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నౄభా భిశ్రభ వభాలణో సంాథించిన తభవత కభపభైట్ ఏజెంట్ా కోసం ఇ కోయసస శూభగిరని సంస
యౄను ంథించింథి. ఐఅర్డిఏఐ అమోదం ను ంథిన నుఠ్ఔరభం అదరయంగ ఇ కోయసస శూభగిర యౄను ంథించఫడింథి.
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యథర కోయసస జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభాఔు సంఫందించి నుాథనేఔ జఞాధరనిై ఄంథిసౄ ఽంథి. నౄభా యనుయం
చఽయసకెైన యణరవయణంలల శూఖ తేనైందఽన వకిౄఖత ఄధమనం, నౄభా సంస లు ఄంథింఙే ఄంతయా త శిక్షణలల
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ఔయౌగి ఈండరలధే యషమానిై ాణేఔంగ ఙెనవసయం లేదఽ.
ఇ ఫలధతనఽ భాఔు ఄగించినందఽఔు ఐఅర్డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలుుఔుంట్లధరైం. ఇ కోయససనఽ చథియ,
భీక్షలల ఈతీౄ యసృలు కయలని భా సంస ాత్త ఔుభికీ యపలకంక్షలు ణెలుుఔుంట్ ంథి.
ఆనాసభెన్స ఆన్లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా
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యపలఖం 1
కభన్ ఄదరమాలు

1

అధడామం 1
తెభా మిచమం
అధడామం మిచమం
నౄభాలల భ్యౌకంరలనఽ భిచమం ఙేమడం, నౄభా భిణరభ ఔరభం ఎలా జభిగింథీ, ఇభోజు ఏ యధంగ
నిఙేసౄ ఽంథి యవభించడం ఇ ఄదరమం ఈథేెశ్ం. ఉళంచని సంగట్నల కయణంగ అభిఔ సంఫంధఫన
ై
నశుియౌై ఎదఽభోువలల వచిినుడె

నౄభా ఎలా శూమడెతేంథో, భిస్కు ఫథియ్ శూధనంగ ఏ యధంగ

లేవలంథిసౄ ఽంథో నైయస ధేయసిఔుంట్లయస.
నేయవుఔకనే అంశహలక

A. జీయత నౄభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభం
B. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽంథి?
C. భిసఽు నియవహణ దే తేలు
D. భిసఽు నియవహణ శూధనంగ నౄభా
E. సభాజంలల నౄభా నుతా
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A. జీవిత తెభా – చమితర భమిమయ మిణడభ ఔరభం
ఎడె ఏం జయసఖ తేంథో ణెయౌమని ఄనిశిిత్త ధలకొనై ాంచంలల భనం జీయసఽౄధరైం. భనం ఎధనై యకల
దఽభవయౄ లు యంట్లంట్లం:
 భెైళ్ా ై ఢీకొట్ి డం;
 వయదలలా ాజలు కొట్లిఔునుోవడం;
 బూఔంనులు ణెచిినలట్ి న యశుదం;
 మవవన నుామంలల ఈనైయయస ఄకలంలల అఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భి కవడం
చితరం 1: భన చ఼టట
ట జమిగై వివిధ యకహల ద఼యఘటనలక

ఆలాంట్ి సంగట్నలు భనలల అంథోళ్న భభిమ , బమనలట్ిడరనికి కయణఫేనేట్ి?
కయణం ఙరలా శూదరయణం.
i.

నట్ి నదట్గ ఙెకోవలలంథేనేట్ంట్ే, అలాంట షంగటనలక జయవఖయతడమతు భయంద఼గహ భనం
ఊహంచలేం. ఏథెైధర ఔ సంగట్న జయసఖ తేందని భ ందఽగ భనం ఉళంచఖయౌగిణ,ే థరనిై
ఎదఽభోువడరనికి భ ందఽ నఽంచీ సనైదే ంగ ఈంట్లం.
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ii. ఄలాగై భెండో సంఖత్త ఏనేట్ంట్ే, భ ందఽగ ఉళంచలేని ఄలాంట్ి సంగట్నలు అఔల్ఔంగ
సంబయంచడం వలా తయచఽగ ఆమిిఔ నశటం, అంతతలేతు విశుహదం సంబయశూౄబ.
ఄట్లవంట్ి సంగట్నల ాపలయనికి ఖ భెైన వఔుౄల సశృమభ నఔు ఫలధని ంచఽఔుని, యసయ సశృమ
సహకభలు ఄంథించఽకొధే వవస ని ఔయౌగి ఈనై ఏ సభాజం ఄబధర ఫలసట్గ నిలవడరనికి భ ందఽఔు
భవచఽి.
నౄభా ఙేమడభధే అలలచన యేలాథి ఏళ్ా కిరతం ధరట్ిథే .కనీ, భనందభిక,ీ ఇధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄం
థరయౌిన నౄభా అయయౌయంచింథి భాతాం కైవలం ఖత భెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిరతఫే.
1. తెభా చమితర
కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽంచీ నౄభా ఏథో ఔ యౄనేణర భనఽఖడలల ఈంట్ృ వశూోౄంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలా ఎధనై
శ్ణరఫలెలనుట్ల తభలల ణరభ సభఔయసికోవడం భభిమ ంచఽకోవడం ఄధే లథే రంణరనిై ఄభలు ఙేరయస.
ఄంట్ే కొంతభంథి సబ ల నశుిలనఽ అ సభాజఞనికి ఙెంథిన యయందయౄ బభింఙేయయస. ఇ లలైథే రంత్తఔ పలవన
ఎనిై యదరలుగ ఄనవబంచఫడింథో ఆఔుడ భిశీయౌథరెం.
2. మయఖ మయగహల న఼ంచీ ఴష఼ునన నౄభా
ఫాతలోతుమా

ఫాతలోతుమా వ్హాతృహయష఼ుల దఖా య ంద ణరాలు (ఄగిరఫంట్ల
ా ) ఈండేయ .థరని

వ్హాతృహయష఼ులక

ాకయం, ఒడ సయసఔు నషి నుోబధర, థ ంగియౌంచఫడిధర, ఊణథరతలు తభకిచిిన
ఊణరలనఽ భా఼ ఙేలేందఽఔు యయస ఄదనంగ కొంత శూ భ ్ ఙెయౌాంఙేయయస .యట్ిని
„ధౌకదరయ యసణరలు‟ (bottomry loans) ఄధేయయస. ఇ ఄగిరఫంట్ా ాకయం,
ఒడని గనీ లేథర ఒడలల సయసఔుని గనీ తనకా నలట్ి తీసఽఔుధే ఊణం, త్తభిగి అ
ఒడ ఙేయసకోవలలన ఖభానికి సఽయక్షితంగ ఙేయసఔుంట్ేధే ఙెయౌాంచడం జభిగైథ.ి

ఫయూచ్,

షఽయత్ పలయతథేశ్ ఒడలలా శీరలంఔ, ఇజిుి, గీరఔు థేరలఔు ామాణంఙే ఫయూచ్, షఽయత్

వ్హాతృహయవలక

వ్హాతృహయవలక ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄలు నుట్ింఙే దే తేలే నుట్ింఙేయయస.

గీరఔకలక

గీరఔకలక కరర.వ. 7ఴ వతడఫద ం చిఴయలో భయణంచిన ఔుట్లంఫ సబ లకి ఄంత్తభ
సంశూుభలు జయడం కోసం కయసణ సంస లు నుాయంనంఙరయస. ఇంఖె ండు ప్రండ్లె
శూొ స్ైటీలక ఔడర అ లక్షంణోధే ధలకొలఫడరుబ.
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మోడ్సీ(Rhodes)వ్హష఼లక

భోడ్సస(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫన
ై దే త్త ఄవలంనృంఙరయస .థరని ాకయం,
యతుయ భిల త
 ేలలా జెట్ి సనింగ్1 వలా కొంత సయసఔు నషి నుోవలల వచిినుడె,
సయసఔు మజభానఽలు (సయసఔు నషి నుోనియయస ఔడర) కొంత నిషత్తౄ లల అ
నశుినిై బభింఙేయయస.

చైనడ ఴయు ఔకలక

నుాచీన కలంలల చైనడ ఴయు ఔకలక కొనిై బమంఔయఫన
ై ాభాథరలణో ఔడిన
నథీభాభాలలా ామాణంఙరయౌస వచిినుడె తభ సయసఔుని యేభైవయస ఫోట్ల
ా లేథర
ఒడలలా సభిెంఙేయయస .ఔయేళ్ అ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుోణే,
సయసఔుని నుక్షిఔంగధే కోలలవడం జయసఖ తేంథి త, నతౄ ం సయసఔుని
నషి నుోవడం జయఖదఽ. సంబయంచిన నశుినిై సబ లంణర ంచఽఔుంట్లయస కఫట్ిి,
అ యధంగ నషి ం తఖా తేందని యయస పలయంఙేయయస.

3. ఆధ఼తుఔ తెభా ఫాఴనలక
పలయతథేశ్ంలల జీయత నౄభా పలవన పలయతథేశ్ంలలని ఈభ్డి ఔుట్లంఫ వవస లల ఄక్షభలా ాత్తనృంనృసఽౄంథి.
మ ఖమ గలుగ ఇ వవస జీయత నౄభాకి ఄతేతౄ భ యౄంగ ఙెుకోవచఽి. ఔుట్లంఫంలల ఔ సబ ని
దఽయదిషి ఔయఫన
ై భయణం వలా సంబయంఙే ఔశుియ్ై, నశుియ్ై ఄథే ఔుట్లంఫంలలని నేఖణర సబ లంణర
ంచఽఔుంట్లయస. ఄందఽవలా ఔుట్లంఫంలల ాత్త ఔుయౄ ణరభ ఄథివయఔు భాథిభిగధే సఽయక్షితంగ ఈనైట్లి
పలయంచడం జయసఖ తేంథి.
అధఽనిఔ మ ఖంలల ఈభ్డి ఔుట్లంఫ వవస యచిినైఫై, చినై ఔుట్లంఫలలు అయయౌయంచడంణో నిత
జీయతంలల

తలెణేౄ

త్తౄ ళ్ై
ా

భెట్ి ంమాబ.

ఇ

భిసత్త

బదాత

కోసం

ాణరభాైమ

వవస లు

అయయౌయంఙేందఽఔు థరభి తీలంథి. వకిౄఖత జీయత నౄభాకి ఖల అవశ్ఔతనఽ ఆథి ధొకిు ఙెనంథి.
i.

లాభడ్సీ :ాసౄ ఽతం నడెసఽౄనై నౄభా యనుయం నట్ి నదట్ లండన్ లలని లాబడ్సస క఼ హౌస్కలల
నుాయంబఫైంథి .ఄఔుడ యనుయసఽౄలంణర ఔ ఙోట్కి ఙేభైయయస .సభ దా ామాణంలల సంబయంఙే
ాభాథరలలా జభిగై వసఽౄ నశుిలనఽ యసయం ంచఽకోవడరనికి ఄంగీఔభింఙేయయస .సభ దాం భధలల
సభ దా థ ంఖల థరవభ ఒడ థోచఽకోఫడడం, లేథర యణరవయణంలల వఙేి ాత్తఔల భాయసలు, సయసఔు
నుడెైనుోవడం లేథర సభ దాం ఄలా ఔలలాలం ఄవడం వలా ఒడ భ నిగినుోవడం వంట్ి నశుిలు „సభ దా
రభాదడల‟ (భామీకహల నలయల్స) కయణంగ సంబయంఙేయ.

1

జెట్స
ిి నింగ్ (Jettisoning) ఙేమడభంట్ే, ఒడ ఫయసవు తగిాంచి, భయా ఫలలెన్స (సంతేయౌత ల త్త) లలకి ణెఙేిందఽఔు ఒడలల కొంత సయసఔు సభ దాంలలకి డయేమడం.
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ii. లండన్లల 1706లల శూనంచఫడిన అమిఔఫయల్శూొ స్ైటీ పర్ ఎ ్ర్్టయాఴల్ఎశయామెన్ీ ఔంనలనీ
ాంచంలల నట్ి నదట్ి జీయత నౄభా సంస గ పలయంఫడెణోంథి.
4. ఫాయతదేవంలో తెభా చమితర
a) ఫాయతదేవం : పలయతథేశ్ంలల అధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథర సఽభాయస అ భధ కలంలల కొనిై యథేశీ
ఆనాసయయా ఏజెనీసలు సభ దా నౄభా నదలునలట్ిడంణో నుాయంబఫైంథి.
ది ఒమిమంటల్ ల ైఫ్ ఇనఽీమెన్ీ ఆథి ఆంగీాషే ఔంనలనీ పలయతథేశ్ంలల నట్ి నదట్గ ధలకొలఫడిన
ఔం్తూ యౌమిటెడ్స
టెటన్
ైై

ఇనఽీమెన్ీ

యౌమిటెడ్స
ఫాంఫే

జీయత నౄభా సంస .
ఔం్తూ ఆథి పలయతథేశ్ంలల ధలకొలఫడిన నట్ి నదట్ి ధరన్-లెైఫ్ నౄభా
సంస .

భయాచ఼ఴల్

శూొ స్ైటీ యౌమిటెడ్స
నేశనల్
యౌమిటెడ్స

ఇనఽీమెన్ీ

ఎశయామెన్ీ ఆథి పలయతథేశ్ు

నట్ి నదట్ి

నౄభా సంస . ఆథి భ ంఫై

(ఫ ంఫలబ)లల నదట్ిశూభిగ 1870 లల ధలకొలఫడింథి.
ఔం్తూ ఆథి పలయతథేశ్ంలల ఎంణో కలం కిరందట్ ధలకొలఫడిన నౄభా సంస .
థీనిై 1906లల శూనంచఫడింథి, ఆథి ఆంక యనుయం శూగిసౄ ాధే ఈంథి.

అ తభవత సవథేశీ ఈదభ పయౌతంగ, శ్ణరనృె అయంబంలల భభెధనై పలయతీమ ఔంనలనీలు శూనంచఫడరుబ.
కరలకహంవం
1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమంత్తాంచడం కోసం జీయత నౄభా సంస ల చటట ం, తృహరవిడ్ంట్ తుధి చటట ం
జఞభీ ఙేమనౄడరుబ. జీయత నౄభా సంస ల చట్ి ం, 1912లల ఔంనలనీల న఼ానేమం భైట్ ట్ేఫ ల్స, నభమ
ి ాడిఔల్
భూలాంఔనం నౄభాఖణఔుని (మాఔుిూభీ) థరవభ ాభాణీఔభింఫడడం (సభిిలై ఙేమఫడడం) తనిసభి
ఙేలంథి. ఄబణే, ఇ యషమంగ పలయతీమ, యథేశీ ఔంనలనీల భధ ఄసభానత, యవక్ష కొనశూగబ.
పలయతథేశ్ంలల నౄభా సంస లనఽ నిమంత్తాంచడరనికి నట్ి నదట్గ ఙేమఫడిన చట్ి ం తెభా చటట ం 1938.
ఇ చట్ి ం కలానఽఖ ణంగ భాయసలు ఙేసఽఔుంట్ృ ఆట్ికీ ఄభలలాధే ఈంథి. నౄభాలలని నిఫంధనల ాకయం
ాబ తవం థరవభ ఔ నౄభా ఔంట్ా లర్ నిమనేంఫడణరడె.
b) జీవిత తెభా జాతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయం 1 లలని ంల ఫయస 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడింథి.
ఫాయతీమ జీవిత తెభా షంషి (ఎల్ఐల఼) శూనంచఫడింథి. థీనికిఖల 170 ఔంనలనీలు, ఄలాగై 75 నుాయడెంట్
నిది శూ లలట్
ై ల
ీ ు అధరట్ికి పలయతథేశ్ంలల జీయత నౄభా యనుయం ఙేసౄ ఽండేయ. 1956 నఽంచి 1999 వయఔు LIC
కి పలయతథేశ్ంలల జీయత నౄభా యనుయం ఙేమడరనికి అధరడె ాణే ఔ హఔుులు ఈండేయ.
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c) నడన్ ల ైఫ్ ఇనఽీమెన్ీ జాతీమఔయణ : 1972 లల శూదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చట్ి ం (GIBNA)
ఄభలుభిచిన తభవత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్-లెైఫ్) యనుయం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడింథి, అలాగై
శూహధడయణ తెభా కహమపమైశన్ ఆఫ్ ఇండ్ిమా (GIC)నీ, థరని నడలకఖయ అన఼ఫంధ షంషి య్న ఏభట్ల ఙేరయస.
అ సభమంలల, పలయతథేశ్ంలల జీయణేతయ నౄభా యనుయంలల ఈనై 106 నౄభా సంస య్ై పలయతథేశ్ంలలని
GIC ధరలుఖ ఄనఽఫంధసంస ల (subsidiaries) ణోనా యయ్నం ఙేమఫడరుబ.
d) భలోుతడర ఔమిటీ -ఐఆర్డ్లఏ (IRDA): ఇ భిశ్రభని ఄనవిథిే ఙేమడరనికి నుోట్ీ ఄధే ఄంరనికి భయా
భిచమం ఙేమడంణో సశృ ఄధేఔ యకల భాయసలు ఄధేవఱంచి, యట్ిని లనూయసస ఙేమడరనికి 1993లల
భలలహణరా ఔనేట్ీ ఏభట్ల ఙేమఫడింథి ఇ ఔనేట్ీ తన నియేథఔ
ి నఽ 1994 లల సభభించింథి .1997 లల
నౄభా నిమంతాణ ఄదికయ సంస (IRA) శూనంచఫడింథి. ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫంట్ చట్ి ం
1999 (ఐఅభీుఏ) అమోదం ను ందడంణో, ఄథి ఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్భ
ర లు
భెండింట్ికీ ఇనఽీమెన్ీ మెఖయాలేటమీ & డ్ఴలప్బంట్ అథడమిటీ (ఐఅభీుఏ), ఔ చట్ి ఫదే ఫన
ై , నిమంతాణ
యపలఖం (భెఖ లేట్భీ ఫలడీ)గ యౄను ందడరనికి థరభి తీలంథి.
5. నేట కహలంలో జీవిత తెభా మివరభ
ాసౄ ఽతం పలయతథేశ్ంలల ఇ కిరంద నేభపునఫడు 24 జీయత నౄభా సంస లు నిఙేసౄ ఽధరైబ:
a) పలయతీమ జీయత నౄభా సంస (LIC) ఔ నృా క్ యంఖ సంస .
b) నలైయట్
ే ల యంఖంలల 23 జీయత నౄభా సంస లు ఈధరైబ.
c) పలయత ాబ తవం థరవభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖం ఔడర తనులా జీయత నౄభా థరవభ జీయత
నౄభా యనుయంలల ఈంథి. కనీ ఄథి నిమంతాణ సంస భిది నఽంచి నేనశృబంచఫడింథి.
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సుమ మీక్ష 1
పలయతీమ నౄభా భిశ్భ
ర కి ఇ కిరంథి యట్ిలల నిమంతాణ సంస ఏథి?
I.

ఆనాసభెన్స ఄతరభిట్ీ అఫ్ ఆండిమా

II. ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ
III. లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా
IV. శూదరయణ నౄభా కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా
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B. తెభా ఎలా తు చేషు ఼ంది
అధఽనిఔ యణజం అలౄ మాజభానణర సాతాం నైద శూనంచఫడింథి .ఔ అలౄ యలువ కోలలబనుడె
(నషి ం లేథర ధరశ్నం కయణంగ) అ మజభాని అభిఔంగ నషి నుోణరడె. ఄబణే, అ కోవకి ఙెంథిన అసఽౄలునై
ఆంకెందభో మజభానఽల దఖా య నఽంచి చినై నణరౄలలా లేఔభించిన శూ భ ్ణో ఔ ఈభ్డి నిది ఖనఽఔ ఏభట్ల
ఙేల,ేౄ అ నణరౄనిై, నషి నుోబన దఽయదిషి వంతేలఔు నషి భిశృయంగ ఙెయౌాంఙేందఽఔు ఈయోగించవచఽి.
భభోభాట్లల ఙెనులంట్ే, ఔ నిభిెషి అభిఔ నషి ం భభిమ థరని యవశూధరనీై నౄభా మంణరాంఖం థరవభ
ఔ వకిౄ నఽండి ఄధేఔభంథి వఔుౄలఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽి.
తుయుచనం
అ యధంగ, నౄభాని ఔ నిభిెషి యదరనంగ కొందయస దఽయదిషి వంతేలఔు సంబయంఙే నశుియౌై, ఄలాంట్ి
ఄనిశిిత సంగట్నలు/భిల త
 ేలలా ఈనై ఄధేఔభంథి వఔుౄలఔు ంనణీ ఙేమడంగ నియవచించవచఽి.
చితరం 2: తెభా ఎలా తు చేషు ఼ంది

ఄబణే ఆఔుడో యషమం ఖభనింఙరయౌ.
i.

ణరఫంణో ఔషి డి సంనుథించిన డఫ ోని ఄలాంట్ి ఈభ్డి నిదిని ఏభట్ల ఙేమడరనికి ాజలు
ుఔుంట్లభ?

ii.

ణరభ ఄందజైసౄ ఽనై తభ వంతే యససఽభ లు (చంథరలు) ఙెయౌాంచిధర అశించిన ాయోజధరనికై
యట్ిని ఈయోగిసౄ ఽధరైయని యభెలా నభ్ఖలయస?

iii. తభ ఙెయౌాంులు భభీ ఎఔుువగ ఈధరైయో, భభీ తఔుువగ ఈధరైయో యభెలా ణెలుసఽకోఖలయస?
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కచిితంగ ఎవభో ఔయస ఇ యషమంలల ఙొయవ ఙేమాయౌ, ఇ ాకరమ
ి ని వవల఼ఔభింఙరయౌ, ఇ ాయోజనం కోసం
సంగం సబ లందభినీ ఔ ణరాట్ినైథికి యనంఙరయౌ. అ „ఎవభో ఔభై‟ ఇ „నౄభా సంస . అ ఏయయచడరనికి ాత్త
వకీౄ ఙేమవలలన తన వంతే యససఽభ

ఎంణో సంలే నిభభిసౄ ఽంథి భభిమ

నషి నుోబన యభికి

ఙెయౌాంచడరనికి ఏభట్ల
ా ఙేసౄ ఽంథి.
నౄభా సంస (ఆనాసయర్) ఔడర వఔుౄల యరవశూనీై, ఄలాగై సంగం యరవశూనీై ను ంథరయౌ.
1. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽంథి
a) నదట్గ, ఆయ ఔ అభిఔ యలువ ఔయౌగిన అలౄ ఄబ ఈండరయౌ. అ అలౄ యట్ిలల ఏ కోవకెైధర ఙెంథి
ఈండ చఽి.:
i.

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

ii. పౌత్తఔ వసఽౄవు కనిథి (non-physical) నేయస ాత్తషీ లు (goodwill) లేథర
iii. వకిౄఖతం (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు ఄవమయలు, శ్భీయంలల ఆతయ ఄవమయలేయధ
ై ర)
b) ఏథెైధర ఔ నిభిెషి సంగట్న జయఖడం వలా అలౄ థరని యలువ కోలలవచఽి. నషి ం జభిగై ఄవకశ్ం
ఈండడరనిై భిస్కు ఄని ఄంట్లయస. భిస్కు ఇయంట్కి ఖల కయణరనిై „అద‟(peril) ఄంట్లయస.
c) „సనైఔయణ‟ లేథర „ూయౌంగ్‟ (pooling) ఄధే సాతాం ఈంథి. ూల్లల యయధ యకల వఔుౄలనఽంచి
లేఔభించఫడిన వకిౄఖత యససఽభ లు (యట్ిధే „న఼ానేమంలు‟ఄని ఔడర ఄంట్లయస) ఈంట్లబ. ఇ
వఔుౄలు ఔడర ఄథే యఔఫైన అలౄ భిసఽులు సంబయంచఖల ఄవకరలునైయభెై ఈంట్లయస.
d) ఆలా సనైఔభించఫడిన నిదిని ఆద (peril) వలా నషి నుోబన కొథిె భంథికి యభి నశుినిై ూభింఙే
యధంగ నషి భిశృయంగ ఈయోగిశూౄ యస.
e) ఆలా నిధఽల (పండ్సస)ని సనైఔభించి, కొందయస దఽయదిషి వంతేలఔు నషి భిశృయంగ ఙెయౌాంఙే సంస ధే
తెభా షంషి ఄంట్లయస.
f) ఇ థఔంలల నులగాధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, తెభా షంషి (ఆనాసయర్) నౄభా ందం (ందం )
లలకి ాయేశిసఽౄంథి. ఄలా నులగాధేయయస తెభాదడయవ (నౄభాథరయస)ఄవుణరయస.
2. తెభా ఫామహతున తగిిషు ఼ంది
భిస్కు పలయభంట్ే, ఔ నషి బభితఫన
ై భిల త్త
 /సంగట్న సంబయంచినుడె, పయౌతంగ బభించవలల వచిిన
కయసిలు, నశుిలు, యైఔలాలని ఄయ ం.
చితరం 3: ఔ ఴాకతు మోమాయౌీన మిస్కు ఫాయం
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ఎవభికధ
ెై ర భెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఈంట్లబ : 1. తృహరథమిఔ 2 భాధామిఔ.
a) తృహరథమిఔ మిష఼ు ఫాయం
తృహరథమిఔ మిష఼ు ఫాయం ఄంట్ే, ూర్ భిస్కు సంగట్నల పయౌతంగ, ఆంట్ికి సంఫందించిన వసఽౄవుల
(ఄలాగై, యనుయ మూనిట్ా )నఽ నషి నుోవడం. ఄలాంట్ి నశుిలు తయచఽగ ాతక్షంగ చాలేందఽఔు
ఔనినశూౄ బ, లెకిుంుకి యలుగ ఈంట్లబ కఫట్ిి థరనికి నౄభా ఙెయౌాంు జయసఖ తేంథి.
ఉదడసయణ
ఔ నూఔిభీ ఄగిై ాభాదం వలా కయౌనుోణే, థరనిలల నుడబనుోబన లేథర నశించినుోబన యట్ిని ఄంచధర
యేమవచఽి. ఄలా నషి నుోబనయభికి నషి భిశృయం ఙెయౌాంచవచఽి.
ఔ వకిౄ ఖ ండె అభైషన్ (శృర్ి సయజ భీ) ఙేబంచఽఔుంట్ే, థరనికి ఄబయ యైద కయసిలు ణెలుసఽఔుని,
థరనికి భిశృయం ఙెయౌాంచడం జయసఖ తేంథి.
ఄదనంగ భభికొనిైభోక్షంగ ఔయౌగై నశుిలు(indirect losses) ఔడర ఈండవచఽి.
ఉదడసయణ
ఄగిై ాభాదం వలా యనుయ కయఔలానులఔు అట్ంఔం ఔయౌగింథే ఄనఽఔుంథరం. అ ాభాదం అ యనుయ
లాపలల నశుినికి థరభితీమవచఽి. ఄుడె ఄలాంట్ి నశుినిై ఔడర ఄంచధర యేమవచఽి, అ నషి ం
ను ంథిన వకిౄకి భిశృయం ఔడర ఙెయౌాంచవచఽి.
b) భాధామిఔ మిష఼ు ఫాయం
సభై, ఔయేళ్ ఄలాంట్ి సంగట్ధేథీ జయఖఔనుోణే, ఎట్లవంట్ి నషి భూ ఈండదని ఄనఽఔుంథరం. ఄుడె అ
అద సంబయంచడరనికి ఄవకశ్ం ఈనైయయస ఄంట్ే, ఄవుణరయస ఄధే సభాదరనం వసఽౄంథి. కఫట్ిి,
ఎవభికధ
ెై ర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైభభీ) పలయఫే కఔుండర, భాధామిఔ నుాదరనణర (స్ఔండమీ) ఫాయం
ఔడర ఈంట్లంథి.
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మిష఼ులో భాధామిఔ నుాదరనణర (స్ఔండమీ) (secondary burden) ఫాయం: నషి లత్తకి ఖ భెన
ై ుడె
ఄబయ కయసిలు, కోలుకోలేని భిల త్త
 లల డినుోమాభని ఖరళంచడం వలా ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డి, శ్రభ
థీనిలలకి వశూౄబ. ఔయేళ్ అ సంగట్న నిజంగ జయఖఔనుోబధర, పలభలు ఈతనైభవుణరబ.
భనం ఆఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భించి భిశీయౌథరెం:
i.

నదట్గ, బమంఴలాె, ఆందో ళన ఴలాె ఫౌతిఔబైన, భానసఔబన
ై తిు డ్ి ఈంట్లంథి. భనిఱ
భనిఱకీ ఇ అంథోళ్న శూబలలా ణేడరలు ఈంట్లబ. కనీ నణరౄనికి అంథోళ్న ఄధేథి ఈంట్లంథి. ఄథి
భనిఱని త్తౄ డికి ఖ భి ఙేల, వకిౄ అభోగనిై ఫలగ థెఫోతీసఽౄంథి.

ii. భెండవ యషమం ఏభంట్ే, ఎవభికధ
ెై ర నశటం షంబవిష఼ుందడ, లేదడ అనే విశమం తువుమంగహ
చలేభయ. కఫట్ిి, తలవని తలంుగ జభిగై ఄలాంట్ి యతుయ సంగట్నలలా భనయౌై
అదఽకోవడరనికి ఔ నిది థరచినలట్ి లకోవడం ణెయౌయన
ై ని. ఄలాంట్ి నిది ఔట్ి ఏయయసచఽకోయలంట్ే
కొంత కయసి ఆనేడి ఈంట్లంథి. ఈథరహయణకి, ఄలాంట్ి నిధఽలు దావ యౄంలల ఈంట్లబ. యట్ికి
భఫడి(త్తభిగి వఙేి నతౄ ం) తఔుువగ ఈంట్లంథి.
భిసఽుని నౄభా సంస కి ఫథియ్ ఙేమడం వలా భనిఱ ారంతంగ ఈండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలవ
ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయంచి, ఔ ఔున నలట్ిఖలడె. తన యనుభనిై భభింత ాపలవవంతంగ ఙేమడఫలాగో
ాణరయఔ ఙేసఽఔుంట్లడె. ఄసలు ఇ కయణరల కోసఫే నౄభా ఄవసయం ఈంట్లంథి.
సుమ మీక్ష 2
ఇ కిరంథి యట్ిలల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయం ఏథి?
I.

యనుయ అట్ంకనికి కయసి

II. థెఫోత్తనైవసఽౄవుల ధయ
III. బయషతే
ౄ లల సంబయంఙే నశుియౌై తట్లికోవడం కోసం ఔ సదఽనుమంగ నిలవ నిదిగ ఔున నలట్ిడం
IV. ఖ ండెనుోట్ల పయౌతంగ అసఽత్తాకి ఄబయ కయసిలు

12

C. మిష఼ు తుయుసణలో వివిధ విధడనడలక
ఎలాంట్ి భిసఽు భిల త
 ేలకెధ
ై ర నౄభా ఔుట్ే సభెన
ై భిశుుయభా ఄని ఎవభెైధర ాశిైంచవచఽి. థీనికి
సభాదరనం „కదఽ‟.
ణరభ ఎదఽభపుధే భిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనికి వఔుౄలు ఄవలంనృంఙే ఄధేఔ యకల దే తేలలా నౄభా
ఙేమడం ఔట్ి. ఆఔుడ యయస తభ

భిసఽులనఽ ఔ నౄభా సంస ఔు ఫథియ్ ఙేశూౄ యస. ఄబణే భిసఽులణో

వవహభించడంలల కొనిై యకల దే తేలుధరైబ. యట్ి ఖ భించి ఇ కిరంద యవభించఫడెణోంథి:
1. మిష఼ు తంచ఼కోఴడం (Risk avoidance)
భిసఽుని నిమంత్తాంచడం థరవభ ఔ నషి భిల త్త
 ని తనంచఽకోవడం “భిస్కు తనంచఽకోవడం” ఄవుతేంథి.
అ యధంగ ఎవభెధ
ై ర తభకి సంఫందించి నషి ం జభిగై ఄవకశ్ం ఈనై అలౄ , వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియట్ీ) కి
నషి ం జయఖఔుండర తనంచవచఽి.
ఉదడసయణ
i.

కొఔుభిక,ి కొనిై నిభిెషిఫన
ై తమాభీ భిసఽులనఽ ఎవభికో కంట్లాక్ికి ఆచిి అ భిసఽులనఽ బభించడరనికి
ఆషి ం ఈండదఽ కఫట్ిి ఄలా ఙేలేందఽఔు యళ్ై
ా త్తయసుభిశూౄ యస.

ii. కొుఔుయస ఆంట్ి ఫమట్ కలు నలట్ిడరనికి శూహలంచయస హడలెత్తౄ నుోణరయస. యళ్ా కి ఎఔుడ ాభాదం
జయసఖ తేంథోనని బమం లేథర యథేశ్ంలల ఈండగ జఫ ో ఙేసౄ ఽందధే బమంణో ఎఔుడకి ామాణం
ఙేమయస.
కనీ భిస్కు తనంచఽకోవడం ఄంట్ే భిస్కుని ధగిట్వ్
ి గ శృండిల్ ఙేమడభని ఄయ ం ఙేసఽకోయయౌ. కొందయస కొనిై
యకల భిసఽులు తీసఽఔుంట్ేధే వకిౄఖత, శూభాజిఔయఫన
ై ఄనవిథిే జయసఖ తేంథి. ఄలాంట్ి కయఔలానుయౌై
వదె నఽఔుంట్ే, వఔుౄల, సభాజభూ ఔడర ఄలాంట్ి భిసఽులు ణెచిి నలట్ి ే లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄంథి.
2. మిష఼ు తులకుదల (Risk retention)
కొఔుయస భిస్కు ాపలయనిై నిమంత్తాంచఽకోవడరనికి ామత్తైశూౄయస. అ యధంగ భిస్కునీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై
బభింఙరలని నియృ బంచఽఔుంట్లయస. ఆథి ల఼వమ నౄభా లేథర లలల్ొ ఆనాసభెనఽస ఄవుతేంథి.
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ఉదడసయణ
ఔ యనుయ సంస తన ఄనఽబయనిై ఫట్ిి, కొంత భినేత్త వయఔ చినై నశుిలు బభింఙే శూభయ ూం ఈంథో లేథో
నిభేభించఽకోఖలదఽ. థరనివలా వఙేి భిసఽు ఔడర తధే బభించడరనికి నియృ బంచఽఔుంట్లంథి.
3. మిష఼ు తగిింు (reduction) భమిమయ తుమంతరణ
భిస్కు తనంచఽకోవడం ఔంట్ే ఔడర థరనిై తగిాంచఽకోయలనీ, ఄదఽు ఙేమాలనీ అలలచించడం ఎఔుువ
అచయణరత్ఔఫన
ై భభిమ సభెైన దే త్త. ఄంట్ే, థరనయ ం ఔయేళ్ నషి ఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఈంట్ే, అ యధంగ
నషి ం జయఖఖయౌగై ఄవకరలనఽ ఫలగ తగిాంచడరనికీ, భభిమ / లేథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగిాంచడరనికి
చయలు తీసఽకోవడం.
కరలకహంవం
ఄలాంట్ి సందభౌలు తలెతౄఔుండర చాలేందఽఔు తీసఽఔుధే చయలధే „నషి నియయణ చయలు ఄంట్లయస. ఄలాగై
నశుినిై తగిాంచడరనికి తీసఽఔుధే చయలని „నషి ం తగిాంు (Loss Reduction)చయలు‟ ఄంట్లయస.
భిస్కు తగిాంు ఄంట్ే, ఇ కిరంథి యదరధరలలా ఏథో ఔట్ి లేథర ఄంతఔంట్ే గనీ ఎఔుువ దే తేయౌై ఄభలు ఙేల,
భిసఽు తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ /లేథర నశుిల భిభాణరనిై (sizes of losses) తగిాంచడం
ఔడర పలఖఫై ఈంట్లంథి:
a) ఫో ధన భమిమయ శిక్షణ (Education and training) – ఔరభఫన
ై “లైర్ డిల్
ా స” ఈథోఖ లఔు,
ఄలాగై డెైవయా ఔు, నూోర్ు యౌఫ్ి ్ అభైట్యసా నదలెైనయభికి ళెలె్ట్ల
ా ధభించడం, ల఼ట్ఫల్ి లు ఔట్లికోవడం
వంట్ి యషమాలనలై తగిన శిక్షణ నదలఖ నయ.
ఈథరహయణఔు, సాులుకి యమలా నలాలఔు జంక్ పుడ్స త్తనవదె ని ఙెడం.
b) చ఼టయటరఔుల వ్హతడఴయణంలో భాయవలక చేమడం (Making Environmental changes)“పౌత్తఔ” భిల త
 ేలు ఄనవిథిే ఙేమడం వంట్ియ. ఈథరహయణఔు, తలుుకి ఖట్ిి ణరమాలు యేమడం,
కిట్క
ి ీలఔు ఆనఽ చఽవవలు లేథర షట్ి యా స యేమడం, ఙోయ ాఫోధఔం, ఄగిై ాఫోధఔం భంట్లాభై
శూధనం ఏభట్ల ఙేమడం వంట్ియ. ఔ భషి ంర తన ాజల అభోఖ శూబని కనుడరునికి కలుష
నియయణకీ, భపదగ ఈనై ధవని శూబలనఽ నిమంత్తాంచడరనికీ చయలు ఙేట్ి వచఽి, భ ందఽ జఞఖరతౄ
చయగ భలేభిమా భందఽని చలా డం వలా యది యనంచఔుండర ఈయోఖడెతేంథి.
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c) రభాదఔయబైన లేదడ శృతుఔయబైన కహయాఔలాతృహలక – మంతా పలగల, భిఔభల ఈయోగింఙే
సభమంలలనా, ఆంక ఆతయణరా ఄధేఔఫైన భిసఽు సంబయంఙే ఄవకశ్ం ఈనై

నఽలు ఙేలే

సందయౌంలలనా భిస్కు తగిాంఙే ామతైం ఙేమడం.
ఈథరహయణఔు, అభోఖఔయఫన
ై జీవన యదరనం ఄవలంనృంచడం, సభెైన సభమానికి సభెన
ై అశృయం
తీసఽకోవడం, ఄధరభోఖం వఙేి ఄవకరయౌై ఫలగ తగిాంచడరనికి సశృమడణరబ.
d) వ్ేయవచేమడం (Separation), భిసఽులనఽ నిమంత్తాంచడరనికి, అలౄ కి సంఫందించిన యేభైవయస
వసఽౄవుయౌై కై ఙోట్ కఔుండర, యేభైవయస ాథేరలలా ఈండేలా చాసఽకోవడం ఔ దే త్త. థీనిలల ఈనై
కీలఔ పలవన ఏనేట్ంట్ే, ఔ ఙోట్ ఏథెైధర ాభాదం జభిగినట్ా బణే, థరని దఽష్రపలవం నతౄ ం అలౄ
ఄంతట్ి నైథర డఔుండర కైవలం అ ఔుఙోట్ికై భినేతఫై ఈంట్లంథి.
ఈథరహయణకి, శూిఔు నశుియౌై (loss of inventory) తగిాంఙరలనఽఔునైుడె యేభైవయస గిడుంఖ లలా
నిలవ ఙేమాయౌ. ఄుడె అ గిడుంఖ లలా ఏథో ఔ గిడుంగి సయసఔుని ధరశ్నం ఙేమాయౌస వలేౄ , అ నషి ం
ఄంతట్ిణోధే సభినుోతేంథి కఫట్ిి, నషి ాపలయనిై ఫలగ తగిాంచడం శూధడెతేంథి.
4. మిష఼ుకత ్టట యఫడ్ి ్టటడం(మిస్కు ప్ైనడతుీంగ్)
ఆథి నశుిలు సంబయంచఫోబయ ఄవకశ్ం ఈనైుడె ఄందజైలే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోాయజన్) నిై
ఖ భించి ణెయౌమజైసౄ ఽంథి.
a) సుమ ్టట యఫడ్ి దడుమహ మిస్కు నిలుుదల- ఆందఽలల ఎలాంట్ి నశుిలు సంబయంచిధర, ల఼వమ ఙెయౌాంు
జయసఖ తేంథి. ఇ ాకరమ
ి లల ఔ సంస తన నిధఽలు ఄబధర, లేథర ఄుగ ణెచిిన నిధఽలధధ
ై ర తన
శూ ంత పలయం నైథే భిసఽు ఄంచధర ఙేసఽఔుని నలట్ి లఫడి నలట్ిడం జయసఖ తేంథి. ఆథి సుమ (స్ల్ప)
తెభాగహ నలవఫడెణోంథి. అ సంస ఔడర, తనకి యలెన
ై ంత చినై నశుినిై భాతాఫే ఄట్ేిఫట్లికోవడం
కోసం, నషి ం యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడరనికి యయధ యకలెైన భిసఽు తగిాంు దే తేలు
నుట్ించడంలల నిభఖైఫై ఈంట్లంథి.
b) మిస్కు ఫదియ్, భిస్కు నిలుుదలకి ాణరభాైమ యదరనం. నశుిలనఽ భభో నుభీికి ఫథియ్ ఙేలే ఫలధత
ఔడర భిస్కు ఫథియ్లల ఈంట్లంథి. ఆఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథర అద) పయౌతంగ తలెణేౄ
నశుిలనఽ భభపఔభికి ఫథియ్ ఙేమఫడణరబ.
తెభా అనేది మిస్కు ఫదియ్కత షంఫంధించిన రధడన యూతృహలోె ఔుట. తెభా నశట మిశృయం దడుమహ అతుశిుతితో
ఔూడ్ి ఉనన చోట తుశిుత సితితు రవ్వ
ే ్టటడ్డతుకత అంగీఔమిషు ఼ంది.
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తెభా Vs శృమీ
యణజయంగ నిఙేసౄ ఽనై ఔంనలనీలు నౄభా భభిమ శృనై (ఎషభెనఽస), ఇ భెండె

అభిఔ ఈతతే
ౄ య్ై

(లధ
ై రనిష మల్ ను ా డఔుిలు) ఄంథిసౄ ఽధరైబ. ఆట్ీవలధే ఇ భెండింట్ికీ భధ ణేడర భభింత ఄసషి ంగ భాభింథి.
థరథరు ఇ భెండింట్ినీ కొంతవయఔు కై యధఫన
ై యగ పలయంచఫడెతేధరైబ. ఄబణే ఇ భెండింట్ికీ భధ
ఖల సాక్ష్ వణరశూలు ఇ కిరంద చభిించఫడరుబ.
షంబవించే అఴకహవం ఉనన సంగట్నకి యక్షణ ఔయౌంచడం నౄభా ఄవుతేంథి, కనీ బవిశాతత
ు లో తఔకండ్డ
జమిగై షంగటనకత శృనై (ఄషభెన్స) ఄంథిసౄ ఽంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి. శృనై భాతాం
తనిసభిగ జభిగై ఄంరనిై యక్షణ ఙేసౄ ఽంథి. ఈథర. భయణం. ఄథి తనిసభిగ సంబయంఙేథి. ఄథి ఎుడె
సంబయసఽౄంథో భాతాం నిశ్ిమంగ ఙెలేభ . శృనై నులల఼లు జీయత యక్షణణో సంఫంధం ఔయౌగి ఈంట్లబ.
చితరం 4: తెభాదడయవ (ఇనఽీర్డ ) కత తెభా షంషి నశటమిశృమహతున ఎలా చయౌె షు ఼ంది
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భిసఽు ఫథియ్కి భభి కొనిై భాభాలు ఔడర ఈధరైబ. ఈథరహయణకి, ఔ సంస ఔ ఖూ
ర ులల పలఖఫైనుడె,
నశుియౌై లైధరన్స ఙేలేందఽఔు అ భిస్కు నేభెంట్ ఖూ
ర ుకి ఫథియ్ ఙేమఫడెతేంథి.
అ యధంగ నౄభా దే తేలలా భిసఽు ఫథియ్ ఔ దే త్త.
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సుమ మీక్ష 3
ఇ కిరంథి యట్ిలల భిస్కు ఫథియ్ దే త్త ఏథి?
I.

ఫలంఔు క్సడ్స డినుజిట్(FD)

II. నౄభా
III. ఇకివట్ీ ఱేయా స
IV. భిమల్ ఎలేిట్
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D. మిష఼ుతు తుయుహంచడంలో ఔ శూహధనంగహ తెభా
ఄసలు భనం భిస్కు ఖ భించి ఎుడె భాట్లాడిధర, ఄథి నిజంగ వచిిన నషి ం కదఽ, నషి ం వఙేి ఄవకశ్ం
ఈనై భిల త్త
 ఖ భింఙేనని ఖభనింఙరయౌ. అ యధంగ ఄథి ఎుడె వసఽౄంథో భ ందఽగ ఉళంచఖయౌగై
నషి భనైభాట్ (expected loss). భ ందఽగ ఉళంచఖయౌగై ఇ నషి ం ధయ (భిస్కు ధయ ఎంత ఈంథో ఆథీ
ఄంణే ఈంట్లంథి) భ కంగ భెండె కయకల పయౌతం:
i.

నౄభా ఙేమఫడెతేనై అద సంబయంచడం థరవభ ఔయౌగై నషి ం యొఔు సంపలవత.

ii. పయౌతంగ వఙేి ఄనఽబయంఙరయౌస వఙేి ాపలవం (impact) లేథర జభిగై నతౄ ం నషి ం.
భిస్కు కయసి ధేయసగ సంపలవత భభిమ నషి ం...ఇ భెండింట్ి వలా వఙేి నణరౄనికి ఄనఽలలభానఽనుతంలల
నలయసఖ తేంథి. ఏథి ఏఫైధర, నషి ం వచిిన నతౄ ం ఙరలా ఎఔుువగ ఈధరై...భయా త్తభిగి అ భిసఽు జభిగై
సంపలవత తఔుువగ ఈధరై...భిసఽు కయసి తఔుువగ ఈంట్లంథి.
చితరం 5: తెభా చేసే భయంద఼ మిఖణనలోకత తీష఼కోఴలసన కొతున అంశహలక

1. తెభా చేసే భయంద఼ మిఖణనలోకత తీష఼కోఴలసన కొతున అంశహలక
ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమాలా లేథర ఄని నియృ బంచఽకోవడరనికి భ ందఽ, ఔయేళ్ నషి ం బభింఙరయౌసన భిల ణ
 ే
తలెత్తౄణే బభింఙరయౌసన నషి ం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నశుినిై తభంతట్ ణరభ నుోయౌి చాసఽకోవడం ఄవసయం.
భిసఽు ఫథియ్ ధయ నౄభా న఼నే
ా మం ఄవుతేంథి. ఆథి భ నఽట్ి నేభలల నేభపునై భెండె కయకల వలా
నిభేభితభవుతేంథి. నషి సంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కనీ అ నషి ాపలవం ఙరలా ఎఔుువగనా ఈంట్ే,
నౄభాకి ఄథి ఈతౄ భ సందయౌం. ఄబణే ఆట్లవంట్ి సందభౌలలా, థరని నౄభా [న఼ానేమం] థరవభ భిసఽు ఫథియ్
ఙేలే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఈండగ, థరనిై ఎవభికి యయసగ బభింఙరయౌసన ధయ భాతాం ఙరలా ళెచఽిగ
ఈంట్లంథి.
a) తఔకుఴ కోషం ఎఔకుఴ మిష఼ు చేమఔూడద఼ : భిసఽు ఫథియ్ ధయకీ, నియృ బంచిన భిసఽు యలువకీ భధ
ఔ ళేతేఫదే ఫైన సంఫంధం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఈండరయౌ.
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ఉదడసయణ
నైభపఔ శూదరయణఫన
ై ఫలల్నలన్ని నౄభా ఙేమాలనఽఔుంట్లభ? ఄనఽకోయస. ఄథో ఄయ ం లేని ని.
b) మీయవ కోలోఖయౌగిన దడతు ఔనడన ఎఔకుఴ మిష఼ు చేమఔూడద఼ : ఄలాగై, ఔ సంగట్న వలా
సంబయంఙే నషి పయౌతం ఫలగ యభీతంగ ఈండి, ఄంట్ే థరథరు ఄథి థియలా ఎత్తౄ ంఙేథిగ ఈంట్ే,
ఄలాంట్ి భిస్కుని బభించడం ఏభంత యసౄ యఔ దిఔథం(realistic) కదఽ, సభెైంథీ కదఽ.
ఉదడసయణ
ఔ నలదె చభ యస యథిే ఔభ్గయం (oil refinery) ధవంసఫన
ై లేథర థెఫోత్తనై భిల త
 ేలలా ఏం
జయసఖ తేంథి? ఔ ఔంనలనీ అ నశుినిై బభించఖలుఖ తేంథర?
c) మిష఼ు ఴలె ఔయౌగై మిణడభాలన఼ జాఖరతుగహ ఖభతుంచండ్ి : సంగట్న సంపలవత (probability,
సంగట్న జభిగై తయచఽదనం) ఄత్త తఔుువగ ఈండి, థరని పయౌతంగ సంబయంచఫోబయ నషి తీవాత
(ాపలవం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఈండేలా ఈంట్ే, ఄలాంట్ి అసఽౄలనఽ నౄభా ఙేమడం
ఄతేతౄ భం.
ఉదడసయణ
ఎవభెధ
ై ర, ఄంతభిక్ష ఈఖరశృనిై నౄభా ఙేమఔుండర ఈండఖలుఖ ణరభ?

సుమ మీక్ష 4
ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏ సందయౌం నౄభాకి ఄనఽవుగ ఈంట్లంథి?
I.

ఔుట్లంఫంలల సంనుథింఙే ఏకెైఔ వకిౄ ఄకలంగ చనినుోవడం

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యసస) ని నుోగపట్లికోవడం
III. శూిక్ ధయలు అఔల్ఔంగ డినుోవడం
IV. ాఔిత్త సహజంగ ఔ ఆలుా జీయృ లత్తలల ఈండడం వలా ధయనఽ కోలలవడం
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E. షభాజంలో తెభా తృహతర
థేశ్ అభికనవిథిేలల నౄభా సంస ల నుతా ఙరలా భ కఫైనథి. ఄయ థేశ్ సందనఽ సంయక్షించడరనికీ,
థిలంగ బదాయచడరనికీ కీలఔఫన
ై శూబలల సహఔభిసౄ ఽధరైబ. ఄయ సహఔభిసౄ ఽనై యదరధరలలా కొనిై ఇ
కిరంథి యధంగ ఈధరైబ.
a)

యట్ి నలట్ి లఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతే
ౄ న ాయోజనం ఙేఔభిి నలడణరబ. ఄతదిఔ నణరౄలలా
ధనలేఔయణ జయడం, ఄలాగై అ నణరౄనిై న఼ానేమంల యౄంలల ఔ నిదిగ ఏభట్ల ఙేమడంలలధే
నౄభా సంస దిఢతవం థరగి ఈంట్లంథి .

b) ఇ నిధఽలు (పండ్సస)

నులల఼థరయసల ాయోజనం కోసం సనైఔభించఫడి, ఄట్ేిఫట్ిి ఈంచఫడణరబ.

నౄభా సంస లు ఇ కోణరనిై దిఱిలల ఈంచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ఇ నిధఽలణో ఎలాంట్ి లాయథేయలెైధర
జయనులని యయస తలుిఔునైుడె యయస తీసఽఔుధే నియృ మాలనీై అ సంగానికి ఈయోఖడేలా
ఈండరయౌ. ఆథి నలట్ి లఫడెలఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽంథి .ఄందఽకై యజమవంతంగ నడిఙే నౄభా సంస లు తభ
నలట్ి లఫడెలనఽ, శూిక్స, ఱేయా వంట్ి ఉశృజనిత యనుభలలల నలట్ివు.
c)

నౄభా వవస ఔ వకిౄక,ీ ఄతని ఔుట్లంఫలనికీ, భిశ్భ
ర కీ, ఄలాగై యణజఞనికీ, సంగానికి... ఆంక
ఙెనులంట్ే, నతౄ ం థేరనికై ఄధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽంథి. వఔుౄలు,
సంస లు - నౄభాథరయసా గ యభిదెయౄ ధేయసగ ాయోజనం ను ందఽణరయస. ఎందఽఔంట్ే ాభాదం వలా
కవచఽి లేథర భ ందఽగ ఉళంచని ఏ సంగట్న థరవభధైధర కవచఽి, ఄథి ణెఙేి నషి ం, థరని
వలా ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽంచి యయస సంయక్షించఫడరుయస. అ యధంగ నౄభా భిశ్రభలల నలట్ి లఫడిని
కనుడెతేంథి,

భభింతగ యసౄ భించడం కోసం నలట్ి లఫడి యడెదల ఙేసౄ ా ఈంట్లంథి, ఄలాగై

యనుభనీై, భిశ్భ
ర నీ ఆంక ఄనవిథిే ఙేసౄ ఽంథి.
d) నౄభా వకిౄ బయషతే
ౄ కి సంఫందించిన బమానీై, అంథోళ్ననీ, అదఽభెనీ ణొలగిసౄ ఽంథి,

యనుయ

సంస లలల ఈచిత నలట్ి లఫడిని నుోాతసళసఽౄంథి, ఈనై వనయసయౌై సభయవంతంగ నుోాతసళసఽౄంథి. అ
యధంగ నౄభా యణజ, నుభిరరనేఔ ఄనవిథిేని నుోాణరసళంచడంణోనుట్ల ఈథోఖ ఄవకరలనఽ
ఔయౌసఽౄంథి, అభోఖఔయఫన
ై అభిఔ వవస , జఞతీమ ఈణరదఔత ఄనవిథిేకి థోహదం ఙేసౄ ఽంథి.
e)

నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్స) వలా సంబయంచఫోబయ నషి ం లేథర నుడవడరనిై భ ందఽగ
నౄభా ఙేమనిథే ఔ ఫలంఔు లేథర అభిఔ సంస యట్ినైద ఊణరలనఽ భంజూయస ఙేమదఽ. యట్ిలా ల
ఙరలా సంస లు నులల఼ని ఄదను బదాతగ నలట్ిభని ట్లిఫడణరబ.
21

f)

భిస్కుకి ఄంగీకయం ణెయౌనే భ ందఽ, నౄభా సంస లు నౄభా ఙేమాయౌసన అలౄ ని భీక్షించడరనికి,
ఔ ఄయహతఖల ఆంజనీయసా, నిుణ ల ఫింథరనిై

యషమానిై నిశితంగ భిశీయౌంచడరనికీ

ంుతేంథి. భైట్ింగ్ ఄవసభల కోసం యయస భిస్కుని ఄంచధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయసని అఔభిషంఙే
తఔుువ భైట్ాలల ఈనై న఼ానేమం ఖ భించి ఔడర ణెయౌమజైసౄ ా, భిసఽులల ఈనై యయధ యకల ఫయసగెన
ై
ఄవకరల ఖ భించి లనూయసస ఙేశూౄ యస.
g) థేరనికి యథేశీ భాయఔదావం సంనుథించి నలట్ి ే సంస గ, నౄభా ఎఖ భత్త యనుయం, ధౌఔ యనుయం,

ఆంక ఫలంకింగ్ సభీవసఽలణో సభానఫన
ై భంక్లల ఈంట్లంథి. పలయతీమ నౄభా సంస లు 30 ఔధరై
ఎఔుువ థేరలలల నిఙేసౄ ఽధరైబ. యట్ి కయఔలానులు భన థేరనికి యథేశీ భాయఔదావంని
సభఔయిడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాత్తనిధం వళసఽౄధరైబ.
h) నౄభా సంస లు (నౄభా సంస .) ఄగిై ాభాదం వలా సంబయంఙే నశుినిై నిభోదింఙే (లర్
ై లాస్క నాయనష న్)

ఒడలల శూభానఽ నశుినిై నిభోదింఙే (కభోా లాస్క నయ
ా నష న్) నుభిరరనేఔ బదాత, భోడెు బదాత ఔయౌంఙే
ఄధేఔ ఏజెనీసలు, సంస లణో సనిైళత సంఫందరలు ఔయౌగి ఈంట్లబ.
షభాచడయం
తెభా భమిమయ శూహభాజిఔ బదరత
a) ఆడె శూభాజిఔ బదాత ఔయౌంచడం భశుిరనికి ఔ తనిసభి ఫలధతగ

ఖ భిౄంచఫడింథి.

ఇ

ాయోజనం కోసం భషి ంర అమోథించిన లు చట్లిలలల, తనిసభిగధన లేథర సవచిందంగధన నౄభాని
ఔ శూభాజిఔ బదాణర శూధనంగ ఈయోగించడం ఔడర ఈంథి. అ యధంగ తభ వంతే శూభాజిఔ
ఫలధతయౌై ధయయేయిడరనికి కొనిై నిభిెషిఫన
ై శూభాజిఔ బదాణర థకలలల కైందా, భషి ర ాబ ణరవలు
న఼ానేమంలనఽ ఙెయౌాశూౄ బ. 1948లల ఙేమఫడిన థి ఎంనుాబస్క లేిట్ ఆనాసూభెన్స మాక్ి, సేటట్
ఇనఽీమెన్ీ కహమపమైశన్ ఄలాగై నుభిరరనేఔ ఈథోఖ లు, యభి ఔుట్లంఫలలలా నౄభా ఙేమఫడిన యభికి వఙేి
ఄధరభోఖం, యఔ
ై లం, ాసాత్త, ఄలాగై భయణరనికి సంఫందించిన కయసిలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽంథి. ాబ తవం
ఖ భిౄంచిన కొనిై నుభిరరనేఔ నుాంణరలలా ఇ థఔం నియవళంచఫడెతేంథి.
b) ాబ తవం థరవభ నుాయోజిత(శూనసర్) ఙేమఫడు శూభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సంస లు ఔ
కీలఔఫన
ై నుతా నుోఱశూౄ బ. ంట తెభా థకహతున (RKBY) శూభాజిఔ ఫలధత ధయయేయిడంలల
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽి. ఇ థఔం నౄభా ఙేలన భెైతేలఔు భాతాఫే కఔ అ సంగానికి ఔడర
ాతక్షంగధన, భోక్షంగధన లనృే ఔయౌగైలా ఙేసౄ ఽంథి.
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c) గరనైణ ఔుట్లంఫలలఔు శూభాజిఔ బదాతనఽ ఄంథించడఫే ఄంత్తభ లక్షంగ యౄను ంథించఫడిన గహరమీణ
తెభా థకహలతూన ఔ యణజ నుాత్తథిఔన నడెశూౄబ.
d) ాబ తవ థకలఔు ఇ యధఫన
ై భదె తేనివవడఫే కఔుండర, శూభాజిఔ బదాణే ఄంత్తభ లక్షంగ నౄభా
యక్షణ ఄంథిసౄ ా, నౄభా భిశ్రభ సవమంగ ఔడర యణజయఫన
ై
థకలనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి.
ఈథరహయణలు: జనతడ ఴాకతుిఖత రభాద ధఔం, జన ఆమోఖాశీర ధఔం నదలెన
ై య.
సుమ మీక్ష 5
ఇ కిరంథి యట్ిలల నౄభా సంస (నౄభా సంస ) నడినే ఏ నౄభా థఔం ాబ తవం థరవభ నుాయోజితం(శూనసర్)
ఙేమఫడలేదఽ?
I.

లేిట్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ ఈథోఖ లు

II. ంట్ నౄభా థఔం
III. జన అభోఖ
IV. నలైవనీై

శూహమహంవం


నౄభా ఄంట్ే “భిస్కు సనైఔయణ థరవభ భిస్కు ఫథియ్”.



ఇధరడె ఄభలలా ఈనై నౄభా ఄసలు నట్ి నదట్ిశూభిగ లండన్లల ఈనై లాబడ్సస క఼ హౌస్కలల
నుాయంబఫైంథి.



నౄభా ఏభట్లలల ఇ కిరంథి ఄంరలు ఆనేడి ఈంట్లబ. ఈథరహయణకి, :
 అలౄ (Asset)
 భిసఽు (Risk)
 అద (Peril),
 ందం (Contract)
 నౄభా సంస (Insurer)
 నౄభాథరయస (Insured)

23



కై యధఫన
ై అసఽౄలు ఔయౌగి కై యధఫన
ై భిస్కులఔు లలనబయ ఄవకశ్ం ఈనైయయస ఔయౌల ఔ ఈభ్డి
నిదికి తలా కొంత యేసఽకోవడఫే సనైఔయణ.



నౄభా కఔుండర, ఆతయ భిసఽు నియవహణ యదరధరలలా ఆయ ఔడర ఈంట్లబ:
 భిసఽు తనంచఽకోవడం
 భిసఽు నిమంతాణ
 భిసఽు నిలుుదల
 భిసఽు లైధరనిసంగ్
 భిసఽు ఫథియ్



ఫలగ ఖ యసౄంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు:
 నుోగపట్లికోఖయౌగిన థరనిఔంట్ే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔండి
 భిసఽు వలా సఽభాయసగ వఙేి పయౌణరయౌై నిశితంగ ఄయ ం ఙేసఽకోండి
 తఔుువ కోసం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔండి

కరలఔబైన దడలక
1. భిస్కు
2. సనైఔయణ (ూయౌంగ్)
3. అలౄ
4. భిస్కు పలయం
5. భిస్కు తనంచఽకోవడం
6. భిస్కు ఄదఽు
7. భిసఽు నిలుుదల
8. భిస్కు లధ
ై రనిసంగ్
9. భిస్కు ఫథియ్

సుమ మీక్ష - జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
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పలయతథేశ్ంలల నౄభా భిశ్భ
ర ని నిమంత్తాంఙే సంస ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్.ీ
జవ్హఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
బయషతే
ౄ లల సంపలవ నశుియౌై తట్లికోవడం కోసం నిధఽల నిలవ ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయంచి, కొంత నతౄ ం ఔున
నలట్ిడఫే భిసఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయం.
జవ్హఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
నౄభా ఄధేథి ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనం.
జవ్హఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమం I.
ఔుట్లంఫంలల సంనుథింఙే ఏకెైఔ వకిౄ ఄకలంగ చనినుోబ, అ ఔుట్లంఫం తనంతట్ ణరనఽగ నుోఱంఫడరయౌసన
భిల త్త
 వలేౄ , అ సందయౌం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔం.
జవ్హఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
జన అభోఖ నౄభా థఔం నౄభా సంస ల థరవభ నడఫడెతేంథి. థీనికి ాబ తవం నుాయోజితం (శూనసర్)
ఙేమదఽ.
\

సుమ మీక్ష -జవ్హఫయలక
రవన 1
సనైఔయణ థరవభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఆలా నలుశూౄయస ________.
I.

ను దఽు (లేయంగ్స)

II. నలట్ి లఫడెలు
III. నౄభా
IV. భిసఽు తగిాంు (mitigation )
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రవన 2
భిసఽు సంబయంఙే ఄవకరయౌై తగిాంఙేందఽఔు తీసఽఔుధే చయలనఽ ఆలా నలుశూౄయస _____.
I.

భిసఽు నిలుుదల

II. నషి ం నియయణ (Loss prevention)
III. భిసఽు ఫథియ్
IV. భిసఽు తనంచఽకోవడం
రవన 3
భిసఽుని నౄభా సంస (నౄభా సంస ) ఔు ఫథియ్ ఙేమడం వలా , ఄథి ___________ ని శూధం ఙేసౄ ఽంథి.
I.

భన అసఽౄల ఖ భించి నియా క్షంగ ఈండడం

II. నషి ం సంబయలేౄ నౄభా నఽంచి డఫ ో తీసఽకోవడం
III. భన అసఽౄలు ఎదఽభోువలలన ఫలఫన
ై భిసఽులనఽ ట్ిించఽకోఔుండర ఈండడం
IV. భనసఽని ారంతంగ

ఈంచఽఔుంట్ృ,

యనుయం కోసం

భభింత ాపలవవంతఫన
ై

యేసఽకోవచఽి.
రవన 4
అధఽనిఔ నౄభా యనుయం భూలాలు ఆఔుడ ఔనఽగపనఫడరుబ __________.
I.

ధౌకదరయ (ఫలట్భభీ)

II. లాబడ్సస
III. భోడ్సస (Rhodes)
IV. భలలహణరా ఔనేట్ీ
రవన 5
నౄభా యషమంలల భిస్కు నిలుుదల ఇ లత్తని సాచిసఽౄంథి.
I.

నషి ం లేథర థెఫోత్తనడరనికి ఄవకశ్ం లేఔనుోవడం

II. నషి ం ఔయౌగించిన సంగట్న ఄంత యలుయైనథి కఔనుోవడం
III. నౄభా థరవభ అలౄ కి యక్షణ ఔయౌంచఫడట్ం
IV. అ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభించడరనికి నియృ బంచఽకోవడం
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ాణరయఔలు

రవన 6
ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏథి నిజం?
I. నౄభా అలౄ ని యక్షిసౄ ఽంథి
II. నౄభా థరని నషి ం నియభిసౄ ఽంథి
III. నౄభా నషి ం ఄవకరలనఽ తగిాసౄ ఽంథి
IV. అలౄ నషి ం జభిగణ
ి ే నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽంథి
రవన 7
కొుఔు ఆంట్ి యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేలే 400 ఆళ్ైు ఈండగ, ాత్త సంవతసయం సఖట్లన 4 ఆళ్ైు
ఙొున కయౌనుోత, యౄ.80, 000 శూభూళఔ నషి ం వచిినుడె. ఇ నషి ం బభీౄ ఙేమడరనికి ాత్త ఆంట్ి
మజభాని ఎంత యభిషఔ సహకయం యేసఽకోయయౌ?
I.

యౄ.100/-

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

„కొథిెభంథి‟ నశుిలనఽ „ఄధేఔభంథి‟ కి ంఙే యదరనం నౄభా

II. ఔ వకిౄకి వచిిన భిసఽుని భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే దే త్త నౄభా
III. „ఄధేఔభంథి‟ నశుిలనఽ „కొథిెభంథి‟ కి ంఙే యదరనం నౄభా
IV. కొథిెభంథి లాపలలనఽ ఄధేఔభంథికి ఫథియ్ ఙేలే యదరనం నౄభా
రవన 9
భిసఽు ఄంగీఔభింఙే భ ందఽ, నౄభా సంస అలౄ నలై భిశీలన భభిమ తనిఖీ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽంథి. ఎందఽఔు ?
I.

భైట్ింగ్ కోసం భిసఽులనఽ ఄంచధర యేమడరనికి

II. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ అ అలౄ ని ఎలా కొనఽగోలు ఙేరడో ఔనఽగపధేందఽఔు
III. ఆతయ నౄభా సంస లు ఔడర అ అలౄ ని తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనికి
IV. ను యసఖ అలౄ ని ఔడర నౄభా ఙేమవచఽిధేమో ణెలుసఽకోవడరనికి
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రవన 10
ఇ కిరంథి యట్ిలల నౄభా ాకరమ
ి ని ఫలగ వభిృంచఖల ాణరభాైమఫేథ?ి
I.

ఄధేఔభంథికి వఙేి నశుిలనఽ కొథిెభంథికి ంచడం

II. కొథిెభంథికి వఙేి నశుిలనఽ ఄధేఔభంథికి ంచడం
III. కొథిెభంథికి వఙేి నశుిలనఽ ఔుడికై ంచడం
IV. భబతీ థరవభ నశుిలనఽ ంచఽకోవడం

సుమ మీక్ష - జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
భిసఽు సనైఔయణ థరవభ భిసఽు ఫథియ్ని నౄభా ఄంట్లయస.
జవ్హఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
భిస్కు సంబయంఙే ఄవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనికి తీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention)
చయలని ఄంట్లయస.
జవ్హఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమం IV.
భిసఽుని నౄభా సంస కి ఫథియ్ ఙేమడం థరవభ, భనసఽని ారంతంగ ఈంచఽఔుంట్ృ, యనుయం కోసం భభింత
ాపలవవంతఫన
ై ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.
జవ్హఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
అధఽనిఔ నౄభా యనుయం భూలాలు లాబడ్ససలల ఔనఽగపనఫడరుబ.
జవ్హఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమం IV.
నౄభా యషమంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిట్న
ె ష న్) ఄంట్ే, ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థరని ాపలయయ్ై బభించడరనికి
నియృ బంచఽకోవడం.
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జవ్హఫయ 6
సభెన
ై ాణరభాైమం IV.
అలౄ నషి ం జభిగణ
ి ే నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
జవ్హఫయ 7
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
ాత్త ఆంట్ి మజభాని యస. 200 వంతేన సహకయం ఄంథింఙరయౌస వసఽౄంథి.
జవ్హఫయ 8
సభెన
ై ాణరభాైమం I.
„కొథిెభంథి‟ నశుిలనఽ „ఄధేఔభంథి‟ కి ంఙే యదరనం నౄభా.
జవ్హఫయ 9
సభెన
ై ాణరభాైమం I.
ఔ నౄభా సంస భిసఽుని ల఼వఔభింఙేభ ందఽ భిసఽునఽ ఄంచధర యేమడరనికి భైట్ింగ్ ఔట్లియౌస ఈండడం వలా థరని
ఄంచధర ఔట్ేిందఽఔు ఔ భిరోధన నియవళసఽౄంథి.
జవ్హఫయ 10
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
నౄభాని కొందయస దఽయదిషి వంతేలఔు సంబయంఙే నశుియౌై, ఄలాంట్ి ఄనిశిిత సంగట్నలు/భిల త
 ేలలా ఈనై
ఄధేఔభంథి వఔుౄలఔు ంనణీ ఙేలే ఔ ాకరమ
ి గ నియవచించవచఽి.
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అధడామం 2
వితుయోఖదడయవతు సేఴలక
అధడామ మిచమం
యనియోఖథరయసని

లేవలనఽ

ఖ భించి

ఇ

ఄదరమంలల

నైయస

ధేయసిఔుంట్లయస.

యనియోఖథరయసలఔు

లేవలంథించడంలల ఏజెంట్ా నుతానఽ ఖ భించి ఔడర నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. నౄభా నులల఼థరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలల
ఈనై లు సభసల భిశుుయ చయల ఖ భించి నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. ఆంక యనియోఖథరయసణో ఎలా
భాట్లాడరలల, ఎలా ఄతనిణో సంఫంధం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయస ధేయసిఔుంట్లయస.

అబాషన పయౌతడలక
A. యనియోఖథరయస లేవలు – శూదరయణ పలవనలు

B. యనియోఖథరయసఔు ఫయసగెైన లేవలు ఄంథించడంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతా
C. సభసల భిశుుయం
D. సభాఙరయ ాకరమ
ి

E. పలఱేతయ సభాఙరయం
F. ధైత్తఔ ావయౄ న

ఇ ఄదరమానిై ఄధమనం ఙేలన ఄనంతయం నైయస ఇ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఈండరయౌ:
1. యనియోఖథరయస లేవల నుాదరనతనఽ యవభించఖలఖడం
2. లేవల ధరణతనఽ వభిృంచడం

3. నౄభా భిశ్భ
ర లల లేవల నుాదరనతనఽ భిశీయౌంచడం

4. భంచి లేవలంథించడంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతానఽ ఖ భించి చభిించడం
5. నౄభాలల సభసల భిశుుయ యదరనం నుతానఽ సనైక్షించడం
6. సభాఙరయ ాకిరమనఽ యవభించడం

7. పలఱేతయ సభాఙరయం నుాదరనతనఽ యవభించడం
8. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ లనూయసస ఙేమడం
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A. వితుయోఖదడయవ సేఴలక – శూహధడయణ ఫాఴనలక
1. వితుయోఖదడయవ సేఴలక ఎంద఼ఔక?

ఏ యనుభనికెైధర జీయఔనఽ ఄంథింఙేథి యనియోఖథరయసలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియా క్షంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ
ఆతయ ఈతతే
ౄ ల యషమంలల ఔంట్ే నౄభాలల యనియోఖథరయస లేవలు భభిమ సంఫందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ
నుాదరనత ఈంట్లంథి.

ఆతయ యసౄ వ సయసఔుల ఔంట్ే నౄభా యంఖం ఙరలా ననైఫైన లేవ కవడఫే ఆందఽఔు కయణం.
కయస కొనఽగోలు ఔంట్ే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫైనథో భననేుడె చాథరెం.
కహయవ
ఆథి

ఔంట్ికి

ఔనింఙే

చాడవచఽి.

ట్ెస్కి

ఄనఽబూత్త ఙెందవచఽి.

కహయవ తెభా
వసఽౄవు.

డెైవ్

థీనిై

ఙేమవచఽి.

ఆథి ఔ ందం. బయషతే
ౄ లల కయసఔు ఄనఽకోని ాభాదం
వంట్ిథేఫైధర

జభిగిణే

థరనివలా

సంబయంఙే

నషి ం,

లేథర

డరఫేజీలఔు భిశృయం ఙెయౌాంచడం థీని ఈథేెశ్ం. ఄలాంట్ి

దఽయదిషి ఔయ సంగట్న జభిగైథరక నౄభా లనృే ని ఎవయౄ
చాడలేయస, ణరఔలేయస, ఄనఽబూత్త ఔడర ఙెందలేయస.

కయస

కొనఽగోలుథరయసఔు

సభమంలల
ఔలగలధే

కసౄ

అశ్

భంచి

కొనఽగోలు

ఄనఽబూత్త

ఈంట్లంథి.

ఄథి

యసౄ యఔఫైనథి, థరనిై ఄయ ం ఙేసఽకోవడం
ఔడర సఽలువు.

కయసనఽ

నూఔిభీలల

శుోయౄభ లల

ఈంచి

యనియోగిశూౄ యస.

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ అనంథరనిై అశించి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ
ఏఫైధర ాభాదం జయఖవఙేిమోననై బమంణో/అంథోళ్నణో
ఙేలేథి.
నౄభా

లనృే ని

ఄందఽకోయలని

పలయంచడం జయఖదఽ.
తమాయస

యఔరబంచి

ఙేల,

భోడెునలై

ఏ

యనియోఖథరయస

ఔడర

నౄభా యషమంలల భాతాం థరని ఈతత్తౄ , యడఔం ఏఔకలంలల

జభిగినుోవడరనిై చాడవచఽి. ఆథే నౄభా లేవలనిైంట్ా నా ఈండే
ఄథివతీమ లక్షణం.

తమాభీ, యఔరమం, యడఔభధే భూడె

ాకిరమలు భూడె ననైఫైన కలాలు,
స లాలలా ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లబ.

యనియోఖథరయస నిజంగ ఄనఽబూత్త ఙెంథేథి లేయ ఄనఽబూత్తని. ఄథి సంతినౄ ఔయంగ లేఔనుోణే ఄసంతినౄ కి థరభి
తీసఽౄంథి. ఔయేళ్ అ లేవ ఄంచధరలనఽ నేంచిణే యనియోఖథరయస అనందడణరడె. ాత్త సంస లక్షం ఔడర ఆలా
యనియోఖథరయసలనఽ అనందయచడఫే.
2. సేఴల నడణాత
నౄభా ఔంనలనీల లఫోంథి (ఄంట్ే యట్ి ఏజెంట్ా ణో సశృ) ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవలు ఄంథించడం థరవభ
యనియోఖథరయసనఽ ఫలగ సంణోషనలట్ిడం నౄభా ఔంనలనీలఔు ఙరలా ఄవసయం.
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కహతూ ఈ హెచ఼ు నడణాతతో ఔూడ్ిన సేఴ అంటే ఏమిట? దడతు లక్షణడలేమిట?
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫైన మోడల్ (“స్ర్ు కహుల్”గ నలుశూౄయస) భనఔు కొనిై సషి తలనఽ ఆవవఖలదఽ.
లేయ ధరణతఔు సంఫందించిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళెైలెైట్ా ల:

a) వివుషతూమత: శృనై ఆచిిన లేవలనఽ అదరయడఖయౌగైలా, ఔచిితతవంణో ఄంథించఖల శూభయ ూం.

ఙరలాభంథి యనియోఖథరయసలు లేయ ధరణతఔు సంఫందించిన ఐదఽ ఄంరలలానా యశ్వసనీమతనఽ
ఄత్త కీలఔఫైన ఄంశ్ంగ పలయశూౄయస. యశ్వసనీమత ుధరథినలైధే నభ్ఔం ఏయడెతేంథి.

b) షందన: యనియోఖథరయసలఔు లేవలంథింఙేందఽఔు, యభికి ఄవసయఫైన లేవలనఽ ఄంథింఙేందఽఔు

యలుగ తక్షణం సంథింఙేందఽఔు లఫోంథి సనైదే తనఽ ఆథి సాచిసఽౄంథి. యేఖం, ఔచిితతవం, లేవలు
ఄంథిసౄ ఽనై సందయౌంగ దిఔథం వంట్ియట్ిని ఫట్ిి థీనిై ఄంచధర యేమవచఽి.

c) శృమీ: సభీవస్క ను ా యైడయా జఞానం, శూభయ ూం, లేవలలా భిదఽతవం భభిమ నభ్ఔం, యరవశూలనఽ

ాత్తపయౌంచఖలఖడం వంట్ియట్ిని సాచిసఽౄంథి. లఫోంథి తభ ఄవసభలనఽ ఎంత ఫలగ ఄయ ం

ఙేసఽఔుధరైయస, ఎంత ఫలగ యట్ిని తీభియనై యట్ి అదరయంగ యనియోఖథరయస ఙేలే భథింు
అదరయంగ థీనిై లెకిుశూౄయస.

d) శూహన఼బయతి: భానయమ కోణరనిై ఫట్ిి థీనిై వభిృశూౄ యస. యనియోఖథరయస ట్ా చానే జఞఖరతౄ, వకిౄఖత
శూబలల ఄంథింఙే లేవలలా ఆథి ాత్తపయౌసఽౄంథి.

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

వళసఽౄంథి. ఈథరహయణఔు నౄభా ఔంనలనీ కభలమానికి యయా నుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్,
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄవులు ఄఔుడ ఈండట్ం, లఫోంథిల ను ా లషనయౌజం వంట్ియ యనియోఖథరయసనలై

గప ాపలవం చాుణరబ. ఇ పౌత్తఔ ఄంరలు ఙరలా భ కం. ఎందఽఔంట్ే లేవలనఽ ఄనఽబూత్త
ఙెంథేందఽఔు భ ంథే యనియోఖథరయసనలై డే ణొయౌ, రశ్వత ాపలవం ఆథే.
3. వితుయోఖదడయవ సేఴ భమిమయ తెభా
నౄభా భిశ్భ
ర లలని ఏ ాకాత ఄభ్కల ఈతత్తౄ థరయసలధైధర యయస ఄతేనైత శూధరనికి ఎలా ఙేభభో, ఄఔుడ
ఎలా

కొనశూఖఖలుఖ తేధరైభో

ఄడఖండి.

నైఔు

కై

సభాదరనం

లనంఙే

యనియోఖథరయసల భదె తే వలేా యనుభనిై యయస నిభి్ంచఽఔుని నలంచఽకోఖయౌగయస.

ఄవకశ్భ ంథి.

ాసౄ ఽత

యభి అథరమంలల ఙరలా పలఖం కంట్లాఔుిల భెనఽవల్ వలా వఙేి ఔనేషనా థరవభధే సభఔయసతేందని ఔడర

నైఔు ఄయ భవుతేంథి. కొతౄ యనియోఖథరయసలనఽ సంనుథించఽఔుధేందఽఔు యభి ఔా బంట్ల
ా ఔడర వనయసగ
భాయణరయస.

యభి యజమ యహసఫేనేట్ి?
సభాదరనం ఙరలావయఔ ఔట్ే. తభ వితుయోఖదడయవలఔక సేఴలక అందించేంద఼ఔక ఔటయటఫడ్ే తతుం.
యనియోఖథరయసనఽ అనందంగ ఈంచడం ఏజెంట్లఔు, ఔంనలనీకి ఎలా ఈఔభిసౄ ఽంథి?
ఇ ాశ్ైఔు సభాదరనం ఙెనేందఽఔు ఄసలు యనియోఖథరయస ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔశూభి చాలేౄ
ఫేలు.
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వితుయోఖదడయవ జీవితకహలు విలకఴన఼ యనియోఖథరయసణో థీయఘకలంలల ఫయసగెైన సంఫందరనిై ఏయయచఽకోవడం
థరవభ ను ందఖల అభిఔ ాయోజధరల నతౄ ంగ నియవచించవచఽి.
చితరం 1: వితుయోఖదడయవ జీవిత కహలు విలకఴ

తన యనియోఖథరయసలణో సనిైళత సంఫందరలు ఏయయచఽఔుని ఫయసగెైన లేవలు ఄంథింఙే ఏజెంట్ల భంచి ఖ డ్స
యల్ నఽ, ఫలాండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుంట్లడె. ఄథి యనుయ యసౄ యణఔు ఈఔభిసౄ ఽంథి.

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 1
యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువ ఄంట్ే ఏనేట్ి?
I.

యనియోఖథరయసఔు తన జీయత కలం నతౄ ంలల లేవలు ఄంథింఙే ఔరభంలల ఏయడే వమాల నతౄ ం

II. ఔయౌంచిన యనుయం అదరయంగ యనియోఖథరయసఔు ఆఙేి భంఔు

III. యనియోఖథరయసణో థీయఘకయౌఔ సంఫందరలు ఏయయచఽకోవడం థరవభ శూదించఖయౌగై అభిఔ లాపలలు
IV. యనియోఖథరయసఔు ఄంథించఖల ఖభిషి నౄభా
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B. వితుయోఖదడయవఔక గప సేఴలక అందించడంలో తెభా ఏజెంటయ తృహతర
యనియోఖథరయసఔు ఔ ఏజెంట్ల గప లేవలు ఎలా ఄంథించఖలడో భననేుడె చాథరెం. యనియోఖథరయస లేవల
నుతా ఄభ్ఔం వథేె నదలవుతేంథి. ఄఔుడి నఽంచి కంట్లాఔుి కలం ను డవుధర కొనశూఖ తేంథి. ఆందఽలల

థిఖ వ దశ్లుంట్లబ. కంట్లాఔుి భభిమ ాత్త దశ్లలనా నుోఱంఙే నుతాలా ల కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనం ఆుడె
చాథరెం.

1. అభమఔు తృహభంట్ – అతతాతు భ షలశృ
లేయ నుబంట్ నిజఞనికి ఄభ్ఔు నుబంట్ే. జీయణేతయ నౄభా నులల఼ల కొనఽగోలులల ఄత్త కీలఔ ఄంరలలా
కొనఽగోలు ఙేమాయౌసన ఔవభైజీ (సమ్ ఄషర్ు ) నణరౄనిై నిభేభించడం ఔడర ఔట్ి.

కఫట్ిి భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఈంచఽకోవడం ఙరలా భ కం. భిసఽునఽ ఆతయణరా ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన
సందభౌలలా నౄభానఽ లనూయసస ఙేమఔండి. పలయత నషి ం నౄభా వమం ఔంట్ే ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లందని
నౄభాథరయస ఔచిితంగ నిభేభించఽకోఖలఖడం ఙరలా భ కం.

ఔయేళ్ న఼ానేమం ఙెయౌాంులు ఖనఽఔ అ ాభాదంలల ఆనేడి ఈనై నశుిల ఔంట్ే ఎఔుువగ ఈంట్ే ఄలాంట్ి
భిసఽునఽ బభించడఫే ఫేలు.

భభోయైు, ఏథెైధర దఽయదిషి ఔయ సంగట్న జభిగిణే ఄథి అభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథెైణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా
ఙేబంచఽకోవడఫే ఈతౄ భం.

నౄభా ఄవసయభా లేథర ఄనైథి భిల తేలనలై అదరయడెతేంథి. ఔయేళ్ ఔ అలౄ కి ఏథెైధర ఈణరతం వలా నషి ం

లేథర డరఫేజీ జభిగై ఄవకశ్ం ఙరలా తఔుువగ ఈంట్ే థరనికి నౄభా ఙేబంచఽకోవడం ఔంట్ే అ భిసఽునఽ
బభించడఫే ఫేలు. ఄలాగై సదయస వసఽౄవు యలువ గపగ లేఔనుోణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబంచఔనుోవడఫే
ఫేలు.

ఉదడసయణ
వయద భ ంు ఙరలా ఎఔుువగ ఈండే నుాంతంలల నివలంఙే యయస వయదల ఫలభి నఽంచి ఔవభైజీ తీసఽకోవడం
ఈమ ఔౄ ంగ ఈంట్లంథి.

భభోయైు ఄలాంట్ి భిసఽు ఄతంత తఔుువగ ఈండే నుాంతంలల ఈండే మజభానికి ఄలాంట్ి నౄభా
నలదెగ ఄవసయం కఔనుోవచఽి.

ఫాయత్ లో థర్డ తృహమీటకత మోటాయవ వ్హసన తెభా చటట రకహయం తతుషమి. కఫట్ిి ఄసలు ఇ నౄభా ఄవసయభా,
కథర ఄనై చభైి ఄసంఫదే ం.

ఎవభెైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షంలల, థరనిై భోడెునలై నడనులంట్ే థర్ు నుభీికి నౄభా తీసఽకోవడం

తనిసభి. ఄథే సభమంలల కయసఔు ాభాదం జయఖడం వలా ఔయౌగై శూ ంత నశుినికి ఔవభైజీ తనిసభి
కఔనుోబధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడం ఙరలా ఈతౄ భం.

జభిగై నషి ంలల కొంత పలగనిై యహన మజభాధే బభింఙే క్షంలల తగిాంు నౄభానఽ తీసఽకోవడం ఄతనికి, ఄంట్ే
నౄభాథరయసఔు అభిఔంగ యసఽలుఫలట్లగ ఈంట్లంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయసఔబణే ననై ాయోజధరలు
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ఈండవచఽి. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽంచి నదలుఔని లఫోంథి, కయసా, లమనృయౌట్ీ ఎక్స నుోజర్ వంట్ియధనై ఄందఽలల
ఈంట్లబ. ఄందఽకై తీసఽకోయయౌసన నులల఼ల యషమంలల యభికి సభెైన సలశృ ఄవసయం.
ఙరలా జీయణేతయ నులల఼లు సా
 లంగ భెండె యపలగల కింథికి వశూౄబ:
 ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లు

 ఄనిై భిసఽుల నులల఼లు
యట్ిలల భెండోయ ఙరలా కభీథెైనయ. ఎందఽఔంట్ే ఄయ ఄనిై యకలెైన నశుిలనా ఔవర్ ఙేశూౄ బ. భ కంగ నులల఼లల
నేనశృబంచని యట్ిని. కఫట్ిి భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లనఽ

తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔం కఖలదఽ. థరనిథరవభ న఼ానేమంలనఽ అథర ఙేసఽకోవచఽి. థరంణోనుట్ల
నౄభాథరయసఔు ఄవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర ఄందఽతేంథి.

నౄభాథరయసఔు ఄతేతౄ భ లేవలు ఄంథించినుడే ఏజెంట్ల నిజంగ ఔనైషన్ అభిజంచడం నదలు నలడెతేంథి.
ఄందఽకై భిసఽునఽ తగిాంచఽకోవడరనికి ాభాణ దే త్తగ నౄభా ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. కఔనుోణే భిసఽునఽ

తగిాంచఽకోవడం, లేథర నశుినిై నియభించఽకోవడం వంట్ి నౄభా వమానిై తగిాంచఽకోఖల ఆతయణరా సదఽనుమాలు
ఔడర ఎధనై ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ. ఇ యషమానిై ఏజెంట్ల ఔడర నితం భనసఽలల ఈంచఽకోవడం
ఄవసయం.

ఈథరహయణఔు నౄభాథరయస దికోుణం నఽంచి చాలేౄ థీనికి సంఫందించి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు:
 తగిాంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే న఼ానేమంనఽ ఎంతవయఔు తగిాంవచఽకోవచఽి?
 న఼ానేమంలనఽ తగిాంచఽకోఖయౌగిణే ఎంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽి?

ఔ జీయణేతయ నౄభా సంస లేల్స యసన్ గ యనియోఖథరయస వదె ఔు యమలాట్ుడె ఄతని యషమంలల తన నుతా
ఏనేట్నై థరనినలై అఫ కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. ఄఔుడికి ణరనఽ కైవలం ఄభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేందఽఔు

భాతాఫే యమ్ౄంథర, లేథర కఖల నౄభాథరయసఔు శూమడి, భిసఽులనఽ ఫయసగా నియవళంచఽకోవడంలల ఄతనికి
శూమడే కోచ్ భభిమ పలఖశూవనేగధర?

యనియోఖథరయస కోణం ననైంగ ఈంట్లంథి. యచిించిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄ ంలల నౄభా ను ంథరలనై
మావ ఄతనిలల ఎఔుువగ ఈండదఽ. కనీ భిసఽునఽ శృండిల్ ఙేలే వమానిై తగిాంచఽకోయలధే ఎఔుువగ ఄతనఽ

అశిశూౄడె. కఫట్ిి యనియోఖథరయస సభసంణర ఄతనఽ సవమంగ నిపలబంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా
ఄవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄంచడఫే.

భభోలా ఙెనులంట్ే నౄభా ఏజెంట్ల నుతా కైవలం లేల్స యసన్ ఔంట్ే ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. అఫ భిసఽు
భథింుథరయస, ఄండర్భెైట్ర్ , భిస్కు నియవహణ కౌధసలర్, ఄవసభనికి తగిన భిశుుభలనఽ సాచింఙే డిజెైనర్

భభిమ నౄభాథరయసణో సంఫందరలనఽ నలంను ంథించఽఔుధే ఫయసగెైన వకిౄ వంట్ి ఄనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ
ఈండరయౌసన ఄవసయం ఙరలా ఈంట్లంథి.
2. రతృో జల్ దవ
నౄభా కోసం ానుోజల్ నఽ నిండంలల యనియోఖథరయసఔు ఏజెంట్ల సహఔభింఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఄందఽలల నేభపునై

ఄనిై ఄంరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ానుోజల్ నూయం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భించి
ఄదరమం 5లల సయవయంగ చభిించడం జభిగింథి.
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ానుోజల్ నూయంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄశూ బలల సభాదరధరలు నిండం ఙరలా ఄవసయభని ాత్తనుదనథరయసఔు

ఏజెంట్ల చఔుగ యవభించడం ఙరలా ఙరలా కీలకంశ్ం. లేదంట్ే కెాబం ఏఫైధర తలెణేౄ సందయౌంలల ానుోజల్
నూయంలల సభెైన, సంూయృ సభాఙరయం ఆవవఔనుోబన క్షంలల ఄథి యనియోఖథరయస కెాబంనఽ ాభాదంలల
డేమఖలదఽ.

కొనిైశూయసా నులల఼ని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభింత ఄదను సభాఙరయం ఔడర ఄవసయం కవచఽి. ఄలంట్ుడె అ
యషమానిై యనియోఖథరయసఔు ధేయసగ గనీ, లేథర ఏజెంట్ల/సలశృథరయస థరవభ గనీ నౄభా ఔంనలనీ
యవభించవచఽి. ఎలా ఙెనధర ఔడర, ఄవసయఫైన ఄనిై ఄంరలనా ూభిౄ ఙేమడం యనియోఖథరయసఔు ఙరలా
ఄవసయం.

3. అంగీకహయ దవ
a) ఔఴర్ నోట్
ఔవర్ ధనట్ ఖ భించి ఄదరమం “5”లల ూభిౄగ యవభించడం జభిగింథి. ఄవసయఫైన ాత్తశూభీ నౄభాథరయసఔు
ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెంట్లథే. ఇ యషమంలల కుగ ఈండట్ం
నౄభాథరయస ాయోజధరలు నౄభా ఔంనలనీ భభిమ ఏజెంట్ల ఙేతేలలా సఽయక్షితంగ ఈధరైమని ఙెడఫే.
b) తృహలస డ్డఔకాబంట్ జామీ
నులల఼ జఞభీ ఄధేథి యనియోఖథరయసణో ఫయసగెైన సంఫందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెంట్లఔు భభో నలదె

ఄవకశ్ం. ఔయేళ్ ఔంనలనీ నిఫంధనలు ఖనఔ ఄనఽభత్తలేౄ నులల఼ ణరానిై వకిౄఖతంగ నౄభాథరయసఔు
ఄందజైమాయౌస ఈంట్లంథి. ఄబణే థరనిై లేఔభించి, యనియోఖథరయసఔు ఄందజైమడం భంచి ఈనుమం.

నులల఼ని ధేయసగ నుోసఽి థరవభ ంుతేంట్ే ఖనఔ నులల఼ డరఔుఫంట్ నఽ ంగధే ఎవభెైధర ఔయస

యనియోఖథరయసనఽ సంాథించడం తనిసభి. యనియోఖథరయసఔు ఄంథిన తాంలల ఏఫైధర ఄసషి త ఈంట్ే
థరనిై ఖ భించి ఄతనికి యవభింఙేందఽఔు ఆథి ఔ ఄవకశ్ం. లు యకలెైన నులల఼ సదఽనుమాలనఽ ఖ భించి

యవభింఙేందఽఔు ఔడర ఆథి సభెైన సందయౌం. భభిమ యనియోఖథరయస ఈయోగించఽకోఖల నులల఼థరయస
హఔుులు భభిమ సదఽనుమాలనఽ ఖ భించి ఔడర యవభించవచఽి. ఄభ్కనికి నేంచిన లేవలనఽ
ఄందజైశూౄ భని యనియోఖథరయసఔు నౄభా ఔంనలనీ ఆలాంట్ి తన చయల ణెయౌమజైలనట్లి ఄవుతేంథి.

యనియోఖథరయసఔు ఄనిై యకలుగ లేవలంథిశూౄ నని యగెనం ఙేమడంణో నుట్ల ూభిౄ భదె తే
ఄందజైమడరనికి ఆథి ఔ సందయౌం.

ఏజెంట్ల లేవల థరవభ లనృే ను ందఖల ఆతయ వఔుౄల నేయానఽ ఖ భించి యఔఫ ఙేమడం తభవత్త తయుఫదే ఫైన
దశ్ ఄనించఽఔుంట్లంథి. ఔయేళ్ ఔా బంట్ల ఖనఽఔ తనంత ణరనఽగ ఇ వఔుౄలనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెంట్లనఽ
యభికి భిచమడం ఙేమఖయౌగిణే యనుయంలల థీనిై ఔ గప భ ందడెఖ గ పలయంఙరయౌ.
c) తృహలస మెన఼ాఴల్
జీయణేతయ నులల఼లనఽ ఏట్ల భెనఽవల్ ఙేబంచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ఄథే ఔంనలనీలల కొనశూఖడభా, లేథర

ఔంనలనీ భాయడభా ఄనైథి నియృ బంచఽకోఖల శూౌలబం ాత్త భెనఽవల్ సభమంలలనా యనియోఖథరయసఔు

ఈంట్లంథి. ఏజెంట్ల భభిమ నౄభా ఔంనలనీ నౄభాథరయస భనసఽలల తభ ట్ా ఏభట్ల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్
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ఔు భభిమ నభ్కనికి ఆథి కీలఔ భీక్ష ఄని ఙెవచఽి. నౄభాథరయస తీసఽఔునై నులల఼ ఖడెవు పలాధర

ణేథీన భ గిమనఽందని, భెనఽవల్ ఙేబంచఽకోయలని ఄతనికి ఖ యసౄ ఙేమాయౌసన చట్ి యఫైన ఫలధణేనై
నౄభా ఔంనలనీకి లేఔుధరై... భభద కోసం ఄలా ఖ యసౄ ఙేమడం అభోఖఔయఫైన యనుయ దే త్తగ భిఖణన

ను ందఽణోంథి. ఆందఽలల పలఖంగ ఎక్స నలైభీ ణేథీకి ధల భ ందఽగ “మెన఼ాఴల్ నోటీష఼”నఽ నౄభా ఔంనలనీ జఞభీ
ఙేసౄ ఽంథి. కఫట్ిి భెనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ందఽగధే నౄభాథరయస వదె ఔు ఏజెంట్ల యళ్ా డం, భెనఽవల్
సనైనశూౄ ోందని ఙెడం ఙరలా ఄవసయం. తథరవభ ఄందఽఔనఽఖ ణంగ నౄభాథరయస చయలు తీసఽఔుంట్లడె.

ఔా బంట్లనఽ ఏజెంట్ల ఄుడుడె ఔలుసా
ౄ ఈండట్ం వలా యసయం సఫందరలు ఫలలనేతం ఄవుత

ఈంట్లబ. ండెఖలు, నౄభాథరయస ఔుట్లంఫంలల ఏయైధర యబకభలునైుడె ఏజెంట్ల యపలకంక్షలు
ణెలుుత ఈండట్ం ఫేలు. ఄలాగై ఔషి కలం, ఆఫోందఽలు ఈనైుడె అదఽఔుంట్ృ ఔడర ఈండరయౌ.
4. కెెభం దవ
కెాబం భిశుుయ సభమంలల ఏజెంట్ల నుోఱంఙరయౌసన నుతా ఙరలా కీలఔఫైనథి. కెాబభ ఔు కయణఫైన గట్న

ఖ భించి తక్షణం నౄభా ఔంనలనీకి ణెయౌమజైమడం భభిమ అ సందయౌంగ నుట్ింఙరయౌసన ఄనిై నిఫంధనలు,
దె తేలనా యనియోఖథరయస నుట్ింఙేలా చాడట్ం ఏజెంట్ల యది.థరంణోనుట్ల నశుినిై భథింు ఙేలేందఽఔు
భిరోధనలు ఏఫైధర ఄవసయభబయ క్షంలల యట్ికి ఏజెంట్ల సహఔభింఙరయౌ ఔడర.

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 2
నౄభా ఄవసయభా, కథర ఄనై చయిఔు ణరయే లేని సందభౌనిై ఖ భిౄంచండి.
I.

అలౄ నౄభా

II. యనుయ ఫలధత నౄభా

III. థర్ు నుభీి లమనృయౌట్ీకి మోట్లయస నౄభా
IV. ఄగిైాభాద నౄభా
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C. పమహాద఼ల మిశుహుయం
1. షమీక్ష
యనియోఖథరయసఔు ఏఫైధర భదఽలునైుడె యట్ిని భిషుభింఙరయౌసన సభమఫే ఄతంత ళెచఽి

నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుంట్ే యట్ిని భిషుభించఖల లేవలలా యైపలం (నౄభా ఔంనలనీ భికయసులనఽ

సభిఙేమడంలల అలసం నదలుఔుని కెాబభ నఽ యలెైనంత తవయగ భిషుభించఔనుోవడం థరక ఏథెైధర
కవచఽి) యనియోఖథరయసఔు అఖరహం ణెనసఽౄంథి. ఆథి ఔథలల ఔ పలఖం భాతాఫే.

నలైగ ఄలాంట్ి యైపలానికి ఆఙేి యకాధరల థరవభ యనియోఖథరయసలు భభింతగ అఖరహోదఖర లవుణరయస. లేయ
యైపలం పయౌతంగ తలెతౄఖల పలయోథేవగలు, తతసంఫందిత ఈథేవగలు భెండె యకలుగ ఈంట్లబ:

 ణొలుత ఆఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతౄ ేతేంథి. ణరభ మోసనుోమాభనై పలవన ఔడర
వసఽౄంథి

 భెండో ఼యౌంగ్ ఏనేట్ంట్ే ఄహం థెఫో త్తనడం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయంచడం
యనియోఖథరయస సంఫంధంలల భదఽ ఄధేథి ఙరలా కీలఔఫైన “షతాశోధన షభమం”; ఇ యషమంలల నౄభా
ఔంనలనీ సజఞవుగ వవహభించఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఆథి యభికి ఔ ఄవకశ్ం. థీనిథరవభ యనియోఖథరయస
నభ్కనిై భభింతగ ఫయసఖ యసచఽకోవచఽి. ఇ యషమంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కం. ణరనఽ ఙరలా
యలుయైన యడని యనియోఖథరయసలు పలయంచఽఔుధేలా ఆలాంట్ి సందభౌలలా నౄభా ఔంనలనీ ావయౄ న ఈండరయౌ.

నైయస ఖనఔ ను ా లషనల్ నౄభా సలశృథరయస ఄబణే ఆలాంట్ి ఈదంతం ఄసలు తలెతౄఔుండర భ ందఽగధే జఞఖరతౄ

డణరయస. ఔయేళ్ ఄలాంట్ిథేఫైధర తలెత్తౄణే ఇ యషమానిై ఔంనలనీలలని సంఫందిత ఄదికభి దిఱికి తీసఽకెమౄ ాయస.
ఖయయవుంచ఼కోండ్ి. ఔం్తూలోతు భమై ఇతయ ఴాఔకులఔూ ఔె భంటయ షభషాల విశమంలో మీఔకననంత మాజభానాం
ఉండద఼!

భదఽలు/ఆఫోందఽలధేయ

నిజఞనికి

యనియోఖథరయస

చానంచఽఔుధేందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని ఄవకశ్ం.

ాయోజధరలఔు

నైయస

ఎంతగ

యలువ

ఆశూౄభో

ఏజెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ ఫయసగెైన యనుభనిై

నలంను ంథించఽఔుధేందఽఔు ఇ భదఽలు/ఆఫోందఽలు నిజఞనికి ఖట్ిి ుధరదఽల వంట్ియ. ాత్త నులల఼ తాం చివభ
భదఽల భిశుుభనికి ఙేట్లియౌసన చయలనఽ ఖ భించి సయవయఫైన యవయణ ఈంట్లంథి. డరఔుఫంట్

సదఽనుమాలనఽ ఖ భించి యనియోఖథరయసలఔు యవభిసౄ ఽనైుడే ఇ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌస
ఈంట్లంథి.

భౌఖిఔ రచడయం (భంచైనడ/చడ్ైనడ) విఔరమాలోెనఽ, సేఴలక అందించడంలోనఽ చడలా కరలఔ తృహతర తృో షషు ఼ంది.
భంచి సేఴలక అందించఖయౌగితే వ్హటతు తృొ ందిన వ్హయవ దడతు ఖయమించి ఔతూషం భమో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయస. ఄథే లేయ
యైపలం తలెత్తౄణే భాతాం థరని ఖ భించి ఔనీసం భభో 20 భంథికి ఙెఫ ణరయస!
2. షమీఔాత పమహాద఼ల తుయుసణ ఴాఴషి (ఐజీఎంఎస్క)
ఇ సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (ఐజీఎంఎస్క)నఽ ఐఅభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిింథి. నౄభా భదఽల

ఖణరంకలనఽ ను ందఽభిచి, నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భిశుుయ తీయసణెనఽైలనఽ ఎట్ిఔుడె నిశితంగ
ఖభనింఙే కైంథీఔ
ా ిత వవస ఆథి.
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నులల఼థరయసలు ఇ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. ఄందఽకోసం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ందఽభిచి, తభ

భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. అ తభవత భదఽలనఽ సంఫందిత నౄభా ఔంనలనీకి ండం జయసఖ తేంథి. ఇ
భదఽలనఽ, యట్ి భిశుుభనికి ట్ేి సభమానిై ఐజీఎంఎస్క భిశ్ియౌసా
ౄ ఈంట్లంథి. ఇ భదఽలనఽ ఇ
థిఖ వ చియసధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽి:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. వితుయోఖదడయవ మియక్షణ చటట ం, 1986
ఇ చట్లినిై “యనియోఖథరయసల ాయోజధరలఔు ఫయసగెైన బదాత ఔయౌంఙేందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయసల

యయథరల భిశుుభనికి యనియోఖథరయసల కౌనిసళ్ైా భభిమ ఆతయ సంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేందఽఔు కయయౌసన
సదఽనుమాలు ఔయౌంఙేందఽఔు” ఄభలలాకి తీసఽఔుభవడం జభిగింథి. ఇ చట్లినిై యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ం,
2002ణో సవభింఙరయస.

a) ఈ చటట ం మిధిలో తుయుచనడలక
ఇ చట్ి ంలల ను ందఽభిచిన కొనిై తుయుచనడలక ఆలా ఈధరైబ:

తుయుచనం
“సేఴ” ఄంట్ే యడఔంథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఏ వయృ న ఄబధర. భభిమ ఫలంకింగ్, లైధరనిసంగ్, యయణర,

నౄభా, నుాలలలంగ్, యదఽత్ లేథర ఆతయణరా ఆంధన సయపభ, ఫోభిుంగ్, లేథర లాడిజంగ్, లేథర భెండా, ఆంట్ి నిభ్ణం,
యధనదం, ఄభూజ్డ ఫంట్, యభౄ, ఆతయ సభాఙరయ సభైవ వంట్ి వయృ న. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుండర ఈచితంగ ఙేలే
లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ కంట్లాఔుిలల లేని ఄంరలు థీని భిదిలలకి భవు.
తెభాన఼ సేఴగహ ఇంద఼లో తృొ ంద఼యచడం జమిగింది
“వితుయోఖదడయవ” ఄంట్ే ఇ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ ఄబధర:
i.

ఏథెైధర ాత్తపలం ఙెయౌాంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. ఄలాంట్ి వసఽౄవుల యడఔంథరయస ఔడర. కనీ
ఄలాంట్ి వసఽౄవులనఽ భీ లేల్ థరవభ గనీ, భభై ఆతయ యణజ ఄవసయం కోసం గనీ లేఔభించిన వకిౄ ఇ
భిదిలలకి భడె. లేథర

ii. ఆలాంట్ి లేవలనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెైధర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ ఄలాంట్ి లేవలనఽ
ను ంథిధర.

“లోం” ఄంట్ే ఏథెైధర లలం, ఄసంూయృ త, లలం, ధరణతలల లలం, చట్ి యంగ గనీ, ఆతయణరా గనీ
నియవళంఙరయౌసనంత ధరణతనఽ నియవళంచనుోవడం వంట్ియ థీని భిదిలలకి వశూౄబ.
“పమహాద఼” ఄంట్ే యౌఖితూయవఔంగ ఇ థిఖ వ ఄంరలణో ఙేలన అభోణ:
i.

ఄసభంజసఫైన యనుయ దే త్త, లేథర నిఱదే వయౄ ఔ దే త్తని ఄనఽసభిలేౄ

ii. ఄతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయసఔులు ఔట్ి గనీ, ఄంతఔంట్ే ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే
iii. ఄతనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ంథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెత్తౄణే

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చట్ి యంగ కామం ఙేలన థరనిఔంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఈనైథరని ఔంట్ే ఎఔుువగ
ఈంట్ే
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నుాణరనికి, బదాతఔు శృనిఔయఫైన వసఽౄవులనఽ చట్ి యఫైన నిఫంధనలఔు యయసదే ంగ ఄభ్జూనణే, ఄందఽలల

ఔయౌనన యట్ి ఖ భించి, యట్ిని యడరయౌసన దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై ఖ భించి ఫళయంఖంగ ఈంఙరయౌసనంతగ
సభాఙరభనిై ఈంచఔనుోణే

“వితుయోఖదడయవతు వివ్హదం” ఄంట్ే భదఽఔు ఖ భెైన వకిౄ తననలై ఙేలన అభోణలనఽ కొట్ిినుభైమడం, యట్ిని
సయలు ఙేమడం వంట్ియ జయఖడం.

b) వితుయోఖదడయవతు వివ్హదడల మిశుహుయ షంషి లక
యనియోఖథరయసని యయథరల భిశుుయ సంస లనఽ ాత్త జిలాా, భషి ర భభిమ జఞతీమ శూబలల ఏభట్ల
ఙేశూౄ యస.
i.

జిలాె తౄో యం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర లేవలఔు సంఫందించిన భదఽలనఽ

ల఼వఔభింఙే ఄదికయం, భిది ఇ నూోభనికి ఈంట్లబ. తన అథేరల ఄభలు కోసం ఈతౄ యసవలు/డికీరలనఽ
సంఫందిత లయల్ కోయసిఔు ంనే ఄదికయం జిలాా నూోభనికి ఈంట్లంథి.

ii. మహశటర ఔమీశన్ : థీనికి లసలెైన, ఄనలెట్, యయేక్షణ భిది ఈంట్లంథి. జిలాా నూోయం నఽంచి ఄన఼ళ్ానఽ
ఔడర ఆథి ల఼వఔభిసౄ ఽంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర

లేవలు, భిశృభలఔు సంఫందించిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ ల఼వఔభింఙే ఄదికయం, భిది ఇ
నూోభనికి ఈంట్లబ. ఆతయ ఄదికభలు తథితభలు జిలాా నూోభనిై నుోయౌ ఈంట్లబ.

iii. జాతీమ ఔమీశన్ : ఇ చట్ి ం కింద ఏభట్ల ఙేలన ఄతేనైత సంస జఞతీమ ఔనైషన్. థీనికి లసలెైన,

ఄనలెట్ భభిమ యయేక్షణ ఄదికభలుంట్లబ. భషాట ఔనైషన్ ఆచిిన తీయసలనలై ఄన఼ళ్ానఽ ఆథి
అలకిసౄ ఽంథి. ఄంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేంచిన వసఽౄవులు/లేవల యయథరలఔు సంఫందించిన
కెాబభ లనఽ యఙరయణఔు ల఼వఔభిసౄ ఽంథి. భషాట ఔనైషన్నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఈంట్లంథి.

ఇ భూడె సంస లఔ లయల్ కోయసి ఄదికభలుంట్లబ.
c) పమహాద఼ దడకలక దధ తి
్ైన ేమపునన ఈ భయడు మిశుహుయ షంషి లఔూ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఈంట్లంథి.

ఆందఽఔు గనీ, ఄన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌసన ని లేదఽ. ఄథి భషాట ఔనైషన్ ఄబధర,
జఞతీమ ఔనైషన్ ఄబధర సభై.

భదఽలనఽ భదఽథరయస సవమంగ గనీ, లేథర తన ఄదీఔిత ఏజెంట్ల థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి.
యట్ిని వకిౄఖతంగ యయా గనీ, లేథర నుోసఽి థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. ఇ భదఽల థరకలుఔు
లామర్ వంట్ియభి ఄవసయఫేనై ఈండదఽ.
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d) వితుయోఖదడయవల తౄో యం ఉతు యవులక
భదఽ ఙేలన వసఽౄవులలా భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భించి భదఽలల
ఙేలన అభోణలు యసజువమామని గనీ నూోయం ఖనఽఔ సంతినౄ ఙెంథిణే ఄవతయౌ క్షానిై ఇ థిఖ వ యట్ిలల
ఏథో ఔట్ి గనీ, ఔట్ి ఔంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌసంథిగ అథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి.
i.

భదఽథరయసఔు ధయనఽ త్తభిగివవడం, (లేథర నౄభా ఄబణే న఼ానేమంనఽ), భదఽథరయస ఙెయౌాంచిన
ఙరభీజలనఽ త్తభిగివవడం

ii. ఄవతయౌ క్షం నియా క్షం వలా భదఽథరయసఔు ఔయౌగిన నషి ం, లేథర గమానికి భిశృయంగ కొంత
నణరౄనిై ఙెయౌాంచడం

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలాని లలనులనఽ ణొలగించడం

iv. ఄసభంజసఫైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ అనేమడం, లేథర ునభవితం ఙేమఔనుోవడం
v. సభినుోబయ కయసిలనఽ ఙెయౌాంచడం

e) వితుయోఖదడయవ వివ్హదడలోె యకహలక
ఇ భూడె నూోభల భ ందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయస యయథరలలా నౄభా యనుయం యషమంలల ఙరలావయఔు ఇ
థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వశూౄబ:
i.
ii.

కెెభం మిశుహుమహలోె ఆలషాం

కెెభంలన఼ మిషుమించఔతృో ఴడం

iii. కెెభంల తియషుయణ

iv. నశట తీఴరత
v. తృహలస తుమభ తుఫంధనలక తదితమహలక
4. తెభా ఄంఫ డ్ససభన్
నౄభా చట్ి ం, 1938 కింద నుౌయసల భదఽల భిశుుయ నిఫంధనలు, 1998 నవంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన
భజతాంలల 1998లో కైందాం నేభపుంథి. ఇ నిఫంధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైంట్ికీ, ఄనిై వకిౄఖత
నౄభాలఔు, ఄంట్ే వకిౄఖత హోథరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ.

నౄభా ఔంనలనీల యషమంలల కెాబం భిశుుభనికి సంఫందించిన భదఽల భిశుుయం ఄంరలనఽ తఔుువ
కయసిలల, సభయ ంగ, నిశుక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ం యట్ి లక్షం.

తెభాదడయవ భమిమయ తెభా ఔం్తూల యషయ అంగీకహయంతో ్ైన ేమపునన తుఫంధనల మిధిలో భధాఴమిుగహ
భమిమయ కౌనసీలర్ గహ అంఫయడ్సీభన్ ఴాఴసమిశూు హయవ.

పమహాద఼లన఼ అంగీఔమించడలా, తియషుమించడలా అనే విశమంలో ఄంఫ డ్ససభన్ తుయణ మబే అంతిభం.
a) అంఫయడ్సీభన్ ఔక పమహాద఼
ఄంఫ డ్ససభనఽు ఙేలే ఏ భదఽ ఄబధర యౌఖితూయవఔంగ, నౄభాథరయస సంతఔంణో గనీ, ఄతని

చట్ి యఫైన యయసఽల సంతఔంణో గనీ, ఄంఫ డ్ససభన్ ఔు ఄతని భిదికి లలఫడి ఈండరయౌ. నౄభా ఔంనలనీ
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రక/కభలమం ఔడర అ భిదిలల ఈండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే ఄనిై ణరాలు ఈండరయౌ.
నషి ం సవపలవం, తీవాత భభిమ కోయసతేనై భిశృయం వంట్ివనీై ఈండరయౌ.
ఇ థిఖ వ సందభౌలలా ఄంఫ డ్ససభనఽు భదఽలు ఙేమవచఽి:
i.

భదఽథరయస ఖతంలలధే నౄభా ఔంనలనీకి యౌఖితూయవఔంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ అ ఔంనలనీ:




భదఽనఽ త్తయసుభించిధర, లేథర

ధల లలు అ భదఽఔు ఎలాంట్ి ఫదఽల ఆవవఔనుోబధర

నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి వచిిన సభాదరనంణో భదఽథరయస సంతినౄ ఙెందఔనుోబధర

ii. నౄభా ఔంనలనీ త్తయసుభించిన ధరట్ి నఽంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఈండరయౌ
iii. భదఽ ఏ కోయసిలలనా, ఆంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖంలలనా నలండింగ్ లల ఈండభదఽ.
b) అంఫయడ్సీభన్ సతౄహయవీలక

ఄంఫ డ్ససభన్ ఄనఽసభింఙరయౌసన కొనిై యధఽలు/ను ా ట్ కల్స ఆలా ఈంట్లబ:
i.

భదఽ ఄంథిన ధల భోజుల లలలు లనూయససలు ఙేమాయౌ

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయసణో నుట్ల నౄభా ఔంనలనీకి ఔడర ంనుయౌ
iii. లనూయససలనఽ యట్ిని ఙేలన 15 భోజులలాగ ఄంగీఔభింఙరయౌ

iv. నౄభాథరయస ణరలఔు ఄంగీకయ లేక ణరలఔు ాత్తని నౄభా ఔంనలనీకి ంనుయౌ. థరనిై ల఼వఔభించిన 15
భోజులలాల అ ఫేయఔు యౌఖితూయవఔ ధఽాయఔయణ ఆయవయౌ.

యయదం భధవభిౄతవం థరవభ భిశుుయం కఔనుోణే ఄంఫ డ్ససభన్ ణరనఽ సభంజసభని పలయంచిన

నణరౄనిై నౄభాథరయసఔు భిశృయంగ ాఔట్ిశూౄ డె. ఄబణే ఄథి ఄతనఽ ను ంథిన నశుినిై బభీౄ ఙేమడరనికి
ఄవసయఫైన థరనిఔంట్ే ఎఔుువగ భాతాం ఈండదఽ.
c) అంఫయడ్సీభన్ అవ్హయవడలక
ఄంఫ డ్ససభన్ ఄయయసులనఽ థిఖ వ నిఫంధనలు యయేక్షిశూౄ బ:
i.

ఄయయసు యౄ.20 లక్షలఔు నేంచి ఈండభదఽ (ఎక్సగైరఱమా ఙెయౌాంులు భభిమ ఆతయ కయసిలణో
ఔయౌన)

ii. ఄయయసునఽ భదఽ ల఼వఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔట్ింఙరయౌ. తేథి, సంూయృ భిశుుయంగ ఄలా
ఄయయసునఽ ఄందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలాల భదఽథరయస యౌఖితూయవఔంగ ఄంగీఔభింఙరయౌ.

iii. నౄభా ఔంనలనీ ఔడర సదయస ఄయయసునఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ. ఄంగీకయ లేక ఄందఽఔునై 15 భోజులలాల అ
ఫేయఔు ఄంఫ డ్ససభన్ ణో యౌఖితూయవఔంగ నేభపుధరయౌ.

iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ సదయస ఄయయసునఽ ఄంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయవఔంగ నేభపునఔనుోణే
నౄభా ఔంనలనీ అ ఄయయసునఽ ఄభలు ఙేమఔనుోవచఽి.
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మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 3
యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ం, 1986 ాకయం ఎవభిని యనియోఖథరయసగ నేభపునలేయస?
I.

సయసఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔం కోసం ఄథెెఔు తీసఽఔునై యభిని

II. త్తభిగి యఔరబంఙే ఈథేెశ్ంణో సయసఔులనఽ కొధే వకిౄని

III. సయసఔులనఽ భభిమ లేవలనఽ కొంత ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యట్ిని యడే యభిని
IV. ాత్తపలం లేఔుండర లేవలనఽ యడేయభిని

D. షభాచడయ రకమ
తర
వితుయోఖదడయవ సేఴలోె షభాచడయ నసైుణడాలక
ని ాథేశ్ంలల ాపలవవంతంగ ని ఙేమడరనికి ఏజెంట్ల లేథర లేయ ఈథోగికి ఈండరయౌసన ఄత్త భ కఫైన
ధైుణరల జఞనృణరలల శూఫ్ి ్ లుల్స ఔట్ి.

నిభిెషి నిని చఔచక ఙేలే శృర్ు లుల్స భాథిభిగ కఔుండర ఇ శూఫ్ి ్ లుల్స ఄధేయ ఆతయ లఫోంథిణో భభిమ

వితుయోఖదడయవలతో తు తృహరంతంలోనఽ, ఫమటా రఫాఴఴంతంగహ భాటాెడటం తదితమహలఔక షంఫంధించిన
నసైుణడాలక. సభాఙరయ ధైుణరలనఽ ఈ శూఫ్ి ్ లుల్స లల ఙరలా భ కఫైన ధైుణరలుగ ఙెవచఽి.
1. షభాచడయం భమిమయ వితుయోఖదడయవ షంఫంధడలక
సంతిుౄలెైన, లామల్ యనియోఖథరయసలనఽ సంనుథించఽకోవడరనికి యనియోఖథరయస లేవ ఙరలా కీలఔఫైన ఄంశ్ం.
కనీ ఄథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయసలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔంనలనీ ఙరలా ట్ిషిఫైన సంఫందరలు
ఏయయచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.

అంతిభంగహ ఔం్తూతు వితుయోఖదడయవ ఏ విధంగహ చఽశూహుడనన అంశహతున సేఴ భమిమయ షంఫంధ అన఼బవ్హలక
మెండఽ ఫాగహ రఫావితం చేశూు హభ.

అభోఖఔయఫైన సంఫందరనిై ఏయయచడంలల ఄవసభబయథి ఏనేట్ి?
థీని కైందా శూనంలల ఈండేథి నభ్ఔఫే. ఄథే సభమంలల కొనిై ఆతయ ఄంరలు ఔడర ఈంట్లబ. నభ్కనిై
నలంను ంథించడంలల యట్ిథి ఔడర భ క నుణేా. యట్నిైంట్ి ఖ భించి భననేుడె చాథరెం.

43

చితరం 1: విశహుష కహయకహలక

i.

ాత్త సంఫంధభూ అఔయషణణోధే నదలవుతేంథి:

వితుయోఖదడయవఔక ఇశత
ట డు కహఖయౌగి భమిమయ వితుయోఖదడయవతో షతీంఫంధం నసలకొలకకోఖయౌగి ఉండ్డయౌ. ఈ
ఆఔయి ణ తయచఽ అతతు్ై వ్ేమఖయౌగై తొయౌశూహమి రఫాఴం (పస్కట ఇం్రశన్) ్ైనే ఆధడయడ్ి ఉంటయంది.
వితుయోఖదడయవ షంషి తో గహతూ, దడతు రతితుధ఼లతో గహతూ తొయౌశూహమి షభావ్ేవబైనుడు అతతుకత ఔయౌగై ఫాఴన
అననభాట. ఏ భనసఽధైధర ణెభిఙేందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ం ఙెయ ఇ అఔయషణే. ఆథి లేఔుండర సంఫంధం

ఏయయచఽకోవడం థరథరుగ ఄశూధఫే. ఔ లేల్స యసన్ యనియోఖథరయసలఔు నచిలేదనఽకోండి. అఫ
తన లేల్స కెభీర్ లల ుభోఖత్త శూదిసౄ ఽందని నైయస పలయసఽౄధరైభ?

ii. షంఫంధంలో మెండ్ో అంవం రజెన్ీ – అఴషయబైనుడు అఔుడ ఉండటం:
ఫహృర థీనికి ఄతేతౄ భ ఈథరహయణ యయహం. పలయఔు ఙరలా ఄవసయఫైనుడె బయౄ ఄందఽఫలట్లలల

ఈండడర? ఄలాగై వితుయోఖదడయవ షంఫంధంలో ఔూడ్డ అఴషయబైనుడు ఔం్తూ గహతూ, దడతు రతితుధి గహతూ
అతతుకత అంద఼ఫాటయలో ఉనడనమహ లేమహ అననది చడలా కరలఔం. వితుయోఖదడయవ అఴషమహలఔక ఆమన గహతూ,
ఆబ గహతూ ూమిుశూి హభలో అంద఼ఫాటయలో ఉనడనమహ?

ఄబణే కొనిైశూయసా ూభిౄగ ాజెంట్ గ ఈండఔనుోవడం, యనియోఖథరయసల అకంక్షలఔు ూభిౄశూ బలల ధరమం

ఙేమఔనుోవడం వంట్ి ఈదంణరలు ఔడర ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. ఄుడె ఔడర ఔయేళ్ వితుయోఖదడయవతో ఖనఔ

షమిగహ భాటాెడఖయౌగితే ఫలబైన షంఫంధడతున కొనశూహగించఴచ఼ు. చఔుగహ, ఫాధాతడమయతంగహ, తనఔక ఫాధాత
ఉందనన ఫాఴనన఼ అఴతయౌ వ్హమికత అయి భభయాలా చఖయౌగితే చడలక.
నలై నుబంట్ా నీై ఆలా ఈధరైబ:
 ఏయయఙే భ దా లేథర

 ాజెంట్ గ ఈండే లేథర యధే దే త్త లేథర
 తథరవభ ఄవతయౌ యభికిఙేి సంథేశ్ం

ఆవనీై సభాఙరయంలలని ననై కోణరలు. భభిమ ఔరభశిక్షణ భభిమ ధైుణరలు ఄవసయఫైన ఄంరలు.
ఔయధంగ భనం ఏం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి ఄవతయౌ యభి అలలచననఽ, చాలే దోయణని ాపలయతం ఙేసౄ ఽంథి.
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కొతౄ యనియోఖథరయసనఽ సంనుథించఽకోవడరనికి యచిింఙరయౌసన కయసిణో నుోయౌలేౄ ఈనై యనియోఖథరయసని

నిలఫట్లికోవడరనికి ఄబయ నతౄ ం ఙరలా తఔుువ. ఄందఽకై ఔంనలనీలనీై యలెైనంత వయఔ ఫలఫైన
యనియోఖథరయస సంఫందరలనలైధే ఎంతగధన దిఱి నలడణరబ. యనియోఖథరయస సంఫంధం లు ట్చ్ నుబంట్ా వదె

జయసఖ తేంథి. ఈథరహయణఔు యనియోఖథరయసల నౄభా ఄవసభలనఽ ఄయ ం ఙేసఽకోవడం, ఔవభైజీలనఽ యవభించడం,
నూభలనఽ ఄందజైమడం వంట్ియ. కఫట్ిి యట్ిలలని ాత్త నుబంట్ వథరె యనియోఖథరయసణో ఫలఫైన సంఫందరలు
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెంట్లఔు ఎధనై ఄవకరలుంట్లబ.
2. షభాచడయ రకమ
తర

సభాఙరయం ఄంట్ే ఏనేట్ి?
ఄనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. ఄతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేశూౄ డె. ఄలాగై థరనిై ఄందఽఔుధే

యడె ఔడర కయయౌ. ఄందఽఔునై వకిౄ అ సభాఙరభనిై ఄయ ం ఙేసఽఔునైుడె ఇ ాకిరమ సంూయృ ఫైనట్లి
లెఔు.

చితరం 1: షభాచడయంలో యకహలక

సభాఙరయం ఙరలా యకలుగ ఈండవచఽి
 భ్ఖిఔ
 యౌఖిత

 భ్ఖికైతయ

 శృవపలయల శూమంణో ఙేలేథి
ఎదఽభెదఽయసగ, నూోన్లల, నుోసఽి, లేథర ఆంట్భెైట్... సభాఙరయ ాశూయం ఎలాగెైధర ఈండవచఽి. ఄథి నూయ్ల్, లేథర

ఆన్ నూయ్ల్ ఔడర కవచఽి. థరనిలలని ఄంశ్ం, సంథేశ్ం, లేథర యడిన భాధభం వంట్ియ ఏయైధర కవచఽి...
సభాఙరయ శూభంశ్ం భాతాం తనఔు ఄంథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై ల఼వఔభించిన వకిౄ ఎలా ఄయ ం
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫట్ేి ఈంట్లంథి.

తన భిల఼వయా ఔు సభాఙరభనిై ఎుడె, ఎలా ంనులనైథి నియృ బంచఽకోవడం ఏ యనుయంలల ఄబధర ఙరలా
కీలకంశ్ం.

షభాచడయ రకమ
తర న఼ దిఖయఴన చఽడబైనది.
నిఫంధనలనఽ ఔ చితాం థరవభ చాుథరం
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చితరం 1: షభాచడయ రకమ
తర

తుయుచనం
i.

భయలం: సభాఙరయ భూలం యౄంలల ఏజెంట్ల ణరనఽ ఏం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏం ఙెనులనఽఔుంట్లధరైనధే

యషమంలల ూభిౄ సషి తణో ఈండరయౌ. ఄంణేగఔ ణరనఽ ఙెఫ తేనైథి ఈమ ఔౄ ం, సభెైన సభాఙరయం ఄని
నభ్ఔంణో ఔడర ఈండరయౌ.
ii.

షందేవభనేది ఎవభెైధర వఔౄ ం ఙేమాలని పలయంఙే సభాఙరయం.

iii. ఎన్ కోడ్ింగ్ ఄధేథి ఎవభెైధర ఔ యౄంలల ఫథియ్ ఙేల, ఄనంతయం ఄవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల ఄయ ం

ఙేసఽఔుధే సభాఙరయం. ఎన్ కోడింగ్ శూపలం ఎవభెైధర ఎంత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయస,
ఄయోభమానిై ఎంతగ నియభించఖయౌగయస ఄనైథరనినలైధే అదరయడి ఈంట్లంథి. ఆథి జయగలంట్ే
ఎవభికెైధర తభ రోరతలనఽ ఄయ ం ఙేసఽకోవడం ఙరలా భ కం. ఆందఽలల యైపలం ఄనుయ ం ఙేసఽకోఖల
సంథేరలనఽ ఄందజైమడరనికి థరభి తీమవచఽి.

iv. సంథేరనిై అ ఈథేెశ్ం కోసం ఎంచఽఔునై ఏథెైధర యహఔం థరవభ ంుణరయస. ఄథి వకిౄఖతంగ జభినే

సభాయేరల వంట్ి భ్ఖిఔ యహఔం, ట్ెయౌనూోన్, లేథర యడియో కనొభెనిసంగ్ వంట్ిథేథెైధర కవచఽి. లేదంట్ే
లేకలు, ఆ-ఫబళ్ైా, ఫమోలు, నియేథిఔల వంట్ి యౌఖిత యౄంలలని సభాఙరయం కవచఽి.

v.

డ్లకోడ్ింగ్ ఄధేథి తభఔు ఄంథిన సభాఙరభనిై ఖభశూనం వదె నిభిెషి దే త్తలల యకానించి ఄయ ం
ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడింగ్ (లేథర సభాఙరభనిై ఎవభెైధర ఎలా ఄందఽఔుంట్లనైథి) ఎన్ కోడింగ్ లల (ఎలా
ఙెఫ ణరయనై థరనిలల) ఙరలా కీలకంశ్ం.

vi. మిసఴర్: చివయగ సభాఙరభనిై ఄందఽఔుధే భిల఼వర్/భిల఼వయసా ఈంట్లడె/ఈంట్లయస. యయస వకిౄ, లేథర వఔుౄలు

కవచఽి. అ రోరతలలా ాత్తయభికీ తభయైన అలలచనలుంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుంట్లబ. ఄవనీై అ

సభాఙరభనిై యయస ఎలా ల఼వఔభిశూౄ యస, తదనఽఖ ణంగ ఎలా ావభిౄశూౄ యధే థరనినలై ాపలవం చాుణరబ.

సభాఙరభనిై ంనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సంథేరనిై ంనులనై యషమంలల ఇ కయకలనఽ ఖ భించి
అలలచన ఙేమాయౌసన ఄవసయం ఈంట్లంథి.

vii. పడ్స ఫాాక్: సభాఙరభనిై ంననుడె, ఄందఽఔునైుడె భ్ఖిఔ, లేథర భ్ఖికైతయ సంథేరల యౄంలల

లలండర్ ఔు భిల఼వర్ ఔ ఼డ్స ఫలక్ నఽ ంుణరడె. థరనిై ఄతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄగ ఖభనించి ఄయ ం
ఙేసఽకోయయౌ. ఎందఽఔంట్ే సభాఙరభనిై ఎలా ల఼వఔభించి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ ఄయ ం
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి ఄయే. ఄవసయఫైణే సంథేరనిై భాయిఖల, లేథర ునర్ యౌఖించఖల ఄవకశ్ం
ఔడర ఈంట్లంథి.

3. షభయి షభాచడమహతుకత అడడ ంఔకలక
షభయి షభాచడమహతుకత అడడ ంఔకలక నలై ాకిరమలలని ాత్త దశ్లలనా ఎదఽయస కవచఽి. ంనే వకిౄ (లలండర్) నఽ

ఖ భించి ఏయయచిన ఄననుామం వలా , లేథర సంథేరనిై సభిగ యౄను ంథించఔనుోవడం వలా , లేథర ఙరలా తఔుువ
గనీ, భభీ ఎఔుువ గనీ ఙెడం వలా , లేథర భిల఼వర్ ణరలఔు సంసుిత్తని లలండర్ ఄయ ం ఙేసఽకోఔనుోవడం వలా
సభాఙరయం వకీరఔయణఔు ఖ భి కవచఽి. ఆలాంట్ి ఄడు ంఔులనిైంట్ినీ ణొలగించడఫే ఄసలు సయలు.

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 4
అభోఖఔయఫైన సంఫందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేట్ి?
I.

అఔయషణ

II. నభ్ఔం

III. సభాఙరయం

IV. ఄనఽభానం

E. భౌఖికైతయ షభాచడయం
ఏజెంట్ల ఄయ ం ఙేసఽకోయయౌసన కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథరెం.

కరలకహంవం
ముదటే గప భయదర వ్ేమడం (పస్కట ఇం్రశన్)
ఏ సంఫందరనికెైధర అఔయషణే ణొయౌ ుధరథి ఄని భననేట్ికై చారం. నేభ్యౌై ఆషి డని యనియోఖథరయస

నఽంచి నైయస యనుభనిై ఎలా అశించఖలయస! నిజఞనికి ఙరలాభంథి యభిని నైయస నదట్ిశూభి ఔయౌలనుడె

నేభ్యౌై కైవలం ఔు చాులల, లేథర కొథిె లలఔనా వవదిలలధే నేభ్యౌై ఄంచధర యేశూౄ యస. ఄలా నైనలై యయస
ఏయయచఽఔుధే ఄననుామం నై వసౄ ైదరయణ, శృవపలయలు, భాట్తీయస తథితభలనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. పస్కి

ఆంనలాషనఽ
ా ఎట్ికీ ఈండినుోణరమని ఖ యసౄంచఽకోండి. ఫయసగెైన పస్కి ఆంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఈమ ఔౄ ఫైన
ట్ిప్స:

i.
ii.

తుతాం షకహలంలో వ్సళెండ్ి. కొథిె నినేశుల భ ందఽగధే యమలాలా నుాన్ ఙేసఽకోండి. తథరవభ కఖల
అలశూలనిైంట్ినీ భిహభించడరనికి యలుంట్లంథి.

మిభమయౌన మీయవ అన఼వ్సైన మీతిలో ఉంచ఼కోండ్ి. నైయస ణొయౌశూభిగ ఔలవఫోతేనై వకిౄ నేభ్యౌై
ఄట్ిథరక ఎయఖడె. కఫట్ిి శూదరయణంగ నై ఄనమభెధేస నై ఖ భించి యభికి ణొయౌ ఔ
ా ఄందజైసౄ ఽంథి.




సభెైన పస్కి ఆంనలాషన్ యేమడరనికి నై ఄనమభెన్స థోహదడెణోంథర?
అ సందయౌం కోసం నైయస ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఈంథర?

నై ఔట్ింగ్, ఱేయంగ్, దఽసఽౄలు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా?
47

iii. చఔుతు, గెయౌచే చియవనఴుు. మీయవ ఔయౌలన వకిౄ నేభ్యౌై యంట్ధే నఙేిలా ఙేసౄ ఽంథి.
iv. ఒ్న్ గహ, ఆతమవిశహుషంతో, శూహన఼ఔూలంగహ ఉండటం




నై శృవపలయలు యరవశూనిై ాత్తపయౌసఽౄధరైమా?

నైయస చఔుగ నఽంచఽని, ఔళ్ా లలకి చాసా
ౄ , ఖట్ిి ఔయఙరలనంణో లఔభిసౄ ఽధరైభ?

కొథిెనుట్ి యభయవలు ఎదఽభెైధర, లేథర సభాయేశ్ం నైయస ఄనఽఔునైట్లిగ శూఖఔనుోబధర ఔడర
శూనఽఔలంగధే ఈంట్లభ?

v. అఴతయౌ ఴాకతు్ై ఆషకతు చఽడం – ఇది చడలా కీలకంశ్ం. ఄవతయౌ వకిౄనలై నిజంగ ఙరలా అసఔౄ ంగ
ఈండరయౌ.




ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయస ఖ భించి ఄయ ం ఙేసఽకోవడరనికి నైయస కసౄ సభమం యచిిశూౄభ?
ఄతనఽ/అఫ ఙెఫతేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ?

నైయస యనియోఖథరయసఔు ూభిౄగ ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైభ? లేఔ సఖం సభమం నుట్ల నూోధనాధే
ఖడినుభ?

1. శృఴఫావ్హలక

శృవపలయలంట్ే నై ఔదయౌఔలు, సంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయస భాట్లాడే, నడిఙే, ఔయసిధే భభిమ

నఽంచఽధే దే తేలనీై నై ఖ భించి ఄవతయౌ యభికి ఎంణో కొంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏం జయసఖ ణోంథో ఔడర
ట్ిిశూౄ బ.

ఙెఫ తేనై థరంట్ా కైవలం కొంత భాతాఫే ఎవభెైధర యంట్లయని ఄంట్లంట్లయస. భనం ఙెనిథే భన ఖ భించి
ఙరలా ఎఔుువగ ఄవతయౌ యభికి ఙెఫ తేందనైభాట్. కఫట్ిి శృవపలయల యషమంలల ఙరలా జఞఖరతౄగ ఈండరయౌ.
a) నభమఔం
ఎలా ఔనింఙరయౌ, అత్యరవసంణో ఈండరయౌ, నైయస ల఼భిమస్క గ యంట్లధరైయనై పలవననఽ ఄవతయౌ వకిౄకి
ఎలా ఔయౌగింఙరలనై థరనినలై కొనిై ట్ిప్స ఆయగో:




బంగిభ – నిట్లయసగ, బ జఞలు యనఔుు యలేలా నఽంఙోవడం
ధేయసగ ఔళ్ా లలకి చాడట్ం – “నవువ” భ కంణో
ఄవయసఫైన, ఈథేెశ్ూయవఔ లలైఖలు

b) నభమఔం
తయచా లేల్స యసన్ నఽ రోరత నభ్డె. కఫట్ిి ఄతని భాట్లు సహజంగధే గయౌకి నుోతేంట్లబ. తనఽ
ఙెఫ తేనై థరనిట్ా అఫ లనిసమర్ ఄనై పలవననఽ అఫ శృవపలయలు ఔయౌంచవు భభి. ఄందఽకై

ఙెఫ తేనై థరంట్ా నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగింఙే కొనిై శృవపలయల ట్ా జఞఖరతౄఖ ఈండట్ం ఫేలు.
యట్ి జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఆవవడం జభిగింథి:





ఔళ్ా లలకి ఔళ్ైా నలట్ి ఎఔుువగ చాడఔనుోవడం, లేథర శ్యయేఖంగ అయడం
భాట్ా డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ా ై భూత్త భ ందఽ ఈంచఽకోవడం

పౌత్తఔంగ ఄవతయౌ వకిౄ నఽంచి దాయంగ జభిగినట్లిగ ఔభోివడం
రవస భైట్ల నలయఖడం
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యంఖ భాయడం; భ కం లేథర ఫడ నుాంతం ఎయరగ కవడం
ఙెభట్ నలయఖడం

ఔంఠ్సవయం భాయడం, నచ్ తదతభలు భాయడం, భాట్ికీ గపంతే సయసెకోవడం

సవభనిై భందాం నఽంచి తఔుువ శూబలల ఈంచఽత ధభ్థిగ, సషి ంగ భాట్లాడట్ం

డిలనిసవ్ధస్కని, సభిగ యనడం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగింఙే కొనిై శృవపలయలు:






ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖా యగ ఈండట్ం
భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుువగ ఈండట్ం
శ్భీభనిై ఄవతయౌకి త్తన ఈంచడం

ఙేతేలనఽ ంట్ి భ ందఽ కరస్క ఙేసఽకోవడం

ఔళ్ా ణో నలదెగ చాడఔనుోవడం, లేథర కింథికి చాడట్ం

ఔవ్ేళ వితుయోఖదడయవ ఖన఼ఔ వీటలో ఏవ్సైనడ శృఴఫావ్హలక చఽుతతంటే, ఫసృశహ మిభమయౌన మీయవ ఔశూహమి
తతుఖీ చేష఼ఔకతు, వితుయోఖదడయవ భనష఼లో ఏం జయవఖయతోందో ఆలోచించడలతు అయి ం.
2. వినే నసైుణడాలక

సభాఙరయ ధ
ై ుణరలలా ఎవభెైధర ఫలగ దిఱి నలట్ి లయౌసన, నలంచఽకోయయౌసన భూడో వయా ంగ యధే ధైుణరలనఽ
ఙెుకోవచఽి. ఆయ “నిధైవభెైధర ఄయ ం ఙేసఽకోయలంట్ే భ ందఽగ నఽవువ యభిని ఄయ ం ఙేసఽకోయయౌ” ఄధే
ాకాత వకిౄఖత ధైుణ సాతాంనలై అదరయడి ఈంట్లబ.

నైయస ఎంత ఫలగ యనఖలయధేథి నై విత్తౄ ఫలధతలనఽ నైయస ఎంత ఫలగ నియవభిౄంచఖలయనై థరనినలై ఙరలా

ాపలవం చాుతేంథి. భభిమ ఆతయసలణో నై సంఫందరల ణరలఔు ధరణత నైద ఔడర. ఄందఽకై కొనిై
ఫయసగెైన యధే కిట్లఔులనఽ ఆుడె భనం చాథరెం.

a) చ఼యవగహి వినడం:
ఄంట్ే భనం కైవలం ఄవతయౌ యయస ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాం యనడంణో సభినలట్ిఔుండర అ భాట్ల
థరవభ అ వకిౄ ఆవవదలచఽఔునై సంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ ఄయ ం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైంచడం
ఄనైభాట్.

చఽయసగా యనడరనికి సంఫందించిన కొనిై ఄంరలనఽ భననేుడె చాథరెం. ఄయ:i.

వరదధ చఽడం

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనం నియంతయం దిఱి నలట్ి లయౌ. ఆసఽౄనై సంథేరనిై ల఼వఔభింఙరయౌ. ఄలా
ల఼వఔభించినట్లిగ ఔనింఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాశూయం ఔడర నై ఖ

భించి ఙరలా “ఖట్ిిగధే”

భాట్లాడెతేందనై యసౄ యనిై నితం ఖ యసౄ నలట్ి లకోండి. ఆలా శ్రదే చాడరనికి సంఫందించిన కొనిై
ఄంరలు ఆలా ఈంట్లబ:



వఔౄ నఽ ధేయసగ చాడట్ం

దిఱి భయా ంఙే అలలచనలనఽ ఔుఔు ధట్ి డం

వత్తభైకింఙరలధే దోయణకి భానలఔంగ లదేం కఔనుోవడం
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ఫమట్ి ఄడు ంఔులనిైంట్ినీ ఔున నలట్ిడం (ఄంట్ే నై నఫైల్ నఽ లలైలెంట్ మోడ్స లల నలట్ిడం
వంట్ియ)

వఔౄ ణరలఔు శృవపలయలనఽ ఔడర “యనడం”

ii. మీయవ వింటయనడనయతు అయి భభయలా చేమడం:
నై శృవపలయల యడఔం ఙరలా కీలఔఫైన నుతా నుోఱసౄ ఽంథి. ఈథరహయణఔు నైయస ఆలా ఙేమవచఽి:




ఄుడుడా నవవవచఽి. తలవచఽి.

ఒనలన్ గ ఈండే, ఄవతయౌ యయస నైణో లేవచిగ భాట్లాడేలా ఙేలే ఫయసగెైన బంగిభనఽ
ఎంచఽకోవచఽి

ఄవునఽ, అ, అ, వంట్ి చినై చినై యకలనఽ ఄుడుడా యడవచఽి.

iii. పడ్స ఫాాక్ ఇఴుడం:
భనం యధేథరంట్ా ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియా థరవభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేంథి. ఄంట్ే వకిౄఖత

ఄంచధరలు, తీయసలు, భనఔుండే నభ్కల వంట్ియట్ి థరవభ ఄనైభాట్. ఄందఽకై యధే వకిౄగ నైయస ఇ
లియానఽ ఖ భించి నియంతయం జఞఖయౄఔంగ ఈండరయౌ. ఄవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట్ సభిగ ఄయ ం
ఙేసఽఔుధే ామతైం ఙేమాయౌ.




ఆందఽకోసం ఄవతయౌ వకిౄ సంథేరనిై నైయస యరలాఱంఙరయౌస భవచఽి. ఙెనంథేనేట్ సభిగ
నిభేభించఽఔుధేందఽఔు ాశ్ైలు యేమాయౌస భవచఽి.

వఔౄ థరలనఽ ఄతనికి ఖ యసౄ ఙేమడం ఔడర ఼డ్స ఫలక్ ఆవవడంలల భభో కీలకంశ్ం

ఆఔ భూడో భాయా ం, ఄుడుడా వఔౄ నఽ అన, అమన ఄట్ిథరక భాట్లాడిన భాట్ల
ణరలఔు శూభంరనిై అమన భాట్లలాధే ఙెన, ఄవుధర ఄని ఄడఖట్ం.

ఉదడసయణ
షశటత కోషం అడఖటం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫట్ిి, ధేనిలా ఄనఽకోవడం ఔభెకిధ
ై ర, భా అభోఖ నుానా లల కొనిైంట్ి
ణరలఔు లనృే నలై నైఔు కొనిై సంథేశృలునైట్లిధరైబ, నైయస భభింత సషి ంగ ఙెఖలభ?
ఴఔు దడలన఼ షమిగి హ ఆమన చనటయటగహనే తిమిగి చడం – ఄంట్ే నైయస ఙెఫ తేనైథి, “భా అభోఖ నుానఽ
ా

నైఔు అశించినంత అఔయషణీమఫైన లాపలలనఽ ఆవవజూడం లేథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే ఄయ ం
ఙేసఽఔుధరైధర?

iv. తీయమిగహ ఉండఔతృో ఴడం:
చఽయసగా యనడంలల ఄత్త నలదె ఄడు ంఔులలా ఔట్ి, తీయభిగ భాయజూడట్ం భభిమ

వఔౄ యషమంలల

భ ందఽగధే ఏయయచఽఔునై ఄననుామాలఔు యలువనివవడం. థీని పయౌతఫేనేట్ంట్ే, వఔౄ ఙెఫ తేనై
థరనిై యంట్ృ ఔడర, థరనికి తనథెైన యవక్షాూభిత యకానం ఆవవడం ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి.

ఇలాంట తీయమితనం ఴలె మీయవ ఴఔు న఼ భాటాెడఔకండ్డ చేమడం జయఖఴచ఼ు. దడతున షభమాతున ఴాథడ

చేమడంగహ ఔూడ్డ మీయవ ఫావించఴచ఼ు. ్ైగహ ఴఔు తన షందేశహతున షశటంగహ వితుంచఔభయందే
అతతున/ఆబన఼ భధాలోనే ఆేస, మీయవ మీ వ్హదన ముదలక ్టటడమో, కండ్ించేంద఼ఔక దిఖడమో
జయఖఴచ఼ు.
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ఆథి వఔౄ నఽ ూభిౄగ భెచిగపడెతేంథి. ఄతనిఙేి సంథేరనిై నైయస ూభిౄగ ఄయ ం ఙేసఽకోఔుండర ఙేసౄ ఽంథి.
చఽయసగా యనడభంట్ే:



ాశ్ై ఄడిగై భ ందఽ వఔౄ భాట్లాడెతేనై ాత్త ఄంరనీై ూభిౄ ఙేమనివవడం
ఎదఽయస యదనలణో వఔౄ ఔు భధలల ఄంతభమం ఔయౌగించఔనుోవడం

v. షమెైన తీయవలో షందించడం:
చఽయసగా యనడభంట్ే కైవలం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖా డం ఔంట్ే ఙరలా ఎఔుువనైభాట్. యంట్లనై

వకిౄ భాట్లు, లేథర ఙేతల థరవభ ఏథో ఔ యఔంగ సంథిలేౄధే సభాఙరయ ాశూయం ూయౄ బనట్లి లెఔు.
వఔౄ నఽ నయట్లగ ఄడెుకోఔుండర, గౌయవంగ చాడరలంట్ే ఄందఽఔు ఄనఽసభింఙేందఽఔు కొనిై దే తేలనఽ
యౄను ంథించడం జభిగింథి. ఄయ:




భభదూయవఔంగ, నై సందనలలా నిజఞబతీగ ఈండట్ం

ఄవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధస్క నఽ గౌయవూయవఔంగ ణెయౌమజైమడం

నేభ్యౌై ఄవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయస పలయశూౄభో, ఄవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయస ఄలాగై
చాడట్ం

vi. ఫాగహ వినడం:
ఫలగ యనడభంట్ే నేభ్యౌై నైయస ఄవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి ాయేశ్నలట్ికోవడం, భభిమ ఄతనఽ/అఫ
ఄనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయంచఽఔుంట్ృ ఄనఽబూత్త ఙెందడం.

శూనఽబూత్తమ తంగ యనడం యనియోఖథరయసఔు గపగ లేవలంథించడంలల ఙరలా కీలఔఫైన ఄంశ్ం.

యనియోఖథరయసఔు ఏయైధర సభసలునైుడె, లేథర ఄతనఽ/అఫ తీవాఫైన ఫలధలలా ఈనైుడె థీనికి
నుాదరనం ఎంతగధన నలయసఖ తేంథి.

శూనఽబూత్తమ తంగ (ఎంతీ) యనడభంట్ే, ఄవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయస ఏకీబయంచఔనుోబధర

యయస ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడం. వఔౄ ఔు నై ఄంగీఔిత్తని కఔనుోబధర, ఔనీసం
ుకోలునఽ చానంచడం ఆఔుడ ఙరలా ాదరనం. “ఄవునవునఽ”, “ఄలాగ” వంట్ి థరలనఽ భధ
భధలల ఄనఽవుగ యడట్ం థరవభ థీనిై సఽలువుగ శూదించవచఽి.

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
కింథియట్ిలల ఏథి చఽయసగా యనడంలల పలఖం కదఽ?
I.

ఫలగ శ్రదే చాడం

II. ఫలగ తీయభితనంణో ఈండట్ం

III. శూనఽబూత్తమ తంగ యనడం
IV. సభెైన భీత్తలల సంథించడం
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F. నసైతిఔ రఴయు న
1. మిశీలన
ఆట్ీవయౌ కలంలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భించి ఙరలా తీవాఫైన అంథోళ్నలనఽ యనిసఽౄధరైబ.

ఎందఽఔంట్ే ఄయంచుత ావయౄ నఔు సంఫందించిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినుోతేధరైబ. ాంచంలలని ఄత్త నలదె
ఔంనలనీలలా ఔడర కొనిై తుడె ణరాలనఽ సభభించడం థరవభ భభిమ తుడె అడిట్ సభిికైషనా థరవభ
మోసం ఙేలన ఈదంణరలు యలుఖ

చాసఽౄధరైబ. ఫలంఔుల నిధఽలనఽ యట్ి మాజభాధరలే తభ

సనిైళతేలలా కొందభి నేభశ్నఽ తినౄ భిఙేందఽఔు దఽభివనియోఖయససఽౄనై తీయసఔు ఔడర కొదవ లేదఽ.
ఄదికయసలు ఔడర తభ వకిౄఖత లనృే కోసం ఄదికభనిై యడెఔుంట్లధరైయస. యది నియవహణలల నిఔుచిిగ
ఈంట్లయని ఄంణర నభ్ఔం నలట్ి లఔునై వఔుౄలే అ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసౄ ఽధరైయస. వ్ మకిౄఖత ఄనవిథిే మావ
భభిమ నేభశ్ యచిలయడిగ నలభిగబ.

పయౌతంగ యనుయంలల “ధైత్తఔత”గ ఙెవగిన ఄనిై ఄంరలనలైధర జయఫ థరభీతనం భభిమ కభపభైట్ నులన

తథితభలలనలై చయి ధరధరట్ికీ నలయసఖ ణోంథి. “షభాచడయ సఔకు చటట ం” భమిమయ “రజా రయోజన వ్హాజాం”
భాదిమిగహనే లక ఇతయ భామహిలక బయవగెైన జవ్హఫయదడమీతనం భమిమయ తృహలనలన఼ శూహధించేంద఼ఔక బేలక
భామహిలకగహ భామహభ.

ధైత్తఔ ావయౄ న ఄధేథి థరనంతట్ ఄథే సఽభినులనఔు ఫలట్లు యససఽౄంథి. ఎవభెైధర తన ఫలధతనఽ చితౄ యథిేణో

నియవభిౄలేౄ ఄఔుడ సఽభినులన థరనంతట్థే ఈంట్లంథి. ఄధైత్తఔ ావయౄ న ఄధేథి ఆతయస ట్ా ఄత్త తఔుువ శ్రదే,
యభీతఫైన అత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభెైధర తభ ఄదికయ భిదిని దఽభివనియోఖభిచి సవలాబం కోసం ామతైం

ఙేసౄ ఽధరైయంట్ే ఄఔుడ ఄధైత్తఔ ావయౄ న ఈనైట్ేి లెఔు. సవాయోజధరల ఖ భించి ట్ిించఽకోవడం తు కదఽ. కనీ
ఄందఽకోసం ఆతయసల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణంగ నలట్ిడఫే తు.

నౄభా ఄధేథి నభ్ఔంనలై అదరయడు యనుయం. మాజభాన భభిమ ధైత్తఔ ఄంరలు ఇ నౄభా యనుయంలల

ఄతంత నుాదరనం సంతభించఽఔునై ఄంరలు. ఄందఽకై ఆఔుడ నభ్ఔ థోాహభంట్ే మోసగించడరనికి సభానం.
నలైగ ఄథి తు ఔడర. కైవలం నౄభానఽ ఄభ ్ఔుధే ఈథేెశ్ంణో అరవహృలఔు తుడె సభాఙరయం ఆచిిధర,
లేథర సాచించిన నౄభా నుాన్ అరవహృల ఄవసభలనిైంట్ినీ తీభైిథి కఔనుోబధర ను యనుట్ల జయసఖ తేనైట్ేి
లెఔు.

ఆతయసల ాయోజధరల ఔంట్ే సవాయోజధరలే భ కభని పలయంచినుడె ఄనియయంగ ఄధైత్తఔ ావయౄ న

ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లంథి. లు నిఫంధనలలా ఐఅభీుఏ నేభపునై ధైత్తఔ ావయౄ ధరవయ ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ నలంను ంథింఙే
థిశ్గ ఈనైథే (ఄదరమం 4లల చభిించడం జభిగింథి).

నిఫంధనలనఽ ఏ యధంగనా ఈలా ంఘంచఔుండర జఞఖరతౄ డేందఽఔు నిఫంధధరవయలలని ాత్త నిఫంధననా

ణెలుసఽకోవడం ఙరలా భ కం. థరనిఔంట్ే భ కంగ, నౄభా ఔంనలనీ భభిమ థరని ాత్తనిధఽలు ఖనఽఔ
అరవహృల ాయోజధరలధే నితం భనసఽలల ఈంచఽఔుంట్ే ఄనిై నిఫంధనలనా యయస తభంత ణరభ గధే

ఄనఽసభిసౄ ఽనైట్లి లెఔు. ఄథే నౄభా ఔంనలనీ ఄదికయసలు కైవలం అరవహృల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ
యనుయ లక్షాల ట్ా ఎఔుువ శ్రదే చాుతేంట్ే ఔచిితంగ ను యనుట్ల
ా జయసఖ ణరబ.
2. లక్షణడలక
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ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు:
a) ఔా బంట్ ణరలఔు ఄతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ ల఼వమ ాయోజధరల ఔంట్ే నలై శూబలల
ఈంచఽకోవడం

b) ఔా బంట్లఔు, ఄతని వవశృభలఔు సంఫందించిన యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయం ఄంతట్ినీ
ఄతంత భ కఫైనథిగ భిఖణంచడం భభిమ థరనిై ూభిౄశూ బలల గోంగ ఈంచడం

c) ఔా బంట్ల
ా యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫైన నియృ మఫే తీసఽఔుధేందఽఔు యలుగ ఄనిై ఄంరలనా
ూభిౄగ, భభిమ సభెైన యధంగ యభికి యలా డించడం

ఇ థిఖ వ సందభౌలలా ధైత్తఔ ావయౄ న థెఫోత్తధే ాభాదం ను ంచి ఈంట్లంథి:
a) భెండె నుానా లల ఔథరని ఔంట్ే ఔట్ి తఔుువ న఼ానేమం, లేథర ఔనైషన్
ఔథరనిైఎంనఔ ఙేసఽకోయయౌస ఈండట్ం

ఈంట్ే యట్ి భధ ఏథో

b) ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ నులల఼ని తీసఽకోయయౌసంథిగ లనూయసస ఙేమాలనై
ఈతేసఔత.

c) నౄభా ఔంనలనీకి ణెయౌలేౄ ఖనఽఔ ఔా బంట్ల, లేథర కెాబం లనృే థరయసల ాయోజధరలనలై ాత్తఔల ాపలవం
చాఖల సందభౌల ఖ భించి ణెయౌలనుోవడం

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 6
థిఖ వ యట్ిలల ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు లక్షణం కనిథేనేట్ి?
I.

ఔా బంట్ల
ా తభఔు ాయోజనఔయఫైన నియృ మం తీసఽఔుధేందఽఔు యలుగ ఄవసయఫైన సభాఙరయం నణరౄనీై
యలా డించడం

II. ఔా బంట్ల ణరలఔు యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయం ణరలఔు గోతనఽ నుట్ించడం
III. ఔా బంట్ల ాయోజధరల ఔంట్ే సవాయోజధరలకై నలదెన఼ట్ యేమడం
IV. సవాయోజధరల ఔంట్ే ఔా బంట్ ాయోజధరలనఽ భ ందఽంచడం
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శూహమహంవం
a) యనియోఖథరయస లేవలు భభిమ సంఫందరల నుతా భభై ఆతయ యనుభలలా ఔధరై ఔడర నౄభా యనుయంలల
ఙరలా కీలఔంగ ఈంట్లంథి.

b) లేయ ధరణతలఔు సంఫందించిన ఐదఽ ాదరన సాచీలు యశ్వసనీమత, బభోశూ, సంథింఙే తతవం,
శూనఽబూత్త భభిమ ఔనింఙేయ.

c) యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువనఽ ఄతనిణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సంఫందరనిై
ఏయయచఽకోవడం థరవభ శూదించఖల అభిఔ లాపలల నతౄ ం యలువగ ఙెవచఽి.

d)

యనియోఖథరయస లేవ యషమంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫైనథి.

e) సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (ఐజీఎంఎస్క)నఽ ఐఅభీుఏ నదలు నలట్ి ంథి. ఆథి భదఽలఔు
సంఫందించి కైంథీఔ
ా ిత ఖణరంఔ కైందాంగ భభిమ భిశ్భ
ర లల భదఽల భిశుుభనికి తీసఽఔుంట్లనై
చయలనఽ యయేక్షింఙే కైందాంగ ని ఙేసౄ ఽంథి.
f)

నౄభాథరయస భభిమ నౄభా ఔంనలనీ ఆయసవుభి ఄంగీకయం ఫేయఔు నిమభ నిఫంధనలఔు లలఫడి యభికి
భధవభిౄగ వవహభించవచఽి.

g) చఽయసగా యనడభంట్ే శ్రదే చాడం, ఼డ్స ఫలక్ ఆవవడం, భభిమ సజఞవుగ సంథించడం.
h) ధైత్తఔ ావయౄ న ఄంట్ే సవాయోజధరల ఔంట్ే యనియోఖథరయస ాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడం.

కరలఔ దడలక
a) లేవల ధరణత
b) శూనఽబూత్త

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

నౄభా ఄంఫ డ్ససభన్

g) శృవపలయలు

h) చఽయసగా యనడం
i)

ధైత్తఔ ావయౄ న
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సుమ మీక్ష రవనలఔక షభాధడనడలక
జవ్హఫయ 1
సభెైన ఎంనఔ III.
యనియోఖథరయసణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సంఫందరనిై ఏయయచఽకోవడం థరవభ శూదించఖల అభిఔ
లాపలల నతౄ ం యలువనఽ యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽి.
జవ్హఫయ 2
సభెైన ఎంనఔ III.
థర్ు నుభీికి మోట్లయస నౄభా ఄధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ
ఄనవసయం.

చట్ి క
ా యం తనిసభి. కఫట్ిి థరనినలై చభైి

జవ్హఫయ 3
సభెైన ఎంనఔ II.
యనియోఖథరయసల భియక్షణ చట్ి ం, 1986 ాకయం వసఽౄవులనఽ త్తభిగి యఔరబంఙే ఈథేెశ్ంణో కొధే వకిౄని
యనియోఖథరయసగ భిఖణంచలేయస.
జవ్హఫయ 4
సభెైన ఎంనఔ IV.
ఄనఽభానం అభోఖఔయఫైన సఫందరనిై ఏయయచజఞలదఽ.
జవ్హఫయ 5
సభెైన ఎంనఔ II.
భభీ తీయభితనంణో ఈండట్ం చఽయసగా యనడంలల పలఖం కజఞలదఽ.
జవ్హఫయ 6
సభెైన ఎంనఔ III.

ఔా బంట్ల ాయోజధరల ఔంట్ే సవాయోజధరలఔు నలదెనట్
఼ యేమడం ధత్త
ై ఔ ావత
ా న కదఽ.
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సుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
_____________ ఔనింఙే వసఽౄవు కదఽ.
I.

ఆలుా

II. నౄభా

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

ణెయౌయడి

II. యశ్వసనీమత
III. శూనఽబూత్త

IV. సంథింఙే తతవం
రవన 3
పలయత్ లల _______________ నౄభా తనిసభి.
I.

మోట్లయస థర్ు నుభీి ఫలధత

II. ఆళ్ా ఔు ఄగిైాభాద నౄభా

III. థేశీమ ామాణరలఔు ామాణ నౄభా
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా
రవన 4
నౄభాథరయస ణరలఔు నౄభా కయసిలనఽ తగిాంఙేందఽఔు ఔ దే త్త __________
I.

ునఃనౄభా

II. తగిాంు

III. సహ నౄభా
IV. భిఫేట్ల
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రవన 5
తన నౄభా నులల఼కి సంఫందించి భదఽ ఈనై యనియోఖథరయస ఐఅభీుఏనఽ ............ థరవభ సంాథించఖలడె.
I.

ఐజీఎంఎస్క

II. జిలాా యనియోఖథరయసల నూోయం
III. ఄంఫ డ్ససభన్

IV. ఐజీఎంఎస్క లేథర జిలాా యనియోఖథరయసల నూోయం లేథర ఄంఫ డ్ససభన్
రవన 6
యనియోఖథరయసల భియక్షణ చట్ి ం యట్ిని చాసఽౄంథి:
I.

నౄభా ఔంనలనీలనలై వఙేి భదఽలు

II. దఽకణథరయసలనలై వఙేి భదఽలు
III. ఫలాండ్స నలై వఙేి భదఽలు

IV. నౄభా ఔంనలనీలు, ఫలాండెా భభిమ దఽకణథరయసలనలై వఙేి భదఽలు
రవన 7
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఈంట్లంథి.
I.

నషి భిశృభనికి సంఫందించిన ఄంరలనఽ

ళెైకోయసి

II. జిలాా నూోయం

III. భషి ర ఔనైషన్

IV. జఞతీమ ఔనైషన్
రవన 8
యనియోఖథరయస సంఫంధంలల ణొయౌ ాపలవం ఆలా ఏయడెతేంథి:
I.

అత్యరవసంణో ఈండట్ం థరవభ

II. సకలంలల యళ్ా డం థరవభ
III. అసకిౄ చాడం థరవభ

IV. సభమానికి యళ్ా డం, అసకిౄ చాడం భభిమ అత్యరవసంణో ఈండట్ం థరవభ
రవన 9
సభెైన యకనఽ ఎంచఽకోండి:
I.

నౄభానఽ యఔరబంఙేుడె ధైత్తఔ ావయౄ న ఄశూధం

II. నౄభా ఏజెంట్ా ఔు ధైత్తఔ ావయౄ న ఄనవసయం.

III. ఏజెంట్ల భభిమ నౄభా ఔంనలనీ భధ యరవశూనిై నలంను ంథించడంలల ధైత్తఔ ావయౄ న ఈయోఖడెతేంథి.
IV. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ కైవలం ఈనైత శూబ ఫేధేజ్డ ఫంట్ నఽంచి భాతాఫే అశించఖలం.
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రవన 10
చఽయసగా యనడభంట్ే:
I.

వఔౄ ట్ా శ్రదే చాడం

II. ఄుడుడా తలడం, నవవడం
III. ఼డ్స ఫలక్ ఆవవడం

IV. వఔౄ ట్ా శ్రదే చాడం, ఄుడుడా తలడం, నవవడం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఆవవడం

సుమ మీక్ష షభాధడనడలక
జవ్హఫయ 1
సభెైన ఎంనఔ II.

నౄభా ఄధేథి ఔనించని వసఽౄవు.
జవ్హఫయ 2
సభెైన ఎంనఔ I.

లేయ ధరణతఔు ణెయౌయడి సాచిఔ కదఽ.
జవ్హఫయ 3
సభెైన ఎంనఔ I.

మోట్లయస థర్ు నుభీి ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ంలల తనిసభి.
జవ్హఫయ 4
సభెైన ఎంనఔ II.

నౄభాథరయస ణరలఔు నౄభా వమానిై తగిాంఙేందఽఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఔ భాయా ం నులల఼లల తగిాంు కాజు.

జవ్హఫయ 5
సభెైన ఎంనఔ I.

నౄభా నులల఼ యషమంలల భదఽలునై యనియోఖథరయస ఐజీఎంఎస్క థరవభ ఐఅభీుఏనఽ సంాథించవచఽి.
జవ్హఫయ 6
సభెైన ఎంనఔ IV.

యనియోఖథరయస భియక్షణ చట్ి ం నౄభా ఔంనలనీలు, దఽకణథరయసలు భభిమ
భిషుభిసౄ ఽంథి.
జవ్హఫయ 7
సభెైన ఎంనఔ II.
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ఫలాండా నలై వఙేి భదఽలనఽ

యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేవలు, లేథర నషి భిశృభలఔు సంఫందించిన ఄంరలనలై జిలాా
నూోభనికి భిది ఈంట్లంథి.
జవ్హఫయ 8
సభెైన ఎంనఔ IV.

యనియోఖథరయస సంఫంధంలల యరవసంణో ఈండట్ం, సకలంలల ఙేయసకోవడం, భభిమ అసకిౄ చాడం థరవభ
ఫయసగెైన ణొయౌ ాపలవం (పస్కి ఆంనలాషన్) యేమడం శూధడెతేంథి.
జవ్హఫయ 9
సభెైన ఎంనఔ III.

ధైత్తఔ ావౄన ఏజెంట్ల భభిమ నౄభా ఔంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఈయోఖడెతేంథి.
జవ్హఫయ 10
సభెైన ఎంనఔ IV.

చఽయసగా యనడభంట్ే వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని ట్ా శ్రదే చాడం, ఄుడుడా తలడం భభిమ
నవవడం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఆవవడం.
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అధడామం 3
పమహాద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం
అధడామం మిచమం
నియంతయం నలయసఖ తేనై యనియోఖథరయస ఄంచధరలు భభిమ ఄసంతినౄ ఔయంగ నడెసఽౄనై లేయ ాభాణరల
ాసౄ ఽత ధేథంలల నౄభా భిశ్రభ ఄత్త ాదరనఫన
ై లేయ భిశ్రభగ ఈంథి. ఆందఽలల నియంతయ ఈణరదఔ
అయషుయణ, యనియోఖథరయస లేవలల ఄణరధఽనిఔ శూంకైత్తఔతని ఈయోగించడం వలా శూదించిన గప ఄనవిథిే
ఔనినసౄ ఽధరై, ఇ భిశ్భ
ర యనియోఖథరయస ఄసంతినౄ కి ఖ భెైంథి. ఇ భిశ్రభ ట్ా యనియోఖథరయసకి ఙరలా చినై
చాు ఈంథి. ఇ భిల త్త
 ని దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాబ తవభూ, థరనిణోఫలట్ల భెఖ లేట్ర్ తయపు నఽంచి ఄధేఔ
కయఔరభాలు ఙేట్ి ఫడరుబ.
నౄభా సంస యనియోఖథరయసకి ఄంథింఙే యయధ లేవలఔు ట్ర్ై ఄభౌండ్స (ని నదలెై భ గిలే భధ కలం,
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఅర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫంధనలు యదించింథి. ఆయ
ఐఅర్ డీఏ (IRDA) లల నులల఼థరయా సంక్షైభ నిఫంధనలు (Protection of Policyholders‟ Interests
Regulations), 2002 నేభిట్ యదింఫడరుబ. నౄభా సంస లకి ఔ ాపలవవంతఫైన భదఽ భిశుుయ
మంణరాంఖం (grievance redressal mechanism) ఄవసయం. ఄందఽకై IRDA థరనికి సంఫందించి ఔడర
కొనిై భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ ఏయయచింథి.
నేయవుఔకనే అంశహలక

A. పమహాద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం – యనియోఖథరయసల కోయసిలు, ఄంఫ డ్ససభన్ (Ombudsman)
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A. పమహాద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం – యనియోఖథరయసల కోయసిలు, ఄంఫ డ్ససభన్ (Ombudsman)
1. షమీఔాత పమహాద఼ల తుయుసణ ఴాఴషి Integrated Grievance Management System (IGMS)
సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఅభీుఏ (IRDA)నుాయంనంచింథి. నౄభా భదఽల
ఖణరంకలనఽ ను ందఽభిఙే సఽయక్షిత శూనంగ ఈంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ి భిశుుయ తీయసణెనఽైలనఽ
యయేక్షింఙే శూధనంగ ఈంట్లంథి.
నులల఼థరయసలు ఇ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. ఄందఽకోసం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ందఽభిచి, తభ
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. అ తభవత భదఽలనఽ సంఫందిత నౄభా సంస కి ండం జయసఖ తేంథి.
పమహాద఼ల మిశుహుయ మంతడరంఖం (Grievance redressal mechanism)
ఇ భదఽలనఽ,యట్ి భిశుుభనికి ట్ిిన సభమానిై IGMS భిశీయౌసా
ౄ ఈంట్లంథి. ఇ భదఽలనఽ ఇ
కిరంథి URL యౌంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽి:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. వితుయోఖదడయవ మియక్షణ చటట ం, 1986The Consumer Protection Act, 1986
కరలకహంవం
ఇ చట్లినిై “యనియోఖథరయసల ాయోజధరలఔు ఫయసగెన
ై బదాత ఔయౌంఙేందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయసల
యయథరల భిశుుభనికి యనియోఖథరయసల కౌనిసళ్ై
ా భభిమ ఆతయ సంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేందఽఔు కయయౌసన
సదఽనుమాలు ఔయౌంఙేందఽఔు” ఄభలలాకి తీసఽఔుభవడం జభిగింథి. ఇ చట్లినిై యనియోఖథరయస భియక్షణ
(సంసుయణ) చట్ి ం, 2002ణో సవభింఙరయస.
చట్ి ంలల కొనిై నియవచధరలు ఇ కిరంథి యధంగ ఆవవఫడరుబ:
తుయుచనం
“సేఴ (Service)” ఄంట్ే ఫలంకింగ్, లైధరనిసంగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలంగ్, యదఽత్ లేథర ఆతయణరా ఆంధన
సయపభ, ఫోభిుంగ్, లేథర లాడిజంగ్, లేథర భెండా, ఆంట్ి నిభ్ణం, యధనదం, ఄభూజ్డఫంట్, యభౄ, ఆతయ
సభాఙరయ సభైవ వంట్ి యట్ిని యడఔంథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలలకి తీసఽకొఙేి యదరనం ఖ భించిన వయృ నగ
పలయంఙరయౌ. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుండర ఈచితంగ ఙేలే లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ ందంలల లేని
ఄంరలు థీని భిదిలలకి భవు. నౄభానఽ లేవగ ఆందఽలల ను ందఽయచడం జభిగింథి
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“వితుయోఖదడయవ (Consumer)” ఄంట్ే ఇ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ ఄబధర:
 ఏథెైధర ాత్తపలం ఙెయౌాంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధ
 ర. ఄలాంట్ి వసఽౄవుల యడఔంథరయస ఔడర.
కనీ ఄలాంట్ి వసఽౄవులనఽ త్తభిగి ఄభ్డం థరవభ గనీ, భభై ఆతయ యణజ ఄవసయం కోసం గనీ
లేఔభించిన వకిౄ ఇ భిదిలలకి భడె. లేథర
 ఆలాంట్ి లేవలనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెధ
ై ర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ ఄలాంట్ి లేవలనఽ
ను ంథిధర. లేవల లనృె ను ంథినయయస ఔడర ఆందఽలల ఔలఫడరుయస.
“లలం (Defect)” ఄంట్ే ఔ ందం ఄనఽసభించి గనీ లేథర ఏ లేవని సంఫందించి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర
లలం, ఄసంూయృ త, లలం, ధరణతలల లలం, చట్ి యంగ గనీ లేథర ఆతయణరా గనీ నియవళంఙరయౌసనంత
సహజంగ భభిమ దే త్తగ నియవళంచనుోవడం వంట్ియ థీని భిదిలలకి వశూౄబ.
“భదఽ (Complaint)” ఄంట్ే యౌఖితూయవఔంగ ఇ థిఖ వ ఄంరలణో ఙేలన
 అభోణ:
 ఄధరమఫన
ై యనుయ యదరనం లేథర నిఱదే వయౄ ఔ యదరధరనిై ఄనఽసభిలేౄ
 ఄతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయసఔులు ఔట్ి గనీ, ఄంతఔంట్ే ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే
 ఄతనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ంథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెత్తౄణే
 వసాలు ఙేలన
 ధయ చట్ి యంగ కామం ఙేలన
 థరనిఔంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఈనైథరని ఔంట్ే
ఎఔుువగ ఈంట్ే
 నుాణరనికి,

బదాతఔు శృనిఔయఫన
ై

వసఽౄవులనఽ చట్ి యఫన
ై

నిఫంధనలఔు యయసదే ంగ

ఄభ్జూనణ,ే ఄందఽలల ఔయౌనన యట్ి ఖ భించి, యట్ిని యడరయౌసన దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై
ఖ భించి ఫళయంఖంగ ఈంఙరయౌసనంతగ సభాఙరభనిై ఈంచఔనుోణే
“యనియోఖథరయసని యయదం (Consumer dispute)” ఄంట్ే

భదఽఔు ఖ భెన
ై వకిౄ తననలై ఙేలన


అభోణలనఽ కొట్ిినుభైమడం, యట్ిని సయలు ఙేమడం వంట్ియ జయఖడం.
a) వితుయోఖదడయవతు వివ్హదడల మిశుహుయ షంషి లక (Consumer disputes redressal agencies)
“యనియోఖథరయసని యయథరల భిశుుయ సంస ”లనఽ ాత్త జిలాా, భషి ర భభిమ జఞతీమ శూబలల

ఏభట్ల

ఙేశూౄ యస.
i.

జిలాె తౄో యం (District Forum)
 యూ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై
వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ
సంఫందించిన భదఽలనఽ ల఼వఔభింఙే ఄదికయ భిది ఇ నూోభనికి ఈంట్లబ.
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నషి భిశృభనికి

 తన అథేరల ఄభలు కోసం ఈతౄ యసవలు/డికరల
ీ నఽ సంఫందిత లయల్ కోయసిఔు ంనే ఄదికయం జిలాా
నూోభనికి ఈంట్లంథి.
ii. మహశటర ఔమిశన్ (State Commission)
 థీనికి లసలెైన, ఄనలెట్ (ఄన఼లు ునభివఙరయణ ఄదికయంఖల), యయేక్షణ భిది ఈంట్లంథి.
జిలాా నూోయం నఽంచి ఄన఼ళ్ానఽ ఔడర ఆథి ల఼వఔభిసౄ ఽంథి
 జిలాా నూోయం నఽంచి ఄన఼ళ్ానఽ ఔడర ఆథి ల఼వఔభిసౄ ఽంథి.
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయన
ై వసఽౄవులు/లేవలు, భిశృభలఔు
సంఫందించిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ ల఼వఔభింఙే ఄదికయం, భిది ఇ నూోభనికి ఈంట్లబ.
 ఆతయ ఄదికభలు భభిమ ఄతరభిట్ీ తథితభలు జిలాా నూోభనిై నుోయౌ ఈంట్లబ.
iii. జాతీమ ఔమిశన్ ( National Commission)
 ఇ చట్ి ం కింద ఏభట్ల ఙేలన
 ఄతేనైత సంస జఞతీమ ఔనేషన్.
 థీనికి

లసలెైన,

ఄనలెట్

(ఄన఼ళ్ా ఔు

సంఫందించిన

కోయసి)

భభిమ

యయేక్షణ

ఄదికభలుంట్లబ.
 భషాట ఔనేషన్ ఆచిిన తీయసలనలై ఄన఼ళ్ానఽ ఆథి అలకిసౄ ఽంథి. ఄంణేగఔ యౄ. 100
నేంచిన వసఽౄవులు/లేవలు భభిమ

లక్షలనఽ

భిశృభల యయథరలఔు సంఫందించిన కెాబభ లనఽ

యఙరయణఔు ల఼వఔభిసౄ ఽంథి.
 భషి ర ఔనేషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఈంట్లంథి.
ఇ భూడె సంస లఔ లయల్ కోయసి ఄదికభలుంట్లబ.
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చితరం 1: పమహాద఼ దడకలక దధ తి (Channels for grievance redressal)

b) పమహాద఼ దడకలక దధ తి (Procedure for filing a complaint)
నలైన నేభపునై ఇ భూడె భిశుుయ సంస లఔ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఈంట్లంథి.
ఆందఽఔు గనీ, ఄన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌసన ని లేదఽ, ఄథి భషాట ఔనేషన్ ఄబధర,
జఞతీమ ఔనేషన్ ఄబధర సభై. భదఽలనఽ భదఽథరయస సవమంగ గనీ, లేథర తన ఄదీఔిత ఏజెంట్ల
థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. యట్ిని వకిౄఖతంగ యయా గనీ, లేథర నుోసఽి థరవభ గనీ థరకలు
ఙేమవచఽి. ఇ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వంట్ి యభి ఄవసయఫేనై ఈండదఽ.
c) వితుయోఖదడయవల తౄో యం ఉతు యవులక Consumer Forum Orders
భదఽ ఙేలన
 వసఽౄవులలా భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భించి భదఽలల
ఙేలన
 అభోణలు యసజువమామని గనీ నూోయం ఖనఽఔ సంతినౄ ఙెంథిణే ఄవతయౌ క్షానిై ఇ థిఖ వ
యట్ిలల ఏథో ఔట్ి గనీ, ఔట్ి ఔంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌసంథిగ అథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి.
vi. భదఽథరయసఔు ధయనఽ తిమిగిఴుడం, (లేథర నౄభా ఄబణే న఼ానేమంనఽ), భదఽథరయస ఙెయౌాంచిన
ఙరభీజలనఽ త్తభిగవ
ి వడం
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vii. ఄవతయౌ క్షం నియా క్షం వలా భదఽథరయసఔు ఔయౌగిన నషి ం, లేథర శృనికి మిశృయంగహ కొంత నణరౄనిై
ఙెయౌాంచడం
viii.

భదఽ ఙేలన లేవలలాని లలనులనఽ లేథర లలట్లనఽ ణొలగించడం

ix. ఄధరమఫన
ై , లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆేమడం, లేదడ ునమహఴాతం చేమఔతృో ఴడం
x. నుభీిలఔు తగిన కయవులన఼ ఙెయౌాంచడం
f) పమహాద఼ల షుఫాఴం
ఇ భూడె నూోభల భ ందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయస యయథరలలా నౄభా యనుయం సంఫందించి ఙరలావయఔు
ఇ థిఖ వన నేభపునై రధడన విఫాగహల మిధిలలకి వశూౄబ:
vi. కెాబమ్ భిశుుభలలా అలసం
vii. కెాబభ లనఽ భిసుభించఔనుోవడం
viii.

కెాబభ ల త్తయసుయణ

ix. నషి తీవాత
x. నులల఼ నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు
3. తెభా అంఫయడ్సీభన్ (The Insurance Ombudsman)
నౄభా చట్ి ం, 1938 లలని ఄదికభల కింద నుౌయసల భదఽల భిశుుయ నిమభాలనఽ(Redressal of
Public Grievances Rules) 1998 నవంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన భజతాం(official gazette)లల 1998లో
కైందా ాబ తవం నేభపుంథి. ఇ నిమభాలు జీయత, శూదరయణ నౄభాలనిైంట్ిక,ీ ఄనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, ఄంట్ే
వకిౄఖత హోథరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ.
నౄభా సంస ల యషమంలల కెాబమ్ భిశుుభనికి సంఫందించిన భదఽల భిశుుయం ఄంరలనఽ తఔుువ
కయసిలల, సభయ ంగ, నిశుక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ం యట్ి లక్షం.
తెభాదడయవ భమిమయ తెభా షంషి ల యషయ అంగీకహయంతో ్న
ై ేమపునన తుఫంధనల మిధిలో భధాఴమిుగహ
భమిమయ కౌనసీలర్ గహ అంఫయడ్సీభన్ ఴాఴసమిశూు హయవ.
మహాద఼న఼ అంగీఔమించడలా లేథర తియషుమించడలా అనే విశమంలో అంఫయడ్సీభన్ తుయణ మబే అంతిభం.
a) అంఫయడ్సీభన్ఔక పమహాద఼ (Complaint to the Ombudsman)
ఄంఫ డ్ససభన్ఔు ఙేలే ఏ భదఽ ఄబధర యౌఖితూయవఔంగ, నౄభాథరయస సంతఔంణో గనీ లేథర ఄతని
చట్ి యఫన
ై యయసఽల సంతఔంణో గనీ, ఙేల ఈండరయౌ. నౄభా సంస రక/కభలమం ఔడర అ
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ఄంఫ డ్ససభన్ భిదల
ి ల ఈండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే ఄనిై ణరాలు ఈండరయౌ. నషి ం
సవపలవం, తీవాత భభిమ కోయసతేనై భిశృయం యొఔు ఄంచధర వంట్ివనీై ఈండరయౌ.
ఇ థిఖ వ సందభౌలలా ఄంఫ డ్ససభన్ఔు భదఽలు ఙేమవచఽి:
iv. భదఽథరయస ఖతంలలధే నౄభా సంస కి యౌఖితూయవఔంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ అ ఔంనలనీ:
 భదఽనఽ త్తయసుభించిధర, లేథర
 భదఽథరయసకి నౄభా సంస అ భదఽ ఄందఽఔునై ధల లలు ఎలాంట్ి ఫదఽల
ఆవవఔనుోబధర
v. నౄభా సంస నఽంచి వచిిన సభాదరనంణో భదఽథరయస సంతినౄ ఙెందఔనుోబధర
vi. నౄభా సంస త్తయసుభించిన ధరట్ి నఽంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఈండరయౌ
vii. భదఽ ఏ కోయసిలలనా లేథర యనియోఖథరయస నూోయంలలనాలేథర ఆంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖంలలనా
నలండింఖ లల ఈండభదఽ
b) అంఫయడ్సీభన్ సతౄహయవీలక (Recommendations by the Ombudsman)
ఄంఫ డ్ససభన్ ఄనఽసభింఙరయౌసన కొనిై యధఽలు/ను ా ట్ కల్స ఆలా ఈంట్లబ:
v. భదఽ ఄంథిన ధల భోజుల లలల లనూయససలు ఙేమాయౌ
vi. ాతేలనఽ భదఽథరయసణో నుట్ల నౄభా సంస కి ఔడర ంనుయౌ
vii. లనూయససలనఽ, యట్ిని ఄందఽఔునై 15 భోజులలాగ భదఽథరయస ఄంగీఔభింఙరయౌ.
viii.

నౄభాథరయస ణరలఔు ఄంగీకయ లేక ాత్తని నౄభా సంస కి ంనుయౌ. థరనిై ల఼వఔభించిన 15

భోజులలాల అ ఫేయఔు యౌఖితూయవఔ ధఽాయఔయణ ఆవవభని కోభయౌ.
c) తీయవ(Award)
భధవభిౄతవం (intermediation) థరవభ యయదం భిశుుయం కఔనుోణే, ఄంఫ డ్ససభన్ నౄభాథరయసకి
ధరమసభ్తంగ పలయంచిన ఔ తీయస ఆశూౄడె. ఄథి నౄభాథరయసకి నషి ం ఔవర్ ఙేమడరనికి
ఄవసయఫైనంత భాతాఫే ఈంట్లంథి.
ఄంఫ డ్ససభన్ ఄయయసులనఽ థిఖ వ నిమభాలు యయేక్షిశూౄ బ :
v. ఄయయసుయౄ.20 లక్షలఔు నేంచి ఈండభదఽ (ఎక్స గైరఱమ
 ా ఙెయౌాంులు భభిమ ఆతయ కయసిలణో
ఔయౌన)

66

vi. ఄయయసునఽ భదఽ ల఼వఔయణ జభిగన
ి 3 ధలల లలల ాఔట్ింఙరయౌ. తేథి భభిమ

సంూయృ

భిశుుయంగ ఄలా ఄయయసునఽ ఄందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలాల భదఽథరయస యౌఖితూయవఔంగ
ఄంగీఔభింఙరయౌ.
vii. నౄభా సంస ఔడర సదయస ఄయయసునఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ. ఄంగీకయ లేక ఄందఽఔునై 15 భోజులలాల అ
ఫేయఔు ఄంఫ డ్ససభన్ ఔు యౌఖితూయవఔంగ ంనంఙరయౌ.
viii.

ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ సదయస ఄయయసునఽ ఄంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయవఔంగ

నేభపునఔనుోణే నౄభా సంస అ ఄయయసునఽ ఄభలు ఙేమఔనుోవచఽి.

సుమ మీక్ష 1
యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషి భిశృభనికి సంఫందించిన ఄంరలనఽ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఈంట్లంథి.
V. జిలాా నూోయం
VI. భషి ర ఔనైషన్
VII. జిలాా భిషత్
VIII.

జఞతీమ ఔనైషన్
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శూహమహంవం


సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఅభీుఏ (IRDA)నుాయంనంచింథి. నౄభా భదఽల
ఖణరంకలనఽ ను ందఽభిఙే సఽయక్షిత శూనంగ ఈంట్ృ నౄభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భిశుుయ తీయసణెనఽైలనఽ
యయేక్షింఙే శూధనంగ ఈంట్లంథి.



యనియోఖథరయస యయథరల భిశుుయ ఏజెనీసలు ాత్త జిలాా, భషి ,ర జఞతీమ శూబలల ధలకొలఫడరుబ.



నౄభా యనుభనికి సంఫందించినంత వయఔ, యనియోఖథరయస యయథరలు ఄతదిఔంగ కెాబభ ల
భిశుుయంలల జభిగై జఞం, కెాబమ్లు భిశుుయం ఙేమఔనుోవడం, కెాబభ ల త్తయశూుయం, నషి నతౄ ం
(quantum of loss), నులల఼ నిమభ నిఫంధనల వంట్ి యపలగలఔు ఙెంథి ఈంట్లబ.



నౄభా సంస , నౄభాథరయసల షయతేలు యసయ ఄంగీకయంణో సాచించఫడు కొనిై నిఫంధనలఔు లలఫడి
ఄంఫ డ్సస భన్ ఔ భధవభిౄగనా, సలశృథరయసగనా వవహభించవచఽి.



భధవభిౄతవం (intermediation) థరవభ యయదం భిశుుయం కఔనుోణే, ఄంఫ డ్ససభన్ నౄభాథరయసకి ఔ
ఄయయసు నుస్క ఙేశూౄ డె. ధరమసభ్తంగ పలయంచిన ఔ తీయస ఆశూౄడె. ఄథి నౄభాథరయసకి నషి ం ఔవర్
ఙేమడరనికి ఄవసయఫన
ై ంత భాతాఫే ఈంట్లంథి.

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

నషి భిశృభనికి

సంఫందించిన భదఽలనఽ ల఼వఔభింఙే ఄదికయ భిది ఈంట్లంథి.

సుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
IGMS కి యసౄ యణ యౄం
I.

ఆనాసభెన్స జనయల్ ఫేధజ్డ
ే ఫంట్ లసిమ్

II. ఆండిమన్ జనయల్ ఫేధజ్డ
ే ఫంట్ లసిమ్
III. ఆంట్ిగరట్
ై డ్స
ె గీరయన్స ఫేధజ్డ
ే ఫంట్ లసిమ్
IV. ఆంట్ియౌజెంట్ గీరయన్స ఫేధజ్డ
ే ఫంట్ లసిమ్
రవన 2
యౄ. 20 లక్షల నఽంచి

100 లక్షల

థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషి భిశృభనికి

సంఫందించిన ఄంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఈంట్లంథి.
I.

ళెైకోయసి

II. భషి ర ఔనేషన్
III. జఞతీమ ఔనేషన్
IV. జిలాా భిషత్
రవన 3
ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏథి ఙెలా ుఫలట్బయ యనియోఖథరయస భదఽకి అదరభనిై ఏయయచలేదఽ?
I.

శుు మజభాని ఔ ఈతత్తౄ కి MRP(ఖభిషి చిలా య ధయ) ధయ ఔంట్ే ఎఔుువగ వసాలు ఙేమడం

II. శుు మజభాని ఔ యపలఖంలల ఄతేతౄ భ ఈతత్తౄ ఖ భించి సలశృ ఆవవఔనుోవడం
III. ఔ భందఽ ల఼శూనలై ఎలభీజ ళెచిభిఔ ఆవవఔనుోవడం
69

IV. లలం ఈనై ఈతతే
ౄ లు
రవన 4
ఔ యనియోఖథరయస నౄభా నులల఼కి సంఫందించి భదఽ ఙేమాలనఽఔుంట్ే ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏథి ఄతేతౄ భ
ఎంనఔ ఏథి?
I.

నుోయ్సఽ

II. సఽన఼ాం కోయసి
III. ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్
IV. జిలాా కోయసి
రవన 5
ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్కి నుాంతీమ లేథర నుాథేశిఔ భిదికి సంఫందించి ఇ కిరంథి యట్ిలల సభెన
ై యవయణ ఏథి?
I.

ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్కి జఞతీమ భిది (jurisdiction) ఈంట్లంథి

II. ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్కి భషి ర భిది ఈంట్లంథి
III. ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్కి జిలాా భిది ఈంట్లంథి
IV. ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్ ఔ నిభిెషిఫైన నుాంతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేశూౄ డె.
రవన 6
ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్కి భదఽని ఎలా ఄందజైమాయౌ?
I.

యాతూయవఔఫైన భదఽ ఄందజైమాయౌ

II. నూోనఽలల భ్ఖిఔంగ భదఽ ఙేమాయౌ
III. భ కాభ ఖిగ ధనట్ిణో భదఽ ఙేమాయౌ
IV. యభౄత్తాఔ ాఔట్న థరవభ భదఽ ఙేమాయౌ
రవన 7
ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్ని ఏ సభమంలలు ఔలుసఽకోయయౌ?
I.

నౄభాసంస థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన భెండేళ్ాలలు

II. నౄభాసంస థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన భూడేళ్ాలలు
III. నౄభాసంస థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన ఏడరథిలలు
IV. నౄభాసంస థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన ఔ ధలలలు
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రవన 8
ఄంఫ డ్ససభన్కి భదఽ ఙేమడంలల ఇ కిరంథి యట్ిలల ఆథి భ ందఽగ ఙేమవలలన ఄవసయం ఈండదఽ?
I.

భదఽ „వకిౄఖతఫన
ై యౄుభైకలలా (Personal Lines‟ నౄభాఔు సంఫందించి ఔ వకిౄ థరవభ ఄబ
ఈండరయౌ.

II. నౄభాసంస థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన 1ఏడరథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ.
III. భదఽథరయస ఄంఫ డ్ససభన్ని ఔయౌలే భ ందఽ ఔ యనియోఖథరయస నూోయమ్ని ఔలయయౌ
IV. కవలలన నతౄ ం నషి భిశృయం యౄ.20 లక్షల లలు ఈండరయౌ.
రవన 9
ఄంఫ డ్ససభన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఏఫైధర ఼జు/ చరభీజలు ఄవసయభవుణరమా?
I.

యస.100 ఙెయౌాంఙరయౌస ఈంట్లంథి

II. ఎలాంట్ి ఼జుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయౌాంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ
III. భియ్ఫ్ నతౄ ంలల 20% ఼జుగ కచిితంగ ఙెయౌాంఙరయౌ
IV. భియ్ఫ్ నతౄ ంలల 10% ఼జుగ కచిితంగ ఙెయౌాంఙరయౌ
రవన 10
ఔ నలైయట్
ే ల నౄభాసంస నలై భదఽ ఙేమవఙరి?
I.

భదఽలు కైవలం ాబ తవ నౄభాసంస లనలైధే ఙేమవచఽి

II. ఄవునఽ, నలైయట్
ే ల నౄభాసంస నలై భదఽలు ఙేమవచఽి.
III. లెైఫ్ లలకిర్లల ఈండే నలైయట్
ే ల నౄభాసంస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽి
IV. ధరన్-లెైఫ్ లలకిర్లల ఈండే నలైయట్
ే ల నౄభాసంస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽి

సుమ మీక్ష రవనలకత జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెన
ై ఎంనఔ III.
IGMS కి యసౄ యణ యౄం ఆంట్ిగరట్
ై డ్స
ె గీరయన్స ఫేధజ్డ
ే ఫంట్ లసిమ్
జవ్హఫయ 2
సభెన
ై ఎంనఔ II.
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యౄ. 20 లక్షల నఽంచి 100 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషి భిశృభనికి సంఫందించిన
ఄంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది భషి ర ఔనేషన్ఔు ఈంట్లంథి.
జవ్హఫయ 3
సభెన
ై ఎంనఔ II.
శుు మజభాని ఔ యపలఖంలల ఄతేతౄ భ ఈతత్తౄ ఖ భించి సలశృ ఆవవఔనుోవడం

ఙెలా ుఫలట్బయ

యనియోఖథరయస భదఽకి అదరభనిై ఏయయచలేదఽ.
జవ్హఫయ 4
సభెన
ై ఎంనఔ III.
నౄభాఔంనలనీ ఏ నుాంత భిదల
ి లని ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్ భిదల
ి లకి వసఽౄంథో చాల, అ ఄంఫ డ్ససభన్కి
యనియోఖథరయస భదఽ ఙేమాయౌ.
జవ్హఫయ 5
సభెన
ై ఎంనఔ IV.
ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్ ఔ నిభిెషిఫైన నుాంతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేశూౄ డె.
జవ్హఫయ 6
సభెన
ై ఎంనఔ I.
ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్కి భదఽని యాతూయవఔఫన
ై భదఽ ఄందజైమాయౌ
జవ్హఫయ 7
సభెన
ై ఎంనఔ III.
నౄభాసంస థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన ఏడరథిలలు భదఽథరయస ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససభన్ని
సంాథింఙరయౌ.
జవ్హఫయ 8
సభెన
ై ఎంనఔ III.
ఄంఫ డ్సస భన్ ని ఔయౌలే భ ందఽ భదఽథరయస యనియోఖథరయస నూోయమ్ ని ఔలవ వలలన ఄవసయం లేదఽ.
జవ్హఫయ 9
సభెన
ై ఎంనఔ II.
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ఄంఫ డ్ససభన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఎలాంట్ి ఼జుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయౌాంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ
జవ్హఫయ 10
సభెన
ై ఎంనఔ II.
ఄవునఽ, నలైయట్
ే ల నౄభాసంస లనలై భదఽ ఙేమవచఽి.
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అన఼ఫంధం
ఫాయతదేవంలో రషు ఼తం తుచేసే జీవిత తెభా షంషి ల జాతతడ
1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమంజ్డ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
2. నృభా సన్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
3. HDFC శూిండర్ు లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
4. ICICI ూ
ూ డెనిషమల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
5. ING యర
ై  లెఫ్
ై ఆనాసభెన్స
6. లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా
7. భాక్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
8. PNB ఫట్లెైఫ్ ఆండిమా ఆనాసభెన్స
9. కోట్క్ భళంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
10. SBI లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
11. ట్లట్ల AIA లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
12. భిలమన్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
13. ఄయయ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
14. సశృభ ఆండిమా లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
15. శీరభమ్ లెైఫ్ఆనాసభెన్స
16. పలయతీ Axa లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
17. పూచర్ జనభయ్ ఆండిమా లెఫ్
ై ఆనాసభెన్స
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
19. కెనభ HSBC ఒభిమంట్ల్ ఫలంక్ అఫ్ కభర్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
20. ఏగన్ భెయౌగభై (Aegon Religare) లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
22. శూిర్ మూనిమన్ డె-ై ఆచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ఆనాసభెన్స
23. ఆండిమా పస్కి లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
24. ఎడెయ్వస్క ట్ కియో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
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4

కభపభైట్ ఏజెనీస భెఖ లేట్భీ కోణరలు
కభపభైట్ ఏజెంట్లా
కభపభైట్ ఏజెంట్ా నిమంతాణలు 2015 అఖసఽిలల సవభించఫడరుబ. 2016 ఏనాల్ 1 నఽంచి ఄభలలాకి వచిింథి.
కింథి నియవచధరలు థీనికి సంఫందించినయగ ఈధరైబ.
1.

తుయుచనడలక:

(a) "చట్ి ం" ఄంట్ే నౄభా చట్ి ం, 1938 ఄంట్ే ఎట్ిఔుడె సవభించఫడిన నౄభా చట్ి ం, 1938లలని లలక్షన్ 4 ఄని ఄయ ం.
(b) "దయకాసఽౄథరయస" ఄంట్ే ఄయ ం(i)

నౄభా చట్ి ం, 2013 (2013లలని 18 లలక్షన్) కింద లేథర థరనికి సంఫందించిన చట్ి ం లేథర ఄభలలా ఈనై ఏథేని
ూయవు ఔంనలనీ చట్ి ం కింద యౄుథిదె ఽఔునై ఏథేని ఔంనలనీ ; లేథర

(ii)

భినేత ఫలధత పలఖశూవభ చట్ి ం, 2008 కింద యౄుథిదె ఽఔునై, భిజిషి ర్ ఄబన ఒ భినేత యసణ
పలఖశూవభం; లేథర

(iii)

సహకయ సంగాల చట్ి ం, 1912 లేథర సహకయ సంగాల భిజిలేిష
ర న్ కోసం ఏథేని చట్ి ం కింద భిజిషి ర్ ఄబన
ఒ సహకయ సంగం లేథర

(iv)

చట్ి ంలలని లలక్షన్ 2లలని (4A) నిమభంలల నియవళంచినట్లి ఒ ఫలంకింగ్ ఔంనలనీ; లేథర

(v)

ఫలంకింగ్ ఔంనలనీల చట్ి ం, 1949 లలని లలక్షన్ 5లలని ఈ లలక్షన్ (1) నిమభం (da) (1949లలని థో నిఫంధన)
కింద నియవచించిన యధంగ థరనికి సంఫందించిన ఒ కొతౄ ఫలంఔు లేథర

(vi)

నుాంతీమ గరనైణ ఫలంఔుల చట్ి ం, 1976 (1976లలని 21) లలక్షన్ 3 కింద ఏభట్ల ఙేలన ఒ నుాంతీమ గరనైణ
ఫలంఔు లేథర

(vii) సహకయ సంగాల చట్ి ం, 1912 భిదిలలని ఒ ాబ ణేవతయ సంస లేథర సాక్ష్ యసణ సంస లేథర భిజయసవ ఫలంక్
అఫ్ ఆండిమాణో నమోదఽ ఙేలన ఒ ఫలంకింగ్ లైధరనిష మల్ ఔంనలనీ ; లేథర
(viii) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్గ ని ఙేలేందఽఔు ఄతరయట్ీ ఖ భిౄంచిన భీత్తలల భభెవభెైధర వకిౄ .
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(c) “అమోథిత సంస " ఄంట్ే ాణేకించి ఎట్ిఔుడె ఄతరభిట్ీ అమోదం, ాఔట్న ఙేమఫడి, నౄభా యఔరమాలు, లేవ,
భాభెుట్ింగ్ యంఖంలల యద భభిమ /లేథర శిక్షణలల నులుంచఽఔుధే ఏథేని సంస . భ ంఫయ లలని ఆనాసభెన్స
ఆన్లిట్ృట్ అపం ఆండిమా ఔడర ఆందఽలల ఆనేడి ఈంట్లంథి.
(d) "అమోథిత భిశీలఔుడె" ఄంట్ే ట్ెయౌనూోనిక్ యదరనంనలై ఄబయ న లేథర ఄభ్ఔం కోసం ఒ ట్ెయ్భాభెుట్ర్
యనియోగించఽఔుంట్లనై వకిౄ ఄని ఄయ ం. ఒ నిభిే షీ వకిౄ కోసం ఇ నిమంతాణలలాని 7(3) నిమంతాణ కింద
నేభపునఫడిన ఄవసభలనఽ ధయయేభిి ఈండరయౌ;
(e) "ఄతరభిట్ీ" ఄంట్ే ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ అఫ్ ఆండిమా 1999 (1999లలని 41) లలని
లలక్షన్ 3 కింద ఈనై శూౌలపలల కింద ఏభట్ల ఙేలన ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ ఄని
ఄయ ం.
(f) "కభపభైట్ ఏజెంట్ " ఄంట్ే ఏథేని నిభిేషీ జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభా తయఖత్తకోసం ఄబయ న, లేవకోసం ఇ
నిమంతాణల కింద ఄతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ ధివతాం ఔయౌగిన నలైన నేభపునై నిఫంధనలల
నేభపునై ఏథేని దయకాసఽౄథరయసడని ఄయ ం.
(g) “కభపభైట్ ఏజెంట్(జీయతనౄభా)" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునఫడినట్లిగ జీయత నౄభా సంస లుగ నౄభా
యనుయం ఄబయ న, లేవకోసం ఇ నిమంతాణల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయ ం;
(h) "కభపభైట్ ఏజెంట్ (శూదరయణం)" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునఫడినట్లిగ శూదరయణ నౄభా సంస లుగ నౄభా
యనుయం ఄబయ న, లేవకోసం ఇ నిమంతాణల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయ ం;
(i) "కభపభైట్ ఏజెంట్ (అభోఖ నౄభా)" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునఫడినట్లిగ అభోఖ నౄభా సంస లుగ నౄభా
యనుయం ఄబయ న, లేవకోసం ఇ నిమంతాణల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయ ం;
(j) "కభపభైట్ ఏజెంట్ (ఈభ్డి)" ఄంట్ే నలైనఽనై ఎఫ్ నిమభం కింద నేభపునఫడినట్లిగ జీయత నౄభా సంస లు,
శూదరయణ నౄభా సంస లు, అభోఖ నౄభా సంస లుగ లేథర ఏథేని భెండె యపలగలఔు లేథర భూడింట్ికి ఔయౌన నౄభా
యనుయం ఄబయ న, లేవకోసం ఇ నిమంతాణల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయ ం;
(k) ఇ నిమంతాణల ాయోజనంకోసం “భీక్ష సంస ” ఄధేథి భ ంఫయలలని ఆనాసభెన్స ఆన్లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా
లేథర కభపభైట్ ఏజెంట్ా భ క ఄదికభి లేథర నిభిేషీ వఔుౄలకోసం ధియఔయణ భీక్షనఽ నియవళంచడంకోసం ఄతరభిట్ీ
అమోథించి, ధనట్ిలై ఙేలన భభైథెైధర సంస .
(l) ట్ ఄండ్స నుార్ ఄంట్ే కభపభైట్ ఏజెంట్గ నిఙేలేందఽఔు తన భ క ఄదికభి, డెైభెఔియా స, లేథర పలఖశూవభ లు
లేథర భభై ఆతయ ఈథోఖ లు సశృ దయకాసఽౄథరయసగ భిజిషి ర్ ఙేసఽఔుధేందఽఔు శూభ చిణరనిై నిభేభించడంకోసం
యోఖత ఄని ఄయ ం.
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(m) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ “నానిసల్ అ఼సర్" ఄంట్ే అ సంస నిమనేంచి, ఄతరయట్ీ అమోదం ను ంథిన డెైభెఔిర్ లేథర
పలఖశూవనే లేథర ఎవభెైధర ఄదికభి లేథర ఈథోగి. ాణేకించి సంస కయఔలానులనఽ నియవళంచడంకోసం తగిన
యథరయహతలు, నుాకిిఔల్ శిక్షణ ఔయౌగి, ఇ నిఫంధనల కింద ఄవసయఫైన భీక్షలల ఈతీౄ యసృలెై ఈంట్లయస.
(n) "భిజిలేిష
ర న్" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద జఞభీ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెంట్గ నిఙేలేందఽఔు భిజిలేిష
ర న్ ధియఔయణ ఄని
ఄయ ం.
(o) "నిమంతాణ సంస " ఄంట్ే ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరయట్ీ అఫ్ ఆండిమా, 2015 ఄని ఄయ ం.
(p) "నిభిేషీ వకిౄ" ఄంట్ే ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ తయున నౄభా యనుభనిై కోయడరనికి, లేఔభించడరనికి ఫలధతథరయసగ
ఈంట్లయస. యయస ఇ నిఫంధనల కింద ఄవసయఫైన ఄయహతలు, శిక్షణ, భీక్ష ఈతీౄ యృ త ఄవసభలనఽ ధయయేభిి ఈండరయౌ.;
(q) "ట్ెయ్ భాభెుట్ర్' ఄంట్ే యణజ ఔభూనికైషనఽ
ా ంనే యనుభనిై నియవళంచడంకోసం ట్ెయౌకం ఔభభిషమల్
ఔభూనికైషన్స ఔసి భర్ నలాపభెన్స భెఖ లేషన్స 2010లలని భూడో ఄదరమం కింద ట్ెయౌకం భెఖ లేట్భీ ఄతరభిట్ీ
అఫ్ ఆండిమా వదె భిజిషి ర్ ఙేసఽఔుని, ఄతరభిట్ీ జఞభీఙేలన ధివణరానిై ఔయౌగిన సంస ఄని ఄయ ం ;
(r) ఎట్ిఔుడె సవభించిన యధంగ ఇ నిమంతాణలలా ఈయోగించి, నియవచించనట్ికీ, చట్ి ంలల, ఆనాసభెన్స
భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ చట్ి ం, 1999 లేథర ఄందఽలలని నిమంతాణలు/భాయా దయశకలు యేట్ిలలధైధర
నియవచించిన థరలు, పలవ వకీౄఔయణలు అ చట్లిలు/నిమంతాణలు/భాయా దయశకలలల యట్ికి కైట్లబంచిన యకయం
ఄభలనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ.
2. ఇ నిమంతాణల యసౄ ిత్త భభిమ వభిౄంు:
(1) కింద ఈనై భిజిలేిష
ర న్ ధియఔయణ ఙెలా ుఫలట్ల సందయౌంగ జీయత నౄభా సంస లు, శూదరయణ నౄభా సంస లు, అభోఖ
నౄభా సంస ల నౄభా యనుభనిై ఄబభించడరనికి, లేఔభించడరనికి, లేవలు ఄంథించడరనికి కభపభైట్ ఏజెంట్ా
భిజిలేిష
ర న్నఽ ఇ నిమంతాణలు ఔవర్ ఙేశూౄ బ.
(a) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (జీయతనౄభా) ఖభిషీంగ భూడె జీయత నౄభా సంస ల నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ
ఄబభించడం, లేఔభించడం, లేవలు ఄంథింఙేందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి..
(b) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (శూదరయణం) ఖభిషీంగ భూడె శూదరయణ నౄభా సంస ల నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ
ఄబభించడం, లేఔభించడం, లేవలు ఄంథింఙేందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి. థరంణోనుట్ల నౄభా
కభపభైట్ ఏజెంట్ (శూదరయణం) శూదరయణ నౄభా ఈతతే
ౄ ల చిలా య వయౄ కనిై ఄబభించి, లేఔభించి లేవలు
ఄంథింఙరయౌ. ఄలాగై ఈభ్డిగ కోు భిస్కు యౄ. ఐదఽ కోట్ల
ా నేంచని ఄలాంట్ి సంస ల యణజ
కయఔలానులనఽ ఔడర నియవళంఙరయౌ.
(c) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (అభోఖనౄభా) ఖభిషీంగ భూడె అభోఖ నౄభా సంస ల నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ
ఄబభించడం, లేఔభించడం, లేవలు ఄంథింఙేందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి.
(d) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (ఈభ్డి)కి నిమభాలు (a) నఽంచి (c)వయఔునై నిమభాలు వభిౄశూౄ బ.
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(e) నౄభా ఔంనలనీలణో ఔుదఽయసిఔునై ఏభట్లలల ఏథేని భాయస ఙేమాలనఽఔుంట్ే ఄతరభిట్ీనఽంచి భ ందసఽౄ
ఄనఽభత్తణోధే జయగయౌ. ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలఔు లేవలు ఄంథించడం కోసం తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ.
3. దయకాష఼ు మిఖణన –
(1) భిజిలేి,ర న్ భంజూయస కోసం ఒ దయకాసఽౄనై భిఖణంఙే సభమంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ కయఔలానులు శూగించడరనికి
సంఫందించిన ఄనిై యషమాలనఽ లెఔులలకి తీసఽఔుంట్లంథి.
(2) నలైయట్ి యషమంలల ఎలాంట్ి క్షనుతం లేఔుండర, ాణేకించి ఄతరభిట్ీ కింథి యట్ిని లెఔులలకి తీసఽకోయయౌ:(a) చట్ి ంలలని 42 డి లలక్షన్లలని 5వ ఈయపలఖం కింద నేభపునఫడిన ఏథేని ఄనయహతలు దయకాసఽౄథరయస
ఫలధడెతేధరైభ;
(b) దయకాసఽౄథరయసడికి కయఔలానులు నియవళంచడరనికి సభిడే భీత్తలల కభలమ ాథేశ్ం, ఈఔయణం,
సఽశిక్షితేలెైన భానవవనయస లాంట్ి భ్యౌఔ వసతేలుధరైమా;
(c) ఄతరభిట్ీ థరవభ ఖతంలల లెైలలనఽస భంజూయస/భిజిలేిష
ర న్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైన ఎవభెైధర వకిౄ దయకాసఽౄథరయసణో
ాతక్ష లేథర భోక్ష సంఫంధం ఔయౌగి ఈధరైడర.
a. విఴయణ: - ఇ ఈ నిఫంధన ాయోజనంకోసం “ాతక్ష లేథర భోక్ష సంఫంధం” వకీౄఔయణ ఄంట్ే ఒ సంస
లేథర ఒ ఔంనలనీ లేథర ఒ కభపభైట్ సంస లేథర థరని ఄనఽఫంధ, ఈ సంస , ఄంతర్ సందరన సంస లేథర
దయకాసఽౄథరయసడి ఖూ
ర ప్ ఔంనలనీ. ఔంనలనీల చట్ి ం, 2013, కంనట్ీషన్ చట్ి ం 2002లల నేభపునై ఄభలే ఆఔుడ

ఔడర వభిౄశూౄ బ.
(d) దయకాసఽౄథరయస భ క ఄదికభి ట్ి బదఽాడిగ ఈండి, ఄతరభిట్ీ అమోథించిన లలఫస్క ాకయం ఖ భిౄంు ను ంథిన
సంస నఽంచి ఔనీసం మాపై ఖంట్ల నుట్ల తిమభీ, నుాకిిఔల్ శిక్షణ ను ంథి ఈండరయౌ. శిక్షణ భ గింులల భీక్ష
ఫోయసు నియవళంఙే భీక్షలల ఈతీౄ యసృలెై ఈండరయౌ.
దయకాసఽౄథరయసడి భ క ఄదికభి ఆనాసభెన్స ఆన్లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా లేథర లఐఐ లండన్ లేథర
ఆన్లిట్ృట్ అఫ్ మాఔుివభీస్క అఫ్ ఆండిమా ఄశూోలబయట్ /లలలగ ఈండరయౌ లేథర ళెైదభఫలదలలని
ఆన్లిట్ృట్ అఫ్ ఆనాసభెన్స ఄండ్స భిస్కు ఫేధేజ్డఫంట్ నఽంచి న఼జీ ఙేల ఈండరయౌ. తిమభీ, నుాకిిఔల్ శిక్షణ 25
ఖంట్ల నుట్ల ఈండరయౌ.
(e) దయకాసఽౄథరయసడి భ క ఄతికభి డెైభెఔియా స, ఆతయ ఈథోఖ లు ఖత భూడేళ్ాలల ఇ నిమంతాణలఔు ఱలడాల్ 3లల
నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయని ఈలా ంఘంచి ఈండభదఽ;
(f) నౄభా కఔుండర దయకాసఽౄథరయసడి భ క యనుయం యషమంలల కభపభైట్ ఏజెంట్గ, థరని కయఔలానులఔు,
ఆతయ కయఔలానులఔు భధ అభిఔ వవశృభలలా లుఔుఫడి ఔయౌగి ఈధరైభ ఄని భిశీయౌంఙరయౌ.
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(g) ఇ నిమంతాణలలని ాఔట్న అదరయంగ భ క ఄదికభి /డెైభెఔిర్(లు)/నిభిేషీ వఔుౄలు ఄయహతలు, యోఖతలు ఔయౌగి
ఈధరైభ ఄని చాడరయౌ
(h) నులల఼థరయసల ాయోజధరలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస ఙేమాలధే ఄననుామానిై ఄతరభిట్ీ ఔయౌగి
ఈండరయౌ.
(3) దయకాసఽౄథరయసడె నేభపునై వఔుౄలు కింథి ఄవసభలనఽ ధయయేయిఖలగయౌ. –
a. ఖ భిౄంు ను ంథిన ఫోయసు/సంస నఽంచి ఆంట్ర్ లేథర తతసభాన భీక్షలల ఈతీౄ యసృలెై ఈండరయౌ:
b. (i) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄంు ను ంథిన సంస నఽంచి నిభిేషీ జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభా యంఖంలల ఔనీసం మాపై
ఖంట్ల నుట్ల శిక్షణ ఄందఽకొని, భీక్షా సంస నియవళంచిన భీక్షలల ఈతీౄ యసృలెై ఈండరయౌ;
(ii) కభపభైట్ ఏజెంట్ (ఈభ్డి) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄంు ను ంథిన సంస నఽంచి నిభిేషీ జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభా
యంఖంలల ఔనీసం మాపై ఖంట్ల నుట్ల శిక్షణ ఄందఽకొని, భీక్షా సంస నియవళంచిన భీక్షలల ఈతీౄ యసృలెై ఈండరయౌ;
c. నౄభా యనుభనిై ఄబభించి, లేఔభించడంకోసం కభపభైట్ ఏజెంట్ యనియోగించఽఔుంట్లనై నిభిేషీ వకిౄ ఄతరభిట్ీ
జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల ధివణరానిై ఔయౌగి ఈండరయౌ. ఇ ధివతాం కభపభైట్ ఏజెం ట్ ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ ాకయం
జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽంచి భూడేళ్ానుట్ల ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ;
ధివతాం జఞభీ కోసం ఇ నిమంతాణలలాని ఄనఽఫంధం3లల నేభపునై యౄంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ భ క ఄతికభి
థరవభ నిభిేషీ వకిౄ ఄతరభిట్ీకి దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
d.

ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ఔు సంఫందించిన ఒ నిభిేషీ వకిౄ భభో ఆతయ కభపభైట్ ఏజెంట్ఔు భాభలనఽఔుంట్ే ాసౄ ఽత
కభపభైట్ ఏజెంట్ జఞభీ ఙేలన ఄబంతయ యళత ధివతాంణో నుట్ల కొతౄ కయభైట్ ఏజెంట్ థరవభ ఄతరభిట్ీకి
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ. ఔయేళ్ ాసౄ ఽత కభపభైట్ ఏజెంట్ ఎలాంట్ి ఄబంతయ యళత ధివణరానిై 30భోజులలాు జఞభీ
ఙేమఔుంట్ే ఄతని ఫథియ్కి అ కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽంచి ఎలాంట్ి ఄబంతయం లేదని భిఖణంచఫడెతేంథి. కభపభైట్
ఏజెంట్ నఽంచి ఄబయ ననఽ ల఼వఔభించిన తభవత ఄతరభిట్ీ ఫథియ్ని సాచిసా
ౄ కభపభైట్ ఏజెంట్ నేయసనఽ భాభిి,
సవయణణో ఔడిన ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽంథి.

e. ఄయహత ఔయౌగి, ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫంట్ ఄతరభిట్ీ నిమంతాణ సంస , 2002 (కభపభైట్ ఏజెంట్ా ఔు
లెైలలనిసంగ్) కభపభైట్ ఏజెంట్ వదె ని ఙేసౄ ఽనై నిభిెషీ వఔుౄలు భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయ నియవహఔులు
ఇ నిమంతాణల కింద భిజిషి ర్ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెంట్ా వదె ఈథోగనిై కొనశూగిసౄ ఽండవచఽి. ఄబనట్ికీ,
ఄలాంట్ి నిభిేషీ వఔుౄలు భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయనియవహఔుల యవభలనఽ భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస కోసం
నిభిేషీ దే త్తలల దయకాసఽౄ ఙేలే సభమంలల కనీ లేథర అయస ధలలలాు కనీ ఄంథింఙరయౌ. ఆలాంట్ి నిభిేషీ వఔుౄలు
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భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయనియవహఔుల యవభల యశీదఽనఽ ఄందఽఔునై తభవత నలైఔనిన ఈ నిమంతాణ
(ల)లల నేభపునైట్లిగ యభికి ఒ ధియఔయణనఽ ఄతరభిట్ీ జఞభీ ఙేసౄ ఽంథి.
4.

భిజిలేిష
ర న్ ునయసదే యణ - (1) భిజిలేిష
ర న్ భ గిలే భ ందఽ 30భోజులలాు కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలేిష
ర న్
ునయసదే యణకోసం ఄతరభిట్ీకి నిభీృత ఼జుణో నుట్ల నూయం ఏ థరవభ ఒ దయకాసఽౄనఽ సభభింఙరయౌ.
ఄబనట్ికీ, నిభీృత ఖడెవు తభవత ఄథే సభమంలల ాసౄ ఽత భిజిలేిష
ర న్ యసౄ వ ఖడెవు భ గింునఔు
భ ందఽగ దయకాసఽౄ ఄతరభిట్ీకి ఙేభిణే, ఄతరభిట్ీకి యౄ. వంద ఄదను యససఽంణో నుట్ల నఽైలు ఙెయౌాంఙరయౌస
ఈంట్లంథి.
ఄంణేకఔుండర సభ చిత కయణరలణో ఆథివయఔట్ి శూౌలపలల భిదిలలకి భని జఞం జభిగిందని దయకాసఽౄథరయసడె
భతూయవఔంగ నేభపుంట్ృ, యౄ. 750లణో నుట్ల వభిౄంఙే నఽైలనఽ ఙెయౌాల,ేౄ భిజిలేిష
ర న్ ఖడెవు థరట్ిన తభవత
ునయసదే యణకోసం నలట్ి లఔునై దయకాసఽౄనఽ ఄతరభిట్ీ ఄంగీఔభించవచఽి.

ఖభనిఔ: భిజిలేిష
ర న్ ఖడెవు భ గిలేందఽంఔు 90భోజుల భ ందఽగ భినావల్ దయకాసఽౄనఽ సభభింఙేందఽఔు
కభపభైట్ ఏజెంట్నఽ ఄనఽభత్తసఽౄధరైయస.
(2) భిజిలేిష
ర న్ భినావల్ కోభైభ ందఽగ భ క ఄతికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు ఖ భిౄంు ను ంథిన సంస నఽంచి ఔనీసం 25
ఖంట్ల నుట్ల శూనిఔ, నుాకిిఔల్ శిక్షణ ను ంథి ఈండరయౌ.
(3) ఈ నిమంతాణ (1) కింద ునయసదే యణకోసం దయకాసఽౄనఽ 7వ నిమంతాణ భిదిలల భిశీలనలలకి తీసఽకోయయౌ.
(4) భిజిలేిష
ర న్ ునయసదే యణఔు నేభపునై నిఫంధనలనిైట్ినీ దయకాసఽౄథరయసడె ూభిౄ ఙేలనట్లి సంతినౄ ఙెంథిణే,
నూయం ల థరవభ భూడేళ్ా కలానికి భిజిలేిష
ర న్నఽ ునయసదే భించి, అ సభాఙరభనిై దయకాసఽౄథరయసఔు ణెలనుయౌ.
5. మిజిసేటరశన్ భంజూయవ చేమఔతృో ఴడ్డతుకత అన఼షమించే దధ తి (1) 4వ నిమంతాణ కింద భిజిలేిష
ర న్ భంజూయసకోసం లేథర 11వ నిమంతాణ కింద ునయసదే యణ కనీ 7వ నిమంతాణలల
నేభపునై నిఫంధనలఔు ఄనఽఖ ణంగ లేఔుంట్ే ఄతరభిట్ీ భిజిలేిష
ర న్ ధివణరానిై భంజూయస ఙేలేందఽఔు లేథర
ునయసదే భింఙేందఽఔు త్తయసుభించవచఽి.
దయకాసఽౄథరయస యదననఽ యధేందఽఔు ఎలాంట్ి ఄవకశ్నేవవఔుంట్ే ఎలాంట్ి దయకాసఽౄనఽ త్తయసుభించలేయస.
(2) భిజిలేిష
ర న్ ధివణరానిై భంజూయస లేథర ునయసదే యణనఽ త్తయసుభించిన క్షంలల ఄతరభిట్ీ ఄందఽఔుఖల
కయణరలనఽ యవభిసౄ ా, దయకాసఽౄథరయసఔు సభాఙరభనిై 30భోజులలాు ఄంథింఙరయౌ.
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(3) ఄతరభిట్ీ నియృ మంణో ఆఫోందఽలఔు ఖ భెైన దయకాసఽౄ థరయసలు ఈ నిమంతాణ (2) కింద ఄదరభిట్ీ అథేరలు జఞభీ
ఙేలన ణేథీ నఽంచి 45 భోజులలాు ఄన఼ల్ ఙేసఽఔుధేందఽఔు యౄను ంథించిన యదరనం ఫేయఔు లలఔభిట్ీస్క ఄనలలేట్
ట్ిఫ
ా నల్ఔు ఄన఼ల్ ఙేసఽకోవచఽి.
6.

భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస త్తయసుిత్త ాపలవం- 4వ నిమంతాణ కింద భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస, 11వ నిమంతాణ కింద
ునయసదే యణకోసం దయకాసఽౄథరయస సభభించిన దయకాసఽౄనఽ ఄతరభిట్ీ త్తయసుభిలేౄ లేథర నిభఔభిలేౄ థరనినలై నిమంతాణ
12(2) కింద సభాఙరయం ఄందఽఔునై ణేథీనఽంచి దయకాసఽౄథరయస కభపభైట్ ఏజెంట్గ నిఙేమలేయస. ఄబనట్ికీ,
ఄథివయకై అమన ాయేశించిన కంట్లాఔుిలఔు సంఫందించి లేవలు ఄంథింఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ. అ కంట్లాఔుిలు
కొనశూగినంత కలం ఇ లేవలనఽ కొనశూగింఙరయౌ. ఄట్ికై ఄథి ూయౄ బ ఈంట్లంథి లేథర భభో అయస ధలలలల ఏథి
భ ందఽంట్ే ఄంత కలం వయఔు ఈంట్లంథి. అ లలు సంఫందిత నౄభాథరయసణో యయస తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ.

7. కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలేిష
ర న్ భంజూయసఔు నిఫంధనలు:
నిమంతాణ 9 కింద భంజూయస ఙేలన భిజిలేిష
ర న్ లేథర 11వ నిమంతాణ కింద భంజూయస ఙేలన ునయసదే యణ కింథి
నిఫంధనల ఫేయఔు యసయం భ డిడి ఈంట్లబ:(i)

ఇ నిమంతాణల కింద భిజిషి ర్ ఄబన కభపభైట్ ఏజెంట్ నలై ఔనిన నిమంతాణ (3)లల నేభపునైట్లిగ భాతాఫే
నౄభా యనుభనిై ఄబభించడం, లేవలు ఄంథించడరనికి ఄనఽభత్తంచఫడరయౌ;

(ii)

కభపభైట్ ఏజెంట్ చట్ి ం, ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫంట్ చట్ి ం, 1999, ఄతరభిట్ీ ఎట్ిఔుడె
జఞభీ ఙేలే నిమంతాణలు, ఈతౄ యసవలు, భాయా దయశకలు, భభై ఆతయ సాచనల యదియదరధరలఔు ఔట్లిఫడరయౌ;

(iii)

ఄతరభిట్ీకి ఆథివయఔు సభభించిన ఏథేని సభాఙరయం లేథర యవభలు తుగ, తుథోవ ట్ిింఙేలా ఈంట్ే
లేథర ఆథివయఔు సభభించిన సభాఙరయంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరయం భాయస ఙేమాలనఽఔుంట్ే
కభపభైట్ ఏజెంట్ భ ందసఽౄగధే సభాఙరభనిై ఄతరభిట్ీకి భతూయవఔంగ ణెలనుయౌ.;

(iv)

ఔా బంట్ా నఽంచి ఏథేని భదఽ ఄంథిణే కభపభైట్ ఏజెంట్ యట్ిని భిషుభింఙేందఽఔు 14 భోజులలాు తగిన
చయలు తీసఽఔుని, ఄలాంట్ి ఔా బంట్ా నఽంచి ల఼వఔభించిన భదఽల సంక, సవపలవం, ఆతయ యవభల
ఖ భించి ఄతరభిట్ీ నేభపునై యౄం, భీత్తలల ఄతరభిట్ీకి సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ;

(v)

కభపభైట్ ఏజెంట్ తభ వనయసలు, ణరభ ఈథోఖంలల నిమనేంచఽఔునై వఔుౄల సంకఔు ఄనఽ ఖ ణంగ
నులల఼లనఽ ఄబభించి, లేఔభింఙరయౌ.

(vi)

కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄతరభిట్ీ నేభపునై యౄంలల భికయసులనఽ నియవళంఙరయౌ. ఄందఽలల ాణేఔంగ ఄతరభిట్ీ
అమోదం ను ంథిన ణేయౌఔనుట్ి ఈతతే
ౄ లనఽ నేనశృబంచి కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄబభించిన ాత్త నులల఼లల
నులల఼ యభీగ, నిభిేషీ వకిౄ యభిగ యవభలు నిభిేషీ వకిౄకి నులల఼ ట్లగ్ ఙేమఫడెణరబ. ఄతరభిట్ీ ఄంథింఙే
ఆలాంట్ి భికయసులఔు, యవభలఔు నియంతయ నుానౄ ని ఄనఽభత్తంఙే వవస లనఽ కభపభైట్ ఏజెంట్ లదేం
ఙేమాయౌ.
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(vii) నౄభా ఈతతే
ౄ ల ఄబయ న కోసం కభపభైట్ ఏజెంట్ ఎలాంట్ి భిల త
 ేలలానా భయ్ి లెవల్ భాభెుట్ింగ్
యదరధరనిై ఙేట్ి భదఽ;
(viii) కభపభైట్ ఏజెంట్ తన డెైభెఔియా స, భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలఔు వభిౄంఙే ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లి ఫడి
ఈండరయౌ.;
(ix)

కభపభైట్ ఏజెంట్ 31వ నిమంతాణలల నేభపునై యధంగ కభపభైట్ ఏజెనీసకోసం కాణరల ుసౄ కలనఽ
నియవళంఙరయౌ;

8. యవష఼ం చయౌె ంు భమిమయ యవష఼ం చయౌె ంచడంలో వ్సైపలాం మిణడభాలక–
(1) ాత్త కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలేిష
ర న్, అ తభవత జభిగై భినావల్ సభమాలలా యౄ. 10యేలణో నుట్ల వభిౄంచఖల
నఽైలణో ఔడిన త్తభిగి ఙెయౌాంచఖల దయకాసఽౄ యససఽంనఽ ఙెయౌాంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఇ ఼జునఽ ళెైదభఫలద లల
ఙెలా ుఫలట్ల ఄబయలా థి ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫంట్ ఄతరభిట్ీ అఫ్ ఆండిమా నేభిట్ తీసఽకోయయౌ.
లేదంట్ే ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ అఫ్ ఆండిమాఔు ఎలకరటనిక్ భాయా ంలల నఖదఽ ఫథియ్
ఙేమాయౌ. దయకాసఽౄ యససఽం లేఔుండర ఏ దయకాసఽౄనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయస.
(2) ఄతరభిట్ీనఽంచి భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస కోసం సభాఙరయం ఄందఽఔునై తభవత 15 భోజులలాు దయకాసఽౄథరయస యౄ.
25యేలు, థరనికి వభిౄసౄ ఽనై నఽైలనఽ ఙెయౌాంఙరయౌ. ఼జు ల఼వఔభించిన తభవత, భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస కోసం నిమభ,
నిఫంధనల యషమంలల సంతినౄ ఙెంథిణే, ఄతరభిట్ి దయకాసఽౄథరయస కోయసఔునై యపలఖంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ గ
వవహభింఙేందఽఔు భిజిలేిష
ర న్నఽ భంజూయస ఙేమాయౌ.
(3) భెనావల్ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయలని కోయసఔుధే కభపభైట్ ఏజెంట్ యౄ. 25యేల యససఽం, ఄదను నఽైలణో నుట్ల
నిభీృత యౄంలల ునయసదే యణకోసం దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
9. తృహమితోషఔం(1) కభపభైట్ ఏజెంట్ఔు ఙెయౌాంఙే లేథర థరనికి ఙెయౌాంఙే నుభిణోఱకనిై నిమంతాణల తయున ఄతరయట్ీ ఎట్ిఔ ుడె
యయేక్షిసౄ ఽంథి.
(2) ఐఅర్డిఏ (కభపభైట్ ఏజెంట్ా లెైలలనిసంగ్), 2002 కింద లెైలలనఽస ను ంథిన కభపభైట్ ఏజెంట్ల
ా అ నిమంతాణలలాని
24(2)లల నేభపునై యధంగ తభ కాణరథరయసలఔు లేవలు కొనశూగింఙే క్షంలల అ నిమంతాణల కింద ఙేలన,
లేఔభించిన యనుయంకోసం నుభిణోఱకనిై ఄందఽఔుధేందఽఔు ఄనఽభత్తంచవచఽి. ఔయేళ్ ఄలాంట్ి కభపభైట్
ఏజెంట్ల
ా ఇ నిమంతాణల కింద భిజిషి ర్ ఙేసఽకోయలని కోయసఔుంట్ే యళ్ై
ా 31వ నిమంతాణలల నేభపునై యధంగ తభ
కాణర ుసౄ కలలలల నుత ంథరలు, కొతౄ ంథరల కింద ల఼వఔభించిన నుభిణోఱకనిై యేయసగ యలా డింఙరయౌ.
10. తెభాకోషం తృో మహటం–
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నౄభా యనుభనిై ఄబభింఙే, లేఔభింఙే సభమంలల, కింథి నిఫంధనలఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ ఔట్లిఫడరయౌ:
(i) ాణేకించిన యనుయ భాయా ంలల ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సంస లణో పలఖశూవభం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెంట్
అనేక్షథరయసలెైన యనియోఖథరయసఔు ఈతతే
ౄ లనఽ ంనణీఙేలేందఽఔు ఏభట్ల ఔయౌగిన నౄభాసంస ల జఞనృణరనఽ
యలా డిశూౄ యస. ఔవభైజీ యసౄ ిత్త, నులల఼ కలం, ఙెయౌాంచఖల న఼ానేమం, న఼ానేమం నిమభాలు, తభ వదె ఄందఽఫలట్లలల
ఈంట్ృ, యనియోఖథరయస కోయసఔుధే భభైథెైధర సభాఙరయం. ఄంణేకఔ అనేక్షథరయస కోభిణే ణరభ ఆవవజూుతేనై
నౄభా ఈతత్తౄ కి సంఫందించిన ఔనేషన్ శూబని యలా డించవచఽి.;
(ii) భ క యనుయ ఈతత్తౄ ణో నుట్ల నౄభానఽ ఒ ఄనఽఫంధ ఈతత్తౄ గ యఔరబంఙే సందయౌంలల కభపభైట్ ఏజెంట్
లేథర థరని యట్లథరయస లేథర థరని ఄనఽఫంధ సంస లు భ క యనుయ ఈతత్తౄ కొనఽగోలుథరయసనఽ తనిసభిగ
తభ థరవభ నౄభా ఈతత్తౄ ని కొధరలని నియోందించభదఽ. కభపభైట్ ఏజెంట్ భ క ఄదికభి లేథర చీఫ్ లైధరనిష మల్
ఄదికభి (లేథర తతసభానం) ఄతరభిట్ిణో ాత్త ఄయ సంవతసభనికి ఱలడాల్ 8లల ఆచిిన యౄంలల ఒ ధివణరానిై
థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ అనేక్షథరయసఔు నౄభా ఈతత్తౄ ని నియోంధంగ ఄభ్లేదని ధియఔభింఙరయౌ.
(iii) ఏ నౄభా సంస ఔడర తన ాత్త ఔా బంట్ వదె నౄభా ఙేబంఙరలని కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ కోయభదఽ.
11. అథడమిటీకత వ్సలెడ్ించడయౌీనవి (1) కభపభైట్ ఏజెంట్ కయలని కోయసఔుధే ఒ దయకాసఽౄథరయస దయకాసఽౄ థరకలు ఙేలే సభమంలల థరని భిశీలనఔు
సంఫందించిన ఄనిై యసౄ యఔ యషమాలనఽ సవచిందంగ యలా డింఙరయౌ. దయకాసఽౄ థరకలు తభవత లేథర
దయకాసఽౄ నుాలలస్క ఙేలన తభవత తభ దయకాసఽౄ భిశీలనకోసం ఄంథించిన సభాఙరయంలల ఏథేని భాయస ఈండే
క్షంలల ఄలాంట్ి భాయసనఽ దయకాసఽౄథరయస సవచిందంగ ఄతరభిట్ీ భిశీలనకోసం ఄతరభిట్ీకి సభభింఙరయౌ.
(2) ఄథే యధంగ, భిజిలేిష
ర న్ జఞభీ ఄనంతయం ఄతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ నఽ ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్
ఏజెంట్ యభికి భిజిలేిష
ర న్ ఙేలన సభమంలల నేభపునై ఄంరలలల ఏథేని భాయస ఈంట్ే అ భాయస ఙోట్ల
ఙేసఽఔునై 30 భోజులలాు థరనిని యలా డింఙరయౌ. ఄలాంట్ి సభాఙరభనిై ల఼వఔభించిన తభవత ఏథేని యవయణ
కోయవచఽి లేథర ఄయహఫైనథిగ పలయంచిన ఄలాంట్ి అథేరలనఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
(3) ఏథేని నిమంతాణ సంస లేథర ాబ తవ సంస లు తభఔు వత్తభైఔంగ చయలు తీసఽఔుంట్ే అ కభపభైట్ ఏజెంట్ అ
చయలు తీసఽఔునై 30 భోజులలాు ఄతరభిట్ీకి యలా డింఙరయౌ. ఄలాంట్ి ఆతయ సంస లు జఞభీ ఙేలన ఏథేని చయ లేథర
అథేరనిై ఔడర నలైన సాచించిన కలభినేత్తనుోలు యలా డింఙరయౌ.
(4)

ఆలాంట్ి సభాఙరభనిై చానంఙరలని కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ ఎట్ిఔుడె ఄతరభిట్ీ కోయవచఽి. లేథర
సభ చితంగ పలయంఙే యట్ిని త్తనంవచఽి.

(5) కభపభైట్ ఏజెంట్ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ంనణీ ఙేమాలని ాత్తనుథిసౄ ఽనై తన కభలమాలు, ఄఔుడ ని
ఙేసౄ ఽనై నిభిేషీ వఔుౄలు, యభికి ఄతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ధివతాం సంకనఽ ఄతరభిట్ీకి యలా డింఙరయౌ. ఄంణేకఔ,
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కభపభైట్ ఏజెంట్ ఒ కభలమానిై నుాయంనంచడం లేథర భూలయేమడం లాంట్ి యవభలనఽ ఔడర ఄతరభిట్ీకి
ణెలనుభి. సభ చితఫైనథిగ పలయంఙే ఆతయ సభాఙరభనిై ఔడర ఄతరభిట్ీ కోయవచఽి.
(6) నలైన నిభైెశించిన నిఫంధనలఔు ఔట్లిఫడడంలల యపలఫైణే, భిజిలేిష
ర న్ సలలనష నం లేథర యదఽె, దావ ఄభధం
యదింు లేథర ఄతరయట్ీ సభ చితఫైనథిగ పలయంఙే ఏథేని ఆతయ చయఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ ఖ భికవచఽి.
12. ఉతతత
ు ల ంణీకోషం తెభా షంషి లతో ఏమహటయ
ె
a) ఇ నిమంతాణ భిజిషి ర్ ఙేసఽఔునై కభపభైట్ ఔంనలనీలు ఈతతే
ౄ ల ంనణీకోసం నౄభా సంస లణో ఏభట్ల
ా
ఙేసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ఇ ఏభట్ా లల ఄడెఖ నలట్ి న 30 భోజులలాు ఄతరభిట్ీకి ఇ ఏభట్ల
ా ఖ భించి ణెలనుయౌస
ఈంట్లంథి. ఆలాంట్ి ఏభట్ల
ా ఔనీసం ఏడరథి కలం నుట్ల ఈంట్లంథి.;
(b) ఆలాంట్ి ఏభట్ా లలకి ాయేశించినుడె, ఒ నిభిేషీ నౄభా సంస ఈతతే
ౄ లనఽ ంనణీ ఙేశూౄ భని ఏ నౄభా సంస ఔు
కభపభైట్ ఏజెంట్ శృనై ఆవవభదఽ ఄలాగై ఏ నౄభా సంస ఔడర కభపభైట్ ఏజెంట్నఽ నియోందించభదఽ;
(c) నులల఼థరయసలఔు సంఫందించి కభపభైట్ ఏజెంట్ా యధఽలు, ఫలధతలు, నౄభా సంస లు, కభపభైట్ ఏజెంట్ా యధఽలు,
ఫలధతలు, ఏభట్ల
ా యదఽెఔు నిమభ, నిఫంధనలు లాంట్ి సదఽనుమాలు ఇ ఏభట్ా లల ఈండరయౌ;
(d) నులల఼థరయసల ాయోజధరలఔు వత్తభైఔంగ ఎలాంట్ి ఏభట్ల
ా ఈండభదఽ;
(e) ఏథేని నౄభా సంస ణో ఏభట్లనఽ యదఽె ఙేమాలని ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ కోయసఔుధే క్షంలల, ఄలాంట్ి ఏభట్ల
యదఽెఔు కయణరలనఽ నౄభా సంస ఔు, ఄతరభిట్ీకి సభాఙరయం ఄంథించిన తభవత ఄలా ఙేమవచఽి. ఆలాంట్ి
సందభౌలలా, ఄబభించి, నౄభా సంస ఔు ఄంథించిన నులల఼లఔు ఖడెవు ణేథీ భ గిలే వయఔు లేథర అయస ధలలలా
ఏథి భ ంథో ఄంతవయఔు లేవలు ఄంథింఙేలా చాడరయౌ. అ లలు సంఫందిత నౄభా సంస ణో తగిన ఏభట్ల
ా
ఙేసఽకోయయౌ;
(f) నౄభా సంస ఏథెైధర కభపభైట్ ఏజెంట్ణో ఏభట్లనఽ యదఽె ఙేమాలని కోయసఔుంట్ే ఄలాంట్ి ఏభట్ల యదఽెఔు
కయణరలనఽ నౄభా సంస ఔు, ఄతరభిట్ీకి సభాఙరయం ఄంథించిన తభవత ఄలా ఙేమవచఽి. ఆలాంట్ి సందభౌలలా,
సంఫందిత నౄభా సంస అ కభపభైట్ ఏజెంట్ లేఔభించిన నులల఼లఔు లేవలు ఄంథింఙే ఫలధతనఽ ల఼వఔభింఙరయౌ.
ఇ సందభౌలనిైట్ిలలనా, లేవ ఏభట్ా లల ఙేలన భాయసలఔు సంఫందించిన సభాఙరభనిై నులల఼థరయసఔు
ఄంథింఙరయౌ.;
(g)

తన కభపభైట్ ఏజెంట్గ ఙేలేందఽఔు సంఫందిత నిమంతాణల కింద ఄతరభిట్ీ ఄనఽభత్తంచిన యట్ిని
నేనశృబంచి, ఏథేని సంతఔం యససఽం కనీ లేథర భభైనేయసలల ఄబధర వసాలు ఙేలే చరభీజలనఽ కనీ ఏ నౄభా
సంశూ ఙెయౌాంచభదఽ. ఏ కభపభైట్ సంశూ వసాలు ఙేమభదఽ;

(h) ఏ నౄభా సంస ఔడర కభపభైట్ ఏజెంట్ా భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు, ఆతయ ఈథోఖ లఔు ాతక్షంగ
నుోాణరసహకలనఽ (నఖదఽ లేథర నఖదఽ యళతం) ఙెయౌాంచభదఽ.;
(i) తగిన కయణరలనఽ నమోదఽ ఙేమడం థరవభ ంనణీ ఏభట్ా నఽ యదఽె ఙేమాలని ఏ సభమంలల ఄబధర
ఏథేని నౄభా సంస లేథర కభపభైట్ ఏజెంట్నఽ ఄదరభిట్ీ అథేశించవచఽి.
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13.తృహలసదడయవఔక సేఴలక అందించడం (1) ఇ నిమంతాణల కింద భిజిషి ర్ ఄబన ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ తన నులల఼థరయసలఔు కంట్లాఔుి కలం ూభిౄగ
లేవలు ఄంథింఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ. లేవలు ఄంథిం చడభంట్ే చట్ి ంలలని 64 VB కింద ఄవసయఫైన
న఼ానేమం ఙెయౌాంులల సశృమం ఄంథించడం, సంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె సశృమం, భాయా దయశనం
ఄంథించడం, నౄభా కంట్లాఔుి శూఖ తేనై సభమంలల తలెణేౄ యయథరలలల ఄనిై యకల ఆతయ లేవలు,
భాయా దయశనం ఄంథించడం లాంట్ియ.
(2) ఐఅర్డిఏ నిమంతాణలు 2002 కింద లెైలలనఽస ను ంథిన ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄబణే, యయస ఇ నిమంతాణలలలని
1(3) నిమంతాణఔు ఔట్లిఫడరయౌ.

ఄబనట్ికీ, యళ్ైా ఄలాంట్ి నులల఼ల ఖడెవు భ గిమడం లేథర అయస

ధలలలా ఏథి భ ంథో ఄట్ివయఔు ఇ నిమంతాణలలని ఈ నిఫంధన (1) కింద ఄవసయఫైనట్లిగ తభ ాసౄ ఽత
నులల఼థరయసల లేవనఽ కొనశూగింఙరయౌ. అ లలు కంట్లాఔుిలఔు లేవలు ఄంథించడంకోసం సంఫందిత
నౄభాసంస ణో తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ. ఏభట్ా ణో ఔడిన ఆలాంట్ి కంట్లాఔుిల యవభలనఽ ఄతరభిట్ీకి
30భోజులలాు యలా డింఙరయౌ.
14. కహమపమైట్ ఏజెంట్ న఼ంచి టెయ్భామెుటంగ్ విధడనం దడుమహ అభమఔం భమిమయ దఽయ భామెుటంగ్ –
(1) నౄభా ఈతతే
ౄ ల ంనణీకోసం ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ లేవలనఽ ఄందఽకోయలని లేథర దాయ భాభెుట్ింగ్ లేవలలా నులు
ంచఽకోయలధే ఈథేెశ్ం ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ ఱలడాల్ VIలల యౄను ంథించిన నిఫంధనలనఽ
ఄనఽసభింఙరయౌ.
(2) నలైన నేభపునై

ఈ నిమంతాణ

(1)ట్ా

ఎలాంట్ి క్షనుతం

లేఔుండర

ట్ెయ్

భాభెుట్ర్

లేవలనఽ

యనియోగించఽఔుధేందఽఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ కింథి ఄదను నిఫంధనలఔు ఔట్లిఫడరయౌ:
a. ఇ వవశృభనికి సంఫందించి ట్ెయౌకం భెఖ లేట్భీ ఄతరభిట్ీ అఫ్ ఆండిమా జఞభీ ఙేలన యయధ ఈతౄ యసవలు
భభిమ /లేథర భాయా దయశకలు లేథర భభై ఆతయ అథేరలఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ యనియోగించఽఔుంట్లనై ట్ెయ్
భాభెుట్ర్ ఔట్లిఫడరయౌ;
b. నౄభా భధవభిౄతవం కోసం ట్ెయౌభాభెుట్ింగ్ కయఔలానులనఽ ఙేట్ేి ఈథేెశ్ం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెంట్ ఇ
నిమంతాణలలాని ఄనఽఫంధం 4లల ఄతరభిట్ీ నేభపునై నూయంలల ఄతరభిట్ీ నఽంచి భ ందసఽౄ ఄనఽభత్తని కోభయౌ.
ఄథే ఄంరనిై భిశీయౌంచిన నైదట్ ట్ెయ్భాభెుట్ర్ఔు ధివతాం జఞభీ ఙేసౄ ఽంథి;
c. ఄంణేకఔ, కభపభైట్ ఏజెంట్ ఆందఽలల యనియోగించిన ఄదీఔిత భీశీలఔుల నేయానఽ కభపభైట్ ఏజెంట్ థరకలు
ఙేమాయౌ/
d. ఇ నిమంతాణలలాని ఄనఽఫంధం 5లల నేభపునై నూయంలల ట్ెయౌభాభెుట్ర్ యనియోగించఽకోయలనఽఔుధే
ాత్తనుదననఽ భిశీయౌంచిన నైదట్ ఄదీఔిత భిశీలఔుడికి ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽంథి .
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e. నౄభా భధవభిౄతవ యనుయఫే ఙేసౄ ఽనై భభో ట్ెయ్భాభెుట్ర్యస ఄదీఔిత భిశీలనథరయస భాభలనఽఔుంట్ే,
యళ్ై
ా ఆథివయఔట్ి ట్ెయ్భాభెుట్ర్ నఽంచి ఄబంతయ యళత ధివణరానిై ను ంథి, ణరజఞ ధివతాం జఞభీకోసం
యట్ిని ఄతరభిట్ీకి సభభింఙరయౌ. థరనికోసం దయకాసఽౄ నలట్ి లఔునై 30భోజులలాు ాసౄ ఽత ట్ెయ్భాభెుట్ర్ ఎలాంట్ి
ఄబంతయ యళత ధివణరానిై జఞభీ ఙేమఔుంట్ే, ఄతనఽ ఫథియ్ ఙేసఽకోవడరనికి ట్ెయ్భాభెుట్ర్ ఔు ఎలాంట్ి
ఄబంతయం లేదని భిఖణంచఫడెతేంథి;
f.

ఄదీఔిత భిశీలఔుల ణొలగింు లేథర ఙేభిఔకోసం దయకాసఽౄనఽ భ క ఄదికభి థరవభ సంఫందించి కభపభైట్
ఏజెంట్ తమాయస ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి;

g. కభపభైట్ ఏజెంట్ ట్ెయ్భాభెుట్ర్గ ట్లాయణో నమోదఽ ఙేసఽఔుని ఈంట్ే, అ ఏభట్ల
ా ఔయౌగిన నౄభా సంస లఔు
భాతాఫే ట్ెయ్భాభెుట్ర్గ అ కభపభైట్ ఏజెంట్ వవహభించఖలయస.;
h. నౄభా నులల఼లు కొధరలధే కోభిఔణో యఙరయణ జభినణే తనంచి, ఏ వకిౄకి ఔడర కభపభైట్ ఏజెంట్ కనీ, థరని
ట్ెయ్భాభెుట్ర్ కనీ నూోన్ కల్స ఙేమభదఽ. ఄలాంట్ి వఔుౄల డేట్లఫేస్కనఽ, ఄతరయట్ీ, థరని అమోదం ను ంథిన ఏ
వకీౄ భిశీలన, తనీఖీ కోసం ఙేలన యఙరయణఔు సంఫందించిన డేట్లఫేస్కనఽ నియవళంఙరయౌ.
i.

ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ అనేక్షాథరయసడెైన యనియోఖథరయసనికి కింథి సభాఙరభనిై యలా డింఙరయౌ
(a) ణరభ నుాత్తనిధం వళసఽౄనై కభపభైట్ ఏజెంట్ నేయస;
(b) కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలేిష
ర న్ సంక;
(c) యనియోఖథరయసడె త్తభిగి కల్ ఙేలేందఽఔు లేథర ట్ెయ్ యఔరమాల సభాఙరభనిై భిశీయౌంఙరలనఽఔుంట్ే
ట్ెయ్భాభెుట్ర్ భభిమ /లేథర కభపభైట్ ఏజెంట్ నూోన్ ధంఫర్;
(d) ట్ెయ్ కల్ ఙేలే వకిౄ (ఄదీఔిత భిశీలనథరయస) నేయస, ఖ భిౄంు సంక.

j.

ట్ెయ్భాభెుట్ర్నఽ యనియోగించఽఔుధే కభపభైట్ ఏజెంట్ ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ ణో ందం ఙేసఽకోయయౌ. ఄ
ందంలల డేట్లఫేస్క భూలం, యధఽలు, ఫలధతలు, ఙెయౌాంు యవభలు, ంద కలభినేత్త, చట్ి ం,
నిమంతాణలు, ఄతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలు, ఈతౄ యసవలు, అథేరలనఽ, ఄదీఔిత భిశీలఔుల ావయౄ ధర
నిమభావయని ఈలా ంఘలేౄ తీసఽఔుధే చయలు లాంట్ి యవభలనఽ ను ందఽయఙరయౌ.;

k. ాత్త ట్ెయ్ భాభెుట్ర్, ఄదీఔిత భిశీలఔుడె ఇ నిమంతాణలలలని భూడో ఱలడాల్ లల నేభపునై కభపభైట్
ఏజెంట్ా ఔు వభిౄంఙే ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడి ఈండరయౌ.
l.

ఄతరభిట్ీ ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ లేథర భికయసులు, దశూౄయేజుల భిశీలనకోసం ఄవసయఫైనథిగ ఄతరభిట్ీ పలయంఙే
భభైథెైధర ఆతయ నుాంఖణరలనఽ తనిఖీ ఙేలే, తన యచక్షణరదికయంణో ఏథేని దశూౄయేజులు/భికయసులనఽ కోయడం లేథర
ఏథేని ాతేలనఽ తీసఽఔుధే ఄదికభనిై ఔయౌగి ఈంట్లంథి.:

m. ట్ెయ్ భాభెుట్ర్ ఄతరయట్ీ ఎట్ిఔుడె సాచింఙే నిమభ, నిఫంధనలఔు ఄనఽఖ ణంగ వవహభింఙరయౌ.
(3) ట్ెయ్భాభెుట్ర్ నౄభా సంస లు లేథర నౄభా సంఫందిత సంస ల తయున కయఔలానులు నియవళంచభదఽ.
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15. కహమపమైట్ ఏజెంటె ఔక రఴయు నడ తుమభాఴయ (1) ాత్త కభపభైట్ ఏజెంట్ ఇ నిమంతాణలలాని భూడో ఱలడాల్లల నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడరయౌ,
(2) కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄనిై వవశృభలఔు (ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయ ఈలా ంగన సశృ
థరని భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు, ఆతయ ఈథోఖ లు ఙేలే తను ులఔు) ఫలధత వళంచి, చట్ి ంలలని 102 లలక్షన్
కింద ఈనై శూౌలపలలణో కోట్ి యౄనుమల వయఔు యదింఙే జభిభాధరఔు ఫలధత వళంఙరయౌ.
16. మికహయవడల తుయుసణ
ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ కింథి భికయసులనఽ ఎలకిానిక్ యౄంలల సశృ నియవళంచి, ఄతరభిట్ీ కోభినుడలాా ఄందఽఫలట్లలల
ఈంఙరయౌ.–
(i) సంఫందిత ఄతరభిట్ీ భాయా దయశకలు, భనీ లాండభింగ్ నియయణ చట్ి ం కింద ఈనై శూౌలపలల కింద నై
కాణరథరయసఔు సంఫందించిన కాణరథరయసనఽ ణెలుసఽకో (KYC) భికయసులు;
(ii) ఔా బంట్ సంతఔం ఙేల, కభపభైట్ ఏజెంట్ నిభిేషీ వకిౄ సంతఔం ఙేలన ఏల఼అర్ ణో నుట్ల నౄభా సంస ఔు
సభభించిన ాత్తనుదన తాం ాత్త;
(iii) ఔా బంట్ా జఞనృణర, నులల఼ యఔం, న఼ానేమం నతౄ ం, నులల఼ జఞభీ ణేథీ, ల఼వఔభించిన చరభీజలు, యససఽం లాంట్ి
నులల఼ యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషి ర్;
(iv) భదఽథరయస నేయస, భదఽ సవపలవం, జఞభీ ఙేలన/ఄబభించిన నులల఼ యవభలు, తదనంతయం ఙేట్ిిన
చయలు లాంట్ి యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషి ర్ ;
(v) నేయస, చియసధరభా, ట్ెయౌనూోన్ ధంఫర్, నూోట్ గరఫ్, ఈథోఖం నుాయంనంచిన ణేథీ. ఈథోఖం నఽంచి నిషరనేంచిన
ణేథీ, ఏథెైధర ఈంట్ే, నిభిేషీ వకిౄకి ఙెయౌాంఙే ధలయభీ నుభిణోఱఔం;
(vi) ఄతరయట్ీణో జభినన ఈతౄ య ాతేతౄ భల ాతేలు;
(vii) ఎట్ిఔుడె ఄతరభిట్ీ నేభపునైట్లిగ ఈనై ఏథేని ఆతయ భికయసు .
17. కాతడ ుషు కహలక, మికహయవడలక తదితమహల తుయుసణ –
(1) నౄభా భధవభిౄతవం ాయోజనం కోసం ాణేఔంగ ను ందఽయచిన కభపభైట్ ఏజెంట్ ాత్త అభిఔ
సంవతసయంలలనా కింథి కాణర ుసౄ కలనఽ లదేం ఙేమాయౌ.
(i) ాత్త కాణర కలం చివభోా ఫలలెన్స ఱ఼ట్ లేథర వవశృభల ాఔట్న;
(ii) అ కలానికి లాబ, నశుిల కాణర;
(iii) నఖదఽ/నిది ాయహ ాఔట్న:
(iv) ఎట్ిఔుడె ఄతరభిట్ీ కోయసతేనై ఄదను ాఔట్నలు.
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ఖభతుఔ.1: ఇ నిమంతాణ ాయోజనంకోసం, ఏడరథిలల అభిఔ సంవతసయం ఏనాల్ 1న నుాయంబఫై తభవత్త సంవతసయం
భాభిి 31న భ గిలే 12 ధలల కలం (లేథర యనుయం 1 ఏనాల్ తభవత నుాయంనంఙేథెైణే ఄంతఔధరై తఔుువ)గ ఈంట్లంథి.
కాణరలు ఔరభవిథిే నుాత్తథిఔన నియవళంచఫడరయౌ.

ఖభనిఔ 2: యభి అభిఔ ాఔట్నలఔు ఒ ఱలడాల్ ఈండరయౌ లేథర నౄభా సంస లు, నౄభాసంస ఖూ
ర ప్ ఔంనలనీల నఽంచి, నౄభా
యభీగ కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽంచి ల఼వఔభించిన ఄనిై భఫడెల యవభలనఽ, ఖూ
ర ు ఔంనలనీలు భభిమ /లేథర ఏథేని నౄభా
సంస ఔు ఙెంథిన కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄశూోలబయట్లల, భభిమ థరనికి సంఫందించిన యవభలు ఄంథించడం.
(a) అడిట్ర్ భినుోర్ి ణో నుట్ల ఈ నిమభం (1)లల నేభపునై యధంగ తనిఖీ ఙేలన అభిఔ నియేథిఔల ాత్తని ఏట్ల లలని ంల ఫర్
30లలు సభభింఙరయౌ. యనుయ ావయౄ న, కాణరల నియే థిఔ తథితభలనలై అడిట్యా భిశీలన యకలణో సభభింఙరయౌ.
ఄలాంట్ి భిశీలనలనలై సభ చిత యవయణనఽ ఄతరభిట్ీకి సభభింఙరయౌ.
(b) అడిట్ర్ నియేథిఔ వచిిన 90 భోజులలాు, అ నియేథిఔలల చానన ఏథేని లలనులనఽ సభి ఙేల, ఄతరభిట్ీకి ణెలనుయౌ.
(c) ఄనిై కాణర ుసౄ కలు, నియేథిఔలు, డరఔుఫంట్ా నఽ తనిఖీకోసం ఄతరభిట్ీ సాచించిన యధంగ కభపభైట్ ఏజెంట్
ాతరన కభలమం, లేదంట్ే ఄలాంట్ి రక కభలమంలల ఈంట్లబ.
(d) ుసౄ కలు, దశూౄయేజులు, ాఔట్నలు, కంట్లాఔుి ధనట్ా ల తథితభలనఽ ఇ నిమంతాణ కింద ాత్తనుథించి, థరనికి
సంఫందించిన ఏడరథి చివభి నఽంచి ఔనీసం థేళ్ా వయఔు ఄలాగై ఈంచఫడెతేంథి. ఄబనట్ికీ, కెాబమ్ లు
నియేథించఫడి, లలట్ిల్ఫంట్ కోసం కోయసి నియృ మాలఔు ఎదఽయసచాసఽౄనై భిల త
 ేలలా అ కైసఽలు కోయసిలలా
భిశుుయభబయవయఔు అ దశూౄయేజులనఽ ఄలాగై నియవళంఙరయౌస ఈంట్లంథి .
(2) నౄభా భధ వభిౄతవం కఔుండర భభో థరనిని భ క యనుయంగ ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెంట్ యషమంలల
ఄబణే, నౄభా భధ వభిౄతవం కోసం ల఼వఔభిసౄ ఽనై భఫడి, నౄభా సంస ల నఽంచి వసఽౄనై ఆతయ భఫడిని
యవభింఙే యపలగల యభీ నియేథిఔనఽ నియవళంఙరయౌ.
(3) కభపభైట్ ఏజెంట్ లేవలనఽ యనియోగించఽఔుధే ాత్త నౄభా సంస ల఼ఇయో, ల఼ఎఫ్యో సంతకలు ఙేమాయౌసన
ఱలడాల్ VIAలల ఆచిిన నూభ్ట్లల ఆలాంట్ి కభపభైట్ ఏజెంట్ా ందభి కోసం యేభైవయసగ ఒ ధివణరానిై
ఄతరభిట్ీకి థరకలు ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. VIBలల ఆచిిన యధంగ నౄభా సంస నఽంచి ల఼వఔభించిన
ఔనేషన్/నుభిణోఱకనిై నేభపుంట్ల కభపభైట్ ఏజెంట్ భ క ఄదికభి, ల఼ఎఫ్ఒ (లేథర తతసభానం) నఽంచి
ను ంథిన ఆథే తయశృ ధివణరానిై ఄతరభిట్ీలల థరకలు ఙేమాయౌ.
18. శూహధడయణం:
(1) ఇ నిమంతాణన ధనట్ికైషన్ జఞభీ ణేథీ నఽంచి ఇ నిమంతాణల కింద ఄతరభిట్ీ థరవభ భిజిలేిష
ర న్ భంజూయస ఙేలేౄ
తనంచి, ఇ నిమభాలలలని 1(3) నిమభంలల నేభపునై సందభౌలలా తనంచి కభపభైట్ ఏజెంట్గ ఏ వకీౄ ని
ఙేమలేయస.
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(2) కభపభైట్ ఏజెంట్, నౄభా సంస లేథర భభెవభెైధర వకిౄ భధ కభపభైట్ ఏజెంట్ గ ఫలధతలు నియవళంచడంలల కనీ,
భభై యఔంగ కనీ తలెణేౄ ఏథేని యయథరలనఽ ఫలదితేలు ఄతరభిట్ీకి వకిౄఖతంగ నియేథించవచఽి.; ఆలాంట్ి
భదఽనఽ కనీ నియేదననఽ కనీ ల఼వఔభించినడె ఄతరభిట్ీ అ భదఽనఽ భిశీయౌంచి, ఄవసయఫైణే, ఇ
నిమభాల యంగ దభుౄ లేథర భిరోధన జయసుతేంథి .
రఴయు నడ తుమభాఴయ
I.

శూహధడయణ రఴయు నడ తుమభాఴయ

1. ాత్త కభపభైట్ ఏజెంట్ విత్తౄ ధైుణ ావయౄ న ాభాణరలు ఔయౌగి, నులల఼థరయసల ాయోజధరలఔు ఄనఽఖ ణంగ తభ
ఫలధతలనఽ నియవభిౄంఙరయౌ. ఄలా ఙేలే సభమంలలa) ఔా బంట్ా ణో ఎలా యేళ్లా తన వవశృభలనఽ ఄతంత యశ్వసనీమత, చితౄ యథిేణో నియవళంచడం;
b) శ్రదే, జఞఖరతౄణో చయలు ఙేట్ి డం;
c) కభపభైట్ ఏజెంట్ణో తన సంఫందరనిై ఔా బంట్ ఄయ ం ఙేసఽకోవడం, యభి తయుధే కభపభైట్ ఏజెంట్ ని
ఙేలేలా చాడడం;
d) అనేక్షథరయసలెైన ఔా బంట్ల
ా ఄంథింఙే సభాఙరయం నణరౄనిై తభ వయఔు, యనుభనిై ఄంథిసౄ ఽనై నౄభా
సంస (ల) వయకై గోంగ ఈంచడం;
e) తభ శూవదీనంలల ఈనై యహస దశూౄయేజుల బదాతనఽ నియవళంచడరనికి సభ చిత చయలు ఙేట్ి డం;
f)

ఔంనలనీలలని ఏ డెైభెఔిర్ కనీ, లేథర సంస పలఖశూవనే కనీ లేథర భ క కయనియవహఔుడె లేథర భ క ఄదికభి
లేథర నిభిేషీ వకిౄ భభో కభపభైట్ ఏజెంట్ వదె ఆథేయఔఫైన హోథరనఽ ఔయౌగి ఈండభదఽ;

2. రతి కహమపమైట్ ఏజెంట్ ఔయౌగి ఉండ్డయౌీనవి
a) తన భ క ఄదికభి భభిమ ాత్త నిభిేషీఫైన వకిౄ ఙేలే తను ులఔు ఫలధత వహంఙరయౌ.;
b) భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలందయౄ ణరభ భాభెుట్ ఙేలే నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు సంఫందించి సభెైన శిక్షణ,
ధైుణం, జఞానం ఔయౌగి ఈండేలా చాసఽకోయయౌ;
c) భ క ఄదికభి భభిమ నిభిేషీ వకిౄ నులల఼ ాయోజధరలు, నులల఼ కింద వఙేి ాత్తపలాలఔు సంఫందించి
అనేక్షథరయసడికి ఎలాంట్ి తుడె సభాఙరయం ఆవవభదఽ;
d) నౄభా ఈతత్తౄ ని కొధేందఽఔు అనేక్షథరయసడిని ఫలవంతనలట్ిఔుండర చాడరయౌ;
e) నౄభా ఈతత్తౄ కి సంఫందించి నౄభాథరయసఔు ఄభ్కనికి భ ందఽ, ఄభ్ఔం తభవత్త సలశృలనఽ తగి నంత
ఆయవయౌ.;
f)

కెాబమ్ సభమంలల లాంఛధరలు, దశూౄయేజీఔయణ ూభిౄ ఙేమడంలల నౄభాథరయసఔు శూధఫైనంత ఎఔుువ
సశృమ, సహకభనిై ఄంథింఙరయౌ.;
89

g) కభపభైట్ల ఏజెంట్ భిస్కు ందం భమయని, నౄభా సంస గ ని ఙేమయధే యషమంనలై తగినంత ాఙరయం
ఔయౌంఙరయౌ.;
h) ఆదె భి యధఽలు, ఫలధతలనఽ నియవళంచిన భీత్తలలధే నౄభా సంస లణో ంథరలు ఙేసఽఔుంట్లయస.
II. అభమఔం భయంద఼ రఴయు నడ తుమభాఴయ
3. ాత్త కభపభైట్ ఏజెంట్ లేథర భ క ఄదికభి లేథర నిభిేషీ వకిౄ కింద నేభపునై యధంగ ావయౄ ధర నిమభావయని
ఄనఽసభిశూౄ యస:
i)

ాత్త కభపభైట్ ఏజెంట్/భ క ఄదికభి/నిభిేషీ వకిౄ,-

a) డిభాండ్స ఙేలనుడె అనేక్షథరయసఔు తన ఖ భిౄంునఽ ఙెడంణో నుట్ల తన భిజిలేిష
ర న్/ధివణరానిై
యలా డింఙరయౌ;
b) నిభిేషీ నౄభా ాణరయఔఔు లనూయసస ఙేలనుడె ణరభ ందం ఙేసఽఔునై నౄభా సంస ఄభ్ఔంకోసం
ఆవవజూనే నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు సంఫందించి ఄవసయఫైన సభాఙరభనిై యవభించి, అనేక్షథరయసల ఄవసభలనఽ
భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ;
c) అనేక్షథరయసడె కోభిణే, ఄభ్ఔం కోసం ఆవవజూనే నౄభా ఈతత్తౄ కి సంఫందించిన ఔనేషన్ శూబని
యలా డించడం;
d) ఄభ్ఔంకోసం ఆవవజూనే నౄభా ఈతత్తౄ కోసం నౄభా సంస వసాలు ఙేలే న఼ానేమంనఽ సాచించడం;
e) నౄభా సంస ాత్తనుదన తాంలల ఄవసయఫైన సభాఙరయ సవపలయనిై, నౄభా కంట్లాఔుినఽ కొనడంలల యసౄ యఔ
సభాఙరభనిై యలా డింఙరయౌసన నుాభ కతనఽ అనేక్షథరయసఔు యవభింఙరయౌ;
f)

అనేక్షథరయస ఖ భించి జభినన ఄనిై ఄయ వంతఫైన యఙరయణలనఽ జభినన తభవత ాత్తనుదనఔు ఄంగీకభనిల
సంఫందించినథిగ ంద ూచీ తాంనలై తీవా ాపలవం చానే దఽయలయట్ల
ా లేథర భఫడి నిలఔడలేనే ఖ భించి
నౄభా సంస ఔు సభభిసఽౄనై ాత్త ాత్తనుదన సందయౌంగ గోత నియేథిఔ యౄంలల నౄభా సంస దిఱికి
తీసఽఔుభవడం;

g) నౄభా సంస ాత్తనుదనఔు ఄంగీకయం లేథర త్తయశూుయం ఖ భించి అనేక్షథరయసఔు సభిగా  సభాఙరయం ఄంథించడం;
h) నౄభా సంస ణో ాత్తనుదన ణరానిై థరకలు ఙేలే సభమంలల ఄవసయఫైన దశూౄయేజులనఽ ను ందడం
తదనంతయం ాత్తనుదననఽ ూభిౄ ఙేమడంకోసం నౄభా సంస ఄడిగిన ఆతయ దశూౄయేజులనఽ ను ందడం;
ii)

కభపభైట్ ఏజెంట్/భ క ఄదికభి/నిభిేషీ వకిౄ ఙేమఔడనియ,-----

a) ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్/ధివతాం ఔలఖని నౄభా యనుభనిై ఄబభించడం లేథర లేఔభించడం;
b) ాత్తనుదన తాంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యడిచినలట్ి ేందఽఔు అనేక్షథరయసనఽ నేాభైనంచడం;
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c) ాత్తనుదన ఄంగీకయం కోసం నౄభాసంస ఔు సభభించిన ాత్తనుదన తాం లేథర దశూౄయే జులలల తుడె
సభాఙరభనిై సభభింఙేలా అనేక్షథరయసని నేాభైనంచడం;
d) అనేక్షథరయసణో ఄభభదఔయంగ ావభిౄంచడం;
e) ఏథేని ఆతయ నిభిెషీ వకిౄ లేథర ఏథేని నౄభా భధవభిౄ ాయేశ్నలట్ి న ఏథేని ాత్తనుదనణో జోఔం ఙేసఽకోవడం;
f)

నౄభా సంస ఆవవజూనన యట్ికి ననైఫైన ధయలు, ాయోజధరలు, నిమభ, నిఫంధనలనఽ ఆవవజూడం;

g) ాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని, అ యదఽె జభిగిన భూడేళ్ాలలు తననఽంచి భభో కొతౄ ాత్తనుదననఽ ఔయౌగి
ఈండేలా నులల఼థరయసనఽ నియోందించడం;
h) ఏథేని సంవతసయంలల లేఔభించిన నతౄ ం న఼ానేమంలల మాపై రణరనికి నేంచి న఼ానేమం కింద కై వకిౄ నఽంచి
కనీ, కై సంస నఽంచి కనీ, కై సంస ల ఖూ
ర ు నఽంచి కనీ ను ంథినట్లి ఏ కభపభైట్ ఏజెంట్ నుోయసినూోయౌయోలల
ఔనించభదఽ;
i)

ఄతరభిట్ీ నఽంచి భ ందసఽౄ అమోదం ను ంథిణే తనంచి, ఏ నౄభా ఔంనలనీకి డెైభెఔిర్గ కవడం లేథర కొనశూఖడం
ఙేమలేయస.,

j)

భనీ లాండభింగ్ కయఔలానులలా నులుంచఽకోవడం;

k) తుథోవట్ిింఙే కల్లు, యషూభిత కల్స భాయా ంలల తభంత ణరభ గ లేథర కల్ లలంట్యా థరవభ
యనుయంలల నులుంచఽకోవడం;
l)

నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ఄబభించడం, లేఔభించడం కోసం భయ్ిలెవల్ భాభెుట్ింగ్ ఙేట్ి డం;

m) యనుభనిై ను ందడంకోసం శిక్షణ ను ందని, ఄనదికయ వఔుౄలనఽ యనియోగించఽకోవడం;
n) సభిికైట్ అఫ్ భిజిలేిష
ర న్ ాకయం నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ఄబభించడం, లేవలు ఄందంచడం నేనశృబంచి నౄభా
ఔనసలి నీస లేథర కెాబమ్ల ఔనసలి నీస లేథర ఆతయ నౄభా సంఫందిత లేవలనఽ ఄంథించడం.
o) నౄభా ఈతత్తౄ ంనణీని కొనశూగింఙే ఔరభంలల అనేక్షథరయసలెైన నులల఼థరయసల భిచమ యవభలనఽ
సాచించభనడం, ఄబభించడం, థరభి చాభనడం, సలశృ కోయడం, భిచమం ఙేమభనడం
ఔనఽగపనభనడం లేథర ఄంథించభనడం లాంట్ియ కఔుండర ఏ వకిౄణో ఄబధర ందంలల
నులుంచఽకోవడం, నుోాతసళంచడం, కంట్లాఔుి ఔుదఽయసికోవడం లేథర భభైథెైధర ఏభట్ల ఔయౌగి ఈండడం

;
p) భభై వకిౄకెైధర లేథర సంస కెైధర ఄభ్ఔం, భిచమం, థరభి ఔనఽకోువడం, సాచించడం లేథర ఔనఽగపధే ఈథేెశ్ం
ఏథెైధర ఈంట్ే ఏథేని ఼జు, ఔనేషన్, నుోాణరసహకనిై ఙెయౌాంు లేథర ఄనఽభత్తంచఽ
III. యఔరమానంతయ ావయౄ ధర నిమభావయ 4.
ాత్త కభపభైట్ ఏజెంట్ ఙేమాయౌసనయ a) ధరనేధేషన్ లేథర ఄలలైన్ఫంట్ లేథర చియసధరభా భాయస లేథర ఐచిికల ాయోగనిై ాపలయతం ఙేలేందఽఔు,
ాత్త వకిౄఖత నులల఼థరయసఔు సలశృ ఆయవయౌ. భిల త్తకి తఖా ట్ి ల ఄవసయఫైన ఙోట్ తగిన సశృమం ఄంథింఙరయౌ
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b) ఆట్ికై తన థరవభ లేఔభించిన నౄభా యనుభనిై సంయక్షించఽఔుధే కోణంలల నులల఼థరయసఔు ధనట్ిభాట్గ,
భతూయవఔంగ ధనట్ీసఽ ఆవవడం థరవభ నిభీృత వవదిలల నులల఼థరయసల థరవభ న఼ానేమం ఙెయౌాంు జభిగైలా
ాత్త ామతైం ఙేమాయౌ.
c) ఔా బంట్ఔు బయషతే
ౄ లల యక్షణ ఆయవలని ఎంచఽకోనట్ికీ, తన ఔా బంట్ నౄభా ఖడవు ణేథీని ణెలుసఽఔుధేలా
చాడరయౌ:
d) నులల఼ అయభౌవం లేథర చివభి ునయసదే యణ ణేథీ నఽంచి ఙోట్ల ఙేసఽఔునై నులల఼ని ాపలయతం ఙేలే
భాయసలనలై సలశృలనఽ భినావల్ ధనట్ీసఽలు తనిసభిగ యలా డింఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈండేలా ళెచిభిఔ
ఙేమాయౌ.
e) కంట్లాఔుి ునయసదే యణ ాయోజనం కోసం నౄభా సంస ఔు ఄంథించిన సభాఙరయం నణరౄనిై భికయసు ఙేమడం
కోసం ునయసదే యణ ధనట్ీసఽలు ఒ భికయసునఽ నియవళంఙేలా చాడరయౌ;
f)

ఖడెవు ణేథీ భ ందఽ సకలంలల నౄభా సంస ునయసదే యణ అశృవధరనిై ఔా బంట్ ల఼వఔభింఙేలా చాడరయౌ.

g) నౄభాసంస కెాబమ్ల లలట్ిల్ఫంట్ ఄవసభలఔు ఄనఽఖ ణంగ నులల఼థరయసలు లేథర కెాబమ్థరయసలు లేథర
లనృె థరయసలఔు ఄవసయఫైన సశృమానిై ఄంథింఙరయౌ.;
h) శూధఫైనంత తవయగ యసౄ యఔ యషమాలు యలా డించి, తదనంతయ భిణరభాలనలై సలశృ ఆఙేిలా కెాబమ్ లనఽ
ఔా బంట్లు ఖ భిౄంఙేలా యవభింఙరయౌ.;
i)

ఔా బంట్ సభిగా  ఙేమలేదని పలయంఙే క్షంలల నిజఫైన, ధరమఫైన, ూభిౄ యలా డి ఙేలేలా ఔా బంట్ఔు సలశృ
ఆయవయౌ. తదనంతయ యలా డి జయఖని క్షంలల ఔా బంట్కోసం బయషతే
ౄ లల నిఙేమడరనికి నిభఔభించవచఽి;

j)

కెాబమ్ఔు సంఫందించిన ఏథేని ఄవసభలనలై ఔా బంట్ఔు సభెైన సలశృ ఆయవయౌ.;

k) కెాబన్ లేథర కెాబమ్ఔు ఄవకశ్ం ఈండ చిధే ఏథేని సంగట్నఔు సంఫందించిన సభాఙరభనిై ఔా బంట్
నఽంచి ల఼వఔభించిన యంట్ధే ఎలాంట్ి జఞం లేఔుండర భూడె ని థిధరలలాు ంనంఙరయౌ.;
l)

నౄభా సంస నియృ మానిై లేథర కెాబమ్ ఖ భించి ఔా బంట్ఔు యంట్ధే ణెయౌమఫయఙరయౌ. తన కెాబమ్నఽ
భిశీయౌంచడంలల ఔా బంట్ఔు ఄయ వంతఫైన శూమానిై ూభిౄగ ఄంథింఙరయౌ.

m) నౄభా కంట్లాఔుి కింద వసఽౄనై ాయోజధరల నఽంచి యట్లనఽ డిభాండ్స ఙేమడం కనీ ల఼వఔభించడం కనీ
ఙేమభదఽ;
n) ఫోధఔుడి లేకలు, యదరధరలు, ునయసదే యణ దశూౄయేజులు భదఽల నియవహణ దే తేల యవభలనఽ ఔయౌగి
ఈండేలా చాడరయౌ.:
o) నూోన్ థరవభ కనీ లేథర భతూయవఔంగ కనీ భదఽలనఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ:
p) ఈతౄ య ాతేతౄ భలనఽ ల఼వఔభించిన థరైలుఖ

భోజులలాు భదఽనఽ ఖ భిౄంఙరయౌ. భదఽనఽ భిశీయౌంఙే

లఫోంథికి సలశృ ఆచిి, థరని భిశుుయ ఖడెవు ణేథీని ఖ యసౄ ఙేమాయౌ;
q) సందనణో సంణోషంగ లేఔుంట్ే ఏం ఙేయొచిధే యషమానిై భదఽ థరయసఔు లేకల థరవభ సభాఙరయం
ఄంథింఙేలా చాడరయౌ;
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r)

సభ చితఫైన ల఼నిమర్ శూబలల భదఽలనఽ భిశీయౌంఙేలా చాడరయౌ;

s)

భికభిుంగ్, యయేక్షణ భదఽలకోసం ఒ వవస నఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ.
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అధడామం 5
జీవిత తెభా యొఔు చటట ఫదధ బైన సదధ డంతడలక
అధడామం మిచమం
ఔ జీయత నౄభా ంథరనిై రలంఙే ఄంరలేనేట్ ఇ ఄదరమంలల, భనం చభిిశూౄం. ఇ ఄదరమం
జీయత నౄభా ందంలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భించి ణెయౌమజైసౄ ఽంథి.
నేయవుఔకనే అంశహలక

B. నౄభా ంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన ఄంరలు భభిమ ాణే ఔ లక్షణరలు
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A. తెభా ందడలక – చటట ఫదధ బైన అంశహలక, రతేాఔ లక్షణడలక
1. తెభా ందడలక – చట్ి ఫదే ఫైన ఄంరలు
a) తెభా ందం
నౄభా ఔ ందం ఙేసఽఔునైఄగిరఫంట్ల. నౄభా సంస నిభిెషిఫన
ై , ాణేఔఫైన భిసఽులకి ఔ ధయకి లేథర
న఼ానేమంకి అభిఔ బదాత ఔయౌంచడరనికి ఄంగీఔభిసౄ ఽంథి. ందం ఙేసఽఔునై ఄగిరఫంట్ల ఔ నౄభా నులల఼
యౄం తీసఽఔుంట్లంథి.
b) తెభా ందంలో ఉండ్ే చటట ఫదధ బన
ై అంశహలక
ఆుడె భనం ఆఔుడ కొనిై యకల నౄభా ందం లక్షణరల ఖ భించి ణెలుసఽఔుంథరం. నౄభా ంథరలని
రలసౄ ఽనై కొనిై ధరమయఫైన లథే రంణరయౌై ఆుడె చాథరెం.
కరలకహంవం
ఆయస నుభీిల భధ ఈండే ఔ ంద ఄగిరఫంట్ల చట్ి యఫన
ై చయలు తీసఽకోవడరనికి ఄనఽయన
ై థి.
ఆండిమన్ ందం మాక్ి 1872 ాకయం నౄభా ంథరలణో సశృ పలయతథేశ్ంలలని ఄనిై ంథరలనఽ
రలసౄ ఽంథి.
ఔ నౄభా నులల఼ నౄభా సంస ఄధే ఔంనలనీ, నౄభాథరయస ఄధే నులల఼థరయస -

భెండె నుభీిల భధ ఏయడే

ందం. ఆథి పలయతీమ ందం చట్ి ం 1872లల ను ందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙేసౄ ఽంథి.
చితరం 1: తెభా ందం

c) చలకెఫాటభయా ందంలోతు అంశహలక
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చితరం 2: చలకెఫాటభయా ందంలోతు అంశహలక

ఙెలా ుఫలట్బయ ందంలలని ఄంరలు :
i.

రతితృహదన భమిమయ ఆమోదం

ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄకి ఏథెధ
ై ర ఔ ని ఙేమడరనికి తన ఆశుినిై ణెయౌనధర లేథర ఏ యషమాధైైధర ఄలా
ఙేమవదె ని యభించిధర అ నికి ఄవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ంథే ఈథేెశ్ంణోధే ఙేల,ేౄ ఄథి ఔ అపర్ లేథర
ాత్తనుదన ఙేసౄ ఽనైట్లి భిఖణంచఫడెతేంథి. శూదరయణంగ, ాత్తనుదఔుడె (proposer) థరవభ
ాత్తనుదన ఙేమఫడెతేంథి. నౄభా సంస థరవభ ఄంగీఔభించఫడెతేంథి.
అపర్ ఆవవఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన ల఼వఔిత్తని ణెయౌమజైలన
 ట్ేి.

ఄందఽవలా ఄంగీఔభించినట్ేి.

ల఼వఔభించఫడిన ాత్తనుదన యగెనం ఄవుతేంథి.
ల఼వఔిత్త ాత్తనుదఔుడికి ణెయౌమజైమాయౌసన ఄవసయం ఈంథి. పయౌతంగ ఔ ందం యౄం
థరలుితేంథి.
ఔ ాత్తనుదఔుడె నౄభా నులల఼ నిఫంధనయౌై ఄంగీఔభిశూౄ డె. ఄతడె డినుజిట్ నణరౄనిై ఙెయౌాంచడం
థరవభ తన ఄంగీకభనిై ణెయౌమజైశూౄ డె. ాశూౄ వనకి ల఼వఔిత్త లనంచిన తభవత, ఄథి నదట్ి
న఼ానేమంగ భాయసతేంథి. ఄుడె అ ాత్తనుదన నులల఼గ భాయసతేంథి.
ఔయేళ్ ఏథెైధర షయతే నలట్ిఫడినట్ా బణే, ఄథి కౌంట్ర్ అపర్ ఄవుతేంథి.
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నులల఼ ఫలండె ంథరనికి శూక్షం ఄవుతేంథి.
ii. మిఖణన (Consideration)
మిఖణన ఄంట్ే ంద నుభీిలకి కొంత యసయ ాయోజనం ఈండేలా ఈండరయౌ.

నౄభాథరయస నఽంచి

న఼ానేమం ఔ భిఖణన, ఄలాగై ఄథి నషి భిశృయం ఙేశూౄ భధే యగెనం నౄభా సంస నఽంచి ఔ భిఖణన.
iii. తృహమీటల భధా అగిరబంటయ
ఆయస క్షాల కై యషమానిై కై ఄయ ంలల ఄంగీఔభింఙరయౌ. భభోలా ఙెనులంట్ే, ఆయస నుభీిల భదర ఔ
సభనవమ దోయణలల “ఄంగీకయం” (consensus ad-idem) ఈండరయౌ. నౄభా సంస , నులల఼థరయస కై
యషమానిై కై ఄయ ంలల ఄంగీఔభింఙరయౌ.
iv. సేుచడా అంగీకహయం (Free consent)
ఔ ందంలలకి ాయేశిసఽౄనైుడె లేవఙరి ఄంగీకయం (free consent) ఈండరయౌ.
ఇ కయణం కనుడె ఄంగీకయం లేవచిగ ఆచిినట్ల
ా ఙెఫడెతేంథి
 నియోంధం
 ఄనఽచిత ాపలవం
 మోసం (నూాడ్స)
 తుగ ణెయౌమజైమడం
 ను యనుట్ల
ఔ ఄగిరఫంట్ల సభ్త్త నియోంధం నైథర, మోసం లేథర భామ వలాా సంబయంచినుడె, అ ఄగిరఫంట్ల
ఙెలాదఽ.
v. తృహమీటల శూహభమహిాలక
ంథరనికి ఙెంథిన భెండె నుభీిల ందంలలకి ాయేశించడరనికి

చట్ి ఫదే ంగ ఄయసహలెై ఈండరయౌ.

నులల఼థరయస ాశూౄ వననలై సంతఔం ఙేలే సభమానికి ఫేజయస వమసఽస ఔయౌగి ఈండరయౌ, ఄలాగై ఄతడి
భానలఔ అభోఖం ఫలఖ ండరయౌ, ఄంణే కఔుండర ఄతడె చట్ి క
ా యం ఄనయసహడిగ ఈండకదఽ. ఈథరహయణకి,
ఫైనయసా నౄభా ంథరలలలకి ాయశి
ే ంచ భదఽ.
vi. చటట ఫదధ త
ంద వసఽౄవు చట్ి యఫన
ై థి ఄబ ఈండరయౌ. ఈథరహయణకి, చట్ి యయసదె ఫన
ై చయల కోసం ఏ నౄభా
లనంచదఽ. వసఽౄవు లేథర భిఖణన చట్ి యయసదె ఫైన ఄట్లవంట్ి ఄంగీకయం ఙెలాదఽ. ఒ నౄభా ందంలల
వసఽౄవు చట్ి ఫదే ఫన
ై వసఽౄవు.
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కరలకహంవం
i.

తుయఫంధం - ధేయూభిత యదరధరల థరవభ త్తౄ డి ఙేమడం జయసఖ తేంథి.

ii. అన఼చిత రఫాఴం (Undue influence) - భభపఔ ఆషి ంనలై అదితం ఙెలాబంఙే శూభయ ూం ఈనై అఫ,
ఆతయసల నఽంచి ఄనఽచితఫన
ై ాయోజనం ను ందడరనికి తన హోథరని యడినుడె.
iii. మోషభయ (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధం థరవభ ఄతనఽ లేథర అఫ నిజభని నఫే్లా
ఙేలేందఽఔు

నేాభన
ై శూౄ డె.

యసౄ యయౌై

ఈథేెశ్ూయవఔంగ

థరచినలట్ి

గనీ

లేథర

యట్ిని

తుగ

ణెయౌమజైమడం వలా గనీ ఄలాంట్ి మోసం తలెతౄ ేతేంథి.
iv. తృొ యతృహటయ Mistake - ఔభి జఞానంలల లలం లేథర ఔ యషమం leda ఔ సంగట్నని యశ్వలంచడం
లేథర యవభించడంలల లలం. ఆథి ందం యషమభ ఖ భించిన ఄవగహనలలనా భభిమ ఄంగీకయ
తాంలలనా లలం తలెణలా
ేౄ ఙేసౄ ఽంథి.
2. తెభా ందడలక – రతేాఔ లక్షణడలక (Special features)
a) ఉఫెమరభ
ి ప్ైడ్సీ (Uberrima Fides) లేదడ మిూయణ విశహుషం (Utmost Good Faith)
ఒ నౄభా ందం నుట్ింఙే నుాథనేఔ సాణరాలలా ఆథి ఔట్ి. థీనిై ఈఫభిరభ లడ్స
ై స ఄని ఔడర ఄంట్లయస. ఄంట్ే
ందంలల ఈనై ాత్త నుభీి నౄభా యషమానికి సంఫందించిన ఄనిై భ కఫన
ై యసౄ యల యలా డింఙరయౌ.
భంచి నభ్కని (good faith) కీ, భిూయృ యరవసం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణేడర ఈంథి.
శూదరయణంగ యణజయఫన
ై ఄనిై ంథరల లాయథేయలనీై భంచి నభ్ఔం నైథే జభిగినుోత ఈంట్లబ .
యట్ిలా ల ఎఔుడర మోసంగనీ ,ఔట్ంగనీ ఈండవు. భంచి నభ్కనిై నుట్ింఙరయౌసన ధరమయఫన
ై (legal)
ఫలధత భాతాఫే కఔ, ఄభ్ఔంథరయస, కొనఽగోలుథరయసకి ందం ఖ భించి ఎలాంట్ి సభాఙరయభూ
యలా డించఔడదధే నిఫంధన నుట్ించనవసయం లేదఽ.
ఆఔుడ

“కొనఽగోలుథరయసనిథే

ఫలధత”

(Caveat

Emptor)

నిమభం

నుట్ించఫడింథి.

ఄంట్ే.

కొన఼గోలకదడయవతు హెచుమించడం.
ందంలల ఈనై నుభీిలు ందంలల ఈనై యషమం ఖ భించి ఎంణో నిశితంగ భిశీయౌంఙరయౌ. ఄలాగై ఔ
నుభీి భభపఔ నుభీిని తు ణోావ ట్ిించనంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఆవవఫడు ంత వయఔ, ఄవతయౌ
నుభీి ంథరనిై తనంచఽఔుధే (avoid) ారలై ఈండదఽ.
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మిూయణ విశహుషం (Utmost Good Faith): నౄభా ంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై అదరయంగ
ఙేసఽఔుని నడెశూౄబ.. ందం యషమం ఔనినంచనథి. నలైగ ధేయసగ

భిశీయౌంచిధర లేథర నౄభా సంస

ఄనఽబవం థరవభ గనీ ఄంత సఽలబంగ ణెయౌలే ఄవకశ్ం లేదఽ. ఄలాగై ఄధేఔ యసౄ యలు, యట్ి సవపలవయంగ
ాత్తనుథించినయభి (proposer)కి భాతాఫే ణెయౌల ఈండవచఽి. ఄందఽకై నౄభా సంస తయచఽగ సభాఙరయం
కోసం ాత్తనుదఔులనలై ూభిౄగ అదరయడి ఈంథి.
ఄందఽవలా నౄభా యషమభ ఖ భించిన భ కఫైన సభాఙరయం (material సభాఙరయం ) ఄంణర నౄభా
సంస లఔు ణెయౌమదఽ కఫట్ిి థరనిై సంూయృ ంగ యలా డింఙరయౌసన చట్ి యఫన
ై ఫలధత ాత్తనుదఔుడెకి ఈంథి.
ఉదడసయణ
డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కోసం ఔ ాత్తనుదన (ానుోజల్) ఙేరడె. నులల఼ కోసం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే
సభమంలల, డేయడ్స డమాఫట్ిస్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యది నియయణఔు చికితస తీసఽఔుంట్లధరైడె. కనీ
డేయడ్స జీయత నౄభా సంస ఔు ఇ యసౄ యనిై యలా డించలేదఽ. జీయత నౄభా సంస జఞభీ ఄందఽవలన డేయడ్సకి
భ నలొై ఏళ్ా వమసఽ. ఄందఽవలా జీయత నౄభా సంస డేయడ్సని యద
ై  భీక్ష ఙేబంచఽకోభని ఄడఖఔుండరధే
ఄతడికి నులల఼ జఞభీ ఙేలంథి. కైవలం కొనిై సంవతసభలలలధే, డేయడ్స అభోఖం భభింత క్షీణంచింథి. ఄతడిని
అసఽత్తాలల ఙేభియస. డేయడ్స ఆఔ కోలుకోలేదఽ. తభవత కొథిె భోజులలా ఄతడె భయణంఙరడె. జీయత నౄభా సంస కి
ఔ థరయ ఙేమఫడింథి.
జీయత నౄభా సంస థరయ త్తయసుభించడం చాల, డేయడ్స

ధరనేనీ అశ్ియడరుడె. నౄభా సంస థరని

భిరోధనలల డేయడ్స నులల఼ కోసం దయకాసఽౄ ఙేలే ధరట్ికై భధఽఫేహంణో ఫలధడెతేనైట్ల
ా గనా, ఄలాగై ఇ
యసౄ యనిై ఈథేెశ్ూయవఔంగధే డేయడ్స థరచి నలట్ి నట్లిగనా ణేయౌంథి. ఄందఽవలా నౄభా ందం ఙెలాదని
ాఔట్ించఫడింథి, ఄంణేకఔ థరయ ఔడర త్తయసుభించఫడింథి.
భ కఫైన

సభాఙరయభంట్ే

నౄభా

సంస లు

ఇ

కింథి

యట్ిని

నియృ బంచఽఔుధేందఽఔు

యలుగ

ఆఙేిసభాఙరయం :
 యయస భిసఽుని ఄంగీఔభించవఙరి లేథర?
 ఔయేళ్ ఄంగీఔభిలేౄ న఼ానేమం ఏ భైట్లలల ఈండరయౌ? యట్ికి ఎలాంట్ి నిమభ నిఫంధనలు ఈండరయౌ?
ఇ ఫలధత కైవలం ాత్తనుదఔుడెకి ణెయౌలన భ కఫన
ై యసౄ యలకై (material facts) కఔ, ఄతడె
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫైన యసౄ యలకి ఔడర వభిౄసౄ ఽంథి. భిూయృ యరవశూనికి సంఫందించిన ఇ
చట్ి యఫన
ై ఫలధత శూదరయణ ధరమభిదల
ి లకి వసఽౄంథి.
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ఉదడసయణ
ఔ ాత్తనుదన ఙేలే ాత్తనుదఔుడె యలా డి ఙేమాయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై ఈథరహయణయౌై ఆఔుడ
భిశీయౌథరెం:
i.

జీవిత

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

ధాభనునం, భదనునం వంట్ి లక్షణరలు, నికి యళ్ా ఔ నుోవడం, వమసఽ, ఄలయట్ల
ా ాత్తనుదఔుడె
అథరమ యవభలు వంట్ి అభిఔ సభాఙరయం, భ ందఽగ ఈనై జీయత

నౄభా నులల఼లు, విత్తౄ

నదలెైనయ.
ii. ప్ైర్(Fire)తెభా: బవన నిభ్ణం, బవధరనిై ఈయోగిసౄ ఽనై తీయస,

బవనం వమసఽ,

అ

నుాంఖణంలల ఈనై వసఽౄవుల సవపలవం, నదలెైనయ.
iii. బమెైన్ (Marine) తెభా: శూభాగిర యవభలు, నుకింగ్ యదరనం నదలెన
ై య.
iv. మోటర్ (Motor) తెభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైవయస యవభలు నదలెైనయ.
అ యధంగ నౄభా ంథరలు ఄదిఔ ఫలధత లలఫడి ఈధరైబ. ఆఔ నౄభా యషమానికి వలేౄ , భంచి యరవసం
(good faith) ంథరలు భిూయృ యరవసం (utmost good faith) ంథరలుగ భాభబ.
తుయుచనం
ఄడిగిధర, ఄడఖఔనుోబధర, ాత్తనుథిసౄ ఽనై భిసఽుకి ఖల ఄనిై యకల భ కఫన
ై యసౄ యయ్ై సవచిందంగ,
కచిితంగ, యలా డించడఫే, "ఈఫభిరభ లైడ్సస" పలవనగ నియవచించఫడింథి.
మిూయణ విశహుషం ందంలోతు తృహమీటల ఴమిచత
ే డ షమిగహ తృహటంఫడఔతృో తే, ఆ ందం న఼ంచి వ్హమిదదమిలో
ఎఴమెైనడ తంచ఼కోఴచ఼ు. ఄంట్ే థీనయ ం భ కంగ ఒ నౄభా ందంలలకి వఙేియభెవయౄ ఄనఽచితంగ
ాయోజధరలు ఄందఽకోయలని ఄనఽకోభదఽ.
నౄభాథరయస నౄభా ందం కోసం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄ యనికి సంఫందించి ఎలాంట్ి ఄయసౄ వ సభాఙరయం
ఆవవఔడదని పలయంచఫడెతేంథి. నౄభాథరయస ఄనిై యషమాలఔు సంఫందించిన యసౄ యలనా యలా డింఙరయౌ.
ఇ ఫలధణే ఔనఽఔ లేఔుంట్ే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ భిసఽుని ాపలయతం ఙేలే కొనిై నిభిెషిఫైన యసౄ యయౌై
ఄణచియేమడరనికీ, ఄనఽచిత ాయోజనం ఄందఽకోవడరనికీ ామత్తైంఙే ఄవకశ్ం ఈంథి.
ఄండర్ భెైట్ర్ సభెన
ై భిసఽు ఄంచధర యేసఽఔుధేలా, నులల఼థరయస తన అభోఖం, ఔుట్లంఫ చభిత,ా అథరమం, విత్తౄ
నదలెైన యషమాలలా ఎలాంట్ి థరభిఔం లేఔుండర యసౄ వ లత్తని నిజఞబతీగ యలా డింఙరయౌ. ఄండర్ భెట్
ై ింగ్ఙేలే
ఄండర్ భెట్
ై ర్ నియృ మానిై ాపలయతం ఙేలే యధంగ ాత్తనుదన తాంలల యషమాలు ఙెఔనుోవడం గనీ,
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తుగ ఙెడం (misrepresentation) గనీ జభిగణ
ి ,ే అ ంథరనిై యదఽె యచడరనికి నౄభా సంస కి
ఄదికయం ఈంథి.
చట్ి ం ఄనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తం ఙేమడం ఔ ఫలధతగ యదించింథి.
ఉదడసయణ
ఆట్ీవల కొంతకలంగ ఔ ఎగిజఔట్ివ్ ళెైర్ట్ెనషన్ణోనా, సవలంగ ఖ ండెనుోట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
ఄందఽవలన ఄతడె ఫడిఔల్ నులల఼ తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. ఄతడె తన యసౄ యఔ భిల త్త
 ని యలా డించలేదఽ.
అ యధంగ నౄభా సంస నౄభాథరయసడె యసౄ యలనఽ వకీరఔభించి ఙేలన ాత్తనుదనలనఽ ల఼వఔభించడం వలా
మోసనుోతేంథి.
ఔ వకిౄకి ఖ ండెలల యంధాం ఈంథి, అ యషమానిై ానుోజల్ నూయంలల ఄతడె యలా డింఙరడె. అ యషమం నౄభా
సంస థరవభ ల఼వఔభించఫడింథి. భ ందఽ నఽంచీ ఈనై యధఽలకి ఔనీసం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి ఈండదధే
యషమం ాత్తనుదఔుడె (ానుోజర్, నౄభా ఙేలే వకిౄ) కి ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఆథి నౄభా సంస థరవభ తు
ణోావ ట్ిించఫడిన యసౄ యనికి ఈథరహయణ.
b) భయకాబైన వ్హషు వ్హలక (Material facts)
తుయుచనం
ఔ భిస్కుని ఄంగీఔభించవచిని నియృ బంచడంలల ఔ నౄభా ఄండర్భెట్
ై ర్ తీయసనీ, ఄలాగై న఼ానేమం భైట్ల,
ఆంక ఆతయ నిమభ నిఫంధనయ్ై ాపలయతం ఙేలే యసౄ యనిై భ కఫన
ై వ్హషు ఴభయగహ (Material fact)
నియవచించఫడింథి.
ఄంతఔు భ ందఽ యలా డించని యసౄ వం పౌత్తఔయఫన
ై థెధ
ై ర లేథర ఄధే అ యషమానికి సంఫందించిన
భిల త
 ేలనలై అదరయడి ఈంట్లంథి, ఄథి ధరమశూనంలల భాతాఫే చివభికి నియృ బంఫడరయౌ. నౄభాథరయస
భిసఽుని రఫావితం చేసే తుజాలక వ్సలెడ్ించడయౌ.
నౄభాలల యలా డింఙరయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఆఔుడ భిశీయౌథరెం :
i.

ఔ నిభిెషిఫైన భిసఽు ఎఔుువగ జభిగై ఄవకశ్ం ఈనైదని సాచింఙే యసౄ యలు
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ఉదడసయణ
ాభాదఔయఫన
ై కభోా(ఒడ సయసఔు) సభ దా భాయా ంలల తీలకళ్
ె ా ఫడట్ం; ఄధరభోగనికి సంఫందించిన ఖత
చభితా
ii. ఄనిై నౄభా సంస ల నఽంచీ ఈనికిలల ఈనై ఖత నులల఼లనీ, యట్ి ాసౄ ఽత లత్తని తీసఽకోవడం
iii. నౄభా ానుోజల్ నూయం

లేథర

ఄనా కైషన్ లలని ాశ్ైలనీై భ కఫన
ై యగ భిఖణనలలకి

తీసఽకోఫడణరబ. ఎందఽఔంట్ే ఆయ నౄభా యషమంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, యతే
ౄ జభిగై
ఄవకరనికి సంఫందించినయ ఄబ ఈంట్లబ.

యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదరననేయవయౌ.

ఄనిై

యవభల ూభిౄగ నింఫడరయౌ.
కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై యలా డించనవసయం లేదఽ. ఄలాంట్ి కొనిై ఈథరహయణలు ఇ కిరంద
ఆవవఫడిధరబ.
షభాచడయం
వ్సలెడ్ి చేమనఴషయం లేతు ఫౌతిఔ వ్హషు వ్హలక (Material Facts that need not be disclosed)
ఄండర్ భెైట్ర్ థరవభ నిభిెషింగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుోణే భాతాం, ాత్తనుదఔుడె ఇ కిరంథి యసౄ యలనఽ
యలా డించనవసయం లేదఽ:
i.

మిస్కుతు తగిించడ్డతుకత అభలక చేసన
 చయాలక

ఉదడసయణ: ఄగిైభాఔ మంతాం ఏభట్ల ఙేసఽకోవడం
ii. తెభాదడయవకత తయౌమతు లేదడ దాషటకతమహతు తుజాలక
ఉదడసయణ: ఔ వకిౄ, ఄదిఔ యఔౄ నుోట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ ఄతడికి నులల఼ తీసఽఔుధే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. ఄలాంట్ి సందయౌంలల ఄతడినలై యసౄ వం యలా డించలేదని అభోణ యేమడం
జయఖదఽ.
iii. కొదిదగహ తయుఫదధ బన
ై వరదధతో ఔన఼కోుఖయౌగిన వ్హషు వ్హలక
భ కఫైన యసౄ యలఔు సంఫందించిన ాత్త చినై ఄంరనీై థరచఔుండర ఙెడం ఄవసయం. ఄండర్ భెైట్ర్
అ యషమాల ఖ భించి తగినంత జఞఖరతౄగ ఖభనించి కవలలన సభాఙరభనిై ఄడగయౌ.
iv. నడామయబన
ై విశమాలక (Matters of law)
ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధరమం ఖ భించి ణెలుసఽకోవలలన ఄవసయం ఈంథి.
ఉదడసయణ: నేాలుడె శూభాగిరని నిలవ ఙేలట్
ే ుడె అ ఉభి చట్లిలు
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v. తెభా షంషి ఆషకతు చఽంచతు (లేదడ ఏ షభాచడమహతున ఇఔ్ై తలకష఼కోనఴషయం లేదతు విడ్ిచి్టట న
షభాచడయం)
యట్ిని చానంచి నౄభా సంస అ సభాదరధరలు ఄసంూభిౄగ ఈధరైమంట్ృ తన ఫలధతని తనంచఽకోలేదఽ
(డిస్కఔా బమ్ ఙేమలేదఽ).
యలా డింఙరయౌసన యది ఎుడె ఈంట్లంథి?
జీయత నౄభా ంథరల యషమంలల ాత్తనుదన ఄంగీఔభించఫడి, నులల఼ జఞభీ ఄబయ వయఔ చయిలు జభినే
కలావది (నభిమడ్స) ఄంణర యవభలు యలా డింఙరయౌసన యది ఈంథి. ఔశూభి నులల఼ ఄంగీఔభించిన తభవత,
నులల఼ ట్ెర్్ నడెసఽౄనై సభమంలల వఙేి ఎలాంట్ి పౌత్తఔ యసౄ యలనా యలా డింఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.
ఉదడసయణ
శీర భజన్ థిళేనఽ ఏళ్ా కలావది (ట్ెర్్) కోసం ఔ జీయత నౄభా నులల఼ తీసఽఔుధరైయస. నులల఼ తీసఽఔునై
అభైళ్ా తయసయత, భజన్కి ఖ ండెకి సంఫందించి కొనిై సభసలు తలెణౄ రబ. థరంణో ఄతడె ఏథో శ్సౄ చి
ై కితస
ఙేబంచఽకోయయౌస వచిింథి.. శీర భజన్ ఇ యసౄ యనిై నౄభా సంస కి యలా డింఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.
ఄబణే సకలంలల న఼ానేమంలు ఙెయౌాంచడంలల యప
ై లం వలా నులల఼ యదె బన (lapsed condition) లత్తలల
ఈండగ, అ నులల఼థరయస నులల఼ ంథరనిై ునయసదే భించడరనికి ామత్తైలేౄ , ఄలాంట్ి ునయసదే యణ
సభమంలల థరనిై ఔ నా నులల఼గ భిఖణంచి, ఄనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ

సంఫందిత

యసౄ యలనిైంట్ినీ యలా డింఙరయౌ.
నభమకహతున ఴభయమ చేమడం Breach of Utmost Good Faith
ఆుడె భనం ఄనుయఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భించి ణెలుసఽఔుంథరం. ఄలాంట్ి ఈలా ంగన
యలా డిఙేమఔనుోవడం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలా థేని థరవభధధ
ై ర
జయఖవచఽి.
యలా డిఙేమఔనుోవడం Non-Disclosure:

శూదరయణంగ, నౄభా సంస ఎలాంట్ి ాణేఔఫన
ై యఙరయణ

ఙేమఔనుోణే, నౄభా ఙేలన
 వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి భ్నంగ ఈండే సందయౌంలల ఆథి జయసఖ తేంథి.
నౄభా సంస ఄడిగై ాశ్ైలకి తనంచఽఔుధే యధంగ ఙెనే సభాదరధరలు, యలా డి ఙేలన
 సణరలు నియా క్షంగ
ఈధరై [ఄథి అ వకిౄ ఈథేెశ్ూయవఔంగ ఙేమఔనుోబధర] లేథర ానుోజర్ అ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వంగ
తయౌచి ఈండఔనుోబధర. ఄలాంట్ి కైసఽలల ఄమణే ఄతడె ఄభామఔునిగధే పలయంచఫడణరడె. ఄథే ఔ

103

యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుండర థరలేౄ , ఄథి ఈథేెశ్ూయవఔంగ థరచినట్ేి భిఖణంచఫడెతేంథి. ఄతడె
మోసం ఙేమడరనికై ఄలా ఙేరడని పలయంచఫడెతేంథి.
తు షఽచన Misrepresentation: ఔ

నౄభా ందం ఖ భించి సంాథస
ి ౄ ఽనై సభమంలల ఙేలే

యవయణనఽ (లేిట్ ఫంట్) నియేదన (representation) ఄంట్లయస. ఄథి ఔ కచిితఫన
ై సత ావచనం
(definite

statement

of

fact)

లేథర

యశ్వసనీమఫన
ై

ఔథనం,

ఈథేెశ్ం

లేథర

ఄంచధరగ

పలయంచఫడెతేంథి. యసౄ యనిై ఄనఽసభించి, యవయణ ాదరనంగ యసౄ వభని నియౄనతం కయయౌ. ఄథే ఔ
యరవసం (belief) లేథర ఔ ఄంచధర (expectation) ఄబనుడె, ఄథి భంచి నభ్ఔం(good faith)
నఽంచి ఈదౌయంచి ఈండరలని పలయంచఫడెతేంథి.
తు షఽచన (Misrepresentation) మెండు యకహలకగహ ఉంటయంది :
i.

అభామఔంగహ చేసే తు షఽచన (Innocent Misrepresentation) కచిితం కని యవయణలు
ఆయ మోసూభిత ఈథేెశ్ం లేఔుండర ఆచిినయ.

ii. మోషూమితబైన తు షఽచన (Fraudulent Misrepresentation) ఄంట్ే, నౄభా సంస ని
మోసం ఙేలేందఽఔు ఙేలే ఈథేెశ్ంణో, సతం ట్ా నియా క్ష దోయణ వళసా
ౄ ఙెనే ఄఫదే ు యవయణలు.
మోసం ఙేమడరనికి, కయలని నిజం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫైన ఔథధరల వలా శూదరయణంగ ఔ నౄభా
ందం, ఙెలాఔుండర నుోతేంథి.
c) తెభా చేమదఖి ఆషకతు Insurable interest
ఈండట్ం ాత్త నౄభా ంథరనికి ఔ భ కఫన
ై ఄంశ్ం. ఆథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ందఽగ కవలలన ఔ
ధరమయఫన
ై ఄయహతగ పలయంచఫడెతేంథి.

జూదు ఄగిరఫంట్ (gambling or wager agreement)కీ,

ఆనాసభెన్స కీ ఖల పేదఫేనేట్ చాథరెం.
i.

జూదం -తెభా

నేకట్ధే తీసఽఔుంథరం. ఄందఽలల ఔయస గెలుశూౄయస, భభపఔయస ఒడినుోణరయస.

ఔ భనిఱ ంథెం

ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గెలుు, ఒట్నే ఄని ఈంట్లబ. కనీ అ వకిౄకి అ అట్లల గెలవడఫే త అ
అట్లల భభెలాంట్ి అసకిౄ గనీ, సంఫంధం గనీ ఈండవు. ధరమయంగ చాలేౄ ంథేలు ఔట్ి డం,
జూదభాడడం చట్ి ఫదే ంగ వవహభింఙరయౌసన చయలు కవు. ఄలాంట్ి ందంలెైయధ
ై ర ధరమయయసదే ఫన
ై
ఄంరలుగ భిఖణంచఫడణరబ. ఄలాంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ ఄబధర తన ఆంట్ిని ంథెంలల నలడణ
ి ,ే ఄతడె
నేకట్లల ఒడినుోణే, ఄవతయౌ నుభీి తన ాయోజధరలు దకిుంచఽకోవడం కోసం కోయసిని అశ్రబంచలేదఽ.
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ఆుడె ఔ ఆంట్ి ఖ భించీ, ఄథి కయౌనుోబన సంగట్న ఖ భించీ చాథరెం. ఆంట్ిని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఆంట్ికి సంఫందించి ఔ ధరమయఫన
ై సంఫంధం ఈందంట్ే ఄథి – ఆలేా. ఄతడె అ ఆంట్ికి మజభాని,
ఄథి నషి నుోబధర, నుడెైనుోబధర ఄతడె అభిఔయంగ ఫలధడణరడె. ఇ మాజభాన సంఫంధం
సయవసవతంతాఫన
ై థి. థరనికి ఄగిై ాభాదం జయఖడం, జయఖఔనుోవడంణో సంఫంధం లేదఽ. అ సంఫంధం
(భిలేషన్ ఱప్) వలా ధే ఄతడె నషి నుోవడం జభిగింథి. అ సంగట్న [ఄగిై ాభాదం లేథర థ ంఖతనం] వలా
జభిగై నశుినికి ఄతడె అ ఆంట్ిని నౄభా ఙేబంఙరడర లేథర ఄధేథరనిణో సంఫంధం లేదఽ.
ఔయస గెయౌచీ, భభపఔయస ఒడినుోత ఈండే నేకట్లాగ కఔుండర, ఄగిై ాభాదం వలా ఔట్ే యవశూనం
ఈంట్లంథి – ఄథి ఆంట్ి మజభానికి నషి ం.
జభిగిన నశుినికి ఏథో యధంగ నషి భిశృయం ను ంథేందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుంట్లడె.
నౄభా ఙేలే వకిౄకి ఄతడి ఆలుాగనీ, ఄతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరంశ్ం (insurable interest)
ఄవుతేంథి. నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఄలౄ తవంలల ఈంట్ేధే, ఔ నౄభా ందం ఙెలా ుఫలట్ల ఄవుతేంథి.
థరనికి ధరమయఫన
ై ఄంరలు ఔడర వభిౄశూౄ బ.
ఉదడసయణ
చందారలకర్కి ఔ ఆలుా ఈంథి. ఄతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలంఔు నఽంచి యసణం తీసఽఔుధరైడె. ఇ
కిరంథి ాశ్ైల నైద దిఱి నలట్ి ండి:
 ఄతడె అ ఆంట్ికి నౄభా ఙేమదలుిఔుంట్ే, నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఏఫైధర థరనికి ఈంథర?
 ఫలంఔుకి ఆంట్ి యషమంలల నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఏఫైధర ఈంథర?
 ఄతడి ను యసఖ వకిౄ ఖ భించిన సభాఙరయం ఏనేట్ి?
శీరనియసన్ కి పలయ, ఆదె యస నలాలు, విదఽేలెైన తయౌా దండెాల ఈధరైయస. ఇ కిరంథి ాశ్ైల నైద దిఱి
నలట్ి ండి:
 యయస అభోఖంగ ఈండడరనికి సంఫందించి నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఏఫైధర ఄతడికి ఈంథర?
 యభిలల ఎవభిధైధర అసఽత్తాలల ఙేభియౌస ఈంట్ే, ఄతడె అభిఔంగ ఏఫధ
ై ర నషి నుోణరడర?
 ఄతడి ను యసగింట్ి నలాల సంఖణేనేట్ి? ఄతడికి యళ్ా యషమంలల నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఏఫైధర
ఈంట్లంథర?
ఆఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ందం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భించి ణెలుసఽకోవడం ఄవసయం.
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నౄభా యషమం నౄభా ఙేమఫోబయ అలౄ కి సంఫంధఫన
ై థి. థరని సహజంగ ఈండరయౌసన యలువ థరనికి
ఈంట్లంథి.
కనీ తెభా ందం విశమం నౄభాథరయసకి అ నిభిెషి అలౄ నైద ఎంతనుట్ి అభిఔ అసకిౄ (financial
interest) ఈందధే ఄంశ్ం నైద అదరయడి ఈంట్లంథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి అ అలౄ నైద అభిఔ అసకిౄ ఈంథి
కఫట్ేి, నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫైన హఔుుని ఔయౌగి ఈంట్లడె. నౄభా నులల఼ని ఄతంత
నిఫదే ఫన
ై ఄయ ంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలంట్ే, ఄథి కైవలం ఔ అలౄ ని భాతాఫే కఔ ,నౄభా
ఙేలన
 వకిౄకి అ అలౄ ట్ా ఖల అసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽంథి.
చితరం 3: శూహధడయణ చటట ం రకహయం తెభా రయోజనడంవం

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

నౄభాలల నులల఼ తీసఽఔుధే సభమంలల నౄభా ాయోజధరంశ్ం ాతక్షంగ ఔనఫడరయౌ. ఫభెైన్

నులల఼ల వంట్ి యట్ి యషమంలల త శూదరయణ నౄభాలల,

నౄభా ాయోజధరంశ్ం నులల఼

తీసఽఔునైుడా, ఄలాగై కెాబమ్ ఙేలేట్ుడా ాతక్షంగ ఔనఫడరయౌ.
d) దఖి మి కహయణం (Proximate Cause)
నౄభాలల నుట్ించఫడే ధరమసాణరాలలా ఄనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాం, దఖా భి కయణం (proximate cause).
దఖి మి కహయణ సాతాం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫన
ై థి. ఆథి నషి ం లేథర డేఫేజి ఎలా సంబయంచింథో చాడరయౌ. అ
యధంగ ఄథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄంథో భథో నిభేభించఽకోయయౌ.
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ఄథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలా (peril) కి వలేౄ ధే, నౄభా సంస ఫలధత వళసఽౄంథి. నౄభా ఙేమఫడు
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫణ
ై ,ే అ నౄభా సంస ఙెయౌాంులు ఙేసౄ ఽంథి. ఄలా కఔనుోణే, ఙేమదఽ.
ఇ నిమభం ాకయం, నౄభా సంస ఄతంత ాదరనఫన
ై కయణఫేనేట్ , ఏ సంగట్న తభవత ఏ సంగట్న
జభిగి అ నషి ం సంబయంచింథో చాసఽౄంథి. సంగట్నఔు ఄత్త యంట్ధే ఈనై అ ఔు ఄంత్తభ కయణం వయకై
భినేతం కఔ నషి ం సంబయలేా లా ఙేలన
 నతౄ ం సంగట్నల యంయ కోసం యతేఔుతేంథి.
నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభీాఔభిశూౄ ం. ఄయ దఖా భి కయణరల ఔంట్ే ననైంగ ఈంట్లబ.
దాయం కయణరలు ఈండ చఽి గనీ అ సంగట్న జయఖడరనికి నేయ
ా కలు ఄబయంతగ యట్ి ాపలవం ఈండదఽ.
తుయుచనం
దఖా భి కయణం (Proximate cause) గప చఽయసగా, ాపలవవంతఫన
ై కయణంగ నియవచింఫడింథి.
ఎందఽఔంట్ే ఄంత్తభ పయౌతం ఙేయడరనికి ఄథి ఄధేకధేఔ సంగట్నయౌై యంయగ తీలకళ్
ె ౄ ైంథి. ఄలా యళ్ా డంలల
ఏ ఔు సంగట్నకీ థరనంతట్ ఄథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణంగ ఙొచఽిఔుని వచిి,

నదలవడరనికీ,

కొనశూఖడరనికీ తగినంత ఫలం ఈండదఽ
జీయత నౄభా ంథరలకి దఖి య కహయణం సదధ డంతం ఏ యధంగ ఄనవబసఽౄంథి? శూదరయణంగ, జీయత నౄభా
భయణ కయణంణో సంఫంధం లేఔుండర ఙెయౌాంు ఄంథిసౄ ఽంథి కఫట్ిి, దఖా య కయణం లథే రంతం ఄనవమం కదఽ.
ఄబధర, ఎధనై జీయత

నౄభా ంథరలు ాభాదం ాయోజనం భెడ
ై యా నఽ ఄంథిసౄ ఽధరైబ. ఆందఽలల

ాభాదం వలా భయణం సంబయలేౄ కొంత ఄదను శూ భ ్ ఙెయౌాంచఫడెతేంథి. ఄలాంట్ి లత్తలల, భయణం
ాభాద కయణంగధే జభిగింథర ఄని భిశీయౌసా
ౄ , కయణరనిై సషి ంగ నిభేభించఽకోవలలన ఄవసయం ఈంట్లంథి.
దఖా య కయణం లథే రంతం ఆలాంట్ి సందభౌలకి సభిగా  వభిౄసౄ ఽంథి.
షంశలెశణ (Adhesion) ందం
షంశలెశణ ంథరలు, ఄవతయౌ నుభీిని కైవలం ంథరనిై ల఼వఔభించడరనికో, త్తయసుభించడరనికో భాతాఫే
భినేతభబయ ఄవకశ్నేసా
ౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడే ాయోజధరలు ఖల (greater

bargaining

advantage) నుభీి ఙేత తమాయసఙేమఫడణరబ. ఆఔుడ నౄభా ఔంనలనీకి ంథరనికి సంఫందించిన ఄనిై
నిమభ నిఫంధనలలా ఄనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఈంట్లంథి.
థీనిై తట్స ం ఙేమడరనికి, ఔ ఼ా -లుక్ (free-look) వవది భిచమం ఙేమఫడింథి. ఄుడె నులల఼థరయస
నులల఼ తీసఽఔునై తభవత, తనఔు ఄంగీకయం కఔనుోణే, నులల఼ డరఔుఫంట్లని ఄందఽఔునై 15 భోజుల లలు
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యదఽె ఙేసఽఔుధే ాణరభాైమం ఔయౌగి ఈంట్లడె. అ యషమానిై ఄతడె అ ఔంనలనీకి యాతూయవఔంగ
ణెయౌమఫయఙరయౌ. ఄుడె కయసిలు, చరభీజలు తగిాంచఽఔుని న఼ానేమం యనకిు త్తభిగి ఆవవఫడెతేంథి.
మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 1
ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏథి నియోందరనికి ఈథరహయణ?
I.

యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజా ఞనం లేఔుండర ఔ ంథరనికి సంతఔం ఙేమడం

II. ందం నైద సంతఔం ఙేమఔనుోణే భళేష్ని చంుణరనని యఫేష్ ఫథిభించడం
III. ందంనలై భళేష్ సంతఔం ఙెమడరనికి యఫేష్ తన ను ా లషనల్ లుఔుఫడిని ఈయోగించడం
IV. ందంనలై భళేష్ సంతఔం ఙెమడరనికి యఫేష్ సభాఙరయం తుడె ఄంథించడం

మీమై మీక్ించ఼కోండ్ి 2
ఇ కిరంథి ఎంనఔలలా థేనికి యఫేష్ నౄభా ఙేమడం శూధం కదఽ?
I.

యఫేష్ ఆలుా

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


నౄభా సంస నౄభా ందం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽులకి అభిఔ బదాత ఔయౌంచడరనికి
నియృ బంఙే ఔ ధయ లేథర భిఖణనని న఼ానేమం ఄని ఄంట్లయస.



ందం ఄంట్ే ఆయస నుభీిల భదర చట్ి ఫదే ంగ ఄభలబయ ఔ ఄగిరఫంట్ల.



ఄంరలు ఙెలా ుఫలట్బయ ందంలల ఆయ ఔడర ఈంట్లబ:
i.

ాత్తనుదన భభిమ ఄంగీకయం

ii. భిఖణన,
iii. ఏకీఔిత ఄవగహనణో ఏకననుామం Consensus ad-idem,
iv. లేవఙరి ఄంగీకయం (Free consent)
v. నుభీిల శూభయ ూం
vi. వసఽౄవు చట్ి ఫదే త


నౄభా ంథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఆయ ఔడర ఈధరైబ:
i.

భిూయృ యరవసం (Uberrima fides)

ii. నౄభా ాయోజధరంశ్ం (Insurable interest)
iii. దఖా భి కయణం (Proximate cause)
కరలఔబైన దడలక
1. ాత్తనుదన భభిమ ఄంగీకయం
2. ధరమయఫన
ై భిఖణన (Lawful consideration)
3. ఏకీఔిత ఄవగహనణో ఏకననుామం (Consensus ad idem)
4. భిూయృ యరవసం Uberrima fides
5. భ కఫైన యసౄ యలు Material facts
6. నౄభా ాయోజధరంశ్ం(Insurable interest)
7. దఖా భి కయణం (Proximate cause)
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సుమ మీక్ష -జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
ందం నైద సంతఔం ఙేమఔనుోణే భళేష్నఽ చంుణరనని యఫేష్ ఫథిభించడం నియోందరనికి ఈథరహయణ.
జవ్హఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
యఫేష్ఔు ఄతడి లేైళతేడి జీయతం నైద నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఈండదఽ. కఫట్ిి థరని నైద ఄతడె నౄభా
ఙేమలేదఽ.

సుమ మీక్ష – రవనలక
రవన 1
ఙెలా ుఫలట్బయ ందంలల ఏ ఄంశ్ం న఼ానేమంణో పలఖంగ ఈంట్లంథి?
I.

ాత్తనుదన భభిమ ఄంగీకయం

II. భిఖణన
III. లేవఙరి ఄంగీకయం
IV. ంథరనికి నుభీిల శూభయ ూం
రవన 2
ఎలాంట్ి మోసూభిత ఈథేెశ్ంణోధన ఙేమఫడఔనుోబధర కచిితంగ లేని యవయణలనఽ _____________
ఄనఽసందరనిసఽౄంథి.
I.

తుగ ణెయౌమజైమడం

II. చంథర (చంథర)
III. ాత్తనుదన
IV. నుాత్తనిధం
రవన 3
________________ ధేయూభితఫైన యదరధరల థరవభ త్తౄ డిలల ఔ ఄంతభౌఖంగ ఈంట్లంథి.
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I.

మోసం

II. ఄనఽచితఫన
ై ాపలవం
III. నియోంధం
IV. ను యనుట్ల
రవన 4
ఇ కిరంథి యట్ిలల జీయత నౄభా ంథరలఔు సంఫందించి ఏథి యసౄ వం?
I.

ఄయ ధనట్ి భాట్లల ఈండే ంథరలు, ఄయ చట్ి ఫదే ఫైన ఄభలుకి లలఫడవు

II. ఄయ చట్ి ఫదే ఫైన ఄభలుకి లలఫడి ధనట్ి భాట్లల ఈండే ంథరలు.
III. ఆండిమన్ ందం మాక్ి, 1872 ాకయం ఄయ ఆయస నుభీిల (నౄభా సంస భభిమ నౄభాథరయస) భధ
ఈండే ంథరలు
IV. ఄయ జూదు ంథరలు వంట్ియ
రవన 5
ందం యషమంలల ఇ కిరంథి యట్ిలల ఙెలాని భిఖణన ఏథి?
I.

డఫ ో

II. అలౄ
III. లంచం
IV. నఖలు
రవన 6
ఇ కిరంథి యట్ిలల జీయత నౄభా ందం లలకి ాయశి
ే ంఙే ఄయహత లేని నుభీి ఏథి?
I.

యనుయ మజభాని

II. ఫైనర్
III. ఖిళణ
IV. ాబ తవ ఈథోగి
రవన 7
ఇ కిరంథి యట్ిలల “ఈఫభిరభా లైడ్సస” లథే రంణరనిై చానంఙే చయ ఏథి?
I.

ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాంలల ణెయౌలన యైద భిల త
 ేలనఽ ఖ భించి ఄఫదే ం ఙెడం
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II. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాంలల పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి యలా డించఔనుోవడం
III. ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి యలా డించడం
IV. సకలంలల న఼నే
ా మం ఙెయౌాంచడం
రవన 8
నౄభా ాయోజధరంరనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుంట్ే ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏథి సభికదఽ?
I.

ఔుభాయసని కోసం తండిా నౄభా నులల఼ ఙేమడం

II. పలభబయౄ లు ఔభి కోసం భభపఔయస నౄభా ఙేమడం
III. లేైళతేలు ఔభి కోసం భభపఔయస నౄభా ఙేమడం
IV. మజభాని ఈథోఖ ల కోసం నౄభా ఙేమడం
రవన 9
జీయత నౄభా యషమంలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఎుడె ఈండరయౌ?
I.

నౄభా తీసఽఔుధే సభమంలల

II. కెాబమ్ ఙేలే సభమంలల
III. జీయత నౄభా యషమంలల నౄభా ాయోజధరంశ్ం ఄవసయం లేదఽ
IV. నులల఼ కొనఽగోలు ఙేలే సభమంలల లేథర కెాబమ్ సభమంలల
రవన 10
ఇ కిరంథి ధేథంలల భయణరనికి ఏథి దఖా భి కయణం (proximate cause) ఄవుతేంథి?
ఄజయ ఖ యరు శూవభీ ఙేసౄ ఽంట్ే కిరంద డరుడె. ఄతడి యనఽైూస యభిగింథి. ఄతడె ఄలాగై ఙరలాలేు నీట్ి
భడెఖ లల డి ఈధరైడె. థరనిణో ఄతడికి నఽమోనిమా వచిింథి. ఄతడిని శృలట్ల్ లల ఙేభియస కనీ
చివభికి నఽమోనిమా వలా ఄతడె చనినుోమాడె.
I.

నఽమోనిమా

II. యనఽైూస యయఖడం
III. ఖ యరం నైద నఽంచి కిరంద డడం
IV. అభైషన్
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సుమ మీక్ష -జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
ఙెలా ుఫలట్బయ ంథరనికి న఼నే
ా మఫే భిఖణన (consideration).
జవ్హఫయ 2
సభెన
ై ాణరభాైమం I.
ఎలాంట్ి మోసూభితఫన
ై ఈథేెశ్ం లేఔనుోబధర తుగ ణెయౌమజైమడం వళంచడం తు యవయణలఔు
థరభితీసఽౄంథి.
జవ్హఫయ 3
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
ధేయూభితఫైన యదరధరల థరవభ ఆఙేి త్తౄ డి నియోంధంలల ఔ ఄంతభౌఖంగ ఈంట్లంథి.
జవ్హఫయ 4
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
పలయత ంద చట్ి ం, 1872 ాకయం, జీయత నౄభా ంథరలు ఆయస నుభీిల (నౄభా సంస భభిమ
నౄభాథరయస) భధన ఈండే ంథరలు.
జవ్హఫయ 5
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
ఔ ంథరనికి లంచం ఙెలా ుఫలట్బయ భిఖణన కదఽ.
జవ్హఫయ 6
సభెన
ై ాణరభాైమం II.
ందం ఔ జీయత నౄభా ంథరనికి ఫన
ై యసా ఄయసహలెన
ై నుభీిలు కదఽ.
జవ్హఫయ 7
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
ఔ నౄభా ాత్తనుదన తాంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి యలా డించడం “భిూయృ యరవసం”
లథే రంణరనిై చానంఙే చయ
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జవ్హఫయ 8
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
నౄభా ాయోజధరంశ్ం లేదఽ కఫట్ిి, లేైళతేలు యసయం నౄభా తీసఽకోలేయస
జవ్హఫయ 9
సభెన
ై ాణరభాైమం I.
జీయత నౄభా యషమంలల నౄభా ాయోజధరంశ్ం నౄభా తీసఽకొధే సభమంలలధే ఈండరయౌ.
జవ్హఫయ 10
సభెన
ై ాణరభాైమం III.
ఄజయ భయణరనికి ఖ యరం నైద నఽంచి డడం దఖా య కయణం ఄవుతేంథి.
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యపలఖం 2
అభోఖ నెభా
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అధడామం 6
ఆమోఖా తెభా మిచమం
అధడామం ఉతృో దడఘతం
కలంణో నుట్ల నౄభా ఎలా యఔలంచిందధే యషమానిై ఇ ఄదరమం నైఔు ఙెఫ తేంథి. అభోఖ సంయక్షణ ఄంట్ే ఏనేట్ి ,
అభోఖ సంయక్షణ శూబలు, అభోఖ సంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర ఄథి యవభిసౄ ఽంథి. పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ
సంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄనై కయకల ఖ భించి ఔడర నైయస ణెలుసఽఔుంట్లయస. చివయగ, పలయతథేశ్ంలల అభోఖ
నౄభా ఎలా యఔలంచింథీ, పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ నౄభా యణలల నుతా నుోఱసౄ ఽనై యయధ సంస ల ఖ భించి ఔడర ఆథి
యవభిసౄ ఽంథి.

అఫాాష పయౌతడలక

A. నౄభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ంలల నౄభా భిణరభఔరభం
B. అభోఖ సంయక్షణ ఄంట్ే ఏనేట్ి
C. అభోఖ సంయక్షణశూబలు
D. అభోఖ సంయక్షణలలనియకలు
E. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ వవస లనఽ థెఫో తీసఽౄనై కయకలు
F. అభోఖ సంయక్షణ- శూవతంతాం తభవత ుభోఖత్త
G. అభోఖ నౄభాయణ
ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత, నైఔు తనిసభిగ ఈండే శూభభూలు:
1. నౄభా ఎలా యఔలంచిందధే యషమానిై ఄయ ం ఙేసఽఔుంట్లయస.
2. అభోఖ సంయక్షణ పలవననఽ, అభోఖ సంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, శూబలనఽ యవభించఖలుఖ ణరయస.
3. పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ సంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకల ఖ భించి, శూవతంతాం తభవత శూదించిన ుభోఖత్త
ఖ భించి ణెలుసఽకోఖలుఖ ణరయస.
4. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ నౄభా భిణరభఔరభం ఖ భించి చభిించఖలుఖ ణరయస.
5. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ నౄభా యణ ఖ భించి ణెలుసఽఔుంట్లయస.
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A. తెభా చమితర భమిమయ ఫాయతదేవంలో తెభా మిణడభఔరభం
నౄభా ఄధేథి ఏథో ఔ యౄంలల యేల సంవతసభల కిందట్ే ఈనికిలల ఈనైట్లి ణెలుశూోౄంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ సభూహంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహంలలని కొంతభంథి సబ లఔు ఏయడే ఄనిై యకల
నశుిలనఽ ంచఽఔుధే పలవననఽ ఄనఽసభిసౄ ా వఙరియస. ఄబనట్ికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄంలల జయసఖ తేనై
నౄభా యనుయం భెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిందట్ే నదలెైంథి.
1. ఆధ఼తుఔ వ్హాతృహయ తెభా
నౄభా పలవన థరవభ ఄనిైట్ిఔధరై భ ందఽగ ఙేట్ిిన భిస్కులుగ సభ దాంలల ఙేలే దఽశూసహసం వలా ఔయౌగిన నశుిలనఽ
ఙెవచఽి. థీనిధే ఫభెైన్ భిస్కు ఄని ఄంట్లయస. కఫట్ేి యయధ యకల నౄభాలలల ఫభెైన్ నౄభానఽ నదట్ిథిగ
ఙెవచఽి.
ఄబనట్ికీ, అధఽనిఔ నౄభా నదట్ి యఔం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సంగాలు, ాణేకించి ఆట్య్లల యక్షణ
యౄంలల ఄభలలాకి వచిింథి. ఇ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నశుిలు, ఄగిై ాభాదం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషి ం
లాంట్ి యట్ి థరవభ ఏయడే నశుిల సభమంలల సశృమం ఄంథింఙేలా చంథర నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు
ణెయౌలన ఄగిై ాభాద నౄభా 1501లల శృంఫర్ా లల ఈనికిలల ఈనైట్లి ఔనినంచింథి.
ఆంగాండ్సఔు సంఫందించినంతవయఔు, 1666లల సంబయంచిన గైరట్ లైర్ అఫ్ లండన్లల అ నఖయంలలని ఙరలాపలఖం, 13యేలఔు
నలైగ ఆళ్ైా ధవంసం కవడం నౄభా యంగనికి ఉునిచిింథి. థీంణో 1680లల లైర్ అ఼స్క నేయసణో నదట్ి ఄగిై ాభాద
నౄభా ఔంనలనీని నుాయంనంఙరయస.
లాయడ్సస: ధేడె అచభిసౄ ఽనై నౄభా యనుయం భూలాలు లండన్లలని లాయడ్సస క఼ హౌస్క భోజుల ధరట్ియ. ఄఔుడ
సభాయేశ్భవుత వచిిన వయౄ ఔులు సభ దాు అదల కయణంగ ధౌఔలలా తయయౌంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నశుిలనఽ
యసయం ంచఽకోవడరనికి ఄంగీఔభింఙరయస. నడి సభ దాంలల థోనడీలఔు నులడే సభ దా థ ంఖలు, సభ దా యణరవయణం
సభిగా  లేఔ వసఽౄవులు ధరశ్నం కవడం, ఏథో కయణంగ డవ భ నిగినుోవడం లాంట్ి సభ దాు అదల వలా ఆలాంట్ి
ాభాథరలు జయసఖ తేండేయ.
2. ఫాయత దేవంలో ఆధ఼తుఔ వ్హాతృహయ తెభా చమితర
పలయత థేశ్ంలల అధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయంబంలల లేథర థరనికి సనై కలంలలధన నుాయంబఫైంథి. యథేశీ నౄభా సంస ల
ఏజెనీసలు ఫభెైన్ నౄభా యనుభనిై నుాయంనంఙరయస. నదట్ి జీయత నౄభా ఔంనలనీని 1818లల ఆంగాండ్సఔు ఙెంథిన
ఒభిమంట్ల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలంథి. పలయతథేశ్ంలల నదట్ి జీవన నౄభా బయతయ ఔంనలనీని
ట్ిట్
ా న్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఏభట్ల ఙేలంథి. ఇ భెండా ఔలఔణరౄలలధే ఏభట్మాబ.
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నట్ి నదట్ి ూభిౄ శూబ పలయతీమ నౄభా ఔంనలనీ ఫలంఫే భూచఽవల్ ఄషభెన్స శూ లలైట్ీ యౌనేట్ెడ్స నేయసణో 1870లల
భ ంఫయలల ఏభట్ెైంథి. తదనంతయం అ శ్ణరఫె ం ూయౄ బయసభిఔలాా సవథేశీ ఈదభం ఉందఽఔునై పయౌతంగ ఄధేఔ
ఆతయ పలయతీమ ఔంనలనీలు ఔడర ఏభట్మాబ.
నౄభా యనుభనిై నిమంత్తాంచడం కోసం 1912లలజీయత నౄభా ఔంనలనీల చట్ి ం , బయష నిది చట్లిలనఽ అమోథింఙరయస.
జీయత నౄభా ఔంనలనీల చట్ి ం 1912

న఼ానేమం భైట్ ట్ిిఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థరవభ ఔంనలనీలనఽ

భథింు యేమడరనిై తనిసభి ఙేలంథి. ఄబనట్ికీ , పలయతీమ, యథేశీ ఔంనలనీల భధ పేదపలవం ఄలాగై
కొనశూగింథి.
పలయతథేశ్ంలల ఆట్ికీ కొనశూఖ తేనై ఄతంత ుభతన నౄభా ఔంనలనీ ఄబన ధేషనల్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీని 1906లల
శూనంఙరయస.
భిల తేల ఄవసభనిై ఫట్ిి,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తవం యయేక్షిసౄ ా , జఞతీమఔయణ ఙేమడం, అ తభవత
నలైయేట్ీఔభించడం ఄంట్ృ కింథి భీత్తలల కొనశూఖ త వచిింథి:

a) జీవిత తెభా జాతీమఔయణ
జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలని ంల ఫర్ 1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతంగ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట్ెైంథి. అ సభమానికి పలయత థేశ్ంలల 170 ఔంనలనీలు, 75 బయష నిది సంగాలు జీయత నౄభా
యనుభనిై శూగిసౄ ా వఙరిబ. 1956 నఽంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ంలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేట్ేి ూభిౄ
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఈండేథి.

b) జీవిత భయతయ తెభా జాతీమఔయణ
జనయల్ ఆనాసభెన్స నృజిధస్క ధేషధైలేజైషన్ మాక్ి (GIBNA) 1972లల అమోదం ను ందడంణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడింథి. థీంణో జనయల్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా (జి.ఐ.ల) , థరని ఈ సంస లు
ఏభట్మాబ. అ సభమంలల, పలయత థేశ్ంలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయం ఙేసౄ ా వచిిన 106 నౄభా సంస లు
పలయత థేశ్ంలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ ఈ సంస లా ల యయ్నభమాబ.

c) భలోుతడర ఔమిటీ భమిమయ ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ
నలైయేట్ల సంస ల యంఖ ాయేశ్ం యౄంలల నుోట్ీ ఄంశ్ం భయా ణెయనైదఔు భవడం సశృ భిశ్భ
ర ఄనవిథిేకోసం ఙేమాయౌసన
భాయసలనలై ఄధేవషణ ఙేల, లనూయసస ఙేమడం కోసం 1993లల భలలహణరా ఔనేట్ీని ఏభట్ల ఙేరయస. అ ఔనేట్ీ 1994లల తన
నియేథిఔనఽ సభభిచింథి. థీంణో 1997లల ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄతరభిట్ీ (IRA) ఏభట్ెైంథి.

d)

నుయౌల఼థరయసల ాయోజధరలనఽ కనుడడంణో నుట్ల నౄభా భిశ్భ
ర నఽ నిమంత్తాసౄ ా , నుోాతసళసా
ౄ , ఔరభఫదే ంగ

విథిే ఙెంథేలా చాడడం కోసం ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ మాక్ి 1999నఽ అమోథించడంణో ఆనాసభెన్స
భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ (IRDA) ఒ చట్ి ఫదే సంస గ 2000 ఏనాల్లల ఏభట్ెైంథి.
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e) జి.ఐ.స ునయుాఴసిఔయణ
జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఆనాసభెర్గ భాభిి, థరని ధరలుఖ ఈ సంస లనఽ సవతంతా ఔంనలనీలుగ ునయవూవల఼ఔభింఙరయస.
జి.ఐ.ల నఽంచి ధరలుఖ ఈ సంస లనఽ2002 జూలెై నఽంచి యేయస ఙేలేలా ఒ నృలుానఽ 2000 డిలలంఫయసలల నుయా ఫంట్ల
అమోథించింథి. తథరవభ కింథి సంస లు ఏభట్మాబ.


ధేషనల్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



థి ఒభిమంట్ల్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



థి నా ఆండిమా ఄషభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స



మ ధైట్డ్స ఆండిమా ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స.

f) నేట జీవిత తెభా మివరభ
“జీయత నౄభా” ఔంనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. అ జఞనృణర కింద ఆవవఫడింథి.

g) నేట జీవిత భయతయ తెభా మివభ
ర
“శూదరయణ నౄభా” ఔంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ.

i. ఄగిరఔలిర్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేట్ెడ్స ఄధేథి ంట్ నౄభా/గరనైణ నౄభాఔు సంఫందించిన భిస్కుల కోసం ఏభట్ెైన
ఒ ాణేఔ నౄభా సంస .

ii. ఎక్సనుోర్ి కెరడిట్ ఄండ్స గయంట్ీ కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా ఄధేథి ఎఖ భత్త యసణరనికి సంఫందించిన భిస్కుల కోసం
ఏభట్ెైన ఒ ాణేఔ నౄభా సంస .

iii. ఐదఽ సవతంతా అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు ఈధరైబ.
iv. నేగియౌన ఔంనలనీలు ఄనిై యకల శూదరయణ నౄభా యనుభనిై నియవళశూౄబ.
జీవిత తెభాఔం్తూల జాతతడ:
1. ఏజిమన్ భెయౌగైర్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

2. ఄయయ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

14. ఆండిమా పస్కి లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

3. ఫజఞజ్డ ఄయౌమాంజ్డ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

15. కోట్క్ భళంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్
ఆనాసభెన్స

4. పలభిౄ మాకస లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
5. నృభా సన్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

16. లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్

6. కెనభ ళెచ్ఎస్కనౄల఼ ఒనౄల఼ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

17. ఫేక్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

7. డీళెచ్ఎఫ్ఎల్ నుాఫభిక లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

18. న఼ఎన్నౄ ఫట్లెైఫ్

8. ఎడెల్యస్క లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

19. భిలమన్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
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9. ఎకెైసడ్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

20. సశృభ ఆండిమా లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

21. ఎస్కనౄఐ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

11. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ శూిండరర్ు లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

22. శీరభమ్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

12. ఐల఼ఐల఼ఐ ుూడెనిషమల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

23. శూిర్ మూనిమన్ డరయ- ఆచిి లెైఫ్ ఆనాసభెన్స
24. ట్లట్ల ఏఐఏ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்

1. ఫజఞజ్డ ఄయౌమాంజ్డ జనయల్ ఆనాసభెన్స
2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఆనాసభెన్స
3. ఒభిమంట్ల్ ఆనాసభెన్స
4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఆనాసభెన్స
5. శూిర్ ళెల్ౄ ఆనాసభెన్స

பபாது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்:

1. ఄగిరఔలిర్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ

12. భాగ్ ళెచ్డీఐ జనయల్ ఆనాసభెన్స

2. ఫజఞజ్డ ఄయౌమాంజ్డ జనయల్ ఆనాసభెన్స

13. ధేషనల్ ఆనాసభెన్స

3. పలభిౄ మాకస జనయల్ ఆనాసభెన్స

14. నా ఆండిమా ఄషభెన్స

4. ఙోళ్భండలం ఎంఎస్క జనయల్ ఆనాసభెన్స

15. ఒభిమంట్ల్ ఆనాసభెన్స

5. ఎక్సనుోర్ి కెరడిట్ ఄండ్స గయంట్ీ కభపభైషన్

16. యళేజఞ ఔనౄఇ జనయల్ ఆనాసభెన్స

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఆనాసభెన్స

17. భిలమన్స జనయల్ ఆనాసభెన్స

7. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ ఎభోా జనయల్ ఆనాసభెన్స

18. భమల్ సఽందయం జనయల్ ఆనాసభెన్స
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8. ఐల఼ఐల఼ఐ లాంఫలర్ు జనయల్ ఆనాసభెన్స

19. ఎస్కనృఐ జనయల్ ఆనాసభెన్స

9. ఆనూోు ట్ కియో జనయల్ ఆనాసభెన్స

20. శీరభమ్ జనయల్ ఆనాసభెన్స

10. ఎల్ ఄండ్స ట్ీ జనయల్ ఆనాసభెన్స

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఆనాసభెన్స

11. యౌఫభీి యడియోకన్ జనయల్ ఆనాసభెన్స

22. మ ధైట్డ్స ఆండిమా ఆనాసభెన్స
23. మూనివయశల్ శూోంనుో జనయల్ ఆనాసభెన్స
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B. ఆమోఖా షంయక్షణ అంటే
“అభోఖఫే భశృపలఖం” ఄధే భాట్నఽ భనం థేథే యంట్లధరైం. యసౄ వంగ అభోఖం ఄంట్ే ఄయ ం ఏనేట్ని
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడెైధర ామత్తైంఙరభ? „రభీయఔ అభోఖం‟ ఄధే ఄభనిైఙేి “హోమల్ౄ ” దం నఽంచి „ళెల్ౄ‟
దం నియవచించఫడింథి.
నుత భోజులలా, అభోగనిై „బఖవంతేడె ఆచిిన వయం‟గ భిఖణంఙే యయస. ఄసవస త ఄధేథి అ వకిౄ ఙేలన నునుల వలా
జభిగిందని నఫే్యయస. ఄసవస త యనఽఔ కయణరలనఽ కీర.ూ 460- 370 భధ జీయంచిన ళనుోకైరట్స ణెయౌనుయస.
భవయణం, నుభియదె ూం, వకిౄఖత యబాత, అశృయుట్లయట్ా ఔు సంఫందించిన యయధ కయణరల వలా ఄసవస తఔు
ఖ యవుతేధరైయని అమన ఙెనుయస.
ళనుోకైరట్స ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలెల కిందట్ే పలయతీమ అమ భైవద వవస ఈనికిలల ఈంథి. ధరలుఖ దాయలెైన యఔౄ ం , సఽు
నలైతయసం, నలుు నలైతయసం, రలాష్ంల సంకిాషిఫైన సభతేలతగ అభోగనిై భిఖణంఙరయస. ఇ దాయల భధ
సభతేలత కొయవడడఫే ఄసవస తనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽందని పలయంఙరయస. అ భోజులలా నురిత థేరలఔు ణెయౌమని
సంకిాషిఫైన శ్సౄ ై చికితసలనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యైద నణరభహృడెైన సఽయరతేడికై దఔుుతేంథి.
కొంత కలానికి, అధఽనిఔ యైదం ఔ సంకిాషీఫైన రసౄ ైంగ ఄవతభించింథి. అధఽనిఔ యైదం అ తభవత ఎంతభాతాభూ
ఄసవస తఔు భినేతం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోాతసళంఙేథిగ భాభింథి. అభోగనికి
సంఫందించి 1948లల ాంచ అభోఖ సంస ఙేలన నియవచనం ఄనిై వభాల అమోదం ను ంథింథి. “అభోఖం ఄధేథి పౌత్తఔ,
భానలఔ, శూభాజిఔయఫైన సంూయృ అభోఖ లణే కనీ కైవలం యది లేఔనుోవడం భాతాఫే కదఽ” ఄని అ సంస
నేభపుంథి. అభోగనికి సంఫందించి అమ భైవదం లాంట్ి పలయతీమ యైద వవస ఎట్ి నఽంఙో ఆలాంట్ి సంూయృ దిఱిని
ను ందఽయచఽఔుంథి.

తుయుచనం
రంచ ఆమోఖా షంషి (WHO): అభోఖం ఄధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, శూభాజిఔయఫైన సంూయృ అభోఖ లణే కనీ కైవలం
యది లేఔనుోవడం భాతాఫే కదఽ.
ఆమోఖా తుమహధయకహలక
కింథి కయణరలే ఎవభెైధర వకిౄ అభోగనిై నిభేభిశూౄ మని శూదరయణంగ ఄందయౄ యశ్వలసౄ ఽధరైయస.:

a) జీఴన శైయౌ కహయకహలక
జీవన రైయౌ కయకలు ఄధేయ ఙరలావయఔు సంఫందిత వకిౄ నిమంతాణలలధే ఈంట్లబ. ఄంట్ే, భినేతేలఔు లలఫడిన
యమాభం, అశృయం, అంథోళ్నలనఽ నియభించడం, భంచి అభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఆఔ ధాభనునం,
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భాదఔ దాయల లేవనం, సఽయక్షితం కని లలక్స లాంట్ి ఙెడె జీవన రైలులు భభిమ ఄలయట్ల
ా , చలనం లేని జీవన
రైయౌ (ఎలాంట్ి యమాభం లేనిథి) కనసర్, ఎబడ్సస, ళెైర్ట్ెనషన్, భధఽఫేహం లాంట్ి ఄధేఔ యకల యధఽలనఽ
ఔలుఖజైశూౄ బ.
ఆలాంట్ి ావయౄ ననఽ నిమంత్తాంచడం, ాపలయతం ఙేమడంలల ాబ తవం కీలఔ నుతా నుోఱసౄ ఽనైట్ికీ (భాదఔ
దాయలనఽ లేయంచిన యభిని ఫబల్ ను ందడరనికి యలులేని జెైలు శిక్షణో శిక్షించడం, ను గఔు ఈతతే
ౄ లు
తథితభలనలై ఄదిఔ నఽైలు యదించడం లాంట్ియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుంట్లనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన రైయౌ కయకల
వలా ఔయౌగై యధఽలనఽ నిమంత్తాంచడంలల నియృ మాత్ఔ నుతా నుోఱసౄ ఽంథి.
b) మహాఴయణ కహయకహలక
సఽయక్షితఫైన ణరఖ నీయస, నుభియదే ూం, నుోషకలు అభోగనికి ఄతంత భ కఫైనయ. యట్ిలల లలట్ల ఏయడిణే
ాంచం నలుభూలలా, భ కంగ వయే భాన థేరలలా ాసౄ ఽతం భనం చాసఽౄనై యధంగ తీవాఫైన అభోఖ
సభసలఔు థరభి తీశూౄబ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔనుోవడం వలా ఆన్ఫ్ూ
ా బంజఞ, చికెన్ నుక్స లాంట్ి
ఄంట్లయధఽలు యనశూౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లేఔనుోవడం వలా భలేభిమా, డెంఖూ లాంట్ి యధఽలు
యనసౄ ఽండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్భ
ర లలా ని ఙేలే వఔుౄల వలా ఔయౌగై భవయణ కయకల వలా ఔడర కొనిై
యధఽలు ఏయడెణరబ. ఄంట్ే అస్కఫశూిస్క తమాభీ కభి్ఔులఔు అస్కఫశూిస్క లాంట్ి విత్తౄ యఫైన అదలు, ఫ ఖా
ఖనఽలలా ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రవస ధరమాలు లాంట్ి సభసలు.
c) జన఼ాయబైన కహయకహలక
జనఽవుల థరవభ చిధరైయసలఔు యభి తయౌా దండెాల నఽంచి యధఽలు ాయేశించవచఽి. ఆలాంట్ి జనఽ కయకలు
జఞత్త, పౌగోయఔ ాథేశ్ం, చివయఔు సభూశృల అదరయంగ ఔడర ాంచం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫైన
అభోఖ దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽధరైబ.
ాజల అభోఖ లత్తనలైధే అమా థేరల శూభాజిఔ, అభిఔ ుభోఖత్త అదరయడి ఈంట్లందని సషి ంగ ణెలుశూోౄంథి.
అభోఖఔయఫైన జధరపల అభిఔ కయఔలానునికి ఈణరదఔఫైన భానవ వనయసనఽ ఄంథించడఫే కఔ పలయతథేశ్ం లాంట్ి
ఄనవిథిే ఙెందఽతేనై థేరనికి భభింత కీలఔఫైన ఄభూలఫైన వనయసలనఽ ఔడర లేవచిగ ఄందఽఫలట్లలల ఈండేలా
ఙేసౄ ఽంథి. వకిౄఖత శూబలల, ఄసవస త ఄధేథి జీవధననుది యంగ నశుినిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ
చయలనఽ ఙేమలేఔనుోవడం థరవభ ాజలనఽ నేదభిఔంలలకి ధట్ిి, చివయఔు అత్హతలఔు ధడెతేంథి.
ఄందఽవలా ాంచయౄ ంగ ాజల అభోఖం, సంక్షైభానిై ఄంథించడం కోసం ాబ ణరవలు చయలు తీసఽఔుంట్లధరైబ.
తథరవభ నుౌయసలందభికీ అభోఖ సంయక్షణనఽ సఽలబంగ ఄందఽఫలట్లలల ణెఙేిందఽఔు చయలు ఙేడెణోంథి. కఫట్ేి అభోఖ
సంయక్షణనలై నలడెతేనై కయసి అ థేశ్ జీడీన఼ (సా
 ల థేశీయోతత్తౄ )లల ఖణనీమంగ ఈంట్లంథి.
ఆథి యేభైవయస భిల తేలఔు తఖా ట్ి ల యేభైవయస యకల అభోఖ సంయక్షణ ఄవసయం ఈంట్లంథర ఄధే ాశ్ైనఽ తలెణలా
ేౄ ఙేసౄ ఽంథి.
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C. ఆమోఖా షంయక్షణ శూహిభలక
అభోఖ సంయక్షణ ఄధేథి ాజల అభోగనిై కనుడేందఽఔు, నియవళంఙేందఽఔు, యయేక్షింఙేందఽఔు, ునయసదే భింఙేందఽఔు
ాబ తవం సశృ యయధ ఏజెనీసలు, లేయ సంస లు, ఄంథింఙే లేవల ఔయస. అభోఖ సంయక్షణ ాపలవశీలంగ ఈండరలంట్ే
కింథి ఄంరలు తనిసభి.


ాజల ఄవసభలఔు తఖా ట్ి ల



సభఖరత



సభ చితంగ



సఽలబంగ ఄందఽఫలట్ల



ఙౌఔ ధయ

వకిౄ అభోఖ లత్త అమా వఔుౄలనఽ ఫట్ిి భాయసతేంట్లంథి. ఄనిై యకల అభోఖ సభసలఔు కై శూబలల భ్యౌఔ
వసతేలనఽ ఄందఽఫలట్లలల ఈండేలా ఙేమడం శూధడేథి కదఽ. ఄలాంట్ి ఄవసయం ఔడర లేదఽ. ాజలఔు ఏయడవచిని
పలయంఙే యధఽలనఽ ఫట్ిి అభోఖ సంయక్షణ సదఽనుమాలు ఈండరయౌ. ఈథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుువ
సందభౌలు జవయం, జలుఫ , దఖా , చయ్ సభసలు లాంట్ి యట్ికి ఖ భికవచఽి. జలుఫ , దఖా ణో నుోయౌిణే ళెట్ెైట్ిస్క
నౄణో యళ్ై
ా ఫలధడే ఄవకరలు ఙరలా తఔుువ.
ఄథేయధంగ, ళెట్ెైట్ిస్క నౄణో నుోయౌిణే ఖ ండె జఫ ోలు, కనసర్ లాంట్ి తీవా ఄసవస తణో అ వకిౄ ఫలధడే ఄవకరలు
తఔుువ. కఫట్ిి, ఏ నుాంతంలల ఄబధర ఄంట్ే గరభఫైధర, జిలాా ఄబధర, భషి ఫ
ర ైధర అభోఖ సంయక్షణ సదఽనుమాలు
ఄధేయ అ నుాంతంలలని యయధ అభోఖ సంయక్షణ కయకలనలై అదరయడి ఈంట్లబ:
 జధరపల భిభాణం
 భయణ భైట్ల
 జఫ ోల భైట్ల
 ఄంఖయైఔల భైట్ల
 ాజల శూభాజిఔ, భానలఔ అభోఖం
 ాజల శూదరయణ నుోషఔ లత్త
 ఒ ఖని నుాంతం లేథర ఒ నుభిరరనేఔ నుాంతఫైణే భవయణ కయకలు
 ఄవకశ్భ నై అభోఖ సంయక్షణ లేయ వవస . ఄంట్ే , ఖ ండె జఫ ోల నిుణ లు లెా లలా లదేంగ
ఈండఔనుోవచఽి కనీ జిలాా ట్ి ణంలల ఈంట్లయస.
 అభోఖ సంయక్షణ వవస ఎంత ఫేయ ఈయోగించఫడవచఽి
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 బభింఙే శూభయ ూం లాంట్ి శూభాజిఔ, అభిఔ కయకలు.
నలై కయకల అదరయంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూబ అభోఖ సంయక్షణ కైంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేమడంనలై
ాబ తవం నియృ మం తీసఽఔుంట్లంథి. ాజలఔు ఙౌఔగ, సఽలబంగ ఄందఽఫలట్లలల ఈండఖల సభ చిత అభోఖ సంయక్షణనఽ
ఏభట్ల ఙేలేందఽఔు చయలు తీసఽఔుంట్లంథి.
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D. ఆమోఖా షంయక్షణ యకహలక
అభోఖ సంయక్షణనఽ కింథి యధంగ యసౄ ితంగ వభీాఔభించఽకోవచఽి:
1. తృహరథమిఔ ఆమోఖా షంయక్షణ
ఏథేని ఄసవస తఔు ఖ భెైనుడె భోగి నదట్గ సంాథింఙే యైదఽలు, నయససలు, భభై ఆతయఫైన చినై కిానిక్లలల
ఄంథింఙే లేవలధే నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ నియవచిసఽౄంథి. ఄంట్ే, ఔ అభోఖ వవస భిదిలల భోఖ లందభికీ నుాథనేఔ
అభోఖ సంయక్షణ ఄధేథి నదట్ి దశ్ ఄని ఙెవచఽి.
ఄనవిథిే ఙెంథిన థేరలలా అభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జట్ిలఫై, థీయఘకయౌఔం లేథర తీవాఫైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట్ిని
ఎదఽయసుధే యధంగ నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణఔు ఄతంత నుాభ కతనఽ ఆశూౄయస. నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సంస లు
నిభోధఔ అభోఖ సంయక్షణ, ట్ీకలు, ఄవగహన, అభోఖ కౌధసయౌంగ్ లాంట్ి యట్ినలై ఔడర దిఱిని కైంథీఔ
ా భిసౄ ఽంథి.
ఄవసయఫైనుడె తదఽభి శూబ లలషయౌసఽిల దఖా యఔు యమాులని భోగికి సాచిశూౄయస.
ఈథరహయణఔు, జవయం కోసం ఒ వకిౄ యైదఽడిని సంాథించినుడె ఄథి డెంఖూ జవభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరవభ
ణేయౌణే, నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణథరయస అమనఔు కొనిై భందఽలనఽ భల ఆవవడంణో నుట్ల ాణేఔ శిక్షణ కోసం ఒ
అసత్తాలల ఙేభలని ఔడర సాచిశూౄయస. నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సందభౌలలా ఙరలావయఔు యైదఽడె యభి ఔుట్లంఫ
యైదఽడిగధే వవహభిశూౄ యస. ఔుట్లంఫంలలని సబ లంణర ఏథేని చినై ఄసవస తకోసం ఔడర యైదఽడిని సంాథిశూౄ యస.
ఇ దే త్త జనఽయఫైన కయకల అదరయంగ యది లక్షణరలనఽ భల , తగిన భీత్తలల యైద సలశృ ఆవవడంలల ఔడర
యైదఽడికి సశృమడెతేంథి. ఈథరహయణఔు, భోగి తండిా భధఽఫేహ చభితన
ా ఽ ఫట్ిి భధఽఫేశృనిై శూధఫైనంత వయఔు
చినై వమసఽ నఽంఙే నియభింఙేందఽఔు జీవన రైయౌ ట్ా జఞఖరతౄగ ఈండరలని అమనఔు డరఔిర్ సలశృ ఆవవఖలయస.
గరనైణ శూబలల, నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ కైంథరాలనఽ ాబ తవ, నలైయేట్ల సంస లు భెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధరపలనఽ
ఫట్ిి ాబ తవ నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ కైంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయస. ాసౄ ఽతం గరభ శూబలల ఏథో యౄంలల ఆయ
ఈధరైబ.
2. భాధామిఔ ఆమోఖా షంయక్షణ
శూదరయణంగ భోగిణో నదట్గ సంఫంధం లేని యైద నిుణ లు, ఆతయ అభోఖ నిుణ లు ఄంథింఙే అభోఖ సంయక్షణ
లేవలు భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ కిందఔు వశూౄబ. తీవాఫైన ఄసవస తఔు కొంతకలం నుట్ల చికితస తీసఽకోవడం,
కొనిై సందభౌలలా తీవా చికితస లేవలు (ఐల఼మ ), అంఫ లెన్స సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభేయణ భీక్షలు,
ఆతయ యైద లేవలు సశృ అసత్తాలల ఈంట్ృ (ఄమణే తనిసభి కదఽ) చికితస ఄందఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.
ఙరలా సందభౌలలా నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సంస లు, యైదఽడే భోఖ లనఽ ఇ భాధనేఔ సంయక్షణఔు ంనశూౄ యస. కొనిై
సందభౌలలా ఄబణే, భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస లే సభఖరఫైన లేవలు
„ఄంతయా త‟నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియవళసఽౄంట్లబ.
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ఄంథింఙే ఔరభంలల

ఙరలావయఔు ఇ భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస లు జన సంకనఽ ఫట్ిి ణరలుక/ఫలాక్ శూబలల ఈంట్లబ.
3. ఉననత శూహిభ ఆమోఖా షంయక్షణ
ఈనైత శూబ అభోఖ సంయక్షణ ఄధేథి శూదరయణంగ అసత్తాలల ఈంట్ృ చికితస ఄందఽఔుధే యభికోసం ఈథేెశించిన ాణేఔ
సలశృలణో ఔడిన అభోఖ సంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సంస ల భాయా దయశనంణో భోఖ లు ఆఔుడఔు వసఽౄంట్లయస.
ఇ ఈనైత శూబ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస లు ఙరలావయఔు భషి ర భజదరనఽలలా , కొనిై జిలాా కైంథరాలలానా ఈధరైబ.
భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస ల భిదిని థరట్ి అధఽనిఔ యైద సదఽనుమాలు, యైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన
యట్ిని ఈనైత శూబ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస లఔు ఈథరహయణలుగ ఙెవచఽి. ఄంట్ే అంకలజీ (కనసర్ చికితస),
ఄవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽిలు లాంట్ియ.
అభోఖ సంయక్షణ శూబ నలభిగై కొథీె అ సంయక్షణణో భ డిడిన కయసిలు ఔడర నలయసఖ తేంట్లబ. నుాథనేఔ అభోఖ
సంయక్షణఔు ఄబయ కయసిలనఽ ఙెయౌాంచడం జధరనికి పలయం కఔుధరై, భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ పలభనిై బభించడరనికి
కసౄ ఆఫోంథి డెణరయస. ఈనైత శూబ అభోఖ సంయక్షణఔు ఄబణే భభీ పలయంగ పలయశూౄయస. అభోఖ సంయక్షణఔు
సంఫందింల యయధ శూబలలా ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర అమా థేరలలా , గరనైణ- ట్ి ణ నుాంణరలలల
యేభైవయసగ ఈంట్లబ. శూభాజిఔ- అభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతం ఙేశూౄ బ.
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E. ఫాయతదేవంలో ఆమోఖా ఴాఴషి లన఼ దఫఫతీష఼ునన కహయకహలక
పలయతథేశ్ అభోఖ వవస ఖతంలలనా, ఆుడా ఄధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయసుంట్ృ వశూోౄంథి.
ఄంతయా తంగ ఆయ అభోఖ సంయక్షణ వవస సవపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత శూబలల ఄవసభలనఽ, వవల఼ఔిత శూబలల
అభోఖ సంయక్షణ సంస నఽ థెఫోతీసఽౄధరైబ. అ యవభలనఽ కింద చాథరెం:
1. జనఖణన శహషు ైం, జనడఫా షంఫంధిత ధో యణయలక
a) ాంచంలలధే ఄతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలా పలయతథేశ్ం భెండవ ఄత్త నలదెథేశ్ం.
b) ఆథి జధరపల నలయసఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భి ఙేసౄ ఽంథి.
c) నేదభిఔం శూబ ఔడర యైద సంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌాంచఖల శూభయ ూంనలై ాపలవం చాుణోంథి.
2. శూహభాజిఔ ధో యణయలక
a) ట్ి ణీఔయణ నలయఖడం వలలా, గరనైణ నుాంణరల నఽంచి ాజలు ట్ి ణ నుాంణరలఔు యళ్ా డం వలా అభోఖ సంయక్షణ
లేవలనఽ ఄంథించడంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.
b) గరనైణ నుాంణరలలానా అభోఖ సభసలు ఈధరైబ. ాదరనంగ యైద లేవలు లనంచఔనుోవడం, ఄందఽఫలట్లలల
లేఔనుోవడం, ధయలు ఎఔుువగ ఈండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽి.
c) తనంతణరనఽగ యమాభం ఙేలే ఄవసభనిై తగిాంఙే భీత్తలల ఔయసిని ని ఙేలే జీవనరైయౌలలకి భభింతగ
ఙొచఽిఔునుోవడం భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔౄ నుోట్ల లాంట్ి కొతౄ యఔం యధఽలఔు థరభి తీసఽౄధరైబ.
3. జీవితకహలం అంచనడ
a) జీయతకలం ఄంచధర ఄధేథి ధేడె ుడెతేనై నలాలు ఎంతకలం జీయంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄంథి.
b) జీయతకలం ఄంచధర ఄధేథి శూవతంతాూం వచిిన భోజులలా భ నలై ఏళ్ైాగ ఈండగ, ఆుడథి ఄయయై ఏళ్ునఽ
థరట్ింథి. ఄబణే ఆంత ను డయట్ి జీయత కలంలల ధరణతఔు సంఫందించిన సభసలు భాతాం భిశుుయం
కలేదఽ.
c) ఆథి „అభోఖఔయఫైన జీయత కల ఄంచధర‟ ఄధే కొతౄ పలవనఔు థరభి తీలంథి.
d) థీనివలా జీభిబయట్క్
ిా (వయోదిఔ సంఫందితం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌస వచిింథి.
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F. ఫాయతదేవంలో ఆమోఖా తెభా మిణడభఔరభం
అభోఖ సంయక్షణనలై యదరన నియృ మాలు తీసఽకోవడంనలై ాబ తవం దిఱి శూభిసౄ ాధే, అభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర ఄథి
ఄభలలా నలట్ి ంథి. అ తభవణే నౄభా ఔంనలనీలు తభ అభోఖ నౄభా నులల఼లణో భ ందఽకొఙరిబ. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ
నౄభా ఎలా ఄనవిథిే ఙెంథిందధే యషమం కింద యవభించఫడింథి:
a) ఉదో ాఖయల రబయతు తెభా థఔం (ఇ.ఎస్క.ఐ)
1947లల శూవతంతాం వచిిన కొథిె భోజులకై ఄంట్ే,1948లల ాయేశ్నలట్ి న ఆ.ఎస్క.ఐ చట్ి ం థరవభ ఈథోఖ ల ాబ తవ
నౄభా థకనిై నుాయంనంచడంణోధే పలయతథేశ్ంలల అభోఖ నౄభా లాంఛనంగ నదలెైంథి. సంగట్ిత నలైయేట్ల
యంఖంలల ఈథోఖం ఙేసౄ ఽనై ఫూ
ా కలర్ కభి్ఔుల కోసం ాయేశ్నలట్ి న ఇ థఔం తన శూ ంత యైదరలలు, అసఽతేాల
ధట్వర్ు థరవభ సభఖర అభోఖ లేవలనఽ ఄంథిశూౄ ోంథి.
థీనికోసం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎంనుాబాస్క లేిట్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్) తన శూ ంత అసఽతేాలనఽ,
యైదరలలనఽ నియవళసఽౄండడంణో నుట్ల శూ ంత సదఽనుమాలు తగినంతగ లేనిఙోట్ ాబ తవ, నలైయేట్ల సంస లణో
ంథరలు ఔుదఽయసిఔుంట్ ంథి.
యౄ. 15యేల వయఔు సంనుథిసౄ ఽనై కభి్ఔులందభికీ ఇ పలఖశూవభ థఔం కింద యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైయస. ఇ థఔం
ాకయం యేతనంలల ఈథోగి 1.75రతం, మాజభాన సంస 4.75 రతం యట్ల ఙెయౌాశూౄ బ. యైద కయసిలలా భషి ర
ాబ ణరవలు 12.5రతం యట్లనఽ బభిశూౄ బ.
థీనికింద లనంఙే ాయోజధరలు:
i.

ESIS అసఽతేాలలల ఈచిత సభఖర అభోఖ సంయక్షణ

ii.

ాసవకల ాయోజధరలు

iii.

ఄంఖయైఔల ాయోజధరలు

iv.

ఄసవస త, కోలుఔుధే కలం కయణంగ సంబయసఽౄనై యేతన నశుిలఔు నఖదఽ భిశృయం

v.

కభి్ఔుడె భిత్త ఙెంథిణే ఄంతకిరమల కయసిలు

ఄదీఔిత యైద లఫోంథి, నలైయేట్ల అసఽతేాల నఽంచి కొధే లేవలఔు ఔడర ఄథి ఙెయౌాంులు జయసుణరబ. 2012
భాభిి ధరట్ి లెఔుల ాకయం ESIS 65.5 నేయౌమనా లనృె థరయసలఔు యక్షణ ఔయౌశూోౄంథి.

b) కైందర రబయతు ఆమోఖా థఔం
ESISనఽ ాయేశ్నలట్ి న కొంతకలానిఔలాా కైందా ాబ తవ అభోఖ థఔం (ల఼జీళెచ్ఎస్క) ఄభలలాకి వచిింథి. ఈనైత
శూబ ఄదికయసలుగ నిఙేలన నలనషనయసా, యభి ఔుట్లంఫ సబ లు సశృ కైందా ాబ తవ ఈథోఖ ల కోసం 1954లల
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ఇ థకనిై ాయేశ్నలట్ి లయస. యథరయసలఔు, యభి ఔుట్లంఫలలఔు సభఖర అభోఖ సంయక్షణ లేవలనఽ ఄంథింఙే ఇ
థకనికి ఈథోఖ ల యట్ల సవలంగ ఈండగ, ఎఔుువ రతం యట్లనఽ ఈథోఖ సంలే (కైందా ాబ తవం) ఙెయౌాశూౄ ోంథి.
ల఼జీళెచ్ఎస్క శూ ంత యైద రలలు, నుయ్ కిానిక్లు, ఖ భిౄంచిన నలైయేట్ల అసఽతేాల థరవభ ఇ లేవలనఽ
ఄంథిసౄ ఽధరైయస.
ఄనిై యైద వవస లనఽ ఄనఽభత్తసఽౄండగ, ఄతవసయ లేవలఔు ఄలలత్త లసింనఽ ఄనఽభత్తశూోౄంథి. భందఽలు
ఈచితంగ ఄంథించడంణో నుట్ల, తీవా ఄసవస తఔు ఖ భెైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఆంట్ికి యయా యైద
లేవలు ఄంథించడం లాంట్ి యట్ిని, లలషయౌస్కి ఔనసలేిషన్లనఽ ఄనఽభత్తసఽౄంథి.
ధలఔు యౄ. 15 నఽంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తశీలంగ భ డినలట్ి నట్ికీ, ఈథోఖ ల యట్ల ఙరలావయఔు
ధరభభాతాఫే.
2010లల ల఼జీళెచ్ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనృె థరయసలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లంఫలలణో ఫలఫైన
సబతవ ుధరథిని ఔయౌగి ఈంథి.
c) వ్హాతృహయ ఆమోఖా తెభా
నౄభా భిశ్భ
ర జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ందా, తభవత ఔడర యనుయ అభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ
నౄభా సంస లు ఄంథింఙరబ. ఄబణే, నుాయంబంలల ఙరలావయఔు ఆయ నశుిలధే ఔయౌగింఙరబ. ఎఔుువగ ఆయ
కభపభైట్ ఔా బంట్ా ఔు భాతాఫే ఄందఽఫలట్లలల ఈండేథి. ఄథి ఔడర కొంత భినేత్త వయకై.
పలయతీమ యణలల వఔుౄలఔు, యభి ఔుట్లంఫలలకోసం నదట్ి నుాభాణఔఫైన అభోఖ నౄభా ఈతత్తౄ ని ధరలుఖ
జఞతీమభమఫైన జీయత బయతయ నౄభా ఔంనలనీలు (జనయల్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా ఈ సంస లు)
1986లల అయషుభింఙరబ. ాసవం, భ ందసఽౄ యధఽలు లాంట్ి కొనిైంట్ిని నేనశృబంచి నిభిేషీ యభిషఔ భినేత్త
వయఔు అసఽత్తా కయసిల కోసం యక్షణ ఄంథింఙేలా ఫడీకా ెబమ్ నేయసణో ఒ ఈతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ి ంథి. భాభెుట్
భిణరభఔరభంలల థరనికి ఄధేఔ దశ్లలా సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభింఙరయస.
ఄబనట్ికీ, లు సవయణలనఽ ఙేట్ిిన తభవత ఔడర ఫడికా బ
ె మ్ ాసౄ ఽత యయషనా అధవయంలల అసఽత్తా
కయసిల ూచీ అదరభిత యభిషఔ కంట్లాకైి ధేడె పలయతథేశ్ంలల ఄతంత జధరదయణ ను ంథిన నలైయేట్ల అభోఖ నౄభా
యౄంగ ఈంట్ ంథి. ఆథి ఎంతగ జధరదయణ ను ంథిందంట్ే నలైయేట్ల అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ఙరలా భంథి తయచా
„ఫడికా ెబమ్ ఔవయసా‟ ఄధే నలుసఽౄధరైయస. థరనిని నౄభా సంస లు ఄంథింఙే ఒ నిభిేషీ ఈతత్తౄ గ చాడడం ఔధరై ఒ
ఈతత్తౄ యపలఖంగధే పలయసఽౄధరైయస.
2001లల నలైయేట్ల సంస లు నౄభా యంఖంలలకి భవడంణో అభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భించింథి. ఄబనట్ికీ ఇ ధరట్ికి
ఔడర ఆంక పలభీ భాభెుట్ కొనశూఖ ణోంథి. యక్షణలలా ఖణనీమఫైన భాయసలు, నేనశృబంులు, కొతౄ మాడ్సఅన్ జోడింు యక్షణలు లాంట్ి యట్ిని ాయేశ్నలట్ి లయస. యట్ి ఖ భించి తభవత్త ఄదరమాలలా చభిిథరెం.
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ధేడె, 300ఔు నలైగ అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లు పలయతీమ యణలల ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.
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G. ఆమోఖా తెభా విణి
ధేట్ి అభోఖ నౄభా యణలల ఄధేఔ యకలెైన లేయ సంస లు ఈధరైబ. యట్ిలల కొనిై అభోఖ సంయక్షణ లేవలు ఄంథింఙే
లేయ సంస లుగ ఈండగ, నౄభా లేవలు, యయధ శూబ భధవభిౄతవ సంస లు ఔడర ఈధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ
సదఽనుమాలనఽ యౄను ంథిసౄ ఽండగ, ఆతయ సంస లు ణోడరట్ల శూౌఔభలనఽ ఄంథిసౄ ఽధరైబ. కొనిై ాబ తవ యంఖంలల
ఈండగ, భభికొనిై నలైయేట్ల యంఖంలల ఈంట్లధరైబ. యట్ి ఖ భించి కింద ఔుాౄ ంగ ఆవవఫడరుబ:
A. భౌయౌఔ ఴషతతలక:

1. రబయతు ఆమోఖా యంఖం
ాబ తవ అభోఖ వవస జఞతీమ శూబ, భషి ర శూబ, జిలాా శూబలలల భాతాఫే కఔ భినేతంగ గరభ శూబలలనా
ని ఙేశూౄ బ. గరభాలలా జఞతీమ అభోఖ యదరధరలనఽ ఄభలు ఙేమడరనికి గరనైణ ాజలు, ాబ తవ భ్యౌఔ వసత్త
భధ యయదిగ ని ఙేలేలా శూభాజిఔ సవచింద లేవఔులనఽ నియోగించఽఔుంట్లభ . యభిలల భ కఫైన యళ్ైాః
a) భానవ వనయసల ఄనవిథిే భంత్తాతవ రక ఄభలు ఙేసౄ ఽనై నుోషఔ ఄనఽఫంధ కయఔరభం, ఆంట్గైరట్డ్స ఙెైల్ు
డెవ్లప్ఫంట్ సభీవస్క కింద నమోదఽ ఙేసఽఔునై ఄంఖన్యడీ కయఔయౄ లు (ాత్త యబ భంథికి ఔయస ఙొున).
b) సఽశిక్షితేలెైన భంతాశూనఽలు (ట్ి.నృ.ఎ), గరభ అభోఖ భాయా దయసశలు (ాబ ణరవలలలని అభోఖ రకలలా
ఆథివయఔట్ి థకలు).
c) ఎన్.ళెచ్.అర్.ఎం (జఞతీమ గరనైణ అభోఖ నేషన్) కింద సభాజం థరవభ ఎనిైకెైన అర (ఖ భిౄంు ను ంథిన
శూభాజిఔ అభోఖ కయఔయౄ ) సవచింద లేవఔులు. గరనైణ నుాంణరలలా అభోఖ యంగనికి యయధఽలు ని
ఙేలేందఽఔు కొతౄ గ శిక్షణ ను ంథిన గరభ శూబ సవచింద అభోఖ కయఔయౄ లు.
ాత్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాంణరలలల (యవత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాంణరలలల భూడె యేల భంథి) ఈకైంథరాలు
ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయస. అకిసయౌమభీ నర్స నేడ్స యైఫ్ (ఏఎన్ఎమ్) ఄని నయౌఙే ఒ భళమా అభోఖ కయఔయౄ , ఒ ుయసష అభోఖ
కయఔయౄ ఄఔుడ ఈంట్లయస.
తృహరథమిఔ ఆమోఖా కైందడరలక సఽభాయస అయస ఈ కైంథరాలఔు ఔట్ి ఙొున ఈంట్లబ. ాత్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన
నుాంణరలలల (యవత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన నుాంణరలలల 20 యేల భంథి) ఈంట్లనై నుాంణరలలా సంాథింుల కైంథరాలుగ
యట్ిని ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయస. నుాథనేఔ అభోఖ కైంథరాలనీై ఫమట్ి నఽంచి వఙేి భోఖ లఔు లేవలు ఄంథిశూౄ బ.
ఙరలావయఔు ఇ కైంథరాలలా భోఖ లఔు చికితస ఄంథించడం కోసం ధరలుఖ నఽంచి అయస డఔలు ఔడర ఈంట్లబ. ఇ
కైందాంలల ఔ యైథరదికభి, 14భంథి నుభఫడిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయసష, భళళ్ అభోఖ సశృమఔులు, ఒ
నయసస- భంతాశూని, ఒ ాయోఖరల శూంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసి ఽ, ఆతయ సశృమ లఫోంథి) ఈంట్లయస.
శూభూళఔ అభోఖ కైంథరాలు (లళెచ్ల) ఄధేయ ధరలుఖ నుాథనేఔ అభోఖ కైంథరాలఔు సంఫందించిన నదట్ి భెపయల్
యపలఖంగ ఈంట్ృ ాణేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేవలు ఄంథిశూౄ బ. ాత్త లక్ష జధరపలఔు ఔట్ిగ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽనై
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లళెచ్లలలని నిమభాల ాకయం ఔనీసం 30 డఔలు, ఔ అభైషన్ తిబయట్ర్నఽ, ఎక్స భై మంణరానిై, ాసవ ఖథి,
లాఫభైట్భీ శూౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ. ఇ కైంథరాలలల ఒ శ్సౄ ై చికితస నిుణ లు, ఒ శూదరయణ యైదఽలు, ఒ గెైనకలజిసఽి,
ఒ చినై నలాల యైదఽలు సశృ ఔనీసం నలుఖ యస లలషయౌసఽిలు ఈండరయౌ. యభిణో నుట్ల భభో 21భంథి నుభ ఫడిఔల్
లఫోంథి ఈంట్లయస.
గరనైణ అసఽతేాలు ఔడర ఏభట్ల ఙేరయస. సబ్ డియజనల్/ణరలుక అసఽతేాలు/లలశుయౌట్ీ అసఽతేాలు (థేశ్ంలల
సఽభాయస 2000 అసఽతేాలు ఈనైట్లి ఄంచధర యేరయస);
లలశుయౌట్ీ ఄండ్స ఫోధన అసఽతేాలు తఔుువ సంకలలధే ఈధరైబ. యైద ఔమారలలు (ాసౄ ఽతం సఽభాయస 300 వయఔు
ఈధరైబ), ఆతయ ఈనైత శూబ అభోఖ కైంథరాలు యట్ి కిందఔు వశూౄబ. ఙరలావయఔు ఆయ జిలాా ట్ి ణరలు, ట్ి ణ
నుాంణరలలల ఈంట్లబ. ఄబణే యట్ిలల కొనిై యశిషీ ఫైన, అధఽనిఔ యైద లేవలనఽ ఄంథిసౄ ఽధరైబ.
ాబ ణరవనికి ఙెంథిన ఆతయ ఏజెనీసలు, ఄంట్ే భెైలేవలు, యక్షణ భంత్తాతవ రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాంట్ి పలభీ రకల
అసఽతేాలు, యైద రలలు ఔడర అభోఖ లేవలనఽ ఄంథించడంలల నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ. ఄబనట్ికీ, యట్ి లేవలు
సంఫందిత సంస లలల నిఙేలే ఈథోఖ లు, యట్ినలై అదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతం ఙేమఫడెణరబ.
2. ్ైవ్ేటయ యంఖ సేవ్హషంషి లక
పలయతథేశ్ంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూబ ఄని భూడె యకల అభోఖ లేవలనఽ ఄంథింఙే నలైయేట్ల అభోఖ
యంఖం ఙరలా పలభీ శూబలల ఈంథి. యట్ిలల సవచిందంగ, లాపలనేక్ష యళతంగ యైద లేవలు ఄంథింఙే సంస లు, వఔుౄలణో
నుట్ల భఫడి కోసం నడినే కభపభైట్, ట్ాసి ఽలు, నుాకీిషనయసా, ాణేఔ లలషయౌసఽి లేవలు, యది నియే యణ ాయోఖరలలు,
ఓషధ దఽకణరలు, నకియ్ యైదఽలుధరైయస. పలయతథేశ్ంలల సఽభాయస 77 రతం భంథి ఄలలత్త యైదఽలు నలైయేట్ల
యంఖంలలధే నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽధరైయస. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ యంగ నలడెతేనై కయసిలలా 75 రణరనికి నలైగ నలైయేట్ల యంగనికై
యళ్ైణోంథి. జఞతీమ శూబలల ఫమట్ి నఽంచి చికితస ఄందఽఔుంట్లనై భోఖ లలా 82 రతం, అసఽత్తాలల ఈంట్ృ చికితస
ఄందఽఔుంట్లనై భోఖ లలా 52రతం భంథి నలైయేట్ల యంగధేై అశ్రబసఽౄధరైయస. 2.
ఆతయ యైద వవస లనఽ (అమ భైవద, లదే, మ ధరనీ, హోనేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యయస ఔడర పలయతథేశ్ంలల నలదె
సంకలలధే ఈధరైయస. ఏడె లక్షల భంథికి నలైగ ఇ యపలఖంలలధే ఈధరైయస. యయంణర ాబ తవ యంఖంలలనా, నలైయేట్ల
యంఖంలలనా ఈధరైయస.
అభోఖ సంయక్షణనఽ లాబం కోసం ఄంథింఙే నలైయేట్ల సంస లణో నుట్ల సభాజఞనికి అభోఖ సంయక్షణ లేవలనఽ ఄంథించడంలల
ాబ ణేవతయ సంస లు, సవచింద లేయ సంస లు ఔడర నులుంచఽఔుంట్లధరైబ.
అభోఖ సంఫందిత కయఔలానులలా ఏడె యేలఔు నలైగ సవచింద ఏజెనీసలు నులుంచఽఔుంట్లనైట్లి ఄంచధర యేరయస. నలదె
సంకలల భాధనేఔ, ఈనైత శూబ అసఽతేాలు ఔడర లాపలనేక్ష యళత శూ లలైట్ీలుగ, ట్ాసి ఽలుగ నేయా స నమోదఽ
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄలఔు అసఽత్తాలల ఈంట్ృ చికితస ఄందఽకోవడంలల భోఖ లఔు ఖణనీమంగ
సశృమడెతేధరైబ.
3. ఓశధ మివభ
ర
భందఽలు, అభోఖ సంఫందిత ఈతతే
ౄ లనఽ ఄంథింఙే సంస ల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ం ఄత్తనలదె ఓషధ భిశ్భ
ర నఽ
ఔయౌగి ఈంథి. 1950లల యౄ.10 కోట్ా భిశ్భ
ర ఄధే శూబ నఽంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోట్ా యనుయం (ఎఖ భతేలు సశృ) ఄధే
శూబకి ఄథి ఎథిగింథి. అయస యేలఔు నలైగ ఈనై తమాభీ మూనిట్ా థరవభ సఽభాయస మాపై లక్షల భంథికి ఄథి
ఈథోగవకరలనఽ ఔయౌశూోౄంథి.
ఓషధ యంఖం యశూమణరల భంత్తాతవ రక కిందఔు వసఽౄండగ, ఇ భిశ్భ
ర ఔు కైందా శూబ ధయల నిమంతాణ సంస గ
ధేషనల్ నూభ్షట్ిఔల్స నలైజింగ్ ఄతరభిట్ీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డాగ్లలల 76)
ధయ నిమంతాణ కింద ఈండగ, నేగియౌనవనీై లేవఙరిధయల భిదిలలధే ఈనైట్ికీ , ధయల నిమంతాణ సంస ఙరలా
జఞఖరతౄగ యయేక్షిసౄ ఽంథి. ాబ ణరవల ఓషధ నిమంతాణ సంస లు క్షైతా శూబ లఫోంథిని నియవళశూోౄంథి. అ లఫోంథి
తభతభ ాథేరలలా ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయస్లేషనా నఽ యయేక్షిసౄ ఽంథి.
B. తెభా సేవ్హ షంషి లక:
భ కంగ శూదరయణ నౄభా యంఖంలలని నౄభా ఔంనలనీలు అభోఖ నౄభాలలని ఙరలా ఄంరలనఽ ఄంథిసౄ ఽధరైబ. ఆథివయకై
యట్ిని జఞనృణరలల చానుం. సవతంతాఫైన అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు ఈండడం భభింత నుోాణరసహనేఙేిథిగ ఈంట్ ంథి. ణరజఞ
లెఔుల ాకయం ఐదఽ సవతంతా సంస లు ఈధరైబ. అభోఖ నౄభా లేయ సంస ధట్వర్ునఽ నలంఙే యధంగ భభికొనిై
సంస లు ఔడర ాయేశించఫోతేధరైబ.
C. భధాఴమిుతు షంషి లక :
నౄభా భిశ్రభలల పలఖంగ లేవలు ఄంథిసౄ ఽనై లువుయస వఔుౄలు, సంస లు ఔడర అభోఖ నౄభా యణలల పలఖంగ
నిలుశూోౄంథి. ఆలాంట్ి భధవభిౄతవ సంస లనీై ఐ.అర్.డి.ఎ థరవభ యయేక్షించఫడెణరబ. యట్ిలల కొనిై కింద
ఆవవఫడరుబ :
1. నౄభా ఫోాఔయసా వఔుౄలు కవచఽి. కభపభైట్ా ల కవచఽి. నౄభా ఔంనలనీలణో సంఫంధం లేఔుండర ని ఙేశూౄ యస. నౄభా
కోయసఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధం వళసా
ౄ ఄత్త ఙౌఔ న఼ానేమం భైట్ాణో లనంఙే ఄతేతౄ భఫైన నౄభా యక్షణలనఽ
ను ంథేలా నౄభా ఔంనలనీలణో యభికి సంఫందరలు ఏయయసశూౄయస. నషి ం జభిగినుడె నౄభానఽ కెాబమ్ ఙేమడంలలనా
యయస సశృమడెణరయస. ఆలాంట్ి యనుభనిై నియవళంఙే ఏథేని నౄభా ఔంనలనీణో ఇ ఫోాఔయసా నౄభా యనుభనిై
ఙేబంచవచఽి. యభికి నౄభా ఔంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄంలల నుభిణోఱఔం ఄంథిశూౄ బ.
2. నౄభా ఏజెంట్ల
ా శూదరయణంగ వఔుౄలెై ఈంట్లయస. కొనిై సందభౌలలా కభపభైట్ ఏజెంట్ల
ా గ ఔడర ఈంట్లయస. ఫోాఔయా లా
ఏజెంట్ల
ా నౄభా ఔంనలనీ ఎంనఔలల లేవచిగ వవహభించలేయస. యభికి ఏజెనీస భంజూయస ఙేలన నౄభా ఔంనలనీ
తయున భాతాఫే నౄభా ఙేబంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ాసౄ ఽత నిఫంధనల ాకయం, ఏజెంట్ ఖభిషీంగ ఔ శూదరయణ
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నౄభా, ఔ జీయత నౄభా ఔంనలనీ, ఔ అభోఖ నౄభా, భభైథెైధర ఔ యంగనికి ఙెంథిన నౄభా సంస తయున
భాతాఫే ని ఙేమఖలయస. యభికి ఔడర నౄభా ఔంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄంలల నుభిణోఱఔం ఄంథిశూౄ బ.
3. భదేభాయా నియవహఔులు (ట్ి.న.ఏ) ఄధేయ 2001 నఽంచి ఇ యనుయంలలకి ాయేశించిన కొతౄ యఔం లేయ సంస లు.
యట్ికి నౄభానఽ యఔరబంఙే ఄదికయం ఈండదఽ కనీ నౄభా ఔంనలనీలఔు భినులధరయఫైన లేవలనఽ ఄంథిశూౄ బ.
అభోఖ నౄభా నులల఼ని ఔశూభి యఔరబంఙరభంట్ే, నౄభా ఙేలన వఔుౄల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట్ి.న.ఏణో
ంచఽఔుంట్లయస. అ సంస డేట్లఫేస్కనఽ లదేం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు అభోఖ కయసులనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽంథి. ఆలాంట్ి
ళెల్ౄ కయసులు అసఽతేాలు, కిానిక్లలల నఖదఽ యళత యైద సదఽనుమాలు (యంట్ధే డఫ ో ఙెయౌాంచఔుండర ఄంథింఙే
చికితస) ఄందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై ఈయోగించనట్ికీ,
నృలుాలు ఙెయౌాంచి, ట్ి.న.ఏ నఽంచి భీఆంఫర్సఫంట్నఽ కోయవచఽి. ట్ి.న.ఏలు కెాబమ్ల ాకయం నౄభా ఔంనలనీలు
యట్ికి నిధఽలు ఙెయౌాశూౄ బ. న఼ానేమంలల కొంత రతంగ ఼జు యౄంలల యట్ికి నుభిణోఱఔం ఄంథించఫడెతేంథి.
4. నౄభా యఫసభ చిమాలుఄంట్ే ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిమంతాణల థరవభ యయేక్షించఫడరయౌసన ఄతేనైత కొతౄ తయశృ
లేయ సంస లు. యభి యబ్లలైట్ భభిమ /లేథర ట్ెయ్భాభెుట్ింగ్ థరవభ, ఄవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభెదఽయసగ భఔధే
దాయ భాభెుట్ింగ్ థరవభ యయస నౄభా యనుభనిై ఙేశూౄ బ. తథరవభ అసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సంఫందించిన
యవభలనఽ తమాయస ఙేల, ణరభ ందం ఔుదఽయసిఔునై సంస ఔు ఄంథిశూౄ బ. నుోయౌఔ కోసం ఆలాంట్ి నౄభా
ఔంనలనీల ఈతతే
ౄ లనఽ ఔడర యయస ాదభిశశూౄబ. ట్ెయ్ భాభెుట్ింగ్ నఽ నియవళంచడరనికి, అన్లెైన్ నుోయిల్ థరవభ
న఼ానేమం వసాలు లాంట్ి ఄవుట్ శూోభిసండ్స నఽలు నియవళంచడరనికి, యయధ యకల నులల఼ సంఫందిత లేవల
నియవహణఔు ఔడర ఄయ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ ఄంగీకభనిై కోయవచఽి. ఄయ ఄంథించిన సభాఙరభల నఽంచి యనుయంగ
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఈతతే
ౄ ల ాదయశన, ఄయ నియవళంచిన ఄవుట్ శూోభిసంగ్ లేవల అదరయంగ యట్ికి నౄభా
ఔంనలనీలు నుభిణోఱఔం ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ.
5. నౄభా భాభెుట్ింగ్ సంస లు ఄధేయ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షింఙరయౌసన భధవయసౄల కొతౄ యౄనులు.

ఄలాంట్ి

ఈతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు ఄంథించడరనికి వఔుౄలనఽ నిలనేంచఽకోవడం
థరవభ ఄయ కింథి కయఔలానులనఽ నియవళంచవచఽి:
తెభా అభమఔం కహయాఔలాతృహలక: నుాదికయ సంస ఔు సభాఙరయం కింద, ఏ సభమంలల ఄబధర భెండె జీయత, భెండె
శూదరయణ, భెండె అభోఖ నౄభా ఔంనలనీల నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయసల (ఐ.ఎం.ఎఫ్) థరవభ
యఔరబంచడరనికి. శూదరయణ నౄభా యషమంలల, సంస ఎట్ిఔుడె అమోథించిన మోట్లయస, అభోఖం, వకిౄఖత
ాభాదం, ఔుట్లంఫం, దఽకణథరయసలు భభిమ ఆలాంట్ి ఆతయ నౄభా ఈతతే
ౄ ల నేయసణో లైల్ ఄండ్స మూజ్డ
భాయా దయశకలలల ఆచిిన యధంగ నౄభా ఈతతే
ౄ ల భీట్ెైల్ ఔరభంలల భాతాఫే ఄబభించడరనికి లేథర లేఔభించడరనికి
ఐ.ఎం.ఎఫ్ ఄనఽభత్తంచఫడెణరయస. నౄభా ఔంనలనీలణో ఔుదఽయసిఔునై ందంలల ఏ భాయస ఄబధర సంస
భ ందసఽౄ అమోదంణో ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలఔు లేవలు ఄంథించడరనికి తగిన ఏభట్ల
ా ఙేమడం థరవభ
ఙేట్ి వచఽి.
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తెభా సేవ్హ కహయాఔలాతృహలక: ఇ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ఄబభించడరనికి లేథర లేఔభించడరనికి
ందం ఔయౌగిన నౄభా ఔంనలనీల కోసం భాతాఫే. అ కయఔలానులు కింద ఆవవఫడరుబ:
a. నౄభా ఔంనలనీల ను యసఖ లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సంస జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలల ఄనఽభత్తంచిన
యధంగ నౄభా సంస ల ణెయయనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేట్ి డం;
b. నౄభా నిక్షైనుల అమోథిత వకిౄగ కవడం ;
c. లెైలలనఽస ఔయౌగిన సభైవమర్, నషి ం భథింుథరయసలనఽ ఈథోగలలా నిమనేంచఽకోవడం థరవభ సభైవ ఙేట్ిి,
నశుినిై భథింు యేలే ని ఙేట్ి డం నియవళంచడం;
d. నుాదికయ సంస ఎట్ిఔుడె ఄనఽభత్తంచిన భభైథెైధర నౄభా సంఫందిత కయఔలాం.
అభిఔ ఈతతే
ౄ ల ంనణీ: కింథి నేభపునై ఆలాంట్ి ఆతయ అభిఔ ఈతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ంనణీ
ఙేమడరనికి, లేవలు ఄంథించడరనికి ఄనఽభత్త ను ంథిన వఔుౄలెైన లైధరనిష మల్ సభీవస్క ఎకిజఔట్ివ్లనఽ
నిమనేంచఽకోవడం థరవభ ంనణీ ఙేమడరనికి:
a. లలనౄ నిమంతాణలలని భూచఽవల్ పండ్స ఔంనలనీల భూచఽవల్ పండెా;
b. PFRDA నిమంత్తాంచిన నలనషన్ ఈతతే
ౄ లు;
c. లలనౄ లెైలలనఽస ను ంథిన నలట్ి లఫడి సలశృథరయసలు ంనణీ ఙేలన ఆతయ అభిఔ ఈతతే
ౄ లు;
d. అర్.నృ.ఐ నిమంతాణలల ఈనై ఫలంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లల ఫలంకింగ్/అభిఔ ఈతతే
ౄ లు;
e. పలయత ాబ తవు తనులా రక ఄంథిసౄ ఽనై నౄభా బయతయ ఈతతే
ౄ లు;
f.

నుాదికయ సంస ఎట్ిఔుడె ఄనఽభత్తసఽౄనై భభై ఆతయఫైన అభిఔ ఈతత్తౄ .

D. భయకాబైన ఇతయ షంషి లక
అభోఖ నౄభా యణలల పలఖంగ భభికొనిై సంస లు ఔడర ఈధరైబ. ఄయ ఏనేట్ంట్ే:
1. ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలెప్ఫంట్ ఄతరభిట్ీ అఫ్ ఆండిమా (ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ) ఄధేథి నౄభా భాభెుట్లల
జయసఖ తేనై యనుభనిై, సంస లనఽ నిమంత్తాంఙే యధంగ నుయా ఫంట్ల చట్ి ం థరవభ యౄుథిదె ఽఔునై నౄభా
నిమంతాణ సంస . 2000లల ఄభలలాకి వచిిన ఇ చట్ి ం నిమంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై
ఄనవిథిే ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేంథి.
2. జనయల్ ఆనాసభెన్స ఄండ్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కౌనిసళ్ైా ఄధేయ నౄభా సంస ల జీయత కలం, భభిమ శూదరయణ నౄభా
యనుభనిై యయేక్షించడరనికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయససలు ఔడర ఙేశూౄ బ.
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3. ఆనాసభెన్స ఆనొభై్షన్ ఫూభో(ఐ.ఐ.నృ)నఽ ఐ.అర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలంథి. ఆథి ఙరలావయఔు నౄభా యంగనికి
ఙెంథిన యభిణో ఏభట్ెైన ఒ నులఔ భండయౌని ఔయౌగిన భిజిషి ర్ శూ లలైట్ీ. ఆథి యరలాషణలనఽ లేఔభించి, ధయల నియృ మం,
యనుయ మ ఔుౄల యౄఔలన సశృ డేట్ల అదరభిత భభిమ రల఼ౄ ైమ నియృ మానికి యలు ఔయౌంచడరనికి నౄభా
యంగనికి యయధ యపలగల శూబ నియేథిఔలనఽ యౄను ంథిసౄ ఽంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరవనికి, నిమంతాణ సంస ఔు
సశృమడడంకోసం యట్ికి కీలఔ ఆన్ుట్ా నఽ ఔడర ఄథి ఄంథిసౄ ఽంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసం ఇ ఫూభో
ఄధేఔ యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయస ఙేలంథి.
యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబంట్గ ని ఙేసౄ ా, ఒ కొతౄ కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల
డీడానా కైషన్లల సశృమడే లలంట్ాల్ ఆండెక్స సయవర్నఽ ఐ.ఐ.నృ నియవళసఽౄంథి. లలంట్ాల్ ఆండెక్స సయవర్ ఄధేథి
నౄభా సంస , నౄభా సంస నిక్షైం భధ ాత్త నులల఼లలనా లాయథేయలఔు సంఫందించిన ట్లాన్స నేషన్/యౄట్ింగ్
సభాఙరయం కోసం ఎకైసఛంజిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽంథి.
ఐ.ఐ.నృ ఆట్ికై అభోఖ నౄభా యంగనికి లేవలు ఄంథిసౄ ఽనై „నుాదరనత లేయ సంస ధట్వర్ు‟లలని అసతేాలనఽ
జఞనృణర యచడం థరవభ తన అసత్తా యశిషీ ఐ.డి భాసి ర్ కయఔరభానిై అయషుభించింథి.
ణరజఞగ, ట్ి.న.ఏలనఽ, నౄభా సంస లనఽ, అసతేాలనఽ ఔయౌనే ఒ అభోఖ నౄభా గిరడ్సనఽ నియవళంఙేందఽఔు ఐ.ఐ.నృ
ామణరైలు ఙేశూౄ ోంథి. చికితస కయసిలలా నుయదయశఔత, అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు సభెైన ధయ నియవళంచడం లాంట్ి
నౄభా కెాబమ్ల నియవహణ వవస ణో ఫమట్ఔు వఙేిలా అభోఖనౄభా యంగనికి సశృమడరలనైథే థీని
ాదరధనథె శ్
ే ం.
4. యథర సంస లు ఄంట్ే ఄధేఔ యకల నౄభా, నియవహణ సంఫందిత శిక్షణనఽ ఄంథింఙే ఆనాసభెన్స ఆన్లిట్ృట్ అఫ్
ఆండిమా, ధేషనల్ ఆనాసభెన్స ఄకడెనై లాంట్ియ భభిమ బయషతే
ౄ లల ఏజెంట్ల
ా కయలనఽఔుధే యభికి శిక్షణ
ఆఙేి ఄధేఔ నలైయేట్ల శిక్షణ సంస లు.
5. నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యైదఽలు ఔడర భిస్క్్్్లనఽ ఄంగీఔభింఙే సందయౌంగ ఔా బంట్ా నౄభా భిస్కులనఽ భథింు
యేమడంలల నౄభా ఔంనలనీలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు సశృమడెతేధరైయస. కిాషిఫైన కెాబమ్ల యషమంలల నౄభా
ఔంనలనీలఔు సలశృ ఆశూౄయస.
6. ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్ససఫేన్, యనియోఖథరయస ధరమశూధరలణో నుట్ల నుౌయ ధరమశూధరలు లాంట్ి చట్ి ఫదే సంస లు
ఔడర అభోఖ నౄభా యణలల యనియోఖథరయసల సభసలనఽ భిషుభించడంలల నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ.
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శూహమహంవం
a) నౄభా ఏథో యౄంలల ఙరలా శ్ణరఫలెల కిందట్ే ఈనికిలల ఈంథి. ఄబణే అధఽనిఔ యౄం ఄధేథి కొనిై శ్ణరఫలెల
కిందట్ే యౄుథిదె ఽఔుంథి. ాబ తవ నిమంతాణణో పలయతథేశ్ంలల నౄభా యంఖం ఄధేఔ దశ్లనఽ థరట్లఔుని వచిింథి.
b) నుౌయసల అభోఖం ఙరలా భ కం కఫట్ిి, ాబ ణరవలు ఔ సభ చితఫైన అభోఖ సంయక్షణ వవస నఽ
యౄను ంథించడంలల ాదరన నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ.
c) థేశ్ జధరపలఔు సంఫందించిన ఄధేఔ కయకలనలై ఄఔుడ ఄంథింఙే అభోఖ సంయక్షణ శూబ అదరయడి ఈంట్లంథి.
d) ఄవసయఫైన యైద లేవల శూబని ఫట్ిి నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూబ ఄధే భూడె యకలెైన అభోఖ
సంయక్షణ దే తేలు ఈంట్లబ. కోు శూబని ఫట్ిి అభోఖ సంయక్షణ కయసి నలయసఖ తేంట్లంథి. ఈనైత శూబ
సంయక్షణఔు ఎఔుువ కయివుతేంథి.
e) జధరపల నలయసఖ దల, ట్ి ణీఔయణ లాంట్ి శూ ంతంగ ఈనై జట్ిలఫైన సభసలనఽ ఎదఽయసుంట్లనైందఽన
పలయతథేరనికి తగిన అభోఖ సంయక్షణ ఄవసయఫై ఈంథి.
f)

అభోఖ నౄభా కోసం భ ందఽగ ాబ తవఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట్ి నట్ికీ, అ యంట్ధే నలైయేట్ల నౄభా ఔంనలనీలు
యణజ నౄభాణో భ ందఽకొఙరిబ.

g) అభోఖ నౄభా యణలల ఄధేఔ సంస లు నుతా నుోఱసౄ ఽధరైబ. కొనిై సంస లు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయసితేంట్ే,
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ ఄంథిసౄ ఽధరైబ. ఫోాఔయసా, ఏజెంట్ల
ా , భదేభాయా నియవహఔులు లాంట్ి భధవయసౄలు
అభోఖ నౄభా యనుభనికి లేవలు ఄంథిసౄ ఽండగ, ఆతయ నిమంతాణ, యథరయఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన సంస లు ఔడర
తభ వంతే నుతానఽ నుోఱసౄ ఽధరైబ.

కరలఔ దడలక
a) అభోఖ సంయక్షణ
b) యణజ నౄభా
c) జఞతీబాఔయణ
d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూబ అభోఖ సంయక్షణ
e) ఫడీకా ెబమ్
f)

ఫోాఔర్

g) ఏజెంట్
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h) భదేభాయా నియవహఔుడె
i) ఐ.అర్.డి.ఏ
j) ఄంఫ డ్ససఫేన్
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అధడామం 7

తెభా డ్డఔకాబంటేశన్
అధడామం ఉతృో ధ్డఘతం
నౄభా భిశ్రభలల, భనం ఄధేఔ యకలెైన ణరాలు, దశూౄయేజులనఽ చాసఽౄంట్లం. ఇ ఄదరమం భనయౌై యయధ
దశూౄయేజులు, నౄభా కంట్లాఔుిలల యట్ి నుాభ కతనఽ ణెయౌమజెఫ ణరబ. ఆథి కోు తాం యొఔు కచిితఫైన
సవపలవం, యట్ిని ఎలా నింనుయౌ, నిభిేషీ సభాఙరభనిై కోభైందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసౄ ఽంథి.
అఫాాష పయౌతడలక

A. ాత్తనుదన ణరాలు
B. ాత్తనుదనఔు ఄంగీకయం (ంద తాం)
C. ఄవకరలు
D. న఼ానేమం యశీదఽ
E. ఔవర్ ధనట్ా ల /నౄభా ధివతాం / నుయౌల఼ దశూౄయేజు
F. నిఫంధనలు భభిమ యభెంట్ీలు
G. సభయ నలు
H. నులల఼ల యవయణ
I.

ునయసదే యణ ధనట్ీసఽ

J. భనీ లాండభింగ్ నిభోధఔం భభిమ ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలు
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ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత నైయస ఙేమఖయౌగినయ:
a) ాత్తనుదన తాంలల యషమాలనఽ యవభించడం.
b) నుాలలఔి స్క నుాభ కతనఽ యవభించడం
c) న఼ానేమం యశీదఽ, 1938నౄభా చట్ి ంలలని 64VBలలక్షన్నఽ యవభించడం.
d) ఔవర్ ధనట్ా ల, నౄభా ధివణరానిై భథింు యేమడం, యవభించడం.
e) నౄభా నులల఼ దశూౄయేజులల నిఫంధనలు భభిమ థరలనఽ యవభించడం.
f)

నులల఼ నిఫంధనలు, యభెంట్ీలు, సభయ ననఽ చభిించడం.

g) ఎండరర్సఫంట్ా నఽ ఎందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభించడం.
h) నులల఼ థరలనఽ ధరమ శూధరలలా ఎలా చాశూౄయధే యషమానిై ఄయ ం ఙేసఽకోవడం.
i)

భినావల్ ధనట్ీసఽలనఽ ఎందఽఔు జఞభీ ఙేశూౄ యని భథింు యేమడం.

j)

భనీ లాండభింగ్ ఄంట్ే ఏనేట్ి, ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలఔు సంఫందించి ఏజెంట్ ఏం ఙేమాలధే
యషమానిై ణెలుసఽకోవడం.
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H. రతితృహదన తడరలక
ఆంతఔు భ ందఽ ఙెననట్లిగ, నౄభా ఄధేథి ఒ ందం. థరనిని భతూయవఔఫైన నులల఼ శూబకి ఔుథింఙరయస. నౄభా
డరఔుఫంట్ేషన్ నులల఼ల జఞభీకి భినేతం కదఽ. నౄభాథరయస, నౄభా సంస భధ ఫోాఔయసా, ఏజెంట్ల
ా లాంట్ి ఄధేఔ భంథి
భధవయసౄలు ఈండడంణో అ భెండె క్షాల ఎట్ికీ ఔలవలేఔనుోవచఽి.
నౄభా ఔంనలనీ యనియోఖథరయస సభభిసఽౄనై డరఔుఫంట్ా నఽంఙే, యనియోఖథరయసడి ఖ భించి, యభి ఄవసభల ఖ భించి
ణెలుసఽఔుంట్లంథి. ఆలాంట్ి డరఔుఫంట్ల
ా భిస్కునఽ ఫయసగా ఄయ ం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సంస ఔు సశృమడెణరబ.
కఫట్ిి, నౄభాథరయస, నౄభా సంస ల భధ ఄవగహన, సషి తనఽ తీసఽఔువఙేి ాయోజనం కోసం డరఔుఫంట్ేషన్
కయయౌసవసఽౄంథి. నౄభా యనుయంలల యనియోఖథరయసలఔు ఄనఽఔలంగ ఈయోగింఙే నిభిేషీ దశూౄయేజులు ఈధరైబ.
యనియోఖథరయసనికి ఄతంత సనిైళతఫైన వకిౄగ నౄభా ఏజెంట్ యనియోఖథరయసనఽ ధేయసగ ఎదఽయసుని, యట్ికి
సంఫందించిన దశూౄయేజులలల తలెణేౄ ఄనిై యకల ఄనఽభాధరలనఽ నియభించి, యట్ిని నిండంలల సశృమడరయౌస ఈంట్లంథి.
నౄభాలల ఈయోగింఙే కోు డరఔుఫంట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఈయోగింఙే దశూౄయేజులలా ఈనై నుాభ కతనఽ,
సంఫందరనిై ఏజెంట్ల
ా ఄయ ం ఙేసఽకోయయౌ.
1. రతితృహదన తడరలక
ాత్తనుదన ణరానిై డరఔుఫంట్ేషన్నఽ నుాథనేఔంగ నదట్ి దశ్ ఄని ఙెనుయౌ. థీనిథరవయ నౄభాథరయస కింథి ఄంరలనఽ
యలా డిశూౄ యస.:
 ణరనఽ ఎవయస
 తనఔు ఏ యఔఫైన నౄభా కయయౌ
 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుంట్లనై యట్ి యవభలు
 ఎంత కలానికి
నౄభా యషమ వవశృభనికి సంఫందించిన దావ యలువ, ాత్తనుథిత నౄభాఔు సంఫందించిన ఄయ వంతఫైన
సభాఙరభలధే యవభలు ఄని ఄంట్లయస.
a) తెభా షంషి వ్ేసన మిస్కు భదింు
i.

నౄభా సంస కింథి యషమాలనలై నియృ మం తీసఽఔుధేందఽఔు యలుగ భిస్కుఔు సంఫందించి నౄభా సంస ఔు
ఄవసయఫైన ఄయ వంతఫైన సభాఙరయం నణరౄనిై యవభింఙేందఽఔు ాత్తనుథితథరయస ాత్తనుదన ణరానిై
నింనుయౌస ఈంట్లంథి.:



నౄభానఽ భంజూయస ఙేమడరనికి ఄంగీఔభించడభా లేథర త్తయసుభించడభా
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భిస్క్్ నఽ ఄంగీఔభింఙే సందయౌంలల భంజూయస ఙేలే యక్షణఔు సంఫందించిన భైట్ా ల, నిమభ, నిఫంధనలనఽ
నిభేభించడం

నౄభాకోసం ఆవవజూుతేనై భిస్కునఽ ఄంగీఔభించడరనికి నౄభా ఔంనలనీకి ఈయోఖడఖల సభాఙరభనిై
ాత్తనుదన తాం ఔయౌగి ఈంట్లంథి. ఄతంత గప యరవసం సాతాం, ఄయ వంతఫైన సభాఙరయం యలా డింఙే ఫలధత
ఄధేథి నౄభా కోసం ాత్తనుదన తాంణో నదలవుతేంథి.
ఄయ వంతఫైన సభాఙరభనిై యలా డింఙే ఫలధత నులల఼ అయయౌయనికి భ ంథే తలెతౄ ేతేంథి. నౄభా కలం
ూభిౄగనా, కంట్లాఔుి భ గిలన తభవత ఔడర ఄథి కొనశూఖ తేంథి.

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 సంస లు శూదరయణంగ నౄభా ఔంనలనీ నేయస, లలగో, చియసధరభా, నౄభా/ఈతత్తౄ ని
ఈయోగించనఽనై తయఖత్త/వయా ం లాంట్ి యట్ిణో భ థిత
ా ఫై ఈంట్లబ. ాత్తనుదన తాంలల ఒ భ థిాత ఖభనిఔనఽ
జోడింఙే సంాథరమం నౄభా ఔంనలనీలఔు ఈంట్లంథి. ఄబనట్ికీ, థీనికి సంఫందించి ఒ నుాభాణఔ లేథర అచయణ
ఏథీ లేదఽ.

ఉదడసయణలక
ఆలాంట్ి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఈథరహయణలు:
„నౄభాథరయస భిస్కు భథింు యేమడరనికి సంఫందించి యసౄ యలనఽ యలా డించఔనుోవడం, తుడె సభాఙరభనిై
ఄంథించడం, మోశూనికి నులడడం, సహకయం ఄంథించఔనుోవడం లాంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల఼ కింద ఆసఽౄనై యక్షణనఽ
ఙెలానిథిగ ఙేశూౄ బ‟,

„ాత్తనుదననఽ ఔంనలనీ ఄంగీఔభించి, ూభిౄ న఼ానేమం ఙెయౌాంఙే వయఔు ఔంనలనీ భిస్కు భిదల
ి ల ఈండదఽ.‟.
ాత్తనుదన తాంలల ాఔట్న: నౄభా ఔంనలనీలు శూదరయణంగ ాత్తనుదన తాం చివభోా ాత్తనుదఔుడి సంతఔం ఔయౌగిన
ాఔట్ననఽ జోడిశూౄ బ. ఆథి నూభనిై కచిితంగ నింనుయౌసన ఫలధతనఽ నౄభాథరయసఔు ఆసఽౄంథి. తథరవభ ఄఔుడ ఆచిిన
యసౄ యలనఽ ఄయ ం ఙేసఽఔుంట్లయస. ఆలా ఙేమడం థరవయ యసౄ యలనఽ యవభింఙే ఔరభంలల ఎలాంట్ి యపేథరలఔు
ఙోట్లండదఽ.
ఆథి నౄభా థరయసఔు సంఫందించి ఄతంత గప యరవసం, ూభిౄగ ఄయ వంతఫైన సభాఙరయం య లా డి ఄధే ాదరన
సాణరానిై ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽంథి.
143

ఇ ాఔట్న ఄతంత గప యరవసం ఄధే శూదరయణ ధరమ సాణరాలనఽ ఄతంత గప యరవసం ఄధే కంట్లాఔుి ఫలధత
శూబకి భాయసితేంథి.

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 తాంలల ాశ్ైల సంక, సవపలవం సంఫందిత నౄభా తయఖత్తకి సంఫందించినట్లి యేయసడెతేంథి.
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 భయలకహలక
i.

రతితృహదఔకడ్ిేయవూమిుగహ
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ాత్తనుదఔుడె సషి ంగ తననఽ ణరనఽ ఖ యసౄ నలట్ి లకోఖలగయౌ.కంట్లాఔుి ఔుదఽయసిఔునై వకిౄ ఖ భించి ణెలుసఽకోవడం
నౄభా సంస ఔు భ కం. కఫట్ిి ఇ నులల఼ కింద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే ల఼వఔభించఖలయస.
నౄభా ఙేలన భిస్కులల ాయోజధరనిై భభపఔయస ను ంథి, కెాబమ్ ఙేసఽకోవచిధే భిల తేలలా (చనినుోబన సందయౌంలల
ణరఔట్లి, ఫలంఔు లేథర చట్ి ఫదే యయసఽలు లాంట్ియ) ఖ భిౄంు ఄధేథి ఙరలా భ కఫైనథిగ భిఖణంచఫడెతేంథి.
ii. రతితృహదితదడయవ చియవనడభా భమిమయ షంరదింు విఴమహలక
నలైన నేభపునై కయణరలు ాత్తనుదఔుడి చియసధరభా, నూోన్ యవభలనఽ లేఔభింఙేందఽఔు ఔడర వభిౄశూౄ బ.
iii. రతితృహదఔకడ్ి ఴాతిు నసైుణాం, జీఴనోతృహధి, వ్హాతృహయం
అభోఖం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాంట్ి కొనిై యషమాలలా భిస్కునఽ ఄయ వంతంగ బభింఙేథిగ ఈనైందఽన
ాత్తనుదఔుడి విత్తౄ ధైుణం, విత్తౄ , యనుయం లాంట్ియట్ికి నుాభ కత ఈంట్లంథి.

ఉదడసయణ
ఒ నుస్కి పుడ్స భెశూి భెంట్ఔు ఙెంథిన ఫట్లవడర వకిౄ తన యనియోఖథరయసలఔు అశృభనిై ఄంథించడం కోసం
ఫైక్లనలై తయచా ఄదిఔ యేఖంణో ామాణం ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. ఄందఽవలా ఄథే భెశూి భెంట్ లలని ఄకౌంట్ంట్
ఔధరై ఎఔుువగ ాభాథరలఔు ఖ భి కవచఽి.
iv. తెభా విశమ ఴాఴశృయం విఴమహలక భమిమయ ఖయమిుంు
నౄభా కోసం ాత్తనుథించిన యషమ వవశృభనిై ాత్తనుదఔుడె సషి ంగ నేభపుధరయౌస ఈంథి.

ఉదడసయణ
ాత్తనుదఔుడె అమా భిల త
 ేలనఽ ఫట్ిి కింథి యట్ికి సంఫందించిన యవభలనఽ నేభపుధరయౌస ఈంథి :

i.

ఒ యథేశీ ామాణం (ఎవయస, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనం కోసం) లేథర

ii. కైసఽనఽ ఫట్ిి ఒ వకిౄ అభోఖం (వకిౄ నేయస, చియసధరభా, ఖ భిౄంుణో) తథితభలు.
v. తెభా చేసన శూొ భయమ నులల఼ కింద నౄభా సంస ఫలధత వళంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄంథి. ఄనిై ాత్తనుదన
ణరాలలలనా సాచించఫడరయౌ.
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ఉదడసయణ
అభోఖ నౄభా యషమంలల, ఄథి నౄభా కోసం ాత్తనుథించిన యషమ వవశృభనికి సంఫందించిన దావ యలువ.
అభోగనికి సంఫందించి, ఄథి అసఽత్తా చికితస కయసి కవచఽి. ఄలాగై వకిౄఖత ాభాదం యషమంలల
ాభాదం కయణంగ జీయణరనిై కోలలవడం, ఄవమయనిై కోలలవడం, చాు కోలలవడం వలన నిభీృత
నతౄ ంగ ఆథి ఈంట్లంథి.
vi. ఖత, ఴయు భాన తెభా
ాత్తనుదఔుడె నౄభా సంస ఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భించి యవభలనఽ ణెలునుయౌస ఈంట్లంథి. తన నౄభా చభితన
ా ఽ
ఄయ ం ఙేసఽకోవడరనికి ఆథి సశృమడెతేంథి. కొనిై భాభెుట్ా లల నౄభా సంస లు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సంఫందించిన
యవభలనఽ యహసంగ ంచఽఔుధే వవస లు ఈధరైబ.
ఏథేని నౄభా సంస తన ాత్తనుదననఽ త్తయసుభించింథర, ాణేఔ నిఫంధనలనఽ యదించింథర, ునయసదే యణ
సభమంలల ఎఔుువ న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాంఙరలని కోభింథర, ునయసదే భింఙేందఽఔు త్తయసుభించింథర, నులల఼ని యదఽె
ఙేలంథర ఄధే యవభలనఽ ఔడర ాత్తనుదఔుడె నేభపుధరయౌస ఈంట్లంథి.
నౄభా సంస ల నేయా స సశృ ఏథేని ఆతయ నౄభా సంస ణో ఈనై ాసౄ ఽత నౄభా యవభలనఽ ఔడర యలా డింఙరయౌస
ఈంట్లంథి. ాణేకించి అలౄ నౄభా యషమంలల, యయధ నౄభా సంస ల నఽంచి నులల఼లు తీసఽఔుధే నౄభాథరయస నషి ం
యట్ియౌానుడె ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నౄభా సంస ల నఽంచి కెాబమ్ కోయవచఽి. కై భిస్కు కోసం ఄధేఔ నౄభా
నులల఼లనఽంచి నౄభాథరయస ాయోజనం ను ందఔుండర చాలేందఽఔు ఇ సభాఙరయం కయయౌస ఈంట్లంథి.
ఄంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఆతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులల఼ల కింథి
నౄభా ఙేలన నణరౄనిై ఫట్ిి నౄభా సంస యక్షణ భిది నణరౄనిై భినేతం ఙేమాలని కోయసఔుంట్లంథి.
vii. నశటం అన఼బఴం
నౄభా ఙేలన థరంణో సంఫంధం లేఔుండర తనఔు సంబయంచిన నషి ం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔట్ింఙరలనఽ
ాత్తనుదఔుడిని కోయసణరయస. ఆథి నౄభా యషమ వవశృయం ఖ భించిన నౄభా సంస సభాఙరభనిై, ఖతంలల భిస్కు నఽ
నౄభాథరయస ఎలా నియవళంఙరయధే యవభలనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి. ఆలాంట్ి సభాదరధరల నఽంచి లేకయసలు భిస్కు నఽ
ఫయసగెైన భీత్తలల ఄయ ం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియవళంచడంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభించడంనలైన నియృ మం
తీసఽకోఖలయస.
viii. తెభాదడయవ రఔటన
నౄభా సంస లఔు ఄయ వంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ ఄంథింఙరలనైథే ాత్తనుదన తాం ాయోజనం కవడంణో,
ఇ తాం ణరనఽ ఆచిిన సభాదరధరలు నిజభని, కచిితభని నౄభాథరయస ాఔట్ించడంణో నుట్ల నౄభా కంట్లాఔుిఔు
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నూయఫే నుాత్తథిఔ ఄని ఔడర ఄంగీఔభిసౄ ఽనై ాఔట్ననఽ ఔడర ఔయౌగి ఈంట్లంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనం
ఆవవడం వలా నౄభానఽంచి తుకోవడరనికి నౄభా సంస ఔు హఔుునఽ ాశూథిసౄ ఽంథి. సంతఔం, ణేథీ, కొనిై సందభౌలలా
ఏజెంట్ లనూయససఔు సంఫందించిన ఄనిై ాత్తనుదన ణరాలు కై యఔంగ ఈంట్లబ.
ix. ాత్తనుదన తాం ఈయోగించని ఙోట్, నౄభా సంస ధనట్ి థరవభ లేథర భతూయవఔంగ సభాఙరభనిై భికయసు
ఙేసౄ ఽంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర నులల఼లల ఆచిిన సభాఙరభనిై ను ందఽయచి, ఄట్ినఽంచి థిళేనఽ
భోజులలాు కలంలల ాత్తనుదఔుడికి థరనిని నిభేభిసౄ ఽంథి.

అ తభవత ాత్తనుదఔుడె ఏథెైధర ఄయ వంతఫైన

సభాఙరభనిై యలా డించలేదనీ, తుథోవ ట్ిింఙరయనీ, యక్షణనఽ భంజూయస ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄ వ
యషమంనలై తుడె సభాఙరయం ఄంథింఙరయని నౄభా సంస ఙెనధర, థరనిని నియౄనంఙే ఫలధత నౄభా సంస నలైధే
డెతేంథి.
భాట్ థరవభ ల఼వఔభించిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయసు ఙేమాయౌసన ఫలధత నౄభా ఔంనలనీకి ఈంట్లందనీ,
నూలలఄప్ థరవభ థరనిని ఏజెంట్ దిఱిలల నలట్ి లకోయలధే ఄభనిై ఆథి సాచిసఽౄంథి.

భయకాాంశహలక
అభోఖ నౄభా నులల఼కోసం ాత్తనుదన తాంలల కొనిై యవభలు కింద ఆవవఫడరుబ :
1. ాత్తనుదన తాం యక్షణ భిది, నేనశృబంులు, శూౌలపలలు లాంట్ి యక్షణ యవభలనఽ ఄంథింఙే ఒ నుాలలఔి స్కనఽ
ను ందఽయచఽఔుంట్లంథి. నుాలలఔి స్క ఄధేథి ాత్తనుదన తాంలల పలఖంగ ఈంట్లంథి. ాత్తనుథితథరయస ఄందఽలలని
యషమాలనఽ ఖభనించినట్లి సంతఔం ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.
2. ాత్తనుదన తాం నేయస, చియసధరభా, విత్తౄ , ుట్ిిన ణేథీ, యౌంఖం, నౄభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తనుదఔుడికి
ఈనై సంఫంధం, సఖట్ల ధల అథరమం, అథరమ నఽై నున్ ధం. యైదఽడి నేయస, చియసధరభా, అమన ఄయహతలు,
భిజిలేిష
ర న్ ధంఫర్ఔు సంఫందించిన యవభలనఽ లేఔభిసౄ ఽంథి. ఫలంఔు థరవభ ధేయసగ కెాబమ్ శూ భ ్నఽ
ఙెయౌాంఙేందఽఔు యలుగ నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలంఔు యవభలనఽ ఔడర ఇ భోజులలా లేఔభిసౄ ఽధరైయస.
3. థీంణోనుట్ల, నౄభా ఙేలన వకిౄ అభోఖ భిల త్తకి సంఫందించిన ాశ్ైలు ఔడర ఈంట్లబ. నూయంలలని ఇ
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు కెాబమ్ ఄనఽబవం నుాత్తథిఔన ఈంట్లబ. భిస్కునఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేందఽఔు
యలు ఔయౌశూౄబ.
4. ఏథేని నిభిేషీ యధఽలణో ఆఫోంథిడెతేధరైభ ఄధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయంలల
నేభపుధరయౌ.
5. ఄంణేకఔ, ఏథేని ఆతయ ఄసవస త లేథర ఫలధడెతేనై యది, కొనశూఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి
సంఫందించిన యవభలనఽ కింథి యధంగ కోయసణరయస:
a. ఄసవస త/గమం/చికితస సవపలవం
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b. నదట్ి చికితస ణేథీ
c. చికితస ఄంథిసౄ ఽనై డరఔిర్ నేయస, చియసధరభా
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ
6. నౄభా సంస లఔు యలా డింఙరయౌసన ఏథేని ఄదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. యైద చికితస
కయలనఽఔునై ఏథేని ఄసవస త లేథర గమం ఈనికికి సంఫందించి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఈంట్ే థరనిని ఔడర
నేభపుధరయౌ.
7. ఖత నౄభా, కెాబమ్ చభితా, భభై ఆతయ నౄభా సంస ణోనా ాసౄ ఽతం ఄదనంగ నౄభా ఔయౌగి ఈంట్ే థరనికి
సంఫందించిన ాశ్ైలు ఔడర నూయంలల ఈంట్లబ.
8. ాత్తనుదఔుడె సంతఔం ఙేమాయౌసన ాఔట్న ాణేఔ యశిషీ తలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.
9. ఏథేని అసఽత్తా/యైదఽడి నఽంచి యైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సంస ఔు ఄంగీకయం
ణెలుుత, ఄదికయనేసఽౄధరైయస. అ యైదఽడె ఏ సభమంలల ఄబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ
అభోగనిై థెఫోతీసఽౄందని పలయంఙే ఏ ఄసవస తనఽ ఄబధర భీక్షించవచఽి.
10. నూయసలల పలఖంగ ఈనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభేభించి, నిమభ, నిఫంధనలఔు
ఄంగీకయం ణెలనుయౌ.
11. ాఔట్నలలా నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సంఫందించిన శూదరయణ యభెంట్ీ, కంట్లాఔుి నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తాం
ఈంట్లంథి.
వ్సైదా శహక రశహనఴయ
ాత్తనుదన తాంలలని ాత్తఔల యైద చభితా యషమంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔౄ నుోట్ల, చరతీ ధొన,
హిదమానికి యఔౄ ధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనుోవడం లేథర హిదమానికి యఔౄ ం సభిగా  ావళంచఔనుోవడం లాంట్ి
యధఽలఔు సంఫందించిన ఒ సభఖరఫైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.
యట్ికి ఒ సంాథింు యైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయం భదె తే ఈండరయౌ. ఇ నూయంనఽ ఔంనలనీ నుధల్ యైదఽడె భిశీలన
ఙేశూౄ యస. అమన ఄననుామం, ఄంగీకయం, నేనశృబంు తథితభల అదరయంగధే నియృ మం తీసఽకోఫడెతేంథి.
ాత్తనుదన తాం, థరనికి సంఫందించిన ఄనఽఫందరల ాత్తని నులల఼ దశూౄయేజుఔు జోడింఙరలని, థరనిని నౄభా థరయసఔు
భికయసుల కోసం ంనంఙరలని ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సాచిశూోౄంథి.
2. భధాఴమిుతు తృహతర
భధవభిౄతవ నుతా ఄధేథి భెండె క్షాల ట్ా ఄంట్ే నౄభాథరయస, నౄభా సంస ట్ా ఫలధత ఔయౌగి ఈంట్లంథి.
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నౄభా ఔంనలనీకి, నౄభాథరయసఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజెంట్ లేథర ఒ ఫోాఔర్ నౄభా సంస నఽంచి నౄభాథరయస భిస్కు
ఖ భించిన సభాఙరయం నతౄ ం ఄంథింఙేలా చాడరయౌస ఈంట్లంథి.
ఔా బంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఈంట్లందని ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుంట్ ంథి.

భయకాబైన అంశహలక
ఔె భంట్ క్ాన భధాఴమిు ఫాధాత
“ఒ నౄభాసంస లేథర థరని ఏజెంట్ లేథర ఆతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు ఄనఽఖ ణఫైన ఄతేతౄ భ యక్షణనలై
నియృ మం తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయసఔు యలు ఔయౌంఙేందఽఔు ఈథేెశించిన ఒ ాత్తనుథిత యక్షణఔు సంఫందించిన
ఄయ వంతఫైన సభాఙరయం నణరౄనిై ఄంథింఙరయౌ” ఄని ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిఫంధన సాచిశూోౄంథి.
నౄభా సంస లేథర తన ఏజెంట్ లేథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలశృ నైద ఔా బంట్ అదరయడే క్షంలల ఄలాంట్ి వకిౄ
ధరమసభ్తఫైన దే త్తలల ఔా బంట్ఔు సలశృ ఆయవయౌ.

ఏథేని కయణంణో, ాత్తనుదన, థరనికి సంఫందించిన ఆతయ ణరాలనఽ యనియోఖథరయస నింఔనుోణే, “అ నూయం,
దశూౄయేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభించఫడరుమని, ాత్తనుథిత కంట్లాఔుి నుాభ కతనఽ ూభిౄగ
ఄయ ం ఙేసఽఔుధరైనఽ” ఄని యనియోఖథరయస నఽంచి ాత్తనుదన తాం చివయలల ఒ ధివతాం ను ందఽయచవచఽి.
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A. రతితృహదన అంగీకహయం (లేకమి)
ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తాం కింథి సభాఙరభనిై యసౄ ితంగ ఆసఽౄండడరనిై భనం చాసఽౄధరైం:
 నౄభాథరయస యవభలు
 యషమ వవశృయం యవభలు
 ఄవసయఫైన యక్షణ యఔం
 శూనఽఔల, ాత్తఔలఫైన పౌత్తఔ యశిశుీంరల 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 యేఖం, శూభయ ూంణో నౄభా సంస నుాలలస్క ఙేల, తథరవభ తీసఽఔుంట్లనై నియృ మాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల
భతూయవఔంగ ణెలుఫడెతేంథి.

అండర్ మెైటంగ్ భమిమయ రతితృహదనల తృహరస్సంగ్
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయం, థిళన
ే ఽ భోజుల సభమంలలు ాత్తనుదననఽ నౄభా సంస నుాలలస్క
ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. ఇ కలట్ిిఔనఽ ఖ యసౄ ట్ిి, ఄంతయా తంగ నూలల ఄప్ ఙేల, యనియోఖథరయస లేవ భాయా ంలల
ఄవసయఫైనుడె ఔా బంట్/నౄభా ఙేలన వకిౄణో భాట్లాడరయౌస ఈంట్లంథి. ాత్తనుదననఽ భిశీయౌంచి, ఄంగీకయం
ఖ భించి నియృ మం తీసఽఔుధే ఇ ూభిౄ ాకరమ
ి నఽ ఄండర్ భెట్
ై ింగ్ ఄని ఄంట్లయస.
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నేభ్య్ై నైయస భీక్షించఽకోండి 1
భాయా దయశకల ాకయం, నౄభా ఔంనలనీ నౄభా ాత్తనుదననఽ __________ లలల నుాలలస్క ఙేమాయౌ.
I.

7 భోజులు

II. 15 భోజులు
III. 30 భోజులు
IV. 45 భోజులు
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B. Prospectus
A Prospectus is a document issued by the insurer or on its behalf to the prospective buyers of
insurance. It is usually in the form of a brochure or leaflet and serves the purpose of
introducing a product to such prospective buyers. Issue of prospectus is governed by the
Insurance Act, 1938 as well as by Protection of Policyholders‟ Interest Regulations 2002 and the
Health Insurance Regulations 2013 of the IRDAI.
The prospectus of any insurance product should clearly state the scope of benefits, the extent
of insurance cover and explain in a clear manner the warranties, exceptions and conditions of
the insurance cover.
The allowable riders (also called Add-on covers) on the product should also be clearly stated
with regard to their scope of benefits. Also, the premium related to all the riders put together
should not exceed 30% of the premium of the main product.
Other important information which a Prospectus should also disclose includes:
1. Any differences in covers and premium for different age groups or for different entry
ages
2. Renewal terms of the policy
3. Terms of cancellation of policy under certain circumstances
4. The details of any discounts or loading applicable under different circumstances
5. The possibility of any revision or modification of the terms of the policy including the
premium
6. Any incentives to reward policyholders for early entry, continued renewals, favourable
claims experience etc. with the same insurer
7. A declaration that all its Health insurance policies are portable which means that these
policies can be renewed with any other insurer who offers similar cover with the same
benefits he would have enjoyed had he continued with the existing insurer.
Insurers of Health policies usually publish Prospectuses about their Health insurance
products. The proposal form in such cases would contain a declaration that the customer
has read the Prospectus and agrees to it.
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C. రమిమం యశీద఼
రమిమం దివగహ వితుయోఖదడయవఔక రమిమం చయౌె ంచినుడు, తెభా షంషి ఒ యశీద఼న఼ జామీ చేమాయౌీ ఉంటయంది. ఏదేతు
రమిమంన఼ భయందష఼ుగహ చయౌె ంచినడ ఒ యశీద఼ జామీ చేమఫడుతతంది.

తుయుచనం
న఼ానేమం ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి కింద నౄభా యషమ వవశృభనిై నౄభా ఙేమడం కోసం నౄభాథరయస
ఙెయౌాంచడరనికి భిఖణంఙే నతౄ ం ఄని ఙెనుయౌ.
1. భయందష఼ుగహ రమిమం చయౌె ంు (తెభా చటట ం, 1938లోతు స్క్షన్ 64 VB)
నౄభా చట్ి ం ాకయం, నౄభా యక్షణ నుాయంపలనికి భ ంథే న఼ానేమం ఙెయౌాంచఫడెతేంథి. ఆథి ఒ భ కఫైన సదఽనుమం.
నౄభా ఔంనలనీ న఼ానేమంనఽ ల఼వఔభించినుడె ఒ ఙెలా ుఫలట్ల నౄభా కంట్లాఔుి ూభిౄ ఄవుతేంథి, భిస్కు నఽ నౄభా ఔంనలనీ
ఄభలు ఙేలేలా చాసఽౄంథి. ఇ యపలఖం పలయతథేశ్ంలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్భ
ర లలని ఒ యశిషీ ఫైన సదఽనుమం
కఖలదఽ.

భయకాబైన అంశహలక
a) న఼ానేమంనఽ భ ందసఽౄగ ల఼వఔభించఔుధరై, ఙెయౌాశూౄ నని శృనై ఆవవఔుధరై, నిభీృత దే త్తలల భ ందసఽౄగ
ఙెయౌాంచఔుధరై ఏ నౄభా సంస ఔడర ఎలాంట్ి భిస్కుఔ ఫలధత వళంచదని నౄభా చట్ి ం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ
నేభపుంట్ ంథి.

b) నౄభా సంస తయున నౄభా నులల఼నలై న఼ానేమంనఽ ఒ నౄభా ఏజెంట్ వసాలు ఙేలనుడె అమన ఫలంఔు, తనులా
లలలవు భోజులలా తనంచి వసాలు ఙేలన న఼ానేమం నణరౄనిై ఆయయై ధరలుఖా ంట్లలలు తన ఔనేషన్ లాంట్ి యట్ిని
తగిాంచఽకోఔుండర ూభిౄగ నౄభా సంస ఔు ఫట్లవడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.

c) న఼ానేమం నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄంలల ఙెయౌాంచిన ణేథీ నఽంచి భాతాఫే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేందని
ఙెఫడింథి.

d) తనులా లేథర భనీఅయు ర్ లేథర నుోసఽిలల ంనన ఙెఔుు థరవభ న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాంఙే భిల తేలలా, అమా సందభౌనిై
ఫట్ిి భనీ అయు ర్నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ నుోస్కి ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.

e) నులల఼ యదఽె లేథర నిమభ, నిఫంధనల ాకయం లేఔ భభో యధంగ భాభిడీ సభమంలల నౄభాథరయసఔు
ఙెయౌాంఙరయౌసన న఼ానేమం భీపండ్స ఏథెైధర ఈంట్ే నౄభా సంస కరస్క ఙేలన ఙెఔుు యౄంలల, నుోసి ల్ లేథర భనీ అయు ర్
యౄంలల ధేయసగ నౄభాథరయసఔు ఙెయౌాశూౄ యస. నౄభా సంస నఽంచి నౄభాథరయసఔు తగిన యశీదఽనఽ ఄందఽఔుంట్లయస. ఇ
భోజులలా నౄభాథరయస ఫలంఔు కాణరఔు ధేయసగ జభ ఙేమడం జయసఖ ణోంథి. ఆలాంట్ి భీపండ్స ఎట్ిి భిల తేలలానా
ఏజెంట్ కాణరఔు జభ ఙేమఫడదఽ.
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నౄభా చట్ి ంలలని నిఫంధనలు 58, 59 ాకయం న఼ానేమం ఙెయౌాంు ూయవ నిఫంధననలై నేనశృబంులు ఈధరైబ.
నుాజెఔిు నౄభాగ ధైండె ఔధరై ఎఔుువ ధలలు నడిఙే నులల఼ల యషమంలల యబథరలనఽ ఙెయౌాంచడం ఔ దే త్త.
భ ందసఽౄగ కచిితఫైన న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాంచని సందభౌలలా ఫలంఔు గయంట్ీ థరవభ లేథర నౄభా సంస ణో ఔా బంట్
థరవభ నియవళంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడం థరవభ ఔడర జయసఖ తేంథి.
2. రమిమం చయౌె ంు దధ తి

భయకాబైన అంశహలక
నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడరనికి ాత్తనుథింఙే ఏ వకిౄ థరవభ ఄబధర న఼ానేమం ఙెయౌాంచఫడెతేంథి లేథర నులల఼థరయస
కింథి నేభపునై ఔట్ి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దే తేలలా ఙెయౌాంచవచఽి:

a) నఖదఽ
b) ఙెఔుులు, డిభాండ్స డరాఫ్ుిలు, నే అయు ర్, పలయతథేశ్ంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలంఔులల తీలన ఫలంఔర్స ఙెఔుులు
లాంట్ి ఏథేని ఖ భిౄంు ను ంథిన ఫలంకింగ్ శూధధరలు;

c) నుోసి ల్ భని అయు ర్;
d) కెరడిట్, డెనృట్ కయసులు;
e) ఫలంఔు గయంట్ీ లేథర నఖదఽ యశీదఽ;
f) ఆంట్భెైట్;
g) ఇ- ఫథియ్
h) ాత్తనుదఔులు లేథర నులల఼థరయస లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆచిిన భాయా దయశకలణో ఫలంఔు ఫథియ్ల థరవభ
ాతక్షంగ జభ ఙేమడరలు;

i) ఎట్ిఔుడె ఄదికభిఔ అమోదం ను ంథిన భభైథెైధర ఆతయ దే త్త లేథర ఙెయౌాంు భాయా ంలల;
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయం, ాత్తనుదఔుడె లేథర నులల఼థరయస ధట్ ఫలంకింగ్ లేథర కెరడట్
ి /డెనృట్
కయసు థరవభ న఼ానేమం ఙెయౌాంు జయనులని ఎంచఽఔుంట్ే, ధట్ ఫలంకింగ్ కాణర లేథర ఄలాంట్ి
ాత్తనుదఔుడె/నులల఼థరయస

నేయసలల

జఞభీ

ఙేలన


కెరడట్
ి /డెనృట్

జయసఫడెతేంథి.
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కయసు

థరవభ

భాతాఫే

ఙెయౌాంు

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 2
న఼ానేమం ఙెయౌాంు ఙెఔుు థరవభ భాతాఫే జభిగై క్షంలల కింద నేభపునై ాఔట్నలలా ఏథి నిజం కఖలదఽ?
I.

ఙెఔుు నుోసఽి ఙేలన ణేథీనఽంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽి.

II. నౄభా ఔంనలనీ ఙెఔుు డినుజిట్లి ఙేలన ణేథీనఽంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
III. నౄభా ఔంనలనీ థరవభ ఙెఔుు ల఼వఔభించిన ణేథీన భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
IV. ాత్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽంచి భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
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D. తృహలస దశూహువ్ేజు
తృహలస దశూహువ్ేజు
నులల఼ ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుిఔు శూక్షంగ నియౌఙే ఒ ఄదికభిఔ దశూౄయేజు. ఇ దశూౄయేజుఔు పలయత భ దాణ చట్ి ం,
1899లలని సదఽనుమాల ాకయం భ దా డరయౌస ఈంట్లంథి.
ఒ శూదరయణ నౄభా నులల఼ ఏం ఔయౌగి ఈండరలధే థరనిని నేభపుని నులల఼థరయస ాయోజధరలనఽ యక్షించడం కోసం
యౄను ంథించిన ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలు:
a) నౄభా ఙేలన వకిౄ లేథర ణరఔట్లి ఫలంఔు లాంట్ి యషమ వవశృయంలల నౄభా ఙేమఖల అసకిౄని ఔయౌగిన భభై
ఆతయ వకిౄ నేయా స భభిమ చియసధరభాలు
b) నౄభా ఙేమఖల అలౄ లేథర అసకిౄ ూభిౄ యవయణ
c) నులల఼ కింద నౄభా ఙేలన అలౄ ాథేరలు లేథర నౄభా ఙేమఖల అసకిౄ సంఫందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు
d) నౄభా కల వవది
e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄలు
f)

యక్షణ ఔయౌసఽౄనై అదలు భభిమ నేనశృబంులు

g) వభిౄంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనశృబంులు
h) ఙెయౌాంచఖల న఼ానేమం భభిమ న఼ానేమంనఽ సయసెఫలట్లఔు యలుడే ఄంశ్ం, న఼ానేమం సయసెఫలట్ల నుాత్తథిఔ
i)

నులల఼ నిమభ, నిఫంధనలు భభిమ యభెంట్ీలు

j)

నులల఼ కింద కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఄవకశ్నేఙేిందఽఔు యలు ఔయౌంఙే అఔల్ఔ సంగట్న జభిగిణే నౄభాథరయస
తీసఽకోయయౌసన చయ

k) కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఄవకశ్ం ఔయౌంఙే సంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుంట్ే నౄభా యషమ వవశృభనికి సంఫందించి
నౄభాథరయస ఫలధతలు, అ భిల త
 ేలలా నౄభా సంస హఔుులు.
l)

ఏథేని ాణేఔ నిఫంధనలు

m) తుడె యవయణ, మోసూభితం, ఄయ వంతఫైన యషమాలనఽ యలా డించఔనుోవడం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయం
తీసఽకోఔనుోవడం
n) ఏథెైధర భెైడయసా ఈంట్ే, యట్ి యవభలు
o) సభసల భిశుుయ మంణరాంఖం యవభలు, ఄంఫ డ్ససఫేన్ చియసధరభా
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నులల఼ణో నుట్ల కెాబమ్నఽ తవభితఖత్తన భిషుభించడరనికి యలు ఔయౌంఙేలా ఄనఽసభింఙరయౌసన యదరధరల యంగ తలెణేౄ
కెాబమ్నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సంఫందించి ూభిౄ ఙేమాయౌసన ఄంరలనలై అమా భిల తేలలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుంట్లనై
భాయసలఔు ఄనఽఖ ణంగ నౄభా థరయసఔు నౄభా సంస సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ.
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E. తుఫంధనలక భమిమయ వ్హమెంటీలక
ఆఔుడ, నులల఼ థరలలల భెండె భ కఫైన థరలు ఈయోగించఫడెతేధరైబ. యట్ిని నిఫంధనలు భభిమ
యభెంట్ీలు ఄని ఄంట్లయస.
1. తుఫంధనలక
నిఫంధన ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుిలల ందం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ంథింఙే శూౌలబం కఖలదఽ.
ఈథరహయణలు :
a. ఙరలావయఔు నౄభా నులల఼లలల ఈనై కధొఔ నుాభాణఔ భిల త్త
 ఏనేట్ంట్ే :
నౄభాథరయస కెాబమ్నఽ ఏ యఔంగ ఄబధర మోసూభితంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ాఔట్నలు
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఈయోగించఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభాలు ఄవలంనృంచిధర, తుడె శూధధరలు
ఈయోగించిధర లేథర నులల఼ కింద ఏథేని ాయోజనం ను ందడం కోసం అమన తయున భభెవభెైధర నుతా
నుోఱంచిధర, లేథర దఽయసథేేశ్ంణో నశుినిై, ఄనుమానిై కొని ణెచఽిఔుధరై, ఇ నులల఼ కింద ఈనై ఄనిై
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయస.
b. అభోఖ నులల఼లలని కెాబమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఆలా ఈండవచఽి:
అసఽత్తా నఽంచి డిరిర్జ ఄబన నిభిేషీ భోజులలాు కెాబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. ఄబనట్ికీ, కొనిై ఔఠిన
భిల తేలలా ఇ నిఫంధన భా఼ భిఖణంచఫడెతేంథి. ఄంట్ే నిభీృత కల వవదిలలు ఆలాంట్ి ధనట్ీసఽ
ఆవవడరనికి తనఔు లేథర భభై ఆతయ వకిౄకి శూధం కదని లేథర కెామమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔంనలనీ
సంతినౄ ఙెంథినట్లి నియౄనతఫైణే థీనిని భిశీయౌంచవచఽి.
నులల఼ నిఫంధలనఽ ఈలా ంఘలేౄ నౄభా సంస నులల఼ని యదఽె ఙేమఖలదఽ.
2. వ్హమెంటీలక
నిభిేషీ భిల తేలలా నౄభా సంస ఫలధతనఽ భినేతం ఙేలేలా నౄభా కంట్లాఔుిలల యభెంట్ీలు ఈయోగించఫడెణరబ.
ఄనుమానిై తగిాంఙేందఽఔు నులల఼లల నౄభా సంస లు ఔడర యభెంట్ీలనఽ ఙేయసిణరబ. యభెంట్ీ థరవభ, నౄభాథరయస
నిభిేషీ కల వవదిలలుగధే కఔ నులల఼ కలంలలు ఔభియౌసన ఄవసయభ నై నిభిేషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయస. ఇ
ఫలధతలణో నౄభాథరయస ఔట్లిఫడి ఈండడంనలై నౄభాథరయస ఫలధత అదరయడి ఈంట్లంథి. భిస్కు నఽ నియవళంచి,
ఫయసఖ యచడంలల యభెంట్ీలు ఒ ఄణరవశ్ఔ నుతా నుోఱశూౄ బ.
యభెంట్ీ ఄధేథి కంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కోసం ఄక్షభలా ఔభియౌసన నిఫంధనగ నులల఼లల నేభపునఫడెతేంథి. యభెంట్ీ
ఄధేథి ఒ ాణేకించిన డరఔుఫంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల఼ దసౄ యేజులల ఆథి పలఖంగ ఈంట్లంథి. కంట్లాఔుిఔు (ఆతయ
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నిఫంధనలఔు భ ందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ందఽగ ఈండే నిఫంధన. భిస్కుఔు ఄథి ఄయ వంతఫైంథర లేథర ఄధే థరనిని
కచిితంగ, ఄక్షభలా నుట్ింఙరయౌ.
యభెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుంట్ే, ఈలా ంగన ఄధేథి ఒ ాణేకించిన నశుినికి కయణం కదని సషి ఫైనట్ికీ, నులల఼ని నౄభా
సంస ఙెలానిథిగ ఙేమవచఽి. ఄబనట్ికీ, అచయణలల, యభెంట్ీ ఈలా ంగన ఄధేథి ూభిౄగ శూంకైత్తఔ సవపలవం ఔయౌగి, ఏ
యఔంగనా నశుినికి కయణం కని భిల త
 ేలలా నౄభా సంస తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔంనలనీ యదరనం ాకయం నిమభాలు,
భాయా దయశకలఔు ఄనఽఖ ణంగ కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽి. ఆలాంట్ి సందయౌంలల, నశుిలనఽ భజీ కెాబమ్ లుగ
భిఖణంచి, శూదరయణంగ కెాబమ్ వంద రణరనికి కఔ శూధఫైనంత ఎఔుువ రణరనికి భిషుభించఫడెతేంథి.
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 భీక్షించఽకోండి 3
యభెంట్ీకి సంఫందించి కింథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైంథో ఙెండి?
I.

యభెంట్ీ ఄధేథి నులల఼లు నేభపునఫడఔుండర ఄభలు ఙేలే నిఫంధన.

II. యభెంట్ీ ఄధేథి నులల఼లల వకీౄఔభించిన నిఫంధన.
III. యభెంట్ీ ఄధేథి నులల఼లల వకీౄఔభించి, నౄభాథరయసఔు యేయసగ సభాఙరయం ఄంథించిన నిఫంధన. ఆథి నులల఼
దశూౄయేజులల పలఖం కదఽ.
IV. యభెంట్ీ ఈలా ంగన జభిగిణే, భిస్కుఔు ఄయ వంతం కఔుంట్ే ఔడర కెాబమ్ ఙెయౌాంచఫడెతేంథి.
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F. ఎండ్డర్ీబంటయ
ె
కొనిై ఄనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసా
ౄ , భభి కొనిైట్ిని నేనశృబసా
ౄ ఒ నుాభాణఔ యౄంలల నులల఼లు జఞభీ ఙేమడం
ఄధేథి నౄభా సంస లు ఄనఽసభింఙే దే త్త.

తుయుచనం
నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫంధనలనఽథరని జఞభీ సభమంలల భాభియౌసన ఄవసయనలేౄ ఎండరర్సఫంట్ ఄని
నయౌఙే దశూౄయేజు థరవభ సవయణలు/భాయసలు ఙేమడరనికి థీనిని ఙేడెణరయస.
ఆథి నులల఼కి జోడించఫడి, ఄందఽలల పలఖంగ ఈంట్లంథి. నులల఼ భభిమ

ఎండరర్సఫంట్ ఔయౌలే కంట్లాఔుిగ

యౄుథిదె ఽఔుంట్లంథి. భాయసలు/సవయణలనఽ భికయసు ఙేలేందఽఔు నులల఼ ఄభలు జయసఖ తేనై కలంలలనా
ఎండరర్సఫంట్ా నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
యసౄ యఔ సభాఙరయం భాభినుడలాా, నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔంనలనీకి సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌస ఈంట్లంథి. థరనిని
నౄభా ఔంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎండరర్స ఫంట్ థరవభ నౄభా కంట్లాఔుిలల పలఖంగ ను ందఽయససఽౄంథి.
ఒ నులల఼ కింద శూదరయణంగ ఄవసయఫైన ఎండరర్సఫంట్ల
ా కింథి యట్ికి సంఫందించినయగ ఈంట్లబ:
a) నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వణరశూలు/భాయసలు
b) ఄభ్ఔం, ణరఔట్లి తథితయ భాభాలలా నౄభా ఙేమఖల అసకిౄలల భాయస.
c) ఄదను ఄనుమాల నఽంచి యక్షణ/నులల఼ కలం ను డగింు కోసం నౄభా ను డిగింు
d) భిస్కులల భాయస. ఄంట్ే, ఄగిై ాభాద నౄభాలలని బవనం నిభ్ణ భాయస, నియసం లాంట్ియ.
e) భభో ాథేరనికి అలౄ ఫథియ్
f)

నౄభా యదఽె

g) నేయస లేథర చియసధరభాలల భాయస.
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నభయనడ ఎండ్డర్ీబంటయ
ె
యవభింఙరలధే ఈథేెశ్ంణో, కొనిై ఎండరర్సఫంట్ా లలని థరల నభూధర కింద ను ందఽయచఫడరుబ:
నులల఼ యదఽె
నౄభా ఙేలన వకిౄ ఄబయ న ఫేయఔు, ఇ నులల఼లలని నౄభా <ణేథీ> నఽంచి యదఽె ఙేమఫడినథిగ ాఔట్ించఫడెతేంథి.
నౄభా ఖడచిన ణొనే్థి ధలలుగ ఄభలులల ఈంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాంట్ి భీపండ్స 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>.
నౄభాథరయసనఽంచి ఄదను న఼ానేమం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే ఄంశ్ం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేంథి.

నేభ్యౌ్ నైయస భీక్షించఽకోండి 4
జఞభీ సభమంలల నులల఼లలని కొనిై, నిమభ, నిఫంధనలు సవభించఫడిణే, థరనిని __________థరవభ సవయణలు ఙేల,
ఙేమవచఽి.
I.

యభెంట్ెై

II. ఎండరర్సఫంట్
III. సవయణ
IV. సవయణలు శూధం కవు
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G. తృహలసల విఴయణ
నౄభా కంట్లాఔుిలనఽ భతూయవఔంగ వకీౄఔభిశూౄ బ. నౄభా సంస లు నౄభా నులల఼ థరలనఽ యౄను ంథిశూౄ బ.యయధ
ధరమశూధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభిేషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫంధనల ాకయం ఇ నులల఼లు యవభించఫడెణరబ. ఇ
నిభ్ణంలలని ఄతంత భ కఫైన నిఫంధన ఄధేథి నుభీిల ఈథేెశ్ం ఈంట్లంథి. అ ఈథేెరనిై నులల఼లలధే భిశీయౌంఙరయౌస
ఈంట్లంథి. నులల఼ని ఄసషి ఫైన దే త్తలల జఞభీ ఙేల,ేౄ నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఄనఽఔలంగనా, నులల఼ని నౄభా సంస
యౄను ంథించిందధే శూదరయణ సాతాంనలై నౄభా సంస ఔు వత్తభైఔంగనా కోయసిలల యవభించఫడెతేంథి.
నులల఼లలని థరలనఽ కింథి నిఫంధనల ాకయం ఄయ ం ఙేసఽఔుని, యవభింఙరయౌస ఈంట్లంథి :
a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయవఔ నిఫంధన యదించిన నిఫంధననఽ ఄదిఖనేసఽౄంథి. ఄలా ఙేమడంలల
నిలఔడలేనే ఈంట్ే తనంచి ఆలాగై శూఖ తేంథి.
b) నుాభాణఔ భ దాణ నులల఼ నూయం, ట్ెైప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫంధనలలా ణేడర ఈంట్ే, ట్ెైప్
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ అ ాణేకించిన కంట్లాఔుిలల నుభీిల ఈథేెశ్ంగ భిఖణంచఫడెతేంథి.
యట్ి ఄయ ం ఄసలు భ థింా చిన థరల ఄభేనిై ఄదిఖనేసఽౄంథి.
c) ఎండరర్సఫంట్ కంట్లాఔుిలలని ఆతయ పలగలణో యపేథిల,ేౄ తదఽభి దశూౄయేజుగ అ ఎండరర్స ఫంట్ ఄయ ం నిలఫడి
ఈంట్లంథి.
d) ఄసలు భ థింా చిన దజఞలం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఆట్లయౌక్సలలని నిఫంధనలు యట్ిని ఄదిఖనేశూౄబ.
e) నులల఼లలని యషమం భిదిలల ఈనై దజఞలం ఔధరై నులల఼ భాభిజన్లల భ థింా చిన లేథర ట్ెైప్ ఙేలన
నిఫంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఆవవఫడెతేంథి.
f)

నులల఼కి జోడించిన లేథర ఄత్తకించిన నిఫంధనలు నులల఼ యషమంలలని శూదరయణ నిఫంధనలు, నిఫంధనలనఽ
ఄదిఖనేశూౄబ.

g) భ థిాత

థరలు

ట్ెైుణో

భలన

థరలు

లేథర

ఆంక్

యఫోర్

శూింుణో

భ థింా చిన

థరలు

ఄదిఖనేంచఫడెణరబ.
h) ట్ెైప్ ఙేలన లేథర శూింు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత ఄదిఖనేసఽౄంథి.

i)

చివయగ, సంథిఖేత ఏయడిధర లేథర సషి త కొయవడిధర యఔయణం, యభభానికి సంఫందించిన శూదరయణ
నిఫంధనలు వభిౄశూౄ బ.
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భయకాబైన అంశహలక
1. తృహలసల తుమహమణం
ఒ నౄభా నులల఼ ఄధేథి ఒ యనుయ కంట్లాఔుి. ఆతయ కంట్లాఔుిల యషమంలల ఈనైట్లిగ కోయసిలు ఄనఽసభింఙే నిభ్ణ,
యవయణలు నౄభా కంట్లాఔుిలఔు వభిౄశూౄ బ.
కంట్లాఔుి ఔుదఽయసిఔుంట్లనై నుభీిల ఈథేెశ్ం ఄతంత భ కఫైనదనైథి నిభ్ణంలలని ాదరన నిఫంధన. నులల఼
దశూౄయేజుణో నుట్ల ాత్తనుదన తాం, నిఫంధనలు, ఎండరర్సఫంట్ల
ా , యభెంట్ీలు తథితభలనఽంచి అ ఈథేెశ్ం
లేఔభించఫడరయౌ. ఆథి కంట్లాఔుిలల పలఖంగ ఈంట్లంథి.
2. దజాలంలోతు అయి ం
ఆందఽలల ఈయోగిసౄ ఽనై థరలు శూదరయణ భభిమ ాజలు సఽలబంగ ఖరళంఙే భీత్తలల ఈంట్లబ. కిుంట్ిలలని ఒ
శూభాన వకిౄ భాట్లాడే భీత్తలల ఄందఽలల థరలు ఈండరయౌ. కఫట్ిి “ఄగిై” ఄధే థరనికి భంట్లు ఄధే ఄయ ం వసఽౄంథి.
భభోయైున, యఔ నిభ్ణంలల భభో యఔఫైన ఄయ ం ధవనించఔుంట్ే యనుయం లేథర యణజంలల శూదరయణఄయ ం ఔయౌగిన
థరలు అ ఄయ ంణోధే నిభి్ంచఫడెణరబ. చట్లిల థరవభ థరలు నియవచించఫడే ఙోట్, అ నియవచనం ఄయ ం చట్ి ం ాకయం
ఈయోగించఫడెతేంథి. ఆండిమన్ న఼నల్ కోడ్సలల “ఙౌభనిై” ఈయోగించడరనిై థీనికి ఈథరహయణగ ఙెవచఽి.

నౄభా నులల఼లలల ఈయోగింఙే ఄధేఔ థరలు శూదరయణంగ వభిౄంఙే ఆథివయఔట్ి ధరమయఫైన నియృమాలఔు
ఔట్లిఫడి ఈంట్లబ. ఆథి కఔుండర, ఈనైత ధరమశూనం తీసఽఔుధే నియృమాలఔు కింథి కోయసి నియృ మాలు
ఔట్లిఫడి ఈంట్లబ. యయ
ై సధం ఈనైట్లి సంకైణరలు ఈంట్ే తనంచి, శూంకైత్తఔ థరలు ఎుడా తభ శూంకైత్తఔ
ఄభనిై ఆయవయౌ.
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H. ునయవదధ యణ నోటీష఼
చడలాఴయఔక తెభా భయతయ తృహలసలక వ్హమిిఔ తృహరతిదిఔన జామీ చేమఫడుతడభ.
నులల఼ నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄందధే యషమానిై నౄభాథరయసఔు ణెలునుయౌసన చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభా
సంస ఔు లేదఽ. ఄబనట్ికీ, నులల఼ ునయసదే యణనఽ ఄశృవనిసా
ౄ నౄభా సంస లు ఖడెవు ణేథీకి భ ందఽగ ఒ
ునయసదే యణ ధనట్ీసఽనఽ జఞభీ ఙేశూౄ యస. నౄభా ఙేలన నతౄ ం, యసౄ వ న఼ానేమం తథితభలు లాంట్ి నులల఼ సంఫందిత
యవభలనిైట్ినీ ఇ ధనట్ీసఽ చానసౄ ఽంథి. భిస్కులలని ఏథేని ఄయ వంతఫైన సవయణలు ఈంట్ే నౄభాథరయసఔు ణెయౌనే యధంగ
ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర ఙేభైి సంాథరమంగ ఔడర థీనిని పలయంచవచఽి.
ఈథరహయణఔు మోట్లయస యహన ునయసదే యణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄనిై సవభించఽఔుధే యషమంనలై నౄభాథరయస
దిఱి నియౌనేలా ఙేమవచఽి. ాసౄ ఽత ఄవసభల ధేథంలల (ఄంట్ే నౄభాథరయస ాఔట్ించిన యహన యలువ)
న఼ానేమంనఽ భ ందసఽౄగ ఙెయౌాంచని క్షంలల ఎలాంట్ి భిస్కు భిఖణంచఫడదధే యషమంనలై ఔడర నౄభాథరయస దిఱి
డేలా ఙేమాయౌ.

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 5
ునయసదే యణ ధనట్ీసఽఔు సంఫందించి కింథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైంథో ఙెండి ?
I.

భాయా దయశకల ాకయం నులల఼ కల వవది భ గిలేందఽఔు 30 భోజుల భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదే యణ
ధనట్ీసఽ ంనంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.

II. భాయా దయశకల ాకయం నులల఼ కల వవది భ గిలేందఽఔు 15 భోజుల భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదే యణ
ధనట్ీసఽ ంనంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.
III. భాయా దయశకల ాకయం నులల఼ కల వవది భ గిలేందఽఔు ఏడె భోజుల భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదే యణ
ధనట్ీసఽ ంనంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.
IV. భాయా దయశకల ాకయం నులల఼ కల వవది భ గిలేందఽఔు భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదే యణ ధనట్ీసఽ
ంనంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.
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I.

మాంటీ భతూ లాండమింగ్ భమిమయ మీ వితుయోఖదడయవన఼ తలకష఼కోండ్ి భాయి దయశకహలక

చట్ి వత్తభైఔ కయఔలానుల థరవభ నిధఽలనఽ ను ందఽతేనై ధేయసఽౄలు థరనిని భనీ లాండభింగ్ ఄని నయౌఙే ాకిరమ థరవభ
చట్ి ఫదే ఫైన శూ భ ్గ భ ందఽఔు తీసఽఔుయళ్ా ఖలయస.
భనీ లాండభింగ్ ఄధేథి ధేయసఽౄలు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽంచి వచిిన డఫ ో ఄసలు భూలానిై, థరని
మజభానిని థరచినలట్ి ేలా నిధఽలనఽ తయయౌంఙేందఽఔు శూగింఙే ాకిరమ. ఇ ాకిరమ థరవభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄంునఽ
కోలలబ, ఙెలేా థిగ ఔనినసౄ ఽంథి.
తభ శూ భ ్నఽ చట్ి ఫదే ం ఙేసఽఔుధేందఽఔు ఫలంఔులు, నౄభా సంస లు లాంట్ి యట్ి అభిఔ లేవలనఽ ఈయోగించడరనికి
ధేయసఽౄలు ామత్తైశూౄయస. తుడె ఖ భిౄంులు ఈయోగించి యయస లాయథేయలు నియవళశూౄయస. ఈథరహయణఔు ఏథో
యౄంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, అ శూ భ ్నఽ యనఔుు తీసఽఔునై తభవత ఄఔుడి నఽంచి ఔనినంచఔుండర
భామభవుణరయస.
భనీలాండభింగ్లల ఙేలే ఆలాంట్ి ామణరైలనఽ నియభించడరనికి పలయత్ సశృ ాంచం నలుభూలలా ాబ తవ శూబలలా
ఖట్ిి ఔిఱ జయసఖ ణోంథి.
భనీ లాండభింగ్ నియయణ చట్ి ం భ శూబథరనఽ 2002లల ాబ తవం ఄభలలాకి ణెచిింథి. అ యంట్ధే ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ
ఙేలన భనీ లాండభింగ్ నిభోధఔ భాయా దయశకలు నౄభా లేవలనఽ ఄబభిసౄ ఽనై యనియోఖథరయసల నిజఫైన ఖ భిౄంునఽ
నిభేభింఙేందఽఔు, ఄనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథింఙేందఽఔు, భనీలాండభింగ్ ాఫేమం ఔయౌగిన, ాఫేమం
ఔయౌగినట్లి ఉళసఽౄనై సంగట్నలనఽ భికయసు ఙేలేందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలంథి.
నై యనియోఖథరయస భాయా దయశకల ాకయం, ాత్త యనియోఖథరయసనఽ కింథి దశూౄయేజుల లేఔయణ థరవభ సభెైన భీత్తలల
ఖ భిౄంఙరయౌస ఈంథి:
1. చియసధరభా భిశీలన
2. ఆట్ీవయౌ నూోట్ గరఫ్
3. అభిఔ లత్త
4. నౄభా కంట్లాఔుి ాయోజనం
కఫట్ిి ఏజెంట్ యనియోఖథరయసల ఖ భిౄంునఽ ఏయభిఙేందఽఔు నౄభా యనుయంలలకి తీసఽఔువఙేి సభమంలలధే
దశూౄయేజులు లేఔభింఙరయౌసన ఄవసయభ ంథి:

1. వఔుౄల యషమంలల–ూభిౄ నేయస, చియసధరభా, నూోన్ ధంఫయసా, వకిౄఖత ఖ భిౄంు, చియసధరభా అదరయం, ఙరన్
ధంఫర్, ఎన్.ఆ.ఎఫ్.ట్ి ాయోజధరల కోసం ూభిౄ ఫలంఔు యవభలు లాంట్ియట్ిని లేఔభింఙరయౌ.
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2. కభపభైట్ా యషమంలల- ఆన్కభపభైషన్ సభిికైట్, ఄశూోలబయషన్ ఫనభండం, నిఫంధనలు, యనుయ
లాయథేయ జభినేందఽఔు వర్ అఫ్ ఄట్లభీై, నున్ కయసు ాత్త లాంట్ి యట్ిని లేఔభింఙరయౌ.
3. పలఖశూవభ సంస ల యషమంలల- భిజిషి ర్ ఙేల ఈంట్ే భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్, పలఖశూవభ ందం, సంస
తయున యనుయ లాయథేయలు నియవళంచడరనికి సంస పలఖశూవనే లేథర ఈథోగికి వర్ అఫ్ ఄట్లభీై, అ వకిౄ
ఖ భిౄంు అదరయం లాంట్ి యట్ిని లేఔభింఙరయౌ.
4. ట్ాసి ఽలు భభిమ నూౌండేషన్ల యషమంలల- పలఖశూవభం తయశృలలధే ఈంట్లంథి.
ఆలాంట్ి సభాఙరయం ఆతయ ఈతతే
ౄ లనఽ ఄభ్డంలల ఔడర సశృమడెతేందనీ, సశృమఔయ భాభెుట్ింగ్ శూధనంగ
ఈంట్లందధే యషమానిై ఖభనింఙరయౌ.

166

శూహమహంవం
a) దశూౄయేజీఔయణ నదట్ి దశ్ ాత్తనుదన తాం. థీని థరవభ నౄభా ఙేలన యయస తన ఖ భించి, తనఔు కయయౌసన నౄభా
ఖ భించి ణెలనుయౌ.
b) ఄయ వంతఫైన సభాఙరభనిై యలా డింఙరయౌసన ఫలధత నులల఼ అయభౌయనికి భ ంథే తలెతౄ ేతేంథి. నులల఼ కలం
నణరౄనికి ఄథి కొనశూఖ తేంథి.
c) నౄభా ఔంనలనీలు శూదరయణంగ ాత్తనుదఔుడె సంతఔం ఙేలన ాత్తనుదన తాం చివయలల యగెన్ ాఔట్ననఽ
జోడిశూౄ యస.
d) ఒ ాత్తనుదన తాంలలని భూలకలు శూదరయణంగ కింథి యట్ిని ఔయౌగి ఈంట్లబ:

i.

ాత్తనుదఔుల ూభిౄ నేయస

ii. ాత్తనుదఔుల చియసధరభా, నూోన్ ధంఫర్ యవభలు
iii. అభోఖ నులల఼లబణే ఫలంఔు యవభలు
iv. ాత్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనం లేథర యనుయం
v. నౄభా యషమ వవశృయం యవభలు, ఖ భిౄంు
vi. నౄభా ఙేలన శూ భ ్
vii. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత నౄభా
viii. నషి ం ఄనఽబవం
ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగేన ాఔట్న
e) భధవభిౄగ వవహభింఙే ఒ ఏజెంట్ నౄభాథరయస నౄభా సంస ఔు ఄయ వంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ ఄంథింఙేలా
చాడరయౌసన ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈంట్లయస.
f)

ాత్తనుదననఽ భిశీయౌంఙే ాకిరమ, ఄంగీకయం ఖ భించిన నియృ మం తీసఽకోవడరనిై ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఄని ఄంట్లయస.

g) అభోఖ నులల఼లలల, నౄభాథరయసఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔం ఔడర ఄంథించఫడెతేంథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, ఄయ ం
ఙేసఽఔుధరైనని ాత్తనుదనలల అమన ాఔట్ింఙరయౌస ఈంట్లంథి.
h) న఼ానేమం ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి కింద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడం కోసం నౄభాసంస ఔు నౄభా
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌాంఙరయౌసన నతౄ ంగ భిఖణంచఫడెతేంథి.
i)

న఼ానేమం ఙెయౌాంునఽ నఖదఽ యౄంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄంు ను ంథిన ఫలంకింగ్ శూధనం, నుోసి ల్ భనీ అయు ర్, కెరడిట్
లేథర డెనృట్ కయసు, ఆంట్భెైట్, ఆ- ఫథియ్, ాతక్ష కెరడిట్ లేథర ఎట్ిఔుడె ఄదికయ సంస అమోదం ణెయౌనన ఆతయ
భాభాల థరవభ ఙెయౌాంచవచఽి.
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j)

నులల఼ తమాభీ నలండింగ్లల ఈనైుడె లేథర నౄభా కోసం సంాథింులు భ ందఽఔు శూఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేంథి. నుోాయజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ ఄంథింఙరయౌసన ఄవసయం ఈంథి.

k) యనుయంలలని

సభ దా

యయణర

భభిమ

మోట్లయస

యహన

యనుభలలా

ఔవర్

ధనట్ా ల

ఎఔుువగ

ఈయోగించఫడెతేధరైబ.
l)

ఄవసయం ఈనై ఙోట్ నౄభా దివతాం నౄభాఔు అదరయంగ నిలుసఽౄంథి.

m) నులల఼ ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుిఔు శూక్షానిై ఄంథింఙే ఒ లాంఛననుామఫైన దశూౄయేజు.
n) యభెంట్ీ ఄధేథి కంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కోసం ఄక్షభలా ఔట్లిఫడరయౌసన నులల఼లల వకీౄఔభించిన నిఫంధన.
o) నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫంధనలు జఞభీ సభమంలల సవభింఙరయౌసన ఄవసయం ఏయడిణే, ఎండరర్స ఫంట్ ఄని
నయౌఙే దశూౄయేజు థరవభ భాయసలు/సవయణలనఽ ఏయయచడం థరవభ యట్ిని ఄభలలాకి తీసఽఔుభవచఽి.
p) నిభ్ణ దశ్లల ఄతంత భ కఫైన నిఫంధన ఏనేట్ంట్ే నుభీిల ఈథేెశ్ం ఈండరయౌ. నులల఼లలధే అ ఈథేెశ్ం సషి ంగ
ఔనినంఙరయౌ.
q) భనీ లాండభింగ్ ఄంట్ే ధేయ భాభాల థరవభ ను ంథిన డఫ ోనఽ చట్ి ఫదే శూ భ ్గ భాయిడం. థీనిణో నుోభడేందఽఔు
ాంచం నలుభూలలా భభిమ పలయతథేశ్ంలలనా చట్లిలనఽ ాయేశ్నలట్ి లయస.
r)

నై యనియోఖథరయస ఖ భించి ణెలుసఽకో భాయా దయశకలనఽ ఄనఽసభించి, అ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల ఄవసయఫైన
దశూౄయేజులనఽ ను ంథరయౌసన ఫలధత ఏజెంట్నలై ఈంట్లంథి.

కరలఔ దడలక
a) నులల఼ తాం
b) న఼ానేమం భ ందసఽౄ ఙెయౌాంు
c) యక్షణ ఖభనిఔ
d) నౄభా ధివతాం
e) ునయసదే యణ ధనట్ీసఽ
f)

యభెంట్ీ

g) భిల త్త
h) ఎండరర్స ఫంట్
i)

భనీ లాండభింగ్

j)

నై యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకోండి
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అధడామం 8
ఆమోఖా తెభా ఉతతత
ు లక
అధడామం మిచమం
ఇ ఄదరమం భనఔు పలయతథేశ్ంలలని నౄభా ఔంనలనీలు ఄంథింఙే యయధ యకల అభోఖ నౄభా థకల ఖ భించి
ణెలుసఽఔుధే ఄవకశ్ం ఔయౌశూోౄంథి. ఫడీకా ెబమ్ ఄధే ఔ ఈతత్తౄ నఽంచి యయధ యకలణో ఔడిన వందలాథి ఈతతే
ౄ లు
ఈండడంణో సభ చిత యక్షణనఽ ఎంచఽఔుధేందఽఔు యనియోఖథరయసఔు ఄధేఔ భాభాలుధరైబ.

వఔుౄలు, ఔుట్లంఫం,

ఫింథరనిై భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల అభోఖ ఈతతే
ౄ ల యశిశుీంరలనఽ ఇ ఄదరమం యవభిసౄ ఽంథి.

అఫాాష పయౌతడలక

A. అభోఖనౄభాఈతతే
ౄ లవభీాఔయణ
B. అభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐ
ై .అర్.డి.ఏభాయా దయశకలు
C. అసఽత్తాకయసిలూచీఈతత్తౄ
D. ట్లప్ఄాక్షణలులేథరఎఔుువగతగిాంుఆఙేినౄభాాణరయఔలు
E. ల఼నిమభిసట్ిజనివదరనం
F. లయాయోజనయక్షణలు –అసఽత్తానఖదఽ, తీవాఄసవస త
G. థీయఘకయౌఔసంయక్షణఈతత్తౄ
H. ఄదనుఈతతే
ౄ లు
I. నుకైజీనులల఼లు
J. నేదవభాలకోసంసాక్ష్నౄభా,అభోఖనౄభా
K. భఱ఼ిమ
ర సవశూూనౄభాయోజ న
L. ాదరన భంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన
M. ాదరన భంత్తా జన్ధన్ యోజన
N. వకిౄఖతాభాదభభిమ ఄంఖయైఔలయక్షణ
O. యథేశీామాణనౄభా
P. ఫిందఅభోఖయక్షణ
Q. అభోఖను దఽుకాణర
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R. అభోఖనులల఼లలలనికీలఔనిఫంధనలు
ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత, నైయస ఙేమఖయౌగినయ:

a) అభోఖ నౄభాలలని యయధ వభాలనఽ యవభించఖలయస.
b) అభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలనఽ యవభించఖలయస.
c) ధేడె పలయతీమ యణలల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యయధ యకల అభోఖ ఈతతేౄలనఽ చభిించఖలయస.
d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభించఖలయస.
e) యథేశీ ామాణ నౄభానఽ చభిించఖలయస.
f) అభోఖ నులల఼లలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ నిఫంధనలనఽ ఄయ ం ఙేసఽకోఖలయస.
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A. ఆమోఖా తెభా ఉతతత
ు ల ఴమీిఔయణ
1. ఆమోఖాతెభా ఉతతత
ు ల మిచమం
ఐ.అర్.డి.ఏలలని అభోఖ నౄభా నిమంతాణలు అభోఖ యక్షణనఽ కింథి యధంగ నియవచిశూోౄంథి.

తుయుచనం
“అభోఖ నౄభా యనుయం” లేథర “అభోఖ యక్షణ” ఄంట్ే ఄసవస త ాయోజధరలు లేథర బభోశూ ఆచిిన
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ అభోఖ సంయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సశృ యైద, శ్సౄ ై చికితస
లేథర అసఽత్తా కయసిల ాయోజధరలనఽ ఄంథింఙే నౄభా ంథరలనఽ ాపలయతం ఙేమడభని ఄయ ం.
పలయతీమ యణలల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లు ఙరలావయఔు అసత్తాలల ఙేభి చికితస ను ంథే భీత్తలల
ఈంట్లబ. ఇ ఈతతే
ౄ లు అసత్తాలల ఙేభిన సభమంలల ఒ వకిౄకి ఄవుతేనై కయసిలనఽంచి

యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి.

ఄంణేకదఽ. అభోఖ సంయక్షణఔు కయసిలు నలయఖడం, శ్సౄ ై చికితస దే తేలు, భాభెుట్లలకి కొతౄ గ వచిిన భభింత కభీథెైన
శూంకైత్తఔత, కొతౄ తయం భందఽల వమం కయణంగ ఇ యఔఫైన కయసిలు ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్ృ, శూభానఽడికి
ఄందనంత దాయంలల ఈంట్లధరైబ. యసౄ వంగ, అభిఔంగ లత్తభంతేడెైన వకిౄకి ఔడర ఎలాంట్ి అభోఖ నౄభా లేఔుండర
ఆంత పలభీ శూబలల కయసిలనఽ బభించడం ఔషి ఫే కఖలదఽ.
కఫట్ిి, భెండె కయణరల వలా అభోఖ నౄభానఽ భ కఫైనథిగ ఙెవచఽి:
 ఏథేని ఄసవస తఔు ఖ భెైన తయసణంలల యైద శూౌఔభల కోసం ఙెయౌాంచడరనికి అభిఔ శూమం ఄంథిసౄ ఽంథి.
 ఄసవస త కయణంగ ను దఽు శూ భ ్ తేడిచినలట్ి లఔుని నుోఔుండర సంయక్షిసౄ ఽంథి.
అసఽత్తా కయసిల నఽంచి యక్షణ ఔయౌంచిన నదట్ి భీట్ెబల్ ఈతత్తౄ ఄబన ఫడికా బ
ె మ్ నఽ 1986లల ధరలుఖ ాబ తవ
యంఖ సంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ఇ ఔంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథరయసలఔు యరరంత జీయతకల యైద
కయసిలనఽంచి యక్షణ ఔయౌంఙే యధంగ బయష అభోఖ నులల఼ని , ామాణ నౄభానఽ ఄంథింఙే ఒవభీసస్క ఫడికా బ
ె మ్
నులల఼ని, నేద ాజల కోసం జన అభోఖ నౄభా నులల఼ని ఔడర ాయేశ్నలట్ి లబ.
అ తభవత, నౄభా యంఖంలలకి నలైయేట్ల సంస లనఽ ఔడర ఄనఽభత్తంచడంణో అభోఖ నౄభా యణ సశృ యయధ యంగలలాకి
ఄధేఔ ఔంనలనీలు ాయేశింఙరబ. ఄథి జయఖడంణో ఇ యనుయం భభింత ఫలగ ుంజుఔుంథి. ఇ యక్షణలలా ఄధేఔ యైయదరలు
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ యక్షణలు ఔడర వఙరిబ.
ధేడె, అభోఖ నౄభా యపలఖం పలభీ శూబకి యసౄ భించింథి. అభోఖ నౄభా సంస లు, జీయత నౄభా సంస లణో నుట్ల థరథరు
ఄనిై శూదరయణ నౄభా సంస లు వందల సంకలల ఈతతే
ౄ లనఽ ఄంథిసౄ ఽధరైబ. ఄబనట్ికీ ఫడికా ెబమ్ నులల఼
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే ఄంట్ే అసఽత్తా కయసిలనఽంచి యక్షణ ఆట్ికీ ఄతంత జధరదయణ ను ంథిన నౄభా
యౄంగ యలలలా ుణోంథి.
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నౄభా నిమంతాణ, ఄనవిథిే నుాదికయ సంస (అభోఖ నౄభా) నిమంతాణలు, 2013 ాకయం
1. జీయత నౄభా ఔంనలనీలు థీయఘకయౌఔ అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ఄంథించవచఽి, కనీ ఄలాంట్ి ఈతతే
ౄ లఔు
న఼ానేమం భూడేళ్ా కల వవది భధ ఎలాంట్ి భాయస జయఖఔుండర ఈండరయౌ. అ తభవత న఼ానేమంనఽ
సనైక్షించి, ఄవసయఫైణే సవభించవచఽి.
2. జీయత బయతయ- ాణేఔ అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు వకిౄఖత అభోఖ ఈతతే
ౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా,
ఖభిషీంగ భూడేళ్ా కల వవదిణోనా ఄంథించవచఽి. ఇ కల వవది భధలల న఼ానేమంలల ఎలాంట్ి భాయస
ఈండభదఽ.
2. ఆమోఖా తృహలసల విశిశుహఠంశహలక
అభోఖ నౄభా నుాథనేఔంగ ఄసవస తణో వవహభిసౄ ఽంథి కఫట్ిి ఄసవస త వలా ఔయౌగై కయసిలణో భ డిడి ఈంట్లంథి.
కొనిై సందభౌలలా ఒ వకిౄకి సంఔరనేంచిన యది థీయఘకయౌఔఫైనథి కవచఽి. లేథర ఎఔుువ కలం, జీయతకలభంణర
కొనశూగైథి కవచఽి. లేదంట్ే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవం చానేంతట్ి తీవాఫైనథి కవచఽి. ాభాదం వలా ఔయౌగై
గమాలు, థరనివలా తలెణేౄ ఄంఖయైఔలం వలా ఔడర కయసిలు బభింఙరయౌసభవచఽి.
ననైఫైన జీవన రైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయసల శూభయ ూం, అభోఖ లత్తని ఫట్ిి, యననై ఄవసభలు
ఈంట్లబ. కోు యనియోఖథరయస యపలగనికి ఄంథింఙరయౌసన నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమంలల ఇ
ఄంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. యభి ఄవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌంఙే అభోఖ నౄభానఽ కొధే
సభమంలల సభఖరఫైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయసలు కోయసఔుంట్లయస. ఄథే సభమంలల భభింత ఎఔుువ
ఄంగీకయం, పలభీ భిభాణరనిై శూదించడం కోసం అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంఙరయౌసన
ఄవసయభ ంథి. యనియోఖథరయసలు సఽలబంగ ఄయ ం ఙేసఽఔుధేలా ఈండడంణో నుట్ల యట్ిని భాభెుట్ ఙేమడం యఔరమ
ఫింథరనికి ణేయౌఔగ ఈండరయౌ.
యనియోఖథరయసల భనసఽలనఽ గెలుచఽఔుధేందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔంనలనీలు ఙేసౄ ఽనై ామణరైలణో
యౄను ంథిసౄ ఽనై అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లలా నియృ మాత్ఔ యశిశుీంరలు కొనిై ఈధరైబ.

3. ఆమోఖా తెభా ఉతతత
ు ల విషు ాత ఴమీిఔయణ
ఈతత్తౄ యౄఔలన ఎలా ఈధరై, అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితంగ వభీాఔభించవచఽి:
a) ూచీ యక్షణలక
అభోఖ నౄభా యణలల ఎఔుువ పలగనిై ఇ ఈతతే
ౄ లే అఔరనేంఙరబ. అసత్తాలల ఙేయడం వలా ఄవుతేనై యసౄ వ
యైద కయసిలనఽ ఆయ ఙెయౌాశూౄ బ.
b) సియ రయోజఔ యక్షణలక
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అసఽత్తా నఖదఽ ఄని ఔడర నయౌఙే ఇ ఈతతే
ౄ లు అసఽత్తాలల ఙేభినుడె ఄబయ కయసిల కోసం భోజూ కొంత
నణరౄనిై ఙెయౌాంఙరయస. కొనిై ఈతతే
ౄ లు ఈతత్తౄ లల ను ందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికితస ాయోజధరనిై ఔడర
ఔయౌగి ఈంట్లంథి.
c) తీఴర అషుషి త యక్షణలక
ఆథి ఒ లయఫైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ండెనుోట్ల, క్షయతం, కనసర్ లాంట్ి భ ందఽగ నియవచించిన తీవా
ఄసవస త సంబయంచినుడె ఙెయౌాంులు జయడరనికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.
ాంచ యౄ ంగ అభోఖం, ఄంఖయైఔలం నౄభా ఔలల శూఖ తేంథి కనీ పలయతథేశ్ంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ
సంాథరమఫదే ంగ అభోఖ నౄభా నఽంచి యేయసగ ఙేల యఔరబసా
ౄ వసఽౄధరైయస.
ఄంణేకదఽ అభోఖ నౄభా శూదరయణంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సంబయంఙే కయసిలనఽ ఙేయసికోదఽ. ఇ ాయోజనం కోసం,
ఒవభీసస్క ళెల్ౄ ఆనాసభెన్స లేథర ట్లాయల్ ఆనాసభెన్స నేయసణో భభో ఈతత్తౄ ని కొధరయౌస ఈంట్లంథి. ఆట్ీవలే నలైయేట్ల సంస ల
నఽంచి వసఽౄనై కొనిై కభీథెైన నౄభా ఈతతే
ౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫంధనలఔు లలఫడి శూదరయణ అభోఖ నౄభా
యక్షణలలధే యథేశీ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ందఽభిఙరబ.

4. వితుయోఖదడయవ విఫాఖం తృహరతిదిఔన ఴమీిఔయణ
లక్షంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయస యపలగనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుని ఔడర ఈతతే
ౄ లఔు యౄఔలన జయసఖ ణోంథి.
ాయోజన నిభ్ణం, ధయ, ంద తాం, భాభెుట్ింగ్ యేభైవయసగ ఈంట్లంథి. యనియోఖథరయస యపలగల నుాత్తథిఔన
వభీాఔభింలన ఈతతే
ౄ లు ఏయట్ంట్ే:
a) చిలా య యనియోఖథరయసలు, యభి ఔుట్లంఫ సబ లఔు ఆవవజూనే వకిౄఖత యక్షణ
b) కభపభైట్ ఔా బంట్ా ఈథోఖ లు, ఫింథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌంఙే ఫింద యక్షణ
c) జధరపలలలని ఄట్ి డెఖ వభాలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే అర్.ఎస్క.నృ.యై లాంట్ి ాబ తవ థకల కోసం జన నులల఼లు.
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B. ఆమోఖా తెభాలో తృహరభాణికరఔయణ్ై ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ భాయి దయశకహలక
లెఔులేననిై భాయసలణో ఔడిన ఈతతే
ౄ లనఽ, యయధ నిఫంధనలు, నేనశృబంుల ననైఫైన నియవచధరలణో లు
నౄభా

సంస లు

ఄంథిసౄ ఽండంణో

భాభెుట్లల

ఖందయగోళ్

భిల త్త

ధలకొని

ఈంథి.

ఈతతే
ౄ లనఽ

నుోలిడం

యనియోఖథరయసలఔు ఔషి భవుతేండగ, యయధ ఔంనలనీల ఈతతే
ౄ లనలై కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాంచడరనికి థర్ు నుభీి ఄడి్నిలేిట్
ర యసా
ఆఫోంథి డెతేధరైయస. ఄంణేకదఽ. తీవా ఄసవస త నులల఼లలల, ఒ తీవా ఄసవస త ఄంట్ే ఏనేట్ి, ఏథి కదఽ ఄధే
యషమంనలై సషి ఫైన ఄవగహన లేదఽ. అభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసం ఎలకిానిక్ డేట్లనఽ నియవళంచడం ఔడర
ఔషి తయభవుణోంథి.
నౄభా సంస లు, లేయ సంస లు, ట్ి.న.ఏలు, అసఽతేాల భధ ఖందయగోమానిై, నౄభా ఙేసౄ ఽనై ాజల సభసలనఽ
ణొలగించడం కోసం ఐ.అర్.డి.ఏ, లేయ సంస లు, అసఽతేాలు లాంట్ి యయధ సంస లు, పలయత యణజ, భిశ్భ
ర ల
సభాక అభోఖ సలశృ సంగం ఔలఖయౌల అభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫైన నుాభాణకీఔయణనఽ ఄంథించడరనికి నడెం
నృగింఙరబ. ఈభ్డి ఄవగహన ాకయం, ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై 2013లల భాయా దయశకలనఽ జఞభీ
ఙేలంథి.
నుాభాణకీఔయణ కోసం ఆుడె ఄంథించిన భాయా దయశకలు :
1. శూదరయణంగ ఈయోగింఙే నౄభా థరలఔు నియవచధరలు
2. తీవా ఄసవస తణో నియవచధరలు
3. అసఽత్తా కయసిల ూచీ నులల఼లలల నేనశృబంచిన కయసిల జఞనృణర
4. కెాబమ్ నూభలు, ూయవ ఄదీఔిత నూభలు
5. నృయౌా ంగ్ నూయ్ట్ల
ా
6. అసఽతేాల డిరిర్జ శూభంశ్ం
7. ట్ి.న.ఏలు, నౄభా సంస లు, అసఽతేాల భధ నుాభాణఔ ంథరలు
8. కొతౄ నులల఼లఔు ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ందడరనికి నుాభాణఔ లైల్ భభిమ యనియోఖ నూయ్ట్
అభోఖ లేయ సంస లు, నౄభా భిశ్భ
ర లేవల ధరణతనఽ ఫయసఖ యచడంలల థీనిని ఒ నలదె భ ందడెఖ గ ఙెవచఽి.
ఄయ వంతఫైన అభోఖ, అభోఖ నౄభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడర ఆథి ణోడడెతేంథి.
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C. ఆష఼తిర కయవు ూచీ ఉతతిు
అభోఖ నౄభా నులల఼ అదరభిత ూచీ ఄధేథి పలయతథేశ్ంలల ఒ ఄతంత శూదరయణ, ఄతదిఔంగ ఄభ ్డబయ అభోఖ
నౄభా నులల఼. ాబ తవ యంఖ నౄభా సంస లు 80లలల ాయేశ్నలట్ి న ఫడికా ెబమ్ నులల఼ ఄధేథి ఄనిైట్ిఔధరై భ ందఽగ
వచిిన నుాభాణఔఫైన అభోఖ ఈతత్తౄ . ఙరలాకలంగ భాభెుట్ లల నియౌచిన ఏకెైఔ ఈతత్తౄ ఔడర. ఇ ఈతత్తౄ ధే కొనిై
భాయసలణో యయధ ఫలాండ్స నేయా కింద యయధ నౄభా సంస లు భాభెుట్ ఙేసౄ ఽనైట్ికీ , ఫడీకా ెబమ్ ఄధేథి థేశ్ంలలధే
ఄతదిఔంగ ఄభ ్డవుతేనై అభోఖ నౄభాగ కొనశూఖ ణోంథి.
అసఽత్తా కయసిల ూచీ ఈతతే
ౄ లు అసఽత్తాలల ఙేయసతేనైుడె సంబయంచఖల కయసిల నఽంచి వఔుౄలఔు యక్షణ
ఔయౌసఽౄంథి. ఙరలా సందభౌలలా అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, అ తభవత కొనిై నిభిేషీ భోజుల వయఔు ఔడర ఄయ యక్షణ
ఔయౌశూౄబ కనీ అసఽత్తాలల ఙేయని కయసిలనఽ నేనశృబశూౄబ.
ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌంఙే ఆలాంట్ి యక్షణ థరవభ అసఽత్తాలల ఙేయసతేనై సందయౌంగ నలడెతేనై కయసి లేథర
బభిసౄ ఽనై వమానిభి ూభిౄగ లేథర నుక్షిఔంగ ూచీ ఆసఽౄంథి. ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుోయౌిణే ఆథి
ననైంగ ఈండవచఽి. ఄందఽలల ఏథెైధర సంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (అసఽత్తాలల ఙేయడం, తీవా ఄసవస త నిభేయణ
కవడం, ఄడి్షన్లల ఈనై భోజూ లాంట్ియ) నౄభా నులల఼లల నేభపునైట్లి శూ భ ్ ఙెయౌాంచఫడెతేంథి. యసౄ వ కయసిణో
థీనికి సంఫంధం ఈండదఽ.

ఉదడసయణ
యగ ఔుట్లంఫం ఙరలా చినైథి. పలయ, థరైలుగైళ్ా కొడెఔు ఈధరైయస. తన ఔుట్లంఫంలల ాత్త సబ డికి యక్షణ
ఈండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙొున యక్షణణో అమన ఒ అభోఖ నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి ఒ ఫడికా బ
ె మ్
నులల఼ తీసఽఔుధరైయస. అసత్తౄ లల ఙేభై భిల తేలలా యౄ. లక్ష వయఔు యద
ై  కయసిలనఽ యయస త్తభిగి ను ందఖలయస.
యగ నఽ అసత్తాలల ఙేభియస. అమనఔు శ్సౄ ై చికితస ఙేమాయౌస వచిింథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫడిఔల్ నృల్
యేరయస. ాణరయఔ యక్షణ ాకయం నౄభా ఔంనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌాంచింథి. నేగియౌన నతౄ ఫన
ై యౄ. 25యేలనఽ యగ
తన జైఫ నఽంచి తీల ఆయవయౌస వచిింథి.
కోుతెభా షంషి భామెుట్ చేషు ఼నన ఉతతత
ు లఔక ఴమిుం జైమఖల యక్షణ మిమితతలక, అదను మినశృభంులక,
రయోజనడలక, కొతున మాడ్స-ఆన్లలో వ్సైవిధడాలక ఉననటకర ూచీ అదరభిత ఫడికా ెబమ్ నులల఼లలని ాదరన
యశిశుీంరలు కింద యవభించఫడరుబ. కింద ఆచిినయ కైవలం ఈతత్తౄ ఖ భించిన యసౄ ిత అలలచన భాతాఫే ఄని, థరని
ఖ భించిన భభింతగ ణెలుసఽకోయలంట్ే సంఫందిత నౄభాథరయస ఈతత్తౄ ఖ భించి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also
nఇంద఼లో ఉయోగిషు ఼నన కొతున వ్సైదా మిఫాశ దడల ఖయమించి ఔూడ్డ అఴగహసన తచ఼ుకోవ్హయౌీన అఴషయభయంది.

1. ఆషతిర లో చేమి చికతతీ అంద఼ఔకనే కయవులక
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ఄసవస త/ాభాదం సంబయంచినుడె అసత్తా కయసిలనఽ ఄబయ కయసిలనఽ ఙెయౌాంఙే ఒ ూచీ నులల఼
కయసిలనిైట్ిని ఙెయౌాంచలేఔనుోవచఽి. ఙరలావయఔు ఈతతే
ౄ లు ణరభ ఄంథింఙే కయసిలనఽ నియవచిశూౄబ. శూదరయణంగ
యట్ిలల ఈండేయ :
i.

ఖథి, ఫోభిుంగ్, నభిసంగ్ కయసిలనఽ అసఽత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ ఙెననట్లి ఄంథిసౄ ఽంథి. ఆందఽలల నభిసంగ్
సంయక్షణ, అర్.ఎం.ఒ చరభీజలు, ఐయ ఫ్ూ
ా బడ్సలు/ యఔౄ భాభిడీ/ఆంజెక్షన్ ఙేలే కయసిలు/ఆలాంట్ి కయసిలు

ii. తీవా అభోఖ సంయక్షణ యపలఖం (ICU) కయసిలు
iii. శ్సౄ ై చికితస నిుణ లు, భతే
ౄ భందఽ ఆఙేియయస, యైదఽలు, సలశృథరయసలు, లలషయౌసఽిల ఼జు
iv. భతే
ౄ భందఽ, యఔౄ ం, అకిసజన్, అభైషన్ తిబయట్ర్ చరభీజలు, శ్సౄ ై చికితస ఈఔయణరలు.
v. భందఽలు, ఓషదరలు
vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన఼, భైడియోతెయన఼
vii. నేస్కఫేఔర్, అభోనేడిక్ ఆంనుాంట్స, ఆన్నూాకభిుమక్ యలువల భాభిడీ, యసఽులర్ లలింట్ల
ా
viii. సంఫందిత ాయోఖరల / యది నియే యణ భీక్షలు, చికితసఔు సంఫందించిన ఆతయ యైద కయసిలు.
ix. నౄభాథరయసఔు ఄవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు ఄబయ అసత్తా కయసిలు (ఄవమవ కయసినఽ
నేనశృబంచి)
ఔ శూదరయణ అసత్తాలల ఙేభై ూచీ యదరనంలల అసఽత్తాలల ఖడినే సభమం 24 ఖంట్లు నేంచిణే భాతాఫే కయసిలనఽ
బభిసౄ ఽంథి. ఄబనట్ికీ యైద శూంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై అధఽనిఔ భాయసలణో లు శ్సౄ ై చికితసలఔు అసత్తాలల
ఙేభయౌసన ఄవసయం భదఽ. ఆట్ి డేకైర్ యదరధరలుగ, భిల త
 ేలనఽ ఫట్ిి ాణేకించిన డేకైర్ కైంథరాలు, అసఽతేాలవథేె
శ్సౄ ైచికితసలు నియవళసఽౄధరైయస. ధేతా చికితసలు, కీమోతెయన఼, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికితసలుగ
వభీాఔభింఙరయస. ఇ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయసఖ ణోంథి. యట్ికి ఔడర నులల఼ కింద యక్షణ ఆవవఫడెణరబ.

పలయతథేశ్ంలల ఒ.న కయసిలు భినేతంగధే ఈధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ ఄంథింఙే ఆలాంట్ి ఈతతే
ౄ లు ఙరలా
తఔుువగ ఈధరైబ. ఄబనట్ికీ, ఫమట్ినఽంచి వఙేి భోఖ ల చికితసఔు ఄబయ కయసిలఔు, థరనికి సంఫందించి
యైదఽలనఽ సంాథించడం, శూదరయణ యైద భీక్షలు, దంత, ఓషధ రల కయసిలణో భ డిడిన అభోఖ సంయక్షణ
కయసిలు.

2. ఆష఼తిరలో చేయఔభయంద఼, చేమిన తమహుత కయవులక
i.

ఆష఼తిరలో చేయఔభయంద఼ కయవులక
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అసఽత్తాలల ఙేయడభనైథి ఄతవసఔ భిల తేలలా ఙేభైథి కవచఽి. భ ందసఽౄ ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽి.
ాణరయఔఫదే ఫైన శ్సౄ ై చికితస కోసం భోగి యయణే , అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ అమనఔు ఄబయ కయసిలు.

తుయుచనం
ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభా నుాభాణకీయఔణ భాయా దయశకలు అసత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ కయసిలనఽ కింథి యధంగ
నియవచిసఽౄధరైబ:
నౄభా ఙేలన వకిౄ అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ందఽ ఄబయ యైద కయసిలు, కింథి నిఫంధనల ాకయం:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి ఄబయ ఎలాంట్ి యైద కయసిలఔు ఄవసయభధే నిఫంధనలు నేభపుధరైభో
ఄలాంట్ి యైద కయసిలు

b) అసఽత్తాలల ఙేభి చికితస ను ందడరనికి నౄభా ఔంనలనీ ఄనఽభత్తంలన థరనిని ఫట్ిిన కెాబమ్
అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ కయసిలలా భీక్షలు, భందఽలు, డరఔిర్ ఼జు తథితభల యౄనులలా ఈంట్లబ. అసఽత్తాలల
ఙేయడరనికి సంఫందించిన ఆలాంట్ి కయసిలఔు అభోఖ నులల఼ల కింద యక్షణ ఔయౌంచఫడెణరబ.
ii. ఆష఼తిరలో చేమిన తమహుతి కయవులక
అసఽత్తాలల ఙేభిన తభవత, ఙరలా సందభౌలలా త్తభిగి శూ భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఄప్ ఙేలే కయసిలు ఈంట్లబ.
నియవచనం
అసఽత్తానఽంచి డిరిర్జ ఄబన యంట్ధే ఄబయ యైద కయసిలు కింథి నిఫంధనల ఫేయఔు ఈంట్లబ.:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి ఄబయ ఎలాంట్ి యైద కయసిలఔు ఄవసయభధే నిఫంధనలు నేభపుధరైభో
ఄలాంట్ి యైద కయసిలు

b) అసఽత్తాలల ఙేభి చికితస ను ందడరనికి నౄభా ఔంనలనీ ఄనఽభత్తంలన థరనిని ఫట్ిిన కెా బమ్
అసఽత్తా నఽంచి డిరిర్జ ఄబన తభవత కొనిై భోజుల వయఔు ఄబయ యద
ై  కయసిలు యట్ి కిందఔు వశూౄబ.
కెాబమ్లల పలఖంగ యట్ిని భిఖణశూౄయస. అసఽత్తానఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన కయసిలు భందఽలు, ఓషదరలు, యైదఽల సనైక్షల యౄంలల ఈంట్లబ. ఆయ
అసఽత్తాలల తీసఽఔునై చికితసఔు సంఫందించి ఈంట్లబ. అభోఖ నులల఼ల కింద యట్ికి యక్షణ ఈంట్లబ.
అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽత్తా నఽంచి డిరిర్జ ఄబన తభవత్త కయసిలు కోు నౄభా సంస నఽ ఫట్ిి
భాయసతేంట్లబ. యట్ిని నులల఼లల నియవచించి ఈంట్లయస. ఙరలావయఔు శూదరయణంగ ఔనినంఙే యక్షణలల అసఽత్తా నఽంచి
ఫమట్ఔు వచిిన తభవత భ నలై భోజుల వయఔు ఈంట్లంథి.
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అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, అసఽత్తా నఽంచి డిరిర్జ ఄబన తభవత ఄబయ కయసిలనఽ నులల఼ కింద భంజూయస
ఙేలన యక్షణ కోసం నౄభా ఙేలన నతౄ ం శూ భ ్లల పలఖంగ ఈంట్లబ.
a) ఇంటలోనే వ్సైదా చికతతీ
ఇ ాయోజధరనిై నులల఼థరయసలు శూదరయణంగ ఈయోగించనట్ికీ, ఒ వకిౄఖత అభోఖ నులల఼లల అసఽత్తాలల
ఙేయఔధే ఆంట్ినఽంఙే యైద చికితస ఄందఽఔుధే కయసిలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత
అభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఈంథి. ఄబనట్ికీ, అసఽత్తాలల చికితస ను ంథరయౌసన నిఫంధన ఈనైట్ికీ భోగి లత్త ాకయం
అమననఽ అసఽత్తాకి తయయౌంచలేఔనుోవడం లేథర అసఽత్తాలల తగిన వసత్త లేఔనుోవడం వలా ఄథి శూధం
కఔనుోవచఽి.
ఇ యక్షణ శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభింఙే నదట్ి భూడె నఽంచి ఐదఽ భోజుల వయఔట్ి కయసిలఔు ఄబయ
చికితస కయసిలనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి. అశూౄా, ఫలాంఙెైట్ీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నండరల సభసలు, యధఽలు, ఄత్తశూయం
లాంట్ి నిభిేషీ థీయఘ కయౌఔ, శూదరయణ యధఽలఔు, గశూోిరఎంట్ెభిట్ిస్క, భధఽఫేహ సౄ ంబన సభస, ళెైర్ట్ెనషన్,
ఆన్ఫ్ూ
ా బంజఞ,దఖా , జలుఫ , జవయంలాంట్ి ఄనిై యకల యభైచధరలు లాంట్ి ఄనిై యకల యధఽలఔు చికితసలనఽ
నేనశృబసఽౄంథి.
b) శూహధడయణ మినశృభంులక
అసఽత్తా ూచీ యదరధరల కింద కొనిై శూదరయణ నేనశృబంులు కింద ఆవవఫడరుబ. అభోఖ నౄభాలల
నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకించి ఄనఽఫంధంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలా యవభించిన ాత్తనుథిత
నేనశృబంులనలై ఆయ అదరయడి ఈంట్లబ. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై భాయా దయశకలణో
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమం ఙేసఽకోయలని సాచించఫడెతేధరైయస.
లైల్ ఄండ్స మూజ్డ అమోథిత నిఫంధనల ాకయం ఏథేని నేనశృబంులనఽ భా఼ ఙేలధర, లేథర ఏథేని ఄదను
నేనశృబంులనఽ యదించిధర యట్ిని ాణేకించి యనియోఖథరయస సభాఙరయ తాం భభిమ నులల఼లల యేభైవయసగ
నేభపుధరయౌస ఈంట్లందధే యషమానిై ఖభనింఙరయౌ.
1. భయంద఼గహ ఉంటయనన వ్హాధ఼లక
వకిౄఖత అభోఖ ాణరయఔల కింద ఆయ థరదుగ నేనశృబంచఫడెణరబ. ఄంట్ే ఄనఽకోఔుండర జభిగై ాభాదంణో
నౄభాథరయసఔు ఎఔుువ భిస్కు నఽంచి యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి. అభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమంలల ఄవసయఫైన
భ కఫైన యవయణలలా యక్షణ నౄభా ఄందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయవ చభిత.ా నౄభా కోసం
ాత్తనుదనణో ఄంగీఔభించడంనలై నియృ బంచడరనిభి నౄభాథరయసఔు ఆథి యలు ఔయౌసఽౄంథి.
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తుయుచనం
నుాభాణఔంనలై ఐ.అర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు కింథి యధంగ నియవచించఫడెతేధరైబ.
“నౄభా సంస జఞభీ ఙేలన నదట్ి నులల఼కి 48 ధలలలాు నైఔు ఄసవస త, గమం, యది భిల తేలు ఏయైధర, యది
చిశృైలు/సంకైణరలుధరై లేథర నిభేయణ ఄబధర, లేథర యైద సలశృ/చికితస తీసఽఔుధే ఎలాంట్ి భిల త్త
 ఄబధర సభై ”.

నేనశృబంు ఏనేట్ంట్ే: ఔంనలనీణో నదట్ి నులల఼ ఄభలలాకి వచిినట్ి నఽంచి ఄలాంట్ి వకిౄకి 48
ఖంట్ల నియంతయ యక్షణ వయఔు ఄనైట్లి నులల఼లల నియవచించినట్లి ఏథేని భ ందసఽౄ షయతే.
1. ఫయసవు నిమంతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు
2. ఔళ్ా థె రలు/ కంట్లక్ి లెనఽసలు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయసి.
3. అసత్తాలల ఙేభయౌసన ఄవసయం లేని దంత చికితస కయసిలు
4. శృభో్న్ భాభిడీ
5. ఖిహ సందయశన చరభీజలు
6. వంధతవం/ఈపలథీఔయణ/ సశృమఔ ఖయౌదరయణ యదరనం
7. ఉఫకమం (యదిఖరసౄఫైన ఉఫకమం సశృ) చికితస
8. భధనయది&భధనశ్ియ్ సంఫందిత సభసలు
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదె ఽఫలట్ల శ్సౄ ైచికితస
10. లెైంగిఔ సంఔరనేత యధఽలఔు చికితస
11. థరత భిశీలన చరభీజలు
12. ాయేశ్/భిజిలేిష
ర న్ చరభీజలు
13. భూలాంఔనం/యది నిభేయణ ాయోజధరల కోసం అసత్తాలల ఙేయడం
14. అసత్తాలల ఙేయడరనికి కయణఫైన లేథర నిభేయణ ఄబన యదికి సంఫందించని భీక్ష /చికితసఔు సంఫందించిన
కయసిలు
15. ఒ భోగి ాత్తఔల యైయస్కణో ఈనైట్లి నిభేభించఫడినుడె భభిమ /లేథర ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్సస తథితభలణో
ఫలధడెతేనైట్లి ాతక్షంగ కనీ, భోక్షంగ కనీ ఖ భిౄంచఫడిణే ఄబయ కయసిలు
16. లలిమ్ లలల్ ధరట్డం/ శ్సౄ ై చికితస భభిమ నిలవ
17. మ దే భభిమ ఄణ సంఫందిత కయణరలు
18. భిజిలేిష
ర న్ చరభీజలు, ాయేశ్ ఼జులు, ట్ెయౌనూోన్, ట్ెయౌయజన్ చరభీజలు, భూతారల చరభీజలు లాంట్ి యైథేతయఫైన
ఄంరలనీై.
19. ఏథెైధర కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులల఼లలల అ నులల఼ నదలెైన ధరట్ి నఽంచి 30 భోజుల యేచి ఈండే కలం
శూదరయణంగ వభిౄసౄ ఽంథి. ఄబనట్ికీ ాభాదం కయణంగ అసత్తా నులెైనుడె ఆథి వభిౄంచదఽ.
179

ఉదడసయణ
అసత్తాలల ఙేభై సందయౌంలల కయసిలనఽంచి యక్షణకోసం నైభ ఒ అభోఖ నౄభా నులల఼ని తీసఽఔుధరైయస. అ నులల఼లల
నుాథనేఔఫైన యేచిచాలే కలం 30 భోజులు.
దఽయదిషి వరతే
ౄ , నులల఼ తీసఽఔునై 20 భోజుల తభవత నైభఔు భలేభిమా శూోకింథి. ఐదఽ భోజుల నుట్ల ఫ అసఽత్తాలల
ఈంట్ృ చికితస ను ంథరయౌసవచిింథి. పలభీ శూబలల అసఽత్తా నృలుాలు ఙెయౌాంఙరయౌస వచిింథి.
నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి భీఆంఫర్సఫంట్ అఫ కోయగ, నులల఼ తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలంలలు అసఽత్తాలల
ఙేభినందఽన కెాబమ్నఽ ఙెయౌాంచలేభంట్ృ నిభఔభించింథి.
i.

వ్ేచి ఉండ్ే కహలాలక: యలక్షణఫైన చికితస జఞం కవచఽి, ాణరయఔ యేల ఈండవచఽి ఄధే యధఽలఔు ఆథి
వభిౄసౄ ఽంథి. ఈతత్తౄ

అదరయంగ, ఔంట్ిను య, ఫనిన్ నుోాలేిట్ ళెైర్ట్ా ఼, ఫధరభగిమా, లైఫోాభయోభా కోసం

ళలలిభెఔినై, ళెభిైమా, ళెైడోాలలల్, జనఽ సంఫందిత ఄంతయా త యది, ఖ ద భాయా ంలల సి ఽలా, నలలు,
లలైనఽలట్ిస్క, తతసంఫందిత సభసలు, నతౄ ధరళ్ంలల భళ్ా ణొలగింు, కీళ్ు యతం, కీళ్ు ధొులు, వయో
సంఫందిత ఎభ ఔల ఫలళనత లాంట్ి యధఽలఔు యేచి ఈండే కలం ఔట్ి/భెండె/భూడె సంవతసభలు
ఈంట్లబ.
c) అంద఼ఫాటయలోతు ఔఴమైజ్ ఐచిాకహలక
i.

ఴాకతుఖత ఔఴమైజ్

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖశూవనే, తననలై అదరయడిన నలాలు, తయౌా దండెాలు, ఄతౄ , భాభలు,
ణోఫ ట్లివులు తథితయ ఔుట్లంఫ సబ లణో నుట్ల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌంచఽకోవచఽి. కొనిై నౄభా సంస లు
యక్షణ ఔయౌంఙరయౌసన అదరయడిన యభి యషమంలల అంక్షలు యదించవు. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎంనఔ ఙేలన
నౄభా శూ భ ్ణో ఔ ఏఔ నులల఼ కింద ఆలాంట్ి నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌంచడం శూధభవుతేంథి.
ఆలాంట్ి యక్షణలలల, నులల఼ కింద యక్షణ ఔయౌంచిన కోు వకిౄ నులల఼ ఄనలులల ఈనై కలంలల ఖభిషీ నతౄ ం వయఔు
కెాబమ్ ఙేమవచఽి. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసం యభి వమసఽ, ఎంనఔ ఙేలన శూ భ ్, భభైథెైధర ఆతయ భైట్ింగ్
ాకయం న఼ానేమం వసాలు ఙేమఫడెతేంథి.
ii. తౄహామియ్ ఫ్ోె టర్

నూనేయ్ నూోాట్ర్ నుయౌల఼ ఄని నయౌఙే యఔంలల ఔుట్లంఫం ఄంట్ే జీయత పలఖశూవనే, అదరయడిన నలాలు,
అదరయడిన తయౌా దండెాలు లాంట్ి యభికి కై ఏఔ నతౄ ంగ ఔుట్లంఫం నణరౄనికి నౄభా
ఄంథించఫడెతేంథి.
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నలుఖ యస సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల నూోాట్ర్ నులల఼ని తీసఽఔుంట్ే అ నులల఼ కలం సందయౌంగ
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లంఫ సబ లు ఙేలే కెాబమ్ఔు లేథర ఔ ఔుట్లంఫంలలని ఔ సబ డె ఙేలే ఄధేఔ
కెాబమ్లఔు ఄథి ఙెయౌాంు జయసుతేంథి. ఆవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ ఔవభైజీని థరట్భదఽ.
నౄభాఔు ాత్తనుథించిన ఔుట్లంఫంలలని ఄతదిఔ వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ అదరయంగ న఼నే
ా మం
ఙెయౌాంచఫడెతేంథి.
ఇ నులల఼లలల యక్షణలు, నేనశృబంులు కై యఔంగ ఈంట్లబ. ఄయ వంతఫైన న఼ానేమంలల ఈనైత శూబలల
ఎంనఔ ఙేమఖల నౄభా శూ భ ్ఔు నతౄ ం ఔుట్లంఫం ఔవభైజీ ను ందఽతేనైందఽన నూనేయ్ నూోాట్ర్ నులల఼లఔు
భాభెుట్లల జధరదయణ లనశూోౄంథి.
d) రతేాఔ విశిశఠతలక
ాసౄ ఽత ఔవభైజీలఔు లు భాయసలు ఙేల, ఆథివయఔట్ి ఫడికా ెబమ్ ఈతత్తౄ కింద ఄంథించిన నుాథనేఔ ూచీ
యక్షణఔు కొతౄ యలువ జోడింు యశిషీ తలు ఙేయిఫడరుబ. ఇ భాయసలనఽ భనం చభిిశూౄం. కింద ాశూౄ యంచిన
యశిశుీంరలనిైట్ినీ ఄనిై ఈతతే
ౄ లు తీసఽఔుని యళ్ువని, కోు నౄభా సంస నఽ, కోు ఈతత్తౄ ని ఫట్ిి భాయవచిధే
యషమానిై ఖభనింఙరయౌ.
i.

ఉ మిమితతలక భమిమయ వ్హాధి తుమిిశఠ మిమితి

కట్భక్ి లాంట్ి కొనిై ఈతతే
ౄ లు యది నిభిషీ భినేత్తని ఔయౌగి ఈంట్లబ. కొనిైంట్ిలల నౄభా ఙేలన శూ భ ్ఔు
ఖథి ఄథెెనలై ఈ భినేతేలు భ డిడి ఈంట్లబ. ఄంట్ే నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల 1 రణరనిై భోజు ఄథెెఔు, 2
రణరనిై ఐ,ల.మ . చరభీజలఔు ఙెయౌాశూౄ యస. ఐ.ల.మ . చరభీజలు, ఒ.ట్ి చరభీజలు, సయజ న్ ఼జులు లాంట్ి ఆతయ దఽెల కింద
కయసిలు ఎంచఽఔుంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఈండగ, ఖథి ఄథెె భినేత్త ఆతయ దఽెల కింద ఔడర కయసిలనఽ
నిమంత్తాంచడంలల, తథరవభ నతౄ అసఽత్తా యైద కయసిలనఽ తగిాంచడంలలనా సశృమడెతేంథి.
ii. షస-చయౌె ంు (కో-ే అతు జనడదయణ తృొ ందింది)
ఒ సహ- ఙెయౌాంు ఄధేథి ఒ అభోఖ నౄభా నులల఼ కింద ఈండే కయసి- పలఖశూవభ ఄవసయం. ఄథి ఄనఽభత్తంచిన
కెాబమ్ నతౄ ంలల నిభిేషీ రణరనిై నులల఼థరయస/నౄభాథరయస బభింఙేలా ఙేసౄ ఽంథి. సహ- ఙెయౌాంు ఄధేథి నౄభా
శూ భ ్నఽ ఎంత భాతాభూ తగిాంచదఽ.
ఆథి తన ఐచిికలనఽ ఎంనఔ ఙేసఽకోవడంలల నౄభా థరయస ళెచిభిఔగ ఈండేలా చాసఽౄంథి. తథరవభ తభ నతౄ
అసత్తా కయసిలనఽ సవచిందంగ తగిాంచఽకోఖలయస.
iii. తగిించఖయౌగైవి
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తగిాంచఖయౌగైయ అభోఖ నౄభా నులల఼ కింద ఒ కయసి పలఖశూవభ ఄవసయం. నౄభా సంస ఏథేని ాయోజధరలు
ఙెయౌాంఙేభ ందఽ ూచీ నులల఼ల యషమంలల ఄబణే నిభిేషీ యౄనుమల నణరౄనికి, అసత్తా నఖదఽ నులల఼ల
యషమంలల నిభిేషీ భోజులు/ఖంట్లఔు నౄభా సంస ూచీ వళంచదఽ. తగిాంు ఄధేథి నౄభా శూ భ ్నఽ తగిాంచదఽ.
నౄభా సంస లు తగిాంు వభిౄంఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సంగట్నక ఄధే యషమానిై నియవచింఙరయౌస ఈంట్లంథి.
ఄలాగై వభిౄంజైమాయౌసన నిభిేషీ తగిాంు.
iv. కొతౄ నేనశృబంులు ాయేశ్నలట్ిఫడి, అ తభవత ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ థరవభ నుాభాణకీఔభించఫడింథి :


జనఽయఫైన సభసలు భభిమ లలిమ్ లలల్ ఆంనుాంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికితస.



యది నిభేయణఔు ఈయోగింఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఆన్పూషన్ ంప్ లాంట్ి ఫలహ భభిమ
లేథర భనిైకెైన లు యకల యైద/యైథేతయ ఈఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫలుిలు, కలయసా, కులు,
ల్లంట్లు, లా ంగ్లు, ఫేస్క
ా లు, శూికింగ్లు లాంట్ి మాంఫ లెన్స శూధధరలు, డమాఫట్ిర్ పుట్యేర్,
ఖూ
ా కోనైట్ర్, థభో్నైట్ర్, యట్ికి సంఫందించిన ఄంరలు లాంట్ియ, ఆంట్ిలల ఈయోగించఖల తదనంతయ
యైద భిఔయం లాంట్ియ.



అసఽత్తా యదించిన ఏయైధర సభీవస్క చరభీజలు, సర్ చరభీజలు, ఄడి్షన్ ఼జులు, భిజిలేిష
ర న్ చరభీజలు తథితభలు



అసఽత్తాలల

ఙేయడరనికి

భ ందఽ,

డిరిర్జ

ఄబన

తభవత

కలంలల

యైదఽల

సందయశనలు,

ఄట్ెండెంట్/నభిసంగ్ చరభీజలు.
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభించిన ఈభ్డి నేనశృబంు ఄంరలుధరైబ. దమఙేల , చివభోాని ఄనఽఫందరనిై
చాడఖలయస.
v. జోన్వ్హమీ రమిమం
శూదరయణంగ, న఼ానేమం ఄధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై , ఎంనఔ ఙేలన నౄభా శూ భ ్నలై అదరయడి ఈంట్లంథి.
న఼ానేమం వణరసం కొనిై నిభిేషీ జోనా లల ఄదిఔ కెాబమ్ ల కయసిణో ాయేశ్నలట్ిఫడెతేంథి. ఄంట్ే, ఢియ్ా,
భ ంఫయలనఽ కొనిై ఈతతే
ౄ లఔు ఄతదిఔ న఼ానేమం జోన్గ కొనిై నౄభా సంస లు నేభపుంట్లధరైబ.
vi. భయంద఼గహ ఉంటయనన వ్హాధ఼లఔక ఔఴమైజీ
నిమంతాణ ఄవసభల ధేథంలల ఖతంలల నేనశృబంచిన ఖతకలు యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఈండే కలంణో
ాణేఔంగ ాశూౄ యంచఫడెణరబ. కొనిై నౄభా ఔంనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథెైన ఈతతే
ా అ కలానిై భెండేళ్ు
నఽంచి భూడేళ్ు కలనికి తగిాంఙరబ.
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vii. ునయవదధ యణ
జీయతకలు ునయసదే యణనఽ కొనిై నౄభా సంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ాసౄ ఽతం థీనిని ఄనిై నులల఼లఔు ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేరబ.
viii. డ్ేకైర్ విధడనడతుకత ఔఴమైజీ
యైద రసౄ ైం ఄనవిథిే ఙెందడం వలా డేకైర్ యపలఖం కింద నలదె సంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమం ఔనినశూౄ ోంథి.
ఖతంలల డేకైర్ కింద ఔంట్ిను య, డీ ఄండ్స ల఼, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన఼, యౌతోట్ిాన఼స, ట్లనిసలెకిోనైలాంట్ి ఏడె
ఄంరలనఽ ాణేఔంగ ాశూౄ యంఙరయస. ఆుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరియస. ఇ జఞనృణర
ఆంక నలదెదవుణోంథి.
ix. తృహలస భయంద఼ కయవు తతుఖీ
యైద భీక్ష కయసినఽ ఆథివయలల ఄవకరలునై ఔా బంట్ల
ా బభింఙేయయస. ఆుడె ాత్తనుదన ంద ణరానికి
ఄంగీఔభించఫడిణే, నౄభా సంస కయసినఽ భీఆంఫర్స ఙేసౄ ఽండడంణో, ఇ భీఆంఫర్సఫంట్ 50 రతం నఽంచి వంద
రతం భధ యేయసడెతేంథి. అభోఖ తనిఖీ కయసిలలా ఔనీసం మాపై రణరనిై నౄభా సంస బభించడరనిై
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ తనిసభి ఙేలంథి.
x. ఆష఼తిరలో చేయఔ భయంద఼, ఫమటఔక ఴచిున తమహుతి యక్షణ కహలం
అసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సంస లు భ కంగ
తభ కభీథెైన ఈతత్తౄ లల ఄయయై నఽంచి ణొంపై భోజులఔు నలంచఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సంస లు ఇ కయసిల ఖభిషీ
భినేత్తని కెాబమ్ నతౄ ంలల నిభిేషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.
xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలక

మాడ్స- అన్ యక్షణల నేభిట్ యయధ కొతౄ ఄదను యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. యట్ిలల కొనిై కింద
ఆవవఫడరుబ.:


ాసాత్త యక్షణ: భీట్ెైల్ నులల఼ల కింద ఆథివయలల ాసాత్త కయసిలనఽ ఆవవడం లేదఽ. ఄబణే ఆుడె లు
నౄభా సంస లు యయధ యకలెైన యేచి ఈండే కలంణో యట్ిని ఄంథిసౄ ఽధరైబ.



తీవా ఄసవస త యక్షణ:నుాణరంతఔఫైనయ, కభీథెైన చికితసలు ఄంథింఙరయౌసన నిభిేషీ యధఽలకోసం కభీథెైన యఔం
ఈతతేౄల కింద ఔ ఐచిిఔంగ ఆయ ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.



నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయసదే యణ: కెాబమ్ ఙెయౌాంచిన తభవత, ఄదనంగ న఼ానేమం ఙెయౌాంచడం థరవభ
ఄసలు భినేత్తకి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ (కెాబమ్ ఙెయౌాంుణో తగిాంఙేథి)ునయసదే భించవచఽి.
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అమ ష్- అమ భైవథిక్- యోగ- మ ధరని- లథే ర- హోనేయోత్తలఔు యక్షణ: అసఽత్తా కయసిలలల కొంత
రతం వయఔు అమ ష్ చికితస కోసం ఄబయ కయసిలఔు కొనిై నులల఼లు యక్షణ ఔయౌశూౄబ.

xii. విలకఴ జోడ్ింు యక్షణలక
కొనిై ూచీ ఈతతే
ౄ లలల కింద నేభపునైట్లి యలువ జోడింు యక్షణలు ఈంట్లబ. నౄభా ఙేలన నతౄ ం శూ భ ్నఽ
నేంచఔుండర నులల఼ ఱలడాల్లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి నౄభా ఙేలన శూ భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధరలు
ఙెయౌాంచఫడెణరబ.
 ఫమట్ి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లనీై ఙరలావయఔు అసఽత్తాలల ఈంట్ృ చికితస
ను ంథే కయసిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄమధే యషమం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఆుడె కొనిై ఔంనలనీలు కొనిై
కభీథెైన ాణరయఔల కింద ఫమట్ి భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ ఄంథిశూౄ బ.
 అసఽత్తా నఖదఽ: నిభిేషీ కలం వయఔు అసఽత్తాలల ఈనైందఽయస ాత్తభోజూ ఄబయ కయసిలకోసం ఔ ఏఔ నతౄ ం

శూ భ ్నఽ ఄంథిసౄ ఽంథి. శూదరయణంగ ఇ కలం భెండె, భూడె భోజుల తగిాంు నులల఼లనఽ నేనశృబంచి
ఏడె భోజులఔు భంజూయస ఙేమఫడెతేంథి. కఫట్ిి, అసఽత్తాలల ఈండే కలం తగిాంు కలానిై నేంచి ఈంట్ే
భాతాఫే ాయోజధరనికి యలుంట్లంథి. అసఽత్తాలల ఙేభై కెాబమ్ఔు ఆథి ఄదనం కనీ నులల఼లల నౄభా ఙేలన
నతౄ ం లలల ఈంట్లంథి. లేథర ఔ ాణేఔ ఈభినేత్తలలల ఈండవచఽి.
 త్తభిగి ను ంథే ాయోజనం: ఄసవస త భభిమ /లేథర ాభాదం వలా అసఽత్తాలల ఈండే కలం థిభోజులఔు

నేంచఔుంట్ే ఏఔ నతౄ ం శూ భ ్ ఙెయౌాంచఫడెతేంథి.
 థరతల కయసిలు: ఇ నులల఼ నులల఼లల నియవచించిన యధంగ నిమభ, నిఫంధనల ాకయం ాదరన ఄవమవ

భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయసిల భీ ఆంఫర్స ఫంట్ కోసం ఄంథిసౄ ఽంథి.
 అంఫ లెన్స భీఆంఫర్సఫంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి ఄబయ అంఫ లెన్స కయసిలు నులల఼

ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ఒ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు భీఆంఫర్స ఙేమఫడెణరబ.
 సశృమఔుల కయసిలు:అసఽత్తాలల ఈనై సభమంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సశృమఔులుగ ఈనై యభి

అశృభనికి, యయణరఔు ఄబయ కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంచడరనికి ఈథేెశించినయ. నులల఼ నిఫంధనల ాకయం నులల఼
ఱలడాల్లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄ ం ఙెయౌాంు లేథర భీఆంఫర్స ఫంట్ ఙెయౌాంు ఙేసౄ ఽంథి.
 ఔుట్లంఫ నియవచనం: కొనిై అభోఖ ఈతతే
ౄ లలా ఔుట్లంఫలనికి నియవచనంలల భాయసలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ.

ఆథివయలల ాదరన నౄభాథరయస, జీయత పలఖశూవనే, అదరయ డిన నలాలఔు యక్షణ ఆవవఫడరుబ. ఆుడె
తయౌా దండెాలు, ఄణరౄ, భాభలఔు ఔడర ఄథే నులల఼ కింద యక్షణ భంజూయస ఙేమఫడెతేధరైబ.
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D. టాప్ యక్షణలక లేదడ అధిఔ తగిింు తెభా రణడయఔలక
ట్లప్ యక్షణనఽ ఄదిఔ తగిాంు నులల఼ ఄని ఔడర ఄంట్లయస. ఄంతభజతీమ యణలల ఙరలాభంథి ఄదిఔ సహ ఙెయౌాంు
నులల఼లఔు లేథర యక్షణ ను ందని యధఽలు, చికితసఔు

ఄదనంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొంట్లంట్లయస. ఄబనట్ికీ

పలయతథేశ్ంలల ట్లప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔంగ ఄదిఔ నతౄ ం నౄభా ఙేలన ఈతతే
ౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభించడరనికై
ాయేశ్నలడెతేధరైయస. ఄబణే ఆఔ ఎంత భాతాభూ ఄథి కయణం కదఽ. అభోఖ నులల఼ కింద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త
ఙరలాకలంగ యౄ. లక్షలుగధే ఈంథి. భభింత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభెవభెైధర భెట్ి ంు న఼ానేమం ఙెయౌాం చి,
భెండె నులల఼లు కొధరయౌసన నియోంధం ఏయడెతేంథి. ఆథి నౄభా సంస లు ట్లప్ నులల఼లనఽ ఄనవిథిే ఙేమడరనికి థరభి
తీలంథి. ఆథి నౄభా ఙేలన నతౄ ం నిభిేషీ భినేత్తని థరట్ి ఎఔుువ నణరౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి. (thresholdఄని
నలుశూౄయస).
ఇ నులల఼ భభింత ఄయ వంతఫైన న఼ానేమంఔు లనసా
ౄ నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄ ంణో ఔలల , ని ఙేసౄ ఽంథి.
ఈథరహయణఔు, తభ మాజభాన సంస ల నఽంచి యక్షణ ను ంథే వఔుౄలు ఔడర ఄదను యక్షణ కోసం ట్లప్ యక్షణనఽ
ఎంచఽఔుంట్లయస. (నదట్ి నులల఼లల నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ ాయేశ్ంగ దిఱిలల నలట్ి లఔుంట్లయస). ఎఔుువ కయసిణో ఔడిన
చికితస జభిగై దఽయదిషి ఔయఫైన సందయౌంలల ఆథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి , ఔుట్లంఫలనికి సశృమడెతేంథి.
ట్లప్ నులల఼కింద కెాబమ్ ను ందడరనికి ఄయహతనఽ దకిుంచఽకోవడరనికి యైద కయసిలు ాణరయఔ కింద ఎంచఽఔునై
తగిాంచఖల (లేథర ాయేశ్ం) యట్ిఔధరై ఎఔుువగ ఈంట్లబ. ఎఔుువగ తగిాంచఖల ాణరయఔ కింద భీఆంఫర్స ఫంట్ ఄధేథి
ఄబయ కయసిగ ఈంట్లంథి. ఄంట్ే, తగిాంచఖలథరనిఔధరై ఎఔుువ.
ఉదడసయణ
ఒ వకిౄకి అమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌంఙరయస. యజ. 3 లక్షలనఽ నేంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు ట్లప్
నులల఼ని అమన ఎంచఽకోవచఽి.
ఔశూభి అసఽత్తాలల ఙేభినుడె ఄబయ కయసి యౄ. ఐదఽ లక్షలు ఄబణే , నుాథనేఔ నులల఼ యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి. ట్లప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భెండె లక్షలనఽ ట్లప్ నులల఼ ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
ట్లప్ నులల఼లు ఙౌఔగ లనసఽౄధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల఼ కయసి యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థరట్ి, యౄ.
థి లక్షల ట్లప్ నులల఼లఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులల఼కి కయసి ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లంథి.
ఇ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లంఫ నుాత్తథిఔన ఈంట్లబ. ఔుట్లంఫం భిదిలల ఈనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత
శూ భ ్ లేథర ఔుట్లంఫం నణరౄనికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄ ం శూ భ ్లు ధేడె భాభెుట్లల ఈధరైబ.
అసఽత్తాలల ఙేభై ాత్త సందయౌంలలనా తగిాంు నణరౄనిై ట్లప్ ాణరయఔ థరట్లయౌస వఙేి భిల తేలలా అ ాణరయఔనఽ
కట్లశూోిరఫ్ అదరభిత ఄదిఔ తగిాంు ాణరయఔ ఄని ఄంట్లయస. నలైన ఆచిిన ఈథరహయణలల ఙెయౌాంచఖల కెాబమ్ యౄ. భూడె
లక్షలనఽ థరట్లతేంథి.
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ఄబనట్ికీ నులల఼ కలంలల వయససగ అసఽత్తాలల ఙేయసత వచిిన ఄనంతయం థరట్లయౌసన తగిాంునఽ ఄనఽభత్తంఙే
ట్లప్ ాణరయఔలు పలయత భాభెుట్లల సఖట్ల అదరభిత తగిాంు ాణరయఔలు ఄనీ, సార్ ట్లప్ యక్షణ ఄని
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఈథరహయణలల ాత్త కెాబమ్ జోడించఫడెతేందనీ, ఄథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ
థరట్ిణే ట్లప్ యక్షణ కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాంచడం నుాయంనసఽౄందని ఄయ ం.
ఙరలావయఔు నుాభాణఔ నిమభ, నిఫంధనలు, అసఽత్తా ూచీ నులల఼ నేనశృబంులు ఇ ఈతతే
ౄ లఔు వభిౄశూౄ బ.
నుాథనేఔ అభోఖ యక్షణనఽ ాబ తవఫే ఄంథింఙే కొనిై భాభెుట్ా లల, నౄభా సంస లు ఙరలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ
భంజూయస ఙేమడంనలైధే దిఱి శూభిశూౄ బ.
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E. ఴయోఴాద఼ధల విధడనం
నిభిేషీ వమసఽనఽ థరట్ిన తభవత నౄభా యక్షణ ఔయయైన వయోవిదఽేలఔు యక్షణ ఄంథించడం కోసం ఇ ాణరయఔలఔు
యౄఔలన ఙేమఫడింథి. (ఄంట్ే ఄయయై ఏళ్ైా థరట్ిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణం, నేనశృబంులు అసఽత్తాలల
ఙేయసతేనైుడె ఄభలు ఙేలే నులల఼ తయశృలలధే ఈంట్లబ.
ఔవభైజీని, యేచి ఈండేకలానిై ఏయయచి, విథరే యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు
ఄయయై ఏళ్ైా థరట్ి, జీయతకలభంణర ఄభలలాకి ఈంట్లంథి. నౄభా ఙేలే నతౄ ం రలణ
ర యౄ. 50 యేల నఽంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల
వయఔు ఈంట్లంథి. నిభిేషీ యధఽలఔు వభిౄంజైబయ యేచి ఈండేకలంలల వణరసం ఈంట్లంథి. ఈథరహయణఔు ఔ నౄభా సంస
ఔంట్ి ను య చికితసఔు ఏడరథిని యేచి ఈండే కలంగ నేభపునవచఽి. థరనికి భభో సంస భెం డేళ్ు కలనిై యేచి ఈండే కలంగ
ఙెవచఽి.
అమా నౄభా సంస ఔు సంఫందించి నిభిేషీ యధఽలఔు యేచి ఈండే కలం లేఔనుోవచఽి. భభి కొనిై యధఽలఔు ఈండవచఽి.
ఈథరహయణగ లలైనఽలట్స్కనఽ కొనిై సంస లు యేచి ఈండే కలం నిఫంధనలలా నలట్ిఔనుోవచఽి. కనీ భభికొనిై సంస లు
యట్ిని ఙేయివచఽి.
భ ందఽగ ఈంట్లనై యదికి యేచి ఈండే కలం ఈంట్లంథి లేథర కొనిై నులల఼లఔు భినేత్త ఈంట్లంథి. అసఽత్తాలల ఙేయఔ
భ ందఽ

కయసిలు

అసఽత్తా

కెాబమ్లు,

లేథర

ఈ

భినేతేలలా

ఏథి

ఎఔుువగ

ఈంట్ే

ఄలా

ఙెయౌాంచఫడెణరబ. కొనిై నులల఼లలల ఄయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభిేషీ కలం భిదిలలు ఈండే కయసిలు
లాంట్ి యలక్షణఫైన ూచీ ాణరయఔలనఽ ఄభలు ఙేశూౄ బ.
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽేలుగ ఈనై నౄభాథరయసలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలంథి. :
1. వయోవిదఽేలఔు ఆవవజూుతేనై అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు వసాలు ఙేలే న఼ానేమం ధరమ సభ్తంగ,
సభయ నీమంగ, నుయదయశఔంగ, చట్ి ఫదే ంగ భ ందసఽౄగ ఈండరయౌ.
2. న఼ానేమంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ంద లలడింగ్ యషమంలల నౄభాథరయసఔు సభాఙరయం
ఄంథింఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ంథే ఆలాంట్ి లలడింగ్లఔు నిభిేషీ సభ్త్తని ను ంథరయౌ.
3. కెాబమ్ల సంఫందిత అభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽేల సభసలనఽ భిషుభించడరనికి ఄనిై అభోఖ నౄభా
సంస లు, ట్ి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధల్నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ.
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F. సియ రయోజఔ యక్షణలక- ఆష఼తిర నఖద఼, తీఴర అషుషి త
అభోఖ నౄభా నులల఼లల నౄభా సంస ఔు ఄనిైట్ిఔధరై గప భ ు ఏనేట్ంట్ే నులల఼ ా యోజధరలనఽ ఄనవసయంగ,
ఄయ యళతభంగ ఈయోగించఽఔుధేలా ఙేమడఫే. అభోఖ నౄభా కింద భోగికి యక్షణ ఈందని ణెలుసఽఔుని, యైదఽలు,
సయజ నా ఽ, అసఽతేాలు ఄత్తగ చికితస ఄంథింఙే ామతైం ఙేమవచఽి. ఄనవసయఫైన యది నియే యణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ
ఙేట్ిి, ఄవసయఫైన నతౄ ం ఔధరై చికితస కయసినఽ ఎఔుువ ఙేశూౄ బ. నౄభా సంస కయసిలనలై డే భభో నలదె ాపలవంగ
యైద కయసిలు నియంతయం నలయసఖ తేండడం, శూదరయణంగ న఼ానేమం భైట్ాలల నలంు ఔధరై ఆయ ఎఔుువగ ఈంట్లబ.
లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు తగినంత యక్షణ ఔయౌసా
ౄ ధే ఇ లయ
ాయోజధరలు ఒ ఄయ వంతఫైన కలానికి తన నులల఼కి సభెైన ధయ నియృ బంచడంలల ఔడర సశృమడెతేంథి. ఇ
ఈతత్తౄ లల ఆ.ఎన్.ట్ి, అౄ భాలజీ, ఄబ్లలిట్క్
ిా స, గెైనకలజీ తథితభలాాంట్ి ాత్త వవస కింద శూదరయణంగ సంబయంఙే
చికితసలు ఈంట్లబ. నులల఼లల యట్ికి ఙెయౌాంఙే ఖభిషీ నణరౄనిై ఔడర నేభపుని ఈంట్లయస.
నేభపునై చికితస కోసం నౄభా ఙేలన వకిౄ యచిింఙే శూ భ ్ఔు సంఫంధం లేఔుండర కెాబమ్ శూ భ ్నఽ ను ందఽణరయస. ఇ
చికితసలలా కోుథరనికి ఙెయౌాంఙే శూ భ ్ యది లత్తకి చికితస ఄంథించడం కోసం ఄవసయఫైన ఄయ వంతఫైన కయసి
ఄధమనంనలై అదరయడి ఈంట్లంథి.
నుకైజీ చరభీజలలల కింథి యకలెైన కయసిలు ఈంట్లబ:
a) ఖథి ఄథెె,
b) విత్తౄ నిుణ ల ఼జు,
c) యది నిభేయణలు,
d) ఓషదరలు,
e) అసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత ఄబయ కయసిలు తథితభలు.
ఈతత్తౄ ని ఫట్ిి నుకైజీ చరభీజలలల అశృయం, యయణర, అంఫ లెన్స చరభీజలు ఔడర ఙేయిఫడెణరబ.
అసఽత్తాలల ఙేయడం, యదికి ఔవభైజీ ఈందధే యసజువులు ఈంట్ే ఙరలునంట్లనైందఽన ఇ నులల఼ల కింద కెాబమ్ నఽ
నుాలలస్క ఙేమడం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఈనై చికితసల సంక ఈతత్తౄ లలని చికితసల నియవచధరల అదరయంగ
సఽభాయస 75 నఽంచి 200 వయఔు ఈంట్లంథి.
నులల఼లలని జఞనృణరలల ఙోట్ల దఔుని సయజ భీలు/చికితస కోసం నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌాంఙేందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌంఙరయస.
నులల఼ కలంలల యయధ చికితసలఔు ఫహృళ్ కెాబమ్లు శూధడెణరబ. ఄబనట్ికీ చివయగ నులల఼ కింద ఎంనఔ
ఙేలన నణరౄనికి కెాబమ్లు భినేతం ఙేమఫడెతేధరైబ.
లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కింద ఆవవఫడరుబ:


అసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ాణరయఔలు
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తీవా ఄసవస త నౄభా ాణరయఔలు

1. ఆష఼తిర మోజువ్హమీ నఖద఼ తెభా తృహలస
a) మోజుఔక ముతు ం మిమితి
అసఽత్తాలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄ నిై అసఽత్తా నఖదఽ ఔవభైజీ ఄంథిసౄ ఽంథి.
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఈథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఈంట్లంథి. ఔ ఄసవస తణో నుట్ల
నులల఼ ఖడెవుకోసం భోజుయభీ ఙెయౌాంులల ఖభిషీ భినేత్తని ఄంథించడం శూదరయణంగ యభిషఔ ాణరయఔలల శూఖ తేంథి.
b) చయౌె ంు మోజుల షంకా
ఇ నులల఼లలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ ఄనఽభత్తసఽౄనై భోజుల సంక ఄధేథి చికితస
ఄందఽఔుంట్లనై యదిణో భ డిడి ఈంట్లంథి. చికితసల సభఖర జఞనృణర, కోు థరనికి ఫస వవది ఄధేథి కోు
యఔఫైన

యదరనం/ఄసవస త

కోసం

ఄనఽభత్తంచిన

భోజుయభీ

నఖదఽ

ాయోజధరనిై

భినేతం

ఙేలేలా

నియృ బంచఫడెతేంథి.
c) విశిశఠబైన యక్షణ లేదడ మాడ్స ఆన్ యక్షణ
కొనిై సంస లు ఄంథిసౄ ఽనైట్లిగ అసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼ ఒ యశిషీ ఫైన నులల఼గ ఄందఽఫలట్లలల ఈంథి.
భభికొనిై సందభౌలలా ఄథి ఒ నియంతయ ూచీ నులల఼కి మాడ్స- అన్ యక్షణగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంథి. ఙెయౌాంు ఒ లయ
నతౄ ంగ

ఈంట్ృ,

చికితస

యసౄ వ

కయసిణో

సంఫందించని

కయణంగ

ఇ

నులల఼లు

నౄభాథరయసఔు

సశృమడెణరబ. ఆథి ూచీ అదరభిత అభోఖ నౄభా ాణరయఔ కింద ల఼వఔభించిన ఏథేని యక్షణఔు ఄదనంగ
ఄంథింఙరయౌసన నులల఼ కింద ఙెయౌాంునఽ ఔడర ఄనఽభత్తసఽౄంథి.

d) అన఼ఫంధ యక్షణ
నఖదఽ ాపలవశీలంగ ఈనైందఽన ఇ నులల఼లు ఒ నియంతయ అసఽత్తా కయసిలఔు ణోడడెణరబ. సంగట్న
కయసిలకోసం భిశృయం ఄంథిసౄ ఽంథి. నేనశృబంులు, సహ ఙెయౌాంు తథితయ ూచీ నులల఼ కింద ఙెయౌాంచని
కయసిలనఽ ఔడర ఄంథిసౄ ఽంథి.
e) యక్షణలోతు ఇతయ శూహన఼ఔూలతలక
నౄభా సంస దిఱి కోణం నఽంచి చాలేౄ , ఇ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయసడికి యవభింఙేందఽఔు ఄనఽవుగ లు
శూనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఈంథి. కఫట్ిి ఄభ్డం ఙరలా సఽలబం కఖలదఽ. యసౄ వ కయసి ఏఫైనట్ికీ అసఽత్తాలల
ఈంట్లనై కలంలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌాసౄ ఽనైందఽన ఄథి యైద కయసిల నలయసఖ దలనఽ తగిాసౄ ఽంథి.
ఄంణేకఔ ఆలాంట్ి నౄభా యక్షణలఔు అమోదం, కెాబమ్ లలట్ిల్ఫంట్ల
ా నిజంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరుబ.
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2. తీఴర అషుషి త తృహలస
ఔయడెఖట్ిిన యది నఽంచి యక్షణ లేథర నుాణరంతఔ యక్షణగ ఔడర ఇ ఈతత్తౄ ని నలుసఽౄధరైయస.

యైద రసౄ ైంలల అధఽనిఔ భాయసలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడంణో కనసర్, క్షయతం, ఖ ండెనుోట్ల తథితయ నలదె
యధఽల నఽంచి జనం ఫమట్డెతేధరైయస. ఆథివయఔట్ి భోజులలా అ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ.
ఄంణేకఔ, ఆలాంట్ి నలనఽ ఄసవస తల నఽంచి కోలుఔునై తభవత జీయత కలం ఄంచధర ఔడర ఫలగ
నలభగ
ి ింథి. ఄబనట్ిక,ీ ఆలాంట్ి ఒ నలదె ఄసవస త నఽంచి కోలుకోవడం వలా చికితసఔు ఎఔుువ కయసి
కవడంణో నుట్ల చికితస తభవత ఄబయ జీవన కయసిలు ఔడర ఫలగ నలయసఖ ణరబ.
a) తీవా ఄసవస త నులల఼ ఄధేథి తీవా ఄసవస త ఄని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై నలదె నతౄ ంలల శూ భ ్
ఙెయౌాంచడరనికి శూౌలబం ఈనై ఒ ాయోజఔ నులల఼.

b) థరనిని ఄఫే్ యౄనులు:


ఒ యశిషీ ఫైన నులల఼గలేథర



కొనిై అభోఖ నులల఼లలల ఒ మాడ్స- అన్ యక్షణగ లేథర



కొనిై జీయత నౄభా నులల఼లలల ఒ మాడ్స- అన్ యక్షణగ

పలయతథేశ్ంలల తీవా ఄసవస త ాయోజధరలనఽ శూదరయణంగ జీయత నౄభా సంస లు జీయత నౄభా నులల఼లఔు భెైడయసాగ
ఄభ ్తేంట్లబ. అ యక్షణలల యేఖశీలఫైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యశిషీ ఫైన CI ాయోజన ాణరయఔ ఄంట్ృ భెండె
యౄనుల యక్షణ ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ. ఇ ాయోజధరనిై ఄఫే్ సభమంలల యక్షణణో ఔడిన నిశితఫైన నియవచనం,
సభెైన ంద తాం ఄధేయ ఙరలా భ కఫైనయ. ఖందయగోమానిై నియభించడం కోసం ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభా
నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల కింద 20 ఄతంత శూదరయణ తీవా ఄసవస తలఔు నియవచధరలు నుాభాణకీఔభింసఫడరుబ.
(దమఙేల చివయలల ఈనై ఄనఽఫందరనిై చాడఖలయస).
ఄబనట్ికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎంనఔఔు ఄవకరనిై (ఆందఽలల ఇ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషి నుోబయ
ఄవకశ్భ నై ఙరలాభంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. ాత్తనుదఔుల అభోఖ లత్తని నిభేభించడరనికి ఆథి భ కం.
తగినంత సభాఙరయం లేఔనుోవడంణో తీవా ఄసవస త ాణరయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థరవభ ణోడరట్ల
లనసఽౄంథి.

c) తీవా ఄసవస త ఄధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయసిఔు థరభితీలే ాదరన ఄసవస త లు భాతాఫే కవు. ఄంఖయైఔలం,
ఄవమయలు కోలలవడం, సంనుదన కోలలవడం లాంట్ియ ఔడర యట్ి కిందఔు వశూౄబ. అసఽత్తానఽంచి
ఫమట్ఔు వచిిన తభవత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌస ఈంట్లంథి.

d) ఒ తీవా ఄసవస త యదరనం ఄధేథి ఒ అసఽత్తా ూచీ నులల఼కి ఄదనంగ తీసఽకోఫడెతేంథి. కఫట్ిి ఆలాంట్ి
ఄసవస తణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లంఫ పలభనిై ఄదిఖనేంఙేందఽఔు ఇ నులల఼ కింద భిశృయం ణోడడెతేంథి.
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e) యక్షణ ను ంథే తీవా ఄసవస త ఄధేథి నౄభాథరయసలు, ఈతతేౄల భధ యేయసడెణరబ. ఄబనట్ికీ
శూదరయణఫైన యట్ిలల:


నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కనసయసా



నిశితఫైన భయోకభిుమల్ ఆన్నూర్క్షన్



హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస శ్సౄ ై చికితస



ఖ ండె యలువ భాభిడీ



నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా



భూతా నండ యైపలం



రశ్వత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతం



ాదరన ఄవమవం/ ఎభ ఔ భజజ భాభిడీ



ఫహృళ్ లలలభోలస్క



మోట్లర్ నాభన్ యది



ఄవమయల రశ్వత క్షయతం



నలదె ాభాథరల కయణంగ సంబయంఙే రశ్వత ఄంఖయైఔలం

తీవా ఄసవస త జఞనృణర లయంగ ఈండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ యధఽలు ఫమట్డెతేంట్లబ. కొనిై ఄంతభజతీమ
భాభెుట్ా లల నౄభాథరయసలు ఄయ్జ భర్స యది లాంట్ి భిల త
 ేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌంచడంలల భిల తేలనఽ కీలఔం
భభిమ ఄదనంగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయస. కొనిై సందభౌలలా న఼ానేమం ఙరలా ఎఔుువగ ఈనైట్ికీ „ణరణరుయౌఔ
ఄసవస త‟ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయిఫడెతేంథి.

f) యది నియే యణనలై ఒ పలభీ శూ భ ్ ఙెయౌాంుకోసం ఄతంత తీవా ఄసవస త నులల఼లనఽ లు తీవా ఄసవస త
నులల఼లు ఄంథిసౄ ఽండగ, కయసిల త్తభిగి ఙెయౌాంు యౄంలల భాతాఫే అసఽత్తాలల ఙేభై కయసిలనఽ ఄంథింఙే
నులల఼లు ఔడర ఈధరైబ. కొనిై ఈతతే
ౄ లు భెండె యక్షణలనఽ ఔడర ఄంథిశూౄ బ. నులల఼లల నేభపునై నలదె
యధఽల నిభేయణనలై భోగి అసఽత్తాలల ఙేభై కయసిలు, పలభీ శూ భ ్ ఙెయౌాంునఔు ూచీ ఄంథించఫడెణరబ.

g) తీవా ఄసవస త నులల఼లు శూదరయణంగ 21 ఏళ్ు నఽంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄలఔు
శూదరయణంగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లబ.

h) ఆలాంట్ి యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ ఄధేథి అభిఔ పలభనిై ఆలాంట్ి నులల఼ ఄంథిసౄ ఽనైందఽన
నులల఼కి ాదరన కయణంగ ఈండడంణో ఇ నులల఼ల కింద ఆవవజూనే శూ భ ్ కసౄ ఎఔుువగ ఈంట్లంథి.

i) ఇ నులల఼ల కింద శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వంద రణరనిై తీవా ఄసవస తనలై ఙెయౌాశూౄ యస. కొనిై
సందభౌలలా భిశృయం నులల఼ నిమభ, నిఫంధనలు, ఄసవస త తీవాతనఽ ఫట్ిి నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల
25రతం నఽంచి వంద రతం వయఔు యేయసడెత ఈంట్లంథి.
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j) ఄనిై తీవా ఄసవస త నులల఼లలల చాసఽౄనై ఒ నుాభాణఔ నిఫంధన ఏనేట్ంట్ే నులల఼ కింద ఙెయౌాంచఖల ఏథేని
ాయోజధరనికి అ నులల఼ ఄభలలాకి వచిిన తభవత 90 భోజుల సభమం ఈంట్లంథి. ఄలాగై కోలుఔుధేందఽఔు
30 భోజుల వయఔు ఄభలలా ఈంట్లంథి. ఇ ాయోజధరనిై “నుాణరనుమ ాయోజనం”గ ఄయోభమం
ఙెందఔుండర ఈండేందఽకై ఒ “కోలుఔుధే ాయోజనం”గ యవయణ ఆఙేి యధంగ కోలుఔుధే నిఫంధన ఙేయిఫడింథి.
ఄంట్ే, తీవా ఄసవస తనఽ ఄనఽసభింఙే ఔఠిన భిల తేలనఽ ఄదిఖనేంఙేలా ాయోజనం ఄంథించఫడెతేంథి.

k) తీవా ఄసవస త నులల఼ తీసఽకోయలని కోయసఔుంట్లనై 45 ఏళ్ుఔు నలై ఫడిన వఔుౄలఔు ఔఠినఫైన యైద భీక్షలనఽ
నియవళంచనఽధరైయస. నుాభాణఔ నేనశృబంులు ఄధేయ అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లలా ఈనైట్లిగధే ఈంట్లబ.
యేచి ఈండే కలానిై అనే ఔరభంలల యైద సలశృనఽ కోయడం లేథర ఄనఽసభించడంలల యైపలం, యైద చికితసనఽ
జఞం ఙేమడంలల యైపలం ాణేఔంగ నేనశృబంచఫడెణరబ.

l) నౄభా సంస నులల఼లల యక్షణ ను ంథిన ఔట్ి లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుశూభి భాతాఫే లేథర ఔ నిభిేషీ
సంక వయఔు భాతాఫే ఄధేఔ శూయసా నౄభా సంస భిశృయం ఄంథించవచఽి. నులల఼ భ గిలన తభవత ఏథేని
నౄభా ఙేలన వకిౄ యషమంలల నులల఼ కింద భిశృయం ఙెయౌాలేౄ నులల఼ భ గిలనుోతేంథి.

m) తీవా ఄసవస త నులల఼ని ఔడర తవ ఈథోఖ లఔు నులల఼లు తీసఽకోవడరనికి భ కంగ కభపభైట్ా ల లాంట్ి
ఫింథరలఔు ఄంథించఫడెణరబ.
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G. దీయఘ కహయౌఔ షంయక్షణ తెభా
జీయత కలం ఄంచధర నలయఖడంణో ధేడె ాంచంలల వయోదిఔుల జధరపల నలయసఖ ణోంథి. ాంచ యౄ ంగ వయోదిఔుల
జధరపల నలయసఖ తేండడంణో థీయఘ కయౌఔ అభోఖ సంయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయసఖ ణోంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ
సంయక్షణ ఄవసయం ఈండడంణో నుట్ల యయస ఄంఖయైఔలానికి సంఫందించిన ఏ యఔఫైన సభసణో ఄబధర ఆఫోంథి
డెతేంట్లయస. థీయఘకయౌఔ సంయక్షణ ఄంట్ే ఎలాంట్ి ణోడరట్ల లేఔ తభనఽ ణరభ చాసఽకోలేని యభికి, బయషతే
ౄ లల ఏ
యఔంగనా అభోఖం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికితస సంయక్షణఔు సంఫందించిన ఄనిై యౄనులు ఄని
ఄయ ం.
థీయఘ కయౌఔ సంయక్షణఔు సంఫందించి భెండె యకల ాణరయఔలు ఈధరైబ:
a) తభ బయషతే
ౄ యైద కయసిలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేందఽఔు అభోఖఔయఫైన నౄభాథరయస కొనఽగోలు ఙేలన భ ందసఽౄ
ఙెయౌాంు ాణరయఔలు
b) నౄభాథరయసఔు థీయఘకయౌఔ సంయక్షణ ఄవసయభ ంట్ే పలభీ శూ భ ్ న఼ానేమంణో కొనఽగోలు ఙేలన తవభిత
ఄవసభల ాణరయఔలు.
ఄంఖయైఔలం తీవాత (భభిమ ఎదఽయసచాసఽౄనై కొనశూగింు కలం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృ బశూోౄంథి. థీయఘకయౌఔ
సంయక్షణ ఈతతే
ౄ లు పలయతీమ భాభెుట్లల ఆంక ఄనవిథిే ఙెంథరయౌస వసఽౄంథి.
బవిశా ఆమోఖా తృహలస
ధరలుఖ ాబ తవ యంఖ నౄభా సంస లు భాభెుట్ింగ్ ఙేలన బయష అభోఖ నులల఼ని నదట్ి భ ందసఽౄ ఙెయౌాంు నౄభా
ాణరయఔ ఄని ఙెవచఽి. 1990లల ాయేశ్నలట్ి న అ నులల఼ నుాథనేఔంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఈణరదఔ జీయతం
సందయౌంగ న఼ానేమం ఙెయౌాసౄ ా తన దయ యయభణరనంతయం కయయౌసన అభోఖ సంయక్షణ ఄవసభలనఽ ఙేట్ి డరనికి
ఈథేెశించినథి. చనినుోబన తభవత ఔుట్లంఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతే
ౄ జీయతంలల ఄవసయఫైన యైద
కయసిలనఽంచి యక్షణ ఔయౌంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడం లాంట్ిథి.
a) వ్హభదడ బడ్లకె భమ్
ఇ నులల఼ ఄధేథి ఔ యఔంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫడీకా ెబమ్ నులల఼ లాంట్ిథి. ఫడీకా ెబమ్ తయశృలలధే
యక్షణనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి. ాత్తనుదఔులు 25- 55 ఏళ్ా భధ ఏ వమసఽలల ఄబధర ఇ థఔంలల ఙేయవచఽి.

b) దవీ వియభణ ఴమష఼
ఙేయసతేనై ణేథీ, ఎంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభం సషి ంగ ఈండేలధే
నిఫంధనణో 55- 60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎంచఽకోవచఽి. నులల఼ యయభణ ణేథీ ఄంట్ే , నులల఼
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కింద ాయోజనం నుాయంబభబయ ఈథేెశ్ం కోసం ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ాత్తనుదననలై సంతఔం ఙేలే సభమంలల
నౄభాథరయస ఎంచఽఔుధే వమసఽ ఄని ఄయ ం. ఇ వమసఽనఽ భ ందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .
c) ూయు వియభణ కహలం
ూయవ యయభణ కలం ఄంట్ే ాత్తనుదన ఄంగీకయ ణేథీ నఽంచి నదలెై , ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి నులల఼ యయభణ
వమసఽణో భ గిలే కలం. ఇ కలం సందయౌంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైశూభి
న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాసౄ ఽధరైయస. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైశూభి నలదె నతౄ ంలల లేథర యబథరలలల న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాంఙే
ఄవభశ్భ ంట్లంథి.
d) ఉషంసయణ
ఔయేళ్, నౄభాథరయస చనినుోబధర లేదంట్ే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ందఽ కనీ, ఎంచఽఔునై దయ యయభణ
వమసఽ తభవత కనీ థఔం నఽంచి ఈసంహభించఽకోయలని కోయసఔుధరై నులల఼ కింద ఎలాంట్ి కెాబమ్
జయఖఔుంట్ే సభ చిత న఼ానేమం భీపండ్స ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. ునయసదే యణలల జఞనునికి సంతినౄ ఔయఫైన
కయణం ఈంట్ే న఼ానేమం ఙెయౌాంునఔు ఏడె భోజుల కయసణ సభమం ఈంట్లంథి.
e) అస్ైన్బంట్
ఄలలైన్ఫంట్ కోసం ఇ థఔం ఄంథిసౄ ఽంథి.
f)

మినశృభంులక

ఇ నులల఼ ఫడీకా బ
ె మ్లల ఈనైట్లిగ నిభిేషీ యధఽలఔు భ ందసఽౄ యధఽల నేనశృబంు, 30 భోజుల యేచి ఈండే
కలం, నదట్ి ఏడరథి ణోుడె ఈండదఽ. ఆథి బయషత్ ఫడీకా బ
ె మ్ నులల఼ కఫట్ిి, ఆథి కసౄ యయేచనణో
ఈంట్లంథి.
g) ఫాంద తెభా యఔం
నులల఼ని ఫింద నౄభా నుాత్తథిఔన ఄందఽకోవచఽి. ఆలాంట్ి సందయౌంలల ఫింద తగిాంు సదఽనుమం
ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి.
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H. ఉభమడ్ి-ఉతతత
ు లక
కొనిై సందభౌలలా జీయతనౄభాఔు సంఫందించిన ఈతతే
ౄ లు అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లణో ఔలల లనశూౄబ. భెండె నౄభా
సంస లు ఔలల ఒ ఄవగహనఔు భవడం థరవభ ఒ నుకైజీ దే త్తలల భభినిై ఈతతే
ౄ లనఽ భ ందఽఔు తీసఽకెళ్ుడరనికి
ఆథో భంచి భాయా ం.
కఫట్ిి అభోఖ నౄభా ళెల్ౄ ా స్క లెైఫ్ కంనౄ ఈతతే
ౄ లు ఄంట్ే జీయత నౄభా ఔంనలనీకి ఙెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత
బయతయ నౄభా సంస భభిమ /లేథర యశిషీ ఫైన అభోఖనౄభా ఔంనలనీ ఄంథింఙే ఈతతే
ౄ ల ఔలబఔ ఄని ఄయ ం.
ఇ ఈతతే
ౄ లఔు భెండె నౄభా సంస లు సంమ ఔౄ ంగ యౄఔలన ఙేల, అ భెండె నౄభా సంస ల ంనణీ చరధళ్ు థరవభ
భాభెుట్ ఙేమవచఽి. ఆథి భెండె ఔంనలనీల భధ ఒ ంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄందనైథి సషి ం. ఆలాంట్ి ందం ఏ
సభమంలల ఄబధర ఔ జీయత నౄభా సంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సంస భధ భాతాఫే ఄనఽభత్తంఫడెతేంథి.
భాభెుట్ింగ్, నులల఼ లేవ, శూదరయణ కయసిలనఽ ంచఽకోవడం లాంట్ి భాభాలణో నుట్ల నులల఼ లేయ భనేతేలు,
న఼ానేమం ఫథియ్కోసం ఆలాంట్ి ఔంనలనీల భధ ఒ ఄవగహన ందం ఙోట్ల ఙేసఽఔుంట్లబ. ఇ ందం కోసం
నౄభా సంస లలా ఏథెైధర ఔట్ి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అమోథరనిై కోయవచఽి. ందం థీయఘకయౌఔ సవపలవం ఔయౌగి ఈండరయౌ. ాణేఔ
సందభౌలలా ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సంతినౄ ఙెంథిణే తనంచి, ందం నఽంచి ఈసంహభించఽకోవడం ఄనఽభత్తంచఫడదఽ.
ఈభ్డి ఈతతే
ౄ లకోసం ఄవసయఫైన యధంగ యయధ లేవలనఽ ఄంథించడరనికి ఒ ాయేశ్శూనంగ నులల఼ లేవనఽ
ఄనఽఔయౌతం ఙేమడంలల అ భెండె నౄభా ఔంనలనీలలల ఔట్ి ాదరన నౄభా సంస గ వవహభింఙేలా యసయం
ఄంగీఔభించవచఽి. ంథరనికి యలు ఔయౌంచడం, నులల఼ లేవ ఄంథించడంలల ాదరన నౄభా సంస ాభ క నుతా
నుోఱసౄ ఽంథి. ఄబనట్ికీ, నులల఼లల ఏ పలఖం ాపలయతఫైందధే థరని అదరయంగ సంఫందిత నౄభా సంస లు కెాబమ్ లు,
ఔనేషన్ ఙెయౌాంులనఽ నియవళశూౄబ.
'ఈభ్డి ఈతత్తౄ ' లైయౌంగ్ ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై నలైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలనఽ ఄనఽసభించి, వకిౄఖతంగ
భిషుభించఫడెతేంథి. భెండె భిస్కు ల కభీథెైన పలగలు యేభైవయసగ ఖ భిౄంచఫడి, ూయవ- ఄభ్ఔం లత్త, ఄభ్ఔం తభవత్త
లతేలలల, నులల఼ దశూౄయేజు, ఄభ్ఔం యవభలు లాంట్ి ఄనిై దశూౄయేజులలానా నులల఼థరయసలఔు యలా డించఫడెణరబ.
వకిౄఖత నౄభా నులల఼, ఫింద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడర ఇ ఈతత్తౄ ని ఆవవజూవచఽి. ఄబనట్ికీ, అభోఖ నౄభా
నూోాట్ర్ నులల఼లఔు సంఫందించి, సవచిఫైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుట్లంఫంలలని సంనుదనయసడెైన ఒ
సబ డి జీయతంనలై ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు, సంఫందిత నౄభా సంస ల ంద నిఫంధలఔు తఖా ట్ి ల
వభిౄంచఖయౌగైథిగ అభోఖనౄభా నులల఼ని ాత్తనుథించింథి ఔడర యభై ఄబ ఈంట్లయస.
లేవచి భిశీలన ఐచిిఔం ఄధేథి నౄభా సంస ఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. ఆథి ూభిౄగ „కోంనృ ఈతత్తౄ ‟కి
వభిౄంజైమఫడెతేంథి. ఄబనట్ికీ, „ఈభ్డి ఈతత్తౄ ‟లలని అభోఖ యపలఖం సంఫందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ అభోఖ
నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి నులల఼థరయస ఐచిిఔంలల థరని ునయసదే యణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ.
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ఈభ్డి ఈతతే
ౄ ల భాభెుట్ింగ్నఽ ాతక్షంగ భాభెుట్ింగ్ చరధళ్ైా, భెండె నౄభా సంస లఔు ఈభ్డిగ వవహభింఙే
ఫోాఔయసా, ఄయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెంట్ా థరవభ ఙేట్ి వచఽి కనీ ఫలంక్ భెపయల్ ఏభట్ా థరవభ ఙేట్లియౌసన ఄవసయం
లేదఽ. ఄబనట్ికీ, యయస అ భెండె నౄభా ఔంనలనీలఔు ఙెంథిన ఏథేని ఈతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేలే ఄదికయం ను ంథిన
భధవయసౄలుగ ఈండభదఽ.
ాణేకించి భెండెల నౄభా సంస లు నులుంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తనుదన, ఄభ్ఔం యవభలలా కొనిై యషమాలనఽ
యలా డింఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఄంట్ే కోు భిస్కు భభో భిస్కు ణో యేయస డి ఈంట్లంథర, ఎవయస కెాబమ్లనఽ భిషుభిశూౄ యస,
నౄభాథరయస ఐచిిఔంలల భెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయసదే యణఔు సంఫందించిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాంట్ియ.
భెండె నౄభా సంస ల భధ డేట్ల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ ఄబ, ఄవసయఫైనుడె ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా
ఈంట్లంథి కఫడిు ఇ యనుభనికి ఐ.ట్ి లసిం ఙరలా దిఢంగ, ఄతేఔులేా నిథిగ ఈండరయౌ.
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I. తృహాకైజీ తృహలసలక
నుకైజీ లేథర గపడెఖ యక్షణలు ఔ ఏఔ దశూౄయేజు కింద యక్షణల ఫేళ్యంునఽ ఄంథిసౄ ఽంథి.
ఈథరహయణఔు, ఆతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హోలు ర్స (ఔుట్లంఫ) నులల఼, శుప్ కీర్స (దఽకణ మజభాని) నులల఼,
అ఼స్క నుకైజీ నులల఼ లాంట్ి యక్షణలు ఔడర ఈధరైబ. ఄంట్ే కై నులల఼ కింద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు
లాంట్ి యయధ పౌత్తఔ అసఽౄలఔు యక్షణ కోయవచఽి. ఆలాంట్ి నులల఼లు నిభిేషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యసణ యక్షణలనఽ ఔడర
ఙేయసికోవచఽి.
తీవా ఄసవస త యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులల఼లణో ఔలడం, చివయఔు జీయత నౄభా నులల఼లనఽ అసఽత్తా భోజుయభీ
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడం లాంట్ి యట్ిని అభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులల఼కి ఈథరహయణలుగ ఙెవచఽి.
ామాణ నౄభా యషమంలల, ఆవవజూనే నులల఼ ఄధేథి అభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌంచడఫే కఔ ఄసవస త/ాభాదం వలా
ఄబయ యైద కయసిలణో నుట్ల ాభాద భిత్త/ ఄంఖయైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుోవడం, జఞం కవడం, నుస్కనుోయసి,
దశూౄయేజులు నుోగపట్లికోవడం, అలౄ /వకిౄఖత నశుిల యషమంలల భూడో నుభీి యసణం, ాయోజధరలనఽ ఔడర ఄంథిసౄ ఽంథి.
ామాణరల యదఽె, ళెైజఞక్ నఽంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి.
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J. ేద ఴమహిలఔక షఽక్షమ తెభా భమిమయ ఆమోఖా తెభా
గరనైణ, నేద వభాలఔు ఙెంథిన ఄలాథరమ వభాల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని సాక్ష్ నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు ాణేఔంగ
యౄఔలన జభిగింథి. ఄలాథరమ వభాలు భన జధరపలలల ఖణనీమంగ ఈధరైయస. శూదరయణంగ ఎలాంట్ి అభోఖ బదాత
యక్షణ ఈండదఽ. కఫట్ిి, శూదరయణ భిస్కులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఇ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేందఽఔు ఙౌఔ న఼ానేమం,
ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఇ తఔుువ యలువ ఈతత్తౄ ని నుాయంనంఙరయస. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.అర్.డి.ఏ ఫైకోర ఆనాసభెన్స
భెఖ లేషన్స 2005 యయేక్షిశూౄ ోంథి.
ఐ.అర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమంతాణలు, 2005ఔు తఖా ట్ి ల ఇ ఈతతే
ౄ లు తఔుువ న఼ానేమంణో వసఽౄధరైబ. ఆందఽలల
నౄభా ఙేలే శూ భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఈంట్లంథి. ఙరలావయఔు యయధ శూభూళఔ సంస లు లేథర ాబ ణేవతయ
సంస లు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసం ఆలాంట్ి యక్షణలనఽ తీసఽఔుంట్లబ. నౄభానఽ భభింత ఎఔుువ భంథికి ఙేభైలా
నౄభా సంస లు తభ నులల఼లలల కొంత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఈతతే
ౄ లుగ ఄభా్లని ఐ.అర్.డి.ఏఔు ఙెంథిన గరనైణ,
శూభాజిఔ యంఖం నిఫంధనలలా నేభపుని ఈధరైయస.
సభాజంలలని నియసనేద వభాలఔు లేవలు ఄంథించడం కోసం ాబ తవ యంఖ సంస లు ాణేఔంగ యౄను ంథించిన భెండె
నులల఼లు కింద యవభించఫడరుబ:
1. జన ఆమోఖా తెభా తృహలస
జన అభోఖ నౄభా నులల఼లలని యశిశుీంరలు కింద ఆవవఫడరుబ:
a. సభాజంలలని నియసనేద వభాలఔు ఙౌఔగ యైద నౄభా ఄంథించడం కోసం ఇ నులల఼ యౄను ంథించఫడింథి.
b. వకిౄఖత ఫడీకా ెబమ్ నులల఼ తయశృలల ఇ ఔవభైజీ ఈంట్లంథి. సంచిత ఫోనస్భిమ ఫడిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు
ఙేయిఫడవు.
c. వఔుౄలఔు, ఔుట్లంఫ సబ లఔు నులల఼ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి.
d. ఐదఽ నఽంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసౄ ఽంథి.
e. ఔయస లేథర ఆదె యస తయౌా దండెాలు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఈంట్ే భూడె ధలల నఽంచి ఐథేళ్ు లలు
చిధరైయసలఔు యక్షణ ఔయౌంచవచఽి.
f.

నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా శూ భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమంత్తాంచఫడింథి. ఙెయౌాంఙరయౌసన న఼ానేమం కింథి ట్ిిఔ
ాకయం ఆవవఫడింథి.

టట ఔ 2.1
నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ

46 ఏళ్ు వయఔు
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46-55

56-65

66-70

ఔుట్లంఫ నలదె
జీయత పలఖశూవనే
25 ఏళ్ు వయఔు అదరయడిన చిధరైభి
అదరయడిన 2+1 చిధరైయసలు ఔయౌగిన ఔుట్లంఫం
అదరయడిన 2+2 చిధరైయసలు ఔయౌగిన ఔుట్లంఫం

70

100

120

140

70

100

120

140

50

50

50

50

190

250

290

330

240

300

340

380



అథరమ నఽై చట్ి ంలలని 80 డి లలక్షన్ కింద నఽై ాయోజధరనికి న఼ానేమం ఄయహత ను ంథింథి .



లేయ నఽై నులల఼కి వభిౄంచదఽ.

2. మయతుఴయశల్ హెల్ు ఇనఽీమెన్ీ సుమ్(UHIS)
వంద లేథర ఄంతఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లంఫలలణో ఔడిన ఫింథరలఔు ఇ నులల఼ వభిౄసౄ ఽంథి. ఆట్ీవయౌ కలంలల వకిౄఖత
UHISనులల఼లు ఔడర జధరనికి ఄందఽఫలట్లలలకి వఙరిబ.
రయోజనడలక
శూయవజనీన అభోఖ నౄభా థఔం ాయోజధరల జఞనృణర కింద ఆవవఫడరుబ.:


బడ్ిఔల్ మీఇంఫర్ీబంట్
కింథి ఈభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుట్లంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు అసఽత్తా కయసిల భీఆంఫర్సఫంట్నఽ ఇ
నులల఼ ఄంథిసౄ ఽంథి.

టట ఔ 2.2
విఴమహలక

మిమితి

ఖథి, ఫస కయసిలు

భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు

ఐ.ల.మ లల ఄనఽభత్తలేౄ

భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు

సయజ న్, భతే
ౄ భందఽ నిుణ డె, ఔనసలి ంట్, లలషయౌసఽిల ఼జు,

ఔ ఄసవస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నభిసంగ్ ఼జు

వయఔు

ఄనల఼ౄ లమా, యఔౄ ం, అకిసజన్, ఒట్ీ చరభీజలు, భందఽలు, యది

ఔ ఄసవస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నియే యణ శూభగిర, ఎక్స భై, డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన఼, కీమోతెయన఼,

వయఔు

నేస్క ఫేఔర్ కయసి, ఔిత్తాభ ఄవమవం తథితభలు.
యౄ. 15,000/-వయఔు

ఏథేని ఔ ఄసవస తఔు ఄబయ నతౄ ం కయసిలు


ఴాకతుఖత రభాద యక్షణ

ాభాదం కయణంగ ఔుట్లంఫంలల సంనుదనయసడెైన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లిగ) భిత్త ఙెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ.
25,000/-.
 అంఖవ్సైఔలా యక్షణ
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ాభాదం/ఄసవస త కయణంగ ఔుట్లంఫంలల సంనుదనయసడెైన మజభాని అసఽత్తాలల ఙేభయౌస వలేౄ భూడె భోజుల యేచి
ఈండే కలం తభవత ఖభిషీంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భిశృయం ఙెయౌాంచఫడెతేంథి.


రమిమం

టట ఔ 2.3
సఔకుదడయవ

రమిమం

ఔ వకిౄకి

ఏడరథికి యౄ. 365/-

ఐదఽఖ యస సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లంఫలనికి

ఏడరథికి యౄ. 548/-

(నదట్ి భ ఖా యస నలాలు సశృ)
ఏడరథికి యౄ. 730/-

ఏడెఖ యస సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లంఫలనికి
(భ ఖా యస నలాలు, ఆదె యస అదరడిన తయౌా దండెాలు సశృ)
థరభిదూా భైక థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లంఫలలఔు న఼ానేమం

థరభిదూా భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లంఫలలఔు

సనృసడీ

ాబ తవం న఼ానేమం సనృసడీని ఄంథిసౄ ఽంథి.
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K. మహషటరమ షుషి ా తెభా యోజన
ాబ తవం ఄధేఔ అభోఖ థకలనఽ ాఔట్ించింథి. ఄందఽలల కొనిై నిభిేషీ భశుిరలఔు వభిౄసౄ ఽంథి. జధరనికి అభోఖ నౄభా
థకల ాయోజధరలు ఄంథించడం కోసం నౄభా ఔంనలనీలణో ఔలల ాబ తవం భఱ఼ిమ
ర
సవస ూ నౄభా యోజననఽ ఄభలు
ఙేలంథి. థరభిదూా భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై (నృ.న.ఎల్) ఔుట్లంఫలలఔు అభోఖనౄభా యక్షణనఽ ఄంథించడం కోసం
RSBYనఽ పలయత ాబ తవ కభి్ఔ, ఈనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలట్ి ంథి.
భఱ఼ిమ
ర
సవస ూ నౄభా యోజన భ కాంరలు కింద ఆవవఫడరుబ:
a. ఔుట్లంఫ నూోాట్ర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుట్లంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄ ం శూ భ ్ యౄ. 30యేలు
b. భ ందఽగ ఈంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ
c. అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికితస సవపలవం ఔయౌగిన లేవలఔు సంఫందించిన ఔవభైజీ.
d. ఄయహత ఔయౌగిన యైద లేవలఔు సంఫందించి నఖదఽ యళత యక్షణ.
e. శూ్ర్ి కయసు సదఽనుమం.
f.

అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, డిరిర్జ ఄబన తభవత్త కయసిల సదఽనుమం.

g. ాత్త సందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతం.
h. కైందా, భషి ర ాబ ణరవలు నౄభా సంస ఔు న఼ానేమం ఙెయౌాశూౄ బ.
i.

నుోట్ీ నృడిుంగ్ నుాత్తథిఔన భషి ర ాబ తవఫే నౄభాసంస లనఽ ఎంనఔ ఙేసౄ ఽంథి.

j.

ాబ తవ, నలైయేట్ల అసఽతేాల భధ లనృె థరయస ఎంనఔ.

k. న఼ానేమం పలభనిై కైందా, భషి ర ాబ ణరవలు 3:1నిషత్తౄ లల ంచఽఔుంట్లబ. కైందా ాబ తవం కోు ఔుట్లంఫలనికి
ఖభిషీ నతౄ ంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
l.

భషి ర ాబ తవం యభిషఔ న఼ానేమంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750- లనఽ నేంచిన ఏథేని ఄదను న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాసౄ ఽంథి.

m. భిజిలేిష
ర న్/ునయసదే యణ ఼జుగ లనృే థరయస ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌాంఙరయౌస వసఽౄంథి.
n. నియవహణ వమానిై భషి ర ాబ తవం బభిసౄ ఽంథి.
o. ఇ ాయోజనం కోసం ాత్త ాయోజనథరయసఔు యౄ. 60/-లు శూ్ర్ి కయసు ఄదను నతౄ ంగ లనసఽౄంథి.
p. శూ్ర్ి కయసు జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభవత్త ధల ఔట్ ణేథీ నఽంచి ఇ థఔం కయఔలానులు నుాయంనసఽౄంథి. కఫట్ిి ,
ఔ జిలాాలల ఫవ
ా భి ధలలల ఏభోజెైధర నుాయంబ శూ్ర్ి కయసులు జఞభీ ఄబణే, ఇ థఔం ఏనాల్ 1 నఽంచి
నుాయంబభవుతేంథి.
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q. అ థఔం తభవత్త ఏడరథి 31 భాభిి వయఔు ఄంట్ే ఏడరథి నుట్ల కొనశూఖ తేంథి. అ జిలాాలల ఄథి అ థకనికి
భ గింు ణేథీ కఖలదఽ. కఫట్ిి జోఔం ఙేసఽఔుధే కలం ఔడర తభవత్త ఏడరథి భాభిి 31గ ఈంట్లంథి .
ఱలడాల్లల ాశూౄ యంచిన ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా ఔంనలనీ థరవభ కెాబమ్ లలట్ిల్ఫంట్ ఙేమఫడెతేంథి. జఞనృణర యచిన
అసఽతేాల థరవభ శూధఫైనంత వయఔు నఖదఽ యళతంగ లలట్ిల్ ఫంట్ ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.
ఏథేని ఔ ఄసవస తనఽ ఄసవస త కొనశూగింు కలంగ భిఖణంచఫడెతేంథి. అసఽత్తాలల చివభి ఔనసలేిషన్ ణేథీ
నఽంచి ఄయయై భోజులలాు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడం ఔడర ఄందఽలల ఈంట్లంథి.
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L. రధడన భంతిర ష఼యక్ష తెభా యోజన
వకిౄఖత ాభాద నౄభా, ఄంఔయైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయసిఔుని ఆట్ీవల ాఔట్ించిన PMSBY ఎఔుువ భంథిని
అఔభిషసౄ ఽంథి. థఔం యవభలు కింథియధంగ ఈధరైబ :
యక్షణ భిది: ఇ థఔంలల నులుంచఽఔుంట్లనై ఫలంఔులలా 18 నఽంచి 70 ఏళ్ా లలు వమసఽనైలేయంగ్స ఫలంక్
కాణరథరయసలందయౄ ఆందఽలల ఙేయవచఽి. నులుంచఽఔుధే ఫలంఔులు యక్షణ కోసం ఆలాంట్ి ఫలంఔుఔు ఒ భాసి ర్
నులల఼ని ఆవవజూనే జీయత బయతయ నౄభా సంస ణో ందం ఔుదఽయసిఔుంట్లబ. ఔ లేయంగ్స ఫలంఔు కాణర థరవభ
భాతాఫే ఏ వకిౄ ఄబధర ఆందఽలల ఙేయడరనికి ఄయహత ఔయౌగి ఈంట్లయస. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఫలంఔులలా నేయస నమోదఽ
ఙేసఽఔుంట్ే, యళ్ా ఔు ఄదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయస ఙెయౌాంచిన ఄదను న఼ానేమంనఽ కోలలయయౌస వసఽౄంథి.
అదరర్ కయసునఽ ఫలంఔు ఄకౌంట్ఔు ాదరన కె.యై.ల (ధన మ వర్ ఔసి భర్)గ భిఖణశూౄయస.
నమోదఽ యదరనం /కలం: ఇ యక్షణ 1జూన్ నఽంచి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి ఄభలలా ఈంట్లంథి. థీనికోసం ాత్త
ఏడరథి నిభీృత నూభలలా ణరభ కయఔలానులు శూగింఙే ఫలంఔు కాణర నఽంచి సవమంఙరలఔంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే
ఐచిికనిై ఏడర 31లలు ఆయవయౌసన ఄవసయభ ంథి. నదట్ి ఏడరథి థీనిని 2015 అఖసఽి 31 వయఔు ను డిగించవచఽి.
అయషుయణ కయణంగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తవం 2015 నవంఫయం 30 వయఔు ను డిగించవచఽి.
ూభిౄ యభిషఔ న఼ానేమం ఙెయౌాంు నైదట్ తభవత నిభిేషీ నిఫంధనల ఫేయఔు ఙేయడం శూధడవచఽి. ఖత ఄనఽబవం
నుాత్తథిఔన సవభించవచిధే నిఫంధనలణో థఔం కొనశూగింునఽ ఫట్ిి, నమోదఽ/ల఼వమ- జభ కోసం నియవదిఔ/సఽథీయఘ
ఐచిికనిై దయకాసఽౄథరయసలు ఆవవవచఽి. ఏ దశ్లల ఄబధర ఇ థఔం నఽంచి నిషరనేంచిన వఔుౄలు దే త్తకి
ఄతీతంగ బయషతే
ౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽి. ఏడరథికైడరథి ఄయహత యపలఖంలలకి కొతౄ గ ాయేశించిన యయస లేథర ఆథి వయఔు ఙేయఔ
ాసౄ ఽతం ఄయహత ఔయౌగిన యయస థఔం కొనశూఖ తేండగ బయషతే
ౄ లల ఎుడెైధర యయస ఙేయవచఽి.
నౄభా కింద ాయోజధరలు కింథి యధంగ ఈధరైబ :

రయోజనడల టట ఔ

తెభా చేసన ముతు ం

భయణం

యౄ. 2 లక్షలు

ూభిౄగ భెండె ఔనఽైలు త్తభిగి ను ందలేని

యౄ. 2 లక్షలు

నషి ం లేథర భెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ైా
ఈయోగించడరనికి యలు లేఔనుోవడం లేథర
ఔ ఔంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ
కలునఽ ఈయోగించడరనికి యలు
లేఔనుోవడంణో ఏయడిన నషి ం.
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ూభిౄగ ఔ ఔంట్ి చాు, లేథర ఔ ఙెబ

యౄ. 1 లక్ష

లేథర ఔ కలు ఈయోగనిై త్తభిగి
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడం
ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్ సదఽనుమం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఆఫబల్ లేథర వకిౄఖత సందయశన థరవభ ఄందఽఫలట్లలలకి
వసఽౄంథి.
న఼ానేమం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిషఔ న఼ానేమం. ాత్త యభిషఔ యక్షణ కలం జూన్ 1వ ణేథీ భ ందఽ కై
యబథరలల కాణరథరయస ను దఽు కాణరలలని „ల఼వమ జభ‟ సదఽనుమం నఽంచి న఼ానేమం తగిాంచఫడెతేంథి.
ఄబనట్ికీ, జూన్ 1 తభవత ల఼వమ జభ జభిగై సందభౌలలా ల఼వమ జభ జభిగిన తభవత్త ధల నదట్ి ణేథీ
నఽంచి యక్షణ ఄభలలాకి వసఽౄంథి. ల఼వమ జభ ఐచిికనిై ఆచిినుడె పలఖశూవభం ఔయౌగిన ఫలంఔులు
న఼ానేమంనఽ ఄథే ధల జభ ఙేశూౄ బ. ఄంట్ే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే న఼ానేమం నణరౄనిై యభి
కాణరనఽంచి తీలయేల, అ ధలలలధే నౄభా ఔంనలనీకి ఙెయౌాంఙరయౌసన నణరౄనిై ఄంథిశూౄ బ.
యభిషఔ కెాబమ్ల నుాత్తథిఔన న఼ానేమం సనైక్షించఫడెతేంథి. ఄబణే నదట్ి భూడేళ్ాలల న఼ానేమం నలంు
లేఔుండర చాలేందఽఔు ామణరైలు ఙేశూౄ యస.
యక్షణ యదఽె: సబ ల ాభాద యక్షణ కింథి కయణరలణో యదె వుతేంథి :
1. సబ డె 70 ఏళ్ా వమసఽని ఙేయసఔుంట్ే (సనై ుట్ిిన ణేథీ వమసఽ) లేథర
2. ఫలంఔుణో కాణర భ గింు లేథర నౄభానఽ ఄభలు ఙేలే భీత్తలల తగినంత ఫలలెన్స లేఔనుోవడం లేథర
3. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ంథే క్షంలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతం
ఙేమఫడెతేంథి. ఆతయ కాణరల థరవభ ను ంథే యక్షణ యదె వుతేంథి. యట్ికి ఙెయౌాంచిన న఼ానేమంనఽ కోలలణరయస.
ఖడెవు ణేథీలలు తగినంత ఫలలెన్స లేఔనుోవడం లేథర భినులన యఫైన సభసలు లాంట్ి ఏథేని శూంకైత్తఔ
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేల,ేౄ నియృ బంచిన నిఫంధనలఔు తఖా ట్ి ల ూభిౄ యభిషఔ న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాంచిన
నైదట్ థరనిని ునయసదే భించఽకోవచఽి. ఇ కలంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ
ునయసదే యణ ూభిౄగ నౄభా ఔంనలనీ యచక్షణనలై అదరయడిఈంట్లంథి.

204

M. రధడన భంతిర జన్ధన్ యోజన
ణేయౌకెైన భాయా ంలల ఫలంకింగ్ లేయంగ్స ఄండ్స డినుజిట్ కాణరలు, శూ భ ్ ంఔం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనషన్ లలల
పలయతీమ నుౌయసలకోసం ఇ అభిఔ సనే్యత ఈదభానిై పలయత ాదరన భంత్తా నభైందా మోథీ 2014 అఖసఽి 15న ఙేలన
నదట్ి సవతంతా థిన ాసంఖం సందయౌంగ ాఔట్ించిన యధంగ 2014 అఖసఽి 28న అయషుభింఙరయస. ఇ థఔం వలా ఏ
యయంలలనా నుాయంనంచననిై కాణరలు కై యయంలల నుాయంబఫై ాంచ భికయసు సిఱించింథి. ఫలంకింగ్ ాయహంలల
ఎఔుువ సంకలల ాజలనఽ నేయతం ఙేలే ఈథేెశ్ంణే ఆథి ాయేశ్నలట్ిఫడింథి.
ఏథేని ఫలంఔు రక లేథర నృజిధస్క ఔభెశూండెంట్ (ఫలంఔు నేతా) దఽకణంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽి. PMJDY
కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్సణో ణెయససఽౄధరైయస. ఄబనట్ికీ, కాణరథరయస ఙెఔుు ుసౄ ఔం ను ంథరలని కోయసఔుంట్ే, యయస
ఔనీస ఫలలెన్స యోఖతలనఽ ధయయేభియౌస ఈంట్లంథి.
PMJDY థఔం కతంద రతేాఔ రయోజనడలక
1. డినుజిట్లినలై వడీు.
2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ
3. ఔనీస ఫలలెన్స ఄవసయం లేదఽ.
4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ
5. థేశ్ం నలుభూలలఔ సఽలబంగ శూ భ ్ ఫథియ్
6. ాబ తవ థకల లనృె థరయసలు ఇ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ందఽణరయస.
7. కాణరనఽ

అయస

ధలల

నుట్ల

సంతినౄ ఔయంగ

నియవళంచిన

తభవత,

ఒవర్

డరాఫ్ి ్

సదఽనుమం

ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.
8. నలనషన్, నౄభా ఈతతే
ౄ లు నుానౄ ంచఫడెణరబ.
9. ాభాద నౄభా యక్షణ
10. యౄనే డెనృట్ కయసు ఔనీసం 15 భోజులఔు ఒ శూభి థరనిని ఈయోగింఙరయౌ.
11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరాఫ్ి ్ సదఽనుమం. ఔ ఔుట్లంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళళ్లఔు నుాదరనత
ఆవవఫడెతేంథి.
2015 ఫే 13న భికయసు శూబగ యౄ. 16,918.91 కోట్ా ఫలలెన్సణో 15.59 కోట్ా కాణరలు నుాయంనంచఫడరుబ. యట్ిలల
8.50 కోట్ా కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్సణో ణెభిఙరయస.
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N. ఴాకతుఖత రభాద భమిమయ అంఖవ్సైఔలా యక్షణ
ఄనఽకోని ాభాదం సంబయంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి , ఄంఖయైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ
భిశృయం ఄంథిసౄ ఽంథి. ఇ నులల఼లు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనంణో ఔడిన ఏథో యఔఫైన యైద యక్షణనఽ
ఄంథిశూౄ బ.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లల, ాభాద ాయోజనం ఄధేథి నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వంద రతం ఙెయౌాంు కగ,
ఄంఖయైఔలం సంబయలేౄ , భిశృయం యేయస డెతేంథి. రశ్వత ఄంఖయైఔలానికి ఄబణే నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఒ లయఫైన
నణరౄనిై భిశృయంగ ఄంథిసౄ ఽండగ, ణరణరుయౌఔ యైఔలం కోసం యభంతు భిశృభనిై ఄంథిసౄ ఽధరైయస.
యభంతు భిశృయం ఄంట్ే భిశృయం ఙెయౌాంచఖల యభల యంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి ఄంఖయైఔలం ఔయౌగిన ాత్త
యభనికి నిభీృత శూ భ ్ ఄంథించఫడెతేంథి.
1. యక్షణ ఔయౌగిన అంఖవ్సైఔలాం యకహలక
శూదరయణంగ ఇ నులల఼ కింద యక్షణ ఔయౌగిన ఄంఖయైఔలం యకలు:
i.

శహవుత షంూయణ అంఖవ్సైఔలాం (PTD): ఄంట్ే జీయత కలభంణర ూభిౄగ ఄంఖయైఔలం ఙెందడం, ఄంట్ే
ధరలుఖ ఄవమయలు చచఽిఫడినుోవడం,comatose లత్త, భెండె ఔళ్ైు/భెండె ఙేతేలు/భెండె ఄవమయలు
లేథర ఔ ఙెబ, ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లేథర ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడం.

ii. శహవుత తృహక్ిఔ అంఖవ్సైఔలాం (PPD): ఄంట్ే జీయతకలభంణర నుక్షిఔంగ ఄంఖయైఔలం. ఄంట్ే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ
యేళ్ా ైtoes, phalanges తథితభలు.
iii. తడతడుయౌఔ షంూయణ అంఖవ్సైఔలాం (TTD): ఄంట్ే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ ఄంఖయైఔలం ఙెందడం
ఄని ఄయ ం. ఄంఖయైఔలం కలంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌంఙే ఈథేెశ్ంణో ఇ యక్షణ యపలఖం
ాయేశ్నలట్ిఫడింథి.
ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్వత ఄంఖయైఔలం లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్వత యైఔలం, ణరణరుయౌఔ
సంూయృ ఄంఖ యైఔలానిై భాతాఫే ఔా బంట్ ఎంచఽఔుధే ఄవకశ్భ ంట్లంథి.
2. తెభా చేసన శూొ భయమ
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లఔు నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణంగ సా
 ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృ బంచఫడెతేంథి.
యలక్షణంగ ఆథి సా
 ల భాస భఫడిలల ఄయయై భెట్ా ల ఄదిఔంగ ఈంట్లబ. ఄబనట్ికీ , భఫడి శూబని భిఖణనలలకి
తీసఽకోఔుండర కొనిై నౄభాసంస లు నిభీృత ాణరయఔ నుాత్తథిఔన ఔడర ఄంథిశూౄ బ. ఆలాంట్ి నులల఼లలల యక్షణలలని ాత్త
యపలగనికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఎంచఽఔునై ాణరయఔ ాకయం యేయసడెతేంథి.
3. రయోజన రణడయఔ
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ాయోజన ాణరయఔగ ఈనైందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు ఎఔుువ భంథిని అఔట్లికోవు. కఫట్ిి , ఔ వకిౄ యననై
నౄభాథరయసలణో ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ నులల఼లనఽ ఔయౌగి ఈంట్ే , ాభాద భిత్త PTD లేథర PPD సంబయంచినుడె ఄనిై
నులల఼ల కింద కెాబమ్లు ఙెయౌాంచఫడెణరబ.
4. యక్షణ మిధి
యైద కయసిలనఽంచి యక్షణ ఆఙేిందఽఔు ఇ నులల఼లు తయచా యసౄ భించఫడెణరబ. ఆందఽలల అసఽత్తాలల ఙేభిన
కయసిలు, ాభాదం తభవత ఄబయ ఆతయ యైద కయసిలు ఔడర భీఆంఫర్స ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదం జభిగిన
యంట్ధే ఄబయ యైద/అసఽత్తా కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే అభోఖ నులల఼లు ఈధరైబ. ఆలాంట్ి నులల఼లు యధఽలఔు,
యట్ి చికితసఔు యక్షణ ఔయౌంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సంఫందిత యైద కయసిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄబ.
5. విలకఴ ఆధడమిత రయోజనడలక
వకిౄఖత ాభాదంణో నుట్ల లు నౄభా సంస లు ాభాదం కయణంగ అసఽత్తాలల ఙేయసతేనైుడె ఄబయ అసఽత్తా
నఖదఽ, భితథేహం తయయౌంు యయణర కయసి, నిభీృత నతౄ ంలల యద ాయోజనం, యసౄ వ లేథర లయ భినేత్త
నుాత్తథిఔన అంఫ లెన్స చరభీజలలల ఏథి తఔుుయైణే ఄథి లాంట్ి యలువ అదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సంస లు
ఆవవజూుతేధరైబ.
6. మినశృభంులక
వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కింద శూదరయణ నేనశృబంులు:
i.

నులల఼ నుాయంపలనికి భ ంథే ఈనై ఏథేని ఄంఖయైఔలం

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణంగ భిత్త లేథర ఄంఖయైఔలం
iii. సఽక యది, లెైంగిఔంగ యనంఙే యధఽలు, ఎబడ్సస, లేథర భానలఔ యది వలా ాతక్షంగ, భోక్షంగ ఔయౌగై
యధఽలు
iv. ఔ ాభాదం నఽంచి వఙేియ తనంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఆన్లక్షన్, యషం ఙేయడం వలా సంబయంఙే భిత్త
లేథర ఄంఖయైఔలం.
v. నౄభా థరయస లేథర అమన ఔుట్లంఫ సబ లు ధేయ ఈథేెశ్ంణో చట్ి ఈలా ంగనఔు నులడడం వలా తలెణేౄ ఏథేని
గమం.
vi. మ దే ం, దఽభఔరభణ, యథేశీ శ్తితవ చయ, ఫంథీలు (మ దే ాఔట్న జభిగిధర, జయఖఔనుోబధర), నుౌయ
మ దే ం, త్తయసఖ ఫలట్ల, యా వం, లలైనిఔ, ఄదికయ దఽభఔరభణ,శూవదీనం, కెైవసం, ఄభెసి ఽలు, ఙెయఫట్ి డరలు
లాంట్ి యట్ిణో ాతక్షంగ లేథర భోక్షంగ సంఫంధం ఔయౌగి ఈండడం వలా తలెణేౄ ాభాద గమం వలా జభిగై
ఙరవు లేథర ఄంఖయైఔలం.
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vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాంట్ి థోషూభిత నయఫేధం థరవభఫలదితేడబయ క్షంలల. ఄబనట్ికీ
ఙరలావయఔు నులల఼లలల ధేయూభిత కయఔలాంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సవమంగ నులుంచఽకోఔుంట్ే
ఄథి ఒ ాభాదంగ భిఖణంచఫడి నులల఼ కింద యక్షణ ఆవవఫడెతేంథి.
viii. భిత్త/ఄంఖయైఔలం/అసఽత్తాకి థరభి తీలే భిల త్త
 , ాతక్షంగ కనీ, భోక్షంగ కనీ, కయణంణో, ఔు నుతా
నుోఱంచిన లేథర ఄదిఔఫైన లేథర థీయఘకయౌఔఫైన శియ జననం లేథర ఖయౌం నఽంచి లేథర థరని యవశూనంగ.
ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ా లషనల్గ నులుంచఽఔుధరై లేథర శిక్షణ
ను ందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెంథిన లలైనిఔ లేథర శూమ ధ దమాలలాని ఏథేని యపలఖంలల రంత్త
ఫిందంలల కనీ, మ దే ఫిందంలల కనీ ని ఙేసౄ ఽనైుడె
x. ఈథేెశ్ూయవఔంగ

తననఽ

ణరనఽ

గమయచఽకోవడం,

అత్హతఔు

నులడడం,

అత్హతఔు

ామత్తైంచడం (భానలఔ లత్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై)
xi. యషథరభేలు లేథర భాదఔ దాయలు, భదం లేయంచడం
xii. ఖఖన యశృయం లేథర ఫలనింగ్లల నులుంచఽఔుధే తయసణంలల, యవణరభోహణ సభమంలల, కిందఔు థిగై
సభమంలల, ఏథేని యభానంలల ామాణంఙే సభమంలల, ాంచంలల ఎఔుడెైధర చట్ి ఫదే లెైలలనఽస ఔయౌగిన
నుాభాణఔ యఔ యభానంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుండర (ధరమఫదే ంగ ఙెయౌాంచడం లేఔ భభోలా) ఫలన్
ఙేలే సందయౌంలల
ఙెలా ుఫలట్ల డెైయంగ్ లెైలలనఽస లేఔుండర ఏథేని యహధరనిై నడడం వలా తలెణేౄ నశుిలనఽ నేనశృబంఙే నిభిేషీ
నులల఼లు.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు వఔుౄలఔు, ఔుట్లంఫలనికి, ఫింథరలఔు ఔడర ఆవవఫడెణరబ.
ఔకటయంఫ తృహాకైజీ యక్షణ
ఔుట్లంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కింథి యదరనంలల భంజూయస ఙేశూౄ యస.:


షంతృహదన యవడు (తెభా చేసన ఴాఔకులక) భభిమ సంనుథిసౄ ఽంట్ే జీయత పలఖశూవనే: ఔ వకిౄలల ఈండే
భీత్తలల శూదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయసఔునైట్లిగ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సవతంతా నలట్ి లఫడి శూ భ ్



జీవిత ఫాఖశూహుమి (షంతృహదనయవలక కహఔతృో తే): సంనుదనయసడె నౄభా ఙేలన నలట్ి లఫడి శూ భ ్లల
శూదరయణంగ 50రతం థీనిని నిభిేషీఫైన ఖభిషీ భినేత్తకి భినేతం ఙేమవచఽి. ఈథర. యౄ. లక్ష లేథర యౄ.
3లక్షలు.



(ఐద఼ న఼ంచి తృహతికైళె ల భధా) లెలక: నిభిేషీ ఖభిషీ భినేత్త ఄంట్ే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి
సంనుదనయసలెైన తయౌా దండెాలు నౄభా ఙేలన నలట్ి లఫడి శూ భ ్లల శూదరయణంగ 25రతం
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ఖయ
ర ప్ ఴాకతుఖత రభాద తృహలసలక
ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు ఄధేయ శూదరయణంగ యభిషఔ నులల఼లుగ భాతాఫే ఈంట్లబ. ఏడరథికోశూభి భాతాఫే
యట్ిని ునయసదే భించఽకోవడరనికి ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. ఄబనట్ికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ అభోఖ నౄభా సంస లు
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూ
ౄ లనఽ ఄంథించవచఽి. ఄంణేకఔ ఏథేని నిభిేషీ
ర ు వకిౄఖత ాభాద ఈతతే
సంగట్నలఔు ఔడర ఔవభైజీని ఄంథించవచఽి.
ఖూ
ర ు నులల఼లలల ననైయకలు కింద ఆవవఫడరుబ:


మాజభానా షంషి భమిమయ ఉదో ాగి షంఫంధం
ఇ నులల఼లు యక్షణ ఄంథించడం కోసం సంస లఔు, సంగానికి భంజూయస ఙేమఫడెణరబ:



o

నేయస ఔయౌగిన ఈథోఖ లు

o

నేయసనలట్ిని ఈథోఖ లు

మాజభానా-ఉదో ాగి భయతయ షంఫంధం
ఇ నులల఼లు యక్షణ ఄంథించడం కోసం సంగాలు, శూ లలైట్ీలు, ఔా ఫ ోలు లాంట్ి యట్ికి భంజూయస
ఙేమఫడెణరబ.:
o

నేయస ఔయౌగిన ఈథోఖ లు

o

నేయసఙే ఖ భిౄంు ను ందని సబ లు

(ఖభనిఔ: ఈథోఖ లు యేయసగ యక్షణ ఄంథించవచఽి)
ఎభయఔలక విమిగినుడు ఴమిుంచే తృహలస భమిమయ మోజువ్హమీ న఼లన఼ కోలోఴడ్డతుకత మిశృయం
ఆథి ఒ ాణేకించిన వకిౄఖత ాభాద నులల఼. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయసఖ ళ్ు నఽంచి యక్షణ ఔయౌంచడం కోసం ఇ
నులల఼కి యౄఔలన ఙేమఫడింథి.
i.

కెాబమ్ సందయౌంగ ాత్త ఎభ ఔ యయసఖ డెకి ాశూౄ యంచిన యధంగ లయ ాయోజనం లేథర నౄభా శూ భ ్
రతం.

ii. యక్షణ ను ంథిన ఎభ ఔ యఔం, తగియౌన థెఫో సవపలవంనలై ాయోజనం భిణరభం అదరయడి ఈంట్లంథి.
iii. భభింత లలతేగ యవభింఙరలంట్ే, ణేయౌకెైన యయసఖ డె ఔధరై జట్ిలఫైన యయసఖ డెఔు ాయోజన రతం
ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. ఆథి కఔుండర యేయౌ ఎభ ఔణో నుోయౌిణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతం ాయోజనం
ఈంట్లంథి.
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iv. థిన చయలనఽ కోలలవడంణో నులల఼లల నియవచించిన లయ ాయోజధరలఔు ఔడర ఇ నులల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి.
ఄంట్ే త్తనడం, యబాం ఙేసఽకోవడం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరాలనఽ అుకోలేఔనుోవడం లాంట్ియ లేథర తన
జీయణరనిై నియవళంచఽకోవడంణో భ డిడిన కయసినఽ నౄభా థరయసఔు ఄంథింఙే శూబలలని చలనలేనే.
v. అసఽత్తా నఖదఽ ాయోజనం భభిమ ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఆథి ఄంథిసౄ ఽంథి. నౄభా ఙేలే నణరౄలు,
ఫనిట్ ాయోజధరలలల వణరసంణో ఄధేఔ యకల ాణరయఔలు ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.
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O. అంతమహాతీమ రమాణ తెభా
1. తృహలస అఴషయం
యనుయం కోసం, యశృయ మాతా కోసం, చదఽవుల కోసం పలయతథేశ్ం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె ఄఔుడ ఫస ఙేలన
సందయౌంగ ాభాథరనికి, గమానికి, ఄసవస తఔు ఖ యబయ ాభాదభ ంథి. ఄఫభిక, కెనడర లాంట్ి థేరలలా యైద
సంయక్షణ కయసి ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లంథి ఇ థేరలఔు యమలా వకిౄ దఽయదిషి ఔయంగ ఏథేని ాభాదం/ఄసవస తఔు ఖ భెైణే
నలదె శూబ అభిఔ సభసలనఽ ఎదఽభోువలలభవచఽి. ఆలాంట్ి దఽయదిషి ఔయ సంగట్నల నఽంచి యక్షణ ను ందడరనికి
ామాణ నులల఼లు లేథర యథేశీ అభోఖ, ాభాద నులల఼లు ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.
2. ఔఴమైజీ మిధి
ఆలాంట్ి నులల఼లు నుాథనేఔంగ ాభాదం భభిమ ఄసవస త ాయోజధరల కోసం ఈథేేశించినయ. ఄబణే భాభెుట్ లల
ఄందఽఫలట్లలల ఈనై లు ఈతతే
ౄ లు కై ఈతత్తౄ భిదిలలల ఄధేఔ యక్షణల రలరణని ఔయౌగి ఈంట్లబ. ఆందఽలల
ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యక్షణలు:
i.

ాభాద భిత్త/ ఄంఖయైఔలం

ii. ఄసవస త/ాభాదం కయణంగ యైద కయసిలు
iii. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ తననుోవడం
iv. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ భవడంలల అలసం
v. నుస్కనుోయసి భభిమ దశూౄయేజులు తననుోవడం
vi. అలౄ /వకిౄఖత నశుిలఔు భూడో నుభీి ఫలధత
vii. ామాణరల యదఽె
viii. ళెైజఞక్ యక్షణ
3. రణడయఔల యకహలక
జనయంజఔ నులల఼లుగ యనుయ, యశృయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఈథోఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽి.
4. ఈ తెభాన఼ ఎఴయవ అందించఴచ఼ు
యథేశీ లేథర సవథేశీ ామాణ నౄభా నులల఼లనఽ జీయత బయతయ భభిమ ాణేఔ అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ
ఈతత్తౄ గనా, ాసౄ ఽత అభోఖ నులల఼కి ఄదను యక్షణగనా ఄంథించవచఽి. ఄబణే ఄదను యక్షణకోసం ఙెయౌాంఙే
న఼ానేమం లైల్ ఄండ్స మూజ్డ యదరనం కింద నుాదికయ సంస అమోదం ను ంథి ఈండరయౌ.
5. తృహలసతు ఎఴయవ తీష఼కోఴచ఼ు
యనుయం, యశృయ మాతా, చదఽవుల కోసం యథేరలఔు యమలా ఏ పలయతీమ నుౌయసడెైధర ఇ నులల఼ని తీసఽకోవచఽి. పలయతీమ
ఔంనలనీలు యథేరలలా ంథరలనలై ంనే ఈథోఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనంచఖలదఽ.
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6. తెభా చేసన ముతు ం భమిమయ రమిమంలక
యక్షణ ఄఫభిక డరలయా లల భంజూయస ఙేమఫడెతేంథి. శూదరయణంగ ఄథి లక్ష డరలయా నఽంచి ఐదఽ లక్షల డరలయా
భధ ఈంట్లంథి. యైద కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే యపలగనికి , తయయౌంు, సవథేరనికి త్తనండంాదరన
యపలఖంగ ఈంట్ ంథి. ఆతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ ఄధేథి ఔనిషీ శూబ. ఫలధత యక్షణకోసం ఎదఽయస చాడఫడింథి.
న఼ానేమంనఽ డరలయా లల ఙెయౌాంఙరయౌసన ఈథోఖ ాణరయఔ యషమంలల తనంచి నేగియౌన యట్ికి న఼ానేమంలనఽ
యౄనుబలలలధే ఙెయౌాంచవచఽి. ాణరయఔలధేయ శూదరయణంగ భెండె యకలుగ ఈంట్లబ:


ఄఫభిక/కెనడర నేనశృబంచి ాంచ యౄ ం



ఄఫభిక/కెనడరణో నుట్ల ాంచ యౄ ం

కొనిై ఈతతే
ౄ లు అలమా థేరలలా భాతాఫే, ఐభోను థేరలలా భాతాఫే ఄనైట్లి యక్షణ ఔయౌశూౄబ.

1. కహమపమైట్ తుయంతయ రమాణీఔకల రణడయఔలక
ఆథి ఒ కభపభైట్ సంస తయచా పలయతథేశ్ం ఫమట్ యట్ింఙే తన కయ నియవహఔులఔు వకిౄఖత నులల఼లు
తీసఽఔుంట్లనై ఒ యభిషఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సందభౌలు యథేరలఔు యమలా వఔుౄలు ఔడర ఇ యక్షణనఽ
తీసఽకోవచఽి. ాత్త యట్న ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల ఄందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సంకనలైధర
భినేతేలుధరైబ.
ఒ ఔంనలనీ ఈథోఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల ఄంచధర అదరయంగ భ ందసఽౄ న఼ానేమం ఙెయౌాంఙే యభిషఔ ాఔట్న
నులల఼ ఄధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ంథిన యక్షణగ ఈంట్లంథి.
ఈథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి /క్షం భోజులఔు ాఔట్నలు ఙేమఫడెణరబ. న఼ానేమం ఔడర భ ందఽగ
సయసెఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ. ఄదను భ ందసఽౄ న఼ానేమం ఙెయౌాంుణో కాయ ఄబణే నులల఼ ఈనై తయసణంలల ని
థిధరల సంకనఽ నలంచఽఔుధే యసలుఫలట్ల ఔడర ఆవవఫడింథి.
యనుయ, యశృయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులల఼లు భంజూయస ఙేమఫడెతేధరైబ.
ఒ.ఎం.న కింద శూదరయణ నేనశృబంులలల భ ందఽగ ఈంట్లనై యధఽలు ఙేయిఫడరుబ. ఆథివయకై ఈనై యధఽలఔు
యథేరలలా చికితస తీసఽఔుధేందఽఔు యక్షణ ను ందలేయస.
ఇ నులల఼ల కింద అభోఖ సంఫందిత కెాబమ్లు ూభిౄగ నఖదఽ యళతఫై ఈంట్లబ. ఄంట్ే ాత్త నౄభా సంస యథేరలలల
నులల఼లఔు లేవలు ఄంథింఙే యధంగ ాదరన థేరలలా ధట్వర్ు ఔయౌగిన భభో ఄంతభజతీమ లేయ సంస ణో ందం
ఔుదఽయసిఔుని ఈంట్లంథి.
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P. ఫాంద ఆమోఖా యక్షణ
1. ఫాంద తృహలసలక
ఄదరమంలల ఆథివయలల యవభించిన యధంగ, ఒ సంస మజభాని, ఒ సంగం, ఒ ఫలంఔు కెరడిట్ కయసు యపలఖంగ ఈండే
ఒ ఫింద మజభాని ఫింద నులల఼ తీసఽఔుంట్లయస. ఆఔుడ ఒ లంగిల్ నులల఼ వఔుౄల ూభిౄ ఫింథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి
ఖూ
ౄ లనీై ఏడరథి కలం
ర ప్ అభోఖ నౄభా నులల఼లనఽ ఏ నౄభా ఔంనలనీ ఄబధర ఄంథించవచఽి. ఄబణే ఆలాంట్ి ఈతతే
ునయసదే యణ కంట్లాఔుిలుగ ఈండరయౌ.
ఫాంద తృహలసలక – ఆషతిరలో చేమినుడు లతేంచే విశిశుహఠంశహల రతేాకహంశహలక.
1. ఔఴమైజీ మిధి
ఫింద అభోఖ నౄభాలలని ఄతంత శూదరయణ యౄంలల ఈథోఖ లు, యభి ఔుట్లంఫ సబ లెైన జీయత పలఖశూవనే, నలాలు,
తయౌా దండెాలు, ఄణరౄ, భాభలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే యధంగ మాజభానఽలు నులల఼ తీసఽఔుంట్లబ.
2. భయంద఼గహనే సదధబైన యక్షణ
ఫింద నులల఼లు ఙరలావయఔు అ ఫిందం ఄవసభలఔు తఖా ట్ి ల భ ందఽగ లదేం ఙేలన యక్షణలుగ ఈంట్లబ. కఫట్ిి
ఫింద నులల఼లలల ఫింద నులల఼ కింద యక్షణ ఄంథిసౄ ఽనై వకిౄఖత నులల఼లలని లు నుాభాణఔ నేనశృబంులనఽ
చాడవచఽి.
3. రషఽతి యక్షణ
ఫింద నులల఼లలని ఄతంత శూదరయణ నేనశృబంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽి. థీనిని ాసౄ ఽతం కొనిై నౄభా
సంస లు భెండె నఽంచి భూడేళ్ా యేచి ఈండే కలంణో వకిౄఖత నులల఼ల కింద ఄంథిసౄ ఽధరైబ. ఒ ఫింద నులల఼లల ఄథి
శూదరయణంగ ణొనే్థి ధలల యేచి ఈండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఈంట్లంథి. కొనిై సందభౌలలా ఄథి ఔడర భా఼
ఙేమఫడెతేంథి. ాసాత్త యక్షణ ఄధేథి ల- లలక్షన్ ాసవం సశృ చిధరైభి ాసవం కోసం అసఽత్తాలల ఙేభినుడె ఄబయ
కయసిలనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి. ఇ యక్షణనఽ ఔుట్లంఫంనలై నౄభా ఙేలన ఫైతౄ శూ భ ్ఔు లలఫడి శూదరయణంగ యౄ. నుత్తఔ యేల
నఽంచి మాపై యేల వయఔు భినేతం ఙేసౄ ఽధరైయస.
4. చినడనమికత యక్షణ
వకిౄఖత అభోఖ నులల఼లలల చిధరైయసలఔు శూదరయణంగ భూడె ధలల వమసఽ నఽంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄయస. ఫింద
నులల఼లలల, శియవులఔు నదట్ి భోజు నఽంఙే యక్షణ లనసఽౄంథి. కొనిై సందభౌలలా ాసాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి
ఈంట్లంథి. భభికొనిై సందభౌలలా ఔుట్లంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄనికి యసౄ భించఫడి ఈంట్లంథి.
5. భయంద఼గహ ఉంటయనన వ్హాధ఼లఔక యక్షణ, వ్ేచి ఉండ్ే కహలం యద఼ద
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భ ందఽగ ఈంట్లనై యదిని ఔునఫట్ి డం, భ నలై భోజుల యేచి ఈండే కలం, భెండేళ్ు యేచి ఈండే కలం,
జనఽయఫైన యధఽలఔు ఇ భ ందఽగ లదేం ఙేలన ఫింద నులల఼లల యక్షణ ఈండవచఽి.
6. రమిమం ఖణన
ఒ ఫింద నులల఼కి చరర్జ ఙేసౄ ఽనై న఼ానేమం ఫింద సబ ల వయో యవభలు, ఫింద భిభాణం, ఆంక భ కంగ
ఫిందం యొఔు కెాబమ్ల ఄనఽబవంనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄనఽబవం అదరయంగ ఏట్ల న఼ానేమం భాయసతేండడంణో
ఙెయౌాంచిన న఼ానేమంలఔు లలఫడి తన కెాబమ్లనఽ నియవళంచఽకోవడరనికి ఫింద నులల఼థరయస ాయోజధరనిై దిఱిలల
నలట్ి లఔుంట్లండడంణో నలైన నేభపునై ఄదను యక్షణలు ఫింథరలఔు లేవచిగ ఆవవఫడెణరబ.
7. మాజభానా భయతయ ఉదో ాగి ఫాందడలక
పలయతథేశ్ంలల, నిమంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫింద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఈథేెశ్ం కోసం ఫింథరలనఽ ఏభట్ల
ఙేమడరనిై ఔఠినంగ నిఱేదిసౄ ఽధరైబ. ఈథోఖ లు కని యభికి ఫింద నులల఼లనఽ ఆఙేిట్ుడె ఫింద మజభానికి ,
థరని సబ లఔు భధ ఈనై సంఫందరనిై నిభేభించడం భ కం కఖలదఽ.

ఉదడసయణ
తన ను దఽు కాణరథరయసలు లేథర కెరడట్
ి కయసుథరయసల కోసం నులల఼ తీసఽఔుధే ఒ ఫలంఔు ఒ homogenous
groupనఽ ఏయయససఽౄంథి. ఆందఽలల తభ ఄవసభలఔు తగినట్లి యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ందసఽౄ నులల఼ల
థరవభ ఒ పలభీ ఫిందం ాయోజనం ఄందఽకోఖలదఽ.
ఆందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయస నఽంచి వసాలు ఙేలే న఼ానేమం కసౄ తఔుువగ ఈండవచఽి కనీ ఒ ఫిందంగ
నౄభా సంస ఔు లనంఙే న఼ానేమం తగినంతగ ఈంట్లంథి. థీంణో ఫలంఔు ఫయసగెైన నులల఼ యౄంలల తన కాణరథరయసలఔు
ఫయసగెైన న఼ానేమం భైట్ాణో యలువనఽ జోడించి ఄంథిసౄ ఽంథి.
8. ధయల తుయణ మం
ఫింద నులల఼లలల, ఫింద భిభాణంణో నుట్ల ఫింద కెాబమ్ల ఄనఽబవం అదరయంగ న఼ానేమంనలై తగిాంుణో
తగిాంుకోసం సదఽనుమం ఈంథి. ూభిౄ ఫింథరనికి నులల఼లల యక్షణ ఈండడంణో ఫింద నౄభా ాత్తఔల ఎంనఔ భ ునఽ
తగిాసౄ ఽంథి. ఫయసగెైన నిఫంధనల అదరయంగ ఫేయభాడేందఽఔు ఫిందథరయస యలు ఔయౌసఽౄంథి. ఄబనట్ికీ ఆట్ీవయౌ
కలంలల, నుోట్ీ కయణంగ న఼ానేమంనఽ తగిాసౄ ఽండడం వలా ఇ యపలఖం ఄదిఔ నషి నిషత్తౄ ని చయ చాలంథి. థీనివలా కొనిై
నౄభా సంస లు కొంతవయఔు న఼ానేమంనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసౄ ఽండగ భిల త్తని చఔుథిథె రయని ఆట్ికీ ాఔట్ించలేని
భిసత్త ధలకొంథి.
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9. రమిమం చయౌె ంు
మాజభాన సంస లేథర ఫింద మజభాని ఇ న఼ానేమంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌాంచవచఽి. ఄబణే ఆథి శూదరయణంగ
ఈథోఖ లు లేథర ఫింద సబ ల నుతా నుాత్తథిఔధే ఈంట్లంథి. ఄబనట్ికీ , మాజభాన సంస /ఫింద మజభాని
న఼ానేమం వసాలు ఙేల, సబ లందభికీ యక్షణ ఔయౌంఙేలా న఼ానేమం ఙెయౌాసౄ ఽండడెణో ఄథి నౄభా సంస ణో కై ందం
కిందఔు వసఽౄంథి.
10. మాడ్స-ఆన్ రయోజనడలక
భ ందఽగ లదేం ఙేలన ఫింద నులల఼లు దంత సంయక్షణ, దిఱి సంయక్షణ, అభోఖ భీక్షలు లాంట్ి యట్ికి యక్షణలు
ఔయౌశూౄబ. కొనిై సందభౌలలా ఄదను న఼ానేమంలు లేథర నుోాణరసహఔ ాయోజధరలణో తీవా ఄసవస త యక్షణ ఔడర
లనశూౄబ.
ఖభతుఔలక :
ఫింద ాభాదం భభిమ అభోఖ యక్షణలనఽ భంజూయస ఙేమడరనికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిఫంధనలనఽ యౄను ంథించింథి. ఆథి
ఙెలాని, డఫ ో సంనుదనకోసఫే ఫింద నులల఼ థకలనఽ ాయేశ్నలట్ి ే నమవంచఔుల మోశూనికి ఖ భి కఔుండర వఔుౄలనఽ
సంయక్షిసౄ ఽంథి.
ాబ తవం థరవభ తభ లఫోంథి ఄందభికీ నులల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేసౄ ఽండడంణో ఆట్ీవల ాయేశ్నలట్ి న ాబ తవ అభోఖ
నౄభా థకలు, జధరఔయషఔ ఈతతే
ౄ లనఽ ఔడర ఫింద అభోఖ యక్షణలుగ వభీాఔభించవచఽి.
తుయుచనం
ఫింద నియవచధరనిై కింథి యధంగ యవభించవచఽి:

a) కై ఈథేెశ్ంణో ఔడిన వఔుౄలనఽ ఫిందం ఔయౌగి ఈండరయౌ. తభ తయున నౄభానఽ సభఔభైిందఽఔు అ
ఫిందంలలని ఫజఞభిట్ీ సబ ల అమోథరనిై ఫింద నియవహఔుడె ఔయౌగి ఈండరయౌ.

b) నౄభానఽ ను ంథే ాదరన ాయోజనంణో ఎలాంట్ి ఫిందం యౄను ంథింఙరయౌ.
c) చరభిజ ఙేలన న఼ానేమం, లనసఽౄనై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫింద నులల఼లల సషి ంగ
సాచించఫడరయౌ.

d) ఫింద తగిాంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే న఼ానేమం నౄభా ఔంనలనీకి
ఆఙేిథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఈండభదఽ.
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2. కహమపమైట్ ఫపర్ అనే ఫ్ోె టర్ ఔఴర్
లు ఫింద నులల఼లలల, ాత్త ఔుట్లంఫం నియవచించిన నౄభా శూ భ ్ఔు యక్షణ ను ందఽణరబ. ఄథి లక్ష యౄనుమల
నఽంచి ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఆంక కొనిై సందభౌలలా ఄంతఔధరై ఎఔుువగ ఔడర ఈంట్లంథి. ఔుట్లంఫలనికి నౄభా ఙేలన
శూ భ ్ ఔభిగినుోణే ఆలాంట్ి భిల త్త తలెతౄ ేతేంథి. భ కంగ ఒ ఔుట్లంఫ సబ డికి నలదె ఄసవస త ఏయడిన క్షంలల
ఆలా జయసఖ తేంథి. ఆలాంట్ి భిల త
 ేలలా , ఫపర్ యక్షణ థరవభ ఈశ్భనం లనసఽౄంథి. ఆందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుట్లంఫం
ఄదను కయసిలనఽ ఇ నేఖ లు నతౄ ం నఽంచి ఄందఽఔుంట్లయస.
ఔుాౄ ంగ ఙెనులంట్ే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽంచి కోట్ి యౄనుమలు, ఄంతఔధరై ఎఔుువ శూబ వయఔు
భాయసతేంట్లంథి. ఔుట్లంఫ నౄభా నతౄ ం ఔభిగినుోబనుడె ఇ నణరౄలనఽ నేఖ లునఽంచి తీసఽఔుంట్లయస.
ఄబనట్ికీ థీనిని ఈయోగించఽకోవడం ఄధేథి శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఔశూభి అసఽత్తాలల ఙేయగధే
ఔభిగినుోబయందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా శూబ ఄసవస తఔు భినేతం ఙేమఫడింథి.
ఇ నేఖ లు నఽంచి కోు సబ లు ఈయోగించఽకోఖల నతౄ ంనలై ఔడర భినేత్త ఈంథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన
ఄసలు శూ భ ్ వయఔు ఈయోగించఽకోవచఽి. భధ శూబ నులల఼లఔు ఆలాంట్ి నేఖ లు యక్షణలు ఆవవఫడెణరబ. ఒ
యరవసనుతేాడెైన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄ ం ఔయౌగిన నులల఼లఔు ఇ యక్షణనఽ ఄంథించయస.
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Q. రతాే ఔ ఉతతత
ు లక
1. వ్హాధ఼లఔక యక్షణలక
ఆట్ీవయౌ కలంలల, కనసర్, భధఽఫేహం లాంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు ాణేకించిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔంనలనీలు
ఙరలావయఔు పలయత భాభెుట్లల ాయేశ్నలట్ి లబ. ఇ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫైంథి. ఄంట్ే ఐదఽ నఽంచి ఆయయై ఏళ్ా కలం వయఔు
ఈంట్లంథి. సవస త ాయోజనం ఔడర ఆందఽలల ఙేయిఫడింథి. ఄంట్ే ఒ భెఖ లర్ యైద భీక్ష కోసం నౄభా సంస ఙెయౌాంు
జయసుతేంథి. యఔౄ ంలల చకెుయ భిభాణం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నుోట్ల లాంట్ి ఫయసగెైన నిమంతాణ కయకలఔు నులల఼లల భెండో
ఏడరథి నఽంచి న఼ానేమంల తగిాంు యౄంలల నుోాణరసహం ఈంట్లంథి. భభోయైు, సభిగా  నిమంత్తాంచఽకోఔనుోవడరనికి ఄదిఔ
న఼ానేమం వసాలు ఙేశూౄ యస.
2. భధ఼బేస మోఖయలఔక యక్షణ ఔయౌంచడం కోషం యూతృొ ందించిన ఉతతిు
26- 65 ఏళ్ా వమసఽనై వఔుౄలు ఇ నులల఼ని తీసఽకోవచఽి. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయసదే భిం చఽకోవచఽి. నౄభా ఙేలే
నతౄ ం యౄ. 50 యేల నఽంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఈంట్లంథి. ఖథి ఄథెెనలై భినేత్త వభిౄసౄ ఽంథి. భధఽఫేహ ఔంట్ి
సభసలు, భూతా నండరలు, భధఽఫేహం కయౌ సభసలు, థరత కయసిలు సశృ భూతా నండరల భాభిడీ లాంట్ి
భధఽఫేహ యధఽలఔు అసఽత్తా కయసిలనఽ ఙెయౌాంఙే ఈథేెశ్ంణో ఇ ఈతత్తౄ యౄను ంథించఫడింథి.

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 1
అసఽత్తాలల

ఙేయఔభ ందఽ

కయసిలఔు

యక్షణ

కలం

కోు

నౄభా

సంస నఽ

ఫట్ిి

భాయసత

నులల఼లల

నియవచించఫడెతేనైట్ికీ, అసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ందఽ కయసిలనఽ ఙెయౌాంచడం కోసం ఄతంత శూదరయణంగ పలయసఽౄనై
కలం________
I.

థిళేనఽ భోజులు

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

217

R.

ఆమోఖా తృహలసలలో కరలఔ దడలక

1. నసట్ఴర్ు సేవ్హ షంషి
ధట్వర్ు లేయ సంస ఒ అసఽత్తా/నభిసంగ్ హోమ్/డేకైర్ లలంట్ర్ఔు ాత్తనుథిశూౄ యస. నౄభా ను ంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ
యళత చికితస ఄంథించడం కోసం ఄథి ఒ నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏణో ందం ఔయౌగి ఈంట్లంథి. నౄభా సంస లు/ట్ి.న.ఏలు
శూదరయణంగ ఈనైత శూబ లేవఔు బభోశూ ఆఙేి ఆలాంట్ి సంస ల నఽంచి చరభీజలు, ఼జులనలై శూనఽఔల తగిాంులనఽ
కోయసఔుంట్లబ. ధట్వర్ు ఫమట్ ఈనై లేయ సంస ల వదె ఔు ఔడర భోఖ లు యళ్ువచఽి కనీ ఄయ భభింత ఎఔుువ
఼జునఽ వసాలు ఙేశూౄ బ.

2. తృహరధడనాం ఔయౌగిన సేవ్హ షంషి నసట్ఴర్ు (PPN)
ధరణఫైన చికితసనఽ ఄత్త తఔుువ ధయఔు ఄంథింఙేలా చాలేందఽఔు నుాదరనం ఔయౌగిన అసఽతేాల ధట్ వర్ునఽ
యౄను ంథింఙే ఄవకశ్ం నౄభా సంస ఔు ఈంథి. ఄనఽబవం, యనియోఖం, సంయక్షణనఽ ఄంథింఙే కయసి, నుాత్తథిఔన నౄభా
సంస థరవభ కొనిై సంస లనఽ భాతాఫే ఇ ఫిందం ఎంచఽకోయయౌస ఈంట్ే థరనిని నుాదరనం ఔయౌగిన లేయ సంస ధట్ వర్ు
ఄని నలుసఽౄధరైభ .

3. నఖద఼ యహత సేఴ
యది

చికితసఔు

ఄులు

తీసఽకోవడఫే

యసణరల

ఫలభిన

డడరనికి

ఒ

కయణంగ

ఈంట్ ందధే

యషమం

ఄనఽబవూయవఔంగ ణెయౌలంథి. అసఽతేాలఔు ఎలాంట్ి ఙెయౌాంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికితస కయసిలనఽ
ను ంథేందఽఔు నఖదఽ యళత లేవ యలు ఔయౌశూోౄంథి. నౄభాథరయస ఙేమాయౌసందలాా ఒ ధట్ వర్ు అసఽత్తాని సంాథించి, నౄభా
యసజువుగ తన అభోఖ కయసునఽ సభభించడఫే. అభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమానికి నౄభా సంస యలు
ఔయౌసఽౄంథి. ాయేశిత నతౄ ం కోసం ఄథి ధట్వర్ు సంస ఔు ధేయసగ డఫ ో ఙెయౌాసౄ ఽంథి. ఄబనట్ికీ , నౄభాథరయస నులల఼
భినేతేలనఽ థరట్ిన తభవత నేగియౌన నణరౄనిై, నులల఼ నిఫంధనల ాకయం నౄభా సంస ఙెయౌాంచనవసయం లేని
కయసిలనఽ ఙెయౌాంఙరయౌస ఈంట్లంథి.

4. థర్డ తృహమీట అడ్ిమతుసేటరటర్ (TPA)
అభోఖ నౄభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభంగ థర్ు నుభీి ఄడి్నిలేిట్
ర ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽి.
అభోఖ నౄభా కెాబమ్లనఽ నియవళంచడంకోసం ాంచం నలుభూలలా లు నౄభా సంస లు సవతంతా సంస ల లేవలనఽ
యనియోగించఽఔుంట్లధరైబ. ఇ ఏజెనీసలు ట్ి.న.ఏలు ఄని నలువఫడెతేధరైబ.
పలయతథేశ్ంలల, ట్ి.న.ఏనఽ కింథి యషమాలణో ఔడిన అభోఖ లేవల శూౌఔయం కోసం నౄభా సంస నిమనేంచఽఔుంథి.:
i.

తన నౄభా నులల఼కి నిదయశనంగ ఒ ఖ భిౄంు కయసునఽ ఄంథించడం, థరనిని ఄసఽత్తాలల ాయేరనికి
ఈయోగించవచఽి.

ii. ధట్వర్ు అసఽతేాలలా నఖదఽ యళత లేవనఽ ఄంథించడం
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iii. కెాబమ్ల నుాలలలంగ్
ట్ి.న.ఏలు ఄధేయ అభోఖ కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయస ఙేలేందఽఔు నౄభా సంస లు నిమనేంచిన సవతంతా సంస లు.
యశిషీ ఖ భిౄంు కయసుల జఞభీ నఽంచి నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔ లేథర భీఆంఫర్సఫంట్ నుాత్తథిఔన కెాబమ్ల లలట్ిల్ఫంట్
వయఔు ట్ి.న.ఏలు అభోఖ నులల఼థరయసలఔు లేవలు ఄంథిశూౄ బ. థర్ు నుభీి ఄడి్నిలేిట్
ర యా శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్ి లయస.
యభికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽసలు భంజూయస ఙేల, నిమంత్తాసౄ ఽంథి. ట్ి.న.ఏగ ఄయహత శూదింఙేందఽఔు ఔనీస నలట్ి లఫడి, ఆతయ
నిఫంధనలనఽ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నియృ బసఽౄంథి.
కఫట్ిి అభోఖ కెాబమ్ల లేవనఽ ఆుడె ట్ి.న.ఏలఔు నౄభా సంస లు ను యసఖ లేవలుగ ఄంథిసౄ ఽధరైబ. వసాలెైన
న఼ానేమంలల ఐదఽ నఽంచి అయస రణరనిై నుభిణోఱఔంగ యట్ికి ఄంథిసౄ ఽధరైబ.
థర్ు నుభీి ఄడి్నిలేిట్
ర యసా అసఽతేాలు, అభోఖ లేయ సంస లణో ఄవగహన ందం ఔుదఽయసిఔుంట్లధరైబ. ధట్ వర్ు
అసఽతేాలలల చికితస ఄందఽఔుధే ఎవభెైధర వకిౄకి నఖదఽ యళత లేవలు లనంఙేలా చాసఽౄధరైబ. అసఽతేాలణో
సభనవమం ఙేసఽఔుంట్ృ, అభోఖ కెాబమ్లనఽ కభయస ఙేసౄ ా, నౄభా సంస లు, నౄభా థరయసల భధ ఄయ
భధవయసౄలుగ వవహభిసౄ ఽధరైబ.

5. ఆష఼తిర
ఒ అసఽత్తా ఄంట్ే భోగిని లలల నలట్ి లఔుని అభోఖ సంయక్షణ చయలు ఙేడెత, ఄసవస త భభిమ గమాల థిన యభీ
చికితసకోసం ఏభట్ల ఙేలన సంస ఄని ఄయ ం. భిల తేలఔు తఖా ట్ి ల ఆథి శూనిఔ ఄదికయసల థరవయ అసఽత్తాగ నమోదఽ
ఙేమఫడి ఈంట్లంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, ఄయహత ఔయౌగిన యైదఽడి యయేక్షణలల ఈంట్ృ, కింద నేభపునై యధంగ ఔనీస
ఄయహతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఈంట్లంథి:
a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన ట్ి ణరలలా ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి , ఆతయ నుాంణరలలా 15
డఔలు ఔయౌగి ఈంట్లంథి;
b) ఆయయై ధరలుఖా ంట్ల ని ఙేలే ఄయసహలెైన నభిసంగ్ లఫోంథిని ఔయౌగి ఈంట్లంథి ;
c) ఆయయై ధరలుఖా ంట్ల ని ఙేలే ఄయసహలెైన యైదఽలనఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి ;
d) శ్సౄ ై చికితస యదరధరలనఽ శూ ంతంగ ఙేట్ేిందఽఔు ఄనఽవుగ ూభిౄగ ఈఔయణరలణో ఔడిన అభైషన్
తిబయట్ర్నఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి.;
e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయసులనఽ నియవళసఽౄంథి. నౄభా ఔంనలనీ ఄదికభిఔ లఫోంథికి యట్ిని ఄంథేలా ఙేసౄ ఽంథి.

6. వ్సైద఼ాలక
ఒ యైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ంలలని ఏ భశుిరనికి ఙెంథిన యైద భండయౌ నఽంచబధర ఒ ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్ నఽ ఔయౌగి
ఈంట్లయస. తథరవభ థరని భిదికి లలఫడి యైద విత్తౄ ని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఈంట్లయస. తన లెైలలనఽస యసౄ ిత్త,
యఙరయణ భిదికి లలఫడి యధఽలు నియవళసఽౄంట్లయస. ఄబనట్ికీ, భిజిషి ర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయసగ కభదనీ, లేథర యభి
సనిైళత ఔుట్లంఫ సబ డె కభదధే నిఫంధననఽ యదింఙే లేవచి నౄభా ఔంనలనీలఔు ఈంట్లంథి .
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7. అయుత ఔయౌగిన నయవీ
ఄయహత ఔయౌగిన నయసస ఄంట్ే నభిసంగ్ కౌనిసల్ అఫ్ ఆండిమా లేథర పలయతథేశ్ంలలని ఏ భషి ంర లలని నభిసంగ్ కౌనిసల్
నఽంచబధర ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిష
ర న్నఽ ఔయౌగి ఈండడం.

8. అయి ఴంతబైన భమిమయ అఴషయబైన కయవులక
ఔ నిభైెశిత పౌగోయఔ ాథేశ్ంలల ఔ నిభైెశిత యదికి చికితస కోసం సభినుోతేందని పలయంఙే కయసిల భిశృయం కోసం నులల఼
ఄంథిసౄ ఽనైందఽన ఒ అభోఖ నౄభా నులల఼లల ఎుడా ఇ నిఫంధన ఈంట్లంథి.
యదికి చికితస ఄంథింఙేందఽఔు యైదయంగ ఄవసయఫైనయగ ఄబయ కయసిల శూదరయణ నియవచనం ఄథి జభిగై నుాంతంలల
ఄథే యఔఫైన చికితసఔు ఄబయ శూదరయణ చరభీజల శూబని నేంచదని, ఎలాంట్ి నౄభా లేఔుంట్ే ఙేమని చరభీజలనఽ ఄథి
ఔయౌగి ఈండదని ఙెఫ ణోంథి.
లేవలు, సయపభలఔు చరభీజలుగ ఄయ వంతఫైన చరభీజలనఽ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నియవచిసఽౄంథి. ఆయ ఄసవస త/తగియౌన గమం
సవపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభిేషీ లేయ సంస ఔు నుాభాణఔ చరభీజలుగ ఈండడఫే కఔ, కైయఔఫైన, కై
యౄంలలని లేవలకోసం అ పౌగోయఔ ాథేశ్ంలల ఄభలు ఙేలే చరభీజలఔు ఄనఽఖ ణంగ ఈంట్లబ.
ఇ నిఫంధన లేయ సంస నృలుాల నణరౄనిై నలంచనివవఔుండర యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి. ఄంణేకఔ శూదరయణ యధఽలఔు చికి తస
కోసం తఔుువ కయసిలఔు ఙేలేందఽఔు ఫదఽలు కభీథెైన అసఽతేాలఔు యళ్ుడం నఽంచి నౄభాథరయసనఽ ఄడెుఔుంట్లంథి.

9. కెెభమ్ నోటీష఼
ాత్త నౄభా నులల఼ కెాబమ్ ఖ భించి యంట్ధే సభాఙరయం ఄంథింఙరలని, దశూౄయేజు సభయణఔు నిభిేషీ కల భినేతేలనఽ
సాచిసఽౄంథి. అభోఖ నౄభా నులల఼లలల, యనియోఖథరయస నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై కోయసఔుధే క్షంలల అసఽత్తాలల
ఙేయఔ భ ంథే సభాఙరయం ఄంథించఫడెణరబ. ఄబనట్ికీ , భీఆంఫర్సఫంట్ కెాబమ్ల యషమంలల కొనిై
సందభౌలలా నౄభాదయస కెాబమ్ ఖ భించి నౄభాసంస లఔు సభాఙరయం ఄంథింఙరలధే యషమానిై ట్ిించఽకోఔుండర లు
భోజులు/ధలలు ఖడచిన తభవత దశూౄయేజులనఽ సభభిశూౄయస. నృలుాల సభయణలల జఞం నృలుాల నణరౄనిై
నలంచడరనికి, నౄభాథరయస/అసఽత్తా తథితభల మోశూలఔు థరభి తీమవచఽి. కెాబమ్ల కోసం సభెైన సదఽనుమాలనఽ
ఙేమడం నఽంచి ఔడర ఆథి ాపలయతం ఙేసౄ ఽంథి. కఫట్ిి నౄభా ఔంనలనీలు శూదరయణంగ కెాబమ్ల సతవయ
సభాఙరయంకోసం త్తౄ డి ఙేసౄ ఽంట్లబ. కెాబమ్ దశూౄయేజు సభయణఔు కల భినేత్తని శూదరయణంగ డిరిర్జ ణేథీ నఽంచి
15 భోజులుగ నియృ బశూౄయస. ఆథి కెాబమ్లనఽ తవభితఖత్తన, కచిితఫైన భీత్తలల నియేథింఙేందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄంథి.
ఄంణేకఔ ఄవసయఫైణే దభుౄలు ఙేట్ేిందఽఔు ఔడర నౄభా సంస ఔు యలు ఔయౌసఽౄంథి.
నిభీృత వవదిని థరట్ిన తభవత కెాబమ్ సభాఙరయం/తా సభయణ జభిగై క్షంలల థరనికి ళేతేఫదే ఫైన కయణభ ంట్ే
భిశీయౌంఙరలని ఐ.అర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు సాచిసఽౄధరైబ.
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10. ఉచిత ఆమోఖా మీక్షలక
వకిౄఖత అభోఖ నులల఼లలల, కెాబమ్ యళత నులల఼థరయసఔు ఏథో యౄంలల నుోాణరసహఔం ఆఙేిందఽఔు, ఒ సదఽనుమం
శూదరయణంగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. ధరలుఖ నియంతయ, కెాబమ్ యళత నులల఼ కలాల భ గింులల అభోఖ భీక్షల
వమానిై త్తభికి ఙెయౌాంచడరనికి నులల఼లు శూౌఔయం ఔయౌసఽౄధరైబ. ఆయ శూదరయణంగ ఄంతఔుభ ందఽ భూడేళ్ు
కలంలల నౄభా ఙేలన సఖట్ల శూ భ ్లల 1రతంగ భినేతం ఙేమఫడింథి.

11. ఔకాభయలేటవ్ ఫో నస్క
కెాబమ్ యళత నులల఼థరయసనఽ నుోాతసళంచడరనికి ాత్త కెాబమ్ యళత ఏడరథికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్
ఫోనస్కనఽ ఄంథించడరనిై భభో యౄంగ ఎంచఽఔుంథి. ఄంట్ే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయసదే యణ సభమంలల ఒ లయ
రతం (ఈథరహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతం) ఫేయ నలయసఖ తేందని ఄయ ం. థి కెాబమ్ యళత ునయసదే యణలఔు ఖభిషీంగ
50రతం ఫేయ ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన ఄసలు నణరౄనికి న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాశూౄ యస.
ఎఔుువ యక్షణనఽ ఄంథిశూౄ యస.
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయం, సంచిత ఫోనస్కనఽ అభోఖ నౄభా నులల఼ల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే
ఄంథించవచఽి. ాయోజన నులల఼లనలై (న.ఏ నులల఼లు నేనశృబంచి) ఎంత భాతాభూ కదఽ. సంచిత ఫోనస్క నితీయస
నుాలలఔి స్కలల, నులల఼ దశూౄయేజులల సయవయంగ నేభపునఫడరయౌ. ఄంణేకఔ, ఒ కెాబమ్నఽ ఒ నిభిేషీ సంవతసయంలల ఙేల,ేౄ
నుానౄ ంచిన భైట్లలలధే సంచిత ఫోనస్క తగిాంచఫడెతేంథి.

ఉదడసయణ
యౄ. ఐదఽ యేల న఼నే
ా మంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల఼ తీసఽఔుధరైడె. నదట్ి ఏడరథి ఎలాంట్ి కెాబమ్
ఙేమఔుంట్ే భెండో ఏడరథిలల ఄంణే న఼ానేమం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌాసౄ ఽనైట్ికీ, ఄతని నౄభా నతౄ ం యౄ.
3.15 లక్షలఔు నలయసఖ తేంథి. (ఄంతఔుభ ందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతం ఎఔుువ) ఆథి థేళ్ు కెాబమ్ యళత
ునయసదే యణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యళ్ా ఖలదఽ.
12. భాలకస్క/ ఫో నస్క
కెాబమ్లు లేఔుండర అభోఖ నులల఼ని నిలఫట్లికోవడం కోసం నుోాణరసహభంథిసౄ ఽనై భీత్తలలధే,

భాలుస్క ఄధే భభో

ాణరభాైమ భాయా ం ఔడర ఈంథి. ఒ నులల఼ కింద కెాబమ్లు ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్ే, భాలుస్క ఄధే న఼ానేమం
లలడింగ్నఽ ునయసదే యణ సభమంలల వసాలు ఙేశూౄ యస.
అభోఖ నులల఼ ఄధేథి శూభాజిఔ ాయోజన నులల఼ కవడంణో వకిౄఖత అభోఖ నులల఼లనలై ఆట్ివయఔు భాలుస్క
వసాలు ఙేమఫడలేదఽ.
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ఄబనట్ికీ, ఫింద నులల఼ల యషమంలల భాలస్క ఄధేథరనిని ఄయ వంతఫైన భినేతేలలా కెాబమ్ నిషత్తౄ ని
నిలఫట్లికోవడం కోసం తగినంత నతౄ న఼ానేమంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయా ంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ.
భభోయైు

న఼ానేమం

ధయలల

భంచి

ఄనఽబవం

ఏయడిణే

న఼ానేమం

భైట్లల

తగిాంు

ఫోనస్క

యౄంలల

ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.

13. కెెభమ్ తగిింు ఉండద఼
నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఫోనస్కఔు ఫదఽలు ాత్త కెాబమ్ యళత సంవతసభనికి న఼ానేమంలల తగిాంు కోసం కొనిై
ఈతతే
ౄ లు ఄంథిసౄ ఽధరైబ.

14. షస-చయౌె ంు
సహ- ఙెయౌాంు ఄధేథి ఒ అభోఖ నులల఼ కింద ాత్త కెాబమ్లలని కొంత పలగనిై నౄభాథరయస బభించడం ఄధే పలవన. ఆయ
ఈతత్తౄ అదరయంగ నియోంధఫైనయ కవచఽి లేథర సవచిందఫైనయ కవచఽి. సహ- ఙెయౌాంు ఄనవసయంగ అసఽత్తాలల
ఙేయడం నఽంచి నౄభాథరయసనఽ నియభించడం లాంట్ి కొనిై ఔరభశిక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄంథి.
సహ- పలఖశూవభం ఄధే నేఖ లు ఄని నయౌఙే ఒ నిభీృత శూ భ ్ కఖలదఽ. లేథర ఄథి ఄనఽభత్తంచిన కెాబమ్ నతౄ ంలల
ఒ రతం కవచఽి. భాభెుట్లలని కొనిై ఈతతే
ౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికితసలు లాంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు లేథర శూదరయణంగ ఙేలే
శ్సౄ ై చికితసలు, లేథర ఒ నిభిేషీ వమసఽ థరట్ిన యభికి భాతాఫే సహ- ఙెయౌాంు నిఫంధనలనఽ ఄభలు ఙేశూౄ బ.

15. తగిింు/మిఖయలక
అభోఖ నులల఼లలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఆథి నౄభా సంస కెాబమ్ ఙెయౌాంచడరనికి భ ందఽగ నౄభాథరయస
ఙెయౌాంఙరయౌసన నిభీృత శూ భ ్ ఄని ఙెవచఽి. ఄంట్ే ఒ నులల఼లల తగిాంు యౄ. థి యేలు ఄబణే, నౄభాథరయస భ ందఽగ
ాత్త నౄభా నషి ం ఙెయౌాంులలనా భ ందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌాశూౄ యస. థీనిని భభింత యవభింఙరలంట్ే, కెాబమ్ యౄ.
80యేలు ఄబణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ందఽగ యౄ. థియేలు బభింఙరయౌ. నౄభా సంస యౄ. 70యేలు ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
తగిాంు ఙేమఖయౌగినథి ఄధేథి అసత్తా నఖదఽ నులల఼లలల నౄభా సంస ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాంఙే భ ందఽ వభిౄంఙే
నిభిేషీ భోజులు/ఖంట్ల సంకగ ఔడర ఈండవచఽి.

16. ఖది అదద ఆంక్షలక
ఒ కెాబమ్ సంబయంచినుడె నౄభా ఙేలన శూ ఫే్ ఙెయౌాంచఖల ఖభిషీ నతౄ ంగ ఈండేలా లు ఈతతే
ౄ లు ఫళయంఖ
భాభెుట్ా ఈండగ, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ణో థరనిని భ డినలట్ిడం థరవయ నౄభాథరయస ఎంచఽఔుధే ఄవకశ్ంనలై ధేడె లు
ఈతతే
ౄ లు అంక్షలు ఄభలు ఙేసౄ ఽధరైబ. ఖథి ఄథెెనఽ ఄనఽసభించి అసఽత్తాలలని ఄనిై కయసిలు ఈంట్లమని
ఄనఽబవం ఙెఫ ణోంథి. ఎఔుువ ఄథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఈండడం వలా ఄనిై కయసిల దఽెలు థరనికి తఖా ట్ి ే ఎఔుువగ
ఈంట్లబ. కఫట్ిి, నౄభా ఙేలన నతౄ ంలల 1 రణరనిై భోజుఔు ఄథెె భినేత్తగ యదింఙే నులల఼లల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన
వకిౄ యౄ. యబని భాతాఫే భోజు ఖథి ఄథెెగ ను ంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఈంట్లయస. థీనిై ఫట్ిి కభీథెైన అసఽతేాలలల
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యలాసవంతఫైన చికితస ను ందగోభిణే, నులల఼ని ఔడర తగినంత న఼ానేమం ఙెయౌాంచి, ఎఔుువ నణరౄలఔు కొనఽగోలు
ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.

17. ునయవదధ యణ తుఫంధన
అభోఖ నౄభా నులల఼ల ునయసదే యణనలై ఐ.అర్.డి.ఏ ఙేలన భాయా దయశకలు అభోఖ నులల఼లనఽ జీయతకలం నుట్ల
తనిసభిగ ునయసదే భింఙేలా ఙేసౄ ఽంథి. నౄభా ను ందడం లేథర థరనికి సంఫందించిన తదనంతయ ాయోజధరలనఽ
ను భందడంలల మోసూభితం లేథర తుథోవ ట్ిించడం లేథర నౄభాథరయస (లేథర అమన తయున) ఫథిభింు ఈంట్ే అ
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔంనలనీ ునయసదే యణనఽ త్తయసుభించవచఽి.

18. తుఫంధన యద఼ద
యదఽె నిఫంధననఽ ఔడర నిమంతాణ చట్లిలు, నుాభాణకీఔభింఙరబ. నౄభా థరయస తభనఽ తుథోవ ట్ిింఙరయని మోసం
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమట్నలట్ిలేదని, సహకయం ఄంథించడం లేదధే కయణరలణో నౄభా ఔంనలనీ ఏ
సభమంలల ఄబధర నులల఼ని యదఽె ఙేమవచఽి.
చివయగ ణెయౌలన చియసధరభాలల నౄభాథరయసఔు ఄకైలెడ్సజ ఫంట్ ణో ఔడిన భిజిషి ర్ నుోసఽిలల ఔనీసం థిళేనఽ భోజుల
సభమంణో భతూయవఔఫైన ధనట్ీసఽ కయయౌస ఈంట్లంథి. నౄభా సంస నులల఼ని యదఽె ఙేలేౄ నులల఼ కింద ఎలాంట్ి
కెాబమ్నఽ ఙెయౌాంచఔుంట్ే, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభంగ చివభి న఼ానేమంఔు తఖా ట్ి ల కొంత నణరౄనిై ఔంనలనీ
త్తభిగి ఙెయౌాంఙరయౌస ఈంట్లంథి.
నౄభా ఙేలన వకిౄ థరవభ యదఽె జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో న఼ానేమం త్తభిగి ఙెయౌాంచఫడెతేంథి. ఄంట్ే నౄభా
ఙేలన వకిౄ నుోాభైట్ల ఔధరై తఔుువ రతంణో న఼ానేమం భీపండ్సనఽ ను ందఽణరయస. కెాబమ్ ఙేల ఈంట్ే, భీపండ్స
ఙెయౌాంచఫడదఽ.

19. సేుచడా షమీక్ా కహలం
ఒ యనియోఖథరయస ఒ కొతౄ నౄభా నులల఼ని కొని, నులల఼ దశూౄయేజునఽ ల఼వఔభించిన తభవత ణరనఽ కోయసఔునై నిమభ,
నిఫంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుంట్ే, అమన భ ందఽనై భాభాలేనేట్ి?
ఇ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమంతాణలలా ఒ యనియోఖథరయస ళత శూౌఔభనిై యౄను ంథించింథి.
యనియోఖథరయస థరనిని త్తభిగి ఆచిి, కింథి నిఫంధనలఔు తఖా ట్ి ల త్తభిగి ఙెయౌాంునఽ ఄందఽకోవచఽి:
1. ఆథి జీయత నౄభా నులల఼లఔు, ఔనీసం ఔ ఏడరథి కలభినేత్త ఔయౌగిన అభోఖ నౄభా నులల఼లఔు భాతాఫే
వభిౄసౄ ఽంథి.
2. యనియోఖథరయస ఇ హఔుునఽ నులల఼ దశూౄయేజు ల఼వఔభించిన 15 భోజుల లలు ఈయోగించఽకోవచఽి.
3. థీనిని నౄభా సంస ఔు అమన భతూయవఔంగ ణెలనుయౌస ఈంట్లంథి.
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4. నులల఼నలై ఎలాంట్ి కెాబమ్ ఙేమఔ నుోణే భాతాఫే న఼ానేమం భీపండ్స ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. థీనిని
సయసెఫలట్ల ఙేశూౄ యస.
a) యక్షణనలై అ కలానికి తఖా ట్ి ల సభ చితఫైన భిస్కు న఼ానేమం
b) యైద భీక్షలనలై నౄభాసంస ఔు ఄబయ కయసిలు భభిమ
c) శూింు డాట్ీ చరభీజలు

20. ునయవదధ యణఔక ఔయవణ కహలం
నౄభా కొనశూగింునఽ నియవళంచడం ఄధేథి అభోఖ నౄభా నులల఼లల ఒ భ కఫైన ఄంశ్ంగ నిలుశూోౄంథి. నులల఼లు
ఎలాంట్ి యభభం లేఔుండర ునయసదే భించఫడిణే నులల఼ కింద ాయోజధరలు నియవళంచఫడెతేనైందఽన, సకలంలల
ునయసదే భించడం ఄధేథి ఄతంత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఈంట్ ంథి.
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయం, వకిౄఖత అభోఖ నులల఼ల ునయసదే యణఔు 30 భోజుల ఔయసణ కలం
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.
ఆథివయఔట్ి

నౄభానఽ

ఖడెవు

ణేథీనఽంచి

30

భోజులలాు

ునయసదే భిలేౄ

కొనశూగింు

ాయోజధరలనీై

నియవళంచఫడెణరబ. యభభ కలంలల ఏథేని కెాబమ్లు ఈంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.
వకిౄఖత ఈతతే
ౄ లనలై అదరయడి ునయసదే యణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయసణ కలానిై భంజూయస ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽి.
ఐ.అర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ భెఖ లేషన్స ఄండ్స ళెల్ౄ ఆనాసభెన్స శూిండరభెు జ
డ ైషన్ కింద నలైనఽనై కీలఔ నిఫంధనలు,
నియవచధరలు, నేనశృబంులలల ఎఔుువ పలఖం ాభాణీఔభించఫడెణరబ. యట్ిని చాల , ఎట్ిఔుడె ఐ.అర్.డి.ఏ
జఞబా ఙేలన భాయా దయశకలు, ఈతౄ యసవలనలై తభంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభించఽకోయలని యథరయసలఔు
సాచించఫడెణోంథి.

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 2
ఐ.అర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయం, వకిౄఖత అభోఖ నులల఼ల ునయసదే యణ కోసం________ ఔయసణ కలం
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.
I.

థిళేనఽ భోజులు

II. భ నలై భోజులు
III. నలపై ఐదఽ భోజులు
IV. ఄయయై భోజులు
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శూహమహంవం
a) ఒ అభోఖ నౄభా నులల఼ ఄధేథి ఉళంచని భీత్తలల హఠతే
ౄ గ ాభాదం జభిగి/ఄసవస తఔు ఖ భెై అసఽత్తా నులు
కయయౌస వఙేి భిల తేలలా నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి.
b) అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ అ నులల఼ కింద యక్షణ ను ంథే యభి సంక నుాత్తథిఔన వకిౄఖత నులల఼ , ఔుట్లంఫ నూోాట్ర్
నులల఼, ఫింద నులల఼గ వభీాఔభించవచఽి.
c) అసఽత్తా కయసిల నులల఼ లేథర ఫడీకా ెమమ్ ఄసవస త/ాభాదం సభమంలల ఄబయ అసఽత్తా కయసిలనఽ త్తభిగి
ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
d) అసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ందఽ కయసిలు ఄంట్ే అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ందఽ (శూదరయణంగ 30 భోజులు)
వయఔు ఄబయ యైద కయసిలు ఄని ఙెవచఽి. కెాబమ్లల పలఖంగ థీనిని భిఖణశూౄయస.
e) అసఽత్తా నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలు ఄంట్ే అసఽత్తా నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కొనిై
భోజుల (శూదరయణంగ 60 భోజులు) వయఔు ఄబయ యైద కయసిలు ఄని ఙెవచఽి. కెాబమ్ లల పలఖంగ థీనిని
భిఖణశూౄయస.
f)

ఔుట్లంఫ నూోాట్ర్ నులల఼లల, జీయత పలఖశూవనే, అదరయడిన నలాలు, తయౌా దండెాలు ఔుట్లంఫం నణరౄనికి కై
నతౄ ంగ నౄభాశూ భ ్నఽ ఄంథిసౄ ఽంథి.

g) అసఽత్తాలల ఙేభిన కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత శూ భ ్నఽ ఒ అసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼
ఄంథిసౄ ఽంథి.
h) తీవా ఄసవస త నులల఼ ఄధేథి తీవా ఄసవస త ఄని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై పలభీ నణరౄనిై ఙెయౌాంఙేందఽఔు యలు
ఔయౌంఙే తీవా ఄసవస త నులల఼.
i)

ఎఔుువ తగిాంు లేథర ట్లప్ యక్షణలు నిభిేషీంగ ఎంచఽఔునై ఒ నణరౄనికి (ాయేశ్ం లేథర తగిాంచఖయౌగినథి ఄని
ఄంట్లయస) నేంచి నౄభా ఙేలన ఎఔుువ శూ భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి.

j)

లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినంత యక్షణ ఔయౌంచడంణో నుట్ల నౄభా సంస తన నులల఼కి సభెైన
ధయనఽ నియృ బంచడంలలనా సశృమడెతేంథి.

k) ఉళంచని ాభాథరలు ఎదఽభెైనుడె భయణం భభిమ ఄంఖయైఔలం ాయోజధరల యౄంలల ఒ వకిౄ ఖత ాభాద
(PA) యక్షణ భిశృభనిై ఄంథిసౄ ఽంథి.

l)

ఄవుట్ నేషంట్ యక్షణలు దంత చికితసలు, దిఱి సంయక్షణ కయసిలు, శూదరయణ యైద భీక్షలు లాంట్ి అసఽత్తాలల
ఙేభయౌసన ఄవసయం లేని యట్ికి ఄబయ యైద కయసిలనఽ ఄంథిశూౄ బ.
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m) ఒ ఫింద నులల఼ని ఒ సంస , ఒ సంగం, ఒ ఫలంఔు కెరడిట్ కయసు యపలఖంలాంట్ి ఒ ఫింద మజభాని తీసఽఔుంట్లయస.
ఆందఽలల ఒ ఏఔ నులల఼ ఄధేథి వఔుౄల ఫిందం నణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి.
n) కభపభైట్ నూోాట్ర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ నతౄ ం నౄభా ఙేలన ఔుట్లంఫ నణరౄనికి నేంచిన ఄదిఔ కయసిలనఽ
బభించడంలల సశృమడెతేంథి.
o) యథేశీ ఫడీకా బ
ె మ్ / ామాణ నులల఼లు యథేరలలా ఈంట్లనై సభమంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి , గమానికి
ఖ భెైధర, ఄసవస త ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి.
p) కభపభైట్ ఼ాకెవంట్ ట్లాయలర్స నుాన్ ఄధేథి ఒ యభిషఔ ాణరయఔ. ఆందఽలల పలయతథేశ్ం ఫమట్ తయచా ామాణరలు
శూగింఙే తన కయ నియవహఔుల కోసం ఒ కభపభైట్ సంస వకిౄఖత నులల఼లనఽ తీసఽఔుంట్లంథి.
q) ాణేకించి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖందయగోమానిై నియభింఙేందఽఔు అభోఖ నౄభాలల ఈయోగింఙే ఄధేఔ థరలనఽ
ఐ.అర్.డి.ఏ నుాభాణకీఔభించింథి.

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి
జవ్హఫయ 1
సభెైన ఎంనఔ II.
అసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ందఽ కయసిల కోసం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సంస నఽ ఫట్ిి భాయసతేంట్లంథి. థరనిని
నులల఼లల నియవచిసఽౄధరైయస. ఄతంత శూదరయణ యక్షణగ అసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ందఽ కలభంట్ే
సభినుోతేంథి.
జవ్హఫయ 2
సభెైన ఎంనఔ I.

ఐ.అర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయం, వకిౄఖత అభోఖ నులల఼ల ునయసదే యణఔు 30 భోజుల ఔయసణ కలం
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.

సుమ మీక్ష రవనలక
రవన 1
అసఽత్తా కయసిల నులల఼కి సంఫందించి కింథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైంథి ?
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I.

అసఽత్తా కయసిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఆవవఫడెతేంథి.

II. అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽత్తా నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలఔు యక్షణ ఆవవఫడెతేంథి.
III. అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽత్తా నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలఔు యక్షణ ఆవవఫడెతేంథి కఫట్ిి
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుోణే ఔుట్లంఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄ ం ఙెయౌాంచఫడెతేంథి.
IV. నదట్ి ఏడరథి నఽంచి అసఽత్తా కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంచఫడెతేంథి. నదట్ి ఏడరథి ఎలాంట్ి కెాబమ్లు
జయఔుంట్ే భెండో ఏడరథి నఽంచి అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽత్తా నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలఔు
యక్షణ ఔయౌంచఫడెణరబ.

రవన 2
కింథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైంథో ఖ భిౄంచండి?
I.

భోగలణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా

II. భయణంణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా
III. భోఖం, భయణరలు భెండింట్ిణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా
IV. భోఖం లేథర భయణంలలల భెండింట్ికీ సంఫందించని థరనిణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా
రవన 3
అభోఖ నౄభాలల ఄంథిసౄ ఽనై నఖదఽ యళత లేవఔు సంఫందించి కింథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైంథి ?
I.

ఆథి పౌత్తఔఫైన ఔభెనీస ధనట్ా ఫట్లవడరనఽ తగిాంచి, ఙెట్ానఽ కనుడవచిధే భీత్తలల ఎలకిానిక్ ఙెయౌాంులనఽ
నుోాతసళంచడరనికి నౄభా ఔంనలనీలు నుాయంనంచిన భవయణ ళత చిదన ఈదభం.

II. ాణేఔ థఔం కింద నౄభా ఔంనలనీకి ాబ తవం ఙెయౌాంు జయసుతేనైందఽన నౄభాథరయసఔు ఈచిత కయసిణో లేవ
ఄంథించఫడెతేంథి కనీ ఎలాంట్ి నఖదఽ ఙెయౌాంచఫడదఽ.
III. నౄభా ఔంనలనీ నఖదఽనఽ అమోథించనందఽన ఙెయౌాంులనీై ఆంట్భెైట్ ఫలంకింగ్ థరవభ లేథర కయసుల థరవభ
భాతాఫే జయసఫడెతేంథి.
IV. నౄభాథరయస ఙెయౌాంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ. నౄభా ఔంనలనీ ధేయసగ అసఽత్తాకి నృలుా ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
రవన 4
అభోఖ నౄభాలల అసఽతేాలఔు సంఫందించి PPN యొఔు సభెైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄంచండి.
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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
కింథి యట్ిలల ఏ ాఔట్న సభెైంథో ఖ భిౄంచండి ?
I.

తన ఈథోఖ ల కోసం ఒ సంస ఫింద నులల఼ని తీసఽకోవచఽి.

II. తన యనియోఖథరయసల కోసం ఒ ఫలంఔు ఫింద నులల఼ని తీసఽకోవచఽి.
III. ఒ దఽకణథరయస తన యనియోఖథరయసల కోసం ఫింద నులల఼ని తీసఽకోవచఽి.
IV. ఈథోఖ ల ఔుట్లంఫ సబ లనఽ ఙేయిడరనికి తన ఈథోఖ లకోసం సంస ఒ ఫింద నులల఼ని యసౄ భించవచఽి.

సుమ మీక్ష రవనలఔక జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెైన ఎంనఔ II.
అసఽత్తా కయసిల నులల఼లల, అసఽత్తాలల ఈండడంణే నుట్ల అసఽత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత్త
కయసిలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌంచఫడెణరబ.
జవ్హఫయ 2
సభెైన ఎంనఔ I.
అభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సంగట్న భైట్ల)ఔు సంఫందించినథి.
జవ్హఫయ 3
సభెైన ఎంనఔ IV.
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నఖదఽ యళత లేవ కింద నౄభాథరయస ఙెయౌాంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ. నౄభా ఔంనలనీ ధేయసగ అసఽత్తాకి నృలుాలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
జవ్హఫయ 4
సభెైన ఎంనఔ II.
PPN ఄంట్ే నలాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్వర్ు.
జవ్హఫయ 5
సభెైన ఎంనఔ III.

ాఔట్నలు I, II భభిమ IV సభెన
ై యే. తన యనియోఖథరయసలఔు దఽకణథరయసడె ఫింద నౄభా తీసఽకోయస కఫట్ిి
ాఔట్న III తు.
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అధడామం 9
ఆమోఖా తెభాలో అండర్ మెైటంగ్
అధడామం ఉతృో దడఘతం
ఇ ఄదరమం అభోఖ నౄభాలల ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఖ భించి నైఔు సభఖర భిజా ఞధరనిై ఄంథించడరనిై లక్షంగ
నలట్ి లఔుంథి. ఏ యఔఫైన నౄభాలలధైధర ూచీడడం ఙరలా భ కఫైన ఄంశ్ం. నౄభా నులల఼ జఞభీలల ఆథి కీలఔ
నుతా వళసఽౄంథి. ఄండర్ భెైట్ింగ్ కి సంఫందించిన నుాథనేఔ సాణరాలు, శూధధరలు, దే తేలు, ాకిరమనలై ఇ
ఄదరమం నైకొఔ ఄవగహన ఔయౌసఽౄంథి. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఔు సంఫందించి ఔడర ఆథి
నైఔు భిజా ఞనం ఔయౌసఽౄంథి.

అధామన పయౌతడలక

A. ఄండభెైూట్ింగ్ఄంట్ేఏనేట్ి?
B. ఄండభెైూట్ింగ్ – నుాథనేఔపలవనలు
C. లైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
D. అర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఆతయ అభోఖ నౄభా నిమంతాణలు
E. ఄండభెైూట్ింఖ ుసంఫందించిభ్యౌఔసాణరాలు, శూధధరలు
F.

ఄండభెైూట్ింఖ్రకరమ
ి

G. ఆఖూ
ర నలహల్ౄఆనాసూభెన్స
H. ఒవభీసస్క ట్లాయల్ ఆనాసభెన్స ందం
I.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ందం

ఇ ఄదరమం చథియన తభవత, నైయస ఏం ఙేమఖలఖ ణరయంట్ే:
a) ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఄంట్ే ఏనేట్ యవభించఖలుఖ ణరయస.
b) ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఔు సంఫందించిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృంచఖలుఖ ణరయస
c) ఄండర్ భెైట్యసా ఄనఽసభింఙే సాణరాలనఽ, ఈయోగింఙే యయధ శూధధరలనఽ యవభించఖలుఖ ణరయస
d) వకిౄఖత అభోఖ నులల఼ల ఄండర్ భెైట్ింగ్ సంూయృ ాకిరమనఽ ఫచఽికోఖలుఖ ణరయస
e) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స నులల఼లనఽ ఎలా ఄండర్ భెైట్ ఙేశూౄ భో చభిించఖలుఖ ణరయస
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ఈ గటాటతున మిశీయౌంచండ్ి
శూఫ్ి ్ యేర్ ఆంజనీర్ గ నిఙేసౄ ఽనై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ అభోఖ నౄభా నులల఼ తీసఽకోయలని
నియృ బంచఽఔుధరైయస. అమధొఔ నౄభా ఔంనలనీకి యమాుయస. యయస ఔ ాత్తనుదన నూభనిై అమన ఙేత్తకిఙరియస.
థరనిలలని ఄధేఔ యకల ాశ్ైలఔు అమన జయఫ ఆయవయౌస ఈంథి. ఄయ అమన థేహథరయసఢం, అభోఖం,
భానలఔ అభోఖం, భ ందఽ నఽంచి ఈనై జఫ ోలు,

ఔుట్లంఫ అభోఖ చభితా, ఄలయట్ల
ా వగెైభలఔు

సంఫందించిన ాశ్ైలు.
భనీశ్ నఽంచి ఇ ాత్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభవత ఔడర యయస అమననఽ ఆంక ఄధేఔ ణరాలు కోభయస.
ఐడెంట్ిట్ి, వమసఽ, చియసధరభాల నియౄణ ణరాలనఽ, భ నఽట్ి యైద భికయసులనఽ సభభింఙరలని కోభయస.
అభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యైద భీక్షలు ఙేబంచఽకోయయౌసంథిగ ఔడర యయస అమననఽ కోభయస. ఆథి
అమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలంథి.
తనని ణరనఽ అభోఖవంతేనిగ, చఔుని అథరమ శూబ ఔయౌగిన వకిౄగ సంపలయంచఽఔుధే భనీశ్ తన
యషమంలల, నౄభా ఔంనలనీ ఄట్లవంట్ి కొలేా ట్ి ఙరంణరడె ాకిరమనఽ ఎందఽఔు ఄనఽసభిశూౄ ోంథో ణెయౌమఔ
అశ్ియనుోమాయస. ఇ లాంఛధరలనీై ూయౄ మాఔ, నౄభా ఔంనలనీ అమనఔు ఄదిఔ కొలెసిభల్, ఄదిఔ యఔౄ నుోట్ల
ఈనైట్ల
ా యైద భీక్షలలల ణేయౌందని, ఆయ తదనంతయ కలంలల అమనఔు ఖ ండె జఫ ోలు భఖల ఄవకరలనఽ
నలంచవచిని ణెయౌమజైలంథి. యయస అమనఔు నులల఼ ఆవవజూనుయస కనీ, ళెచఽి న఼ానేమం కోభయస. అ నతౄ ం
తన నేతేాడె ఙెయౌాంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఈండడంణో సదయస నులల఼ తీసఽఔుధేందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభింఙరయస.
ఆఔుడ, సదయస నౄభా ఔంనలనీ, థరని ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమలల పలఖంగ ఇ చయలనఽ ఄనఽసభిశూౄ ోంథి. నషి
ాభాద యక్షణ ఔయౌసఽౄనైుడె, నౄభాసంస అ భిస్కు లనఽ సఔరభంగ భథింు ఙేమాయౌ.

సళేతేఔఫైన

భీత్తలల లాపలనిై ఖడింఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథింు ఙేమఔనుోణే , తభవత సదయస వకిౄ కెాబమ్ ఙేలేౄ,
ఔంనలనీకి ఄథి నషి ంగ భిణనేసఽౄంథి. నలైగ, నౄభా సంస లు నౄభా ఙేలన యయందభి తయపున న఼ానేమంలనఽ
వసాలు ఙేశూౄ బ. యయస అ నణరౄలణో ఔ ట్ాసి ఽ భాథిభిగ వవహభింఙరయౌస ఈంట్లంథి.
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A. అండర్ మెైటంగ్ అంటే ఏమిట?
1. అండర్ మెైటంగ్
నౄభా నిదికి యట్ిలాఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄ లల తగినంత న఼ానేమం ఙె యౌాంచఖల వఔుౄలకి నౄభా
సదఽనుమం ఔయౌంచడరనికి నౄభా ఔంనలనీలు ామత్తైశూౄబ. ాత్తనుదఔుని నఽంచి ఆలా సభాఙరభనిై
లేఔభించి, ఄతని నఽంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఈండఖలథో యరలాఱంఙే ాకిరమనఽ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఄంట్లయస. ఇ ాకిరమ
థరవభ లేఔభించిన సభాఙరభనిై అదరయం ఙేసఽఔుని, అ ాత్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంఙరలల లేథో
యయస నియృ బశూౄయస. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంఙరలని నియృ బలేౄ , యయస కొనిై షయతేలనఽ, నిఫంధనలనఽ
యదించడఫే కఔ ఎంత న఼ానేమం ఙెయౌాంఙరలల ఔడర నిభైెశిశూౄయస. ఄట్లవంట్ి భిస్కు తీసఽఔుంట్లనైందఽఔు
సళేతేఔఫైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడించఖలభా లేథర ఄని చాసఽఔుంట్లయస.
అభోఖ నౄభా ఄధరభోఖ పలవననఽ అదరయం ఙేసఽఔుని ఈంట్లంథి. ఆఔుడ, ఄధరభోఖం ఄంట్ే, ఔ వకిౄ ఄధరభోఖం
నులవడరనికి లేథర భోఖఖరసౄ ఽడవడరనికి ఈనై భిస్కు, యట్ికి చికితస ఙేబంచఽకోవడం లేథర అసత్తాలల ఙేయడంగ
నియవచించఽకోయయౌ. ఄధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతం ఙేసౄ ఽంథి. (శూదరయణంగ వయోజనఽలలల ఔధరై
ల఼నిమర్ నుౌయసలలలధే ఄధరభోఖం తలెతౄ ేతేంథి. నేత్తనైభిన ఫయసవు లేథర ఫయసవు తఔుువగ ఈండడం, నిభిెషి
యధఽలు లేథర ఄధరభోగలఔు సంఫందించి వఔుౄల ఖత, వయౄ భాధరల చభితా, ధాభనునం వంట్ి వకిౄఖత
ఄలయట్ల
ా , ాసౄ ఽత అభోఖ లత్త, ాత్తనుదఔుని విత్తౄ భ కంగ ఄథి ాభాదఔయఫైనథి కవడం లాంట్ి యయధ
ఆతయ ాత్తఔల ఄంరలు ఔడర ఄధరభోఖం ఫలభినడఖల ఄవకరలనఽ నలంచఽతేంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ
ఈండడం, అభోఖఔయఫైన జీవనరైయౌ వంట్ి నిభిెషి ఄనఽఔల ఄంరల వలా వతసౄ ంగ ఄధరభోఖ ఄవకరలు
తఖా నఽఔడరవచఽి.
తుయుచనం
భిస్కు ని సభ చితఫైన భీత్తలల భథింు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భంజూయస ఙేమవఙోి
నియృ బంఙే ాకిరబయ ఄండర్ భెైట్ింగ్. అ యధంగ ఄథి భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు యల యదరన నిభృమఔ ాకిరమ
ఄవుతేంథి.

2. అండర్ మెట
ై ంగ్ ఆఴవాఔత
నౄభా ఔంనలనీకి ఄండర్ భెైట్ింగ్ యధైభ ఔ లాంట్ిథి. ఎందఽఔంట్ే , భిస్కు ని నియా క్షంగ అమోథించిధర లేఔ
న఼ానేమంలనఽ తఖ నణరౄలలల ల఼వఔభించఔనుోబధర నౄభా ఔంనలనీబయ థియమా తీమవచఽి. ఄలా ఄని, భభీ
అచితచి ఎంనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులల఼థరయసలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల
యసౄ భింజైలే యధంగ నౄభా ఔంనలనీ నలదె నిదిని సిఱించఽకోఔుండర నియభించినట్ల
ా ఄవుతేంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి
యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔం శూదించడం ఙరలా భ కం. ఄలా ఙేలధే
ేౄ , ఔంనలనీ నుోట్ీ ఆవవడంణోఫలట్ల
లాపలలనఽ ఔడర సంనుథించఖలుఖ తేంథి.
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సంఫందిత నౄభా ఔంనలనీ ణరత్తౄ ిఔత, యదరధరలు, నశుినిై బభించఖయౌగై శూోభతల ననఽసభించి ఇ సభతఔ
ాకిరమనఽ ఄండర్ భెైట్ర్ నియవళశూౄయస. భిస్కు లనఽ వభీాఔభించి, సభెైన ధయఔు ఄంగీకయయోఖఫైన షయతేలనఽ
యౄను ంథించడఫే ఄండర్ భెైట్ర్ ఙేమాయౌసన ని. భిస్కు ని ఄంగీఔభించడభంట్ే, నులల఼థరయసఔు బయషతే
ౄ లల
కెాబమ్ నఽ లలట్ిల్ ఙేల నలడణరభని యగెనం ఙేమడఫేనని ఆఔుడ ఖభనించఽకోవడం ఙరలా భ కం.

3. అండర్ మెైటంగ్ – మిస్కు భదింు
ఔ ఫిందం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకిరబయ ఄండర్ భెైట్ింగ్.
భిస్కు శూబని అదరయం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఄంగీఔభింఙరలా లేథర ఄంగీఔభిలేౄ ఏ ధయఔు ఄంగీఔభింఙరలని ఄధేథి
ఄండర్ భెైట్ర్ నియృ బశూౄడె. ఎట్ిి భిల తేలలలనా ఄంగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతంగనఽ, సభానతవ నుాత్తథిఔ
నైద శూగయౌ. ఄంట్ే, ఄలాంట్ి ాత్త భిస్కు ని ఎలాంట్ి క్షనుతం లేఔుండర సభానంగ వభీాఔభింఙరయౌ. శూదరయణంగ
ఇ వభీాఔయణనఽ నుాభాణఔ ఄంగీకయ ఙరయసిల థరవభ ఙేశూౄ యస. ాత్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔంగ భాభిి ,
యట్ికి తఖా ట్ా లగ న఼ానేమంలనఽ లెకిుశూౄయస.
ఄధరభోఖం ఫలభినడే, భితేయతడే

ఄవకశ్ంనలై వమసఽ ాపలవం చావచఽికనీ, శూదరయణంగ

భితేవుఔధరై ఙరలా కలం భ ంథే ఄధరభోఖం తలుు తడెతేందని, ఄథి తయచఽ ఫలదింఙే ఄవకరలు
ఔడర ఈధరైమని ఖ యసౄంచఽఔుని తీభయౌ. ఄందఽఔధే , భయణరనంతయం ఆఙేి థరనిఔధరై, అభోఖ నౄభా
సదఽనుమం యషమంలల ఄండర్ భెైట్ింగ్ నిఫంధనలు, భాయా దయశఔసాణరాలు భభింత ఔట్లిథిట్ింగ ఈండడం
ఙరలా ణరభిుఔంగ ఔనినసౄ ఽంథి.
ఉదడసయణ
భధఽఫేహంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ండె లేథర భూతానండరల సభసలు విథిె ఙెంథే ఄవకరలు ఙరలా
ఎఔుువగ ఈధరైబ. ఄతనికి నుాణరనుమం లేఔనుోబధర అసత్తానులబయ ఄవకరలు ళెచఽి. నలైగ, నౄభా
యక్షణ ఈనై కలంలల అసత్తానులబయ గట్నలు ఎఔుువశూయసా ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. జీయత నౄభా ఄండర్ భెైట్ింగ్
భాయా దయశఔసాతాం ఇ వకిౄని ఒ మోసౄ యస భిస్కుగ భాతాఫే భిఖణంచవచఽి. ఄబణే , యైద ఄండర్ భెైట్ింగ్
ఄతనిని ఎఔుువ భిస్కుణో ఔడిన వకిౄగ పలయంచవచఽి.
లైధరనిష మల్ లేథర అథరమ అదరభిత ఄండర్ భెైట్ింగ్ లల ఔధరై అభోఖ నౄభాలల యైద యంగ లేథర అభోఖ
యంగ ఔనఽగపనై ఄంరలనలై ఎఔుువ దిఱి నలట్ి ే ఄవకశ్ం ఈంథి. ఄబణే , లైధరనిష మల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ని ఔడర
నియా క్షం ఙేమడరనికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌంచదగిన యధంగ వడీు భయయౌ. ాత్తఔల ఎంనఔలు ఏయ లేఔుండర
చాసఽఔుధేందఽఔు, అభోఖ నౄభాలల నియంతయత కొనశూగైట్ా ల చాసఽఔుధేందఽఔు లైధరనిష మల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్
భ కం.
4. అనడమోఖాం ఫామినడ్ే అఴకహశహతున రఫావితం చేమఖల అంశహలక
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భిస్కుని భథింు ఙేలేట్ుడె ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరనిై

ాపలయతం ఙేమఖల ఄంరలనఽ థిఖ వ

నేభపునై యధంగ ఙరలా జఞఖరతౄగ భిశీయౌంఙరయౌ :
a) ఴమష఼: వమసఽనఽ, భిస్కు శూబని ఫట్ిి న఼ానేమంలనఽ వసాలు ఙేశూౄ యస. ఈథరహయణఔు,
శియవులు, ఫలలలు ఆన్ లక్షనఽ
ా , ాభాథరల ఫలభినడే ఄవకశ్ం ఎఔుువగ ఈంట్లంథి ఔనఽఔ
మ వజనఽల ఄధరభోఖ న఼ానేమంల ఔధరై శియవులు, ఫలలల న఼ానేమంలు ఎఔుువగ ఈంట్లబ. ఄథే
భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు థరట్ినయయస భధఽఫేహం వంట్ి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే ఄవకశ్ం, హఠతే
ౄ గ
ఖ ండె జఫ ోఔు ఖ యబయ ఄవకశ్ం లేథర ఄలాంట్ియే భభి ఏయైధర ఆతయ ఄధరభోగల ఫలభినడే ఄవకశ్ం
ఙరలా ళెచఽిగ ఈంట్లంథి ఔనఽఔ యయస ఙెయౌాంఙరయౌసన న఼ానేమంలు ఎఔుువగ ఈంట్లబ.
b) యౌంఖం: ఖయౌదరయణ సభమంలల భళళ్లు ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరలు భభింత నలయసఖ ణరబ.
ఄబణే,

భళళ్లఔధరై

ుయసషేలు

ఖ ండెనుోట్లఔు

ఖ యబయ

ఄవకరలు

ఎఔుువ.

ఄలాగై,

ఄనుమఔయఫైన విత్తౄ ఈథోగలలల ుయసషేలు ఎఔుువగ కొనశూగై ఄవకశ్ం ఈనైందఽన ఈథోఖ
సంఫందిత ాభాథరలఔు భళళ్లఔధరై ుయసషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽి.
c) అలవ్హటయ
ౄ థరభల యనియోఖం ఄధరభోఖ భిస్కు నలై
ె : ఏ యౄంలలధైధర సభై ను గఔు, భదం, లేథర భతే
ాతక్ష ాపలవం చాుతేంథి.
d) ఴాతిు : కొనిై విత్తౄ , ఈథోగలలల ాభాథరలఔు ఄదను భిస్కు ఈంట్లంథి. ఈథరహయణఔు డెైవర్, ఫలాసి ర్,
ఏయబయట్ర్ వంట్ియ. ఄలాగై, కొనిై ఈథోగలలా అభోఖయఫైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఈండవచఽి. ఎక్స భై
ఫఱ఼న్ అభైట్ర్, అజ్డ ఫశూిస్క భిశ్భ
ర
కభి్ఔులు, ఖనఽల తవవఔంథరయసలు వంట్ియయస అ కోవలలకి
వశూౄయస.
e) ఔకటయంఫ చమితర : ఈఫోసం, భధఽఫేహం, కొనిై యకల కనసయసా వంట్ి యధఽలనఽ జనఽయఫైన
ఄంరలు ాపలయతం ఙేశూౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనం ఈంథి. ఄధరభోఖంనలై ఆథి ాపలవం చాన
తీయసతేంథి. ఔనఽఔ భిస్కు నఽ అమోథింఙేట్ుడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.
f) శహమీయఔ తుమహమణం : లావుగ, సనైగ లేథర ఒ మోసౄ యస శ్భీయంణో ఈండడం ఔడర కొనిై వభాల ాజలలల
ఄధరభోఖంణో భ డిడి ఈండవచఽి.
g) ఖతంలోతు జఫయఫ లేదడ షయా మీ : ఖతంలల వచిిన జఫ ో రభీయఔ ఫలళనతనఽ నలంచడరనికి కయణభబయ
ఄవకశ్ం ఈంథర లేఔ అ జఫ ో త్తయఖఫట్ేి ఄవకశ్భ ంథర ఄని ణెలుసఽకోయయౌ. ఈథరహయణఔు,
భూతానండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫట్ేి ఄవకశ్భ ంథి. ఄలాగై, ఔ ఔంట్ిలలని కైట్భక్ి భభో ఔంట్ిలల
కైట్భక్ి వఙేి ఄవకరనిై నలంఙే యలుంథి.
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h) రషు ఼త ఆమోఖా సితి, ఇతయ అంశహలక లేదడ షభషాలక : భిస్కు శూబని, నౄభా యోఖతనఽ
ణెలుసఽఔుధేందఽఔు ఆథి ఙరలా భ కం. యవభలనఽ సభిగా  యలా డించడం, యైద భీక్ష థరవభ థీనిై
నియౄనంచవచఽి.
i) మహాఴయణం, తువ్హషం : ఄధరభోఖం నులుకఖల ఄవకరలనలై యట్ి ాపలవం ఔడర ఈంట్లంథి.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 1
ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమలల ఆనేడి ఈండే ఄంశ్ం ఏభంట్ే ___________.
I.

నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడం

II. ఔసి భయా నఽంచి న఼ానేమంలు వసాలు ఙేమడం
III. భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు ధయ నియృ మం
IV. యయధ నౄభా ఈతతే
ౄ లనఽ యఔరబంచడం
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B. అండర్ మెైటంగ్ – తృహరథమిఔ ఫాఴనలక
1. అండర్ మెైటంగ్ లోతు రయోజనం
ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాయోజధరనిై భిశీయౌంచడం థరవభ భనం నుాయంనథరెం. భెండె ాయోజధరలుధరైబ
i.

వత్తభైఔ ఎంనఔనఽ నియభించడం. ఄంట్ే, నౄభా ఔంనలనీకి వత్తభైఔంగ నిఙేలే ఎంనఔనఽ నిభోదించడం

ii.

భిస్కు లనఽ వభీాఔభించి, భిస్కు ల భధ సభానతవం ఈండేట్ా ల చాడడం

తుయుచనం
భిస్కుల ఎంనఔ ఄధే ద ఫంధం అభోఖ నౄభాఔు సంఫందించిన ాత్త ాత్తనుదననఽ యరలాఱంఙే ాకిరమనఽ
సాచిసఽౄంథి. ాత్తనుదన

నుాత్తనిధం వళసఽౄనై భిస్కు శూబని భిశీయౌంచి నౄభా ఔయౌంఙరలా లేథర ఄధేథి

నియృ బంచడం, ఆలేౄ ఏ షయతేలనలై నౄభా ఆయవలల నియృ బంచడం థీనిలలకి వశూౄబ.

వత్తభైఔ ఎంనఔ (లేథర ాత్తఔల ఎంనఔ)

ాజలలల ఔనినంఙే దోయణ. అభోఖం థెఫోత్తధే ఄవకశ్ం

ళెచఽిగ ఈందని ఄనఽభానించిన యయస లేథర ణెయౌసఽనైయయస తవయగ నౄభా ను ందడరనికి అ
ాకరమ
ి లల లనృే ను ందడరనికి తహతహలాడణరయస.

ఉదడసయణ
ఎవభికి నౄభా ఔయౌంఙరయౌ, ఏ యధంగ నౄభానఽ ఆవవజూనుయౌ ఄధే థరనినలై నౄభా సంస లు అచితచి
వవహభించఔనుోణే, భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔౄ నుోట్ల, ఖ ండె సభసలు లేథర కనసర్ వంట్ి తీవా భోగలణో
ఫలధడెతేనైయయస,

తవయలలధే

ణరభ

అసత్తానులు

కఔతదని

ణెయౌసఽనైయయస

అభోఖ

నౄభా

ఔయౌంచఽఔుని నౄభా సంస లఔు నశుిలు సిఱించఖల ఄవకశ్ం ఈంథి.

భభో యధంగ ఙెనులంట్ే, నౄభా సంస ఎంనఔ యదరధరనిై నుట్ించఔనుోణే అభిఔంగ థెఫోత్తని, అ
ఔరభంలల నశుిల నులబయ ాభాదభ ంథి.
2. మిస్కులలో ఈకతుటీ
ఆుడె భనం భిస్కుల భధ ఇకివట్ీని భిశీయౌథరెం. “ఇకివట్ీ” ఄంట్ే కై యఔఫైన భిస్కుల శూబలు ఈనై
దయకాసఽౄథరయసలనఽ కై న఼ానేమం తయఖత్తలల ఈంచడం. వసాలు ఙేలే న఼ానేమంలనఽ నిభేభించడరనికి ఏథో ఔ
యఔఫైన నుాభాణీఔయణ ఈండరలని నౄభా సంస లు కోయసఔుంట్లబ. ఄుడె ఒ మోసౄ యస భిస్కులునై వఔుౄలు కై
యఔఫైన న఼ానేమం ఙెయౌాశూౄ యస. ళెచఽి భిస్కు లణో ఈనై వఔుౄలు ళెచఽి న఼ానేమం ఙెయౌాశూౄ యస. ఒ మోసౄ యస భిస్కు
లునై ఄతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄంజైమాలని నౄభా సంస లు కోయసఔుంట్లబ. పయౌతంగ,
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ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄలు ఎంత న఼ానేమం ఙెయౌాంఙరలల నియృ బంఙేందఽఔు, యభివలా యట్ిలాఖల నషి
ాభాథరనిై భథింు ఙేలేందఽఔు ణరభ ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబంచఖలుఖ ణరభని ఄయ పలయశూౄబ.
a) మిస్కు ల ఴమీిఔయణ
సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేిందఽఔు ఄండర్ భెైట్ర్, భిస్కు ల వభీాఔయణగ నేయసనై ాకిరమఔు
థిఖ ణరడె. వఔుౄలనఽ యయస ణెసౄ ఽనై భిస్కు శూబలనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభాలుగ
యబజిశూౄయస. ఄలాంట్ి భిస్కు వభాలు ధరలుఖ ధరైబ.
i.

తృహరభాణిఔ మిస్కు లక

ఉశృజనిత ఄధరభోఖం (ఄసవస తఔు ఖ యబయ) ఄవకశ్ం ఒ మోసౄ యసగ ఈందని పలయంచిన వఔుౄలనఽ ఇ
కోవలల ఙేయసశూౄయస.
ii. అధిఖణాత మిస్కు లక
ఒ మోసౄ యస యభిఔధరై ఔడర యయస ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరలు ఖణనీమంగ తఔుువగ ఈంట్లబ.
ఔనఽఔ యభి నఽంచి తఔుువ న఼ానేమం వసాలు ఙేమవచఽి.
iii. నఽాన తృహరభాణిఔ మిస్కు లక
ఒ మోసౄ యస యభిఔధరై ఔడర యయస ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరలు ళెచఽిగ ఈంట్లబ. ఄబధర, యభికి
నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంచడరనిై భిశీయౌంచవచఽిననినసౄ ఽంథి.

యభి నఽంచి ళెచఽి (లేథర ఄదను)

న఼ానేమంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్ా ల ఙేల నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంచవచఽి.
iv. మిస్కు ల తుమహఔయణ
ఇ వయా ంలలని వఔుౄల ఫలళనతలు, ఉశృజనిత ఄదను ఄధరభోఖ ఄవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఈనైట్ల
ా
లెఔు. యయస బభించఖయౌగిన వమానికి ఔంనలనీ నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంచలేఔనుోవచఽి. కొనిై
సందభౌలలల ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథిె భోజుల భ ందఽ శ్సౄ ైచికితస ఙేబంచఽకోవడం లాంట్ి యై ద
భిణరభానికి లలధైణే అ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔంనలనీ ణరణరుయౌఔంగ త్తయసుభించవచఽి. నౄభా
ఔయౌంచడరనికి నిభఔభించవచఽి.
3. ఎంఔ రకతరమ
ఄండర్ భెైట్ింగ్ లేథర ఎంనఔ ాకిరమ భెండె శూబలలల ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లందని ఙెవచఽి:


క్షైతా శూబలల



ఄండర్ భెైట్ింగ్ యపలఖ శూబలల
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మైకా చితరం 1. అండర్ మెైటంగ్ లేదడ ఎంఔ రకతరమ

a) క్ైతర లేదడ తృహరథమిఔ శూహిభ
క్షైతా శూబ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ధే నుాథనేఔ ఄండర్ భెైట్ింగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽి. ఔ దయకాసఽౄథరయసనికి
నౄభా యక్షణ భంజూయస ఙేమవఙరి లేథర ఄని నిభేభింఙేందఽఔు ఏజంట్ లేథర ఔంనలనీ ాత్తనిది సభాఙరయం
లేఔభించడం థీని కిందకై వసఽౄంథి. నుాథనేఔ ఄండర్ భెైట్ర్ గ ఏజంట్ కీలఔ నుతా నుోఱశూౄ డె. కఫోబయ
ఔా బంట్ఔు నౄభా ఆవవఙరి లేథర ఄని ణెలుసఽకోఖల ఈతౄ భ లత్తలల ఏజెంట్ే ఈంట్లడె.
ాత్తనుదఔునికి సంఫందించి ఏజెంట్ల
ా ఔ ణరానిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ నియేథిఔనఽ సభభింఙరలని
కొనిై నౄభా ఔంనలనీలు కోయవచఽి. యభినఽంచి నిభిెషి సభాఙరభనిై, ఄననుామానిై, లనూయససలనఽ
కోయవచఽి.
ఆథే యఔఫైన నియేథిఔ భభోట్ి ఈంథి. థరనిై మోయల్ సజార్డ తువ్ేదిఔ గ నలుశూౄయస. నౄభా ఔంనలనీ ఄదికభి
నఽంచి థీనిై కోయవచఽి. ఇ నియేథిఔలు ాత్తనుదఔుల విత్తౄ యనుభలు, అథరమం, అభిఔ లత్తఖతేలు,నేయస
ాత్తషీ ల ఖ భించి యవభింఙేయగ ఈంట్లబ.
మోయల్ సజార్డ అంటే ఏమిట ?
వమసఽ, యౌంఖం, ఄలయట్ల
ా వంట్ి ఄంరలు అభోఖ భిస్కు కి ఈనై పౌత్తఔ ాభాథరనిై సాచించవచఽి.
సనిైళతంగ భిశీయౌంఙరయౌసన ఄంశ్ం భభపఔట్ి ఈంథి. ఄథి ఔా బంట్ నఽంచి ఔలఖఖల ధైత్తఔ శృని. నౄభా
ఔంనలనీ థరనికి ఙరలా భూలం ఙెయౌాంచఽకోయయౌస భవచఽి.
ఄనత్తకలంలలధే శ్సౄ ైచికితసఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔంనలనీకి అ సంఖత్తని యలా డించఔుండర
ఎవభెైధర అభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఈథరహయణగ ఙెుకోవచఽి. మోయల్ హజఞర్ు కి
ఆథి భకషీ . తభవత శూ భ ్ కెాబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఈథేెశ్ంణోధే నౄభా తీసఽఔునైట్ల
ా లెఔు.

238

నషి ం ట్ా ఈథరల఼న యైకభిని ఔయౌగి ఈండడం భభో ఈథరహయణ. అభోఖ నౄభా ఈందధే కయణంణో నులల఼థరయస
తన అభోఖ భియక్షణ ట్ా నియా క్ష యైకభి వళంచడరనికి నఖా చావచఽి. ణరనఽ అసత్తానులెైధర నౄభా
ఔంనలనీ అ కయసిలనఽ బభిసౄ ఽందని అభోగనిై లెఔు ఙేమఔనుోవచఽి.
„స బయ ాభాదం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయశృ ాభాదం ఖ భించి ఔడర ఆఔుడ ఎంణెైధర ఙెుకోయయౌస ఈంథి.
యయస ఎలాంట్ి మోశూనికి నులడయస. కనీ, నలదె నణరౄనికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో ఄతంత
వమథరమఔఫైన చికితస ఙేబంచఽఔుధేందఽఔు నుాదరనం ఆశూౄయస. ఎఔుువ యససఽభ

వసాలు ఙేలే

అసత్తాలల ఖథిలల ఫస ఙేశూౄ యస. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుోణే సదయస వకిౄ ఄంతట్ి కభీథెైన అసత్తాకి యళ్ణరడర
ఄధేథి సంథేహఫే.
ఴంచనడ మిశీలన తృహరథమిఔ అండర్ మెైటర్ గహ ఏజంట్ తృహతర
భిస్కు ఎంనఔఔు సంఫందించి ఙరలా వయఔు నియృ మం ాత్తనుదన నూయంలల ాత్తనుదఔుడె యలా డింఙే
యసౄ యలనలైధే అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄయ యసౄ యలల కథో లేఔ ఔంనలనీని మోసుఙేి ఈథేెశ్ంణో
ాత్తనుదఔుడె కయలధే సణరలనఽ ఔనుఙరిభైమో ణెలుసఽకోవడం ఄండర్ భెైట్ింగ్ యపలఖంలల నిఙేలే
ఄండర్ భెైట్ర్ కి ఔషి ం కవచఽి.
ఏజంట్ ఆఔుడే ఖణనీమఫైన నుతా నుోఱశూౄ డె. తాంలల యలా డించినయ యసౄ యలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఈతౄ భ
లత్తలల ఏజంట్ ఈంట్లయస. ఎందఽఔంట్ే, ాత్తనుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమం ఏజంట్ కైఈంట్లంథి.
ఔనఽఔ ాత్తనుదఔులు కయలని తుథోవ ట్ిింఙే ఈథేెశ్ంణో యసౄ యలనఽ యలా డించఔనుోణే ఏజంట్ల
ా యట్ిని
లఖట్ి ఖలుఖ ణరయస.
b) విఫాఖ శూహిభలో అండర్ మెైటంగ్
ఄండర్ భెైట్ింగ్ లలని భెండవ శూబ యపలఖం లేథర కభలమ శూబలల ఈంట్లంథి. ఆందఽలల ాణేఔ
నిుణ లు, ఇ యఔఫైన నిలల నుాయణం ఈనైయయస నులగాంట్లయస. ాత్తనుదనలల నుాదరనం ఔయౌగిన డరట్ల
ఄంతట్ినీ యయస భిశీయౌశూౄయస. సదయస నౄభా ాత్తనుదననఽ అమోథించవఙోి లేథో అమోథిలేౄ ఏ షయతేలనలై
అమోథింఙరలల నియృ బశూౄయస.
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C. ప్ైల్ అండ్స మయజ్ భాయి దయశకహలక
ాత్త నౄభా సంస భాభెుట్ింగ్ ఙేలే భ ందఽగ తన ఈతతే
ౄ లనఽ తమాయస ఙేమాయౌస ఈంట్లందధే యషమానిై
ఖ యసౄంచఽకోయయౌ. ంద లేకత యపలఖం యధఽలలా ఆథి ఔడర ఔట్ిగ ఈంట్లంథి. థీనికోసం ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ
యౄను ంథించిన భాయా దయశకలు కింద యవభించఫడరుబ:
లక్షంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయసల ఄవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, ఄందఽఫలట్లనఽ, ంద తా భిఖణనలు,
యసౄ వ ధయ నియృ మం, భాభెుట్లలని నుోట్ీ భిల త
 ేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాత్త ఔంనలనీ తన
ఈతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేసౄ ఽంథి.కఫట్ిి ుధరథి శూబలల ఈధరై యనియోఖథరయసలు ఎంచఽకోవడరనికి యననై
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుండడరనిై భనం చాసఽౄధరైం. అసత్తా కయసిల ూచీ ఈతతే
ౄ లు పలయతీమ
భాభెుట్లల అదితం ఙెలాబసఽౄధరైబ.
ాత్త కొతౄ ఈతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ి ేభ ందఽ ఐ.అర్.డి.ఏ ఄనఽభత్త తీసఽకోయయౌసన ఄవసయం ఈంథి. అ ఈతత్తౄ ని కింద
నేభపునై యధంగ „లైల్ ఄండ్స మూజ్డ‟కింద నిమంతాణ సంస వదె థరకలు ఙే మాయౌస ఈంట్లంథి. ఔశూభి థరనిని
ాయేశ్నలడిణే, అ ఈతత్తౄ ని ఈసంహభించఽకోయలధరై భాయా దయశకలనఽ ఄనఽసభింఙరయౌస ఈంట్లంథి. లైల్ ఄండ్స
మూజ్డ భాయా దయశకలఔు సంఫందించిన ఄనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిట్ర్ై లణో యట్ికి నుాచఽయం
ఔయౌంఙరలని యథరయసలఔు సలశృ ఆవవఫడెణోంథి.
ఐ.అర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయం అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు లైల్ ఄండ్స మూజ్డ యదరనం:
a) లైల్ ఄండ్స మూజ్డ యదరనం ాకయం నుాదికయ సంస భ ందసఽౄ అమోథరనిై ను ందఔుంట్ే ఏ నౄభా
సంస ఔడర ఎలాంట్ి నౄభా ఈతత్తౄ ని భాభెుట్ ఙేమలేదఽ.
b) ఏథేని అమోదం ను ంథిన అభోఖ నౄభా ఈతత్తౄ లల తదనంతయ భాయస లేథర సవయణ ఏథెైధర ఈంట్ే
థరనికి ఔడర ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై భాయా దయశకల ాకయం నుాదికయ సంస భ ందసఽౄ
అమోదం తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.
1. నుాదికయ సంస అమోథించినట్లిగ ఒ నులల఼లల ఏథేని భాయస లేథర సవయణ ఙేమాలంట్ే అ
భాయస లేథర సవయణ ఄభలలాకి వఙేిందఽఔు ఔనీసం భూడె ధలల భందఽగధే ాత్త
నులల఼థరయసఔు థరని ఖ భించిన సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ. అ భాయస లేథర సవయణ ఙేమడరనికి
కయణరలనఽ, ాణేకించి న఼ానేమంలల నలంుఔు కయణం, ఆలాంట్ి నలంు భినేత్తకి కయణరలనఽ ఇ
ధనట్ీసఽ యలా డింఙరయౌ.
2. న఼ానేమం సశృ నులల఼ నిఫంధనల భాయస లేథర సవయణఔు ఄవకరనిై యవయణ తాంలల
యలా డింఙరయౌ.
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c) లైల్ ఄండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ తాం ఐ.అర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి. థీనిని డేట్లఫేస్క తాం
భభిమ యనియోఖథరయస సభాఙరయ తాం సశృ ఄధేఔ ఄనఽఫందరలణో థరనిని ంనంఙరయౌస ఈంట్లంథి.
యవయణ తాం, నులల఼ణో నుట్ల ాత్త నౄభాథరయసఔు ఆయవయౌసన యనియోఖథరయస సభాఙరయ తాంలల
యక్షణఔు సంఫందించిన యవభలు, నేనశృబంులు, కెాబమ్ ఙెయౌాంులఔు థరభి తీలే భ ందఽ యేచి
ఈండే కలం, ఙెయౌాంు భీఆంఫర్స ఫంట్ నుాత్తథిఔన ఈండరలా, నిభీృత శూ భ ్గ ఈండరలా,
ునయసదే యణ నిఫంధనలు, ాయోజధరలు, సహ- ఙెయౌాంు యవభలు, తగిాంులు, యదఽె నిఫంధనలు
తథితయ యవభలనఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి.
నుాదికయ సంస భ ందసఽౄ ఄనఽభత్త కోసం లైల్ ఄండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄనఽ నిమనేంచిన నౄభా
ఖణఔుడె, నౄభా ఔంనలనీ ల఼ఇఒ ధివయఙరయౌస ఈంట్లంథి. నుాదికయ సంస థరవభ ఎట్ిఔుడె
ందం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్ట్ా లల ఈండరయౌ. ఄలాంట్ి డరఔుఫంట్ేషన్ణో ఔలల ఈండరయౌ.
d) అభోఖ నౄభా ఈతత్తౄ ఈసంహయణ
1. ఒ అభోఖ నౄభా ఈతత్తౄ ని ఈసంహభించఽకోవడరనికి, నౄభా సంస నుాదికయ సంస నఽంచి
భ ందసఽౄ ఄనఽభత్త ను ంథరయౌ. ఈసంహయణఔు కయణరలనఽ, ాసౄ ఽత నులల఼థరయసలఔు ఙేలన
ఏభట్ా ఔు సంఫందించిన ూభిౄ యవభలనఽ ఄంథించి, ఇ ఄనఽభత్త ను ంథరయౌ.
2. బయషతే
ౄ లల ఈతతే
ౄ ల ఈసంహయణ ఄవకరనిై నులల఼ దశూౄయేజు సషి ంగ సాచింఙరయౌ. అ
ఈతతే
ౄ ల ఈసంహయణ వలా నులల఼థరయసఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర
నేభపుధరయౌ.
3. ాసౄ ఽత యనియోఖథరయస నౄభా సంస సభాఙరభనికి సంథించఔుంట్ే, ునయసదే యణ ణేథీన నులల఼
ఈసంహభించఽకోఫడెతేంథి. థీంణో నౄభాథరయస నుోయినృయౌట్ీ నిఫంధనలఔు లలఫడి నౄభా సంస
వదె ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఒ కొతౄ నులల఼ని నౄభాథరయస తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.
4. ఈసంహభించఽఔునై ఈతత్తౄ ని అనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయసలఔు ఆవవజూభదఽ.
e) ాయేశ్నలట్ి న తభవత ఏ ఈతత్తౄ కి సంఫందించిన యవభలనిైట్ినీ ఔనీసం ఏడరథికి ఔశూభి
నిమనేంచిన నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షింఙరయౌ. అ ఈతత్తౄ అభిఔంగ ఄభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై,
లేదంట్ే ఏథేని యషమంలల కొయతగ ఔనినంచిధర, నిమనేంచిన నౄభా ఖణఔుడె ఈతత్తౄ కి తగిన భీత్తలల
భాయస ఙేల, లైల్ ఄండ్స మూజ్డ యదరనం కింద సవయణఔు దయకాసఽౄ ఙేమవచఽి.
f)

ఒ ఈతత్తౄ లైల్ ఄండ్స మూజ్డ అమోదం ను ంథిన ఐథేళ్ా తభవత నిమనేంచిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత
లత్త, లలం, వడీు భైట్ా ల, దాయోలోణం, కయసిఔు, ఆతయ సంఫందిత యవభల యంగ అ ఈతత్తౄ
యౄను ంథింఙే సభమంలల నేభపునై ఄసలు ఉశృగధరలణో నుోయౌిణే, అ ఈతత్తౄ నితీయసనఽ
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సనైక్షించి, ఆథివయఔు ఙేలన ఉశృగధరలలా తగిన సభయ నలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ అమోదం
కోభయౌ.
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D. ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆమోఖా తెభా తుమంతరణలక
లైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలఔు ఄదనంగ, అభోఖ నౄభా నిమంతాణలఔు కింథియ ఔడర కయయౌస ఈంట్లంథి :
a. ఄనిై నౄభా ఔంనలనీలు ఒ అభోఖ నౄభా ంద లేకన నులల఼ని యౄను ంథించి, ఔంనలనీ ఫోయసు
అమోథరనిై ను ంథరయౌ. ఒ అభోఖ నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄంచవచిధే యవయణ తాంలల
ాత్తనుదన ణరానిై సాచింఙే ఆతయ యవభలలా నులల఼ ఔడర ఈండరయౌ.
b. ంద ూచీ నులల఼ని నుాదికయ సంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ. ఄవసయఫై ఈంట్ే, నులల఼ని సవభింఙే
హఔుునఽ ఔంనలనీ నిలఫట్లిఔుని ఈంట్లంథి. కనీ ాత్త సవయణనఽ నుాదికయ సంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ.
c. అభోఖ నౄభాఔు సంఫందించిన ఏ ాత్తనుదననఽ ఄంగీఔభించడం ఄబధర, త్తయసుభించడం ఄబధర
ఫోయసు అమోథించిన ంద నులల఼నలైధే అదరయడి ఈంట్లంథి. ఒ ాత్తనుదననఽ త్తయసుభించడరనిై
అనేక్షథరయసడికి భతూయవఔంగ సభాఙరయం ఄంథించి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయసు ఙేమాయౌ.
d. న఼ానేమంఔు నేంచి ఏథేనీ ఄదనంగ వసాలు ఙేలేలా ందం ఈంట్ే నౄభాథరయసఔు సభాఙరయం
ఄంథింఙరయౌ. నులల఼ని జఞభీ ఙేలే భ ందఽగ ఆలాంట్ి పలభల కోసం నులల఼థరయస నఽంచి నిభిేషీ
ఄంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.
e. విత్తౄ భాయస, నులల఼లలని ఏథేని తదనంతయ దశ్ లేథర థరని ునయసదే యణ సభమంలలనా ఒ నౄభా
ఔంనలనీకి భభింత సభాఙరయం కయలంట్ే, నౄభాథరయస నింనుయౌసన నుాభాణఔ ణరాలనఽ ఆథి
సాచిశూౄబ. ఇ ణరాలనఽ నులల఼ దశూౄయేజులల పలఖంగ ఙేశూౄ బ. ఆలాంట్ి సభాఙరయం సభయణ
కయయౌసన సందభౌలనఽ, ఄలాంట్ి సందయౌంలల వభిౄంఙే నిఫంధనలనఽ సషి ంగ నేభపుంట్లబ.
f.

తభ సంస లల తవభిత ాయేశ్ం, కొనశూగింు ునయసదే యణలు, నచిిన కెాబమ్ ల ఄనఽబవం తథితభల
కోసం నులల఼థరయసలఔు కనఽఔయౌఙేిందఽఔు మంణరాంగలనఽ లేథర నుోాణరసహకలనఽ నౄభా సంస లు
నియవచించవచఽి.

లైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలలల అమోథించినట్లిగ యవయణ తాం, నులల఼

దశూౄయేజులలా ఆలాంట్ి మంణరాంఖం లేథర నుోాణరసహకలనఽ భ ందసఽౄగ యలా డింఙరయౌ.

ఆమోఖా తృహలసల తృో యటతయౌటీకత షంఫంధించిన భాయి దయశకహలక
జీయత, అభోఖ నౄభా నులల఼ల నుోయినృయౌట్ీకి సంఫందించి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సషి ఫైన భాయా దయశకలనఽ
తీసఽఔువచిింథి. ఆయ కింథి యధంగ యవభించఫడరుబ:
1. నుోయినృయౌట్ీని కింథి సందభౌలలా ఄనఽభత్తంఙరయౌ.:
a. ఔుట్లంఫ నూోాట్ర్ నులల఼లు సశృ జీయత బయతయ నౄభా ఔంనలనీలు జఞభీ ఙేలన ఄనిై వకిౄఖత అభోఖ
నులల఼లు.
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b. జీయత బయతయ నౄభా ఔంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూ
ర ప్ అభోఖ నౄభా నులల఼ కింద యక్షణ ను ంథే ఔుట్లంఫ
సబ లు సశృ వకిౄఖత సబ లఔు ఆలాంట్ి ఖూ
ర ప్ నులల఼ నఽంచి ఄథే నౄభా సంస ఔు ఙెంథిన ఒ
వకిౄఖత అభోఖ నులల఼కి లేథర ఔుట్లంఫ నూోాట్ర్ నులల఼కి భాభై హఔుు ఈండరయౌ. అ తభవత యభికి
తభవత్త ునయసదే యణలల నుోయినృయౌట్ీ హఔుు ఄంథించఫడెతేంథి.
2. నుోయినృయౌట్ీని నులల఼థరయస ునయసదే యణ సభమంలలధే ఎంచఽకోఖలయస కనీ నులల఼ నడెసఽౄనైుడె ఄలా
ఙేమలేయస.
3. తన నులల఼ని, ఔుట్లంఫ సబ లందభిణో నుట్ల నులల఼ని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔంనలనీకి భాభిలని,
కోయసఔుధే ఏ నులల఼థరయస ఄబధర అ నౄభా ఔంనలనీకి ాసౄ ఽతం కొనశూఖ తేనై నులల఼ ునయసదే యణ ణేథీకి
ఔనీసం 45 భోజుల భ ందఽగ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
4. న఼ానేమం ునయసదే యణ ణేథీకి ఔనీసం 45 భోజుల భ ందఽ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాంలల నులల఼థరయస
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోలేఔనుోణే కొతౄ నౄభా సంస నుోయినృయౌట్ీని ఆవవవచఽి లేథర ఆవవఔనుోవచఽి.
5. ఆలాంట్ి సభాఙరయం ఄందఽఔునై తభవత, నౄభా ఔంనలనీ దయకాసఽౄ థరయసఔు ఒ ాత్తనుదన తాం, ణరభ
ఆవవజూుతేనై యయధ అభోఖ నౄభా ఈతతే
ౄ లఔు సంఫందించిన ఈతత్తౄ యవభలుణో ఔలల ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ
భాయా దయశకలఔు ఄనఽఫంధం „1‟లల ను ందఽయచిన ను యినృయౌట్ీ నూభనిై ఄంథింఙరయౌ.
6. నులల఼థరయస ాత్తనుదన తాంణో నుట్ల నుోయినృయౌట్ీ నూభనిై ఔడర నింన, థరనిని నౄభా ఔంనలనీకి
సభభింఙరయౌ.
7. నుోయినృయౌట్ీ నూభనిై ల఼వఔభించిన నైదట్, కొతౄ నౄభా ఔంనలనీ ాసౄ ఽత నౄభా ఔంనల నీ నఽంచి యైద చభిత,ా
సంఫందిత నులల఼థరయస కెాబమ్ చభితా లాంట్ి ఄవసయఫైన యవభలనఽ కోయసతేంథి. థీనిని ఐ.అర్.డి.ఏ యబ్
నుోయిల్ థరవభ ఙేడెణరయస.
8. నుోయినృయౌట్ీనలై ఆలాంట్ి ఄబయ ననఽ ల఼వఔభించిన నౄభా ఔంనలనీ అ ఄబయ ననఽ ల఼వఔభించిన ఏడె భోజులలాు
ఐ.అర్.డి.ఐ యబ్ నుోయిల్లల నేభపునైట్లిగ నౄభా నులల఼ల భాయసకోసం డేట్ల నూభ్ట్ లల ఄవసయఫైన
డేట్లనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి.
9. ాసౄ ఽత నౄభా సంస కొతౄ నౄభా ఔంనలనీకి నియృ బంచిన కలభినేత్త భిదిలల డేట్ల నూయ్ట్ లల
ఄంథించడంలల

యపలఫైణే,

ఄథి

ఐ.అర్.డి.ఏ

జఞభీ

ఙేలన

అథేరలనఽ

ఈలా ంఘంచినట్లిగ

భిఖణంచఫడెతేంథి. తథరవభ 1938 ధరట్ి నౄభా చట్ి ం కింద ఄభదరనిై అ నౄభా సంస ఙెయౌాంఙరయౌస
భవచఽి.
10. ాసౄ ఽత నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి డేట్లనఽ ల఼వఔభించిన తభవత, కొతౄ నౄభా ఔంనలనీ నులల఼ ంథరనిై భల,
2002 ధరట్ి ఐ.అర్.డి.ఏ (నులల఼థరయసల ాయోజన సంయక్షణ) నిమంతాణలలా ని 4(6)ఔు తఖా ట్ి ల నులల఼థరయసఔు
తన నియృ మానిై ఄంథించవచఽి.
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11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేట్లనఽ ల఼వఔభించిన నైదట్ నుాదికయ సంస ణో ఔంనలనీ థరకలు ఙేలనట్లిగ
తన ంద నులల఼కి తఖా ట్ి ల 15 భోజులలాు ఄబభించిన నులల఼థరయసఔు తన నియృ మానిై నౄభా ఔంనలనీ
ణెలుఔుంట్ే, నౄభా ఔంనలనీకి ఄలాంట్ి ాత్తనుదననఽ త్తయసుభింఙే హఔుు ఈండదఽ. అ ాత్తనుదననఽ
ఄంగీఔభింఙరయౌస ఈంట్లంథి
12. ునయసదే యణ ణేథీలల కొతౄ నౄభా సంస నఽంచి నుోయినృయౌట్ీకి ఄంగీకయం పయౌతం ఆంక యేచి ఈండరయౌస వఙేి
భిల త్తలల
a. నులల఼థరయస ఄబభిల,ేౄ ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని కొంతకలం వయఔు ను డిగింఙేందఽఔు ఄనఽభత్తంఙరయౌ.
ఔనీసం ధల వయఔు శూగై అ కొంతకలానికి నుోా భైట్ న఼ానేమంనఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ.
b. కొతౄ నౄభా సంస నఽంచి ఒ నిభేభించిన నులల఼ని ల఼వఔభింఙే లేథర నౄభాథరయసనఽంచి నిభిేషీంగ
భతూయవఔఫైన ఄబయ న వఙేి వయఔుాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙే మభదఽ.
c. సంఫందించిన ఄనిై సందభౌలలానా కొతౄ నౄభా సంస తఔుువ సభమం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా
భిస్కు నుాయంబం ణేథీని భిఖణంఙరయౌ.
d. ఏకయణం ఙేతధైధర ాసౄ ఽత నౄభా సంస ణో భభింత ఎఔుువ సభమం నులల఼ని కొనశూగింఙే ఈథేెశ్ం
నౄభా థరయసఔు ఈంట్ే ఎలాంట్ి కొతౄ నిఫంధన యదించఔుండర శూదరయణ న఼ానేమంనఽ వసాలు ఙేమడం
థరవభ థరనిని కొనశూగింఙేందఽఔు ఄనఽభత్తంఙరయౌ.
13. నలైన నేభపునై యధంగ నులల఼థరయస తఔుువ కలం ను డిగింునఽ ఎంచఽఔుని, కెాబమ్ ఙెయౌాంఙరయౌసన
క్షంలల, ాసౄ ఽత నౄభా సంస కెాబమ్లనఽ ఄంగీఔభింఙే క్షంలల నులల఼ ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి
న఼ానేమంనఽ ాసౄ ఽత నౄభా సంస చరభీజ ఙేమవచఽి. ఆలాంట్ి సందభౌలలా, నులల఼థరయస నేగియౌన కలానికి
న఼ానేమంనఽ ఙెయౌాంచి, అ ఏడరథికి ాసౄ ఽత నౄభా సంస ణోధే కొనశూగయౌసన ఫలధత ఔయౌగి ఈంట్లయస.
14. నుోభిింగ్ ఆన్గ ఈనై ఒ నులల఼ని ఄంగీఔభింఙే ఔరభంలల నౄభా సంస ఏథేని ఄదను లలడింగ్ చరభీజలనఽ
లేథర నుోభిింగ్ ాయోజనం కోసం ాణేఔంగ యదించిన చరభీజలనఽ యదించభదఽ.
15. నుోయసి ఙేలన నులల఼ని ఄంగీఔభించడంనలై భధవభిౄకి ఎలాంట్ి ఔనేషన్ ఙెయౌాంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.
16. ఆథివయకై ఈనై యధఽలఔు సంఫందించి ాసౄ ఽత నులల఼ కింద యేచి ఈండే కలం ఆట్ికై ఖడిచినుోబన
ఏథేని అభోఖ నౄభా నులల఼ కోసంభభిమ కల భినేత్త నేనశృబంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
కొతౄ గ భాయసతేనై నులల఼ కింద అ శూబ వయఔు తగిాంు ఙేమవచఽి.
ఖభతుఔ 1: కొతౄ నులల఼లల నిభిేషీ యది లేథర చికితస కోసం యేచి ఈండే కలం ఄథే యది లేథర చికితస కోసం
ఆథివయఔట్ి నులల఼లల ఈనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఈంట్ే, ఄదను యేచి ఈండే కలానిై నుోభిింగ్
నులల఼థరయస సభభింఙరయౌసన నుోయినృయౌట్ీ తాంలల కొతౄ గ వసఽౄనై నులల఼థరయసఔు సషి ంగ
యవభింఙరయౌ.
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ఖభతుఔ 2: ఖూ
ర ు అభోఖ నౄభా నులల఼ల యషమంలల, ఆథివయఔట్ి నులల఼ ఏథేని ాసౄ ఽత యది
నేనశృబంు/కలభినేత్త నేనశృబంులనఽ ఔయౌగి ఈంథర లేథర ఄధేథరంణో సంఫంధం
లేఔుండర నిభివభభ నౄభా యక్షణ కొనశూఖ తేనై ఏళ్ా సంక అదరయంగ నలైన నేభపునైట్లి
వకిౄఖత సబ డికి కెరడిట్ ఆయవయౌ.
17. ఆథివయఔట్ి నులల఼ కింద నౄభా ఙేలన శూ భ ్ఔు, నలంచిన నౄభా శూ భ ్ఔు నుోయినృయౌట్ీని వభిౄంజైమాయౌ.
నౄభాథరయస ఄబభిల,ేౄ ఆథివయఔట్ి నులల఼ల కింద ఆథివయఔట్ి నౄభా సంస (ల) నఽంచి నుోఖబన సంచిత
ఫోనస్క వయఔు వభిౄంజైమాయౌ.
ఈథరహయణగ ఙెనులంట్ే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సంస ఏణో యౄ. 50యేల ఫోనస్కనఽ
నుోఖ ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుంథరం. అమన నౄభా సంస నృకి భాభిణే అ ాత్తనుదననఽ అ సంస ఄంగీఔభిల,ేౄ
నౄభా సంస నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄంఙే న఼ానేమంనఽ వసాలు ఙేమడం థరవభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ
ఄతనికి ఄంథింఙరయౌస ఈంట్లంథి. నౄభా సంస నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఈతత్తౄ లేఔుంట్ే, థరనికి సనైంలల
కసౄ ఎఔుుయైన శూాబ్ ఄంట్ే యౄ. 3 లక్షల ఈతత్తౄ ని థరనికి తగిన న఼ానేమంనఽ వసాలు ఙేమడం థరవభ
నులల఼థరయసఔు ఄంథించవచఽి.

ఄబనట్ికీ, నుోయినృయౌట్ీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు ఄందఽఫలట్లలల

ఈంట్లంథి.
18. నౄభా సంస లు నులల఼ ందంలల నులల఼థరయస అసకిౄని సషి ంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరాలు, ఄభ్ఔం
ాఙరయ శూభగి,ర భభై యౄంలల ఈనై ఆతయ దశూౄయేజులు ఏయట్ంట్ే:
a. అభోఖ నౄభా నులల఼లనీై నుోయిఫ ల్;
b. ఆతయ నులల఼థరయస ాత్తనుదననఽ ఄంగీఔభించడంలల జఞం ఙేలే కయణంగ నులల఼ యక్షణఔు
ఎలాంట్ి

బంఖం

యట్ిలాఔుండర

నియభించడం

కోసం

ునయసదే యణ

ణేథీని

నుోయినృయౌట్ీని

శూనఽఔలతనఽ తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సంస నఽ సంాథించడరనికి నులల఼థరయస చయ
నుాయంనంఙరయౌ.
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E. తెభాలోతు తృహరథమిఔ షఽతడరలక అండర్ మెైటంగ్ శూహధనడలక
1. అండర్ మెైటంగ్ లో తృహరధడనాం ఴహంచే తృహరథమిఔ షఽతడరలక
ఏ యఔఫైన నౄభాలల ఄబధర, ఄథి జీయత నౄభా కవచఽి లేఔ శూదరయణ నౄభా కవచఽి, భిస్కు లనఽ
అమోథించడంణోఫలట్లగ నుట్ింఙరయౌసన చట్ి యఫైన నిమభాలు కొనిై ఈధరైబ. ఇ నిమభాలు అభోఖ
నౄభాఔు ఔడర ఄంణే సభానంగ వభిౄశూౄ బ. ఇ నిమభాలనఽ ఏభాతాం ఈలా ంఘంచిధర నౄభా ఔంనలనీ ఇ
పలభనిై నియభించఽఔుంథరభని నియృ బంచఽకోవచఽి. ఄథి నులల఼థరయసలనఽ ఄసంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ
ఙేసౄ ఽంథి. అ భూల నిమభాలు ఏభంట్ే:
1. ఄతంత నభ్ఔం ఈంచడం నౄభానలై భఔుువ

2. ఄండర్ భెట్
ై ింగ్ ఔు ఈయోగింఙే శూధధరలు
ఆయ ఄండర్ భెైట్ర్ ఈయోగించఽఔుధే సభాఙరయ వనయసలు. భిస్కు వభీాఔయణ ఇ సభాఙరయం నుాత్తథిఔగధే
జయసఖ తేంథి. ఄంత్తభంగ న఼ానేమంలు నియృ మభవుణరబ. ఄండర్ భెైట్ింగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫైన
శూధధరలు :
a) రతితృహదన తౄహయం
ఇ తాఫే కంట్లాఔుిఔు అదరయం. ాత్తనుదఔుని అభోఖం ఖ భించిన కీలఔ సభాఙరయం, (వమసఽ, విత్తౄ
ఈథోగలు, శ్భీయ శూౌషి వం, ఄలయట్ల
ా , అభోఖ లత్త, అథరమం, న఼ానేమం ఙెయౌాంు యవభలు వంట్ి)
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఈంట్లంథి. ఇ తాం థరవభ లేఔభింఙే సభాఙరయంలల కొనిై సయళ్ఫైన
ాశ్ైలణోనుట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫట్ేి ారైవయ ఔడర ఈంట్లంథి. ఔంనలనీ ఆవవజూనే
నౄభా, ఔంనలనీ ఄవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణంగ అ ారైవయ తమాయవుతేంథి. నతౄ ం వసఽౄ ఖత
యసౄ యలనిైంట్ినీ యలా డింఙేట్ా లగ ఙేల, థరనికి తఖా ట్ా లగ నౄభా యక్షణ సదఽనుమం ఔయౌశూౄయస. నులల఼థరయస
ఏ యధఫైన ఈలా ంగనఔు నులడిధర లేఔ సభాఙరభనిై ఔననలట్ి ధర ఄతని నులల఼ యదె బయ ఄవకశ్ం
ఈంథి.
b) ఴమష఼ తుయూణం
నులల఼థరయస వమసఽ అదరయంగ న఼ానేమంలు నియృ బశూౄయస. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమంలల యలా డించిన
వమసఽనఽ సదయస ఄబభి వమసఽ నియౄణ తాం థరవభ సభిచాసఽకోవడం తనిసభి.
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ఉదడసయణ
వమసఽ నియౄణ తాంగ భిఖణంచదగిన ణరాలు పలయతథేశ్ంలల ఄధేఔం యడెఔలల ఈధరైబ. కనీ, ఄవనీై
చట్ి యంగ అమోదయోఖఫైనవని ఙెలేం. ఙరలా వయఔు ఙెలా ుఫలట్బయ ణరాలనఽ సా
 లంగ భెండె యకలుగ
యబజించవచఽి. ఄయ థిఖ వ నేభపునై యధంగ ఈంట్లబ:
a) నుాభాణఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికెట్, నుస్క నుోర్ి , నియసశూన సభిికెట్, నున్ కయసు
వంట్ియ కొనిై ఇ కోవలలకి వశూౄబ.
b) నుాభాణకైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయసు, యోట్యస ఐ.డి, నలదెల ాఔట్న, గరభ ంఙరమతీ
సభిికెట్ వంట్ియ కొనిై ఇ కోవలలకి వశూౄబ.
c) ప్ైనడతుి మల్ డ్డఔకాబంటయ
ె
ాయోజనథరమఔఫైన నులల఼లనఽ ఆఙేిందఽఔు, నమవంచననఽ తగిాంచఽఔుధేందఽఔు ాత్తనుదఔుని అభిఔ
లత్తని ణెలుసఽకోవడం ఙరలా భ కం. ఄబణే , శూదరయణంగ లైధరనిష మల్ డరఔుఫంట్ా నఽ థిఖ వ నేభపునై
యట్ి యషమంలల భాతాఫే కోయణరయస.
a) వకిౄఖత మాకిసడెంట్ యక్షణలలా లేథర
b) ళెచఽి నతౄ ు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథర
c) నౄభా నణరౄనికి, ాఔట్ిత అథరమానికి, విత్తౄ , ఈథోగలఔు భధ ను ంతన ఔుదయనుడె
d) వ్సైదా తువ్ేదిఔలక
యైద నియేథిఔల ఄవసయం నౄభా సంస నిఫంధనలనలైన, ఄలాగై, శూదరయణంగ నులల఼థరయస వమసఽనలైన
ఔడర అదరయడి ఈంట్లంథి. కోుశూభి కోయసఔుధే నౄభా నతౄ ంనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ాత్తనుదన
నూయంలల ఆచిిన కొనిై జయఫ లు కొంత సభాఙరయంణో ఔడెఔుని ఈండి సదయస వకిౄ నఽంచి యైద
నియేథిఔలు కోయడరనికి థరభితీమవచఽి.
e) అభమకహల సఫఫంది తువ్ేదిఔలక
ఄభ్కల లఫోంథిని ఔడర ఔంనలనీకి నిఙేలే ఄట్ి డెఖ శూబ ఄండర్ భెైట్యసాగ చాడవచఽి. యయస
నియేథిఔలలా ఆఙేి సభాఙరయం భ కంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఈండవచఽి. ఄబణే , ఎనిై
నులల఼లనఽ ఙేబలేౄ ఄభ్కల లఫోంథికి ఄంతగ

నుోాణరసహం లనసఽౄంథి ఔనఽఔ ఆఔుడ ాయోజధరల

భధ గయష ణ తలెతౄ ేతేంథి. థరనిై ఔంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.
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నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 2
ఄండర్

భెైట్ింగ్

___________.
I.

లల

ఄతంత

నభ్ఔం

ఈంచడభధే

సాణరానిై

ఄనఽసభించవలలనయయస

నౄభా ఔంనలనీ

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ
III. నౄభా ఔయౌసఽౄనై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుంట్లనై వకిౄ ఆదె యౄ
IV. యైద భీక్షఔులు

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 3
నౄభానలై భఔుువ థేనిై ాశూౄ యశూోౄందంట్ే ____________.
I.

నౄభా ఙేలే అలౄ నలై వకిౄఔునై లైధరనిష మల్ అసకిౄని

II. ఆట్ికై నౄభా ఙేలన అలౄ ని
III. కై నశుినికి ఔ ఔంనలనీకి నేంచి ఎఔుువ ఔంనలనీలు యక్షణ ఔయౌంచినుడె నౄభా సంస ల యట్లని
IV. నౄభా సంస నఽంచి భఫట్ి డరనికి యలునై నషి ం నణరౄనిై
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ఎవయంట్ే

F. అండర్ మెైటంగ్ రకతరమ
ఄవసయఫైన సభాఙరయం ఄందగధే, ఄండర్ భెైట్ర్ నులల఼ షయతేలనఽ నియృ బశూౄడె. అభోఖ నౄభా యనుయంలల
ఄండర్ భెైట్ింగ్ కి ఈయోగింఙే శూదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధంగ ఈంట్లబ :
1.

బడ్ిఔల్ అండర్ మెైటంగ్

అభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే వకిౄ అభోఖ లత్తని నియృ బంఙేందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽంచి యైద
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్. ఄలా లేఔభించిన అభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సంస లు
యరలాఱశూౄ యస. థరనిై ఫట్ిి యక్షణనఽ ఆవవజూనులా వథరె, ఎంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణరౄనిై ఏబయ షయతేలనలై
ఆవవజూవచఽి, నేనశృబంులేనేట్ి ఄధేయట్ిని నియృ బశూౄయస. ఇ యధంగ ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఔ
నులల఼ అమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృ బసఽౄంథి.
ఄబణే, యైద నియేథిఔలనఽ ఄందఽకోవడం, భిశీయౌంచవలల భవడం వలా ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఎఔుువ
కయసిలణో ఔడిన ాకిరమ. ఄంణేకదఽ. నౄభా సంస లు ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ నఽ ళెచఽి శూబలల
ఈయోగించఽఔుంట్ే, యయస యనైలాంట్ియభిని భాతాఫే తీసఽఔుంట్లధరైయని నిందనఽ బభింఙరయౌస ఈంట్లంథి.
భిస్కు తఔుువగ ఈనైయభి ాత్తనుదనలనఽ అమోథించి ఆతయసలనఽ గయౌకి వథిలేసౄ ఽధరైయని యభయశలగశూౄబ.
కఫోబయ ఔా బంట్ా లల ఆథి నిభశ్ నిసిహలు భైకెతౄడరనికి కయణభవుతేంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ
సభఔయిడరనికి, ఙెనన యైద భీక్షలు ఙేబంచఽఔుధేందఽఔు ఎఔుువ భంథి ఆషి డఔనుోణే ఆనాసూభెయా
వదె ఔు వఙేి యభి సంక తగిానుోతేంథి.
వకిౄఖత అభోఖ నౄభాలల ఄండర్ భెైట్ింగ్ లల అభోఖ లత్త, వమసఽ భ కంగ భిఖణనఔు వశూౄబ. ాసౄ ఽత
అభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లంఫ యైద చభితా ణెయౌలేౄ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి భ ంథే ఈనై యధఽలనఽ లేథర యట్ి
ణరలఔు లక్షణరలనఽ ఄండర్ భెైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల
అభోఖ సభసల ఖ భించి ఔడర ఄవగహనఔు భవడం ఔుదఽయసతేంథి. సదయస వకిౄ బయషతే
ౄ లల అసత్తాలల
ఙేభయౌస వసఽౄంథర లేఔ శ్సౄ ైచికితస ఙేబంచఽకోవలల ఈంట్లంథర ఄని భథింు ఙేమడం శూధభవుతేంథి.
ఄంణేకదఽ. ఖతంలల ఙేబంచఽఔునై చికితసలు, శ్సౄ ైచికితసలు, అసత్తానులవడరల ఖ భించిన సభాఙరభనిై
భఫట్ేి యధంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ంథించడం ఔుదఽయసతేంథి. ఖతంలలని యది త్తయఖఫడెతేంథర,
ాసౄ ఽత లేథర బయషతే
ౄ లల సదయస వకిౄ అభోఖ లత్తనలైన, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవం
ఎలా ఈంట్లంథి ఄని ఄండర్ భెైట్ర్ యరలాఱంచడరనికి ఆథి శూమడెతేంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తనుదఔుడె
భందఽలు యడెత ఈండవచఽి. కనీ, ఄతనఽ తవయలలధే ఎనైడెైధర అస్రత్తలల ఙేభయౌస భవచఽి. భందఽలు
యడెతేధరై జఫ ోలు త్తభిగి వఙేి ఄవకశ్భూ కొందభిలల ఈంట్లంథి.
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ఉదడసయణ

ళెైర్ ట్ెనషన్, నేత్తనైభిన ఫయసవు/సా
 లకమం, నలభగ
ి ిన చకెుయ శూబలు వంట్ి యైద లతేలు
ఖ ండె, భూతానండరలు, నభల వవస లఔు వఙేి జఫ ోలఔుగనఽ బయషతే
ౄ లల అసత్తాలల ఙేయఖల
ఄవకశ్ం ఎఔుువగ ఈందని సాచిశూౄబ. ఔనఽఔ ఫడిఔల్ ఄండర్ భెట్
ై ింగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథింు
ఙేలట్
ే ుడె ఆలాంట్ి లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భిశీయౌంఙరయౌస ఈంట్లంథి.
అభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయసలు శూదరయణంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభవణే ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లబ. థీనికి
ాదరనంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄలకి నౄభా సంస లు యైద
భీక్షలనఽకనీ, నియేథిఔలనఽకనీ కోయయస. (కొనిై నౄభా సంస లు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేింత వయఔు ఔడర
ఄలాంట్ి భీక్షలఔు లలనఽకవలలందని కోయఔనుోవచఽి). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుట్లంఫ డరఔిర్ నఽంచి

అభోఖ

లత్తనలై సంతఔంణో ఔడిన ాఔట్ననఽ ణెచఽికోయలని ఔడర ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ భాయా దయశఔసాణరాలు
కోయవచఽి.
పలయతీమ అభోఖ నౄభా యణలల, వకిౄఖత అభోఖ నౄభా యషమంలల ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ లల వకిౄ వమలే
ాదరన భిశీలధరంశ్ంగ ఈంట్ ంథి. 45 నఽంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదట్ిశూభి నౄభాఔు వసఽౄనైయభిని భాతాఫే
శూదరయణంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబంచఽకోయయౌసంథిగ కోయసతేధరైయస. యభి అభోగనికి ఏయడఖల
భ ునఽ ఄంచధర యేలేందఽఔు, ాసౄ ఽత అభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ను ందడరనికి ఄలా భీక్షలు
ఙేబంచఽకొభ్ంట్లధరైయస. ఇ భీక్షలు ఄుడెనై లేథర ఆథివయకై ఈనై యైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల
ఖ భించి సాచిశూౄబ.
ఉదడసయణ
భాదఔ దాయలు, భదం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలట్ిడం ఔషి ం కవచఽి. ాత్తనుదఔులు ాత్తనుదన
నూయంలల అ సంఖతేలనఽ యలా డించడం ఔడర ఙరలా ఄయసదఽ. యట్ిని యలా డించఔనుోవడం అభోఖ నౄభా ఄండర్
భెైట్ింగ్ లల ాదరన సయల్ గ భిణనేశూోౄంథి. సా
 లకమం ఔడర భభో సభస. ఆథి ాదరన ాజఞభోఖ
సభసగ భిణనేంఙేందఽఔు లదేభవుణోంథి. థీని నఽంచి ఈతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధంగ ధయనఽ
నియృ బంఙేట్ా ల ఄండర్ భెైట్ింగ్ శూధధరలనఽ ఄండర్ భెైట్యసా ఄనవిథిే ఙేసఽకోయయౌస ఈంథి.
2.

వ్సైదేాతయ అండర్ మెైటంగ్

అభోఖ నౄభా కోసం దయకాసఽౄ ఙేలేయభిలల ఙరలా భంథి ాత్తనుదఔులఔు యైద భీక్ష ఙేమాయౌసన ఄవసయం లేదఽ.
యైద భీక్ష ఙేబలేౄ థింట్ ఔట్ వంతే భంథి యషమంలల లేథర ఄంతఔధరై తఔుువ భంథి యషమంలల
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణరలు వశూౄమని ఔ మోసౄ యస సఽనిశితతవంణో ఄందభికీ ణెయౌలన యషమం. నౄభా
సంస లు ఫజఞభిట్ీ కైసఽలలా యైద భీక్షనఽ తజించవచఽి.
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ఔయేళ్, ాత్తనుదఔులు ఄనిై వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదే తణో యలా డిలేౄ, యట్ిని

ఏజంట్

జఞఖరతౄగ భిశీయౌలేౄ ఔడర యైద భీక్ష ఙేబంఙరయౌసన ఄవసయం ఙరలా వయఔు తగిానుోతేంథి. యసౄ యనికి, యైద
భీక్షల కయసిలనఽ, ఆతయ వమాలనఽ అథర ఙేమఖయౌగిణే, కెాబమ్ల నిషత్తౄ లల కొథిెగ నలయసఖ దల ఔనినంచిధర
పయయలేదఽ. థీనివలా ాత్తనుదఔునికి ఔడర ఄశూౌఔయం తఖా తేంథి.
ఄందఽఔధే, ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌసన ఄవసయం లేని కొనిై ఫడిఔల్ నులల఼లణో
నౄభా ఔంనలనీలు భ ందఽకొసఽౄధరైబ. ఄట్లవంట్ి కైసఽలలా, ఔంనలనీలు శూదరయణంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల
ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ నియవళంఙరలల సాచింఙే ఫడిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసౄ ఽధరైబ. థరంణో యనుభనికి భిస్కు
కి

భధ

సభెైన

సభతఔం

శూదింఙే

యధంగ

ఇ

యైథేతయ

భినేతేలనఽ

జఞఖరతౄగ

యౄను ంథించఖలుఖ తేధరైయస.

ఉదడసయణ
యైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకరమ
ి ఔు లలనఽకఔుండర ఎవయధరై యేచి ఈండే కలాలు, నుాలలలంగ్ లల జఞనులు
లేఔుండర సతవయం అభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయసఔుంట్ే, యయస యైథే తయ ఄండర్ భెట్
ై ింగ్ నులల఼ని
ఎంచఽకోవచఽి. యథ
ై ేతయ ఄండర్ భెైట్ింగ్ నులల఼లల న఼నే
ా మం భైట్ా ల, నౄభా నణరౄలనఽ శూదరయణంగ
కొనిై అభోఖయఫన
ై ాశ్ైలఔు ఆఙేి జయఫ లనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని నియృబశూౄయస. అ ాశ్ైలు ఙరలా
వయఔు వమసఽ, యౌంఖం, ధాభనునం, రభీయఔ శూౌషి యలఔు సంఫందించినయై ఈంట్లబ. ాకరమ
ి
యేఖవంతంగ ూయౄ వుతేంథి. కనీ, శూనేక్షంగ చాలేౄ న఼ానేమంలు కసౄ ఎఔుువగ ఈండవచఽి.
3.

షంకాా వ్హచఔ భయలా తుమహణమఔ దధ తి

ఆథి ఄండర్ భెైట్ింగ్ లల ఄనఽసభింఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెంథిన ాత్త ఄంశ్ంనలైన సంకలలల లేథర రణరలలల
భథింులు ఙేశూౄ యస.
వమసఽ, అడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసం, భవయణం, రభీయఔ శూౌషి వం, ఄలయట్ల
ా , ఔుట్లంఫ, వకిౄఖత
చభితాలనఽ భిశీయౌంచి భ ందఽగ నలట్ి లఔునై కొలఫదె ాకయం యట్ికి భాయసులు యేశూౄ యస.
4.

అండర్ మెైటంగ్ తుయణ మాలక

ఖరళంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భిశీయౌంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభించడంణో ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమ
ూయౄ వుతేంథి. నలైన నేభపునై శూధధరలనఽ, తన నియృ మానిై అదరయం ఙేసఽఔని ఄండర్ భెైట్ర్ భిస్కు ని థిఖ వ
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజిశూౄడె:
a) నుాభాణఔ భైట్ా వదె భిస్కు నఽ అమోథించడం
b) ఄదను న఼ానేమం (పలయం)ణో భిస్కు నఽ అమోథించడం. థీనిై ఔంనలనీలు అచభించఔనుోవచఽి.
c) నిభైెశించిన కల వవది /భిదికి యక్షణనఽ యబథర యేమడం
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d) నౄభా ఔవఙరనిై త్తయసుభించడం
e) కౌంట్ర్ ఄవకశ్ం (అంక్షలు యదించడం లేథర యక్షణలల కొంత పలగనిై త్తయసుభించడం)
f)

ఎఔుువ తగిాంులనఽ యదించడం లేథర సహ- ఙెయౌాంు

g) నులల఼ కింద రశ్వత నేనశృబంు (ల)నఽ యదించడం
ఏ జఫ ోధైధర రశ్వతంగ నేనశృబలేౄ , నులల఼ సభిికెట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. నుాభాణఔ నులల఼
నేనశృబంునఔు ణోడె ఆథి ఄదను నేనశృబంుగ భిణనేసఽౄంథి. కంట్లాఔుిలల పలఖంగ భాయసతేంథి.
ఄండర్ భెైట్యసా ధైుణణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథింు ఙేమడం నౄభా ఔంనలనీలఔు ఙరలా భ కం. నౄభా
వవస నఽ సభతఔంలల ఈంఙేథి ఄథే. కై యధఫైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే ఄంచధరణో ఈనైయభిని ఔఙోట్
ఙేయిడరనికి, యయస ఎంచఽఔునై యక్షణనఽ ఄంథించడరనికి, యభి నఽంచి సభ నతౄ ంలల న఼ానేమం వసాలు
ఙేమడరనికి ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఆనాసూభెయాఔు యలు ఔయౌసఽౄంథి. ఆఔుడ నులల఼థరయసఔు ఔయౌగై ాయోజనం ఏభంట్ే ,
సభ చితఫైన, నుోట్ీ ధయకి నౄభా ఄందఽఫలట్లలల ఈండడం. నౄభాసంస ఔు ఔడర ఄధరభోఖ ఄంచధరలఔు తఖా
యధంగ తన నుోర్ి నూోయౌయో ఄనఽబయనిై నియవళంచఖల సభయ త ఙేఔయసతేంథి.
5.

శూహధడయణ లేదడ తృహరభాణిఔ మినశృభంులన఼ ఉయోగించడం

ఙరలా పలఖం నులల఼లు ఄందయస సబ లఔు వభిౄంఙే యధంగ నేనశృబంులనఽ యదిశూౄ బ. ఆయ నుాభాణఔ
నేనశృబంులుగ సఽభిచితం. కొనిై సందభౌలలల యట్ిధే శూదరయణ నేనశృబంులుగ ఔడర
నలుసఽౄంట్లయస. నుాభాణఔ నేనశృబంులనఽ ఄభలుయచడం థరవభ నౄభా సంస లు తభ సందననఽ
భినేతం ఙేసఽఔుంట్లబ.
భ ందభి ఄదరమంలల ఔడర యట్ి ఖ భించి చభిించఽఔుధరైం.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 4
ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఔు సంఫందించి థిఖ వ నేభపునైయట్ిలల ఏథి తు?
I.

యైద నియేథిఔలనఽ లేఔభించి భథింు ఙేమడం ఎఔుువ కయసిణో ఔడిన ని.

II. అభోఖ నౄభా ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ లల ాసౄ ఽత అభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ ఄంరలుగ ఈంట్లబ.
III. అభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు యైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబంచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.
IV. భిస్కు ఔు ఙెంథిన ాత్త ఄంశ్ంనలైన రణరల యభీగ భథింు ఙేశూౄ యస.
మైకా చితరం 1 అండర్ మెైటంగ్ రకతరమ
ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమ
సభాఙరభనిై లేఔభించడం
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భిస్కు భథింు &ఄంచధర
ాత్తనుథిత నూయం
వమసఽ అథరమానికి అదరయం
యైద నియేథిఔ
ాసౄ ఽత అభోఖ లత్త
వమసఽ
ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్
యైథేతయ ఄండర్ భెైట్ింగ్
సంకాయచఔ భూలాంఔన దే త్త
యైద నియేథిఔల ల఼వఔయణ, భిశీలన
అభోఖ భీక్షలుండవు కనీ యవభలనఽ యలా డింఙే యధంగ ారైవయ
భిస్కు ఔు సంఫందించిన ాత్త ఄంరనికి సంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైట్లబశూౄయస
భిస్కు ల వభీాఔయణ, ఎంనఔ
నుాభాణఔ భిస్కు
ఈ నుాభాణఔ భిస్కు
నుాభాణఔ భైట్ాఔు భిస్కులనఽ అమోథించడం
హచఽి న఼ానేమం వదె భిస్కునఽ అమోథించడం
నిభీృత కలానికి యబథర యేమడం
భిస్కునఽ త్తయసుభించడం
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G. ఖయ
ర ప్ హెల్ు ఇనఽీామెన్ీ
1. ఖయ
ర ప్ హెల్ు ఇనఽీామెన్ీ
ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స ాదరనంగ సఖట్లల సాతాం అదరయంగ ఄండర్ భిట్ెన్ ఄవుతేంథి. ఔ నుాభాణఔ ఖూ
ర ప్ లలని
సబ లందయౄ ఔ ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స నులల఼ కింద యక్షణ ను ందడం థరనిలలని అంతయం. ఇ ఖూ
ర ప్ లలని
వఔుౄలు నౄభాసంస ఔు వత్తభైఔంగ కైశూభి ఄధరభోఖం నులుకయధే నభ్ఔం ఔడర ఄందఽలల ఆనేడి ఈంథి. అ
యధంగ ఔ ఖూ
ర ునఔు అభోఖ నౄభానఽ అమోథిసౄ ా నౄభా సంస లు ఔ సంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి
తీసఽఔుంట్లబ. ఖూ
ర ప్లల కొథిె భంథి సబ లకెైధర తీవా అభోఖ సభసలు ఈండవచిని, ఄధరభోఖ సభసలు
తయచఽ తలెతౄవచిని నౄభా సంస లఔు ణెలుసఽ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స ఄండర్ భెైట్ింగ్కి అ ఫిందంలలని యభి సవపలయలనఽ యరలాఱంచడం ఄవసయం. అ ఫిందం
ఆనాసూభెన్స ఔంనలనీ యభి ఄండర్ భెైట్ింగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄంథర, ఄలాగై ఆనాసూభెన్స
భెఖ లేట్యసా ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స నఔు నిభైెశించిన ఄండర్ భెైట్ింగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄంథర ఄని
భథింు ఙేమడంలల పలఖంగ అ నిని నియవళశూౄయస.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స ఔు ఙెంథిన నుాభాణఔ ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపునై ఄంరలనలై ాత్తనుథిత
ఖూ
ర ప్నఽ యరలాఱంచవలల ఈంథి :
a) ఖూ
ర ప్ యఔం
b) ఖూ
ర ప్ భిభాణం
c) భిశ్భ
ర యఔం
d) ఔవభైజీకి ఄయసహలెైన వఔుౄలు
e) నతౄ ం ఖూ
ర ు ఄంతట్ికీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔంగ యైథ లఖవఙరి
f)

ఔవభైజి శూబ – ఄందభికీ సభంగ ఈంట్లంథర లేఔ ననైంగ ఈంట్లంథర

g) అడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాంతంయభ లేఔ యయధ నుాంణరలయభ, ఖూ
ర ప్ సబ ల అథరమ శూబలు,
ఎంనుాబా ట్భోైవయస భైట్ల, ఖూ
ర ప్ హోలు ర్ నతౄ ం న఼ానేమం ఄంతట్ినీ ఙెయౌాంఙరభ లేఔ న఼ానేమం
ఙెయౌాంులల సబ లనఽ నులుంచఽకోయయౌసంథిగ కోభభ ఄధే ఄంరలణో ఫిందం నిభ్ణ భిశీలన
h) యయధ పౌగోయఔ నుాంణరలలల ఇ ఫింథరలు యసౄ భించి ఈనైట్ా బణే అమా నుాంణరలలల అభోఖ యక్షణ
వమాలలల ఈనై ణేడరలనఽ భిశీయౌంచడం
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i)

ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స నులననలై ఖూ
ర ప్ హోలు ర్ ఄనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెంథిన
ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ (ఆతడిని హోలు ర్ ఎంనఔ ఙేమవచఽి లేథర నౄభాసంస ఎంనఔ ఙేలన వకిౄకి అమోదం
ణెలువచఽి) ణో నియవళంఙరలా లేఔ అ ఫలధతనఽ నౄభాసంస కై వథిలేమాలా ఄని ఄడగయౌ.

j)

ాత్తనుథిత ఖూ
ర ప్ ఖతంలల ఙేలన కెా డభ ల ఄనఽబయనిై భిశీయౌంఙరయౌ

ఉదడసయణ
ఎబర్ ఔండిషన్ు అ఼సఽలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔు
అభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. అ భెండె ఖూ
ర ులఔు ఈనై యధఽల ఫడద సవయౄ సవపలయలలల
(తథరవభ కెాబభాలల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఈండే ఄవకశ్భ ంథి. ఔనఽఔ నౄభాసంస యట్ి ఔనఽఖ ణంగధే భెండె
ఖూ
ర ుల యభికి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స నులల఼ ధయనఽ యేభైవయసగ నియృ బసఽౄంథి.

ఄథే యధంగ, ఐ.ట్ి ఔంనలనీల వంట్ి ళెచఽి ట్భోైవయస ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమంలల ాత్తఔల
ఎంనఔనఽ నియభింఙేందఽఔు, నౄభా సఽస లు భ ందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదె నఽ ాయేశ్నలట్ివచఽి.
నౄభాఔు ఄయహత సంనుథింఙే భ ందఽ ఈథోఖ లు ను ా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙేసఽకోయలని కోయవచఽి.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స యనుయంలల నుోట్ీ ఄదిఔంగ ఈండడం వలా ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స థకల ాయోజధరల
యషమంలల ఆనాసూయయసా ఖణనీమఫైన సయళ్తనఽ, నులల఼థరయసల ఄవసభలఔు తఖా ట్ా లగ నడచఽఔుధే
దే తేలనఽ అమోథిసౄ ఽధరైయస. మాజభాధరలు ఈథోఖ లఔు ఔయౌంఙే ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స థకలలల
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ంథిసౄ ఽధరైయస. ఈథోఖ లు యేభై ఔంనలనీలఔు వలసనుోఔుండర
తభవథేె ఈండి నిఙేలేందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెంథిన భానవ వనయసల యపలఖం థీనిధొఔ శూధనంగ
ఈయోగించఽఔుంట్ ంథి. నౄభా ఔంనలనీల భధ నుోట్ీ పయౌతంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోంథి. ఆతయ ఔంనలనీల
ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స థకల ాయోజధరలణో సభానంగ ణరనేఙేి ాయోజధరల ఈండేట్ా ల నౄభా ఔంనలనీలు
చాసఽఔుంట్లధరైబ. ఄంతఔధరై ఫయసగెైన ాయోజధరలు ఔయౌంచఽంఔు ఔడర భ ందఽకొసఽౄధరైబ.
నులల఼థరయసలనఽ హసౄ ఖతం ఙేసఽఔుధేందఽఔు, యనుభనిై తభయైునఔు భయా ంచఽఔుధేందఽఔు ఄయ ఇ యధంగ
ఙేసౄ ఽధరైబ.

2. మజభాతు-ఉదో ాఖయల ఖయ
ర ుల ఔనడన వ్ేమై వ్హటతు అండర్ మెైట్ చేమడం
సంాథరమంగ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా ను ందఽతేనై ఖూ
ర ులలల ఄతంత శూదరయణఫైనయ మజభానిఈథోఖ ల ఖూ
ర ులు. ఄబణే, అభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్స ఙేలే సభయ యహనంగ అభోఖ నౄభా అమోదం
ను ందడంణో ఆుడె యయధ యకల ఖూ
ర ులు ఄనవిథిే ఙెంథరబ. ఇ ధేథంలల, ఔ ఖూ
ర ునఔు ఄండర్ భెైట్
ఙేలేట్ుడె అ ఖూ
ర ు సవయౄ సవపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడం ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స ఄండర్
భెైట్యా ఔు ఙరలా భ కం.
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మజభాని- ఈథోఖ ల ఖూ
ర ులణోనుట్ల కభి్ఔ సంగాలు, ట్ాసి ఽలు, శూ లలైట్ీలు, భయౌి ుల్ ఎంనుామర్
ఖూ
ా , ఔా ఫ ోలు, ఆతయ పలాతితవ సంస లు వంట్ి యయధ యకల
ర ులు, నూాంఙెైజీ డీలయసా, ను ా లషనల్ ఄశూోలబయషనఽ
ఖూ
ర ులఔు నౄభా సంస లు శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.
యయధ థేరలలలని ాబ ణరవలు సభాజంలలని నేద వభాలఔు ణరఫే శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా యక్షణ
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄధరైబ. పలయతథేశ్ంలల, కైందా, భషి ర ాబ ణరవలు భెండా శూౌజనంణో నేదలఔు
అర్.ఎస్క.నృ.యై, మశ్లవని వంట్ి శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయశీలతణో ఔయౌసఽౄధరైబ.
ఄట్లవంట్ి యననై వభాలఔు వభిౄంజైలే నుాథనేఔ ఄండర్ భెైట్ింగ్ భిశీలధరంరలు శూదరయణ అమోథిత ఖూ
ర ప్
ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఄంరల భాథిభియే ఄబనట్ికీ, యట్ిఔునై ఄదను కోణరలలల కొనిై ఆయ:
a) ఖూ
ర ు భిభాణం (లలైజులల చినై ఖూ
ర ు ఄబణే తయచఽ భాయసలఔు లలనఽకవచఽి.)
b) యయధ పౌగోయఔ నుాంణరలలా అభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ శూబలలా ఈంట్లబ
c) శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా థఔంలల ఖూ
ర ులలని యయందయౄ నులగానఔనుోణే ాత్తఔల ఎంనఔ భిస్కు
ఈంట్లంథి
d) ఖూ
ర ులలని సబ లు నులల఼లల కొనశూఖడం
ఙౌఔ ధయలఔు ఄట్లవంట్ి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స ాయోజధరల ఄనఽఔలతనఽ శూ ంతం ఙేసఽఔుధేందఽఔు
ఄడు థిడుంగ ఖూ
ర ులు ఏయడడం ఎఔుుయైంథి. యట్ిని „ఄవకశ్యద ఖూ
ర ులు‟ గ ఄనవభిృంచవచఽి. ఄందఽఔధే,
యయధ ఖూ
ర ుల ట్ా వవహభించడంలల నౄభా సంస లు ఄనఽసభించవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదే ం ఙేలేందఽఔు
నౄభా నిమంతాణ సంస ఐ.అర్.డి. ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ జఞభీ ఙేలంథి. ఄలాంట్ి
మజభాధేతయ ఖూ
ర ులలల ఈనైయట్ిలల కొనిై ఆయ :
a) ఎంనుామర్ సంక్షైభ సంగాలు
b) నిభిెషి ఔంనలనీ జఞభీ ఙేలన కెరడిట్ కయసులు ను ంథినయయస
c) నిభిెషి యనుభనికి ఙెంథిన ఔసి భయసా. యభికి ఄదను శూౌఔయంగ యనుయ సంస నౄభానఽ
ఆవవజూుణోంథి.
d) ఫలంఔు యసణ ఖరళతలు, ను ా లషనల్ ఄశూోలబయషనఽ
ా లేథర శూ లలైట్ీలు
కయసినఽ అథర ఙేమడం, వకిౄఖత నులల఼లలల ఄందఽఫలట్లలల లేని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిుంచఽకోవడం,
సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన ఄనఽఔలతనఽ శూ ంతం ఙేసఽకోవడభధే ఏకెైఔ ఈథేెశ్ంణో ఖూ
ర ులుగ ఏయడే
యదరధరనికి ఄడెుఔట్ి యేలేందఽకై ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స భాయా దయశఔ సాణరాలు వఙరిబ. ఄట్లవంట్ి „ఄవకశ్యద
ఖూ
డ ల
ర ులు‟ తయచఽ నౄభా సంస లఔు శృని ఔయౌగింఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎంనఔఔు, ఄంత్తభంగ ళెచఽి కెా భ
నిషత్తౄ కి థరభితీశూౄమని యకానించడం జభిగింథి. అయధంగ, నిమంతాణ సంస జఞభీ ఙేలన ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స
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భాయా దయశఔసాణరాలు నౄభా సంస లు భాభెుట్లల ఫలధణరమ తంగ నడచఽఔుధేందఽఔు సశృమడణరబ. ఄయ
ఖూ
ర ు థకలఔు నియవహణర ాభాణరలనఽ ధలకొలడం థరవభ, నౄభా ఔంనలనీల ఄండర్ భెైట్ింగ్ లలనఽ,
శూభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భించిన ాఙరయంలలనా ఔరభశిక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.
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H. ఒఴమీీస్క టారవ్సల్ ఇనఽీమెన్ీ ందం
ఒవభీసస్క ట్లాయల్ ఆనాసభెన్స నులల఼ల కింద ాదరన యక్షణ అభోఖ యక్షణే కఫట్ిి, ూచీ ందం శూదరయణంగ
అభోఖనౄభా కోసం యదరధరధేై ఄనఽసభిసౄ ఽంథి.
వకిౄఖత ఔంనలనీ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల న఼ానేమం భైట్ింగ్ భభిమ ఄంగీకయం ఈంట్లంథి కనీ కొనిై భ క
ఫైన భిఖణనలు కింద ఆవవఫడరుబ :
1. న఼ానేమం భైట్ ఄధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేశీ ామాణ కలవవదినలైన అదరయడి ఈంట్లంథి.
2. యథేరలలా యైద చికితస కభీథెైనందఽన, సవథేశీ అభోఖ నౄభా నులల఼లణో నుోయౌిణే న఼ానేమం భైట్ా ల
శూదరయణంగ ఎఔుువగ ఈంట్లబ.
3. యథేశీ ఔంనలనీలలల చాలధర, ఄఫభిక, కెనడర థేరలలా న఼ానేమం ఄతంత ఎఔుువగ ఈంట్ ంథి.
4. ాత్తనుదఔుడె యథేరలలా యైద చికితస తీసఽకోవడరనికి నులల఼ని ఈయోగింఙే ఄవకశ్ం లేఔుండర
ఙేలేందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ తీసఽకోయయౌ. కఫట్ిి ఏథేని భ ందఽగ ఈనై యది ఖ భించి ాత్తనుదన
దశ్లలధే ఙరలా జఞఖరతౄగ భిఖణంఙరయౌ.
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I.

ఴాకతుఖత రభాద తెభా ూచీ ందం

వకిౄఖత ాభాద నులల఼ల కోసం ూచీ ంద భిఖణనల ఖ భించి కింద చభిించఫడెణోంథి :
మైటంగ్
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసౄ ఽనై వకిౄ విత్తౄ ాదరనంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేంథి. శూదరయణంగ
ఆంట్ివదె , యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమం లాంట్ి యట్ి ఖ భించి భాట్లాడడం ఄందయస వఔుౄలఔు
సంఫందించి కై యఔంగ ఈంట్ ంథి. కనీ విత్తౄ ధైుణం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కు లు ఙేసౄ ఽనై ని
సవపలయనిై ఫట్ిి భాయసతేంట్లంథి. ఈథరహయణఔు, బవన నిభ్ణం జయసఖ తేనై స లంలల ని ఙేలే లయల్
ఆంజనీర్ ఔధరై అ఼స్క ఫేధేజర్ఔు భిస్కు తఔుువగ ఈంట్లంథి.
కోు విత్తౄ ధైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైట్ల నియృ బంచడం అచయణీమం కదఽ. కఫట్ిి, వితే
ౄ లనఽ
ఫింథరలుగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయస. కోు ఖూ
ర ు కసౄ ఄట్ల, ఆట్లగ థరథరు కై యఔఫైన భిస్కునఽ ాత్తనృంనృశూౄబ.
కింథి వభీాఔయణ వవస ణేయౌకెైనథి భాతాఫే కఔ, అచయణలల యలు డేథిగ ఔనినశూౄ ోంథి. వకిౄఖత ఔంనలనీలు తభ
శూ ంత వభీాఔయణ నుాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి.
మిస్కు ఴమీిఔయణ
విత్తౄ నుాత్తథిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కు లనఽ భూడె ఖూ
ర ులుగ వభీాఔభించవచఽి:


మిస్కు ఖయ
ర ప్ I

ఄకౌంట్ంట్ల
ా , డరఔియా స, లామయసా, అభిుట్ెక్ిలు, ఔనసయౌింగ్ ఆంజనీయసా, ట్ీచయసా, ఫలంఔయసా, భినులన యధఽలలా
నులు

ంచఽఔుంట్లనై

వఔుౄలు,

ణేయౌఔనుట్ి

ాభాథరలనఽ

ఔయౌగిన

వితే
ౄ లలా

నుాథనేఔంగ

నులుంచఽఔుంట్లనై వఔుౄలు.


మిస్కు ఖయ
ర ప్ II

యయేక్షణ యధఽలలా భాతాఫే నులుంచఽఔుధే నృలు యా స, కంట్లాఔియా స, ఆంజనీయసా, యట్యైభీ డరఔియా స, మోట్లయస
కయా , ణేయౌఔనుట్ి యహధరల నలబడ్స డెైవయసా, ఆథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితే
ౄ లలా నులు ంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భానయమ శ్రభలల నులుంచఽఔుధే ఄందయస వఔుౄలు (ఖూ
ర ప్ IIIకింద వఙేి యయస నేనశృబంచి), నఖదఽ
తీసఽకెమా ్ ఈథోఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫకనిక్లు, మంతాం అభైట్యసా, ట్ాఔుు, లాభీ, ఆతయ పలభీ యహధరల
డెైవయసా, ను ా లషనల్ ఄథ్ెా ట్ల
ా , కీరడరకయసలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఆథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన
వితే
ౄ లలా ని ఙేలే యయస.


మిస్కు ఖయ
ర ప్ III
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బూఖయౌ ఖనఽలలా, నేలుడె ాథేరలలా ని ఙేలే వఔుౄలు, ళెై ట్ెనషన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైంథరాలలా ని
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోంథి, మోట్లయస యహధరలు, ఖ భరలనలై భైలంగ్ లల నులగాధేయయస, నలదె
శూబ గైమ్ హంట్ింగ్, యవణరభోహణ, యంట్ర్ శూోర్ి్, లలైుబంగ్, ఐస్క శృకీ, ఫలనింగ్, శృంగ్ గెా డ
డ ింగ్,
భివర్ భఫింగ్, నుోలల భభిమ ఆథే యఔఫైన ాభాదం ఔయౌగిన వితే
ౄ లు/కయఔలానులలా నులుంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భిస్కు ఖూ
ర ులనఽ „శూదరయణఫైనయ‟, „భధ యఔఫైనయ‟, „తీవా శూబ ఔయౌగినయ‟ ఄని ఔడర భూడె
యకలుగ ఙెవచఽి.
ఴయో మిమితతలక
యక్షణ ను ందడరనికి ఔనిషీ , ఖభిషీ వయోభినేతేలు అమా ఔంనలనీలనఽ ఫట్ిి భాయసతేంట్లబ. శూదరయణంగ, 5
ఏళ్ా నఽంచి 70 ఏళ్ా వయఔు ఄధేథి శూదరయణం నిమభంగ ఈంట్లంథి. ఄబనట్ికీ, ఆట్ికై యక్షణ ఔయౌగిన
వఔుౄల యషమంలల ునయసదే యణ న఼ానేమం లలడింగ్నఽ ఫట్ిి 70 ఏళ్ైా ూయౄ బన తభవత ఔడర ఎనపై ఏళ్ా
వయఔు నులల఼లనఽ ునయసదే భించవచఽి.
ునయసదే యణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు శూదరయణంగ ఎలాంట్ి యైద భీక్షలు ఈండవు.
వ్సైదా కయవులక
యైద కయసిల యక్షణ కింథి యధంగ ఈంట్లబ:


ఒ వకిౄఖత ాభాద నులల఼ని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సంఫందించి నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఄబయ
యైద కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంచడంకోసం ఄదను న఼ానేమం ఙెయౌాంునలై ఎండరర్స ఫంట్ థరవభ
ను డిగించఫడింథి.



ఇ ాయోజధరలు నులల఼ల కింద ఆతయ ాయోజధరలఔు ఄదనంగ ఙేయిఫడరుబ.



వకిౄని అసత్తాలల తనిసభిగ ఙేభిింఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.

మయదధ ం భమిమయ తతీంఫంధ మిస్కులక
నుౌయ యధఽలలా యథేరలలా నిఙేలే పలయతీమ లఫోంథి /నిుణ లఔు ఔడర ఄదను న఼ానేమంణో మ దే భిస్కు
యక్షణ ఄంథించఫడెతేంథి.


రంత్త కలు లేథర శూదరయణ కలం సందయౌంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు శూదరయణ భైట్ల ఔధరై
50రతం ఄదనంగ ఈంట్లబ (ఄంట్ే శూదరయణ భైట్లఔు 150రతం)



ఄశూదరయణ/బమాంథోళ్నకలం సందయౌంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు (ఄంట్ే యథేశ్ంలల మ దే తయశృ
భిల తేలు ఆట్ికై సంబయంచిధర లేథర ఄనియయఫైధర/ఄంట్ే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలా ని
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ఙేసౄ ఽనై థేరలలా ఄబధర) శూదరయణ భైట్ల ఔధరై 150రతం ఄదనంగ ఈంట్లబ (ఄంట్ే శూదరయణ
భైట్లలల 250రతం ఄని ఄయ ం)
రతితృహదన తరం
కింథి యట్ిణో అ నూయం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఈంట్లంథి:


వకిౄఖత యవభలు



పౌత్తఔ లత్త



ఄలయట్ల
ా భభిమ ఖత కలం



ఆతయ లేథర ూయవ నౄభాలు



ూయవ ాభాదలు లేథర ఄసవస త



ాయోజధరల ఎంనఔ లేథర నౄభా ఙేలన శూ భ ్



ాఔట్న

నలైన నేభపునై ఄవసయఫైన యవభలు కింథి యధంగ యవభించఫడరుబ:


వమసఽ, ఎతే
ౄ , ఫయసవు, విత్తౄ కి సంఫందించిన ూభిౄ యవయణ, సఖట్ల ధల యేతనం తథితభలఔు
సంఫందించిన వకిౄఖత యవభలు



కోయసఔునై నులల఼కి ాయేశ్థరయసల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఈధరైడర ఄధే యషమానిై
వమసఽ సాచిసఽౄంథి. యౌంఖపేదం, ఎతే
ౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయసవుణో ఔడిన ట్ిిఔణో ఫయసవు, ఎతే
ౄ
నుోయౌిచాడఫడెతేంత్త. సఖట్ల ఔధరై 15రతం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ ాత్తనుదఔుడె ఈంట్ే భాతాఫే
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయస.



పౌత్తఔ దిఢతవం లేఔనుోవడం లేథర లలం ఈండడం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సంఫందించిన
పౌత్తఔ లత్త.



ఄవమయనిై లేథర చాునఽ కోలలబన ాత్తనుదఔులు అమోథించిన సందభౌలలా ాణేఔ
నిఫంధనలలల భాతాఫే ఄంగీఔభించఫడవచఽి. యయస కొనిై నిభిేషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభింఙే
శూభయ ూం తఔుువగ ఈండడం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తంట్ే,
ఄంఖయైఔలం శూబ శూదరయణం ఔధరై ఎఔుువగ ఈండే ఄవకశ్భ నైందఽన ఄశూదరయణ భిస్కు లనఽ
ఔయౌగి ఈంట్లయస.



గమం తవయగ నమం కఔనుోవడం, ఄంఖయైఔలం ఄనవసయంగ కొనశూగై ఄవకశ్భ నైందఽన
భధఽఫేహం ఄధేథి కోలుఔుధే శూబని జఞం ఙేసౄ ఽంథి. గమాలు లేథర ఄసవస త బయషత్ ాభాద
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భిస్కు లనఽ ాపలయతం ఙేశూౄ మా, ఄబణే ఎంతవయఔు ఄధే యషమానిై నిభేభింఙే ఔరభంలల
ాత్తనుదఔుడి యైద చభితన
ా ఽ భిశీయౌంఙరయౌ. భిస్కు నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫైన సవపలవం
ఔయౌగిన సభసలు ఙరలా ఈధరైబ. ఄంట్ే ఖ ండె ధరమాల సభస.


యవణరభోహణ, నుోలల, మోట్లర్ భైలంగ్, ఄకోరఫేట్ిక్స తథితయ ాభాదఔయఫైన ఖత చభితఔ
ా ు ఄదను
న఼ానేమం కయయౌ.

తెభా చేసన శూొ భయమ
ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల఼ ఄధేథి ాయోజనఔయ నులల఼లుగ ఈండడంణో నుట్ల ఔఠినఫైన ూచీకి ఖ యబయథిగ
లేఔనుోవడంణో

అ

నులల఼లఔు

నౄభా

శూ భ ్నఽ

నియృ బంచడంలల

ఄాభతౄ ంగ

వవహభింఙరయౌ.

„లాబథరమఔఫైన ఈథోఖం‟ థరవభ ను ందఽతేనై అథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో
భాట్లల ఙెనులంట్ే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ నిభేభిసౄ ఽనై సభమంలల ాత్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదం
థరవభ థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణంచభదఽ.
యయధ నౄభా సంస లు/ంద లేకయసల భధ ఎస్క.ఐని నియృ బంఙే అచయణలలా యక్షణఔు భంజూయస ఙేలన
కచిితఫైన నతౄ ం ూచీ ంద లేకయసలనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄబనట్ికీ, శూదరయణంగ భంజూయస
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధలలు/అభైళ్ా సంనుదనఔు సభాన శూబని నేంచభదఽ.
నులల఼ ఄధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసం భాతాఫే ఄబణే ఇ అంక్షనఽ కచిితంగ వభిౄంజైమలేభ .
ఄబనట్ికీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ ఄంఖయైఔల యక్షణ కోసం, ఙెయౌాంచఖల భిశృయం యషమంలల ఆథి ఙోట్ల
ఙేసఽకోభదఽ. అ కలంలల ఄదని సంనుదనలఔు ఄథి ఄనఽవుగ ఈండదఽ. యక్షణ ఄధేథి ట్ి.ట్ి.డికి యభంతు
భిశృయం కోసం ఄబణే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణంగ యళ్ా యభిషఔ భఫడికి భెట్ి ంు శూబని నేంచభదఽ.
లాబథరమఔఫైన ఈథోగలలా లేని వఔుౄలఔు ఄంట్ే పలయలు, యథరయసలు తథితయసలఔు యక్షణ ఆఙేి సభమంలల
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే ఄంథిసౄ ఽధరైం, ఎలాంట్ి యభంతు భిశృయం ఙెయౌాంచనవసయం లేదధే
యషమానిై నౄభా సంస లు నిభేభించఽకోయయౌ.
ఔకటయంఫ తృహాకైజీ యక్షణ
చిధరైయసలు, సంనుదన లేని పలఖశూవనే కోసం యక్షణ భయణరనికి, రశ్వత ఄంఖయైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర
నుక్షిఔంగ) భాతాఫే భినేతం ఙేమఫడెతేంథి. ఄబనట్ికీ అమా ఔంనలనీ నిఫంధనల అదరయంగ ట్ెఫ ల్
అఫ్ ఫనిట్స భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేంథి. కొనిై ఔంనలనీలు ఔ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు ఔడర
సంనుదనలేని పలఖశూవనేకి ట్ి.ట్ి.డి యక్షణనఽ ఄనఽభత్తసఽౄంథి.
సా
 ల న఼ానేమంలల 5రతం తగిాంు శూదరయణంగభంజూయస ఙేమఫడెతేంథి.
ఖయ
ర ప్ తృహలసలక
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నౄభా ఙేసౄ ఽనై వఔుౄల సంక ఒ నిభిేషీ సంకనఽ థరట్ిణే, ఄంట్ే వంద థరట్ిణే న఼ానేమంనఽంచి ఒ ఖూ
ర ప్ తగిాంు
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. ఄబనట్ికీ అ సంక తఔుువగ ఈధరై ఄంట్ే 25భంథి ఈధరై, ఎలాంట్ి తగిాంు
లేఔుండర ఖూ
ర ప్ నులల఼ జఞభీ ఙేమఫడెతేంథి.
శూదరయణంగ, నేయసలేని నుాత్తథిఔన నులల఼లనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔా బంట్ా ఔు భాతాఫే జఞభీ
ఙేమఫడెణరబ. ఆందఽలల సబ డి ఖ భిౄంు ఎలాంట్ి ఄనఽభానం లేఔుండర సషి ంగ ఈంట్లంథి.
ఖయ
ర ప్ తగిింు యోఖాతడ రభాణడలక
నేయస ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమంలల భాతాఫే ఖూ
ర ు నులల఼లు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూ
ర ప్ తగిాంు భభిమ
ఆతయ ాయోజధరలనఽ ను ంథే ఈథేెశ్ంణో, ాత్తనుథిత ఖూ
ర ు కింథి యపలగలలా థేనికింద ఄబధర ఈండరయౌ:


ఈథోగినలై అదరయడిన యయస సశృ మజభాని- ఈథోగి సంఫంధం



భషి /ర కైందా ాబ ణరవలు న఼ానేమం ఙెయౌాంఙేభీత్తలల భ ందఽగ ఖ భిౄంచిన యపలగలు/ఖూ
ర ులు



ఒ భిజిషి ర్ు సహకయ సంగం సబ లు



భిజిషి ర్ు లేయ ఔా బ్ల సబ లు



ఫలంఔులు/డెైనర్స/భాసి ర్/యశూ కెరడిట్ కయసులు ఔయౌగిన యయస



ఫలంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లలు జఞభీ ఙేలన డినుజిట్ ధివణరాలనఽ ఔయౌగిన యయస



ఫలంఔులు/నృా క్ యౌనేట్ెడ్స ఔంనలనీల యట్లథరయసలు

నలై యపలఖల నఽంచి యేయసడే భభైథెైధర యపలఖనికి సంఫందించిన ాత్తనుదనల యషమంలల సంఫందిత నౄభా
సంస ల శూంకైత్తఔ యపలఖం తీసఽఔునై నియృ మానికి లలఫడి యట్ిని యరలాఱంచవచఽి.
„ఉశృత్ఔ‟ ఖూ
ర ు భిభాణంనలై ఎలాంట్ి ఖూ
ర ప్ డిశూౌుంట్ ఆవవఫడదఽ. నులల఼ తీసఽఔుధే సభమంలల
„ఖూ
ర ప్‟లల భిజిషి ర్ ఙేసఽఔునై యసౄ వ సబ ల సంకనలై భాతాఫే డిశూౌుంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
లెకిుంచఫడెతేంథి.
తెభా శూొ భయమ
నౄభా శూ భ ్నఽ కోు నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయసగ నిభిేషీ నణరౄ లఔు లయయచఫడవచఽి. లేథర నౄభా ఙేలన
వఔుౄలఔు ఙెయౌాంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలట్ివచఽి.
„ఄనీై లేథర ఏథీ కదఽ‟ సాతాం ఒ ఖూ
ర ప్ ఆనాసభెన్సలల వభిౄసౄ ఽంథి.థరనికి తఖా ట్ి ల సభానఫైనa ఄదను
న఼ానేమం లేథర భీపండ్సణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.
రమిమం
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భిస్కుల వభీాఔయణ, ఎంనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయం నేభపునై ఈథోఖ లఔు న఼ానేమంలల యేయసడెతేనై భైట్ా ల
వభిౄశూౄ బ. కఫట్ిి యక్షణ ను ంథిన వఔుౄల విత్తౄ కి తఖా ట్ి ల భైట్ా ల యేయసడెణరబ.
ఉదడసయణ
ఆంక ఙెనులంట్ే, కై యఔఫైన విత్తౄ ని ఄనఽసభింఙే ఈథోఖ లందభిణో ఔడినట్లి ఫలగ నియవచించిన ఫింథరలఔు
కై భైట్ల వభిౄసౄ ఽంథి.
నేభపునని ఈథోఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియవళంఙే ాభాణీఔయణ భికయసుల అదరయంగ కోు
వభీాఔయణలలని ఈథోఖ ల సంకనఽ ాఔట్ింఙరయౌసన ఄవసయం ఈంథి.
ఒ సంగం, ఔా బ్లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభీాఔయణ ాకయం న఼ానేమం భైట్ా ల వభిౄశూౄ బ.
సబతవం శూదరయణ సవపలవం ఔయౌగినథెై, ఏథేని నిభిేషీఫైన విత్తౄ కి భినేతం ఙేమనిథెైణే, ంద ూచీ
లేకయసలు భైట్ానఽ వభిౄంఙేమడంలల తభ యయేచననఽ ఈయోగిశూౄ యస.
ఆన్-డఽాటీ యక్షణలక
అన్- డాట్ీ సందయౌంగ ఄంథింఙే యక్షణ కింథి యధంగ ఈధరైబ:


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమంత్తాంచిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌస ఈంట్ే (ఄంట్ే భోజుఔు
24ఖంట్లు కదఽ). తగిాంు న఼ానేమం ఄంట్ే సభ చిత న఼ానేమంలల 75రతం భాతాఫే వసాలు
ఙేమఫడెతేంథి.



ఈథోఖంలల ఈనైుడె, థరని థరవభ ఈథోఖ లఔు ాభాదం జభిగినుడె భాతాఫే ఇ యక్షణ
వభిౄసౄ ఽంథి.

విధ఼ల-ఫమట యక్షణలక
నిమంత్తాంచిన ఖంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄంచినుడె, ఄంట్ే ఈథోగి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర
ఄదికయ యధఽలు నియవళంచనుడె ాభాదం జభిగిణే, తగిాంు న఼ానేమం ఄంట్ే సభ చిత న఼ానేమంలల
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽి.

భాతి షభమంలో యక్షణ మినశృభంు
వకిౄఖత ఔంనలనీ భాయా దయశకలనఽ ఫట్ిి, ాభాద భిత్త ాయోజధరనిై నేనశృబంచి, ఖూ
ర ు వకిౄఖత ాభాద
నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేమడం శూధడెతేంథి.
ఖయ
ర ప్ డ్ిశూ్ుంట్ భమిమయ ఫో నస్క/భాలూలక
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కై నులల఼ కింద ఎఔుువ భంథి వఔుౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄనైందఽన భినులన ని, కయసి తఔుువగ ఈంట్లంథి.
ఄంణేకఔ, ఖూ
ర ులలని సబ లందభికీ శూదరయణంగ నౄభా ఄంథించఫడెతేంథి. నౄభాసంస లఔు వత్తభైఔంగ
ాత్తఔల ఎంనఔ ఈండదఽ. కఫట్ిి, ఒ కొలభాధరనికి తఖా ట్ి ల న఼ానేమంలల తగిాంు ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.
కెాబమ్ల ఄనఽబవం అదరయంగ ఖూ
ర ు నులల఼ల ునయసదే యణ కింద భైట్ింగ్ నిభేభించఫడెతేంథి.
•

ునయసదే యణ న఼ానేమంలల తగిాంుణో నచిినభీత్తలల ఄనఽబవం ఄంథించఫడెతేంథి. (ఫోనస్క)

•

కొలభాధరనిై ఫట్ిి, ునయసదే యణ న఼ానేమం (భాలస్క) లలడింగ్ థరవభ ాత్తఔల ఄనఽబయనికి
జభిభాధర యదించఫడెతేంథి.

•

కెాబమ్ల ఄనఽబవం 70రతంగ ఈంట్ే ునయసదే యణఔు శూదరయణ భైట్ా ల వభిౄశూౄ బ.

రతితృహదన తరం
•

సబ ల థరవభ ూభిౄ ఙేమడం కోసం ఈండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దశూౄయేజునఽ భాతాఫే నౄభా
ఙేలన వకిౄ ూభిౄ ఙేమడం యడెఔగ కొనశూఖ ణోంథి.

•

ఏ సబ డా పౌత్తఔ థౌయోలంణో కనీ యభి పలఖశూవభానిై ఄంగీఔభించనిథిగ ఙేలే లలంణో కనీ
ఫలధడడం లేదని అమన ఒ ాఔట్న ఙేమాయౌసన ఄవసయం ఈంథి.

•

కొనిై సందభౌలలా ఇ భ ందసఽౄ జఞఖరతౄ ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేంథి. భిల త్త ఫలగ ఄయ ఫైనట్లిగ
భభిమ /లేథర యక్షణ ఔయౌంచడరనికి భ ందఽగ ఏయడిన ఄంఖయైఔలం, ఄలాంట్ి ఄంఖయైఔల ల త్త
పయౌతంగ

ఏయడే

ఏథేని

సంచిత

ాపలవం

నేనశృబంచఫడెతేందధే

సభయ నణో

సషి ం

ఙేమఫడెతేంథి.
ఄబనట్ికీ, ఇ అచయణ అమా ఔంనలనీల భధ యేయసడవచఽి.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 5
1) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ నౄభా లల, ఖూ
ర ులలని ఏ సబ డెైధర ఔడర నౄభా సంస ఔు వత్తభైఔ ఎంనఔగ
భిణనేంచవచఽి.
2) మజభాని- ఈథోఖ ల ఖూ
ర ులఔు భాతాఫే శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా వభిౄసౄ ఽంథి.
I.

1వ ాఔట్న ు 2వ ాఔట్న తు

II. 2వ ాఔట్న ు 1వ ాఔట్న తు
III. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెండా ు
IV. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెండా తు
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షభాచడయం
భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫంట్ ాకిరమలల పలఖంగ, ఄండర్ భెైట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడంలల భ కంగ ఄత్త నలదె
ఖూ
ర ు నులల఼ల యషమంలల భెండె దే తేలనఽ ఈయోగిశూౄ డె. ఄయ :
కోఇనఽీామెన్ీ: ఆథి భిస్కునఽ ఔ నౄభా సంస నేంచి అమోథించడరనిై సాచిసఽౄంథి. శూదరయణంగ ఆథి ాత్త
నౄభా సంస ఔు భిస్కు లల కొంత రణరనిై కైట్లబంచడం థరవభ జయసఖ తేంథి. అ యధంగ, నులల఼ని ఆదె యస
నౄభా సంస లు, నౄభా సంస ఎ 60%

యట్లణో, నౄభా సంస నృ 40%

యట్లణో

ఄంగీఔభించవచఽి.

శూదరయణంగ, నౄభా సంస ఎ య్డ్స నౄభా సంస ఄవుతేంథి. నులల఼ని జఞభీ ఙేమడం, కెా భ
డ లనఽ లలట్ిల్
ఙేమడంణో సశృ నులల఼కి ఙెంథిన ఄనిై ఄంరలనఽ అ సంస చాసఽఔుంట్లంథి. నౄభా సంస ఎ ఙెయౌాంచిన
కెా భ
డ లలల 40% నణరౄనిై నౄభా సంస నృ నౄభా సంస ఎకి ఙెయౌాసౄ ఽంథి.
మిఇనఽీామెన్ీ: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సంస ఄంగీఔభిసౄ ఽంథి. ఄథి ణరనఽ ల఼వఔభించిన
యయధ భిస్కుల నఽంచి ఎలా యక్షణ ను ందఽతేంథి ? ఄతనఽ తన భిస్కులనఽ ఆతయ నౄభా ఔంనలనీలఔు భిఆనాసూర్
ఙేమడం థరవభ యక్షణ ను ందఽతేంథి. భిఆనాసూయర్ సంస లు అ యధంగ డంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభట్ా
థరవభ లేథర ఏ కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేిట్ివ్ భిఆనాసూభెన్స ఄంట్లయస) నుాత్తథిఔన నౄభా సంస ల భిస్కులనఽ
ఄంగీఔభిశూౄ బ. భిఆనాసూభెన్స ాంచయౄ ంగ జయసఖ తేంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితంగ
యనసౄ ఽంథి.

శూహమహంవం
a) అభోఖ నౄభా ఄధరభోఖ పలవననఽ అదరయం ఙేసఽఔుని ఈంట్లంథి. ఔ వకిౄ ఄధరభోఖవంతేడె లేథర
భోఖఖరసౄ ఽడె ఄబయందఽఔునై ఄవకశ్ంగ థరనిై నియవచిశూౄయస.
b) భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు ధయల నియృ మఫే ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమ.
c) భిస్కు కి యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔం శూదించడరనికి ఄండర్ భెైట్ింగ్ ఄవసయం. ఄలా సంస
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుంట్ృధే నుోట్ీని ఆవవడం ఔడర శూధభవుతేంథి.
d) ఔ వకిౄ ఄధరభోగనిై ాపలయతం ఙేలే ఄంరలలల వమసఽ, అడ, భఖ ణేడర, ఄలయట్ల
ా , విత్తౄ
ఈథోగలు, శ్భీయ నిభ్ణ తీయస, ఔుట్లంఫ చభితా, ఖత కలు ఄసవస త లేథర సయజ భీ, ాసౄ ఽత అభోఖ లత్త,
నియస స లం వంట్ియ ఈధరైబ.
e) నౄభా సంస ఔు నషి ం యట్ిలేా యధంగ ాత్తఔల ఎంనఔలు జయఖఔుండర నియభింఙేందఽఔు, సభెైన వభీాఔయణ
జభిగి, భిస్కు లలల ఇకివట్ీ శూదించడఫే ఄండర్ భెైట్ింగ్ లలని ాయోజనం.
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f)

నౄభా ను ందనఽనై కఫోబయ ఔా బంట్ ఖ భించి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఈతౄ భ లత్తలల ఈంట్లడె ఔనఽఔ ఏజంట్ే
నదట్ి శూబ ఄండర్ భెైట్ర్ ఄవుణరయస.

g) నౄభాలలని భూల సాణరాలేభంట్ే : ఄతంత నభ్ఔం, నౄభానలై భఔుువ, నషి భిశృయం, చంథర,
భాభిడి, సనై కయణం
h) ఄండర్ భెైట్ింగ్ లలని కీలఔ శూధధరలు : ాత్తనుథిత నూయం, వమసఽ నియౄణ తాం, లైధరనిష మల్
డరఔుఫంట్ల
ా , యైద నియేథిఔలు, ఄభ్కల నియేథిఔలు.
i)

అభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై వకిౄ అభోఖ లత్తని నిభేభింఙేందఽఔు నౄభా ఔంనలనీలు
ఈయోగించఽఔుధే ాకిరబయ ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్.

j)

ాత్తనుదఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌసన ఄవసయం లేని ాకిరబయ యైథేతయ ఄండర్ భెైట్ింగ్.

k) ఄండర్ భెైట్ింగ్ లల ఄనఽసభింఙే సంకాయచఔ భూలాంఔన దే త్తలల భిస్కు ఔు సంఫందించిన ాత్త ఄంరనిై
భథింు ఙేల భాయసులు యేశూౄ యస లేథర రణరలు కైట్లబశూౄయస.
l)

ఄందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథింు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభించగధే ఄండర్
భెైట్ింగ్ ాకిరమ ూయౄ వుతేంథి.

m) ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స ాదరనంగ సఖట్లల సాణరానిై అదరయం ఙేసఽఔుని నిఙేసౄ ఽంథి. ఔ నుాభాణఔ
ఖూ
ర ులలని సబ లందభినీ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా నులల఼ కిందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఖూ
ర ులలని
సబ లు నౄభా సంస ఔు నషి ం యట్ిలాఖల యధంగ వత్తభైఔ ఎంనఔగ భిణనేంచయని పలయశూౄయస.
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మీఔక మీమై మీక్ించ఼కోండ్ికత జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే III.
భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృబంచడఫే ఄండర్ భెట్
ై ింగ్ ాకరమ
ి .
జవ్హఫయ 2
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే III.
ఄండర్ భెట్
ై ంగ్ లలని ఄతంత భంచి నభ్ఔం సాణరానిై నౄభా ఔంనలనీ, నులల఼ తీసఽఔునై వకిౄ
ఆదె యౄ నుట్ింఙరయౌ.
జవ్హఫయ 3
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే I.
ఆనాసూయఫ ల్ ఆంట్భెస్కి ఄధే దఫంధం ఔ వకిౄ ఏ అలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫోతేధరైడో అ అలౄ నలై
ఄతనిఔునై అభిఔ లేథర లధ
ై రనిష మల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄంథి. అ అలౄ కి ఏథెైధర నషి ం యట్ియౌాధర అ
లైధరనిష మల్ నశుినిై తట్లికోఖలనధే దీభానఽ ఇ నౄభా ఔయౌసఽౄంథి.
జవ్హఫయ 4
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే IV.
భిస్కు ఔు సంఫందించిన ాత్త ఄంశ్ంనలన
ై రణరలయంగ, సంకాయంగ భథింునఽ సంకాయచఔ
భూలాంఔన దే త్తలల యేశూౄ యసకనీ, ఫడిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ దే త్తలల కదఽ.
జవ్హఫయ 5
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే IV.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఆనాసూభెన్స లల, ఔ ఫిందంలలని సబ లందభినీ ఔ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా
నులల఼ కిందఔు తీసఽఔువచిినుడె, అ ఫిందంలలని సబ లు నౄభా సంస ఔు నషి ం యట్ిలాఖల
యధంగ వత్తభైఔ ఎంనఔగ భిణనేంచయస.
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మజభాని-ఈథోఖ ల ఫింథరలకై కఔ,

కభి్ఔ సంగాలు, ట్ాసి ఽలు, శూ లలట్
ై ీలు, విత్తౄ నిుణ ల

సంగాలు, ఔా ఫ ోలు, ఆతయ పలాతితవ సంస ల వంట్ి యఔయకల ఖూ
ర ులఔు ఔడర నౄభా సంస లు
శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.

షుమం మీక్ా రవనలక
రవన 1
ఔ వకిౄ ఄధరభోఖంనలై ాపలవం చాని ఄంశ్ం ఏథి ?
I.

అడ, భఖ ణేడర

II. జీయత పలఖశూవనే ఈథోఖం
III. ఄలయట్ల
ా
IV. నియస నుాంతం
రవన 2
నషి భిశృయం సాతాం ాకయం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌాంఙేథి __________.
I.

నౄభా ఙేలన నతౄ ం ఫేయఔు యసౄ యఔ నశుిల నతౄ ం

II. యసౄ యఔ కయసిణో నినేతౄ ం లేఔుండర నౄభా ఙేలన నతౄ ం
III. భెండె క్షాలు ఄంగీకభనికి వచిిన లయ నతౄ ం
IV. నౄభా నతౄ ంణో నినేతౄ ం లేఔుండర యసౄ యఔ నషి ం నతౄ ం
రవన 3
దయకాసఽౄథరయస

ఖ భించి

________________.
I.

ఄండర్

భెైట్ర్

కి

నదట్గ

ణెయౌనే

నుాథనేఔ

వమసఽ నియౄణ ణరాలు

II. లైధరనిష మల్ డరఔుఫంట్ల
ా
III. భ ందభి యైద నియేథిఔలు
IV. ాత్తనుదన నూయం
రవన 4
ఄండర్ భెైట్ింగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄ వుతేందంట్ే ___________________.
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సభాఙరయ

వనయస

ఏదంట్ే

I.

ాత్తనుదఔుని అభోగనికి సంఫందించిన భ కఫైన సభాఙరయం, వకిౄఖత యవభలు ాత్తనుదన నూయం
థరవభ లేఔభించినుడె

II. ాత్తనుదఔునికి నియవళంఙే యైద భిశీలనలు, భీక్షలనీై ూయౄ బనుడె
III. ఄందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథింు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభించినుడె
IV. భిస్కు ఎంనఔ, ధయ నియృ ం తభవత ాత్తనుదఔునికి నులల఼ని జఞభీ ఙేలనుడె.
రవన 5
సంకాయచఔ భూలాంఔన దే త్త ఖ భించి థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి తు ?
I.

సంకాయచఔ భూలాంఔన దే త్త శిక్షణ ను ంథిన లఫోంథి సశృమంణో ఔ పలభీ యనుయంణో
వవహభించడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయససఽౄంథి.

II. ఫడిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుండర సంకాయఫైన భాయసులనలై అదరయడి కిాషిఫైన లేథర
సంథేశృసదదఫైన కైసఽలనఽ యరలాఱంచడం శూధం కదఽ.
III. యైద రసౄ ైం ట్ా ఎట్లవంట్ి నిభిెషి భిజా ఞనం లేని వఔుౄలు ఇ దే త్తని ఈయోగించఽకోవచఽి.
IV. ఆథి యయధ ఄండర్ భెైట్యా నియృ మాల భధ నిలఔడ ఈండేట్ా ల చాసఽౄంథి.

షుమం మీక్ా రవనలఔక జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెైన ఎంనఔ ఏదంట్ే II.
ఄధరభోఖంనలై ాపలవం చానే భ కఫైన ఄంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ ఔట్ి ఄబనట్ికీ, ఄతని లేథర అఫ
జీయత పలఖశూవనే విత్తౄ ఈథోగలు ాపలవం చావు.
జవ్హఫయ 2
సభెైన ఎంనఔ ఏదంట్ే I.
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నషి భిశృయం సాతాం ాకయం, నులల఼థరయసనికి ఄబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యట్ియౌాన నశుిలనఽ
ఙెయౌాశూౄ యస. కనీ, అ నతౄ ం నౄభా నణరౄనికి లలఫడి ఈంట్లంథి.
జవ్హఫయ 3
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే IV.
ఔ దయకాసఽౄథరయస ఖ భించి ఄండర్ భెట్
ై ర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయస , ఄతని ాత్తనుదన
నూయం లేథర దయకాసఽౄ నూయఫే. ాత్తనుదఔుని అభోగనికి సంఫందించిన కీలఔ సభాఙరయం, వకిౄఖత
యవభలు ఄందఽలల లేఔభించి ఈంట్లబ.
జవ్హఫయ 4
సభెన
ై ఎంనఔ ఏదంట్ే III.
ఄందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథింు ఙేల తగిన భిస్కు కైట్గిభల
ీ ుగ వభీాఔభించడంణో ఄండర్
భెైట్ింగ్ ాకరమ
ి
ూయౄ వుతేంథి.
జవ్హఫయ 5
సభెన
ై జయఫ ఏదంట్ే II.
కిాషిఫైన లేథర

సంథేశృసదఫన
ై

కైసఽలనఽ

భభింత

జఞఖరతౄగ

యరలాఱంచడం

సంకాయచఔ

భూలాంఔన దే త్త థరవభ శూధభవుతేంథి. ఎందఽఔంట్ే, సంథేశృసద ఄంరలఔు సంఫందించి
ఖణరనఽబయలు ణెయౌలన నుాభాణఔ యషమాలు, చరమలు సంకాయంగ వఔౄ ఫై ఈంట్లబ.
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అధడామం 10
ె
ఆమోఖా తెభా కెెభభయ
అధడామం ఉతృో దడఘతం
ఇ ఄదరమంలల భనం అభోఖ నౄభాలల కెాబమ్ నియవహణ ాకిరమ , ఄవసయఫైన ణరాలు, కెాబమ్ భిజభివంగ్
ాకిరమల ఖ భించి చభిించఽఔుంట్లం. యట్ిణోనుట్ల భనం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కింద ఙేలే కెాబమ్ ల
నియవహణనఽ భనం భిశీయౌశూౄం. ట్ి.న.ఏల నుతానఽ ఄయ ం ఙేసఽఔుంట్లం.

అధామన పయౌతడలక

A. నౄభాలలకెాబమ్లనియవహణ
B. అభోఖనౄభాకెాబమ్లనియవహణ
C. అభోఖనౄభాకెాబమ్లలలఄభీజలసభయణ
D. కెాబమ్లభిజభివంగ్
E. థభుాభీిఎడి్నిలేిట్
ర యా (ట్ి.న.ఏ) నుతా)
F. కెాబమ్ల నియవహణ – వకిౄఖత ాభాదం
G. కెాబమ్ల నియవహణ- యథేశీ ామాణ నౄభా
ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత, నైయస ఏం ఙేమఖలుఖ ణరయంట్ే :
a) నౄభా కెాబమ్లలలని యయధ యట్లథరయసల ఖ భించి యవభించఖలుఖ ణరయస
b) అభోఖ నౄభా కెాబమ్లనఽ ఎలా నియవళశూౄభో వభిృంచఖలుఖ ణరయస
c) అభోఖ నౄభా కెాబమ్ల భిశుుభనికి ఄవసయభబయ యయధ ణరాల ఖ భించి చభిించఖలుఖ ణరయస
d) కెాబమ్ల భిజయసవలనఽ నౄభా సంస లు ఎలా సభఔయసశూౄభో యవభించఖలుఖ ణరయస
e) వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల ఖ భించి చభిించఖలుఖ ణరయస
f)

ట్ి.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ ఄయ ం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయస
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A. తెభాలో కెెభమ్ల తుయుసణ
నౄభా ఄధేథి „వ్హగహదనం‟ ఄని నులల఼ అ యగెధరనికి „శూహక్షాం‟ ఄని ఄందభికీ ణెయౌలంథే. నౄభా ఙేలన తభవత
ఄనఽకోఔుండర ఏథెైధర ఙోట్లఙేసఽఔుని నులల఼ కింద కెాబమ్ ఙేమవలల వలేౄ అ యగెనం నిజఫైన భీక్షఔు
ఖ యవుతేంథి. ఔ నౄభా సంస నితీయస ఎంత ఫలగ ఈంథో ఙెనులంట్ే ఄథి కెాబమ్ ల యగెధరలనఽ ఎలా
నిలఫట్లిఔుందధే యషమానిై యరలాఱలేౄ ణెయౌలనుోతేంథి. నౄభా యంఖంలలని కీలఔఫైన భైట్ింగ్ ఄంరలలల ఔట్ి,
నౄభా ఔంనలనీ ఔుండే కెాబమ్ల ఙెయౌాంు శూభయ ూఫే.
1. కెెభమ్ రకతరమలోతు వ్హటాదడయవలక
కెాబమ్లనఽ ఎలా నియవళశూౄభో భనం సయవయంగ భిశీయౌంచఫోబయ భ ందఽ, ఄసలు కెాబమ్ల ాకిరమలల
అసకిౄ చానేయభెవభో భనం ఄయ ం ఙేసఽకోవలల ఈంథి.
చితరం 1: కెెభమ్ల రకమ
తర లోతు వ్హటాదడయవలక
తెభా ఔం్తూ వ్హటాదడయవలక
అండర్ మెైటయవె
థర్డ తృహమీట ఎడ్ిమతుసేటరటయవె
మెఖయాలేటయవె
తృొర వ్సైడయవె/ఆషతతరలక
తెభా ఏజంటయ
ె /ఫోర ఔయవె
వితుయోఖదడయవ
కెెభమ్ రకతరమలోతు వ్హటాదడయవలక
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వితుయోఖదడయవ
మజభాన఼లక

నౄభా కొధే వకిౄ నదట్ి యట్లథరయస,„కెాబమ్ ఖరళత‟ ఄవుణరడె.
„కెాబమ్ల ఙెయౌాంుథరయసలు‟ గ నౄభా ఔంనలనీ మజభానఽలఔు ఆందఽలల నలదె
భూలం ఈంట్లంథి. నులల఼ హోలు యా నిధఽల నఽంఙే కెాబమ్లనఽ
ఙెయౌాసౄ ఽనైట్ికీ, ఙరలా కైసఽలలల యగెధరనిై నిలఫట్లికోవలలన ఫలధత
ఈనైయయస యభై ఄవుణరయస.

అండర్ మెైటయవె

కెాబమ్లనఽ ఄయ ం ఙేసఽఔుని, ఈతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల఼ షయతేలు,
నిమభ నిఫంధనలు, ధయలు వంట్ి యట్ిని నియృ బంఙే ఫలధత నౄభా ఔంనలనీ
లలయౌ ఄండర్ భెైట్యా థి, నతౄ ం నౄభా సంస లథి.
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మెఖయాలేటర్

భెఖ లేట్ర్ (పలయత నౄభా నిమంతాణ, ఄనవిథిే శూదికయ సంస ) థిఖ వ నేభపునై
అశ్మాల శూధనఔు ఔిఱ ఙేసౄ ా కీలఔ యట్లథరయసగ ఈంథి :


నౄభా భవయణంలల ఔరభదే త్తని నియవళంచడం



నులల఼థరయసల ాయోజధరనిై కనుడడం



నౄభా సంస ల థీయఘకయౌఔ లైధరనిష మల్ అభోఖం ఫలఖ ండేట్ా ల చాడడం.

థర్డ తృహమీట ఎడ్ిమతుసేటరటయవె
లేయ భధవయసౄలుగ భిచితఫైనయభై థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర యసా. అభోఖ నౄభా
కెాబమ్లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేశూౄ యస.
తెభా ఏజంటయ
ె / ఫోర ఔయవె

నౄభా ఏజంట్ల
ా / ఫోాఔయసా నులల఼లనఽ యఔరబంచడఫే కదఽ, కెాబమ్ ఙేమవలల
వచిిన క్షంలల యనియోఖథరయసలఔు లేవ ఙేశూౄ యని ఔడర అశించడం
జయసఖ తేంథి.

తృొర వ్సైడయవె / ఆషతతరలక

యనియోఖథరయసల కెాబమ్ ఄనఽబవం శూ఼గ శూగైట్ా లయయస చాశూౄయస. భ కంగ
అసత్తా ట్ి.న.ఏల నునల్ లల ఈనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌాంచనవసయం లేఔుండర
అసత్తాలల చికితస ను ంథేట్ా ల నౄభా సంస చాసఽౄంథి.

అ యధంగ కెాబమ్లనఽ నియవళంచడభంట్ే, కెాబమ్లఔు సంఫందించిన ఇ యట్లథరయసలలాని ాత్త ఔుభి
లక్షాలనఽ నియవళంచడఫే ఄవుతేంథి. ఄబణే, యభిలల కొందభి లక్షాల భధ గయష ణ తలెతౄఖల ఄవకశ్భూ
ఈందనఽకోండి.
2. తెభా ఔం్తూలో కెెభమ్ల తుయుసణ తృహతర
ఇ భిశ్భ
ర ఔు ఙెంథిన డరట్ల ాకయం - “యయధ నౄభా సంస ల అభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ 65% నఽంచి 120%
నలైన ఈంథి. భాభెుట్ లల ఄతదిఔ పలఖం 100% నషి నిషత్తౄ కి నలైన నిఙేశూౄ ోంథి”. అభోఖ నౄభా యనుయంలల
ఙరలా ఔంనలనీలు నశుిలణో నడెసఽౄధరైబ.
థీనిై ఫట్ిి ఔంనలనీకి, నులల఼థరయసలఔు ఔడర ఈతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేిందఽఔు ట్ిషిఫైన ఄండర్ భెైట్ింగ్
యదరధరలు, సభయ ఫైన కెాబమ్ల నియవహణ ఄనఽసభించవలలన ఄవసయం ఈందని ణెలుశూోౄంథి.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 1
నౄభా కెాబమ్ ాకిరమలల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయస యట్లథరయస కదఽ ?
I.

నౄభా ఔంనలనీ ఱేర్ హోలు యా స
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II. భానవ వనయసల యపలఖం
III. భెఖ లేట్ర్
IV. ట్ి.న.ఏ
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B. ఆమోఖా తెభా కెెభమ్ల తుయుసణ
1. ఆమోఖా తెభాలో ఎద఼యభయా షవ్హళలు
అభోఖ నౄభా నుోర్ి నూోయౌయోలలని ఄసభానఫైన ఄంరలనఽ లలతేగ ఄయ ం ఙేసఽకోవడం ఙరలా భ కం. ఄుడే
అభోఖ కెాబభానఽ సభయ ంగ నియవళంచఖలుఖ ణరం. ఄయ ఆయ:
a) నులల఼లలల ఄతదిఔ పలఖం అసత్తా నులెైణే నషి భిశృయం ఙెయౌాంచడరనికి సంఫందించినయే. ఆఔుడ యక్షణ
ను ందఽతేనైథి భనిఱ. ఆథి పలయోథేవఖబభితఫైన ఄంరలనఽ భ ందఽఔు ణెసౄ ఽంథి. ఆతయ తయఖతేల
నౄభాలల భనకిలాంట్ియ శూదరయణంగ ఎదఽయసకవు.
b) ఄధరభోగల తీయసణెనఽైలు, చికితసఔు యళ్ుడంలల ఄనఽసభింఙే యైకభి, తదనంతయం డరఔిర్ ని
ఔలవడంలల పలయతథేశ్ంలల ఙరలా యచితాఫైన భిల త్త
 ఔనినసౄ ఽంథి. యట్ి పయౌతంగ కొందయస భభీ ఄత్త
జఞఖరతౄణో ఈంట్ే, భభికొందయస తభ ఄధరభోఖం, చికితసల ట్ా ఏభాతాం ఔలత ఙెందని లత్తలల
ఈంట్లయస.
c) అభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽి. కభపభైట్ సంస వంట్ి ఖూ
ర ు కొనవచఽి. ఫలంఔు వంట్ి భిట్ెైల్
ఄభ్కల భాయా ం ఖ ండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽి. థీని పయౌతంగ ఈతత్తౄ ని లయ వసఽౄవుగ
ఄభ ్తేనైట్ల
ా ఔఔు ఔనినసౄ ఽంథి. భభోఔు ఄథి యనియోఖథరయస ఄవసభలనఽ సంతినౄ యఙే
యధంగ తదనఽఖ ణంగ థ యసఔుతేనైథిగ భాయసణోంథి.
d) అభోఖ నౄభా నులల఼ కింద కెాబమ్ ఙేమడం అసత్తా నులబయ చయనలైధే అదరయడి ఈంథి. ఄబణే ,
శూౌలబం, ాణేఔ ధైుణం, చికిణరస దే తేలు, నృయౌా ంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీజల యషమంలల
ఄథి డరఔియా స, సయజ నా ఽ కవచఽి లేథర అస్రతేలు కవచఽి ఏఫైధర
సభయఔులు ఄందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ.

నతౄ ం అభోఖ లేవల

థీనివలా కెాబమ్లనఽ భిషుభించడం ఙరలా

ఔషి భవుణోంథి.
e) అభోఖ యక్షణ యపలఖం ఙరలా యేఖంగ ఄనవిథిే ఙెందఽణోంథి. కొతౄ యధఽలు, కొతౄ లక్షణరలు
ుట్లికొసా
ౄ ధే ఈధరైబ. థీంణో నాతన చికిణరస దే తేలు ఔడర ఄనవిథిే ఙెందఽతేధరైబ. కీహోల్ సయజ భీలు, లేజయస చికితసలు వంట్ియట్ిని ఆందఽఔు ఈథరహయణగ ఙెవచఽి.
ఆథి అభోఖ నౄభానఽ భభింత శూంకైత్తఔఫైనథిగ భాయసశూోౄంథి. ఄట్లవంట్ి యదరధరలణో ఔడిన నౄభా
కెాబమ్ల భిశుుయం నియంతయం ఫయసఖ డవలలన ఄవసయం ఏయడెణోంథి.
f)

ఇ ఄంరలనిైంట్ికీ నేంచి, భానవ థేశృనిై నుాభాణీఔభించలేభధే యసౄ వం ూభిౄగ నాతన
కోణరనిై జోడిశూౄ ోంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఆదె యస వఔుౄలు కై యఔఫైన చికితస ను ంథిధర
ఔడర సంథించడంలల ణేడర ఈంట్లంథి. యభికి యేభైవయస చికితసలు ఄవసయడవచఽి. అసత్తాలల
ఈండరయౌసన కలం యషమంలల ఔడర ఆదె భి భదర ణేడరలుండవచఽి.
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అభోఖ నౄభా నుోర్ి నూోయౌయో యేఖంగ విథిే ఙెందఽణోంథి. ఄట్లవంట్ి యేఖవంతఫైన విథిే యసఽయసతేనై సయల్
వలా యఔయకల నులల఼ల సంక ఔడర యభీతంగ నలభిగినుోణోంథి. అభోఖ నౄభా నులల఼లు యణలల వందలాథిగ
ఈధరైబ. కై ఔంనలనీ లలల ఔడర భనం ఄధేఔ యకల నులల఼లనఽ చాడవచఽి. ాత్త నులల఼కి లేథర కొనిై
భాయసలణో థరనఽైంచి ుట్లికొచిిన భభో నులల఼కి థరనిథెైన యలక్షణ ఈంట్ ంథి. థరనిణో కెాబమ్ నఽ
భిషుభించడరనికి భ ందఽ సదయస నులల఼ని నిశితంగ ఄధమనం ఙేమవలల వశూోౄంథి.
అభోఖ నుోర్ి నూోయౌయోలల విథిే సంకాయఫైన సయల్ నఽ ఔడర యంట్ ణెశూౄ ోంథి. ఔ ఔంనలనీ 100,000 అభోఖ
నులల఼లనఽ భిట్ెైల్ యనియోఖథరయసలఔు యఔరబంచింథి ఄనఽఔుంథరం. ఇ నులల఼ల కింద 300,000 భంథి ఈంట్ే ,
ఔంనలనీ ఔనీసం సఽభాయసగ 20,000 కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాంఙేందఽఔు లదేం కవలల వశూోౄంథి !

నఖదఽ

ఙెయౌాంచనవసయం లేఔుండర లేవలు ను ందవచిని నులల఼థరయసలు అశిశూౄయస. కెాబమ్ లు యేఖంగ లలట్ిల్ ఄయవలని
ఔడర కోయసఔుంట్లయస. థరంణో అభోఖ నౄభా కెాబమ్ల యపలగనిై నియవళంచడం ఖణనీమఫైన సయల్గ
భాభింథి.
నలైగ, పలయతథేశ్ంలల యఔరబసఽౄనై అభోఖ నౄభా నులల఼ల ాకయం థేశ్ం లలల ఎఔుడెైధర అసత్తాలల ఙేయవచఽి.
కెాబమ్లణో వవహభింఙే ఫిందం తభ వదె ఔు వచిిన కెాబమ్నలై సంథింఙేందఽఔు థేశ్యౄ ంగ ఄభలులల
ఈనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ అఔయంు ఙేసఽకోయయౌస ఈంథి.
అభోఖ కెాబమ్ల ఫేధేజర్ ధైుణరనిై, ఄనఽబయనిై, తనఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యయధ శూధధరలనఽ
ఈయోగించఽఔుని ఇ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుంట్లడె.
ఄంత్తభ యరలాషణఔు వలేౄ , అభోఖ నౄభానఽ ఄంథింఙేయయస, ణరభ
సవమంగ

లేథర

ఔుట్లంఫ

సబ ల

ఄధరభోఖం

వలా

ఄవసయంలల ఈనై ఒ వకిౄకి ఄలాగై ,

రభీయఔ,

పలయోథేవఖబభితఫైన

త్తౄ డిని

ఎదఽభపుంట్లనైయభికి ణోడరట్ల నంథింఙరభధే సంతినౄ ని ను ందఖలుఖ ణరయస.
షమెైన కెెభమ్న఼, షమెైన ఴాకతుకత, షమెైన షభమంలో అందించేటె య చఽడడబే షభయి బైన కెెభమ్ల తుయుసణ
అతుంచ఼ఔకంటయంది.
2. ఆమోఖా తెభాలో కెెభమ్ల రకమ
తర
కెాబమ్నఽ నౄభా ఔంనలనీబయ ఙెయౌాంచవచఽి. లేథర నౄభా ఔంనలనీ ఄదీఔిత థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ (ట్ి.న.ఏ) థరవభ
ఙెయౌాంు జభిగైట్ా ల చాడవచఽి.
కెాబమ్నఽ నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట్ి నఽంచి నులల఼లలని షయతేల ాకయం ఙెయౌాంు జభిగైంత
వయఔు భధ కలంలల అభోఖ కెాబమ్ సషి ంగ నియవచించిన యయధ దశ్ల ఖ ండర శూఖ తేంథి. యట్ిలల థేని
నుాదరనం థరనిథే.
థిఖ వ నేభపునై ాకిరమలు ాణేకించి అభోఖ నౄభా (శృలట్లెైజైషన్) నషి భిశృయ నులల఼లఔు సంఫందించినయ.
అభోఖ నౄభా యనుయంలల ఆయే ాదరన పలఖంగ ఈధరైబ.
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లయ ాయోజన నులల఼ లేథర తీవా ఄసవస త నులల఼ లేథర థెైనంథిన నఖదఽ నులల఼ వంట్ి యేట్ి యషమంలలధైధర
సభై కెాబమ్నఔు ఄనఽసభింఙే శూదరయణ ాకిరమ, జతయచవలలన ణరాలు కై భాథిభిగ ఈంట్లబ. కఔనుోణే
ఄట్లవంట్ి నులల఼లు భ ందఽగ నఖదఽ ఙెయౌాంచనవసయం లేని సదఽనుమంణో భఔనుోవచిధేథి యసౄ వం.
నషి భిశృయ నులల఼ కింద ఙేలే కెాబమ్ ఎలా ఈండచఽినంట్ే :
a) నఖద఼ యహత కెెభమ్
అసత్తాలల ఙేభైట్ుడెకనీ, చికిణరస సభమంలలకనీ కయసిలనఽ యనియోఖథరయస ఙెయౌాంచడె. నౄభా
సంస /ట్ి.న.ఏ భ ందభి ఄనఽభత్త అదరయంగ ధట్ వర్ు లలని అసత్తా లేవలనఽ సభఔయససఽౄంథి.
తభవత కెాబమ్ భిశుుయం కోసం ణరాలనఽ నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏకి సభభిసఽౄంథి.
b) మిభంఫయవీబంటయ కెెభమ్
యనియోఖథరయస తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ అసత్తాకి ఙెయౌాశూౄ డె. తభవత ఄయహత ఫేయఔు కెాబమ్ నఽ
ఙెయౌాంు కోసం నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏకి సభభిశూౄడె.
భెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఈధరైబ.

భైకాచితాం 1: కెాబమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఈంట్లంథి (ఆథే ఔరభంలల ఈండరలని లేదఽ)
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కెాబమ్ ాకిరమ
వయౄ భానం
భిజిలేిష
ర న్
డరఔుఫంట్ా భిశీలన
నృయౌా ంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభించడం
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కెాబమ్ల కోడింగ్
భిశీలన/కెాబమ్నలై ధరమ నియృ మం
ఙెయౌాంఙరయౌసన తేథి నతౄ ంనలై నియృ మానికి భవడం
కెాబమ్ ఙెయౌాంు
ఄవసయఫైన ణరాలనఽ, ఄదను సభాఙరభనిై కోయడం
కెాబమ్లనఽ త్తయసుభించడం
భభింత సయవయ దభుౄ కోసం కెాబమ్లనఽ ఄనఽభానించడం
కెాబమ్ డరఔుఫంట్ా నియవహణ
కెాబమ్లనలై అడిట్

a) ఴయు భానం
యనియోఖథరయసఔు, కెాబమ్ల ఫింథరనికి భధ నదట్గ సంఫంధం ఏయడేథి కెాబమ్ వయౄ భానం
థరవభధే. అసత్తాలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగించదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయస ఔంనలనీకి
ణెయౌమఙేమవచఽి. లేథర అసత్తాలల ఙేభిన తభవతధైధర భ కంగ ఄతవసయ భిల తేలలా అసత్తాలల
ఙేభిన సందభౌలలల అ తభవతధైధర అ సంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽి.
ఆట్ీవయౌ కలం వయఔు ఔడర కెాబమ్ ఙేమడం ఖ భించిన వయౄ భానం ఔ లాంఛనంగధే ఈంట్ృ వచిింథి.
ఄబణే, ఆట్ీవయౌ కలంలల ఆనాసూయయసా అచయణశూధఫైనంత ఫేయఔు యలెైనంత తవయగ అ వయౄ భాధరనిై
ణెయౌమజైమాలని ట్లిఫట్ి డం నుాయంనంఙరయస. భ ందఽగ ఄనఽఔునై ాకయం అసత్తాాలల ఙేయసతంట్ే
అసత్తలల ఙేయడరనికి భ ంథే అ సంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. ఄతవసయ భిల త్త
 లల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24
ఖంట్ల లలగ అ సంఖత్తని నౄభా ఔంనలనీకి ణెలనుయౌ.
అసత్తాలల ఙేభిన సభాఙరయం సకలంలల ఄందఽఫలట్లలలకి వలేౄ అ యనియోఖథరయస అసత్తాలల ఙేభింథి
సతమో కథో సభిచాసఽఔుధేందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయస ఙేయలేదని లేథర వంచన ఏనై లేదని
నిభేభించఽఔుధేందఽఔు నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏకి ణోడడెతేంథి. కొనిై సందభౌలలల కయసిలనలై అసత్తా
మాజభానంణో చభిించడరనికి ఔడర యలుంట్లంథి.
నదట్ే వయౄ భానం ఄంట్ే,„జఞఫ భల, ంన, ఄథి ఄంథినట్ల
ా నిభేభించఽకోవడం‟ లేథర నూక్స ఙేమడం.
ఔభూనికైషన్, ట్ెకైలజీలలల ఄనవిథిే ుణభా ఄని ఆనాసూయయసా/ట్ి.న.ఏలు నడినే కల్ లలంట్యా థరవభ
ఔడర వయౄ భానం ండం శూధభవుణోంథి. ఆయ 24 ఖంట్ల ణెభిచి ఈంట్లబ. ఆంట్ర్ ధట్, ఆ- ఫబల్
లనఽ ఔడర ఈయోగించఽకోవచఽి.
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b) మిజిసేటరశన్
కెాబమ్నఽ ఔంూట్ర్ లల ఎంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభెనఽస సంకనఽ సిఱించడఫే కెాబమ్ భిజిలేిష
ర న్ ాకిరమ.
భిపభెనఽస సంకణో కెాబమ్ లత్తని ఏ సభమంలలధైధర ణెలుసఽకోవచఽి. థీనిై కెాబమ్ నంఫయస, కెాబమ్
భిపభెనఽస నంఫయస లేథర కెాబమ్ ఔంట్ా లు నంఫయస ఄంట్లయస. నుాలలలంగ్ సంస ఈయోగింఙే ఔంూట్ర్,
ాకిరమలనఽ ఫట్ిి కెాబమ్ నంఫయస సంకలలల ఈండవచఽి లేథర ఄక్షభలణో ఔడిన సంకలలల
ఈండవచఽి.
కెాబమ్ వయౄ భానం ఄంథి, నులల఼ నంఫయస సభిగా  ఈండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో ఄథి
సభినుోబన యంట్ధే శూదరయణంగ భిజిలేిష
ర న్ ూభిౄ ఙేల, భిపభెనఽస నంఫయస ఆశూౄయస.
ఔంూట్ర్ లల కెాబమ్నఽ భిజిసి యస ఙేమగధే, ఄథే సభమంలల నౄభా సంస కాణరలలల ఄందఽఔు ఔ
భిజయసవనఽ సిఱిశూౄ యస. వయౄ భానం/భిజిలేిష
ర న్ సభమంలల, కెాబమ్ కచిితంగ ఎంత నతౄ మో లేథర
ఄంచధర నతౄ ం ఎంణో ణెయౌమఔనుోవచఽి. ఔనఽఔ నుాయంబ భిజయసవ నతౄ ం నుాభాణఔ భిజయసవ (ఙరలా వయఔు
ఙరభితఔ
ా సఖట్ల కెాబమ్ లలైజు ఄబ ఈంట్లంథి) నతౄ ం ఄవుతేంథి. ఔశూభి ఄంచధర నతౄ ం లేథర పలయం
ఄవచిని పలయసఽౄనై నతౄ ం ఖ భించి ణెయౌమగధే, థరనిై ాత్తనృంనృంఙే యధంగ భిజయసవనఽ నలంచఽతధన
లేథర తగిాసౄ ాధన సవభిశూౄ యస.
c) తడరల మిశీలన
ఔశూభి కెాబమ్ భిజిసి యస కగధే, నుాలలలంగ్ ఔు ఄవసయఫైన ణరాలనీై ఄంథేట్ా లగ చాసఽకోవడం
తదఽభి చయ ఄవుతేంథి.
కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫైన ఄంరలని ఖ యసౄంచఽకోయయౌ:

1. ఄసవస తఔు సంఫందించిన డరఔుఫంట్భీ అదరయం
2. ఄంథించిన చికితస
3. ఆన్- నేషంట్ గ ఈనై కలం
4. భీక్షల నియేథిఔలు
5. అసత్తాకి ఙేలన ఙెయౌాంు
6. చికితసఔు సంఫందించి తదఽభి సలశృ
7. ఆంనుాంట్లా వంట్ి యట్ికి సంఫందించి ఙెయౌాంు అదరభలు
డరఔుఫంట్ా నఽ భిశీయౌంచిన తభవత, కెాబమ్ నుాలలసర్ భిశీయౌంఙే ఄంరల జఞనృణర ఔట్లంథి. ఙరలా
ఔంనలనీలు

నుాలలలంగ్

డరఔుఫంట్ేషన్

లల

ఄట్లవంట్ి

ఙేసఽఔుంట్లధరైబ.
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ఙెక్

యౌసఽి

ఈండడరనిై

ఔ

పలఖంగ

లలనంచిన ణరాలనఽ ఇ దశ్లలధే ఖ భిౄశూౄ యస. కొనిై ాకిరమలలా ఇ దశ్లలధే యనియోఖథరయస/అసత్తా
సభభించని ణరాలనఽ కోయణరయస. ఙరలా ఔంనలనీలు యనియోఖథరయసఔు ఄశూౌఔయం ఔలఖఔడదధే పలవనణో
ఄదను సభాఙరయం కోసం ఄబభించడరనికి భ ంథే నదట్ ఄనిై ణరాలనఽ ూభిౄగ భిశీయౌశూౄబ.
d) తయౌె ంగ్ షభాచడమహతున సేఔమించడం
కెాబమ్ నుాలలలంగ్ వలమంలల నృయౌా ంగ్ ఔడర భ కఫైన పలఖం. అభోఖ నౄభా నులల఼లు శూదరయణంగ
చికితసఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కింద భినేతేలనఽ యదిశూౄ బ. ఄంతఔునేంచి భిశృభనిై
ఙెయౌాంచవనైభాట్. చికితసఔబయ ఙరభీజలనఽ వభీాఔభిసౄ ఽనై నుాభాణఔ యదరనం ఆథి :

 భిజిలేిష
ర న్, సభీవసఽ ఙరభీజలణో సశృ యౄభ , ఫోయసు, నభిసంగ్ వమాలు.
 ఐ.ల.మ ఙరభీజలు, ఏ యధఫైన నిశిత యక్షణ కయఔలానులకెైధర.
 అభైషన్ తిబయట్ర్ ఙరభీజలు, ఄధల఼ౄ ఱమా, యఔౄ ం, అకిసజన్, శ్సౄ ైచికిణరస భిఔభలు, భందఽలు,
డమాగైలిక్ వసఽౄవులు, ఎక్స భై, డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన఼, నేస్క ఫేఔర్, ఔిత్తాభ
ఄవమయలు వంట్ియట్ికెైన కయసిలు. అభైషన్ లల పలఖంగ ఄబన ఏ యైద కయసిలెైధర సభై.

 సయజ న్, ఄధల఼ౄ ఱసి ఽ, ఫడిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔనసలెింట్లా, లలషయౌసఽిల ఼జులు.
 ఄంఫ లెనఽస ఙరభీజలు
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్స భై, శూునఽా వంట్ి భీక్షలకెైన ఙరభీజలు.
 ఓషదరలు
ఇ యపలగల కింద సభాఙరభనిై నుోఖ

ఙేలేందఽఔు యనియోఖథరయస సభభించిన ణరాలనిైంట్ినీ

భిశీయౌశూౄయస. పయౌతంగ, కెాబమ్ల లలట్ిల్ ఫంట్ నఽ కచిితతవంణో ూభిౄ ఙేమడం ఔుదఽయసతేంథి.
అసతేాల నృయౌా ంగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభింఙేందఽఔు ామణరైలు శూఖ తేనైట్ికీ , ాత్త అసత్తా నృయౌా ంగ్
లల థరనిథెైన దే త్తని థేనిధన ఄనఽసభించడం భియజు. ఇ యపలఖంలల ఎదఽయవుతేనై సయళ్ైు ఆయ :


సభీవసఽ ఙరభీజలు లేథర అశృయం వంట్ి భిశృయం వభిౄంచని ఄంరల జఞనృణరలలకి ఖథి ఄథెె ఔడర
భవచఽి.



కై నృలుా ఄబణే యయధ యపలగలయ ఈండవచఽి. భీక్షలఔు లేథర భందఽలఔు ఄనిైంట్ికీ ఔయౌన
ఖ తౄ గ కై నతౄ ంణో నృలుా ఆవవవచఽి.



నుాభాణకైతయ నేయానఽ ఈయోగించడం. ఈథరహయణఔు నభిసంగ్ ఙరభీజలనఽ సభీవసఽ ఙరభీజలుగ నలవడం.



“ఄలాంట్ియే ఙరభీజలు”“వంట్ియ”“ఄనఽఫంధ వమాలు” వంట్ి భాట్లనఽ నృలుాలల ఈయోగించడం.

నృయౌా ంగ్ సషి ంగ లేనుడె నుాలలసర్ కయసిలనఽ యడియడిగ చానంఙరలని కోయవచఽిలేథర

ఄదను

సభాఙరభనిై ఄడఖవచఽి. థీనివలా వభీాఔయణనలైన, కయసిల అమోదయోఖతనలైన ఏయైధర సంథేశృలుంట్ే
ణొలగినుోణరబ.
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ఇ సభసనఽ భిషుభింఙేందఽఔు, ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔసాణరాలనఽ జఞభీ
ఙేలంథి. ఄట్లవంట్ి నృలుాల నూభ్ట్ నఽ, భిశృయం లనంచని ఄంరల జఞనృణరనఽ ఄథి లభీఔభించింథి.
తృహాకైజీ మైటె య
కొనిై యధఽల చికితసఔు ఙరలా అసతేాలు నుకైజీ భైట్ాఔు ఄంగీఔభింఙరబ. చికిణరస యదరధరనిై
నుాభాణీఔభించి, వనయసలనఽ యనియోగించఽకోవడంలల అసత్తాఔునై శూభయ ూంనలై ఆథి అదరయడి ఈంట్లంథి.
ఆట్ీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ా యైడర్ ధట్ వర్ు లల, అర్.ఎస్క.నృ.యై యషమంలల ఔడర, ఄధేఔ యదరధరలఔు
ఙెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ంథే లభీఔభింఙరబ.

ఉదడసయణ
a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాంజియోగరమ్, మాంజియోనుాల఼ి, ల.ఏ.నృ.జి లేథర ఒనలన్ శృర్ి సయజ ర్, వంట్ియ
b) గెైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: శూదరయణ ాసవం, లజైభిమన్ ాసవం, ళషి భెఔినై, వంట్ియ
c) అభపౄనలడిక్ నుకైజీలు
d) అౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు
సయజ భీ తభవత సభసలు తలెత్తౄణే ఄబయ ఄదను వమాలఔు

ఇ నుకైజీలఔు నేంచి కయిబణే

యసౄ యఔ నుాత్తథిఔన యట్ికై యేభైగ ఙరభీజలు వసాలు ఙేశూౄ యస.
నుకైజీల వలా కొనిై ఄనఽఔలతలుధరైబ. యట్ిలల ఆనేడిఈనై వమం ఆదనేత ంగ ణెలుసఽౄంథి.
చికిణరస యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఈంట్లంథి. ఄట్లవంట్ి కెాబమ్లనఽ భిషుభించడం సఽలబం.
e) కెెభమ్ల కోడ్ింగ్
ఈయోగిసౄ ఽనై యట్ిలల ఄతంత భ కఫైన కోడ్స లలట్ ాంచ అభోఖ సంస (డఫా ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయస
ఙేలంథి. ఄథి యధఽల ఄంతభజతీమ వభీాఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ ఄనవిథిే ఙేలంథి.
యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేందఽఔు ఐ.ల.డిని , అ యదికి చికితస ఙేలేందఽఔు ఄనఽసభింఙే
యదరధరనిై ఖరళంఙేందఽఔు ఔభెంట్ ను ా ల఼జర్ ట్ెభి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స నఽ ఈయోగించఽఔుంట్లయస.
ఆనాసూయయసా కోడింగ్ నలై అదరయడడం ఔరఫేన఼ ఎఔుువ ఄవుణోంథి. ఆనాసూభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్
ఫంట్ ఄతరభిట్ీ (ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫైన ఆనాసూభెన్స ఆనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఆన్ పభై్షన్
ఫలంఔునఽ నుాయంనంచింథి. ఄట్లవంట్ి సభాఙరభనిై ఄఔుడ యరలాఱంఙే ఄవకశ్భ ంథి.
f)

కెెభమ్ తృహరస్సంగ్

అభోఖ నౄభా నులల఼ని చథియణే ఄథి ఔభభిషమల్ కంట్లాఔుి ఄని ణెలుసఽౄంథి. ఄథే సభమంలల, ఄందఽలల
యైద భిపలష ఈంట్లంథి. ఙెయౌాంచవలలన కెాబమ్ వచిినుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌాంఙరలల యవభిసౄ ా ఄందఽలల
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యైద థరలఔు నియవఙరలుంట్లబ. ఏ నౄభా నులల఼లలధైధర కెాబమ్ల నుాలలలంగ్ ఔు సంఫందించిన కీలఔం
భెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄయ :


నులల఼ కింద ఇ కెాబమ్నఽ ఙెయౌాంచవఙరి?



ఙెయౌాంఙరయౌస ఈంట్ే, నిఔయ నతౄ ం ఎంత ?

ఇ భెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ ఆయవలధరై నులల఼కి ఙెంథిన ఄధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫంధనలనఽ
ఄయ ం ఙేసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ధట్వర్ు అసత్తాలల ఔనఽఔ చికితస ఙోట్లఙేసఽఔుంట్ే అ అసత్తాణో ఔుథిభిన
భైట్ా ఖ భించి ఔడర ణెయౌల ఈండరయౌ.
కెెభమ్ మిశీలనడయుత
అభోఖ కెాబమ్ భిశీలనఔు యమలాందఽఔు థిఖ వ నేభపుంట్లనై ఄంరలు సంతినౄ ఔయంగ ఈండి తీభయౌ.
i.

ఆషతిర తృహల ైన షబయాడు తెభా తృహలస గపడుఖయ కతందఔక ఴచిు ఉండ్డయౌ.

ఆథి సఽలబంగ ఔనినసౄ ఽంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ కింద ఈనై వఔుౄల నేయా స, (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ
ఔడర) అసత్తాలల ఙేభిన సబ డి నేయస సభినుోలని సందభౌలు భనఔు ఄధేఔం ఎదఽయవుతేంట్లబ.
ఫహృర ఄందఽఔు కయణం కఖల ఄంరలు :
నులల఼లల నేభపునై వకిౄ, అసత్తాలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై ఄబ ఈండేట్ా లగ చాసఽకోవడం భ కం. అభోఖ
నౄభాలల ఇ యఔఫైన మోశూలు సయవశూదరయణం.
ii. తెభా ఉనన కహలం లోలే ేశంట్ చేమి ఉండ్డయౌ.
iii. ఆషతిర తుయుచనం
వకిౄని ఙేభిన అసత్తా

నులల఼ కింద నియవచించిన “అసత్తా లేథర నభిసంగ్ హోమ్” నియవచనం ాకయం

ఈనైథెై ఈండరయౌ. లేఔనుోణే కెాబమ్ ఙెయౌాంచడం ఔుదయదఽ.
iv. డ్ొ మిసయౌమమీ శృసటల ైజైశన్
కొనిై నులల఼లు డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్ కి ఄంగీఔభిశూౄ బ. ఄంట్ే , శూదరయణంగ అసత్తా/నభిసంగ్
హోమ్ లల చికితస ఄవసయభబయ

ఄసవస తకి పలయతథేశ్ంలల నియస ఖిహంలలధే 3 భోజులఔు నేంచి

చికితస తీసఽకోవచఽి.
నులల఼ ాకయం డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయౌాంు ను ంథరలంట్ే :


నేషంట్ లత్త ఄతనఽ/అఫనఽ అసత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ కి తయయౌంచలేనిథిగ ఈండరయౌ. లేథర



అసత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ లల డఔల కొయత కయణంగ నేషంట్ నఽ తయయౌంచలేఔనుోబ ఈండరయౌ.
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v. ఆషతిరలో ఉనన కహలం
శూదరయణంగ ఆన్ నేషంట్ గ అసత్తాలల 24 ఖంట్లు నేంచి ఈంట్ేధే అభోఖ నౄభా నులల఼లు అస్రత్త
కయసిలనఽ ఙెయౌాశూౄ బ. ఔనఽఔ ఇ నిఫంధననఽ సంతినౄ యఙేందఽఔు ణేథీ , ఙేభిన సభమంణోనుట్ల డిరిభిజ
సభమానిై నేభపునడం ఔడర భ కం.
డ్ే-కైర్ చికతతీలక
అభోఖ యక్షణ భిశ్భ
ర లలని శూంకైత్తఔ ఄనవిథిేలు ఄధేఔ చికిణరస యదరధరలనఽ సఽలబతయం ఙేరబ. ఖతంలల
యట్ికి సంకిాషిఫైన చికితసలు, అసత్తాలల ఎఔుువ కలం ఈండవలలభవడం ఄవసయభబయయ. 24 ఖంట్లు
నేంచి అసత్తాలల ఈండవలలన ఄవసయం లేఔుండర

డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియవళంఙే యదరధరలు ఄధేఔం

ఄందఽఫలట్లలలకొఙరిబ.
డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖం భ ంథే ఄంగీకభనికి వచిిన నుకైజి భైట్ల నుాత్తథిఔయ. పయౌతంగ
వమాలలల లయతవం ఏయడింథి.
vi. ఒ..డ్ి
ఓట్- నేషంట్ గ ఔడర చికితస/ఔనసలేిషనా నలై నలట్ి న కయసిలనఽ ఆఙేి నులల఼లు కొనిై ఈధరైబ. నౄభా
ఙేలన నిభిెషి నణరౄనికి లలఫడి ఙెయౌాంు ఈంట్లంథి. శూదరయణంగ ఄథి శృలట్లెైజైషన్ నౄభా నతౄ ం ఔన్ై
తఔుువగ ఈంట్లంథి.
ఒ.న.డి కింద లనంఙే నతౄ ం నులల఼కి నులల఼కి భధ ణేడరగ ఈంట్లంథి. ఄట్లవంట్ి భిబంఫయససఫంట్ా ఔు,
24 ఖంట్ల శృలట్లెైజైషన్ కాజు వభిౄంచదఽ.
vii. చికతతడీ విధడనం/చికతతడీ దధ తి
అసత్తాలల ఙేయడం శూదరయణంగ ఄలలత్త చికిణరస దే త్తణో భ డిడి ఈంట్లంథి. ఄబణే , నేషంట్
తీసఽకోదఖా ఆతయ చికిణరస దే తేల ఈధరైబ. ఄయ :


మ ధరని



లదే



హోనేయోత్త



అమ భైవద



ాఔిత్త యైదం వంట్ియ.

ఙరలా నులల఼లు ఇ చికితసలనఽ నేనశృబశూౄయస. కొనిై నులల఼లు యట్ిలల ఔట్ి భెండె చికితసలనఽ ఈ
భినేతేలణో అమోథిశూౄ బ.
viii. భయందమి న఼ంచి ఉనన వ్హాధ఼లక
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తుయుచనం
భ ందభై ఈనై యది థేనిై సాచిసఽౄందంట్ే “ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి 48 ధలల లలల
ఄతనఽ/అఫఔు సఽవఔౄ ంగ ణెయౌలధర లేథర ణెయౌమఔనుోబధర ఈనై ఎలాంట్ి భిల త్త
 , జఫ ో లేథర
గమం లేథర సంఫందిత భిల త్త
 , భిల త
 ేలఔు సంఫందించిన సంకైణరలు లేథర లక్షణరలు.
ఖ భిౄంచినయ/ లేథర యద
ై  సలశృ/చికితస తీసఽఔునైయ .”
భ ందయ నఽంచి ఈనై జఫ ోలనఽ నేనశృబంచడరనికి కయణం ఄథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరాలఔు యయసదే ంగ
ఈండడం. కామం ఄనఽఔునైథరనికి నౄభా కింద యక్షణ ఔయౌంచడరనికి లేదఽ.
ఄబణే, ఇ సాణరానిై వభిౄంజైమడం ఙరలా ఔషి ం. నౄభా ఙేసౄ ఽనై సభమంలల వకిౄకి ఄట్లవంట్ి లత్త
ఈంథర, ఖతంలల యైదం తీసఽఔుధరైభ ఄని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేందఽఔు ఔ ఔరభదే త్తలల యయధ ఄంరలనఽ
భీక్షించవలల ఈంట్లంథి. సదయస ఄధరభోఖం ఎధరైళ్ైాంథి ఄధే థరనినలై యైద నిుణ ల భధ
నధరైననుామాలుంట్లబ
వభిౄంజైలేట్ుడె

ఔనఽఔ

ఏ

కెాబమ్ధైధర

త్తయసుభించడరనికి

భ ందఽ

ఇ

షయతేనఽ

నదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిందధే ఄననుామానిై జఞఖరతౄగ భిశీలనలలకి

తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.
అభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభంలల, ఇ నేనశృబంునఔు భెండె సవయణలు వఙరిబ.
 ఖూ
ర ప్ ఆనాసూభెన్స యషమంలల ఆథి ఔనినసౄ ఽంథి. నౄభా సంస ఔు నషి ం యట్ిలాజైలే వఔుౄలెవయౄ
లేయధే పలవనణో ఆందఽలల నతౄ ం ఖూ
ర ులలని సబ లందభికీ నౄభా సదఽనుమం ఔయౌశూౄయస. నతౄ ం
ాబ ణోవథోఖ లు, థరభిదూా భైకఔు థిఖ వున ఈనై నతౄ ం ఔుట్లంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సంస లలని
నతౄ ం ఈథోఖ ల ఔుట్లంఫలలు వంట్ియభికి ఖూ
ర ు నులల఼లనఽ వభిౄంజైశూౄ యస. నదట్ిశూభి నౄభాఔు
వఙేి కై ఔ ఔుట్లంఫం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి ట్ేా నౄభా సంస లు శూనఽఔలంగ
వవహభిశూౄ బ. తగినంత భూలం లనశూోౄందధే నేనశృబంుణో ఇ నులల఼లు తయచఽ అ
నేనశృబంునఽ ణొలగిశూౄ బ.
 కొంతకలం న఼ానేమంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుంట్ృ వచిిన తభవత భ ందఽ నఽంచి ఈనై జఫ ోలఔు
ఔడర నౄభా ఔయౌంచడంలల తు లేదధే పలవనణో భెండవ సవయణనఽ ణెఙరియస. ఔ వకిౄలల ఔ
జఫ ో లక్షణరలుధరై, నిభిెషి కల వవదిలల ఄయ ాకోనంచవధే నభ్ఔం. ఔనఽఔ థరనిై కామంగ
భిఖణంచడరనికి లేదఽ.
ix. తృహరయంబంలో వ్ేచి ఉండ్ే కహలం
శూదరయణ అభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై (ఏథెైధర ాభాదం ఫలభినడి అసత్తాలల ఙేభిణే తనంచి) నదట్ి
30 భోజులు థరట్ిన తభవత ఫమట్డే ఄధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽంథి.
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ఄథే యధంగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఈధరైబ. ఈథరహయణఔు :


కైట్భక్ి,



ళెభిైమా,



నృధైన్ నుోాశూిట్ిక్ ళెైర్ ట్ా ఼,



వభినౄజం,



ళసి భెఔినై,



లలైనలలైట్ిస్క,



సి ఽలా,



మోచి / తేంట్ి కీలు భాభిడి వంట్ియ.



నలలు,

నుాయంబ కలంలల ఆయ తలెత్తౄధర నౄభా యక్షణ ఈండదఽ. నుాయంబ కలం ఏడరథి లేథర భెండేళ్ైు లేథర
ఄంతఔునేంచిన సభమం కవచఽి. ఄథి కోు నౄభా ఔంనలనీ నులల఼లల కోులా ఈంట్లంథి.
ఄధరభోఖం యట్ిలల ఏథెైధర ఔట్ల ఄని కెాబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄశూౄ డె. ఄథి అమోదయోఖఫైన లత్తలలకై
వసఽౄంథర భథర ఄని భిశీయౌంఙేందఽఔు ఎంతకలంగ ఄతనికి యక్షణ లనశూోౄంథో చాశూౄడె.
x. మినశృభంులక
నులల఼ కొనిై నేనశృబంులనిచిింథి. యట్ిని శూదరయణంగ ఏ యధంగ వభీాఔభించవచఽినంట్ే :


ాసాత్త ాయోజధరలు (ఄబణే, కొనిై నులల఼లా ల యట్ికీ ఆసఽౄధరైయస).



ఓట్ నేషంట్, దంత యైద చికితసలు



ళెచ్.ఐ.య, శృభో్న్ తెయన఼, సా
 లకమ చికితస, సంణరన శూపలణర చికితస, శూౌందభోథీెన
శ్సౄ ైచికితసలు వంట్ి యక్షణ భిదిలలకి ఄధరభోగలు.



భదం/భాదఔ దాయల యనియోఖం కయణంగ వఙేి యధఽలు



పలయతథేశ్ం ఫమట్ తీసఽఔుధే యైద చికితసలు.



ళెచఽి ఄనుమఔయ కయఔలానులు, అత్హణర మతైం, ఄణ దరభి్ఔ కలుషం.



భీక్షలు/భిశీలనల కోసఫే అసత్తాలల ఙేయడం.

ఆట్లవంట్ి సందభౌలలల కెాబమ్లనఽ భిశీయౌంఙే వకిౄ

భిల త
 ేలనఽ నిభిెషింగ యవభించడం ఙరలా

భ కం. థీనివలా లలషయౌసఽి ధేయసగ ఄసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయస. కెాబమ్ నఽ త్తయసుభించడరనిై
ఎవభెైధర సయల్ ఙేలధర కోయసి భిశీలనఔు ఔడర అ ఄంశ్ం ఫలంగ నిలఫడఖలుఖ తేంథి.
xi. కెెభమ్లఔక షంఫంధించిన శయతతల టె విధేమత చఽడం.
నౄభా తీసఽఔునైయయస కెాబమ్ల యషమంలల నుట్ించవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల఼
నియవచించింథి. కెాబమ్ అమోదం ను ందడరనికి ఄందఽలల కొనిై భ క నుతా వళశూౄబ.
శూదరయణంగ ఄయ థేనికి సంఫందించినయై ఈంట్లమంట్ే :
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నిభిెషి వవది లలల కెాబమ్ వయౄ భాధరనిై ండం. వయౄ భాధరనిై తవయగ ండంలలని
నుాదరధరనిై భనం ఆథివయకై ఖరళంఙరం. వయౄ భానం పలాధర వవది లలల ఔంనలనీకి ఙేభలని
నులల఼లలధే నేభపునవచఽి.



నిభీృత కల వవది లలల కెాబమ్ డరఔుఫంట్ా నఽ సభభించడం.



తుడె నుాత్తనిధం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ యలా డించఔనుోవడం లాంట్ి
యట్ిలల నులుంచఽకోఔనుోవడం.

g) చయౌె ంచఴలసన కెెభమ్ తతది ముతు ం్ై తుయణ మాతుకత మహఴడం
ఔశూభి కెాబమ్నఽ అమోథించిన యంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌసన ని ఙెయౌాంఙరయౌసన నణరౄనిై
నియృ బంచడఫే. థీనిై లెకిుంచడరనికి, ఙెయౌాంఙరయౌసన నణరౄనిై నియృ బంఙే ఄంరలనఽ భనం ఄయ ం
ఙేసఽకోయయౌా న ఄవసయం ఈంథి. ఄయ ఏభంట్ే :

i.

తృహలస కతంద షబయాతుకత అంద఼ఫాటయలో ఉనన తెభా ముతడుతున తలకష఼కోఴడం

వకిౄఖత నౄభా నతౄ ంణోఔడిన నులల఼లుంట్లబ. నూోాట్ర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభీ ఙేలనయ కొనిై ఈంట్లబ.
యట్ిలల నౄభా నతౄ ం ఔుట్లంఫంలలని యయందభికీ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. లేథర నూోాట్ర్ నుాత్తథిఔనలైధే
నులల఼లునైట్ికీ, ాత్త సబ నికి కొంత భినేత్త ఈండవచఽి.
ii. ఖతంలో చేసన కెెభమ్నఔక చయౌె ంచినది తృో గహ తృహలస కతంద షబయాతుకత అంద఼ఫాటయలో ఉనన మిగియౌన
తెభా ముతు ం:
ఆథివయఔు ఙెయౌాంచిన కెాబమ్లనఽ నేనశృబంచిన తభవత ఄందఽఫలట్లలల ఈనై నౄభా నతౄ ం
ఫలలెనఽసనఽ లెకిుంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయౌాంచఔుండర అసతేాలలల చికితస ను ందడరనికి ఈనై ఄవకరనిై
థేనిధైధర సదయస వకిౄ తదనంతయం యనియోగించఽఔుధరైడర ఄని ఔడర భిశీయౌంఙరయౌ.
iii. ఉ –మిమితతలక
ఖథి ఄథెె భినేత్త, నభిసంగ్ ఙరభీజలు వంట్ి యట్ిని ఙరలా నులల఼లు నౄభా నతౄ ంలల రతం యౄంలల లేథర
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄంలల నిభిెషింగ నేభపుంట్లబ. ఔనసలెింట్ ఼జు లేథర ఄంఫ లెనఽస ఙరభీజల
వంట్ి యట్ి యషమంలల ఔడర ఄలాంట్ి భినేతేలు ఄభలులల ఈండవచఽి.
iv. అనడమోగహాతుకత షంఫంధించి తుమిదశట మిమితతలేబైనడ ఉనడనభయమో చఽడ్డయౌ
నులల఼ పలాధర నణరౄనిై నిభిెషింగ నేభపునవచఽి. లేథర ాసాత్త కయసి, ఖ ండె జఫ ోలు వంట్ి
యధఽలఔబయ కయసిలనలై భినేత్తని యదించవచఽి.
v. షంచడభత ఫో నస్క ఔక అయుత ఉందడ లేదడ అతు మిశీయౌంచడయౌ
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నులల఼థరయస కెాబమ్ యళత ఫోనస్క (నులల఼థరయస ఄంతఔు భ ందఽ ఏడరథిలల ఎట్లవంట్ి కెాబమ్
ఙేమఔనుోణే నఖూడే నతౄ ం)కి ఄయసహడర కథర ఄని భిశీయౌంఙరయౌ. కెాబమ్ యళత ఫోనస్క తయచఽ ఄదను
నౄభా నతౄ ం యౄంలల ఈంట్లంథి. ఄథి యసౄ యనికి నేషంట్/నులల఼థరయస నౄభా నణరౄనిై నలంచఽతేంథి.
ఄంతఔుభ ందఽ ఏడరథి చివయలల వచిిన కెాబమ్ల వయౄ భాధరలనఽ లెఔులలకి తీసఽకోఔనుోబ ఈండడం వలా
కొనిై సందభౌలలల ఔుభ లేట్ివ్ ఫోనస్క నఽ తుగ నేభపునఖల ఄవకశ్భూ ఈంథి.

vi. మిమితతల బేయఔక ఇచిున ఇతయ కయవుల తెభా :
ఆతయ భినేతేలు ఔడర ఈండవచఽి. ఈథరహయణఔు, అమ భైవద యైద దే త్తలల చికితస ను ంథిణే,
శూదరయణంగ భినేత్త ఙరలా తఔుువగ ఈంట్లంథి. నులల఼ తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభవత, అభోఖ భీక్షల
కయసిలనఽ నిభిెషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే ఄనఽభత్తశూౄయస. అసత్తాలల ఈనైుడె ఆఙేి ఙెయౌాంులఔు
ఔడర భోజుకింత ఄని ఔ భినేత్త ఈంట్లంథి.
vii. కో-ేబంట్
శూదరయణంగ ఆథి ఙెయౌాంునఔు భ ందఽ నిభభిత కెాబమ్ లలల సభ రతంగ ఈంట్లంథి. సహ ఙెయౌాంు
కొనిై ాణేఔ భిల తేలలల భాతాఫే వభిౄంఙేథిగ ఈండవచఽి. తయౌా తండెాల కెాబమ్ లఔు, ాసాత్త
కెాబమ్లఔు, భెండవశూభి నఽంచి ఙేలే కెాబమ్లఔు భాతాఫే ఄభలవచఽి. ఔ నిభిెషి నణరౄనికి నేంచి
ఈనై కెాబమ్లలల ఔడర ఆథి ఄభలవచఽి.
ఙెయౌాంచదఖ నణరౄనిై ఇ భినేతేలఔు సయసెఫలట్ల ఙేలే భ ందఽ, ఙెయౌాంచనవసయం లేని కయసిలనఽ
నేనశృబంచి, ఙెయౌాంచదగిన నిఔయ కెాబమ్ నణరౄనిై లెఔుఖడణరయస.
అభోఖ కెాబమ్లల ఙెయౌాంులు ఈండని ఄంరలు
ఄధరభోఖవంతేనికి ఙేలే చికితసఔు ఄబయ వమాలనఽ ఎలా యబజించవచఽినంట్ే :


నమం ఙేమడరనిఔబయ కయసిలు



భియక్షణఔబయ కయసిలు

యదిని నమం ఙేమడరనిఔబయ కయసిలలల నతౄ ం యైద వమాలు, శూదరయణ సంఫందిత సదఽనుమాలు
ఈంట్లబ. భభింత శూౌఔయవంతఫైన లేథర యలాసవంతఫైన (ఔడర కవచఽి) అసత్తాలల ఈండేందఽకెైన
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽి.
శూదరయణ అభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై యదిని నమం ఙేమడరనికెైన కయసిలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽంథి. నిభిెషింగ
నేభపుంట్ే తనంచి, యలాశూనికెైన ఄదను కయసిలనఽ ఙెయౌాంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.
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భిజిలేిష
ర న్ ఙరభిజ, డరఔుఫంట్ేషన్ ఙరభీజలు వంట్ి ఆలాంట్ి కయసిలనఽ చికిణేసతయ ఙరభీజలుగ వభీాఔభించవచఽి.
నమం ఙేమడంణో ాతక్ష సంఫంధం ఈనైయగ భిఖణంచదగిన (ఈథరహయణఔు ఆన్ నేషంట్ గ
ఈనైుడె ఆఙేి నిభిెషింగ నేభపునై ను ా ట్ీన్ సనా ఫంట్) వంట్ి ఄంరలు.
ఙెయౌాంులు వభిౄంచని ఄంరల యషమంలల

ఖతంలల ాత్త ట్ి.న.ఏ/నౄభా సంస ఔు శూ ంతజఞనృణరలుండేయ.

ఆుడె ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల ాకయం యట్ిని లభీఔభింఙరయస.
ఙెయౌాంచతగిన కెాబమ్ తేథి నతౄ ం నిభేయణ ఔరభం ఆలా ఈంట్లంథి :
టట ఔ 2.1
చయా I

ఖథి ఄథెె, ఔనసలెింట్ ఼జు వంట్ి యయధ యపలగల కింద ఄనిై నృలుాలు, యల఼దఽల జఞనృణర
తమాయస ఙేమాయౌ.

చయా II
చయా III
చయా IV

ాత్త యపలఖం కింద కెాబమ్ ఙేలన నతౄ ం నఽంచి ఙెయౌాంులు వభిౄంచనియట్ిని తీలేమాయౌ
ాత్త యపలఖం కింద వమానికి ఏయైధర భినేతేలుంట్ే వభిౄంజైమండి
నతౄ ం ఙెయౌాంచవలలన నణరౄనిై లెఔుఖట్ి ండి. ఄథి నతౄ ంనైథి నౄభా నతౄ ం లలలే ఈంథో
లేథో చాసఽకోండి

చయా V

ఙెయౌాంచవలలన నిఔయ కెాబమ్నఽ నియృ బంఙేందఽఔు కో- నే వభిౄలేౄ థరనీై నేనశృబంచండి

h) కెెభమ్ చయౌె ంు
ఙెయౌాంచవలలన కెాబమ్ నతౄ ం లెకిుంచగధే, కైసఽనఽ ఫట్ిి యనియోఖథరయసఔు లేథర అసత్తాకి ఙెయౌాంు
జయసుణరయస. అమోథించిన కెాబమ్ నణరౄనిై లైధరన్స/ఎకౌంట్స యపలగనికి ణెలుుణరయస. ఙెఔుు
యౄంలల లేథర యనియోఖథరయస ఫలంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరవభ ఙెయౌాంు ూయౄ వుతేంథి.
ఙెయౌాంునఽ అసత్తాకి జభినణే, ఄవసయఫైన నఽై నేనశృబంు ఏథెైధర ఈంట్ే , ఙెయౌాంు నఽంచి
నేనశృబశూౄయస.
ఙెయౌాంునఽ థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ నియవళంచినుడె, ఙెయౌాంు ాకిరమలల నౄభా సంస ల భధ ణేడర
లుండవచఽి. ట్ి.న.ఏల నితీయసనలై భభింత లలణెైన ఄవగహననఽ భ నఽ్ందఽ ఔయౌంచడం జయసఖ తేంథి.
ఙెయౌాంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎట్ిఔుడె ఔంూట్ర్ లలకి ఎకిుసా
ౄ ఈండరయౌ. ఔసి భయసా ఄడిగై ాశ్ైలఔు
జయఫ యౌఙేిందఽఔు ఆథి ఙరలా కీలఔం. శూదరయణంగ ఇ యవభలనఽ ఔంూట్ర్ థరవభ కల్
లలంట్ర్/యనియోఖథరయస లేయ ఫింథరలణో ంచఽఔుంట్లయస.
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ఙెయౌాంు జయఖగధే, కెాబమ్ లలట్ిల్ ఄబనట్ల
ా భిఖణశూౄయస. కెాబమ్ల సంక, లలట్ిల్ ఙేలన నతౄ ం
ఖ భించి నిభీృత కల వవధఽలలా ఔంనలనీ మాజభాధరనికి , భధవయసౄలఔు, యనియోఖథరయసలఔు,
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ంుణరయస. % లలట్ిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌాంులు వభిౄంచని నతౄ ం, కెాబమ్లు
లలట్ిల్ ఙేలేందఽఔు ట్ిిన సఖట్ల సభమం వంట్ియ శూదరయణంగ లలట్ిల్ ఙేలన కెాబమ్ ల యరలాషణలల
ఈంట్లబ.
i)

డ్డఔకాబంటె లోటయతో ఴాఴసమించడం / అదను షభాచడమహతున కోయడం

కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫంట్ా నఽ భిశీయౌంచవలల ఈంట్లంథి. ఄయ :


ఄడి్షన్ ధనట్లసణో ఔడిన డిరిభిజ శూభంశ్ం,



అదరయంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు,



యయధ యపలగల కింద ఄబన నణరౄలనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుా ,



నాలరషనా ఽ, నూయ్ల఼ నృలుాలు,



ఙెయౌాంు యల఼దఽలు,



కెాబమ్ నూయభ ,



యనియోఖథరయస ఐడెంట్ికైషన్.

సభభించిన ాత్త ధరలుఖ కెాబమ్లలలనా ఔట్ి నుాథనేఔ డరఔుఫంట్ా యషమంలల ఄసంూయృ ంగ
ఈంట్ ందని ఄనఽబవం యలా డిశూౄ ోంథి. థరంణో సభభించని ణరాలనఽ సభభింఙరలని యనియోఖథరయసఔు
సాచిసఽౄధరైయస. యట్ిని కెాబమ్ఔు జత ఙేలేందఽఔు ఄతనికి కల భినేత్తని నియృ బసఽౄధరైయస.
ఄథే భాథిభిగ, కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేసౄ ఽనైుడె ఄదను సభాఙరయం ఄవసయడవచఽి. ఎందఽఔంట్ే :

i. ఄంథించిన డిరిర్జ శూభంశ్ం ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సాచించిన యధంగ సభెైన నూయ్ట్ లల లేదఽ లేథర యది
నియే యణఔు సంఫందించిన కొనిై యవభలనఽ లే థర ఄసవస త చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.

ii. ఙేలన చికితసనఽ తగినంత యవయంగ వభిృంచఔనుోబ ఈండవచఽి లేథర యవయణ ఄవసయం డవచఽి.
iii. డిరిభిజ శూభంశ్ం ాకయం చాలనుడె చికితస భోఖ నిభేయణఔు ఄనఽఖ ణంగ లేదఽ. భలన భందఽలు
చికితస ఏ జఫ ోఔు ఙేసౄ ఽధరైభో థరనికి సంఫందించినయ కవు.

iv. సభఔభిిన నృలుాలలల కోభిన యధంగ కయసిలనఽ థేనికిథరనికి చానంచి ఈండఔనుోవచఽి.
v.

వకిౄ వమసఽ భెండె ణరాలలల సభినుోయౌ ఈండఔనుోవచఽి.

vi. ఄడి్షనఽ ణేథీ/డిరిభిజ ణేథీలు డిరిభిజ శూభంశ్ం, నృలుాలలల సభినుోయౌ ఈండఔనుోవచఽి.
vii. కెాబమ్నఽ

ఄంగీఔభించడరనికి

శృలట్లెైజైషనఽఔు

సంఫందించి

భభింత

సయవయ

ఄవసయడవచఽి. థరనికోసం అసత్తాకి ఙెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయసా ఄవసయభవుణరబ.
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భిశీలన

అ భెండె సందభౌలలలనా, యనియోఖథరయసఔు యౌఖితూయవఔంగ ణెయౌమజైశూౄ యస. లేథర యేట్ినలై ఄదను
సభాఙరయం ఄవసయమో కోయసత ఆఫబల్ ఙేశూౄ యస. ఙరలా కైసఽలలల, ఔంనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై
యనియోఖథరయస సభఔయిఖలుఖ ణరడె. ఄబణే , కొనిై సందభౌలలల ఈనేక్షించడరనికి యలులేని
సభాఙరయం ఙరలా భ కఫైనథి ఄవసయం డవచఽి. కనీ, యనియోఖథరయస నఽంచి థరనికి సందన
ఈండఔనుోవచఽి.

ఄట్లవంట్ి కైసఽలలల, కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయం ఄవసయభని

యనియోఖథరయసఔు భూడెశూయసా భిఫైండయసా ంనశూౄ యస. అ తభవతధే

కెాబమ్నఽ భూలయేసౄ ఽనైట్ల
ా

ధనట్ీసఽ ంుణరయస.
కెాబమ్ నుాలలస్క లల ఈనైుడె శూగై ఈతౄ య ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “నీచపలవం లేఔుండర” ఄధే
భాట్లనఽ నేభపుంట్లయస. ఇ ఈతౄ య ాతేతౄ భల తభవత ఔడర కెాబ మ్నఽ త్తయసుభింఙే హఔుు నౄభా
సంస ఔు ఙెఔుుఙెదయఔుండర ఈండేందఽఔు ధరమయఫైన అ నిమభానిై నుట్ిశూౄ యస.

ఉదడసయణ
కైసఽనఽ సభఖరంగ ఄధమనం ఙేలేందఽఔు నౄభా సంస ఆన్ డోర్ కైసఽ నేయా నఽ కోయవచఽి.
యదరనం/చికితస నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి లేవని ఄతధొఔ నిభేయణఔు ఔడర భవచఽి. నౄభా సంస
భభింత సభాఙరయం కోసం ఙేలన ఄబయ ననఽ ఄతనఽ కెాబమ్నఽ అమోథింఙరడనడరనికి సాచనగ
భిఖణంచడరనికి లేదఽ.
ణరాలలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడం, ఄదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడం కెాబమ్ల నియవహణలల
భ క సయల్. ఄవసయఫైన నతౄ ం సభాఙరయం లేనిథే కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఈండదఽ. ఄలా
ఄని,

సభాఙరయం ఆంక, భభింతగ కయలంట్ృ తయచఽ ఄబభిసౄ ా యనియోఖథరయసనఽ ఄశూౌఔభనికి

ఖ భిఙేమడం పలవం ఄనినంచఽకోదఽ.
కైశూభి కయయౌసన సభాఙరభనిై ఄంతట్ినీ కోయసత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ండం, తభవత కొతౄ
ఄవసభలు తలెతౄఔుండర చాసఽకోవడం సవఫైన యదరనం ఄనినంచఽఔుంట్లంథి.
j)

కెెభమ్లన఼ తియషుమించడం

సభభించిన కెాబమ్లలల 10% నఽంచి 15% కెాబమ్లు నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి ఈండవని అభోఖ
కెాబమ్లలలని ఄనఽబవం సాచిశూోౄంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఈండవచఽి. యట్ిలల కొనిై ఏవంట్ే :
i.

ఄడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలం లలల ఈండదఽ.

ii. కెాబమ్నఽ ఎవభికి కోయసతేధరైభో ఄతనఽ నౄభా గపడెఖ కింద ఈనైయడెై ఈండడె.
iii. భ ందభి నఽంచి ఈనై జఫ ో కవడం (ఄట్లవంట్ి భిల త్త
 ని నులల఼ నేనశృబంచి ఈండవచఽి).
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iv. కెాబమ్ కోయడంలల, సభెైన కయణం లేఔుండర, ఄనఽచిత జఞం.
v. కిరమాశీల చికితస లేఔనుోవడం; భీక్షల కోసఫే అసత్తాలల ఙేయడం.
vi. ఏ ఄధరభోగనికి చికితస ఙేరభో ఄథి నులల఼ కింద నేనశృబంచి ఈండడం.
vii. ఄధరభోగనికి భదం, భాదఔ దాయల యనియోఖం కయణం కవడం.
viii. అస్రత్తలల 24 ఖంట్లు ఔడర లేఔనుోవడం.
కెాబమ్ త్తయసుయణ
యౌఖితూయవఔంగ

లేథర

నిభఔయణ (ఄథి ఏ కయణం

ణెయౌమజైమాయౌ.

శూదరయణంగ,

భీణర ఄబధరకనీ)

ఄట్లవంట్ి

త్తయసుిత్త

లేక

యనియోఖథరయసఔు
నులల఼లలని

ఏ

షయతే/నిఫంధన ఫేయఔు కెాబమ్నఽ త్తయసుభింఙరభో సషి ంగ నేభపుంట్లంథి.
ఙరలా నౄభా సంస లు ఆందఽకొఔ ాకిరమనఽ ఄనఽసభిశూౄ బ. కెాబమ్నఽ అమోథించడరనికి ఄదికయం ఈనై
వకిౄఔధరై ల఼నిమర్ ఄబన ఫేధేజయసఔు భాతాఫే కెాబమ్నఽ త్తయసుభింఙే ఄదికయం ఈంట్లంథి.
ఎట్లవంట్ి త్తయసుితేలధైధర ూభిౄగ ధరమఫదే ంగ ఈండేట్ా ల చాసఽఔుధేందఽఔు, నులల఼థరయస కోయసికెకిుణే
యవయణ ఆచఽిఔుధేట్ా ల ఈండేందఽఔు ఇ యధఫైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుంట్లయస.
కెాబమ్నఽ నిభఔభిలేౄ నౄభా సంస ఔు యనత్త సభభించడంణోఫలట్ల భభికొందభి వదె ఔు యయు ధరమం కోభై
ఄవకశ్ం నులల఼థరయసఔు ఈంథి. యభెవయంట్ే :


నౄభా అంఫ డెసభన్ లేథర



యనియోఖథరయసల నూోయంలు లేథర



ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ లేథర



ధరమశూధరలు.

త్తయసుభించిన ాత్త కైసఽ యషమంలలనఽ, శూదరయణ ఔరభంలల ధరమ భిశీలనఔు ఇ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄంథర
ఄని లైలునఽ భిశీయౌశూౄయస. నిభఔయణనఽ సభభించఽకోయయౌసన సందయౌం తలెత్తౄణే ఈయోగించఽఔుధేందఽఔు
డరఔుఫంట్ా నఽ సఽయక్షితఫైన ఙోట్ బదాయసశూౄయస.
k) భమింత షవిఴయ మిశోధన తుమితు ం కెెభమ్లన఼ అన఼భాతుంచడం
యనుభనికి

ఙెంథిన

ఄనిై

రకలలలనఽ

వంచన

సభసనఽ

ఎదఽభపుధేందఽఔు

ఆనాసూయయసా

ామత్తైసఽౄధరైయస. మోసూభిత కెాబమ్ల సంక ఎఔుువగ ఈండడంణో నౄభా సంస లఔు అభోఖ నౄభా
నలనఽ సయల్ గ భిణనేంచింథి.
అభోఖ నౄభాలల నులడే మోశూలఔు కొనిై ఈథరహయణలు :
i.

భాయసవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ , చికితస ను ంథిన వకిౄ యేభైవయస వఔుౄలు కవడం.
296

ii. అసత్తాలల ఙేయఔనుోబధర కెాబమ్ ఙేలేందఽఔు డరఔుఫంట్ా నఽ సిఱించడం.
iii. అసత్తా శూమంణో లేథర మోసూభితంగ సిఱించిన ఫమట్ నృలుాలనఽ జత ఙేల కయసిలనఽ ఎఔుువ
ఙేల చాడం.
iv. కొనిై భిల తేలలల భోఖనియృ మానిఔబయ కయసి ఎఔుువగ ఈంట్లంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషంట్ గ ను ంథిన
చికితసని ఆన్ నేషంట్/అసత్తాలల ఙేయడంగ భాభిి చాడం.
మోసగింఙే దే తేలు భోజుకొఔట్ి ఙొున కొతౄ గ ుట్లికొసఽౄధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా శూబలల భిల త్త
 ని
ఆనాసూయయసా, ట్ి.న.ఏలు నియంతయం భిశీయౌసా
ౄ , ఄట్లవంట్ి మోశూలనఽ ఔనినలట్ి , నిమంత్తాంఙే చయలనఽ
యౄను ంథించఽకోయయౌ.
భెండె దే తేలనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని కెాబమ్లనఽ భిశీలనఔు ఎంనఔ ఙేశూౄ యస :


భపట్ీన్ కెాబమ్లు



ట్ిఖ
ా ా ర్ు కెాబమ్లు

నిభిెషిరతంలల కెాబమ్లనఽ పౌత్తఔంగ భిశీయౌంఙరలని ట్ి.న.ఏ లేథర నౄభా సంస ఄంతయా త ాభాణరనిై
నలట్ి లకోవచఽి. నఖదఽ లేఔుండర చికితస ను ంథే నౄభా, భిబంఫయససఫంట్ల కెాబమ్ల యషమంలల ఇ రతం
యేభైవయసగ ఈండవచఽి.
ఇ దే త్త కింద, ఙెదఽయసభదఽయస నభూధర దే త్త ననఽసభించి కెాబమ్లనఽ ఎంనఔ ఙేశూౄ యస. నిభిెషి యలువ
నేంచి ఈనై కెాబమ్లనిైంట్ినీ భిరోదింఙరలని, అ భినేత్తఔధరై తఔుువగ ఈనై కెాబమ్ల నభూధర
ఔట్ి నఽ యభికైషన్ ఔు ఙేట్ి వచిని కొనిై నౄభా సంస లు నిభైెశించవచఽి.
భెండవ దే త్తలల, ాత్త కెాబమ్ కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేంథి. ఄథి సభెైన తీయసలల లేదని సంథేహం వలేౄ
భిరోధనఔు థిఖవచఽి. సంథేశృసదఫైనయ ఏవంట్ే
i.

కెాబమ్లల ఎఔుువ పలఖం యైద భీక్షలఔు లేథర భందఽలఔు సంఫందించినథి ఄబనుడె

ii. లలట్ిల్ ఫంట్ కోసం భభీ అతాంగ ఈనై యనియోఖథరయస
iii. థిథె ినట్ల
ా గ ఈనై నృలుాలు వంట్ియ.
కెాబమ్ లసలెైనథి కదని ఄనఽభానించినుడె, ఄథి ఎంత చినై నణరౄనిథి ఄబధర భిరోదిశూౄ యస.
n. ట..ఏ అన఼షమించే నఖద఼యహత స్టల్ బంట్
నఖదఽ యళత సదఽనుమం ఎలా నిఙేసౄ ఽంథి ? అసత్తాణో ట్ి.న.ఏ నౄభా సంస ఔుదఽయసిఔుధే ందం
థీనికి ఖ ండెకమ లాంట్ిథి. ఆతయ యైద లేవల ను ా యైడయా ణో ఔడర ంథరలఔు ఄవకశ్భ ంథి. నఖదఽ
యళత సదఽనుమం ఔయౌంఙేందఽఔు ఄనఽసభింఙే ాకిరమనఽ భనం ఇ యపలఖంలల చాడవచఽి:
297

టట ఔ 3.1
అభోఖ నౄభా గపడెఖ కింద ఈనై యనియోఖథరయస ఄధరభోఖం నులమాడె లేథర గమడరుడె.
అసత్తాలల ఙేభయౌసన భిల త్త
 వచిింథి. ఄతనఽ/అఫ (లేథర ఄతనఽ/అఫ తయపున ఎవభెైధర)
చయా 1

అసత్తాలలని నౄభా యపలఖం వదె ఔు యయు ణెలునుయౌసన నౄభా యవభలు ఎలాంట్ి వంట్ే :

i. ట్ి.న.ఏ నేయస,
ii. ఄతని సబతవ నంఫయస,
iii. నౄభా సంస నేయస, వంట్ియ.
అసత్తా సంఔలనయఙే ఄవసయఫైన సభాఙరయం ఎలాంట్ిదంట్ే :

i.

ఄధరభోఖం ఏనేట్ధేథి నియృ బంచడం

ii. చికితస,
చయా 2

iii. చికితస ఙేసౄ ఽనై డరఔియస నేయస,
iv. అస్రత్తలల ఈండవలల భవచిని ఙెఫ తేనై భోజుల సంక,
v.

ఄంచధర వమం

నఖదఽ యళత ఄదీఔిత నూయంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభిశూౄయస.

నఖదఽ యళత ఄదీఔిత నూయంలల ఆచిిన సభాఙరభనిై ట్ి.న.ఏ ఄధమనం ఙేసౄ ఽంథి. ఆచిిన
సభాఙరయం, నులల఼లలని నిఫంధనలు, అసత్తాణో ఔుథిభిన భైట్ా ల ఏయైధర ఈంట్ే యట్ిని ఄథి
సభిచాసఽఔుంట్లంథి. నఖదఽ యళత ఄదీఔిత్తని ఔయౌంచవఙరి లేథర, ఔయౌలేౄ ఎంత నణరౄనికి
ఔయౌంచవచఽి ఄధే థరనినలై ఔ నియృ మానికి వసఽౄంథి.
చయా 3

నియృ మానికి భవడరనికి ట్ి.న.ఏ భభింత సభాఙరభనిై కోయవచఽి. ఔశూభి నియృ మం
తీసఽఔుధరైఔ, జఞం లేఔుండర థరనిై అసత్తాకి ణెయౌమజైశూౄ యస.
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల కింద అ భెండె నూభలనఽ ఆుడె
లభీఔభింఙరయస; చివయలల ఈనై ఄనఽఫందరనిై చాడండి).

చయా 4

నేషంట్ కాణరలల కెరడిట్ ఄబన ట్ి.న.ఏ ఄదీఔితం ఙేలన నణరౄనిై దిఱిలల ఈంచఽఔుని నేషంట్
కి అసత్తా చికితస ఙేసౄ ఽంథి. చికిణేసతయ కయసిలు తీసఽఔుధేందఽఔు, నులల఼ ాకయం సహ- ఙెయౌాంు
ఄవసయం ఏథెైధర ఈధరై డినుజిట్ ఙెయౌాంచవలలంథిగ సబ డిని కోయవచఽి.
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నేషంట్ డిరిభిజకి లదేఫైనుడె, నేషంట్ కాణరలల ట్ి.న.ఏ అమోథించిన నతౄ ం ఎంత ఈనైథీ,
నౄభా కింద యసౄ వంగ చికితస కయసిలు ఎంతవయఔు ఙెయౌాంచడరనికి యలునైథీ అసత్తా
చయా 5

చాసఽఔుంట్లంథి.
కెరడిట్ తఔుువగ ఈంట్ే, నఖదఽ యళత చికితసఔు ఄదను కెరడిట్ అమోదం కోసం అసత్తా
ఄబభిసౄ ఽంథి.
ఄబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ యరలాఱంచి ఄదను నణరౄనిై అమోథిసౄ ఽంథి.

చయా 6

ఄధరమోథిత ఙరభీజలనఽ నేషంట్ ఙెయౌాంఙేల డిరిభిజ ఄవుణరడె. డరఔుఫంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ
ఙేలేందఽఔు కెాబమ్ నూయం నైద, నృలుా నైద సంతఔం ఙేమవలలంథిగ ఄతనిై కోయణరయస.
అసత్తా ఄనిై ణరాలనఽ ఏకీఔితం ఙేల, నృలుా నుాలలలంగ్ కోసం డరఔుఫంట్ా నఽ ట్ి.న.ఏకి
సభభిసఽౄంథి. ఄయ ఏవంట్ే :

i.
ii.

చయా 7

కెాబమ్ నూయం
డిరిభిజ శూభంశ్ం / ఄడి్షనఽ ధనట్లస

iii.

ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషంట్/ాత్తనుదఔుని ఐడెంట్ికైషన్ కయసు, నూోట్ ఐ.డి అదరయం.

iv.

తేథి ఏకీఔిత నృలుా

v.

సయవయ నృలుా

vi.

భీక్షల నియేథిఔలు

vii. నాలుష న్, నూయ్ల఼ నృలుాలు
viii. ట్ి.న.ఏ ంనన అమోథిత లేకలు
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థిఖ వ నేభపునై లాంట్ి యవభలనఽ సభిచాలన తభవత ట్ి.న.ఏ కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేల, అసత్తాకి
ఙెయౌాంు జయవలలంథిగ లనూయసస ఙేసౄ ఽంథి :

i. అమోదం ను ంథిన వకిౄ చికితస ను ంథిన నేషంట్ ఔభై ఄని నిభేభించఽకోవడం.
ii. అమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషంట్లకి ఄథే చికితస ఙేరభ ఄని చాడడం.

చయా 8

iii. నేనశృబంచిన ఄధరభోగనికి ఙేలన చికితస వమాలు, నృలుాలల పలఖంగ ఈండఔుండర
చాసఽకోవడం.

iv. అసత్తాకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైంట్ికీ ఄథి ఔట్లిఫడి ఈంథో లేథో చాడడం.
v.

అసత్తాణో ఔుదఽయసిఔునై భైట్ాధే యేరభ ఄని చాల , నిఔయ ఙెయౌాంు నణరౄనిై లెఔుఖట్ి డం.

నఖదఽ యళత సదఽనుమంలలని యలువనఽ సంథేళంచవలలన ని లేదఽ. ఇ సదఽనుమానిై ఎలా ఈతౄ భంగ
యనియోగించఽకోవఙోి ణెలుసఽకోవడం ఔడర నులల఼థరయసఔు ఙరలా భ కం. ఖభనించవలలన ఄంరలు
ఏనేట్ంట్ే :
i.

ఔసి భయసా నౄభా యవభలనఽ యసం ణెలుసఽఔుని ఈండరయౌ. ఄతనఽ/అఫ ఖరళంఙరయౌసన ఄంరలలల
ఈనైయట్ిలల కొనిై :



ట్ి.న.ఏ కయసు,

 నులల఼ ాత్త


నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫంధనలు వంట్ియ.

ఆథి ఄందఽఫలట్లలల లేనుడె, ఄతనఽ ట్ి.న.ఏని (24 ఖంట్ల ళెల్ లెైన్ థరవభ) సంాథించి యవభలు
కోయవచఽి.
ii. యనియోఖథరయస ఔనసయౌింగ్ డరఔి యస సాచించిన అసత్తా ట్ి.న.ఏ ధట్ వర్ు లల ఈంథో లేథో చాసఽకోయయౌ.
ఄట్లవంట్ి చికితసఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమం ఎఔుడ ఄందఽఫలట్లలల ఈంథో ఄతనఽ/అఫ ట్ి.న.ఏని
ఄడిగి ణెలుసఽకోయయౌసన ఄవసయం ఈంథి.

iii. అమన/అఫ ూయవ ఄదికభిఔ తాంలలకి సభెైన యవభలు ాయేశ్నలట్ి ేలా చాసఽకోయయౌసన ఄవసయం
ఈంథి. ఇ తాం 2013లల జఞభీ ఙేలన అభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయం
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ థరవభ ాభాణీఔభించఫడరుబ. సందయౌం సషి ంగ ణెయౌమఔుంట్ే, ట్ి.న.ఏ నఖదఽ యళత
సదఽనుమానిై నిభఔభించడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధతౄ డమో జయఖవచఽి.
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iv. ఖథి ఄథెె వంట్ియట్ికి యదించిన భినేతేలఔు లేథర కైట్భక్ి వంట్ి నిభిెషి చికితసలనలై ఈనై
భినేతేలఔు తఖా ట్ా లగధే అసత్తా ఙరభీజలు ఈండేట్ా లగ ఄతనఽ/అఫ చాసఽకోయయౌ.
ఔయేళ్ నులల఼ ఄనఽభత్తంచిన థరనిఔధరై ఄతనఽ/అఫ ఎఔుువ కయసి నలట్ిదయౌలేౄ , కయసిలలల యభి యట్ల
ఎంత ఈంట్లంథో భ ందఽగ ణెలుసఽకోవడం భంచిథి.
v. డిరిభిజ ఖ భించి యనియోఖథరయస ట్ి.న.ఏకి భ ందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. ఄదను అమోదం ఏథెైధర
ఄవసయఫైణే డిరిభిజకి భ ంథే థరనిై ట్ి.న.ఏకి ంవలలంథిగ అసత్తాని ఄబభింఙరయౌ. థీనివలా
నేషంట్ అసత్తా వదె ఄనవసయంగ ఎదఽయస చాలే ఫలధ తుతేంథి.
యనియోఖథరయస ఔ అసత్తాలల నఖదఽ యళత చికితస కోసం ఄబభించి, అమోదం ను ంథి, నేషంట్ నఽ
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయిడరనికి నియృ బంచఽఔుధే ఄవకశ్భూ ఈంథి. ఄట్లవంట్ి సందభౌలలల, నఖదఽ యళత
అమోథరనిైయనియోగించఽకోవడం లేదధే సంఖత్తని యనియోఖథరయస అసత్తాకి తఔుండర ణెయౌమజైల , ఄథే
యషమానిై ట్ి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలంథిగ అసత్తాని కోభయౌ.
ఇ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుోణే, అమోదం ను ంథిన నతౄ ం యనియోఖథరయస నులల఼లల స ంనంచినుోబ,
తదఽభి ఄబయ న అమోథరనికి ఄథి అట్ంఔంగ భిణనేంచఖలదఽ.
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C. ఆమోఖా తెభా కెెభమ్లలో అమీాల షభయణ
ఆంతఔుభ ంథే యవభించినట్ల
ా గ, అభోఖ నౄభా కెాబమ్ల భిశీలనఔు ఄధేఔ యకల ణరాలు ఄవసయభవు
ణరబ. అమోదయోఖఫైథేధర (ఙెయౌాంచదగినథేధర?), కెాబమ్ ఏ ఫేయఔు ఈంథి (ఎంత నతౄ ం?) ఄధే భెండె
భ కఫైన ాశ్ైలఔు జయఫ ఆవవడంలల ాత్త డరఔుఫంట్ సశృమడెతేందని అశించడం జయసఖ తేంథి.
ఔసి భయసా సభభించవలలన ణరాల అవశ్ఔతనఽ యట్ిలల ఈండవలలన ఄంరలనఽ ఇ యపలఖం యవభిసౄ ఽంథి :
1. డ్ిశహుమిా శూహమహంవం
అభోఖ నౄభా కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఄవసయఫైన యట్ిలల ఄతంత భ కఫైనథిగ డిరిభిజ
శూభంరనిై ఙెవచఽి. నేషంట్ లత్త ఖ భించి, ఄతనికి ఙేలన చికితస దే త్త ఖ భించి ఇ తాంలల ూభిౄ
సభాఙరయం ఈంట్లంథి.
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయం, నుాభాణఔ డిరిర్జ శూభంశ్ం యవభలు కింథి యధంగ
ఈంట్లబ.:
1. భోగి నేయస
2. ట్ెయౌనూోన్ ధం./ నఫైల్ ధం.
3. ఐ.న.డి ధం.
4. ాయేశ్ం ధం.
5. చికితస ఄంథిసౄ ఽనై సలశృథరయస/ల నేయస, నూోన్ ధంఫర్, యపలఖం/లలశుయౌట్ీ
6. సభమంణో నుట్ల ాయేశ్ ణేథీ
7. సభమంణో నుట్ల డిరిర్జ ణేథీ
8. ఎం.ఎల్.ల ధం / ఎఫ్.ఐ.అర్ ధం.
9. ాయేశ్ సభమంలల ను ా యజనల్ యది నియే యణ
10. డిరిర్జ సభమంలల తేథి యది నియే యణ
11. తేథి నిభేయణ కోసం నుాదికయ సంస లనూయసస ఙేలన యధంగ ఐ.ల.డి - 10 కోడ్స(లు) లేథర భభైథెైధర కోడెా,
12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభించడం భభిమ ాయేరనికి కయణం
13. ఄసవస తనఽ సభభింఙే శూభంశ్ం
14. ాయేశ్ సభమంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభిత,ా ఏథెైధర ఈంట్ే
16. భ కఫైన ఖత యైద, శ్సౄ ైచికితస చభిత,ా ఏథెైధర ఈంట్ే
17. యది నియే యణ లేథర చికితసఔు భ కఫైన/సంఫందించిన ఔుట్లంఫ చభితా ఏథెైధర ఈంట్ే.
18. అసత్తాలల ఙేభిన సభమంలల కీలఔఫైన భిరోధనల శూభంశ్ం
19. ఈదాయలు సశృ అసత్తాలల ఈనై సభమం, ఏథెైధర ఈంట్ే.
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20. డిరిర్జ ఄబనుడె యైదఽల సలశృ
21. చికితస ఄంథిసౄ ఽనై యైదఽడె/ఄదికభిఔ జట్లి యైదఽడి నేయస&సంతఔం
22. భోగి/సశృమఔుల నేయస&సంతఔం
చఔుగ భలన డిరిభిజ శూభంశ్ం ఄధరభోఖం/గమం, లనంచిన చికితస ఄయ ం ఙేసఽకోవడంలల కెాబమ్నఽ
నుాలలస్క ఙేలే వకిౄకి ఎంతగధన సశృమడెతేంథి. తథరవభ లలట్ిల్ ఫంట్ ాకిరమనఽ యేఖవంతం ఙేమడరనికి
ణోడడెతేంథి. కెాబమ్లనఽ సభయ ంగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరిభిజ శూభంశ్ంలల ఈండవలలన ఄంరల ఖ భించి
ఔడర ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు సాచింఙరబ. దఽయదిషి వరతే
ౄ , నేషంట్ చనినుోణే,
ఙరలా అసతేాలలల డిరిభిజ శూభంరనిై భయణ శూహమహంవంగ నేభపుంట్లయస.
ఎుడా డిరిభిజ శూభంరనిై ఄసలు ాత్తధే సభభించవలలంథిగ కోయణరయస.
2. మీక్షల తువ్ేదిఔలక
భోఖ నియృ మానిై, చికితసనఽ నుోయౌి చాలేందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు శూమడణరబ. చికితసఔు ుభికొయౌన
ఄసలెైన లత్తని ఄయ ం ఙేసఽఔుధేందఽఔు ఄవసయఫైన సభాఙరభనిై ఄయ సభఔయసశూౄబ. అసత్తాలల ఙేయడం
వలా భిల త్త ఏ యధంగ ఫయసఖ డింథీ ఔడర ణెలుసఽౄంథి.
భీక్షల నియేథిఔలలా శూదరయణంగ ఏం ఈంట్లమంట్ే :
a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు;
b) ఎక్స-భై నియేథిఔలు;
c) శూున్ నియేథిఔలు
d) ఫమాన఼స నియేథిఔలు
ఄనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయస, వమసఽ, యౌంఖం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వంట్ియ ఈండరయౌ. ఄయ ఔడర భిజనలే
సభభింఙరయౌ. నిభిెషి ఄబయ న ఫేయఔు నౄభా సంస ఎక్స- భై, ఆతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయసఔు త్తభిగి
ఄగించవచఽి.
3. ఏకరఔాత, షవిఴయ తలకెలక :
నౄభా నులల఼ కింద ఏం ఙెయౌాంఙరలధే థరనిని నియృ బంఙే దశూౄయేజుగ థీనిని ఙెవచఽి. ఆథివయలల నృలుా కోసం
ఎలాంట్ి నుాభాణకీఔయణ నూయ్ట్ లేదఽ. కనీ, ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకలు సంగట్ితఫైన,
సభఖరఫైన నృలుాలకోసం నూయ్ట్నఽ ఄంథింఙరబ. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యవభలనఽ
ఄయ ం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచించఫడెతేధరైయస.
సంగట్ిత నృలుా ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄండగ, సభఖరఫైన నృలుా భెపభెన్స కోడా ణో నుట్ల యడియడిగ
యవభలనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి.
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సభఖరఫైన నృలుానఽ ఈయోగించి ఙెయౌాంచలేని కయసిల భిశీలన ఙేట్ి ఫడెణోంథి. ఆందఽలల ాయేశ్యళత
కయసిలనఽ

సనై

నణరౄనికి

ఙేభిి,

ఏ

దఽెఔు

సంఫందించినదధే

థరనికింద

తగిాంు

కోసం

ఈయోగించఫడెతేంథి.
నృలుాలు ఄసలు యౄంలల ల఼వఔభించఫడరయౌ.
4. చయౌె ంునఔక యసద఼
నషి భిశృయ

కరంట్లఔుి

ఄబనందఽన

అభోఖ

నౄభా

కెాబమ్

భిబంఫయససఫంట్ల

ఔడర

ఙెయౌాంచిన

నణరౄనికిగనఽ అసత్తా నఽంచి శూదికయ యల఼దఽనఽ కోయసతేంథి.
నృలుా నతౄ ం, ఙెయౌాంచిన నతౄ ం సభానంగ ఈండరయౌసన భాట్ నిజఫేకనీ, ఙరలా అసతేాలు ఙెయౌాంఙరయౌసన
నతౄ ంలల భబతీ లేథర డిశూౌుంట్ల ఆశూౄబ. ఄట్లవంట్ి కైసఽలల, నేషంట్ తయపున యసౄ వంగ ఙెయౌాంఙరయౌసన
నణరౄనిై ఙెయౌాలేౄ ఙరలునని నౄభా సంస ఔు ఙెఫ ణరయస.
యల఼దఽనలై నంఫయస, శూింు ఈండరయౌ. థీని ఄసలు ాత్తధే ఆయవయౌ.
5. కెెభమ్ తౄహయం
కెాబమ్ తాం ఄధేథి కెాబమ్ నుాలలలంగ్ కోసం లాంఛన నుామఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన ఄబయ న. ఆథి
యనియోఖథరయసఔు సంతఔంణో ఄసలు యౄంలల సభభించఫడెతేంథి. కెాబమ్ ణరానిై ఆుడె ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ
నుాభాణకీఔభించింథి. ఆందఽలల యసౄ ితంగ ఈనైథేనేట్ంట్ే :
a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ కెాబమ్ ఙేలన థరనికి సంఫందించిన నులల఼ ధంఫర్.
b) నౄభా చభితా యవభలు
c) అసత్తాలల ఙేభిన నౄభాథరయస యవభలు.
d) అసత్తా, ఖథి యపలఖం, ఄడి్షన్, డిరిర్జ ణేథీ, సభమం, ాభాదం ఄబణే నుోయ్సఽలఔు ణెయౌనుభ,
భందఽల యదరనం తథితయ యవభలు.
e) కయసిల యబజన, అసత్తాలల ఙేయఔభ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత్త సభమం, పలభీ నతౄ ం కయసి
యవభలు/కెాబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనం సశృ అసత్తాలల ఙేభినందఽఔు కెాబమ్ యవభలు.
f)

జతయచిన నృలుాల యవభలు

g) భంజూయస ఙేలన కెాబమ్ ఙెయౌాంు కోసం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలంఔు కాణర యవభలు
h) నులల఼థరయస నఽంచి ాఔట్న.
కెాబమ్ నూయంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికితసల సభాఙరయం ఈండడఫే కదఽ నులల఼థరయస డిఔాభైషన్ ఔడర
ఈండడం వల్ చట్ి యంగ ఄతంత భ కఫైన తాం ఄవుతేంథి.
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కెాబమ్ఔు “అతాంత షత్ నభమఔం సదధ డంతడతున” వభిౄంజైసౄ ఽనైథి ఇ డిఔాభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులల఼థరయస
ఈలా ంఘలేౄ , నులల఼ కింద ఈనై తుడె నుాత్తనిధ కాజు ఄతనికి వభిౄంఙే ఄవకశ్ం ఈంట్లంథి.
ూ ఫ్
6. ఐడ్ంటటీ ూ
భన జీయతంలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ యనియోఖం భనఽభనఽ ఎఔుువ ఄవుణోంథి.
ఐడెంట్ిట్ీకి సంఫందించిన జనయల్ ూ
ూ ఫ్ ఔ భ కఫైన ాయోజధరనిై ధయయేయసఽౄంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ ,
చికితస ఙేబంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో సభిచాసఽఔుధేందఽఔు ఆథి ఈయోఖడెతేంథి.
శూదరయణంగ కోభై ఖ భిౄంు ణరాలు థిఖ వ నేభపునైయ ఄబ ఈంట్లబ :
a) ఒట్యస ఐడెంట్ిట్ీ కయసు,
b) డెైయంగ్ లెైలలనఽస,
c) నున్ కయసు,
d) అదరర్ కయసు వంట్ియ.
ఖ భిౄంు అదరయం కోసం ట్లిఫట్ి డం వలా , నఖదఽ యళత కెాబమ్లలల, మోసం ఙేల భాయస వఔుౄలు చికితస
ఙేబంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమంగ తగాబ. అసత్తాలల ఙేయడరనికి భ ంథే ఐడెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ కోయసతేధరైయస.
సభిచాల థరనిై నౄభా సంస ఔు లేథర ట్ి.న.ఏకి సభభింఙరయౌసన ఫలధతనఽ అసత్తానలై నలట్ి లయస.
భిబంఫయససఫంట్ల కెాబమ్లలల ఐడెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ ధయయేభైి ాయోజనం తఔుుయే.
7. తుమిదశట కెెభమ్లఔక అఴషయబైన డ్డఔకాబంటయ
ె
కొనిై యకల కెాబమ్లలల నలైన నేభపునైయ కఔ ఄదను డరఔుఫంట్ల
ా కొనిై ఄవసయభవుణరబ. ఄయ :
a) ాభాద కెాబమ్లలల, ఎఫ్.ఐ.అర్ లేథర భిజిసి యు స నుోయ్స్క లేిషనఽఔు అసత్తా జఞభీ ఙేలన ఫడికో- య్ఖల్
సభిికెట్ ఄవసయడవచఽి. ఄథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసౄ ఽంథి. ట్లాక్ ాభాథరలలల
ఄబణే, సదయస వకిౄ భదం ణరగి ఈధరైడో లేథో ఙెఫ తేంథి.
b) సంకిాషిఫైన లేథర ళెచఽి యలువణో ఔడిన కెాబమ్లలల కైసఽ ఆన్ డోర్ ణరాలు ఄవసయడవచఽి.
అసత్తాలల ఈనైధరైళ్ైు థెైనంథిన నుాత్తథిఔన నేషంట్లఔు ఙేలన ఄనిై చికితసల యవభలు
అసత్తాలల నమోదఽ ఙేసౄ ా ఈంట్లయస. అ డరఔుఫంట్ే ఆన్ డోర్ కైసఽ నేయస లేథర కైసఽ ఱ఼ట్ల
ఄవుతేంథి.
c) ఄవసయఫైన ఙోట్ా డమాలలస్క/కీమోతెయన఼/జియోతెయన఼ ఙరయసిలు.
d) అసత్తా నియవచధరనికి సభినుోబనట్ల
ా గ అసత్తా ఈంథో లేథో ణెలుసఽఔుధేందఽఔు శృలట్ల్ భిజిలేిష
ర న్
సభిికెట్.
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కెాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేందఽఔు కెాబమ్ల ఫిందం కొనిై అంతయంగిఔ డరఔుఫంట్ నూభ్ట్ా నఽ ఈయోగిసౄ ఽంథి.
ఄయ ఏవంట్ే :

i. డరఔుఫంట్లా సభిచాడడరనికి భిశీలధరంరల జఞనృణరలు,
ii. భిశీలన/లలట్ిల్ ఫంట్ ఱ఼ట్ల,
iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔంట్ా ల్ నూభ్ట్.
ఇ నూభ్ట్ల
ా నౄభా సంస లనిైంట్ిలలనఽ కై యధంగ లేఔనుోబనట్ికీ , శూదరయణంగ ఈండే ఄంరల
ఈథరహయణణో, ఇ డరఔుఫంట్ా ాయోజనం ఖ భించి భనం ఄధమనం ఙేథె రం.
టట ఔ 2.2
ఄనిైంట్ిఔధరై ఆథి సఽలబఫైనథి. యనియోఖథరయస ఆయ సభభింఙరడని
1.

డరఔుఫంట్ల

నేభపుధేందఽఔు డరఔుఫంట్ా జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఈంట్లంథి. కొనిై

యభికైషన్ ఱ఼ట్ల

నౄభా సంస లు యనియోఖథరయసఔు ఎకైలెడ్సజ ఫంట్ గ థీని ాత్తని
సభఔభైి యలుంథి.
ఆథి శూదరయణంగ కై ఱ఼ట్ల ఄబ ఈంట్లంథికనీ నతౄ ం నుాలలలంగ్
యవభలనిైంట్ినీ ఆభ డెిఔుంట్లంథి.
a) యనియోఖథరయస నేయస, ఐడి నంఫయస
b) కెాబమ్ నంఫయస, కెాబమ్ణరాలు ఄందఽఔునై ణేథీ
c) నులల఼ యహంగవలలఔనం, లలక్షన్ 64యనృ యదేమత

2.

భిశీలన/నుాలలస్క ఱ఼ట్ల

d) నౄభా నతౄ ం, ఈయోగించఽఔునై నౄభా నతౄ ం
e) అసత్తాలల ఙేభిన, డిరిభిజ ఄబన ణేథీలు
f)

భోఖ నియృ మం, చికితస

g) కెాబమ్ అమోదం/కయణరనిై యవభిసౄ ా నుాలలలంగ్ నలై యకలు
h) కెాబమ్ నతౄ ం భథింు
i)

3.

ాభాణరల
భిశీలనలు /

నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయాణో ణేథీలణో కెాబమ్ చలనం

తేథి భిశీలన లేథర ాభాణరల నిమంతాణర నూభ్ట్ ని కెాబమ్ణో
వవహభించిన వకిౄ కఔుండర యేభై వకిౄ నియవళశూౄయస
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నిమంతాణర నూభ్ట్

ఙెక్ యౌస్కి , కెాబమ్ భిశీలన ారైవయకి ణోనుట్ల ాభాణరల నిమంతాణ
/అడిట్ నూభ్ట్ లల ఈండే సభఙరయం యేట్ికి సంఫందించినథెై ఈంట్లందంట్ే :
a) కెాబమ్ లలట్ిల్ ఫంట్,
b) కెాబమ్నఽ త్తయసుభించడం లేథర
c) ఄదను సభాఙరయం కోసం ఄబయ న ండం.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 2
ఆన్- నేషంట్ ఔు జభిగై నతౄ ం చికితస ఄంతట్ినీ ూసఖ చఽిత అసత్తా లల నియవళంఙేథి డరఔుఫంట్ ఇ ఇ
కింథి యట్ిలల ఏథి ?
I.
II.

భీక్షా నియేథిఔ
లలట్ిల్ ఫంట్ ఱ఼ట్ల

III. కైసఽ నేయస
IV. అసత్తా భిజిలేిష
ర నఽ సభిికెట్
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D. కెెభమ్ల మిజమిుంగ్
1. మిజమిుంగ్
ఆథి కెాబమ్ల లత్తని ఫట్ిి నౄభా సంస దఖా యసండే ుసౄ కలలల కెాబమ్లనిైంట్ికి ఙేలే కైట్లబంు నణరౄనిై
సాచిసఽౄంథి. ఆథి సఽలబంగ ఔనినంచవచఽి కనీ, భిజభివంగ్ ాకిరమలల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభింఙరయౌ.
భిజభివంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవంట్ి తనదఫైధర నౄభా సంస లాపలలనలైన , అభిఔ శూోభత భాభిజన్ లెకిుంునలైన
ాపలవం చాుతేంథి.
ధేట్ి కలు నుాలలలంగ్ లసింలఔు ఏ సభమంలలధైధర భిజయసవలనఽ భథింు ఙేమఖల శూభయ ూం ఄంతయా తంగ
నిభి్తఫై ఈంట్ ంథి.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 3
కెాబమ్ల లత్తని ఫట్ిి నౄభా సంస ుసౄ కలలల కెాబమ్లనిైంట్ికి కైట్లబంచిన నణరౄనిై ఏభంట్లయంట్ే
________.
I.

ూయౌంగ్

II.

ను ా యజనింగ్

III. భిజభివంగ్
IV. ఆధవలింగ్
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E. థర్డ తృహమీట ఎడ్ిమతుసేటరటయె (ట..ఏ) తృహతర
1. ఫాయతదేవంలో ట..ఏల రవ్ేవం
నౄభాయంఖంలల నలైయేట్ల సంస లఔు 2000 సంవతసయంలల థరవభలు ణెభిఙరయస. ఆథిఆలాఈండగ, నాతన నులల఼ల
భఔణో అభోఖ యక్షణ ఈతతే
ౄ లఔు గిభకీ నలయసఖ త వచిింథి. థరంణో అభోఖ నౄభాలల నులల఼ల యఔరమానంతయ
లేవలఔు ఔ భాభానిై ాయేశ్నలట్ి లయౌసన ఄవసయం ఈందని పలయంఙరయస. విత్తౄ యఫైన థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర యా నఽ
భిచమం ఙేలేందఽఔు ఆథి ఄవకశ్ం ఔయౌంచింథి.
భిల త్త ఖభనించిన ఆనాసూభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫంట్ ఄతరభిట్ీ (ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽస
తీసఽఔునై ట్ి.న.ఏలు యణలల ాయేశింఙేందఽఔు ఄనఽభత్త ఆచిింథి. ఄబణే, యయస 2001 లలని లంఫర్ 17న
ధనట్ిలై ఙేలన 2001 ధరట్ి

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర యసా- అభోఖ నౄభా) నిఫంధనలఔు ఔట్లిఫడి

ఈండరలని నేభపుంథి.

తుయుచనం
నిమభ నిఫంధనల ాకయం,

"థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ఄంట్ే ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట్ి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి
ఎడి్నిలేిట్
ర యసా-అభోఖ లేవల) నిఫంధనల ాకయం లెల
ై లనఽస ను ంథిన ఎవభెధ
ై ర కవచఽి. అభోఖ లేవలనఽ
ఄంథిసౄ ఽనైందఽఔు నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి యససఽభ లేథర నుభిణోఱఔం తీసఽఔుంట్లనైయభెై ఈండరయౌ.
"ట్ి.న.ఏ ఄంథింఙే అభోఖ లేవలు" ఄంట్ే అభోఖ నౄభా యనుభనికి సంఫందించి ఔుథిభిన ందం కింద ఔ
ఆనాూయర్ ఔు ట్ి.న.ఏ ఄంథింఙే లేవలు. ఄంణేకనీ, నౄభా ఔంనలనీ యనుయంకనీ, అభోఖ నౄభా యనుభనిై
ాతక్షంగకనీ, భోక్షంగకనీ ఆవవజూడంకనీ ఄందఽలలకి భవు. ఔ కెాబమ్ నఽ అమోథింఙరలా లేఔ
త్తయసుభింఙరలా ఄని నియృ బంచడంలల ఔడర యభి ాఫేమం ఈండదఽ.
అ యధంగ యఔరమానంతయం, నౄభా నులల఼ జఞభీ ఄబన తభవత భాతాఫే ట్ి.న.ఏ లేవల భిది
నదలవుతేంథి. ఔయేళ్ నౄభా సంస లు ట్ి.న.ఏలనఽ ఈయోగించఽకోఔనుోణే, సంశూఖత ఫిందఫే అ లేవలనఽ
ఄంథిసౄ ఽంథి.

2. ఆమోఖా తెభాలో విఔరమానంతయ సేఴ
a) ఔశూభి ాత్తనుదన (న఼ానేమం)నఽ అమోథించిన తభవత, నౄభా యక్షణ నదలెైనట్ేా లెఔు.
b)

నులల఼ లేవలంథింఙేందఽఔు ట్ి.న.ఏని ఈయోగించఽఔుధే క్షంలల, యనియోఖథరయస, ఄతనఽ
తీసఽఔునై నులల఼ ఖ భించిన సభాఙరభనిై నౄభా సంస ట్ి.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసౄ ఽంథి.
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c) ట్ి.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుంట్లడె (నులల఼ని తీసఽఔునైథి ాత్తనుదఔుడె ఄబణే , నులల఼
కింద యక్షణ ను ంథేయయస సబ లవుణరయస). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిానిక్ యౄంలల కయసు యౄంలల ఄతనఽ
సబతవ ఐడెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽి.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై యనియోగించఽఔుధేందఽఔు, ఄలాగై, అసత్తాలల ఙేభైందఽఔు లేథర
తీసఽఔునై చికితసఔు అసత్తాకి నఖదఽ ఙెయౌాంఙేట్ా ల ఙేసఽఔుధేందఽఔు నులల఼ ఄండ ఄవసయఫైనుడె,
కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలేట్ుడె ట్ి.న.ఏ సబతవం ఈయోఖడెతేంథి.
e) కెాబమ్నఽ లేథర నఖదఽ యళత ఄబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల , నౄభా సంస ణో ఔుదఽయసిఔునై
ందం ఫేయఔు తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄంథి.
లేవ లంథింఙే సంస గ ట్ి.న.ఏ నేభిట్ నులల఼ని కైట్లబంచిన క్షణం నఽంచి ట్ి.న.ఏ నుతా నదలవుతేంథి. నులల఼
వవది ను డెఖూణరనఽ, కెాబమ్ ఙేమడరనికి నులల఼ కింద ఄనఽభత్తంచిన తదఽభి కలం ఏథెైధర ఈంట్ే అ
కలంలలనఽ లేవల ఄవసభలు తీయిడం కొనశూఖ తేంథి.
యేలాథి నులల఼లఔు లేవలంథిసౄ ఽనైుడె, భ కంగ ఄథే నులల఼ని ునయసదే భించినుడె, ఄథే ట్ి.న.ఏ
నులల఼కి లేవలంథిసౄ ఽనైుడె ఇ కయఔలాం నియంతయంగ శూఖ త ఈంట్లంథి.
3. థర్డ తృహమీట ఎడ్ిమతుసేటరశన్ (ట..ఏ) లక్ాాలక
అభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిష
ర న్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని
యౄను ంథింఙరయని ఙెవచఽి :
a) అభోఖ నౄభా యనియోఖథరయసఔు ఄవసయఫైన సభమంలల యలెైననిై ఄనిై భీతేలలా నా
లేవలంథింఙేట్ా ల చాడడం.
b) నౄభా ఈనై నేషంట్ కి ధట్ వర్ు అసతేాలలల నఖదఽ యళత చికితసనఽ నియవళంచడం.
c) నౄభా ఔంనలనీ నిమభ నిఫంధనలు, భాయా దయశఔ సాణరాల ఫేయఔు సభభించిన కెాబమ్
డరఔుఫంట్ా నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖంగ భిషుభించడరనికి యలు ఔయౌంచడం.
d) అభోఖ నౄభా కెాబమ్లు, సంఫందిత లేవల ట్ా వవహభించడంలల కయనిభవహఔ ధైుణరనిై
సిఱించడం.
e) సకలంలల సభెైన భీత్తలల యనియోఖథరయసల ఄవసభలఔు సంథించడం కోసం.
f)

నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన అభోఖ యక్షణనఽ
ఄందఽఫలట్లలలకి ణెచఽికోయలని పలయశూౄడె. ఇ నౄభా భాభెుట్ లక్షానిైధయయేయిఖల భవయణరనిై
సిఱించడరనికి.
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g) ఄధరభోఖం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వంట్ి యట్ికి సంఫందించిన డరట్లనఽ
జనింజైమడం, నుోఖ ఙేమడంలల సశృమడేందఽఔు.
4. తెభా షంషి కత ట..ఏకత భధాఖల షంఫంధం
అభోఖ నౄభా నులల఼ల యఔరమానంతయ లేవల కోసం ఙరలా నౄభా సంస లు ట్ి.న.ఏని ఈయోగించఽఔుంట్లబ.
భ కంగ జీయత నౄభా యంఖంలలని సంస లు ఔడర నులల఼కి భ ందఽ యైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల
ఙేలేందఽఔు ట్ి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.
నౄభా సంస ఔు, ట్ి.న.ఏకి భధ సంఫంధం ందయఫైనథి. ఙరలా ఄవసభలు, ాకిరమణో ఇ కంట్లాఔుి
నిభి్తఫై ఈంట్లంథి. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు ఆుడె కొనిై
భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ యదించి, ట్ి.న.ఏకి నౄభా ఔంనలనీకి భధనఽండే కంట్లాఔుినఔు లభీఔభించిన కొనిై
కాజులనఽ సాచించింథి.
ట్ి.న.ఏ నఽంచి నౄభా సంస అశింఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధంగ ఈంట్లబ:
A. నసట్ ఴమిుంగ్ షమీుష఼ల తృొర వ్సైడర్
నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄల అభోఖ కెాబమ్లఔు నఖదఽ యళత కెాబమ్ ఙెయౌాంులు ఔయౌంఙే లక్షంణో
థేశ్యౄ ంగ అసతేాల ధట్ వర్ు ణో ట్ి.న.ఏ సంఫందరనిై నిభి్ంచఽఔుంట్లందని అశిశూౄయస. అ సంఫంధం
ట్ి.న.ఏకి ను ా యైడర్ కి భధ భాతాఫే కఔుండర నౄభా సంస నఽ ఔడర ఔలుుకొని ణెైనుక్షిఔంగ ఈండరలని
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెంథిన ఆట్ీవయౌ భాయా దయశఔసాణరాలు సాచిసఽౄధరైబ.
ఄట్లవంట్ి ధట్ వర్ు అసతేాల నఽంచి నుకైజీలు, అసత్తాలల చికితసలఔు సంఫందించిన యయధ యది యధధరల
కోసం యయస చయిలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు భైట్ా ల లనంఙేట్ా ల చాశూౄయస. ఆథి నౄభా ఔంనలనీకి , నులల఼థరయసలఔు
వమాలనఽ తగిాసౄ ఽంథి.
B. కహల్ స్ంటర్ షమీుస్స్క
భతేాలు, యభంణరలు, లలలవు థిధరలణో సశృ ఄంట్ే 24*7*365 ఄనిై యేళ్లలానఽ ఙేయసకోఖయౌగిన యధంగ ట్ ల్ ఼ా
నంఫయా ణో ట్ి.న.ఏ కల్ లలంట్ర్ నఽ నియవళసఽౄందని శూదరయణంగ అశించడం జయసఖ తేంథి. ట్ి.న.ఏ కల్ లలంట్ర్
థిఖ వ నేభపునై ఄంరలఔు సంఫందించి సభాఙరభనిై సభఔయససఽౄంథి :
a) నులల఼ కింద ఄందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు.
b) అభోఖ కెాబమ్లఔు సంఫందించి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.
c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌాంచనవసయం లేఔుండర అసత్తాలల చికితస ఙేబంచఽకోవడరనికి సంఫందించి
సాచనలు.
d) ధట్ వర్ు అసతేాలనలై సభాఙరయం.
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e) నులల఼ కింద ఄందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలలెనఽస నతౄ ంనలై సభాఙరయం.
f)

కెాబమ్ లత్తనలై సభాఙరయం.

g) కెాబమ్ల యషమంలల లలనంచిన ణరాలనలై సలశృలు.
జఞతీమ ట్ ల్ ఼ా నంఫయస థరవభ, ఔసి భయసా శూదరయణంగ భాట్లాడే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన
యనియోఖథరయస లేయ లఫోంథిణోనఽ కల్ లలంట్యస ఄందఽఫలట్లలల ఈండరయౌ. ఄబణే , ఇ యఔఫైన ఏభట్ల
ా
నౄభా సంస లఔు, ట్ి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ందంనలై అదరయడి ఈంట్లబ.
C. నఖద఼ యహత మాకెీస్క షమీుష఼లక
తుయుచనం
"నఖదఽ యళత సదఽనుమం"

ఄంట్ే, నులల఼లలని షయతేలు, నిమభ నిఫంధనలఔు ఄనఽఖ ణంగ

నులల఼థరయసలు ను ంథిన చికితసకెైన కయసిలు, ఙెయౌాంులనఽ భ ందఽగ ఄదీఔితం ఙేలన అమోదం ఫేయఔు ధట్
వర్ు ను ా యైడర్ ఔు నౄభా సంస ధేయసగ జభినేందఽఔు నులల఼థరయసలఔు నౄభా సంస ఔయౌంఙే సదఽనుమం.
ఇ లేవనఽ ఔయౌంఙేందఽఔు, కంట్లాఔుి కింద నౄభా సంస ఙేమవలలన నఽలు ఏనేట్ంట్ే :
a) నులల఼కి సంఫందించిన నతౄ ం సభాఙరయభంణర ట్ి.న.ఏ వదె ఄందఽఫలట్లలల ఈండరయౌ. ట్ి.న.ఏకి థీనిై
సభఔయివలలన ఫలధత నౄభా సంస థే.
b) నులల఼ కిందఔు వచిిన సబ ల డరట్లనఽ ఏ యధఫైన ను యనుట్ల లేథర కొయత లేఔుండర ఖరళంఙేందఽఔు
యలుగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంఙరయౌ.
c) నులల఼కి, ట్ి.న.ఏకి తభనఽ ఄనఽసందరనయఙేట్ా లగ నులల఼థరయసలు ఔ ఐడెంట్ిట్ీ కయసునఽ ఈంచఽఔుని
తీభయౌ. ఄంగీఔభించిన నూభ్ట్ లల ఇ ఐడెంట్ిట్ీ కయసునఽ ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫైన
వవది లలల ఄథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల఼ ఈనైకలభంణర ఄథి ఙెలా ుఫలట్ల ఄబతీభయౌ.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమం కోసం ఄబభిసౄ ా సభఔభిిన సభాఙరభనిై అదరయం ఙేసఽఔుని సదయస
అసతాకి ట్ి.న.ఏ నా- అథభెైజైషన్ లేథర లెట్ర్ అఫ్

గయంట్ీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. ఄబణే , ఄధరభోఖ

సవపలవం, ాత్తనుథిత చికితస, ఆనేడి ఈనై వమానికి సంఫందించి ఄథి భభింత సభాఙరభనిై
కోయవచఽి.
e) సభాఙరయం సషి ంగ లేఔనుోబధర లేఔ ఄందఽఫలట్లలల లేఔనుోబధర, నఖదఽ యళత ఄబయ ననఽ
ట్ి.న.ఏ త్తయసుభించవచఽి. కనీ, నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై నిభఔభించినంత భాణరాన చికితసనఽ
నిభఔభించినట్ల
ా ఄయ ం కదని ఄథి సషి ం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ందఽ డఫ ో ఙెయౌాంఙేల , తభవత
కెాబమ్ థరకలు ఙేమవచఽి. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫట్ిి భిశీయౌశూౄయస.
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f)

ఄతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయసిఔునై 24 ఖంట్ల లలలే వయౄ భానం ంనుయౌ. నఖదఽ యళత
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృ మానిై ణెయౌమజైమాయౌ.

D. వితుయోఖదడయవలతో షంఫంధం, మిచమాల తుయుసణ
ఔసి భయసా యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధంగ ట్ి.న.ఏ ఔ మంణరాంగనిై సభఔయివలలన ఄవసయం
ఈంథి. అభోఖ నౄభా కెాబమ్లనఽ భిశీయౌంచడం, సభిచాడడం శూదరయణఫే. ఙరలా చినై రతంలలధే అభోఖ
నౄభా కెాబమ్లనఽ త్తయసుభించడం జయసఖ ణోందని ఆఔుడ ఖ యసౄంచఽకోవడం భ కం. ఄయ ఔడర నులల఼
షయతేలు, నిమభ నిఫంధనల భిదికి అవలనఽనైయ.
థరనికి ణోడె, కెాబమ్ ఙేలన నతౄ ంలల కొంత ఫేయకెైధర థరథరుగ ఄనిై అభోఖ నౄభా కెాబమ్ లు
తగిాంునఔు లలనవుణరబ. ఆలా కెాబమ్ నణరౄలనఽ తగిాంచడం యనియోఖథరయసలనఽ ఄసంతినౄ కి ఖ భి
ఙేసౄ ఽంథి. భ కంగ ఄలా తగిాంచడరనికి లేథర నిభఔభించడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయసఔు సభెైన భీత్తలల
యవభించనుడె.
ఄట్లవంట్ి సభసలనఽ యలెైనంత తవయగ భిషుభింఙేట్ా ల చాలేందఽఔు, ట్ి.న.ఏ సభయ ఫైన సభసల భిశుుయ
ఫేధేజ్డ ఫంట్ యపలగనిై ఏభట్ల ఙేసఽఔుధేట్ా ల నౄభా సంస ఔిఱ ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.
E. తయౌె ంగ్ షమీుష఼లక
నృయౌా ంగ్ సభీవసఽల కింద, ట్ి.న.ఏ భూడె యధఽలనఽ నియవళసఽౄందని నౄభా సంస అశిసఽౄంథి. ఄయ :
a) నుాభాణఔ నృయౌా ంగ్ యదరనం. యయధ యపలగల కింద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలాఱంఙేందఽఔు, నులల఼ల
ధయలనఽ నియృ బంఙేందఽఔు ఔడర ఆథి నౄభా సంస ఔు శూమడెతేంథి.
b) వసాలు ఙేలన నతౄ ం నిజంగధే ఄధరభోగనికి ఙేలన చికితసఔు ఄబయ నతౄ ఫేధర ఄని
ధఽాయఔభించఽకోవడం.
c) డమాఖైలస్క, ను ా ల఼జర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. ఄుడే ఄనిై ట్ి.న.ఏలఔు సంఫందించి జఞతీమ లేథర
ఄంతభజతీమ ాభాణరలఔు ఄనఽఖ ణంగ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభించడం ఔుదఽయసతేంథి.
థీనికి శిక్షణ ను ంథిన, ధైుణం ఔయౌగిన లఫోంథి ట్ి.న.ఏలల ఈండడం ఄవసయం. యభి కోడింగ్, సఽంకలనఽ
సభిచాడడం, లేఔభించిన నృయౌా ంగ్ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభించడం ణెయౌల ఈండరయౌ.
F. కెెభమ్ తృహరస్సంగ్-చయౌె ంుల సేఴలక
ట్ి.న.ఏలు ఄంథించడరనికి భ ందఽకొఙేి లేవలలల ఆథి ఄతంత భ కఫైంథి. ట్ి.న.ఏ నౄభా సంస ఔు ఙేశూౄ నని
ఙెనే కెాబమ్ నుాలలలంగ్ సభీవసఽలు శూదరయణంగ నదలు నఽంచి తేద వయఔు ఈంట్లబ.

వయౄ భాధరనిై

భిజిసి యస ఙేమడం నఽంచి నుాలలస్క ఙేమడం, అమోథరనిై లేథర ఙెయౌాంునఽ లనూయసస ఙేమడం వయఔు ఈంట్లంథి.
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నౄభా సంస నఽంచి ఄందఽఔునై నిధఽల థరవభ కెాబమ్ ల ఙెయౌాంు జయసఖ తేంథి. ఄడరవనఽస నఖదఽ యౄంలల
ట్ి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయివచఽి లేథర నౄభా సంస తన ఫలంఔు థరవభ యనియోఖథరయసఔు లేథర అసత్తాకి
ధేయసగ ఙెయౌాంచి కెాబమ్నఽ భిషుభించవచఽి.
ట్ి.న.ఏ నఖదఽ దఽెలనఽ నియవళసఽౄందని, నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి ఄంథిన నణరౄల ణరలఔు భిఔనిసయౌబయషన్
నఽ తగిన కల వవధఽలలా ఄంథిసౄ ఽందని అశించడం జయసఖ తేంథి. అమోథిత కెాబమ్ ల ఙెయౌాంులఔు నేనశృ
అ దాయనిై భభి ఏ ఆతయ ాయోజధరలఔు యనియోగించఔడదఽ.
G. తుయుసణ షభాచడయ సేఴలక
కెాబమ్ల నుాలలలంగ్ నఽ ట్ి.న.ఏ నియవళసఽౄంథి ఔనఽఔ, కెాబమ్లఔు సంఫందించిన నతౄ ం సభాఙరయం
యడియడిగకనీ లేథర సభఱిగకనీ ట్ి.న.ఏ వదె ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. యయధ ాయోజధరల కోసం నౄభా
సంస ఔు అ డరట్ల ఄవసయభవుతేంథి. ఄట్లవంట్ి డరట్లనఽ కచిితతవంణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాత్తథిఔన
ట్ి.న.ఏ సభఔయివలల ఈంట్లంథి.
అ యధంగ ట్ి.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సంస లు జఞభీ ఙేలన అభోఖ నౄభా నులల఼లలల అథి నఽంచి తేథి వయఔు
ఈంట్లందని ఙెవచఽి. లేథర నిభిెషి నౄభా ఔంనలనీణో ఔుథిభిన ఄవగహన ందం, ఄవసభల అదరయంగ కొథిె
కయఔలానులఔు ఔడర ట్ి.న.ఏ కయ భిది భినేతం కవచఽి.
H. ట..ఏ రతిపలం
ఇ లేవలంథించినందఽఔుగనఽ, ట్ి.న.ఏకి ఼జు ఙెయౌాశూౄ యస. థరనికి ఈయోఖడే నుాత్తథిఔలు ఆయ:
a) యనియోఖథరయస నఽంచి వసాలు ఙేలే న఼ానేమంలల (సభీవసఽ నఽై నేనశృబంచగ) కొంత రతం,
b) నిభైెశించఽఔునై కల వవదిలల ట్ి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄ ం ఙొున, లేథర
c) ట్ి.న.ఏ సభఔభిిన ాత్త సభీవసఽ లాయథేయకి లయ నతౄ ం ఙొున. ఈథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన
సబతవ కయసుఔు ఆంత, కెాబమ్నఔు ఆంత ఙొున.
అ యధంగ ట్ి.న.ఏ సభీవసఽల థరవభ, నౄభా సంస లఔు ఄందఽఫలట్లలలకొఙేియ ఏభంట్ే :
i.

నఖదఽ యళత లేవలు

ii.

డరట్ల సంఔలనం- యరలాషణ

iii.

24 ఖంట్ల కల్ లలంట్ర్, యనియోఖథరయసలఔు ఙేమూత

iv.

అసతేాల ధట్ వర్ు, ఆతయ యైద సదఽనుమాలు

v.

ఫేజర్ ఖూ
ర ు యనియోఖథరయసలఔు ఄండ

vi.

యనియోఖథరయసలణో కెాబమ్ల ఖ భించి చభిింఙే యసఽలుఫలట్ల
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vii. ఙరభీజలు, చికిణరస యదరధరల ధయలనలై అసతేాలణో చభిించఖల సదఽనుమం
viii. యనియోఖథరయసలఔు లేవలనఽ సఽలబతయం ఙేసౄ ా ట్ెకైలజీ అదరభిత లేవలు
ix.

ఄనఽభానించిన కైసఽలనఽ సభిచాడడం, దభుౄ జయడం

x.

యయధ ఔంనలనీలలల కెాబమ్ల తీయసణెనఽైల యరలాషణ, వమాలు, నాతన చికిణరస దే తేలు, నయన
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై ఄంథించడం. మోశూలనఽ నిమంత్తాంచడం.

xi.

లేవల యసౄ యణ యేఖంగ శూఖడం
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F.

కెెభమ్ల తుయుసణ – ఴాకతుఖత రభాదం

1. ఴాకతుఖత రభాదం

తుయుచనం
వకిౄఖత ాభాదం ఄధేథి ఒ ాయోజన నులల఼. ఄథి ాభాద భిత్త, ాభాద ఄంఖయఔ
ై లం
(రశ్వతం/నుక్షిఔం), ణరణరుయౌఔ సంూయృ ఄంఖయైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄంథి. నిభిేషీ ఈతత్తౄ ని ఫట్ిి
ాభాద యైద కయసిలు, ఄంత కిరమల కయసిలు, యథర కయసిలు తథితభలఔు ఔడర ఄదను
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఈండవచఽి.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼ కింద యక్షణ ను ంథే ఄనుమానిై “ాభాదం” ఄంట్లయస.

తుయుచనం
ాభాదం ఄధేథి హఠతే
ౄ గ, ఉళంచని యధంగ, ఎలాంట్ి ఈథేెశ్ం లేఔుండర, ఫమట్ినఽంచి కఔుండర,
ళంశూత్ఔ భాయా ంలల కఔుండర, ఔంట్ికి ఔనినంఙేథిగ జభిగైథగ
ి  నియవచించఫడెతేంథి.
కెాబమ్స ఫేధేజర్ ఄాభతౄ ంగ వవహభిసౄ ా, కెాబమ్ ాఔట్న ల఼వఔయణ సభమంలల కిం థి ఄంరలనఽ
భిశీయౌంఙరయౌ :
a) నులల఼ కింద కెాబమ్ యక్షణ ఄంథిసౄ ఽనై వకిౄ
b) నషి ం జభిగిన భభిమ న఼ానేమం ల఼వఔభించిన ణేథీ ాకయం నులల఼ ఙెలా ుఫలట్ల ఄవుతేంథి.
c) నులల఼ కలం భిదిలలు నషి ం
d) “ాభాదం”ణో జభిగిన నషి ం భభిమ ఄసవస త
e) ఏథేని మోసూభిత ట్ిఖ
ా ా యా కోసం భీశీయౌంచండి. ఄవసయఫైణే భిశీలన ఙేబంఙరయౌ.
f)

కెాబమ్నఽ భిజిషి ర్ ఙేల, థరనికోసం నిలవనఽ యౄను ంథింఙరయౌ.

g) అవయణ సభమానిై (కెాబమ్ సభీవలంగ్ సభమం) నియవళసా
ౄ , కెాబమ్ ఄనవిథిే కోసం
యనియోఖథరయసనికి సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ.
2. కెెభమ్ల మిశీలన
కెాబమ్ సభాఙరయంలల లేథర కెాబమ్ దశూౄయేజులనఽ ల఼వఔభించిన నైదట్ ఏథేని ళెచిభిఔ ఈంట్ే కై
సభమంలల భిశీలనఔు విత్తౄ ధైుణ భిరోధఔుడికి కెాబమ్నఽ కైట్లబంచవచఽి.
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ఉదడసయణ
సనై శూనిైళత కెాబమ్లు (నౄభా నుాయంబంలల సవలకయౌఔం భిదిలల కెాబమ్)


ఄంఖయైఔలం ఎఔుువ కలం ఔయౌగి ఈండే ఄదిఔ యభంతు ాయోజన నతౄ ం



కెాబమ్ దశూౄయేజులలా యవక్ష



నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽంచి ఄధేఔ కెాబమ్లు



భదనున సంకైతం



ఄనఽభానిత అత్హత



నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేండగ, ఄయే భత్తా సంబయసఽౄనై భోడెు ట్లాక్ ాభాదం



నుభ కట్ల



ాయహంలల ఖలా ంతే



నలన
ై ఽంచి కింద డడం



ఄనఽభానిత యది సంఫందిత కైసఽలు



యషూభితం



హత



తట్ల గమం



భంచఽ ణరకిడీ ఄదిశ్ం



భానవహననఽ తథితభలు.

దభుౄ ాదరధనథె శ్
ే ం ఏనేట్ంట్ే:
a) నషి కయణరనిై భీక్షించడరనికి.
b) నషి ం యసౄ ిత్త భభిమ సవపలయనిై సషి ం ఙేమడరనికి
c) శూక్షాదరయం లేఔయణ భభిమ సభాఙరయం ణెలుసఽకోవడరనికి.
d) మోసూభిత భూలఔం లేథర కెాబమ్ నణరౄనిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ ఄని ణెలుసఽకోవడరనికి .
దమఙేల ఖభనించఖలయస: దభుౄ ఄసలు ఈథేెశ్ం అ కైసఽఔు సంఫందించిన యసౄ యలనఽ భిశీయౌంచి,
ఄవసయఫైన శూక్షాలనఽ లేఔభించడం
కెాబమ్ల భిశీలఔుడె దభుౄలల దిఱి కైంథీఔ
ా భింఙరయౌసన ఄంశ్ం ఖ భించి భాయా దయశనం ఙేమడం భ కం.

ఉదడసయణ
కైసఽ భాయా దయశకనికి ఈథరహయణ :
మోడ్స టారపక్ రభాదం
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i.

సంగట్న ఎుడె జభిగింథి– కచిితఫైన సభమం, ణేథీ, ాథేశ్ం?ణేథీ భభిమ సభమం

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనంలల ఔయసిని యళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి
ఖ భెైన యహధరనిై నడెుతేధరైభ?
iii. ాభాదం ఖ భించిన యవయణ, ఄథి ఎలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుంథి ?
iv. ాభాదం జభిగిన సభమంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదం లేయంచి ఈధరైభ?
v. ఙరవు ఈదంతంలల ఄబణే, చనినుోబన కచిితఫైన సభమం, ణేథీ, చనినుోవడరనికి భ ందఽగ
ఄంథించిన చికితస, ఏ అసత్తాలల చనినుోమాయస లాంట్ి యవభలు?
ాభాథరనికి కయణంగ పలయంఙేథి :
నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనం లేథర ఎదఽయసగ వచిిన యహనంలల మంతా యైపలం (ల఼ిభింగ్, ఫేాక్ తథితభల
యైలం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని ఄసవస త (ఖ ండెనుోట్ల, ఔండభలు ట్లిఔునుోవడంలాంట్ియ) కయణంగ, భద
లేవనం, యహథరయసల దఽలత్త, యణరవయణ లత్త, యహనం యేఖం తథితభల వలా .
వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లలల శూధడే మోశూలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఈథరహయణలు:
i.

ట్ి.ట్ి.డి కలంలల ఄత్త ఙేల చానంచడం.

ii. ఄసవస తనఽ ాభాదంగ నేభపునడం. ఈథర. ఆంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి భదఽ ఙేలన తభవత
కయణరల వలా ఔయౌగిన యనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ఔు భాయిడం
iii. ఆథివయకై ఈనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కెాబమ్ ఙేమడం, సహజ భయణరనిై ాభాద
భిత్తగ నేభపునడం లేథర ాభాదం తభవత భ ందఽగ ఈనై యది భయణరనికి థరభి తీమడం
లాంట్ియగ దశూౄయేజులనఽ తుగ యౄను ంథించడం
iv. అత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానంచడం
భ కంగ డెత్ కెాబమ్లలల నులుంచఽఔుధే సభమంలల వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ భిశుుయం కోసం డిరిర్జ
యౌచర్ ఄధేథి ఒ భ కఫైన దశూౄయేజుగ నిలుసఽౄంథి. ాత్తనుదన సభమంలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ందడం
ఔడర ఎంణో భ కం. ఄథి నులల఼ దశూౄయేజులల పలఖంగ ఈండరయౌ.
3. కెెభమ్ డ్డఔకాబంటేశన్
టట ఔ 2.3
భయణ కెెభమ్

a) కెాబమ్థరయస ధరనేనీ/ఔుట్లంఫ సబ డి సంతఔంణో నుట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన
వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ నుయం
b) నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.అర్) ఄసలు లేథర ఄట్ెస్కి ఙేలన ాత్త (ఄట్ెస్కి
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.అర్/శ్వంచధరభా/ యఙరయణ ంచధరభా)
c) భయణ ధివతాం ఄసలు లేథర ఄట్ెస్కి ఙేలన ాత్త.
d) శ్వంచధరభా నియవళలేౄ ఄట్ెస్కి ఙేలన అ నియేథిఔ ాత్త.
e) మాంట్ీ- భనీ లాండభింగ్ దసౄ యేజుల ఄట్ెస్కి ఙేలన ాత్త- నేయస భిశీలనకోసం
(నుస్కనుోర్ి / నున్ కయసు /ఒట్యస ఐ.డి / డెైయంగ్ లెైలలనఽస), చియసధరభా
భిశీలన కోసం (ట్ెయ్నూోన్ నృలుా / ఫలంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభెంట్ల నృలుా /
భైషన్ కయసు).
f)

చట్ి ఫదే యయసఽలందయౄ తగిన భీత్తలల సంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లిగ
ఄడయట్ భభిమ ూచీ ఫలండ్సనఽ ఔయౌగిన చట్ి ఫదే యయసతవ ధివతాం

శహవుత ూమిు

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కెాబమ్థరయస సంతఔం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద

అంఖవ్సైఔలాం (PTD)
భమిమయ శహవుత తృహక్ిఔ

కెాబమ్ నూయం.
b) వభిౄంఙే క్షంలల ఄట్ెస్కి ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ ాత్త .

అంఖవ్సైఔలాం(PPD)

c) నౄభా వకిౄ ఄంఖయైఔలానిై ధియఔభించడరనికి ఒ లయల్ సయజ న్ లేథర తతసభాన

కెెభమ్

హోథర ఔయౌగిన యైదఽలు నఽంచి ను ంథిన రశ్వత ఄంఖయైఔల ధివతాం.
a) ఄంఖయైఔలం యఔం, ఄంఖయైఔల కలానిై ాశూౄ యసా
ౄ
చికితస ఄంథిసౄ ఽనై
యైదఽడి నఽంచి ను ందఽతేనై యైద ధివతాం. కచిితఫైన లలలనఽ కలానికి

తడతడుయౌఔ ూమిు

సంఫందించిన యవభలు ఆఙేిలా సంస మజభాని నఽంచి ను ంథిన లలలవు

అంఖవ్సైఔలాం(TTD)
కెెభమ్

ధివతాం అమన సంతఔం, ల఼లుణో నుట్ల.
b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేందఽఔు తగిన శూభయ ూం
ఔయౌగి ఈనైట్లి చికితస ఄంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽంచి ను ంథిన థేహథరయూ ూ
ధివతాం.

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలం సాచధరత్ఔఫైనథి భాతాఫే. ఆంక భచిలఔు సంఫందించిన నూోట్ లు, ాభాద
స లానికి సంఫందించిన నూోట్ )లాంట్ి దశూౄయేజులు ఔడర అమా సంగట్నఔు సంఫందించిన ాణేఔ వవశృభల
అదరయంగ కయయౌస భవచఽి. ాణేకించి, దభుౄ ఙేమాయౌసన ఄనఽభానిత మోసు కోణంణో ఔడిన
సందభౌలలా.

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 4
రశ్వత ఄంఖయైఔలం కెాబమ్లల కింథి దశూౄయేజులలా ఏయ సభభింఙరయౌసన ఄవసయం లేఔనుోవచఽి?
I.

కెాబమ్ థరయస సంతఔం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ నూయం.

II. వభిౄంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ నియేథిఔ ఄట్ెస్కి ఙేలన ాత్త.
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఄంఖయైఔలానిై ధియఔభింఙేందఽఔు లయల్ యైదఽడె లేథర తతసభాన హోథర ఔయౌగిన
యైదఽల నఽంచి ను ంథిన రశ్వత ఄంఖయైఔల ధివతాం.
IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేందఽఔు తగిన శూభయ ూం ఔయౌగి ఈనైట్లి చికితస
ఄంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽంచి ను ంథిన థేహథరయూ ూ ధివతాం.
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G. కెెభమ్ల తుయుసణ- విదేశీ రమాణ తెభా
1. విదేశీ రమాణ తెభా తృహలస
యథేశీ ామాణ నౄభా నులల఼ యైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే ఄధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఈనైట్ికీ ,
యైద, ఄసవస త ాయోజనం అ నులల఼ కింద ాదరన యక్షణగ ఈనైందఽన థరని ూచీ ందం, కెాబమ్ ల
నియవహణ సంాథరమఫదే ంగ అభోఖ నౄభా నుోర్ి నూోయౌయో కింథే ఈంట్లంథి.
ఇ నులల఼ కింద యక్షణలనఽ కింథి యపలగలుగ యసౄ ితంగ యబజించవచఽి. ఒ నిభిేషీ ఈతత్తౄ కింద నేభపునై
ఄనిై లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌంచవచఽి.:
a) యైద భభిమ ఄసవస త యపలఖం
b) సవథేరనికి త్తన ండం భభిమ కాయ ఙేబంచడం
c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ
d) వకిౄఖత పలయం
e) ఆతయ యైథేతయ యక్షణలు:
i.

మాతా యదఽె

ii. మాతా జఞం
iii. మాతా ఄంతభమం
iv. తననుోబన ఔధక్షన్
v. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ జఞం
vi. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ ఄదిశ్ం కవడం
vii. నుస్కనుోయసి కోలలవడం
viii. ఄతవసయ నఖదఽ ఄడరవనఽస
ix. ళెైజఞక్ ఄలయనఽస
x. ఫబల్ ఫలండ్స నౄభా
xi. ళెైజఞక్ యక్షణ
xii. శూనసర్ సంయక్షణ
xiii. ఒథరయస సందయశన
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xiv. చదఽవులఔు ఄంతభమం
xv. ఆంట్ి ఙోభీ
నేయసలల ఈనై యధంగ, యథేరలఔు యమలా ాజల కోసఫే ఇ నులల఼ యౄను ంథించఫడింథి కఫట్ిి నషి ం పలయతథేశ్ం
ఫమట్ జయసఖ తేంథి. ఆలాంట్ి భిల తేలలా సభాఙరయం ఄంథిన యంట్ధే తగిన భీత్తలల కెాబమ్ లఔు లేవలు
ఄంథింఙరయౌస ఈంట్లంథి. యథేశీ ామాణ నౄభా యషమంలల కెాబమ్ లేవ శూదరయణంగ థర్ు నుభీి లేయ సంస
(సశృమఔ సంస ) నుతా ఔడర ఈంట్లంథి. ఄథి ఄవసయఫైన ణోడరట్ల, సశృమం ఄంథించడం కోసం ాంచ
యౄ ంగ ఒ ధట్వర్ునఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఈంట్లంథి.
కెెభమ్ల సేఴలలో తతుషమిగహ ఉండ్డయౌీనవి:
a) 24*7 నుాత్తథిఔన కెాబమ్ ధనట్ికైషన్నఽ యౄను ంథించడం;
b) కెాబమ్ నూయం, యదరధరనిై ంనంచడం;
c) నషి ం జభిగిన యంట్ధే ఏం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయసఔు భాయా నిభైెశ్న ఙేమడం;
d) యైద, ఄసవస త కెాబమ్ల కోసం నఖదఽ యళత లేవయౌై ను డిగించడం;
e) సవథేరనికి త్తభిగి వఙేిందఽఔు, భభిమ కాయ ఙేలేందఽఔు ఏభట్ల
ా ఙేమడం, ఄతవసయ నఖదఽ
ఄడరవన్స.
2. షశృమఔ ఔం్తూలక- విదేశీ కెెభమ్లలో తృహతర
సశృమఔ ఔంనలనీలు ాంచం నలుభూలలా తభ శూ ంత కభలమాలనఽ, ఆథే యఔఫైన లేయ సంస లణో
ంథరలనఽ ఔయౌగి ఈంట్లబ. నులల఼ కింద యక్షణ ను ంథిన చిలా య కయసిల యషమంలల నౄభా ఔంనలనీల
యనియోఖథరయసలఔు ఇ ఔంనలనీలు సశృమం ఄంథిశూౄ బ.
కెాబమ్ భిజిలేిష
ర న్ భభిమ సభాఙరయం కోసం ఇ ఔంనలనీలు ఄంతభజతీమ ట్ ల఼్ా ధంఫయా నఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్
లలంట్ర్నఽ ఔయౌగి ఈంట్లబ. ఄయ కింథి లేవలనఽ ఄంథిశూౄ బ. నిభిేషీ ఔంనలనీలణో ందం, యక్షణ ఄంథింఙే
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫట్ిి లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీజలు యేయసగ ఈంట్లబ.
a) యైద సశృమఔ లేవలు:
i.

యైద లేవ సంస నియేదనలు

ii. అసత్తా ఄడి్షన్ ఏభట్ల
iii. ఄతవసయ యైదం కోసం కాయ ఏభట్ల
iv. ఄతవసయ యైదం కోసం సవథేరనికి త్తనంనే ఏభట్ల
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v. ఄలౄ ఔలు సవథేరనికి ంనే ఏభట్ల
ా
vi. భభయశ సందయశన ఏభట్ల
ా
vii. ఫైనర్ ఫలలలఔు సశృమం/యక్షణ
b) అసత్తాలల ఈనైుడె, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత యైద భిల త్త యయేక్షణ ఙేమడం
c) ఄతవసయ ఓషదరల సయపభ
d) నులల఼ నిమభ, నిఫంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔంనలనీ అమోదంణో అసత్తాలల ఙేభినుడె ఄబయ యైద
కయసిలఔు శృనై ఆవవడం.
e) ూయవ- మాతా సభాఙరయం లేవలు భభిమ ఆతయ లేవలు:
i.

యశూలు భభిమ ట్ీకల ఄవసభలు

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు
iii. కోలలబన నుస్కనుోయసి, కోలలబన లగైజీ సహకయం సశృమఔ లేవలు
iv. ఄతవసయ సంథేశ్ ట్లాన్సనేషన్ లేవలు
v. ఫబల్ ఫలండ్స ఏభట్ల
vi. అభిఔ ఄతవసయ లత్త సశృమం
f)

పలషనఽ ఄనఽవథించి ఙెయభి నియేదన

g) చట్ి నియేదన
h) ధరమయథిణో ఄనుబంట్ఫంట్
3. నఖద఼ యహత వ్సైదా కైష఼ల కోషం కెెభమ్ల తుయుసణ
నఖదఽ యళత యైద కైసఽలు, భీఆంఫర్సఫంట్ యైద కైసఽలు, ఆతయ యైథేతయ కైసఽల కోసం కెాబమ్ల
నియవహణయదరనం యేయసగ ఈంట్లంథి. ఄంణేకదఽ ఆతయ థేరలణో నుోయౌిణే ఄఫభికలల నఖదఽ యళత యైద కైసఽల
కోసం కెాబమ్ల నియవహణయేయసగ ఈంట్లంథి. ఆుడె భనం థరనిని దశ్ల యభీగ ఄధమనం ఙేథె రం.
a) కెెభమ్ నోటపకైశన్
నషి ం జభిగినుడలాా, భోగి అసత్తాలల ఙేభి, ఄడి్షన్ కౌంట్ర్లల నౄభా యవభలనఽ చానశూౄ యస. సశృమఔ
ఔంనలనీ అసత్తా నఽంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫంధఽవులు/లేైళతేల నఽంచి కొతౄ కైసఽ ధనట్ికైషన్ నఽ
ల఼వఔభిసౄ ఽంథి. అ తభవత కెాబమ్థరయసఔు కెాబమ్ యదరనం యవభించఫడెతేంథి.
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b) కైస్క తుయుసణ దవలక :
ఆథి కోు ఔంనలనీని ఫట్ిి భాయసతేండవచఽి. శూదరయణ దశ్లు కింద ఆవవఫడరుబ:
i.

సశృమఔ ఔంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన శూ భ ్, నులల఼ కలం, నులల఼థరయస
నేయసనఽ భిశీయౌసఽౄంథి.

ii. అ తభవత భోగి యైద భిల త్త, నృయౌా ంగ్ సభాఙరయం, కయసి ఄంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయం
ణెలుసఽకోవడం కోసం యైద భీక్ష/యైద ఖభనిఔలనఽ ను ందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ అసత్తాణో
సంాథిశూౄ యస. యైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యైద కయసి ఄంచధరనఽ ల఼వఔభిసౄ ఽనై సశృమఔ ఔంనలనీ నౄభా
సంస ఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై ఄంథిసౄ ఽంథి.
iii. కెాబమ్ ఄనఽభత్త నిభేభించఫడి, నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి అమోదం ను ందడరనిై ఫట్ిి, అసత్తాకి ఙెయౌాంు
శృనై ఏభట్ల ఙేమఫడెణరబ.
iv. పలయతథేశ్ంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ శూనిఔ ాథేశ్ం) భభిమ /లేథర నషి ం జభిగిన ాథేశ్ంలల దభుౄ
తనిసభి ఄధే భిల త
 ేలు ఈండవచఽి. వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల యపలఖంలల యవభించినట్లిగధే
దభుౄ ాకిరమ ఈంట్లంథి. సశృమఔ ఔంనలనీ సశృమంణో లేథర నౄభా ఔంనలనీ ాతక్ష సంఫందరల
థరవభ యథేశ్ంలల దభుౄ ఄదికభి ఎంనఔ ఙేమఫడెణరయస.
v. చికితసనఽ కొనశూగించడరనికి అమోథరనిై ను ంథే ఔరభంలల యైద భీక్షల సంఫందిత, కయసిల ణరజఞ
సభాఙరయం, ాఖత్త సభాఙరయం తథితభలనఽ నౄభా సంస ఔు ఄంథించడం కోసం సశృమఔ ఔంనలనీ కైస్క
ఫేధేజర్ అ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసౄ ఽంట్లయస.
vi. భోగి డిరిర్జ ఄబన యంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీజలనఽ నిభేభించడం కోసం అసత్తాణో ఙరలా
జఞఖరతౄగ ని ఙేశూౄ యస.
vii. నృలుా సభెైన భీత్తలల భిశీయౌంచఫడి, వడఫోల, తనిఖీ ఙేలేలా సశృమఔ ఔంనలనీ చాసఽఔుంట్లంథి. ఏథేని
థోషం ఔనినల,ేౄ థరనిని సభి ఙేమడం కోసం అసత్తాలలని నృయౌా ంగ్ యపలఖం దిఱికి తీసఽకెళ్ాఫడెతేంథి.
viii. అ తభవత లేయ సంస , సశృమఔ ఔంనలనీ లేథర థరని సశృమఔ ధయ నిభృమఔ ఏజెంట్ భధ
ఔుథిభిన ందం ఫేయఔు తేథి నృలుా త్తభిగి భథింు యేమఫడెతేంథి. అసత్తాకి ఎంత తవయగ
ఙెయౌాంునలై శృనై ఆలేౄ భీనలైజింగ్ థరవభ ఄంత ఎఔుువ ఫయసగెైన డిశూౌుంట్ ను ంథే ఄవకశ్భ ంట్లంథి.
భీ- నలైజింగ్ ఄధేథి ఄఫభిక అభోఖ సంయక్షణలలని యలక్షణఫైన సవపలవం. ఄఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలా
ఆథి వభిౄంచదని ఙెవచఽి. ఄఫభిక కైసఽలు, ఄఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలా ఈనై ాదరన వణరసం
ఆథే.
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c) కెెభమ్ల తృహరస్సంగ్ దవలక:
i.

కెాబమ్ల భథింుథరయస భీ నలైజ్డ ఙేలన/ఄసలు నృలుానఽ ల఼వఔభించి, లేవ ణేథీలఔు, ఄంథింఙేన
లేవలఔు యక్షణ ఈంథర ఄధే యషమానిై భిశీయౌశూౄయస. చరభీజలు సభిగా  ఈధరైమా, చికితస నుోాట్ కల్ ఔు
తఖా ట్ి ల ఈధరైమా ఄని సభిచాడడం కోసం సశృమఔ ఔంనలనీ ల఼వఔభించిన నృలుానఽ కెాబమ్ ల యపలఖం
తనిఖీ ఙేసౄ ఽంథి. డిశూౌుంట్ ఄధేథి త్తభిగి నిభేభించఫడి, నృలుా నుాలలస్క ఙేమఫడెతేంథి .

ii. అ తభవత భీనలైజింగ్ ధనట్ికైషన్ ఱ఼ట్, ాయోజధరల యవయణ (ఆ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌాంుకోసం అ నృలుా
నౄభా సంస ఔు ంనంచఫడెతేంథి.
iii. నౄభా ఔంనలనీ నృలుానఽ ల఼వఔభించి, యంట్ధే సశృమఔ ఔంనలనీకి ఙెయౌాంు జభినేందఽఔు అమోదం
ణెలుుతేంథి.
d) చయౌె ంు రకమ
తర
దవలక:
i.

శూనిఔ కభలమం థరవభ అసత్తాకి ఙెయౌాంునఽ యడెదల ఙేలేందఽఔు నౄభా సంస నఽంచి సశృమఔ
ఔంనలనీ ఄంగీకభనిై ల఼వఔభిసౄ ఽంథి.

ii. అభిఔ యపలఖం ఙెయౌాంునఽ యడెదల ఙేసౄ ఽంథి.
e) ఆషతిరలో చేమై విధడనడలక
i.

జధరపలలల ఙరలాభంథి నలైయేట్ల నౄభా లేథర ాబ తవ థకల థరవభ యశ్వయౄ అభోఖ యక్షణ ఔయౌగి
ఈనైందఽన పలయతథేశ్ంలలని అసతేాలణో నుోయౌిణే యథేరలలాని వవస , ాణేకించి ఄఫభిక, ఐభోనులలా
వవస యేయసడెతేంట్లంథి. నౄభా ను ంథిన వకిౄ ఒ ఙెలా ుఫలట్ల అభోఖ లేథర యథేశీ ామాణ నౄభా
నులల఼ని ఄంథించిన యంట్ధే ఙరలావయఔు అసతేాలు ఄనిై ఄంతభజతీమ నౄభా ఔంనలనీల నఽంచి
ఙెయౌాంుల శృనైని ఄంగీఔభిశూౄ బ.
ఙరలా థేరలలా నౄభా యక్షణ నిభేయణ లేథర నఖదఽ డినుజిట్లి కయణరలణో చికితసనఽ జఞం ఙేలే భిల త్త
ఈండదఽ.
అసతేాలు యంట్ధే చికితసనఽ నుాయంనశూౄబ. నౄభా యక్షణ ఈంట్ే, నౄభా నులల఼ ఙెయౌాసౄ ఽంథి. లేదంట్ే
చికితస ను ందఽతేనై యళ్ైా ఙెయౌాంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఙెయౌాంులు అలసఫైణే అసతేాలు చరభీజలనఽ
నలంఙే ఄవకశ్భ ంట్లంథి.
ఙెయౌాంు యంట్ధే జభిగిణే, అసతేాలు సతవయ ఙెయౌాంుకోసం ఄదిఔ డిశూౌుంట్ా నఽ ఄంథిశూౄ బ. అసత్తా
నృలుాలనఽ తవయగ ఙెయౌాశూౄ భని ఙెన, తగిాంుల కోసం భీ- నలైజింగ్ ఏజెనీసలు అసతేాలణో చయిలు
జయసుణరబ.
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ii. సశృమఔ ఔంనలనీలు ఄంథించిన ట్ ల఼్ా ధంఫయా లల ధట్వర్ు అసతేాలు, యదరధరలఔు సంఫందించిన
సభాఙరయం నౄభాథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి.
iii. అసత్తాలల ఙేభయౌసన అవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథరయస అ యషమానిై కల్లలంట్ర్ఔు ణెయౌన,
ఙెలా ుఫలట్ల ామాణ నౄభా నులల఼ణో నిభిేషీ అసత్తాకి యమాాయౌస ఈంట్లంథి.
iv. నులల఼ ఙెలా ుఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భిశీయౌంచడరనికి

అసతేాలు శూదరయణంగ సశృమఔ

ఔంనలనీలు/నౄభా సంస లనఽ సంాథిశూౄ బ.
v. నులల఼ని అసత్తా ఄంగీఔభించిన యంట్ధే నౄభాథరయస నఖదఽ యళత నుాత్తథిఔన అసత్తాలల చికితస
ఄందఽఔుంట్లయస.
vi. ఄడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభేభించడరనికి నౄభా సంస /సశృమఔ సంస ఔు ఄవసయఫైన నుాథనేఔ
సభాఙరయం ఏనేట్ంట్ే
1. యది యవభలు
2. ఏథేని ూయవ చభిత,ా అసత్తా యవభలు, పలయతథేశ్ంలల శూనిఔ యైథరదికభి :

f)



ఖత చభిత,ా ాసౄ ఽత చికితస, అసత్తాలల తదఽభి చయలు, తవభిత ఖత్తన ండరనికి ఄబయ న.



చికితస ఄంథిసౄ ఽనై యైదఽల నియేథిఔణో నుట్ల కెాబమ్ నూయం



నుస్కనుోర్ి ాత్త



యైద సభాఙరయ తాం యడెదల

వ్సైదా కయవులక భమిమయ వ్సైదేాతయ కెెభమ్ల మీఇంఫర్ీబంట్:

భీఆంఫర్సఫంట్ కెాబమ్లనఽ శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన యయస పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిిన తభవత
థరకలు ఙేశూౄ యస. కెాబమ్ ణరాలనఽ ల఼వఔభించిన నైదట్ శూదరయణ ాకిరమ ాకయం కెాబమ్ నుాలలస్క
ఙేమఫడెతేంథి. ఙెయౌాంునఽ యథేశీ ఔభెనీసలల జభినే నఖదఽ యళత కెాబమ్ లలల జభిననట్లి కఔ నఖదఽ
ఄనఽభత్తంచిన కెాబమ్లనిైట్ికీ ఙెయౌాంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసౄ ఽంట్లయస.
భీఆంఫర్సఫంట్ కెాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమంలల, దావ భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄనుమలలల
ఄు పలభనిై లెకిుంచడం కోసం నషి ం జభిగిన ణేథీ ాకయం వభిౄంజైమఫడెతేంథి. అ తభవత ఙెఔుు
లేథర ఎలకిానిక్ ఫథియ్ థరవభ ఙెయౌాంు జయసుణరయస.
i.

వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల యపలఖంలల యవభించినట్లిగధే వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లు నుాలలస్క
ఙేమఫడెణరబ.

ii. ఫబల్ ఫలండ్స కైసఽలు, అభిఔ ఎఫయజ నీస కైసఽలఔు సశృమఔ ఔంనలనీ భ ందసఽౄగధే ఙెయౌాంచి, తభవత
నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి కెాబమ్ ఙేసఽఔుంట్లంథి.
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iii. ఄనిై ఆతయ కెాబమ్లఔు ఄనఽసభింఙే యదరనంలలధే ఄంగీకయం కని కెాబమ్లఔు కెాబమ్ల
త్తయసుయణ ఄనఽసభించఫడెతేంథి.
g) వ్సైదా రభాదం భమిమయ అషుషి త కయవులఔక కెెభమ్ డ్డఔకాబంటేశన్
i.

కెాబమ్ తాం

ii. యైదఽడి నియేథిఔ
iii. ఄడి్షన్/డిరిర్జ కయసు ఄసలు
iv. ఄసలు నృలుాలు/యశీదఽలు/భందఽచీట్ీ
v. ఄసలు ఎక్స- భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సంఫందించినథి/దభుౄ నియేథిఔలు
vi. ాయేశ్ భభిమ నిషరభణణో నుస్కనుోయసి/యశూ ాత్త
నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔం భాతాఫే. నిభిేషీ కైసఽ యవభల అదరయంగ లేథర అమా నిభిేషీ నౄభా సంస
ఄనఽసభింఙే కెాబమ్ లలట్ిల్ఫంట్ నులల఼/యదరనం అదరయంగ ఄదను సభాఙరయం/దశూౄయేజులు కయయౌస
భవచఽి.
మిభమయౌన మీయవ మీక్ించ఼కోండ్ి 5
________________ నఽ సశృమఔ ఔంనలనీ భ ందసఽౄగ ఙెయౌాంచి, నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి అ తభవత కెాబమ్
ఙేసౄ ఽంథి.
I.

ఫబల్ ఫలండ్స కైసఽలు

II. వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లు
III. యథేశీ ామాణ నౄభా కెాబమ్లు
IV. ఄంగీకయ యోఖంకని కెాబమ్లు
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శూహమహంవం
a) నౄభా ఔ „యగెనం‟. నులల఼ అ „యగెధరనికి శూక్షం‟. నౄభానఽ ఈయోగించఽకోవలల వఙేి సంగట్న
ఙోట్లఙేసఽకోవడం, నులల఼ కింద కెాబమ్నఔు థరభితీమడం అ యగెధరనికి ఄసలు భీక్షగ నిలుసఽౄంథి.
b) నౄభా ఔంనలనీ కెాబమ్ల ఙెయౌాంు శూభయ ూం నౄభాలల భ క భైట్ింగ్ భనేతేలలల ఔట్ి.
c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసి భయసా నుాథనేఔ యట్లథరయస, కెాబమ్ ల఼వఔయౄ లు ఔడర ఄవుణరయస.
d) నఖదఽ యళత కెాబమ్లల ధట్ వర్ు అసత్తా నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏ ఆచిిన భ ందసఽౄ ఄనఽభత్తని అదరయం
ఙేసఽఔుని యైద లేవలనఽ ఄంథిసౄ ఽంథి. తభవత కెాబమ్ భిశుుభనికి డరఔుఫంట్ా నఽ సభభిసఽౄంథి.
e) భిబంఫయససఫంట్ల కెాబమ్లల, యనియోఖథరయస తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ నదట్ అసత్తాకి ఙెయౌాంఙేల ,
తభవత ఙెయౌాంు కోసం కెాబమ్నఽ నౄభా సంస /ట్ి.న.ఏ వదె థరకలు ఙేశూౄ డె.
f)

యనియోఖథరయస కెాబమ్ వయౄ భానం ండంణో ఄతనికి కెాబమ్ల భిశుుయ ఫింథరనికి భధ నదట్గ
సంఫంధం ఏయడెతేంథి.

g) నౄభా కెాబమ్ యషమంలల ఏథెైధర మోసం జభిగినట్ల
ా నౄభా ఔంనలనీ ఄనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄనఔు
ంనసౄ ఽంథి. ఇ దభుౄ నౄభా సంస లలనియయస లేథర ట్ి.న.ఏ ఙేమవచఽి. లేథర విత్తౄ యఫైన దభుౄ
సంస ఔు ఔడర ఄగించవచఽి.
h) కెాబమ్ల లత్తని అదరయం ఙేసఽఔుని నౄభా సంస ఄనిై కెాబమ్లఔు ుసౄ కలలల ఙేలే నణరౄల
కైట్లబంునఽ భిజభివంఖ సాచిసఽౄంథి.
i)

కెాబమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ, నులల఼థరయస నౄభా సంస ఔు త్తభిగి ఄభీజ నలట్ి లకోవడంణోఫలట్ల ధరమం కోయసత
ఆనాసూభెన్స అంఫ డ్సస భన్నఽ లేథర యనియోఖథరయసల నూోయంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ ఄతరభిట్ీలనఽ
ఔడర అశ్రబంచవచఽి.

j)

మోశూలు ఎఔుువగ శృలట్లెైజైషన్ నషి భిశృయ నులల఼లలల ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లబ. కనీ, మోసూభిత
కెాబమ్లు ఙేలేందఽఔు యసనల్ మాకిసడెంట్ నులల఼లనఽ ఈయోగించఽకోవడం ఔడర ఈంథి.

k) ట్ి.న.ఏ ఄధేఔ భ కఫైన లేవలనఽ నౄభా సంస ఔు ఄంథించి ఼జుల యౄంలల ాత్తపలం ను ందఽతేంథి.

షుమం మీక్ా రవనలక
రవన1
నౄభా కెాబమ్ ాకిరమ నుాథనేఔ యట్లథరయసగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణశూౄయస?
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I.

ఔసి భయసా

II.

మజభానఽలు

III. ఄండర్ భెైట్యసా
IV. నౄభా ఏజంట్ల
ా / ఫోాఔయసా
రవన 2
గిభీశ్ సకైసధర నౄభా కెాబమ్నఽ నౄభా ఔంనలనీ త్తయసుభించింథి. అమనఔు నౄభా సంస ఔు త్తభిగి ఄభీజ
నలట్ి లకోవడంణోఫలట్ల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఆతయ ాణరభాైమాలు ఏనేట్ి ?
I.

ాబ ణరవనిై అశ్రబంచడం

II. య్ఖల్ ఄతరభిట్ీలనఽ అశ్రబంచడం
III. నౄభా ఏజంట్ నఽ అశ్రబంచడం
IV. కెాబమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ ఙేమఖయౌగింథి ఏనై లేదఽ
రవన 3
భజీవ్ ఫహణో సభభించిన అభోఖ నౄభా కెాబమ్నలై దభుౄ ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫహణోకి ఫదఽలుగ ఄతని
శూోదయసడె భజైశ్ ఫహణో చికితస కోసం అసత్తాలల ఙేభినట్ల
ా నౄభా ఔంనలనీ ఔనఽగపంథి. భజీవ్ ఫహణో నులల఼
ఔుట్లంఫ నూోాట్ర్ థఔం కింద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఆథి ___________ మోశూనికి ఈథరహయణ.
I.

వఔుౄల భాభిడి

II.

డరఔుఫంట్ా నఽ సిఱించడం

III. కయసిలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడం
IV. ఓట్ నేషంట్ గ తీసఽఔునై చికితసనఽ ఆన్- నేషంట్/అసత్తాలల ఙేయడంగ భాభిి చాడం
రవన 4
అభోఖ నౄభా నులల఼ కింద నియస ఖిహంలలధే చికితస ను ందడరనికి థిఖ వయట్ిలల ఏ భిల త్త యలు ఔయౌసఽౄంథి ?
I.

ఄతనఽ/అఫ భిల త్త
 అసత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ ఔు తయయౌంచదగినథిగధే ఈంథి. కనీ, యళ్ా ఔడదని
పలయంఙరయస

II. నేషంట్ నఽ అసత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ ఔు తయయౌంచడరనికి లేదఽ. ఎందఽఔంట్ే, యట్ిలల డఔలు కాయ లేవు
III. అసత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ లల భాతాఫే చికితస నియవళంచడం ఔుదఽయసతేంథి.
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IV. అసత్తాలల 24 ఖంట్లఔు నేంచి ఈండవలల భవడం
రవన 5
ఄధరభోగనిై నమం ఙేమడరనికి ఄనఽసభించిన యదరధరలనఽ ఇ థి ఖ వ కోడ్స లలల ఏథి ట్ిి ఆసఽౄంథి ?
I.

ఐ.ల.డి

II.

డి.ల.ఐ

III. ల.న.ట్ి
IV. న.ల.ట్ి

షుమం మీక్ా రవనలఔక జవ్హఫయలక
జవ్హఫయ 1
సభెైన ఎంనఔ I.
నౄభా కెాబమ్ ాకిరమలల ఔసి భభైా నుాథనేఔ యట్లథరయసలు.

జవ్హఫయ 2
సభెైన జయఫ

II.

నౄభా కెాబమ్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైణే, నులల఼థరయసలు య్ఖల్ ఄతరభిట్ీలనఽ అశ్రబంచవచఽి.
జవ్హఫయ 3
సభెైన ఎంనఔ I.
వఔుౄల భాయడికి ఆథి ఈథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ , చికితస ను ంథిన వకిౄ యేభైవయస.
జవ్హఫయ 4
సభెైన ఎంనఔ II.
అసత్తా/నభిసంగ్ హోమ్ లలల డఔలు ఄందఽఫలట్లలల లేనుడె నేషంట్లనఽ తయయౌంచలేని సందయౌంలల
భాతాఫే అభోఖ నౄభా నులల఼లల నియస ఖిహంలలధే చికితస ను ంథే యలుంథి.
జవ్హఫయ 5
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సభెైన ఎంనఔ III.

ఔభెంట్ ను ా ల఼జర్ ట్ెభ్ి ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స లు ఄధరభోగనికి చికితస ఙేలన యదరధరలనఽ ట్ిిశూౄ బ.
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