి ెం జభిగిన తభవత ఏ సభమెంలలధైధర
రవన 2
జభిగిన నయౖినిై భిరోదిెంఙేథి:
I.

అనఽభత్త ను ెందని సభైవమర్

II. అనఽభత్త ను ెంథిన భభిమ అయహత ఔల సభైవమర్
III. నౄభా సెంస ల ాత్తనిది

IV. ఇెంజినీభిెంగ్ డిగీర ఉనై ఏథేని వకిౄ
రవన 3
వకిౄఖత ాభాద కెాబెంలఔు సెంఫెందిెంచి ________ నియేథిఔ తనిసభి.
I.

సభైవమర్

II. డరఔిర్

III. నుోయ్స్క

IV. భయణ యఙరయణరదికభి
రవన 4
నౄభా చట్ి ెం ాకయెం ________ నతౄ ెం నేెంచిన కెాబెంలఔు వకిౄఖత సభైవమర్ అవసయెం.
I.

యౄ. 40,000

II. యౄ. 15,000
III. యౄ. 20,000
IV. యౄ. 25,000
రవన 5
ామాణ నౄభా నులల఼ల యషమెంలల థేశ్ెం ఫమట్ కెాబెంలనఽ అెంచధర యేలేథి:
I.

పలయత సభైవమయసా

II. నషి ెం జభిగిన థేశ్ెంలలని యనిఔ సభైవమయసా
III. నౄభా సెంస య ెంత ఉథోఖ లు

IV. నులల఼లల నేభపునై కెాబెం భియౖుయ ఏజెెంట్ల
ా
రవన 6
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అగిైాభాదెం కెాబెంల యషమెంలల అగిై ాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ:
I.

అవసయెం లేదఽ

II. నౄభాథరయసఔు ఐచిిఔెం
III. తనిసభి

IV. నుోయ్సఽల నియేథిఔలల ఇథోఔ పలఖెం
రవన 7
ట్ీఏట్ీ అెంట్ే ఏనేట్ి?
I.

ట్ెైమ్ భభిమ ట్ర్ై

II. ఒ సభమెం వయఔు

III. ట్ెైమ్ భభిమ ట్ెైడ్స
IV. ట్ర్ై ఎభౌెండ్స ట్ెైమ్
రవన 8
నషి ెం ఙెయౌాెంఙరయౌస వచిచనుడె థరని ఫలధత ఙేలేథి:
I.

సభైవమర్

II. నౄభాథరయస

III. నౄభా సెంస

IV. యనిఔ అదికయసలు
రవన 9
భధవభిౄతవెం అధేథి కెాబెం భియౖుయ ాకిరమ. థీనిై ______________ ఙేయౄ యస.
I.

ధరమయనెంలల

II. సభైవమయా ఫిెందెం

III. నుభీిలణో సెంఫెంధెం ఉనై యయస ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు)
IV. నౄభా సెంస ఉథోఖ లే భధవభిౄగ వవహభియౄ యస.
రవన 10
యసణథరత భాయస హఔుు కిెంద నౄభా సెంస లు ఙెయౌాెంచిన నయౖినిై యభి నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవచఽచ:
I.

ధౌక సెంస లు భాతాఫే

II. భెైలేవలు భభిమ భోడెు యయణర సెంస లు భాతాఫే
III. ఎబభెా డన్స భభిమ ధౌక ట్ాసి ఽలు భాతాఫే

IV. ధౌక సెంస లు భభిమ భెైలేవలు భభిమ భోడెు యయణర సెంస లు భభిమ ఎబభెా న్
డ స భభిమ ధౌక ట్ాసి ఽలు

ళుమ మీక్ష షభాధడనడలక
జరహఫయ 1
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సభెైన సభాదరనెం III.

జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై యధఫైనెంత తవయగ ణెయౌమజైమాయౌ.
జరహఫయ 2
సభెైన సభాదరనెం II.

జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన భిరోధననఽ అనఽభత్త ను ెంథిన భభిమ అయహత ఔల సభైవమర్ ణో ఙేబెంఙరయౌ.
జరహఫయ 3
సభెైన సభాదరనెం II.

వకిౄఖత ాభాద కెాబెంల యషమెంలల డరఔిర్ నియేథిఔ తనిసభి.
జరహఫయ 4
సభెైన సభాదరనెం III.

నౄభా చట్ి ెం ాకయెం యౄ.20,000 నేెంచిన కెాబెంలఔు సవతెంతా సభైవమర్ అవసయెం.
జరహఫయ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.

ామాణ నౄభా నులల఼లఔు సెంఫెందిెంచి థేశ్ెం ఫమట్ అెంచధర యేలే కెాబెంల యషమెంలల నులల఼లల నేభపునై కెాబెంల
భియౖుయ ఏజెెంట్ల
ా అెంచధర యేయౄ యస.
జరహఫయ 6
సభెైన సభాదరనెం III.

అగిైాభాదెం కెాబెం యషమెంలల అగిైాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ అవసయెం.

జరహఫయ 7
సభెైన సభాదరనెం IV.

ట్ిఎట్ి అెంట్ే ట్ర్ై ఎభౌెండ్స ట్ెైమ్.
జరహఫయ 8
సభెైన సభాదరనెం III.

నషి ెం ఙెయౌాెంఙరయౌస వచిచనుడె థరని ూభిౄ ఫలధత నౄభా సెంస థే.
జరహఫయ 9
సభెైన సభాదరనెం III.

భధవభిౄతవెం అధేథి కెాబెం భియౖుయ ాకిరమ థీనిని నుభీిలు ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) నియవళయౄయస.
జరహఫయ 10
సభెైన సభాదరనెం IV.

యసణథరత భాయస థరవభ నౄభా సెంస లు జభిగిన నయౖినిై ధౌక ఔెంనలనీలు భభిమ భెైలేవ భభిమ భోడెు యయణర
భభిమ ఎబభెా న్
డ స భభిమ నుోర్ి ట్ాస్కి్ నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవడరనికి అనఽభత్తయౄయస.
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అగిైాభాద నౄభా కెాబెం నూయెం
నౄభాథరయస ఖ భిౄెంు

1. నౄభాథరయస నేయస భభిమ చియసధరభా

2. అగిైాభాద నులల఼లా ల ఇనేడి ఉనై అనిై నులల఼లఔ సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ దమఙేల ఇవవెండి.
నులల఼

ఔవర్

సెంక

భిసఽు

(i)
(ii)

ఙేలన

నుాెంతెం

సమ్ ఇనాసర్ు

అెంచధర

యేలన

ాత్త నులల఼ ణరలఔు
నతౄ ెం ఎస్కఐ భభిమ

నషి ెం నతౄ ెం

ఔెంట్ిఫ
ా ూషన్
అెంచధరఔు

నషి భధేథి నులల఼ అభలలా
ఉనైుడే జభిగి ఉెండరయౌ

3. నౄభా న఼భిమడ్స
4. నషి ెం జభిగిన ణేథీ భభిమ సభమెం

నుాకిసఫేట్ కయణెం ఔడర ఔెంట్ిఫ
ా ూషన్

5. నషి ెం సవపలవెం భభిమ కయణెం
(నయౖినికి థరభితీలన భిలతేలనఽ

దమఙేల యవభిెంచెండి)

షయతే కిెంద ఔవర్ ఙేల ఉెండరయౌ

6. అగిైాభాదెం/ాభాదెంలల నషి ెం జభిగన
ి ఆలౄ కి భభైథెైధర నౄభా ఔెంనలనీణో ఔవభైజీ ఉెండి ఉెంట్ే ఆ యవభయౌవవెండి.
7. నౄభాథరయస ూభిౄ మజభాని కని క్షెంలల ఆ ఆలౄ లల ఆమనఔు/యభికి ఉనై ాయోజధరల సవపలవెం భభిమ ఇతయసల ాయోజధరల
సవపలయనికి సెంఫెందిెంచిన యవభయౌవవెండి
8. నయౖినిై ఖ భిెంచి కిెంథియట్ికి యవభిెంఙరభ?
(1) నుోయ్సఽలఔు

నయౖినిై

(2) అగిైభాఔ రకఔు

డరఔుఫెంట్ల
ా

నౄభాథరయసఔు

ధఽాయఔభిెంఙే అదను

అతని

నౄభామ త

ాయోజధరల ఫేయఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి

9. ఇథే ఆలౄ కి ాసౄ ఽత నులల఼ అభలలా ఉనై సభమెంలల ఖతెంలల ఏఫైధర కెాబెం తలెత్తౄెంథర? తలెత్తౄ ఉెంట్ే కిెంథియట్ికి సెంఫెందిెంచిన
యవభలు ఇవవెండి.
(ఎ) కయణెం
(నృ) ఉదెంతెం జభిగిన ణేథీ
(ల) కెాబెం
ధఽాయఔయణ కోసెం అదను సభాఙరయెం

(డి) నులల఼ జఞభీ ఙేలన కభలమెం
(ఇ) ఙెయౌాెంచిన/ఫకబ ఉనై నతౄ ెం యౄ.లలా

ఎఖ వన నేభపునై సభాఙరయభెంణర ధరఔునై భిజా ఞనెం ఫేయఔు సభెైనథి, సెంూయృ ఫైనథి అని ధేనఽ దఽభూలభ గ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైనఽ.
స లెం:
ణేథ:ీ

నౄభాథరయస

సెంతఔెం
డియజనల్ ఆ఼సర్/నౄఆర్./డీఒ నిెంనుయౌ
అగిైాభాద కెాబెం సెం. …………….
రక/ డీఒ

ఆర్ఒ కోడ్స

డియజనల్ ఆ఼సర్

ఏజెనీస కోడ్స

న఼ానేమెం

సెం

కోడ్స సెం

సెం

యవభలు

ఙెయౌాెంు

యల఼దఽ సెం నౄజీ/ల఼డీ సెం
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ఙెయౌాెంు ణేథీ

నతౄ ెం యౄ.
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