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ఇ కోయససనలై ూభిౄ హఔుులు ఆనాసూభెన్స ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా, భ ంఫయ థే.  ఎలాంట్ి భిలతేలలా నా 
ఇ కోయససలలని ఏ పలగనిై ునయసతత్తౄ  ఙేమభదఽ.  

ఇ కోయసస ఆనాసూభెన్స ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా నియవళ ంఙే అభోఖ నౄభా ఏజెంటా్ భీక్షలఔు శృజయబయ 
ఄబయస లు ఄబలంచడం కోసఫే తమాయస ఙేమఫడింథి. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అమోదం ను ంథిన నుఠ్ఔరభంనలై 
అదరయడింథి. ధరమయఫ ైన యథోయథరలఔు థరభితీలే క్షంలల తుడె పలశులు లేథర భిశుుభలనఽ 
ఄంథింఙే ఈథెేశ్ం థీనికి లేదఽ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

చాఽభింఫడనిథ ి : న. యణే గోనుల్ , లలకెరట్భ-ీజనయల్, ఆనాసభెన్స ఆన్లిట్ృట్ అఫ్ ఆండమిా, జి-

ఫలా క్, నుా ట్ ధ ం. ల-46, ఫలంథరా  ఔుభా  కంనలా క్స (E), భ ంఫ -ై400 051.  



iii 

 

 

భ ందఽభాట్ 

నౄభా భిశ్రభ వభా లణో సంథిాంచిన తభవత కభపభైట్ ఏజెంటా్ కోసం ఇ కోయసస శూభగిరని సంస  
యౄను ంథించింథి. ఐఅర్ డిఏఐ అమోదం ను ంథిన నుఠ్ఔరభం అదరయంగ ఇ కోయసస శూభగిర యౄను ంథించఫడింథి. 
 

కఫటిి్ ఏజెంట్లా  తభ ను ాలషనల్ కెభీర్ నఽ సభెైన దిఱికోణంలల ఄయం ఙేసఽఔుని, భ ందఽఔు తీసఽఔుయ మలా లా ఇ 

యథర కోయసస జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభాఔు సంఫందించి నుాథనేఔ జఞా ధరనిై ఄంథిసఽౄ ంథ.ి నౄభా యనుయం 

చఽయసకెైన యణరవయణంలల శూఖ తేనైందఽన వకిౄఖత ఄధమనం, నౄభా సంస లు ఄంథింఙే ఄంతయాత శిక్షణలల 
నులుంచఽకోవడం థరవభ చటి్ం, అచయణలలా  ఙోట్ల ఙేసఽఔుంట్లనై భాయసల ఖ భించి ఎటి్ఔుడె ఄవగహన 

ఔయౌగి ఈండరలధే యషమానిై ణేాఔంగ ఙెనవసయం లేదఽ.  
 
ఇ ఫలధతనఽ భాఔు ఄగించినందఽఔు ఐఅర్ డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలుుఔుంట్లధరైం. ఇ కోయససనఽ చథియ, 

భీక్షలల ఈతీౄ యసృ లు కయలని భా సంస  తా్త ఔుభికీ యపలకంక్షలు ణెలుుఔుంట్ ంథి.  

 

ఆనాసభెన్స ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా 
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అధడామం 1 

తెభా మిచమం 

 

అధడామం మిచమం 

నౄభాలల భ్యౌకంరలనఽ భచిమం ఙమేడం, నౄభా భణిరభ ఔరభం ఎలా జభగిింథ,ీ ఇభోజు ఏ యధంగ 
నిఙేసఽౄ ంథి యవభించడం ఇ ఄదరమం ఈథేెశ్ం. ఉళ ంచని సంగట్నల కయణంగ అభిఔ సంఫంధఫ నై 
నశుి యౌై ఎదఽభోువలల వచిినుడె  నౄభా ఎలా శూమడెతేంథో, భిస్కు ఫథయి్ శూధనంగ ఏ యధంగ 
లేవలంథిసఽౄ ంథో నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. 

నేయవుఔకనే అంశహలక  

 

A. జీయత  నౄభా – చభతి ాభభమి   భణిరభ ఔరభం  
B. నౄభా ఎలా ని  ఙసేఽౄ ంథ?ి   

C. భిసఽు నియవహణ దేతేలు   
D. భిసఽు నియవహణ శూధనంగ  నౄభా   
E. సభాజంలల నౄభా  నుత ా 
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A. జీవిత  తెభా – చమితర  భమిమయ మిణడభ ఔరభం 

ఎడె ఏం జయసఖ తేంథో ణయెౌమని ఄనిశిిత్త ధ లకొనై ాంచంలల భనం జీయసఽౄ ధరైం. భనం ఎధనై యకల 
దఽభవయౄలు యంట్లంట్లం: 

 భెైళ్ైా  ఢకీొటి్డం;  

 వయదలలా  జాలు కొట్లి ఔునుోవడం;  

 బూఔంనులు ణెచిినలట్ిిన యశుదం;  

 మవవన నుామంలల ఈనైయయస ఄకలంలల అఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భ ికవడం 

చితరం 1: భన చటటట  జమిగై వివిధ యకహల దయఘటనలక  

 

ఆలాంట్ి సంగట్నలు భనలల అంథోళ్న భభమి , బమనలటి్డరనికి కయణఫనేేట్?ి 

కయణం ఙరలా శూదరయణం.  

i. నటి్నదట్గ ఙెకోవలలంథేనేట్ంట్,ే అలాంట  షంగటనలక జయవఖయతడమతు భయందగహ భనం 
ఊహ ంచలేం. ఏథెైధర ఔ సంగట్న జయసఖ తేందని భ ందఽగ భనం ఉళ ంచఖయౌగిణ,ే థరనిై 
ఎదఽభోువడరనికి భ ందఽ నఽంచీ సనైదేంగ ఈంట్లం.  
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ii. ఄలాగై భెండో సంఖత్త ఏనేట్ంట్,ే భ ందఽగ ఉళ ంచలేని ఄలాంట్ి సంగట్నలు అఔల్ఔంగ 
సంబయంచడం వలా తయచఽగ ఆమిిఔ నశటం, అంతతలేతు విశుహదం సంబయశూౄ బ.   

ఄట్లవంట్ ి సంగట్నల పాలయనికి ఖ భెైన వఔుౄ ల సశృమభ నఔు ఫలధని ంచఽఔుని, యసయ సశృమ 
సహకభలు ఄంథించఽకొధే వవసని ఔయౌగ ి ఈనై ఏ సభాజం ఄబధర ఫలసట్గ నిలవడరనికి భ ందఽఔు 
భవచఽి. 

నౄభా ఙేమడభధ ే అలలచన యేలాథ ి ఏళా్ కిరతం ధరట్ిథే .కనీ, భనందభిక,ీ ఇధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄం 
థరయౌిన నౄభా అయయౌయంచింథ ిభాతంా కవైలం ఖత భెండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిరతఫ.ే  

1. తెభా చమితర     

కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽంచీ నౄభా ఏథో ఔ యౄనణేర భనఽఖడలల ఈంట్ృ వశూోౄ ంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలా  ఎధనై 
శ్ణరఫలె లనుట్ల తభలల ణరభ  సభఔయసికోవడం భభమి  ంచఽకోవడం ఄధ ేలథరే ంణరనిై ఄభలు ఙరేయస. 
ఄంట్ ే  కొంతభంథి సబ ల నశుి లనఽ అ సభాజఞనిక ిఙెంథని యయందయౄ బభింఙయేయస. ఇ లలైథరే ంత్తఔ పలవన 
ఎనిై యదరలుగ ఄనవబంచఫడింథో ఆఔుడ భిశీయౌథరె ం. 

2. మయఖ మయగహల నంచీ ఴషు నన నౄభా   

ఫాతలోతుమా  
వ్హాతృహయషు లక 

ఫాతలోతుమా వ్హాతృహయషు ల దఖాయ ంద ణరాలు (ఄగిరఫ ంట్లా ) ఈండయే .థరని 
కాయం, ఒడ సయసఔు నషినుోబధర, థ ంగయిౌంచఫడధిర, ఊణథరతలు తభకచిిిన 
ఊణరలనఽ భా ఙేలేందఽఔు యయస ఄదనంగ కొంత శూ భ ్ ఙయాెౌంఙయేయస .యట్నిి 
„ధౌకదరయ యసణరలు‟ (bottomry loans) ఄధయేయస. ఇ ఄగిరఫ ంటా్ కాయం, 

ఒడని గనీ లేథర ఒడలల సయసఔుని గనీ తనకా నలట్ిి తీసఽఔుధ ేఊణం, త్తభగి ిఅ 
ఒడ ఙేయసకోవలలన ఖభానిక ిసఽయక్షతింగ ఙేయసఔుంట్ధే ేఙెయాౌంచడం జభగిైథ.ి 

ఫయూచ్, షఽయత్ 
వ్హాతృహయవలక 

పలయతథేశ్ ఒడలలా  శీరలంఔ, ఇజిుి , గీరఔు థేరలఔు మాాణ ంఙ ేఫయూచ్, షఽయత్ 
వ్హాతృహయవలక ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ లు నుట్ింఙ ేదేతేలే నుట్ింఙయేయస. 

గీరఔకలక గీరఔకలక కరర.వ. 7ఴ వతడఫదం చిఴయలో భయణ ంచిన ఔుట్లంఫ సబ లక ి ఄంత్తభ 
సంశూుభలు జయడం కోసం కయసణ సంసలు నుాయంనంఙరయస. ఇంఖెండు ప్రండ్లె  
శూొ స్ైటీలక ఔడర అ లక్షంణోధ ేధ లకొలఫడరు బ. 
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మోడ్సీ(Rhodes)వ్హషలక భోడ్సస(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫ నై దేత్త ఄవలంనృంఙరయస .థరని కాయం, 

యతుయ భలితేలలా  జెట్ిిసనింగ్1 వలా కొంత సయసఔు  నషినుోవలల వచిినుడె, 
సయసఔు మజభానఽలు (సయసఔు నషినుోనియయస ఔడర) కొంత నిషత్తౄ లల అ 
నశుి నిై బభింఙయేయస.   

చ ైనడ ఴయుఔకలక నుాచీన కలంలల చ ైనడ ఴయుఔకలక కొనిై బమంఔయఫ నై భాాథరలణో ఔడిన 
నథభీాభా లలా  మాాణ ంఙరయౌస వచిినుడె తభ సయసఔుని యేభైవయస ఫోట్లా  లేథర 
ఒడలలా  సభిెంఙయేయస .ఔయళే్ అ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుోణ,ే 

సయసఔుని నుక్షిఔంగధ ే కోలలవడం జయసఖ తేంథ ి త, నతౄ ం సయసఔుని 
నషినుోవడం జయఖదఽ. సంబయంచిన నశుి నిై సబ లంణర ంచఽఔుంట్లయస కఫట్ిి, 
అ యధంగ నషిం తఖ ా తేందని యయస పలయంఙేయయస. 

3. ఆధతుఔ తెభా ఫాఴనలక 

పలయతథేశ్ంలల జీయత  నౄభా పలవన పలయతథశే్ంలలని ఈభ్డి ఔుట్లంఫ వవసలల ఄక్షభలా తా్తనృంనృసఽౄ ంథి. 
మ ఖమ గలుగ ఇ వవస జీయత  నౄభాక ిఄతేతౄ భ యౄంగ ఙెుకోవచఽి. ఔుట్లంఫంలల ఔ సబ ని 
దఽయదిషిఔయఫ నై భయణం వలా సంబయంఙ ే ఔశుి య్ై, నశుి య్ై ఄథ ే ఔుట్లంఫంలలని నేఖణర సబ లంణర 
ంచఽఔుంట్లయస. ఄందఽవలా ఔుట్లంఫంలల తా్త ఔుయౄ ణరభ  ఄథవియఔు భాథభిిగధ ే సఽయక్షతింగ ఈనైట్లి  
పలయంచడం జయసఖ తేంథ.ి  

అధఽనిఔ మ ఖంలల ఈభ్డ ి ఔుట్లంఫ వవస  యచిినైఫ ై, చినై ఔుట్లంఫలలు అయయౌయంచడంణో నిత  
జీయతంలల తలెణేౄ  త్తౄ ళ్ైా  భటె్ిింమాబ. ఇ భసిత్త బదతా కోసం ణారభాైమ వవసలు 
అయయౌయంఙేందఽఔు థరభ ితీలంథి. వకిౄఖత జీయత  నౄభాకి ఖల అవశ్ఔతనఽ ఆథి ధొకిు ఙనెంథి. 

i. లాభడ్సీ :సాఽౄ తం నడెసఽౄ నై నౄభా యనుయం నటి్నదట్ లండన్ లలని లాబడ్సస క హౌస్కలల 
నుాయంబఫ ైంథి .ఄఔుడ యనుయసఽౄ లంణర ఔ ఙోట్క ి ఙభేైయయస .సభ ద ా మాాణంలల సంబయంఙే 
భాాథరలలా  జభగి ై వసఽౄ  నశుి లనఽ యసయం ంచఽకోవడరనిక ి ఄంగీఔభింఙయేయస .సభ దంా భధలల 
సభ ద ాథ ంఖల థరవభ ఒడ థోచఽకోఫడడం, లేథర యణరవయణంలల వఙేి  తా్తఔల భాయసలు, సయసఔు 
నుడెైనుోవడం లేథర సభ దంా ఄలాఔలలా లం ఄవడం వలా ఒడ భ నిగినుోవడం వంట్ ి నశుి లు „సభ ద ా
రభాదడల‟ (భామీకహల నలయల్స) కయణంగ   సంబయంఙేయ.  

                                                 
1

జెట్ిిసనింగ్ (Jettisoning) ఙేమడభంట్,ే ఒడ ఫయసవు తగిాంచి, భయా ఫలలెన్స (సంతేయౌత ల త్త) లలక ిణెఙేిందఽఔు ఒడలల కొంత సయసఔు  సభ దాంలలక ిడయమేడం. 
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ii. లండన్లల 1706లల శూ నంచఫడని అమిఔఫయల్శూొ స్ైటీ పర్ ఎ ్ర్్టయాఴల్ఎశయామనె్ీ ఔంనలనీ 
ాంచంలల నటి్నదట్ ిజీయత  నౄభా సంసగ పలయంఫడెణోంథ.ి  

4. ఫాయతదేవంలో తెభా చమితర    

a) ఫాయతదేవం : పలయతథేశ్ంలల అధఽనిఔ నౄభా 1800 లేథర సఽభాయస అ భధ కలంలల కొనిై యథేశీ 
ఆనాసయయా ఏజెనీసలు సభ ద ానౄభా  నదలునలటి్డంణో నుాయంబఫ ైంథి.  

ద ి ఒమిమంటల్ ల ైఫ్ ఇనఽీమెన్ీ 
ఔం్తూ యౌమిటడె్స 

ఆథ ి ఆంగీాషే ఔంనలనీ పలయతథశే్ంలల నటి్నదట్గ ధ లకొలఫడిన 
జీయత నౄభా సంస .     

టెైటైన్  ఇనఽీమనె్ీ ఔం్తూ 
యౌమిటెడ్స 

ఆథ ి పలయతథశే్ంలల ధ లకొలఫడని  నటి్నదట్ ి ధరన్-లెైఫ్ నౄభా 
సంస . 

ఫాంఫ ే భయాచఴల్ ఎశయామెన్ీ    
శూొ స్ైటీ యౌమిటెడ్స 

ఆథ ి పలయతథశే్ు  నటి్నదట్ ి  నౄభా సంస . ఆథి భ ంఫ  ై
(ఫ ంఫలబ)లల నదట్ిశూభిగ 1870 లల ధ లకొలఫడింథి.  

నేశనల్ ఇనఽీమనె్ీ ఔం్తూ 
యౌమిటెడ్స 

ఆథి పలయతథశే్ంలల ఎంణో కలం కిరందట్ ధ లకొలఫడని నౄభా సంస . 
థీనిై 1906లల శూ నంచఫడింథ,ి ఆథ ిఆంక యనుయం శూగసిాౄ ధే ఈంథి. 

అ తభవత సవథేశీ ఈదభ పయౌతంగ, శ్ణరనెృ అయంబంలల భభధెనై పలయతీమ ఔంనలనీలు శూ నంచఫడరు బ. 

కరలకహంవం 

1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమంత్తాంచడం కోసం జీయత నౄభా సంసల చటటం, తృహర విడ్ ంట్ తుధి చటటం 
జఞభ ీ ఙేమనౄడరు బ. జీయత నౄభా సంసల చటి్ం, 1912లల ఔంనలనీల నానేమం భటై్ ట్ేఫ ల్స, నభమిాడఔిల్ 

భూలాంఔనం నౄభాఖణఔుని (మాఔుిూభ)ీ థరవభ భాాణీఔభింఫడడం (సభిిల ై ఙమేఫడడం) తనిసభ ి

ఙేలంథి. ఄబణ,ే ఇ యషమంగ పలయతీమ, యథశేీ ఔంనలనీల భధ ఄసభానత, యవక్ష కొనశూగబ. 

పలయతథేశ్ంలల నౄభా సంసలనఽ నిమంత్తాంచడరనికి నటి్నదట్గ ఙేమఫడిన చటి్ం తెభా చటటం 1938.  
ఇ చటి్ం కలానఽఖ ణంగ భాయసలు ఙసేఽఔుంట్ృ ఆట్ిక ీఄభలలా ధ ేఈంథ.ి నౄభాలలని నిఫంధనల కాయం 
బా తవం థరవభ ఔ నౄభా ఔంట్ ాలర్ నిమనేంఫడణరడె. 

b) జీవిత తెభా జాతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయం 1 లలనలింఫయస 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడింథ.ి 

ఫాయతీమ జీవిత తెభా షంషి  (ఎల్ఐల) శూ నంచఫడింథ.ి థనీికిఖల 170 ఔంనలనీలు, ఄలాగ ై75 నుాయడెంట్ 
నిద ిశూ లలటై్లీు అధరట్ిక ిపలయతథేశ్ంలల జీయత నౄభా యనుయం ఙేసఽౄ ండేయ. 1956 నఽంచి 1999 వయఔు LIC 

క ిపలయతథేశ్ంలల జీయత నౄభా యనుయం ఙేమడరనిక ిఅధరడె ణాేఔ హఔుులు ఈండేయ.      
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c) నడన్ ల ైఫ్ ఇనఽీమనె్ీ జాతీమఔయణ : 1972 లల శూదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చటి్ం (GIBNA) 

ఄభలుభచిిన తభవత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్-లెైఫ్) యనుయం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడింథ,ి అలాగై 
శూహధడయణ తెభా కహమపమశైన్ ఆఫ్ ఇండ్ిమా (GIC)నీ, థరని నడలకఖయ అనఫంధ షంషియ్న ఏభట్ల ఙేరయస. 
అ సభమంలల, పలయతథేశ్ంలల జీయణతేయ నౄభా యనుయంలల ఈనై 106 నౄభా సంసయ్ై పలయతథశే్ంలలని 

GIC  ధరలుఖ  ఄనఽఫంధసంసల (subsidiaries) ణోనా యయ్నం ఙేమఫడరు బ. 

d) భలోు తడర  ఔమిట ీ -ఐఆర్డ్లఏ (IRDA): ఇ భశి్రభని ఄనవిథిే  ఙేమడరనిక ి నుోట్ీ ఄధే ఄంరనికి భయా 
భచిమం ఙమేడంణో సశృ ఄధఔే యకల భాయసలు ఄధేవఱంచి, యట్ిని లనూయసస ఙమేడరనిక ి1993లల 
భలలహ ణరా ఔనేట్ ీఏభట్ల ఙమేఫడింథి ఇ ఔనేట్ ీ  తన నియేథఔినఽ 1994 లల సభభించింథి .1997 లల 
నౄభా నిమంతణా ఄదికయ సంస(IRA) శూ నంచఫడింథి. ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భ ీ & డెవలప్ఫ ంట్ చటి్ం 

1999 (ఐఅభీుఏ) అమోదం ను ందడంణో, ఄథ ి ఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణతేయ నౄభా భిశ్రభలు 
భెండింట్ిక ీఇనఽీమనె్ీ మెఖయాలేటమీ & డ్ ఴలప్బ ంట్ అథడమిట ీ (ఐఅభీుఏ), ఔ చటి్ఫదేఫ నై, నిమంతణా 
యపలఖం (భెఖ లేట్భ ీఫలడీ)గ యౄను ందడరనిక ిథరభ ితీలంథ.ి 

5. నేట  కహలంలో జీవిత  తెభా మివరభ   

సాఽౄ తం పలయతథశే్ంలల ఇ కిరంద నేభపునఫడు  24 జీయత  నౄభా సంసలు నిఙసేఽౄ ధరైబ: 

a) పలయతీమ జీయత నౄభా సంస  (LIC) ఔ నాృక్ యంఖ సంస . 

b) నలైైయటే్ల యంఖంలల 23 జీయత  నౄభా సంసలు ఈధరైబ.  

c) పలయత బా తవం థరవభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖం ఔడర తనులా జీయత  నౄభా థరవభ జీయత  
నౄభా యనుయంలల ఈంథ.ి కనీ ఄథ ినిమంతణా సంస  భది ినఽంచి నేనశృబంచఫడింథ.ి  
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సుమ మకీ్ష  1 

పలయతీమ నౄభా భిశ్రభక ిఇ కిరంథి యట్లిల నిమంతణా సంస ఏథ?ి 

I. ఆనాసభనె్స ఄతరభిట్ ీఅఫ్ ఆండిమా 
II. ఆనాసభనె్స భఖె లేట్భ ీఄండ్స డెవలప్ఫ ంట్ ఄతరభటి్ ీ

III. లెైఫ్ ఆనాసభనె్స కభపభషైన్ అఫ్ ఆండిమా   
IV.  శూదరయణ నౄభా కభపభషైన్ అఫ్ ఆండమిా 
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B. తెభా ఎలా తు చషేు ంద ి 

అధఽనిఔ యణ జం అలౄ  మాజభానణర సాతంా నైద శూ నంచఫడింథి .ఔ అలౄ  యలువ కోలలబనుడె 
(నషిం లేథర ధరశ్నం కయణంగ) అ మజభాని అభిఔంగ నషినుోణరడె. ఄబణ,ే అ కోవక ిఙంెథిన అసఽౄ లునై 

ఆంకెందభో మజభానఽల దఖాయ నఽంచి చినై నణరౄ లలా  లేఔభించిన శూ భ ్ణో ఔ ఈభ్డ ినిద ిఖనఽఔ ఏభట్ల 
ఙేలేౄ , అ నణరౄ నిై, నషినుోబన దఽయదిషివంతేలఔు నషి భిశృయంగ ఙెయాౌంఙేందఽఔు ఈయోగించవచఽి.  

భభోభాట్లల ఙెనులంట్,ే ఔ నిభిెషి అభిఔ నషిం భభిమ  థరని యవశూధరనీై నౄభా మంణరాంఖం థరవభ  
ఔ వకిౄ నఽండ ిఄధఔేభంథ ివఔుౄ లఔు ఫథయి్ ఙేమవచఽి.   

తుయుచనం  

అ యధంగ, నౄభాని ఔ నిభిెషి యదరనంగ కొందయస దఽయదిషివంతేలఔు సంబయంఙే నశుి యౌై, ఄలాంట్ి 
ఄనిశిిత సంగట్నలు/భలితేలలా  ఈనై ఄధేఔభంథి వఔుౄ లఔు ంనణీ ఙమేడంగ నియవచించవచఽి.     

చితరం 2: తెభా ఎలా తు చషేు ంద ి  

 

ఄబణ ేఆఔుడో యషమం ఖభనింఙరయౌ. 

i. ణరఫ ంణో ఔషిడ ి సంనుథించిన డఫ ోని ఄలాంట్ ి ఈభ్డ ి నిదిని ఏభట్ల ఙేమడరనిక ి  జాలు 
ుఔుంట్లభ?  

ii. ణరభ  ఄందజసైఽౄ నై తభ వంతే యససఽభ లు (చంథరలు) ఙెయాౌంచిధర అశించిన యాోజధరనిక ై

యట్ిని ఈయోగిసఽౄ ధరైయని యభెలా నభ్ఖలయస?    

iii. తభ ఙయాెౌంులు భభ ీఎఔుువగ ఈధరైయో, భభ ీతఔుువగ ఈధరైయో యభలెా ణలెుసఽకోఖలయస?  
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కచిితంగ ఎవభో ఔయస ఇ యషమంలల ఙొయవ ఙమేాయౌ, ఇ కాిరమని వవలఔభింఙరయౌ, ఇ యాోజనం కోసం 

సంగం సబ లందభినీ ఔ ణరాట్ినైథిక ియనంఙరయౌ. అ „ఎవభో ఔభ‟ై ఇ „నౄభా సంస . అ ఏయయచడరనికి తా్త 

వకీౄ ఙేమవలలన తన వంతే యససఽభ  ఎంణో సంలే నిభ భిసఽౄ ంథి భభమి   నషినుోబన యభకి ి
ఙెయాౌంచడరనిక ిఏభట్లా  ఙసేఽౄ ంథి. 

నౄభా సంస  (ఆనాసయర్) ఔడర వఔుౄ ల యరవశూనీై, ఄలాగ ైసంగం యరవశూనీై ను ంథరయౌ. 

1. నౄభా ఎలా ని ఙేసఽౄ ంథ ి 

a) నదట్గ, ఆయ ఔ అభిఔ యలువ ఔయౌగని అలౄ  ఄబ ఈండరయౌ. అ అలౄ  యట్లిల ఏ కోవకెైధర ఙెంథ ి
ఈండ చఽి.: 

i. పౌత్తఔ వసఽౄ వు (physical) కయస కవచఽి, నృయౌుంగ్ కవచఽి) లేథర 
ii. పౌత్తఔ వసఽౄ వు కనిథ ి(non-physical) నేయస తా్తషీలు (goodwill) లేథర 
iii. వకిౄఖతం  (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు ఄవమయలు, శ్భయీంలల ఆతయ ఄవమయలేయ ధైర) 

b) ఏథెైధర ఔ నిభిెషి సంగట్న జయఖడం వలా అలౄ  థరని యలువ కోలలవచఽి. నషిం జభిగ ై ఄవకశ్ం 

ఈండడరనిై భిస్కు ఄని ఄంట్లయస. భసి్కు ఇయ ంట్క ిఖల కయణరనిై „అద‟(peril) ఄంట్లయస. 
c) „సనైఔయణ‟ లేథర „ూయౌంగ్‟ (pooling) ఄధ ేసాతంా ఈంథ.ి  ూల్లల యయధ యకల వఔుౄ లనఽంచి 

లేఔభించఫడిన వకిౄఖత యససఽభ లు (యట్ధి ే „నానేమంలు‟ఄని ఔడర ఄంట్లయస) ఈంట్లబ. ఇ 
వఔుౄ లు ఔడర ఄథే యఔఫ ైన అలౄ  భిసఽులు సంబయంచఖల ఄవకరలునైయభెై ఈంట్లయస. 

d) ఆలా సనైఔభించఫడని నిదనిి ఆద (peril) వలా నషినుోబన కొథిె భంథిక ియభ ినశుి నిై ూభింఙ ే
యధంగ నషిభిశృయంగ ఈయోగిశూౄ యస.  

e) ఆలా నిధఽల (పండ్సస)ని సనైఔభించి, కొందయస దఽయదిషివంతేలఔు నషిభిశృయంగ ఙెయాౌంఙ ేసంసధ ే

తెభా షంషి  ఄంట్లయస.   

f) ఇ థఔంలల నులగా ధ ేతా్త ఔు వకిౄణోనా, తెభా షంషి (ఆనాసయర్) నౄభా ందం (ందం ) 
లలక ియాేశిసఽౄ ంథ.ి ఄలా నులగా ధేయయస తెభాదడయవ (నౄభాథరయస)ఄవుణరయస.  

2. తెభా ఫామహతున తగిిషు ంద ి 

భిస్కు పలయభంట్,ే ఔ నషిబభతిఫ నై భలిత్త/సంగట్న సంబయంచినుడె, పయౌతంగ బభించవలల వచిిన 

కయసిలు, నశుి లు, య ైఔలాలని ఄయం. 

చితరం 3: ఔ ఴాకతు మోమాయౌీన మిస్కు ఫాయం 
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ఎవభకిెధైర భెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఈంట్లబ : 1.  తృహర థమిఔ 2 భాధామిఔ. 

a) తృహర థమిఔ మిషు  ఫాయం 

తృహర థమిఔ మిషు  ఫాయం ఄంట్,ే ూర్ భిస్కు సంగట్నల పయౌతంగ, ఆంట్ిక ిసంఫందించిన వసఽౄ వుల 
(ఄలాగ,ై యనుయ మూనిటా్)నఽ నషినుోవడం. ఄలాంట్ ి నశుి లు తయచఽగ తాక్షంగ చాలేందఽఔు 
ఔనినశూౄ బ, లెకిుంుక ియలుగ ఈంట్లబ కఫట్ిి థరనిక ినౄభా ఙయాెౌంు జయసఖ తేంథి. 

ఉదడసయణ 

ఔ నూఔిభ ీఄగిై  భాాదం వలా కయౌనుోణ,ే థరనిలల నుడబనుోబన లేథర నశించినుోబన యట్ిని ఄంచధర 
యేమవచఽి. ఄలా నషినుోబనయభకిి నషిభిశృయం ఙెయాౌంచవచఽి. 

ఔ వకిౄ ఖ ండ ె అభైషన్ (శృరి్ సయజభీ) ఙేబంచఽఔుంట్,ే థరనిక ి ఄబయ య ైద కయసిలు ణెలుసఽఔుని, 

థరనిక ిభిశృయం ఙెయాౌంచడం జయసఖ తేంథి.   

ఄదనంగ భభికొనిైభోక్షంగ ఔయౌగై నశుి లు(indirect losses) ఔడర ఈండవచఽి.   

ఉదడసయణ 

ఄగిై భాాదం వలా యనుయ కయఔలానులఔు అట్ంఔం ఔయౌగింథ ే ఄనఽఔుంథరం. అ భాాదం అ యనుయ 
లాపలల నశుి నిక ి థరభితీమవచఽి. ఄుడె ఄలాంట్ ి నశుి నిై ఔడర ఄంచధర యేమవచఽి, అ నషిం 
ను ంథిన వకిౄక ిభిశృయం ఔడర ఙెయాౌంచవచఽి.    

b) భాధామిఔ మిషు ఫాయం 

సభ,ై ఔయేళ్ ఄలాంట్ ిసంగట్ధేథ ీజయఖఔనుోణ,ే ఎట్లవంట్ ినషిభూ ఈండదని ఄనఽఔుంథరం. ఄుడె అ 
అద సంబయంచడరనిక ి ఄవకశ్ం ఈనైయయస ఄంట్,ే ఄవుణరయస ఄధ ే సభాదరనం వసఽౄ ంథ.ి కఫట్ిి, 
ఎవభకిెధైర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైైభభీ) పలయఫ ే కఔుండర,  భాధామిఔ నుాదరనణర (సఔ్ండమ)ీ ఫాయం 
ఔడర ఈంట్లంథ.ి     
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మిషులో భాధామిఔ నుాదరనణర (స్ఔండమ)ీ (secondary burden) ఫాయం: నషి లత్తక ి ఖ భెనైుడె 
ఄబయ కయసిలు, కోలుకోలేని భలిత్తలల డినుోమాభని ఖరళ ంచడం వలా ఔయౌగ ై భానలఔ వత్తౄ డ,ి శ్రభ 

థీనిలలక ివశూౄ బ. ఔయళే్ అ సంగట్న నిజంగ జయఖఔనుోబధర, పలభలు ఈతనైభవుణరబ. 

భనం ఆఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భించి భిశీయౌథరె ం: 

i. నదట్గ, బమంఴలాె , ఆందోళన ఴలాె  ఫౌతిఔబ ైన, భానసఔబ నై తిుడ్ ి ఈంట్లంథ.ి భనిఱ 
భనిఱకీ ఇ అంథోళ్న శూ బలలా  ణేడరలు ఈంట్లబ. కనీ నణరౄ నిక ిఅంథోళ్న ఄధథే ిఈంట్లంథ.ి ఄథ ి

భనిఱని త్తౄ డకి ిఖ భ ిఙేల, వకిౄ అభోగనిై ఫలగ థెఫోతీసఽౄ ంథ.ి  

ii. భెండవ యషమం ఏభంట్,ే ఎవభకిెధైర నశటం షంబవిషు ందడ, లేదడ అనే విశమం తువుమంగహ 
చ లేభయ. కఫట్ిి, తలవని తలంుగ జభిగ ై ఄలాంట్ ి యతుయ సంగట్నలలా  భనయౌై 
అదఽకోవడరనిక ి ఔ నిది థరచినలట్లి కోవడం ణయెౌయ నై ని. ఄలాంట్ ి నిద ి ఔట్ ి ఏయయసచఽకోయలంట్ ే
కొంత కయసి ఆనేడ ిఈంట్లంథ.ి ఈథరహయణక,ి ఄలాంట్ ి  నిధఽలు దవా యౄంలల ఈంట్లబ. యట్ిక ి
భఫడ(ిత్తభిగ ివఙేి  నతౄ ం) తఔుువగ ఈంట్లంథ.ి    

భిసఽుని నౄభా సంసక ి ఫథయి్ ఙేమడం వలా భనిఱ రాంతంగ ఈండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలవ 
ఙేసఽౄ నైట్లి గ పలయంచి, ఔ ఔున నలటి్ఖలడె. తన యనుభనిై భభింత పాలవవంతంగ ఙేమడఫ లాగో 
ణారయఔ ఙసేఽఔుంట్లడె. ఄసలు ఇ కయణరల కోసఫ ేనౄభా ఄవసయం ఈంట్లంథి. 

సుమ మకీ్ష 2 

ఇ కిరంథి యట్ిలల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయం ఏథ?ి 

I. యనుయ అట్ంకనిక ికయసి 

II. థెఫోత్తనైవసఽౄ వుల ధయ  
III. బయషతేౄ లల సంబయంఙ ేనశుి యౌై తట్లి కోవడం కోసం ఔ సదఽనుమంగ నిలవ నిదిగ ఔున నలటి్డం  
IV. ఖ ండెనుోట్ల పయౌతంగ అసఽత్తకా ిఄబయ కయసిలు 
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C. మిషు తుయుసణలో వివిధ విధడనడలక  

ఎలాంట్ ి భిసఽు భలితేలకెధైర నౄభా ఔుట్ ే సభెనై భిశుుయభా ఄని ఎవభెైధర శాిైంచవచఽి. థీనిక ి

సభాదరనం „కదఽ‟.  

ణరభ  ఎదఽభపుధ ే భిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙమేడరనిక ి వఔుౄ లు ఄవలంనృంఙ ే ఄధేఔ యకల దేతేలలా  నౄభా 
ఙేమడం ఔట్.ి ఆఔుడ యయస తభ   భసిఽులనఽ ఔ నౄభా సంసఔు ఫథయి్ ఙేశూౄ యస. ఄబణే భసిఽులణో 
వవహభించడంలల కొనిై యకల దేతేలుధరైబ. యట్ి ఖ భించి ఇ కిరంద యవభించఫడెణోంథి: 

1. మిషు తంచకోఴడం (Risk avoidance) 

భిసఽుని నిమంత్తాంచడం థరవభ ఔ నషి భిలత్తని తనంచఽకోవడం “భిస్కు తనంచఽకోవడం” ఄవుతేంథ.ి 

అ యధంగ ఎవభెధైర తభక ిసంఫందించి నషిం జభగి ైఄవకశ్ం ఈనై అలౄ , వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియట్)ీ క ి

నషిం జయఖఔుండర తనంచవచఽి.  

ఉదడసయణ 

i. కొఔుభిక,ి కొనిై నిభిెషిఫ నై తమాభ ీ భసిఽులనఽ ఎవభికో కంట్లాకి్క ి ఆచిి అ భిసఽులనఽ బభించడరనిక ి
ఆషిం ఈండదఽ కఫట్ిి  ఄలా ఙలేేందఽఔు యళ్ైా  త్తయసుభిశూౄ యస. 

ii. కొుఔుయస ఆంట్ ి ఫమట్ కలు నలటి్డరనిక ి శూహలంచయస హడలెత్తౄ  నుోణరయస. యళా్క ి ఎఔుడ భాాదం 
జయసఖ తేంథోనని బమం లేథర యథశే్ంలల ఈండగ జఫ ో ఙేసఽౄ ందధ ే బమంణో ఎఔుడక ి మాాణం 
ఙేమయస.  

కనీ భిస్కు తనంచఽకోవడం ఄంట్ ేభిస్కు ని ధ గటి్వి్ గ శృండలి్ ఙేమడభని ఄయం ఙసేఽకోయయౌ. కొందయస కొనిై 

యకల భిసఽులు తీసఽఔుంట్ధే ే వకిౄఖత, శూభాజిఔయఫ నై ఄనవిథిే  జయసఖ తేంథి. ఄలాంట్ ి కయఔలానుయౌై 
వదెనఽఔుంట్,ే వఔుౄ ల, సభాజభూ ఔడర ఄలాంట్ ి భసిఽులు ణెచిి నలట్ేి  లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄ ంథి. 

2. మిషు తులకుదల (Risk retention) 

కొఔుయస భిస్కు పాలయనిై నిమంత్తాంచఽకోవడరనికి మాత్తైశూౄ యస. అ యధంగ భిస్కునీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై 

బభింఙరలని నియృబంచఽఔుంట్లయస. ఆథ ిలవమ  నౄభా లేథర లలల్ొ ఆనాసభనెఽస ఄవుతేంథ.ి  
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ఉదడసయణ 

ఔ యనుయ సంస తన ఄనఽబయనిై ఫట్ిి, కొంత భినేత్త వయఔ చినై నశుి లు బభింఙ ేశూభయూం ఈంథో లేథో 
నిభే భించఽకోఖలదఽ. థరనివలా వఙేి  భిసఽు ఔడర తధ ేబభించడరనిక ినియృబంచఽఔుంట్లంథ.ి   

3. మిషు తగిింు (reduction) భమిమయ తుమంతరణ 

భిస్కు తనంచఽకోవడం ఔంట్ ే ఔడర థరనిై తగిాంచఽకోయలనీ, ఄదఽు ఙేమాలనీ అలలచించడం ఎఔుువ 
అచయణరత్ఔఫ నై భభిమ  సభెైన దేత్త. ఄంట్,ే థరనయం ఔయళే్ నషిఫ ేఖనఽఔ జభగిైలా ఈంట్,ే అ యధంగ 
నషిం జయఖఖయౌగ ై ఄవకరలనఽ ఫలగ తగిాంచడరనిక,ీ భభమి / లేథర థరని పాలవతీవతానఽ తగిాంచడరనిక ి

చయలు తీసఽకోవడం. 

కరలకహంవం 

ఄలాంట్ ిసందభౌలు తలెతౄ ఔుండర చాలేందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలధ ే„నషి నియయణ చయలు ఄంట్లయస. ఄలాగ ై

నశుి నిై తగిాంచడరనిక ి తీసఽఔుధ ేచయలని „నషిం తగిాంు (Loss Reduction)చయలు‟ ఄంట్లయస.    

భిస్కు తగిాంు ఄంట్,ే ఇ కిరంథ ియదరధరలలా  ఏథో ఔట్ి లేథర ఄంతఔంట్ే గనీ ఎఔుువ దేతేయౌై ఄభలు ఙేల, 
భిసఽు తయచఽదధరనీై (frequency) భభమి  /లేథర నశుి ల భిభాణరనిై (sizes of losses) తగిాంచడం 

ఔడర పలఖఫ  ైఈంట్లంథ:ి 

a) ఫో ధన భమిమయ శిక్షణ (Education and training) – ఔరభఫ నై “లైర్ డిలా్స” ఈథోఖ లఔు, 
ఄలాగ ైడెైైవయాఔు, నూోర్ు యౌఫి్ ్అభటై్యసా  నదలెైనయభకిి ళెలె్ ట్లా  ధభించడం, లట్ ఫ లి్ లు ఔట్లి కోవడం 
వంట్ ియషమాలనల ై తగిన శిక్షణ నదలఖ నయ.  

ఈథరహయణఔు, సాులుక ియ మలా  నలాలఔు జంక్ పుడ్స త్తనవదెని ఙెడం. 

b) చటయట రఔుల వ్హతడఴయణంలో భాయవలక చేమడం (Making Environmental changes)- 

“పౌత్తఔ” భలితేలు ఄనవిథిే  ఙేమడం వంట్ియ. ఈథరహయణఔు, తలుుక ిఖట్ిి ణరమాలు యేమడం, 

కిట్కిీలఔు ఆనఽ చఽవవలు లేథర షటి్యసా  యేమడం, ఙోయ ఫాోధఔం, ఄగిై  ఫాోధఔం భంట్లాభై 
శూధనం ఏభట్ల ఙమేడం వంట్ియ. ఔ భషిరం తన జాల అభోఖ శూ బని కనుడరు నిక ి కలుష 
నియయణక,ీ భపదగ ఈనై ధవని శూ బలనఽ నిమంత్తాంచడరనిక ీచయలు ఙేటి్వచఽి, భ ందఽ జఞఖరతౄ  
చయగ భలేభిమా భందఽని చలాడం వలా యది యనంచఔుండర ఈయోఖడెతేంథి. 
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c) రభాదఔయబ ైన లేదడ శృతుఔయబ ైన కహయాఔలాతృహలక – మంత ా పలగల, భిఔభల ఈయోగింఙ ే

సభమంలలనా, ఆంక ఆతయణరా ఄధేఔఫ ైన భసిఽు సంబయంఙ ే ఄవకశ్ం ఈనై  నఽలు ఙేల ే

సందయౌంలలనా భిస్కు తగిాంఙ ేమాతైం ఙేమడం. 

ఈథరహయణఔు, అభోఖఔయఫ నై జీవన యదరనం ఄవలంనృంచడం, సభెైన సభమానిక ి సభెనై అశృయం 
తీసఽకోవడం, ఄధరభోఖం వఙేి  ఄవకరయౌై ఫలగ తగిాంచడరనికి సశృమడణరబ. 

d) వ్ేయవచేమడం (Separation), భిసఽులనఽ నిమంత్తాంచడరనిక,ి అలౄ క ి సంఫందించిన యేభైవయస 
వసఽౄ వుయౌై క ైఙోట్ కఔుండర, యభేైవయస థాేరలలా  ఈండలేా చాసఽకోవడం ఔ దేత్త. థీనిలల ఈనై 

కీలఔ పలవన ఏనేట్ంట్,ే ఔ ఙోట్ ఏథెైధర భాాదం జభగిినటా్బణ,ే థరని దఽష ర్పలవం నతౄ ం అలౄ  
ఄంతట్ి నైథర డఔుండర కైవలం అ ఔుఙోట్ిక ైభినేతఫ  ైఈంట్లంథ.ి  

ఈథరహయణక,ి శూి ఔు నశుి యౌై  (loss of inventory) తగిాంఙరలనఽఔునైుడె యేభైవయస గడిు ంఖ లలా  
నిలవ ఙేమాయౌ. ఄుడె అ గడిు ంఖ లలా  ఏథో ఔ గిడు ంగి సయసఔుని ధరశ్నం ఙేమాయౌస వలేౄ , అ నషిం 
ఄంతట్ిణోధ ేసభినుోతేంథ ికఫట్ిి, నషి పాలయనిై ఫలగ తగిాంచడం శూధడెతేంథ.ి 

4. మిషుకత ్టయట ఫడ్ి ్టటడం(మసి్కు ప్ైనడతుీంగ్)   

ఆథ ి నశుి లు సంబయంచఫోబయ ఄవకశ్ం ఈనైుడె ఄందజైల ే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోాయజన్) నిై 
ఖ భించి ణెయౌమజైసఽౄ ంథ.ి   

a) సుమ ్టయట ఫడ్ి దడుమహ మిస్కు నిలుుదల- ఆందఽలల ఎలాంట్ ి నశుి లు సంబయంచిధర, లవమ ఙెయాౌంు 
జయసఖ తేంథ.ి ఇ కాిరమలల ఔ సంస తన నిధఽలు ఄబధర, లేథర ఄుగ ణెచిిన నిధఽలధ ధైర తన 

శూ ంత పలయం నైథ ే భిసఽు ఄంచధర ఙేసఽఔుని నలట్లి ఫడ ి నలటి్డం జయసఖ తేంథి. ఆథ ి సుమ (స్ల్ప) 
తెభాగహ నలవఫడెణోంథ.ి అ సంస ఔడర, తనక ి యలెైనంత చినై నశుి నిై భాతఫా ే ఄట్ేిఫ ట్లి కోవడం 

కోసం, నషిం యొఔు పాలయనిై తఔుువ ఙమేడరనిక ి యయధ యకలెైన భసిఽు తగిాంు దేతేలు 
నుట్ించడంలల నిభఖైఫ  ైఈంట్లంథ.ి    

b) మిస్కు ఫదియ్,  భిస్కు నిలుుదలక ి ణారభాైమ యదరనం. నశుి లనఽ భభో నుభీిక ి  ఫథియ్ ఙలే ే ఫలధత 

ఔడర భసి్కు ఫథియ్లల ఈంట్లంథ.ి ఆఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథర అద) పయౌతంగ తలెణేౄ  
నశుి లనఽ భభపఔభిక ిఫథయి్ ఙమేఫడణరబ.  

తెభా అనేది మిస్కు ఫదియ్కత షంఫంధించిన రధడన యూతృహలోె  ఔుట . తెభా నశట మిశృయం దడుమహ అతుశిుతితో 
ఔూడ్ ిఉనన చోట తుశిుత సితితు  రవ్వే్టటడ్డతుకత అంగీఔమిషు ంద.ి 
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తెభా Vs  శృమీ  

యణ జయంగ నిఙసేఽౄ నై ఔంనలనీలు నౄభా భభిమ  శృనై (ఎషభనెఽస), ఇ భెండె   అభిఔ ఈతతేౄ య్ై 
(లధైరనిషమల్ ను ాడఔుి లు) ఄంథసిఽౄ ధరైబ.  ఆట్వీలధ ేఇ భెండింట్కిీ భధ ణడేర భభింత ఄసషింగ భాభింథి. 
థరథరు ఇ భెండింట్ినీ కొంతవయఔు క ైయధఫ నైయగ పలయంచఫడెతేధరైబ.  ఄబణే ఇ భెండింట్కిీ భధ 
ఖల సాక్ష్ వణరశూలు ఇ కిరంద చభిి ంచఫడరు బ.  

షంబవించే అఴకహవం ఉనన సంగట్నక ియక్షణ ఔయౌంచడం నౄభా ఄవుతేంథ,ి కనీ బవిశాతతు లో తఔకండ్డ 
జమిగై షంగటనకత శృనై (ఄషభెన్స) ఄంథసిఽౄ ంథి. నౄభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. శృనై భాతంా 
తనిసభగి జభిగ ై ఄంరనిై యక్షణ ఙసేఽౄ ంథి. ఈథర. భయణం. ఄథి తనిసభిగ సంబయంఙథేి. ఄథ ి ఎుడె 
సంబయసఽౄ ంథో భాతంా నిశ్ిమంగ ఙెలేభ . శృనై నులలలు జీయత యక్షణణో సంఫంధం ఔయౌగి ఈంట్లబ.    

చితరం 4: తెభాదడయవ (ఇనఽీర్డ) కత తెభా షంషి నశటమిశృమహతున ఎలా చ యెౌషు ంద ి
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భిసఽు ఫథయి్క ిభభ ికొనిై భాభా లు ఔడర ఈధరైబ. ఈథరహయణక,ి ఔ సంస ఔ ఖూర ులల పలఖఫ ైనుడె, 
నశుి యౌై లైధరన్స ఙలేేందఽఔు అ భసి్కు నేభెంట్ ఖూర ుక ిఫథయి్ ఙమేఫడెతేంథి.   

అ యధంగ నౄభా దేతేలలా  భసిఽు ఫథయి్ ఔ దేత్త. 
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సుమ మకీ్ష 3 

ఇ కిరంథి యట్ిలల భసి్కు ఫథయి్ దేత్త ఏథి? 

I. ఫలంఔు క్సడ్స డినుజిట్(FD) 

II. నౄభా 
III. ఇకివట్ ీఱేయసా  

IV. భిమల్ ఎలేిట్ 
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D. మిషుతు తుయుహ ంచడంలో ఔ శూహధనంగహ తెభా  

ఄసలు భనం భిస్కు ఖ భించి ఎుడె భాట్లా డధిర, ఄథ ినిజంగ వచిిన నషిం కదఽ, నషిం వఙేి  ఄవకశ్ం 

ఈనై భిలత్త ఖ భింఙనేని ఖభనింఙరయౌ. అ యధంగ ఄథ ి ఎుడె వసఽౄ ంథో భ ందఽగ ఉళ ంచఖయౌగ ై

నషిభనైభాట్ (expected loss).  భ ందఽగ ఉళ ంచఖయౌగ ై ఇ నషిం ధయ (భిస్కు ధయ ఎంత ఈంథో ఆథ ీ
ఄంణ ేఈంట్లంథ)ి భ కంగ భంెడె కయకల పయౌతం:  

i. నౄభా ఙమేఫడెతేనై అద సంబయంచడం థరవభ ఔయౌగై నషిం యొఔు సంపలవత.    

ii. పయౌతంగ వఙేి  ఄనఽబయంఙరయౌస వఙేి  పాలవం (impact) లేథర జభగి ైనతౄ ం నషిం. 

భిస్కు కయసి ధయేసగ సంపలవత భభమి  నషిం...ఇ భెండింట్ి వలా వఙేి నణరౄ నికి  ఄనఽలలభానఽనుతంలల 
నలయసఖ తేంథ.ి ఏథి ఏఫ ైధర, నషిం వచిిన నతౄ ం ఙరలా ఎఔుువగ ఈధరై...భయా త్తభగి ి అ భిసఽు జభిగ ై

సంపలవత తఔుువగ ఈధరై...భిసఽు కయసి తఔుువగ ఈంట్లంథ.ి   

చితరం 5: తెభా చేసే భయంద మిఖణనలోకత తీషకోఴలసన కొతున అంశహలక  

 

1. తెభా చేసే భయంద మిఖణనలోకత తీషకోఴలసన కొతున అంశహలక   

ఔ వకిౄ నౄభా ఙమేాలా లేథర ఄని నియృబంచఽకోవడరనిక ి భ ందఽ, ఔయళే్ నషిం బభంిఙరయౌసన భలిణ ే
తలెత్తౄ ణ ే బభింఙరయౌసన నషిం ధయణో భసిఽు ఫథయి్ నశుి నిై తభంతట్ ణరభ  నుోయౌి చాసఽకోవడం ఄవసయం. 

భిసఽు ఫథయి్ ధయ నౄభా ననాేమం ఄవుతేంథ.ి ఆథ ి భ నఽట్ ి నేభలల నేభపునై భెండె కయకల వలా 

నిభే భితభవుతేంథ.ి నషి సంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కనీ అ నషి పాలవం ఙరలా ఎఔుువగనా ఈంట్,ే 
నౄభాకి ఄథ ిఈతౄ భ సందయౌం. ఄబణ ేఆట్లవంట్ ిసందభౌలలా , థరని నౄభా [నానేమం] థరవభ  భసిఽు ఫథయి్ 

ఙేల ే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఈండగ, థరనిై ఎవభిక ి యయసగ బభింఙరయౌసన ధయ భాతంా ఙరలా ళెచఽిగ 
ఈంట్లంథ.ి  

a) తఔకుఴ కోషం ఎఔకుఴ మిషు చేమఔూడద : భిసఽు ఫథయి్ ధయక,ీ నియృబంచిన భసిఽు యలువక ీభధ 
ఔ ళేతేఫదేఫ ైన సంఫంధం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఈండరయౌ.   
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ఉదడసయణ 

నైభపఔ శూదరయణఫ నై ఫలల్నలన్ని నౄభా ఙేమాలనఽఔుంట్లభ? ఄనఽకోయస. ఄథో ఄయం లేని ని. 

b) మీయవ కోలోఖయౌగిన దడతు ఔనడన ఎఔకుఴ మిషు చేమఔూడద : ఄలాగ,ై ఔ సంగట్న వలా 

సంబయంఙ ేనషి పయౌతం ఫలగ యభతీంగ ఈండ,ి ఄంట్ ే థరథరు ఄథ ి  థయిలా ఎత్తౄ ంఙథేిగ ఈంట్,ే 

ఄలాంట్ ిభిస్కుని బభించడం ఏభంత యసౄ యఔ దిఔథం(realistic) కదఽ, సభెైంథ ీకదఽ. 

ఉదడసయణ 

ఔ నలదె చభ యస యథిే ఔభ్గయం (oil refinery) ధవంసఫ నై లేథర థఫెోత్తనై భిలతేలలా  ఏం 
జయసఖ తేంథ?ి ఔ ఔంనలనీ  అ నశుి నిై బభించఖలుఖ తేంథర?   

c) మిషు ఴలె ఔయౌగై మిణడభాలన జాఖరతుగహ ఖభతుంచండ్ ి : సంగట్న సంపలవత (probability, 
సంగట్న జభగి ై తయచఽదనం) ఄత్త తఔుువగ ఈండ,ి థరని పయౌతంగ సంబయంచఫోబయ నషి తీవతా  

(పాలవం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఈండేలా ఈంట్,ే ఄలాంట్ ి అసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడం 

ఄతేతౄ భం.   

ఉదడసయణ 

ఎవభెధైర, ఄంతభకి్ష ఈఖరశృనిై నౄభా ఙేమఔుండర ఈండఖలుఖ ణరభ?    

 

సుమ మకీ్ష  4 

ఇ కిరంథ ియట్లిల ఏ సందయౌం నౄభాక ిఄనఽవుగ ఈంట్లంథ?ి 

I. ఔుట్లంఫంలల సంనుథింఙ ేఏకెైఔ వకిౄ ఄకలంగ చనినుోవడం  

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యసస) ని నుోగపట్లి కోవడం 

III. శూి క్ ధయలు అఔల్ ఔంగ డినుోవడం  

IV. ఔాిత్త సహజంగ ఔ ఆలుా  జీయృ లత్తలల ఈండడం వలా ధయనఽ కోలలవడం  
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E. షభాజంలో తెభా తృహతర  

థేశ్ అభికనవిథిేలల నౄభా సంసల నుత ా ఙరలా భ కఫ ైనథ.ి ఄయ థశే్ సందనఽ సంయక్షించడరనిక,ీ 

థలింగ బదాయచడరనిక ీకలీఔఫ నై శూ బలల సహఔభసిఽౄ ధరైబ. ఄయ సహఔభసిఽౄ నై  యదరధరలలా  కొనిై ఇ 

కిరంథ ియధంగ ఈధరైబ.   

a) యట్ ి నలట్లి ఫడెలు సభాజఞనిక ి నలదె ఎతేౄ న యాోజనం ఙఔేభిి  నలడణరబ. ఄతదిఔ నణరౄ లలా  
ధనలఔేయణ జయడం, ఄలాగ ైఅ నణరౄ నిై నానేమంల యౄంలల ఔ నిదగి ఏభట్ల ఙమేడంలలధ ే
నౄభా సంస  దిఢతవం థరగ ిఈంట్లంథి .   

b) ఇ నిధఽలు (పండ్సస)  నులలథరయసల యాోజనం కోసం సనైఔభించఫడ,ి ఄట్ేిఫ ట్ిి ఈంచఫడణరబ. 

నౄభా సంసలు ఇ కోణరనిై దిఱిలల ఈంచఽకోయయౌస ఈంట్లంథ.ి ఇ నిధఽలణో ఎలాంట్ ి లాయథేయలెైధర  
జయనులని యయస తలుిఔునైుడె యయస తీసఽఔుధ ే నియృమాలనీై అ సంగానిక ి ఈయోఖడలేా 
ఈండరయౌ. ఆథ ినలట్లి ఫడెలఔు ఔడర వభిౄసఽౄ ంథి .ఄందఽక ైయజమవంతంగ నడఙి ేనౄభా సంసలు తభ 
నలట్లి ఫడెలనఽ, శూి క్స, ఱేయా వంట్ ిఉశృజనిత యనుభలలల నలటి్వు. 

c) నౄభా వవస  ఔ వకిౄక,ీ ఄతని ఔుట్లంఫలనిక,ీ భిశ్రభక,ీ ఄలాగ ైయణ జఞనిక,ీ సంగానికి... ఆంక 
ఙెనులంట్,ే నతౄ ం థరేనిక ై ఄధకేధేఔ తాక్ష, భోక్ష యాోజధరలనఽ ఔలుఖజసైఽౄ ంథి. వఔుౄ లు, 
సంసలు - నౄభాథరయసా   గ యభిదెయౄ ధేయసగ యాోజనం ను ందఽణరయస. ఎందఽఔంట్ ే భాాదం వలా 

కవచఽి లేథర భ ందఽగ ఉళ ంచని ఏ సంగట్న థరవభధ ైధర కవచఽి, ఄథ ిణెఙేి నషిం, థరని 

వలా ఔయౌగ ైదఽషొయౌణరల నఽంచి యయస సంయక్షించఫడరు యస. అ యధంగ నౄభా  భశి్రభలల నలట్లి ఫడిని 
కనుడెతేంథ,ి  భభింతగ యసౄ భించడం కోసం నలట్లి ఫడి యడెదల ఙేసాౄ  ఈంట్లంథ,ి ఄలాగ ై

యనుభనీై, భిశ్రభనీ ఆంక ఄనవిథిే  ఙసేఽౄ ంథ.ి 

d) నౄభా వకిౄ బయషతేౄ క ి సంఫందించిన బమానీై, అంథోళ్ననీ, అదఽభె నీ ణొలగసిఽౄ ంథ,ి  యనుయ 
సంసలలల ఈచిత నలట్లి ఫడిని నుోాతసళ సఽౄ ంథ,ి ఈనై వనయసయౌై సభయవంతంగ నుోాతసళ సఽౄ ంథ.ి అ 

యధంగ నౄభా యణ జ, నుభిరర నేఔ ఄనవిథిేని నుోాణరసళ ంచడంణోనుట్ల ఈథోఖ ఄవకరలనఽ 
ఔయౌసఽౄ ంథ,ి  అభోఖఔయఫ నై అభిఔ వవస, జఞతీమ ఈణరదఔత ఄనవిథిేక ిథోహదం ఙసేఽౄ ంథ.ి  

e) నౄభా ఙేమదగిన భాాథరల (నలభిల్స) వలా సంబయంచఫోబయ నషిం లేథర నుడవడరనిై భ ందఽగ 
నౄభా ఙేమనిథ ేఔ ఫలంఔు లేథర అభిఔ సంస  యట్ినైద ఊణరలనఽ భంజూయస ఙమేదఽ.  యట్లిలా  
ఙరలా సంసలు నులలని ఄదను బదతాగ నలటి్భని ట్లి ఫడణరబ.    
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f) భిస్కుక ి ఄంగీకయం ణయెౌన ే భ ందఽ, నౄభా సంసలు నౄభా ఙమేాయౌసన అలౄ ని భకీ్షించడరనిక,ి 

యషమానిై నిశితంగ భిశీయౌంచడరనిక ీ  ఔ ఄయహతఖల ఆంజనీయసా , నిుణ ల ఫింథరనిై 

ంుతేంథ.ి భైట్ింగ్ ఄవసభల కోసం యయస భిస్కుని ఄంచధర యేమడఫ ేకఔ, నౄభాథరయసని అఔభిషంఙ ే
తఔుువ భైటా్లల ఈనై నానేమం ఖ భించి ఔడర ణయెౌమజసైాౄ , భిసఽులల ఈనై యయధ యకల ఫ యసగెనై 
ఄవకరల ఖ భించి లనూయసస ఙేశూౄ యస.    

g) థేరనిక ియథేశీ భాయఔదవాం సంనుథించి నలట్ేి సంసగ,  నౄభా ఎఖ భత్త యనుయం, ధౌఔ యనుయం, 

ఆంక ఫలంకింగ్ సభీవసఽలణో సభానఫ నై భంక్లల ఈంట్లంథ.ి పలయతీమ నౄభా సంసలు 30 ఔధరై 
ఎఔుువ థరేలలల నిఙేసఽౄ ధరైబ. యట్ ి కయఔలానులు భన థేరనిక ి యథేశీ భాయఔదవాంని 
సభఔయిడఫ ేభోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాత్తనిధం వళ సఽౄ ధరైబ.   

h) నౄభా సంసలు (నౄభా సంస .) ఄగిై భాాదం వలా సంబయంఙ ేనశుి నిై నిభోదింఙ ే(లరై్ లాస్క నాయ నషన్ ) 
ఒడలల శూభానఽ నశుి నిై నిభోదింఙ ే (కభోా  లాస్క నయా నషన్)  నుభిరర నేఔ బదతా, భోడెు  బదతా ఔయౌంఙ ే
ఄధఔే ఏజెనీసలు, సంసలణో సనిైళ త సంఫందరలు ఔయౌగ ిఈంట్లబ. 

షభాచడయం   

తెభా భమిమయ శూహభాజిఔ బదరత 

a) ఆడె శూభాజిఔ బదతా ఔయౌంచడం భశుి ర నిక ి ఔ తనిసభ ి ఫలధతగ  ఖ భిౄంచఫడింథ.ి   ఇ 

యాోజనం కోసం భషిరం అమోథించిన లు చట్లి లలల,  తనిసభగిధన లేథర సవచిందంగధన నౄభాని 

ఔ శూభాజిఔ బదణార  శూధనంగ ఈయోగించడం ఔడర ఈంథ.ి అ యధంగ తభ వంతే శూభాజిఔ 
ఫలధతయౌై ధ యయయేిడరనికి కొనిై నిభిెషిఫ నై శూభాజిఔ బదణార థకలలల కైంద,ా భషిర బా ణరవలు   
నానేమంలనఽ ఙయాెౌశూౄ బ. 1948లల ఙమేఫడని థి ఎంనుా బస్క లేిట్ ఆనాసూభనె్స మాకి్, సేటట్ 
ఇనఽీమెన్ీ కహమపమశైన్ ఄలాగ ైనుభిరర నేఔ ఈథోఖ లు, యభ ిఔుట్లంఫలలలా  నౄభా ఙేమఫడిన యభకి ివఙేి 

ఄధరభోఖం, య ఔైలం, సాాత్త, ఄలాగ ై భయణరనిక ి సంఫందించిన కయసిలనఽ ఙెయాౌసఽౄ ంథ.ి బా తవం 

ఖ భిౄంచిన కొనిై నుభిరర నేఔ నుాంణరలలా  ఇ థఔం నియవళ ంచఫడెతేంథ.ి  

b) బా తవం థరవభ నుాయోజిత(శూనసర్) ఙేమఫడు  శూభాజిఔ బదణార థకలలల నౄభా సంసలు ఔ 

కీలఔఫ నై నుత ా నుోఱశూౄ బ. ంట తెభా థకహతున (RKBY) శూభాజిఔ ఫలధత ధ యయేయిడంలల 
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽి. ఇ థఔం నౄభా ఙలేన భెైతేలఔు భాతఫా ేకఔ అ సంగానికి ఔడర 
తాక్షంగధన, భోక్షంగధన లనేృ ఔయౌగలైా ఙేసఽౄ ంథ.ి    
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c) గర నైణ ఔుట్లంఫలలఔు శూభాజిఔ బదతానఽ ఄంథించడఫ ే ఄంత్తభ లక్షంగ యౄను ంథించఫడని గహర మీణ 

తెభా థకహలతూన ఔ యణ జ నుాత్తథిఔన నడెశూౄ బ.   

d) బా తవ థకలఔు ఇ యధఫ నై భదెతేనివవడఫ ేకఔుండర, శూభాజిఔ బదణా ేఄంత్తభ లక్షంగ నౄభా 
యక్షణ ఄంథసిాౄ , నౄభా భిశ్రభ సవమంగ ఔడర యణ జయఫ నై థకలనఽ ఄంథిసఽౄ ంథ.ి   

ఈథరహయణలు: జనతడ ఴాకతు ిఖత రభాద ధఔం, జన ఆమోఖాశీర ధఔం నదలెైనయ.   

సుమ మకీ్ష   5 

ఇ కిరంథ ియట్లిల నౄభా సంస  (నౄభా సంస  ) నడని ేఏ నౄభా థఔం బా తవం థరవభ నుాయోజితం(శూనసర్) 
ఙేమఫడలేదఽ?  

I. లేిట్ ఆనాసభనె్స కభపభషైన్ ఈథోఖ లు  
II. ంట్ నౄభా థఔం 

III. జన అభోఖ 
IV. నలైవనీై 

 

శూహమహంవం  

 నౄభా ఄంట్ ే“భిస్కు సనైఔయణ థరవభ భిస్కు ఫథియ్”.  

 ఇధరడె ఄభలలా  ఈనై నౄభా  ఄసలు నటి్నదట్ిశూభిగ  లండన్ లల ఈనై లాబడ్సస క హౌస్కలల 
నుాయంబఫ ైంథి.   

 నౄభా ఏభట్లలల ఇ కిరంథ ిఄంరలు ఆనేడ ిఈంట్లబ. ఈథరహయణక,ి : 

 అలౄ  (Asset) 

 భిసఽు (Risk) 

 అద (Peril),  
 ందం (Contract) 

 నౄభా సంస (Insurer) 

 నౄభాథరయస (Insured) 
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 క ైయధఫ నై అసఽౄ లు ఔయౌగి క ైయధఫ నై భిస్కులఔు లలనబయ ఄవకశ్ం ఈనైయయస ఔయౌల ఔ ఈభ్డ ి
నిదిక ితలా కొంత యసేఽకోవడఫే సనైఔయణ.  

 నౄభా కఔుండర, ఆతయ భిసఽు నియవహణ యదరధరలలా  ఆయ ఔడర ఈంట్లబ: 

 భిసఽు తనంచఽకోవడం 

 భిసఽు నిమంతణా  

 భిసఽు నిలుుదల  

 భిసఽు లైధరనిసంగ్   

 భిసఽు ఫథయి్ 

 ఫలగ ఖ యసౄ ంచఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు: 

 నుోగపట్లి కోఖయౌగని థరనిఔంట్ ేఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔండ ి   

 భిసఽు వలా సఽభాయసగ వఙేి పయౌణరయౌై నిశితంగ ఄయం ఙసేఽకోండ ి   

 తఔుువ కోసం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔండ ి  

కరలఔబ ైన దడలక 

1. భిస్కు 

2. సనైఔయణ (ూయౌంగ్) 
3. అలౄ  
4. భిస్కు పలయం  

5. భిస్కు తనంచఽకోవడం 

6. భిస్కు ఄదఽు 
7. భిసఽు నిలుుదల 

8. భిస్కు లధైరనిసంగ్ 

9. భిస్కు ఫథియ్ 

 

సుమ మకీ్ష - జవ్హఫయలక  

జవ్హఫయ 1  

సభెనై ణారభాైమం II. 
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పలయతథేశ్ంలల నౄభా భిశ్రభని నిమంత్తాంఙ ేసంస ఆనాసభనె్స భెఖ లేట్భ ీఄండ్స డవెలప్ ఫ ంట్  ఄతరభటి్.ీ 

జవ్హఫయ 2  

సభెనై ణారభాైమం III. 

బయషతేౄ లల సంపలవ నశుి యౌై తట్లి కోవడం కోసం నిధఽల నిలవ ఙసేఽౄ నైట్లి గ పలయంచి, కొంత నతౄ ం ఔున 
నలటి్డఫే భసిఽులల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయం. 

జవ్హఫయ 3  

సభెనై ణారభాైమం II. 

నౄభా ఄధేథ ి ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనం. 

జవ్హఫయ 4  

సభెనై ణారభాైమం I. 

ఔుట్లంఫంలల సంనుథింఙ ేఏకెైఔ వకిౄ ఄకలంగ చనినుోబ, అ ఔుట్లంఫం తనంతట్ ణరనఽగ నుోఱంఫడరయౌసన 
భలిత్త వలేౄ , అ సందయౌం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔం. 

జవ్హఫయ 5  

సభెనై ణారభాైమం III. 

జన అభోఖ నౄభా థఔం నౄభా సంసల థరవభ నడఫడెతేంథ.ి థీనిక ి బా తవం నుాయోజితం (శూనసర్) 
ఙేమదఽ.   
\ 

 

 

 

 

సుమ మకీ్ష -జవ్హఫయలక 

రవన 1  

సనైఔయణ థరవభ జభగి ైభిసఽు ఫథయి్ని ఆలా నలుశూౄ యస  ________. 

I. ను దఽు (లేయంగ్స ) 
II. నలట్లి ఫడెలు 
III. నౄభా 
IV. భిసఽు తగిాంు (mitigation ) 
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రవన 2  

భిసఽు సంబయంఙ ేఄవకరయౌై తగిాంఙేందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలనఽ ఆలా నలుశూౄ యస _____. 

I. భిసఽు నిలుుదల  
II. నషిం నియయణ (Loss prevention) 
III. భిసఽు ఫథయి్ 

IV. భిసఽు తనంచఽకోవడం 

రవన 3  

భిసఽుని నౄభా సంస  (నౄభా సంస  ) ఔు ఫథయి్ ఙేమడం వలా, ఄథ ి ___________ ని శూధం ఙేసఽౄ ంథ.ి 

I. భన అసఽౄ ల ఖ భించి నియాక్షంగ ఈండడం 

II. నషిం సంబయలేౄ  నౄభా నఽంచి డఫ ో తీసఽకోవడం  

III. భన అసఽౄ లు ఎదఽభోువలలన ఫలఫ నై భిసఽులనఽ ట్ిించఽకోఔుండర ఈండడం 

IV. భనసఽని రాంతంగ ఈంచఽఔుంట్ృ, యనుయం కోసం భభింత పాలవవంతఫ నై ణారయఔలు 
యేసఽకోవచఽి.  

రవన 4  

అధఽనిఔ నౄభా యనుయం భూలాలు ఆఔుడ ఔనఽగపనఫడరు బ __________. 

I. ధౌకదరయ (ఫలట్భభీ) 
II. లాబడ్సస   
III. భోడ్సస (Rhodes)  
IV. భలలహ ణరా ఔనేట్ ీ  

రవన 5  

నౄభా యషమంలల భిస్కు నిలుుదల ఇ లత్తని సాచిసఽౄ ంథ.ి 

I. నషిం లేథర థఫెోత్తనడరనిక ిఄవకశ్ం లేఔనుోవడం 

II. నషిం ఔయౌగించిన సంగట్న ఄంత యలుయ ైనథ ికఔనుోవడం 

III. నౄభా థరవభ అలౄ కి యక్షణ ఔయౌంచఫడట్ం  

IV. అ వకిౄ భిసఽునీ, థరని పాలయయ్ై బభించడరనిక ినియృబంచఽకోవడం 
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రవన 6  

ఇ కిరంథ ియట్లిల ఏథి నిజం? 

I. నౄభా అలౄ ని యక్షసిఽౄ ంథ ి 

II. నౄభా థరని నషిం నియభసిఽౄ ంథ ి 

III. నౄభా నషిం ఄవకరలనఽ తగిాసఽౄ ంథి  
IV. అలౄ  నషిం జభగిణిే నౄభా ఙెయాౌసఽౄ ంథ ి

రవన 7  

కొుఔు ఆంట్ ియలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేల ే400 ఆళ్ైు ఈండగ, తా్త సంవతసయం సఖట్లన 4 ఆళ్ైు 
ఙొున కయౌనుోత,  యౄ.80, 000 శూభూళ ఔ నషిం వచిినుడె. ఇ నషిం బభీౄ ఙమేడరనిక ితా్త ఆంట్ ి

మజభాని ఎంత యభిషఔ సహకయం యేసఽకోయయౌ? 

I. యౄ.100/-   

II. యౄ.200/-    

III. యౄ.80/-  

IV. యౄ.400/- 

రవన 8  

ఇ కిరంథ ియట్లిల ఏథ ిసభెనైథ?ి 

I. „కొథిెభంథ‟ి నశుి లనఽ „ఄధఔేభంథ‟ి క ింఙ ేయదరనం నౄభా    
II. ఔ వకిౄక ివచిిన భిసఽుని భభో వకిౄక ిఫథియ్ ఙేల ేదేత్త నౄభా   
III. „ఄధేఔభంథ‟ి నశుి లనఽ „కొథిెభంథ‟ి క ింఙ ేయదరనం నౄభా   
IV. కొథిెభంథ ిలాపలలనఽ ఄధఔేభంథిక ిఫథియ్ ఙేల ేయదరనం నౄభా    

రవన 9  

భిసఽు ఄంగీఔభింఙ ేభ ందఽ, నౄభా సంస  అలౄ నల ైభిశీలన భభిమ  తనిఖీ ఏభట్ల ఙసేఽౄ ంథ.ి ఎందఽఔు ? 

I. భైట్ింగ్ కోసం భిసఽులనఽ ఄంచధర యేమడరనిక ి   

II. నౄభా ఙలేన వకిౄ అ అలౄ ని ఎలా  కొనఽగోలు ఙేరడో ఔనఽగపధంేదఽఔు   
III. ఆతయ నౄభా సంసలు ఔడర అ అలౄ ని  తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి  

IV. ను యసఖ  అలౄ ని ఔడర నౄభా ఙమేవచఽిధేమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి 
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రవన 10  

ఇ కిరంథ ియట్లిల నౄభా కాిరమని ఫలగ వభిృంచఖల ణారభాైమఫథే?ి 

I. ఄధఔేభంథిక ివఙేి  నశుి లనఽ కొథిెభంథిక ించడం  

II. కొథిెభంథిక ివఙేి  నశుి లనఽ ఄధేఔభంథకి ించడం   

III. కొథిెభంథిక ివఙేి  నశుి లనఽ ఔుడకి ైంచడం   

IV. భబతీ థరవభ నశుి లనఽ ంచఽకోవడం   

 

సుమ మకీ్ష - జవ్హఫయలక 

జవ్హఫయ 1  

సభెనై ణారభాైమం III. 

భిసఽు  సనైఔయణ థరవభ భిసఽు  ఫథయి్ని  నౄభా ఄంట్లయస. 

జవ్హఫయ 2  

సభెనై ణారభాైమం II. 

భిస్కు సంబయంఙ ేఄవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనిక ితీసఽఔుధ ేచయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention) 

చయలని ఄంట్లయస.  

జవ్హఫయ 3  

సభెనై ణారభాైమం IV. 

భిసఽుని నౄభా సంసక ిఫథయి్ ఙేమడం థరవభ,  భనసఽని రాంతంగ ఈంచఽఔుంట్ృ, యనుయం కోసం భభింత 
పాలవవంతఫ నై ణారయఔలు యసేఽకోవచఽి.  

జవ్హఫయ 4  

సభెనై ణారభాైమం II. 

అధఽనిఔ నౄభా యనుయం భూలాలు లాబడ్ససలల ఔనఽగపనఫడరు బ.   

జవ్హఫయ 5  

సభెనై ణారభాైమం IV. 

నౄభా యషమంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిట్నెషన్) ఄంట్,ే ఔ వకిౄ భిసఽునీ, థరని పాలయయ్ై బభించడరనిక ి

నియృబంచఽకోవడం. 
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జవ్హఫయ 6  

సభెనై ణారభాైమం IV. 

అలౄ  నషిం జభిగణి ేనౄభా ఙయాెౌసఽౄ ంథ.ి 

జవ్హఫయ 7  

సభెనై ణారభాైమం II. 

తా్త ఆంట్ ిమజభాని యస. 200 వంతేన సహకయం ఄంథింఙరయౌస వసఽౄ ంథ.ి 

జవ్హఫయ 8  

సభెనై ణారభాైమం I. 

„కొథిెభంథ‟ి నశుి లనఽ „ఄధఔేభంథ‟ి క ింఙ ేయదరనం నౄభా. 

జవ్హఫయ 9  

సభెనై ణారభాైమం I. 

ఔ నౄభా సంస భిసఽుని లవఔభింఙేభ ందఽ భిసఽునఽ ఄంచధర యమేడరనిక ిభటై్ింగ్ ఔట్లి యౌస ఈండడం వలా థరని 
ఄంచధర ఔట్ేిందఽఔు ఔ భిరోధన నియవళ సఽౄ ంథి.   

జవ్హఫయ 10  

సభెనై ణారభాైమం II. 

నౄభాని కొందయస దఽయదిషివంతేలఔు సంబయంఙే నశుి యౌై, ఄలాంట్ ిఄనిశిిత సంగట్నలు/భిలతేలలా  ఈనై 
ఄధఔేభంథ ివఔుౄ లఔు ంనణ ీఙేల ేఔ కాిరమగ  నియవచించవచఽి.   
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అధడామం 2 

వితుయోఖదడయవతు సేఴలక 
అధడామ మిచమం 
యనియోఖథరయసని లేవలనఽ ఖ భించి ఇ ఄదరమంలల నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. యనియోఖథరయసలఔు 
లేవలంథించడంలల ఏజెంటా్ నుతానఽ ఖ భించి ఔడర నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. నౄభా నులలథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలల 
ఈనై లు సభసల భిశుుయ చయల ఖ భించి నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. ఆంక యనియోఖథరయసణో ఎలా 
భాట్లా డరలల, ఎలా ఄతనిణో సంఫంధం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయస ధేయసిఔుంట్లయస. 

అబాషన పయౌతడలక 
 

A. యనియోఖథరయస లవేలు – శూదరయణ పలవనలు 
B. యనియోఖథరయసఔు ఫ యసగెైన లవేలు ఄంథించడంలల నౄభా ఏజంెట్ల నుత ా

C. సభసల భిశుుయం 

D. సభాఙరయ కాిరమ 

E. పలఱేతయ సభాఙరయం 

F. ధ ైత్తఔ వాయౄన 

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

2. లేవల ధరణతనఽ వభిృంచడం 

3. నౄభా భిశ్రభలల లేవల నుాదరనతనఽ భిశీయౌంచడం 

4. భంచి లేవలంథించడంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతానఽ ఖ భించి చభిించడం 

5. నౄభాలల సభసల భిశుుయ యదరనం నుతానఽ సనైక్షించడం 

6. సభాఙరయ కాిరమనఽ యవభించడం 

7. పలఱేతయ సభాఙరయం నుాదరనతనఽ యవభించడం 

8. ధ ైత్తఔ వాయౄననఽ లనూయసస ఙేమడం 
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A. వితుయోఖదడయవ సేఴలక – శూహధడయణ ఫాఴనలక 
1. వితుయోఖదడయవ సేఴలక ఎందఔక? 

ఏ యనుభనికెైధర జీయఔనఽ ఄంథింఙేథి యనియోఖథరయసలే. ఏ యనుయభూ యభిని నియాక్షంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ 
ఆతయ ఈతతేౄ ల యషమంలల ఔంట్ే నౄభాలల యనియోఖథరయస లేవలు భభిమ  సంఫందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ 
నుాదరనత ఈంట్లంథి. 
 
ఆతయ యసౄ వ సయసఔుల ఔంట్ే నౄభా యంఖం ఙరలా ననైఫ ైన లేవ కవడఫే ఆందఽఔు కయణం. 
 
కయస కొనఽగోలు ఔంట్ ేనౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫ ైనథో భననేుడె చాథరె ం. 
 

కహయవ కహయవ తెభా 

ఆథి ఔంట్ికి ఔనింఙే వసఽౄ వు. థీనిై 
చాడవచఽి. టె్సి్క డైైెవ్ ఙేమవచఽి. 
ఄనఽబూత్త ఙెందవచఽి.  

ఆథి ఔ ందం. బయషతేౄ లల కయసఔు ఄనఽకోని ాభాదం 
వంట్ిథేఫ ైధర జభిగిణే థరనివలా సంబయంఙే నషిం, లేథర 
డరఫేజీలఔు భిశృయం ఙెయాౌంచడం థీని ఈథెేశ్ం. ఄలాంటి్ 
దఽయదిషిఔయ సంగట్న జభిగైథరక నౄభా లనేృని ఎవయౄ 
చాడలేయస, ణరఔలేయస, ఄనఽబూత్త ఔడర ఙెందలేయస. 

కయస కొనఽగోలుథరయసఔు కొనఽగోలు 
సభమంలల కసౄ  భంచి ఄనఽబూత్త 
ఔలగలధే అశ్ ఈంట్లంథి. ఄథి 
యసౄ యఔఫ ైనథి, థరనిై ఄయం ఙేసఽకోవడం 
ఔడర సఽలువు. 
 

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ అనంథరనిై అశించి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ 
ఏఫ ైధర భాాదం జయఖవఙేిమోననై బమంణో/అంథోళ్నణో 
ఙేలేథి. 
నౄభా లనేృని ఄందఽకోయలని ఏ యనియోఖథరయస ఔడర 
పలయంచడం జయఖదఽ. 

కయసనఽ నూఔిభీలల తమాయస ఙేల, 
శుోయౄభ లల ఈంచి యఔరబంచి భోడెు నలై 
యనియోగిశూౄ యస. 
తమాభీ, యఔరమం, యడఔభధే భూడె 
కాిరమలు భూడె ననైఫ ైన కలాలు, 
సలాలలా  ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లబ. 

నౄభా యషమంలల భాతంా థరని ఈతత్తౄ , యడఔం ఏఔకలంలల 
జభిగినుోవడరనిై చాడవచఽి. ఆథే నౄభా లేవలనిైంట్ ా నా ఈండ ే
ఄథివతీమ లక్షణం. 
 

 
యనియోఖథరయస నిజంగ ఄనఽబూత్త ఙెంథేథి లేయ ఄనఽబూత్తని. ఄథి సంతినౄ ఔయంగ లేఔనుోణే ఄసంతినౄ కి థరభి 
తీసఽౄ ంథి. ఔయేళ్ అ లేవ ఄంచధరలనఽ నేంచిణే యనియోఖథరయస అనందడణరడె. తా్త సంస  లక్షం ఔడర ఆలా 
యనియోఖథరయసలనఽ అనందయచడఫే. 
 
2. సేఴల నడణాత 

 
నౄభా ఔంనలనీల లఫోంథి (ఄంటే్ యటి్ ఏజెంటా్ణో సశృ) ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవలు ఄంథించడం థరవభ 
యనియోఖథరయసనఽ ఫలగ సంణోషనలటి్డం నౄభా ఔంనలనీలఔు ఙరలా ఄవసయం. 
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కహతూ ఈ హెచు నడణాతతో ఔూడి్న సేఴ అంటే ఏమిట ? దడతు లక్షణడలేమిట ? 

 
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫ ైన మోడల్ (“స్ర్ు కహుల్”గ నలుశూౄ యస) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఆవవఖలదఽ. 
లేయ ధరణతఔు సంఫందించిన ఐదఽ దారన సాచిఔల ళైెలెైట్లా : 

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

ఙరలాభంథి యనియోఖథరయసలు లేయ ధరణతఔు సంఫందించిన ఐదఽ ఄంరలలా నా యశ్వసనీమతనఽ 
ఄత్త కీలఔఫ ైన ఄంశ్ంగ పలయశూౄ యస. యశ్వసనీమత ుధరథినలైధే నభ్ఔం ఏయడెతేంథి. 
 

b) షందన: యనియోఖథరయసలఔు లేవలంథింఙేందఽఔు, యభికి ఄవసయఫ ైన లేవలనఽ ఄంథింఙేందఽఔు 
యలుగ తక్షణం సంథింఙేందఽఔు లఫోంథి సనైదేతనఽ ఆథి సాచిసఽౄ ంథి. యేఖం, ఔచిితతవం, లేవలు 
ఄంథిసఽౄ నై సందయౌంగ దిఔథం వంట్ియటి్ని ఫటిి్ థీనిై ఄంచధర యేమవచఽి. 
 

c) శృమీ: సభీవస్క ను ాయ ైడయా జఞా నం, శూభయూం, లేవలలా  భిదఽతవం భభిమ  నభ్ఔం, యరవశూలనఽ 
తా్తపయౌంచఖలఖడం వంట్ియటి్ని సాచిసఽౄ ంథి. లఫోంథి తభ ఄవసభలనఽ ఎంత ఫలగ ఄయం 
ఙేసఽఔుధరైయస, ఎంత ఫలగ యటి్ని తీభియనై యటి్ అదరయంగ యనియోఖథరయస ఙేలే భథింు 
అదరయంగ థీనిై లెకిుశూౄ యస. 
 

d) శూహనబయతి: భానయమ కోణరనిై ఫటిి్ థీనిై వభిృశూౄ యస. యనియోఖథరయస టా్ చానే జఞఖరతౄ , వకిౄఖత 
శూ బలల ఄంథింఙే లేవలలా  ఆథి ాత్తపయౌసఽౄ ంథి. 
 

e) ఔతుంచేవి: యనియోఖథరయస చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు నుాత్తనిధం 
వళ సఽౄ ంథి. ఈథరహయణఔు నౄభా ఔంనలనీ కభలమానికి య యానుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్, 
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄ వులు ఄఔుడ ఈండట్ం, లఫోంథిల ను ాలషనయౌజం వంట్ియ యనియోఖథరయసనలై 
గప పాలవం చాుణరబ. ఇ పౌత్తఔ ఄంరలు ఙరలా భ కం. ఎందఽఔంటే్ లేవలనఽ ఄనఽబూత్త 
ఙెంథేందఽఔు భ ంథే యనియోఖథరయసనలై డే ణొయౌ, రశ్వత పాలవం ఆథే. 

 
3. వితుయోఖదడయవ సేఴ భమిమయ తెభా 
 
నౄభా భిశ్రభలలని ఏ కాాత ఄభ్కల ఈతత్తౄ థరయసలధ ైధర యయస ఄతేనైత శూ ధరనికి ఎలా ఙేభభో, ఄఔుడ 
ఎలా కొనశూఖఖలుఖ తేధరైభో ఄడఖండి. నైఔు కై సభాదరనం లనంఙే ఄవకశ్భ ంథి. సాఽౄ త 
యనియోఖథరయసల భదెతే వలేా  యనుభనిై యయస నిభి్ంచఽఔుని నలంచఽకోఖయౌగయస. 
 
యభి అథరమంలల ఙరలా పలఖం కంట్లాఔుి ల భెనఽవల్ వలా వఙేి ఔనేషనా థరవభధే సభఔయసతేందని ఔడర 
నైఔు ఄయభవుతేంథి. కొతౄ  యనియోఖథరయసలనఽ సంనుథించఽఔుధేందఽఔు యభి ఔాబంట్లా  ఔడర వనయసగ 
భాయణరయస. 
  
యభి యజమ యహసఫేనేటి్? 

 
సభాదరనం ఙరలావయఔ ఔటే్. తభ వితుయోఖదడయవలఔక సేఴలక అందించేందఔక ఔటయట ఫడే్ తతుం. 
  
యనియోఖథరయసనఽ అనందంగ ఈంచడం ఏజెంట్లఔు, ఔంనలనీకి ఎలా ఈఔభిసఽౄ ంథి? 

 
ఇ శా్ైఔు సభాదరనం ఙెనేందఽఔు ఄసలు యనియోఖథరయస ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔశూభి చాలేౄ  
ఫేలు. 
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వితుయోఖదడయవ జీవితకహలు విలకఴన యనియోఖథరయసణో థీయఘకలంలల ఫ యసగెైన సంఫందరనిై ఏయయచఽకోవడం 
థరవభ ను ందఖల అభిఔ యాోజధరల నతౄ ంగ నియవచించవచఽి. 
 
చితరం 1: వితుయోఖదడయవ జీవిత  కహలు విలకఴ 

 
  
తన యనియోఖథరయసలణో సనిైళ త సంఫందరలు ఏయయచఽఔుని ఫ యసగెైన లేవలు ఄంథింఙే ఏజెంట్ల భంచి ఖ డ్స 
యల్ నఽ, ఫలాండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుంట్లడె. ఄథి యనుయ యసౄ యణఔు ఈఔభిసఽౄ ంథి. 

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి 1 
యనియోఖథరయస జీయత కలు యలువ ఄంట్ే ఏనేటి్? 

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 ఖభషిి నౄభా 
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B. వితుయోఖదడయవఔక గప సేఴలక అందించడంలో తెభా ఏజెంటయ తృహతర 
యనియోఖథరయసఔు ఔ ఏజెంట్ల గప లేవలు ఎలా ఄంథించఖలడో భననేుడె చాథరె ం. యనియోఖథరయస లేవల 
నుతా ఄభ్ఔం వథెే నదలవుతేంథి. ఄఔుడి నఽంచి కంట్లాఔుి  కలం ను డవుధర కొనశూఖ తేంథి. ఆందఽలల 
థిఖ వ దశ్లుంట్లబ. కంట్లాఔుి  భభిమ  ాత్త దశ్లలనా నుోఱంఙే నుతాలలా  కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనం ఆుడె 
చాథరె ం. 
 
1. అభమఔు తృహభంట్ – అతతాతుభ షలశృ 

 
లేయ నుబంట్ నిజఞనికి ఄభ్ఔు నుబంటే్. జీయణేతయ నౄభా నులలల కొనఽగోలులల ఄత్త కీలఔ ఄంరలలా  
కొనఽగోలు ఙేమాయౌసన ఔవభైజీ (సమ్ ఄషర్ు) నణరౄ నిై నిభే భించడం ఔడర ఔటి్. 
 
కఫటిి్ భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఈంచఽకోవడం ఙరలా భ కం. భిసఽునఽ ఆతయణరా ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన 
సందభౌలలా  నౄభానఽ లనూయసస ఙేమఔండి. పలయత నషిం నౄభా వమం ఔంట్ే ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లందని 
నౄభాథరయస ఔచిితంగ నిభే భించఽకోఖలఖడం ఙరలా భ కం. 
ఔయేళ్ నానేమం ఙెయాౌంులు ఖనఽఔ అ ాభాదంలల ఆనేడి ఈనై నశుి ల ఔంట్ే ఎఔుువగ ఈంటే్ ఄలాంటి్ 
భిసఽునఽ బభించడఫే ఫేలు. 
 
భభోయ ైు, ఏథైెధర దఽయదిషిఔయ సంగట్న జభిగిణే ఄథి అభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథైెణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా 
ఙేబంచఽకోవడఫే ఈతౄ భం. 
 
నౄభా ఄవసయభా లేథర ఄనైథి భిల తేలనలై అదరయడెతేంథి. ఔయేళ్ ఔ అలౄ కి ఏథైెధర ఈణరతం వలా నషిం 
లేథర డరఫేజీ జభిగై ఄవకశ్ం ఙరలా తఔుువగ ఈంట్ే థరనికి నౄభా ఙేబంచఽకోవడం ఔంట్ే అ భిసఽునఽ 
బభించడఫే ఫేలు. ఄలాగై సదయస వసఽౄ వు యలువ గపగ లేఔనుోణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబంచఔనుోవడఫే 
ఫేలు. 

ఉదడసయణ 

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

భభోయ ైు ఄలాంట్ి భసిఽు ఄతంత తఔుువగ ఈండే నుాంతంలల ఈండే మజభానికి ఄలాంట్ి నౄభా 
నలదెగ ఄవసయం కఔనుోవచఽి. 

ఫాయత్ లో థర్డ తృహమీటకత మోటాయవ వ్హసన తెభా చటట  రకహయం తతుషమి. కఫటిి్ ఄసలు ఇ నౄభా ఄవసయభా, 
కథర ఄనై చభైి ఄసంఫదేం. 
 
ఎవభెైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షంలల, థరనిై భోడెు నలై నడనులంట్ే థర్ు నుభీికి నౄభా తీసఽకోవడం 
తనిసభి. ఄథే సభమంలల కయసఔు భాాదం జయఖడం వలా ఔయౌగై శూ ంత నశుి నికి ఔవభైజీ తనిసభి 
కఔనుోబధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడం ఙరలా ఈతౄ భం. 
  
జభిగై నషింలల కొంత పలగనిై యహన మజభాధే బభింఙే క్షంలల తగిాంు నౄభానఽ తీసఽకోవడం ఄతనికి, ఄంట్ే 
నౄభాథరయసఔు అభిఔంగ య సఽలుఫలట్లగ ఈంట్లంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయసఔబణే ననై యాోజధరలు 
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ఈండవచఽి. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽంచి నదలుఔని లఫోంథి, కయసా , లమనృయౌట్ీ ఎక్స నుోజర్ వంట్ియ ధనై ఄందఽలల 
ఈంట్లబ. ఄందఽకై తీసఽకోయయౌసన నులలల యషమంలల యభికి సభెైన సలశృ ఄవసయం. 
 
ఙరలా జీయణేతయ నులలలు సా లంగ భెండె యపలగల కింథికి వశూౄ బ: 
 

 ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలు 
 ఄనిై భిసఽుల నులలలు 

 
యటి్లల భెండోయ ఙరలా కభీథైెనయ. ఎందఽఔంట్ే ఄయ ఄనిై యకలెైన నశుి లనా ఔవర్ ఙేశూౄ బ. భ కంగ నులలలల 
నేనశృబంచని యటి్ని. కఫటిి్ భఖల ఙరలా భాాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలనఽ 
తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔం కఖలదఽ. థరనిథరవభ నానేమంలనఽ అథర ఙేసఽకోవచఽి. థరంణోనుట్ల 
నౄభాథరయసఔు ఄవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర ఄందఽతేంథి. 
 
నౄభాథరయసఔు ఄతేతౄ భ లేవలు ఄంథించినుడే ఏజెంట్ల నిజంగ ఔనైషన్   అభిజంచడం నదలు నలడెతేంథి. 
ఄందఽకై భిసఽునఽ తగిాంచఽకోవడరనికి భాాణ దేత్తగ నౄభా ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. కఔనుోణే భిసఽునఽ 
తగిాంచఽకోవడం, లేథర నశుి నిై 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 తలెతౄ ఖల కొనిై శా్ైలు: 
 

 తగిాంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే నానేమంనఽ ఎంతవయఔు తగిాంవచఽకోవచఽి?  

 నానేమంలనఽ తగిాంచఽకోఖయౌగిణే ఎంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽి? 

 
ఔ జీయణేతయ నౄభా సంస  లేల్స యసన్ గ యనియోఖథరయస వదెఔు య మలా ట్ుడె ఄతని యషమంలల తన నుతా 
ఏనేట్నై థరనినలై అఫ  కొనిై శా్ైలు యేసఽకోయయౌ. ఄఔుడికి ణరనఽ కైవలం ఄభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేందఽఔు 
భాతాఫే య మ్ౄ ంథర, లేథర కఖల నౄభాథరయసఔు శూమడి, భిసఽులనఽ ఫ యసగా  నియవళ ంచఽకోవడంలల ఄతనికి 
శూమడే కోచ్ భభిమ  పలఖశూవనేగధర? 
 
యనియోఖథరయస కోణం ననైంగ ఈంట్లంథి. య చిించిన ాత్త యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄ ంలల నౄభా ను ంథరలనై 
మావ ఄతనిలల ఎఔుువగ ఈండదఽ. కనీ భిసఽునఽ శృండిల్ ఙేలే వమానిై తగిాంచఽకోయలధే ఎఔుువగ ఄతనఽ 
అశిశూౄ డె. కఫటిి్ యనియోఖథరయస సభసంణర ఄతనఽ సవమంగ నిపలబంచఽకోలేని, యదిగ నౄభా 
ఄవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄంచడఫే. 
 
భభోలా ఙెనులంటే్ నౄభా ఏజెంట్ల నుతా కైవలం లేల్స యసన్ ఔంట్ే ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. అఫ  భిసఽు 
భథింుథరయస, ఄండర్ భెైట్ర్ , భసి్కు నియవహణ కౌధ సలర్, ఄవసభనికి తగిన భిశుుభలనఽ సాచింఙే డిజైెనర్ 
భభిమ  నౄభాథరయసణో సంఫందరలనఽ నలంను ంథించఽఔుధే ఫ యసగెైన వకిౄ వంట్ి ఄనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ 
ఈండరయౌసన ఄవసయం ఙరలా ఈంట్లంథి. 
 
2. రతోృ జల్ దవ 

 
నౄభా కోసం నాుోజల్ నఽ నిండంలల యనియోఖథరయసఔు ఏజెంట్ల సహఔభింఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఄందఽలల నేభపునై 
ఄనిై ఄంరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళ ంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ానుోజల్ నూయం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భించి 
ఄదరమం 5లల సయవయంగ చభిించడం జభిగింథి. 
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నాుోజల్ నూయంలలని తా్త శా్ైఔ ూభిౄశూ బలల సభాదరధరలు నిండం ఙరలా ఄవసయభని తా్తనుదనథరయసఔు 
ఏజెంట్ల చఔుగ యవభించడం ఙరలా ఙరలా కీలకంశ్ం. లేదంటే్ కెాబం ఏఫ ైధర తలెణేౄ  సందయౌంలల ానుోజల్ 
నూయంలల సభెైన, సంూయృ సభాఙరయం ఆవవఔనుోబన క్షంలల ఄథి యనియోఖథరయస కెాబంనఽ భాాదంలల 
డేమఖలదఽ. 
 
కొనిైశూయసా  నులలని ూభిౄ ఙేమడరనిక ిభభింత ఄదను సభాఙరయం ఔడర ఄవసయం కవచఽి. ఄలంట్ుడె అ 
యషమానిై యనియోఖథరయసఔు ధేయసగ గనీ, లేథర ఏజెంట్ల/సలశృథరయస థరవభ గనీ నౄభా ఔంనలనీ 
యవభించవచఽి. ఎలా ఙెనధర ఔడర, ఄవసయఫ ైన ఄనిై ఄంరలనా ూభిౄ ఙేమడం యనియోఖథరయసఔు ఙరలా 
ఄవసయం. 
 
3. అంగీకహయ దవ 

 
a) ఔఴర్ నోట్ 

 
ఔవర్ ధనట్ ఖ భించి ఄదరమం “5”లల ూభిౄగ యవభించడం జభిగింథి. ఄవసయఫ ైన తా్తశూభీ నౄభాథరయసఔు 
ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔంనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెంట్లథే. ఇ యషమంలల కుగ ఈండట్ం 
నౄభాథరయస యాోజధరలు నౄభా ఔంనలనీ భభిమ  ఏజెంట్ల ఙేతేలలా  సఽయక్షితంగ ఈధరైమని ఙెడఫే. 

 
b) తృహలస డ్డఔకాబ ంట్ జామీ 

  
నులల జఞభీ ఄధేథి యనియోఖథరయసణో ఫ యసగెైన సంఫందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెంట్లఔు భభో నలదె 
ఄవకశ్ం. ఔయేళ్ ఔంనలనీ నిఫంధనలు ఖనఔ ఄనఽభత్తలేౄ  నులల ణరానిై వకిౄఖతంగ నౄభాథరయసఔు 
ఄందజైమాయౌస ఈంట్లంథి. ఄబణే థరనిై లేఔభించి, యనియోఖథరయసఔు ఄందజైమడం భంచి ఈనుమం. 
 
నులలని ధేయసగ నుోసఽి  థరవభ ంుతేంట్ే ఖనఔ నులల డరఔుఫ ంట్ నఽ ంగధే ఎవభెైధర ఔయస 
యనియోఖథరయసనఽ సంథిాంచడం తనిసభి. యనియోఖథరయసఔు ఄంథిన తంాలల ఏఫ ైధర ఄసషిత ఈంట్ే 
థరనిై ఖ భించి ఄతనికి యవభింఙేందఽఔు ఆథి ఔ ఄవకశ్ం. లు యకలెైన నులల సదఽనుమాలనఽ ఖ భించి 
యవభింఙేందఽఔు ఔడర ఆథి సభెైన సందయౌం. భభిమ  యనియోఖథరయస ఈయోగించఽకోఖల నులలథరయస 
హఔుులు భభిమ  సదఽనుమాలనఽ ఖ భించి ఔడర యవభించవచఽి. ఄభ్కనికి నేంచిన లేవలనఽ 
ఄందజైశూౄ భని యనియోఖథరయసఔు నౄభా ఔంనలనీ ఆలాంటి్ తన చయల ణెయౌమజైలనట్లి  ఄవుతేంథి. 
 
యనియోఖథరయసఔు ఄనిై యకలుగ లేవలంథిశూౄ నని యగె నం ఙేమడంణో నుట్ల ూభిౄ భదెతే 
ఄందజైమడరనికి ఆథి ఔ సందయౌం. 
 
ఏజెంట్ల లేవల థరవభ లనేృ ను ందఖల ఆతయ వఔుౄ ల నేయానఽ ఖ భించి యఔఫ  ఙేమడం తభవత్త తయుఫదేఫ ైన 
దశ్ ఄనించఽఔుంట్లంథి. ఔయేళ్ ఔాబంట్ల ఖనఽఔ తనంత ణరనఽగ ఇ వఔుౄ లనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెంట్లనఽ 
యభికి భిచమడం ఙేమఖయౌగిణే యనుయంలల థీనిై ఔ గప భ ందడెఖ గ పలయంఙరయౌ. 

 
c) తృహలస మెనాఴల్ 

 
జీయణేతయ నులలలనఽ ఏట్ల భెనఽవల్ ఙేబంచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ఄథే ఔంనలనీలల కొనశూఖడభా, లేథర 
ఔంనలనీ భాయడభా ఄనైథి నియృబంచఽకోఖల శూౌలబం తా్త భెనఽవల్ సభమంలలనా యనియోఖథరయసఔు 
ఈంట్లంథి. ఏజెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔంనలనీ నౄభాథరయస భనసఽలల తభ టా్ ఏభట్ల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్ 



 

37 

 

ఔు భభిమ  నభ్కనికి ఆథి కీలఔ భీక్ష ఄని ఙెవచఽి. నౄభాథరయస తీసఽఔునై నులల ఖడెవు పలాధర 
ణేథీన భ గిమనఽందని, భెనఽవల్ ఙేబంచఽకోయలని ఄతనికి ఖ యసౄ  ఙేమాయౌసన చటి్యఫ ైన ఫలధణేనై 
నౄభా ఔంనలనీకి లేఔుధరై... భభద కోసం ఄలా ఖ యసౄ  ఙేమడం అభోఖఔయఫ ైన యనుయ దేత్తగ భిఖణన 
ను ందఽణోంథి. ఆందఽలల పలఖంగ ఎక్స నలైభీ  ణేథీకి ధ ల భ ందఽగ “మెనాఴల్ నోటీష”నఽ నౄభా ఔంనలనీ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ంథి. కఫటిి్ భెనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ందఽగధే నౄభాథరయస వదెఔు ఏజెంట్ల య ళా్డం, భెనఽవల్ 
సనైనశూోౄ ందని ఙెడం ఙరలా ఄవసయం. తథరవభ ఄందఽఔనఽఖ ణంగ నౄభాథరయస చయలు తీసఽఔుంట్లడె. 
  
ఔాబంట్లనఽ ఏజెంట్ల ఄుడుడె ఔలుసాౄ  ఈండట్ం వలా యసయం సఫందరలు ఫలలనేతం ఄవుత 
ఈంట్లబ. ండెఖలు, నౄభాథరయస ఔుట్లంఫంలల ఏయ ైధర యబకభలునైుడె ఏజెంట్ల యపలకంక్షలు 
ణెలుుత ఈండట్ం ఫేలు. ఄలాగై ఔషికలం, ఆఫోందఽలు ఈనైుడె అదఽఔుంట్ృ ఔడర ఈండరయౌ. 

 
4. కెెభం దవ 

 
కెాబం భిశుుయ సభమంలల ఏజెంట్ల నుోఱంఙరయౌసన నుతా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. కెాబభ ఔు కయణఫ ైన గట్న 
ఖ భించి తక్షణం నౄభా ఔంనలనీకి ణెయౌమజైమడం భభిమ  అ సందయౌంగ నుటి్ంఙరయౌసన ఄనిై నిఫంధనలు, 
దెతేలనా యనియోఖథరయస నుటి్ంఙేలా చాడట్ం ఏజెంట్ల యది.థరంణోనుట్ల నశుి నిై భథింు ఙేలేందఽఔు 
భిరోధనలు ఏఫ ైధర ఄవసయభబయ క్షంలల యటి్కి ఏజెంట్ల సహఔభింఙరయౌ ఔడర. 
 

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి 2 
నౄభా ఄవసయభా, కథర ఄనై చయిఔు ణరయే లేని సందభౌనిై ఖ భిౄంచండి. 
I. అలౄ  నౄభా 
II. యనుయ ఫలధత నౄభా 
III. థర్ు నుభీి లమనృయౌటీ్కి మోట్లయస నౄభా 
IV. ఄగిైాభాద నౄభా 
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C. పమహాదల మిశుహుయం 
1. షమీక్ష 

 
యనియోఖథరయసఔు ఏఫ ైధర భదఽలునైుడె యటి్ని భిషుభింఙరయౌసన సభమఫే ఄతంత ళెచఽి 
నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుంట్ే యటి్ని భిషుభించఖల లేవలలా  య ైపలం (నౄభా ఔంనలనీ భికయసు లనఽ 
సభిఙేమడంలల అలసం నదలుఔుని కెాబభ నఽ యలెైనంత తవయగ భిషుభించఔనుోవడం థరక ఏథైెధర 
కవచఽి) యనియోఖథరయసఔు అఖరహం ణెనసఽౄ ంథి. ఆథి ఔథలల ఔ పలఖం భాతాఫే. 
 
నలైగ ఄలాంటి్ య ైపలానికి ఆఙేి యకాధరల థరవభ యనియోఖథరయసలు భభింతగ అఖరహోదఖ ర లవుణరయస. లేయ 
య ైపలం పయౌతంగ తలెతౄ ఖల పలయోథేవగలు, తతసంఫందిత ఈథేవగలు భెండె యకలుగ ఈంట్లబ: 
 

 ణొలుత ఆఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతేౄ తేంథి. ణరభ  మోసనుోమాభనై పలవన ఔడర 
వసఽౄ ంథి 

 భెండో యౌంగ్ ఏనేట్ంట్ే ఄహం థెఫో త్తనడం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయంచడం 

 
యనియోఖథరయస సంఫంధంలల భదఽ ఄధేథి ఙరలా కీలఔఫ ైన “షతాశోధన షభమం”; ఇ యషమంలల నౄభా 
ఔంనలనీ సజఞవుగ వవహభించఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఆథి యభికి ఔ ఄవకశ్ం. థీనిథరవభ యనియోఖథరయస 
నభ్కనిై భభింతగ ఫ యసఖ  యసచఽకోవచఽి. ఇ యషమంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కం. ణరనఽ ఙరలా 
యలుయ ైన యడని యనియోఖథరయసలు పలయంచఽఔుధేలా ఆలాంటి్ సందభౌలలా  నౄభా ఔంనలనీ వాయౄన ఈండరయౌ. 
 
నైయస ఖనఔ ను ాలషనల్ నౄభా సలశృథరయస ఄబణే ఆలాంటి్ ఈదంతం ఄసలు తలెతౄ ఔుండర భ ందఽగధే జఞఖరతౄ  
డణరయస. ఔయేళ్ ఄలాంట్ిథేఫ ైధర తలెత్తౄ ణే ఇ యషమానిై ఔంనలనీలలని సంఫందిత ఄదికభి దిఱికి తీసఽకెమాౄ యస. 
ఖయయవు ంచకోండి్. ఔం్తూలోతు భమై ఇతయ ఴాఔకు లఔూ ఔెభంటయ షభషాల విశమంలో మీఔకననంత మాజభానాం 
ఉండద! 
  
భదఽలు/ఆఫోందఽలధేయ నిజఞనికి యనియోఖథరయస యాోజధరలఔు నైయస ఎంతగ యలువ ఆశూౄ భో 
చానంచఽఔుధేందఽఔు నైఔు ఔ చఔుని ఄవకశ్ం.  ఏజెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ  ఫ యసగెైన యనుభనిై 
నలంను ంథించఽఔుధేందఽఔు ఇ భదఽలు/ఆఫోందఽలు నిజఞనికి ఖటిి్ ుధరదఽల వంట్ియ. తా్త నులల తంా చివభ 
భదఽల భిశుుభనికి ఙేట్లి యౌసన చయలనఽ ఖ భించి సయవయఫ ైన యవయణ ఈంట్లంథి. డరఔుఫ ంట్ 
సదఽనుమాలనఽ ఖ భించి యనియోఖథరయసలఔు యవభిసఽౄ నైుడే ఇ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకెమాా యౌస 
ఈంట్లంథి. 
 
భౌఖిఔ రచడయం (భంచ ైనడ/చ డ్ ైనడ) విఔరమాలోె నఽ, సేఴలక అందించడంలోనఽ చడలా కరలఔ తృహతర తృో షషు ంది. 
భంచి సేఴలక అందించఖయౌగితే వ్హట తు తొృ ందిన వ్హయవ దడతు ఖయమించి ఔతూషం భమో 5 ఖ భిక ిఙెఫ ణరయస. ఄథే లేయ 
య ైపలం తలెత్తౄ ణే భాతంా థరని ఖ భించి ఔనీసం భభో 20 భంథికి ఙెఫ ణరయస! 
 
2. షమీఔాత పమహాదల తుయుసణ ఴాఴషి (ఐజీఎంఎస్క) 
 
ఇ సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస  (ఐజీఎంఎస్క)నఽ ఐఅభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిింథి. నౄభా భదఽల 
ఖణరంకలనఽ ను ందఽభిచి, నౄభా భిశ్రభలల యటి్ భిశుుయ తీయసణెనఽైలనఽ ఎటి్ఔుడె నిశితంగ 
ఖభనింఙే కైంథీఔాిత వవస  ఆథి. 
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నులలథరయసలు ఇ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. ఄందఽకోసం తభ నులల యవభలనఽ ను ందఽభిచి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. అ తభవత భదఽలనఽ సంఫందిత నౄభా ఔంనలనీకి ండం జయసఖ తేంథి. ఇ 
భదఽలనఽ, యటి్ భిశుుభనికి టిే్ సభమానిై ఐజీఎంఎస్క భిశ్ియౌసాౄ  ఈంట్లంథి. ఇ భదఽలనఽ ఇ 
థిఖ వ చియసధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽి: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. వితుయోఖదడయవ మియక్షణ చటటం, 1986 

 

ఇ చట్లి నిై “యనియోఖథరయసల యాోజధరలఔు ఫ యసగెైన బదతా ఔయౌంఙేందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయసల 
యయథరల భిశుుభనికి యనియోఖథరయసల కౌనిసళ్ైా  భభిమ  ఆతయ సంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేందఽఔు కయయౌసన 
సదఽనుమాలు ఔయౌంఙేందఽఔు” ఄభలలా కి తీసఽఔుభవడం జభిగింథి. ఇ చట్లి నిై యనియోఖథరయస భియక్షణ చటి్ం, 
2002ణో సవభింఙరయస. 
 

a) ఈ చటటం మిధిలో తుయుచనడలక 
 

ఇ చటి్ంలల ను ందఽభిచిన కొనిై తుయుచనడలక ఆలా ఈధరైబ: 
 

తుయుచనం 
“సేఴ” ఄంట్ే యడఔంథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఏ వయృన ఄబధర. భభిమ  ఫలంకింగ్, లైధరనిసంగ్, యయణర, 
నౄభా, నుాలలలంగ్, యదఽత్ లేథర ఆతయణరా ఆంధన సయపభ, ఫోభిుంగ్, లేథర లాడిజంగ్, లేథర భెండా, ఆంటి్ నిభ్ణం, 
యధనదం, ఄభూజ్డ ఫ ంట్, యభౄ , ఆతయ సభాఙరయ సభైవ వంట్ి వయృన. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుండర ఈచితంగ ఙేలే 
లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లేయ కంట్లాఔుి లల లేని ఄంరలు థీని భిదిలలకి భవు. 

 

తెభాన సేఴగహ ఇందలో తొృ ందయచడం జమిగింది 

 

“వితుయోఖదడయవ” ఄంట్ే ఇ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ ఄబధర: 
 

i. ఏథైెధర ాత్తపలం ఙెయాౌంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. ఄలాంటి్ వసఽౄ వుల యడఔంథరయస ఔడర. కనీ 
ఄలాంటి్ వసఽౄ వులనఽ భీ లేల్ థరవభ గనీ, భభై ఆతయ యణ జ ఄవసయం కోసం గనీ లేఔభించిన వకిౄ ఇ 
భిదిలలకి భడె. లేథర 

ii. ఆలాంటి్ లేవలనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథైెధర తా్తపలానికి ఫదఽలుగ ఄలాంటి్ లేవలనఽ 
ను ంథిధర. 

 

“లోం” ఄంట్ే ఏథైెధర లలం, ఄసంూయృత, లలం, ధరణతలల లలం, చటి్యంగ గనీ, ఆతయణరా గనీ 
నియవళ ంఙరయౌసనంత ధరణతనఽ నియవళ ంచనుోవడం వంట్ియ థీని భిదిలలకి వశూౄ బ. 

 

“పమహాద” ఄంట్ే యౌఖితూయవఔంగ ఇ థిఖ వ ఄంరలణో ఙేలన అభోణ: 
 

i.  ఄసభంజసఫ ైన యనుయ దేత్త, లేథర నిఱదే వయౄఔ దేత్తని ఄనఽసభిలేౄ  
ii. ఄతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయసఔులు ఔటి్ గనీ, ఄంతఔంటే్ ఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణే 

iii. ఄతనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ంథిన లేవలలా  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెత్తౄ ణే 

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చటి్యంగ కామం ఙేలన థరనిఔంట్ే, లేథర నుకైజీ నలై ఈనైథరని ఔంట్ే ఎఔుువగ 
ఈంటే్ 

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


 

40 

 

నుాణరనికి, బదతాఔు శృనిఔయఫ ైన వసఽౄ వులనఽ చటి్యఫ ైన నిఫంధనలఔు యయసదేంగ ఄభ్జూనణే, ఄందఽలల 
ఔయౌనన యటి్ ఖ భించి, యటి్ని యడరయౌసన దేతేలు, యటి్ పాలయనిై ఖ భించి ఫళ యంఖంగ ఈంఙరయౌసనంతగ 
సభాఙరభనిై ఈంచఔనుోణే  
 
“వితుయోఖదడయవతు వివ్హదం” ఄంటే్  భదఽఔు ఖ భెైన వకిౄ తననలై ఙేలన అభోణలనఽ కొటిి్నుభైమడం, యటి్ని 

సయలు ఙేమడం వంట్ియ జయఖడం.  
  

 

b) వితుయోఖదడయవతు వివ్హదడల మిశుహుయ షంషిలక 
 
యనియోఖథరయసని యయథరల భిశుుయ సంస లనఽ తా్త జిలాా , భషిర భభిమ  జఞతీమ శూ బలల ఏభట్ల 
ఙేశూౄ యస. 
 
i. జిలాె  తోౄ యం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేథర లేవలఔు సంఫందించిన భదఽలనఽ 

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

 
ii. మహశట ర ఔమీశన్  : థీనికి లసలెైన, ఄనలెట్, యయేక్షణ భిది ఈంట్లంథి. జిలాా  నూోయం నఽంచి ఄనళా్నఽ 

ఔడర ఆథి లవఔభిసఽౄ ంథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేథర 
లేవలు, భిశృభలఔు సంఫందించిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ లవఔభింఙే ఄదికయం, భిది ఇ 
నూోభనికి ఈంట్లబ. ఆతయ ఄదికభలు తథితభలు జిలాా  నూోభనిై నుోయౌ ఈంట్లబ. 

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

ఄనలెట్ భభిమ  యయేక్షణ ఄదికభలుంట్లబ. భషాట ఔనైషన్   ఆచిిన తీయసలనలై ఄనళా్నఽ ఆథి 
అలకిసఽౄ ంథి. ఄంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేంచిన వసఽౄ వులు/లేవల యయథరలఔు సంఫందించిన 
కెాబభ లనఽ యఙరయణఔు లవఔభిసఽౄ ంథి. భషాట ఔనైషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఈంట్లంథి. 

 
ఇ భూడె సంస లఔ లయల్ కోయసి  ఄదికభలుంట్లబ. 
 
c) పమహాద దడకలక దధతి 

 
ై్న ేమపునన ఈ భయడు మిశుహుయ షంషిలఔూ భదఽ థరకలు దేత్త ఙరలా సఽలువుగ ఈంట్లంథి. 
ఆందఽఔు గనీ, ఄనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాంటి్ జూ ఔట్లి యౌసన ని లేదఽ. ఄథి భషాట ఔనైషన్   ఄబధర, 
జఞతీమ ఔనైషన్   ఄబధర సభై. 
 
భదఽలనఽ భదఽథరయస సవమంగ గనీ, లేథర తన ఄదీఔిత ఏజెంట్ల థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. 
యటి్ని వకిౄఖతంగ య యా గనీ, లేథర నుోసఽి  థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. ఇ భదఽల థరకలుఔు 
లామర్ వంట్ియభి ఄవసయఫేనై ఈండదఽ. 
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d) వితుయోఖదడయవల తోౄ యం ఉతుయవులక 
 
భదఽ ఙేలన వసఽౄ వులలా  భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భించి భదఽలల 
ఙేలన అభోణలు యసజువమామని గనీ నూోయం ఖనఽఔ సంతినౄ  ఙెంథిణే ఄవతయౌ క్షానిై ఇ థిఖ వ యటి్లల 
ఏథో ఔటి్ గనీ, ఔటి్ ఔంట్ే ఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌసంథిగ అథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి. 
 
i. భదఽథరయసఔు ధయనఽ త్తభిగివవడం, (లేథర నౄభా ఄబణే నానేమంనఽ), భదఽథరయస ఙెయాౌంచిన 

ఙరభీజలనఽ త్తభిగివవడం 

ii. ఄవతయౌ క్షం నియాక్షం వలా భదఽథరయసఔు ఔయౌగిన నషిం, లేథర గమానికి భిశృయంగ కొంత 
నణరౄ నిై ఙెయాౌంచడం 

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలా ని లలనులనఽ ణొలగించడం 

iv. ఄసభంజసఫ ైన, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ అనేమడం, లేథర ునభవితం ఙేమఔనుోవడం 

v. సభినుోబయ కయసిలనఽ ఙెయాౌంచడం 

 
e) వితుయోఖదడయవ వివ్హదడలోె  యకహలక 
 
ఇ భూడె నూోభల భ ందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయస యయథరలలా  నౄభా యనుయం యషమంలల ఙరలావయఔు ఇ 
థిఖ వన నేభపునై దారన యపలగల భిదిలలకి వశూౄ బ: 
 
i. కెెభం మిశుహుమహలోె  ఆలషాం 
ii. కెెభంలన మిషుమించఔతోృ ఴడం 
iii. కెెభంల తియషుయణ 
iv. నశట  తీఴరత 
v. తృహలస తుమభ తుఫంధనలక తదితమహలక 

 
4. తెభా ఄంఫ డ్సస భన్  
 
నౄభా చటి్ం, 1938 కింద నుౌయసల భదఽల భిశుుయ నిఫంధనలు, 1998 నవంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన 
భజతంాలల 1998లో కైందంా నేభపుంథి. ఇ నిఫంధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైంటి్కీ, ఄనిై వకిౄఖత 
నౄభాలఔు, ఄంటే్ వకిౄఖత హోథరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ. 
 
నౄభా ఔంనలనీల యషమంలల కెాబం భిశుుభనికి సంఫందించిన భదఽల భిశుుయం ఄంరలనఽ తఔుువ 
కయసిలల, సభయంగ, నిశుక్షిఔ దేత్తలల జభిగైలా చాడట్ం యటి్ లక్షం. 
 
తెభాదడయవ భమిమయ తెభా ఔం్తూల యషయ అంగీకహయంతో ై్న ేమపునన తుఫంధనల మిధిలో భధాఴమిుగహ 
భమిమయ కౌనసీలర్ గహ అంఫయడ్సీ భన్ ఴాఴసమిశూహు యవ. 
 
పమహాదలన అంగీఔమించడలా, తియషుమించడలా అనే విశమంలో ఄంఫ డ్సస భన్ తుయణమబే అంతిభం. 
 

a) అంఫయడ్సీ భన్ ఔక పమహాద 
 
ఄంఫ డ్సస భనఽు ఙేలే ఏ భదఽ ఄబధర యౌఖితూయవఔంగ, నౄభాథరయస సంతఔంణో గనీ, ఄతని 
చటి్యఫ ైన యయసఽల సంతఔంణో గనీ, ఄంఫ డ్సస భన్ ఔు ఄతని భిదికి లలఫడి ఈండరయౌ. నౄభా ఔంనలనీ 
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రక/కభలమం ఔడర అ భిదిలల ఈండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభిఙే ఄనిై ణరాలు ఈండరయౌ. 
నషిం సవపలవం, తీవాత భభిమ కోయసతేనై భిశృయం వంటి్వనీై ఈండరయౌ. 
 
ఇ థిఖ వ సందభౌలలా  ఄంఫ డ్సస భనఽు భదఽలు ఙేమవచఽి: 
 

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

 భదఽనఽ త్తయసుభించిధర, లేథర 
 ధ ల లలు అ భదఽఔు ఎలాంట్ి ఫదఽల ఆవవఔనుోబధర 
 నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి వచిిన సభాదరనంణో భదఽథరయస సంతినౄ  ఙెందఔనుోబధర 

 
ii. నౄభా ఔంనలనీ త్తయసుభించిన ధరటి్ నఽంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఈండరయౌ 

 

iii. భదఽ ఏ కోయసి లలనా, ఆంకైథైెధర భధవభిౄ యపలఖంలలనా నలండింగ్ లల ఈండభదఽ. 
b) అంఫయడ్సీ భన్ సతౄహయవీలక 
 
ఄంఫ డ్సస భన్ ఄనఽసభింఙరయౌసన కొనిై యధఽలు/ను ాట్ కల్స ఆలా ఈంట్లబ: 
 

i. భదఽ ఄంథిన ధ ల భోజుల లలలు లనూయససలు ఙేమాయౌ 

ii. తాేలనఽ భదఽథరయసణో నుట్ల నౄభా ఔంనలనీకి ఔడర ంనుయౌ 

iii. లనూయససలనఽ యటి్ని ఙేలన 15 భోజులలా గ ఄంగీఔభింఙరయౌ 

iv. నౄభాథరయస ణరలఔు ఄంగీకయ లేక ణరలఔు తా్తని నౄభా ఔంనలనీకి ంనుయౌ. థరనిై లవఔభించిన 15 

భోజులలా ల అ ఫేయఔు యౌఖితూయవఔ ధఽాయఔయణ ఆయవయౌ. 
 

యయదం భధవభిౄతవం థరవభ భిశుుయం కఔనుోణే ఄంఫ డ్సస భన్ ణరనఽ సభంజసభని పలయంచిన 
నణరౄ నిై నౄభాథరయసఔు భిశృయంగ ఔాటి్శూౄ డె. ఄబణే ఄథి ఄతనఽ ను ంథిన నశుి నిై బభీౄ ఙేమడరనిక ి
ఄవసయఫ ైన థరనిఔంట్ే ఎఔుువగ భాతంా ఈండదఽ. 
 

c) అంఫయడ్సీ భన్ అవ్హయవడ లక 
 

ఄంఫ డ్సస భన్ ఄయయసు లనఽ థిఖ వ నిఫంధనలు యయేక్షిశూౄ బ: 
  
i. ఄయయసు  యౄ.20 లక్షలఔు నేంచి ఈండభదఽ (ఎక్సగైరఱమా ఙెయాౌంులు భభిమ  ఆతయ కయసిలణో 

ఔయౌన) 
ii. ఄయయసు నఽ భదఽ లవఔయణ జభిగిన 3 ధ లల లలల ఔాటి్ంఙరయౌ. తేథి, సంూయృ భిశుుయంగ ఄలా 

ఄయయసు నఽ ఄందఽఔునైట్లి గ ధ ల భోజులలా ల భదఽథరయస యౌఖితూయవఔంగ ఄంగీఔభింఙరయౌ. 
iii. నౄభా ఔంనలనీ ఔడర సదయస ఄయయసు నఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ. ఄంగీకయ లేక ఄందఽఔునై 15 భోజులలా ల అ 

ఫేయఔు ఄంఫ డ్సస భన్ ణో యౌఖితూయవఔంగ నేభపుధరయౌ. 
iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ సదయస ఄయయసు నఽ ఄంగీఔభిసఽౄ నైట్లి గ యౌఖితూయవఔంగ నేభపునఔనుోణే 

నౄభా ఔంనలనీ అ ఄయయసు నఽ ఄభలు ఙేమఔనుోవచఽి. 
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మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి 3 
యనియోఖథరయస భియక్షణ చటి్ం, 1986 కాయం ఎవభిని యనియోఖథరయసగ నేభపునలేయస? 

I. సయసఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔం కోసం ఄథెెఔు తీసఽఔునై యభిని 

II. త్తభిగి యఔరబంఙే ఈథెేశ్ంణో సయసఔులనఽ కొధే వకిౄని 

III. సయసఔులనఽ భభిమ  లేవలనఽ కొంత తా్తపలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యటి్ని యడే యభిని 

IV. తా్తపలం లేఔుండర లేవలనఽ యడేయభిని 
 

 

D. షభాచడయ రకతరమ 

 
వితుయోఖదడయవ సేఴలోె  షభాచడయ నసైుణడాలక 
 
ని థేాశ్ంలల పాలవవంతంగ ని ఙేమడరనికి ఏజెంట్ల లేథర లేయ ఈథోగికి ఈండరయౌసన ఄత్త భ కఫ ైన 
ధ ైుణరల జఞనృణరలల శూఫ్ి్ లుల్స ఔటి్. 
 
నిభిెషి నిని చఔచక ఙేలే శృర్ు లుల్స భాథిభిగ కఔుండర ఇ శూఫ్ి్ లుల్స ఄధేయ ఆతయ లఫోంథిణో భభిమ  
వితుయోఖదడయవలతో తు తృహర ంతంలోనఽ, ఫమటా రఫాఴఴంతంగహ భాటాె డటం తదితమహలఔక షంఫంధించిన 
నసైుణడాలక. సభాఙరయ ధ ైుణరలనఽ ఈ శూఫ్ి్ లుల్స లల ఙరలా భ కఫ ైన ధ ైుణరలుగ ఙెవచఽి. 
 
1. షభాచడయం భమిమయ వితుయోఖదడయవ షంఫంధడలక 
 
సంతిుౄ లెైన, లామల్ యనియోఖథరయసలనఽ సంనుథించఽకోవడరనికి యనియోఖథరయస లేవ ఙరలా కీలఔఫ ైన ఄంశ్ం. 
కనీ ఄథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయసలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔంనలనీ ఙరలా టి్షిఫ ైన సంఫందరలు 
ఏయయచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. 
అంతిభంగహ ఔం్తూతు వితుయోఖదడయవ ఏ విధంగహ చఽశూహు డనన అంశహతున సేఴ భమిమయ షంఫంధ అనబవ్హలక 
మెండఽ ఫాగహ రఫావితం చేశూహు భ. 
  
అభోఖఔయఫ ైన సంఫందరనిై ఏయయచడంలల ఄవసభబయథి ఏనేటి్? 

 
థీని కైందా శూ నంలల ఈండేథి నభ్ఔఫే. ఄథే సభమంలల కొనిై ఆతయ ఄంరలు ఔడర ఈంట్లబ. నభ్కనిై 
నలంను ంథించడంలల యటి్థి ఔడర భ క నుణేా. యట్నిైంట్ి ఖ భించి భననేుడె చాథరె ం. 
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చితరం 1: విశహుష కహయకహలక 

 
 
 
 

i. తా్త సంఫంధభూ అఔయషణణోధే నదలవుతేంథి: 
 
వితుయోఖదడయవఔక ఇశతట డు కహఖయౌగి భమిమయ వితుయోఖదడయవతో షతీంఫంధం నసలకొలకకోఖయౌగి ఉండ్డయౌ. ఈ 
ఆఔయిణ  తయచఽ అతతు్ై వే్మఖయౌగై తొయౌశూహమి రఫాఴం (పస్కట  ఇం్రశన్) ై్నే ఆధడయడి్ ఉంటయంది. 
వితుయోఖదడయవ షంషితో గహతూ, దడతు రతితుధలతో గహతూ తొయౌశూహమి షభావే్వబ ైనుడు అతతుకత ఔయౌగై ఫాఴన 
అననభాట. ఏ భనసఽధ ైధర ణెభిఙేందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ం ఙెయ ఇ అఔయషణే. ఆథి లేఔుండర సంఫంధం 
ఏయయచఽకోవడం థరథరుగ ఄశూధఫే. ఔ లేల్స యసన్ యనియోఖథరయసలఔు నచిలేదనఽకోండి. అఫ   
తన లేల్స కెభీర్ లల ుభోఖత్త శూదిసఽౄ ందని నైయస పలయసఽౄ ధరైభ? 
 
ii. షంఫంధంలో మెండ్ో  అంవం రజెన్ీ – అఴషయబ ైనుడు అఔుడ ఉండటం: 

 
ఫహృర థీనికి ఄతేతౄ భ ఈథరహయణ యయహం. పలయఔు ఙరలా ఄవసయఫ ైనుడె బయౄ ఄందఽఫలట్లలల 
ఈండడర? ఄలాగై వితుయోఖదడయవ షంఫంధంలో ఔూడ్డ అఴషయబ ైనుడు ఔం్తూ గహతూ, దడతు రతితుధి గహతూ 
అతతుకత అందఫాటయలో ఉనడనమహ లేమహ అననది చడలా కరలఔం. వితుయోఖదడయవ అఴషమహలఔక ఆమన గహతూ, 
ఆబ  గహతూ ూమిుశూహి భలో అందఫాటయలో ఉనడనమహ? 

 
ఄబణే కొనిైశూయసా  ూభిౄగ ాజెంట్ గ ఈండఔనుోవడం, యనియోఖథరయసల అకంక్షలఔు ూభిౄశూ బలల ధరమం 
ఙేమఔనుోవడం వంటి్ ఈదంణరలు ఔడర ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. ఄుడె ఔడర ఔయేళ్ వితుయోఖదడయవతో ఖనఔ 
షమిగహ భాటాె డఖయౌగితే ఫలబ ైన షంఫంధడతున కొనశూహగించఴచు. చఔుగహ, ఫాధాతడమయతంగహ, తనఔక ఫాధాత 
ఉందనన ఫాఴనన అఴతయౌ వ్హమికత అయిభభయాలా చ ఖయౌగితే చడలక. 
 
నలై నుబంటా్నీై ఆలా ఈధరైబ: 
 

 ఏయయఙే భ దా లేథర 
 జెాంట్ గ  ఈండే లేథర యధే దేత్త లేథర 
 తథరవభ ఄవతయౌ యభికిఙేి సంథేశ్ం 

 
ఆవనీై సభాఙరయంలలని ననై కోణరలు. భభిమ  ఔరభశిక్షణ భభిమ  ధ ైుణరలు ఄవసయఫ ైన ఄంరలు. 
ఔయధంగ భనం ఏం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి ఄవతయౌ యభి అలలచననఽ, చాలే దోయణ ని పాలయతం ఙేసఽౄ ంథి. 
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కొతౄ  యనియోఖథరయసనఽ సంనుథించఽకోవడరనికి య చిింఙరయౌసన కయసిణో నుోయౌలేౄ  ఈనై యనియోఖథరయసని 
నిలఫ ట్లి కోవడరనికి ఄబయ నతౄ ం ఙరలా తఔుువ. ఄందఽకై ఔంనలనీలనీై యలెైనంత వయఔ ఫలఫ ైన 
యనియోఖథరయస సంఫందరలనలైధే ఎంతగధన దిఱి  నలడణరబ. యనియోఖథరయస  సంఫంధం లు ట్చ్ నుబంటా్ వదె 
జయసఖ తేంథి. ఈథరహయణఔు యనియోఖథరయసల నౄభా ఄవసభలనఽ ఄయం ఙేసఽకోవడం, ఔవభైజీలనఽ యవభించడం, 
నూభలనఽ ఄందజైమడం వంటి్య. కఫటిి్ యటి్లలని తా్త నుబంట్ వథరె  యనియోఖథరయసణో ఫలఫ ైన సంఫందరలు 
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెంట్లఔు ఎధనై ఄవకరలుంట్లబ. 
2. షభాచడయ రకతరమ 
 
సభాఙరయం ఄంటే్ ఏనేటి్? 

 
ఄనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. ఄతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేశూౄ డె. ఄలాగై థరనిై ఄందఽఔుధే 
యడె ఔడర కయయౌ. ఄందఽఔునై వకిౄ అ సభాఙరభనిై ఄయం ఙేసఽఔునైుడె ఇ కాిరమ సంూయృఫ ైనట్లి  
లెఔు. 
 
చితరం 1: షభాచడయంలో యకహలక 

 
 
సభాఙరయం ఙరలా యకలుగ ఈండవచఽి 

 
 భ్ఖిఔ 

 యౌఖిత 

 భ్ఖికైతయ 

 శృవపలయల శూమంణో ఙేలేథి 

 
ఎదఽభెదఽయసగ, నూోన్లల, నుోసఽి , లేథర ఆంట్భెైట్... సభాఙరయ శాూయం ఎలాగెైధర ఈండవచఽి. ఄథి నూయ్ల్, లేథర 
ఆన్ నూయ్ల్ ఔడర కవచఽి. థరనిలలని ఄంశ్ం, సంథేశ్ం, లేథర యడిన భాధభం వంట్ియ ఏయ ైధర కవచఽి... 
సభాఙరయ శూభంశ్ం భాతంా తనఔు ఄంథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై లవఔభించిన వకిౄ ఎలా ఄయం 
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫటిే్ ఈంట్లంథి. 
 
తన భిలవయాఔు సభాఙరభనిై ఎుడె, ఎలా ంనులనైథి నియృబంచఽకోవడం ఏ యనుయంలల ఄబధర ఙరలా 
కీలకంశ్ం. 
 
షభాచడయ రకతరమన దిఖయఴన చఽడబ ైనది. 
 
నిఫంధనలనఽ ఔ చితాం థరవభ చాుథరం 
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చితరం 1: షభాచడయ రకతరమ 
 

 
 

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

యషమంలల ూభిౄ సషితణో ఈండరయౌ. ఄంణేగఔ ణరనఽ ఙెఫ తేనైథి ఈమ ఔౄం, సభెైన సభాఙరయం ఄని 
నభ్ఔంణో ఔడర ఈండరయౌ. 

 
ii. షందేవభనేది ఎవభెైధర వఔౄం ఙేమాలని పలయంఙే సభాఙరయం. 
 
iii. ఎన్ కోడి్ంగ్ ఄధేథి ఎవభెైధర ఔ యౄంలల ఫథియ్ ఙేల, ఄనంతయం ఄవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల ఄయం 

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

 
iv. సంథేరనిై అ ఈథెేశ్ం కోసం ఎంచఽఔునై ఏథైెధర యహఔం థరవభ ంుణరయస. ఄథి వకిౄఖతంగ జభినే 

సభాయేరల వంట్ి భ్ఖిఔ యహఔం, టె్యౌనూోన్, లేథర యడియో కనొభెనిసంగ్ వంట్ిథేథైెధర కవచఽి. లేదంటే్ 
లేకలు, ఆ-ఫ బళ్ైా , ఫ మోలు, నియేథిఔల వంట్ి యౌఖిత యౄంలలని సభాఙరయం కవచఽి. 

 
v. డ్లకోడి్ంగ్ ఄధేథి తభఔు ఄంథిన సభాఙరభనిై ఖభశూ నం వదె నిభిెషి దేత్తలల యకానించి ఄయం 

ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడింగ్ (లేథర సభాఙరభనిై ఎవభెైధర ఎలా ఄందఽఔుంట్లనైథి) ఎన్ కోడింగ్ లల (ఎలా 
ఙెఫ ణరయనై థరనిలల) ఙరలా కీలకంశ్ం. 

 
vi. మిసఴర్: చివయగ సభాఙరభనిై ఄందఽఔుధే భిలవర్/భిలవయసా  ఈంట్లడె/ఈంట్లయస.  యయస వకిౄ, లేథర వఔుౄ లు 

కవచఽి. అ రరో తలలా  తా్తయభికీ తభయ ైన అలలచనలుంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుంట్లబ. ఄవనీై అ 
సభాఙరభనిై యయస ఎలా లవఔభిశూౄ యస, తదనఽఖ ణంగ ఎలా ావభిౄశూౄ యధే థరనినలై పాలవం 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 భిలవర్ ఔ డ్స ఫలక్ నఽ ంుణరడె. థరనిై ఄతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఖభనించి ఄయం 
ఙేసఽకోయయౌ. ఎందఽఔంట్ే సభాఙరభనిై ఎలా లవఔభించి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ ఄయం 
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి ఄయే. ఄవసయఫ ైణే సంథేరనిై భాయిఖల, లేథర ునర్ యౌఖించఖల ఄవకశ్ం 
ఔడర ఈంట్లంథి. 

 

 
3. షభయి షభాచడమహతుకత అడడంఔకలక 
 
షభయి షభాచడమహతుకత అడడంఔకలక నల ై కాిరమలలని తా్త 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 భిలవర్ ణరలఔు సంసుిత్తని లలండర్ ఄయం ఙేసఽకోఔనుోవడం వలా 
సభాఙరయం వకీరఔయణఔు ఖ భ ికవచఽి. ఆలాంట్ి ఄడుంఔులనిైంట్ినీ ణొలగించడఫే ఄసలు సయలు. 

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి 4 
అభోఖఔయఫ ైన సంఫందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేటి్? 

I. అఔయషణ 

II. నభ్ఔం 

III. సభాఙరయం 

IV. ఄనఽభానం 
 

E. భౌఖికైతయ షభాచడయం 
ఏజెంట్ల ఄయం ఙేసఽకోయయౌసన కొనిై పలవనలనఽ భననేుడె చాథరె ం. 

కరలకహంవం 
 
ముదటే గప భయదర వే్మడం  (పస్కట  ఇం్రశన్)  

 
ఏ సంఫందరనికెైధర అఔయషణే ణొయౌ ుధరథి ఄని భననేటి్కై చారం. నేభ్యౌై ఆషిడని యనియోఖథరయస 
నఽంచి నైయస యనుభనిై ఎలా అశించఖలయస! నిజఞనికి ఙరలాభంథి యభిని నైయస నదటి్శూభి ఔయౌలనుడె 
నేభ్యౌై కైవలం ఔు చాులల, లేథర కొథెి లలఔనా వవదిలలధే నేభ్యౌై ఄంచధర యేశూౄ యస. ఄలా నైనలై యయస 
ఏయయచఽఔుధే ఄననుామం నై వసౄ ైదరయణ, శృవపలయలు, భాట్తీయస తథితభలనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. పసి్క 
ఆంనలాషనఽా  ఎటి్కీ ఈండినుోణరమని ఖ యసౄ ంచఽకోండి. ఫ యసగెైన పసి్క ఆంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఈమ ఔౄఫ ైన 
టి్ప్స: 
 

i. తుతాం షకహలంలో వ్సళెండి్. కొథెి నినేశుల భ ందఽగధే య మలా లా నుా న్ ఙేసఽకోండి. తథరవభ కఖల 
అలశూలనిైంటి్నీ భిహభించడరనికి యలుంట్లంథి. 

ii. మిభమయౌన మీయవ అనవ్సైన మీతిలో ఉంచకోండి్. నైయస ణొయౌశూభిగ ఔలవఫోతేనై వకిౄ నేభ్యౌై 
ఄటి్థరక ఎయఖడె. కఫటిి్ శూదరయణంగ నై ఄనమభెధేస నై ఖ భంిచి యభికి ణొయౌ ఔా  ఄందజైసఽౄ ంథి. 

 
 సభెైన పసి్క ఆంనలాషన్ యేమడరనికి నై ఄనమభెన్స థోహదడెణోంథర? 

 అ సందయౌం కోసం నైయస ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఈంథర? 

 నై ఔటి్ంగ్, ఱేయంగ్, దఽసఽౄ లు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా? 
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iii. చఔుతు, గెయౌచే చియవనఴుు. మీయవ ఔయౌలన వకిౄ  నేభ్యౌై య ంట్ధే నఙేిలా ఙేసఽౄ ంథి. 
 

iv. ఒ్న్ గహ, ఆతమవిశహుషంతో, శూహనఔూలంగహ ఉండటం 
 నై శృవపలయలు యరవశూనిై తా్తపయౌసఽౄ ధరైమా? 

 నైయస చఔుగ నఽంచఽని, ఔళా్లలకి చాసాౄ , ఖటిి్ ఔయఙరలనంణో లఔభిసఽౄ ధరైభ? 

 కొథెినుటి్ యభయవలు ఎదఽభెైధర, లేథర సభాయేశ్ం నైయస ఄనఽఔునైట్లి గ శూఖఔనుోబధర ఔడర 
శూనఽఔలంగధే ఈంట్లభ? 

v. అఴతయౌ ఴాకతుై్ ఆషకతు చఽడం – ఇది చడలా కీలకంశ్ం. ఄవతయౌ వకిౄనలై నిజంగ ఙరలా అసఔౄంగ 
ఈండరయౌ. 
 
 ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయస ఖ భించి ఄయం ఙేసఽకోవడరనికి నైయస కసౄ  సభమం య చిిశూౄ భ? 

 ఄతనఽ/అఫ  ఙెఫ తేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ? 

 నైయస యనియోఖథరయసఔు ూభిౄగ ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైభ? లేఔ సఖం సభమం నుట్ల నూోధనా ధే 
ఖడినుభ? 

  

1. శృఴఫావ్హలక 
శృవపలయలంటే్ నై ఔదయౌఔలు, సంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయస భాట్లా డే, నడిఙే, ఔయసిధే భభిమ  
నఽంచఽధే దేతేలనీై నై ఖ భించి ఄవతయౌ యభికి ఎంణో కొంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏం జయసఖ ణోంథో ఔడర 
టిి్శూౄ బ. 
 
ఙెఫ తేనై థరంట్ ా  కైవలం కొంత భాతాఫే ఎవభెైధర యంట్లయని ఄంట్లంట్లయస. భనం ఙెనిథే భన ఖ భించి 
ఙరలా ఎఔుువగ ఄవతయౌ యభికి ఙెఫ తేందనైభాట్. కఫటిి్ శృవపలయల యషమంలల ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఈండరయౌ. 
 

a) నభమఔం 
 

ఎలా ఔనింఙరయౌ, అత్యరవసంణో ఈండరయౌ,  నైయస లభిమస్క గ యంట్లధరైయనై పలవననఽ ఄవతయౌ వకిౄకి 
ఎలా ఔయౌగింఙరలనై థరనినలై కొనిై టి్ప్స ఆయగో: 
 

 బంగిభ – నిట్లయసగ, బ జఞలు య నఔుు యలేలా నఽంఙోవడం 

 ధేయసగ ఔళా్లలకి చాడట్ం – “నవువ” భ కంణో 
 ఄవయసఫ ైన, ఈథెేశ్ూయవఔ లలైఖలు 

 
b) నభమఔం 

 
తయచా లేల్స యసన్ నఽ రరో త నభ్డె. కఫటిి్ ఄతని భాట్లు సహజంగధే గయౌకి నుోతేంట్లబ. తనఽ 
ఙెఫ తేనై థరనిటా్ అఫ  లనిసమర్ ఄనై పలవననఽ అఫ  శృవపలయలు ఔయౌంచవు భభి. ఄందఽకై 
ఙెఫ తేనై థరంట్ ా  నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగింఙే కొనిై శృవపలయల టా్ జఞఖరతౄ ఖ ఈండట్ం ఫేలు. 
యటి్ జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఆవవడం జభిగింథి: 
 

 ఔళా్లలకి ఔళ్ైా  నలటిి్ ఎఔుువగ చాడఔనుోవడం, లేథర శ్యయేఖంగ అయడం 

 భాటా్డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ైా  భూత్త భ ందఽ ఈంచఽకోవడం 

 పౌత్తఔంగ ఄవతయౌ వకిౄ నఽంచి దాయంగ జభిగినట్లి గ ఔభోివడం 

 రవస భైట్ల నలయఖడం 
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 యంఖ  భాయడం; భ కం లేథర ఫ డ నుాంతం ఎయరగ కవడం 

 ఙెభట్ నలయఖడం 

 ఔంఠ్సవయం భాయడం, నచ్ తదతభలు భాయడం, భాటి్కీ గపంతే సయసె కోవడం 

 సవభనిై భందంా నఽంచి తఔుువ శూ బలల ఈంచఽత ధ భ్థిగ, సషింగ భాట్లా డట్ం 

 
డిలనిసవ్ధ స్కని, సభిగ యనడం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగింఙ ేకొనిై శృవపలయలు: 

 

 ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖాయగ ఈండట్ం 

 భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుువగ ఈండట్ం 

 శ్భీభనిై ఄవతయౌకి త్తన ఈంచడం 

 ఙేతేలనఽ ంట్ి భ ందఽ కర స్క ఙేసఽకోవడం 

 ఔళా్ణో నలదెగ చాడఔనుోవడం, లేథర కింథికి చాడట్ం 

 

ఔవే్ళ వితుయోఖదడయవ ఖనఔ వీట లో ఏవ్సైనడ శృఴఫావ్హలక చఽుతతంటే, ఫసృశహ మిభమయౌన మీయవ ఔశూహమి 
తతుఖీ చేషఔకతు, వితుయోఖదడయవ భనషలో ఏం జయవఖయతోందో  ఆలోచించడలతు అయిం. 
 
2. వినే నసైుణడాలక 
సభాఙరయ ధ ైుణరలలా  ఎవభెైధర ఫలగ దిఱి  నలట్లి యౌసన, నలంచఽకోయయౌసన భూడో వయాంగ యధే ధ ైుణరలనఽ 
ఙెుకోవచఽి. ఆయ “నిధ ైవభెైధర ఄయం ఙేసఽకోయలంట్ే భ ందఽగ నఽవువ యభిని ఄయం ఙేసఽకోయయౌ” ఄధే 
కాాత వకిౄఖత ధ ైుణ సాతంానలై అదరయడి ఈంట్లబ. 
నైయస ఎంత ఫలగ యనఖలయధేథి నై విత్తౄ  ఫలధతలనఽ నైయస ఎంత ఫలగ నియవభిౄంచఖలయనై థరనినలై ఙరలా 
పాలవం చాుతేంథి. భభిమ  ఆతయసలణో నై సంఫందరల ణరలఔు ధరణత నైద ఔడర. ఄందఽకై కొనిై 
ఫ యసగెైన యధే కిట్లఔులనఽ ఆుడె భనం చాథరె ం. 

 
 
 
a) చయవగహి  వినడం: 
 
ఄంట్ే భనం కైవలం ఄవతయౌ యయస ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాం యనడంణో సభినలటి్ఔుండర అ భాట్ల 
థరవభ అ వకిౄ ఆవవదలచఽఔునై సంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ ఄయం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైంచడం 
ఄనైభాట్. 
 
చఽయసగా  యనడరనికి సంఫందించిన కొనిై ఄంరలనఽ భననేుడె చాథరె ం. ఄయ:- 

 
i. వరదధ  చఽడం 

 

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనం నియంతయం దిఱి  నలట్లి యౌ. ఆసఽౄ నై సంథేరనిై లవఔభింఙరయౌ. ఄలా 
లవఔభించినట్లి గ ఔనింఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ శాూయం ఔడర నై ఖ  భించి ఙరలా “ఖటిి్గధే” 
భాట్లా డెతేందనై యసౄ యనిై నితం ఖ యసౄ  నలట్లి కోండి. ఆలా శ్రదే చాడరనికి సంఫందించిన కొనిై 
ఄంరలు ఆలా ఈంట్లబ:- 

 

 వఔౄనఽ ధేయసగ చాడట్ం 

 దిఱి  భయాంఙే అలలచనలనఽ ఔుఔు ధ టి్డం 

 వత్తభైకింఙరలధే దోయణ కి భానలఔంగ లదేం కఔనుోవడం 
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 ఫమటి్ ఄడుంఔులనిైంటి్నీ ఔున నలటి్డం (ఄంట్ే నై నఫ ైల్ నఽ లలైలెంట్ మోడ్స లల నలటి్డం 
వంట్ియ) 

 వఔౄ ణరలఔు శృవపలయలనఽ ఔడర “యనడం” 
 

ii. మీయవ వింటయనడనయతు అయిభభయలా చేమడం: 
 

నై శృవపలయల యడఔం ఙరలా కలీఔఫ ైన నుతా నుోఱసఽౄ ంథి. ఈథరహయణఔు నైయస ఆలా ఙేమవచఽి: 
 

 ఄుడుడా నవవవచఽి. తలవచఽి. 
 ఒనలన్ గ ఈండే, ఄవతయౌ యయస నైణో లేవచిగ భాట్లా డేలా ఙేలే ఫ యసగెైన బంగిభనఽ 

ఎంచఽకోవచఽి 

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

iii. పడ్స ఫాాక్ ఇఴుడం: 
 

భనం యధేథరంట్ ా  ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియా థరవభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేంథి. ఄంట్ే వకిౄఖత 
ఄంచధరలు, తీయసలు, భనఔుండే నభ్కల వంట్ియటి్ థరవభ ఄనైభాట్. ఄందఽకై యధే వకిౄగ  నైయస ఇ 
లియానఽ ఖ భించి నియంతయం జఞఖయౄఔంగ ఈండరయౌ. ఄవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట్  సభిగ ఄయం 
ఙేసఽఔుధే మాతైం ఙేమాయౌ. 

 ఆందఽకోసం ఄవతయౌ వకిౄ సంథేరనిై నైయస యరలాఱంఙరయౌస భవచఽి. ఙెనంథేనేట్  సభిగ 
నిభే భించఽఔుధేందఽఔు శా్ైలు యేమాయౌస భవచఽి. 

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

 ఆఔ భూడో భాయాం, ఄుడుడా వఔౄనఽ అన, అమన ఄటి్థరక భాట్లా డిన భాట్ల 
ణరలఔు శూభంరనిై అమన భాట్లలా ధే ఙెన, ఄవుధర ఄని ఄడఖట్ం. 

ఉదడసయణ 

 
షశటత కోషం అడఖటం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫటిి్, ధేనిలా ఄనఽకోవడం ఔభెకైిధర, భా అభోఖ నుా నాలల కొనిైంట్ి 
ణరలఔు లనేృనలై నైఔు కొనిై సంథేశృలునైట్లి ధరైబ, నైయస భభింత సషింగ ఙెఖలభ? 
 
ఴఔు దడలన షమిగహి  ఆమన చ నటయట గహనే తిమిగి చ డం – ఄంట్ే నైయస ఙెఫ తేనైథి, “భా అభోఖ నుా నఽా  
నైఔు అశించినంత అఔయషణీమఫ ైన లాపలలనఽ ఆవవజూడం లేథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే ఄయం 
ఙేసఽఔుధరైధర? 
 

iv. తీయమిగహ ఉండఔతృో ఴడం: 
 

చఽయసగా  యనడంలల ఄత్త నలదె ఄడుంఔులలా  ఔటి్, తీయభిగ భాయజూడట్ం భభిమ  వఔౄ యషమంలల 
భ ందఽగధే ఏయయచఽఔునై ఄననుామాలఔు యలువనివవడం. థీని పయౌతఫేనేట్ంటే్, వఔౄ ఙెఫ తేనై 
థరనిై యంట్ృ ఔడర, థరనికి తనథైెన యవక్షాూభిత యకానం ఆవవడం ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. 
 
ఇలాంట  తీయమితనం ఴలె మీయవ ఴఔున భాటాె డఔకండ్డ చేమడం జయఖఴచు. దడతున షభమాతున ఴాథడ 
చేమడంగహ ఔూడ్డ మీయవ ఫావించఴచు. ై్గహ ఴఔు తన షందేశహతున షశటంగహ వితుంచఔభయందే 
అతతున/ఆబ న భధాలోనే ఆేస, మీయవ మీ వ్హదన ముదలక ్టటడమో, కండ్ించేందఔక దిఖడమో 
జయఖఴచు. 
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ఆథి వఔౄనఽ ూభిౄగ భెచిగపడెతేంథి. ఄతనిఙేి సంథేరనిై నైయస ూభిౄగ ఄయం ఙేసఽకోఔుండర ఙేసఽౄ ంథి. 
చఽయసగా  యనడభంట్ే: 

 
 శా్ై ఄడిగై భ ందఽ వఔౄ భాట్లా డెతేనై తా్త ఄంరనీై ూభిౄ ఙేమనివవడం 

 ఎదఽయస యదనలణో వఔౄఔు భధలల ఄంతభమం ఔయౌగించఔనుోవడం 

 
v. షమెైన తీయవలో షందించడం: 

 
చఽయసగా  యనడభంటే్ కైవలం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖాడం ఔంట్ే ఙరలా ఎఔుువనైభాట్. యంట్లనై 
వకిౄ భాట్లు, లేథర ఙేతల థరవభ ఏథో ఔ యఔంగ సంథిలేౄ ధే సభాఙరయ శాూయం ూయౄబనట్లి  లెఔు. 
వఔౄనఽ నయట్లగ ఄడెు కోఔుండర, గౌయవంగ చాడరలంట్ే ఄందఽఔు ఄనఽసభింఙేందఽఔు కొనిై దేతేలనఽ 
యౄను ంథించడం జభిగింథి. ఄయ: 

 
 భభదూయవఔంగ, నై సందనలలా  నిజఞబతీగ ఈండట్ం 

 ఄవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్ ధ స్క నఽ గౌయవూయవఔంగ ణెయౌమజైమడం 

 నేభ్యౌై ఄవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయస పలయశూౄ భో, ఄవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయస ఄలాగై 
చాడట్ం 

 
vi. ఫాగహ వినడం: 

 
ఫలగ యనడభంటే్ నేభ్యౌై నైయస ఄవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి యేాశ్నలటి్కోవడం, భభిమ  ఄతనఽ/అఫ  
ఄనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయంచఽఔుంట్ృ ఄనఽబూత్త ఙెందడం. 
    
శూనఽబూత్తమ తంగ యనడం యనియోఖథరయసఔు గపగ లేవలంథించడంలల ఙరలా కీలఔఫ ైన ఄంశ్ం. 
యనియోఖథరయసఔు ఏయ ైధర సభసలునైుడె, లేథర ఄతనఽ/అఫ  తీవాఫ ైన ఫలధలలా  ఈనైుడె థీనిక ి
నుాదరనం ఎంతగధన నలయసఖ తేంథి. 
  
శూనఽబూత్తమ తంగ (ఎంతీ) యనడభంటే్, ఄవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయస ఏకీబయంచఔనుోబధర 
యయస ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడం. వఔౄఔు నై  ఄంగీఔిత్తని కఔనుోబధర, ఔనీసం 
ుకోలునఽ చానంచడం ఆఔుడ ఙరలా దారనం. “ఄవునవునఽ”, “ఄలాగ” వంటి్ థరలనఽ భధ 
భధలల ఄనఽవుగ యడట్ం థరవభ థీనిై సఽలువుగ శూదించవచఽి. 

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి 5 

కింథియటి్లల 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 రఴయున  

 
1. మిశీలన 

 
ఆటీ్వయౌ కలంలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భించి ఙరలా తీవాఫ ైన అంథోళ్నలనఽ యనిసఽౄ ధరైబ. 
ఎందఽఔంటే్ ఄయంచుత వాయౄనఔు సంఫందించిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినుోతేధరైబ. ాంచంలలని ఄత్త నలదె 
ఔంనలనీలలా  ఔడర కొనిై తుడె ణరాలనఽ సభభించడం థరవభ భభిమ  తుడె అడిట్ సభిికైషనా థరవభ 
మోసం ఙేలన ఈదంణరలు య లుఖ  చాసఽౄ ధరైబ. ఫలంఔుల నిధఽలనఽ యటి్ మాజభాధరలే తభ 
సనిైళ తేలలా  కొందభి నేభశ్నఽ తినౄ భిఙేందఽఔు దఽభివనియోఖయససఽౄ నై తీయసఔు ఔడర కొదవ లేదఽ. 
ఄదికయసలు ఔడర తభ వకిౄఖత లనేృ కోసం ఄదికభనిై యడెఔుంట్లధరైయస. యది నియవహణలల నిఔుచిిగ 
ఈంట్లయని ఄంణర నభ్ఔం నలట్లి ఔునై వఔుౄ లే అ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసఽౄ ధరైయస. వ్ మకిౄఖత ఄనవిథేి మావ 
భభిమ  నేభశ్ యచిలయడిగ నలభిగబ. 
  
పయౌతంగ యనుయంలల “ధ ైత్తఔత”గ ఙెవగిన ఄనిై ఄంరలనలైధర జయఫ థరభీతనం భభిమ  కభపభైట్ నులన 
తథితభలలనలై చయి ధరధరటి్కీ నలయసఖ ణోంథి. “షభాచడయ సఔకు చటటం” భమిమయ “రజా రయోజన వ్హాజాం” 
భాదిమిగహనే లక ఇతయ భామహి లక బ యవగైెన జవ్హఫయదడమీతనం భమిమయ తృహలనలన శూహధించేందఔక బేలక 
భామహి లకగహ భామహభ. 
 
ధ ైత్తఔ వాయౄన ఄధేథి థరనంతట్ ఄథే సఽభినులనఔు ఫలట్లు యససఽౄ ంథి. ఎవభెైధర తన ఫలధతనఽ చితౄ యథేిణో 
నియవభిౄలేౄ  ఄఔుడ సఽభినులన థరనంతట్థే ఈంట్లంథి. ఄధ ైత్తఔ ావయౄన ఄధేథి ఆతయస టా్ ఄత్త తఔుువ శ్రదే, 
యభీతఫ ైన అత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభెైధర తభ ఄదికయ భిదిని దఽభివనియోఖభిచి సవలాబం కోసం మాతైం 
ఙేసఽౄ ధరైయంటే్ ఄఔుడ ఄధ ైత్తఔ ావయౄన ఈనైటిే్ లెఔు. సవాయోజధరల ఖ భించి టిి్ంచఽకోవడం తు కదఽ. కనీ 
ఄందఽకోసం ఆతయసల యాోజధరలనఽ ఔడర ణంగ నలటి్డఫే తు. 
 
నౄభా ఄధేథి నభ్ఔంనలై అదరయడు  యనుయం. మాజభాన భభిమ  ధ ైత్తఔ ఄంరలు ఇ నౄభా యనుయంలల 
ఄతంత నుాదరనం సంతభించఽఔునై ఄంరలు. ఄందఽకై ఆఔుడ నభ్ఔ థోాహభంటే్ మోసగించడరనికి సభానం. 
నలైగ ఄథి తు ఔడర. కైవలం నౄభానఽ ఄభ ్ఔుధే ఈథెేశ్ంణో అరవహృలఔు తుడె సభాఙరయం ఆచిిధర, 
లేథర సాచించిన నౄభా నుా న్ అరవహృల ఄవసభలనిైంట్ినీ తీభైిథి కఔనుోబధర ను యనుట్ల జయసఖ తేనైట్ేి  
లెఔు. 
 
ఆతయసల ాయోజధరల ఔంట్ే సవాయోజధరలే భ కభని పలయంచినుడె ఄనియయంగ ఄధ ైత్తఔ వాయౄన 
ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లంథి. లు నిఫంధనలలా  ఐఅభీుఏ నేభపునై ధ ైత్తఔ వాయౄధరవయ ధ ైత్తఔ వాయౄననఽ నలంను ంథింఙే 
థిశ్గ ఈనైథే (ఄదరమం 4లల చభిించడం జభిగింథి). 
 
నిఫంధనలనఽ ఏ యధంగనా ఈలాంఘ ంచఔుండర జఞఖరతౄ  డేందఽఔు నిఫంధధరవయలలని తా్త నిఫంధననా 
ణెలుసఽకోవడం ఙరలా భ కం. థరనిఔంట్ే భ కంగ, నౄభా ఔంనలనీ భభిమ  థరని తా్తనిధఽలు ఖనఽఔ 
అరవహృల యాోజధరలధే నితం భనసఽలల ఈంచఽఔుంటే్ ఄనిై నిఫంధనలనా యయస తభంత ణరభ గధే 
ఄనఽసభిసఽౄ నైట్లి  లెఔు. ఄథే నౄభా ఔంనలనీ ఄదికయసలు కైవలం అరవహృల యాోజధరలఔు ఫదఽలు తభ 
యనుయ లక్షాల టా్ ఎఔుువ శ్రదే చాుతేంట్ే ఔచిితంగ ను యనుట్లా  జయసఖ ణరబ. 
 
2. లక్షణడలక 
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ధ ైత్తఔ వాయౄన ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు: 
 

a) ఔాబంట్ ణరలఔు ఄతేతౄ భ యాోజధరలనఽ తభ లవమ యాోజధరల ఔంట్ే నలై శూ బలల 
ఈంచఽకోవడం 

 
b) ఔాబంట్లఔు, ఄతని వవశృభలఔు సంఫందించిన యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయం ఄంతటి్నీ 

ఄతంత భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ంచడం భభిమ  థరనిై ూభిౄశూ బలల గోంగ ఈంచడం 

 
c) ఔాబంట్లా  యభికి ఫలగ యాోజనఔయఫ ైన నియృమఫే తీసఽఔుధేందఽఔు యలుగ ఄనిై ఄంరలనా 

ూభిౄగ, భభిమ  సభెైన యధంగ యభికి య లాడించడం 

 
ఇ థిఖ వ సందభౌలలా  ధ ైత్తఔ వాయౄన థెఫోత్తధే భాాదం ను ంచి ఈంట్లంథి: 
 

a) భెండె నుా నాలల ఔథరని ఔంట్ే ఔటి్ తఔుువ నానేమం, లేథర ఔనైషన్   ఈంట్ే యటి్ భధ ఏథో 
ఔథరనిైఎంనఔ ఙేసఽకోయయౌస ఈండట్ం 

 
b) సాఽౄ తభ నై నులలని యదఽె  ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ  నులలని తీసఽకోయయౌసంథిగ లనూయసస ఙేమాలనై 

ఈతేసఔత. 
 

c) నౄభా ఔంనలనీకి ణెయౌలేౄ  ఖనఽఔ ఔాబంట్ల, లేథర కెాబం లనేృథరయసల యాోజధరలనలై తా్తఔల పాలవం 
చాఖల సందభౌల ఖ భించి ణెయౌలనుోవడం 

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి 6 

థిఖ వ యటి్లల ధ ైత్తఔ వాయౄన ణరలఔు లక్షణం కనిథేనేటి్? 

I. ఔాబంట్లా  తభఔు యాోజనఔయఫ ైన నియృమం తీసఽఔుధేందఽఔు యలుగ ఄవసయఫ ైన సభాఙరయం నణరౄ నీై 
య లాడించడం 

II. ఔాబంట్ల ణరలఔు యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయం ణరలఔు గోతనఽ నుటి్ంచడం 

III. ఔాబంట్ల యాోజధరల ఔంట్ే సవయాోజధరలకై నలదెనట్ యేమడం 

IV. సవయాోజధరల ఔంట్ే ఔాబంట్ యాోజధరలనఽ 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 దారన సాచీలు యశ్వసనీమత, బభోశూ, సంథింఙే తతవం, 
శూనఽబూత్త భభిమ  ఔనింఙేయ. 
 

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

d)  యనియోఖథరయస లేవ యషమంలల నౄభా ఏజెంట్ల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. 
 

e) సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస  (ఐజీఎంఎస్క)నఽ ఐఅభీుఏ నదలు నలటిి్ంథి. ఆథి భదఽలఔు 
సంఫందించి కైంథీఔాిత ఖణరంఔ కైందంాగ భభిమ  భిశ్రభలల భదఽల భిశుుభనికి తీసఽఔుంట్లనై 
చయలనఽ యయేక్షింఙే  కైందంాగ ని ఙేసఽౄ ంథి. 
 

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) ధ ైత్తఔ వాయౄన ఄంట్ే సవయాోజధరల ఔంట్ే యనియోఖథరయస యాోజధరలఔు నలదెనట్ యేమడం.  
 

కరలఔ దడలక 
a) లేవల ధరణత 

b) శూనఽబూత్త 

c) సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస  (ఐజీఎంఎస్క) 
d) యనియోఖథరయస భియక్షణ చటి్ం, 1986 

e) జిలాా  యనియోఖథరయసల నూోయం 

f) నౄభా ఄంఫ డ్సస భన్  
g) శృవపలయలు 
h) చఽయసగా  యనడం 

i) ధ ైత్తఔ వాయౄన 
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సుమ మీక్ష రవనలఔక షభాధడనడలక 
జవ్హఫయ 1 

సభెైన ఎంనఔ III. 
 

యనియోఖథరయసణో థీయఘకయౌఔ నుాత్తథిఔన టి్షిఫ ైన 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  చటి్కాయం తనిసభి. కఫటిి్ థరనినలై చభైి 
ఄనవసయం. 
జవ్హఫయ 3 

సభెైన ఎంనఔ II. 
 

యనియోఖథరయసల భియక్షణ చటి్ం, 1986 కాయం వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి యఔరబంఙే ఈథెేశ్ంణో కొధే వకిౄని 
యనియోఖథరయసగ భిఖణ ంచలేయస. 
జవ్హఫయ 4 

సభెైన ఎంనఔ IV. 

 

ఄనఽభానం అభోఖఔయఫ ైన సఫందరనిై ఏయయచజఞలదఽ. 
జవ్హఫయ 5 

సభెైన ఎంనఔ II. 
 

భభీ తీయభితనంణో ఈండట్ం చఽయసగా  యనడంలల పలఖం కజఞలదఽ. 
జవ్హఫయ 6 

సభెైన ఎంనఔ III. 

ఔాబంట్ల యాోజధరల ఔంట్ ేసవయాోజధరలఔు నలదెనట్ యమేడం ధ తై్తఔ వాతాన కదఽ. 
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సుమ మీక్ష రవనలక 
రవన 1 
_____________ ఔనింఙే వసఽౄ వు కదఽ. 
I. ఆలుా  

II. నౄభా 
III. నఫ ైల్ 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. ఆళా్ఔు ఄగిైాభాద నౄభా 
III. థేశీమ మాాణరలఔు మాాణ నౄభా 
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
 

రవన 4 
నౄభాథరయస ణరలఔు నౄభా కయసిలనఽ తగిాంఙేందఽఔు ఔ దేత్త __________ 

I. ునఃనౄభా 
II. తగిాంు 
III. సహ నౄభా 
IV. భిఫేట్ల 
 

 
 
 
 
 



 

57 

 

రవన 5 
తన నౄభా నులలకి సంఫందించి భదఽ ఈనై యనియోఖథరయస ఐఅభీుఏనఽ ............ థరవభ సంథిాంచఖలడె. 
I. ఐజీఎంఎస్క 

II. జిలాా  యనియోఖథరయసల నూోయం 

III. ఄంఫ డ్సస భన్  
IV. ఐజీఎంఎస్క లేథర జిలాా  యనియోఖథరయసల నూోయం లేథర ఄంఫ డ్సస భన్  

 

రవన 6 
యనియోఖథరయసల భియక్షణ చటి్ం యటి్ని చాసఽౄ ంథి: 
I. నౄభా ఔంనలనీలనలై వఙేి భదఽలు 
II. దఽకణథరయసలనలై వఙేి భదఽలు 
III. ఫలాండ్స నల ైవఙేి భదఽలు 
IV. నౄభా ఔంనలనీలు, ఫలాండెా  భభిమ  దఽకణథరయసలనలై వఙేి భదఽలు 
 

రవన 7 
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయ ైన లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభిశృభనికి సంఫందించిన ఄంరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేటిే్ భిది ___________ ఔు ఈంట్లంథి. 
I. ళైెకోయసి  
II. జిలాా  నూోయం 

III. భషిర ఔనైషన్   
IV. జఞతీమ ఔనైషన్   
 

రవన 8 
యనియోఖథరయస సంఫంధంలల ణొయౌ పాలవం ఆలా  ఏయడెతేంథి: 
I. అత్యరవసంణో ఈండట్ం థరవభ 
II. సకలంలల య ళా్డం థరవభ 
III. అసకిౄ చాడం థరవభ 
IV. సభమానికి య ళా్డం, అసకిౄ చాడం భభిమ  అత్యరవసంణో ఈండట్ం థరవభ 
 

రవన 9 
సభెైన యకనఽ ఎంచఽకోండి: 
I. నౄభానఽ యఔరబంఙేుడె ధ ైత్తఔ వాయౄన ఄశూధం 

II. నౄభా ఏజెంటా్ఔు ధ ైత్తఔ వాయౄన ఄనవసయం. 
III. ఏజెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔంనలనీ భధ యరవశూనిై నలంను ంథించడంలల ధ ైత్తఔ వాయౄన ఈయోఖడెతేంథి. 
IV. ధ ైత్తఔ వాయౄననఽ కైవలం ఈనైత శూ బ ఫేధేజ్డ ఫ ంట్ నఽంచి భాతాఫే అశించఖలం. 
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రవన 10 
చఽయసగా  యనడభంట్ే: 
I. వఔౄ టా్ శ్రదే చాడం 

II. ఄుడుడా తలడం, నవవడం 

III. డ్స ఫలక్ ఆవవడం 

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

 

సుమ మీక్ష షభాధడనడలక  
జవ్హఫయ 1 
సభెైన ఎంనఔ II. 
నౄభా ఄధేథి ఔనించని వసఽౄ వు. 
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 భాయాం నులలలల తగిాంు కా జు. 
 
జవ్హఫయ 5 

సభెైన ఎంనఔ I. 
నౄభా నులల యషమంలల భదఽలునై యనియోఖథరయస ఐజీఎంఎస్క థరవభ ఐఅభీుఏనఽ సంాథించవచఽి. 
జవ్హఫయ 6 

సభెైన ఎంనఔ IV. 

యనియోఖథరయస భియక్షణ చటి్ం నౄభా ఔంనలనీలు, దఽకణథరయసలు భభిమ  ఫలాండానలై వఙేి భదఽలనఽ 
భిషుభిసఽౄ ంథి. 
జవ్హఫయ 7 

సభెైన ఎంనఔ II. 
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యౄ.20 లక్షల థరక యలుయ ైన వసఽౄ వులు, లేవలు, లేథర నషిభిశృభలఔు సంఫందించిన ఄంరలనలై జిలాా  
నూోభనికి భిది ఈంట్లంథి. 
జవ్హఫయ 8 

సభెైన ఎంనఔ IV. 

యనియోఖథరయస సంఫంధంలల యరవసంణో ఈండట్ం, సకలంలల ఙేయసకోవడం, భభిమ  అసకిౄ చాడం థరవభ 
ఫ యసగెైన ణొయౌ పాలవం (పసి్క ఆంనలాషన్) యేమడం శూధడెతేంథి. 
జవ్హఫయ 9 

సభెైన ఎంనఔ III. 
ధ ైత్తఔ వాౄ న ఏజెంట్ల భభిమ  నౄభా ఔంనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఈయోఖడెతేంథి. 
జవ్హఫయ 10 

సభెైన ఎంనఔ IV. 

చఽయసగా  యనడభంట్ ేవఔౄ ఙెఫ తేనై థరని టా్ శ్రదే చాడం, ఄుడుడా తలడం భభిమ  
నవవడం, భభిమ  డ్స ఫలక్ ఆవవడం. 
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అధడామం 3 

పమహాదల మిశుహుయ మంతడర ంఖం  

అధడామం మచిమం   

నియంతయం నలయసఖ తేనై యనియోఖథరయస ఄంచధరలు భభమి  ఄసంతినౄ ఔయంగ నడెసఽౄ నై లయే భాాణరల 
సాఽౄ త ధేథంలల నౄభా భశి్రభ ఄత్త దారనఫ నై లేయ భశి్రభగ ఈంథి. ఆందఽలల నియంతయ ఈణరదఔ 
అయషుయణ, యనియోఖథరయస లవేలల ఄణరధఽనిఔ శూంకతై్తఔతని ఈయోగించడం వలా శూదించిన గప ఄనవిథిే  
ఔనినసఽౄ ధరై, ఇ భిశ్రభ యనియోఖథరయస ఄసంతినౄ కి ఖ భెైంథి. ఇ భశి్రభ టా్ యనియోఖథరయసక ిఙరలా చినై 
చాు ఈంథి. ఇ భలిత్తని దిఱిలల నలట్లి ఔుని బా తవభూ, థరనిణోఫలట్ల భెఖ లేట్ర్  తయపు నఽంచి ఄధేఔ 
కయఔరభాలు ఙేటి్ఫడరు బ.  

నౄభా సంస యనియోఖథరయసక ి ఄంథింఙ ే యయధ లవేలఔు ట్ర్ై ఄభౌండ్స (ని నదలెై భ గిల ే భధ కలం, 
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఅర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫంధనలు యదించింథి. ఆయ 
ఐఅర్ డీఏ (IRDA) లల నులలథరయా సంక్షభై నిఫంధనలు (Protection of Policyholders‟ Interests 

Regulations), 2002 నభేిట్ యదింఫడరు బ. నౄభా సంసలకి ఔ పాలవవంతఫ ైన భదఽ భిశుుయ 
మంణరాంఖం  (grievance redressal mechanism) ఄవసయం. ఄందఽకై IRDA థరనికి సంఫందించి ఔడర 
కొనిై భాయాదయశఔ సాణరాలనఽ ఏయయచింథి.  

నేయవుఔకన ేఅంశహలక   

 

A. పమహాదల మిశుహుయ మంతడర ంఖం  – యనియోఖథరయసల కోయసి లు, ఄంఫ డ్ససభన్ (Ombudsman) 
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A. పమహాదల మిశుహుయ మంతడర ంఖం  – యనియోఖథరయసల కోయసి లు, ఄంఫ డ్ససభన్ (Ombudsman) 

1. షమీఔాత పమహాదల తుయుసణ ఴాఴషి Integrated Grievance Management System (IGMS) 

సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఅభీుఏ (IRDA)నుాయంనంచింథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరంకలనఽ ను ందఽభఙిే సఽయక్షతి శూ నంగ ఈంట్ృ నౄభా భశి్రభలల యట్ ి భిశుుయ తీయసణెనఽైలనఽ 
యయకే్షింఙ ేశూధనంగ ఈంట్లంథ.ి 

నులలథరయసలు ఇ వవసలల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. ఄందఽకోసం తభ నులల యవభలనఽ ను ందఽభిచి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. అ తభవత భదఽలనఽ సంఫందతి నౄభా సంసక ిండం జయసఖ తేంథ.ి 

పమహాదల మిశుహుయ మంతడర ంఖం (Grievance redressal mechanism) 

ఇ భదఽలనఽ,యట్ి భశిుుభనికి ట్ిిన సభమానిై IGMS భిశీయౌసాౄ  ఈంట్లంథ.ి ఇ భదఽలనఽ  ఇ 
కిరంథ ిURL యౌంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽి: 

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

2. వితుయోఖదడయవ మియక్షణ చటటం, 1986The Consumer Protection Act, 1986 

కరలకహంవం 

ఇ చట్లి నిై “యనియోఖథరయసల యాోజధరలఔు ఫ యసగెనై బదతా ఔయౌంఙేందఽఔు భభమి  యనియోఖథరయసల 
యయథరల భిశుుభనిక ియనియోఖథరయసల కౌనిసళ్ైా  భభమి  ఆతయ సంసలనఽ ఏభట్ల ఙలేేందఽఔు కయయౌసన 
సదఽనుమాలు ఔయౌంఙేందఽఔు” ఄభలలా క ి తీసఽఔుభవడం జభగిింథ.ి ఇ చట్లి నిై యనియోఖథరయస భియక్షణ 
(సంసుయణ) చటి్ం, 2002ణో సవభింఙరయస. 

చటి్ంలల కొనిై నియవచధరలు ఇ కిరంథ ియధంగ ఆవవఫడరు బ: 

తుయుచనం 

“సేఴ (Service)” ఄంట్ ే ఫలంకింగ్, లైధరనిసంగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలంగ్, యదఽత్ లేథర ఆతయణరా ఆంధన 
సయపభ, ఫోభిుంగ్, లేథర లాడిజంగ్, లేథర భెండా, ఆంట్ ి నిభ్ణం, యధనదం, ఄభూజ్డఫ ంట్, యభౄ , ఆతయ 
సభాఙరయ సభైవ వంట్ ి యట్నిి యడఔంథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలలక ి తీసఽకొఙేి యదరనం ఖ భించిన వయృనగ 
పలయంఙరయౌ. కనీ ఙరభీజలు తీసఽకోఔుండర ఈచితంగ ఙలే ే లేవలు భభమి  వకిౄఖత లేయ ందంలల లేని 
ఄంరలు థీని భదిిలలక ిభవు. నౄభానఽ లవేగ ఆందఽలల ను ందఽయచడం జభగిింథ ి
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“వితుయోఖదడయవ (Consumer)” ఄంట్ ేఇ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ ఄబధర:  

 ఏథెైధర తా్తపలం ఙయాెౌంచి వసఽౄ వులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. ఄలాంట్ ి వసఽౄ వుల యడఔంథరయస ఔడర. 
కనీ ఄలాంట్ ి వసఽౄ వులనఽ త్తభిగి ఄభ్డం థరవభ గనీ, భభ ై ఆతయ యణ జ ఄవసయం కోసం గనీ 

లేఔభించిన వకిౄ ఇ భదిిలలక ిభడె. లేథర 
 ఆలాంట్ ి లేవలనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెధైర తా్తపలానిక ి ఫదఽలుగ ఄలాంట్ ి లవేలనఽ 

ను ంథిధర. లేవల లనెృ ను ంథనియయస ఔడర ఆందఽలల ఔలఫడరు యస. 

“లలం (Defect)” ఄంట్ ేఔ ందం ఄనఽసభించి గనీ లేథర ఏ లవేని సంఫందించి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర 
లలం, ఄసంూయృత, లలం, ధరణతలల లలం, చటి్యంగ గనీ లేథర ఆతయణరా గనీ నియవళ ంఙరయౌసనంత 
సహజంగ భభిమ  దేత్తగ నియవళ ంచనుోవడం వంట్ియ థీని భదిిలలక ివశూౄ బ.  

“భదఽ (Complaint)” ఄంట్ ేయౌఖితూయవఔంగ ఇ థఖి వ ఄంరలణో ఙేలన అభోణ: 

 ఄధరమఫ నై యనుయ యదరనం లేథర నిఱదే వయౄఔ యదరధరనిై ఄనఽసభలిేౄ  
 ఄతనఽ కొనఽగోలు ఙలేన సయసఔులు ఔట్ ిగనీ, ఄంతఔంట్ ేఎఔుువ గనీ లలనుల నులెైణ ే

 ఄతనఽ ఄథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ను ంథిన లేవలలా  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెత్తౄ ణ ే

 వసాలు ఙేలన ధయ చటి్యంగ కామం ఙేలన థరనిఔంట్,ే లేథర నుకైజీ నలై ఈనైథరని ఔంట్ ే

ఎఔుువగ ఈంట్ ే

 నుాణరనిక,ి బదతాఔు శృనిఔయఫ నై వసఽౄ వులనఽ చటి్యఫ నై నిఫంధనలఔు యయసదేంగ 
ఄభ్జూనణ,ే ఄందఽలల ఔయౌనన యట్ ి ఖ భించి, యట్ిని యడరయౌసన దేతేలు, యట్ ి పాలయనిై 
ఖ భించి ఫళ యంఖంగ ఈంఙరయౌసనంతగ సభాఙరభనిై ఈంచఔనుోణ ే

“యనియోఖథరయసని యయదం (Consumer dispute)” ఄంట్ ే  భదఽఔు ఖ భెనై వకిౄ తననల ై ఙలేన 
అభోణలనఽ కొట్ిినుభైమడం, యట్ిని సయలు ఙమేడం వంట్యి జయఖడం. 

a) వితుయోఖదడయవతు వివ్హదడల మిశుహుయ షంషిలక (Consumer disputes redressal agencies) 

“యనియోఖథరయసని యయథరల భిశుుయ సంస”లనఽ తా్త జిలాా , భషిర భభమి  జఞతీమ శూ బలల    ఏభట్ల 
ఙేశూౄ యస. 

i. జిలాె  తౄో యం (District Forum) 

 యూ. 20 లక్షల థరక యలుయ నై వసఽౄ వులు, లేథర లేవలు భభిమ  నషిభిశృభనికి 
సంఫందించిన భదఽలనఽ లవఔభింఙ ేఄదికయ భది ిఇ నూోభనిక ిఈంట్లబ. 
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 తన అథరేల ఄభలు కోసం ఈతౄ యసవలు/డకిీరలనఽ సంఫందతి లయల్ కోయసి ఔు ంన ేఄదికయం జిలాా  
నూోభనిక ిఈంట్లంథ.ి    

ii. మహశట ర ఔమిశన్ (State Commission) 

 థీనిక ి లసలెైన, ఄనలెట్ (ఄనలు ునభివఙరయణ ఄదికయంఖల), యయేక్షణ భిద ి ఈంట్లంథ.ి 
జిలాా  నూోయం నఽంచి ఄనళా్నఽ ఔడర ఆథ ిలవఔభసిఽౄ ంథ ి   

 జిలాా  నూోయం నఽంచి ఄనళా్నఽ ఔడర ఆథ ిలవఔభసిఽౄ ంథ.ి   
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయ నై వసఽౄ వులు/లేవలు, భిశృభలఔు 

సంఫందించిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ లవఔభింఙ ేఄదకియం, భది ిఇ నూోభనిక ిఈంట్లబ. 
 ఆతయ ఄదికభలు భభమి  ఄతరభటి్ ీతథతిభలు జిలాా  నూోభనిై నుోయౌ ఈంట్లబ. 

iii. జాతీమ ఔమిశన్ ( National Commission) 

 ఇ చటి్ం కింద ఏభట్ల ఙేలన ఄతేనైత సంస  జఞతీమ ఔనేషన్. 
 థీనిక ి లసలెైన, ఄనలెట్ (ఄనళా్ఔు సంఫందించిన కోయసి ) భభిమ  యయకే్షణ 

ఄదకిభలుంట్లబ.  
 భషాట ఔనేషన్ ఆచిిన తీయసలనల ై ఄనళా్నఽ ఆథ ి అలకిసఽౄ ంథ.ి ఄంణగేఔ యౄ. 100  లక్షలనఽ 

నేంచిన వసఽౄ వులు/లేవలు భభిమ  భిశృభల యయథరలఔు సంఫందించిన కెాబభ లనఽ 
యఙరయణఔు లవఔభసిఽౄ ంథ.ి  

 భషిర ఔనేషన్ నల ైథీనిక ియయేక్షణ భిద ిఈంట్లంథ.ి   

ఇ భూడె సంసలఔ లయల్ కోయసి  ఄదకిభలుంట్లబ.   
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చితరం 1: పమహాద దడకలక దధతి  (Channels for grievance redressal) 

 

b) పమహాద దడకలక దధతి (Procedure for filing a complaint) 

నలైన నభేపునై ఇ భూడె భిశుుయ సంసలఔ భదఽ థరకలు దేత్త ఙరలా సఽలువుగ ఈంట్లంథ.ి 
ఆందఽఔు గనీ, ఄనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాంట్ ిజూ ఔట్లి యౌసన ని లేదఽ, ఄథ ిభషాట ఔనేషన్ ఄబధర, 
జఞతీమ ఔనేషన్ ఄబధర సభ.ై భదఽలనఽ భదఽథరయస సవమంగ గనీ, లేథర తన ఄదీఔిత ఏజెంట్ల 
థరవభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽి. యట్ిని వకిౄఖతంగ య యా గనీ, లేథర నుోసఽి  థరవభ గనీ థరకలు 
ఙేమవచఽి. ఇ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వంట్ ియభ ిఄవసయఫనేై ఈండదఽ. 

c) వితుయోఖదడయవల తౄో యం ఉతుయవులక Consumer Forum Orders 

భదఽ ఙేలన వసఽౄ వులలా  భదఽలల నేభపునై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భించి భదఽలల 
ఙేలన అభోణలు యసజువమామని గనీ నూోయం ఖనఽఔ సంతినౄ  ఙెంథణి ే ఄవతయౌ క్షానిై ఇ థిఖ వ 
యట్ిలల ఏథో ఔట్ ిగనీ, ఔట్ ిఔంట్ ేఎఔుువ గనీ ఙేమాయౌసంథిగ అథరేలు జఞభ ీఙేమవచఽి. 

vi. భదఽథరయసఔు ధయనఽ తిమిగిఴుడం, (లేథర నౄభా ఄబణ ే నానేమంనఽ), భదఽథరయస ఙెయాౌంచిన 
ఙరభీజలనఽ త్తభిగవివడం 
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vii. ఄ వతయౌ క్షం నియాక్షం వలా భదఽథరయసఔు ఔయౌగిన నషిం, లేథర శృనిక ిమిశృయంగహ కొంత నణరౄ నిై 
ఙెయాౌంచడం 

viii. భదఽ ఙలేన లేవలలా ని లలనులనఽ లేథర లలట్లనఽ ణొలగించడం 

ix. ఄధరమఫ నై, లేథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆేమడం, లేదడ ునమహఴాతం చేమఔతృో ఴడం 
x. నుభీిలఔు తగిన కయవులన ఙెయాౌంచడం 

f) పమహాదల షుఫాఴం 

ఇ భూడె నూోభల భ ందఽఔు వఙేి  యనియోఖథరయస యయథరలలా  నౄభా యనుయం సంఫందించి ఙరలావయఔు 
ఇ థిఖ వన నభేపునై రధడన విఫాగహల మధిిలలక ివశూౄ బ: 

vi. కెాబమ్ భిశుుభలలా  అలసం 

vii. కెాబభ లనఽ భసిుభించఔనుోవడం 

viii. కెాబభ ల త్తయసుయణ 

ix. నషి తీవతా 

x. నులల నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు 

3. తెభా అంఫయడ్సీ భన్  (The Insurance Ombudsman)  

నౄభా చటి్ం, 1938 లలని ఄదికభల కింద నుౌయసల భదఽల భశిుుయ నిమభాలనఽ(Redressal of 

Public Grievances Rules) 1998 నవంఫర్ 11న జఞభ ీఙలేన భజతంా(official gazette)లల 1998లో 
కైంద ాబా తవం నేభపుంథ.ి ఇ నిమభాలు జీయత, శూదరయణ నౄభాలనిైంట్ిక,ీ ఄనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, ఄంట్ ే
వకిౄఖత హోథరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄశూౄ బ. 

నౄభా సంసల యషమంలల కెాబమ్ భిశుుభనిక ి సంఫందంిచిన భదఽల భశిుుయం ఄంరలనఽ తఔుువ 
కయసిలల, సభయంగ, నిశుక్షఔి దేత్తలల జభగిైలా చాడట్ం యట్ ిలక్షం. 

తెభాదడయవ భమిమయ తెభా షంషిల యషయ అంగీకహయంతో ్నై ేమపునన తుఫంధనల మిధిలో భధాఴమిుగహ 
భమిమయ కౌనసీలర్ గహ అంఫయడ్సీ భన్  ఴాఴసమిశూహు యవ. 

మహాదన అంగీఔమించడలా లేథర తియషుమించడలా అన ేవిశమంలో అంఫయడ్సీ భన్  తుయణమబే అంతిభం. 

a) అంఫయడ్సీ భన్ ఔక పమహాద (Complaint to the Ombudsman) 

ఄంఫ డ్సస భన్ ఔు ఙేల ే ఏ భదఽ ఄబధర యౌఖితూయవఔంగ, నౄభాథరయస సంతఔంణో గనీ లేథర ఄతని 
చటి్యఫ నై యయసఽల సంతఔంణో గనీ, ఙలే ఈండరయౌ. నౄభా సంస రక/కభలమం ఔడర అ 
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ఄంఫ డ్సస భన్  భదిలిల ఈండరయౌ. భదఽణో నుట్ల థరనిై ఫలభఙి ే ఄనిై ణరాలు ఈండరయౌ. నషిం 
సవపలవం, తీవతా భభమి  కోయసతేనై భిశృయం యొఔు ఄంచధర వంట్వినీై ఈండరయౌ. 

ఇ థిఖ వ సందభౌలలా  ఄంఫ డ్సస భన్ ఔు భదఽలు ఙేమవచఽి: 

iv. భదఽథరయస ఖతంలలధ ేనౄభా సంసక ియౌఖితూయవఔంగ నభదఽ ఙలే, భభమి  అ ఔంనలనీ: 
 భదఽనఽ త్తయసుభించిధర, లేథర 
 భదఽథరయసక ి నౄభా సంస  అ భదఽ ఄందఽఔునై ధ ల లలు ఎలాంట్ ి ఫదఽల 

ఆవవఔనుోబధర  
v. నౄభా సంస  నఽంచి వచిిన సభాదరనంణో భదఽథరయస సంతినౄ  ఙెందఔనుోబధర  
vi. నౄభా సంస  త్తయసుభించిన ధరట్ ినఽంచి ఏడరథ ిలలల భదఽ జభిగ ిఈండరయౌ 

vii. భదఽ ఏ కోయసి లలనా లేథర యనియోఖథరయస నూోయంలలనాలేథర  ఆంకథైెైధర భధవభిౄ యపలఖంలలనా 
నలండింఖ లల ఈండభదఽ 

b) అంఫయడ్సీ భన్  సతౄహయవీలక  (Recommendations by the Ombudsman) 

ఄంఫ డ్సస భన్  ఄనఽసభింఙరయౌసన కొనిై యధఽలు/ను ాట్ కల్స ఆలా ఈంట్లబ: 

v. భదఽ ఄంథని ధ ల భోజుల లలల లనూయససలు ఙేమాయౌ 

vi. తాేలనఽ భదఽథరయసణో నుట్ల నౄభా సంసక ిఔడర ంనుయౌ 

vii. లనూయససలనఽ, యట్నిి ఄందఽఔునై 15 భోజులలా గ భదఽథరయస ఄంగఔీభింఙరయౌ. 
viii. నౄభాథరయస ణరలఔు ఄంగీకయ లేక తా్తని నౄభా సంసక ింనుయౌ. థరనిై లవఔభించిన 15 

భోజులలా ల అ ఫేయఔు యౌఖితూయవఔ ధఽాయఔయణ ఆవవభని కోభయౌ. 

c) తీయవ(Award) 

భధవభిౄతవం (intermediation) థరవభ యయదం భిశుుయం కఔనుోణ,ే ఄంఫ డ్ససభన్ నౄభాథరయసక ి
ధరమసభ్తంగ పలయంచిన ఔ తీయస ఆశూౄ డె. ఄథ ి నౄభాథరయసక ి నషిం ఔవర్ ఙమేడరనిక ి
ఄవసయఫ ైనంత భాతఫాే ఈంట్లంథి.  

ఄంఫ డ్సస భన్  ఄయయసు లనఽ థఖి వ నిమభాలు యయకే్షిశూౄ బ : 

v. ఄయయసు యౄ.20 లక్షలఔు నేంచి ఈండభదఽ (ఎక్స గైరఱమా ఙెయాౌంులు భభమి  ఆతయ కయసిలణో 
ఔయౌన) 
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vi. ఄయయసు నఽ భదఽ లవఔయణ జభిగని 3 ధ లల లలల ఔాట్ింఙరయౌ. తేథి భభిమ  సంూయృ 
భిశుుయంగ ఄలా ఄయయసు నఽ ఄందఽఔునైట్లి గ ధ ల భోజులలా ల భదఽథరయస యౌఖితూయవఔంగ 
ఄంగీఔభింఙరయౌ. 

vii. నౄభా సంస  ఔడర సదయస ఄయయసు నఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ. ఄంగకీయ లేక ఄందఽఔునై 15 భోజులలా ల అ 
ఫేయఔు ఄంఫ డ్సస భన్  ఔు యౌఖితూయవఔంగ ంనంఙరయౌ. 

viii. ఔయళే్ నౄభాథరయస ఖనఽఔ సదయస ఄయయసు నఽ ఄంగీఔభిసఽౄ నైట్లి గ యౌఖితూయవఔంగ 
నేభపునఔనుోణ ేనౄభా సంస అ ఄయయసు నఽ ఄభలు ఙేమఔనుోవచఽి. 

సుమ మకీ్ష  1 

యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయ నై లవేలు, వసఽౄ వులు భభమి  నషిభిశృభనిక ి సంఫందించిన ఄంరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భది ి___________ ఔు ఈంట్లంథ.ి 

V. జిలాా  నూోయం 

VI. భషిర ఔనైషన్ 

VII. జిలాా  భషిత్ 

VIII. జఞతీమ ఔనైషన్ 
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శూహమహంవం 

 సనైఔిత భదఽల నియవహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఅభీుఏ (IRDA)నుాయంనంచింథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరంకలనఽ ను ందఽభిఙే సఽయక్షతి శూ నంగ ఈంట్ృ నౄభా భిశ్రభలల యట్ ి భిశుుయ తీయసణనెఽైలనఽ 
యయకే్షింఙ ేశూధనంగ ఈంట్లంథి.    

 యనియోఖథరయస యయథరల భశిుుయ ఏజెనీసలు తా్త జిలాా , భషిర, జఞతీమ శూ బలల ధ లకొలఫడరు బ.    

 నౄభా యనుభనిక ి సంఫందంిచినంత వయఔ, యనియోఖథరయస యయథరలు ఄతదఔింగ కెాబభ ల 
భిశుుయంలల జభిగ ైజఞం, కెాబమ్ లు భిశుుయం ఙమేఔనుోవడం, కెాబభ ల త్తయశూుయం, నషి నతౄ ం  
(quantum of loss), నులల నిమభ నిఫంధనల వంట్ి యపలగలఔు ఙెంథ ిఈంట్లబ.  

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

 భధవభిౄతవం (intermediation) థరవభ యయదం భిశుుయం కఔనుోణ,ే ఄంఫ డ్ససభన్ నౄభాథరయసక ిఔ 
ఄయయసు  నుస్క ఙేశూౄ డె. ధరమసభ్తంగ పలయంచిన ఔ తీయస ఆశూౄ డె. ఄథ ినౄభాథరయసక ినషిం ఔవర్ 
ఙేమడరనిక ిఄవసయఫ నైంత భాతఫా ేఈంట్లంథి. 

 

కరలఔ దడలక 

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

2. యనియోఖథరయసల యక్షణ చటి్ం (The Consumer Protection Act) 1986 

3. జిలాా  నూోయం 

4. భషిర ఔనైషన్ 

5. జఞతీమ ఔనైషన్   
6. ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్సస భన్ 

 

 

 

 

 



  

69 

 

 

సుమ మకీ్షఔక షభాధడనం  

షభాధడనం I 

సభెనై జయఫ  I. 

జిలాె  తౄో యంకత యూ. 20 లక్షల థరక యలుయ నై వసఽౄ వులు, లేథర లేవలు భభమి  నషిభిశృభనిక ి

సంఫందించిన భదఽలనఽ లవఔభింఙ ేఄదికయ భది ిఈంట్లంథ.ి   

 

సుమ మకీ్ష రవనలక 

రవన 1  

IGMS క ియసౄ యణ యౄం 

I. ఆనాసభనె్స జనయల్ ఫేధజే్డఫ ంట్ లసిమ్   
II. ఆండమిన్ జనయల్ ఫేధజే్డఫ ంట్ లసిమ్   
III. ఆంట్గిైరట్డె్స గీరయ న్స ఫేధజే్డఫ ంట్ లసిమ్   
IV. ఆంట్యిౌజెంట్ గీరయ న్స ఫేధజే్డఫ ంట్ లసిమ్   

రవన 2  

యౄ. 20 లక్షల నఽంచి  100 లక్షల  థరక యలుయ నై లేవలు, వసఽౄ వులు భభిమ  నషిభిశృభనిక ి
సంఫందించిన ఄంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భది ి___________ ఔు ఈంట్లంథ.ి 

I. ళెైకోయసి  
II. భషిర ఔనేషన్  

III. జఞతీమ ఔనేషన్   

IV. జిలాా  భషిత్   

రవన 3  

ఇ కిరంథ ియట్లిల ఏథ ిఙెలుా ఫలట్బయ యనియోఖథరయస భదఽక ిఅదరభనిై ఏయయచలేదఽ? 

I. శుు మజభాని ఔ ఈతత్తౄ క ిMRP(ఖభషిి చిలాయ ధయ) ధయ ఔంట్ ేఎఔుువగ వసాలు ఙేమడం  

II. శుు మజభాని ఔ యపలఖంలల ఄతేతౄ భ ఈతత్తౄ  ఖ భించి సలశృ ఆవవఔనుోవడం  

III. ఔ భందఽ లశూనల ైఎలభీజ ళెచిభిఔ ఆవవఔనుోవడం  
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IV. లలం ఈనై ఈతతేౄ లు  

రవన 4  

ఔ యనియోఖథరయస నౄభా నులలక ిసంఫందించి భదఽ ఙమేాలనఽఔుంట్ ేఇ కిరంథ ియట్లిల ఏథ ిఄతేతౄ భ 
ఎంనఔ ఏథ?ి 

I. నుోయ్సఽ 
II. సఽనాం కోయసి   
III. ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్  

IV. జిలాా  కోయసి   

రవన 5  

ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్క ినుాంతీమ లేథర నుాథశేిఔ భదిిక ిసంఫందించి ఇ కిరంథ ియట్లిల సభెనై యవయణ ఏథ?ి 

I. ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్క ిజఞతీమ భది ి(jurisdiction) ఈంట్లంథ ి

II. ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్క ిభషిర భది ి ఈంట్లంథ ి

III. ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్క ిజిలాా  భది ిఈంట్లంథ ి 
IV. ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్ ఔ నిభిెషిఫ ైన నుాంతీమ భనిేతేలణో భాతఫా ేనిఙేశూౄ డె.  

రవన 6  

ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్క ిభదఽని ఎలా ఄందజైమాయౌ? 

I. యాతూయవఔఫ ైన భదఽ ఄందజమైాయౌ  
II. నూోనఽలల భ్ఖిఔంగ భదఽ ఙేమాయౌ  

III. భ కాభ ఖిగ ధనట్ిణో భదఽ ఙేమాయౌ  

IV. యభౄ త్తఔా ఔాట్న థరవభ భదఽ ఙేమాయౌ   

రవన 7  

ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్ని ఏ సభమంలలు ఔలుసఽకోయయౌ? 

I. నౄభాసంస  థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడని భెండళాే్లలు  
II. నౄభాసంస  థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడని భూడళాే్లలు   
III. నౄభాసంస  థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడని ఏడరథలిలు 
IV. నౄభాసంస  థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడని ఔ ధ లలలు 
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రవన 8  

ఄంఫ డ్ససభన్క ిభదఽ ఙేమడంలల ఇ కిరంథ ియట్లిల ఆథ ిభ ందఽగ ఙేమవలలన ఄవసయం ఈండదఽ? 

I. భదఽ „వకిౄఖతఫ నై యౄుభైకలలా  (Personal Lines‟ నౄభాఔు సంఫందించి ఔ వకిౄ థరవభ ఄబ 
ఈండరయౌ.  

II. నౄభాసంస  థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడిన 1ఏడరథలిలు భదఽ ఙేమాయౌ. 
III. భదఽథరయస ఄంఫ డ్ససభన్ని ఔయౌల ేభ ందఽ ఔ యనియోఖథరయస నూోయమ్ని ఔలయయౌ  

IV. కవలలన నతౄ ం నషిభిశృయం యౄ.20 లక్షల లలు ఈండరయౌ. 

రవన 9  

ఄంఫ డ్ససభన్క ిభదఽ ఙేమడరనిక ిఏఫ ైధర జు/ చరభీజలు ఄవసయభవుణరమా? 

I. యస.100 ఙయాెౌంఙరయౌస ఈంట్లంథ ి 

II. ఎలాంట్ ిజుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయాౌంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ  
III. భియ్ఫ్ నతౄ ంలల 20% జుగ కచిితంగ ఙెయాౌంఙరయౌ  

IV. భియ్ఫ్ నతౄ ంలల 10% జుగ కచిితంగ ఙెయాౌంఙరయౌ   

రవన 10  

ఔ నలైైయటే్ల నౄభాసంసనల ైభదఽ ఙమేవఙరి? 

I. భదఽలు కవైలం బా తవ నౄభాసంసలనలైధ ేఙేమవచఽి  

II. ఄవునఽ, నలైైయటే్ల నౄభాసంసనల ైభదఽలు ఙమేవచఽి.  
III. లెైఫ్ లలకి ర్లల ఈండ ేనలైైయటే్ల నౄభాసంసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽి     
IV. ధరన్-లెైఫ్ లలకి ర్లల ఈండ ేనలైైయటే్ల నౄభాసంసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽి     

 

సుమ మకీ్ష రవనలకత జవ్హఫయలక 

జవ్హఫయ 1  

సభెనై ఎంనఔ III. 

IGMS క ియసౄ యణ యౄం ఆంట్గిైరట్డె్స గీరయ న్స ఫేధజే్డఫ ంట్ లసిమ్ 

జవ్హఫయ 2  

సభెనై ఎంనఔ II. 
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యౄ. 20 లక్షల నఽంచి 100 లక్షల థరక యలుయ నై లేవలు, వసఽౄ వులు భభమి  నషిభిశృభనిక ిసంఫందించిన 
ఄంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిద ిభషిర ఔనేషన్ ఔు ఈంట్లంథ.ి 

జవ్హఫయ 3  

సభెనై ఎంనఔ II. 

శుు మజభాని ఔ యపలఖంలల ఄతేతౄ భ ఈతత్తౄ  ఖ భించి సలశృ ఆవవఔనుోవడం  ఙలెుా ఫలట్బయ 
యనియోఖథరయస భదఽక ిఅదరభనిై ఏయయచలేదఽ.    

జవ్హఫయ 4  

సభెనై ఎంనఔ III. 

నౄభాఔంనలనీ ఏ నుాంత భదిలిలని ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్సస భన్ భిదలిలక ివసఽౄ ంథో చాల, అ ఄంఫ డ్ససభన్క ి
యనియోఖథరయస భదఽ ఙమేాయౌ.  

జవ్హఫయ 5  

సభెనై ఎంనఔ IV. 

ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్ ఔ నిభిెషిఫ ైన నుాంతీమ భనిేతేలణో భాతఫా ేనిఙేశూౄ డె.   

జవ్హఫయ 6  

సభెనై ఎంనఔ I. 

ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్క ిభదఽని యాతూయవఔఫ నై భదఽ ఄందజైమాయౌ  

జవ్హఫయ 7  

సభెనై ఎంనఔ III. 

నౄభాసంస  థరవభ భదఽ త్తయసుభించఫడని ఏడరథిలలు భదఽథరయస ఆనాసభనె్స ఄంఫ డ్ససభన్ని 
సంథాింఙరయౌ.   

జవ్హఫయ 8  

సభెనై ఎంనఔ III. 

ఄంఫ డ్సస భన్ ని ఔయౌలే భ ందఽ భదఽథరయస యనియోఖథరయస నూోయమ్ ని ఔలవ వలలన ఄవసయం లేదఽ.   

జవ్హఫయ 9  

సభెనై ఎంనఔ II. 
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ఄంఫ డ్ససభన్క ిభదఽ ఙేమడరనిక ిఎలాంట్ ిజుగనీ, చరభీజలుగనీ ఙెయాౌంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ 

జవ్హఫయ 10  

సభెనై ఎంనఔ II. 

ఄవునఽ, నలైైయటే్ల నౄభాసంసలనల ైభదఽ ఙేమవచఽి. 
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అనఫంధం  

ఫాయతదేవంలో రషు తం తుచసే ేజీవిత తెభా షంషిల జాతతడ   

1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమంజ్డ లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 

2. నృభా  సన్ లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
3. HDFC శూి ండర్ు లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 

4. ICICI ూూ డెనిషమల్ లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 
5. ING య రై లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
6. లెైఫ్  ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా 
7. భాక్స లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
8. PNB ఫ ట్లెైఫ్ ఆండిమా ఆనాసభెన్స 
9. కోట్క్ భళ ంథరా ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
10. SBI లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 
11. ట్లట్ల AIA లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
12. భిలమన్స లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
13. ఄయయ లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
14. సశృభ ఆండిమా లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 
15. శీరభమ్ లెైఫ్ ఆనాసభనె్స 
16. పలయతీ Axa లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 
17. పూచర్ జనభయ్ ఆండిమా లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 
19. కెనభ HSBC ఒభమింట్ల్ ఫలంక్ అఫ్ కభర్స లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
20. ఏగన్ భెయౌగభ ై(Aegon Religare) లెైఫ్  ఆనాసభెన్స  
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్  ఆనాసభనె్స 
22. శూి ర్ మూనిమన్ డె-ై ఆచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ ఆనాసభనె్స 
23. ఆండమిా పసి్క లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 

24. ఎడయె్వస్క ట్ కియో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్  ఆనాసభెన్స 
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       4 

కభపభైట్ ఏజెనీస భెఖ లేట్భీ కోణరలు 
 
 

కభపభటై్ ఏజెంట్లా  

 

కభపభైట్ ఏజెంటా్ నిమంతాణలు 2015 అఖసఽి లల సవభించఫడరు బ. 2016 ఏనాల్ 1 నఽంచి ఄభలలా కి వచిింథి.  
 

కింథి నియవచధరలు థీనికి సంఫందించినయగ ఈధరైబ. 
 

1.  తుయుచనడలక: 
 

(a) "చటి్ం" ఄంటే్ నౄభా చటి్ం, 1938 ఄంట్ే ఎటి్ఔుడె సవభించఫడిన నౄభా చటి్ం, 1938లలని లలక్షన్ 4 ఄని ఄయం.  
 

(b) "దయకాసఽౄ థరయస" ఄంట్ే ఄయం- 

 

(i) నౄభా చటి్ం, 2013 (2013లలని 18 లలక్షన్) కింద లేథర థరనికి సంఫందించిన చటి్ం లేథర ఄభలలా  ఈనై ఏథేని 
ూయవు ఔంనలనీ చటి్ం కింద యౄుథిదఽె ఔునై ఏథేని ఔంనలనీ; లేథర  

(ii) భినేత ఫలధత పలఖశూవభ చటి్ం, 2008 కింద యౄుథిదఽె ఔునై, భిజిషిర్ ఄబన ఒ భినేత యసణ 
పలఖశూవభం; లేథర 

(iii) సహకయ సంగాల చటి్ం, 1912 లేథర సహకయ సంగాల భిజిలిేరషన్ కోసం ఏథేని చటి్ం కింద భిజిషిర్ ఄబన 
ఒ సహకయ సంగం లేథర  

(iv) చటి్ంలలని లలక్షన్ 2లలని (4A) నిమభంలల నియవళ ంచినట్లి  ఒ ఫలంకింగ్ ఔంనలనీ; లేథర 
(v) ఫలంకింగ్ ఔంనలనీల చటి్ం, 1949 లలని లలక్షన్ 5లలని ఈ లలక్షన్ (1) నిమభం (da) (1949లలని థో నిఫంధన) 

కింద నియవచించిన యధంగ థరనికి సంఫందించిన ఒ కొతౄ  ఫలంఔు లేథర  
(vi) నుాంతీమ గర నైణ ఫలంఔుల చటి్ం, 1976 (1976లలని 21) లలక్షన్ 3 కింద ఏభట్ల ఙేలన ఒ నుాంతీమ గర నైణ 

ఫలంఔు లేథర 
(vii) సహకయ సంగాల చటి్ం, 1912 భిదిలలని ఒ ాబ ణేవతయ సంస  లేథర సాక్ష్ యసణ సంస  లేథర భిజయసవ ఫలంక్ 

అఫ్ ఆండిమాణో నమోదఽ ఙేలన ఒ ఫలంకింగ్ లైధరనిషమల్ ఔంనలనీ; లేథర 
(viii) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ గ ని ఙేలేందఽఔు ఄతరయటీ్ ఖ భిౄంచిన భీత్తలల భభెవభెైధర వకిౄ. 
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(c) “అమోథిత సంస " ఄంట్ే ాణేకించి ఎటి్ఔుడె ఄతరభిటీ్ అమోదం, ఔాట్న ఙేమఫడి, నౄభా యఔరమాలు, లేవ, 
భాభెుటి్ంగ్ యంఖంలల యద భభిమ /లేథర శిక్షణలల నులుంచఽఔుధే ఏథేని సంస . భ ంఫయ లలని ఆనాసభెన్స 
ఆన్ లిట్ృట్ అపం ఆండిమా ఔడర ఆందఽలల ఆనేడి ఈంట్లంథి.  

(d) "అమోథిత భిశీలఔుడె" ఄంట్ే టె్యౌనూోనిక్ యదరనంనలై ఄబయన లేథర ఄభ్ఔం కోసం ఒ టె్య్భాభెుట్ర్ 
యనియోగించఽఔుంట్లనై వకిౄ ఄని ఄయం. ఒ నిభిేషీ వకిౄ కోసం ఇ నిమంతణాలలా ని 7(3) నిమంతాణ కింద 
నేభపునఫడిన ఄవసభలనఽ ధ యయేభిి ఈండరయౌ; 

(e) "ఄతరభిటీ్" ఄంటే్ ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ అఫ్ ఆండిమా 1999 (1999లలని 41) లలని 
లలక్షన్ 3 కింద ఈనై శూౌలపలల కింద ఏభట్ల ఙేలన ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ ఄని 
ఄయం. 

(f) "కభపభైట్ ఏజెంట్ " ఄంట్ే ఏథేని నిభిేషీ జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభా తయఖత్తకోసం ఄబయన, లేవకోసం ఇ 
నిమంతాణల కింద ఄతరభిటీ్ జఞభీ ఙేలన ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ ధివతంా ఔయౌగిన నలైన నేభపునై నిఫంధనలల 
నేభపునై ఏథేని దయకాసఽౄ థరయసడని ఄయం. 

(g) “కభపభైట్ ఏజెంట్(జీయతనౄభా)" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునఫడినట్లి గ జీయత నౄభా సంసలుగ నౄభా 
యనుయం ఄబయన, లేవకోసం ఇ నిమంతణాల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన 
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయం; 

(h) "కభపభైట్ ఏజెంట్ (శూదరయణం)" ఄంట్ే ఇ నిమంతణాల కింద నేభపునఫడినట్లి గ శూదరయణ నౄభా సంసలుగ నౄభా 
యనుయం ఄబయన, లేవకోసం ఇ నిమంతణాల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన 
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయం;  

(i) "కభపభైట్ ఏజెంట్ (అభోఖ నౄభా)" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునఫడినట్లి గ అభోఖ నౄభా సంసలుగ నౄభా 
యనుయం ఄబయన, లేవకోసం ఇ నిమంతణాల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన 
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయం;  

(j) "కభపభైట్ ఏజెంట్ (ఈభ్డి)" ఄంట్ే నలైనఽనై ఎఫ్ నిమభం కింద నేభపునఫడినట్లి గ జీయత నౄభా సంసలు, 
శూదరయణ నౄభా సంస లు, అభోఖ నౄభా సంస లుగ లేథర ఏథేని భెండె యపలగలఔు లేథర భూడింటి్కి ఔయౌన నౄభా 
యనుయం ఄబయన, లేవకోసం ఇ నిమంతణాల కింద జఞభీఙేలనట్లవంట్ి ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ సభిికైట్ నఽ ఔయౌగిన 
కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄని ఄయం;  

(k) ఇ నిమంతణాల యాోజనంకోసం “భీక్ష సంస” ఄధేథి భ ంఫయ లలని ఆనాసభెన్స ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా 
లేథర కభపభైట్ ఏజెంటా్ భ క ఄదికభి లేథర నిభిేషీ వఔుౄ లకోసం ధియఔయణ భీక్షనఽ నియవళ ంచడంకోసం ఄతరభిటీ్ 
అమోథించి, ధనట్ిలై ఙేలన భభైథైెధర సంస .  

(l) ట్ ఄండ్స నుార్ ఄంట్ే కభపభైట్ ఏజెంట్ గ నిఙేలేందఽఔు తన భ క ఄదికభి, డైెభెఔియసా , లేథర పలఖశూవభ లు 
లేథర భభై ఆతయ ఈథోఖ లు సశృ దయకాసఽౄ థరయసగ భిజిషిర్ ఙేసఽఔుధేందఽఔు శూభ చిణరనిై నిభే భించడంకోసం 
యోఖత ఄని ఄయం. 
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(m) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ “నానిసల్ అసర్" ఄంట్ే అ సంస  నిమనేంచి, ఄతరయటీ్ అమోదం ను ంథిన డైెభెఔిర్ లేథర 
పలఖశూవనే లేథర ఎవభెైధర ఄదికభి లేథర ఈథోగి. ాణేకించి సంస  కయఔలానులనఽ నియవళ ంచడంకోసం తగిన 
యథరయహతలు, నుాకిిఔల్ శిక్షణ ఔయౌగి, ఇ నిఫంధనల కింద ఄవసయఫ ైన భీక్షలల ఈతీౄ యసృ లెై ఈంట్లయస. 

(n) "భిజిలిేరషన్" ఄంట్ే ఇ నిమంతాణల కింద జఞభీ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెంట్ గ నిఙేలేందఽఔు భిజిలిేరషన్ ధియఔయణ ఄని 
ఄయం. 

(o) "నిమంతణా సంస " ఄంట్ే ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరయటీ్ అఫ్ ఆండిమా, 2015 ఄని ఄయం.  
(p) "నిభిేషీ వకిౄ" ఄంట్ే ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ తయున నౄభా యనుభనిై కోయడరనికి, లేఔభించడరనికి ఫలధతథరయసగ 

ఈంట్లయస. యయస ఇ నిఫంధనల కింద ఄవసయఫ ైన ఄయహతలు, శిక్షణ, భీక్ష ఈతీౄ యృత ఄవసభలనఽ ధ యయేభిి ఈండరయౌ.; 
(q) "టె్య్ భాభెుట్ర్' ఄంట్ే యణ జ ఔభూనికైషనఽా  ంనే యనుభనిై నియవళ ంచడంకోసం టె్యౌకం ఔభభిషమల్ 

ఔభూనికైషన్స ఔసిభర్ నలాపభెన్స భెఖ లేషన్స 2010లలని భూడో ఄదరమం కింద టె్యౌకం భెఖ లేట్భీ ఄతరభిటీ్ 
అఫ్ ఆండిమా వదె భిజిషిర్ ఙేసఽఔుని, ఄతరభిటీ్ జఞభీఙేలన ధివణరానిై ఔయౌగిన సంస  ఄని ఄయం; 

(r) ఎటి్ఔుడె సవభించిన యధంగ ఇ నిమంతాణలలా  ఈయోగించి, నియవచించనటి్కీ, చటి్ంలల, ఆనాసభెన్స 
భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ చటి్ం, 1999 లేథర ఄందఽలలని నిమంతణాలు/భాయాదయశకలు యేటి్లలధ ైధర 
నియవచించిన థరలు, పలవ వకీౄఔయణలు అ చట్లి లు/నిమంతణాలు/భాయాదయశకలలల యటి్కి కైట్లబంచిన యకయం 
ఄభ లనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ.  

 

2. ఇ నిమంతాణల యసౄ ిత్త భభిమ  వభిౄంు: 
(1) కింద ఈనై భిజిలిేరషన్ ధియఔయణ ఙెలుా ఫలట్ల సందయౌంగ జీయత నౄభా సంసలు, శూదరయణ నౄభా సంసలు, అభోఖ 

నౄభా సంసల నౄభా యనుభనిై ఄబభించడరనికి, లేఔభించడరనికి, లేవలు ఄంథించడరనికి కభపభైట్ ఏజెంటా్ 
భిజిలిేరషన్ నఽ ఇ నిమంతణాలు ఔవర్ ఙేశూౄ బ. 

 

(a) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (జీయతనౄభా) ఖభిషీంగ భూడె జీయత నౄభా సంసల నౄభా ఈతతేౄ లనఽ 
ఄబభించడం, లేఔభించడం, లేవలు ఄంథింఙేందఽఔు ఏభటా్నఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి.. 

(b) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (శూదరయణం) ఖభిషీంగ భూడె శూదరయణ నౄభా సంస ల నౄభా ఈతతేౄ లనఽ 
ఄబభించడం, లేఔభించడం, లేవలు ఄంథింఙేందఽఔు ఏభటా్నఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి. థరంణోనుట్ల నౄభా 
కభపభైట్ ఏజెంట్ (శూదరయణం) శూదరయణ నౄభా ఈతతేౄ ల చిలాయ వయౄకనిై ఄబభించి, లేఔభించి లేవలు 
ఄంథింఙరయౌ. ఄలాగై ఈభ్డిగ కోు భిస్కు  యౄ. ఐదఽ కోట్లా  నేంచని ఄలాంటి్ సంసల యణ జ 
కయఔలానులనఽ ఔడర నియవళ ంఙరయౌ.  

(c) ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ (అభోఖనౄభా) ఖభిషీంగ భూడె అభోఖ నౄభా సంస ల నౄభా ఈతతేౄ లనఽ 
ఄబభించడం, లేఔభించడం, లేవలు ఄంథింఙేందఽఔు ఏభటా్నఽ 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 ఙేమాలనఽఔుంటే్ ఄతరభిటీ్నఽంచి భ ందసఽౄ  
ఄనఽభత్తణోధే జయగయౌ. సాఽౄ త నులలథరయసలఔు లేవలు ఄంథించడం కోసం తగిన ఏభట్లా  ఙేసఽకోయయౌ.  

 

3. దయకాషు  మిఖణన –  

(1) భిజిలిేర,న్ భంజూయస కోసం ఒ దయకాసఽౄ నై భిఖణ ంఙే సభమంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ కయఔలానులు శూగించడరనికి 
సంఫందించిన ఄనిై యషమాలనఽ లెఔులలకి తీసఽఔుంట్లంథి.  

 

(2) నలైయటి్ యషమంలల ఎలాంట్ి క్షనుతం లేఔుండర, ాణేకించి ఄతరభిటీ్ కింథి యటి్ని లెఔులలకి తీసఽకోయయౌ:- 

(a) చటి్ంలలని 42 డి లలక్షన్ లలని 5వ ఈయపలఖం కింద నేభపునఫడిన ఏథేని ఄనయహతలు దయకాసఽౄ థరయస 
ఫలధడెతేధరైభ; 

(b) దయకాసఽౄ థరయసడికి కయఔలానులు నియవళ ంచడరనికి సభిడే భీత్తలల కభలమ థేాశ్ం, ఈఔయణం, 
సఽశిక్షితేలెైన భానవవనయస లాంటి్ భ్యౌఔ వసతేలుధరైమా; 

(c) ఄతరభిటీ్ థరవభ ఖతంలల లెైలలనఽస భంజూయస/భిజిలిేరషన్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైన ఎవభెైధర వకిౄ దయకాసఽౄ థరయసణో 
తాక్ష లేథర భోక్ష సంఫంధం ఔయౌగి ఈధరైడర. 
a. విఴయణ: - ఇ ఈ నిఫంధన యాోజనంకోసం “తాక్ష లేథర భోక్ష సంఫంధం” వకీౄఔయణ ఄంటే్ ఒ సంస  

లేథర ఒ ఔంనలనీ లేథర ఒ కభపభైట్ సంస  లేథర థరని ఄనఽఫంధ, ఈ సంస , ఄంతర్ సందరన సంస  లేథర 
దయకాసఽౄ థరయసడి ఖూర ప్ ఔంనలనీ. ఔంనలనీల చటి్ం, 2013, కంనటీ్షన్ చటి్ం 2002లల నేభపునై ఄభ లే ఆఔుడ 
ఔడర వభిౄశూౄ బ. 

 (d) దయకాసఽౄ థరయస భ క ఄదికభి టి్బదఽాడిగ ఈండి, ఄతరభిటీ్ అమోథించిన లలఫస్క కాయం ఖ భిౄంు ను ంథిన 
సంస  నఽంచి ఔనీసం మాప ై ఖంట్ల నుట్ల తిమభీ, నుాకిిఔల్ శిక్షణ ను ంథి ఈండరయౌ. శిక్షణ భ గింులల భీక్ష 
ఫోయసు  నియవళ ంఙే భీక్షలల ఈతీౄ యసృ లెై ఈండరయౌ.  

  దయకాసఽౄ థరయసడి భ క ఄదికభి ఆనాసభెన్స ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ ఆండిమా లేథర లఐఐ లండన్ లేథర 
ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ మాఔుివభీస్క అఫ్ ఆండిమా ఄశూోలబయట్/లలలగ ఈండరయౌ లేథర ళైెదభఫలద లలని 
ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ ఆనాసభెన్స ఄండ్స భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫ ంట్ నఽంచి నజీ ఙేల ఈండరయౌ. తిమభీ, నుాకిిఔల్ శిక్షణ 25 
ఖంట్ల నుట్ల ఈండరయౌ. 

 

(e) దయకాసఽౄ థరయసడి భ క ఄతికభి డైెభెఔియసా , ఆతయ ఈథోఖ లు ఖత భూడేళా్లల ఇ నిమంతణాలఔు ఱలడాల్ 3లల 
నేభపునై ావయౄధర నిమభావయని ఈలాంఘ ంచి ఈండభదఽ; 

 

(f) నౄభా కఔుండర దయకాసఽౄ థరయసడి భ క యనుయం యషమంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ గ, థరని కయఔలానులఔు, 
ఆతయ కయఔలానులఔు భధ అభిఔ వవశృభలలా  లుఔుఫడి ఔయౌగి ఈధరైభ ఄని భిశీయౌంఙరయౌ.  
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(g) ఇ నిమంతాణలలని ఔాట్న అదరయంగ భ క ఄదికభి/డైెభెఔిర్(లు)/నిభిేషీ వఔుౄ లు ఄయహతలు, యోఖతలు ఔయౌగి 
ఈధరైభ ఄని చాడరయౌ 

 

(h) నులలథరయసల ాయోజధరలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని భిజిలిేరషన్ భంజూయస ఙేమాలధే ఄననుామానిై ఄతరభిటీ్ ఔయౌగి 
ఈండరయౌ. 

 

(3) దయకాసఽౄ థరయసడె నేభపునై వఔుౄ లు కింథి ఄవసభలనఽ ధ యయేయిఖలగయౌ. – 
a. ఖ భిౄంు ను ంథిన ఫోయసు /సంస  నఽంచి ఆంట్ర్ లేథర తతసభాన భీక్షలల ఈతీౄ యసృ లెై ఈండరయౌ: 

 

b. (i) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄంు ను ంథిన సంస  నఽంచి నిభిేషీ జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభా యంఖంలల ఔనీసం మాప ై 
ఖంట్ల నుట్ల శిక్షణ ఄందఽకొని, భీక్షా సంస  నియవళ ంచిన భీక్షలల ఈతీౄ యసృ లెై ఈండరయౌ; 

 

(ii) కభపభైట్ ఏజెంట్ (ఈభ్డి) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄంు ను ంథిన సంస  నఽంచి నిభిేషీ జీయత, శూదరయణ, అభోఖ నౄభా 
యంఖంలల ఔనీసం మాప ై ఖంట్ల నుట్ల శిక్షణ ఄందఽకొని, భీక్షా సంస  నియవళ ంచిన భీక్షలల ఈతీౄ యసృ లెై ఈండరయౌ; 

 

c.  నౄభా యనుభనిై ఄబభించి, లేఔభించడంకోసం కభపభైట్ ఏజెంట్ యనియోగించఽఔుంట్లనై నిభిేషీ వకిౄ ఄతరభిటీ్ 
జఞభీ ఙేలన ఙెలుా ఫలట్ల ధివణరానిై ఔయౌగి ఈండరయౌ. ఇ ధివతంా కభపభైట్ ఏజెంట్ ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్  కాయం 
జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽంచి భూడేళా్నుట్ల ఙెలుా ఫలట్ల కయయౌ; 

 

ధివతంా జఞభీ కోసం ఇ నిమంతణాలలా ని ఄనఽఫంధం3లల నేభపునై యౄంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ భ క ఄతికభి 
థరవభ నిభిేషీ వకిౄ ఄతరభిటీ్కి దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ. 

 

d. ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ ఔు సంఫందించిన ఒ నిభిేషీ వకిౄ భభో ఆతయ కభపభైట్ ఏజెంట్ ఔు భాభలనఽఔుంట్ే సాఽౄ త 
కభపభైట్ ఏజెంట్ జఞభీ ఙేలన ఄబంతయ యళ త ధివతంాణో నుట్ల కొతౄ  కయభైట్ ఏజెంట్ థరవభ ఄతరభిటీ్క ి
దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ. ఔయేళ్ ాసఽౄ త కభపభైట్ ఏజెంట్ ఎలాంటి్ ఄబంతయ యళ త ధివణరానిై 30భోజులలా ు జఞభీ 
ఙేమఔుంట్ే ఄతని ఫథియ్కి అ కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽంచి ఎలాంటి్ ఄబంతయం లేదని భిఖణ ంచఫడెతేంథి. కభపభైట్ 
ఏజెంట్ నఽంచి ఄబయననఽ లవఔభించిన తభవత ఄతరభిటీ్ ఫథియ్ని సాచిసాౄ  కభపభైట్ ఏజెంట్ నేయసనఽ భాభిి, 
సవయణణో ఔడిన ధివణరానిై జఞభీ ఙేసఽౄ ంథి.  
 

e.  ఄయహత ఔయౌగి, ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ నిమంతాణ సంస , 2002 (కభపభైట్ ఏజెంటా్ఔు 
లెైలలనిసంగ్) కభపభైట్ ఏజెంట్ వదె ని ఙేసఽౄ నై నిభిెషీ వఔుౄ లు భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయ నియవహఔులు 
ఇ నిమంతాణల కింద భిజిషిర్ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెంటా్ వదె ఈథోగనిై కొనశూగిసఽౄ ండవచఽి. ఄబనటి్కీ, 
ఄలాంటి్ నిభిేషీ వఔుౄ లు భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయనియవహఔుల యవభలనఽ భిజిలిేరషన్ భంజూయస కోసం 
నిభిేషీ దేత్తలల దయకాసఽౄ  ఙేలే సభమంలల కనీ లేథర అయస ధ లలలా ు కనీ ఄంథింఙరయౌ. ఆలాంటి్ నిభిేషీ వఔుౄ లు 
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భభిమ /లేథర భ క నౄభా కయనియవహఔుల యవభల యశీదఽనఽ ఄందఽఔునై తభవత నలైఔనిన ఈ నిమంతాణ 
(ల)లల నేభపునైట్లి గ యభికి ఒ ధియఔయణనఽ ఄతరభిటీ్ జఞభీ ఙేసఽౄ ంథి.   

 

4.  భిజిలిేరషన్ ునయసదేయణ - (1) భిజిలిేరషన్ భ గిలే భ ందఽ 30భోజులలా ు కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలిేరషన్ 
ునయసదేయణకోసం ఄతరభిటీ్కి నిభీృత జుణో నుట్ల నూయం ఏ థరవభ ఒ దయకాసఽౄ నఽ సభభింఙరయౌ. 

 

ఄబనటి్కీ, నిభీృత ఖడెవు తభవత ఄథే సభమంలల ాసఽౄ త భిజిలిేరషన్ యసౄ వ ఖడెవు భ గింునఔు 
భ ందఽగ దయకాసఽౄ  ఄతరభిటీ్కి ఙేభిణే, ఄతరభిటీ్కి యౄ. వంద ఄదను యససఽంణో నుట్ల నఽైలు ఙెయాౌంఙరయౌస 
ఈంట్లంథి.  

 

ఄంణేకఔుండర సభ చిత కయణరలణో ఆథివయఔటి్ శూౌలపలల భిదిలలకి భని జఞం జభిగిందని దయకాసఽౄ థరయసడె 
భతూయవఔంగ నేభపుంట్ృ, యౄ. 750లణో నుట్ల వభిౄంఙే నఽైలనఽ ఙెయాౌలేౄ , భిజిలిేరషన్ ఖడెవు థరటి్న తభవత 
ునయసదేయణకోసం నలట్లి ఔునై దయకాసఽౄ నఽ ఄతరభిటీ్ ఄంగీఔభించవచఽి.  

 

ఖభనిఔ: భిజిలిేరషన్ ఖడెవు భ గిలేందఽంఔు 90భోజుల భ ందఽగ భినావల్ దయకాసఽౄ నఽ సభభింఙేందఽఔు 
కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ ఄనఽభత్తసఽౄ ధరైయస. 

 

(2) భిజిలిేరషన్ భినావల్ కోభైభ ందఽగ భ క ఄతికభి, నిభిేషీ వఔుౄ లు ఖ భిౄంు ను ంథిన సంస  నఽంచి ఔనీసం 25 
ఖంట్ల నుట్ల శూ నిఔ, నుాకిిఔల్ శిక్షణ ను ంథి ఈండరయౌ. 
 

(3) ఈ నిమంతణా (1) కింద ునయసదేయణకోసం దయకాసఽౄ నఽ 7వ నిమంతణా భిదిలల భిశీలనలలకి తీసఽకోయయౌ. 
 

(4) భిజిలిేరషన్ ునయసదేయణఔు నేభపునై నిఫంధనలనిైట్ినీ దయకాసఽౄ థరయసడె ూభిౄ ఙేలనట్లి  సంతినౄ  ఙెంథిణే, 
నూయం ల థరవభ భూడేళా్ కలానికి భిజిలిేరషన్ నఽ ునయసదేభించి, అ సభాఙరభనిై దయకాసఽౄ థరయసఔు ణెలనుయౌ. 

 
 

5. మిజిసేట రశన్ భంజూయవ చేమఔతోృ ఴడ్డతుకత అనషమించే దధతి - 

 

(1) 4వ నిమంతణా కింద భిజిలిేరషన్ భంజూయసకోసం లేథర 11వ నిమంతణా కింద ునయసదేయణ కనీ 7వ నిమంతాణలల 
నేభపునై నిఫంధనలఔు ఄనఽఖ ణంగ లేఔుంట్ే ఄతరభిటీ్ భిజిలిేరషన్ ధివణరానిై భంజూయస ఙేలేందఽఔు లేథర 
ునయసదేభింఙేందఽఔు త్తయసుభించవచఽి. 

 

దయకాసఽౄ థరయస యదననఽ యధేందఽఔు ఎలాంటి్ ఄవకశ్నేవవఔుంట్ే ఎలాంటి్ దయకాసఽౄ నఽ త్తయసుభించలేయస. 
 

(2) భిజిలిేరషన్ ధివణరానిై భంజూయస లేథర ునయసదేయణనఽ త్తయసుభించిన క్షంలల ఄతరభిటీ్ ఄందఽఔుఖల 
కయణరలనఽ యవభిసాౄ , దయకాసఽౄ థరయసఔు సభాఙరభనిై 30భోజులలా ు ఄంథింఙరయౌ. 
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(3) ఄతరభిటీ్ నియృమంణో ఆఫోందఽలఔు ఖ భెైన దయకాసఽౄ థరయసలు ఈ నిమంతాణ (2) కింద ఄదరభిటీ్ అథేరలు జఞభీ 
ఙేలన ణేథీ నఽంచి 45 భోజులలా ు ఄనల్ ఙేసఽఔుధేందఽఔు యౄను ంథించిన యదరనం ఫేయఔు లలఔభిటీ్స్క ఄనలలేట్ 
టి్ఫా నల్ ఔు ఄనల్ ఙేసఽకోవచఽి.  

 

6.  భిజిలిేరషన్ భంజూయస త్తయసుిత్త ాపలవం- 4వ నిమంతణా కింద భిజిలిేరషన్ భంజూయస, 11వ నిమంతణా కింద 
ునయసదేయణకోసం దయకాసఽౄ థరయస సభభించిన దయకాసఽౄ నఽ ఄతరభిటీ్ త్తయసుభిలేౄ  లేథర నిభఔభిలేౄ  థరనినలై నిమంతాణ 
12(2) కింద సభాఙరయం ఄందఽఔునై ణేథీనఽంచి దయకాసఽౄ థరయస కభపభైట్ ఏజెంట్ గ నిఙేమలేయస. ఄబనటి్కీ, 
ఄథివయకై అమన ాయేశించిన కంట్లాఔుి లఔు సంఫందించి లేవలు ఄంథింఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ. అ కంట్లాఔుి లు 
కొనశూగినంత కలం ఇ లేవలనఽ కొనశూగింఙరయౌ. ఄటి్కై ఄథి ూయౄబ ఈంట్లంథి లేథర భభో అయస ధ లలలల ఏథి 
భ ందఽంటే్ ఄంత కలం వయఔు ఈంట్లంథి. అ లలు సంఫందిత నౄభాథరయసణో యయస తగిన ఏభట్లా  ఙేసఽకోయయౌ.  

 

7.  కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలిేరషన్ భంజూయసఔు నిఫంధనలు: 
 

నిమంతాణ 9 కింద భంజూయస ఙేలన భిజిలిేరషన్ లేథర 11వ నిమంతణా కింద భంజూయస ఙేలన ునయసదేయణ కింథి 
నిఫంధనల ఫేయఔు యసయం భ డిడి ఈంట్లబ:- 

 

(i) ఇ నిమంతణాల కింద భిజిషిర్ ఄబన కభపభైట్ ఏజెంట్ నలై ఔనిన నిమంతాణ (3)లల నేభపునైట్లి గ భాతాఫే 
నౄభా యనుభనిై ఄబభించడం, లేవలు ఄంథించడరనికి ఄనఽభత్తంచఫడరయౌ; 

(ii) కభపభైట్ ఏజెంట్ చటి్ం, ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ చటి్ం, 1999, ఄతరభిటీ్ ఎటి్ఔుడె 
జఞభీ ఙేలే నిమంతాణలు, ఈతౄ యసవలు, భాయాదయశకలు, భభై ఆతయ సాచనల యదియదరధరలఔు ఔట్లి ఫడరయౌ; 

(iii) ఄతరభిటీ్కి ఆథివయఔు సభభించిన ఏథేని సభాఙరయం లేథర యవభలు తుగ, తుథోవ టిి్ంఙేలా ఈంట్ే 
లేథర ఆథివయఔు సభభించిన సభాఙరయంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరయం భాయస ఙేమాలనఽఔుంట్ే 
కభపభైట్ ఏజెంట్ భ ందసఽౄ గధే సభాఙరభనిై ఄతరభిటీ్కి భతూయవఔంగ ణెలనుయౌ.; 

(iv) ఔాబంటా్ నఽంచి ఏథేని భదఽ ఄంథిణే కభపభైట్ ఏజెంట్ యటి్ని భిషుభింఙేందఽఔు 14 భోజులలా ు తగిన 
చయలు తీసఽఔుని, ఄలాంట్ి ఔాబంటా్ నఽంచి లవఔభించిన భదఽల సంక, సవపలవం, ఆతయ యవభల 
ఖ భించి ఄతరభిటీ్ నేభపునై యౄం, భీత్తలల ఄతరభిటీ్కి సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ; 

(v) కభపభైట్ ఏజెంట్ తభ వనయసలు, ణరభ  ఈథోఖంలల నిమనేంచఽఔునై వఔుౄ ల సంకఔు ఄనఽ ఖ ణంగ 
నులలలనఽ ఄబభించి, లేఔభింఙరయౌ. 

(vi) కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄతరభిటీ్ నేభపునై యౄంలల భికయసు లనఽ నియవళ ంఙరయౌ. ఄందఽలల ాణేఔంగ ఄతరభిటీ్ 
అమోదం ను ంథిన ణేయౌఔనుటి్ ఈతతేౄ లనఽ నేనశృబంచి కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄబభించిన ాత్త నులలలల 
నులల యభీగ, నిభిేషీ వకిౄ యభిగ యవభలు నిభిేషీ వకిౄకి నులల ట్లగ్ ఙేమఫడెణరబ. ఄతరభిటీ్ ఄంథింఙే 
ఆలాంటి్ భికయసు లఔు, యవభలఔు నియంతయ నుానౄ ని ఄనఽభత్తంఙే వవసలనఽ కభపభైట్ ఏజెంట్ లదేం 
ఙేమాయౌ.  
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(vii) నౄభా ఈతతేౄ ల ఄబయన కోసం కభపభైట్ ఏజెంట్ ఎలాంట్ి భిలతేలలా నా భయి్ లెవల్ భాభెుటి్ంగ్ 
యదరధరనిై ఙేటి్భదఽ; 

(viii) కభపభైట్ ఏజెంట్ తన డైెభెఔియసా , భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄ లఔు వభిౄంఙే ావయౄధర నిమభావయకి ఔట్లి ఫడి 
ఈండరయౌ.; 

(ix) కభపభైట్ ఏజెంట్ 31వ నిమంతణాలల నేభపునై యధంగ కభపభైట్ ఏజెనీసకోసం కాణరల ుసౄ కలనఽ 
నియవళ ంఙరయౌ; 

 

8.   యవషం చ యెౌంు భమిమయ యవషం చ యెౌంచడంలో వ్సైపలాం మిణడభాలక– 
 

(1) తా్త కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలిేరషన్, అ తభవత జభిగై భినావల్ సభమాలలా  యౄ. 10యేలణో నుట్ల వభిౄంచఖల 
నఽైలణో ఔడిన త్తభిగి ఙెయాౌంచఖల దయకాసఽౄ  యససఽంనఽ ఙెయాౌంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఇ జునఽ ళైెదభఫలద లల 
ఙెలుా ఫలట్ల ఄబయలా థి ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ అఫ్ ఆండిమా నేభిట్ తీసఽకోయయౌ. 
లేదంటే్ ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ అఫ్ ఆండిమాఔు ఎలకర టనిక్ భాయాంలల నఖదఽ ఫథియ్ 
ఙేమాయౌ.  దయకాసఽౄ  యససఽం లేఔుండర ఏ దయకాసఽౄ నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయస.  
 

(2) ఄతరభిటీ్నఽంచి భిజిలిేరషన్ భంజూయస కోసం సభాఙరయం ఄందఽఔునై తభవత 15 భోజులలా ు దయకాసఽౄ థరయస యౄ. 
25యేలు, థరనికి వభిౄసఽౄ నై నఽైలనఽ ఙెయాౌంఙరయౌ. జు లవఔభించిన తభవత, భిజిలిేరషన్ భంజూయస కోసం నిమభ, 
నిఫంధనల యషమంలల సంతినౄ  ఙెంథిణే, ఄతరభిటి్ దయకాసఽౄ థరయస కోయసఔునై యపలఖంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ గ 
వవహభింఙేందఽఔు భిజిలిేరషన్ నఽ భంజూయస ఙేమాయౌ.  
 

(3) భెనావల్ దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయలని కోయసఔుధే కభపభైట్ ఏజెంట్ యౄ. 25యేల యససఽం, ఄదను నఽైలణో నుట్ల 
నిభీృత యౄంలల ునయసదేయణకోసం దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ.  

 

9.   తృహమితోషఔం- 
 

(1) కభపభైట్ ఏజెంట్ ఔు ఙెయాౌంఙే లేథర థరనికి ఙెయాౌంఙే నుభిణోఱకనిై నిమంతణాల తయున ఄతరయటీ్ ఎటి్ఔుడె 
యయేక్షిసఽౄ ంథి. 
 

(2) ఐఅర్ డిఏ (కభపభైట్ ఏజెంటా్ లెైలలనిసంగ్), 2002 కింద లెైలలనఽస ను ంథిన కభపభైట్ ఏజెంట్లా  అ నిమంతణాలలా ని 
24(2)లల నేభపునై యధంగ తభ కాణరథరయసలఔు లేవలు కొనశూగింఙే క్షంలల అ నిమంతాణల కింద ఙేలన, 
లేఔభించిన యనుయంకోసం నుభిణోఱకనిై ఄందఽఔుధేందఽఔు ఄనఽభత్తంచవచఽి. ఔయేళ్ ఄలాంట్ి కభపభైట్ 
ఏజెంట్లా  ఇ నిమంతణాల కింద భిజిషిర్ ఙేసఽకోయలని కోయసఔుంట్ే యళ్ైా  31వ నిమంతాణలల నేభపునై యధంగ తభ 
కాణర ుసౄ కలలలల నుత ంథరలు, కొతౄ  ంథరల కింద లవఔభించిన నుభిణోఱకనిై యేయసగ య లాడింఙరయౌ.  

 

10. తెభాకోషం తోృ మహటం– 
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      నౄభా యనుభనిై ఄబభింఙే, లేఔభింఙే సభమంలల, కింథి నిఫంధనలఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ ఔట్లి ఫడరయౌ: 

 

(i) ణేాకించిన యనుయ భాయాంలల ఔటి్ఔధరై ఎఔుువ నౄభా సంసలణో పలఖశూవభం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెంట్ 
అనేక్షథరయసలెైన యనియోఖథరయసఔు ఈతతేౄ లనఽ ంనణీఙేలేందఽఔు ఏభట్ల ఔయౌగిన నౄభాసంసల జఞనృణరనఽ 
య లాడిశూౄ యస. ఔవభైజీ యసౄ ిత్త, నులల కలం, ఙెయాౌంచఖల నానేమం, నానేమం నిమభాలు, తభ వదె ఄందఽఫలట్లలల 
ఈంట్ృ, యనియోఖథరయస కోయసఔుధే భభైథైెధర సభాఙరయం. ఄంణేకఔ అనేక్షథరయస కోభిణే ణరభ  ఆవవజూుతేనై 
నౄభా ఈతత్తౄ కి సంఫందించిన ఔనేషన్ శూ బని య లాడించవచఽి.; 
 

(ii) భ క యనుయ ఈతత్తౄ ణో నుట్ల నౄభానఽ ఒ ఄనఽఫంధ ఈతత్తౄ గ యఔరబంఙే సందయౌంలల కభపభైట్ ఏజెంట్ 
లేథర థరని యట్లథరయస లేథర థరని ఄనఽఫంధ సంసలు భ క యనుయ ఈతత్తౄ  కొనఽగోలుథరయసనఽ తనిసభిగ 
తభ థరవభ నౄభా ఈతత్తౄ ని కొధరలని నియోందించభదఽ. కభపభైట్ ఏజెంట్ భ క ఄదికభి లేథర చీఫ్ లైధరనిషమల్ 
ఄదికభి (లేథర తతసభానం) ఄతరభిటి్ణో ా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 ఔాబంట్ వదె నౄభా ఙేబంఙరలని కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ కోయభదఽ. 
 

11. అథడమిటీకత వ్సలెడి్ంచడయౌీనవి - 

 

(1)  కభపభైట్ ఏజెంట్ కయలని కోయసఔుధే ఒ దయకాసఽౄ థరయస దయకాసఽౄ  థరకలు ఙేలే సభమంలల థరని భిశీలనఔు 
సంఫందించిన ఄనిై యసౄ యఔ యషమాలనఽ సవచిందంగ య లాడింఙరయౌ. దయకాసఽౄ  థరకలు తభవత లేథర 
దయకాసఽౄ  నుాలలస్క ఙేలన తభవత తభ దయకాసఽౄ  భిశీలనకోసం ఄంథించిన సభాఙరయంలల ఏథేని భాయస ఈండే 
క్షంలల ఄలాంటి్ భాయసనఽ దయకాసఽౄ థరయస సవచిందంగ ఄతరభిటీ్ భిశీలనకోసం ఄతరభిటీ్కి సభభింఙరయౌ. 

(2)  ఄథే యధంగ, భిజిలిేరషన్ జఞభీ ఄనంతయం ఄతరభిటీ్ జఞభీ ఙేలన ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్ 
ఏజెంట్ యభికి భిజిలిేరషన్ ఙేలన సభమంలల నేభపునై ఄంరలలల ఏథేని భాయస ఈంటే్ అ భాయస ఙోట్ల 
ఙేసఽఔునై 30 భోజులలా ు థరనిని య లాడింఙరయౌ. ఄలాంటి్ సభాఙరభనిై లవఔభించిన తభవత ఏథేని యవయణ 
కోయవచఽి లేథర ఄయహఫ ైనథిగ పలయంచిన ఄలాంటి్ అథేరలనఽ జఞభీ ఙేమవచఽి. 

(3) ఏథేని నిమంతణా సంస  లేథర బా తవ సంస లు తభఔు వత్తభైఔంగ చయలు తీసఽఔుంటే్ అ కభపభైట్ ఏజెంట్ అ 
చయలు తీసఽఔునై 30 భోజులలా ు ఄతరభిటీ్కి య లాడింఙరయౌ. ఄలాంటి్ ఆతయ సంసలు జఞభీ ఙేలన ఏథేని చయ లేథర 
అథేరనిై ఔడర నలైన సాచించిన కలభినేత్తనుోలు య లాడింఙరయౌ.  

(4)  ఆలాంట్ి సభాఙరభనిై చానంఙరలని కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ ఎటి్ఔుడె ఄతరభిటీ్ కోయవచఽి. లేథర 
సభ చితంగ పలయంఙే యటి్ని త్తనంవచఽి.  

(5) కభపభైట్ ఏజెంట్ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ంనణీ ఙేమాలని తా్తనుథిసఽౄ నై తన కభలమాలు, ఄఔుడ ని 
ఙేసఽౄ నై నిభిేషీ వఔుౄ లు, యభికి ఄతరభిటీ్ జఞభీ ఙేలన ధివతంా సంకనఽ ఄతరభిటీ్కి య లాడింఙరయౌ. ఄంణేకఔ, 



 

84 

 

కభపభైట్ ఏజెంట్ ఒ కభలమానిై నుాయంనంచడం లేథర భూలయేమడం లాంటి్ యవభలనఽ ఔడర ఄతరభిటీ్కి 
ణెలనుభి. సభ చితఫ ైనథిగ పలయంఙే ఆతయ సభాఙరభనిై ఔడర ఄతరభిటీ్ కోయవచఽి. 

(6)  నలైన నిభైెశించిన నిఫంధనలఔు ఔట్లి ఫడడంలల యపలఫ ైణే, భిజిలిేరషన్ సలలనషనం లేథర యదఽె , దవా ఄభధం 
యదింు లేథర ఄతరయటీ్ సభ చితఫ ైనథిగ పలయంఙే ఏథేని ఆతయ చయఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ ఖ భికవచఽి. 

 

12.  ఉతతతు ల ంణీకోషం తెభా షంషిలతో ఏమహటయె   

 

a)  ఇ నిమంతణా భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై కభపభైట్ ఔంనలనీలు ఈతతేౄ ల ంనణీకోసం నౄభా సంసలణో ఏభట్లా  
ఙేసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ఇ ఏభటా్లల ఄడెఖ నలటిి్న 30 భోజులలా ు ఄతరభిటీ్కి ఇ ఏభట్లా  ఖ భించి ణెలనుయౌస 
ఈంట్లంథి. ఆలాంట్ి ఏభట్లా  ఔనీసం ఏడరథి కలం నుట్ల ఈంట్లంథి.; 

(b) ఆలాంట్ి ఏభటా్లలకి ాయేశించినుడె, ఒ నిభిేషీ నౄభా సంస  ఈతతేౄ లనఽ ంనణీ ఙేశూౄ భని ఏ నౄభా సంసఔు 
కభపభైట్ ఏజెంట్ శృనై ఆవవభదఽ ఄలాగై ఏ నౄభా సంస  ఔడర కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ నియోందించభదఽ; 

(c) నులలథరయసలఔు సంఫందించి కభపభైట్ ఏజెంటా్ యధఽలు, ఫలధతలు, నౄభా సంసలు, కభపభైట్ ఏజెంటా్ యధఽలు, 
ఫలధతలు, ఏభట్లా  యదఽె ఔు నిమభ, నిఫంధనలు లాంట్ి సదఽనుమాలు ఇ ఏభటా్లల ఈండరయౌ; 

(d)  నులలథరయసల ాయోజధరలఔు వత్తభైఔంగ ఎలాంట్ి ఏభట్లా  ఈండభదఽ; 
(e) ఏథేని నౄభా సంస ణో ఏభట్లనఽ యదఽె  ఙేమాలని ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ కోయసఔుధే క్షంలల, ఄలాంటి్ ఏభట్ల 

యదఽె ఔు కయణరలనఽ నౄభా సంస ఔు, ఄతరభిటీ్కి సభాఙరయం ఄంథించిన తభవత ఄలా ఙేమవచఽి. ఆలాంట్ి 
సందభౌలలా , ఄబభించి, నౄభా సంసఔు ఄంథించిన నులలలఔు ఖడెవు ణేథీ భ గిలే వయఔు లేథర అయస ధ లలలా  
ఏథి భ ంథో ఄంతవయఔు లేవలు ఄంథింఙేలా చాడరయౌ.  అ లలు సంఫందిత నౄభా సంసణో తగిన ఏభట్లా  
ఙేసఽకోయయౌ; 

(f) నౄభా సంస  ఏథైెధర కభపభైట్ ఏజెంట్ ణో ఏభట్లనఽ యదఽె  ఙేమాలని కోయసఔుంటే్ ఄలాంటి్ ఏభట్ల యదఽె ఔు 
కయణరలనఽ నౄభా సంసఔు, ఄతరభిటీ్కి సభాఙరయం ఄంథించిన తభవత ఄలా ఙేమవచఽి. ఆలాంటి్ సందభౌలలా , 
సంఫందిత నౄభా సంస  అ కభపభైట్ ఏజెంట్ లేఔభించిన నులలలఔు లేవలు ఄంథింఙే ఫలధతనఽ లవఔభింఙరయౌ. 
ఇ సందభౌలనిైటి్లలనా, లేవ ఏభటా్లల ఙేలన భాయసలఔు సంఫందించిన సభాఙరభనిై నులలథరయసఔు 
ఄంథింఙరయౌ.; 

(g)  తన కభపభైట్ ఏజెంట్ గ ఙేలేందఽఔు సంఫందిత నిమంతణాల కింద ఄతరభిటీ్ ఄనఽభత్తంచిన యటి్ని 
నేనశృబంచి, ఏథేని సంతఔం యససఽం కనీ లేథర భభైనేయసలల ఄబధర వసాలు ఙేలే చరభీజలనఽ కనీ ఏ నౄభా 
సంశూ  ఙెయాౌంచభదఽ. ఏ కభపభైట్ సంశూ  వసాలు ఙేమభదఽ; 

(h) ఏ నౄభా సంస  ఔడర కభపభైట్ ఏజెంటా్ భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄ లు, ఆతయ ఈథోఖ లఔు తాక్షంగ 
నుోాణరసహకలనఽ (నఖదఽ లేథర నఖదఽ యళ తం) ఙెయాౌంచభదఽ.; 

(i) తగిన కయణరలనఽ నమోదఽ ఙేమడం థరవభ ంనణీ ఏభటా్నఽ యదఽె  ఙేమాలని ఏ సభమంలల ఄబధర 
ఏథేని నౄభా సంస  లేథర కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽ ఄదరభిటీ్ అథేశించవచఽి. 
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13.తృహలసదడయవఔక సేఴలక అందించడం - 
 

(1) ఇ నిమంతాణల కింద భిజిషిర్ ఄబన ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ తన నులలథరయసలఔు కంట్లాఔుి  కలం ూభిౄగ 
లేవలు ఄంథింఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ. లేవలు ఄంథించడభంట్ే చటి్ంలలని 64 VB కింద ఄవసయఫ ైన 
నానేమం ఙెయాౌంులల సశృమం ఄంథించడం, సంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె సశృమం, భాయాదయశనం 
ఄంథించడం, నౄభా కంట్లాఔుి  శూఖ తేనై సభమంలల తలెణేౄ  యయథరలలల ఄనిై యకల ఆతయ లేవలు, 
భాయాదయశనం ఄంథించడం లాంట్ియ. 

 

(2) ఐఅర్ డిఏ నిమంతాణలు 2002 కింద లెైలలనఽస ను ంథిన ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄబణే, యయస ఇ నిమంతణాలలలని 
1(3) నిమంతణాఔు ఔట్లి ఫడరయౌ.  ఄబనటి్కీ, యళ్ైా  ఄలాంటి్ నులలల ఖడెవు భ గిమడం లేథర అయస 
ధ లలలా  ఏథి భ ంథో ఄటి్వయఔు ఇ నిమంతాణలలని ఈ నిఫంధన (1) కింద ఄవసయఫ ైనట్లి గ తభ ాసఽౄ త 
నులలథరయసల లేవనఽ కొనశూగింఙరయౌ. అ లలు కంట్లాఔుి లఔు లేవలు ఄంథించడంకోసం సంఫందిత 
నౄభాసంసణో తగిన ఏభట్లా  ఙేసఽకోయయౌ. ఏభటా్ణో ఔడిన ఆలాంట్ి కంట్లాఔుి ల యవభలనఽ ఄతరభిటీ్కి 
30భోజులలా ు య లాడింఙరయౌ. 

 

14. కహమపమైట్ ఏజెంట్ నంచి టెయ్భామెుట ంగ్ విధడనం దడుమహ అభమఔం భమిమయ దఽయ భామెుట ంగ్ – 

 

(1) నౄభా ఈతతేౄ ల ంనణీకోసం టె్య్ భాభెుట్ర్ లేవలనఽ ఄందఽకోయలని లేథర దాయ భాభెుటి్ంగ్ లేవలలా  నులు 
ంచఽకోయలధే ఈథెేశ్ం ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ ఱలడాల్ VIలల యౄను ంథించిన నిఫంధనలనఽ 
ఄనఽసభింఙరయౌ. 

 

(2) నలైన నేభపునై ఈ నిమంతణా (1)టా్ ఎలాంటి్ క్షనుతం లేఔుండర టె్య్ భాభెుట్ర్ లేవలనఽ 
యనియోగించఽఔుధేందఽఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ కింథి ఄదను నిఫంధనలఔు ఔట్లి ఫడరయౌ: 

 

a. ఇ వవశృభనికి సంఫందించి టె్యౌకం భెఖ లేట్భీ ఄతరభిటీ్ అఫ్ ఆండిమా జఞభీ ఙేలన యయధ ఈతౄ యసవలు 
భభిమ /లేథర భాయాదయశకలు లేథర భభై ఆతయ అథేరలఔు కభపభైట్ ఏజెంట్ యనియోగించఽఔుంట్లనై టె్య్ 
భాభెుట్ర్ ఔట్లి ఫడరయౌ; 

b. నౄభా భధవభిౄతవం కోసం టె్యౌభాభెుటి్ంగ్ కయఔలానులనఽ ఙేటిే్ ఈథెేశ్ం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెంట్ ఇ 
నిమంతాణలలా ని ఄనఽఫంధం 4లల ఄతరభిటీ్ నేభపునై నూయంలల ఄతరభిటీ్ నఽంచి భ ందసఽౄ  ఄనఽభత్తని కోభయౌ. 
ఄథే ఄంరనిై భిశీయౌంచిన నైదట్ టె్య్భాభెుట్ర్ ఔు ధివతంా జఞభీ ఙేసఽౄ ంథి; 

c. ఄంణేకఔ, కభపభైట్ ఏజెంట్ ఆందఽలల యనియోగించిన ఄదీఔిత భీశీలఔుల నేయానఽ కభపభైట్ ఏజెంట్ థరకలు 
ఙేమాయౌ/ 

d. ఇ నిమంతణాలలా ని ఄనఽఫంధం 5లల నేభపునై నూయంలల టె్యౌభాభెుట్ర్ యనియోగించఽకోయలనఽఔుధే 
తా్తనుదననఽ భిశీయౌంచిన నైదట్ ఄదీఔిత భిశీలఔుడికి ధివణరానిై జఞభీ ఙేసఽౄ ంథి. 
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e. నౄభా భధవభిౄతవ యనుయఫే ఙేసఽౄ నై భభో టె్య్భాభెుట్ర్ యస ఄదీఔిత భిశీలనథరయస భాభలనఽఔుంట్ే, 
యళ్ైా  ఆథివయఔటి్ టె్య్భాభెుట్ర్ నఽంచి ఄబంతయ యళ త ధివణరానిై ను ంథి, ణరజఞ ధివతంా జఞభీకోసం 
యటి్ని ఄతరభిటీ్కి సభభింఙరయౌ. థరనికోసం దయకాసఽౄ  నలట్లి ఔునై 30భోజులలా ు సాఽౄ త టె్య్భాభెుట్ర్ ఎలాంటి్ 
ఄబంతయ యళ త ధివణరానిై జఞభీ ఙేమఔుంటే్, ఄతనఽ ఫథియ్ ఙేసఽకోవడరనికి టె్య్భాభెుట్ర్ ఔు ఎలాంటి్ 
ఄబంతయం లేదని భిఖణ ంచఫడెతేంథి; 

f. ఄదీఔిత భిశీలఔుల ణొలగింు లేథర ఙేభిఔకోసం దయకాసఽౄ నఽ భ క ఄదికభి థరవభ సంఫందించి కభపభైట్ 
ఏజెంట్ తమాయస ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి; 

g. కభపభైట్ ఏజెంట్ టె్య్భాభెుట్ర్ గ ట్లాయ ణో నమోదఽ ఙేసఽఔుని ఈంట్ే, అ ఏభట్లా  ఔయౌగిన నౄభా సంస లఔు 
భాతాఫే టె్య్భాభెుట్ర్ గ అ కభపభైట్ ఏజెంట్ వవహభించఖలయస.; 

h. నౄభా నులలలు కొధరలధే కోభిఔణో యఙరయణ జభినణే తనంచి, ఏ వకిౄకి ఔడర కభపభైట్ ఏజెంట్ కనీ, థరని 
టె్య్భాభెుట్ర్ కనీ నూోన్ కల్స ఙేమభదఽ. ఄలాంట్ి వఔుౄ ల డేట్లఫేస్క నఽ, ఄతరయటీ్, థరని అమోదం ను ంథిన ఏ 
వకీౄ భిశీలన, తనీఖీ కోసం ఙేలన యఙరయణఔు సంఫందించిన డేట్లఫేస్క నఽ నియవళ ంఙరయౌ.   

i. టె్య్ భాభెుట్ర్ అనేక్షాథరయసడైెన యనియోఖథరయసనికి కింథి సభాఙరభనిై య లాడింఙరయౌ  

(a) ణరభ  నుాత్తనిధం వళ సఽౄ నై కభపభైట్ ఏజెంట్ నేయస; 
(b) కభపభైట్ ఏజెంట్ భిజిలిేరషన్ సంక; 
(c) యనియోఖథరయసడె త్తభిగి కల్ ఙేలేందఽఔు లేథర టె్య్ యఔరమాల సభాఙరభనిై భిశీయౌంఙరలనఽఔుంటే్ 
టె్య్భాభెుట్ర్ భభిమ /లేథర కభపభైట్ ఏజెంట్ నూోన్ ధ ంఫర్; 

(d) టె్య్ కల్ ఙేలే వకిౄ (ఄదీఔిత భిశీలనథరయస) నేయస, ఖ భిౄంు సంక. 
j. టె్య్భాభెుట్ర్ నఽ యనియోగించఽఔుధే కభపభైట్ ఏజెంట్ టె్య్ భాభెుట్ర్ ణో ందం ఙేసఽకోయయౌ. ఄ 

ందంలల డేట్లఫేస్క భూలం, యధఽలు, ఫలధతలు, ఙెయాౌంు యవభలు, ంద కలభినేత్త, చటి్ం, 
నిమంతాణలు, ఄతరభిటీ్ జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలు, ఈతౄ యసవలు, అథేరలనఽ, ఄదీఔిత భిశీలఔుల ావయౄధర 
నిమభావయని ఈలాంఘ లేౄ  తీసఽఔుధే చయలు లాంట్ి యవభలనఽ ను ందఽయఙరయౌ.; 

k. తా్త టె్య్ భాభెుట్ర్, ఄదీఔిత భిశీలఔుడె ఇ నిమంతణాలలలని భూడో ఱలడాల్ లల నేభపునై కభపభైట్ 
ఏజెంటా్ఔు వభిౄంఙే వాయౄధర నిమభావయకి ఔట్లి ఫడి ఈండరయౌ.  

l. ఄతరభిటీ్ టె్య్ భాభెుట్ర్ లేథర భికయసు లు, దశూౄ యేజుల భిశీలనకోసం ఄవసయఫ ైనథిగ ఄతరభిటీ్ పలయంఙే 
భభైథైెధర ఆతయ నుాంఖణరలనఽ తనిఖీ ఙేలే, తన యచక్షణరదికయంణో ఏథేని దశూౄ యేజులు/భికయసు లనఽ కోయడం లేథర 
ఏథేని తాేలనఽ తీసఽఔుధే ఄదికభనిై ఔయౌగి ఈంట్లంథి.: 

m. టె్య్ భాభెుట్ర్ ఄతరయటీ్ ఎటి్ఔుడె సాచింఙే నిమభ, నిఫంధనలఔు ఄనఽఖ ణంగ వవహభింఙరయౌ.  
 

(3)  టె్య్భాభెుట్ర్ నౄభా సంసలు లేథర నౄభా సంఫందిత సంస ల తయున కయఔలానులు నియవళ ంచభదఽ.  
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15. కహమపమైట్ ఏజెంటెఔక రఴయునడ తుమభాఴయ - 

 

(1) తా్త కభపభైట్ ఏజెంట్ ఇ నిమంతణాలలా ని భూడో ఱలడాల్ లల నేభపునై ావయౄధర నిమభావయకి ఔట్లి ఫడరయౌ,  

 

(2) కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄనిై వవశృభలఔు (ఇ నిమంతాణల కింద నేభపునై ావయౄధర నిమభావయ ఈలాంగన సశృ 
థరని భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄ లు, ఆతయ ఈథోఖ లు ఙేలే తను ులఔు) ఫలధత వళ ంచి, చటి్ంలలని 102 లలక్షన్ 
కింద ఈనై శూౌలపలలణో కోటి్ యౄనుమల వయఔు యదింఙే జభిభాధరఔు ఫలధత వళ ంఙరయౌ.   
 

16. మికహయవడ ల తుయుసణ 

 

ఒ కభపభైట్ ఏజెంట్ కింథి భికయసు లనఽ ఎలకిా నిక్ యౄంలల సశృ నియవళ ంచి, ఄతరభిటీ్ కోభినుడలాా  ఄందఽఫలట్లలల 
ఈంఙరయౌ.– 

 

(i) సంఫందిత ఄతరభిటీ్ భాయాదయశకలు, భనీ లాండభింగ్ నియయణ చటి్ం కింద ఈనై శూౌలపలల కింద నై 
కాణరథరయసఔు సంఫందించిన కాణరథరయసనఽ ణెలుసఽకో (KYC) భికయసు లు; 

(ii) ఔాబంట్ సంతఔం ఙేల, కభపభైట్ ఏజెంట్ నిభిేషీ వకిౄ సంతఔం ఙేలన ఏలఅర్ ణో నుట్ల నౄభా సంసఔు 
సభభించిన తా్తనుదన తంా ాత్త; 

(iii)  ఔాబంటా్ జఞనృణర, నులల యఔం, నానేమం నతౄ ం, నులల జఞభీ ణేథీ, లవఔభించిన చరభీజలు, యససఽం లాంటి్ 
నులల యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషిర్; 

(iv)  భదఽథరయస నేయస, భదఽ సవపలవం, జఞభీ ఙేలన/ఄబభించిన నులల యవభలు, తదనంతయం ఙేటిి్న 
చయలు లాంటి్ యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషిర్; 

(v) నేయస, చియసధరభా, టె్యౌనూోన్ ధ ంఫర్, నూోట్ గర ఫ్, ఈథోఖం నుాయంనంచిన ణేథీ.  ఈథోఖం నఽంచి నిషరనేంచిన 
ణేథీ, ఏథైెధర ఈంట్ే, నిభిేషీ వకిౄకి ఙెయాౌంఙే ధ లయభీ నుభిణోఱఔం; 

(vi)  ఄతరయటీ్ణో జభినన ఈతౄ య ాతేతౄ భల తాేలు; 
(vii) ఎటి్ఔుడె ఄతరభిటీ్ నేభపునైట్లి గ ఈనై ఏథేని ఆతయ భికయసు . 

 

17. కాతడ ుషుకహలక, మికహయవడ లక తదితమహల తుయుసణ – 

 

(1) నౄభా భధవభిౄతవం ాయోజనం కోసం ాణేఔంగ ను ందఽయచిన కభపభైట్ ఏజెంట్ ాత్త అభిఔ 
సంవతసయంలలనా కింథి కాణర ుసౄ కలనఽ లదేం ఙేమాయౌ.  

 

(i) తా్త కాణర కలం చివభోా  ఫలలెన్స ఱట్ లేథర వవశృభల ఔాట్న; 

(ii)  అ కలానికి లాబ, నశుి ల కాణర; 
(iii) నఖదఽ/నిది ాయహ ఔాట్న: 

(iv) ఎటి్ఔుడె ఄతరభిటీ్ కోయసతేనై ఄదను ఔాట్నలు. 
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ఖభతుఔ.1: ఇ నిమంతాణ ాయోజనంకోసం, ఏడరథిలల అభిఔ సంవతసయం ఏనాల్ 1న నుాయంబఫ ై తభవత్త సంవతసయం 
భాభిి 31న భ గిలే 12 ధ లల కలం (లేథర యనుయం 1 ఏనాల్  తభవత నుాయంనంఙేథైెణే ఄంతఔధరై తఔుువ)గ ఈంట్లంథి. 
కాణరలు ఔరభవిథేి నుాత్తథిఔన నియవళ ంచఫడరయౌ. 

 

ఖభనిఔ 2: యభి అభిఔ ఔాట్నలఔు ఒ ఱలడాల్ ఈండరయౌ లేథర నౄభా సంసలు, నౄభాసంస  ఖూర ప్ ఔంనలనీల నఽంచి, నౄభా 
యభీగ కభపభైట్ ఏజెంట్ నఽంచి లవఔభించిన ఄనిై భఫడెల యవభలనఽ, ఖూర ు ఔంనలనీలు భభిమ /లేథర ఏథేని నౄభా 
సంసఔు ఙెంథిన కభపభైట్ ఏజెంట్ ఄశూోలబయట్లల, భభిమ  థరనికి సంఫందించిన యవభలు ఄంథించడం.   
 

(a)  అడిట్ర్ భినుోరి్ ణో నుట్ల ఈ నిమభం (1)లల నేభపునై యధంగ తనిఖీ ఙేలన అభిఔ నియేథిఔల ాత్తని ఏట్ల లలనలింఫర్ 
30లలు సభభింఙరయౌ. యనుయ వాయౄన, కాణరల నియేథిఔ తథితభలనలై అడిట్యా భిశీలన యకలణో సభభింఙరయౌ. 
ఄలాంటి్ భిశీలనలనలై సభ చిత యవయణనఽ ఄతరభిటీ్కి సభభింఙరయౌ.  

(b)  అడిట్ర్ నియేథిఔ వచిిన 90 భోజులలా ు, అ నియేథిఔలల చానన ఏథేని లలనులనఽ సభి ఙేల, ఄతరభిటీ్కి ణెలనుయౌ.  
(c)  ఄనిై కాణర ుసౄ కలు, నియేథిఔలు, డరఔుఫ ంటా్నఽ తనిఖీకోసం ఄతరభిటీ్ సాచించిన యధంగ కభపభైట్ ఏజెంట్ 

తారన కభలమం, లేదంటే్ ఄలాంట్ి రక కభలమంలల ఈంట్లబ.  
(d) ుసౄ కలు, దశూౄ యేజులు, ాఔట్నలు, కంట్లాఔుి  ధనట్లా  తథితభలనఽ ఇ నిమంతణా కింద తా్తనుథించి, థరనికి 

సంఫందించిన ఏడరథి చివభి నఽంచి ఔనీసం థేళా్ వయఔు ఄలాగై ఈంచఫడెతేంథి. ఄబనటి్కీ, కెాబమ్ లు 
నియేథించఫడి, లలటి్ల్ ఫ ంట్ కోసం కోయసి  నియృమాలఔు ఎదఽయసచాసఽౄ నై భిలతేలలా  అ కైసఽలు కోయసి లలా  
భిశుుయభబయవయఔు అ దశూౄ యేజులనఽ ఄలాగై నియవళ ంఙరయౌస ఈంట్లంథి. 

 

(2) నౄభా భధ వభిౄతవం కఔుండర భభో థరనిని భ క యనుయంగ ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెంట్ యషమంలల 
ఄబణే, నౄభా భధ వభిౄతవం కోసం లవఔభిసఽౄ నై భఫడి, నౄభా సంస ల నఽంచి వసఽౄ నై ఆతయ భఫడిని 
యవభింఙే యపలగల యభీ నియేథిఔనఽ నియవళ ంఙరయౌ.  

(3) కభపభైట్ ఏజెంట్ లేవలనఽ యనియోగించఽఔుధే ాత్త నౄభా సంస  లఇయో, లఎఫ్ యో సంతకలు ఙేమాయౌసన 
ఱలడాల్ VIAలల ఆచిిన నూభ్ట్ లల ఆలాంట్ి కభపభైట్ ఏజెంటా్ందభి కోసం యేభైవయసగ ఒ ధివణరానిై 
ఄతరభిటీ్కి థరకలు ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. VIBలల ఆచిిన యధంగ నౄభా సంస  నఽంచి లవఔభించిన 
ఔనేషన్/నుభిణోఱకనిై నేభపుంట్ల కభపభైట్ ఏజెంట్ భ క ఄదికభి, లఎఫ్ఒ (లేథర తతసభానం) నఽంచి 
ను ంథిన ఆథే తయశృ ధివణరానిై ఄతరభిటీ్లల థరకలు ఙేమాయౌ. 

 

18. శూహధడయణం: 
 

(1)  ఇ నిమంతాణన ధనటి్కైషన్ జఞభీ ణేథీ నఽంచి ఇ నిమంతాణల కింద ఄతరభిటీ్ థరవభ భిజిలిేరషన్ భంజూయస ఙేలేౄ  
తనంచి, ఇ నిమభాలలలని 1(3) నిమభంలల నేభపునై సందభౌలలా  తనంచి కభపభైట్ ఏజెంట్ గ ఏ వకీౄ ని 
ఙేమలేయస. 
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(2)  కభపభైట్ ఏజెంట్, నౄభా సంస  లేథర భభెవభెైధర వకిౄ భధ కభపభైట్ ఏజెంట్ గ ఫలధతలు నియవళ ంచడంలల కనీ, 
భభై యఔంగ కనీ తలెణేౄ  ఏథేని యయథరలనఽ ఫలదితేలు ఄతరభిటీ్కి వకిౄఖతంగ నియేథించవచఽి.; ఆలాంటి్ 
భదఽనఽ కనీ నియేదననఽ కనీ లవఔభించినడె ఄతరభిటీ్ అ భదఽనఽ భిశీయౌంచి, ఄవసయఫ ైణే, ఇ 
నిమభాల యంగ దభుౄ  లేథర భిరోధన జయసుతేంథి. 

 

రఴయునడ తుమభాఴయ 

I. శూహధడయణ రఴయునడ తుమభాఴయ 

1. తా్త కభపభైట్ ఏజెంట్ విత్తౄ  ధ ైుణ ావయౄన ాభాణరలు ఔయౌగి, నులలథరయసల ాయోజధరలఔు ఄనఽఖ ణంగ తభ 
ఫలధతలనఽ నియవభిౄంఙరయౌ. ఄలా ఙేలే సభమంలల- 

 

a) ఔాబంటా్ణో ఎలాయేళ్లా తన వవశృభలనఽ ఄతంత యశ్వసనీమత, చితౄ యథేిణో నియవళ ంచడం; 

b) శ్రదే, జఞఖరతౄ ణో చయలు ఙేటి్డం; 

c) కభపభైట్ ఏజెంట్ ణో తన సంఫందరనిై ఔాబంట్ ఄయం ఙేసఽకోవడం, యభి తయుధే కభపభైట్ ఏజెంట్ ని 
ఙేలేలా చాడడం; 

d) అనేక్షథరయసలెైన ఔాబంట్లా  ఄంథింఙే సభాఙరయం నణరౄ నిై తభ వయఔు, యనుభనిై ఄంథిసఽౄ నై నౄభా 
సంస (ల) వయకై గోంగ ఈంచడం; 

e) తభ శూవదీనంలల ఈనై యహస దశూౄ యేజుల బదాతనఽ నియవళ ంచడరనికి సభ చిత చయలు ఙేటి్డం; 

f) ఔంనలనీలలని ఏ డైెభెఔిర్ కనీ, లేథర సంస  పలఖశూవనే కనీ లేథర భ క కయనియవహఔుడె లేథర భ క ఄదికభి 
లేథర నిభిేషీ వకిౄ భభో కభపభైట్ ఏజెంట్ వదె ఆథేయఔఫ ైన హోథరనఽ ఔయౌగి ఈండభదఽ; 

 

2. రతి కహమపమైట్ ఏజెంట్ ఔయౌగి ఉండ్డయౌీనవి 

 

a) తన భ క ఄదికభి భభిమ  ాత్త నిభిేషీఫ ైన వకిౄ ఙేలే తను ులఔు ఫలధత వహంఙరయౌ.; 
b) భ క ఄదికభి, నిభిేషీ వఔుౄ లందయౄ ణరభ  భాభెుట్ ఙేలే నౄభా ఈతతేౄ లఔు సంఫందించి సభెైన శిక్షణ, 

ధ ైుణం, జఞా నం ఔయౌగి ఈండేలా చాసఽకోయయౌ; 

c) భ క ఄదికభి భభిమ  నిభిేషీ వకిౄ నులల యాోజధరలు, నులల కింద వఙేి ాత్తపలాలఔు సంఫందించి 
అనేక్షథరయసడికి ఎలాంట్ి తుడె సభాఙరయం ఆవవభదఽ; 

d) నౄభా ఈతత్తౄ ని కొధేందఽఔు అనేక్షథరయసడిని ఫలవంతనలటి్ఔుండర చాడరయౌ; 

e) నౄభా ఈతత్తౄ కి సంఫందించి నౄభాథరయసఔు ఄభ్కనికి భ ందఽ, ఄభ్ఔం తభవత్త సలశృలనఽ తగినంత 
ఆయవయౌ.; 

f) కెాబమ్ సభమంలల లాంఛధరలు, దశూౄ యేజీఔయణ ూభిౄ ఙేమడంలల నౄభాథరయసఔు శూధఫ ైనంత ఎఔుువ 
సశృమ, సహకభనిై ఄంథింఙరయౌ.; 
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g) కభపభైట్ల ఏజెంట్ భిస్కు ందం భమయని, నౄభా సంసగ ని ఙేమయధే యషమంనలై తగినంత ాఙరయం 
ఔయౌంఙరయౌ.; 

h) ఆదెభి యధఽలు, ఫలధతలనఽ నియవళ ంచిన భీత్తలలధే నౄభా సంస లణో ంథరలు ఙేసఽఔుంట్లయస.  
 

II. అభమఔం భయంద రఴయునడ తుమభాఴయ 

 

3. తా్త కభపభైట్ ఏజెంట్ లేథర భ క ఄదికభి లేథర నిభిేషీ వకిౄ కింద నేభపునై యధంగ వాయౄధర నిమభావయని 
ఄనఽసభిశూౄ యస: 

 

i) తా్త కభపభైట్ ఏజెంట్/భ క ఄదికభి/నిభిేషీ వకిౄ,- 
 

a) డిభాండ్స ఙేలనుడె అనేక్షథరయసఔు తన ఖ భిౄంునఽ ఙెడంణో నుట్ల తన భిజిలిేరషన్/ధివణరానిై 
య లాడింఙరయౌ; 

b) నిభిేషీ నౄభా ణారయఔఔు లనూయసస ఙేలనుడె ణరభ  ందం ఙేసఽఔునై నౄభా సంస  ఄభ్ఔంకోసం 
ఆవవజూనే నౄభా ఈతతేౄ లఔు సంఫందించి ఄవసయఫ ైన సభాఙరభనిై యవభించి, అనేక్షథరయసల ఄవసభలనఽ 
భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ; 

c) అనేక్షథరయసడె కోభిణే, ఄభ్ఔం కోసం ఆవవజూనే నౄభా ఈతత్తౄ కి సంఫందించిన ఔనేషన్ శూ బని 
య లాడించడం; 

d) ఄభ్ఔంకోసం ఆవవజూనే నౄభా ఈతత్తౄ కోసం నౄభా సంస  వసాలు ఙేలే నానేమంనఽ సాచించడం; 

e) నౄభా సంస  తా్తనుదన తంాలల ఄవసయఫ ైన సభాఙరయ సవపలయనిై, నౄభా కంట్లాఔుి నఽ కొనడంలల యసౄ యఔ 
సభాఙరభనిై య లాడింఙరయౌసన నుాభ కతనఽ అనేక్షథరయసఔు యవభింఙరయౌ; 

f) అనేక్షథరయస ఖ భించి జభినన ఄనిై ఄయవంతఫ ైన యఙరయణలనఽ జభినన తభవత ాత్తనుదనఔు ఄంగీకభనిల 
సంఫందించినథిగ ంద ూచీ తాంనలై తీవా ాపలవం చానే దఽయలయట్లా  లేథర భఫడి నిలఔడలేనే ఖ భించి 
నౄభా సంసఔు సభభిసఽౄ నై ా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 సంసణో ాత్తనుదన ణరానిై థరకలు ఙేలే సభమంలల ఄవసయఫ ైన దశూౄ యేజులనఽ ను ందడం 
తదనంతయం తా్తనుదననఽ ూభిౄ ఙేమడంకోసం నౄభా సంస  ఄడిగిన ఆతయ దశూౄ యేజులనఽ ను ందడం; 

 

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

 

a) ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్/ధివతాం ఔలఖని నౄభా యనుభనిై ఄబభించడం లేథర లేఔభించడం; 

b) తా్తనుదన తంాలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యడిచినలటిే్ందఽఔు అనేక్షథరయసనఽ నాేభైనంచడం; 
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c) తా్తనుదన ఄంగీకయం కోసం నౄభాసంసఔు సభభించిన తా్తనుదన తంా లేథర దశూౄ యేజులలల తుడె 
సభాఙరభనిై సభభింఙేలా అనేక్షథరయసని నేాభైనంచడం; 

d) అనేక్షథరయసణో ఄభభదఔయంగ ావభిౄంచడం; 

e) ఏథేని ఆతయ నిభిెషీ వకిౄ లేథర ఏథేని నౄభా భధవభిౄ ాయేశ్నలటిి్న ఏథేని ాత్తనుదనణో జోఔం ఙేసఽకోవడం; 

f) నౄభా సంస  ఆవవజూనన యటి్కి ననైఫ ైన ధయలు, ాయోజధరలు, నిమభ, నిఫంధనలనఽ ఆవవజూడం; 

g) సాఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేసఽఔుని, అ యదఽె  జభిగిన భూడేళా్లలు తననఽంచి భభో కొతౄ  తా్తనుదననఽ ఔయౌగి 
ఈండేలా నులలథరయసనఽ నియోందించడం; 

h) ఏథేని సంవతసయంలల లేఔభించిన నతౄ ం నానేమంలల మాప ై రణరనికి నేంచి నానేమం కింద కై వకిౄ నఽంచి 
కనీ, కై సంస  నఽంచి కనీ, కై సంస ల ఖూర ు నఽంచి కనీ ను ంథినట్లి  ఏ కభపభైట్ ఏజెంట్ నుోయసి నూోయౌయోలల 
ఔనించభదఽ; 

i) ఄతరభిటీ్ నఽంచి భ ందసఽౄ  అమోదం ను ంథిణే తనంచి, ఏ నౄభా ఔంనలనీకి డైెభెఔిర్ గ కవడం లేథర కొనశూఖడం 
ఙేమలేయస., 

j) భనీ లాండభింగ్ కయఔలానులలా  నులుంచఽకోవడం; 

k) తుథోవటిి్ంఙే కల్ లు, యషూభిత కల్స భాయాంలల తభంత ణరభ గ లేథర కల్ లలంట్యా థరవభ 
యనుయంలల నులుంచఽకోవడం; 

l) నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ఄబభించడం, లేఔభించడం కోసం భయి్లెవల్ భాభెుటి్ంగ్  ఙేటి్డం; 

m) యనుభనిై ను ందడంకోసం శిక్షణ ను ందని, ఄనదికయ వఔుౄ లనఽ యనియోగించఽకోవడం; 

n) సభిికైట్ అఫ్ భిజిలిేరషన్ కాయం నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ఄబభించడం, లేవలు ఄందంచడం నేనశృబంచి నౄభా 
ఔనసలినీస లేథర కెాబమ్ ల ఔనసలినీస లేథర ఆతయ నౄభా సంఫందిత లేవలనఽ ఄంథించడం. 

o) నౄభా ఈతత్తౄ  ంనణీని కొనశూగింఙే ఔరభంలల అనేక్షథరయసలెైన నులలథరయసల భిచమ యవభలనఽ 
సాచించభనడం, ఄబభించడం, థరభి చాభనడం, సలశృ కోయడం, భిచమం ఙేమభనడం 
ఔనఽగపనభనడం లేథర ఄంథించభనడం లాంట్ియ కఔుండర ఏ వకిౄణో ఄబధర ందంలల 
నులుంచఽకోవడం, నుోాతసళ ంచడం, కంట్లాఔుి  ఔుదఽయసికోవడం లేథర భభైథైెధర ఏభట్ల ఔయౌగి ఈండడం 

; 

p) భభై వకిౄకెైధర లేథర సంసకెైధర ఄభ్ఔం, భిచమం, థరభి ఔనఽకోువడం, సాచించడం లేథర ఔనఽగపధే ఈథెేశ్ం 
ఏథైెధర ఈంట్ే ఏథేని జు, ఔనేషన్, నుోాణరసహకనిై ఙెయాౌంు లేథర ఄనఽభత్తంచఽ 

 

III. యఔరమానంతయ ావయౄధర నిమభావయ 4.  

తా్త కభపభైట్ ఏజెంట్ ఙేమాయౌసనయ - 

a) ధరనేధేషన్ లేథర ఄలలైన్ ఫ ంట్ లేథర చియసధరభా భాయస లేథర ఐచిికల యాోగనిై ాపలయతం ఙేలేందఽఔు, 
తా్త వకిౄఖత నులలథరయసఔు సలశృ ఆయవయౌ.  భిల త్తకి తఖాట్లి  ఄవసయఫ ైన ఙోట్ తగిన సశృమం ఄంథింఙరయౌ  
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b) ఆటి్కై తన థరవభ లేఔభించిన నౄభా యనుభనిై సంయక్షించఽఔుధే కోణంలల నులలథరయసఔు ధనటి్భాట్గ, 
భతూయవఔంగ ధనట్ీసఽ ఆవవడం థరవభ నిభీృత వవదిలల నులలథరయసల థరవభ నానేమం ఙెయాౌంు జభిగైలా 
తా్త ామతైం ఙేమాయౌ. 

c) ఔాబంట్ ఔు బయషతేౄ లల యక్షణ ఆయవలని ఎంచఽకోనటి్కీ, తన ఔాబంట్ నౄభా ఖడవు ణేథీని ణెలుసఽఔుధేలా 
చాడరయౌ: 

d) నులల అయభౌవం లేథర చివభి ునయసదేయణ ణేథీ నఽంచి ఙోట్ల ఙేసఽఔునై నులలని ాపలయతం ఙేలే 
భాయసలనలై సలశృలనఽ భినావల్ ధనట్ీసఽలు తనిసభిగ య లాడింఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈండేలా ళెచిభిఔ 
ఙేమాయౌ. 

e) కంట్లాఔుి  ునయసదేయణ ాయోజనం కోసం నౄభా సంసఔు ఄంథించిన సభాఙరయం నణరౄ నిై భికయసు  ఙేమడం 
కోసం ునయసదేయణ ధనట్ీసఽలు ఒ భికయసు నఽ నియవళ ంఙేలా చాడరయౌ; 

f) ఖడెవు ణేథీ భ ందఽ సకలంలల నౄభా సంస  ునయసదేయణ అశృవధరనిై ఔాబంట్ లవఔభింఙేలా చాడరయౌ.  
g) నౄభాసంస  కెాబమ్ ల లలటి్ల్ ఫ ంట్ ఄవసభలఔు ఄనఽఖ ణంగ నులలథరయసలు లేథర కెాబమ్ థరయసలు లేథర 

లనెృథరయసలఔు ఄవసయఫ ైన సశృమానిై ఄంథింఙరయౌ.; 
h) శూధఫ ైనంత తవయగ యసౄ యఔ యషమాలు య లాడించి, తదనంతయ భిణరభాలనలై సలశృ ఆఙేిలా కెాబమ్ లనఽ 

ఔాబంట్ లు ఖ భిౄంఙేలా యవభింఙరయౌ.; 
i) ఔాబంట్ సభిగా  ఙేమలేదని పలయంఙే క్షంలల నిజఫ ైన, ధరమఫ ైన, ూభిౄ య లాడి ఙేలేలా ఔాబంట్ ఔు సలశృ 

ఆయవయౌ. తదనంతయ య లాడి జయఖని క్షంలల ఔాబంట్ కోసం బయషతేౄ లల నిఙేమడరనికి నిభఔభించవచఽి; 

j) కెాబమ్ ఔు సంఫందించిన ఏథేని ఄవసభలనలై ఔాబంట్ ఔు సభెైన సలశృ ఆయవయౌ.; 
k) కెాబన్ లేథర కెాబమ్ ఔు ఄవకశ్ం ఈండ చిధే ఏథేని సంగట్నఔు సంఫందించిన సభాఙరభనిై ఔాబంట్ 

నఽంచి లవఔభించిన య ంట్ధే ఎలాంటి్ జఞం లేఔుండర భూడె ని థిధరలలా ు ంనంఙరయౌ.; 
l) నౄభా సంస  నియృమానిై లేథర కెాబమ్  ఖ భించి ఔాబంట్ ఔు య ంట్ధే ణెయౌమఫయఙరయౌ. తన కెాబమ్ నఽ 

భిశీయౌంచడంలల ఔాబంట్ ఔు ఄయవంతఫ ైన శూమానిై ూభిౄగ ఄంథింఙరయౌ. 

m) నౄభా కంట్లాఔుి  కింద వసఽౄ నై యాోజధరల నఽంచి యట్లనఽ డిభాండ్స ఙేమడం కనీ లవఔభించడం కనీ 
ఙేమభదఽ; 

n) ఫోధఔుడి లేకలు, యదరధరలు, ునయసదేయణ దశూౄ యేజులు భదఽల నియవహణ దేతేల యవభలనఽ ఔయౌగ ి
ఈండేలా చాడరయౌ.: 

o) నూోన్ థరవభ కనీ లేథర భతూయవఔంగ కనీ భదఽలనఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ: 

p) ఈతౄ య ాతేతౄ భలనఽ లవఔభించిన థరైలుఖ  భోజులలా ు భదఽనఽ ఖ భిౄంఙరయౌ. భదఽనఽ భిశీయౌంఙే 
లఫోంథికి సలశృ ఆచిి, థరని భిశుుయ ఖడెవు ణేథీని ఖ యసౄ  ఙేమాయౌ; 

q) సందనణో సంణోషంగ లేఔుంటే్ ఏం ఙేయొచిధే యషమానిై భదఽ థరయసఔు లేకల థరవభ సభాఙరయం 
ఄంథింఙేలా చాడరయౌ; 
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r) సభ చితఫ ైన లనిమర్ శూ బలల భదఽలనఽ భిశీయౌంఙేలా చాడరయౌ; 

s) భికభిుంగ్, యయేక్షణ భదఽలకోసం ఒ వవస నఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ.  
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అధడామం 5 

జీవిత  తెభా యొఔు చటటఫదధబ ైన సదడధ ంతడలక 
 

అధడామం మిచమం 

ఔ జీయత  నౄభా ంథరనిై రలంఙ ేఄంరలేనేట్  ఇ  ఄదరమంలల, భనం చభిి శూౄ ం. ఇ  ఄదరమం 

జీయత  నౄభా ందంలల ఖల ణాేఔ లక్షణరల ఖ భించి ణెయౌమజసైఽౄ ంథ.ి 

నేయవుఔకనే అంశహలక  

 

B. నౄభా ంథరలు  – చటి్ఫదేఫ ైన ఄంరలు భభమి  ణాేఔ లక్షణరలు  
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A. తెభా ందడలక  – చటటఫదధబ ైన అంశహలక, రతేాఔ లక్షణడలక 

1. తెభా ందడలక  – చటి్ఫదేఫ ైన ఄంరలు 

a) తెభా ందం   

నౄభా ఔ ందం ఙసేఽఔునైఄగిరఫ ంట్ల. నౄభా సంస  నిభిెషిఫ నై, ణాేఔఫ ైన భసిఽులకి ఔ ధయకి లేథర 
నానేమంకి అభిఔ బదతా ఔయౌంచడరనికి ఄంగీఔభసిఽౄ ంథి. ందం ఙసేఽఔునై ఄగిరఫ ంట్ల ఔ నౄభా నులల 
యౄం తీసఽఔుంట్లంథ.ి 

b) తెభా ందంలో ఉండ్ే చటటఫదధబ నై అంశహలక 

ఆుడె భనం ఆఔుడ కొనిై యకల నౄభా ందం లక్షణరల ఖ భించి ణెలుసఽఔుంథరం. నౄభా ంథరలని 
రలసఽౄ నై కొనిై ధరమయఫ ైన లథరే ంణరయౌై ఆుడె చాథరె ం. 

కరలకహంవం 

ఆయస నుభీిల భధ ఈండే ఔ ంద ఄగిరఫ ంట్ల చటి్యఫ నై చయలు తీసఽకోవడరనికి ఄనఽయ నైథి. 
ఆండమిన్ ందం మాకి్ 1872 కాయం నౄభా ంథరలణో సశృ పలయతథశే్ంలలని ఄనిై ంథరలనఽ 
రలసఽౄ ంథి.   

ఔ నౄభా నులల నౄభా సంస  ఄధ ే ఔంనలనీ, నౄభాథరయస ఄధ ే నులలథరయస -   భెండె నుభీిల భధ ఏయడ ే
ందం. ఆథి పలయతీమ ందం చటి్ం 1872లల ను ందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙసేఽౄ ంథి.  

చితరం 1: తెభా ందం  

 

 

 

c) చ లకె ఫాటభయా ందంలోతు అంశహలక   
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చితరం 2:  చ లకె ఫాటభయా ందంలోతు అంశహలక   

 

ఙెలుా ఫలట్బయ ందంలలని ఄంరలు  :  

i. రతితృహదన భమిమయ ఆమోదం  
ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄక ిఏథెధైర ఔ ని ఙేమడరనిక ితన ఆశుి నిై ణయెౌనధర లేథర ఏ యషమాధ ైైధర ఄలా 
ఙేమవదెని యభించిధర అ నిక ి ఄవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ను ంథ ే ఈథేెశ్ంణోధ ే ఙలేేౄ , ఄథ ి ఔ అపర్ లేథర 
తా్తనుదన ఙసేఽౄ నైట్లి  భఖిణ ంచఫడెతేంథ.ి శూదరయణంగ, తా్తనుదఔుడె (proposer) థరవభ 
తా్తనుదన ఙమేఫడెతేంథ.ి నౄభా సంస  థరవభ ఄంగీఔభించఫడెతేంథ.ి 

అపర్ ఆవవఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన లవఔిత్తని ణయెౌమజలైనట్ేి .  ఄందఽవలా ఄంగీఔభించినట్ేి . 
లవఔభించఫడిన తా్తనుదన యగె నం ఄవుతేంథి. 

లవఔిత్త తా్తనుదఔుడకి ి ణయెౌమజమైాయౌసన ఄవసయం ఈంథి. పయౌతంగ ఔ ందం యౄం 
థరలుితేంథ.ి  

ఔ తా్తనుదఔుడె నౄభా నులల  నిఫంధనయౌై ఄంగఔీభిశూౄ డె. ఄతడె డినుజిట్ నణరౄ నిై ఙెయాౌంచడం 
థరవభ తన ఄంగకీభనిై ణెయౌమజైశూౄ డె. శాూౄ వనకి లవఔిత్త లనంచిన తభవత, ఄథి నదట్ ి
నానేమంగ భాయసతేంథి. ఄుడె అ తా్తనుదన  నులలగ భాయసతేంథ.ి 

ఔయళే్ ఏథెైధర షయతే నలటి్ఫడనిటా్బణే, ఄథి కౌంట్ర్  అపర్ ఄవుతేంథి. 
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నులల ఫలండె ంథరనికి శూక్షం ఄవుతేంథి. 
ii. మిఖణన (Consideration) 
మిఖణన ఄంట్ ే ంద నుభీిలక ి కొంత యసయ యాోజనం ఈండలేా ఈండరయౌ.  నౄభాథరయస నఽంచి 
నానేమం ఔ భిఖణన, ఄలాగై ఄథి నషిభిశృయం ఙేశూౄ భధ ేయగె నం నౄభా సంస  నఽంచి ఔ భిఖణన.  
iii. తృహమీటల భధా అగిరబ ంటయ  
ఆయస క్షాల క ైయషమానిై క ైఄయంలల ఄంగీఔభింఙరయౌ. భభోలా ఙెనులంట్,ే ఆయస నుభీిల భదర ఔ 

సభనవమ దోయణ లల “ఄంగకీయం” (consensus ad-idem) ఈండరయౌ. నౄభా సంస, నులలథరయస క ై

యషమానిై క ైఄయంలల ఄంగఔీభింఙరయౌ. 

iv. సేుచడా అంగీకహయం (Free consent) 

ఔ ందంలలక ియాేశిసఽౄ నైుడె లేవఙరి ఄంగీకయం (free consent) ఈండరయౌ. 

ఇ కయణం కనుడె ఄంగీకయం లేవచిగ ఆచిినట్లా  ఙెఫడెతేంథ ి  

 నియోంధం 
 ఄనఽచిత పాలవం 

 మోసం (నూాడ్స) 
 తుగ ణెయౌమజైమడం 
 ను యనుట్ల 

ఔ ఄగిరఫ ంట్ల సభ్త్త నియోంధం నైథర, మోసం లేథర భామ వలాా  సంబయంచినుడె, అ ఄగిరఫ ంట్ల 
ఙెలాదఽ.  

v. తృహమీటల శూహభమహి ాలక 
ంథరనిక ి ఙెంథని భెండె నుభీిల ందంలలక ి యాేశించడరనిక ి   చటి్ఫదేంగ ఄయసహ లెై ఈండరయౌ. 
నులలథరయస శాూౄ వననల ై సంతఔం ఙలే ే సభమానిక ి ఫేజయస వమసఽస ఔయౌగ ి ఈండరయౌ, ఄలాగ ై ఄతడ ి
భానలఔ అభోఖం ఫలఖ ండరయౌ, ఄంణ ేకఔుండర ఄతడె చటి్కాయం ఄనయసహ డగి ఈండకదఽ. ఈథరహయణక,ి 
ఫ ైనయసా  నౄభా ంథరలలలక ియాశేించ భదఽ.  
vi. చటటఫదధత 

ంద వసఽౄ వు చటి్యఫ నైథ ి ఄబ ఈండరయౌ. ఈథరహయణక,ి చటి్యయసదెఫ నై చయల కోసం ఏ నౄభా 
లనంచదఽ. వసఽౄ వు లేథర భఖిణన చటి్యయసదెఫ ైన ఄట్లవంట్ి ఄంగకీయం ఙలాెదఽ. ఒ నౄభా ందంలల 
వసఽౄ వు చటి్ఫదేఫ నై వసఽౄ వు. 
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కరలకహంవం 

i. తుయఫంధం - ధేయూభతి యదరధరల థరవభ త్తౄ డ ిఙేమడం జయసఖ తేంథ.ి  

ii. అనచిత రఫాఴం (Undue influence) - భభపఔ ఆషింనల ైఅదితం ఙెలాబంఙ ేశూభయూం ఈనై అఫ , 
ఆతయసల నఽంచి ఄనఽచితఫ నై  యాోజనం ను ందడరనిక ితన హోథరని  యడనిుడె.    

iii. మోషభయ (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాత్తనిధం థరవభ ఄతనఽ లేథర అఫ  నిజభని నఫే్ లా 
ఙేలేందఽఔు నేాభనైశూౄ డె. యసౄ యయౌై ఈథేెశ్ూయవఔంగ థరచినలట్ిి గనీ లేథర యట్నిి తుగ 
ణెయౌమజైమడం వలా గనీ  ఄలాంట్ ిమోసం  తలెతేౄ తేంథి.  

iv. తృొ యతృహటయ Mistake - ఔభ ి జఞా నంలల లలం లేథర ఔ యషమం leda ఔ సంగట్నని యశ్వలంచడం 
లేథర యవభించడంలల లలం. ఆథ ిందం యషమభ  ఖ భించిన  ఄవగహనలలనా భభమి  ఄంగకీయ 
తంాలలనా లలం తలెణేౄ లా ఙసేఽౄ ంథి. 

2. తెభా ందడలక  – రతేాఔ లక్షణడలక (Special features) 

a) ఉఫెమిరభ ప్ైడ్సీ (Uberrima Fides) లేదడ మిూయణ విశహుషం (Utmost Good Faith) 

ఒ నౄభా ందం నుట్ింఙ ేనుాథనేఔ సాణరాలలా  ఆథ ిఔట్.ి థీనిై ఈఫ భిరభ లడై్సస ఄని ఔడర ఄంట్లయస. ఄంట్ ే
ందంలల ఈనై తా్త నుభీి నౄభా యషమానిక ిసంఫందించిన ఄనిై భ కఫ నై యసౄ యల య లాడింఙరయౌ.   

భంచి నభ్కని (good faith) క,ీ  భిూయృ యరవసం (utmost good faith) క ీ ఙరలా ణడేర ఈంథ.ి 

శూదరయణంగ యణ జయఫ నై ఄనిై ంథరల లాయథేయలనీై భంచి నభ్ఔం నైథ ేజభగిినుోత ఈంట్లబ .
యట్ిలలా  ఎఔుడర మోసంగనీ ,ఔట్ంగనీ ఈండవు. భంచి నభ్కనిై నుట్ింఙరయౌసన ధరమయఫ నై (legal) 
ఫలధత భాతఫా ే కఔ, ఄభ్ఔంథరయస, కొనఽగోలుథరయసక ి ందం ఖ భించి ఎలాంట్ ి సభాఙరయభూ 
య లాడించఔడదధ ేనిఫంధన నుట్ించనవసయం లేదఽ.  

ఆఔుడ “కొనఽగోలుథరయసనిథ ే ఫలధత” (Caveat Emptor) నిమభం నుట్ించఫడింథ.ి ఄంట్.ే 
కొనగోలకదడయవతు హచెుమించడం.  

ందంలల ఈనై నుభీిలు ందంలల ఈనై యషమం ఖ భించి ఎంణో నిశితంగ భిశీయౌంఙరయౌ. ఄలాగ ై ఔ 
నుభీి భభపఔ నుభీిని తు ణోావ ట్ిించనంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధ ేఆవవఫడు ంత వయఔ, ఄవతయౌ 
నుభీి ంథరనిై తనంచఽఔుధ ే(avoid)  రాలై ఈండదఽ. 
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మిూయణ విశహుషం (Utmost Good Faith): నౄభా ంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై అదరయంగ 
ఙేసఽఔుని నడెశూౄ బ.. ందం యషమం ఔనినంచనథ.ి నలైగ ధయేసగ  భిశీయౌంచిధర లేథర నౄభా సంస  
ఄనఽబవం థరవభ గనీ ఄంత సఽలబంగ ణెయౌల ేఄవకశ్ం లేదఽ. ఄలాగై ఄధఔే యసౄ యలు, యట్ ిసవపలవయంగ  
తా్తనుథించినయభ ి (proposer)కి భాతఫా ే  ణెయౌల ఈండవచఽి. ఄందఽక ై నౄభా సంస  తయచఽగ సభాఙరయం 
కోసం తా్తనుదఔులనల ైూభిౄగ అదరయడ ిఈంథ.ి  

ఄందఽవలా నౄభా యషమభ  ఖ భించిన భ కఫ ైన సభాఙరయం  (material సభాఙరయం ) ఄంణర నౄభా 
సంసలఔు ణెయౌమదఽ కఫట్ిి థరనిై సంూయృంగ య లాడింఙరయౌసన చటి్యఫ నై ఫలధత తా్తనుదఔుడెక ిఈంథ.ి 

ఉదడసయణ 

డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల  కోసం ఔ తా్తనుదన (నాుోజల్) ఙేరడె. నులల  కోసం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధ ే
సభమంలల, డయేడ్స డమాఫ ట్సి్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యద ినియయణఔు చికతిస తీసఽఔుంట్లధరైడె.  కనీ 
డేయడ్స జీయత నౄభా సంసఔు ఇ యసౄ యనిై య లాడించలేదఽ. జీయత నౄభా సంస  జఞభ ీ ఄందఽవలన డేయడ్సక ి
భ నలైొ  ఏళా్ వమసఽ. ఄందఽవలా జీయత  నౄభా సంస  డయేడ్సని య దై భకీ్ష ఙబేంచఽకోభని ఄడఖఔుండరధ ే

ఄతడిక ి నులల  జఞభ ీ ఙలేంథ.ి కైవలం కొనిై సంవతసభలలలధే, డేయడ్స అభోఖం భభింత క్షణీ ంచింథ.ి ఄతడిని 
అసఽత్తాలల ఙేభియస. డేయడ్స ఆఔ కోలుకోలేదఽ. తభవత కొథిె  భోజులలా  ఄతడె భయణ ంఙరడె. జీయత నౄభా సంసకి 
ఔ థరయ ఙేమఫడింథ.ి   

జీయత నౄభా సంస  థరయ త్తయసుభించడం చాల, డయేడ్స  ధరనేనీ అశ్ియడరు డె. నౄభా సంస  థరని 
భరిోధనలల డయేడ్స నులల కోసం దయకాసఽౄ  ఙలే ేధరట్కి ైభధఽఫేహంణో ఫలధడెతేనైట్లా గనా, ఄలాగ ైఇ 
యసౄ యనిై ఈథేెశ్ూయవఔంగధ ే డేయడ్స థరచి నలట్ిినట్లి గనా ణేయౌంథ.ి ఄందఽవలా నౄభా ందం ఙలాెదని 
ఔాట్ించఫడింథ,ి ఄంణకేఔ థరయ  ఔడర త్తయసుభించఫడింథ.ి   

భ కఫ ైన సభాఙరయభంట్ ే నౄభా సంసలు ఇ కంిథి యట్ిని నియృబంచఽఔుధేందఽఔు యలుగ 
ఆఙేి సభాఙరయం : 

 యయస భిసఽుని ఄంగీఔభించవఙరి లేథర?  
 ఔయళే్ ఄంగీఔభలిేౄ  నానేమం ఏ భటై్లలల ఈండరయౌ? యట్కి ిఎలాంట్ి నిమభ నిఫంధనలు ఈండరయౌ? 

ఇ ఫలధత కైవలం తా్తనుదఔుడెక ి ణెయౌలన భ కఫ నై యసౄ యలక ై (material facts) కఔ, ఄతడె 
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫ ైన యసౄ యలక ి ఔడర వభిౄసఽౄ ంథి. భిూయృ యరవశూనిక ి సంఫందించిన ఇ 
చటి్యఫ నై ఫలధత శూదరయణ ధరమభిదలిలక ివసఽౄ ంథి. 
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ఉదడసయణ 

ఔ తా్తనుదన ఙేల ే తా్తనుదఔుడె య లాడ ి ఙేమాయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా  కొనిై ఈథరహయణయౌై ఆఔుడ 
భశిీయౌథరె ం:   

i. జీవిత   తెభా: వకిౄఖత య దైయఫ ైన చభతి,ా వంశ్నుయంయంగ వసఽౄ నై యధఽల లక్షణరలు, 
ధాభనునం, భదనునం వంట్ ిలక్షణరలు, నిక ియ ళా్ఔ నుోవడం, వమసఽ, ఄలయట్లా తా్తనుదఔుడె 
అథరమ యవభలు వంట్ ి  అభిఔ సభాఙరయం,  భ ందఽగ ఈనై జీయత   నౄభా  నులలలు, విత్తౄ  
నదలెైనయ. 

ii. ప్ైర్(Fire)తెభా: బవన నిభ్ణం, బవధరనిై ఈయోగసిఽౄ నై తీయస,  బవనం వమసఽ,  అ 
నుాంఖణంలల ఈనై వసఽౄ వుల సవపలవం, నదలెైనయ.   

iii. బ మెైన్ (Marine) తెభా: శూభాగిర యవభలు, నుకింగ్ యదరనం  నదలెైనయ. 

iv. మోటర్ (Motor) తెభా: యహన యవభలు, కొనై ణథే,ీ డెైైవయస యవభలు నదలెైనయ.   

అ యధంగ నౄభా ంథరలు  ఄదిఔ ఫలధత లలఫడ ిఈధరైబ. ఆఔ నౄభా యషమానిక ివలేౄ , భంచి యరవసం 

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

తుయుచనం  

ఄడగిిధర, ఄడఖఔనుోబధర,  తా్తనుథిసఽౄ నై భిసఽుక ిఖల ఄనిై యకల భ కఫ నై యసౄ యయ్ై సవచిందంగ, 
కచిితంగ, య లాడించడఫ,ే "ఈఫ భిరభ లైడ్సస" పలవనగ నియవచించఫడింథ.ి    

మిూయణ విశహుషం ందంలోతు తృహమీటల ఴమిచతేడ షమిగహ తృహట ంఫడఔతోృ త,ే ఆ ందం నంచి వ్హమిదద మిలో 
ఎఴమెైనడ తంచకోఴచు. ఄంట్ ే థీనయం భ కంగ ఒ నౄభా ందంలలక ి వఙేియభవెయౄ ఄనఽచితంగ 
యాోజధరలు ఄందఽకోయలని ఄనఽకోభదఽ.   

నౄభాథరయస నౄభా ందం కోసం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄ యనిక ి సంఫందించి ఎలాంట్ ి ఄయసౄ వ సభాఙరయం 
ఆవవఔడదని పలయంచఫడెతేంథ.ి నౄభాథరయస ఄనిై యషమాలఔు  సంఫందించిన యసౄ యలనా య లాడింఙరయౌ.  
ఇ ఫలధణ ే ఔనఽఔ లేఔుంట్ ే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ  భసిఽుని పాలయతం ఙేల ే కొనిై నిభిెషిఫ ైన యసౄ యయౌై 
ఄణచియమేడరనిక,ీ ఄనఽచిత యాోజనం ఄందఽకోవడరనిక ీమాత్తైంఙ ేఄవకశ్ం ఈంథ.ి   

ఄండర్ భెైట్ర్ సభెనై భిసఽు ఄంచధర  యేసఽఔుధలేా, నులలథరయస తన అభోఖం, ఔుట్లంఫ చభతి,ా అథరమం, విత్తౄ  
నదలెైన యషమాలలా  ఎలాంట్ ిథరభిఔం లేఔుండర యసౄ వ లత్తని నిజఞబతీగ  య లాడింఙరయౌ. ఄండర్ భెటై్ింగ్ ఙలే ే
ఄండర్ భెటై్ర్ నియృమానిై పాలయతం ఙలేే యధంగ తా్తనుదన తంాలల యషమాలు ఙెఔనుోవడం గనీ, 
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తుగ ఙెడం (misrepresentation) గనీ జభిగణి,ే అ ంథరనిై యదఽె  యచడరనికి  నౄభా సంసక ి
ఄదకియం ఈంథ.ి 

చటి్ం ఄనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళ యాతం ఙమేడం ఔ ఫలధతగ యదించింథ.ి   

ఉదడసయణ 

ఆట్వీల కొంతకలంగ ఔ ఎగిజఔట్ివ్ ళెైర్ ట్నెషన్ ణోనా, సవలంగ ఖ ండెనుోట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె. 
ఄందఽవలన ఄతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. ఄతడె తన యసౄ యఔ భలిత్తని య లాడించలేదఽ. 
అ యధంగ నౄభా సంస  నౄభాథరయసడె యసౄ యలనఽ వకీరఔభించి ఙలేన తా్తనుదనలనఽ లవఔభించడం వలా 
మోసనుోతేంథి. 
ఔ వకిౄక ిఖ ండెలల యంధంా ఈంథ,ి అ యషమానిై నాుోజల్ నూయంలల ఄతడె య లాడింఙరడె. అ యషమం నౄభా 
సంస  థరవభ లవఔభించఫడింథ.ి భ ందఽ నఽంచీ ఈనై యధఽలక ి ఔనీసం 4 ఏళా్ వయఔ ఔవభైజి ఈండదధ ే
యషమం తా్తనుదఔుడె (నాుోజర్, నౄభా ఙేల ేవకిౄ) క ి ణెయౌమజమైఫడలేదఽ. ఆథ ినౄభా సంస  థరవభ తు 
ణోావ ట్ిించఫడని యసౄ యనిక ిఈథరహయణ.  

b) భయకాబ ైన వ్హషువ్హలక  (Material facts) 

తుయుచనం  

ఔ భిస్కు ని ఄంగీఔభించవచిని నియృబంచడంలల ఔ నౄభా  ఄండర్ భెటై్ర్ తీయసనీ, ఄలాగ ై  నానేమం భటై్ల, 
ఆంక ఆతయ నిమభ నిఫంధనయ్ై పాలయతం ఙేల ే యసౄ యనిై భ కఫ నై వ్హషుఴభయగహ (Material fact) 
నియవచించఫడింథి.   

ఄంతఔు భ ందఽ య లాడించని యసౄ వం పౌత్తఔయఫ నైథెధైర లేథర ఄధే అ యషమానికి సంఫందించిన 
భలితేలనల ై అదరయడ ి ఈంట్లంథ,ి ఄథ ి ధరమశూ నంలల భాతఫా ే చివభిక ి నియృబంఫడరయౌ. నౄభాథరయస 
భిసఽుని రఫావితం చేస ేతుజాలక వ్సలెడ్ించడయౌ. 

నౄభాలల య లాడింఙరయౌసన పౌత్తఔ యసౄ యలలా  కొనిై యకయౌై ఆఔుడ భిశీయౌథరె ం : 

i. ఔ నిభిెషిఫ ైన భిసఽు ఎఔుువగ జభగిై ఄవకశ్ం ఈనైదని సాచింఙే యసౄ యలు  
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ఉదడసయణ 

భాాదఔయఫ నై కభోా (ఒడ సయసఔు) సభ ద ా భాయాంలల తీలకళాె్ఫడట్ం; ఄధరభోగనిక ి సంఫందించిన ఖత 
చభతి ా   

ii. ఄనిై నౄభా సంసల నఽంచీ ఈనికలిల ఈన  ైఖత నులలలనీ, యట్ి  సాఽౄ త లత్తని  తీసఽకోవడం 

iii. నౄభా నాుోజల్ నూయం లేథర ఄనా కైషన్ లలని శా్ైలనీై భ కఫ నైయగ భఖిణనలలక ి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎందఽఔంట్ ే ఆయ నౄభా యషమంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, యతేౄ  జభగి ై
ఄవకరనిక ి సంఫందించినయ ఄబ ఈంట్లబ.  యట్ిక ి నిజఞబతీగ సభాదరననేయవయౌ.  ఄనిై   
యవభల ూభిౄగ నింఫడరయౌ.   

కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై య లాడించనవసయం లేదఽ. ఄలాంట్ ి కొనిై ఈథరహయణలు ఇ కిరంద 
ఆవవఫడిధరబ.   

షభాచడయం  

వ్సలెడ్ ిచేమనఴషయం లేతు ఫౌతిఔ వ్హషువ్హలక (Material Facts that need not be disclosed) 

ఄండర్ భెైట్ర్ థరవభ నిభిెషింగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుోణ ే భాతంా, తా్తనుదఔుడె ఇ కిరంథ ి యసౄ యలనఽ 
య లాడించనవసయం లేదఽ: 

i. మిస్కుతు  తగిించడ్డతుకత అభలక చేసన చయాలక   
ఉదడసయణ:  ఄగిైభాఔ మంతంా ఏభట్ల ఙేసఽకోవడం 

ii. తెభాదడయవకత త యౌమతు లేదడ దాషటకతమహతు తుజాలక  
ఉదడసయణ: ఔ వకిౄ, ఄదిఔ యఔౄనుోట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ ఄతడిక ి నులల  తీసఽఔుధ ే
సభమానిక ి ణెయౌమదఽ. ఄలాంట్ి సందయౌంలల ఄతడినల ై యసౄ వం య లాడించలేదని అభోణ యేమడం 
జయఖదఽ.   
iii. కొదిదగహ తయుఫదధబ నై వరదధతో ఔనకోుఖయౌగిన వ్హషువ్హలక   
భ కఫ ైన యసౄ యలఔు సంఫందించిన తా్త చినై ఄంరనీై థరచఔుండర ఙెడం ఄవసయం. ఄండర్ భెైట్ర్  
అ యషమాల ఖ భించి తగనింత జఞఖరతౄ గ ఖభనించి కవలలన సభాఙరభనిై ఄడగయౌ.   
iv. నడామయబ నై విశమాలక (Matters of law) 

తా్త ఔుయౄ తభ థశే్ ధరమం ఖ భించి ణలెుసఽకోవలలన ఄవసయం ఈంథ.ి   
ఉదడసయణ: నేాలుడె శూభాగిరని నిలవ ఙేలటే్ుడె అ ఉభ ిచట్లి లు 
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v. తెభా షంషి ఆషకతు చఽంచతు (లేదడ ఏ షభాచడమహతున ఇఔ్ ైత లకషకోనఴషయం లేదతు విడ్ిచి్ట టన  

షభాచడయం) 
యట్నిి చానంచి నౄభా సంస అ సభాదరధరలు ఄసంూభిౄగ ఈధరైమంట్ృ తన ఫలధతని తనంచఽకోలేదఽ 
(డసి్కఔాబమ్ ఙమేలేదఽ).  

య లాడింఙరయౌసన యద ిఎుడె ఈంట్లంథ?ి  

జీయత నౄభా ంథరల యషమంలల తా్తనుదన ఄంగఔీభించఫడ,ి నులల  జఞభ ీ ఄబయ వయఔ చయిలు జభని ే
కలావద ి (నభిమడ్స) ఄంణర యవభలు య లాడింఙరయౌసన యద ి ఈంథ.ి ఔశూభ ి నులల  ఄంగఔీభించిన తభవత, 
నులల ట్రె్్ నడెసఽౄ నై సభమంలల వఙేి ఎలాంట్ ిపౌత్తఔ యసౄ యలనా య లాడింఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.    

ఉదడసయణ 

శీర భజన్ థళిేనఽ ఏళా్ కలావద ి (ట్ెర్్) కోసం ఔ జీయత నౄభా నులల తీసఽఔుధరైయస.  నులల తీసఽఔునై 
అభళాై్ తయసయత, భజన్క ి ఖ ండెక ి సంఫందించి కొనిై సభసలు తలెణరౄ బ. థరంణో ఄతడె ఏథో శ్సౄ చైికతిస 
ఙేబంచఽకోయయౌస వచిింథ.ి. శీర భజన్  ఇ యసౄ యనిై నౄభా సంసక ియ లాడింఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.   

ఄబణ ేసకలంలల నానేమంలు ఙెయాౌంచడంలల య పైలం వలా నులల యదెబన (lapsed condition) లత్తలల 
ఈండగ, అ నులలథరయస నులల  ంథరనిై ునయసదేభించడరనిక ి మాత్తైలేౄ , ఄలాంట్ి ునయసదేయణ 
సభమంలల థరనిై ఔ నా నులలగ భఖిణ ంచి, ఄనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ  సంఫందిత 
యసౄ యలనిైంట్నిీ య లాడింఙరయౌ.     

నభమకహతున ఴభయమ చేమడం Breach of Utmost Good Faith 

ఆుడె భనం ఄనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙలే ేభలితేయౌై ఖ భించి ణలెుసఽఔుంథరం. ఄలాంట్ ిఈలాంగన 
య లాడఙిేమఔనుోవడం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలా  థేని థరవభధ ధైర 
జయఖవచఽి.   

య లాడఙిేమఔనుోవడం Non-Disclosure:  శూదరయణంగ, నౄభా సంస  ఎలాంట్ి ణాేఔఫ నై యఙరయణ 
ఙేమఔనుోణే, నౄభా ఙలేన వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి భ్నంగ ఈండే సందయౌంలల ఆథ ి జయసఖ తేంథి. 
నౄభా సంస   ఄడగి ైశా్ైలక ితనంచఽఔుధ ేయధంగ  ఙనెే సభాదరధరలు, య లాడ ిఙలేన సణరలు నియాక్షంగ 
ఈధరై [ఄథ ి అ వకిౄ ఈథేెశ్ూయవఔంగ ఙేమఔనుోబధర] లేథర నాుోజర్ అ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వంగ 
తయౌచి ఈండఔనుోబధర. ఄలాంట్ి కసైఽలల ఄమణే ఄతడె ఄభామఔునిగధ ే పలయంచఫడణరడె. ఄథ ే ఔ 
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యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుండర థరలేౄ , ఄథి ఈథేెశ్ూయవఔంగ థరచినట్ేి  భఖిణ ంచఫడెతేంథి. ఄతడె 
మోసం ఙేమడరనికై ఄలా ఙేరడని పలయంచఫడెతేంథి.        

తు షఽచన Misrepresentation: ఔ  నౄభా ందం ఖ భించి సంథాసిఽౄ నై సభమంలల ఙలే ే
యవయణనఽ (లేిట్ ఫ ంట్) నియదేన (representation) ఄంట్లయస. ఄథ ి ఔ కచిితఫ నై సత వాచనం 

(definite statement of fact) లేథర యశ్వసనీమఫ నై ఔథనం, ఈథేెశ్ం లేథర ఄంచధరగ 
పలయంచఫడెతేంథ.ి యసౄ యనిై ఄనఽసభించి, యవయణ దారనంగ యసౄ వభని నియౄనతం కయయౌ. ఄథ ే ఔ 
యరవసం (belief) లేథర ఔ ఄంచధర (expectation) ఄబనుడె, ఄథ ి భంచి నభ్ఔం(good faith) 
నఽంచి ఈదౌయంచి ఈండరలని పలయంచఫడెతేంథ.ి  

తు షఽచన (Misrepresentation) మెండు యకహలకగహ ఉంటయంది : 

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

ii. మోషూమితబ ైన తు షఽచన (Fraudulent Misrepresentation) ఄంట్,ే  నౄభా సంసని 
మోసం ఙలేేందఽఔు ఙేల ేఈథేెశ్ంణో, సతం టా్ నియాక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙనెే ఄఫదేు యవయణలు.    

మోసం ఙమేడరనికి, కయలని నిజం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫ ైన ఔథధరల వలా శూదరయణంగ ఔ నౄభా 
ందం, ఙలాెఔుండర నుోతేంథి.       

c) తెభా చేమదఖి ఆషకతు Insurable interest  

ఈండట్ం తా్త నౄభా ంథరనికి ఔ భ కఫ నై ఄంశ్ం. ఆథి నౄభా ఙమేడరనికి భ ందఽగ కవలలన ఔ 
ధరమయఫ నై ఄయహతగ పలయంచఫడెతేంథి.   జూదు ఄగిరఫ ంట్ (gambling or wager agreement)క,ీ 
ఆనాసభనె్స క ీఖల పదేఫనేేట్  చాథరె ం.    

i. జూదం -తెభా 

నేకట్ధ ే తీసఽఔుంథరం. ఄందఽలల ఔయస గెలుశూౄ యస, భభపఔయస ఒడినుోణరయస.  ఔ భనిఱ ంథెం 
ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గలెుు, ఒట్నే ఄని ఈంట్లబ. కనీ అ వకిౄక ి అ అట్లల గెలవడఫ ే త అ 
అట్లల భభలెాంట్ ి అసకిౄ గనీ, సంఫంధం గనీ ఈండవు. ధరమయంగ చాలేౄ  ంథేలు ఔటి్డం, 
జూదభాడడం చటి్ఫదేంగ వవహభింఙరయౌసన చయలు కవు. ఄలాంట్ ిందంలెైయ ధైర ధరమయయసదేఫ నై 
ఄంరలుగ భఖిణ ంచఫడణరబ. ఄలాంట్ ిలత్తలల ఏ వకిౄ ఄబధర తన ఆంట్నిి ంథెంలల నలడణి,ే ఄతడె 
నేకట్లల ఒడినుోణ,ే ఄవతయౌ నుభీి తన యాోజధరలు దకిుంచఽకోవడం కోసం కోయసి ని అశ్రబంచలేదఽ.   
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ఆుడె ఔ ఆంట్ి ఖ భించీ, ఄథి కయౌనుోబన సంగట్న ఖ భంిచీ చాథరె ం. ఆంట్ిని నౄభా ఙలేే వకిౄకి తన 
ఆంట్కిి సంఫందించి ఔ ధరమయఫ నై సంఫంధం ఈందంట్ే ఄథి – ఆలేా .  ఄతడె అ ఆంట్ికి మజభాని, 
ఄథి నషినుోబధర, నుడెైనుోబధర ఄతడె అభిఔయంగ ఫలధడణరడె. ఇ మాజభాన సంఫంధం 
సయవసవతంతఫా నైథి. థరనికి ఄగిై భాాదం జయఖడం, జయఖఔనుోవడంణో సంఫంధం లేదఽ. అ సంఫంధం 
(భిలేషన్ ఱప్) వలాధే ఄతడె నషినుోవడం జభిగింథి. అ సంగట్న [ఄగిై భాాదం లేథర థ ంఖతనం] వలా  
జభగిై నశుి నికి ఄతడె అ ఆంట్నిి నౄభా ఙేబంఙరడర లేథర ఄధేథరనిణో సంఫంధం లేదఽ.     

ఔయస గెయౌచీ, భభపఔయస ఒడినుోత ఈండే నేకట్లాగ కఔుండర,  ఄగిై  భాాదం వలా ఔట్ే యవశూనం 
ఈంట్లంథ ి– ఄథి ఆంట్ ిమజభానికి నషిం.  

జభగిిన నశుి నిక ిఏథో యధంగ నషిభిశృయం ను ంథేందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుంట్లడె. 

నౄభా ఙలేే వకిౄక ి ఄతడి ఆలుా గనీ, ఄతడ ి డఫ ోగనీ నౄభా యాోజధరంశ్ం (insurable interest) 
ఄవుతేంథి. నౄభా యాోజధరంశ్ం ఄలౄ తవంలల ఈంట్ధేే, ఔ నౄభా ందం ఙలెుా ఫలట్ల ఄవుతేంథి. 
థరనికి ధరమయఫ నై ఄంరలు ఔడర వభిౄశూౄ బ. 

ఉదడసయణ 

చందరాలకర్క ిఔ ఆలుా  ఈంథ.ి ఄతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలంఔు నఽంచి యసణం తీసఽఔుధరైడె. ఇ 
కిరంథ ిశా్ైల నైద దిఱి నలట్ిిండ:ి 

 ఄతడె అ ఆంట్ిక ినౄభా ఙేమదలుిఔుంట్,ే నౄభా యాోజధరంశ్ం ఏఫ ైధర థరనిక ిఈంథర?  
 ఫలంఔుక ిఆంట్ ియషమంలల నౄభా యాోజధరంశ్ం ఏఫ ైధర ఈంథర?  
 ఄతడ ిను యసఖ వకిౄ ఖ భించిన సభాఙరయం ఏనేట్?ి 

శీరనియసన్ కి పలయ, ఆదెయస నలాలు, విదఽే లెైన తయాౌదండెాల ఈధరైయస. ఇ కిరంథ ి శా్ైల నైద దిఱి 
నలట్ిిండ:ి 

 యయస అభోఖంగ ఈండడరనిక ిసంఫందించి నౄభా యాోజధరంశ్ం ఏఫ ైధర ఄతడకి ిఈంథర?  
 యభలిల ఎవభధి ైధర అసఽత్తాలల ఙేభియౌస ఈంట్,ే ఄతడె అభిఔంగ ఏఫ ధైర నషినుోణరడర?  
 ఄతడ ి ను యసగింట్ ి నలాల సంఖణనేేట్?ి ఄతడకి ి యళా్ యషమంలల నౄభా యాోజధరంశ్ం ఏఫ ైధర 

ఈంట్లంథర?   

ఆఔుడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ందం యషమానిక ీఖల ణేడర ఖ భించి ణెలుసఽకోవడం ఄవసయం.    
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నౄభా యషమం నౄభా ఙమేఫోబయ అలౄ కి సంఫంధఫ నైథి. థరని సహజంగ ఈండరయౌసన యలువ  థరనిక ి
ఈంట్లంథి.   

కనీ తెభా ందం విశమం నౄభాథరయసక ి అ నిభిెషి అలౄ  నైద ఎంతనుట్ ి అభిఔ అసకిౄ (financial 

interest) ఈందధే ఄంశ్ం నైద అదరయడి ఈంట్లంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄక ిఅ అలౄ  నైద అభిఔ అసకిౄ ఈంథ ి
కఫట్ేి, నౄభా ఙేమడరనిక ి తగిన ధరమయఫ ైన హఔుుని ఔయౌగ ి ఈంట్లడె. నౄభా నులలని ఄతంత 

నిఫదేఫ నై ఄయంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలంట్,ే ఄథ ికైవలం ఔ అలౄ ని భాతఫాే కఔ ,నౄభా 
ఙేలన వకిౄక ిఅ అలౄ  టా్ ఖల అసకిౄని ఔడర భియక్షసిఽౄ ంథి. 

చితరం 3: శూహధడయణ చటటం రకహయం తెభా రయోజనడంవం  

 

ii. తెభా రయోజనడంవం రతాక్షంగహ ఔనఫడ్డయౌీన షభమం (Time when insurable interest 

should be present)  

జీయత  నౄభాలల నులల  తీసఽఔుధ ే సభమంలల నౄభా యాోజధరంశ్ం తాక్షంగ ఔనఫడరయౌ. ఫ భెైన్ 
నులలల వంట్ి యట్ి యషమంలల త శూదరయణ నౄభాలల,  నౄభా యాోజధరంశ్ం నులల 
తీసఽఔునైుడా, ఄలాగ ైకెాబమ్ ఙలేేట్ుడా తాక్షంగ ఔనఫడరయౌ.   

d) దఖిమి కహయణం (Proximate Cause) 

నౄభాలల నుట్ించఫడ ేధరమసాణరాలలా  ఄనిైట్లిలక ీచివభ ిసాతంా, దఖాభి కయణం (proximate cause).  

దఖిమి కహయణ సాతంా నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫ నైథ.ి ఆథ ి నషిం లేథర డేఫేజి ఎలా సంబయంచింథో చాడరయౌ. అ 
యధంగ ఄథ ినౄభా ఙమేఫడని భాాథరలలా క ివసఽౄ ంథో భథో నిభే భించఽకోయయౌ. 
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ఄథ ి నౄభా ఙేమఫడని భాాథరలలా  (peril) క ి వలేౄ ధ,ే  నౄభా సంస  ఫలధత వళ సఽౄ ంథ.ి నౄభా ఙమేఫడు 
భాాదఫే తక్షణ కయణఫ ణై,ే అ నౄభా సంస  ఙెయాౌంులు ఙసేఽౄ ంథ.ి ఄలా కఔనుోణ,ే ఙేమదఽ.   

ఇ నిమభం కాయం, నౄభా సంస  ఄతంత దారనఫ నై కయణఫేనేట్ , ఏ సంగట్న తభవత ఏ సంగట్న 
జభగి ి అ నషిం సంబయంచింథో చాసఽౄ ంథ.ి సంగట్నఔు ఄత్త య ంట్ధ ే ఈనై అ ఔు ఄంత్తభ కయణం వయక ై
భనిేతం కఔ నషిం సంబయలేా లా ఙేలన నతౄ ం సంగట్నల యంయ కోసం య తేఔుతేంథ.ి   

నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభీాఔభిశూౄ ం. ఄయ దఖాభ ికయణరల ఔంట్ ేననైంగ ఈంట్లబ. 
దాయం కయణరలు ఈండ చఽి గనీ అ సంగట్న జయఖడరనిక ినేయాకలు ఄబయంతగ యట్ ిపాలవం ఈండదఽ.  

తుయుచనం  

దఖాభ ి కయణం (Proximate cause) గప చఽయసగా , పాలవవంతఫ నై కయణంగ నియవచింఫడింథ.ి 
ఎందఽఔంట్ ేఄంత్తభ పయౌతం ఙయేడరనిక ిఄథ ిఄధకేధేఔ సంగట్నయౌై యంయగ తీలకళె్ైౄ ంథ.ి ఄలా య ళా్డంలల 
ఏ ఔు సంగట్నక ీ థరనంతట్ ఄథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణంగ ఙొచఽిఔుని వచిి,  నదలవడరనిక,ీ 
కొనశూఖడరనిక ీతగనింత ఫలం ఈండదఽ    

జీయత  నౄభా ంథరలకి దఖియ కహయణం సదడధ ంతం ఏ యధంగ ఄనవబసఽౄ ంథి? శూదరయణంగ, జీయత  నౄభా 
భయణ కయణంణో  సంఫంధం లేఔుండర ఙెయాౌంు ఄంథిసఽౄ ంథ ికఫట్ిి, దఖాయ కయణం లథరే ంతం ఄనవమం కదఽ. 
ఄబధర, ఎధనై జీయత  నౄభా ంథరలు భాాదం యాోజనం భెడైయానఽ ఄంథసిఽౄ ధరైబ. ఆందఽలల 
భాాదం వలా భయణం సంబయలేౄ  కొంత ఄదను శూ భ ్ ఙెయాౌంచఫడెతేంథి. ఄలాంట్ ి లత్తలల, భయణం 
భాాద కయణంగధ ేజభగిింథర ఄని భశిీయౌసాౄ , కయణరనిై సషింగ నిభే భించఽకోవలలన ఄవసయం ఈంట్లంథ.ి 
దఖాయ కయణం లథరే ంతం ఆలాంట్ి సందభౌలకి సభగిా  వభిౄసఽౄ ంథి.   

షంశలెశణ (Adhesion) ందం  

షంశలెశణ ంథరలు, ఄవతయౌ నుభీిని  కైవలం ంథరనిై లవఔభించడరనికో, త్తయసుభించడరనికో భాతఫా ే
భనిేతభబయ ఄవకశ్నేసాౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడ ే యాోజధరలు ఖల (greater  bargaining  

advantage) నుభీి ఙేత తమాయసఙేమఫడణరబ. ఆఔుడ నౄభా  ఔంనలనీకి ంథరనికి సంఫందించిన ఄనిై 
నిమభ నిఫంధనలలా  ఄనిై యకలగనా ఫయేభాడ ేశ్కిౄ ఈంట్లంథి.     

థీనిై తట్సం ఙమేడరనిక,ి ఔ  ా-లుక్ (free-look)  వవద ిభిచమం ఙేమఫడింథ.ి ఄుడె  నులలథరయస 
నులల తీసఽఔునై తభవత, తనఔు ఄంగీకయం కఔనుోణ,ే నులల డరఔుఫ ంట్లని ఄందఽఔునై 15 భోజుల లలు 
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యదఽె  ఙసేఽఔుధ ే ణారభాైమం ఔయౌగ ి ఈంట్లడె. అ యషమానిై ఄతడె అ ఔంనలనీకి యాతూయవఔంగ 
ణెయౌమఫయఙరయౌ. ఄుడె కయసిలు, చరభీజలు తగిాంచఽఔుని నానేమం య నకిు త్తభగిి ఆవవఫడెతేంథి.     

మీమై మీక్ించకోండ్ి  1 

ఇ కిరంథి యట్ిలల ఏథి నియోందరనిక ిఈథరహయణ? 

I. యఫషే్ ఔనీస యషమ భిజఞా నం లేఔుండర ఔ ంథరనిక ిసంతఔం ఙేమడం   

II. ందం నైద సంతఔం ఙేమఔనుోణ ేభళేష్ని చంుణరనని యఫషే్ ఫ థిభించడం   
III. ందంనల ైభళేష్ సంతఔం ఙెమడరనిక ియఫేష్ తన ను ాలషనల్ లుఔుఫడిని ఈయోగంిచడం 

IV. ందంనల ైభళేష్ సంతఔం ఙెమడరనిక ియఫేష్ సభాఙరయం తుడె ఄంథించడం 

 

మీమై మీక్ించకోండ్ి  2 

ఇ కిరంథ ిఎంనఔలలా  థేనిక ియఫషే్ నౄభా ఙేమడం శూధం కదఽ?  

I. యఫషే్ ఆలుా    
II. యఫషే్ పలయ  
III. యఫషే్ లేైళ తేడె   
IV. యఫషే్ తయాౌదండెాలు   
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శూహమహంవం 

 నౄభా సంస  నౄభా ందం తభా లల కొనిై యకల ణాేఔ భిసఽులకి అభిఔ బదతా ఔయౌంచడరనిక ి
నియృబంఙే ఔ ధయ లేథర భిఖణనని నానేమం ఄని ఄంట్లయస.   

 ందం  ఄంట్ే ఆయస నుభీిల భదర చటి్ఫదేంగ ఄభలబయ ఔ ఄగిరఫ ంట్ల.   

 ఄంరలు  ఙలెుా ఫలట్బయ ందంలల ఆయ ఔడర ఈంట్లబ:  

i. తా్తనుదన భభమి  ఄంగకీయం 

ii. భఖిణన,  

iii. ఏకీఔిత ఄవగహనణో ఏకననుామం Consensus ad-idem,  

iv. లేవఙరి ఄంగీకయం (Free consent) 
v. నుభీిల శూభయూం 

vi. వసఽౄ వు చటి్ఫదేత 

 నౄభా ంథరలలల ణాేఔ లక్షణరలలల ఆయ ఔడర ఈధరైబ: 

i. భిూయృ యరవసం (Uberrima fides)  
ii. నౄభా యాోజధరంశ్ం (Insurable interest)  
iii. దఖాభి కయణం (Proximate cause)  

కరలఔబ ైన దడలక 

1. తా్తనుదన భభమి  ఄంగకీయం 

2. ధరమయఫ నై భఖిణన (Lawful consideration) 

3. ఏకీఔిత ఄవగహనణో ఏకననుామం (Consensus ad idem) 

4. భిూయృ యరవసం Uberrima fides 

5. భ కఫ ైన యసౄ యలు  Material facts 

6. నౄభా యాోజధరంశ్ం(Insurable interest)  

7. దఖాభ ికయణం (Proximate cause)  

 



 

110 

 

సుమ మకీ్ష -జవ్హఫయలక  

జవ్హఫయ 1  

సభెనై ణారభాైమం II. 

ందం నైద సంతఔం ఙేమఔనుోణే భళషే్ నఽ చంుణరనని యఫషే్ ఫ థిభించడం నియోందరనికి ఈథరహయణ.  

జవ్హఫయ 2  

సభెనై ణారభాైమం III. 

యఫషే్ ఔు ఄతడి లేైళ తేడి జీయతం నైద నౄభా యాోజధరంశ్ం ఈండదఽ. కఫట్ిి  థరని నైద ఄతడె నౄభా 
ఙేమలేదఽ.   

 

సుమ మకీ్ష – రవనలక 

రవన 1  

ఙెలుా ఫలట్బయ ందంలల ఏ ఄంశ్ం నానేమంణో పలఖంగ ఈంట్లంథ?ి 

I. తా్తనుదన భభమి  ఄంగకీయం 

II. భఖిణన  
III. లేవఙరి ఄంగీకయం 

IV. ంథరనిక ినుభీిల శూభయూం 

రవన 2  

ఎలాంట్ి మోసూభతి ఈథేెశ్ంణోధన ఙేమఫడఔనుోబధర కచిితంగ లేని యవయణలనఽ _____________ 

ఄనఽసందరనిసఽౄ ంథి.  

I. తుగ ణెయౌమజమైడం 

II. చంథర (చంథర)  
III. తా్తనుదన  
IV. నుాత్తనిధం 

రవన 3  

________________ ధేయూభితఫ ైన యదరధరల థరవభ త్తౄ డలిల ఔ ఄంతభౌఖంగ ఈంట్లంథి.  
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I. మోసం  
II. ఄనఽచితఫ నై పాలవం 

III. నియోంధం 

IV. ను యనుట్ల 

రవన 4  

ఇ కిరంథి యట్ిలల జీయత  నౄభా ంథరలఔు సంఫందించి ఏథి యసౄ వం? 

I. ఄయ ధనట్ ిభాట్లల ఈండ ేంథరలు, ఄయ చటి్ఫదేఫ ైన ఄభలుక ిలలఫడవు  
II. ఄయ చటి్ఫదేఫ ైన ఄభలుక ిలలఫడి ధనట్ ిభాట్లల ఈండే ంథరలు. 
III. ఆండమిన్ ందం  మాకి్, 1872 కాయం ఄయ ఆయస నుభీిల (నౄభా సంస  భభమి  నౄభాథరయస) భధ 

ఈండ ేంథరలు   
IV. ఄయ జూదు ంథరలు వంట్ియ  

రవన 5  

ందం యషమంలల ఇ కిరంథ ియట్లిల ఙలాెని భిఖణన ఏథ?ి 

I. డఫ ో 

II. అలౄ  
III. లంచం 

IV. నఖలు 

రవన 6  

ఇ కిరంథి యట్ిలల  జీయత  నౄభా ందం లలకి యాశేింఙ ేఄయహత లేని నుభీి ఏథ?ి 

I. యనుయ మజభాని  
II. ఫ ైనర్ 

III. ఖిళ ణ  
IV. బా తవ ఈథోగ ి

రవన 7  

ఇ కిరంథి యట్ిలల  “ఈఫ భిరభా లైడ్సస” లథరే ంణరనిై చానంఙే చయ ఏథ?ి 

I. ఔ నౄభా తా్తనుదన తంాలల ణెయౌలన య ైద భలితేలనఽ ఖ భించి ఄఫదేం ఙెడం 
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II. ఔ నౄభా తా్తనుదన తంాలల పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి య లాడించఔనుోవడం  
III. ఔ నౄభా తా్తనుదన తంాలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి య లాడించడం   
IV. సకలంలల ననాేమం ఙెయాౌంచడం 

రవన 8  

నౄభా యాోజధరంరనిై దిఱిలల నలట్లి ఔుంట్ ేఇ కిరంథ ియట్లిల ఏథి సభకిదఽ? 

I. ఔుభాయసని కోసం తండి ానౄభా నులల ఙేమడం  
II. పలభబయౄలు ఔభ ికోసం భభపఔయస నౄభా ఙమేడం  
III. లేైళ తేలు ఔభ ికోసం భభపఔయస నౄభా ఙమేడం  
IV. మజభాని ఈథోఖ ల కోసం నౄభా ఙమేడం  

రవన 9  

జీయత  నౄభా యషమంలల తనిసభిగ నౄభా యాోజధరంశ్ం ఎుడె ఈండరయౌ?  

I. నౄభా తీసఽఔుధే సభమంలల 
II. కెాబమ్ ఙలే ేసభమంలల 
III. జీయత  నౄభా యషమంలల నౄభా యాోజధరంశ్ం  ఄవసయం లేదఽ  
IV. నులల కొనఽగోలు ఙేల ేసభమంలల లేథర కెాబమ్ సభమంలల  

రవన 10  

ఇ కిరంథి ధేథంలల భయణరనికి ఏథి దఖాభి కయణం (proximate cause) ఄవుతేంథ?ి 

ఄజయ ఖ యరు శూవభీ ఙేసఽౄ ంట్ ే కిరంద డరు డె. ఄతడ ి య నఽైూస యభగిింథి. ఄతడె ఄలాగై ఙరలాలేు నీట్ ి
భడెఖ లల డ ి ఈధరైడె. థరనిణో ఄతడిక ి నఽమోనిమా వచిింథి. ఄతడిని శృలట్ల్ లల ఙేభియస కనీ 
చివభిక ినఽమోనిమా వలా ఄతడె చనినుోమాడె.  

I. నఽమోనిమా  
II. య నఽైూస యయఖడం  
III. ఖ యరం నైద నఽంచి కిరంద డడం   
IV. అభైషన్ 
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సుమ మకీ్ష -జవ్హఫయలక 

జవ్హఫయ  1  

సభెనై ణారభాైమం II. 

ఙెలుా ఫలట్బయ ంథరనికి ననాేమఫ ేభిఖణన (consideration). 

జవ్హఫయ  2  

సభెనై ణారభాైమం I. 

ఎలాంట్ ి మోసూభతిఫ నై ఈథేెశ్ం లేఔనుోబధర తుగ ణెయౌమజైమడం వళ ంచడం తు యవయణలఔు 
థరభతిీసఽౄ ంథి.  

జవ్హఫయ  3  

సభెనై ణారభాైమం III. 

ధేయూభతిఫ ైన యదరధరల థరవభ ఆఙేి త్తౄ డ ినియోంధంలల ఔ ఄంతభౌఖంగ ఈంట్లంథి.  

జవ్హఫయ  4  

సభెనై ణారభాైమం III. 

పలయత ంద  చటి్ం, 1872 కాయం, జీయత  నౄభా ంథరలు  ఆయస నుభీిల (నౄభా సంస భభిమ  
నౄభాథరయస) భధన ఈండ ేంథరలు.  

జవ్హఫయ  5  

సభెనై ణారభాైమం III. 

ఔ ంథరనికి లంచం ఙలెుా ఫలట్బయ భిఖణన కదఽ. 

జవ్హఫయ  6  

సభెనై ణారభాైమం II. 

ందం  ఔ జీయత  నౄభా ంథరనిక ిఫ నైయసా  ఄయసహ లెైన నుభీిలు కదఽ. 

జవ్హఫయ  7  

సభెనై ణారభాైమం III. 

ఔ నౄభా తా్తనుదన తంాలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భించి య లాడించడం “భిూయృ యరవసం” 
లథరే ంణరనిై చానంఙే చయ    
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జవ్హఫయ  8  

సభెనై ణారభాైమం III. 

నౄభా యాోజధరంశ్ం లేదఽ కఫట్ిి , లేైళ తేలు యసయం నౄభా తీసఽకోలేయస  

జవ్హఫయ  9  

సభెనై ణారభాైమం I. 

జీయత  నౄభా యషమంలల నౄభా యాోజధరంశ్ం నౄభా తీసఽకొధ ేసభమంలలధ ేఈండరయౌ.  

జవ్హఫయ  10  

సభెనై ణారభాైమం III. 

ఄజయ భయణరనిక ిఖ యరం నైద నఽంచి డడం దఖాయ కయణం ఄవుతేంథి. 

 



 

115 

 

 
 
 
 
 
 
 

యపలఖం 2 
అభోఖ నెభా 
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అధడామం 6 

ఆమోఖా తెభా మిచమం 
 

అధడామం ఉతోృ దడఘ తం 

కలంణో నుట్ల నౄభా ఎలా యఔలంచిందధే యషమానిై ఇ ఄదరమం నైఔు ఙెఫ తేంథి. అభోఖ సంయక్షణ ఄంటే్ ఏనేటి్, 

అభోఖ సంయక్షణ శూ బలు, అభోఖ సంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర ఄథి యవభిసఽౄ ంథి. పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ 
సంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄ నై కయకల ఖ భించి ఔడర నైయస ణెలుసఽఔుంట్లయస. చివయగ, పలయతథేశ్ంలల అభోఖ 
నౄభా ఎలా యఔలంచింథీ, పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ నౄభా యణ లల నుత ా నుోఱసఽౄ నై యయధ సంసల ఖ భించి ఔడర ఆథి 
యవభిసఽౄ ంథి.  

అఫాాష పయౌతడలక 

 

A. నౄభా చభిత ాభభిమ  పలయతథశే్ంలల నౄభా భిణరభఔరభం 

B. అభోఖ సంయక్షణ ఄంట్ే ఏనేట్ ి

C. అభోఖ సంయక్షణశూ బలు 
D. అభోఖ సంయక్షణలలనియకలు 
E. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ వవసలనఽ థఫెో తీసఽౄ నై కయకలు 
F. అభోఖ సంయక్షణ- శూవతంతంా తభవత ుభోఖత్త 

G. అభోఖ నౄభాయణ  

ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత, నైఔు తనిసభిగ ఈండే శూభభ ూలు: 

1. నౄభా ఎలా యఔలంచిందధే యషమానిై ఄయం ఙేసఽఔుంట్లయస.  
2. అభోఖ సంయక్షణ పలవననఽ,  అభోఖ సంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, శూ బలనఽ యవభించఖలుఖ ణరయస.  
3. పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ సంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄ నై కయకల ఖ భించి, శూవతంతంా 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 ఫాయతదవేంలో తెభా మిణడభఔరభం 

నౄభా ఄధేథి ఏథో ఔ యౄంలల యేల సంవతసభల కిందటే్ ఈనికిలల ఈనైట్లి  ణెలుశూోౄ ంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ 
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ  సభూహంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహంలలని కొంతభంథి సబ లఔు ఏయడే ఄనిై యకల 
నశుి లనఽ ంచఽఔుధే పలవననఽ ఄనఽసభిసాౄ  వఙరియస. ఄబనటి్కీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄంలల జయసఖ తేనై 
నౄభా యనుయం భెండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిందటే్ నదలెైంథి.  

1. ఆధతుఔ వ్హాతృహయ తెభా 

నౄభా పలవన థరవభ ఄనిైటి్ఔధరై భ ందఽగ ఙేటిి్న భిస్కు లుగ సభ దంాలల ఙేలే దఽశూసహసం వలా ఔయౌగిన నశుి లనఽ 
ఙెవచఽి. థీనిధే ఫ భెైన్ భిస్కు ఄని ఄంట్లయస. కఫటిే్ యయధ యకల నౄభాలలల ఫ భెైన్ నౄభానఽ నదటి్థిగ 
ఙెవచఽి.  

ఄబనటి్కీ, అధఽనిఔ నౄభా నదటి్ యఔం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సంగాలు, ణేాకించి ఆట్య్లల యక్షణ 
యౄంలల ఄభలలా కి వచిింథి. ఇ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నశుి లు, ఄగిై ాభాదం, సబ ల భిత్త, నుాణ ల నషిం 
లాంట్ి యటి్ థరవభ ఏయడే నశుి ల సభమంలల సశృమం ఄంథింఙేలా చంథర నుాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు 
ణెయౌలన ఄగిై ాభాద నౄభా 1501లల శృంఫరా్ లల ఈనికిలల ఈనైట్లి  ఔనినంచింథి.  

ఆంగా ండ్స ఔు సంఫందించినంతవయఔు, 1666లల సంబయంచిన గైరట్ లైర్ అఫ్ లండన్ లల అ నఖయంలలని ఙరలాపలఖం, 13యేలఔు 
నలైగ ఆళ్ైా  ధవంసం కవడం నౄభా యంగనికి ఉునిచిింథి. థీంణో 1680లల లైర్ అస్క నేయసణో నదటి్ ఄగిై ాభాద 
నౄభా ఔంనలనీని నుాయంనంఙరయస.  

లాయ డ్సస: ధేడె అచభిసఽౄ నై నౄభా యనుయం భూలాలు లండన్ లలని లాయ డ్సస క హౌస్క భోజుల ధరటి్య. ఄఔుడ 
సభాయేశ్భవుత వచిిన వయౄఔులు సభ దాు అదల కయణంగ ధౌఔలలా  తయయౌంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నశుి లనఽ 
యసయం ంచఽకోవడరనికి ఄంగీఔభింఙరయస. నడి సభ దాంలల థోనడీలఔు నులడే సభ ద ాథ ంఖలు, సభ ద ాయణరవయణం 
సభిగా  లేఔ వసఽౄ వులు ధరశ్నం కవడం, ఏథో కయణంగ డవ భ నిగినుోవడం లాంట్ి సభ దాు అదల వలా ఆలాంటి్ 
భాాథరలు జయసఖ తేండేయ.  

2. ఫాయత దేవంలో ఆధతుఔ వ్హాతృహయ తెభా చమితర 

పలయత థేశ్ంలల అధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయంబంలల లేథర థరనికి సనై కలంలలధన నుాయంబఫ ైంథి. యథేశీ నౄభా సంస ల 
ఏజెనీసలు ఫ భెైన్ నౄభా యనుభనిై నుాయంనంఙరయస. నదటి్ జీయత నౄభా ఔంనలనీని 1818లల ఆంగా ండ్స ఔు ఙెంథిన 
ఒభిమంట్ల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స ఏభట్ల ఙేలంథి. పలయతథేశ్ంలల నదటి్ జీవన నౄభా బయతయ ఔంనలనీని 
టి్టా్న్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స ఏభట్ల ఙేలంథి. ఇ భెండా ఔలఔణరౄ లలధే ఏభట్మాబ.  
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నటి్నదటి్ ూభిౄ శూ బ పలయతీమ నౄభా ఔంనలనీ ఫలంఫే భూచఽవల్ ఄషభెన్స శూ లలైటీ్ యౌనేటె్డ్స నేయసణో 1870లల 
భ ంఫయ లల ఏభటైె్ంథి. తదనంతయం అ శ్ణరఫెం ూయౄబయసభిఔలాా  సవథేశీ ఈదభం ఉందఽఔునై పయౌతంగ ఄధేఔ 
ఆతయ పలయతీమ ఔంనలనీలు ఔడర ఏభట్మాబ.  

నౄభా యనుభనిై నిమంత్తాంచడం కోసం 1912లలజీయత నౄభా ఔంనలనీల చటి్ం, బయష నిది చట్లి లనఽ అమోథింఙరయస. 
జీయత నౄభా ఔంనలనీల చటి్ం 1912  నానేమం భైట్ టిి్ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థరవభ ఔంనలనీలనఽ 
భథింు యేమడరనిై తనిసభి ఙేలంథి. ఄబనటి్కీ, పలయతీమ, యథేశీ ఔంనలనీల భధ పేదపలవం ఄలాగై 
కొనశూగింథి.  

పలయతథేశ్ంలల ఆటి్కీ కొనశూఖ తేనై ఄతంత ుభతన నౄభా ఔంనలనీ ఄబన ధేషనల్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీని 1906లల 
శూ నంఙరయస.  

భిల తేల ఄవసభనిై ఫటిి్,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తవం యయేక్షిసాౄ , జఞతీమఔయణ ఙేమడం, అ తభవత 
నలైైయేటీ్ఔభించడం ఄంట్ృ కింథి భీత్తలల కొనశూఖ త వచిింథి: 

a) జీవిత తెభా జాతీమఔయణ 

జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలనలింఫర్  1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతంగ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా 
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభటైె్ంథి. అ సభమానికి పలయత థేశ్ంలల 170 ఔంనలనీలు, 75 బయష నిది సంగాలు జీయత నౄభా 
యనుభనిై శూగిసాౄ  వఙరిబ. 1956 నఽంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ంలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేటిే్ ూభిౄ 
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఈండేథి.  

b) జీవిత భయతయ తెభా జాతీమఔయణ 

జనయల్ ఆనాసభెన్స నృజిధ స్క ధేషధ ైలేజైషన్ మాకి్ (GIBNA) 1972లల అమోదం ను ందడంణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర 
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడింథి. థీంణో జనయల్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా (జి.ఐ.ల), థరని ఈ సంసలు 
ఏభట్మాబ. అ సభమంలల, పలయత థేశ్ంలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయం ఙేసాౄ  వచిిన 106 నౄభా సంస లు 
పలయత థేశ్ంలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ  ఈ సంసలలా  యయ్నభమాబ.  

c) భలోు తడర  ఔమిటీ భమిమయ ఐ.ఆర్.డి్.ఏ 

నలైైయేట్ల సంసల యంఖ ాయేశ్ం యౄంలల నుోటీ్ ఄంశ్ం భయా ణెయనైదఔు భవడం సశృ భిశ్రభ ఄనవిథేికోసం ఙేమాయౌసన 
భాయసలనలై ఄధేవషణ ఙేల, లనూయసస ఙేమడం కోసం 1993లల భలలహ ణరా ఔనేటీ్ని ఏభట్ల ఙేరయస. అ ఔనేటీ్ 1994లల తన 
నియేథిఔనఽ సభభిచింథి. థీంణో 1997లల ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄతరభిటీ్ (IRA) ఏభటైె్ంథి.  

d) నుయౌలథరయసల యాోజధరలనఽ కనుడడంణో నుట్ల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమంతా్తసాౄ , నుోాతసళ సాౄ , ఔరభఫదేంగ 
విథేి ఙెంథేలా చాడడం కోసం ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ మాకి్ 1999నఽ  అమోథించడంణో ఆనాసభెన్స 
భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ (IRDA) ఒ చటి్ఫదే సంసగ 2000 ఏనాల్ లల ఏభటైె్ంథి.  
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e) జి.ఐ.స ునయుాఴసి ఔయణ 

జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఆనాసభెర్ గ భాభిి, థరని ధరలుఖ  ఈ సంసలనఽ సవతంత ాఔంనలనీలుగ ునయవూవలఔభింఙరయస. 
జి.ఐ.ల నఽంచి ధరలుఖ  ఈ సంసలనఽ2002 జూలెై నఽంచి యేయస ఙేలేలా ఒ నృలుా నఽ 2000 డిలలంఫయసలల నుయాఫ ంట్ల 
అమోథించింథి. తథరవభ కింథి సంసలు ఏభట్మాబ. 

 ధేషనల్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స 

 థి ఒభిమంట్ల్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స 

 థి నా ఆండిమా ఄషభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స  
 మ ధ ైట్డ్స ఆండిమా ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స.  

f) నేట  జీవిత తెభా మివరభ 

 “జీయత నౄభా” ఔంనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. అ జఞనృణర కింద ఆవవఫడింథి.  

g) నేట  జీవిత భయతయ తెభా మివరభ 

“శూదరయణ నౄభా” ఔంనలనీలుగ 28 నౄభా ఔంనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. 

i. ఄగిరఔలిర్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ యౌనేటె్డ్స ఄధేథి ంట్ నౄభా/గర నైణ నౄభాఔు సంఫందించిన భిస్కు ల కోసం ఏభటైె్న 
ఒ ాణేఔ నౄభా సంస .  

ii. ఎక్స నుోరి్ కెరడిట్ ఄండ్స గయంటీ్ కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా ఄధేథి ఎఖ భత్త యసణరనికి సంఫందించిన భిస్కు ల కోసం 
ఏభటైె్న ఒ ణేాఔ నౄభా సంస .  

iii. ఐదఽ సవతంత ాఅభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు ఈధరైబ.  

iv. నేగియౌన ఔంనలనీలు ఄనిై యకల శూదరయణ నౄభా యనుభనిై నియవళ శూౄ బ.  

జీవిత తెభాఔం్తూల జాతతడ: 

1. ఏజిమన్ భెయౌగైర్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

2. ఄయయ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

3. ఫజఞజ్డ ఄయౌమాంజ్డ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

4. పలభిౄ మాకస లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

5. నృభా  సన్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

6. కెనభ ళెచ్ ఎస్క నౄల ఒనౄల లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

7. డీళెచ్ ఎఫ్ ఎల్ నుాఫ భిక లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

8. ఎడెల్ యస్క లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

14. ఆండిమా పసి్క లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

15. కోట్క్ భళ ంథరా ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్ 
ఆనాసభెన్స 

16. లెైఫ్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ 

17. ఫేక్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

18. నఎన్ నౄ ఫ ట్ లెైఫ్ 

19. భిలమన్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 
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9. ఎకెైసడ్స లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

11. ళెచ్ డీఎఫ్ ల శూి ండరర్ు లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

12. ఐలఐలఐ ుూ డెనిష మల్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

20. సశృభ ఆండిమా లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

21. ఎస్క నౄఐ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

22. శీరభమ్ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

23. శూి ర్ మూనిమన్ డరయ- ఆచిి లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

24. ట్లట్ల ఏఐఏ లెైఫ్ ఆనాసభెన్స 

 

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்படீ்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

 

1. ఫజఞజ్డ ఄయౌమాంజ్డ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

3. ఒభిమంట్ల్ ఆనాసభెన్స 

4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఆనాసభెన్స 

5. శూి ర్ ళెల్ౄ  ఆనాసభెన్స 

 

 

பபாது காப்படீ்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்: 

 

1. ఄగిరఔలిర్ ఆనాసభెన్స ఔంనలనీ  

2. ఫజఞజ్డ ఄయౌమాంజ్డ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

3. పలభిౄ మాకస జనయల్ ఆనాసభెన్స 

4. ఙోళ్భండలం ఎంఎస్క జనయల్ ఆనాసభెన్స 

5. ఎక్స నుోరి్ కెరడిట్ ఄండ్స గయంటీ్ కభపభైషన్ 

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

7. ళెచ్ డీఎఫ్ ల ఎభోా  జనయల్ ఆనాసభెన్స 

12. భాగ్ ళెచ్ డీఐ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

13. ధేషనల్ ఆనాసభెన్స 

14. నా ఆండిమా ఄషభెన్స  

15. ఒభిమంట్ల్ ఆనాసభెన్స 

16. యళేజఞ ఔనౄఇ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

17. భిలమన్స జనయల్ ఆనాసభెన్స 

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

9. ఆనూోు ట్ కియో జనయల్ ఆనాసభెన్స 

10. ఎల్ ఄండ్స టీ్ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

11. యౌఫభీి యడియోకన్ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

19. ఎస్క నృఐ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

20. శీరభమ్ జనయల్ ఆనాసభెన్స 

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఆనాసభెన్స 

22. మ ధ ైట్డ్స 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 ఄంటే్ ఄయం ఏనేట్ని 
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడెైధర ామత్తైంఙరభ? „రభీయఔ అభోఖం‟ ఄధే ఄభ నిైఙేి “హోమల్ౄ” దం నఽంచి „ళెల్ౄ ‟ 
దం నియవచించఫడింథి.  

నుత భోజులలా , అభోగనిై „బఖవంతేడె ఆచిిన వయం‟గ భిఖణ ంఙే యయస. ఄసవస త ఄధేథి అ వకిౄ  ఙేలన నునుల వలా 
జభిగిందని నఫే్యయస. ఄసవస త య నఽఔ కయణరలనఽ కీర.ూ 460- 370 భధ జీయంచిన ళ నుోకైరట్స ణెయౌనుయస. 
భవయణం, నుభియదెూం, వకిౄఖత యబతా, అశృయుట్లయటా్ఔు సంఫందించిన యయధ కయణరల వలా ఄసవస తఔు 
ఖ యవుతేధరైయని అమన ఙెనుయస.  

ళ నుోకైరట్స ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలె ల కిందటే్ పలయతీమ అమ భైవద వవస  ఈనికిలల ఈంథి. ధరలుఖ  దాయలెైన యఔౄం, సఽు 
నలైతయసం, నలుు నలైతయసం, రలాష్ంల సంకిాషిఫ ైన సభతేలతగ అభోగనిై భిఖణ ంఙరయస. ఇ దయాల భధ 
సభతేలత కొయవడడఫే ఄసవస తనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ందని పలయంఙరయస. అ భోజులలా  నురిత థేరలఔు ణెయౌమని 
సంకిాషిఫ ైన శ్సౄ ై చికితసలనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ య ైద నణరభహృడైెన సఽయర తేడికై దఔుుతేంథి.  

కొంత కలానికి, అధఽనిఔ య ైదం ఔ సంకిాషీఫ ైన రసౄ ైంగ ఄవతభించింథి. అధఽనిఔ య ైదం అ తభవత ఎంతభాతభాూ 
ఄసవస తఔు భినేతం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోాతసళ ంఙేథిగ భాభింథి. అభోగనికి 
సంఫందించి 1948లల ాంచ అభోఖ సంస  ఙేలన నియవచనం ఄనిై వభా ల అమోదం ను ంథింథి. “అభోఖం ఄధేథి పౌత్తఔ, 

భానలఔ, శూభాజిఔయఫ ైన సంూయృ అభోఖ ల ణే కనీ కైవలం యది లేఔనుోవడం భాతఫేా కదఽ” ఄని అ సంస  
నేభపుంథి. అభోగనికి సంఫందించి అమ భైవదం లాంటి్ పలయతీమ య ైద వవస  ఎటి్ నఽంఙో ఆలాంట్ి సంూయృ దిఱిని 
ను ందఽయచఽఔుంథి. 

తుయుచనం 

రంచ ఆమోఖా షంషి (WHO): అభోఖం ఄధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, శూభాజిఔయఫ ైన సంూయృ అభోఖ ల ణే కనీ కైవలం 
యది లేఔనుోవడం భాతాఫే కదఽ. 

ఆమోఖా తుమహధ యకహలక 

కింథి కయణరలే ఎవభెైధర వకిౄ అభోగనిై నిభే భిశూౄ మని శూదరయణంగ ఄందయౄ యశ్వలసఽౄ ధరైయస.: 

 

 

a) జీఴన శ ైయౌ కహయకహలక 

జీవన ర ైయౌ 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 లాంట్ ిఙెడె జీవన ర ైలులు భభిమ  ఄలయట్లా , చలనం లేని జీవన 
ర ైయౌ (ఎలాంటి్ యమాభం లేనిథి) కనసర్, ఎబడ్సస, ళైెర్ టె్నషన్, భధఽఫేహం లాంటి్ ఄధేఔ యకల యధఽలనఽ 
ఔలుఖజైశూౄ బ.  

ఆలాంటి్ వాయౄననఽ నిమంతా్తంచడం, పాలయతం ఙేమడంలల ాబ తవం కీలఔ నుత ా నుోఱసఽౄ నైటి్కీ (భాదఔ 
దయాలనఽ లేయంచిన యభిని ఫ బల్ ను ందడరనికి యలులేని జైెలు శిక్షణో శిక్షించడం, ను గఔు ఈతతేౄ లు 
తథితభలనలై ఄదిఔ నఽైలు యదించడం లాంట్ియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుంట్లనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన ర ైయౌ కయకల 
వలా ఔయౌగై యధఽలనఽ నిమంతా్తంచడంలల నియృమాత్ఔ నుత ానుోఱసఽౄ ంథి. 

b) మహాఴయణ కహయకహలక 

సఽయక్షితఫ ైన ణరఖ నీయస, నుభియదేూం, నుోషకలు అభోగనికి ఄతంత భ కఫ ైనయ. యటి్లల లలట్ల ఏయడిణే 
ాంచం నలుభూలలా, భ కంగ వయేభాన థేరలలా  సాఽౄ తం భనం చాసఽౄ నై యధంగ తీవఫా ైన అభోఖ 
సభసలఔు థరభి తీశూౄ బ. వకిౄఖత యబతా సభిగా  లేఔనుోవడం వలా ఆన్ ఫ్ూా బ ంజఞ, చికెన్ నుక్స లాంట్ ి
ఄంట్లయధఽలు యనశూౄ బ. భవయణ యబతా సభిగా  లేఔనుోవడం వలా భలేభిమా, డెంఖూ లాంట్ ి యధఽలు 
యనసఽౄ ండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలా  ని ఙేలే వఔుౄ ల వలా ఔయౌగై భవయణ కయకల వలా ఔడర కొనిై 
యధఽలు ఏయడెణరబ. ఄంట్ ే అస్క ఫ శూి స్క తమాభీ కభి్ఔులఔు అస్క ఫ శూి స్క లాంటి్ విత్తౄ యఫ ైన అదలు, ఫ ఖ ా  
ఖనఽలలా  ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రవస ధరమాలు లాంటి్ సభసలు.  

c) జనాయబ ైన కహయకహలక 

జనఽవుల థరవభ చిధరైయసలఔు యభి తయాౌదండెాల నఽంచి యధఽలు యేాశించవచఽి. ఆలాంటి్ జనఽ కయకలు 
జఞత్త, పౌగోయఔ థేాశ్ం, చివయఔు సభూశృల అదరయంగ ఔడర ాంచం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫ ైన 
అభోఖ దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ధరైబ.  

జాల అభోఖ ల త్తనలైధే అమా థేరల శూభాజిఔ, అభిఔ ుభోఖత్త అదరయడి ఈంట్లందని సషింగ ణెలుశూోౄ ంథి. 
అభోఖఔయఫ ైన జధరపల అభిఔ కయఔలానునికి ఈణరదఔఫ ైన భానవ వనయసనఽ ఄంథించడఫే కఔ పలయతథేశ్ం లాంటి్ 
ఄనవిథేి ఙెందఽతేనై థేరనికి భభింత కీలఔఫ ైన ఄభూలఫ ైన వనయసలనఽ ఔడర లేవచిగ ఄందఽఫలట్లలల ఈండేలా 
ఙేసఽౄ ంథి. వకిౄఖత శూ బలల, ఄసవసత ఄధేథి జీవధననుది యంగ నశుి నిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ 
చయలనఽ ఙేమలేఔనుోవడం థరవభ జాలనఽ నేదభిఔంలలకి ధ టిి్, చివయఔు అత్హతలఔు ధ డెతేంథి.  

ఄందఽవలా ాంచయౄ ంగ ాజల అభోఖం, సంక్షైభానిై ఄంథించడం కోసం బా ణరవలు చయలు తీసఽఔుంట్లధరైబ. 
తథరవభ నుౌయసలందభికీ అభోఖ సంయక్షణనఽ సఽలబంగ ఄందఽఫలట్లలల ణెఙేిందఽఔు చయలు ఙేడెణోంథి. కఫటిే్ అభోఖ 
సంయక్షణనలై నలడెతేనై కయసి అ థేశ్ జీడీన (సా ల థేశీయోతత్తౄ )లల ఖణనీమంగ ఈంట్లంథి.  

ఆథి యేభైవయస భిల తేలఔు తఖాట్లి  యేభైవయస యకల అభోఖ సంయక్షణ ఄవసయం ఈంట్లంథర ఄధే శా్ైనఽ తలెణేౄ లా ఙేసఽౄ ంథి. 
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C. ఆమోఖా షంయక్షణ శూహి భలక  

అభోఖ సంయక్షణ ఄధేథి ాజల అభోగనిై కనుడేందఽఔు, నియవళ ంఙేందఽఔు, యయేక్షింఙేందఽఔు, ునయసదేభింఙేందఽఔు 
బా తవం సశృ యయధ ఏజెనీసలు, లేయ సంసలు, ఄంథింఙే లేవల ఔయస. అభోఖ సంయక్షణ ాపలవశీలంగ ఈండరలంట్ే 
కింథి ఄంరలు తనిసభి. 

 జాల ఄవసభలఔు తఖాట్లి  

 సభఖరత 

 సభ చితంగ  
 సఽలబంగ ఄందఽఫలట్ల 
 ఙౌఔ ధయ 

వకిౄ అభోఖ ల త్త అమా వఔుౄ లనఽ ఫటిి్ భాయసతేంట్లంథి. ఄనిై యకల అభోఖ సభసలఔు కై శూ బలల భ్యౌఔ 
వసతేలనఽ ఄందఽఫలట్లలల ఈండేలా ఙేమడం శూధడేథి కదఽ. ఄలాంట్ి ఄవసయం ఔడర లేదఽ. జాలఔు ఏయడవచిని 
పలయంఙే యధఽలనఽ ఫటిి్ అభోఖ సంయక్షణ సదఽనుమాలు ఈండరయౌ. ఈథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుువ 
సందభౌలు జవయం, జలుఫ , దఖ ా , చయ్ సభసలు లాంట్ి యటి్కి ఖ భికవచఽి. జలుఫ , దఖ ా ణో నుోయౌిణే ళెటైె్టి్స్క 
నౄణో యళ్ైా  ఫలధడే ఄవకరలు ఙరలా తఔుువ.  

ఄథేయధంగ, ళెటైె్టి్స్క నౄణో  నుోయౌిణే ఖ ండె జఫ ోలు, కనసర్ లాంట్ి తీవ ాఄసవస తణో అ వకిౄ ఫలధడే ఄవకరలు 
తఔుువ. కఫటిి్, ఏ నుాంతంలల ఄబధర ఄంటే్ గర భఫ ైధర, జిలాా  ఄబధర, భషిరఫ ైధర అభోఖ సంయక్షణ సదఽనుమాలు 
ఄధేయ అ నుాంతంలలని యయధ అభోఖ సంయక్షణ కయకలనలై అదరయడి ఈంట్లబ: 

 జధరపల భిభాణం 

 భయణ భైట్ల 

 జఫ ోల భైట్ల 

 ఄంఖయ ైఔల భైట్ల 

 జాల శూభాజిఔ, భానలఔ అభోఖం 

 జాల శూదరయణ నుోషఔ లత్త 

 ఒ ఖని నుాంతం లేథర ఒ నుభిరర నేఔ నుాంతఫ ైణే భవయణ కయకలు 

 ఄవకశ్భ నై అభోఖ సంయక్షణ లేయ వవస . ఄంటే్, ఖ ండె జఫ ోల నిుణ లు లెా లలా  లదేంగ 
ఈండఔనుోవచఽి కనీ జిలాా  టి్ణంలల ఈంట్లయస.  

 అభోఖ సంయక్షణ వవస  ఎంత ఫేయ ఈయోగించఫడవచఽి 
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 బభింఙే శూభయూం లాంట్ి శూభాజిఔ, అభిఔ కయకలు.  

నలై కయకల అదరయంగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూ బ అభోఖ సంయక్షణ కైంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేమడంనలై 
బా తవం నియృమం 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. తృహర థమిఔ ఆమోఖా షంయక్షణ 

ఏథేని ఄసవస తఔు ఖ భెైనుడె భోగి నదట్గ సంాథింఙే య ైదఽలు, నయససలు, భభై ఆతయఫ ైన చినై కిానిక్ లలల 
ఄంథింఙే లేవలధే నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ నియవచిసఽౄ ంథి. ఄంట్ే, ఔ అభోఖ వవస  భిదిలల భోఖ లందభికీ నుాథనేఔ 
అభోఖ సంయక్షణ ఄధేథి నదటి్ దశ్ ఄని ఙెవచఽి.  

ఄనవిథేి ఙెంథిన థేరలలా  అభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జటి్లఫ ై, థీయఘకయౌఔం లేథర తీవాఫ ైనథిగ భాయఔభ నఽనే యటి్ని 
ఎదఽయసుధే యధంగ నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణఔు ఄతంత నుాభ కతనఽ ఆశూౄ యస. నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సంస లు 
నిభోధఔ అభోఖ సంయక్షణ, టీ్కలు, ఄవగహన, అభోఖ కౌధ సయౌంగ్ లాంట్ి యటి్నలై ఔడర దిఱిని కైంథీఔాభిసఽౄ ంథి. 
ఄవసయఫ ైనుడె తదఽభి శూ బ లలషయౌసఽి ల దఖాయఔు య మాులని భోగికి సాచిశూౄ యస.  

ఈథరహయణఔు, జవయం కోసం ఒ వకిౄ య ైదఽడిని సంథిాంచినుడె ఄథి డెంఖూ జవభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరవభ 
ణేయౌణే, నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణథరయస అమనఔు కొనిై భందఽలనఽ భల ఆవవడంణో నుట్ల ాణేఔ శిక్షణ కోసం ఒ 
అసతా్తలల ఙేభలని ఔడర సాచిశూౄ యస. నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సందభౌలలా  ఙరలావయఔు య ైదఽడె యభి ఔుట్లంఫ 
య ైదఽడిగధే వవహభిశూౄ యస. ఔుట్లంఫంలలని సబ లంణర ఏథేని చినై ఄసవస తకోసం ఔడర య ైదఽడిని సంాథిశూౄ యస.  

ఇ దేత్త జనఽయఫ ైన కయకల అదరయంగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీత్తలల య ైద సలశృ ఆవవడంలల ఔడర 
య ైదఽడికి సశృమడెతేంథి. ఈథరహయణఔు, భోగి తండి ాభధఽఫేహ చభితనాఽ ఫటిి్ భధఽఫేశృనిై శూధఫ ైనంత వయఔు 
చినై వమసఽ నఽంఙే నియభింఙేందఽఔు జీవన ర ైయౌ టా్ జఞఖరతౄ గ ఈండరలని అమనఔు డరఔిర్ సలశృ ఆవవఖలయస.  

గర నైణ శూ బలల, నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ కైంథరాలనఽ ాబ తవ, నలైైయేట్ల సంసలు భెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధరపలనఽ 
ఫటిి్ బా తవ నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ కైంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధరైయస. సాఽౄ తం గర భ శూ బలల ఏథో యౄంలల ఆయ 
ఈధరైబ.  

2. భాధామిఔ ఆమోఖా షంయక్షణ 

శూదరయణంగ భోగిణో నదట్గ సంఫంధం లేని య ైద నిుణ లు, ఆతయ అభోఖ నిుణ లు ఄంథింఙే అభోఖ సంయక్షణ 
లేవలు భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ కిందఔు వశూౄ బ. తీవఫా ైన ఄసవస తఔు కొంతకలం నుట్ల చికితస తీసఽకోవడం, 

కొనిై సందభౌలలా  తీవ ా చికితస లేవలు (ఐలమ ), అంఫ లెన్స సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభే యణ భీక్షలు, 
ఆతయ య ైద లేవలు సశృ అసతా్తలల ఈంట్ృ (ఄమణే తనిసభి కదఽ) చికితస ఄందఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.  

ఙరలా సందభౌలలా  నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సంస లు, య ైదఽడే భోఖ లనఽ ఇ భాధనేఔ సంయక్షణఔు ంనశూౄ యస. కొనిై 
సందభౌలలా  ఄబణే, భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంసలే సభఖరఫ ైన లేవలు ఄంథింఙే ఔరభంలల 
„ఄంతయాత‟నుాథనేఔ అభోఖ సంయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియవళ సఽౄ ంట్లబ.  
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ఙరలావయఔు ఇ భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంసలు జన సంకనఽ ఫటిి్ ణరలుక/ఫలా క్ శూ బలల ఈంట్లబ.  

3. ఉననత శూహి భ ఆమోఖా షంయక్షణ 

ఈనైత శూ బ అభోఖ సంయక్షణ ఄధేథి శూదరయణంగ అసతా్తలల ఈంట్ృ చికితస ఄందఽఔుధే యభికోసం ఈథెేశించిన ాణేఔ 
సలశృలణో ఔడిన అభోఖ సంయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సంసల భాయాదయశనంణో భోఖ లు ఆఔుడఔు వసఽౄ ంట్లయస. 
ఇ ఈనైత శూ బ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస లు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలా , కొనిై జిలాా  కైంథరాలలా నా ఈధరైబ.  

భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస ల భిదిని థరటి్ అధఽనిఔ య ైద సదఽనుమాలు, య ైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన 
యటి్ని ఈనైత శూ బ అభోఖ సంయక్షణ లేయ సంస లఔు ఈథరహయణలుగ ఙెవచఽి. ఄంట్ే అంకలజీ (కనసర్ చికితస), 
ఄవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽి లు లాంట్ియ.  

అభోఖ సంయక్షణ శూ బ నలభిగై కొథెీ అ సంయక్షణణో భ డిడిన కయసిలు ఔడర నలయసఖ తేంట్లబ. నుాథనేఔ అభోఖ 
సంయక్షణఔు ఄబయ కయసిలనఽ ఙెయాౌంచడం జధరనికి పలయం కఔుధరై, భాధనేఔ అభోఖ సంయక్షణ పలభనిై బభించడరనికి 
కసౄ  ఆఫోంథి డెణరయస. ఈనైత శూ బ అభోఖ సంయక్షణఔు ఄబణే భభీ పలయంగ పలయశూౄ యస. అభోఖ సంయక్షణఔు 
సంఫందింల యయధ శూ బలలా  ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర అమా థేరలలా , గర నైణ- టి్ణ నుాంణరలలల 
యేభైవయసగ ఈంట్లబ. శూభాజిఔ- అభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతం ఙేశూౄ బ.  
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E. ఫాయతదేవంలో ఆమోఖా ఴాఴషిలన ద ఫఫతీషు నన కహయకహలక 

పలయతథేశ్ అభోఖ వవస  ఖతంలలనా, ఆుడా ఄధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయసుంట్ృ వశూోౄ ంథి. 
ఄంతయాతంగ ఆయ అభోఖ సంయక్షణ వవస  సవపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత శూ బలల ఄవసభలనఽ, వవలఔిత శూ బలల 
అభోఖ సంయక్షణ సంసనఽ థెఫోతీసఽౄ ధరైబ.  అ యవభలనఽ కింద చాథరె ం: 

1. జనఖణన శహషు ైం, జనడఫా షంఫంధిత ధోయణయలక 

a) ాంచంలలధే ఄతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలా  పలయతథేశ్ం భెండవ ఄత్త నలదెథేశ్ం.  

b) ఆథి జధరపల నలయసఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భి ఙేసఽౄ ంథి.  

c) నేదభిఔం శూ బ ఔడర య ైద సంయక్షణఔు ాజలు ఙెయాౌంచఖల శూభయూంనలై ాపలవం చాుణోంథి.  

2. శూహభాజిఔ ధోయణయలక 

a) టి్ణీఔయణ నలయఖడం వలలా , గర నైణ నుాంణరల నఽంచి ాజలు టి్ణ నుాంణరలఔు య ళా్డం వలా అభోఖ సంయక్షణ 
లేవలనఽ ఄంథించడంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.  

b) గర నైణ నుాంణరలలా నా అభోఖ సభసలు ఈధరైబ. దారనంగ య ైద లేవలు లనంచఔనుోవడం, ఄందఽఫలట్లలల 
లేఔనుోవడం, ధయలు ఎఔుువగ ఈండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽి.  

c) తనంతణరనఽగ యమాభం ఙేలే ఄవసభనిై తగిాంఙే భీత్తలల ఔయసిని ని ఙేలే జీవనర ైయౌలలకి భభింతగ 
ఙొచఽిఔునుోవడం భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔౄనుోట్ల లాంట్ ికొతౄ  యఔం యధఽలఔు థరభి తీసఽౄ ధరైబ.  

3. జీవితకహలం అంచనడ 

a) జీయతకలం ఄంచధర ఄధేథి ధేడె ుడెతేనై నలాలు ఎంతకలం జీయంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄ ంథ.ి  

b) జీయతకలం ఄంచధర ఄధేథి శూవతంతూాం వచిిన భోజులలా  భ నలై ఏళ్ైా గ ఈండగ, ఆుడథి ఄయయ ై ఏళ్ునఽ 
థరటి్ంథ.ి ఄబణే ఆంత ను డయటి్ జీయత కలంలల ధరణతఔు సంఫందించిన సభసలు భాతాం భిశుుయం 
కలేదఽ. 

c) ఆథి „అభోఖఔయఫ ైన జీయత కల ఄంచధర‟ ఄధే కొతౄ  పలవనఔు థరభి తీలంథి.  
d) థీనివలా జీభిబయటి్కా్ (వయోదిఔ సంఫందితం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌస వచిింథ.ి  
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F. ఫాయతదేవంలో ఆమోఖా తెభా మిణడభఔరభం 

అభోఖ సంయక్షణనలై యదరన నియృమాలు తీసఽకోవడంనలై ాబ తవం దిఱి  శూభిసాౄ ధే, అభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర ఄథి 
ఄభలలా  నలటిి్ంథ.ి అ తభవణే నౄభా ఔంనలనీలు తభ అభోఖ నౄభా నులలలణో భ ందఽకొఙరిబ. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ 
నౄభా ఎలా ఄనవిథేి ఙెంథిందధే యషమం కింద యవభించఫడింథి: 

a) ఉదోాఖయల రబయతు తెభా థఔం (ఇ.ఎస్క.ఐ)  

1947లల శూవతంతంా వచిిన కొథెి భోజులకై ఄంటే్,1948లల యేాశ్నలటిి్న ఆ.ఎస్క.ఐ చటి్ం థరవభ ఈథోఖ ల ాబ తవ 
నౄభా థకనిై నుాయంనంచడంణోధే పలయతథేశ్ంలల అభోఖ నౄభా లాంఛనంగ నదలెైంథి. సంగటి్త నలైైయేట్ల 
యంఖంలల ఈథోఖం ఙేసఽౄ నై ఫూా  కలర్ కభి్ఔుల కోసం యేాశ్నలటిి్న ఇ థఔం తన శూ ంత య ైదరలలు, అసఽతేాల 
ధ ట్ వర్ు థరవభ సభఖర అభోఖ లేవలనఽ ఄంథిశూోౄ ంథి.  

థీనికోసం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎంనుా బాస్క లిేట్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్) తన శూ ంత అసఽతేాలనఽ, 
య ైదరలలనఽ నియవళ సఽౄ ండడంణో నుట్ల శూ ంత సదఽనుమాలు తగినంతగ లేనిఙోట్ ాబ తవ, నలైైయేట్ల సంసలణో 
ంథరలు ఔుదఽయసిఔుంట్ ంథి.  

యౄ. 15యేల వయఔు సంనుథిసఽౄ నై కభి్ఔులందభికీ ఇ పలఖశూవభ థఔం కింద యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైయస. ఇ థఔం 
కాయం యేతనంలల ఈథోగి 1.75రతం, మాజభాన సంస  4.75 రతం యట్ల ఙెయాౌశూౄ బ. య ైద కయసిలలా  భషిర 
బా ణరవలు 12.5రతం యట్లనఽ బభిశూౄ బ.  

థీనికింద లనంఙే యాోజధరలు: 

i. ESIS అసఽతేాలలల ఈచిత సభఖర అభోఖ సంయక్షణ 

ii. సావకల ాయోజధరలు 

iii. ఄంఖయ ైఔల ాయోజధరలు 

iv. ఄసవస త, కోలుఔుధే కలం కయణంగ సంబయసఽౄ నై యేతన నశుి లఔు నఖదఽ భిశృయం 

v. కభి్ఔుడె భిత్త ఙెంథిణే ఄంతకిరమల కయసిలు 

ఄదీఔిత య ైద లఫోంథి, నలైైయేట్ల అసఽతేాల నఽంచి కొధే లేవలఔు ఔడర ఄథి ఙెయాౌంులు జయసుణరబ. 2012 
భాభిి ధరటి్ లెఔుల కాయం ESIS 65.5 నేయౌమనా లనెృథరయసలఔు యక్షణ ఔయౌశూోౄ ంథి.  

 

b) కైందర రబయతు ఆమోఖా థఔం  

ESISనఽ ాయేశ్నలటిి్న కొంతకలానిఔలాా  కైంద ా బా తవ అభోఖ థఔం (లజీళెచ్ ఎస్క) ఄభలలా కి వచిింథి. ఈనైత 
శూ బ ఄదికయసలుగ నిఙేలన నలనషనయసా , యభి ఔుట్లంఫ సబ లు సశృ కైంద ా బా తవ ఈథోఖ ల కోసం 1954లల 
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ఇ థకనిై యేాశ్నలట్లి యస. యథరయస లఔు, యభి ఔుట్లంఫలలఔు సభఖర అభోఖ సంయక్షణ లేవలనఽ ఄంథింఙే ఇ 
థకనికి ఈథోఖ ల యట్ల సవలంగ ఈండగ, ఎఔుువ రతం యట్లనఽ ఈథోఖ సంలే  (కైంద ాాబ తవం) ఙెయాౌశూోౄ ంథి.  

లజీళెచ్ ఎస్క శూ ంత య ైద రలలు, నుయ్ కిానిక్ లు, ఖ భిౄంచిన నలైైయేట్ల అసఽతేాల థరవభ ఇ లేవలనఽ 
ఄంథిసఽౄ ధరైయస.  

ఄనిై య ైద వవసలనఽ ఄనఽభత్తసఽౄ ండగ, ఄతవసయ లేవలఔు ఄలలత్త లసింనఽ ఄనఽభత్తశూోౄ ంథి. భందఽలు 
ఈచితంగ ఄంథించడంణో నుట్ల, తీవ ా ఄసవస తఔు ఖ భెైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఆంటి్కి య యా య ైద 
లేవలు ఄంథించడం లాంటి్ యటి్ని, లలషయౌసి్క ఔనసలేి షన్ లనఽ ఄనఽభత్తసఽౄ ంథి. 

ధ లఔు యౄ. 15 నఽంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ఖాత్తశీలంగ భ డినలటిి్నటి్కీ, ఈథోఖ ల యట్ల ఙరలావయఔు 
ధరభభాతాఫే.  

2010లల లజీళెచ్ ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనెృథరయసలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లంఫలలణో ఫలఫ ైన 
సబతవ ుధరథిని ఔయౌగి ఈంథి.  

c) వ్హాతృహయ ఆమోఖా తెభా 

నౄభా భిశ్రభ జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ందా, తభవత ఔడర యనుయ అభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ 
నౄభా సంస లు ఄంథింఙరబ. ఄబణే, నుాయంబంలల ఙరలావయఔు ఆయ నశుి లధే ఔయౌగింఙరబ. ఎఔుువగ ఆయ 
కభపభైట్ ఔాబంటా్ఔు భాతాఫే ఄందఽఫలట్లలల ఈండేథి. ఄథి ఔడర కొంత భినేత్త వయకై.  

పలయతీమ యణ లల వఔుౄ లఔు, యభి ఔుట్లంఫలలకోసం నదటి్ నుాభాణ ఔఫ ైన అభోఖ నౄభా ఈతత్తౄ ని ధరలుఖ  
జఞతీమభమఫ ైన జీయత బయతయ నౄభా ఔంనలనీలు (జనయల్ ఆనాసభెన్స కభపభైషన్ అఫ్ ఆండిమా ఈ సంసలు) 
1986లల అయషుభింఙరబ. ాసవం, భ ందసఽౄ  యధఽలు లాంటి్ కొనిైంట్ిని నేనశృబంచి నిభిేషీ యభిషఔ భినేత్త 
వయఔు అసఽతా్త కయసిల కోసం యక్షణ ఄంథింఙేలా ఫ డీకెాబమ్ నేయసణో ఒ ఈతత్తౄ ని యేాశ్నలటిి్ంథి. భాభెుట్ 
భిణరభఔరభంలల థరనికి ఄధేఔ దశ్లలా  సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభింఙరయస. 

ఄబనటి్కీ, లు సవయణలనఽ ఙేటిి్న తభవత ఔడర ఫ డికెాబమ్ ాసఽౄ త య యషనా అధవయంలల అసఽతా్త 
కయసిల ూచీ అదరభిత యభిషఔ కంట్లాకైి ధేడె పలయతథేశ్ంలల ఄతంత జధరదయణ ను ంథిన నలైైయేట్ల అభోఖ నౄభా 
యౄంగ ఈంట్ ంథ.ి ఆథి ఎంతగ జధరదయణ ను ంథిందంటే్ నలైైయేట్ల అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ఙరలా భంథ ితయచా 
„ఫ డికెాబమ్ ఔవయసా ‟ ఄధే నలుసఽౄ ధరైయస. థరనిని నౄభా సంసలు ఄంథింఙే ఒ నిభిేషీ ఈతత్తౄ గ చాడడం ఔధరై ఒ 
ఈతత్తౄ  యపలఖంగధే పలయసఽౄ ధరైయస.  

2001లల నలైైయేట్ల సంసలు నౄభా యంఖంలలకి భవడంణో అభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భించింథి. ఄబనటి్కీ ఇ ధరటి్కి 
ఔడర ఆంక పలభీ భాభెుట్ కొనశూఖ ణోంథి. యక్షణలలా  ఖణనీమఫ ైన భాయసలు, నేనశృబంులు, కొతౄ  మాడ్స-

అన్ జోడింు యక్షణలు లాంట్ ియటి్ని ాయేశ్నలట్లి యస. యటి్ ఖ భించి తభవత్త ఄదరమాలలా  చభిిథరె ం.  



 

131 

 

ధేడె, 300ఔు నలైగ అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లు పలయతీమ యణ లల ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ. 
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G. ఆమోఖా తెభా విణ ి

ధేటి్ అభోఖ నౄభా యణ లల ఄధేఔ యకలెైన లేయ సంస లు ఈధరైబ. యటి్లల కొనిై అభోఖ సంయక్షణ లేవలు ఄంథింఙే 
లేయ సంస లుగ ఈండగ, నౄభా లేవలు, యయధ శూ బ భధవభిౄతవ సంసలు ఔడర ఈధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ 
సదఽనుమాలనఽ యౄను ంథిసఽౄ ండగ, ఆతయ సంస లు ణోడరట్ల శూౌఔభలనఽ ఄంథిసఽౄ ధరైబ. కొనిై ాబ తవ యంఖంలల 
ఈండగ, భభికొనిై నలైైయేట్ల యంఖంలల ఈంట్లధరైబ. యటి్ ఖ భించి కింద ఔుా ౄ ంగ ఆవవఫడరు బ: 

A. భౌయౌఔ ఴషతతలక: 

1. రబయతు ఆమోఖా యంఖం 

బా తవ అభోఖ వవస  జఞతీమ శూ బ, భషిర శూ బ, జిలాా  శూ బలలల భాతాఫే కఔ భినేతంగ గర భ శూ బలలనా 
ని ఙేశూౄ బ. గర భాలలా  జఞతీమ అభోఖ యదరధరలనఽ ఄభలు ఙేమడరనికి గర నైణ జాలు, బా తవ భ్యౌఔ వసత్త 
భధ యయదిగ ని ఙేలేలా శూభాజిఔ సవచింద లేవఔులనఽ నియోగించఽఔుంట్లభ . యభిలల భ కఫ ైన యళ్ైా ః   

a) భానవ వనయసల ఄనవిథేి భంతా్తతవ రక ఄభలు ఙేసఽౄ నై నుోషఔ ఄనఽఫంధ కయఔరభం, ఆంట్గైరట్డ్స ఙైెల్ు  
డెవ్ లప్ ఫ ంట్ సభీవస్క కింద నమోదఽ ఙేసఽఔునై ఄంఖన్ యడీ కయఔయౄలు (తా్త య బ భంథికి ఔయస ఙొున).  

b) సఽశిక్షితేలెైన భంతశాూనఽలు (ట్ి.నృ.ఎ), గర భ అభోఖ భాయాదయసశలు (ాబ ణరవలలలని అభోఖ రకలలా  
ఆథివయఔటి్ థకలు).  

c) ఎన్.ళెచ్.అర్.ఎం (జఞతీమ గర నైణ అభోఖ నేషన్) కింద సభాజం థరవభ ఎనిైకెైన అర (ఖ భిౄంు ను ంథిన 
శూభాజిఔ అభోఖ కయఔయౄ) సవచింద లేవఔులు. గర నైణ నుాంణరలలా  అభోఖ యంగనికి యయధఽలు ని 
ఙేలేందఽఔు కొతౄ గ శిక్షణ ను ంథిన గర భ శూ బ సవచింద అభోఖ కయఔయౄలు.  

తా్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాంణరలలల (యవత, గిభిజన, య నఽఔఫడిన నుాంణరలలల భూడె యేల భంథి) ఈకైంథరాలు 
ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధరైయస. అకిసయౌమభీ నర్స నేడ్స య ైఫ్ (ఏఎన్ ఎమ్) ఄని నయౌఙే ఒ భళ మా అభోఖ కయఔయౄ, ఒ ుయసష అభోఖ 
కయఔయౄ ఄఔుడ ఈంట్లయస.  

తృహర థమిఔ ఆమోఖా కైందడర లక సఽభాయస అయస ఈ కైంథరాలఔు ఔటి్ ఙొున ఈంట్లబ. తా్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన 
నుాంణరలలల (యవత, గిభిజన, య నఽఔఫడిన నుాంణరలలల 20 యేల భంథి) ఈంట్లనై నుాంణరలలా  సంథిాంుల కైంథరాలుగ 
యటి్ని ఏభట్ల ఙేసఽౄ ధరైయస. నుాథనేఔ అభోఖ కైంథరాలనీై ఫమటి్ నఽంచి వఙేి భోఖ లఔు లేవలు ఄంథిశూౄ బ. 
ఙరలావయఔు ఇ కైంథరాలలా  భోఖ లఔు చికితస ఄంథించడం కోసం ధరలుఖ  నఽంచి అయస డఔలు ఔడర ఈంట్లబ. ఇ 
కైందంాలల ఔ య ైథరదికభి, 14భంథి నుభఫ డిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయసష, భళ ళ్ అభోఖ సశృమఔులు, ఒ 
నయసస-  భంతశాూని, ఒ ాయోఖరల శూంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ నూయ్లసఽి , ఆతయ సశృమ లఫోంథి) ఈంట్లయస.  

శూభూళ ఔ అభోఖ కైంథరాలు (లళెచ్ ల) ఄధేయ ధరలుఖ  నుాథనేఔ అభోఖ కైంథరాలఔు సంఫందించిన నదటి్ భెపయల్ 
యపలఖంగ ఈంట్ృ ాణేఔ అభోఖ సంయక్షణ లేవలు ఄంథిశూౄ బ. తా్త లక్ష జధరపలఔు ఔటి్గ ఏభట్ల ఙేసఽౄ నై 



 

133 

 

లళెచ్ లలలని నిమభాల కాయం ఔనీసం 30 డఔలు, ఔ అభైషన్ తిబయట్ర్ నఽ, ఎక్స భై మంణరానిై, సావ ఖథి, 
లాఫభైట్భీ శూౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ. ఇ కైంథరాలలల ఒ శ్సౄ ై చికితస నిుణ లు, ఒ శూదరయణ య ైదఽలు, ఒ గెైనకలజిసఽి , 

ఒ చినై నలాల య ైదఽలు సశృ ఔనీసం నలుఖ యస లలషయౌసఽి లు  ఈండరయౌ. యభిణో నుట్ల భభో 21భంథి నుభ ఫ డిఔల్ 
లఫోంథి ఈంట్లయస.  

గర నైణ అసఽతేాలు ఔడర ఏభట్ల ఙేరయస. సబ్ డియజనల్/ణరలుక అసఽతేాలు/లలశుయౌట్ీ అసఽతేాలు (థేశ్ంలల 
సఽభాయస 2000 అసఽతేాలు ఈనైట్లి  ఄంచధర యేరయస); 

లలశుయౌటీ్ ఄండ్స ఫోధన అసఽతేాలు తఔుువ సంకలలధే ఈధరైబ. య ైద ఔమారలలు (ాసఽౄ తం సఽభాయస 300 వయఔు 
ఈధరైబ), ఆతయ ఈనైత శూ బ అభోఖ కైంథరాలు యటి్ కిందఔు వశూౄ బ. ఙరలావయఔు ఆయ జిలాా  టి్ణరలు, టి్ణ 
నుాంణరలలల ఈంట్లబ. ఄబణే యటి్లల కొనిై యశిషీఫ ైన, అధఽనిఔ య ైద లేవలనఽ ఄంథిసఽౄ ధరైబ.  

బా ణరవనికి ఙెంథిన ఆతయ ఏజెనీసలు, ఄంట్ే భెైలేవలు, యక్షణ భంతా్తతవ రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాంట్ి పలభీ రకల 
అసఽతేాలు, య ైద రలలు ఔడర అభోఖ లేవలనఽ ఄంథించడంలల నుత ానుోఱసఽౄ ధరైబ. ఄబనటి్కీ, యటి్ లేవలు 
సంఫందిత సంసలలల నిఙేలే ఈథోఖ లు, యటి్నలై అదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతం ఙేమఫడెణరబ.  

2. ైై్వే్టయ యంఖ సేవ్హషంషిలక 

పలయతథేశ్ంలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూ బ ఄని భూడె యకల అభోఖ లేవలనఽ ఄంథింఙే నలైైయేట్ల అభోఖ 
యంఖం ఙరలా పలభీ శూ బలల ఈంథి. యటి్లల సవచిందంగ, లాపలనేక్ష యళ తంగ య ైద లేవలు ఄంథింఙే సంస లు, వఔుౄ లణో 
నుట్ల భఫడి కోసం నడినే కభపభైట్, ట్సాఽి లు, నుాకీిషనయసా , ణేాఔ లలషయౌసఽి  లేవలు, యది నియేయణ ాయోఖరలలు, 
ఓషధ దఽకణరలు, నకియ్ య ైదఽలుధరైయస. పలయతథేశ్ంలల సఽభాయస 77 రతం భంథి ఄలలత్త య ైదఽలు నలైైయేట్ల 
యంఖంలలధే నుాకీిస్క ఙేసఽౄ ధరైయస. పలయతథేశ్ంలల అభోఖ యంగ నలడెతేనై కయసిలలా  75 రణరనికి నలైగ నలైైయేట్ల యంగనికై 
య ళ్ైణోంథి. జఞతీమ శూ బలల ఫమటి్ నఽంచి చికితస ఄందఽఔుంట్లనై భోఖ లలా  82 రతం, అసఽతా్తలల ఈంట్ృ చికితస 
ఄందఽఔుంట్లనై భోఖ లలా  52రతం భంథి నలైైయేట్ల యంగధేై అశ్రబసఽౄ ధరైయస.2.  

ఆతయ య ైద వవస లనఽ (అమ భైవద, లదే, మ ధరనీ, హోనేయోత్త) నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యయస ఔడర పలయతథేశ్ంలల నలదె 
సంకలలధే ఈధరైయస. ఏడె లక్షల భంథికి నలైగ ఇ యపలఖంలలధే ఈధరైయస. యయంణర ాబ తవ యంఖంలలనా, నలైైయేట్ల 
యంఖంలలనా ఈధరైయస.  

అభోఖ సంయక్షణనఽ లాబం కోసం ఄంథింఙే నలైైయేట్ల సంసలణో నుట్ల సభాజఞనికి అభోఖ సంయక్షణ లేవలనఽ ఄంథించడంలల 
బా ణేవతయ సంసలు, సవచింద లేయ సంసలు ఔడర నులుంచఽఔుంట్లధరైబ.  

అభోఖ సంఫందిత కయఔలానులలా  ఏడె యేలఔు నలైగ సవచింద ఏజెనీసలు నులుంచఽఔుంట్లనైట్లి  ఄంచధర యేరయస. నలదె 
సంకలల భాధనేఔ, ఈనైత శూ బ అసఽతేాలు ఔడర లాపలనేక్ష యళ త శూ లలైటీ్లుగ, ట్సాఽి లుగ నేయసా  నమోదఽ 
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄ లఔు అసఽతా్తలల ఈంట్ృ చికితస ఄందఽకోవడంలల భోఖ లఔు ఖణనీమంగ 
సశృమడెతేధరైబ.  

3. ఓశధ మివరభ 

భందఽలు, అభోఖ సంఫందిత ఈతతేౄ లనఽ ఄంథింఙే సంసల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ం ఄత్తనలదె ఓషధ భిశ్రభనఽ 
ఔయౌగి ఈంథి. 1950లల యౄ.10 కోటా్ భిశ్రభ ఄధే శూ బ నఽంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోటా్ యనుయం (ఎఖ భతేలు సశృ) ఄధే 
శూ బకి ఄథి ఎథిగింథి. అయస యేలఔు నలైగ ఈనై తమాభీ మూనిటా్ థరవభ సఽభాయస మాప ై లక్షల భంథికి ఄథి 
ఈథోగవకరలనఽ ఔయౌశూోౄ ంథి.  

ఓషధ యంఖం యశూమణరల భంత్తాతవ రక కిందఔు వసఽౄ ండగ, ఇ భిశ్రభఔు కైంద ా శూ బ ధయల నిమంతాణ సంసగ 
ధేషనల్ నూభ్షటి్ఔల్స నలైైజింగ్ ఄతరభిటీ్ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డగా్ లలల 76) 
ధయ నిమంతాణ కింద ఈండగ, నేగియౌనవనీై లేవఙరిధయల భిదిలలధే ఈనైటి్కీ, ధయల నిమంతణా సంస  ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ యయేక్షిసఽౄ ంథి. ాబ ణరవల ఓషధ నిమంతణా సంసలు క్షైత ా శూ బ లఫోంథిని నియవళ శూోౄ ంథి. అ లఫోంథి 
తభతభ ాథేరలలా  ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయస్లేషనానఽ యయేక్షిసఽౄ ంథి.  

B. తెభా సేవ్హ షంషిలక: 

భ కంగ శూదరయణ నౄభా యంఖంలలని నౄభా ఔంనలనీలు అభోఖ నౄభాలలని ఙరలా ఄంరలనఽ ఄంథిసఽౄ ధరైబ. ఆథివయకై 
యటి్ని జఞనృణరలల చానుం. సవతంతఫా ైన అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు ఈండడం భభింత నుోాణరసహనేఙేిథిగ ఈంట్ ంథి. ణరజఞ 
లెఔుల కాయం ఐదఽ సవతంత ా సంస లు ఈధరైబ. అభోఖ నౄభా లేయ సంస  ధ ట్ వర్ు నఽ నలంఙే యధంగ భభికొనిై 
సంస లు ఔడర ాయేశించఫోతేధరైబ.  

C. భధాఴమిుతు షంషిలక : 

నౄభా భిశ్రభలల పలఖంగ లేవలు ఄంథిసఽౄ నై లువుయస వఔుౄ లు, సంస లు ఔడర అభోఖ నౄభా యణ లల పలఖంగ 
నిలుశూోౄ ంథి. ఆలాంటి్ భధవభిౄతవ సంసలనీై ఐ.అర్.డి.ఎ థరవభ యయేక్షించఫడెణరబ. యటి్లల కొనిై కింద 
ఆవవఫడరు బ : 

1. నౄభా ఫోాఔయసా  వఔుౄ లు కవచఽి. కభపభైట్లా  కవచఽి. నౄభా ఔంనలనీలణో సంఫంధం లేఔుండర ని ఙేశూౄ యస. నౄభా 
కోయసఔుధే యభి తయున నుాత్తనిధం వళ సాౄ  ఄత్త ఙౌఔ నానేమం భైటా్ణో లనంఙే ఄతేతౄ భఫ ైన నౄభా యక్షణలనఽ 
ను ంథేలా నౄభా ఔంనలనీలణో యభికి సంఫందరలు ఏయయసశూౄ యస. నషిం జభిగినుడె నౄభానఽ కెాబమ్  ఙేమడంలలనా 
యయస సశృమడెణరయస. ఆలాంటి్ యనుభనిై నియవళ ంఙే ఏథేని నౄభా ఔంనలనీణో ఇ ఫోాఔయసా  నౄభా యనుభనిై 
ఙేబంచవచఽి. యభికి నౄభా ఔంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄంలల నుభిణోఱఔం ఄంథిశూౄ బ.  

2. నౄభా ఏజెంట్లా  శూదరయణంగ వఔుౄ లెై ఈంట్లయస. కొనిై సందభౌలలా  కభపభైట్ ఏజెంట్లా గ ఔడర ఈంట్లయస. ఫోాఔయాలా 
ఏజెంట్లా  నౄభా ఔంనలనీ ఎంనఔలల లేవచిగ వవహభించలేయస. యభికి ఏజెనీస భంజూయస ఙేలన నౄభా ఔంనలనీ 
తయున భాతాఫే నౄభా ఙేబంఙరయౌస ఈంట్లంథి. సాఽౄ త నిఫంధనల కాయం, ఏజెంట్ ఖభిషీంగ ఔ శూదరయణ 



 

135 

 

నౄభా, ఔ జీయత నౄభా ఔంనలనీ, ఔ అభోఖ నౄభా, భభైథైెధర ఔ యంగనికి ఙెంథిన నౄభా సంస  తయున 
భాతాఫే ని ఙేమఖలయస. యభికి ఔడర నౄభా ఔంనలనీలు నౄభా ఔనేషన్ యౄంలల నుభిణోఱఔం ఄంథిశూౄ బ.  

3. భదేభాయా నియవహఔులు (టి్.న.ఏ) ఄధేయ 2001 నఽంచి ఇ యనుయంలలకి యేాశించిన కొతౄ  యఔం లేయ సంస లు. 
యటి్కి నౄభానఽ యఔరబంఙే ఄదికయం ఈండదఽ కనీ నౄభా ఔంనలనీలఔు భినులధరయఫ ైన లేవలనఽ ఄంథిశూౄ బ. 
అభోఖ నౄభా నులలని ఔశూభి యఔరబంఙరభంట్ే, నౄభా ఙేలన వఔుౄ ల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ టి్.న.ఏణో 
ంచఽఔుంట్లయస. అ సంస  డేట్లఫేస్క నఽ లదేం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు అభోఖ కయసు లనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ంథ.ి ఆలాంట్ి 
ళెల్ౄ  కయసు లు అసఽతేాలు, కిానిక్ లలల నఖదఽ యళ త య ైద సదఽనుమాలు (య ంట్ధే డఫ ో ఙెయాౌంచఔుండర ఄంథింఙే 
చికితస) ఄందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై ఈయోగించనటి్కీ, 
నృలుా లు ఙెయాౌంచి, టి్.న.ఏ నఽంచి భీఆంఫర్స ఫ ంట్ నఽ కోయవచఽి. టి్.న.ఏలు కెాబమ్ ల కాయం నౄభా ఔంనలనీలు 
యటి్కి నిధఽలు ఙెయాౌశూౄ బ. నానేమంలల కొంత రతంగ జు యౄంలల యటి్కి నుభిణోఱఔం ఄంథించఫడెతేంథి.  

4. నౄభా య ఫసభ చిమాలుఄంటే్ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిమంతాణల థరవభ యయేక్షించఫడరయౌసన ఄతేనైత కొతౄ  తయశృ 
లేయ సంస లు. యభి య బ్ లలైట్ భభిమ /లేథర టె్య్భాభెుటి్ంగ్ థరవభ, ఄవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభెదఽయసగ భఔధే 
దాయ భాభెుటి్ంగ్ థరవభ యయస నౄభా యనుభనిై ఙేశూౄ బ. తథరవభ అసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సంఫందించిన 
యవభలనఽ తమాయస ఙేల, ణరభ  ందం ఔుదఽయసిఔునై సంసఔు ఄంథిశూౄ బ. నుోయౌఔ కోసం ఆలాంటి్ నౄభా 
ఔంనలనీల ఈతతేౄ లనఽ ఔడర యయస ాదభిశశూౄ బ. టె్య్ భాభెుటి్ంగ్ నఽ నియవళ ంచడరనికి, అన్ లెైన్ నుోయిల్ థరవభ 
నానేమం వసాలు లాంట్ి ఄవుట్ శూోభిసండ్స నఽలు నియవళ ంచడరనికి, యయధ యకల నులల సంఫందిత లేవల 
నియవహణఔు ఔడర ఄయ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ ఄంగీకభనిై కోయవచఽి. ఄయ ఄంథించిన సభాఙరభల నఽంచి యనుయంగ 
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఈతతేౄ ల ాదయశన, ఄయ నియవళ ంచిన ఄవుట్ శూోభిసంగ్ లేవల అదరయంగ యటి్కి నౄభా 
ఔంనలనీలు నుభిణోఱఔం ఙెయాౌసఽౄ ధరైబ.  

5. నౄభా భాభెుటి్ంగ్ సంసలు ఄధేయ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షింఙరయౌసన భధవయసౄ ల కొతౄ  యౄనులు.  ఄలాంటి్ 
ఈతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు ఄంథించడరనికి వఔుౄ లనఽ నిలనేంచఽకోవడం 
థరవభ ఄయ కింథి కయఔలానులనఽ నియవళ ంచవచఽి: 

తెభా అభమఔం కహయాఔలాతృహలక: నుాదికయ సంసఔు సభాఙరయం కింద, ఏ సభమంలల ఄబధర భెండె జీయత, భెండె 
శూదరయణ, భెండె అభోఖ నౄభా ఔంనలనీల నౄభా ఈతతేౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయసల (ఐ.ఎం.ఎఫ్) థరవభ 
యఔరబంచడరనికి. శూదరయణ నౄభా యషమంలల, సంస  ఎటి్ఔుడె అమోథించిన మోట్లయస, అభోఖం, వకిౄఖత 
భాాదం, ఔుట్లంఫం, దఽకణథరయసలు భభిమ  ఆలాంట్ి ఆతయ నౄభా ఈతతేౄ ల నేయసణో లైల్ ఄండ్స మూజ్డ 
భాయాదయశకలలల ఆచిిన యధంగ నౄభా ఈతతేౄ ల భీటైె్ల్ ఔరభంలల భాతాఫే ఄబభించడరనికి లేథర లేఔభించడరనికి 
ఐ.ఎం.ఎఫ్ ఄనఽభత్తంచఫడెణరయస. నౄభా ఔంనలనీలణో ఔుదఽయసిఔునై ందంలల ఏ భాయస ఄబధర సంస  
భ ందసఽౄ  అమోదంణో ాసఽౄ త నులలథరయసలఔు లేవలు ఄంథించడరనికి తగిన ఏభట్లా  ఙేమడం థరవభ 
ఙేటి్వచఽి.  



 

136 

 

తెభా సేవ్హ కహయాఔలాతృహలక: ఇ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ఄబభించడరనికి లేథర లేఔభించడరనికి 
ందం ఔయౌగిన నౄభా ఔంనలనీల కోసం భాతాఫే. అ కయఔలానులు కింద ఆవవఫడరు బ:  

a. నౄభా ఔంనలనీల ను యసఖ  లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సంస  జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలల ఄనఽభత్తంచిన 
యధంగ నౄభా సంస ల ణెయయ నఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేటి్డం; 

b. నౄభా నిక్షైనుల అమోథిత వకిౄగ కవడం ; 

c. లెైలలనఽస ఔయౌగిన సభైవమర్, నషిం భథింుథరయసలనఽ ఈథోగలలా  నిమనేంచఽకోవడం థరవభ సభైవ ఙేటిి్, 
నశుి నిై భథింు యేలే ని ఙేటి్డం నియవళ ంచడం; 

d. నుాదికయ సంస  ఎటి్ఔుడె ఄనఽభత్తంచిన భభైథైెధర నౄభా సంఫందిత కయఔలాం. 

అభిఔ ఈతతేౄ ల ంనణీ: కింథి నేభపునై ఆలాంటి్ ఆతయ అభిఔ ఈతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ంనణీ 
ఙేమడరనికి, లేవలు ఄంథించడరనికి ఄనఽభత్త ను ంథిన వఔుౄ లెైన లైధరనిష మల్ సభీవస్క ఎకిజఔటి్వ్ లనఽ 
నిమనేంచఽకోవడం థరవభ ంనణీ ఙేమడరనికి: 

a. లలనౄ నిమంతాణలలని భూచఽవల్ పండ్స ఔంనలనీల భూచఽవల్ పండెా ; 

b. PFRDA నిమంతా్తంచిన నలనషన్ ఈతతేౄ లు; 

c. లలనౄ లెైలలనఽస ను ంథిన నలట్లి ఫడి సలశృథరయసలు ంనణీ ఙేలన ఆతయ అభిఔ ఈతతేౄ లు; 

d. అర్.నృ.ఐ నిమంతణాలల ఈనై ఫలంఔులు/ఎన్.నృ.ఎఫ్.లల ఫలంకింగ్/అభిఔ ఈతతేౄ లు; 

e. పలయత ాబ తవు తనులా రక ఄంథిసఽౄ నై నౄభా బయతయ ఈతతేౄ లు; 

f. నుాదికయ సంస  ఎటి్ఔుడె ఄనఽభత్తసఽౄ నై భభై ఆతయఫ ైన అభిఔ ఈతత్తౄ . 

D. భయకాబ ైన ఇతయ షంషిలక 

అభోఖ నౄభా యణ లల పలఖంగ భభికొనిై సంస లు ఔడర ఈధరైబ. ఄయ ఏనేట్ంట్:ే 

1. ఆనాసభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలెప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ అఫ్ ఆండిమా (ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ) ఄధేథి నౄభా భాభెుట్ లల 
జయసఖ తేనై యనుభనిై, సంసలనఽ నిమంతా్తంఙ ే యధంగ నుయాఫ ంట్ల చటి్ం థరవభ యౄుథిదఽె ఔునై నౄభా 
నిమంతాణ సంస . 2000లల ఄభలలా కి వచిిన ఇ చటి్ం నిమంతణా ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై 
ఄనవిథేి 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 మాోట్ ఙేలంథి. ఆథి ఙరలావయఔు నౄభా యంగనిక ి
ఙెంథిన యభిణో ఏభటైె్న ఒ నులఔ భండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ శూ లలైటీ్. ఆథి యరలాషణలనఽ లేఔభించి, ధయల నియృమం, 
యనుయ మ ఔుౄ ల యౄఔలన సశృ డేట్ల అదరభిత భభిమ  రలౄ ైమ నియృమానికి యలు ఔయౌంచడరనికి నౄభా 
యంగనికి యయధ యపలగల శూ బ నియేథిఔలనఽ యౄను ంథిసఽౄ ంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరవనికి, నిమంతణా సంసఔు 
సశృమడడంకోసం యటి్కి కీలఔ ఆన్ ుటా్నఽ ఔడర ఄథి ఄంథిసఽౄ ంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసం ఇ ఫూభో 
ఄధేఔ యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయస ఙేలంథి.  

యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబంట్ గ ని ఙేసాౄ , ఒ కొతౄ  కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల 
డీడానా కైషన్ లల సశృమడే లలంట్లా్ ఆండెక్స సయవర్ నఽ ఐ.ఐ.నృ నియవళ సఽౄ ంథి. లలంట్ాల్ ఆండెక్స సయవర్ ఄధేథి 
నౄభా సంస , నౄభా సంస  నిక్షైం భధ ాత్త నులలలలనా లాయథేయలఔు సంఫందించిన ట్లాన్స నేషన్/యౄటి్ంగ్ 
సభాఙరయం కోసం ఎకైసఛంజిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ంథి.  

ఐ.ఐ.నృ ఆటి్కై అభోఖ నౄభా యంగనికి లేవలు ఄంథిసఽౄ నై „నుాదరనత లేయ సంస  ధ ట్ వర్ు‟లలని అసతేాలనఽ 
జఞనృణర యచడం థరవభ తన అసతా్త యశిషీ ఐ.డి భాసిర్ కయఔరభానిై అయషుభించింథి.  

ణరజఞగ, టి్.న.ఏలనఽ, నౄభా సంసలనఽ, అసతేాలనఽ ఔయౌనే ఒ అభోఖ నౄభా గిరడ్స నఽ నియవళ ంఙేందఽఔు ఐ.ఐ.నృ 
మాణరైలు ఙేశూోౄ ంథి. చికితస కయసిలలా  నుయదయశఔత, అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లఔు సభెైన ధయ నియవళ ంచడం లాంటి్ 
నౄభా కెాబమ్ ల నియవహణ వవస ణో ఫమట్ఔు వఙేిలా అభోఖనౄభా యంగనికి సశృమడరలనైథే థీని 
దారధనథెేశ్ం. 

4. యథర సంస లు ఄంటే్ ఄధేఔ యకల నౄభా, నియవహణ సంఫందిత శిక్షణనఽ ఄంథింఙే ఆనాసభెన్స ఆన్ లిట్ృట్ అఫ్ 
ఆండిమా, ధేషనల్ ఆనాసభెన్స ఄకడెనై లాంటి్య భభిమ  బయషతేౄ లల ఏజెంట్లా  కయలనఽఔుధే యభికి శిక్షణ 
ఆఙేి ఄధేఔ నలైైయేట్ల శిక్షణ సంస లు.  

5. నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై య ైదఽలు ఔడర భిస్క ్ ్్్లనఽ ఄంగీఔభింఙే సందయౌంగ ఔాబంటా్ నౄభా భిస్కు లనఽ భథింు 
యేమడంలల నౄభా ఔంనలనీలఔు, టి్.న.ఏలఔు సశృమడెతేధరైయస. కిా షిఫ ైన కెాబమ్ ల యషమంలల నౄభా 
ఔంనలనీలఔు సలశృ ఆశూౄ యస.  

6. ఆనాసభెన్స ఄంఫ డ్సస ఫేన్, యనియోఖథరయస ధరమశూ ధరలణో నుట్ల నుౌయ ధరమశూ ధరలు లాంటి్ చటి్ఫదే సంసలు 
ఔడర అభోఖ నౄభా యణ లల యనియోఖథరయసల సభసలనఽ భిషుభించడంలల నుత ానుోఱసఽౄ ధరైబ. 
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శూహమహంవం 

a) నౄభా ఏథో యౄంలల ఙరలా శ్ణరఫలె ల కిందటే్ ఈనికిలల ఈంథి. ఄబణే అధఽనిఔ యౄం ఄధేథి కొనిై శ్ణరఫలె ల 
కిందటే్ యౄుథిదఽె ఔుంథి. ాబ తవ నిమంతణాణో పలయతథేశ్ంలల నౄభా యంఖం ఄధేఔ దశ్లనఽ థరట్లఔుని వచిింథి.  

b) నుౌయసల అభోఖం ఙరలా భ కం కఫటిి్, బా ణరవలు ఔ సభ చితఫ ైన అభోఖ సంయక్షణ వవస నఽ 
యౄను ంథించడంలల దారన నుత ానుోఱసఽౄ ధరైబ.  

c) థేశ్ జధరపలఔు సంఫందించిన ఄధేఔ కయకలనలై ఄఔుడ ఄంథింఙే అభోఖ సంయక్షణ శూ బ అదరయడి ఈంట్లంథి.  

d) ఄవసయఫ ైన య ైద లేవల శూ బని ఫటిి్ నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూ బ ఄధే భూడె యకలెైన అభోఖ 
సంయక్షణ దేతేలు ఈంట్లబ. కోు శూ బని ఫటిి్ అభోఖ సంయక్షణ కయసి నలయసఖ తేంట్లంథి. ఈనైత శూ బ 
సంయక్షణఔు ఎఔుువ కయివుతేంథి.  

e) జధరపల నలయసఖ దల, టి్ణీఔయణ లాంట్ ి శూ ంతంగ ఈనై జటి్లఫ ైన సభసలనఽ ఎదఽయసుంట్లనైందఽన 
పలయతథేరనికి తగిన అభోఖ సంయక్షణ ఄవసయఫ ై ఈంథ.ి  

f) అభోఖ నౄభా కోసం భ ందఽగ బా తవఫే థకలనఽ ాయేశ్నలటిి్నటి్కీ, అ య ంట్ధే నలైైయేట్ల నౄభా ఔంనలనీలు 
యణ జ నౄభాణో భ ందఽకొఙరిబ.  

g) అభోఖ నౄభా యణ లల ఄధేఔ సంసలు నుత ానుోఱసఽౄ ధరైబ. కొనిై సంస లు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయసితేంట్ే, 
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ ఄంథిసఽౄ ధరైబ. ఫోాఔయసా , ఏజెంట్లా , భదేభాయా నియవహఔులు లాంటి్ భధవయసౄ లు 
అభోఖ నౄభా యనుభనికి లేవలు ఄంథిసఽౄ ండగ, ఆతయ నిమంతాణ, యథరయఫ ైన, చటి్ఫదేఫ ైన సంస లు ఔడర 
తభ వంతే నుతనాఽ నుోఱసఽౄ ధరైబ. 

 

కరలఔ దడలక 

a) అభోఖ సంయక్షణ 

b) యణ జ నౄభా 

c) జఞతీబాఔయణ 

d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఈనైత శూ బ అభోఖ సంయక్షణ 

e) ఫ డీకెాబమ్ 

f) ఫోాఔర్ 

g) ఏజెంట్ 
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h) భదేభాయా నియవహఔుడె 

i) ఐ.అర్.డి.ఏ 

j) ఄంఫ డ్సస ఫేన్ 
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అధడామం 7 

తెభా డ్డఔకాబ ంటశేన్ 

 

అధడామం ఉతృో ధ్డఘ తం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనం ఄధేఔ యకలెైన ణరాలు, దశూౄ యేజులనఽ చాసఽౄ ంట్లం. ఇ ఄదరమం భనయౌై యయధ 
దశూౄ యేజులు, నౄభా కంట్లాఔుి లల యటి్ నుాభ కతనఽ ణెయౌమజెఫ ణరబ. ఆథి కోు తంా యొఔు కచిితఫ ైన 
సవపలవం, యటి్ని ఎలా నింనుయౌ, నిభిేషీ సభాఙరభనిై కోభైందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసఽౄ ంథ.ి  

అఫాాష పయౌతడలక 

 

A. తా్తనుదన ణరాలు 
B. తా్తనుదనఔు ఄంగీకయం (ంద తంా) 
C. ఄవకరలు 
D. నానేమం యశీదఽ 
E. ఔవర్ ధనట్లా  /నౄభా ధివతాం / నుయౌల దశూౄ యేజు 

F. నిఫంధనలు భభిమ  యభెంట్ీలు 
G. సభయనలు 
H. నులలల యవయణ 

I. ునయసదేయణ ధనట్ీసఽ 
J. భనీ లాండభింగ్ నిభోధఔం భభిమ  ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలు 
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ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత నైయస ఙేమఖయౌగినయ: 

a) తా్తనుదన తంాలల యషమాలనఽ యవభించడం. 
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభించడం 

c) నానేమం యశీదఽ, 1938నౄభా చటి్ంలలని 64VBలలక్షన్ నఽ యవభించడం. 
d) ఔవర్ ధనట్లా , నౄభా ధివణరానిై భథింు యేమడం, యవభించడం.  
e) నౄభా నులల దశూౄ యేజులల నిఫంధనలు భభిమ  థరలనఽ యవభించడం.  
f) నులల నిఫంధనలు, యభెంటీ్లు, సభయననఽ చభిించడం.  
g) ఎండరర్స ఫ ంటా్నఽ ఎందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభించడం.  
h) నులల థరలనఽ ధరమ శూ ధరలలా  ఎలా చాశూౄ యధే యషమానిై ఄయం ఙేసఽకోవడం.  
i) భినావల్ ధనటీ్సఽలనఽ ఎందఽఔు జఞభీ ఙేశూౄ యని భథింు యేమడం.  
j) భనీ లాండభింగ్ ఄంట్ే ఏనేటి్, ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలఔు సంఫందించి ఏజెంట్ ఏం ఙేమాలధే 

యషమానిై ణెలుసఽకోవడం. 
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H. రతితృహదన తడర లక 

ఆంతఔు భ ందఽ ఙెననట్లి గ, నౄభా ఄధేథి ఒ ందం. థరనిని భతూయవఔఫ ైన నులల శూ బకి ఔుథింఙరయస. నౄభా 
డరఔుఫ ంట్ేషన్ నులలల జఞభీకి భినేతం కదఽ. నౄభాథరయస, నౄభా సంస  భధ ఫోాఔయసా , ఏజెంట్లా  లాంట్ి ఄధేఔ భంథి 
భధవయసౄ లు ఈండడంణో అ భెండె క్షాల ఎటి్కీ ఔలవలేఔనుోవచఽి.  

నౄభా ఔంనలనీ యనియోఖథరయస సభభిసఽౄ నై డరఔుఫ ంటా్ నఽంఙే, యనియోఖథరయసడి ఖ భించి, యభి ఄవసభల ఖ భించి 
ణెలుసఽఔుంట్లంథి. ఆలాంట్ి డరఔుఫ ంట్లా  భిస్కు నఽ ఫ యసగా  ఄయం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సంసఔు సశృమడెణరబ. 
కఫటిి్, నౄభాథరయస, నౄభా సంసల భధ ఄవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేి ాయోజనం కోసం డరఔుఫ ంటే్షన్ 
కయయౌసవసఽౄ ంథి. నౄభా యనుయంలల యనియోఖథరయసలఔు ఄనఽఔలంగ ఈయోగింఙే నిభిేషీ దశూౄ యేజులు ఈధరైబ.  

యనియోఖథరయసనికి ఄతంత సనిైళ తఫ ైన వకిౄగ నౄభా ఏజెంట్ యనియోఖథరయసనఽ ధేయసగ ఎదఽయసుని, యటి్కి 
సంఫందించిన దశూౄ యేజులలల తలెణేౄ  ఄనిై యకల ఄనఽభాధరలనఽ నియభించి, యటి్ని నిండంలల సశృమడరయౌస ఈంట్లంథి. 
నౄభాలల ఈయోగింఙే కోు డరఔుఫ ంట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఈయోగింఙే దశూౄ యేజులలా  ఈనై నుాభ కతనఽ, 
సంఫందరనిై ఏజెంట్లా  ఄయం ఙేసఽకోయయౌ. 

1. రతితృహదన తడర లక 

తా్తనుదన ణరానిై డరఔుఫ ంట్ేషన్ నఽ నుాథనేఔంగ నదటి్ దశ్ ఄని ఙెనుయౌ. థీనిథరవయ నౄభాథరయస కింథి ఄంరలనఽ 
య లాడిశూౄ యస.: 

 ణరనఽ ఎవయస 
 తనఔు ఏ యఔఫ ైన నౄభా కయయౌ 

 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుంట్లనై యటి్ యవభలు 
 ఎంత కలానికి 

నౄభా యషమ వవశృభనికి సంఫందించిన దవా యలువ, తా్తనుథిత నౄభాఔు సంఫందించిన ఄయవంతఫ ైన 
సభాఙరభలధే యవభలు ఄని ఄంట్లయస.  

a) తెభా షంషి వే్సన మిస్కు భదింు 

i. నౄభా సంస  కింథ ి యషమాలనలై నియృమం తీసఽఔుధేందఽఔు యలుగ భిస్కు ఔు సంఫందించి నౄభా సంసఔు 
ఄవసయఫ ైన ఄయవంతఫ ైన సభాఙరయం నణరౄ నిై యవభింఙేందఽఔు ాత్తనుథితథరయస తా్తనుదన ణరానిై 
నింనుయౌస ఈంట్లంథి.: 

 

 నౄభానఽ భంజూయస ఙేమడరనికి ఄంగీఔభించడభా లేథర త్తయసుభించడభా  



 

143 

 

 భిస్క ్ ్ నఽ ఄంగీఔభింఙే సందయౌంలల భంజూయస ఙేలే యక్షణఔు సంఫందించిన భైట్లా , నిమభ, నిఫంధనలనఽ 
నిభే భించడం 

నౄభాకోసం ఆవవజూుతేనై భిస్కు నఽ ఄంగీఔభించడరనికి నౄభా ఔంనలనీకి ఈయోఖడఖల సభాఙరభనిై 
తా్తనుదన తంా ఔయౌగి ఈంట్లంథి. ఄతంత గప యరవసం సాతంా, ఄయవంతఫ ైన సభాఙరయం య లాడింఙ ే ఫలధత 
ఄధేథి నౄభా కోసం తా్తనుదన తంాణో నదలవుతేంథి.  

ఄయవంతఫ ైన సభాఙరభనిై య లాడింఙే ఫలధత నులల అయయౌయనికి భ ంథే తలెతేౄ 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. 

తా్తనుదన ణరాలనఽ నౄభా సంసలు శూదరయణంగ నౄభా ఔంనలనీ నేయస, లలగో, చియసధరభా, నౄభా/ఈతత్తౄ ని 
ఈయోగించనఽనై తయఖత్త/వయాం లాంట్ి యటి్ణో భ థితాఫ ై ఈంట్లబ. తా్తనుదన తంాలల ఒ భ థిాత ఖభనిఔనఽ 
జోడింఙే సంథారమం నౄభా ఔంనలనీలఔు ఈంట్లంథి. ఄబనటి్కీ, థీనికి సంఫందించి ఒ నుాభాణ ఔ లేథర అచయణ 
ఏథీ లేదఽ.  

ఉదడసయణలక 

ఆలాంటి్ ఖభనిఔలఔు కొనిై ఈథరహయణలు: 

„నౄభాథరయస భిస్కు భథింు యేమడరనికి సంఫందించి యసౄ యలనఽ య లాడించఔనుోవడం, తుడె సభాఙరభనిై 
ఄంథించడం, మోశూనికి నులడడం, సహకయం ఄంథించఔనుోవడం లాంట్ియ జఞభీ ఙేలన నులల కింద ఆసఽౄ నై యక్షణనఽ 
ఙెలానిథిగ ఙేశూౄ బ‟,  

„తా్తనుదననఽ ఔంనలనీ ఄంగఔీభంిచి, ూభిౄ నానేమం ఙయాెౌంఙే వయఔు ఔంనలనీ భసి్కు భదిలిల ఈండదఽ.‟. 

తా్తనుదన తంాలల ఔాట్న: నౄభా ఔంనలనీలు శూదరయణంగ ాత్తనుదన తంా చివభోా  తా్తనుదఔుడి సంతఔం ఔయౌగిన 
ఔాట్ననఽ జోడిశూౄ బ. ఆథి నూభనిై కచిితంగ నింనుయౌసన ఫలధతనఽ నౄభాథరయసఔు ఆసఽౄ ంథి. తథరవభ ఄఔుడ ఆచిిన 
యసౄ యలనఽ ఄయం ఙేసఽఔుంట్లయస. ఆలా ఙేమడం థరవయ యసౄ యలనఽ యవభింఙే ఔరభంలల ఎలాంటి్ యపేథరలఔు 
ఙోట్లండదఽ.  

ఆథి నౄభా థరయసఔు సంఫందించి ఄతంత గప యరవసం, ూభిౄగ ఄయవంతఫ ైన సభాఙరయం య లాడి ఄధే ాదరన 
సాణరానిై ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ంథి.  
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ఇ ఔాట్న ఄతంత గప యరవసం ఄధే శూదరయణ ధరమ సాణరాలనఽ ఄతంత గప యరవసం ఄధే కంట్లాఔుి  ఫలధత 
శూ బకి 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 

తా్తనుదన తంాలల శా్ైల 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, pre-
existing health conditions, medical history, hereditary traits, past insurance experience 
etc.  
 

రతితృహదన భయలకహలక 

i. రతితృహదఔకడి్ేయవూమిుగహ 
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తా్తనుదఔుడె సషింగ తననఽ ణరనఽ ఖ యసౄ  నలట్లి కోఖలగయౌ.కంట్లాఔుి  ఔుదఽయసిఔునై వకిౄ ఖ భించి ణెలుసఽకోవడం 
నౄభా సంసఔు భ కం. కఫటిి్ ఇ నులల కింద యాోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే లవఔభించఖలయస. 
నౄభా ఙేలన భిస్కు లల ాయోజధరనిై భభపఔయస ను ంథి, కెాబమ్ ఙేసఽకోవచిధే భిల తేలలా  (చనినుోబన సందయౌంలల 
ణరఔట్లి , ఫలంఔు లేథర చటి్ఫదే యయసఽలు లాంట్ియ) ఖ భిౄంు ఄధేథి ఙరలా భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ంచఫడెతేంథి.  

ii. రతితృహదితదడయవ చియవనడభా భమిమయ షంరదింు విఴమహలక 

నలైన నేభపునై కయణరలు తా్తనుదఔుడి చియసధరభా, నూోన్ యవభలనఽ లేఔభింఙేందఽఔు ఔడర వభిౄశూౄ బ.  

iii. రతితృహదఔకడి్ ఴాతిు  నసైుణాం, జీఴనోతృహధి, వ్హాతృహయం 

అభోఖం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాంటి్ కొనిై యషమాలలా  భిస్కు నఽ ఄయవంతంగ బభింఙేథిగ ఈనైందఽన 
తా్తనుదఔుడి విత్తౄ  ధ ైుణం, విత్తౄ , యనుయం లాంటి్యటి్కి నుాభ కత ఈంట్లంథి.  

ఉదడసయణ 

ఒ నుసి్క పుడ్స భెశూి భెంట్ ఔు ఙంెథిన ఫట్లవడర వకిౄ తన యనియోఖథరయసలఔు అశృభనిై ఄంథించడం కోసం 
ఫ ైక్ లనలై తయచా ఄదిఔ యేఖంణో మాాణం ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. ఄందఽవలా ఄథ ే భెశూి భెంట్ లలని ఄకౌంట్ంట్ 
ఔధరై ఎఔుువగ భాాథరలఔు ఖ భి కవచఽి.  

iv. తెభా విశమ ఴాఴశృయం విఴమహలక భమిమయ ఖయమిుంు 

నౄభా కోసం ాత్తనుథించిన యషమ వవశృభనిై ాత్తనుదఔుడె సషింగ నేభపుధరయౌస ఈంథి.  

ఉదడసయణ 

తా్తనుదఔుడె అమా భిలతేలనఽ ఫటిి్ కింథి యటి్కి సంఫందించిన యవభలనఽ నేభపుధరయౌస ఈంథి: 

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

ii. కైసఽనఽ ఫటిి్ ఒ వకిౄ అభోఖం (వకిౄ నేయస, చియసధరభా, ఖ భిౄంుణో) తథితభలు. 

v. తెభా చేసన శొూ భయమ నులల కింద నౄభా సంస  ఫలధత వళ ంఙే భినేత్తని సాచిసఽౄ ంథి. ఄనిై తా్తనుదన 
ణరాలలలనా సాచించఫడరయౌ. 
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ఉదడసయణ 

అభోఖ నౄభా యషమంలల, ఄథ ినౄభా కోసం తా్తనుథించిన యషమ వవశృభనికి సంఫందించిన దవా యలువ. 
అభోగనికి సంఫందించి, ఄథ ి అసఽత్త ా చికతిస కయసి కవచఽి. ఄలాగ ై వకిౄఖత భాాదం యషమంలల 
భాాదం కయణంగ జీయణరనిై కోలలవడం, ఄవమయనిై కోలలవడం, చాు కోలలవడం వలన నిభీృత 
నతౄ ంగ ఆథి ఈంట్లంథి.  

vi. ఖత, ఴయుభాన తెభా 

తా్తనుదఔుడె నౄభా సంసఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భించి యవభలనఽ ణెలునుయౌస ఈంట్లంథి. తన నౄభా చభితనాఽ 
ఄయం ఙేసఽకోవడరనికి ఆథి సశృమడెతేంథి. కొనిై భాభెుటా్లల నౄభా సంస లు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సంఫందించిన 
యవభలనఽ యహసంగ ంచఽఔుధే వవస లు ఈధరైబ.  

ఏథేని నౄభా సంస  తన తా్తనుదననఽ త్తయసుభించింథర, ణేాఔ నిఫంధనలనఽ యదించింథర, ునయసదేయణ 
సభమంలల ఎఔుువ నానేమంనఽ ఙెయాౌంఙరలని కోభింథర, ునయసదేభింఙేందఽఔు త్తయసుభించింథర, నులలని యదఽె  
ఙేలంథర ఄధే యవభలనఽ ఔడర తా్తనుదఔుడె నేభపుధరయౌస ఈంట్లంథి.  

నౄభా సంస ల నేయసా  సశృ ఏథేని ఆతయ నౄభా సంసణో ఈనై ాసఽౄ త నౄభా యవభలనఽ ఔడర య లాడింఙరయౌస 
ఈంట్లంథి. ణేాకించి అలౄ  నౄభా యషమంలల, యయధ నౄభా సంస ల నఽంచి నులలలు తీసఽఔుధే నౄభాథరయస నషిం 
యటి్యాౌనుడె ఔటి్ఔధరై ఎఔుువ నౄభా సంస ల నఽంచి కెాబమ్ కోయవచఽి. కై భిస్కు కోసం ఄధేఔ నౄభా 
నులలలనఽంచి నౄభాథరయస ాయోజనం ను ందఔుండర చాలేందఽఔు ఇ సభాఙరయం కయయౌస ఈంట్లంథి.  

ఄంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఆతయ వకిౄఖత భాాద నౄభా నులలల కింథి 
నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై ఫటిి్ నౄభా సంస  యక్షణ భిది నణరౄ నిై భినేతం ఙేమాలని కోయసఔుంట్లంథి.  

vii. నశటం అనబఴం 

నౄభా ఙేలన థరంణో సంఫంధం లేఔుండర తనఔు సంబయంచిన నషిం యవభలనఽ ూభిౄగ ఔాటి్ంఙరలనఽ 
తా్తనుదఔుడిని కోయసణరయస. ఆథి నౄభా యషమ వవశృయం ఖ భించిన నౄభా సంస  సభాఙరభనిై, ఖతంలల భిస్కు నఽ 
నౄభాథరయస ఎలా నియవళ ంఙరయధే యవభలనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి. ఆలాంట్ి సభాదరధరల నఽంచి లేకయసలు భిస్కు  నఽ 
ఫ యసగెైన భీత్తలల ఄయం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియవళ ంచడంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభించడంనలైన నియృమం 
తీసఽకోఖలయస.  

viii. తెభాదడయవ రఔటన 

నౄభా సంసలఔు ఄయవంతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ ఄంథింఙరలనైథే ాత్తనుదన తంా యాోజనం కవడంణో, 
ఇ తంా ణరనఽ ఆచిిన సభాదరధరలు నిజభని, కచిితభని నౄభాథరయస ఔాటి్ంచడంణో నుట్ల నౄభా కంట్లాఔుి ఔు 
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నూయఫే నుాత్తథిఔ ఄని ఔడర ఄంగీఔభిసఽౄ నై ఔాట్ననఽ ఔడర ఔయౌగి ఈంట్లంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనం 
ఆవవడం వలా నౄభానఽంచి తుకోవడరనికి నౄభా సంసఔు హఔుునఽ శాూథిసఽౄ ంథి. సంతఔం, ణేథీ, కొనిై సందభౌలలా  
ఏజెంట్ లనూయససఔు సంఫందించిన ఄనిై ాత్తనుదన ణరాలు కై యఔంగ ఈంట్లబ.  

ix. తా్తనుదన తంా ఈయోగించని ఙోట్, నౄభా సంస  ధనట్ి థరవభ లేథర భతూయవఔంగ సభాఙరభనిై భికయసు  
ఙేసఽౄ ంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర నులలలల ఆచిిన సభాఙరభనిై ను ందఽయచి, ఄటి్నఽంచి థిళేనఽ 
భోజులలా ు కలంలల తా్తనుదఔుడికి థరనిని నిభే భిసఽౄ ంథి.  అ తభవత తా్తనుదఔుడె ఏథైెధర ఄయవంతఫ ైన 
సభాఙరభనిై య లాడించలేదనీ, తుథోవ టిి్ంఙరయనీ, యక్షణనఽ భంజూయస ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄ వ 
యషమంనలై తుడె సభాఙరయం ఄంథింఙరయని నౄభా సంస  ఙెనధర, థరనిని నియౄనంఙే ఫలధత నౄభా సంసనలైధే 
డెతేంథి.  

భాట్ థరవభ లవఔభించిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయసు  ఙేమాయౌసన ఫలధత నౄభా ఔంనలనీకి ఈంట్లందనీ, 
నూలలఄప్ థరవభ థరనిని ఏజెంట్ దిఱిలల నలట్లి కోయలధే ఄభ నిై ఆథి సాచిసఽౄ ంథి.  

భయకాాంశహలక 

అభోఖ నౄభా నులలకోసం ాత్తనుదన తంాలల కొనిై యవభలు కింద ఆవవఫడరు బ : 

1. తా్తనుదన తంా యక్షణ భిది, నేనశృబంులు, శూౌలపలలు లాంటి్ యక్షణ యవభలనఽ ఄంథింఙే ఒ నుాలలఔిస్క నఽ 
ను ందఽయచఽఔుంట్లంథి. నుాలలఔిస్క ఄధేథి ాత్తనుదన తంాలల పలఖంగ ఈంట్లంథి. ాత్తనుథితథరయస ఄందఽలలని 
యషమాలనఽ ఖభనించినట్లి  సంతఔం ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. 

2. తా్తనుదన తంా నేయస, చియసధరభా, విత్తౄ , ుటిి్న ణేథీ, యౌంఖం, నౄభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తనుదఔుడికి 
ఈనై సంఫంధం, సఖట్ల ధ ల అథరమం, అథరమ నఽై నున్ ధ ం. య ైదఽడి నేయస, చియసధరభా, అమన ఄయహతలు, 
భిజిలిేరషన్ ధ ంఫర్ ఔు సంఫందించిన యవభలనఽ లేఔభిసఽౄ ంథి. ఫలంఔు థరవభ ధేయసగ కెాబమ్ శూ భ ్నఽ 
ఙెయాౌంఙేందఽఔు యలుగ  నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలంఔు యవభలనఽ ఔడర ఇ భోజులలా  లేఔభిసఽౄ ధరైయస. 

3. థీంణోనుట్ల, నౄభా ఙేలన వకిౄ అభోఖ భిల త్తకి సంఫందించిన శా్ైలు ఔడర ఈంట్లబ. నూయంలలని ఇ 
యవయణరత్ఔ శా్ైలు ఖత కలు కెాబమ్ ఄనఽబవం నుాత్తథిఔన ఈంట్లబ. భిస్కు నఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేందఽఔు 
యలు ఔయౌశూౄ బ. 

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. నదటి్ చికితస ణేథీ 

c. చికితస ఄంథిసఽౄ నై డరఔిర్ నేయస, చియసధరభా 
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ 

6. నౄభా సంస లఔు య లాడింఙరయౌసన ఏథేని ఄదను యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. య ైద చికితస 
కయలనఽఔునై ఏథేని ఄసవస త లేథర గమం ఈనికికి సంఫందించి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఈంటే్ థరనిని ఔడర 
నేభపుధరయౌ. 

7. ఖత నౄభా, కెాబమ్ చభితా, భభై ఆతయ నౄభా సంసణోనా సాఽౄ తం ఄదనంగ నౄభా ఔయౌగి ఈంటే్  థరనికి 
సంఫందించిన శా్ైలు ఔడర నూయంలల ఈంట్లబ.  

8. తా్తనుదఔుడె సంతఔం ఙేమాయౌసన ఔాట్న ణేాఔ యశిషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.  

9. ఏథేని అసఽతా్త/య ైదఽడి నఽంచి య ైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సంసఔు ఄంగీకయం 
ణెలుుత, ఄదికయనేసఽౄ ధరైయస. అ య ైదఽడె ఏ సభమంలల ఄబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ 
అభోగనిై థెఫోతీసఽౄ ందని పలయంఙే ఏ ఄసవస తనఽ ఄబధర భీక్షించవచఽ .ి  

10. నూయసలల పలఖంగ ఈనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభే భించి, నిమభ, నిఫంధనలఔు 
ఄంగీకయం ణెలనుయౌ.  

11. ఔాట్నలలా  నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సంఫందించిన శూదరయణ యభెంటీ్, కంట్లాఔుి  నుాత్తథిఔగ ాత్తనుదన తంా 
ఈంట్లంథి.  

వ్సైదా శహక రశహనఴయ 

తా్తనుదన తంాలలని ాత్తఔల య ైద చభితా యషమంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔౄనుోట్ల, చరతీ ధొన, 
హిదమానికి యఔౄధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనుోవడం లేథర హిదమానికి యఔౄం సభిగా  ావళ ంచఔనుోవడం లాంటి్ 
యధఽలఔు సంఫందించిన ఒ సభఖరఫ ైన రాైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.  

యటి్కి ఒ సంాథింు య ైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయం భదెతే ఈండరయౌ. ఇ నూయంనఽ ఔంనలనీ నుధ ల్ య ైదఽడె భిశీలన 
ఙేశూౄ యస. అమన ఄననుామం, ఄంగీకయం, నేనశృబంు తథితభల అదరయంగధే నియృమం తీసఽకోఫడెతేంథి.  

తా్తనుదన తాం, థరనికి సంఫందించిన ఄనఽఫందరల ాత్తని నులల దశూౄ యేజుఔు జోడింఙరలని, థరనిని నౄభా థరయసఔు 
భికయసు ల కోసం ంనంఙరలని ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సాచిశూోౄ ంథి.  

2. భధాఴమిుతు తృహతర 

భధవభిౄతవ నుత ాఄధేథి భెండె క్షాల టా్ ఄంట్ే నౄభాథరయస, నౄభా సంస  టా్ 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.  

ఔాబంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఈంట్లందని ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుంట్ ంథి.  

 

భయకాబ ైన అంశహలక 

ఔెభంట్ క్ాన భధాఴమిు ఫాధాత 

“ఒ నౄభాసంస  లేథర థరని ఏజెంట్ లేథర ఆతయ భధ వభిౄ తన యాోజధరలఔు ఄనఽఖ ణఫ ైన ఄతేతౄ భ యక్షణనలై 
నియృమం తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయసఔు యలు ఔయౌంఙేందఽఔు ఈథెేశించిన ఒ తా్తనుథిత యక్షణఔు సంఫందించిన 
ఄయవంతఫ ైన సభాఙరయం నణరౄ నిై ఄంథింఙరయౌ” ఄని ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిఫంధన సాచిశూోౄ ంథి.  

నౄభా సంస  లేథర తన ఏజెంట్ లేథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలశృ నైద ఔాబంట్ అదరయడే క్షంలల ఄలాంట్ి వకిౄ 
ధరమసభ్తఫ ైన దేత్తలల ఔాబంట్ ఔు సలశృ ఆయవయౌ.  

ఏథేని కయణంణో, తా్తనుదన, థరనికి సంఫందించిన ఆతయ ణరాలనఽ యనియోఖథరయస నింఔనుోణే, “అ నూయం, 
దశూౄ యేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభించఫడరు మని, తా్తనుథతి కంట్లాఔుి  నుాభ కతనఽ ూభిౄగ 
ఄయం ఙసేఽఔుధరైనఽ” ఄని యనియోఖథరయస నఽంచి తా్తనుదన తంా చివయలల ఒ ధివతంా ను ందఽయచవచఽి.  
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A. రతితృహదన అంగీకహయం (లేకమి) 

ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తనుదన తంా కింథి సభాఙరభనిై యసౄ ితంగ ఆసఽౄ ండడరనిై భనం చాసఽౄ ధరైం: 

 నౄభాథరయస యవభలు 
 యషమ వవశృయం యవభలు 
 ఄవసయఫ ైన యక్షణ యఔం 

 శూనఽఔల, తా్తఔలఫ ైన పౌత్తఔ యశిశుీ ంరల యవభలు 
 నౄభా, నషిం ూ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. 

తా్తనుదనలనఽ యేఖం, శూభయూంణో నౄభా సంస  నుాలలస్క ఙేల, తథరవభ తీసఽఔుంట్లనై నియృమాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల 
భతూయవఔంగ ణెలుఫడెతేంథి.  

అండర్ మెైట ంగ్ భమిమయ రతితృహదనల తృహర సస్ంగ్ 

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల కాయం, థిళనేఽ భోజుల సభమంలలు తా్తనుదననఽ నౄభా సంస నుాలలస్క 
ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. ఇ కలట్ిిఔనఽ ఖ యసౄ  ట్ిి , ఄంతయాతంగ నూలల ఄప్ ఙలే, యనియోఖథరయస లేవ భాయాంలల 
ఄవసయఫ ైనుడె ఔాబంట్/నౄభా ఙలేన వకిౄణో భాట్లా డరయౌస ఈంట్లంథి. తా్తనుదననఽ భశిీయౌంచి, ఄంగీకయం 
ఖ భించి నియృమం తీసఽఔుధే ఇ ూభిౄ కాిరమనఽ ఄండర్ భెటై్ింగ్ ఄని ఄంట్లయస.  
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నేభ్య్ై నైయస భీక్షించఽకోండి 1 

భాయాదయశకల కాయం, నౄభా ఔంనలనీ నౄభా తా్తనుదననఽ __________ 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 యశీద 

రమిమం దివగహ వితుయోఖదడయవఔక రమిమం చ యెౌంచినుడు, తెభా షంషి ఒ యశీదన జామ ీచేమాయౌీ ఉంటయంది. ఏదేతు 
రమిమంన భయందషు గహ చ యెౌంచినడ ఒ యశీద జామ ీచేమఫడుతతంది. 

తుయుచనం 

నానేమం ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి  కింద నౄభా యషమ వవశృభనిై నౄభా ఙేమడం కోసం నౄభాథరయస 
ఙెయాౌంచడరనిక ిభిఖణ ంఙే నతౄ ం ఄని ఙెనుయౌ.  

1. భయందషు గహ రమిమం చ యెౌంు (తెభా చటట ం, 1938లోతు స్క్షన్ 64 VB)  

నౄభా చటి్ం కాయం, నౄభా యక్షణ నుాయంపలనికి భ ంథే నానేమం ఙెయాౌంచఫడెతేంథి. ఆథి ఒ భ కఫ ైన సదఽనుమం. 
నౄభా ఔంనలనీ నానేమంనఽ లవఔభించినుడె ఒ ఙెలుా ఫలట్ల నౄభా కంట్లాఔుి  ూభిౄ ఄవుతేంథి, భిస్కు నఽ నౄభా ఔంనలనీ 
ఄభలు ఙేలేలా చాసఽౄ ంథి. ఇ యపలఖం పలయతథేశ్ంలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభలలని ఒ యశిషీఫ ైన సదఽనుమం 
కఖలదఽ.  

భయకాబ ైన అంశహలక 

a) నానేమంనఽ భ ందసఽౄ గ లవఔభించఔుధరై, ఙెయాౌశూౄ నని శృనై ఆవవఔుధరై, నిభీృత దేత్తలల భ ందసఽౄ గ 
ఙెయాౌంచఔుధరై ఏ నౄభా సంస  ఔడర ఎలాంట్ి భిస్కు ఔ ఫలధత వళ ంచదని నౄభా చటి్ం 1938లలని లలక్షన్ 64 యనృ 
నేభపుంట్ ంథి.  

b) నౄభా సంస  తయున నౄభా నులలనలై నానేమంనఽ ఒ నౄభా ఏజెంట్ వసాలు ఙేలనుడె అమన ఫలంఔు, తనులా 
లలలవు భోజులలా  తనంచి వసాలు ఙేలన నానేమం నణరౄ నిై ఆయయ ై ధరలుఖాంట్లలలు తన ఔనేషన్ లాంటి్ యటి్ని 
తగిాంచఽకోఔుండర ూభిౄగ నౄభా సంసఔు ఫట్లవడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.  

c) నానేమం నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄంలల ఙెయాౌంచిన ణేథీ నఽంచి భాతాఫే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేందని 
ఙెఫడింథి.  

d) తనులా లేథర భనీఅయుర్ లేథర నుోసఽి లల ంనన ఙెఔుు థరవభ నానేమంనఽ ఙెయాౌంఙే భిల తేలలా , అమా సందభౌనిై 
ఫటిి్ భనీ అయుర్ నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ నుోసి్క ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

e) నులల యదఽె  లేథర నిమభ, నిఫంధనల కాయం లేఔ భభో యధంగ భాభిడీ సభమంలల నౄభాథరయసఔు 
ఙెయాౌంఙరయౌసన నానేమం భీపండ్స ఏథైెధర ఈంటే్ నౄభా సంస  కర స్క ఙేలన ఙెఔుు యౄంలల, నుోసిల్ లేథర భనీ అయుర్ 
యౄంలల ధేయసగ నౄభాథరయసఔు ఙెయాౌశూౄ యస. నౄభా సంస  నఽంచి నౄభాథరయసఔు తగిన యశీదఽనఽ ఄందఽఔుంట్లయస. ఇ 
భోజులలా  నౄభాథరయస ఫలంఔు కాణరఔు ధేయసగ జభ ఙేమడం జయసఖ ణోంథి. ఆలాంట్ి భీపండ్స ఎటిి్ భిల తేలలా నా 
ఏజెంట్ కాణరఔు జభ ఙేమఫడదఽ.  
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నౄభా చటి్ంలలని నిఫంధనలు 58, 59 కాయం నానేమం ఙెయాౌంు ూయవ నిఫంధననలై నేనశృబంులు ఈధరైబ. 
నుాజెఔుి  నౄభాగ ధ ైండె ఔధరై ఎఔుువ ధ లలు నడిఙే నులలల యషమంలల యబథరలనఽ ఙెయాౌంచడం ఔ దేత్త. 
భ ందసఽౄ గ కచిితఫ ైన నానేమంనఽ ఙెయాౌంచని సందభౌలలా  ఫలంఔు గయంట్ీ థరవభ లేథర నౄభా సంస ణో ఔాబంట్ 
థరవభ నియవళ ంచిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడం థరవభ ఔడర జయసఖ తేంథి.  

2. రమిమం చ యెౌంు దధతి 

భయకాబ ైన అంశహలక 

నౄభా నులలని తీసఽకోవడరనికి తా్తనుథింఙే ఏ వకిౄ థరవభ ఄబధర నానేమం ఙెయాౌంచఫడెతేంథి లేథర నులలథరయస 
కింథి నేభపునై ఔటి్ లేఔ భభినిై ఎఔుువ దేతేలలా  ఙెయాౌంచవచఽి: 

a) నఖదఽ 

b) ఙెఔుులు, డిభాండ్స డరాఫ్ుి లు, నే అయుర్, పలయతథేశ్ంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలంఔులల తీలన ఫలంఔర్స ఙెఔుులు 
లాంట్ి ఏథేని ఖ భిౄంు ను ంథిన ఫలంకింగ్ శూధధరలు; 

c) నుోసిల్ భని అయుర్; 

d) కెరడిట్, డెనృట్ కయసు లు; 

e) ఫలంఔు గయంట్ీ లేథర నఖదఽ యశీదఽ; 

f) ఆంట్భెైట్; 

g) ఇ- ఫథియ్ 

h) తా్తనుదఔులు లేథర నులలథరయస లేథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆచిిన భాయాదయశకలణో ఫలంఔు ఫథియ్ల థరవభ 
తాక్షంగ జభ ఙేమడరలు; 

i) ఎటి్ఔుడె ఄదికభిఔ అమోదం ను ంథిన  భభైథైెధర ఆతయ దేత్త లేథర ఙెయాౌంు భాయాంలల; 

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల కాయం, తా్తనుదఔుడె లేథర నులలథరయస ధ ట్ ఫలంకింగ్ లేథర కెరడటి్/డెనృట్ 
కయసు  థరవభ నానేమం ఙయాెౌంు జయనులని ఎంచఽఔుంట్ే, ధ ట్ ఫలంకింగ్ కాణర లేథర ఄలాంట్ ి
తా్తనుదఔుడె/నులలథరయస నేయసలల జఞభ ీ ఙలేన కెరడటి్/డెనృట్ కయసు  థరవభ భాతఫాే ఙయాెౌంు 
జయసఫడెతేంథి.  
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నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 2 

నానేమం ఙెయాౌంు ఙెఔుు థరవభ భాతాఫే జభిగై క్షంలల కింద నేభపునై ఔాట్నలలా  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 లవఔభించిన ణేథీన భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

IV. తా్తనుదఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽంచి భిస్కు నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

D. తృహలస దశూహు వ్జేు 

తృహలస దశూహు వే్జు 

నులల ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి ఔు శూక్షంగ నియౌఙ ే ఒ ఄదికభిఔ దశూౄ యేజు. ఇ దశూౄ యేజుఔు పలయత భ దాణ చటి్ం, 

1899లలని సదఽనుమాల కాయం భ ద ాడరయౌస ఈంట్లంథి.   

ఒ శూదరయణ నౄభా నులల ఏం ఔయౌగి ఈండరలధే థరనిని నేభపుని నులలథరయస యాోజధరలనఽ యక్షించడం కోసం 
యౄను ంథించిన ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలు: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ  లేథర ణరఔట్లి  ఫలంఔు లాంటి్ యషమ వవశృయంలల నౄభా ఙేమఖల అసకిౄని ఔయౌగిన భభై 
ఆతయ వకిౄ నేయసా  భభిమ  చియసధరభాలు 

b) నౄభా ఙేమఖల అలౄ  లేథర అసకిౄ ూభిౄ యవయణ 

c) నులల కింద నౄభా ఙేలన అలౄ  ాథేరలు లేథర నౄభా ఙేమఖల అసకిౄ సంఫందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు 

d) నౄభా కల వవది 

e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄ లు 

f) యక్షణ ఔయౌసఽౄ నై అదలు భభిమ  నేనశృబంులు 

g) వభిౄంచఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనశృబంులు 

h) ఙెయాౌంచఖల నానేమం భభిమ  నానేమంనఽ సయసె ఫలట్లఔు యలుడే ఄంశ్ం, నానేమం సయసె ఫలట్ల నుాత్తథిఔ 

i) నులల నిమభ, నిఫంధనలు భభిమ  యభెంటీ్లు 

j) నులల కింద కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఄవకశ్నేఙేిందఽఔు యలు ఔయౌంఙే అఔల్ఔ సంగట్న జభిగిణే నౄభాథరయస 
తీసఽకోయయౌసన చయ 

k) కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఄవకశ్ం ఔయౌంఙే సంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుంటే్ నౄభా యషమ వవశృభనికి సంఫందించి 
నౄభాథరయస ఫలధతలు, అ భిలతేలలా  నౄభా సంస  హఔుులు.  

l) ఏథేని ణేాఔ నిఫంధనలు 

m) తుడె యవయణ, మోసూభితం, ఄయవంతఫ ైన యషమాలనఽ య లాడించఔనుోవడం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయం 
తీసఽకోఔనుోవడం 

n) ఏథైెధర భెైడయసా  ఈంట్ే, యటి్ యవభలు 

o) సభసల భిశుుయ మంణరాంఖం యవభలు, ఄంఫ డ్సస ఫేన్ చియసధరభా 
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నులలణ ో నుట్ల కెాబమ్ నఽ తవభితఖత్తన భిషుభించడరనికి యలు ఔయౌంఙేలా ఄనఽసభింఙరయౌసన యదరధరల యంగ తలెణేౄ  
కెాబమ్ నఽ 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 వ్హమెంటలీక 

ఆఔుడ, నులల థరలలల భెండె భ కఫ ైన థరలు ఈయోగించఫడెతేధరైబ. యటి్ని నిఫంధనలు భభిమ  
యభెంట్ీలు ఄని ఄంట్లయస.  

1. తుఫంధనలక 

నిఫంధన ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి లల ందం నుాత్తథిఔనఽ యౄను ంథింఙే శూౌలబం కఖలదఽ.  

ఈథరహయణలు : 

a. ఙరలావయఔు నౄభా నులలలలల ఈనై కధొఔ నుాభాణ ఔ భిలత్త ఏనేట్ంటే్ : 

నౄభాథరయస కెాబమ్ నఽ ఏ యఔంగ ఄబధర మోసూభితంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ఔాట్నలు 
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఈయోగించఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభా లు ఄవలంనృంచిధర, తుడె శూధధరలు 
ఈయోగించిధర లేథర నులల కింద ఏథేని ాయోజనం ను ందడం కోసం అమన తయున భభెవభెైధర నుత ా
నుోఱంచిధర, లేథర దఽయసథేేశ్ంణో నశుి నిై, ఄనుమానిై కొని ణెచఽిఔుధరై, ఇ నులల కింద ఈనై ఄనిై 
యాోజధరలనఽ కోలలణరయస.  

b. అభోఖ నులలలలని కెాబమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఆలా ఈండవచఽి:  

అసఽతా్త నఽంచి డిరిర్జ ఄబన నిభిేషీ భోజులలా ు కెాబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. ఄబనటి్కీ, కొనిై ఔఠిన 
భిల తేలలా  ఇ నిఫంధన భా భిఖణ ంచఫడెతేంథి. ఄంటే్ నిభీృత కల వవదిలలు ఆలాంటి్ ధనట్ీసఽ 
ఆవవడరనికి తనఔు లేథర భభై ఆతయ వకిౄకి శూధం కదని లేథర కెామమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔంనలనీ 
సంతినౄ  ఙెంథినట్లి  నియౄనతఫ ైణే థీనిని భిశీయౌంచవచఽి.  

నులల నిఫంధలనఽ ఈలాంఘ లేౄ  నౄభా సంస  నులలని యదఽె  ఙేమఖలదఽ.  

2. వ్హమెంటీలక 

నిభిేషీ భిల తేలలా  నౄభా సంస  ఫలధతనఽ భినేతం ఙేలేలా నౄభా కంట్లాఔుి లల యభెంటీ్లు ఈయోగించఫడెణరబ. 
ఄనుమానిై తగిాంఙేందఽఔు నులలలల నౄభా సంసలు ఔడర యభెంట్ీలనఽ ఙేయసిణరబ. యభెంటీ్ థరవభ, నౄభాథరయస 
నిభిేషీ కల వవదిలలుగధే కఔ నులల కలంలలు ఔభియౌసన ఄవసయభ నై నిభిేషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయస. ఇ 
ఫలధతలణో నౄభాథరయస ఔట్లి ఫడి ఈండడంనలై నౄభాథరయస ఫలధత అదరయడి ఈంట్లంథి. భిస్కు నఽ నియవళ ంచి, 
ఫ యసఖ యచడంలల యభెంట్ీలు ఒ ఄణరవశ్ఔ నుత ానుోఱశూౄ బ.  

యభెంట్ీ ఄధేథి కంట్లాఔుి  ఙెలుా ఫలట్ల కోసం ఄక్షభలా ఔభియౌసన నిఫంధనగ నులలలల నేభపునఫడెతేంథి. యభెంట్ీ 
ఄధేథి ఒ ణేాకించిన డరఔుఫ ంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల దసౄ యేజులల ఆథి పలఖంగ ఈంట్లంథి. కంట్లాఔుి ఔు (ఆతయ 



 

159 

 

నిఫంధనలఔు భ ందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ందఽగ ఈండే నిఫంధన. భిస్కు ఔు ఄథి ఄయవంతఫ ైంథర లేథర ఄధే థరనిని 
కచిితంగ, ఄక్షభలా నుటి్ంఙరయౌ.  

యభెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుంటే్, ఈలాంగన ఄధేథి ఒ ాణేకించిన నశుి నికి కయణం కదని సషిఫ ైనటి్కీ, నులలని నౄభా 
సంస  ఙెలానిథిగ ఙేమవచఽి. ఄబనటి్కీ, అచయణలల, యభెంట్ీ ఈలాంగన ఄధేథి ూభిౄగ శూంకైత్తఔ సవపలవం ఔయౌగి, ఏ 
యఔంగనా నశుి నికి కయణం కని భిలతేలలా  నౄభా సంస  తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔంనలనీ యదరనం కాయం నిమభాలు, 
భాయాదయశకలఔు ఄనఽఖ ణంగ కెాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽి. ఆలాంటి్ సందయౌంలల, నశుి లనఽ భజీ కెాబమ్ లుగ 
భిఖణ ంచి, శూదరయణంగ కెాబమ్  వంద రణరనికి కఔ శూధఫ ైనంత 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 ఔాట్నలలా  ఏథి సభెైంథో ఙెండి? 

I. యభెంట్ీ ఄధేథి నులలలు నేభపునఫడఔుండర ఄభలు ఙేలే నిఫంధన.  

II. యభెంట్ీ ఄధేథి నులలలల వకీౄఔభించిన నిఫంధన.  

III. యభెంట్ీ ఄధేథి నులలలల వకీౄఔభించి, నౄభాథరయసఔు యేయసగ సభాఙరయం ఄంథించిన నిఫంధన. ఆథి నులల 
దశూౄ యేజులల పలఖం కదఽ.  

IV. యభెంట్ీ ఈలాంగన జభిగిణే, భిస్కు ఔు ఄయవంతం కఔుంటే్ ఔడర కెాబమ్ ఙెయాౌంచఫడెతేంథి.  
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F. ఎండ్డర్ీ బ ంటయె  

కొనిై ఄనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసాౄ , భభి కొనిైట్ిని నేనశృబసాౄ  ఒ నుాభాణ ఔ యౄంలల నులలలు జఞభీ ఙేమడం 
ఄధేథి నౄభా సంసలు ఄనఽసభింఙే దేత్త.  

తుయుచనం 

నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫంధనలనఽథరని జఞభీ సభమంలల భాభియౌసన ఄవసయనలేౄ  ఎండరర్స ఫ ంట్ ఄని 
నయౌఙే దశూౄ యేజు థరవభ సవయణలు/భాయసలు ఙేమడరనికి థనీిని ఙేడెణరయస.  

ఆథి నులలకి జోడించఫడి, ఄందఽలల పలఖంగ ఈంట్లంథి. నులల భభిమ  ఎండరర్స ఫ ంట్ ఔయౌలే కంట్లాఔుి గ 
యౄుథిదఽె ఔుంట్లంథి. భాయసలు/సవయణలనఽ భికయసు  ఙేలేందఽఔు నులల ఄభలు జయసఖ తేనై కలంలలనా 
ఎండరర్స ఫ ంటా్నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.  

యసౄ యఔ సభాఙరయం భాభినుడలాా , నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔంనలనీకి సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌస ఈంట్లంథి. థరనిని 
నౄభా ఔంనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎండరర్స ఫ ంట్ థరవభ నౄభా కంట్లాఔుి లల పలఖంగ ను ందఽయససఽౄ ంథి.  

ఒ నులల కింద శూదరయణంగ ఄవసయఫ ైన ఎండరర్స ఫ ంట్లా  కింథి యటి్కి సంఫందించినయగ ఈంట్లబ: 

a) నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వణరశూలు/భాయసలు 

b) ఄభ్ఔం, ణరఔట్లి  తథితయ భాభా లలా  నౄభా ఙేమఖల అసకిౄలల భాయస.  

c) ఄదను ఄనుమాల నఽంచి యక్షణ/నులల కలం ను డగింు కోసం నౄభా ను డిగింు 

d) భిస్కు లల భాయస. ఄంటే్, ఄగిై ాభాద నౄభాలలని బవనం నిభ్ణ భాయస, నియసం లాంటి్య. 

e) భభో ాథేరనికి అలౄ  ఫథియ్ 

f) నౄభా యదఽె  

g) నేయస లేథర చియసధరభాలల భాయస. 
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నభయనడ ఎండ్డర్ీ బ ంటయె   

యవభింఙరలధే ఈథెేశ్ంణ ,ో కొనిై ఎండరర్స ఫ ంటా్లలని థరల నభూధర కింద ను ందఽయచఫడరు బ: 

నులల యదఽె  

నౄభా ఙేలన వకిౄ ఄబయన ఫేయఔు, ఇ నులలలలని నౄభా <ణేథీ> నఽంచి యదఽె  ఙేమఫడినథిగ ఔాటి్ంచఫడెతేంథి. 
నౄభా ఖడచిన ణొనే్థి ధ లలుగ ఄ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 నానేమం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే ఄంశ్ం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేంథి.  

 

నేభ్యౌ్ నైయస భీక్షించఽకోండి 4 

జఞభీ సభమంలల నులలలలని కొని ,ై నిమభ, నిఫంధనలు సవభించఫడిణే, థరనిని __________థరవభ సవయణలు ఙేల, 
ఙేమవచఽ .ి  

I. యభెంట్ెై 

II. ఎండరర్స ఫ ంట్ 

III. సవయణ 

IV. సవయణలు శూధం కవు 
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G. తృహలసల విఴయణ 

నౄభా కంట్లాఔుి లనఽ భతూయవఔంగ వకీౄఔభిశూౄ బ. నౄభా సంసలు నౄభా నులల థరలనఽ యౄను ంథిశూౄ బ.యయధ 
ధరమశూ ధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభిేషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫంధనల కాయం ఇ నులలలు యవభించఫడెణరబ. ఇ 
నిభ్ణంలలని ఄతంత భ కఫ ైన నిఫంధన ఄధేథి నుభీిల ఈథెేశ్ం ఈంట్లంథి. అ ఈథెేరనిై నులలలలధే భిశీయౌంఙరయౌస 
ఈంట్లంథి. నులలని ఄసషిఫ ైన దేత్తలల జఞభీ ఙేలేౄ , నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఄనఽఔలంగనా, నులలని నౄభా సంస  
యౄను ంథించిందధే శూదరయణ సాతాంనలై నౄభా సంసఔు వత్తభైఔంగనా కోయసి లల యవభించఫడెతేంథి.  

నులలలలని థరలనఽ కింథి నిఫంధనల కాయం ఄయం ఙేసఽఔుని, యవభింఙరయౌస ఈంట్లంథి: 

a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయవఔ నిఫంధన యదించిన నిఫంధననఽ ఄదిఖనేసఽౄ ంథి. ఄలా ఙేమడంలల 
నిలఔడలేనే ఈంట్ే తనంచి ఆలాగై శూఖ తేంథి. 

b) నుాభాణ ఔ భ దణా నులల నూయం, టైె్ప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫంధనలలా  ణేడర ఈంట్ే, టైె్ప్ 
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ అ ాణేకించిన కంట్లాఔుి లల నుభీిల ఈథెేశ్ంగ భిఖణ ంచఫడెతేంథి. 
యటి్ ఄయం ఄసలు భ థింాచిన థరల ఄభే నిై ఄదిఖనేసఽౄ ంథి.  

c) ఎండరర్స ఫ ంట్ కంట్లాఔుి లలని ఆతయ పలగలణో యపేథిలేౄ , తదఽభి దశూౄ యేజుగ అ ఎండరర్స ఫ ంట్ ఄయం నిలఫడి 
ఈంట్లంథి.  

d) ఄసలు భ థింాచిన దజఞలం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఆట్లయౌక్స లలని నిఫంధనలు యటి్ని ఄదిఖనేశూౄ బ.  

e) నులలలలని యషమం భిదిలల ఈనై దజఞలం ఔధరై నులల భాభిజన్ లల భ థింాచిన లేథర టైె్ప్ ఙేలన 
నిఫంధనలఔు ఎఔుువ నుాభ కత ఆవవఫడెతేంథి.  

f) నులలకి జోడించిన లేథర ఄత్తకించిన నిఫంధనలు నులల యషమంలలని శూదరయణ నిఫంధనలు, నిఫంధనలనఽ 
ఄదిఖనేశూౄ బ.  

g) భ థిాత థరలు టైె్ుణో భలన థరలు లేథర ఆంక్ యఫోర్ శూి ంుణో భ థింాచిన థరలు 
ఄదిఖనేంచఫడెణరబ.  

h) టైె్ప్ ఙేలన లేథర శూి ంు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత ఄదిఖనేసఽౄ ంథి.  

 

i) చివయగ, సంథిఖేత ఏయడిధర లేథర సషిత కొయవడిధర యఔయణం, యభభానికి సంఫందించిన శూదరయణ 
నిఫంధనలు వభిౄశూౄ బ.  
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భయకాబ ైన అంశహలక 

1. తృహలసల తుమహమణం 

ఒ నౄభా నులల ఄధేథి ఒ యనుయ కంట్లాఔుి . ఆతయ కంట్లాఔుి ల యషమంలల ఈనైట్లి గ కోయసి లు ఄనఽసభింఙే నిభ్ణ, 
యవయణలు నౄభా కంట్లాఔుి లఔు వభిౄశూౄ బ.  

కంట్లాఔుి  ఔుదఽయసిఔుంట్లనై నుభీిల ఈథెేశ్ం ఄతంత భ కఫ ైనదనైథి నిభ్ణంలలని ాదరన నిఫంధన. నులల 
దశూౄ యేజుణో నుట్ల తా్తనుదన తంా, నిఫంధనలు, ఎండరర్స ఫ ంట్లా , యభెంటీ్లు తథితభలనఽంచి అ ఈథెేశ్ం 
లేఔభించఫడరయౌ. ఆథి కంట్లాఔుి లల పలఖంగ ఈంట్లంథి.  

2. దజాలంలోతు అయిం 

ఆందఽలల ఈయోగిసఽౄ నై థరలు శూదరయణ భభిమ  ాజలు సఽలబంగ ఖరళ ంఙే భీత్తలల ఈంట్లబ. కిుంటి్లలని ఒ 
శూభాన వకిౄ భాట్లా డే భీత్తలల ఄందఽలల థరలు ఈండరయౌ. కఫటిి్ “ఄగిై” ఄధే థరనికి భంట్లు ఄధే ఄయం వసఽౄ ంథి.  

భభోయ ైున, యఔ నిభ్ణంలల భభో యఔఫ ైన ఄయం ధవనించఔుంటే్ యనుయం లేథర యణ జంలల శూదరయణఄయం ఔయౌగిన 
థరలు అ ఄయంణోధే నిభి్ంచఫడెణరబ.  చట్లి ల థరవభ థరలు నియవచించఫడే ఙోట్, అ నియవచనం ఄయం చటి్ం కాయం 
ఈయోగించఫడెతేంథి. ఆండిమన్ ననల్ కోడ్స లల “ఙౌభనిై” ఈయోగించడరనిై థీనికి ఈథరహయణగ ఙెవచఽి.   

నౄభా నులలలలల ఈయోగింఙే ఄధఔే థరలు శూదరయణంగ వభిౄంఙే ఆథివయఔట్ి ధరమయఫ ైన నియృమాలఔు 
ఔట్లి ఫడ ి ఈంట్లబ. ఆథ ి కఔుండర, ఈనైత ధరమశూ నం తీసఽఔుధ ే నియృమాలఔు కింథ ి కోయసి  నియృమాలు 
ఔట్లి ఫడ ిఈంట్లబ. య యైసధం ఈనైట్లి  సంకణైరలు ఈంట్ ేతనంచి, శూంకైత్తఔ థరలు ఎుడా తభ శూంకతై్తఔ 
ఄభ నిై ఆయవయౌ.   
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H. ునయవదధయణ నోటీష 

చడలాఴయఔక తెభా భయతయ తృహలసలక వ్హమిిఔ తృహర తిదిఔన జామీ చేమఫడుతడభ. 

నులల నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄ ందధే యషమానిై నౄభాథరయసఔు ణెలునుయౌసన చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభా 
సంసఔు లేదఽ. ఄబనటి్కీ, నులల ునయసదేయణనఽ ఄశృవనిసాౄ  నౄభా సంసలు ఖడెవు ణేథీకి భ ందఽగ ఒ 
ునయసదేయణ ధనటీ్సఽనఽ జఞభీ ఙేశూౄ యస. నౄభా ఙేలన నతౄ ం, యసౄ వ నానేమం తథితభలు లాంటి్ నులల సంఫందిత 
యవభలనిైట్ినీ ఇ ధనటీ్సఽ చానసఽౄ ంథి. భిస్కు లలని ఏథేని ఄయవంతఫ ైన సవయణలు ఈంట్ే నౄభాథరయసఔు ణెయౌనే యధంగ 
ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర ఙేభైి సంాథరమంగ ఔడర థీనిని పలయంచవచఽి. 

ఈథరహయణఔు మోట్లయస యహన ునయసదేయణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై సవభించఽఔుధే యషమంనలై నౄభాథరయస 
దిఱి  నియౌనేలా ఙేమవచఽి. ాసఽౄ త ఄవసభల ధేథంలల (ఄంటే్ నౄభాథరయస ఔాటి్ంచిన యహన యలువ) 

నానేమంనఽ భ ందసఽౄ గ ఙెయాౌంచని క్షంలల ఎలాంట్ి భిస్కు భిఖణ ంచఫడదధే యషమంనలై ఔడర నౄభాథరయస దిఱి  
డేలా ఙేమాయౌ.  

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 5 

ునయసదేయణ ధనట్ీసఽఔు సంఫందించి కింథి ఔాట్నలలా  ఏథి సభెైంథో ఙెండి? 

I. భాయాదయశకల కాయం నులల కల వవది భ గిలేందఽఔు 30 భోజుల భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదేయణ 
ధనట్ీసఽ ంనంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.  

II. భాయాదయశకల కాయం నులల కల వవది భ గిలేందఽఔు 15 భోజుల భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదేయణ 
ధనట్ీసఽ ంనంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.  

III. భాయాదయశకల కాయం నులల కల వవది భ గిలేందఽఔు ఏడె భోజుల భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదేయణ 
ధనట్ీసఽ ంనంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసంస లనలై ఈంట్లంథి.  

IV. భాయాదయశకల కాయం నులల కల వవది భ గిలేందఽఔు భ ందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి ునయసదేయణ ధనటీ్సఽ 
ంనంఙే చటి్ఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసంసలనలై ఈంట్లంథి.  
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I. మాంటీ భతూ లాండమింగ్ భమిమయ మీ వితుయోఖదడయవన త లకషకోండ్ి భాయిదయశకహలక 

చటి్ వత్తభైఔ కయఔలానుల థరవభ నిధఽలనఽ ను ందఽతేనై ధేయసఽౄ లు థరనిని భనీ లాండభింగ్ ఄని నయౌఙే కాిరమ థరవభ 
చటి్ఫదేఫ ైన శూ భ ్గ భ ందఽఔు తీసఽఔుయ ళా్ఖలయస.  

భనీ లాండభింగ్ ఄధేథి ధేయసఽౄ లు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽంచి వచిిన డఫ ో ఄసలు భూలానిై, థరని 
మజభానిని థరచినలటిే్లా నిధఽలనఽ తయయౌంఙేందఽఔు శూగింఙే కాిరమ.  ఇ కాిరమ థరవభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄంునఽ 
కోలలబ, ఙెలేా థిగ ఔనినసఽౄ ంథి.  

తభ శూ భ ్నఽ చటి్ఫదేం ఙేసఽఔుధేందఽఔు ఫలంఔులు, నౄభా సంసలు లాంట్ి యటి్ అభిఔ లేవలనఽ ఈయోగించడరనికి 
ధేయసఽౄ లు ామత్తైశూౄ యస. తుడె ఖ భిౄంులు ఈయోగించి యయస లాయథేయలు నియవళ శూౄ యస. ఈథరహయణఔు ఏథో 
యౄంలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, అ శూ భ ్నఽ య నఔుు తీసఽఔునై తభవత ఄఔుడి నఽంచి ఔనినంచఔుండర 
భామభవుణరయస.  

భనీలాండభింగ్ లల ఙేలే ఆలాంట్ి మాణరైలనఽ నియభించడరనికి పలయత్ సశృ ాంచం నలుభూలలా బా తవ శూ బలలా  
ఖటిి్ ఔిఱ జయసఖ ణోంథి.  

భనీ లాండభింగ్ నియయణ చటి్ం భ శూబథరనఽ 2002లల బా తవం ఄభలలా కి ణెచిింథి. అ య ంట్ధే ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ 
ఙేలన భనీ లాండభింగ్ నిభోధఔ భాయాదయశకలు నౄభా లేవలనఽ ఄబభిసఽౄ నై యనియోఖథరయసల నిజఫ ైన ఖ భిౄంునఽ 
నిభే భింఙేందఽఔు, ఄనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథింఙేందఽఔు, భనీలాండభింగ్ ాఫేమం ఔయౌగిన, ాఫేమం 
ఔయౌగినట్లి  ఉళ సఽౄ నై సంగట్నలనఽ భికయసు  ఙేలేందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలంథి.  

నై యనియోఖథరయస భాయాదయశకల కాయం, ాత్త యనియోఖథరయసనఽ కింథి దశూౄ యేజుల లేఔయణ థరవభ సభెైన భీత్తలల 
ఖ భిౄంఙరయౌస ఈంథి:  

1. చియసధరభా భిశీలన 

2. ఆటీ్వయౌ నూోట్ గర ఫ్ 

3. అభిఔ లత్త 

4. నౄభా కంట్లాఔుి  యాోజనం 

కఫటిి్ ఏజెంట్ యనియోఖథరయసల ఖ భిౄంునఽ ఏయభిఙేందఽఔు నౄభా యనుయంలలకి తీసఽఔువఙేి సభమంలలధే 
దశూౄ యేజులు లేఔభింఙరయౌసన ఄవసయభ ంథి: 

 

1. వఔుౄ ల యషమంలల–ూభిౄ నేయస, చియసధరభా, నూోన్ ధ ంఫయసా , వకిౄఖత ఖ భిౄంు, చియసధరభా అదరయం, ఙరన్ 
ధ ంఫర్, ఎన్.ఆ.ఎఫ్.టి్ యాోజధరల కోసం ూభిౄ ఫలంఔు యవభలు లాంట్ియటి్ని లేఔభింఙరయౌ.  
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2. కభపభైటా్ యషమంలల- ఆన్ కభపభైషన్ సభిికైట్, ఄశూోలబయషన్ ఫ నభండం, నిఫంధనలు, యనుయ 
లాయథేయ జభినేందఽఔు వర్ అఫ్ ఄట్లభీై, నున్ కయసు  తా్త లాంట్ి యటి్ని లేఔభింఙరయౌ.  

3. పలఖశూవభ సంస ల యషమంలల- భిజిషిర్ ఙేల ఈంటే్ భిజిలిేరషన్ సభిికైట్, పలఖశూవభ ందం, సంస  
తయున యనుయ లాయథేయలు నియవళ ంచడరనికి సంస  పలఖశూవనే లేథర ఈథోగికి వర్ అఫ్ ఄట్లభీై, అ వకిౄ 
ఖ భిౄంు అదరయం లాంటి్ యటి్ని లేఔభింఙరయౌ.  

4. ట్సాఽి లు భభిమ  నూౌండేషన్ ల యషమంలల- పలఖశూవభం తయశృలలధే ఈంట్లంథి.  

ఆలాంటి్ సభాఙరయం ఆతయ ఈతతేౄ లనఽ ఄభ్డంలల ఔడర సశృమడెతేందనీ, సశృమఔయ భాభెుటి్ంగ్ శూధనంగ 
ఈంట్లందధే యషమానిై ఖభనింఙరయౌ.  
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శూహమహంవం 

a) దశూౄ యేజీఔయణ నదటి్ దశ్ తా్తనుదన తంా. థీని థరవభ నౄభా ఙేలన యయస తన ఖ భించి, తనఔు కయయౌసన నౄభా 
ఖ భించి ణెలనుయౌ.  

b) ఄయవంతఫ ైన సభాఙరభనిై య లాడింఙరయౌసన ఫలధత నులల అయభౌయనికి భ ంథే తలెతేౄ తేంథి. నులల కలం 
నణరౄ నికి ఄథి కొనశూఖ తేంథి.  

c) నౄభా ఔంనలనీలు శూదరయణంగ తా్తనుదఔుడె సంతఔం ఙేలన తా్తనుదన తంా చివయలల యగె న్ ఔాట్ననఽ 
జోడిశూౄ యస.  

d) ఒ ాత్తనుదన తంాలలని భూలకలు శూదరయణంగ కింథి యటి్ని ఔయౌగి ఈంట్లబ: 

i. తా్తనుదఔుల ూభిౄ నేయస  
ii. తా్తనుదఔుల చియసధరభా, నూోన్ ధ ంఫర్ యవభలు 
iii. అభోఖ నులలలబణే ఫలంఔు యవభలు 
iv. తా్తనుదఔుల విత్తౄ , జీవనం లేథర యనుయం 

v. నౄభా యషమ వవశృయం యవభలు, ఖ భిౄంు 
vi. నౄభా ఙేలన శూ భ ్ 

vii. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
viii. నషిం ఄనఽబవం 

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగే న ఔాట్న 

e) భధవభిౄగ వవహభింఙే ఒ ఏజెంట్ నౄభాథరయస నౄభా సంసఔు ఄయవంతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ ఄంథింఙేలా 
చాడరయౌసన ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఈంట్లయస.  

f) తా్తనుదననఽ భిశీయౌంఙే కాిరమ, ఄంగీకయం ఖ భించిన నియృమం తీసఽకోవడరనిై ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఄని ఄంట్లయస.  

g) అభోఖ నులలలలల, నౄభాథరయసఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔం ఔడర ఄంథించఫడెతేంథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, ఄయం 
ఙేసఽఔుధరైనని తా్తనుదనలల అమన ఔాటి్ంఙరయౌస ఈంట్లంథి.  

h) నానేమం ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి  కింద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడం కోసం నౄభాసంసఔు నౄభా 
ఙేలన వకిౄ ఙెయాౌంఙరయౌసన నతౄ ంగ భిఖణ ంచఫడెతేంథి.  

i) నానేమం ఙెయాౌంునఽ నఖదఽ యౄంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄంు ను ంథిన ఫలంకింగ్ శూధనం, నుోసిల్ భనీ అయుర్, కెరడిట్ 
లేథర డెనృట్ కయసు , ఆంట్భెైట్, ఆ- ఫథియ్, తాక్ష కెరడిట్ లేథర ఎటి్ఔుడె ఄదికయ సంస  అమోదం ణెయౌనన ఆతయ 
భాభా ల థరవభ ఙెయాౌంచవచఽి.  
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j) నులల తమాభీ నలండింగ్ లల ఈనైుడె లేథర నౄభా కోసం సంాథింులు భ ందఽఔు శూఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్ 
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేంథి. నుోాయజనల్ నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణనఽ ఄంథింఙరయౌసన ఄవసయం ఈంథి.  

k) యనుయంలలని సభ ద ా యయణర భభిమ  మోట్లయస యహన యనుభలలా  ఔవర్ ధనట్లా  ఎఔుువగ 
ఈయోగించఫడెతేధరైబ.  

l) ఄవసయం ఈనై ఙోట్ నౄభా దివతంా నౄభాఔు అదరయంగ నిలుసఽౄ ంథి.  

m) నులల ఄధేథి నౄభా కంట్లాఔుి ఔు శూక్షానిై ఄంథింఙే ఒ లాంఛననుామఫ ైన దశూౄ యేజు.  

n) యభెంట్ీ ఄధేథి కంట్లాఔుి  ఙెలుా ఫలట్ల కోసం ఄక్షభలా ఔట్లి ఫడరయౌసన నులలలల వకీౄఔభించిన నిఫంధన.  

o) నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫంధనలు జఞభీ సభమంలల సవభింఙరయౌసన ఄవసయం ఏయడిణే, ఎండరర్స ఫ ంట్ ఄని 
నయౌఙే దశూౄ యేజు థరవభ భాయసలు/సవయణలనఽ ఏయయచడం థరవభ యటి్ని ఄభలలా కి తీసఽఔుభవచఽి.  

p) నిభ్ణ దశ్లల ఄతంత భ కఫ ైన నిఫంధన ఏనేట్ంటే్ నుభీిల ఈథెేశ్ం ఈండరయౌ. నులలలలధే అ ఈథెేశ్ం సషింగ 
ఔనినంఙరయౌ.  

q) భనీ లాండభింగ్ ఄంటే్ ధేయ భాభా ల థరవభ ను ంథిన డఫ ోనఽ చటి్ఫదే శూ భ ్గ భాయిడం. థీనిణో నుోభడేందఽఔు 
ాంచం నలుభూలలా భభిమ  పలయతథేశ్ంలలనా చట్లి లనఽ ాయేశ్నలట్లి యస.  

r) నై యనియోఖథరయస ఖ భించి ణెలుసఽకో భాయాదయశకలనఽ ఄనఽసభించి, అ భాయాదయశకలఔు తఖాట్లి  ఄవసయఫ ైన 
దశూౄ యేజులనఽ ను ంథరయౌసన ఫలధత ఏజెంట్ నలై ఈంట్లంథి.  

కరలఔ దడలక 

a) నులల తంా 

b) నానేమం భ ందసఽౄ  ఙెయాౌంు 
c) యక్షణ ఖభనిఔ 

d) నౄభా ధివతంా 

e) ునయసదేయణ ధనట్ీసఽ 
f) యభెంట్ీ 
g) భిల త్త 

h) ఎండరర్స ఫ ంట్ 

i) భనీ లాండభింగ్ 

j) నై యనియోఖథరయసనఽ ణెలుసఽకోండి 
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అధడామం 8 

ఆమోఖా తెభా ఉతతతు లక 
అధడామం మచిమం 

ఇ ఄదరమం భనఔు పలయతథేశ్ంలలని నౄభా ఔంనలనీలు ఄంథింఙే యయధ యకల అభోఖ నౄభా థకల ఖ భించి 
ణెలుసఽఔుధే ఄవకశ్ం ఔయౌశూోౄ ంథి. ఫ డీకెాబమ్ ఄధే ఔ ఈతత్తౄ  నఽంచి యయధ యకలణో ఔడిన వందలాథి ఈతతేౄ లు 
ఈండడంణో సభ చిత యక్షణనఽ ఎంచఽఔుధేందఽఔు యనియోఖథరయసఔు ఄధేఔ భాభా లుధరైబ.  వఔుౄ లు, ఔుట్లంఫం, 
ఫింథరనిై భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల అభోఖ ఈతతేౄ ల యశిశుీ ంరలనఽ ఇ ఄదరమం యవభిసఽౄ ంథి.  

అఫాాష పయౌతడలక 

 

A. అభోఖనౄభాఈతతేౄ లవభీాఔయణ 

B. అభోఖనౄభాలలభాాణీఔయణనలఐై.అర్.డి.ఏభాయాదయశకలు 
C. అసఽత్తాకయసిలూచీఈతత్తౄ  
D. ట్లప్ఄకా్షణలులేథరఎఔుువగతగిాంుఆఙేి నౄభాణారయఔలు 
E. లనిమభిసట్జినివదరనం 

F. లయయాోజనయక్షణలు –అసఽత్తానఖదఽ, తీవాఄ సవసత 

G. థీయఘకయౌఔసంయక్షణఈతత్తౄ  
H. ఄదనుఈతతేౄ లు 
I. నుకజైీనులలలు 
J. నేదవభా లకోసంసాక్ష్నౄభా,అభోఖనౄభా 
K. భఱి రమసవశూ ూనౄభాయోజ న 

L. దారన భంత్తా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

M. దారన భంత్తా జన్ ధన్ యోజన 

N. వకిౄఖతభాాదభభమి ఄంఖయ ైఔలయక్షణ 

O. యథశేీమాాణనౄభా 
P. ఫిందఅభోఖయక్షణ 

Q. అభోఖను దఽుకాణర 



 

170 

 

R. అభోఖనులలలలలనికలీఔనిఫంధనలు 

ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత, నైయస ఙేమఖయౌగినయ: 

a) అభోఖ నౄభాలలని యయధ వభా లనఽ యవభించఖలయస.  

b) అభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలనఽ యవభించఖలయస.  

c) ధేడె పలయతీమ యణ లల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యయధ యకల అభోఖ ఈతతేౄ లనఽ చభిించఖలయస.  

d) వకిౄఖత భాాద నౄభానఽ యవభించఖలయస.  

e) యథేశీ ామాణ నౄభానఽ చభిించఖలయస.  

f) అభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ  నిఫంధనలనఽ ఄయం ఙేసఽకోఖలయస.  
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A. ఆమోఖా తెభా ఉతతతు ల ఴమిీఔయణ 

1. ఆమోఖాతెభా ఉతతతు ల మిచమం 

ఐ.అర్.డి.ఏలలని అభోఖ నౄభా నిమంతణాలు అభోఖ యక్షణనఽ కింథి యధంగ నియవచిశూోౄ ంథి.  

తుయుచనం 

“అభోఖ నౄభా యనుయం” లేథర “అభోఖ యక్షణ” ఄంట్ ే ఄసవసత యాోజధరలు లేథర బభోశూ ఆచిిన 
యాోజధరలు, థయీఘకయౌఔ అభోఖ సంయక్షణ, మాాణ నౄభా, వకిౄఖత భాాద యక్షణ సశృ య ైద, శ్సౄ ై చికితస 
లేథర అసఽత్తా కయసిల యాోజధరలనఽ ఄంథింఙే నౄభా ంథరలనఽ పాలయతం ఙేమడభని ఄయం. 

పలయతీమ యణ లల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లు ఙరలావయఔు అసతా్తలల ఙేభి చికితస ను ంథే భీత్తలల 
ఈంట్లబ. ఇ ఈతతేౄ లు అసతా్తలల ఙేభిన సభమంలల ఒ వకిౄకి ఄవుతేనై కయసిలనఽంచి  యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. 
ఄంణేకదఽ. అభోఖ సంయక్షణఔు కయసిలు నలయఖడం, శ్సౄ ై చికితస దేతేలు, భాభెుట్ లలకి కొతౄ గ వచిిన భభింత కభీథైెన 
శూంకైత్తఔత, కొతౄ  తయం భందఽల వమం కయణంగ ఇ యఔఫ ైన కయసిలు ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్ృ, శూభానఽడికి 
ఄందనంత దాయంలల ఈంట్లధరైబ. యసౄ వంగ, అభిఔంగ ల త్తభంతేడైెన వకిౄకి ఔడర ఎలాంట్ి అభోఖ నౄభా లేఔుండర 
ఆంత పలభీ శూ బలల కయసిలనఽ బభించడం ఔషిఫే కఖలదఽ.  

కఫటిి్, భెండె కయణరల వలా అభోఖ నౄభానఽ భ కఫ ైనథిగ ఙెవచఽి: 

 ఏథేని ఄసవస తఔు ఖ భెైన తయసణంలల య ైద శూౌఔభల కోసం ఙెయాౌంచడరనికి అభిఔ శూమం ఄంథిసఽౄ ంథి.  

 ఄసవస త కయణంగ ను దఽు శూ భ ్ తేడిచినలట్లి ఔుని నుోఔుండర సంయక్షిసఽౄ ంథి.  

అసఽతా్త కయసిల నఽంచి యక్షణ ఔయౌంచిన నదటి్ భీటె్బల్ ఈతత్తౄ  ఄబన ఫ డికెాబమ్ నఽ 1986లల ధరలుఖ  ాబ తవ 
యంఖ సంస లు ాయేశ్నలట్లి బ. ఇ ఔంనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాత్తనుదనథరయసలఔు యరర ంత జీయతకల య ైద 
కయసిలనఽంచి యక్షణ ఔయౌంఙే యధంగ బయష అభోఖ నులలని, మాాణ నౄభానఽ ఄంథింఙే ఒవభీసస్క ఫ డికెాబమ్ 
నులలని, నేద ాజల కోసం జన అభోఖ నౄభా నులలని ఔడర యేాశ్నలట్లి బ.  

అ తభవత, నౄభా యంఖంలలకి నలైైయేట్ల సంస లనఽ ఔడర ఄనఽభత్తంచడంణో అభోఖ నౄభా యణ  సశృ యయధ యంగలలా కి 
ఄధేఔ ఔంనలనీలు ాయేశింఙరబ. ఄథి జయఖడంణో ఇ యనుయం భభింత ఫలగ ుంజుఔుంథి. ఇ యక్షణలలా  ఄధేఔ య ైయదరలు 
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ  యక్షణలు ఔడర వఙరిబ.  

ధేడె, అభోఖ నౄభా యపలఖం పలభీ శూ బకి యసౄ భించింథి. అభోఖ నౄభా సంస లు, జీయత నౄభా సంస లణో నుట్ల థరథరు 
ఄనిై శూదరయణ నౄభా సంస లు వందల సంకలల ఈతతేౄ లనఽ ఄంథిసఽౄ ధరైబ. ఄబనటి్కీ ఫ డికెాబమ్ నులల 
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే ఄంట్ే అసఽతా్త కయసిలనఽంచి యక్షణ ఆటి్కీ ఄతంత జధరదయణ ను ంథిన నౄభా 
యౄంగ యలలలుా ణోంథి.  
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నౄభా నిమంతాణ, ఄనవిథేి నుాదికయ సంస  (అభోఖ నౄభా) నిమంతణాలు, 2013 కాయం  
1. జీయత నౄభా ఔంనలనీలు థీయఘకయౌఔ అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ఄంథించవచఽి, కనీ ఄలాంట్ి ఈతతేౄ లఔు 

నానేమం భూడేళా్ కల వవది భధ ఎలాంటి్ భాయస జయఖఔుండర ఈండరయౌ. అ తభవత నానేమంనఽ 
సనైక్షించి, ఄవసయఫ ైణే సవభించవచఽి.  

2. జీయత బయతయ-  ణేాఔ అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు వకిౄఖత అభోఖ ఈతతేౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా, 
ఖభిషీంగ భూడేళా్ కల వవదిణోనా ఄంథించవచఽి. ఇ కల వవది భధలల నానేమంలల ఎలాంట్ి భాయస 
ఈండభదఽ. 

2. ఆమోఖా తృహలసల విశిశుహఠ ంశహలక 

అభోఖ నౄభా నుాథనేఔంగ ఄసవసతణో వవహభిసఽౄ ంథి కఫటిి్ ఄసవసత వలా ఔయౌగై కయసిలణో భ డిడి ఈంట్లంథి. 
కొనిై సందభౌలలా  ఒ వకిౄకి సంఔరనేంచిన యది థీయఘకయౌఔఫ ైనథి కవచఽి. లేథర ఎఔుువ కలం, జీయతకలభంణర 
కొనశూగైథి కవచఽి. లేదంటే్ భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవం చానేంతటి్ తీవాఫ ైనథి కవచఽి. భాాదం వలా ఔయౌగై 
గమాలు, థరనివలా తలెణేౄ  ఄంఖయ ైఔలం వలా ఔడర కయసిలు బభింఙరయౌసభవచఽి.  

ననైఫ ైన జీవన ర ైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయసల శూభయూం, అభోఖ ల త్తని ఫటిి్, యననై ఄవసభలు 
ఈంట్లబ. కోు యనియోఖథరయస యపలగనికి ఄంథింఙరయౌసన నౄభా ఈతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమంలల ఇ 
ఄంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. యభి ఄవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌంఙే అభోఖ నౄభానఽ కొధే 
సభమంలల సభఖరఫ ైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయసలు కోయసఔుంట్లయస. ఄథే సభమంలల భభింత ఎఔుువ 
ఄంగీకయం, పలభీ భిభాణరనిై శూదించడం కోసం అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంఙరయౌసన 
ఄవసయభ ంథి. యనియోఖథరయసలు సఽలబంగ ఄయం ఙేసఽఔుధేలా ఈండడంణో నుట్ల యటి్ని భాభెుట్ ఙేమడం యఔరమ 
ఫింథరనికి ణేయౌఔగ ఈండరయౌ.  

యనియోఖథరయసల భనసఽలనఽ గెలుచఽఔుధేందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔంనలనీలు ఙేసఽౄ నై ామణరైలణో 
యౄను ంథిసఽౄ నై అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లలా  నియృమాత్ఔ యశిశుీ ంరలు కొనిై ఈధరైబ.  

3. ఆమోఖా తెభా ఉతతతు ల విషు ాత ఴమిీఔయణ 

ఈతత్తౄ  యౄఔలన ఎలా ఈధరై, అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితంగ వభీాఔభించవచఽి: 

a) ూచీ యక్షణలక 

అభోఖ నౄభా యణ లల ఎఔుువ పలగనిై ఇ ఈతతేౄ లే అఔరనేంఙరబ. అసతా్తలల ఙేయడం వలా ఄవుతేనై యసౄ వ 
య ైద కయసిలనఽ ఆయ ఙెయాౌశూౄ బ.  

b) సియ రయోజఔ యక్షణలక 
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అసఽతా్త నఖదఽ ఄని ఔడర నయౌఙే ఇ ఈతతేౄ లు అసఽతా్తలల ఙేభినుడె ఄబయ కయసిల కోసం భోజూ కొంత 
నణరౄ నిై ఙెయాౌంఙరయస. కొనిై ఈతతేౄ లు ఈతత్తౄ లల ను ందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికితస యాోజధరనిై ఔడర 
ఔయౌగి ఈంట్లంథి.  

c) తీఴర అషుషిత యక్షణలక 

ఆథి ఒ లయఫ ైన యాోజన ాణరయఔ. ఖ ండెనుోట్ల, క్షయతం, కనసర్ లాంట్ి భ ందఽగ నియవచించిన తీవ ా
ఄసవస త సంబయంచినుడె ఙెయాౌంులు జయడరనికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.  

ాంచ యౄ ంగ అభోఖం, ఄంఖయ ైఔలం నౄభా ఔలల శూఖ తేంథి కనీ పలయతథేశ్ంలల వకిౄఖత భాాద యక్షణనఽ 
సంాథరమఫదేంగ అభోఖ నౄభా నఽంచి యేయసగ ఙేల యఔరబసాౄ  వసఽౄ ధరైయస.  

ఄంణేకదఽ అభోఖ నౄభా శూదరయణంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సంబయంఙే కయసిలనఽ ఙేయసికోదఽ. ఇ ాయోజనం కోసం, 

ఒవభీసస్క ళెల్ౄ  ఆనాసభెన్స లేథర ట్లాయ ల్ ఆనాసభెన్స నేయసణో భభో ఈతత్తౄ ని కొధరయౌస ఈంట్లంథి. ఆటీ్వలే నలైైయేట్ల సంస ల 
నఽంచి వసఽౄ నై కొనిై కభీథైెన నౄభా ఈతతేౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫంధనలఔు లలఫడి శూదరయణ అభోఖ నౄభా 
యక్షణలలధే యథేశీ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ందఽభిఙరబ.  

4. వితుయోఖదడయవ విఫాఖం తృహర తిదిఔన ఴమిీఔయణ 

లక్షంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయస యపలగనిై దిఱిలల నలట్లి ఔుని ఔడర ఈతతేౄ లఔు యౄఔలన జయసఖ ణోంథి. 
యాోజన నిభ్ణం, ధయ, ంద తంా, భాభెుటి్ంగ్ యేభైవయసగ ఈంట్లంథి. యనియోఖథరయస యపలగల నుాత్తథిఔన 
వభీాఔభింలన ఈతతేౄ లు ఏయట్ంట్ే: 

a) చిలాయ యనియోఖథరయసలు, యభి ఔుట్లంఫ సబ లఔు ఆవవజూనే వకిౄఖత యక్షణ 

b) కభపభైట్ ఔాబంటా్ ఈథోఖ లు, ఫింథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌంఙే ఫింద యక్షణ 

c) జధరపలలలని ఄటి్డెఖ  వభా లఔు యక్షణ ఔయౌంఙే అర్.ఎస్క.నృ.య ై లాంటి్ ాబ తవ థకల కోసం జన నులలలు. 
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B. ఆమోఖా తెభాలో తృహర భాణకిరఔయణ్ై ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ భాయిదయశకహలక 

లెఔులేననిై భాయసలణో ఔడిన ఈతతేౄ లనఽ, యయధ నిఫంధనలు, నేనశృబంుల ననైఫ ైన నియవచధరలణో లు 
నౄభా సంస లు ఄంథిసఽౄ ండంణో భాభెుట్ లల ఖందయగోళ్ భిల త్త ధ లకొని ఈంథి. ఈతతేౄ లనఽ నుోలిడం 
యనియోఖథరయసలఔు ఔషిభవుతేండగ, యయధ ఔంనలనీల ఈతతేౄ లనలై కెాబమ్ లనఽ ఙెయాౌంచడరనికి థర్ు నుభీి ఄడి్నిలేి రట్యసా  
ఆఫోంథి డెతేధరైయస. ఄంణేకదఽ. తీవా ఄసవసత నులలలలల, ఒ తీవ ా ఄసవస త ఄంట్ే ఏనేటి్, ఏథి కదఽ ఄధే 
యషమంనలై సషిఫ ైన ఄవగహన లేదఽ. అభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసం ఎలకిా నిక్ డేట్లనఽ నియవళ ంచడం ఔడర 
ఔషితయభవుణోంథి.  

నౄభా సంసలు, లేయ సంసలు, టి్.న.ఏలు, అసఽతేాల భధ ఖందయగోమానిై, నౄభా ఙేసఽౄ నై జాల సభసలనఽ 
ణొలగించడం కోసం ఐ.అర్.డి.ఏ, లేయ సంసలు, అసఽతేాలు లాంట్ి యయధ సంసలు, పలయత యణ జ, భిశ్రభల 
సభాక అభోఖ సలశృ సంగం ఔలఖయౌల అభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫ ైన నుాభాణ కీఔయణనఽ ఄంథించడరనికి నడెం 
నృగింఙరబ. ఈభ్డి ఄవగహన కాయం, ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై 2013లల భాయాదయశకలనఽ జఞభీ 
ఙేలంథి.  

నుాభాణ కీఔయణ కోసం ఆుడె ఄంథించిన భాయాదయశకలు :  

1. శూదరయణంగ ఈయోగింఙే నౄభా థరలఔు నియవచధరలు 
2. తీవ ాఄసవస తణో నియవచధరలు  
3. అసఽతా్త కయసిల ూచీ నులలలలల నేనశృబంచిన కయసిల జఞనృణర  
4. కెాబమ్ నూభలు, ూయవ ఄదీఔిత నూభలు 
5. నృయాౌంగ్ నూయ్ట్లా   
6. అసఽతేాల డిరిర్జ శూభంశ్ం 

7. టి్.న.ఏలు, నౄభా సంస లు, అసఽతేాల భధ నుాభాణ ఔ ంథరలు 
8. కొతౄ  నులలలఔు ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ందడరనికి నుాభాణ ఔ లైల్ భభిమ  యనియోఖ నూయ్ట్ 

అభోఖ లేయ సంసలు, నౄభా భిశ్రభ లేవల ధరణతనఽ ఫ యసఖ యచడంలల థీనిని ఒ నలదె భ ందడెఖ గ ఙెవచఽి. 
ఄయవంతఫ ైన అభోఖ, అభోఖ నౄభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడర ఆథి ణోడడెతేంథి.  

 

 

 

 

 

 

 



 

175 

 

C. ఆషతిర కయవు ూచీ ఉతతిు   

అభోఖ నౄభా నులల అదరభిత ూచీ ఄధేథి పలయతథేశ్ంలల ఒ ఄతంత శూదరయణ, ఄతదిఔంగ ఄభ ్డబయ అభోఖ 
నౄభా నులల.  బా తవ యంఖ నౄభా సంస లు 80లలల యేాశ్నలటిి్న ఫ డికెాబమ్ నులల ఄధేథి ఄనిైట్ిఔధరై భ ందఽగ 
వచిిన నుాభాణ ఔఫ ైన అభోఖ ఈతత్తౄ . ఙరలాకలంగ భాభెుట్ లల నియౌచిన ఏకెైఔ ఈతత్తౄ  ఔడర. ఇ ఈతత్తౄ ధే కొనిై 
భాయసలణో యయధ ఫలాండ్స నేయా కింద యయధ నౄభా సంస లు భాభెుట్ ఙేసఽౄ నైటి్కీ, ఫ డీకెాబమ్ ఄధేథి థేశ్ంలలధే 
ఄతదిఔంగ ఄభ ్డవుతేనై అభోఖ నౄభాగ కొనశూఖ ణోంథి.  

అసఽతా్త కయసిల ూచీ ఈతతేౄ లు అసఽతా్తలల ఙేయసతేనైుడె సంబయంచఖల కయసిల నఽంచి వఔుౄ లఔు యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ంథి. ఙరలా సందభౌలలా  అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, అ తభవత కొనిై నిభిేషీ భోజుల వయఔు ఔడర ఄయ యక్షణ 
ఔయౌశూౄ బ కనీ అసఽతా్తలల ఙేయని కయసిలనఽ నేనశృబశూౄ బ.  

ూచీ నుాత్తథిఔన ఔయౌంఙే ఆలాంట్ి యక్షణ థరవభ అసఽతా్తలల ఙేయసతేనై సందయౌంగ నలడెతేనై కయసి లేథర 
బభిసఽౄ నై వమానిభి ూభిౄగ లేథర నుక్షిఔంగ ూచీ ఆసఽౄ ంథి.  ాయోజన నుాత్తథిఔన నౄభా యక్షణణో నుోయౌిణే ఆథి 
ననైంగ ఈండవచఽి. ఄందఽలల ఏథైెధర సంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (అసఽతా్తలల ఙేయడం, తీవ ాఄసవసత నిభే యణ 
కవడం, ఄడి్షన్ లల ఈనై భోజూ లాంట్ియ) నౄభా నులలలల నేభపునైట్లి  శూ భ ్ ఙెయాౌంచఫడెతేంథి. యసౄ వ కయసిణో 
థీనికి సంఫంధం ఈండదఽ.  

ఉదడసయణ 

యగ  ఔుట్లంఫం ఙరలా చినైథ.ి పలయ, థరైలుగళాై్ కొడెఔు ఈధరైయస. తన ఔుట్లంఫంలల తా్త సబ డికి యక్షణ 
ఈండలేా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙొున యక్షణణో అమన ఒ అభోఖ నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి ఒ ఫ డికెాబమ్ 
నులల తీసఽఔుధరైయస. అసత్తౄ లల ఙభేై భిలతేలలా  యౄ. లక్ష వయఔు య దై కయసిలనఽ యయస త్తభగిి ను ందఖలయస.  

యగ నఽ అసత్తలాల ఙేభియస. అమనఔు శ్సౄ ై చికతిస ఙేమాయౌస వచిింథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫ డఔిల్ నృల్ 
యేరయస. ణారయఔ యక్షణ కాయం నౄభా ఔంనలనీ యౄ. లక్ష ఙయాెౌంచింథి. నేగయిౌన నతౄ ఫ నై యౄ. 25యేలనఽ యగ  
తన జఫై  నఽంచి తీల ఆయవయౌస వచిింథి.  

కోుతెభా షంషి భామెుట్ చేషు నన ఉతతతు లఔక ఴమిుం జైమఖల యక్షణ మిమితతలక, అదను మినశృభంులక, 
రయోజనడలక, కొతున మాడ్స-ఆన్ లలో వ్సైవిధడాలక ఉననట కర ూచీ అదరభిత ఫ డికెాబమ్ నులలలలని దారన 
యశిశుీ ంరలు కింద యవభించఫడరు బ. 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 

nఇందలో ఉయోగిషు నన కొతున వ్సైదా మిఫాశ దడల ఖయమించి ఔూడ్డ అఴగహసన త చుకోవ్హయౌీన అఴషయభయంది.  

1. ఆషతిర లో చేమి చికతతీ అందఔకనే కయవులక 
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ఄసవస త/ాభాదం సంబయంచినుడె అసతా్త కయసిలనఽ ఄబయ కయసిలనఽ ఙెయాౌంఙే ఒ ూచీ నులల 

కయసిలనిైట్ిని ఙెయాౌంచలేఔనుోవచఽి. ఙరలావయఔు ఈతతేౄ లు ణరభ  ఄంథింఙే కయసిలనఽ నియవచిశూౄ బ. శూదరయణంగ 
యటి్లల ఈండేయ : 

i. ఖథి, ఫోభిుంగ్, నభిసంగ్ కయసిలనఽ అసఽతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ ఙెననట్లి  ఄంథిసఽౄ ంథి. ఆందఽలల నభిసంగ్ 
సంయక్షణ, అర్.ఎం.ఒ చరభీజలు, ఐయ ఫ్ూా బడ్స లు/ యఔౄ భాభిడీ/ఆంజెక్షన్ ఙేలే కయసిలు/ఆలాంటి్ కయసిలు 

ii. తీవ ాఅభోఖ సంయక్షణ యపలఖం (ICU) కయసిలు  

iii. శ్సౄ ై చికితస నిుణ లు, భతేౄ  భందఽ ఆఙేియయస, య ైదఽలు, సలశృథరయసలు, లలషయౌసఽి ల జు 

iv. భతేౄ  భందఽ, యఔౄం, అకిసజన్, అభైషన్ తిబయట్ర్ చరభీజలు, శ్సౄ ై చికితస ఈఔయణరలు.  

v. భందఽలు, ఓషదరలు  

vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన, భైడియోతెయన 

vii. నేస్క ఫేఔర్, అభో నేడిక్ ఆంనుా ంట్స, ఆన్ నూాకభిుమక్ యలువల భాభిడీ, యసఽులర్ లలింట్లా  

viii. సంఫందిత ాయోఖరల / యది నియేయణ భీక్షలు, చికితసఔు సంఫందించిన ఆతయ య ైద కయసిలు.  

ix. నౄభాథరయసఔు ఄవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు ఄబయ అసతా్త కయసిలు (ఄవమవ కయసినఽ 
నేనశృబంచి)  

ఔ శూదరయణ అసతా్తలల ఙేభై ూచీ యదరనంలల అసఽతా్తలల ఖడినే సభమం 24 ఖంట్లు నేంచిణే భాతాఫే కయసిలనఽ 
బభిసఽౄ ంథి. ఄబనటి్కీ య ైద శూంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై అధఽనిఔ భాయసలణో లు శ్సౄ ై చికితసలఔు అసతా్తలల 
ఙేభయౌసన ఄవసయం భదఽ. ఆటి్ డేకైర్ యదరధరలుగ, భిలతేలనఽ ఫటిి్ ాణేకించిన డేకైర్ కైంథరాలు, అసఽతేాలవథెే 
శ్సౄ ైచికితసలు నియవళ సఽౄ ధరైయస. ధేత ా చికితసలు, కీమోతెయన, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికితసలుగ 
వభీాఔభింఙరయస. ఇ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయసఖ ణోంథి. యటి్కి ఔడర నులల కింద యక్షణ ఆవవఫడెణరబ.  

 

పలయతథేశ్ంలల ఒ.న కయసిలు భినేతంగధే ఈధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ ఄంథింఙే ఆలాంటి్ ఈతతేౄ లు ఙరలా 
తఔుువగ ఈధరైబ. ఄబనటి్కీ, ఫమటి్నఽంచి వఙేి భోఖ ల చికితసఔు ఄబయ కయసిలఔు, థరనికి సంఫందించి 
య ైదఽలనఽ సంథిాంచడం, శూదరయణ య ైద భీక్షలు, దంత, ఓషధ రల కయసిలణో భ డిడిన అభోఖ సంయక్షణ 
కయసిలు.  

2. ఆషతిరలో చేయఔభయంద, చేమిన తమహుత కయవులక 

i. ఆషతిరలో చేయఔభయంద కయవులక 
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అసఽతా్తలల ఙేయడభనైథి ఄతవసఔ భిల తేలలా  ఙేభైథి కవచఽి. భ ందసఽౄ  ణారయఔణో ఙేభైథి కవచఽి. 
ణారయఔఫదేఫ ైన శ్సౄ ై చికితస కోసం భోగి య యణే, అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ అమనఔు ఄబయ కయసిలు.  

తుయుచనం 

ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభా నుాభాణ కీయఔణ భాయాదయశకలు అసతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ కయసిలనఽ కింథి యధంగ 
నియవచిసఽౄ ధరైబ:   

నౄభా ఙేలన వకిౄ అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ందఽ ఄబయ య ైద కయసిలు, కింథి నిఫంధనల కాయం: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి ఄబయ ఎలాంట్ి య ైద కయసిలఔు ఄవసయభధే నిఫంధనలు నేభపుధరైభో 
ఄలాంటి్ య ైద కయసిలు 

b) అసఽతా్తలల ఙేభి చికితస ను ందడరనికి నౄభా ఔంనలనీ ఄనఽభత్తంలన థరనిని ఫటిి్న కెాబమ్  

అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ కయసిలలా  భీక్షలు, భందఽలు, డరఔిర్ జు తథితభల యౄనులలా  ఈంట్లబ. అసఽతా్తలల 
ఙేయడరనికి సంఫందించిన ఆలాంట్ి కయసిలఔు అభోఖ నులలల కింద యక్షణ ఔయౌంచఫడెణరబ.  

ii. ఆషతిరలో చేమిన తమహుతి కయవులక 

అసఽతా్తలల ఙేభిన తభవత, ఙరలా సందభౌలలా  త్తభిగి శూ భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఄప్ ఙేలే కయసిలు ఈంట్లబ.  

నియవచనం 

అసఽతా్తనఽంచి డిరిర్జ ఄబన య ంట్ధే ఄబయ య ైద కయసిలు కింథి నిఫంధనల ఫేయఔు ఈంట్లబ.: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి ఄబయ ఎలాంట్ి య ైద కయసిలఔు ఄవసయభధే నిఫంధనలు నేభపుధరైభో 
ఄలాంటి్ య ైద కయసిలు  

b) అసఽతా్తలల ఙేభి చికితస ను ందడరనికి నౄభా ఔంనలనీ ఄనఽభత్తంలన థరనిని ఫటిి్న కెా బమ్ 

అసఽత్తా నఽంచి డిరిర్జ ఄబన తభవత కొనిై భోజుల వయఔు ఄబయ య దై కయసిలు యట్ి కిందఔు వశూౄ బ. 
కెాబమ్ లల పలఖంగ యట్ిని భఖిణ శూౄ యస. - 

అసఽతా్తనఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన కయసిలు భందఽలు, ఓషదరలు, య ైదఽల సనైక్షల యౄంలల ఈంట్లబ. ఆయ 
అసఽతా్తలల తీసఽఔునై చికితసఔు సంఫందించి ఈంట్లబ. అభోఖ నులలల కింద యటి్కి యక్షణ ఈంట్లబ.  

అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽతా్త నఽంచి డిరిర్జ ఄబన తభవత్త కయసిలు కోు నౄభా సంసనఽ ఫటిి్ 
భాయసతేంట్లబ. యటి్ని నులలలల నియవచించి ఈంట్లయస. ఙరలావయఔు శూదరయణంగ ఔనినంఙే యక్షణలల అసఽతా్త నఽంచి 
ఫమట్ఔు వచిిన తభవత భ నలై భోజుల వయఔు ఈంట్లంథి.  
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అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, అసఽతా్త నఽంచి డిరిర్జ ఄబన తభవత ఄబయ కయసిలనఽ నులల కింద భంజూయస 
ఙేలన యక్షణ కోసం నౄభా ఙేలన నతౄ ం శూ భ ్లల పలఖంగ ఈంట్లబ.  

a) ఇంట లోనే వ్సైదా చికతతీ  

ఇ ాయోజధరనిై నులలథరయసలు శూదరయణంగ ఈయోగించనటి్కీ, ఒ వకిౄఖత అభోఖ నులలలల అసఽతా్తలల 
ఙేయఔధే ఆంట్ినఽంఙే య ైద చికితస ఄందఽఔుధే కయసిలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత 
అభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఈంథి. ఄబనటి్కీ, అసఽతా్తలల చికితస ను ంథరయౌసన నిఫంధన ఈనైటి్కీ భోగి లత్త కాయం 
అమననఽ అసఽతా్తకి తయయౌంచలేఔనుోవడం లేథర అసఽతా్తలల తగిన వసత్త లేఔనుోవడం వలా ఄథి శూధం 
కఔనుోవచఽి.  

ఇ యక్షణ శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభింఙే నదటి్ భూడె నఽంచి ఐదఽ భోజుల వయఔటి్ కయసిలఔు ఄబయ 
చికితస కయసిలనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి. అశూౄ ా, ఫలాంఙైెటీ్స్క, థీయఘ కయౌఔ భూత ా నండరల సభసలు, యధఽలు, ఄత్తశూయం 
లాంట్ి నిభిేషీ థీయఘ కయౌఔ, శూదరయణ యధఽలఔు, గశూోి ర ఎంటె్భిటి్స్క, భధఽఫేహ సౄ ంబన సభస, ళైెర్ టె్నషన్, 

ఆన్ ఫ్ూా బ ంజఞ,దఖ ా , జలుఫ , జవయంలాంట్ి ఄనిై యకల  యభైచధరలు లాంటి్ ఄనిై యకల యధఽలఔు చికితసలనఽ 
నేనశృబసఽౄ ంథి.  

b) శూహధడయణ మినశృభంులక 

అసఽతా్త ూచీ యదరధరల కింద కొనిై శూదరయణ నేనశృబంులు కింద ఆవవఫడరు బ. అభోఖ నౄభాలల 
నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ ణేాకించి ఄనఽఫంధంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలా  యవభించిన తా్తనుథిత 
నేనశృబంులనలై ఆయ అదరయడి ఈంట్లబ. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ య బ్ లలైట్ లల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై భాయాదయశకలణో 
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమం ఙేసఽకోయలని సాచించఫడెతేధరైయస.  
లైల్ ఄండ్స మూజ్డ అమోథిత నిఫంధనల కాయం ఏథేని నేనశృబంులనఽ భా ఙేలధర, లేథర ఏథేని ఄదను 
నేనశృబంులనఽ యదించిధర యటి్ని ాణేకించి యనియోఖథరయస సభాఙరయ తంా భభిమ  నులలలల యేభైవయసగ 
నేభపుధరయౌస ఈంట్లందధే యషమానిై ఖభనింఙరయౌ. 

1. భయందగహ ఉంటయనన వ్హాధలక 

వకిౄఖత అభోఖ ణారయఔల కింద ఆయ థరదుగ నేనశృబంచఫడెణరబ. ఄంట్ే ఄనఽకోఔుండర జభిగై ాభాదంణో 
నౄభాథరయసఔు ఎఔుువ భిస్కు  నఽంచి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. అభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమంలల ఄవసయఫ ైన 
భ కఫ ైన యవయణలలా  యక్షణ నౄభా ఄందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయవ చభిత.ా నౄభా కోసం 
తా్తనుదనణో ఄంగీఔభించడంనలై నియృబంచడరనిభి నౄభాథరయసఔు ఆథి యలు ఔయౌసఽౄ ంథి.  
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తుయుచనం 

నుాభాణ ఔంనలై ఐ.అర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు కింథి యధంగ నియవచించఫడెతేధరైబ.  

“నౄభా సంస  జఞభీ ఙేలన నదటి్ నులలకి 48 ధ లలలా ు నైఔు ఄసవస త, గమం, యది భిల తేలు ఏయ ైధర, యది 
చిశృైలు/సంకైణరలుధరై లేథర నిభే యణ ఄబధర, లేథర య ైద సలశృ/చికితస తీసఽఔుధే ఎలాంట్ి భిలత్త ఄబధర సభై”.  

నేనశృబంు ఏనేట్ంట్:ే ఔంనలనీణో నదట్ ి నులల  ఄభలలా క ి వచిినట్ ి నఽంచి ఄలాంట్ ి వకిౄక ి 48 
ఖంట్ల నియంతయ యక్షణ వయఔు ఄనైట్లి  నులలలల నియవచించినట్లి  ఏథేని భ ందసఽౄ  షయతే. 

1. ఫయసవు నిమంతణా కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు 
2. ఔళా్థరె లు/ కంట్లకి్ లెనఽసలు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయసి. 
3. అసతా్తలల ఙేభయౌసన ఄవసయం లేని దంత చికితస కయసిలు  
4. శృభో్న్ భాభిడీ 

5. ఖిహ సందయశన చరభీజలు 
6. వంధతవం/ఈపలథీఔయణ/ సశృమఔ ఖయౌదరయణ యదరనం 

7. ఉఫకమం (యదిఖరసౄ ఫ ైన ఉఫకమం సశృ) చికితస 

8. భధనయది&భధనశ్ియ్ సంఫందిత సభసలు 
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదఽె ఫలట్ల శ్సౄ ైచికితస 

10. లెైంగిఔ సంఔరనేత యధఽలఔు చికితస 

11. థరత భిశీలన చరభీజలు 
12. యేాశ్/భిజిలిేరషన్ చరభీజలు 
13. భూలాంఔనం/యది నిభే యణ ాయోజధరల కోసం అసతా్తలల ఙేయడం 

14. అసతా్తలల ఙేయడరనికి కయణఫ ైన లేథర నిభే యణ ఄబన యదికి సంఫందించని భీక్ష/చికితసఔు సంఫందించిన 
కయసిలు 

15. ఒ భోగి ాత్తఔల య ైయస్క ణో ఈనైట్లి  నిభే భించఫడినుడె  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. భిజిలిేరషన్ చరభీజలు, యేాశ్ జులు, టె్యౌనూోన్, టె్యౌయజన్ చరభీజలు, భూతరాల చరభీజలు లాంటి్ య ైథేతయఫ ైన 

ఄంరలనీై.  
19. ఏథైెధర కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులలలలల అ నులల నదలెైన ధరటి్ నఽంచి 30 భోజుల యేచి ఈండే కలం 

శూదరయణంగ వభిౄసఽౄ ంథి. ఄబనటి్కీ ాభాదం కయణంగ అసతా్త నులెైనుడె ఆథి వభిౄంచదఽ. 
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అసతా్తలల ఙేభై సందయౌంలల కయసిలనఽంచి యక్షణకోసం నైభ ఒ అభోఖ నౄభా నులలని తీసఽఔుధరైయస. అ నులలలల 
నుాథనేఔఫ ైన యేచిచాలే కలం 30 భోజులు.  

దఽయదిషివరతేౄ , నులల తీసఽఔునై 20 భోజుల తభవత నైభఔు భలేభిమా శూోకింథి. ఐదఽ భోజుల నుట్ల ఫ  అసఽతా్తలల 
ఈంట్ృ చికితస ను ంథరయౌసవచిింథి. పలభీ శూ బలల అసఽతా్త నృలుా లు ఙెయాౌంఙరయౌస వచిింథి.  

నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి భీఆంఫర్స ఫ ంట్ అఫ  కోయగ, నులల తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలంలలు అసఽతా్తలల 
ఙేభినందఽన కెాబమ్ నఽ ఙెయాౌంచలేభంట్ృ నిభఔభించింథి.  

i. వే్చి ఉండ్ే కహలాలక: యలక్షణఫ ైన చికితస జఞం కవచఽి, ణారయఔ యేల ఈండవచఽి ఄధే యధఽలఔు ఆథి 
వభిౄసఽౄ ంథి. ఈతత్తౄ   అదరయంగ, ఔంట్ిను య, ఫ నిన్ నుోాలిేట్ ళైెర్ ట్ ా, ఫ ధరభగిమా, లైఫోాభయోభా కోసం 
ళ లలిభెఔినై, ళెభిైమా, ళైెడోాలలల్, జనఽ సంఫందిత ఄంతయాత యది, ఖ ద భాయాంలల సఽి లా, నలలు, 
లలైనఽలటి్స్క, తతసంఫందిత సభసలు, నతౄ  ధరళ్ంలల భళా్ ణొలగింు, కీళ్ు యతం, కీళ్ు ధొులు, వయో 
సంఫందిత ఎభ ఔల ఫలళ నత లాంట్ి యధఽలఔు యేచి ఈండే కలం ఔటి్/భెండె/భూడె సంవతసభలు 
ఈంట్లబ.  

c) అందఫాటయలోతు ఔఴమైజ్ ఐచిాకహలక 

i. ఴాకతుఖత ఔఴమైజ్ 

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖశూవనే, తననలై అదరయడిన నలాలు, తయాౌదండెాలు, ఄతౄ , భాభలు, 
ణోఫ ట్లి వులు తథితయ ఔుట్లంఫ సబ లణో నుట్ల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌంచఽకోవచఽి. కొనిై నౄభా సంస లు 
యక్షణ ఔయౌంఙరయౌసన అదరయడిన యభి యషమంలల అంక్షలు యదించవు. నౄభా ఙేలన తా్త వకిౄకీ ఎంనఔ ఙేలన 
నౄభా శూ భ ్ణో ఔ ఏఔ నులల కింద ఆలాంటి్ నౄభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌంచడం శూధభవుతేంథి. 
ఆలాంటి్ యక్షణలలల, నులల కింద యక్షణ ఔయౌంచిన కోు వకిౄ నులల ఄనలులల ఈనై కలంలల ఖభిషీ నతౄ ం వయఔు 
కెాబమ్ ఙేమవచఽి. నౄభా ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసం యభి వమసఽ, ఎంనఔ ఙేలన శూ భ ్, భభైథైెధర ఆతయ భైటి్ంగ్ 
కాయం నానేమం వసాలు ఙేమఫడెతేంథి.  

ii. తౄహామియ్ ఫెో్ టర్ 

నూనేయ్ నూోా ట్ర్ నుయౌల ఄని నయౌఙ ే యఔంలల ఔుట్లంఫం ఄంట్ే జీయత పలఖశూవనే, అదరయడని నలాలు, 
అదరయడని తయాౌదండెాలు లాంట్ ి యభకిి కై ఏఔ నతౄ ంగ ఔుట్లంఫం నణరౄ నిక ి నౄభా 
ఄంథించఫడెతేంథి.  
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నలుఖ యస సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల నూోా ట్ర్ నులలని తీసఽఔుంట్ే అ నులల  కలం సందయౌంగ 
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లంఫ సబ లు ఙలేే కెాబమ్ ఔు లేథర ఔ ఔుట్లంఫంలలని ఔ సబ డె ఙలేే ఄధఔే 
కెాబమ్ లఔు ఄథి ఙెయాౌంు జయసుతేంథి. ఆవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ  ఔవభజైీని థరట్భదఽ. 
నౄభాఔు తా్తనుథించిన ఔుట్లంఫంలలని ఄతదఔి వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ అదరయంగ ననాేమం 
ఙెయాౌంచఫడెతేంథి.  

ఇ నులలలలల యక్షణలు, నేనశృబంులు కై యఔంగ ఈంట్లబ. ఄయవంతఫ ైన నానేమంలల ఈనైత శూ బలల 
ఎంనఔ ఙేమఖల నౄభా శూ భ ్ఔు నతౄ ం ఔుట్లంఫం ఔవభైజీ ను ందఽతేనైందఽన నూనేయ్ నూోా ట్ర్ నులలలఔు 
భాభెుట్ లల జధరదయణ లనశూోౄ ంథి.  

d) రతేాఔ విశిశఠ తలక 

సాఽౄ త ఔవభైజీలఔు లు భాయసలు ఙేల, ఆథివయఔటి్ ఫ డికెాబమ్ ఈతత్తౄ  కింద ఄంథించిన నుాథనేఔ ూచీ 
యక్షణఔు కొతౄ  యలువ జోడింు యశిషీతలు ఙేయిఫడరు బ. ఇ భాయసలనఽ భనం చభిిశూౄ ం. కింద శాూౄ యంచిన 
యశిశుీ ంరలనిైటి్నీ ఄనిై ఈతతేౄ లు తీసఽఔుని య ళ్ువని, కోు నౄభా సంసనఽ, కోు ఈతత్తౄ ని ఫటిి్ భాయవచిధే 
యషమానిై ఖభనింఙరయౌ.  

i. ఉ మిమితతలక భమిమయ వ్హాధి తుమిిశఠ  మిమితి 

కట్భకి్ లాంట్ి కొనిై ఈతతేౄ 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 ఙెయాౌశూౄ యస. ఐ.ల.మ . చరభీజలు, ఒ.టి్ చరభీజలు, సయజన్ జులు లాంట్ి ఆతయ దఽె ల కింద 
కయసిలు ఎంచఽఔుంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఈండగ, ఖథి ఄథెె భినేత్త ఆతయ దఽె ల కింద ఔడర కయసిలనఽ 
నిమంత్తాంచడంలల, తథరవభ నతౄ  అసఽతా్త య ైద కయసిలనఽ తగిా ంచడంలలనా సశృమడెతేంథి.  

ii. షస-చ యెౌంు (కో-ే అతు జనడదయణ తృొ ందింది) 

ఒ సహ- ఙెయాౌంు ఄధేథి ఒ అభోఖ నౄభా నులల కింద ఈండే కయసి- పలఖశూవభ ఄవసయం. ఄథి ఄనఽభత్తంచిన 
కెాబమ్ నతౄ ంలల నిభిేషీ రణరనిై నులలథరయస/నౄభాథరయస బభింఙేలా ఙేసఽౄ ంథి. సహ- ఙెయాౌంు ఄధేథి నౄభా 
శూ భ ్నఽ ఎంత భాతాభూ తగిాంచదఽ.  

ఆథి తన ఐచిికలనఽ ఎంనఔ ఙేసఽకోవడంలల నౄభా థరయస ళెచిభిఔగ ఈండేలా చాసఽౄ ంథి. తథరవభ తభ నతౄ  
అసతా్త కయసిలనఽ సవచిందంగ తగిాంచఽకోఖలయస.  

iii. తగిించఖయౌగైవి 
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తగిాంచఖయౌగైయ అభోఖ నౄభా నులల కింద ఒ కయసి పలఖశూవభ ఄవసయం. నౄభా సంస  ఏథేని యాోజధరలు 
ఙెయాౌంఙేభ ందఽ ూచీ నులలల యషమంలల ఄబణే నిభిేషీ యౄనుమల నణరౄ నికి, అసతా్త నఖదఽ నులలల 
యషమంలల నిభిేషీ భోజులు/ఖంట్లఔు నౄభా సంస  ూచీ వళ ంచదఽ. 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 యేాశ్నలటి్ఫడి, అ తభవత ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ థరవభ నుాభాణ కీఔభించఫడింథి: 

 జనఽయఫ ైన సభసలు భభిమ  లలిమ్ లలల్ ఆంనుా ంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికితస. 

 యది నిభే యణఔు ఈయోగింఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఆన్ పూషన్ ంప్ లాంట్ి ఫలహ భభిమ  
లేథర భనిైకెైన లు యకల య ైద/య ైథేతయ ఈఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫ లుి లు, కలయసా , కులు, 
ల ల్ంట్ లు, లా ంగ్ లు, ఫేసా్క లు, శూి కింగ్ లు లాంట్ి మాంఫ లెన్స శూధధరలు, డమాఫ టి్ర్ పుట్ యేర్, 
ఖూా కోనైట్ర్, థభో్నైట్ర్, యటి్కి సంఫందించిన ఄంరలు లాంట్ియ, ఆంట్ిలల ఈయోగించఖల తదనంతయ 
య ైద భిఔయం లాంటి్య.  

 అసఽతా్త యదించిన ఏయ ైధర సభీవస్క చరభీజలు, సర్ చరభీజలు, ఄడి్షన్ జులు, భిజిలిేరషన్ చరభీజలు తథితభలు  

 అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, డిరిర్జ ఄబన తభవత కలంలల య ైదఽల సందయశనలు, 
ఄటె్ండెంట్/నభిసంగ్ చరభీజలు. 

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభించిన ఈభ్డి నేనశృబంు ఄంరలుధరైబ. దమఙేల, చివభోా ని ఄనఽఫందరనిై 
చాడఖలయస.  

v. జోన్ వ్హమీ రమిమం 

శూదరయణంగ, నానేమం ఄధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎంనఔ ఙేలన నౄభా శూ భ ్నలై అదరయడి ఈంట్లంథి. 
నానేమం వణరసం కొనిై నిభిేషీ జోనాలల ఄదిఔ కెాబమ్ ల కయసిణో యేాశ్నలటి్ఫడెతేంథి. ఄంట్ే, ఢియా్, 

భ ంఫయ లనఽ కొనిై ఈతతేౄ లఔు ఄతదిఔ నానేమం జోన్ గ కొనిై నౄభా సంసలు నేభపుంట్లధరైబ. 

vi. భయందగహ ఉంటయనన వ్హాధలఔక ఔఴమైజీ 

నిమంతాణ ఄవసభల ధేథంలల ఖతంలల నేనశృబంచిన ఖతకలు యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఈండే కలంణో 
ణేాఔంగ శాూౄ యంచఫడెణరబ. కొనిై నౄభా ఔంనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథైెన ఈతతేా  అ కలానిై భెండేళ్ు 
నఽంచి భూడేళ్ు కలనికి తగిాంఙరబ.  
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vii. ునయవదధయణ 

జీయతకలు ునయసదేయణనఽ కొనిై నౄభా సంసలు యేాశ్నలట్లి బ. సాఽౄ తం థీనిని ఄనిై నులలలఔు ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేరబ.  

viii. డే్కైర్ విధడనడతుకత ఔఴమైజీ 

య ైద రసౄ ైం ఄనవిథేి ఙెందడం వలా డేకైర్ యపలఖం కింద నలదె సంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమం ఔనినశూోౄ ంథి. 
ఖతంలల డేకైర్ కింద ఔంటి్ను య, డీ ఄండ్స ల, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన, యౌతోటి్ానస, ట్లనిసలెకోి నైలాంటి్ ఏడె 
ఄంరలనఽ ణేాఔంగ ాశూౄ యంఙరయస. ఆుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరియస. ఇ జఞనృణర 
ఆంక నలదెదవుణోంథి.  

ix. తృహలస భయంద కయవు తతుఖీ 

య ైద భీక్ష కయసినఽ ఆథివయలల ఄవకరలునై ఔాబంట్లా  బభింఙేయయస. ఆుడె తా్తనుదన ంద ణరానికి 
ఄంగీఔభించఫడిణే, నౄభా సంస  కయసినఽ భీఆంఫర్స ఙేసఽౄ ండడంణో, ఇ భీఆంఫర్స ఫ ంట్ 50 రతం నఽంచి వంద 
రతం భధ యేయసడెతేంథి. అభోఖ తనిఖీ కయసిలలా  ఔనీసం మాప ై రణరనిై నౄభా సంస  బభించడరనిై 
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ తనిసభి ఙేలంథి.  

x. ఆషతిరలో చేయఔ భయంద, ఫమటఔక ఴచిున తమహుతి యక్షణ కహలం 

అసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సంసలు భ కంగ 
తభ కభీథైెన ఈతత్తౄ లల ఄయయ ై నఽంచి ణొంప ై 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 ాయేశ్నలట్లి బ. యటి్లల కొనిై కింద 
ఆవవఫడరు బ.: 

 సాాత్త యక్షణ: భీటైె్ల్ నులలల కింద ఆథివయలల ాసాత్త కయసిలనఽ ఆవవడం లేదఽ. ఄబణే ఆుడె లు 
నౄభా సంసలు యయధ యకలెైన యేచి ఈండే కలంణో యటి్ని ఄంథిసఽౄ ధరైబ.  

 తీవా ఄసవసత యక్షణ:నుాణరంతఔఫ ైనయ, కభీథైెన చికితసలు ఄంథింఙరయౌసన నిభిేషీ యధఽలకోసం కభీథైెన యఔం 
ఈతతేౄ ల కింద ఔ ఐచిిఔంగ ఆయ ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.  

 నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయసదేయణ: కెాబమ్ ఙెయాౌంచిన తభవత, ఄదనంగ నానేమం ఙెయాౌంచడం థరవభ 
ఄసలు భినేత్తకి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ (కెాబమ్ ఙెయాౌంుణో తగిా ంఙేథి)ునయసదేభించవచఽి.  
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 అమ ష్- అమ భైవథిక్- యోగ- మ ధరని- లథరే - హోనేయోత్తలఔు యక్షణ: అసఽతా్త కయసిలలల కొంత 
రతం వయఔు అమ ష్ చికితస కోసం ఄబయ కయసిలఔు కొనిై నులలలు యక్షణ ఔయౌశూౄ బ.  

xii. విలకఴ జోడి్ంు యక్షణలక 

కొనిై ూచీ ఈతతేౄ లలల కింద నేభపునైట్లి  యలువ జోడింు యక్షణలు ఈంట్లబ. నౄభా ఙేలన నతౄ ం శూ భ ్నఽ 
నేంచఔుండర నులల ఱలడాల్ లలని తా్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి  నౄభా ఙేలన శూ భ ్ భినేత్త వయఔు ాయోజధరలు 
ఙెయాౌంచఫడెణరబ. 

 ఫమటి్ భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ంలలని అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లనీై ఙరలావయఔు అసఽతా్తలల ఈంట్ృ చికితస 
ను ంథే కయసిలఔు భాతఫేా యక్షణ ఔయౌశూౄ మధే యషమం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఆుడె కొనిై ఔంనలనీలు కొనిై 
కభీథైెన ాణరయఔల కింద ఫమటి్ భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ ఄంథిశూౄ బ. 

 అసఽతా్త నఖదఽ: నిభిేషీ కలం వయఔు అసఽతా్తలల ఈనైందఽయస ాత్తభోజూ ఄబయ కయసిలకోసం ఔ ఏఔ నతౄ ం 
శూ భ ్నఽ ఄంథిసఽౄ ంథి. శూదరయణంగ ఇ కలం భెండె, భూడె భోజుల తగిాంు నులలలనఽ నేనశృబంచి 
ఏడె భోజులఔు భంజూయస ఙేమఫడెతేంథి. కఫటిి్, అసఽతా్తలల ఈండే కలం తగిాంు కలానిై నేంచి ఈంట్ే 
భాతాఫే ాయోజధరనికి యలుంట్లంథి. అసఽతా్తలల ఙేభై కెాబమ్ ఔు ఆథి ఄదనం కనీ నులలలల నౄభా ఙేలన 
నతౄ ం లలల ఈంట్లంథి.  లేథర ఔ ాణేఔ ఈభినేత్తలలల ఈండవచఽి.  

 త్తభిగి ను ంథే ాయోజనం: ఄసవసత భభిమ /లేథర ాభాదం వలా అసఽతా్తలల ఈండే కలం థిభోజులఔు 
నేంచఔుంటే్ ఏఔ నతౄ ం శూ భ ్ ఙెయాౌంచఫడెతేంథి.  

 థరతల కయసిలు: ఇ నులల నులలలల నియవచించిన యధంగ నిమభ, నిఫంధనల కాయం ాదరన ఄవమవ 
భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయసిల భీ ఆంఫర్స ఫ ంట్ కోసం ఄంథిసఽౄ ంథి.  

 అంఫ లెన్స భీఆంఫర్స ఫ ంట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి ఄబయ అంఫ లెన్స కయసిలు నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  ఒ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు భీఆంఫర్స ఙేమఫడెణరబ.  

 సశృమఔుల కయసిలు:అసఽతా్తలల ఈనై సభమంలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సశృమఔులుగ ఈనై యభి 
అశృభనికి, యయణరఔు ఄబయ కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంచడరనికి ఈథెేశించినయ. నులల నిఫంధనల కాయం నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపునై భినేత్తకి లలఫడి ఏఔ నతౄ ం ఙెయాౌంు లేథర భీఆంఫర్స ఫ ంట్ ఙెయాౌంు ఙేసఽౄ ంథి.  

 ఔుట్లంఫ నియవచనం: కొనిై అభోఖ ఈతతేౄ లలా  ఔుట్లంఫలనికి నియవచనంలల భాయసలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. 
ఆథివయలల ాదరన నౄభాథరయస, జీయత పలఖశూవనే, అదరయ డిన నలాలఔు యక్షణ ఆవవఫడరు బ. ఆుడె 
తయాౌదండెాలు, ఄణరౄ , భాభలఔు ఔడర ఄథే నులల కింద యక్షణ భంజూయస ఙేమఫడెతేధరైబ.  
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D. టాప్ యక్షణలక లేదడ అధిఔ తగిింు తెభా రణడయఔలక  

ట్లప్ యక్షణనఽ ఄదిఔ తగిాంు నులల ఄని ఔడర ఄంట్లయస. ఄంతభజ తీమ యణ లల ఙరలాభంథి ఄదిఔ సహ ఙెయాౌంు 
నులలలఔు లేథర యక్షణ ను ందని యధఽలు, చికితసఔు  ఄదనంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొంట్లంట్లయస. ఄబనటి్కీ 
పలయతథేశ్ంలల ట్లప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔంగ ఄదిఔ నతౄ ం నౄభా ఙేలన ఈతతేౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభించడరనికై 
యేాశ్నలడెతేధరైయస. ఄబణే ఆఔ ఎంత భాతాభూ ఄథి కయణం కదఽ. అభోఖ నులల కింద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేత్త 
ఙరలాకలంగ యౄ. లక్షలుగధే ఈంథి. భభింత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభెవభెైధర భెటిి్ంు నానేమం ఙెయాౌంచి, 

భెండె నులలలు కొధరయౌసన నియోంధం ఏయడెతేంథి. ఆథి నౄభా సంసలు ట్లప్ నులలలనఽ ఄనవిథేి ఙేమడరనికి థరభి 
తీలంథి. ఆథి నౄభా ఙేలన నతౄ ం నిభిేషీ భినేత్తని థరటి్ ఎఔుువ నణరౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. (thresholdఄని 
నలుశూౄ యస). 

ఇ నులల భభింత ఄయవంతఫ ైన నానేమంఔు లనసాౄ  నౄభా ఙేలన తఔుువ నతౄ ంణో ఔలల, ని ఙేసఽౄ ంథి. 
ఈథరహయణఔు, తభ మాజభాన సంసల నఽంచి యక్షణ ను ంథే వఔుౄ లు ఔడర ఄదను యక్షణ కోసం ట్లప్ యక్షణనఽ 
ఎంచఽఔుంట్లయస. (నదటి్ నులలలల నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ ాయేశ్ంగ దిఱిలల నలట్లి ఔుంట్లయస). ఎఔుువ కయసిణో ఔడిన 
చికితస జభిగై దఽయదిషిఔయఫ ైన సందయౌంలల ఆథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుట్లంఫలనికి సశృమడెతేంథి.  

ట్లప్ నులలకింద కెాబమ్ ను ందడరనికి ఄయహతనఽ దకిుంచఽకోవడరనికి య ైద కయసిలు ాణరయఔ కింద ఎంచఽఔునై 
తగిాంచఖల (లేథర ాయేశ్ం) యటి్ఔధరై ఎఔుువగ ఈంట్లబ. ఎఔుువగ తగిాంచఖల ాణరయఔ కింద భీఆంఫర్స  ఫ ంట్ ఄ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 
నులలని అమన ఎంచఽకోవచఽి.  

ఔశూభి అసఽతా్తలల ఙేభినుడె ఄబయ కయసి యౄ. ఐదఽ లక్షలు ఄబణే, నుాథనేఔ నులల యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ 
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. ట్లప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భెండె లక్షలనఽ ట్లప్ నులల ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

ట్లప్ నులలలు ఙౌఔగ లనసఽౄ ధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల కయసి యౄ. భూడె లక్షల భినేత్తని థరటి్, యౄ. 
థి లక్షల ట్లప్ నులలలఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులలకి కయసి ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లంథి.  

ఇ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లంఫ నుాత్తథిఔన ఈంట్లబ. ఔుట్లంఫం భిదిలల ఈనై ాత్త సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత 
శూ భ ్ లేథర ఔుట్లంఫం నణరౄ నికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄ ం శూ భ ్లు ధేడె భాభెుట్ లల ఈధరైబ.  

అసఽతా్తలల ఙేభై తా్త సందయౌంలలనా తగిాంు నణరౄ నిై ట్లప్ ణారయఔ థరట్లయౌస వఙేి భిల తేలలా  అ ణారయఔనఽ 
కట్లశూోి ర ఫ్ అదరభిత ఄదిఔ తగిాంు ణారయఔ ఄని ఄంట్లయస. నలైన ఆచిిన ఈథరహయణలల ఙెయాౌంచఖల కెాబమ్ యౄ. భూడె 
లక్షలనఽ థరట్లతేంథి.  
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ఄబనటి్కీ నులల కలంలల వయససగ అసఽతా్తలల ఙేయసత వచిిన ఄనంతయం థరట్లయౌసన తగిాంునఽ ఄనఽభత్తంఙే 
ట్లప్ ాణరయఔలు పలయత భాభెుట్ లల సఖట్ల అదరభిత తగిాంు ాణరయఔలు ఄనీ, సార్ ట్లప్ యక్షణ ఄని 
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఈథరహయణలల ాత్త కెాబమ్ జోడించఫడెతేందనీ, ఄథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ 
థరటి్ణే ట్లప్ యక్షణ కెాబమ్ లనఽ ఙెయాౌంచడం నుాయంనసఽౄ ందని ఄయం.  

ఙరలావయఔు నుాభాణ ఔ నిమభ, నిఫంధనలు, అసఽతా్త ూచీ నులల నేనశృబంులు ఇ ఈతతేౄ లఔు వభిౄశూౄ బ. 
నుాథనేఔ అభోఖ యక్షణనఽ బా తవఫే ఄంథింఙే కొనిై భాభెుటా్లల, నౄభా సంసలు ఙరలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ 
భంజూయస ఙేమడంనలైధే దిఱి  శూభిశూౄ బ.  
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E. ఴయోఴాదధ ల విధడనం 

నిభిేషీ వమసఽనఽ థరటి్న తభవత నౄభా యక్షణ ఔయయ ైన వయోవిదఽే లఔు యక్షణ ఄంథించడం కోసం ఇ ాణరయఔలఔు 
యౄఔలన ఙేమఫడింథి. (ఄంటే్ ఄయయ ై ఏళ్ైా  థరటి్న యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణం, నేనశృబంులు అసఽతా్తలల 
ఙేయసతేనైుడె ఄభలు ఙేలే నులల తయశృలలధే ఈంట్లబ.  

ఔవభైజీని, యేచి ఈండేకలానిై ఏయయచి, విథరే  యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేంథి. యేాశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు 
ఄయయ ై ఏళ్ైా  థరటి్, జీయతకలభంణర ఄభలలా కి ఈంట్లంథి. నౄభా ఙేలే నతౄ ం రలరణ  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  భెండేళ్ు కలనిై యేచి ఈండే కలంగ 
ఙెవచఽి.  

అమా నౄభా సంసఔు సంఫందించి నిభిేషీ యధఽలఔు యేచి ఈండే కలం లేఔనుోవచఽి. భభి కొనిై యధఽలఔు ఈండవచఽి. 
ఈథరహయణగ లలైనఽలట్స్క నఽ కొనిై సంస లు యేచి ఈండే కలం నిఫంధనలలా  నలటి్ఔనుోవచఽి. కనీ భభికొనిై సంసలు 
యటి్ని ఙేయివచఽి.  

భ ందఽగ ఈంట్లనై యదికి యేచి ఈండే కలం ఈంట్లంథి లేథర కొనిై నులలలఔు భినేత్త ఈంట్లంథి. అసఽతా్తలల ఙేయఔ 
భ ందఽ కయసిలు అసఽతా్త కెాబమ్ లు, లేథర ఈ భినేతేలలా  ఏథి ఎఔుువగ ఈంటే్ ఄలా  
ఙెయాౌంచఫడెణరబ. కొనిై నులలలలల ఄయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభిేషీ కలం భిదిలలు ఈండే కయసిలు 
లాంట్ి యలక్షణఫ ైన ూచీ ణారయఔలనఽ ఄభలు ఙేశూౄ బ.  

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽే లుగ ఈనై నౄభాథరయసలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలంథి.:  

1. వయోవిదఽే లఔు ఆవవజూుతేనై అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లఔు వసాలు ఙేలే నానేమం ధరమ సభ్తంగ, 
సభయనీమంగ, నుయదయశఔంగ, చటి్ఫదేంగ భ ందసఽౄ గ ఈండరయౌ.  

2. నానేమంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ంద లలడింగ్ యషమంలల నౄభాథరయసఔు సభాఙరయం 
ఄంథింఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ంథే ఆలాంటి్ లలడింగ్ లఔు నిభిేషీ సభ్త్తని ను ంథరయౌ. 

3. కెాబమ్ ల సంఫందిత అభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽే ల సభసలనఽ భిషుభించడరనికి ఄనిై అభోఖ నౄభా 
సంస లు, టి్.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధ ల్ నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ. 
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F. సియ రయోజఔ యక్షణలక- ఆషతిర నఖద, తీఴర అషుషిత 

అభోఖ నౄభా నులలలల నౄభా సంసఔు ఄనిైట్ిఔధరై గప భ ు ఏనేట్ంటే్ నులల ాయోజధరలనఽ ఄనవసయంగ, 
ఄయయళ తభంగ ఈయోగించఽఔుధేలా ఙేమడఫే. అభోఖ నౄభా కింద భోగికి యక్షణ ఈందని ణెలుసఽఔుని, య ైదఽలు, 
సయజనఽా , అసఽతేాలు ఄత్తగ చికితస ఄంథింఙే మాతైం ఙేమవచఽి. ఄనవసయఫ ైన యది నియేయణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ 
ఙేటిి్, ఄవసయఫ ైన నతౄ ం ఔధరై చికితస కయసినఽ ఎఔుువ ఙేశూౄ బ. నౄభా సంస  కయసిలనలై డే భభో నలదె ాపలవంగ 
య ైద కయసిలు నియంతయం నలయసఖ తేండడం, శూదరయణంగ నానేమం భైటా్లల నలంు ఔధరై ఆయ ఎఔుువగ ఈంట్లబ.  

లయ యాోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు తగినంత యక్షణ ఔయౌసాౄ ధే ఇ లయ 
యాోజధరలు ఒ ఄయవంతఫ ైన కలానికి తన నులలకి సభెైన ధయ నియృబంచడంలల ఔడర సశృమడెతేంథి. ఇ 
ఈతత్తౄ లల ఆ.ఎన్.టి్, అౄ భాలజీ, ఄబ్ లలి టి్కా్స, గెైనకలజీ తథితభలాా ంట్ి తా్త వవస  కింద శూదరయణంగ సంబయంఙే 
చికితసలు ఈంట్లబ. నులలలల యటి్కి ఙెయాౌంఙే ఖభిషీ నణరౄ నిై ఔడర నేభపుని ఈంట్లయస.  

నేభపునై చికితస కోసం నౄభా ఙేలన వకిౄ  య చిింఙే శూ భ ్ఔు సంఫంధం లేఔుండర కెాబమ్ శూ భ ్నఽ ను ందఽణరయస. ఇ 
చికితసలలా  కోుథరనికి ఙెయాౌంఙే శూ భ ్ యది ల త్తకి చికితస ఄంథించడం కోసం ఄవసయఫ ైన ఄయవంతఫ ైన కయసి 
ఄధమనంనలై అదరయడి ఈంట్లంథి.  

నుకైజీ చరభీజలలల కింథి యకలెైన కయసిలు ఈంట్లబ: 

a) ఖథి ఄథెె,  

b) విత్తౄ  నిుణ ల జు,  

c) యది నిభే యణలు,  
d) ఓషదరలు,  
e) అసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత ఄబయ కయసిలు తథితభలు.  

ఈతత్తౄ ని ఫటిి్ నుకైజీ చరభీజలలల అశృయం, యయణర, అంఫ లెన్స చరభీజలు ఔడర ఙేయిఫడెణరబ.  

అసఽతా్తలల ఙేయడం, యదికి ఔవభైజీ ఈందధే యసజువులు ఈంటే్ ఙరలునంట్లనైందఽన ఇ నులలల కింద కెాబమ్ నఽ 
నుాలలస్క ఙేమడం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఈనై చికితసల సంక ఈతత్తౄ లలని చికితసల నియవచధరల అదరయంగ 
సఽభాయస 75 నఽంచి 200 వయఔు ఈంట్లంథి.  

నులలలలని జఞనృణరలల ఙోట్ల దఔుని సయజభీలు/చికితస కోసం నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయాౌంఙేందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌంఙరయస. 
నులల కలంలల యయధ చికితసలఔు ఫహృళ్ కెాబమ్ లు శూధడెణరబ. ఄబనటి్కీ చివయగ నులల కింద ఎంనఔ 
ఙేలన నణరౄ నికి కెాబమ్ లు భినేతం ఙేమఫడెతేధరైబ.  

లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కింద ఆవవఫడరు బ: 

 అసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ణారయఔలు 
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 తీవ ాఄసవస త నౄభా ాణరయఔలు  

1. ఆషతిర మోజువ్హమీ నఖద తెభా తృహలస 

a) మోజుఔక ముతుం మిమితి 

అసఽతా్తలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄ నిై అసఽతా్త నఖదఽ ఔవభైజీ ఄంథిసఽౄ ంథి. 
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఈథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఈంట్లంథి. ఔ ఄసవసతణో నుట్ల 
నులల ఖడెవుకోసం భోజుయభీ ఙెయాౌంులల ఖభిషీ భినేత్తని ఄంథించడం శూదరయణంగ యభిషఔ ణారయఔలల శూఖ తేంథి.  

b) చ యెౌంు మోజుల షంకా 

ఇ నులలలలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ ఄనఽభత్తసఽౄ నై భోజుల సంక ఄధేథి చికితస 
ఄందఽఔుంట్లనై యదిణో భ డిడి ఈంట్లంథి. చికితసల సభఖర జఞనృణర, కోు థరనికి ఫస వవది ఄధేథి కోు 
యఔఫ ైన యదరనం/ఄసవస త కోసం ఄనఽభత్తంచిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భినేతం ఙేలేలా 
నియృబంచఫడెతేంథి.  

c) విశిశఠబ ైన యక్షణ లేదడ మాడ్స ఆన్ యక్షణ 

కొనిై సంసలు ఄంథిసఽౄ నైట్లి గ అసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల ఒ యశిషీఫ ైన నులలగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంథి.  
భభికొనిై సందభౌలలా  ఄథి ఒ నియంతయ ూచీ నులలకి మాడ్స- అన్ యక్షణగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంథి. ఙెయాౌంు ఒ లయ 
నతౄ ంగ ఈంట్ృ, చికితస యసౄ వ కయసిణో సంఫందించని కయణంగ ఇ నులలలు నౄభాథరయసఔు 
సశృమడెణరబ. ఆథి ూచీ అదరభిత అభోఖ నౄభా ణారయఔ కింద లవఔభించిన ఏథేని యక్షణఔు ఄదనంగ 
ఄంథింఙరయౌసన నులల కింద ఙెయాౌంునఽ ఔడర ఄనఽభత్తసఽౄ ంథి.  

 

 

d) అనఫంధ యక్షణ 

నఖదఽ ాపలవశీలంగ ఈనైందఽన ఇ నులలలు ఒ నియంతయ అసఽతా్త కయసిలఔు ణోడడెణరబ. సంగట్న 
కయసిలకోసం భిశృయం ఄంథిసఽౄ ంథి. నేనశృబంులు, సహ ఙెయాౌంు తథితయ ూచీ నులల కింద ఙెయాౌంచని 
కయసిలనఽ ఔడర ఄంథిసఽౄ ంథి.  

e) యక్షణలోతు ఇతయ శూహనఔూలతలక 

నౄభా సంస  దిఱి  కోణం నఽంచి చాలేౄ , ఇ ణారయఔ ఒ యనియోఖథరయసడికి యవభింఙేందఽఔు ఄనఽవుగ లు 
శూనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఈంథి. కఫటిి్ ఄభ్డం ఙరలా సఽలబం కఖలదఽ. యసౄ వ కయసి  ఏఫ ైనటి్కీ అసఽతా్తలల 
ఈంట్లనై కలంలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయాౌసఽౄ నైందఽన ఄథి య ైద కయసిల నలయసఖ దలనఽ తగిాసఽౄ ంథి. 
ఄంణేకఔ ఆలాంటి్ నౄభా యక్షణలఔు అమోదం, కెాబమ్ లలటి్ల్ ఫ ంట్లా  నిజంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరు బ. 
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2. తీఴర అషుషిత తృహలస 

ఔయడెఖటిి్న యది నఽంచి యక్షణ లేథర నుాణరంతఔ యక్షణగ ఔడర ఇ ఈతత్తౄ ని నలుసఽౄ ధరైయస.  

య ైద రసౄ ైంలల అధఽనిఔ భాయసలు ఙోట్ల ఙసేఽకోవడంణో కనసర్, క్షయతం, ఖ ండెనుోట్ల తథతియ నలదె 
యధఽల నఽంచి జనం ఫమట్డెతేధరైయస. ఆథివయఔట్ి భోజులలా  అ యధఽలు భయణరనికి థరభ ితీలయే. 
ఄంణకేఔ, ఆలాంట్ి నలనఽ ఄసవసతల నఽంచి కోలుఔునై తభవత జీయత కలం ఄంచధర ఔడర ఫలగ 
నలభగిింథి. ఄబనట్కి,ీ ఆలాంట్ి ఒ నలదె ఄసవసత నఽంచి కోలుకోవడం వలా చికితసఔు ఎఔుువ కయసి 
కవడంణో నుట్ల చికతిస తభవత ఄబయ జీవన కయసిలు ఔడర ఫలగ నలయసఖ ణరబ. 

a) తీవ ా ఄసవస త నులల ఄధేథి తీవ ా ఄసవసత ఄని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభే యణనలై నలదె నతౄ ంలల శూ భ ్ 
ఙెయాౌంచడరనికి శూౌలబం ఈనై ఒ యాోజఔ నులల.  

b) థరనిని ఄఫే్ యౄనులు: 

 ఒ యశిషీఫ ైన నులలగలేథర  
 కొనిై అభోఖ నులలలలల ఒ మాడ్స- అన్ యక్షణగ లేథర  
 కొనిై జీయత నౄభా నులలలలల ఒ మాడ్స- అన్ యక్షణగ  

పలయతథేశ్ంలల తీవ ా ఄసవస త ాయోజధరలనఽ శూదరయణంగ జీయత నౄభా సంసలు జీయత నౄభా నులలలఔు భెైడయసా గ 
ఄభ ్తేంట్లబ. అ యక్షణలల యేఖశీలఫ ైన CI యాోజఔ ణారయఔ, యశిషీఫ ైన CI యాోజన ణారయఔ ఄంట్ృ భెండె 
యౄనుల యక్షణ ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ. ఇ ాయోజధరనిై ఄఫే్ సభమంలల యక్షణణో ఔడిన నిశితఫ ైన నియవచనం, 

సభెైన ంద తాం ఄధేయ ఙరలా భ కఫ ైనయ. ఖందయగోమానిై నియభించడం కోసం ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభా 
నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కింద 20 ఄతంత శూదరయణ తీవ ా ఄసవస తలఔు నియవచధరలు నుాభాణ కీఔభింసఫడరు బ. 
(దమఙేల చివయలల ఈనై ఄనఽఫందరనిై చాడఖలయస).  

ఄబనటి్కీ, జఞభీ దశ్లల తా్తఔల ఎంనఔఔు ఄవకరనిై (ఆందఽలల ఇ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినుోబయ 
ఄవకశ్భ నై ఙరలాభంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. తా్తనుదఔుల అభోఖ లత్తని నిభే భించడరనికి ఆథి భ కం. 
తగినంత సభాఙరయం లేఔనుోవడంణో తీవ ాఄసవసత ణారయఔల ధయఔు త్తభిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థరవభ ణోడరట్ల 
లనసఽౄ ంథి.  

c) తీవ ా ఄసవస త ఄధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయసిఔు థరభితీలే దారన ఄసవసతలు భాతాఫే కవు. ఄంఖయ ైఔలం, 

ఄవమయలు కోలలవడం, సంనుదన కోలలవడం లాంటి్య ఔడర యటి్ కిందఔు వశూౄ బ. అసఽతా్తనఽంచి 
ఫమట్ఔు వచిిన తభవత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌస ఈంట్లంథి.  

d) ఒ తీవ ా ఄసవస త యదరనం ఄధేథి ఒ అసఽతా్త ూచీ నులలకి ఄదనంగ తీసఽకోఫడెతేంథి. కఫటిి్ ఆలాంటి్ 
ఄసవస తణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లంఫ పలభనిై ఄదిఖనేంఙేందఽఔు ఇ నులల కింద భిశృయం ణోడడెతేంథి.  
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e) యక్షణ ను ంథే తీవ ా ఄసవస త ఄధేథి నౄభాథరయసలు, ఈతతేౄ ల భధ యేయసడెణరబ. ఄబనటి్కీ 
శూదరయణఫ ైన యటి్లల: 

 నిభిేషీ తీవతా ఔయౌగిన కనసయసా  

 నిశితఫ ైన భయోకభిుమల్ ఆన్ నూర్ క్షన్ 

 హిదమ యఔౄ సాయణ వవస  శ్సౄ ై చికితస 

 ఖ ండె యలువ భాభిడీ 

 నిభిేషీ తీవతా ఔయౌగిన కోభా 
 భూత ానండ య ైపలం 

 రశ్వత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతం 

 దారన ఄవమవం/ ఎభ ఔ భజజ  భాభిడీ 

 ఫహృళ్ లలలభోలస్క 

 మోట్లర్ నాభన్ యది 

 ఄవమయల రశ్వత క్షయతం 

 నలదె భాాథరల కయణంగ సంబయంఙే రశ్వత ఄంఖయ ైఔలం 

 

తీవ ా ఄసవస త జఞనృణర లయంగ ఈండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ  యధఽలు ఫమట్డెతేంట్లబ. కొనిై ఄంతభజ తీమ 
భాభెుటా్లల నౄభాథరయసలు ఄయ్జభర్స యది లాంటి్ భిలతేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌంచడంలల  భిల తేలనఽ కీలఔం 
భభిమ  ఄదనంగ వభీాఔభిసఽౄ ధరైయస. కొనిై సందభౌలలా  నానేమం ఙరలా ఎఔుువగ ఈనైటి్కీ „ణరణరుయౌఔ 
ఄసవస త‟ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయిఫడెతేంథి.  

f) యది నియేయణనలై ఒ పలభీ శూ భ ్ ఙెయాౌంుకోసం ఄతంత తీవ ా ఄసవస త నులలలనఽ లు తీవా ఄసవసత 
నులలలు ఄంథిసఽౄ ండగ, కయసిల త్తభిగి ఙెయాౌంు యౄంలల భాతఫేా అసఽతా్తలల ఙేభై కయసిలనఽ ఄంథింఙే 
నులలలు ఔడర ఈధరైబ. కొనిై ఈతతేౄ లు భెండె యక్షణలనఽ ఔడర ఄంథిశూౄ బ. నులలలల నేభపునై నలదె 
యధఽల నిభే యణనలై భోగి అసఽతా్తలల ఙేభై కయసిలు, పలభీ శూ భ ్ ఙెయాౌంునఔు ూచీ ఄంథించఫడెణరబ.  

g) తీవ ా ఄసవస త నులలలు శూదరయణంగ 21 ఏళ్ు నఽంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄ లఔు 
శూదరయణంగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లబ.  

h) ఆలాంటి్ యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ ఄధేథి అభిఔ పలభనిై ఆలాంటి్ నులల ఄంథిసఽౄ నైందఽన 
నులలకి ాదరన కయణంగ ఈండడంణో ఇ నులలల కింద ఆవవజూనే శూ భ ్ కసౄ  ఎఔుువగ ఈంట్లంథి.  

i) ఇ నులలల కింద శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వంద రణరనిై తీవ ా ఄసవస తనలై ఙెయాౌశూౄ యస. కొనిై 
సందభౌలలా  భిశృయం నులల నిమభ, నిఫంధనలు, ఄసవస త తీవతానఽ ఫటిి్ నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల 
25రతం నఽంచి వంద రతం వయఔు యేయసడెత ఈంట్లంథి.  
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j) ఄనిై తీవ ాఄసవసత నులలలలల చాసఽౄ నై ఒ నుాభాణ ఔ  నిఫంధన ఏనేట్ంటే్ నులల కింద ఙెయాౌంచఖల ఏథేని 
యాోజధరనికి అ నులల ఄభలలా కి వచిిన తభవత 90 భోజుల సభమం ఈంట్లంథి. ఄలాగై కోలుఔుధేందఽఔు 
30 భోజుల వయఔు ఄభలలా  ఈంట్లంథి. ఇ ాయోజధరనిై “నుాణరనుమ ాయోజనం”గ ఄయోభమం 
ఙెందఔుండర ఈండేందఽకై ఒ “కోలుఔుధే యాోజనం”గ యవయణ ఆఙేి యధంగ కోలుఔుధే నిఫంధన ఙేయిఫడింథి. 
ఄంట్ే, తీవ ాఄసవస తనఽ ఄనఽసభింఙే ఔఠిన భిల తేలనఽ ఄదిఖనేంఙేలా ాయోజనం ఄంథించఫడెతేంథి.  

k) తీవ ాఄసవసత నులల తీసఽకోయలని కోయసఔుంట్లనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄ లఔు ఔఠినఫ ైన య ైద భీక్షలనఽ 
నియవళ ంచనఽధరైయస. నుాభాణ ఔ నేనశృబంులు ఄధేయ అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లలా  ఈనైట్లి గధే ఈంట్లబ. 
యేచి ఈండే కలానిై అనే ఔరభంలల య ైద సలశృనఽ కోయడం లేథర ఄనఽసభించడంలల య ైపలం, య ైద చికితసనఽ 
జఞం ఙేమడంలల య ైపలం ాణేఔంగ నేనశృబంచఫడెణరబ.  

l) నౄభా సంస  నులలలల యక్షణ ను ంథిన ఔటి్ లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుశూభి భాతఫేా లేథర ఔ నిభిేషీ 
సంక వయఔు భాతాఫే ఄధేఔ శూయసా  నౄభా సంస  భిశృయం ఄంథించవచఽి. నులల భ గిలన తభవత ఏథేని 
నౄభా ఙేలన వకిౄ యషమంలల నులల కింద భిశృయం ఙెయాౌలేౄ  నులల భ గిలనుోతేంథి.  

m) తీవ ా ఄసవస త నులలని ఔడర తవ ఈథోఖ లఔు నులలలు తీసఽకోవడరనికి భ కంగ కభపభైట్లా  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 ఄంఖయ ైఔలానికి సంఫందించిన ఏ యఔఫ ైన సభసణో ఄబధర ఆఫోంథి 
డెతేంట్లయస. థీయఘకయౌఔ సంయక్షణ ఄంట్ే ఎలాంటి్ ణోడరట్ల లేఔ తభనఽ ణరభ  చాసఽకోలేని యభికి, బయషతేౄ లల ఏ 
యఔంగనా అభోఖం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికితస సంయక్షణఔు సంఫందించిన ఄనిై యౄనులు ఄని 
ఄయం.  

థీయఘ కయౌఔ సంయక్షణఔు సంఫందించి భెండె యకల ణారయఔలు ఈధరైబ: 

a) తభ బయషతేౄ  య ైద కయసిలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేందఽఔు అభోఖఔయఫ ైన నౄభాథరయస కొనఽగోలు ఙేలన భ ందసఽౄ  
ఙెయాౌంు ాణరయఔలు  

b) నౄభాథరయసఔు థీయఘకయౌఔ సంయక్షణ ఄవసయభ ంట్ే పలభీ శూ భ ్ నానేమంణో కొనఽగోలు ఙేలన తవభిత 
ఄవసభల ణారయఔలు. 

ఄంఖయ ైఔలం తీవాత (భభిమ  ఎదఽయసచాసఽౄ నై కొనశూగింు కలం) యాోజన భిభాణరనిై నియృబశూోౄ ంథి. థీయఘకయౌఔ 
సంయక్షణ ఈతతేౄ లు పలయతీమ భాభెుట్ లల ఆంక ఄనవిథేి ఙెంథరయౌస వసఽౄ ంథి.  

బవిశా ఆమోఖా తృహలస 

ధరలుఖ  ాబ తవ యంఖ నౄభా సంసలు భాభెుటి్ంగ్ ఙేలన బయష అభోఖ నులలని నదటి్ భ ందసఽౄ  ఙెయాౌంు నౄభా 
ణారయఔ ఄని ఙెవచఽి. 1990లల యేాశ్నలటిి్న అ నులల నుాథనేఔంగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఈణరదఔ జీయతం 
సందయౌంగ నానేమం ఙెయాౌసాౄ  తన దయ యయభణరనంతయం కయయౌసన అభోఖ సంయక్షణ ఄవసభలనఽ ఙేటి్డరనికి 
ఈథెేశించినథి. చనినుోబన తభవత ఔుట్లంఫ యాోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతేౄ  జీయతంలల ఄవసయఫ ైన య ైద 
కయసిలనఽంచి యక్షణ ఔయౌంఙే భీత్తలల ఒ జీయత నౄభా నులలని తీసఽకోవడం లాంట్ిథి.  

a) వ్హభదడ బ డ్లకెెభమ్ 

ఇ నులల ఄధేథి ఔ యఔంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫ డీకెాబమ్ నులల లాంటి్థి. ఫ డీకెాబమ్ తయశృలలధే 
యక్షణనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి. ాత్తనుదఔులు 25- 55 ఏళా్ భధ ఏ వమసఽలల ఄబధర ఇ థఔంలల ఙేయవచఽి.  

 

b) దవీ వియభణ ఴమష 

ఙేయసతేనై ణేథీ, ఎంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభం సషింగ ఈండేలధే 
నిఫంధనణో 55- 60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎంచఽకోవచఽి. నులల యయభణ ణేథీ  ఄంట్ే, నులల 
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కింద యాోజనం నుాయంబభబయ ఈథెేశ్ం కోసం ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  తా్తనుదననలై సంతఔం ఙేలే సభమంలల 
నౄభాథరయస ఎంచఽఔుధే వమసఽ ఄని ఄయం. ఇ వమసఽనఽ భ ందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .  

c) ూయు వియభణ కహలం 

ూయవ యయభణ కలం ఄంట్ే ాత్తనుదన ఄంగీకయ ణేథీ నఽంచి నదలెై, ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి  నులల యయభణ 
వమసఽణో భ గిలే కలం. ఇ కలం సందయౌంగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైశూభి 
నానేమంనఽ ఙెయాౌసఽౄ ధరైయస. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైశూభి నలదె నతౄ ంలల లేథర యబథరలలల నానేమంనఽ ఙెయాౌంఙే 
ఄవభశ్భ ంట్లంథి.  

d) ఉషంసయణ 

ఔయేళ్, నౄభాథరయస చనినుోబధర లేదంటే్ దయ యయభణ వమసఽఔు భ ందఽ కనీ, ఎంచఽఔునై దయ యయభణ 
వమసఽ తభవత కనీ థఔం నఽంచి ఈసంహభించఽకోయలని కోయసఔుధరై నులల కింద ఎలాంట్ి కెాబమ్ 
జయఖఔుంట్ే సభ చిత నానేమం భీపండ్స ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. ునయసదేయణలల జఞనునికి సంతినౄ ఔయఫ ైన 
కయణం ఈంటే్ నానేమం ఙెయాౌంునఔు ఏడె భోజుల కయసణ సభమం ఈంట్లంథి.  

e) అసై్న్ బ ంట్ 

ఄలలైన్ ఫ ంట్ కోసం ఇ థఔం ఄంథిసఽౄ ంథి.  

f) మినశృభంులక 

ఇ నులల ఫ డీకెాబమ్ లల ఈనైట్లి గ నిభిేషీ యధఽలఔు భ ందసఽౄ  యధఽల నేనశృబంు, 30 భోజుల యేచి ఈండే 
కలం, నదటి్ ఏడరథి ణోుడె ఈండదఽ. ఆథి బయషత్ ఫ డీకెాబమ్ నులల కఫటిి్, ఆథి కసౄ  యయేచనణో 
ఈంట్లంథి.  

g) ఫాంద తెభా యఔం  

నులలని ఫింద నౄభా నుాత్తథిఔన ఄందఽకోవచఽి. ఆలాంట్ి సందయౌంలల ఫింద తగిాంు సదఽనుమం 
ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి.  

 

 

 

 

 



 

195 

 

H. ఉభమడ్-ిఉతతతు లక 

కొనిై సందభౌలలా  జీయతనౄభాఔు సంఫందించిన ఈతతేౄ లు అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లణో ఔలల లనశూౄ బ. భెండె నౄభా 
సంస లు ఔలల ఒ ఄవగహనఔు భవడం థరవభ ఒ నుకైజీ దేత్తలల భభినిై ఈతతేౄ లనఽ భ ందఽఔు తీసఽకెళ్ుడరనికి 
ఆథో భంచి భాయాం. 

కఫటిి్ అభోఖ నౄభా ళెల్ౄ  ాస్క లెైఫ్ కంనౄ ఈతతేౄ లు ఄంటే్ జీయత నౄభా ఔంనలనీకి ఙెంథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత 
బయతయ నౄభా సంస  భభిమ /లేథర యశిషీఫ ైన అభోఖనౄభా ఔంనలనీ ఄంథింఙే ఈతతేౄ ల ఔలబఔ ఄని ఄయం.  

ఇ ఈతతేౄ లఔు భెండె నౄభా సంసలు సంమ ఔౄంగ యౄఔలన ఙేల, అ భెండె నౄభా సంస ల ంనణీ చరధ ళ్ు థరవభ 
భాభెుట్ ఙేమవచఽి. ఆథి భెండె ఔంనలనీల భధ ఒ ంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ందనైథి సషిం. ఆలాంట్ి ందం ఏ 
సభమంలల ఄబధర ఔ జీయత నౄభా సంస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సంస  భధ భాతాఫే ఄనఽభత్తంఫడెతేంథి. 
భాభెుటి్ంగ్, నులల లేవ, శూదరయణ కయసిలనఽ ంచఽకోవడం లాంట్ి భాభా లణో నుట్ల నులల లేయ భనేతేలు, 
నానేమం ఫథియ్కోసం ఆలాంట్ి ఔంనలనీల భధ ఒ ఄవగహన ందం ఙోట్ల ఙేసఽఔుంట్లబ. ఇ ందం కోసం 
నౄభా సంస లలా  ఏథైెధర ఔటి్ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అమోథరనిై కోయవచఽి. ందం థీయఘకయౌఔ సవపలవం ఔయౌగి ఈండరయౌ. ణేాఔ 
సందభౌలలా  ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సంతినౄ  ఙెంథిణే తనంచి, ందం నఽంచి ఈసంహభించఽకోవడం ఄనఽభత్తంచఫడదఽ.  

ఈభ్డి ఈతతేౄ లకోసం ఄవసయఫ ైన యధంగ యయధ లేవలనఽ ఄంథించడరనికి ఒ ాయేశ్శూ నంగ నులల లేవనఽ 
ఄనఽఔయౌతం ఙేమడంలల అ భెండె నౄభా ఔంనలనీలలల ఔటి్ దారన నౄభా సంసగ వవహభింఙేలా యసయం 
ఄంగీఔభించవచఽి. ంథరనికి యలు ఔయౌంచడం, నులల లేవ ఄంథించడంలల దారన నౄభా సంస  ాభ క నుతా 
నుోఱసఽౄ ంథి. ఄబనటి్కీ, నులలలల ఏ పలఖం పాలయతఫ ైందధే థరని అదరయంగ సంఫందిత నౄభా సంస లు కెాబమ్ లు, 
ఔనేషన్ ఙెయాౌంులనఽ నియవళ శూౄ బ.  

'ఈభ్డి ఈతత్తౄ ' లైయౌంగ్ ఎటి్ఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై నలైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలనఽ ఄనఽసభించి, వకిౄఖతంగ 
భిషుభించఫడెతేంథి. భెండె భిస్కు  ల కభీథైెన పలగలు యేభైవయసగ ఖ భిౄంచఫడి, ూయవ- ఄభ్ఔం ల త్త, ఄభ్ఔం తభవత్త 
లతేలలల, నులల దశూౄ యేజు, ఄభ్ఔం యవభలు లాంటి్ ఄనిై దశూౄ యేజులలా నా నులలథరయసలఔు య లాడించఫడెణరబ. 

వకిౄఖత నౄభా నులల, ఫింద నౄభా నుాత్తథిఔన ఔడర ఇ ఈతత్తౄ ని ఆవవజూవచఽి. ఄబనటి్కీ, అభోఖ నౄభా 
నూోా ట్ర్ నులలలఔు సంఫందించి, సవచిఫ ైన కలభినేత్త జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుట్లంఫంలలని సంనుదనయసడైెన ఒ 
సబ డి జీయతంనలై ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు , సంఫందిత నౄభా సంస ల ంద నిఫంధలఔు తఖాట్లి  
వభిౄంచఖయౌగైథిగ అభోఖనౄభా నులలని తా్తనుథించింథి ఔడర యభై ఄబ ఈంట్లయస.  

లేవచి భిశీలన ఐచిిఔం ఄధేథి నౄభా సంసఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. ఆథి ూభిౄగ „కోంనృ ఈతత్తౄ ‟కి 
వభిౄంజైమఫడెతేంథి. ఄబనటి్కీ, „ఈభ్డి ఈతత్తౄ ‟లలని అభోఖ యపలఖం సంఫందిత జీవనబయతయ/ణేాఔ అభోఖ 
నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి నులలథరయస ఐచిిఔంలల థరని ునయసదేయణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఈండరయౌ.  
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ఈభ్డి ఈతతేౄ ల భాభెుటి్ంగ్ నఽ తాక్షంగ భాభెుటి్ంగ్ చరధ ళ్ైా , భెండె నౄభా సంస లఔు ఈభ్డిగ వవహభింఙే 
ఫోాఔయసా , ఄయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెంటా్ థరవభ ఙేటి్వచఽి కనీ ఫలంక్ భెపయల్ ఏభటా్ థరవభ ఙేట్లి యౌసన ఄవసయం 
లేదఽ. ఄబనటి్కీ, యయస అ భెండె నౄభా ఔంనలనీలఔు ఙెంథిన ఏథేని ఈతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేలే ఄదికయం ను ంథిన 
భధవయసౄ లుగ ఈండభదఽ.  

ణేాకించి భెండెల నౄభా సంస లు నులుంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తనుదన, ఄభ్ఔం యవభలలా  కొనిై యషమాలనఽ 
య లాడింఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఄంటే్ కోు భిస్కు భభో భిస్కు  ణో యేయస డి ఈంట్లంథర, ఎవయస కెాబమ్ లనఽ భిషుభిశూౄ యస, 
నౄభాథరయస ఐచిిఔంలల భెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయసదేయణఔు సంఫందించిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాంట్ియ.  
భెండె నౄభా సంస ల భధ డేట్ల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ ఄబ, ఄవసయఫ ైనుడె ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా 
ఈంట్లంథి కఫడిు  ఇ యనుభనికి ఐ.టి్ లసిం ఙరలా దిఢంగ, ఄతేఔులేా నిథిగ ఈండరయౌ. 
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I. తృహాకజైీ తృహలసలక 

నుకైజీ లేథర గపడెఖ  యక్షణలు ఔ ఏఔ దశూౄ యేజు కింద యక్షణల ఫేళ్యంునఽ ఄంథిసఽౄ ంథి.  

ఈథరహయణఔు, ఆతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హోలుర్స (ఔుట్లంఫ) నులల, శుప్ కీర్స (దఽకణ మజభాని) నులల, 

అస్క నుకైజీ నులల లాంటి్ యక్షణలు ఔడర ఈధరైబ. ఄంటే్ కై నులల కింద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు 
లాంట్ి యయధ పౌత్తఔ అసఽౄ లఔు యక్షణ కోయవచఽి. ఆలాంటి్ నులలలు నిభిేషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యసణ యక్షణలనఽ ఔడర 
ఙేయసికోవచఽి.  

తీవ ాఄసవసత యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులలలణో ఔలడం, చివయఔు జీయత నౄభా నులలలనఽ అసఽతా్త భోజుయభీ 
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడం లాంట్ి యటి్ని అభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులలకి ఈథరహయణలుగ ఙెవచఽి.  

మాాణ నౄభా యషమంలల, ఆవవజూనే నులల ఄధేథి అభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌంచడఫే కఔ ఄసవస త/ాభాదం వలా 
ఄబయ య ైద కయసిలణో నుట్ల భాాద భిత్త/ ఄంఖయ ైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుోవడం, జఞం కవడం, నుస్క నుోయసి , 
దశూౄ యేజులు నుోగపట్లి కోవడం, అలౄ/వకిౄఖత నశుి ల యషమంలల భూడో నుభీి యసణం,  యాోజధరలనఽ ఔడర ఄంథిసఽౄ ంథి. 
మాాణరల యదఽె , ళైెజఞక్ నఽంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి.  
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J. ేద ఴమహి లఔక షఽక్షమ తెభా భమిమయ ఆమోఖా తెభా 

గర నైణ, నేద వభా లఔు ఙెంథిన ఄలాథరమ వభా ల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని సాక్ష్ నౄభా ఈతతేౄ లఔు ాణేఔంగ 
యౄఔలన జభిగింథి. ఄలాథరమ వభా లు భన జధరపలలల ఖణనీమంగ ఈధరైయస. శూదరయణంగ ఎలాంటి్ అభోఖ బదాత 
యక్షణ ఈండదఽ. కఫటిి్, శూదరయణ భిస్కు లనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఇ జాలు కోలుఔుధేలా ఙేలేందఽఔు ఙౌఔ నానేమం, 

యాోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఇ తఔుువ యలువ ఈతత్తౄ ని నుాయంనంఙరయస. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.అర్.డి.ఏ ఫ ైకోర  ఆనాసభెన్స 
భెఖ లేషన్స 2005 యయేక్షిశూోౄ ంథి.  

ఐ.అర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమంతణాలు, 2005ఔు తఖాట్లి  ఇ ఈతతేౄ లు తఔుువ నానేమంణో వసఽౄ ధరైబ. ఆందఽలల 
నౄభా ఙేలే శూ భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఈంట్లంథి. ఙరలావయఔు యయధ శూభూళ ఔ సంస లు లేథర బా ణేవతయ 
సంస లు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసం ఆలాంటి్ యక్షణలనఽ తీసఽఔుంట్లబ. నౄభానఽ భభింత ఎఔుువ భంథికి ఙేభైలా 
నౄభా సంసలు తభ నులలలలల కొంత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఈతతేౄ లుగ ఄభా్లని ఐ.అర్.డి.ఏఔు ఙెంథిన గర నైణ, 

శూభాజిఔ యంఖం నిఫంధనలలా  నేభపుని ఈధరైయస.  

సభాజంలలని నియసనేద వభా లఔు లేవలు ఄంథించడం కోసం ాబ తవ యంఖ సంస లు ాణేఔంగ యౄను ంథించిన భెండె 
నులలలు కింద యవభించఫడరు బ: 

1. జన ఆమోఖా తెభా తృహలస 

జన అభోఖ నౄభా నులలలలని యశిశుీ ంరలు కింద ఆవవఫడరు బ: 

a. సభాజంలలని నియసనేద వభా లఔు ఙౌఔగ య ైద నౄభా ఄంథించడం కోసం ఇ నులల యౄను ంథించఫడింథి.  

b. వకిౄఖత ఫ డీకెాబమ్ నులల తయశృలల ఇ ఔవభైజీ ఈంట్లంథి. సంచిత ఫోనస్భిమ  ఫ డిఔల్ భీక్ష యాోజధరలు 
ఙేయిఫడవు.  

c. వఔుౄ లఔు, ఔుట్లంఫ సబ లఔు నులల ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి.  

d. ఐదఽ నఽంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసఽౄ ంథి.  

e. ఔయస లేథర ఆదెయస తయాౌదండెాలు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఈంట్ే భూడె ధ లల నఽంచి ఐథేళ్ు లలు 
చిధరైయసలఔు యక్షణ ఔయౌంచవచఽి.  

f. నౄభా ఙేలన కోు వకిౄకి నౄభా శూ భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమంతా్తంచఫడింథి. ఙెయాౌంఙరయౌసన నానేమం కింథి టిి్ఔ 
కాయం ఆవవఫడింథి.  

 

ట ట ఔ 2.1 

నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ 46 ఏళ్ు వయఔు 46-55 56-65 66-70 
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ఔుట్లంఫ నలదె 70 100 120 140 

జీయత పలఖశూవనే 70 100 120 140 

25 ఏళ్ు వయఔు అదరయడిన చిధరైభి 50 50 50 50 

అదరయడిన 2+1 చిధరైయసలు ఔయౌగిన ఔుట్లంఫం 190 250 290 330 

అదరయడిన 2+2 చిధరైయసలు ఔయౌగిన ఔుట్లంఫం 240 300 340 380 

 అథరమ నఽై చటి్ంలలని 80 డి లలక్షన్ కింద నఽై ాయోజధరనికి నానేమం ఄయహత ను ంథింథి. 

 లేయ నఽై నులలకి వభిౄంచదఽ.  

2. మయతుఴయశల్ హెల్ు  ఇనఽీమెన్ీ సుమ్(UHIS) 

వంద లేథర ఄంతఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లంఫలలణో ఔడిన ఫింథరలఔు ఇ నులల వభిౄసఽౄ ంథి. ఆటీ్వయౌ కలంలల వకిౄఖత 
UHISనులలలు ఔడర జధరనికి ఄందఽఫలట్లలలకి వఙరిబ.  
రయోజనడలక 
శూయవజనీన అభోఖ నౄభా థఔం యాోజధరల జఞనృణర కింద ఆవవఫడరు బ.: 
 బ డి్ఔల్ మీఇంఫర్ీ బ ంట్ 

కింథి ఈభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుట్లంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు అసఽతా్త కయసిల భీఆంఫర్స ఫ ంట్ నఽ ఇ 
నులల ఄంథిసఽౄ ంథి. 

ట ట ఔ 2.2 

విఴమహలక మిమితి 

ఖథి, ఫస కయసిలు  భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు 
ఐ.ల.మ లల ఄనఽభత్తలేౄ  భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు 
సయజన్, భతేౄ భందఽ నిుణ డె, ఔనసలింట్, లలషయౌసఽి ల జు, 

నభిసంగ్ జు 

ఔ ఄసవసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 
ఄనలౄ లమా, యఔౄం, అకిసజన్, ఒటీ్ చరభీజలు, భందఽలు, యది 
నియేయణ శూభగిర, ఎక్స భై, డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన, కీమోతెయన, 
నేస్క ఫేఔర్ కయసి, ఔితా్తభ ఄవమవం తథితభలు.  

ఔ ఄసవసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 

ఏథేని ఔ ఄసవసతఔు ఄబయ నతౄ ం కయసిలు యౄ. 15,000/-వయఔు 
 ఴాకతుఖత రభాద యక్షణ 

భాాదం కయణంగ ఔుట్లంఫంలల సంనుదనయసడైెన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపునైట్లి గ) భిత్త ఙెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ. 
25,000/-. 

 అంఖవ్సైఔలా యక్షణ  
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భాాదం/ఄసవసత కయణంగ ఔుట్లంఫంలల సంనుదనయసడైెన మజభాని అసఽతా్తలల ఙేభయౌస వలేౄ  భూడె భోజుల యేచి 
ఈండే కలం తభవత ఖభిషీంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భిశృయం ఙెయాౌంచఫడెతేంథి.  
 రమిమం 

ట ట ఔ 2.3 

సఔకుదడయవ రమిమం 
ఔ వకిౄకి ఏడరథికి యౄ. 365/- 

ఐదఽఖ యస సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లంఫలనికి  
(నదటి్ భ ఖ ా యస నలాలు సశృ) 

ఏడరథికి యౄ. 548/- 

ఏడెఖ యస సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లంఫలనికి  
(భ ఖ ా యస నలాలు, ఆదెయస అదరడిన తయాౌదండెాలు సశృ) 

ఏడరథికి యౄ. 730/-  

థరభిదూా భైక థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుట్లంఫలలఔు నానేమం 
సనృసడీ 

థరభిదూా భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుట్లంఫలలఔు 
బా తవం నానేమం సనృసడీని ఄంథిసఽౄ ంథి.  
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K. మహషట రమ షుషిా తెభా యోజన  

బా తవం ఄధేఔ అభోఖ థకలనఽ ఔాటి్ంచింథి. ఄందఽలల కొనిై నిభిేషీ భశుి ర లఔు వభిౄసఽౄ ంథి. జధరనికి అభోఖ నౄభా 
థకల ాయోజధరలు ఄంథించడం కోసం నౄభా ఔంనలనీలణో ఔలల ాబ తవం భఱిరమ సవస ూ నౄభా యోజననఽ ఄభలు 
ఙేలంథి. థరభిదూా భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై (నృ.న.ఎల్) ఔుట్లంఫలలఔు అభోఖనౄభా యక్షణనఽ ఄంథించడం కోసం 
RSBYనఽ పలయత బా తవ కభి్ఔ, ఈనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలటిి్ంథి. 

భఱిరమ సవస ూ నౄభా యోజన భ కాంరలు కింద ఆవవఫడరు బ: 

a. ఔుట్లంఫ నూోా ట్ర్ నుాత్తథిఔన ాత్త నృ.న.ఎల్ ఔుట్లంఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄ ం శూ భ ్ యౄ. 30యేలు  

b. భ ందఽగ ఈంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ 

c. అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికితస సవపలవం ఔయౌగిన లేవలఔు సంఫందించిన ఔవభైజీ. 

d. ఄయహత ఔయౌగిన య ైద లేవలఔు సంఫందించి నఖదఽ యళ త యక్షణ. 

e. శూ్రి్ కయసు  సదఽనుమం. 

f. అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ ందఽ, డిరిర్జ ఄబన తభవత్త కయసిల సదఽనుమం. 

g. తా్త సందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతం. 

h. కైందా, భషిర బా ణరవలు నౄభా సంసఔు నానేమం ఙెయాౌశూౄ బ.  

i. నుోట్ీ నృడిుంగ్ నుాత్తథిఔన భషిర ాబ తవఫే నౄభాసంస లనఽ ఎంనఔ ఙేసఽౄ ంథి.  

j. బా తవ, నలైైయేట్ల అసఽతేాల భధ లనెృథరయస ఎంనఔ.  

k. నానేమం పలభనిై కైందా, భషిర బా ణరవలు 3:1నిషత్తౄ లల ంచఽఔుంట్లబ. కైంద ా బా తవం కోు ఔుట్లంఫలనికి 
ఖభిషీ నతౄ ంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

l. భషిర ాబ తవం యభిషఔ నానేమంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750- లనఽ నేంచిన ఏథేని ఄదను నానేమంనఽ ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

m. భిజిలిేరషన్/ునయసదేయణ జుగ లనేృథరయస ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయాౌంఙరయౌస వసఽౄ ంథి.  

n. నియవహణ వమానిై భషిర ాబ తవం బభిసఽౄ ంథి.  

o. ఇ ాయోజనం కోసం ాత్త ాయోజనథరయసఔు యౄ. 60/-లు శూ్రి్ కయసు  ఄదను నతౄ ంగ లనసఽౄ ంథి.  

p. శూ్రి్ కయసు  జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభవత్త ధ ల ఔట్  ణేథీ నఽంచి ఇ థఔం కయఔలానులు నుాయంనసఽౄ ంథి. కఫటిి్, 

ఔ జిలాా లల ఫవాభి ధ లలల ఏభోజెైధర నుాయంబ శూ్రి్ కయసు లు జఞభీ ఄబణే, ఇ థఔం ఏనాల్ 1 నఽంచి 
నుాయంబభవుతేంథి.  
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q. అ థఔం తభవత్త ఏడరథి 31 భాభిి వయఔు ఄంటే్ ఏడరథి నుట్ల కొనశూఖ తేంథి. అ జిలాా లల ఄథి అ థకనికి 
భ గింు ణేథీ కఖలదఽ. కఫటిి్ జోఔం ఙేసఽఔుధే కలం ఔడర తభవత్త ఏడరథి భాభిి 31గ ఈంట్లంథి.  

ఱలడాల్ లల శాూౄ యంచిన టి్.న.ఏ లేథర నౄభా ఔంనలనీ థరవభ కెాబమ్ లలటి్ల్ ఫ ంట్ ఙేమఫడెతేంథి. జఞనృణర యచిన 
అసఽతేాల థరవభ శూధఫ ైనంత వయఔు నఖదఽ యళ తంగ లలటి్ల్ ఫ ంట్ ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.  

ఏథేని ఔ ఄసవసతనఽ ఄసవసత కొనశూగింు కలంగ భిఖణ ంచఫడెతేంథి. అసఽతా్తలల చివభి ఔనసలేి షన్ ణేథీ 
నఽంచి ఄయయ ై భోజులలా ు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడం ఔడర ఄందఽలల ఈంట్లంథి.  
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L. రధడన భంతిర షయక్ష తెభా యోజన 

 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా, ఄంఔయ ైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయసిఔుని ఆటీ్వల ఔాటి్ంచిన PMSBY ఎఔుువ భంథిని 
అఔభిషసఽౄ ంథి. థఔం యవభలు కింథియధంగ ఈధరైబ : 

యక్షణ భిది: ఇ థఔంలల నులుంచఽఔుంట్లనై ఫలంఔులలా  18 నఽంచి 70 ఏళా్లలు వమసఽనైలేయంగ్స ఫలంక్ 
కాణరథరయసలందయౄ ఆందఽలల ఙేయవచఽి. నులుంచఽఔుధే ఫలంఔులు యక్షణ కోసం ఆలాంట్ి ఫలంఔుఔు ఒ భాసిర్ 
నులలని ఆవవజూనే జీయత బయతయ నౄభా సంస ణో ందం ఔుదఽయసిఔుంట్లబ. ఔ లేయంగ్స ఫలంఔు కాణర థరవభ 
భాతాఫే ఏ వకిౄ ఄబధర ఆందఽలల ఙేయడరనికి ఄయహత ఔయౌగి ఈంట్లయస. ఔటి్ఔధరై ఎఔుువ ఫలంఔులలా  నేయస నమోదఽ 
ఙేసఽఔుంటే్, యళా్ఔు ఄదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయస ఙెయాౌంచిన ఄదను నానేమంనఽ కోలలయయౌస వసఽౄ ంథి. 
అదరర్  కయసు నఽ ఫలంఔు ఄకౌంట్ ఔు ాదరన కె.య ై.ల (ధన మ వర్ ఔసిభర్)గ భిఖణ శూౄ యస.  

నమోదఽ యదరనం /కలం: ఇ యక్షణ 1జూన్ నఽంచి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి ఄభలలా  ఈంట్లంథి. థీనికోసం తా్త 
ఏడరథి నిభీృత నూభలలా  ణరభ  కయఔలానులు శూగింఙే ఫలంఔు కాణర నఽంచి సవమంఙరలఔంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే 
ఐచిికనిై ఏడర 31లలు ఆయవయౌసన ఄవసయభ ంథి. నదటి్ ఏడరథి థీనిని 2015 అఖసఽి  31 వయఔు ను డిగించవచఽి. 
అయషుయణ కయణంగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తవం 2015 నవంఫయం 30 వయఔు ను డిగించవచఽి.  

ూభిౄ యభిషఔ నానేమం ఙెయాౌంు నైదట్ తభవత నిభిేషీ నిఫంధనల ఫేయఔు ఙేయడం శూధడవచఽి. ఖత ఄనఽబవం 
నుాత్తథిఔన సవభించవచిధే నిఫంధనలణో థఔం కొనశూగింునఽ ఫటిి్, నమోదఽ/లవమ- జభ కోసం నియవదిఔ/సఽథీయఘ 
ఐచిికనిై దయకాసఽౄ థరయసలు ఆవవవచఽి. ఏ దశ్లల ఄబధర ఇ థఔం నఽంచి నిషరనేంచిన వఔుౄ లు దేత్తకి 
ఄతీతంగ బయషతేౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽి. ఏడరథికైడరథి ఄయహత యపలఖంలలకి కొతౄ గ ాయేశించిన యయస లేథర ఆథి వయఔు ఙేయఔ 
సాఽౄ తం ఄయహత ఔయౌగిన యయస థఔం కొనశూఖ తేండగ బయషతేౄ లల ఎుడైెధర యయస ఙేయవచఽి.  
నౄభా కింద యాోజధరలు కింథి యధంగ ఈధరైబ : 

 

రయోజనడల ట ట ఔ  తెభా చేసన ముతుం  
భయణం యౄ. 2 లక్షలు 
ూభిౄగ భెండె ఔనఽైలు త్తభిగి ను ందలేని 
నషిం లేథర భెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ైా  
ఈయోగించడరనికి యలు లేఔనుోవడం లేథర 
ఔ ఔంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ 
కలునఽ ఈయోగించడరనికి యలు 
లేఔనుోవడంణో ఏయడిన నషిం. 

యౄ. 2 లక్షలు 
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ూభిౄగ ఔ ఔంట్ి చాు, లేథర ఔ ఙెబ 
లేథర ఔ కలు ఈయోగనిై త్తభిగి 
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడం 

యౄ. 1 లక్ష 

 

ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్ సదఽనుమం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఆఫ బల్ లేథర వకిౄఖత సందయశన థరవభ ఄందఽఫలట్లలలకి 
వసఽౄ ంథి. 
నానేమం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిషఔ నానేమం. ాత్త యభిషఔ యక్షణ కలం జూన్ 1వ ణేథీ భ ందఽ కై 
యబథరలల కాణరథరయస ను దఽు కాణరలలని „లవమ జభ‟ సదఽనుమం నఽంచి నానేమం తగిాంచఫడెతేంథి. 
ఄబనటి్కీ, జూన్ 1 తభవత లవమ జభ జభిగై సందభౌలలా  లవమ జభ జభిగిన తభవత్త ధ ల నదటి్ ణేథీ 
నఽంచి యక్షణ ఄభలలా కి వసఽౄ ంథి. లవమ జభ ఐచిికనిై ఆచిినుడె పలఖశూవభం ఔయౌగిన ఫలంఔులు 
నానేమంనఽ ఄథే ధ ల జభ ఙేశూౄ బ. ఄంట్ే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే నానేమం నణరౄ నిై యభి 
కాణరనఽంచి తీలయేల, అ ధ లలలధే నౄభా ఔంనలనీకి ఙెయాౌంఙరయౌసన నణరౄ నిై ఄంథిశూౄ బ. 
  

యభిషఔ కెాబమ్ ల నుాత్తథిఔన నానేమం సనైక్షించఫడెతేంథి. ఄబణే నదటి్ భూడేళా్లల నానేమం నలంు 
లేఔుండర చాలేందఽఔు మాణరైలు ఙేశూౄ యస. 
యక్షణ యదఽె : సబ ల ాభాద యక్షణ కింథి కయణరలణో యదెవుతేంథి : 

1. సబ డె 70 ఏళా్ వమసఽని ఙేయసఔుంట్ే (సనై ుటిి్న ణేథీ వమసఽ) లేథర  

2. ఫలంఔుణో కాణర భ గింు లేథర నౄభానఽ ఄభలు ఙేలే భీత్తలల తగినంత ఫలలెన్స లేఔనుోవడం లేథర  

3. ఔటి్ఔధరై ఎఔుువ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ంథే క్షంలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతం 
ఙేమఫడెతేంథి. ఆతయ కాణరల థరవభ ను ంథే యక్షణ యదెవుతేంథి. యటి్కి ఙెయాౌంచిన నానేమంనఽ కోలలణరయస.  

ఖడెవు ణేథీలలు తగినంత ఫలలెన్స లేఔనుోవడం లేథర భినులన యఫ ైన సభసలు లాంట్ి ఏథేని శూంకైత్తఔ 
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ , నియృబంచిన నిఫంధనలఔు తఖాట్లి  ూభిౄ యభిషఔ నానేమంనఽ ఙెయాౌంచిన 
నైదట్ థరనిని ునయసదేభించఽకోవచఽి. ఇ కలంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ 
ునయసదేయణ ూభిౄగ నౄభా ఔంనలనీ యచక్షణనలై అదరయడిఈంట్లంథి. 
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M. రధడన భంతిర జన్ ధన్ యోజన 

ణేయౌకెైన భాయాంలల ఫలంకింగ్ లేయంగ్స ఄండ్స డినుజిట్ కాణరలు, శూ భ ్ ంఔం, యత్త, జభ, నౄభా, నలనషన్ లలల 
పలయతీమ నుౌయసలకోసం ఇ అభిఔ సనే్యత ఈదభానిై పలయత దారన భంత్తా నభైంద ా మోథీ 2014 అఖసఽి  15న ఙేలన 
నదటి్ సవతంత ాథిన సాంఖం సందయౌంగ ఔాటి్ంచిన యధంగ 2014 అఖసఽి  28న అయషుభింఙరయస. ఇ థఔం వలా ఏ 
యయంలలనా నుాయంనంచననిై కాణరలు కై యయంలల నుాయంబఫ ై ాంచ భికయసు  సిఱించింథి. ఫలంకింగ్ యాహంలల 
ఎఔుువ సంకలల ాజలనఽ నేయతం ఙేలే ఈథెేశ్ంణే ఆథి ాయేశ్నలటి్ఫడింథి.  
ఏథేని ఫలంఔు రక లేథర నృజిధ స్క ఔభెశూండెంట్ (ఫలంఔు నేత)ా దఽకణంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽి. PMJDY 

కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్స ణో ణెయససఽౄ ధరైయస. ఄబనటి్కీ, కాణరథరయస ఙెఔుు ుసౄ ఔం ను ంథరలని కోయసఔుంటే్, యయస 
ఔనీస ఫలలెన్స యోఖతలనఽ ధ యయేభియౌస ఈంట్లంథి. 

PMJDY థఔం కతంద రతేాఔ రయోజనడలక 

1. డినుజిట్లి నలై వడీు . 

2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే భాాద నౄభా యక్షణ 

3. ఔనీస ఫలలెన్స ఄవసయం లేదఽ. 

4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ 

5. థేశ్ం నలుభూలలఔ సఽలబంగ శూ భ ్ ఫథియ్ 

6. బా తవ థకల లనెృథరయసలు ఇ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ందఽణరయస.  

7. కాణరనఽ అయస ధ లల నుట్ల సంతినౄ ఔయంగ నియవళ ంచిన తభవత, ఒవర్ డరాఫ్ి్ సదఽనుమం 
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.  

8. నలనషన్, నౄభా ఈతతేౄ లు నుానౄ ంచఫడెణరబ.  

9. భాాద నౄభా యక్షణ 

10. యౄనే డెనృట్ కయసు  ఔనీసం 15 భోజులఔు ఒ శూభి థరనిని ఈయోగింఙరయౌ.  

11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరాఫ్ి్ సదఽనుమం. ఔ ఔుట్లంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళ ళ్లఔు నుాదరనత 
ఆవవఫడెతేంథి.  

2015 ఫే 13న భికయసు  శూ బగ యౄ. 16,918.91 కోటా్ ఫలలెన్స ణో 15.59 కోటా్ కాణరలు నుాయంనంచఫడరు బ. యటి్లల 
8.50 కోటా్ కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్స ణో ణెభిఙరయస. 
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N. ఴాకతుఖత రభాద భమిమయ అంఖవ్సైఔలా యక్షణ  

ఄనఽకోని ాభాదం సంబయంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి, ఄంఖయ ైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ 
భిశృయం ఄంథిసఽౄ ంథి. ఇ నులలలు ఙరలా తయచఽగ ాభాద యాోజనంణో ఔడిన ఏథో యఔఫ ైన య ైద యక్షణనఽ 
ఄంథిశూౄ బ.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలల, ాభాద ాయోజనం ఄధేథి నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల వంద రతం ఙెయాౌంు కగ,  
ఄంఖయ ైఔలం సంబయలేౄ , భిశృయం యేయస డెతేంథి. రశ్వత ఄంఖయ ైఔలానికి ఄబణే నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఒ లయఫ ైన 
నణరౄ నిై భిశృయంగ ఄంథిసఽౄ ండగ, ణరణరుయౌఔ య ైఔలం కోసం యభంతు భిశృభనిై ఄంథిసఽౄ ధరైయస.  

యభంతు భిశృయం ఄంట్ే భిశృయం ఙెయాౌంచఖల యభల యంగ ఖభిషీ భినేత్తకి లలఫడి ఄంఖయ ైఔలం ఔయౌగిన తా్త 
యభనికి నిభీృత శూ భ ్ ఄంథించఫడెతేంథి.  

1. యక్షణ ఔయౌగిన అంఖవ్సైఔలాం యకహలక 

శూదరయణంగ ఇ నులల కింద యక్షణ ఔయౌగిన ఄంఖయ ైఔలం యకలు: 

i. శహవుత షంూయణ అంఖవ్సైఔలాం (PTD): ఄంటే్ జీయత కలభంణర ూభిౄగ ఄంఖయ ైఔలం ఙెందడం, ఄంటే్ 
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 ఄంఖయ ైఔలం. ఄంటే్ ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ 
యేళ్ైా toes, phalanges తథితభలు. 

iii. తడతడుయౌఔ షంూయణ అంఖవ్సైఔలాం (TTD): ఄంట్ే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ ఄంఖయ ైఔలం ఙెందడం 
ఄని ఄయం. ఄంఖయ ైఔలం కలంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌంఙే ఈథెేశ్ంణో ఇ యక్షణ యపలఖం 
యేాశ్నలటి్ఫడింథి. 

ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్వత ఄంఖయ ైఔలం లేథర ఙరవుణో నుట్ల రశ్వత య ైఔలం, ణరణరుయౌఔ 
సంూయృ ఄంఖ య ైఔలానిై భాతాఫే ఔాబంట్ ఎంచఽఔుధే ఄవకశ్భ ంట్లంథి.  

2. తెభా చేసన శొూ భయమ 

వకిౄఖత ాభాద నులలలఔు నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణంగ సా ల భాస భఫడి నుాత్తథిఔన నియృబంచఫడెతేంథి. 
యలక్షణంగ ఆథి సా ల భాస భఫడిలల ఄయయ ై భెట్లా  ఄదిఔంగ ఈంట్లబ. ఄబనటి్కీ, భఫడి శూ బని భిఖణనలలకి 
తీసఽకోఔుండర కొనిై నౄభాసంస లు నిభీృత ాణరయఔ నుాత్తథిఔన ఔడర ఄంథిశూౄ బ. ఆలాంటి్ నులలలలల యక్షణలలని తా్త 
యపలగనికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఎంచఽఔునై ణారయఔ కాయం యేయసడెతేంథి.  

3. రయోజన రణడయఔ 
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యాోజన ాణరయఔగ ఈనైందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులలలు ఎఔుువ భంథిని అఔట్లి కోవు. కఫటిి్, ఔ వకిౄ యననై 
నౄభాథరయసలణో ఔటి్ఔధరై ఎఔుువ నులలలనఽ ఔయౌగి ఈంట్ే, భాాద భిత్త PTD లేథర PPD సంబయంచినుడె ఄనిై 
నులలల కింద కెాబమ్ లు ఙెయాౌంచఫడెణరబ.  

4. యక్షణ మిధి 

య ైద కయసిలనఽంచి యక్షణ ఆఙేిందఽఔు ఇ నులలలు తయచా యసౄ భించఫడెణరబ. ఆందఽలల అసఽతా్తలల ఙేభిన 
కయసిలు, భాాదం తభవత ఄబయ ఆతయ య ైద కయసిలు ఔడర భీఆంఫర్స ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదం జభిగిన 
య ంట్ధే ఄబయ య ైద/అసఽతా్త కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే అభోఖ నులలలు ఈధరైబ. ఆలాంట్ి నులలలు యధఽలఔు, 
యటి్ చికితసఔు యక్షణ ఔయౌంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సంఫందిత య ైద కయసిలఔు భాతఫేా యక్షణ ఔయౌశూౄ బ.  

5. విలకఴ ఆధడమిత రయోజనడలక 

వకిౄఖత ాభాదంణో నుట్ల లు నౄభా సంస లు ాభాదం కయణంగ అసఽతా్తలల ఙేయసతేనైుడె ఄబయ అసఽతా్త 
నఖదఽ, భితథేహం తయయౌంు యయణర కయసి, నిభీృత నతౄ ంలల యద యాోజనం, యసౄ వ లేథర లయ భినేత్త 
నుాత్తథిఔన అంఫ లెన్స చరభీజలలల ఏథి తఔుుయ ైణే ఄథి లాంటి్ యలువ అదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సంసలు 
ఆవవజూుతేధరైబ.  

6. మినశృభంులక 

వకిౄఖత భాాద యక్షణ కింద శూదరయణ నేనశృబంులు: 

i. నులల నుాయంపలనికి భ ంథే ఈనై ఏథేని ఄంఖయ ైఔలం 

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణంగ భిత్త లేథర ఄంఖయ ైఔలం 

iii. సఽక యది, లెైంగిఔంగ యనంఙే యధఽలు, ఎబడ్సస, లేథర భానలఔ యది వలా ాతక్షంగ, భోక్షంగ ఔయౌగై 
యధఽలు 

iv. ఔ ాభాదం నఽంచి వఙేియ తనంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఆన్ లక్షన్, యషం ఙేయడం వలా సంబయంఙే భిత్త 
లేథర ఄంఖయ ైఔలం. 

v. నౄభా థరయస లేథర అమన ఔుట్లంఫ సబ లు ధేయ ఈథెేశ్ంణో చటి్ ఈలాంగనఔు నులడడం వలా తలెణేౄ  ఏథేని 
గమం.  

vi. మ దేం, దఽభఔరభణ, యథేశీ శ్తితవ చయ, ఫంథీలు (మ దే ఔాట్న జభిగిధర, జయఖఔనుోబధర), నుౌయ 
మ దేం, త్తయసఖ ఫలట్ల, యావం, లలైనిఔ, ఄదికయ దఽభఔరభణ,శూవదీనం, కెైవసం, ఄభెసఽి లు, ఙెయఫటి్డరలు 
లాంట్ి యటి్ణో ాతక్షంగ లేథర భోక్షంగ సంఫంధం ఔయౌగి ఈండడం వలా తలెణేౄ  ాభాద గమం వలా జభిగై 
ఙరవు లేథర ఄంఖయ ైఔలం.  
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vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాంట్ి థోషూభిత నయఫేధం థరవభఫలదితేడబయ క్షంలల. ఄబనటి్కీ 
ఙరలావయఔు నులలలలల ధేయూభిత కయఔలాంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సవమంగ నులుంచఽకోఔుంటే్ 
ఄథి ఒ ాభాదంగ భిఖణ ంచఫడి నులల కింద యక్షణ ఆవవఫడెతేంథి.  

viii. భిత్త/ఄంఖయ ైఔలం/అసఽతా్తకి థరభి తీలే భిలత్త, తాక్షంగ కనీ, భోక్షంగ కనీ, కయణంణో, ఔు నుతా 
నుోఱంచిన లేథర ఄదిఔఫ ైన లేథర థీయఘకయౌఔఫ ైన శియ జననం లేథర ఖయౌం నఽంచి లేథర థరని యవశూనంగ. 

ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ాలషనల్ గ నులుంచఽఔుధరై లేథర శిక్షణ 
ను ందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెంథిన లలైనిఔ లేథర శూమ ధ దమాలలా ని ఏథేని యపలఖంలల రంత్త 
ఫిందంలల కనీ, మ దే ఫిందంలల కనీ ని ఙేసఽౄ నైుడె 

x. ఈథెేశ్ూయవఔంగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడం, అత్హతఔు నులడడం, అత్హతఔు 
మాత్తైంచడం (భానలఔ ల త్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై) 

xi. యషథరభే లు లేథర భాదఔ దాయలు, భదం లేయంచడం  

xii. ఖఖన యశృయం లేథర ఫలనింగ్ లల నులుంచఽఔుధే తయసణంలల, యవణరభోహణ సభమంలల, కిందఔు థిగై 
సభమంలల, ఏథేని యభానంలల ామాణ ంఙే సభమంలల, ాంచంలల ఎఔుడైెధర చటి్ఫదే లెైలలనఽస ఔయౌగిన 
నుాభాణ ఔ యఔ యభానంలల ఔ మాాణీఔుడిగ కఔుండర (ధరమఫదేంగ ఙెయాౌంచడం లేఔ భభోలా) ఫ లన్ 
ఙేలే సందయౌంలల  

ఙెలుా ఫలట్ల డైైెయంగ్ లెైలలనఽస లేఔుండర ఏథేని యహధరనిై నడడం వలా తలెణేౄ  నశుి లనఽ నేనశృబంఙే నిభిేషీ 
నులలలు.  

వకిౄఖత భాాద నులలలు వఔుౄ లఔు, ఔుట్లంఫలనికి, ఫింథరలఔు ఔడర ఆవవఫడెణరబ.  

ఔకటయంఫ తృహాకైజీ యక్షణ 

ఔుట్లంఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కింథి యదరనంలల భంజూయస ఙేశూౄ యస.: 

 షంతృహదన యవడు (తెభా చేసన ఴాఔకు లక) భభిమ  సంనుథిసఽౄ ంట్ే జీయత పలఖశూవనే: ఔ వకిౄలల ఈండే 
భీత్తలల శూదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయసఔునైట్లి గ కొుఔుభికీ నౄభా ఙేలన సవతంత ానలట్లి ఫడి శూ భ ్   

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

 (ఐద నంచి తృహతికైళలె  భధా) లెలక: నిభిేషీ ఖభిషీ భినేత్త ఄంట్ే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి 
సంనుదనయసలెైన తయాౌదండెాలు నౄభా ఙేలన నలట్లి ఫడి శూ భ ్లల శూదరయణంగ 25రతం 
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ఖయర ప్ ఴాకతుఖత రభాద తృహలసలక 

ఖూర ప్ వకిౄఖత భాాద నులలలు ఄధేయ శూదరయణంగ యభిషఔ నులలలుగ భాతాఫే ఈంట్లబ. ఏడరథికోశూభి భాతాఫే 
యటి్ని ునయసదేభించఽకోవడరనికి ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. ఄబనటి్కీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ అభోఖ నౄభా సంసలు 
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభినేత్త ఔయౌగిన ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద ఈతతేౄ లనఽ ఄంథించవచఽి. ఄంణేకఔ ఏథేని నిభిేషీ 
సంగట్నలఔు ఔడర ఔవభైజీని ఄంథించవచఽి.  

ఖూర ు నులలలలల ననైయకలు కింద ఆవవఫడరు బ: 

 మాజభానా షంషి భమిమయ ఉదోాగి షంఫంధం 

ఇ నులలలు యక్షణ ఄంథించడం కోసం సంస లఔు, సంగానికి భంజూయస ఙేమఫడెణరబ: 

o నేయస ఔయౌగిన ఈథోఖ లు 

o నేయసనలటి్ని ఈథోఖ లు 

 మాజభానా-ఉదోాగి భయతయ షంఫంధం 

ఇ నులలలు యక్షణ ఄంథించడం కోసం సంగాలు, శూ లలైటీ్లు, ఔాఫ ోలు లాంటి్ యటి్కి 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 నలన కోలోఴడ్డతుకత మిశృయం 

ఆథి ఒ ణేాకించిన వకిౄఖత ాభాద నులల. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయసఖ ళ్ు నఽంచి యక్షణ ఔయౌంచడం కోసం ఇ 
నులలకి యౄఔలన ఙేమఫడింథి.  

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

ii. యక్షణ ను ంథిన ఎభ ఔ యఔం, తగియౌన థెఫో సవపలవంనలై యాోజనం భిణరభం అదరయడి ఈంట్లంథి.  

iii. భభింత లలతేగ యవభింఙరలంటే్, ణేయౌకెైన యయసఖ డె ఔధరై జటి్లఫ ైన 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 నులలలల నియవచించిన లయ యాోజధరలఔు ఔడర ఇ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. 
ఄంట్ే త్తనడం, యబంా ఙేసఽకోవడం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరాలనఽ అుకోలేఔనుోవడం లాంట్ియ లేథర తన 
జీయణరనిై నియవళ ంచఽకోవడంణో భ డిడిన కయసినఽ నౄభా థరయసఔు ఄంథింఙే శూ బలలని చలనలేనే.  

v. అసఽతా్త నఖదఽ ాయోజనం భభిమ  ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఆథి ఄంథిసఽౄ ంథి. నౄభా ఙేలే నణరౄ లు, 
ఫ నిట్ ాయోజధరలలల వణరసంణో ఄధేఔ యకల ాణరయఔలు ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.   
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O. అంతమహా తీమ రమాణ తెభా 

1. తృహలస అఴషయం 

యనుయం కోసం, యశృయ మాతా కోసం, చదఽవుల కోసం పలయతథేశ్ం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె ఄఔుడ ఫస ఙేలన 
సందయౌంగ ాభాథరనికి, గమానికి, ఄసవసతఔు ఖ యబయ ాభాదభ ంథి. ఄఫ భిక, కెనడర లాంట్ి థేరలలా  య ైద 
సంయక్షణ కయసి ఙరలా ఎఔుువగ ఈంట్లంథి ఇ థేరలఔు య మలా  వకిౄ దఽయదిషిఔయంగ ఏథేని ాభాదం/ఄసవస తఔు ఖ భెైణే 
నలదె శూ బ అభిఔ సభసలనఽ  ఎదఽభోువలలభవచఽి. ఆలాంట్ి దఽయదిషిఔయ సంగట్నల నఽంచి యక్షణ ను ందడరనిక ి
మాాణ నులలలు లేథర యథేశీ అభోఖ, భాాద నులలలు ఄందఽఫలట్లలల ఈధరైబ.  

2. ఔఴమైజీ మిధి 

ఆలాంటి్ నులలలు నుాథనేఔంగ భాాదం భభిమ  ఄసవస త ాయోజధరల కోసం ఈథేేశించినయ. ఄబణే భాభెుట్ లల 
ఄందఽఫలట్లలల ఈనై లు ఈతతేౄ లు కై ఈతత్తౄ  భిదిలలల ఄధేఔ యక్షణల రలరణ ని ఔయౌగి ఈంట్లబ. ఆందఽలల 
ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యక్షణలు:  

i. భాాద భిత్త/ ఄంఖయ ైఔలం 

ii. ఄసవస త/ాభాదం కయణంగ య ైద కయసిలు 
iii. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ తననుోవడం 

iv. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ భవడంలల అలసం 

v. నుస్క నుోయసి  భభిమ  దశూౄ యేజులు తననుోవడం 

vi. అలౄ/వకిౄఖత నశుి లఔు భూడో నుభీి ఫలధత 

vii. మాాణరల యదఽె  

viii. ళైెజఞక్ యక్షణ 

3. రణడయఔల యకహలక 

జనయంజఔ నులలలుగ యనుయ, యశృయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఈథోఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽి.  

4. ఈ తెభాన ఎఴయవ అందించఴచు 

యథేశీ లేథర సవథేశీ ామాణ నౄభా నులలలనఽ జీయత బయతయ భభిమ  ణేాఔ అభోఖ నౄభా ఔంనలనీలు భాతాఫే ణేాఔ 
ఈతత్తౄ గనా, ాసఽౄ త అభోఖ నులలకి ఄదను యక్షణగనా ఄంథించవచఽి. ఄబణే ఄదను యక్షణకోసం ఙెయాౌంఙే 
నానేమం లైల్ ఄండ్స మూజ్డ  యదరనం కింద నుాదికయ సంస  అమోదం ను ంథి ఈండరయౌ. 

5. తృహలసతు ఎఴయవ తీషకోఴచు 

యనుయం, యశృయ మాతా, చదఽవుల కోసం యథేరలఔు య మలా  ఏ పలయతీమ నుౌయసడైెధర ఇ నులలని తీసఽకోవచఽి. పలయతీమ 
ఔంనలనీలు యథేరలలా  ంథరలనలై ంనే ఈథోఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనంచఖలదఽ.  
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6. తెభా చేసన ముతుం భమిమయ రమిమంలక 

యక్షణ ఄఫ భిక డరలయాలల భంజూయస ఙేమఫడెతేంథి. శూదరయణంగ ఄథి లక్ష డరలయా నఽంచి ఐదఽ లక్షల డరలయా 
భధ ఈంట్లంథి. య ైద కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే యపలగనికి, తయయౌంు, సవథేరనికి త్తనండంాదరన 
యపలఖంగ ఈంట్ ంథి. ఆతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ ఄధేథి ఔనిషీ శూ బ. ఫలధత యక్షణకోసం ఎదఽయస చాడఫడింథి. 
నానేమంనఽ డరలయాలల ఙెయాౌంఙరయౌసన ఈథోఖ ాణరయఔ యషమంలల తనంచి నేగియౌన యటి్కి నానేమంలనఽ 
యౄనుబలలలధే ఙెయాౌంచవచఽి. ాణరయఔలధేయ శూదరయణంగ భెండె యకలుగ ఈంట్లబ:  

 ఄఫ భిక/కెనడర నేనశృబంచి ాంచ యౄ ం 

 ఄఫ భిక/కెనడరణో నుట్ల ాంచ యౄ ం 

కొనిై ఈతతేౄ లు అలమా థేరలలా  భాతాఫే, ఐభోను థేరలలా  భాతాఫే ఄనైట్లి  యక్షణ ఔయౌశూౄ బ.  

1. కహమపమైట్ తుయంతయ రమాణీఔకల రణడయఔలక 

ఆథి ఒ కభపభైట్ సంస  తయచా పలయతథేశ్ం ఫమట్ యటి్ంఙే తన కయ నియవహఔులఔు వకిౄఖత నులలలు 
తీసఽఔుంట్లనై ఒ యభిషఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సందభౌలు యథేరలఔు య మలా  వఔుౄ లు ఔడర ఇ యక్షణనఽ 
తీసఽకోవచఽి. తా్త యట్న ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల ఄందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సంకనలైధర 
భినేతేలుధరైబ.  

ఒ ఔంనలనీ ఈథోఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల ఄంచధర అదరయంగ భ ందసఽౄ  నానేమం ఙెయాౌంఙే యభిషఔ ఔాట్న 
నులల ఄధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ంథిన యక్షణగ ఈంట్లంథి.  

ఈథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి/క్షం భోజులఔు ఔాట్నలు ఙేమఫడెణరబ. నానేమం ఔడర భ ందఽగ 
సయసె ఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ. ఄదను భ ందసఽౄ  నానేమం ఙెయాౌంుణో కాయ ఄబణే నులల ఈనై తయసణంలల ని 
థిధరల సంకనఽ నలంచఽఔుధే య సలుఫలట్ల ఔడర ఆవవఫడింథి.  

యనుయ, యశృయ మాత ాామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులలలు భంజూయస ఙేమఫడెతేధరైబ.  

ఒ.ఎం.న కింద శూదరయణ నేనశృబంులలల భ ందఽగ ఈంట్లనై యధఽలు ఙేయిఫడరు బ. ఆథివయకై ఈనై యధఽలఔు 
యథేరలలా  చికితస తీసఽఔుధేందఽఔు యక్షణ ను ందలేయస.  

ఇ నులలల కింద అభోఖ సంఫందిత కెాబమ్ లు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తఫ ై ఈంట్లబ. ఄంటే్ తా్త నౄభా సంస  యథేరలలల 
నులలలఔు లేవలు ఄంథింఙే యధంగ దారన థేరలలా  ధ ట్ వర్ు ఔయౌగిన భభో ఄంతభజ తీమ 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 నులల తీసఽఔుంట్లయస. ఆఔుడ ఒ లంగిల్ నులల వఔుౄ ల ూభిౄ ఫింథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి  

ఖూర ప్ అభోఖ నౄభా నులలలనఽ ఏ నౄభా ఔంనలనీ ఄబధర ఄంథించవచఽి. ఄబణే ఆలాంట్ి ఈతతేౄ లనీై ఏడరథి కలం 
ునయసదేయణ కంట్లాఔుి లుగ ఈండరయౌ. 
ఫాంద తృహలసలక – ఆషతిరలో చేమినుడు లతేంచే విశిశుహఠ ంశహల రతేాకహంశహలక. 
1. ఔఴమైజీ మిధి 

ఫింద అభోఖ నౄభాలలని ఄతంత శూదరయణ యౄంలల ఈథోఖ లు, యభి ఔుట్లంఫ సబ లెైన జీయత పలఖశూవనే, నలాలు, 
తయాౌదండెాలు, ఄణరౄ , భాభలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే యధంగ మాజభానఽలు నులల తీసఽఔుంట్లబ. 

2. భయందగహనే సదధబ ైన యక్షణ 

ఫింద నులలలు ఙరలావయఔు అ ఫిందం ఄవసభలఔు తఖాట్లి  భ ందఽగ లదేం ఙేలన యక్షణలుగ ఈంట్లబ. కఫటిి్ 
ఫింద నులలలలల ఫింద నులల కింద యక్షణ ఄంథిసఽౄ నై వకిౄఖత నులలలలని లు నుాభాణ ఔ నేనశృబంులనఽ 
చాడవచఽి.  

3. రషఽతి యక్షణ 

ఫింద నులలలలని ఄతంత శూదరయణ నేనశృబంగ సాాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽి. థీనిని ాసఽౄ తం కొనిై నౄభా 
సంస లు భెండె నఽంచి భూడేళా్ యేచి ఈండే కలంణో వకిౄఖత నులలల కింద ఄంథిసఽౄ ధరైబ. ఒ ఫింద నులలలల ఄథి 
శూదరయణంగ ణొనే్థి ధ లల యేచి ఈండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఈంట్లంథి. కొనిై సందభౌలలా  ఄథి ఔడర భా 
ఙేమఫడెతేంథి. సాాత్త యక్షణ ఄధేథి ల- లలక్షన్ సావం సశృ చిధరైభి సావం కోసం అసఽతా్తలల ఙేభినుడె ఄబయ 
కయసిలనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి. ఇ యక్షణనఽ ఔుట్లంఫంనలై నౄభా ఙేలన ఫ ైతౄ  శూ భ ్ఔు లలఫడి శూదరయణంగ యౄ. నుత్తఔ యేల 
నఽంచి మాప ై యేల వయఔు భినేతం ఙేసఽౄ ధరైయస.  

4. చినడనమికత యక్షణ 

వకిౄఖత అభోఖ నులలలలల చిధరైయసలఔు శూదరయణంగ భూడె ధ లల వమసఽ నఽంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌశూౄ యస. ఫింద 
నులలలలల, శియవులఔు నదటి్ భోజు నఽంఙే యక్షణ లనసఽౄ ంథి. కొనిై సందభౌలలా  సాాత్త యక్షణ భినేత్తకి లలఫడి 
ఈంట్లంథి. భభికొనిై సందభౌలలా  ఔుట్లంఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄ నికి యసౄ భించఫడి ఈంట్లంథి.  

5. భయందగహ ఉంటయనన వ్హాధలఔక యక్షణ, వే్చి ఉండే్ కహలం యదద  
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భ ందఽగ ఈంట్లనై యదిని ఔునఫ టి్డం, భ నలై భోజుల యేచి ఈండే కలం, భెండేళ్ు యేచి ఈండే కలం, 

జనఽయఫ ైన యధఽలఔు ఇ భ ందఽగ లదేం ఙేలన ఫింద నులలలల యక్షణ ఈండవచఽి.  

6. రమిమం ఖణన 

ఒ ఫింద నులలకి చరర్జ ఙేసఽౄ నై నానేమం ఫింద సబ ల వయో యవభలు, ఫింద భిభాణం, ఆంక భ కంగ 
ఫిందం యొఔు కెాబమ్ ల ఄనఽబవంనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄనఽబవం అదరయంగ ఏట్ల నానేమం భాయసతేండడంణో 
ఙెయాౌంచిన నానేమంలఔు లలఫడి తన కెాబమ్ లనఽ నియవళ ంచఽకోవడరనికి ఫింద నులలథరయస ాయోజధరనిై దిఱిలల 
నలట్లి ఔుంట్లండడంణో నలైన నేభపునై ఄదను యక్షణలు ఫింథరలఔు లేవచిగ ఆవవఫడెణరబ.  

7. మాజభానా భయతయ ఉదోాగి ఫాందడలక 

పలయతథేశ్ంలల, నిమంతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫింద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఈథెేశ్ం కోసం ఫింథరలనఽ ఏభట్ల 
ఙేమడరనిై ఔఠినంగ నిఱేదిసఽౄ ధరైబ. ఈథోఖ లు కని యభికి ఫింద నులలలనఽ ఆఙేిట్ుడె ఫింద మజభానికి, 
థరని సబ లఔు భధ ఈనై సంఫందరనిై నిభే భించడం భ కం కఖలదఽ.  

ఉదడసయణ 

తన ను దఽు కాణరథరయసలు లేథర కెరడటి్ కయసు థరయసల కోసం నులల తీసఽఔుధ ేఒ ఫలంఔు ఒ homogenous 

groupనఽ ఏయయససఽౄ ంథి. ఆందఽలల తభ ఄవసభలఔు తగనిట్లి  యౄఔలన ఙమేఫడని భ ందసఽౄ  నులలల 
థరవభ ఒ పలభీ ఫిందం యాోజనం ఄందఽకోఖలదఽ.  

ఆందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయస నఽంచి వసాలు ఙేలే నానేమం కసౄ  తఔుువగ ఈండవచఽి కనీ ఒ ఫిందంగ 
నౄభా సంసఔు లనంఙే నానేమం తగినంతగ ఈంట్లంథి. థీంణో ఫలంఔు ఫ యసగెైన నులల యౄంలల తన కాణరథరయసలఔు 
ఫ యసగెైన నానేమం భైటా్ణో యలువనఽ జోడించి ఄంథిసఽౄ ంథి.  

8. ధయల తుయణమం 

ఫింద నులలలలల, ఫింద భిభాణంణో నుట్ల ఫింద కెాబమ్ ల ఄనఽబవం అదరయంగ నానేమంనలై తగిాంుణో 
తగిాంుకోసం సదఽనుమం ఈంథి. ూభిౄ ఫింథరనికి నులలలల యక్షణ ఈండడంణో ఫింద నౄభా తా్తఔల ఎంనఔ భ ునఽ 
తగిాసఽౄ ంథి. ఫ యసగెైన నిఫంధనల అదరయంగ ఫేయభాడేందఽఔు ఫిందథరయస యలు ఔయౌసఽౄ ంథి. ఄబనటి్కీ ఆటీ్వయౌ 
కలంలల, నుోటీ్ కయణంగ నానేమంనఽ తగిాసఽౄ ండడం వలా ఇ యపలఖం ఄదిఔ నషి నిషత్తౄ ని చయ చాలంథి. థీనివలా కొనిై 
నౄభా సంసలు కొంతవయఔు నానేమంనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసఽౄ ండగ భిల త్తని చఔుథిథరె యని ఆటి్కీ ఔాటి్ంచలేని 
భిస త్త ధ లకొంథి.  
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9. రమిమం చ యెౌంు 

మాజభాన సంస  లేథర ఫింద మజభాని ఇ నానేమంలనఽ ూభిౄగ ఙెయాౌంచవచఽి. ఄబణే ఆథి శూదరయణంగ 
ఈథోఖ లు లేథర ఫింద సబ ల నుతా నుాత్తథిఔధే ఈంట్లంథి. ఄబనటి్కీ, మాజభాన సంస/ఫింద మజభాని 
నానేమం వసాలు ఙేల, సబ లందభికీ యక్షణ ఔయౌంఙేలా నానేమం ఙెయాౌసఽౄ ండడెణో ఄథి నౄభా సంసణో కై ందం 
కిందఔు వసఽౄ ంథి.  

10. మాడ్స-ఆన్ రయోజనడలక 

భ ందఽగ లదేం ఙేలన ఫింద నులలలు దంత సంయక్షణ, దిఱి  సంయక్షణ, అభోఖ భీక్షలు లాంటి్ యటి్కి యక్షణలు 
ఔయౌశూౄ బ. కొనిై సందభౌలలా  ఄదను నానేమంలు లేథర నుోాణరసహఔ యాోజధరలణో తీవ ా ఄసవసత యక్షణ ఔడర 
లనశూౄ బ.  

ఖభతుఔలక : 

ఫింద ాభాదం భభిమ  అభోఖ యక్షణలనఽ భంజూయస ఙేమడరనికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిఫంధనలనఽ యౄను ంథించింథి. ఆథి 
ఙెలాని, డఫ ో సంనుదనకోసఫే ఫింద నులల థకలనఽ యేాశ్నలటిే్ నమవంచఔుల మోశూనికి ఖ భి కఔుండర వఔుౄ లనఽ 
సంయక్షిసఽౄ ంథి.  

బా తవం థరవభ తభ లఫోంథి ఄందభికీ నులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేసఽౄ ండడంణో ఆటీ్వల ాయేశ్నలటిి్న ాబ తవ అభోఖ 
నౄభా థకలు, జధరఔయషఔ ఈతతేౄ లనఽ ఔడర ఫింద అభోఖ యక్షణలుగ వభీాఔభించవచఽి.  

తుయుచనం 

ఫింద నియవచధరనిై కింథి యధంగ యవభించవచఽి: 

a) కై ఈథెేశ్ంణో ఔడిన వఔుౄ లనఽ ఫిందం ఔయౌగి ఈండరయౌ. తభ తయున నౄభానఽ సభఔభైిందఽఔు అ 
ఫిందంలలని ఫ జఞభిటీ్ సబ ల అమోథరనిై ఫింద నియవహఔుడె ఔయౌగి ఈండరయౌ.  

b) నౄభానఽ ను ంథే దారన ాయోజనంణో ఎలాంట్ి ఫిందం యౄను ంథింఙరయౌ.  

c) చరభిజ ఙేలన నానేమం, లనసఽౄ నై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫింద నులలలల సషింగ 
సాచించఫడరయౌ.  

d) ఫింద తగిాంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే నానేమం నౄభా ఔంనలనీకి 
ఆఙేిథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఈండభదఽ.  
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2. కహమపమైట్ ఫపర్ అనే ఫెో్ టర్ ఔఴర్ 

లు ఫింద నులలలలల, తా్త 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 తలెతేౄ తేంథి. భ కంగ ఒ ఔుట్లంఫ సబ డికి నలదె ఄసవస త ఏయడిన క్షంలల 
ఆలా జయసఖ తేంథి. ఆలాంటి్ భిలతేలలా , ఫపర్ యక్షణ థరవభ ఈశ్భనం లనసఽౄ ంథి. ఆందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుట్లంఫం 
ఄదను కయసిలనఽ ఇ నేఖ లు నతౄ ం నఽంచి ఄందఽఔుంట్లయస.  

ఔుా ౄ ంగ ఙెనులంట్ే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽంచి కోటి్ యౄనుమలు, ఄంతఔధరై ఎఔుువ శూ బ వయఔు 
భాయసతేంట్లంథి. ఔుట్లంఫ నౄభా నతౄ ం ఔభిగినుోబనుడె ఇ నణరౄ లనఽ నేఖ లునఽంచి తీసఽఔుంట్లయస. 
ఄబనటి్కీ థీనిని ఈయోగించఽకోవడం ఄధేథి శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ఔశూభి అసఽతా్తలల ఙేయగధే 
ఔభిగినుోబయందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవ ాశూ బ ఄసవసతఔు భినేతం ఙేమఫడింథి.  

ఇ నేఖ లు నఽంచి కోు సబ లు ఈయోగించఽకోఖల నతౄ ంనలై ఔడర భినేత్త ఈంథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన 
ఄసలు శూ భ ్ వయఔు ఈయోగించఽకోవచఽి. భధ శూ బ నులలలఔు ఆలాంట్ి నేఖ లు యక్షణలు ఆవవఫడెణరబ. ఒ 
యరవసనుతేాడైెన లేకభి తఔుువ నౄభా నతౄ ం ఔయౌగిన నులలలఔు ఇ యక్షణనఽ ఄంథించయస.  
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Q. రతేా ఔ ఉతతతు లక 

1. వ్హాధలఔక యక్షణలక 

ఆటీ్వయౌ కలంలల, కనసర్, భధఽఫేహం లాంటి్ నిభిేషీ యధఽలఔు ాణేకించిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔంనలనీలు 
ఙరలావయఔు పలయత భాభెుట్ లల యేాశ్నలట్లి బ. ఇ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫ ైంథి. ఄంట్ే ఐదఽ నఽంచి ఆయయ ై ఏళా్ కలం వయఔు 
ఈంట్లంథి. సవసత యాోజనం ఔడర ఆందఽలల ఙేయిఫడింథి. ఄంటే్ ఒ భెఖ లర్ య ైద భీక్ష కోసం నౄభా సంస  ఙెయాౌంు 
జయసుతేంథి. యఔౄంలల చకెుయ భిభాణం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నుోట్ల లాంట్ి ఫ యసగెైన నిమంతాణ కయకలఔు నులలలల భెండో 
ఏడరథి నఽంచి నానేమంల తగిాంు యౄంలల నుోాణరసహం ఈంట్లంథి. భభోయ ైు, సభిగా  నిమంతా్తంచఽకోఔనుోవడరనికి ఄదిఔ 
నానేమం వసాలు ఙేశూౄ యస.  

2. భధబేస మోఖయలఔక యక్షణ ఔయౌంచడం కోషం యూతొృ ందించిన ఉతతిు  

26- 65 ఏళా్ వమసఽనై వఔుౄ లు ఇ నులలని తీసఽకోవచఽి. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయసదేభించఽకోవచఽి. నౄభా ఙేలే 
నతౄ ం యౄ. 50 యేల నఽంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఈంట్లంథి. ఖథి ఄథెెనలై భినేత్త వభిౄసఽౄ ంథి. భధఽఫేహ ఔంట్ి 
సభసలు, భూత ా నండరలు, భధఽఫేహం కయౌ సభసలు, థరత కయసిలు సశృ భూత ా నండరల భాభిడీ లాంట్ి 
భధఽఫేహ యధఽలఔు అసఽతా్త కయసిలనఽ ఙెయాౌంఙే ఈథెేశ్ంణో ఇ ఈతత్తౄ  యౄను ంథించఫడింథి.  

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 1 

అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ కయసిలఔు యక్షణ కలం కోు నౄభా సంసనఽ ఫటిి్ భాయసత నులలలల 
నియవచించఫడెతేనైటి్కీ, అసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ందఽ కయసిలనఽ ఙెయాౌంచడం కోసం ఄతంత శూదరయణంగ పలయసఽౄ నై 
కలం________  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. ఄయయ ై భోజులు 
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R. ఆమోఖా తృహలసలలో కరలఔ దడలక 

1. నసట్ ఴర్ు సేవ్హ షంషి 

ధ ట్ వర్ు లేయ సంస  ఒ అసఽతా్త/నభిసంగ్ హోమ్/డేకైర్ లలంట్ర్ ఔు ాత్తనుథిశూౄ యస. నౄభా ను ంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ 
యళ త చికితస ఄంథించడం కోసం ఄథి ఒ నౄభా సంస/టి్.న.ఏణో ందం ఔయౌగి ఈంట్లంథి. నౄభా సంసలు/టి్.న.ఏలు 
శూదరయణంగ ఈనైత శూ బ లేవఔు బభోశూ ఆఙేి ఆలాంటి్ సంస ల నఽంచి చరభీజలు, జులనలై శూనఽఔల తగిాంులనఽ 
కోయసఔుంట్లబ. ధ ట్ వర్ు ఫమట్ ఈనై లేయ సంసల వదెఔు ఔడర భోఖ లు య ళ్ువచఽి కనీ ఄయ భభింత ఎఔుువ 
జునఽ వసాలు ఙేశూౄ బ.  

2. తృహర ధడనాం ఔయౌగిన సేవ్హ షంషి నసట్ ఴర్ు   (PPN) 

ధరణఫ ైన చికితసనఽ ఄత్త తఔుువ ధయఔు ఄంథింఙేలా చాలేందఽఔు నుాదరనం ఔయౌగిన అసఽతేాల ధ ట్ వర్ు నఽ 
యౄను ంథింఙే ఄవకశ్ం నౄభా సంసఔు ఈంథి. ఄనఽబవం, యనియోఖం, సంయక్షణనఽ ఄంథింఙే కయసి, నుాత్తథిఔన నౄభా 
సంస  థరవభ కొనిై సంస లనఽ భాతఫేా ఇ ఫిందం ఎంచఽకోయయౌస ఈంట్ే థరనిని నుాదరనం ఔయౌగిన లేయ సంస  ధ ట్ వర్ు 
ఄని నలుసఽౄ ధరైభ .  

3. నఖద యహ త సేఴ 

యది చికితసఔు ఄులు తీసఽకోవడఫే యసణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణంగ ఈంట్ ందధే యషమం 
ఄనఽబవూయవఔంగ ణెయౌలంథి. అసఽతేాలఔు ఎలాంట్ి ఙెయాౌంు జయఔధే యక్షణ భినేత్త వయఔు చికితస కయసిలనఽ 
ను ంథేందఽఔు నఖదఽ యళ త లేవ యలు ఔయౌశూోౄ ంథి. నౄభాథరయస ఙేమాయౌసందలాా  ఒ ధ ట్ వర్ు అసఽతా్తని సంథిాంచి, నౄభా 
యసజువుగ తన అభోఖ కయసు నఽ సభభించడఫే. అభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానికి నౄభా సంస  యలు 
ఔయౌసఽౄ ంథి. ాయేశిత నతౄ ం కోసం ఄథి ధ ట్ వర్ు సంసఔు ధేయసగ డఫ ో ఙెయాౌసఽౄ ంథి. ఄబనటి్కీ, నౄభాథరయస నులల 
భినేతేలనఽ థరటి్న తభవత నేగియౌన నణరౄ నిై, నులల నిఫంధనల కాయం నౄభా సంస  ఙెయాౌంచనవసయం లేని 
కయసిలనఽ  ఙెయాౌంఙరయౌస ఈంట్లంథి. 

4. థర్డ తృహమీట అడి్మతుసేట రటర్ (TPA) 

అభోఖ నౄభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ దారన భిణరభంగ థర్ు నుభీి ఄడి్నిలేి రట్ర్ లేథర టి్.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽి. 
అభోఖ నౄభా కెాబమ్ లనఽ నియవళ ంచడంకోసం ాంచం నలుభూలలా లు నౄభా సంసలు సవతంత ాసంస ల లేవలనఽ 
యనియోగించఽఔుంట్లధరైబ. ఇ ఏజెనీసలు టి్.న.ఏలు ఄని నలువఫడెతేధరైబ.   

పలయతథేశ్ంలల, టి్.న.ఏనఽ కింథి యషమాలణో ఔడిన అభోఖ లేవల శూౌఔయం కోసం నౄభా సంస  నిమనేంచఽఔుంథి.: 
i. తన నౄభా నులలకి నిదయశనంగ ఒ ఖ భిౄంు కయసు నఽ ఄంథించడం, థరనిని ఄసఽతా్తలల యేారనికి 

ఈయోగించవచఽి.  
ii. ధ ట్ వర్ు అసఽతేాలలా  నఖదఽ యళ త లేవనఽ ఄంథించడం 
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iii. కెాబమ్ ల నుాలలలంగ్ 

టి్.న.ఏలు ఄధేయ అభోఖ కెాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయస ఙేలేందఽఔు నౄభా సంస లు నిమనేంచిన సవతంతా సంసలు. 
యశిషీ ఖ భిౄంు కయసు ల జఞభీ నఽంచి నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔ లేథర భీఆంఫర్స ఫ ంట్ నుాత్తథిఔన కెాబమ్ ల లలటి్ల్ ఫ ంట్ 
వయఔు టి్.న.ఏలు అభోఖ నులలథరయసలఔు లేవలు ఄంథిశూౄ బ. థర్ు నుభీి ఄడి్నిలిేరట్యా శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్లి యస. 
యభికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽసలు భంజూయస ఙేల, నిమంతా్తసఽౄ ంథి. టి్.న.ఏగ ఄయహత శూదింఙేందఽఔు ఔనీస నలట్లి ఫడి, ఆతయ 
నిఫంధనలనఽ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నియృబసఽౄ ంథి.  

కఫటిి్ అభోఖ కెాబమ్ ల లేవనఽ ఆుడె టి్.న.ఏలఔు నౄభా సంసలు ను యసఖ  లేవలుగ ఄంథిసఽౄ ధరైబ. వసాలెైన 
నానేమంలల ఐదఽ నఽంచి అయస రణరనిై నుభిణోఱఔంగ యటి్కి ఄంథిసఽౄ ధరైబ.  

థర్ు నుభీి ఄడి్నిలిేరట్యసా  అసఽతేాలు, అభోఖ లేయ సంసలణో ఄవగహన ందం ఔుదఽయసిఔుంట్లధరైబ. ధ ట్ వర్ు 
అసఽతేాలలల చికితస ఄందఽఔుధే ఎవభెైధర వకిౄకి నఖదఽ యళ త లేవలు లనంఙేలా చాసఽౄ ధరైబ. అసఽతేాలణో 
సభనవమం ఙేసఽఔుంట్ృ, అభోఖ కెాబమ్ లనఽ కభయస ఙేసాౄ , నౄభా సంస లు, నౄభా థరయసల భధ ఄయ 
భధవయసౄ లుగ వవహభిసఽౄ ధరైబ.  

5. ఆషతిర 

ఒ అసఽతా్త ఄంట్ే భోగిని లలల నలట్లి ఔుని అభోఖ సంయక్షణ చయలు ఙేడెత, ఄసవస త భభిమ  గమాల థిన యభీ 
చికితసకోసం ఏభట్ల ఙేలన సంస  ఄని ఄయం. భిల తేలఔు తఖాట్లి  ఆథి శూ నిఔ ఄదికయసల థరవయ అసఽతా్తగ నమోదఽ 
ఙేమఫడి ఈంట్లంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, ఄయహత ఔయౌగిన య ైదఽడి యయేక్షణలల ఈంట్ృ, కింద నేభపునై యధంగ ఔనీస 
ఄయహతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఈంట్లంథి: 

a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన టి్ణరలలా  ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఆతయ నుాంణరలలా  15 
డఔలు ఔయౌగి ఈంట్లంథి; 

b) ఆయయ ై ధరలుఖాంట్ల ని ఙేలే ఄయసహ లెైన నభిసంగ్ లఫోంథిని ఔయౌగి ఈంట్లంథి; 
c) ఆయయ ై ధరలుఖాంట్ల ని ఙేలే ఄయసహ లెైన య ైదఽలనఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి; 

d) శ్సౄ ై చికితస యదరధరలనఽ శూ ంతంగ ఙేటిే్ందఽఔు ఄనఽవుగ ూభిౄగ ఈఔయణరలణో ఔడిన అభైషన్ 
తిబయట్ర్ నఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి.; 

e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయసు లనఽ నియవళ సఽౄ ంథి. నౄభా ఔంనలనీ ఄదికభిఔ లఫోంథికి యటి్ని ఄంథేలా ఙేసఽౄ ంథి. 

6. వ్సైదాలక 

ఒ య ైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ంలలని ఏ భశుి ర నికి ఙెంథిన య ైద భండయౌ నఽంచబధర ఒ ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి 
ఈంట్లయస. తథరవభ థరని భిదికి లలఫడి య ైద విత్తౄ ని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఈంట్లయస. తన లెైలలనఽస యసౄ ిత్త, 

యఙరయణ భిదికి లలఫడి యధఽలు నియవళ సఽౄ ంట్లయస. ఄబనటి్కీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయసగ కభదనీ, లేథర యభి 
సనిైళ త ఔుట్లంఫ సబ డె కభదధే నిఫంధననఽ యదింఙే లేవచి నౄభా ఔంనలనీలఔు ఈంట్లంథి .  
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7. అయుత ఔయౌగిన నయవీ 

ఄయహత ఔయౌగిన నయసస ఄంట్ ే నభిసంగ్ కౌనిసల్ అఫ్ ఆండిమా లేథర పలయతథేశ్ంలలని ఏ భషిరంలలని నభిసంగ్ కౌనిసల్ 
నఽంచబధర ఙెలుా ఫలట్ల భిజిలిేరషన్ నఽ ఔయౌగి ఈండడం. 

8. అయిఴంతబ ైన భమిమయ అఴషయబ ైన కయవులక 

ఔ నిభైెశిత పౌగోయఔ ాథేశ్ంలల ఔ నిభైెశిత యదికి చికితస కోసం సభినుోతేందని పలయంఙే కయసిల భిశృయం కోసం నులల 
ఄంథిసఽౄ నైందఽన ఒ అభోఖ నౄభా నులలలల ఎుడా ఇ నిఫంధన ఈంట్లంథి. 

యదికి చికితస ఄంథింఙేందఽఔు య ైదయంగ ఄవసయఫ ైనయగ ఄబయ కయసిల శూదరయణ నియవచనం ఄథి జభిగై నుాంతంలల 
ఄథే యఔఫ ైన చికితసఔు ఄబయ శూదరయణ చరభీజల శూ బని నేంచదని, ఎలాంటి్ నౄభా లేఔుంట్ే ఙేమని చరభీజలనఽ ఄథి 
ఔయౌగి ఈండదని ఙెఫ ణోంథి.  

లేవలు, సయపభలఔు చరభీజలుగ ఄయవంతఫ ైన చరభీజలనఽ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నియవచిసఽౄ ంథి. ఆయ ఄసవస త/తగియౌన గమం 
సవపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభిేషీ లేయ సంసఔు నుాభాణ ఔ చరభీజలుగ ఈండడఫే కఔ, కైయఔఫ ైన, కై 
యౄంలలని లేవలకోసం అ పౌగోయఔ థేాశ్ంలల ఄభలు ఙేలే చరభీజలఔు ఄనఽఖ ణంగ ఈంట్లబ. 

ఇ నిఫంధన లేయ సంస  నృలుా ల నణరౄ నిై నలంచనివవఔుండర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. ఄంణేకఔ శూదరయణ యధఽలఔు చికితస 
కోసం తఔుువ కయసిలఔు ఙేలేందఽఔు ఫదఽలు కభీథైెన అసఽతేాలఔు య ళ్ుడం నఽంచి నౄభాథరయసనఽ ఄడెు ఔుంట్లంథి.  

 

 

9. కెెభమ్ నోటీష 

తా్త నౄభా నులల కెాబమ్ ఖ భించి య ంట్ధే సభాఙరయం ఄంథింఙరలని, దశూౄ యేజు సభయణఔు నిభిేషీ కల భినేతేలనఽ 
సాచిసఽౄ ంథి. అభోఖ నౄభా నులలలలల, యనియోఖథరయస నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై కోయసఔుధే క్షంలల అసఽతా్తలల 
ఙేయఔ భ ంథే సభాఙరయం ఄంథించఫడెణరబ. ఄబనటి్కీ, భీఆంఫర్స ఫ ంట్ కెాబమ్ ల యషమంలల కొనిై 
సందభౌలలా  నౄభాదయస కెాబమ్ ఖ భించి నౄభాసంస లఔు సభాఙరయం ఄంథింఙరలధే యషమానిై టిి్ంచఽకోఔుండర లు 
భోజులు/ధ లలు ఖడచిన తభవత దశూౄ యేజులనఽ సభభిశూౄ యస. నృలుా ల సభయణలల జఞం నృలుా ల నణరౄ నిై 
నలంచడరనికి, నౄభాథరయస/అసఽతా్త తథితభల మోశూలఔు థరభి తీమవచఽి. కెాబమ్ ల కోసం సభెైన సదఽనుమాలనఽ 
ఙేమడం నఽంచి ఔడర ఆథి ాపలయతం ఙేసఽౄ ంథి. కఫటిి్ నౄభా ఔంనలనీలు శూదరయణంగ కెాబమ్ ల సతవయ 
సభాఙరయంకోసం త్తౄ డి ఙేసఽౄ ంట్లబ. కెాబమ్ దశూౄ యేజు సభయణఔు కల భినేత్తని శూదరయణంగ డిరిర్జ ణేథీ నఽంచి 
15 భోజులుగ నియృబశూౄ యస. ఆథి కెాబమ్ లనఽ తవభితఖత్తన, కచిితఫ ైన భీత్తలల నియేథింఙేందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄ ంథి. 
ఄంణేకఔ ఄవసయఫ ైణే దభుౄ లు ఙేటిే్ందఽఔు ఔడర నౄభా సంస ఔు యలు ఔయౌసఽౄ ంథి.  

నిభీృత వవదిని థరటి్న తభవత కెాబమ్ సభాఙరయం/త ాసభయణ జభిగై క్షంలల థరనికి ళేతేఫదేఫ ైన కయణభ ంట్ే 
భిశీయౌంఙరలని ఐ.అర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు సాచిసఽౄ ధరైబ.  



 

221 

 

10. ఉచిత ఆమోఖా మీక్షలక 

వకిౄఖత అభోఖ నులలలలల, కెాబమ్ యళ త నులలథరయసఔు ఏథో యౄంలల నుోాణరసహఔం ఆఙేిందఽఔు, ఒ సదఽనుమం 
శూదరయణంగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. ధరలుఖ  నియంతయ, కెాబమ్ యళ త నులల కలాల భ గింులల అభోఖ భీక్షల 
వమానిై త్తభికి ఙెయాౌంచడరనికి నులలలు శూౌఔయం ఔయౌసఽౄ ధరైబ. ఆయ శూదరయణంగ ఄంతఔుభ ందఽ భూడేళ్ు 
కలంలల నౄభా ఙేలన సఖట్ల శూ భ ్లల 1రతంగ భినేతం ఙేమఫడింథి.  

11. ఔకాభయలేట వ్ ఫో నస్క 

కెాబమ్ యళ త నులలథరయసనఽ నుోాతసళ ంచడరనికి తా్త కెాబమ్ యళ త ఏడరథికి నౄభా ఙేలన శూ భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్ 
ఫోనస్క నఽ ఄంథించడరనిై భభో యౄంగ ఎంచఽఔుంథి. ఄంటే్, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ ునయసదేయణ సభమంలల ఒ లయ 
రతం (ఈథరహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతం) ఫేయ నలయసఖ తేందని ఄయం. థి కెాబమ్ యళ త ునయసదేయణలఔు ఖభిషీంగ 
50రతం ఫేయ ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన ఄసలు నణరౄ నికి నానేమంనఽ ఙెయాౌశూౄ యస. 
ఎఔుువ యక్షణనఽ ఄంథిశూౄ యస. 

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయం, సంచిత ఫోనస్క నఽ అభోఖ నౄభా నులలల నుాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే 
ఄంథించవచఽి. ాయోజన నులలలనలై (న.ఏ నులలలు నేనశృబంచి) ఎంత భాతాభూ కదఽ. సంచిత ఫోనస్క నితీయస 
నుాలలఔిస్క లల, నులల దశూౄ యేజులల సయవయంగ నేభపునఫడరయౌ. ఄంణేకఔ, ఒ కెాబమ్ నఽ ఒ నిభిేషీ సంవతసయంలల ఙేలేౄ , 
నుానౄ ంచిన భైట్లలలధే సంచిత ఫోనస్క  తగిాంచఫడెతేంథి. 

ఉదడసయణ 

యౄ. ఐదఽ యేల ననాేమంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల తీసఽఔుధరైడె. నదట్ి ఏడరథి ఎలాంట్ి కెాబమ్ 
ఙేమఔుంట్ే భెండో ఏడరథిలల ఄంణే నానేమం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయాౌసఽౄ నైట్కిీ, ఄతని నౄభా నతౄ ం యౄ. 
3.15 లక్షలఔు నలయసఖ తేంథి. (ఄంతఔుభ ందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతం ఎఔుువ) ఆథి థేళ్ు కెాబమ్ యళ త 
ునయసదేయణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు య ళా్ఖలదఽ.  

12. భాలకస్క/ ఫో నస్క 

కెాబమ్ లు లేఔుండర అభోఖ నులలని నిలఫ ట్లి కోవడం కోసం నుోాణరసహభంథిసఽౄ నై భీత్తలలధే,  భాలుస్క ఄధే భభో 
ణారభాైమ భాయాం ఔడర ఈంథి. ఒ నులల కింద కెాబమ్ లు ఙరలా ఎఔుువగ ఈంటే్, భాలుస్క ఄధే నానేమం 
లలడింగ్ నఽ ునయసదేయణ సభమంలల వసాలు ఙేశూౄ యస.  

అభోఖ నులల ఄధేథి శూభాజిఔ యాోజన నులల కవడంణో వకిౄఖత అభోఖ నులలలనల ై ఆటి్వయఔు భాలుస్క 
వసాలు ఙేమఫడలేదఽ.  
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ఄబనటి్కీ, ఫింద నులలల యషమంలల భాలస్క ఄధేథరనిని ఄయవంతఫ ైన భినేతేలలా  కెాబమ్ నిషత్తౄ ని 
నిలఫ ట్లి కోవడం కోసం తగినంత నతౄ  నానేమంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయాంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. 
భభోయ ైు నానేమం ధయలల భంచి ఄనఽబవం ఏయడిణే నానేమం భైట్ లల తగిాంు ఫోనస్క యౄంలల 
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.  

13. కెెభమ్ తగిింు ఉండద 

నౄభా ఙేలన శూ భ ్లల ఫోనస్క ఔు ఫదఽలు తా్త కెాబమ్ యళ త సంవతసభనికి నానేమంలల తగిాంు కోసం కొనిై 
ఈతతేౄ లు ఄంథిసఽౄ ధరైబ.  

14. షస-చ యెౌంు 

సహ- ఙెయాౌంు ఄధేథి ఒ అభోఖ నులల కింద ాత్త కెాబమ్ లలని కొంత పలగనిై నౄభాథరయస బభించడం ఄధే పలవన. ఆయ 
ఈతత్తౄ  అదరయంగ నియోంధఫ ైనయ కవచఽి లేథర సవచిందఫ ైనయ కవచఽి. సహ- ఙెయాౌంు ఄనవసయంగ అసఽతా్తలల 
ఙేయడం నఽంచి నౄభాథరయసనఽ నియభించడం లాంటి్ కొనిై ఔరభశిక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄ ంథి.  

సహ- పలఖశూవభం ఄధే నేఖ లు ఄని నయౌఙే ఒ నిభీృత శూ భ ్ కఖలదఽ. లేథర ఄథి ఄనఽభత్తంచిన కెాబమ్ నతౄ ంలల 
ఒ రతం కవచఽి. భాభెుట్ లలని కొనిై ఈతతేౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికితసలు లాంట్ ినిభిేషీ యధఽలఔు లేథర శూదరయణంగ ఙేలే 
శ్సౄ ై చికితసలు, లేథర ఒ నిభిేషీ వమసఽ థరటి్న యభికి భాతాఫే సహ- ఙెయాౌంు నిఫంధనలనఽ ఄభలు ఙేశూౄ బ. 

15. తగిింు/మిఖయలక 

అభోఖ నులలలలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఆథి నౄభా సంస  కెాబమ్ ఙెయాౌంచడరనికి భ ందఽగ నౄభాథరయస 
ఙెయాౌంఙరయౌసన నిభీృత శూ భ ్ ఄని ఙెవచఽి. ఄంట్ే ఒ నులలలల తగిాంు యౄ. థి యేలు ఄబణే, నౄభాథరయస భ ందఽగ 
తా్త నౄభా నషిం ఙెయాౌంులలనా భ ందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయాౌశూౄ యస. థీనిని భభింత యవభింఙరలంట్ే, కెాబమ్ యౄ. 
80యేలు ఄబణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ందఽగ యౄ. థియేలు బభింఙరయౌ. నౄభా సంస  యౄ. 70యేలు ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

తగిాంు ఙేమఖయౌగినథి ఄధేథి అసతా్త నఖదఽ నులలలలల నౄభా సంస  ఏథేని యాోజధరలనఽ ఙెయాౌంఙే భ ందఽ వభిౄంఙే 
నిభిేషీ భోజులు/ఖంట్ల సంకగ ఔడర ఈండవచఽి. 

16.  ఖది అద ద  ఆంక్షలక 

ఒ కెాబమ్ సంబయంచినుడె నౄభా ఙేలన శూ ఫే్ ఙెయాౌంచఖల ఖభిషీ నతౄ ంగ ఈండేలా లు ఈతతేౄ లు ఫళ యంఖ 
భాభెుట్ ా  ఈండగ, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ణో థరనిని భ డినలటి్డం థరవయ నౄభాథరయస ఎంచఽఔుధే ఄవకశ్ంనలై  ధేడె లు 
ఈతతేౄ లు అంక్షలు ఄభలు ఙేసఽౄ ధరైబ. ఖథి ఄథెెనఽ ఄనఽసభించి అసఽతా్తలలని ఄనిై కయసిలు ఈంట్లమని 
ఄనఽబవం ఙెఫ ణోంథి. ఎఔుువ ఄథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఈండడం వలా ఄనిై కయసిల దఽె లు థరనికి తఖాటిే్ ఎఔుువగ 
ఈంట్లబ. కఫటిి్, నౄభా ఙేలన నతౄ ంలల 1 రణరనిై భోజుఔు ఄథెె భినేత్తగ యదింఙే నులలలల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన 
వకిౄ యౄ. య బని భాతాఫే భోజు ఖథి ఄథెెగ ను ంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఈంట్లయస. థీనిై ఫటిి్ కభీథైెన అసఽతేాలలల 
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యలాసవంతఫ ైన చికితస ను ందగోభిణే, నులలని ఔడర తగినంత నానేమం ఙెయాౌంచి, ఎఔుువ నణరౄ లఔు కొనఽగోలు 
ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.  

17.  ునయవదధయణ తుఫంధన 

అభోఖ నౄభా నులలల ునయసదేయణనలై ఐ.అర్.డి.ఏ ఙేలన భాయాదయశకలు అభోఖ నులలలనఽ జీయతకలం నుట్ల 
తనిసభిగ ునయసదేభింఙేలా ఙేసఽౄ ంథి. నౄభా ను ందడం లేథర థరనికి సంఫందించిన తదనంతయ యాోజధరలనఽ 
ను భందడంలల మోసూభితం లేథర తుథోవ టిి్ంచడం లేథర నౄభాథరయస (లేథర అమన తయున) ఫ థిభింు ఈంటే్ అ 
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔంనలనీ ునయసదేయణనఽ త్తయసుభించవచఽి.  

18.  తుఫంధన యదద  

యదఽె  నిఫంధననఽ ఔడర నిమంతణా చట్లి లు, నుాభాణ కీఔభింఙరబ. నౄభా థరయస తభనఽ తుథోవ టిి్ంఙరయని మోసం 
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమట్నలటి్లేదని, సహకయం ఄంథించడం లేదధే కయణరలణో నౄభా ఔంనలనీ ఏ 
సభమంలల ఄబధర నులలని యదఽె  ఙేమవచఽి. 

చివయగ ణెయౌలన చియసధరభాలల నౄభాథరయసఔు ఄకైలెడ్సజ  ఫ ంట్ ణో ఔడిన భిజిషిర్ నుోసఽి లల ఔనీసం థిళేనఽ భోజుల 
సభమంణో భతూయవఔఫ ైన ధనట్ీసఽ కయయౌస ఈంట్లంథి. నౄభా సంస  నులలని యదఽె  ఙేలేౄ  నులల కింద ఎలాంటి్ 
కెాబమ్ నఽ ఙెయాౌంచఔుంటే్, ఖడెవు తీయని నౄభా కలానికి సభంగ చివభి నానేమంఔు తఖాట్లి  కొంత నణరౄ నిై ఔంనలనీ 
త్తభిగి ఙెయాౌంఙరయౌస ఈంట్లంథి.  

నౄభా ఙేలన వకిౄ థరవభ యదఽె  జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో నానేమం త్తభిగి ఙెయాౌంచఫడెతేంథి. ఄంట్ే నౄభా 
ఙేలన వకిౄ నుోాభైట్ల ఔధరై తఔుువ రతంణో నానేమం భీపండ్స నఽ ను ందఽణరయస. కెాబమ్ ఙేల ఈంట్ే, భీపండ్స 
ఙెయాౌంచఫడదఽ.  

19.  సేుచడా షమీక్ా కహలం 

ఒ యనియోఖథరయస ఒ కొతౄ  నౄభా నులలని కొని, నులల దశూౄ యేజునఽ లవఔభించిన తభవత ణరనఽ కోయసఔునై నిమభ, 
నిఫంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుంటే్, అమన భ ందఽనై భాభా లేనేటి్? 

ఇ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమంతాణలలా  ఒ యనియోఖథరయస ళ త శూౌఔభనిై యౄను ంథించింథి. 
యనియోఖథరయస థరనిని త్తభిగి ఆచిి, కింథి నిఫంధనలఔు తఖాట్లి  త్తభిగి ఙెయాౌంునఽ ఄందఽకోవచఽి: 

1. ఆథి జీయత నౄభా నులలలఔు, ఔనీసం ఔ ఏడరథి కలభినేత్త ఔయౌగిన అభోఖ నౄభా నులలలఔు భాతాఫే 
వభిౄసఽౄ ంథి. 

2. యనియోఖథరయస ఇ హఔుునఽ నులల దశూౄ యేజు లవఔభించిన 15 భోజుల లలు ఈయోగించఽకోవచఽి.  

3. థీనిని నౄభా సంసఔు అమన భతూయవఔంగ ణెలనుయౌస ఈంట్లంథి.  
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4. నులలనలై ఎలాంటి్ కెాబమ్ ఙేమఔ నుోణే భాతాఫే నానేమం భీపండ్స ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. థీనిని 
సయసె ఫలట్ల ఙేశూౄ యస. 

a) యక్షణనలై అ కలానికి తఖాట్లి  సభ చితఫ ైన భిస్కు నానేమం  
b) య ైద భీక్షలనలై నౄభాసంసఔు ఄబయ కయసిలు భభిమ   
c) శూి ంు డాటీ్ చరభీజలు 

20.  ునయవదధయణఔక ఔయవణ కహలం 

నౄభా కొనశూగింునఽ నియవళ ంచడం ఄధేథి అభోఖ నౄభా నులలలల ఒ భ కఫ ైన ఄంశ్ంగ నిలుశూోౄ ంథి. నులలలు 
ఎలాంటి్ యభభం లేఔుండర ునయసదేభించఫడిణే నులల కింద ాయోజధరలు నియవళ ంచఫడెతేనైందఽన, సకలంలల 
ునయసదేభించడం ఄధేథి ఄతంత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఈంట్ ంథి.  

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల కాయం, వకిౄఖత అభోఖ నులలల ునయసదేయణఔు 30 భోజుల ఔయసణ కలం 
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.  

ఆథివయఔటి్ నౄభానఽ ఖడెవు ణేథీనఽంచి 30 భోజులలా ు ునయసదేభిలేౄ  కొనశూగింు యాోజధరలనీై 
నియవళ ంచఫడెణరబ. యభభ కలంలల ఏథేని కెాబమ్ లు ఈంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.  

వకిౄఖత ఈతతేౄ లనలై అదరయడి ునయసదేయణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయసణ కలానిై భంజూయస ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి 
తీసఽకోవచఽి.  

ఐ.అర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ  భెఖ లేషన్స ఄండ్స ళెల్ౄ  ఆనాసభెన్స శూి ండరభెడుజైషన్ కింద నలైనఽనై కీలఔ నిఫంధనలు, 
నియవచధరలు, నేనశృబంులలల ఎఔుువ పలఖం భాాణీఔభించఫడెణరబ. యటి్ని చాల, ఎటి్ఔుడె ఐ.అర్.డి.ఏ 
జఞబా ఙేలన భాయాదయశకలు, ఈతౄ యసవలనలై తభంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభించఽకోయలని యథరయస లఔు 
సాచించఫడెణోంథి.  

నేభ్యౌై నైయస భీక్షించఽకోండి 2 

ఐ.అర్.డి.ఏ భాయాదయశకల కాయం, వకిౄఖత అభోఖ నులలల ునయసదేయణ కోసం________ ఔయసణ కలం 
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. ఄయయ ై భోజులు 
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శూహమహంవం 

a) ఒ అభోఖ నౄభా నులల ఄధేథి ఉళ ంచని భీత్తలల హఠతేౄ గ ాభాదం జభిగి/ఄసవస తఔు ఖ భెై అసఽతా్త నులు 
కయయౌస వఙేి భిల తేలలా  నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి.  

b) అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ అ నులల కింద యక్షణ ను ంథే యభి సంక నుాత్తథిఔన వకిౄఖత నులల, ఔుట్లంఫ నూోా ట్ర్ 
నులల, ఫింద నులలగ వభీాఔభించవచఽి.  

c) అసఽతా్త కయసిల నులల లేథర ఫ డీకెామమ్ ఄసవస త/ాభాదం సభమంలల ఄబయ అసఽతా్త కయసిలనఽ త్తభిగి 
ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

d) అసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ందఽ కయసిలు ఄంట్ే అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ందఽ (శూదరయణంగ 30 భోజులు) 
వయఔు ఄబయ య ైద కయసిలు ఄని ఙెవచఽి. కెాబమ్ లల పలఖంగ థీనిని భిఖణ శూౄ యస.  

e) అసఽతా్త నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలు ఄంటే్ అసఽతా్త నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కొనిై 
భోజుల (శూదరయణంగ 60 భోజులు) వయఔు ఄబయ య ైద కయసిలు ఄని ఙెవచఽి. కెాబమ్ లల పలఖంగ థీనిని 
భిఖణ శూౄ యస.  

f) ఔుట్లంఫ నూోా ట్ర్ నులలలల, జీయత పలఖశూవనే, అదరయడిన నలాలు, తయాౌదండెాలు ఔుట్లంఫం నణరౄ నికి కై 
నతౄ ంగ నౄభాశూ భ ్నఽ ఄంథిసఽౄ ంథి.  

g) అసఽతా్తలల ఙేభిన కోు భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత శూ భ ్నఽ ఒ అసఽతా్త భోజుయభీ నఖదఽ నులల 
ఄంథిసఽౄ ంథి.  

h) తీవ ాఄసవసత నులల ఄధేథి తీవ ాఄసవస త ఄని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభే యణనలై పలభీ నణరౄ నిై ఙెయాౌంఙేందఽఔు యలు 
ఔయౌంఙే తీవ ాఄసవసత నులల.  

i) ఎఔుువ తగిాంు లేథర ట్లప్ యక్షణలు నిభిేషీంగ ఎంచఽఔునై ఒ నణరౄ నికి (యేాశ్ం లేథర తగిాంచఖయౌగినథి ఄని 
ఄంట్లయస) నేంచి నౄభా ఙేలన ఎఔుువ శూ భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి.  

j) లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినంత యక్షణ ఔయౌంచడంణో నుట్ల నౄభా సంస  తన నులలకి సభెైన 
ధయనఽ నియృబంచడంలలనా సశృమడెతేంథి.  

k) ఉళ ంచని ాభాథరలు ఎదఽభెైనుడె భయణం భభిమ  ఄంఖయ ైఔలం ాయోజధరల యౄంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద 
(PA) యక్షణ భిశృభనిై ఄంథిసఽౄ ంథి.  

 

l) ఄవుట్ నేషంట్ యక్షణలు దంత చికితసలు, దిఱి  సంయక్షణ కయసిలు, శూదరయణ య ైద భీక్షలు లాంట్ి అసఽతా్తలల 
ఙేభయౌసన ఄవసయం లేని యటి్కి ఄబయ య ైద కయసిలనఽ ఄంథిశూౄ బ.  
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m) ఒ ఫింద నులలని ఒ సంస , ఒ సంగం, ఒ ఫలంఔు కెరడిట్ కయసు  యపలఖంలాంట్ి ఒ ఫింద మజభాని తీసఽఔుంట్లయస. 
ఆందఽలల ఒ ఏఔ నులల ఄధేథి వఔుౄ ల ఫిందం నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి.  

n) కభపభైట్ నూోా ట్ర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ నతౄ ం నౄభా ఙేలన ఔుట్లంఫ నణరౄ నికి నేంచిన ఄదిఔ కయసిలనఽ 
బభించడంలల సశృమడెతేంథి.  

o) యథేశీ ఫ డీకెాబమ్ / మాాణ నులలలు యథేరలలా  ఈంట్లనై సభమంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి 
ఖ భెైధర, ఄసవసత ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి.  

p) కభపభైట్ ాకెవంట్ ట్లాయ లర్స నుా న్ ఄధేథి ఒ యభిషఔ ాణరయఔ. ఆందఽలల పలయతథేశ్ం ఫమట్ తయచా మాాణరలు 
శూగింఙే తన కయ నియవహఔుల కోసం ఒ కభపభైట్ సంస  వకిౄఖత నులలలనఽ తీసఽఔుంట్లంథి.  

q) ణేాకించి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖందయగోమానిై నియభింఙేందఽఔు అభోఖ నౄభాలల ఈయోగింఙే ఄధేఔ థరలనఽ 
ఐ.అర్.డి.ఏ నుాభాణ కీఔభించింథి.  

 

 

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండ్ి  

జవ్హఫయ 1 

సభెైన ఎంనఔ II. 

అసఽతా్తలల ఙేయఔ భ ందఽ కయసిల కోసం యక్షణ కల వవది కోు నౄభా సంస నఽ ఫటిి్ భాయసతేంట్లంథి. థరనిని 
నులలలల నియవచిసఽౄ ధరైయస. ఄతంత శూదరయణ యక్షణగ అసఽతా్తలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ందఽ కలభంట్ే 
సభినుోతేంథి.  

జవ్హఫయ 2 

సభెైన ఎంనఔ I. 

ఐ.అర్.డి.ఏ భాయాదయశకల కాయం, వకిౄఖత అభోఖ నులలల ునయసదేయణఔు 30 భోజుల ఔయసణ కలం 
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.  

 

సుమ మకీ్ష రవనలక 

రవన 1 

అసఽతా్త కయసిల నులలకి సంఫందించి కింథి ఔాట్నలలా  ఏథి సభెైంథి? 
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I. అసఽతా్త కయసిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఆవవఫడెతేంథి.  

II. అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽతా్త నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలఔు యక్షణ  ఆవవఫడెతేంథి.  

III. అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽతా్త నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలఔు యక్షణ  ఆవవఫడెతేంథి కఫటిి్ 
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుోణే ఔుట్లంఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄ ం ఙెయాౌంచఫడెతేంథి.  

IV. నదటి్ ఏడరథి నఽంచి అసఽతా్త కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంచఫడెతేంథి. నదటి్ ఏడరథి ఎలాంట్ి కెాబమ్ లు 
జయఔుంటే్ భెండో ఏడరథి నఽంచి అసఽతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ, అసఽతా్త నఽంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభవత కయసిలఔు 
యక్షణ ఔయౌంచఫడెణరబ.  

 

 

రవన 2 

కింథి ఔాట్నలలా  ఏథి సభెైంథో ఖ భిౄంచండి? 

I. భోగలణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా 

II. భయణంణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా 

III. భోఖం, భయణరలు భెండింటి్ణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా 

IV. భోఖం లేథర భయణంలలల భెండింట్ికీ సంఫందించని థరనిణో వవహభింఙే అభోఖ నౄభా 

రవన 3 

అభోఖ నౄభాలల ఄంథిసఽౄ నై నఖదఽ యళ త లేవఔు సంఫందించి కింథి ఔాట్నలలా  ఏథి సభెైంథి? 

I. ఆథి పౌత్తఔఫ ైన ఔభెనీస ధనటా్ ఫట్లవడరనఽ తగిాంచి, ఙెటా్నఽ కనుడవచిధే భీత్తలల ఎలకిా నిక్ ఙెయాౌంులనఽ 
నుోాతసళ ంచడరనికి నౄభా ఔంనలనీలు నుాయంనంచిన భవయణ ళ త చిదన ఈదభం.  

II. ణేాఔ థఔం కింద నౄభా ఔంనలనీకి బా తవం ఙెయాౌంు జయసుతేనైందఽన నౄభాథరయసఔు ఈచిత కయసిణో లేవ 
ఄంథించఫడెతేంథి కనీ ఎలాంటి్ నఖదఽ ఙెయాౌంచఫడదఽ.  

III. నౄభా ఔంనలనీ నఖదఽనఽ అమోథించనందఽన ఙెయాౌంులనీై ఆంట్భెైట్ ఫలంకింగ్ థరవభ లేథర కయసు ల థరవభ 
భాతాఫే జయసఫడెతేంథి.  

IV. నౄభాథరయస ఙెయాౌంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ. నౄభా ఔంనలనీ ధేయసగ అసఽతా్తకి నృలుా  ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

రవన 4 

అభోఖ నౄభాలల అసఽతేాలఔు సంఫందించి PPN యొఔు సభెైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄంచండి.  



 

228 

 

I. నాృక్ నలాపర్ు ధ ట్ వర్ు 

II. నలాపర్ు ను ాయ ైడర్ ధ ట్ వర్ు  

III. నాృక్ నలైైయేట్ ధ ట్ వర్ు 

IV. ను ాయ ైడర్ నలాపభెనిషమల్ ధ ట్ వర్ు  

 

 

 

 

రవన 5 

కింథి యటి్లల ఏ ఔాట్న సభెైంథో ఖ భిౄంచండి? 

I. తన ఈథోఖ ల కోసం ఒ సంస  ఫింద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

II. తన యనియోఖథరయసల కోసం ఒ ఫలంఔు ఫింద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

III. ఒ దఽకణథరయస తన యనియోఖథరయసల కోసం ఫింద నులలని తీసఽకోవచఽి.  

IV. ఈథోఖ ల ఔుట్లంఫ సబ లనఽ ఙేయిడరనికి తన ఈథోఖ లకోసం సంస  ఒ ఫింద నులలని యసౄ భించవచఽి.  

 

సుమ మకీ్ష రవనలఔక జవ్హఫయలక  

జవ్హఫయ 1 

సభెైన ఎంనఔ II. 

అసఽతా్త కయసిల నులలలల, అసఽతా్తలల ఈండడంణే నుట్ల అసఽతా్తలల 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 యళ త లేవ కింద నౄభాథరయస ఙెయాౌంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ. నౄభా ఔంనలనీ ధేయసగ అసఽతా్తకి నృలుా లనఽ ఙెయాౌసఽౄ ంథి.  

జవ్హఫయ 4 

సభెైన ఎంనఔ II. 

PPN ఄంట్ే నలాపర్ు ను ాయ ైడర్ ధ ట్ వర్ు. 

జవ్హఫయ 5 

సభెైన ఎంనఔ III. 

ఔాట్నలు I, II భభిమ  IV సభెనైయే. తన యనియోఖథరయసలఔు దఽకణథరయసడె ఫింద నౄభా తీసఽకోయస కఫట్ిి  
ఔాట్న III తు.  
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అధడామం 9 

ఆమోఖా తెభాలో అండర్ మెైట ంగ్ 

 

అధడామం ఉతోృ దడఘ తం 

ఇ ఄదరమం అభోఖ నౄభాలల ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఖ భించి నైఔు సభఖర భిజఞా ధరనిై ఄంథించడరనిై లక్షంగ 
నలట్లి ఔుంథి. ఏ యఔఫ ైన నౄభాలలధ ైధర ూచీడడం  ఙరలా భ కఫ ైన ఄంశ్ం. నౄభా నులల జఞభీలల ఆథి కీలఔ 
నుతా వళ సఽౄ ంథి. ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కి సంఫందించిన నుాథనేఔ సాణరాలు, శూధధరలు, దేతేలు, కాిరమనలై ఇ 
ఄదరమం నైకొఔ ఄవగహన ఔయౌసఽౄ ంథి. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఔు సంఫందించి ఔడర ఆథి 
నైఔు భిజఞా నం ఔయౌసఽౄ ంథి.  

అధామన పయౌతడలక 

 

A. ఄండభెైూట్ింగ్ఄంట్ేఏనేట్?ి 

B. ఄండభెైూట్ింగ్ – నుాథనేఔపలవనలు 
C. లైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
D. అర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఆతయ అభోఖ నౄభా నిమంతణాలు 
E. ఄండభెైూట్ింఖ ుసంఫందించిభ్యౌఔసాణరాలు, శూధధరలు 
F. ఄండభెైూట్ింఖ ర్కిరమ 

G. ఆఖూర నలహల్ౄ ఆనాసూభెన్స 

H. ఒవభీసస్క ట్లాయ ల్ ఆనాసభెన్స ందం 

I. వకిౄఖత భాాద నౄభా ూచీ ందం 

ఇ ఄదరమం చథియన తభవత, నైయస ఏం ఙేమఖలఖ ణరయంట్ే: 

a) ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఄంటే్ ఏనేట్  యవభించఖలుఖ ణరయస.  
b) ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఔు సంఫందించిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృంచఖలుఖ ణరయస 
c) ఄండర్ భెైట్యసా  ఄనఽసభింఙే సాణరాలనఽ, ఈయోగింఙే యయధ శూధధరలనఽ యవభించఖలుఖ ణరయస 
d) వకిౄఖత అభోఖ నులలల ఄండర్ భెైటి్ంగ్ సంూయృ కాిరమనఽ ఫ చఽికోఖలుఖ ణరయస 
e) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స నులలలనఽ ఎలా ఄండర్ భెైట్ ఙేశూౄ భో చభిించఖలుఖ ణరయస 
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ఈ గటాట తున మిశీయౌంచండి్ 

శూఫ్ి్ యేర్ ఆంజనీర్ గ నిఙేసఽౄ నై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ అభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోయలని 
నియృబంచఽఔుధరైయస. అమధొఔ నౄభా ఔంనలనీకి య మాుయస. యయస ఔ తా్తనుదన నూభనిై అమన ఙేత్తకిఙరియస. 
థరనిలలని ఄధేఔ యకల శా్ైలఔు అమన జయఫ  ఆయవయౌస ఈంథి. ఄయ అమన థేహథరయసఢం, అభోఖం, 

భానలఔ అభోఖం, భ ందఽ నఽంచి ఈనై జఫ ోలు,  ఔుట్లంఫ అభోఖ చభితా, ఄలయట్లా  వగెైభలఔు 
సంఫందించిన శా్ైలు.  

భనీశ్ నఽంచి ఇ తా్తనుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభవత ఔడర యయస అమననఽ ఆంక ఄధేఔ ణరాలు కోభయస. 
ఐడెంటి్టి్, వమసఽ, చియసధరభాల నియౄణ ణరాలనఽ, భ నఽటి్ య ైద భికయసు లనఽ సభభింఙరలని కోభయస. 
అభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై య ైద భీక్షలు ఙేబంచఽకోయయౌసంథిగ ఔడర యయస అమననఽ కోభయస. ఆథి 
అమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలంథి.   

తనని ణరనఽ అభోఖవంతేనిగ, చఔుని అథరమ శూ బ ఔయౌగిన వకిౄగ సంపలయంచఽఔుధే భనీశ్ తన 
యషమంలల, నౄభా ఔంనలనీ ఄట్లవంటి్ కొలేా టి్ ఙరంణరడె కాిరమనఽ ఎందఽఔు ఄనఽసభిశూోౄ ంథో ణెయౌమఔ 
అశ్ియనుోమాయస. ఇ లాంఛధరలనీై ూయౄమాఔ, నౄభా ఔంనలనీ అమనఔు ఄదిఔ కొలెసిభల్, ఄదిఔ యఔౄనుోట్ల 
ఈనైట్లా  య ైద భీక్షలలల ణేయౌందని, ఆయ తదనంతయ కలంలల అమనఔు ఖ ండె జఫ ోలు భఖల ఄవకరలనఽ 
నలంచవచిని ణెయౌమజైలంథి. యయస అమనఔు నులల ఆవవజూనుయస కనీ, ళెచఽి నానేమం కోభయస. అ నతౄ ం 
తన నేతేాడె ఙెయాౌంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఈండడంణో సదయస నులల తీసఽఔుధేందఽఔు భనీశ్ త్తయసుభింఙరయస.  

ఆఔుడ, సదయస నౄభా ఔంనలనీ, థరని ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కాిరమలల పలఖంగ ఇ చయలనఽ ఄనఽసభిశూోౄ ంథి. నషి 
భాాద యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైుడె, నౄభాసంస  అ భిస్కు లనఽ సఔరభంగ భథింు ఙేమాయౌ.  సళేతేఔఫ ైన 
భీత్తలల లాపలనిై ఖడింఙరయౌ. నషి భాాథరనిై సభిగా  భథింు ఙేమఔనుోణే, తభవత సదయస వకిౄ కెాబమ్ ఙేలేౄ ,  
ఔంనలనీకి ఄథి నషింగ భిణనేసఽౄ ంథి. నలైగ, నౄభా సంస లు నౄభా ఙేలన యయందభి తయపున నానేమంలనఽ 
వసాలు ఙేశూౄ బ. యయస అ నణరౄ లణో ఔ ట్ాసఽి  భాథిభిగ వవహభింఙరయౌస ఈంట్లంథి.    
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A. అండర్ మెైట ంగ్ అంటే ఏమిట ? 

1. అండర్ మెైట ంగ్  

నౄభా నిదికి యటి్లాఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄ లల తగినంత నానేమం ఙెయాౌంచఖల వఔుౄ లకి నౄభా 
సదఽనుమం ఔయౌంచడరనికి నౄభా ఔంనలనీలు ామత్తైశూౄ బ. తా్తనుదఔుని నఽంచి ఆలా సభాఙరభనిై 
లేఔభించి, ఄతని నఽంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఈండఖలథో యరలాఱంఙే కాిరమనఽ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఄంట్లయస. ఇ కాిరమ 
థరవభ లేఔభించిన సభాఙరభనిై అదరయం ఙేసఽఔుని, అ తా్తనుదఔునికి నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంఙరలల లేథో 
యయస నియృబశూౄ యస. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంఙరలని నియృబలేౄ , యయస కొనిై షయతేలనఽ, నిఫంధనలనఽ 
యదించడఫే కఔ ఎంత నానేమం ఙెయాౌంఙరలల ఔడర నిభైెశిశూౄ యస. ఄట్లవంటి్ భిస్కు తీసఽఔుంట్లనైందఽఔు 
సళేతేఔఫ ైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడించఖలభా లేథర ఄని చాసఽఔుంట్లయస.     
అభోఖ నౄభా ఄధరభోఖ పలవననఽ అదరయం ఙేసఽఔుని ఈంట్లంథి. ఆఔుడ, ఄధరభోఖం ఄంటే్, ఔ వకిౄ  ఄధరభోఖం 
నులవడరనికి లేథర భోఖఖరసఽౄ డవడరనికి ఈనై భిస్కు, యటి్కి చికితస ఙేబంచఽకోవడం లేథర అసతా్తలల ఙేయడంగ 
నియవచించఽకోయయౌ. ఄధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతం ఙేసఽౄ ంథి. (శూదరయణంగ వయోజనఽలలల ఔధరై 
లనిమర్ నుౌయసలలలధే ఄధరభోఖం తలెతేౄ తేంథి. నేత్తనైభిన ఫయసవు లేథర ఫయసవు తఔుువగ ఈండడం, నిభిెషి 
యధఽలు లేథర ఄధరభోగలఔు సంఫందించి వఔుౄ ల ఖత, వయౄభాధరల చభితా, ధాభనునం వంట్ి వకిౄఖత 
ఄలయట్లా , సాఽౄ త అభోఖ ల త్త, తా్తనుదఔుని విత్తౄ  భ కంగ ఄథి ాభాదఔయఫ ైనథి కవడం లాంట్ి యయధ 
ఆతయ తా్తఔల ఄంరలు ఔడర ఄధరభోఖం ఫలభినడఖల ఄవకరలనఽ నలంచఽతేంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ 
ఈండడం, అభోఖఔయఫ ైన జీవనర ైయౌ వంట్ి నిభిెషి ఄనఽఔల ఄంరల వలా వతసౄ ంగ ఄధరభోఖ ఄవకరలు 
తఖానఽఔడరవచఽి.    

తుయుచనం 

భిస్కు ని సభ చితఫ ైన భీత్తలల భథింు ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భంజూయస ఙేమవఙోి 
నియృబంఙే కాిరబయ ఄండర్ భెైటి్ంగ్. అ యధంగ ఄథి భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు య ల యదరన నిభృ మఔ కాిరమ 
ఄవుతేంథి.  

2. అండర్ మెటై ంగ్ ఆఴవాఔత  

నౄభా ఔంనలనీకి ఄండర్ భెైటి్ంగ్ య ధ ైభ ఔ లాంటి్థి. ఎందఽఔంట్ే, భిస్కు ని నియాక్షంగ అమోథించిధర లేఔ 
నానేమంలనఽ తఖ  నణరౄ లలల లవఔభించఔనుోబధర నౄభా ఔంనలనీబయ థియమా తీమవచఽి. ఄలా ఄని, భభీ 
అచితచి ఎంనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులలథరయసలనఽ భభీ జఞఖరతౄ గ ఎంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల 
యసౄ భింజైలే యధంగ నౄభా ఔంనలనీ నలదె నిదిని సిఱి ంచఽకోఔుండర నియభించినట్లా  ఄవుతేంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి 
యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔం శూదించడం ఙరలా భ కం. ఄలా ఙేలేౄ ధే, ఔంనలనీ నుోటీ్ ఆవవడంణోఫలట్ల 
లాపలలనఽ ఔడర సంనుథించఖలుఖ తేంథి.    
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సంఫందిత నౄభా ఔంనలనీ ణరత్తౄ ిఔత, యదరధరలు, నశుి నిై బభించఖయౌగై శూో భతల ననఽసభించి ఇ సభతఔ 
కాిరమనఽ ఄండర్ భెైట్ర్ నియవళ శూౄ యస. భిస్కు లనఽ వభీాఔభించి, సభెైన ధయఔు ఄంగీకయయోఖఫ ైన షయతేలనఽ 
యౄను ంథించడఫే ఄండర్ భెైట్ర్ ఙేమాయౌసన ని. భిస్కు ని ఄంగీఔభించడభంటే్, నులలథరయసఔు బయషతేౄ లల 
కెాబమ్ నఽ లలటి్ల్ ఙేల నలడణరభని యగె నం ఙేమడఫేనని ఆఔుడ ఖభనించఽకోవడం ఙరలా భ కం.  

3. అండర్ మెైట ంగ్  – మిస్కు భదింు  

ఔ ఫిందం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎంనఔ ఙేసఽఔుధే కాిరబయ ఄండర్ భెైటి్ంగ్. 
భిస్కు శూ బని అదరయం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఄంగీఔభింఙరలా లేథర ఄంగీఔభిలేౄ  ఏ ధయఔు ఄంగీఔభింఙరలని ఄధేథి 
ఄండర్ భెైట్ర్ నియృబశూౄ డె. ఎటిి్ భిల తేలలలనా ఄంగీకయ కాిరమ నిషక్షనుతంగనఽ, సభానతవ నుాత్తథిఔ 
నైద శూగయౌ. ఄంట్ే, ఄలాంటి్ తా్త భిస్కు ని ఎలాంట్ి క్షనుతం లేఔుండర సభానంగ వభీాఔభింఙరయౌ. శూదరయణంగ 
ఇ వభీాఔయణనఽ నుాభాణ ఔ ఄంగీకయ ఙరయసి ల థరవభ ఙేశూౄ యస. తా్త నుాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔంగ భాభిి, 

యటి్కి తఖాట్లా గ నానేమంలనఽ లెకిుశూౄ యస.  
ఄధరభోఖం ఫలభినడే, భితేయతడే  ఄవకశ్ంనలై వమసఽ పాలవం చావచఽికనీ, శూదరయణంగ 
భితేవుఔధరై ఙరలా కలం భ ంథే ఄధరభోఖం తలుు తడెతేందని, ఄథి తయచఽ ఫలదింఙే ఄవకరలు 
ఔడర ఈధరైమని ఖ యసౄ ంచఽఔుని తీభయౌ. ఄందఽఔధే, భయణరనంతయం ఆఙేి థరనిఔధరై, అభోఖ నౄభా 
సదఽనుమం యషమంలల ఄండర్ భెైటి్ంగ్ నిఫంధనలు, భాయాదయశఔసాణరాలు భభింత ఔట్లి థిటి్ంగ ఈండడం 
ఙరలా ణరభిుఔంగ ఔనినసఽౄ ంథి.  

ఉదడసయణ  

భధఽఫేహంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ండె  లేథర భూతనాండరల సభసలు విథెి ఙెంథే ఄవకరలు ఙరలా 
ఎఔుువగ ఈధరైబ. ఄతనికి నుాణరనుమం లేఔనుోబధర అసతా్తనులబయ ఄవకరలు ళెచఽి. నలైగ, నౄభా 
యక్షణ ఈనై కలంలల అసతా్తనులబయ గట్నలు ఎఔుువశూయసా  ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. జీయత నౄభా ఄండర్ భెైటి్ంగ్ 
భాయాదయశఔసాతంా ఇ వకిౄని ఒ మోసౄ యస భిస్కు గ భాతాఫే భిఖణ ంచవచఽి. ఄబణే, య ైద ఄండర్ భెైటి్ంగ్ 
ఄతనిని ఎఔుువ భిస్కు ణో ఔడిన వకిౄగ పలయంచవచఽి.       

లైధరనిష మల్ లేథర అథరమ అదరభిత ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల ఔధరై అభోఖ నౄభాలల య ైద యంగ లేథర అభోఖ 
యంగ ఔనఽగపనై ఄంరలనలై ఎఔుువ దిఱి  నలటిే్ ఄవకశ్ం ఈంథి. ఄబణే, లైధరనిషమల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ని ఔడర 
నియాక్షం ఙేమడరనికి లేదఽ. నౄభా ఔయౌంచదగిన యధంగ వడీు  భయయౌ. తా్తఔల ఎంనఔలు ఏయ లేఔుండర 
చాసఽఔుధేందఽఔు, అభోఖ నౄభాలల నియంతయత కొనశూగైట్లా  చాసఽఔుధేందఽఔు లైధరనిషమల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ 
భ కం.  

4. అనడమోఖాం ఫామినడే్ అఴకహశహతున రఫావితం చేమఖల అంశహలక  
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భిస్కు ని భథింు ఙేలేట్ుడె ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరనిై  పాలయతం ఙేమఖల ఄంరలనఽ థిఖ వ 
నేభపునై యధంగ ఙరలా జఞఖరతౄ గ భిశీయౌంఙరయౌ : 

a) ఴమష: వమసఽనఽ, భిస్కు శూ బని ఫటిి్ నానేమంలనఽ వసాలు ఙేశూౄ యస. ఈథరహయణఔు, 
శియవులు, ఫలలలు ఆన్ లక్షనఽా , భాాథరల ఫలభినడే ఄవకశ్ం ఎఔుువగ ఈంట్లంథి ఔనఽఔ 
మ వజనఽల ఄధరభోఖ నానేమంల ఔధరై శియవులు, ఫలలల నానేమంలు ఎఔుువగ ఈంట్లబ. ఄథే 
భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు థరటి్నయయస భధఽఫేహం వంటి్ థీయఘకల యదిణో ఫలధడే ఄవకశ్ం, హఠతేౄ గ 
ఖ ండె జఫ ోఔు ఖ యబయ ఄవకశ్ం లేథర ఄలాంటి్యే భభి ఏయ ైధర ఆతయ ఄధరభోగల ఫలభినడే ఄవకశ్ం 
ఙరలా ళెచఽిగ ఈంట్లంథి ఔనఽఔ యయస ఙెయాౌంఙరయౌసన నానేమంలు ఎఔుువగ ఈంట్లబ.  

b) యౌంఖం: ఖయౌదరయణ సభమంలల భళ ళ్లు ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరలు భభింత నలయసఖ ణరబ. 
ఄబణే, భళ ళ్లఔధరై ుయసషేలు ఖ ండెనుోట్లఔు ఖ యబయ ఄవకరలు ఎఔుువ. ఄలాగై, 
ఄనుమఔయఫ ైన విత్తౄ  ఈథోగలలల ుయసషేలు ఎఔుువగ కొనశూగై ఄవకశ్ం ఈనైందఽన ఈథోఖ 
సంఫందిత ాభాథరలఔు భళ ళ్లఔధరై ుయసషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽి.   

c) అలవ్హటయె : ఏ యౄంలలధ ైధర సభై ను గఔు, భదం, లేథర భతేౄ  థరభ ల యనియోఖం ఄధరభోఖ భిస్కు నలై 
తాక్ష పాలవం చాుతేంథి.  

d) ఴాతిు : కొనిై విత్తౄ , ఈథోగలలల ాభాథరలఔు ఄదను భిస్కు ఈంట్లంథి. ఈథరహయణఔు డైైెవర్, ఫలా సిర్, 

ఏయబయట్ర్ వంట్ియ. ఄలాగై, కొనిై ఈథోగలలా  అభోఖయఫ ైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఈండవచఽి. ఎక్స భై 
ఫ ఱన్ అభైట్ర్, అజ్డ ఫ శూి స్క భిశ్రభ కభి్ఔులు, ఖనఽల తవవఔంథరయసలు వంటి్యయస అ కోవలలకి 
వశూౄ యస.  

e) ఔకటయంఫ చమితర : ఈఫోసం, భధఽఫేహం, కొనిై యకల కనసయసా  వంటి్ యధఽలనఽ జనఽయఫ ైన 
ఄంరలు పాలయతం ఙేశూౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనం ఈంథ.ి ఄ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 వభా ల ాజలలల 
ఄధరభోఖంణో భ డిడి ఈండవచఽి.  

g) ఖతంలోతు జఫయఫ లేదడ షయామీ : ఖతంలల వచిిన జఫ ో రభీయఔ ఫలళ నతనఽ నలంచడరనికి కయణభబయ 
ఄవకశ్ం ఈంథర లేఔ అ జఫ ో త్తయఖఫ టిే్ ఄవకశ్భ ంథర ఄని ణెలుసఽకోయయౌ. ఈథరహయణఔు, 
భూతానండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫ టిే్ ఄవకశ్భ ంథి. ఄలాగై, ఔ ఔంటి్లలని కైట్భకి్ భభో ఔంటి్లల 
కైట్భకి్ వఙేి ఄవకరనిై నలంఙే యలుంథ.ి  
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h) రషు త ఆమోఖా సితి, ఇతయ అంశహలక లేదడ షభషాలక : భిస్కు శూ బని, నౄభా యోఖతనఽ 
ణెలుసఽఔుధేందఽఔు ఆథి ఙరలా భ కం. యవభలనఽ సభిగా  య లాడించడం, య ైద భీక్ష థరవభ థీనిై 
నియౄనంచవచఽి.  

i) మహాఴయణం, తువ్హషం : ఄధరభోఖం నులుకఖల ఄవకరలనలై యటి్ పాలవం ఔడర ఈంట్లంథి.   

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి  1 

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కాిరమలల ఆనేడి ఈండే ఄంశ్ం ఏభంటే్ ___________. 

I. నౄభా ఈతతేౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడం 

II. ఔసిభయా నఽంచి నానేమంలు వసాలు ఙేమడం 

III. భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు ధయ నియృమం  
IV. యయధ నౄభా ఈతతేౄ లనఽ యఔరబంచడం 
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B. అండర్ మెైట ంగ్ – తృహర థమిఔ ఫాఴనలక 

1. అండర్ మెైట ంగ్ లోతు రయోజనం 

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ాయోజధరనిై భిశీయౌంచడం థరవభ భనం నుాయంనథరె ం. భెండె యాోజధరలుధరైబ 

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

ii. భిస్కు లనఽ వభీాఔభించి, భిస్కు ల భధ సభానతవం ఈండేట్లా  చాడడం 

తుయుచనం 

భిస్కు ల ఎంనఔ ఄధే ద ఫంధం అభోఖ నౄభాఔు సంఫందించిన ాత్త ాత్తనుదననఽ యరలాఱంఙే కాిరమనఽ 
సాచిసఽౄ ంథి. ాత్తనుదన  నుాత్తనిధం వళ సఽౄ నై భిస్కు శూ బని భిశీయౌంచి నౄభా ఔయౌంఙరలా లేథర ఄధేథి 
నియృబంచడం, ఆలేౄ  ఏ షయతేలనలై నౄభా ఆయవలల నియృబంచడం థీనిలలకి వశూౄ బ.  

వత్తభఔై ఎంనఔ (లేథర తా్తఔల ఎంనఔ)  జాలలల ఔనినంఙే దోయణ . అభోఖం థెఫోత్తధ ే ఄవకశ్ం 
ళెచఽిగ ఈందని ఄనఽభానించిన యయస లేథర ణయెౌసఽనైయయస తవయగ నౄభా ను ందడరనికి అ 
కాిరమలల లనేృ ను ందడరనికి తహతహలాడణరయస.  

 

ఉదడసయణ 

ఎవభికి నౄభా ఔయౌంఙరయౌ, ఏ యధంగ నౄభానఽ ఆవవజూనుయౌ ఄధే థరనినలై నౄభా సంస లు అచితచి 
వవహభించఔనుోణే, భధఽఫేహం, ఄదిఔ యఔౄనుోట్ల, ఖ ండె సభసలు లేథర కనసర్ వంట్ి తీవా భోగలణో 
ఫలధడెతేనైయయస, తవయలలధే ణరభ  అసతా్తనులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయస అభోఖ నౄభా 
ఔయౌంచఽఔుని నౄభా సంసలఔు నశుి లు సిఱించఖల ఄవకశ్ం ఈంథి.  

భభో యధంగ ఙెనులంట్ే, నౄభా సంస  ఎంనఔ యదరధరనిై నుట్ించఔనుోణే అభిఔంగ థఫెోత్తని, అ 
ఔరభంలల నశుి ల నులబయ భాాదభ ంథి.  

2. మిస్కు లలో ఈకతుటీ 

ఆుడె భనం భిస్కు ల భధ ఇకివటీ్ని భిశీయౌథరె ం. “ఇకివటీ్” ఄంట్ే కై యఔఫ ైన భిస్కు ల శూ బలు ఈనై 
దయకాసఽౄ థరయసలనఽ కై నానేమం తయఖత్తలల ఈంచడం. వసాలు ఙేలే నానేమంలనఽ నిభే భించడరనికి ఏథో ఔ 
యఔఫ ైన నుాభాణీఔయణ ఈండరలని నౄభా సంస లు కోయసఔుంట్లబ. ఄుడె ఒ మోసౄ యస భిస్కు లునై వఔుౄ లు కై 
యఔఫ ైన నానేమం ఙెయాౌశూౄ యస. ళెచఽి భిస్కు లణో ఈనై వఔుౄ లు ళెచఽి నానేమం ఙెయాౌశూౄ యస. ఒ మోసౄ యస భిస్కు 
లునై ఄతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄంజైమాలని నౄభా సంసలు కోయసఔుంట్లబ. పయౌతంగ, 
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ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄ లు ఎంత నానేమం ఙెయాౌంఙరలల నియృబంఙేందఽఔు, యభివలా యటి్లాఖల నషి 
భాాథరనిై భథింు ఙేలేందఽఔు ణరభ  ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబంచఖలుఖ ణరభని ఄయ పలయశూౄ బ.   

a) మిస్కు ల ఴమిీఔయణ 

సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేిందఽఔు ఄండర్ భెైట్ర్, భిస్కు ల వభీాఔయణగ నేయసనై కాిరమఔు 
థిఖ ణరడె. వఔుౄ లనఽ యయస ణెసఽౄ నై భిస్కు శూ బలనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభా లుగ 
యబజిశూౄ యస. ఄలాంట్ి భిస్కు వభా లు ధరలుఖ ధరైబ.  

i. తృహర భాణిఔ మిస్కు లక 

ఉశృజనిత ఄధరభోఖం (ఄసవస తఔు ఖ యబయ) ఄవకశ్ం ఒ మోసౄ యసగ ఈందని పలయంచిన వఔుౄ లనఽ ఇ 
కోవలల ఙేయసశూౄ యస.   

ii. అధిఖణాత మిస్కు లక 

ఒ మోసౄ యస యభిఔధరై ఔడర యయస ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరలు ఖణనీమంగ తఔుువగ ఈంట్లబ. 
ఔనఽఔ యభి నఽంచి తఔుువ నానేమం వసాలు ఙేమవచఽి.  

iii. నఽాన తృహర భాణిఔ మిస్కు లక 

ఒ మోసౄ యస యభిఔధరై ఔడర యయస ఄధరభోఖం నులబయ ఄవకరలు ళెచఽిగ ఈంట్లబ. ఄబధర, యభికి 
నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంచడరనిై భిశీయౌంచవచఽిననినసఽౄ ంథి.  యభి నఽంచి ళెచఽి (లేథర ఄదను) 
నానేమంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్లా  ఙేల నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంచవచఽి.   

iv. మిస్కు ల  తుమహఔయణ 

ఇ వయాంలలని వఔుౄ ల ఫలళ నతలు, ఉశృజనిత ఄదను ఄధరభోఖ ఄవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఈనైట్లా  
లెఔు. యయస బభించఖయౌగిన వమానికి ఔంనలనీ నౄభా సదఽనుమం ఔయౌంచలేఔనుోవచఽి. కొనిై 
సందభౌలలల ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథెి భోజుల భ ందఽ శ్సౄ ైచికితస ఙేబంచఽకోవడం లాంట్ి య ైద 
భిణరభానికి లలధ ైణే అ వకిౄ నౄభా ాత్తనుదననఽ ఔంనలనీ ణరణరుయౌఔంగ త్తయసుభించవచఽి. నౄభా 
ఔయౌంచడరనికి నిభఔభించవచఽి.   

3. ఎంఔ రకతరమ 

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లేథర ఎంనఔ కాిరమ భెండె శూ బలలల ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లందని ఙెవచఽి: 

 క్షైత ాశూ బలల   

 ఄండర్ భెైటి్ంగ్ యపలఖ శూ బలల   
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మైకా చితరం 1. అండర్ మెైట ంగ్ లేదడ ఎంఔ రకతరమ 

 

a) క్ైతర లేదడ తృహర థమిఔ శూహి భ 

క్షైత ా శూ బ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ధే నుాథనేఔ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽి. ఔ దయకాసఽౄ థరయసనికి 
నౄభా యక్షణ భంజూయస ఙేమవఙరి లేథర ఄని నిభే భింఙేందఽఔు ఏజంట్ లేథర ఔంనలనీ ాత్తనిది సభాఙరయం 
లేఔభించడం థీని కిందకై వసఽౄ ంథి. నుాథనేఔ ఄండర్ భెైట్ర్ గ ఏజంట్ కీలఔ నుత ా నుోఱశూౄ డె. కఫోబయ 
ఔాబంట్ ఔు నౄభా ఆవవఙరి లేథర ఄని ణెలుసఽకోఖల ఈతౄ భ లత్తలల ఏజెంటే్ ఈంట్లడె.   

తా్తనుదఔునికి సంఫందించి ఏజెంట్లా  ఔ ణరానిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ  నియేథిఔనఽ సభభింఙరలని 
కొనిై నౄభా ఔంనలనీలు కోయవచఽి. యభినఽంచి నిభిెషి సభాఙరభనిై, ఄననుామానిై, లనూయససలనఽ 
కోయవచఽి.  

ఆథే యఔఫ ైన నియేథిఔ భభోట్ి ఈంథి. థరనిై మోయల్ సజార్డ తువే్దిఔ గ నలుశూౄ యస. నౄభా ఔంనలనీ ఄదికభి 
నఽంచి థీనిై కోయవచఽి. ఇ నియేథిఔలు తా్తనుదఔుల విత్తౄ  యనుభలు, అథరమం, అభిఔ లత్తఖతేలు,నేయస 
తా్తషీల ఖ భించి యవభింఙేయగ ఈంట్లబ. 

మోయల్ సజార్డ అంటే ఏమిట  ? 

వమసఽ, యౌంఖం, ఄలయట్లా  వంటి్ ఄంరలు అభోఖ భిస్కు కి ఈనై పౌత్తఔ ాభాథరనిై సాచించవచఽి. 
సనిైళ తంగ భిశీయౌంఙరయౌసన ఄంశ్ం భభపఔటి్ ఈంథి. ఄథి ఔాబంట్ నఽంచి ఔలఖఖల ధ ైత్తఔ శృని. నౄభా 
ఔంనలనీ థరనికి ఙరలా భూలం ఙెయాౌంచఽకోయయౌస భవచఽి.  

 ఄనత్తకలంలలధే శ్సౄ ైచికితసఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔంనలనీకి అ సంఖత్తని య లాడించఔుండర 
ఎవభెైధర అభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఈథరహయణగ ఙెుకోవచఽి. మోయల్ హజఞర్ు కి 
ఆథి భకషీ. తభవత శూ భ ్ కెాబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఈథెేశ్ంణోధే నౄభా తీసఽఔునైట్లా  లెఔు.  
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నషిం టా్ ఈథరలన య ైకభిని ఔయౌగి ఈండడం భభో ఈథరహయణ. అభోఖ నౄభా ఈందధే కయణంణో నులలథరయస 
తన అభోఖ భియక్షణ టా్ నియాక్ష య ైకభి వళ ంచడరనికి నఖ ా  చావచఽి. ణరనఽ అసతా్తనులెైధర నౄభా 
ఔంనలనీ అ కయసిలనఽ బభిసఽౄ ందని అభోగనిై లెఔు ఙేమఔనుోవచఽి.  

„సబయ ాభాదం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయశృ భాాదం ఖ భించి ఔడర ఆఔుడ ఎంణైెధర ఙెుకోయయౌస ఈంథి.  
యయస ఎలాంటి్ మోశూనికి నులడయస. కనీ, నలదె నణరౄ నికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో ఄతంత 
వమథరమఔఫ ైన చికితస ఙేబంచఽఔుధేందఽఔు నుాదరనం ఆశూౄ యస. ఎఔుువ యససఽభ  వసాలు ఙేలే 
అసతా్తలల ఖథిలల ఫస ఙేశూౄ యస. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుోణే సదయస వకిౄ ఄంతటి్ కభీథైెన అసతా్తకి య ళ్ణరడర 
ఄధేథి సంథేహఫే.   

ఴంచనడ మిశీలన తృహర థమిఔ అండర్ మెైటర్ గహ ఏజంట్ తృహతర 

భిస్కు ఎంనఔఔు సంఫందించి ఙరలా వయఔు నియృమం తా్తనుదన నూయంలల తా్తనుదఔుడె య లాడింఙే 
యసౄ యలనలైధే అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄయ యసౄ యలల కథో లేఔ ఔంనలనీని మోసుఙేి ఈథెేశ్ంణో 
తా్తనుదఔుడె కయలధే సణరలనఽ ఔనుఙరిభైమో ణెలుసఽకోవడం ఄండర్ భెైటి్ంగ్ యపలఖంలల నిఙేలే 
ఄండర్ భెైట్ర్ కి ఔషిం కవచఽి.    

ఏజంట్ ఆఔుడే ఖణనీమఫ ైన నుత ానుోఱశూౄ డె. తాంలల య లాడించినయ యసౄ యలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఈతౄ భ 
లత్తలల ఏజంట్ ఈంట్లయస. ఎందఽఔంట్ే, తా్తనుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమం ఏజంట్ కైఈంట్లంథి. 
ఔనఽఔ తా్తనుదఔులు కయలని తుథోవ టిి్ంఙే ఈథెేశ్ంణో యసౄ యలనఽ య లాడించఔనుోణే ఏజంట్లా  యటి్ని 
లఖటి్ఖలుఖ ణరయస.     

b) విఫాఖ శూహి భలో అండర్ మెైట ంగ్   

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లలని భెండవ శూ బ యపలఖం లేథర కభలమ శూ బలల ఈంట్లంథి. ఆందఽలల ణేాఔ 
నిుణ లు, ఇ యఔఫ ైన నిలల నుాయణం ఈనైయయస నులగా ంట్లయస. తా్తనుదనలల నుాదరనం ఔయౌగిన డరట్ల 
ఄంతటి్నీ యయస భిశీయౌశూౄ యస. సదయస నౄభా తా్తనుదననఽ అమోథించవఙోి లేథో అమోథిలేౄ  ఏ షయతేలనలై 
అమోథింఙరలల నియృబశూౄ యస.  
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C. ప్ైల్ అండ్స మయజ్ భాయిదయశకహలక 
 

తా్త నౄభా సంస  భాభెుటి్ంగ్ ఙేలే భ ందఽగ తన ఈతతేౄ లనఽ తమాయస ఙేమాయౌస ఈంట్లందధే యషమానిై 
ఖ యసౄ ంచఽకోయయౌ. ంద లేకత యపలఖం యధఽలలా  ఆథి ఔడర ఔటి్గ ఈంట్లంథి. థీనికోసం ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ 
యౄను ంథించిన భాయాదయశకలు కింద యవభించఫడరు బ: 

లక్షంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయసల ఄవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, ఄందఽఫలట్లనఽ, ంద త ా భిఖణనలు, 
యసౄ వ ధయ నియృమం, భాభెుట్ లలని నుోట్ీ భిలతేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని ాత్త ఔంనలనీ తన 
ఈతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేసఽౄ ంథి.కఫటిి్ ుధరథి శూ బలల ఈధరై యనియోఖథరయసలు ఎంచఽకోవడరనికి యననై 
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుండడరనిై భనం చాసఽౄ ధరైం. అసతా్త కయసిల ూచీ ఈతతేౄ లు పలయతీమ 
భాభెుట్ లల అదితం ఙెలాబసఽౄ ధరైబ.  

తా్త కొతౄ  ఈతత్తౄ ని యేాశ్నలటిే్భ ందఽ ఐ.అర్.డి.ఏ ఄనఽభత్త తీసఽకోయయౌసన ఄవసయం ఈంథి. అ ఈతత్తౄ ని కింద 
నేభపునై యధంగ „లైల్ ఄండ్స మూజ్డ‟కింద నిమంతణా సంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి. ఔశూభి థరనిని 
యేాశ్నలడిణే, అ ఈతత్తౄ ని ఈసంహభించఽకోయలధరై భాయాదయశకలనఽ ఄనఽసభింఙరయౌస ఈంట్లంథి. లైల్ ఄండ్స 
మూజ్డ భాయాదయశకలఔు సంఫందించిన ఄనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిట్ర్ై లణో యటి్కి నుాచఽయం 
ఔయౌంఙరలని యథరయస లఔు సలశృ ఆవవఫడెణోంథి.  
ఐ.అర్.డి.ఏ భాయాదయశకల కాయం అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లఔు లైల్ ఄండ్స మూజ్డ యదరనం: 

a) లైల్ ఄండ్స మూజ్డ యదరనం కాయం 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 ఏథైెధర ఈంట్ే 
థరనికి ఔడర ఎటి్ఔుడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై భాయాదయశకల కాయం నుాదికయ సంస  భ ందసఽౄ  
అమోదం తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.  

1. నుాదికయ సంస  అమోథించినట్లి గ ఒ నులలలల ఏథేని భాయస లేథర సవయణ ఙేమాలంటే్ అ 
భాయస లేథర సవయణ ఄభలలా కి వఙేిందఽఔు ఔనీసం భూడె ధ లల భందఽగధే ాత్త 
నులలథరయసఔు థరని ఖ భించిన సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ. అ భాయస లేథర సవయణ ఙేమడరనికి 
కయణరలనఽ, ణేాకించి నానేమంలల నలంుఔు కయణం, ఆలాంట్ి నలంు భినేత్తకి కయణరలనఽ ఇ 
ధనట్ీసఽ య లాడింఙరయౌ.  

2. నానేమం సశృ నులల నిఫంధనల భాయస లేథర సవయణఔు ఄవకరనిై యవయణ తంాలల 
య లాడింఙరయౌ.  
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c) లైల్ ఄండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ  తాం ఐ.అర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి. థీనిని డేట్లఫేస్క తాం 
భభిమ  యనియోఖథరయస సభాఙరయ తంా సశృ ఄధేఔ ఄనఽఫందరలణో థరనిని ంనంఙరయౌస ఈంట్లంథి.  

యవయణ తంా, నులలణో నుట్ల తా్త నౄభాథరయసఔు ఆయవయౌసన యనియోఖథరయస సభాఙరయ తంాలల 
యక్షణఔు సంఫందించిన యవభలు, నేనశృబంులు, కెాబమ్ ఙెయాౌంులఔు థరభి తీలే భ ందఽ యేచి 
ఈండే కలం, ఙెయాౌంు భీఆంఫర్స  ఫ ంట్ నుాత్తథిఔన ఈండరలా, నిభీృత శూ భ ్గ ఈండరలా, 
ునయసదేయణ నిఫంధనలు, ాయోజధరలు, సహ- ఙెయాౌంు యవభలు, తగిాంులు, యదఽె  నిఫంధనలు 
తథితయ యవభలనఽ ఔయౌగి ఈంట్లంథి.  

నుాదికయ సంస  భ ందసఽౄ  ఄనఽభత్త కోసం లైల్ ఄండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ నఽ నిమనేంచిన నౄభా 
ఖణఔుడె, నౄభా ఔంనలనీ లఇఒ ధివయఙరయౌస ఈంట్లంథి. నుాదికయ సంస  థరవభ ఎటి్ఔుడె 
ందం ఙేసఽఔునైభీత్త నూయ్టా్లల ఈండరయౌ. ఄలాంటి్ డరఔుఫ ంటే్షన్ ణో 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, ాసఽౄ త నులలథరయసలఔు ఙేలన 
ఏభటా్ఔు సంఫందించిన ూభిౄ యవభలనఽ ఄంథించి, ఇ ఄనఽభత్త ను ంథరయౌ.  

2. బయషతేౄ లల ఈతతేౄ ల ఈసంహయణ ఄవకరనిై నులల దశూౄ యేజు సషింగ సాచింఙరయౌ. అ 
ఈతతేౄ ల ఈసంహయణ వలా నులలథరయసఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర 
నేభపుధరయౌ.  

3. సాఽౄ త యనియోఖథరయస నౄభా సంస  సభాఙరభనికి సంథించఔుంటే్, ునయసదేయణ ణేథీన నులల 
ఈసంహభించఽకోఫడెతేంథి. థీంణో నౄభాథరయస నుోయినృయౌటీ్ నిఫంధనలఔు లలఫడి నౄభా సంస  
వదె ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఒ కొతౄ  నులలని నౄభాథరయస తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.  

4. ఈసంహభించఽఔునై ఈతత్తౄ ని అనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయసలఔు ఆవవజూభదఽ.  

e) యేాశ్నలటిి్న తభవత ఏ ఈతత్తౄ కి సంఫందించిన యవభలనిైటి్నీ ఔనీసం ఏడరథికి ఔశూభి 
నిమనేంచిన నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షింఙరయౌ. అ ఈతత్తౄ  అభిఔంగ ఄభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై, 
లేదంటే్ 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 ఐథేళా్ తభవత నిమనేంచిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత 
లత్త, లలం, వడీు  భైట్లా , 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 సభయనలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ అమోదం 
కోభయౌ.  
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D. ఐ.ఆర్.డ్ి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆమోఖా తెభా తుమంతరణలక 

లైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలఔు ఄదనంగ, అభోఖ నౄభా నిమంతణాలఔు కింథియ ఔడర కయయౌస ఈంట్లంథి: 

a. ఄనిై నౄభా ఔంనలనీలు ఒ అభోఖ నౄభా ంద లేకన నులలని యౄను ంథించి, ఔంనలనీ ఫోయసు  
అమోథరనిై ను ంథరయౌ. ఒ అభోఖ నులలని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄంచవచిధే యవయణ తంాలల 
తా్తనుదన ణరానిై సాచింఙే ఆతయ యవభలలా  నులల ఔడర ఈండరయౌ.  

b. ంద ూచీ నులలని నుాదికయ సంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ. ఄవసయఫ ై ఈంటే్, నులలని సవభింఙే 
హఔుునఽ ఔంనలనీ నిలఫ ట్లి ఔుని ఈంట్లంథి. కనీ తా్త సవయణనఽ నుాదికయ సంస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ.  

c. అభోఖ నౄభాఔు సంఫందించిన ఏ ాత్తనుదననఽ ఄంగీఔభించడం ఄబధర, త్తయసుభించడం ఄబధర 
ఫోయసు  అమోథించిన ంద నులలనలైధే అదరయడి ఈంట్లంథి. ఒ తా్తనుదననఽ త్తయసుభించడరనిై 
అనేక్షథరయసడికి భతూయవఔంగ సభాఙరయం ఄంథించి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయసు  ఙేమాయౌ.  

d. నానేమంఔు నేంచి ఏథేనీ ఄదనంగ వసాలు ఙేలేలా ందం ఈంట్ే నౄభాథరయసఔు సభాఙరయం 
ఄంథింఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ందఽగ ఆలాంటి్ పలభల కోసం నులలథరయస నఽంచి నిభిేషీ 
ఄంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.  

e. విత్తౄ  భాయస, నులలలలని ఏథేని తదనంతయ దశ్ లేథర థరని ునయసదేయణ సభమంలలనా ఒ నౄభా 
ఔంనలనీకి భభింత సభాఙరయం కయలంట్ే, నౄభాథరయస నింనుయౌసన నుాభాణ ఔ ణరాలనఽ ఆథి 
సాచిశూౄ బ. ఇ ణరాలనఽ నులల దశూౄ యేజులల పలఖంగ ఙేశూౄ బ. ఆలాంట్ి సభాఙరయం సభయణ 
కయయౌసన సందభౌలనఽ, ఄలాంటి్ సందయౌంలల వభిౄంఙే నిఫంధనలనఽ సషింగ నేభపుంట్లబ.  

f. తభ సంసలల తవభిత యేాశ్ం, కొనశూగింు ునయసదేయణలు, నచిిన కెాబమ్ ల ఄనఽబవం తథితభల 
కోసం నులలథరయసలఔు కనఽఔయౌఙేిందఽఔు మంణరాంగలనఽ లేథర నుోాణరసహకలనఽ నౄభా సంస లు 
నియవచించవచఽి.  లైల్ ఄండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలలల అమోథించినట్లి గ యవయణ తంా, నులల 
దశూౄ యేజులలా  ఆలాంటి్ మంణరాంఖం లేథర నుోాణరసహకలనఽ భ ందసఽౄ గ య లాడింఙరయౌ.  

 

ఆమోఖా తృహలసల తృో యటతయౌటీకత షంఫంధించిన భాయిదయశకహలక 

జీయత, అభోఖ నౄభా నులలల నుోయినృయౌటీ్కి సంఫందించి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫ ైన భాయాదయశకలనఽ 
తీసఽఔువచిింథి. ఆయ కింథి యధంగ యవభించఫడరు బ: 

1. నుోయినృయౌటీ్ని కింథి సందభౌలలా  ఄనఽభత్తంఙరయౌ.: 

a. ఔుట్లంఫ నూోా ట్ర్ నులలలు సశృ జీయత బయతయ నౄభా ఔంనలనీలు జఞభీ ఙేలన ఄనిై వకిౄఖత అభోఖ 
నులలలు. 
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b. జీయత బయతయ నౄభా ఔంనలనీ యొఔు ఏథేని ఖూర ప్ అభోఖ నౄభా నులల కింద యక్షణ ను ంథే ఔుట్లంఫ 
సబ లు సశృ వకిౄఖత సబ లఔు ఆలాంటి్ ఖూర ప్ నులల నఽంచి ఄథే నౄభా సంసఔు ఙెంథిన ఒ 
వకిౄఖత అభోఖ నులలకి లేథర ఔుట్లంఫ నూోా ట్ర్ నులలకి భాభై హఔుు ఈండరయౌ. అ తభవత యభికి 
తభవత్త ునయసదేయణలల నుోయినృయౌటీ్ హఔుు ఄంథించఫడెతేంథి.  

2. నుోయినృయౌటీ్ని నులలథరయస ునయసదేయణ సభమంలలధే ఎంచఽకోఖలయస కనీ నులల నడెసఽౄ నైుడె ఄలా 
ఙేమలేయస.  

3. తన నులలని, ఔుట్లంఫ సబ లందభిణో నుట్ల నులలని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔంనలనీకి భాభిలని, 
కోయసఔుధే ఏ నులలథరయస ఄబధర అ నౄభా ఔంనలనీకి సాఽౄ తం కొనశూఖ తేనై నులల ునయసదేయణ ణేథీకి 
ఔనీసం 45 భోజుల భ ందఽగ దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ.  

4. నానేమం ునయసదేయణ ణేథీకి ఔనీసం 45 భోజుల భ ందఽ ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తంాలల నులలథరయస 
దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోలేఔనుోణే కొతౄ  నౄభా సంస  నుోయినృయౌట్ీని ఆవవవచఽి లేథర ఆవవఔనుోవచఽి.  

5. ఆలాంటి్ సభాఙరయం ఄందఽఔునై తభవత, నౄభా ఔంనలనీ దయకాసఽౄ  థరయసఔు ఒ తా్తనుదన తంా, ణరభ  
ఆవవజూుతేనై యయధ అభోఖ నౄభా ఈతతేౄ లఔు సంఫందించిన ఈతత్తౄ  యవభలుణో ఔలల ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ 
భాయాదయశకలఔు ఄనఽఫంధం „1‟లల ను ందఽయచిన ను యినృయౌటీ్ నూభనిై ఄంథింఙరయౌ.  

6. నులలథరయస ాత్తనుదన తంాణో నుట్ల నుోయినృయౌట్ీ నూభనిై ఔడర నింన, థరనిని నౄభా ఔంనలనీకి 
సభభింఙరయౌ.  

7. నుోయినృయౌటీ్ నూభనిై లవఔభించిన నైదట్, కొతౄ  నౄభా ఔంనలనీ ాసఽౄ త నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి య ైద చభిత,ా 
సంఫందిత నులలథరయస కెాబమ్ చభిత ాలాంటి్ ఄవసయఫ ైన యవభలనఽ కోయసతేంథి. థీనిని ఐ.అర్.డి.ఏ య బ్ 
నుోయిల్ థరవభ ఙేడెణరయస.  

8. నుోయినృయౌటీ్నలై ఆలాంటి్ ఄబయననఽ లవఔభించిన నౄభా ఔంనలనీ అ ఄబయననఽ లవఔభించిన ఏడె భోజులలా ు 
ఐ.అర్.డి.ఐ య బ్ నుోయిల్ లల నేభపునైట్లి గ నౄభా నులలల భాయసకోసం డేట్ల నూభ్ట్ లల ఄవసయఫ ైన 
డేట్లనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి.  

9. సాఽౄ త నౄభా సంస  కొతౄ  నౄభా ఔంనలనీకి నియృబంచిన కలభినేత్త భిదిలల డేట్ల నూయ్ట్ లల 
ఄంథించడంలల యపలఫ ైణే, ఄథి ఐ.అర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన అథేరలనఽ ఈలాంఘ ంచినట్లి గ 
భిఖణ ంచఫడెతేంథి. తథరవభ 1938 ధరటి్ నౄభా చటి్ం కింద ఄభదరనిై అ నౄభా సంస  ఙెయాౌంఙరయౌస 
భవచఽి.  

10. సాఽౄ త నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి డేట్లనఽ లవఔభించిన తభవత, కొతౄ  నౄభా ఔంనలనీ నులల ంథరనిై భల, 
2002 ధరటి్ ఐ.అర్.డి.ఏ (నులలథరయసల యాోజన సంయక్షణ) నిమంతణాలలా ని 4(6)ఔు తఖాట్లి  నులలథరయసఔు 
తన నియృమానిై ఄంథించవచఽి.  
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11. నలై కల వవది భినేత్తలలు డేట్లనఽ లవఔభించిన నైదట్ నుాదికయ సంసణో ఔంనలనీ థరకలు ఙేలనట్లి గ 
తన ంద నులలకి తఖాట్లి  15 భోజులలా ు ఄబభించిన నులలథరయసఔు తన నియృమానిై నౄభా ఔంనలనీ 
ణెలుఔుంట్ే, నౄభా ఔంనలనీకి ఄలాంటి్ తా్తనుదననఽ త్తయసుభింఙే హఔుు ఈండదఽ. అ తా్తనుదననఽ 
ఄంగీఔభింఙరయౌస ఈంట్లంథి  

12. ునయసదేయణ ణేథీలల కొతౄ  నౄభా సంస  నఽంచి నుోయినృయౌటీ్కి ఄంగీకయం పయౌతం ఆంక యేచి ఈండరయౌస వఙేి 
భిల త్తలల  

a. నులలథరయస ఄబభిలేౄ , ాసఽౄ తభ నై నులలని కొంతకలం వయఔు ను డిగింఙేందఽఔు ఄనఽభత్తంఙరయౌ. 
ఔనీసం ధ ల వయఔు శూగై అ కొంతకలానికి నుోా భైట్ నానేమంనఽ ఄంగీఔభింఙరయౌ.  

b. కొతౄ  నౄభా సంస  నఽంచి ఒ నిభే భించిన నులలని లవఔభింఙే లేథర నౄభాథరయసనఽంచి నిభిేషీంగ 
భతూయవఔఫ ైన ఄబయన వఙేి వయఔుాసఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేమభదఽ.  

c. సంఫందించిన ఄనిై సందభౌలలా నా కొతౄ  నౄభా సంస  తఔుువ సభమం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా 
భిస్కు నుాయంబం ణేథీని భిఖణ ంఙరయౌ. 

d. ఏకయణం ఙేతధ ైధర సాఽౄ త నౄభా సంసణో భభింత ఎఔుువ సభమం నులలని కొనశూగింఙే ఈథెేశ్ం 
నౄభా థరయసఔు ఈంటే్ ఎలాంట్ి కొతౄ  నిఫంధన యదించఔుండర శూదరయణ నానేమంనఽ వసాలు ఙేమడం 
థరవభ థరనిని కొనశూగింఙేందఽఔు ఄనఽభత్తంఙరయౌ.  

13. నలైన నేభపునై యధంగ నులలథరయస తఔుువ కలం ను డిగింునఽ ఎంచఽఔుని, కెాబమ్ ఙెయాౌంఙరయౌసన 
క్షంలల, ాసఽౄ త నౄభా సంస  కెాబమ్ లనఽ ఄంగీఔభింఙే క్షంలల నులల ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి 
నానేమంనఽ ాసఽౄ త నౄభా సంస చరభీజ ఙేమవచఽి. ఆలాంటి్ సందభౌలలా , నులలథరయస నేగియౌన కలానికి 
నానేమంనఽ ఙెయాౌంచి, అ ఏడరథికి సాఽౄ త నౄభా సంస ణోధే కొనశూగయౌసన ఫలధత ఔయౌగి ఈంట్లయస.  

14. నుోభిింగ్ ఆన్ గ ఈనై ఒ నులలని ఄంగీఔభింఙే ఔరభంలల నౄభా సంస  ఏథేని ఄదను లలడింగ్ చరభీజలనఽ 
లేథర నుోభిింగ్ యాోజనం కోసం ాణేఔంగ యదించిన చరభీజలనఽ యదించభదఽ.  

15. నుోయసి  ఙేలన నులలని ఄంగీఔభించడంనలై భధవభిౄకి ఎలాంటి్ ఔనేషన్ ఙెయాౌంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.  

16. ఆథివయకై ఈనై యధఽలఔు సంఫందించి ాసఽౄ త నులల కింద యేచి ఈండే కలం ఆటి్కై ఖడిచినుోబన  
ఏథేని అభోఖ నౄభా నులల కోసంభభిమ  కల భినేత్త నేనశృబంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, 
కొతౄ గ భాయసతేనై నులల కింద అ శూ బ వయఔు తగిా ంు ఙేమవచఽి.  

ఖభతుఔ 1: కొతౄ  నులలలల నిభిేషీ యది లేథర చికితస కోసం యేచి ఈండే కలం ఄథే యది లేథర చికితస కోసం 
ఆథివయఔటి్ నులలలల ఈనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఈంట్ే, ఄదను యేచి ఈండే కలానిై నుోభిింగ్ 
నులలథరయస సభభింఙరయౌసన నుోయినృయౌటీ్ తాంలల కొతౄ గ వసఽౄ నై నులలథరయసఔు సషింగ 
యవభింఙరయౌ.  
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ఖభతుఔ 2: ఖూర ు అభోఖ నౄభా నులలల యషమంలల, ఆథివయఔటి్ నులల ఏథేని ాసఽౄ త యది 
నేనశృబంు/కలభినేత్త నేనశృబంులనఽ ఔయౌగి ఈంథర లేథర ఄధేథరంణో సంఫంధం 
లేఔుండర నిభివభభ నౄభా యక్షణ కొనశూఖ తేనై ఏళా్ సంక అదరయంగ నలైన నేభపునైట్లి  
వకిౄఖత సబ డికి కెరడిట్ ఆయవయౌ.  

17. ఆథివయఔటి్ నులల కింద నౄభా ఙేలన శూ భ ్ఔు, నలంచిన నౄభా శూ భ ్ఔు నుోయినృయౌటీ్ని వభిౄంజైమాయౌ. 
నౄభాథరయస ఄబభిలేౄ , ఆథివయఔటి్ నులలల కింద ఆథివయఔటి్ నౄభా సంస (ల) నఽంచి నుోఖబన  సంచిత 
ఫోనస్క వయఔు వభిౄంజైమాయౌ.  

ఈథరహయణగ ఙెనులంట్ే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సంస  ఏణో యౄ. 50యేల ఫోనస్క నఽ 
నుోఖ  ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుంథరం. అమన నౄభా సంస  నృకి భాభిణే అ ాత్తనుదననఽ అ సంస  ఄంగీఔభిలేౄ , 
నౄభా సంస  నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄంఙే నానేమంనఽ వసాలు ఙేమడం థరవభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ 
ఄతనికి ఄంథింఙరయౌస ఈంట్లంథి. నౄభా సంస  నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఈతత్తౄ  లేఔుంటే్, థరనికి సనైంలల 
కసౄ  ఎఔుుయ ైన శూా బ్ ఄంటే్ యౄ. 3 లక్షల ఈతత్తౄ ని థరనికి తగిన నానేమంనఽ వసాలు ఙేమడం థరవభ 
నులలథరయసఔు ఄంథించవచఽి.  ఄబనటి్కీ, నుోయినృయౌటీ్ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు ఄందఽఫలట్లలల 
ఈంట్లంథి.  

18. నౄభా సంస లు నులల ందంలల నులలథరయస అసకిౄని సషింగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరాలు, ఄభ్ఔం 
ఙారయ శూభగిర, భభై యౄంలల ఈనై ఆతయ దశూౄ యేజులు ఏయట్ంటే్: 

a. అభోఖ నౄభా నులలలనీై నుోయిఫ ల్; 

b. ఆతయ నులలథరయస ాత్తనుదననఽ ఄంగీఔభించడంలల జఞం ఙేలే కయణంగ నులల యక్షణఔు 
ఎలాంటి్ బంఖం యటి్లాఔుండర నియభించడం కోసం ునయసదేయణ ణేథీని నుోయినృయౌటీ్ని 
శూనఽఔలతనఽ తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సంసనఽ సంథిాంచడరనికి నులలథరయస చయ 
నుాయంనంఙరయౌ.  
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E. తెభాలోతు తృహర థమిఔ షఽతడర లక అండర్ మైెట ంగ్ శూహధనడలక  

1. అండర్ మైెట ంగ్ లో తృహర ధడనాం ఴహ ంచే తృహర థమిఔ షఽతడర లక  

ఏ యఔఫ ైన నౄభాలల ఄబధర, ఄథి జీయత నౄభా కవచఽి లేఔ శూదరయణ నౄభా కవచఽి, భిస్కు లనఽ 
అమోథించడంణోఫలట్లగ నుటి్ంఙరయౌసన చటి్యఫ ైన నిమభాలు కొనిై ఈధరైబ. ఇ నిమభాలు అభోఖ 
నౄభాఔు ఔడర ఄంణే సభానంగ వభిౄశూౄ బ. ఇ నిమభాలనఽ ఏభాతంా ఈలాంఘ ంచిధర నౄభా ఔంనలనీ ఇ 
పలభనిై నియభించఽఔుంథరభని నియృబంచఽకోవచఽి. ఄథి నులలథరయసలనఽ ఄసంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ 
ఙేసఽౄ ంథి. అ భూల నిమభాలు ఏభంటే్:   

1. ఄతంత నభ్ఔం ఈంచడం నౄభానలై భఔుువ   

2. ఄండర్ భెటై్ింగ్ ఔు ఈయోగింఙే శూధధరలు 

ఆయ ఄండర్ భెైట్ర్ ఈయోగించఽఔుధే సభాఙరయ వనయసలు. భిస్కు వభీాఔయణ ఇ సభాఙరయం నుాత్తథిఔగధే 
జయసఖ తేంథి. ఄంత్తభంగ నానేమంలు నియృమభవుణరబ. ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫ ైన 
శూధధరలు : 

a) రతితృహదన తౄహయం   

ఇ తాఫే కంట్లాఔుి ఔు అదరయం. తా్తనుదఔుని అభోఖం ఖ భించిన కీలఔ సభాఙరయం, (వమసఽ, విత్తౄ  
ఈథోగలు, శ్భీయ శూౌషివం, ఄలయట్లా , అభోఖ లత్త, అథరమం, నానేమం ఙెయాౌంు యవభలు వంట్ి) 
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఈంట్లంథి. ఇ తంా థరవభ లేఔభింఙే సభాఙరయంలల కొనిై సయళ్ఫ ైన 
శా్ైలణోనుట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫటిే్ రాైవయ ఔడర ఈంట్లంథి. ఔంనలనీ ఆవవజూనే 
నౄభా, ఔంనలనీ ఄవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణంగ అ రాైవయ తమాయవుతేంథి. నతౄ ం వసఽౄ ఖత 
యసౄ యలనిైంట్ినీ య లాడింఙేట్లా గ ఙేల, థరనికి తఖాట్లా గ నౄభా యక్షణ సదఽనుమం ఔయౌశూౄ యస. నులలథరయస 
ఏ యధఫ ైన ఈలాంగనఔు నులడిధర లేఔ  సభాఙరభనిై ఔననలటిి్ధర ఄతని నులల యదెబయ ఄవకశ్ం 
ఈంథి.  

b) ఴమష తుయూణం  

నులలథరయస వమసఽ అదరయంగ నానేమంలు నియృబశూౄ యస. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమంలల య లాడించిన 
వమసఽనఽ సదయస ఄబభి వమసఽ నియౄణ తాం థరవభ సభిచాసఽకోవడం తనిసభి.   
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ఉదడసయణ  

వమసఽ నియౄణ తంాగ భిఖణ ంచదగిన ణరాలు పలయతథేశ్ంలల ఄధేఔం యడెఔలల ఈధరైబ. కనీ, ఄవనీై 
చటి్యంగ అమోదయోఖఫ ైనవని ఙెలేం. ఙరలా వయఔు ఙెలుా ఫలట్బయ ణరాలనఽ సా లంగ భెండె యకలుగ 
యబజించవచఽి. ఄయ థిఖ వ నేభపునై యధంగ ఈంట్లబ: 

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికెట్, నుస్క నుోరి్,  నియసశూ న సభిికెట్, నున్ కయసు  
వంట్ియ కొనిై ఇ కోవలలకి వశూౄ బ.  

b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయసు , యోట్యస ఐ.డి, నలదెల ఔాట్న, గర భ ంఙరమతీ 
సభిికెట్ వంటి్య కొనిై ఇ కోవలలకి వశూౄ బ.  

c) పై్నడతిుమల్ డ్డఔకాబ ంటయె    

యాోజనథరమఔఫ ైన నులలలనఽ ఆఙేిందఽఔు, నమవంచననఽ తగిాంచఽఔుధేందఽఔు ాత్తనుదఔుని అభిఔ 
లత్తని ణెలుసఽకోవడం ఙరలా భ కం. ఄబణే, శూదరయణంగ లైధరనిషమల్ డరఔుఫ ంటా్నఽ థిఖ వ నేభపునై 
యటి్ యషమంలల భాతాఫే కోయణరయస.   

a) వకిౄఖత మాకిసడెంట్ యక్షణలలా  లేథర  

b) ళెచఽి నతౄ ు నౄభా యక్షణ కోభినుడె లేథర   

c) నౄభా నణరౄ నికి, ఔాటి్త అథరమానికి, విత్తౄ , ఈథోగలఔు భధ ను ంతన ఔుదయనుడె   

d) వ్సైదా తువే్దిఔలక  

య ైద నియేథిఔల ఄవసయం నౄభా సంస  నిఫంధనలనలైన, ఄలాగై, శూదరయణంగ నులలథరయస వమసఽనలైన 
ఔడర అదరయడి ఈంట్లంథి. కోుశూభి కోయసఔుధే నౄభా నతౄ ంనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ాత్తనుదన 
నూయంలల ఆచిిన కొనిై జయఫ లు కొంత సభాఙరయంణో ఔడెఔుని ఈండి సదయస వకిౄ నఽంచి య ైద 
నియేథిఔలు కోయడరనికి థరభితీమవచఽి.  

e) అభమకహల సఫఫంది తువ్ేదిఔలక  

ఄభ్కల లఫోంథిని ఔడర ఔంనలనీకి నిఙేలే ఄటి్డెఖ శూ బ ఄండర్ భెైట్యసా గ చాడవచఽి. యయస  
నియేథిఔలలా  ఆఙేి సభాఙరయం భ కంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఈండవచఽి. ఄబణే, ఎనిై 
నులలలనఽ ఙేబలేౄ  ఄభ్కల లఫోంథికి ఄంతగ  నుోాణరసహం లనసఽౄ ంథి ఔనఽఔ ఆఔుడ ాయోజధరల 
భధ గయషణ తలెతేౄ తేంథి. థరనిై ఔంనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.   
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నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి  2 

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల ఄతంత నభ్ఔం ఈంచడభధే సాణరానిై ఄనఽసభించవలలనయయస ఎవయంట్ే  
___________. 

I. నౄభా ఔంనలనీ  

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ  

III. నౄభా ఔయౌసఽౄ నై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుంట్లనై వకిౄ ఆదెయౄ  

IV. య ైద భీక్షఔులు 

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి  3 

నౄభానలై భఔుువ  థేనిై ాశూౄ యశూోౄ ందంటే్  ____________. 

I. నౄభా ఙేలే అలౄ నలై వకిౄఔునై లైధరనిషమల్ అసకిౄని  

II. ఆటి్కై నౄభా ఙేలన అలౄ ని  

III. కై నశుి నికి ఔ ఔంనలనీకి నేంచి ఎఔుువ ఔంనలనీలు యక్షణ ఔయౌంచినుడె నౄభా సంస ల యట్లని  

IV. నౄభా సంస  నఽంచి భఫటి్డరనికి యలునై నషిం నణరౄ నిై  
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F. అండర్ మైెట ంగ్ రకతరమ  

ఄవసయఫ ైన సభాఙరయం ఄందగధే, ఄండర్ భెైట్ర్  నులల షయతేలనఽ నియృబశూౄ డె. అభోఖ నౄభా యనుయంలల 
ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కి ఈయోగింఙే  శూదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపునై యధంగ ఈంట్లబ : 

1. బ డి్ఔల్ అండర్ మెైట ంగ్  

అభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధే వకిౄ అభోఖ లత్తని నియృబంఙేందఽఔు ాత్తనుదఔుల నఽంచి య ైద 
నియేథిఔలనఽ కోభై కాిరబయ ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్. ఄలా లేఔభించిన అభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సంస లు 
యరలాఱశూౄ యస. థరనిై ఫటిి్ యక్షణనఽ ఆవవజూనులా వథరె , ఎంత భినేత్త వయఔు నౄభా నణరౄ నిై ఏబయ షయతేలనలై 
ఆవవజూవచఽి, నేనశృబంులేనేటి్ ఄధేయటి్ని నియృబశూౄ యస. ఇ యధంగ ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఔ 
నులల అమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృబసఽౄ ంథి.   

ఄబణే, య ైద నియేథిఔలనఽ ఄందఽకోవడం, భిశీయౌంచవలల భవడం వలా ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఎఔుువ 
కయసిలణో ఔడిన కాిరమ. ఄంణేకదఽ. నౄభా సంస లు ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ నఽ ళెచఽి శూ బలల 
ఈయోగించఽఔుంట్ే, యయస య నైలాంట్ియభిని భాతఫేా తీసఽఔుంట్లధరైయని నిందనఽ బభింఙరయౌస ఈంట్లంథి. 
భిస్కు తఔుువగ ఈనైయభి ాత్తనుదనలనఽ అమోథించి ఆతయసలనఽ గయౌకి వథిలేసఽౄ ధరైయని యభయశలగశూౄ బ. 
కఫోబయ ఔాబంటా్లల ఆథి నిభశ్ నిసిహలు భైకెతౄ డరనికి కయణభవుతేంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ 
సభఔయిడరనికి, ఙెనన య ైద భీక్షలు ఙేబంచఽఔుధేందఽఔు ఎఔుువ భంథ ి ఆషిడఔనుోణే ఆనాసూభెయా 
వదెఔు వఙేి యభి సంక తగిానుోతేంథి.   

వకిౄఖత అభోఖ నౄభాలల ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల అభోఖ ల త్త, వమసఽ భ కంగ భిఖణనఔు వశూౄ బ. సాఽౄ త 
అభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లంఫ య ైద చభిత ాణెయౌలేౄ  నులల తీసఽకోవడరనికి భ ంథే ఈనై యధఽలనఽ లేథర యటి్ 
ణరలఔు లక్షణరలనఽ ఄండర్ భెైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన ల త్తఖతేలు ణెయౌలేౄ  బయషతేౄ లల తలెతౄ ఖల 
అభోఖ సభసల ఖ భించి ఔడర ఄవగహనఔు భవడం ఔుదఽయసతేంథి. సదయస వకిౄ బయషతేౄ లల అసతా్తలల 
ఙేభయౌస వసఽౄ ంథర లేఔ శ్సౄ ైచికితస ఙేబంచఽకోవలల ఈంట్లంథర ఄని  భథింు ఙేమడం శూధభవుతేంథి.  

ఄంణేకదఽ. ఖతంలల ఙేబంచఽఔునై చికితసలు, శ్సౄ ైచికితసలు, అసతా్తనులవడరల ఖ భించిన సభాఙరభనిై 
భఫటిే్ యధంగ ాత్తనుదన నూభలనఽ యౄను ంథించడం ఔుదఽయసతేంథి. ఖతంలలని యది త్తయఖఫ డెతేంథర, 
సాఽౄ త లేథర బయషతేౄ లల సదయస వకిౄ అభోఖ ల త్తనలైన, బయషతేౄ లల తలెతౄ ఖల సభసలనలైన థరని పాలవం 
ఎలా ఈంట్లంథి ఄని ఄండర్ భెైట్ర్ యరలాఱంచడరనికి ఆథి శూమడెతేంథి. కొనిై యధఽలఔు తా్తనుదఔుడె 
భందఽలు యడెత ఈండవచఽి. కనీ, ఄతనఽ తవయలలధే ఎనైడైెధర అస ర్త్తలల ఙేభయౌస భవచఽి. భందఽలు 
యడెతేధరై జఫ ోలు త్తభిగి వఙేి ఄవకశ్భూ కొందభిలల ఈంట్లంథి.   
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ఉదడసయణ  

ళెైర్ ట్నెషన్, నేత్తనైభని ఫయసవు/సా లకమం, నలభగిిన చకెుయ శూ బలు వంట్ ి య ైద లతేలు 
ఖ ండ,ె భూతనాండరలు, నభల వవసలఔు వఙేి జఫ ోలఔుగనఽ బయషతేౄ లల అసత్తలాల ఙేయఖల 
ఄవకశ్ం ఎఔుువగ ఈందని సాచిశూౄ బ. ఔనఽఔ ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెటై్ింగ్ ఔు భసి్కు నఽ భథింు 
ఙేలటే్ుడె ఆలాంట్ ిలతేలనఽ జఞఖరతౄ గ భశిీయౌంఙరయౌస ఈంట్లంథి.  

అభోఖ ల త్తలల ాత్తఔల భాయసలు శూదరయణంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభవణే ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లబ. థీనికి 
దారనంగ వమసఽ నైదడడఫే కయణం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄ లకి నౄభా సంసలు య ైద 
భీక్షలనఽకనీ, నియేథిఔలనఽకనీ కోయయస. (కొనిై నౄభా సంస లు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేింత వయఔు ఔడర 
ఄలాంటి్ భీక్షలఔు లలనఽకవలలందని కోయఔనుోవచఽి). ాత్తనుదఔులు యభి ఔుట్లంఫ డరఔిర్ నఽంచి   అభోఖ 
లత్తనలై సంతఔంణో ఔడిన ఔాట్ననఽ ణెచఽికోయలని ఔడర ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ భాయాదయశఔసాణరాలు 
కోయవచఽి.  

పలయతీమ అభోఖ నౄభా యణ లల, వకిౄఖత అభోఖ నౄభా యషమంలల ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల వకిౄ వమలే 
దారన భిశీలధరంశ్ంగ ఈంట్ ంథి. 45 నఽంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదటి్శూభి నౄభాఔు వసఽౄ నైయభిని భాతాఫే 
శూదరయణంగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబంచఽకోయయౌసంథిగ కోయసతేధరైయస. యభి అభోగనికి ఏయడఖల 
భ ునఽ ఄంచధర యేలేందఽఔు, సాఽౄ త అభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ను ందడరనికి ఄలా భీక్షలు 
ఙేబంచఽకొభ్ంట్లధరైయస. ఇ భీక్షలు ఄుడెనై లేథర ఆథివయకై ఈనై య ైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల 
ఖ భించి సాచిశూౄ బ. 

ఉదడసయణ  

భాదఔ దయాలు, భదం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలటి్డం ఔషిం కవచఽి. తా్తనుదఔులు తా్తనుదన 
నూయంలల అ సంఖతేలనఽ య లాడించడం ఔడర ఙరలా ఄయసదఽ. యటి్ని య లాడించఔనుోవడం అభోఖ నౄభా ఄండర్ 
భెైటి్ంగ్ లల ాదరన సయల్ గ భిణనేశూోౄ ంథి. సా లకమం ఔడర భభో సభస. ఆథి ాదరన జాఞభోఖ 
సభసగ భిణనేంఙేందఽఔు లదేభవుణోంథి. థీని నఽంచి ఈతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధంగ ధయనఽ 
నియృబంఙేట్లా  ఄండర్ భెైటి్ంగ్ శూధధరలనఽ ఄండర్ భెైట్యసా  ఄనవిథేి ఙేసఽకోయయౌస ఈంథి.   

2. వ్సైదేాతయ అండర్ మెైట ంగ్  

అభోఖ నౄభా కోసం దయకాసఽౄ  ఙేలేయభిలల ఙరలా భంథి ాత్తనుదఔులఔు య ైద భీక్ష ఙేమాయౌసన ఄవసయం లేదఽ. 
య ైద భీక్ష ఙేబలేౄ  థింట్ ఔట్  వంతే భంథ ి యషమంలల లేథర ఄంతఔధరై తఔుువ భంథ ి యషమంలల 
భాతాఫే తా్తఔల పయౌణరలు వశూౄ మని ఔ మోసౄ యస సఽనిశితతవంణో ఄందభికీ ణెయౌలన యషమం. నౄభా 
సంస లు ఫ జఞభిటీ్ కైసఽలలా  య ైద భీక్షనఽ తజించవచఽి.   
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ఔయేళ్, తా్తనుదఔులు ఄనిై వసఽౄ ఖత యసౄ యలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదేతణో య లాడిలేౄ , యటి్ని  ఏజంట్ 
జఞఖరతౄ గ భిశీయౌలేౄ  ఔడర య ైద భీక్ష ఙేబంఙరయౌసన ఄవసయం ఙరలా వయఔు తగిానుోతేంథి. యసౄ యనికి, య ైద 
భీక్షల కయసిలనఽ, ఆతయ వమాలనఽ అథర ఙేమఖయౌగిణే, కెాబమ్ ల నిషత్తౄ లల కొథెిగ నలయసఖ దల ఔనినంచిధర 
పయయలేదఽ. థీనివలా తా్తనుదఔునికి ఔడర ఄశూౌఔయం తఖ ా తేంథ.ి 

ఄందఽఔధే, తా్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన య ైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌసన ఄవసయం లేని కొనిై ఫ డిఔల్ నులలలణో 
నౄభా ఔంనలనీలు భ ందఽకొసఽౄ ధరైబ. ఄట్లవంటి్ కైసఽలలా , ఔంనలనీలు శూదరయణంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల 
ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ నియవళ ంఙరలల సాచింఙే  ఫ డిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసఽౄ ధరైబ.  థరంణో యనుభనికి భిస్కు 
కి భధ సభెైన సభతఔం శూదింఙే యధంగ ఇ య ైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄ గ 
యౄను ంథించఖలుఖ తేధరైయస. 

ఉదడసయణ  

య ైద భీక్షల సఽథయీఘ కాిరమఔు లలనఽకఔుండర ఎవయధరై యచేి ఈండ ేకలాలు, నుాలలలంగ్ లల జఞనులు 
లేఔుండర సతవయం అభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయసఔుంట్,ే యయస య ైథేతయ ఄండర్ భెటై్ింగ్ నులలని 
ఎంచఽకోవచఽి. య థైేతయ ఄండర్ భెైట్ింగ్ నులలలల ననాేమం భటై్లా , నౄభా నణరౄ లనఽ శూదరయణంగ 
కొనిై అభోఖయఫ నై శా్ైలఔు ఆఙేి  జయఫ లనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని నియృబశూౄ యస. అ శా్ైలు ఙరలా 
వయఔు వమసఽ, యౌంఖం, ధాభనునం, రభీయఔ శూౌషియలఔు సంఫందించినయ ై ఈంట్లబ. కాిరమ 
యేఖవంతంగ ూయౄవుతేంథి. కనీ, శూనకే్షంగ చాలేౄ  నానేమంలు కసౄ  ఎఔుువగ ఈండవచఽి.    

3. షంకాా వ్హచఔ భయలా తుమహణ మఔ దధతి 

ఆథి ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల ఄనఽసభింఙే ఔ కాిరమ. భిస్కు కి ఙెంథిన తా్త ఄంశ్ంనలైన సంకలలల లేథర రణరలలల 
భథింులు ఙేశూౄ యస.   

వమసఽ, అడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసం, భవయణం, రభీయఔ శూౌషివం, ఄలయట్లా , ఔుట్లంఫ, వకిౄఖత 
చభితాలనఽ భిశీయౌంచి భ ందఽగ నలట్లి ఔునై కొలఫదె కాయం యటి్కి భాయసులు యేశూౄ యస.   

4. అండర్ మెైట ంగ్ తుయణమాలక 

ఖరళ ంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భిశీయౌంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభించడంణో ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కాిరమ 
ూయౄవుతేంథి. నలైన నేభపునై శూధధరలనఽ, తన నియృమానిై అదరయం ఙేసఽఔని ఄండర్ భెైట్ర్  భిస్కు ని థిఖ వ 
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజిశూౄ డె: 

a) నుాభాణ ఔ భైటా్ వదె భిస్కు నఽ అమోథించడం  
b) ఄదను నానేమం (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- ఙెయాౌంు 
g) నులల కింద రశ్వత నేనశృబంు (ల)నఽ యదించడం  

ఏ జఫ ోధ ైధర రశ్వతంగ నేనశృబలేౄ , నులల సభిికెట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. నుాభాణ ఔ నులల 
నేనశృబంునఔు ణోడె ఆథి ఄదను నేనశృబంుగ భిణనేసఽౄ ంథి. కంట్లాఔుి లల పలఖంగ భాయసతేంథి.  

ఄండర్ భెైట్యసా  ధ ైుణ ణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథింు ఙేమడం నౄభా ఔంనలనీలఔు ఙరలా భ కం. నౄభా 
వవసనఽ సభతఔంలల ఈంఙేథి ఄథే. కై యధఫ ైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే ఄంచధరణో ఈనైయభిని ఔఙోట్ 
ఙేయిడరనికి, యయస ఎంచఽఔునై యక్షణనఽ ఄంథించడరనికి, యభి నఽంచి సభ నతౄ ంలల నానేమం వసాలు 
ఙేమడరనికి ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఆనాసూభెయాఔు యలు ఔయౌసఽౄ ంథి. ఆఔుడ నులలథరయసఔు ఔయౌగై ాయోజనం ఏభంట్ే, 
సభ చితఫ ైన, నుోట్ీ ధయకి నౄభా ఄందఽఫలట్లలల ఈండడం. నౄభాసంసఔు ఔడర ఄధరభోఖ ఄంచధరలఔు తఖా 
యధంగ తన నుోరి్ నూోయౌయో ఄనఽబయనిై నియవళ ంచఖల సభయత ఙేఔయసతేంథి.   

5. శూహధడయణ లేదడ తృహర భాణిఔ మినశృభంులన ఉయోగించడం 

ఙరలా పలఖం నులలలు ఄందయస సబ లఔు వభిౄంఙే యధంగ నేనశృబంులనఽ యదిశూౄ బ. ఆయ నుాభాణ ఔ 
నేనశృబంులుగ సఽభిచితం. కొనిై సందభౌలలల యటి్ధే శూదరయణ నేనశృబంులుగ ఔడర 
నలుసఽౄ ంట్లయస. నుాభాణ ఔ నేనశృబంులనఽ ఄభలుయచడం థరవభ నౄభా సంస లు తభ సందననఽ 
భినేతం ఙేసఽఔుంట్లబ.   

భ ందభి ఄదరమంలల ఔడర యటి్ ఖ భించి చభిించఽఔుధరైం. 

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి  4 

ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఔు సంఫందించి థిఖ వ నేభపునైయటి్లల ఏథి తు? 

I. య ైద నియేథిఔలనఽ లేఔభించి భథింు ఙేమడం ఎఔుువ కయసిణో ఔడిన ని.  

II. అభోఖ నౄభా ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల సాఽౄ త అభోఖ ల త్త, వమసఽ కీలఔ ఄంరలుగ ఈంట్లబ.  

III. అభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తనుదఔులు య ైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబంచఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.  

IV. భిస్కు ఔు ఙెంథిన ాత్త ఄంశ్ంనలైన రణరల యభీగ భథింు ఙేశూౄ యస.  

మైకా చితరం 1  అండర్ మైెట ంగ్ రకతరమ  

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కాిరమ 

సభాఙరభనిై లేఔభించడం 
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భిస్కు భథింు &ఄంచధర 

తా్తనుథిత నూయం 

వమసఽ అథరమానికి అదరయం 

య ైద నియేథిఔ 

సాఽౄ త అభోఖ ల త్త 

వమసఽ 

ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ 

య ైథేతయ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ 

సంకాయచఔ భూలాంఔన దేత్త 

య ైద నియేథిఔల లవఔయణ, భిశీలన 

అభోఖ భీక్షలుండవు కనీ యవభలనఽ య లాడింఙే యధంగ రాైవయ 

భిస్కు ఔు సంఫందించిన తా్త ఄంరనికి సంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైట్లబశూౄ యస 

భిస్కు ల వభీాఔయణ, ఎంనఔ 

నుాభాణ ఔ భిస్కు  

ఈ నుాభాణ ఔ భిస్కు 

నుాభాణ ఔ భైటా్ఔు భిస్కు లనఽ అమోథించడం 

హచఽి నానేమం వదె భిస్కు నఽ అమోథించడం 

నిభీృత కలానికి యబథర యేమడం 

భిస్కు నఽ త్తయసుభించడం 
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G. ఖయర ప్ హెల్ు  ఇనఽీామెన్ీ   

1. ఖయర ప్ హెల్ు  ఇనఽీామెన్ీ  

ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స దారనంగ సఖట్లల సాతంా అదరయంగ ఄండర్ భిటె్న్ ఄవుతేంథి. ఔ నుాభాణ ఔ ఖూర ప్ లలని 
సబ లందయౄ ఔ ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స నులల కింద యక్షణ ను ందడం థరనిలలని అంతయం. ఇ ఖూర ప్ లలని 
వఔుౄ లు నౄభాసంసఔు వత్తభైఔంగ కైశూభి ఄధరభోఖం నులుకయధే నభ్ఔం ఔడర ఄందఽలల ఆనేడి ఈంథి. అ 
యధంగ ఔ ఖూర ునఔు అభోఖ నౄభానఽ అమోథిసాౄ  నౄభా సంసలు ఔ సంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుంట్లబ. ఖూర ప్ లల కొథెి భంథి సబ లకెైధర తీవ ా అభోఖ సభసలు ఈండవచిని, ఄధరభోఖ సభసలు 
తయచఽ తలెతౄ వచిని నౄభా సంస లఔు ణెలుసఽ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కి అ ఫిందంలలని యభి సవపలయలనఽ యరలాఱంచడం ఄవసయం. అ ఫిందం 
ఆనాసూభెన్స ఔంనలనీ యభి ఄండర్ భెైటి్ంగ్ భాయాదయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄ ంథర, ఄలాగై ఆనాసూభెన్స 
భెఖ లేట్యసా  ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స నఔు నిభైెశించిన ఄండర్ భెైటి్ంగ్ భాయాదయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄ ంథర ఄని 
భథింు ఙేమడంలల పలఖంగ అ నిని నియవళ శూౄ యస.    

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స ఔు ఙెంథిన నుాభాణ ఔ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపునై ఄంరలనలై తా్తనుథిత 
ఖూర ప్ నఽ యరలాఱంచవలల ఈంథి : 

a) ఖూర ప్ యఔం  

b) ఖూర ప్ భిభాణం   

c) భిశ్రభ యఔం  

d) ఔవభైజీకి ఄయసహ లెైన వఔుౄ లు  

e) నతౄ ం ఖూర ు ఄంతటి్కీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔంగ య ైథ లఖవఙరి  

f) ఔవభైజి శూ బ  – ఄందభికీ సభంగ ఈంట్లంథర లేఔ ననైంగ ఈంట్లంథర  

g) అడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాంతంయభ లేఔ యయధ నుాంణరలయభ, ఖూర ప్ సబ ల అథరమ శూ బలు, 
ఎంనుా బా ట్భోైవయస భైట్ల, ఖూర ప్ హోలుర్ నతౄ ం నానేమం ఄంతటి్నీ ఙెయాౌంఙరభ లేఔ నానేమం 
ఙెయాౌంులల సబ లనఽ నులుంచఽకోయయౌసంథిగ కోభభ  ఄధే ఄంరలణో ఫిందం నిభ్ణ భిశీలన  

h) యయధ పౌగోయఔ నుాంణరలలల ఇ ఫింథరలు యసౄ భించి ఈనైటా్బణే అమా నుాంణరలలల అభోఖ యక్షణ 
వమాలలల ఈనై ణేడరలనఽ భిశీయౌంచడం  
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i) ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స నులననలై ఖూర ప్ హోలుర్ ఄనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెంథిన 
ఎడి్నిలిేరట్ర్ (ఆతడిని హోలుర్ ఎంనఔ ఙేమవచఽి లేథర నౄభాసంస  ఎంనఔ ఙేలన వకిౄకి అమోదం 
ణెలువచఽి) ణో నియవళ ంఙరలా లేఔ అ ఫలధతనఽ నౄభాసంసకై వథిలేమాలా ఄని ఄడగయౌ.  

j) తా్తనుథిత ఖూర ప్ ఖతంలల ఙేలన కెడాభ ల ఄనఽబయనిై భిశీయౌంఙరయౌ  

ఉదడసయణ  

ఎబర్ ఔండిషన్ు  అసఽలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔు 
అభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఈంట్లంథి. అ భెండె ఖూర ులఔు ఈనై యధఽల ఫ డద సవయౄ సవపలయలలల 
(తథరవభ కెాబభాలల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఈండే ఄవకశ్భ ంథి. ఔనఽఔ నౄభాసంస  యటి్ ఔనఽఖ ణంగధే భెండె 
ఖూర ుల యభికి  ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స నులల ధయనఽ యేభైవయసగ నియృబసఽౄ ంథి.   

ఄథ ే యధంగ, ఐ.ట్ ి ఔంనలనీల వంట్ి ళెచఽి ట్భోైవయస ఔయౌగని ఖూర ుల యషమంలల తా్తఔల 
ఎంనఔనఽ నియభింఙేందఽఔు, నౄభా సఽసలు భ ందఽజఞఖరతౄ గ భభో కొలఫదెనఽ యాేశ్నలటి్వచఽి. 
నౄభాఔు ఄయహత సంనుథింఙే భ ందఽ  ఈథోఖ లు ను ాఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙసేఽకోయలని కోయవచఽి.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స యనుయంలల నుోటీ్ ఄదిఔంగ ఈండడం వలా ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స థకల యాోజధరల 
యషమంలల ఆనాసూయయసా  ఖణనీమఫ ైన సయళ్తనఽ, నులలథరయసల ఄవసభలఔు తఖాట్లా గ నడచఽఔుధే 
దేతేలనఽ అమోథిసఽౄ ధరైయస. మాజభాధరలు ఈథోఖ లఔు ఔయౌంఙే ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స థకలలల 
యాోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ంథిసఽౄ ధరైయస. ఈథోఖ లు యేభై ఔంనలనీలఔు వలసనుోఔుండర 
తభవథెే ఈండి నిఙేలేందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెంథిన భానవ వనయసల యపలఖం థీనిధొఔ శూధనంగ 
ఈయోగించఽఔుంట్ ంథి. నౄభా ఔంనలనీల భధ నుోట్ీ పయౌతంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోంథి. ఆతయ ఔంనలనీల 
ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స థకల ాయోజధరలణో సభానంగ ణరనేఙేి ాయోజధరల ఈండేట్లా  నౄభా ఔంనలనీలు 
చాసఽఔుంట్లధరైబ. ఄంతఔధరై ఫ యసగెైన ాయోజధరలు ఔయౌంచఽంఔు ఔడర భ ందఽకొసఽౄ ధరైబ. 
నులలథరయసలనఽ హసౄ ఖతం ఙేసఽఔుధేందఽఔు, యనుభనిై తభయ ైునఔు భయాంచఽఔుధేందఽఔు ఄయ ఇ యధంగ 
ఙేసఽౄ ధరైబ.   

2. మజభాతు-ఉదోాఖయల ఖయర ుల ఔనడన వ్ేమై వ్హట తు అండర్ మెైట్ చేమడం  

సంాథరమంగ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా ను ందఽతేనై ఖూర ులలల ఄతంత శూదరయణఫ ైనయ మజభాని-

ఈథోఖ ల ఖూర ులు. ఄబణే, అభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్స ఙేలే సభయ యహనంగ అభోఖ నౄభా అమోదం 
ను ందడంణో ఆుడె యయధ యకల ఖూర ులు ఄనవిథేి ఙెంథరబ. ఇ ధేథంలల, ఔ ఖూర ునఔు ఄండర్ భెైట్ 
ఙేలేట్ుడె అ ఖూర ు సవయౄ సవపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడం ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స ఄండర్ 
భెైట్యాఔు ఙరలా భ కం.   
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మజభాని- ఈథోఖ ల ఖూర ులణోనుట్ల కభి్ఔ సంగాలు, ట్సాఽి లు, శూ లలైటీ్లు, భయిౌుల్ ఎంనుా మర్ 
ఖూర ులు, నూాంఙెైజీ డీలయసా , ను ాలషనల్ ఄశూోలబయషనఽా , ఔాఫ ోలు, ఆతయ పలాతితవ సంస లు వంటి్ యయధ యకల 
ఖూర ులఔు నౄభా సంస లు శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

యయధ థేరలలలని ాబ ణరవలు సభాజంలలని నేద వభా లఔు ణరఫే శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా యక్షణ 
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄ ధరైబ. పలయతథేశ్ంలల, కైంద,ా భషిర బా ణరవలు భెండా శూౌజనంణో నేదలఔు 
అర్.ఎస్క.నృ.య ై, మశ్లవని వంటి్ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయశీలతణో ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

ఄట్లవంటి్ యననై వభా లఔు వభిౄంజైలే నుాథనేఔ ఄండర్ భెైటి్ంగ్ భిశీలధరంరలు శూదరయణ అమోథిత ఖూర ప్ 
ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఄంరల భాథిభియే ఄబనటి్కీ, యటి్ఔునై ఄదను కోణరలలల కొనిై ఆయ: 

a) ఖూర ు భిభాణం  (లలైజులల చినై ఖూర ు ఄబణే తయచఽ భాయసలఔు లలనఽకవచఽి.) 

b) యయధ పౌగోయఔ నుాంణరలలా  అభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ శూ బలలా  ఈంట్లబ  

c) శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా థఔంలల ఖూర ులలని యయందయౄ నులగా నఔనుోణే ాత్తఔల ఎంనఔ భిస్కు 
ఈంట్లంథి 

d) ఖూర ులలని సబ లు నులలలల కొనశూఖడం  

ఙౌఔ ధయలఔు ఄట్లవంటి్ ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభెన్స యాోజధరల ఄనఽఔలతనఽ శూ ంతం ఙేసఽఔుధేందఽఔు 
ఄడు థిడుంగ ఖూర ులు ఏయడడం ఎఔుుయ ైంథి. యటి్ని „ఄవకశ్యద ఖూర ులు‟ గ ఄనవభిృంచవచఽి. ఄందఽఔధే, 
యయధ ఖూర ుల టా్ వవహభించడంలల నౄభా సంసలు ఄనఽసభించవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదేం ఙేలేందఽఔు 
నౄభా నిమంతాణ సంస  ఐ.అర్.డి. ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స భాయాదయశఔ సాణరాలనఽ జఞభీ ఙేలంథి. ఄలాంటి్ 
మజభాధేతయ ఖూర ులలల ఈనైయటి్లల కొనిై ఆయ : 

a) ఎంనుా మర్ సంక్షైభ సంగాలు  

b) నిభిెషి ఔంనలనీ జఞభీ ఙేలన కెరడిట్ కయసు లు ను ంథినయయస 

c) నిభిెషి యనుభనికి ఙెంథిన ఔసిభయసా . యభికి ఄదను శూౌఔయంగ యనుయ సంస  నౄభానఽ 
ఆవవజూుణోంథి.  

d) ఫలంఔు యసణ ఖరళ తలు, ను ాలషనల్ ఄశూోలబయషనఽా  లేథర శూ లలైటీ్లు 

కయసినఽ అథర ఙేమడం, వకిౄఖత నులలలలల ఄందఽఫలట్లలల లేని యాోజధరలనఽ ఙేజికిుంచఽకోవడం, 

సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన ఄనఽఔలతనఽ శూ ంతం ఙేసఽకోవడభధే ఏకెైఔ ఈథెేశ్ంణో ఖూర ులుగ ఏయడే 
యదరధరనికి ఄడెు ఔటి్ యేలేందఽకై ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స భాయాదయశఔ సాణరాలు వఙరిబ. ఄట్లవంటి్ „ఄవకశ్యద 
ఖూర ులు‟ తయచఽ నౄభా సంసలఔు శృని ఔయౌగింఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎంనఔఔు, ఄంత్తభంగ ళెచఽి కెడాభ ల 
నిషత్తౄ కి థరభితీశూౄ మని యకానించడం జభిగింథి. అయధంగ, నిమంతణా సంస  జఞభీ ఙేలన ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స 
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భాయాదయశఔసాణరాలు నౄభా సంస లు భాభెుట్ లల ఫలధణరమ తంగ నడచఽఔుధేందఽఔు సశృమడణరబ. ఄయ 
ఖూర ు థకలఔు నియవహణర ాభాణరలనఽ ధ లకొలడం థరవభ, నౄభా ఔంనలనీల ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లలనఽ, 
శూభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భించిన ఙారయంలలనా  ఔరభశిక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.     
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H. ఒఴమీీస్క టార వ్సల్ ఇనఽీమెన్ీ ందం 
 

ఒవభీసస్క ట్లాయ ల్ ఆనాసభెన్స నులలల కింద ాదరన యక్షణ అభోఖ యక్షణే కఫటిి్, ూచీ ందం శూదరయణంగ 
అభోఖనౄభా కోసం యదరధరధేై ఄనఽసభిసఽౄ ంథి.  

వకిౄఖత ఔంనలనీ భాయాదయశకలఔు తఖాట్లి  నానేమం భైటి్ంగ్ భభిమ  ఄంగీకయం ఈంట్లంథి కనీ కొనిై భ క 
ఫ ైన భిఖణనలు కింద ఆవవఫడరు బ : 

1. నానేమం భైట్ ఄధేథి ాత్తనుదఔుడి వమసఽ, యథేశీ ామాణ కలవవదినలైన అదరయడి ఈంట్లంథి.  

2. యథేరలలా  య ైద చికితస కభీథైెనందఽన, సవథేశీ అభోఖ నౄభా నులలలణో నుోయౌిణే నానేమం భైట్లా  
శూదరయణంగ ఎఔుువగ ఈంట్లబ.  

3. యథేశీ ఔంనలనీలలల చాలధర, ఄఫ భిక, కెనడర థేరలలా  నానేమం ఄతంత ఎఔుువగ ఈంట్ ంథి.  

4. తా్తనుదఔుడె యథేరలలా  య ైద చికితస తీసఽకోవడరనికి నులలని ఈయోగింఙే ఄవకశ్ం లేఔుండర 
ఙేలేందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ  తీసఽకోయయౌ. కఫటిి్ ఏథేని భ ందఽగ ఈనై యది ఖ భించి ాత్తనుదన 
దశ్లలధే ఙరలా జఞఖరతౄ గ భిఖణ ంఙరయౌ.  
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I. ఴాకతుఖత రభాద తెభా ూచీ ందం 

వకిౄఖత భాాద నులలల కోసం ూచీ ంద భిఖణనల ఖ భించి కింద చభిించఫడెణోంథి: 

మైట ంగ్ 

వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసఽౄ నై వకిౄ విత్తౄ  ాదరనంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేంథి. శూదరయణంగ 
ఆంట్ివదె, యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమం లాంటి్ యటి్ ఖ భించి భాట్లా డడం ఄందయస వఔుౄ లఔు 
సంఫందించి కై యఔంగ ఈంట్ ంథి. కనీ విత్తౄ  ధ ైుణం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కు లు ఙేసఽౄ నై ని 
సవపలయనిై ఫటిి్ భాయసతేంట్లంథి. ఈథరహయణఔు, బవన నిభ్ణం జయసఖ తేనై సలంలల ని ఙేలే లయల్ 
ఆంజనీర్ ఔధరై అస్క ఫేధేజర్ ఔు భిస్కు తఔుువగ ఈంట్లంథి.  

కోు విత్తౄ  ధ ైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైట్ల నియృబంచడం అచయణీమం కదఽ. కఫటిి్, వితేౄ లనఽ 
ఫింథరలుగ వభీాఔభిసఽౄ ధరైయస. కోు ఖూర ు కసౄ  ఄట్ల, ఆట్లగ థరథరు కై యఔఫ ైన భిస్కు నఽ తా్తనృంనృశూౄ బ. 
కింథి వభీాఔయణ వవస  ణేయౌకెైనథి భాతాఫే కఔ, అచయణలల యలు డేథిగ ఔనినశూోౄ ంథి. వకిౄఖత ఔంనలనీలు తభ 
శూ ంత వభీాఔయణ నుాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఈండవచఽి.  

మిస్కు ఴమిీఔయణ 

విత్తౄ  నుాత్తథిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కు లనఽ భూడె ఖూర ులుగ వభీాఔభించవచఽి: 

 మిస్కు ఖయర ప్ I 

ఄకౌంట్ంట్లా , డరఔియసా , లామయసా , అభిుట్ెకి్ లు, ఔనసయిౌంగ్ ఆంజనీయసా , టీ్చయసా , ఫలంఔయసా , భినులన యధఽలలా  
నులు ంచఽఔుంట్లనై వఔుౄ లు, ణేయౌఔనుటి్ ాభాథరలనఽ ఔయౌగిన వితేౄ లలా  నుాథనేఔంగ 
నులుంచఽఔుంట్లనై వఔుౄ లు. 

 మిస్కు ఖయర ప్ II 

యయేక్షణ యధఽలలా  భాతాఫే నులుంచఽఔుధే నృలుయసా , కంట్లాఔియసా , ఆంజనీయసా , య ట్యైభీ డరఔియసా , మోట్లయస 
కయా, ణేయౌఔనుటి్ యహధరల నలబడ్స డైైెవయసా , ఆథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితేౄ లలా  నులు ంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భానయమ శ్రభలల నులుంచఽఔుధే ఄందయస వఔుౄ లు (ఖూర ప్ IIIకింద వఙేి యయస నేనశృబంచి), నఖదఽ 
తీసఽకెమ్ా  ఈథోఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫ కనిక్ లు, మంతంా అభైట్యసా , ట్ఔాుు, లాభీ, ఆతయ పలభీ యహధరల 
డైైెవయసా , ను ాలషనల్ ఄథాె్ట్లా , కీరడరకయసలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఆథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన 
వితేౄ లలా  ని ఙేలే యయస.  

 మిస్కు ఖయర ప్ III 
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బూఖయౌ ఖనఽలలా , నేలుడె థేారలలా  ని ఙేలే వఔుౄ లు, ళైె టె్నషన్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైంథరాలలా  ని 
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోంథి, మోట్లయస యహధరలు, ఖ భర లనలై భైలంగ్ లల నులగా ధేయయస, నలదె 
శూ బ గైమ్ హంటి్ంగ్, యవణరభోహణ, యంట్ర్ శూోరి్్, లలైుబంగ్, ఐస్క శృకీ, ఫ లనింగ్, శృంగ్ గెడా డింగ్, 
భివర్ భఫింగ్, నుోలల భభిమ  ఆథే యఔఫ ైన భాాదం ఔయౌగిన వితేౄ లు/కయఔలానులలా  నులుంచఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భిస్కు ఖూర ులనఽ „శూదరయణఫ ైనయ‟, „భధ యఔఫ ైనయ‟, „తీవ ా శూ బ ఔయౌగినయ‟ ఄని ఔడర భూడె 
యకలుగ ఙెవచఽి.  

ఴయో మిమితతలక 

యక్షణ ను ందడరనికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభినేతేలు అమా ఔంనలనీలనఽ ఫటిి్ భాయసతేంట్లబ. శూదరయణంగ, 5 
ఏళా్ నఽంచి 70 ఏళా్ వయఔు ఄధేథి శూదరయణం నిమభంగ ఈంట్లంథి. ఄబనటి్కీ, ఆటి్కై యక్షణ ఔయౌగిన 
వఔుౄ ల యషమంలల ునయసదేయణ నానేమం లలడింగ్ నఽ ఫటిి్ 70 ఏళ్ైా  ూయౄబన తభవత ఔడర ఎనప ై ఏళా్ 
వయఔు నులలలనఽ ునయసదేభించవచఽి.  

ునయసదేయణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు శూదరయణంగ ఎలాంటి్ య ైద భీక్షలు ఈండవు. 

వ్సైదా కయవులక 

య ైద కయసిల యక్షణ కింథి యధంగ ఈంట్లబ: 

 ఒ వకిౄఖత ాభాద నులలని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సంఫందించి నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఄబయ 
య ైద కయసిలఔు యక్షణ ఔయౌంచడంకోసం ఄదను నానేమం ఙెయాౌంునలై ఎండరర్స ఫ ంట్ థరవభ 
ను డిగించఫడింథి.  

 ఇ ాయోజధరలు నులలల కింద ఆతయ యాోజధరలఔు ఄదనంగ ఙేయిఫడరు బ. 

 వకిౄని అసతా్తలల తనిసభిగ ఙేభిింఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ. 

మయదధం భమిమయ తతీంఫంధ మిస్కు లక 

నుౌయ యధఽలలా  యథేరలలా  నిఙేలే పలయతీమ లఫోంథి/నిుణ లఔు ఔడర ఄదను నానేమంణో మ దే భిస్కు 
యక్షణ ఄంథించఫడెతేంథి.  

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

 ఄశూదరయణ/బమాంథోళ్నకలం సందయౌంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు (ఄంట్ే యథేశ్ంలల మ దే తయశృ 
భిల తేలు ఆటి్కై సంబయంచిధర లేథర ఄనియయఫ ైధర/ఄంట్ే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలా  ని 
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ఙేసఽౄ నై థేరలలా  ఄబధర) శూదరయణ భైట్ల ఔధరై 150రతం ఄదనంగ ఈంట్లబ (ఄంటే్ శూదరయణ 
భైట్లలల 250రతం ఄని ఄయం) 

రతితృహదన తరం 

కింథి యటి్ణో అ నూయం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఈంట్లంథి: 

 వకిౄఖత యవభలు 

 పౌత్తఔ ల త్త 

 ఄలయట్లా  భభిమ  ఖత కలం 

 ఆతయ లేథర ూయవ నౄభాలు  

 ూయవ ాభాదలు లేథర ఄసవస త 

 యాోజధరల ఎంనఔ లేథర నౄభా ఙేలన శూ భ ్ 

 ఔాట్న 

నలైన నేభపునై ఄవసయఫ ైన యవభలు కింథి యధంగ యవభించఫడరు బ: 

 వమసఽ, ఎతేౄ , ఫయసవు, విత్తౄ కి సంఫందించిన ూభిౄ యవయణ, సఖట్ల ధ ల యేతనం తథితభలఔు 
సంఫందించిన వకిౄఖత యవభలు 

 కోయసఔునై నులలకి యేాశ్థరయసల వయోభినేత్త లలలే ాత్తనుదఔుడె ఈధరైడర ఄధే యషమానిై 
వమసఽ సాచిసఽౄ ంథి. యౌంఖపేదం, ఎతేౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయసవుణో ఔడిన టిి్ఔణో ఫయసవు, ఎతేౄ  
నుోయౌిచాడఫడెతేంత్త. సఖట్ల ఔధరై 15రతం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ తా్తనుదఔుడె ఈంటే్ భాతాఫే 
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయస.  

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

 ఄవమయనిై లేథర చాునఽ కోలలబన తా్తనుదఔులు అమోథించిన సందభౌలలా  ణేాఔ 
నిఫంధనలలల భాతాఫే ఄంగీఔభించఫడవచఽి. యయస కొనిై నిభిేషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభింఙే 
శూభయూం తఔుువగ ఈండడం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తంటే్, 
ఄంఖయ ైఔలం శూ బ శూదరయణం ఔధరై ఎఔుువగ ఈండే ఄవకశ్భ నైందఽన ఄశూదరయణ భిస్కు  లనఽ 
ఔయౌగి ఈంట్లయస. 

 గమం తవయగ నమం కఔనుోవడం, ఄంఖయ ైఔలం ఄనవసయంగ కొనశూగై ఄవకశ్భ నైందఽన 
భధఽఫేహం ఄధేథి కోలుఔుధే శూ బని జఞం ఙేసఽౄ ంథి. గమాలు లేథర ఄసవసత బయషత్ ాభాద 
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భిస్కు  లనఽ ాపలయతం ఙేశూౄ మా, ఄబణే ఎంతవయఔు ఄధే యషమానిై నిభే భింఙే ఔరభంలల 
తా్తనుదఔుడి య ైద చభితనాఽ భిశీయౌంఙరయౌ. భిస్కు  నఽ నౄభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫ ైన సవపలవం 
ఔయౌగిన సభసలు ఙరలా ఈధరైబ. ఄంటే్ ఖ ండె ధరమాల సభస. 

 యవణరభోహణ, నుోలల, మోట్లర్ భైలంగ్, ఄకోర ఫేటి్క్స తథితయ ాభాదఔయఫ ైన ఖత చభితఔాు ఄదను 
నానేమం కయయౌ. 

తెభా చేసన శొూ భయమ 

ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల ఄధేథి యాోజనఔయ నులలలుగ ఈండడంణో నుట్ల ఔఠినఫ ైన ూచీకి ఖ యబయథిగ 
లేఔనుోవడంణో అ నులలలఔు నౄభా శూ భ ్నఽ నియృబంచడంలల ఄాభతౄ ంగ వవహభింఙరయౌ. 
„లాబథరమఔఫ ైన ఈథోఖం‟ థరవభ ను ందఽతేనై అథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడంనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో 
భాట్లల ఙెనులంటే్, నౄభా ఙేలన శూ భ ్నఽ నిభే భిసఽౄ నై సభమంలల తా్తనుదఔుడికి జభిగిన ాభాదం 
థరవభ థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణ ంచభదఽ.  

యయధ నౄభా సంస లు/ంద లేకయసల భధ ఎస్క.ఐని నియృబంఙే అచయణలలా  యక్షణఔు భంజూయస ఙేలన 
కచిితఫ ైన నతౄ ం ూచీ ంద లేకయసలనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄబనటి్కీ, శూదరయణంగ భంజూయస 
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధ లలు/అభైళా్ సంనుదనఔు సభాన శూ బని నేంచభదఽ.  

నులల ఄధేథి భూలధన యాోజధరలకోసం భాతాఫే ఄబణే ఇ అంక్షనఽ కచిితంగ వభిౄంజైమలేభ . 
ఄబనటి్కీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ ఄంఖయ ైఔల యక్షణ కోసం, ఙెయాౌంచఖల భిశృయం యషమంలల ఆథి ఙోట్ల 
ఙేసఽకోభదఽ. అ కలంలల ఄదని సంనుదనలఔు ఄథి ఄనఽవుగ ఈండదఽ. యక్షణ ఄధేథి టి్.టి్.డికి యభంతు 
భిశృయం కోసం ఄబణే, నౄభా ఙేలన శూ భ ్ శూదరయణంగ యళా్ యభిషఔ భఫడికి భెటిి్ంు శూ బని నేంచభదఽ.  

లాబథరమఔఫ ైన ఈథోగలలా  లేని వఔుౄ లఔు ఄంటే్ పలయలు, యథరయస లు తథితయసలఔు యక్షణ ఆఙేి సభమంలల 
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతఫేా ఄంథిసఽౄ ధరైం, ఎలాంట్ి యభంతు భిశృయం ఙెయాౌంచనవసయం లేదధే 
యషమానిై నౄభా సంసలు నిభే భించఽకోయయౌ.  

ఔకటయంఫ తృహాకైజీ యక్షణ 

చిధరైయసలు, సంనుదన లేని పలఖశూవనే కోసం యక్షణ భయణరనికి, రశ్వత ఄంఖయ ైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర 
నుక్షిఔంగ) భాతాఫే భినేతం ఙేమఫడెతేంథి. ఄబనటి్కీ అమా ఔంనలనీ నిఫంధనల అదరయంగ టె్ఫ ల్ 
అఫ్ ఫ నిట్స భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేంథి. కొనిై ఔంనలనీలు ఔ నిభిేషీ భినేత్త వయఔు ఔడర 
సంనుదనలేని పలఖశూవనేకి టి్.టి్.డి యక్షణనఽ ఄనఽభత్తసఽౄ ంథి.  

సా ల నానేమంలల 5రతం తగిాంు శూదరయణంగభంజూయస ఙేమఫడెతేంథి.  

ఖయర ప్ తృహలసలక 
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నౄభా ఙేసఽౄ నై వఔుౄ ల సంక ఒ నిభిేషీ సంకనఽ థరటి్ణే, ఄంటే్ వంద థరటి్ణే నానేమంనఽంచి ఒ ఖూర ప్ తగిాంు 
ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి. ఄబనటి్కీ అ సంక తఔుువగ ఈధరై ఄంట్ే 25భంథి ఈధరై, ఎలాంటి్ తగిాంు 
లేఔుండర ఖూర ప్ నులల జఞభీ ఙేమఫడెతేంథి.  

శూదరయణంగ, నేయసలేని నుాత్తథిఔన నులలలనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔాబంటా్ఔు భాతఫేా జఞభీ 
ఙేమఫడెణరబ. ఆందఽలల సబ డి ఖ భిౄంు ఎలాంట్ి ఄనఽభానం లేఔుండర సషింగ ఈంట్లంథి.  

 

ఖయర ప్ తగిింు యోఖాతడ రభాణడలక 

నేయస ఔయౌగిన ఖూర ుల యషమంలల భాతాఫే ఖూర ు నులలలు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూర ప్ తగిాంు భభిమ  
ఆతయ యాోజధరలనఽ ను ంథే ఈథెేశ్ంణో, ాత్తనుథిత ఖూర ు కింథి యపలగలలా  థేనికింద ఄబధర ఈండరయౌ: 

 ఈథోగినలై అదరయడిన యయస సశృ మజభాని- ఈథోగి సంఫంధం 

 భషిర/కైంద ాబా ణరవలు నానేమం ఙెయాౌంఙేభీత్తలల భ ందఽగ ఖ భిౄంచిన యపలగలు/ఖూర ులు 

 ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సంగం సబ లు 

 భిజిషిర్ు లేయ ఔాబ్ ల సబ లు 

 ఫలంఔులు/డైెనర్స/భాసిర్/యశూ కెరడిట్ కయసు లు ఔయౌగిన యయస 

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

 ఫలంఔులు/నాృక్ యౌనేటె్డ్స ఔంనలనీల యట్లథరయసలు 

నలై యపలఖల నఽంచి యేయసడే భభైథైెధర యపలఖనికి సంఫందించిన తా్తనుదనల యషమంలల సంఫందిత నౄభా 
సంస ల శూంకైత్తఔ యపలఖం తీసఽఔునై నియృమానికి లలఫడి యటి్ని యరలాఱంచవచఽి.  

„ఉశృత్ఔ‟ ఖూర ు భిభాణంనలై ఎలాంటి్ ఖూర ప్ డిశూౌుంట్ ఆవవఫడదఽ. నులల తీసఽఔుధే సభమంలల 
„ఖూర ప్‟లల భిజిషిర్ 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 
వఔుౄ లఔు ఙెయాౌంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలటి్వచఽి. 

„ఄనీై లేథర ఏథీ కదఽ‟ సాతాం ఒ ఖూర ప్ ఆనాసభెన్స లల వభిౄసఽౄ ంథి.థరనికి తఖాట్లి  సభానఫ ైనa ఄదను 
నానేమం లేథర భీపండ్స ణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.  

రమిమం 
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భిస్కు ల వభీాఔయణ, ఎంనఔ ఙేలన ాయోజధరల కాయం నేభపునై ఈథోఖ లఔు నానేమంలల యేయసడెతేనై భైట్లా  
వభిౄశూౄ బ. కఫటిి్ యక్షణ ను ంథిన వఔుౄ ల విత్తౄ కి తఖాట్లి  భైట్లా  యేయసడెణరబ.  

ఉదడసయణ 

ఆంక ఙెనులంటే్, కై యఔఫ ైన విత్తౄ ని ఄనఽసభింఙే ఈథోఖ లందభిణో ఔడినట్లి  ఫలగ నియవచించిన ఫింథరలఔు 
కై భైట్ల వభిౄసఽౄ ంథి.  

నేభపునని ఈథోఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియవళ ంఙే ాభాణీఔయణ భికయసు ల అదరయంగ కోు 
వభీాఔయణలలని ఈథోఖ ల సంకనఽ ఔాటి్ంఙరయౌసన ఄవసయం ఈంథి.  

ఒ సంగం, ఔాబ్ లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభీాఔయణ కాయం నానేమం భైట్లా  వభిౄశూౄ బ.  

సబతవం శూదరయణ సవపలవం ఔయౌగినథైె, ఏథేని నిభిేషీఫ ైన విత్తౄ కి భినేతం ఙేమనిథైెణే, ంద ూచీ 
లేకయసలు భైటా్నఽ వభిౄంఙేమడంలల తభ యయేచననఽ ఈయోగిశూౄ యస.  

ఆన్-డఽాటీ యక్షణలక 

అన్- డాటీ్ సందయౌంగ ఄంథింఙే యక్షణ కింథి యధంగ ఈధరైబ: 

 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమంత్తాంచిన యధఽల సభమాలఔు భాతఫేా కయయౌస ఈంటే్(ఄంటే్ భోజుఔు 
24ఖంట్లు కదఽ). తగిాంు నానేమం ఄంట్ే సభ చిత నానేమంలల 75రతం భాతాఫే వసాలు 
ఙేమఫడెతేంథి.  

 ఈథోఖంలల ఈనైుడె, థరని థరవభ ఈథోఖ లఔు ాభాదం జభిగినుడె భాతఫేా ఇ యక్షణ 
వభిౄసఽౄ ంథి. 

విధల-ఫమట యక్షణలక 

నిమంత్తాంచిన ఖంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄంచినుడె, ఄంట్ే ఈథోగి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర  
ఄదికయ యధఽలు నియవళ ంచనుడె ాభాదం జభిగిణే, తగిాంు నానేమం ఄంటే్ సభ చిత నానేమంలల 
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽి.  

 

భాతి షభమంలో యక్షణ మినశృభంు 

వకిౄఖత ఔంనలనీ భాయాదయశకలనఽ ఫటిి్, ాభాద భిత్త యాోజధరనిై నేనశృబంచి, ఖూర ు వకిౄఖత ాభాద 
నులలలనఽ జఞభీ ఙేమడం శూధడెతేంథి.  

ఖయర ప్ డి్శూ్ుంట్ భమిమయ ఫో నస్క/భాలూలక 
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కై నులల కింద ఎఔుువ భంథి వఔుౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైందఽన భినులన ని, కయసి తఔుువగ ఈంట్లంథి. 
ఄంణేకఔ, ఖూర ులలని సబ లందభికీ శూదరయణంగ నౄభా ఄంథించఫడెతేంథి. నౄభాసంస లఔు వత్తభైఔంగ 
తా్తఔల ఎంనఔ ఈండదఽ. కఫటిి్, ఒ కొలభాధరనికి తఖాట్లి  నానేమంలల తగిాంు ఄనఽభత్తంచఫడెతేంథి.  

కెాబమ్ ల ఄనఽబవం అదరయంగ ఖూర ు నులలల ునయసదేయణ కింద భైటి్ంగ్ నిభే భించఫడెతేంథి.  

• ునయసదేయణ నానేమంలల తగిాంుణో నచిినభీత్తలల ఄనఽబవం ఄంథించఫడెతేంథి. (ఫోనస్క) 

• కొలభాధరనిై ఫటిి్, ునయసదేయణ నానేమం (భాలస్క) లలడింగ్ థరవభ ాత్తఔల ఄనఽబయనికి 
జభిభాధర యదించఫడెతేంథి. 

• కెాబమ్ ల ఄనఽబవం 70రతంగ ఈంట్ే ునయసదేయణఔు శూదరయణ భైట్లా  వభిౄశూౄ బ. 

రతితృహదన తరం 

• సబ ల థరవభ ూభిౄ ఙేమడం కోసం ఈండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దశూౄ యేజునఽ 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 ఔాట్న ఙేమాయౌసన ఄవసయం ఈంథి. 

• కొనిై సందభౌలలా  ఇ భ ందసఽౄ  జఞఖరతౄ  ఔడర భా ఙేమఫడెతేంథి. భిల త్త ఫలగ ఄయఫ ైనట్లి గ 
భభిమ /లేథర యక్షణ ఔయౌంచడరనికి భ ందఽగ ఏయడిన ఄంఖయ ైఔలం, ఄలాంటి్ ఄంఖయ ైఔల ల త్త 
పయౌతంగ ఏయడే ఏథేని సంచిత పాలవం నేనశృబంచఫడెతేందధే సభయనణో సషిం 
ఙేమఫడెతేంథి.  

ఄబనటి్కీ, ఇ అచయణ అమా ఔంనలనీల భధ యేయసడవచఽి.  
 

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి  5 

1) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  నౄభా లల, ఖూర ులలని ఏ సబ డైెధర ఔడర నౄభా సంసఔు వత్తభైఔ ఎంనఔగ 
భిణనేంచవచఽి.   

2) మజభాని- ఈథోఖ ల ఖూర ులఔు భాతాఫే శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా వభిౄసఽౄ ంథి.  

I. 1వ ఔాట్న ు 2వ ఔాట్న తు  
II. 2వ ఔాట్న ు 1వ ఔాట్న తు  
III. 1వ ఔాట్న 2వ ఔాట్న భెండా ు  
IV. 1వ ఔాట్న 2వ ఔాట్న భెండా తు  
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షభాచడయం  

భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫ ంట్ కాిరమలల పలఖంగ, ఄండర్ భెైట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడంలల భ కంగ ఄత్త నలదె 
ఖూర ు నులలల యషమంలల భెండె దేతేలనఽ ఈయోగిశూౄ డె. ఄయ : 

కోఇనఽీామెన్ీ: ఆథి భిస్కు నఽ ఔ నౄభా సంస  నేంచి అమోథించడరనిై సాచిసఽౄ ంథి. శూదరయణంగ ఆథి తా్త 
నౄభా సంసఔు భిస్కు లల కొంత రణరనిై కైట్లబంచడం థరవభ జయసఖ తేంథి. అ యధంగ, నులలని ఆదెయస 
నౄభా సంసలు, నౄభా సంస  ఎ 60%  యట్లణో, నౄభా సంస  నృ 40%  యట్లణో   ఄంగీఔభించవచఽి. 
శూదరయణంగ, నౄభా సంస  ఎ య్డ్స నౄభా సంస  ఄవుతేంథి. నులలని జఞభీ ఙేమడం, కెడాభ లనఽ లలటి్ల్ 
ఙేమడంణో సశృ నులలకి ఙెంథిన ఄనిై ఄంరలనఽ అ సంస  చాసఽఔుంట్లంథి. నౄభా సంస  ఎ ఙెయాౌంచిన 
కెడాభ లలల 40%   నణరౄ నిై నౄభా సంస  నృ నౄభా సంస  ఎకి ఙెయాౌసఽౄ ంథి.     

మిఇనఽీామెన్ీ: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ నౄభా సంస  ఄంగీఔభిసఽౄ ంథి. ఄథి ణరనఽ లవఔభించిన 
యయధ భిస్కు ల నఽంచి ఎలా యక్షణ ను ందఽతేంథి ? ఄతనఽ తన భిస్కు లనఽ ఆతయ నౄభా ఔంనలనీలఔు భిఆనాసూర్ 
ఙేమడం థరవభ యక్షణ ను ందఽతేంథి. భిఆనాసూయర్ సంసలు అ యధంగ డంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభటా్ 
థరవభ లేథర ఏ కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలేి టి్వ్ భిఆనాసూభెన్స ఄంట్లయస) నుాత్తథిఔన నౄభా సంస ల భిస్కు లనఽ 
ఄంగీఔభిశూౄ బ. భిఆనాసూభెన్స  ాంచయౄ ంగ జయసఖ తేంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితంగ 
యనసఽౄ ంథి.    

 

శూహమహంవం   

a) అభోఖ నౄభా ఄధరభోఖ పలవననఽ అదరయం ఙేసఽఔుని ఈంట్లంథి. ఔ వకిౄ ఄధరభోఖవంతేడె లేథర 
భోఖఖరసఽౄ డె ఄబయందఽఔునై ఄవకశ్ంగ థరనిై నియవచిశూౄ యస.   

b) భిస్కు ఎంనఔ, భిస్కు ధయల నియృమఫే ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కాిరమ.   

c) భిస్కు క ి యనుభనికి భధ సభెైన సభతఔం శూదించడరనికి ఄండర్ భెైటి్ంగ్ ఄవసయం. ఄలా సంస  
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుంట్ృధే నుోటీ్ని ఆవవడం ఔడర శూధభవుతేంథి.   

d) ఔ వకిౄ ఄధరభోగనిై ాపలయతం ఙేలే ఄంరలలల వమసఽ, అడ, భఖ ణేడర, ఄలయట్లా , విత్తౄ  
ఈథోగలు, శ్భీయ నిభ్ణ తీయస, ఔుట్లంఫ చభితా, ఖత కలు ఄసవస త లేథర సయజభీ, ాసఽౄ త అభోఖ లత్త, 

నియస సలం వంటి్య ఈధరైబ.   

e) నౄభా సంసఔు నషిం యటి్లేా  యధంగ తా్తఔల ఎంనఔలు జయఖఔుండర నియభింఙేందఽఔు, సభెైన వభీాఔయణ 
జభిగి, భిస్కు లలల ఇకివటీ్ శూదించడఫే ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లలని ాయోజనం.   
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f) నౄభా ను ందనఽనై కఫోబయ ఔాబంట్ ఖ భించి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఈతౄ భ ల త్తలల ఈంట్లడె ఔనఽఔ  ఏజంటే్ 
నదటి్ శూ బ ఄండర్ భెైట్ర్ ఄవుణరయస.  

g) నౄభాలలని భూల సాణరాలేభంటే్ : ఄతంత నభ్ఔం, నౄభానలై భఔుువ, నషిభిశృయం, చంథర, 
భాభిడి, సనై కయణం  

h) ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లలని కీలఔ శూధధరలు : తా్తనుథిత నూయం, వమసఽ నియౄణ తంా, లైధరనిషమల్ 
డరఔుఫ ంట్లా , య ైద నియేథిఔలు, ఄభ్కల నియేథిఔలు.  

i) అభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై వకిౄ అభోఖ ల త్తని నిభే భింఙేందఽఔు నౄభా ఔంనలనీలు 
ఈయోగించఽఔుధే కాిరబయ ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైటి్ంగ్.   

j) తా్తనుదఔుడె ఏ యధఫ ైన య ైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌసన  ఄవసయం లేని కాిరబయ య ైథేతయ ఄండర్ భెైటి్ంగ్.  

k) ఄండర్ భెైటి్ంగ్ లల ఄనఽసభింఙ ేసంకాయచఔ భూలాంఔన దేత్తలల భిస్కు ఔు సంఫందించిన తా్త ఄంరనిై 
భథింు ఙేల భాయసులు యేశూౄ యస లేథర రణరలు కైట్లబశూౄ యస.    

l) ఄందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథింు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభించగధే ఄండర్ 
భెైటి్ంగ్ కాిరమ ూయౄవుతేంథి.  

m) ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స దారనంగ సఖట్లల సాణరానిై అదరయం ఙేసఽఔుని నిఙేసఽౄ ంథి. ఔ నుాభాణ ఔ 
ఖూర ులలని సబ లందభినీ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా నులల కిందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఖూర ులలని 
సబ లు నౄభా సంసఔు నషిం యటి్లాఖల యధంగ వత్తభైఔ ఎంనఔగ భిణనేంచయని పలయశూౄ యస.      
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మీఔక మీమై మీక్ించకోండ్ికత జవ్హఫయలక   

జవ్హఫయ 1 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ే III. 

భిస్కు ఎంనఔ, భసి్కు లఔు ధయనఽ నియృబంచడఫ ేఄండర్ భెటై్ింగ్ కాిరమ.  

జవ్హఫయ 2 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ే III. 

ఄండర్ భెటై్ంగ్ లలని ఄతంత భంచి నభ్ఔం సాణరానిై నౄభా ఔంనలనీ, నులల  తీసఽఔునై వకిౄ 
ఆదెయౄ నుట్ింఙరయౌ.  

జవ్హఫయ 3 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ే I. 

ఆనాసూయఫ ల్ ఆంట్భెసి్క ఄధ ే దఫంధం ఔ వకిౄ ఏ అలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫోతేధరైడో అ అలౄ నలై 
ఄతనిఔునై అభిఔ లేథర లధైరనిషమల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄ ంథి. అ అలౄ క ి ఏథెైధర నషిం యట్యాిౌధర అ 
లైధరనిషమల్ నశుి నిై తట్లి కోఖలనధే దభీానఽ ఇ నౄభా ఔయౌసఽౄ ంథి. 

జవ్హఫయ 4 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ేIV. 

భిస్కు ఔు సంఫందించిన తా్త ఄంశ్ంనలనై రణరలయంగ, సంకాయంగ భథింునఽ సంకాయచఔ 
భూలాంఔన దేత్తలల యేశూౄ యసకనీ, ఫ డిఔల్ ఄండర్ భెైట్ింగ్ దేత్తలల కదఽ.  

జవ్హఫయ 5 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ేIV. 

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఆనాసూభనె్స లల, ఔ ఫిందంలలని సబ లందభినీ ఔ శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా 
నులల కిందఔు తీసఽఔువచిినుడె, అ ఫిందంలలని సబ లు నౄభా సంస ఔు నషిం యట్ిలాఖల 
యధంగ వత్తభఔై ఎంనఔగ భణినేంచయస.    
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మజభాని-ఈథోఖ ల ఫింథరలక ై కఔ,  కభి్ఔ సంగాలు, ట్సాఽి లు, శూ లలటై్ీలు, విత్తౄ నిుణ ల 
సంగాలు, ఔాఫ ోలు, ఆతయ పలాతితవ సంసల వంట్ి యఔయకల ఖూర ులఔు ఔడర నౄభా సంసలు 
శూభ థరబఔ అభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.     

 

షుమం మీక్ా రవనలక   

రవన 1 

ఔ వకిౄ ఄధరభోఖంనలై పాలవం చాని ఄంశ్ం ఏథి ? 

I. అడ, భఖ ణేడర  
II. జీయత పలఖశూవనే ఈథోఖం  
III. ఄలయట్లా   
IV. నియస నుాంతం  

రవన 2 

నషి భిశృయం సాతంా కాయం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయాౌంఙేథి __________. 

I. నౄభా ఙేలన నతౄ ం ఫేయఔు యసౄ యఔ నశుి ల 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 నషిం నతౄ ం 

రవన 3 

దయకాసఽౄ థరయస ఖ భించి ఄండర్ భెైట్ర్ కి నదట్గ ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయస ఏదంటే్ 

________________. 

I. వమసఽ నియౄణ ణరాలు  

II. లైధరనిష మల్ డరఔుఫ ంట్లా   

III. భ ందభి య ైద నియేథిఔలు  

IV. తా్తనుదన నూయం   

రవన 4  

ఄండర్ భెైటి్ంగ్ కాిరమ ఎనైడె ూయౄవుతేందంటే్ ___________________. 
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I. తా్తనుదఔుని అభోగనికి సంఫందించిన భ కఫ ైన సభాఙరయం, వకిౄఖత యవభలు తా్తనుదన నూయం 
థరవభ లేఔభించినుడె 

II. తా్తనుదఔునికి నియవళ ంఙే య ైద భిశీలనలు, భీక్షలనీై ూయౄబనుడె  

III. ఄందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథింు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభించినుడె  

IV. భిస్కు ఎంనఔ, ధయ నియృం తభవత తా్తనుదఔునికి నులలని జఞభీ ఙేలనుడె.  

రవన 5 

సంకాయచఔ భూలాంఔన దేత్త ఖ భించి థిఖ వ నేభపునై యటి్లల ఏథి తు ? 

I. సంకాయచఔ భూలాంఔన దేత్త శిక్షణ ను ంథిన లఫోంథి సశృమంణో ఔ పలభీ యనుయంణో 
వవహభించడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయససఽౄ ంథి.  

II. ఫ డిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుండర సంకాయఫ ైన భాయసులనలై అదరయడి కిా షిఫ ైన లేథర 
సంథేశృసదదఫ ైన కైసఽలనఽ యరలాఱంచడం శూధం కదఽ.  

III. య ైద రసౄ ైం టా్ ఎట్లవంటి్ నిభిెషి భిజఞా నం లేని వఔుౄ లు ఇ దేత్తని ఈయోగించఽకోవచఽి.  

IV. ఆథి యయధ ఄండర్ భెైట్యా నియృమాల భధ నిలఔడ ఈండేట్లా  చాసఽౄ ంథి.  

 

షుమం మీక్ా రవనలఔక జవ్హఫయలక   

జవ్హఫయ 1 

సభెైన ఎంనఔ ఏదంటే్  II. 

ఄధరభోఖంనలై పాలవం చానే భ కఫ ైన ఄంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ  ఔటి్ ఄబనటి్కీ, ఄతని లేథర అఫ  
జీయత పలఖశూవనే విత్తౄ  ఈథోగలు ాపలవం చావు.  

జవ్హఫయ 2 

సభెైన ఎంనఔ ఏదంటే్  I. 
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నషి భశిృయం సాతంా కాయం, నులలథరయసనిక ిఄబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యట్యాిౌన నశుి లనఽ 
ఙెయాౌశూౄ యస. కనీ, అ నతౄ ం నౄభా నణరౄ నికి లలఫడి ఈంట్లంథి.  

జవ్హఫయ 3 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ే IV. 

ఔ దయకాసఽౄ థరయస ఖ భించి ఄండర్ భెటై్ర్ క ి ణయెౌన ే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయస , ఄతని తా్తనుదన 
నూయం లేథర దయకాసఽౄ  నూయఫ.ే తా్తనుదఔుని అభోగనికి సంఫందించిన కీలఔ సభాఙరయం, వకిౄఖత 
యవభలు ఄందఽలల లఔేభించి ఈంట్లబ.  

జవ్హఫయ 4 

సభెనై ఎంనఔ ఏదంట్ ేIII. 

ఄందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథింు ఙలే తగని భసి్కు కటై్గభిలీుగ వభీాఔభించడంణో ఄండర్ 
భెైట్ింగ్ కాిరమ ూయౄవుతేంథి.   

జవ్హఫయ 5 

సభెనై జయఫ  ఏదంట్ే  II. 

కిా షిఫ ైన లేథర సంథేశృసదఫ నై కసైఽలనఽ భభింత జఞఖరతౄ గ యరలాఱంచడం సంకాయచఔ 
భూలాంఔన దేత్త థరవభ శూధభవుతేంథి. ఎందఽఔంట్,ే సంథేశృసద ఄంరలఔు సంఫందించి 
ఖణరనఽబయలు ణయెౌలన నుాభాణ ఔ యషమాలు, చరమలు సంకాయంగ వఔౄఫ  ైఈంట్లబ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 

 

అధడామం 10 

ఆమోఖా తెభా కెెభభయె  

 

అధడామం ఉతోృ దడఘ తం  

ఇ ఄదరమంలల భనం అభోఖ నౄభాలల కెాబమ్ నియవహణ కాిరమ, ఄవసయఫ ైన ణరాలు, కెాబమ్ భిజభివంగ్ 
కాిరమల ఖ భించి చభిించఽఔుంట్లం. యటి్ణోనుట్ల భనం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కింద ఙేలే కెాబమ్ ల 
నియవహణనఽ భనం భిశీయౌశూౄ ం. టి్.న.ఏల నుతనాఽ ఄయం ఙేసఽఔుంట్లం.   

అధామన పయౌతడలక  

 

A. నౄభాలలకెాబమ్ లనియవహణ 

B. అభోఖనౄభాకెాబమ్ లనియవహణ 

C. అభోఖనౄభాకెాబమ్ లలలఄభీజలసభయణ 

D. కెాబమ్ లభిజభివంగ్ 

E. థభు ాభీిఎడి్నిలేి రట్యా (ట్ి.న.ఏ) నుత)ా 

F. కెాబమ్ ల నియవహణ – వకిౄఖత భాాదం 

G. కెాబమ్ ల నియవహణ-  యథేశీ మాాణ నౄభా 

ఇ ఄదరమానిై చథియన తభవత, నైయస ఏం ఙేమఖలుఖ ణరయంట్ే : 

a) నౄభా కెాబమ్ లలలని యయధ  యట్లథరయసల ఖ భించి యవభించఖలుఖ ణరయస  
b) అభోఖ నౄభా కెాబమ్ లనఽ ఎలా నియవళ శూౄ భో వభిృంచఖలుఖ ణరయస   
c) అభోఖ నౄభా కెాబమ్ ల భిశుుభనికి ఄవసయభబయ యయధ ణరాల ఖ భించి చభిించఖలుఖ ణరయస  
d) కెాబమ్ ల భిజయసవలనఽ నౄభా సంసలు ఎలా సభఔయసశూౄ భో యవభించఖలుఖ ణరయస  
e) వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ ల ఖ భించి చభిించఖలుఖ ణరయస  
f) టి్.న.ఏల పలవననఽ, నుతనాఽ ఄయం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయస  
 
 
 
 



 

275 

 

A. తెభాలో కెెభమ్ ల తుయుసణ   

నౄభా ఄధేథి „వ్హగహద నం‟ ఄని నులల అ యగె ధరనికి  „శూహక్షాం‟ ఄని ఄందభికీ ణెయౌలంథే. నౄభా ఙేలన తభవత 
ఄనఽకోఔుండర ఏథైెధర ఙోట్లఙేసఽఔుని నులల కింద కెాబమ్ ఙేమవలల వలేౄ  అ యగె నం నిజఫ ైన భీక్షఔు 
ఖ యవుతేంథి. ఔ నౄభా సంస  నితీయస ఎంత ఫలగ ఈంథో ఙెనులంట్ే ఄథి కెాబమ్ ల యగె ధరలనఽ ఎలా 
నిలఫ ట్లి ఔుందధే యషమానిై యరలాఱలేౄ  ణెయౌలనుోతేంథి. నౄభా యంఖంలలని కీలఔఫ ైన భైటి్ంగ్ ఄంరలలల ఔటి్, 

నౄభా ఔంనలనీ ఔుండే కెాబమ్ ల ఙెయాౌంు శూభయూఫే.   

1. కెెభమ్ రకతరమలోతు వ్హటాదడయవలక  

కెాబమ్ లనఽ ఎలా నియవళ శూౄ భో భనం సయవయంగ భిశీయౌంచఫోబయ భ ందఽ, ఄసలు కెాబమ్ ల కాిరమలల 
అసకిౄ చానేయభెవభో భనం ఄయం ఙేసఽకోవలల ఈంథి.   

చితరం 1: కెెభమ్ ల రకతరమలోతు వ్హటాదడయవలక  

తెభా ఔం్తూ వ్హటాదడయవలక 

అండర్ మైెటయవె  

థర్డ తృహమీట ఎడి్మతుసేట రటయవె  

మెఖయాలేటయవె  

తొృర వ్సైడయవె /ఆషతతర లక 

తెభా ఏజంటయె /ఫోర ఔయవె  

వితుయోఖదడయవ 

కెెభమ్ రకతరమలోతు వ్హటాదడయవలక 
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వితుయోఖదడయవ నౄభా కొధే వకిౄ నదటి్ యట్లథరయస,„కెాబమ్ ఖరళ త‟  ఄవుణరడె.  

 మజభానలక 
„కెాబమ్ ల ఙెయాౌంుథరయసలు‟ గ నౄభా ఔంనలనీ మజభానఽలఔు ఆందఽలల నలదె 
భూలం ఈంట్లంథి. నులల హోలుయా నిధఽల నఽంఙే కెాబమ్ లనఽ 
ఙెయాౌసఽౄ నైటి్కీ, ఙరలా కైసఽలలల యగె ధరనిై నిలఫ ట్లి కోవలలన ఫలధత 
ఈనైయయస యభై ఄవుణరయస.  

 అండర్ మైెటయవె  కెాబమ్ లనఽ ఄయం ఙేసఽఔుని, ఈతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల షయతేలు, 
నిమభ నిఫంధనలు, ధయలు వంటి్ యటి్ని నియృబంఙే ఫలధత నౄభా ఔంనలనీ 
లలయౌ ఄండర్ భెైట్యాథి, నతౄ ం నౄభా సంసలథి.  
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 మెఖయాలేటర్  భెఖ లేట్ర్  (పలయత నౄభా నిమంతణా, ఄనవిథేి శూదికయ సంస )  థిఖ వ నేభపునై 
అశ్మాల శూధనఔు ఔిఱ ఙేసాౄ  కీలఔ యట్లథరయసగ ఈంథి: 

 నౄభా భవయణంలల ఔరభదేత్తని నియవళ ంచడం  

 నులలథరయసల ాయోజధరనిై కనుడడం   

 నౄభా సంసల థీయఘకయౌఔ లైధరనిష మల్ అభోఖం ఫలఖ ండేట్లా  చాడడం.  

 థర్డ తృహమీట ఎడి్మతుసేట రటయవె    

లేయ భధవయసౄ లుగ భిచితఫ ైనయభై థర్ు నుభీి ఎడి్నిలిేరట్యసా . అభోఖ నౄభా 
కెాబమ్ లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేశూౄ యస.  

తెభా ఏజంటయె    / ఫోర ఔయవె   నౄభా ఏజంట్లా  / ఫోాఔయసా  నులలలనఽ యఔరబంచడఫే కదఽ, కెాబమ్ ఙేమవలల 
వచిిన క్షంలల  యనియోఖథరయసలఔు లేవ ఙేశూౄ యని ఔడర అశించడం 
జయసఖ తేంథి.  

తొృర వ్సైడయవె  / ఆషతతర లక  యనియోఖథరయసల కెాబమ్ ఄనఽబవం శూగ శూగైట్లా యయస చాశూౄ యస. భ కంగ 
అసతా్త టి్.న.ఏల నునల్ లల ఈనైుడె, నఖదఽ ఙెయాౌంచనవసయం లేఔుండర 
అసతా్తలల చికితస ను ంథేట్లా  నౄభా సంస  చాసఽౄ ంథి.  

అ యధంగ కెాబమ్ లనఽ నియవళ ంచడభంట్ే, కెాబమ్ లఔు సంఫందించిన ఇ యట్లథరయసలలా ని తా్త ఔుభి 
లక్షాలనఽ నియవళ ంచడఫే ఄవుతేంథి. ఄబణే, యభిలల కొందభి లక్షాల భధ గయషణ తలెతౄ ఖల ఄవకశ్భూ 
ఈందనఽకోండి.  

2. తెభా ఔం్తూలో కెెభమ్ ల తుయుసణ తృహతర 

ఇ భిశ్రభఔు ఙెంథిన డరట్ల కాయం - “యయధ నౄభా సంసల అభోఖ నౄభా నషి నిషత్తౄ  65% నఽంచి 120%  
నలైన ఈంథి. భాభెుట్ లల ఄతదిఔ పలఖం 100%  నషి నిషత్తౄ కి నలైన నిఙేశూోౄ ంథి”.  అభోఖ నౄభా యనుయంలల 
ఙరలా ఔంనలనీలు నశుి లణో నడెసఽౄ ధరైబ.  

థీనిై ఫటిి్  ఔంనలనీకి, నులలథరయసలఔు ఔడర ఈతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేిందఽఔు టి్షిఫ ైన ఄండర్ భెైటి్ంగ్ 
యదరధరలు, సభయఫ ైన కెాబమ్ ల నియవహణ ఄనఽసభించవలలన ఄవసయం ఈందని ణెలుశూోౄ ంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 1 

నౄభా కెాబమ్ కాిరమలల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయస యట్లథరయస కదఽ ? 

I. నౄభా ఔంనలనీ ఱేర్ హోలుయసా   
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II. భానవ వనయసల యపలఖం  

III. భెఖ లేట్ర్  

IV. టి్.న.ఏ  
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B. ఆమోఖా తెభా కెెభమ్ ల తుయుసణ  

1. ఆమోఖా తెభాలో ఎదయభయా షవ్హళలు  

అభోఖ నౄభా నుోరి్ నూోయౌయోలలని ఄసభానఫ ైన ఄంరలనఽ లలతేగ ఄయం ఙేసఽకోవడం ఙరలా భ కం. ఄుడే 
అభోఖ కెాబభానఽ సభయంగ నియవళ ంచఖలుఖ ణరం. ఄయ ఆయ: 

a) నులలలలల ఄతదిఔ పలఖం అసతా్త నులెైణే నషిభిశృయం ఙెయాౌంచడరనికి సంఫందించినయే. ఆఔుడ యక్షణ 
ను ందఽతేనైథి భనిఱ. ఆథి పలయోథేవఖబభితఫ ైన ఄంరలనఽ భ ందఽఔు ణెసఽౄ ంథి. ఆతయ తయఖతేల 
నౄభాలల భనకిలాంట్ియ శూదరయణంగ ఎదఽయసకవు.   

b) ఄధరభోగల తీయసణెనఽైలు, చికితసఔు య ళ్ుడంలల ఄనఽసభింఙే య ైకభి, తదనంతయం డరఔిర్ ని 
ఔలవడంలల పలయతథేశ్ంలల ఙరలా యచితాఫ ైన భిలత్త ఔనినసఽౄ ంథి. యటి్ పయౌతంగ కొందయస భభీ ఄత్త 
జఞఖరతౄ ణో ఈంటే్, భభికొందయస తభ ఄధరభోఖం, చికితసల టా్ ఏభాతంా ఔలత ఙెందని ల త్తలల 
ఈంట్లయస.  

c) అభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽి. కభపభైట్ సంస  వంటి్ ఖూర ు కొనవచఽి. ఫలంఔు వంటి్ భిటైె్ల్ 
ఄభ్కల భాయాం ఖ ండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽి. థీని పయౌతంగ ఈతత్తౄ ని లయ వసఽౄ వుగ 
ఄభ ్తేనైట్లా  ఔఔు ఔనినసఽౄ ంథి. భభోఔు ఄథి యనియోఖథరయస ఄవసభలనఽ సంతినౄ యఙే 
యధంగ తదనఽఖ ణంగ థ యసఔుతేనైథిగ భాయసణోంథి.  

d) అభోఖ నౄభా నులల కింద కెాబమ్ ఙేమడం అసతా్త నులబయ చయనలైధే అదరయడి ఈంథి. ఄబణే, 

శూౌలబం, ాణేఔ ధ ైుణం, చికిణరస దేతేలు, నృయాౌంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీజల యషమంలల 
ఄథి డరఔియసా , సయజనఽా  కవచఽి లేథర అస ర్తేలు కవచఽి ఏఫ ైధర  నతౄ ం అభోఖ లేవల 
సభయఔులు ఄందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ.  థీనివలా కెాబమ్ లనఽ భిషుభించడం ఙరలా 
ఔషిభవుణోంథి. 

e) అభోఖ యక్షణ యపలఖం ఙరలా యేఖంగ ఄనవిథేి ఙెందఽణోంథి. కొతౄ  యధఽలు, కొతౄ  లక్షణరలు 
ుట్లి కొసాౄ ధే ఈధరైబ. థీంణో నాతన చికిణరస దేతేలు ఔడర ఄనవిథేి ఙెందఽతేధరైబ. కీ-
హోల్ సయజభీలు, లేజయస చికితసలు వంటి్యటి్ని ఆందఽఔు ఈథరహయణగ ఙెవచఽి.   

ఆథి అభోఖ నౄభానఽ భభింత శూంకైత్తఔఫ ైనథిగ భాయసశూోౄ ంథి. ఄట్లవంట్ి యదరధరలణో ఔడిన నౄభా 
కెాబమ్ ల భిశుుయం నియంతయం ఫ యసఖ డవలలన ఄవసయం ఏయడెణోంథి.  

f) ఇ ఄంరలనిైంటి్కీ నేంచి, భానవ థేశృనిై నుాభాణీఔభించలేభధే యసౄ వం ూభిౄగ నాతన 
కోణరనిై జోడిశూోౄ ంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఆదెయస వఔుౄ లు కై యఔఫ ైన చికితస ను ంథిధర 
ఔడర సంథించడంలల ణేడర ఈంట్లంథి. యభికి యేభైవయస చికితసలు ఄవసయడవచఽి. అసతా్తలల 
ఈండరయౌసన కలం యషమంలల ఔడర ఆదెభి భదర ణేడరలుండవచఽి.  
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అభోఖ నౄభా నుోరి్ నూోయౌయో యేఖంగ విథేి ఙెందఽణోంథి. ఄట్లవంటి్ యేఖవంతఫ ైన విథేి యసఽయసతేనై సయల్ 
వలా యఔయకల నులలల సంక ఔడర యభీతంగ నలభిగినుోణోంథి. అభోఖ నౄభా నులలలు యణ లల వందలాథిగ 
ఈధరైబ. కై ఔంనలనీ లలల ఔడర భనం ఄధేఔ యకల నులలలనఽ చాడవచఽి. ాత్త నులలకి లేథర కొనిై 
భాయసలణో థరనఽైంచి ుట్లి కొచిిన భభో నులలకి థరనిథైెన యలక్షణ ఈంట్ ంథి. థరనిణో కెాబమ్ నఽ 
భిషుభించడరనికి భ ందఽ సదయస నులలని నిశితంగ ఄధమనం ఙేమవలల వశూోౄ ంథి.  

అభోఖ నుోరి్ నూోయౌయోలల విథేి సంకాయఫ ైన సయల్ నఽ ఔడర య ంట్ ణెశూోౄ ంథి. ఔ ఔంనలనీ 100,000 అభోఖ 
నులలలనఽ భిటైె్ల్ యనియోఖథరయసలఔు యఔరబంచింథి ఄనఽఔుంథరం. ఇ నులలల కింద 300,000 భంథి ఈంట్ే, 
ఔంనలనీ ఔనీసం సఽభాయసగ 20,000 కెాబమ్ లనఽ ఙెయాౌంఙేందఽఔు లదేం కవలల వశూోౄ ంథి!  నఖదఽ 
ఙెయాౌంచనవసయం లేఔుండర లేవలు ను ందవచిని నులలథరయసలు అశిశూౄ యస. కెాబమ్ లు యేఖంగ లలటి్ల్ ఄయవలని 
ఔడర కోయసఔుంట్లయస. థరంణో అభోఖ నౄభా కెాబమ్ ల యపలగనిై నియవళ ంచడం ఖణనీమఫ ైన సయల్ గ 
భాభింథి.  

నలైగ, పలయతథేశ్ంలల యఔరబసఽౄ నై అభోఖ నౄభా నులలల కాయం థేశ్ం లలల ఎఔుడైెధర అసతా్తలల ఙేయవచఽి. 
కెాబమ్ లణో వవహభింఙే ఫిందం తభ వదెఔు వచిిన కెాబమ్ నలై సంథింఙేందఽఔు థేశ్యౄ ంగ ఄభలులల 
ఈనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ అఔయంు ఙేసఽకోయయౌస ఈంథి.  

అభోఖ కెాబమ్ ల ఫేధేజర్ ధ ైుణరనిై, ఄనఽబయనిై, తనఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యయధ శూధధరలనఽ 
ఈయోగించఽఔుని ఇ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుంట్లడె.  

ఄంత్తభ యరలాషణఔు వలేౄ , అభోఖ నౄభానఽ ఄంథింఙేయయస, ణరభ  ఄవసయంలల ఈనై ఒ వకిౄకి ఄలాగై, 
సవమంగ లేథర ఔుట్లంఫ సబ ల  ఄధరభోఖం వలా రభీయఔ, పలయోథేవఖబభితఫ ైన త్తౄ డిని 
ఎదఽభపుంట్లనైయభికి ణోడరట్ల నంథింఙరభధే సంతినౄ ని ను ందఖలుఖ ణరయస.   

షమెైన కెెభమ్ న, షమెైన ఴాకతుకత, షమెైన షభమంలో అందించేటయె  చఽడడబే షభయిబ ైన కెెభమ్ ల తుయుసణ 
అతుంచఔకంటయంది.  

2. ఆమోఖా తెభాలో కెెభమ్ ల రకతరమ 

కెాబమ్ నఽ నౄభా ఔంనలనీబయ ఙెయాౌంచవచఽి. లేథర నౄభా ఔంనలనీ ఄదీఔిత థర్ు నుభీి ఎడి్నిలిేరట్ర్ (ట్ి.న.ఏ) థరవభ  
ఙెయాౌంు జభిగైట్లా  చాడవచఽి.  

కెాబమ్ నఽ నౄభా సంస/టి్.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనటి్ నఽంచి నులలలలని షయతేల కాయం ఙెయాౌంు జభిగైంత 
వయఔు భధ కలంలల అభోఖ కెాబమ్ సషింగ నియవచించిన యయధ దశ్ల ఖ ండర శూఖ తేంథి. యటి్లల థేని 
నుాదరనం థరనిథే.  

థిఖ వ నేభపునై కాిరమలు ణేాకించి అభోఖ నౄభా (శృలట్లెైజైషన్) నషిభిశృయ నులలలఔు సంఫందించినయ. 
అభోఖ నౄభా యనుయంలల ఆయే ాదరన పలఖంగ ఈధరైబ.  
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లయ యాోజన నులల లేథర తీవా ఄసవసత నులల లేథర థైెనంథిన నఖదఽ నులల వంటి్ యేటి్ యషమంలలధ ైధర 
సభై కెాబమ్ నఔు ఄనఽసభింఙే  శూదరయణ కాిరమ, జతయచవలలన ణరాలు కై భాథిభిగ ఈంట్లబ. కఔనుోణే 
ఄట్లవంటి్ నులలలు భ ందఽగ నఖదఽ ఙెయాౌంచనవసయం లేని సదఽనుమంణో భఔనుోవచిధేథి యసౄ వం.  

నషిభిశృయ నులల కింద ఙేలే కెాబమ్ ఎలా ఈండచఽినంటే్ : 

a) నఖద యహ త కెెభమ్  

అసతా్తలల ఙేభైట్ుడెకనీ, చికిణరస సభమంలలకనీ కయసిలనఽ యనియోఖథరయస ఙెయాౌంచడె. నౄభా 
సంస/టి్.న.ఏ భ ందభి ఄనఽభత్త అదరయంగ ధ ట్ వర్ు లలని అసతా్త లేవలనఽ సభఔయససఽౄ ంథి. 
తభవత కెాబమ్ భిశుుయం కోసం ణరాలనఽ నౄభా సంస/టి్.న.ఏకి సభభిసఽౄ ంథి.  

b) మిభంఫయవీబ ంటయ కెెభమ్  

యనియోఖథరయస తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ అసతా్తకి ఙెయాౌశూౄ డె. తభవత ఄయహత ఫేయఔు కెాబమ్ నఽ 
ఙెయాౌంు కోసం నౄభా సంస/టి్.న.ఏకి సభభిశూౄ డె.  

భెండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఈధరైబ.  

 

భైకాచితంా 1: కెాబమ్ కాిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఈంట్లంథి (ఆథే ఔరభంలల ఈండరలని లేదఽ) 
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కెాబమ్ కాిరమ 

వయౄభానం 

భిజిలిేరషన్ 

డరఔుఫ ంటా్ భిశీలన 

నృయాౌంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభించడం 
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కెాబమ్ ల కోడింగ్ 

భిశీలన/కెాబమ్ నలై ధరమ నియృమం 

ఙెయాౌంఙరయౌసన తేథి నతౄ ంనలై నియృమానికి భవడం 

కెాబమ్ ఙెయాౌంు 

ఄవసయఫ ైన ణరాలనఽ, ఄదను సభాఙరభనిై కోయడం 

కెాబమ్ లనఽ త్తయసుభించడం 

భభింత సయవయ దభుౄ  కోసం కెాబమ్ లనఽ ఄనఽభానించడం 

కెాబమ్ డరఔుఫ ంటా్ నియవహణ 

కెాబమ్ లనలై అడిట్  

 

a) ఴయుభానం 

యనియోఖథరయసఔు, కెాబమ్ ల ఫింథరనికి భధ నదట్గ సంఫంధం ఏయడేథి కెాబమ్ వయౄభానం 
థరవభధే. అసతా్తలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగించదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయస ఔంనలనీకి 
ణెయౌమఙేమవచఽి. లేథర అసతా్తలల ఙేభిన తభవతధ ైధర భ కంగ ఄతవసయ భిల తేలలా  అసతా్తలల 
ఙేభిన సందభౌలలల అ తభవతధ ైధర అ సంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽి.  

ఆటీ్వయౌ కలం వయఔు ఔడర కెాబమ్ ఙేమడం ఖ భించిన వయౄభానం ఔ లాంఛనంగధే ఈంట్ృ వచిింథి. 
ఄబణే, ఆటీ్వయౌ కలంలల ఆనాసూయయసా  అచయణశూధఫ ైనంత ఫేయఔు యలెైనంత తవయగ అ వయౄభాధరనిై 
ణెయౌమజైమాలని ట్లి ఫటి్డం నుాయంనంఙరయస. భ ందఽగ ఄనఽఔునై కాయం అసతాా్తలల ఙేయసతంటే్ 
అసత్తలల ఙేయడరనికి భ ంథే  అ సంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. ఄతవసయ భిలత్తలల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24 
ఖంట్ల లలగ అ సంఖత్తని నౄభా ఔంనలనీకి ణెలనుయౌ.  

అసతా్తలల ఙేభిన సభాఙరయం సకలంలల ఄందఽఫలట్లలలకి వలేౄ  అ యనియోఖథరయస అసతా్తలల ఙేభింథి 
సతమో కథో సభిచాసఽఔుధేందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయస ఙేయలేదని లేథర వంచన ఏనై లేదని 
నిభే భించఽఔుధేందఽఔు నౄభా సంస/టి్.న.ఏకి ణోడడెతేంథి. కొనిై సందభౌలలల కయసిలనలై అసతా్త 
మాజభానంణో చభిించడరనికి ఔడర యలుంట్లంథి.  

నదటే్ వయౄభానం ఄంటే్,„జఞఫ  భల, ంన, ఄథి ఄంథినట్లా  నిభే భించఽకోవడం‟ లేథర నూక్స ఙేమడం. 
ఔభూనికైషన్, టె్కైలజీలలల ఄనవిథేి ుణభా ఄని ఆనాసూయయసా /టి్.న.ఏలు నడినే కల్ లలంట్యా థరవభ 
ఔడర వయౄభానం ండం శూధభవుణోంథి. ఆయ 24 ఖంట్ల ణెభిచి ఈంట్లబ. ఆంట్ర్ ధ ట్, ఆ- ఫ బల్ 
లనఽ ఔడర ఈయోగించఽకోవచఽి.  
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b) మిజిసేట రశన్ 

కెాబమ్ నఽ ఔంూట్ర్ లల ఎంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభెనఽస సంకనఽ సిఱించడఫే కెాబమ్ భిజిలిేరషన్ కాిరమ. 
భిపభెనఽస సంకణో కెాబమ్ ల త్తని ఏ సభమంలలధ ైధర ణెలుసఽకోవచఽి. థీనిై కెాబమ్ నంఫయస, కెాబమ్ 
భిపభెనఽస నంఫయస లేథర కెాబమ్ ఔంట్ ాలు నంఫయస ఄంట్లయస. నుాలలలంగ్ సంస  ఈయోగింఙే ఔంూట్ర్, 

కాిరమలనఽ ఫటిి్ కెాబమ్ నంఫయస సంకలలల ఈండవచఽి లేథర ఄక్షభలణో ఔడిన సంకలలల 
ఈండవచఽి.  

కెాబమ్ వయౄభానం ఄంథి, నులల నంఫయస సభిగా  ఈండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో ఄథి 
సభినుోబన య ంట్ధే శూదరయణంగ భిజిలిేరషన్ ూభిౄ ఙేల, భిపభెనఽస నంఫయస ఆశూౄ యస.  

ఔంూట్ర్ లల కెాబమ్ నఽ భిజిసియస ఙేమగధే, ఄథే సభమంలల నౄభా సంస  కాణరలలల ఄందఽఔు ఔ 
భిజయసవనఽ సిఱిశూౄ యస. వయౄభానం/భిజిలిేరషన్ సభమంలల, కెాబమ్ కచిితంగ ఎంత నతౄ మో లేథర 
ఄంచధర నతౄ ం ఎంణో ణెయౌమఔనుోవచఽి. ఔనఽఔ నుాయంబ భిజయసవ నతౄ ం నుాభాణ ఔ భిజయసవ (ఙరలా వయఔు 
ఙరభితఔా సఖట్ల కెాబమ్ లలైజు ఄబ ఈంట్లంథి) నతౄ ం ఄవుతేంథి. ఔశూభి ఄంచధర నతౄ ం లేథర పలయం 
ఄవచిని పలయసఽౄ నై నతౄ ం ఖ భించి ణెయౌమగధే, థరనిై తా్తనృంనృంఙే యధంగ భిజయసవనఽ నలంచఽతధన  
లేథర తగిాసాౄ ధన సవభిశూౄ యస.  

c) తడర ల మిశీలన 

ఔశూభి కెాబమ్ భిజిసియస కగధే, నుాలలలంగ్ ఔు ఄవసయఫ ైన ణరాలనీై ఄంథేట్లా గ చాసఽకోవడం 
తదఽభి చయ ఄవుతేంథి.  

కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవనీై భ కఫ ైన ఄంరలని ఖ యసౄ ంచఽకోయయౌ: 

1. ఄసవస తఔు సంఫందించిన డరఔుఫ ంట్భీ అదరయం   
2. ఄంథించిన చికితస   
3. ఆన్- నేషంట్ గ ఈనై కలం   
4. భీక్షల నియేథిఔలు   
5. అసతా్తకి ఙేలన ఙెయాౌంు   
6. చికితసఔు సంఫందించి తదఽభి సలశృ   
7. ఆంనుా ంట్లా  వంటి్ యటి్కి సంఫందించి ఙెయాౌంు అదరభలు 

డరఔుఫ ంటా్నఽ భిశీయౌంచిన తభవత, కెాబమ్ నుాలలసర్ భిశీయౌంఙే ఄంరల జఞనృణర ఔట్లంథి. ఙరలా 
ఔంనలనీలు నుాలలలంగ్ డరఔుఫ ంట్ేషన్ లల ఄట్లవంటి్ ఙెక్ యౌసఽి  ఈండడరనిై ఔ పలఖంగ 
ఙేసఽఔుంట్లధరైబ.   
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లలనంచిన ణరాలనఽ ఇ దశ్లలధే ఖ భిౄశూౄ యస. కొనిై కాిరమలలా  ఇ దశ్లలధే యనియోఖథరయస/అసతా్త 
సభభించని ణరాలనఽ కోయణరయస. ఙరలా ఔంనలనీలు యనియోఖథరయసఔు ఄశూౌఔయం ఔలఖఔడదధే పలవనణో 
ఄదను సభాఙరయం కోసం ఄబభించడరనికి భ ంథే నదట్ ఄనిై ణరాలనఽ ూభిౄగ భిశీయౌశూౄ బ.  

d) తయెౌంగ్ షభాచడమహతున సేఔమించడం 

కెాబమ్ నుాలలలంగ్ వలమంలల నృయాౌంగ్ ఔడర భ కఫ ైన పలఖం. అభోఖ నౄభా నులలలు శూదరయణంగ 
చికితసఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కింద భినేతేలనఽ యదిశూౄ బ. ఄంతఔునేంచి భిశృభనిై 
ఙెయాౌంచవనైభాట్. చికితసఔబయ ఙరభీజలనఽ వభీాఔభిసఽౄ నై నుాభాణ ఔ యదరనం ఆథి : 

 భిజిలిేరషన్, సభీవసఽ ఙరభీజలణో సశృ యౄభ , ఫోయసు , నభిసంగ్ వమాలు.  
 ఐ.ల.మ  ఙరభీజలు, ఏ యధఫ ైన నిశిత యక్షణ కయఔలానులకెైధర.  
 అభైషన్ తిబయట్ర్ ఙరభీజలు, ఄధ లౄ ఱమా, యఔౄం, అకిసజన్, శ్సౄ ైచికిణరస భిఔభలు, భందఽలు, 

డమాగైలిక్ వసఽౄ వులు, ఎక్స భై, డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన, నేస్క ఫేఔర్, ఔితా్తభ 
ఄవమయలు వంటి్యటి్కెైన కయసిలు. అభైషన్ లల పలఖంగ ఄబన ఏ య ైద కయసిలెైధర సభై.  

 సయజన్, ఄధ లౄ ఱసఽి , ఫ డిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔనసలెి ంట్లా , లలషయౌసఽి ల జులు.  
 ఄంఫ లెనఽస ఙరభీజలు  
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్స భై, శూునఽా  వంట్ి భీక్షలకెైన ఙరభీజలు.  
 ఓషదరలు 

ఇ యపలగల కింద సభాఙరభనిై నుోఖ  ఙేలేందఽఔు యనియోఖథరయస సభభించిన ణరాలనిైంట్ినీ 
భిశీయౌశూౄ యస. పయౌతంగ, కెాబమ్ ల లలటి్ల్ ఫ ంట్ నఽ కచిితతవంణో ూభిౄ ఙేమడం ఔుదఽయసతేంథి.  

అసతేాల నృయాౌంగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభింఙేందఽఔు ామణరైలు శూఖ తేనైటి్కీ, తా్త అసతా్త నృయాౌంగ్ 
లల  థరనిథైెన దేత్తని 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 ఄనిైంటి్కీ ఔయౌన 
ఖ తౄ గ కై నతౄ ంణో నృలుా  ఆవవవచఽి.  

 నుాభాణ కైతయ నేయానఽ ఈయోగించడం. ఈథరహయణఔు నభిసంగ్ ఙరభీజలనఽ సభీవసఽ ఙరభీజలుగ నలవడం.  
 “ఄలాంట్ియే ఙరభీజలు”“వంటి్య”“ఄనఽఫంధ వమాలు” వంటి్ భాట్లనఽ నృలుా లల ఈయోగించడం.  

నృయాౌంగ్ సషింగ లేనుడె నుాలలసర్ కయసిలనఽ యడియడిగ చానంఙరలని కోయవచఽిలేథర  ఄదను 
సభాఙరభనిై ఄడఖవచఽి. థీనివలా వభీాఔయణనలైన, కయసిల అమోదయోఖతనలైన ఏయ ైధర సంథేశృలుంట్ే 
ణొలగినుోణరబ.  
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ఇ సభసనఽ భిషుభింఙేందఽఔు, ఐ.అర్.డి.ఏ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔసాణరాలనఽ జఞభీ 
ఙేలంథి. ఄట్లవంటి్ నృలుా ల నూభ్ట్ నఽ, భిశృయం లనంచని ఄంరల జఞనృణరనఽ ఄథి లభీఔభించింథి.  

తృహాకైజీ మైటయె   

కొనిై యధఽల చికితసఔు ఙరలా అసతేాలు నుకైజీ భైటా్ఔు ఄంగీఔభింఙరబ. చికిణరస యదరధరనిై 
నుాభాణీఔభించి, వనయసలనఽ యనియోగించఽకోవడంలల అసతా్తఔునై శూభయూంనలై ఆథి అదరయడి ఈంట్లంథి. 
ఆటీ్వయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ాయ ైడర్ ధ ట్ వర్ు లల, అర్.ఎస్క.నృ.య ై యషమంలల ఔడర, ఄధేఔ యదరధరలఔు 
ఙెంథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ంథే లభీఔభింఙరబ.   

ఉదడసయణ  

a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాంజియోగర మ్, మాంజియోనుా లి, ల.ఏ.నృ.జి లేథర ఒనలన్ శృరి్ సయజర్, వంట్ియ  

b) గెైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: శూదరయణ ాసవం, లజైభిమన్ ాసవం, ళ షిభెఔినై, వంటి్య  

c) అభపౄ నలడిక్ నుకైజీలు  

d) అౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు   

 సయజభీ తభవత సభసలు తలెత్తౄ ణే ఄబయ ఄదను వమాలఔు  ఇ నుకైజీలఔు నేంచి కయిబణే 
యసౄ యఔ నుాత్తథిఔన యటి్కై యేభైగ ఙరభీజలు వసాలు ఙేశూౄ యస.  

నుకైజీల వలా కొనిై ఄనఽఔలతలుధరైబ. యటి్లల ఆనేడిఈనై వమం ఆదనేతంగ ణెలుసఽౄ ంథి. 
చికిణరస యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఈంట్లంథి. ఄట్లవంటి్ కెాబమ్ లనఽ భిషుభించడం సఽలబం.  

e) కెెభమ్ ల కోడి్ంగ్  

ఈయోగిసఽౄ నై యటి్లల ఄతంత భ కఫ ైన కోడ్స లలట్ ాంచ అభోఖ సంస  (డఫ ా ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయస 
ఙేలంథి. ఄథి యధఽల ఄంతభజ తీమ వభీాఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ ఄనవిథేి ఙేలంథి.  

యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేందఽఔు ఐ.ల.డిని, అ యదికి చికితస ఙేలేందఽఔు ఄనఽసభింఙే 
యదరధరనిై ఖరళ ంఙేందఽఔు ఔభెంట్ ను ాలజర్ టె్భి్ధరలజీ (ల.న.టి్) కోడ్స నఽ ఈయోగించఽఔుంట్లయస. 

ఆనాసూయయసా  కోడింగ్ నలై అదరయడడం ఔరఫేన ఎఔుువ ఄవుణోంథి.  ఆనాసూభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ 
ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ (ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫ ైన ఆనాసూభెన్స ఆనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఆన్ పభై్షన్ 
ఫలంఔునఽ నుాయంనంచింథి. ఄట్లవంట్ి సభాఙరభనిై ఄఔుడ యరలాఱంఙే ఄవకశ్భ ంథి.  

f) కెెభమ్ తృహర స్సంగ్  

అభోఖ నౄభా నులలని చథియణే ఄథి ఔభభిషమల్ కంట్లాఔుి  ఄని ణెలుసఽౄ ంథి. ఄథే సభమంలల, ఄందఽలల 
య ైద భిపలష ఈంట్లంథి. ఙెయాౌంచవలలన కెాబమ్ వచిినుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయాౌంఙరలల యవభిసాౄ  ఄందఽలల 
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య ైద థరలఔు నియవఙరలుంట్లబ. ఏ నౄభా నులలలలధ ైధర కెాబమ్ ల నుాలలలంగ్ ఔు సంఫందించిన కీలఔం 
భెండె భ క శా్ైలఔు జయఫ లనలై అదరయడి ఈంట్లంథి. ఄయ : 

 నులల కింద ఇ కెాబమ్ నఽ ఙెయాౌంచవఙరి? 

 ఙెయాౌంఙరయౌస ఈంట్ే, నిఔయ నతౄ ం ఎంత ? 

ఇ భెండె శా్ైలలల థేనికి జయఫ  ఆయవలధరై నులలకి ఙెంథిన ఄధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫంధనలనఽ 
ఄయం ఙేసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి. ధ ట్ వర్ు అసతా్తలల ఔనఽఔ చికితస ఙోట్లఙేసఽఔుంట్ే అ అసతా్తణో ఔుథిభిన 
భైటా్ ఖ భించి ఔడర ణెయౌల ఈండరయౌ.  

కెెభమ్ మిశీలనడయుత  

అభోఖ కెాబమ్ భిశీలనఔు య మలా ందఽఔు థిఖ వ నేభపుంట్లనై ఄంరలు సంతినౄ ఔయంగ ఈండి తీభయౌ.  

i. ఆషతిర తృహల ైన షబయాడు తెభా తృహలస గపడుఖయ కతందఔక ఴచిు ఉండ్డయౌ.  

ఆథి సఽలబంగ ఔనినసఽౄ ంథి కనీ, నౄభా గపడెఖ  కింద ఈనై వఔుౄ ల నేయసా , (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ 
ఔడర) అసతా్తలల ఙేభిన సబ డి నేయస సభినుోలని సందభౌలు భనఔు ఄధేఔం ఎదఽయవుతేంట్లబ. 
ఫహృర ఄందఽఔు కయణం కఖల ఄంరలు : 

నులలలల నేభపునై వకిౄ, అసతా్తలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై ఄబ ఈండేట్లా గ చాసఽకోవడం భ కం. అభోఖ 
నౄభాలల ఇ యఔఫ ైన మోశూలు సయవశూదరయణం.  

ii. తెభా ఉనన కహలం లోలే ేశంట్ చేమి ఉండ్డయౌ.  

iii. ఆషతిర తుయుచనం 

వకిౄని ఙేభిన అసతా్త  నులల కింద నియవచించిన “అసతా్త లేథర నభిసంగ్ హోమ్” నియవచనం కాయం 
ఈనైథైె ఈండరయౌ. లేఔనుోణే కెాబమ్ ఙెయాౌంచడం ఔుదయదఽ.  

iv. డొ్మిసయౌమమీ శృసటల ైజైశన్  

కొనిై నులలలు డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్ కి ఄంగీఔభిశూౄ బ. ఄంట్ే, శూదరయణంగ అసతా్త/నభిసంగ్ 
హోమ్ లల చికితస ఄవసయభబయ  ఄసవసతకి పలయతథేశ్ంలల నియస ఖిహంలలధే 3 భోజులఔు నేంచి 
చికితస తీసఽకోవచఽి.  

నులల కాయం డ నేలయౌమభీ శృలట్లెైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయాౌంు ను ంథరలంట్ే : 

 నేషంట్ ల త్త ఄతనఽ/అఫ నఽ అసతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ కి తయయౌంచలేనిథిగ ఈండరయౌ. లేథర 

 అసతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ లల డఔల కొయత కయణంగ నేషంట్ నఽ తయయౌంచలేఔనుోబ ఈండరయౌ.  
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v. ఆషతిరలో ఉనన కహలం 

శూదరయణంగ ఆన్ నేషంట్ గ అసతా్తలల 24 ఖంట్లు నేంచి ఈంటే్ధే అభోఖ నౄభా నులలలు అస ర్త్త 
కయసిలనఽ ఙెయాౌశూౄ బ. ఔనఽఔ ఇ నిఫంధననఽ సంతినౄ  యఙేందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమంణోనుట్ల డిరిభిజ 
సభమానిై నేభపునడం ఔడర భ కం.  

డే్-కైర్ చికతతీలక 

అభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని శూంకైత్తఔ ఄనవిథేిలు ఄధేఔ చికిణరస యదరధరలనఽ సఽలబతయం ఙేరబ. ఖతంలల 
యటి్కి సంకిాషిఫ ైన చికితసలు, అసతా్తలల ఎఔుువ కలం ఈండవలలభవడం ఄవసయభబయయ. 24 ఖంట్లు 
నేంచి అసతా్తలల ఈండవలలన ఄవసయం లేఔుండర  డే కైర్ నుాత్తథిఔన నియవళ ంఙే యదరధరలు ఄధేఔం 
ఄందఽఫలట్లలలకొఙరిబ.  

డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖం భ ంథే ఄంగీకభనికి వచిిన నుకైజి భైట్ల నుాత్తథిఔయ. పయౌతంగ 
వమాలలల లయతవం ఏయడింథి.  

vi. ఒ..డి్  

ఓట్- నేషంట్ గ ఔడర చికితస/ఔనసలేి షనానలై నలటిి్న కయసిలనఽ ఆఙేి నులలలు కొనిై ఈధరైబ. నౄభా 
ఙేలన నిభిెషి నణరౄ నికి లలఫడి ఙెయాౌంు ఈంట్లంథి. శూదరయణంగ ఄథి శృలట్లెైజైషన్ నౄభా నతౄ ం ఔన్ై 
తఔుువగ ఈంట్లంథి.   

ఒ.న.డి కింద లనంఙే నతౄ ం నులలకి నులలకి భధ ణేడరగ ఈంట్లంథి. ఄట్లవంట్ి భిబంఫయససఫ ంటా్ఔు, 
24 ఖంట్ల శృలట్లెైజైషన్ కా జు వభిౄంచదఽ. 

vii. చికతతడీ విధడనం/చికతతడీ దధతి 

అసతా్తలల ఙేయడం శూదరయణంగ ఄలలత్త చికిణరస దేత్తణో భ డిడి ఈంట్లంథి. ఄబణే, నేషంట్ 
తీసఽకోదఖా ఆతయ చికిణరస దేతేల ఈధరైబ. ఄయ : 

 మ ధరని  
 లదే   
 హోనేయోత్త 

 అమ భైవద  
 ఔాిత్త య ైదం వంటి్య.  

ఙరలా నులలలు ఇ చికితసలనఽ నేనశృబశూౄ యస. కొనిై నులలలు యటి్లల ఔటి్ భెండె చికితసలనఽ  ఈ 
భినేతేలణో అమోథిశూౄ బ.  

viii. భయందమ ినంచి ఉనన వ్హాధలక 
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తుయుచనం  

భ ందభై ఈనై యది థేనిై సాచిసఽౄ ందంట్ే “ నులల తీసఽకోవడరనికి 48 ధ లల లలల 
ఄతనఽ/అఫ ఔు సఽవఔౄంగ ణెయౌలధర లేథర ణయెౌమఔనుోబధర ఈనై ఎలాంట్ి భిలత్త, జఫ ో లేథర 
గమం లేథర సంఫందిత భలిత్త, భలితేలఔు సంఫందించిన సంకణైరలు లేథర లక్షణరలు. 
ఖ భిౄంచినయ/ లేథర య దై సలశృ/చికతిస తీసఽఔునైయ .” 

భ ందయ నఽంచి ఈనై జఫ ోలనఽ నేనశృబంచడరనికి కయణం ఄథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరాలఔు యయసదేంగ 
ఈండడం. కామం ఄనఽఔునైథరనికి నౄభా కింద యక్షణ ఔయౌంచడరనికి లేదఽ.  

ఄబణే, ఇ సాణరానిై వభిౄంజైమడం ఙరలా ఔషిం. నౄభా ఙేసఽౄ నై సభమంలల వకిౄకి ఄట్లవంటి్ లత్త 
ఈంథర, ఖతంలల య ైదం తీసఽఔుధరైభ ఄని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేందఽఔు ఔ ఔరభదేత్తలల యయధ ఄంరలనఽ 
భీక్షించవలల ఈంట్లంథి. సదయస ఄధరభోఖం ఎధరైళ్ైా ంథి ఄధే థరనినలై య ైద నిుణ ల భధ 
నధరైననుామాలుంట్లబ ఔనఽఔ ఏ కెాబమ్ ధ ైధర త్తయసుభించడరనికి భ ందఽ ఇ షయతేనఽ 
వభిౄంజైలేట్ుడె  నదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిందధే ఄననుామానిై జఞఖరతౄ గ భిశీలనలలకి 
తీసఽకోయయౌస ఈంట్లంథి.  

అభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభంలల, ఇ నేనశృబంునఔు భెండె సవయణలు వఙరిబ.  

 ఖూర ప్ ఆనాసూభెన్స యషమంలల ఆథి ఔనినసఽౄ ంథి. నౄభా సంస  ఔు నషిం యటి్లాజైలే వఔుౄ లెవయౄ 
లేయధే పలవనణో ఆందఽలల నతౄ ం ఖూర ులలని సబ లందభికీ నౄభా సదఽనుమం ఔయౌశూౄ యస. నతౄ ం 
బా ణోవథోఖ లు, థరభిదూా భైకఔు థిఖ వున ఈనై నతౄ ం ఔుట్లంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సంసలలని 
నతౄ ం ఈథోఖ ల ఔుట్లంఫలలు వంటి్యభికి ఖూర ు నులలలనఽ వభిౄంజైశూౄ యస. నదటి్శూభి నౄభాఔు 
వఙేి కై ఔ ఔుట్లంఫం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి టాే్ నౄభా సంస లు శూనఽఔలంగ 
వవహభిశూౄ బ. తగినంత భూలం లనశూోౄ ందధే నేనశృబంుణో ఇ నులలలు తయచఽ అ 
నేనశృబంునఽ ణొలగిశూౄ బ.  

 కొంతకలం నానేమంనఽ 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 కాోనంచవధే నభ్ఔం.  ఔనఽఔ థరనిై కామంగ 
భిఖణ ంచడరనికి లేదఽ.  

ix. తృహర యంబంలో వే్చి ఉండే్ కహలం 

శూదరయణ అభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధర సభై (ఏథైెధర భాాదం ఫలభినడి అసతా్తలల ఙేభిణే తనంచి) నదటి్ 
30 భోజులు థరటి్న తభవత ఫమట్డే ఄధరభోగలఔు భాతఫేా వభిౄసఽౄ ంథి.  
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ఄథే యధంగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఈధరైబ. ఈథరహయణఔు :  

 కైట్భకి్, 

 నృధ ైన్ నుోాశూి టి్క్ ళెైర్ ట్ ా, 

 ళ సిభెఔినై, 

 సఽి లా, 
  నలలు, 

 ళెభిైమా, 
  వభినౄజం, 

 లలైనలలైటి్స్క, 

 మోచి / తేంట్ి కీలు భాభిడి వంట్ియ.   

నుాయంబ కలంలల ఆయ తలెత్తౄ ధర నౄభా యక్షణ ఈండదఽ. నుాయంబ కలం ఏడరథి లేథర భెండేళ్ైు లేథర 
ఄంతఔునేంచిన సభమం కవచఽి. ఄథి కోు నౄభా ఔంనలనీ నులలలల కోులా ఈంట్లంథి.   

ఄధరభోఖం యటి్లల ఏథైెధర ఔట్ల ఄని కెాబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄశూౄ డె. ఄథి అమోదయోఖఫ ైన ల త్తలలకై 
వసఽౄ ంథర భథర ఄని భిశీయౌంఙేందఽఔు ఎంతకలంగ ఄతనికి యక్షణ లనశూోౄ ంథో చాశూౄ డె.  

x. మినశృభంులక 

నులల కొనిై నేనశృబంులనిచిింథి. యటి్ని శూదరయణంగ ఏ యధంగ వభీాఔభించవచఽినంట్ే : 

 సాాత్త ాయోజధరలు (ఄబణే, కొనిై నులలలలా  యటి్కీ ఆసఽౄ ధరైయస). 
 ఓట్ నేషంట్, దంత య ైద చికితసలు  
 ళెచ్.ఐ.య, శృభో్న్ తెయన, సా లకమ చికితస, సంణరన శూపలణర చికితస, శూౌందభోథెీన 

శ్సౄ ైచికితసలు వంట్ి యక్షణ భిదిలలకి ఄధరభోగలు.  
 భదం/భాదఔ దాయల యనియోఖం కయణంగ వఙేి యధఽలు  
 పలయతథేశ్ం ఫమట్ తీసఽఔుధే య ైద చికితసలు.  
 ళెచఽి ఄనుమఔయ కయఔలానులు, అత్హణర మతైం, ఄణ  దరభి్ఔ కలుషం.  
 భీక్షలు/భిశీలనల కోసఫే అసతా్తలల ఙేయడం.  

ఆట్లవంటి్ సందభౌలలల కెాబమ్ లనఽ భిశీయౌంఙే వకిౄ  భిలతేలనఽ 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. కెెభమ్ లఔక షంఫంధించిన శయతతల టె విధేమత చఽడం. 

నౄభా తీసఽఔునైయయస కెాబమ్ ల యషమంలల నుటి్ంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల 
నియవచించింథి. కెాబమ్ అమోదం ను ందడరనికి ఄందఽలల కొనిై భ క నుతా వళ శూౄ బ.  

శూదరయణంగ ఄయ థేనికి సంఫందించినయ ై ఈంట్లమంటే్ : 
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 నిభిెషి వవది లలల కెాబమ్ వయౄభాధరనిై ండం. వయౄభాధరనిై తవయగ ండంలలని 
నుాదరధరనిై భనం ఆథివయకై ఖరళ ంఙరం. వయౄభానం పలాధర వవది లలల ఔంనలనీకి ఙేభలని 
నులలలలధే నేభపునవచఽి.  

 నిభీృత కల వవది లలల కెాబమ్ డరఔుఫ ంటా్నఽ సభభించడం.  

 తుడె నుాత్తనిధం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄ ఖత యసౄ యలనఽ య లాడించఔనుోవడం లాంటి్ 
యటి్లల నులుంచఽకోఔనుోవడం.  

g) చ యెౌంచఴలసన కెెభమ్ తతది ముతుంై్ తుయణమాతుకత మహఴడం 

ఔశూభి కెాబమ్ నఽ అమోథించిన య ంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌసన ని ఙెయాౌంఙరయౌసన నణరౄ నిై 
నియృబంచడఫే. థీనిై లెకిుంచడరనికి, ఙెయాౌంఙరయౌసన నణరౄ నిై నియృబంఙే ఄంరలనఽ భనం ఄయం 
ఙేసఽకోయయాౌన ఄవసయం ఈంథి. ఄయ ఏభంట్ే : 

 

i. తృహలస కతంద షబయాతుకత అందఫాటయలో ఉనన తెభా ముతడు తున త లకషకోఴడం  

వకిౄఖత నౄభా నతౄ ంణోఔడిన నులలలుంట్లబ. నూోా ట్ర్ నుాత్తథిఔనలై జఞభీ ఙేలనయ కొనిై ఈంట్లబ. 
యటి్లల నౄభా నతౄ ం ఔుట్లంఫంలలని యయందభికీ ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. లేథర నూోా ట్ర్ నుాత్తథిఔనలైధే 
నులలలునైటి్కీ, తా్త సబ నికి కొంత భినేత్త ఈండవచఽి.  

ii. ఖతంలో చేసన కెెభమ్ నఔక చ యెౌంచినది తోృ గహ తృహలస కతంద షబయాతుకత అందఫాటయలో ఉనన మిగియౌన 
తెభా ముతుం:  

ఆథివయఔు ఙెయాౌంచిన కెాబమ్ లనఽ నేనశృబంచిన తభవత ఄందఽఫలట్లలల ఈనై నౄభా నతౄ ం 
ఫలలెనఽసనఽ లెకిుంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయాౌంచఔుండర అసతేాలలల చికితస ను ందడరనికి ఈనై ఄవకరనిై 
థేనిధ ైధర సదయస వకిౄ తదనంతయం యనియోగించఽఔుధరైడర ఄని ఔడర భిశీయౌంఙరయౌ.  

iii. ఉ –మిమితతలక 

ఖథి ఄథెె భినేత్త, నభిసంగ్ ఙరభీజలు వంట్ ియటి్ని ఙరలా నులలలు నౄభా నతౄ ంలల రతం యౄంలల లేథర 
ఔ భోజుఔునై భినేత్త యౄంలల  నిభిెషింగ నేభపుంట్లబ. ఔనసలెి ంట్ జు లేథర ఄంఫ లెనఽస ఙరభీజల 
వంట్ ియటి్ యషమంలల ఔడర ఄలాంట్ ిభినేతేలు ఄభలులల ఈండవచఽి.  

iv. అనడమోగహాతుకత షంఫంధించి తుమిదశట  మిమితతలేబ ైనడ ఉనడనభయమో చఽడ్డయౌ  

నులల పలాధర నణరౄ నిై నిభిెషింగ నేభపునవచఽి. లేథర సాాత్త కయసి, ఖ ండె జఫ ోలు వంటి్ 
యధఽలఔబయ కయసిలనలై భినేత్తని యదించవచఽి.  

v. షంచడభత ఫో నస్క ఔక అయుత ఉందడ లేదడ అతు మిశీయౌంచడయౌ 
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నులలథరయస కెాబమ్ యళ త ఫోనస్క (నులలథరయస ఄంతఔు భ ందఽ ఏడరథిలల ఎట్లవంట్ి కెాబమ్ 
ఙేమఔనుోణే నఖూడే నతౄ ం)కి ఄయసహ డర కథర ఄని భిశీయౌంఙరయౌ.  కెాబమ్ యళ త ఫోనస్క తయచఽ ఄదను 
నౄభా నతౄ ం యౄంలల ఈంట్లంథి. ఄథి యసౄ యనికి నేషంట్/నులలథరయస నౄభా నణరౄ నిై నలంచఽతేంథి. 
ఄంతఔుభ ందఽ ఏడరథి చివయలల వచిిన కెాబమ్ ల వయౄభాధరలనఽ 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 య ైద దేత్తలల చికితస ను ంథిణే, 

శూదరయణంగ భినేత్త ఙరలా తఔుువగ ఈంట్లంథి. నులల తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభవత, అభోఖ భీక్షల 
కయసిలనఽ నిభిెషి భినేత్త ఫేయఔు భాతాఫే ఄనఽభత్తశూౄ యస. అసతా్తలల ఈనైుడె ఆఙేి ఙెయాౌంులఔు 
ఔడర భోజుకింత ఄని ఔ భినేత్త ఈంట్లంథి.  

vii. కో-ేబ ంట్ 

శూదరయణంగ ఆథి  ఙెయాౌంునఔు భ ందఽ నిభ భిత కెాబమ్ లలల సభ రతంగ ఈంట్లంథి.  సహ ఙెయాౌంు 
కొనిై ణేాఔ భిల తేలలల భాతాఫే వభిౄంఙేథిగ ఈండవచఽి. తయాౌతండెాల కెాబమ్ లఔు, సాాత్త 
కెాబమ్ లఔు, భెండవశూభి నఽంచి ఙేలే కెాబమ్ లఔు భాతఫేా ఄభలవచఽి. ఔ నిభిెషి నణరౄ నికి నేంచి 
ఈనై కెాబమ్ లలల ఔడర ఆథి ఄభలవచఽి.  

ఙెయాౌంచదఖ  నణరౄ నిై ఇ భినేతేలఔు సయసె ఫలట్ల ఙేలే భ ందఽ, ఙెయాౌంచనవసయం లేని కయసిలనఽ 
నేనశృబంచి, ఙెయాౌంచదగిన నిఔయ కెాబమ్  నణరౄ నిై లెఔుఖడణరయస.  

అభోఖ కెాబమ్ లల  ఙెయాౌంులు ఈండని ఄంరలు 

ఄధరభోఖవంతేనికి ఙేలే చికితసఔు ఄబయ వమాలనఽ ఎలా యబజించవచఽినంట్ే : 

 నమం ఙేమడరనిఔబయ కయసిలు   

 భియక్షణఔబయ కయసిలు   

యదిని నమం ఙేమడరనిఔబయ కయసిలలల నతౄ ం య ైద వమాలు, శూదరయణ సంఫందిత సదఽనుమాలు 
ఈంట్లబ. భభింత శూౌఔయవంతఫ ైన లేథర యలాసవంతఫ ైన (ఔడర కవచఽి) అసతా్తలల ఈండేందఽకెైన 
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽి.  

శూదరయణ అభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధర సభై యదిని నమం ఙేమడరనికెైన కయసిలనఽ ఙెయాౌసఽౄ ంథి. నిభిెషింగ 
నేభపుంటే్ తనంచి, యలాశూనికెైన ఄదను కయసిలనఽ ఙెయాౌంఙరయౌసన ఄవసయం లేదఽ.  
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భిజిలిేరషన్ ఙరభిజ, డరఔుఫ ంటే్షన్ ఙరభీజలు వంటి్ ఆలాంటి్ కయసిలనఽ చికిణేసతయ ఙరభీజలుగ వభీాఔభించవచఽి. 
నమం ఙేమడంణో ాతక్ష సంఫంధం ఈనైయగ భిఖణ ంచదగిన (ఈథరహయణఔు ఆన్ నేషంట్ గ 
ఈనైుడె ఆఙేి నిభిెషింగ నేభపునై ను ాటీ్న్ సనా ఫ ంట్) వంట్ి ఄంరలు. 

ఙెయాౌంులు వభిౄంచని ఄంరల యషమంలల  ఖతంలల తా్త టి్.న.ఏ/నౄభా సంసఔు శూ ంతజఞనృణరలుండేయ. 
ఆుడె ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరాల కాయం యటి్ని లభీఔభింఙరయస.  

ఙెయాౌంచతగిన కెాబమ్  తేథి నతౄ ం నిభే యణ ఔరభం ఆలా ఈంట్లంథి : 

ట ట ఔ 2.1 

చయా  I ఖథి ఄథెె, ఔనసలెి ంట్ జు వంట్ి యయధ యపలగల కింద ఄనిై నృలుా లు, యలదఽల జఞనృణర 
తమాయస ఙేమాయౌ. 

చయా  II  తా్త యపలఖం కింద  కెాబమ్  ఙేలన నతౄ ం నఽంచి  ఙెయాౌంులు వభిౄంచనియటి్ని తీలేమాయౌ 

చయా  III  తా్త యపలఖం కింద వమానికి ఏయ ైధర భినేతేలుంటే్ వభిౄంజైమండి 

చయా  IV నతౄ ం ఙెయాౌంచవలలన నణరౄ నిై లెఔుఖటి్ండి. ఄథి నతౄ ంనైథి నౄభా నతౄ ం లలలే ఈంథో 
లేథో చాసఽకోండి 

చయా  V  ఙెయాౌంచవలలన నిఔయ కెాబమ్ నఽ నియృబంఙేందఽఔు కో- నే వభిౄలేౄ  థరనీై నేనశృబంచండి 

h) కెెభమ్  చ యెౌంు 

ఙెయాౌంచవలలన కెాబమ్  నతౄ ం లెకిుంచగధే, కైసఽనఽ ఫటిి్ యనియోఖథరయసఔు లేథర అసతా్తకి  ఙెయాౌంు 
జయసుణరయస. అమోథించిన కెాబమ్  నణరౄ నిై లైధరన్స/ఎకౌంట్స యపలగనికి ణెలుుణరయస. ఙెఔుు 
యౄంలల లేథర యనియోఖథరయస ఫలంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరవభ ఙెయాౌంు ూయౄవుతేంథి. 

ఙెయాౌంునఽ అసతా్తకి జభినణే, ఄవసయఫ ైన నఽై నేనశృబంు ఏథైెధర ఈంటే్, ఙెయాౌంు నఽంచి 
నేనశృబశూౄ యస.  

ఙెయాౌంునఽ థర్ు నుభీి ఎడి్నిలిేరట్ర్ నియవళ ంచినుడె, ఙెయాౌంు కాిరమలల నౄభా సంసల భధ ణేడర 
లుండవచఽి. టి్.న.ఏల నితీయసనలై భభింత లలణెైన ఄవగహననఽ భ నఽ్ందఽ ఔయౌంచడం జయసఖ తేంథి.  

ఙెయాౌంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎటి్ఔుడె ఔంూట్ర్ లలకి ఎకిుసాౄ  ఈండరయౌ. ఔసిభయసా  ఄడిగై శా్ైలఔు 
జయఫ యౌఙేిందఽఔు ఆథి ఙరలా కీలఔం. శూదరయణంగ ఇ యవభలనఽ ఔంూట్ర్ థరవభ కల్ 
లలంట్ర్/యనియోఖథరయస లేయ ఫింథరలణో ంచఽఔుంట్లయస.  
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ఙెయాౌంు జయఖగధే, కెాబమ్  లలటి్ల్ ఄబనట్లా  భిఖణ శూౄ యస. కెాబమ్ ల సంక, లలటి్ల్ ఙేలన నతౄ ం 
ఖ భించి నిభీృత కల వవధఽలలా  ఔంనలనీ మాజభాధరనికి, భధవయసౄ లఔు, యనియోఖథరయసలఔు, 
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ంుణరయస. % లలటి్ల్ు , నిషత్తౄ గ ఙెయాౌంులు వభిౄంచని నతౄ ం, కెాబమ్ లు 
లలటి్ల్ ఙేలేందఽఔు టిి్న సఖట్ల సభమం వంటి్య శూదరయణంగ లలటి్ల్ ఙేలన కెాబమ్ ల యరలాషణలల 
ఈంట్లబ.  

i) డ్డఔకాబ ంటె లోటయతో ఴాఴసమించడం  / అదను షభాచడమహతున కోయడం 

కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫ ంటా్నఽ భిశీయౌంచవలల ఈంట్లంథి. ఄయ : 

 ఄడి్షన్ ధనట్లసణో ఔడిన డిరిభిజ శూభంశ్ం, 

 అదరయంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు, 
 యయధ యపలగల కింద ఄబన నణరౄ లనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత నృలుా , 

 నాలరషనఽా , నూయ్ల నృలుా లు, 
 ఙెయాౌంు యలదఽలు, 
  కెాబమ్  నూయభ , 
  యనియోఖథరయస ఐడెంట్ికైషన్. 

సభభించిన తా్త ధరలుఖ  కెాబమ్ లలలనా ఔటి్ నుాథనేఔ డరఔుఫ ంటా్ యషమంలల ఄసంూయృంగ 
ఈంట్ ందని ఄనఽబవం య లాడిశూోౄ ంథి. థరంణో సభభించని ణరాలనఽ సభభింఙరలని యనియోఖథరయసఔు 
సాచిసఽౄ ధరైయస. యటి్ని కెాబమ్ ఔు జత ఙేలేందఽఔు ఄతనికి కల భినేత్తని నియృబసఽౄ ధరైయస.  

ఄథే భాథిభిగ, కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేసఽౄ నైుడె ఄదను సభాఙరయం ఄవసయడవచఽి. ఎందఽఔంట్ే: 

i. ఄంథించిన డిరిర్జ శూభంశ్ం ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ సాచించిన యధంగ సభెైన నూయ్ట్ లల లేదఽ లేథర యది 
నియేయణఔు సంఫందించిన కొనిై యవభలనఽ లేథర ఄసవస త చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.  

ii. ఙేలన చికితసనఽ తగినంత యవయంగ వభిృంచఔనుోబ ఈండవచఽి లేథర యవయణ ఄవసయం డవచఽి.  

iii. డిరిభిజ శూభంశ్ం కాయం చాలనుడె చికితస భోఖ నిభే యణఔు ఄనఽఖ ణంగ లేదఽ. భలన భందఽలు 
చికితస ఏ జఫ ోఔు ఙేసఽౄ ధరైభో థరనికి సంఫందించినయ కవు.  

iv. సభఔభిిన నృలుా లలల  కోభిన యధంగ కయసిలనఽ థేనికిథరనికి చానంచి ఈండఔనుోవచఽి.  

v.  వకిౄ వమసఽ భెండె ణరాలలల సభినుోయౌ ఈండఔనుోవచఽి.  

vi. ఄడి్షనఽ ణేథీ/డిరిభిజ ణేథీలు డిరిభిజ శూభంశ్ం, నృలుా లలల సభినుోయౌ ఈండఔనుోవచఽి.  

vii. కెాబమ్ నఽ ఄంగీఔభించడరనికి శృలట్లెైజైషనఽఔు సంఫందించి భభింత సయవయ భిశీలన 
ఄవసయడవచఽి. థరనికోసం అసతా్తకి ఙెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయసా  ఄవసయభవుణరబ.  
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అ భెండె సందభౌలలలనా, యనియోఖథరయసఔు యౌఖితూయవఔంగ ణెయౌమజైశూౄ యస. లేథర యేటి్నలై ఄదను 
సభాఙరయం ఄవసయమో కోయసత ఆఫ బల్ ఙేశూౄ యస. ఙరలా కైసఽలలల, ఔంనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై 
యనియోఖథరయస సభఔయిఖలుఖ ణరడె. ఄబణే, కొనిై సందభౌలలల ఈనేక్షించడరనికి యలులేని 
సభాఙరయం ఙరలా భ కఫ ైనథి ఄవసయం డవచఽి. కనీ, యనియోఖథరయస నఽంచి థరనికి సందన 
ఈండఔనుోవచఽి.  ఄట్లవంట్ి కైసఽలలల, కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయం ఄవసయభని 
యనియోఖథరయసఔు భూడెశూయసా  భిఫ ైండయసా  ంనశూౄ యస. అ తభవతధే  కెాబమ్ నఽ భూలయేసఽౄ నైట్లా  
ధనట్ీసఽ ంుణరయస.  

కెాబమ్  నుాలలస్క లల ఈనైుడె శూగై ఈతౄ య ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “నీచపలవం లేఔుండర” ఄధే 
భాట్లనఽ నేభపుంట్లయస. ఇ ఈతౄ య తాేతౄ భల తభవత ఔడర కెాబమ్ నఽ త్తయసుభింఙే హఔుు నౄభా 
సంసఔు ఙెఔుుఙెదయఔుండర ఈండేందఽఔు ధరమయఫ ైన అ నిమభానిై నుటి్శూౄ యస.  

ఉదడసయణ  

కైసఽనఽ సభఖరంగ ఄధమనం ఙలేేందఽఔు నౄభా సంస ఆన్ డోర్ కైసఽ నేయానఽ కోయవచఽి. 
యదరనం/చికతిస నులల షయతేలఔు లలఫడి లేవని ఄతధొఔ నిభే యణఔు ఔడర భవచఽి. నౄభా సంస 
భభింత సభాఙరయం కోసం ఙలేన ఄబయననఽ ఄతనఽ కెాబమ్ నఽ అమోథింఙరడనడరనిక ి సాచనగ 
భఖిణ ంచడరనికి లేదఽ.  

ణరాలలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడం, ఄదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడం కెాబమ్ ల నియవహణలల 
భ క సయల్. ఄవసయఫ ైన నతౄ ం సభాఙరయం లేనిథే కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఈండదఽ. ఄలా 
ఄని,   సభాఙరయం ఆంక, భభింతగ కయలంట్ృ తయచఽ ఄబభిసాౄ  యనియోఖథరయసనఽ ఄశూౌఔభనికి 
ఖ భిఙేమడం పలవం ఄనినంచఽకోదఽ.  

కైశూభి కయయౌసన సభాఙరభనిై ఄంతటి్నీ కోయసత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ండం, తభవత కొతౄ  
ఄవసభలు తలెతౄ ఔుండర చాసఽకోవడం సవఫ ైన యదరనం ఄనినంచఽఔుంట్లంథి. 

j) కెెభమ్ లన తియషుమించడం 

సభభించిన కెాబమ్ లలల 10% నఽంచి 15%  కెాబమ్ లు నులల షయతేలఔు లలఫడి ఈండవని అభోఖ 
కెాబమ్ లలలని ఄనఽబవం సాచిశూోౄ ంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఈండవచఽి. యటి్లల కొనిై ఏవంట్ే : 

i. ఄడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలం లలల ఈండదఽ. 

ii. కెాబమ్ నఽ ఎవభికి కోయసతేధరైభో ఄతనఽ నౄభా గపడెఖ  కింద ఈనైయడైె ఈండడె.  

iii. భ ందభి నఽంచి ఈనై జఫ ో కవడం (ఄట్లవంటి్ భిలత్తని నులల నేనశృబంచి ఈండవచఽి). 
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iv. కెాబమ్  కోయడంలల, సభెైన కయణం లేఔుండర, ఄనఽచిత జఞం. 

v. కిరమాశీల చికితస లేఔనుోవడం; భీక్షల కోసఫే అసతా్తలల ఙేయడం. 

vi.  ఏ ఄధరభోగనికి చికితస ఙేరభో ఄథి నులల కింద నేనశృబంచి ఈండడం.  

vii.  ఄధరభోగనికి భదం, భాదఔ దాయల యనియోఖం కయణం కవడం.  

viii.  అస ర్త్తలల 24 ఖంట్లు ఔడర లేఔనుోవడం. 

కెాబమ్  త్తయసుయణ లేథర నిభఔయణ (ఄథి ఏ కయణం భీణర ఄబధరకనీ) యనియోఖథరయసఔు 
యౌఖితూయవఔంగ ణెయౌమజైమాయౌ. శూదరయణంగ, ఄట్లవంటి్ త్తయసుిత్త లేక నులలలలని ఏ 
షయతే/నిఫంధన ఫేయఔు కెాబమ్ నఽ త్తయసుభింఙరభో సషింగ నేభపుంట్లంథి.  

ఙరలా నౄభా సంస లు ఆందఽకొఔ కాిరమనఽ ఄనఽసభిశూౄ బ. కెాబమ్ నఽ అమోథించడరనికి ఄదికయం ఈనై 
వకిౄఔధరై లనిమర్ ఄబన ఫేధేజయసఔు భాతాఫే కెాబమ్ నఽ త్తయసుభింఙే ఄదికయం ఈంట్లంథి.  
ఎట్లవంట్ి త్తయసుితేలధ ైధర ూభిౄగ ధరమఫదేంగ ఈండేట్లా  చాసఽఔుధేందఽఔు, నులలథరయస కోయసి కెకిుణే 
యవయణ ఆచఽిఔుధేట్లా  ఈండేందఽఔు ఇ యధఫ ైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుంట్లయస.  

కెాబమ్ నఽ నిభఔభిలేౄ  నౄభా సంస  ఔు యనత్త సభభించడంణోఫలట్ల భభికొందభి వదెఔు య యు ధరమం కోభై 
ఄవకశ్ం నులలథరయసఔు ఈంథి. యభెవయంట్ే : 

 నౄభా అంఫ డెసభన్ లేథర 

 యనియోఖథరయసల నూోయంలు లేథర 

 ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ లేథర 

 ధరమశూ ధరలు. 

త్తయసుభించిన ాత్త  కైసఽ యషమంలలనఽ, శూదరయణ ఔరభంలల ధరమ భిశీలనఔు ఇ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄ ంథర 
ఄని లైలునఽ భిశీయౌశూౄ యస. నిభఔయణనఽ సభభించఽకోయయౌసన సందయౌం తలెత్తౄ ణే ఈయోగించఽఔుధేందఽఔు 
డరఔుఫ ంటా్నఽ సఽయక్షితఫ ైన ఙోట్ బదాయసశూౄ యస.  

k) భమింత షవిఴయ మిశోధన తుమితుం కెెభమ్ లన అనభాతుంచడం 

యనుభనికి ఙెంథిన ఄనిై రకలలలనఽ వంచన సభసనఽ ఎదఽభపుధేందఽఔు ఆనాసూయయసా  
మాత్తైసఽౄ ధరైయస. మోసూభిత కెాబమ్ ల సంక ఎఔుువగ ఈండడంణో నౄభా సంసలఔు అభోఖ నౄభా 
నలనఽ సయల్ గ భిణనేంచింథి.  

అభోఖ నౄభాలల నులడే మోశూలఔు కొనిై ఈథరహయణలు : 

i. భాయసవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికితస ను ంథిన వకిౄ యేభైవయస వఔుౄ లు కవడం. 
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ii. అసతా్తలల ఙేయఔనుోబధర కెాబమ్  ఙేలేందఽఔు డరఔుఫ ంటా్నఽ సిఱి ంచడం.  

iii. అసతా్త శూమంణో లేథర మోసూభితంగ సిఱి ంచిన ఫమట్ నృలుా లనఽ జత ఙేల కయసిలనఽ ఎఔుువ 
ఙేల చాడం.  

iv. కొనిై భిల తేలలల భోఖనియృమానిఔబయ కయసి ఎఔుువగ ఈంట్లంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషంట్ గ ను ంథిన 
చికితసని ఆన్ నేషంట్/అసతా్తలల ఙేయడంగ భాభిి చాడం.  

మోసగింఙే దేతేలు భోజుకొఔటి్ ఙొున కొతౄ గ ుట్లి కొసఽౄ ధరైబ ఔనఽఔ, క్షైత ా శూ బలల భిలత్తని 
ఆనాసూయయసా , టి్.న.ఏలు నియంతయం భిశీయౌసాౄ , ఄట్లవంట్ి మోశూలనఽ ఔనినలటిి్, నిమంతా్తంఙే చయలనఽ 
యౄను ంథించఽకోయయౌ.  

భెండె దేతేలనఽ అదరయం ఙేసఽఔుని కెాబమ్ లనఽ భిశీలనఔు ఎంనఔ ఙేశూౄ యస : 

 భపటీ్న్ కెాబమ్ లు 

  టి్ఖాార్ు కెాబమ్ లు 

నిభిెషిరతంలల కెాబమ్ లనఽ పౌత్తఔంగ భిశీయౌంఙరలని టి్.న.ఏ లేథర నౄభా సంస  ఄంతయాత ాభాణరనిై 
నలట్లి కోవచఽి. నఖదఽ లేఔుండర చికితస ను ంథే నౄభా, భిబంఫయససఫ ంట్ల కెాబమ్ ల యషమంలల ఇ రతం 
యేభైవయసగ ఈండవచఽి.  

ఇ దేత్త కింద,  ఙెదఽయసభదఽయస నభూధర దేత్త ననఽసభించి కెాబమ్ లనఽ ఎంనఔ ఙేశూౄ యస. నిభిెషి యలువ 
నేంచి ఈనై కెాబమ్ లనిైంట్ినీ భిరోదింఙరలని, అ భినేత్తఔధరై తఔుువగ ఈనై కెాబమ్ ల నభూధర 
ఔటి్నఽ య భికైషన్ ఔు ఙేటి్వచిని కొనిై నౄభా సంస లు నిభైెశించవచఽి.  

భెండవ దేత్తలల, తా్త కెాబమ్  కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేంథి. ఄథి సభెైన తీయసలల లేదని సంథేహం వలేౄ  
భిరోధనఔు థిఖవచఽి. సంథేశృసదఫ ైనయ ఏవంట్ే  

i. కెాబమ్ లల ఎఔుువ పలఖం య ైద భీక్షలఔు లేథర భందఽలఔు సంఫందించినథి ఄబనుడె 

ii. లలటి్ల్ ఫ ంట్ కోసం భభీ అతంాగ ఈనై యనియోఖథరయస  

iii. థిథెినట్లా గ ఈనై నృలుా లు వంటి్య. 

కెాబమ్  లసలెైనథి కదని ఄనఽభానించినుడె, ఄథి ఎంత చినై నణరౄ నిథి ఄబధర భిరోదిశూౄ యస. 

n. ట ..ఏ అనషమించే నఖదయహ త స్ట ల్ బ ంట్ 

నఖదఽ యళ త సదఽనుమం ఎలా నిఙేసఽౄ ంథి ? అసతా్తణో టి్.న.ఏ నౄభా సంస  ఔుదఽయసిఔుధే ందం 
థీనికి ఖ ండెకమ లాంటి్థి. ఆతయ య ైద లేవల ను ాయ ైడయాణో ఔడర ంథరలఔు ఄవకశ్భ ంథి.  నఖదఽ 
యళ త సదఽనుమం ఔయౌంఙేందఽఔు ఄనఽసభింఙే కాిరమనఽ భనం ఇ యపలఖంలల చాడవచఽి: 
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ట ట ఔ 3.1 

 
 
 
 
 

చయా  1 

 అభోఖ నౄభా గపడెఖ  కింద ఈనై యనియోఖథరయస ఄధరభోఖం నులమాడె లేథర గమడరు డె. 
అసతా్తలల ఙేభయౌసన భిలత్త వచిింథి. ఄతనఽ/అఫ  (లేథర ఄతనఽ/అఫ  తయపున ఎవభెైధర) 
అసతా్తలలని నౄభా యపలఖం వదెఔు య యు ణెలునుయౌసన నౄభా యవభలు ఎలాంటి్వంటే్ : 

i. టి్.న.ఏ నేయస, 

ii. ఄతని సబతవ నంఫయస, 

iii.  నౄభా సంస  నేయస, వంటి్య. 

 
 
 
 
 
 
 

చయా 2 

అసతా్త సంఔలనయఙే ఄవసయఫ ైన సభాఙరయం ఎలాంట్ిదంటే్ : 

i.  ఄధరభోఖం ఏనేట్ధేథి నియృబంచడం 

ii.  చికితస, 

iii.  చికితస ఙేసఽౄ నై డరఔియస నేయస, 

iv. అస ర్త్తలల ఈండవలల భవచిని ఙెఫ తేనై భోజుల సంక, 

v.  ఄంచధర వమం 

 నఖదఽ యళ త ఄదీఔిత నూయంగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభిశూౄ యస. 

 
 
 
 
 
 
 

చయా  3 

నఖదఽ యళ త ఄదీఔిత నూయంలల ఆచిిన సభాఙరభనిై టి్.న.ఏ ఄధమనం ఙేసఽౄ ంథి.  ఆచిిన 
సభాఙరయం, నులలలలని నిఫంధనలు, అసతా్తణో ఔుథిభిన భైట్లా  ఏయ ైధర ఈంటే్ యటి్ని ఄథి 
సభిచాసఽఔుంట్లంథి. నఖదఽ యళ త ఄదీఔిత్తని ఔయౌంచవఙరి లేథర, ఔయౌలేౄ  ఎంత నణరౄ నికి 
ఔయౌంచవచఽి ఄధే థరనినలై ఔ నియృమానికి వసఽౄ ంథి.  

నియృమానికి భవడరనికి టి్.న.ఏ భభింత సభాఙరభనిై కోయవచఽి. ఔశూభి నియృమం 
తీసఽఔుధరైఔ, జఞం లేఔుండర థరనిై అసత్తాకి ణెయౌమజైశూౄ యస.  

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరాల కింద అ భెండె నూభలనఽ ఆుడె 
లభీఔభింఙరయస; చివయలల ఈనై ఄనఽఫందరనిై చాడండి).   

 
 

చయా  4 

 నేషంట్ కాణరలల కెరడిట్ ఄబన టి్.న.ఏ ఄదీఔితం ఙేలన నణరౄ నిై దిఱిలల ఈంచఽఔుని నేషంట్ 
కి అసతా్త చికితస ఙేసఽౄ ంథి. చికిణేసతయ కయసిలు తీసఽఔుధేందఽఔు, నులల కాయం సహ- ఙెయాౌంు 
ఄవసయం ఏథైెధర ఈధరై డినుజిట్ ఙెయాౌంచవలలంథిగ సబ డిని కోయవచఽి.  
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చయా  5 

 నేషంట్ డిరిభిజకి లదేఫ ైనుడె, నేషంట్ కాణరలల ట్ి.న.ఏ అమోథించిన నతౄ ం ఎంత ఈనైథీ, 
నౄభా కింద యసౄ వంగ చికితస కయసిలు ఎంతవయఔు ఙెయాౌంచడరనికి యలునైథీ అసతా్త 
చాసఽఔుంట్లంథి.  

కెరడిట్ తఔుువగ ఈంట్ే, నఖదఽ యళ త చికితసఔు ఄదను కెరడిట్ అమోదం కోసం అసతా్త 
ఄబభిసఽౄ ంథి.  

ఄబయననఽ టి్.న.ఏ యరలాఱంచి ఄదను నణరౄ నిై అమోథిసఽౄ ంథి.  

 

చయా  6 

 

ఄధరమోథిత ఙరభీజలనఽ నేషంట్ ఙెయాౌంఙేల డిరిభిజ ఄవుణరడె. డరఔుఫ ంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ 
ఙేలేందఽఔు కెాబమ్  నూయం నైద, నృలుా  నైద సంతఔం ఙేమవలలంథిగ ఄతనిై కోయణరయస. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

చయా  7 

అసతా్త ఄనిై ణరాలనఽ ఏకీఔితం ఙేల, నృలుా  నుాలలలంగ్ కోసం డరఔుఫ ంటా్నఽ టి్.న.ఏకి 
సభభిసఽౄ ంథి. ఄయ ఏవంటే్ : 

i.  కెాబమ్  నూయం 

ii. డిరిభిజ శూభంశ్ం / ఄడి్షనఽ ధనట్లస  

iii.  టి్.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషంట్/తా్తనుదఔుని ఐడెంట్ికైషన్ కయసు , నూోట్  ఐ.డి అదరయం. 

iv.  తేథి ఏకీఔిత నృలుా  

v.  సయవయ నృలుా  

vi.  భీక్షల నియేథిఔలు 

vii. నాలుషన్,  నూయ్ల నృలుా లు 

viii.  టి్.న.ఏ ంనన అమోథిత లేకలు 
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చయా  8 

థిఖ వ నేభపునై లాంటి్ యవభలనఽ సభిచాలన తభవత టి్.న.ఏ కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేల, అసతా్తకి 
ఙెయాౌంు జయవలలంథిగ లనూయసస ఙేసఽౄ ంథి : 

i. అమోదం ను ంథిన వకిౄ చికితస ను ంథిన నేషంట్ ఔభై ఄని నిభే భించఽకోవడం. 

ii. అమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషంట్లకి ఄథే చికితస ఙేరభ ఄని చాడడం. 

iii. నేనశృబంచిన ఄధరభోగనికి ఙేలన చికితస వమాలు, నృలుా లల పలఖంగ ఈండఔుండర 
చాసఽకోవడం. 

iv.  అసతా్తకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైంట్ికీ ఄథి ఔట్లి ఫడి ఈంథో లేథో చాడడం. 

v.  అసతా్తణో ఔుదఽయసిఔునై భైటా్ధే యేరభ ఄని చాల, నిఔయ ఙెయాౌంు నణరౄ నిై లెఔుఖటి్డం.  

నఖదఽ యళ త సదఽనుమంలలని యలువనఽ సంథేళ ంచవలలన ని లేదఽ. ఇ సదఽనుమానిై ఎలా ఈతౄ భంగ 
యనియోగించఽకోవఙోి ణెలుసఽకోవడం ఔడర నులలథరయసఔు ఙరలా భ కం. ఖభనించవలలన ఄంరలు 
ఏనేట్ంటే్ : 

i. ఔసిభయసా  నౄభా యవభలనఽ యసం ణెలుసఽఔుని ఈండరయౌ. ఄతనఽ/అఫ  ఖరళ ంఙరయౌసన ఄంరలలల 
ఈనైయటి్లల కొనిై : 

  టి్.న.ఏ కయసు , 

 నులల ాత్త  

  నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫంధనలు వంటి్య.  

ఆథి ఄందఽఫలట్లలల లేనుడె, ఄతనఽ టి్.న.ఏని (24 ఖంట్ల ళెల్ లెైన్ థరవభ) సంాథించి యవభలు 
కోయవచఽి.  

ii. యనియోఖథరయస ఔనసయిౌంగ్ డరఔియస సాచించిన అసతా్త టి్.న.ఏ ధ ట్ వర్ు లల ఈంథో లేథో చాసఽకోయయౌ. 
ఄట్లవంటి్ చికితసఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమం ఎఔుడ ఄందఽఫలట్లలల ఈంథో ఄతనఽ/అఫ  టి్.న.ఏని 
ఄడిగి ణెలుసఽకోయయౌసన ఄవసయం ఈంథి. 

 

iii. అమన/అఫ  ూయవ ఄదికభిఔ తంాలలకి సభెైన యవభలు ాయేశ్నలటిే్లా చాసఽకోయయౌసన ఄవసయం 
ఈంథి. ఇ తంా 2013లల జఞభీ ఙేలన అభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కాయం 
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ థరవభ ాభాణీఔభించఫడరు బ. సందయౌం సషింగ ణెయౌమఔుంట్ే, టి్.న.ఏ నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమానిై నిభఔభించడమో, శా్ైలనఽ లేవధ తౄ డమో జయఖవచఽి.  
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iv. ఖథి ఄథెె వంట్ియటి్కి యదించిన భినేతేలఔు లేథర కైట్భకి్ వంట్ి నిభిెషి చికితసలనలై ఈనై 
భినేతేలఔు తఖాట్లా గధే అసతా్త ఙరభీజలు ఈండేట్లా గ ఄతనఽ/అఫ  చాసఽకోయయౌ. 

ఔయేళ్ నులల ఄనఽభత్తంచిన థరనిఔధరై ఄతనఽ/అఫ  ఎఔుువ కయసి నలటి్దయౌలేౄ , కయసిలలల యభి యట్ల 
ఎంత ఈంట్లంథో భ ందఽగ ణెలుసఽకోవడం భంచిథి.  

v. డిరిభిజ ఖ భించి యనియోఖథరయస టి్.న.ఏకి భ ందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. ఄదను అమోదం ఏథైెధర 
ఄవసయఫ ైణే డిరిభిజకి భ ంథే థరనిై టి్.న.ఏకి ంవలలంథిగ అసతా్తని ఄబభింఙరయౌ. థీనివలా 
నేషంట్ అసతా్త వదె ఄనవసయంగ ఎదఽయస చాలే ఫలధ తుతేంథి.  

యనియోఖథరయస ఔ అసతా్తలల నఖదఽ యళ త చికితస కోసం ఄబభించి, అమోదం ను ంథి, నేషంట్ నఽ 
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయిడరనికి నియృబంచఽఔుధే ఄవకశ్భూ ఈంథి. ఄట్లవంటి్ సందభౌలలల, నఖదఽ యళ త 
అమోథరనిైయనియోగించఽకోవడం లేదధే సంఖత్తని యనియోఖథరయస అసతా్తకి తఔుండర ణెయౌమజైల, ఄథే 
యషమానిై టి్.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలంథిగ అసతా్తని కోభయౌ.  

 ఇ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుోణే, అమోదం ను ంథిన నతౄ ం యనియోఖథరయస నులలలల సంనంచినుోబ, 

తదఽభి ఄబయన అమోథరనికి ఄథి అట్ంఔంగ భిణనేంచఖలదఽ.  
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C. ఆమోఖా తెభా కెెభమ్ లలో అమాీల షభయణ 

ఆంతఔుభ ంథే యవభించినట్లా గ, అభోఖ నౄభా కెాబమ్ ల భిశీలనఔు ఄధేఔ యకల ణరాలు ఄవసయభవు 
ణరబ. అమోదయోఖఫ ైథేధర (ఙెయాౌంచదగినథేధర?), కెాబమ్  ఏ ఫేయఔు ఈంథి (ఎంత నతౄ ం?) ఄధే భెండె 
భ కఫ ైన శా్ైలఔు జయఫ  ఆవవడంలల తా్త డరఔుఫ ంట్ సశృమడెతేందని అశించడం జయసఖ తేంథి. 

ఔసిభయసా  సభభించవలలన ణరాల అవశ్ఔతనఽ యటి్లల ఈండవలలన ఄంరలనఽ ఇ యపలఖం యవభిసఽౄ ంథి : 

1. డి్శహుమాి శూహమహంవం 

అభోఖ నౄభా కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఄవసయఫ ైన యటి్లల ఄతంత భ కఫ ైనథిగ డిరిభిజ 
శూభంరనిై ఙెవచఽి. నేషంట్ లత్త ఖ భించి, ఄతనికి ఙేలన చికితస దేత్త ఖ భించి ఇ తంాలల ూభిౄ 
సభాఙరయం ఈంట్లంథి.  

ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కాయం, నుాభాణ ఔ డిరిర్జ శూభంశ్ం యవభలు కింథి యధంగ 
ఈంట్లబ.: 

1. భోగి నేయస 
2. టె్యౌనూోన్ ధ ం./ నఫ ైల్ ధ ం. 
3. ఐ.న.డి ధ ం. 
4. యేాశ్ం ధ ం. 
5. చికితస ఄంథిసఽౄ నై సలశృథరయస/ల నేయస, నూోన్ ధ ంఫర్, యపలఖం/లలశుయౌట్ీ 
6. సభమంణో నుట్ల ాయేశ్ ణేథీ 

7. సభమంణో నుట్ల డిరిర్జ ణేథీ 

8. ఎం.ఎల్.ల ధ ం / ఎఫ్.ఐ.అర్ ధ ం. 
9. యేాశ్ సభమంలల ను ాయజనల్ యది నియేయణ 

10. డిరిర్జ సభమంలల తేథి యది నియేయణ 

11. తేథి నిభే యణ కోసం నుాదికయ సంస  లనూయసస ఙేలన యధంగ ఐ.ల.డి- 10 కోడ్స(లు) లేథర భభైథైెధర కోడెా ,  
12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభించడం భభిమ  యేారనికి కయణం 

13. ఄసవస తనఽ సభభింఙే శూభంశ్ం 

14. యేాశ్ సభమంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు 
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభిత,ా ఏథైెధర ఈంటే్ 

16. భ కఫ ైన ఖత య ైద, శ్సౄ ైచికితస చభిత,ా ఏథైెధర ఈంట్ే 
17. యది నియేయణ లేథర చికితసఔు భ కఫ ైన/సంఫందించిన ఔుట్లంఫ చభిత ాఏథైెధర ఈంట్ే. 
18. అసతా్తలల ఙేభిన సభమంలల కీలఔఫ ైన భిరోధనల శూభంశ్ం 

19. ఈదయాలు సశృ అసతా్తలల ఈనై సభమం, ఏథైెధర ఈంటే్. 
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20. డిరిర్జ  ఄబనుడె య ైదఽల సలశృ 

21. చికితస ఄంథిసఽౄ నై య ైదఽడె/ఄదికభిఔ జట్లి  య ైదఽడి నేయస&సంతఔం 

22. భోగి/సశృమఔుల నేయస&సంతఔం 

చఔుగ భలన డిరిభిజ శూభంశ్ం ఄధరభోఖం/గమం, లనంచిన చికితస ఄయం ఙేసఽకోవడంలల కెాబమ్ నఽ 
నుాలలస్క ఙేలే వకిౄకి ఎంతగధన సశృమడెతేంథి. తథరవభ లలటి్ల్ ఫ ంట్ కాిరమనఽ యేఖవంతం ఙేమడరనికి 
ణోడడెతేంథి. కెాబమ్ లనఽ సభయంగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరిభిజ శూభంశ్ంలల ఈండవలలన ఄంరల ఖ భించి 
ఔడర ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరాలు సాచింఙరబ. దఽయదిషివరతేౄ , నేషంట్ చనినుోణే, 
ఙరలా అసతేాలలల డిరిభిజ శూభంరనిై భయణ శూహమహంవంగ నేభపుంట్లయస.  

ఎుడా డిరిభిజ శూభంరనిై ఄసలు ాత్తధే సభభించవలలంథిగ కోయణరయస.  

2. మీక్షల తువే్దిఔలక 

భోఖ నియృమానిై, చికితసనఽ నుోయౌి చాలేందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు శూమడణరబ. చికితసఔు ుభికొయౌన 
ఄసలెైన ల త్తని ఄయం ఙేసఽఔుధేందఽఔు ఄవసయఫ ైన సభాఙరభనిై ఄయ సభఔయసశూౄ బ. అసతా్తలల ఙేయడం 
వలా భిల త్త ఏ యధంగ ఫ యసఖ డింథీ ఔడర ణెలుసఽౄ ంథి.  

భీక్షల నియేథిఔలలా  శూదరయణంగ ఏం ఈంట్లమంటే్ : 

a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు; 
b) ఎక్స-భై నియేథిఔలు;  
c) శూున్ నియేథిఔలు   
d) ఫమానస నియేథిఔలు   

 ఄనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయస, వమసఽ, యౌంఖం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వంటి్య ఈండరయౌ. ఄయ ఔడర భిజనలే 
సభభింఙరయౌ. నిభిెషి ఄబయన ఫేయఔు నౄభా సంస  ఎక్స- భై, ఆతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయసఔు త్తభిగి 
ఄగించవచఽి.  

3. ఏకరఔాత, షవిఴయ తలకె లక : 

నౄభా నులల కింద ఏం ఙెయాౌంఙరలధే థరనిని నియృబంఙే దశూౄ యేజుగ థీనిని ఙెవచఽి. ఆథివయలల నృలుా  కోసం 
ఎలాంటి్ నుాభాణ కీఔయణ నూయ్ట్ లేదఽ. కనీ, ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకలు సంగటి్తఫ ైన, 
సభఖరఫ ైన నృలుా లకోసం నూయ్ట్ నఽ ఄంథింఙరబ. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ య బ్ లలైట్ లల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై యవభలనఽ 
ఄయం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచించఫడెతేధరైయస.  

సంగటి్త నృలుా  ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄ ండగ, సభఖరఫ ైన నృలుా  భెపభెన్స కోడాణో నుట్ల యడియడిగ 
యవభలనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి.  
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సభఖరఫ ైన నృలుా నఽ ఈయోగించి ఙెయాౌంచలేని కయసిల భిశీలన ఙేటి్ఫడెణోంథి. ఆందఽలల యేాశ్యళ త 
కయసిలనఽ సనై నణరౄ నికి ఙేభిి, ఏ దఽె ఔు సంఫందించినదధే థరనికింద తగిా ంు కోసం 
ఈయోగించఫడెతేంథి.  

నృలుా లు ఄసలు యౄంలల లవఔభించఫడరయౌ. 

4. చ యెౌంునఔక యసద 

నషిభిశృయ కర ంట్లఔుి  ఄబనందఽన అభోఖ నౄభా కెాబమ్  భిబంఫయససఫ ంట్ల ఔడర ఙెయాౌంచిన 
నణరౄ నికిగనఽ అసతా్త నఽంచి శూదికయ యలదఽనఽ కోయసతేంథి.  

నృలుా  నతౄ ం, ఙెయాౌంచిన నతౄ ం సభానంగ ఈండరయౌసన భాట్ నిజఫేకనీ, ఙరలా అసతేాలు ఙెయాౌంఙరయౌసన 
నతౄ ంలల భబతీ లేథర డిశూౌుంట్ల ఆశూౄ బ. ఄట్లవంట్ి కైసఽలల, నేషంట్ తయపున యసౄ వంగ ఙెయాౌంఙరయౌసన 
నణరౄ నిై ఙెయాౌలేౄ  ఙరలునని  నౄభా సంసఔు ఙెఫ ణరయస.  

యలదఽనలై నంఫయస, శూి ంు ఈండరయౌ. థీని ఄసలు ాత్తధే ఆయవయౌ.  

5. కెెభమ్  తౄహయం 

కెాబమ్ తంా ఄధేథి కెాబమ్ నుాలలలంగ్ కోసం లాంఛన నుామఫ ైన, చటి్ఫదేఫ ైన ఄబయన. ఆథి 
యనియోఖథరయసఔు సంతఔంణో ఄసలు యౄంలల సభభించఫడెతేంథి. కెాబమ్ ణరానిై ఆుడె ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ 
నుాభాణ కీఔభించింథి. ఆందఽలల యసౄ ితంగ ఈనైథేనేట్ంట్ే: 

a) నౄభా ఙేలన దారన వకిౄ యవభలు భభిమ  కెాబమ్ ఙేలన థరనికి సంఫందించిన నులల ధ ంఫర్. 

b) నౄభా చభిత ాయవభలు 

c) అసతా్తలల ఙేభిన నౄభాథరయస యవభలు. 

d) అసతా్త, ఖథి యపలఖం, ఄడి్షన్, డిరిర్జ ణేథీ, సభమం, ాభాదం ఄబణే నుోయ్సఽలఔు ణెయౌనుభ, 
భందఽల యదరనం తథితయ యవభలు.  

e) కయసిల యబజన, అసతా్తలల ఙేయఔభ ందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత్త సభమం, పలభీ నతౄ ం కయసి 
యవభలు/కెాబమ్ ఙేలన నఖదఽ యాోజనం సశృ అసతా్తలల ఙేభినందఽఔు కెాబమ్ యవభలు. 

f) జతయచిన నృలుా ల యవభలు 

g) భంజూయస ఙేలన కెాబమ్ ఙెయాౌంు కోసం నౄభా ఙేలన దారన వకిౄ ఫలంఔు కాణర యవభలు 
h) నులలథరయస నఽంచి ఔాట్న. 

కెాబమ్  నూయంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికితసల సభాఙరయం ఈండడఫే కదఽ నులలథరయస డిఔాభైషన్ ఔడర 
ఈండడం వల్ చటి్యంగ ఄతంత భ కఫ ైన తంా ఄవుతేంథి.  
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కెాబమ్ ఔు “అతాంత షత్ నభమఔం సదడధ ంతడతున” వభిౄంజైసఽౄ నైథి ఇ డిఔాభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులలథరయస 
ఈలాంఘ లేౄ , నులల కింద ఈనై తుడె నుాత్తనిధ కా జు ఄతనికి వభిౄంఙే ఄవకశ్ం ఈంట్లంథి.  

6. ఐడ్ ంట టీ ూూ ఫ్ 

భన జీయతంలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెంటి్టీ్ ూూ ఫ్ యనియోఖం భనఽభనఽ ఎఔుువ ఄవుణోంథి. 
ఐడెంటి్టీ్కి సంఫందించిన జనయల్ ూూ ఫ్ ఔ భ కఫ ైన ాయోజధరనిై ధ యయేయసఽౄ ంథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, 
చికితస ఙేబంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో సభిచాసఽఔుధేందఽఔు ఆథి ఈయోఖడెతేంథి.  

శూదరయణంగ కోభై ఖ భిౄంు ణరాలు థిఖ వ నేభపునైయ ఄబ ఈంట్లబ : 

a) ఒట్యస ఐడెంట్ిటీ్ కయసు , 

b) డైైెయంగ్ లెైలలనఽస, 

c) నున్ కయసు , 

d) అదరర్ కయసు  వంట్ియ. 

ఖ భిౄంు అదరయం కోసం ట్లి ఫటి్డం వలా, నఖదఽ యళ త కెాబమ్ లలల, మోసం ఙేల భాయస వఔుౄ లు చికితస 
ఙేబంచఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమంగ తగా బ. అసతా్తలల ఙేయడరనికి భ ంథే ఐడెంట్ిటీ్ ూూ ఫ్ కోయసతేధరైయస. 
సభిచాల థరనిై నౄభా సంసఔు లేథర టి్.న.ఏకి సభభింఙరయౌసన ఫలధతనఽ అసతా్తనలై నలట్లి యస.   

భిబంఫయససఫ ంట్ల కెాబమ్ లలల ఐడెంటి్టీ్ ూూ ఫ్ ధ యయేభైి ాయోజనం తఔుుయే.  

7. తుమిదశట  కెెభమ్ లఔక అఴషయబ ైన డ్డఔకాబ ంటయె  

కొనిై యకల కెాబమ్ లలల నలైన నేభపునైయ కఔ ఄదను డరఔుఫ ంట్లా  కొనిై ఄవసయభవుణరబ. ఄయ : 

a) భాాద కెాబమ్ లలల, ఎఫ్.ఐ.అర్  లేథర భిజిసియసు  నుోయ్స్క లిేషనఽఔు అసతా్త జఞభీ ఙేలన  ఫ డికో- య్ఖల్ 
సభిికెట్ ఄవసయడవచఽి. ఄథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసఽౄ ంథి. ట్లాక్ ాభాథరలలల 
ఄబణే, సదయస వకిౄ భదం ణరగి ఈధరైడో లేథో ఙెఫ తేంథి.    

b) సంకిాషిఫ ైన లేథర ళెచఽి యలువణో ఔడిన కెాబమ్ లలల కైసఽ ఆన్ డోర్ ణరాలు ఄవసయడవచఽి.  
అసతా్తలల ఈనైధరైళ్ైు థైెనంథిన నుాత్తథిఔన నేషంట్లఔు ఙేలన ఄనిై చికితసల యవభలు 
అసతా్తలల నమోదఽ ఙేసాౄ  ఈంట్లయస. అ డరఔుఫ ంటే్ ఆన్ డోర్ కైసఽ నేయస లేథర కైసఽ ఱట్ల 
ఄవుతేంథి.  

c) ఄవసయఫ ైన ఙోటా్ డమాలలస్క/కీమోతెయన/జియోతెయన ఙరయసి లు.  

d) అసతా్త నియవచధరనికి సభినుోబనట్లా గ అసతా్త ఈంథో లేథో ణెలుసఽఔుధేందఽఔు శృలట్ల్ భిజిలిేరషన్ 
సభిికెట్.  
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కెాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేందఽఔు కెాబమ్ ల ఫిందం కొనిై అంతయంగిఔ డరఔుఫ ంట్ నూభ్టా్నఽ ఈయోగిసఽౄ ంథి. 
ఄయ ఏవంట్ే : 

i. డరఔుఫ ంట్లా  సభిచాడడరనికి భిశీలధరంరల జఞనృణరలు, 

ii. భిశీలన/లలటి్ల్ ఫ ంట్ ఱట్ల, 

iii. భాాణరల తనిఖీలు/ఔంట్ ాల్ నూభ్ట్.  

 ఇ నూభ్ట్లా  నౄభా సంస లనిైంట్ిలలనఽ కై యధంగ లేఔనుోబనటి్కీ, శూదరయణంగ ఈండే ఄంరల 
ఈథరహయణణో, ఇ డరఔుఫ ంటా్ ాయోజనం ఖ భించి భనం ఄధమనం ఙేథరె ం.  

ట ట ఔ 2.2 

1.  
డరఔుఫ ంట్ల 
య భికైషన్ ఱట్ల 

ఄనిైంట్ిఔధరై ఆథి సఽలబఫ ైనథి. యనియోఖథరయస ఆయ సభభింఙరడని 
నేభపుధేందఽఔు డరఔుఫ ంటా్ జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఈంట్లంథి. కొనిై 
నౄభా సంసలు యనియోఖథరయసఔు ఎకైలెడ్సజ  ఫ ంట్ గ థీని ాత్తని 
సభఔభైి యలుంథి.  

2.  భిశీలన/నుాలలస్క ఱట్ల 

ఆథి శూదరయణంగ కై ఱట్ల ఄబ ఈంట్లంథికనీ నతౄ ం నుాలలలంగ్ 
యవభలనిైంటి్నీ ఆభ డెిఔుంట్లంథి.  

a) యనియోఖథరయస నేయస, ఐడి నంఫయస 

b) కెాబమ్  నంఫయస, కెాబమ్ణరాలు ఄందఽఔునై ణేథీ  

c) నులల యహంగవలలఔనం, లలక్షన్ 64యనృ యదేమత 

d) నౄభా నతౄ ం, ఈయోగించఽఔునై నౄభా నతౄ ం 

e) అసతా్తలల ఙేభిన, డిరిభిజ ఄబన ణేథీలు 

f) భోఖ నియృమం, చికితస 

g) కెాబమ్  అమోదం/కయణరనిై యవభిసాౄ  నుాలలలంగ్ నలై యకలు 

h) కెాబమ్  నతౄ ం భథింు 

i) నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయాణో ణేథీలణో  కెాబమ్  చలనం 

3.  
భాాణరల 
భిశీలనలు / 

తేథి భిశీలన లేథర ాభాణరల నిమంతాణర నూభ్ట్ ని కెాబమ్ ణో 
వవహభించిన వకిౄ కఔుండర యేభై వకిౄ నియవళ శూౄ యస 
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నిమంతాణర నూభ్ట్ ఙెక్ యౌసి్క, కెాబమ్  భిశీలన రాైవయకి ణోనుట్ల ాభాణరల నిమంతణా 
/అడిట్ నూభ్ట్ లల ఈండే సభఙరయం యేటి్కి సంఫందించినథైె ఈంట్లందంటే్ : 

a) కెాబమ్  లలటి్ల్ ఫ ంట్, 

b) కెాబమ్ నఽ త్తయసుభించడం లేథర  

c) ఄదను సభాఙరయం కోసం ఄబయన ండం.  

 

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 2 

ఆన్- నేషంట్ ఔు జభిగై నతౄ ం చికితస ఄంతటి్నీ ూసఖ చఽిత అసతా్తలల నియవళ ంఙేథి డరఔుఫ ంట్ ఇ ఇ 
కింథి యటి్లల ఏథి ? 

I. భీక్షా నియేథిఔ 

II.  లలటి్ల్ ఫ ంట్ ఱట్ల 

III. కైసఽ నేయస 

IV. అసతా్త భిజిలిేరషనఽ సభిికెట్ 
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D. కెెభమ్ ల మిజమిుంగ్  

1. మిజమిుంగ్ 

ఆథి కెాబమ్ ల ల త్తని ఫటిి్ నౄభా సంస  దఖాయసండే ుసౄ కలలల కెాబమ్ లనిైంటి్కి ఙేలే కైట్లబంు నణరౄ నిై 
సాచిసఽౄ ంథి. ఆథి సఽలబంగ ఔనినంచవచఽి కనీ, భిజభివంగ్ కాిరమలల ఙరలా జఞఖరతౄ గ వవహభింఙరయౌ. 
భిజభివంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవంటి్ తనదఫ ైధర నౄభా సంస  లాపలలనలైన, అభిఔ శూో భత భాభిజన్ లెకిుంునలైన 
పాలవం చాుతేంథి.  

ధేటి్ కలు నుాలలలంగ్ లసింలఔు ఏ సభమంలలధ ైధర భిజయసవలనఽ భథింు ఙేమఖల శూభయూం ఄంతయాతంగ 
నిభి్తఫ ై ఈంట్ ంథి.  

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 3 

కెాబమ్ ల లత్తని ఫటిి్ నౄభా సంస  ుసౄ కలలల కెాబమ్ లనిైంటి్కి కైట్లబంచిన నణరౄ నిై ఏభంట్లయంట్ే  
________. 

I.  ూయౌంగ్  

II.  ను ాయజనింగ్ 

III.  భిజభివంగ్ 

IV.  ఆధ వలింగ్ 
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E. థర్డ తృహమీట ఎడ్ిమతుసేట రటయె (ట ..ఏ) తృహతర  

1. ఫాయతదేవంలో ట ..ఏల రవే్వం 

నౄభాయంఖంలల నలైైయేట్ల సంసలఔు 2000 సంవతసయంలల థరవభలు ణెభిఙరయస. ఆథిఆలాఈండగ,  నాతన నులలల 
భఔణో అభోఖ యక్షణ ఈతతేౄ లఔు గిభకీ నలయసఖ త వచిింథ.ి థరంణో అభోఖ నౄభాలల నులలల యఔరమానంతయ 
లేవలఔు ఔ భాభా నిై యేాశ్నలట్లి యౌసన ఄవసయం ఈందని పలయంఙరయస. విత్తౄ యఫ ైన థర్ు నుభీి ఎడి్నిలిేరట్యానఽ 
భిచమం ఙేలేందఽఔు ఆథి ఄవకశ్ం ఔయౌంచింథి.  

భిల త్త ఖభనించిన ఆనాసూభెన్స భెఖ లేట్భీ ఄండ్స డెవలప్ ఫ ంట్ ఄతరభిటీ్ (ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽస 
తీసఽఔునై టి్.న.ఏలు యణ లల యేాశింఙేందఽఔు ఄనఽభత్త ఆచిింథ.ి ఄబణే, యయస 2001 లలనలి ంఫర్ 17న 
ధనట్ిల ై ఙేలన 2001 ధరటి్  ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి ఎడి్నిలిేరట్యసా - అభోఖ నౄభా) నిఫంధనలఔు ఔట్లి ఫడి 
ఈండరలని నేభపుంథి. 

 తుయుచనం 

నిమభ నిఫంధనల కాయం, 

"థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేి రట్ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ఄంట్ే ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట్ి ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి 
ఎడి్నిలేి రట్యసా -అభోఖ లవేల) నిఫంధనల కాయం లెైలలనఽస ను ంథిన ఎవభెధైర కవచఽి. అభోఖ లేవలనఽ 
ఄంథసిఽౄ నైందఽఔు నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి యససఽభ  లేథర నుభణిోఱఔం తీసఽఔుంట్లనైయభెై ఈండరయౌ.  

"టి్.న.ఏ ఄంథింఙే అభోఖ లేవలు"  ఄంట్ే అభోఖ నౄభా యనుభనికి సంఫందించి ఔుథిభిన ందం కింద ఔ 
ఆనాూయర్ ఔు టి్.న.ఏ ఄంథింఙే లేవలు. ఄంణేకనీ, నౄభా ఔంనలనీ యనుయంకనీ, అభోఖ నౄభా యనుభనిై 
తాక్షంగకనీ, భోక్షంగకనీ ఆవవజూడంకనీ ఄందఽలలకి భవు. ఔ కెాబమ్ నఽ అమోథింఙరలా లేఔ 
త్తయసుభింఙరలా ఄని నియృబంచడంలల ఔడర యభి ాఫేమం ఈండదఽ.    

అ యధంగ యఔరమానంతయం, నౄభా నులల జఞభీ ఄబన తభవత భాతాఫే టి్.న.ఏ లేవల భిది 
నదలవుతేంథి. ఔయేళ్ నౄభా సంస లు టి్.న.ఏలనఽ ఈయోగించఽకోఔనుోణే, సంశూ ఖత ఫిందఫే అ లేవలనఽ 
ఄంథిసఽౄ ంథి.  

 

2. ఆమోఖా తెభాలో విఔరమానంతయ సేఴ 

a) ఔశూభి తా్తనుదన (నానేమం)నఽ అమోథించిన తభవత, నౄభా యక్షణ నదలెైనటాే్ లెఔు.  

b)  నులల లేవలంథింఙేందఽఔు టి్.న.ఏని ఈయోగించఽఔుధే క్షంలల, యనియోఖథరయస, ఄతనఽ 
తీసఽఔునై నులల ఖ భించిన సభాఙరభనిై నౄభా సంస  టి్.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసఽౄ ంథి.  
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c) టి్.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుంట్లడె (నులలని తీసఽఔునైథి తా్తనుదఔుడె ఄబణే, నులల 
కింద యక్షణ ను ంథేయయస సబ లవుణరయస). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిా నిక్ యౄంలల కయసు  యౄంలల ఄతనఽ 
సబతవ ఐడెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽి.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై యనియోగించఽఔుధేందఽఔు, ఄలాగై, అసతా్తలల ఙేభైందఽఔు లేథర 
తీసఽఔునై చికితసఔు అసతా్తకి నఖదఽ ఙెయాౌంఙేట్లా  ఙేసఽఔుధేందఽఔు నులల ఄండ ఄవసయఫ ైనుడె, 
కెాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలేట్ుడె టి్.న.ఏ సబతవం ఈయోఖడెతేంథి.  

e) కెాబమ్ నఽ లేథర నఖదఽ యళ త ఄబయననఽ టి్.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సంస ణో ఔుదఽయసిఔునై 
ందం ఫేయఔు  తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄ ంథి.  

లేవ లంథింఙే సంసగ టి్.న.ఏ నేభిట్ నులలని కైట్లబంచిన క్షణం నఽంచి టి్.న.ఏ నుత ానదలవుతేంథి. నులల 
వవది ను డెఖూణరనఽ, కెాబమ్  ఙేమడరనికి నులల కింద ఄనఽభత్తంచిన తదఽభి కలం ఏథైెధర ఈంట్ే అ 
కలంలలనఽ లేవల ఄవసభలు తీయిడం కొనశూఖ తేంథి.  

యేలాథి నులలలఔు లేవలంథిసఽౄ నైుడె, భ కంగ ఄథే నులలని ునయసదేభించినుడె, ఄథే టి్.న.ఏ 
నులలకి లేవలంథిసఽౄ నైుడె ఇ కయఔలాం నియంతయంగ శూఖ త ఈంట్లంథి.  

3. థర్డ తృహమీట ఎడి్మతుసేట రశన్ (ట ..ఏ) లక్ాాలక 

అభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభీి ఎడి్నిలిేరషన్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్లి ఔుని 
యౄను ంథింఙరయని ఙెవచఽి : 

a) అభోఖ నౄభా యనియోఖథరయసఔు ఄవసయఫ ైన సభమంలల యలెైననిై ఄనిై భీతేలలా నా 
లేవలంథింఙేట్లా  చాడడం.  

b) నౄభా ఈనై నేషంట్ కి ధ ట్ వర్ు అసతేాలలల నఖదఽ యళ త చికితసనఽ నియవళ ంచడం.  

c) నౄభా ఔంనలనీ నిమభ నిఫంధనలు, భాయాదయశఔ సాణరాల ఫేయఔు సభభించిన కెాబమ్  
డరఔుఫ ంటా్నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖంగ భిషుభించడరనికి యలు ఔయౌంచడం. 

d) అభోఖ నౄభా కెాబమ్ లు, సంఫందిత లేవల టా్ వవహభించడంలల కయనిభవహఔ ధ ైుణరనిై 
సిఱించడం.  

e) సకలంలల సభెైన భీత్తలల యనియోఖథరయసల ఄవసభలఔు సంథించడం కోసం.  

f) నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫ ైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన అభోఖ యక్షణనఽ 
ఄందఽఫలట్లలలకి ణెచఽికోయలని పలయశూౄ డె. ఇ నౄభా భాభెుట్ లక్షానిైధ యయేయిఖల భవయణరనిై 
సిఱించడరనికి.  
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g) ఄధరభోఖం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వంటి్ యటి్కి సంఫందించిన డరట్లనఽ 
జనింజైమడం, నుోఖ  ఙేమడంలల సశృమడేందఽఔు.  

4. తెభా షంషికత ట ..ఏకత భధాఖల షంఫంధం 

అభోఖ నౄభా నులలల యఔరమానంతయ లేవల కోసం ఙరలా నౄభా సంస లు టి్.న.ఏని ఈయోగించఽఔుంట్లబ. 
భ కంగ జీయత నౄభా యంఖంలలని సంసలు ఔడర నులలకి భ ందఽ య ైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల 
ఙేలేందఽఔు టి్.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.  

నౄభా సంసఔు, టి్.న.ఏకి భధ సంఫంధం ందయఫ ైనథి. ఙరలా ఄవసభలు, కాిరమణో ఇ కంట్లాఔుి  
నిభి్తఫ ై ఈంట్లంథి. ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐ అభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరాలు ఆుడె కొనిై 
భాయాదయశఔ సాణరాలనఽ యదించి, టి్.న.ఏకి నౄభా ఔంనలనీకి భధనఽండే కంట్లాఔుి నఔు లభీఔభించిన కొనిై 
కా జులనఽ సాచించింథి.  

టి్.న.ఏ నఽంచి నౄభా సంస  అశింఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధంగ ఈంట్లబ: 

A. నసట్ ఴమిుంగ్ షమీుషల తృొర వ్సైడర్ 

నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄ ల అభోఖ కెాబమ్ లఔు నఖదఽ యళ త కెాబమ్  ఙెయాౌంులు ఔయౌంఙే లక్షంణో 
థేశ్యౄ ంగ అసతేాల ధ ట్ వర్ు ణో టి్.న.ఏ సంఫందరనిై నిభి్ంచఽఔుంట్లందని అశిశూౄ యస. అ సంఫంధం 
టి్.న.ఏకి ను ాయ ైడర్ కి భధ భాతఫేా కఔుండర నౄభా సంస నఽ ఔడర ఔలుుకొని ణైైెనుక్షిఔంగ ఈండరలని 
ఐ.అర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెంథిన ఆటీ్వయౌ భాయాదయశఔసాణరాలు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

ఄట్లవంటి్ ధ ట్ వర్ు అసతేాల నఽంచి నుకైజీలు, అసతా్తలల చికితసలఔు సంఫందించిన యయధ యది యధధరల 
కోసం యయస చయిలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు  భైట్లా  లనంఙేట్లా  చాశూౄ యస. ఆథి నౄభా ఔంనలనీకి, నులలథరయసలఔు 
వమాలనఽ తగిాసఽౄ ంథి.  

B. కహల్ స్ంటర్ షమీుస్స్క 

భతేాలు, యభంణరలు, లలలవు థిధరలణో సశృ ఄంటే్ 24*7*365 ఄనిై యేళ్లలా నఽ ఙేయసకోఖయౌగిన యధంగ ట్ ల్ ా 
నంఫయాణో  టి్.న.ఏ కల్ లలంట్ర్ నఽ నియవళ సఽౄ ందని శూదరయణంగ అశించడం జయసఖ తేంథి. టి్.న.ఏ కల్ లలంట్ర్ 
థిఖ వ నేభపునై ఄంరలఔు సంఫందించి సభాఙరభనిై సభఔయససఽౄ ంథి : 

a) నులల కింద ఄందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు. 

b) అభోఖ కెాబమ్ లఔు సంఫందించి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.  

c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయాౌంచనవసయం లేఔుండర అసతా్తలల చికితస ఙేబంచఽకోవడరనికి సంఫందించి 
సాచనలు. 

d) ధ ట్ వర్ు అసతేాలనలై సభాఙరయం. 
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e) నులల కింద ఄందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలలెనఽస నతౄ ంనలై సభాఙరయం. 

f) కెాబమ్  ల త్తనలై సభాఙరయం. 

g) కెాబమ్ ల యషమంలల లలనంచిన ణరాలనలై సలశృలు.  

జఞతీమ ట్ ల్ ా నంఫయస థరవభ, ఔసిభయసా  శూదరయణంగ భాట్లా డే దారన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన 
యనియోఖథరయస లేయ లఫోంథిణోనఽ కల్ లలంట్యస ఄందఽఫలట్లలల ఈండరయౌ. ఄబణే, ఇ యఔఫ ైన ఏభట్లా  
నౄభా సంసలఔు, టి్.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ందంనలై అదరయడి ఈంట్లబ.  

C. నఖద యహ త మాకెీస్క షమీుషలక 

తుయుచనం 

"నఖదఽ యళ త సదఽనుమం"  ఄంట్ే, నులలలలని షయతేలు, నిమభ నిఫంధనలఔు ఄనఽఖ ణంగ 
నులలథరయసలు ను ంథిన చికితసకెైన కయసిలు, ఙెయాౌంులనఽ భ ందఽగ ఄదీఔితం ఙేలన అమోదం ఫేయఔు ధ ట్ 
వర్ు ను ాయ ైడర్ ఔు నౄభా సంస  ధేయసగ జభినేందఽఔు నులలథరయసలఔు నౄభా సంస  ఔయౌంఙే సదఽనుమం.  

ఇ లేవనఽ ఔయౌంఙేందఽఔు, కంట్లాఔుి  కింద నౄభా సంస  ఙేమవలలన నఽలు ఏనేట్ంట్ే : 

a) నులలకి సంఫందించిన నతౄ ం సభాఙరయభంణర టి్.న.ఏ వదె ఄందఽఫలట్లలల ఈండరయౌ. టి్.న.ఏకి థీనిై 
సభఔయివలలన ఫలధత నౄభా సంస థే.  

b) నులల కిందఔు వచిిన సబ ల డరట్లనఽ ఏ యధఫ ైన ను యనుట్ల లేథర కొయత లేఔుండర ఖరళ ంఙేందఽఔు 
యలుగ ఄందఽఫలట్లలల ఈంఙరయౌ. 

c) నులలకి, టి్.న.ఏకి తభనఽ ఄనఽసందరనయఙేట్లా గ నులలథరయసలు ఔ ఐడెంటి్టీ్ కయసు నఽ ఈంచఽఔుని 
తీభయౌ. ఄంగీఔభించిన నూభ్ట్ లల  ఇ ఐడెంటి్టీ్ కయసు నఽ టి్.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫ ైన 
వవది లలల ఄథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల ఈనైకలభంణర ఄథి ఙెలుా ఫలట్ల ఄబతీభయౌ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమం కోసం ఄబభిసాౄ  సభఔభిిన సభాఙరభనిై అదరయం ఙేసఽఔుని సదయస 
అసతకాి టి్.న.ఏ నా- అథభెైజైషన్ లేథర లెట్ర్ అఫ్  గయంట్ీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. ఄబణే, ఄధరభోఖ 
సవపలవం, తా్తనుథిత చికితస, ఆనేడి ఈనై వమానికి సంఫందించి ఄథి భభింత సభాఙరభనిై 
కోయవచఽి.  

e) సభాఙరయం సషింగ లేఔనుోబధర లేఔ ఄందఽఫలట్లలల లేఔనుోబధర, నఖదఽ యళ త ఄబయననఽ 
టి్.న.ఏ త్తయసుభించవచఽి. కనీ, నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై నిభఔభించినంత భాణరాన చికితసనఽ 
నిభఔభించినట్లా  ఄయం కదని ఄథి సషిం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ందఽ డఫ ో ఙెయాౌంఙేల, తభవత 
కెాబమ్  థరకలు ఙేమవచఽి. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫటిి్ భిశీయౌశూౄ యస.  
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f) ఄతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయసిఔునై 24 ఖంట్ల లలలే వయౄభానం ంనుయౌ. నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృమానిై ణెయౌమజైమాయౌ.  

D. వితుయోఖదడయవలతో షంఫంధం, మిచమాల తుయుసణ 

ఔసిభయసా  యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధంగ టి్.న.ఏ ఔ మంణరాంగనిై సభఔయివలలన ఄవసయం 
ఈంథి. అభోఖ నౄభా కెాబమ్ లనఽ భిశీయౌంచడం, సభిచాడడం శూదరయణఫే. ఙరలా చినై రతంలలధే అభోఖ 
నౄభా కెాబమ్ లనఽ త్తయసుభించడం జయసఖ ణోందని ఆఔుడ ఖ యసౄ ంచఽకోవడం భ కం. ఄయ ఔడర నులల 
షయతేలు, నిమభ నిఫంధనల భిదికి అవలనఽనైయ.  

థరనికి ణోడె, కెాబమ్  ఙేలన నతౄ ంలల కొంత ఫేయకెైధర థరథరుగ ఄనిై అభోఖ నౄభా కెాబమ్ లు 
తగిాంునఔు లలనవుణరబ. ఆలా కెాబమ్  నణరౄ లనఽ తగిాంచడం యనియోఖథరయసలనఽ ఄసంతినౄ కి ఖ భి 
ఙేసఽౄ ంథి. భ కంగ ఄలా తగిాంచడరనికి లేథర నిభఔభించడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయసఔు సభెైన భీత్తలల 
యవభించనుడె. 

ఄట్లవంటి్ సభసలనఽ యలెైనంత తవయగ భిషుభింఙేట్లా  చాలేందఽఔు, టి్.న.ఏ సభయఫ ైన సభసల భిశుుయ 
ఫేధేజ్డ ఫ ంట్ యపలగనిై ఏభట్ల ఙేసఽఔుధేట్లా  నౄభా సంస  ఔిఱ ఙేమాయౌస ఈంట్లంథి.  

E. తయెౌంగ్ షమీుషలక 

నృయాౌంగ్ సభీవసఽల కింద, టి్.న.ఏ  భూడె యధఽలనఽ నియవళ సఽౄ ందని నౄభా సంస  అశిసఽౄ ంథి. ఄయ : 

a) నుాభాణ ఔ నృయాౌంగ్ యదరనం. యయధ యపలగల కింద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలాఱంఙేందఽఔు, నులలల 
ధయలనఽ నియృబంఙేందఽఔు ఔడర ఆథి నౄభా సంసఔు శూమడెతేంథి.  

b) వసాలు ఙేలన నతౄ ం నిజంగధే ఄధరభోగనికి ఙేలన చికితసఔు ఄబయ నతౄ ఫేధర ఄని 
ధఽాయఔభించఽకోవడం.  

c) డమాఖైలస్క, ను ాలజర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. ఄుడే ఄనిై టి్.న.ఏలఔు సంఫందించి జఞతీమ లేథర 
ఄంతభజ తీమ ాభాణరలఔు ఄనఽఖ ణంగ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభించడం ఔుదఽయసతేంథి.  

థీనికి శిక్షణ ను ంథిన, ధ ైుణం ఔయౌగిన లఫోంథి టి్.న.ఏలల ఈండడం ఄవసయం. యభి కోడింగ్, సఽంకలనఽ 
సభిచాడడం, లేఔభించిన నృయాౌంగ్ డరట్లనఽ నుాభాణీఔభించడం ణెయౌల ఈండరయౌ.  

F. కెెభమ్  తృహర స్సంగ్-చ యెౌంుల సేఴలక 

టి్.న.ఏలు ఄంథించడరనికి భ ందఽకొఙేి లేవలలల ఆథి ఄతంత భ కఫ ైంథి. టి్.న.ఏ నౄభా సంసఔు ఙేశూౄ నని 
ఙెనే కెాబమ్  నుాలలలంగ్ సభీవసఽలు శూదరయణంగ నదలు నఽంచి తేద వయఔు ఈంట్లబ.  వయౄభాధరనిై 
భిజిసియస ఙేమడం నఽంచి  నుాలలస్క ఙేమడం, అమోథరనిై లేథర ఙెయాౌంునఽ లనూయసస ఙేమడం వయఔు ఈంట్లంథి.   
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నౄభా సంస  నఽంచి ఄందఽఔునై నిధఽల థరవభ కెాబమ్ ల ఙెయాౌంు జయసఖ తేంథి. ఄడరవనఽస నఖదఽ యౄంలల 
టి్.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయివచఽి లేథర నౄభా సంస  తన ఫలంఔు థరవభ యనియోఖథరయసఔు లేథర అసతా్తకి 
ధేయసగ ఙెయాౌంచి కెాబమ్ నఽ భిషుభించవచఽి.  

టి్.న.ఏ నఖదఽ దఽె లనఽ నియవళ సఽౄ ందని, నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి ఄంథిన నణరౄ ల ణరలఔు భిఔనిసయౌబయషన్ 
నఽ తగిన కల వవధఽలలా  ఄంథిసఽౄ ందని అశించడం జయసఖ తేంథి. అమోథిత కెాబమ్ ల ఙెయాౌంులఔు నేనశృ 
అ దయానిై భభి ఏ ఆతయ యాోజధరలఔు యనియోగించఔడదఽ.  

G. తుయుసణ షభాచడయ సేఴలక  

కెాబమ్ ల నుాలలలంగ్ నఽ టి్.న.ఏ నియవళ సఽౄ ంథి ఔనఽఔ, కెాబమ్ లఔు సంఫందించిన నతౄ ం సభాఙరయం 
యడియడిగకనీ లేథర సభఱిగకనీ టి్.న.ఏ వదె ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి. యయధ ాయోజధరల కోసం నౄభా 
సంసఔు అ డరట్ల ఄవసయభవుతేంథి. ఄట్లవంటి్ డరట్లనఽ కచిితతవంణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాత్తథిఔన 
టి్.న.ఏ సభఔయివలల ఈంట్లంథి.  

అ యధంగ టి్.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సంస లు జఞభీ ఙేలన అభోఖ నౄభా నులలలలల అథి నఽంచి తేథి వయఔు 
ఈంట్లందని ఙెవచఽి. లేథర నిభిెషి నౄభా ఔంనలనీణో ఔుథిభిన ఄవగహన ందం, ఄవసభల అదరయంగ కొథిె  
కయఔలానులఔు ఔడర టి్.న.ఏ కయ భిది భినేతం కవచఽి.  

H. ట ..ఏ రతిపలం  

ఇ లేవలంథించినందఽఔుగనఽ, టి్.న.ఏకి జు ఙెయాౌశూౄ యస. థరనికి ఈయోఖడే నుాత్తథిఔలు ఆయ:  

a) యనియోఖథరయస నఽంచి వసాలు ఙేలే నానేమంలల (సభీవసఽ నఽై నేనశృబంచగ) కొంత రతం, 

b) నిభైెశించఽఔునై కల వవదిలల టి్.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ నతౄ ం ఙొున, లేథర 

c) టి్.న.ఏ సభఔభిిన తా్త సభీవసఽ లాయథేయకి లయ నతౄ ం ఙొున. ఈథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన 
సబతవ కయసు ఔు ఆంత, కెాబమ్ నఔు ఆంత ఙొున.  

అ యధంగ టి్.న.ఏ సభీవసఽల థరవభ, నౄభా సంసలఔు ఄందఽఫలట్లలలకొఙేియ ఏభంట్ే : 

i.  నఖదఽ యళ త లేవలు 

ii.  డరట్ల సంఔలనం- యరలాషణ 

iii.  24 ఖంట్ల కల్ లలంట్ర్, యనియోఖథరయసలఔు ఙేమూత 

iv.  అసతేాల ధ ట్ వర్ు, ఆతయ య ైద సదఽనుమాలు 

v.  ఫేజర్ ఖూర ు యనియోఖథరయసలఔు ఄండ 

vi.  యనియోఖథరయసలణో కెాబమ్ ల ఖ భించి చభిింఙే య సఽలుఫలట్ల 
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vii. ఙరభీజలు, చికిణరస యదరధరల ధయలనలై అసతేాలణో చభిించఖల సదఽనుమం 

viii.  యనియోఖథరయసలఔు లేవలనఽ సఽలబతయం ఙేసాౄ  టె్కైలజీ అదరభిత లేవలు 

ix.  ఄనఽభానించిన కైసఽలనఽ సభిచాడడం, దభుౄ  జయడం 

x.  యయధ ఔంనలనీలలల కెాబమ్ ల తీయసణెనఽైల యరలాషణ, వమాలు, నాతన చికిణరస దేతేలు, నయన 
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై ఄంథించడం. మోశూలనఽ నిమంత్తాంచడం.  

xi.  లేవల యసౄ యణ యేఖంగ శూఖడం 
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F. కెెభమ్ ల తుయుసణ – ఴాకతుఖత రభాదం 

1. ఴాకతుఖత రభాదం 

 తుయుచనం 

వకిౄఖత భాాదం ఄధేథ ి ఒ యాోజన నులల. ఄథ ి భాాద భిత్త, భాాద ఄంఖయ ఔైలం 
(రశ్వతం/నుక్షిఔం), ణరణరుయౌఔ సంూయృ ఄంఖయ ైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ంథి. నిభిేషీ ఈతత్తౄ ని ఫట్ిి  
భాాద య ైద కయసిలు, ఄంత కిరమల కయసిలు, యథర కయసిలు తథతిభలఔు ఔడర ఄదను 
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఈండవచఽి.   

వకిౄఖత భాాద నులల కింద యక్షణ ను ంథే ఄనుమానిై “భాాదం” ఄంట్లయస. 

 తుయుచనం 

భాాదం ఄధథేి హఠతేౄ గ, ఉళ ంచని యధంగ, ఎలాంట్ి ఈథేెశ్ం లేఔుండర, ఫమట్ినఽంచి కఔుండర, 
ళ ంశూత్ఔ భాయాంలల కఔుండర, ఔంట్కిి ఔనినంఙథేిగ జభగిైథగి నియవచించఫడెతేంథి.   

కెాబమ్స ఫేధేజర్ ఄాభతౄ ంగ వవహభిసాౄ , కెాబమ్ ఔాట్న లవఔయణ సభమంలల కింథి ఄంరలనఽ 
భిశీయౌంఙరయౌ : 

a) నులల కింద కెాబమ్ యక్షణ ఄంథిసఽౄ నై వకిౄ 

b) నషిం జభిగిన భభిమ  నానేమం లవఔభించిన ణేథీ కాయం నులల ఙెలుా ఫలట్ల ఄవుతేంథి.  

c) నులల కలం భిదిలలు నషిం 

d) “భాాదం”ణో జభిగిన నషిం భభిమ  ఄసవసత 

e) ఏథేని మోసూభిత టి్ఖాాయా కోసం భీశీయౌంచండి. ఄవసయఫ ైణే భిశీలన ఙేబంఙరయౌ.  

f) కెాబమ్ నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసం నిలవనఽ యౄను ంథింఙరయౌ.  

g) అవయణ సభమానిై (కెాబమ్ సభీవలంగ్ సభమం) నియవళ సాౄ , కెాబమ్ ఄనవిథేి కోసం 
యనియోఖథరయసనికి సభాఙరయం ఄంథింఙరయౌ. 

 

2. కెెభమ్ ల మిశీలన 

కెాబమ్ సభాఙరయంలల లేథర కెాబమ్ దశూౄ యేజులనఽ లవఔభించిన నైదట్ ఏథేని ళెచిభిఔ ఈంట్ే కై 
సభమంలల భిశీలనఔు విత్తౄ  ధ ైుణ భిరోధఔుడికి కెాబమ్ నఽ కైట్లబంచవచఽి.  
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 ఉదడసయణ 

సనై శూనిైళ త కెాబమ్ లు (నౄభా నుాయంబంలల సవలకయౌఔం భిదిలల కెాబమ్) 
 ఄంఖయ ైఔలం ఎఔుువ కలం ఔయౌగి ఈండే ఄదిఔ యభంతు ాయోజన నతౄ ం  
 కెాబమ్ దశూౄ యేజులలా  యవక్ష 

 నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽంచి ఄధేఔ కెాబమ్ లు 
 భదనున సంకైతం 

 ఄనఽభానిత అత్హత 
 నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేండగ, ఄయేభతా్త సంబయసఽౄ నై భోడెు  ట్లాక్ ాభాదం 

 నుభ  కట్ల 
 యాహంలల ఖలాంతే 
 నలనైఽంచి కింద డడం 

 ఄనఽభానిత యది సంఫందిత కైసఽలు 
 యషూభితం 

 హత 
 తట్ల గమం 

 భంచఽ ణరకిడీ ఄదిశ్ం 

 భానవహననఽ తథితభలు. 

దభుౄ  ాదరధనథేెశ్ం ఏనేట్ంటే్: 

a) నషికయణరనిై భీక్షించడరనికి.  

b) నషిం యసౄ ిత్త భభిమ  సవపలయనిై సషిం ఙేమడరనికి  

c) శూక్షాదరయం లేఔయణ భభిమ  సభాఙరయం ణెలుసఽకోవడరనికి. 

d) మోసూభిత భూలఔం లేథర కెాబమ్ నణరౄ నిై ఎఔుువ ఙేల చానుభ ఄని ణెలుసఽకోవడరనికి. 

దమఙేల ఖభనించఖలయస: దభుౄ  ఄసలు ఈథెేశ్ం అ కైసఽఔు సంఫందించిన యసౄ యలనఽ భిశీయౌంచి, 
ఄవసయఫ ైన శూక్షాలనఽ లేఔభించడం 

కెాబమ్ ల భిశీలఔుడె దభుౄ లల దిఱి  కైంథీఔాభింఙరయౌసన ఄంశ్ం ఖ భించి భాయాదయశనం ఙేమడం భ కం.  

 ఉదడసయణ 

కైసఽ భాయాదయశకనికి ఈథరహయణ :   

మోడ్స టార పక్ రభాదం 
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i. సంగట్న ఎుడె జభిగింథి– కచిితఫ ైన సభమం, ణేథీ, ాథేశ్ం?ణేథీ భభిమ  సభమం 

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనంలల ఔయసిని య ళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి 
ఖ భెైన యహధరనిై నడెుతేధరైభ? 

iii. భాాదం ఖ భించిన యవయణ, ఄథి ఎలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుంథి? 

iv. భాాదం జభిగిన సభమంలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదం లేయంచి ఈధరైభ? 

v. ఙరవు ఈదంతంలల ఄబణే, చనినుోబన కచిితఫ ైన సభమం, ణేథీ, చనినుోవడరనికి భ ందఽగ 
ఄంథించిన చికితస, ఏ అసతా్తలల చనినుోమాయస లాంట్ి యవభలు? 

భాాథరనికి కయణంగ పలయంఙేథి : 

నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనం లేథర ఎదఽయసగ వచిిన యహనంలల మంత ా య ైపలం (లిభింగ్, ఫేాక్ తథితభల 
య ైలం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని ఄసవస త (ఖ ండెనుోట్ల, ఔండభలు ట్లి ఔునుోవడంలాంటి్య) కయణంగ, భద 
లేవనం, యహథరయసల దఽల త్త, యణరవయణ ల త్త, యహనం యేఖం తథితభల వలా. 

వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ లలల శూధడే మోశూలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఈథరహయణలు: 

i. టి్.టి్.డి కలంలల ఄత్త ఙేల చానంచడం. 

ii. ఄసవస తనఽ ాభాదంగ నేభపునడం. ఈథర. ఆంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి  భదఽ ఙేలన తభవత 
కయణరల వలా ఔయౌగిన య నఽైధొనని వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ ఔు భాయిడం 

iii. ఆథివయకై ఈనై భాాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కెాబమ్ ఙేమడం, సహజ భయణరనిై ాభాద 
భిత్తగ నేభపునడం లేథర ాభాదం తభవత భ ందఽగ ఈనై యది భయణరనికి థరభి తీమడం 
లాంట్ియగ దశూౄ యేజులనఽ తుగ యౄను ంథించడం 

iv. అత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానంచడం 

భ కంగ డెత్ కెాబమ్ లలల నులుంచఽఔుధే సభమంలల వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ భిశుుయం కోసం డిరిర్జ 
యౌచర్ ఄధేథి ఒ భ కఫ ైన దశూౄ యేజుగ నిలుసఽౄ ంథి. తా్తనుదన సభమంలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ందడం 
ఔడర ఎంణో భ కం. ఄథి నులల దశూౄ యేజులల పలఖంగ ఈండరయౌ. 

3. కెెభమ్  డ్డఔకాబ ంటేశన్ 

ట ట ఔ  2.3 

భయణ కెెభమ్ 

 

a) కెాబమ్ థరయస ధరనేనీ/ఔుట్లంఫ సబ డి సంతఔంణో నుట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన 
వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ నుయం 

b) నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.అర్) ఄసలు లేథర ఄటె్సి్క ఙేలన తా్త (ఄటె్సి్క 
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.అర్/శ్వంచధరభా/ యఙరయణ ంచధరభా) 
c) భయణ ధివతంా ఄసలు లేథర ఄటె్సి్క ఙేలన ాత్త. 
d) శ్వంచధరభా నియవళ లేౄ  ఄటె్సి్క ఙేలన అ నియేథిఔ తా్త. 
e) మాంట్ీ- భనీ లాండభింగ్ దసౄ యేజుల ఄటె్సి్క ఙేలన ాత్త- నేయస భిశీలనకోసం 

(నుస్క నుోరి్ / నున్ కయసు  /ఒట్యస ఐ.డి / డైైెయంగ్ లెైలలనఽస), చియసధరభా 
భిశీలన కోసం (టె్య్నూోన్ నృలుా  / ఫలంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభెంట్ల నృలుా  / 

భైషన్ కయసు ). 
f) చటి్ఫదే యయసఽలందయౄ తగిన భీత్తలల సంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లి గ 

ఄడయట్ భభిమ  ూచీ ఫలండ్స నఽ ఔయౌగిన చటి్ఫదే యయసతవ ధివతంా 

శహవుత ూమిు 
అంఖవ్సైఔలాం (PTD) 

భమిమయ శహవుత తృహక్ిఔ 
అంఖవ్సైఔలాం(PPD) 

కెెభమ్ 

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కెాబమ్ థరయస సంతఔం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద 
కెాబమ్ నూయం. 

b) వభిౄంఙే క్షంలల ఄటె్సి్క ఙేలన నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ ాత్త. 

c) నౄభా వకిౄ ఄంఖయ ైఔలానిై ధియఔభించడరనికి ఒ లయల్ సయజన్ లేథర తతసభాన 
హోథర ఔయౌగిన య ైదఽలు నఽంచి ను ంథిన రశ్వత ఄంఖయ ైఔల ధివతంా. 

తడతడుయౌఔ ూమిు 
అంఖవ్సైఔలాం(TTD) 

కెెభమ్ 

a) ఄంఖయ ైఔలం యఔం, ఄంఖయ ైఔల కలానిై ాశూౄ యసాౄ  చికితస ఄంథిసఽౄ నై 
య ైదఽడి నఽంచి ను ందఽతేనై య ైద ధివతంా. కచిితఫ ైన లలలనఽ కలానికి 
సంఫందించిన యవభలు ఆఙేిలా సంస  మజభాని నఽంచి ను ంథిన లలలవు 
ధివతంా అమన సంతఔం, లలుణో నుట్ల.  

b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేందఽఔు తగిన శూభయూం 
ఔయౌగి ఈనైట్లి  చికితస ఄంథిసఽౄ నై య ైదఽడి నఽంచి ను ంథిన థేహథరయూూ 
ధివతంా.  

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలం సాచధరత్ఔఫ ైనథి భాతఫేా. ఆంక భచిలఔు సంఫందించిన నూోట్ లు, ాభాద 
సలానికి సంఫందించిన నూోట్ )లాంటి్ దశూౄ యేజులు ఔడర అమా సంగట్నఔు సంఫందించిన ణేాఔ వవశృభల 
అదరయంగ కయయౌస భవచఽి. ణేాకించి, దభుౄ  ఙేమాయౌసన ఄనఽభానిత మోసు కోణంణో ఔడిన 
సందభౌలలా .    

నైఔు నైభై భీక్షించఽకోండి 4 

రశ్వత ఄంఖయ ైఔలం కెాబమ్ లల కింథి దశూౄ యేజులలా  ఏయ సభభింఙరయౌసన ఄవసయం లేఔనుోవచఽి? 

I. కెాబమ్ థరయస సంతఔం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ నూయం. 

II. వభిౄంచఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభుౄ  నియేథిఔ ఄటె్సి్క ఙేలన తా్త. 
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఄంఖయ ైఔలానిై ధియఔభింఙేందఽఔు లయల్ య ైదఽడె లేథర తతసభాన హోథర ఔయౌగిన 
య ైదఽల నఽంచి ను ంథిన రశ్వత ఄంఖయ ైఔల ధివతాం.  

IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన శూదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేందఽఔు తగిన శూభయూం ఔయౌగి ఈనైట్లి  చికితస 
ఄంథిసఽౄ నై య ైదఽడి నఽంచి ను ంథిన థేహథరయూూ ధివతంా.  
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G. కెెభమ్ ల తుయుసణ- విదశేీ రమాణ తెభా  

1. విదేశీ రమాణ తెభా తృహలస 

యథేశీ ామాణ నౄభా నులల య ైథేతయ యాోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌంఙే ఄధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఈనైట్ికీ, 
య ైద, ఄసవసత ాయోజనం అ నులల కింద ాదరన యక్షణగ ఈనైందఽన థరని ూచీ ందం, కెాబమ్ ల 
నియవహణ సంథారమఫదేంగ అభోఖ నౄభా నుోరి్ నూోయౌయో కింథే ఈంట్లంథి.  

ఇ నులల కింద యక్షణలనఽ కింథి యపలగలుగ యసౄ ితంగ యబజించవచఽి. ఒ నిభిేషీ ఈతత్తౄ  కింద నేభపునై 
ఄనిై లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌంచవచఽి.: 

a) య ైద భభిమ  ఄసవసత యపలఖం 

b) సవథేరనికి త్తన ండం భభిమ  కాయ ఙేబంచడం 

c) వకిౄఖత భాాద యక్షణ 

d) వకిౄఖత పలయం 

e) ఆతయ య ైథేతయ యక్షణలు: 

i. మాత ాయదఽె  

ii. మాత ాజఞం 

iii. మాత ాఄంతభమం 

iv. తననుోబన ఔధ క్షన్ 

v. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ జఞం  

vi. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ ఄదిశ్ం కవడం 

vii. నుస్క నుోయసి  కోలలవడం 

viii. ఄ తవసయ నఖదఽ ఄడరవనఽస 

ix. ళైెజఞక్ ఄలయ నఽస 

x. ఫ బల్ ఫలండ్స నౄభా 

xi. ళైెజఞక్ యక్షణ 

xii. శూనసర్ సంయక్షణ 

xiii. ఒథరయస సందయశన 
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xiv. చదఽవులఔు ఄంతభమం 

xv. ఆంట్ి ఙోభీ 

నేయసలల ఈనై యధంగ, యథేరలఔు య మలా  ాజల కోసఫే ఇ నులల యౄను ంథించఫడింథి కఫటిి్ నషిం పలయతథేశ్ం 
ఫమట్ జయసఖ తేంథి. ఆలాంట్ి భిల తేలలా  సభాఙరయం ఄంథిన య ంట్ధే తగిన భీత్తలల కెాబమ్ లఔు లేవలు 
ఄంథింఙరయౌస ఈంట్లంథి. యథేశీ ామాణ నౄభా యషమంలల కెాబమ్ లేవ శూదరయణంగ థర్ు నుభీి లేయ సంస  
(సశృమఔ సంస ) నుత ా ఔడర ఈంట్లంథి. ఄథి ఄవసయఫ ైన ణోడరట్ల, సశృమం ఄంథించడం కోసం ాంచ 
యౄ ంగ ఒ ధ ట్ వర్ు నఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఈంట్లంథి.  

కెెభమ్ ల సేఴలలో తతుషమిగహ ఉండ్డయౌీనవి: 

a) 24*7 నుాత్తథిఔన కెాబమ్ ధనట్ికైషన్ నఽ యౄను ంథించడం; 

b) కెాబమ్ నూయం, యదరధరనిై ంనంచడం;  

c) నషిం జభిగిన య ంట్ధే ఏం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయసఔు భాయా నిభైెశ్న ఙేమడం;  

d) య ైద, ఄసవస త కెాబమ్ ల కోసం నఖదఽ యళ త లేవయౌై ను డిగించడం;  

e) సవథేరనికి త్తభిగి వఙేిందఽఔు, భభిమ  కాయ ఙేలేందఽఔు ఏభట్లా  ఙేమడం, ఄతవసయ నఖదఽ 
ఄడరవన్స.  

2. షశృమఔ ఔం్తూలక- విదేశీ కెెభమ్ లలో తృహతర 

సశృమఔ ఔంనలనీలు ాంచం నలుభూలలా తభ శూ ంత కభలమాలనఽ, ఆథే యఔఫ ైన లేయ సంస లణో 
ంథరలనఽ ఔయౌగి ఈంట్లబ. నులల కింద యక్షణ ను ంథిన చిలాయ కయసిల యషమంలల నౄభా ఔంనలనీల 
యనియోఖథరయసలఔు ఇ ఔంనలనీలు సశృమం ఄంథిశూౄ బ.  

కెాబమ్ భిజిలిేరషన్ భభిమ  సభాఙరయం కోసం ఇ ఔంనలనీలు ఄంతభజ తీమ ట్ ల్ ా ధ ంఫయానఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్ 
లలంట్ర్ నఽ ఔయౌగి ఈంట్లబ. ఄయ కింథి లేవలనఽ ఄంథిశూౄ బ. నిభిేషీ ఔంనలనీలణో ందం, యక్షణ ఄంథింఙే 
యాోజధరలు తథితభలనఽ ఫటిి్ లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీజలు యేయసగ ఈంట్లబ.  

a) య ైద సశృమఔ లేవలు: 

i. య ైద లేవ సంస  నియేదనలు 

ii. అసతా్త ఄడి్షన్ ఏభట్ల 

iii. ఄతవసయ య ైదం కోసం కాయ ఏభట్ల  

iv. ఄతవసయ య ైదం కోసం సవథేరనికి త్తనంనే ఏభట్ల 
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v. ఄలౄ ఔలు సవథేరనికి ంనే ఏభట్లా  

vi. భభయశ సందయశన ఏభట్లా  

vii. ఫ ైనర్ ఫలలలఔు సశృమం/యక్షణ 

b) అసతా్తలల ఈనైుడె, ఫమట్ఔు వచిిన తభవత య ైద భిల త్త యయేక్షణ ఙేమడం 

c) ఄతవసయ ఓషదరల సయపభ 

d) నులల నిమభ, నిఫంధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔంనలనీ అమోదంణో అసతా్తలల ఙేభినుడె ఄబయ య ైద 
కయసిలఔు శృనై ఆవవడం. 

e) ూయవ- మాత ాసభాఙరయం లేవలు భభిమ  ఆతయ లేవలు: 

i. యశూలు భభిమ  టీ్కల ఄవసభలు 

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు 

iii. కోలలబన నుస్క నుోయసి , కోలలబన లగైజీ సహకయం సశృమఔ లేవలు 

iv. ఄతవసయ సంథేశ్ ట్లాన్స నేషన్ లేవలు  

v. ఫ బల్ ఫలండ్స ఏభట్ల 

vi. అభిఔ ఄతవసయ ల త్త సశృమం 

f) పలషనఽ ఄనఽవథించి ఙెయభి నియేదన 

g) చటి్ నియేదన 

h) ధరమయథిణో ఄనుబంట్ ఫ ంట్ 

3. నఖద యహ త వ్సైదా కైషల కోషం కెెభమ్ ల తుయుసణ 

నఖదఽ యళ త య ైద కైసఽలు, భీఆంఫర్స ఫ ంట్ య ైద కైసఽలు, ఆతయ య ైథేతయ కైసఽల కోసం కెాబమ్ ల 

నియవహణయదరనం యేయసగ ఈంట్లంథి. ఄంణేకదఽ ఆతయ థేరలణో నుోయౌిణే ఄఫ భికలల నఖదఽ యళ త య ైద కైసఽల 

కోసం కెాబమ్ ల నియవహణయేయసగ ఈంట్లంథి. ఆుడె భనం థరనిని దశ్ల యభీగ ఄధమనం ఙేథరె ం.  

a) కెెభమ్ నోట పకైశన్ 

నషిం జభిగినుడలాా , భోగి అసతా్తలల ఙేభి, ఄడి్షన్ కౌంట్ర్ లల నౄభా యవభలనఽ చానశూౄ యస. సశృమఔ 
ఔంనలనీ అసతా్త నఽంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫంధఽవులు/లేైళ తేల నఽంచి కొతౄ  కైసఽ ధనటి్కైషన్ నఽ 
లవఔభిసఽౄ ంథి. అ తభవత కెాబమ్ థరయసఔు కెాబమ్ యదరనం యవభించఫడెతేంథి.  
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b) కైస్క తుయుసణ దవలక : 

ఆథి కోు ఔంనలనీని ఫటిి్ భాయసతేండవచఽి. శూదరయణ దశ్లు కింద ఆవవఫడరు బ: 

i. సశృమఔ ఔంనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ యాోజధరలు, నౄభా ఙేలన శూ భ ్, నులల కలం, నులలథరయస 
నేయసనఽ భిశీయౌసఽౄ ంథి. 

ii. అ తభవత భోగి య ైద భిల త్త, నృయాౌంగ్ సభాఙరయం, కయసి ఄంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయం 
ణెలుసఽకోవడం కోసం య ైద భీక్ష/య ైద ఖభనిఔలనఽ ను ందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ అసతా్తణో 
సంాథిశూౄ యస. య ైద భీక్షల ఖభనిఔలు, య ైద కయసి ఄంచధరనఽ లవఔభిసఽౄ నై సశృమఔ ఔంనలనీ నౄభా 
సంసఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై ఄంథిసఽౄ ంథి.  

iii. కెాబమ్ ఄనఽభత్త నిభే భించఫడి, నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి అమోదం ను ందడరనిై ఫటిి్, అసతా్తకి ఙెయాౌంు 
శృనై ఏభట్ల ఙేమఫడెణరబ.  

iv. పలయతథేశ్ంలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ శూ నిఔ థేాశ్ం) భభిమ /లేథర నషిం జభిగిన థేాశ్ంలల దభుౄ  
తనిసభి ఄధే భిలతేలు ఈండవచఽి. వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ ల యపలఖంలల యవభించినట్లి గధే 
దభుౄ  కాిరమ ఈంట్లంథి. సశృమఔ ఔంనలనీ సశృమంణో లేథర నౄభా ఔంనలనీ ాతక్ష సంఫందరల 
థరవభ యథేశ్ంలల దభుౄ  ఄదికభి ఎంనఔ ఙేమఫడెణరయస.  

v. చికితసనఽ కొనశూగించడరనికి అమోథరనిై ను ంథే ఔరభంలల య ైద భీక్షల సంఫందిత, కయసిల ణరజఞ 
సభాఙరయం, ఖాత్త సభాఙరయం తథితభలనఽ నౄభా సంసఔు ఄంథించడం కోసం సశృమఔ ఔంనలనీ కైస్క 
ఫేధేజర్ అ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాత్తథిఔన యయేక్షిసఽౄ ంట్లయస.  

vi. భోగి డిరిర్జ ఄబన య ంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీజలనఽ నిభే భించడం కోసం అసతా్తణో ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ ని ఙేశూౄ యస.  

vii. నృలుా  సభెైన భీత్తలల భిశీయౌంచఫడి, వడఫోల, తనిఖీ ఙేలేలా సశృమఔ ఔంనలనీ చాసఽఔుంట్లంథి. ఏథేని 
థోషం ఔనినలేౄ , థరనిని సభి ఙేమడం కోసం అసతా్తలలని నృయాౌంగ్ యపలఖం దిఱికి తీసఽకెళా్ఫడెతేంథి.  

viii. అ తభవత లేయ సంస , సశృమఔ ఔంనలనీ లేథర థరని సశృమఔ ధయ నిభృ మఔ ఏజెంట్ భధ 
ఔుథిభిన ందం ఫేయఔు తేథి నృలుా  త్తభిగి భథింు యేమఫడెతేంథి. అసతా్తకి ఎంత తవయగ 
ఙెయాౌంునలై శృనై ఆలేౄ  భీనలైైజింగ్ థరవభ ఄంత ఎఔుువ ఫ యసగెైన డిశూౌుంట్ ను ంథే ఄవకశ్భ ంట్లంథి.  

భ-ీ నలైైజింగ్ ఄధేథి ఄఫ భిక అభోఖ సంయక్షణలలని యలక్షణఫ ైన సవపలవం. ఄఫ భిక ఫమటి్ కైసఽలలా  
ఆథి వభిౄంచదని ఙెవచఽి. ఄఫ భిక కైసఽలు, ఄఫ భిక ఫమటి్ కైసఽలలా  ఈనై ాదరన వణరసం 
ఆథే.  
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c) కెెభమ్ ల తృహర స్సంగ్ దవలక:  

i. కెాబమ్ ల భథింుథరయస భీ నలైైజ్డ ఙేలన/ఄసలు నృలుా నఽ లవఔభించి, లేవ ణేథీలఔు, ఄంథింఙేన 
లేవలఔు యక్షణ ఈంథర ఄధే యషమానిై భిశీయౌశూౄ యస. చరభీజలు సభిగా  ఈధరైమా, చికితస నుోాట్ కల్ ఔు 
తఖాట్లి  ఈధరైమా ఄని సభిచాడడం కోసం సశృమఔ ఔంనలనీ లవఔభించిన నృలుా నఽ కెాబమ్ ల యపలఖం 
తనిఖీ ఙేసఽౄ ంథి. డిశూౌుంట్ ఄధేథి త్తభిగి నిభే భించఫడి, నృలుా  నుాలలస్క ఙేమఫడెతేంథి.  

ii. అ తభవత భీనలైైజింగ్ ధనటి్కైషన్ ఱట్, యాోజధరల యవయణ (ఆ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయాౌంుకోసం అ నృలుా  
నౄభా సంసఔు ంనంచఫడెతేంథి.  

iii. నౄభా ఔంనలనీ నృలుా నఽ లవఔభించి, య ంట్ధే సశృమఔ ఔంనలనీకి ఙెయాౌంు జభినేందఽఔు అమోదం 
ణెలుుతేంథి.  

d) చ యెౌంు రకతరమ దవలక:  

i. శూ నిఔ కభలమం థరవభ అసతా్తకి ఙెయాౌంునఽ యడెదల ఙేలేందఽఔు నౄభా సంస  నఽంచి సశృమఔ 
ఔంనలనీ ఄంగీకభనిై లవఔభిసఽౄ ంథి. 

ii. అభిఔ యపలఖం ఙెయాౌంునఽ యడెదల ఙేసఽౄ ంథి.  

e) ఆషతిరలో చేమై విధడనడలక 

i. జధరపలలల ఙరలాభంథి నలైైయేట్ల నౄభా లేథర బా తవ థకల థరవభ యశ్వయౄ  అభోఖ యక్షణ ఔయౌగి 
ఈనైందఽన పలయతథేశ్ంలలని అసతేాలణో నుోయౌిణే యథేరలలా ని వవస , ాణేకించి ఄఫ భిక, ఐభోనులలా  
వవస  యేయసడెతేంట్లంథి. నౄభా ను ంథిన వకిౄ ఒ ఙెలుా ఫలట్ల అభోఖ లేథర యథేశీ ామాణ నౄభా 
నులలని ఄంథించిన య ంట్ధే ఙరలావయఔు అసతేాలు ఄనిై ఄంతభజ తీమ నౄభా ఔంనలనీల నఽంచి 
ఙెయాౌంుల శృనైని ఄంగీఔభిశూౄ బ.  

ఙరలా థేరలలా  నౄభా యక్షణ నిభే యణ లేథర నఖదఽ డినుజిట్లి  కయణరలణో చికితసనఽ జఞం ఙేలే భిల త్త 
ఈండదఽ.  

అసతేాలు య ంట్ధే చికితసనఽ నుాయంనశూౄ బ. నౄభా యక్షణ ఈంటే్, నౄభా నులల ఙెయాౌసఽౄ ంథి. లేదంటే్ 
చికితస ను ందఽతేనై యళ్ైా  ఙెయాౌంఙరయౌస ఈంట్లంథి. ఙెయాౌంులు అలసఫ ైణే అసతేాలు చరభీజలనఽ 
నలంఙే ఄవకశ్భ ంట్లంథి.  

ఙెయాౌంు య ంట్ధే జభిగిణే, అసతేాలు సతవయ ఙెయాౌంుకోసం ఄదిఔ డిశూౌుంటా్నఽ ఄంథిశూౄ బ. అసతా్త 
నృలుా లనఽ తవయగ ఙెయాౌశూౄ భని ఙెన, తగిాంుల కోసం భీ- నలైైజింగ్ ఏజెనీసలు అసతేాలణో చయిలు 
జయసుణరబ.  
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ii. సశృమఔ ఔంనలనీలు ఄంథించిన ట్ ల్ ా ధ ంఫయాలల ధ ట్ వర్ు అసతేాలు, యదరధరలఔు సంఫందించిన 
సభాఙరయం నౄభాథరయసలఔు ఄందఽఫలట్లలల ఈంట్లంథి.  

iii. అసతా్తలల ఙేభయౌసన అవశ్ఔత ఏయడినుడె, నౄభాథరయస అ యషమానిై కల్ లలంట్ర్ ఔు ణెయౌన, 
ఙెలుా ఫలట్ల ామాణ నౄభా నులలణో నిభిేషీ అసతా్తకి య మాా యౌస ఈంట్లంథి.  

iv. నులల ఙెలుా ఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భిశీయౌంచడరనికి  అసతేాలు శూదరయణంగ సశృమఔ 
ఔంనలనీలు/నౄభా సంస లనఽ సంాథిశూౄ బ.  

v. నులలని అసతా్త ఄంగీఔభించిన య ంట్ధే నౄభాథరయస నఖదఽ యళ త నుాత్తథిఔన అసతా్తలల చికితస 
ఄందఽఔుంట్లయస. 

vi. ఄడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభే భించడరనికి నౄభా సంస /సశృమఔ సంసఔు ఄవసయఫ ైన నుాథనేఔ 
సభాఙరయం ఏనేట్ంటే్ 

1. యది యవభలు 

2. ఏథేని ూయవ చభిత,ా అసతా్త యవభలు, పలయతథేశ్ంలల శూ నిఔ య ైథరదికభి: 
 ఖత చభిత,ా సాఽౄ త చికితస, అసతా్తలల తదఽభి చయలు, తవభిత ఖత్తన ండరనికి ఄబయన. 
 చికితస ఄంథిసఽౄ నై య ైదఽల నియేథిఔణో నుట్ల కెాబమ్ నూయం 

 నుస్క నుోరి్ ాత్త 

 య ైద సభాఙరయ తంా యడెదల 

 

f) వ్సైదా కయవులక భమిమయ వ్సైదేాతయ కెెభమ్ ల మీఇంఫర్ీ బ ంట్: 

భీఆంఫర్స ఫ ంట్ కెాబమ్ లనఽ శూదరయణంగ నౄభా ఙేలన యయస పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిిన తభవత 
థరకలు ఙేశూౄ యస. కెాబమ్ ణరాలనఽ లవఔభించిన నైదట్ శూదరయణ కాిరమ కాయం కెాబమ్ నుాలలస్క 
ఙేమఫడెతేంథి. ఙెయాౌంునఽ యథేశీ ఔభెనీసలల జభినే నఖదఽ యళ త కెాబమ్ లలల జభిననట్లి  కఔ నఖదఽ 
ఄనఽభత్తంచిన కెాబమ్ లనిైట్ికీ ఙెయాౌంులనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసఽౄ ంట్లయస.  

భీఆంఫర్స ఫ ంట్ కెాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమంలల, దవా భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄనుమలలల 
ఄు పలభనిై లెకిుంచడం కోసం నషిం జభిగిన ణేథీ కాయం వభిౄంజైమఫడెతేంథి. అ తభవత ఙెఔుు 
లేథర ఎలకిా నిక్ ఫథియ్ థరవభ ఙెయాౌంు జయసుణరయస.  

i. వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ ల యపలఖంలల యవభించినట్లి గధే వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ లు నుాలలస్క 
ఙేమఫడెణరబ. 

ii. ఫ బల్ ఫలండ్స కైసఽలు, అభిఔ ఎఫ యజనీస కైసఽలఔు సశృమఔ ఔంనలనీ భ ందసఽౄ గధే ఙెయాౌంచి, తభవత 
నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి కెాబమ్ ఙేసఽఔుంట్లంథి.  
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iii. ఄనిై ఆతయ కెాబమ్ లఔు ఄనఽసభింఙే యదరనంలలధే ఄంగీకయం కని కెాబమ్ లఔు కెాబమ్ ల 
త్తయసుయణ ఄనఽసభించఫడెతేంథి.  

g) వ్సైదా రభాదం భమిమయ అషుషిత కయవులఔక కెెభమ్ డ్డఔకాబ ంటేశన్ 

i. కెాబమ్ తంా 

ii. య ైదఽడి నియేథిఔ 

iii. ఄడి్షన్/డిరిర్జ కయసు  ఄసలు 

iv. ఄసలు నృలుా లు/యశీదఽలు/భందఽచీటీ్ 

v. ఄసలు ఎక్స- భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సంఫందించినథి/దభుౄ  నియేథిఔలు 

vi. యేాశ్ భభిమ  నిషరభణణో నుస్క నుోయసి /యశూ తా్త 

నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔం భాతాఫే. నిభిేషీ కైసఽ యవభల అదరయంగ లేథర అమా నిభిేషీ నౄభా సంస  
ఄనఽసభింఙే కెాబమ్ లలటి్ల్ ఫ ంట్ నులల/యదరనం అదరయంగ ఄదను సభాఙరయం/దశూౄ యేజులు కయయౌస 
భవచఽి.  

మిభమయౌన మీయవ మీక్ించకోండి్ 5 

________________ నఽ సశృమఔ ఔంనలనీ భ ందసఽౄ గ ఙెయాౌంచి, నౄభా ఔంనలనీ నఽంచి అ తభవత కెాబమ్ 
ఙేసఽౄ ంథి. 

I. ఫ బల్ ఫలండ్స కైసఽలు 

II. వకిౄఖత భాాద కెాబమ్ లు 

III. యథేశీ ామాణ నౄభా కెాబమ్ లు 
IV. ఄంగీకయ యోఖంకని కెాబమ్ లు 
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శూహమహంవం 

a) నౄభా ఔ „యగె నం‟. నులల అ „యగె ధరనికి శూక్షం‟.  నౄభానఽ ఈయోగించఽకోవలల వఙేి సంగట్న 
ఙోట్లఙేసఽకోవడం, నులల కింద కెాబమ్ నఔు థరభితీమడం అ యగె ధరనికి ఄసలు భీక్షగ నిలుసఽౄ ంథి.  

b) నౄభా ఔంనలనీ కెాబమ్ ల ఙెయాౌంు శూభయూం నౄభాలల భ క భైటి్ంగ్ భనేతేలలల ఔటి్. 

c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసిభయసా  నుాథనేఔ యట్లథరయస, కెాబమ్  లవఔయౄలు ఔడర ఄవుణరయస.  

d) నఖదఽ యళ త కెాబమ్ లల ధ ట్ వర్ు అసతా్త నౄభా సంస/టి్.న.ఏ ఆచిిన భ ందసఽౄ  ఄనఽభత్తని అదరయం 
ఙేసఽఔుని య ైద లేవలనఽ ఄంథిసఽౄ ంథి. తభవత కెాబమ్  భిశుుభనికి డరఔుఫ ంటా్నఽ సభభిసఽౄ ంథి.  

e) భిబంఫయససఫ ంట్ల కెాబమ్ లల, యనియోఖథరయస తన జైఫ లల శూ భ ్నఽ నదట్ అసతా్తకి ఙెయాౌంఙేల, 
తభవత ఙెయాౌంు కోసం కెాబమ్ నఽ నౄభా సంస/టి్.న.ఏ వదె థరకలు ఙేశూౄ డె. 

f) యనియోఖథరయస కెాబమ్  వయౄభానం ండంణో ఄతనికి కెాబమ్ ల భిశుుయ ఫింథరనికి భధ నదట్గ 
సంఫంధం ఏయడెతేంథి.  

g) నౄభా కెాబమ్  యషమంలల ఏథైెధర మోసం జభిగినట్లా  నౄభా ఔంనలనీ ఄనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄ నఔు 
ంనసఽౄ ంథి. ఇ దభుౄ  నౄభా సంస లలనియయస లేథర టి్.న.ఏ ఙేమవచఽి. లేథర విత్తౄ యఫ ైన దభుౄ  
సంసఔు ఔడర ఄగించవచఽి.  

h) కెాబమ్ ల లత్తని అదరయం ఙేసఽఔుని నౄభా సంస  ఄనిై కెాబమ్ లఔు ుసౄ కలలల ఙేలే నణరౄ ల  
కైట్లబంునఽ భిజభివంఖ  సాచిసఽౄ ంథి.  

i) కెాబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ , నులలథరయస నౄభా సంసఔు త్తభిగి ఄభీజ నలట్లి కోవడంణోఫలట్ల ధరమం కోయసత 
ఆనాసూభెన్స అంఫ డ్సస భన్ నఽ లేథర యనియోఖథరయసల నూోయంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ ఄతరభిటీ్లనఽ 
ఔడర అశ్రబంచవచఽి.  

j) మోశూలు ఎఔుువగ శృలట్లెైజైషన్ నషిభిశృయ నులలలలల ఙోట్లఙేసఽఔుంట్లబ. కనీ, మోసూభిత 
కెాబమ్ లు ఙేలేందఽఔు యసనల్ మాకిసడెంట్ నులలలనఽ ఈయోగించఽకోవడం ఔడర ఈంథి.  

k) టి్.న.ఏ ఄధేఔ భ కఫ ైన లేవలనఽ నౄభా సంసఔు ఄంథించి జుల యౄంలల ాత్తపలం ను ందఽతేంథి.  

 

షుమం మీక్ా రవనలక 

రవన1 

 నౄభా కెాబమ్  కాిరమ నుాథనేఔ యట్లథరయసగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణ శూౄ యస? 
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I.  ఔసిభయసా  

II.  మజభానఽలు 

III.  ఄండర్ భెైట్యసా  

IV. నౄభా ఏజంట్లా  / ఫోాఔయసా  

రవన 2 

గిభీశ్ సకైసధర నౄభా కెాబమ్ నఽ నౄభా ఔంనలనీ త్తయసుభించింథి. అమనఔు నౄభా సంసఔు త్తభిగి ఄభీజ 
నలట్లి కోవడంణోఫలట్ల ఄందఽఫలట్లలల ఈనై ఆతయ ాణరభాైమాలు ఏనేటి్?  

I.  బా ణరవనిై అశ్రబంచడం 

II. య్ఖల్ ఄతరభిటీ్లనఽ అశ్రబంచడం 

III.  నౄభా ఏజంట్ నఽ అశ్రబంచడం 

IV.  కెాబమ్ నఽ త్తయసుభిలేౄ  ఙేమఖయౌగింథి ఏనై లేదఽ 

రవన 3 

భజీవ్ ఫ హణో సభభించిన అభోఖ నౄభా కెాబమ్ నలై దభుౄ  ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫ హణోకి ఫదఽలుగ ఄతని 
శూోదయసడె భజైశ్ ఫ హణో చికితస కోసం అసతా్తలల ఙేభినట్లా  నౄభా ఔంనలనీ ఔనఽగపంథి. భజీవ్ ఫ హణో నులల 
ఔుట్లంఫ నూోా ట్ర్ థఔం కింద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఆథి  ___________ మోశూనికి ఈథరహయణ. 

I.  వఔుౄ ల భాభిడి 

II.  డరఔుఫ ంటా్నఽ సిఱించడం 

III.  కయసిలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడం 

IV.  ఓట్ నేషంట్ గ తీసఽఔునై చికితసనఽ ఆన్- నేషంట్/అసతా్తలల ఙేయడంగ భాభిి చాడం 

రవన 4 

అభోఖ నౄభా నులల కింద నియస ఖిహంలలధే చికితస ను ందడరనికి థిఖ వయటి్లల ఏ భిల త్త యలు ఔయౌసఽౄ ంథి? 

I.  ఄతనఽ/అఫ  భిలత్త అసతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ ఔు తయయౌంచదగినథిగధే ఈంథి. కనీ, య ళా్ఔడదని 
పలయంఙరయస 

II. నేషంట్ నఽ అసతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ ఔు తయయౌంచడరనికి లేదఽ. ఎందఽఔంట్ే, యటి్లల డఔలు కాయ లేవు 

III. అసతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ లల భాతఫేా చికితస నియవళ ంచడం ఔుదఽయసతేంథి. 
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IV.  అసతా్తలల 24 ఖంట్లఔు నేంచి ఈండవలల భవడం 

రవన 5 

ఄధరభోగనిై నమం ఙేమడరనికి ఄనఽసభించిన యదరధరలనఽ ఇ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి టిి్ ఆసఽౄ ంథి ? 

I.  ఐ.ల.డి 

II.  డి.ల.ఐ 

III.  ల.న.టి్ 

IV.  న.ల.టి్ 

 

 

షుమం మీక్ా రవనలఔక జవ్హఫయలక 

జవ్హఫయ 1 

సభెైన ఎంనఔ  I. 

నౄభా కెాబమ్  కాిరమలల ఔసిభభైా  నుాథనేఔ యట్లథరయసలు. 

 

జవ్హఫయ 2 

సభెైన జయఫ   II. 

నౄభా కెాబమ్  త్తయసుయణఔు ఖ భెైణే, నులలథరయసలు య్ఖల్ ఄతరభిటీ్లనఽ అశ్రబంచవచఽి.  

జవ్హఫయ 3 

సభెైన ఎంనఔ  I. 

వఔుౄ ల భాయడికి ఆథి ఈథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికితస ను ంథిన వకిౄ యేభైవయస. 

జవ్హఫయ 4   

సభెైన ఎంనఔ  II. 

అసతా్త/నభిసంగ్ హోమ్ లలల డఔలు ఄందఽఫలట్లలల లేనుడె నేషంట్లనఽ తయయౌంచలేని సందయౌంలల 
భాతాఫే అభోఖ నౄభా నులలలల నియస ఖిహంలలధే చికితస ను ంథే యలుంథి.  

జవ్హఫయ 5 
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సభెైన ఎంనఔ  III. 

ఔభెంట్ ను ాలజర్ ట్ెభి్ ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స లు ఄధరభోగనికి చికితస ఙలేన యదరధరలనఽ ట్ిిశూౄ బ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


