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యపలఖెం 1
కభన్ అదరమాలు

1

అదరమెం 1
బీభా భిచమెం
అదరమెం భిచమెం
బీభాలల భ్యౌకెంరలనఽ భిచమెం ఙేమడెం, బీభా భిణరభ ఔరభెం ఎలా జభిగిెంథీ, ఈభోజు ఏ యధెంగ
నిఙేసౄ ఽెంథి యవభిెంచడెం ఈ అదరమెం ఉథేెశ్ెం. ఊళెంచని సెంగట్నల కయణెంగ ఆభిఔ సెంఫెంధఫైన
నయౖియౌై ఎదఽభోువలల వచిినుడె

బీభా ఎలా యమడెతేెంథో , భిస్కు ఫథియ్ యధనెంగ ఏ యధెంగ

లేవలెంథిసౄ ఽెంథో బౄయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ.
ధేయవిఔుధే అెంరలు

A. జీయత బీభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభెం
B. బీభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి?
C. భిసఽు నియుహణ దే తేలు
D. భిసఽు నియుహణ యధనెంగ బీభా
E. సభాజెంలల బీభా ప్తా
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A. జీయత బీభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభెం
ఎడె ఏెం జయవఖ తేెంథో ణెయౌమని అనియిత్త ధలకొనై ాెంచెంలల భనెం జీయసఽౄధరైెం. భనెం ఎధనై యకల
దఽభుయౄ లు యెంట్లెంట్లెం:
 భెైళ్ా ై ఢీకొట్ి డెం;
 వయదలలా ాజలు కొట్లిఔుప్ో వడెం;
 బూఔెంప్లు ణెచిినలట్న
ిి యయౖదెం;
 మవున ప్ామెంలల ఉనైయయవ అకలెంలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భి కవడెం
చితాెం 1: భన చఽట్ృ
ి జభిగై యయధ యకల దఽయఘట్నలు

ఇలాెంట్ి సెంగట్నలు భనలల ఆెంథో ళ్న భభిమ , బమనలట్ిడరనికి కయణఫేబృట్ి?
కయణెం ఙరలా యదరయణెం.
i.

బట్ి బదట్గ ఙెకోవలలెంథేబృట్ెంట్ే, అలాెంట్ి సెంగట్నలు జయవఖ ణరమని భ ెందఽగ భనెం
ఊళెంచలేెం. ఏథెైధర ఔ సెంగట్న జయవఖ తేెందని భ ెందఽగ భనెం ఊళెంచఖయౌగిణ,ే థరనిై
ఎదఽభోువడరనికి భ ెందఽ నఽెంచీ సనైదే ెంగ ఉెంట్లెం.
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ii. అలాగై భెెండో సెంఖత్త ఏబృట్ెంట్ే, భ ెందఽగ ఊళెంచలేని అలాెంట్ి సెంగట్నలు ఆఔల్ఔెంగ
సెంబయెంచడెం వలా తయచఽగ ఆభిఔ నషిెం, అెంతేలేని యయౖదెం సెంబయయౄబ.
అట్లవెంట్ి సెంగట్నల ాపలయనికి ఖ భెైన వఔుౄల సయౘమభ నఔు ఫలధని ెంచఽఔుని, యసయ సయౘమ
సహకభలు అెంథిెంచఽకొధే వవస ని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజెం అబధర ఫలసట్గ నిలవడరనికి భ ెందఽఔు
భవచఽి.
బీభా ఙేమడభధే ఆలలచన యేలాథి ఏళ్ా కిరతెం ధరట్ిథే .కన్స, భనెందభిక,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యప్య యౄెం
థరయౌిన బీభా ఆయయౌయెంచిెంథి భాతాెం కైవలెం ఖత భెెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిరతఫే.
1. బీభా చభితా
కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽెంచీ బీభా ఏథో ఔ యౄనేణర భనఽఖడలల ఉెంట్ృ వయోౄ ెంథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలా ఎధనై
శ్ణరఫలెలప్ట్ల తభలల ణరభ సభఔయవికోవడెం భభిమ ెంచఽకోవడెం అధే లథే రెంణరనిై అభలు ఙేరయవ.
అెంట్ే కొెంతభెంథి సబ ల నయౖిలనఽ ఆ సభాజఞనికి ఙెెంథిన యయెందయౄ బభిెంఙేయయవ. ఈ లలైథే రెంత్తఔ పలవన
ఎనిై యదరలుగ అనుబెంచఫడిెంథో ఇఔుడ భియౕయౌథరెెం.
2. మ ఖ మ గల నఽెంచీ వసఽౄనై బీభా
ఫలబిలలనిమా

ఫలబిలలనిమా యప్యసఽౄల దఖా య ెంద ణరాలు (అగిరఫెంట్ల
ా ) ఉెండేయ .థరని

యప్యసఽౄలు

ాకయెం, ఒడ సయవఔు నషిప్ో బధర, థ ెంగియౌెంచఫడిధర, ఋణథరతలు తభకిచిిన
ఋణరలనఽ భా఼ ఙేలేెందఽఔు యయవ అదనెంగ కొెంత య భ ్ ఙెయౌాెంఙేయయవ .యట్ిని
„ధౌకదరయ యవణరలు‟ (bottomry loans) అధేయయవ. ఈ అగిరఫెంట్ా ాకయెం,
ఒడని గన్స లేథర ఒడలల సయవఔుని గన్స తనకా నలట్ిి తీసఽఔుధే ఋణెం, త్తభిగి ఆ
ఒడ ఙేయవకోవలలన ఖభానికి సఽయక్షితెంగ ఙేయవఔుెంట్ేధే ఙెయౌాెంచడెం జభిగైథ.ి

ఫయౄచ్,

సాయత్ పలయతథేశ్ ఒడలలా యౕరలెంఔ, ఈజిుి, గీరఔు థేరలఔు ామాణెంఙే ఫయౄచ్, సాయత్

యప్యవలు

యప్యవలు ఔడర ఫలబిలలనిమా యప్యసఽౄలు ప్ట్ిెంఙే దే తేలే ప్ట్ిెంఙేయయవ.

గీరఔులు

గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణరఫె ెం చివయలల భయణెంచిన ఔుట్లెంఫ సబ లకి అెంత్తభ
సెంయుభలు జయడెం కోసెం కయవణ సెంస లు ప్ాయెంబుెంఙరయవ. ఇెంఖా ెండె లాెండీా
య లలైట్ీలు ఔడర ఆ లక్షెంణోధే ధలకొలఫడరుబ.
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భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు

భోడ్స్(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫైన దే త్త అవలెంబిెంఙరయవ .థరని ాకయెం,
యతుయ భిల త
 ేలలా జెట్స
ిి నిెంగ్1 వలా కొెంత సయవఔు నషిప్ో వలల వచిినుడె,
సయవఔు మజభానఽలు (సయవఔు నషిప్ో నియయవ ఔడర) కొెంత నిషత్తౄ లల ఆ
నయౖినిై బభిెంఙేయయవ.

ఙెైధర వయౄ ఔులు

ప్ాచీన కలెంలల ఙెైధర వయౄ ఔులు కొనిై బమెంఔయఫన
ై ాభాథరలణో ఔడిన
నథీభాభాలలా ామాణెంఙరయౌ్ వచిినుడె తభ సయవఔుని యేభైుయవ ఫో ట్ల
ా లేథర
ఒడలలా సభిెెంఙేయయవ .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగిప్ో ణే,
సయవఔుని ప్క్షిఔెంగధే కోలలవడెం జయవఖ తేెంథి త, బతౄ ెం సయవఔుని
నషిప్ో వడెం జయఖదఽ. సెంబయెంచిన నయౖినిై సబ లెంణర ెంచఽఔుెంట్లయవ కఫట్ిి ,
ఆ యధెంగ నషిెం తఖా తేెందని యయవ పలయెంఙేయయవ.

3. ఆధఽనిఔ బీభా పలవనలు
పలయతథేశ్ెంలల జీయత బీభా పలవన పలయతథేశ్ెంలలని ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవస లల అక్షభలా ాత్తబిెంబిసఽౄెంథి.
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస జీయత బీభాకి అతేతౄ భ యౄెంగ ఙెుకోవచఽి. ఔుట్లెంఫెంలల ఔ సబ ని
దఽయదిషిఔయఫైన భయణెం వలా సెంబయెంఙే ఔయౖియ్ై, నయౖియ్ై అథే ఔుట్లెంఫెంలలని బృఖణర సబ లెంణర
ెంచఽఔుెంట్లయవ. అెందఽవలా ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త ఔుయౄ ణరభ అథివయఔు భాథిభిగధే సఽయక్షితెంగ ఉనైట్లి
పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ఆధఽనిఔ మ ఖెంలల ఉభ్డి ఔుట్లెంఫ వవస యచిినైఫై, చినై ఔుట్లెంఫలలు ఆయయౌయెంచడెంణో నిత
ా భెట్ిిెంమాబ. ఈ భిసత్త బదాత కోసెం ాణరభాైమ వవస లు ఆయయౌయెంఙేెందఽఔు
జీయతెంలల తలెణేౄ త్తౄ ళ్ై
థరభి తీలెంథి. వకిౄఖత జీయత బీభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిు ఙెన ెంథి.
i.

లాబడ్స్ :ాసౄ ఽతెం నడెసఽౄనై బీభా యప్యెం బట్ి బదట్ లెండన్ లలని లాబడ్స్ క఼ హౌస్కలల
ప్ాయెంబఫైెంథి .అఔుడ యప్యసఽౄలెంణర ఔ ఙోట్కి ఙేభైయయవ .సభ దా ామాణెంలల సెంబయెంఙే
ాభాథరలలా జభిగై వసఽౄ నయౖిలనఽ యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙేయయవ .సభ దాెం భధలల
సభ దా థ ెంఖల థరుభ ఒడ థో చఽకోఫడడెం, లేథర యణరవయణెంలల వఙేి ాత్తఔల భాయవలు, సయవఔు
ప్డెైప్ో వడెం లేథర సభ దాెం అలా ఔలలాలెం అవడెం వలా ఒడ భ నిగిప్ో వడెం వెంట్ి నయౖిలు „సభ దా
ాభాథరల‟ (భాభీకల నలయల్్) కయణెంగ సెంబయెంఙేయ.

1

జెట్ిిసనిెంగ్ (Jettisoning) ఙేమడభెంట్ే, ఒడ ఫయవవు తగిాెంచి, భయా ఫలలెన్్ (సెంతేయౌత ల త్త) లలకి ణెఙేిెందఽఔు ఒడలల కొెంత సయవఔు సభ దా ెంలలకి డయేమడెం.

5

ii. లెండన్లల 1706లల యనెంచఫడిన అబృఔఫ ల్య లలైట్ీ పర్ ఎ నలర్నలట్లవల్ఎషభెన్్ ఔెంనలన్స
ాెంచెంలల బట్ి బదట్ి జీయత బీభా సెంస గ పలయెంఫడెణోెంథి.
4. పలయతథేశ్ెంలల బీభా చభితా
a) పలయతథేశ్ెం : పలయతథేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ బీభా 1800 లేథర సఽభాయవ ఆ భధ కలెంలల కొనిై యథేయౕ
ఇనా్యయా ఏజెన్స్లు సభ దా బీభా బదలునలట్ిడెంణో ప్ాయెంబఫైెంథి.
థి ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఇథి ఇెంగీాషే ఔెంనలన్స పలయతథేశ్ెంలల బట్ి బదట్గ ధలకొలఫడిన
ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స
ట్ట్న్
ైై

ఇనా్భెన్్

యౌబృట్డ్స
ఫలెంఫే

జీయత బీభా సెంస .
ఔెంనలన్స ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ధలకొలఫడిన

బట్ి బదట్ి ధరన్-లెైఫ్ బీభా

సెంస .
భూచఽవల్

య లలైట్ీ యౌబృట్డ్స
ధేషనల్
యౌబృట్డ్స

ఇనా్భెన్్

ఎషభెన్్ ఇథి పలయతథేశ్ు

బట్ి బదట్ి

బీభా సెంస . ఇథి భ ెంఫై

(ఫ ెంఫలబ)లల బదట్ియభిగ 1870 లల ధలకొలఫడిెంథి.
ఔెంనలన్స ఇథి పలయతథేశ్ెంలల ఎెంణో కలెం కిరెందట్ ధలకొలఫడిన బీభా సెంస .
థీనిై 1906లల యనెంచఫడిెంథి, ఇథి ఇెంక యప్యెం యగిసౄ ాధే ఉెంథి.

ఆ తభుత సుథేయౕ ఉదభ పయౌతెంగ, శ్ణరబిె ఆయెంబెంలల భభెధనై పలయతీమ ఔెంనలన్సలు యనెంచఫడరుబ.
కీలకెంశ్ెం
1912 లల జీయత బీభా యప్భనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం జీయత బీభా సెంస ల చట్ి ెం, ప్ాయడెెంట్ నిది చట్ి ెం
జఞభీ ఙేమబీడరుబ. జీయత బీభా సెంస ల చట్ి ెం, 1912లల ఔెంనలన్సల న఼ాబృమెం భైట్ ట్ేఫ ల్్, నభిమాడిఔల్
భూలాెంఔనెం బీభాఖణఔుని (మాఔుిూభీ) థరుభ ాభాణీఔభిెంఫడడెం (సభిిలై ఙేమఫడడెం) తనిసభి
ఙేలెంథి. అబణే, ఈ యషమెంగ పలయతీమ, యథేయౕ ఔెంనలన్సల భధ అసభానత, యవక్ష కొనయగబ.
పలయతథేశ్ెంలల బీభా సెంస లనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి బట్ి బదట్గ ఙేమఫడిన చట్ి ెం బీభా చట్ి ెం 1938. ఈ
చట్ి ెం కలానఽఖ ణెంగ భాయవలు ఙేసఽఔుెంట్ృ ఇట్ికీ అభలలాధే ఉెంథి. బీభాలలని నిఫెంధనల ాకయెం
ాబ తుెం థరుభ ఔ బీభా ఔెంట్ా లర్ నిమబృెంఫడణరడె.
b) జీయత బీభా జఞతీమఔయణ : జీయత బీభాయప్యెం 1 లలని ెంల ఫయవ 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి.
పలయతీమ జీయత బీభా సెంస (ఎల్ఐల఼) యనెంచఫడిెంథి. థీనికిఖల 170 ఔెంనలన్సలు, అలాగై 75 ప్ాయడెెంట్
నిది య లలైట్ీలు ఆధరట్ికి పలయతథేశ్ెంలల జీయత బీభా యప్యెం ఙేసౄ ఽెండేయ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు LIC
కి పలయతథేశ్ెంలల జీయత బీభా యప్యెం ఙేమడరనికి ఆధరడె ాణే ఔ హఔుులు ఉెండేయ.
6

c) ధరన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ జఞతీమఔయణ : 1972 లల యదరయణ బీభా యప్య జఞతీమఔయణ చట్ి ెం (GIBNA)
అభలుభిచిన తభుత జీయణేతయ బీభా (ధరన్-లెైఫ్) యప్యెం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి, అలాగై
యదరయణ బీభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (GIC)న్స, థరని ధరలుఖ అనఽఫెంధ సెంస య్ై ఏభట్ల ఙేరయవ.
ఆ సభమెంలల, పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ బీభా యప్యెంలల ఉనై 106 బీభా సెంస య్ై పలయతథేశ్ెంలలని
GIC ధరలుఖ అనఽఫెంధసెంస ల (subsidiaries) ణోనా యయ్నెం ఙేమఫడరుబ.
d) భలలోణరా ఔబృట్ీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్భ
ర ని అబువిథిే ఙేమడరనికి ప్ో ట్ీ అధే అెంరనికి భయా
భిచమెం ఙేమడెంణో సయౘ అధేఔ యకల భాయవలు అధేుఱెంచి, యట్ిని లఫయవ్ ఙేమడరనికి 1993లల
భలలోణరా ఔబృట్ీ ఏభట్ల ఙేమఫడిెంథి ఈ ఔబృట్ీ తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిెంచిెంథి .1997 లల
బీభా నిమెంతాణ అదికయ సెంస (IRA) యనెంచఫడిెంథి. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫెంట్ చట్ి ెం
1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదెం ప్ ెందడెంణో, అథి ఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ బీభా భిశ్రభలు భెెండిెంట్ికీ
ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ & డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చట్ి ఫదే ఫన
ై , నిమెంతాణ యపలఖెం
(భెఖ లేట్భీ ఫలడీ)గ యౄప్ ెందడరనికి థరభి తీలెంథి.
5. ధేట్ి కలెంలల జీయత బీభా భిశ్రభ
ాసౄ ఽతెం పలయతథేశ్ెంలల ఈ కిరెంద నేభపునఫడు 24 జీయత బీభా సెంస లు నిఙేసౄ ఽధరైబ:
a) పలయతీమ జీయత బీభా సెంస (LIC) ఔ బిా క్ యెంఖ సెంస .
b) నలైయేట్ల యెంఖెంలల 23 జీయత బీభా సెంస లు ఉధరైబ.
c) పలయత ాబ తుెం థరుభ నడఫడెతేనై తప్లా యపలఖెం ఔడర తప్లా జీయత బీభా థరుభ జీయత
బీభా యప్యెంలల ఉెంథి. కన్స అథి నిమెంతాణ సెంస భిది నఽెంచి బృనయౘబెంచఫడిెంథి.
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ల఼ుమ భీక్ష 1
పలయతీమ బీభా భిశ్భ
ర కి ఈ కిరెంథి యట్ిలల నిమెంతాణ సెంస ఏథి?
I.

ఇనా్భెన్్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా

II. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ
III. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
IV. యదరయణ బీభా కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
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B. బీభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి
ఆధఽనిఔ యణజెం ఆలౄ మాజభానణర సాతాెం బౄద యనెంచఫడిెంథి .ఔ ఆలౄ యలువ కోలలబనుడె
(నషిెం లేథర ధరశ్నెం కయణెంగ) ఆ మజభాని ఆభిఔెంగ నషిప్ో ణరడె. అబణే, ఆ కోవకి ఙెెంథిన ఆసఽౄలునై
ఇెంకెెందభో మజభానఽల దఖా య నఽెంచి చినై బణరౄలలా లేఔభిెంచిన య భ ్ణో ఔ ఉభ్డి నిది ఖనఽఔ ఏభట్ల
ఙేల,ేౄ ఆ బణరౄనిై, నషిప్ో బన దఽయదిషివెంతేలఔు నషి భియౘయెంగ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు ఉయోగిెంచవచఽి.
భభోభాట్లల ఙెప్లెంట్ే, ఔ నిభిెషి ఆభిఔ నషిెం భభిమ థరని యవయధరన్సై బీభా మెంణరాెంఖెం థరుభ
ఔ వకిౄ నఽెండి అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽి.
నియుచనెం
ఆ యధెంగ, బీభాని ఔ నిభిెషి యదరనెంగ కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నయౖియౌై, అలాెంట్ి
అనియిత సెంగట్నలు/భిల త
 ేలలా ఉనై అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ెంనణీ ఙేమడెంగ నియుచిెంచవచఽి.
చితాెం 2: బీభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి

అబణే ఇఔుడో యషమెం ఖభనిెంఙరయౌ.
i.

ణరఫెంణో ఔషిడి సెంప్థిెంచిన డఫ ోని అలాెంట్ి ఉభ్డి నిదిని ఏభట్ల ఙేమడరనికి ాజలు
ుఔుెంట్లభ?

ii.

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

iii. తభ ఙెయౌాెంులు భభీ ఎఔుువగ ఉధరైయో, భభీ తఔుువగ ఉధరైయో యభెలా ణెలుసఽకోఖలయవ?
9

కచిితెంగ ఎవభో ఔయవ ఈ యషమెంలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవల఼ఔభిెంఙరయౌ, ఈ ాయోజనెం కోసెం
సెంగెం సబ లెందభిన్స ఔ ణరాట్ిబౄథికి యనెంఙరయౌ. ఆ „ఎవభో ఔభై‟ ఈ „బీభా సెంస . ఆ ఏయయచడరనికి ాత్త
వకీౄ ఙేమవలలన తన వెంతే యవసఽభ ఎెంణో సెంలే నిభభిసౄ ఽెంథి భభిమ నషిప్ో బన యభికి ఙెయౌాెంచడరనికి
ఏభట్ల
ా ఙేసౄ ఽెంథి.
బీభా సెంస (ఇనా్యర్) ఔడర వఔుౄల యరుయన్సై, అలాగై సెంగెం యరుయన్సై ప్ ెంథరయౌ.
1. బీభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽెంథి
a) బదట్గ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ అబ ఉెండరయౌ. ఆ ఆలౄ యట్ిలల ఏ కోవకెైధర ఙెెంథి
ఉెండ చఽి.:
i.

పౌత్తఔ వసఽౄవు (physical) కయవ కవచఽి, బియౌు ెంగ్ కవచఽి) లేథర

ii. పౌత్తఔ వసఽౄవు కనిథి (non-physical) నేయవ ాత్తషీలు (goodwill) లేథర
iii. వకిౄఖతెం (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయెంలల ఇతయ అవమయలేయైధర)
b) ఏథెైధర ఔ నిభిెషి సెంగట్న జయఖడెం వలా ఆలౄ థరని యలువ కోలలవచఽి. నషిెం జభిగై అవకశ్ెం
ఉెండడరనిై భిస్కు అని అెంట్లయవ. భిస్కు ఈయెంట్కి ఖల కయణరనిై „ఆద‟(peril) అెంట్లయవ.
c) „సబౄఔయణ‟ లేథర „ూయౌెంగ్‟ (pooling) అధే సాతాెం ఉెంథి. ూల్లల యయధ యకల వఔుౄలనఽెంచి
లేఔభిెంచఫడిన వకిౄఖత యవసఽభ లు (యట్ిధే „న఼బృ
ా మెంలు‟అని ఔడర అెంట్లయవ) ఉెంట్లబ. ఈ
వఔుౄలు ఔడర అథే యఔఫైన ఆలౄ భిసఽులు సెంబయెంచఖల అవకరలునైయభెై ఉెంట్లయవ.
d) ఇలా సబౄఔభిెంచఫడిన నిదిని ఆద (peril) వలా నషిప్ో బన కొథిె భెంథికి యభి నయౖినిై ూభిెంఙే
యధెంగ నషిభియౘయెంగ ఉయోగియౄ యవ.
e) ఇలా నిధఽల (పెండ్స్)ని సబౄఔభిెంచి, కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు నషిభియౘయెంగ ఙెయౌాెంఙే సెంస ధే
బీభా సెంస అెంట్లయవ.
f) ఈ థఔెంలల ప్లగాధే ాత్త ఔు వకిౄణోనా, బీభా సెంస (ఇనా్యర్) బీభా ెందెం (ెందెం )
లలకి ాయేయసఽౄెంథి. అలా ప్లగాధేయయవ బీభాథరయవ (బీభాథరయవ)అవుణరయవ.
2. బీభా పలభనిై తగిాసౄ ఽెంథి
భిస్కు పలయభెంట్ే, ఔ నషిబభితఫైన భిల త్త
 /సెంగట్న సెంబయెంచినుడె, పయౌతెంగ బభిెంచవలల వచిిన
కయవిలు, నయౖిలు, యైఔలాలని అయ ెం.
చితాెం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌ్న భిస్కు పలయెం
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ఎవభికధ
ెై ర భెెండె యకల భిస్కు ఫలధతలు ఉెంట్లబ : 1. ప్ాథబృఔ 2 భాధబృఔ.
a) ప్ాథబృఔ భిసఽు పలయెం
ప్ాథబృఔ భిసఽు పలయెం అెంట్ే, ూర్ భిస్కు సెంగట్నల పయౌతెంగ, ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచిన వసఽౄవుల
(అలాగై, యప్య మూనిట్ా )నఽ నషిప్ో వడెం. అలాెంట్ి నయౖిలు తయచఽగ ాతక్షెంగ చాలేెందఽఔు
ఔనినయౄ బ, లెకిుెంుకి యలుగ ఉెంట్లబ కఫట్ిి థరనికి బీభా ఙెయౌాెంు జయవఖ తేెంథి.
ఉథరహయణ
ఔ ఫఔిభీ అగిై ాభాదెం వలా కయౌప్ో ణే, థరనిలల ప్డబప్ో బన లేథర నయెంచిప్ో బన యట్ిని అెంచధర
యేమవచఽి. అలా నషిప్ో బనయభికి నషిభియౘయెం ఙెయౌాెంచవచఽి.
ఔ వకిౄ ఖ ెండె ఆభైషన్ (యౘర్ి సయజ భీ) ఙేబెంచఽఔుెంట్ే, థరనికి అబయ యైద కయవిలు ణెలుసఽఔుని,
థరనికి భియౘయెం ఙెయౌాెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
అదనెంగ భభికొనిైభోక్షెంగ ఔయౌగై నయౖిలు(indirect losses) ఔడర ఉెండవచఽి.
ఉథరహయణ
అగిై ాభాదెం వలా యప్య కయఔలాప్లఔు ఆట్ెంఔెం ఔయౌగిెంథే అనఽఔుెంథరెం. ఆ ాభాదెం ఆ యప్య
లాపలల నయౖినికి థరభితీమవచఽి. అుడె అలాెంట్ి నయౖినిై ఔడర అెంచధర యేమవచఽి, ఆ నషిెం
ప్ ెంథిన వకిౄకి భియౘయెం ఔడర ఙెయౌాెంచవచఽి.
b) భాధబృఔ భిసఽు పలయెం
సభై, ఔయేళ్ అలాెంట్ి సెంగట్ధేథీ జయఖఔప్ో ణే, ఎట్లవెంట్ి నషిభూ ఉెండదని అనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆ
ఆద సెంబయెంచడరనికి అవకశ్ెం ఉనైయయవ అెంట్ే, అవుణరయవ అధే సభాదరనెం వసఽౄెంథి. కఫట్ిి ,
ఎవభికధ
ెై ర ప్ాథబృఔ ప్ాదరనణర (నలైభభీ) పలయఫే కఔుెండర, భాధబృఔ ప్ాదరనణర (లలఔెండభీ) పలయెం
ఔడర ఉెంట్లెంథి.
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భిసఽులల భాధబృఔ ప్ాదరనణర (లలఔెండభీ) (secondary burden) పలయెం: నషి లత్తకి ఖ భెైనుడె
అబయ కయవిలు, కోలుకోలేని భిల త్త
 లల డిప్ో మాభని ఖరళెంచడెం వలా ఔయౌగై భానలఔ వత్తౄ డి, శ్రభ
థీనిలలకి వయౄబ. ఔయేళ్ ఆ సెంగట్న నిజెంగ జయఖఔప్ో బధర, పలభలు ఉతనైభవుణరబ.
భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిెంచి భియౕయౌథరెెం:
i.

బదట్గ, బమెంవలాా, ఆెంథో ళ్న వలాా పౌత్తఔఫన
ై , భానలఔఫన
ై త్తౄ డి ఉెంట్లెంథి. భనిఱ
భనిఱకీ ఈ ఆెంథో ళ్న యబలలా ణేడరలు ఉెంట్లబ. కన్స బణరౄనికి ఆెంథో ళ్న అధేథి ఉెంట్లెంథి. అథి
భనిఱని త్తౄ డికి ఖ భి ఙేల, వకిౄ ఆభోగనిై ఫలగ థెఫోతీసఽౄెంథి.

ii. భెెండవ యషమెం ఏభెంట్ే, ఎవభికధ
ెై ర నషిెం సెంబయసఽౄెంథర, లేథర అధే యషమెం నిశ్ిమెంగ
ఙెలేభ . కఫట్ిి , తలవని తలెంుగ జభిగై అలాెంట్ి యతుయ సెంగట్నలలా భనయౌై
ఆదఽకోవడరనికి ఔ నిది థరచినలట్ి లకోవడెం ణెయౌయన
ై ని. అలాెంట్ి నిది ఔట్ి ఏయయవచఽకోయలెంట్ే
కొెంత కయవి ఇబృడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణకి, అలాెంట్ి నిధఽలు దావ యౄెంలల ఉెంట్లబ. యట్ికి
భఫడి(త్తభిగి వఙేి బతౄ ెం) తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
భిసఽుని బీభా సెంస కి ఫథియ్ ఙేమడెం వలా భనిఱ ారెంతెంగ ఉెండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలు
ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయెంచి, ఔ ఔున నలట్ిఖలడె. తన యప్భనిై భభిెంత ాపలవవెంతెంగ ఙేమడఫలాగో
ాణరయఔ ఙేసఽఔుెంట్లడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే బీభా అవసయెం ఉెంట్లెంథి.
ల఼ుమ భీక్ష 2
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భాధబృఔ ప్ాదరనత (secondary burden) భిసఽు పలయెం ఏథి?
I.

యప్య ఆట్ెంకనికి కయవి

II. థెఫోత్తనైవసఽౄవుల ధయ
III. బయషతే
ౄ లల సెంబయెంఙే నయౖియౌై తట్లికోవడెం కోసెం ఔ సదఽప్మెంగ నిలు నిదిగ ఔున నలట్ిడెం
IV. ఖ ెండెప్ో ట్ల పయౌతెంగ ఆసఽత్తాకి అబయ కయవిలు
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C. భిసఽు నియుహణలల యయధ యదరధరలు
ఎలాెంట్ి భిసఽు భిల త
 ేలకెైధర బీభా ఔుట్ే సభెన
ై భియౖుయభా అని ఎవభెధ
ై ర ాయైెంచవచఽి. థీనికి
సభాదరనెం „కదఽ‟.
ణరభ ఎదఽభపుధే భిసఽులనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనికి వఔుౄలు అవలెంబిెంఙే అధేఔ యకల దే తేలలా బీభా ఙేమడెం
ఔట్ి. ఇఔుడ యయవ తభ

భిసఽులనఽ ఔ బీభా సెంస ఔు ఫథియ్ ఙేయౄ యవ. అబణే భిసఽులణో

వవహభిెంచడెంలల కొనిై యకల దే తేలుధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి ఈ కిరెంద యవభిెంచఫడెణోెంథి:
1. భిసఽు తనెంచఽకోవడెం (Risk avoidance)
భిసఽుని నిమెంత్తాెంచడెం థరుభ ఔ నషి భిల త్త
 ని తనెంచఽకోవడెం “భిస్కు తనెంచఽకోవడెం” అవుతేెంథి. ఆ
యధెంగ ఎవభెైధర తభకి సెంఫెందిెంచి నషిెం జభిగై అవకశ్ెం ఉనై ఆలౄ , వకిౄ లేథర ఔ ని (మాకిియట్ీ) కి
నషిెం జయఖఔుెండర తనెంచవచఽి.
ఉథరహయణ
i.

కొఔుభిక,ి కొనిై నిభిెషిఫైన తమాభీ భిసఽులనఽ ఎవభికో కెంట్లాక్ికి ఇచిి ఆ భిసఽులనఽ బభిెంచడరనికి
ా త్తయసుభియౄ యవ.
ఇషిెం ఉెండదఽ కఫట్ిి అలా ఙేలేెందఽఔు యళ్ై

ii. కొుఔుయవ ఇెంట్ి ఫమట్ కలు నలట్ిడరనికి యహలెంచయవ హడలెత్తౄ ప్ో ణరయవ. యళ్ా కి ఎఔుడ ాభాదెం
జయవఖ తేెంథో నని బమెం లేథర యథేశ్ెంలల ఉెండగ జఫ ో ఙేసౄ ఽెందధే బమెంణో ఎఔుడకి ామాణెం ఙేమయవ.
కన్స భిస్కు తనెంచఽకోవడెం అెంట్ే భిస్కుని ధగిట్ివ్గ యౘెండిల్ ఙేమడభని అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ. కొెందయవ కొనిై
యకల భిసఽులు తీసఽఔుెంట్ేధే వకిౄఖత, యభాజిఔయఫన
ై అబువిథిే జయవఖ తేెంథి. అలాెంట్ి కయఔలాప్యౌై
వదె నఽఔుెంట్ే, వఔుౄల, సభాజభూ ఔడర అలాెంట్ి భిసఽులు ణెచిి నలట్ేి లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄెంథి.
2. భిసఽు నిలుుదల (Risk retention)
కొఔుయవ భిస్కు ాపలయనిై నిమెంత్తాెంచఽకోవడరనికి ామత్తైయౄయవ. ఆ యధెంగ భిస్కున్స, థరని దఽషొయౌణరయ్ై
బభిెంఙరలని నియృ బెంచఽఔుెంట్లయవ. ఇథి ల఼ుమ బీభా లేథర లలల్ొ ఇనా్భెనఽ్ అవుతేెంథి.
ఉథరహయణ
ఔ యప్య సెంస తన అనఽబయనిై ఫట్ిి , కొెంత భిబృత్త వయఔ చినై నయౖిలు బభిెంఙే యభయ ూెం ఉెంథో లేథో
నిభేభిెంచఽకోఖలదఽ. థరనివలా వఙేి భిసఽు ఔడర తధే బభిెంచడరనికి నియృ బెంచఽఔుెంట్లెంథి.
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3. భిసఽు తగిాెంు (reduction) భభిమ నిమెంతాణ
భిస్కు తనెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఔడర థరనిై తగిాెంచఽకోయలన్స, అదఽు ఙేమాలన్స ఆలలచిెంచడెం ఎఔుువ
ఆచయణరత్ఔఫన
ై భభిమ సభెైన దే త్త. అెంట్ే, థరనయ ెం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉెంట్ే, ఆ యధెంగ
నషిెం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగిాెంచడరనికీ, భభిమ / లేథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగిాెంచడరనికి
చయలు తీసఽకోవడెం.
కీలకెంశ్ెం
అలాెంట్ి సెందభౌలు తలెతౄఔుెండర చాలేెందఽఔు తీసఽఔుధే చయలధే „నషి నియయణ చయలు అెంట్లయవ. అలాగై
నయౖినిై తగిాెంచడరనికి తీసఽఔుధే చయలని „నషిెం తగిాెంు (Loss Reduction)చయలు‟ అెంట్లయవ.
భిస్కు తగిాెంు అెంట్ే, ఈ కిరెంథి యదరధరలలా ఏథో ఔట్ి లేథర అెంతఔెంట్ే గన్స ఎఔుువ దే తేయౌై అభలు ఙేల,
భిసఽు తయచఽదధరన్సై (frequency) భభిమ /లేథర నయౖిల భిభాణరనిై (sizes of losses) తగిాెంచడెం
ఔడర పలఖఫై ఉెంట్లెంథి:
a) ఫో ధన భభిమ యక్షణ (Education and training) – ఔరభఫైన “లర్
ై డిాల్్” ఉథో ఖ లఔు, అలాగై
డెైవయా ఔు, ఫో ర్ు యౌఫ్టి ఆభైట్యవా బదలెన
ై యభికి ళెలె్ట్ల
ా ధభిెంచడెం, ల఼ట్ఫల్ి లు ఔట్లికోవడెం వెంట్ి
యషమాలనలై తగిన యక్షణ బదలఖ నయ.
ఉథరహయణఔు, సాులుకి యమలా నలాలఔు జెంక్ పుడ్స త్తనవదె ని ఙెడెం.
b) చఽట్లిాఔుల యణరవయణెంలల భాయవలు ఙేమడెం (Making Environmental changes)“పౌత్తఔ” భిల త
 ేలు అబువిథిే ఙేమడెం వెంట్ియ. ఉథరహయణఔు, తలుుకి ఖట్ిి ణరమాలు యేమడెం,
కిట్ికీలఔు ఇనఽ చఽవులు లేథర షట్ి యవా యేమడెం, ఙోయ ాఫో ధఔెం, అగిై ాఫో ధఔెం భెంట్లాభై
యధనెం ఏభట్ల ఙేమడెం వెంట్ియ. ఔ భషిరెం తన ాజల ఆభోఖ యబని కప్డరునికి కలుష
నియయణకీ, భపదగ ఉనై ధుని యబలనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికీ చయలు ఙేట్ి వచఽి, భ ెందఽ జఞఖరతౄ
చయగ భలేభిమా భెందఽని చలా డెం వలా యది యనెంచఔుెండర ఉయోఖడెతేెంథి.
c) ాభాదఔయఫైన లేథర యౘనిఔయఫైన కయఔలాప్లు – మెంతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిెంఙే
సభమెంలలనా, ఇెంక ఇతయణరా అధేఔఫైన భిసఽు సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై

నఽలు ఙేలే

సెందయౌెంలలనా భిస్కు తగిాెంఙే ామతైెం ఙేమడెం.
ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫైన జీవన యదరనెం అవలెంబిెంచడెం, సభెైన సభమానికి సభెన
ై ఆయౘయెం
తీసఽకోవడెం, అధరభోఖెం వఙేి అవకరయౌై ఫలగ తగిాెంచడరనికి సయౘమడణరబ.
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d) యేయవఙేమడెం (Separation), భిసఽులనఽ నిమెంత్తాెంచడరనికి, ఆలౄ కి సెంఫెందిెంచిన యేభైుయవ
వసఽౄవుయౌై కై ఙోట్ కఔుెండర, యేభైుయవ ాథర
ే లలా ఉెండేలా చాసఽకోవడెం ఔ దే త్త. థీనిలల ఉనై
కీలఔ పలవన ఏబృట్ెంట్ే, ఔ ఙోట్ ఏథెైధర ాభాదెం జభిగినట్ా బణే, థరని దఽష్రపలవెం బతౄ ెం ఆలౄ
అెంతట్ి బౄథర డఔుెండర కైవలెం ఆ ఔుఙోట్ికై భిబృతఫై ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణకి, యిఔు నయౖియౌై (loss of inventory) తగిాెంఙరలనఽఔునైుడె యేభైుయవ గిడుెంఖ లలా
నిలు ఙేమాయౌ. అుడె ఆ గిడుెంఖ లలా ఏథో ఔ గిడుెంగి సయవఔుని ధరశ్నెం ఙేమాయౌ్ వలేౄ , ఆ నషిెం
అెంతట్ిణోధే సభిప్ో తేెంథి కఫట్ిి , నషి ాపలయనిై ఫలగ తగిాెంచడెం యధడెతేెంథి.
4. భిసఽుకి నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం(భిస్కు లైధరని్ెంగ్)
ఇథి నయౖిలు సెంబయెంచఫో బయ అవకశ్ెం ఉనైుడె అెందజైలే నిధఽల సదఽప్మా (నిధఽల ప్ోా యజన్) నిై
ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
a) ల఼ుమ నలట్ి లఫడి థరుభ భిస్కు నిలుుదల- ఇెందఽలల ఎలాెంట్ి నయౖిలు సెంబయెంచిధర, ల఼ుమ ఙెయౌాెంు
జయవఖ తేెంథి. ఈ ాకమ
ిర లల ఔ సెంస తన నిధఽలు అబధర, లేథర అుగ ణెచిిన నిధఽలధధ
ై ర తన
య ెంత పలయెం బౄథే భిసఽు అెంచధర ఙేసఽఔుని నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం జయవఖ తేెంథి. ఇథి ల఼ుమ (లలల్ొ) బీభాగ
నలవఫడెణోెంథి. ఆ సెంస ఔడర, తనకి యలెైనెంత చినై నయౖినిై భాతాఫే అట్ేి ఫట్లికోవడెం కోసెం, నషిెం
యొఔు ాపలయనిై తఔుువ ఙేమడరనికి యయధ యకలెైన భిసఽు తగిాెంు దే తేలు ప్ట్ిెంచడెంలల
నిభఖైఫై ఉెంట్లెంథి.
b) భిస్కు ఫథియ్, భిస్కు నిలుుదలకి ాణరభాైమ యదరనెం. నయౖిలనఽ భభో ప్భీికి ఫథియ్ ఙేలే ఫలధత
ఔడర భిస్కు ఫథియ్లల ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ ఔ మాదిచిిఔ గట్న (లేథర ఆద) పయౌతెంగ తలెణేౄ
నయౖిలనఽ భభపఔభికి ఫథియ్ ఙేమఫడణరబ.
బీభా అధేథి భిస్కు ఫథియ్కి సెంఫెందిెంచిన ాదరన యౄప్లలా ఔుట్ి. బీభా నషి భియౘయెం థరుభ అనియిత్తణో
ఔడి ఉనై ఙోట్ నియిత లత్తని ాయశ్
ే నలట్ిడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి.
బీభా Vs యౘబౄ
యణజయెంగ నిఙేసౄ ఽనై ఔెంనలన్సలు బీభా భభిమ యౘబౄ (ఎషభెనఽ్), ఈ భెెండె

ఆభిఔ ఉతతే
ౄ య్ై

(లైధరనిి మల్ ప్ా డఔుిలు) అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇట్ీవలధే ఈ భెెండిెంట్ికీ భధ ణేడర భభిెంత అసషిెంగ భాభిెంథి.
థరథరు ఈ భెెండిెంట్ిన్స కొెంతవయఔు కై యధఫైనయగ పలయెంచఫడెతేధరైబ. అబణే ఈ భెెండిెంట్ికీ భధ
ఖల సాక్ష్ వణరయలు ఈ కిెంర ద చభిిెంచఫడరుబ.
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సెంబయెంఙే అవకశ్ెం ఉనై సెంగట్నకి యక్షణ ఔయౌెంచడెం బీభా అవుతేెంథి, కన్స బయషతే
ౄ లల తఔుెండర
జభిగై సెంగట్నకి యౘబౄ (అషభెన్్) అెంథిసౄ ఽెంథి. బీభా భిసఽుకి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. యౘబౄ భాతాెం
తనిసభిగ జభిగై అెంరనిై యక్షణ ఙేసౄ ఽెంథి. ఉథర. భయణెం. అథి తనిసభిగ సెంబయెంఙేథి. అథి ఎుడె
సెంబయసఽౄెంథో భాతాెం నిశ్ిమెంగ ఙెలేభ . యౘబౄ ప్లల఼లు జీయత యక్షణణో సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
చితాెం 4: బీభాథరయవ (ఇనా్ర్ు ) కి బీభా సెంస నషిభియౘభనిై ఎలా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి
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భిసఽు ఫథియ్కి భభి కొనిై భాభాలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణకి, ఔ సెంస ఔ ఖూ
ర ులల పలఖఫైనుడె,
నయౖియౌై లైధరన్్ ఙేలేెందఽఔు ఆ భిస్కు నేభెెంట్ ఖూ
ర ుకి ఫథియ్ ఙేమఫడెతేెంథి.
ఆ యధెంగ బీభా దే తేలలా భిసఽు ఫథియ్ ఔ దే త్త.

ల఼ుమ భీక్ష 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల భిస్కు ఫథియ్ దే త్త ఏథి?
I.

ఫలెంఔు క్్డ్స డిప్జిట్(FD)

II. బీభా
III. ఈకిుట్ీ ఱేయా వ
IV. భిమల్ ఎలేిట్
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D. భిసఽుని నియుళెంచడెంలల ఔ యధనెంగ బీభా
అసలు భనెం భిస్కు ఖ భిెంచి ఎుడె భాట్లాడిధర, అథి నిజెంగ వచిిన నషిెం కదఽ, నషిెం వఙేి అవకశ్ెం
ఉనై భిల త్త
 ఖ భిెంఙేనని ఖభనిెంఙరయౌ. ఆ యధెంగ అథి ఎుడె వసఽౄెంథో భ ెందఽగ ఊళెంచఖయౌగై
నషిభనైభాట్ (expected loss). భ ెందఽగ ఊళెంచఖయౌగై ఈ నషిెం ధయ (భిస్కు ధయ ఎెంత ఉెంథో ఇథీ అెంణే
ఉెంట్లెంథి) భ కెంగ భెెండె కయకల పయౌతెం:
i.

బీభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సెంబయెంచడెం థరుభ ఔయౌగై నషిెం యొఔు సెంపలవత.

ii. పయౌతెంగ వఙేి అనఽబయెంఙరయౌ్ వఙేి ాపలవెం (impact) లేథర జభిగై బతౄ ెం నషిెం.
భిస్కు కయవి ధేయవగ సెంపలవత భభిమ నషిెం...ఈ భెెండిెంట్ి వలా వఙేి బణరౄనికి అనఽలలభానఽప్తెంలల
నలయవఖ తేెంథి. ఏథి ఏఫైధర, నషిెం వచిిన బతౄ ెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉధరై...భయా త్తభిగి ఆ భిసఽు జభిగై
సెంపలవత తఔుువగ ఉధరై...భిసఽు కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
చితాెం 5: బీభా ఙేలే భ ెందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అెంరలు

1. బీభా ఙేలే భ ెందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అెంరలు
ఔ వకిౄ బీభా ఙేమాలా లేథర అని నియృబెంచఽకోవడరనికి భ ెందఽ, ఔయేళ్ నషిెం బభిెంఙరయౌ్న భిల ణ
 ే
తలెత్తౄణే బభిెంఙరయౌ్న నషిెం ధయణో భిసఽు ఫథియ్ నయౖినిై తభెంతట్ ణరభ ప్ో యౌి చాసఽకోవడెం అవసయెం.
భిసఽు ఫథియ్ ధయ బీభా న఼ాబృమెం అవుతేెంథి. ఇథి భ నఽట్ి నేభలల నేభపునై భెెండె కయకల వలా
నిభేభితభవుతేెంథి. నషి సెంపలవత ఙరలా తఔుువగనా, కన్స ఆ నషి ాపలవెం ఙరలా ఎఔుువగనా ఉెంట్ే,
బీభాకి అథి ఉతౄ భ సెందయౌెం. అబణే ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలా, థరని బీభా [న఼బృ
ా మెం] థరుభ భిసఽు ఫథియ్
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ఙేలే ధయ ఙరలా తఔుువగ ఉెండగ, థరనిై ఎవభికి యయవగ బభిెంఙరయౌ్న ధయ భాతాెం ఙరలా ళెచఽిగ
ఉెంట్లెంథి.
a) తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : భిసఽు ఫథియ్ ధయకీ, నియృ బెంచిన భిసఽు యలువకీ భధ
ఔ ళేతేఫదే ఫన
ై సెంఫెంధెం (భీజనఫ ల్ భిలేషన్ఱప్) ఉెండరయౌ.
ఉథరహయణ
బౄభపఔ యదరయణఫన
ై ఫలల్నలన్ని బీభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లభ? అనఽకోయవ. అథో అయ ెం లేని ని.
b) బౄయవ కోలలఖయౌగిన థరని ఔధరై ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔడదఽ : అలాగై, ఔ సెంగట్న వలా
సెంబయెంఙే నషి పయౌతెం ఫలగ యభీతెంగ ఉెండి, అెంట్ే థరథరు అథి థియలా ఎత్తౄ ెంఙేథిగ ఉెంట్ే,
అలాెంట్ి భిస్కుని బభిెంచడెం ఏభెంత యసౄ యఔ దిఔథెం(realistic) కదఽ, సభెైెంథీ కదఽ.
ఉథరహయణ
ఔ నలదె చభ యవ యథిే ఔభ్గయెం (oil refinery) ధుెంసఫైన లేథర థెఫోత్తనై భిల త
 ేలలా ఏెం
జయవఖ తేెంథి? ఔ ఔెంనలన్స ఆ నయౖినిై బభిెంచఖలుఖ తేెంథర?
c) భిసఽు వలా ఔయౌగై భిణరభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచెండి : సెంగట్న సెంపలవత (probability,
సెంగట్న జభిగై తయచఽదనెం) అత్త తఔుువగ ఉెండి, థరని పయౌతెంగ సెంబయెంచఫో బయ నషి తీవాత
(ాపలవెం, impact) ఫలగ ఎఔుువగ ఉెండేలా ఉెంట్ే, అలాెంట్ి ఆసఽౄలనఽ బీభా ఙేమడెం
అతేతౄ భెం.
ఉథరహయణ
ఎవభెైధర, అెంతభిక్ష ఉఖరయౘనిై బీభా ఙేమఔుెండర ఉెండఖలుఖ ణరభ?

ల఼ుమ భీక్ష 4
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏ సెందయౌెం బీభాకి అనఽవుగ ఉెంట్లెంథి?
I.

ఔుట్లెంఫెంలల సెంప్థిెంఙే ఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనిప్ో వడెం

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యవ్) ని ప్ో గపట్లికోవడెం
III. యిక్ ధయలు ఆఔల్ఔెంగ డిప్ో వడెం
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IV. ాఔిత్త సహజెంగ ఔ ఇలుా జీయృ లత్తలల ఉెండడెం వలా ధయనఽ కోలలవడెం

E. సభాజెంలల బీభా ప్తా
థేశ్ ఆభికబువిథిేలల బీభా సెంస ల ప్తా ఙరలా భ కఫైనథి. అయ థేశ్ సెందనఽ సెంయక్షిెంచడరనికీ, థిలెంగ
బదాయచడరనికీ కీలఔఫైన యబలల సహఔభిసౄ ఽధరైబ. అయ సహఔభిసౄ ఽనై

యదరధరలలా కొనిై ఈ కిరెంథి

యధెంగ ఉధరైబ.
a)

యట్ి నలట్ి లఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతే
ౄ న ాయోజనెం ఙేఔభిి నలడణరబ. అతదిఔ బణరౄలలా
ధనలేఔయణ జయడెం, అలాగై ఆ బణరౄనిై న఼ాబృమెంల యౄెంలల ఔ నిదిగ ఏభట్ల ఙేమడెంలలధే
బీభా సెంస దిఢతుెం థరగి ఉెంట్లెంథి .

b) ఈ నిధఽలు (పెండ్స్)

ప్లల఼థరయవల ాయోజనెం కోసెం సబౄఔభిెంచఫడి, అట్ేి ఫట్ిి ఉెంచఫడణరబ.

బీభా సెంస లు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ నిధఽలణో ఎలాెంట్ి లాయథేయలెైధర
జయప్లని యయవ తలుిఔునైుడె యయవ తీసఽఔుధే నియృమాలన్సై ఆ సెంగానికి ఉయోఖడేలా
ఉెండరయౌ. ఇథి నలట్ి లఫడెలఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి .అెందఽకై యజమవెంతెంగ నడిఙే బీభా సెంస లు తభ
నలట్ి లఫడెలనఽ, యిక్్, ఱేయా వెంట్ి ఊయౘజనిత యప్భలలల నలట్ివు.
c)

బీభా వవస ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుట్లెంఫలనికీ, భిశ్భ
ర కీ, అలాగై యణజఞనికీ, సెంగానికి... ఇెంక
ఙెప్లెంట్ే, బతౄ ెం థేరనికై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽెంథి. వఔుౄలు,
సెంస లు - బీభాథరయవా గ యభిదెయౄ ధేయవగ ాయోజనెం ప్ ెందఽణరయవ. ఎెందఽఔెంట్ే ాభాదెం వలా
కవచఽి లేథర భ ెందఽగ ఊళెంచని ఏ సెంగట్న థరుభధైధర కవచఽి, అథి ణెఙేి నషిెం, థరని
వలా ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽెంచి యయవ సెంయక్షిెంచఫడరుయవ. ఆ యధెంగ బీభా భిశ్భ
ర లల నలట్ి లఫడిని
కప్డెతేెంథి,

భభిెంతగ యసౄ భిెంచడెం కోసెం నలట్ి లఫడి యడెదల ఙేసౄ ా ఉెంట్లెంథి, అలాగై

యప్భన్సై, భిశ్భ
ర న్స ఇెంక అబువిథిే ఙేసౄ ఽెంథి.
d) బీభా వకిౄ బయషతే
ౄ కి సెంఫెందిెంచిన బమాన్సై, ఆెంథో ళ్నన్స, ఆదఽభెన్స ణొలగిసౄ ఽెంథి,

యప్య

సెంస లలల ఉచిత నలట్ి లఫడిని ప్ోా త్ళసఽౄెంథి, ఉనై వనయవయౌై సభయవెంతెంగ ప్ోా త్ళసఽౄెంథి. ఆ
యధెంగ బీభా యణజ, ప్భిరరబృఔ అబువిథిేని ప్ోా ణర్ళెంచడెంణోప్ట్ల ఉథో ఖ అవకరలనఽ
ఔయౌసఽౄెంథి, ఆభోఖఔయఫైన ఆభిఔ వవస , జఞతీమ ఉణరదఔత అబువిథిేకి థో హదెం ఙేసౄ ఽెంథి.
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e)

బీభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్్) వలా సెంబయెంచఫో బయ నషిెం లేథర ప్డవడరనిై భ ెందఽగ
బీభా ఙేమనిథే ఔ ఫలెంఔు లేథర ఆభిఔ సెంస యట్ిబౄద ఋణరలనఽ భెంజూయవ ఙేమదఽ. యట్ిలా ల
ఙరలా సెంస లు ప్లల఼ని అదను బదాతగ నలట్ిభని ట్లిఫడణరబ.

f)

భిస్కుకి అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ, బీభా సెంస లు బీభా ఙేమాయౌ్న ఆలౄ ని భీక్షిెంచడరనికి,
యషమానిై నియతెంగ భియౕయౌెంచడరనికీ

ఔ అయోతఖల ఇెంజన్సయవా, నిుణ ల ఫిెంథరనిై

ెంుతేెంథి. భైట్ిెంగ్ అవసభల కోసెం యయవ భిస్కుని అెంచధర యేమడఫే కఔ, బీభాథరయవని ఆఔభిిెంఙే
తఔుువ భైట్ాలల ఉనై న఼బృ
ా మెం ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌమజైసౄ ా, భిసఽులల ఉనై యయధ యకల ఫయవగెైన
అవకరల ఖ భిెంచి లఫయవ్ ఙేయౄ యవ.
g) థేరనికి యథేయౕ భాయఔదావెం సెంప్థిెంచి నలట్ేి సెంస గ, బీభా ఎఖ భత్త యప్యెం, ధౌఔ యప్యెం,

ఇెంక ఫలెంకిెంగ్ సభీుసఽలణో సభానఫైన భెంక్లల ఉెంట్లెంథి. పలయతీమ బీభా సెంస లు 30 ఔధరై
ఎఔుువ థేరలలల నిఙేసౄ ఽధరైబ. యట్ి కయఔలాప్లు భన థేరనికి యథేయౕ భాయఔదావెంని
సభఔయిడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు ప్ాత్తనిధెం వళసఽౄధరైబ.
h) బీభా సెంస లు (బీభా సెంస .) అగిై ాభాదెం వలా సెంబయెంఙే నయౖినిై నిభోదిెంఙే (లైర్ లాస్క

నాయన
 ి న్) ఒడలల యభానఽ నయౖినిై నిభోదిెంఙే (కభోా లాస్క నయ
ా నిన్) ప్భిరరబృఔ బదాత, భోడెు బదాత
ఔయౌెంఙే అధేఔ ఏజెన్స్లు, సెంస లణో సనిైళత సెంఫెందరలు ఔయౌగి ఉెంట్లబ.
సభాఙరయెం
బీభా భభిమ యభాజిఔ బదాత
a) ఇడె యభాజిఔ బదాత ఔయౌెంచడెం భయౖిరనికి ఔ తనిసభి ఫలధతగ

ఖ భిౄెంచఫడిెంథి.

ఈ

ాయోజనెం కోసెం భషిరెం ఆమోథిెంచిన లు చట్లిలలల, తనిసభిగధన లేథర సుచిెందెంగధన బీభాని
ఔ యభాజిఔ బదాణర యధనెంగ ఉయోగిెంచడెం ఔడర ఉెంథి. ఆ యధెంగ తభ వెంతే యభాజిఔ
ఫలధతయౌై ధయయేయిడరనికి కొనిై నిభిెషిఫన
ై యభాజిఔ బదాణర థకలలల కైెందా, భషిర ాబ ణరులు
న఼ాబృమెంలనఽ ఙెయౌాయౄ బ. 1948లల ఙేమఫడిన థి ఎెంప్ాబస్క లేిట్ ఇనా్ూభెన్్ మాక్ి, లేిట్ ఇనా్భెన్్
కభపభైషన్ అలాగై ప్భిరరబృఔ ఉథో ఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫలలలా బీభా ఙేమఫడిన యభికి వఙేి అధరభోఖెం,
యైఔలెం, ాసాత్త, అలాగై భయణరనికి సెంఫెందిెంచిన కయవిలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ాబ తుెం ఖ భిౄెంచిన కొనిై
ప్భిరరబృఔ ప్ాెంణరలలా ఈ థఔెం నియుళెంచఫడెతేెంథి.
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b) ాబ తుెం థరుభ ప్ాయోజిత(యన్ర్) ఙేమఫడు యభాజిఔ బదాణర థకలలల బీభా సెంస లు ఔ
కీలఔఫైన ప్తా ప్ో ఱయౄ బ. ెంట్ బీభా థకనిై (RKBY) యభాజిఔ ఫలధత ధయయేయిడెంలల
ఙెుకోదఖా చయగ నేభపునవచఽి. ఈ థఔెం బీభా ఙేలన
 భెైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సెంగానికి ఔడర
ాతక్షెంగధన, భోక్షెంగధన లబిే ఔయౌగైలా ఙేసౄ ఽెంథి.
c) గరబౄణ ఔుట్లెంఫలలఔు యభాజిఔ బదాతనఽ అెంథిెంచడఫే అెంత్తభ లక్షెంగ యౄప్ ెంథిెంచఫడిన గరబౄణ
బీభా థకలన్సై ఔ యణజ ప్ాత్తథిఔన నడెయౄబ.
d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫన
ై భదె తేనివుడఫే కఔుెండర, యభాజిఔ బదాణే అెంత్తభ లక్షెంగ బీభా
యక్షణ అెంథిసౄ ా, బీభా భిశ్రభ సుమెంగ ఔడర యణజయఫన
ై
థకలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణలు: జనణర వకిౄిఖత ాభాద ధఔెం, జన ఆభోఖయౕర ధఔెం బదలెన
ై య.
ల఼ుమ భీక్ష 5
ఈ కిరెంథి యట్ిలల బీభా సెంస (బీభా సెంస ) నడినే ఏ బీభా థఔెం ాబ తుెం థరుభ ప్ాయోజితెం(యన్ర్)
ఙేమఫడలేదఽ?
I.

లేిట్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఉథో ఖ లు

II. ెంట్ బీభా థఔెం
III. జన ఆభోఖ
IV. నలైవన్సై

యభెంశ్ెం


బీభా అెంట్ే “భిస్కు సబౄఔయణ థరుభ భిస్కు ఫథియ్”.



ఈధరడె అభలలా ఉనై బీభా అసలు బట్ి బదట్ియభిగ లెండన్లల ఉనై లాబడ్స్ క఼ హౌస్కలల
ప్ాయెంబఫైెంథి.



బీభా ఏభట్లలల ఈ కిరెంథి అెంరలు ఇబృడి ఉెంట్లబ. ఉథరహయణకి, :
 ఆలౄ (Asset)
 భిసఽు (Risk)
 ఆద (Peril),
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 ెందెం (Contract)
 బీభా సెంస (Insurer)
 బీభాథరయవ (Insured)


కై యధఫన
ై ఆసఽౄలు ఔయౌగి కై యధఫన
ై భిస్కులఔు లలనబయ అవకశ్ెం ఉనైయయవ ఔయౌల ఔ ఉభ్డి
నిదికి తలా కొెంత యేసఽకోవడఫే సబౄఔయణ.



బీభా కఔుెండర, ఇతయ భిసఽు నియుహణ యదరధరలలా ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:
 భిసఽు తనెంచఽకోవడెం
 భిసఽు నిమెంతాణ
 భిసఽు నిలుుదల
 భిసఽు లైధరని్ెంగ్
 భిసఽు ఫథియ్



ఫలగ ఖ యవౄెంచఽకోదఖా బీభా నిమభాలు:
 ప్ో గపట్లికోఖయౌగిన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువ భిస్కు ఙేమఔెండి
 భిసఽు వలా సఽభాయవగ వఙేి పయౌణరయౌై నియతెంగ అయ ెం ఙేసఽకోెండి
 తఔుువ కోసెం ఎఔుువ భిసఽు ఙేమఔెండి

కీలఔఫైన థరలు
1. భిస్కు
2. సబౄఔయణ (ూయౌెంగ్)
3. ఆలౄ
4. భిస్కు పలయెం
5. భిస్కు తనెంచఽకోవడెం
6. భిస్కు అదఽు
7. భిసఽు నిలుుదల
8. భిస్కు లైధరని్ెంగ్
9. భిస్కు ఫథియ్
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ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం II.
పలయతథేశ్ెంలల బీభా భిశ్భ
ర ని నిమెంత్తాెంఙే సెంస ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్.ీ
జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం III.
బయషతే
ౄ లల సెంపలవ నయౖియౌై తట్లికోవడెం కోసెం నిధఽల నిలు ఙేసౄ ఽనైట్లిగ పలయెంచి, కొెంత బతౄ ెం ఔున
నలట్ిడఫే భిసఽులల భాధబృఔ ప్ాదరనణర పలయెం.
జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం II.
బీభా అధేథి ఔ భిసఽు ఫథియ్ యదరనెం.
జయఫ 4
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఔుట్లెంఫెంలల సెంప్థిెంఙే ఏకెైఔ వకిౄ అకలెంగ చనిప్ో బ, ఆ ఔుట్లెంఫెం తనెంతట్ ణరనఽగ ప్ో ఱెంఫడరయౌ్న
భిల త్త
 వలేౄ , ఆ సెందయౌెం బీభా కొనఽగోలుఔు కయఔెం.
జయఫ 5
సభెైన ాణరభాైమెం III.
జన ఆభోఖ బీభా థఔెం బీభా సెంస ల థరుభ నడఫడెతేెంథి. థీనికి ాబ తుెం ప్ాయోజితెం (యన్ర్)
ఙేమదఽ.
\

ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
ాశ్ై 1
సబౄఔయణ థరుభ జభిగై భిసఽు ఫథియ్ని ఇలా నలుయౄయవ ________.
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I.

ప్ దఽు (లేయెంగ్్)

II. నలట్ి లఫడెలు
III. బీభా
IV. భిసఽు తగిాెంు (mitigation )
ాశ్ై 2
భిసఽు సెంబయెంఙే అవకరయౌై తగిాెంఙేెందఽఔు తీసఽఔుధే చయలనఽ ఇలా నలుయౄయవ _____.
I.

భిసఽు నిలుుదల

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

భన ఆసఽౄల ఖ భిెంచి నియా క్షెంగ ఉెండడెం

II. నషిెం సెంబయలేౄ బీభా నఽెంచి డఫ ో తీసఽకోవడెం
III. భన ఆసఽౄలు ఎదఽభోువలలన ఫలఫైన భిసఽులనఽ ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర ఉెండడెం
IV. భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యప్యెం కోసెం భభిెంత ాపలవవెంతఫైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.
ాశ్ై 4
ఆధఽనిఔ బీభా యప్యెం భూలాలు ఇఔుడ ఔనఽగపనఫడరుబ __________.
I.

ధౌకదరయ (ఫలట్భభీ)

II. లాబడ్స్
III. భోడ్స్ (Rhodes)
IV. భలలోణరా ఔబృట్ీ
ాశ్ై 5
బీభా యషమెంలల భిస్కు నిలుుదల ఈ లత్తని సాచిసఽౄెంథి.
I.

నషిెం లేథర థెఫోత్తనడరనికి అవకశ్ెం లేఔప్ో వడెం

II. నషిెం ఔయౌగిెంచిన సెంగట్న అెంత యలుయన
ై థి కఔప్ో వడెం
III. బీభా థరుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌెంచఫడట్ెం
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IV. ఆ వకిౄ భిసఽున్స, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనికి నియృ బెంచఽకోవడెం

ాశ్ై 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి నిజెం?
I. బీభా ఆలౄ ని యక్షిసౄ ఽెంథి
II. బీభా థరని నషిెం నియభిసౄ ఽెంథి
III. బీభా నషిెం అవకరలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి
IV. ఆలౄ నషిెం జభిగిణే బీభా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి
ాశ్ై 7
కొుఔు ఇెంట్ి యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేలే 400 ఇళ్ైు ఉెండగ, ాత్త సెంవత్యెం సఖట్లన 4 ఇళ్ైు
ఙపున కయౌప్ో త, యౄ.80, 000 యభూళఔ నషిెం వచిినుడె. ఈ నషిెం బభీౄ ఙేమడరనికి ాత్త ఇెంట్ి
మజభాని ఎెంత యభిిఔ సహకయెం యేసఽకోయయౌ?
I.

యౄ.100/-

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

„కొథిెభెంథి‟ నయౖిలనఽ „అధేఔభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం బీభా

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

భైట్ిెంగ్ కోసెం భిసఽులనఽ అెంచధర యేమడరనికి

II. బీభా ఙేలన
 వకిౄ ఆ ఆలౄ ని ఎలా కొనఽగోలు ఙేరడో ఔనఽగపధేెందఽఔు
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III. ఇతయ బీభా సెంస లు ఔడర ఆ ఆలౄ ని తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనికి
IV. ప్ యవఖ ఆలౄ ని ఔడర బీభా ఙేమవచఽిధేమో ణెలుసఽకోవడరనికి
ాశ్ై 10
ఈ కిరెంథి యట్ిలల బీభా ాకిరమని ఫలగ వభిృెంచఖల ాణరభాైమఫేథ?ి
I.

అధేఔభెంథికి వఙేి నయౖిలనఽ కొథిెభెంథికి ెంచడెం

II. కొథిెభెంథికి వఙేి నయౖిలనఽ అధేఔభెంథికి ెంచడెం
III. కొథిెభెంథికి వఙేి నయౖిలనఽ ఔుడికై ెంచడెం
IV. భబతీ థరుభ నయౖిలనఽ ెంచఽకోవడెం

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం III.
భిసఽు సబౄఔయణ థరుభ భిసఽు ఫథియ్ని బీభా అెంట్లయవ.
జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
భిస్కు సెంబయెంఙే అవకరలనఽ తఔుువ ఙేమడరనికి తీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention)
చయలని అెంట్లయవ.
జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
భిసఽుని బీభా సెంస కి ఫథియ్ ఙేమడెం థరుభ, భనసఽని ారెంతెంగ ఉెంచఽఔుెంట్ృ, యప్యెం కోసెం భభిెంత
ాపలవవెంతఫైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽి.
జయఫ 4
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ఆధఽనిఔ బీభా యప్యెం భూలాలు లాబడ్స్లల ఔనఽగపనఫడరుబ.
జయఫ 5
27

సభెైన ాణరభాైమెం IV.
బీభా యషమెంలల „భిసఽు నిలుుదల‟ (భిట్ని న్) అెంట్ే, ఔ వకిౄ భిసఽున్స, థరని ాపలయయ్ై బభిెంచడరనికి
నియృ బెంచఽకోవడెం.
జయఫ 6
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
ఆలౄ నషిెం జభిగిణే బీభా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జయఫ 7
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ాత్త ఇెంట్ి మజభాని యవ. 200 వెంతేన సహకయెం అెంథిెంఙరయౌ్ వసఽౄెంథి.
జయఫ 8
సభెైన ాణరభాైమెం I.
„కొథిెభెంథి‟ నయౖిలనఽ „అధేఔభెంథి‟ కి ెంఙే యదరనెం బీభా.
జయఫ 9
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఔ బీభా సెంస భిసఽుని ల఼ుఔభిెంఙేభ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేమడరనికి భైట్ిెంగ్ ఔట్లియౌ్ ఉెండడెం వలా థరని
అెంచధర ఔట్ేి ెందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళసఽౄెంథి.
జయఫ 10
సభెైన ాణరభాైమెం II.
బీభాని కొెందయవ దఽయదిషివెంతేలఔు సెంబయెంఙే నయౖియౌై, అలాెంట్ి అనియిత సెంగట్నలు/భిల త
 ేలలా ఉనై
అధేఔభెంథి వఔుౄలఔు ెంనణీ ఙేలే ఔ ాకమ
ిర గ నియుచిెంచవచఽి.
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అదరమెం 2
యనియోఖథరయవని లేవలు
అదరమ భిచమెం
యనియోఖథరయవని

లేవలనఽ

ఖ భిెంచి

ఈ

అదరమెంలల

బౄయవ

ధేయవిఔుెంట్లయవ.

యనియోఖథరయవలఔు

లేవలెంథిెంచడెంలల ఏజెెంట్ా ప్తానఽ ఖ భిెంచి ఔడర బౄయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. బీభా ప్లల఼థరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల

ఉనై లు సభసల భియౖుయ చయల ఖ భిెంచి బౄయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ. ఇెంక యనియోఖథరయవణో ఎలా
భాట్లాడరలల, ఎలా అతనిణో సెంఫెంధెం ఏయయచఽకోయలల ఔడర బౄయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ.

అబసన పయౌణరలు
A. యనియోఖథరయవ లేవలు – యదరయణ పలవనలు

B. యనియోఖథరయవఔు ఫయవగెైన లేవలు అెంథిెంచడెంలల బీభా ఏజెెంట్ల ప్తా
C. సభసల భియౖుయెం
D. సభాఙరయ ాకిరమ

E. పలఱేతయ సభాఙరయెం
F. ధైత్తఔ ావయౄ న

ఈ అదరమానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం బౄయవ ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1. యనియోఖథరయవ లేవల ప్ాదరనతనఽ యవభిెంచఖలఖడెం
2. లేవల ధరణతనఽ వభిృెంచడెం

3. బీభా భిశ్భ
ర లల లేవల ప్ాదరనతనఽ భియౕయౌెంచడెం

4. భెంచి లేవలెంథిెంచడెంలల బీభా ఏజెెంట్ల ప్తానఽ ఖ భిెంచి చభిిెంచడెం
5. బీభాలల సభసల భియౖుయ యదరనెం ప్తానఽ సబౄక్షిెంచడెం
6. సభాఙరయ ాకమ
ిర నఽ యవభిెంచడెం

7. పలఱేతయ సభాఙరయెం ప్ాదరనతనఽ యవభిెంచడెం
8. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ లఫయవ్ ఙేమడెం
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A. యనియోఖథరయవ లేవలు – యదరయణ పలవనలు
1. యనియోఖథరయవ లేవలు ఎెందఽఔు?

ఏ యప్భనికెైధర జీయఔనఽ అెంథిెంఙేథి యనియోఖథరయవలే. ఏ యప్యభూ యభిని నియా క్షెంగ చాడజఞలదఽ. నలైగ

ఇతయ ఉతతే
ౄ ల యషమెంలల ఔెంట్ే బీభాలల యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ సెంఫెందరలఔు ఙరలా ఎఔుువ
ప్ాదరనత ఉెంట్లెంథి.

ఇతయ యసౄ వ సయవఔుల ఔెంట్ే బీభా యెంఖెం ఙరలా బునైఫైన లేవ కవడఫే ఇెందఽఔు కయణెం.
కయవ కొనఽగోలు ఔెంట్ే బీభా కొనఽగోలు ఎలా బునైఫైనథో భనబృుడె చాథరెెం.
కయవ
ఇథి

ఔెంట్ికి

ఔనిెంఙే

చాడవచఽి.

ట్స్కి

అనఽబూత్త ఙెెందవచఽి.

కయవ

కయవ బీభా
వసఽౄవు.

డెైవ్

ఔలగలధే

కసౄ

ఆశ్

ఙేమవచఽి.

భెంచి

కొనఽగోలు

అనఽబూత్త

ఉెంట్లెంథి.

అథి

యసౄ యఔఫైనథి, థరనిై అయ ెం ఙేసఽకోవడెం
ఔడర సఽలువు.

కయవనఽ

ఫఔిభీలల

యౖో యౄభ లల

ఉెంచి

యనియోగియౄ యవ.

ఇథి ఔ ెందెం. బయషతే
ౄ లల కయవఔు అనఽకోని ాభాదెం
వెంట్ిథేఫైధర

జభిగిణే థరనివలా సెంబయెంఙే నషిెం, లేథర
డరఫేజీలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంచడెం థీని ఉథేెశ్ెం. అలాెంట్ి
దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగైథరక బీభా లబిే ని ఎవయౄ
చాడలేయవ, ణరఔలేయవ, అనఽబూత్త ఔడర ఙెెందలేయవ.

కొనఽగోలుథరయవఔు

సభమెంలల

థీనిై

బీభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనెంథరనిై ఆయెంచి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ
ఏఫైధర ాభాదెం జయఖవఙేిమోననై బమెంణో/ఆెంథో ళ్నణో
ఙేలేథి.
బీభా

లబిే ని

అెందఽకోయలని

పలయెంచడెం జయఖదఽ.
తమాయవ

యఔరబెంచి

ఙేల,

భోడెునలై

ఏ

యనియోఖథరయవ

ఔడర

బీభా యషమెంలల భాతాెం థరని ఉతత్తౄ , యడఔెం ఏఔకలెంలల
జభిగిప్ో వడరనిై చాడవచఽి. ఇథే బీభా లేవలనిైెంట్ా నా ఉెండే
అథిుతీమ లక్షణెం.

తమాభీ, యఔరమెం, యడఔభధే భూడె
ాకమ
ిర లు భూడె బునైఫైన కలాలు,
స లాలలా ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ.

యనియోఖథరయవ నిజెంగ అనఽబూత్త ఙెెంథేథి లేయ అనఽబూత్తని. అథి సెంతినౄ ఔయెంగ లేఔప్ో ణే అసెంతినౄ కి థరభి
తీసఽౄెంథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అెంచధరలనఽ బృెంచిణే యనియోఖథరయవ ఆనెందడణరడె. ాత్త సెంస లక్షెం ఔడర ఇలా
యనియోఖథరయవలనఽ ఆనెందయచడఫే.
2. లేవల ధరణత
బీభా ఔెంనలన్సల లఫోెంథి (అెంట్ే యట్ి ఏజెెంట్ా ణో సయౘ) ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవలు అెంథిెంచడెం థరుభ
యనియోఖథరయవనఽ ఫలగ సెంణోషనలట్ిడెం బీభా ఔెంనలన్సలఔు ఙరలా అవసయెం.
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కన్స ఈ ళెచఽి ధరణతణో ఔడిన లేవ అెంట్ే ఏబృట్ి? థరని లక్షణరలేబృట్ి?
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుయౄయవ) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ.
లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళెైలెైట్ా ల:
a) యశ్ుసన్సమత: యౘబౄ ఇచిిన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిితతుెంణో అెంథిెంచఖల యభయ ూెం.
ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయవలు లేయ ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ అెంరలలానా యశ్ుసన్సమతనఽ అత్త
కీలఔఫైన అెంశ్ెంగ పలయయౄయవ. యశ్ుసన్సమత ుధరథినలైధే నభ్ఔెం ఏయడెతేెంథి.

b) సెందన: యనియోఖథరయవలఔు లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు, యభికి అవసయఫైన లేవలనఽ అెంథిెంఙేెందఽఔు

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

c) యౘబౄ: సభీుస్క ప్ా యైడయా జఞానెం, యభయ ూెం, లేవలలా భిదఽతుెం భభిమ నభ్ఔెం, యరుయలనఽ
ాత్తపయౌెంచఖలఖడెం వెంట్ియట్ిని సాచిసఽౄెంథి. లఫోెంథి తభ అవసభలనఽ ఎెంత ఫలగ అయ ెం

ఙేసఽఔుధరైయవ, ఎెంత ఫలగ యట్ిని తీభియనై యట్ి ఆదరయెంగ యనియోఖథరయవ ఙేలే భథిెంు
ఆదరయెంగ థీనిై లెకిుయౄయవ.

d) యనఽబూత్త: భానయమ కోణరనిై ఫట్ిి థీనిై వభిృయౄ యవ. యనియోఖథరయవ ట్ా చానే జఞఖరతౄ, వకిౄఖత
యబలల అెంథిెంఙే లేవలలా ఇథి ాత్తపయౌసఽౄెంథి.

e) ఔనిెంఙేయ: యనియోఖథరయవ చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌత్తఔ భవయణ కయకలఔు ప్ాత్తనిధెం

వళసఽౄెంథి. ఉథరహయణఔు బీభా ఔెంనలన్స కభలమానికి యయానుడె థరని లగకైషన్, లే ఓట్,
భియబాత, ఎఔుడి వసఽౄవులు అఔుడ ఉెండట్ెం, లఫోెంథిల ప్ా లషనయౌజెం వెంట్ియ యనియోఖథరయవనలై

గప ాపలవెం చాుణరబ. ఈ పౌత్తఔ అెంరలు ఙరలా భ కెం. ఎెందఽఔెంట్ే లేవలనఽ అనఽబూత్త
ఙెెంథేెందఽఔు భ ెంథే యనియోఖథరయవనలై డే ణొయౌ, రశ్ుత ాపలవెం ఇథే.
3. యనియోఖథరయవ లేవ భభిమ బీభా
బీభా భిశ్రభలలని ఏ ాకాత అభ్కల ఉతత్తౄ థరయవలధైధర యయవ అతేనైత యధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔుడ
ఎలా

కొనయఖఖలుఖ తేధరైభో

అడఖెండి.

బౄఔు

కై

సభాదరనెం

లబుెంఙే

యనియోఖథరయవల భదె తే వలేా యప్భనిై యయవ నిభి్ెంచఽఔుని నలెంచఽకోఖయౌగయవ.

అవకశ్భ ెంథి.

ాసౄ ఽత

యభి ఆథరమెంలల ఙరలా పలఖెం కెంట్లాఔుిల భెనఽవల్ వలా వఙేి ఔబృషనా థరుభధే సభఔయవతేెందని ఔడర
బౄఔు అయ భవుతేెంథి. కొతౄ యనియోఖథరయవలనఽ సెంప్థిెంచఽఔుధేెందఽఔు యభి ఔా బెంట్ల
ా ఔడర వనయవగ
భాయణరయవ.

యభి యజమ యహసఫేబృట్ి?
సభాదరనెం ఙరలావయఔ ఔట్ే. తభ యనియోఖథరయవలఔు లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఔట్లిఫడే తతుెం.
యనియోఖథరయవనఽ ఆనెందెంగ ఉెంచడెం ఏజెెంట్లఔు, ఔెంనలన్సకి ఎలా ఉఔభిసౄ ఽెంథి?
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనెం ఙెనేెందఽఔు అసలు యనియోఖథరయవ ణరలఔు జీయత కలు యలువనఽ ఔయభి చాలేౄ
ఫేలు.
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యనియోఖథరయవ జీయతకలు యలువనఽ యనియోఖథరయవణో థీయఘకలెంలల ఫయవగెైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం
థరుభ ప్ ెందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల బతౄ ెంగ నియుచిెంచవచఽి.
చితాెం 1: యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ

తన యనియోఖథరయవలణో సనిైళత సెంఫెందరలు ఏయయచఽఔుని ఫయవగెైన లేవలు అెంథిెంఙే ఏజెెంట్ల భెంచి ఖ డ్స
యల్ నఽ, ఫలాెండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుెంట్లడె. అథి యప్య యసౄ యణఔు ఉఔభిసౄ ఽెంథి.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ అెంట్ే ఏబృట్ి?
I.

యనియోఖథరయవఔు తన జీయత కలెం బతౄ ెంలల లేవలు అెంథిెంఙే ఔరభెంలల ఏయడే వమాల బతౄ ెం

II. ఔయౌెంచిన యప్యెం ఆదరయెంగ యనియోఖథరయవఔు ఇఙేి భెంఔు

III. యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ సెంఫెందరలు ఏయయచఽకోవడెం థరుభ యదిెంచఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు
IV. యనియోఖథరయవఔు అెంథిెంచఖల ఖభిషి బీభా
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B. యనియోఖథరయవఔు గప లేవలు అెంథిెంచడెంలల బీభా ఏజెెంట్ల ప్తా
యనియోఖథరయవఔు ఔ ఏజెెంట్ల గప లేవలు ఎలా అెంథిెంచఖలడో భనబృుడె చాథరెెం. యనియోఖథరయవ లేవల

ప్తా అభ్ఔెం వథేె బదలవుతేెంథి. అఔుడి నఽెంచి కెంట్లాఔుి కలెం ప్ డవుధర కొనయఖ తేెంథి. ఇెందఽలల
థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ. కెంట్లాఔుి భభిమ ాత్త దశ్లలనా ప్ో ఱెంఙే ప్తాలా ల కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనెం ఇుడె
చాథరెెం.
1. అభ్ఔు ప్బెంట్ – అతేతౄ భ సలయౘ
లేయ ప్బెంట్ నిజఞనికి అభ్ఔు ప్బెంట్ే. జీయణేతయ బీభా ప్లల఼ల కొనఽగోలులల అత్త కీలఔ అెంరలలా
కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్న ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు ) బణరౄనిై నిభేభిెంచడెం ఔడర ఔట్ి.
కఫట్ిి భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఉెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. భిసఽునఽ ఇతయణరా ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన
సెందభౌలలా బీభానఽ లఫయవ్ ఙేమఔెండి. పలయత నషిెం బీభా వమెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెందని
బీభాథరయవ ఔచిితెంగ నిభేభిెంచఽకోఖలఖడెం ఙరలా భ కెం.

ఔయేళ్ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంులు ఖనఽఔ ఆ ాభాదెంలల ఇబృడి ఉనై నయౖిల ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్ే అలాెంట్ి
భిసఽునఽ బభిెంచడఫే ఫేలు.

భభోయైు, ఏథెైధర దఽయదిషిఔయ సెంగట్న జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథెైణే ఖనఽఔ థరనికి బీభా
ఙేబెంచఽకోవడఫే ఉతౄ భెం.
బీభా అవసయభా లేథర అనైథి భిల తేలనలై ఆదరయడెతేెంథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథెైధర ఉణరతెం వలా నషిెం
లేథర డరఫేజీ జభిగై అవకశ్ెం ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్ే థరనికి బీభా ఙేబెంచఽకోవడెం ఔెంట్ే ఆ భిసఽునఽ
బభిెంచడఫే ఫేలు. అలాగై సదయవ వసఽౄవు యలువ గపగ లేఔప్ో ణే ఔడర థరనికి బీభా ఙేబెంచఔప్ో వడఫే
ఫేలు.

ఉథరహయణ
వయద భ ెంు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెండే ప్ాెంతెంలల నివలెంఙే యయవ వయదల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ తీసఽకోవడెం
ఉమ ఔౄ ెంగ ఉెంట్లెంథి.

భభోయ
ై ు అలాెంట్ి భిసఽు అతెంత తఔుువగ ఉెండే ప్ాెంతెంలల ఉెండే మజభానికి అలాెంట్ి బీభా
నలదెగ అవసయెం కఔప్ో వచఽి.

పలయత్ లల థర్ు ప్భీికి మోట్లయవ యహన బీభా చట్ి ాకయెం తనిసభి. కఫట్ిి అసలు ఈ బీభా అవసయభా,
కథర అనై చభైి అసెంఫదే ెం.

ఎవభెైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షెంలల, థరనిై భోడెునలై నడప్లెంట్ే థర్ు ప్భీికి బీభా తీసఽకోవడెం

తనిసభి. అథే సభమెంలల కయవఔు ాభాదెం జయఖడెం వలా ఔయౌగై య ెంత నయౖినికి ఔవభైజీ తనిసభి
కఔప్ో బధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడెం ఙరలా ఉతౄ భెం.

జభిగై నషిెంలల కొెంత పలగనిై యహన మజభాధే బభిెంఙే క్షెంలల తగిాెంు బీభానఽ తీసఽకోవడెం అతనికి, అెంట్ే

బీభాథరయవఔు ఆభిఔెంగ యసఽలుఫలట్లగ ఉెంట్లెంథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయవఔబణే బునై ాయోజధరలు
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ఉెండవచఽి. ఫఔిభీ ఔవభైజీ నఽెంచి బదలుఔని లఫోెంథి, కయవా, లమబియౌట్ీ ఎక్్ ప్ో జర్ వెంట్ియధనై అెందఽలల
ఉెంట్లబ. అెందఽకై తీసఽకోయయౌ్న ప్లల఼ల యషమెంలల యభికి సభెైన సలయౘ అవసయెం.
ఙరలా జీయణేతయ ప్లల఼లు సా
 లెంగ భెెండె యపలగల కిెంథికి వయౄబ:
 ధేమ్ు నలభిల్ ప్లల఼లు

 అనిై భిసఽుల ప్లల఼లు
యట్ిలల భెెండో య ఙరలా కభీథెైనయ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ అనిై యకలెైన నయౖిలనా ఔవర్ ఙేయౄ బ. భ కెంగ ప్లల఼లల
బృనయౘబెంచని యట్ిని. కఫట్ిి భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు నలభిల్ ప్లల఼లనఽ

తీసఽకోవడఫే ఎఔుువ లాబథరమఔెం కఖలదఽ. థరనిథరుభ న఼ాబృమెంలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽి. థరెంణోప్ట్ల
బీభాథరయవఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అెందఽతేెంథి.

బీభాథరయవఔు అతేతౄ భ లేవలు అెంథిెంచినుడే ఏజెెంట్ల నిజెంగ ఔబౄషన్ ఆభిజెంచడెం బదలు నలడెతేెంథి.
అెందఽకై భిసఽునఽ తగిాెంచఽకోవడరనికి ాభాణ దే త్తగ బీభా అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. కఔప్ో ణే భిసఽునఽ

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

ఉథరహయణఔు బీభాథరయవ దికోుణెం నఽెంచి చాలేౄ థీనికి సెంఫెందిెంచి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు:
 తగిాెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే న఼ాబృమెంనఽ ఎెంతవయఔు తగిాెంవచఽకోవచఽి?
 న఼ాబృమెంలనఽ తగిాెంచఽకోఖయౌగిణే ఎెంతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽి?

ఔ జీయణేతయ బీభా సెంస లేల్్ య్న్ గ యనియోఖథరయవ వదె ఔు యమా లట్ుడె అతని యషమెంలల తన ప్తా

ఏబృట్నై థరనినలై ఆఫ కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔుడికి ణరనఽ కైవలెం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు
భాతాఫే యమౄ ్ెంథర, లేథర కఖల బీభాథరయవఔు యమడి, భిసఽులనఽ ఫయవగా నియుళెంచఽకోవడెంలల అతనికి
యమడే కోచ్ భభిమ పలఖయుబృగధర?

యనియోఖథరయవ కోణెం బునైెంగ ఉెంట్లెంథి. యచిిెంచిన ాత్త యౄప్బకీ ఖభిషి బతౄ ెంలల బీభా ప్ ెంథరలనై

మావ అతనిలల ఎఔుువగ ఉెండదఽ. కన్స భిసఽునఽ యౘెండిల్ ఙేలే వమానిై తగిాెంచఽకోయలధే ఎఔుువగ అతనఽ
ఆయయౄడె. కఫట్ిి

యనియోఖథరయవ సభసెంణర అతనఽ సుమెంగ నిపలబెంచఽకోలేని, యదిగ బీభా

అవసయభబయ భిసఽులనఽ ఖ భిౄెంచడఫే.

భభోలా ఙెప్లెంట్ే బీభా ఏజెెంట్ల ప్తా కైవలెం లేల్్ య్న్ ఔెంట్ే ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆఫ భిసఽు

భథిెంుథరయవ, అెండర్భెైట్ర్ , భిస్కు నియుహణ కౌధ్లర్, అవసభనికి తగిన భియౖుభలనఽ సాచిెంఙే డిజెైనర్
భభిమ బీభాథరయవణో సెంఫెందరలనఽ నలెంప్ ెంథిెంచఽఔుధే ఫయవగెైన వకిౄ వెంట్ి అనిై ప్తాల ఫేలుఔలబఔగ
ఉెండరయౌ్న అవసయెం ఙరలా ఉెంట్లెంథి.
2. ాప్ో జల్ దశ్
బీభా కోసెం ాప్ో జల్ నఽ నిెండెంలల యనియోఖథరయవఔు ఏజెెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽలల నేభపునై

అనిై అెంరలఔ బీభాథరభై ఫలధత వళెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాప్ో జల్ ఫయెం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిెంచి
అదరమెం 5లల సయవయెంగ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి.
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ాప్ో జల్ ఫయెంలలని ాత్త ాశ్ైఔ ూభిౄయ బలల సభాదరధరలు నిెండెం ఙరలా అవసయభని ాత్తప్దనథరయవఔు
ఏజెెంట్ల చఔుగ యవభిెంచడెం ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెం. లేదెంట్ే కెాబెం ఏఫైధర తలెణేౄ సెందయౌెంలల ాప్ో జల్
ఫయెంలల సభెైన, సెంూయృ సభాఙరయెం ఇవుఔప్ో బన క్షెంలల అథి యనియోఖథరయవ కెాబెంనఽ ాభాదెంలల
డేమఖలదఽ.

కొనిైయయవా ప్లల఼ని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభిెంత అదను సభాఙరయెం ఔడర అవసయెం కవచఽి. అలెంట్ుడె

ఆ యషమానిై యనియోఖథరయవఔు ధేయవగ గన్స, లేథర ఏజెెంట్ల/సలయౘథరయవ థరుభ గన్స బీభా ఔెంనలన్స

యవభిెంచవచఽి. ఎలా ఙెనధర ఔడర, అవసయఫైన అనిై అెంరలనా ూభిౄ ఙేమడెం యనియోఖథరయవఔు ఙరలా
అవసయెం.

3. అెంగీకయ దశ్
a) ఔవర్ ధనట్
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిెంచి అదరమెం “5”లల ూభిౄగ యవభిెంచడెం జభిగిెంథి. అవసయఫైన ాత్తయభీ బీభాథరయవఔు

ఔవర్ ధనట్ నఽ బీభా ఔెంనలన్స యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజెెంట్లథే. ఈ యషమెంలల కుగ ఉెండట్ెం
బీభాథరయవ ాయోజధరలు బీభా ఔెంనలన్స భభిమ ఏజెెంట్ల ఙేతేలలా సఽయక్షితెంగ ఉధరైమని ఙెడఫే.
b) ప్లల఼ డరఔుఫెంట్ జఞభీ
ప్లల఼ జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయవణో ఫయవగెైన సెంఫెందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెెంట్లఔు భభో నలదె
అవకశ్ెం. ఔయేళ్ ఔెంనలన్స నిఫెంధనలు ఖనఔ అనఽభత్తలేౄ ప్లల఼ ణరానిై వకిౄఖతెంగ బీభాథరయవఔు
అెందజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అబణే థరనిై లేఔభిెంచి, యనియోఖథరయవఔు అెందజైమడెం భెంచి ఉప్మెం.

ప్లల఼ని ధేయవగ ప్ో సఽి థరుభ ెంుతేెంట్ే ఖనఔ ప్లల఼ డరఔుఫెంట్ నఽ ెంగధే ఎవభెైధర ఔయవ

యనియోఖథరయవనఽ సెంాథిెంచడెం తనిసభి. యనియోఖథరయవఔు అెంథిన తాెంలల ఏఫైధర అసషిత ఉెంట్ే
థరనిై ఖ భిెంచి అతనికి యవభిెంఙేెందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ెం. లు యకలెైన ప్లల఼ సదఽప్మాలనఽ ఖ భిెంచి
యవభిెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి సభెైన సెందయౌెం. భభిమ యనియోఖథరయవ ఉయోగిెంచఽకోఖల ప్లల఼థరయవ
హఔుులు భభిమ సదఽప్మాలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర యవభిెంచవచఽి. అభ్కనికి బృెంచిన లేవలనఽ
అెందజైయౄ భని యనియోఖథరయవఔు బీభా ఔెంనలన్స ఇలాెంట్ి తన చయల ణెయౌమజైలనట్లి అవుతేెంథి.

యనియోఖథరయవఔు అనిై యకలుగ లేవలెంథియౄ నని యగెనెం ఙేమడెంణో ప్ట్ల ూభిౄ భదె తే
అెందజైమడరనికి ఇథి ఔ సెందయౌెం.

ఏజెెంట్ల లేవల థరుభ లబిే ప్ ెందఖల ఇతయ వఔుౄల నేయానఽ ఖ భిెంచి యఔఫ ఙేమడెం తభుత్త తయుఫదే ఫైన
దశ్ అనిెంచఽఔుెంట్లెంథి. ఔయేళ్ ఔా బెంట్ల ఖనఽఔ తనెంత ణరనఽగ ఈ వఔుౄలనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజెెంట్లనఽ
యభికి భిచమడెం ఙేమఖయౌగిణే యప్యెంలల థీనిై ఔ గప భ ెందడెఖ గ పలయెంఙరయౌ.
c) ప్లల఼ భెనఽవల్
జీయణేతయ ప్లల఼లనఽ ఏట్ల భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అథే ఔెంనలన్సలల కొనయఖడభా, లేథర
ఔెంనలన్స భాయడభా అనైథి నియృ బెంచఽకోఖల యౌలబెం ాత్త భెనఽవల్ సభమెంలలనా యనియోఖథరయవఔు

ఉెంట్లెంథి. ఏజెెంట్ల భభిమ బీభా ఔెంనలన్స బీభాథరయవ భనసఽలల తభ ట్ా ఏభట్ల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్
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ఔు భభిమ నభ్కనికి ఇథి కీలఔ భీక్ష అని ఙెవచఽి. బీభాథరయవ తీసఽఔునై ప్లల఼ ఖడెవు పలాధర
ణేథీన భ గిమనఽెందని, భెనఽవల్ ఙేబెంచఽకోయలని అతనికి ఖ యవౄ ఙేమాయౌ్న చట్ి యఫైన ఫలధణేబౄ
బీభా ఔెంనలన్సకి లేఔుధరై... భభద కోసెం అలా ఖ యవౄ ఙేమడెం ఆభోఖఔయఫైన యప్య దే త్తగ భిఖణన

ప్ ెందఽణోెంథి. ఇెందఽలల పలఖెంగ ఎక్్ నలైభీ ణేథీకి ధల భ ెందఽగ “భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ”నఽ బీభా ఔెంనలన్స జఞభీ
ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి భెనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ెందఽగధే బీభాథరయవ వదె ఔు ఏజెెంట్ల యళ్ాడెం, భెనఽవల్
సబౄనయౄ ో ెందని ఙెడెం ఙరలా అవసయెం. తథరుభ అెందఽఔనఽఖ ణెంగ బీభాథరయవ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె.

ఔా బెంట్లనఽ ఏజెెంట్ల అుడుడె ఔలుసా
ౄ ఉెండట్ెం వలా యసయెం సఫెందరలు ఫలలనేతెం అవుత

ఉెంట్లబ. ెండెఖలు, బీభాథరయవ ఔుట్లెంఫెంలల ఏయైధర యబకభలునైుడె ఏజెెంట్ల యపలకెంక్షలు
ణెలుుత ఉెండట్ెం ఫేలు. అలాగై ఔషికలెం, ఇఫోెందఽలు ఉనైుడె ఆదఽఔుెంట్ృ ఔడర ఉెండరయౌ.
4. కెాబెం దశ్
కెాబెం భియౖుయ సభమెంలల ఏజెెంట్ల ప్ో ఱెంఙరయౌ్న ప్తా ఙరలా కీలఔఫైనథి. కెాబభ ఔు కయణఫైన గట్న
ఖ భిెంచి తక్షణెం బీభా ఔెంనలన్సకి ణెయౌమజైమడెం భభిమ ఆ సెందయౌెంగ ప్ట్ిెంఙరయౌ్న అనిై నిఫెంధనలు,

దె తేలనా యనియోఖథరయవ ప్ట్ిెంఙేలా చాడట్ెం ఏజెెంట్ల యది.థరెంణోప్ట్ల నయౖినిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు
భిరోధనలు ఏఫైధర అవసయభబయ క్షెంలల యట్ికి ఏజెెంట్ల సహఔభిెంఙరయౌ ఔడర.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
బీభా అవసయభా, కథర అనై చయిఔు ణరయే లేని సెందభౌనిై ఖ భిౄెంచెండి.
I.

ఆలౄ బీభా

II. యప్య ఫలధత బీభా

III. థర్ు ప్భీి లమబియౌట్ీకి మోట్లయవ బీభా
IV. అగిైాభాద బీభా
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C. భదఽల భియౖుయెం
1. సబౄక్ష
యనియోఖథరయవఔు ఏఫైధర భదఽలునైుడె యట్ిని భిషుభిెంఙరయౌ్న సభమఫే అతెంత ళెచఽి
ప్ాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుెంట్ే యట్ిని భిషుభిెంచఖల లేవలలా యైపలెం (బీభా ఔెంనలన్స భికయవులనఽ

సభిఙేమడెంలల ఆలసెం బదలుఔుని కెాబభ నఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంచఔప్ో వడెం థరక ఏథెైధర
కవచఽి) యనియోఖథరయవఔు ఆఖరహెం ణెనసఽౄెంథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖెం భాతాఫే.

నలైగ అలాెంట్ి యైపలానికి ఇఙేి యకాధరల థరుభ యనియోఖథరయవలు భభిెంతగ ఆఖరహో దఖర లవుణరయవ. లేయ
యైపలెం పయౌతెంగ తలెతౄఖల పలయోథేుగలు, తత్ెంఫెందిత ఉథేుగలు భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:

 ణొలుత ఇఔుడ సజఞవుగ లేయనై పలవన తలెతౄ ేతేెంథి. ణరభ మోసప్ో మాభనై పలవన ఔడర
వసఽౄెంథి

 భెెండో ఼యౌెంగ్ ఏబృట్ెంట్ే అహెం థెఫో త్తనడెం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయెంచడెం
యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫైన “సతరోధన సభమెం”; ఈ యషమెంలల బీభా
ఔెంనలన్స సజఞవుగ వవహభిెంచఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ెం. థీనిథరుభ యనియోఖథరయవ

నభ్కనిై భభిెంతగ ఫయవఖ యవచఽకోవచఽి. ఈ యషమెంలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కెం. ణరనఽ ఙరలా
యలుయైన యడని యనియోఖథరయవలు పలయెంచఽఔుధేలా ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా బీభా ఔెంనలన్స ావయౄ న ఉెండరయౌ.

బౄయవ ఖనఔ ప్ా లషనల్ బీభా సలయౘథరయవ అబణే ఇలాెంట్ి ఉదెంతెం అసలు తలెతౄఔుెండర భ ెందఽగధే జఞఖరతౄ

డణరయవ. ఔయేళ్ అలాెంట్ిథేఫైధర తలెత్తౄణే ఈ యషమానిై ఔెంనలన్సలలని సెంఫెందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకెమౄ ాయవ.
ఖ యవౄెంచఽకోెండి. ఔెంనలన్సలలని భభై ఇతయ వఔుౄలఔ ఔా బెంట్ల సభసల యషమెంలల బౄఔునైెంత మాజభానెం
ఉెండదఽ!

భదఽలు/ఇఫోెందఽలధేయ

నిజఞనికి

యనియోఖథరయవ

చానెంచఽఔుధేెందఽఔు బౄఔు ఔ చఔుని అవకశ్ెం.

ాయోజధరలఔు

బౄయవ

ఎెంతగ

యలువ

ఇయౄభో

ఏజెెంట్ల ఖ డ్స యల్ భభిమ ఫయవగెైన యప్భనిై

నలెంప్ ెంథిెంచఽఔుధేెందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోెందఽలు నిజఞనికి ఖట్ిి ుధరదఽల వెంట్ియ. ాత్త ప్లల఼ తాెం చివభ
భదఽల భియౖుభనికి ఙేట్లియౌ్న చయలనఽ ఖ భిెంచి సయవయఫైన యవయణ ఉెంట్లెంథి. డరఔుఫెంట్

సదఽప్మాలనఽ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయవలఔు యవభిసౄ ఽనైుడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ్
ఉెంట్లెంథి.

భ్ఖిఔ ాఙరయెం (భెంఙెైధర/ఙెడెైధర) యఔరమాలలానా, లేవలు అెంథిెంచడెంలలనా ఙరలా కీలఔ ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽెంథి.
భెంచి లేవలు అెంథిెంచఖయౌగిణే యట్ిని ప్ ెంథిన యయవ థరని ఖ భిెంచి ఔన్ససెం భభో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయవ. అథే లేయ
యైపలెం తలెత్తౄణే భాతాెం థరని ఖ భిెంచి ఔన్ససెం భభో 20 భెంథికి ఙెఫ ణరయవ!
2. సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)
ఈ సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిిెంథి. బీభా భదఽల

ఖణరెంకలనఽ ప్ ెందఽభిచి, బీభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భియౖుయ తీయవణెనఽైలనఽ ఎట్ిఔుడె నియతెంగ
ఖభనిెంఙే కైెంథీాఔిత వవస ఇథి.
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ప్లల఼థరయవలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. అెందఽకోసెం తభ ప్లల఼ యవభలనఽ ప్ ెందఽభిచి, తభ

భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత బీభా ఔెంనలన్సకి ెండెం జయవఖ తేెంథి. ఈ
భదఽలనఽ, యట్ి భియౖుభనికి ట్ేి సభమానిై ఐజీఎెంఎస్క భిశ్ియౌసా
ౄ ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
థిఖ వ చియవధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽి:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986
ఈ చట్లినిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫయవగెైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయవల

యయథరల భియౖుభనికి యనియోఖథరయవల కౌని్ళ్ైా భభిమ ఇతయ సెంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న
సదఽప్మాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలాకి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లినిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం,
2002ణో సవభిెంఙరయవ.

a) ఈ చట్ి ెం భిదిలల నియుచధరలు
ఈ చట్ి ెంలల ప్ ెందఽభిచిన కొనిై నియుచధరలు ఇలా ఉధరైబ:

నియుచనెం
“లేవ” అెంట్ే యడఔెంథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఏ వయృ న అబధర. భభిమ ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర,

బీభా, ప్ాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా ఇెంధన సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిజెంగ్, లేథర భెెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం,
యధనదెం, అభూజ్డ ఫెంట్, యభౄ, ఇతయ సభాఙరయ సభైు వెంట్ి వయృ న. కన్స ఙరభీజలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే
లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ కెంట్లాఔుిలల లేని అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు.
బీభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ప్ ెందఽయచడెం జభిగిెంథి
“యనియోఖథరయవ” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:
i.

ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌాెంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాెంట్ి వసఽౄవుల యడఔెంథరయవ ఔడర. కన్స
అలాెంట్ి వసఽౄవులనఽ భీ లేల్ థరుభ గన్స, భభై ఇతయ యణజ అవసయెం కోసెం గన్స లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ
భిదిలలకి భడె. లేథర

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

“లలెం” అెంట్ే ఏథెైధర లలెం, అసెంూయృ త, లలెం, ధరణతలల లలెం, చట్ి యెంగ గన్స, ఇతయణరా గన్స
నియుళెంఙరయౌ్నెంత ధరణతనఽ నియుళెంచప్ో వడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వయౄబ.
“భదఽ” అెంట్ే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ:
i.

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

ii. అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔట్ి గన్స, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ గన్స లలప్ల ప్లెైణే
iii. అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ప్ ెంథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలప్లు గన్స తలెత్తౄణే

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

ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌ్న దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై ఖ భిెంచి ఫళయెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ
సభాఙరభనిై ఉెంచఔప్ో ణే

“యనియోఖథరయవని యయదెం” అెంట్ే భదఽఔు ఖ భెైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొట్ిి ప్భైమడెం, యట్ిని
సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.

b) యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖుయ సెంస లు
యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖుయ సెంస లనఽ ాత్త జిలాా, భషిర భభిమ జఞతీమ యబలల ఏభట్ల
ఙేయౄ యవ.
i.

జిలాా ఫో యెం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ

ల఼ుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ ఫో భనికి ఉెంట్లబ. తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄ యవులు/డికల
ీర నఽ
సెంఫెందిత లయల్ కోయవిఔు ెంనే అదికయెం జిలాా ఫో భనికి ఉెంట్లెంథి.

ii. భషిర ఔబౄషన్ : థీనికి లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి. జిలాా ఫో యెం నఽెంచి అన఼ళ్ానఽ
ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. యౄ.20 లక్షలఔు బృెంచిన, యౄ.100 లక్షల లలు యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర

లేవలు, భియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ
ఫో భనికి ఉెంట్లబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాా ఫో భనిై ప్ో యౌ ఉెంట్లబ.

iii. జఞతీమ ఔబౄషన్ : ఈ చట్ి ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన అతేనైత సెంస జఞతీమ ఔబౄషన్. థీనికి లసలెైన,

అనలెట్ భభిమ యయేక్షణ అదికభలుెంట్లబ. భషాట ఔబౄషన్ ఇచిిన తీయవలనలై అన఼ళ్ానఽ ఇథి
ఆలకిసౄ ఽెంథి. అెంణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ బృెంచిన వసఽౄవులు/లేవల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన
కెాబభ లనఽ యఙరయణఔు ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. భషాట ఔబౄషన్నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.

ఈ భూడె సెంస లఔ లయల్ కోయవి అదికభలుెంట్లబ.
c) భదఽ థరకలు దే త్త
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంస లఔ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి.
ఇెందఽఔు గన్స, అన఼లు థరకలుఔు గన్స ఎలాెంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌ్న ని లేదఽ. అథి భషాట ఔబౄషన్ అబధర,
జఞతీమ ఔబౄషన్ అబధర సభై.
భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమెంగ గన్స, లేథర తన అదీఔిత ఏజెెంట్ల థరుభ గన్స థరకలు ఙేమవచఽి.
యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయా గన్స, లేథర ప్ో సఽి థరుభ గన్స థరకలు ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థరకలుఔు
లామర్ వెంట్ియభి అవసయఫేబౄ ఉెండదఽ.
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d) యనియోఖథరయవల ఫో యెం ఉతౄ యవులు
భదఽ ఙేలన వసఽౄవులలా భదఽలల నేభపునై లలప్లుధరైమని గన్స, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల

ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గన్స ఫో యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ యట్ిలల
ఏథో ఔట్ి గన్స, ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ గన్స ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి.
i.

భదఽథరయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర బీభా అబణే న఼ాబృమెంనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌాెంచిన
ఙరభీజలనఽ త్తభిగివుడెం

ii. అవతయౌ క్షెం నియా క్షెం వలా భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర గమానికి భియౘయెంగ కొెంత
బణరౄనిై ఙెయౌాెంచడెం
iii. భదఽ ఙేలన లేవలలాని లలప్లనఽ ణొలగిెంచడెం

iv. అసభెంజసఫైన, లేథర నిఱదే యప్య దో యణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔప్ో వడెం
v. సభిప్ో బయ కయవిలనఽ ఙెయౌాెంచడెం

e) యనియోఖథరయవ యయథరలలా యకలు
ఈ భూడె ఫో భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయవ యయథరలలా బీభా యప్యెం యషమెంలల ఙరలావయఔు ఈ
థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄబ:
i.
ii.

కెాబెం భియౖుభలలా ఆలసెం

కెాబెంలనఽ భిసుభిెంచఔప్ో వడెం

iii. కెాబెంల త్తయసుయణ

iv. నషి తీవాత
v. ప్లల఼ నిమభ నిఫెంధనలు తథితభలు
4. బీభా అెంఫ డ్స్భన్
బీభా చట్ి ెం, 1938 కిెంద ప్ౌయవల భదఽల భియౖుయ నిఫెంధనలు, 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన
భజతాెంలల 1998లల కైెందాెం నేభపుెంథి. ఈ నిఫెంధనలు జీయత, జీయణేతయ బీభాలనిైెంట్ికీ, అనిై వకిౄఖత
బీభాలఔు, అెంట్ే వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై బీభాలఔు వభిౄయౄ బ.

బీభా ఔెంనలన్సల యషమెంలల కెాబెం భియౖుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ
కయవిలల, సభయ ెంగ, నియౖక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం.

బీభాథరయవ భభిమ బీభా ఔెంనలన్సల యసయ అెంగీకయెంణో నలైన నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ
భభిమ కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్భన్ వవహభియౄ యవ.

భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, త్తయసుభిెంఙరలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్భన్ నియృ మఫే అెంత్తభెం.
a) అెంఫ డ్స్భన్ ఔు భదఽ
అెంఫ డ్స్భనఽు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, బీభాథరయవ సెంతఔెంణో గన్స, అతని

చట్ి యఫైన యయసఽల సెంతఔెంణో గన్స, అెంఫ డ్స్భన్ ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉెండరయౌ. బీభా ఔెంనలన్స
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రక/కభలమెం ఔడర ఆ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో ప్ట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉెండరయౌ.
నషిెం సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భియౘయెం వెంట్ివన్సై ఉెండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలా అెంఫ డ్స్భనఽు భదఽలు ఙేమవచఽి:
i.

భదఽథరయవ ఖతెంలలధే బీభా ఔెంనలన్సకి యౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔెంనలన్స:




భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర

ధల లలు ఆ భదఽఔు ఎలాెంట్ి ఫదఽల ఇవుఔప్ో బధర

బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి వచిిన సభాదరనెంణో భదఽథరయవ సెంతినౄ ఙెెందఔప్ో బధర

ii. బీభా ఔెంనలన్స త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ
iii. భదఽ ఏ కోయవిలలనా, ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా నలెండిెంగ్ లల ఉెండభదఽ.
b) అెంఫ డ్స్భన్ లఫయవ్లు

అెంఫ డ్స్భన్ అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/ప్ా ట్ కల్్ ఇలా ఉెంట్లబ:
i.

భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలలు లఫయవ్లు ఙేమాయౌ

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో ప్ట్ల బీభా ఔెంనలన్సకి ఔడర ెంప్యౌ
iii. లఫయవ్లనఽ యట్ిని ఙేలన 15 భోజులలాగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ

iv. బీభాథరయవ ణరలఔు అెంగీకయ లేక ణరలఔు ాత్తని బీభా ఔెంనలన్సకి ెంప్యౌ. థరనిై ల఼ుఔభిెంచిన 15
భోజులలాల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽాయఔయణ ఇయుయౌ.

యయదెం భధవభిౄతుెం థరుభ భియౖుయెం కఔప్ో ణే అెంఫ డ్స్భన్ ణరనఽ సభెంజసభని పలయెంచిన

బణరౄనిై బీభాథరయవఔు భియౘయెంగ ాఔట్ియౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ప్ ెంథిన నయౖినిై బభీౄ ఙేమడరనికి
అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ఎఔుువగ భాతాెం ఉెండదఽ.
c) అెంఫ డ్స్భన్ అయయవులు
అెంఫ డ్స్భన్ అయయవులనఽ థిఖ వ నిఫెంధనలు యయేక్షియౄ బ:
i.

అయయవు యౄ.20 లక్షలఔు బృెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్గైరఱమా ఙెయౌాెంులు భభిమ ఇతయ కయవిలణో ఔయౌన)

ii. అయయవునఽ భదఽ ల఼ుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి, సెంూయృ భియౖుయెంగ అలా
అయయవునఽ అెందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలాల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔెంగ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.

iii. బీభా ఔెంనలన్స ఔడర సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలాల ఆ
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్భన్ ణో యౌఖితూయుఔెంగ నేభపుధరయౌ.

iv. ఔయేళ్ బీభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయుఔెంగ నేభపునఔప్ో ణే
బీభా ఔెంనలన్స ఆ అయయవునఽ అభలు ఙేమఔప్ో వచఽి.
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బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986 ాకయెం ఎవభిని యనియోఖథరయవగ నేభపునలేయవ?
I.

సయవఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔెం కోసెం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని

II. త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథేెశ్ెంణో సయవఔులనఽ కొధే వకిౄని

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

D. సభాఙరయ ాకమ
ిర
యనియోఖథరయవ లేవలలా సభాఙరయ ధైుణరలు
ని ాథేశ్ెంలల ాపలవవెంతెంగ ని ఙేమడరనికి ఏజెెంట్ల లేథర లేయ ఉథో గికి ఉెండరయౌ్న అత్త భ కఫైన
ధైుణరల జఞబిణరలల యఫ్టి లుల్్ ఔట్ి.

నిభిెషి నిని చఔచక ఙేలే యౘర్ు లుల్్ భాథిభిగ కఔుెండర ఈ యఫ్టి లుల్్ అధేయ ఇతయ లఫోెంథిణో భభిమ

యనియోఖథరయవలణో ని ప్ాెంతెంలలనా, ఫమట్ల ాపలవవెంతెంగ భాట్లాడట్ెం తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన
ధైుణరలు. సభాఙరయ ధైుణరలనఽ ఈ యఫ్టి లుల్్ లల ఙరలా భ కఫైన ధైుణరలుగ ఙెవచఽి.
1. సభాఙరయెం భభిమ యనియోఖథరయవ సెంఫెందరలు
సెంతిుౄలెైన, లామల్ యనియోఖథరయవలనఽ సెంప్థిెంచఽకోవడరనికి యనియోఖథరయవ లేవ ఙరలా కీలఔఫైన అెంశ్ెం.
కన్స అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయవలు ఔడర భనఽషేలే. యభిణో ఔెంనలన్స ఙరలా ట్ిషిఫైన సెంఫెందరలు
ఏయయచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

అెంత్తభెంగ ఔెంనలన్సని యనియోఖథరయవ ఏ యధెంగ చాయౄడనై అెంరనిై లేవ భభిమ సెంఫెంధ అనఽబయలు
భెెండా ఫలగ ాపలయతెం ఙేయౄ బ.

ఆభోఖఔయఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచడెంలల అవసభబయథి ఏబృట్ి?
థీని కైెందా యనెంలల ఉెండేథి నభ్ఔఫే. అథే సభమెంలల కొనిై ఇతయ అెంరలు ఔడర ఉెంట్లబ. నభ్కనిై
నలెంప్ ెంథిెంచడెంలల యట్ిథి ఔడర భ క ప్ణేా. యట్నిైెంట్ి ఖ భిెంచి భనబృుడె చాథరెెం.
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చితాెం 1: యరుస కయకలు

i.

ాత్త సెంఫెంధభూ ఆఔయిణణోధే బదలవుతేెంథి:

యనియోఖథరయవఔు ఇషే
ి డె కఖయౌగి భభిమ యనియోఖథరయవణో సత్ెంఫెంధెం ధలకొలుకోఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ
ఆఔయి ణ తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌయభి ాపలవెం (పస్కి ఇెంనలాషన్) నలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
యనియోఖథరయవ సెంస ణో గన్స, థరని ాత్తనిధఽలణో గన్స ణొయౌయభి సభాయేశ్ఫైనుడె అతనికి ఔయౌగై పలవన
అనైభాట్. ఏ భనసఽధైధర ణెభిఙేెందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ెం ఙెయ ఈ ఆఔయిణే. ఇథి లేఔుెండర సెంఫెంధెం

ఏయయచఽకోవడెం థరథరుగ అయధఫే. ఔ లేల్్ య్న్ యనియోఖథరయవలఔు నచిలేదనఽకోెండి. ఆఫ
తన లేల్్ కెభీర్ లల ుభోఖత్త యదిసౄ ఽెందని బౄయవ పలయసఽౄధరైభ?

ii. సెంఫెంధెంలల భెెండో అెంశ్ెం ాజెన్్ – అవసయఫైనుడె అఔుడ ఉెండట్ెం:
ఫహృర థీనికి అతేతౄ భ ఉథరహయణ యయహెం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫైనుడె బయౄ అెందఽఫలట్లలల

ఉెండడర? అలాగై యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల ఔడర అవసయఫైనుడె ఔెంనలన్స గన్స, థరని ాత్తనిది గన్స
అతనికి అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ లేభ అనైథి ఙరలా కీలఔెం. యనియోఖథరయవ అవసభలఔు ఆమన గన్స,
ఆఫ గన్స ూభిౄయ బలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ?

అబణే కొనిైయయవా ూభిౄగ ాజెెంట్ గ ఉెండఔప్ో వడెం, యనియోఖథరయవల ఆకెంక్షలఔు ూభిౄయ బలల ధరమెం
ఙేమఔప్ో వడెం వెంట్ి ఉదెంణరలు ఔడర ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. అుడె ఔడర ఔయేళ్ యనియోఖథరయవణో ఖనఔ

సభిగ భాట్లాడఖయౌగిణే ఫలఫైన సెంఫెందరనిై కొనయగిెంచవచఽి. చఔుగ, ఫలధణరమ తెంగ, తనఔు ఫలధత
ఉెందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయ భబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙరలు.
నలై ప్బెంట్ా న్సై ఇలా ఉధరైబ:
 ఏయయఙే భ దా లేథర

 ాజెెంట్ గ ఉెండే లేథర యధే దే త్త లేథర
 తథరుభ అవతయౌ యభికిఙేి సెంథేశ్ెం

ఇవన్సై సభాఙరయెంలలని బునై కోణరలు. భభిమ ఔరభయక్షణ భభిమ ధైుణరలు అవసయఫైన అెంరలు.
ఔయధెంగ భనెం ఏెం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దో యణని ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి.
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కొతౄ యనియోఖథరయవనఽ సెంప్థిెంచఽకోవడరనికి యచిిెంఙరయౌ్న కయవిణో ప్ో యౌలేౄ ఉనై యనియోఖథరయవని

నిలఫట్లికోవడరనికి అబయ బతౄ ెం ఙరలా తఔుువ. అెందఽకై ఔెంనలన్సలన్సై యలెైనెంత వయఔ ఫలఫైన
యనియోఖథరయవ సెంఫెందరలనలైధే ఎెంతగధన దిఱి నలడణరబ. యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెం లు ట్చ్ ప్బెంట్ా వదె

జయవఖ తేెంథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయవల బీభా అవసభలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, ఔవభైజీలనఽ యవభిెంచడెం,
ఫభలనఽ అెందజైమడెం వెంట్ియ. కఫట్ిి యట్ిలలని ాత్త ప్బెంట్ వథరె యనియోఖథరయవణో ఫలఫైన సెంఫెందరలు
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజెెంట్లఔు ఎధనై అవకరలుెంట్లబ.
2. సభాఙరయ ాకమ
ిర

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

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

చితాెం 1: సభాఙరయెంలల యకలు

సభాఙరయెం ఙరలా యకలుగ ఉెండవచఽి
 భ్ఖిఔ
 యౌఖిత

 భ్ఖికైతయ

 యౘవపలయల యమెంణో ఙేలేథి
ఎదఽభెదఽయవగ, ఫో న్లల, ప్ో సఽి, లేథర ఇెంట్భెైట్... సభాఙరయ ాయయెం ఎలాగెైధర ఉెండవచఽి. అథి ఫయ్ల్, లేథర

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

తన భిల఼వయా ఔు సభాఙరభనిై ఎుడె, ఎలా ెంప్లనైథి నియృ బెంచఽకోవడెం ఏ యప్యెంలల అబధర ఙరలా
కీలకెంశ్ెం.

సభాఙరయ ాకమ
ిర నఽ థిఖ వన చాడఫైనథి.
నిఫెంధనలనఽ ఔ చితాెం థరుభ చాుథరెం
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చితాెం 1: సభాఙరయ ాకమ
ిర

నియుచనెం
i.

భూలెం: సభాఙరయ భూలెం యౄెంలల ఏజెెంట్ల ణరనఽ ఏెం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏెం ఙెప్లనఽఔుెంట్లధరైనధే

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

సెంథేశ్భధేథి ఎవభెైధర వఔౄ ెం ఙేమాలని పలయెంఙే సభాఙరయెం.

iii. ఎన్ కోడిెంగ్ అధేథి ఎవభెైధర ఔ యౄెంలల ఫథియ్ ఙేల, అనెంతయెం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయ ెం
ఙేసఽఔుధే సభాఙరయెం. ఎన్ కోడిెంగ్ యపలెం ఎవభెైధర ఎెంత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయవ,

అయోభమానిై ఎెంతగ నియభిెంచఖయౌగయవ అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి జయగలెంట్ే
ఎవభికెైధర తభ రోరతలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. ఇెందఽలల యైపలెం అప్య ెం ఙేసఽకోఖల
సెంథేరలనఽ అెందజైమడరనికి థరభి తీమవచఽి.

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

సభాయేరల వెంట్ి భ్ఖిఔ యహఔెం, ట్యౌఫో న్, లేథర యడియో కనొభెని్ెంగ్ వెంట్ిథేథెైధర కవచఽి. లేదెంట్ే
ా , ఫమోలు, నియేథిఔల వెంట్ి యౌఖిత యౄెంలలని సభాఙరయెం కవచఽి.
లేకలు, ఇ-ఫబళ్ై

v.

డీకోడిెంగ్ అధేథి తభఔు అెంథిన సభాఙరభనిై ఖభయనెం వదె నిభిెషి దే త్తలల యకానిెంచి అయ ెం

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

vi. భిల఼వర్: చివయగ సభాఙరభనిై అెందఽఔుధే భిల఼వర్/భిల఼వయవా ఉెంట్లడె/ఉెంట్లయవ. యయవ వకిౄ, లేథర వఔుౄలు

కవచఽి. ఆ రోరతలలా ాత్తయభికీ తభయైన ఆలలచనలుెంట్లబ. నభ్కలు, పలయలుెంట్లబ. అవన్సై ఆ
సభాఙరభనిై యయవ ఎలా ల఼ుఔభియౄ యవ, తదనఽఖ ణెంగ ఎలా ావభిౄయౄ యధే థరనినలై ాపలవెం చాుణరబ.
సభాఙరభనిై ెంనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సెంథేరనిై ెంప్లనై యషమెంలల ఈ కయకలనఽ ఖ భిెంచి
ఆలలచన ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి.

vii. ఼డ్స ఫలక్: సభాఙరభనిై ెంననుడె, అెందఽఔునైుడె భ్ఖిఔ, లేథర భ్ఖికైతయ సెంథేరల
యౄెంలల లలెండర్ ఔు భిల఼వర్ ఔ ఼డ్స ఫలక్ నఽ ెంుణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి అయ ెం
ఙేసఽకోయయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే సభాఙరభనిై ఎలా ల఼ుఔభిెంచి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయ ెం
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫైణే సెంథేరనిై భాయిఖల, లేథర ునర్ యౌఖిెంచఖల అవకశ్ెం
ఔడర ఉెంట్లెంథి.

3. సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు
సభయ సభాఙరభనికి అడు ెంఔులు నలై ాకమ
ిర లలని ాత్త దశ్లలనా ఎదఽయవ కవచఽి. ెంనే వకిౄ (లలెండర్) నఽ

ఖ భిెంచి ఏయయచిన అబుప్ామెం వలా , లేథర సెంథేరనిై సభిగ యౄప్ ెంథిెంచఔప్ో వడెం వలా , లేథర ఙరలా తఔుువ
గన్స, భభీ ఎఔుువ గన్స ఙెడెం వలా , లేథర భిల఼వర్ ణరలఔు సెంసుిత్తని లలెండర్ అయ ెం ఙేసఽకోఔప్ో వడెం వలా
సభాఙరయెం వకీఔ
ర యణఔు ఖ భి కవచఽి. ఇలాెంట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ిన్స ణొలగిెంచడఫే అసలు సయలు.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఆభోఖఔయఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచనిథి ఏబృట్ి?
I.

ఆఔయి ణ

II. నభ్ఔెం

III. సభాఙరయెం

IV. అనఽభానెం

E. భ్ఖికైతయ సభాఙరయెం
ఏజెెంట్ల అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ్న కొనిై పలవనలనఽ భనబృుడె చాథరెెం.

కీలకెంశ్ెం
బదట్ే గప భ దా యేమడెం (పస్కి ఇెంనలాషన్)
ఏ సెంఫెందరనికెైధర ఆఔయిణే ణొయౌ ుధరథి అని భనబృట్ికై చారెం. బృభ్యౌై ఇషిడని యనియోఖథరయవ
నఽెంచి బౄయవ యప్భనిై ఎలా ఆయెంచఖలయవ! నిజఞనికి ఙరలాభెంథి యభిని బౄయవ బదట్ియభి ఔయౌలనుడె
బృభ్యౌై కైవలెం ఔు చాులల, లేథర కొథిె లలఔనా వవదిలలధే బృభ్యౌై అెంచధర యేయౄ యవ. అలా బౄనలై యయవ
ఏయయచఽఔుధే అబుప్ామెం బౄ వసౄ ైదరయణ, యౘవపలయలు, భాట్తీయవ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. పస్కి

ఇెంనలాషనఽా ఎట్ికీ ఉెండిప్ో ణరమని ఖ యవౄెంచఽకోెండి. ఫయవగెైన పస్కి ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄ ఫైన
ట్ిప్్:

i.
ii.

నితెం సకలెంలల యళ్ాెండి. కొథిె నిబృయౖల భ ెందఽగధే యమా లలా ప్ాన్ ఙేసఽకోెండి. తథరుభ కఖల
ఆలయలనిైెంట్ిన్స భిహభిెంచడరనికి యలుెంట్లెంథి.

బృభ్యౌై బౄయవ అనఽయైన భీత్తలల ఉెంచఽకోెండి. బౄయవ ణొయౌయభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ బృభ్యౌై
ా అెందజైసౄ ఽెంథి.
అట్ిథరక ఎయఖడె. కఫట్ిి యదరయణెంగ బౄ అనమభెధే్ బౄ ఖ భిెంచి యభికి ణొయౌ ఔ




సభెైన పస్కి ఇెంనలాషన్ యేమడరనికి బౄ అనమభెన్్ థో హదడెణోెంథర?
ఆ సెందయౌెం కోసెం బౄయవ ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉెంథర?

బౄ ఔట్ిెంగ్, ఱేయెంగ్, దఽసఽౄలు, ఫేఔప్ తథితభలన్సై ఫలఖ ధరైమా?
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iii. చఔుని, గెయౌఙే చియవనవుు. బౄయవ ఔయౌలన వకిౄ బృభ్యౌై యెంట్ధే నఙేిలా ఙేసౄ ఽెంథి.
iv. ఒనలన్ గ, ఆత్యరుసెంణో, యనఽఔలెంగ ఉెండట్ెం




బౄ యౘవపలయలు యరుయనిై ాత్తపయౌసఽౄధరైమా?

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

కొథిెప్ట్ి యభయులు ఎదఽభెైధర, లేథర సభాయేశ్ెం బౄయవ అనఽఔునైట్లిగ యఖఔప్ో బధర ఔడర
యనఽఔలెంగధే ఉెంట్లభ?

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడెం – ఇథి ఙరలా కీలకెంశ్ెం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజెంగ ఙరలా ఆసఔౄ ెంగ
ఉెండరయౌ.




ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి బౄయవ కసౄ సభమెం యచిియౄభ?
అతనఽ/ఆఫ ఙెఫతేనై థరనినలై శ్రదే చాుణరభ?

బౄయవ యనియోఖథరయవఔు ూభిౄగ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైభ? లేఔ సఖెం సభమెం ప్ట్ల ఫో ధనాధే
ఖడిప్భ?

1. యౘవపలయలు

యౘవపలయలెంట్ే బౄ ఔదయౌఔలు, సెంకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. బౄయవ భాట్లాడే, నడిఙే, ఔయవిధే భభిమ

నఽెంచఽధే దే తేలన్సై బౄ ఖ భిెంచి అవతయౌ యభికి ఎెంణో కొెంత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో ఔడర
ట్ిి యౄబ.

ఙెఫ తేనై థరెంట్ా కైవలెం కొెంత భాతాఫే ఎవభెైధర యెంట్లయని అెంట్లెంట్లయవ. భనెం ఙెనిథే భన ఖ భిెంచి
ఙరలా ఎఔుువగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేెందనైభాట్. కఫట్ిి యౘవపలయల యషమెంలల ఙరలా జఞఖరతౄగ ఉెండరయౌ.
a) నభ్ఔెం
ఎలా ఔనిెంఙరయౌ, ఆత్యరుసెంణో ఉెండరయౌ, బౄయవ ల఼భిమస్క గ యెంట్లధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి
ఎలా ఔయౌగిెంఙరలనై థరనినలై కొనిై ట్ిప్్ ఇయగో:




బెంగిభ – నిట్లయవగ, బ జఞలు యనఔుు యలేలా నఽెంఙోవడెం
ధేయవగ ఔళ్ా లలకి చాడట్ెం – “నవుు” భ కెంణో
అవయసఫైన, ఉథేెశ్ూయుఔ లలైఖలు

b) నభ్ఔెం
తయచా లేల్్ య్న్ నఽ రోరత నభ్డె. కఫట్ిి అతని భాట్లు సహజెంగధే గయౌకి ప్ో తేెంట్లబ. తనఽ

ఙెఫ తేనై థరనిట్ా ఆఫ లని్మర్ అనై పలవననఽ ఆఫ యౘవపలయలు ఔయౌెంచవు భభి. అెందఽకై
ఙెఫ తేనై థరెంట్ా నిజఞబతీ లేదనై పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయల ట్ా జఞఖరతౄఖ ఉెండట్ెం ఫేలు.
యట్ి జఞబిణరనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి:





ా నలట్ిి ఎఔుువగ చాడఔప్ో వడెం, లేథర శ్యయేఖెంగ ఆయడెం
ఔళ్ా లలకి ఔళ్ై
భాట్ా డేుడె ఙేబ లేథర యేళ్ా ై భూత్త భ ెందఽ ఉెంచఽకోవడెం

పౌత్తఔెంగ అవతయౌ వకిౄ నఽెంచి దాయెంగ జభిగినట్లిగ ఔభోివడెం
రుస భైట్ల నలయఖడెం
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యెంఖ భాయడెం; భ కెం లేథర ఫడ ప్ాెంతెం ఎయరగ కవడెం
ఙెభట్ నలయఖడెం

ఔెంఠ్సుయెం భాయడెం, నచ్ తదతభలు భాయడెం, భాట్ికీ గపెంతే సయవెకోవడెం

సుభనిై భెందాెం నఽెంచి తఔుువ యబలల ఉెంచఽత ధభ్థిగ, సషిెంగ భాట్లాడట్ెం

డిలని్వ్ధస్కని, సభిగ యనడెం లేదధే పలవననఽ ఔయౌగిెంఙే కొనిై యౘవపలయలు:






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

ఙేతేలనఽ ెంట్ి భ ెందఽ కరస్క ఙేసఽకోవడెం

ఔళ్ా ణో నలదెగ చాడఔప్ో వడెం, లేథర కిెంథికి చాడట్ెం

ఔయేళ్ యనియోఖథరయవ ఖనఽఔ యట్ిలల ఏయైధర యౘవపలయలు చాుతేెంట్ే, ఫహృర బృభ్యౌై బౄయవ ఔయభి
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథరయవ భనసఽలల ఏెం జయవఖ ణోెంథో ఆలలచిెంఙరలని అయ ెం.
2. యధే ధైుణరలు

సభాఙరయ ధైుణరలలా ఎవభెైధర ఫలగ దిఱి నలట్ి లయౌ్న, నలెంచఽకోయయౌ్న భూడో వయా ెంగ యధే ధైుణరలనఽ
ఙెుకోవచఽి. ఇయ “నిధైవభెైధర అయ ెం ఙేసఽకోయలెంట్ే భ ెందఽగ నఽవుు యభిని అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ” అధే
ాకాత వకిౄఖత ధైుణ సాతాెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.

బౄయవ ఎెంత ఫలగ యనఖలయధేథి బౄ విత్తౄ ఫలధతలనఽ బౄయవ ఎెంత ఫలగ నియుభిౄెంచఖలయనై థరనినలై ఙరలా ాపలవెం

చాుతేెంథి. భభిమ ఇతయవలణో బౄ సెంఫెందరల ణరలఔు ధరణత బౄద ఔడర. అెందఽకై కొనిై ఫయవగెైన యధే
కిట్లఔులనఽ ఇుడె భనెం చాథరెెం.

a) చఽయవగా యనడెం:
అెంట్ే భనెం కైవలెం అవతయౌ యయవ ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాెం యనడెంణో సభినలట్ిఔుెండర ఆ భాట్ల
థరుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సెంథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ామత్తైెంచడెం
అనైభాట్.

చఽయవగా యనడరనికి సెంఫెందిెంచిన కొనిై అెంరలనఽ భనబృుడె చాథరెెం. అయ:i.

శ్రదే చాడెం

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనెం నియెంతయెం దిఱి నలట్ి లయౌ. ఇసఽౄనై సెంథేరనిై ల఼ుఔభిెంఙరయౌ. అలా
ల఼ుఔభిెంచినట్లిగ ఔనిెంఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాయయెం ఔడర బౄ ఖ

భిెంచి ఙరలా “ఖట్ిి గధే”

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



వఔౄ నఽ ధేయవగ చాడట్ెం

దిఱి భయా ెంఙే ఆలలచనలనఽ ఔుఔు ధట్ిడెం
వత్తభైకిెంఙరలధే దో యణకి భానలఔెంగ లదేెం కఔప్ో వడెం
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ఫమట్ి అడు ెంఔులనిైెంట్ిన్స ఔున నలట్ిడెం (అెంట్ే బౄ బఫైల్ నఽ లలైలెెంట్ మోడ్స లల నలట్ిడెం
వెంట్ియ)

వఔౄ ణరలఔు యౘవపలయలనఽ ఔడర “యనడెం”

ii. బౄయవ యెంట్లధరైయని అయ భబయలా ఙేమడెం:
బౄ యౘవపలయల యడఔెం ఙరలా కీలఔఫైన ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽెంథి. ఉథరహయణఔు బౄయవ ఇలా ఙేమవచఽి:




అుడుడా నవువచఽి. తలవచఽి.

ఒనలన్ గ ఉెండే, అవతయౌ యయవ బౄణో లేుచిగ భాట్లాడేలా ఙేలే ఫయవగెైన బెంగిభనఽ
ఎెంచఽకోవచఽి

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

iii. ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం:
భనెం యధేథరెంట్ా ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియా థరుభ వకీరఔయణఔు లలనవుతేెంథి. అెంట్ే వకిౄఖత

అెంచధరలు, తీయవలు, భనఔుెండే నభ్కల వెంట్ియట్ి థరుభ అనైభాట్. అెందఽకై యధే వకిౄగ బౄయవ ఈ
లియానఽ ఖ భిెంచి నియెంతయెం జఞఖయౄఔెంగ ఉెండరయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేబృట్ సభిగ అయ ెం
ఙేసఽఔుధే ామతైెం ఙేమాయౌ.




ఇెందఽకోసెం అవతయౌ వకిౄ సెంథేరనిై బౄయవ యరలాఱెంఙరయౌ్ భవచఽి. ఙెనెంథేబృట్ సభిగ
నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు ాశ్ైలు యేమాయౌ్ భవచఽి.

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

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

ఉథరహయణ
సషిత కోసెం అడఖట్ెం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫట్ిి , ధేనిలా అనఽకోవడెం ఔభెకిధ
ై ర, భా ఆభోఖ ప్ానా లల కొనిైెంట్ి
ణరలఔు లబిే నలై బౄఔు కొనిై సెంథేయౘలునైట్లిధరైబ, బౄయవ భభిెంత సషిెంగ ఙెఖలభ?
వఔౄ థరలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననట్లిగధే త్తభిగి ఙెడెం – అెంట్ే బౄయవ ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ ప్ానఽా

బౄఔు ఆయెంచినెంత ఆఔయిణీమఫైన లాపలలనఽ ఇవుజూడెం లేథర” – ధేనఽ బృభ్యౌై సభిగధే అయ ెం
ఙేసఽఔుధరైధర?

iv. తీయభిగ ఉెండఔప్ో వడెం:
చఽయవగా యనడెంలల అత్త నలదె అడు ెంఔులలా ఔట్ి, తీయభిగ భాయజూడట్ెం భభిమ

వఔౄ యషమెంలల

భ ెందఽగధే ఏయయచఽఔునై అబుప్ామాలఔు యలువనివుడెం. థీని పయౌతఫేబృట్ెంట్ే, వఔౄ ఙెఫ తేనై
థరనిై యెంట్ృ ఔడర, థరనికి తనథెైన యవక్షాూభిత యకానెం ఇవుడెం ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి.

ఇలాెంట్ి తీయభితనెం వలా బౄయవ వఔౄ నఽ భాట్లాడఔుెండర ఙేమడెం జయఖవచఽి. థరనిై సభమానిై వితర

ఙేమడెంగ ఔడర బౄయవ పలయెంచవచఽి. నలైగ వఔౄ తన సెంథేరనిై సషిెంగ యనిెంచఔభ ెంథే
అతనిై/ఆఫనఽ భధలలధే ఆనేల, బౄయవ బౄ యదన బదలు నలట్ిడమో, కెండిెంఙేెందఽఔు థిఖడమో
జయఖవచఽి.

49

ఇథి వఔౄ నఽ ూభిౄగ భెచిగపడెతేెంథి. అతనిఙేి సెంథేరనిై బౄయవ ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽకోఔుెండర ఙేసౄ ఽెంథి.
చఽయవగా యనడభెంట్ే:



ాశ్ై అడిగై భ ెందఽ వఔౄ భాట్లాడెతేనై ాత్త అెంరన్సై ూభిౄ ఙేమనివుడెం
ఎదఽయవ యదనలణో వఔౄ ఔు భధలల అెంతభమెం ఔయౌగిెంచఔప్ో వడెం

v. సభెైన తీయవలల సెంథిెంచడెం:
చఽయవగా యనడభెంట్ే కైవలెం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖా డెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువనైభాట్. యెంట్లనై

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




భభదూయుఔెంగ, బౄ సెందనలలా నిజఞబతీగ ఉెండట్ెం

అవతయౌ వకిౄకి బౄ ఒనలన్ ధస్క నఽ గౌయవూయుఔెంగ ణెయౌమజైమడెం

బృభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని బౄయవ పలయయౄభో, అవతయౌ వకిౄని ఔడర బౄయవ అలాగై
చాడట్ెం

vi. ఫలగ యనడెం:
ఫలగ యనడభెంట్ే బృభ్యౌై బౄయవ అవతయౌ వకిౄ ప్తాలలకి ాయేశ్నలట్ికోవడెం, భభిమ అతనఽ/ఆఫ
అనఽబూతేలనఽ బృభ్యౌై యభిలాగై పలయెంచఽఔుెంట్ృ అనఽబూత్త ఙెెందడెం.

యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం యనియోఖథరయవఔు గపగ లేవలెంథిెంచడెంలల ఙరలా కీలఔఫైన అెంశ్ెం.

యనియోఖథరయవఔు ఏయైధర సభసలునైుడె, లేథర అతనఽ/ఆఫ తీవాఫైన ఫలధలలా ఉనైుడె థీనికి
ప్ాదరనెం ఎెంతగధన నలయవఖ తేెంథి.

యనఽబూత్తమ తెంగ (ఎెంతీ) యనడభెంట్ే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో బౄయవ ఏకీబయెంచఔప్ో బధర
యయవ ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడెం. వఔౄ ఔు బౄ

అెంగీఔిత్తని కఔప్ో బధర, ఔన్ససెం

ుకోలునఽ చానెంచడెం ఇఔుడ ఙరలా ాదరనెం. “అవునవునఽ”, “అలాగ” వెంట్ి థరలనఽ భధ
భధలల అనఽవుగ యడట్ెం థరుభ థీనిై సఽలువుగ యదిెంచవచఽి.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
కిెంథియట్ిలల ఏథి చఽయవగా యనడెంలల పలఖెం కదఽ?
I.

ఫలగ శ్రదే చాడెం

II. ఫలగ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం

III. యనఽబూత్తమ తెంగ యనడెం
IV. సభెైన భీత్తలల సెంథిెంచడెం
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F. ధైత్తఔ ావయౄ న
1. భియౕలన
ఇట్ీవయౌ కలెంలల యప్య మాజభాధరలనఽ ఖ భిెంచి ఙరలా తీవాఫైన ఆెంథో ళ్నలనఽ యనిసఽౄధరైబ.
ఎెందఽఔెంట్ే అయెంచుత ావయౄ నఔు సెంఫెందిెంచిన భదఽలు ఫలగ నలభిగిప్ో తేధరైబ. ాెంచెంలలని అత్త నలదె

ఔెంనలన్సలలా ఔడర కొనిై తుడె ణరాలనఽ సభభిెంచడెం థరుభ భభిమ తుడె ఆడిట్ సభిికైషనా థరుభ
మోసెం ఙేలన ఉదెంణరలు యలుఖ చాసఽౄధరైబ. ఫలెంఔుల నిధఽలనఽ యట్ి మాజభాధరలే తభ సనిైళతేలలా
కొెందభి నేభశ్నఽ తినౄ భిఙేెందఽఔు దఽభిునియోఖయవసఽౄనై తీయవఔు ఔడర కొదవ లేదఽ. అదికయవలు ఔడర తభ
వకిౄఖత లబిే కోసెం అదికభనిై యడెఔుెంట్లధరైయవ. యది నియుహణలల నిఔుచిిగ ఉెంట్లయని అెంణర నభ్ఔెం
నలట్ి లఔునై వఔుౄలే ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసౄ ఽధరైయవ. వ్ మకిౄఖత అబువిథిే మావ భభిమ
యచిలయడిగ నలభిగబ.

నేభశ్

పయౌతెంగ యప్యెంలల “ధైత్తఔత”గ ఙెవగిన అనిై అెంరలనలైధర జయఫ థరభీతనెం భభిమ కభపభైట్ ప్లన

తథితభలలనలై చయి ధరధరట్ికీ నలయవఖ ణోెంథి. “సభాఙరయ హఔుు చట్ి ెం” భభిమ “ాజఞ ాయోజన యజెం”
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభాలు ఫయవగెైన జయఫ థరభీతనెం భభిమ ప్లనలనఽ యదిెంఙేెందఽఔు ఫేలు
భాభాలుగ భాభబ.

ధైత్తఔ ావయౄ న అధేథి థరనెంతట్ అథే సఽభిప్లనఔు ఫలట్లు యవసఽౄెంథి. ఎవభెైధర తన ఫలధతనఽ చితౄ యథిేణో
నియుభిౄలేౄ అఔుడ సఽభిప్లన థరనెంతట్థే ఉెంట్లెంథి. అధైత్తఔ ావయౄ న అధేథి ఇతయవ ట్ా అత్త తఔుువ శ్రదే,
యభీతఫైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభెైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబెం కోసెం ామతైెం

ఙేసౄ ఽధరైయెంట్ే అఔుడ అధైత్తఔ ావయౄ న ఉనైట్ేి లెఔు. సుాయోజధరల ఖ భిెంచి ట్ిి ెంచఽకోవడెం తు కదఽ.
కన్స అెందఽకోసెం ఇతయవల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణెంగ నలట్ిడఫే తు.

బీభా అధేథి నభ్ఔెంనలై ఆదరయడు యప్యెం. మాజభాన భభిమ ధైత్తఔ అెంరలు ఈ బీభా యప్యెంలల

అతెంత ప్ాదరనెం సెంతభిెంచఽఔునై అెంరలు. అెందఽకై ఇఔుడ నభ్ఔ థోా హభెంట్ే మోసగిెంచడరనికి సభానెం.
నలైగ అథి తు ఔడర. కైవలెం బీభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథేెశ్ెంణో ఆరవహృలఔు తుడె సభాఙరయెం ఇచిిధర,
లేథర సాచిెంచిన బీభా ప్ాన్ ఆరవహృల అవసభలనిైెంట్ిన్స తీభైిథి కఔప్ో బధర ప్ యప్ట్ల జయవఖ తేనైట్ేి
లెఔు.

ఇతయవల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలే భ కభని పలయెంచినుడె అనియయెంగ అధైత్తఔ ావయౄ న
ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. లు నిఫెంధనలలా ఐఆభీుఏ నేభపునై ధైత్తఔ ావయౄ ధరవయ ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ నలెంప్ ెంథిెంఙే
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమెం 4లల చభిిెంచడెం జభిగిెంథి).

నిఫెంధనలనఽ ఏ యధెంగనా ఉలా ెంఘెంచఔుెండర జఞఖరతౄ డేెందఽఔు నిఫెంధధరవయలలని ాత్త నిఫెంధననా
ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. థరనిఔెంట్ే భ కెంగ, బీభా ఔెంనలన్స భభిమ

థరని ాత్తనిధఽలు ఖనఽఔ

ఆరవహృల ాయోజధరలధే నితెం భనసఽలల ఉెంచఽఔుెంట్ే అనిై నిఫెంధనలనా యయవ తభెంత ణరభ గధే

అనఽసభిసౄ ఽనైట్లి లెఔు. అథే బీభా ఔెంనలన్స అదికయవలు కైవలెం ఆరవహృల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ
యప్య లక్షాల ట్ా ఎఔుువ శ్రదే చాుతేెంట్ే ఔచిితెంగ ప్ యప్ట్ల
ా జయవఖ ణరబ.
2. లక్షణరలు
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ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు:
a) ఔా బెంట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ ల఼ుమ ాయోజధరల ఔెంట్ే నలై యబలల
ఉెంచఽకోవడెం

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

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

ఈ థిఖ వ సెందభౌలలా ధైత్తఔ ావయౄ న థెఫోత్తధే ాభాదెం ప్ ెంచి ఉెంట్లెంథి:
a) భెెండె ప్ానా లల ఔథరని ఔెంట్ే ఔట్ి తఔుువ న఼ాబృమెం, లేథర ఔబౄషన్
ఔథరనిైఎెంనఔ ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెండట్ెం

ఉెంట్ే యట్ి భధ ఏథో

b) ాసౄ ఽతభ నై ప్లల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ ప్లల఼ని తీసఽకోయయౌ్ెంథిగ లఫయవ్ ఙేమాలనై
ఉతే్ఔత.

c) బీభా ఔెంనలన్సకి ణెయౌలేౄ ఖనఽఔ ఔా బెంట్ల, లేథర కెాబెం లబిే థరయవల ాయోజధరలనలై ాత్తఔల ాపలవెం
చాఖల సెందభౌల ఖ భిెంచి ణెయౌలప్ో వడెం

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6
థిఖ వ యట్ిలల ధైత్తఔ ావయౄ న ణరలఔు లక్షణెం కనిథేబృట్ి?
I.

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

II. ఔా బెంట్ల ణరలఔు యప్య భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయెం ణరలఔు గోతనఽ ప్ట్ిెంచడెం
III. ఔా బెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలకై నలదెన఼ట్ యేమడెం
IV. సుాయోజధరల ఔెంట్ే ఔా బెంట్ ాయోజధరలనఽ భ ెందఽెంచడెం
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యభెంశ్ెం
a) యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ సెంఫెందరల ప్తా భభై ఇతయ యప్భలలా ఔధరై ఔడర బీభా యప్యెంలల
ఙరలా కీలఔెంగ ఉెంట్లెంథి.

b) లేయ ధరణతలఔు సెంఫెందిెంచిన ఐదఽ ాదరన సాచీలు యశ్ుసన్సమత, బభోయ, సెంథిెంఙే తతుెం,
యనఽబూత్త భభిమ ఔనిెంఙేయ.

c) యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువనఽ అతనిణో థీయఘకయౌఔ ప్ాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సెంఫెందరనిై
ఏయయచఽకోవడెం థరుభ యదిెంచఖల ఆభిఔ లాపలల బతౄ ెం యలువగ ఙెవచఽి.

d)

యనియోఖథరయవ లేవ యషమెంలల బీభా ఏజెెంట్ల ప్తా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫైనథి.

e) సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ బదలు నలట్ిిెంథి. ఇథి భదఽలఔు

సెంఫెందిెంచి కైెంథీాఔిత ఖణరెంఔ కైెందాెంగ భభిమ భిశ్రభలల భదఽల భియౖుభనికి తీసఽఔుెంట్లనై
చయలనఽ యయేక్షిెంఙే కైెందాెంగ ని ఙేసౄ ఽెంథి.

f)

బీభాథరయవ భభిమ బీభా ఔెంనలన్స ఇయవవుభి అెంగీకయెం ఫేయఔు నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యభికి
భధవభిౄగ వవహభిెంచవచఽి.

g) చఽయవగా యనడభెంట్ే శ్రదే చాడెం, ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం, భభిమ సజఞవుగ సెంథిెంచడెం.
h) ధైత్తఔ ావయౄ న అెంట్ే సుాయోజధరల ఔెంట్ే యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడెం.

కీలఔ థరలు
a) లేవల ధరణత
b) యనఽబూత్త

c) సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎెంఎస్క)
d) యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986
e) జిలాా యనియోఖథరయవల ఫో యెం
f)

బీభా అెంఫ డ్స్భన్

g) యౘవపలయలు

h) చఽయవగా యనడెం
i)

ధైత్తఔ ావయౄ న
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ III.
యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ ప్ాత్తథిఔన ట్ిషిఫైన సెంఫెందరనిై ఏయయచఽకోవడెం థరుభ యదిెంచఖల ఆభిఔ
లాపలల బతౄ ెం యలువనఽ యనియోఖథరయవ జీయత కలు యలువ గ ఙెవచఽి.
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ III.
థర్ు ప్భీికి మోట్లయవ బీభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ చట్ి ాకయెం తనిసభి. కఫట్ిి థరనినలై చభైి
అనవసయెం.
జయఫ 3
సభెైన ఎెంనఔ II.
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చట్ి ెం, 1986 ాకయెం వసఽౄవులనఽ త్తభిగి యఔరబెంఙే ఉథేెశ్ెంణో కొధే వకిౄని
యనియోఖథరయవగ భిఖణెంచలేయవ.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ IV.
అనఽభానెం ఆభోఖఔయఫైన సఫెందరనిై ఏయయచజఞలదఽ.
జయఫ 5
సభెైన ఎెంనఔ II.
భభీ తీయభితనెంణో ఉెండట్ెం చఽయవగా యనడెంలల పలఖెం కజఞలదఽ.
జయఫ 6
సభెైన ఎెంనఔ III.

ఔా బెంట్ల ాయోజధరల ఔెంట్ే సుాయోజధరలఔు నలదెన఼ట్ యేమడెం ధైత్తఔ ావాతన కదఽ.
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
_____________ ఔనిెంఙే వసఽౄవు కదఽ.
I.

ఇలుా

II. బీభా

III. బఫైల్ ఫో న్
IV. జీన్్ జత
ాశ్ై 2
_______________ అధేథి లేయ ధరణతఔు సాచిఔ కదఽ.
I.

ణెయౌయడి

II. యశ్ుసన్సమత
III. యనఽబూత్త

IV. సెంథిెంఙే తతుెం
ాశ్ై 3
పలయత్ లల _______________ బీభా తనిసభి.
I.

మోట్లయవ థర్ు ప్భీి ఫలధత

II. ఇళ్ా ఔు అగిైాభాద బీభా

III. థేయౕమ ామాణరలఔు ామాణ బీభా
IV. వకిౄఖత ాభాద బీభా
ాశ్ై 4
బీభాథరయవ ణరలఔు బీభా కయవిలనఽ తగిాెంఙేెందఽఔు ఔ దే త్త __________
I.

ునఃబీభా

II. తగిాెంు

III. సహ బీభా
IV. భిఫేట్ల
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ాశ్ై 5
తన బీభా ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయవ ఐఆభీుఏనఽ ............ థరుభ సెంాథిెంచఖలడె.
I.

ఐజీఎెంఎస్క

II. జిలాా యనియోఖథరయవల ఫో యెం
III. అెంఫ డ్స్భన్

IV. ఐజీఎెంఎస్క లేథర జిలాా యనియోఖథరయవల ఫో యెం లేథర అెంఫ డ్స్భన్
ాశ్ై 6
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చట్ి ెం యట్ిని చాసఽౄెంథి:
I.

బీభా ఔెంనలన్సలనలై వఙేి భదఽలు

II. దఽకణథరయవలనలై వఙేి భదఽలు

III. ఫలాెండ్స నలై వఙేి భదఽలు
IV. బీభా ఔెంనలన్సలు, ఫలాెండెా భభిమ దఽకణథరయవలనలై వఙేి భదఽలు
ాశ్ై 7
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
I.

నషిభియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ

ళెైకోయవి

II. జిలాా ఫో యెం

III. భషిర ఔబౄషన్
IV. జఞతీమ ఔబౄషన్
ాశ్ై 8
యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల ణొయౌ ాపలవెం ఇలా ఏయడెతేెంథి:
I.

ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థరుభ

II. సకలెంలల యళ్ాడెం థరుభ
III. ఆసకిౄ చాడెం థరుభ

IV. సభమానికి యళ్ాడెం, ఆసకిౄ చాడెం భభిమ ఆత్యరుసెంణో ఉెండట్ెం థరుభ
ాశ్ై 9
సభెైన యకనఽ ఎెంచఽకోెండి:
I.

బీభానఽ యఔరబెంఙేుడె ధైత్తఔ ావయౄ న అయధెం

II. బీభా ఏజెెంట్ా ఔు ధైత్తఔ ావయౄ న అనవసయెం.

III. ఏజెెంట్ల భభిమ బీభా ఔెంనలన్స భధ యరుయనిై నలెంప్ ెంథిెంచడెంలల ధైత్తఔ ావయౄ న ఉయోఖడెతేెంథి.
IV. ధైత్తఔ ావయౄ ననఽ కైవలెం ఉనైత యబ ఫేధేజ్డ ఫెంట్ నఽెంచి భాతాఫే ఆయెంచఖలెం.
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ాశ్ై 10
చఽయవగా యనడభెంట్ే:
I.

వఔౄ ట్ా శ్రదే చాడెం

II. అుడుడా తలడెం, నవుడెం
III. ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం

IV. వఔౄ ట్ా శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం, నవుడెం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ II.

బీభా అధేథి ఔనిెంచని వసఽౄవు.
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ I.

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

మోట్లయవ థర్ు ప్భీి ఫలధత బీభా పలయతథేశ్ెంలల తనిసభి.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ II.

బీభాథరయవ ణరలఔు బీభా వమానిై తగిాెంఙేెందఽఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఔ భాయా ెం ప్లల఼లల తగిాెంు కాజు.

జయఫ 5
సభెైన ఎెంనఔ I.

బీభా ప్లల఼ యషమెంలల భదఽలునై యనియోఖథరయవ ఐజీఎెంఎస్క థరుభ ఐఆభీుఏనఽ సెంాథిెంచవచఽి.
జయఫ 6
సభెైన ఎెంనఔ IV.

యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం బీభా ఔెంనలన్సలు, దఽకణథరయవలు భభిమ
భిషుభిసౄ ఽెంథి.
జయఫ 7
సభెైన ఎెంనఔ II.
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ఫలాెండా నలై వఙేి భదఽలనఽ

యౄ.20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేవలు, లేథర నషిభియౘభలఔు సెంఫెందిెంచిన అెంరలనలై జిలాా ఫో భనికి
భిది ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 8
సభెైన ఎెంనఔ IV.

యనియోఖథరయవ సెంఫెంధెంలల యరుసెంణో ఉెండట్ెం, సకలెంలల ఙేయవకోవడెం, భభిమ ఆసకిౄ చాడెం థరుభ
ఫయవగెైన ణొయౌ ాపలవెం (పస్కి ఇెంనలాషన్) యేమడెం యధడెతేెంథి.
జయఫ 9
సభెైన ఎెంనఔ III.

ధైత్తఔ ావౄన ఏజెెంట్ల భభిమ బీభా ఔెంనలన్స భధ నభ్కనిై ప్దఽగపలడరనికి ఉయోఖడెతేెంథి.
జయఫ 10
సభెైన ఎెంనఔ IV.

చఽయవగా యనడభెంట్ే వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని ట్ా శ్రదే చాడెం, అుడుడా తలడెం భభిమ
నవుడెం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడెం.
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అదరమెం 3
భదఽల భియౖుయ మెంణరాెంఖెం
అదరమెం భిచమెం
నియెంతయెం నలయవఖ తేనై యనియోఖథరయవ అెంచధరలు భభిమ అసెంతినౄ ఔయెంగ నడెసఽౄనై లేయ ాభాణరల
ాసౄ ఽత ధేథెంలల బీభా భిశ్రభ అత్త ాదరనఫన
ై లేయ భిశ్భ
ర గ ఉెంథి. ఇెందఽలల నియెంతయ ఉణరదఔ
ఆయషుయణ, యనియోఖథరయవ లేవలల అణరధఽనిఔ యెంకైత్తఔతని ఉయోగిెంచడెం వలా యదిెంచిన గప అబువిథిే
ఔనినసౄ ఽధరై, ఈ భిశ్భ
ర యనియోఖథరయవ అసెంతినౄ కి ఖ భెైెంథి. ఈ భిశ్భ
ర ట్ా యనియోఖథరయవకి ఙరలా చినై
చాు ఉెంథి. ఈ భిల త్త
 ని దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాబ తుభూ, థరనిణోఫలట్ల భెఖ లేట్ర్ తయపు నఽెంచి అధేఔ
కయఔరభాలు ఙేట్ి ఫడరుబ.
బీభా సెంస యనియోఖథరయవకి అెంథిెంఙే యయధ లేవలఔు ట్ర్ై అభౌెండ్స (ని బదలెై భ గిలే భధ కలెం,
turnaround times లేథర TAT) సభమానికి, ఐఆర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫెంధనలు యదిెంచిెంథి. ఇయ
ఐఆర్ డీఏ (IRDA) లల ప్లల఼థరయా సెంక్షైభ నిఫెంధనలు (Protection of Policyholders‟ Interests
Regulations), 2002 నేభిట్ యదిెంఫడరుబ. బీభా సెంస లకి ఔ ాపలవవెంతఫన
ై భదఽ భియౖుయ
మెంణరాెంఖెం (grievance redressal mechanism) అవసయెం. అెందఽకై IRDA థరనికి సెంఫెందిెంచి ఔడర
కొనిై భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ ఏయయచిెంథి.
ధేయవిఔుధే అెంరలు

A. భదఽల భియౖుయ మెంణరాెంఖెం – యనియోఖథరయవల కోయవిలు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman)
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A. భదఽల భియౖుయ మెంణరాెంఖెం – యనియోఖథరయవల కోయవిలు, అెంఫ డ్స్భన్ (Ombudsman)
1. సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస Integrated Grievance Management System (IGMS)
సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)ప్ాయెంబుెంచిెంథి. బీభా భదఽల
ఖణరెంకలనఽ ప్ ెందఽభిఙే సఽయక్షిత యనెంగ ఉెంట్ృ బీభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భియౖుయ తీయవణెనఽైలనఽ
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంట్లెంథి.
ప్లల఼థరయవలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽి. అెందఽకోసెం తభ ప్లల఼ యవభలనఽ ప్ ెందఽభిచి, తభ
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సెంఫెందిత బీభా సెంస కి ెండెం జయవఖ తేెంథి.
భదఽల భియౖుయ మెంణరాెంఖెం (Grievance redressal mechanism)
ఈ భదఽలనఽ,యట్ి భియౖుభనికి ట్ిి న సభమానిై IGMS భియౕయౌసా
ౄ ఉెంట్లెంథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
కిరెంథి URL యౌెంఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽి:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చట్ి ెం, 1986The Consumer Protection Act, 1986
కీలకెంశ్ెం
ఈ చట్లినిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫయవగెైన బదాత ఔయౌెంఙేెందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయవల
ా భభిమ ఇతయ సెంస లనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్న
యయథరల భియౖుభనికి యనియోఖథరయవల కౌని్ళ్ై
సదఽప్మాలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు” అభలలాకి తీసఽఔుభవడెం జభిగిెంథి. ఈ చట్లినిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ
(సెంసుయణ) చట్ి ెం, 2002ణో సవభిెంఙరయవ.
చట్ి ెంలల కొనిై నియుచధరలు ఈ కిరెంథి యధెంగ ఇవుఫడరుబ:
నియుచనెం
“లేవ (Service)” అెంట్ే ఫలెంకిెంగ్, లైధరని్ెంగ్, యయణర, బీభా, ప్ాలలలెంగ్, యదఽత్ లేథర ఇతయణరా ఇెంధన
సయపభ, ఫో భిుెంగ్, లేథర లాడిజెంగ్, లేథర భెెండా, ఇెంట్ి నిభ్ణెం, యధనదెం, అభూజ్డఫెంట్, యభౄ, ఇతయ
సభాఙరయ సభైు వెంట్ి యట్ిని యడఔెంథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలలకి తీసఽకొఙేి యదరనెం ఖ భిెంచిన వయృనగ
పలయెంఙరయౌ. కన్స ఙరభీజలు తీసఽకోఔుెండర ఉచితెంగ ఙేలే లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ ెందెంలల లేని
అెంరలు థీని భిదిలలకి భవు. బీభానఽ లేవగ ఇెందఽలల ప్ ెందఽయచడెం జభిగిెంథి
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“యనియోఖథరయవ (Consumer)” అెంట్ే ఈ థిఖ వ నేభపునై ఏ వకిౄ అబధర:
 ఏథెైధర ాత్తపలెం ఙెయౌాెంచి వసఽౄవులనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాెంట్ి వసఽౄవుల యడఔెంథరయవ ఔడర.
కన్స అలాెంట్ి వసఽౄవులనఽ త్తభిగి అభ్డెం థరుభ గన్స, భభై ఇతయ యణజ అవసయెం కోసెం గన్స
లేఔభిెంచిన వకిౄ ఈ భిదిలలకి భడె. లేథర
 ఇలాెంట్ి లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లేథర ఏథెైధర ాత్తపలానికి ఫదఽలుగ అలాెంట్ి లేవలనఽ
ప్ ెంథిధర. లేవల లబిె ప్ ెంథినయయవ ఔడర ఇెందఽలల ఔలఫడరుయవ.
“లలెం (Defect)” అెంట్ే ఔ ెందెం అనఽసభిెంచి గన్స లేథర ఏ లేవని సెంఫెందిెంచి గన్స ఔ వకిౄ ఏథెైధర
లలెం, అసెంూయృ త, లలెం, ధరణతలల లలెం, చట్ి యెంగ గన్స లేథర ఇతయణరా గన్స నియుళెంఙరయౌ్నెంత
సహజెంగ భభిమ దే త్తగ నియుళెంచప్ో వడెం వెంట్ియ థీని భిదిలలకి వయౄబ.
“భదఽ (Complaint)” అెంట్ే యౌఖితూయుఔెంగ ఈ థిఖ వ అెంరలణో ఙేలన ఆభోణ:
 అధరమఫైన యప్య యదరనెం లేథర నిఱదే వయౄ ఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన
 సయవఔులు ఔట్ి గన్స, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ గన్స లలప్ల ప్లెైణే
 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లేథర ప్ ెంథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలప్లు గన్స తలెత్తౄణే
 వసాలు ఙేలన ధయ చట్ి యెంగ కామెం ఙేలన
 థరనిఔెంట్ే, లేథర ప్కైజీ నలై ఉనైథరని ఔెంట్ే
ఎఔుువగ ఉెంట్ే
 ప్ాణరనికి,

బదాతఔు

యౘనిఔయఫైన

వసఽౄవులనఽ

చట్ి యఫైన

నిఫెంధనలఔు

యయవదే ెంగ

అభ్జూనణ,ే అెందఽలల ఔయౌనన యట్ి ఖ భిెంచి, యట్ిని యడరయౌ్న దే తేలు, యట్ి ాపలయనిై
ఖ భిెంచి ఫళయెంఖెంగ ఉెంఙరయౌ్నెంతగ సభాఙరభనిై ఉెంచఔప్ో ణే
“యనియోఖథరయవని యయదెం (Consumer dispute)” అెంట్ే

భదఽఔు ఖ భెన
ై వకిౄ తననలై ఙేలన


ఆభోణలనఽ కొట్ిి ప్భైమడెం, యట్ిని సయలు ఙేమడెం వెంట్ియ జయఖడెం.
a) యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖుయ సెంస లు (Consumer disputes redressal agencies)
“యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖుయ సెంస ”లనఽ ాత్త జిలాా, భషిర భభిమ జఞతీమ యబలల

ఏభట్ల

ఙేయౄ యవ.
i.

జిలాా ఫో యెం (District Forum)
 యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై
వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ
సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయ భిది ఈ ఫో భనికి ఉెంట్లబ.
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నషిభియౘభనికి

 తన ఆథేరల అభలు కోసెం ఉతౄ యవులు/డికీరలనఽ సెంఫెందిత లయల్ కోయవిఔు ెంనే అదికయెం జిలాా
ఫో భనికి ఉెంట్లెంథి.
ii. భషిర ఔబృషన్ (State Commission)
 థీనికి లసలెైన, అనలెట్ (అన఼లు ునభిుఙరయణ అదికయెంఖల), యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.
జిలాా ఫో యెం నఽెంచి అన఼ళ్ానఽ ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి
 జిలాా ఫో యెం నఽెంచి అన఼ళ్ానఽ ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి.
 యౄ. 20 లక్షలఔు బృెంచిన, యౄ. 100 లక్షల లలు యలుయన
ై వసఽౄవులు/లేవలు, భియౘభలఔు
సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ, కెాబభ లనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయెం, భిది ఈ ఫో భనికి ఉెంట్లబ.
 ఇతయ అదికభలు భభిమ అతరభిట్ీ తథితభలు జిలాా ఫో భనిై ప్ో యౌ ఉెంట్లబ.
iii. జఞతీమ ఔబృషన్ ( National Commission)
 ఈ చట్ి ెం కిెంద ఏభట్ల ఙేలన
 అతేనైత సెంస జఞతీమ ఔబృషన్.
 థీనికి

లసలెన
ై ,

అనలెట్

(అన఼ళ్ా ఔు

సెంఫెందిెంచిన

కోయవి)

భభిమ

యయేక్షణ

అదికభలుెంట్లబ.
 భషాట ఔబృషన్ ఇచిిన తీయవలనలై అన఼ళ్ానఽ ఇథి ఆలకిసౄ ఽెంథి. అెంణేగఔ యౄ. 100

లక్షలనఽ

బృెంచిన వసఽౄవులు/లేవలు భభిమ భియౘభల యయథరలఔు సెంఫెందిెంచిన కెాబభ లనఽ
యఙరయణఔు ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి.
 భషిర ఔబృషన్ నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉెంట్లెంథి.
ఈ భూడె సెంస లఔ లయల్ కోయవి అదికభలుెంట్లబ.
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చితాెం 1: భదఽ థరకలు దే త్త (Channels for grievance redressal)

b) భదఽ థరకలు దే త్త (Procedure for filing a complaint)
నలైన నేభపునై ఈ భూడె భియౖుయ సెంస లఔ భదఽ థరకలు దే త్త ఙరలా సఽలువుగ ఉెంట్లెంథి.
ఇెందఽఔు గన్స, అన఼లు థరకలుఔు గన్స ఎలాెంట్ి ఼జూ ఔట్లియౌ్న ని లేదఽ, అథి భషాట ఔబృషన్ అబధర,
జఞతీమ ఔబృషన్ అబధర సభై. భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమెంగ గన్స, లేథర తన అదీఔిత ఏజెెంట్ల
థరుభ గన్స థరకలు ఙేమవచఽి. యట్ిని వకిౄఖతెంగ యయా గన్స, లేథర ప్ో సఽి థరుభ గన్స థరకలు
ఙేమవచఽి. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వెంట్ి యభి అవసయఫేబౄ ఉెండదఽ.
c) యనియోఖథరయవల ఫో యెం ఉతౄ యవులు Consumer Forum Orders
భదఽ ఙేలన
 వసఽౄవులలా భదఽలల నేభపునై లలప్లుధరైమని గన్స, లేవలనఽ ఖ భిెంచి భదఽలల
ఙేలన
 ఆభోణలు యవజువమామని గన్స ఫో యెం ఖనఽఔ సెంతినౄ ఙెెంథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ
యట్ిలల ఏథో ఔట్ి గన్స, ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ గన్స ఙేమాయౌ్ెంథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽి.
vi. భదఽథరయవఔు ధయనఽ త్తభిగివుడెం, (లేథర బీభా అబణే న఼బృ
ా మెంనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌాెంచిన
ఙరభీజలనఽ త్తభిగివుడెం
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vii. అవతయౌ క్షెం నియా క్షెం వలా భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిెం, లేథర యౘనికి భియౘయెంగ కొెంత బణరౄనిై
ఙెయౌాెంచడెం
viii.

భదఽ ఙేలన
 లేవలలాని లలప్లనఽ లేథర లలట్లనఽ ణొలగిెంచడెం

ix. అధరమఫైన, లేథర నిఱదే యప్య దో యణ లనఽ ఆనేమడెం, లేథర ునభవితెం ఙేమఔప్ో వడెం
x. ప్భీిలఔు తగిన కయవిలనఽ ఙెయౌాెంచడెం
f) భదఽల సుపలవెం
ఈ భూడె ఫో భల భ ెందఽఔు వఙేి యనియోఖథరయవ యయథరలలా బీభా యప్యెం సెంఫెందిెంచి ఙరలావయఔు
ఈ థిఖ వన నేభపునై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄబ:
vi. కెాబమ్ భియౖుభలలా ఆలసెం
vii. కెాబభ లనఽ భిసుభిెంచఔప్ో వడెం
viii.

కెాబభ ల త్తయసుయణ

ix. నషి తీవాత
x. ప్లల఼ నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు
3. బీభా అెంఫ డ్స్భన్ (The Insurance Ombudsman)
బీభా చట్ి ెం, 1938 లలని అదికభల కిెంద ప్ౌయవల భదఽల భియౖుయ నిమభాలనఽ(Redressal of
Public Grievances Rules) 1998 నవెంఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన భజతాెం(official gazette)లల 1998లల
కైెందా ాబ తుెం నేభపుెంథి. ఈ నిమభాలు జీయత, యదరయణ బీభాలనిైెంట్ిక,ీ అనిై వకిౄఖత బీభాలఔ, అెంట్ే
వకిౄఖత హో థరలల తీసఽఔునై బీభాలఔు వభిౄయౄ బ.
బీభా సెంస ల యషమెంలల కెాబమ్ భియౖుభనికి సెంఫెందిెంచిన భదఽల భియౖుయెం అెంరలనఽ తఔుువ
కయవిలల, సభయ ెంగ, నియౖక్షిఔ దే త్తలల జభిగైలా చాడట్ెం యట్ి లక్షెం.
బీభాథరయవ భభిమ బీభా సెంస ల యసయ అెంగీకయెంణో నలన
ై నేభపునై నిఫెంధనల భిదిలల భధవభిౄగ
భభిమ కౌధ్లర్ గ అెంఫ డ్స్భన్ వవహభియౄ యవ.
నభదఽనఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర త్తయసుభిెంఙరలా అధే యషమెంలల అెంఫ డ్స్భన్ నియృ మఫే అెంత్తభెం.
a) అెంఫ డ్స్భన్ఔు భదఽ (Complaint to the Ombudsman)
అెంఫ డ్స్భన్ఔు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔెంగ, బీభాథరయవ సెంతఔెంణో గన్స లేథర అతని
చట్ి యఫన
ై యయసఽల సెంతఔెంణో గన్స, ఙేల ఉెండరయౌ. బీభా సెంస రక/కభలమెం ఔడర ఆ
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అెంఫ డ్స్భన్ భిదిలల ఉెండరయౌ. భదఽణో ప్ట్ల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉెండరయౌ. నషిెం
సుపలవెం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భియౘయెం యొఔు అెంచధర వెంట్ివన్సై ఉెండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సెందభౌలలా అెంఫ డ్స్భన్ఔు భదఽలు ఙేమవచఽి:
iv. భదఽథరయవ ఖతెంలలధే బీభా సెంస కి యౌఖితూయుఔెంగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔెంనలన్స:
 భదఽనఽ త్తయసుభిెంచిధర, లేథర
 భదఽథరయవకి బీభా సెంస ఆ భదఽ అెందఽఔునై ధల లలు ఎలాెంట్ి ఫదఽల
ఇవుఔప్ో బధర
v. బీభా సెంస నఽెంచి వచిిన సభాదరనెంణో భదఽథరయవ సెంతినౄ ఙెెందఔప్ో బధర
vi. బీభా సెంస త్తయసుభిెంచిన ధరట్ి నఽెంచి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉెండరయౌ
vii. భదఽ ఏ కోయవిలలనా లేథర యనియోఖథరయవ ఫో యెంలలనాలేథర ఇెంకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖెంలలనా
నలెండిెంఖ లల ఉెండభదఽ
b) అెంఫ డ్స్భన్ లఫయవ్లు (Recommendations by the Ombudsman)
అెంఫ డ్స్భన్ అనఽసభిెంఙరయౌ్న కొనిై యధఽలు/ప్ా ట్ కల్్ ఇలా ఉెంట్లబ:
v. భదఽ అెంథిన ధల భోజుల లలల లఫయవ్లు ఙేమాయౌ
vi. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో ప్ట్ల బీభా సెంస కి ఔడర ెంప్యౌ
vii. లఫయవ్లనఽ, యట్ిని అెందఽఔునై 15 భోజులలాగ భదఽథరయవ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
viii.

బీభాథరయవ ణరలఔు అెంగీకయ లేక ాత్తని బీభా సెంస కి ెంప్యౌ. థరనిై ల఼ుఔభిెంచిన 15

భోజులలాల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽాయఔయణ ఇవుభని కోభయౌ.
c) తీయవ(Award)
భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భియౖుయెం కఔప్ో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ బీభాథరయవకి
ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇయౄడె. అథి బీభాథరయవకి నషిెం ఔవర్ ఙేమడరనికి
అవసయఫన
ై ెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.
అెంఫ డ్స్భన్ అయయవులనఽ థిఖ వ నిమభాలు యయేక్షయ
ి ౄ బ :
v. అయయవుయౄ.20 లక్షలఔు బృెంచి ఉెండభదఽ (ఎక్్ గైరఱమా ఙెయౌాెంులు భభిమ ఇతయ కయవిలణో
ఔయౌన)
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vi. అయయవునఽ భదఽ ల఼ుఔయణ జభిగిన 3 ధలల లలల ాఔట్ిెంఙరయౌ. తేథి భభిమ

సెంూయృ

భియౖుయెంగ అలా అయయవునఽ అెందఽఔునైట్లిగ ధల భోజులలాల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔెంగ
అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
vii. బీభా సెంస ఔడర సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ. అెంగీకయ లేక అెందఽఔునై 15 భోజులలాల ఆ
ఫేయఔు అెంఫ డ్స్భన్ ఔు యౌఖితూయుఔెంగ ెంనెంఙరయౌ.
viii.

ఔయేళ్ బీభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవునఽ అెంగీఔభిసౄ ఽనైట్లిగ యౌఖితూయుఔెంగ

నేభపునఔప్ో ణే బీభా సెంస ఆ అయయవునఽ అభలు ఙేమఔప్ో వచఽి.

ల఼ుమ భీక్ష 1
యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషిభియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ
యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
V. జిలాా ఫో యెం
VI. భషిర ఔబౄషన్
VII. జిలాా భిషత్
VIII.

జఞతీమ ఔబౄషన్
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యభెంశ్ెం


సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)ప్ాయెంబుెంచిెంథి. బీభా భదఽల
ఖణరెంకలనఽ ప్ ెందఽభిఙే సఽయక్షిత యనెంగ ఉెంట్ృ బీభా భిశ్భ
ర లల యట్ి భియౖుయ తీయవణెనఽైలనఽ
యయేక్షిెంఙే యధనెంగ ఉెంట్లెంథి.



యనియోఖథరయవ యయథరల భియౖుయ ఏజెన్స్లు ాత్త జిలాా, భషిర, జఞతీమ యబలల ధలకొలఫడరుబ.



బీభా యప్భనికి సెంఫెందిెంచినెంత వయఔ, యనియోఖథరయవ యయథరలు అతదిఔెంగ కెాబభ ల
భియౖుయెంలల జభిగై జఞెం, కెాబమ్లు భియౖుయెం ఙేమఔప్ో వడెం, కెాబభ ల త్తయయుయెం, నషి బతౄ ెం
(quantum of loss), ప్లల఼ నిమభ నిఫెంధనల వెంట్ి యపలగలఔు ఙెెంథి ఉెంట్లబ.



బీభా సెంస , బీభాథరయవల షయతేలు యసయ అెంగీకయెంణో సాచిెంచఫడు కొనిై నిఫెంధనలఔు లలఫడి
అెంఫ డ్స్ భన్ ఔ భధవభిౄగనా, సలయౘథరయవగనా వవహభిెంచవచఽి.



భధవభిౄతుెం (intermediation) థరుభ యయదెం భియౖుయెం కఔప్ో ణే, అెంఫ డ్స్భన్ బీభాథరయవకి ఔ
అయయవు ప్స్క ఙేయౄ డె. ధరమసభ్తెంగ పలయెంచిన ఔ తీయవ ఇయౄడె. అథి బీభాథరయవకి నషిెం ఔవర్
ఙేమడరనికి అవసయఫన
ై ెంత భాతాఫే ఉెంట్లెంథి.

కీలఔ థరలు
1. సబౄఔిత భదఽల నియుహణ వవస (Integrated Grievance Management System (IGMS)
2. యనియోఖథరయవల యక్షణ చట్ి ెం (The Consumer Protection Act) 1986
3. జిలాా ఫో యెం
4. భషిర ఔబౄషన్
5. జఞతీమ ఔబౄషన్
6. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్
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ల఼ుమ భీక్షఔు సభాదరనెం
సభాదరనెం I
సభెైన జయఫ I.
జిలాా ఫో యెంకి యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయైన వసఽౄవులు, లేథర లేవలు భభిమ

నషిభియౘభనికి

సెంఫెందిెంచిన భదఽలనఽ ల఼ుఔభిెంఙే అదికయ భిది ఉెంట్లెంథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
IGMS కి యసౄ యణ యౄెం
I.

ఇనా్భెన్్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్

II. ఇెండిమన్ జనయల్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
III. ఇెంట్ిగరట్
ై డ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
IV. ఇెంట్ియౌజెెంట్ గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
ాశ్ై 2
యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి

100 లక్షల

థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషిభియౘభనికి

సెంఫెందిెంచిన అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది ___________ ఔు ఉెంట్లెంథి.
I.

ళెైకోయవి

II. భషిర ఔబృషన్
III. జఞతీమ ఔబృషన్
IV. జిలాా భిషత్
ాశ్ై 3
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి ఙెలా ుఫలట్బయ యనియోఖథరయవ భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ?
I.

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

II. యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄ భ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవుఔప్ో వడెం
III. ఔ భెందఽ ల఼యనలై ఎలభీజ ళెచిభిఔ ఇవుఔప్ో వడెం
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IV. లలెం ఉనై ఉతతే
ౄ లు
ాశ్ై 4
ఔ యనియోఖథరయవ బీభా ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచి భదఽ ఙేమాలనఽఔుెంట్ే ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి అతేతౄ భ
ఎెంనఔ ఏథి?
I.

ప్ో య్సఽ

II. సఽన఼ాెం కోయవి
III. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్
IV. జిలాా కోయవి
ాశ్ై 5
ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి ప్ాెంతీమ లేథర ప్ాథేయఔ భిదికి సెంఫెందిెంచి ఈ కిరెంథి యట్ిలల సభెైన యవయణ ఏథి?
I.

ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జఞతీమ భిది (jurisdiction) ఉెంట్లెంథి

II. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భషిర భిది ఉెంట్లెంథి
III. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి జిలాా భిది ఉెంట్లెంథి
IV. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభిెషిఫైన ప్ాెంతీమ భిబృతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.
ాశ్ై 6
ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని ఎలా అెందజైమాయౌ?
I.

యాతూయుఔఫైన భదఽ అెందజైమాయౌ

II. ఫో నఽలల భ్ఖిఔెంగ భదఽ ఙేమాయౌ
III. భ కాభ ఖిగ ధనట్ణ
ి ో భదఽ ఙేమాయౌ
IV. యభౄత్తాఔ ాఔట్న థరుభ భదఽ ఙేమాయౌ
ాశ్ై 7
ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని ఏ సభమెంలలు ఔలుసఽకోయయౌ?
I.

బీభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భెెండేళ్ాలలు

II. బీభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన భూడేళ్ాలలు
III. బీభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు
IV. బీభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఔ ధలలలు
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ాశ్ై 8
అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఇథి భ ెందఽగ ఙేమవలలన అవసయెం ఉెండదఽ?
I.

భదఽ „వకిౄఖతఫన
ై యౄుభైకలలా (Personal Lines‟ బీభాఔు సెంఫెందిెంచి ఔ వకిౄ థరుభ అబ
ఉెండరయౌ.

II. బీభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన 1ఏడరథిలలు భదఽ ఙేమాయౌ.
III. భదఽథరయవ అెంఫ డ్స్భన్ని ఔయౌలే భ ెందఽ ఔ యనియోఖథరయవ ఫో యమ్ని ఔలయయౌ
IV. కవలలన బతౄ ెం నషిభియౘయెం యౄ.20 లక్షల లలు ఉెండరయౌ.
ాశ్ై 9
అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఏఫైధర ఼జు/ చరభీజలు అవసయభవుణరమా?
I.

యవ.100 ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి

II. ఎలాెంట్ి ఼జుగన్స, చరభీజలుగన్స ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ
III. భియ్ఫ్ బతౄ ెంలల 20% ఼జుగ కచిితెంగ ఙెయౌాెంఙరయౌ
IV. భియ్ఫ్ బతౄ ెంలల 10% ఼జుగ కచిితెంగ ఙెయౌాెంఙరయౌ
ాశ్ై 10
ఔ నలైయేట్ల బీభాసెంస నలై భదఽ ఙేమవఙరి?
I.

భదఽలు కైవలెం ాబ తు బీభాసెంస లనలధ
ై ే ఙేమవచఽి

II. అవునఽ, నలైయేట్ల బీభాసెంస నలై భదఽలు ఙేమవచఽి.
III. లెైఫ్ లలకిర్లల ఉెండే నలైయేట్ల బీభాసెంస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽి
IV. ధరన్-లెైఫ్ లలకిర్లల ఉెండే నలైయట్
ే ల బీభాసెంస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽి

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ III.
IGMS కి యసౄ యణ యౄెం ఇెంట్ిగరట్
ై డ్స గీరయన్్ ఫేధేజ్డఫెంట్ లసిమ్
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ II.
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యౄ. 20 లక్షల నఽెంచి 100 లక్షల థరక యలుయన
ై లేవలు, వసఽౄవులు భభిమ నషిభియౘభనికి సెంఫెందిెంచిన
అెంరలనఽ యఙరయణఔు ఙేట్ేి భిది భషిర ఔబృషన్ఔు ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 3
సభెైన ఎెంనఔ II.
యౖు మజభాని ఔ యపలఖెంలల అతేతౄ భ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి సలయౘ ఇవుఔప్ో వడెం

ఙెలా ుఫలట్బయ

యనియోఖథరయవ భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలేదఽ.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ III.
బీభాఔెంనలన్స ఏ ప్ాెంత భిదిలలని ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ భిదిలలకి వసఽౄెంథో చాల, ఆ అెంఫ డ్స్భన్కి
యనియోఖథరయవ భదఽ ఙేమాయౌ.
జయఫ 5
సభెైన ఎెంనఔ IV.
ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ ఔ నిభిెషిఫైన ప్ాెంతీమ భిబృతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.
జయఫ 6
సభెైన ఎెంనఔ I.
ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽని యాతూయుఔఫైన భదఽ అెందజైమాయౌ
జయఫ 7
సభెైన ఎెంనఔ III.
బీభాసెంస థరుభ భదఽ త్తయసుభిెంచఫడిన ఏడరథిలలు భదఽథరయవ ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్భన్ని
సెంాథిెంఙరయౌ.
జయఫ 8
సభెైన ఎెంనఔ III.
అెంఫ డ్స్ భన్ ని ఔయౌలే భ ెందఽ భదఽథరయవ యనియోఖథరయవ ఫో యమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయెం లేదఽ.
జయఫ 9
సభెైన ఎెంనఔ II.
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అెంఫ డ్స్భన్కి భదఽ ఙేమడరనికి ఎలాెంట్ి ఼జుగన్స, చరభీజలుగన్స ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ
జయఫ 10
సభెైన ఎెంనఔ II.
అవునఽ, నలైయేట్ల బీభాసెంస లనలై భదఽ ఙేమవచఽి.
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అనఽఫెంధెం
పలయతథేశ్ెంలల ాసౄ ఽతెం నిఙేలే జీయత బీభా సెంస ల జఞబిణర
1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమెంజ్డ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
2. బిభా సన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
3. HDFC యిెండర్ు లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
ూ డెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
4. ICICI ూ
5. ING యర
ై  లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
6. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
7. భాక్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
8. PNB ఫట్లెైఫ్ ఇెండిమా ఇనా్భెన్్
9. కోట్క్ భళెంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
10. SBI లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
11. ట్లట్ల AIA లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
12. భిలమన్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
13. అయయ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
14. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
15. యౕరభమ్ లెైఫ్ఇనా్భెన్్
16. పలయతీ Axa లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
17. పూచర్ జనభయ్ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
19. కెనభ HSBC ఒభిమెంట్ల్ ఫలెంక్ ఆఫ్ కభర్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
20. ఏగన్ భెయౌగభై (Aegon Religare) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
21. DLF ప్ాబౄభిక (Pramerica) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
22. యిర్ మూనిమన్ డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ఇనా్భెన్్
23. ఇెండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
24. ఎడెయ్ుస్క ట్ కియో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
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4

కభపభైట్ ఏజెన్స్ భెఖ లేట్భీ కోణరలు
కభపభైట్ ఏజెెంట్లా
కభపభైట్ ఏజెెంట్ా నిమెంతాణలు 2015 ఆఖసఽిలల సవభిెంచఫడరుబ. 2016 ఏనాల్ 1 నఽెంచి అభలలాకి వచిిెంథి.
కిెంథి నియుచధరలు థీనికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉధరైబ.
1.

నియుచధరలు:

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

బీభా చట్ి ెం, 2013 (2013లలని 18 లలక్షన్) కిెంద లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన చట్ి ెం లేథర అభలలా ఉనై ఏథేని
ూయుు ఔెంనలన్స చట్ి ెం కిెంద యౄుథిదె ఽఔునై ఏథేని ఔెంనలన్స; లేథర

(ii)

భిబృత ఫలధత పలఖయుభ చట్ి ెం, 2008 కిెంద యౄుథిదె ఽఔునై, భిజిషిర్ అబన ఒ భిబృత యవణ
పలఖయుభెం; లేథర

(iii)

సహకయ సెంగాల చట్ి ెం, 1912 లేథర సహకయ సెంగాల భిజిలేిరషన్ కోసెం ఏథేని చట్ి ెం కిెంద భిజిషిర్ అబన
ఒ సహకయ సెంగెం లేథర

(iv)

చట్ి ెంలలని లలక్షన్ 2లలని (4A) నిమభెంలల నియుళెంచినట్లి ఒ ఫలెంకిెంగ్ ఔెంనలన్స; లేథర

(v)

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

(vi)

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

(vii) సహకయ సెంగాల చట్ి ెం, 1912 భిదిలలని ఒ ాబ ణేుతయ సెంస లేథర సాక్ష్ యవణ సెంస లేథర భిజయవు
ఫలెంక్ ఆఫ్ ఇెండిమాణో నమోదఽ ఙేలన ఒ ఫలెంకిెంగ్ లైధరనిి మల్ ఔెంనలన్స; లేథర
(viii) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ని ఙేలేెందఽఔు అతరయట్ీ ఖ భిౄెంచిన భీత్తలల భభెవభెైధర వకిౄ.
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(c) “ఆమోథిత సెంస " అెంట్ే ాణేకిెంచి ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ ఆమోదెం, ాఔట్న ఙేమఫడి, బీభా యఔరమాలు, లేవ,
భాభెుట్ిెంగ్ యెంఖెంలల యద భభిమ /లేథర యక్షణలల ప్లుెంచఽఔుధే ఏథేని సెంస . భ ెంఫయలలని ఇనా్భెన్్
ఇన్లిట్ృట్ ఆపెం ఇెండిమా ఔడర ఇెందఽలల ఇబృడి ఉెంట్లెంథి.
(d) "ఆమోథిత భియౕలఔుడె" అెంట్ే ట్యౌఫో నిక్ యదరనెంనలై అబయ న లేథర అభ్ఔెం కోసెం ఒ ట్య్భాభెుట్ర్
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లనై వకిౄ అని అయ ెం. ఒ నిభిేషీ వకిౄ కోసెం ఈ నిమెంతాణలలాని 7(3) నిమెంతాణ కిెంద నేభపునఫడిన
అవసభలనఽ ధయయేభిి ఉెండరయౌ;
(e) "అతరభిట్ీ" అెంట్ే ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా 1999 (1999లలని 41) లలని
లలక్షన్ 3 కిెంద ఉనై యౌలపలల కిెంద ఏభట్ల ఙేలన ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ అని
అయ ెం.
(f) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ " అెంట్ే ఏథేని నిభిేషీ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ బీభా తయఖత్తకోసెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ
నిమెంతాణల కిెంద అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్ ధివతాెం ఔయౌగిన నలైన నేభపునై నిఫెంధనలల నేభపునై
ఏథేని దయకాసఽౄథరయవడని అయ ెం.
(g) “కభపభైట్ ఏజెెంట్(జీయతబీభా)" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ జీయత బీభా సెంస లుగ బీభా
యప్యెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్ సభిికైట్నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(h) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ (యదరయణెం)" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ యదరయణ బీభా సెంస లుగ బీభా
యప్యెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్ సభిికైట్నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(i) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఆభోఖ బీభా)" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ ఆభోఖ బీభా సెంస లుగ బీభా
యప్యెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్ సభిికైట్నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(j) "కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఉభ్డి)" అెంట్ే నలన
ై ఽనై ఎఫ్ నిమభెం కిెంద నేభపునఫడినట్లిగ జీయత బీభా సెంస లు,
యదరయణ బీభా సెంస లు, ఆభోఖ బీభా సెంస లుగ లేథర ఏథేని భెెండె యపలగలఔు లేథర భూడిెంట్ికి ఔయౌన బీభా
యప్యెం అబయ న, లేవకోసెం ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీఙేలనట్లవెంట్ి ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్ సభిికైట్నఽ ఔయౌగిన
కభపభైట్ ఏజెెంట్ అని అయ ెం;
(k) ఈ నిమెంతాణల ాయోజనెంకోసెం “భీక్ష సెంస ” అధేథి భ ెంఫయలలని ఇనా్భెన్్ ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా
లేథర కభపభైట్ ఏజెెంట్ా భ క అదికభి లేథర నిభిేషీ వఔుౄలకోసెం ధియఔయణ భీక్షనఽ నియుళెంచడెంకోసెం అతరభిట్ీ
ఆమోథిెంచి, ధనట్ిలై ఙేలన భభైథెైధర సెంస .
(l) ట్ అెండ్స ప్ార్ అెంట్ే కభపభైట్ ఏజెెంట్గ నిఙేలేెందఽఔు తన భ క అదికభి, డెైభెఔియా వ, లేథర పలఖయుభ లు లేథర
భభై ఇతయ ఉథో ఖ లు సయౘ దయకాసఽౄథరయవగ భిజిషిర్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు యభ చిణరనిై నిభేభిెంచడెంకోసెం యోఖత
అని అయ ెం.
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(m) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ “నాని్ల్ ఆ఼సర్" అెంట్ే ఆ సెంస నిమబృెంచి, అతరయట్ీ ఆమోదెం ప్ ెంథిన డెైభెఔిర్ లేథర
పలఖయుబృ లేథర ఎవభెైధర అదికభి లేథర ఉథో గి. ాణేకిెంచి సెంస కయఔలాప్లనఽ నియుళెంచడెంకోసెం తగిన
యథరయోతలు, ప్ాకిిఔల్ యక్షణ ఔయౌగి, ఈ నిఫెంధనల కిెంద అవసయఫైన భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై ఉెంట్లయవ.
(n) "భిజిలేిష
ర న్" అెంట్ే ఈ నిమెంతాణల కిెంద జఞభీ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెెంట్గ నిఙేలేెందఽఔు భిజిలేిష
ర న్ ధియఔయణ అని
అయ ెం.
(o) "నిమెంతాణ సెంస " అెంట్ే ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరయట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా, 2015 అని అయ ెం.
(p) "నిభిేషీ వకిౄ" అెంట్ే ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ తయున బీభా యప్భనిై కోయడరనికి, లేఔభిెంచడరనికి ఫలధతథరయవగ
ఉెంట్లయవ. యయవ ఈ నిఫెంధనల కిెంద అవసయఫైన అయోతలు, యక్షణ, భీక్ష ఉతీౄ యృ త అవసభలనఽ ధయయేభిి ఉెండరయౌ.;
(q) "ట్య్ భాభెుట్ర్' అెంట్ే యణజ ఔభూనికైషనఽా ెంనే యప్భనిై నియుళెంచడెంకోసెం ట్యౌకెం ఔభభిిమల్
ఔభూనికైషన్్ ఔసి భర్ నలాపభెన్్ భెఖ లేషన్్ 2010లలని భూడో అదరమెం కిెంద ట్యౌకెం భెఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ ఆఫ్
ఇెండిమా వదె భిజిషిర్ ఙేసఽఔుని, అతరభిట్ీ జఞభీఙేలన ధివణరానిై ఔయౌగిన సెంస అని అయ ెం;
(r) ఎట్ిఔుడె సవభిెంచిన యధెంగ ఈ నిమెంతాణలలా ఉయోగిెంచి, నియుచిెంచనట్ికీ, చట్ి ెంలల, ఇనా్భెన్్
భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ చట్ి ెం, 1999 లేథర అెందఽలలని నిమెంతాణలు/భాయా దయశకలు యేట్ిలలధైధర
నియుచిెంచిన థరలు, పలవ వకీౄఔయణలు ఆ చట్లిలు/నిమెంతాణలు/భాయా దయశకలలల యట్ికి కైట్లబెంచిన యకయెం
అభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.
2. ఈ నిమెంతాణల యసౄ ిత్త భభిమ వభిౄెంు:
(1) కిెంద ఉనై భిజిలేిరషన్ ధియఔయణ ఙెలా ుఫలట్ల సెందయౌెంగ జీయత బీభా సెంస లు, యదరయణ బీభా సెంస లు, ఆభోఖ
బీభా సెంస ల బీభా యప్భనిై అబభిెంచడరనికి, లేఔభిెంచడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి కభపభైట్ ఏజెెంట్ా
భిజిలేిరషన్నఽ ఈ నిమెంతాణలు ఔవర్ ఙేయౄ బ.
(a) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (జీయతబీభా) ఖభిషీెంగ భూడె జీయత బీభా సెంస ల బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ
అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽి..
(b) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (యదరయణెం) ఖభిషీెంగ భూడె యదరయణ బీభా సెంస ల బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ
అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽి. థరెంణోప్ట్ల బీభా
కభపభైట్ ఏజెెంట్ (యదరయణెం) యదరయణ బీభా ఉతతే
ౄ ల చిలా య వయౄ కనిై అబభిెంచి, లేఔభిెంచి లేవలు
అెంథిెంఙరయౌ. అలాగై ఉభ్డిగ కోు భిస్కు యౄ. ఐదఽ కోట్ల
ా బృెంచని అలాెంట్ి సెంస ల యణజ
కయఔలాప్లనఽ ఔడర నియుళెంఙరయౌ.
(c) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఆభోఖబీభా) ఖభిషీెంగ భూడె ఆభోఖ బీభా సెంస ల బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ
అబభిెంచడెం, లేఔభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంఙేెందఽఔు ఏభట్ా నఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽి.
(d) ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఉభ్డి)కి నిమభాలు (a) నఽెంచి (c)వయఔునై నిమభాలు వభిౄయౄ బ.
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(e) బీభా ఔెంనలన్సలణో ఔుదఽయవిఔునై ఏభట్లలల ఏథేని భాయవ ఙేమాలనఽఔుెంట్ే అతరభిట్ీనఽెంచి భ ెందసఽౄ
అనఽభత్తణోధే జయగయౌ. ాసౄ ఽత ప్లల఼థరయవలఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ.
3. దయకాసఽౄ భిఖణన –
(1) భిజిలేి,ర న్ భెంజూయవ కోసెం ఒ దయకాసఽౄనై భిఖణెంఙే సభమెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్ కయఔలాప్లు యగిెంచడరనికి
సెంఫెందిెంచిన అనిై యషమాలనఽ లెఔులలకి తీసఽఔుెంట్లెంథి.
(2) నలైయట్ి యషమెంలల ఎలాెంట్ి క్షప్తెం లేఔుెండర, ాణేకిెంచి అతరభిట్ీ కిెంథి యట్ిని లెఔులలకి తీసఽకోయయౌ:(a) చట్ి ెంలలని 42 డి లలక్షన్లలని 5వ ఉయపలఖెం కిెంద నేభపునఫడిన ఏథేని అనయోతలు దయకాసఽౄథరయవ
ఫలధడెతేధరైభ;
(b) దయకాసఽౄథరయవడికి కయఔలాప్లు నియుళెంచడరనికి సభిడే భీత్తలల కభలమ ాథేశ్ెం, ఉఔయణెం,
సఽయక్షితేలెైన భానవవనయవ లాెంట్ి భ్యౌఔ వసతేలుధరైమా;
(c) అతరభిట్ీ థరుభ ఖతెంలల లెైలలనఽ్ భెంజూయవ/భిజిలేిరషన్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైన ఎవభెైధర వకిౄ దయకాసఽౄథరయవణో
ాతక్ష లేథర భోక్ష సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉధరైడర.
a. యవయణ: - ఈ ఉ నిఫెంధన ాయోజనెంకోసెం “ాతక్ష లేథర భోక్ష సెంఫెంధెం” వకీౄఔయణ అెంట్ే ఒ సెంస
లేథర ఒ ఔెంనలన్స లేథర ఒ కభపభైట్ సెంస లేథర థరని అనఽఫెంధ, ఉ సెంస , అెంతర్ సెందరన సెంస లేథర
దయకాసఽౄథరయవడి ఖూ
ర ప్ ఔెంనలన్స. ఔెంనలన్సల చట్ి ెం, 2013, కెంనట్ీషన్ చట్ి ెం 2002లల నేభపునై అభలే ఇఔుడ

ఔడర వభిౄయౄ బ.
(d) దయకాసఽౄథరయవ భ క అదికభి ట్ి బదఽాడిగ ఉెండి, అతరభిట్ీ ఆమోథిెంచిన లలఫస్క ాకయెం ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన
సెంస నఽెంచి ఔన్ససెం మాపై ఖెంట్ల ప్ట్ల తిమభీ, ప్ాకిిఔల్ యక్షణ ప్ ెంథి ఉెండరయౌ. యక్షణ భ గిెంులల భీక్ష ఫో యవు
నియుళెంఙే భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై ఉెండరయౌ.
దయకాసఽౄథరయవడి భ క అదికభి ఇనా్భెన్్ ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథర లఐఐ లెండన్ లేథర
ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ మాఔుివభీస్క ఆఫ్ ఇెండిమా అయో లబయట్/లలలగ ఉెండరయౌ లేథర ళెైదభఫలదలలని
ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్ ఇనా్భెన్్ అెండ్స భిస్కు ఫేధేజ్డఫెంట్ నఽెంచి న఼జీ ఙేల ఉెండరయౌ. తిమభీ, ప్ాకిిఔల్ యక్షణ 25
ఖెంట్ల ప్ట్ల ఉెండరయౌ.
(e) దయకాసఽౄథరయవడి భ క అతికభి డెైభెఔియా వ, ఇతయ ఉథో ఖ లు ఖత భూడేళ్ాలల ఈ నిమెంతాణలఔు ఱలడాల్ 3లల
నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయని ఉలా ెంఘెంచి ఉెండభదఽ;
(f) బీభా కఔుెండర దయకాసఽౄథరయవడి భ క యప్యెం యషమెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్గ, థరని కయఔలాప్లఔు,
ఇతయ కయఔలాప్లఔు భధ ఆభిఔ వవయౘభలలా లుఔుఫడి ఔయౌగి ఉధరైభ అని భియౕయౌెంఙరయౌ.
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(g) ఈ నిమెంతాణలలని ాఔట్న ఆదరయెంగ భ క అదికభి/డెైభెఔిర్(లు)/నిభిేషీ వఔుౄలు అయోతలు, యోఖతలు ఔయౌగి
ఉధరైభ అని చాడరయౌ
(h) ప్లల఼థరయవల ాయోజధరలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని భిజిలేిరషన్ భెంజూయవ ఙేమాలధే అబుప్ామానిై అతరభిట్ీ ఔయౌగి
ఉెండరయౌ.
(3) దయకాసఽౄథరయవడె నేభపునై వఔుౄలు కిెంథి అవసభలనఽ ధయయేయిఖలగయౌ. –
a. ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన ఫో యవు/సెంస నఽెంచి ఇెంట్ర్ లేథర తత్భాన భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై ఉెండరయౌ:
b. (i) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన సెంస నఽెంచి నిభిేషీ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ బీభా యెంఖెంలల ఔన్ససెం మాపై ఖెంట్ల
ప్ట్ల యక్షణ అెందఽకొని, భీక్షా సెంస నియుళెంచిన భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై ఉెండరయౌ;
(ii) కభపభైట్ ఏజెెంట్ (ఉభ్డి) నిభిేషీ వకిౄ ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన సెంస నఽెంచి నిభిేషీ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ బీభా
యెంఖెంలల ఔన్ససెం మాపై ఖెంట్ల ప్ట్ల యక్షణ అెందఽకొని, భీక్షా సెంస నియుళెంచిన భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై ఉెండరయౌ;
c. బీభా యప్భనిై అబభిెంచి, లేఔభిెంచడెంకోసెం కభపభైట్ ఏజెెంట్ యనియోగిెంచఽఔుెంట్లనై నిభిేషీ వకిౄ అతరభిట్ీ
జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల ధివణరానిై ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ ధివతాెం కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్ ాకయెం
జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భూడేళ్ాప్ట్ల ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ;
ధివతాెం జఞభీ కోసెం ఈ నిమెంతాణలలాని అనఽఫెంధెం3లల నేభపునై యౄెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్ భ క అతికభి
థరుభ నిభిేషీ వకిౄ అతరభిట్ీకి దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
d.

ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఒ నిభిేషీ వకిౄ భభో ఇతయ కభపభైట్ ఏజెెంట్ఔు భాభలనఽఔుెంట్ే ాసౄ ఽత
కభపభైట్ ఏజెెంట్ జఞభీ ఙేలన అబెంతయ యళత ధివతాెంణో ప్ట్ల కొతౄ కయభైట్ ఏజెెంట్ థరుభ అతరభిట్ీకి
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ. ఔయేళ్ ాసౄ ఽత కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఎలాెంట్ి అబెంతయ యళత ధివణరానిై 30భోజులలాు జఞభీ
ఙేమఔుెంట్ే అతని ఫథియ్కి ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽెంచి ఎలాెంట్ి అబెంతయెం లేదని భిఖణెంచఫడెతేెంథి. కభపభైట్
ఏజెెంట్ నఽెంచి అబయ ననఽ ల఼ుఔభిెంచిన తభుత అతరభిట్ీ ఫథియ్ని సాచిసా
ౄ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నేయవనఽ భాభిి,
సవయణణో ఔడిన ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.

e. అయోత ఔయౌగి, ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ నిమెంతాణ సెంస , 2002 (కభపభైట్ ఏజెెంట్ా ఔు
లెైలలని్ెంగ్) కభపభైట్ ఏజెెంట్ వదె ని ఙేసౄ ఽనై నిభిెషీ వఔుౄలు భభిమ /లేథర భ క బీభా కయ నియుహఔులు ఈ
నిమెంతాణల కిెంద భిజిషిర్ ఙేలన కభపభైట్ ఏజెెంట్ా వదె ఉథో గనిై కొనయగిసౄ ఽెండవచఽి. అబనట్ికీ, అలాెంట్ి
నిభిేషీ వఔుౄలు భభిమ /లేథర భ క బీభా కయనియుహఔుల యవభలనఽ భిజిలేిరషన్ భెంజూయవ కోసెం నిభిేషీ
దే త్తలల దయకాసఽౄ ఙేలే సభమెంలల కన్స లేథర ఆయవ ధలలలాు కన్స అెంథిెంఙరయౌ. ఇలాెంట్ి నిభిేషీ వఔుౄలు
78

భభిమ /లేథర భ క బీభా కయనియుహఔుల యవభల యయౕదఽనఽ అెందఽఔునై తభుత నలైఔనిన ఉ నిమెంతాణ
(ల)లల నేభపునైట్లిగ యభికి ఒ ధియఔయణనఽ అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
4. భిజిలేిరషన్ ునయవదే యణ - (1) భిజిలేిరషన్ భ గిలే భ ెందఽ 30భోజులలాు కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిరషన్ ునయవదే యణకోసెం
అతరభిట్ీకి నిభీృత ఼జుణో ప్ట్ల ఫయెం ఏ థరుభ ఒ దయకాసఽౄనఽ సభభిెంఙరయౌ.
అబనట్ికీ, నిభీృత ఖడెవు తభుత అథే సభమెంలల ాసౄ ఽత భిజిలేిరషన్ యసౄ వ ఖడెవు భ గిెంునఔు భ ెందఽగ
దయకాసఽౄ అతరభిట్ీకి ఙేభిణే, అతరభిట్ీకి యౄ. వెంద అదను యవసఽెంణో ప్ట్ల నఽైలు ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔుెండర సభ చిత కయణరలణో ఇథివయఔట్ి యౌలపలల భిదిలలకి భని జఞెం జభిగిెందని దయకాసఽౄథరయవడె
భతూయుఔెంగ నేభపుెంట్ృ, యౄ. 750లణో ప్ట్ల వభిౄెంఙే నఽైలనఽ ఙెయౌాలేౄ, భిజిలేిరషన్ ఖడెవు థరట్ిన తభుత
ునయవదే యణకోసెం నలట్ి లఔునై దయకాసఽౄనఽ అతరభిట్ీ అెంగీఔభిెంచవచఽి.

ఖభనిఔ: భిజిలేిరషన్ ఖడెవు భ గిలేెందఽెంఔు 90భోజుల భ ెందఽగ భినావల్ దయకాసఽౄనఽ సభభిెంఙేెందఽఔు
కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ అనఽభత్తసఽౄధరైయవ.
(2) భిజిలేిరషన్ భినావల్ కోభైభ ెందఽగ భ క అతికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన సెంస నఽెంచి ఔన్ససెం 25
ఖెంట్ల ప్ట్ల యనిఔ, ప్ాకిిఔల్ యక్షణ ప్ ెంథి ఉెండరయౌ.
(3) ఉ నిమెంతాణ (1) కిెంద ునయవదే యణకోసెం దయకాసఽౄనఽ 7వ నిమెంతాణ భిదిలల భియౕలనలలకి తీసఽకోయయౌ.
(4) భిజిలేిరషన్ ునయవదే యణఔు నేభపునై నిఫెంధనలనిైట్ిన్స దయకాసఽౄథరయవడె ూభిౄ ఙేలనట్లి సెంతినౄ ఙెెంథిణే, ఫయెం
ల థరుభ భూడేళ్ా కలానికి భిజిలేిరషన్నఽ ునయవదే భిెంచి, ఆ సభాఙరభనిై దయకాసఽౄథరయవఔు ణెలప్యౌ.
5. భిజిలేిరషన్ భెంజూయవ ఙేమఔప్ో వడరనికి అనఽసభిెంఙే దే త్త (1) 4వ నిమెంతాణ కిెంద భిజిలేిరషన్ భెంజూయవకోసెం లేథర 11వ నిమెంతాణ కిెంద ునయవదే యణ కన్స 7వ నిమెంతాణలల
నేభపునై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ లేఔుెంట్ే అతరభిట్ీ భిజిలేిరషన్ ధివణరానిై భెంజూయవ ఙేలేెందఽఔు లేథర
ునయవదే భిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచవచఽి.
దయకాసఽౄథరయవ యదననఽ యధేెందఽఔు ఎలాెంట్ి అవకశ్బృవుఔుెంట్ే ఎలాెంట్ి దయకాసఽౄనఽ త్తయసుభిెంచలేయవ.
(2) భిజిలేిరషన్ ధివణరానిై భెంజూయవ లేథర ునయవదే యణనఽ త్తయసుభిెంచిన క్షెంలల అతరభిట్ీ అెందఽఔుఖల
కయణరలనఽ యవభిసౄ ా, దయకాసఽౄథరయవఔు సభాఙరభనిై 30భోజులలాు అెంథిెంఙరయౌ.
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(3) అతరభిట్ీ నియృ మెంణో ఇఫోెందఽలఔు ఖ భెైన దయకాసఽౄథరయవలు ఉ నిమెంతాణ (2) కిెంద అదరభిట్ీ ఆథేరలు జఞభీ
ఙేలన ణేథీ నఽెంచి 45 భోజులలాు అన఼ల్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు యౄప్ ెంథిెంచిన యదరనెం ఫేయఔు లలఔభిట్ీస్క అనలలేట్
ట్ిాఫ నల్ఔు అన఼ల్ ఙేసఽకోవచఽి.
6.

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

7. కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిరషన్ భెంజూయవఔు నిఫెంధనలు:
నిమెంతాణ 9 కిెంద భెంజూయవ ఙేలన భిజిలేిరషన్ లేథర 11వ నిమెంతాణ కిెంద భెంజూయవ ఙేలన ునయవదే యణ కిెంథి
నిఫెంధనల ఫేయఔు యసయెం భ డిడి ఉెంట్లబ:(i)

ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషిర్ అబన కభపభైట్ ఏజెెంట్ నలై ఔనిన నిమెంతాణ (3)లల నేభపునైట్లిగ భాతాఫే
బీభా యప్భనిై అబభిెంచడెం, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్తెంచఫడరయౌ;

(ii)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ చట్ి ెం, ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ చట్ి ెం, 1999, అతరభిట్ీ ఎట్ిఔుడె
జఞభీ ఙేలే నిమెంతాణలు, ఉతౄ యవులు, భాయా దయశకలు, భభై ఇతయ సాచనల యదియదరధరలఔు ఔట్లిఫడరయౌ;

(iii)

అతరభిట్ీకి ఇథివయఔు సభభిెంచిన ఏథేని సభాఙరయెం లేథర యవభలు తుగ, తుథో వ ట్ిి ెంఙేలా ఉెంట్ే
లేథర ఇథివయఔు సభభిెంచిన సభాఙరయెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాయవ ఙేమాలనఽఔుెంట్ే కభపభైట్
ఏజెెంట్ భ ెందసఽౄగధే సభాఙరభనిై అతరభిట్ీకి భతూయుఔెంగ ణెలప్యౌ.;

(iv)

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

(v)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ తభ వనయవలు, ణరభ ఉథో ఖెంలల నిమబృెంచఽఔునై వఔుౄల సెంకఔు అనఽ ఖ ణెంగ
ప్లల఼లనఽ అబభిెంచి, లేఔభిెంఙరయౌ.

(vi)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ అతరభిట్ీ నేభపునై యౄెంలల భికయవులనఽ నియుళెంఙరయౌ. అెందఽలల ాణేఔెంగ అతరభిట్ీ
ఆమోదెం ప్ ెంథిన ణేయౌఔప్ట్ి ఉతతే
ౄ లనఽ బృనయౘబెంచి కభపభైట్ ఏజెెంట్ అబభిెంచిన ాత్త ప్లల఼లల
ప్లల఼ యభీగ, నిభిేషీ వకిౄ యభిగ యవభలు నిభిేషీ వకిౄకి ప్లల఼ ట్లగ్ ఙేమఫడెణరబ. అతరభిట్ీ అెంథిెంఙే
ఇలాెంట్ి భికయవులఔు, యవభలఔు నియెంతయ ప్ానౄ ని అనఽభత్తెంఙే వవస లనఽ కభపభైట్ ఏజెెంట్ లదేెం ఙేమాయౌ.
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(vii) బీభా ఉతతే
ౄ ల అబయ న కోసెం కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఎలాెంట్ి భిల తేలలానా భయ్ి లెవల్ భాభెుట్ిెంగ్
యదరధరనిై ఙేట్ి భదఽ;
(viii) కభపభైట్ ఏజెెంట్ తన డెైభెఔియా వ, భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలఔు వభిౄెంఙే ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడి
ఉెండరయౌ.;
(ix)

కభపభైట్ ఏజెెంట్ 31వ నిమెంతాణలల నేభపునై యధెంగ కభపభైట్ ఏజెన్స్కోసెం కాణరల ుసౄ కలనఽ
నియుళెంఙరయౌ;

8. యవసఽెం ఙెయౌాెంు భభిమ యవసఽెం ఙెయౌాెంచడెంలల యైపలెం భిణరభాలు–
(1) ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిరషన్, ఆ తభుత జభిగై భినావల్ సభమాలలా యౄ. 10యేలణో ప్ట్ల వభిౄెంచఖల
నఽైలణో ఔడిన త్తభిగి ఙెయౌాెంచఖల దయకాసఽౄ యవసఽెంనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ ఼జునఽ ళెైదభఫలదలల
ఙెలా ుఫలట్ల అబయలా థి ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా నేభిట్ తీసఽకోయయౌ.
లేదెంట్ే ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమాఔు ఎలకరటనిక్ భాయా ెంలల నఖదఽ ఫథియ్
ఙేమాయౌ. దయకాసఽౄ యవసఽెం లేఔుెండర ఏ దయకాసఽౄనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయవ.
(2) అతరభిట్ీనఽెంచి భిజిలేిరషన్ భెంజూయవ కోసెం సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభుత 15 భోజులలాు దయకాసఽౄథరయవ యౄ.
25యేలు, థరనికి వభిౄసౄ ఽనై నఽైలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ. ఼జు ల఼ుఔభిెంచిన తభుత, భిజిలేిరషన్ భెంజూయవ కోసెం నిమభ,
నిఫెంధనల యషమెంలల సెంతినౄ ఙెెంథిణే, అతరభిట్ి దయకాసఽౄథరయవ కోయవఔునై యపలఖెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్గ
వవహభిెంఙేెందఽఔు భిజిలేిష
ర న్నఽ భెంజూయవ ఙేమాయౌ.
(3) భెనావల్ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయలని కోయవఔుధే కభపభైట్ ఏజెెంట్ యౄ. 25యేల యవసఽెం, అదను నఽైలణో ప్ట్ల
నిభీృత యౄెంలల ునయవదే యణకోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
9. ప్భిణోఱఔెం(1) కభపభైట్ ఏజెెంట్ఔు ఙెయౌాెంఙే లేథర థరనికి ఙెయౌాెంఙే ప్భిణోఱకనిై నిమెంతాణల తయున అతరయట్ీ ఎట్ిఔుడె
యయేక్షిసౄ ఽెంథి.
(2) ఐఆర్డిఏ (కభపభైట్ ఏజెెంట్ా లెైలలని్ెంగ్), 2002 కిెంద లెైలలనఽ్ ప్ ెంథిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ల
ా ఆ నిమెంతాణలలాని
24(2)లల నేభపునై యధెంగ తభ కాణరథరయవలఔు లేవలు కొనయగిెంఙే క్షెంలల ఆ నిమెంతాణల కిెంద ఙేలన,
లేఔభిెంచిన యప్యెంకోసెం ప్భిణోఱకనిై అెందఽఔుధేెందఽఔు అనఽభత్తెంచవచఽి. ఔయేళ్ అలాెంట్ి కభపభైట్ ఏజెెంట్ల
ా
ా 31వ నిమెంతాణలల నేభపునై యధెంగ తభ కాణర
ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషిర్ ఙేసఽకోయలని కోయవఔుెంట్ే యళ్ై
ుసౄ కలలలల ప్త ెంథరలు, కొతౄ ెంథరల కిెంద ల఼ుఔభిెంచిన ప్భిణోఱకనిై యేయవగ యలాడిెంఙరయౌ.
10. బీభాకోసెం ప్ో భట్ెం–
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బీభా యప్భనిై అబభిెంఙే, లేఔభిెంఙే సభమెంలల, కిెంథి నిఫెంధనలఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఔట్లిఫడరయౌ:
(i) ాణేకిెంచిన యప్య భాయా ెంలల ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ బీభా సెంస లణో పలఖయుభెం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెెంట్
ఆనేక్షథరయవలెైన యనియోఖథరయవఔు ఉతతే
ౄ లనఽ ెంనణీఙేలేెందఽఔు ఏభట్ల ఔయౌగిన బీభాసెంస ల జఞబిణరనఽ
యలాడియౄ యవ. ఔవభైజీ యసౄ ిత్త, ప్లల఼ కలెం, ఙెయౌాెంచఖల న఼ాబృమెం, న఼ాబృమెం నిమభాలు, తభ వదె అెందఽఫలట్లలల
ఉెంట్ృ, యనియోఖథరయవ కోయవఔుధే భభైథెైధర సభాఙరయెం. అెంణేకఔ ఆనేక్షథరయవ కోభిణే ణరభ ఇవుజూుతేనై బీభా
ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ఔబృషన్ యబని యలాడిెంచవచఽి.;
(ii) భ క యప్య ఉతత్తౄ ణో ప్ట్ల బీభానఽ ఒ అనఽఫెంధ ఉతత్తౄ గ యఔరబెంఙే సెందయౌెంలల కభపభైట్ ఏజెెంట్
లేథర థరని యట్లథరయవ లేథర థరని అనఽఫెంధ సెంస లు భ క యప్య ఉతత్తౄ కొనఽగోలుథరయవనఽ తనిసభిగ తభ
థరుభ బీభా ఉతత్తౄ ని కొధరలని నియోెందిెంచభదఽ. కభపభైట్ ఏజెెంట్ భ క అదికభి లేథర చీఫ్ లైధరనిి మల్ అదికభి
(లేథర తత్భానెం) అతరభిట్ిణో ాత్త అయ సెంవత్భనికి ఱలడాల్ 8లల ఇచిిన యౄెంలల ఒ ధివణరానిై థరకలు
ఙేమాయౌ. ఏ ఆనేక్షథరయవఔు బీభా ఉతత్తౄ ని నియోెంధెంగ అభ్లేదని ధియఔభిెంఙరయౌ.
(iii) ఏ బీభా సెంస ఔడర తన ాత్త ఔా బెంట్ వదె బీభా ఙేబెంఙరలని కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ కోయభదఽ.
11. అతరభిట్ీకి యలాడిెంఙరయౌ్నయ (1) కభపభైట్ ఏజెెంట్ కయలని కోయవఔుధే ఒ దయకాసఽౄథరయవ దయకాసఽౄ థరకలు ఙేలే సభమెంలల థరని భియౕలనఔు
సెంఫెందిెంచిన అనిై యసౄ యఔ యషమాలనఽ సుచిెందెంగ యలాడిెంఙరయౌ. దయకాసఽౄ థరకలు తభుత లేథర
దయకాసఽౄ ప్ాలలస్క ఙేలన తభుత తభ దయకాసఽౄ భియౕలనకోసెం అెంథిెంచిన సభాఙరయెంలల ఏథేని భాయవ ఉెండే
క్షెంలల అలాెంట్ి భాయవనఽ దయకాసఽౄథరయవ సుచిెందెంగ అతరభిట్ీ భియౕలనకోసెం అతరభిట్ీకి సభభిెంఙరయౌ.
(2) అథే యధెంగ, భిజిలేిరషన్ జఞభీ అనెంతయెం అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్నఽ ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్
ఏజెెంట్ యభికి భిజిలేిష
ర న్ ఙేలన సభమెంలల నేభపునై అెంరలలల ఏథేని భాయవ ఉెంట్ే ఆ భాయవ ఙోట్ల
ఙేసఽఔునై 30 భోజులలాు థరనిని యలాడిెంఙరయౌ. అలాెంట్ి సభాఙరభనిై ల఼ుఔభిెంచిన తభుత ఏథేని యవయణ
కోయవచఽి లేథర అయోఫైనథిగ పలయెంచిన అలాెంట్ి ఆథేరలనఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
(3) ఏథేని నిమెంతాణ సెంస లేథర ాబ తు సెంస లు తభఔు వత్తభైఔెంగ చయలు తీసఽఔుెంట్ే ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఆ
చయలు తీసఽఔునై 30 భోజులలాు అతరభిట్ీకి యలాడిెంఙరయౌ. అలాెంట్ి ఇతయ సెంస లు జఞభీ ఙేలన ఏథేని చయ లేథర
ఆథేరనిై ఔడర నలైన సాచిెంచిన కలభిబృత్తప్ో లు యలాడిెంఙరయౌ.
(4)

ఇలాెంట్ి సభాఙరభనిై చానెంఙరలని కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ కోయవచఽి. లేథర
సభ చితెంగ పలయెంఙే యట్ిని త్తనెంవచఽి.

(5) కభపభైట్ ఏజెెంట్ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ ెంనణీ ఙేమాలని ాత్తప్థిసౄ ఽనై తన కభలమాలు, అఔుడ ని
ఙేసౄ ఽనై నిభిేషీ వఔుౄలు, యభికి అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన ధివతాెం సెంకనఽ అతరభిట్ీకి యలాడిెంఙరయౌ. అెంణేకఔ,
82

కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఒ కభలమానిై ప్ాయెంబుెంచడెం లేథర భూలయేమడెం లాెంట్ి యవభలనఽ ఔడర అతరభిట్ీకి
ణెలప్భి. సభ చితఫైనథిగ పలయెంఙే ఇతయ సభాఙరభనిై ఔడర అతరభిట్ీ కోయవచఽి.
(6) నలైన నిభైెయెంచిన నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడడెంలల యపలఫైణే, భిజిలేిరషన్ సలలని నెం లేథర యదఽె, దావ అభధెం
యదిెంు లేథర అతరయట్ీ సభ చితఫైనథిగ పలయెంఙే ఏథేని ఇతయ చయఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఖ భికవచఽి.
12. ఉతతే
ౄ ల ెంనణీకోసెం బీభా సెంస లణో ఏభట్ల
ా
a) ఈ నిమెంతాణ భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై కభపభైట్ ఔెంనలన్సలు ఉతతే
ౄ ల ెంనణీకోసెం బీభా సెంస లణో ఏభట్ల
ా
ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ ఏభట్ా లల అడెఖ నలట్ిిన 30 భోజులలాు అతరభిట్ీకి ఈ ఏభట్ల
ా ఖ భిెంచి ణెలప్యౌ్
ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి ఏభట్ల
ా ఔన్ససెం ఏడరథి కలెం ప్ట్ల ఉెంట్లెంథి.;
(b) ఇలాెంట్ి ఏభట్ా లలకి ాయేయెంచినుడె, ఒ నిభిేషీ బీభా సెంస ఉతతే
ౄ లనఽ ెంనణీ ఙేయౄ భని ఏ బీభా సెంస ఔు
కభపభైట్ ఏజెెంట్ యౘబౄ ఇవుభదఽ అలాగై ఏ బీభా సెంస ఔడర కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ నియోెందిెంచభదఽ;
(c) ప్లల఼థరయవలఔు సెంఫెందిెంచి కభపభైట్ ఏజెెంట్ా యధఽలు, ఫలధతలు, బీభా సెంస లు, కభపభైట్ ఏజెెంట్ా యధఽలు,
ఫలధతలు, ఏభట్ల
ా యదఽెఔు నిమభ, నిఫెంధనలు లాెంట్ి సదఽప్మాలు ఈ ఏభట్ా లల ఉెండరయౌ;
(d) ప్లల఼థరయవల ాయోజధరలఔు వత్తభైఔెంగ ఎలాెంట్ి ఏభట్ల
ా ఉెండభదఽ;
(e) ఏథేని బీభా సెంస ణో ఏభట్లనఽ యదఽె ఙేమాలని ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ కోయవఔుధే క్షెంలల, అలాెంట్ి ఏభట్ల
యదఽెఔు కయణరలనఽ బీభా సెంస ఔు, అతరభిట్ీకి సభాఙరయెం అెంథిెంచిన తభుత అలా ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి
సెందభౌలలా, అబభిెంచి, బీభా సెంస ఔు అెంథిెంచిన ప్లల఼లఔు ఖడెవు ణేథీ భ గిలే వయఔు లేథర ఆయవ ధలలలా
ఏథి భ ెంథో అెంతవయఔు లేవలు అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ. ఆ లలు సెంఫెందిత బీభా సెంస ణో తగిన ఏభట్ల
ా
ఙేసఽకోయయౌ;
(f) బీభా సెంస ఏథెైధర కభపభైట్ ఏజెెంట్ణో ఏభట్లనఽ యదఽె ఙేమాలని కోయవఔుెంట్ే అలాెంట్ి ఏభట్ల యదఽెఔు
కయణరలనఽ బీభా సెంస ఔు, అతరభిట్ీకి సభాఙరయెం అెంథిెంచిన తభుత అలా ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా,
సెంఫెందిత బీభా సెంస ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ లేఔభిెంచిన ప్లల఼లఔు లేవలు అెంథిెంఙే ఫలధతనఽ ల఼ుఔభిెంఙరయౌ. ఈ
సెందభౌలనిైట్ిలలనా, లేవ ఏభట్ా లల ఙేలన భాయవలఔు సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై ప్లల఼థరయవఔు
అెంథిెంఙరయౌ.;
(g)

తన కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ఙేలేెందఽఔు సెంఫెందిత నిమెంతాణల కిెంద అతరభిట్ీ అనఽభత్తెంచిన యట్ిని
బృనయౘబెంచి, ఏథేని సెంతఔెం యవసఽెం కన్స లేథర భభైనేయవలల అబధర వసాలు ఙేలే చరభీజలనఽ కన్స ఏ బీభా
సెంయ ఙెయౌాెంచభదఽ. ఏ కభపభైట్ సెంయ వసాలు ఙేమభదఽ;

(h) ఏ బీభా సెంస ఔడర కభపభైట్ ఏజెెంట్ా భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు, ఇతయ ఉథో ఖ లఔు ాతక్షెంగ
ప్ోా ణర్హకలనఽ (నఖదఽ లేథర నఖదఽ యళతెం) ఙెయౌాెంచభదఽ.;
(i) తగిన కయణరలనఽ నమోదఽ ఙేమడెం థరుభ ెంనణీ ఏభట్ా నఽ యదఽె ఙేమాలని ఏ సభమెంలల అబధర ఏథేని
బీభా సెంస లేథర కభపభైట్ ఏజెెంట్నఽ అదరభిట్ీ ఆథేయెంచవచఽి.
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13.ప్లల఼థరయవఔు లేవలు అెంథిెంచడెం (1) ఈ నిమెంతాణల కిెంద భిజిషిర్ అబన ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ తన ప్లల఼థరయవలఔు కెంట్లాఔుి కలెం ూభిౄగ లేవలు
అెంథిెంఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. లేవలు అెంథిెంచడభెంట్ే చట్ి ెంలలని 64 VB కిెంద అవసయఫైన న఼ాబృమెం
ఙెయౌాెంులల సయౘమెం అెంథిెంచడెం, సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె సయౘమెం, భాయా దయశనెం అెంథిెంచడెం,
బీభా కెంట్లాఔుి యఖ తేనై సభమెంలల తలెణేౄ యయథరలలల అనిై యకల ఇతయ లేవలు, భాయా దయశనెం
అెంథిెంచడెం లాెంట్ియ.
(2) ఐఆర్డిఏ నిమెంతాణలు 2002 కిెంద లెైలలనఽ్ ప్ ెంథిన ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ అబణే, యయవ ఈ నిమెంతాణలలలని
ా అలాెంట్ి ప్లల఼ల ఖడెవు భ గిమడెం లేథర ఆయవ
1(3) నిమెంతాణఔు ఔట్లిఫడరయౌ. అబనట్ికీ, యళ్ై
ధలలలా ఏథి భ ెంథో అట్ివయఔు ఈ నిమెంతాణలలని ఉ నిఫెంధన (1) కిెంద అవసయఫైనట్లిగ తభ ాసౄ ఽత
ప్లల఼థరయవల లేవనఽ కొనయగిెంఙరయౌ. ఆ లలు కెంట్లాఔుిలఔు లేవలు అెంథిెంచడెంకోసెం సెంఫెందిత బీభాసెంస ణో
తగిన ఏభట్ల
ా ఙేసఽకోయయౌ. ఏభట్ా ణో ఔడిన ఇలాెంట్ి కెంట్లాఔుిల యవభలనఽ అతరభిట్ీకి 30భోజులలాు
యలాడిెంఙరయౌ.
14. కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽెంచి ట్య్భాభెుట్ిెంగ్ యదరనెం థరుభ అభ్ఔెం భభిమ దాయ భాభెుట్ిెంగ్ –
(1) బీభా ఉతతే
ౄ ల ెంనణీకోసెం ట్య్ భాభెుట్ర్ లేవలనఽ అెందఽకోయలని లేథర దాయ భాభెుట్ిెంగ్ లేవలలా ప్లు
ెంచఽకోయలధే ఉథేెశ్ెం ఔయౌగిన ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఱలడాల్ VIలల యౄప్ ెంథిెంచిన నిఫెంధనలనఽ
అనఽసభిెంఙరయౌ.
(2) నలైన నేభపునై ఉ నిమెంతాణ (1)ట్ా

ఎలాెంట్ి క్షప్తెం లేఔుెండర ట్య్ భాభెుట్ర్ లేవలనఽ

యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ కిెంథి అదను నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడరయౌ:
a. ఈ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచి ట్యౌకెం భెఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా జఞభీ ఙేలన యయధ ఉతౄ యవులు
భభిమ /లేథర భాయా దయశకలు లేథర భభై ఇతయ ఆథేరలఔు కభపభైట్ ఏజెెంట్ యనియోగిెంచఽఔుెంట్లనై ట్య్
భాభెుట్ర్ ఔట్లిఫడరయౌ;
b. బీభా భధవభిౄతుెం కోసెం ట్యౌభాభెుట్ిెంగ్ కయఔలాప్లనఽ ఙేట్ేి ఉథేెశ్ెం ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఈ
నిమెంతాణలలాని అనఽఫెంధెం 4లల అతరభిట్ీ నేభపునై ఫయెంలల అతరభిట్ీ నఽెంచి భ ెందసఽౄ అనఽభత్తని కోభయౌ.
అథే అెంరనిై భియౕయౌెంచిన బౄదట్ ట్య్భాభెుట్ర్ఔు ధివతాెం జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి;
c. అెంణేకఔ, కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఇెందఽలల యనియోగిెంచిన అదీఔిత భీయౕలఔుల నేయానఽ కభపభైట్ ఏజెెంట్ థరకలు
ఙేమాయౌ/
d. ఈ నిమెంతాణలలాని అనఽఫెంధెం 5లల నేభపునై ఫయెంలల ట్యౌభాభెుట్ర్ యనియోగిెంచఽకోయలనఽఔుధే
ాత్తప్దననఽ భియౕయౌెంచిన బౄదట్ అదీఔిత భియౕలఔుడికి ధివణరానిై జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి.
84

e. బీభా భధవభిౄతు యప్యఫే ఙేసౄ ఽనై భభో ట్య్భాభెుట్ర్యవ అదీఔిత భియౕలనథరయవ భాభలనఽఔుెంట్ే,
ా ఇథివయఔట్ి ట్య్భాభెుట్ర్ నఽెంచి అబెంతయ యళత ధివణరానిై ప్ ెంథి, ణరజఞ ధివతాెం జఞభీకోసెం
యళ్ై
యట్ిని అతరభిట్ీకి సభభిెంఙరయౌ. థరనికోసెం దయకాసఽౄ నలట్ి లఔునై 30భోజులలాు ాసౄ ఽత ట్య్భాభెుట్ర్ ఎలాెంట్ి
అబెంతయ యళత ధివణరానిై జఞభీ ఙేమఔుెంట్ే, అతనఽ ఫథియ్ ఙేసఽకోవడరనికి ట్య్భాభెుట్ర్ఔు ఎలాెంట్ి
అబెంతయెం లేదని భిఖణెంచఫడెతేెంథి;
f.

అదీఔిత భియౕలఔుల ణొలగిెంు లేథర ఙేభిఔకోసెం దయకాసఽౄనఽ భ క అదికభి థరుభ సెంఫెందిెంచి కభపభైట్
ఏజెెంట్ తమాయవ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి;

g. కభపభైట్ ఏజెెంట్ ట్య్భాభెుట్ర్గ ట్లాయణో నమోదఽ ఙేసఽఔుని ఉెంట్ే, ఆ ఏభట్ల
ా ఔయౌగిన బీభా సెంస లఔు
భాతాఫే ట్య్భాభెుట్ర్గ ఆ కభపభైట్ ఏజెెంట్ వవహభిెంచఖలయవ.;
h. బీభా ప్లల఼లు కొధరలధే కోభిఔణో యఙరయణ జభినణే తనెంచి, ఏ వకిౄకి ఔడర కభపభైట్ ఏజెెంట్ కన్స, థరని
ట్య్భాభెుట్ర్ కన్స ఫో న్ కల్్ ఙేమభదఽ. అలాెంట్ి వఔుౄల డేట్లఫేస్కనఽ, అతరయట్ీ, థరని ఆమోదెం ప్ ెంథిన ఏ
వకీౄ భియౕలన, తన్సఖీ కోసెం ఙేలన యఙరయణఔు సెంఫెందిెంచిన డేట్లఫేస్కనఽ నియుళెంఙరయౌ.
i.

ట్య్ భాభెుట్ర్ ఆనేక్షాథరయవడెైన యనియోఖథరయవనికి కిెంథి సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌ
(a) ణరభ ప్ాత్తనిధెం వళసఽౄనై కభపభైట్ ఏజెెంట్ నేయవ;
(b) కభపభైట్ ఏజెెంట్ భిజిలేిరషన్ సెంక;
(c) యనియోఖథరయవడె త్తభిగి కల్ ఙేలేెందఽఔు లేథర ట్య్ యఔరమాల సభాఙరభనిై భియౕయౌెంఙరలనఽఔుెంట్ే
ట్య్భాభెుట్ర్ భభిమ /లేథర కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఫో న్ ధెంఫర్;
(d) ట్య్ కల్ ఙేలే వకిౄ (అదీఔిత భియౕలనథరయవ) నేయవ, ఖ భిౄెంు సెంక.

j.

ట్య్భాభెుట్ర్నఽ యనియోగిెంచఽఔుధే కభపభైట్ ఏజెెంట్ ట్య్ భాభెుట్ర్ణో ెందెం ఙేసఽకోయయౌ. అ ెందెంలల
డేట్లఫేస్క భూలెం, యధఽలు, ఫలధతలు, ఙెయౌాెంు యవభలు, ెంద కలభిబృత్త, చట్ి ెం, నిమెంతాణలు,
అతరభిట్ీ జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలు, ఉతౄ యవులు, ఆథేరలనఽ, అదీఔిత భియౕలఔుల ావయౄ ధర నిమభావయని
ఉలా ెంఘలేౄ తీసఽఔుధే చయలు లాెంట్ి యవభలనఽ ప్ ెందఽయఙరయౌ.;

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

అతరభిట్ీ ట్య్ భాభెుట్ర్ లేథర భికయవులు, దయౄయేజుల భియౕలనకోసెం అవసయఫైనథిగ అతరభిట్ీ పలయెంఙే
భభైథెైధర ఇతయ ప్ాెంఖణరలనఽ తనిఖీ ఙేలే, తన యచక్షణరదికయెంణో ఏథేని దయౄయేజులు/భికయవులనఽ కోయడెం లేథర
ఏథేని ాతేలనఽ తీసఽఔుధే అదికభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.:

m. ట్య్ భాభెుట్ర్ అతరయట్ీ ఎట్ిఔుడె సాచిెంఙే నిమభ, నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ వవహభిెంఙరయౌ.
(3) ట్య్భాభెుట్ర్ బీభా సెంస లు లేథర బీభా సెంఫెందిత సెంస ల తయున కయఔలాప్లు నియుళెంచభదఽ.
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15. కభపభైట్ ఏజెెంట్ా ఔు ావయౄ ధర నిమభావయ (1) ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఈ నిమెంతాణలలాని భూడో ఱలడాల్లల నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔట్లిఫడరయౌ,
(2) కభపభైట్ ఏజెెంట్ అనిై వవయౘభలఔు (ఈ నిమెంతాణల కిెంద నేభపునై ావయౄ ధర నిమభావయ ఉలా ెంగన సయౘ
థరని భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలు, ఇతయ ఉథో ఖ లు ఙేలే తప్ ులఔు) ఫలధత వళెంచి, చట్ి ెంలలని 102 లలక్షన్
కిెంద ఉనై యౌలపలలణో కోట్ి యౄప్మల వయఔు యదిెంఙే జభిభాధరఔు ఫలధత వళెంఙరయౌ.
16. భికయవుల నియుహణ
ఒ కభపభైట్ ఏజెెంట్ కిెంథి భికయవులనఽ ఎలకిానిక్ యౄెంలల సయౘ నియుళెంచి, అతరభిట్ీ కోభినుడలాా అెందఽఫలట్లలల
ఉెంఙరయౌ.–
(i) సెంఫెందిత అతరభిట్ీ భాయా దయశకలు, భన్స లాెండభిెంగ్ నియయణ చట్ి ెం కిెంద ఉనై యౌలపలల కిెంద బౄ
కాణరథరయవఔు సెంఫెందిెంచిన కాణరథరయవనఽ ణెలుసఽకో (KYC) భికయవులు;
(ii) ఔా బెంట్ సెంతఔెం ఙేల, కభపభైట్ ఏజెెంట్ నిభిేషీ వకిౄ సెంతఔెం ఙేలన ఏల఼ఆర్ణో ప్ట్ల బీభా సెంస ఔు
సభభిెంచిన ాత్తప్దన తాెం ాత్త;
(iii) ఔా బెంట్ా జఞబిణర, ప్లల఼ యఔెం, న఼ాబృమెం బతౄ ెం, ప్లల఼ జఞభీ ణేథీ, ల఼ుఔభిెంచిన చరభీజలు, యవసఽెం లాెంట్ి
ప్లల఼ యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషిర్;
(iv) భదఽథరయవ నేయవ, భదఽ సుపలవెం, జఞభీ ఙేలన/అబభిెంచిన ప్లల఼ యవభలు, తదనెంతయెం ఙేట్ిి న
చయలు లాెంట్ి యవభలనఽ ఔయౌగిన భిజిషిర్;
(v) నేయవ, చియవధరభా, ట్యౌఫో న్ ధెంఫర్, ఫో ట్ గరఫ్, ఉథో ఖెం ప్ాయెంబుెంచిన ణేథీ. ఉథో ఖెం నఽెంచి నిష్రబృెంచిన
ణేథీ, ఏథెైధర ఉెంట్ే, నిభిేషీ వకిౄకి ఙెయౌాెంఙే ధలయభీ ప్భిణోఱఔెం;
(vi) అతరయట్ీణో జభినన ఉతౄ య ాతేతౄ భల ాతేలు;
(vii) ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ నేభపునైట్లిగ ఉనై ఏథేని ఇతయ భికయవు.
17. కాణర ుసౄ కలు, భికయవులు తథితభల నియుహణ –
(1) బీభా భధవభిౄతుెం ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ ప్ ెందఽయచిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ ాత్త ఆభిఔ సెంవత్యెంలలనా
కిెంథి కాణర ుసౄ కలనఽ లదేెం ఙేమాయౌ.
(i) ాత్త కాణర కలెం చివభోా ఫలలెన్్ ఱ఼ట్ లేథర వవయౘభల ాఔట్న;
(ii) ఆ కలానికి లాబ, నయౖిల కాణర;
(iii) నఖదఽ/నిది ాయహ ాఔట్న:
(iv) ఎట్ిఔుడె అతరభిట్ీ కోయవతేనై అదను ాఔట్నలు.
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ఖభనిఔ.1: ఈ నిమెంతాణ ాయోజనెంకోసెం, ఏడరథిలల ఆభిఔ సెంవత్యెం ఏనాల్ 1న ప్ాయెంబఫై తభుత్త సెంవత్యెం
భాభిి 31న భ గిలే 12 ధలల కలెం (లేథర యప్యెం 1 ఏనాల్ తభుత ప్ాయెంబుెంఙేథెైణే అెంతఔధరై తఔుువ)గ ఉెంట్లెంథి.
కాణరలు ఔరభవిథిే ప్ాత్తథిఔన నియుళెంచఫడరయౌ.

ఖభనిఔ 2: యభి ఆభిఔ ాఔట్నలఔు ఒ ఱలడాల్ ఉెండరయౌ లేథర బీభా సెంస లు, బీభాసెంస ఖూ
ర ప్ ఔెంనలన్సల నఽెంచి, బీభా
యభీగ కభపభైట్ ఏజెెంట్ నఽెంచి ల఼ుఔభిెంచిన అనిై భఫడెల యవభలనఽ, ఖూ
ర ు ఔెంనలన్సలు భభిమ /లేథర ఏథేని బీభా
సెంస ఔు ఙెెంథిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ అయో లబయట్లల, భభిమ థరనికి సెంఫెందిెంచిన యవభలు అెంథిెంచడెం.
(a) ఆడిట్ర్ భిప్ో ర్ిణో ప్ట్ల ఉ నిమభెం (1)లల నేభపునై యధెంగ తనిఖీ ఙేలన ఆభిఔ నియేథిఔల ాత్తని ఏట్ల లలని ెంల ఫర్
30లలు సభభిెంఙరయౌ. యప్య ావయౄ న, కాణరల నియేథిఔ తథితభలనలై ఆడిట్యా భియౕలన యకలణో సభభిెంఙరయౌ.
అలాెంట్ి భియౕలనలనలై సభ చిత యవయణనఽ అతరభిట్ీకి సభభిెంఙరయౌ.
(b) ఆడిట్ర్ నియేథిఔ వచిిన 90 భోజులలాు, ఆ నియేథిఔలల చానన ఏథేని లలప్లనఽ సభి ఙేల, అతరభిట్ీకి ణెలప్యౌ.
(c) అనిై కాణర ుసౄ కలు, నియేథిఔలు, డరఔుఫెంట్ా నఽ తనిఖీకోసెం అతరభిట్ీ సాచిెంచిన యధెంగ కభపభైట్ ఏజెెంట్
ాతరన కభలమెం, లేదెంట్ే అలాెంట్ి రక కభలమెంలల ఉెంట్లబ.
(d) ుసౄ కలు, దయౄయేజులు, ాఔట్నలు, కెంట్లాఔుి ధనట్ా ల తథితభలనఽ ఈ నిమెంతాణ కిెంద ాత్తప్థిెంచి, థరనికి
సెంఫెందిెంచిన ఏడరథి చివభి నఽెంచి ఔన్ససెం థేళ్ా వయఔు అలాగై ఉెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, కెాబమ్లు
నియేథిెంచఫడి, లలట్ిల్ఫెంట్ కోసెం కోయవి నియృ మాలఔు ఎదఽయవచాసఽౄనై భిల త
 ేలలా ఆ కైసఽలు కోయవిలలా
భియౖుయభబయవయఔు ఆ దయౄయేజులనఽ అలాగై నియుళెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
(2) బీభా భధ వభిౄతుెం కఔుెండర భభో థరనిని భ క యప్యెంగ ఔయౌగిన కభపభైట్ ఏజెెంట్ యషమెంలల
అబణే, బీభా భధ వభిౄతుెం కోసెం ల఼ుఔభిసౄ ఽనై భఫడి, బీభా సెంస ల నఽెంచి వసఽౄనై ఇతయ భఫడిని
యవభిెంఙే యపలగల యభీ నియేథిఔనఽ నియుళెంఙరయౌ.
(3) కభపభైట్ ఏజెెంట్ లేవలనఽ యనియోగిెంచఽఔుధే ాత్త బీభా సెంస ల఼ఈయో, ల఼ఎఫ్యో సెంతకలు ఙేమాయౌ్న
ఱలడాల్ VIAలల ఇచిిన ఫభ్ట్లల ఇలాెంట్ి కభపభైట్ ఏజెెంట్ా ెందభి కోసెం యేభైుయవగ ఒ ధివణరానిై
అతరభిట్ీకి థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. VIBలల ఇచిిన యధెంగ బీభా సెంస నఽెంచి ల఼ుఔభిెంచిన
ఔబృషన్/ప్భిణోఱకనిై నేభపుెంట్ల కభపభైట్ ఏజెెంట్ భ క అదికభి, ల఼ఎఫ్ఒ (లేథర తత్భానెం) నఽెంచి
ప్ ెంథిన ఇథే తయయౘ ధివణరానిై అతరభిట్ీలల థరకలు ఙేమాయౌ.
18. యదరయణెం:
(1) ఈ నిమెంతాణన ధనట్ికైషన్ జఞభీ ణేథీ నఽెంచి ఈ నిమెంతాణల కిెంద అతరభిట్ీ థరుభ భిజిలేిరషన్ భెంజూయవ ఙేలేౄ
తనెంచి, ఈ నిమభాలలలని 1(3) నిమభెంలల నేభపునై సెందభౌలలా తనెంచి కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ఏ వకీౄ ని
ఙేమలేయవ.
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(2) కభపభైట్ ఏజెెంట్, బీభా సెంస లేథర భభెవభెైధర వకిౄ భధ కభపభైట్ ఏజెెంట్గ ఫలధతలు నియుళెంచడెంలల కన్స,
భభై యఔెంగ కన్స తలెణేౄ ఏథేని యయథరలనఽ ఫలదితేలు అతరభిట్ీకి వకిౄఖతెంగ నియేథిెంచవచఽి.; ఇలాెంట్ి
భదఽనఽ కన్స నియేదననఽ కన్స ల఼ుఔభిెంచినడె అతరభిట్ీ ఆ భదఽనఽ భియౕయౌెంచి, అవసయఫైణే, ఈ నిమభాల
యెంగ దభుౄ లేథర భిరోధన జయవుతేెంథి.
ావయౄ ధర నిమభావయ
I.

యదరయణ ావయౄ ధర నిమభావయ

1. ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ విత్తౄ ధైుణ ావయౄ న ాభాణరలు ఔయౌగి, ప్లల఼థరయవల ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణెంగ తభ
ఫలధతలనఽ నియుభిౄెంఙరయౌ. అలా ఙేలే సభమెంలలa) ఔా బెంట్ా ణో ఎలా యేళ్లా తన వవయౘభలనఽ అతెంత యశ్ుసన్సమత, చితౄ యథిేణో నియుళెంచడెం;
b) శ్రదే, జఞఖరతౄణో చయలు ఙేట్ి డెం;
c) కభపభైట్ ఏజెెంట్ణో తన సెంఫెందరనిై ఔా బెంట్ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, యభి తయుధే కభపభైట్ ఏజెెంట్ ని ఙేలేలా
చాడడెం;
d) ఆనేక్షథరయవలెైన ఔా బెంట్ల
ా అెంథిెంఙే సభాఙరయెం బణరౄనిై తభ వయఔు, యప్భనిై అెంథిసౄ ఽనై బీభా
సెంస (ల) వయకై గోెంగ ఉెంచడెం;
e) తభ యుదీనెంలల ఉనై యహస దయౄయేజుల బదాతనఽ నియుళెంచడరనికి సభ చిత చయలు ఙేట్ి డెం;
f)

ఔెంనలన్సలలని ఏ డెైభెఔిర్ కన్స, లేథర సెంస పలఖయుబృ కన్స లేథర భ క కయనియుహఔుడె లేథర భ క అదికభి
లేథర నిభిేషీ వకిౄ భభో కభపభైట్ ఏజెెంట్ వదె ఇథేయఔఫైన హో థరనఽ ఔయౌగి ఉెండభదఽ;

2. ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఔయౌగి ఉెండరయౌ్నయ
a) తన భ క అదికభి భభిమ ాత్త నిభిేషీఫైన వకిౄ ఙేలే తప్ ులఔు ఫలధత వహెంఙరయౌ.;
b) భ క అదికభి, నిభిేషీ వఔుౄలెందయౄ ణరభ భాభెుట్ ఙేలే బీభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచి సభెైన యక్షణ,
ధైుణెం, జఞానెం ఔయౌగి ఉెండేలా చాసఽకోయయౌ;
c) భ క అదికభి భభిమ నిభిేషీ వకిౄ ప్లల఼ ాయోజధరలు, ప్లల఼ కిెంద వఙేి ాత్తపలాలఔు సెంఫెందిెంచి
ఆనేక్షథరయవడికి ఎలాెంట్ి తుడె సభాఙరయెం ఇవుభదఽ;
d) బీభా ఉతత్తౄ ని కొధేెందఽఔు ఆనేక్షథరయవడిని ఫలవెంతనలట్ిఔుెండర చాడరయౌ;
e) బీభా ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచి బీభాథరయవఔు అభ్కనికి భ ెందఽ, అభ్ఔెం తభుత్త సలయౘలనఽ తగినెంత
ఇయుయౌ.;
f)

కెాబమ్ సభమెంలల లాెంఛధరలు, దయౄయేజీఔయణ ూభిౄ ఙేమడెంలల బీభాథరయవఔు యధఫైనెంత ఎఔుువ
సయౘమ, సహకభనిై అెంథిెంఙరయౌ.;
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g) కభపభైట్ల ఏజెెంట్ భిస్కు ెందెం భమయని, బీభా సెంస గ ని ఙేమయధే యషమెంనలై తగినెంత ాఙరయెం
ఔయౌెంఙరయౌ.;
h) ఇదె భి యధఽలు, ఫలధతలనఽ నియుళెంచిన భీత్తలలధే బీభా సెంస లణో ెంథరలు ఙేసఽఔుెంట్లయవ.
II. అభ్ఔెం భ ెందఽ ావయౄ ధర నిమభావయ
3. ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ లేథర భ క అదికభి లేథర నిభిేషీ వకిౄ కిెంద నేభపునై యధెంగ ావయౄ ధర నిమభావయని
అనఽసభియౄ యవ:
i)

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

a) డిభాెండ్స ఙేలనుడె ఆనేక్షథరయవఔు తన ఖ భిౄెంునఽ ఙెడెంణో ప్ట్ల తన భిజిలేిరషన్/ధివణరానిై
యలాడిెంఙరయౌ;
b) నిభిేషీ బీభా ాణరయఔఔు లఫయవ్ ఙేలనుడె ణరభ ెందెం ఙేసఽఔునై బీభా సెంస అభ్ఔెంకోసెం
ఇవుజూనే బీభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచి అవసయఫైన సభాఙరభనిై యవభిెంచి, ఆనేక్షథరయవల అవసభలనఽ
భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ;
c) ఆనేక్షథరయవడె కోభిణే, అభ్ఔెం కోసెం ఇవుజూనే బీభా ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ఔబృషన్ యబని యలాడిెంచడెం;
d) అభ్ఔెంకోసెం ఇవుజూనే బీభా ఉతత్తౄ కోసెం బీభా సెంస వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెంనఽ సాచిెంచడెం;
e) బీభా సెంస ాత్తప్దన తాెంలల అవసయఫైన సభాఙరయ సుపలయనిై, బీభా కెంట్లాఔుినఽ కొనడెంలల యసౄ యఔ
సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌ్న ప్ాభ కతనఽ ఆనేక్షథరయవఔు యవభిెంఙరయౌ;
f)

ఆనేక్షథరయవ ఖ భిెంచి జభినన అనిై అయ వెంతఫైన యఙరయణలనఽ జభినన తభుత ాత్తప్దనఔు అెంగీకభనిల
సెంఫెందిెంచినథిగ ెంద ూచీ తాెంనలై తీవా ాపలవెం చానే దఽయలయట్ల
ా లేథర భఫడి నిలఔడలేబృ ఖ భిెంచి
బీభా సెంస ఔు సభభిసఽౄనై ాత్త ాత్తప్దన సెందయౌెంగ గోత నియేథిఔ యౄెంలల బీభా సెంస దిఱికి
తీసఽఔుభవడెం;

g) బీభా సెంస ాత్తప్దనఔు అెంగీకయెం లేథర త్తయయుయెం ఖ భిెంచి ఆనేక్షథరయవఔు సభిగా  సభాఙరయెం అెంథిెంచడెం;
h) బీభా సెంస ణో ాత్తప్దన ణరానిై థరకలు ఙేలే సభమెంలల అవసయఫైన దయౄయేజులనఽ ప్ ెందడెం తదనెంతయెం
ాత్తప్దననఽ ూభిౄ ఙేమడెంకోసెం బీభా సెంస అడిగిన ఇతయ దయౄయేజులనఽ ప్ ెందడెం;
ii)

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

a) ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్/ధివతాెం ఔలఖని బీభా యప్భనిై అబభిెంచడెం లేథర లేఔభిెంచడెం;
b) ాత్తప్దన తాెంలల ఏథేని యసౄ యఔ సభాఙరభనిై యడిచినలట్ేిెందఽఔు ఆనేక్షథరయవనఽ నేాభైనెంచడెం;
c) ాత్తప్దన అెంగీకయెం కోసెం బీభాసెంస ఔు సభభిెంచిన ాత్తప్దన తాెం లేథర దయౄయేజులలల తుడె
సభాఙరభనిై సభభిెంఙేలా ఆనేక్షథరయవని నేాభైనెంచడెం;
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d) ఆనేక్షథరయవణో అభభదఔయెంగ ావభిౄెంచడెం;
e) ఏథేని ఇతయ నిభిెషీ వకిౄ లేథర ఏథేని బీభా భధవభిౄ ాయేశ్నలట్ిిన ఏథేని ాత్తప్దనణో జోఔెం ఙేసఽకోవడెం;
f)

బీభా సెంస ఇవుజూనన యట్ికి బునైఫైన ధయలు, ాయోజధరలు, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ ఇవుజూడెం;

g) ాసౄ ఽత ప్లల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని, ఆ యదఽె జభిగిన భూడేళ్ాలలు తననఽెంచి భభో కొతౄ ాత్తప్దననఽ ఔయౌగి
ఉెండేలా ప్లల఼థరయవనఽ నియోెందిెంచడెం;
h) ఏథేని సెంవత్యెంలల లేఔభిెంచిన బతౄ ెం న఼ాబృమెంలల మాపై రణరనికి బృెంచి న఼ాబృమెం కిెంద కై వకిౄ నఽెంచి
కన్స, కై సెంస నఽెంచి కన్స, కై సెంస ల ఖూ
ర ు నఽెంచి కన్స ప్ ెంథినట్లి ఏ కభపభైట్ ఏజెెంట్ ప్ో యవిఫో యౌయోలల
ఔనిెంచభదఽ;
i)

అతరభిట్ీ నఽెంచి భ ెందసఽౄ ఆమోదెం ప్ ెంథిణే తనెంచి, ఏ బీభా ఔెంనలన్సకి డెైభెఔిర్గ కవడెం లేథర కొనయఖడెం
ఙేమలేయవ.,

j)

భన్స లాెండభిెంగ్ కయఔలాప్లలా ప్లుెంచఽకోవడెం;

k) తుథో వట్ిి ెంఙే కల్లు, యషూభిత కల్్ భాయా ెంలల తభెంత ణరభ గ లేథర కల్ లలెంట్యా థరుభ యప్యెంలల
ప్లుెంచఽకోవడెం;
l)

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

m) యప్భనిై ప్ ెందడెంకోసెం యక్షణ ప్ ెందని, అనదికయ వఔుౄలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెం;
n) సభిికైట్ ఆఫ్ భిజిలేిరషన్ ాకయెం బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిెంచడెం, లేవలు అెందెంచడెం బృనయౘబెంచి బీభా
ఔన్లి న్స్ లేథర కెాబమ్ల ఔన్లి న్స్ లేథర ఇతయ బీభా సెంఫెందిత లేవలనఽ అెంథిెంచడెం.
o) బీభా ఉతత్తౄ ెంనణీని కొనయగిెంఙే ఔరభెంలల ఆనేక్షథరయవలెైన ప్లల఼థరయవల భిచమ యవభలనఽ
సాచిెంచభనడెం, అబభిెంచడెం, థరభి చాభనడెం, సలయౘ కోయడెం, భిచమెం ఙేమభనడెం
ఔనఽగపనభనడెం లేథర అెంథిెంచభనడెం లాెంట్ియ కఔుెండర ఏ వకిౄణో అబధర ెందెంలల ప్లుెంచఽకోవడెం,
ప్ోా త్ళెంచడెం, కెంట్లాఔుి ఔుదఽయవికోవడెం లేథర భభైథెైధర ఏభట్ల ఔయౌగి ఉెండడెం

;
p) భభై వకిౄకెైధర లేథర సెంస కెైధర అభ్ఔెం, భిచమెం, థరభి ఔనఽకోువడెం, సాచిెంచడెం లేథర ఔనఽగపధే ఉథేెశ్ెం
ఏథెైధర ఉెంట్ే ఏథేని ఼జు, ఔబృషన్, ప్ోా ణర్హకనిై ఙెయౌాెంు లేథర అనఽభత్తెంచఽ
III. యఔరమానెంతయ ావయౄ ధర నిమభావయ 4.
ాత్త కభపభైట్ ఏజెెంట్ ఙేమాయౌ్నయ a) ధరబృధేషన్ లేథర అలలైన్ఫెంట్ లేథర చియవధరభా భాయవ లేథర ఐచిికల ాయోగనిై ాపలయతెం ఙేలేెందఽఔు,
ాత్త వకిౄఖత ప్లల఼థరయవఔు సలయౘ ఇయుయౌ. భిల త్త
 కి తఖా ట్ి ల అవసయఫైన ఙోట్ తగిన సయౘమెం అెంథిెంఙరయౌ
b) ఇట్ికై తన థరుభ లేఔభిెంచిన బీభా యప్భనిై సెంయక్షిెంచఽఔుధే కోణెంలల ప్లల఼థరయవఔు ధనట్ిభాట్గ,
భతూయుఔెంగ ధనట్ీసఽ ఇవుడెం థరుభ నిభీృత వవదిలల ప్లల఼థరయవల థరుభ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు జభిగైలా ాత్త
ామతైెం ఙేమాయౌ.
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c) ఔా బెంట్ఔు బయషతే
ౄ లల యక్షణ ఇయులని ఎెంచఽకోనట్ికీ, తన ఔా బెంట్ బీభా ఖడవు ణేథీని ణెలుసఽఔుధేలా
చాడరయౌ:
d) ప్లల఼ ఆయభౌవెం లేథర చివభి ునయవదే యణ ణేథీ నఽెంచి ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ప్లల఼ని ాపలయతెం ఙేలే భాయవలనలై
సలయౘలనఽ భినావల్ ధనట్ీసఽలు తనిసభిగ యలాడిెంఙే ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెండేలా ళెచిభిఔ ఙేమాయౌ.
e) కెంట్లాఔుి ునయవదే యణ ాయోజనెం కోసెం బీభా సెంస ఔు అెంథిెంచిన సభాఙరయెం బణరౄనిై భికయవు ఙేమడెం
కోసెం ునయవదే యణ ధనట్ీసఽలు ఒ భికయవునఽ నియుళెంఙేలా చాడరయౌ;
f)

ఖడెవు ణేథీ భ ెందఽ సకలెంలల బీభా సెంస ునయవదే యణ ఆయౘుధరనిై ఔా బెంట్ ల఼ుఔభిెంఙేలా చాడరయౌ.

g) బీభాసెంస కెాబమ్ల లలట్ిల్ఫెంట్ అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ప్లల఼థరయవలు లేథర కెాబమ్థరయవలు లేథర
లబిె థరయవలఔు అవసయఫైన సయౘమానిై అెంథిెంఙరయౌ.;
h) యధఫైనెంత తుయగ యసౄ యఔ యషమాలు యలాడిెంచి, తదనెంతయ భిణరభాలనలై సలయౘ ఇఙేిలా కెాబమ్లనఽ
ఔా బెంట్లు ఖ భిౄెంఙేలా యవభిెంఙరయౌ.;
i)

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

j)

కెాబమ్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఏథేని అవసభలనలై ఔా బెంట్ఔు సభెైన సలయౘ ఇయుయౌ.;

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

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

m) బీభా కెంట్లాఔుి కిెంద వసఽౄనై ాయోజధరల నఽెంచి యట్లనఽ డిభాెండ్స ఙేమడెం కన్స ల఼ుఔభిెంచడెం కన్స
ఙేమభదఽ;
n) ఫో ధఔుడి లేకలు, యదరధరలు, ునయవదే యణ దయౄయేజులు భదఽల నియుహణ దే తేల యవభలనఽ ఔయౌగి
ఉెండేలా చాడరయౌ.:
o) ఫో న్ థరుభ కన్స లేథర భతూయుఔెంగ కన్స భదఽలనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ:
p) ఉతౄ య ాతేతౄ భలనఽ ల఼ుఔభిెంచిన థరైలుఖ భోజులలాు భదఽనఽ ఖ భిౄెంఙరయౌ. భదఽనఽ భియౕయౌెంఙే
లఫోెంథికి సలయౘ ఇచిి, థరని భియౖుయ ఖడెవు ణేథీని ఖ యవౄ ఙేమాయౌ;
q) సెందనణో సెంణోషెంగ లేఔుెంట్ే ఏెం ఙేయొచిధే యషమానిై భదఽ థరయవఔు లేకల థరుభ సభాఙరయెం
అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ;
r)

సభ చితఫైన ల఼నిమర్ యబలల భదఽలనఽ భియౕయౌెంఙేలా చాడరయౌ;

s)

భికభిుెంగ్, యయేక్షణ భదఽలకోసెం ఒ వవస నఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ.
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అదరమెం 5
జీయత బీభా యొఔు చట్ి ఫదే ఫైన లథే రెంణరలు
అదరమెం భిచమెం
ఔ జీయత బీభా ెంథరనిై రలెంఙే అెంరలేబృట్ ఈ అదరమెంలల, భనెం చభిియౄెం. ఈ అదరమెం
జీయత బీభా ెందెంలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
ధేయవిఔుధే అెంరలు

B. బీభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు భభిమ ాణేఔ లక్షణరలు
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A. బీభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు, ాణేఔ లక్షణరలు
1. బీభా ెంథరలు – చట్ి ఫదే ఫైన అెంరలు
a) బీభా ెందెం
బీభా ఔ ెందెం ఙేసఽఔునైఅగిరఫెంట్ల. బీభా సెంస నిభిెషిఫన
ై , ాణేఔఫైన భిసఽులకి ఔ ధయకి లేథర
న఼ాబృమెంకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. ెందెం ఙేసఽఔునై అగిరఫెంట్ల ఔ బీభా ప్లల఼
యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథి.
b) బీభా ెందెంలల ఉెండే చట్ి ఫదే ఫన
ై అెంరలు
ఇుడె భనెం ఇఔుడ కొనిై యకల బీభా ెందెం లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. బీభా ెంథరలని
రలసౄ ఽనై కొనిై ధరమయఫైన లథే రెంణరయౌై ఇుడె చాథరెెం.
కీలకెంశ్ెం
ఇయవ ప్భీిల భధ ఉెండే ఔ ెంద అగిరఫెంట్ల చట్ి యఫన
ై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయైనథి. ఇెండిమన్
ెందెం మాక్ి 1872 ాకయెం బీభా ెంథరలణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలలని అనిై ెంథరలనఽ రలసౄ ఽెంథి.
ఔ బీభా ప్లల఼ బీభా సెంస అధే ఔెంనలన్స, బీభాథరయవ అధే ప్లల఼థరయవ - భెెండె ప్భీిల భధ ఏయడే
ెందెం. ఇథి పలయతీమ ెందెం చట్ి ెం 1872లల ప్ ెందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
చితాెం 1: బీభా ెందెం

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

ఙెలా ుఫలట్బయ ెందెంలలని అెంరలు :
i.

ాత్తప్దన భభిమ ఆమోదెం

ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄకి ఏథెైధర ఔ ని ఙేమడరనికి తన ఇయౖినిై ణెయౌనధర లేథర ఏ యషమాధైైధర అలా
ఙేమవదె ని యభిెంచిధర ఆ నికి అవతయౌ వకిౄ సభ్త్త ప్ ెంథే ఉథేెశ్ెంణోధే ఙేల,ేౄ అథి ఔ ఆపర్ లేథర
ాత్తప్దన ఙేసౄ ఽనైట్లి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ, ాత్తప్దఔుడె (proposer) థరుభ
ాత్తప్దన ఙేమఫడెతేెంథి. బీభా సెంస థరుభ అెంగీఔభిెంచఫడెతేెంథి.
ఆపర్ ఇవుఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన ల఼ుఔిత్తని ణెయౌమజైలనట్ేి .

అెందఽవలా అెంగీఔభిెంచినట్ేి .

ల఼ుఔభిెంచఫడిన ాత్తప్దన యగెనెం అవుతేెంథి.
ల఼ుఔిత్త ాత్తప్దఔుడికి ణెయౌమజైమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. పయౌతెంగ ఔ ెందెం యౄెం థరలుితేెంథి.
ఔ ాత్తప్దఔుడె బీభా ప్లల఼ నిఫెంధనయౌై అెంగీఔభియౄ డె. అతడె డిప్జిట్ బణరౄనిై ఙెయౌాెంచడెం
థరుభ తన అెంగీకభనిై ణెయౌమజైయౄ డె. ాయౄ వనకి ల఼ుఔిత్త లబుెంచిన తభుత, అథి బదట్ి
న఼ాబృమెంగ భాయవతేెంథి. అుడె ఆ ాత్తప్దన ప్లల఼గ భాయవతేెంథి.
ఔయేళ్ ఏథెధ
ై ర షయతే నలట్ిఫడినట్ా బణే, అథి కౌెంట్ర్ ఆపర్ అవుతేెంథి.
ప్లల఼ ఫలెండె ెంథరనికి యక్షెం అవుతేెంథి.
ii. భిఖణన (Consideration)
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భిఖణన అెంట్ే ెంద ప్భీిలకి కొెంత యసయ ాయోజనెం ఉెండేలా ఉెండరయౌ.

బీభాథరయవ నఽెంచి

న఼ాబృమెం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభియౘయెం ఙేయౄ భధే యగెనెం బీభా సెంస నఽెంచి ఔ భిఖణన.
iii. ప్భీిల భధ అగిరఫెంట్ల
ఇయవ క్షాల కై యషమానిై కై అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ. భభోలా ఙెప్లెంట్ే, ఇయవ ప్భీిల భదర ఔ
సభనుమ దో యణలల “అెంగీకయెం” (consensus ad-idem) ఉెండరయౌ. బీభా సెంస , ప్లల఼థరయవ కై
యషమానిై కై అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
iv. లేుఙరి అెంగీకయెం (Free consent)
ఔ ెందెంలలకి ాయేయసఽౄనైుడె లేుఙరి అెంగీకయెం (free consent) ఉెండరయౌ.
ఈ కయణెం కనుడె అెంగీకయెం లేుచిగ ఇచిినట్ల
ా ఙెఫడెతేెంథి
 నియోెంధెం
 అనఽచిత ాపలవెం
 మోసెం (ఫాడ్స)
 తుగ ణెయౌమజైమడెం
 ప్ యప్ట్ల
ఔ అగిరఫెంట్ల సభ్త్త నియోెంధెం బౄథర, మోసెం లేథర భామ వలాా సెంబయెంచినుడె, ఆ అగిరఫెంట్ల
ఙెలాదఽ.
v. ప్భీిల యభభూలు
ెంథరనికి ఙెెంథిన భెెండె ప్భీిల ెందెంలలకి ాయయ
ే ెంచడరనికి

చట్ి ఫదే ెంగ అయవోలెై ఉెండరయౌ.

ప్లల఼థరయవ ాయౄ వననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమానికి ఫేజయవ వమసఽ్ ఔయౌగి ఉెండరయౌ, అలాగై అతడి
భానలఔ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండరయౌ, అెంణే కఔుెండర అతడె చట్ి ాకయెం అనయవోడిగ ఉెండకదఽ. ఉథరహయణకి,
ఫైనయవా బీభా ెంథరలలలకి ాయయ
ే ెంచ భదఽ.
vi. చట్ి ఫదే త
ెంద వసఽౄవు చట్ి యఫైనథి అబ ఉెండరయౌ. ఉథరహయణకి, చట్ి యయవదె ఫన
ై చయల కోసెం ఏ బీభా
లబుెంచదఽ. వసఽౄవు లేథర భిఖణన చట్ి యయవదె ఫన
ై అట్లవెంట్ి అెంగీకయెం ఙెలాదఽ. ఒ బీభా ెందెంలల
వసఽౄవు చట్ి ఫదే ఫన
ై వసఽౄవు.
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కీలకెంశ్ెం
i.

నియోెంధెం - ధేయూభిత యదరధరల థరుభ త్తౄ డి ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి.

ii. అనఽచిత ాపలవెం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిెంనలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే యభయూెం ఉనై ఆఫ,
ఇతయవల నఽెంచి అనఽచితఫన
ై ాయోజనెం ప్ ెందడరనికి తన హో థరని యడినుడె.
iii. మోసభ (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ ప్ాత్తనిధెం థరుభ అతనఽ లేథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా
ఙేలేెందఽఔు నేాభన
ై యౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినలట్ిి గన్స లేథర యట్ిని తుగ
ణెయౌమజైమడెం వలా గన్స అలాెంట్ి మోసెం తలెతౄ ేతేెంథి.
iv. ప్ యప్ట్ల Mistake - ఔభి జఞానెంలల లలెం లేథర ఔ యషమెం leda ఔ సెంగట్నని యశ్ులెంచడెం
లేథర యవభిెంచడెంలల లలెం. ఇథి ెందెం యషమభ ఖ భిెంచిన అవగహనలలనా భభిమ అెంగీకయ
తాెంలలనా లలెం తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽెంథి.
2. బీభా ెంథరలు – ాణేఔ లక్షణరలు (Special features)
a) ఉఫభిరభ లైడ్స్ (Uberrima Fides) లేథర భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith)
ఒ బీభా ెందెం ప్ట్ిెంఙే ప్ాథబృఔ సాణరాలలా ఇథి ఔట్ి. థీనిై ఉఫభిరభ లడ్స
ై ్ అని ఔడర అెంట్లయవ. అెంట్ే
ెందెంలల ఉనై ాత్త ప్భీి బీభా యషమానికి సెంఫెందిెంచిన అనిై భ కఫన
ై యసౄ యల యలాడిెంఙరయౌ.
భెంచి నభ్కని (good faith) కీ, భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణేడర ఉెంథి.
యదరయణెంగ యణజయఫన
ై అనిై ెంథరల లాయథేయలన్సై భెంచి నభ్ఔెం బౄథే జభిగిప్ో త ఉెంట్లబ .
యట్ిలా ల ఎఔుడర మోసెంగన్స ,ఔట్ెంగన్స ఉెండవు. భెంచి నభ్కనిై ప్ట్ిెంఙరయౌ్న ధరమయఫైన (legal)
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔెంథరయవ, కొనఽగోలుథరయవకి ెందెం ఖ భిెంచి ఎలాెంట్ి సభాఙరయభూ
యలాడిెంచఔడదధే నిఫెంధన ప్ట్ిెంచనవసయెం లేదఽ.
ఇఔుడ

“కొనఽగోలుథరయవనిథే

ఫలధత”

(Caveat

Emptor)

నిమభెం

ప్ట్ిెంచఫడిెంథి.

అెంట్ే.

కొనఽగోలుథరయవని ళెచిభిెంచడెం.
ెందెంలల ఉనై ప్భీిలు ెందెంలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచి ఎెంణో నియతెంగ భియౕయౌెంఙరయౌ. అలాగై ఔ ప్భీి
భభపఔ ప్భీిని తు ణోావ ట్ిి ెంచనెంతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడు ెంత వయఔ, అవతయౌ
ప్భీి ెంథరనిై తనెంచఽఔుధే (avoid) ారలై ఉెండదఽ.
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భిూయృ యరుసెం (Utmost Good Faith): బీభా ెంథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ
ఙేసఽఔుని నడెయౄబ.. ెందెం యషమెం ఔనినెంచనథి. నలైగ ధేయవగ

భియౕయౌెంచిధర లేథర బీభా సెంస

అనఽబవెం థరుభ గన్స అెంత సఽలబెంగ ణెయౌలే అవకశ్ెం లేదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄ యలు, యట్ి సుపలవయెంగ
ాత్తప్థిెంచినయభి (proposer)కి భాతాఫే ణెయౌల ఉెండవచఽి. అెందఽకై బీభా సెంస తయచఽగ సభాఙరయెం
కోసెం ాత్తప్దఔులనలై ూభిౄగ ఆదరయడి ఉెంథి.
అెందఽవలా బీభా యషమభ ఖ భిెంచిన భ కఫైన సభాఙరయెం

(material సభాఙరయెం ) అెంణర బీభా

సెంస లఔు ణెయౌమదఽ కఫట్ిి థరనిై సెంూయృ ెంగ యలాడిెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన ఫలధత ాత్తప్దఔుడెకి ఉెంథి.
ఉథరహయణ
డేయడ్స ఔ జీయత బీభా ప్లల఼ కోసెం ఔ ాత్తప్దన (ాప్ో జల్) ఙేరడె. ప్లల఼ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే
సభమెంలల, డేయడ్స డమాఫట్ిస్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యది నియయణఔు చికిత్ తీసఽఔుెంట్లధరైడె. కన్స
డేయడ్స జీయత బీభా సెంస ఔు ఈ యసౄ యనిై యలాడిెంచలేదఽ. జీయత బీభా సెంస జఞభీ అెందఽవలన డేయడ్సకి
భ నలైొ ఏళ్ా వమసఽ. అెందఽవలా జీయత బీభా సెంస డేయడ్సని యైద భీక్ష ఙేబెంచఽకోభని అడఖఔుెండరధే
అతడికి ప్లల఼ జఞభీ ఙేలెంథి. కైవలెం కొనిై సెంవత్భలలలధే, డేయడ్స ఆభోఖెం భభిెంత క్షీణెంచిెంథి. అతడిని
ఆసఽత్తాలల ఙేభియవ. డేయడ్స ఇఔ కోలుకోలేదఽ. తభుత కొథిె భోజులలా అతడె భయణెంఙరడె. జీయత బీభా సెంస కి
ఔ థరయ ఙేమఫడిెంథి.
జీయత బీభా సెంస థరయ త్తయసుభిెంచడెం చాల, డేయడ్స

ధరబృన్స ఆశ్ియడరుడె. బీభా సెంస థరని

భిరోధనలల డేయడ్స ప్లల఼ కోసెం దయకాసఽౄ ఙేలే ధరట్ికై భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనైట్ల
ా గనా, అలాగై ఈ
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔెంగధే డేయడ్స థరచి నలట్ిినట్లిగనా ణేయౌెంథి. అెందఽవలా బీభా ెందెం ఙెలాదని
ాఔట్ిెంచఫడిెంథి, అెంణేకఔ థరయ ఔడర త్తయసుభిెంచఫడిెంథి.
భ కఫైన సభాఙరయభెంట్ే బీభా సెంస లు ఈ కిెంథి యట్ిని నియృ బెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఇఙేిసభాఙరయెం
:

 యయవ భిసఽుని అెంగీఔభిెంచవఙరి లేథర?
 ఔయేళ్ అెంగీఔభిలేౄ న఼బృ
ా మెం ఏ భైట్లలల ఉెండరయౌ? యట్ికి ఎలాెంట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెండరయౌ?
ఈ ఫలధత కైవలెం ాత్తప్దఔుడెకి ణెయౌలన భ కఫన
ై యసౄ యలకై (material facts) కఔ, అతడె
ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫైన యసౄ యలకి ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి. భిూయృ యరుయనికి సెంఫెందిెంచిన ఈ
చట్ి యఫన
ై ఫలధత యదరయణ ధరమభిదిలలకి వసఽౄెంథి.
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ఉథరహయణ
ఔ ాత్తప్దన ఙేలే ాత్తప్దఔుడె యలాడి ఙేమాయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔుడ
భియౕయౌథరెెం:
i.

జీయత

బీభా: వకిౄఖత యద
ై యఫైన చభితా, వెంశ్ప్యెంయెంగ వసఽౄనై యధఽల లక్షణరలు,

ధాభప్నెం, భదప్నెం వెంట్ి లక్షణరలు, నికి యళ్ాఔ ప్ో వడెం, వమసఽ, అలయట్ల
ా ాత్తప్దఔుడె
ఆథరమ యవభలు వెంట్ి ఆభిఔ సభాఙరయెం, భ ెందఽగ ఉనై జీయత

బీభా ప్లల఼లు, విత్తౄ

బదలెైనయ.
ii. లైర్(Fire)బీభా: బవన నిభ్ణెం, బవధరనిై ఉయోగిసౄ ఽనై తీయవ,

బవనెం వమసఽ,

ఆ

ప్ాెంఖణెంలల ఉనై వసఽౄవుల సుపలవెం, బదలెైనయ.
iii. ఫభెైన్ (Marine) బీభా: యభాగిర యవభలు, ప్కిెంగ్ యదరనెం బదలెైనయ.
iv. మోట్ర్ (Motor) బీభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైవయవ యవభలు బదలెైనయ.
ఆ యధెంగ బీభా ెంథరలు అదిఔ ఫలధత లలఫడి ఉధరైబ. ఇఔ బీభా యషమానికి వలేౄ , భెంచి యరుసెం
(good faith) ెంథరలు భిూయృ యరుసెం (utmost good faith) ెంథరలుగ భాభబ.
నియుచనెం
అడిగిధర, అడఖఔప్ో బధర, ాత్తప్థిసౄ ఽనై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల భ కఫన
ై యసౄ యయ్ై సుచిెందెంగ,
కచిితెంగ, యలాడిెంచడఫే, "ఉఫభిరభ లడ్స
ై ్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథి.
భిూయృ యరుసెం ెందెంలలని ప్భీిలెవభిఙణ
ే ర సభిగ ప్ట్ిెంఫడఔప్ో ణే, ఆ ెందెం నఽెంచి యభిదెభిలల
ఎవభెైధర తనెంచఽకోవచఽి. అెంట్ే థీనయ ెం భ కెంగ ఒ బీభా ెందెంలలకి వఙేియభెవయౄ అనఽచితెంగ
ాయోజధరలు అెందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.
బీభాథరయవ బీభా ెందెం కోసెం ఏథెైధర పౌత్తఔ యసౄ యనికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంట్ి అయసౄ వ సభాఙరయెం
ఇవుఔడదని పలయెంచఫడెతేెంథి. బీభాథరయవ అనిై యషమాలఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనా యలాడిెంఙరయౌ.
ఈ ఫలధణే ఔనఽఔ లేఔుెంట్ే బీభా తీసఽకొనై వకిౄ భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలే కొనిై నిభిెషిఫైన యసౄ యయౌై
అణచియేమడరనికీ, అనఽచిత ాయోజనెం అెందఽకోవడరనికీ ామత్తైెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.
అెండర్ భెైట్ర్ సభెైన భిసఽు అెంచధర యేసఽఔుధేలా, ప్లల఼థరయవ తన ఆభోఖెం, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఆథరమెం, విత్తౄ
బదలెైన యషమాలలా ఎలాెంట్ి థరభిఔెం లేఔుెండర యసౄ వ లత్తని నిజఞబతీగ యలాడిెంఙరయౌ. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ఙేలే
అెండర్ భెైట్ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేలే యధెంగ ాత్తప్దన తాెంలల యషమాలు ఙెఔప్ో వడెం గన్స,
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తుగ ఙెడెం (misrepresentation) గన్స జభిగిణ,ే ఆ ెంథరనిై యదఽె యచడరనికి బీభా సెంస కి
అదికయెం ఉెంథి.
చట్ి ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తెం ఙేమడెం ఔ ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.
ఉథరహయణ
ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిజఔట్ివ్ ళెైర్ట్ని న్ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెప్ో ట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
అెందఽవలన అతడె ఫడిఔల్ ప్లల఼ తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄ యఔ భిల త్త
 ని యలాడిెంచలేదఽ.
ఆ యధెంగ బీభా సెంస బీభాథరయవడె యసౄ యలనఽ వకీఔ
 ాత్తప్దనలనఽ ల఼ుఔభిెంచడెం వలా
ర భిెంచి ఙేలన
మోసప్ో తేెంథి.
ఔ వకిౄకి ఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథి, ఆ యషమానిై ాప్ో జల్ ఫయెంలల అతడె యలాడిెంఙరడె. ఆ యషమెం బీభా
సెంస థరుభ ల఼ుఔభిెంచఫడిెంథి. భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలకి ఔన్ససెం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి ఉెండదధే
యషమెం ాత్తప్దఔుడె (ాప్ో జర్, బీభా ఙేలే వకిౄ) కి ణెయౌమజైమఫడలేదఽ. ఇథి బీభా సెంస థరుభ తు
ణోావ ట్ిి ెంచఫడిన యసౄ యనికి ఉథరహయణ.
b) భ కఫైన యసౄ యలు (Material facts)
నియుచనెం
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచిని నియృ బెంచడెంలల ఔ బీభా అెండర్భెైట్ర్ తీయవన్స, అలాగై న఼ాబృమెం భైట్ల,
ఇెంక ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలే యసౄ యనిై భ కఫైన యసౄ వభ గ (Material fact)
నియుచిెంచఫడిెంథి.
అెంతఔు భ ెందఽ యలాడిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫైనథెధ
ై ర లేథర అధే ఆ యషమానికి సెంఫెందిెంచిన
భిల త
 ేలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి, అథి ధరమయనెంలల భాతాఫే చివభికి నియృ బెంఫడరయౌ. బీభాథరయవ
భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలే నిజఞలు యలాడిెంఙరయౌ.
బీభాలల యలాడిెంఙరయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథరెెం :
i.

ఔ నిభిెషిఫన
ై భిసఽు ఎఔుువగ జభిగై అవకశ్ెం ఉనైదని సాచిెంఙే యసౄ యలు
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ఉథరహయణ
ాభాదఔయఫైన కభోా(ఒడ సయవఔు) సభ దా భాయా ెంలల తీలకళ్
ె ా ఫడట్ెం; అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచిన ఖత
చభితా
ii. అనిై బీభా సెంస ల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత ప్లల఼లన్స, యట్ి ాసౄ ఽత లత్తని తీసఽకోవడెం
iii. బీభా

ాప్ో జల్

ఫయెం

లేథర

అనా కైషన్

లలని

ాశ్ైలన్సై

భ కఫన
ై యగ

భిఖణనలలకి

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

యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదరనబృయుయౌ.

అనిై

యవభల ూభిౄగ నిెంఫడరయౌ.
కొనిై యకల పౌత్తఔ యసౄ యయౌై యలాడిెంచనవసయెం లేదఽ. అలాెంట్ి కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరెంద
ఇవుఫడిధరబ.
సభాఙరయెం
యలాడి ఙేమనవసయెం లేని పౌత్తఔ యసౄ యలు (Material Facts that need not be disclosed)
అెండర్ భెైట్ర్ థరుభ నిభిెషిెంగ యఙరయణ ఙేమఫడఔప్ో ణే భాతాెం, ాత్తప్దఔుడె ఈ కిరెంథి యసౄ యలనఽ
యలాడిెంచనవసయెం లేదఽ:
i.

భిస్కుని తగిాెంచడరనికి అభలు ఙేలన
 చయలు

ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం ఏభట్ల ఙేసఽకోవడెం
ii. బీభాథరయవకి ణెయౌమని లేథర దిఱికిభని నిజఞలు
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ ప్ో ట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కన్స అతడికి ప్లల఼ తీసఽఔుధే సభమానికి
ణెయౌమదఽ. అలాెంట్ి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄ వెం యలాడిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం జయఖదఽ.
iii. కొథిెగ తయుఫదే ఫన
ై శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన యసౄ యలు
భ కఫైన యసౄ యలఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త చినై అెంరన్సై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. అెండర్ భెైట్ర్
ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తగినెంత జఞఖరతౄగ ఖభనిెంచి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.
iv. ధరమయఫన
ై యషమాలు (Matters of law)
ాత్త ఔుయౄ తభ థేశ్ ధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేట్ుడె ఆ ఊభి చట్లిలు
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v. బీభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని (లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని యడిచినలట్న
ిి
సభాఙరయెం)
యట్ిని చానెంచి బీభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంట్ృ తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ
(డిస్కఔా బమ్ ఙేమలేదఽ).
యలాడిెంఙరయౌ్న యది ఎుడె ఉెంట్లెంథి?
జీయత బీభా ెంథరల యషమెంలల ాత్తప్దన అెంగీఔభిెంచఫడి, ప్లల఼ జఞభీ అబయ వయఔ చయిలు జభినే
కలావది (నభిమడ్స) అెంణర యవభలు యలాడిెంఙరయౌ్న యది ఉెంథి. ఔయభి ప్లల఼ అెంగీఔభిెంచిన తభుత,
ప్లల఼ ట్ర్్ నడెసఽౄనై సభమెంలల వఙేి ఎలాెంట్ి పౌత్తఔ యసౄ యలనా యలాడిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
ఉథరహయణ
యౕర భజన్ థిళన
ే ఽ ఏళ్ా కలావది (ట్ర్్) కోసెం ఔ జీయత బీభా ప్లల఼ తీసఽఔుధరైయవ. ప్లల఼ తీసఽఔునై
ఆభైళ్ా తయవయత, భజన్కి ఖ ెండెకి సెంఫెందిెంచి కొనిై సభసలు తలెణౄ రబ. థరెంణో అతడె ఏథో శ్సౄ ైచికిత్
ఙేబెంచఽకోయయౌ్ వచిిెంథి.. యౕర భజన్ ఈ యసౄ యనిై బీభా సెంస కి యలాడిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
అబణే సకలెంలల న఼ాబృమెంలు ఙెయౌాెంచడెంలల యైపలెం వలా ప్లల఼ యదె బన (lapsed condition) లత్తలల
ఉెండగ, ఆ ప్లల఼థరయవ ప్లల఼ ెంథరనిై ునయవదే భిెంచడరనికి ామత్తైలేౄ , అలాెంట్ి ునయవదే యణ
సభమెంలల థరనిై ఔ నా ప్లల఼గ భిఖణెంచి, అనిై యకల పౌత్తఔ భభిమ సెంఫెందిత యసౄ యలనిైెంట్ిన్స
యలాడిెంఙరయౌ.
నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం Breach of Utmost Good Faith
ఇుడె భనెం అప్యఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంట్ి
ఉలా ెంగన యలాడిఙేమఔప్ో వడెం(non-disclosure) లేథర తు సాచన (misrepresentation) లలా థేని
థరుభధైధర జయఖవచఽి.
యలాడిఙేమఔప్ో వడెం Non-Disclosure:

యదరయణెంగ, బీభా సెంస ఎలాెంట్ి ాణేఔఫన
ై యఙరయణ

ఙేమఔప్ో ణే, బీభా ఙేలన
 వకిౄ పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెండే సెందయౌెంలల ఇథి జయవఖ తేెంథి.
బీభా సెంస అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ ఙెనే సభాదరధరలు, యలాడి ఙేలన సణరలు నియా క్షెంగ
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔప్ో బధర] లేథర ాప్ో జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వెంగ తయౌచి
ఉెండఔప్ో బధర. అలాెంట్ి కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై
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కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినట్ేి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం
ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయెంచఫడెతేెంథి.
తు సాచన Misrepresentation: ఔ

బీభా ెందెం ఖ భిెంచి సెంాథస
ి ౄ ఽనై సభమెంలల ఙేలే

యవయణనఽ (లేిట్ ఫెంట్) నియేదన (representation) అెంట్లయవ. అథి ఔ కచిితఫైన సత ావచనెం
(definite

statement

of

fact) లేథర

యశ్ుసన్సమఫైన

ఔథనెం,

ఉథేెశ్ెం లేథర అెంచధరగ

పలయెంచఫడెతేెంథి. యసౄ యనిై అనఽసభిెంచి, యవయణ ాదరనెంగ యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ. అథే ఔ
యరుసెం (belief) లేథర ఔ అెంచధర (expectation) అబనుడె, అథి భెంచి నభ్ఔెం(good faith)
నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరలని పలయెంచఫడెతేెంథి.
తు సాచన (Misrepresentation) భెెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి :
i.

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

ii. మోసూభితఫైన తు సాచన (Fraudulent Misrepresentation) అెంట్ే, బీభా సెంస ని
మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ెంణో, సతెం ట్ా నియా క్ష దో యణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ు యవయణలు.
మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , లేథర మోసూభితఫైన ఔథధరల వలా యదరయణెంగ ఔ బీభా
ెందెం, ఙెలాఔుెండర ప్ో తేెంథి.
c) బీభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest
ఉెండట్ెం ాత్త బీభా ెంథరనికి ఔ భ కఫైన అెంశ్ెం. ఇథి బీభా ఙేమడరనికి భ ెందఽగ కవలలన ఔ
ధరమయఫన
ై అయోతగ పలయెంచఫడెతేెంథి.

జూదు అగిరఫెంట్ (gambling or wager agreement)కీ,

ఇనా్భెన్్ కీ ఖల పేదఫేబృట్ చాథరెెం.
i.

జూదెం -బీభా

నేకట్ధే తీసఽఔుెంథరెం. అెందఽలల ఔయవ గెలుయౄయవ, భభపఔయవ ఒడిప్ో ణరయవ.

ఔ భనిఱ ెంథెెం

ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గెలుు, ఒట్బృ అని ఉెంట్లబ. కన్స ఆ వకిౄకి ఆ ఆట్లల గెలవడఫే త ఆ
ఆట్లల భభెలాెంట్ి ఆసకిౄ గన్స, సెంఫెంధెం గన్స ఉెండవు. ధరమయెంగ చాలేౄ ెంథేలు ఔట్ి డెం,
జూదభాడడెం చట్ి ఫదే ెంగ వవహభిెంఙరయౌ్న చయలు కవు. అలాెంట్ి ెందెంలెైయైధర ధరమయయవదే ఫన
ై
అెంరలుగ భిఖణెంచఫడణరబ. అలాెంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంట్ిని ెంథెెంలల నలడణ
ి ,ే అతడె
నేకట్లల ఒడిప్ో ణే, అవతయౌ ప్భీి తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయవిని ఆశ్రబెంచలేదఽ.
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ఇుడె ఔ ఇెంట్ి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌప్ో బన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథరెెం. ఇెంట్ిని బీభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – ఇలేా . అతడె ఆ ఇెంట్ికి మజభాని,
అథి నషిప్ో బధర, ప్డెైప్ో బధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సెంఫెంధెం
సయుసుతెంతాఫన
ై థి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔప్ో వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ సెంఫెంధెం
(భిలేషన్ ఱప్) వలా ధే అతడె నషిప్ో వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథర థ ెంఖతనెం] వలా
జభిగై నయౖినికి అతడె ఆ ఇెంట్ిని బీభా ఙేబెంఙరడర లేథర అధేథరనిణో సెంఫెంధెం లేదఽ.
ఔయవ గెయౌచీ, భభపఔయవ ఒడిప్ో త ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండర, అగిై ాభాదెం వలా ఔట్ే యవయనెం
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంట్ి మజభానికి నషిెం.
జభిగిన నయౖినికి ఏథో యధెంగ నషిభియౘయెం ప్ ెంథేెందఽఔు మజభాని బీభా తీసఽఔుెంట్లడె.
బీభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుాగన్స, అతడి డఫ ోగన్స బీభా ాయోజధరెంశ్ెం (insurable interest)
అవుతేెంథి. బీభా ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తుెంలల ఉెంట్ేధే, ఔ బీభా ెందెం ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి.
థరనికి ధరమయఫన
ై అెంరలు ఔడర వభిౄయౄ బ.
ఉథరహయణ
చెందారలకర్కి ఔ ఇలుా ఉెంథి. అతడె థరని బౄద యౄ. 15 లక్షలు ఫలెంఔు నఽెంచి యవణెం తీసఽఔుధరైడె. ఈ
కిరెంథి ాశ్ైల బౄద దిఱి నలట్ిిెండి:
 అతడె ఆ ఇెంట్ికి బీభా ఙేమదలుిఔుెంట్ే, బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర థరనికి ఉెంథర?
 ఫలెంఔుకి ఇెంట్ి యషమెంలల బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
 అతడి ప్ యవఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏబృట్ి?
యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదె యవ నలాలు, విదఽేలెన
ై తయౌా దెండెాల ఉధరైయవ. ఈ కిరెంథి ాశ్ైల బౄద దిఱి
నలట్ిిెండి:
 యయవ ఆభోఖెంగ ఉెండడరనికి సెంఫెందిెంచి బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర అతడికి ఉెంథర?
 యభిలల ఎవభిధైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభియౌ్ ఉెంట్ే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫైధర నషిప్ో ణరడర?
 అతడి ప్ యవగిెంట్ి నలాల సెంఖణేబృట్ి? అతడికి యళ్ా యషమెంలల బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర
ఉెంట్లెంథర?
ఇఔుడ బీభా యషమానికీ, బీభా ెందెం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.
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బీభా యషమెం బీభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌ్న యలువ థరనికి
ఉెంట్లెంథి.
కన్స బీభా ెందెం యషమెం బీభాథరయవకి ఆ నిభిెషి ఆలౄ బౄద ఎెంతప్ట్ి ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial
interest) ఉెందధే అెంశ్ెం బౄద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. బీభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ బౄద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉెంథి
కఫట్ేి , బీభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫన
ై హఔుుని ఔయౌగి ఉెంట్లడె. బీభా ప్లల఼ని అతెంత
నిఫదే ఫైన అయ ెంలల (in the strictest sense) ఙెుకోయలెంట్ే, అథి కైవలెం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,
బీభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ ట్ా ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽెంథి.
చితాెం 3: యదరయణ చట్ి ెం ాకయెం బీభా ాయోజధరెంశ్ెం

ii. బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ్న సభమెం (Time when insurable interest
should be present)
జీయత

బీభాలల ప్లల఼ తీసఽఔుధే సభమెంలల బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ. ఫభెైన్

ప్లల఼ల వెంట్ి యట్ి యషమెంలల త యదరయణ బీభాలల,

బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ప్లల఼

తీసఽఔునైుడా, అలాగై కెాబమ్ ఙేలేట్ుడా ాతక్షెంగ ఔనఫడరయౌ.
d) దఖా భి కయణెం (Proximate Cause)
బీభాలల ప్ట్ిెంచఫడే ధరమసాణరాలలా అనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖా భి కయణెం (proximate cause).
దఖా భి కయణ సాతాెం బీభాలల ఙరలా కీలఔఫైనథి. ఇథి నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో చాడరయౌ. ఆ
యధెంగ అథి బీభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄెంథో భథో నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
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అథి బీభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలా (peril) కి వలేౄ ధే, బీభా సెంస ఫలధత వళసఽౄెంథి. బీభా ఙేమఫడు
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫైణ,ే ఆ బీభా సెంస ఙెయౌాెంులు ఙేసౄ ఽెంథి. అలా కఔప్ో ణే, ఙేమదఽ.
ఈ నిమభెం ాకయెం, బీభా సెంస అతెంత ాదరనఫన
ై కయణఫేబృట్ , ఏ సెంగట్న తభుత ఏ సెంగట్న
జభిగి ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో చాసఽౄెంథి. సెంగట్నఔు అత్త యెంట్ధే ఉనై ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయకై
భిబృతెం కఔ నషిెం సెంబయలేా లా ఙేలన బతౄ ెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.
బృఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభీాఔభియౄ ెం. అయ దఖా భి కయణరల ఔెంట్ే బునైెంగ ఉెంట్లబ.
దాయెం కయణరలు ఉెండ చఽి గన్స ఆ సెంగట్న జయఖడరనికి నేయ
ా కలు అబయెంతగ యట్ి ాపలవెం ఉెండదఽ.
నియుచనెం
దఖా భి కయణెం (Proximate cause) గప చఽయవగా, ాపలవవెంతఫైన కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
అెంత్తభ పయౌతెం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకళ్
ె ౄ ైెంథి. అలా యళ్ాడెంలల ఏ ఔు
సెంగట్నకీ థరనెంతట్ అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణెంగ ఙపచఽిఔుని వచిి, బదలవడరనికీ, కొనయఖడరనికీ
తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ
జీయత బీభా ెంథరలకి దఖా య కయణెం లథే రెంతెం ఏ యధెంగ అనుబసఽౄెంథి? యదరయణెంగ, జీయత బీభా
భయణ కయణెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ఙెయౌాెంు అెంథిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి , దఖా య కయణెం లథే రెంతెం అనుమెం కదఽ.
అబధర, ఎధనై జీయత బీభా ెంథరలు ాభాదెం ాయోజనెం భెైడయా నఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇెందఽలల ాభాదెం
వలా భయణెం సెంబయలేౄ కొెంత అదను య భ ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. అలాెంట్ి లత్తలల, భయణెం ాభాద
కయణెంగధే జభిగిెంథర అని భియౕయౌసా
ౄ , కయణరనిై సషిెంగ నిభేభిెంచఽకోవలలన అవసయెం ఉెంట్లెంథి. దఖా య
కయణెం లథే రెంతెం ఇలాెంట్ి సెందభౌలకి సభిగా  వభిౄసౄ ఽెంథి.
సెంరలాషణ (Adhesion) ెందెం
సెంరలాషణ ెంథరలు, అవతయౌ ప్భీిని కైవలెం ెంథరనిై ల఼ుఔభిెంచడరనికో, త్తయసుభిెంచడరనికో భాతాఫే
భిబృతభబయ అవకశ్బృసా
ౄ , ఎఔుువ ఫేయభాడే ాయోజధరలు ఖల (greater bargaining advantage)
ప్భీి ఙేత తమాయవఙేమఫడణరబ. ఇఔుడ బీభా

ఔెంనలన్సకి ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన అనిై నిమభ

నిఫెంధనలలా అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉెంట్లెంథి.
థీనిై తట్స ెం ఙేమడరనికి, ఔ ఼ా -లుక్ (free-look)

వవది భిచమెం ఙేమఫడిెంథి. అుడె

ప్లల఼థరయవ ప్లల఼ తీసఽఔునై తభుత, తనఔు అెంగీకయెం కఔప్ో ణే, ప్లల఼ డరఔుఫెంట్లని అెందఽఔునై 15
భోజుల లలు యదఽె ఙేసఽఔుధే ాణరభాైమెం ఔయౌగి ఉెంట్లడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔెంనలన్సకి
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యాతూయుఔెంగ ణెయౌమఫయఙరయౌ. అుడె కయవిలు, చరభీజలు తగిాెంచఽఔుని న఼ాబృమెం యనకిు త్తభిగి
ఇవుఫడెతేెంథి.
బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి నియోెందరనికి ఉథరహయణ?
I.

యఫేష్ ఔన్సస యషమ భిజా ఞనెం లేఔుెండర ఔ ెంథరనికి సెంతఔెం ఙేమడెం

II. ెందెం బౄద సెంతఔెం ఙేమఔప్ో ణే భళేష్ని చెంుణరనని యఫేష్ ఫథిభిెంచడెం
III. ెందెంనలై భళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనికి యఫేష్ తన ప్ా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిెంచడెం
IV. ెందెంనలై భళేష్ సెంతఔెం ఙెమడరనికి యఫేష్ సభాఙరయెం తుడె అెంథిెంచడెం

బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఈ కిరెంథి ఎెంనఔలలా థేనికి యఫేష్ బీభా ఙేమడెం యధెం కదఽ?
I.

యఫేష్ ఇలుా

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


బీభా సెంస బీభా ెందెం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽులకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌెంచడరనికి
నియృ బెంఙే ఔ ధయ లేథర భిఖణనని న఼ాబృమెం అని అెంట్లయవ.



ెందెం అెంట్ే ఇయవ ప్భీిల భదర చట్ి ఫదే ెంగ అభలబయ ఔ అగిరఫెంట్ల.



అెంరలు ఙెలా ుఫలట్బయ ెందెంలల ఇయ ఔడర ఉెంట్లబ:
i.

ాత్తప్దన భభిమ అెంగీకయెం

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


బీభా ెంథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ:
i.

భిూయృ యరుసెం (Uberrima fides)

ii. బీభా ాయోజధరెంశ్ెం (Insurable interest)
iii. దఖా భి కయణెం (Proximate cause)
కీలఔఫైన థరలు
1. ాత్తప్దన భభిమ అెంగీకయెం
2. ధరమయఫన
ై భిఖణన (Lawful consideration)
3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకబుప్ామెం (Consensus ad idem)
4. భిూయృ యరుసెం Uberrima fides
5. భ కఫైన యసౄ యలు Material facts
6. బీభా ాయోజధరెంశ్ెం(Insurable interest)
7. దఖా భి కయణెం (Proximate cause)
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ెందెం బౄద సెంతఔెం ఙేమఔప్ో ణే భళేష్నఽ చెంుణరనని యఫేష్ ఫథిభిెంచడెం నియోెందరనికి ఉథరహయణ.
జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం III.
యఫేష్ఔు అతడి లేైళతేడి జీయతెం బౄద బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఉెండదఽ. కఫట్ిి థరని బౄద అతడె బీభా
ఙేమలేదఽ.

ల఼ుమ భీక్ష – ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఙెలా ుఫలట్బయ ెందెంలల ఏ అెంశ్ెం న఼ాబృమెంణో పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి?
I.

ాత్తప్దన భభిమ అెంగీకయెం

II. భిఖణన
III. లేుఙరి అెంగీకయెం
IV. ెంథరనికి ప్భీిల యభయూెం
ాశ్ై 2
ఎలాెంట్ి మోసూభిత ఉథేెశ్ెంణోధన ఙేమఫడఔప్ో బధర కచిితెంగ లేని యవయణలనఽ _____________
అనఽసెందరనిసఽౄెంథి.
I.

తుగ ణెయౌమజైమడెం

II. చెంథర (చెంథర)
III. ాత్తప్దన
IV. ప్ాత్తనిధెం
ాశ్ై 3
________________ ధేయూభితఫైన యదరధరల థరుభ త్తౄ డిలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
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I.

మోసెం

II. అనఽచితఫన
ై ాపలవెం
III. నియోెంధెం
IV. ప్ యప్ట్ల
ాశ్ై 4
ఈ కిరెంథి యట్ిలల జీయత బీభా ెంథరలఔు సెంఫెందిెంచి ఏథి యసౄ వెం?
I.

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

II. అయ చట్ి ఫదే ఫన
ై అభలుకి లలఫడి ధనట్ి భాట్లల ఉెండే ెంథరలు.
III. ఇెండిమన్ ెందెం మాక్ి, 1872 ాకయెం అయ ఇయవ ప్భీిల (బీభా సెంస భభిమ బీభాథరయవ) భధ
ఉెండే ెంథరలు
IV. అయ జూదు ెంథరలు వెంట్ియ
ాశ్ై 5
ెందెం యషమెంలల ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఙెలాని భిఖణన ఏథి?
I.

డఫ ో

II. ఆలౄ
III. లెంచెం
IV. నఖలు
ాశ్ై 6
ఈ కిరెంథి యట్ిలల జీయత బీభా ెందెం లలకి ాయేయెంఙే అయోత లేని ప్భీి ఏథి?
I.

యప్య మజభాని

II. ఫైనర్
III. ఖిళణ
IV. ాబ తు ఉథో గి
ాశ్ై 7
ఈ కిరెంథి యట్ిలల “ఉఫభిరభా లడ్స
ై ్” లథే రెంణరనిై చానెంఙే చయ ఏథి?
I.

ఔ బీభా ాత్తప్దన తాెంలల ణెయౌలన యైద భిల త
 ేలనఽ ఖ భిెంచి అఫదే ెం ఙెడెం
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II. ఔ బీభా ాత్తప్దన తాెంలల పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలాడిెంచఔప్ో వడెం
III. ఔ బీభా ాత్తప్దన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలాడిెంచడెం
IV. సకలెంలల న఼బృ
ా మెం ఙెయౌాెంచడెం
ాశ్ై 8
బీభా ాయోజధరెంరనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుెంట్ే ఈ కిరెంథి యట్ిలల ఏథి సభికదఽ?
I.

ఔుభాయవని కోసెం తెండిా బీభా ప్లల఼ ఙేమడెం

II. పలభబయౄ లు ఔభి కోసెం భభపఔయవ బీభా ఙేమడెం
III. లేైళతేలు ఔభి కోసెం భభపఔయవ బీభా ఙేమడెం
IV. మజభాని ఉథో ఖ ల కోసెం బీభా ఙేమడెం
ాశ్ై 9
జీయత బీభా యషమెంలల తనిసభిగ బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఎుడె ఉెండరయౌ?
I.

బీభా తీసఽఔుధే సభమెంలల

II. కెాబమ్ ఙేలే సభమెంలల
III. జీయత బీభా యషమెంలల బీభా ాయోజధరెంశ్ెం అవసయెం లేదఽ
IV. ప్లల఼ కొనఽగోలు ఙేలే సభమెంలల లేథర కెాబమ్ సభమెంలల
ాశ్ై 10
ఈ కిరెంథి ధేథెంలల భయణరనికి ఏథి దఖా భి కయణెం (proximate cause) అవుతేెంథి?
అజయ ఖ యరు యుభీ ఙేసౄ ఽెంట్ే కిరెంద డరుడె. అతడి యనఽైూస యభిగిెంథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేు న్సట్ి
భడెఖ లల డి ఉధరైడె. థరనిణో అతడికి నఽమోనిమా వచిిెంథి. అతడిని యౘలట్ల్ లల ఙేభియవ కన్స
చివభికి నఽమోనిమా వలా అతడె చనిప్ో మాడె.
I.

నఽమోనిమా

II. యనఽైూస యయఖడెం
III. ఖ యరెం బౄద నఽెంచి కిరెంద డడెం
IV. ఆభైషన్
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ఙెలా ుఫలట్బయ ెంథరనికి న఼బృ
ా మఫే భిఖణన (consideration).
జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఎలాెంట్ి మోసూభితఫైన ఉథేెశ్ెం లేఔప్ో బధర తుగ ణెయౌమజైమడెం వళెంచడెం తు యవయణలఔు
థరభితీసఽౄెంథి.
జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ధేయూభితఫన
ై యదరధరల థరుభ ఇఙేి త్తౄ డి నియోెంధెంలల ఔ అెంతభౌఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 4
సభెైన ాణరభాైమెం III.
పలయత ెంద చట్ి ెం, 1872 ాకయెం, జీయత బీభా ెంథరలు ఇయవ ప్భీిల (బీభా సెంస భభిమ
బీభాథరయవ) భధన ఉెండే ెంథరలు.
జయఫ 5
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఔ ెంథరనికి లెంచెం ఙెలా ుఫలట్బయ భిఖణన కదఽ.
జయఫ 6
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ెందెం ఔ జీయత బీభా ెంథరనికి ఫైనయవా అయవోలెైన ప్భీిలు కదఽ.
జయఫ 7
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఔ బీభా ాత్తప్దన తాెంలల ణెయౌలన పౌత్తఔ యసౄ యల ఖ భిెంచి యలాడిెంచడెం “భిూయృ యరుసెం”
లథే రెంణరనిై చానెంఙే చయ
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జయఫ 8
సభెైన ాణరభాైమెం III.
బీభా ాయోజధరెంశ్ెం లేదఽ కఫట్ిి , లేైళతేలు యసయెం బీభా తీసఽకోలేయవ
జయఫ 9
సభెైన ాణరభాైమెం I.
జీయత బీభా యషమెంలల బీభా ాయోజధరెంశ్ెం బీభా తీసఽకొధే సభమెంలలధే ఉెండరయౌ.
జయఫ 10
సభెైన ాణరభాైమెం III.
అజయ భయణరనికి ఖ యరెం బౄద నఽెంచి డడెం దఖా య కయణెం అవుతేెంథి.
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యపలఖెం 2
ఆభోఖ బూభా
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అదరమెం 6
ఆభోఖ బీభా భిచమెం
అదరమెం ఉప్ో థరఘతెం
కలెంణో ప్ట్ల బీభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై ఈ అదరమెం బౄఔు ఙెఫ తేెంథి. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏబృట్ి ,
ఆభోఖ సెంయక్షణ యబలు, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసౄ ఽెంథి. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ
సెంయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄనై కయకల ఖ భిెంచి ఔడర బౄయవ ణెలుసఽఔుెంట్లయవ. చివయగ, పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ
బీభా ఎలా యఔలెంచిెంథీ, పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ బీభా యణలల ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽనై యయధ సెంస ల ఖ భిెంచి ఔడర ఇథి
యవభిసౄ ఽెంథి.

అపలస పయౌణరలు

A. బీభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ెంలల బీభా భిణరభఔరభెం
B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే ఏబృట్ి
C. ఆభోఖ సెంయక్షణయబలు
D. ఆభోఖ సెంయక్షణలలనియకలు
E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫో తీసఽౄనై కయకలు
F. ఆభోఖ సెంయక్షణ- యుతెంతాెం తభుత ుభోఖత్త
G. ఆభోఖ బీభాయణ
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, బౄఔు తనిసభిగ ఉెండే యభభూలు:
1. బీభా ఎలా యఔలెంచిెందధే యషమానిై అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ.
2. ఆభోఖ సెంయక్షణ పలవననఽ, ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, యబలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ.
3. పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకల ఖ భిెంచి, యుతెంతాెం తభుత యదిెంచిన ుభోఖత్త ఖ భిెంచి
ణెలుసఽకోఖలుఖ ణరయవ.
4. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ బీభా భిణరభఔరభెం ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ.
5. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ బీభా యణ ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంట్లయవ.
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A. బీభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ెంలల బీభా భిణరభఔరభెం
బీభా అధేథి ఏథో ఔ యౄెంలల యేల సెంవత్భల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉనైట్లి ణెలుయోౄ ెంథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ సభూహెంగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహెంలలని కొెంతభెంథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల
నయౖిలనఽ ెంచఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసౄ ా వఙరియవ. అబనట్ికీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄెంలల జయవఖ తేనై
బీభా యప్యెం భెెండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిెందట్ే బదలెైెంథి.
1. ఆధఽనిఔ యప్య బీభా
బీభా పలవన థరుభ అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ ఙేట్ిి న భిస్కులుగ సభ దాెంలల ఙేలే దఽయ్హసెం వలా ఔయౌగిన నయౖిలనఽ
ఙెవచఽి. థీనిధే ఫభెైన్ భిస్కు అని అెంట్లయవ. కఫట్ేి యయధ యకల బీభాలలల ఫభెైన్ బీభానఽ బదట్ిథిగ ఙెవచఽి.
అబనట్ికీ, ఆధఽనిఔ బీభా బదట్ి యఔెం ఐభోప్లలని యప్య సభాజఞలు, సెంగాలు, ాణేకిెంచి ఇట్య్లల యక్షణ
యౄెంలల అభలలాకి వచిిెంథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నయౖిలు, అగిై ాభాదెం, సబ ల భిత్త, ప్ాణ ల నషిెం లాెంట్ి
యట్ి థరుభ ఏయడే నయౖిల సభమెంలల సయౘమెం అెంథిెంఙేలా చెంథర ప్ాత్తథిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన
అగిై ాభాద బీభా 1501లల యౘెంఫర్ా లల ఉనికిలల ఉనైట్లి ఔనినెంచిెంథి.
ఇెంగాెండ్సఔు సెంఫెందిెంచినెంతవయఔు, 1666లల సెంబయెంచిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లెండన్లల ఆ నఖయెంలలని ఙరలాపలఖెం, 13యేలఔు
ా ధుెంసెం కవడెం బీభా యెంగనికి ఊునిచిిెంథి. థీెంణో 1680లల లైర్ ఆ఼స్క నేయవణో బదట్ి అగిై ాభాద
నలైగ ఇళ్ై
బీభా ఔెంనలన్సని ప్ాయెంబుెంఙరయవ.
లాయడ్స్: ధేడె ఆచభిసౄ ఽనై బీభా యప్యెం భూలాలు లెండన్లలని లాయడ్స్ క఼ హౌస్క భోజుల ధరట్ియ. అఔుడ
సభాయేశ్భవుత వచిిన వయౄ ఔులు సభ దాు ఆదల కయణెంగ ధౌఔలలా తయయౌెంఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నయౖిలనఽ
యసయెం ెంచఽకోవడరనికి అెంగీఔభిెంఙరయవ. నడి సభ దాెంలల థో నడీలఔు ప్లడే సభ దా థ ెంఖలు, సభ దా యణరవయణెం
సభిగా  లేఔ వసఽౄవులు ధరశ్నెం కవడెం, ఏథో కయణెంగ డవ భ నిగిప్ో వడెం లాెంట్ి సభ దాు ఆదల వలా ఇలాెంట్ి
ాభాథరలు జయవఖ తేెండేయ.
2. పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ యప్య బీభా చభితా
పలయత థేశ్ెంలల ఆధఽనిఔ బీభా 1800 ప్ాయెంబెంలల లేథర థరనికి సబౄ కలెంలలధన ప్ాయెంబఫైెంథి. యథేయౕ బీభా సెంస ల
ఏజెన్స్లు ఫభెైన్ బీభా యప్భనిై ప్ాయెంబుెంఙరయవ. బదట్ి జీయత బీభా ఔెంనలన్సని 1818లల ఇెంగాెండ్సఔు ఙెెంథిన
ఒభిమెంట్ల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. పలయతథేశ్ెంలల బదట్ి జీవన బీభా బయతయ ఔెంనలన్సని
ట్ిాట్న్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స ఏభట్ల ఙేలెంథి. ఈ భెెండా ఔలఔణరౄలలధే ఏభట్మాబ.
బట్ి బదట్ి ూభిౄ యబ పలయతీమ బీభా ఔెంనలన్స ఫలెంఫే భూచఽవల్ అషభెన్్ య లలైట్ీ యౌబృట్డ్స నేయవణో 1870లల
భ ెంఫయలల ఏభట్ైెంథి. తదనెంతయెం ఆ శ్ణరఫె ెం ూయౄ బయసభిఔలాా సుథేయౕ ఉదభెం ఊెందఽఔునై పయౌతెంగ అధేఔ
ఇతయ పలయతీమ ఔెంనలన్సలు ఔడర ఏభట్మాబ.
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బీభా యప్భనిై నిమెంత్తాెంచడెం కోసెం 1912లలజీయత బీభా ఔెంనలన్సల చట్ి ెం, బయష నిది చట్లిలనఽ ఆమోథిెంఙరయవ.
జీయత బీభా ఔెంనలన్సల చట్ి ెం 1912 న఼ాబృమెం భైట్ ట్ిి ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిుణ ల థరుభ ఔెంనలన్సలనఽ
భథిెంు యేమడరనిై తనిసభి ఙేలెంథి. అబనట్ికీ , పలయతీమ, యథేయౕ ఔెంనలన్సల భధ పేదపలవెం అలాగై
కొనయగిెంథి.
పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ికీ కొనయఖ తేనై అతెంత ుభతన బీభా ఔెంనలన్స అబన ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్సని 1906లల
యనెంఙరయవ.
భిల తేల అవసభనిై ఫట్ిి ,పలయతీమ బీభా భిశ్రభనఽ ాబ తుెం యయేక్షిసౄ ా, జఞతీమఔయణ ఙేమడెం, ఆ తభుత
నలైయేట్ీఔభిెంచడెం అెంట్ృ కిెంథి భీత్తలల కొనయఖ త వచిిెంథి:

a) జీయత బీభా జఞతీమఔయణ
జీయత బీభా యప్భనిై 1956 లలని ెంల ఫర్ 1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతెంగ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట్ైెంథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ెంలల 170 ఔెంనలన్సలు, 75 బయష నిది సెంగాలు జీయత బీభా
యప్భనిై యగిసౄ ా వఙరిబ. 1956 నఽెంచి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ెంలల జీయత బీభా యప్భనిై ఙేట్ేి ూభిౄ
హఔుు ఎల్.ఐ.ల ఙేత్తలలధే ఉెండేథి.

b) జీయత బయతయ బీభా జఞతీమఔయణ
జనయల్ ఇనా్భెన్్ బిజిధస్క ధేషధైలేజైషన్ మాక్ి (GIBNA) 1972లల ఆమోదెం ప్ ెందడెంణో జీయత బయతయ బీభా ఔడర
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిెంథి. థీెంణో జనయల్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా (జి.ఐ.ల) , థరని ఉ సెంస లు
ఏభట్మాబ. ఆ సభమెంలల, పలయత థేశ్ెంలల జీయత బయతయ బీభా యప్యెం ఙేసౄ ా వచిిన 106 బీభా సెంస లు
పలయత థేశ్ెంలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ ఉ సెంస లా ల యయ్నభమాబ.

c) భలలోణరా ఔబృట్ీ భభిమ ఐ.ఆర్.డి.ఏ
నలైయేట్ల సెంస ల యెంఖ ాయేశ్ెం యౄెంలల ప్ో ట్ీ అెంశ్ెం భయా ణెయబౄదఔు భవడెం సయౘ భిశ్రభ అబువిథిేకోసెం ఙేమాయౌ్న
భాయవలనలై అధేుషణ ఙేల, లఫయవ్ ఙేమడెం కోసెం 1993లల భలలోణరా ఔబృట్ీని ఏభట్ల ఙేరయవ. ఆ ఔబృట్ీ 1994లల తన
నియేథిఔనఽ సభభిచిెంథి. థీెంణో 1997లల ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అతరభిట్ీ (IRA) ఏభట్ైెంథి.

d)

ప్యౌల఼థరయవల ాయోజధరలనఽ కప్డడెంణో ప్ట్ల బీభా భిశ్రభనఽ నిమెంత్తాసౄ ా, ప్ోా త్ళసా
ౄ , ఔరభఫదే ెంగ

విథిే ఙెెంథేలా చాడడెం కోసెం ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ మాక్ి 1999నఽ ఆమోథిెంచడెంణో ఇనా్భెన్్
భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ (IRDA) ఒ చట్ి ఫదే సెంస గ 2000 ఏనాల్లల ఏభట్ైెంథి.

e) జి.ఐ.ల ునయుూవల఼ఔయణ
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జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనా్భెర్గ భాభిి, థరని ధరలుఖ ఉ సెంస లనఽ సుతెంతా ఔెంనలన్సలుగ ునయుూవల఼ఔభిెంఙరయవ.
జి.ఐ.ల నఽెంచి ధరలుఖ ఉ సెంస లనఽ2002 జూలెై నఽెంచి యేయవ ఙేలేలా ఒ బిలుానఽ 2000 డిలలెంఫయవలల ప్యా ఫెంట్ల
ఆమోథిెంచిెంథి. తథరుభ కిెంథి సెంస లు ఏభట్మాబ.


ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స



థి ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స



థి నా ఇెండిమా అషభెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స



మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స.

f) ధేట్ి జీయత బీభా భిశ్రభ
“జీయత బీభా” ఔెంనలన్సలుగ ధేడె 28 బీభా ఔెంనలన్సలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. ఆ జఞబిణర కిెంద ఇవుఫడిెంథి.

g) ధేట్ి జీయత బయతయ బీభా భిశ్భ
ర
“యదరయణ బీభా” ఔెంనలన్సలుగ 28 బీభా ఔెంనలన్సలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ.

i. అగిరఔలిర్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స అధేథి ెంట్ బీభా/గరబౄణ బీభాఔు సెంఫెందిెంచిన భిస్కుల కోసెం ఏభట్ైన
ఒ ాణేఔ బీభా సెంస .

ii. ఎక్్ప్ో ర్ి కెడ
ర ిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా అధేథి ఎఖ భత్త యవణరనికి సెంఫెందిెంచిన భిస్కుల కోసెం
ఏభట్ైన ఒ ాణేఔ బీభా సెంస .

iii. ఐదఽ సుతెంతా ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సలు ఉధరైబ.
iv. బృగియౌన ఔెంనలన్సలు అనిై యకల యదరయణ బీభా యప్భనిై నియుళయౄబ.
జీయత బీభాఔెంనలన్సల జఞబిణర:
1. ఏజిమన్ భెయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

13. ఐడీబీఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

2. అయయ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

14. ఇెండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

15. కోట్క్ భళెంథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

4. పలభిౄ మాక్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

16. లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్

5. బిభా సన్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

17. ఫేక్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

6. కెనభ ళెచ్ఎస్కబీల఼ ఒబీల఼ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

18. న఼ఎన్బీ ఫట్లెైఫ్

7. డీళెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్ాఫభిక లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

19. భిలమన్్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

8. ఎడెల్యస్క లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

20. సయౘభ ఇెండిమా లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

9. ఎకెై్డ్స లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

21. ఎస్కబీఐ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్
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10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

22. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

11. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ యిెండరర్ు లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

23. యిర్ మూనిమన్ డరయ-ఇచిి లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

12. ఐల఼ఐల఼ఐ ుూడెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

24. ట్లట్ల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనా్భెన్్

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீ ட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భెన్్
2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భెన్్
3. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భెన్్
4. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భెన్్
5. యిర్ ళెల్ౄ ఇనా్భెన్్

பபாது காப்பீ ட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்:

1. అగిరఔలిర్ ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్స

12. భాగ్ ళెచ్డీఐ జనయల్ ఇనా్భెన్్

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాెంజ్డ జనయల్ ఇనా్భెన్్

13. ధేషనల్ ఇనా్భెన్్

3. పలభిౄ మాక్ జనయల్ ఇనా్భెన్్

14. నా ఇెండిమా అషభెన్్

4. ఙోళ్భెండలెం ఎెంఎస్క జనయల్ ఇనా్భెన్్

15. ఒభిమెంట్ల్ ఇనా్భెన్్

5. ఎక్్ప్ో ర్ి కెడ
ర ిట్ అెండ్స గయెంట్ీ కభపభైషన్

16. యళేజఞ ఔబీఈ జనయల్ ఇనా్భెన్్

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనా్భెన్్

17. భిలమన్్ జనయల్ ఇనా్భెన్్

7. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ ఎభోా జనయల్ ఇనా్భెన్్

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

19. ఎస్కబిఐ జనయల్ ఇనా్భెన్్

9. ఇఫో ు ట్ కియో జనయల్ ఇనా్భెన్్

20. యౕరభమ్ జనయల్ ఇనా్భెన్్

10. ఎల్ అెండ్స ట్ీ జనయల్ ఇనా్భెన్్

21. ట్లట్ల ఏఐజి జనయల్ ఇనా్భెన్్

11. యౌఫభీి యడియోకన్ జనయల్ ఇనా్భెన్్

22. మ ధైట్డ్స ఇెండిమా ఇనా్భెన్్
23. మూనివయశల్ యో ెంప్ో జనయల్ ఇనా్భెన్్
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B. ఆభోఖ సెంయక్షణ అెంట్ే
“ఆభోఖఫే భయౘపలఖెం” అధే భాట్నఽ భనెం థేథే యెంట్లధరైెం. యసౄ వెంగ ఆభోఖెం అెంట్ే అయ ెం ఏబృట్ని
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎుడెైధర ామత్తైెంఙరభ? „రభీయఔ ఆభోఖెం‟ అధే అభనిైఙేి “హో మల్ౄ ” దెం నఽెంచి „ళెల్ౄ‟ దెం
నియుచిెంచఫడిెంథి.
ప్త భోజులలా, ఆభోగనిై „బఖవెంతేడె ఇచిిన వయెం‟గ భిఖణెంఙే యయవ. అసుస త అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన ప్ప్ల వలా
జభిగిెందని నఫే్యయవ. అసుస త యనఽఔ కయణరలనఽ కీ.ర ూ 460-370 భధ జీయెంచిన ళప్ో కైట్
ర ్ ణెయౌప్యవ. భవయణెం,
ప్భియదె ూెం, వకిౄఖత యబాత, ఆయౘయుట్లయట్ా ఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ కయణరల వలా అసుస తఔు ఖ యవుతేధరైయని
ఆమన ఙెప్యవ.
ళప్ో కైట్
ర ్ ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలెల కిెందట్ే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస ఉనికిలల ఉెంథి. ధరలుఖ దాయలెైన యఔౄ ెం, సఽు
నలైతయసెం, నలుు నలైతయసెం, రలాష్ెంల సెంకిాషిఫైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణెంఙరయవ. ఈ దాయల భధ
సభతేలత కొయవడడఫే అసుస తనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽెందని పలయెంఙరయవ. ఆ భోజులలా ప్రిత థేరలఔు ణెయౌమని సెంకిాషిఫైన
శ్సౄ ై చికిత్లనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యైద నణరభహృడెైన సఽయరతేడికై దఔుుతేెంథి.
కొెంత కలానికి, ఆధఽనిఔ యైదెం ఔ సెంకిాషీఫైన రసౄ ైెంగ అవతభిెంచిెంథి. ఆధఽనిఔ యైదెం ఆ తభుత ఎెంతభాతాభూ
అసుస తఔు భిబృతెం కలేదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై ప్ోా త్ళెంఙేథిగ భాభిెంథి. ఆభోగనికి
సెంఫెందిెంచి 1948లల ాెంచ ఆభోఖ సెంస ఙేలన నియుచనెం అనిై వభాల ఆమోదెం ప్ ెంథిెంథి. “ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ,
భానలఔ, యభాజిఔయఫైన సెంూయృ ఆభోఖ లణే కన్స కైవలెం యది లేఔప్ో వడెం భాతాఫే కదఽ” అని ఆ సెంస
నేభపుెంథి. ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి ఆమ భైుదెం లాెంట్ి పలయతీమ యైద వవస ఎట్ి నఽెంఙో ఇలాెంట్ి సెంూయృ దిఱిని
ప్ ెందఽయచఽఔుెంథి.

నియుచనెం
ాెంచ ఆభోఖ సెంస (WHO): ఆభోఖెం అధేథి పౌత్తఔ, భానలఔ, యభాజిఔయఫైన సెంూయృ ఆభోఖ లణే కన్స కైవలెం
యది లేఔప్ో వడెం భాతాఫే కదఽ.
ఆభోఖ నిభేయకలు
కిెంథి కయణరలే ఎవభెైధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభేభియౄ మని యదరయణెంగ అెందయౄ యశ్ులసౄ ఽధరైయవ.:

a) జీవన రైయౌ కయకలు
జీవన రైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సెంఫెందిత వకిౄ నిమెంతాణలలధే ఉెంట్లబ. అెంట్ే, భిబృతేలఔు లలఫడిన
యమాభెం, ఆయౘయెం, ఆెంథో ళ్నలనఽ నియభిెంచడెం, భెంచి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభప్నెం, భాదఔ
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దాయల లేవనెం, సఽయక్షితెం కని లలక్్ లాెంట్ి ఙెడె జీవన రైలులు భభిమ అలయట్ల
ా , చలనెం లేని జీవన రైయౌ
(ఎలాెంట్ి యమాభెం లేనిథి) కన్ర్, ఎబడ్స్, ళెైర్ట్ని న్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి అధేఔ యకల యధఽలనఽ
ఔలుఖజైయౄ బ.
ఇలాెంట్ి ావయౄ ననఽ నిమెంత్తాెంచడెం, ాపలయతెం ఙేమడెంలల ాబ తుెం కీలఔ ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽనైట్ికీ (భాదఔ
దాయలనఽ లేయెంచిన యభిని ఫబల్ ప్ ెందడరనికి యలులేని జెైలు యక్షణో యక్షిెంచడెం, ప్ గఔు ఉతతే
ౄ లు తథితభలనలై
అదిఔ నఽైలు యదిెంచడెం లాెంట్ియ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన రైయౌ కయకల వలా ఔయౌగై
యధఽలనఽ నిమెంత్తాెంచడెంలల నియృ మాత్ఔ ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽెంథి.
b) భవయణ కయకలు
సఽయక్షితఫైన ణరఖ న్సయవ, ప్భియదే ూెం, ప్ో షకలు ఆభోగనికి అతెంత భ కఫైనయ. యట్ిలల లలట్ల ఏయడిణే
ాెంచెం నలుభూలలా, భ కెంగ వయే భాన థేరలలా ాసౄ ఽతెం భనెం చాసఽౄనై యధెంగ తీవాఫైన ఆభోఖ
సభసలఔు థరభి తీయౄబ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లేఔప్ో వడెం వలా ఇన్ఫ్ూ
ా బెంజఞ, చికెన్ ప్క్్ లాెంట్ి
అెంట్లయధఽలు యనయౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లేఔప్ో వడెం వలా భలేభిమా, డెెంఖూ లాెంట్ి యధఽలు
యనసౄ ఽెండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలా ని ఙేలే వఔుౄల వలా ఔయౌగై భవయణ కయకల వలా ఔడర కొనిై
యధఽలు ఏయడెణరబ. అెంట్ే ఆస్కఫయిస్క తమాభీ కభి్ఔులఔు ఆస్కఫయిస్క లాెంట్ి విత్తౄ యఫైన ఆదలు, ఫ ఖా
ఖనఽలలా ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధరమాలు లాెంట్ి సభసలు.
c) జనఽయఫైన కయకలు
జనఽవుల థరుభ చిధరైయవలఔు యభి తయౌా దెండెాల నఽెంచి యధఽలు ాయేయెంచవచఽి. ఇలాెంట్ి జనఽ కయకలు జఞత్త,
పౌగోయఔ ాథేశ్ెం, చివయఔు సభూయౘల ఆదరయెంగ ఔడర ాెంచెం నలుభూలలా ాజల భధ యబునైఫైన ఆభోఖ
దో యణ లనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽధరైబ.
ాజల ఆభోఖ లత్తనలైధే ఆమా థేరల యభాజిఔ, ఆభిఔ ుభోఖత్త ఆదరయడి ఉెంట్లెందని సషిెంగ ణెలుయోౄ ెంథి.
ఆభోఖఔయఫైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలాప్నికి ఉణరదఔఫైన భానవ వనయవనఽ అెంథిెంచడఫే కఔ పలయతథేశ్ెం లాెంట్ి
అబువిథిే ఙెెందఽతేనై థేరనికి భభిెంత కీలఔఫైన అభూలఫైన వనయవలనఽ ఔడర లేుచిగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా
ఙేసౄ ఽెంథి. వకిౄఖత యబలల, అసుస త అధేథి జీవధనప్ది యెంగ నయౖినిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ
చయలనఽ ఙేమలేఔప్ో వడెం థరుభ ాజలనఽ నేదభిఔెంలలకి ధట్ిి, చివయఔు ఆత్హతలఔు ధడెతేెంథి.
అెందఽవలా ాెంచయౄ ెంగ ాజల ఆభోఖెం, సెంక్షైభానిై అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ ణరులు చయలు తీసఽఔుెంట్లధరైబ.
తథరుభ ప్ౌయవలెందభికీ ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ణెఙేిెందఽఔు చయలు ఙేడెణోెంథి. కఫట్ేి ఆభోఖ
సెంయక్షణనలై నలడెతేనై కయవి ఆ థేశ్ జీడీన఼ (సా
 ల థేయౕయోతత్తౄ )లల ఖణన్సమెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఇథి యేభైుయవ భిల త
 ేలఔు తఖా ట్ి ల యేభైుయవ యకల ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయెం ఉెంట్లెంథర అధే ాశ్ైనఽ తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽెంథి.
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C. ఆభోఖ సెంయక్షణ యబలు
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కప్డేెందఽఔు, నియుళెంఙేెందఽఔు, యయేక్షిెంఙేెందఽఔు, ునయవదే భిెంఙేెందఽఔు
ాబ తుెం సయౘ యయధ ఏజెన్స్లు, లేయ సెంస లు, అెంథిెంఙే లేవల ఔయవ. ఆభోఖ సెంయక్షణ ాపలవయౕలెంగ ఉెండరలెంట్ే
కిెంథి అెంరలు తనిసభి.


ాజల అవసభలఔు తఖా ట్ి ల



సభఖరత



సభ చితెంగ



సఽలబెంగ అెందఽఫలట్ల



ఙౌఔ ధయ

వకిౄ ఆభోఖ లత్త ఆమా వఔుౄలనఽ ఫట్ిి భాయవతేెంట్లెంథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై యబలల భ్యౌఔ
వసతేలనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా ఙేమడెం యధడేథి కదఽ. అలాెంట్ి అవసయెం ఔడర లేదఽ. ాజలఔు ఏయడవచిని
పలయెంఙే యధఽలనఽ ఫట్ిి ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽప్మాలు ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుువ
సెందభౌలు జుయెం, జలుఫ , దఖా , చయ్ సభసలు లాెంట్ి యట్ికి ఖ భికవచఽి. జలుఫ , దఖా ణో ప్ో యౌిణే ళెట్ైట్ిస్క
ా ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుువ.
బీణో యళ్ై
అథేయధెంగ, ళెట్ైట్ిస్క బీణో ప్ో యౌిణే ఖ ెండె జఫ ోలు, కన్ర్ లాెంట్ి తీవా అసుస తణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు
తఔుువ. కఫట్ిి , ఏ ప్ాెంతెంలల అబధర అెంట్ే గరభఫైధర, జిలాా అబధర, భషిరఫైధర ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽప్మాలు
అధేయ ఆ ప్ాెంతెంలలని యయధ ఆభోఖ సెంయక్షణ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ:
 జధరపల భిభాణెం
 భయణ భైట్ల
 జఫ ోల భైట్ల
 అెంఖయైఔల భైట్ల
 ాజల యభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖెం
 ాజల యదరయణ ప్ో షఔ లత్త
 ఒ ఖని ప్ాెంతెం లేథర ఒ ప్భిరరబృఔ ప్ాెంతఫైణే భవయణ కయకలు
 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ వవస . అెంట్ే, ఖ ెండె జఫ ోల నిుణ లు లెా లలా లదేెంగ
ఉెండఔప్ో వచఽి కన్స జిలాా ట్ి ణెంలల ఉెంట్లయవ.
 ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస ఎెంత ఫేయ ఉయోగిెంచఫడవచఽి
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 బభిెంఙే యభయ ూెం లాెంట్ి యభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.
నలై కయకల ఆదరయెంగ, ప్ాథబృఔ, భాధబృఔ, ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేమడెంనలై ాబ తుెం
నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. ాజలఔు ఙౌఔగ, సఽలబెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండఖల సభ చిత ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ ఏభట్ల
ఙేలేెందఽఔు చయలు తీసఽఔుెంట్లెంథి.
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D. ఆభోఖ సెంయక్షణ యకలు
ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ యసౄ ితెంగ వభీాఔభిెంచఽకోవచఽి:
1. ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ
ఏథేని అసుస తఔు ఖ భెైనుడె భోగి బదట్గ సెంాథిెంఙే యైదఽలు, నయవ్లు, భభై ఇతయఫైన చినై కిానిక్లలల
అెంథిెంఙే లేవలధే ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ నియుచిసఽౄెంథి. అెంట్ే, ఔ ఆభోఖ వవస భిదిలల భోఖ లెందభికీ ప్ాథబృఔ
ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి బదట్ి దశ్ అని ఙెవచఽి.
అబువిథిే ఙెెంథిన థేరలలా ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జట్ిలఫై, థీయఘకయౌఔెం లేథర తీవాఫైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట్ిని
ఎదఽయవుధే యధెంగ ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అతెంత ప్ాభ కతనఽ ఇయౄయవ. ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస లు
నిభోధఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ట్ీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధ్యౌెంగ్ లాెంట్ి యట్ినలై ఔడర దిఱిని కైెంథీాఔభిసౄ ఽెంథి.
అవసయఫైనుడె తదఽభి యబ లలషయౌసఽిల దఖా యఔు యమాులని భోగికి సాచియౄయవ.
ఉథరహయణఔు, జుయెం కోసెం ఒ వకిౄ యైదఽడిని సెంాథిెంచినుడె అథి డెెంఖూ జుభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరుభ
ణేయౌణే, ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణథరయవ ఆమనఔు కొనిై భెందఽలనఽ భల ఇవుడెంణో ప్ట్ల ాణేఔ యక్షణ కోసెం ఒ
ఆసత్తాలల ఙేభలని ఔడర సాచియౄయవ. ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెందభౌలలా ఙరలావయఔు యైదఽడె యభి ఔుట్లెంఫ
యైదఽడిగధే వవహభియౄ యవ. ఔుట్లెంఫెంలలని సబ లెంణర ఏథేని చినై అసుస తకోసెం ఔడర యైదఽడిని సెంాథియౄ యవ.
ఈ దే త్త జనఽయఫైన కయకల ఆదరయెంగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీత్తలల యైద సలయౘ ఇవుడెంలల ఔడర
యైదఽడికి సయౘమడెతేెంథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తెండిా భధఽఫేహ చభితానఽ ఫట్ిి భధఽఫేయౘనిై యధఫైనెంత వయఔు
చినై వమసఽ నఽెంఙే నియభిెంఙేెందఽఔు జీవన రైయౌ ట్ా జఞఖరతౄగ ఉెండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలయౘ ఇవుఖలయవ.
గరబౄణ యబలల, ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ాబ తు, నలైయేట్ల సెంస లు భెెండా ఏభట్ల ఙేరబ. జధరపలనఽ
ఫట్ిి ాబ తు ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కైెంథరాలనఽ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ాసౄ ఽతెం గరభ యబలల ఏథో యౄెంలల ఇయ
ఉధరైబ.
2. భాధబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ
యదరయణెంగ భోగిణో బదట్గ సెంఫెంధెం లేని యైద నిుణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిుణ లు అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ
లేవలు భాధబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ కిెందఔు వయౄబ. తీవాఫైన అసుస తఔు కొెంతకలెం ప్ట్ల చికిత్ తీసఽకోవడెం, కొనిై
సెందభౌలలా తీవా చికిత్ లేవలు (ఐల఼మ ), ఆెంఫ లెన్్ సదఽప్మాలు, ప్తరలజీ, యది నిభేయణ భీక్షలు, ఇతయ యైద
లేవలు సయౘ ఆసత్తాలల ఉెంట్ృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికిత్ అెందఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఙరలా సెందభౌలలా ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస లు, యైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధబృఔ సెంయక్షణఔు ెంనయౄ యవ. కొనిై
సెందభౌలలా

అబణే,

భాధబృఔ ఆభోఖ

సెంయక్షణ లేయ సెంస లే

సభఖరఫైన

„అెంతయా త‟ప్ాథబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ సదఽప్మాలనఽ ఔడర నియుళసఽౄెంట్లబ.
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లేవలు అెంథిెంఙే

ఔరభెంలల

ఙరలావయఔు ఈ భాధబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లు జన సెంకనఽ ఫట్ిి ణరలుక/ఫలాక్ యబలల ఉెంట్లబ.
3. ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ
ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ అధేథి యదరయణెంగ ఆసత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుధే యభికోసెం ఉథేెయెంచిన ాణేఔ
సలయౘలణో ఔడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ. ప్ాథబృఔ/భాధబృఔ లేయ సెంస ల భాయా దయశనెంణో భోఖ లు ఇఔుడఔు వసఽౄెంట్లయవ.
ఈ ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలా, కొనిై జిలాా కైెంథరాలలానా ఉధరైబ.
భాధబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస ల భిదిని థరట్ి ఆధఽనిఔ యైద సదఽప్మాలు, యైద నిుణ లనఽ ఔయౌగిన యట్ిని
ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేయ సెంస లఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽి. అెంట్ే ఆెంకలజీ (కన్ర్ చికిత్),
అవమవ భాభిడీ సదఽప్మాలు. ఎఔుువ భ ు ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽిలు లాెంట్ియ.
ఆభోఖ సెంయక్షణ యబ నలభిగై కొథీె ఆ సెంయక్షణణో భ డిడిన కయవిలు ఔడర నలయవఖ తేెంట్లబ. ప్ాథబృఔ ఆభోఖ
సెంయక్షణఔు అబయ కయవిలనఽ ఙెయౌాెంచడెం జధరనికి పలయెం కఔుధరై, భాధబృఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ పలభనిై బభిెంచడరనికి
కసౄ ఇఫోెంథి డెణరయవ. ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు అబణే భభీ పలయెంగ పలయయౄయవ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు
సెంఫెందిెంల యయధ యబలలా ఏభట్ల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలా, గరబౄణ-ట్ి ణ ప్ాెంణరలలల యేభైుయవగ
ఉెంట్లబ. యభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతెం ఙేయౄ బ.
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E. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకలు
పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస ఖతెంలలనా, ఇుడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయవుెంట్ృ వయోౄ ెంథి.
అెంతయా తెంగ ఇయ ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత యబలల అవసభలనఽ, వవల఼ఔిత యబలల
ఆభోఖ సెంయక్షణ సెంస నఽ థెఫోతీసఽౄధరైబ. ఆ యవభలనఽ కిెంద చాథరెెం:
1. జనఖణన రసౄ ైెం, జధరపల సెంఫెందిత దో యణ లు
a) ాెంచెంలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలా పలయతథేశ్ెం భెెండవ అత్త నలదెథేశ్ెం.
b) ఇథి జధరపల నలయవఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భి ఙేసౄ ఽెంథి.
c) నేదభిఔెం యబ ఔడర యైద సెంయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌాెంచఖల యభయ ూెంనలై ాపలవెం చాుణోెంథి.
2. యభాజిఔ దో యణ లు
a) ట్ి ణీఔయణ నలయఖడెం వలలా, గరబౄణ ప్ాెంణరల నఽెంచి ాజలు ట్ి ణ ప్ాెంణరలఔు యళ్ాడెం వలా ఆభోఖ సెంయక్షణ
లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల సయళ్ైు ఎదఽయవుతేధరైబ.
b) గరబౄణ ప్ాెంణరలలానా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనెంగ యైద లేవలు లబుెంచఔప్ో వడెం, అెందఽఫలట్లలల
లేఔప్ో వడెం, ధయలు ఎఔుువగ ఉెండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽి.
c) తనెంతణరనఽగ యమాభెం ఙేలే అవసభనిై తగిాెంఙే భీత్తలల ఔయవిని ని ఙేలే జీవనరైయౌలలకి భభిెంతగ
ఙపచఽిఔుప్ో వడెం భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ ప్ో ట్ల లాెంట్ి కొతౄ యఔెం యధఽలఔు థరభి తీసఽౄధరైబ.
3. జీయతకలెం అెంచధర
a) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి ధేడె ుడెతేనై నలాలు ఎెంతకలెం జీయెంచఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄెంథి.
ా గ ఉెండగ, ఇుడథి అయయై ఏళ్ునఽ
b) జీయతకలెం అెంచధర అధేథి యుతెంతాూెం వచిిన భోజులలా భ నలై ఏళ్ై
థరట్ిెంథి. అబణే ఇెంత ప్ డయట్ి జీయత కలెంలల ధరణతఔు సెంఫెందిెంచిన సభసలు భాతాెం భియౖుయెం
కలేదఽ.
c) ఇథి „ఆభోఖఔయఫైన జీయత కల అెంచధర‟ అధే కొతౄ పలవనఔు థరభి తీలెంథి.
d) థీనివలా జీభిబయట్ా ిక్ (వయోదిఔ సెంఫెందితెం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభట్ల ఙేమాయౌ్ వచిిెంథి.
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F. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ బీభా భిణరభఔరభెం
ఆభోఖ సెంయక్షణనలై యదరన నియృ మాలు తీసఽకోవడెంనలై ాబ తుెం దిఱి యభిసౄ ాధే, ఆభోఖ బీభా థకలనఽ ఔడర అథి
అభలలా నలట్ిిెంథి. ఆ తభుణే బీభా ఔెంనలన్సలు తభ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లణో భ ెందఽకొఙరిబ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ
బీభా ఎలా అబువిథిే ఙెెంథిెందధే యషమెం కిెంద యవభిెంచఫడిెంథి:
a) ఉథో ఖ ల ాబ తు బీభా థఔెం (ఇ.ఎస్క.ఐ)
1947లల యుతెంతాెం వచిిన కొథిె భోజులకై అెంట్ే,1948లల ాయేశ్నలట్ిిన ఇ.ఎస్క.ఐ చట్ి ెం థరుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు
బీభా థకనిై ప్ాయెంబుెంచడెంణోధే పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ బీభా లాెంఛనెంగ బదలెైెంథి. సెంగట్ిత నలయ
ై ేట్ల
యెంఖెంలల ఉథో ఖెం ఙేసౄ ఽనై ఫూ
ా కలర్ కభి్ఔుల కోసెం ాయేశ్నలట్ిిన ఈ థఔెం తన య ెంత యైదరలలు, ఆసఽతేాల
ధట్వర్ు థరుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథియౄ ో ెంథి.
థీనికోసెం ఏభట్ల ఙేలన ESIC (ఎెంప్ాబాస్క లేిట్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్) తన య ెంత ఆసఽతేాలనఽ,
యైదరలలనఽ నియుళసఽౄెండడెంణో ప్ట్ల య ెంత సదఽప్మాలు తగినెంతగ లేనిఙోట్ ాబ తు, నలైయేట్ల సెంస లణో
ెంథరలు ఔుదఽయవిఔుెంట్ ెంథి.
యౄ. 15యేల వయఔు సెంప్థిసౄ ఽనై కభి్ఔులెందభికీ ఈ పలఖయుభ థఔెం కిెంద యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైయవ. ఈ థఔెం
ాకయెం యేతనెంలల ఉథో గి 1.75రతెం, మాజభాన సెంస 4.75 రతెం యట్ల ఙెయౌాయౄ బ. యైద కయవిలలా భషిర
ాబ ణరులు 12.5రతెం యట్లనఽ బభియౄ బ.
థీనికిెంద లబుెంఙే ాయోజధరలు:
i.

ESIS ఆసఽతేాలలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ

ii.

ాసవకల ాయోజధరలు

iii.

అెంఖయైఔల ాయోజధరలు

iv.

అసుస త, కోలుఔుధే కలెం కయణెంగ సెంబయసఽౄనై యేతన నయౖిలఔు నఖదఽ భియౘయెం

v.

కభి్ఔుడె భిత్త ఙెెంథిణే అెంతకిరమల కయవిలు

అదీఔిత యైద లఫోెంథి, నలైయేట్ల ఆసఽతేాల నఽెంచి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయౌాెంులు జయవుణరబ. 2012
భాభిి ధరట్ి లెఔుల ాకయెం ESIS 65.5 బృయౌమనా లబిె థరయవలఔు యక్షణ ఔయౌయోౄ ెంథి.

b) కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం
ESISనఽ ాయేశ్నలట్ిిన కొెంతకలానిఔలాా కైెందా ాబ తు ఆభోఖ థఔెం (ల఼జీళెచ్ఎస్క) అభలలాకి వచిిెంథి. ఉనైత
యబ అదికయవలుగ నిఙేలన నలనినయవా, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లు సయౘ కైెందా ాబ తు ఉథో ఖ ల కోసెం 1954లల ఈ
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థకనిై ాయేశ్నలట్ి లయవ. యథరయవలఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంఙే ఈ థకనికి
ఉథో ఖ ల యట్ల సులెంగ ఉెండగ, ఎఔుువ రతెం యట్లనఽ ఉథో ఖ సెంలే (కైెందా ాబ తుెం) ఙెయౌాయౄ ో ెంథి.
ల఼జీళెచ్ఎస్క య ెంత యైద రలలు, ప్య్ కిానిక్లు, ఖ భిౄెంచిన నలైయేట్ల ఆసఽతేాల థరుభ ఈ లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైయవ.
అనిై యైద వవస లనఽ అనఽభత్తసఽౄెండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలత్త లసిెంనఽ అనఽభత్తయోౄ ెంథి. భెందఽలు
ఉచితెంగ అెంథిెంచడెంణో ప్ట్ల, తీవా అసుస తఔు ఖ భెైన భోఖ లఔు ప్తరలజీ, భైడియోలజీ, ఇెంట్ికి యయా యైద లేవలు
అెంథిెంచడెం లాెంట్ి యట్ిని, లలషయౌస్కి ఔన్లేిషన్లనఽ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
ధలఔు యౄ. 15 నఽెంచి యౄ. 150ల యేతన లేులుఔు ాఖత్తయౕలెంగ భ డినలట్ిినట్ికీ, ఉథో ఖ ల యట్ల ఙరలావయఔు
ధరభభాతాఫే.
2010లల ల఼జీళెచ్ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లబిె థరయవలనఽ ఔయౌగిన ఎనిబృథి లక్షలఔు నలైగ ఔుట్లెంఫలలణో ఫలఫైన
సబతు ుధరథిని ఔయౌగి ఉెంథి.
c) యప్య ఆభోఖ బీభా
బీభా భిశ్భ
ర జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ెందా, తభుత ఔడర యప్య ఆభోఖ బీభానఽ కొనిై జీయత బయతయ
బీభా సెంస లు అెంథిెంఙరబ. అబణే, ప్ాయెంబెంలల ఙరలావయఔు ఇయ నయౖిలధే ఔయౌగిెంఙరబ. ఎఔుువగ ఇయ కభపభైట్
ఔా బెంట్ా ఔు భాతాఫే అెందఽఫలట్లలల ఉెండేథి. అథి ఔడర కొెంత భిబృత్త వయకై.
పలయతీమ యణలల వఔుౄలఔు, యభి ఔుట్లెంఫలలకోసెం బదట్ి ప్ాభాణఔఫైన ఆభోఖ బీభా ఉతత్తౄ ని ధరలుఖ
జఞతీమభమఫైన జీయత బయతయ బీభా ఔెంనలన్సలు (జనయల్ ఇనా్భెన్్ కభపభైషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా ఉ సెంస లు)
1986లల ఆయషుభిెంఙరబ. ాసవెం, భ ెందసఽౄ యధఽలు లాెంట్ి కొనిైెంట్ిని బృనయౘబెంచి నిభిేషీ యభిిఔ భిబృత్త
వయఔు ఆసఽత్తా కయవిల కోసెం యక్షణ అెంథిెంఙేలా ఫడీకా బ
ె మ్ నేయవణో ఒ ఉతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ిిెంథి. భాభెుట్
భిణరభఔరభెంలల థరనికి అధేఔ దశ్లలా సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిెంఙరయవ.
అబనట్ికీ, లు సవయణలనఽ ఙేట్ిి న తభుత ఔడర ఫడికా ెబమ్ ాసౄ ఽత యయినా ఆధుయెంలల ఆసఽత్తా కయవిల
ూచీ ఆదరభిత యభిిఔ కెంట్లాకైి ధేడె పలయతథేశ్ెంలల అతెంత జధరదయణ ప్ ెంథిన నలైయేట్ల ఆభోఖ బీభా యౄెంగ
ఉెంట్ ెంథి. ఇథి ఎెంతగ జధరదయణ ప్ ెంథిెందెంట్ే నలైయేట్ల ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙరలా భెంథి తయచా
„ఫడికా ెబమ్ ఔవయవా‟ అధే నలుసఽౄధరైయవ. థరనిని బీభా సెంస లు అెంథిెంఙే ఒ నిభిేషీ ఉతత్తౄ గ చాడడెం ఔధరై ఒ
ఉతత్తౄ యపలఖెంగధే పలయసఽౄధరైయవ.
2001లల నలైయేట్ల సెంస లు బీభా యెంఖెంలలకి భవడెంణో ఆభోఖ బీభా ఫలగ యసౄ భిెంచిెంథి. అబనట్ికీ ఈ ధరట్ికి
ఔడర ఇెంక పలభీ భాభెుట్ కొనయఖ ణోెంథి. యక్షణలలా ఖణన్సమఫైన భాయవలు, బృనయౘబెంులు, కొతౄ మాడ్స-ఆన్
జోడిెంు యక్షణలు లాెంట్ి యట్ిని ాయేశ్నలట్ి లయవ. యట్ి ఖ భిెంచి తభుత్త అదరమాలలా చభిిథరెెం.
ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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G. ఆభోఖ బీభా యణ
ధేట్ి ఆభోఖ బీభా యణలల అధేఔ యకలెైన లేయ సెంస లు ఉధరైబ. యట్ిలల కొనిై ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథిెంఙే లేయ
సెంస లుగ ఉెండగ, బీభా లేవలు, యయధ యబ భధవభిౄతు సెంస లు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ప్ాథబృఔ భ్యౌఔ
సదఽప్మాలనఽ యౄప్ ెంథిసౄ ఽెండగ, ఇతయ సెంస లు ణోడరట్ల యౌఔభలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. కొనిై ాబ తు యెంఖెంలల
ఉెండగ, భభికొనిై నలైయేట్ల యెంఖెంలల ఉెంట్లధరైబ. యట్ి ఖ భిెంచి కిెంద ఔుాౄ ెంగ ఇవుఫడరుబ:
A. భ్యౌఔ వసతేలు:

1. ాబ తు ఆభోఖ యెంఖెం
ాబ తు ఆభోఖ వవస జఞతీమ యబ, భషిర యబ, జిలాా యబలలల భాతాఫే కఔ భిబృతెంగ గరభ యబలలనా ని
ఙేయౄ బ. గరభాలలా జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గరబౄణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసత్త భధ
ా ః
యయదిగ ని ఙేలేలా యభాజిఔ సుచిెంద లేవఔులనఽ నియోగిెంచఽఔుెంట్లభ . యభిలల భ కఫైన యళ్ై
a) భానవ వనయవల అబువిథిే భెంత్తాతు రక అభలు ఙేసౄ ఽనై ప్ో షఔ అనఽఫెంధ కయఔరభెం, ఇెంట్గైరట్డ్స ఙెైల్ు
డెవ్లప్ఫెంట్ సభీుస్క కిెంద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అెంఖన్యడీ కయఔయౄ లు (ాత్త యబ భెంథికి ఔయవ ఙపున).
b) సఽయక్షితేలెైన భెంతాయనఽలు (ట్ి.బి.ఎ), గరభ ఆభోఖ భాయా దయవశలు (ాబ ణరులలలని ఆభోఖ రకలలా
ఇథివయఔట్ి థకలు).
c) ఎన్.ళెచ్.ఆర్.ఎెం (జఞతీమ గరబౄణ ఆభోఖ బృషన్) కిెంద సభాజెం థరుభ ఎనిైకెైన ఆర (ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన
యభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ ) సుచిెంద లేవఔులు. గరబౄణ ప్ాెంణరలలా ఆభోఖ యెంగనికి యయధఽలు ని ఙేలేెందఽఔు
కొతౄ గ యక్షణ ప్ ెంథిన గరభ యబ సుచిెంద ఆభోఖ కయఔయౄ లు.
ాత్త ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన ప్ాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన ప్ాెంణరలలల భూడె యేల భెంథి) ఉకైెంథరాలు
ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ఆకి్యౌమభీ నర్్ బృడ్సయైఫ్ (ఏఎన్ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళమా ఆభోఖ కయఔయౄ , ఒ ుయవష ఆభోఖ
కయఔయౄ అఔుడ ఉెంట్లయవ.
ప్ాథబృఔ ఆభోఖ కైెంథరాలు సఽభాయవ ఆయవ ఉ కైెంథరాలఔు ఔట్ి ఙపున ఉెంట్లబ. ాత్త 30 యేల జధరపల ఔయౌగిన
ప్ాెంణరలలల (యుత, గిభిజన, యనఽఔఫడిన ప్ాెంణరలలల 20 యేల భెంథి) ఉెంట్లనై ప్ాెంణరలలా సెంాథిెంుల కైెంథరాలుగ
యట్ిని ఏభట్ల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ప్ాథబృఔ ఆభోఖ కైెంథరాలన్సై ఫమట్ి నఽెంచి వఙేి భోఖ లఔు లేవలు అెంథియౄ బ. ఙరలావయఔు
ఈ కైెంథరాలలా భోఖ లఔు చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం ధరలుఖ నఽెంచి ఆయవ డఔలు ఔడర ఉెంట్లబ. ఈ కైెందాెంలల ఔ
యైథరదికభి, 14భెంథి ప్భఫడిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ ుయవష, భళళ్ ఆభోఖ సయౘమఔులు, ఒ నయవ్భెంతాయని, ఒ ాయోఖరల యెంకైత్తఔ నిుణ డె, ఒ ఫయ్లసి ఽ, ఇతయ సయౘమ లఫోెంథి) ఉెంట్లయవ.
యభూళఔ ఆభోఖ కైెంథరాలు (లళెచ్ల) అధేయ ధరలుఖ ప్ాథబృఔ ఆభోఖ కైెంథరాలఔు సెంఫెందిెంచిన బదట్ి భెపయల్
యపలఖెంగ ఉెంట్ృ ాణేఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలు అెంథియౄ బ. ాత్త లక్ష జధరపలఔు ఔట్ిగ ఏభట్ల ఙేసౄ ఽనై
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లళెచ్లలలని నిమభాల ాకయెం ఔన్ససెం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్ తిబయట్ర్నఽ, ఎక్్ భై మెంణరానిై, ాసవ ఖథి,
లాఫభైట్భీ యౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఈ కైెంథరాలలల ఒ శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, ఒ యదరయణ యైదఽలు, ఒ గెైనకలజిసఽి,
ఒ చినై నలాల యైదఽలు సయౘ ఔన్ససెం నలుఖ యవ లలషయౌసఽిలు ఉెండరయౌ. యభిణో ప్ట్ల భభో 21భెంథి ప్భ ఫడిఔల్
లఫోెంథి ఉెంట్లయవ.
గరబౄణ ఆసఽతేాలు ఔడర ఏభట్ల ఙేరయవ. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేాలు/లలయౖయౌట్ీ ఆసఽతేాలు (థేశ్ెంలల
సఽభాయవ 2000 ఆసఽతేాలు ఉనైట్లి అెంచధర యేరయవ);
లలయౖయౌట్ీ అెండ్స ఫో ధన ఆసఽతేాలు తఔుువ సెంకలలధే ఉధరైబ. యైద ఔమారలలు (ాసౄ ఽతెం సఽభాయవ 300 వయఔు
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత యబ ఆభోఖ కైెంథరాలు యట్ి కిెందఔు వయౄబ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాా ట్ి ణరలు, ట్ి ణ
ప్ాెంణరలలల ఉెంట్లబ. అబణే యట్ిలల కొనిై యయషీఫైన, ఆధఽనిఔ యైద లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ.
ాబ ణరునికి ఙెెంథిన ఇతయ ఏజెన్స్లు, అెంట్ే భెైలేులు, యక్షణ భెంత్తాతు రక, ఒడ భైవులు, ఖనఽలు లాెంట్ి పలభీ రకల
ఆసఽతేాలు, యైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽధరైబ. అబనట్ికీ, యట్ి లేవలు
సెంఫెందిత సెంస లలల నిఙేలే ఉథో ఖ లు, యట్ినలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భిబృతెం ఙేమఫడెణరబ.
2. నలైయేట్ల యెంఖ లేయసెంస లు
పలయతథేశ్ెంలల ప్ాథబృఔ, భాధబృఔ, ఉనైత యబ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అెంథిెంఙే నలైయేట్ల ఆభోఖ యెంఖెం
ఙరలా పలభీ యబలల ఉెంథి. యట్ిలల సుచిెందెంగ, లాపలనేక్ష యళతెంగ యైద లేవలు అెంథిెంఙే సెంస లు, వఔుౄలణో ప్ట్ల
భఫడి కోసెం నడినే కభపభైట్, ట్ా సి ఽలు, ప్ాకీిషనయవా, ాణేఔ లలషయౌసఽి లేవలు, యది నియే యణ ాయోఖరలలు, ఓషధ
దఽకణరలు, నకియ్ యైదఽలుధరైయవ. పలయతథేశ్ెంలల సఽభాయవ 77 రతెం భెంథి అలలత్త యైదఽలు నలైయేట్ల యెంఖెంలలధే ప్ాకీిస్క
ఙేసౄ ఽధరైయవ. పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ యెంగ నలడెతేనై కయవిలలా 75 రణరనికి నలైగ నలైయేట్ల యెంగనికై యళ్ైణోెంథి. జఞతీమ
యబలల ఫమట్ి నఽెంచి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలా 82 రతెం, ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై భోఖ లలా
52రతెం భెంథి నలైయేట్ల యెంగధేై ఆశ్రబసఽౄధరైయవ.2.
ఇతయ యైద వవస లనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధరన్స, హో బృయోత్త) ప్ాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యయవ ఔడర పలయతథేశ్ెంలల నలదె
సెంకలలధే ఉధరైయవ. ఏడె లక్షల భెంథికి నలైగ ఈ యపలఖెంలలధే ఉధరైయవ. యయెంణర ాబ తు యెంఖెంలలనా, నలైయేట్ల
యెంఖెంలలనా ఉధరైయవ.
ఆభోఖ సెంయక్షణనఽ లాబెం కోసెం అెంథిెంఙే నలైయేట్ల సెంస లణో ప్ట్ల సభాజఞనికి ఆభోఖ సెంయక్షణ లేవలనఽ అెంథిెంచడెంలల
ాబ ణేుతయ సెంస లు, సుచిెంద లేయ సెంస లు ఔడర ప్లుెంచఽఔుెంట్లధరైబ.
ఆభోఖ సెంఫెందిత కయఔలాప్లలా ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిెంద ఏజెన్స్లు ప్లుెంచఽఔుెంట్లనైట్లి అెంచధర యేరయవ. నలదె
సెంకలల భాధబృఔ, ఉనైత యబ ఆసఽతేాలు ఔడర లాపలనేక్ష యళత య లలైట్ీలుగ, ట్ా సి ఽలుగ నేయా వ నమోదఽ
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ఙేసఽఔుధరైబ. బీభా ఙేసఽఔునై వఔుౄలఔు ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్ అెందఽకోవడెంలల భోఖ లఔు ఖణన్సమెంగ
సయౘమడెతేధరైబ.
3. ఓషధ భిశ్భ
ర
భెందఽలు, ఆభోఖ సెంఫెందిత ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంఙే సెంస ల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ెం అత్తనలదె ఓషధ భిశ్భ
ర నఽ
ఔయౌగి ఉెంథి. 1950లల యౄ.10 కోట్ా భిశ్రభ అధే యబ నఽెంచి, ధేడె యౄ. 55యేల కోట్ా యప్యెం (ఎఖ భతేలు సయౘ) అధే
యబకి అథి ఎథిగిెంథి. ఆయవ యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిట్ా థరుభ సఽభాయవ మాపై లక్షల భెంథికి అథి
ఉథో గవకరలనఽ ఔయౌయోౄ ెంథి.
ఓషధ యెంఖెం యయమణరల భెంత్తాతు రక కిెందఔు వసఽౄెండగ, ఈ భిశ్భ
ర ఔు కైెందా యబ ధయల నిమెంతాణ సెంస గ
ధేషనల్ ఫభ్షట్ిఔల్్ నలైజిెంగ్ అతరభిట్ీ (ఎన్.న.న.ఏ) చినై సెంకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ు డా గ్లలల 76)
ధయ నిమెంతాణ కిెంద ఉెండగ, బృగియౌనవన్సై లేుఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైట్ికీ, ధయల నిమెంతాణ సెంస ఙరలా
జఞఖరతౄగ యయేక్షిసౄ ఽెంథి. ాబ ణరుల ఓషధ నిమెంతాణ సెంస లు క్షైతా యబ లఫోెంథిని నియుళయోౄ ెంథి. ఆ లఫోెంథి
తభతభ ాథేరలలా ధరణత, ఓషదరల ధయ, ఫయవ్లేషనా నఽ యయేక్షిసౄ ఽెంథి.
B. బీభా లేయ సెంస లు:
భ కెంగ యదరయణ బీభా యెంఖెంలలని బీభా ఔెంనలన్సలు ఆభోఖ బీభాలలని ఙరలా అెంరలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఇథివయకై
యట్ిని జఞబిణరలల చాప్ెం. సుతెంతాఫైన ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సలు ఉెండడెం భభిెంత ప్ోా ణర్హబృఙేిథిగ ఉెంట్ ెంథి. ణరజఞ
లెఔుల ాకయెం ఐదఽ సుతెంతా సెంస లు ఉధరైబ. ఆభోఖ బీభా లేయ సెంస ధట్వర్ునఽ నలెంఙే యధెంగ భభికొనిై సెంస లు
ఔడర ాయేయెంచఫో తేధరైబ.
C. భధవభిౄతు సెంస లు :
బీభా భిశ్భ
ర లల పలఖెంగ లేవలు అెంథిసౄ ఽనై లువుయవ వఔుౄలు, సెంస లు ఔడర ఆభోఖ బీభా యణలల పలఖెంగ
నిలుయోౄ ెంథి. ఇలాెంట్ి భధవభిౄతు సెంస లన్సై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరుభ యయేక్షిెంచఫడెణరబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద
ఇవుఫడరుబ :
1. బీభా ఫోా ఔయవా వఔుౄలు కవచఽి. కభపభైట్ా ల కవచఽి. బీభా ఔెంనలన్సలణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర ని ఙేయౄ యవ. బీభా
కోయవఔుధే యభి తయున ప్ాత్తనిధెం వళసా
ౄ అత్త ఙౌఔ న఼ాబృమెం భైట్ాణో లబుెంఙే అతేతౄ భఫైన బీభా యక్షణలనఽ
ప్ ెంథేలా బీభా ఔెంనలన్సలణో యభికి సెంఫెందరలు ఏయయవయౄయవ. నషిెం జభిగినుడె బీభానఽ కెాబమ్ ఙేమడెంలలనా
యయవ సయౘమడెణరయవ. ఇలాెంట్ి యప్భనిై నియుళెంఙే ఏథేని బీభా ఔెంనలన్సణో ఈ ఫోా ఔయవా బీభా యప్భనిై
ఙేబెంచవచఽి. యభికి బీభా ఔెంనలన్సలు బీభా ఔబృషన్ యౄెంలల ప్భిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.
2. బీభా ఏజెెంట్ల
ా యదరయణెంగ వఔుౄలెై ఉెంట్లయవ. కొనిై సెందభౌలలా కభపభైట్ ఏజెెంట్ల
ా గ ఔడర ఉెంట్లయవ. ఫోా ఔయా లా
ఏజెెంట్ల
ా బీభా ఔెంనలన్స ఎెంనఔలల లేుచిగ వవహభిెంచలేయవ. యభికి ఏజెన్స్ భెంజూయవ ఙేలన బీభా ఔెంనలన్స తయున
భాతాఫే బీభా ఙేబెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాసౄ ఽత నిఫెంధనల ాకయెం, ఏజెెంట్ ఖభిషీెంగ ఔ యదరయణ బీభా, ఔ
132

జీయత బీభా ఔెంనలన్స, ఔ ఆభోఖ బీభా, భభైథెైధర ఔ యెంగనికి ఙెెంథిన బీభా సెంస తయున భాతాఫే ని
ఙేమఖలయవ. యభికి ఔడర బీభా ఔెంనలన్సలు బీభా ఔబృషన్ యౄెంలల ప్భిణోఱఔెం అెంథియౄ బ.
3. భదేభాయా నియుహఔులు (ట్ి.న.ఏ) అధేయ 2001 నఽెంచి ఈ యప్యెంలలకి ాయేయెంచిన కొతౄ యఔెం లేయ సెంస లు. యట్ికి
బీభానఽ యఔరబెంఙే అదికయెం ఉెండదఽ కన్స బీభా ఔెంనలన్సలఔు భిప్లధరయఫైన లేవలనఽ అెంథియౄ బ. ఆభోఖ
బీభా ప్లల఼ని ఔయభి యఔరబెంఙరభెంట్ే, బీభా ఙేలన వఔుౄల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట్ి.న.ఏణో
ెంచఽఔుెంట్లయవ. ఆ సెంస డేట్లఫేస్కనఽ లదేెం ఙేల, బీభా ఙేలన వఔుౄలఔు ఆభోఖ కయవులనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి
ళెల్ౄ కయవులు ఆసఽతేాలు, కిానిక్లలల నఖదఽ యళత యైద సదఽప్మాలు (యెంట్ధే డఫ ో ఙెయౌాెంచఔుెండర అెంథిెంఙే
చికిత్) అెందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄెంథి. బీభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళత సదఽప్మానిై ఉయోగిెంచనట్ికీ,
బిలుాలు ఙెయౌాెంచి, ట్ి.న.ఏ నఽెంచి భీఇెంఫర్్ఫెంట్నఽ కోయవచఽి. ట్ి.న.ఏలు కెాబమ్ల ాకయెం బీభా ఔెంనలన్సలు యట్ికి
నిధఽలు ఙెయౌాయౄ బ. న఼ాబృమెంలల కొెంత రతెంగ ఼జు యౄెంలల యట్ికి ప్భిణోఱఔెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
4. బీభా యఫ్భ చిమాలుఅెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమెంతాణల థరుభ యయేక్షిెంచఫడరయౌ్న అతేనైత కొతౄ తయయౘ
లేయ సెంస లు. యభి యబ్లలట్
ై భభిమ /లేథర ట్య్భాభెుట్ిెంగ్ థరుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభెదఽయవగ భఔధే
దాయ భాభెుట్ిెంగ్ థరుభ యయవ బీభా యప్భనిై ఙేయౄ బ. తథరుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ
తమాయవ ఙేల, ణరభ ెందెం ఔుదఽయవిఔునై సెంస ఔు అెంథియౄ బ. ప్ో యౌఔ కోసెం ఇలాెంట్ి బీభా ఔెంనలన్సల
ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర యయవ ాదభిశయౄబ. ట్య్ భాభెుట్ిెంగ్నఽ నియుళెంచడరనికి, ఆన్లెైన్ ప్ో యిల్ థరుభ న఼ాబృమెం
వసాలు లాెంట్ి అవుట్ యో భి్ెండ్స నఽలు నియుళెంచడరనికి, యయధ యకల ప్లల఼ సెంఫెందిత లేవల నియుహణఔు
ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అెంగీకభనిై కోయవచఽి. అయ అెంథిెంచిన సభాఙరభల నఽెంచి యప్యెంగ
భలచఽఔునైయ, బీభా ఉతతే
ౄ ల ాదయశన, అయ నియుళెంచిన అవుట్ యో భి్ెంగ్ లేవల ఆదరయెంగ యట్ికి బీభా
ఔెంనలన్సలు ప్భిణోఱఔెం ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ.
5. బీభా భాభెుట్ిెంగ్ సెంస లు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిెంఙరయౌ్న భధవయవౄల కొతౄ యౄప్లు.

అలాెంట్ి

ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి వఔుౄలనఽ నిలబృెంచఽకోవడెం
థరుభ అయ కిెంథి కయఔలాప్లనఽ నియుళెంచవచఽి:
బీభా అభ్ఔెం కయఔలాప్లు: ప్ాదికయ సెంస ఔు సభాఙరయెం కిెంద, ఏ సభమెంలల అబధర భెెండె జీయత, భెెండె
యదరయణ, భెెండె ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సల బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ బీభా యఔరమథరయవల (ఐ.ఎెం.ఎఫ్) థరుభ
యఔరబెంచడరనికి. యదరయణ బీభా యషమెంలల, సెంస ఎట్ిఔుడె ఆమోథిెంచిన మోట్లయవ, ఆభోఖెం, వకిౄఖత
ాభాదెం, ఔుట్లెంఫెం, దఽకణథరయవలు భభిమ ఇలాెంట్ి ఇతయ బీభా ఉతతే
ౄ ల నేయవణో లైల్ అెండ్స మూజ్డ
భాయా దయశకలలల ఇచిిన యధెంగ బీభా ఉతతే
ౄ ల భీట్ైల్ ఔరభెంలల భాతాఫే అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి
ఐ.ఎెం.ఎఫ్ అనఽభత్తెంచఫడెణరయవ. బీభా ఔెంనలన్సలణో ఔుదఽయవిఔునై ెందెంలల ఏ భాయవ అబధర సెంస
భ ెందసఽౄ ఆమోదెంణో ాసౄ ఽత ప్లల఼థరయవలఔు లేవలు అెంథిెంచడరనికి తగిన ఏభట్ల
ా ఙేమడెం థరుభ ఙేట్ి వచఽి.
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బీభా లేయ కయఔలాప్లు: ఈ లేయ కయఔలాప్లు బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిెంచడరనికి లేథర లేఔభిెంచడరనికి
ెందెం ఔయౌగిన బీభా ఔెంనలన్సల కోసెం భాతాఫే. ఆ కయఔలాప్లు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
a. బీభా ఔెంనలన్సల ప్ యవఖ లేవల కయఔలాప్లనలై ప్ాదికయ సెంస జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలల అనఽభత్తెంచిన
యధెంగ బీభా సెంస ల ణెయయనఽఔ కయఔలాప్లనఽ ఙేట్ి డెం;
b. బీభా నిక్షైప్ల ఆమోథిత వకిౄగ కవడెం ;
c. లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిెం భథిెంుథరయవలనఽ ఉథో గలలా నిమబృెంచఽకోవడెం థరుభ సభైు ఙేట్ిి ,
నయౖినిై భథిెంు యేలే ని ఙేట్ి డెం నియుళెంచడెం;
d. ప్ాదికయ సెంస ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తెంచిన భభైథెైధర బీభా సెంఫెందిత కయఔలాెం.
ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల ెంనణీ: కిెంథి నేభపునై ఇలాెంట్ి ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడరనికి, ెంనణీ
ఙేమడరనికి, లేవలు అెంథిెంచడరనికి అనఽభత్త ప్ ెంథిన వఔుౄలెైన లైధరనిి మల్ సభీుస్క ఎకిజఔట్ివ్లనఽ
నిమబృెంచఽకోవడెం థరుభ ెంనణీ ఙేమడరనికి:
a. లలబీ నిమెంతాణలలని భూచఽవల్ పెండ్స ఔెంనలన్సల భూచఽవల్ పెండెా;
b. PFRDA నిమెంత్తాెంచిన నలనిన్ ఉతతే
ౄ లు;
c. లలబీ లెైలలనఽ్ ప్ ెంథిన నలట్ి లఫడి సలయౘథరయవలు ెంనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
d. ఆర్.బి.ఐ నిమెంతాణలల ఉనై ఫలెంఔులు/ఎన్.బి.ఎఫ్.లల ఫలెంకిెంగ్/ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
e. పలయత ాబ తుు తప్లా రక అెంథిసౄ ఽనై బీభా బయతయ ఉతతే
ౄ లు;
f.

ప్ాదికయ సెంస ఎట్ిఔుడె అనఽభత్తసఽౄనై భభై ఇతయఫైన ఆభిఔ ఉతత్తౄ .

D. భ కఫైన ఇతయ సెంస లు
ఆభోఖ బీభా యణలల పలఖెంగ భభికొనిై సెంస లు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏబృట్ెంట్ే:
1. ఇనా్భెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలెప్ఫెంట్ అతరభిట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి బీభా భాభెుట్లల
జయవఖ తేనై యప్భనిై, సెంస లనఽ నిమెంత్తాెంఙే యధెంగ ప్యా ఫెంట్ల చట్ి ెం థరుభ యౄుథిదె ఽఔునై బీభా
నిమెంతాణ సెంస . 2000లల అభలలాకి వచిిన ఈ చట్ి ెం నిమెంతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ బీభా యప్భనిై
అబువిథిే ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేెంథి.
ా అధేయ బీభా సెంస ల జీయత కలెం, భభిమ యదరయణ బీభా
2. జనయల్ ఇనా్భెన్్ అెండ్స లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ కౌని్ళ్ై
యప్భనిై యయేక్షిెంచడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లఫయవ్లు ఔడర ఙేయౄ బ.
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3. ఇనా్భెన్్ ఇనొభై్షన్ ఫూభో(ఐ.ఐ.బి)నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలెంథి. ఇథి ఙరలావయఔు బీభా యెంగనికి
ఙెెంథిన యభిణో ఏభట్ైన ఒ ప్లఔ భెండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ య లలైట్ీ. ఇథి యరలాషణలనఽ లేఔభిెంచి, ధయల నియృ మెం,
యప్య మ ఔుౄల యౄఔలన సయౘ డేట్ల ఆదరభిత భభిమ రల఼ౄ ైమ నియృ మానికి యలు ఔయౌెంచడరనికి బీభా
యెంగనికి యయధ యపలగల యబ నియేథిఔలనఽ యౄప్ ెంథిసౄ ఽెంథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరునికి, నిమెంతాణ సెంస ఔు
సయౘమడడెంకోసెం యట్ికి కీలఔ ఇన్ుట్ా నఽ ఔడర అథి అెంథిసౄ ఽెంథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసెం ఈ ఫూభో అధేఔ
యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయవ ఙేలెంథి.
యబునై బీభా నిక్షైప్ల భధ ధనడల్ ప్బెంట్ గ ని ఙేసౄ ా, ఒ కొతౄ కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల
డీడానా కైషన్లల సయౘమడే లలెంట్ా ల్ ఇెండెక్్ సయుర్నఽ ఐ.ఐ.బి నియుళసఽౄెంథి. లలెంట్ా ల్ ఇెండెక్్ సయుర్ అధేథి బీభా
సెంస , బీభా సెంస నిక్షైెం భధ ాత్త ప్లల఼లలనా లాయథేయలఔు సెంఫెందిెంచిన ట్లాన్్బృషన్/యౄట్ిెంగ్ సభాఙరయెం
కోసెం ఎకై్ఛెంజిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽెంథి.
ఐ.ఐ.బి ఇట్ికై ఆభోఖ బీభా యెంగనికి లేవలు అెంథిసౄ ఽనై „ప్ాదరనత లేయ సెంస ధట్వర్ు‟లలని ఆసతేాలనఽ
జఞబిణర యచడెం థరుభ తన ఆసత్తా యయషీ ఐ.డి భాసి ర్ కయఔరభానిై ఆయషుభిెంచిెంథి.
ణరజఞగ, ట్ి.న.ఏలనఽ, బీభా సెంస లనఽ, ఆసతేాలనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ బీభా గిరడ్సనఽ నియుళెంఙేెందఽఔు ఐ.ఐ.బి
ామణరైలు ఙేయౄ ో ెంథి. చికిత్ కయవిలలా ప్యదయశఔత, ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లఔు సభెైన ధయ నియుళెంచడెం లాెంట్ి
బీభా కెాబమ్ల నియుహణ వవస ణో ఫమట్ఔు వఙేిలా ఆభోఖబీభా యెంగనికి సయౘమడరలనైథే థీని
ాదరధనథె శ్
ే ెం.
4. యథర సెంస లు అెంట్ే అధేఔ యకల బీభా, నియుహణ సెంఫెందిత యక్షణనఽ అెంథిెంఙే ఇనా్భెన్్ ఇన్లిట్ృట్ ఆఫ్
ఇెండిమా, ధేషనల్ ఇనా్భెన్్ అకడెబౄ లాెంట్ియ భభిమ బయషతే
ౄ లల ఏజెెంట్ల
ా కయలనఽఔుధే యభికి యక్షణ ఇఙేి
అధేఔ నలైయేట్ల యక్షణ సెంస లు.
5. ప్ాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యైదఽలు ఔడర భిస్క్్్్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంగ ఔా బెంట్ా బీభా భిస్కులనఽ భథిెంు
యేమడెంలల బీభా ఔెంనలన్సలఔు, ట్ి.న.ఏలఔు సయౘమడెతేధరైయవ. కిాషిఫైన కెాబమ్ల యషమెంలల బీభా
ఔెంనలన్సలఔు సలయౘ ఇయౄయవ.
6. ఇనా్భెన్్ అెంఫ డ్స్ఫేన్, యనియోఖథరయవ ధరమయధరలణో ప్ట్ల ప్ౌయ ధరమయధరలు లాెంట్ి చట్ి ఫదే సెంస లు
ఔడర ఆభోఖ బీభా యణలల యనియోఖథరయవల సభసలనఽ భిషుభిెంచడెంలల ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽధరైబ.
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యభెంశ్ెం
a) బీభా ఏథో యౄెంలల ఙరలా శ్ణరఫలెల కిెందట్ే ఉనికిలల ఉెంథి. అబణే ఆధఽనిఔ యౄెం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలెల కిెందట్ే
యౄుథిదె ఽఔుెంథి. ాబ తు నిమెంతాణణో పలయతథేశ్ెంలల బీభా యెంఖెం అధేఔ దశ్లనఽ థరట్లఔుని వచిిెంథి.
b) ప్ౌయవల ఆభోఖెం ఙరలా భ కెం కఫట్ిి , ాబ ణరులు ఔ సభ చితఫైన ఆభోఖ సెంయక్షణ వవస నఽ
యౄప్ ెంథిెంచడెంలల ాదరన ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽధరైబ.
c) థేశ్ జధరపలఔు సెంఫెందిెంచిన అధేఔ కయకలనలై అఔుడ అెంథిెంఙే ఆభోఖ సెంయక్షణ యబ ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
d) అవసయఫైన యైద లేవల యబని ఫట్ిి ప్ాథబృఔ, భాధబృఔ, ఉనైత యబ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ సెంయక్షణ
దే తేలు ఉెంట్లబ. కోు యబని ఫట్ిి ఆభోఖ సెంయక్షణ కయవి నలయవఖ తేెంట్లెంథి. ఉనైత యబ సెంయక్షణఔు
ఎఔుువ కయివుతేెంథి.
e) జధరపల నలయవఖ దల, ట్ి ణీఔయణ లాెంట్ి య ెంతెంగ ఉనై జట్ిలఫైన సభసలనఽ ఎదఽయవుెంట్లనైెందఽన
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసయఫై ఉెంథి.
f)

ఆభోఖ బీభా కోసెం భ ెందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట్ిినట్ికీ, ఆ యెంట్ధే నలైయేట్ల బీభా ఔెంనలన్సలు
యణజ బీభాణో భ ెందఽకొఙరిబ.

g) ఆభోఖ బీభా యణలల అధేఔ సెంస లు ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽధరైబ. కొనిై సెంస లు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయవితేెంట్ే,
భభికొనిై బీభా లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఫోా ఔయవా, ఏజెెంట్ల
ా , భదేభాయా నియుహఔులు లాెంట్ి భధవయవౄలు ఆభోఖ
బీభా యప్భనికి లేవలు అెంథిసౄ ఽెండగ, ఇతయ నిమెంతాణ, యథరయఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన సెంస లు ఔడర తభ
వెంతే ప్తానఽ ప్ో ఱసౄ ఽధరైబ.

కీలఔ థరలు
a) ఆభోఖ సెంయక్షణ
b) యణజ బీభా
c) జఞతీబాఔయణ
d) ప్ాథబృఔ, భాధబృఔ, ఉనైత యబ ఆభోఖ సెంయక్షణ
e) ఫడీకా ెబమ్
f)

ఫోా ఔర్

g) ఏజెెంట్
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె
i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ
j) అెంఫ డ్స్ఫేన్
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అదరమెం 7

బీభా డరఔుఫెంట్ేషన్
అదరమెం ఉప్ో ధ్రఘతెం
బీభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకలెైన ణరాలు, దయౄయేజులనఽ చాసఽౄెంట్లెం. ఈ అదరమెం భనయౌై యయధ దయౄయేజులు,
బీభా కెంట్లాఔుిలల యట్ి ప్ాభ కతనఽ ణెయౌమజెఫ ణరబ. ఇథి కోు తాెం యొఔు కచిితఫైన సుపలవెం, యట్ిని ఎలా
నిెంప్యౌ, నిభిేషీ సభాఙరభనిై కోభైెందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసౄ ఽెంథి.
అపలస పయౌణరలు

A. ాత్తప్దన ణరాలు
B. ాత్తప్దనఔు అెంగీకయెం (ెంద తాెం)
C. అవకరలు
D. న఼ాబృమెం యయౕదఽ
E. ఔవర్ ధనట్ా ల /బీభా ధివతాెం / ప్యౌల఼ దయౄయేజు
F. నిఫెంధనలు భభిమ యభెెంట్ీలు
G. సభయ నలు
H. ప్లల఼ల యవయణ
I.

ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ

J. భన్స లాెండభిెంగ్ నిభోధఔెం భభిమ ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలు
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ఈ అదరమానిై చథియన తభుత బౄయవ ఙేమఖయౌగినయ:
a) ాత్తప్దన తాెంలల యషమాలనఽ యవభిెంచడెం.
b) ప్ాలలఔిస్క ప్ాభ కతనఽ యవభిెంచడెం
c) న఼ాబృమెం యయౕదఽ, 1938బీభా చట్ి ెంలలని 64VBలలక్షన్నఽ యవభిెంచడెం.
d) ఔవర్ ధనట్ా ల, బీభా ధివణరానిై భథిెంు యేమడెం, యవభిెంచడెం.
e) బీభా ప్లల఼ దయౄయేజులల నిఫెంధనలు భభిమ థరలనఽ యవభిెంచడెం.
f)

ప్లల఼ నిఫెంధనలు, యభెెంట్ీలు, సభయ ననఽ చభిిెంచడెం.

g) ఎెండరర్్ఫెంట్ా నఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిెంచడెం.
h) ప్లల఼ థరలనఽ ధరమ యధరలలా ఎలా చాయౄయధే యషమానిై అయ ెం ఙేసఽకోవడెం.
i)

భినావల్ ధనట్ీసఽలనఽ ఎెందఽఔు జఞభీ ఙేయౄ యని భథిెంు యేమడెం.

j)

భన్స లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ఏబృట్ి, ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలఔు సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్ ఏెం ఙేమాలధే యషమానిై
ణెలుసఽకోవడెం.
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H. ాత్తప్దన ణరాలు
ఇెంతఔు భ ెందఽ ఙెననట్లిగ, బీభా అధేథి ఒ ెందెం. థరనిని భతూయుఔఫైన ప్లల఼ యబకి ఔుథిెంఙరయవ. బీభా
డరఔుఫెంట్ేషన్ ప్లల఼ల జఞభీకి భిబృతెం కదఽ. బీభాథరయవ, బీభా సెంస భధ ఫోా ఔయవా, ఏజెెంట్ల
ా లాెంట్ి అధేఔ భెంథి
భధవయవౄలు ఉెండడెంణో ఆ భెెండె క్షాల ఎట్ికీ ఔలవలేఔప్ో వచఽి.
బీభా ఔెంనలన్స యనియోఖథరయవ సభభిసఽౄనై డరఔుఫెంట్ా నఽెంఙే, యనియోఖథరయవడి ఖ భిెంచి, యభి అవసభల ఖ భిెంచి
ణెలుసఽఔుెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి డరఔుఫెంట్ల
ా భిస్కునఽ ఫయవగా అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర బీభా సెంస ఔు సయౘమడెణరబ.
కఫట్ిి , బీభాథరయవ, బీభా సెంస ల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేి ాయోజనెం కోసెం డరఔుఫెంట్ేషన్
కయయౌ్వసఽౄెంథి. బీభా యప్యెంలల యనియోఖథరయవలఔు అనఽఔలెంగ ఉయోగిెంఙే నిభిేషీ దయౄయేజులు ఉధరైబ.
యనియోఖథరయవనికి అతెంత సనిైళతఫైన వకిౄగ బీభా ఏజెెంట్ యనియోఖథరయవనఽ ధేయవగ ఎదఽయవుని, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన
దయౄయేజులలల తలెణేౄ అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిెంచి, యట్ిని నిెండెంలల సయౘమడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. బీభాలల
ఉయోగిెంఙే కోు డరఔుఫెంట్ ాయోజధరనిై, బీభాలల ఉయోగిెంఙే దయౄయేజులలా ఉనై ప్ాభ కతనఽ, సెంఫెందరనిై
ఏజెెంట్ల
ా అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.
1. ాత్తప్దన ణరాలు
ాత్తప్దన ణరానిై డరఔుఫెంట్ేషన్నఽ ప్ాథబృఔెంగ బదట్ి దశ్ అని ఙెప్యౌ. థీనిథరుయ బీభాథరయవ కిెంథి అెంరలనఽ
యలాడియౄ యవ.:
 ణరనఽ ఎవయవ
 తనఔు ఏ యఔఫైన బీభా కయయౌ
 ణరనఽ బీభా ఙేమాలనఽఔుెంట్లనై యట్ి యవభలు
 ఎెంత కలానికి
బీభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ, ాత్తప్థిత బీభాఔు సెంఫెందిెంచిన అయ వెంతఫైన సభాఙరభలధే
యవభలు అని అెంట్లయవ.
a) బీభా సెంస యేలన భిస్కు భథిెంు
i.

బీభా సెంస కిెంథి యషమాలనలై నియృ మెం తీసఽఔుధేెందఽఔు యలుగ భిస్కుఔు సెంఫెందిెంచి బీభా సెంస ఔు
అవసయఫైన అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం బణరౄనిై యవభిెంఙేెందఽఔు ాత్తప్థితథరయవ ాత్తప్దన ణరానిై
నిెంప్యౌ్ ఉెంట్లెంథి.:



బీభానఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి అెంగీఔభిెంచడభా లేథర త్తయసుభిెంచడభా
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భిస్క్్ నఽ అెంగీఔభిెంఙే సెందయౌెంలల భెంజూయవ ఙేలే యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన భైట్ా ల, నిమభ, నిఫెంధనలనఽ
నిభేభిెంచడెం

బీభాకోసెం ఇవుజూుతేనై భిస్కునఽ అెంగీఔభిెంచడరనికి బీభా ఔెంనలన్సకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై ాత్తప్దన
తాెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. అతెంత గప యరుసెం సాతాెం, అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం యలాడిెంఙే ఫలధత అధేథి బీభా
కోసెం ాత్తప్దన తాెంణో బదలవుతేెంథి.
అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై యలాడిెంఙే ఫలధత ప్లల఼ ఆయయౌయనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి. బీభా కలెం
ూభిౄగనా, కెంట్లాఔుి భ గిలన తభుత ఔడర అథి కొనయఖ తేెంథి.

ఉథరహయణ
In the case of Personal Accident policy, If the insured has declared in the proposal form that he
does not engage in motor sports or horse riding, he has to ensure that he does not engage
himself in such pursuits throughout the policy period. This is a material fact for the insurer who
will be accepting the proposal based on these facts and pricing the risk accordingly.
ాత్తప్దన ణరాలనఽ బీభా సెంస లు యదరయణెంగ బీభా ఔెంనలన్స నేయవ, లలగో, చియవధరభా, బీభా/ఉతత్తౄ ని
ఉయోగిెంచనఽనై తయఖత్త/వయా ెం లాెంట్ి యట్ిణో భ థిాతఫై ఉెంట్లబ. ాత్తప్దన తాెంలల ఒ భ థిాత ఖభనిఔనఽ
జోడిెంఙే సెంాథరమెం బీభా ఔెంనలన్సలఔు ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, థీనికి సెంఫెందిెంచి ఒ ప్ాభాణఔ లేథర ఆచయణ
ఏథీ లేదఽ.

ఉథరహయణలు
ఇలాెంట్ి ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
„బీభాథరయవ భిస్కు భథిెంు యేమడరనికి సెంఫెందిెంచి యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔప్ో వడెం, తుడె సభాఙరభనిై
అెంథిెంచడెం, మోయనికి ప్లడడెం, సహకయెం అెంథిెంచఔప్ో వడెం లాెంట్ియ జఞభీ ఙేలన ప్లల఼ కిెంద ఇసఽౄనై యక్షణనఽ
ఙెలానిథిగ ఙేయౄ బ‟,

„ాత్తప్దననఽ ఔెంనలన్స అెంగీఔభిెంచి, ూభిౄ న఼బృ
ా మెం ఙెయౌాెంఙే వయఔు ఔెంనలన్స భిస్కు భిదిలల ఉెండదఽ.‟.
ాత్తప్దన తాెంలల ాఔట్న: బీభా ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ ాత్తప్దన తాెం చివభోా ాత్తప్దఔుడి సెంతఔెం ఔయౌగిన
ాఔట్ననఽ జోడియౄ బ. ఇథి ఫభనిై కచిితెంగ నిెంప్యౌ్న ఫలధతనఽ బీభాథరయవఔు ఇసఽౄెంథి. తథరుభ అఔుడ ఇచిిన
యసౄ యలనఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఇలా ఙేమడెం థరుయ యసౄ యలనఽ యవభిెంఙే ఔరభెంలల ఎలాెంట్ి యపేథరలఔు ఙోట్లెండదఽ.
ఇథి బీభా థరయవఔు సెంఫెందిెంచి అతెంత గప యరుసెం, ూభిౄగ అయ వెంతఫైన సభాఙరయెం యలాడి అధే ాదరన సాణరానిై
ధొకిు ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽెంథి.
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ఈ ాఔట్న అతెంత గప యరుసెం అధే యదరయణ ధరమ సాణరాలనఽ అతెంత గప యరుసెం అధే కెంట్లాఔుి ఫలధత
యబకి భాయవితేెంథి.

Standard form of declaration
The IRDAI has specified the format of the standard declaration in the health insurance proposal
as under:
1. I/We hereby declare, on my behalf and on behalf of all persons proposed to be insured,
that the above statements, answers and/or particulars given by me are true and
complete in all respects to the best of my knowledge and that I/We am/are authorized
to propose on behalf of these other persons.
2. I understand that the information provided by me will form the basis of the insurance
policy, is subject to the Board approved underwriting policy of the insurance company
and that the policy will come into force only after full receipt of the premium
chargeable.
3. I/We further declare that I/we will notify in writing any change occurring in the
occupation or general health of the life to be insured/proposer after the proposal has
been submitted but before communication of the risk acceptance by the company.
4. I/We declare and consent to the company seeking medical information from any doctor
or from a hospital who at any time has attended on the life to be insured/proposer or
from any past or present employer concerning anything which affects the physical or
mental health of the life to be assured/proposer and seeking information from any
insurance company to which an application for insurance on the life to be
assured/proposer has been made for the purpose of underwriting the proposal and/or
claim settlement.
5. I/We authorize the company to share information pertaining to my proposal including
the medical records for the sole purpose of proposal underwriting and/or claims
settlement and with any Governmental and/or Regulatory authority.

b) ాత్తప్దన తాెంలల ాశ్ైల సుపలవెం
ాత్తప్దన తాెంలల ాశ్ైల సెంక, సుపలవెం సెంఫెందిత బీభా తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచినట్లి యేయవడెతేెంథి.
In personal lines like health, personal accident and travel insurance, proposal forms are
designed to get information about the proposer‟s health, way of life and habits, preexisting health conditions, medical history, hereditary traits, past insurance experience
etc.
ాత్తప్దన భూలకలు
i.

ాత్తప్దఔుడినేయవూభిౄగ
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ాత్తప్దఔుడె సషిెంగ తననఽ ణరనఽ ఖ యవౄ నలట్ి లకోఖలగయౌ.కెంట్లాఔుి ఔుదఽయవిఔునై వకిౄ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం
బీభా సెంస ఔు భ కెం. కఫట్ిి ఈ ప్లల఼ కిెంద ాయోజధరలనఽ బీభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే ల఼ుఔభిెంచఖలయవ. బీభా
ఙేలన భిస్కులల ాయోజధరనిై భభపఔయవ ప్ ెంథి, కెాబమ్ ఙేసఽకోవచిధే భిల త
 ేలలా (చనిప్ో బన సెందయౌెంలల
ణరఔట్లి, ఫలెంఔు లేథర చట్ి ఫదే యయసఽలు లాెంట్ియ) ఖ భిౄెంు అధేథి ఙరలా భ కఫైనథిగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
ii. ాత్తప్థితథరయవ చియవధరభా భభిమ సెంాథిెంు యవభలు
నలైన నేభపునై కయణరలు ాత్తప్దఔుడి చియవధరభా, ఫో న్ యవభలనఽ లేఔభిెంఙేెందఽఔు ఔడర వభిౄయౄ బ.
iii. ాత్తప్దఔుడి విత్తౄ ధైుణెం, జీవధనప్ది, యప్యెం
ఆభోఖెం, వకిౄఖత ాభాద బీభా లాెంట్ి కొనిై యషమాలలా భిస్కునఽ అయ వెంతెంగ బభిెంఙేథిగ ఉనైెందఽన
ాత్తప్దఔుడి విత్తౄ ధైుణెం, విత్తౄ , యప్యెం లాెంట్ియట్ికి ప్ాభ కత ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
ఒ ప్స్కి పుడ్స భెయి భెెంట్ఔు ఙెెంథిన ఫట్లుడర వకిౄ తన యనియోఖథరయవలఔు ఆయౘభనిై అెంథిెంచడెం కోసెం
ఫైక్లనలై తయచా అదిఔ యేఖెంణో ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెందఽవలా అథే భెయి భెెంట్లలని అకౌెంట్ెంట్ ఔధరై
ఎఔుువగ ాభాథరలఔు ఖ భి కవచఽి.
iv. బీభా యషమ వవయౘయెం యవభలు భభిమ ఖ భిౄెంు
బీభా కోసెం ాత్తప్థిెంచిన యషమ వవయౘభనిై ాత్తప్దఔుడె సషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంథి.

ఉథరహయణ
ాత్తప్దఔుడె ఆమా భిల త
 ేలనఽ ఫట్ిి కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ నేభపుధరయౌ్ ఉెంథి:

i.

ఒ యథేయౕ ామాణెం (ఎవయవ, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనెం కోసెం) లేథర

ii. కైసఽనఽ ఫట్ిి ఒ వకిౄ ఆభోఖెం (వకిౄ నేయవ, చియవధరభా, ఖ భిౄెంుణో) తథితభలు.
v. బీభా ఙేలన య భ ్ ప్లల఼ కిెంద బీభా సెంస ఫలధత వళెంఙే భిబృత్తని సాచిసఽౄెంథి. అనిై ాత్తప్దన
ణరాలలలనా సాచిెంచఫడరయౌ.
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ఉథరహయణ
ఆభోఖ బీభా యషమెంలల, అథి బీభా కోసెం ాత్తప్థిెంచిన యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచిన దావ యలువ.
ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచి, అథి ఆసఽత్తా చికిత్ కయవి కవచఽి. అలాగై వకిౄఖత ాభాదెం యషమెంలల ాభాదెం
కయణెంగ జీయణరనిై కోలలవడెం, అవమయనిై కోలలవడెం, చాు కోలలవడెం వలన నిభీృత బతౄ ెంగ ఇథి
ఉెంట్లెంథి.
vi. ఖత, వయౄ భాన బీభా
ాత్తప్దఔుడె బీభా సెంస ఔు తన ఖత బీభాల ఖ భిెంచి యవభలనఽ ణెలుప్యౌ్ ఉెంట్లెంథి. తన బీభా చభితానఽ అయ ెం
ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సయౘమడెతేెంథి. కొనిై భాభెుట్ా లల బీభా సెంస లు బీభా ఙేలన వకిౄకి సెంఫెందిెంచిన
యవభలనఽ యహసెంగ ెంచఽఔుధే వవస లు ఉధరైబ.
ఏథేని బీభా సెంస తన ాత్తప్దననఽ త్తయసుభిెంచిెంథర, ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ యదిెంచిెంథర, ునయవదే యణ సభమెంలల
ఎఔుువ న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాెంఙరలని కోభిెంథర, ునయవదే భిెంఙేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథర, ప్లల఼ని యదఽె ఙేలెంథర అధే
యవభలనఽ ఔడర ాత్తప్దఔుడె నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
బీభా సెంస ల నేయా వ సయౘ ఏథేని ఇతయ బీభా సెంస ణో ఉనై ాసౄ ఽత బీభా యవభలనఽ ఔడర యలాడిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ాణేకిెంచి ఆలౄ బీభా యషమెంలల, యయధ బీభా సెంస ల నఽెంచి ప్లల఼లు తీసఽఔుధే బీభాథరయవ నషిెం యట్ియౌానుడె
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ బీభా సెంస ల నఽెంచి కెాబమ్ కోయవచఽి. కై భిస్కు కోసెం అధేఔ బీభా ప్లల఼లనఽెంచి
బీభాథరయవ ాయోజనెం ప్ ెందఔుెండర చాలేెందఽఔు ఈ సభాఙరయెం కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద బీభా యషమెంలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద బీభా ప్లల఼ల కిెంథి
బీభా ఙేలన బణరౄనిై ఫట్ిి బీభా సెంస యక్షణ భిది బణరౄనిై భిబృతెం ఙేమాలని కోయవఔుెంట్లెంథి.
vii. నషిెం అనఽబవెం
బీభా ఙేలన థరెంణో సెంఫెంధెం లేఔుెండర తనఔు సెంబయెంచిన నషిెం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔట్ిెంఙరలనఽ
ాత్తప్దఔుడిని కోయవణరయవ. ఇథి బీభా యషమ వవయౘయెం ఖ భిెంచిన బీభా సెంస సభాఙరభనిై, ఖతెంలల భిస్కునఽ
బీభాథరయవ ఎలా నియుళెంఙరయధే యవభలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇలాెంట్ి సభాదరధరల నఽెంచి లేకయవలు భిస్కునఽ ఫయవగెైన
భీత్తలల అయ ెం ఙేసఽఔుని, భిస్కు తనిఖీలనఽ నియుళెంచడెంనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిెంచడెంనలైన నియృ మెం
తీసఽకోఖలయవ.
viii. బీభాథరయవ ాఔట్న
బీభా సెంస లఔు అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙరలనైథే ాత్తప్దన తాెం ాయోజనెం కవడెంణో, ఈ
తాెం ణరనఽ ఇచిిన సభాదరధరలు నిజభని, కచిితభని బీభాథరయవ ాఔట్ిెంచడెంణో ప్ట్ల బీభా కెంట్లాఔుిఔు
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ఫయఫే ప్ాత్తథిఔ అని ఔడర అెంగీఔభిసౄ ఽనై ాఔట్ననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. ఏథేని తుడె సభాదరనెం
ఇవుడెం వలా బీభానఽెంచి తుకోవడరనికి బీభా సెంస ఔు హఔుునఽ ాయథిసౄ ఽెంథి. సెంతఔెం, ణేథీ, కొనిై సెందభౌలలా
ఏజెెంట్ లఫయవ్ఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై ాత్తప్దన ణరాలు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ.
ix. ాత్తప్దన తాెం ఉయోగిెంచని ఙోట్, బీభా సెంస ధనట్ి థరుభ లేథర భతూయుఔెంగ సభాఙరభనిై భికయవు
ఙేసౄ ఽెంథి. తన ఔవర్ ధనట్ లేథర ప్లల఼లల ఇచిిన సభాఙరభనిై ప్ ెందఽయచి, అట్ినఽెంచి థిళేనఽ భోజులలాు
కలెంలల ాత్తప్దఔుడికి థరనిని నిభేభిసౄ ఽెంథి. ఆ తభుత ాత్తప్దఔుడె ఏథెైధర అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై
యలాడిెంచలేదన్స, తుథో వ ట్ిి ెంఙరయన్స, యక్షణనఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄ వ యషమెంనలై తుడె
సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయని బీభా సెంస ఙెనధర, థరనిని నియౄనెంఙే ఫలధత బీభా సెంస నలైధే డెతేెంథి.
భాట్ థరుభ ల఼ుఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయవు ఙేమాయౌ్న ఫలధత బీభా ఔెంనలన్సకి ఉెంట్లెందన్స,
ఫలలఅప్ థరుభ థరనిని ఏజెెంట్ దిఱిలల నలట్ి లకోయలధే అభనిై ఇథి సాచిసఽౄెంథి.

భ కాెంరలు
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼కోసెం ాత్తప్దన తాెంలల కొనిై యవభలు కిెంద ఇవుఫడరుబ :
1. ాత్తప్దన తాెం యక్షణ భిది, బృనయౘబెంులు, యౌలపలలు లాెంట్ి యక్షణ యవభలనఽ అెంథిెంఙే ఒ ప్ాలలఔిస్కనఽ
ప్ ెందఽయచఽఔుెంట్లెంథి. ప్ాలలఔిస్క అధేథి ాత్తప్దన తాెంలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తప్థితథరయవ అెందఽలలని
యషమాలనఽ ఖభనిెంచినట్లి సెంతఔెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
2. ాత్తప్దన తాెం నేయవ, చియవధరభా, విత్తౄ , ుట్ిి న ణేథీ, యౌెంఖెం, బీభా ఙేలన కోు వకిౄణోనా ాత్తప్దఔుడికి ఉనై
సెంఫెంధెం, సఖట్ల ధల ఆథరమెం, ఆథరమ నఽై ప్న్ ధెం. యైదఽడి నేయవ, చియవధరభా, ఆమన అయోతలు,
భిజిలేిరషన్ ధెంఫర్ఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ లేఔభిసౄ ఽెంథి. ఫలెంఔు థరుభ ధేయవగ కెాబమ్ య భ ్నఽ
ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు యలుగ బీభా ఙేలన వకిౄ ఫలెంఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలా లేఔభిసౄ ఽధరైయవ.
3. థీెంణోప్ట్ల, బీభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిల త్త
 కి సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర ఉెంట్లబ. ఫయెంలలని ఈ
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలు కెాబమ్ అనఽబవెం ప్ాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. భిస్కునఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేెందఽఔు
యలు ఔయౌయౄబ.
4. ఏథేని నిభిేషీ యధఽలణో ఇఫోెంథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో బీభా ఙేలన వకిౄ ఫయెంలల
నేభపుధరయౌ.
5. అెంణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుస త లేథర ఫలధడెతేనై యది, కొనయఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సెంఫెందిెంచిన
యవభలనఽ కిెంథి యధెంగ కోయవణరయవ:
a. అసుస త/గమెం/చికిత్ సుపలవెం
b. బదట్ి చికిత్ ణేథీ
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c. చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై డరఔిర్ నేయవ, చియవధరభా
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ
6. బీభా సెంస లఔు యలాడిెంఙరయౌ్న ఏథేని అదను యషమాలనఽ బీభా ఙేలన వకిౄ నేభపుధరయౌ. యైద చికిత్
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుస త లేథర గమెం ఉనికికి సెంఫెందిెంచి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉెంట్ే థరనిని ఔడర
నేభపుధరయౌ.
7. ఖత బీభా, కెాబమ్ చభితా, భభై ఇతయ బీభా సెంస ణోనా ాసౄ ఽతెం అదనెంగ బీభా ఔయౌగి ఉెంట్ే థరనికి
సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఔడర ఫయెంలల ఉెంట్లబ.
8. ాత్తప్దఔుడె సెంతఔెం ఙేమాయౌ్న ాఔట్న ాణేఔ యయషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.
9. ఏథేని ఆసఽత్తా/యైదఽడి నఽెంచి యైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి బీభా ఙేలన వకిౄ బీభా సెంస ఔు అెంగీకయెం
ణెలుుత, అదికయబృసఽౄధరైయవ. ఆ యైదఽడె ఏ సభమెంలల అబధర బీభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄెందని పలయెంఙే ఏ అసుస తనఽ అబధర భీక్షిెంచవచఽి.
10. ఫయవలల పలఖెంగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని బీభా ఙేలన వకిౄ నిభేభిెంచి, నిమభ, నిఫెంధనలఔు
అెంగీకయెం ణెలప్యౌ.
11. ాఔట్నలలా నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సెంఫెందిెంచిన యదరయణ యభెెంట్ీ, కెంట్లాఔుి ప్ాత్తథిఔగ ాత్తప్దన తాెం
ఉెంట్లెంథి.
యైద రక ారైవయ
ాత్తప్దన తాెంలలని ాత్తఔల యైద చభితా యషమెంలల బీభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ ప్ో ట్ల, చరతీ ధొన,
హిదమానికి యఔౄ ధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔప్ో వడెం లేథర హిదమానికి యఔౄ ెం సభిగా  ావళెంచఔప్ో వడెం లాెంట్ి యధఽలఔు
సెంఫెందిెంచిన ఒ సభఖరఫైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
యట్ికి ఒ సెంాథిెంు యైదఽడె ూభిౄ ఙేలన ఫయెం భదె తే ఉెండరయౌ. ఈ ఫయెంనఽ ఔెంనలన్స ప్ధల్ యైదఽడె భియౕలన ఙేయౄ యవ.
ఆమన అబుప్ామెం, అెంగీకయెం, బృనయౘబెంు తథితభల ఆదరయెంగధే నియృ మెం తీసఽకోఫడెతేెంథి.
ాత్తప్దన తాెం, థరనికి సెంఫెందిెంచిన అనఽఫెందరల ాత్తని ప్లల఼ దయౄయేజుఔు జోడిెంఙరలని, థరనిని బీభా థరయవఔు భికయవుల
కోసెం ెంనెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచియోౄ ెంథి.
2. భధవభిౄతు ప్తా
భధవభిౄతు ప్తా అధేథి భెెండె క్షాల ట్ా అెంట్ే బీభాథరయవ, బీభా సెంస ట్ా ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
బీభా ఔెంనలన్సకి, బీభాథరయవఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజెెంట్ లేథర ఒ ఫోా ఔర్ బీభా సెంస నఽెంచి బీభాథరయవ భిస్కు
ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం బతౄ ెం అెంథిెంఙేలా చాడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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ఔా బెంట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపుెంట్ ెంథి.

భ కఫైన అెంరలు
ఔా బెంట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత
“ఒ బీభాసెంస లేథర థరని ఏజెెంట్ లేథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృ మెం
తీసఽకోవడరనికి బీభాథరయవఔు యలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథేెయెంచిన ఒ ాత్తప్థిత యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అయ వెంతఫైన
సభాఙరయెం బణరౄనిై అెంథిెంఙరయౌ” అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధన సాచియోౄ ెంథి.
బీభా సెంస లేథర తన ఏజెెంట్ లేథర ఒ బీభా భధవభిౄ సలయౘ బౄద ఔా బెంట్ ఆదరయడే క్షెంలల అలాెంట్ి వకిౄ
ధరమసభ్తఫైన దే త్తలల ఔా బెంట్ఔు సలయౘ ఇయుయౌ.

ఏథేని కయణెంణో, ాత్తప్దన, థరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇతయ ణరాలనఽ యనియోఖథరయవ నిెంఔప్ో ణే, “ఆ ఫయెం,
దయౄయేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిెంచఫడరుమని, ాత్తప్థిత కెంట్లాఔుి ప్ాభ కతనఽ ూభిౄగ
అయ ెం ఙేసఽఔుధరైనఽ” అని యనియోఖథరయవ నఽెంచి ాత్తప్దన తాెం చివయలల ఒ ధివతాెం ప్ ెందఽయచవచఽి.

A. ాత్తప్దన అెంగీకయెం (లేకభి)
ఒ ూభిౄ ఙేలన ాత్తప్దన తాెం కిెంథి సభాఙరభనిై యసౄ ితెంగ ఇసఽౄెండడరనిై భనెం చాసఽౄధరైెం:
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 బీభాథరయవ యవభలు
 యషమ వవయౘయెం యవభలు
 అవసయఫైన యక్షణ యఔెం
 యనఽఔల, ాత్తఔలఫైన పౌత్తఔ యయయౖీెంరల యవభలు
 బీభా, నషిెం ూయు చభితా
In the case of a health insurance proposal, the insurer may also refer the prospective customer
e.g. above 45 years of age to a doctor and/or for medical check-up. Based on the information
available in the proposal and, where medical check-up has been advised, based on the medical
report and the recommendation of the doctor, the insurer takes the decision. Sometimes,
where the medical history is not satisfactory, an additional questionnaire to get more
information is also required to be obtained from the prospective client. The insurer then
decides about the rate to be applied to the risk factor and calculates the premium based on
various factors, which is then conveyed to the insured.
ాత్తప్దనలనఽ యేఖెం, యభయ ూెంణో బీభా సెంస ప్ాలలస్క ఙేల, తథరుభ తీసఽఔుెంట్లనై నియృ మాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల
భతూయుఔెంగ ణెలుఫడెతేెంథి.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భభిమ ాత్తప్దనల ప్ాలలలెంగ్
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, థిళేనఽ భోజుల సభమెంలలు ాత్తప్దననఽ బీభా సెంస ప్ాలలస్క
ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ కలట్ిి ఔనఽ ఖ యవౄ ట్ిి , అెంతయా తెంగ ఫలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయవ లేవ భాయా ెంలల
అవసయఫన
ై ుడె ఔా బెంట్/బీభా ఙేలన
 వకిౄణో భాట్లాడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాత్తప్దననఽ భియౕయౌెంచి,
అెంగీకయెం ఖ భిెంచి నియృ మెం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అని అెంట్లయవ.

బృభ్య్ై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
భాయా దయశకల ాకయెం, బీభా ఔెంనలన్స బీభా ాత్తప్దననఽ __________ లలల ప్ాలలస్క ఙేమాయౌ.
I.

7 భోజులు

II. 15 భోజులు
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III. 30 భోజులు
IV. 45 భోజులు

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.
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The prospectus of any insurance product should clearly state the scope of benefits, the extent
of insurance cover and explain in a clear manner the warranties, exceptions and conditions of
the insurance cover.
The allowable riders (also called Add-on covers) on the product should also be clearly stated
with regard to their scope of benefits. Also, the premium related to all the riders put together
should not exceed 30% of the premium of the main product.
Other important information which a Prospectus should also disclose includes:
1. Any differences in covers and premium for different age groups or for different entry
ages
2. Renewal terms of the policy
3. Terms of cancellation of policy under certain circumstances
4. The details of any discounts or loading applicable under different circumstances
5. The possibility of any revision or modification of the terms of the policy including the
premium
6. Any incentives to reward policyholders for early entry, continued renewals, favourable
claims experience etc. with the same insurer
7. A declaration that all its Health insurance policies are portable which means that these
policies can be renewed with any other insurer who offers similar cover with the same
benefits he would have enjoyed had he continued with the existing insurer.
Insurers of Health policies usually publish Prospectuses about their Health insurance
products. The proposal form in such cases would contain a declaration that the customer
has read the Prospectus and agrees to it.

C. న఼ాబృమెం యయౕదఽ
న఼ాబృమెం థిశ్గ యనియోఖథరయవఔు న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచినుడె, బీభా సెంస ఒ యయౕదఽనఽ జఞభీ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఏథేని
న఼ాబృమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌాెంచిధర ఒ యయౕదఽ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.
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నియుచనెం
న఼ాబృమెం అధేథి బీభా కెంట్లాఔుి కిెంద బీభా యషమ వవయౘభనిై బీభా ఙేమడెం కోసెం బీభాథరయవ
ఙెయౌాెంచడరనికి భిఖణెంఙే బతౄ ెం అని ఙెప్యౌ.
1. భ ెందసఽౄగ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు (బీభా చట్ి ెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 VB)
బీభా చట్ి ెం ాకయెం, బీభా యక్షణ ప్ాయెంపలనికి భ ెంథే న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. ఇథి ఒ భ కఫైన సదఽప్మెం.
బీభా ఔెంనలన్స న఼ాబృమెంనఽ ల఼ుఔభిెంచినుడె ఒ ఙెలా ుఫలట్ల బీభా కెంట్లాఔుి ూభిౄ అవుతేెంథి, భిస్కునఽ బీభా ఔెంనలన్స
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄెంథి. ఈ యపలఖెం పలయతథేశ్ెంలల జీయత బయతయ బీభా భిశ్రభలలని ఒ యయషీఫైన సదఽప్మెం
కఖలదఽ.

భ కఫైన అెంరలు
a) న఼ాబృమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ల఼ుఔభిెంచఔుధరై, ఙెయౌాయౄ నని యౘబౄ ఇవుఔుధరై, నిభీృత దే త్తలల భ ెందసఽౄగ
ఙెయౌాెంచఔుధరై ఏ బీభా సెంస ఔడర ఎలాెంట్ి భిస్కుఔ ఫలధత వళెంచదని బీభా చట్ి ెం 1938లలని లలక్షన్ 64 యబి
నేభపుెంట్ ెంథి.

b) బీభా సెంస తయున బీభా ప్లల఼నలై న఼ాబృమెంనఽ ఒ బీభా ఏజెెంట్ వసాలు ఙేలనుడె ఆమన ఫలెంఔు, తప్లా
లలలవు భోజులలా తనెంచి వసాలు ఙేలన న఼ాబృమెం బణరౄనిై ఇయయై ధరలుఖా ెంట్లలలు తన ఔబృషన్ లాెంట్ి యట్ిని
తగిాెంచఽకోఔుెండర ూభిౄగ బీభా సెంస ఔు ఫట్లుడర ఙేమడమో, డిప్జిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.

c) న఼ాబృమెం నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄెంలల ఙెయౌాెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెందని
ఙెఫడిెంథి.

d) తప్లా లేథర భన్సఆయు ర్ లేథర ప్ో సఽిలల ెంనన ఙెఔుు థరుభ న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాెంఙే భిల త
 ేలలా, ఆమా సెందభౌనిై
ఫట్ిి భన్స ఆయు ర్నఽ ఫ క్ ఙేలనుడె లేథర ఙెఔుునఽ ప్ో స్కి ఙేలన ణేథీధే భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.

e) ప్లల఼ యదఽె లేథర నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం లేఔ భభో యధెంగ భాభిడీ సభమెంలల బీభాథరయవఔు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న
న఼ాబృమెం భీపెండ్స ఏథెైధర ఉెంట్ే బీభా సెంస కరస్క ఙేలన ఙెఔుు యౄెంలల, ప్ో సి ల్ లేథర భన్స ఆయు ర్ యౄెంలల ధేయవగ
బీభాథరయవఔు ఙెయౌాయౄ యవ. బీభా సెంస నఽెంచి బీభాథరయవఔు తగిన యయౕదఽనఽ అెందఽఔుెంట్లయవ. ఈ భోజులలా బీభాథరయవ
ఫలెంఔు కాణరఔు ధేయవగ జభ ఙేమడెం జయవఖ ణోెంథి. ఇలాెంట్ి భీపెండ్స ఎట్ిి భిల త
 ేలలానా ఏజెెంట్ కాణరఔు జభ
ఙేమఫడదఽ.
బీభా చట్ి ెంలలని నిఫెంధనలు 58, 59 ాకయెం న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు ూయు నిఫెంధననలై బృనయౘబెంులు ఉధరైబ.
ప్ాజెఔిు బీభాగ ధైెండె ఔధరై ఎఔుువ ధలలు నడిఙే ప్లల఼ల యషమెంలల యబథరలనఽ ఙెయౌాెంచడెం ఔ దే త్త.
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భ ెందసఽౄగ కచిితఫైన న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాెంచని సెందభౌలలా ఫలెంఔు గయెంట్ీ థరుభ లేథర బీభా సెంస ణో ఔా బెంట్
థరుభ నియుళెంచిన నఖదఽ డిప్జిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడెం థరుభ ఔడర జయవఖ తేెంథి.
2. న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు దే త్త

భ కఫైన అెంరలు
బీభా ప్లల఼ని తీసఽకోవడరనికి ాత్తప్థిెంఙే ఏ వకిౄ థరుభ అబధర న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి లేథర ప్లల఼థరయవ కిెంథి
నేభపునై ఔట్ి లేఔ భభినిై ఎఔుువ దే తేలలా ఙెయౌాెంచవచఽి:

a) నఖదఽ
b) ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరాఫ్ుిలు, నే ఆయు ర్, పలయతథేశ్ెంలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలెంఔులల తీలన ఫలెంఔర్్ ఙెఔుులు లాెంట్ి
ఏథేని ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధధరలు;

c) ప్ో సి ల్ భని ఆయు ర్;
d) కెడ
ర ిట్, డెబిట్ కయవులు;
e) ఫలెంఔు గయెంట్ీ లేథర నఖదఽ యయౕదఽ;
f) ఇెంట్భెైట్;
g) ఈ-ఫథియ్
h) ాత్తప్దఔులు లేథర ప్లల఼థరయవ లేథర బీభా ఙేలన వకిౄ ఇచిిన భాయా దయశకలణో ఫలెంఔు ఫథియ్ల థరుభ
ాతక్షెంగ జభ ఙేమడరలు;

i) ఎట్ిఔుడె అదికభిఔ ఆమోదెం ప్ ెంథిన భభైథెైధర ఇతయ దే త్త లేథర ఙెయౌాెంు భాయా ెంలల;
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, ాత్తప్దఔుడె లేథర ప్లల఼థరయవ ధట్ ఫలెంకిెంగ్ లేథర కెరడిట్/డెబిట్
కయవు థరుభ న఼బృ
ా మెం ఙెయౌాెంు జయప్లని ఎెంచఽఔుెంట్ే, ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర లేథర అలాెంట్ి
ాత్తప్దఔుడె/ప్లల఼థరయవ నేయవలల జఞభీ ఙేలన
 కెరడిట్/డెబిట్ కయవు థరుభ భాతాఫే ఙెయౌాెంు జయవఫడెతేెంథి.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు ఙెఔుు థరుభ భాతాఫే జభిగై క్షెంలల కిెంద నేభపునై ాఔట్నలలా ఏథి నిజెం కఖలదఽ?
I.

ఙెఔుు ప్ో సఽి ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽి.
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II. బీభా ఔెంనలన్స ఙెఔుు డిప్జిట్లి ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కు భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
III. బీభా ఔెంనలన్స థరుభ ఙెఔుు ల఼ుఔభిెంచిన ణేథీన భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.
IV. ాత్తప్దఔుడె ఙెఔుు జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽెంచి భిస్కునఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽి.

D. ప్లల఼ దయౄయేజు
ప్లల఼ దయౄయేజు
ప్లల఼ అధేథి బీభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షెంగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దయౄయేజు. ఈ దయౄయేజుఔు పలయత భ దాణ చట్ి ెం, 1899లలని
సదఽప్మాల ాకయెం భ దా డరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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ఒ యదరయణ బీభా ప్లల఼ ఏెం ఔయౌగి ఉెండరలధే థరనిని నేభపుని ప్లల఼థరయవ ాయోజధరలనఽ యక్షిెంచడెం కోసెం
యౄప్ ెంథిెంచిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలు:
a) బీభా ఙేలన వకిౄ లేథర ణరఔట్లి ఫలెంఔు లాెంట్ి యషమ వవయౘయెంలల బీభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై
ఇతయ వకిౄ నేయా వ భభిమ చియవధరభాలు
b) బీభా ఙేమఖల ఆలౄ లేథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ
c) ప్లల఼ కిెంద బీభా ఙేలన ఆలౄ ాథేరలు లేథర బీభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సెంఫెందిత బీభా ఙేమఖల యలువలు
d) బీభా కల వవది
e) బీభా ఙేమఖల బణరౄలు
f)

యక్షణ ఔయౌసఽౄనై ఆదలు భభిమ బృనయౘబెంులు

g) వభిౄెంచఖల ఏథేని బృఖ లు/బృనయౘబెంులు
h) ఙెయౌాెంచఖల న఼ాబృమెం భభిమ న఼ాబృమెంనఽ సయవెఫలట్లఔు యలుడే అెంశ్ెం, న఼ాబృమెం సయవెఫలట్ల ప్ాత్తథిఔ
i)

ప్లల఼ నిమభ, నిఫెంధనలు భభిమ యభెెంట్ీలు

j)

ప్లల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్బృఙేిెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙే ఆఔల్ఔ సెంగట్న జభిగిణే బీభాథరయవ
తీసఽకోయయౌ్న చయ

k) కెాబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్ెం ఔయౌెంఙే సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్ే బీభా యషమ వవయౘభనికి సెంఫెందిెంచి
బీభాథరయవ ఫలధతలు, ఆ భిల త
 ేలలా బీభా సెంస హఔుులు.
l)

ఏథేని ాణేఔ నిఫెంధనలు

m) తుడె యవయణ, మోసూభితెం, అయ వెంతఫైన యషమాలనఽ యలాడిెంచఔప్ో వడెం, బీభా ఙేలన వకిౄ సహకయెం
తీసఽకోఔప్ో వడెం
n) ఏథెైధర భెైడయవా ఉెంట్ే, యట్ి యవభలు
o) సభసల భియౖుయ మెంణరాెంఖెం యవభలు, అెంఫ డ్స్ఫేన్ చియవధరభా
ప్లల఼ణో ప్ట్ల కెాబమ్నఽ తుభితఖత్తన భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంఙేలా అనఽసభిెంఙరయౌ్న యదరధరల యెంగ తలెణేౄ
కెాబమ్నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సెంఫెందిెంచి ూభిౄ ఙేమాయౌ్న అెంరలనలై ఆమా భిల త
 ేలలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లనై భాయవలఔు
అనఽఖ ణెంగ బీభా థరయవఔు బీభా సెంస సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.
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E. నిఫెంధనలు భభిమ యభెెంట్ీలు
ఇఔుడ, ప్లల఼ థరలలల భెెండె భ కఫైన థరలు ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ. యట్ిని నిఫెంధనలు భభిమ
యభెెంట్ీలు అని అెంట్లయవ.
1. నిఫెంధనలు
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నిఫెంధన అధేథి బీభా కెంట్లాఔుిలల ెందెం ప్ాత్తథిఔనఽ యౄప్ ెంథిెంఙే యౌలబెం కఖలదఽ.
ఉథరహయణలు :
a. ఙరలావయఔు బీభా ప్లల఼లలల ఉనై కధొఔ ప్ాభాణఔ భిల త్త
 ఏబృట్ెంట్ే :
బీభాథరయవ కెాబమ్నఽ ఏ యఔెంగ అబధర మోసూభితెంగ ఙేసఽఔుధరై, లేథర ఏథేని తుడె ాఔట్నలు
ఙేలధర, లేథర థరనిని ఉయోగిెంచఽఔుధరై లేథర ఏథేని తుడె భాభాలు అవలెంబిెంచిధర, తుడె యధధరలు
ఉయోగిెంచిధర లేథర ప్లల఼ కిెంద ఏథేని ాయోజనెం ప్ ెందడెం కోసెం ఆమన తయున భభెవభెైధర ప్తా
ప్ో ఱెంచిధర, లేథర దఽయవథేేశ్ెంణో నయౖినిై, అప్మానిై కొని ణెచఽిఔుధరై, ఈ ప్లల఼ కిెంద ఉనై అనిై
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయవ.
b. ఆభోఖ ప్లల఼లలని కెాబమ్ సభాఙరయ లత్తలల ఇలా ఉెండవచఽి:
ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన నిభిేషీ భోజులలాు కెాబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనట్ికీ, కొనిై ఔఠిన
భిల తేలలా ఈ నిఫెంధన భా఼ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే నిభీృత కల వవదిలలు ఇలాెంట్ి ధనట్ీసఽ
ఇవుడరనికి తనఔు లేథర భభై ఇతయ వకిౄకి యధెం కదని లేథర కెామమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔెంనలన్స
సెంతినౄ ఙెెంథినట్లి నియౄనతఫైణే థీనిని భియౕయౌెంచవచఽి.
ప్లల఼ నిఫెంధలనఽ ఉలా ెంఘలేౄ బీభా సెంస ప్లల఼ని యదఽె ఙేమఖలదఽ.
2. యభెెంట్ీలు
నిభిేషీ భిల త
 ేలలా బీభా సెంస ఫలధతనఽ భిబృతెం ఙేలేలా బీభా కెంట్లాఔుిలల యభెెంట్ీలు ఉయోగిెంచఫడెణరబ.
అప్మానిై తగిాెంఙేెందఽఔు ప్లల఼లల బీభా సెంస లు ఔడర యభెెంట్ీలనఽ ఙేయవిణరబ. యభెెంట్ీ థరుభ, బీభాథరయవ నిభిేషీ
కల వవదిలలుగధే కఔ ప్లల఼ కలెంలలు ఔభియౌ్న అవసయభ నై నిభిేషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయవ. ఈ
ఫలధతలణో బీభాథరయవ ఔట్లిఫడి ఉెండడెంనలై బీభాథరయవ ఫలధత ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భిస్కునఽ నియుళెంచి,
ఫయవఖ యచడెంలల యభెెంట్ీలు ఒ అణరవశ్ఔ ప్తా ప్ో ఱయౄ బ.
యభెెంట్ీ అధేథి కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔభియౌ్న నిఫెంధనగ ప్లల఼లల నేభపునఫడెతేెంథి. యభెెంట్ీ
అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన డరఔుఫెంట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, ప్లల఼ దసౄ యేజులల ఇథి పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. కెంట్లాఔుిఔు (ఇతయ
నిఫెంధనలఔు భ ెందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ెందఽగ ఉెండే నిఫెంధన. భిస్కుఔు అథి అయ వెంతఫైెంథర లేథర అధే థరనిని
కచిితెంగ, అక్షభలా ప్ట్ిెంఙరయౌ.
యభెెంట్ీని ూభిౄ ఙేమఔుెంట్ే, ఉలా ెంగన అధేథి ఒ ాణేకిెంచిన నయౖినికి కయణెం కదని సషిఫైనట్ికీ, ప్లల఼ని బీభా
సెంస ఙెలానిథిగ ఙేమవచఽి. అబనట్ికీ, ఆచయణలల, యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన అధేథి ూభిౄగ యెంకైత్తఔ సుపలవెం ఔయౌగి, ఏ
యఔెంగనా నయౖినికి కయణెం కని భిల త
 ేలలా బీభా సెంస తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔెంనలన్స యదరనెం ాకయెం నిమభాలు,
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భాయా దయశకలఔు అనఽఖ ణెంగ కెాబమ్లనఽ ప్ాలలస్క ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల, నయౖిలనఽ భజీ కెాబమ్లుగ
భిఖణెంచి, యదరయణెంగ కెాబమ్ వెంద రణరనికి కఔ యధఫైనెంత ఎఔుువ రణరనికి భిషుభిెంచఫడెతేెంథి.
A personal accident policy may have the following warranty:
It is warranted that not more than five Insured Persons should travel together in the same
air conveyance at one time. The warranty may go on to say how the claims would be dealt
if there is a breach of this warranty.

బృభ్యౌ్ బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
యభెెంట్ీకి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఙెెండి?
I.

యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లు నేభపునఫడఔుెండర అభలు ఙేలే నిఫెంధన.

II. యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.
III. యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల వకీౄఔభిెంచి, బీభాథరయవఔు యేయవగ సభాఙరయెం అెంథిెంచిన నిఫెంధన. ఇథి ప్లల఼
దయౄయేజులల పలఖెం కదఽ.
IV. యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన జభిగిణే, భిస్కుఔు అయ వెంతెం కఔుెంట్ే ఔడర కెాబమ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.

F. ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ా
కొనిై అప్మాలఔు యక్షణ ఔయౌసా
ౄ , భభి కొనిైట్ిని బృనయౘబసా
ౄ ఒ ప్ాభాణఔ యౄెంలల ప్లల఼లు జఞభీ ఙేమడెం అధేథి
బీభా సెంస లు అనఽసభిెంఙే దే త్త.
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నియుచనెం
ప్లల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలనఽథరని జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్న అవసయబలేౄ ఎెండరర్్ఫెంట్ అని
నయౌఙే దయౄయేజు థరుభ సవయణలు/భాయవలు ఙేమడరనికి థీనిని ఙేడెణరయవ.
ఇథి ప్లల఼కి జోడిెంచఫడి, అెందఽలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి. ప్లల఼ భభిమ
యౄుథిదె ఽఔుెంట్లెంథి. భాయవలు/సవయణలనఽ భికయవు ఙేలేెందఽఔు ప్లల఼

ఎెండరర్్ఫెంట్ ఔయౌలే కెంట్లాఔుిగ
అభలు జయవఖ తేనై కలెంలలనా

ఎెండరర్్ఫెంట్ా నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
యసౄ యఔ సభాఙరయెం భాభినుడలాా, బీభా ఙేలన వకిౄ బీభా ఔెంనలన్సకి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థరనిని
బీభా ఔెంనలన్స ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎెండరర్్ ఫెంట్ థరుభ బీభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ ప్ ెందఽయవసఽౄెంథి.
ఒ ప్లల఼ కిెంద యదరయణెంగ అవసయఫైన ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ా కిెంథి యట్ికి సెంఫెందిెంచినయగ ఉెంట్లబ:
a) బీభా ఙేలన య భ ్లల వణరయలు/భాయవలు
b) అభ్ఔెం, ణరఔట్లి తథితయ భాభాలలా బీభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయవ.
c) అదను అప్మాల నఽెంచి యక్షణ/ప్లల఼ కలెం ప్ డగిెంు కోసెం బీభా ప్ డిగిెంు
d) భిస్కులల భాయవ. అెంట్ే, అగిై ాభాద బీభాలలని బవనెం నిభ్ణ భాయవ, నియసెం లాెంట్ియ.
e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f)

బీభా యదఽె

g) నేయవ లేథర చియవధరభాలల భాయవ.

నభూధర ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ా
యవభిెంఙరలధే ఉథేెశ్ెంణో, కొనిై ఎెండరర్్ఫెంట్ా లలని థరల నభూధర కిెంద ప్ ెందఽయచఫడరుబ:
ప్లల఼ యదఽె
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బీభా ఙేలన వకిౄ అబయ న ఫేయఔు, ఈ ప్లల఼లలని బీభా <ణేథీ> నఽెంచి యదఽె ఙేమఫడినథిగ ాఔట్ిెంచఫడెతేెంథి. బీభా
ఖడచిన ణొబృ్థి ధలలుగ అభలులల ఉెంథి. బీభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాెంట్ి భీపెండ్స ఫకబ లేదఽ.

Extension of cover to additional member in the Policy
At the request of the insured, it is hereby agreed to include Miss. Ratna Mistry, daughter of the
insured and aged 5 years with a sum insured of Rs. 3 lakhs in the policy with effect from <date>.
బీభాథరయవనఽెంచి అదను న఼ాబృమెం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అెంశ్ెం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.

బృభ్యౌ్ బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
జఞభీ సభమెంలల ప్లల఼లలని కొనిై, నిమభ, నిఫెంధనలు సవభిెంచఫడిణే, థరనిని __________థరుభ సవయణలు ఙేల,
ఙేమవచఽి.
I.

యభెెంట్ై

II. ఎెండరర్్ఫెంట్
III. సవయణ
IV. సవయణలు యధెం కవు

G. ప్లల఼ల యవయణ
బీభా కెంట్లాఔుిలనఽ భతూయుఔెంగ వకీౄఔభియౄ బ. బీభా సెంస లు బీభా ప్లల఼ థరలనఽ యౄప్ ెంథియౄ బ.యయధ
ధరమయధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభిేషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫెంధనల ాకయెం ఈ ప్లల఼లు యవభిెంచఫడెణరబ. ఈ
నిభ్ణెంలలని అతెంత భ కఫైన నిఫెంధన అధేథి ప్భీిల ఉథేెశ్ెం ఉెంట్లెంథి. ఆ ఉథేెరనిై ప్లల఼లలధే భియౕయౌెంఙరయౌ్
ఉెంట్లెంథి. ప్లల఼ని అసషిఫైన దే త్తలల జఞభీ ఙేలేౄ, బీభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలెంగనా, ప్లల఼ని బీభా సెంస
యౄప్ ెంథిెంచిెందధే యదరయణ సాతాెంనలై బీభా సెంస ఔు వత్తభైఔెంగనా కోయవిలల యవభిెంచఫడెతేెంథి.
159

ప్లల఼లలని థరలనఽ కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం అయ ెం ఙేసఽఔుని, యవభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి:
a) ఒ వకీౄఔయణ లేథర భతూయుఔ నిఫెంధన యదిెంచిన నిఫెంధననఽ అదిఖబృసఽౄెంథి. అలా ఙేమడెంలల నిలఔడలేబృ
ఉెంట్ే తనెంచి ఇలాగై యఖ తేెంథి.
b) ప్ాభాణఔ భ దాణ ప్లల఼ ఫయెం, ట్ైప్ ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగల భధ నిఫెంధనలలా ణేడర ఉెంట్ే, ట్ైప్
ఙేలన లేథర ఙేత్తణో భలన పలగలనఽ ఆ ా ణేకిెంచిన కెంట్లాఔుిలల ప్భీిల ఉథేెశ్ెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. యట్ి
అయ ెం అసలు భ థిాెంచిన థరల అభేనిై అదిఖబృసఽౄెంథి.
c) ఎెండరర్్ఫెంట్ కెంట్లాఔుిలలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ, తదఽభి దయౄయేజుగ ఆ ఎెండరర్్ఫెంట్ అయ ెం నిలఫడి
ఉెంట్లెంథి.
d) అసలు భ థిాెంచిన దజఞలెం నిలఔడగ లేని ఙోట్ ఇట్లయౌక్్లలని నిఫెంధనలు యట్ిని అదిఖబృయౄబ.
e) ప్లల఼లలని యషమెం భిదిలల ఉనై దజఞలెం ఔధరై ప్లల఼ భాభిజన్లల భ థిాెంచిన లేథర ట్ైప్ ఙేలన
నిఫెంధనలఔు ఎఔుువ ప్ాభ కత ఇవుఫడెతేెంథి.
f)

ప్లల఼కి జోడిెంచిన లేథర అత్తకిెంచిన నిఫెంధనలు ప్లల఼ యషమెంలలని యదరయణ నిఫెంధనలు, నిఫెంధనలనఽ
అదిఖబృయౄబ.

g) భ థిాత

థరలు

ట్ైుణో

భలన

థరలు

లేథర

ఇెంక్

యఫోర్

యిెంుణో

భ థిాెంచిన

థరలు

అదిఖబృెంచఫడెణరబ.
h) ట్ైప్ ఙేలన లేథర యిెంు యేలన దజఞలానిై ఙేత్త భత అదిఖబృసఽౄెంథి.

i)

చివయగ, సెంథిఖేత ఏయడిధర లేథర సషిత కొయవడిధర యఔయణెం, యభభానికి సెంఫెందిెంచిన యదరయణ
నిఫెంధనలు వభిౄయౄ బ.

భ కఫైన అెంరలు
1. ప్లల఼ల నిభ్ణెం
ఒ బీభా ప్లల఼ అధేథి ఒ యప్య కెంట్లాఔుి. ఇతయ కెంట్లాఔుిల యషమెంలల ఉనైట్లిగ కోయవిలు అనఽసభిెంఙే నిభ్ణ,
యవయణలు బీభా కెంట్లాఔుిలఔు వభిౄయౄ బ.
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కెంట్లాఔుి ఔుదఽయవిఔుెంట్లనై ప్భీిల ఉథేెశ్ెం అతెంత భ కఫైనదనైథి నిభ్ణెంలలని ాదరన నిఫెంధన. ప్లల఼
దయౄయేజుణో ప్ట్ల ాత్తప్దన తాెం, నిఫెంధనలు, ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ా , యభెెంట్ీలు తథితభలనఽెంచి ఆ ఉథేెశ్ెం
లేఔభిెంచఫడరయౌ. ఇథి కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ ఉెంట్లెంథి.
2. దజఞలెంలలని అయ ెం
ఇెందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై థరలు యదరయణ భభిమ ాజలు సఽలబెంగ ఖరళెంఙే భీత్తలల ఉెంట్లబ. కిుెంట్ిలలని ఒ
యభాన వకిౄ భాట్లాడే భీత్తలల అెందఽలల థరలు ఉెండరయౌ. కఫట్ిి “అగిై” అధే థరనికి భెంట్లు అధే అయ ెం వసఽౄెంథి.
భభోయైున, యఔ నిభ్ణెంలల భభో యఔఫైన అయ ెం ధునిెంచఔుెంట్ే యప్యెం లేథర యణజెంలల యదరయణఅయ ెం ఔయౌగిన
థరలు ఆ అయ ెంణోధే నిభి్ెంచఫడెణరబ. చట్లిల థరుభ థరలు నియుచిెంచఫడే ఙోట్, ఆ నియుచనెం అయ ెం చట్ి ెం ాకయెం
ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. ఇెండిమన్ న఼నల్ కోడ్సలల “ఙౌభనిై” ఉయోగిెంచడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽి.

బీభా ప్లల఼లలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలు యదరయణెంగ వభిౄెంఙే ఇథివయఔట్ి ధరమయఫైన నియృ మాలఔు
ఔట్లిఫడి ఉెంట్లబ. ఇథి కఔుెండర, ఉనైత ధరమయనెం తీసఽఔుధే నియృ మాలఔు కిెంథి కోయవి నియృ మాలు
ఔట్లిఫడి ఉెంట్లబ. యైయవధెం ఉనైట్లి సెంకైణరలు ఉెంట్ే తనెంచి, యెంకైత్తఔ థరలు ఎుడా తభ యెంకైత్తఔ
అభనిై ఇయుయౌ.

H. ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ
ఙరలావయఔు బీభా బయతయ ప్లల఼లు యభిిఔ ప్ాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణరబ.
ప్లల఼ నిభీృత ణేథీలల ఖడెవు భ ఖ సఽౄెందధే యషమానిై బీభాథరయవఔు ణెలుప్యౌ్న చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత బీభా సెంస ఔు
లేదఽ. అబనట్ికీ, ప్లల఼ ునయవదే యణనఽ అయౘునిసా
ౄ బీభా సెంస లు ఖడెవు ణేథీకి భ ెందఽగ ఒ ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. బీభా ఙేలన బతౄ ెం, యసౄ వ న఼ాబృమెం తథితభలు లాెంట్ి ప్లల఼ సెంఫెందిత యవభలనిైట్ిన్స ఈ

161

ధనట్ీసఽ చానసౄ ఽెంథి. భిస్కులలని ఏథేని అయ వెంతఫైన సవయణలు ఉెంట్ే బీభాథరయవఔు ణెయౌనే యధెంగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర
ఙేభైి సెంాథరమెంగ ఔడర థీనిని పలయెంచవచఽి.
ఉథరహయణఔు మోట్లయవ యహన ునయవదే యణ ఖభనిఔలల బీభా ఙేలన బణరౄనిై సవభిెంచఽఔుధే యషమెంనలై బీభాథరయవ
దిఱి నియౌనేలా ఙేమవచఽి. ాసౄ ఽత అవసభల ధేథెంలల (అెంట్ే బీభాథరయవ ాఔట్ిెంచిన యహన యలువ)
న఼ాబృమెంనఽ భ ెందసఽౄగ ఙెయౌాెంచని క్షెంలల ఎలాెంట్ి భిస్కు భిఖణెంచఫడదధే యషమెంనలై ఔడర బీభాథరయవ దిఱి డేలా
ఙేమాయౌ.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
ునయవదే యణ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఙెెండి?
I.

భాయా దయశకల ాకయెం ప్లల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు 30 భోజుల భ ెందఽగ బీభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత బీభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.

II. భాయా దయశకల ాకయెం ప్లల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు 15 భోజుల భ ెందఽగ బీభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత బీభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
III. భాయా దయశకల ాకయెం ప్లల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు ఏడె భోజుల భ ెందఽగ బీభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ
ధనట్ీసఽ ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత బీభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
IV. భాయా దయశకల ాకయెం ప్లల఼ కల వవది భ గిలేెందఽఔు భ ెందఽగ బీభా ఙేలన యభికి ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ
ెంనెంఙే చట్ి ఫదే ఫైన ఫలధత బీభాసెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.

I.

మాెంట్ీ భన్స లాెండభిెంగ్ భభిమ బౄ యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి భాయా దయశకలు

చట్ి వత్తభైఔ కయఔలాప్ల థరుభ నిధఽలనఽ ప్ ెందఽతేనై ధేయసఽౄలు థరనిని భన్స లాెండభిెంగ్ అని నయౌఙే ాకమ
ిర
థరుభ
చట్ి ఫదే ఫైన య భ ్గ భ ెందఽఔు తీసఽఔుయళ్ాఖలయవ.
భన్స లాెండభిెంగ్ అధేథి ధేయసఽౄలు ధేయూభిత కయఔలాప్ల నఽెంచి వచిిన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని మజభానిని
థరచినలట్ేిలా నిధఽలనఽ తయయౌెంఙేెందఽఔు యగిెంఙే ాకమ
ిర .

ఈ ాకిరమ థరుభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄెంునఽ కోలలబ,

ఙెలేా థిగ ఔనినసౄ ఽెంథి.
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తభ య భ ్నఽ చట్ి ఫదే ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఫలెంఔులు, బీభా సెంస లు లాెంట్ి యట్ి ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిెంచడరనికి
ధేయసఽౄలు ామత్తైయౄయవ. తుడె ఖ భిౄెంులు ఉయోగిెంచి యయవ లాయథేయలు నియుళయౄయవ. ఉథరహయణఔు ఏథో
యౄెంలల బీభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ య భ ్నఽ యనఔుు తీసఽఔునై తభుత అఔుడి నఽెంచి ఔనినెంచఔుెండర
భామభవుణరయవ.
భన్సలాెండభిెంగ్లల ఙేలే ఇలాెంట్ి ామణరైలనఽ నియభిెంచడరనికి పలయత్ సయౘ ాెంచెం నలుభూలలా ాబ తు యబలలా
ఖట్ిి ఔిఱ జయవఖ ణోెంథి.
భన్స లాెండభిెంగ్ నియయణ చట్ి ెం భ యబథరనఽ 2002లల ాబ తుెం అభలలాకి ణెచిిెంథి. ఆ యెంట్ధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ
ఙేలన భన్స లాెండభిెంగ్ నిభోధఔ భాయా దయశకలు బీభా లేవలనఽ అబభిసౄ ఽనై యనియోఖథరయవల నిజఫైన ఖ భిౄెంునఽ
నిభేభిెంఙేెందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిెంఙేెందఽఔు, భన్సలాెండభిెంగ్ ాఫేమెం ఔయౌగిన, ాఫేమెం
ఔయౌగినట్లి ఊళసఽౄనై సెంగట్నలనఽ భికయవు ఙేలేెందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలెంథి.
బౄ యనియోఖథరయవ భాయా దయశకల ాకయెం, ాత్త యనియోఖథరయవనఽ కిెంథి దయౄయేజుల లేఔయణ థరుభ సభెైన భీత్తలల
ఖ భిౄెంఙరయౌ్ ఉెంథి:
1. చియవధరభా భియౕలన
2. ఇట్ీవయౌ ఫో ట్ గరఫ్
3. ఆభిఔ లత్త
4. బీభా కెంట్లాఔుి ాయోజనెం
కఫట్ిి ఏజెెంట్ యనియోఖథరయవల ఖ భిౄెంునఽ ఏయభిఙేెందఽఔు బీభా యప్యెంలలకి తీసఽఔువఙేి సభమెంలలధే దయౄయేజులు
లేఔభిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి:

1. వఔుౄల యషమెంలల–ూభిౄ నేయవ, చియవధరభా, ఫో న్ ధెంఫయవా, వకిౄఖత ఖ భిౄెంు, చియవధరభా ఆదరయెం, ఙరన్
ధెంఫర్, ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట్ి ాయోజధరల కోసెం ూభిౄ ఫలెంఔు యవభలు లాెంట్ియట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
2. కభపభైట్ా యషమెంలల- ఇన్కభపభైషన్ సభిికైట్, అయో లబయషన్ ఫబభెండెం, నిఫెంధనలు, యప్య లాయథేయ
జభినేెందఽఔు వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, ప్న్ కయవు ాత్త లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
3. పలఖయుభ సెంస ల యషమెంలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉెంట్ే భిజిలేిష
ర న్ సభిికైట్, పలఖయుభ ెందెం, సెంస
తయున యప్య లాయథేయలు నియుళెంచడరనికి సెంస పలఖయుబృ లేథర ఉథో గికి వర్ ఆఫ్ అట్లభీై, ఆ వకిౄ
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం లాెంట్ి యట్ిని లేఔభిెంఙరయౌ.
4. ట్ా సి ఽలు భభిమ ఫౌెండేషన్ల యషమెంలల- పలఖయుభెం తయయౘలలధే ఉెంట్లెంథి.
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ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం ఇతయ ఉతతే
ౄ లనఽ అభ్డెంలల ఔడర సయౘమడెతేెందన్స, సయౘమఔయ భాభెుట్ిెంగ్ యధనెంగ
ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.

యభెంశ్ెం
a) దయౄయేజీఔయణ బదట్ి దశ్ ాత్తప్దన తాెం. థీని థరుభ బీభా ఙేలన యయవ తన ఖ భిెంచి, తనఔు కయయౌ్న బీభా
ఖ భిెంచి ణెలప్యౌ.
b) అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌ్న ఫలధత ప్లల఼ ఆయభౌయనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి. ప్లల఼ కలెం
బణరౄనికి అథి కొనయఖ తేెంథి.
c) బీభా ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ ాత్తప్దఔుడె సెంతఔెం ఙేలన ాత్తప్దన తాెం చివయలల యగెన్ ాఔట్ననఽ జోడియౄ యవ.
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d) ఒ ాత్తప్దన తాెంలలని భూలకలు యదరయణెంగ కిెంథి యట్ిని ఔయౌగి ఉెంట్లబ:

i.

ాత్తప్దఔుల ూభిౄ నేయవ

ii. ాత్తప్దఔుల చియవధరభా, ఫో న్ ధెంఫర్ యవభలు
iii. ఆభోఖ ప్లల఼లబణే ఫలెంఔు యవభలు
iv. ాత్తప్దఔుల విత్తౄ , జీవనెం లేథర యప్యెం
v. బీభా యషమ వవయౘయెం యవభలు, ఖ భిౄెంు
vi. బీభా ఙేలన య భ ్
vii. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత బీభా
viii. నషిెం అనఽబవెం

ix. బీభా ఙేలన వకిౄ యగేన ాఔట్న
e) భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఒ ఏజెెంట్ బీభాథరయవ బీభా సెంస ఔు అయ వెంతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అెంథిెంఙేలా
చాడరయౌ్న ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.
f)

ాత్తప్దననఽ భియౕయౌెంఙే ాకమ
ిర , అెంగీకయెం ఖ భిెంచిన నియృ మెం తీసఽకోవడరనిై అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అని అెంట్లయవ.

g) ఆభోఖ ప్లల఼లలల, బీభాథరయవఔు ఒ యవయణ ుసౄ ఔెం ఔడర అెంథిెంచఫడెతేెంథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, అయ ెం
ఙేసఽఔుధరైనని ాత్తప్దనలల ఆమన ాఔట్ిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
h) న఼ాబృమెం అధేథి బీభా కెంట్లాఔుి కిెంద బీభా యషమ వవహభనిై బీభా ఙేమడెం కోసెం బీభాసెంస ఔు బీభా
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బతౄ ెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.
i)

న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంునఽ నఖదఽ యౄెంలలనా, ఏథేని ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన ఫలెంకిెంగ్ యధనెం, ప్ో సి ల్ భన్స ఆయు ర్, కెడ
ర ిట్
లేథర డెబిట్ కయవు, ఇెంట్భెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష కెరడిట్ లేథర ఎట్ిఔుడె అదికయ సెంస ఆమోదెం ణెయౌనన ఇతయ
భాభాల థరుభ ఙెయౌాెంచవచఽి.

j)

ప్లల఼ తమాభీ నలెండిెంగ్లల ఉనైుడె లేథర బీభా కోసెం సెంాథిెంులు భ ెందఽఔు యఖ తేనైుడె ఒ ఔవర్
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి. ప్ోా యజనల్ ప్ాత్తథిఔన బీభా యక్షణనఽ అెంథిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.

k) యప్యెంలలని

సభ దా

యయణర

భభిమ

మోట్లయవ

యహన

యప్భలలా

ఔవర్

ధనట్ా ల

ఉయోగిెంచఫడెతేధరైబ.
l)

అవసయెం ఉనై ఙోట్ బీభా దివతాెం బీభాఔు ఆదరయెంగ నిలుసఽౄెంథి.

m) ప్లల఼ అధేథి బీభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షానిై అెంథిెంఙే ఒ లాెంఛనప్ామఫైన దయౄయేజు.
n) యభెెంట్ీ అధేథి కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కోసెం అక్షభలా ఔట్లిఫడరయౌ్న ప్లల఼లల వకీౄఔభిెంచిన నిఫెంధన.
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ఎఔుువగ

o) ప్లల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలు జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఏయడిణే, ఎెండరర్్ ఫెంట్ అని
నయౌఙే దయౄయేజు థరుభ భాయవలు/సవయణలనఽ ఏయయచడెం థరుభ యట్ిని అభలలాకి తీసఽఔుభవచఽి.
p) నిభ్ణ దశ్లల అతెంత భ కఫైన నిఫెంధన ఏబృట్ెంట్ే ప్భీిల ఉథేెశ్ెం ఉెండరయౌ. ప్లల఼లలధే ఆ ఉథేెశ్ెం సషిెంగ
ఔనినెంఙరయౌ.
q) భన్స లాెండభిెంగ్ అెంట్ే ధేయ భాభాల థరుభ ప్ ెంథిన డఫ ోనఽ చట్ి ఫదే య భ ్గ భాయిడెం. థీనిణో ప్ో భడేెందఽఔు
ాెంచెం నలుభూలలా భభిమ పలయతథేశ్ెంలలనా చట్లిలనఽ ాయేశ్నలట్ి లయవ.
r)

బౄ యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకో భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, ఆ భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల అవసయఫైన
దయౄయేజులనఽ ప్ ెంథరయౌ్న ఫలధత ఏజెెంట్నలై ఉెంట్లెంథి.

కీలఔ థరలు
a) ప్లల఼ తాెం
b) న఼ాబృమెం భ ెందసఽౄ ఙెయౌాెంు
c) యక్షణ ఖభనిఔ
d) బీభా ధివతాెం
e) ునయవదే యణ ధనట్ీసఽ
f)

యభెెంట్ీ

g) భిల త్త
h) ఎెండరర్్ ఫెంట్
i)

భన్స లాెండభిెంగ్

j)

బౄ యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోెండి
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అదరమెం 8
ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లు
అదరమెం భిచమెం
ఈ అదరమెం భనఔు పలయతథేశ్ెంలలని బీభా ఔెంనలన్సలు అెంథిెంఙే యయధ యకల ఆభోఖ బీభా థకల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధే
అవకశ్ెం ఔయౌయోౄ ెంథి. ఫడీకా బ
ె మ్ అధే ఔ ఉతత్తౄ నఽెంచి యయధ యకలణో ఔడిన వెందలాథి ఉతతే
ౄ లు ఉెండడెంణో
సభ చిత యక్షణనఽ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యనియోఖథరయవఔు అధేఔ భాభాలుధరైబ.

వఔుౄలు, ఔుట్లెంఫెం, ఫిెంథరనిై

భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతే
ౄ ల యయయౖీెంరలనఽ ఈ అదరమెం యవభిసౄ ఽెంథి.

అపలస పయౌణరలు

A. ఆభోఖబీభాఉతతే
ౄ లవభీాఔయణ
B. ఆభోఖబీభాలలాభాణీఔయణనలఐ
ై .ఆర్.డి.ఏభాయా దయశకలు
C. ఆసఽత్తాకయవిలూచీఉతత్తౄ
D. ట్లప్అాక్షణలులేథరఎఔుువగతగిాెంుఇఙేిబీభాాణరయఔలు
E. ల఼నిమభి్ట్ిజనిుదరనెం
F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽత్తానఖదఽ, తీవాఅసుస త
G. థీయఘకయౌఔసెంయక్షణఉతత్తౄ
H. అదనుఉతతే
ౄ లు
I. ప్కైజీప్లల఼లు
J. నేదవభాలకోసెంసాక్ష్బీభా,ఆభోఖబీభా
K. భఱ఼ిరమసుయూబీభాయోజ న
L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష బీభా యోజన
M. ాదరన భెంత్తా జన్ధన్ యోజన
N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అెంఖయఔ
ై లయక్షణ
O. యథేయౕామాణబీభా
P. ఫిెందఆభోఖయక్షణ
Q. ఆభోఖప్ దఽుకాణర
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R. ఆభోఖప్లల఼లలలనికీలఔనిఫెంధనలు
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, బౄయవ ఙేమఖయౌగినయ:

a) ఆభోఖ బీభాలలని యయధ వభాలనఽ యవభిెంచఖలయవ.
b) ఆభోఖ బీభాలల ప్ాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలనఽ యవభిెంచఖలయవ.
c) ధేడె పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄలనఽ చభిిెంచఖలయవ.
d) వకిౄఖత ాభాద బీభానఽ యవభిెంచఖలయవ.
e) యథేయౕ ామాణ బీభానఽ చభిిెంచఖలయవ.
f) ఆభోఖ ప్లల఼లలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ నిఫెంధనలనఽ అయ ెం ఙేసఽకోఖలయవ.

168

A. ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణ
1. ఆభోఖబీభా ఉతతే
ౄ ల భిచమెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ బీభా నిమెంతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిెంథి యధెంగ నియుచియోౄ ెంథి.

నియుచనెం
“ఆభోఖ బీభా యప్యెం” లేథర “ఆభోఖ యక్షణ” అెంట్ే అసుస త ాయోజధరలు లేథర బభోయ ఇచిిన
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణ, ామాణ బీభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సయౘ యైద, శ్సౄ ై చికిత్
లేథర ఆసఽత్తా కయవిల ాయోజధరలనఽ అెంథిెంఙే బీభా ెంథరలనఽ ాపలయతెం ఙేమడభని అయ ెం.
పలయతీమ యణలల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లు ఙరలావయఔు ఆసత్తాలల ఙేభి చికిత్ ప్ ెంథే భీత్తలల
ఉెంట్లబ. ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసత్తాలల ఙేభిన సభమెంలల ఒ వకిౄకి అవుతేనై కయవిలనఽెంచి

యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

అెంణేకదఽ. ఆభోఖ సెంయక్షణఔు కయవిలు నలయఖడెం, శ్సౄ ై చికిత్ దే తేలు, భాభెుట్లలకి కొతౄ గ వచిిన భభిెంత కభీథెైన
యెంకైత్తఔత, కొతౄ తయెం భెందఽల వమెం కయణెంగ ఈ యఔఫైన కయవిలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ృ, యభానఽడికి
అెందనెంత దాయెంలల ఉెంట్లధరైబ. యసౄ వెంగ, ఆభిఔెంగ లత్తభెంతేడెైన వకిౄకి ఔడర ఎలాెంట్ి ఆభోఖ బీభా లేఔుెండర
ఇెంత పలభీ యబలల కయవిలనఽ బభిెంచడెం ఔషిఫే కఖలదఽ.
కఫట్ిి , భెెండె కయణరల వలా ఆభోఖ బీభానఽ భ కఫైనథిగ ఙెవచఽి:
 ఏథేని అసుస తఔు ఖ భెైన తయవణెంలల యైద యౌఔభల కోసెం ఙెయౌాెంచడరనికి ఆభిఔ యమెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
 అసుస త కయణెంగ ప్ దఽు య భ ్ తేడిచినలట్ి లఔుని ప్ో ఔుెండర సెంయక్షిసౄ ఽెంథి.
ఆసఽత్తా కయవిల నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచిన బదట్ి భీట్బల్ ఉతత్తౄ అబన ఫడికా ెబమ్నఽ 1986లల ధరలుఖ ాబ తు
యెంఖ సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ఈ ఔెంనలన్సలు చినై వమసఽలలధే ాత్తప్దనథరయవలఔు యరరెంత జీయతకల యైద
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ బయష ఆభోఖ ప్లల఼ని , ామాణ బీభానఽ అెంథిెంఙే ఒవభీ్స్క ఫడికా ెబమ్
ప్లల఼ని, నేద ాజల కోసెం జన ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ని ఔడర ాయేశ్నలట్ి లబ.
ఆ తభుత, బీభా యెంఖెంలలకి నలైయేట్ల సెంస లనఽ ఔడర అనఽభత్తెంచడెంణో ఆభోఖ బీభా యణ సయౘ యయధ యెంగలలాకి
అధేఔ ఔెంనలన్సలు ాయేయెంఙరబ. అథి జయఖడెంణో ఈ యప్యెం భభిెంత ఫలగ ుెంజుఔుెంథి. ఈ యక్షణలలా అధేఔ యైయదరలు
ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ యక్షణలు ఔడర వఙరిబ.
ధేడె, ఆభోఖ బీభా యపలఖెం పలభీ యబకి యసౄ భిెంచిెంథి. ఆభోఖ బీభా సెంస లు, జీయత బీభా సెంస లణో ప్ట్ల థరథరు
అనిై యదరయణ బీభా సెంస లు వెందల సెంకలల ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిసౄ ఽధరైబ. అబనట్ికీ ఫడికా ెబమ్ ప్లల఼
ప్ాథబృఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అెంట్ే ఆసఽత్తా కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇట్ికీ అతెంత జధరదయణ ప్ ెంథిన బీభా
యౄెంగ యలలలా ుణోెంథి.
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బీభా నిమెంతాణ, అబువిథిే ప్ాదికయ సెంస (ఆభోఖ బీభా) నిమెంతాణలు, 2013 ాకయెం
1. జీయత బీభా ఔెంనలన్సలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి, కన్స అలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లఔు
న఼ాబృమెం భూడేళ్ా కల వవది భధ ఎలాెంట్ి భాయవ జయఖఔుెండర ఉెండరయౌ. ఆ తభుత న఼ాబృమెంనఽ
సబౄక్షిెంచి, అవసయఫైణే సవభిెంచవచఽి.
2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లనఽ ఏడరథి ఔన్సస కల వవదిణోనా,
ఖభిషీెంగ భూడేళ్ా కల వవదిణోనా అెంథిెంచవచఽి. ఈ కల వవది భధలల న఼ాబృమెంలల ఎలాెంట్ి భాయవ
ఉెండభదఽ.
2. ఆభోఖ ప్లల఼ల యయయౖీెంరలు
ఆభోఖ బీభా ప్ాథబృఔెంగ అసుస తణో వవహభిసౄ ఽెంథి కఫట్ిి అసుస త వలా ఔయౌగై కయవిలణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. కొనిై
సెందభౌలలా ఒ వకిౄకి సెంఔరబృెంచిన యది థీయఘకయౌఔఫైనథి కవచఽి. లేథర ఎఔుువ కలెం, జీయతకలభెంణర కొనయగైథి
కవచఽి. లేదెంట్ే భోజు యభీ కయఔలాప్లనలై ాపలవెం చానేెంతట్ి తీవాఫైనథి కవచఽి. ాభాదెం వలా ఔయౌగై గమాలు,
థరనివలా తలెణేౄ అెంఖయైఔలెం వలా ఔడర కయవిలు బభిెంఙరయౌ్భవచఽి.
బునైఫైన జీవన రైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయవల యభయ ూెం, ఆభోఖ లత్తని ఫట్ిి , యబునై అవసభలు
ఉెంట్లబ. కోు యనియోఖథరయవ యపలగనికి అెంథిెంఙరయౌ్న బీభా ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమెంలల ఈ
అెంరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యభి అవసభలనిైట్ికీ యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ బీభానఽ కొధే సభమెంలల
సభఖరఫైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయవలు కోయవఔుెంట్లయవ. అథే సభమెంలల భభిెంత ఎఔుువ అెంగీకయెం, పలభీ
భిభాణరనిై యదిెంచడెం కోసెం ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంథి.
యనియోఖథరయవలు సఽలబెంగ అయ ెం ఙేసఽఔుధేలా ఉెండడెంణో ప్ట్ల యట్ిని భాభెుట్ ఙేమడెం యఔరమ ఫిెంథరనికి ణేయౌఔగ
ఉెండరయౌ.
యనియోఖథరయవల భనసఽలనఽ గెలుచఽఔుధేెందఽఔు యబునై యౄప్లలల బీభా ఔెంనలన్సలు ఙేసౄ ఽనై ామణరైలణో
యౄప్ ెంథిసౄ ఽనై ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లలా నియృ మాత్ఔ యయయౖీెంరలు కొనిై ఉధరైబ.

3. ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ ల యసౄ ిత వభీాఔయణ
ఉతత్తౄ యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితెంగ వభీాఔభిెంచవచఽి:
a) ూచీ యక్షణలు
ఆభోఖ బీభా యణలల ఎఔుువ పలగనిై ఈ ఉతతే
ౄ లే ఆఔరబృెంఙరబ. ఆసత్తాలల ఙేయడెం వలా అవుతేనై యసౄ వ
యైద కయవిలనఽ ఇయ ఙెయౌాయౄ బ.
b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు
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ఆసఽత్తా నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయవిల కోసెం భోజూ కొెంత
బణరౄనిై ఙెయౌాెంఙరయవ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఉతత్తౄ లల ప్ ెందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికిత్ ాయోజధరనిై ఔడర ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి.
c) తీవా అసుస త యక్షణలు
ఇథి ఒ లయఫైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ెండెప్ో ట్ల, క్షయతెం, కన్ర్ లాెంట్ి భ ెందఽగ నియుచిెంచిన తీవా అసుస త
సెంబయెంచినుడె ఙెయౌాెంులు జయడరనికి ఏభట్ల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.
ాెంచ యౄ ెంగ ఆభోఖెం, అెంఖయైఔలెం బీభా ఔలల యఖ తేెంథి కన్స పలయతథేశ్ెంలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ
సెంాథరమఫదే ెంగ ఆభోఖ బీభా నఽెంచి యేయవగ ఙేల యఔరబసా
ౄ వసఽౄధరైయవ.
అెంణేకదఽ ఆభోఖ బీభా యదరయణెంగ పలయతథేరనికి ఫమట్ సెంబయెంఙే కయవిలనఽ ఙేయవికోదఽ. ఈ ాయోజనెం కోసెం,
ఒవభీ్స్క ళెల్ౄ ఇనా్భెన్్ లేథర ట్లాయల్ ఇనా్భెన్్ నేయవణో భభో ఉతత్తౄ ని కొధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇట్ీవలే నలైయేట్ల సెంస ల
నఽెంచి వసఽౄనై కొనిై కభీథెైన బీభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి యదరయణ ఆభోఖ బీభా యక్షణలలధే
యథేయౕ బీభా యక్షణనఽ ఔడర ప్ ెందఽభిఙరబ.

4. యనియోఖథరయవ యపలఖెం ప్ాత్తథిఔన వభీాఔయణ
లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవ యపలగనిై దిఱిలల నలట్ి లఔుని ఔడర ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన జయవఖ ణోెంథి.
ాయోజన నిభ్ణెం, ధయ, ెంద తాెం, భాభెుట్ిెంగ్ యేభైుయవగ ఉెంట్లెంథి. యనియోఖథరయవ యపలగల ప్ాత్తథిఔన
వభీాఔభిెంలన ఉతతే
ౄ లు ఏయట్ెంట్ే:
a) చిలా య యనియోఖథరయవలు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ
b) కభపభైట్ ఔా బెంట్ా ఉథో ఖ లు, ఫిెంథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఫిెంద యక్షణ
c) జధరపలలలని అట్ి డెఖ వభాలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆర్.ఎస్క.బి.యై లాెంట్ి ాబ తు థకల కోసెం జన ప్లల఼లు.
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B. ఆభోఖ బీభాలల ప్ాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు
లెఔులేననిై భాయవలణో ఔడిన ఉతతే
ౄ లనఽ, యయధ నిఫెంధనలు, బృనయౘబెంుల బునైఫైన నియుచధరలణో లు
బీభా సెంస లు అెంథిసౄ ఽెండెంణో భాభెుట్లల ఖెందయగోళ్ భిల త్త
 ధలకొని ఉెంథి. ఉతతే
ౄ లనఽ ప్ో లిడెం యనియోఖథరయవలఔు
ఔషిభవుతేెండగ, యయధ ఔెంనలన్సల ఉతతే
ౄ లనలై కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాెంచడరనికి థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిరట్యవా ఇఫోెంథి
డెతేధరైయవ. అెంణేకదఽ. తీవా అసుస త ప్లల఼లలల, ఒ తీవా అసుస త అెంట్ే ఏబృట్ి, ఏథి కదఽ అధే యషమెంనలై
సషిఫైన అవగహన లేదఽ. ఆభోఖ బీభా భిశ్రభ కోసెం ఎలకిానిక్ డేట్లనఽ నియుళెంచడెం ఔడర ఔషితయభవుణోెంథి.
బీభా సెంస లు, లేయ సెంస లు, ట్ి.న.ఏలు, ఆసఽతేాల భధ ఖెందయగోమానిై, బీభా ఙేసౄ ఽనై ాజల సభసలనఽ
ణొలగిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సెంస లు, ఆసఽతేాలు లాెంట్ి యయధ సెంస లు, పలయత యణజ, భిశ్భ
ర ల సభాక
ఆభోఖ సలయౘ సెంగెం ఔలఖయౌల ఆభోఖ బీభాలల ఒ యఔఫైన ప్ాభాణకీఔయణనఽ అెంథిెంచడరనికి నడెెం బిగిెంఙరబ.
ఉభ్డి అవగహన ాకయెం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ బీభాలల ప్ాభాణకీఔయణనలై 2013లల భాయా దయశకలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి.
ప్ాభాణకీఔయణ కోసెం ఇుడె అెంథిెంచిన భాయా దయశకలు :
1. యదరయణెంగ ఉయోగిెంఙే బీభా థరలఔు నియుచధరలు
2. తీవా అసుస తణో నియుచధరలు
3. ఆసఽత్తా కయవిల ూచీ ప్లల఼లలల బృనయౘబెంచిన కయవిల జఞబిణర
4. కెాబమ్ ఫభలు, ూయు అదీఔిత ఫభలు
5. బియౌా ెంగ్ ఫయ్ట్ల
ా
6. ఆసఽతేాల డిరిర్జ యభెంశ్ెం
7. ట్ి.న.ఏలు, బీభా సెంస లు, ఆసఽతేాల భధ ప్ాభాణఔ ెంథరలు
8. కొతౄ ప్లల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ప్ ెందడరనికి ప్ాభాణఔ లైల్ భభిమ యనియోఖ ఫయ్ట్
ఆభోఖ లేయ సెంస లు, బీభా భిశ్భ
ర లేవల ధరణతనఽ ఫయవఖ యచడెంలల థీనిని ఒ నలదె భ ెందడెఖ గ ఙెవచఽి.
అయ వెంతఫైన ఆభోఖ, ఆభోఖ బీభా డేట్ల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేెంథి.
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C. ఆసఽత్తా కయవి ూచీ ఉతత్తౄ
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ెంలల ఒ అతెంత యదరయణ, అతదిఔెంగ అభ ్డబయ ఆభోఖ బీభా
ప్లల఼. ాబ తు యెంఖ బీభా సెంస లు 80లలల ాయేశ్నలట్ిిన ఫడికా ెబమ్ ప్లల఼ అధేథి అనిైట్ిఔధరై భ ెందఽగ వచిిన
ప్ాభాణఔఫైన ఆభోఖ ఉతత్తౄ . ఙరలాకలెంగ భాభెుట్లల నియౌచిన ఏకెైఔ ఉతత్తౄ ఔడర. ఈ ఉతత్తౄ ధే కొనిై భాయవలణో
యయధ ఫలాెండ్స నేయా కిెంద యయధ బీభా సెంస లు భాభెుట్ ఙేసౄ ఽనైట్ికీ, ఫడీకా ెబమ్ అధేథి థేశ్ెంలలధే అతదిఔెంగ
అభ ్డవుతేనై ఆభోఖ బీభాగ కొనయఖ ణోెంథి.
ఆసఽత్తా కయవిల ూచీ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽత్తాలల ఙేయవతేనైుడె సెంబయెంచఖల కయవిల నఽెంచి వఔుౄలఔు యక్షణ
ఔయౌసఽౄెంథి. ఙరలా సెందభౌలలా ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభిేషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ
ఔయౌయౄబ కన్స ఆసఽత్తాలల ఙేయని కయవిలనఽ బృనయౘబయౄబ.
ూచీ ప్ాత్తథిఔన ఔయౌెంఙే ఇలాెంట్ి యక్షణ థరుభ ఆసఽత్తాలల ఙేయవతేనై సెందయౌెంగ నలడెతేనై కయవి లేథర బభిసౄ ఽనై
వమానిభి ూభిౄగ లేథర ప్క్షిఔెంగ ూచీ ఇసఽౄెంథి. ాయోజన ప్ాత్తథిఔన బీభా యక్షణణో ప్ో యౌిణే ఇథి బునైెంగ
ఉెండవచఽి. అెందఽలల ఏథెైధర సెంగట్న ఙోట్ల ఙేసఽఔునైుడె (ఆసఽత్తాలల ఙేయడెం, తీవా అసుస త నిభేయణ కవడెం,
అడి్షన్లల ఉనై భోజూ లాెంట్ియ) బీభా ప్లల఼లల నేభపునైట్లి య భ ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. యసౄ వ కయవిణో థీనికి
సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.

ఉథరహయణ
యగ ఔుట్లెంఫెం ఙరలా చినైథి. పలయ, థరైలుగైళ్ా కొడెఔు ఉధరైయవ. తన ఔుట్లెంఫెంలల ాత్త సబ డికి యక్షణ
ఉెండేలా, కొుఔుభికి యౄ. లక్ష ఙపున యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి ఒ ఫడికా బ
ె మ్
ప్లల఼ తీసఽఔుధరైయవ. ఆసత్తౄ లల ఙేభై భిల తేలలా యౄ. లక్ష వయఔు యైద కయవిలనఽ యయవ త్తభిగి ప్ ెందఖలయవ.
యగ నఽ ఆసత్తాలల ఙేభియవ. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికిత్ ఙేమాయౌ్ వచిిెంథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫడిఔల్ బిల్
యేరయవ. ాణరయఔ యక్షణ ాకయెం బీభా ఔెంనలన్స యౄ. లక్ష ఙెయౌాెంచిెంథి. బృగియౌన బతౄ ఫన
ై యౄ. 25యేలనఽ యగ
తన జైఫ నఽెంచి తీల ఇయుయౌ్ వచిిెంథి.
కోుబీభా సెంస భాభెుట్ ఙేసౄ ఽనై ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄెం జైమఖల యక్షణ భిబృతేలు, అదను బృనయౘబెంులు,
ాయోజధరలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్లలల యైయదరలు ఉనైట్ికీ ూచీ ఆదరభిత ఫడికా ెబమ్ ప్లల఼లలని ాదరన
యయయౖీెంరలు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ. కిెంద ఇచిినయ కైవలెం ఉతత్తౄ ఖ భిెంచిన యసౄ ిత ఆలలచన భాతాఫే అని, థరని
ఖ భిెంచిన భభిెంతగ ణెలుసఽకోయలెంట్ే సెంఫెందిత బీభాథరయవ ఉతత్తౄ ఖ భిెంచి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also
nఇెందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై కొనిై యైద భిపలష థరల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహన ణెచఽికోయయౌ్న అవసయభ ెంథి.

1. ఆసత్తా లల ఙేభి చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలు
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అసుస త/ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఆసత్తా కయవిలనఽ అబయ కయవిలనఽ ఙెయౌాెంఙే ఒ ూచీ ప్లల఼
కయవిలనిైట్ిని ఙెయౌాెంచలేఔప్ో వచఽి. ఙరలావయఔు ఉతతే
ౄ లు ణరభ అెంథిెంఙే కయవిలనఽ నియుచియౄబ. యదరయణెంగ
యట్ిలల ఉెండేయ :
i.

ఖథి, ఫో భిుెంగ్, నభి్ెంగ్ కయవిలనఽ ఆసఽత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఙెననట్లి అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇెందఽలల నభి్ెంగ్
సెంయక్షణ, ఆర్.ఎెం.ఒ చరభీజలు, ఐయ ఫ్ూ
ా బడ్సలు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇెంజెక్షన్ ఙేలే కయవిలు/ఇలాెంట్ి కయవిలు

ii. తీవా ఆభోఖ సెంయక్షణ యపలఖెం (ICU) కయవిలు
iii. శ్సౄ ై చికిత్ నిుణ లు, భతే
ౄ భెందఽ ఇఙేియయవ, యైదఽలు, సలయౘథరయవలు, లలషయౌసఽిల ఼జు
iv. భతే
ౄ భెందఽ, యఔౄ ెం, ఆకి్జన్, ఆభైషన్ తిబయట్ర్ చరభీజలు, శ్సౄ ై చికిత్ ఉఔయణరలు.
v. భెందఽలు, ఓషదరలు
vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన఼, భైడియోతెయన఼
vii. నేస్కఫేఔర్, ఆభోనేడిక్ ఇెంప్ాెంట్్, ఇన్ఫాకభిుమక్ యలుుల భాభిడీ, యసఽులర్ లలిెంట్ల
ా
viii. సెంఫెందిత ాయోఖరల / యది నియే యణ భీక్షలు, చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన ఇతయ యైద కయవిలు.
ix. బీభాథరయవఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినుడె థరతఔు అబయ ఆసత్తా కయవిలు (అవమవ కయవినఽ
బృనయౘబెంచి)
ఔ యదరయణ ఆసత్తాలల ఙేభై ూచీ యదరనెంలల ఆసఽత్తాలల ఖడినే సభమెం 24 ఖెంట్లు బృెంచిణే భాతాఫే కయవిలనఽ
బభిసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ యైద యెంకైత్తఔతలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయవలణో లు శ్సౄ ై చికిత్లఔు ఆసత్తాలల
ఙేభయౌ్న అవసయెం భదఽ. ఇట్ి డేకైర్ యదరధరలుగ, భిల తేలనఽ ఫట్ిి ాణేకిెంచిన డేకైర్ కైెంథరాలు, ఆసఽతేాలవథేె
శ్సౄ ైచికిత్లు నియుళసఽౄధరైయవ. ధేతా చికిత్లు, కీమోతెయన఼, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికిత్లుగ
వభీాఔభిెంఙరయవ. ఈ జఞబిణర భోజుభోజుఔు నలయవఖ ణోెంథి. యట్ికి ఔడర ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెణరబ.

పలయతథేశ్ెంలల ఒ.న కయవిలు భిబృతెంగధే ఉధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అెంథిెంఙే ఇలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లు ఙరలా తఔుువగ
ఉధరైబ. అబనట్ికీ, ఫమట్ినఽెంచి వఙేి భోఖ ల చికిత్ఔు అబయ కయవిలఔు, థరనికి సెంఫెందిెంచి యైదఽలనఽ
సెంాథిెంచడెం, యదరయణ యైద భీక్షలు, దెంత, ఓషధ రల కయవిలణో భ డిడిన ఆభోఖ సెంయక్షణ కయవిలు.

2. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఙేభిన తభుత కయవిలు
i.

ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలు

ఆసఽత్తాలల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిల త
 ేలలా ఙేభైథి కవచఽి. భ ెందసఽౄ ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽి.
ాణరయఔఫదే ఫైన శ్సౄ ై చికిత్ కోసెం భోగి యయణే, ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ ఆమనఔు అబయ కయవిలు.
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నియుచనెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ బీభా ప్ాభాణకీయఔణ భాయా దయశకలు ఆసత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలనఽ కిెంథి యధెంగ
నియుచిసఽౄధరైబ:
బీభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ అబయ యైద కయవిలు, కిెంథి నిఫెంధనల ాకయెం:

a) బీభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో
అలాెంట్ి యైద కయవిలు

b) ఆసఽత్తాలల ఙేభి చికిత్ ప్ ెందడరనికి బీభా ఔెంనలన్స అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిి న కెాబమ్
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ కయవిలలా భీక్షలు, భెందఽలు, డరఔిర్ ఼జు తథితభల యౄప్లలా ఉెంట్లబ. ఆసఽత్తాలల
ఙేయడరనికి సెంఫెందిెంచిన ఇలాెంట్ి కయవిలఔు ఆభోఖ ప్లల఼ల కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.
ii. ఆసఽత్తాలల ఙేభిన తభుత్త కయవిలు
ఆసఽత్తాలల ఙేభిన తభుత, ఙరలా సెందభౌలలా త్తభిగి య భ ్ ఙేసఽఔుధే, ఫలలఅప్ ఙేలే కయవిలు ఉెంట్లబ.
నియుచనెం
ఆసఽత్తానఽెంచి డిరిర్జ అబన యెంట్ధే అబయ యైద కయవిలు కిెంథి నిఫెంధనల ఫేయఔు ఉెంట్లబ.:

a) బీభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాెంట్ి యైద కయవిలఔు అవసయభధే నిఫెంధనలు నేభపుధరైభో
అలాెంట్ి యైద కయవిలు

b) ఆసఽత్తాలల ఙేభి చికిత్ ప్ ెందడరనికి బీభా ఔెంనలన్స అనఽభత్తెంలన థరనిని ఫట్ిి న కెాబమ్
ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యద
ై  కయవిలు యట్ి కిెందఔు వయౄబ.
కెాబమ్లల పలఖెంగ యట్ిని భిఖణయౄయవ. ఆసఽత్తానఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన కయవిలు భెందఽలు, ఓషదరలు, యైదఽల సబౄక్షల యౄెంలల ఉెంట్లబ. ఇయ
ఆసఽత్తాలల తీసఽఔునై చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ. ఆభోఖ ప్లల఼ల కిెంద యట్ికి యక్షణ ఉెంట్లబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిలు కోు బీభా సెంస నఽ ఫట్ిి
భాయవతేెంట్లబ. యట్ిని ప్లల఼లల నియుచిెంచి ఉెంట్లయవ. ఙరలావయఔు యదరయణెంగ ఔనినెంఙే యక్షణలల ఆసఽత్తా నఽెంచి
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉెంట్లెంథి.
ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి డిరిర్జ అబన తభుత అబయ కయవిలనఽ ప్లల఼ కిెంద భెంజూయవ
ఙేలన యక్షణ కోసెం బీభా ఙేలన బతౄ ెం య భ ్లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.
a) ఇెంట్ిలలధే యైద చికిత్
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ఈ ాయోజధరనిై ప్లల఼థరయవలు యదరయణెంగ ఉయోగిెంచనట్ికీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼లల ఆసఽత్తాలల
ఙేయఔధే ఇెంట్ినఽెంఙే యైద చికిత్ అెందఽఔుధే కయవిలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽప్మానిై వకిౄఖత
ఆభోఖ బీభా ఔయౌగి ఉెంథి. అబనట్ికీ, ఆసఽత్తాలల చికిత్ ప్ ెంథరయౌ్న నిఫెంధన ఉనైట్ికీ భోగి లత్త ాకయెం
ఆమననఽ ఆసఽత్తాకి తయయౌెంచలేఔప్ో వడెం లేథర ఆసఽత్తాలల తగిన వసత్త లేఔప్ో వడెం వలా అథి యధెం కఔప్ో వచఽి.
ఈ యక్షణ యదరయణెంగ బీభా ఙేలన వకిౄ బభిెంఙే బదట్ి భూడె నఽెంచి ఐదఽ భోజుల వయఔట్ి కయవిలఔు అబయ
చికిత్ కయవిలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ఆయౄా, ఫలాెంఙెైట్ీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నెండరల సభసలు, యధఽలు, అత్తయయెం
లాెంట్ి నిభిేషీ థీయఘ కయౌఔ, యదరయణ యధఽలఔు, గయోి ర ఎెంట్భిట్ిస్క, భధఽఫేహ సౄ ెంబన సభస, ళెైర్ట్ని న్,
ఇన్ఫ్ూ
ా బెంజఞ,దఖా , జలుఫ , జుయెంలాెంట్ి అనిై యకల యభైచధరలు లాెంట్ి అనిై యకల యధఽలఔు చికిత్లనఽ
బృనయౘబసఽౄెంథి.
b) యదరయణ బృనయౘబెంులు
ఆసఽత్తా ూచీ యదరధరల కిెంద కొనిై యదరయణ బృనయౘబెంులు కిెంద ఇవుఫడరుబ. ఆభోఖ బీభాలల
ప్ాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిెంచి అనఽఫెంధెంIVలల జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలా యవభిెంచిన ాత్తప్థిత
బృనయౘబెంులనలై ఇయ ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై భాయా దయశకలణో
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమెం ఙేసఽకోయలని సాచిెంచఫడెతేధరైయవ.
లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫెంధనల ాకయెం ఏథేని బృనయౘబెంులనఽ భా఼ ఙేలధర, లేథర ఏథేని అదను
బృనయౘబెంులనఽ యదిెంచిధర యట్ిని ాణేకిెంచి యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెం భభిమ ప్లల఼లల యేభైుయవగ
నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
1. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు
వకిౄఖత ఆభోఖ ాణరయఔల కిెంద ఇయ థరదుగ బృనయౘబెంచఫడెణరబ. అెంట్ే అనఽకోఔుెండర జభిగై ాభాదెంణో
బీభాథరయవఔు ఎఔుువ భిస్కు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ఆభోఖ బీభానఽ తీసఽఔుధే సభమెంలల అవసయఫైన
భ కఫైన యవయణలలా యక్షణ బీభా అెందఽఔునై కోు వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయు చభితా. బీభా కోసెం
ాత్తప్దనణో అెంగీఔభిెంచడెంనలై నియృ బెంచడరనిభి బీభాథరయవఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄెంథి.

నియుచనెం
ప్ాభాణఔెంనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు కిెంథి యధెంగ నియుచిెంచఫడెతేధరైబ.
“బీభా సెంస జఞభీ ఙేలన బదట్ి ప్లల఼కి 48 ధలలలాు బౄఔు అసుస త, గమెం, యది భిల తేలు ఏయైధర, యది
చియౘైలు/సెంకైణరలుధరై లేథర నిభేయణ అబధర, లేథర యైద సలయౘ/చికిత్ తీసఽఔుధే ఎలాెంట్ి భిల త్త అబధర సభై”.
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బృనయౘబెంు ఏబృట్ెంట్ే: ఔెంనలన్సణో బదట్ి ప్లల఼ అభలలాకి వచిినట్ి నఽెంచి అలాెంట్ి వకిౄకి 48 ఖెంట్ల
నియెంతయ యక్షణ వయఔు అనైట్లి ప్లల఼లల నియుచిెంచినట్లి ఏథేని భ ెందసఽౄ షయతే.
1. ఫయవవు నిమెంతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు
2. ఔళ్ా థె రలు/ కెంట్లక్ి లెనఽ్లు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయవి.
3. ఆసత్తాలల ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని దెంత చికిత్ కయవిలు
4. యౘభో్న్ భాభిడీ
5. ఖిహ సెందయశన చరభీజలు
6. వెంధతుెం/ఉపలథీఔయణ/ సయౘమఔ ఖయౌదరయణ యదరనెం
7. ఊఫకమెం (యదిఖరసౄఫైన ఊఫకమెం సయౘ) చికిత్
8. భధనయది&భధనశ్ియ్ సెంఫెందిత సభసలు
9. వకీబ
ర వన సభసలఔు థిదె ఽఫలట్ల శ్సౄ ైచికిత్
10. లెైెంగిఔ సెంఔరబృత యధఽలఔు చికిత్
11. థరత భియౕలన చరభీజలు
12. ాయేశ్/భిజిలేిరషన్ చరభీజలు
13. భూలాెంఔనెం/యది నిభేయణ ాయోజధరల కోసెం ఆసత్తాలల ఙేయడెం
14. ఆసత్తాలల ఙేయడరనికి కయణఫైన లేథర నిభేయణ అబన యదికి సెంఫెందిెంచని భీక్ష/చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచిన
కయవిలు
15. ఒ భోగి ాత్తఔల యైయస్కణో ఉనైట్లి నిభేభిెంచఫడినుడె భభిమ /లేథర ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్స్ తథితభలణో
ఫలధడెతేనైట్లి ాతక్షెంగ కన్స, భోక్షెంగ కన్స ఖ భిౄెంచఫడిణే అబయ కయవిలు
16. లలిమ్ లలల్ ధరట్డెం/ శ్సౄ ై చికిత్ భభిమ నిలు
17. మ దే భభిమ అణ సెంఫెందిత కయణరలు
18. భిజిలేిరషన్ చరభీజలు, ాయేశ్ ఼జులు, ట్యౌఫో న్, ట్యౌయజన్ చరభీజలు, భూతారల చరభీజలు లాెంట్ి యైథేతయఫైన
అెంరలన్సై.
19. ఏథెైధర కెాబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా ప్లల఼లలల ఆ ప్లల఼ బదలెైన ధరట్ి నఽెంచి 30 భోజుల యేచి ఉెండే కలెం
యదరయణెంగ వభిౄసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ ాభాదెం కయణెంగ ఆసత్తా ప్లెైనుడె ఇథి వభిౄెంచదఽ.

ఉథరహయణ
ఆసత్తాలల ఙేభై సెందయౌెంలల కయవిలనఽెంచి యక్షణకోసెం బౄభ ఒ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ని తీసఽఔుధరైయవ. ఆ ప్లల఼లల
ప్ాథబృఔఫైన యేచిచాలే కలెం 30 భోజులు.
దఽయదిషివరతే
ౄ , ప్లల఼ తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత బౄభఔు భలేభిమా యో కిెంథి. ఐదఽ భోజుల ప్ట్ల ఫ ఆసఽత్తాలల
ఉెంట్ృ చికిత్ ప్ ెంథరయౌ్వచిిెంథి. పలభీ యబలల ఆసఽత్తా బిలుాలు ఙెయౌాెంఙరయౌ్ వచిిెంథి.
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బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి భీఇెంఫర్్ఫెంట్ ఆఫ కోయగ, ప్లల఼ తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలెంలలు ఆసఽత్తాలల
ఙేభినెందఽన కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచలేభెంట్ృ నిభఔభిెంచిెంథి.
i.

యేచి ఉెండే కలాలు: యలక్షణఫైన చికిత్ జఞెం కవచఽి, ాణరయఔ యేల ఉెండవచఽి అధే యధఽలఔు ఇథి
వభిౄసౄ ఽెంథి. ఉతత్తౄ ఆదరయెంగ, ఔెంట్ిప్ య, ఫనిన్ ప్ోా లేిట్ ళెైర్ట్ా ఼, ఫధరభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసెం
ళలలిభెఔిబౄ, ళెభిైమా, ళెైడాో లలల్, జనఽ సెంఫెందిత అెంతయా త యది, ఖ ద భాయా ెంలల సి ఽలా, బలలు,
లలైనఽలట్ిస్క, తత్ెంఫెందిత సభసలు, నతౄ ధరళ్ెంలల భళ్ా ణొలగిెంు, కీళ్ు యతెం, కీళ్ు ధొులు, వయో
సెంఫెందిత ఎభ ఔల ఫలళనత లాెంట్ి యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం ఔట్ి/భెెండె/భూడె సెంవత్భలు
ఉెంట్లబ.

c) అెందఽఫలట్లలలని ఔవభైజ్డ ఐచిికలు
i.

వకిౄఖత ఔవభైజ్డ

బీభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖయుబృ, తననలై ఆదరయడిన నలాలు, తయౌా దెండెాలు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ ట్లివులు
తథితయ ఔుట్లెంఫ సబ లణో ప్ట్ల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌెంచఽకోవచఽి. కొనిై బీభా సెంస లు యక్షణ ఔయౌెంఙరయౌ్న
ఆదరయడిన యభి యషమెంలల ఆెంక్షలు యదిెంచవు. బీభా ఙేలన ాత్త వకిౄకీ ఎెంనఔ ఙేలన బీభా య భ ్ణో ఔ ఏఔ
ప్లల఼ కిెంద ఇలాెంట్ి బీభా ఙేలన ాత్త ఔుభికీ యక్షణ ఔయౌెంచడెం యధభవుతేెంథి. ఇలాెంట్ి యక్షణలలల, ప్లల఼
కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచిన కోు వకిౄ ప్లల఼ అనలులల ఉనై కలెంలల ఖభిషీ బతౄ ెం వయఔు కెాబమ్ ఙేమవచఽి. బీభా
ఙేలన ాత్త వకిౄ కోసెం యభి వమసఽ, ఎెంనఔ ఙేలన య భ ్, భభైథెైధర ఇతయ భైట్ిెంగ్ ాకయెం న఼ాబృమెం వసాలు
ఙేమఫడెతేెంథి.
ii. ఫబృయ్ ఫ్ోా ట్ర్

ఫబృయ్ ఫ్ోా ట్ర్ ప్యౌల఼ అని నయౌఙే యఔెంలల ఔుట్లెంఫెం అెంట్ే జీయత పలఖయుబృ, ఆదరయడిన నలాలు,
ఆదరయడిన తయౌా దెండెాలు లాెంట్ి యభికి కై ఏఔ బతౄ ెంగ ఔుట్లెంఫెం బణరౄనికి బీభా
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
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ఉథరహయణ
నలుఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼ని తీసఽఔుెంట్ే ఆ ప్లల఼ కలెం సెందయౌెంగ
ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫ సబ లు ఙేలే కెాబమ్ఔు లేథర ఔ ఔుట్లెంఫెంలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ
కెాబమ్లఔు అథి ఙెయౌాెంు జయవుతేెంథి. ఇవన్సై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల బతౄ ఔవభైజీని థరట్భదఽ. బీభాఔు
ాత్తప్థిెంచిన ఔుట్లెంఫెంలలని అతదిఔ వమసఽ

ఔయౌగిన

సబ డి వమసఽ

ఆదరయెంగ

న఼ాబృమెం

ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
ఈ ప్లల఼లలల యక్షణలు, బృనయౘబెంులు కై యఔెంగ ఉెంట్లబ. అయ వెంతఫైన న఼ాబృమెంలల ఉనైత యబలల
ఎెంనఔ ఙేమఖల బీభా య భ ్ఔు బతౄ ెం ఔుట్లెంఫెం ఔవభైజీ ప్ ెందఽతేనైెందఽన ఫబృయ్ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లఔు
భాభెుట్లల జధరదయణ లబుయోౄ ెంథి.
d) ాణేఔ యయషీతలు
ాసౄ ఽత ఔవభైజీలఔు లు భాయవలు ఙేల, ఇథివయఔట్ి ఫడికా ెబమ్ ఉతత్తౄ కిెంద అెంథిెంచిన ప్ాథబృఔ ూచీ యక్షణఔు
కొతౄ

యలువ జోడిెంు యయషీతలు ఙేయిఫడరుబ. ఈ భాయవలనఽ భనెం చభిియౄెం. కిెంద ాయౄ యెంచిన

యయయౖీెంరలనిైట్ిన్స అనిై ఉతతే
ౄ లు తీసఽఔుని యళ్ువని, కోు బీభా సెంస నఽ, కోు ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి భాయవచిధే
యషమానిై ఖభనిెంఙరయౌ.
i.

ఉ భిబృతేలు భభిమ యది నిభిషీ భిబృత్త

కట్భక్ి లాెంట్ి కొనిై ఉతతే
ౄ లు యది నిభిషీ భిబృత్తని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. కొనిైెంట్ిలల బీభా ఙేలన య భ ్ఔు ఖథి
అథెెనలై ఉ భిబృతేలు భ డిడి ఉెంట్లబ. అెంట్ే బీభా ఙేలన య భ ్లల 1 రణరనిై భోజు అథెెఔు, 2 రణరనిై
ఐ,ల.మ . చరభీజలఔు ఙెయౌాయౄ యవ. ఐ.ల.మ . చరభీజలు, ఒ.ట్ి చరభీజలు, సయజ న్ ఼జులు లాెంట్ి ఇతయ దఽెల కిెంద కయవిలు
ఎెంచఽఔుెంట్లనై ఖథిణో భ డిడి ఉెండగ, ఖథి అథెె భిబృత్త ఇతయ దఽెల కిెంద ఔడర కయవిలనఽ
నిమెంత్తాెంచడెంలల, తథరుభ బతౄ ఆసఽత్తా యైద కయవిలనఽ తగిాెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.
ii. సహ-ఙెయౌాెంు (కో-నే అని జధరదయణ ప్ ెంథిెంథి)
ఒ సహ-ఙెయౌాెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కిెంద ఉెండే కయవి-పలఖయుభ అవసయెం. అథి అనఽభత్తెంచిన
కెాబమ్ బతౄ ెంలల నిభిేషీ రణరనిై ప్లల఼థరయవ/బీభాథరయవ బభిెంఙేలా ఙేసౄ ఽెంథి. సహ-ఙెయౌాెంు అధేథి బీభా
య భ ్నఽ ఎెంత భాతాభూ తగిాెంచదఽ.
ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎెంనఔ ఙేసఽకోవడెంలల బీభా థరయవ ళెచిభిఔగ ఉెండేలా చాసఽౄెంథి. తథరుభ తభ బతౄ
ఆసత్తా కయవిలనఽ సుచిెందెంగ తగిాెంచఽకోఖలయవ.
iii. తగిాెంచఖయౌగైయ
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తగిాెంచఖయౌగైయ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కిెంద ఒ కయవి పలఖయుభ అవసయెం. బీభా సెంస ఏథేని ాయోజధరలు
ఙెయౌాెంఙేభ ెందఽ ూచీ ప్లల఼ల యషమెంలల అబణే నిభిేషీ యౄప్మల బణరౄనికి, ఆసత్తా నఖదఽ ప్లల఼ల
యషమెంలల నిభిేషీ భోజులు/ఖెంట్లఔు బీభా సెంస ూచీ వళెంచదఽ. తగిాెంు అధేథి బీభా య భ ్నఽ తగిాెంచదఽ.
బీభా సెంస లు తగిాెంు వభిౄెంఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సెంగట్నక అధే యషమానిై నియుచిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
అలాగై వభిౄెంజైమాయౌ్న నిభిేషీ తగిాెంు.
iv. కొతౄ బృనయౘబెంులు ాయేశ్నలట్ిఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ప్ాభాణకీఔభిెంచఫడిెంథి:


జనఽయఫైన సభసలు భభిమ లలిమ్ లలల్ ఇెంప్ాెంట్ేషన్/శ్సౄ ై చికిత్.



యది నిభేయణఔు ఉయోగిెంఙే లేథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్పూషన్ ెంప్ లాెంట్ి ఫలహ భభిమ
లేథర భనిైకెైన లు యకల యైద/యైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫలుిలు, కలయవా, కులు,
ల్లెంట్లు, లా ెంగ్లు, ఫేాస్కలు, యికిెంగ్లు లాెంట్ి మాెంఫ లెన్్ యధధరలు, డమాఫట్ిర్ పుట్యేర్,
ా కోబౄట్ర్, థభో్బౄట్ర్, యట్ికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు లాెంట్ియ, ఇెంట్ిలల ఉయోగిెంచఖల తదనెంతయ
ఖూ
యైద భిఔయెం లాెంట్ియ.



ఆసఽత్తా యదిెంచిన ఏయైధర సభీుస్క చరభీజలు, సర్ చరభీజలు, అడి్షన్ ఼జులు, భిజిలేిరషన్ చరభీజలు తథితభలు



ఆసఽత్తాలల

ఙేయడరనికి

భ ెందఽ,

డిరిర్జ

అబన

తభుత

కలెంలల

యైదఽల

సెందయశనలు,

అట్ెండెెంట్/నభి్ెంగ్ చరభీజలు.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిెంచిన ఉభ్డి బృనయౘబెంు అెంరలుధరైబ. దమఙేల , చివభోాని అనఽఫెందరనిై
చాడఖలయవ.
v. జోన్యభీ న఼ాబృమెం
యదరయణెంగ, న఼ాబృమెం అధేథి బీభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎెంనఔ ఙేలన బీభా య భ ్నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ాబృమెం వణరసెం కొనిై నిభిేషీ జోనా లల అదిఔ కెాబమ్ల కయవిణో ాయేశ్నలట్ిఫడెతేెంథి. అెంట్ే, ఢియ్ా,
భ ెంఫయలనఽ కొనిై ఉతతే
ౄ లఔు అతదిఔ న఼ాబృమెం జోన్గ కొనిై బీభా సెంస లు నేభపుెంట్లధరైబ.
vi. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు ఔవభైజీ
నిమెంతాణ అవసభల ధేథెంలల ఖతెంలల బృనయౘబెంచిన ఖతకలు యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఉెండే కలెంణో
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంచఫడెణరబ. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథెైన ఉతతే
ా ఆ కలానిై భెెండేళ్ు
నఽెంచి భూడేళ్ు కలనికి తగిాెంఙరబ.
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vii. ునయవదే యణ
జీయతకలు ునయవదే యణనఽ కొనిై బీభా సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. ాసౄ ఽతెం థీనిని అనిై ప్లల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేరబ.
viii. డేకైర్ యదరధరనికి ఔవభైజీ
యైద రసౄ ైెం అబువిథిే ఙెెందడెం వలా డేకైర్ యపలఖెం కిెంద నలదె సెంకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమెం ఔనినయౄ ో ెంథి. ఖతెంలల
డేకైర్ కిెంద ఔెంట్ిప్ య, డీ అెండ్స ల఼, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన఼, యౌతో ట్ా న
ి ఼్, ట్లని్లెకిోబౄలాెంట్ి ఏడె అెంరలనఽ
ాణేఔెంగ ాయౄ యెంఙరయవ. ఇుడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరియవ. ఈ జఞబిణర ఇెంక
నలదెదవుణోెంథి.
ix. ప్లల఼ భ ెందఽ కయవి తనిఖీ
యైద భీక్ష కయవినఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔా బెంట్ల
ా బభిెంఙేయయవ. ఇుడె ాత్తప్దన ెంద ణరానికి
అెంగీఔభిెంచఫడిణే, బీభా సెంస కయవినఽ భీఇెంఫర్్ ఙేసౄ ఽెండడెంణో, ఈ భీఇెంఫర్్ఫెంట్ 50 రతెం నఽెంచి వెంద రతెం
భధ యేయవడెతేెంథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయవిలలా ఔన్ససెం మాపై రణరనిై బీభా సెంస బభిెంచడరనిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేలెంథి.
x. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త యక్షణ కలెం
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు బీభా సెంస లు భ కెంగ తభ
కభీథెైన ఉతత్తౄ లల అయయై నఽెంచి ణొెంపై భోజులఔు నలెంచఽతేధరైబ. కొనిై బీభా సెంస లు ఈ కయవిల ఖభిషీ భిబృత్తని
కెాబమ్ బతౄ ెంలల నిభిేషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.
xi. మాడ్స ఆన్ యక్షణలు

మాడ్స-ఆన్ యక్షణల నేభిట్ యయధ కొతౄ అదను యక్షణలనఽ కొనిై బీభా సెంస లు ాయేశ్నలట్ి లబ. యట్ిలల కొనిై కిెంద
ఇవుఫడరుబ.:


ాసాత్త యక్షణ: భీట్ైల్ ప్లల఼ల కిెంద ఇథివయలల ాసాత్త కయవిలనఽ ఇవుడెం లేదఽ. అబణే ఇుడె లు
బీభా సెంస లు యయధ యకలెైన యేచి ఉెండే కలెంణో యట్ిని అెంథిసౄ ఽధరైబ.



తీవా అసుస త యక్షణ:ప్ాణరెంతఔఫైనయ, కభీథెైన చికిత్లు అెంథిెంఙరయౌ్న నిభిేషీ యధఽలకోసెం కభీథెైన యఔెం
ఉతతే
ౄ ల కిెంద ఔ ఐచిిఔెంగ ఇయ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.



బీభా ఙేలన య భ ్ ునయవదే యణ: కెాబమ్ ఙెయౌాెంచిన తభుత, అదనెంగ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచడెం థరుభ అసలు
భిబృత్తకి బీభా ఙేలన య భ ్నఽ (కెాబమ్ ఙెయౌాెంుణో తగిాెంఙేథి)ునయవదే భిెంచవచఽి.

181



ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధరని-లథే ర-హో బృయోత్తలఔు యక్షణ: ఆసఽత్తా కయవిలలల కొెంత రతెం
వయఔు ఆమ ష్ చికిత్ కోసెం అబయ కయవిలఔు కొనిై ప్లల఼లు యక్షణ ఔయౌయౄబ.

xii. యలువ జోడిెంు యక్షణలు
కొనిై ూచీ ఉతతే
ౄ లలల కిెంద నేభపునైట్లి యలువ జోడిెంు యక్షణలు ఉెంట్లబ. బీభా ఙేలన బతౄ ెం య భ ్నఽ
బృెంచఔుెండర ప్లల఼ ఱలడాల్లలని ాత్త యక్షణఔు నేభపునైట్లి బీభా ఙేలన య భ ్ భిబృత్త వయఔు ాయోజధరలు
ఙెయౌాెంచఫడెణరబ.
 ఫమట్ి భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ెంలలని ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లన్సై ఙరలావయఔు ఆసఽత్తాలల ఉెంట్ృ చికిత్
ప్ ెంథే కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄమధే యషమెం భనఔు ణెలుసఽ. కన్స ఇుడె కొనిై ఔెంనలన్సలు కొనిై
కభీథెైన ాణరయఔల కిెంద ఫమట్ి భోఖ లఔు భిబృత యక్షణనఽ అెంథియౄ బ.
 ఆసఽత్తా నఖదఽ: నిభిేషీ కలెం వయఔు ఆసఽత్తాలల ఉనైెందఽయవ ాత్తభోజూ అబయ కయవిలకోసెం ఔ ఏఔ బతౄ ెం

య భ ్నఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. యదరయణెంగ ఈ కలెం భెెండె, భూడె భోజుల తగిాెంు ప్లల఼లనఽ బృనయౘబెంచి ఏడె
భోజులఔు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. కఫట్ిి , ఆసఽత్తాలల ఉెండే కలెం తగిాెంు కలానిై బృెంచి ఉెంట్ే భాతా ఫే
ాయోజధరనికి యలుెంట్లెంథి. ఆసఽత్తాలల ఙేభై కెాబమ్ఔు ఇథి అదనెం కన్స ప్లల఼లల బీభా ఙేలన బతౄ ెం
లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర ఔ ాణేఔ ఉభిబృత్తలలల ఉెండవచఽి.

 త్తభిగి ప్ ెంథే ాయోజనెం: అసుస త భభిమ /లేథర ాభాదెం వలా ఆసఽత్తాలల ఉెండే కలెం థిభోజులఔు

బృెంచఔుెంట్ే ఏఔ బతౄ ెం య భ ్ ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
 థరతల కయవిలు: ఈ ప్లల఼ ప్లల఼లల నియుచిెంచిన యధెంగ నిమభ, నిఫెంధనల ాకయెం ాదరన అవమవ

భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయవిల భీ ఇెంఫర్్ఫెంట్ కోసెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
 ఆెంఫ లెన్్ భీఇెంఫర్్ఫెంట్:బీభా ఙేలన వకిౄ, బీభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆెంఫ లెన్్ కయవిలు ప్లల఼

ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ఒ నిభిేషీ భిబృత్త వయఔు భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ.
 సయౘమఔుల కయవిలు:ఆసఽత్తాలల ఉనై సభమెంలల బీభా ఙేలన వకిౄకి సయౘమఔులుగ ఉనై యభి

ఆయౘభనికి, యయణరఔు అబయ కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఉథేెయెంచినయ. ప్లల఼ నిఫెంధనల ాకయెం ప్లల఼
ఱలడాల్లల నేభపునై భిబృత్తకి లలఫడి ఏఔ బతౄ ెం ఙెయౌాెంు లేథర భీఇెంఫర్్ఫెంట్ ఙెయౌాెంు ఙేసౄ ఽెంథి.
 ఔుట్లెంఫ నియుచనెం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లలా ఔుట్లెంఫలనికి నియుచనెంలల భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽఔుధరైబ.

ఇథివయలల ాదరన బీభాథరయవ, జీయత పలఖయుబృ, ఆదరయ డిన నలాలఔు యక్షణ ఇవుఫడరుబ. ఇుడె
తయౌా దెండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు ఔడర అథే ప్లల఼ కిెంద యక్షణ భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.
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D. ట్లప్ యక్షణలు లేథర అదిఔ తగిాెంు బీభా ాణరయఔలు
ట్లప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగిాెంు ప్లల఼ అని ఔడర అెంట్లయవ. అెంతభజతీమ యణలల ఙరలాభెంథి అదిఔ సహ ఙెయౌాెంు
ప్లల఼లఔు లేథర యక్షణ ప్ ెందని యధఽలు, చికిత్ఔు

అదనెంగ ట్లప్ యక్షణలనఽ కొెంట్లెంట్లయవ. అబనట్ికీ

పలయతథేశ్ెంలల ట్లప్ యక్షణనఽ ప్ాథబృఔెంగ అదిఔ బతౄ ెం బీభా ఙేలన ఉతతే
ౄ ల కొయత సభసనఽ భిషుభిెంచడరనికై
ాయేశ్నలడెతేధరైయవ. అబణే ఇఔ ఎెంత భాతాభూ అథి కయణెం కదఽ. ఆభోఖ ప్లల఼ కిెంద యక్షణఔు ఖభిషీ భిబృత్త
ఙరలాకలెంగ యౄ. లక్షలుగధే ఉెంథి. భభిెంత ఎఔుువ యక్షణ కయలనఽఔునై యభెవభెైధర భెట్ిిెంు న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచి,
భెెండె ప్లల఼లు కొధరయౌ్న నియోెంధెం ఏయడెతేెంథి. ఇథి బీభా సెంస లు ట్లప్ ప్లల఼లనఽ అబువిథిే ఙేమడరనికి థరభి
తీలెంథి. ఇథి బీభా ఙేలన బతౄ ెం నిభిేషీ భిబృత్తని థరట్ి ఎఔుువ బణరౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. (thresholdఅని
నలుయౄయవ).
ఈ ప్లల఼ భభిెంత అయ వెంతఫైన న఼ాబృమెంఔు లబుసా
ౄ బీభా ఙేలన తఔుువ బతౄ ెంణో ఔలల, ని ఙేసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సెంస ల నఽెంచి యక్షణ ప్ ెంథే వఔుౄలు ఔడర అదను యక్షణ కోసెం ట్లప్ యక్షణనఽ
ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. (బదట్ి ప్లల఼లల బీభా ఙేలన య భ ్నఽ ాయేశ్ెంగ దిఱిలల నలట్ి లఔుెంట్లయవ). ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన
చికిత్ జభిగై దఽయదిషిఔయఫైన సెందయౌెంలల ఇథి బీభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుట్లెంఫలనికి సయౘమడెతేెంథి.
ట్లప్ ప్లల఼కిెంద కెాబమ్ ప్ ెందడరనికి అయోతనఽ దకిుెంచఽకోవడరనికి యైద కయవిలు ాణరయఔ కిెంద ఎెంచఽఔునై
తగిాెంచఖల (లేథర ాయేశ్ెం) యట్ిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎఔుువగ తగిాెంచఖల ాణరయఔ కిెంద భీఇెంఫర్్ ఫెంట్ అధేథి
అబయ కయవిగ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే, తగిాెంచఖలథరనిఔధరై ఎఔుువ.
ఉథరహయణ
ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙరయవ. యజ. 3 లక్షలనఽ బృెంచి, యౄ. థి లక్షల వయఔు ట్లప్
ప్లల఼ని ఆమన ఎెంచఽకోవచఽి.
ఔయభి ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయవి యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే , ప్ాథబృఔ ప్లల఼ యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ట్లప్ యక్షణణో బృగియౌన యౄ. భెెండె లక్షలనఽ ట్లప్ ప్లల఼ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ట్లప్ ప్లల఼లు ఙౌఔగ లబుసఽౄధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల ప్లల఼ కయవి యౄ. భూడె లక్షల భిబృత్తని థరట్ి, యౄ.
థి లక్షల ట్లప్ ప్లల఼లఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే ప్లల఼కి కయవి ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ ప్ాత్తథిఔన ఉెంట్లబ. ఔుట్లెంఫెం భిదిలల ఉనై ాత్త సబ డికి బీభా ఙేలన వకిౄఖత
య భ ్ లేథర ఔుట్లెంఫెం బణరౄనికి బీభా ఙేలన ఏఔ బతౄ ెం య భ ్లు ధేడె భాభెుట్లల ఉధరైబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేభై ాత్త సెందయౌెంలలనా తగిాెంు బణరౄనిై ట్లప్ ాణరయఔ థరట్లయౌ్ వఙేి భిల త
 ేలలా ఆ ాణరయఔనఽ
కట్లయోి ర ఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగిాెంు ాణరయఔ అని అెంట్లయవ. నలైన ఇచిిన ఉథరహయణలల ఙెయౌాెంచఖల కెాబమ్ యౄ. భూడె
లక్షలనఽ థరట్లతేెంథి.
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అబనట్ికీ ప్లల఼ కలెంలల వయవసగ ఆసఽత్తాలల ఙేయవత వచిిన అనెంతయెం థరట్లయౌ్న తగిాెంునఽ అనఽభత్తెంఙే
ట్లప్ ాణరయఔలు పలయత భాభెుట్లల సఖట్ల ఆదరభిత తగిాెంు ాణరయఔలు అన్స, సార్ ట్లప్ యక్షణ అని
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాత్త కెాబమ్ జోడిెంచఫడెతేెందన్స, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థరట్ిణే
ట్లప్ యక్షణ కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాెంచడెం ప్ాయెంబుసఽౄెందని అయ ెం.
ఙరలావయఔు ప్ాభాణఔ నిమభ, నిఫెంధనలు, ఆసఽత్తా ూచీ ప్లల఼ బృనయౘబెంులు ఈ ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄయౄ బ.
ప్ాథబృఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అెంథిెంఙే కొనిై భాభెుట్ా లల, బీభా సెంస లు ఙరలావయఔు ట్లప్ యక్షణలనఽ
భెంజూయవ ఙేమడెంనలైధే దిఱి యభియౄ బ.
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E. వయోవిదఽేల యదరనెం
నిభిేషీ వమసఽనఽ థరట్ిన తభుత బీభా యక్షణ ఔయయైన వయోవిదఽేలఔు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ాణరయఔలఔు
ా థరట్ిన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణెం, బృనయౘబెంులు ఆసఽత్తాలల
యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి. (అెంట్ే అయయై ఏళ్ై
ఙేయవతేనైుడె అభలు ఙేలే ప్లల఼ తయయౘలలధే ఉెంట్లబ.
ఔవభైజీని, యేచి ఉెండేకలానిై ఏయయచి, విథరే యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేెంథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు
ా థరట్ి, జీయతకలభెంణర అభలలాకి ఉెంట్లెంథి. బీభా ఙేలే బతౄ ెం రలణ
అయయై ఏళ్ై
ర యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల
వయఔు ఉెంట్లెంథి. నిభిేషీ యధఽలఔు వభిౄెంజైబయ యేచి ఉెండేకలెంలల వణరసెం ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు ఔ బీభా సెంస
ఔెంట్ి ప్ య చికిత్ఔు ఏడరథిని యేచి ఉెండే కలెంగ నేభపునవచఽి. థరనికి భభో సెంస భెెండేళ్ు కలనిై యేచి ఉెండే కలెంగ
ఙెవచఽి.
ఆమా బీభా సెంస ఔు సెంఫెందిెంచి నిభిేషీ యధఽలఔు యేచి ఉెండే కలెం లేఔప్ో వచఽి. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉెండవచఽి.
ఉథరహయణగ లలైనఽలట్స్కనఽ కొనిై సెంస లు యేచి ఉెండే కలెం నిఫెంధనలలా నలట్ిఔప్ో వచఽి. కన్స భభికొనిై సెంస లు యట్ిని
ఙేయివచఽి.
భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదికి యేచి ఉెండే కలెం ఉెంట్లెంథి లేథర కొనిై ప్లల఼లఔు భిబృత్త ఉెంట్లెంథి. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ
భ ెందఽ

కయవిలు

ఆసఽత్తా

కెాబమ్లు,

లేథర

ఉ

భిబృతేలలా

ఏథి

ఎఔుువగ

ఉెంట్ే

అలా

ఙెయౌాెంచఫడెణరబ. కొనిై ప్లల఼లలల అయ 30/60 భోజులు కన్స,60/90 భోజుల నిభిేషీ కలెం భిదిలలు ఉెండే కయవిలు
లాెంట్ి యలక్షణఫైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽేలుగ ఉనై బీభాథరయవలఔు ాణేఔ సదఽప్మాలనఽ తనిసభి ఙేలెంథి.:
1. వయోవిదఽేలఔు ఇవుజూుతేనై ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లఔు వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెం ధరమ సభ్తెంగ,
సభయ న్సమెంగ, ప్యదయశఔెంగ, చట్ి ఫదే ెంగ భ ెందసఽౄగ ఉెండరయౌ.
2. న఼ాబృమెంఔధరై ఎఔుువగ వసాలు ఙేలే భత ెంద లలడిెంగ్ యషమెంలల బీభాథరయవఔు సభాఙరయెం
అెంథిెంఙరయౌ. ప్లలని జఞభీ ఙేలే భ ెంథే ఇలాెంట్ి లలడిెంగ్లఔు నిభిేషీ సభ్త్తని ప్ ెంథరయౌ.
3. కెాబమ్ల సెంఫెందిత ఆభోఖ బీభానఽ, వయోవిదఽేల సభసలనఽ భిషుభిెంచడరనికి అనిై ఆభోఖ బీభా
సెంస లు, ట్ి.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధల్నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ.
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽత్తా నఖదఽ, తీవా అసుస త
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లల బీభా సెంస ఔు అనిైట్ిఔధరై గప భ ు ఏబృట్ెంట్ే ప్లల఼ ా యోజధరలనఽ అనవసయెంగ,
అయ యళతభెంగ ఉయోగిెంచఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ బీభా కిెంద భోగికి యక్షణ ఉెందని ణెలుసఽఔుని, యైదఽలు,
సయజ నా ఽ, ఆసఽతేాలు అత్తగ చికిత్ అెంథిెంఙే ామతైెం ఙేమవచఽి. అనవసయఫైన యది నియే యణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ
ఙేట్ిి , అవసయఫైన బతౄ ెం ఔధరై చికిత్ కయవినఽ ఎఔుువ ఙేయౄ బ. బీభా సెంస కయవిలనలై డే భభో నలదె ాపలవెంగ
యైద కయవిలు నియెంతయెం నలయవఖ తేెండడెం, యదరయణెంగ న఼ాబృమెం భైట్ాలల నలెంు ఔధరై ఇయ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనెం కఖలదఽ. బీభా ఙేలన వఔుౄలఔు తగినెంత యక్షణ ఔయౌసా
ౄ ధే ఈ లయ
ాయోజధరలు ఒ అయ వెంతఫైన కలానికి తన ప్లల఼కి సభెైన ధయ నియృ బెంచడెంలల ఔడర సయౘమడెతేెంథి. ఈ
ఉతత్తౄ లల ఇ.ఎన్.ట్ి, ఆౄ భాలజీ, అబ్లలిట్ా ిక్్, గెైనకలజీ తథితభలాాెంట్ి ాత్త వవస కిెంద యదరయణెంగ సెంబయెంఙే
చికిత్లు ఉెంట్లబ. ప్లల఼లల యట్ికి ఙెయౌాెంఙే ఖభిషీ బణరౄనిై ఔడర నేభపుని ఉెంట్లయవ.
నేభపునై చికిత్ కోసెం బీభా ఙేలన వకిౄ యచిిెంఙే య భ ్ఔు సెంఫెంధెం లేఔుెండర కెాబమ్ య భ ్నఽ ప్ ెందఽణరయవ. ఈ
చికిత్లలా కోుథరనికి ఙెయౌాెంఙే య భ ్ యది లత్తకి చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అవసయఫైన అయ వెంతఫైన కయవి
అధమనెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ప్కైజీ చరభీజలలల కిెంథి యకలెైన కయవిలు ఉెంట్లబ:
a) ఖథి అథెె,
b) విత్తౄ నిుణ ల ఼జు,
c) యది నిభేయణలు,
d) ఓషదరలు,
e) ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత అబయ కయవిలు తథితభలు.
ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి ప్కైజీ చరభీజలలల ఆయౘయెం, యయణర, ఆెంఫ లెన్్ చరభీజలు ఔడర ఙేయిఫడెణరబ.
ఆసఽత్తాలల ఙేయడెం, యదికి ఔవభైజీ ఉెందధే యవజువులు ఉెంట్ే ఙరలునెంట్లనైెందఽన ఈ ప్లల఼ల కిెంద కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క
ఙేమడెం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికిత్ల సెంక ఉతత్తౄ లలని చికిత్ల నియుచధరల ఆదరయెంగ సఽభాయవ 75
నఽెంచి 200 వయఔు ఉెంట్లెంథి.
ప్లల఼లలని జఞబిణరలల ఙోట్ల దఔుని సయజ భీలు/చికిత్ కోసెం నిభీృత బణరౄనిై ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు ఔడర వసత్త ఔయౌెంఙరయవ.
ప్లల఼ కలెంలల యయధ చికిత్లఔు ఫహృళ్ కెాబమ్లు యధడెణరబ. అబనట్ికీ చివయగ ప్లల఼ కిెంద ఎెంనఔ
ఙేలన బణరౄనికి కెాబమ్లు భిబృతెం ఙేమఫడెతేధరైబ.
లయ ాయోజఔ బీభా ాణరయఔలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
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తీవా అసుస త బీభా ాణరయఔలు

1. ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ బీభా ప్లల఼
a) భోజుఔు బతౄ ెం భిబృత్త
ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె కోు భోజుఔు బీభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత బణరౄనిై ఆసఽత్తా నఖదఽ ఔవభైజీ అెంథిసౄ ఽెంథి.
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽెంచి యౄ. 5,000 వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఔ అసుస తణో ప్ట్ల
ప్లల఼ ఖడెవుకోసెం భోజుయభీ ఙెయౌాెంులల ఖభిషీ భిబృత్తని అెంథిెంచడెం యదరయణెంగ యభిిఔ ాణరయఔలల యఖ తేెంథి.
b) ఙెయౌాెంు భోజుల సెంక
ఈ ప్లల఼లలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభత్తసఽౄనై భోజుల సెంక అధేథి చికిత్ అెందఽఔుెంట్లనై
యదిణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. చికిత్ల సభఖర జఞబిణర, కోు థరనికి ఫస వవది అధేథి కోు యఔఫైన
యదరనెం/అసుస త కోసెం అనఽభత్తెంచిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భిబృతెం ఙేలేలా నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
c) యయషీఫైన యక్షణ లేథర మాడ్స ఆన్ యక్షణ
కొనిై సెంస లు అెంథిసౄ ఽనైట్లిగ ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ ప్లల఼ ఒ యయషీఫైన ప్లల఼గ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి.
భభికొనిై సెందభౌలలా అథి ఒ నియెంతయ ూచీ ప్లల఼కి మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి. ఙెయౌాెంు ఒ లయ
బతౄ ెంగ ఉెంట్ృ, చికిత్ యసౄ వ కయవిణో సెంఫెందిెంచని కయణెంగ ఈ ప్లల఼లు బీభాథరయవఔు సయౘమడెణరబ.
ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ బీభా ాణరయఔ కిెంద ల఼ుఔభిెంచిన ఏథేని యక్షణఔు అదనెంగ అెంథిెంఙరయౌ్న ప్లల఼ కిెంద
ఙెయౌాెంునఽ ఔడర అనఽభత్తసఽౄెంథి.

d) అనఽఫెంధ యక్షణ
నఖదఽ ాపలవయౕలెంగ ఉనైెందఽన ఈ ప్లల఼లు ఒ నియెంతయ ఆసఽత్తా కయవిలఔు ణోడడెణరబ. సెంగట్న
కయవిలకోసెం భియౘయెం అెంథిసౄ ఽెంథి. బృనయౘబెంులు, సహ ఙెయౌాెంు తథితయ ూచీ ప్లల఼ కిెంద ఙెయౌాెంచని
కయవిలనఽ ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి.
e) యక్షణలలని ఇతయ యనఽఔలతలు
బీభా సెంస దిఱి కోణెం నఽెంచి చాలేౄ , ఈ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయవడికి యవభిెంఙేెందఽఔు అనఽవుగ లు
యనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉెంథి. కఫట్ిి అభ్డెం ఙరలా సఽలబెం కఖలదఽ. యసౄ వ కయవి ఏఫైనట్ికీ ఆసఽత్తాలల
ఉెంట్లనై కలెంలల భోజుఔు నిభీృత బణరౄనిై ఙెయౌాసౄ ఽనైెందఽన అథి యైద కయవిల నలయవఖ దలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి. అెంణేకఔ
ఇలాెంట్ి బీభా యక్షణలఔు ఆమోదెం, కెాబమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ల
ా నిజెంగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరుబ.

2. తీవా అసుస త ప్లల఼
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ఔయడెఖట్ిి న యది నఽెంచి యక్షణ లేథర ప్ాణరెంతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతత్తౄ ని నలుసఽౄధరైయవ.

యైద రసౄ ైెంలల ఆధఽనిఔ భాయవలు ఙోట్ల ఙేసఽకోవడెంణో కన్ర్, క్షయతెం, ఖ ెండెప్ో ట్ల తథితయ నలదె
యధఽల నఽెంచి జనెం ఫమట్డెతేధరైయవ. ఇథివయఔట్ి భోజులలా ఆ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ.
అెంణేకఔ, ఇలాెంట్ి నలనఽ అసుస తల నఽెంచి కోలుఔునై తభుత జీయత కలెం అెంచధర ఔడర ఫలగ
నలభిగిెంథి. అబనట్ిక,ీ ఇలాెంట్ి ఒ నలదె అసుస త నఽెంచి కోలుకోవడెం వలా చికిత్ఔు ఎఔుువ కయవి
కవడెంణో ప్ట్ల చికిత్ తభుత అబయ జీవన కయవిలు ఔడర ఫలగ నలయవఖ ణరబ.
a) తీవా అసుస త ప్లల఼ అధేథి తీవా అసుస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై నలదె బతౄ ెంలల య భ ్
ఙెయౌాెంచడరనికి యౌలబెం ఉనై ఒ ాయోజఔ ప్లల఼.

b) థరనిని అఫే్ యౄప్లు:


ఒ యయషీఫైన ప్లల఼గలేథర



కొనిై ఆభోఖ ప్లల఼లలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ లేథర



కొనిై జీయత బీభా ప్లల఼లలల ఒ మాడ్స-ఆన్ యక్షణగ

పలయతథేశ్ెంలల తీవా అసుస త ాయోజధరలనఽ యదరయణెంగ జీయత బీభా సెంస లు జీయత బీభా ప్లల఼లఔు భెైడయవాగ
అభ ్తేెంట్లబ. ఆ యక్షణలల యేఖయౕలఫైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యయషీఫైన CI ాయోజన ాణరయఔ అెంట్ృ భెెండె
యౄప్ల యక్షణ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమెంలల యక్షణణో ఔడిన నియతఫైన నియుచనెం,
సభెైన ెంద తాెం అధేయ ఙరలా భ కఫైనయ. ఖెందయగోమానిై నియభిెంచడెం కోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ బీభా
ప్ాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల కిెంద 20 అతెంత యదరయణ తీవా అసుస తలఔు నియుచధరలు ప్ాభాణకీఔభిెంసఫడరుబ.
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడఖలయవ).
అబనట్ికీ, జఞభీ దశ్లల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు అవకరనిై (ఇెందఽలల ఈ బీభానఽ తీసఽఔుని నషిప్ో బయ అవకశ్భ నై
ఙరలాభెంథి) ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ాత్తప్దఔుల ఆభోఖ లత్తని నిభేభిెంచడరనికి ఇథి భ కెం. తగినెంత సభాఙరయెం
లేఔప్ో వడెంణో తీవా అసుస త ాణరయఔల ధయఔు త్తభిగి బీభా తీసఽఔుధే యభీ డేట్ల థరుభ ణోడరట్ల లబుసఽౄెంథి.

c) తీవా అసుస త అధేథి ఙరలా ఎఔుువ కయవిఔు థరభితీలే ాదరన అసుస తలు భాతాఫే కవు. అెంఖయైఔలెం,
అవమయలు కోలలవడెం, సెంప్దన కోలలవడెం లాెంట్ియ ఔడర యట్ి కిెందఔు వయౄబ. ఆసఽత్తానఽెంచి
ఫమట్ఔు వచిిన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

d) ఒ తీవా అసుస త యదరనెం అధేథి ఒ ఆసఽత్తా ూచీ ప్లల఼కి అదనెంగ తీసఽకోఫడెతేెంథి. కఫట్ిి ఇలాెంట్ి
అసుస తణో ఫలధడే సబ డి ఔుట్లెంఫ పలభనిై అదిఖబృెంఙేెందఽఔు ఈ ప్లల఼ కిెంద భియౘయెం ణోడడెతేెంథి.

e) యక్షణ ప్ ెంథే తీవా అసుస త అధేథి బీభాథరయవలు, ఉతతేౄల భధ యేయవడెణరబ. అబనట్ికీ
యదరయణఫైన యట్ిలల:
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నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కన్యవా



నియతఫైన భయోకభిుమల్ ఇన్ఫర్క్షన్



హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస శ్సౄ ై చికిత్



ఖ ెండె యలుు భాభిడీ



నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా



భూతా నెండ యైపలెం



రశ్ుత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతెం



ాదరన అవమవెం/ ఎభ ఔ భజజ భాభిడీ



ఫహృళ్ లల్లభోలస్క



మోట్లర్ నాభన్ యది



అవమయల రశ్ుత క్షయతెం



నలదె ాభాథరల కయణెంగ సెంబయెంఙే రశ్ుత అెంఖయైఔలెం

తీవా అసుస త జఞబిణర లయెంగ ఉెండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ యధఽలు ఫమట్డెతేెంట్లబ. కొనిై అెంతభజతీమ
భాభెుట్ా లల బీభాథరయవలు అయ్జ భర్్ యది లాెంట్ి భిల త
 ేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచడెంలల భిల తేలనఽ కీలఔెం
భభిమ అదనెంగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయవ. కొనిై సెందభౌలలా న఼ాబృమెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ికీ „ణరణరుయౌఔ
అసుస త‟ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయిఫడెతేెంథి.

f) యది నియే యణనలై ఒ పలభీ య భ ్ ఙెయౌాెంుకోసెం అతెంత తీవా అసుస త ప్లల఼లనఽ లు తీవా అసుస త ప్లల఼లు
అెంథిసౄ ఽెండగ, కయవిల త్తభిగి ఙెయౌాెంు యౄెంలల భాతాఫే ఆసఽత్తాలల ఙేభై కయవిలనఽ అెంథిెంఙే ప్లల఼లు
ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు భెెండె యక్షణలనఽ ఔడర అెంథియౄ బ. ప్లల఼లల నేభపునై నలదె యధఽల
నిభేయణనలై భోగి ఆసఽత్తాలల ఙేభై కయవిలు, పలభీ య భ ్ ఙెయౌాెంునఔు ూచీ అెంథిెంచఫడెణరబ.

g) తీవా అసుస త ప్లల఼లు యదరయణెంగ 21 ఏళ్ు నఽెంచి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄలఔు
యదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లబ.

h) ఇలాెంట్ి యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాెంట్ి ప్లల఼ అెంథిసౄ ఽనైెందఽన
ప్లల఼కి ాదరన కయణెంగ ఉెండడెంణో ఈ ప్లల఼ల కిెంద ఇవుజూనే య భ ్ కసౄ ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

i) ఈ ప్లల఼ల కిెంద యదరయణెంగ బీభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రణరనిై తీవా అసుస తనలై ఙెయౌాయౄ యవ. కొనిై
సెందభౌలలా భియౘయెం ప్లల఼ నిమభ, నిఫెంధనలు, అసుస త తీవాతనఽ ఫట్ిి బీభా ఙేలన య భ ్లల 25రతెం
నఽెంచి వెంద రతెం వయఔు యేయవడెత ఉెంట్లెంథి.

j) అనిై తీవా అసుస త ప్లల఼లలల చాసఽౄనై ఒ ప్ాభాణఔ నిఫెంధన ఏబృట్ెంట్ే ప్లల఼ కిెంద ఙెయౌాెంచఖల ఏథేని
ాయోజధరనికి ఆ ప్లల఼ అభలలాకి వచిిన తభుత 90 భోజుల సభమెం ఉెంట్లెంథి. అలాగై కోలుఔుధేెందఽఔు 30
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భోజుల వయఔు అభలలా ఉెంట్లెంథి. ఈ ాయోజధరనిై “ప్ాణరప్మ ాయోజనెం”గ అయోభమెం ఙెెందఔుెండర
ఉెండేెందఽకై ఒ “కోలుఔుధే ాయోజనెం”గ యవయణ ఇఙేి యధెంగ కోలుఔుధే నిఫెంధన ఙేయిఫడిెంథి. అెంట్ే, తీవా
అసుస తనఽ అనఽసభిెంఙే ఔఠిన భిల త
 ేలనఽ అదిఖబృెంఙేలా ాయోజనెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి.

k) తీవా అసుస త ప్లల఼ తీసఽకోయలని కోయవఔుెంట్లనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄలఔు ఔఠినఫైన యైద భీక్షలనఽ
నియుళెంచనఽధరైయవ. ప్ాభాణఔ బృనయౘబెంులు అధేయ ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లలా ఉనైట్లిగధే ఉెంట్లబ.
యేచి ఉెండే కలానిై ఆనే ఔరభెంలల యైద సలయౘనఽ కోయడెం లేథర అనఽసభిెంచడెంలల యైపలెం, యైద చికిత్నఽ
జఞెం ఙేమడెంలల యైపలెం ాణేఔెంగ బృనయౘబెంచఫడెణరబ.

l) బీభా సెంస ప్లల఼లల యక్షణ ప్ ెంథిన ఔట్ి లేథర భభినిై యధఽలఔు ఔుయభి భాతాఫే లేథర ఔ నిభిేషీ సెంక
వయఔు భాతాఫే అధేఔ యయవా బీభా సెంస భియౘయెం అెంథిెంచవచఽి. ప్లల఼ భ గిలన తభుత ఏథేని బీభా
ఙేలన వకిౄ యషమెంలల ప్లల఼ కిెంద భియౘయెం ఙెయౌాలేౄ ప్లల఼ భ గిలప్ో తేెంథి.

m) తీవా అసుస త ప్లల఼ని ఔడర తవ ఉథో ఖ లఔు ప్లల఼లు తీసఽకోవడరనికి భ కెంగ కభపభైట్ా ల లాెంట్ి
ఫిెంథరలఔు అెంథిెంచఫడెణరబ.
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G. థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణ బీభా
జీయత కలెం అెంచధర నలయఖడెంణో ధేడె ాెంచెంలల వయోదిఔుల జధరపల నలయవఖ ణోెంథి. ాెంచ యౄ ెంగ వయోదిఔుల
జధరపల నలయవఖ తేెండడెంణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సెంయక్షణఔు ప్ాభ కత ఔడర నలయవఖ ణోెంథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ
సెంయక్షణ అవసయెం ఉెండడెంణో ప్ట్ల యయవ అెంఖయైఔలానికి సెంఫెందిెంచిన ఏ యఔఫైన సభసణో అబధర ఇఫోెంథి
డెతేెంట్లయవ. థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అెంట్ే ఎలాెంట్ి ణోడరట్ల లేఔ తభనఽ ణరభ చాసఽకోలేని యభికి, బయషతే
ౄ లల ఏ
యఔెంగనా ఆభోఖెం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లేథర చికిత్ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై యౄప్లు అని అయ ెం.
థీయఘ కయౌఔ సెంయక్షణఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ:
a) తభ బయషతే
ౄ యైద కయవిలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేెందఽఔు ఆభోఖఔయఫైన బీభాథరయవ కొనఽగోలు ఙేలన భ ెందసఽౄ
ఙెయౌాెంు ాణరయఔలు
b) బీభాథరయవఔు థీయఘకయౌఔ సెంయక్షణ అవసయభ ెంట్ే పలభీ య భ ్ న఼ాబృమెంణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల
ాణరయఔలు.
అెంఖయైఔలెం తీవాత (భభిమ ఎదఽయవచాసఽౄనై కొనయగిెంు కలెం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృ బయోౄ ెంథి. థీయఘకయౌఔ
సెంయక్షణ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ భాభెుట్లల ఇెంక అబువిథిే ఙెెంథరయౌ్ వసఽౄెంథి.
బయష ఆభోఖ ప్లల఼
ధరలుఖ ాబ తు యెంఖ బీభా సెంస లు భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ ప్లల఼ని బదట్ి భ ెందసఽౄ ఙెయౌాెంు బీభా
ాణరయఔ అని ఙెవచఽి. 1990లల ాయేశ్నలట్ిిన ఆ ప్లల఼ ప్ాథబృఔెంగ ఒ బీభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతెం
సెందయౌెంగ న఼ాబృమెం ఙెయౌాసౄ ా తన దయ యయభణరనెంతయెం కయయౌ్న ఆభోఖ సెంయక్షణ అవసభలనఽ ఙేట్ి డరనికి
ఉథేెయెంచినథి. చనిప్ో బన తభుత ఔుట్లెంఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతే
ౄ జీయతెంలల అవసయఫైన యైద
కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంఙే భీత్తలల ఒ జీయత బీభా ప్లల఼ని తీసఽకోవడెం లాెంట్ిథి.
a) యబథర ఫడీకా ెబమ్
ఈ ప్లల఼ అధేథి ఔ యఔెంగ యబథర యేలన లేథర బయష ఫడీకా ెబమ్ ప్లల఼ లాెంట్ిథి. ఫడీకా ెబమ్ తయయౘలలధే
యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. ాత్తప్దఔులు 25-55 ఏళ్ా భధ ఏ వమసఽలల అబధర ఈ థఔెంలల ఙేయవచఽి.

b) దయ యయభణ వమసఽ
ఙేయవతేనై ణేథీ, ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభెం సషిెంగ ఉెండేలధే
నిఫెంధనణో 55-60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎెంచఽకోవచఽి. ప్లల఼ యయభణ ణేథీ అెంట్ే , ప్లల఼
కిెంద ాయోజనెం ప్ాయెంబభబయ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ాత్తప్దననలై సెంతఔెం ఙేలే సభమెంలల
బీభాథరయవ ఎెంచఽఔుధే వమసఽ అని అయ ెం. ఈ వమసఽనఽ భ ెందఽఔు తీసఽఔుభలేభ .
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c) ూయు యయభణ కలెం
ూయు యయభణ కలెం అెంట్ే ాత్తప్దన అెంగీకయ ణేథీ నఽెంచి బదలెై , ఱలడాల్లల నేభపునైట్లి ప్లల఼ యయభణ
వమసఽణో భ గిలే కలెం. ఈ కలెం సెందయౌెంగ, బీభా ఙేలన వకిౄ వభిౄెంఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైయభి
న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాసౄ ఽధరైయవ. బీభా ఙేలన వకిౄకి కైయభి నలదె బతౄ ెంలల లేథర యబథరలలల న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాెంఙే
అవభశ్భ ెంట్లెంథి.
d) ఉసెంహయణ
ఔయేళ్, బీభాథరయవ చనిప్ో బధర లేదెంట్ే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ెందఽ కన్స, ఎెంచఽఔునై దయ యయభణ
వమసఽ తభుత కన్స థఔెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోయలని కోయవఔుధరై ప్లల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి కెాబమ్ జయఖఔుెంట్ే
సభ చిత న఼ాబృమెం భీపెండ్స అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. ునయవదే యణలల జఞప్నికి సెంతినౄ ఔయఫైన కయణెం ఉెంట్ే
న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంునఔు ఏడె భోజుల కయవణ సభమెం ఉెంట్లెంథి.
e) అలలైన్ఫెంట్
అలలైన్ఫెంట్ కోసెం ఈ థఔెం అెంథిసౄ ఽెంథి.
f)

బృనయౘబెంులు

ఈ ప్లల఼ ఫడీకా బ
ె మ్లల ఉనైట్లిగ నిభిేషీ యధఽలఔు భ ెందసఽౄ యధఽల బృనయౘబెంు, 30 భోజుల యేచి ఉెండే
కలెం, బదట్ి ఏడరథి ణోుడె ఉెండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫడీకా ెబమ్ ప్లల఼ కఫట్ిి , ఇథి కసౄ యయేచనణో ఉెంట్లెంథి.
g) ఫిెంద బీభా యఔెం
ప్లల఼ని ఫిెంద బీభా ప్ాత్తథిఔన అెందఽకోవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందయౌెంలల ఫిెంద తగిాెంు సదఽప్మెం అెందఽఫలట్లలల
ఉెంట్లెంథి.

H. ఉభ్డి-ఉతతే
ౄ లు
కొనిై సెందభౌలలా జీయతబీభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతతే
ౄ లు ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లణో ఔలల లబుయౄబ. భెెండె బీభా
సెంస లు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడెం థరుభ ఒ ప్కైజీ దే త్తలల భభినిై ఉతతే
ౄ లనఽ భ ెందఽఔు తీసఽకెళ్ుడరనికి
ఇథో భెంచి భాయా ెం.
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కఫట్ిి ఆభోఖ బీభా ళెల్ౄ ా స్క లెైఫ్ కెంబీ ఉతతే
ౄ లు అెంట్ే జీయత బీభా ఔెంనలన్సకి ఙెెంథిన జీయత బీభా యక్షణ, జీయత
బయతయ బీభా సెంస భభిమ /లేథర యయషీఫైన ఆభోఖబీభా ఔెంనలన్స అెంథిెంఙే ఉతతే
ౄ ల ఔలబఔ అని అయ ెం.
ఈ ఉతతే
ౄ లఔు భెెండె బీభా సెంస లు సెంమ ఔౄ ెంగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భెెండె బీభా సెంస ల ెంనణీ చరధళ్ు థరుభ
భాభెుట్ ఙేమవచఽి. ఇథి భెెండె ఔెంనలన్సల భధ ఒ ెంథరనికి యలు ఔయౌసఽౄెందనైథి సషిెం. ఇలాెంట్ి ెందెం ఏ
సభమెంలల అబధర ఔ జీయత బీభా సెంస , ఔ జీయత బయతయ బీభా సెంస భధ భాతాఫే అనఽభత్తెంఫడెతేెంథి.
భాభెుట్ిెంగ్, ప్లల఼ లేవ, యదరయణ కయవిలనఽ ెంచఽకోవడెం లాెంట్ి భాభాలణో ప్ట్ల ప్లల఼ లేయ భబృతేలు,
న఼ాబృమెం ఫథియ్కోసెం ఇలాెంట్ి ఔెంనలన్సల భధ ఒ అవగహన ెందెం ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంట్లబ. ఈ ెందెం కోసెం బీభా
సెంస లలా ఏథెైధర ఔట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోథరనిై కోయవచఽి. ెందెం థీయఘకయౌఔ సుపలవెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ాణేఔ
సెందభౌలలా ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సెంతినౄ ఙెెంథిణే తనెంచి, ెందెం నఽెంచి ఉసెంహభిెంచఽకోవడెం అనఽభత్తెంచఫడదఽ.
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ లకోసెం అవసయఫైన యధెంగ యయధ లేవలనఽ అెంథిెంచడరనికి ఒ ాయేశ్యనెంగ ప్లల఼ లేవనఽ
అనఽఔయౌతెం ఙేమడెంలల ఆ భెెండె బీభా ఔెంనలన్సలలల ఔట్ి ాదరన బీభా సెంస గ వవహభిెంఙేలా యసయెం
అెంగీఔభిెంచవచఽి. ెంథరనికి యలు ఔయౌెంచడెం, ప్లల఼ లే వ అెంథిెంచడెంలల ాదరన బీభా సెంస ాభ క ప్తా
ప్ో ఱసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ, ప్లల఼లల ఏ పలఖెం ాపలయతఫైెందధే థరని ఆదరయెంగ సెంఫెందిత బీభా సెంస లు కెాబమ్లు,
ఔబృషన్ ఙెయౌాెంులనఽ నియుళయౄబ.
'ఉభ్డి ఉతత్తౄ ' లైయౌెంగ్ ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై నలైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంచి, వకిౄఖతెంగ
భిషుభిెంచఫడెతేెంథి. భెెండె భిస్కు ల కభీథెైన పలగలు యేభైుయవగ ఖ భిౄెంచఫడి, ూయు-అభ్ఔెం లత్త, అభ్ఔెం తభుత్త
లతేలలల, ప్లల఼ దయౄయేజు, అభ్ఔెం యవభలు లాెంట్ి అనిై దయౄయేజులలానా ప్లల఼థరయవలఔు యలాడిెంచఫడెణరబ.
వకిౄఖత బీభా ప్లల఼, ఫిెంద బీభా ప్ాత్తథిఔన ఔడర ఈ ఉతత్తౄ ని ఇవుజూవచఽి. అబనట్ికీ, ఆభోఖ బీభా
ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లఔు సెంఫెందిెంచి, సుచిఫైన కలభిబృత్త జీయత బీభా ఔవభైజీ ఔుట్లెంఫెంలలని సెంప్దనయవడెైన ఒ
సబ డి జీయతెంనలై అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. బీభా ఙేమఖల వడీు, సెంఫెందిత బీభా సెంస ల ెంద నిఫెంధలఔు తఖా ట్ి ల
వభిౄెంచఖయౌగైథిగ ఆభోఖబీభా ప్లల఼ని ాత్తప్థిెంచిెంథి ఔడర యభై అబ ఉెంట్లయవ.
లేుచి భియౕలన ఐచిిఔెం అధేథి బీభా సెంస ఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి ూభిౄగ „కోెంబి ఉతత్తౄ ‟కి
వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, „ఉభ్డి ఉతత్తౄ ‟లలని ఆభోఖ యపలఖెం సెంఫెందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ
బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి ప్లల఼థరయవ ఐచిిఔెంలల థరని ునయవదే యణ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెండరయౌ.
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ ల భాభెుట్ిెంగ్నఽ ాతక్షెంగ భాభెుట్ిెంగ్ చరధళ్ా ై, భెెండె బీభా సెంస లఔు ఉభ్డిగ వవహభిెంఙే
ఫోా ఔయవా, అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజెెంట్ా థరుభ ఙేట్ి వచఽి కన్స ఫలెంక్ భెపయల్ ఏభట్ా థరుభ ఙేట్లియౌ్న అవసయెం
లేదఽ. అబనట్ికీ, యయవ ఆ భెెండె బీభా ఔెంనలన్సలఔు ఙెెంథిన ఏథేని ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేలే అదికయెం ప్ ెంథిన
భధవయవౄలుగ ఉెండభదఽ.
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ాణేకిెంచి భెెండెల బీభా సెంస లు ప్లుెంచఽఔుధేట్ుడె ాత్తప్దన, అభ్ఔెం యవభలలా కొనిై యషమాలనఽ
యలాడిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే కోు భిస్కు భభో భిస్కు ణో యేయవ డి ఉెంట్లెంథర, ఎవయవ కెాబమ్లనఽ భిషుభియౄ యవ,
బీభాథరయవ ఐచిిఔెంలల భెెండా లేథర ఔ యక్షణ ునయవదే యణఔు సెంఫెందిెంచిన యషమాలు, లేయ సదఽప్మాలు లాెంట్ియ.
భెెండె బీభా సెంస ల భధ డేట్ల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫైనుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేట్ల తమాయబయలా
ఉెంట్లెంథి కఫడిు ఈ యప్భనికి ఐ.ట్ి లసిెం ఙరలా దిఢెంగ, అతేఔులేా నిథిగ ఉెండరయౌ.

I. ప్కైజీ ప్లల఼లు
ప్కైజీ లేథర గపడెఖ యక్షణలు ఔ ఏఔ దయౄయేజు కిెంద యక్షణల ఫేళ్యెంునఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణఔు, ఇతయ యప్య యకలలల, హౌస్క హో లు ర్్ (ఔుట్లెంఫ) ప్లల఼, యౖప్ కీర్్ (దఽకణ మజభాని) ప్లల఼,
ఆ఼స్క ప్కైజీ ప్లల఼ లాెంట్ి యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అెంట్ే కై ప్లల఼ కిెంద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు లాెంట్ి
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యయధ పౌత్తఔ ఆసఽౄలఔు యక్షణ కోయవచఽి. ఇలాెంట్ి ప్లల఼లు నిభిేషీ వకిౄఖత కోణరలు లేథర యవణ యక్షణలనఽ ఔడర
ఙేయవికోవచఽి.
తీవా అసుస త యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ ప్లల఼లణో ఔలడెం, చివయఔు జీయత బీభా ప్లల఼లనఽ ఆసఽత్తా భోజుయభీ
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడెం లాెంట్ి యట్ిని ఆభోఖ బీభాలల ప్కైజీ ప్లల఼కి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽి.
ామాణ బీభా యషమెంలల, ఇవుజూనే ప్లల఼ అధేథి ఆభోఖ బీభాఔు యక్షణ ఔయౌెంచడఫే కఔ అసుస త/ాభాదెం వలా
అబయ యైద కయవిలణో ప్ట్ల ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలానికి, ఫలగైజీ తనప్ో వడెం, జఞెం కవడెం, ప్స్కప్ో యవి,
దయౄయేజులు ప్ో గపట్లికోవడెం, ఆలౄ /వకిౄఖత నయౖిల యషమెంలల భూడో ప్భీి యవణెం, ాయోజధరలనఽ ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి.
ామాణరల యదఽె, ళెైజఞక్ నఽెంచి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

J. నేద వభాలఔు సాక్ష్ బీభా భభిమ ఆభోఖ బీభా
గరబౄణ, నేద వభాలఔు ఙెెంథిన అలాథరమ వభాల యక్షణనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని సాక్ష్ బీభా ఉతతే
ౄ లఔు ాణేఔెంగ
యౄఔలన జభిగిెంథి. అలాథరమ వభాలు భన జధరపలలల ఖణన్సమెంగ ఉధరైయవ. యదరయణెంగ ఎలాెంట్ి ఆభోఖ బదాత
యక్షణ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , యదరయణ భిస్కులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేెందఽఔు ఙౌఔ న఼ాబృమెం,
ాయోజన ప్కైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుువ యలువ ఉతత్తౄ ని ప్ాయెంబుెంఙరయవ. సాక్ష్ బీభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫైకోర ఇనా్భెన్్
భెఖ లేషన్్ 2005 యయేక్షియౄ ో ెంథి.
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ బీభా నిమెంతాణలు, 2005ఔు తఖా ట్ి ల ఈ ఉతతే
ౄ లు తఔుువ న఼ాబృమెంణో వసఽౄధరైబ. ఇెందఽలల
బీభా ఙేలే య భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఙరలావయఔు యయధ యభూళఔ సెంస లు లేథర ాబ ణేుతయ
సెంస లు (ఎన్.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసెం ఇలాెంట్ి యక్షణలనఽ తీసఽఔుెంట్లబ. బీభానఽ భభిెంత ఎఔుువ భెంథికి ఙేభైలా
బీభా సెంస లు తభ ప్లల఼లలల కొెంత పలగనిై సాక్ష్ బీభా ఉతతే
ౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెెంథిన గరబౄణ,
యభాజిఔ యెంఖెం నిఫెంధనలలా నేభపుని ఉధరైయవ.
సభాజెంలలని నియవనేద వభాలఔు లేవలు అెంథిెంచడెం కోసెం ాబ తు యెంఖ సెంస లు ాణేఔెంగ యౄప్ ెంథిెంచిన భెెండె
ప్లల఼లు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ:
1. జన ఆభోఖ బీభా ప్లల఼
జన ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లలని యయయౖీెంరలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
a. సభాజెంలలని నియవనేద వభాలఔు ఙౌఔగ యైద బీభా అెంథిెంచడెం కోసెం ఈ ప్లల఼ యౄప్ ెంథిెంచఫడిెంథి.
b. వకిౄఖత ఫడీకా ెబమ్ ప్లల఼ తయయౘలల ఈ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. సెంచిత ఫో నస్భిమ ఫడిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు
ఙేయిఫడవు.
c. వఔుౄలఔు, ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ప్లల఼ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
d. ఐదఽ నఽెంచి 70 ఏళ్ులలు యభికి వభిౄసౄ ఽెంథి.
e. ఔయవ లేథర ఇదె యవ తయౌా దెండెాలు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉెంట్ే భూడె ధలల నఽెంచి ఐథేళ్ు లలు చిధరైయవలఔు
యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.
f.

బీభా ఙేలన కోు వకిౄకి బీభా య భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమెంత్తాెంచఫడిెంథి. ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం కిెంథి ట్ిి ఔ
ాకయెం ఇవుఫడిెంథి.

ట్ిి ఔ 2.1
బీభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ

46 ఏళ్ు వయఔు

46-55

56-65

66-70

ఔుట్లెంఫ నలదె

70

100

120

140

జీయత పలఖయుబృ

70

100

120

140

25 ఏళ్ు వయఔు ఆదరయడిన చిధరైభి

50

50

50

50

ఆదరయడిన 2+1 చిధరైయవలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం

190

250

290

330

ఆదరయడిన 2+2 చిధరైయవలు ఔయౌగిన ఔుట్లెంఫెం

240

300

340

380



ఆథరమ నఽై చట్ి ెంలలని 80 డి లలక్షన్ కిెంద నఽై ాయోజధరనికి న఼ాబృమెం అయోత ప్ ెంథిెంథి.
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లేయ నఽై ప్లల఼కి వభిౄెంచదఽ.

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ ఇనా్భెన్్ ల఼ుమ్(UHIS)
వెంద లేథర అెంతఔధరై ఎఔుువ ఔుట్లెంఫలలణో ఔడిన ఫిెంథరలఔు ఈ ప్లల఼ వభిౄసౄ ఽెంథి. ఇట్ీవయౌ కలెంలల వకిౄఖత
UHISప్లల఼లు ఔడర జధరనికి అెందఽఫలట్లలలకి వఙరిబ.
ాయోజధరలు
యయుజన్సన ఆభోఖ బీభా థఔెం ాయోజధరల జఞబిణర కిెంద ఇవుఫడరుబ.:


ఫడిఔల్ భీఇెంఫర్్ఫెంట్
కిెంథి ఉభిబృతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుట్లెంఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽత్తా కయవిల భీఇెంఫర్్ఫెంట్నఽ ఈ
ప్లల఼ అెంథిసౄ ఽెంథి.

ట్ిి ఔ 2.2
యవభలు

భిబృత్త

ఖథి, ఫస కయవిలు

భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు

ఐ.ల.మ లల అనఽభత్తలేౄ

భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు

సయజ న్, భతే
ౄ భెందఽ నిుణ డె, ఔన్లి ెంట్, లలషయౌసఽిల ఼జు,

ఔ అసుస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నభి్ెంగ్ ఼జు

వయఔు

అనల఼ౄ లమా, యఔౄ ెం, ఆకి్జన్, ఒట్ీ చరభీజలు, భెందఽలు, యది నియే యణ

ఔ అసుస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

యభగిర, ఎక్్ భై, డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన఼, కీమోతెయన఼, నేస్క ఫేఔర్

వయఔు

కయవి, ఔిత్తాభ అవమవెం తథితభలు.
యౄ. 15,000/-వయఔు

ఏథేని ఔ అసుస తఔు అబయ బతౄ ెం కయవిలు


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ

ాభాదెం కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంప్దనయవడెైన మజభాని (ఱలడాల్లల నేభపునైట్లిగ) భిత్త ఙెెంథిణే ఔవభైజీ: యౄ.
25,000/-.
 అెంఖయైఔల యక్షణ

ాభాదెం/అసుస త కయణెంగ ఔుట్లెంఫెంలల సెంప్దనయవడెైన మజభాని ఆసఽత్తాలల ఙేభయౌ్ వలేౄ భూడె భోజుల యేచి
ఉెండే కలెం తభుత ఖభిషీెంగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భియౘయెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.


న఼ాబృమెం

ట్ిి ఔ 2.3
హఔుుథరయవ

న఼ాబృమెం

ఔ వకిౄకి

ఏడరథికి యౄ. 365/-

ఐదఽఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి

ఏడరథికి యౄ. 548/197

(బదట్ి భ ఖా యవ నలాలు సయౘ)
ఏడరథికి యౄ. 730/-

ఏడెఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుట్లెంఫలనికి
(భ ఖా యవ నలాలు, ఇదె యవ ఆదరడిన తయౌా దెండెాలు సయౘ)
థరభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లెంఫలలఔు న఼ాబృమెం

థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుట్లెంఫలలఔు

సబి్డీ

ాబ తుెం న఼ాబృమెం సబి్డీని అెంథిసౄ ఽెంథి.

K. భఱ఼ిరమ సుస ూ బీభా యోజన
ాబ తుెం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔట్ిెంచిెంథి. అెందఽలల కొనిై నిభిేషీ భయౖిరలఔు వభిౄసౄ ఽెంథి. జధరనికి ఆభోఖ బీభా
థకల ాయోజధరలు అెంథిెంచడెం కోసెం బీభా ఔెంనలన్సలణో ఔలల ాబ తుెం భఱ఼ిరమ సుస ూ బీభా యోజననఽ అభలు
ఙేలెంథి. థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై (బి.న.ఎల్) ఔుట్లెంఫలలఔు ఆభోఖబీభా యక్షణనఽ అెంథిెంచడెం కోసెం
RSBYనఽ పలయత ాబ తు కభి్ఔ, ఉప్ది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలట్ిిెంథి.
భఱ఼ిరమ సుస ూ బీభా యోజన భ కాెంరలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
a. ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్ాత్తథిఔన ాత్త బి.న.ఎల్ ఔుట్లెంఫలనికి బీభా ఙేలన బతౄ ెం య భ ్ యౄ. 30యేలు
b. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ
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c. ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ ప్ాత్తథిఔన శ్సౄ ై చికిత్ సుపలవెం ఔయౌగిన లేవలఔు సెంఫెందిెంచిన ఔవభైజీ.
d. అయోత ఔయౌగిన యైద లేవలఔు సెంఫెందిెంచి నఖదఽ యళత యక్షణ.
e. య్ర్ి కయవు సదఽప్మెం.
f.

ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెందఽ, డిరిర్జ అబన తభుత్త కయవిల సదఽప్మెం.

g. ాత్త సెందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతెం.
h. కైెందా, భషిర ాబ ణరులు బీభా సెంస ఔు న఼ాబృమెం ఙెయౌాయౄ బ.
i.

ప్ో ట్ీ బిడిుెంగ్ ప్ాత్తథిఔన భషిర ాబ తుఫే బీభాసెంస లనఽ ఎెంనఔ ఙేసౄ ఽెంథి.

j.

ాబ తు, నలైయేట్ల ఆసఽతేాల భధ లబిె థరయవ ఎెంనఔ.

k. న఼ాబృమెం పలభనిై కైెందా , భషిర ాబ ణరులు 3:1నిషత్తౄ లల ెంచఽఔుెంట్లబ. కైెందా ాబ తుెం కోు ఔుట్లెంఫలనికి
ఖభిషీ బతౄ ెంగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
l.

భషిర ాబ తుెం యభిిఔ న఼ాబృమెంలల 25 రణరనిై, యౄ. 750-లనఽ బృెంచిన ఏథేని అదను న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.

m. భిజిలేిరషన్/ునయవదే యణ ఼జుగ లబిే థరయవ ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ్ వసఽౄెంథి.
n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుెం బభిసౄ ఽెంథి.
o. ఈ ాయోజనెం కోసెం ాత్త ాయోజనథరయవఔు యౄ. 60/-లు య్ర్ి కయవు అదను బతౄ ెంగ లబుసఽౄెంథి.
p. య్ర్ి కయవు జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుత్త ధల ఔట్ ణేథీ నఽెంచి ఈ థఔెం కయఔలాప్లు ప్ాయెంబుసఽౄెంథి. కఫట్ిి , ఔ
జిలాాలల ఫావభి ధలలల ఏభోజెైధర ప్ాయెంబ య్ర్ి కయవులు జఞభీ అబణే, ఈ థఔెం ఏనాల్ 1 నఽెంచి
ప్ాయెంబభవుతేెంథి.
q. ఆ థఔెం తభుత్త ఏడరథి 31 భాభిి వయఔు అెంట్ే ఏడరథి ప్ట్ల కొనయఖ తేెంథి. ఆ జిలాాలల అథి ఆ థకనికి
భ గిెంు ణేథీ కఖలదఽ. కఫట్ిి జోఔెం ఙేసఽఔుధే కలెం ఔడర తభుత్త ఏడరథి భాభిి 31గ ఉెంట్లెంథి.
ఱలడాల్లల ాయౄ యెంచిన ట్ి.న.ఏ లేథర బీభా ఔెంనలన్స థరుభ కెాబమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ ఙేమఫడెతేెంథి. జఞబిణర యచిన
ఆసఽతేాల థరుభ యధఫైనెంత వయఔు నఖదఽ యళతెంగ లలట్ిల్ఫెంట్ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఏథేని ఔ అసుస తనఽ అసుస త కొనయగిెంు కలెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. ఆసఽత్తాలల చివభి ఔన్లేిషన్ ణేథీ
నఽెంచి అయయై భోజులలాు త్తభిగి ఖడెవు భ గిమడెం ఔడర అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.
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L. ాదరన భెంత్తా సఽయక్ష బీభా యోజన
వకిౄఖత ాభాద బీభా, అెంఔయైఔల యక్షణ బీభానఽ ఔడర ఙేయవిఔుని ఇట్ీవల ాఔట్ిెంచిన PMSBY ఎఔుువ భెంథిని
ఆఔభిిసౄ ఽెంథి. థఔెం యవభలు కిెంథియధెంగ ఉధరైబ :
యక్షణ భిది: ఈ థఔెంలల ప్లుెంచఽఔుెంట్లనై ఫలెంఔులలా 18 నఽెంచి 70 ఏళ్ా లలు వమసఽనైలేయెంగ్్ ఫలెంక్
కాణరథరయవలెందయౄ ఇెందఽలల ఙేయవచఽి. ప్లుెంచఽఔుధే ఫలెంఔులు యక్షణ కోసెం ఇలాెంట్ి ఫలెంఔుఔు ఒ భాసి ర్ ప్లల఼ని
ఇవుజూనే జీయత బయతయ బీభా సెంస ణో ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లబ. ఔ లేయెంగ్్ ఫలెంఔు కాణర థరుభ భాతాఫే ఏ
వకిౄ అబధర ఇెందఽలల ఙేయడరనికి అయోత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ఫలెంఔులలా నేయవ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్ే, యళ్ా ఔు
అదను ాయోజనఫేథీ దఔుదఽ. యయవ ఙెయౌాెంచిన అదను న఼ాబృమెంనఽ కోలలయయౌ్ వసఽౄెంథి. ఆదరర్ కయవునఽ ఫలెంఔు
అకౌెంట్ఔు ాదరన కె.యై.ల (ధన మ వర్ ఔసి భర్)గ భిఖణయౄయవ.
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నమోదఽ యదరనెం /కలెం: ఈ యక్షణ 1జూన్ నఽెంచి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి అభలలా ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ాత్త
ఏడరథి నిభీృత ఫభలలా ణరభ కయఔలాప్లు యగిెంఙే ఫలెంఔు కాణర నఽెంచి సుమెంఙరలఔెంగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే
ఐచిికనిై ఏడర 31లలు ఇయుయౌ్న అవసయభ ెంథి. బదట్ి ఏడరథి థీనిని 2015 ఆఖసఽి 31 వయఔు ప్ డిగిెంచవచఽి.
ఆయషుయణ కయణెంగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తుెం 2015 నవెంఫయెం 30 వయఔు ప్ డిగిెంచవచఽి.
ూభిౄ యభిిఔ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు బౄదట్ తభుత నిభిేషీ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఙేయడెం యధడవచఽి. ఖత అనఽబవెం
ప్ాత్తథిఔన సవభిెంచవచిధే నిఫెంధనలణో థఔెం కొనయగిెంునఽ ఫట్ిి , నమోదఽ/ల఼ుమ-జభ కోసెం నియవదిఔ/సఽథీయఘ
ఐచిికనిై దయకాసఽౄథరయవలు ఇవువచఽి. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔెం నఽెంచి నిష్రబృెంచిన వఔుౄలు దే త్తకి అతీతెంగ
బయషతే
ౄ లల త్తభిగి ఙేయవచఽి. ఏడరథికైడరథి అయోత యపలఖెంలలకి కొతౄ గ ాయేయెంచిన యయవ లేథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసౄ ఽతెం
అయోత ఔయౌగిన యయవ థఔెం కొనయఖ తేెండగ బయషతే
ౄ లల ఎుడెైధర యయవ ఙేయవచఽి.
బీభా కిెంద ాయోజధరలు కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ :

ాయోజధరల ట్ిి ఔ

బీభా ఙేలన బతౄ ెం

భయణెం

యౄ. 2 లక్షలు

ూభిౄగ భెెండె ఔనఽైలు త్తభిగి ప్ ెందలేని

యౄ. 2 లక్షలు

ా
నషిెం లేథర భెెండె ఙేతేలు లేథర కళ్ై
ఉయోగిెంచడరనికి యలు లేఔప్ో వడెం లేథర
ఔ ఔెంట్ి చాునఽ, ఔ ఙెబ లేథర ఔ
కలునఽ ఉయోగిెంచడరనికి యలు
లేఔప్ో వడెంణో ఏయడిన నషిెం.
ూభిౄగ ఔ ఔెంట్ి చాు, లేథర ఔ ఙెబ

యౄ. 1 లక్ష

లేథర ఔ కలు ఉయోగనిై త్తభిగి
కోలుకోని భీత్తలల కోలలవడెం
ఙేభిఔ, ధరబృధేషన్ సదఽప్మెం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫబల్ లేథర వకిౄఖత సెందయశన థరుభ అెందఽఫలట్లలలకి వసఽౄెంథి.
న఼ాబృమెం: ాత్త సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ న఼ాబృమెం. ాత్త యభిిఔ యక్షణ కలెం జూన్ 1వ ణేథీ భ ెందఽ కై
యబథరలల కాణరథరయవ ప్ దఽు కాణరలలని „ల఼ుమ జభ‟ సదఽప్మెం నఽెంచి న఼ాబృమెం తగిాెంచఫడెతేెంథి.
అబనట్ికీ, జూన్ 1 తభుత ల఼ుమ జభ జభిగై సెందభౌలలా ల఼ుమ జభ జభిగిన తభుత్త ధల బదట్ి ణేథీ నఽెంచి
యక్షణ అభలలాకి వసఽౄెంథి. ల఼ుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిినుడె పలఖయుభెం ఔయౌగిన ఫలెంఔులు న఼ాబృమెంనఽ అథే
ధల జభ ఙేయౄ బ. అెంట్ే ఙరలావయఔు ాత్త ఏడరథి ఫేలలధే న఼ాబృమెం బణరౄనిై యభి కాణరనఽెంచి తీలయేల, ఆ
ధలలలధే బీభా ఔెంనలన్సకి ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄనిై అెంథియౄ బ.
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యభిిఔ కెాబమ్ల ప్ాత్తథిఔన న఼ాబృమెం సబౄక్షిెంచఫడెతేెంథి. అబణే బదట్ి భూడేళ్ాలల న఼ాబృమెం నలెంు
లేఔుెండర చాలేెందఽఔు ామణరైలు ఙేయౄ యవ.
యక్షణ యదఽె: సబ ల ాభాద యక్షణ కిెంథి కయణరలణో యదె వుతేెంథి :
1. సబ డె 70 ఏళ్ా వమసఽని ఙేయవఔుెంట్ే (సబౄ ుట్ిి న ణేథీ వమసఽ) లేథర
2. ఫలెంఔుణో కాణర భ గిెంు లేథర బీభానఽ అభలు ఙేలే భీత్తలల తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔప్ో వడెం లేథర
3. ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ప్ ెంథే క్షెంలల బీభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భిబృతెం
ఙేమఫడెతేెంథి. ఇతయ కాణరల థరుభ ప్ ెంథే యక్షణ యదె వుతేెంథి. యట్ికి ఙెయౌాెంచిన న఼ాబృమెంనఽ కోలలణరయవ.
ఖడెవు ణేథీలలు తగినెంత ఫలలెన్్ లేఔప్ో వడెం లేథర భిప్లన యఫైన సభసలు లాెంట్ి ఏథేని యెంకైత్తఔ
కయణరలణో బీభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ, నియృ బెంచిన నిఫెంధనలఔు తఖా ట్ి ల ూభిౄ యభిిఔ న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాెంచిన బౄదట్
థరనిని ునయవదే భిెంచఽకోవచఽి. ఈ కలెంలల భిస్కు యక్షణ ణరణరుయౌఔెంగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కు యక్షణ
ునయవదే యణ ూభిౄగ బీభా ఔెంనలన్స యచక్షణనలై ఆదరయడిఉెంట్లెంథి.

M. ాదరన భెంత్తా జన్ధన్ యోజన
ణేయౌకెైన భాయా ెంలల ఫలెంకిెంగ్ లేయెంగ్్ అెండ్స డిప్జిట్ కాణరలు, య భ ్ ెంఔెం, యత్త, జభ, బీభా, నలనిన్లలల
పలయతీమ ప్ౌయవలకోసెం ఈ ఆభిఔ సబృ్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భెంత్తా నభైెందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి 15న ఙేలన
బదట్ి సుతెంతా థిన ాసెంఖెం సెందయౌెంగ ాఔట్ిెంచిన యధెంగ 2014 ఆఖసఽి 28న ఆయషుభిెంఙరయవ. ఈ థఔెం వలా ఏ
యయెంలలనా ప్ాయెంబుెంచననిై కాణరలు కై యయెంలల ప్ాయెంబఫై ాెంచ భికయవు సిఱిెంచిెంథి. ఫలెంకిెంగ్ ాయహెంలల
ఎఔుువ సెంకలల ాజలనఽ బృయతెం ఙేలే ఉథేెశ్ెంణే ఇథి ాయేశ్నలట్ిఫడిెంథి.
ఏథేని ఫలెంఔు రక లేథర బిజిధస్క ఔభెయెండెెంట్ (ఫలెంఔు బృతా) దఽకణెంలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽి. PMJDY కాణరలనఽ
జీభో ఫలలెన్్ణో ణెయవసఽౄధరైయవ. అబనట్ికీ, కాణరథరయవ ఙెఔుు ుసౄ ఔెం ప్ ెంథరలని కోయవఔుెంట్ే, యయవ ఔన్సస ఫలలెన్్
యోఖతలనఽ ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి.
PMJDY థఔెం కిెంద ాణేఔ ాయోజధరలు
1. డిప్జిట్లినలై వడీు.
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2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద బీభా యక్షణ
3. ఔన్సస ఫలలెన్్ అవసయెం లేదఽ.
4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత బీభా యక్షణ
5. థేశ్ెం నలుభూలలఔ సఽలబెంగ య భ ్ ఫథియ్
6. ాబ తు థకల లబిె థరయవలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ప్ ెందఽణరయవ.
7. కాణరనఽ

ఆయవ

ధలల

ప్ట్ల

సెంతినౄ ఔయెంగ

నియుళెంచిన

తభుత,

ఒవర్

డరాఫ్టి

సదఽప్మెం

అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
8. నలనిన్, బీభా ఉతతే
ౄ లు ప్ానౄ ెంచఫడెణరబ.
9. ాభాద బీభా యక్షణ
10. యౄనే డెబిట్ కయవు ఔన్ససెం 15 భోజులఔు ఒ యభి థరనిని ఉయోగిెంఙరయౌ.
11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరాఫ్టి సదఽప్మెం. ఔ ఔుట్లెంఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళళ్లఔు ప్ాదరనత
ఇవుఫడెతేెంథి.
2015 ఫే 13న భికయవు యబగ యౄ. 16,918.91 కోట్ా ఫలలెన్్ణో 15.59 కోట్ా కాణరలు ప్ాయెంబుెంచఫడరుబ.
యట్ిలల 8.50 కోట్ా కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్్ణో ణెభిఙరయవ.

N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ అెంఖయైఔల యక్షణ
అనఽకోని ాభాదెం సెంబయెంచినుడె ఙోట్ల ఙేసఽఔుధే భిత్తకి, అెంఖయైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ
భియౘయెం అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ ప్లల఼లు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనెంణో ఔడిన ఏథో యఔఫైన యైద యక్షణనఽ
అెంథియౄ బ.
వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లల, ాభాద ాయోజనెం అధేథి బీభా ఙేలన య భ ్లల వెంద రతెం ఙెయౌాెంు కగ, అెంఖయైఔలెం
సెంబయలేౄ , భియౘయెం యేయవ డెతేెంథి. రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి అబణే బీభా ఙేలన య భ ్లల ఒ లయఫైన బణరౄనిై
భియౘయెంగ అెంథిసౄ ఽెండగ, ణరణరుయౌఔ యైఔలెం కోసెం యభెంతు భియౘభనిై అెంథిసౄ ఽధరైయవ.
యభెంతు భియౘయెం అెంట్ే భియౘయెం ఙెయౌాెంచఖల యభల యెంగ ఖభిషీ భిబృత్తకి లలఫడి అెంఖయైఔలెం ఔయౌగిన ాత్త
యభనికి నిభీృత య భ ్ అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
1. యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు
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యదరయణెంగ ఈ ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ఔయౌగిన అెంఖయైఔలెం యకలు:
i.

రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (PTD): అెంట్ే జీయత కలభెంణర ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం, అెంట్ే ధరలుఖ
అవమయలు చచఽిఫడిప్ో వడెం,comatose లత్త, భెెండె ఔళ్ైు/భెెండె ఙేతేలు/భెెండె అవమయలు లేథర ఔ
ఙెబ, ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లేథర ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడెం.

ii. రశ్ుత ప్క్షిఔ అెంఖయైఔలెం (PPD): అెంట్ే జీయతకలభెంణర ప్క్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం. అెంట్ే ఙేత్త యేళ్ైు, కయౌ
యేళ్ా ైtoes, phalanges తథితభలు.
iii. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (TTD): అెంట్ే ఒ ణరణరుయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అెంఖయైఔలెం ఙెెందడెం అని
అయ ెం. అెంఖయైఔలెం కలెంలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌెంఙే ఉథేెశ్ెంణో ఈ యక్షణ యపలఖెం ాయేశ్నలట్ిఫడిెంథి.
ఙరవు యక్షణ లేథర ఙరవుణో ప్ట్ల రశ్ుత అెంఖయైఔలెం లేథర ఙరవుణో ప్ట్ల రశ్ుత యైఔలెం, ణరణరుయౌఔ
సెంూయృ అెంఖ యైఔలానిై భాతాఫే ఔా బెంట్ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
2. బీభా ఙేలన య భ ్
వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లఔు బీభా ఙేలన య భ ్ యదరయణెంగ సా
 ల భాస భఫడి ప్ాత్తథిఔన నియృ బెంచఫడెతేెంథి.
యలక్షణెంగ ఇథి సా
 ల భాస భఫడిలల అయయై భెట్ా ల అదిఔెంగ ఉెంట్లబ. అబనట్ికీ, భఫడి యబని భిఖణనలలకి
తీసఽకోఔుెండర కొనిై బీభాసెంస లు నిభీృత ాణరయఔ ప్ాత్తథిఔన ఔడర అెంథియౄ బ. ఇలాెంట్ి ప్లల఼లలల యక్షణలలని ాత్త
యపలగనికి బీభా ఙేలన య భ ్ ఎెంచఽఔునై ాణరయఔ ాకయెం యేయవడెతేెంథి.
3. ాయోజన ాణరయఔ
ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైెందఽన, వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లు ఎఔుువ భెంథిని ఆఔట్లికోవు. కఫట్ిి , ఔ వకిౄ యబునై
బీభాథరయవలణో ఔట్ిఔధరై ఎఔుువ ప్లల఼లనఽ ఔయౌగి ఉెంట్ే, ాభాద భిత్త PTD లేథర PPD సెంబయెంచినుడె అనిై
ప్లల఼ల కిెంద కెాబమ్లు ఙెయౌాెంచఫడెణరబ.
4. యక్షణ భిది
యైద కయవిలనఽెంచి యక్షణ ఇఙేిెందఽఔు ఈ ప్లల఼లు తయచా యసౄ భిెంచఫడెణరబ. ఇెందఽలల ఆసఽత్తాలల ఙేభిన కయవిలు,
ాభాదెం తభుత అబయ ఇతయ యైద కయవిలు ఔడర భీఇెంఫర్్ ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదెం జభిగిన యెంట్ధే
అబయ యైద/ఆసఽత్తా కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే ఆభోఖ ప్లల఼లు ఉధరైబ. ఇలాెంట్ి ప్లల఼లు యధఽలఔు, యట్ి
చికిత్ఔు యక్షణ ఔయౌెంచవు. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సెంఫెందిత యైద కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄబ.
5. యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలు
వకిౄఖత ాభాదెంణో ప్ట్ల లు బీభా సెంస లు ాభాదెం కయణెంగ ఆసఽత్తాలల ఙేయవతేనైుడె అబయ ఆసఽత్తా
నఖదఽ, భితథేహెం తయయౌెంు యయణర కయవి, నిభీృత బతౄ ెంలల యద ాయోజనెం, యసౄ వ లేథర లయ భిబృత్త ప్ాత్తథిఔన
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ఆెంఫ లెన్్ చరభీజలలల ఏథి తఔుుయైణే అథి లాెంట్ి యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సెంస లు
ఇవుజూుతేధరైబ.
6. బృనయౘబెంులు
వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిెంద యదరయణ బృనయౘబెంులు:
i.

ప్లల఼ ప్ాయెంపలనికి భ ెంథే ఉనై ఏథేని అెంఖయైఔలెం

ii. భానలఔ సభసలు లేథర ఏథేని జఫ ో కయణెంగ భిత్త లేథర అెంఖయైఔలెం
iii. సఽక యది, లెైెంగిఔెంగ యనెంఙే యధఽలు, ఎబడ్స్, లేథర భానలఔ యది వలా ాతక్షెంగ, భోక్షెంగ ఔయౌగై
యధఽలు
iv. ఔ ాభాదెం నఽెంచి వఙేియ తనెంచి భైడియో దరభి్ఔత, ఇన్లక్షన్, యషెం ఙేయడెం వలా సెంబయెంఙే భిత్త లేథర
అెంఖయైఔలెం.
v. బీభా థరయవ లేథర ఆమన ఔుట్లెంఫ సబ లు ధేయ ఉథేెశ్ెంణో చట్ి ఉలా ెంగనఔు ప్లడడెం వలా తలెణేౄ ఏథేని
గమెం.
vi. మ దే ెం, దఽభఔరభణ, యథేయౕ శ్తితు చయ, ఫెంథీలు (మ దే ాఔట్న జభిగిధర, జయఖఔప్ో బధర), ప్ౌయ మ దే ెం,
త్తయవఖ ఫలట్ల, యా వెం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,యుదీనెం, కెైవసెం, అభెసి ఽలు, ఙెయఫట్ి డరలు లాెంట్ి యట్ిణో
ాతక్షెంగ లేథర భోక్షెంగ సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండడెం వలా తలెణేౄ ాభాద గమెం వలా జభిగై ఙరవు లేథర
అెంఖయైఔలెం.
vii. బీభా ఙేలన వకిౄ హత లాెంట్ి థో షూభిత నయఫేధెం థరుభఫలదితేడబయ క్షెంలల. అబనట్ికీ ఙరలావయఔు
ప్లల఼లలల ధేయూభిత కయఔలాెంలల బీభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమెంగ ప్లుెంచఽకోఔుెంట్ే అథి ఒ
ాభాదెంగ భిఖణెంచఫడి ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.
viii. భిత్త/అెంఖయైఔలెం/ఆసఽత్తాకి థరభి తీలే భిల త్త
 , ాతక్షెంగ కన్స, భోక్షెంగ కన్స, కయణెంణో, ఔు ప్తా
ప్ో ఱెంచిన లేథర అదిఔఫైన లేథర థీయఘకయౌఔఫైన యయ జననెం లేథర ఖయౌెం నఽెంచి లేథర థరని యవయనెంగ.
ix. బీభా ఔయౌగిన/బీభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీడ
ర లల ఒ ప్ా లషనల్గ ప్లుెంచఽఔుధరై లేథర యక్షణ
ప్ ెందఽతేనైుడె, ఏథేని థేరనికి ఙెెంథిన లలైనిఔ లేథర యమ ధ దమాలలాని ఏథేని యపలఖెంలల రెంత్త ఫిెందెంలల
కన్స, మ దే ఫిెందెంలల కన్స ని ఙేసౄ ఽనైుడె
x. ఉథేెశ్ూయుఔెంగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడెం, ఆత్హతఔు ప్లడడెం, ఆత్హతఔు ామత్తైెంచడెం
(భానలఔ లత్త ఫలఖ ధరై, లేఔుధరై)
xi. యషథరభేలు లేథర భాదఔ దాయలు, భదెం లేయెంచడెం
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xii. ఖఖన యయౘయెం లేథర ఫలనిెంగ్లల ప్లుెంచఽఔుధే తయవణెంలల, యుణరభోహణ సభమెంలల, కిెందఔు థిగై
సభమెంలల, ఏథేని యభానెంలల ామాణెంఙే సభమెంలల, ాెంచెంలల ఎఔుడెైధర చట్ి ఫదే లెైలలనఽ్ ఔయౌగిన
ప్ాభాణఔ యఔ యభానెంలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుెండర (ధరమఫదే ెంగ ఙెయౌాెంచడెం లేఔ భభోలా) ఫలన్ ఙేలే
సెందయౌెంలల
ఙెలా ుఫలట్ల డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్ లేఔుెండర ఏథేని యహధరనిై నడడెం వలా తలెణేౄ నయౖిలనఽ బృనయౘబెంఙే నిభిేషీ
ప్లల఼లు.
వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లు వఔుౄలఔు, ఔుట్లెంఫలనికి, ఫిెంథరలఔు ఔడర ఇవుఫడెణరబ.
ఔుట్లెంఫ ప్కైజీ యక్షణ
ఔుట్లెంఫ ప్కైజీ యక్షణనఽ కిెంథి యదరనెంలల భెంజూయవ ఙేయౄ యవ.:


సెంప్దన యవడె (బీభా ఙేలన వఔుౄలు) భభిమ సెంప్థిసౄ ఽెంట్ే జీయత పలఖయుబృ: ఔ వకిౄలల ఉెండే
భీత్తలల యదరయణ భిబృతేల భిదిలల కోయవఔునైట్లిగ కొుఔుభికీ బీభా ఙేలన సుతెంతా నలట్ి లఫడి య భ ్



జీయత పలఖయుబృ (సెంప్దనయవలు కఔప్ో ణే): సెంప్దనయవడె బీభా ఙేలన నలట్ి లఫడి య భ ్లల
యదరయణెంగ 50రతెం థీనిని నిభిేషీఫైన ఖభిషీ భిబృత్తకి భిబృతెం ఙేమవచఽి. ఉథర. యౄ. లక్ష లేథర యౄ.
3లక్షలు.



(ఐదఽ నఽెంచి ప్త్తకైళ్ా ై భధ) నలాలు: నిభిేషీ ఖభిషీ భిబృత్త అెంట్ే కోు చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి
సెంప్దనయవలెైన తయౌా దెండెాలు బీభా ఙేలన నలట్ి లఫడి య భ ్లల యదరయణెంగ 25రతెం

ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లు
ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లు అధేయ యదరయణెంగ యభిిఔ ప్లల఼లుగ భాతాఫే ఉెంట్లబ. ఏడరథికోయభి భాతాఫే
యట్ిని ునయవదే భిెంచఽకోవడరనికి అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ బీభా సెంస లు
ఏడరథి ఔధరై తఔుువ కలభిబృత్త ఔయౌగిన ఖూ
ర ు వకిౄఖత ాభాద ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచవచఽి. అెంణేకఔ ఏథేని నిభిేషీ
సెంగట్నలఔు ఔడర ఔవభైజీని అెంథిెంచవచఽి.
ఖూ
ర ు ప్లల఼లలల బునైయకలు కిెంద ఇవుఫడరుబ:


మాజభాన సెంస భభిమ ఉథో గి సెంఫెంధెం
ఈ ప్లల఼లు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంస లఔు, సెంగానికి భెంజూయవ ఙేమఫడెణరబ:



o

నేయవ ఔయౌగిన ఉథో ఖ లు

o

నేయవనలట్ిని ఉథో ఖ లు

మాజభాన-ఉథో గి బయతయ సెంఫెంధెం
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ఈ ప్లల఼లు యక్షణ అెంథిెంచడెం కోసెం సెంగాలు, య లలైట్ీలు, ఔా ఫ ోలు లాెంట్ి యట్ికి భెంజూయవ
ఙేమఫడెణరబ.:
o

నేయవ ఔయౌగిన ఉథో ఖ లు

o

నేయవఙే ఖ భిౄెంు ప్ ెందని సబ లు

(ఖభనిఔ: ఉథో ఖ లు యేయవగ యక్షణ అెంథిెంచవచఽి)
ఎభ ఔలు యభిగినుడె వభిౄెంఙే ప్లల఼ భభిమ భోజుయభీ నఽలనఽ కోలలవడరనికి భియౘయెం
ఇథి ఒ ాణేకిెంచిన వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼. జఞబిణర యచిన ఎభ ఔ యయవఖ ళ్ు నఽెంచి యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం ఈ
ప్లల఼కి యౄఔలన ఙేమఫడిెంథి.
i.

కెాబమ్ సెందయౌెంగ ాత్త ఎభ ఔ యయవఖ డెకి ాయౄ యెంచిన యధెంగ లయ ాయోజనెం లేథర బీభా య భ ్ రతెం.

ii. యక్షణ ప్ ెంథిన ఎభ ఔ యఔెం, తగియౌన థెఫో సుపలవెంనలై ాయోజనెం భిణరభెం ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
iii. భభిెంత లలతేగ యవభిెంఙరలెంట్ే, ణేయౌకెైన యయవఖ డె ఔధరై జట్ిలఫైన యయవఖ డెఔు ాయోజన రతెం ఎఔుువగ
ఉెంట్లెంథి. ఇథి కఔుెండర యేయౌ ఎభ ఔణో ప్ో యౌిణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుువ రతెం ాయోజనెం ఉెంట్లెంథి.
iv. థిన చయలనఽ కోలలవడెంణో ప్లల఼లల నియుచిెంచిన లయ ాయోజధరలఔు ఔడర ఈ ప్లల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
అెంట్ే త్తనడెం, యబాెం ఙేసఽకోవడెం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరాలనఽ ఆుకోలేఔప్ో వడెం లాెంట్ియ లేథర తన
జీయణరనిై నియుళెంచఽకోవడెంణో భ డిడిన కయవినఽ బీభా థరయవఔు అెంథిెంఙే యబలలని చలనలేబృ.
v. ఆసఽత్తా నఖదఽ ాయోజనెం భభిమ ాభాద భిత్త యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అెంథిసౄ ఽెంథి. బీభా ఙేలే బణరౄలు,
ఫనిట్ ాయోజధరలలల వణరసెంణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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O. అెంతభజతీమ ామాణ బీభా
1. ప్లల఼ అవసయెం
యప్యెం కోసెం, యయౘయ మాతా కోసెం, చదఽవుల కోసెం పలయతథేశ్ెం ఫమట్ త్తభిగై ఒ పలయతీమ డె అఔుడ ఫస ఙేలన
సెందయౌెంగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసుస తఔు ఖ యబయ ాభాదభ ెంథి. అఫభిక, కెనడర లాెంట్ి థేరలలా యైద
సెంయక్షణ కయవి ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఈ థేరలఔు యమా ల వకిౄ దఽయదిషిఔయెంగ ఏథేని ాభాదెం/అసుస తఔు ఖ భెైణే
నలదె యబ ఆభిఔ సభసలనఽ ఎదఽభోువలలభవచఽి. ఇలాెంట్ి దఽయదిషిఔయ సెంగట్నల నఽెంచి యక్షణ ప్ ెందడరనికి
ామాణ ప్లల఼లు లేథర యథేయౕ ఆభోఖ, ాభాద ప్లల఼లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
2. ఔవభైజీ భిది
ఇలాెంట్ి ప్లల఼లు ప్ాథబృఔెంగ ాభాదెం భభిమ అసుస త ాయోజధరల కోసెం ఉథేేయెంచినయ. అబణే భాభెుట్లల
అెందఽఫలట్లలల ఉనై లు ఉతతే
ౄ లు కై ఉతత్తౄ భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలణ
ర ని ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ఇెందఽలల
అెందఽఫలట్లలల ఉనై యక్షణలు:
i.

ాభాద భిత్త/ అెంఖయైఔలెం

ii. అసుస త/ాభాదెం కయణెంగ యైద కయవిలు
iii. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ తనప్ో వడెం
iv. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ భవడెంలల ఆలసెం
v. ప్స్కప్ో యవి భభిమ దయౄయేజులు తనప్ో వడెం
vi. ఆలౄ /వకిౄఖత నయౖిలఔు భూడో ప్భీి ఫలధత
vii. ామాణరల యదఽె
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viii. ళెైజఞక్ యక్షణ
3. ాణరయఔల యకలు
జనయెంజఔ ప్లల఼లుగ యప్య, యయౘయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవు ాణరయఔలనఽ, ఉథో ఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽి.
4. ఈ బీభానఽ ఎవయవ అెంథిెంచవచఽి
యథేయౕ లేథర సుథేయౕ ామాణ బీభా ప్లల఼లనఽ జీయత బయతయ భభిమ ాణేఔ ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సలు భాతాఫే ాణేఔ
ఉతత్తౄ గనా, ాసౄ ఽత ఆభోఖ ప్లల఼కి అదను యక్షణగనా అెంథిెంచవచఽి. అబణే అదను యక్షణకోసెం ఙెయౌాెంఙే
న఼ాబృమెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద ప్ాదికయ సెంస ఆమోదెం ప్ ెంథి ఉెండరయౌ.
5. ప్లల఼ని ఎవయవ తీసఽకోవచఽి
యప్యెం, యయౘయ మాతా, చదఽవుల కోసెం యథేరలఔు యమా ల ఏ పలయతీమ ప్ౌయవడెైధర ఈ ప్లల఼ని తీసఽకోవచఽి. పలయతీమ
ఔెంనలన్సలు యథేరలలా ెంథరలనలై ెంనే ఉథో ఖ లఔు ఔడర యక్షణ లబుెంచఖలదఽ.
6. బీభా ఙేలన బతౄ ెం భభిమ న఼ాబృమెంలు
యక్షణ అఫభిక డరలయా లల భెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ అథి లక్ష డరలయా నఽెంచి ఐదఽ లక్షల డరలయా భధ
ఉెంట్లెంథి. యైద కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యపలగనికి, తయయౌెంు, సుథేరనికి త్తనెండెంాదరన యపలఖెంగ
ఉెంట్ ెంథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ యబ. ఫలధత యక్షణకోసెం ఎదఽయవ చాడఫడిెంథి. న఼ాబృమెంనఽ
డరలయా లల ఙెయౌాెంఙరయౌ్న ఉథో ఖ ాణరయఔ యషమెంలల తనెంచి బృగియౌన యట్ికి న఼ాబృమెంలనఽ యౄప్బలలలధే
ఙెయౌాెంచవచఽి. ాణరయఔలధేయ యదరయణెంగ భెెండె యకలుగ ఉెంట్లబ:


అఫభిక/కెనడర బృనయౘబెంచి ాెంచ యౄ ెం



అఫభిక/కెనడరణో ప్ట్ల ాెంచ యౄ ెం

కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఆలమా థేరలలా భాతాఫే, ఐభోప్ థేరలలా భాతాఫే అనైట్లి యక్షణ ఔయౌయౄబ.

1. కభపభైట్ నియెంతయ ామాణీఔుల ాణరయఔలు
ఇథి ఒ కభపభైట్ సెంస తయచా పలయతథేశ్ెం ఫమట్ యట్ిెంఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత ప్లల఼లు తీసఽఔుెంట్లనై
ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుువ సెందభౌలు యథేరలఔు యమా ల వఔుౄలు ఔడర ఈ యక్షణనఽ తీసఽకోవచఽి. ాత్త యట్న
ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల అెందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సెంకనలైధర భిబృతేలుధరైబ.
ఒ ఔెంనలన్స ఉథో ఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల అెంచధర ఆదరయెంగ భ ెందసఽౄ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙే యభిిఔ ాఔట్న
ప్లల఼ అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ప్ ెంథిన యక్షణగ ఉెంట్లెంథి.
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ఉథో ఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి /క్షెం భోజులఔు ాఔట్నలు ఙేమఫడెణరబ. న఼ాబృమెం ఔడర భ ెందఽగ
సయవెఫలట్ల ఙేమఫడెణరబ. అదను భ ెందసఽౄ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంుణో కాయ అబణే ప్లల఼ ఉనై తయవణెంలల ని థిధరల
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే యసలుఫలట్ల ఔడర ఇవుఫడిెంథి.
యప్య, యయౘయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై ప్లల఼లు భెంజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.
ఒ.ఎెం.న కిెంద యదరయణ బృనయౘబెంులలల భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలు ఙేయిఫడరుబ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు
యథేరలలా చికిత్ తీసఽఔుధేెందఽఔు యక్షణ ప్ ెందలేయవ.
ఈ ప్లల఼ల కిెంద ఆభోఖ సెంఫెందిత కెాబమ్లు ూభిౄగ నఖదఽ యళతఫై ఉెంట్లబ. అెంట్ే ాత్త బీభా సెంస యథేరలలల
ప్లల఼లఔు లేవలు అెంథిెంఙే యధెంగ ాదరన థేరలలా ధట్వర్ు ఔయౌగిన భభో అెంతభజతీమ లేయ సెంస ణో ెందెం
ఔుదఽయవిఔుని ఉెంట్లెంథి.

P. ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణ
1. ఫిెంద ప్లల఼లు
అదరమెంలల ఇథివయలల యవభిెంచిన యధెంగ, ఒ సెంస మజభాని, ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెడ
ర ిట్ కయవు యపలఖెంగ ఉెండే ఒ
ఫిెంద మజభాని ఫిెంద ప్లల఼ తీసఽఔుెంట్లయవ. ఇఔుడ ఒ లెంగిల్ ప్లల఼ వఔుౄల ూభిౄ ఫిెంథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి
ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లనఽ ఏ బీభా ఔెంనలన్స అబధర అెంథిెంచవచఽి. అబణే ఇలాెంట్ి ఉతతే
ౄ లన్సై ఏడరథి కలెం
ునయవదే యణ కెంట్లాఔుిలుగ ఉెండరయౌ.
ఫిెంద ప్లల఼లు – ఆసత్తాలల ఙేభినుడె లబుెంఙే యయయౖీెంరల ాణేకెంరలు.
1. ఔవభైజీ భిది
ఫిెంద ఆభోఖ బీభాలలని అతెంత యదరయణ యౄెంలల ఉథో ఖ లు, యభి ఔుట్లెంఫ సబ లెైన జీయత పలఖయుబృ, నలాలు,
తయౌా దెండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే యధెంగ మాజభానఽలు ప్లల఼ తీసఽఔుెంట్లబ.
2. భ ెందఽగధే లదేఫైన యక్షణ
ఫిెంద ప్లల఼లు ఙరలావయఔు ఆ ఫిెందెం అవసభలఔు తఖా ట్ి ల భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన యక్షణలుగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి ఫిెంద
ప్లల఼లలల ఫిెంద ప్లల఼ కిెంద యక్షణ అెంథిసౄ ఽనై వకిౄఖత ప్లల఼లలని లు ప్ాభాణఔ బృనయౘబెంులనఽ చాడవచఽి.
3. ాసాత్త యక్షణ
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ఫిెంద ప్లల఼లలని అతెంత యదరయణ బృనయౘబెంగ ాసాత్త యక్షణనఽ ఙెవచఽి. థీనిని ాసౄ ఽతెం కొనిై బీభా సెంస లు
భెెండె నఽెంచి భూడేళ్ా యేచి ఉెండే కలెంణో వకిౄఖత ప్లల఼ల కిెంద అెంథిసౄ ఽధరైబ. ఒ ఫిెంద ప్లల఼లల అథి యదరయణెంగ
ణొబృ్థి ధలల యేచి ఉెండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. కొనిై సెందభౌలలా అథి ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేెంథి.
ాసాత్త యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్ ాసవెం సయౘ చిధరైభి ాసవెం కోసెం ఆసఽత్తాలల ఙేభినుడె అబయ కయవిలనఽ
అెంథిసౄ ఽెంథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుట్లెంఫెంనలై బీభా ఙేలన ఫైతౄ య భ ్ఔు లలఫడి యదరయణెంగ యౄ. ప్త్తఔ యేల నఽెంచి మాపై
యేల వయఔు భిబృతెం ఙేసౄ ఽధరైయవ.
4. చిధరైభికి యక్షణ
వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼లలల చిధరైయవలఔు యదరయణెంగ భూడె ధలల వమసఽ నఽెంచి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄయవ. ఫిెంద
ప్లల఼లలల, యయవులఔు బదట్ి భోజు నఽెంఙే యక్షణ లబుసఽౄెంథి. కొనిై సెందభౌలలా ాసాత్త యక్షణ భిబృత్తకి లలఫడి
ఉెంట్లెంథి. భభికొనిై సెందభౌలలా ఔుట్లెంఫలనికి బీభా ఙేలన ూభిౄ బణరౄనికి యసౄ భిెంచఫడి ఉెంట్లెంథి.
5. భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యధఽలఔు యక్షణ, యేచి ఉెండే కలెం యదఽె
భ ెందఽగ ఉెంట్లనై యదిని ఔునఫట్ి డెం, భ నలై భోజుల యేచి ఉెండే కలెం, భెెండేళ్ు యేచి ఉెండే కలెం, జనఽయఫైన
యధఽలఔు ఈ భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద ప్లల఼లల యక్షణ ఉెండవచఽి.
6. న఼ాబృమెం ఖణన
ఒ ఫిెంద ప్లల఼కి చరర్జ ఙేసౄ ఽనై న఼ాబృమెం ఫిెంద సబ ల వయో యవభలు, ఫిెంద భిభాణెం, ఇెంక భ కెంగ ఫిెందెం
యొఔు కెాబమ్ల అనఽబవెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఏట్ల న఼ాబృమెం భాయవతేెండడెంణో ఙెయౌాెంచిన
న఼ాబృమెంలఔు

లలఫడి

తన

కెాబమ్లనఽ

నియుళెంచఽకోవడరనికి

ఫిెంద

ప్లల఼థరయవ ాయోజధరనిై

దిఱిలల

నలట్ి లఔుెంట్లెండడెంణో నలైన నేభపునై అదను యక్షణలు ఫిెంథరలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణరబ.
7. మాజభాన బయతయ ఉథో గి ఫిెంథరలు
పలయతథేశ్ెంలల, నిమెంతాణ సదఽప్మాలు ఒ ఫిెంద బీభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథేెశ్ెం కోసెం ఫిెంథరలనఽ ఏభట్ల
ఙేమడరనిై ఔఠినెంగ నిఱేదిసౄ ఽధరైబ. ఉథో ఖ లు కని యభికి ఫిెంద ప్లల఼లనఽ ఇఙేిట్ుడె ఫిెంద మజభానికి,
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సెంఫెందరనిై నిభేభిెంచడెం భ కెం కఖలదఽ.
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ఉథరహయణ
తన ప్ దఽు కాణరథరయవలు లేథర కెరడిట్ కయవుథరయవల కోసెం ప్లల఼ తీసఽఔుధే ఒ ఫలెంఔు ఒ homogenous
groupనఽ ఏయయవసఽౄెంథి. ఇెందఽలల తభ అవసభలఔు తగినట్లి యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ెందసఽౄ ప్లల఼ల
థరుభ ఒ పలభీ ఫిెందెం ాయోజనెం అెందఽకోఖలదఽ.
ఇెందఽలల కోు వకిౄఖత కాణరథరయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెం కసౄ తఔుువగ ఉెండవచఽి కన్స ఒ ఫిెందెంగ బీభా
సెంస ఔు లబుెంఙే న఼ాబృమెం తగినెంతగ ఉెంట్లెంథి. థీెంణో ఫలెంఔు ఫయవగెైన ప్లల఼ యౄెంలల తన కాణరథరయవలఔు ఫయవగెైన
న఼ాబృమెం భైట్ాణో యలువనఽ జోడిెంచి అెంథిసౄ ఽెంథి.
8. ధయల నియృ మెం
ఫిెంద ప్లల఼లలల, ఫిెంద భిభాణెంణో ప్ట్ల ఫిెంద కెాబమ్ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ న఼ాబృమెంనలై తగిాెంుణో
తగిాెంుకోసెం సదఽప్మెం ఉెంథి. ూభిౄ ఫిెంథరనికి ప్లల఼లల యక్షణ ఉెండడెంణో ఫిెంద బీభా ాత్తఔల ఎెంనఔ భ ునఽ
తగిాసౄ ఽెంథి. ఫయవగెైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ఫేయభాడేెందఽఔు ఫిెందథరయవ యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అబనట్ికీ ఇట్ీవయౌ
కలెంలల, ప్ో ట్ీ కయణెంగ న఼ాబృమెంనఽ తగిాసౄ ఽెండడెం వలా ఈ యపలఖెం అదిఔ నషి నిషత్తౄ ని చయ చాలెంథి. థీనివలా కొనిై
బీభా సెంస లు కొెంతవయఔు న఼ాబృమెంనఽ, యక్షణనఽ సబౄక్షిసౄ ఽెండగ భిల త్తని చఔుథిథె రయని ఇట్ికీ ాఔట్ిెంచలేని భిసత్త
ధలకొెంథి.

9. న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు
మాజభాన సెంస లేథర ఫిెంద మజభాని ఈ న఼ాబృమెంలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌాెంచవచఽి. అబణే ఇథి యదరయణెంగ
ఉథో ఖ లు లేథర ఫిెంద సబ ల ప్తా ప్ాత్తథిఔధే ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, మాజభాన సెంస /ఫిెంద మజభాని
న఼ాబృమెం వసాలు ఙేల, సబ లెందభికీ యక్షణ ఔయౌెంఙేలా న఼ాబృమెం ఙెయౌాసౄ ఽెండడెణో అథి బీభా సెంస ణో కై ెందెం
కిెందఔు వసఽౄెంథి.
10. మాడ్స-ఆన్ ాయోజధరలు
భ ెందఽగ లదేెం ఙేలన ఫిెంద ప్లల఼లు దెంత సెంయక్షణ, దిఱి సెంయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాెంట్ి యట్ికి యక్షణలు
ఔయౌయౄబ. కొనిై సెందభౌలలా అదను న఼ాబృమెంలు లేథర ప్ోా ణర్హఔ ాయోజధరలణో తీవా అసుస త యక్షణ ఔడర
లబుయౄబ.
ఖభనిఔలు :
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ఫిెంద ాభాదెం భభిమ ఆభోఖ యక్షణలనఽ భెంజూయవ ఙేమడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫెంధనలనఽ యౄప్ ెంథిెంచిెంథి. ఇథి
ఙెలాని, డఫ ో సెంప్దనకోసఫే ఫిెంద ప్లల఼ థకలనఽ ాయేశ్నలట్ేి నమవెంచఔుల మోయనికి ఖ భి కఔుెండర వఔుౄలనఽ
సెంయక్షిసౄ ఽెంథి.
ాబ తుెం థరుభ తభ లఫోెంథి అెందభికీ ప్లల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేసౄ ఽెండడెంణో ఇట్ీవల ాయేశ్నలట్ిిన ాబ తు ఆభోఖ బీభా
థకలు, జధరఔయి ఔ ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర ఫిెంద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి.
నియుచనెం
ఫిెంద నియుచధరనిై కిెంథి యధెంగ యవభిెంచవచఽి:

a) కై ఉథేెశ్ెంణో ఔడిన వఔుౄలనఽ ఫిెందెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. తభ తయున బీభానఽ సభఔభైిెందఽఔు ఆ ఫిెందెంలలని
ఫజఞభిట్ీ సబ ల ఆమోథరనిై ఫిెంద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉెండరయౌ.

b) బీభానఽ ప్ ెంథే ాదరన ాయోజనెంణో ఎలాెంట్ి ఫిెందెం యౄప్ ెంథిెంఙరయౌ.
c) చరభిజ ఙేలన న఼ాబృమెం, లబుసఽౄనై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిెంద ప్లల఼లల సషిెంగ
సాచిెంచఫడరయౌ.

d) ఫిెంద తగిాెంులు వకిౄఖత సబ లఔు భయుెంచఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెం బీభా ఔెంనలన్సకి ఇఙేిథరనిఔధరై
ఎఔుువగ ఉెండభదఽ.

2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫ్ోా ట్ర్ ఔవర్
లు ఫిెంద ప్లల఼లలల, ాత్త ఔుట్లెంఫెం నియుచిెంచిన బీభా య భ ్ఔు యక్షణ ప్ ెందఽణరబ. అథి లక్ష యౄప్మల నఽెంచి
ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఇెంక కొనిై సెందభౌలలా అెంతఔధరై ఎఔుువగ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫలనికి బీభా ఙేలన య భ ్
ఔభిగిప్ో ణే ఇలాెంట్ి భిల త్త తలెతౄ ేతేెంథి. భ కెంగ ఒ ఔుట్లెంఫ సబ డికి నలదె అసుస త ఏయడిన క్షెంలల ఇలా
జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలలా, ఫపర్ యక్షణ థరుభ ఉశ్భనెం లబుసఽౄెంథి. ఇెందఽలల బీభా ఙేలన ఔుట్లెంఫెం
అదను కయవిలనఽ ఈ బృఖ లు బతౄ ెం నఽెంచి అెందఽఔుెంట్లయవ.
ఔుాౄ ెంగ ఙెప్లెంట్ే, బృఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽెంచి కోట్ి యౄప్మలు, అెంతఔధరై ఎఔుువ యబ వయఔు
భాయవతేెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ బీభా బతౄ ెం ఔభిగిప్ో బనుడె ఈ బణరౄలనఽ బృఖ లునఽెంచి తీసఽఔుెంట్లయవ.
అబనట్ికీ థీనిని ఉయోగిెంచఽకోవడెం అధేథి యదరయణెంగ బీభా ఙేలన య భ ్ ఔయభి ఆసఽత్తాలల ఙేయగధే
ఔభిగిప్ో బయెందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా యబ అసుస తఔు భిబృతెం ఙేమఫడిెంథి.
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ఈ బృఖ లు నఽెంచి కోు సబ లు ఉయోగిెంచఽకోఖల బతౄ ెంనలై ఔడర భిబృత్త ఉెంథి. ఙరలావయఔు బీభా ఙేలన అసలు
య భ ్ వయఔు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి. భధ యబ ప్లల఼లఔు ఇలాెంట్ి బృఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణరబ. ఒ
యరుసప్తేాడెైన లేకభి తఔుువ బీభా బతౄ ెం ఔయౌగిన ప్లల఼లఔు ఈ యక్షణనఽ అెంథిెంచయవ.

Q. ాణే ఔ ఉతతే
ౄ లు
1. యధఽలఔు యక్షణలు
ఇట్ీవయౌ కలెంలల, కన్ర్, భధఽఫేహెం లాెంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు ాణేకిెంచిన యక్షణలనఽ ఔడర బీభా ఔెంనలన్సలు
ఙరలావయఔు పలయత భాభెుట్లల ాయేశ్నలట్ి లబ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫైెంథి. అెంట్ే ఐదఽ నఽెంచి ఇయయై ఏళ్ా కలెం వయఔు
ఉెంట్లెంథి. సుస త ాయోజనెం ఔడర ఇెందఽలల ఙేయిఫడిెంథి. అెంట్ే ఒ భెఖ లర్ యైద భీక్ష కోసెం బీభా సెంస ఙెయౌాెంు
జయవుతేెంథి. యఔౄ ెంలల చకెుయ భిభాణెం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ ప్ో ట్ల లాెంట్ి ఫయవగెైన నిమెంతాణ కయకలఔు ప్లల఼లల భెెండో
ఏడరథి నఽెంచి న఼ాబృమెంల తగిాెంు యౄెంలల ప్ోా ణర్హెం ఉెంట్లెంథి. భభోయైు, సభిగా  నిమెంత్తాెంచఽకోఔప్ో వడరనికి అదిఔ
న఼ాబృమెం వసాలు ఙేయౄ యవ.
2. భధఽఫేహ భోఖ లఔు యక్షణ ఔయౌెంచడెం కోసెం యౄప్ ెంథిెంచిన ఉతత్తౄ
26-65 ఏళ్ా వమసఽనై వఔుౄలు ఈ ప్లల఼ని తీసఽకోవచఽి. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు ునయవదే భిెంచఽకోవచఽి. బీభా ఙేలే
బతౄ ెం యౄ. 50 యేల నఽెంచి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉెంట్లెంథి. ఖథి అథెెనలై భిబృత్త వభిౄసౄ ఽెంథి. భధఽఫేహ ఔెంట్ి
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సభసలు, భూతా నెండరలు, భధఽఫేహెం కయౌ సభసలు, థరత కయవిలు సయౘ భూతా నెండరల భాభిడీ లాెంట్ి
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽత్తా కయవిలనఽ ఙెయౌాెంఙే ఉథేెశ్ెంణో ఈ ఉతత్తౄ యౄప్ ెంథిెంచఫడిెంథి.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
ఆసఽత్తాలల

ఙేయఔభ ెందఽ

కయవిలఔు

యక్షణ

కలెం

కోు

బీభా

సెంస నఽ

ఫట్ిి

భాయవత

ప్లల఼లల

నియుచిెంచఫడెతేనైట్ికీ, ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలనఽ ఙెయౌాెంచడెం కోసెం అతెంత యదరయణెంగ పలయసఽౄనై
కలెం________
I.

థిళేనఽ భోజులు

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

R.

ఆభోఖ ప్లల఼లలల కీలఔ థరలు

1. ధట్వర్ు లేయ సెంస
ధట్వర్ు లేయ సెంస ఒ ఆసఽత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్/డేకైర్ లలెంట్ర్ఔు ాత్తప్థియౄ యవ. బీభా ప్ ెంథిన భోఖ లఔు నఖదఽ యళత
చికిత్ అెంథిెంచడెం కోసెం అథి ఒ బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏణో ెందెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. బీభా సెంస లు/ట్ి.న.ఏలు
యదరయణెంగ ఉనైత యబ లేవఔు బభోయ ఇఙేి ఇలాెంట్ి సెంస ల నఽెంచి చరభీజలు, ఼జులనలై యనఽఔల తగిాెంులనఽ
కోయవఔుెంట్లబ. ధట్వర్ు ఫమట్ ఉనై లేయ సెంస ల వదె ఔు ఔడర భోఖ లు యళ్ువచఽి కన్స అయ భభిెంత ఎఔుువ ఼జునఽ
వసాలు ఙేయౄ బ.

2. ప్ాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస ధట్వర్ు (PPN)
ధరణఫైన చికిత్నఽ అత్త తఔుువ ధయఔు అెంథిెంఙేలా చాలేెందఽఔు ప్ాదరనెం ఔయౌగిన ఆసఽతేాల ధట్వర్ునఽ
యౄప్ ెంథిెంఙే అవకశ్ెం బీభా సెంస ఔు ఉెంథి. అనఽబవెం, యనియోఖెం, సెంయక్షణనఽ అెంథిెంఙే కయవి, ప్ాత్తథిఔన బీభా
సెంస థరుభ కొనిై సెంస లనఽ భాతాఫే ఈ ఫిెందెం ఎెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్ే థరనిని ప్ాదరనెం ఔయౌగిన లేయ సెంస ధట్వర్ు
అని నలుసఽౄధరైభ .
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3. నఖదఽ యళత లేవ
యది చికిత్ఔు అులు తీసఽకోవడఫే యవణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణెంగ ఉెంట్ ెందధే యషమెం అనఽబవూయుఔెంగ
ణెయౌలెంథి. ఆసఽతేాలఔు ఎలాెంట్ి ఙెయౌాెంు జయఔధే యక్షణ భిబృత్త వయఔు చికిత్ కయవిలనఽ ప్ ెంథేెందఽఔు నఖదఽ యళత
లేవ యలు ఔయౌయోౄ ెంథి. బీభాథరయవ ఙేమాయౌ్ెందలాా ఒ ధట్వర్ు ఆసఽత్తాని సెంాథిెంచి, బీభా యవజువుగ తన ఆభోఖ
కయవునఽ సభభిెంచడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళత సదఽప్మానికి బీభా సెంస యలు ఔయౌసఽౄెంథి. ాయేయత బతౄ ెం
కోసెం అథి ధట్వర్ు సెంస ఔు ధేయవగ డఫ ో ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. అబనట్ికీ, బీభాథరయవ ప్లల఼ భిబృతేలనఽ థరట్ిన తభుత
బృగియౌన బణరౄనిై, ప్లల఼ నిఫెంధనల ాకయెం బీభా సెంస ఙెయౌాెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

4. థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిరట్ర్ (TPA)
ఆభోఖ బీభాలల ఙోట్ల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభెంగ థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిరట్ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽి.
ఆభోఖ బీభా కెాబమ్లనఽ నియుళెంచడెంకోసెం ాెంచెం నలుభూలలా లు బీభా సెంస లు సుతెంతా సెంస ల లేవలనఽ
యనియోగిెంచఽఔుెంట్లధరైబ. ఈ ఏజెన్స్లు ట్ి.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధరైబ.
పలయతథేశ్ెంలల, ట్ి.న.ఏనఽ కిెంథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల యౌఔయెం కోసెం బీభా సెంస నిమబృెంచఽఔుెంథి.:
i.

తన బీభా ప్లల఼కి నిదయశనెంగ ఒ ఖ భిౄెంు కయవునఽ అెంథిెంచడెం, థరనిని అసఽత్తాలల ాయేరనికి
ఉయోగిెంచవచఽి.

ii. ధట్వర్ు ఆసఽతేాలలా నఖదఽ యళత లేవనఽ అెంథిెంచడెం
iii. కెాబమ్ల ప్ాలలలెంగ్
ట్ి.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కెాబమ్లనఽ ప్ాలలస్క ఙేల, కభయవ ఙేలేెందఽఔు బీభా సెంస లు నిమబృెంచిన సుతెంతా సెంస లు.
యయషీ ఖ భిౄెంు కయవుల జఞభీ నఽెంచి నఖదఽ యళత ప్ాత్తథిఔ లేథర భీఇెంఫర్్ఫెంట్ ప్ాత్తథిఔన కెాబమ్ల లలట్ిల్ఫెంట్
వయఔు ట్ి.న.ఏలు ఆభోఖ ప్లల఼థరయవలఔు లేవలు అెంథియౄ బ. థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిట్
ర యా శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలట్ి లయవ.
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽ్లు భెంజూయవ ఙేల, నిమెంత్తాసౄ ఽెంథి. ట్ి.న.ఏగ అయోత యదిెంఙేెందఽఔు ఔన్సస నలట్ి లఫడి, ఇతయ
నిఫెంధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృ బసఽౄెంథి.
కఫట్ిి ఆభోఖ కెాబమ్ల లేవనఽ ఇుడె ట్ి.న.ఏలఔు బీభా సెంస లు ప్ యవఖ లేవలుగ అెంథిసౄ ఽధరైబ. వసాలెైన
న఼ాబృమెంలల ఐదఽ నఽెంచి ఆయవ రణరనిై ప్భిణోఱఔెంగ యట్ికి అెంథిసౄ ఽధరైబ.
థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిరట్యవా ఆసఽతేాలు, ఆభోఖ లేయ సెంస లణో అవగహన ెందెం ఔుదఽయవిఔుెంట్లధరైబ. ధట్వర్ు
ఆసఽతేాలలల చికిత్ అెందఽఔుధే ఎవభెైధర వకిౄకి నఖదఽ యళత లేవలు లబుెంఙేలా చాసఽౄధరైబ. ఆసఽతేాలణో
సభనుమెం ఙేసఽఔుెంట్ృ, ఆభోఖ కెాబమ్లనఽ కభయవ ఙేసౄ ా, బీభా సెంస లు, బీభా థరయవల భధ అయ
భధవయవౄలుగ వవహభిసౄ ఽధరైబ.

5. ఆసఽత్తా
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ఒ ఆసఽత్తా అెంట్ే భోగిని లలల నలట్ి లఔుని ఆభోఖ సెంయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసుస త భభిమ గమాల థిన యభీ
చికిత్కోసెం ఏభట్ల ఙేలన సెంస అని అయ ెం. భిల త
 ేలఔు తఖా ట్ి ల ఇథి యనిఔ అదికయవల థరుయ ఆసఽత్తాగ నమోదఽ
ఙేమఫడి ఉెంట్లెంథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయోత ఔయౌగిన యైదఽడి యయేక్షణలల ఉెంట్ృ, కిెంద నేభపునై యధెంగ ఔన్సస
అయోతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉెంట్లెంథి:
a) థి లక్షలఔధరై తఔుువ జధరపల ఔయౌగిన ట్ి ణరలలా ఔన్ససఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ ప్ాెంణరలలా 15
డఔలు ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
b) ఇయయై ధరలుఖా ెంట్ల ని ఙేలే అయవోలెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథిని ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
c) ఇయయై ధరలుఖా ెంట్ల ని ఙేలే అయవోలెైన యైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి;
d) శ్సౄ ై చికిత్ యదరధరలనఽ య ెంతెంగ ఙేట్ేి ెందఽఔు అనఽవుగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్
తిబయట్ర్నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.;
e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయవులనఽ నియుళసఽౄెంథి. బీభా ఔెంనలన్స అదికభిఔ లఫోెంథికి యట్ిని అెంథేలా ఙేసౄ ఽెంథి.

6. యైదఽలు
ఒ యైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భయౖిరనికి ఙెెంథిన యైద భెండయౌ నఽెంచబధర ఒ ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్నఽ ఔయౌగి
ఉెంట్లయవ. తథరుభ థరని భిదికి లలఫడి యైద విత్తౄ ని ప్ాకీిస్క ఙేలే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. తన లెైలలనఽ్ యసౄ ిత్త, యఙరయణ
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళసఽౄెంట్లయవ. అబనట్ికీ, భిజిషిర్ు ప్ాకీిషనర్ బీభాథరయవగ కభదన్స, లేథర యభి సనిైళత
ఔుట్లెంఫ సబ డె కభదధే నిఫెంధననఽ యదిెంఙే లేుచి బీభా ఔెంనలన్సలఔు ఉెంట్లెంథి .

7. అయోత ఔయౌగిన నయవ్
అయోత ఔయౌగిన నయవ్ అెంట్ే నభి్ెంగ్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఇెండిమా లేథర పలయతథేశ్ెంలలని ఏ భషిరెంలలని నభి్ెంగ్ కౌని్ల్
నఽెంచబధర ఙెలా ుఫలట్ల భిజిలేిరషన్నఽ ఔయౌగి ఉెండడెం.

8. అయ వెంతఫైన భభిమ అవసయఫైన కయవిలు
ఔ నిభైెయత పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల ఔ నిభైెయత యదికి చికిత్ కోసెం సభిప్ో తేెందని పలయెంఙే కయవిల భియౘయెం కోసెం ప్లల఼
అెంథిసౄ ఽనైెందఽన ఒ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లల ఎుడా ఈ నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి.
యదికి చికిత్ అెంథిెంఙేెందఽఔు యైదయెంగ అవసయఫైనయగ అబయ కయవిల యదరయణ నియుచనెం అథి జభిగై ప్ాెంతెంలల
అథే యఔఫైన చికిత్ఔు అబయ యదరయణ చరభీజల యబని బృెంచదని, ఎలాెంట్ి బీభా లేఔుెంట్ే ఙేమని చరభీజలనఽ అథి ఔయౌగి
ఉెండదని ఙెఫ ణోెంథి.
లేవలు, సయపభలఔు చరభీజలుగ అయ వెంతఫైన చరభీజలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄెంథి. ఇయ అసుస త/తగియౌన గమెం
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభిేషీ లేయ సెంస ఔు ప్ాభాణఔ చరభీజలుగ ఉెండడఫే కఔ, కైయఔఫైన, కై
యౄెంలలని లేవలకోసెం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ెంలల అభలు ఙేలే చరభీజలఔు అనఽఖ ణెంగ ఉెంట్లబ.
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ఈ నిఫెంధన లేయ సెంస బిలుాల బణరౄనిై నలెంచనివుఔుెండర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేకఔ యదరయణ యధఽలఔు చికిత్
కోసెం తఔుువ కయవిలఔు ఙేలేెందఽఔు ఫదఽలు కభీథెైన ఆసఽతేాలఔు యళ్ుడెం నఽెంచి బీభాథరయవనఽ అడెుఔుెంట్లెంథి.

9. కెాబమ్ ధనట్ీసఽ
ాత్త బీభా ప్లల఼ కెాబమ్ ఖ భిెంచి యెంట్ధే సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలని, దయౄయేజు సభయణఔు నిభిేషీ కల భిబృతేలనఽ
సాచిసఽౄెంథి. ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లలల, యనియోఖథరయవ నఖదఽ యళత సదఽప్మానిై కోయవఔుధే క్షెంలల ఆసఽత్తాలల
ఙేయఔ భ ెంథే సభాఙరయెం అెంథిెంచఫడెణరబ. అబనట్ికీ , భీఇెంఫర్్ఫెంట్ కెాబమ్ల యషమెంలల కొనిై సెందభౌలలా
బీభాదయవ కెాబమ్ ఖ భిెంచి బీభాసెంస లఔు సభాఙరయెం అెంథిెంఙరలధే యషమానిై ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర లు భోజులు/ధలలు
ఖడచిన తభుత దయౄయేజులనఽ సభభియౄయవ. బిలుాల సభయణలల జఞెం బిలుాల బణరౄనిై నలెంచడరనికి,
బీభాథరయవ/ఆసఽత్తా తథితభల మోయలఔు థరభి తీమవచఽి. కెాబమ్ల కోసెం సభెైన సదఽప్మాలనఽ ఙేమడెం నఽెంచి
ఔడర ఇథి ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి బీభా ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ కెాబమ్ల సతుయ సభాఙరయెంకోసెం త్తౄ డి
ఙేసౄ ఽెంట్లబ. కెాబమ్ దయౄయేజు సభయణఔు కల భిబృత్తని యదరయణెంగ డిరిర్జ ణేథీ నఽెంచి 15 భోజులుగ
నియృ బయౄయవ. ఇథి కెాబమ్లనఽ తుభితఖత్తన, కచిితఫైన భీత్తలల నియేథిెంఙేెందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేకఔ
అవసయఫైణే దభుౄలు ఙేట్ేి ెందఽఔు ఔడర బీభా సెంస ఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి.
నిభీృత వవదిని థరట్ిన తభుత కెాబమ్ సభాఙరయెం/తా సభయణ జభిగై క్షెంలల థరనికి ళేతేఫదే ఫైన కయణభ ెంట్ే
భియౕయౌెంఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు సాచిసఽౄధరైబ.

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు
వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼లలల, కెాబమ్ యళత ప్లల఼థరయవఔు ఏథో యౄెంలల ప్ోా ణర్హఔెం ఇఙేిెందఽఔు, ఒ సదఽప్మెం
యదరయణెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ధరలుఖ నియెంతయ, కెాబమ్ యళత ప్లల఼ కలాల భ గిెంులల ఆభోఖ భీక్షల
వమానిై త్తభికి ఙెయౌాెంచడరనికి ప్లల఼లు యౌఔయెం ఔయౌసఽౄధరైబ. ఇయ యదరయణెంగ అెంతఔుభ ెందఽ భూడేళ్ు కలెంలల
బీభా ఙేలన సఖట్ల య భ ్లల 1రతెంగ భిబృతెం ఙేమఫడిెంథి.

11. ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క
కెాబమ్ యళత ప్లల఼థరయవనఽ ప్ోా త్ళెంచడరనికి ాత్త కెాబమ్ యళత ఏడరథికి బీభా ఙేలన య భ ్నలై ఔుభ లేట్ివ్
ఫో నస్కనఽ అెంథిెంచడరనిై భభో యౄెంగ ఎెంచఽఔుెంథి. అెంట్ే, బీభా ఙేలన య భ ్ ునయవదే యణ సభమెంలల ఒ లయ
రతెం (ఉథరహయణఔు ఏట్ల ఐదఽ రతెం) ఫేయ నలయవఖ తేెందని అయ ెం. థి కెాబమ్ యళత ునయవదే యణలఔు ఖభిషీెంగ
50రతెం ఫేయ అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. బీభా ఙేలన వకిౄ బీభా ఙేలన అసలు బణరౄనికి న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాయౄ యవ.
ఎఔుువ యక్షణనఽ అెంథియౄ యవ.
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, సెంచిత ఫో నస్కనఽ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల ప్ాత్తథిఔన ూచీనలై భాతాఫే
అెంథిెంచవచఽి. ాయోజన ప్లల఼లనలై (న.ఏ ప్లల఼లు బృనయౘబెంచి) ఎెంత భాతాభూ కదఽ. సెంచిత ఫో నస్క నితీయవ
ప్ాలలఔిస్కలల, ప్లల఼ దయౄయేజులల సయవయెంగ నేభపునఫడరయౌ. అెంణేకఔ, ఒ కెాబమ్నఽ ఒ నిభిేషీ సెంవత్యెంలల ఙేలేౄ,
ప్ానౄ ెంచిన భైట్లలలధే సెంచిత ఫో నస్క తగిాెంచఫడెతేెంథి.

ఉథరహయణ
యౄ. ఐదఽ యేల న఼బృ
ా మెంణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు ప్లల఼ తీసఽఔుధరైడె. బదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి కెాబమ్
ఙేమఔుెంట్ే భెెండో ఏడరథిలల అెంణే న఼ాబృమెం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌాసౄ ఽనైట్ిక,ీ అతని బీభా బతౄ ెం యౄ.
3.15 లక్షలఔు నలయవఖ తేెంథి. (అెంతఔుభ ెందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతెం ఎఔుువ) ఇథి థేళ్ు కెాబమ్ యళత
ునయవదే యణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యళ్ాఖలదఽ.
12. భాలుస్క/ ఫో నస్క
కెాబమ్లు లేఔుెండర ఆభోఖ ప్లల఼ని నిలఫట్లికోవడెం కోసెం ప్ోా ణర్హభెంథిసౄ ఽనై భీత్తలలధే,

భాలుస్క అధే భభో

ాణరభాైమ భాయా ెం ఔడర ఉెంథి. ఒ ప్లల఼ కిెంద కెాబమ్లు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్ే, భాలుస్క అధే న఼ాబృమెం
లలడిెంగ్నఽ ునయవదే యణ సభమెంలల వసాలు ఙేయౄ యవ.
ఆభోఖ ప్లల఼ అధేథి యభాజిఔ ాయోజన ప్లల఼ కవడెంణో వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼లనలై ఇట్ివయఔు భాలుస్క వసాలు
ఙేమఫడలేదఽ.
అబనట్ికీ, ఫిెంద ప్లల఼ల యషమెంలల భాలస్క అధేథరనిని అయ వెంతఫైన భిబృతేలలా కెాబమ్ నిషత్తౄ ని
నిలఫట్లికోవడెం కోసెం తగినెంత బతౄ న఼ాబృమెంనఽ లలడ్స ఙేలే భాయా ెంలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. భభోయైు
న఼ాబృమెం ధయలల భెంచి అనఽబవెం ఏయడిణే న఼ాబృమెం భైట్లల తగిాెంు ఫో నస్క యౄెంలల అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.

13. కెాబమ్ తగిాెంు ఉెండదఽ
బీభా ఙేలన య భ ్లల ఫో నస్కఔు ఫదఽలు ాత్త కెాబమ్ యళత సెంవత్భనికి న఼ాబృమెంలల తగిాెంు కోసెం కొనిై
ఉతతే
ౄ లు అెంథిసౄ ఽధరైబ.

14. సహ-ఙెయౌాెంు
సహ-ఙెయౌాెంు అధేథి ఒ ఆభోఖ ప్లల఼ కిెంద ాత్త కెాబమ్లలని కొెంత పలగనిై బీభాథరయవ బభిెంచడెం అధే పలవన. ఇయ
ఉతత్తౄ ఆదరయెంగ నియోెంధఫైనయ కవచఽి లేథర సుచిెందఫైనయ కవచఽి. సహ-ఙెయౌాెంు అనవసయెంగ ఆసఽత్తాలల
ఙేయడెం నఽెంచి బీభాథరయవనఽ నియభిెంచడెం లాెంట్ి కొనిై ఔరభయక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄెంథి.
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సహ-పలఖయుభెం అధే బృఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత య భ ్ కఖలదఽ. లేథర అథి అనఽభత్తెంచిన కెాబమ్ బతౄ ెంలల ఒ
రతెం కవచఽి. భాభెుట్లలని కొనిై ఉతతే
ౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికిత్లు లాెంట్ి నిభిేషీ యధఽలఔు లేథర యదరయణెంగ ఙేలే శ్సౄ ై
చికిత్లు, లేథర ఒ నిభిేషీ వమసఽ థరట్ిన యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయౌాెంు నిఫెంధనలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.

15. తగిాెంు/బృఖ లు
ఆభోఖ ప్లల఼లలల బృఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి బీభా సెంస కెాబమ్ ఙెయౌాెంచడరనికి భ ెందఽగ బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న
నిభీృత య భ ్ అని ఙెవచఽి. అెంట్ే ఒ ప్లల఼లల తగిాెంు యౄ. థి యేలు అబణే, బీభాథరయవ భ ెందఽగ ాత్త బీభా
నషిెం ఙెయౌాెంులలనా భ ెందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌాయౄ యవ. థీనిని భభిెంత యవభిెంఙరలెంట్ే, కెాబమ్ యౄ. 80యేలు అబణే,
బీభా ఙేలన వకిౄ భ ెందఽగ యౄ. థియేలు బభిెంఙరయౌ. బీభా సెంస యౄ. 70యేలు ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
తగిాెంు ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసత్తా నఖదఽ ప్లల఼లలల బీభా సెంస ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాెంఙే భ ెందఽ వభిౄెంఙే
నిభిేషీ భోజులు/ఖెంట్ల సెంకగ ఔడర ఉెండవచఽి.

16. ఖథి అథెె ఆెంక్షలు
ఒ కెాబమ్ సెంబయెంచినుడె బీభా ఙేలన య ఫే్ ఙెయౌాెంచఖల ఖభిషీ బతౄ ెంగ ఉెండేలా లు ఉతతే
ౄ లు ఫళయెంఖ
భాభెుట్ా ఉెండగ, బీభా ఙేలన య భ ్ణో థరనిని భ డినలట్ిడెం థరుయ బీభాథరయవ ఎెంచఽఔుధే అవకశ్ెంనలై ధేడె లు
ఉతతే
ౄ లు ఆెంక్షలు అభలు ఙేసౄ ఽధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిెంచి ఆసఽత్తాలలని అనిై కయవిలు ఉెంట్లమని అనఽబవెం
ఙెఫ ణోెంథి. ఎఔుువ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉెండడెం వలా అనిై కయవిల దఽెలు థరనికి తఖా ట్ేి ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. కఫట్ిి ,
బీభా ఙేలన బతౄ ెంలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భిబృత్తగ యదిెంఙే ప్లల఼లల యౄ. లక్ష బీభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. యబని
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ప్ ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ. థీనిై ఫట్ిి కభీథెైన ఆసఽతేాలలల యలాసవెంతఫైన చికిత్
ప్ ెందగోభిణే, ప్లల఼ని ఔడర తగినెంత న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచి, ఎఔుువ బణరౄలఔు కొనఽగోలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

17. ునయవదే యణ నిఫెంధన
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల ునయవదే యణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయా దయశకలు ఆభోఖ ప్లల఼లనఽ జీయతకలెం ప్ట్ల
తనిసభిగ ునయవదే భిెంఙేలా ఙేసౄ ఽెంథి. బీభా ప్ ెందడెం లేథర థరనికి సెంఫెందిెంచిన తదనెంతయ ాయోజధరలనఽ
ప్ భెందడెంలల మోసూభితెం లేథర తుథో వ ట్ిి ెంచడెం లేథర బీభాథరయవ (లేథర ఆమన తయున) ఫథిభిెంు ఉెంట్ే ఆ
కయణరలణో ఒ బీభా ఔెంనలన్స ునయవదే యణనఽ త్తయసుభిెంచవచఽి.

18. నిఫెంధన యదఽె
యదఽె నిఫెంధననఽ ఔడర నిమెంతాణ చట్లిలు, ప్ాభాణకీఔభిెంఙరబ. బీభా థరయవ తభనఽ తుథో వ ట్ిి ెంఙరయని మోసెం
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమట్నలట్ిలేదని, సహకయెం అెంథిెంచడెం లేదధే కయణరలణో బీభా ఔెంనలన్స ఏ
సభమెంలల అబధర ప్లల఼ని యదఽె ఙేమవచఽి.
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చివయగ ణెయౌలన చియవధరభాలల బీభాథరయవఔు అకైలెడ్సజ ఫెంట్ణో ఔడిన భిజిషిర్ ప్ో సఽిలల ఔన్ససెం థిళేనఽ భోజుల
సభమెంణో భతూయుఔఫైన ధనట్ీసఽ కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. బీభా సెంస ప్లల఼ని యదఽె ఙేలేౄ ప్లల఼ కిెంద ఎలాెంట్ి
కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచఔుెంట్ే, ఖడెవు తీయని బీభా కలానికి సభెంగ చివభి న఼ాబృమెంఔు తఖా ట్ి ల కొెంత బణరౄనిై ఔెంనలన్స
త్తభిగి ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
బీభా ఙేలన వకిౄ థరుభ యదఽె జభిగిణే, తఔుువ కల వవది ధయలణో న఼ాబృమెం త్తభిగి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే బీభా
ఙేలన వకిౄ ప్ోా భైట్ల ఔధరై తఔుువ రతెంణో న఼ాబృమెం భీపెండ్సనఽ ప్ ెందఽణరయవ. కెాబమ్ ఙేల ఉెంట్ే, భీపెండ్స ఙెయౌాెంచఫడదఽ.

19. లేుఙరి సబౄక్షా కలెం
ఒ యనియోఖథరయవ ఒ కొతౄ బీభా ప్లల఼ని కొని, ప్లల఼ దయౄయేజునఽ ల఼ుఔభిెంచిన తభుత ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ,
నిఫెంధనలు లేవని ణెలుసఽఔుెంట్ే, ఆమన భ ెందఽనై భాభాలేబృట్ి?
ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమెంతాణలలా ఒ యనియోఖథరయవ ళత యౌఔభనిై యౄప్ ెంథిెంచిెంథి.
యనియోఖథరయవ థరనిని త్తభిగి ఇచిి, కిెంథి నిఫెంధనలఔు తఖా ట్ి ల త్తభిగి ఙెయౌాెంునఽ అెందఽకోవచఽి:
1. ఇథి జీయత బీభా ప్లల఼లఔు, ఔన్ససెం ఔ ఏడరథి కలభిబృత్త ఔయౌగిన ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లఔు భాతాఫే
వభిౄసౄ ఽెంథి.
2. యనియోఖథరయవ ఈ హఔుునఽ ప్లల఼ దయౄయేజు ల఼ుఔభిెంచిన 15 భోజుల లలు ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.
3. థీనిని బీభా సెంస ఔు ఆమన భతూయుఔెంగ ణెలప్యౌ్ ఉెంట్లెంథి.
4. ప్లల఼నలై ఎలాెంట్ి కెాబమ్ ఙేమఔ ప్ో ణే భాతాఫే న఼ాబృమెం భీపెండ్స అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. థీనిని సయవెఫలట్ల
ఙేయౄ యవ.
a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖా ట్ి ల సభ చితఫైన భిస్కు న఼ాబృమెం
b) యైద భీక్షలనలై బీభాసెంస ఔు అబయ కయవిలు భభిమ
c) యిెంు డాట్ీ చరభీజలు

20. ునయవదే యణఔు ఔయవణ కలెం
బీభా కొనయగిెంునఽ నియుళెంచడెం అధేథి ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లల ఒ భ కఫైన అెంశ్ెంగ నిలుయోౄ ెంథి. ప్లల఼లు
ఎలాెంట్ి యభభెం లేఔుెండర ునయవదే భిెంచఫడిణే ప్లల఼ కిెంద ాయోజధరలు నియుళెంచఫడెతేనైెందఽన, సకలెంలల
ునయవదే భిెంచడెం అధేథి అతెంత ప్ాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉెంట్ ెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼ల ునయవదే యణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
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ఇథివయఔట్ి బీభానఽ ఖడెవు ణేథీనఽెంచి 30 భోజులలాు ునయవదే భిలేౄ కొనయగిెంు ాయోజధరలన్సై నియుళెంచఫడెణరబ.
యభభ కలెంలల ఏథేని కెాబమ్లు ఉెంట్ే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవు.
వకిౄఖత ఉతతే
ౄ లనలై ఆదరయడి ునయవదే యణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయవణ కలానిై భెంజూయవ ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ భెఖ లేషన్్ అెండ్స ళెల్ౄ ఇనా్భెన్్ యిెండరభెు డజైషన్ కిెంద నలైనఽనై కీలఔ నిఫెంధనలు,
నియుచధరలు, బృనయౘబెంులలల ఎఔుువ పలఖెం ాభాణీఔభిెంచఫడెణరబ. యట్ిని చాల , ఎట్ిఔుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ
జఞబా ఙేలన భాయా దయశకలు, ఉతౄ యవులనలై తభెంత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిెంచఽకోయలని యథరయవలఔు
సాచిెంచఫడెణోెంథి.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼ల ునయవదే యణ కోసెం________ ఔయవణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
I.

థిళేనఽ భోజులు

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

యభెంశ్ెం
a) ఒ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ అధేథి ఊళెంచని భీత్తలల హఠతే
ౄ గ ాభాదెం జభిగి/అసుస తఔు ఖ భెై ఆసఽత్తా ప్లు
కయయౌ్ వఙేి భిల త
 ేలలా బీభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
b) ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఆ ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ప్ ెంథే యభి సెంక ప్ాత్తథిఔన వకిౄఖత ప్లల఼, ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్
ప్లల఼, ఫిెంద ప్లల఼గ వభీాఔభిెంచవచఽి.
c) ఆసఽత్తా కయవిల ప్లల఼ లేథర ఫడీకా ెమమ్ అసుస త/ాభాదెం సభమెంలల అబయ ఆసఽత్తా కయవిలనఽ త్తభిగి
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
d) ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిలు అెంట్ే ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ెందఽ (యదరయణెంగ 30 భోజులు)
వయఔు అబయ యైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. కెాబమ్లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణయౄయవ.
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e) ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలు అెంట్ే ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కొనిై భోజుల
(యదరయణెంగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యైద కయవిలు అని ఙెవచఽి. కెాబమ్లల పలఖెంగ థీనిని భిఖణయౄయవ.
f)

ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లల, జీయత పలఖయుబృ, ఆదరయడిన నలాలు, తయౌా దెండెాలు ఔుట్లెంఫెం బణరౄనికి కై
బతౄ ెంగ బీభాయ భ ్నఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.

g) ఆసఽత్తాలల ఙేభిన కోు భోజుఔు బీభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత య భ ్నఽ ఒ ఆసఽత్తా భోజుయభీ నఖదఽ ప్లల఼
అెంథిసౄ ఽెంథి.
h) తీవా అసుస త ప్లల఼ అధేథి తీవా అసుస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై పలభీ బణరౄనిై ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు యలు
ఔయౌెంఙే తీవా అసుస త ప్లల఼.
i)

ఎఔుువ తగిాెంు లేథర ట్లప్ యక్షణలు నిభిేషీెంగ ఎెంచఽఔునై ఒ బణరౄనికి (ాయేశ్ెం లేథర తగిాెంచఖయౌగినథి అని
అెంట్లయవ) బృెంచి బీభా ఙేలన ఎఔుువ య భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.

j)

లయ ాయోజధరల యక్షణ బీభా ఙేలన వకిౄకి తగినెంత యక్షణ ఔయౌెంచడెంణో ప్ట్ల బీభా సెంస తన ప్లల఼కి సభెైన
ధయనఽ నియృ బెంచడెంలలనా సయౘమడెతేెంథి.

k) ఊళెంచని ాభాథరలు ఎదఽభెైనుడె భయణెం భభిమ అెంఖయైఔలెం ాయోజధరల యౄెంలల ఒ వకిౄఖత ాభాద
(PA) యక్షణ భియౘభనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.

l)

అవుట్ నేషెంట్ యక్షణలు దెంత చికిత్లు, దిఱి సెంయక్షణ కయవిలు, యదరయణ యైద భీక్షలు లాెంట్ి ఆసఽత్తాలల
ఙేభయౌ్న అవసయెం లేని యట్ికి అబయ యైద కయవిలనఽ అెంథియౄ బ.

m) ఒ ఫిెంద ప్లల఼ని ఒ సెంస , ఒ సెంగెం, ఒ ఫలెంఔు కెడ
ర ిట్ కయవు యపలఖెంలాెంట్ి ఒ ఫిెంద మజభాని తీసఽఔుెంట్లయవ.
ఇెందఽలల ఒ ఏఔ ప్లల఼ అధేథి వఔుౄల ఫిెందెం బణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
n) కభపభైట్ ఫ్ోా ట్ర్ లేథర ఫపర్ యక్షణ బతౄ ెం బీభా ఙేలన ఔుట్లెంఫ బణరౄనికి బృెంచిన అదిఔ కయవిలనఽ బభిెంచడెంలల
సయౘమడెతేెంథి.
o) యథేయౕ ఫడీకా ెబమ్ / ామాణ ప్లల఼లు యథేరలలా ఉెంట్లనై సభమెంలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి ఖ భెైధర,
అసుస త ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి.
p) కభపభైట్ ఼ాకెుెంట్ ట్లాయలర్్ ప్ాన్ అధేథి ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఇెందఽలల పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తయచా ామాణరలు
యగిెంఙే తన కయ నియుహఔుల కోసెం ఒ కభపభైట్ సెంస వకిౄఖత ప్లల఼లనఽ తీసఽఔుెంట్లెంథి.
q) ాణేకిెంచి బీభా ఙేలన యభిలల ఖెందయగోమానిై నియభిెంఙేెందఽఔు ఆభోఖ బీభాలల ఉయోగిెంఙే అధేఔ థరలనఽ
ఐ.ఆర్.డి.ఏ ప్ాభాణకీఔభిెంచిెంథి.
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బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ II.
ఆసఽత్తాలల ఙేయఔ భ ెందఽ కయవిల కోసెం యక్షణ కల వవది కోు బీభా సెంస నఽ ఫట్ిి భాయవతేెంట్లెంథి. థరనిని
ప్లల఼లల నియుచిసఽౄధరైయవ. అతెంత యదరయణ యక్షణగ ఆసఽత్తాలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ెందఽ కలభెంట్ే
సభిప్ో తేెంథి.
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ I.

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం, వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼ల ునయవదే యణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలెం
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఆసఽత్తా కయవిల ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథి?
I.

ఆసఽత్తా కయవిలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.

II. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి.
III. ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు యక్షణ ఇవుఫడెతేెంథి కఫట్ిి
బీభా ఙేలన వకిౄ చనిప్ో ణే ఔుట్లెంఫ సబ లఔు ఒ నలదె బతౄ ెం ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి.
IV. బదట్ి ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽత్తా కయవిలఔు యక్షణ ఔయౌెంచఫడెతేెంథి. బదట్ి ఏడరథి ఎలాెంట్ి కెాబమ్లు
జయఔుెంట్ే భెెండో ఏడరథి నఽెంచి ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఆసఽత్తా నఽెంచి ఫమట్ఔు వచిిన తభుత కయవిలఔు
యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.

ాశ్ై 2
224

కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథో ఖ భిౄెంచెండి?
I.

భోగలణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ బీభా

II. భయణెంణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ బీభా
III. భోఖెం, భయణరలు భెెండిెంట్ిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ బీభా
IV. భోఖెం లేథర భయణెంలలల భెెండిెంట్ికీ సెంఫెందిెంచని థరనిణో వవహభిెంఙే ఆభోఖ బీభా
ాశ్ై 3
ఆభోఖ బీభాలల అెంథిసౄ ఽనై నఖదఽ యళత లేవఔు సెంఫెందిెంచి కిెంథి ాఔట్నలలా ఏథి సభెైెంథి?
I.

ఇథి పౌత్తఔఫైన ఔభెన్స్ ధనట్ా ఫట్లుడరనఽ తగిాెంచి, ఙెట్ానఽ కప్డవచిధే భీత్తలల ఎలకాి నిక్ ఙెయౌాెంులనఽ
ప్ోా త్ళెంచడరనికి బీభా ఔెంనలన్సలు ప్ాయెంబుెంచిన భవయణ ళత చిదన ఉదభెం.

II. ాణేఔ థఔెం కిెంద బీభా ఔెంనలన్సకి ాబ తుెం ఙెయౌాెంు జయవుతేనైెందఽన బీభాథరయవఔు ఉచిత కయవిణో లేవ
అెంథిెంచఫడెతేెంథి కన్స ఎలాెంట్ి నఖదఽ ఙెయౌాెంచఫడదఽ.
III. బీభా ఔెంనలన్స నఖదఽనఽ ఆమోథిెంచనెందఽన ఙెయౌాెంులన్సై ఇెంట్భెైట్ ఫలెంకిెంగ్ థరుభ లేథర కయవుల థరుభ భాతాఫే
జయవఫడెతేెంథి.
IV. బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. బీభా ఔెంనలన్స ధేయవగ ఆసఽత్తాకి బిలుా ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ాశ్ై 4
ఆభోఖ బీభాలల ఆసఽతేాలఔు సెంఫెందిెంచి PPN యొఔు సభెైన ూభిౄ యౄప్నిై ఖ భిౄెంచెండి.
I.

బిా క్ నలాపర్ు ధట్వర్ు

II. నలాపర్ు ప్ా యైడర్ ధట్వర్ు
III. బిా క్ నలైయేట్ ధట్వర్ు
IV. ప్ా యైడర్ నలాపభెనిిమల్ ధట్వర్ు

ాశ్ై 5
కిెంథి యట్ిలల ఏ ాఔట్న సభెైెంథో ఖ భిౄెంచెండి?
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I.

తన ఉథో ఖ ల కోసెం ఒ సెంస ఫిెంద ప్లల఼ని తీసఽకోవచఽి.

II. తన యనియోఖథరయవల కోసెం ఒ ఫలెంఔు ఫిెంద ప్లల఼ని తీసఽకోవచఽి.
III. ఒ దఽకణథరయవ తన యనియోఖథరయవల కోసెం ఫిెంద ప్లల఼ని తీసఽకోవచఽి.
IV. ఉథో ఖ ల ఔుట్లెంఫ సబ లనఽ ఙేయిడరనికి తన ఉథో ఖ లకోసెం సెంస ఒ ఫిెంద ప్లల఼ని యసౄ భిెంచవచఽి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ II.
ఆసఽత్తా కయవిల ప్లల఼లల, ఆసఽత్తాలల ఉెండడెంణే ప్ట్ల ఆసఽత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త
కయవిలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌెంచఫడెణరబ.
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ I.
ఆభోఖ బీభా భోగనికి (యది సెంగట్న భైట్ల)ఔు సెంఫెందిెంచినథి.
జయఫ 3
సభెైన ఎెంనఔ IV.
నఖదఽ యళత లేవ కిెంద బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. బీభా ఔెంనలన్స ధేయవగ ఆసఽత్తాకి బిలుాలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ II.
PPN అెంట్ే నలాపర్ు ప్ ా యైడర్ ధట్వర్ు.
జయఫ 5
సభెైన ఎెంనఔ III.

ాఔట్నలు I, II భభిమ IV సభెైనయే. తన యనియోఖథరయవలఔు దఽకణథరయవడె ఫిెంద బీభా తీసఽకోయవ కఫట్ిి
ాఔట్న III తు.
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అదరమెం 9
ఆభోఖ బీభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్
అదరమెం ఉప్ో థరఘతెం
ఈ అదరమెం ఆభోఖ బీభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఖ భిెంచి బౄఔు సభఖర భిజా ఞధరనిై అెంథిెంచడరనిై లక్షెంగ
నలట్ి లఔుెంథి. ఏ యఔఫైన బీభాలలధైధర ూచీడడెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం. బీభా ప్లల఼ జఞభీలల ఇథి కీలఔ
ప్తా వళసఽౄెంథి. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి సెంఫెందిెంచిన ప్ాథబృఔ సాణరాలు, యధధరలు, దే తేలు, ాకమ
ిర నలై ఈ
అదరమెం బౄకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄెంథి. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి ఔడర ఇథి
బౄఔు భిజా ఞనెం ఔయౌసఽౄెంథి.

అధమన పయౌణరలు

A. అెండభెైూట్ిెంగ్అెంట్ేఏబృట్ి?
B. అెండభెైూట్ిెంగ్ – ప్ాథబృఔపలవనలు
C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ బీభా నిమెంతాణలు
E. అెండభెైూట్ిెంఖ ుసెంఫెందిెంచిభ్యౌఔసాణరాలు, యధధరలు
F.

అెండభెైూట్ిెంఖ్రకిరమ

G. ఇఖూ
ర నలోల్ౄఇనా్ూభెన్్
H. ఒవభీ్స్క ట్లాయల్ ఇనా్భెన్్ ెందెం
I.

వకిౄఖత ాభాద బీభా ూచీ ెందెం

ఈ అదరమెం చథియన తభుత, బౄయవ ఏెం ఙేమఖలఖ ణరయెంట్ే:
a) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏబృట్ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ.
b) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృెంచఖలుఖ ణరయవ
c) అెండర్ భెైట్యవా అనఽసభిెంఙే సాణరాలనఽ, ఉయోగిెంఙే యయధ యధధరలనఽ యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ
d) వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼ల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ సెంూయృ ాకిరమనఽ ఫచఽికోఖలుఖ ణరయవ
e) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ ప్లల఼లనఽ ఎలా అెండర్ భెైట్ ఙేయౄ భో చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ
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ఈ గట్లినిై భియౕయౌెంచెండి
యఫ్టి యేర్ ఇెంజన్సర్ గ నిఙేసౄ ఽనై 48 ఏళ్ు భన్సశ్ తనకొఔ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ తీసఽకోయలని
నియృ బెంచఽఔుధరైయవ. ఆమధొఔ బీభా ఔెంనలన్సకి యమాుయవ. యయవ ఔ ాత్తప్దన ఫభనిై ఆమన ఙేత్తకిఙరియవ.
థరనిలలని అధేఔ యకల ాశ్ైలఔు ఆమన జయఫ ఇయుయౌ్ ఉెంథి. అయ ఆమన థేహథరయవఢెం, ఆభోఖెం,
భానలఔ ఆభోఖెం, భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలు,

ఔుట్లెంఫ ఆభోఖ చభితా, అలయట్ల
ా వగెైభలఔు

సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు.
భన్సశ్ నఽెంచి ఈ ాత్తప్దన ఫభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడర యయవ ఆమననఽ ఇెంక అధేఔ ణరాలు కోభయవ.
ఐడెెంట్ిట్ి, వమసఽ, చియవధరభాల నియౄణ ణరాలనఽ, భ నఽట్ి యైద భికయవులనఽ సభభిెంఙరలని కోభయవ.
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ ఔడర యయవ ఆమననఽ కోభయవ. ఇథి
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలెంథి.
తనని ణరనఽ ఆభోఖవెంతేనిగ, చఔుని ఆథరమ యబ ఔయౌగిన వకిౄగ సెంపలయెంచఽఔుధే భన్సశ్ తన యషమెంలల,
బీభా ఔెంనలన్స అట్లవెంట్ి కొలేా ట్ి ఙరెంణరడె ాకిరమనఽ ఎెందఽఔు అనఽసభియౄ ో ెంథో ణెయౌమఔ ఆశ్ియప్ో మాయవ. ఈ
లాెంఛధరలన్సై ూయౄ మాఔ, బీభా ఔెంనలన్స ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄ ప్ో ట్ల ఉనైట్ల
ా యైద భీక్షలలల
ణేయౌెందని, ఇయ తదనెంతయ కలెంలల ఆమనఔు ఖ ెండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ నలెం చవచిని ణెయౌమజైలెంథి.
యయవ ఆమనఔు ప్లల఼ ఇవుజూప్యవ కన్స, ళెచఽి న఼ాబృమెం కోభయవ. ఆ బతౄ ెం తన బృతేాడె
ఙెయౌాెంచినథరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెండడెంణో సదయవ ప్లల఼ తీసఽఔుధేెందఽఔు భన్సశ్ త్తయసుభిెంఙరయవ.
ఇఔుడ, సదయవ బీభా ఔెంనలన్స, థరని అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమలల పలఖెంగ ఈ చయలనఽ అనఽసభియౄ ో ెంథి. నషి ాభాద
యక్షణ ఔయౌసఽౄనైుడె, బీభాసెంస ఆ భిస్కు లనఽ సఔరభెంగ భథిెంు ఙేమాయౌ.

సళేతేఔఫైన భీత్తలల

లాపలనిై ఖడిెంఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిెంు ఙేమఔప్ో ణే, తభుత సదయవ వకిౄ కెాబమ్ ఙేలేౄ, ఔెంనలన్సకి
అథి నషిెంగ భిణబృసఽౄెంథి. నలైగ, బీభా సెంస లు బీభా ఙేలన యయెందభి తయపున న఼ాబృమెంలనఽ వసాలు
ఙేయౄ బ. యయవ ఆ బణరౄలణో ఔ ట్ా సి ఽ భాథిభిగ వవహభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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A. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్ే ఏబృట్ి?
1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్
బీభా నిదికి యట్ిలాఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషత్తౄ లల తగినెంత న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచఖల వఔుౄలకి బీభా
సదఽప్మెం ఔయౌెంచడరనికి బీభా ఔెంనలన్సలు ామత్తైయౄబ. ాత్తప్దఔుని నఽెంచి ఇలా సభాఙరభనిై లేఔభిెంచి,
అతని నఽెంచి భిస్కు ఏ ఫేయఔు ఉెండఖలథో యరలాఱెంఙే ాకమ
ిర నఽ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయవ. ఈ ాకమ
ిర
థరుభ
లేఔభిెంచిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని, ఆ ాత్తప్దఔునికి బీభా సదఽప్మెం ఔయౌెంఙరలల లేథో యయవ
నియృ బయౄయవ. ఔయేళ్ బీభా సదఽప్మెం ఔయౌెంఙరలని నియృ బలేౄ , యయవ కొనిై షయతేలనఽ, నిఫెంధనలనఽ
యదిెంచడఫే కఔ ఎెంత న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙరలల ఔడర నిభైెయయౄయవ. అట్లవెంట్ి భిస్కు తీసఽఔుెంట్లనైెందఽఔు
సళేతేఔఫైన భీత్తలల లాపలనిై ఖడిెంచఖలభా లేథర అని చాసఽఔుెంట్లయవ.
ఆభోఖ బీభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఇఔుడ, అధరభోఖెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ అధరభోఖెం
ప్లవడరనికి లేథర భోఖఖరసౄ ఽడవడరనికి ఉనై భిస్కు, యట్ికి చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లేథర ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ
నియుచిెంచఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతెం ఙేసౄ ఽెంథి. (యదరయణెంగ వయోజనఽలలల ఔధరై
ల఼నిమర్ ప్ౌయవలలలధే అధరభోఖెం తలెతౄ ేతేెంథి. బృత్తబౄభిన ఫయవవు లేథర ఫయవవు తఔుువగ ఉెండడెం, నిభిెషి
యధఽలు లేథర అధరభోగలఔు సెంఫెందిెంచి వఔుౄల ఖత, వయౄ భాధరల చభితా, ధాభప్నెం వెంట్ి వకిౄఖత
అలయట్ల
ా , ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, ాత్తప్దఔుని విత్తౄ భ కెంగ అథి ాభాదఔయఫైనథి కవడెం లాెంట్ి యయధ
ఇతయ ాత్తఔల అెంరలు ఔడర అధరభోఖెం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలెంచఽతేెంట్లబ. వమసఽ తఔుువగ
ఉెండడెం, ఆభోఖఔయఫైన జీవనరైయౌ వెంట్ి నిభిెషి అనఽఔల అెంరల వలా వతసౄ ెంగ అధరభోఖ అవకరలు
తఖా నఽఔడరవచఽి.
నియుచనెం
భిస్కు ని సభ చితఫైన భీత్తలల భథిెంు ఙేల బీభా సదఽప్మానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భెంజూయవ ఙేమవఙోి
నియృ బెంఙే ాకబ
ిర య అెండర్ భెైట్ిెంగ్. ఆ యధెంగ అథి భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు యల యదరన నిభృమఔ ాకిరమ అవుతేెంథి.

2. అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ ఆవశ్ఔత
బీభా ఔెంనలన్సకి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యధైభ ఔ లాెంట్ిథి. ఎెందఽఔెంట్ే , భిస్కు ని నియా క్షెంగ ఆమోథిెంచిధర లేఔ
న఼ాబృమెంలనఽ తఖ బణరౄలలల ల఼ుఔభిెంచఔప్ో బధర బీభా ఔెంనలన్సబయ థియమా తీమవచఽి. అలా అని, భభీ
ఆచితచి ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై, ప్లల఼థరయవలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కు నఽ సభ భీత్తలల
యసౄ భిెంజైలే యధెంగ బీభా ఔెంనలన్స నలదె నిదిని సిఱిెంచఽకోఔుెండర నియభిెంచినట్ల
ా అవుతేెంథి. ఔనఽఔ, భిస్కు కి
యప్భనికి భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంచడెం ఙరలా భ కెం. అలా ఙేలేౄధే, ఔెంనలన్స ప్ో ట్ీ ఇవుడెంణోఫలట్ల
లాపలలనఽ ఔడర సెంప్థిెంచఖలుఖ తేెంథి.
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సెంఫెందిత బీభా ఔెంనలన్స ణరత్తౄ ిఔత, యదరధరలు, నయౖినిై బభిెంచఖయౌగై యో భతల ననఽసభిెంచి ఈ సభతఔ
ాకమ
ిర నఽ అెండర్ భెైట్ర్ నియుళయౄయవ. భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచి, సభెైన ధయఔు అెంగీకయయోఖఫైన షయతేలనఽ
యౄప్ ెంథిెంచడఫే అెండర్ భెైట్ర్ ఙేమాయౌ్న ని. భిస్కు ని అెంగీఔభిెంచడభెంట్ే, ప్లల఼థరయవఔు బయషతే
ౄ లల
కెాబమ్ నఽ లలట్ిల్ ఙేల నలడణరభని యగెనెం ఙేమడఫేనని ఇఔుడ ఖభనిెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం.

3. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ – భిస్కు భథిెంు
ఔ ఫిెందెం లేథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ ఎెంనఔ ఙేసఽఔుధే ాకబ
ిర య అెండర్ భెైట్ిెంగ్. భిస్కు
యబని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంఙరలా లేథర అెంగీఔభిలేౄ ఏ ధయఔు అెంగీఔభిెంఙరలని అధేథి అెండర్
భెైట్ర్ నియృ బయౄడె. ఎట్ిి భిల త
 ేలలలనా అెంగీకయ ాకిరమ నిషక్షప్తెంగనఽ, సభానతు ప్ాత్తథిఔ బౄద
యగయౌ. అెంట్ే, అలాెంట్ి ాత్త భిస్కు ని ఎలాెంట్ి క్షప్తెం లేఔుెండర సభానెంగ వభీాఔభిెంఙరయౌ. యదరయణెంగ ఈ
వభీాఔయణనఽ ప్ాభాణఔ అెంగీకయ ఙరయవిల థరుభ ఙేయౄ యవ. ాత్త ప్ాత్తనిధ భిస్కు ని భిభాణరత్ఔెంగ భాభిి,
యట్ికి తఖా ట్ా లగ న఼ాబృమెంలనఽ లెకిుయౄయవ.
అధరభోఖెం ఫలభినడే, భితేయతడే

అవకశ్ెంనలై వమసఽ ాపలవెం చావచఽికన్స, యదరయణెంగ

భితేవుఔధరై ఙరలా కలెం భ ెంథే అధరభోఖెం తలుు తడెతేెందని, అథి తయచఽ ఫలదిెంఙే అవకరలు ఔడర
ఉధరైమని ఖ యవౄెంచఽఔుని తీభయౌ. అెందఽఔధే, భయణరనెంతయెం ఇఙేి థరనిఔధరై, ఆభోఖ బీభా సదఽప్మెం
యషమెంలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నిఫెంధనలు, భాయా దయశఔసాణరాలు భభిెంత ఔట్లిథిట్ిెంగ ఉెండడెం ఙరలా ణరభిుఔెంగ
ఔనినసౄ ఽెంథి.
ఉథరహయణ
భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ెండె లేథర భూతానెండరల సభసలు విథిె ఙెెంథే అవకరలు ఙరలా
ఎఔుువగ ఉధరైబ. అతనికి ప్ాణరప్మెం లేఔప్ో బధర ఆసత్తాప్లబయ అవకరలు ళెచఽి. నలైగ, బీభా
యక్షణ ఉనై కలెంలల ఆసత్తాప్లబయ గట్నలు ఎఔుువయయవా ఙోట్లఙేసఽకోవచఽి. జీయత బీభా అెండర్ భెైట్ిెంగ్
భాయా దయశఔసాతాెం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄ యవ భిస్కుగ భాతాఫే భిఖణెంచవచఽి. అబణే, యైద అెండర్ భెైట్ిెంగ్
అతనిని ఎఔుువ భిస్కుణో ఔడిన వకిౄగ పలయెంచవచఽి.
లైధరనిి మల్ లేథర ఆథరమ ఆదరభిత అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ బీభాలల యైద యెంగ లేథర ఆభోఖ యెంగ
ఔనఽగపనై అెంరలనలై ఎఔుువ దిఱి నలట్ేి అవకశ్ెం ఉెంథి. అబణే, లైధరనిి మల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ని ఔడర నియా క్షెం
ఙేమడరనికి లేదఽ. బీభా ఔయౌెంచదగిన యధెంగ వడీు భయయౌ. ాత్తఔల ఎెంనఔలు ఏయ లేఔుెండర
చాసఽఔుధేెందఽఔు, ఆభోఖ బీభాలల నియెంతయత కొనయగైట్ా ల చాసఽఔుధేెందఽఔు లైధరనిి మల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్
భ కెం.
4. అధరభోఖెం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలు

230

భిస్కుని భథిెంు ఙేలేట్ుడె అధరభోఖెం ప్లబయ అవకరనిై ాపలయతెం ఙేమఖల అెంరలనఽ థిఖ వ నేభపునై
యధెంగ ఙరలా జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంఙరయౌ :
a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కు యబని ఫట్ిి న఼ాబృమెంలనఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. ఉథరహయణఔు, యయవులు,
ఫలలలు ఇన్ లక్షనఽా, ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధరభోఖ
న఼ాబృమెంల ఔధరై యయవులు, ఫలలల న఼ాబృమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు
థరట్ినయయవ భధఽఫేహెం వెంట్ి థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ెం, హఠతే
ౄ గ ఖ ెండె జఫ ోఔు ఖ యబయ
అవకశ్ెం లేథర అలాెంట్ియే భభి ఏయైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ెం ఙరలా ళెచఽిగ ఉెంట్లెంథి
ఔనఽఔ యయవ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెంలు ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
b) యౌెంఖెం: ఖయౌదరయణ సభమెంలల భళళ్లు అధరభోఖెం ప్లబయ అవకరలు భభిెంత నలయవఖ ణరబ.
అబణే, భళళ్లఔధరై ుయవషేలు ఖ ెండెప్ో ట్లఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుువ. అలాగై, అప్మఔయఫైన
విత్తౄ ఉథో గలలల ుయవషేలు ఎఔుువగ కొనయగై అవకశ్ెం ఉనైెందఽన ఉథో ఖ సెంఫెందిత ాభాథరలఔు
భళళ్లఔధరై ుయవషేలు ఎఔుువ ఖ భికవచఽి.
c) అలయట్ల
ా : ఏ యౄెంలలధైధర సభై ప్ గఔు, భదెం, లేథర భతే
ౄ థరభల యనియోఖెం అధరభోఖ భిస్కు నలై
ాతక్ష ాపలవెం చాుతేెంథి.
d) విత్తౄ : కొనిై విత్తౄ , ఉథో గలలల ాభాథరలఔు అదను భిస్కు ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు డెైవర్, ఫలాసి ర్,
ఏయబయట్ర్ వెంట్ియ. అలాగై, కొనిై ఉథో గలలా ఆభోఖయఫైన భిస్కు లు ఎఔుువగ ఉెండవచఽి. ఎక్్ భై
ఫఱ఼న్ ఆభైట్ర్, ఆజ్డ ఫయిస్క భిశ్భ
ర కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔెంథరయవలు వెంట్ియయవ ఆ కోవలలకి వయౄయవ.
e) ఔుట్లెంఫ చభితా : ఉఫోసెం, భధఽఫేహెం, కొనిై యకల కన్యవా వెంట్ి యధఽలనఽ జనఽయఫన
ై
అెంరలు ాపలయతెం ఙేయౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా ప్ాదరనెం ఉెంథి. అధరభోఖెంనలై ఇథి ాపలవెం చాన
తీయవతేెంథి. ఔనఽఔ భిస్కు నఽ ఆమోథిెంఙేట్ుడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.
f) రభీయఔ నిభ్ణెం : లావుగ, సనైగ లేథర ఒ మోసౄ యవ శ్భీయెంణో ఉెండడెం ఔడర కొనిై వభాల ాజలలల
అధరభోఖెంణో భ డిడి ఉెండవచఽి.
g) ఖతెంలలని జఫ ో లేథర సయజ భీ : ఖతెంలల వచిిన జఫ ో రభీయఔ ఫలళనతనఽ నలెంచడరనికి కయణభబయ
అవకశ్ెం ఉెంథర లేఔ ఆ జఫ ో త్తయఖఫట్ేి

అవకశ్భ ెంథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు,

భూతానెండరలలల భళ్ు సభస త్తయఖఫట్ేి అవకశ్భ ెంథి. అలాగై, ఔ ఔెంట్ిలలని కైట్భక్ి భభో ఔెంట్ిలల
కైట్భక్ి వఙేి అవకరనిై నలెంఙే యలుెంథి.
h) ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, ఇతయ అెంరలు లేథర సభసలు : భిస్కు యబని, బీభా యోఖతనఽ
ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఙరలా భ కెం. యవభలనఽ సభిగా  యలాడిెంచడెం, యైద భీక్ష థరుభ థీనిై
నియౄనెంచవచఽి.
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i) భవయణెం, నియసెం : అధరభోఖెం ప్లుకఖల అవకరలనలై యట్ి ాపలవెం ఔడర ఉెంట్లెంథి.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమలల ఇబృడి ఉెండే అెంశ్ెం ఏభెంట్ే ___________.
I.

బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ భాభెుట్ ఙేమడెం

II. ఔసి భయా నఽెంచి న఼ాబృమెంలు వసాలు ఙేమడెం
III. భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయ నియృ మెం
IV. యయధ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ యఔరబెంచడెం

B. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ – ప్ాథబృఔ పలవనలు
1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం
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అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాయోజధరనిై భియౕయౌెంచడెం థరుభ భనెం ప్ాయెంబుథరెెం. భెెండె ాయోజధరలుధరైబ
i.

వత్తభైఔ ఎెంనఔనఽ నియభిెంచడెం. అెంట్ే, బీభా ఔెంనలన్సకి వత్తభైఔెంగ నిఙేలే ఎెంనఔనఽ నిభోదిెంచడెం

ii.

భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచి, భిస్కు ల భధ సభానతుెం ఉెండేట్ా ల చాడడెం

నియుచనెం
భిస్కుల ఎెంనఔ అధే ద ఫెంధెం ఆభోఖ బీభాఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త ాత్తప్దననఽ యరలాఱెంఙే ాకమ
ిర నఽ
సాచిసఽౄెంథి. ాత్తప్దన

ప్ాత్తనిధెం వళసఽౄనై భిస్కు యబని భియౕయౌెంచి బీభా ఔయౌెంఙరలా లేథర అధేథి

నియృ బెంచడెం, ఇలేౄ ఏ షయతేలనలై బీభా ఇయులల నియృ బెంచడెం థీనిలలకి వయౄబ.

వత్తభైఔ ఎెంనఔ (లేథర ాత్తఔల ఎెంనఔ) ాజలలల ఔనినెంఙే దో యణ. ఆభోఖెం థెఫోత్తధే అవకశ్ెం
ళెచఽిగ ఉెందని అనఽభానిెంచిన యయవ లేథర ణెయౌసఽనైయయవ తుయగ బీభా ప్ ెందడరనికి ఆ ాకిరమలల
లబిే ప్ ెందడరనికి తహతహలాడణరయవ.

ఉథరహయణ
ఎవభికి బీభా ఔయౌెంఙరయౌ, ఏ యధెంగ బీభానఽ ఇవుజూప్యౌ అధే థరనినలై బీభా సెంస లు ఆచితచి
వవహభిెంచఔప్ో ణే, భధఽఫేహెం, అదిఔ యఔౄ ప్ో ట్ల, ఖ ెండె సభసలు లేథర కన్ర్ వెంట్ి తీవా భోగలణో
ఫలధడెతేనైయయవ, తుయలలధే ణరభ ఆసత్తాప్లు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయవ ఆభోఖ బీభా ఔయౌెంచఽఔుని
బీభా సెంస లఔు నయౖిలు సిఱిెంచఖల అవకశ్ెం ఉెంథి.

భభో యధెంగ ఙెప్లెంట్ే, బీభా సెంస ఎెంనఔ యదరధరనిై ప్ట్ిెంచఔప్ో ణే ఆభిఔెంగ థెఫోత్తని, ఆ
ఔరభెంలల నయౖిల ప్లబయ ాభాదభ ెంథి.
2. భిస్కులలల ఈకిుట్ీ
ఇుడె భనెం భిస్కుల భధ ఈకిుట్ీని భియౕయౌథరెెం. “ఈకిుట్ీ” అెంట్ే కై యఔఫైన భిస్కుల యబలు ఉనై
దయకాసఽౄథరయవలనఽ కై న఼ాబృమెం తయఖత్తలల ఉెంచడెం. వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెంలనఽ నిభేభిెంచడరనికి ఏథో ఔ
యఔఫైన ప్ాభాణీఔయణ ఉెండరలని బీభా సెంస లు కోయవఔుెంట్లబ. అుడె ఒ మోసౄ యవ భిస్కులునై వఔుౄలు కై
యఔఫైన న఼ాబృమెం ఙెయౌాయౄ యవ. ళెచఽి భిస్కు లణో ఉనై వఔుౄలు ళెచఽి న఼ాబృమెం ఙెయౌాయౄ యవ. ఒ మోసౄ యవ భిస్కు
లునై అతదిఔ ాజఞన్సకనికి ప్ాభాణీఔయణనఽ వభిౄెంజైమాలని బీభా సెంస లు కోయవఔుెంట్లబ. పయౌతెంగ,
ఎఔుువ భిస్కు లునై వఔుౄలు ఎెంత న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙరలల నియృ బెంఙేెందఽఔు, యభివలా యట్ిలాఖల నషి
ాభాథరనిై భథిెంు ఙేలేెందఽఔు ణరభ ఎఔుువ సభమానిై కైట్లబెంచఖలుఖ ణరభని అయ పలయయౄబ.
a) భిస్కు ల వభీాఔయణ
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సభాన యట్ల పలవననఽ తీసఽకొఙేిెందఽఔు అెండర్ భెైట్ర్, భిస్కు ల వభీాఔయణగ నేయవనై ాకిరమఔు థిఖ ణరడె.
వఔుౄలనఽ యయవ ణెసౄ ఽనై భిస్కు యబలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కు వభాలుగ యబజియౄయవ. అలాెంట్ి
భిస్కు వభాలు ధరలుఖ ధరైబ.
i.

ప్ాభాణఔ భిస్కు లు

ఊయౘజనిత అధరభోఖెం (అసుస తఔు ఖ యబయ) అవకశ్ెం ఒ మోసౄ యవగ ఉెందని పలయెంచిన వఔుౄలనఽ ఈ
కోవలల ఙేయవయౄయవ.
ii. అదిఖణత భిస్కు లు
ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖెం ప్లబయ అవకరలు ఖణన్సమెంగ తఔుువగ ఉెంట్లబ.
ఔనఽఔ యభి నఽెంచి తఔుువ న఼ాబృమెం వసాలు ఙేమవచఽి.
iii. నాన ప్ాభాణఔ భిస్కు లు
ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖెం ప్లబయ అవకరలు ళెచఽిగ ఉెంట్లబ. అబధర, యభికి
బీభా సదఽప్మెం ఔయౌెంచడరనిై భియౕయౌెంచవచఽిననినసౄ ఽెంథి.

యభి నఽెంచి ళెచఽి (లేథర అదను)

న఼ాబృమెంలు వసాలు ఙేల లేథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేట్ా ల ఙేల బీభా సదఽప్మెం ఔయౌెంచవచఽి.
iv. భిస్కు ల నిభఔయణ
ఈ వయా ెంలలని వఔుౄల ఫలళనతలు, ఊయౘజనిత అదను అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైట్ల
ా
లెఔు. యయవ బభిెంచఖయౌగిన వమానికి ఔెంనలన్స బీభా సదఽప్మెం ఔయౌెంచలేఔప్ో వచఽి. కొనిై సెందభౌలలల
ఔ వకిౄ బీభా కోయడరనికి కొథిె భోజుల భ ెందఽ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవడెం లాెంట్ి యైద భిణరభానికి
లలధైణే ఆ వకిౄ బీభా ాత్తప్దననఽ ఔెంనలన్స ణరణరుయౌఔెంగ త్తయసుభిెంచవచఽి. బీభా ఔయౌెంచడరనికి
నిభఔభిెంచవచఽి.
3. ఎెంనఔ ాకిమ
ర
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ భెెండె యబలలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెందని ఙెవచఽి:


క్షైతా యబలల



అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యపలఖ యబలల

భైకా చితాెం 1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లేథర ఎెంనఔ ాకిరమ
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a) క్షైతా లేథర ప్ాథబృఔ యబ
క్షైతా యబ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ధే ప్ాథబృఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ గ ఔడర ఙెుకోవచఽి. ఔ దయకాసఽౄథరయవనికి బీభా
యక్షణ భెంజూయవ ఙేమవఙరి లేథర అని నిభేభిెంఙేెందఽఔు ఏజెంట్ లేథర ఔెంనలన్స ాత్తనిది సభాఙరయెం
లేఔభిెంచడెం థీని కిెందకై వసఽౄెంథి. ప్ాథబృఔ అెండర్ భెైట్ర్ గ ఏజెంట్ కీలఔ ప్తా ప్ో ఱయౄ డె. కఫో బయ
ఔా బెంట్ఔు బీభా ఇవుఙరి లేథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లత్తలల ఏజెెంట్ే ఉెంట్లడె.
ాత్తప్దఔునికి సెంఫెందిెంచి ఏజెెంట్ల
ా ఔ ణరానిై ూభిౄ ఙేమాలని లేథర ఖ ౄ నియేథిఔనఽ సభభిెంఙరలని
కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు కోయవచఽి. యభినఽెంచి నిభిెషి సభాఙరభనిై, అబుప్ామానిై, లఫయవ్లనఽ
కోయవచఽి.
ఇథే యఔఫైన నియేథిఔ భభోట్ి ఉెంథి. థరనిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుయౄయవ. బీభా ఔెంనలన్స అదికభి
నఽెంచి థీనిై కోయవచఽి. ఈ నియేథిఔలు ాత్తప్దఔుల విత్తౄ యప్భలు, ఆథరమెం, ఆభిఔ లత్తఖతేలు,నేయవ
ాత్తషీల ఖ భిెంచి యవభిెంఙేయగ ఉెంట్లబ.
మోయల్ హజఞర్ు అెంట్ే ఏబృట్ి ?
వమసఽ, యౌెంఖెం, అలయట్ల
ా వెంట్ి అెంరలు ఆభోఖ భిస్కు కి ఉనై పౌత్తఔ ాభాథరనిై సాచిెంచవచఽి.
సనిైళతెంగ భియౕయౌెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం భభపఔట్ి ఉెంథి. అథి ఔా బెంట్ నఽెంచి ఔలఖఖల ధైత్తఔ యౘని. బీభా
ఔెంనలన్స థరనికి ఙరలా భూలెం ఙెయౌాెంచఽకోయయౌ్ భవచఽి.
అనత్తకలెంలలధే శ్సౄ ైచికిత్ఔు ఖ యవుణరనని ణెయౌల ఔడర బీభా ఔెంనలన్సకి ఆ సెంఖత్తని యలాడిెంచఔుెండర
ఎవభెైధర ఆభోఖ బీభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథరహయణగ ఙెుకోవచఽి. మోయల్ హజఞర్ు కి ఇథి
భకషీ. తభుత య భ ్ కెాబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథేెశ్ెంణోధే బీభా తీసఽఔునైట్ల
ా లెఔు.
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నషిెం ట్ా ఉథరల఼న యైకభిని ఔయౌగి ఉెండడెం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ బీభా ఉెందధే కయణెంణో ప్లల఼థరయవ
తన ఆభోఖ భియక్షణ ట్ా నియా క్ష యైకభి వళెంచడరనికి బఖా చావచఽి. ణరనఽ ఆసత్తాప్లెైధర బీభా
ఔెంనలన్స ఆ కయవిలనఽ బభిసౄ ఽెందని ఆభోగనిై లెఔు ఙేమఔప్ో వచఽి.
„స బయ ాభాదెం‟గ ఙెుఔుధే భభో తయయౘ ాభాదెం ఖ భిెంచి ఔడర ఇఔుడ ఎెంణెైధర ఙెుకోయయౌ్ ఉెంథి.
యయవ ఎలాెంట్ి మోయనికి ప్లడయవ. కన్స, నలదె బణరౄనికి బీభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతెంత
వమథరమఔఫైన చికిత్ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ప్ాదరనెం ఇయౄయవ. ఎఔుువ యవసఽభ

వసాలు ఙేలే

ఆసత్తాలల ఖథిలల ఫస ఙేయౄ యవ. బీభా ఔనఽఔ ఙేమఔప్ో ణే సదయవ వకిౄ అెంతట్ి కభీథెైన ఆసత్తాకి యళ్ణరడర
అధేథి సెంథేహఫే.
వెంచధర భియౕలన ప్ాథబృఔ అెండర్ భెైట్ర్ గ ఏజెంట్ ప్తా
భిస్కు ఎెంనఔఔు సెంఫెందిెంచి ఙరలా వయఔు నియృ మెం ాత్తప్దన ఫయెంలల ాత్తప్దఔుడె యలాడిెంఙే యసౄ యలనలైధే
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ యసౄ యలల కథో లేఔ ఔెంనలన్సని మోసుఙేి ఉథేెశ్ెంణో ాత్తప్దఔుడె కయలధే
సణరలనఽ ఔనుఙరిభైమో ణెలుసఽకోవడెం అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యపలఖెంలల నిఙేలే అెండర్ భెైట్ర్ కి ఔషిెం
కవచఽి.
ఏజెంట్ ఇఔుడే ఖణన్సమఫైన ప్తా ప్ో ఱయౄ డె. తాెంలల యలాడిెంచినయ యసౄ యలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ
లత్తలల ఏజెంట్ ఉెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే, ాత్తప్దఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమెం ఏజెంట్ కైఉెంట్లెంథి. ఔనఽఔ
ాత్తప్దఔులు కయలని తుథో వ ట్ిి ెంఙే ఉథేెశ్ెంణో యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔప్ో ణే ఏజెంట్ల
ా యట్ిని
లఖట్ి ఖలుఖ ణరయవ.
b) యపలఖ యబలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని భెెండవ యబ యపలఖెం లేథర కభలమ యబలల ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల ాణేఔ
నిుణ లు, ఈ యఔఫైన నిలల ప్ాయణెం ఉనైయయవ ప్లగాెంట్లయవ. ాత్తప్దనలల ప్ాదరనెం ఔయౌగిన డరట్ల
అెంతట్ిన్స యయవ భియౕయౌయౄయవ. సదయవ బీభా ాత్తప్దననఽ ఆమోథిెంచవఙోి లేథో ఆమోథిలేౄ ఏ షయతేలనలై
ఆమోథిెంఙరలల నియృ బయౄయవ.
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C. లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
ాత్త బీభా సెంస భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలే భ ెందఽగ తన ఉతతే
ౄ లనఽ తమాయవ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెందధే యషమానిై
ఖ యవౄెంచఽకోయయౌ. ెంద లేకత యపలఖెం యధఽలలా ఇథి ఔడర ఔట్ిగ ఉెంట్లెంథి. థీనికోసెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
యౄప్ ెంథిెంచిన భాయా దయశకలు కిెంద యవభిెంచఫడరుబ:
లక్షెంగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అెందఽఫలట్లనఽ, ెంద తా భిఖణనలు,
యసౄ వ ధయ నియృ మెం, భాభెుట్లలని ప్ో ట్ీ భిల త
 ేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని ాత్త ఔెంనలన్స తన
ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేసౄ ఽెంథి.కఫట్ిి ుధరథి యబలల ఉధరై యనియోఖథరయవలు ఎెంచఽకోవడరనికి యబునై
యపలగలఔు ఎఔుువ ఐచిికలుెండడరనిై భనెం చాసఽౄధరైెం. ఆసత్తా కయవిల ూచీ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ
భాభెుట్లల ఆదితెం ఙెలాబసఽౄధరైబ.
ాత్త కొతౄ ఉతత్తౄ ని ాయేశ్నలట్ేిభ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ అనఽభత్త తీసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి. ఆ ఉతత్తౄ ని కిెంద
నేభపునై యధెంగ „లైల్ అెండ్స మూజ్డ‟కిెంద నిమెంతాణ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔయభి థరనిని
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతత్తౄ ని ఉసెంహభిెంచఽకోయలధరై భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. లైల్ అెండ్స
మూజ్డ భాయా దయశకలఔు సెంఫెందిెంచిన అనిై సదఽప్మాలు, ఫభలు, భిట్ర్ైలణో యట్ికి ప్ాచఽయెం
ఔయౌెంఙరలని యథరయవలఔు సలయౘ ఇవుఫడెణోెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయెం ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లఔు లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం:
a) లైల్ అెండ్స మూజ్డ యదరనెం ాకయెం ప్ాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ ఆమోథరనిై ప్ ెందఔుెంట్ే ఏ బీభా సెంస
ఔడర ఎలాెంట్ి బీభా ఉతత్తౄ ని భాభెుట్ ఙేమలేదఽ.
b) ఏథేని ఆమోదెం ప్ ెంథిన ఆభోఖ బీభా ఉతత్తౄ లల తదనెంతయ భాయవ లేథర సవయణ ఏథెైధర ఉెంట్ే థరనికి
ఔడర ఎట్ిఔుడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై భాయా దయశకల ాకయెం ప్ాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ ఆమోదెం
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
1. ప్ాదికయ సెంస ఆమోథిెంచినట్లిగ ఒ ప్లల఼లల ఏథేని భాయవ లేథర సవయణ ఙేమాలెంట్ే ఆ
భాయవ లేథర సవయణ అభలలాకి వఙేిెందఽఔు ఔన్ససెం భూడె ధలల భెందఽగధే ాత్త
ప్లల఼థరయవఔు థరని ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ. ఆ భాయవ లేథర సవయణ ఙేమడరనికి
కయణరలనఽ, ాణేకిెంచి న఼ాబృమెంలల నలెంుఔు కయణెం, ఇలాెంట్ి నలెంు భిబృత్తకి కయణరలనఽ ఈ
ధనట్ీసఽ యలాడిెంఙరయౌ.
2. న఼ాబృమెం సయౘ ప్లల఼ నిఫెంధనల భాయవ లేథర సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాెంలల
యలాడిెంఙరయౌ.
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c) లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ తాెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి. థీనిని డేట్లఫేస్క తాెం
భభిమ యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెం సయౘ అధేఔ అనఽఫెందరలణో థరనిని ెంనెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
యవయణ తాెం, ప్లల఼ణో ప్ట్ల ాత్త బీభాథరయవఔు ఇయుయౌ్న యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాెంలల
యక్షణఔు సెంఫెందిెంచిన యవభలు, బృనయౘబెంులు, కెాబమ్ ఙెయౌాెంులఔు థరభి తీలే భ ెందఽ యేచి
ఉెండే కలెం, ఙెయౌాెంు భీఇెంఫర్్ ఫెంట్ ప్ాత్తథిఔన ఉెండరలా, నిభీృత య భ ్గ ఉెండరలా, ునయవదే యణ
నిఫెంధనలు, ాయోజధరలు, సహ-ఙెయౌాెంు యవభలు, తగిాెంులు, యదఽె నిఫెంధనలు తథితయ
యవభలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి.
ప్ాదికయ సెంస భ ెందసఽౄ అనఽభత్త కోసెం లైల్ అెండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄనఽ నిమబృెంచిన బీభా
ఖణఔుడె, బీభా ఔెంనలన్స ల఼ఈఒ ధివయఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ప్ాదికయ సెంస థరుభ ఎట్ిఔుడె
ెందెం ఙేసఽఔునైభీత్త ఫయ్ట్ా లల ఉెండరయౌ. అలాెంట్ి డరఔుఫెంట్ేషన్ణో ఔలల ఉెండరయౌ.
d) ఆభోఖ బీభా ఉతత్తౄ ఉసెంహయణ
1. ఒ ఆభోఖ బీభా ఉతత్తౄ ని ఉసెంహభిెంచఽకోవడరనికి, బీభా సెంస ప్ాదికయ సెంస నఽెంచి
భ ెందసఽౄ అనఽభత్త ప్ ెంథరయౌ. ఉసెంహయణఔు కయణరలనఽ, ాసౄ ఽత ప్లల఼థరయవలఔు ఙేలన
ఏభట్ా ఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ అెంథిెంచి, ఈ అనఽభత్త ప్ ెంథరయౌ.
2. బయషతే
ౄ లల ఉతతే
ౄ ల ఉసెంహయణ అవకరనిై ప్లల఼ దయౄయేజు సషిెంగ సాచిెంఙరయౌ. ఆ
ఉతతే
ౄ ల ఉసెంహయణ వలా ప్లల఼థరయవఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙే ఐచిికలనఽ ఔడర నేభపుధరయౌ.
3. ాసౄ ఽత యనియోఖథరయవ బీభా సెంస సభాఙరభనికి సెంథిెంచఔుెంట్ే, ునయవదే యణ ణేథీన ప్లల఼
ఉసెంహభిెంచఽకోఫడెతేెంథి. థీెంణో బీభాథరయవ ప్ో యిబియౌట్ీ నిఫెంధనలఔు లలఫడి బీభా సెంస వదె
అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఒ కొతౄ ప్లల఼ని బీభాథరయవ తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
4. ఉసెంహభిెంచఽఔునై ఉతత్తౄ ని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయవలఔు ఇవుజూభదఽ.
e) ాయేశ్నలట్ిిన తభుత ఏ ఉతత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన యవభలనిైట్ిన్స ఔన్ససెం ఏడరథికి ఔయభి నిమబృెంచిన
బీభా ఖణఔుడె సబౄక్షిెంఙరయౌ. ఆ ఉతత్తౄ ఆభిఔెంగ అభలు జభిగైథిగ లేఔుధరై, లేదెంట్ే ఏథేని
యషమెంలల కొయతగ ఔనినెంచిధర, నిమబృెంచిన బీభా ఖణఔుడె ఉతత్తౄ కి తగిన భీత్తలల భాయవ ఙేల,
లల్
ై అెండ్స మూజ్డ యదరనెం కిెంద సవయణఔు దయకాసఽౄ ఙేమవచఽి.
f)

ఒ ఉతత్తౄ లైల్ అెండ్స మూజ్డ ఆమోదెం ప్ ెంథిన ఐథేళ్ా తభుత నిమబృెంచిన బీభా ఖణఔుడె యఔిత
లత్త, లలెం, వడీు భైట్ా ల, దాయోలోణెం, కయవిఔు, ఇతయ సెంఫెందిత యవభల యెంగ ఆ ఉతత్తౄ
యౄప్ ెంథిెంఙే సభమెంలల నేభపునై అసలు ఊయౘగధరలణో ప్ో యౌిణే, ఆ ఉతత్తౄ నితీయవనఽ సబౄక్షిెంచి,
ఇథివయఔు ఙేలన ఊయౘగధరలలా తగిన సభయ నలు లేథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదెం కోభయౌ.
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D. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔు ఇతయ ఆభోఖ బీభా నిమెంతాణలు
లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలఔు అదనెంగ, ఆభోఖ బీభా నిమెంతాణలఔు కిెంథియ ఔడర కయయౌ్ ఉెంట్లెంథి:
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a. అనిై బీభా ఔెంనలన్సలు ఒ ఆభోఖ బీభా ెంద లేకన ప్లల఼ని యౄప్ ెంథిెంచి, ఔెంనలన్స ఫో యవు
ఆమోథరనిై ప్ ెంథరయౌ. ఒ ఆభోఖ ప్లల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄెంచవచిధే యవయణ తాెంలల
ాత్తప్దన ణరానిై సాచిెంఙే ఇతయ యవభలలా ప్లల఼ ఔడర ఉెండరయౌ.
b. ెంద ూచీ ప్లల఼ని ప్ాదికయ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫై ఉెంట్ే, ప్లల఼ని సవభిెంఙే
హఔుునఽ ఔెంనలన్స నిలఫట్లిఔుని ఉెంట్లెంథి. కన్స ాత్త సవయణనఽ ప్ాదికయ సెంస వదె థరకలు ఙేమాయౌ.
c. ఆభోఖ బీభాఔు సెంఫెందిెంచిన ఏ ాత్తప్దననఽ అెంగీఔభిెంచడెం అబధర, త్తయసుభిెంచడెం అబధర
ఫో యవు ఆమోథిెంచిన ెంద ప్లల఼నలైధే ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఒ ాత్తప్దననఽ త్తయసుభిెంచడరనిై
ఆనేక్షథరయవడికి భతూయుఔెంగ సభాఙరయెం అెంథిెంచి, త్తయసుయణఔు కయణరలనఽ భికయవు ఙేమాయౌ.
d. న఼ాబృమెంఔు బృెంచి ఏథేన్స అదనెంగ వసాలు ఙేలేలా ెందెం ఉెంట్ే బీభాథరయవఔు సభాఙరయెం
అెంథిెంఙరయౌ. ప్లల఼ని జఞభీ ఙేలే భ ెందఽగ ఇలాెంట్ి పలభల కోసెం ప్లల఼థరయవ నఽెంచి నిభిేషీ
అెంగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.
e. విత్తౄ భాయవ, ప్లల఼లలని ఏథేని తదనెంతయ దశ్ లేథర థరని ునయవదే యణ సభమెంలలనా ఒ బీభా
ఔెంనలన్సకి భభిెంత సభాఙరయెం కయలెంట్ే, బీభాథరయవ నిెంప్యౌ్న ప్ాభాణఔ ణరాలనఽ ఇథి
సాచియౄబ. ఈ ణరాలనఽ ప్లల఼ దయౄయేజులల పలఖెంగ ఙేయౄ బ. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం సభయణ
కయయౌ్న సెందభౌలనఽ, అలాెంట్ి సెందయౌెంలల వభిౄెంఙే నిఫెంధనలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లబ.
f.

తభ సెంస లల తుభిత ాయేశ్ెం, కొనయగిెంు ునయవదే యణలు, నచిిన కెాబమ్ల అనఽబవెం తథితభల
కోసెం ప్లల఼థరయవలఔు కనఽఔయౌఙేిెందఽఔు మెంణరాెంగలనఽ లేథర ప్ోా ణర్హకలనఽ బీభా సెంస లు
నియుచిెంచవచఽి.

లైల్ అెండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలలల ఆమోథిెంచినట్లిగ యవయణ తాెం, ప్లల఼

దయౄయేజులలా ఇలాెంట్ి మెంణరాెంఖెం లేథర ప్ోా ణర్హకలనఽ భ ెందసఽౄగ యలాడిెంఙరయౌ.
ఆభోఖ ప్లల఼ల ప్ో యిబియౌట్ీకి సెంఫెందిెంచిన భాయా దయశకలు
జీయత, ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల ప్ో యిబియౌట్ీకి సెంఫెందిెంచి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫైన భాయా దయశకలనఽ
తీసఽఔువచిిెంథి. ఇయ కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరుబ:
1. ప్ో యిబియౌట్ీని కిెంథి సెందభౌలలా అనఽభత్తెంఙరయౌ.:
a. ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లు సయౘ జీయత బయతయ బీభా ఔెంనలన్సలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ
ప్లల఼లు.
b. జీయత బయతయ బీభా ఔెంనలన్స యొఔు ఏథేని ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ప్ ెంథే ఔుట్లెంఫ
సబ లు సయౘ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ ప్లల఼ నఽెంచి అథే బీభా సెంస ఔు ఙెెంథిన ఒ వకిౄఖత
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ఆభోఖ ప్లల఼కి లేథర ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼కి భాభై హఔుు ఉెండరయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుత్త
ునయవదే యణలల ప్ో యిబియౌట్ీ హఔుు అెంథిెంచఫడెతేెంథి.
2. ప్ో యిబియౌట్ీని ప్లల఼థరయవ ునయవదే యణ సభమెంలలధే ఎెంచఽకోఖలయవ కన్స ప్లల఼ నడెసఽౄనైుడె అలా
ఙేమలేయవ.
3. తన ప్లల఼ని, ఔుట్లెంఫ సబ లెందభిణో ప్ట్ల ప్లల఼ని ూభిౄగ భభో బీభా ఔెంనలన్సకి భాభిలని, కోయవఔుధే
ఏ ప్లల఼థరయవ అబధర ఆ బీభా ఔెంనలన్సకి ాసౄ ఽతెం కొనయఖ తేనై ప్లల఼ ునయవదే యణ ణేథీకి ఔన్ససెం 45
భోజుల భ ెందఽగ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
4. న఼ాబృమెం ునయవదే యణ ణేథీకి ఔన్ససెం 45 భోజుల భ ెందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాెంలల ప్లల఼థరయవ
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోలేఔప్ో ణే కొతౄ బీభా సెంస ప్ో యిబియౌట్ీని ఇవువచఽి లేథర ఇవుఔప్ో వచఽి.
5. ఇలాెంట్ి సభాఙరయెం అెందఽఔునై తభుత, బీభా ఔెంనలన్స దయకాసఽౄ థరయవఔు ఒ ాత్తప్దన తాెం, ణరభ
ఇవుజూుతేనై యయధ ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లఔు సెంఫెందిెంచిన ఉతత్తౄ యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
భాయా దయశకలఔు అనఽఫెంధెం „1‟లల ప్ ెందఽయచిన ప్ యిబియౌట్ీ ఫభనిై అెంథిెంఙరయౌ.
6. ప్లల఼థరయవ ాత్తప్దన తాెంణో ప్ట్ల ప్ో యిబియౌట్ీ ఫభనిై ఔడర నిెంన, థరనిని బీభా ఔెంనలన్సకి
సభభిెంఙరయౌ.
7. ప్ో యిబియౌట్ీ ఫభనిై ల఼ుఔభిెంచిన బౄదట్, కొతౄ బీభా ఔెంనలన్స ాసౄ ఽత బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి యైద చభితా,
సెంఫెందిత ప్లల఼థరయవ కెాబమ్ చభితా లాెంట్ి అవసయఫైన యవభలనఽ కోయవతేెంథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యబ్
ప్ో యిల్ థరుభ ఙేడెణరయవ.
8. ప్ో యిబియౌట్ీనలై ఇలాెంట్ి అబయ ననఽ ల఼ుఔభిెంచిన బీభా ఔెంనలన్స ఆ అబయ ననఽ ల఼ుఔభిెంచిన ఏడె భోజులలాు
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యబ్ ప్ో యి ల్లల నేభపునైట్లిగ బీభా ప్లల఼ల భాయవకోసెం డేట్ల ఫభ్ట్లల అవసయఫైన
డేట్లనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
9. ాసౄ ఽత బీభా సెంస కొతౄ బీభా ఔెంనలన్సకి నియృ బెంచిన కలభిబృత్త భిదిలల డేట్ల ఫయ్ట్లల అెంథిెంచడెంలల
యపలఫైణే, అథి ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలనఽ ఉలా ెంఘెంచినట్లిగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. తథరుభ
1938 ధరట్ి బీభా చట్ి ెం కిెంద అభదరనిై ఆ బీభా సెంస ఙెయౌాెంఙరయౌ్ భవచఽి.
10. ాసౄ ఽత బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి డేట్లనఽ ల఼ుఔభిెంచిన తభుత, కొతౄ బీభా ఔెంనలన్స ప్లల఼ ెంథరనిై భల,
2002 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ (ప్లల఼థరయవల ాయోజన సెంయక్షణ) నిమెంతాణలలాని 4(6)ఔు తఖా ట్ి ల ప్లల఼థరయవఔు
తన నియృ మానిై అెంథిెంచవచఽి.
11. నలై కల వవది భిబృత్తలలు డేట్లనఽ ల఼ుఔభిెంచిన బౄదట్ ప్ాదికయ సెంస ణో ఔెంనలన్స థరకలు ఙేలనట్లిగ
తన ెంద ప్లల఼కి తఖా ట్ి ల 15 భోజులలాు అబభిెంచిన ప్లల఼థరయవఔు తన నియృ మానిై బీభా ఔెంనలన్స
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ణెలుఔుెంట్ే, బీభా ఔెంనలన్సకి అలాెంట్ి ాత్తప్దననఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు ఉెండదఽ. ఆ ాత్తప్దననఽ
అెంగీఔభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి
12. ునయవదే యణ ణేథీలల కొతౄ బీభా సెంస నఽెంచి ప్ో యిబియౌట్ీకి అెంగీకయెం పయౌతెం ఇెంక యేచి ఉెండరయౌ్ వఙేి
భిల త్తలల
a. ప్లల఼థరయవ అబభిలేౄ, ాసౄ ఽతభ నై ప్లల఼ని కొెంతకలెం వయఔు ప్ డిగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.
ఔన్ససెం ధల వయఔు యగై ఆ కొెంతకలానికి ప్ోా భైట్ న఼ాబృమెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ.
b. కొతౄ బీభా సెంస నఽెంచి ఒ నిభేభిెంచిన ప్లల఼ని ల఼ుఔభిెంఙే లేథర బీభాథరయవనఽెంచి నిభిేషీెంగ
భతూయుఔఫైన అబయ న వఙేి వయఔుాసౄ ఽత ప్లల఼ని యదఽె ఙేమభదఽ.
c. సెంఫెందిెంచిన అనిై సెందభౌలలానా కొతౄ బీభా సెంస తఔుువ సభమెం ఖడెవు ూభిౄణో సభిడేలా
భిస్కు ప్ాయెంబెం ణేథీని భిఖణెంఙరయౌ.
d. ఏకయణెం ఙేతధైధర ాసౄ ఽత బీభా సెంస ణో భభిెంత ఎఔుువ సభమెం ప్లల఼ని కొనయగిెంఙే ఉథేెశ్ెం
బీభా థరయవఔు ఉెంట్ే ఎలాెంట్ి కొతౄ నిఫెంధన యదిెంచఔుెండర యదరయణ న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం
థరుభ థరనిని కొనయగిెంఙేెందఽఔు అనఽభత్తెంఙరయౌ.
13. నలైన నేభపునై యధెంగ ప్లల఼థరయవ తఔుువ కలెం ప్ డిగిెంునఽ ఎెంచఽఔుని, కెాబమ్ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న క్షెంలల,
ాసౄ ఽత బీభా సెంస కెాబమ్లనఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల ప్లల఼ ఏడరథిలలని బృగియౌన పలగనికి న఼ాబృమెంనఽ
ాసౄ ఽత బీభా సెంస చరభీజ ఙేమవచఽి. ఇలాెంట్ి సెందభౌలలా, ప్లల఼థరయవ బృగియౌన కలానికి న఼ాబృమెంనఽ
ఙెయౌాెంచి, ఆ ఏడరథికి ాసౄ ఽత బీభా సెంస ణోధే కొనయగయౌ్న ఫలధత ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.
14. ప్ో భిిెంగ్ ఇన్గ ఉనై ఒ ప్లల఼ని అెంగీఔభిెంఙే ఔరభెంలల బీభా సెంస ఏథేని అదను లలడిెంగ్ చరభీజలనఽ లేథర
ప్ో భిిెంగ్ ాయోజనెం కోసెం ాణేఔెంగ యదిెంచిన చరభీజలనఽ యదిెంచభదఽ.
15. ప్ో యవి ఙేలన ప్లల఼ని అెంగీఔభిెంచడెంనలై భధవభిౄకి ఎలాెంట్ి ఔబృషన్ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సెంఫెందిెంచి ాసౄ ఽత ప్లల఼ కిెంద యేచి ఉెండే కలెం ఇట్ికై ఖడిచిప్ో బన
ఏథేని ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కోసెంభభిమ కల భిబృత్త బృనయౘబెంులనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
కొతౄ గ భాయవతేనై ప్లల఼ కిెంద ఆ యబ వయఔు తగిాెంు ఙేమవచఽి.
ఖభనిఔ 1: కొతౄ ప్లల఼లల నిభిేషీ యది లేథర చికిత్ కోసెం యేచి ఉెండే కలెం అథే యది లేథర చికిత్ కోసెం
ఇథివయఔట్ి ప్లల఼లల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుువగ ఉెంట్ే, అదను యేచి ఉెండే కలానిై ప్ో భిిెంగ్
ప్లల఼థరయవ సభభిెంఙరయౌ్న ప్ో యిబియౌట్ీ తాెంలల కొతౄ గ వసఽౄనై ప్లల఼థరయవఔు సషిెంగ
యవభిెంఙరయౌ.
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ఖభనిఔ 2: ఖూ
ర ు ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల యషమెంలల, ఇథివయఔట్ి ప్లల఼ ఏథేని ాసౄ ఽత యది
బృనయౘబెంు/కలభిబృత్త బృనయౘబెంులనఽ ఔయౌగి ఉెంథర లేథర అధేథరెంణో సెంఫెంధెం
లేఔుెండర నిభిుభభ బీభా యక్షణ కొనయఖ తేనై ఏళ్ా సెంక ఆదరయెంగ నలైన నేభపునైట్లి వకిౄఖత
సబ డికి కెడ
ర ిట్ ఇయుయౌ.
17. ఇథివయఔట్ి ప్లల఼ కిెంద బీభా ఙేలన య భ ్ఔు, నలెంచిన బీభా య భ ్ఔు ప్ో యిబియౌట్ీని వభిౄెంజైమాయౌ.
బీభాథరయవ అబభిలేౄ, ఇథివయఔట్ి ప్లల఼ల కిెంద ఇథివయఔట్ి బీభా సెంస (ల) నఽెంచి ప్ో ఖబన సెంచిత
ఫో నస్క వయఔు వభిౄెంజైమాయౌ.
ఉథరహయణగ ఙెప్లెంట్ే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, బీభా సెంస ఏణో యౄ. 50యేల ఫో నస్కనఽ
ప్ో ఖ ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. ఆమన బీభా సెంస బికి భాభిణే ఆ ాత్తప్దననఽ ఆ సెంస అెంగీఔభిలేౄ,
బీభా సెంస బి యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄెంఙే న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ
అతనికి అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. బీభా సెంస బి వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఉతత్తౄ లేఔుెంట్ే, థరనికి సబౄెంలల
కసౄ ఎఔుుయైన యాబ్ అెంట్ే యౄ. 3 లక్షల ఉతత్తౄ ని థరనికి తగిన న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేమడెం థరుభ
ప్లల఼థరయవఔు అెంథిెంచవచఽి.

అబనట్ికీ, ప్ో యిబియౌట్ీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అెందఽఫలట్లలల

ఉెంట్లెంథి.
18. బీభా సెంస లు ప్లల఼ ెందెంలల ప్లల఼థరయవ ఆసకిౄని సషిెంగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరాలు, అభ్ఔెం
ాఙరయ యభగిర, భభై యౄెంలల ఉనై ఇతయ దయౄయేజులు ఏయట్ెంట్ే:
a. ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లన్సై ప్ో యిఫ ల్;
b. ఇతయ ప్లల఼థరయవ ాత్తప్దననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల జఞెం ఙేలే కయణెంగ ప్లల఼ యక్షణఔు ఎలాెంట్ి
బెంఖెం యట్ిలాఔుెండర నియభిెంచడెం కోసెం ునయవదే యణ ణేథీని ప్ో యిబియౌట్ీని యనఽఔలతనఽ
తీసఽకోవడరనికి భభో బీభా సెంస నఽ సెంాథిెంచడరనికి ప్లల఼థరయవ చయ ప్ాయెంబుెంఙరయౌ.

E. బీభాలలని ప్ాథబృఔ సాణరాలు అెండర్ భెైట్ిెంగ్ యధధరలు
1. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ప్ాదరనెం వళెంఙే ప్ాథబృఔ సాణరాలు
ఏ యఔఫైన బీభాలల అబధర, అథి జీయత బీభా కవచఽి లేఔ యదరయణ బీభా కవచఽి, భిస్కు లనఽ
ఆమోథిెంచడెంణోఫలట్లగ ప్ట్ిెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ
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బీభాఔు ఔడర అెంణే సభానెంగ వభిౄయౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాెం ఉలా ెంఘెంచిధర బీభా ఔెంనలన్స ఈ
పలభనిై నియభిెంచఽఔుెంథరభని నియృ బెంచఽకోవచఽి. అథి ప్లల఼థరయవలనఽ అసెంతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ
ఙేసౄ ఽెంథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభెంట్ే:
1. అతెంత నభ్ఔెం ఉెంచడెం బీభానలై భఔుువ

2. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు ఉయోగిెంఙే యధధరలు
ఇయ అెండర్ భెైట్ర్ ఉయోగిెంచఽఔుధే సభాఙరయ వనయవలు. భిస్కు వభీాఔయణ ఈ సభాఙరయెం ప్ాత్తథిఔగధే
జయవఖ తేెంథి. అెంత్తభెంగ న఼ాబృమెంలు నియృ మభవుణరబ. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి థిఖ వ నేభపునైయ కీలఔఫైన
యధధరలు :
a) ాత్తప్దన ఫయెం
ఈ తాఫే కెంట్లాఔుిఔు ఆదరయెం. ాత్తప్దఔుని ఆభోఖెం ఖ భిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, (వమసఽ, విత్తౄ
ఉథో గలు, శ్భీయ యౌషివెం, అలయట్ల
ా , ఆభోఖ లత్త, ఆథరమెం, న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు యవభలు వెంట్ి)
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి. ఈ తాెం థరుభ లేఔభిెంఙే సభాఙరయెంలల కొనిై సయళ్ఫైన
ాశ్ైలణోప్ట్ల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫట్ేి ారైవయ ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఔెంనలన్స ఇవుజూనే బీభా,
ఔెంనలన్స అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణెంగ ఆ ారైవయ తమాయవుతేెంథి. బతౄ ెం వసఽౄఖత
యసౄ యలనిైెంట్ిన్స యలాడిెంఙేట్ా లగ ఙేల, థరనికి తఖా ట్ా లగ బీభా యక్షణ సదఽప్మెం ఔయౌయౄయవ. ప్లల఼థరయవ
ఏ యధఫైన ఉలా ెంగనఔు ప్లడిధర లేఔ సభాఙరభనిై ఔననలట్ిిధర అతని ప్లల఼ యదె బయ అవకశ్ెం
ఉెంథి.
b) వమసఽ నియౄణెం
ప్లల఼థరయవ వమసఽ ఆదరయెంగ న఼ాబృమెంలు నియృ బయౄయవ. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమెంలల యలాడిెంచిన
వమసఽనఽ సదయవ అబభి వమసఽ నియౄణ తాెం థరుభ సభిచాసఽకోవడెం తనిసభి.

ఉథరహయణ
వమసఽ నియౄణ తాెంగ భిఖణెంచదగిన ణరాలు పలయతథేశ్ెంలల అధేఔెం యడెఔలల ఉధరైబ. కన్స, అవన్సై
చట్ి యెంగ ఆమోదయోఖఫైనవని ఙెలేెం. ఙరలా వయఔు ఙెలా ుఫలట్బయ ణరాలనఽ సా
 లెంగ భెెండె యకలుగ
యబజిెంచవచఽి. అయ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:
a) ప్ాభాణఔ వమసఽ నియౄణ : సాుల్ సభిికెట్, ప్స్క ప్ో ర్ి , నియసయన సభిికెట్, ప్న్ కయవు
వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄబ.
b) ప్ాభాణకైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్ కయవు, యోట్యవ ఐ.డి, నలదెల ాఔట్న, గరభ ెంఙరమతీ
సభిికెట్ వెంట్ియ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄబ.
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c) లైధరనిి మల్ డరఔుఫెంట్ల
ా
ాయోజనథరమఔఫైన ప్లల఼లనఽ ఇఙేిెందఽఔు, నమవెంచననఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్తప్దఔుని ఆభిఔ
లత్తని ణెలుసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అబణే, యదరయణెంగ లైధరనిి మల్ డరఔుఫెంట్ా నఽ థిఖ వ నేభపునై
యట్ి యషమెంలల భాతాఫే కోయణరయవ.
a) వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ యక్షణలలా లేథర
b) ళెచఽి బతౄ ు బీభా యక్షణ కోభినుడె లేథర
c) బీభా బణరౄనికి, ాఔట్ిత ఆథరమానికి, విత్తౄ , ఉథో గలఔు భధ ప్ ెంతన ఔుదయనుడె
d) యైద నియేథిఔలు
యైద నియేథిఔల అవసయెం బీభా సెంస నిఫెంధనలనలైన, అలాగై, యదరయణెంగ ప్లల఼థరయవ వమసఽనలైన
ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. కోుయభి కోయవఔుధే బీభా బతౄ ెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ాత్తప్దన ఫయెంలల
ఇచిిన కొనిై జయఫ లు కొెంత సభాఙరయెంణో ఔడెఔుని ఉెండి సదయవ వకిౄ నఽెంచి యైద నియేథిఔలు
కోయడరనికి థరభితీమవచఽి.
e) అభ్కల లఫోెంథి నియేథిఔలు
అభ్కల లఫోెంథిని ఔడర ఔెంనలన్సకి నిఙేలే అట్ి డెఖ యబ అెండర్ భెైట్యవాగ చాడవచఽి. యయవ
నియేథిఔలలా ఇఙేి సభాఙరయెం భ కెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉెండవచఽి. అబణే, ఎనిై
ప్లల఼లనఽ ఙేబలేౄ అభ్కల లఫోెంథికి అెంతగ ప్ోా ణర్హెం లబుసఽౄెంథి ఔనఽఔ ఇఔుడ ాయోజధరల భధ
గయి ణ తలెతౄ ేతేెంథి. థరనిై ఔెంనలన్స ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
అెండర్

భెైట్ిెంగ్

___________.
I.

లల

అతెంత

నభ్ఔెం

ఉెంచడభధే

సాణరానిై

బీభా ఔెంనలన్స

II. బీభా ఙేలే వకిౄ
III. బీభా ఔయౌసఽౄనై వకిౄ, బీభా తీసఽఔుెంట్లనై వకిౄ ఇదె యౄ
IV. యైద భీక్షఔులు

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
బీభానలై భఔుువ థేనిై ాయౄ యయోౄ ెందెంట్ే ____________.
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అనఽసభిెంచవలలనయయవ

ఎవయెంట్ే

I.

బీభా ఙేలే ఆలౄ నలై వకిౄఔునై లైధరనిి మల్ ఆసకిౄని

II. ఇట్ికై బీభా ఙేలన ఆలౄ ని
III. కై నయౖినికి ఔ ఔెంనలన్సకి బృెంచి ఎఔుువ ఔెంనలన్సలు యక్షణ ఔయౌెంచినుడె బీభా సెంస ల యట్లని
IV. బీభా సెంస నఽెంచి భఫట్ి డరనికి యలునై నషిెం బణరౄనిై

F. అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ
అవసయఫైన సభాఙరయెం అెందగధే, అెండర్ భెైట్ర్ ప్లల఼ షయతేలనఽ నియృ బయౄడె. ఆభోఖ బీభా యప్యెంలల
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కి ఉయోగిెంఙే యదరయణ ఫభలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ :
1.

ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్

ఆభోఖ బీభా ప్లల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నియృ బెంఙేెందఽఔు ాత్తప్దఔుల నఽెంచి యైద
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్. అలా లేఔభిెంచిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై బీభా సెంస లు
యరలాఱయౄ యవ. థరనిై ఫట్ిి యక్షణనఽ ఇవుజూప్లా వథరె, ఎెంత భిబృత్త వయఔు బీభా బణరౄనిై ఏబయ షయతేలనలై
ఇవుజూవచఽి, బృనయౘబెంులేబృట్ి అధేయట్ిని నియృ బయౄయవ. ఈ యధెంగ ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔ
ప్లల఼ ఆమోథరనిై లేథర నిభఔయణనఽ, బీభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృ బసఽౄెంథి.
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అబణే, యైద నియేథిఔలనఽ అెందఽకోవడెం, భియౕయౌెంచవలల భవడెం వలా ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఎఔుువ
కయవిలణో ఔడిన ాకిరమ. అెంణేకదఽ. బీభా సెంస లు ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నఽ ళెచఽి యబలల
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ే, యయవ యనైలాెంట్ియభిని భాతాఫే తీసఽఔుెంట్లధరైయని నిెందనఽ బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భిస్కు
తఔుువగ ఉనైయభి ాత్తప్దనలనఽ ఆమోథిెంచి ఇతయవలనఽ గయౌకి వథిలేసౄ ఽధరైయని యభయశలగయౄబ. కఫో బయ
ఔా బెంట్ా లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకెతౄడరనికి కయణభవుతేెంథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ
సభఔయిడరనికి, ఙెనన యైద భీక్షలు ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఎఔుువ భెంథి ఇషిడఔప్ో ణే ఇనా్ూభెయా వదె ఔు
వఙేి యభి సెంక తగిాప్ో తేెంథి.
వకిౄఖత ఆభోఖ బీభాలల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ఆభోఖ లత్త, వమసఽ భ కెంగ భిఖణనఔు వయౄబ. ాసౄ ఽత
ఆభోఖ లత్త, వకిౄఖత, ఔుట్లెంఫ యైద చభితా ణెయౌలేౄ ప్లల఼ తీసఽకోవడరనికి భ ెంథే ఉనై యధఽలనఽ లేథర యట్ి
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అెండర్ భెైట్ర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లత్తఖతేలు ణెయౌలేౄ బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల
ఆభోఖ సభసల ఖ భిెంచి ఔడర అవగహనఔు భవడెం ఔుదఽయవతేెంథి. సదయవ వకిౄ బయషతే
ౄ లల ఆసత్తాలల
ఙేభయౌ్ వసఽౄెంథర లేఔ శ్సౄ ైచికిత్ ఙేబెంచఽకోవలల ఉెంట్లెంథర అని భథిెంు ఙేమడెం యధభవుతేెంథి.
అెంణేకదఽ. ఖతెంలల ఙేబెంచఽఔునై చికిత్లు, శ్సౄ ైచికిత్లు, ఆసత్తాప్లవడరల ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై
భఫట్ేి యధెంగ ాత్తప్దన ఫభలనఽ యౄప్ ెంథిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి. ఖతెంలలని యది త్తయఖఫడెతేెంథర, ాసౄ ఽత
లేథర బయషతే
ౄ లల సదయవ వకిౄ ఆభోఖ లత్తనలైన, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవెం ఎలా
ఉెంట్లెంథి అని అెండర్ భెైట్ర్ యరలాఱెంచడరనికి ఇథి యమడెతేెంథి. కొనిై యధఽలఔు ాత్తప్దఔుడె భెందఽలు
యడెత ఉెండవచఽి. కన్స, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధర ఆస్రత్తలల ఙేభయౌ్ భవచఽి. భెందఽలు యడెతేధరై
జఫ ోలు త్తభిగి వఙేి అవకశ్భూ కొెందభిలల ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ

ళెైర్ ట్ని న్, బృత్తబౄభిన ఫయవవు/సా
 లకమెం, నలభిగిన చకెుయ యబలు వెంట్ి యైద లతేలు ఖ ెండె,
భూతానెండరలు, నభల వవస లఔు వఙేి జఫ ోలఔుగనఽ బయషతే
ౄ లల ఆసత్తాలల ఙేయఖల అవకశ్ెం
ఎఔుువగ ఉెందని సాచియౄబ. ఔనఽఔ ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు భిస్కు నఽ భథిెంు ఙేలేట్ుడె
ఇలాెంట్ి లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఆభోఖ లత్తలల ాత్తఔల భాయవలు యదరయణెంగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభుణే ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. థీనికి
ాదరనెంగ వమసఽ బౄదడడఫే కయణెం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలు వఔుౄలకి బీభా సెంస లు యైద భీక్షలనఽకన్స,
నియేథిఔలనఽకన్స కోయయవ. (కొనిై బీభా సెంస లు 50 లేథర 55 ఏళ్ైు వఙేిెంత వయఔు ఔడర అలాెంట్ి భీక్షలఔు
లలనఽకవలలెందని కోయఔప్ో వచఽి). ాత్తప్దఔులు యభి ఔుట్లెంఫ డరఔిర్ నఽెంచి

ఆభోఖ లత్తనలై సెంతఔెంణో

ఔడిన ాఔట్ననఽ ణెచఽికోయలని ఔడర ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔసాణరాలు కోయవచఽి.
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పలయతీమ ఆభోఖ బీభా యణలల, వకిౄఖత ఆభోఖ బీభా యషమెంలల ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల వకిౄ వమలే
ాదరన భియౕలధరెంశ్ెంగ ఉెంట్ ెంథి. 45 నఽెంచి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి బదట్ియభి బీభాఔు వసఽౄనైయభిని భాతాఫే
యదరయణెంగ కొనిై ప్థలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోయవతేధరైయవ. యభి ఆభోగనికి ఏయడఖల
భ ునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్తనలై సభాఙరభనిై ప్ ెందడరనికి అలా భీక్షలు
ఙేబెంచఽకొభ్ెంట్లధరైయవ. ఈ భీక్షలు అుడెనై లేథర ఇథివయకై ఉనై యైద లత్తఖతేల లేథర యధఽల
ఖ భిెంచి సాచియౄబ.
ఉథరహయణ
భాదఔ దాయలు, భదెం, ప్ గఔు యనియోగనిై ఔనినలట్ిడెం ఔషిెం కవచఽి. ాత్తప్దఔులు ాత్తప్దన ఫయెంలల
ఆ సెంఖతేలనఽ యలాడిెంచడెం ఔడర ఙరలా అయవదఽ. యట్ిని యలాడిెంచఔప్ో వడెం ఆభోఖ బీభా అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల
ాదరన సయల్ గ భిణబృయోౄ ెంథి. సా
 లకమెం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ సభసగ
భిణబృెంఙేెందఽఔు లదేభవుణోెంథి. థీని నఽెంచి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధెంగ ధయనఽ నియృ బెంఙేట్ా ల
అెండర్ భెట్
ై ిెంగ్ యధధరలనఽ అెండర్ భెైట్యవా అబువిథిే ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.
2.

యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్

ఆభోఖ బీభా కోసెం దయకాసఽౄ ఙేలేయభిలల ఙరలా భెంథి ాత్తప్దఔులఔు యైద భీక్ష ఙేమాయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
యైద భీక్ష ఙేబలేౄ థిెంట్ ఔట్ వెంతే భెంథి యషమెంలల లేథర అెంతఔధరై తఔుువ భెంథి యషమెంలల
భాతాఫే ాత్తఔల పయౌణరలు వయౄమని ఔ మోసౄ యవ సఽనియతతుెంణో అెందభికీ ణెయౌలన యషమెం. బీభా సెంస లు
ఫజఞభిట్ీ కైసఽలలా యైద భీక్షనఽ తజిెంచవచఽి.
ఔయేళ్, ాత్తప్దఔులు అనిై వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదే తణో యలాడిలేౄ, యట్ిని ఏజెంట్ జఞఖరతౄగ
భియౕయౌలేౄ ఔడర యైద భీక్ష ఙేబెంఙరయౌ్న అవసయెం ఙరలా వయఔు తగిాప్ో తేెంథి. యసౄ యనికి, యైద భీక్షల
కయవిలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, కెాబమ్ల నిషత్తౄ లల కొథిెగ నలయవఖ దల ఔనినెంచిధర
పయయలేదఽ. థీనివలా ాత్తప్దఔునికి ఔడర అయౌఔయెం తఖా తేెంథి.
అెందఽఔధే, ాత్తప్దఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని కొనిై ఫడిఔల్ ప్లల఼లణో
బీభా ఔెంనలన్సలు భ ెందఽకొసఽౄధరైబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలలా, ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల
ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నియుళెంఙరలల సాచిెంఙే ఫడిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసౄ ఽధరైబ. థరెంణో యప్భనికి భిస్కు కి
భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంఙే యధెంగ ఈ యైథేతయ భిబృతేలనఽ జఞఖరతౄగ యౄప్ ెంథిెంచఖలుఖ తేధరైయవ.
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ఉథరహయణ
యైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకిరమఔు లలనఽకఔుెండర ఎవయధరై యేచి ఉెండే కలాలు, ప్ాలలలెంగ్ లల జఞప్లు
లేఔుెండర సతుయెం ఆభోఖ బీభా యక్షణనఽ కోయవఔుెంట్ే, యయవ యైథే తయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ప్లల఼ని
ఎెంచఽకోవచఽి. యథ
ై ేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ప్లల఼లల న఼బృ
ా మెం భైట్ా ల, బీభా బణరౄలనఽ యదరయణెంగ
కొనిై ఆభోఖయఫన
ై ాశ్ైలఔు ఇఙేి జయఫ లనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నియృబయౄయవ. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా
వయఔు వమసఽ, యౌెంఖెం, ధాభప్నెం, రభీయఔ యౌషియలఔు సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లబ. ాకిరమ
యేఖవెంతెంగ ూయౄ వుతేెంథి. కన్స, యనేక్షెంగ చాలేౄ న఼బృ
ా మెంలు కసౄ ఎఔుువగ ఉెండవచఽి.
3.

సెంకా యచఔ భూల నిభృమఔ దే త్త

ఇథి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కు కి ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన సెంకలలల లేథర రణరలలల
భథిెంులు ఙేయౄ యవ.
వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞత్త, విత్తౄ , నియసెం, భవయణెం, రభీయఔ యౌషివెం, అలయట్ల
ా , ఔుట్లెంఫ, వకిౄఖత
చభితాలనఽ భియౕయౌెంచి భ ెందఽగ నలట్ి లఔునై కొలఫదె ాకయెం యట్ికి భాయవులు యేయౄ యవ.
4.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ నియృ మాలు

ఖరళెంచిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భియౕయౌెంచి తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచడెంణో అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ
ూయౄ వుతేెంథి. నలైన నేభపునై యధధరలనఽ, తన నియృ మానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔని అెండర్ భెైట్ర్ భిస్కు ని థిఖ వ
నేభపునై కైట్గిభీలుగ యబజియౄడె:
a) ప్ాభాణఔ భైట్ా వదె భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం
b) అదను న఼ాబృమెం (పలయెం)ణో భిస్కు నఽ ఆమోథిెంచడెం. థీనిై ఔెంనలన్సలు ఆచభిెంచఔప్ో వచఽి.
c) నిభైెయెంచిన కల వవది /భిదికి యక్షణనఽ యబథర యేమడెం
d) బీభా ఔవఙరనిై త్తయసుభిెంచడెం
e) కౌెంట్ర్ అవకశ్ెం (ఆెంక్షలు యదిెంచడెం లేథర యక్షణలల కొెంత పలగనిై త్తయసుభిెంచడెం)
f)

ఎఔుువ తగిాెంులనఽ యదిెంచడెం లేథర సహ-ఙెయౌాెంు

g) ప్లల఼ కిెంద రశ్ుత బృనయౘబెంు (ల)నఽ యదిెంచడెం
ఏ జఫ ోధైధర రశ్ుతెంగ బృనయౘబలేౄ , ప్లల఼ సభిికెట్ నలై థరనిై నేభపుధరయౌ. ప్ాభాణఔ ప్లల఼
బృనయౘబెంునఔు ణోడె ఇథి అదను బృనయౘబెంుగ భిణబృసఽౄెంథి. కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ భాయవతేెంథి.
అెండర్ భెైట్యవా ధైుణణో వకిౄఖత భిస్కు లనఽ భథిెంు ఙేమడెం బీభా ఔెంనలన్సలఔు ఙరలా భ కెం. బీభా
వవస నఽ సభతఔెంలల ఉెంఙేథి అథే. కై యధఫైన భిస్కు నఽ ఎదఽభోుఖలభధే అెంచధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట్
ఙేయిడరనికి, యయవ ఎెంచఽఔునై యక్షణనఽ అెంథిెంచడరనికి, యభి నఽెంచి సభ బతౄ ెంలల న఼ాబృమెం వసాలు
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ఙేమడరనికి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఇనా్ూభెయాఔు యలు ఔయౌసఽౄెంథి. ఇఔుడ ప్లల఼థరయవఔు ఔయౌగై ాయోజనెం ఏభెంట్ే,
సభ చితఫైన, ప్ో ట్ీ ధయకి బీభా అెందఽఫలట్లలల ఉెండడెం. బీభాసెంస ఔు ఔడర అధరభోఖ అెంచధరలఔు తఖా
యధెంగ తన ప్ో ర్ి ఫో యౌయో అనఽబయనిై నియుళెంచఖల సభయ త ఙేఔయవతేెంథి.
5.

యదరయణ లేథర ప్ాభాణఔ బృనయౘబెంులనఽ ఉయోగిెంచడెం

ఙరలా పలఖెం ప్లల఼లు అెందయవ సబ లఔు వభిౄెంఙే యధెంగ బృనయౘబెంులనఽ యదియౄ బ. ఇయ ప్ాభాణఔ
బృనయౘబెంులుగ సఽభిచితెం. కొనిై సెందభౌలలల యట్ిధే యదరయణ బృనయౘబెంులుగ ఔడర
నలుసఽౄెంట్లయవ. ప్ాభాణఔ బృనయౘబెంులనఽ అభలుయచడెం థరుభ బీభా సెంస లు తభ సెందననఽ
భిబృతెం ఙేసఽఔుెంట్లబ.
భ ెందభి అదరమెంలల ఔడర యట్ి ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుధరైెం.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ నేభపునైయట్ిలల ఏథి తు?
I.

యైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిెంచి భథిెంు ఙేమడెం ఎఔుువ కయవిణో ఔడిన ని.

II. ఆభోఖ బీభా ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, వమసఽ కీలఔ అెంరలుగ ఉెంట్లబ.
III. ఆభోఖ భిస్కు చితాణ తమాభీకి ాత్తప్దఔులు యైద, ప్థలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
IV. భిస్కు ఔు ఙెెంథిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరల యభీగ భథిెంు ఙేయౄ యవ.
భైకా చితాెం 1 అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ
సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
భిస్కు భథిెంు &అెంచధర
ాత్తప్థిత ఫయెం
వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయెం
యైద నియేథిఔ
ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త
వమసఽ
ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్
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యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్
సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త
యైద నియేథిఔల ల఼ుఔయణ, భియౕలన
ఆభోఖ భీక్షలుెండవు కన్స యవభలనఽ యలాడిెంఙే యధెంగ ారైవయ
భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనికి సెంకలనఽ లేథర రణరలనఽ కైట్లబయౄయవ
భిస్కు ల వభీాఔయణ, ఎెంనఔ
ప్ాభాణఔ భిస్కు
ఉ ప్ాభాణఔ భిస్కు
ప్ాభాణఔ భైట్ాఔు భిస్కులనఽ ఆమోథిెంచడెం
హచఽి న఼ాబృమెం వదె భిస్కునఽ ఆమోథిెంచడెం
నిభీృత కలానికి యబథర యేమడెం
భిస్కునఽ త్తయసుభిెంచడెం
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G. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్
1. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్
ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ాదరనెంగ సఖట్లల సాతాెం ఆదరయెంగ అెండర్ భిట్న్ అవుతేెంథి. ఔ ప్ాభాణఔ ఖూ
ర ప్ లలని
సబ లెందయౄ ఔ ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ప్ ెందడెం థరనిలలని ఆెంతయెం. ఈ ఖూ
ర ప్ లలని
వఔుౄలు బీభాసెంస ఔు వత్తభైఔెంగ కైయభి అధరభోఖెం ప్లుకయధే నభ్ఔెం ఔడర అెందఽలల ఇబృడి ఉెంథి. ఆ
యధెంగ ఔ ఖూ
ర ునఔు ఆభోఖ బీభానఽ ఆమోథిసౄ ా బీభా సెంస లు ఔ సెంపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి
తీసఽఔుెంట్లబ. ఖూ
ర ప్లల కొథిె భెంథి సబ లకెైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉెండవచిని, అధరభోఖ సభసలు
తయచఽ తలెతౄవచిని బీభా సెంస లఔు ణెలుసఽ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్కి ఆ ఫిెందెంలలని యభి సుపలయలనఽ యరలాఱెంచడెం అవసయెం. ఆ ఫిెందెం
ఇనా్ూభెన్్ ఔెంనలన్స యభి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄెంథర, అలాగై ఇనా్ూభెన్్
భెఖ లేట్యవా ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ నఔు నిభైెయెంచిన అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄెంథర అని
భథిెంు ఙేమడెంలల పలఖెంగ ఆ నిని నియుళయౄయవ.
ఖూ
ిర
థిఖ వ నేభపునై అెంరలనలై ాత్తప్థిత
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ ఔు ఙెెంథిన ప్ాభాణఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకమ
ఖూ
ర ప్నఽ యరలాఱెంచవలల ఉెంథి :
a) ఖూ
ర ప్ యఔెం
b) ఖూ
ర ప్ భిభాణెం
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c) భిశ్రభ యఔెం
d) ఔవభైజీకి అయవోలెైన వఔుౄలు
e) బతౄ ెం ఖూ
ర ు అెంతట్ికీ బీభా యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైభ లేఔ సబ లు ఐచిిఔెంగ యైథ లఖవఙరి
f)

ఔవభైజి యబ – అెందభికీ సభెంగ ఉెంట్లెంథర లేఔ బునైెంగ ఉెంట్లెంథర

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై ప్ాెంతెంయభ లేఔ యయధ ప్ాెంణరలయభ, ఖూ
ర ప్ సబ ల ఆథరమ యబలు,
ఎెంప్ాబా ట్భోైవయవ భైట్ల, ఖూ
ర ప్ హో లు ర్ బతౄ ెం న఼ాబృమెం అెంతట్ిన్స ఙెయౌాెంఙరభ లేఔ న఼ాబృమెం
ఙెయౌాెంులల సబ లనఽ ప్లుెంచఽకోయయౌ్ెంథిగ కోభభ అధే అెంరలణో ఫిెందెం నిభ్ణ భియౕలన
h) యయధ పౌగోయఔ ప్ాెంణరలలల ఈ ఫిెంథరలు యసౄ భిెంచి ఉనైట్ా బణే ఆమా ప్ాెంణరలలల ఆభోఖ యక్షణ
వమాలలల ఉనై ణేడరలనఽ భియౕయౌెంచడెం
i)

ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ప్లననలై ఖూ
ర ప్ హో లు ర్ అబుభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెెంథిన
ఎడి్నిలేిరట్ర్ (ఇతడిని హో లు ర్ ఎెంనఔ ఙేమవచఽి లేథర బీభాసెంస ఎెంనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదెం
ణెలువచఽి) ణో నియుళెంఙరలా లేఔ ఆ ఫలధతనఽ బీభాసెంస కై వథిలేమాలా అని అడగయౌ.

j)

ాత్తప్థిత ఖూ
ర ప్ ఖతెంలల ఙేలన కెా డభ ల అనఽబయనిై భియౕయౌెంఙరయౌ

ఉథరహయణ
ఎబర్ ఔెండిషన్ు ఆ఼సఽలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లేథర ఫఔిభీలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔు
ఆభోఖభీణర భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఆ భెెండె ఖూ
ర ులఔు ఉనై యధఽల ఫడద సుయౄ సుపలయలలల
(తథరుభ కెాబభాలల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉెండే అవకశ్భ ెంథి. ఔనఽఔ బీభాసెంస యట్ి ఔనఽఖ ణెంగధే భెెండె
ఖూ
ర ుల యభికి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ ప్లల఼ ధయనఽ యేభైుయవగ నియృ బసఽౄెంథి.

అథే యధెంగ, ఐ.ట్ి ఔెంనలన్సల వెంట్ి ళెచఽి ట్భోైవయవ ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమెంలల ాత్తఔల ఎెంనఔనఽ
నియభిెంఙేెందఽఔు, బీభా సఽస లు భ ెందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదె నఽ ాయేశ్నలట్ివచఽి. బీభాఔు అయోత
సెంప్థిెంఙే భ ెందఽ ఉథో ఖ లు ప్ా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙేసఽకోయలని కోయవచఽి.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ యప్యెంలల ప్ో ట్ీ అదిఔెంగ ఉెండడెం వలా ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకల ాయోజధరల
యషమెంలల ఇనా్ూయయవా ఖణన్సమఫైన సయళ్తనఽ, ప్లల఼థరయవల అవసభలఔు తఖా ట్ా లగ నడచఽఔుధే
దే తేలనఽ ఆమోథిసౄ ఽధరైయవ. మాజభాధరలు ఉథో ఖ లఔు ఔయౌెంఙే ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకలలల
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄప్ ెంథిసౄ ఽధరైయవ. ఉథో ఖ లు యేభై ఔెంనలన్సలఔు వలసప్ో ఔుెండర
తభవథేె ఉెండి నిఙేలేెందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెెంథిన భానవ వనయవల యపలఖెం థీనిధొఔ యధనెంగ
ఉయోగిెంచఽఔుెంట్ ెంథి. బీభా ఔెంనలన్సల భధ ప్ో ట్ీ పయౌతెంగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోెంథి. ఇతయ ఔెంనలన్సల
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ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ థకల ాయోజధరలణో సభానెంగ ణరబృఙేి ాయోజధరల ఉెండేట్ా ల బీభా ఔెంనలన్సలు
చాసఽఔుెంట్లధరైబ. అెంతఔధరై ఫయవగెైన ాయోజధరలు ఔయౌెంచఽెంఔు ఔడర భ ెందఽకొసఽౄధరైబ.
ప్లల఼థరయవలనఽ హసౄ ఖతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు, యప్భనిై తభయైునఔు భయా ెంచఽఔుధేెందఽఔు అయ ఈ యధెంగ
ఙేసౄ ఽధరైబ.

2. మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర ుల ఔధరై యేభై యట్ిని అెండర్ భెైట్ ఙేమడెం
సెంాథరమెంగ యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా ప్ ెందఽతేనై ఖూ
ర ులలల అతెంత యదరయణఫైనయ మజభానిఉథో ఖ ల ఖూ
ర ులు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్్ ఙేలే సభయ యహనెంగ ఆభోఖ బీభా ఆమోదెం
ప్ ెందడెంణో ఇుడె యయధ యకల ఖూ
ర ులు అబువిథిే ఙెెంథరబ. ఈ ధేథెంలల, ఔ ఖూ
ర ునఔు అెండర్ భెైట్
ఙేలేట్ుడె ఆ ఖూ
ర ు సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెం ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ అెండర్
భెైట్యా ఔు ఙరలా భ కెం.
మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర ులణోప్ట్ల కభి్ఔ సెంగాలు, ట్ా సి ఽలు, య లలైట్ీలు, భయౌిుల్ ఎెంప్ామర్ ఖూ
ర ులు,
ఫాెంఙెైజీ డీలయవా, ప్ా లషనల్ అయో లబయషనఽా, ఔా ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితు సెంస లు వెంట్ి యయధ యకల ఖూ
ర ులఔు
బీభా సెంస లు యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.
యయధ థేరలలలని ాబ ణరులు సభాజెంలలని నేద వభాలఔు ణరఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా యక్షణ
సదఽప్మానిై ఔయౌసఽౄధరైబ. పలయతథేశ్ెంలల, కైెందా, భషిర ాబ ణరులు భెెండా యౌజనెంణో నేదలఔు
ఆర్.ఎస్క.బి.యై, మశ్లుని వెంట్ి యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా థకలనఽ సభయయౕలతణో ఔయౌసఽౄధరైబ.
అట్లవెంట్ి యబునై వభాలఔు వభిౄెంజైలే ప్ాథబృఔ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ భియౕలధరెంరలు యదరయణ ఆమోథిత ఖూ
ర ప్
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంరల భాథిభియే అబనట్ికీ, యట్ిఔునై అదను కోణరలలల కొనిై ఇయ:
a) ఖూ
ర ు భిభాణెం (లలైజులల చినై ఖూ
ర ు అబణే తయచఽ భాయవలఔు లలనఽకవచఽి.)
b) యయధ పౌగోయఔ ప్ాెంణరలలా ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ యబలలా ఉెంట్లబ
c) యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా థఔెంలల ఖూ
ర ులలని యయెందయౄ ప్లగానఔప్ో ణే ాత్తఔల ఎెంనఔ భిస్కు
ఉెంట్లెంథి
d) ఖూ
ర ులలని సబ లు ప్లల఼లల కొనయఖడెం
ఙౌఔ ధయలఔు అట్లవెంట్ి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు
అడు థిడుెంగ ఖూ
ర ులు ఏయడడెం ఎఔుుయైెంథి. యట్ిని „అవకశ్యద ఖూ
ర ులు‟ గ అబువభిృెంచవచఽి. అెందఽఔధే,
యయధ ఖూ
ర ుల ట్ా వవహభిెంచడెంలల బీభా సెంస లు అనఽసభిెంచవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదే ెం ఙేలేెందఽఔు
బీభా నిమెంతాణ సెంస ఐ.ఆర్.డి. ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ జఞభీ ఙేలెంథి. అలాెంట్ి
మజభాధేతయ ఖూ
ర ులలల ఉనైయట్ిలల కొనిై ఇయ :
254

a) ఎెంప్ామర్ సెంక్షైభ సెంగాలు
b) నిభిెషి ఔెంనలన్స జఞభీ ఙేలన కెరడిట్ కయవులు ప్ ెంథినయయవ
c) నిభిెషి యప్భనికి ఙెెంథిన ఔసి భయవా. యభికి అదను యౌఔయెంగ యప్య సెంస బీభానఽ
ఇవుజూుణోెంథి.
d) ఫలెంఔు యవణ ఖరళతలు, ప్ా లషనల్ అయో లబయషనఽా లేథర య లలైట్ీలు
కయవినఽ ఆథర ఙేమడెం, వకిౄఖత ప్లల఼లలల అెందఽఫలట్లలల లేని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిుెంచఽకోవడెం,
సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ య ెంతెం ఙేసఽకోవడభధే ఏకెైఔ ఉథేెశ్ెంణో ఖూ
ర ులుగ ఏయడే
యదరధరనికి అడెుఔట్ి యేలేెందఽకై ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ భాయా దయశఔ సాణరాలు వఙరిబ. అట్లవెంట్ి „అవకశ్యద
ఖూ
ర ులు‟ తయచఽ బీభా సెంస లఔు యౘని ఔయౌగిెంఙే భీత్తలల ాత్తఔల ఎెంనఔఔు, అెంత్తభెంగ ళెచఽి కెా డభ ల
నిషత్తౄ కి థరభితీయౄమని యకానిెంచడెం జభిగిెంథి. ఆయధెంగ, నిమెంతాణ సెంస జఞభీ ఙేలన ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్
భాయా దయశఔసాణరాలు బీభా సెంస లు భాభెుట్లల ఫలధణరమ తెంగ నడచఽఔుధేెందఽఔు సయౘమడణరబ. అయ
ఖూ
ర ు థకలఔు నియుహణర ాభాణరలనఽ ధలకొలడెం థరుభ, బీభా ఔెంనలన్సల అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలనఽ,
యభ థరబఔ బీభా థకల ఖ భిెంచిన ాఙరయెంలలనా ఔరభయక్షణనఽ ప్దఽకొలుణరబ.
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H. ఒవభీ్స్క ట్లాయల్ ఇనా్భెన్్ ెందెం
ఒవభీ్స్క ట్లాయల్ ఇనా్భెన్్ ప్లల఼ల కిెంద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫట్ిి , ూచీ ెందెం యదరయణెంగ
ఆభోఖబీభా కోసెం యదరధరధేై అనఽసభిసౄ ఽెంథి.
వకిౄఖత ఔెంనలన్స భాయా దయశకలఔు తఖా ట్ి ల న఼ాబృమెం భైట్ిెంగ్ భభిమ అెంగీకయెం ఉెంట్లెంథి కన్స కొనిై భ క
ఫైన భిఖణనలు కిెంద ఇవుఫడరుబ :
1. న఼ాబృమెం భైట్ అధేథి ాత్తప్దఔుడి వమసఽ, యథేయౕ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
2. యథేరలలా యైద చికిత్ కభీథెైనెందఽన, సుథేయౕ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లణో ప్ో యౌిణే న఼ాబృమెం భైట్ా ల
యదరయణెంగ ఎఔుువగ ఉెంట్లబ.
3. యథేయౕ ఔెంనలన్సలలల చాలధర, అఫభిక, కెనడర థేరలలా న఼ాబృమెం అతెంత ఎఔుువగ ఉెంట్ ెంథి.
4. ాత్తప్దఔుడె యథేరలలా యైద చికిత్ తీసఽకోవడరనికి ప్లల఼ని ఉయోగిెంఙే అవకశ్ెం లేఔుెండర
ఙేలేెందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ తీసఽకోయయౌ. కఫట్ిి ఏథేని భ ెందఽగ ఉనై యది ఖ భిెంచి ాత్తప్దన దశ్లలధే
ఙరలా జఞఖరతౄగ భిఖణెంఙరయౌ.
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I.

వకిౄఖత ాభాద బీభా ూచీ ెందెం

వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼ల కోసెం ూచీ ెంద భిఖణనల ఖ భిెంచి కిెంద చభిిెంచఫడెణోెంథి:
భైట్ిెంగ్
వకిౄఖత ాభాద బీభాలల, బీభా ఙేసౄ ఽనై వకిౄ విత్తౄ ాదరనెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. యదరయణెంగ
ఇెంట్ివదె , యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమెం లాెంట్ి యట్ి ఖ భిెంచి భాట్లాడడెం అెందయవ వఔుౄలఔు
సెంఫెందిెంచి కై యఔెంగ ఉెంట్ ెంథి. కన్స విత్తౄ ధైుణెం లేథర నిణో భ డిడిన భిస్కులు ఙేసౄ ఽనై ని
సుపలయనిై ఫట్ిి భాయవతేెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణెం జయవఖ తేనై స లెంలల ని ఙేలే లయల్
ఇెంజన్సర్ ఔధరై ఆ఼స్క ఫేధేజర్ఔు భిస్కు తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
కోు విత్తౄ ధైుణరనికి, లేథర నికి ఔ భైట్ల నియృ బెంచడెం ఆచయణీమెం కదఽ. కఫట్ిి , వితే
ౄ లనఽ ఫిెంథరలుగ
వభీాఔభిసౄ ఽధరైయవ. కోు ఖూ
ర ు కసౄ అట్ల, ఇట్లగ థరథరు కై యఔఫైన భిస్కునఽ ాత్తబిెంబియౄబ. కిెంథి వభీాఔయణ
వవస ణేయౌకెైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినయౄ ో ెంథి. వకిౄఖత ఔెంనలన్సలు తభ య ెంత వభీాఔయణ
ప్ాత్తథిఔనఽ ఔయౌగి ఉెండవచఽి.
భిస్కు వభీాఔయణ
విత్తౄ ప్ాత్తథిఔన, బీభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కులనఽ భూడె ఖూ
ర ులుగ వభీాఔభిెంచవచఽి:


భిస్కు ఖూ
ర ప్ I

అకౌెంట్ెంట్ల
ా , డరఔియా వ, లామయవా, ఆభిుట్క్ిలు, ఔన్యౌిెంగ్ ఇెంజన్సయవా, ట్ీచయవా, ఫలెంఔయవా, భిప్లన యధఽలలా
ప్లు

ెంచఽఔుెంట్లనై

వఔుౄలు,

ణేయౌఔప్ట్ి

ప్లుెంచఽఔుెంట్లనై వఔుౄలు.


భిస్కు ఖూ
ర ప్ II
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ాభాథరలనఽ

ఔయౌగిన

వితే
ౄ లలా

ప్ాథబృఔెంగ

యయేక్షణ యధఽలలా భాతాఫే ప్లుెంచఽఔుధే బిలు యా వ, కెంట్లాఔియా వ, ఇెంజన్సయవా, యట్యైభీ డరఔియా వ, మోట్లయవ
కయా , ణేయౌఔప్ట్ి యహధరల నలబడ్స డెైవయవా, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితే
ౄ లలా ప్లు ెంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భానయమ శ్రభలల ప్లుెంచఽఔుధే అెందయవ వఔుౄలు (ఖూ
ర ప్ IIIకిెంద వఙేి యయవ బృనయౘబెంచి), నఖదఽ
తీసఽకెమా ్ ఉథో ఖ లు, గభైజీ, మోట్లర్ ఫకనిక్లు, మెంతాెం ఆభైట్యవా, ట్ా ఔుు, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల
డెైవయవా, ప్ా లషనల్ అథ్ెా ట్ల
ా , కీరడరకయవలు, కొమ ని ఙేలే నిుణ లు, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన
వితే
ౄ లలా ని ఙేలే యయవ.


భిస్కు ఖూ
ర ప్ III

బూఖయౌ ఖనఽలలా, నేలుడె ాథేరలలా ని ఙేలే వఔుౄలు, ళెై ట్ని న్ సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైెంథరాలలా ని
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయుస్క లఫోెంథి, మోట్లయవ యహధరలు, ఖ భరలనలై భైలెంగ్లల ప్లగాధేయయవ, నలదె
యబ గైమ్ హెంట్ిెంగ్, యుణరభోహణ, యెంట్ర్ యో ర్ి్, లలైుబెంగ్, ఐస్క యౘకీ, ఫలనిెంగ్, యౘెంగ్ గెా డడిెంగ్,
భివర్ భఫిెంగ్, ప్ో లల భభిమ ఇథే యఔఫైన ాభాదెం ఔయౌగిన వితే
ౄ లు/కయఔలాప్లలా ప్లుెంచఽఔుధే
వఔుౄలు.
భిస్కు ఖూ
ర ులనఽ „యదరయణఫైనయ‟, „భధ యఔఫైనయ‟, „తీవా యబ ఔయౌగినయ‟ అని ఔడర భూడె
యకలుగ ఙెవచఽి.
వయో భిబృతేలు
యక్షణ ప్ ెందడరనికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభిబృతేలు ఆమా ఔెంనలన్సలనఽ ఫట్ిి భాయవతేెంట్లబ. యదరయణెంగ, 5
ఏళ్ా నఽెంచి 70 ఏళ్ా వయఔు అధేథి యదరయణెం నిమభెంగ ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, ఇట్ికై యక్షణ ఔయౌగిన
ా ూయౄ బన తభుత ఔడర ఎనపై ఏళ్ా వయఔు
వఔుౄల యషమెంలల ునయవదే యణ న఼ాబృమెం లలడిెంగ్నఽ ఫట్ిి 70 ఏళ్ై
ప్లల఼లనఽ ునయవదే భిెంచవచఽి.
ునయవదే యణఔు లేథర ణరజఞ యక్షణఔు యదరయణెంగ ఎలాెంట్ి యైద భీక్షలు ఉెండవు.
యైద కయవిలు
యైద కయవిల యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉెంట్లబ:


ఒ వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼ని ాభాదభీత్త శ్భీయ గమాలఔు సెంఫెందిెంచి బీభా ఙేలన వకిౄకి అబయ యైద
కయవిలఔు

యక్షణ

ఔయౌెంచడెంకోసెం

అదను

న఼ాబృమెం

ఙెయౌాెంునలై

ఎెండరర్్ఫెంట్

ప్ డిగిెంచఫడిెంథి.


ఈ ాయోజధరలు ప్లల఼ల కిెంద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనెంగ ఙేయిఫడరుబ.



వకిౄని ఆసత్తాలల తనిసభిగ ఙేభిిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
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థరుభ

మ దే ెం భభిమ తత్ెంఫెంధ భిస్కులు
ప్ౌయ యధఽలలా యథేరలలా నిఙేలే పలయతీమ లఫోెంథి/నిుణ లఔు ఔడర అదను న఼ాబృమెంణో మ దే భిస్కు యక్షణ
అెంథిెంచఫడెతేెంథి.


రెంత్త కలు లేథర యదరయణ కలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ ప్లల఼లు యదరయణ భైట్ల ఔధరై 50రతెం
అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే యదరయణ భైట్లఔు 150రతెం)



అయదరయణ/బమాెంథో ళ్నకలెం సెందయౌెంగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ ప్లల఼లు (అెంట్ే యథేశ్ెంలల మ దే తయయౘ
భిల తేలు ఇట్ికై సెంబయెంచిధర లేథర అనియయఫైధర/అెంట్ే పలయతీమ లు ప్ౌయ ఫలధతలలా ని
ఙేసౄ ఽనై థేరలలా అబధర) యదరయణ భైట్ల ఔధరై 150రతెం అదనెంగ ఉెంట్లబ (అెంట్ే యదరయణ
భైట్లలల 250రతెం అని అయ ెం)

ాత్తప్దన తాెం
కిెంథి యట్ిణో ఆ ఫయెం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉెంట్లెంథి:


వకిౄఖత యవభలు



పౌత్తఔ లత్త



అలయట్ల
ా భభిమ ఖత కలెం



ఇతయ లేథర ూయు బీభాలు



ూయు ాభాదలు లేథర అసుస త



ాయోజధరల ఎెంనఔ లేథర బీభా ఙేలన య భ ్



ాఔట్న

నలైన నేభపునై అవసయఫైన యవభలు కిెంథి యధెంగ యవభిెంచఫడరుబ:


వమసఽ, ఎతే
ౄ , ఫయవవు, విత్తౄ కి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవయణ, సఖట్ల ధల యేతనెం తథితభలఔు
సెంఫెందిెంచిన వకిౄఖత యవభలు



కోయవఔునై ప్లల఼కి ాయేశ్థరయవల వయోభిబృత్త లలలే ా త్తప్దఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై
వమసఽ సాచిసఽౄెంథి. యౌెంఖపేదెం, ఎతే
ౄ , వమసఽఔు సఖట్ల ఫయవవుణో ఔడిన ట్ిి ఔణో ఫయవవు, ఎతే
ౄ
ప్ో యౌిచాడఫడెతేెంత్త. సఖట్ల ఔధరై 15రతెం ఎఔుువ లేథర తఔుువగ ాత్తప్దఔుడె ఉెంట్ే భాతాఫే
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయవ.



పౌత్తఔ దిఢతుెం లేఔప్ో వడెం లేథర లలెం ఉెండడెం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన
పౌత్తఔ లత్త.
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అవమయనిై లేథర చాునఽ కోలలబన ాత్తప్దఔులు ఆమోథిెంచిన సెందభౌలలా ాణేఔ
నిఫెంధనలలల భాతాఫే అెంగీఔభిెంచఫడవచఽి. యయవ కొనిై నిభిేషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిెంఙే
యభయ ూెం తఔుువగ ఉెండడెం, బృగియౌన ఙెబ, కలు లేథర చాు లేథర ఔనఽై థెఫోత్తెంట్ే,
అెంఖయైఔలెం యబ యదరయణెం ఔధరై ఎఔుువగ ఉెండే అవకశ్భ నైెందఽన అయదరయణ భిస్కులనఽ
ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.



గమెం తుయగ నమెం కఔప్ో వడెం, అెంఖయైఔలెం అనవసయెంగ కొనయగై అవకశ్భ నైెందఽన
భధఽఫేహెం అధేథి కోలుఔుధే యబని జఞెం ఙేసౄ ఽెంథి. గమాలు లేథర అసుస త బయషత్ ాభాద
భిస్కు లనఽ ాపలయతెం ఙేయౄ మా, అబణే ఎెంతవయఔు అధే యషమానిై నిభేభిెంఙే ఔరభెంలల ాత్తప్దఔుడి
యైద చభితానఽ భియౕయౌెంఙరయౌ. భిస్కు నఽ బీభా ఙేమలేనిథిగ ఙేలే తీవాఫైన సుపలవెం ఔయౌగిన సభసలు
ఙరలా ఉధరైబ. అెంట్ే ఖ ెండె ధరమాల సభస.



యుణరభోహణ, ప్ో లల, మోట్లర్ భైలెంగ్, అకోరఫేట్ిక్్ తథితయ ాభాదఔయఫైన ఖత చభితాఔు అదను
న఼ాబృమెం కయయౌ.

బీభా ఙేలన య భ ్
ఒ వకిౄఖత బీభా ప్లల఼ అధేథి ాయోజనఔయ ప్లల఼లుగ ఉెండడెంణో ప్ట్ల ఔఠినఫైన ూచీకి ఖ యబయథిగ
లేఔప్ో వడెంణో ఆ ప్లల఼లఔు బీభా య భ ్నఽ నియృ బెంచడెంలల అాభతౄ ెంగ వవహభిెంఙరయౌ. „లాబథరమఔఫైన
ఉథో ఖెం‟ థరుభ ప్ ెందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడెంనలై శ్రదే చాప్యౌ.భభో భాట్లల
ఙెప్లెంట్ే, బీభా ఙేలన య భ ్నఽ నిభేభిసౄ ఽనై సభమెంలల ాత్తప్దఔుడికి జభిగిన ాభాదెం థరుభ
థెఫోత్తనని భఫడిని భిఖణెంచభదఽ.
యయధ బీభా సెంస లు/ెంద లేకయవల భధ ఎస్క.ఐని నియృ బెంఙే ఆచయణలలా యక్షణఔు భెంజూయవ ఙేలన
కచిితఫైన బతౄ ెం ూచీ ెంద లేకయవలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అబనట్ికీ, యదరయణెంగ భెంజూయవ
ఙేలన యక్షణ బీభా ఙేలన వకిౄ యొఔు 72 ధలలు/ఆభైళ్ా సెంప్దనఔు సభాన యబని బృెంచభదఽ.
ప్లల఼ అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసెం భాతాఫే అబణే ఈ ఆెంక్షనఽ కచిితెంగ వభిౄెంజైమలేభ .
అబనట్ికీ, ణరణరుయౌఔ ూభిౄ అెంఖయైఔల యక్షణ కోసెం, ఙెయౌాెంచఖల భియౘయెం యషమెంలల ఇథి ఙోట్ల
ఙేసఽకోభదఽ. ఆ కలెంలల అదని సెంప్దనలఔు అథి అనఽవుగ ఉెండదఽ. యక్షణ అధేథి ట్ి.ట్ి.డికి యభెంతు
భియౘయెం కోసెం అబణే, బీభా ఙేలన య భ ్ యదరయణెంగ యళ్ా యభిిఔ భఫడికి భెట్ిిెంు యబని బృెంచభదఽ.
లాబథరమఔఫైన ఉథో గలలా లేని వఔుౄలఔు అెంట్ే పలయలు, యథరయవలు తథితయవలఔు యక్షణ ఇఙేి సభమెంలల
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అెంథిసౄ ఽధరైెం, ఎలాెంట్ి యభెంతు భియౘయెం ఙెయౌాెంచనవసయెం లేదధే
యషమానిై బీభా సెంస లు నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
ఔుట్లెంఫ ప్కైజీ యక్షణ
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చిధరైయవలు, సెంప్దన లేని పలఖయుబృ కోసెం యక్షణ భయణరనికి, రశ్ుత అెంఖయైఔలానికి (ూభిౄగ లేథర
ప్క్షిఔెంగ) భాతాఫే భిబృతెం ఙేమఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆమా ఔెంనలన్స నిఫెంధనల ఆదరయెంగ ట్ఫ ల్
ఆఫ్ ఫనిట్్ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి. కొనిై ఔెంనలన్సలు ఔ నిభిేషీ భిబృత్త వయఔు ఔడర సెంప్దనలేని
పలఖయుబృకి ట్ి.ట్ి.డి యక్షణనఽ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
సా
 ల న఼ాబృమెంలల 5రతెం తగిాెంు యదరయణెంగభెంజూయవ ఙేమఫడెతేెంథి.
ఖూ
ర ప్ ప్లల఼లు
బీభా ఙేసౄ ఽనై వఔుౄల సెంక ఒ నిభిేషీ సెంకనఽ థరట్ిణే, అెంట్ే వెంద థరట్ిణే న఼ాబృమెంనఽెంచి ఒ ఖూ
ర ప్ తగిాెంు
అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి. అబనట్ికీ ఆ సెంక తఔుువగ ఉధరై అెంట్ే 25భెంథి ఉధరై, ఎలాెంట్ి తగిాెంు
లేఔుెండర ఖూ
ర ప్ ప్లల఼ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి.
యదరయణెంగ, నేయవలేని ప్ాత్తథిఔన ప్లల఼లనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔా బెంట్ా ఔు భాతాఫే జఞభీ
ఙేమఫడెణరబ. ఇెందఽలల సబ డి ఖ భిౄెంు ఎలాెంట్ి అనఽభానెం లేఔుెండర సషిెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఖూ
ర ప్ తగిాెంు యోఖణర ాభాణరలు
నేయవ ఔయౌగిన ఖూ
ర ుల యషమెంలల భాతాఫే ఖూ
ర ు ప్లల఼లు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూ
ర ప్ తగిాెంు భభిమ
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ప్ ెంథే ఉథేెశ్ెంణో, ాత్తప్థిత ఖూ
ర ు కిెంథి యపలగలలా థేనికిెంద అబధర ఉెండరయౌ:


ఉథో గినలై ఆదరయడిన యయవ సయౘ మజభాని-ఉథో గి సెంఫెంధెం



భషిర/కైెందా ాబ ణరులు న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙేభీత్తలల భ ెందఽగ ఖ భిౄెంచిన యపలగలు/ఖూ
ర ులు



ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సెంగెం సబ లు



భిజిషిర్ు లేయ ఔా బ్ల సబ లు



ఫలెంఔులు/డెైనర్్/భాసి ర్/యయ కెడ
ర ిట్ కయవులు ఔయౌగిన యయవ



ఫలెంఔులు/ఎన్.బి.ఎఫ్.లలు జఞభీ ఙేలన డిప్జిట్ ధివణరాలనఽ ఔయౌగిన యయవ



ఫలెంఔులు/బిా క్ యౌబృట్డ్స ఔెంనలన్సల యట్లథరయవలు

నలై యపలఖల నఽెంచి యేయవడే భభైథెైధర యపలఖనికి సెంఫెందిెంచిన ాత్తప్దనల యషమెంలల సెంఫెందిత బీభా
సెంస ల యెంకైత్తఔ యపలఖెం తీసఽఔునై నియృ మానికి లలఫడి యట్ిని యరలాఱెంచవచఽి.
„ఊయౘత్ఔ‟ ఖూ
ర ు భిభాణెంనలై ఎలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ డియౌుెంట్ ఇవుఫడదఽ. ప్లల఼ తీసఽఔుధే సభమెంలల „ఖూ
ర ప్‟లల
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄ వ సబ ల సెంకనలై భాతాఫే డియౌుెంట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, లెకిుెంచఫడెతేెంథి.
బీభా య భ ్
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బీభా య భ ్నఽ కోు బీభా ఙేలన వకిౄకి యేయవగ నిభిేషీ బణరౄలఔు లయయచఫడవచఽి. లేథర బీభా ఙేలన
వఔుౄలఔు ఙెయౌాెంచఖల ాత్తపలాలఔు భ డినలట్ివచఽి.
„అన్సై లేథర ఏథీ కదఽ‟ సాతాెం ఒ ఖూ
ర ప్ ఇనా్భెన్్లల వభిౄసౄ ఽెంథి.థరనికి తఖా ట్ి ల సభానఫైనa అదను
న఼ాబృమెం లేథర భీపెండ్సణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.
న఼ాబృమెం
భిస్కుల వభీాఔయణ, ఎెంనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయెం నేభపునై ఉథో ఖ లఔు న఼ాబృమెంలల యేయవడెతేనై భైట్ా ల
వభిౄయౄ బ. కఫట్ిి యక్షణ ప్ ెంథిన వఔుౄల విత్తౄ కి తఖా ట్ి ల భైట్ా ల యేయవడెణరబ.
ఉథరహయణ
ఇెంక ఙెప్లెంట్ే, కై యఔఫైన విత్తౄ ని అనఽసభిెంఙే ఉథో ఖ లెందభిణో ఔడినట్లి ఫలగ నియుచిెంచిన ఫిెంథరలఔు
కై భైట్ల వభిౄసౄ ఽెంథి.
నేభపునని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియుళెంఙే ాభాణీఔయణ భికయవుల ఆదరయెంగ కోు
వభీాఔయణలలని ఉథో ఖ ల సెంకనఽ ాఔట్ిెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.
ఒ సెంగెం, ఔా బ్లు తథితభలలల నేభపునై సబ లఔు భిస్కు వభీాఔయణ ాకయెం న఼ాబృమెం భైట్ా ల వభిౄయౄ బ.
సబతుెం యదరయణ సుపలవెం ఔయౌగినథెై, ఏథేని నిభిేషీఫైన విత్తౄ కి భిబృతెం ఙేమనిథెైణే, ెంద ూచీ
లేకయవలు భైట్ానఽ వభిౄెంఙేమడెంలల తభ యయేచననఽ ఉయోగియౄ యవ.
ఆన్-డాట్ీ యక్షణలు
ఆన్-డాట్ీ సెందయౌెంగ అెంథిెంఙే యక్షణ కిెంథి యధెంగ ఉధరైబ:


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమెంత్తాెంచిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌ్ ఉెంట్ే(అెంట్ే భోజుఔు
24ఖెంట్లు కదఽ). తగిాెంు న఼ాబృమెం అెంట్ే సభ చిత న఼ాబృమెంలల 75రతెం భాతాఫే వసాలు
ఙేమఫడెతేెంథి.



ఉథో ఖెంలల ఉనైుడె, థరని థరుభ ఉథో ఖ లఔు ాభాదెం జభిగినుడె భాతాఫే ఈ యక్షణ
వభిౄసౄ ఽెంథి.

యధఽల-ఫమట్ యక్షణలు
నిమెంత్తాెంచిన ఖెంట్లఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄెంచినుడె, అెంట్ే ఉథో గి నిలల లేనుడె లేఔ భభిమ /లేథర
అదికయ యధఽలు నియుళెంచనుడె ాభాదెం జభిగిణే, తగిాెంు న఼ాబృమెం అెంట్ే సభ చిత న఼ాబృమెంలల
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽి.
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భిత్త సభమెంలల యక్షణ బృనయౘబెంు
వకిౄఖత ఔెంనలన్స భాయా దయశకలనఽ ఫట్ిి , ాభాద భిత్త ాయోజధరనిై బృనయౘబెంచి, ఖూ
ర ు వకిౄఖత ాభాద
ప్లల఼లనఽ జఞభీ ఙేమడెం యధడెతేెంథి.
ఖూ
ర ప్ డియౌుెంట్ భభిమ ఫో నస్క/భాలలు
కై ప్లల఼ కిెంద ఎఔుువ భెంథి వఔుౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄనైెందఽన భిప్లన ని, కయవి తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
అెంణేకఔ, ఖూ
ర ులలని సబ లెందభికీ యదరయణెంగ బీభా అెంథిెంచఫడెతేెంథి. బీభాసెంస లఔు వత్తభైఔెంగ
ాత్తఔల ఎెంనఔ ఉెండదఽ. కఫట్ిి , ఒ కొలభాధరనికి తఖా ట్ి ల న఼ాబృమెంలల తగిాెంు అనఽభత్తెంచఫడెతేెంథి.
కెాబమ్ల అనఽబవెం ఆదరయెంగ ఖూ
ర ు ప్లల఼ల ునయవదే యణ కిెంద భైట్ిెంగ్ నిభేభిెంచఫడెతేెంథి.
•

ునయవదే యణ న఼ాబృమెంలల తగిాెంుణో నచిినభీత్తలల అనఽబవెం అెంథిెంచఫడెతేెంథి. (ఫో నస్క)

•

కొలభాధరనిై ఫట్ిి , ునయవదే యణ న఼ాబృమెం (భాలస్క) లలడిెంగ్ థరుభ ాత్తఔల అనఽబయనికి
జభిభాధర యదిెంచఫడెతేెంథి.

•

కెాబమ్ల అనఽబవెం 70రతెంగ ఉెంట్ే ునయవదే యణఔు యదరయణ భైట్ా ల వభిౄయౄ బ.

ాత్తప్దన తాెం
•

సబ ల థరుభ ూభిౄ ఙేమడెం కోసెం ఉెండే ఫభలనఽ తీలయేల, ఔ దయౄయేజునఽ భాతాఫే బీభా ఙేలన
వకిౄ ూభిౄ ఙేమడెం యడెఔగ కొనయఖ ణోెంథి.

•

ఏ సబ డా పౌత్తఔ థౌయోలెంణో కన్స యభి పలఖయుభానిై అెంగీఔభిెంచనిథిగ ఙేలే లలెంణో కన్స
ఫలధడడెం లేదని ఆమన ఒ ాఔట్న ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.

•

కొనిై సెందభౌలలా ఈ భ ెందసఽౄ జఞఖరతౄ ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేెంథి. భిల త్త
 ఫలగ అయ ఫైనట్లిగ
భభిమ /లేథర యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి భ ెందఽగ ఏయడిన అెంఖయైఔలెం, అలాెంట్ి అెంఖయైఔల లత్త
పయౌతెంగ

ఏయడే

ఏథేని

సెంచిత

ాపలవెం

బృనయౘబెంచఫడెతేెందధే

సభయ నణో

సషిెం

ఙేమఫడెతేెంథి.
అబనట్ికీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔెంనలన్సల భధ యేయవడవచఽి.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 5
1) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ బీభా లల, ఖూ
ర ులలని ఏ సబ డెైధర ఔడర బీభా సెంస ఔు వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణబృెంచవచఽి.
2) మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర ులఔు భాతాఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా వభిౄసౄ ఽెంథి.
I.

1వ ాఔట్న ు 2వ ాఔట్న తు
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II. 2వ ాఔట్న ు 1వ ాఔట్న తు
III. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెెండా ు
IV. 1వ ాఔట్న 2వ ాఔట్న భెెండా తు

సభాఙరయెం
భిస్కు ఫేధేజ్డ ఫెంట్ ాకమ
ిర లల పలఖెంగ, అెండర్ భెైట్ర్ తన భిస్కు లనఽ ఫదయ్ ఙేమడెంలల భ కెంగ అత్త నలదె
ఖూ
ర ు ప్లల఼ల యషమెంలల భెెండె దే తేలనఽ ఉయోగియౄ డె. అయ :
కోఇనా్ూభెన్్: ఇథి భిస్కునఽ ఔ బీభా సెంస బృెంచి ఆమోథిెంచడరనిై సాచిసఽౄెంథి. యదరయణెంగ ఇథి ాత్త
బీభా సెంస ఔు భిస్కు లల కొెంత రణరనిై కైట్లబెంచడెం థరుభ జయవఖ తేెంథి. ఆ యధెంగ, ప్లల఼ని ఇదె యవ బీభా
సెంస లు, బీభా సెంస ఎ 60% యట్లణో, బీభా సెంస బి 40% యట్లణో అెంగీఔభిెంచవచఽి. యదరయణెంగ, బీభా
సెంస ఎ య్డ్స బీభా సెంస అవుతేెంథి. ప్లల఼ని జఞభీ ఙేమడెం, కెా భ
డ లనఽ లలట్ిల్ ఙేమడెంణో సయౘ ప్లల఼కి
ఙెెంథిన అనిై అెంరలనఽ ఆ సెంస చాసఽఔుెంట్లెంథి. బీభా సెంస ఎ ఙెయౌాెంచిన కెా భ
డ లలల 40% బణరౄనిై బీభా
సెంస బి బీభా సెంస ఎకి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
భిఇనా్ూభెన్్: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కు లనఽ బీభా సెంస అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. అథి ణరనఽ ల఼ుఔభిెంచిన యయధ
భిస్కుల నఽెంచి ఎలా యక్షణ ప్ ెందఽతేెంథి ? అతనఽ తన భిస్కులనఽ ఇతయ బీభా ఔెంనలన్సలఔు భిఇనా్ూర్ ఙేమడెం
థరుభ యక్షణ ప్ ెందఽతేెంథి. భిఇనా్ూయర్ సెంస లు ఆ యధెంగ డెంఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభట్ా థరుభ లేథర ఏ
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై ఫఔలేిట్ివ్ భిఇనా్ూభెన్్ అెంట్లయవ) ప్ాత్తథిఔన బీభా సెంస ల భిస్కులనఽ అెంగీఔభియౄ బ.
భిఇనా్ూభెన్్ ాెంచయౄ ెంగ జయవఖ తేెంథి ఔనఽఔ భిస్కు ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితెంగ యనసౄ ఽెంథి.

యభెంశ్ెం
a) ఆభోఖ బీభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవెంతేడె లేథర
భోఖఖరసౄ ఽడె అబయెందఽఔునై అవకశ్ెంగ థరనిై నియుచియౄయవ.
b) భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు ధయల నియృ మఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకమ
ిర .
c) భిస్కు కి యప్భనికి భధ సభెైన సభతఔెం యదిెంచడరనికి అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అవసయెం. అలా సెంస
లాబథరమఔతనఽ కప్డెఔుెంట్ృధే ప్ో ట్ీని ఇవుడెం ఔడర యధభవుతేెంథి.
d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతెం ఙేలే అెంరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయట్ల
ా , విత్తౄ ఉథో గలు,
శ్భీయ నిభ్ణ తీయవ, ఔుట్లెంఫ చభితా, ఖత కలు అసుస త లేథర సయజ భీ, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లత్త, నియస స లెం
వెంట్ియ ఉధరైబ.
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e) బీభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలేా యధెంగ ాత్తఔల ఎెంనఔలు జయఖఔుెండర నియభిెంఙేెందఽఔు, సభెైన వభీాఔయణ
జభిగి, భిస్కు లలల ఈకిుట్ీ యదిెంచడఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని ాయోజనెం.
f)

బీభా ప్ ెందనఽనై కఫో బయ ఔా బెంట్ ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄ భ లత్తలల ఉెంట్లడె ఔనఽఔ ఏజెంట్ే
బదట్ి యబ అెండర్ భెైట్ర్ అవుణరయవ.

g) బీభాలలని భూల సాణరాలేభెంట్ే : అతెంత నభ్ఔెం, బీభానలై భఔుువ, నషిభియౘయెం, చెంథర, భాభిడి,
సబౄ కయణెం
h) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లలని కీలఔ యధధరలు : ాత్తప్థిత ఫయెం, వమసఽ నియౄణ తాెం, లైధరనిి మల్
డరఔుఫెంట్ల
ా , యైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.
i)

ఆభోఖ బీభా ప్లల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లత్తని నిభేభిెంఙేెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్సలు
ఉయోగిెంచఽఔుధే ాకిరబయ ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్.

j)

ాత్తప్దఔుడె ఏ యధఫైన యైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌ్న అవసయెం లేని ాకిరబయ యైథేతయ అెండర్ భెైట్ిెంగ్.

k) అెండర్ భెైట్ిెంగ్ లల అనఽసభిెంఙే సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్తలల భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంరనిై
భథిెంు ఙేల భాయవులు యేయౄ యవ లేథర రణరలు కైట్లబయౄయవ.
l)

అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచగధే అెండర్ భెైట్ిెంగ్
ాకమ
ిర
ూయౄ వుతేెంథి.

m) ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ ాదరనెంగ సఖట్లల సాణరానిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని నిఙేసౄ ఽెంథి. ఔ ప్ాభాణఔ
ఖూ
ర ులలని సబ లెందభిన్స యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఖూ
ర ులలని
సబ లు బీభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలాఖల యధెంగ వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణబృెంచయని పలయయౄయవ.
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బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండికి జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
భిస్కు ఎెంనఔ, భిస్కు లఔు ధయనఽ నియృ బెంచడఫే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ.
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
అెండర్ భెైట్ెంగ్ లలని అతెంత భెంచి నభ్ఔెం సాణరానిై బీభా ఔెంనలన్స, ప్లల఼ తీసఽఔునై వకిౄ
ఇదె యౄ ప్ట్ిెంఙరయౌ.
జయఫ 3
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే I.
ఇనా్ూయఫ ల్ ఇెంట్భెస్కి అధే దఫెంధెం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి బీభా తీసఽకోఫో తేధరైడో ఆ ఆలౄ నలై
అతనిఔునై ఆభిఔ లేథర లైధరనిి మల్ భఔుువనఽ సాచిసఽౄెంథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషిెం యట్ియౌాధర ఆ
లైధరనిి మల్ నయౖినిై తట్లికోఖలనధే దీభానఽ ఈ బీభా ఔయౌసఽౄెంథి.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
భిస్కు ఔు సెంఫెందిెంచిన ాత్త అెంశ్ెంనలైన రణరలయెంగ, సెంకాయెంగ భథిెంునఽ సెంకాయచఔ
భూలాెంఔన దే త్తలల యేయౄ యవకన్స, ఫడిఔల్ అెండర్ భెైట్ిెంగ్ దే త్తలల కదఽ.
జయఫ 5
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనా్ూభెన్్ లల, ఔ ఫిెందెంలలని సబ లెందభిన్స ఔ యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼
కిెందఔు తీసఽఔువచిినుడె, ఆ ఫిెందెంలలని సబ లు బీభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలాఖల యధెంగ
వత్తభైఔ ఎెంనఔగ భిణబృెంచయవ.
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మజభాని-ఉథో ఖ ల ఫిెంథరలకై కఔ,

కభి్ఔ సెంగాలు, ట్ా సి ఽలు, య లలైట్ీలు, విత్తౄ నిుణ ల

సెంగాలు, ఔా ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితు సెంస ల వెంట్ి యఔయకల ఖూ
ర ులఔు ఔడర బీభా సెంస లు
యభ థరబఔ ఆభోఖ బీభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఔ వకిౄ అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చాని అెంశ్ెం ఏథి ?
I.

ఆడ, భఖ ణేడర

II. జీయత పలఖయుబృ ఉథో ఖెం
III. అలయట్ల
ా
IV. నియస ప్ాెంతెం
ాశ్ై 2
నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, బీభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌాెంఙేథి __________.
I.

బీభా ఙేలన బతౄ ెం ఫేయఔు యసౄ యఔ నయౖిల బతౄ ెం

II. యసౄ యఔ కయవిణో నిబృతౄ ెం లేఔుెండర బీభా ఙేలన బతౄ ెం
III. భెెండె క్షాలు అెంగీకభనికి వచిిన లయ బతౄ ెం
IV. బీభా బతౄ ెంణో నిబృతౄ ెం లేఔుెండర యసౄ యఔ నషిెం బతౄ ెం
ాశ్ై 3
దయకాసఽౄథరయవ

ఖ భిెంచి

________________.
I.

అెండర్

భెైట్ర్

కి

బదట్గ

ణెయౌనే

ప్ాథబృఔ

వమసఽ నియౄణ ణరాలు

II. లైధరనిి మల్ డరఔుఫెంట్ల
ా
III. భ ెందభి యైద నియేథిఔలు
IV. ాత్తప్దన ఫయెం
ాశ్ై 4
అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄ వుతేెందెంట్ే ___________________.
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సభాఙరయ

వనయవ

ఏదెంట్ే

I.

ాత్తప్దఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన భ కఫైన సభాఙరయెం, వకిౄఖత యవభలు ాత్తప్దన ఫయెం
థరుభ లేఔభిెంచినుడె

II. ాత్తప్దఔునికి నియుళెంఙే యైద భియౕలనలు, భీక్షలన్సై ూయౄ బనుడె
III. అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల, తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచినుడె
IV. భిస్కు ఎెంనఔ, ధయ నియృ ెం తభుత ాత్తప్దఔునికి ప్లల఼ని జఞభీ ఙేలనుడె.
ాశ్ై 5
సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త ఖ భిెంచి థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి తు ?
I.

సెంకాయచఔ భూలాెంఔన దే త్త యక్షణ ప్ ెంథిన లఫోెంథి సయౘమెంణో ఔ పలభీ యప్యెంణో
వవహభిెంచడరనికి ఎఔుువ యేగనిై సభఔయవసఽౄెంథి.

II. ఫడిఔల్ భిపభీలు లేథర నిుణ లు లేఔుెండర సెంకాయఫైన భాయవులనలై ఆదరయడి కిాషిఫైన లేథర
సెంథేయౘసదదఫైన కైసఽలనఽ యరలాఱెంచడెం యధెం కదఽ.
III. యైద రసౄ ైెం ట్ా ఎట్లవెంట్ి నిభిెషి భిజా ఞనెం లేని వఔుౄలు ఈ దే త్తని ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.
IV. ఇథి యయధ అెండర్ భెైట్యా నియృ మాల భధ నిలఔడ ఉెండేట్ా ల చాసఽౄెంథి.

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే II.
అధరభోఖెంనలై ాపలవెం చానే భ కఫైన అెంరలలల ఔ వకిౄ విత్తౄ ఔట్ి అబనట్ికీ, అతని లేథర ఆఫ
జీయత పలఖయుబృ విత్తౄ ఉథో గలు ాపలవెం చావు.
జయఫ 2
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే I.
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నషి భియౘయెం సాతాెం ాకయెం, ప్లల఼థరయవనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లేథర యట్ియౌాన నయౖిలనఽ
ఙెయౌాయౄ యవ. కన్స, ఆ బతౄ ెం బీభా బణరౄనికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 3
సభెన
ై ఎెంనఔ ఏదెంట్ే IV.
ఔ దయకాసఽౄథరయవ ఖ భిెంచి అెండర్ భెైట్ర్ కి ణెయౌనే ప్ాథబృఔ సభాఙరయ వనయవ , అతని ాత్తప్దన
ఫయెం లేథర దయకాసఽౄ ఫయఫే. ాత్తప్దఔుని ఆభోగనికి సెంఫెందిెంచిన కీలఔ సభాఙరయెం, వకిౄఖత
యవభలు అెందఽలల లేఔభిెంచి ఉెంట్లబ.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ ఏదెంట్ే III.
అెందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిెంు ఙేల తగిన భిస్కు కైట్గిభీలుగ వభీాఔభిెంచడెంణో అెండర్
భెైట్ిెంగ్ ాకిరమ ూయౄ వుతేెంథి.
జయఫ 5
సభెైన జయఫ ఏదెంట్ే II.
కిాషిఫన
ై లేథర సెంథేయౘసదఫన
ై కైసఽలనఽ భభిెంత జఞఖరతౄగ యరలాఱెంచడెం సెంకాయచఔ భూలాెంఔన
దే త్త థరుభ యధభవుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే, సెంథేయౘసద అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి ఖణరనఽబయలు
ణెయౌలన ప్ాభాణఔ యషమాలు, చరమలు సెంకాయెంగ వఔౄ ఫై ఉెంట్లబ.
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అదరమెం 10
ఆభోఖ బీభా కెాబభా
అదరమెం ఉప్ో థరఘతెం
ఈ అదరమెంలల భనెం ఆభోఖ బీభాలల కెాబమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫైన ణరాలు, కెాబమ్ భిజభిుెంగ్
ాకమ
ిర ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఽఔుెంట్లెం. యట్ిణోప్ట్ల భనెం వకిౄఖత ాభాద బీభా కిెంద ఙేలే కెాబమ్ల
నియుహణనఽ భనెం భియౕయౌయౄెం. ట్ి.న.ఏల ప్తానఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లెం.

అధమన పయౌణరలు

A. బీభాలలకెాబమ్లనియుహణ
B. ఆభోఖబీభాకెాబమ్లనియుహణ
C. ఆభోఖబీభాకెాబమ్లలలఅభీజలసభయణ
D. కెాబమ్లభిజభిుెంగ్
E. థభుాభీిఎడి్నిలేిరట్యా (ట్ి.న.ఏ) ప్తా)
F. కెాబమ్ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం
G. కెాబమ్ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ బీభా
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, బౄయవ ఏెం ఙేమఖలుఖ ణరయెంట్ే :
a) బీభా కెాబమ్లలలని యయధ యట్లథరయవల ఖ భిెంచి యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ
b) ఆభోఖ బీభా కెాబమ్లనఽ ఎలా నియుళయౄభో వభిృెంచఖలుఖ ణరయవ
c) ఆభోఖ బీభా కెాబమ్ల భియౖుభనికి అవసయభబయ యయధ ణరాల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ
d) కెాబమ్ల భిజయవులనఽ బీభా సెంస లు ఎలా సభఔయవయౄభో యవభిెంచఖలుఖ ణరయవ
e) వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల ఖ భిెంచి చభిిెంచఖలుఖ ణరయవ
f)

ట్ి.న.ఏల పలవననఽ, ప్తానఽ అయ ెం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయవ

271

A. బీభాలల కెాబమ్ల నియుహణ
బీభా అధేథి „యగెనెం‟ అని ప్లల఼ ఆ యగెధరనికి „యక్షెం‟ అని అెందభికీ ణెయౌలెంథే. బీభా ఙేలన తభుత
అనఽకోఔుెండర ఏథెైధర ఙోట్లఙేసఽఔుని ప్లల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙేమవలల వలేౄ ఆ యగెనెం నిజఫైన భీక్షఔు
ఖ యవుతేెంథి. ఔ బీభా సెంస నితీయవ ఎెంత ఫలగ ఉెంథో ఙెప్లెంట్ే అథి కెాబమ్ల యగెధరలనఽ ఎలా
నిలఫట్లిఔుెందధే యషమానిై యరలాఱలేౄ ణెయౌలప్ో తేెంథి. బీభా యెంఖెంలలని కీలఔఫైన భైట్ిెంగ్ అెంరలలల ఔట్ి,
బీభా ఔెంనలన్స ఔుెండే కెాబమ్ల ఙెయౌాెంు యభయ ూఫే.
1. కెాబమ్ ాకిరమలలని యట్లథరయవలు
కెాబమ్లనఽ ఎలా నియుళయౄభో భనెం సయవయెంగ భియౕయౌెంచఫో బయ భ ెందఽ, అసలు కెాబమ్ల ాకమ
ిర లల ఆసకిౄ
చానేయభెవభో భనెం అయ ెం ఙేసఽకోవలల ఉెంథి.
చితాెం 1: కెాబమ్ల ాకమ
ిర లలని యట్లథరయవలు
బీభా ఔెంనలన్స యట్లథరయవలు
అెండర్ భెైట్యవా
థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్యవా
భెఖ లేట్యవా
ప్ా యైడయవా/ఆసతేాలు
బీభా ఏజెంట్ల
ా /ఫోా ఔయవా
యనియోఖథరయవ
కెాబమ్ ాకిరమలలని యట్లథరయవలు
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యనియోఖథరయవ
మజభానఽలు

బీభా కొధే వకిౄ బదట్ి యట్లథరయవ,„కెాబమ్ ఖరళత‟ అవుణరడె.
„కెాబమ్ల ఙెయౌాెంుథరయవలు‟ గ బీభా ఔెంనలన్స మజభానఽలఔు ఇెందఽలల నలదె
భూలెం ఉెంట్లెంథి. ప్లల఼ హో లు యా నిధఽల నఽెంఙే కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాసౄ ఽనైట్ికీ,
ఙరలా కైసఽలలల యగెధరనిై నిలఫట్లికోవలలన ఫలధత ఉనైయయవ యభై అవుణరయవ.

అెండర్ భెైట్యవా

కెాబమ్లనఽ అయ ెం ఙేసఽఔుని, ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, ప్లల఼ షయతేలు,
నిమభ నిఫెంధనలు, ధయలు వెంట్ి యట్ిని నియృ బెంఙే ఫలధత బీభా ఔెంనలన్స లలయౌ
అెండర్ భెైట్యా థి, బతౄ ెం బీభా సెంస లథి.

భెఖ లేట్ర్

భెఖ లేట్ర్ (పలయత బీభా నిమెంతాణ, అబువిథిే యదికయ సెంస ) థిఖ వ నేభపునై
ఆశ్మాల యధనఔు ఔిఱ ఙేసౄ ా కీలఔ యట్లథరయవగ ఉెంథి:


బీభా భవయణెంలల ఔరభదే త్తని నియుళెంచడెం
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ప్లల఼థరయవల ాయోజధరనిై కప్డడెం



బీభా సెంస ల థీయఘకయౌఔ లైధరనిి మల్ ఆభోఖెం ఫలఖ ెండేట్ా ల చాడడెం.

థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్యవా
లేయ భధవయవౄలుగ భిచితఫైనయభై థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్యవా. ఆభోఖ బీభా
కెాబమ్లనఽ యభై ప్ాలలస్క ఙేయౄ యవ.
బీభా ఏజెంట్ల
ా / ఫోా ఔయవా

బీభా ఏజెంట్ల
ా / ఫోా ఔయవా ప్లల఼లనఽ యఔరబెంచడఫే కదఽ, కెాబమ్ ఙేమవలల
వచిిన క్షెంలల యనియోఖథరయవలఔు లేవ ఙేయౄ యని ఔడర ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.

ప్ా యైడయవా / ఆసతేాలు

యనియోఖథరయవల కెాబమ్ అనఽబవెం య఼గ యగైట్ా లయయవ చాయౄయవ. భ కెంగ
ఆసత్తా ట్ి.న.ఏల ప్నల్ లల ఉనైుడె, నఖదఽ ఙెయౌాెంచనవసయెం లేఔుెండర
ఆసత్తాలల చికిత్ ప్ ెంథేట్ా ల బీభా సెంస చాసఽౄెంథి.

ఆ యధెంగ కెాబమ్లనఽ నియుళెంచడభెంట్ే, కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన ఈ యట్లథరయవలలాని ాత్త ఔుభి
లక్షాలనఽ నియుళెంచడఫే అవుతేెంథి. అబణే, యభిలల కొెందభి లక్షాల భధ గయి ణ తలెతౄఖల అవకశ్భూ
ఉెందనఽకోెండి.
2. బీభా ఔెంనలన్సలల కెాబమ్ల నియుహణ ప్తా
ఈ భిశ్భ
ర ఔు ఙెెంథిన డరట్ల ాకయెం - “యయధ బీభా సెంస ల ఆభోఖ బీభా నషి నిషత్తౄ 65% నఽెంచి 120% నలైన
ఉెంథి. భాభెుట్ లల అతదిఔ పలఖెం 100% నషి నిషత్తౄ కి నలైన నిఙేయౄ ో ెంథి”. ఆభోఖ బీభా యప్యెంలల ఙరలా
ఔెంనలన్సలు నయౖిలణో నడెసఽౄధరైబ.
థీనిై ఫట్ిి

ఔెంనలన్సకి, ప్లల఼థరయవలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేిెందఽఔు ట్ిషిఫైన అెండర్ భెైట్ిెంగ్

యదరధరలు, సభయ ఫైన కెాబమ్ల నియుహణ అనఽసభిెంచవలలన అవసయెం ఉెందని ణెలుయోౄ ెంథి.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
బీభా కెాబమ్ ాకమ
ిర లల థిఖ వ నేభపునైయభిలల ఎవయవ యట్లథరయవ కదఽ ?
I.

బీభా ఔెంనలన్స ఱేర్ హో లు యవా

II. భానవ వనయవల యపలఖెం
III. భెఖ లేట్ర్
IV. ట్ి.న.ఏ
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B. ఆభోఖ బీభా కెాబమ్ల నియుహణ
1. ఆభోఖ బీభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు
ఆభోఖ బీభా ప్ో ర్ి ఫో యౌయోలలని అసభానఫైన అెంరలనఽ లలతేగ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అుడే
ఆభోఖ కెాబభానఽ సభయ ెంగ నియుళెంచఖలుఖ ణరెం. అయ ఇయ:
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a) ప్లల఼లలల అతదిఔ పలఖెం ఆసత్తా ప్లెైణే నషిభియౘయెం ఙెయౌాెంచడరనికి సెంఫెందిెంచినయే. ఇఔుడ యక్షణ
ప్ ెందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫైన అెంరలనఽ భ ెందఽఔు ణెసౄ ఽెంథి. ఇతయ తయఖతేల
బీభాలల భనకిలాెంట్ియ యదరయణెంగ ఎదఽయవకవు.
b) అధరభోగల తీయవణెనఽైలు, చికిత్ఔు యళ్ుడెంలల అనఽసభిెంఙే యైకభి, తదనెంతయెం డరఔిర్ ని
ఔలవడెంలల పలయతథేశ్ెంలల ఙరలా యచితాఫైన భిల త్త
 ఔనినసౄ ఽెంథి. యట్ి పయౌతెంగ కొెందయవ భభీ అత్త
జఞఖరతౄణో ఉెంట్ే, భభికొెందయవ తభ అధరభోఖెం, చికిత్ల ట్ా ఏభాతాెం ఔలత ఙెెందని లత్తలల ఉెంట్లయవ.
c) ఆభోఖ బీభానఽ వకిౄ కొనఽకోువచఽి. కభపభైట్ సెంస వెంట్ి ఖూ
ర ు కొనవచఽి. ఫలెంఔు వెంట్ి భిట్ైల్
అభ్కల భాయా ెం ఖ ెండర ఔడర బీభా తీసఽకోవచఽి. థీని పయౌతెంగ ఉతత్తౄ ని లయ వసఽౄవుగ
అభ ్తేనైట్ల
ా ఔఔు ఔనినసౄ ఽెంథి. భభోఔు అథి యనియోఖథరయవ అవసభలనఽ సెంతినౄ యఙే
యధెంగ తదనఽఖ ణెంగ థ యవఔుతేనైథిగ భాయవణోెంథి.
d) ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కిెంద కెాబమ్ ఙేమడెం ఆసత్తా ప్లబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉెంథి. అబణే ,
యౌలబెం, ాణేఔ ధైుణెం, చికిణర్ దే తేలు, బియౌా ెంగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీజల యషమెంలల
అథి డరఔియా వ, సయజ నా ఽ కవచఽి లేథర ఆస్రతేలు కవచఽి ఏఫైధర బతౄ ెం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు
అెందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ. థీనివలా కెాబమ్లనఽ భిషుభిెంచడెం ఙరలా ఔషిభవుణోెంథి.
e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖెం ఙరలా యేఖెంగ అబువిథిే ఙెెందఽణోెంథి. కొతౄ యధఽలు, కొతౄ లక్షణరలు
ుట్లికొసా
ౄ ధే ఉధరైబ. థీెంణో నాతన చికిణర్ దే తేలు ఔడర అబువిథిే ఙెెందఽతేధరైబ. కీ-హో ల్
సయజ భీలు, లేజయవ చికిత్లు వెంట్ియట్ిని ఇెందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽి.
ఇథి ఆభోఖ బీభానఽ భభిెంత యెంకైత్తఔఫైనథిగ భాయవయోౄ ెంథి. అట్లవెంట్ి యదరధరలణో ఔడిన బీభా
కెాబమ్ల భియౖుయెం నియెంతయెం ఫయవఖ డవలలన అవసయెం ఏయడెణోెంథి.
f)

ఈ అెంరలనిైెంట్ికీ బృెంచి, భానవ థేయౘనిై ప్ాభాణీఔభిెంచలేభధే యసౄ వెం ూభిౄగ నాతన కోణరనిై
జోడియౄ ో ెంథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదె యవ వఔుౄలు కై యఔఫైన చికిత్ ప్ ెంథిధర ఔడర
సెంథిెంచడెంలల ణేడర ఉెంట్లెంథి. యభికి యేభైుయవ చికిత్లు అవసయడవచఽి. ఆసత్తాలల ఉెండరయౌ్న
కలెం యషమెంలల ఔడర ఇదె భి భదర ణేడరలుెండవచఽి.

ఆభోఖ బీభా ప్ో ర్ి ఫో యౌయో యేఖెంగ విథిే ఙెెందఽణోెంథి. అట్లవెంట్ి యేఖవెంతఫైన విథిే యసఽయవతేనై సయల్ వలా
యఔయకల ప్లల఼ల సెంక ఔడర యభీతెంగ నలభిగిప్ో ణోెంథి. ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లు యణలల వెందలాథిగ
ఉధరైబ. కై ఔెంనలన్స లలల ఔడర భనెం అధేఔ యకల ప్లల఼లనఽ చాడవచఽి. ాత్త ప్లల఼కి లేథర కొనిై
భాయవలణో థరనఽైెంచి ుట్లికొచిిన భభో ప్లల఼కి థరనిథెైన యలక్షణ ఉెంట్ ెంథి. థరనిణో కెాబమ్నఽ
భిషుభిెంచడరనికి భ ెందఽ సదయవ ప్లల఼ని నియతెంగ అధమనెం ఙేమవలల వయోౄ ెంథి.
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ఆభోఖ ప్ో ర్ి ఫో యౌయోలల విథిే సెంకాయఫైన సయల్ నఽ ఔడర యెంట్ ణెయౄ ో ెంథి. ఔ ఔెంనలన్స 100,000 ఆభోఖ
ప్లల఼లనఽ భిట్ైల్ యనియోఖథరయవలఔు యఔరబెంచిెంథి అనఽఔుెంథరెం. ఈ ప్లల఼ల కిెంద 300,000 భెంథి ఉెంట్ే,
ఔెంనలన్స ఔన్ససెం సఽభాయవగ 20,000 కెాబమ్లనఽ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు లదేెం కవలల వయోౄ ెంథి!

నఖదఽ

ఙెయౌాెంచనవసయెం లేఔుెండర లేవలు ప్ ెందవచిని ప్లల఼థరయవలు ఆయయౄయవ. కెాబమ్లు యేఖెంగ లలట్ిల్ అయులని
ఔడర కోయవఔుెంట్లయవ. థరెంణో ఆభోఖ బీభా కెాబమ్ల యపలగనిై నియుళెంచడెం ఖణన్సమఫైన సయల్గ
భాభిెంథి.
నలైగ, పలయతథేశ్ెంలల యఔరబసఽౄనై ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల ాకయెం థేశ్ెం లలల ఎఔుడెైధర ఆసత్తాలల ఙేయవచఽి.
కెాబమ్లణో వవహభిెంఙే ఫిెందెం తభ వదె ఔు వచిిన కెాబమ్నలై సెంథిెంఙేెందఽఔు థేశ్యౄ ెంగ అభలులల
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయెంు ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంథి.
ఆభోఖ కెాబమ్ల ఫేధేజర్ ధైుణరనిై, అనఽబయనిై, తనఔు అెందఽఫలట్లలల ఉనై యయధ యధధరలనఽ
ఉయోగిెంచఽఔుని ఈ సయళ్ునఽ ఎదఽభపుెంట్లడె.
అెంత్తభ యరలాషణఔు వలేౄ , ఆభోఖ బీభానఽ అెంథిెంఙేయయవ, ణరభ అవసయెంలల ఉనై ఒ వకిౄకి అలాగై, సుమెంగ
లేథర ఔుట్లెంఫ సబ ల అధరభోఖెం వలా రభీయఔ, పలయోథేుఖబభితఫైన త్తౄ డిని ఎదఽభపుెంట్లనైయభికి ణోడరట్ల
నెంథిెంఙరభధే సెంతినౄ ని ప్ ెందఖలుఖ ణరయవ.
సభెైన కెాబమ్నఽ, సభెైన వకిౄకి, సభెైన సభమెంలల అెంథిెంఙేట్ా ల చాడడఫే సభయ ఫైన కెాబమ్ల నియుహణ
అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.
2. ఆభోఖ బీభాలల కెాబమ్ల ాకమ
ిర
కెాబమ్నఽ బీభా ఔెంనలన్సబయ ఙెయౌాెంచవచఽి. లేథర బీభా ఔెంనలన్స అదీఔిత థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిట్
ర ర్ (ట్ి.న.ఏ) థరుభ
ఙెయౌాెంు జభిగైట్ా ల చాడవచఽి.
కెాబమ్నఽ బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట్ి నఽెంచి ప్లల఼లలని షయతేల ాకయెం ఙెయౌాెంు జభిగైెంత
వయఔు భధ కలెంలల ఆభోఖ కెాబమ్ సషిెంగ నియుచిెంచిన యయధ దశ్ల ఖ ెండర యఖ తేెంథి. యట్ిలల థేని
ప్ాదరనెం థరనిథే.
థిఖ వ నేభపునై ాకమ
ిర లు ాణేకిెంచి ఆభోఖ బీభా (యౘలట్లెైజైషన్) నషిభియౘయ ప్లల఼లఔు సెంఫెందిెంచినయ.
ఆభోఖ బీభా యప్యెంలల ఇయే ాదరన పలఖెంగ ఉధరైబ.
లయ ాయోజన ప్లల఼ లేథర తీవా అసుస త ప్లల఼ లేథర థెైనెంథిన నఖదఽ ప్లల఼ వెంట్ి యేట్ి యషమెంలలధైధర సభై
కెాబమ్నఔు అనఽసభిెంఙే

యదరయణ ాకమ
ిర , జతయచవలలన ణరాలు కై భాథిభిగ ఉెంట్లబ. కఔప్ో ణే

అట్లవెంట్ి ప్లల఼లు భ ెందఽగ నఖదఽ ఙెయౌాెంచనవసయెం లేని సదఽప్మెంణో భఔప్ో వచిధేథి యసౄ వెం.
నషిభియౘయ ప్లల఼ కిెంద ఙేలే కెాబమ్ ఎలా ఉెండచఽినెంట్ే :
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a) నఖదఽ యళత కెాబమ్
ఆసత్తాలల ఙేభైట్ుడెకన్స, చికిణర్ సభమెంలలకన్స కయవిలనఽ యనియోఖథరయవ ఙెయౌాెంచడె. బీభా
సెంస /ట్ి.న.ఏ భ ెందభి అనఽభత్త ఆదరయెంగ ధట్ వర్ు లలని ఆసత్తా లేవలనఽ సభఔయవసఽౄెంథి.
తభుత కెాబమ్ భియౖుయెం కోసెం ణరాలనఽ బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి సభభిసఽౄెంథి.
b) భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కెాబమ్
యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ ఆసత్తాకి ఙెయౌాయౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంు
కోసెం బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి సభభియౄడె.
భెెండె కైసఽలలలనఽ, ప్ాథబృఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.

భైకాచితాెం 1: కెాబమ్ ాకిమ
థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి (ఇథే ఔరభెంలల ఉెండరలని లేదఽ)
ర
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కెాబమ్ ాకిరమ
వయౄ భానెం
భిజిలేిరషన్
డరఔుఫెంట్ా భియౕలన
బియౌా ెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
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కెాబమ్ల కోడిెంగ్
భియౕలన/కెాబమ్నలై ధరమ నియృ మెం
ఙెయౌాెంఙరయౌ్న తేథి బతౄ ెంనలై నియృ మానికి భవడెం
కెాబమ్ ఙెయౌాెంు
అవసయఫైన ణరాలనఽ, అదను సభాఙరభనిై కోయడెం
కెాబమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం
భభిెంత సయవయ దభుౄ కోసెం కెాబమ్లనఽ అనఽభానిెంచడెం
కెాబమ్ డరఔుఫెంట్ా నియుహణ
కెాబమ్లనలై ఆడిట్

a) వయౄ భానెం
యనియోఖథరయవఔు, కెాబమ్ల ఫిెంథరనికి భధ బదట్గ సెంఫెంధెం ఏయడేథి కెాబమ్ వయౄ భానెం థరుభధే.
ఆసత్తాలల ఙేభై సదఽప్మానిై యనియోగిెంచదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయవ ఔెంనలన్సకి ణెయౌమఙేమవచఽి.
లేథర ఆసత్తాలల ఙేభిన తభుతధైధర భ కెంగ అతవసయ భిల తేలలా ఆసత్తాలల ఙేభిన సెందభౌలలల ఆ
తభుతధైధర ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమవచఽి.
ఇట్ీవయౌ కలెం వయఔు ఔడర కెాబమ్ ఙేమడెం ఖ భిెంచిన వయౄ భానెం ఔ లాెంఛనెంగధే ఉెంట్ృ వచిిెంథి.
అబణే, ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఇనా్ూయయవా ఆచయణయధఫైనెంత ఫేయఔు యలెైనెంత తుయగ ఆ వయౄ భాధరనిై
ణెయౌమజైమాలని ట్లిఫట్ి డెం ప్ాయెంబుెంఙరయవ. భ ెందఽగ అనఽఔునై ాకయెం ఆసత్తాాలల ఙేయవతెంట్ే
ఆసత్తలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఆ సెంఖత్తని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిల త్తలల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24
ఖెంట్ల లలగ ఆ సెంఖత్తని బీభా ఔెంనలన్సకి ణెలప్యౌ.
ఆసత్తాలల ఙేభిన సభాఙరయెం సకలెంలల అెందఽఫలట్లలలకి వలేౄ ఆ యనియోఖథరయవ ఆసత్తాలల ఙేభిెంథి సతమో
కథో

సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు,

ఔభికి

ఫదఽలుగ

ఔయవ

ఙేయలేదని

లేథర

వెంచన

ఏబౄ

లేదని

నిభేభిెంచఽఔుధేెందఽఔు బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏకి ణోడడెతేెంథి. కొనిై సెందభౌలలల కయవిలనలై ఆసత్తా
మాజభానెంణో చభిిెంచడరనికి ఔడర యలుెంట్లెంథి.
బదట్ే వయౄ భానెం అెంట్ే,„జఞఫ భల, ెంన, అథి అెంథినట్ల
ా నిభేభిెంచఽకోవడెం‟ లేథర ఫక్్ ఙేమడెం.
ఔభూనికైషన్, ట్కైలజీలలల అబువిథిే ుణభా అని ఇనా్ూయయవా/ట్ి.న.ఏలు నడినే కల్ లలెంట్యా థరుభ
ఔడర వయౄ భానెం ెండెం యధభవుణోెంథి. ఇయ 24 ఖెంట్ల ణెభిచి ఉెంట్లబ. ఇెంట్ర్ ధట్, ఇ-ఫబల్
లనఽ ఔడర ఉయోగిెంచఽకోవచఽి.
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b) భిజిలేిరషన్
కెాబమ్నఽ ఔెంూట్ర్ లల ఎెంట్ర్ ఙేల ఔ భిపభెనఽ్ సెంకనఽ సిఱిెంచడఫే కెాబమ్ భిజిలేిరషన్ ాకమ
ిర .
భిపభెనఽ్ సెంకణో కెాబమ్ లత్తని ఏ సభమెంలలధైధర ణెలుసఽకోవచఽి. థీనిై కెాబమ్ నెంఫయవ, కెాబమ్
భిపభెనఽ్ నెంఫయవ లేథర కెాబమ్ ఔెంట్ా లు నెంఫయవ అెంట్లయవ. ప్ాలలలెంగ్ సెంస ఉయోగిెంఙే ఔెంూట్ర్,
ాకమ
ిర లనఽ ఫట్ిి కెాబమ్ నెంఫయవ సెంకలలల ఉెండవచఽి లేథర అక్షభలణో ఔడిన సెంకలలల ఉెండవచఽి.
కెాబమ్ వయౄ భానెం అెంథి, ప్లల఼ నెంఫయవ సభిగా  ఉెండి, బీభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభిప్ో బన
యెంట్ధే యదరయణెంగ భిజిలేిరషన్ ూభిౄ ఙేల, భిపభెనఽ్ నెంఫయవ ఇయౄయవ.
ఔెంూట్ర్ లల కెాబమ్నఽ భిజిసి యవ ఙేమగధే, అథే సభమెంలల బీభా సెంస కాణరలలల అెందఽఔు ఔ
భిజయవునఽ సిఱియౄ యవ. వయౄ భానెం/భిజిలేిరషన్ సభమెంలల, కెాబమ్ కచిితెంగ ఎెంత బతౄ మో లేథర
అెంచధర బతౄ ెం ఎెంణో ణెయౌమఔప్ో వచఽి. ఔనఽఔ ప్ాయెంబ భిజయవు బతౄ ెం ప్ాభాణఔ భిజయవు (ఙరలా వయఔు
ఙరభితాఔ సఖట్ల కెాబమ్ లలైజు అబ ఉెంట్లెంథి) బతౄ ెం అవుతేెంథి. ఔయభి అెంచధర బతౄ ెం లేథర పలయెం
అవచిని పలయసఽౄనై బతౄ ెం ఖ భిెంచి ణెయౌమగధే, థరనిై ాత్తబిెంబిెంఙే యధెంగ భిజయవునఽ నలెంచఽతధన
లేథర తగిాసౄ ాధన సవభియౄ యవ.
c) ణరాల భియౕలన
ఔయభి కెాబమ్ భిజిసి యవ కగధే, ప్ాలలలెంగ్ ఔు అవసయఫైన ణరాలన్సై అెంథేట్ా లగ చాసఽకోవడెం తదఽభి
చయ అవుతేెంథి.
కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేలేెందఽఔు థిఖ వ నేభపునైవన్సై భ కఫైన అెంరలని ఖ యవౄెంచఽకోయయౌ:

1. అసుస తఔు సెంఫెందిెంచిన డరఔుఫెంట్భీ ఆదరయెం
2. అెంథిెంచిన చికిత్
3. ఇన్-నేషెంట్ గ ఉనై కలెం
4. భీక్షల నియేథిఔలు
5. ఆసత్తాకి ఙేలన ఙెయౌాెంు
6. చికిత్ఔు సెంఫెందిెంచి తదఽభి సలయౘ
7. ఇెంప్ాెంట్లా వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచి ఙెయౌాెంు ఆదరభలు
డరఔుఫెంట్ా నఽ భియౕయౌెంచిన తభుత, కెాబమ్ ప్ాలలసర్ భియౕయౌెంఙే అెంరల జఞబిణర ఔట్లెంథి. ఙరలా
ఔెంనలన్సలు ప్ాలలలెంగ్ డరఔుఫెంట్ేషన్ లల అట్లవెంట్ి ఙెక్ యౌసఽి ఉెండడరనిై ఔ పలఖెంగ ఙేసఽఔుెంట్లధరైబ.
లలనెంచిన ణరాలనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄయౄ యవ. కొనిై ాకమ
ిర లలా ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయవ/ఆసత్తా
సభభిెంచని ణరాలనఽ కోయణరయవ. ఙరలా ఔెంనలన్సలు యనియోఖథరయవఔు అయౌఔయెం ఔలఖఔడదధే పలవనణో
అదను సభాఙరయెం కోసెం అబభిెంచడరనికి భ ెంథే బదట్ అనిై ణరాలనఽ ూభిౄగ భియౕయౌయౄబ.
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d) బియౌా ెంగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిెంచడెం
కెాబమ్ ప్ాలలలెంగ్ వలమెంలల బియౌా ెంగ్ ఔడర భ కఫైన పలఖెం. ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లు యదరయణెంగ
చికిత్ఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిెంద భిబృతేలనఽ యదియౄ బ. అెంతఔుబృెంచి భియౘభనిై
ఙెయౌాెంచవనైభాట్. చికిత్ఔబయ ఙరభీజలనఽ వభీాఔభిసౄ ఽనై ప్ాభాణఔ యదరనెం ఇథి :

 భిజిలేిరషన్, సభీుసఽ ఙరభీజలణో సయౘ యౄభ , ఫో యవు, నభి్ెంగ్ వమాలు.
 ఐ.ల.మ ఙరభీజలు, ఏ యధఫైన నియత యక్షణ కయఔలాప్లకెైధర.
 ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఙరభీజలు, అధల఼ౄఱమా, యఔౄ ెం, ఆకి్జన్, శ్సౄ ైచికిణర్ భిఔభలు, భెందఽలు,
డమాగైలిక్ వసఽౄవులు, ఎక్్ భై, డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన఼, నేస్క ఫేఔర్, ఔిత్తాభ
అవమయలు వెంట్ియట్ికెైన కయవిలు. ఆభైషన్ లల పలఖెంగ అబన ఏ యైద కయవిలెైధర సభై.

 సయజ న్, అధలఱ
఼ౄ సి ఽ, ఫడిఔల్ ప్ాకీిషనర్, ఔన్లెిెంట్ల
ా , లలషయౌసఽిల ఼జులు.
 అెంఫ లెనఽ్ ఙరభీజలు
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్్ భై, యునఽా వెంట్ి భీక్షలకెైన ఙరభీజలు.
 ఓషదరలు
ఈ యపలగల కిెంద సభాఙరభనిై ప్ో ఖ

ఙేలేెందఽఔు యనియోఖథరయవ సభభిెంచిన ణరాలనిైెంట్ిన్స

భియౕయౌయౄయవ. పయౌతెంగ, కెాబమ్ల లలట్ిల్ ఫెంట్ నఽ కచిితతుెంణో ూభిౄ ఙేమడెం ఔుదఽయవతేెంథి.
ఆసతేాల బియౌా ెంగ్ యదరధరనిై ప్ాభాణీఔభిెంఙేెందఽఔు ామణరైలు యఖ తేనైట్ికీ, ాత్త ఆసత్తా బియౌా ెంగ్
లల థరనిథెైన దే త్తని థేనిధన అనఽసభిెంచడెం భియజు. ఈ యపలఖెంలల ఎదఽయవుతేనై సయళ్ైు ఇయ :


సభీుసఽ ఙరభీజలు లేథర ఆయౘయెం వెంట్ి భియౘయెం వభిౄెంచని అెంరల జఞబిణరలలకి ఖథి అథెె ఔడర భవచఽి.



కై బిలుా అబణే యయధ యపలగలయ ఉెండవచఽి. భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు అనిైెంట్ికీ ఔయౌన ఖ తౄ గ
కై బతౄ ెంణో బిలుా ఇవువచఽి.



ప్ాభాణకైతయ నేయానఽ ఉయోగిెంచడెం. ఉథరహయణఔు నభి్ెంగ్ ఙరభీజలనఽ సభీుసఽ ఙరభీజలుగ నలవడెం.



“అలాెంట్ియే ఙరభీజలు”“వెంట్ియ”“అనఽఫెంధ వమాలు” వెంట్ి భాట్లనఽ బిలుాలల ఉయోగిెంచడెం.

బియౌా ెంగ్ సషిెంగ లేనుడె ప్ాలలసర్ కయవిలనఽ యడియడిగ చానెంఙరలని కోయవచఽిలేథర

అదను

సభాఙరభనిై అడఖవచఽి. థీనివలా వభీాఔయణనలైన, కయవిల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయైధర సెంథేయౘలుెంట్ే
ణొలగిప్ో ణరబ.
ఈ సభసనఽ భిషుభిెంఙేెందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ బీభా ప్ాభాణీఔయణ భాయా దయశఔసాణరాలనఽ జఞభీ
ఙేలెంథి. అట్లవెంట్ి బిలుాల ఫభ్ట్ నఽ, భియౘయెం లబుెంచని అెంరల జఞబిణరనఽ అథి లభీఔభిెంచిెంథి.
ప్కైజీ భైట్ా ల
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కొనిై యధఽల చికిత్ఔు ఙరలా ఆసతేాలు ప్కైజీ భైట్ాఔు అెంగీఔభిెంఙరబ. చికిణర్ యదరధరనిై
ప్ాభాణీఔభిెంచి, వనయవలనఽ యనియోగిెంచఽకోవడెంలల ఆసత్తాఔునై యభయ ూెంనలై ఇథి ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ఇట్ీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ప్ా యైడర్ ధట్ వర్ు లల, ఆర్.ఎస్క.బి.యై యషమెంలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు
ఙెెంథిన ప్కైజీ వమాలనఽ భ ెంథే లభీఔభిెంఙరబ.

ఉథరహయణ
a) కభిుమాక్ ప్కైజీలు : మాెంజియోగరమ్, మాెంజియోప్ాల఼ి, ల.ఏ.బి.జి లేథర ఒనలన్ యౘర్ి సయజ ర్, వెంట్ియ
b) గెైనఔలాజిఔల్ ప్కైజీలు: యదరయణ ాసవెం, లజైభిమన్ ాసవెం, ళషిభెఔిబౄ, వెంట్ియ
c) ఆభపౄనలడిక్ ప్కైజీలు
d) ఆౄ భలాజిఔల్ ప్కైజీలు
సయజ భీ తభుత సభసలు తలెత్తౄణే అబయ అదను వమాలఔు ఈ ప్కైజీలఔు బృెంచి కయిబణే యసౄ యఔ
ప్ాత్తథిఔన యట్ికై యేభైగ ఙరభీజలు వసాలు ఙేయౄ యవ.
ప్కైజీల వలా కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యట్ిలల ఇబృడిఉనై వమెం ఇదబృత ెంగ ణెలుసఽౄెంథి.
చికిణర్ యదరధరలలల ప్ాభాణీఔయణ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి కెాబమ్లనఽ భిషుభిెంచడెం సఽలబెం.
e) కెాబమ్ల కోడిెంగ్
ఉయోగిసౄ ఽనై యట్ిలల అతెంత భ కఫైన కోడ్స లలట్ ాెంచ ఆభోఖ సెంస (డఫా ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయవ
ఙేలెంథి. అథి యధఽల అెంతభజతీమ వభీాఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అబువిథిే ఙేలెంథి.
యదిని ప్ాభాణీఔయణ ఫభ్ట్ లల తీసఽఔుధేెందఽఔు ఐ.ల.డిని , ఆ యదికి చికిత్ ఙేలేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే
యదరధరనిై ఖరళెంఙేెందఽఔు ఔభెెంట్ ప్ా ల఼జర్ ట్భి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స నఽ ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లయవ.
ఇనా్ూయయవా కోడిెంగ్ నలై ఆదరయడడెం ఔరఫేన఼ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఇనా్ూభెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్
ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫైన ఇనా్ూభెన్్ ఇనపభై్షన్ ఫూభో (ఐ.ఐ.బి) ఔ ఇన్ పభై్షన్
ఫలెంఔునఽ ప్ాయెంబుెంచిెంథి. అట్లవెంట్ి సభాఙరభనిై అఔుడ యరలాఱెంఙే అవకశ్భ ెంథి.
f)

కెాబమ్ ప్ాలలలెంగ్

ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కెంట్లాఔుి అని ణెలుసఽౄెంథి. అథే సభమెంలల, అెందఽలల
యైద భిపలష ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌాెంచవలలన కెాబమ్ వచిినుడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌాెంఙరలల యవభిసౄ ా అెందఽలల
యైద థరలఔు నియుఙరలుెంట్లబ. ఏ బీభా ప్లల఼లలధైధర కెాబమ్ల ప్ాలలలెంగ్ ఔు సెంఫెందిెంచిన కీలఔెం
భెెండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అయ :


ప్లల఼ కిెంద ఈ కెాబమ్నఽ ఙెయౌాెంచవఙరి?
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ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్ే, నిఔయ బతౄ ెం ఎెంత ?

ఈ భెెండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ ఇయులధరై ప్లల఼కి ఙెెంథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలనఽ
అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ధట్వర్ు ఆసత్తాలల ఔనఽఔ చికిత్ ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే ఆ ఆసత్తాణో ఔుథిభిన భైట్ా
ఖ భిెంచి ఔడర ణెయౌల ఉెండరయౌ.
కెాబమ్ భియౕలధరయోత
ఆభోఖ కెాబమ్ భియౕలనఔు యమా లెందఽఔు థిఖ వ నేభపుెంట్లనై అెంరలు సెంతినౄ ఔయెంగ ఉెండి తీభయౌ.
i.

ఆసత్తా ప్లెైన సబ డె బీభా ప్లల఼ గపడెఖ కిెందఔు వచిి ఉెండరయౌ.

ఇథి సఽలబెంగ ఔనినసౄ ఽెంథి కన్స, బీభా గపడెఖ కిెంద ఉనై వఔుౄల నేయా వ, (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ
ఔడర) ఆసత్తాలల ఙేభిన సబ డి నేయవ సభిప్ో లని సెందభౌలు భనఔు అధేఔెం ఎదఽయవుతేెంట్లబ. ఫహృర
అెందఽఔు కయణెం కఖల అెంరలు :
ప్లల఼లల నేభపునై వకిౄ, ఆసత్తాలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉెండేట్ా లగ చాసఽకోవడెం భ కెం. ఆభోఖ
బీభాలల ఈ యఔఫైన మోయలు సయుయదరయణెం.
ii. బీభా ఉనై కలెం లలలే నేషెంట్ ఙేభి ఉెండరయౌ.
iii. ఆసత్తా నియుచనెం
వకిౄని ఙేభిన ఆసత్తా ప్లల఼ కిెంద నియుచిెంచిన “ఆసత్తా లేథర నభి్ెంగ్ హో మ్” నియుచనెం ాకయెం ఉనైథెై
ఉెండరయౌ. లేఔప్ో ణే కెాబమ్ ఙెయౌాెంచడెం ఔుదయదఽ.
iv. డ బృలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్
కొనిై ప్లల఼లు డ బృలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్ కి అెంగీఔభియౄ బ. అెంట్ే, యదరయణెంగ ఆసత్తా/నభి్ెంగ్
హో మ్ లల చికిత్ అవసయభబయ అసుస తకి పలయతథేశ్ెంలల నియస ఖిహెంలలధే 3 భోజులఔు బృెంచి చికిత్
తీసఽకోవచఽి.
ప్లల఼ ాకయెం డ బృలయౌమభీ యౘలట్లెైజైషన్ కి యలుధరై, ఙెయౌాెంు ప్ ెంథరలెంట్ే :


నేషెంట్ లత్త అతనఽ/ఆఫనఽ ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ కి తయయౌెంచలేనిథిగ ఉెండరయౌ. లేథర



ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల డఔల కొయత కయణెంగ నేషెంట్ నఽ తయయౌెంచలేఔప్ో బ ఉెండరయౌ.

v. ఆసత్తాలల ఉనై కలెం
యదరయణెంగ ఇన్ నేషెంట్ గ ఆసత్తాలల 24 ఖెంట్లు బృెంచి ఉెంట్ేధే ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లు ఆస్రత్త
కయవిలనఽ ఙెయౌాయౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫెంధననఽ సెంతినౄ యఙేెందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమెంణోప్ట్ల డిరిభిజ
సభమానిై నేభపునడెం ఔడర భ కెం.
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డే-కైర్ చికిత్లు
ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని యెంకైత్తఔ అబువిథిేలు అధేఔ చికిణర్ యదరధరలనఽ సఽలబతయెం ఙేరబ. ఖతెంలల
యట్ికి సెంకిాషిఫైన చికిత్లు, ఆసత్తాలల ఎఔుువ కలెం ఉెండవలలభవడెం అవసయభబయయ. 24 ఖెంట్లు
బృెంచి ఆసత్తాలల ఉెండవలలన అవసయెం లేఔుెండర

డే కైర్ ప్ాత్తథిఔన నియుళెంఙే యదరధరలు అధేఔెం

అెందఽఫలట్లలలకొఙరిబ.
డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖెం భ ెంథే అెంగీకభనికి వచిిన ప్కైజి భైట్ల ప్ాత్తథిఔయ. పయౌతెంగ
వమాలలల లయతుెం ఏయడిెంథి.
vi. ఒ.న.డి
ఓట్-నేషెంట్ గ ఔడర చికిత్/ఔన్లేిషనా నలై నలట్ిిన కయవిలనఽ ఇఙేి ప్లల఼లు కొనిై ఉధరైబ. బీభా
ఙేలన నిభిెషి బణరౄనికి లలఫడి ఙెయౌాెంు ఉెంట్లెంథి. యదరయణెంగ అథి యౘలట్లెైజైషన్ బీభా బతౄ ెం ఔన్ై
తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఒ.న.డి కిెంద లబుెంఙే బతౄ ెం ప్లల఼కి ప్లల఼కి భధ ణేడరగ ఉెంట్లెంథి. అట్లవెంట్ి భిబెంఫయవ్ఫెంట్ా ఔు,
24 ఖెంట్ల యౘలట్లెైజైషన్ కాజు వభిౄెంచదఽ.
vii. చికిణర్ యదరనెం/చికిణర్ దే త్త
ఆసత్తాలల ఙేయడెం యదరయణెంగ అలలత్త చికిణర్ దే త్తణో భ డిడి ఉెంట్లెంథి. అబణే, నేషెంట్ తీసఽకోదఖా
ఇతయ చికిణర్ దే తేల ఉధరైబ. అయ :


మ ధరని



లదే



హో బృయోత్త



ఆమ భైుద



ాఔిత్త యైదెం వెంట్ియ.

ఙరలా ప్లల఼లు ఈ చికిత్లనఽ బృనయౘబయౄయవ. కొనిై ప్లల఼లు యట్ిలల ఔట్ి భెెండె చికిత్లనఽ ఉ
భిబృతేలణో ఆమోథియౄ బ.
viii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై యధఽలు
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నియుచనెం
భ ెందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄెందెంట్ే “ ప్లల఼ తీసఽకోవడరనికి 48 ధలల లలల
అతనఽ/ఆఫఔు సఽవఔౄ ెంగ ణెయౌలధర లేథర ణెయౌమఔప్ో బధర ఉనై ఎలాెంట్ి భిల త్త
 , జఫ ో లేథర
గమెం లేథర సెంఫెందిత భిల త్త
 , భిల త
 ేలఔు సెంఫెందిెంచిన సెంకైణరలు లేథర లక్షణరలు.
ఖ భిౄెంచినయ/ లేథర యైద సలయౘ/చికిత్ తీసఽఔునైయ .”
భ ెందయ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలనఽ బృనయౘబెంచడరనికి కయణెం అథి బీభా భ్యౌఔ సాణరాలఔు యయవదే ెంగ
ఉెండడెం. కామెం అనఽఔునైథరనికి బీభా కిెంద యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి లేదఽ.
అబణే, ఈ సాణరానిై వభిౄెంజైమడెం ఙరలా ఔషిెం. బీభా ఙేసౄ ఽనై సభమెంలల వకిౄకి అట్లవెంట్ి లత్త
ఉెంథర, ఖతెంలల యైదెం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేెందఽఔు ఔ ఔరభదే త్తలల యయధ అెంరలనఽ
ా ెంథి అధే థరనినలై యైద నిుణ ల భధ
భీక్షిెంచవలల ఉెంట్లెంథి. సదయవ అధరభోఖెం ఎధరైళ్ై
బుధరైబుప్ామాలుెంట్లబ
వభిౄెంజైలేట్ుడె

ఔనఽఔ

ఏ

కెాబమ్ధైధర

త్తయసుభిెంచడరనికి

భ ెందఽ

ఈ

షయతేనఽ

బదట్ జఫ ో ఎుడె ఫమట్డిెందధే అబుప్ామానిై జఞఖరతౄగ భియౕలనలలకి

తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఆభోఖ బీభా భిణరభ ఔరభెంలల, ఈ బృనయౘబెంునఔు భెెండె సవయణలు వఙరిబ.
 ఖూ
ర ప్ ఇనా్ూభెన్్ యషమెంలల ఇథి ఔనినసౄ ఽెంథి. బీభా సెంస ఔు నషిెం యట్ిలాజైలే వఔుౄలెవయౄ లేయధే
పలవనణో ఇెందఽలల బతౄ ెం ఖూ
ర ులలని సబ లెందభికీ బీభా సదఽప్మెం ఔయౌయౄయవ. బతౄ ెం
ాబ ణోుథో ఖ లు, థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వున ఉనై బతౄ ెం ఔుట్లెంఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సెంస లలని
బతౄ ెం ఉథో ఖ ల ఔుట్లెంఫలలు వెంట్ియభికి ఖూ
ర ు ప్లల఼లనఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. బదట్ియభి బీభాఔు
వఙేి కై ఔ ఔుట్లెంఫెం ఔధరై నలైన ఙెుఔునైయభి ట్ేా బీభా సెంస లు యనఽఔలెంగ
వవహభియౄ బ. తగినెంత భూలెం లబుయోౄ ెందధే బృనయౘబెంుణో ఈ ప్లల఼లు తయచఽ ఆ
బృనయౘబెంునఽ ణొలగియౄ బ.
 కొెంతకలెం న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేసఽఔుెంట్ృ వచిిన తభుత భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై జఫ ోలఔు
ఔడర బీభా ఔయౌెంచడెంలల తు లేదధే పలవనణో భెెండవ సవయణనఽ ణెఙరియవ. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో
లక్షణరలుధరై, నిభిెషి కల వవదిలల అయ ాకోనెంచవధే నభ్ఔెం.

ఔనఽఔ థరనిై కామెంగ

భిఖణెంచడరనికి లేదఽ.
ix. ప్ాయెంబెంలల యేచి ఉెండే కలెం
యదరయణ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ ఏథెైధర సభై (ఏథెైధర ాభాదెం ఫలభినడి ఆసత్తాలల ఙేభిణే తనెంచి) బదట్ి
30 భోజులు థరట్ిన తభుత ఫమట్డే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽెంథి.
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అథే యధెంగ, జఫ ోల జఞబిణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :


కైట్భక్ి,



ళెభిైమా,



బిధైన్ ప్ోా యిట్ిక్ ళెైర్ ట్ా ఼,



వభిబీజెం,



ళసి భెఔిబౄ,



లలైనలలైట్ిస్క,



సి ఽలా,



మోచి / తేెంట్ి కీలు భాభిడి వెంట్ియ.



బలలు,

ప్ాయెంబ కలెంలల ఇయ తలెత్తౄధర బీభా యక్షణ ఉెండదఽ. ప్ాయెంబ కలెం ఏడరథి లేథర భెెండేళ్ైు లేథర
అెంతఔుబృెంచిన సభమెం కవచఽి. అథి కోు బీభా ఔెంనలన్స ప్లల఼లల కోులా ఉెంట్లెంథి.
అధరభోఖెం యట్ిలల ఏథెైధర ఔట్ల అని కెాబమ్ ప్ాలలసర్ ఖ భిౄయౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫైన లత్తలలకై
వసఽౄెంథర భథర అని భియౕయౌెంఙేెందఽఔు ఎెంతకలెంగ అతనికి యక్షణ లబుయోౄ ెంథో చాయౄడె.
x. బృనయౘబెంులు
ప్లల఼ కొనిై బృనయౘబెంులనిచిిెంథి. యట్ిని యదరయణెంగ ఏ యధెంగ వభీాఔభిెంచవచఽినెంట్ే :


ాసాత్త ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై ప్లల఼లా ల యట్ికీ ఇసఽౄధరైయవ).



ఓట్ నేషెంట్, దెంత యైద చికిత్లు



ళెచ్.ఐ.య, యౘభో్న్ తెయన఼, సా
 లకమ చికిత్, సెంణరన యపలణర చికిత్, యౌెందభోథీెన
శ్సౄ ైచికిత్లు వెంట్ి యక్షణ భిదిలలకి అధరభోగలు.



భదెం/భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెంగ వఙేి యధఽలు



పలయతథేశ్ెం ఫమట్ తీసఽఔుధే యైద చికిత్లు.



ళెచఽి అప్మఔయ కయఔలాప్లు, ఆత్హణర మతైెం, అణ దరభి్ఔ కలుషెం.



భీక్షలు/భియౕలనల కోసఫే ఆసత్తాలల ఙేయడెం.

ఇట్లవెంట్ి సెందభౌలలల కెాబమ్లనఽ భియౕయౌెంఙే వకిౄ

భిల త
 ేలనఽ నిభిెషిెంగ యవభిెంచడెం ఙరలా

భ కెం. థీనివలా లలషయౌసఽి ధేయవగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయవ. కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంచడరనిై
ఎవభెైధర సయల్ ఙేలధర కోయవి భియౕలనఔు ఔడర ఆ అెంశ్ెం ఫలెంగ నిలఫడఖలుఖ తేెంథి.
xi. కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన షయతేల ట్ా యదేమత చాడెం.
బీభా తీసఽఔునైయయవ కెాబమ్ల యషమెంలల ప్ట్ిెంచవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర బీభా ప్లల఼
నియుచిెంచిెంథి. కెాబమ్ ఆమోదెం ప్ ెందడరనికి అెందఽలల కొనిై భ క ప్తా వళయౄబ.
యదరయణెంగ అయ థేనికి సెంఫెందిెంచినయై ఉెంట్లమెంట్ే :
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నిభిెషి వవది లలల కెాబమ్ వయౄ భాధరనిై ెండెం. వయౄ భాధరనిై తుయగ ెండెంలలని
ప్ాదరధరనిై భనెం ఇథివయకై ఖరళెంఙరెం. వయౄ భానెం పలాధర వవది లలల ఔెంనలన్సకి ఙేభలని
ప్లల఼లలధే నేభపునవచఽి.



నిభీృత కల వవది లలల కెాబమ్ డరఔుఫెంట్ా నఽ సభభిెంచడెం.



తుడె ప్ాత్తనిధెం, తుడె యవయణలు లేథర వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔప్ో వడెం లాెంట్ి
యట్ిలల ప్లుెంచఽకోఔప్ో వడెం.

g) ఙెయౌాెంచవలలన కెాబమ్ తేథి బతౄ ెంనలై నియృ మానికి భవడెం
ఔయభి కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంచిన యెంట్ధే, తదఽభి ఙేమాయౌ్న ని ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄనిై
నియృ బెంచడఫే. థీనిై లెకిుెంచడరనికి, ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄనిై నియృ బెంఙే అెంరలనఽ భనెం అయ ెం
ఙేసఽకోయయౌా న అవసయెం ఉెంథి. అయ ఏభెంట్ే :

i.

ప్లల఼ కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై బీభా బణరౄనిై ణెలుసఽకోవడెం

వకిౄఖత బీభా బతౄ ెంణోఔడిన ప్లల఼లుెంట్లబ. ఫ్ోా ట్ర్ ప్ాత్తథిఔనలై జఞభీ ఙేలనయ కొనిై ఉెంట్లబ.
యట్ిలల బీభా బతౄ ెం ఔుట్లెంఫెంలలని యయెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. లేథర ఫ్ోా ట్ర్ ప్ాత్తథిఔనలైధే
ప్లల఼లునైట్ికీ, ాత్త సబ నికి కొెంత భిబృత్త ఉెండవచఽి.
ii. ఖతెంలల ఙేలన కెాబమ్నఔు ఙెయౌాెంచినథి ప్ో గ ప్లల఼ కిెంద సబ నికి అెందఽఫలట్లలల ఉనై బృగియౌన
బీభా బతౄ ెం:
ఇథివయఔు ఙెయౌాెంచిన కెాబమ్లనఽ బృనయౘబెంచిన తభుత అెందఽఫలట్లలల ఉనై బీభా బతౄ ెం
ఫలలెనఽ్నఽ లెకిుెంఙేట్ుడె, నఖదఽ ఙెయౌాెంచఔుెండర ఆసతేాలలల చికిత్ ప్ ెందడరనికి ఉనై అవకరనిై
థేనిధైధర సదయవ వకిౄ తదనెంతయెం యనియోగిెంచఽఔుధరైడర అని ఔడర భియౕయౌెంఙరయౌ.
iii. ఉ –భిబృతేలు
ఖథి అథెె భిబృత్త, నభి్ెంగ్ ఙరభీజలు వెంట్ి యట్ిని ఙరలా ప్లల఼లు బీభా బతౄ ెంలల రతెం యౄెంలల లేథర
ఔ భోజుఔునై భిబృత్త యౄెంలల నిభిెషిెంగ నేభపుెంట్లబ. ఔన్లెిెంట్ ఼జు లేథర అెంఫ లెనఽ్ ఙరభీజల వెంట్ి
యట్ి యషమెంలల ఔడర అలాెంట్ి భిబృతేలు అభలులల ఉెండవచఽి.
iv. అధరభోగనికి సెంఫెందిెంచి నిభిెషి భిబృతేలేఫైధర ఉధరైబయమో చాడరయౌ
ప్లల఼ పలాధర బణరౄనిై నిభిెషిెంగ నేభపునవచఽి. లేథర ాసాత్త కయవి, ఖ ెండె జఫ ోలు వెంట్ి
యధఽలఔబయ కయవిలనలై భిబృత్తని యదిెంచవచఽి.
v. సెంఙరబత ఫో నస్క ఔు అయోత ఉెంథర లేథర అని భియౕయౌెంఙరయౌ
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ప్లల఼థరయవ కెాబమ్ యళత ఫో నస్క (ప్లల఼థరయవ అెంతఔు భ ెందఽ ఏడరథిలల ఎట్లవెంట్ి కెాబమ్ ఙేమఔప్ో ణే
నఖూడే బతౄ ెం)కి అయవోడర కథర అని భియౕయౌెంఙరయౌ. కెాబమ్ యళత ఫో నస్క తయచఽ అదను బీభా బతౄ ెం
యౄెంలల ఉెంట్లెంథి. అథి యసౄ యనికి నేషెంట్/ప్లల఼థరయవ బీభా బణరౄనిై నలెంచఽతేెంథి. అెంతఔుభ ెందఽ
ఏడరథి చివయలల వచిిన కెాబమ్ల వయౄ భాధరలనఽ లెఔులలకి తీసఽకోఔప్ో బ ఉెండడెం వలా కొనిై
సెందభౌలలల ఔుభ లేట్ివ్ ఫో నస్క నఽ తుగ నేభపునఖల అవకశ్భూ ఉెంథి.

vi. భిబృతేల ఫేయఔు ఇచిిన ఇతయ కయవిల బీభా :
ఇతయ భిబృతేలు ఔడర ఉెండవచఽి. ఉథరహయణఔు, ఆమ భైుద యైద దే త్తలల చికిత్ ప్ ెంథిణే,
యదరయణెంగ భిబృత్త ఙరలా తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ప్లల఼ తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల
కయవిలనఽ నిభిెషి భిబృత్త ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభత్తయౄయవ. ఆసత్తాలల ఉనైుడె ఇఙేి ఙెయౌాెంులఔు
ఔడర భోజుకిెంత అని ఔ భిబృత్త ఉెంట్లెంథి.
vii. కో-నేఫెంట్
యదరయణెంగ ఇథి ఙెయౌాెంునఔు భ ెందఽ నిభభిత కెాబమ్లలల సభ రతెంగ ఉెంట్లెంథి. సహ ఙెయౌాెంు
కొనిై ాణేఔ భిల త
 ేలలల భాతాఫే వభిౄెంఙేథిగ ఉెండవచఽి. తయౌా తెండెాల కెాబమ్లఔు, ాసాత్త
కెాబమ్లఔు, భెెండవయభి నఽెంచి ఙేలే కెాబమ్లఔు భాతాఫే అభలవచఽి. ఔ నిభిెషి బణరౄనికి బృెంచి
ఉనై కెాబమ్లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽి.
ఙెయౌాెంచదఖ బణరౄనిై ఈ భిబృతేలఔు సయవెఫలట్ల ఙేలే భ ెందఽ, ఙెయౌాెంచనవసయెం లేని కయవిలనఽ
బృనయౘబెంచి, ఙెయౌాెంచదగిన నిఔయ కెాబమ్ బణరౄనిై లెఔుఖడణరయవ.
ఆభోఖ కెాబమ్లల ఙెయౌాెంులు ఉెండని అెంరలు
అధరభోఖవెంతేనికి ఙేలే చికిత్ఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిెంచవచఽినెంట్ే :


నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయవిలు



భియక్షణఔబయ కయవిలు

యదిని నమెం ఙేమడరనిఔబయ కయవిలలల బతౄ ెం యైద వమాలు, యదరయణ సెంఫెందిత సదఽప్మాలు
ఉెంట్లబ. భభిెంత యౌఔయవెంతఫైన లేథర యలాసవెంతఫైన (ఔడర కవచఽి) ఆసత్తాలల ఉెండేెందఽకెైన
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽి.
యదరయణ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ ఏథెైధర సభై యదిని నమెం ఙేమడరనికెైన కయవిలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. నిభిెషిెంగ
నేభపుెంట్ే తనెంచి, యలాయనికెైన అదను కయవిలనఽ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
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భిజిలేిరషన్ ఙరభిజ, డరఔుఫెంట్ేషన్ ఙరభీజలు వెంట్ి ఇలాెంట్ి కయవిలనఽ చికిణే్తయ ఙరభీజలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి.
నమెం ఙేమడెంణో ాతక్ష సెంఫెంధెం ఉనైయగ భిఖణెంచదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్ నేషెంట్ గ ఉనైుడె
ఇఙేి నిభిెషిెంగ నేభపునై ప్ా ట్ీన్ సనా ఫెంట్) వెంట్ి అెంరలు.
ఙెయౌాెంులు వభిౄెంచని అెంరల యషమెంలల

ఖతెంలల ాత్త ట్ి.న.ఏ/బీభా సెంస ఔు య ెంతజఞబిణరలుెండేయ.

ఇుడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ బీభా ప్ాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల ాకయెం యట్ిని లభీఔభిెంఙరయవ.
ఙెయౌాెంచతగిన కెాబమ్ తేథి బతౄ ెం నిభేయణ ఔరభెం ఇలా ఉెంట్లెంథి :
ట్ిి ఔ 2.1
చయ I

ఖథి అథెె, ఔన్లెిెంట్ ఼జు వెంట్ి యయధ యపలగల కిెంద అనిై బిలుాలు, యల఼దఽల జఞబిణర తమాయవ
ఙేమాయౌ.

చయ II
చయ III
చయ IV

ాత్త యపలఖెం కిెంద కెాబమ్ ఙేలన బతౄ ెం నఽెంచి ఙెయౌాెంులు వభిౄెంచనియట్ిని తీలేమాయౌ
ాత్త యపలఖెం కిెంద వమానికి ఏయైధర భిబృతేలుెంట్ే వభిౄెంజైమెండి
బతౄ ెం ఙెయౌాెంచవలలన బణరౄనిై లెఔుఖట్ి ెండి. అథి బతౄ ెంబౄథి బీభా బతౄ ెం లలలే ఉెంథో
లేథో చాసఽకోెండి

చయ V

ఙెయౌాెంచవలలన నిఔయ కెాబమ్నఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ థరన్సై బృనయౘబెంచెండి

h) కెాబమ్ ఙెయౌాెంు
ఙెయౌాెంచవలలన కెాబమ్ బతౄ ెం లెకిుెంచగధే, కైసఽనఽ ఫట్ిి యనియోఖథరయవఔు లేథర ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంు
జయవుణరయవ. ఆమోథిెంచిన కెాబమ్ బణరౄనిై లైధరన్్/ఎకౌెంట్్ యపలగనికి ణెలుుణరయవ. ఙెఔుు
యౄెంలల లేథర యనియోఖథరయవ ఫలెంఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరుభ ఙెయౌాెంు ూయౄ వుతేెంథి.
ఙెయౌాెంునఽ ఆసత్తాకి జభినణే, అవసయఫైన నఽై బృనయౘబెంు ఏథెైధర ఉెంట్ే, ఙెయౌాెంు నఽెంచి
బృనయౘబయౄయవ.
ఙెయౌాెంునఽ థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్ర్ నియుళెంచినుడె, ఙెయౌాెంు ాకమ
ిర లల బీభా సెంస ల భధ ణేడర
లుెండవచఽి. ట్ి.న.ఏల నితీయవనలై భభిెంత లలణెైన అవగహననఽ భ నఽ్ెందఽ ఔయౌెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ఙెయౌాెంుల ణరజఞ యవభలనఽ ఎట్ిఔుడె ఔెంూట్ర్ లలకి ఎకిుసా
ౄ ఉెండరయౌ. ఔసి భయవా అడిగై ాశ్ైలఔు
జయఫ యౌఙేిెందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔెం. యదరయణెంగ ఈ యవభలనఽ ఔెంూట్ర్ థరుభ కల్
లలెంట్ర్/యనియోఖథరయవ లేయ ఫిెంథరలణో ెంచఽఔుెంట్లయవ.
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ఙెయౌాెంు జయఖగధే, కెాబమ్ లలట్ిల్ అబనట్ల
ా భిఖణయౄయవ. కెాబమ్ల సెంక, లలట్ిల్ ఙేలన బతౄ ెం
ఖ భిెంచి నిభీృత కల వవధఽలలా ఔెంనలన్స మాజభాధరనికి, భధవయవౄలఔు, యనియోఖథరయవలఔు,
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ెంుణరయవ. % లలట్ిల్ు, నిషత్తౄ గ ఙెయౌాెంులు వభిౄెంచని బతౄ ెం, కెాబమ్లు
లలట్ిల్ ఙేలేెందఽఔు ట్ిి న సఖట్ల సభమెం వెంట్ియ యదరయణెంగ లలట్ిల్ ఙేలన కెాబమ్ల యరలాషణలల
ఉెంట్లబ.
i)

డరఔుఫెంట్ా లలట్లణో వవహభిెంచడెం / అదను సభాఙరభనిై కోయడెం

కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫెంట్ా నఽ భియౕయౌెంచవలల ఉెంట్లెంథి. అయ :


అడి్షన్ ధనట్ల్ణో ఔడిన డిరిభిజ యభెంశ్ెం,



ఆదరయెంగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు,



యయధ యపలగల కిెంద అబన బణరౄలనఽ చాుత తేథి ఏకీఔిత బిలుా,



నాల్రినా ఽ, ఫయ్ల఼ బిలుాలు,



ఙెయౌాెంు యల఼దఽలు,



కెాబమ్ ఫయభ ,



యనియోఖథరయవ ఐడెెంట్ికైషన్.

సభభిెంచిన ాత్త ధరలుఖ కెాబమ్లలలనా ఔట్ి ప్ాథబృఔ డరఔుఫెంట్ా యషమెంలల అసెంూయృ ెంగ
ఉెంట్ ెందని అనఽబవెం యలాడియౄ ో ెంథి. థరెంణో సభభిెంచని ణరాలనఽ సభభిెంఙరలని యనియోఖథరయవఔు
సాచిసఽౄధరైయవ. యట్ిని కెాబమ్ఔు జత ఙేలేెందఽఔు అతనికి కల భిబృత్తని నియృ బసఽౄధరైయవ.
అథే భాథిభిగ, కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేసౄ ఽనైుడె అదను సభాఙరయెం అవసయడవచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే:

i. అెంథిెంచిన డిరిర్జ యభెంశ్ెం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిెంచిన యధెంగ సభెైన ఫయ్ట్లల లేదఽ లేథర యది
నియే యణఔు సెంఫెందిెంచిన కొనిై యవభలనఽ లేథర అసుస త చభితానఽ ణెలుసఽకోలేదఽ.

ii. ఙేలన చికిత్నఽ తగినెంత యవయెంగ వభిృెంచఔప్ో బ ఉెండవచఽి లేథర యవయణ అవసయెం డవచఽి.
iii. డిరిభిజ యభెంశ్ెం ాకయెం చాలనుడె చికిత్ భోఖ నిభేయణఔు అనఽఖ ణెంగ లేదఽ. భలన భెందఽలు
చికిత్ ఏ జఫ ోఔు ఙేసౄ ఽధరైభో థరనికి సెంఫెందిెంచినయ కవు.

iv. సభఔభిిన బిలుాలలల కోభిన యధెంగ కయవిలనఽ థేనికిథరనికి చానెంచి ఉెండఔప్ో వచఽి.
v.

వకిౄ వమసఽ భెెండె ణరాలలల సభిప్ో యౌ ఉెండఔప్ో వచఽి.

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరిభిజ ణేథీలు డిరిభిజ యభెంశ్ెం, బిలుాలలల సభిప్ో యౌ ఉెండఔప్ో వచఽి.
vii. కెాబమ్నఽ

అెంగీఔభిెంచడరనికి

యౘలట్లెైజైషనఽఔు

సెంఫెందిెంచి

భభిెంత

సయవయ

అవసయడవచఽి. థరనికోసెం ఆసత్తాకి ఙెెంథిన లలయౌ కైసఽ నేయవా అవసయభవుణరబ.
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భియౕలన

ఆ భెెండె సెందభౌలలలనా, యనియోఖథరయవఔు యౌఖితూయుఔెంగ ణెయౌమజైయౄ యవ. లేథర యేట్ినలై అదను
సభాఙరయెం అవసయమో కోయవత ఇఫబల్ ఙేయౄ యవ. ఙరలా కైసఽలలల, ఔెంనలన్స కోభిన సభాఙరభనిై
యనియోఖథరయవ సభఔయిఖలుఖ ణరడె. అబణే ,

కొనిై సెందభౌలలల ఉనేక్షిెంచడరనికి యలులేని

సభాఙరయెం ఙరలా భ కఫైనథి అవసయెం డవచఽి. కన్స, యనియోఖథరయవ నఽెంచి థరనికి సెందన
ఉెండఔప్ో వచఽి.

అట్లవెంట్ి కైసఽలలల, కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయెం అవసయభని

యనియోఖథరయవఔు భూడెయయవా భిఫైెండయవా ెంనయౄ యవ. ఆ తభుతధే కెాబమ్నఽ భూలయేసౄ ఽనైట్ల
ా ధనట్ీసఽ
ెంుణరయవ.
కెాబమ్ ప్ాలలస్క లల ఉనైుడె యగై ఉతౄ య ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన “న్సచపలవెం లేఔుెండర” అధే
భాట్లనఽ నేభపుెంట్లయవ. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడర కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంఙే హఔుు బీభా
సెంస ఔు ఙెఔుుఙెదయఔుెండర ఉెండేెందఽఔు ధరమయఫైన ఆ నిమభానిై ప్ట్ియౄ యవ.

ఉథరహయణ
కైసఽనఽ సభఖరెంగ అధమనెం ఙేలేెందఽఔు బీభా సెంస ఇన్ డో ర్ కైసఽ నేయా నఽ కోయవచఽి.
యదరనెం/చికిత్ ప్లల఼ షయతేలఔు లలఫడి లేవని అతధొఔ నిభేయణఔు ఔడర భవచఽి. బీభా సెంస
భభిెంత సభాఙరయెం కోసెం ఙేలన అబయ ననఽ అతనఽ కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంఙరడనడరనికి సాచనగ
భిఖణెంచడరనికి లేదఽ.
ణరాలలలని లలట్లలనఽ ఎదఽభోువడెం, అదను యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడెం కెాబమ్ల నియుహణలల
భ క సయల్. అవసయఫైన బతౄ ెం సభాఙరయెం లేనిథే కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేమడరనికి ఉెండదఽ. అలా అని,
సభాఙరయెం ఇెంక, భభిెంతగ కయలెంట్ృ తయచఽ అబభిసౄ ా యనియోఖథరయవనఽ అయౌఔభనికి ఖ భిఙేమడెం
పలవెం అనినెంచఽకోదఽ.
కైయభి కయయౌ్న సభాఙరభనిై అెంతట్ిన్స కోయవత ఏకీఔిత జఞబిణరనఽ ెండెం, తభుత కొతౄ
అవసభలు తలెతౄఔుెండర చాసఽకోవడెం సవఫైన యదరనెం అనినెంచఽఔుెంట్లెంథి.
j)

కెాబమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం

సభభిెంచిన కెాబమ్లలల 10% నఽెంచి 15%

కెాబమ్లు ప్లల఼ షయతేలఔు లలఫడి ఉెండవని ఆభోఖ

కెాబమ్లలలని అనఽబవెం సాచియోౄ ెంథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉెండవచఽి. యట్ిలల కొనిై ఏవెంట్ే :
i.

అడి్షనఽ ణేథీ బీభా కలెం లలల ఉెండదఽ.

ii. కెాబమ్నఽ ఎవభికి కోయవతేధరైభో అతనఽ బీభా గపడెఖ కిెంద ఉనైయడెై ఉెండడె.
iii. భ ెందభి నఽెంచి ఉనై జఫ ో కవడెం (అట్లవెంట్ి భిల త్తని ప్లల఼ బృనయౘబెంచి ఉెండవచఽి).
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iv. కెాబమ్ కోయడెంలల, సభెైన కయణెం లేఔుెండర, అనఽచిత జఞెం.
v. కిమ
ర ాయౕల చికిత్ లేఔప్ో వడెం; భీక్షల కోసఫే ఆసత్తాలల ఙేయడెం.
vi. ఏ అధరభోగనికి చికిత్ ఙేరభో అథి ప్లల఼ కిెంద బృనయౘబెంచి ఉెండడెం.
vii. అధరభోగనికి భదెం, భాదఔ దాయల యనియోఖెం కయణెం కవడెం.
viii. ఆస్రత్తలల 24 ఖెంట్లు ఔడర లేఔప్ో వడెం.
కెాబమ్ త్తయసుయణ లేథర నిభఔయణ (అథి ఏ కయణెం భీణర అబధరకన్స) యనియోఖథరయవఔు
యౌఖితూయుఔెంగ

ణెయౌమజైమాయౌ.

యదరయణెంగ,

అట్లవెంట్ి

త్తయసుిత్త

లేక

ప్లల఼లలని

ఏ

షయతే/నిఫెంధన ఫేయఔు కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంఙరభో సషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి.
ఙరలా బీభా సెంస లు ఇెందఽకొఔ ాకమ
ిర నఽ అనఽసభియౄ బ. కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంచడరనికి అదికయెం ఉనై
వకిౄఔధరై ల఼నిమర్ అబన ఫేధేజయవఔు భాతాఫే కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంఙే అదికయెం ఉెంట్లెంథి. ఎట్లవెంట్ి
త్తయసుితేలధైధర ూభిౄగ ధరమఫదే ెంగ ఉెండేట్ా ల చాసఽఔుధేెందఽఔు, ప్లల఼థరయవ కోయవికెకిుణే యవయణ
ఇచఽిఔుధేట్ా ల ఉెండేెందఽఔు ఈ యధఫైన ఏభట్ల ఙేసఽఔుెంట్లయవ.
కెాబమ్నఽ నిభఔభిలేౄ బీభా సెంస ఔు యనత్త సభభిెంచడెంణోఫలట్ల భభికొెందభి వదె ఔు యయు ధరమెం కోభై
అవకశ్ెం ప్లల఼థరయవఔు ఉెంథి. యభెవయెంట్ే :


బీభా ఆెంఫ డె్భన్ లేథర



యనియోఖథరయవల ఫో యెంలు లేథర



ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లేథర



ధరమయధరలు.

త్తయసుభిెంచిన ాత్త కైసఽ యషమెంలలనఽ, యదరయణ ఔరభెంలల ధరమ భియౕలనఔు ఈ త్తయసుిత్త నిలుసఽౄెంథర
అని లైలునఽ భియౕయౌయౄయవ. నిభఔయణనఽ సభభిెంచఽకోయయౌ్న సెందయౌెం తలెత్తౄణే ఉయోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు
డరఔుఫెంట్ా నఽ సఽయక్షితఫైన ఙోట్ బదాయవయౄయవ.
k) భభిెంత సయవయ భిరోధన నిబృతౄ ెం కెాబమ్లనఽ అనఽభానిెంచడెం
యప్భనికి

ఙెెంథిన

అనిై

రకలలలనఽ

వెంచన

సభసనఽ

ఎదఽభపుధేెందఽఔు

ఇనా్ూయయవా

ామత్తైసఽౄధరైయవ. మోసూభిత కెాబమ్ల సెంక ఎఔుువగ ఉెండడెంణో బీభా సెంస లఔు ఆభోఖ బీభా
నలనఽ సయల్ గ భిణబృెంచిెంథి.
ఆభోఖ బీభాలల ప్లడే మోయలఔు కొనిై ఉథరహయణలు :
i.

భాయవవకిౄ సభస. బీభా ఙేలన వకిౄ, చికిత్ ప్ ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ వఔుౄలు కవడెం.
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ii. ఆసత్తాలల ఙేయఔప్ో బధర కెాబమ్ ఙేలేెందఽఔు డరఔుఫెంట్ా నఽ సిఱిెంచడెం.
iii. ఆసత్తా యమెంణో లేథర మోసూభితెంగ సిఱిెంచిన ఫమట్ బిలుాలనఽ జత ఙేల కయవిలనఽ ఎఔుువ
ఙేల చాడెం.
iv. కొనిై భిల తేలలల భోఖనియృ మానిఔబయ కయవి ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషెంట్ గ ప్ ెంథిన
చికిత్ని ఇన్ నేషెంట్/ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ భాభిి చాడెం.
మోసగిెంఙే దే తేలు భోజుకొఔట్ి ఙపున కొతౄ గ ుట్లికొసఽౄధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా యబలల భిల త్త
 ని
ఇనా్ూయయవా, ట్ి.న.ఏలు నియెంతయెం భియౕయౌసా
ౄ , అట్లవెంట్ి మోయలనఽ ఔనినలట్ిి, నిమెంత్తాెంఙే చయలనఽ
యౄప్ ెంథిెంచఽకోయయౌ.
భెెండె దే తేలనఽ ఆదరయెం ఙేసఽఔుని కెాబమ్లనఽ భియౕలనఔు ఎెంనఔ ఙేయౄ యవ :


భపట్ీన్ కెాబమ్లు



ట్ిాఖార్ు కెాబమ్లు

నిభిెషిరతెంలల కెాబమ్లనఽ పౌత్తఔెంగ భియౕయౌెంఙరలని ట్ి.న.ఏ లేథర బీభా సెంస అెంతయా త ాభాణరనిై
నలట్ి లకోవచఽి. నఖదఽ లేఔుెండర చికిత్ ప్ ెంథే బీభా, భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కెాబమ్ల యషమెంలల ఈ రతెం
యేభైుయవగ ఉెండవచఽి.
ఈ దే త్త కిెంద, ఙెదఽయవభదఽయవ నభూధర దే త్త ననఽసభిెంచి కెాబమ్లనఽ ఎెంనఔ ఙేయౄ యవ. నిభిెషి యలువ
బృెంచి ఉనై కెాబమ్లనిైెంట్ిన్స భిరోదిెంఙరలని, ఆ భిబృత్తఔధరై తఔుువగ ఉనై కెాబమ్ల నభూధర
ఔట్ి నఽ యభికైషన్ ఔు ఙేట్ి వచిని కొనిై బీభా సెంస లు నిభైెయెంచవచఽి.
భెెండవ దే త్తలల, ాత్త కెాబమ్ కొనిై తనిఖీలఔు లలనవుతేెంథి. అథి సభెైన తీయవలల లేదని సెంథేహెం వలేౄ
భిరోధనఔు థిఖవచఽి. సెంథేయౘసదఫైనయ ఏవెంట్ే
i.

కెాబమ్లల ఎఔుువ పలఖెం యైద భీక్షలఔు లేథర భెందఽలఔు సెంఫెందిెంచినథి అబనుడె

ii. లలట్ిల్ ఫెంట్ కోసెం భభీ ఆతాెంగ ఉనై యనియోఖథరయవ
iii. థిథె ినట్ల
ా గ ఉనై బిలుాలు వెంట్ియ.
కెాబమ్ లసలెైనథి కదని అనఽభానిెంచినుడె, అథి ఎెంత చినై బణరౄనిథి అబధర భిరోదియౄ యవ.
n. ట్ి.న.ఏ అనఽసభిెంఙే నఖదఽయళత లలట్ిల్ ఫెంట్
నఖదఽ యళత సదఽప్మెం ఎలా నిఙేసౄ ఽెంథి ? ఆసత్తాణో ట్ి.న.ఏ బీభా సెంస ఔుదఽయవిఔుధే ెందెం
థీనికి ఖ ెండెకమ లాెంట్ిథి. ఇతయ యైద లేవల ప్ా యైడయా ణో ఔడర ెంథరలఔు అవకశ్భ ెంథి. నఖదఽ
యళత సదఽప్మెం ఔయౌెంఙేెందఽఔు అనఽసభిెంఙే ాకిరమనఽ భనెం ఈ యపలఖెంలల చాడవచఽి:
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ట్ిి ఔ 3.1
ఆభోఖ బీభా గపడెఖ కిెంద ఉనై యనియోఖథరయవ అధరభోఖెం ప్లమాడె లేథర గమడరుడె.
ఆసత్తాలల ఙేభయౌ్న భిల త్త వచిిెంథి. అతనఽ/ఆఫ (లేథర అతనఽ/ఆఫ తయపున ఎవభెైధర)
చయ 1

ఆసత్తాలలని బీభా యపలఖెం వదె ఔు యయు ణెలుప్యౌ్న బీభా యవభలు ఎలాెంట్ివెంట్ే :

i. ట్ి.న.ఏ నేయవ,
ii. అతని సబతు నెంఫయవ,
iii. బీభా సెంస నేయవ, వెంట్ియ.
ఆసత్తా సెంఔలనయఙే అవసయఫైన సభాఙరయెం ఎలాెంట్ిదెంట్ే :

i.

అధరభోఖెం ఏబృట్ధేథి నియృ బెంచడెం

ii. చికిత్,
చయ 2

iii. చికిత్ ఙేసౄ ఽనై డరఔియవ నేయవ,
iv. ఆస్రత్తలల ఉెండవలల భవచిని ఙెఫ తేనై భోజుల సెంక,
v.

అెంచధర వమెం

నఖదఽ యళత అదీఔిత ఫయెంగ నయౌఙే ఫభ్ట్ లల థీనిై సభభియౄయవ.

నఖదఽ యళత అదీఔిత ఫయెంలల ఇచిిన సభాఙరభనిై ట్ి.న.ఏ అధమనెం ఙేసౄ ఽెంథి. ఇచిిన
సభాఙరయెం, ప్లల఼లలని నిఫెంధనలు, ఆసత్తాణో ఔుథిభిన భైట్ా ల ఏయైధర ఉెంట్ే యట్ిని అథి
సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. నఖదఽ యళత అదీఔిత్తని ఔయౌెంచవఙరి లేథర, ఔయౌలేౄ ఎెంత బణరౄనికి
ఔయౌెంచవచఽి అధే థరనినలై ఔ నియృ మానికి వసఽౄెంథి.
చయ 3

నియృ మానికి భవడరనికి ట్ి.న.ఏ భభిెంత సభాఙరభనిై కోయవచఽి. ఔయభి నియృ మెం
తీసఽఔుధరైఔ, జఞెం లేఔుెండర థరనిై ఆసత్తాకి ణెయౌమజైయౄ యవ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ బీభా ప్ాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల కిెంద ఆ భెెండె ఫభలనఽ ఇుడె
లభీఔభిెంఙరయవ; చివయలల ఉనై అనఽఫెందరనిై చాడెండి).

చయ 4

నేషెంట్ కాణరలల కెడ
ర ిట్ అబన ట్ి.న.ఏ అదీఔితెం ఙేలన బణరౄనిై దిఱిలల ఉెంచఽఔుని నేషెంట్ కి
ఆసత్తా చికిత్ ఙేసౄ ఽెంథి. చికిణే్తయ కయవిలు తీసఽఔుధేెందఽఔు, ప్లల఼ ాకయెం సహ-ఙెయౌాెంు
అవసయెం ఏథెైధర ఉధరై డిప్జిట్ ఙెయౌాెంచవలలెంథిగ సబ డిని కోయవచఽి.
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నేషెంట్ డిరిభిజకి లదేఫైనుడె, నేషెంట్ కాణరలల ట్ి.న.ఏ ఆమోథిెంచిన బతౄ ెం ఎెంత ఉనైథీ,
బీభా కిెంద యసౄ వెంగ చికిత్ కయవిలు ఎెంతవయఔు ఙెయౌాెంచడరనికి యలునైథీ ఆసత్తా
చయ 5

చాసఽఔుెంట్లెంథి.
కెడ
ర ిట్ తఔుువగ ఉెంట్ే, నఖదఽ యళత చికిత్ఔు అదను కెరడిట్ ఆమోదెం కోసెం ఆసత్తా
అబభిసౄ ఽెంథి.
అబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ యరలాఱెంచి అదను బణరౄనిై ఆమోథిసౄ ఽెంథి.

చయ 6

అధరమోథిత ఙరభీజలనఽ నేషెంట్ ఙెయౌాెంఙేల డిరిభిజ అవుణరడె. డరఔుఫెంట్ేషన్ నఽ ూభిౄ ఙేలేెందఽఔు
కెాబమ్ ఫయెం బౄద, బిలుా బౄద సెంతఔెం ఙేమవలలెంథిగ అతనిై కోయణరయవ.
ఆసత్తా అనిై ణరాలనఽ ఏకీఔితెం ఙేల, బిలుా ప్ాలలలెంగ్ కోసెం డరఔుఫెంట్ా నఽ ట్ి.న.ఏకి
సభభిసఽౄెంథి. అయ ఏవెంట్ే :

చయ 7

i.

కెాబమ్ ఫయెం

ii.

డిరిభిజ యభెంశ్ెం / అడి్షనఽ ధనట్ల్

iii.

ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషెంట్/ాత్తప్దఔుని ఐడెెంట్ికైషన్ కయవు, ఫో ట్ ఐ.డి ఆదరయెం.

iv.

తేథి ఏకీఔిత బిలుా

v.

సయవయ బిలుా

vi.

భీక్షల నియేథిఔలు

vii. నాలుి న్, ఫయ్ల఼ బిలుాలు
viii. ట్ి.న.ఏ ెంనన ఆమోథిత లేకలు
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థిఖ వ నేభపునై లాెంట్ి యవభలనఽ సభిచాలన తభుత ట్ి.న.ఏ కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేల, ఆసత్తాకి
ఙెయౌాెంు జయవలలెంథిగ లఫయవ్ ఙేసౄ ఽెంథి :

i. ఆమోదెం ప్ ెంథిన వకిౄ చికిత్ ప్ ెంథిన నేషెంట్ ఔభై అని నిభేభిెంచఽకోవడెం.
ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషెంట్లకి అథే చికిత్ ఙేరభ అని చాడడెం.
చయ 8

iii. బృనయౘబెంచిన అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ వమాలు, బిలుాలల పలఖెంగ ఉెండఔుెండర
చాసఽకోవడెం.

iv. ఆసత్తాకి ణెయౌమజైలన భిబృతేలనిైెంట్ికీ అథి ఔట్లిఫడి ఉెంథో లేథో చాడడెం.
v.

ఆసత్తాణో ఔుదఽయవిఔునై భైట్ాధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయౌాెంు బణరౄనిై లెఔుఖట్ి డెం.

నఖదఽ యళత సదఽప్మెంలలని యలువనఽ సెంథేళెంచవలలన ని లేదఽ. ఈ సదఽప్మానిై ఎలా ఉతౄ భెంగ
యనియోగిెంచఽకోవఙోి ణెలుసఽకోవడెం ఔడర ప్లల఼థరయవఔు ఙరలా భ కెం. ఖభనిెంచవలలన అెంరలు
ఏబృట్ెంట్ే :
i.

ఔసి భయవా బీభా యవభలనఽ యసెం ణెలుసఽఔుని ఉెండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ ఖరళెంఙరయౌ్న అెంరలలల
ఉనైయట్ిలల కొనిై :



ట్ి.న.ఏ కయవు,

 ప్లల఼ ాత్త


బీభా సదఽప్మ షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలు వెంట్ియ.

ఇథి అెందఽఫలట్లలల లేనుడె, అతనఽ ట్ి.న.ఏని (24 ఖెంట్ల ళెల్ లెైన్ థరుభ) సెంాథిెంచి యవభలు
కోయవచఽి.
ii. యనియోఖథరయవ ఔన్యౌిెంగ్ డరఔియవ సాచిెంచిన ఆసత్తా ట్ి.న.ఏ ధట్ వర్ు లల ఉెంథో లేథో చాసఽకోయయౌ.
అట్లవెంట్ి చికిత్ఔు నఖదఽ యళత సదఽప్మెం ఎఔుడ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథో అతనఽ/ఆఫ ట్ి.న.ఏని
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఉెంథి.

iii. ఆమన/ఆఫ ూయు అదికభిఔ తాెంలలకి సభెైన యవభలు ాయేశ్నలట్ేిలా చాసఽకోయయౌ్న అవసయెం
ఉెంథి. ఈ తాెం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ బీభాలల ప్ాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయెం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ాభాణీఔభిెంచఫడరుబ. సెందయౌెం సషిెంగ ణెయౌమఔుెంట్ే, ట్ి.న.ఏ నఖదఽ యళత
సదఽప్మానిై నిభఔభిెంచడమో, ాశ్ైలనఽ లేవధతౄడమో జయఖవచఽి.
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iv. ఖథి అథెె వెంట్ియట్ికి యదిెంచిన భిబృతేలఔు లేథర కైట్భక్ి వెంట్ి నిభిెషి చికిత్లనలై ఉనై
భిబృతేలఔు తఖా ట్ా లగధే ఆసత్తా ఙరభీజలు ఉెండేట్ా లగ అతనఽ/ఆఫ చాసఽకోయయౌ.
ఔయేళ్ ప్లల఼ అనఽభత్తెంచిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ ఎఔుువ కయవి నలట్ిదయౌలేౄ , కయవిలలల యభి యట్ల
ఎెంత ఉెంట్లెంథో భ ెందఽగ ణెలుసఽకోవడెం భెంచిథి.
v. డిరిభిజ ఖ భిెంచి యనియోఖథరయవ ట్ి.న.ఏకి భ ెందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదను ఆమోదెం ఏథెైధర
అవసయఫైణే డిరిభిజకి భ ెంథే థరనిై ట్ి.న.ఏకి ెంవలలెంథిగ ఆసత్తాని అబభిెంఙరయౌ. థీనివలా
నేషెంట్ ఆసత్తా వదె అనవసయెంగ ఎదఽయవ చాలే ఫలధ తుతేెంథి.
యనియోఖథరయవ ఔ ఆసత్తాలల నఖదఽ యళత చికిత్ కోసెం అబభిెంచి, ఆమోదెం ప్ ెంథి, నేషెంట్ నఽ
భభోఙోట్ ఎఔుడో ఙేయిడరనికి నియృ బెంచఽఔుధే అవకశ్భూ ఉెంథి. అట్లవెంట్ి సెందభౌలలల, నఖదఽ యళత
ఆమోథరనిైయనియోగిెంచఽకోవడెం లేదధే సెంఖత్తని యనియోఖథరయవ ఆసత్తాకి తఔుెండర ణెయౌమజైల , అథే
యషమానిై ట్ి.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలెంథిగ ఆసత్తాని కోభయౌ.
ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔప్ో ణే, ఆమోదెం ప్ ెంథిన బతౄ ెం యనియోఖథరయవ ప్లల఼లల స ెంబుెంచిప్ో బ, తదఽభి
అబయ న ఆమోథరనికి అథి ఆట్ెంఔెంగ భిణబృెంచఖలదఽ.
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C. ఆభోఖ బీభా కెాబమ్లలల అభీజల సభయణ
ఇెంతఔుభ ెంథే యవభిెంచినట్ల
ా గ, ఆభోఖ బీభా కెాబమ్ల భియౕలనఔు అధేఔ యకల ణరాలు అవసయభవు ణరబ.
ఆమోదయోఖఫైథేధర (ఙెయౌాెంచదగినథేధర?), కెాబమ్ ఏ ఫేయఔు ఉెంథి (ఎెంత బతౄ ెం?) అధే భెెండె భ కఫైన
ాశ్ైలఔు జయఫ ఇవుడెంలల ాత్త డరఔుఫెంట్ సయౘమడెతేెందని ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ఔసి భయవా సభభిెంచవలలన ణరాల ఆవశ్ఔతనఽ యట్ిలల ఉెండవలలన అెంరలనఽ ఈ యపలఖెం యవభిసౄ ఽెంథి :
1. డిరిభిజ యభెంశ్ెం
ఆభోఖ బీభా కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫైన యట్ిలల అతెంత భ కఫైనథిగ డిరిభిజ యభెంరనిై
ఙెవచఽి. నేషెంట్ లత్త ఖ భిెంచి, అతనికి ఙేలన చికిత్ దే త్త ఖ భిెంచి ఈ తాెంలల ూభిౄ సభాఙరయెం ఉెంట్లెంథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ప్ాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయెం, ప్ాభాణఔ డిరిర్జ యభెంశ్ెం యవభలు కిెంథి యధెంగ
ఉెంట్లబ.:
1. భోగి నేయవ
2. ట్యౌఫో న్ ధెం./ బఫైల్ ధెం.
3. ఐ.న.డి ధెం.
4. ాయేశ్ెం ధెం.
5. చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై సలయౘథరయవ/ల నేయవ, ఫో న్ ధెంఫర్, యపలఖెం/లలయౖయౌట్ీ
6. సభమెంణో ప్ట్ల ాయేశ్ ణేథీ
7. సభమెంణో ప్ట్ల డిరిర్జ ణేథీ
8. ఎెం.ఎల్.ల ధెం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధెం.
9. ాయేశ్ సభమెంలల ప్ా యజనల్ యది నియే యణ
10. డిరిర్జ సభమెంలల తేథి యది నియే యణ
11. తేథి నిభేయణ కోసెం ప్ాదికయ సెంస లఫయవ్ ఙేలన యధెంగ ఐ.ల.డి-10 కోడ్స(లు) లేథర భభైథెైధర
కోడెా,
12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిెంచడెం భభిమ ాయేరనికి కయణెం
13. అసుస తనఽ సభభిెంఙే యభెంశ్ెం
14. ాయేశ్ సభమెంలల పౌత్తఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు
15. భదప్న, ధాభప్న, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథెైధర ఉెంట్ే
16. భ కఫైన ఖత యైద, శ్సౄ ైచికిత్ చభితా, ఏథెైధర ఉెంట్ే
17. యది నియే యణ లేథర చికిత్ఔు భ కఫైన/సెంఫెందిెంచిన ఔుట్లెంఫ చభితా ఏథెైధర ఉెంట్ే.
18. ఆసత్తాలల ఙేభిన సభమెంలల కీలఔఫైన భిరోధనల యభెంశ్ెం
19. ఉదాయలు సయౘ ఆసత్తాలల ఉనై సభమెం, ఏథెైధర ఉెంట్ే.
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20. డిరిర్జ అబనుడె యైదఽల సలయౘ
21. చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడె/అదికభిఔ జట్లి యైదఽడి నేయవ&సెంతఔెం
22. భోగి/సయౘమఔుల నేయవ&సెంతఔెం
చఔుగ భలన డిరిభిజ యభెంశ్ెం అధరభోఖెం/గమెం, లబుెంచిన చికిత్ అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క
ఙేలే వకిౄకి ఎెంతగధన సయౘమడెతేెంథి. తథరుభ లలట్ిల్ ఫెంట్ ాకిమ
ర నఽ యేఖవెంతెం ఙేమడరనికి
ణోడడెతేెంథి. కెాబమ్లనఽ సభయ ెంగ ప్ాలలస్క ఙేమడరనికి డిరిభిజ యభెంశ్ెంలల ఉెండవలలన అెంరల ఖ భిెంచి
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ప్ాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు సాచిెంఙరబ. దఽయదిషివరతే
ౄ , నేషెంట్ చనిప్ో ణే,
ఙరలా ఆసతేాలలల డిరిభిజ యభెంరనిై భయణ యభెంశ్ెంగ నేభపుెంట్లయవ.
ఎుడా డిరిభిజ యభెంరనిై అసలు ాత్తధే సభభిెంచవలలెంథిగ కోయణరయవ.
2. భీక్షల నియేథిఔలు
భోఖ నియృ మానిై, చికిత్నఽ ప్ో యౌి చాలేెందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు యమడణరబ. చికిత్ఔు ుభికొయౌన
అసలెైన లత్తని అయ ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అవసయఫైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయవయౄబ. ఆసత్తాలల ఙేయడెం వలా
భిల త్త ఏ యధెంగ ఫయవఖ డిెంథీ ఔడర ణెలుసఽౄెంథి.
భీక్షల నియేథిఔలలా యదరయణెంగ ఏెం ఉెంట్లమెంట్ే :
a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు;
b) ఎక్్-భై నియేథిఔలు;
c) యున్ నియేథిఔలు
d) ఫమాన఼్ నియేథిఔలు
అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయవ, వమసఽ, యౌెంఖెం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వెంట్ియ ఉెండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలే
సభభిెంఙరయౌ. నిభిెషి అబయ న ఫేయఔు బీభా సెంస ఎక్్-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయవఔు త్తభిగి
అగిెంచవచఽి.
3. ఏకీఔిత, సయవయ బిలుాలు :
బీభా ప్లల఼ కిెంద ఏెం ఙెయౌాెంఙరలధే థరనిని నియృ బెంఙే దయౄయేజుగ థీనిని ఙెవచఽి. ఇథివయలల బిలుా కోసెం
ఎలాెంట్ి ప్ాభాణకీఔయణ ఫయ్ట్ లేదఽ. కన్స, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ప్ాభాణకీఔయణ భాయా దయశకలు సెంగట్ితఫైన,
సభఖరఫైన బిలుాలకోసెం ఫయ్ట్నఽ అెంథిెంఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యబ్లలైట్లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై యవభలనఽ
అయ ెం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిెంచఫడెతేధరైయవ.
సెంగట్ిత బిలుా ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄెండగ, సభఖరఫైన బిలుా భెపభెన్్ కోడా ణో ప్ట్ల యడియడిగ
యవభలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.
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సభఖరఫైన బిలుానఽ ఉయోగిెంచి ఙెయౌాెంచలేని కయవిల భియౕలన ఙేట్ి ఫడెణోెంథి. ఇెందఽలల ాయేశ్యళత
కయవిలనఽ

సబౄ

బణరౄనికి

ఙేభిి,

ఏ

దఽెఔు

సెంఫెందిెంచినదధే

థరనికిెంద

తగిాెంు

కోసెం

ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి.
బిలుాలు అసలు యౄెంలల ల఼ుఔభిెంచఫడరయౌ.
4. ఙెయౌాెంునఔు యల఼దఽ
నషిభియౘయ కరెంట్లఔుి అబనెందఽన ఆభోఖ బీభా కెాబమ్ భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల ఔడర ఙెయౌాెంచిన బణరౄనికిగనఽ
ఆసత్తా నఽెంచి యదికయ యల఼దఽనఽ కోయవతేెంథి.
బిలుా బతౄ ెం, ఙెయౌాెంచిన బతౄ ెం సభానెంగ ఉెండరయౌ్న భాట్ నిజఫేకన్స, ఙరలా ఆసతేాలు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న
బతౄ ెంలల భబతీ లేథర డియౌుెంట్ల ఇయౄబ. అట్లవెంట్ి కైసఽలల, నేషెంట్ తయపున యసౄ వెంగ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న
బణరౄనిై ఙెయౌాలేౄ ఙరలునని బీభా సెంస ఔు ఙెఫ ణరయవ.
యల఼దఽనలై నెంఫయవ, యిెంు ఉెండరయౌ. థీని అసలు ాత్తధే ఇయుయౌ.
5. కెాబమ్ ఫయెం
కెాబమ్ తాెం అధేథి కెాబమ్ ప్ాలలలెంగ్ కోసెం లాెంఛన ప్ామఫైన, చట్ి ఫదే ఫైన అబయ న. ఇథి
యనియోఖథరయవఔు

సెంతఔెంణో

అసలు

యౄెంలల

సభభిెంచఫడెతేెంథి.

కెాబమ్

ణరానిై

ఇుడె

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ప్ాభాణకీఔభిెంచిెంథి. ఇెందఽలల యసౄ ితెంగ ఉనైథేబృట్ెంట్ే:
a) బీభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ కెాబమ్ ఙేలన థరనికి సెంఫెందిెంచిన ప్లల఼ ధెంఫర్.
b) బీభా చభితా యవభలు
c) ఆసత్తాలల ఙేభిన బీభాథరయవ యవభలు.
d) ఆసత్తా, ఖథి యపలఖెం, అడి్షన్, డిరిర్జ ణేథీ, సభమెం, ాభాదెం అబణే ప్ో య్సఽలఔు ణెయౌప్భ,
భెందఽల యదరనెం తథితయ యవభలు.
e) కయవిల యబజన, ఆసత్తాలల ఙేయఔభ ెందఽ, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత్త సభమెం, పలభీ బతౄ ెం కయవి
యవభలు/కెాబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనెం సయౘ ఆసత్తాలల ఙేభినెందఽఔు కెాబమ్ యవభలు.
f)

జతయచిన బిలుాల యవభలు

g) భెంజూయవ ఙేలన కెాబమ్ ఙెయౌాెంు కోసెం బీభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలెంఔు కాణర యవభలు
h) ప్లల఼థరయవ నఽెంచి ాఔట్న.
కెాబమ్ ఫయెంలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికిత్ల సభాఙరయెం ఉెండడఫే కదఽ ప్లల఼థరయవ డిఔాభైషన్ ఔడర
ఉెండడెం వల్ చట్ి యెంగ అతెంత భ కఫైన తాెం అవుతేెంథి.
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కెాబమ్ఔు “అతెంత సత్ నభ్ఔెం లథే రెంణరనిై” వభిౄెంజైసౄ ఽనైథి ఈ డిఔాభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ ప్లల఼థరయవ
ఉలా ెంఘలేౄ , ప్లల఼ కిెంద ఉనై తుడె ప్ాత్తనిధ కాజు అతనికి వభిౄెంఙే అవకశ్ెం ఉెంట్లెంథి.
ూ ఫ్
6. ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ యనియోఖెం భనఽభనఽ ఎఔుువ అవుణోెంథి. ఐడెెంట్ిట్ీకి
భన జీయతెంలలని యయధ కయఔలాప్లలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
ూ ఫ్ ఔ భ కఫైన ాయోజధరనిై ధయయేయసఽౄెంథి. బీభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్
సెంఫెందిెంచిన జనయల్ ూ
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో సభిచాసఽఔుధేెందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి.
యదరయణెంగ కోభై ఖ భిౄెంు ణరాలు థిఖ వ నేభపునైయ అబ ఉెంట్లబ :
a) ఒట్యవ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవు,
b) డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్,
c) ప్న్ కయవు,
d) ఆదరర్ కయవు వెంట్ియ.
ఖ భిౄెంు ఆదరయెం కోసెం ట్లిఫట్ి డెం వలా , నఖదఽ యళత కెాబమ్లలల, మోసెం ఙేల భాయవ వఔుౄలు చికిత్
ూ ఫ్ కోయవతేధరైయవ.
ఙేబెంచఽఔునై కైసఽలు ఖణన్సమెంగ తగాబ. ఆసత్తాలల ఙేయడరనికి భ ెంథే ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
సభిచాల థరనిై బీభా సెంస ఔు లేథర ట్ి.న.ఏకి సభభిెంఙరయౌ్న ఫలధతనఽ ఆసత్తానలై నలట్ి లయవ.
ూ ఫ్ ధయయేభైి ాయోజనెం తఔుుయే.
భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కెాబమ్లలల ఐడెెంట్ిట్ీ ూ
7. నిభిెషి కెాబమ్లఔు అవసయఫైన డరఔుఫెంట్ల
ా
కొనిై యకల కెాబమ్లలల నలైన నేభపునైయ కఔ అదను డరఔుఫెంట్ల
ా కొనిై అవసయభవుణరబ. అయ :
a) ాభాద కెాబమ్లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ లేథర భిజిసి యు వ ప్ో య్స్క లేిషనఽఔు ఆసత్తా జఞభీ ఙేలన ఫడికో-య్ఖల్
సభిికెట్ అవసయడవచఽి. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసౄ ఽెంథి. ట్లాక్ ాభాథరలలల
అబణే, సదయవ వకిౄ భదెం ణరగి ఉధరైడో లేథో ఙెఫ తేెంథి.
b) సెంకిాషిఫైన లేథర ళెచఽి యలువణో ఔడిన కెాబమ్లలల కైసఽ ఇన్ డో ర్ ణరాలు అవసయడవచఽి.
ఆసత్తాలల ఉనైధరైళ్ైు థెైనెంథిన ప్ాత్తథిఔన నేషెంట్లఔు ఙేలన అనిై చికిత్ల యవభలు ఆసత్తాలల
నమోదఽ ఙేసౄ ా ఉెంట్లయవ. ఆ డరఔుఫెంట్ే ఇన్ డో ర్ కైసఽ నేయవ లేథర కైసఽ ఱ఼ట్ల అవుతేెంథి.
c) అవసయఫైన ఙోట్ా డమాలలస్క/కీమోతెయన఼/జియోతెయన఼ ఙరయవిలు.
d) ఆసత్తా నియుచధరనికి సభిప్ో బనట్ల
ా గ ఆసత్తా ఉెంథో లేథో ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు యౘలట్ల్ భిజిలేిరషన్
సభిికెట్.
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కెాబమ్నఽ ప్ాలలస్క ఙేలేెందఽఔు కెాబమ్ల ఫిెందెం కొనిై ఆెంతయెంగిఔ డరఔుఫెంట్ ఫభ్ట్ా నఽ ఉయోగిసౄ ఽెంథి.
అయ ఏవెంట్ే :

i. డరఔుఫెంట్లా సభిచాడడరనికి భియౕలధరెంరల జఞబిణరలు,
ii. భియౕలన/లలట్ిల్ ఫెంట్ ఱ఼ట్ల,
iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔెంట్ా ల్ ఫభ్ట్.
ఈ ఫభ్ట్ల
ా బీభా సెంస లనిైెంట్ిలలనఽ కై యధెంగ లేఔప్ో బనట్ికీ, యదరయణెంగ ఉెండే అెంరల
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫెంట్ా ాయోజనెం ఖ భిెంచి భనెం అధమనెం ఙేథె రెం.
ట్ిి ఔ 2.2
అనిైెంట్ిఔధరై ఇథి సఽలబఫైనథి. యనియోఖథరయవ ఇయ సభభిెంఙరడని
1.

డరఔుఫెంట్ల

నేభపుధేెందఽఔు డరఔుఫెంట్ా జఞబిణరలల ఔ ఙెక్ భార్ు ఉెంట్లెంథి. కొనిై

యభికైషన్ ఱ఼ట్ల

బీభా సెంస లు యనియోఖథరయవఔు ఎకైలెడ్సజ ఫెంట్ గ థీని ాత్తని
సభఔభైి యలుెంథి.
ఇథి యదరయణెంగ కై ఱ఼ట్ల అబ ఉెంట్లెంథికన్స బతౄ ెం ప్ాలలలెంగ్
యవభలనిైెంట్ిన్స ఇభ డెిఔుెంట్లెంథి.
a) యనియోఖథరయవ నేయవ, ఐడి నెంఫయవ
b) కెాబమ్ నెంఫయవ, కెాబమ్ణరాలు అెందఽఔునై ణేథీ
c) ప్లల఼ యహెంగవలలఔనెం, లలక్షన్ 64యబి యదేమత

2.

భియౕలన/ప్ాలలస్క ఱ఼ట్ల

d) బీభా బతౄ ెం, ఉయోగిెంచఽఔునై బీభా బతౄ ెం
e) ఆసత్తాలల ఙేభిన, డిరిభిజ అబన ణేథీలు
f)

భోఖ నియృ మెం, చికిత్

g) కెాబమ్ ఆమోదెం/కయణరనిై యవభిసౄ ా ప్ాలలలెంగ్ నలై యకలు
h) కెాబమ్ బతౄ ెం భథిెంు
i)

3.

ాభాణరల
భియౕలనలు /

ప్ాలలస్క ఙేలన యభి నేయాణో ణేథీలణో కెాబమ్ చలనెం

తేథి భియౕలన లేథర ాభాణరల నిమెంతాణర ఫభ్ట్ ని కెాబమ్ణో
వవహభిెంచిన వకిౄ కఔుెండర యేభై వకిౄ నియుళయౄయవ
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నిమెంతాణర ఫభ్ట్

ఙెక్ యౌస్కి , కెాబమ్ భియౕలన ారైవయకి ణోప్ట్ల ాభాణరల నిమెంతాణ
/ఆడిట్ ఫభ్ట్ లల ఉెండే సభఙరయెం యేట్ికి సెంఫెందిెంచినథెై ఉెంట్లెందెంట్ే :
a) కెాబమ్ లలట్ిల్ ఫెంట్,
b) కెాబమ్నఽ త్తయసుభిెంచడెం లేథర
c) అదను సభాఙరయెం కోసెం అబయ న ెండెం.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఇన్-నేషెంట్ ఔు జభిగై బతౄ ెం చికిత్ అెంతట్ిన్స ూసఖ చఽిత ఆసత్తాలల నియుళెంఙేథి డరఔుఫెంట్ ఈ ఈ
కిెంథి యట్ిలల ఏథి ?
I.

భీక్షా నియేథిఔ

II.

లలట్ిల్ ఫెంట్ ఱ఼ట్ల

III. కైసఽ నేయవ
IV. ఆసత్తా భిజిలేిరషనఽ సభిికెట్
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D. కెాబమ్ల భిజభిుెంగ్
1. భిజభిుెంగ్
ఇథి కెాబమ్ల లత్తని ఫట్ిి బీభా సెంస దఖా యవెండే ుసౄ కలలల కెాబమ్లనిైెంట్ికి ఙేలే కైట్లబెంు బణరౄనిై
సాచిసఽౄెంథి. ఇథి సఽలబెంగ ఔనినెంచవచఽి కన్స, భిజభిుెంగ్ ాకమ
ిర లల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ.
భిజభిుెంగ్ లల ఙేలే ఎట్లవెంట్ి తనదఫైధర బీభా సెంస లాపలలనలైన, ఆభిఔ యో భత భాభిజన్ లెకిుెంునలైన ాపలవెం
చాుతేెంథి.
ధేట్ి కలు ప్ాలలలెంగ్ లసిెంలఔు ఏ సభమెంలలధైధర భిజయవులనఽ భథిెంు ఙేమఖల యభయ ూెం అెంతయా తెంగ
నిభి్తఫై ఉెంట్ ెంథి.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
కెాబమ్ల లత్తని ఫట్ిి బీభా సెంస ుసౄ కలలల కెాబమ్లనిైెంట్ికి కైట్లబెంచిన బణరౄనిై ఏభెంట్లయెంట్ే
________.
I.

ూయౌెంగ్

II.

ప్ా యజనిెంగ్

III. భిజభిుెంగ్
IV. ఇధులిెంగ్
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E. థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్యా (ట్ి.న.ఏ) ప్తా
1. పలయతథేశ్ెంలల ట్ి.న.ఏల ాయేశ్ెం
బీభాయెంఖెంలల నలైయేట్ల సెంస లఔు 2000 సెంవత్యెంలల థరుభలు ణెభిఙరయవ. ఇథిఇలాఉెండగ, నాతన ప్లల఼ల
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతే
ౄ లఔు గిభకీ నలయవఖ త వచిిెంథి. థరెంణో ఆభోఖ బీభాలల ప్లల఼ల యఔరమానెంతయ
లేవలఔు ఔ భాభానిై ాయేశ్నలట్ి లయౌ్న అవసయెం ఉెందని పలయెంఙరయవ. విత్తౄ యఫైన థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్యా నఽ
భిచమెం ఙేలేెందఽఔు ఇథి అవకశ్ెం ఔయౌెంచిెంథి.
భిల త్త ఖభనిెంచిన ఇనా్ూభెన్్ భెఖ లేట్భీ అెండ్స డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽ్
తీసఽఔునై ట్ి.న.ఏలు యణలల ాయేయెంఙేెందఽఔు అనఽభత్త ఇచిిెంథి. అబణే, యయవ 2001 లలని ెంల ఫర్ 17న ధనట్ిలై
ఙేలన 2001 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్యవా-ఆభోఖ బీభా) నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడి ఉెండరలని
నేభపుెంథి.

నియుచనెం
నిమభ నిఫెంధనల ాకయెం,

"థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరట్ర్ లేథర ట్ి.న.ఏ అెంట్ే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట్ి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు ప్భీి
ఎడి్నిలేిరట్యవా-ఆభోఖ లేవల) నిఫెంధనల ాకయెం లెైలలనఽ్ ప్ ెంథిన ఎవభెైధర కవచఽి. ఆభోఖ లేవలనఽ
అెంథిసౄ ఽనైెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి యవసఽభ లేథర ప్భిణోఱఔెం తీసఽఔుెంట్లనైయభెై ఉెండరయౌ.
"ట్ి.న.ఏ అెంథిెంఙే ఆభోఖ లేవలు" అెంట్ే ఆభోఖ బీభా యప్భనికి సెంఫెందిెంచి ఔుథిభిన ెందెం కిెంద ఔ
ఇనాూయర్ ఔు ట్ి.న.ఏ అెంథిెంఙే లేవలు. అెంణేకన్స, బీభా ఔెంనలన్స యప్యెంకన్స, ఆభోఖ బీభా యప్భనిై
ాతక్షెంగకన్స, భోక్షెంగకన్స ఇవుజూడెంకన్స అెందఽలలకి భవు. ఔ కెాబమ్నఽ ఆమోథిెంఙరలా లేఔ
త్తయసుభిెంఙరలా అని నియృ బెంచడెంలల ఔడర యభి ాఫేమెం ఉెండదఽ.
ఆ యధెంగ యఔరమానెంతయెం, బీభా ప్లల఼ జఞభీ అబన తభుత భాతాఫే ట్ి.న.ఏ లేవల భిది బదలవుతేెంథి.
ఔయేళ్ బీభా సెంస లు ట్ి.న.ఏలనఽ ఉయోగిెంచఽకోఔప్ో ణే, సెంయఖత ఫిెందఫే ఆ లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి.

2. ఆభోఖ బీభాలల యఔరమానెంతయ లేవ
a) ఔయభి ాత్తప్దన (న఼ాబృమెం)నఽ ఆమోథిెంచిన తభుత, బీభా యక్షణ బదలెైనట్ేా లెఔు.
b)

ప్లల఼ లేవలెంథిెంఙేెందఽఔు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుధే క్షెంలల, యనియోఖథరయవ, అతనఽ తీసఽఔునై
ప్లల఼ ఖ భిెంచిన సభాఙరభనిై బీభా సెంస ట్ి.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసౄ ఽెంథి.
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c) ట్ి.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుెంట్లడె (ప్లల఼ని తీసఽఔునైథి ాత్తప్దఔుడె అబణే , ప్లల఼
కిెంద యక్షణ ప్ ెంథేయయవ సబ లవుణరయవ). పౌత్తఔ లేథర ఎలకిానిక్ యౄెంలల కయవు యౄెంలల అతనఽ
సబతు ఐడెెంట్ికైషన్ జఞభీ ఙేమవచఽి.
d) నఖదఽ యళత సదఽప్మానిై యనియోగిెంచఽఔుధేెందఽఔు, అలాగై, ఆసత్తాలల ఙేభైెందఽఔు లేథర
తీసఽఔునై చికిత్ఔు ఆసత్తాకి నఖదఽ ఙెయౌాెంఙేట్ా ల ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ప్లల఼ అెండ అవసయఫైనుడె,
కెాబమ్లనఽ ప్ాలలస్క ఙేలేట్ుడె ట్ి.న.ఏ సబతుెం ఉయోఖడెతేెంథి.
e) కెాబమ్నఽ లేథర నఖదఽ యళత అబయ ననఽ ట్ి.న.ఏ ప్ాలలస్క ఙేల, బీభా సెంస ణో ఔుదఽయవిఔునై
ెందెం ఫేయఔు తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄెంథి.
లేవ లెంథిెంఙే సెంస గ ట్ి.న.ఏ నేభిట్ ప్లల఼ని కైట్లబెంచిన క్షణెం నఽెంచి ట్ి.న.ఏ ప్తా బదలవుతేెంథి. ప్లల఼
వవది ప్ డెఖూణరనఽ, కెాబమ్ ఙేమడరనికి ప్లల఼ కిెంద అనఽభత్తెంచిన తదఽభి కలెం ఏథెైధర ఉెంట్ే ఆ
కలెంలలనఽ లేవల అవసభలు తీయిడెం కొనయఖ తేెంథి.
యేలాథి ప్లల఼లఔు లేవలెంథిసౄ ఽనైుడె, భ కెంగ అథే ప్లల఼ని ునయవదే భిెంచినుడె, అథే ట్ి.న.ఏ ప్లల఼కి
లేవలెంథిసౄ ఽనైుడె ఈ కయఔలాెం నియెంతయెంగ యఖ త ఉెంట్లెంథి.
3. థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరషన్ (ట్ి.న.ఏ) లక్షాలు
ఆభోఖ బీభాలల థర్ు ప్భీి ఎడి్నిలేిరషన్ పలవననఽ థిఖ వ నేభపునై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలట్ి లఔుని యౄప్ ెంథిెంఙరయని
ఙెవచఽి :
a) ఆభోఖ బీభా యనియోఖథరయవఔు అవసయఫైన సభమెంలల యలెైననిై అనిై భీతేలలానా లేవలెంథిెంఙేట్ా ల
చాడడెం.
b) బీభా ఉనై నేషెంట్ కి ధట్ వర్ు ఆసతేాలలల నఖదఽ యళత చికిత్నఽ నియుళెంచడెం.
c) బీభా ఔెంనలన్స నిమభ నిఫెంధనలు, భాయా దయశఔ సాణరాల ఫేయఔు సభభిెంచిన కెాబమ్
డరఔుఫెంట్ా నఽ సభ చిత భీత్తన యేఖెంగ భిషుభిెంచడరనికి యలు ఔయౌెంచడెం.
d) ఆభోఖ బీభా కెాబమ్లు, సెంఫెందిత లేవల ట్ా వవహభిెంచడెంలల కయనిభుహఔ ధైుణరనిై
సిఱిెంచడెం.
e) సకలెంలల సభెైన భీత్తలల యనియోఖథరయవల అవసభలఔు సెంథిెంచడెం కోసెం.
f)

బీభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ
అెందఽఫలట్లలలకి ణెచఽికోయలని పలయయౄడె. ఈ బీభా భాభెుట్ లక్షానిైధయయేయిఖల భవయణరనిై
సిఱిెంచడరనికి.
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g) అధరభోఖెం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వెంట్ి యట్ికి సెంఫెందిెంచిన డరట్లనఽ
జనిెంజైమడెం, ప్ో ఖ ఙేమడెంలల సయౘమడేెందఽఔు.
4. బీభా సెంస కి ట్ి.న.ఏకి భధఖల సెంఫెంధెం
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల యఔరమానెంతయ లేవల కోసెం ఙరలా బీభా సెంస లు ట్ి.న.ఏని ఉయోగిెంచఽఔుెంట్లబ.
భ కెంగ జీయత బీభా యెంఖెంలలని సెంస లు ఔడర ప్లల఼కి భ ెందఽ యైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభట్ల ఙేలేెందఽఔు
ట్ి.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.
బీభా సెంస ఔు, ట్ి.న.ఏకి భధ సెంఫెంధెం ెందయఫైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకమ
ిర ణో ఈ కెంట్లాఔుి
నిభి్తఫై ఉెంట్లెంథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ బీభా ప్ాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు ఇుడె కొనిై
భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ యదిెంచి, ట్ి.న.ఏకి బీభా ఔెంనలన్సకి భధనఽెండే కెంట్లాఔుినఔు లభీఔభిెంచిన కొనిై
కాజులనఽ సాచిెంచిెంథి.
ట్ి.న.ఏ నఽెంచి బీభా సెంస ఆయెంఙే లేవలు థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:
A. ధట్ వభిుెంగ్ సభీుసఽల ప్ ా యైడర్
బీభా తీసఽఔునై వఔుౄల ఆభోఖ కెాబమ్లఔు నఖదఽ యళత కెాబమ్ ఙెయౌాెంులు ఔయౌెంఙే లక్షెంణో థేశ్యౄ ెంగ
ఆసతేాల ధట్ వర్ు ణో ట్ి.న.ఏ సెంఫెందరనిై నిభి్ెంచఽఔుెంట్లెందని ఆయయౄయవ. ఆ సెంఫెంధెం ట్ి.న.ఏకి ప్ా యైడర్ కి
భధ భాతాఫే కఔుెండర బీభా సెంస నఽ ఔడర ఔలుుకొని ణెైప్క్షిఔెంగ ఉెండరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెెంథిన
ఇట్ీవయౌ భాయా దయశఔసాణరాలు సాచిసఽౄధరైబ.
అట్లవెంట్ి ధట్ వర్ు ఆసతేాల నఽెంచి ప్కైజీలు, ఆసత్తాలల చికిత్లఔు సెంఫెందిెంచిన యయధ యది యధధరల
కోసెం యయవ చయిలు జభిన చఔుని ఱలడాలుు భైట్ా ల లబుెంఙేట్ా ల చాయౄయవ. ఇథి బీభా ఔెంనలన్సకి, ప్లల఼థరయవలఔు
వమాలనఽ తగిాసౄ ఽెంథి.
B. కల్ లలెంట్ర్ సభీులలస్క
భతేాలు, యభెంణరలు, లలలవు థిధరలణో సయౘ అెంట్ే 24*7*365 అనిై యేళ్లలానఽ ఙేయవకోఖయౌగిన యధెంగ ట్ ల్ ఼ా
నెంఫయా ణో ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్ నఽ నియుళసఽౄెందని యదరయణెంగ ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ట్ి.న.ఏ కల్ లలెంట్ర్
థిఖ వ నేభపునై అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి సభాఙరభనిై సభఔయవసఽౄెంథి :
a) ప్లల఼ కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై యక్షణ, సదఽప్మాలు.
b) ఆభోఖ కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచి ప్ాలలసఽలు, యది యదరధరలు.
c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌాెంచనవసయెం లేఔుెండర ఆసత్తాలల చికిత్ ఙేబెంచఽకోవడరనికి సెంఫెందిెంచి
సాచనలు.
d) ధట్ వర్ు ఆసతేాలనలై సభాఙరయెం.
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e) ప్లల఼ కిెంద అెందఽఫలట్లలలనఽనై ఫలలెనఽ్ బతౄ ెంనలై సభాఙరయెం.
f)

కెాబమ్ లత్తనలై సభాఙరయెం.

g) కెాబమ్ల యషమెంలల లలనెంచిన ణరాలనలై సలయౘలు.
జఞతీమ ట్ ల్ ఼ా నెంఫయవ థరుభ, ఔసి భయవా యదరయణెంగ భాట్లాడే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన
యనియోఖథరయవ లేయ లఫోెంథిణోనఽ కల్ లలెంట్యవ అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. అబణే , ఈ యఔఫైన ఏభట్ల
ా బీభా
సెంస లఔు, ట్ి.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ెందెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
C. నఖదఽ యళత మాకె్స్క సభీుసఽలు
నియుచనెం
"నఖదఽ యళత సదఽప్మెం"

అెంట్ే, ప్లల఼లలని షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ

ప్లల఼థరయవలు ప్ ెంథిన చికిత్కెైన కయవిలు, ఙెయౌాెంులనఽ భ ెందఽగ అదీఔితెం ఙేలన ఆమోదెం ఫేయఔు ధట్
వర్ు ప్ ా యైడర్ ఔు బీభా సెంస ధేయవగ జభినేెందఽఔు ప్లల఼థరయవలఔు బీభా సెంస ఔయౌెంఙే సదఽప్మెం.
ఈ లేవనఽ ఔయౌెంఙేెందఽఔు, కెంట్లాఔుి కిెంద బీభా సెంస ఙేమవలలన నఽలు ఏబృట్ెంట్ే :
a) ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచిన బతౄ ెం సభాఙరయభెంణర ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెండరయౌ. ట్ి.న.ఏకి థీనిై
సభఔయివలలన ఫలధత బీభా సెంస థే.
b) ప్లల఼ కిెందఔు వచిిన సబ ల డరట్లనఽ ఏ యధఫైన ప్ యప్ట్ల లేథర కొయత లేఔుెండర ఖరళెంఙేెందఽఔు
యలుగ అెందఽఫలట్లలల ఉెంఙరయౌ.
c) ప్లల఼కి, ట్ి.న.ఏకి తభనఽ అనఽసెందరనయఙేట్ా లగ ప్లల఼థరయవలు ఔ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవునఽ ఉెంచఽఔుని
తీభయౌ. అెంగీఔభిెంచిన ఫభ్ట్ లల ఈ ఐడెెంట్ిట్ీ కయవునఽ ట్ి.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫైన
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. ప్లల఼ ఉనైకలభెంణర అథి ఙెలా ుఫలట్ల అబతీభయౌ.
d) నఖదఽ యళత సదఽప్మెం కోసెం అబభిసౄ ా సభఔభిిన సభాఙరభనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని సదయవ
ఆసతాకి ట్ి.న.ఏ నా-ఆథభెైజైషన్ లేథర లెట్ర్ ఆఫ్ గయెంట్ీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. అబణే , అధరభోఖ
సుపలవెం, ాత్తప్థిత చికిత్, ఇబృడి ఉనై వమానికి సెంఫెందిెంచి అథి భభిెంత సభాఙరభనిై
కోయవచఽి.
e) సభాఙరయెం సషిెంగ లేఔప్ో బధర లేఔ అెందఽఫలట్లలల లేఔప్ో బధర, నఖదఽ యళత అబయ ననఽ
ట్ి.న.ఏ త్తయసుభిెంచవచఽి. కన్స, నఖదఽ యళత సదఽప్మానిై నిభఔభిెంచినెంత భాణరాన చికిత్నఽ
నిభఔభిెంచినట్ల
ా అయ ెం కదని అథి సషిెం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ెందఽ డఫ ో ఙెయౌాెంఙేల, తభుత
కెాబమ్ థరకలు ఙేమవచఽి. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫట్ిి భియౕయౌయౄయవ.
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f)

అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయవిఔునై 24 ఖెంట్ల లలలే వయౄ భానెం ెంప్యౌ. నఖదఽ యళత
సదఽప్మ ఔలననలై తన నియృ మానిై ణెయౌమజైమాయౌ.

D. యనియోఖథరయవలణో సెంఫెంధెం, భిచమాల నియుహణ
ఔసి భయవా యభి సభసలనఽ ఙెుకోతగిన యధెంగ ట్ి.న.ఏ ఔ మెంణరాెంగనిై సభఔయివలలన అవసయెం
ఉెంథి. ఆభోఖ బీభా కెాబమ్లనఽ భియౕయౌెంచడెం, సభిచాడడెం యదరయణఫే. ఙరలా చినై రతెంలలధే ఆభోఖ
బీభా కెాబమ్లనఽ త్తయసుభిెంచడెం జయవఖ ణోెందని ఇఔుడ ఖ యవౄెంచఽకోవడెం భ కెం. అయ ఔడర ప్లల఼
షయతేలు, నిమభ నిఫెంధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.
థరనికి ణోడె, కెాబమ్ ఙేలన బతౄ ెంలల కొెంత ఫేయకెైధర థరథరుగ అనిై ఆభోఖ బీభా కెాబమ్లు తగిాెంునఔు
లలనవుణరబ. ఇలా కెాబమ్ బణరౄలనఽ తగిాెంచడెం యనియోఖథరయవలనఽ అసెంతినౄ కి ఖ భి ఙేసౄ ఽెంథి. భ కెంగ
అలా తగిాెంచడరనికి లేథర నిభఔభిెంచడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయవఔు సభెైన భీత్తలల యవభిెంచనుడె.
అట్లవెంట్ి సభసలనఽ యలెైనెంత తుయగ భిషుభిెంఙేట్ా ల చాలేెందఽఔు, ట్ి.న.ఏ సభయ ఫైన సభసల భియౖుయ
ఫేధేజ్డ ఫెంట్ యపలగనిై ఏభట్ల ఙేసఽఔుధేట్ా ల బీభా సెంస ఔిఱ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
E. బియౌా ెంగ్ సభీుసఽలు
బియౌా ెంగ్ సభీుసఽల కిెంద, ట్ి.న.ఏ భూడె యధఽలనఽ నియుళసఽౄెందని బీభా సెంస ఆయసఽౄెంథి. అయ :
a) ప్ాభాణఔ బియౌా ెంగ్ యదరనెం. యయధ యపలగల కిెంద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలాఱెంఙేెందఽఔు, ప్లల఼ల
ధయలనఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు ఔడర ఇథి బీభా సెంస ఔు యమడెతేెంథి.
b) వసాలు ఙేలన బతౄ ెం నిజెంగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికిత్ఔు అబయ బతౄ ఫేధర అని
ధఽాయఔభిెంచఽకోవడెం.
c) డమాఖైలస్క, ప్ా ల఼జర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అుడే అనిై ట్ి.న.ఏలఔు సెంఫెందిెంచి జఞతీమ లేథర
అెంతభజతీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణెంగ డరట్లనఽ ప్ాభాణీఔభిెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి.
థీనికి యక్షణ ప్ ెంథిన, ధైుణెం ఔయౌగిన లఫోెంథి ట్ి.న.ఏలల ఉెండడెం అవసయెం. యభి కోడిెంగ్, సఽెంకలనఽ
సభిచాడడెం, లేఔభిెంచిన బియౌా ెంగ్ డరట్లనఽ ప్ాభాణీఔభిెంచడెం ణెయౌల ఉెండరయౌ.
F. కెాబమ్ ప్ాలలలెంగ్-ఙెయౌాెంుల లేవలు
ట్ి.న.ఏలు అెంథిెంచడరనికి భ ెందఽకొఙేి లేవలలల ఇథి అతెంత భ కఫైెంథి. ట్ి.న.ఏ బీభా సెంస ఔు ఙేయౄ నని
ఙెనే కెాబమ్ ప్ాలలలెంగ్ సభీుసఽలు యదరయణెంగ బదలు నఽెంచి తేద వయఔు ఉెంట్లబ.

వయౄ భాధరనిై

భిజిసి యవ ఙేమడెం నఽెంచి ప్ాలలస్క ఙేమడెం, ఆమోథరనిై లేథర ఙెయౌాెంునఽ లఫయవ్ ఙేమడెం వయఔు ఉెంట్లెంథి.
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బీభా సెంస నఽెంచి అెందఽఔునై నిధఽల థరుభ కెాబమ్ల ఙెయౌాెంు జయవఖ తేెంథి. అడరునఽ్ నఖదఽ యౄెంలల
ట్ి.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయివచఽి లేథర బీభా సెంస తన ఫలెంఔు థరుభ యనియోఖథరయవఔు లేథర ఆసత్తాకి
ధేయవగ ఙెయౌాెంచి కెాబమ్నఽ భిషుభిెంచవచఽి.
ట్ి.న.ఏ నఖదఽ దఽెలనఽ నియుళసఽౄెందని, బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి అెంథిన బణరౄల ణరలఔు భిఔని్యౌబయషన్ నఽ
తగిన కల వవధఽలలా అెంథిసౄ ఽెందని ఆయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. ఆమోథిత కెాబమ్ల ఙెయౌాెంులఔు బృనయౘ ఆ
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిెంచఔడదఽ.
G. నియుహణ సభాఙరయ లేవలు
కెాబమ్ల ప్ాలలలెంగ్ నఽ ట్ి.న.ఏ నియుళసఽౄెంథి ఔనఽఔ, కెాబమ్లఔు సెంఫెందిెంచిన బతౄ ెం సభాఙరయెం
యడియడిగకన్స లేథర సభఱిగకన్స ట్ి.న.ఏ వదె అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యయధ ాయోజధరల కోసెం బీభా
సెంస ఔు ఆ డరట్ల అవసయభవుతేెంథి. అట్లవెంట్ి డరట్లనఽ కచిితతుెంణో, నిభీృత కల వవధఽల ప్ాత్తథిఔన
ట్ి.న.ఏ సభఔయివలల ఉెంట్లెంథి.
ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏల లేవల భిది బీభా సెంస లు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లలల ఆథి నఽెంచి తేథి వయఔు
ఉెంట్లెందని ఙెవచఽి. లేథర నిభిెషి బీభా ఔెంనలన్సణో ఔుథిభిన అవగహన ెందెం, అవసభల ఆదరయెంగ కొథిె
కయఔలాప్లఔు ఔడర ట్ి.న.ఏ కయ భిది భిబృతెం కవచఽి.
H. ట్ి.న.ఏ ాత్తపలెం
ఈ లేవలెంథిెంచినెందఽఔుగనఽ, ట్ి.న.ఏకి ఼జు ఙెయౌాయౄ యవ. థరనికి ఉయోఖడే ప్ాత్తథిఔలు ఇయ:
a) యనియోఖథరయవ నఽెంచి వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెంలల (సభీుసఽ నఽై బృనయౘబెంచగ) కొెంత రతెం,
b) నిభైెయెంచఽఔునై కల వవదిలల ట్ి.న.ఏ లేవలఔు ాత్త వకిౄకి లయ బతౄ ెం ఙపున, లేథర
c) ట్ి.న.ఏ సభఔభిిన ాత్త సభీుసఽ లాయథేయకి లయ బతౄ ెం ఙపున. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన
సబతు కయవుఔు ఇెంత, కెాబమ్నఔు ఇెంత ఙపున.
ఆ యధెంగ ట్ి.న.ఏ సభీుసఽల థరుభ, బీభా సెంస లఔు అెందఽఫలట్లలలకొఙేియ ఏభెంట్ే :
i.

నఖదఽ యళత లేవలు

ii.

డరట్ల సెంఔలనెం-యరలాషణ

iii. 24 ఖెంట్ల కల్ లలెంట్ర్, యనియోఖథరయవలఔు ఙేమూత
iv. ఆసతేాల ధట్ వర్ు, ఇతయ యైద సదఽప్మాలు
v.

ఫేజర్ ఖూ
ర ు యనియోఖథరయవలఔు అెండ

vi. యనియోఖథరయవలణో కెాబమ్ల ఖ భిెంచి చభిిెంఙే యసఽలుఫలట్ల
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vii. ఙరభీజలు, చికిణర్ యదరధరల ధయలనలై ఆసతేాలణో చభిిెంచఖల సదఽప్మెం
viii. యనియోఖథరయవలఔు లేవలనఽ సఽలబతయెం ఙేసౄ ా ట్కైలజీ ఆదరభిత లేవలు
ix. అనఽభానిెంచిన కైసఽలనఽ సభిచాడడెం, దభుౄ జయడెం
x.

యయధ ఔెంనలన్సలలల కెాబమ్ల తీయవణెనఽైల యరలాషణ, వమాలు, నాతన చికిణర్ దే తేలు, నయన
దో యణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం. మోయలనఽ నిమెంత్తాెంచడెం.

xi. లేవల యసౄ యణ యేఖెంగ యఖడెం
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F.

కెాబమ్ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదెం

1. వకిౄఖత ాభాదెం

నియుచనెం
వకిౄఖత ాభాదెం అధేథి ఒ ాయోజన ప్లల఼. అథి ాభాద భిత్త, ాభాద అెంఖయైఔలెం
(రశ్ుతెం/ప్క్షిఔెం), ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. నిభిేషీ ఉతత్తౄ ని ఫట్ిి
ాభాద యైద కయవిలు, అెంత కిరమల కయవిలు, యథర కయవిలు తథితభలఔు ఔడర అదను
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉెండవచఽి.
వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ప్ ెంథే అప్మానిై “ాభాదెం” అెంట్లయవ.

నియుచనెం
ాభాదెం అధేథి హఠతే
ౄ గ, ఊళెంచని యధెంగ, ఎలాెంట్ి ఉథేెశ్ెం లేఔుెండర, ఫమట్ినఽెంచి కఔుెండర,
ళెంయత్ఔ భాయా ెంలల కఔుెండర, ఔెంట్ికి ఔనినెంఙేథిగ జభిగైథిగ నియుచిెంచఫడెతేెంథి.
కెాబమ్్ ఫేధేజర్ అాభతౄ ెంగ వవహభిసౄ ా, కెాబమ్ ాఔట్న ల఼ుఔయణ సభమెంలల కిెంథి అెంరలనఽ
భియౕయౌెంఙరయౌ :
a) ప్లల఼ కిెంద కెాబమ్ యక్షణ అెంథిసౄ ఽనై వకిౄ
b) నషిెం జభిగిన భభిమ న఼ాబృమెం ల఼ుఔభిెంచిన ణేథీ ాకయెం ప్లల఼ ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి.
c) ప్లల఼ కలెం భిదిలలు నషిెం
d) “ాభాదెం”ణో జభిగిన నషిెం భభిమ అసుస త
e) ఏథేని మోసూభిత ట్ిాఖాయా కోసెం భీయౕయౌెంచెండి. అవసయఫైణే భియౕలన ఙేబెంఙరయౌ.
f)

కెాబమ్నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసెం నిలునఽ యౄప్ ెంథిెంఙరయౌ.

g) ఆవయణ సభమానిై (కెాబమ్ సభీులెంగ్ సభమెం) నియుళసా
ౄ , కెాబమ్ అబువిథిే కోసెం
యనియోఖథరయవనికి సభాఙరయెం అెంథిెంఙరయౌ.

2. కెాబమ్ల భియౕలన
కెాబమ్ సభాఙరయెంలల లేథర కెాబమ్ దయౄయేజులనఽ ల఼ుఔభిెంచిన బౄదట్ ఏథేని ళెచిభిఔ ఉెంట్ే కై సభమెంలల
భియౕలనఔు విత్తౄ ధైుణ భిరోధఔుడికి కెాబమ్నఽ కైట్లబెంచవచఽి.
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ఉథరహయణ
సబౄ యనిైళత కెాబమ్లు (బీభా ప్ాయెంబెంలల సులకయౌఔెం భిదిలల కెాబమ్)


అెంఖయైఔలెం ఎఔుువ కలెం ఔయౌగి ఉెండే అదిఔ యభెంతు ాయోజన బతౄ ెం



కెాబమ్ దయౄయేజులలా యవక్ష



బీభా ఙేలన కై వకిౄ నఽెంచి అధేఔ కెాబమ్లు



భదప్న సెంకైతెం



అనఽభానిత ఆత్హత



బీభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెుతేెండగ, అయే భత్తా సెంబయసఽౄనై భోడెు ట్లాక్ ాభాదెం



ప్భ కట్ల



ాయహెంలల ఖలా ెంతే



నలన
ై ఽెంచి కిెంద డడెం



అనఽభానిత యది సెంఫెందిత కైసఽలు



యషూభితెం



హత



తట్ల గమెం



భెంచఽ ణరకిడీ అదిశ్ెం



భానవహననఽ తథితభలు.

దభుౄ ాదరధనథె శ్
ే ెం ఏబృట్ెంట్ే:
a) నషికయణరనిై భీక్షిెంచడరనికి.
b) నషిెం యసౄ ిత్త భభిమ సుపలయనిై సషిెం ఙేమడరనికి
c) యక్షాదరయెం లేఔయణ భభిమ సభాఙరయెం ణెలుసఽకోవడరనికి.
d) మోసూభిత భూలఔెం లేథర కెాబమ్ బణరౄనిై ఎఔుువ ఙేల చాప్భ అని ణెలుసఽకోవడరనికి.
దమఙేల ఖభనిెంచఖలయవ: దభుౄ అసలు ఉథేెశ్ెం ఆ కైసఽఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ యలనఽ భియౕయౌెంచి,
అవసయఫైన యక్షాలనఽ లేఔభిెంచడెం
కెాబమ్ల భియౕలఔుడె దభుౄలల దిఱి కైెంథీాఔభిెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం ఖ భిెంచి భాయా దయశనెం ఙేమడెం భ కెం.

ఉథరహయణ
కైసఽ భాయా దయశకనికి ఉథరహయణ :
భోడ్స ట్లాక్ ాభాదెం
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i.

సెంగట్న ఎుడె జభిగిెంథి– కచిితఫైన సభమెం, ణేథీ, ాథేశ్ెం?ణేథీ భభిమ సభమెం

ii. బీభా ఙేలన వకిౄ ప్దఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనెంలల ఔయవిని యళ్ైతేధరైభ లేథర ాభాథరనికి
ఖ భెైన యహధరనిై నడెుతేధరైభ?
iii. ాభాదెం ఖ భిెంచిన యవయణ, అథి ఎలా ఙోట్ల ఙేసఽఔుెంథి?
iv. ాభాదెం జభిగిన సభమెంలల బీభా ఙేలన వకిౄ భదెం లేయెంచి ఉధరైభ?
v. ఙరవు ఉదెంతెంలల అబణే, చనిప్ో బన కచిితఫైన సభమెం, ణేథీ, చనిప్ో వడరనికి భ ెందఽగ
అెంథిెంచిన చికిత్, ఏ ఆసత్తాలల చనిప్ో మాయవ లాెంట్ి యవభలు?
ాభాథరనికి కయణెంగ పలయెంఙేథి :
బీభా ఙేలన వకిౄ యహనెం లేథర ఎదఽయవగ వచిిన యహనెంలల మెంతా యైపలెం (ల఼ిభిెంగ్, ఫేాక్ తథితభల
యైలెం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుస త (ఖ ెండెప్ో ట్ల, ఔెండభలు ట్లిఔుప్ో వడెంలాెంట్ియ) కయణెంగ,
భద లేవనెం, యహథరయవల దఽలత్త, యణరవయణ లత్త, యహనెం యేఖెం తథితభల వలా .
వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లలల యధడే మోయలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
i.

ట్ి.ట్ి.డి కలెంలల అత్త ఙేల చానెంచడెం.

ii. అసుస తనఽ ాభాదెంగ నేభపునడెం. ఉథర. ఇెంట్ిలల కలు జఞభి డినట్లి భదఽ ఙేలన తభుత
కయణరల వలా ఔయౌగిన యనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ఔు భాయిడెం
iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపుని కెాబమ్ ఙేమడెం, సహజ భయణరనిై ాభాద భిత్తగ
నేభపునడెం లేథర ాభాదెం తభుత భ ెందఽగ ఉనై యది భయణరనికి థరభి తీమడెం లాెంట్ియగ
దయౄయేజులనఽ తుగ యౄప్ ెంథిెంచడెం
iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానెంచడెం
భ కెంగ డెత్ కెాబమ్లలల ప్లుెంచఽఔుధే సభమెంలల వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ భియౖుయెం కోసెం డిరిర్జ
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫైన దయౄయేజుగ నిలుసఽౄెంథి. ాత్తప్దన సభమెంలలధే ధరబృన్స యవభలనఽ ప్ ెందడెం
ఔడర ఎెంణో భ కెం. అథి ప్లల఼ దయౄయేజులల పలఖెంగ ఉెండరయౌ.
3. కెాబమ్ డరఔుఫెంట్ేషన్
ట్ిి ఔ 2.3
భయణ కెాబమ్

a) కెాబమ్థరయవ ధరబృన్స/ఔుట్లెంఫ సబ డి సెంతఔెంణో ప్ట్ల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన
వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ ప్యెం
b) ప్ాథబృఔ దభుౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లేథర అట్ స్కి ఙేలన ాత్త (అట్స్కి
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వెంచధరభా/ యఙరయణ ెంచధరభా)
c) భయణ ధివతాెం అసలు లేథర అట్స్కి ఙేలన ాత్త.
d) శ్వెంచధరభా నియుళలేౄ అట్స్కి ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాత్త.
e) మాెంట్ీ-భన్స లాెండభిెంగ్ దసౄ యేజుల అట్స్కి ఙేలన ాత్త- నేయవ భియౕలనకోసెం
(ప్స్కప్ో ర్ి / ప్న్ కయవు /ఒట్యవ ఐ.డి / డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్), చియవధరభా
భియౕలన కోసెం (ట్య్ఫో న్ బిలుా / ఫలెంఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభెెంట్ల బిలుా /
భైషన్ కయవు).
f)

చట్ి ఫదే యయసఽలెందయౄ తగిన భీత్తలల సెంతకలు ఙేల, ధనట్భీ ఙేలనట్లిగ
అడయట్ భభిమ ూచీ ఫలెండ్సనఽ ఔయౌగిన చట్ి ఫదే యయసతు ధివతాెం

రశ్ుత ూభిౄ

a) తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేల, కెాబమ్థరయవ సెంతఔెం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్

అెంఖయైఔలెం (PTD)
భభిమ రశ్ుత ప్క్షిఔ
అెంఖయైఔలెం(PPD)

ఫయెం.
b) వభిౄెంఙే క్షెంలల అట్స్కి ఙేలన ప్ాథబృఔ దభుౄ నియేథిఔ ాత్త.
c) బీభా వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంచడరనికి ఒ లయల్ సయజ న్ లేథర తత్భాన

కెాబమ్

హో థర ఔయౌగిన యైదఽలు నఽెంచి ప్ ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం.
a) అెంఖయైఔలెం యఔెం, అెంఖయైఔల కలానిై ాయౄ యసా
చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై
ౄ
యైదఽడి నఽెంచి ప్ ెందఽతేనై యైద ధివతాెం. కచిితఫైన లలలనఽ కలానికి

ణరణరుయౌఔ ూభిౄ

సెంఫెందిెంచిన యవభలు ఇఙేిలా సెంస మజభాని నఽెంచి ప్ ెంథిన లలలవు

అెంఖయైఔలెం(TTD)
కెాబమ్

ధివతాెం ఆమన సెంతఔెం, ల఼లుణో ప్ట్ల.
b) బీభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయ ూెం
ఔయౌగి ఉనైట్లి చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽెంచి ప్ ెంథిన థేహథరయూ ూ
ధివతాెం.

నలైఔనిన జఞబిణర కైవలెం సాచధరత్ఔఫైనథి భాతాఫే. ఇెంక భచిలఔు సెంఫెందిెంచిన ఫో ట్ లు, ాభాద
స లానికి సెంఫెందిెంచిన ఫో ట్ )లాెంట్ి దయౄయేజులు ఔడర ఆమా సెంగట్నఔు సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ వవయౘభల
ఆదరయెంగ కయయౌ్ భవచఽి. ాణేకిెంచి, దభుౄ ఙేమాయౌ్న అనఽభానిత మోసు కోణెంణో ఔడిన
సెందభౌలలా.

బౄఔు బౄభై భీక్షిెంచఽకోెండి 4
రశ్ుత అెంఖయైఔలెం కెాబమ్లల కిెంథి దయౄయేజులలా ఏయ సభభిెంఙరయౌ్న అవసయెం లేఔప్ో వచఽి?
I.

కెాబమ్ థరయవ సెంతఔెం ఙేల, తగిన భీత్తలల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ ఫయెం.

II. వభిౄెంచఖయౌగిణే ప్ాథబృఔ దభుౄ నియేథిఔ అట్స్కి ఙేలన ాత్త.
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III. బీభా ఙేలన వకిౄ అెంఖయైఔలానిై ధియఔభిెంఙేెందఽఔు లయల్ యైదఽడె లేథర తత్భాన హో థర ఔయౌగిన
యైదఽల నఽెంచి ప్ ెంథిన రశ్ుత అెంఖయైఔల ధివతాెం.
IV. బీభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేెందఽఔు తగిన యభయ ూెం ఔయౌగి ఉనైట్లి చికిత్
అెంథిసౄ ఽనై యైదఽడి నఽెంచి ప్ ెంథిన థేహథరయూ ూ ధివతాెం.
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G. కెాబమ్ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ బీభా
1. యథేయౕ ామాణ బీభా ప్లల఼
యథేయౕ ామాణ బీభా ప్లల఼ యైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైట్ికీ , యైద,
అసుస త ాయోజనెం ఆ ప్లల఼ కిెంద ాదరన యక్షణగ ఉనైెందఽన థరని ూచీ ెందెం, కెాబమ్ల నియుహణ
సెంాథరమఫదే ెంగ ఆభోఖ బీభా ప్ో ర్ి ఫో యౌయో కిెంథే ఉెంట్లెంథి.
ఈ ప్లల఼ కిెంద యక్షణలనఽ కిెంథి యపలగలుగ యసౄ ితెంగ యబజిెంచవచఽి. ఒ నిభిేషీ ఉతత్తౄ కిెంద నేభపునై అనిై
లేథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌెంచవచఽి.:
a) యైద భభిమ అసుస త యపలఖెం
b) సుథేరనికి త్తన ెండెం భభిమ కాయ ఙేబెంచడెం
c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ
d) వకిౄఖత పలయెం
e) ఇతయ యైథేతయ యక్షణలు:
i.

మాతా యదఽె

ii. మాతా జఞెం
iii. మాతా అెంతభమెం
iv. తనప్ో బన ఔధక్షన్
v. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ జఞెం
vi. తీసఽకొచిిన ఫలగైజీ అదిశ్ెం కవడెం
vii. ప్స్కప్ో యవి కోలలవడెం
viii. అతవసయ నఖదఽ అడరునఽ్
ix. ళెైజఞక్ అలయనఽ్
x. ఫబల్ ఫలెండ్స బీభా
xi. ళెైజఞక్ యక్షణ
xii. యన్ర్ సెంయక్షణ
xiii. ఒథరయవ సెందయశన
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xiv. చదఽవులఔు అెంతభమెం
xv. ఇెంట్ి ఙోభీ
నేయవలల ఉనై యధెంగ, యథేరలఔు యమా ల ాజల కోసఫే ఈ ప్లల఼ యౄప్ ెంథిెంచఫడిెంథి కఫట్ిి నషిెం పలయతథేశ్ెం
ఫమట్ జయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ి భిల తేలలా సభాఙరయెం అెంథిన యెంట్ధే తగిన భీత్తలల కెాబమ్లఔు లేవలు
అెంథిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యథేయౕ ామాణ బీభా యషమెంలల కెాబమ్ లేవ యదరయణెంగ థర్ు ప్భీి లేయ సెంస
(సయౘమఔ సెంస ) ప్తా ఔడర ఉెంట్లెంథి. అథి అవసయఫైన ణోడరట్ల, సయౘమెం అెంథిెంచడెం కోసెం ాెంచ
యౄ ెంగ ఒ ధట్వర్ునఽ ఏభట్ల ఙేసఽఔుని ఉెంట్లెంథి.
కెాబమ్ల లేవలలల తనిసభిగ ఉెండరయౌ్నయ:
a) 24*7 ప్ాత్తథిఔన కెాబమ్ ధనట్ికైషన్నఽ యౄప్ ెంథిెంచడెం;
b) కెాబమ్ ఫయెం, యదరధరనిై ెంనెంచడెం;
c) నషిెం జభిగిన యెంట్ధే ఏెం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయవఔు భాయా నిభైెశ్న ఙేమడెం;
d) యైద, అసుస త కెాబమ్ల కోసెం నఖదఽ యళత లేవయౌై ప్ డిగిెంచడెం;
e) సుథేరనికి త్తభిగి వఙేిెందఽఔు, భభిమ కాయ ఙేలేెందఽఔు ఏభట్ల
ా ఙేమడెం, అతవసయ నఖదఽ
అడరున్్.
2. సయౘమఔ ఔెంనలన్సలు- యథేయౕ కెాబమ్లలల ప్తా
సయౘమఔ ఔెంనలన్సలు ాెంచెం నలుభూలలా తభ య ెంత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫైన లేయ సెంస లణో
ెంథరలనఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. ప్లల఼ కిెంద యక్షణ ప్ ెంథిన చిలా య కయవిల యషమెంలల బీభా ఔెంనలన్సల
యనియోఖథరయవలఔు ఈ ఔెంనలన్సలు సయౘమెం అెంథియౄ బ.
కెాబమ్ భిజిలేిరషన్ భభిమ సభాఙరయెం కోసెం ఈ ఔెంనలన్సలు అెంతభజతీమ ట్ ల఼్ా ధెంఫయా నఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్
లలెంట్ర్నఽ ఔయౌగి ఉెంట్లబ. అయ కిెంథి లేవలనఽ అెంథియౄ బ. నిభిేషీ ఔెంనలన్సలణో ెందెం, యక్షణ అెంథిెంఙే
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫట్ిి లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీజలు యేయవగ ఉెంట్లబ.
a) యైద సయౘమఔ లేవలు:
i.

యైద లేవ సెంస నియేదనలు

ii. ఆసత్తా అడి్షన్ ఏభట్ల
iii. అతవసయ యైదెం కోసెం కాయ ఏభట్ల
iv. అతవసయ యైదెం కోసెం సుథేరనికి త్తనెంనే ఏభట్ల
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v. అలౄ ఔలు సుథేరనికి ెంనే ఏభట్ల
ా
vi. భభయశ సెందయశన ఏభట్ల
ా
vii. ఫైనర్ ఫలలలఔు సయౘమెం/యక్షణ
b) ఆసత్తాలల ఉనైుడె, ఫమట్ఔు వచిిన తభుత యైద భిల త్త
 యయేక్షణ ఙేమడెం
c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ
d) ప్లల఼ నిమభ, నిఫెంధనలఔు లలఫడి, బీభా ఔెంనలన్స ఆమోదెంణో ఆసత్తాలల ఙేభినుడె అబయ యైద
కయవిలఔు యౘబౄ ఇవుడెం.
e) ూయు-మాతా సభాఙరయెం లేవలు భభిమ ఇతయ లేవలు:
i.

యయలు భభిమ ట్ీకల అవసభలు

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు
iii. కోలలబన ప్స్కప్ో యవి, కోలలబన లగైజీ సహకయెం సయౘమఔ లేవలు
iv. అతవసయ సెంథేశ్ ట్లాన్్బృషన్ లేవలు
v. ఫబల్ ఫలెండ్స ఏభట్ల
vi. ఆభిఔ అతవసయ లత్త సయౘమెం
f)

పలషనఽ అనఽవథిెంచి ఙెయభి నియేదన

g) చట్ి నియేదన
h) ధరమయథిణో అప్బెంట్ఫెంట్
3. నఖదఽ యళత యైద కైసఽల కోసెం కెాబమ్ల నియుహణ
నఖదఽ యళత యైద కైసఽలు, భీఇెంఫర్్ఫెంట్ యైద కైసఽలు, ఇతయ యైథేతయ కైసఽల కోసెం కెాబమ్ల
నియుహణయదరనెం యేయవగ ఉెంట్లెంథి. అెంణేకదఽ ఇతయ థేరలణో ప్ో యౌిణే అఫభికలల నఖదఽ యళత యైద కైసఽల
కోసెం కెాబమ్ల నియుహణయేయవగ ఉెంట్లెంథి. ఇుడె భనెం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనెం ఙేథె రెం.
a) కెాబమ్ ధనట్ికైషన్
నషిెం జభిగినుడలాా, భోగి ఆసత్తాలల ఙేభి, అడి్షన్ కౌెంట్ర్లల బీభా యవభలనఽ చానయౄ యవ. సయౘమఔ
ఔెంనలన్స ఆసత్తా నఽెంచి భభిమ /లేథర భోగి లేథర ఫెంధఽవులు/లేైళతేల నఽెంచి కొతౄ కైసఽ ధనట్ికైషన్నఽ
ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. ఆ తభుత కెాబమ్థరయవఔు కెాబమ్ యదరనెం యవభిెంచఫడెతేెంథి.
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b) కైస్క నియుహణ దశ్లు :
ఇథి కోు ఔెంనలన్సని ఫట్ిి భాయవతేెండవచఽి. యదరయణ దశ్లు కిెంద ఇవుఫడరుబ:
i.

సయౘమఔ ఔెంనలన్స కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, బీభా ఙేలన య భ ్, ప్లల఼ కలెం, ప్లల఼థరయవ
నేయవనఽ భియౕయౌసఽౄెంథి.

ii. ఆ తభుత భోగి యైద భిల త్త
 , బియౌా ెంగ్ సభాఙరయెం, కయవి అెంచధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయెం
ణెలుసఽకోవడెం కోసెం యైద భీక్ష/యైద ఖభనిఔలనఽ ప్ ెందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసత్తాణో
సెంాథియౄ యవ. యైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యైద కయవి అెంచధరనఽ ల఼ుఔభిసౄ ఽనై సయౘమఔ ఔెంనలన్స బీభా
సెంస ఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.
iii. కెాబమ్ అనఽభత్త నిభేభిెంచఫడి, బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి ఆమోదెం ప్ ెందడరనిై ఫట్ిి , ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంు
యౘబౄ ఏభట్ల ఙేమఫడెణరబ.
iv. పలయతథేశ్ెంలల (బీభా ఙేలన వకిౄ యనిఔ ాథేశ్ెం) భభిమ /లేథర నషిెం జభిగిన ాథేశ్ెంలల దభుౄ
తనిసభి అధే భిల తేలు ఉెండవచఽి. వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లిగధే
దభుౄ ాకిరమ ఉెంట్లెంథి. సయౘమఔ ఔెంనలన్స సయౘమెంణో లేథర బీభా ఔెంనలన్స ాతక్ష సెంఫెందరల
థరుభ యథేశ్ెంలల దభుౄ అదికభి ఎెంనఔ ఙేమఫడెణరయవ.
v. చికిత్నఽ కొనయగిెంచడరనికి ఆమోథరనిై ప్ ెంథే ఔరభెంలల యైద భీక్షల సెంఫెందిత, కయవిల ణరజఞ
సభాఙరయెం, ాఖత్త సభాఙరయెం తథితభలనఽ బీభా సెంస ఔు అెంథిెంచడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలన్స కైస్క
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ ప్ాత్తథిఔన యయేక్షిసౄ ఽెంట్లయవ.
vi. భోగి డిరిర్జ అబన యెంట్ధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీజలనఽ నిభేభిెంచడెం కోసెం ఆసత్తాణో ఙరలా
జఞఖరతౄగ ని ఙేయౄ యవ.
vii. బిలుా సభెైన భీత్తలల భియౕయౌెంచఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సయౘమఔ ఔెంనలన్స చాసఽఔుెంట్లెంథి. ఏథేని
థో షెం ఔనినలేౄ, థరనిని సభి ఙేమడెం కోసెం ఆసత్తాలలని బియౌా ెంగ్ యపలఖెం దిఱికి తీసఽకెళ్ాఫడెతేెంథి.
viii. ఆ తభుత లేయ సెంస , సయౘమఔ ఔెంనలన్స లేథర థరని సయౘమఔ ధయ నిభృమఔ ఏజెెంట్ భధ ఔుథిభిన
ెందెం ఫేయఔు తేథి బిలుా త్తభిగి భథిెంు యేమఫడెతేెంథి. ఆసత్తాకి ఎెంత తుయగ ఙెయౌాెంునలై
యౘబౄ ఇలేౄ భీనలైజిెంగ్ థరుభ అెంత ఎఔుువ ఫయవగెైన డియౌుెంట్ ప్ ెంథే అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
భీ-నలైజిెంగ్ అధేథి అఫభిక ఆభోఖ సెంయక్షణలలని యలక్షణఫైన సుపలవెం. అఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలా ఇథి
వభిౄెంచదని ఙెవచఽి. అఫభిక కైసఽలు, అఫభిక ఫమట్ి కైసఽలలా ఉనై ాదరన వణరసెం ఇథే.
c) కెాబమ్ల ప్ాలలలెంగ్ దశ్లు:
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i.

కెాబమ్ల భథిెంుథరయవ భీ నలైజ్డ ఙేలన/అసలు బిలుానఽ ల఼ుఔభిెంచి, లేవ ణేథీలఔు, అెంథిెంఙేన లేవలఔు
యక్షణ ఉెంథర అధే యషమానిై భియౕయౌయౄయవ. చరభీజలు సభిగా  ఉధరైమా, చికిత్ ప్ోా ట్ కల్ఔు తఖా ట్ి ల
ఉధరైమా అని సభిచాడడెం కోసెం సయౘమఔ ఔెంనలన్స ల఼ుఔభిెంచిన బిలుానఽ కెాబమ్ల యపలఖెం తనిఖీ
ఙేసౄ ఽెంథి. డియౌుెంట్ అధేథి త్తభిగి నిభేభిెంచఫడి, బిలుా ప్ాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.

ii. ఆ తభుత భీనలైజిెంగ్ ధనట్ికైషన్ ఱ఼ట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.బి)ణో ఔయౌన ఙెయౌాెంుకోసెం ఆ బిలుా
బీభా సెంస ఔు ెంనెంచఫడెతేెంథి.
iii. బీభా ఔెంనలన్స బిలుానఽ ల఼ుఔభిెంచి, యెంట్ధే సయౘమఔ ఔెంనలన్సకి ఙెయౌాెంు జభినేెందఽఔు ఆమోదెం
ణెలుుతేెంథి.
d) ఙెయౌాెంు ాకమ
ిర
దశ్లు:
i.

యనిఔ కభలమెం థరుభ ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంునఽ యడెదల ఙేలేెందఽఔు బీభా సెంస నఽెంచి సయౘమఔ
ఔెంనలన్స అెంగీకభనిై ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి.

ii. ఆభిఔ యపలఖెం ఙెయౌాెంునఽ యడెదల ఙేసౄ ఽెంథి.
e) ఆసత్తాలల ఙేభై యదరధరలు
i.

జధరపలలల ఙరలాభెంథి నలైయేట్ల బీభా లేథర ాబ తు థకల థరుభ యశ్ుయౄ ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి
ఉనైెందఽన పలయతథేశ్ెంలలని ఆసతేాలణో ప్ో యౌిణే యథేరలలాని వవస , ాణేకిెంచి అఫభిక, ఐభోప్లలా
వవస యేయవడెతేెంట్లెంథి. బీభా ప్ ెంథిన వకిౄ ఒ ఙెలా ుఫలట్ల ఆభోఖ లేథర యథేయౕ ామాణ బీభా
ప్లల఼ని అెంథిెంచిన యెంట్ధే ఙరలావయఔు ఆసతేాలు అనిై అెంతభజతీమ బీభా ఔెంనలన్సల నఽెంచి
ఙెయౌాెంుల యౘబౄని అెంగీఔభియౄ బ.
ఙరలా థేరలలా బీభా యక్షణ నిభేయణ లేథర నఖదఽ డిప్జిట్లి కయణరలణో చికిత్నఽ జఞెం ఙేలే భిల త్త
ఉెండదఽ.
ఆసతేాలు యెంట్ధే చికిత్నఽ ప్ాయెంబుయౄబ. బీభా యక్షణ ఉెంట్ే, బీభా ప్లల఼ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. లేదెంట్ే
ా ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఙెయౌాెంులు ఆలసఫైణే ఆసతేాలు చరభీజలనఽ నలెంఙే
చికిత్ ప్ ెందఽతేనై యళ్ై
అవకశ్భ ెంట్లెంథి.
ఙెయౌాెంు యెంట్ధే జభిగిణే, ఆసతేాలు సతుయ ఙెయౌాెంుకోసెం అదిఔ డియౌుెంట్ా నఽ అెంథియౄ బ. ఆసత్తా
బిలుాలనఽ తుయగ ఙెయౌాయౄ భని ఙెన, తగిాెంుల కోసెం భీ-నలైజిెంగ్ ఏజెన్స్లు ఆసతేాలణో చయిలు
జయవుణరబ.

ii. సయౘమఔ ఔెంనలన్సలు అెంథిెంచిన ట్ ల఼్ా ధెంఫయా లల ధట్వర్ు ఆసతేాలు, యదరధరలఔు సెంఫెందిెంచిన
సభాఙరయెం బీభాథరయవలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
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iii. ఆసత్తాలల ఙేభయౌ్న ఆవశ్ఔత ఏయడినుడె, బీభాథరయవ ఆ యషమానిై కల్లలెంట్ర్ఔు ణెయౌన,
ఙెలా ుఫలట్ల ామాణ బీభా ప్లల఼ణో నిభిేషీ ఆసత్తాకి యమా ాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
iv. ప్లల఼ ఙెలా ుఫలట్లనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భియౕయౌెంచడరనికి

ఆసతేాలు యదరయణెంగ సయౘమఔ

ఔెంనలన్సలు/బీభా సెంస లనఽ సెంాథియౄ బ.
v. ప్లల఼ని ఆసత్తా అెంగీఔభిెంచిన యెంట్ధే బీభాథరయవ నఖదఽ యళత ప్ాత్తథిఔన ఆసత్తాలల చికిత్
అెందఽఔుెంట్లయవ.
vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభేభిెంచడరనికి బీభా సెంస /సయౘమఔ సెంస ఔు అవసయఫైన ప్ాథబృఔ
సభాఙరయెం ఏబృట్ెంట్ే
1. యది యవభలు
2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసత్తా యవభలు, పలయతథేశ్ెంలల యనిఔ యైథరదికభి:

f)



ఖత చభితా, ాసౄ ఽత చికిత్, ఆసత్తాలల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖత్తన ెండరనికి అబయ న.



చికిత్ అెంథిసౄ ఽనై యైదఽల నియేథిఔణో ప్ట్ల కెాబమ్ ఫయెం



ప్స్కప్ో ర్ి ాత్త



యైద సభాఙరయ తాెం యడెదల

యైద కయవిలు భభిమ యైథేతయ కెాబమ్ల భీఇెంఫర్్ఫెంట్:

భీఇెంఫర్్ఫెంట్ కెాబమ్లనఽ యదరయణెంగ బీభా ఙేలన యయవ పలయతథేరనికి త్తభిగి వచిిన తభుత థరకలు
ఙేయౄ యవ. కెాబమ్ ణరాలనఽ ల఼ుఔభిెంచిన బౄదట్ యదరయణ ాకమ
ిర
ాకయెం కెాబమ్ ప్ాలలస్క ఙేమఫడెతేెంథి.
ఙెయౌాెంునఽ యథేయౕ ఔభెన్స్లల జభినే నఖదఽ యళత కెాబమ్లలల జభిననట్లి కఔ నఖదఽ అనఽభత్తెంచిన
కెాబమ్లనిైట్ికీ ఙెయౌాెంులనఽ పలయతీమ యౄప్మలలలధే ఙేసౄ ఽెంట్లయవ.
భీఇెంఫర్్ఫెంట్ కెాబమ్లనఽ ప్ాలలస్క ఙేలే సభమెంలల, దావ భాభిడీ భైట్ల పలయతీమ యౄప్మలలల
అు పలభనిై లెకిుెంచడెం కోసెం నషిెం జభిగిన ణేథీ ాకయెం వభిౄెంజైమఫడెతేెంథి. ఆ తభుత ఙెఔుు
లేథర ఎలకిానిక్ ఫథియ్ థరుభ ఙెయౌాెంు జయవుణరయవ.
i.

వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్ల యపలఖెంలల యవభిెంచినట్లిగధే వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లు ప్ాలలస్క
ఙేమఫడెణరబ.

ii. ఫబల్ ఫలెండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫయజ న్స్ కైసఽలఔు సయౘమఔ ఔెంనలన్స భ ెందసఽౄగధే ఙెయౌాెంచి, తభుత
బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి కెాబమ్ ఙేసఽఔుెంట్లెంథి.
iii. అనిై ఇతయ కెాబమ్లఔు అనఽసభిెంఙే యదరనెంలలధే అెంగీకయెం కని కెాబమ్లఔు కెాబమ్ల త్తయసుయణ
అనఽసభిెంచఫడెతేెంథి.
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g) యైద ాభాదెం భభిమ అసుస త కయవిలఔు కెాబమ్ డరఔుఫెంట్ేషన్
i.

కెాబమ్ తాెం

ii. యైదఽడి నియేథిఔ
iii. అడి్షన్/డిరిర్జ కయవు అసలు
iv. అసలు బిలుాలు/యయౕదఽలు/భెందఽచీట్ీ
v. అసలు ఎక్్-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సెంఫెందిెంచినథి/దభుౄ నియేథిఔలు
vi. ాయేశ్ భభిమ నిష్రభణణో ప్స్కప్ో యవి/యయ ాత్త
నలై జఞబిణర సాచధరత్ఔెం భాతాఫే. నిభిేషీ కైసఽ యవభల ఆదరయెంగ లేథర ఆమా నిభిేషీ బీభా సెంస
అనఽసభిెంఙే కెాబమ్ లలట్ిల్ఫెంట్ ప్లల఼/యదరనెం ఆదరయెంగ అదను సభాఙరయెం/దయౄయేజులు కయయౌ్
భవచఽి.
బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
________________ నఽ సయౘమఔ ఔెంనలన్స భ ెందసఽౄగ ఙెయౌాెంచి, బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి ఆ తభుత కెాబమ్
ఙేసౄ ఽెంథి.
I.

ఫబల్ ఫలెండ్స కైసఽలు

II. వకిౄఖత ాభాద కెాబమ్లు
III. యథేయౕ ామాణ బీభా కెాబమ్లు
IV. అెంగీకయ యోఖెంకని కెాబమ్లు

324

యభెంశ్ెం
a) బీభా ఔ „యగెనెం‟. ప్లల఼ ఆ „యగెధరనికి యక్షెం‟. బీభానఽ ఉయోగిెంచఽకోవలల వఙేి సెంగట్న
ఙోట్లఙేసఽకోవడెం, ప్లల఼ కిెంద కెాబమ్నఔు థరభితీమడెం ఆ యగెధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄెంథి.
b) బీభా ఔెంనలన్స కెాబమ్ల ఙెయౌాెంు యభయ ూెం బీభాలల భ క భైట్ిెంగ్ భబృతేలలల ఔట్ి.
c) బీభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసి భయవా ప్ాథబృఔ యట్లథరయవ, కెాబమ్ ల఼ుఔయౄ లు ఔడర అవుణరయవ.
d) నఖదఽ యళత కెాబమ్లల ధట్ వర్ు ఆసత్తా బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏ ఇచిిన భ ెందసఽౄ అనఽభత్తని ఆదరయెం
ఙేసఽఔుని యైద లేవలనఽ అెంథిసౄ ఽెంథి. తభుత కెాబమ్ భియౖుభనికి డరఔుఫెంట్ా నఽ సభభిసఽౄెంథి.
e) భిబెంఫయవ్ఫెంట్ల కెాబమ్లల, యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ బదట్ ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంఙేల,
తభుత ఙెయౌాెంు కోసెం కెాబమ్నఽ బీభా సెంస /ట్ి.న.ఏ వదె థరకలు ఙేయౄ డె.
f)

యనియోఖథరయవ కెాబమ్ వయౄ భానెం ెండెంణో అతనికి కెాబమ్ల భియౖుయ ఫిెంథరనికి భధ బదట్గ
సెంఫెంధెం ఏయడెతేెంథి.

g) బీభా కెాబమ్ యషమెంలల ఏథెైధర మోసెం జభిగినట్ల
ా బీభా ఔెంనలన్స అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభుౄనఔు
ెంనసౄ ఽెంథి. ఈ దభుౄ బీభా సెంస లలనియయవ లేథర ట్ి.న.ఏ ఙేమవచఽి. లేథర విత్తౄ యఫైన దభుౄ
సెంస ఔు ఔడర అగిెంచవచఽి.
h) కెాబమ్ల లత్తని ఆదరయెం ఙేసఽఔుని బీభా సెంస అనిై కెాబమ్లఔు ుసౄ కలలల ఙేలే బణరౄల
కైట్లబెంునఽ భిజభిుెంఖ సాచిసఽౄెంథి.
i)

కెాబమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ, ప్లల఼థరయవ బీభా సెంస ఔు త్తభిగి అభీజ నలట్ి లకోవడెంణోఫలట్ల ధరమెం కోయవత
ఇనా్ూభెన్్ ఆెంఫ డ్స్ భన్నఽ లేథర యనియోఖథరయవల ఫో యెంలనఽ లేథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఔడర
ఆశ్రబెంచవచఽి.

j)

మోయలు ఎఔుువగ యౘలట్లెైజైషన్ నషిభియౘయ ప్లల఼లలల ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లబ. కన్స, మోసూభిత
కెాబమ్లు ఙేలేెందఽఔు య్నల్ మాకి్డెెంట్ ప్లల఼లనఽ ఉయోగిెంచఽకోవడెం ఔడర ఉెంథి.

k) ట్ి.న.ఏ అధేఔ భ కఫైన లేవలనఽ బీభా సెంస ఔు అెంథిెంచి ఼జుల యౄెంలల ాత్తపలెం ప్ ెందఽతేెంథి.

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలు
ాశ్ై1
బీభా కెాబమ్ ాకమ
ిర
ప్ాథబృఔ యట్లథరయవగ థిఖ వ నేభపునై యభిలల ఎవభిని భిఖణయౄయవ?
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I.

ఔసి భయవా

II.

మజభానఽలు

III. అెండర్ భెైట్యవా
IV. బీభా ఏజెంట్ల
ా / ఫోా ఔయవా
ాశ్ై 2
గిభీశ్ సకై్ధర బీభా కెాబమ్నఽ బీభా ఔెంనలన్స త్తయసుభిెంచిెంథి. ఆమనఔు బీభా సెంస ఔు త్తభిగి అభీజ
నలట్ి లకోవడెంణోఫలట్ల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏబృట్ి?
I.

ాబ ణరునిై ఆశ్రబెంచడెం

II. య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచడెం
III. బీభా ఏజెంట్ నఽ ఆశ్రబెంచడెం
IV. కెాబమ్నఽ త్తయసుభిలేౄ ఙేమఖయౌగిెంథి ఏబౄ లేదఽ
ాశ్ై 3
భజీవ్ ఫహణో సభభిెంచిన ఆభోఖ బీభా కెాబమ్నలై దభుౄ ఙేలనుడె, భజీవ్ ఫహణోకి ఫదఽలుగ అతని
యో దయవడె భజైశ్ ఫహణో చికిత్ కోసెం ఆసత్తాలల ఙేభినట్ల
ా బీభా ఔెంనలన్స ఔనఽగపెంథి. భజీవ్ ఫహణో ప్లల఼
ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ థఔెం కిెంద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి ___________ మోయనికి ఉథరహయణ.
I.

వఔుౄల భాభిడి

II.

డరఔుఫెంట్ా నఽ సిఱిెంచడెం

III. కయవిలనఽ ఎఔుువ ఙేల ఙెడెం
IV. ఓట్ నేషెంట్ గ తీసఽఔునై చికిత్నఽ ఇన్-నేషెంట్/ఆసత్తాలల ఙేయడెంగ భాభిి చాడెం
ాశ్ై 4
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ కిెంద నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ప్ ెందడరనికి థిఖ వయట్ిలల ఏ భిల త్త యలు ఔయౌసఽౄెంథి?
I.

అతనఽ/ఆఫ భిల త్త
 ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచదగినథిగధే ఉెంథి. కన్స, యళ్ాఔడదని
పలయెంఙరయవ

II. నేషెంట్ నఽ ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తయయౌెంచడరనికి లేదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే, యట్ిలల డఔలు కాయ లేవు
III. ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ లల భాతాఫే చికిత్ నియుళెంచడెం ఔుదఽయవతేెంథి.
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IV. ఆసత్తాలల 24 ఖెంట్లఔు బృెంచి ఉెండవలల భవడెం
ాశ్ై 5
అధరభోగనిై నమెం ఙేమడరనికి అనఽసభిెంచిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి ట్ిి ఇసఽౄెంథి ?
I.

ఐ.ల.డి

II.

డి.ల.ఐ

III. ల.న.ట్ి
IV. న.ల.ట్ి

సుమెం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ఎెంనఔ I.
బీభా కెాబమ్ ాకమ
ిర లల ఔసి భభైా ప్ాథబృఔ యట్లథరయవలు.

జయఫ 2
సభెైన జయఫ II.
బీభా కెాబమ్ త్తయసుయణఔు ఖ భెైణే, ప్లల఼థరయవలు య్ఖల్ అతరభిట్ీలనఽ ఆశ్రబెంచవచఽి.
జయఫ 3
సభెైన ఎెంనఔ I.
వఔుౄల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. బీభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికిత్ ప్ ెంథిన వకిౄ యేభైుయవ.
జయఫ 4
సభెైన ఎెంనఔ II.
ఆసత్తా/నభి్ెంగ్ హో మ్ లలల డఔలు అెందఽఫలట్లలల లేనుడె నేషెంట్లనఽ తయయౌెంచలేని సెందయౌెంలల భాతా ఫే
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లల నియస ఖిహెంలలధే చికిత్ ప్ ెంథే యలుెంథి.
జయఫ 5
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సభెైన ఎెంనఔ III.

ఔభెెంట్ ప్ా ల఼జర్ ట్భి్ధరలజీ (ల.న.ట్ి) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికిత్ ఙేలన యదరధరలనఽ ట్ిి యౄ బ.
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యపలఖెం 3
యదరయణ బీభా
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అదరమెం 11
బీభా సాణరాలు

అదరమెం భిచమెం
ఈ అదరమెంలల భనెం బీభా నితీయవని నిభైెయెంఙే ప్ాథబృఔ సాణరాల ఖ భిెంచి ధేయవిఔుెంథరెం. ఈ అదరమెం
భెెండె యపలగలుగ యబజిెంచఫడిెంథి. బదట్ి పలఖెంలల బీభాకి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు (elements), భెెండవ
పలఖెం బీభా ెంథరనికి సెంఫెందిెంచిన ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిెంచి ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.

ఈ అదరమెంలల బౄయవ ధేయవిఔుధే అెంరలు
బీభా అెంరలు
B. బీభా కెంట్లాఔుి–ధరమయఫైన అెంరలు
C. బీభా కెంట్లాఔుి–ాణేకెంరలు
A.

ఈ అదరమెం చథియన తభుత, బౄయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయవ :
1. యయధ బీభా అెంరలనఽ నియుచిెంచడెం
2. ఔ బీభా ెందు లక్షణరలనఽ నియుచిెంచడెం
3. ఔ బీభా యొఔు ాణేఔ లక్షణరలనఽ ఖ భిౄెంచడెం
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A. బీభా అెంరలు
బీభా ాకమ
ిర లల ధరలుఖ అెంరలు ఉెండడెం భనెం చాసఽౄధరైెం.





ఆలౄ
భిస్కు
భిస్కు ూయౌెంగ్
బీభా కెంట్లాఔుి

ఇుడె భనెం బీభా యదరనెంలలఖల యయధ అెంరలనఽ కొెంత యవయెంగ చాథరెెం.
1. ఆలౄ

నియుచనెం
ఔ ఆలౄ ని భనెం ఈ యధెంగ నియుచిెంచవచఽి 'తన మజభానికి కొనిై ాయోజనెం, అలాగై ఆభిేఔ
యలువ ణెచిినలట్ేి ఏథెైధర, అథి ఆలౄ .'
ఔ ఆలౄ ఈ కిెంర థి లక్షణరలు ఔయౌగి ఉెండరయౌ:
a) ఆభిఔ యలువ
ఔ ఆలౄ కి ఆభిేఔ యలువ ఔయౌగి ఉెండరయౌ. యలువ భెెండె యదరలుగ ఉెండవచఽి.
a) ఆథరమ ఉతత్తౄ : ఆలౄ ఉణరదఔఫై ఉెండవచఽి, అలాగై భఫడిని ఉతత్తౄ ఙేలేథీ కవచఽి.

ఉథరహయణ
బిలలుట్ల
ా తమాభీకి ఉయోగిెంఙే ఔ మెంతాెం, థరని మజభాని కోసెం ప్యౌఙేి ఆవులాగ, భెెండె యకల
ఆథరమాన్సై సభఔభిి నలడెతేెంథి. ఔ ఆభోఖవెంతఫన
ై ఉథో గి ఔ సెంస ఔు ఆలౄ లాెంట్ి యడె.
b) అవసభలనఽ అెంథిెంచడెం: ఔ ఆలౄ ఔభి, లేథర ఔ ఖూ
ర ు అవసభలనఽ సెంతినౄ యచడెం థరుభ తన
యలువనఽ భభిెంతగ నలెంచఽఔుెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
ఔ భిాజిభైట్ర్ చలా ఫయవసఽౄెంథి, ఇెంక ఆయౘయెం సెంయక్షిసౄ ఽెంథి, అథే కయవ యషమెంలల అబణే
యౌఔయవెంతెంగనా, యయణర యౌలబెం అెంథిసౄ ఽెంథి. అథేయధెంగ అధరభోఖెం లేఔుెండర ఉెంట్ే ఎవభికి
యభిక,ీ ఔుట్లెంఫలనికీ ఔడర ఇెంకసౄ అదను యలువ వచిి ఙేభినట్ేి .
b) కొయత భభిమ మాజభానెం
గయౌ భభిమ సాయకెంత్త సెంఖణేబృట్ి? అయ ఆసఽౄలు కథర?
జయఫ 'కదఽ' ఉెంథి.
నిజఞనికి, కొనిై యషమాలు గయౌ భభిమ సాయయయ్లాగై ఎెంణో యలుయైనయ. అయ లేఔుెండర భనెం జీయెంచలేెం.
అబధర ఆలౄ ఖ భిెంచి ఆభిఔయఫైన అయ ెంలల యట్ిని ఆసఽౄలుగ భిఖణెంచయవ. జయఫ „కదఽ‟.
థీనికి భెెండె కయణరలు ఉధరైబ:
యట్ి సయపభ సభిడినెంతగ ఉెంథి, థరనికెుడా కొయత ఉెండదఽ.
యట్ిని ఏ ఔు వకీౄ సుెంతెం ఙేసఽకోలేయవ, కన్స అయ ఉచితెంగ అెందభికీ అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ.
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ఔ ఆలౄ అయోత ప్ ెందడరనికి అెంట్ే, థరని కొయత భభిమ థరని మాజభాధరలు లేథర ఎవభి థరుభధైధర యుదీనెం
అధే భెెండె భిల తేయౌై తఔ సెంతినౄ యఙరయౌ.

c) ఆలౄ నలై బీభా
ఊళెంచని యధెంగ వఙేి భ ులు, ఆదలు యేట్ివలా ధైధర కవచఽి, కన్స బణరౄనికి భాతాెం భనెం బీభాలల
ఆభిఔ నయౖిల వయకై ట్ిి ెంచఽఔుెంట్లెం. ప్ాఔిత్తఔ యతే
ౄ లు అెందఽలల పలఖెం కదఽ. కలాెంతయెంలల ఆలౄ యడఔెం వలా
వఙేి నయౖినిై బీభా లబయవసఽౄెంథి
బీభా ఆలౄ ని నషిప్ో ఔుెండర లేథర ప్డెైప్ో ఔుెండరధన యక్షిెంచలేదని భనెం ఇఔుడ ఖభనిెంఙరయౌ. ఔ ఇలుా బీభా
ఙేమఫడిధర లేఔుధరై బూఔెంెం సయుధరశ్నెం ఙేసౄ ఽెంథి. బీభా సెంస ఆభిఔ నషి ాపలవెం తగిాెంచడరనికి భాతాఫే
బీభా బణరౄనిై ఙెయౌాెంచవచఽి.
ఔ ెంద బెంఖెం వలా నయౖిలు తలెతౄవచఽి.

ఉథరహయణ
అవతయౌయ
ై ు థిఖ భత్తథరయవ ఔయేళ్ ఆ వసఽౄవులనఽ తీసఽకోవడరనికి ుకోఔప్ో బధర లేథర
ఙెయౌాెంులు ఎఖయేలధర పలభీ ఎతే
ౄ న మోసప్ో బయథి ఎఖ భత్తథరభై.
d) జీయత బీభా
భన జీయణరల భాట్ేబృట్ి?
అసలు యసౄ యనికి భన జీయతెం, భనెం నేాబృెంఙే యభి జీయతెం ఔధరై యలుయైనథి భభైథీ ఉెండదఽ. ఏథెైధర
మాకి్డెెంట్ జభిగినుడె గన్స లేథర అధరభోఖెం ఙేలనుడెగన్స భన జీయణరలు తీవాెంగ
ాపలయతభవుణరబ.
ఈ ాపలవెం భెెండె యదరలుగ ఉెండవచఽి :



భ ెందఽగ ఔ నిభిెషి యదికి యైద కయవిలు కవలల భవచఽి.
భెెండవథి, భయణెం లేథర ఫలళనత లేథర భెెండె కయణరల వలాా, ఆభిఔ ఆథరమాలలా నషిెం ఉెండవచఽి.

ఈ యఔఫన
ై నయౖిలు ఆ వకిౄ లేథర బీభా య్నల్ లెైనఽ్ నఽెంచి ఇనా్భెనఽ్ల థరుభ ఔవయవ ఙేమఫడణరబ.
యలువ [ఉథరహయణకి, ఆథరమెం ణెచిినలట్ేియ, లేథర కొనిై అవసభలు తీభైియ]; ఖల ఆలౄ ఉెంట్ే బీభా ఎవభికెైధర
యధడెతేెంథి. ఆసఽౄలు ఉెండేయభెవభెైధర బీభా ఙేసఽకోవడెం యధడెతేెంథి. అబణే [ఊళెంచలేని లేథర
మాదిచిిఔెంగ జభిగై సెంగట్నల] వలా ఆభిఔెంగ నషిెం [ధనయెంగ] సెంబయలేౄ ధే అలా ఙేమడరనికి
యలవుతేెంథి.
ఆ యధెంగ ఈ ఆసఽౄయౌై యదరయణెంగ బీభా పలషలల బీభాకి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ ఉదహభియౄ యవ

2. భిస్కు
బీభా ాకమ
ిర లల భెెండవ అెంశ్ెం భిస్కు పలవన. భనెం భిస్కు ని ఔ చరన్్ ఆఫ్ లాస్క(నషిప్ో బయ అవకశ్ెం) అని
నియుచిెంచవచఽి. ఆ యధెంగ, భిస్కు అధేథి, ఔ సెంగట్న జయఖడెం వలా , తలెణేౄ నషిెం లేథర డేఫేజి ఖ భిెంచి
ఉదహభిసౄ ఽెంథి. భన ఇలుా కయౌప్ో తేెందధన, లేథర భన కయవ మాకి్డెెంట్కి ఖ యవుతేెందధన భనెం భ ెందఽగ
ఊళెంచలేెం. కన్స అలా జయఖచఽి.
భిస్కులకి ఉథరహయణలుగ ఙెుకోయలెంట్ే, ఇలుా కయౌప్ో వడెం వలాా, లేథర థ ెంఖతనెం జయఖడెం వలాా ఔయౌగై ఆభిఔ
నషిెంగన్స, మాకి్డెెంట్ వలా సెంబయెంఙే అెంఖ యైఔలెంగన్స భిస్కులధే ఙెప్యౌ.
భిస్కుని భెెండె యకలుగ అభలలా అనుబెంచఽకోవచఽి
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i.

బదట్గ, ఆ నషిెం జయఖవచఽి, జయఖఔప్ో వచఽి. కఫట్ిి
ఖణతపలవనలల ఔడర ణెయౌమజైమవచఽి

అలాెంట్ి సెంబవన్సమతని ఔ

ఉథరహయణ
ఇెంట్ికి నిు అెంట్లఔుధే ాభాదెం జభిగై అవకరలు యబకి ఔట్ి ఉెంట్లెందనఽఔుెంట్ే = 1/1000 = 0.001.

భమ్కి యౘర్ి ఎట్లక్ వఙేి అవకరలు యబకి భూడె ఉెంట్లమనఽఔుెంట్ే = 3/1000 = 0.003
భిస్కు నియెంతయెం భోక్షెంగ సాచిెంఙేథి సెంపలవత (probability) ధే. థరని యలువ ఎుడా 0 భభిమ 1
కి భధ ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల 0 కచిితెంగ నషిెం జయఖదని ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి. 1 కచిితెంగ నషిెం
జయవఖ తేెందని ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
ii. భెెండవ అెంశ్ెం, యసౄ వెంగ నయౖినికి థరభితీలే సెంగట్న జభిగిణే అథి
నయౖినికి కయణభవుతేెంథి.

ఆద (ాభాదెం). అథి

ఉథరహయణ
ఆదలఔు ఉథరహయణలు, అగిై ాభాదెం, బూఔెంప్లు, వయదలు, నడెఖ లు డడెం, థో నడ,ీ
ఖ ెండెప్ో ట్ల బదలెన
ై య
భభి కలానఽఖ ణెంగ యతిలఫైప్ో బయ భిల త్త ఉెంట్ే?
నిజఞనికి ఏ ఔు వసఽౄవూ చియకలెం అదఽౌతెంగ నిఙేమడభనైథి జయఖదఽ. ాత్త ఆలౄ కీ ఔ నిభిెషిఫైన
జీయతకలెం ఉెంట్లెంథి. అెంతవయఔ అథి ని ఙేసౄ ఽెంథి, ాయోజధరలనఽ ఇసఽౄెంథి.
బయషతే
ౄ లల థరని యలువ ూభిౄగ యనభవుతేెంథి. ఇథి ఔ సహజలదేఫైన యదరనెం. భనెం భన
బఫైల్్న్స, భన యఱెంగ్ఫఱ఼నాన్స, భన దఽసఽౄయ్ై ఉయోగిెంచలేని దశ్లల యడడెం భానియేమవచఽి లేథర
భాయవికోవచఽి. కఫట్ిి , సహజలదేెంగ వఙేి నయౖిలు బీభా థరుభ ఔవర్ అవవు.
i.

భిస్కుఏ క్షణెంలలధైధర సెంబయెంఙే లత్తలల ఉెండడెం : ఆద వచిినెంత భాణరాన నషిెం వచిినట్లి కదఽ.
భ ెంఫైలల నివలెంఙే ఔ వకిౄకి ఆెంధాాథేశ్లల కోయౄ తీయెంలల భ ెంఙెతౄ ేతేనై వయదలు ఎలాెంట్ి
నయౖిన్సై తీసఽఔుభవు. ఆలౄ నషిెం భవడరనికి ఆ ఆలౄ ఆద ాపలయనికి లలనబయ భిల త్త
 లల ఉెండరయౌ.

ఉథరహయణ
ఔ కయవ మాకి్డెెంట్కి యక్షణ ఔయౌెంచడరనికి ఔ బీభా సెంస ఔ నిభిెషి సెంవత్యభెంతట్ికీ
„మాకి్డెెంట్ అధే ఆదకి లలనఽ కఖల లత్తలల ఉనై కయా ‟ ఖూ
ర ు బౄద ఆసకిౄ చానసౄ ఽెంథి. అబణే
భైలెంగ్ కోసెం ఉయోగిెంఙే కయవ ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ులలకి ఙేయదఽ. యదరయణఫైన కయా ఔెంట్ే అలాెంట్ి కయవకి
మాకి్డెెంట్ అబయ అవకరలు ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లబ కఫట్ిి , థరనికి బీభా ఙేమాలెంట్ే „భైలెంగ్
కయా ‟ ఖూ
ర ు ఔట్ి ఏయడరయౌ.
బీభా నషిభియౘయెం అెంథిెంఙరలెంట్ే భిస్కుకి ఎక్్ప్ో జ్డఅబ ఉనైెంత భాణరాన సభిప్ో దఽ.

ఉథరహయణ
ఔ ఫఔిభీ ప్ాెంఖణెంలల జభిగిన ఔ అగిై ాభాదెం అసలే భాతాెం నషిెం ఔయౌగిెంచఔుెండర ఉెండే అవకశ్ెం
ఉెంథి.
ఔ ఆద పయౌతెంగ యసౄ వఫైన ఆభిఔ (ధనయఫైన) నషిెం సెంబయెంచినుడె భాతాఫే బీభా తన ప్తా
ప్ో ఱెంచడరనికి యెంఖెంలలకి వసఽౄెంథి.
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ii. ఆదఔు లలనబయ యబలల ణేడర (భిస్కుఎక్్ప్ో జర్ డిగీర) : భెెండె ఆసఽౄలఔు అథే ఆదఔు లలధైధర
యట్ికి వచిిన నషిెం లేథర నషిెం బతౄ ెంలల గప ణేడర ఔనిెంఙే అవకశ్ెం ఉెంథి.

ఉథరహయణ
నేలుడె యభాగిరని తీలకెళ్ౄ ైనై ఔ యహధరనికి జభిగై అగిై ాభాదెం, న్సళ్ా ట్లెంఔర్ని తీలకెళ్ౄ ైనై యహధరనికి
జభిగై అగిై ాభాదెం ఔెంట్ే ఎధనై భెట్ా ల ఎఔుువగ నషిెం జయవఖ తేెంథి.
అథేయధెంగ, బృఖణర నఖభలణో ప్ో లుిఔుెంట్ే, కలుషెంణో నిెండిన నఖయెంలల ఉెండే వకిౄకి ఉెండే రుస సభసలు
ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. అలాగై యౘర్్ భైసఽలలా ప్లగాధే వకిౄకి, దఽకణెంలల వుెండే వకిౄ ఔెంట్ే ాభాదవరతే
ౄ
సెంబయెంఙే గమాల భిస్కు ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

బీభా సెంస లు ఆదఔు లలనబయ యబ (భిస్కు ఎక్్ప్ో జర్ యబ) ఎఔుువగ ఉనై అెంరలధే
ాదరనెంగ తీసఽఔుెంట్లబ. అథి ఫలగ పలభీగ ఉెంట్ే థరనిై ఫలడ్స (యౘనిఔయఫైన) భిస్కు అని అెంట్లెం.
భిస్కు వభీాఔయణ ఆదరయెంగ

a) ఎెంత డేఫేజి జభిగై అవకశ్ెం ఉెంథి
అథి ఔ వకిౄ లేథర యప్యెం బౄద చానెంఙే నషి యబ, ాపలవెం బౄద ఆదరయడి ఉెంథి. థరని ఆదరయెంగ
భిస్కు సెంగట్నలు లేథర భిల త
 ేలు భూడె యకలుగ ఉెంట్లమని ఖ భిౄెంచవచఽి:
i.

సెంకిాషిఫైన లేథర యతుయఫైన

ఆ నయౖిలు ఫలగ పలభీగ ఉెంట్ే; అ భిల త
 ేల పయౌతెంగ బతౄ ెం సయుధరశ్నఫైప్ో బధర లేథర థియలా
తీలధర అయ యతుయఫైన భిల త
 ేలు.
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ఉథరహయణ




బూఔెంెం ఔ గరభానిై ూభిౄగ ధరశ్నెం ఙేలెంథి
ఔ నలదె అగిై ాభాదెం కొనిై కోట్ా యౄప్మలణో యనెంచఫడిన ఇన్సి లేషన్ని సయుధరశ్నెం ఙేలేలెంథి.
ఔ అతెంత యయౖదఔయఫైన భిల త్త
 , ఉథర. 9/11 ధరట్ి వయల్ు ట్ేాడ్స లలెంట్ర్ నలై జభిగిన ఉఖరయదఽల థరడిలల
ఎెందభో గమడరుయవ.
ii. ాదరనఫైనయ
ఇెందఽలల వఙేి అవకశ్ెం ఉనై నయౖిలు ఙరలా ఖెంబూయఫైన ఆభిేఔ నయౖిలు. ఇయ యప్య సెంస ని తన
కయఔలాప్లు కొనయగిెంచడరనికి అు ఙేమాయౌ్న దఽలత్తలలకి ధట్ిియేయౄ బ

ఉథరహయణ
ఖ భావ్ లలని అత్త నలదె భయ్ి ధేషనల్ ఔెంనలన్సలల జభిగిన ఔ అగిైాభాదెంలల 1 కోట్ి యవ. యలుయైన ఔెంనలన్స
యభానఽ (ఇధుెంట్భీ) దఖే ఫైెంథి. ఆ నషిెం ఙరలా పలభీగ ఉెంథి. కన్స ఆ నషిెం థియలా తీలేెంత పలభీ నషిెం కదఽ.

ఔ ఫేజర్ కిడీై ట్లాన్్ ప్ాెంట్ ఆభైషన్ కి బీభా ఙేబెంచడెం ఔుదయదఽ
iii. అాదరనఫైనయ (భాభిజనల్)
సెంబయెంచఫో బయ నయౖిలు అెంత భ కఫైనయ కవు, అెంణే కదఽ, వకిౄఖతెంగ అబధర, సెంస కి అట్ికై
ా డన్సమఔుెండర ఆ పలయెం
ఉనై ఆసఽౄలు, ాసౄ ఽత ఆథరమెం బౄద అనవసయఫైన ఆభిఔ త్తౄ ళ్ై
తట్లికోవచఽిననైభాట్.

ఉథరహయణ
ఔ ఫైనర్ కయవ మాకి్డెెంట్ లల కయవ ఔు పలఖెం కొథిెగ గీసఽఔుప్ో వడెం. థరనివలా ఆ పలఖెంలల నలబెంట్ ఔడర
ప్ో వడెం. లెండర్ కొథిెగ వెంఖడెం.

ఔ వకిౄ జలుఫ , దఖా ణో ఫలధడడెం.
b) భిస్కు యణరవయణ సుపలవెం (ధేచర్ ఆఫ్ భిస్కు ఎనిుభన్ ఫెంట్)
భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంచడరనికి భిస్కు యణరవయణ సుపలవెం భభపఔ ఆదరయెం.
i.

లయ (లేిట్ిక్) భిస్కులు

ఔ లయఫైన యణరవయణెంలల జభిగై సెంగట్నలు లయ భిస్కు లనఽ ఉదహభియౄ బ. కలెం ఖడెసఽౄనైకొథీె అయ
ఔ ఔరభదే త్తలల జయవఖ తేెంట్లబ. యట్ిని భ ెందఽగ ఊళెంచడెం ఔడర యధఫే. ఆ యధెంగ యట్ికి
బీభా ఙేబెంచడెం ణేయౌఔ. అలాెంట్ి యలక్షణఫైన భిస్కు లఔు ప్ాఔిత్తఔ యతే
ౄ లే కయకలుగ ఉెంట్లబ.
ఉథరహయణలు: అగిై ాభాదెం (అగిై ాభాదెం), బూఔెంెం, భయణెం, మాకి్డెెంట్, అధరభోఖెం.
ii. చయ (డెైనబృక్) భిస్కులు
ఇయ ఆభిఔ, యభాజిఔ కయకల పయౌతెంగ యభాజిఔ యణరవయణరనిై ాపలయతెం ఙేలే ఆద (perils)లు.
యట్ిని డెైనబృక్ భిసఽులని అెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే, ఇయ ఔ ఔరభఫదే ఫైన భీత్తలల జయఖవు. యట్ిని లేిట్ిక్ (లయ)
భిస్కు ల భాథిభిగ భ ెందఽ నఽెంచీ ఊళెంచడరనికి యలుెండదఽ. నలైగ ఇలాెంట్ి భిస్కు లు తయవచఽగ జఞతీమ,
యభాజిఔ భిణరభాలనలై యయౄయఫైన ాపలవెం చానయౄ బ. అలాగై, థీని ాపలవెం అతెంత యయౄయఫైన లలక్షన్
నలై ఔడర ఉెంట్లెంథి.
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ఉథరహయణలు- నియవథో ఖ సభస, దాయోలోణెం, మ దే భభిమ భజకీమ డిదఽడెఔులు.
ఇనా్భెన్్ ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ డెైనబృక్ భిసఽులఔు ఇనా్ూభెన్్ ఙేమవు
c) ఎవయవ ాపలయతేలవుణరయవ?
ఔ నిభిెషిఫైన ఆద లేథర నషి సెంగట్న వలా ఫలదితేలెవభో చాడడెం భిస్కు లనఽ వభీాఔభిెంఙే భూడవ
దే త్త.
i.

ప్ాథబృఔ భిస్కు లు: ఇయ అతదిఔ జధరపలని ాపలయతెం ఙేయౄ బ. యట్ి దఽష్రపలవెం అతెంత
యతుయెంగ ఉెంట్లెంథి.

ప్ాథబృఔ భిసఽులు లేథర లసిబృక్ భిసఽులఔు ఉథరహయణలు- మ థరేలు, ఔయవవులు, వయదలు, బూఔెంప్లు,
ఉఖరయథరల థరడెలు.
ii. నిభిెషి భిస్కు లు: ఇయ ాణేఔెంగ కొెందయవ వఔుౄలనఽ భాతాఫే ాపలయతెం ఙేయౄ బ త బతౄ ెం
ఔభూనిట్ీ లేథర ఖూ
ర ుని ాపలయతెం ఙేమవు. ఔయేళ్ నషిెం గన్స వలేౄ అథి నిభిెషి వఔుౄలకై భిబృతెం
అవుతేెంథి త, ఔభూనిట్ీ లేథర ఖూ
ర ుని ాపలయతెం ఙేమవు.
నిభిెషి భిస్కు లఔు ఉథరహయణలు: ఇలుా కయౌప్ో వడెం లేథర ఆట్ బఫైల్ మాకి్డెెంట్ లేథర మాకి్డెెంట్
అబన తభుత ఆసఽత్తాలల ఙేయిడెం.
ఔభభిిమల్ (యణజ) ఇనా్భెన్్ ప్ాథబృఔ భభిమ నిభిెషి భిస్కు లనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
d) పయౌణరలు / భిణరభెం / యభెంశ్ెం
i.

పయౌతెంలల లాబెంగన్స, నషిెంగన్స లేని ఔ భిల త్త
 ని యవభిసౄ ఽెంథి లేఔులేట్ివ్ భిస్కు.
అలాెంట్ి
యలక్షణఫైన భిస్కు కి ఉథరహయణలు- ఖ యరు ెంథరలు లేథర యిక్ భాభెుట్లలఔులేషన్. అలాెంట్ి భిస్కు
ని ఎవభెైధర లాబెం వసఽౄెందధే ఆశ్ణోధే ఙేయౄ యవ.

ii. సషిఫైన ఈ ూర్ భిస్కు వలా వఙేి పయౌణరలు నషిబభితెంగ గన్స, నషిెం లేఔుెండర గన్స ఉెంట్లబ,
త యట్ివలా లాబెం భాతాెం ఎనైడా ఉెండదఽ.
ఉథరహయణఔు, ఔ వయద లేథర ఔ అగిైాభాదెం సెంబయెంచనా వచఽి లేథర సెంబయెంచఔప్ో నా వచఽి.
అథి జభిగిణే నషిెం ఉెండదఽ. జయఖఔప్ో ణే నషిభూ ఉెండదఽ, లాబభూ ఉెండదఽ. అథేయధెంగ, ఔ వకిౄ
తీవాఫైన యదిఖరసౄ ఽడె కవచఽి, కఔప్ో నావచఽి.
బీభా సషిఫైన భిస్కులఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽెంథి, అుడె వఙేి నయౖినిై బభిసౄ ఽెంథి. లలఔులేట్ివ్ భిస్కులు
బీభా ఙేమఫడవు.
సహజెంగ సెంబయెంఙే భిస్కు లఔు ఉథరహయణలు:






యయమన – లైర్, నేాలుడె
సహజ – బూఔెంెం, వయద, తేఫనఽ
యభాజిఔ – అలా యవా, మోసెం, థ ెంఖతధరలు
యెంకైత్తఔ – ఫఱనభీ నిఙేమఔప్ో వడెం
వకిౄఖత – భయణెం, అెంఖ యైఔలెం, అధరభోఖెం
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యైభీతెం
కఫట్ిి కైవలెం ఆదకి ఎక్్ ప్ో జ్డ అబ ఉనైెంత భాణరాన అథి నషి కయణెం కదఽ. అలాగై, నషిెం
సెంబయెంచిెందెంట్ే, అథి తీవాఫైనథి ఔడర కఔప్ో వచఽి. నషిెం లేథర థరని తీవాతన్స, అలాగై థరని ాపలయ (యలు)
నిై ాపలయతెం ఙేలే భిల త్త లేథర భిల తేలు హజఞర్ు (యౘని) గ నలవఫడణరబ. బీభాసెంస లు భిస్కు ని
అెంచధర యేలనుడె, యదరయణెంగ యౘనిఔయ సెందభౌల (హజఞర్ు లు)నఽ అనఽసభిెంచి నషిప్ో బన ఆలౄ ని
ఉదహభియౄ యవ.
ఆసఽౄలు, ఆదలు, ఆ ఆదలు ఏ కయణరల వలా సెంబయెంఙరయో ఆ భిల తేల భధ ఉెండే సెంఫెందరనిై ఇఔుడ
కొనిై ఉథరహయణల యౄెంలల ణెయౌమఫయిడెం జభిగిెంథి.
ఆలౄ

ాభాదెం

యైభీతెం

జీయతెం

కైన్ర్

యభీతఫైన ధాభప్నెం

ఫఔిభీ

అగిై ాభాదెం

నేాలుడె యభాగిరని ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర వథియౌ యేమడెం

కయవ

కయవ మాకి్డెెంట్

డెైవర్ నియా క్షెంగ ఫెండి నడడెం

కభోా

తేఫనఽ

ూ ఫ్ ఔెంట్ైనయా లల ప్క్
కభోాలల న్సయవ కయడెం, ప్డెైప్ో వడెం; కభోాని యట్ర్ ూ
ఙేమఔప్ో వడెం

భ కాెంరలు
ఆదల కయకలలా యకలు
a) పౌత్తఔ ఆద కయకలు పౌత్తఔ లత్తలల ఉెండి, నషిెం జభిగై అవకరనిై ఎఔుువ ఙేయౄ బ.

ఉథరహయణ
i.

ఔ బియౌు ెంగ్ లల లలబూబషిఫైన యైభిెంగ్ జయఖడెం

ii. యట్ర్ యో ర్ి్ లల నిభఖైెం కవడెం
iii. న్స ప్ట్ల లేఔుెండర తీభిఔగ ఖడినే జీవన యదరనెం
b) ధైత్తఔ యైభీతెం ఔ వకిౄ లలబూబషిఫైన వకిౄతుెం వలా అతడె తయవచఽగ అయన్సత్తకి ప్లడడెం లేథర
అతడి వలా జభిగై తీవాఫైన నయౖిలనఽ ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
ఔ అయన్సత్తయవడె మోసెం ఙేమవచఽి.
ఇనా్భెన్్ సదఽప్మానిై దఽభిునియోఖభిచి డఫ ో ఔడఫట్ి వచఽి.

ఉథరహయణ
ధైత్తఔ య
ై భీణరనికి ఔ ప్ాభాణఔఫైన ఉథరహయణ ఙెుకోయలెంట్ే, ఔ ఫఔిభీకి బీభా ఙేబెంచడెం,
ఆ తభుత బీభా బతౄ ెం ఔలెక్ి ఙేసఽకోవడెం కోసెం థరనిై కయౌి యేమడెం లేథర ఔ ాదరనఫన
ై ఆభోఖ
సభస ఉెందని ణెయౌరఔ ఆభోఖ బీభా తీసఽకోవడెం.
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c) చట్ి యఫైన ాభాదెం ఆభిేఔ నయౖిలఔు ఙెయౌాెంులఔు ఫలధత డరయౌ్న సెందభౌలలా థీనిై ఎఔుువగ
ఉయోగియౄ యవ. ధరమ వవస లేథర భెఖ లేట్భీ యణరవయణెంలల కొనిై లక్షణరలు నయౖిలు యట్ిలేా లా
ఙేయౄ బ, లేథర యట్ి తీవాతనఽ నలెంచఽణరబ.

ఉథరహయణ
మాకి్డెెంట్ల
ా అబనుడె వభిుెంగ్ఫన్కి నషిభియౘయెం (కెంనలధే్షన్) ఇఙేి చట్ి ెం అభలెైణ,ే
ఇవువలలన బణరౄనిై ఖణన్సమెంగ ఙెయౌాెంచవలలన ఫలధత నలయవఖ తేెంథి.
భిసఽులకీ, యట్ిణో భ డిడి ఉనై యైభీణరలకీ భధఖల సెంఫెంధెం ఖ భిెంఙే బీభాలల ాదరనెంగ ఆలలచిసఽౄెంథి.
యైభీణరల నలయవఖ దలనఽ ఫట్ిి , ాభాథరలు నలభిగి, నయౖిలు భభిెంతగ నలభిగైలా ఙేలేౄ, ఆసఽౄలు, బీభా ఔవభైజి
[యట్ిధే న఼ాబృమెంలని అెంట్లభ ] కోసెం చరభిజ ఙేమఫడే ధయ (price) ఆదరయెంగ వభీాఔభిెంచఫడిన యయధ భిస్కు
కైట్గిభీలు ఔడర ఇెంక నలయవఖ ణరబ.
3. బీభా ఖణత సాతాెం (భిస్కు ూయౌెంగ్)
బీభాలలని భూడవ అెంశ్ఫైన ఔ ఖణత సాతాెం, బీభాని యధెం ఙేసౄ ఽెంథి. థీనిై భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెం
అెంట్లయవ.

ఉథరహయణ
ా ఉెంట్ే, ఆ భిసఽు వలా వఙేి
ఉథరహయణకి, అగిై ాభాథరనికి ఖ భి అబయ భిసఽులల థరథరు ఔ 100000 ఇళ్ై
సఖట్ల నషిెం యవ. 50000. అగిై ాభాదెం సెంబయెంచఖయౌగై అవకశ్ెం ాత్త 1000 ఇళ్ా కీ 2 [లేథర 0.002]
ఉధరైబ. అెంట్ే, నషిప్ో బయ బతౄ ెం అభ్ెంట్ల యవ. 10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] అవుతేెంథి.
ఔ బీభా సెంస లక్ష ఇళ్ా లా ల ాత్త ఔు ఇెంట్ి నఽెంచీ యవ. 100 కెంట్ిాఫూషన్తీసఽఔుని, యట్ిని ఔ కభన్పెండ్స
గ ఔలెక్ి ఙేల ఉెంచిణే, ఆ అగిై ాభాదెం వలా నషిప్ో బన కొథిెభెంథి దఽయదిషివెంతేలఔు ఙెయౌాెంచడరనికి
సభిప్ో తేెంథి.
ఈ కిెంర థి లెఔు థరుభ ాత్త ఔుయౄ ఎెంత చెంథర సహకయెం (కెంట్ిాఫూషన్) ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథో ణెలుసఽౄెంథి.
100000 x 100 = యవ. 10000000
ా అథే యధఫైన
బీభా ఙేమఫడినయయెందభికీ ఈకిుట్ీ [సభానత] ఉెందని నిభేభిెంచఽకోయలెంట్ే, యళ్ా ెందభి ఇళ్ొ
భిలుి ఎక్్ప్ో జ్డఅబ ఉెండరయౌ.
a) బీభాలల అసలు ఈ సాతాెం ఎలా నిఙేసౄ ఽెంథి ?

ఉథరహయణ
రమ్కి ప్ాెంట్, ఫఱనభీ, ఇెంక ఆలౄ జఞబిణర (ఇధుెంట్భీ)ణో సయౘ యవ. 70 లక్షల యలువ ఙేలే ఔ ఫఔిభీని ఔ
బీభా సెంస లల బీభా ఙేథె రభనఽఔుెంట్లధరైడె. ఆ ఫఔిభీకి గన్స, థరనిలల ఉెండే యభాగిరకిగన్స జభిగై నషిెం లేథర
డేఫేజి అగిై ాభాదెం లేథర ఇతయణరా ఙేమఫడిన బీభాల వలా ాత్త 1000 [0.007] కీ 7 చరనఽ్లు ఉెంట్లబ.
ఈ యషమెం బృసి ర్రమ్కీ అలాగై బీభా సెంస కీ ఈ యషమెం ణెయౌమదఽ.
యభి ప్ జిషనా లల ణేడర ఎఔుడ ఉెంథి రమ్ఎెందఽఔు బీభా ఙేబెంఙరలనఽఔుెంట్లధరైడె?
బృసి ర్. రమ్ యైు నఽెంచి.
బృసి ర్ రమ్ కి జభిగై నషి సెంపలవత (0.007) థరథరుగ లేనట్ేి . ఎెందఽఔెంట్ే అథి అలాెంట్ి 1000 ఫఔిభీలు
ఉెంట్ే, సఖట్లన 7 ఫఔిభీలు నషి ాపలవెం ప్ ెంథే అవకరనిై సాచియోౄ ెంథి. ఆ నషిెం ప్ ెంథే ఏడె ఫఔిభీలలల తన
ఫఔిభీ ఉెండవఙోి లేథో అతనికెలా ణెలుసఽౄెంథి? నిజఞనికి పలాధర ఫఔిభీ నషిప్ో తేెందని ఎవయౄ ఙెలేయవ.
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రమ్ ఔ అనియిత్త లత్తలల ఉధరైడని ఙెవచఽి. అతడికి బయషతే
ౄ ణెయౌమఔప్ో వడఫే కదఽ, అతడె థరనిై
ఖ భిెంచి భ ెందఽ ఊళెంచలేడె ఔడర. అథే అతడి ఆెంథో ళ్నకి కయణెం.
బీభా సెంస యైు నఽెంచి
ఇుడె భనెం బీభా సెంస యైు నఽెంచి ఔడర ఈ యషమానిై చాథరెెం. రమ్ కి వఙేి నషిెం భిస్కు ని
ఎదఽభోువడరనికి అలాెంట్ి నషి లత్తని ఎదఽభపుధే యేలాథిభెంథిని ఔ ఖూ
ర ుగ ఙేల, యభిఙేి చెంథర సహకయెంణో
ప్ో ఖబయ నిదిని ఉయోగిెంచవచఽి. ఆ యధెంగ ఆ సభసకి అథ ఔ భియౖుయెంగనా, నలైగ భ ెందఽగ
ఊళెంచఖయౌగై యషమెంగనా ఉెంథి.

రమ్ ఫఔిభీ ఖ భిెంచి బీభా సెంస గన్స, రమ్ గన్స ఆెంథో ళ్న డరయౌ్న అవసయెం లేదఽ. యబ
ఫఔిభీలలల
ఏడె ఫఔిభల
ీ ు భాతాఫే నషిప్ో వడరనికి అవకశ్ెం ఉెంథి. అసలు యట్ిలేా నయౖిలు
ఊళెంఙే నయౖిలఔు దఖా యగధన లేథర ఊళెంచిన యధెంగధన ఉెంట్ే, బీభా సెంస ప్ో ఖ ఙేలన
 నిధఽల
(ూయౌెంగ్ ఆఫ్ పెండ్స్) నఽెంచి తీల ఆ నయౖిలఔు ఙెయౌాెంచఖలదఽ.
కఫట్ిి అలాెంట్ి ాభాదెం వఙేి నషి సెంపలవతకి ఎక్్ ప్ో జ్డ అబ, అలాెంట్ి భిసఽులలధే ూల్ అబ బీభాథరయా
బతౄ ెం ధెంఫయవకి బీభా సెంస ఆ భిస్కు న్స, థరని ాపలయన్సై భిఖణెంచి, భిషుభిెంచఖలదఽ.

b) భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ “లా ఆఫ్ లార్జ ధెంఫర్్”
డేఫేజి సెంపలవత [నలై ఉథరహయణలల 1000 కి 7 లేథర 0.007 ] ఔ ఫేలస్క) ఆదరయెం (ని యౄప్ ెంథిసౄ ఽెంథి .
ఆ ఆదరభనిై ఫట్ేి న఼ాబృమెం నియృ బెంఫడెతేెంథి. బీభా సెంస కి ఎలాెంట్ి భిస్కు నషిభూ ఉెండదఽ.
యసౄ వెంగ జభిగిన అనఽబవెం ఔడర బీభా సెంస భ ెందఽగ ఊళెంచినట్ేి జభిగిణే థరనికి నషిెం వఙేి భిస్కు
అెంట్ృ ఏబౄ ఉెండదఽ. అలాెంట్ి భిల త్త
 లల బీభా సెంస ఔు బీభా ఙేమఫడిన వఔుౄల నఽెంచి వఙేి
న఼ాబృమెంల య ఫే్ ాభాద ఫలదితేలఔు ూభిౄ నషిభియౘయెం ఙెయౌాెంచడరనికి సభిప్ో తేెంథి. కన్స యసౄ వెంగ
జభిగిన అనఽబవెం బీభా సెంస భ ెందఽగ ఊళెంచినట్లి కఔుెండర ాత్తఔలెంగ జభిగిణే ఔలెక్ి ఙేమఫడిన
న఼ాబృమెంలు ఔా బమ్లు ఙెయౌాెంచడరనికి సభిప్ో వు.
బీభా సెంస తనఽ భ ెందఽగ ఊళెంచిన యషమాయౌై ఎలా నిభేభిెంచఽఔుెంట్లెంథి?
ఇథి “లా ఆఫ్ లార్జ ధెంఫర్్” అధే సాతాెం బౄద ఆదరయడెతేెంథి. భిస్కుల ూల్ లలైజు నలభిగైకొథీె, యసౄ వెంగ
వఙేి నయౖిల సఖట్ల భ ెందఽగ అెంచధర యేలన లేథర ఊళెంచిన నషిెం సఖట్లకి దఖా యగ ఉెంట్లెంథి.
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ఉథరహయణ
ఔ చినై ఉథరహయణ ఙెప్లెంట్ే ,
ఔ ధరణెం ఫ భ్ ,ఫ యవసఽ డే సెంపలవత ½ గ ఉెంట్లెంథి .కన్స
ధరణేనిై ధరలుఖ యయవా నలైకి ఎఖ యయేలనుడె) ట్లస్క (యేలేౄ అెందఽలల 2 యయవా ఫ భ్ డెతేెందని ఎలా
ఙెఖలెం?

ఎఖభైలే సెందభౌలు ఎఔుువ ఉనైుడె ,అయ థరథరు అనెంణరనికి కి దఖా యగ ఉనైుడె భాతాఫే
సఖట్లన ట్లస్క యేలన
 ాత్త భెెండె యయా కీ ఔ యభి ఙపున ఫ భ్ డెతేెంథి.
బీభా సెంస లు తభ సఽలయతుెం కోసెం ఈ సాణరానిై ప్ట్ిసౄ ా ,ఔ సభూహెంలల బీభాథరయవా అతదిఔ సెంకఔు
ఙేయవఔునైుడే తభుణే ఔ బీభా సెంస యభికి బీభా అెంథిసౄ ఽెంథి .అధేఔ వెందల యేల ఇళ్ా కి బీభా ఙేలన బీభా
సెంస కొనిై వెందల ఇళ్ా కి భాతాఫే బీభా ఙేలన బీభా సెంస ఔెంట్ే తఔుువ దఽష్రపలయనికి లలనవుతేెంథి.

భ కాెంరలు
ఔ భిస్కు ని బీభా ఙేమడరనికి షయతేలు
బీభా సెంస యైు నఽెంచి చాలేౄ ఔ భిస్కు ని ఎుడె బీభా ఙేమాయౌ?
బీభా ఙేమదయౌచిన భిస్కు ని ఖ భిెంచి ఈ కిెంర థి ఫలఔు్లల ఆయవ ఫిహతౄ యఫైన పలవనలు ఉధరైబ
i.

తగినెంత నలదె సెంకలల అథే యధఫైన ఎక్్ప్ో జర్మూనిట్ల
నయౖియౌై భ ెంథే
ఊళెంచడెం
ా
యధభవుతేెంథి. ఇథి లా ఆఫ్ లార్జ ధెంఫర్్ సాతాెంణో యధభవుతేెంథి. ఇలా కఔుెండర భ ెందఽగ
ఊళెంచడెం భాతాెం అయధెం.

ii. భిస్కు థరుభ ఉతనైఫైన నషిెం కచిితెం (definite) డెనిట్ గనా, ఖణన (measurable) కి
యధభబయలాగనా ఉెండరయౌ. నిజఞనికి అసలు నషిెం యట్ియౌాెంథర లేథర, ఎెంత నషిెం యట్ియౌాెంథీ అధే
యషమాలు ణెయౌమఔుెండర నషిభియౘయెం నియృ బెంచడెం ఙరలా ఔషిెం.
iii. భ ెందఽగ ఊళెంచని లేథర మాదిచిిఔెంగ సెంబయెంచిన నయౖిలు జయవఖ ణరయో, జయఖయో ణెయౌమని
సెంగట్న పయౌతెంగ జయవఖ ణరబ. ఆ సెంగట్న బీభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం అదఽులల ఉెండదఽ. ఏ బీభా
సెంయ ఔడర బీభాథరయవ కయలని ఙేలన నయౖినిై ఔవర్ ఙేమదఽ.
iv. కొథిెభెంథి నయౖియౌై లువుభికి ెంచడెం అధే సాతాెం ఔ నిభిెషిఫైన సభమెంలల ఔ చినై య్ెంట్జిలల
ఉనై బీభాథరయవ ఖూ
ర ుకి వచిిన నయౖిలనఽ తీయిడరనికి భాతాఫే నిఙేసౄ ఽెంథి.
v. ఆభిఔ యౌలబెం: సెంబయెంచఫో బయ నయౖినికి అనఽఖ ణెంగ బీభా ధయ ళెచఽిగ ఉెండరయౌ ; అలా కఔప్ో ణే
బీభా అెంథిెంచడెం ఆభిఔెంగ యధెం కదఽ.
vi. బిా క్ ప్లల఼: చివభికి కెంట్లాఔుి బిా క్ ప్లల఼కీ, ధైత్తఔతకీ యయవదే ెంగ ఉెండఔడదఽ.

4. బీభా కెంట్లాఔుి
బీభాలల ధరలలా అెంశ్ఫైన కెంట్లాఔుి అగిరఫెంట్థరుభ ాణేఔఫైన భిసఽులఔు కొెంత ధయ లేథర న఼ాబృమెంగ
నలవఫడే కొెంత బతౄ ెం తీసఽఔుెంట్ృ, బీభా సెంస ఆభిఔ సెంయక్షణనివుడరనికి అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి. ఈ కెంట్లాఔుి
ెందెం బీభా ప్లల఼ యౄెం తీసఽఔుెంట్లెంథి.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
ఈ కిెంర థి యనిలల ఏథి బీభా ఙేమదగిన భియో ్లకి భదఽ?
I.

అగిై ాభాదెం
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II. థ ెంగియౌెంచఫడిన సయవఔు
III. థ ెంఖతనెం
IV. ఒడ త్తయఖఫడడెం వలా జభిగిన సయవఔు నషిెం

B. బీభా కెంట్లాఔుి – య్ఖల్ దికోుణరలు
1. బీభా కెంట్లాఔుికి సెంఫెందిెంచిన య్ఖల్ దికోుణరలు
ఇుడె భనెం బీభా కెంట్లాఔుిలల అెంతభౌఖఫైన కొనిై భ కఫైన ఼చయా (లక్షణరల) ఖ భిెంచీ, ఆ తభుత
యదరయణెంగ బీభా కెంట్లాఔుిలనఽ ప్యౌెంఙే య్ఖల్ (ధరమయఫైన) లథే రెంణరల ఖ భిెంచీ ణెలుసఽఔుెంథరెం.
బీభా సెంస క,ీ బీభా ఙేమఫడిన వసఽౄవుకీ భధ ఖల కెంట్లాఔుిలల ఉెండే బీభాలలని అెంరల ఖ భిెంచి భనెం
ఇెంతఔు భ ెందఽ చారెం.
ఔ కెంట్లాఔుి ప్భీిల భధ ధరమయెంగ అభలబయ అగిరఫెంట్ల .బీభా కెంట్లాఔుిలణో సయౘ పలయతథేశ్ెంలల
ఉనై కెంట్లాఔుిలన్సై ప్ోా యజెన్్ ఆఫ్ ఇెండిమన్ కెంట్లాఔుి మాక్ి, 1872 ాకయెం నడెయౄబ.
2. ఙెలా ుఫలట్బయ కెంట్లాఔుిలల ఉెండే అెంరలు
ఔ ఙెలా ుఫలట్ల అబయ ెందెం యొఔు అెంరలు:
a) ాత్తప్దన (ఆపర్) భభిమ ఆమోదెం:
యదరయణెంగ, ఆపర్ని ాత్తప్థిెంఙేయభై తమాయవ ఙేయౄ యవ, అలాగై బీభా ఙేలనయయవ ఆమోథియౄ యవ
b) ాత్తపలెం
ాత్తపలెం ఔ ెందెం. ఇథి ప్భీిల భధ కొనిై యసయ ాయోజధరలు ఉెండేలా చాసఽౄెంథి. బీభా ఙేలన
వకిౄ న఼ాబృమెం ఇవుడెం, అలాగై నషిభియౘయ యగెధరనిై బీభా సెంస లు ధయయేయిడెం అలాెంట్ి యసయ
ాయోజనెం ఖల ాత్తపలాలే.
c) ప్భీిల భధ ెందెం
భెెండె ప్భీిలు ఆ యషమానిై అథే అయ ెంలల అెంగీఔభిెంఙరయౌ
d) ప్భీిల యభయ ూెం
ెందెంలల ఉెండే భెెండె ప్భీిల ెందెంలలకి ాయేయెంచడరనికి చట్ి ఫదే ెంగ సభయ ఫై ఉెండరయౌ.
ఉథరహయణఔు, ఫైనయా ఔు బీభా ెంథరలలలకి ాయేశ్ెం లేదఽ.
e) ధరమసభ్తెం
ెందు లక్షెం చట్ి యఫైనథెై ఉెండరయౌ. ఉథరహయణఔు, స్ఖ ల్ు వసఽౄవులకి ఎలాెంట్ి బీభా లబుెంచదఽ.

భ కెం
i.

నియోెంధెం

ఇెందఽలల ధేయూభితఫైన వవయౘభలణో త్తౄ డి ఙేలే ామణరైలు ఉెంట్లబ.
ii. అనఽచిత ాపలవెం
ఎదఽట్ియభినలై ఆదితెం ఙెలాబెంఙే ఆఫ తన హో థరన్స, శ్కిౄ యభభూలన్స ఉయోగిెంచి,
ఙేమడరనికీ లేథర అనఽచితఫైన ాయోజనెం ప్ ెందట్లనికి ామత్తైెంచడెం.
iii. మోసభ
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ాపలయతెం

ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ ప్ాత్తనిధెం థరుభ అతనఽ లేథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా ఙేలేెందఽఔు నేాభైనయౄ డె.
అలాెంట్ి మోసెం యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినలట్ిి గన్స లేథర యట్ికి తు ప్ాత్తనిధెం ఔయౌెంచి గన్స
ఙేయౄ యవ.
iv. ప్ యప్ట్ల
ఔ సెంగట్నకి తీయవ ఇవుడెంలల యకానిెంచడెంలల లలెం. ఇథి కెంట్లాఔుి యషమభ
అవగహనలలనా, కెంట్లాఔుి ెందెంలలనా లలెం తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽెంథి.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
ఔ ఙెలా ుఫలట్ల అబయ బీభా కెంట్లాఔుిలల ఈ కిెంర థి యట్ిలల ఏ అెంశ్ెం ఉెండఔడదఽ?
I. ాత్తప్దన భభిమ ఆమోదెం
II. నియోెంధెం
III. ాత్తపలెం
IV. చట్ి ఫదే త
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ఖ భిెంచిన

C. బీభా కెంట్లాఔుి – ాణేఔ లక్షణరలు
భనెం ఇుడె బీభా కెంట్లాఔుికి సెంఫెందిెంచి కొనిై ాణేఔఫైన ఼చయా ఖ భిెంచి చాథరెెం.
1. నషిభియౘయెం (నషి భియౘయెం)
నషి భియౘయెం సాతాెం ధరన్- లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ప్లల఼లఔు వభిౄయౄ బ. అెంట్ే, నషిెం ప్ ెంథిన ఔ ప్లల఼ హో లు యవ,
ఆ నషిెం ణెచిినలట్ిిన సెంగట్న జయఖఔభ ెందఽ ఎలాెంట్ి ఆభిఔ లత్తలల ఉెండేయభో, అలాెంట్ి లత్తకై తీలకెమా లెందఽఔు
అనఽవుగ, అతడికి లేథర ఆఫకి నషిభియౘయెం ఇవుడెం జయవఖ తేెంథి. ఆ బీభా కెంట్లాఔుి (బీభా ప్లల఼
యక్షెం థరుభ) బీభాథరయవకి ెందెంలల ఉనై నషిభియౘయెం త అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ నషిభియౘయెం ఇవునని
గయెంట్ీ ఇసఽౄెంథి.
ఔ వకిౄ తన ఆసఽౄలనఽ బీభా ఙేమడెం థరుభ, లాబెం ఖడిెంఙరలన్స, యట్ియౌాన నషిెం ఔెంట్ే ఎఔుువ
భఫట్లికోయలన్స చాడఔడదధేథి బీభా ణరత్తుఔ అవగహన. బీభా సెంస ఫలదితేడికి సెంబయెంచిన నయౖినికి ఖల
ఆభిఔ యలువని అెంచధర యేల, థరనికి అనఽఖ ణెంగ నషిభియౘయెం ఙెయౌాెంఙరయౌ.

ఉథరహయణ
భమ్ బీభా ఙేమఫడిన యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే తన ఇెంట్ిని పుల్ అభ్ెంట్కి బీభా ఙేబెంఙరడె. ఆ ఇెంట్ికి
జభిగిన అగిై ాభాదెంలల సఽభాయవ యవ. 70000 యలువఖల య భ ్ నషిఫైప్ో బెంథి. బీభా ఔెంనలన్స అతడికి
యవ. 70000 ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. బీభాథరయవ అెంత ఔెంట్ే ఎఔుువ అభ్ెంట్లని ఔా బెం ఙేమలేడె.
ఇుడ భభో సెందభౌనిై భియౕయౌథరెెం. ఇఔుడ ఆలౄ ని ూభిౄ అభ్ెంట్ల కోసెం బీభా ఙేమఫడలేదఽ. అుడె ఆ
వకిౄ ఙేబెంచిన బీభాకి తఖా నిషత్తౄ లల నషి భియౘయెం అెంథిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే ఇలుా యవ. 5 లక్షలకి బీభా ఙేమఫడిెంథి. అగిై ాభాదెం వలా యవ. 60000 నషిెం వలేౄ
అతడె బతౄ ెం అభ్ెంట్లకి ఔా బెం ఙేమఔడదఽ. ఇెంట్ి మజభాని తన ఆలౄ ని సఖెం యలువకై బీభా ఙేరడె
కఫట్ిి , అతడె బీభా ఙేలన అభ్ెంట్లలల కైవలెం 50% [యవ. 30000] భాతాఫే ఔా బెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
థీనిై అెండర్ ఇనా్భెన్్ అని ఔడర అెంట్లయవ.

ఙెయౌాెంఙరయౌ్న నషి భియౘయెం, ఏ యఔఫైన బీభా తీసఽఔుధరైయధే అెంశ్ెం బౄద ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ధరన్- లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ ప్లల఼లా ల ఙరలా యకలు ఆలౄ బీభా, అలాగై ఆభిఔ ఫలధత లణో డీల్ ఙేసౄ ఽెంట్లబ. యట్ిలల
నషిభియౘయెంగ నషిప్ో బన బతౄ ెం అభ్ెంట్ల బీభాథరయవకి ఙెయౌాెంచఫడెతేెంథి. అెంట్ే, నషిప్ో బన లేథర
డేఫేజి అబన ఆలౄ కి ాసౄ ఽత భాభెుట్ ధయల ాకయెం యలువ తయవఖ దల తీలేల నషిప్ో బన బతౄ ెం అభ్ెంట్ల
ఇవుడెం.
నషి భియౘయెం ఔట్ి లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ యదరధరలలా లలట్ిల్ ఙేసౄ ఽెంథి :





నఖదఽ (కష్) ఙెయౌాెంు
డేఫేజి అబన వసఽౄవు భినేయవ ఙేమడెం.
ప్ో బన లేథర డేఫేజి అబన వసఽౄవుకి ఫదఽలు యేభై వసఽౄవు ఇవుడెం (భినేాస్కఫెంట్)
ునభిైభ్ణెం (భెయి ో భైషన్, భీఇన్లేిట్ఫెంట్) ఉథరహయణకి, అగిై ాభాదెంలల కయౌప్ో బన ఇెంట్ిని
ునభిైభి్ెంచడెం
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Diagram 1: నషి భియౘయెం

కన్స, నషిెం జభిగిన సభమెంలల కొనిై యకల సఫజ క్ి భాట్ర్ ఖ భిెంచి భాతాెం అెంత ణేయౌగా అెంచధర యేమడెం
అెంత ణేయౌకైబౄ కదఽ. ఉథరహయణకి, తయతభలుగ ఔుట్లెంఫ యయసతుెంగ వసఽౄనై అుయౄఫైన వసఽౄవులు,
లేథర అత్త అయవథెైన ఔమాకెండరల యషమెంలల గన్స ఔ ధయ నిభేభిెంచడెం ఎెంణో ఔషిఫైన యషమెం. అథేయధెంగ
ఫభెైన్ బీభా ప్లల఼లు ఉధరైమెంట్ే, ాెంచయౄ ెంగ త్తయవఖ తేనై ఔ ఒడ భధథరభిలల ాభాథరనికి
ఖ భెైెందెంట్ే ఎెంత నషిెం వచిిెంథో అెంచధర యేమడెం ఔషిెం.
అలాెంట్ి సెందభౌలలల అగీరడ్స యేల సాతాెం ఉయోగిెంచఫడెతేెంథి. బీభా సెంస , అలాగై బీభా
ఙేసఽఔునైయయవ బీభా ఙేమవలలన ఆలౄ యలువ బౄద బీభా కెంట్లాఔుి థరుభ ఔ అెంగీకభనికి వయౄయవ.
ఔయేళ్ బతౄ ెం నషిెం వలేౄ , బీభా సెంస agrees to pay the agreed amount of the ప్లల఼లల
అెంగీఔభిెంచిన అభ్ెంట్లని ఙెయౌాెంచడరనికి ుఔుెంట్లెంథి. ఈ యఔఫైన ప్లల఼ని “అగీరడ్స యేల ప్లల఼”
అెంట్లయవ.
a) భాభిడి
భాభిడి లేథర సఫా గైషన్నషి భియౘయ సాణరానిై అనఽసభిసౄ ఽెంథి.
భాభిడి అెంట్ే, బీభా కి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల బీభాథరయవ నఽెంచి బీభా
సెంస కి ఫథియ్ కవడెం.
అెంట్ే, ఔయేళ్ భూడవ క్షెం (థర్ు ప్భీి) నియా క్షెం వలా బీభాథరయవ ఆలౄ నషిప్ో బ ఫలధడెతేెంట్ే, ఆ
నయౖినికి బీభా సెంస , నషి భియౘయెం ఙెయౌాెంచి ఉెంట్ే, అలా నియా క్షెం ఙేలన భూడవ క్షెం నఽెంచి డేఫేజి
కయవిలు ఔలెక్ి ఙేసఽకోఖయౌగై హఔుు బీభా సెంస కి ఉెంట్లెంథి. అలా వసాలు ఙేలే య భ ్ ఔడర బీభా
ఔెంనలన్స థరుభ ఙెయౌాెంచఫడు అభ్ెంట్ల వయకై భిబృతఫై ఉెంట్లెంథి.
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భ కాెంరలు
భాభిడి: ప్లల఼ హో లు యవకి ఙెయౌాెంచిన ఔా బెం అభ్ెంట్ా నఽ నియా క్షెం వళెంచిన ప్భీి నఽెంచి భఫట్లిఔుధేెందఽఔు
బీభా ఔెంనలన్స అనఽసభిెంఙే యదరధరలలా ఇథి ఔట్ి.
థర్ు ప్భీికి ఫదఽలు ణరనఽ ఙెయౌాెంచిన బీభా ఔెంనలన్సకి బీభాథరయవ థరుభ జభిగిన హఔుుల ఫథియ్ అని ఔడర
భాభిడిగ నియుచిెంచవచఽి.

ఉథరహయణ
బృసి ర్ కిరోర్ ఇెంట్ి యభానఽ లలెైున్ ట్లాన్్ ప్ో ర్ి సభీుసఽలల యయాెంథి. ఆ వసఽౄవులు డెైవర్ నియా క్షెం వలా యవ.
45000 కభీదఽ ఙేలే యభానఽ డేఫేజి అబెంథి. బీభా సెంస యవ. 30000 భాభిడి వయకై భిబృతఫైెంథి ఔనఽఔ
బృసి ర్ కిరోర్ కి బీభా సెంస యవ. 30000 ఙెయౌాెంచిెంథి. తభుత ఆ అభ్ెంట్ల లలెైున్ ట్లాన్్ ప్ో ర్ి సభీుసఽ నఽెంచి
వసాలు ఙేసౄ ఽెంథి.

ఉథరహయణఔు, బీభా ఙేమఫడిన ఔా బెం అభ్ెంట్ల యవ. 45,000/ లల బీభా సెంస యవ. 40,000
నషిభియౘయెం ఇసఽౄెంథి. లలెైున్ ట్లాన్్ ప్ో ర్ి సభీుసఽ నఽెంచి భాతాెం బీభా సెంస యవ. 45,000/వసాలు
ఙేల, బృగియౌన ఫలలెన్్ అభ్ెంట్ల యవ. 5000 బీభాథరయవకి ఇవుఫడణరబ.
ఇలా ఙేమడెం వలా బీభాథరయవ ఔ నయౖినికి భెెండె యయవా, అెంట్ే, ఔయభి బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచీ, భభోయభి
థర్ు ప్భీి నఽెంచీ నషి భియౘయెం ప్ ెందఔుెండర సభిప్ో తేెంథి. నషి భియౘయ (ఇెండెబృైట్ీ) కెంట్లాఔుిల
యషమెంలలధే భాభిడి (సఫోా గైషన్) తలెతౄ ేతేెంథి.

ఉథరహయణ
బృసి ర్ సఽభైష్ ఎబర్ కరష్ లల భయణెంఙరడె. అతడి ఔుట్లెంఫలనికి బీభా సెంస నఽెంచి యవ. 50 లక్షలు
ఇవువలలన అవసయెం ఉెంథి. అలాగై ఎబర్ లెైన్్ థరుభ యవ. 15 లక్షల నషి భియౘయెం వసఽౄెంథి.
b) కెంట్ిాఫూషన్ (కెంట్ిాఫూషన్ )
ధరన్ లెైఫ్ బీభాకి ఈ సాతాెం వభిౄసౄ ఽెంథి. కెంట్ిాఫూషన్ కి నషి భియౘయ (ఇెండెబృైట్ీ) సాణరానిై
అనఽసభిసౄ ఽెంథి. అెంట్ే అయ ఫేబృట్ెంట్ే, ఔ ాభాదెంలల ప్ ెంథిన నయౖినికి ఔయవ ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ యయవా
లబిే ప్ ెందఔడదఽ.

నియుచనెం
“కెంట్ిాఫూషన్ ” సాతాెం అెంట్ే, ఔయేళ్ భ ెంథే బీభా ఙేమఫడిన ఆలౄ ని ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ బీభా

ఔెంనలన్సలఔు బీభా ఙేలేౄ, ఆ బీభా సెంస లన్సై అెందజైలన బతౄ ెం ఔలుుఔుెంట్ే, ప్ ెంథిన అసలు
నయౖినిై బృెంచఔడదఽ.
ఔయేళ్ బీభా ఙేలన వకిౄ తనఽ బీభా ఙేలన అనిై సెంస ల నఽెంచి ూభిౄ బీభా య భ ్ తీసఽఔుెంట్ే,
బీభాథరయవ నయౖినిైెంచి ఔడర లాబడినట్ేి . ఇథి నషి భియౘయ సాణరానిై ఉలా ెంఘెంచినట్ేా .

ఉథరహయణ
సెందయౌెం 1
బృసి ర్ యౕరనియస్క తన ఇెంట్ిబౄద భెెండె బీభా ఔెంనలన్సలలా తీసఽఔునై ఔ లైర్ (అగిై ాభాదెం) ప్లల఼ యవ. 24
లక్షల యలువ ఙేసౄ ఽెంథి. అతడె కొుఔు ఔెంనలన్సకీ యవ.12 లక్షల యలువ ఖల ప్లల఼ ఙేరడె. అతడి ఇలుా ఔ అగిై
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ాభాదెంలల ప్క్షిఔెంగ థెఫోత్తనైుడె, యవ. 6 లక్షల యౄప్మల నషిెం వచిినట్లి అెంచధర యేమఫడిెంథి.
అతడె భెెండె బీభా సెంస లా ల ాత్త ఔుథరనికీ యవ. 6 లక్షల ఙపున ఔా బెం ఙేరడె. అతడికి ఆ భెెండె బీభా
సెంస ల యవ. 6 లక్షల ఙపున ఙెయౌాెంచడరనికి ుకోలేదఽ.
ా ఔ నియృ మానికి వచిి, తభలల ాత్త ఔుయౄ 50% బీభా ఙెయౌాయౄ భన్స, ఆ యధెంగ జభిగిన నషిెంలల 50%
యళ్ై
అెంట్ే, ాత్త ఔుయౄ యవ.3 లక్షల ఙపున బీభాథరయవకి ఙెయౌాెంఙరయవ. ఆ యధెంగ బీభా ఙేలన యభికి సెంబయెంచిన
యసౄ యఔ నషిెం ఔెంట్ే ఎఔుువ య భ ్ ఙెయౌాెంచినట్లి కలేదఽ.
సెందయౌెం 2
భిఱ. X ఔెంనలన్స నఽెంచి యవ. 2, 50,000ణోనా, అలాగై యవ. 1, 50,000 ణో Y ఔెంనలన్సలలనా తన కోసెం భెెండె
ఫడిఔాబెం ప్లల఼లు తీసఽఔుధరైడె. ఔ యది కయణెంగ భిఱకి యవ.1,60,000 కయవి అబెంథి. ఈ నషి
భియౘయెం యవ. 1, 60,000 ని భెెండె ఔెంనలన్సల ఔ నిషత్తౄ అెంచధర ాకయెం ఆదరయెంగ (rateable
proportion basis) ెంచఽఔుధరైబ. ఆ యధఫైన ెంఔెం ాకయెం
X ఔెంనలన్స : 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యవ. 1, 00.000
Y ఔెంనలన్స : 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యవ. 60, 000
2. ఉఫభిరభా లైడ్స్ లేథర అతెంత భెంచి యరుసెం
నభ్కనికీ, అతెంత భెంచి యరుసెం కీ ఙరలా ణేడర ఉెంథి.
a) నభ్ఔెం
యణజయఫైన అనిై కెంట్లాఔుిల లాయథేయలన్సై యదరయణెంగ నభ్ఔెం బౄథే జభిగిప్ో త ఉెంట్లబ.
యట్ిలా ల ఎఔుడర మోసెంగన్స, ఔట్ెంగన్స ఉెండవు. ఈ యధెంగ నభ్కనిై ధరమయఫైన డాట్ీ
ప్ట్ిెంచడఫే కఔుెండర, అభ్ఔెంథరయవ (అభ్ఔెంథరయవ) కొనఽగోలుథరయవ (కొనఽగోలుథరయవ ) కి కెంట్లాఔుి
ఖ భిెంచి ఎలాెంట్ి సభాఙరయభూ ఫళయా తెం ఙేమఔడదధే నిఫెంధన ప్ట్ిెంచనవసయెం లేదఽ.
ఇఔుడ “కైయమట్
ప్ట్ిెంచఫడిెంథి.

ఎెంి ర్”

అెంట్ే,

కొనఽగోలుథరయవని

ళెచిభిెంచడెం

(కొనఽగోలుథరయవ)

యౄలు

కెంట్లాఔుిలల ఉనై ప్భీిలు కెంట్లాఔుిలల ఉనై యషమెం ఖ భిెంచీ, అలాగై ఔ ప్భీి భభపఔ ప్భీిని తు ణోావ
ట్ిి ెంచనెంతవయఔ, సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడణరబ. అుడె అవతయౌ ప్భీి కెంట్లాఔుిని
తనెంచఽఔుధే ఙేలే ారలై ఉెండదఽ.

ఉథరహయణ
బృసి ర్ చెందారలకర్ ఔ TV యౖో యౄెంకి యమా ాడె. అఔుడ ఎధనై ఼చయా ణో ఙరలా ఆఔయిణీమెంగ ఉనై TV చారడె.
అెందఽలల ఉనై లేల్్ య్న్ తనఔునై అప్యఫైన అనఽబవెం ాకయెం ఆ నిభిెషి ఫలాెండె అెంత యశ్ుసన్సమఫైనథి
కదన్స, అలాగై ఖతెంలల ఇతయ ఔషిభయా కి థరని వలా సభసలు వఙరిమని ఔడర అతడికి ణెలుసఽ. కన్స, లేల్్ ని
తలా కిెంర దఽలు ఙేసౄ ఽెందని అతడె ఆ యసౄ యనిై యలాడిెంచడె.
అతణృ మోసగడిగ ఆభోణలు ఙేమవఙరి?

ఔయేళ్ లేల్్ ఫేన్ ని ఆ ఫలాెండ్స యశ్ుసన్సమత ఖ భిెంచి యవభలు అడిగి ఉెంట్ే, అతడె థరనిై ఙరలా
యశ్ుసన్సమఫన
ై దని ఙెనేౄ భిల త్త
 యేయవగ ఉెండేథర?
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b) అతెంత భెంచి యరుసెం
బీభా కెంట్లాఔుిలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయెంగ ఙేసఽఔుని నడెయౄబ.
ాత్తప్దఔుడికి బీభాకి
సెంఫెందిెంచిన మావతే
ౄ పౌత్తఔయఫైన యషమభెంతట్ిన్స, ఆ సభాఙరయెం ణెయౌమని బీభా సెంస లకి
ణెయౌమజైమాయౌ.
ఫట్ీభిమల్ సభాఙరయభెంట్ే బీభా సెంస లు నియృ బెంచఽఔుధేెందఽఔు యలుగ ఙేలే సభాఙరయెం:


ా భిస్కుని ల఼ుఔభియౄ యవ.
యళ్ై



అలా అబణే న఼ాబృమెం ఏ భైట్లలల ఉెండరయౌ? యట్ికి ఎలాెంట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ఉెంట్లబ?

అతెంత భెంచి యరుయనికి కి ఈ య్ఖల్ డాట్ీ ఔ సయుయదరయణఫైన సాతాెం. ఈ డాట్ీ కైవలెం ాప్ో జర్కి
ణెయౌలన పౌత్తఔయఫైన (ఫట్ీభిమల్) యసౄ యలకై కఔ, అతడె ణెలుసఽకోవలలన పౌత్తఔయఫైన యసౄ యలకి
ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి.
బూభా ెంథరలు (కెంట్లాఔుిలు) అతదిఔ ఫలధతకి లలఫడి ఉెంట్లబ. ఇఔ ఇథి బూభా యషమానికి
వఙేిసభికి భెంచి యరుసెంణో ఔడిన ెంథరలు అతెంత భెంచి యరుసెం ెంథరలు గ భాయణరబ.
"అడిగిధర, అడఖఔప్ో బధర, ాత్తప్థిసౄ ఽనై భిసఽుకి ఖల అనిై యకల పౌత్తఔ, యషమఖత యసౄ యయ్ై
సుచిెందెంగ, కచిితెంగ, యలాడిెంచడఫే, "ఉఫభిరభ లైడ్స్" పలవనగ నియుచిెంచఫడిెంథి.
ఔెంన఼ా ట్ డిస్కకోాజర్ (సెంూయృ ెంగ యలాడిెంచడెం) అని థేనిని అనవచఽి?
చట్ి ెం అనిై పౌత్తఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తెం ఙేమడెం ఫలధతగ యదిెంచిెంథి.

ఉథరహయణ
i.

బీభాథరయవ థరుభ యసౄ యల వకీరఔయణ

ఇట్ీవల కొెంతకలెంగ ఔ ఎగిజఔట్ివ్ ళెైర్ట్ని న్ణోనా, సులెంగ ఖ ెండెప్ో ట్లణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
థరనిై ఆదరయెం ఙేసఽఔుని అతడె ఫడిఔల్ ప్లల఼ తీసఽకోయలనఽఔుెంట్లడె. అతడి యసౄ యఔ భిల త్తని
యలాడిెంచడె. ఆ యధెంగ బీభా సెంస బీభాథరయవడి ఙేలన యసౄ యలనఽ వకీఔ
ర భిెంచి ఙేలన ాత్తప్దనలనఽ
ల఼ుఔభిెంచడెం వలా పూల్ అవుతేెంథి.

ii. బీభా సెంస థరుభ యసౄ యల వకీరఔయణ

ఔ వకిౄకి ఖ ెండెలల యెంధాెం ఉెంథి, ఆ యషమానిై ాప్ో జల్ ఫయెంలల అతడె ల఼ుఔభిెంఙరడె. ఆ యషమెం
బీభా సెంస థరుభ ల఼ుఔభిెంచఫడిెంథి. భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై యధఽలకి ఔన్ససెం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి
ఉెండదధే యషమెం ాప్ో జర్ (బీభా ఙేలే వకిౄ)కి ణెయౌమజైమలేదఽ.
c) పౌత్తఔ ( ఫట్ీభిమల్ ) యసౄ వెం
ఔ భిస్కుని అెంగీఔభిెంచవచిని నియృ బెంచడెంలల ఔ బీభా ఏజెెంట్ తీయవన్స, అలాగై న఼ాబృమెం భైట్ల, ఇెంక
ఇతయ నిమభ నిఫెంధనయ్ై ాపలయతెం ఙేలేథి పౌత్తఔ యసౄ వభని నియుచిెంచఫడిెంథి.
అెంతఔు భ ెందఽ యలాడిెంచని యసౄ వెం పౌత్తఔయఫైనథెైధర లేథర ఔ వకిౄఖత కైసఽకి సెంఫెందిెంచిన
భిల తేలనలై ఆదరయడి లేఔప్ో బధర, అథి ధరమయనెంలల భాతాఫే చివభికి నియృ బెంఫడరయౌ. బీభాథరయవ
భిస్కు ని ాపలయతెం ఙేలే నిజఞలు యలాడిెంఙరయౌ.
బీభాలల యలాడిెంఙరయౌ్న పౌత్తఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఇఔుడ భియౕయౌథరెెం:
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i.

నిభిెషి భిస్కు కి ప్ాత్తనిధెం ఙేలే యసౄ యలకి యదరయణ యయౄ ల ఔధరై ఎఔుువగ ాఙరయెంలలకి వఙేియౄబ.
ఉథరహయణలు: ాభాదఔయఫైన కభోా సభ దా భాయా ెంలల తీలకెళ్ాఫడెణోెంథి; అధరభోగనికి
సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా

ii. అనిై బీభా సెంస ల నఽెంచీ ఉనికిలల ఉనై ఖత ప్లల఼లన్స, యట్ి ాసౄ ఽత లత్తని తీసఽకోవడెం జభిగిెంథి
iii. బీభా ాప్ో జల్ ఫయెం లేథర అనా కైషన్ లలని ాశ్ైలన్సై ఫట్ీభిమల్
కోసెం భిఖణనలలకి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎెందఽఔెంట్ే ఇయ బీభా యషమెంలల యయధ యకల దికోుణరలఔు, భిస్కు ఎక్్ప్ో జర్కీ
సెంఫెందిెంచి ఉెంట్లబ. యట్ికి నిజఞబతీగ సభాదరనబృయుయౌ. అనిై యదరలా నిెంఫడరయౌ.
కిెంర ద పౌత్తఔ యసౄ యల (ఫట్ీభిమల్ ఫక్ి్) ఔు కొనిై ఉథరహయణలు ఇవుఫడెతేధరైబ.:

ఉథరహయణ
i.

లైర్ ఇనా్భెన్్ (అగిై ాభాదెం బీభా)




బవన నిభ్ణెం
ఆఔునలన్స్ (ఉనైఙోట్ల, అెంట్ే కభలమెం, నియసెం, యౖప్, గిడుెంగి, ఫేనిఫఔిర్ మూనిట్
బదలెైనయ)
నిలు ఙేలన /తమాయవ ఙేమఫడు , అెంట్ే, ాభాథేతయ, ాభాదఔయ, అదను ాభాదఔయ వసఽౄవుల
సుపలవెం బదలెైనయ

ii. ఫభెైన్ బీభా



ప్కిెంగ్ యదరనెం, అెంట్ే, ఔ గోధ సెంచి లేథర భెెండె గోధ సెంచఽలు, కొతౄ డా భ ్లలా లేథర లలఔెండ్స
యౘెండ్స డా భ ్లలాధన, బదలెైనయ.
వసఽౄవుల సుపలవెం ( ఉథర. మెంతా యభాగిర కొతౄ థెైధర లేథర లలఔెండ్స యౘెండ్స అబధర)

iii. మోట్ర్ బీభా






ఔబిక్ ఇెంజన్ యభయ ూెం (నలైయేట్ కయవ)
తమాభీ సెంవత్యెం
ఔ ట్ా క్ (ట్నఽైలు) యహఔ యభయ ూెం
యహధరనిై ఉయోగిెంఙే ఉథేెశ్ెం
థరనిై ఉయోగిెంఙే పౌగోయఔ ప్ాెంతెం

iv. వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ బీభా





ఙేసౄ ఽనై విత్తౄ యొఔు అసలు సుపలవెం
వమసఽ
ప్ డవు , ఫయవవు
అెంఖ యైఔలాలు బదలెైనయ

v. ఆభోఖ బీభా


ఆభైషనఽా ఏయైధర జభిగమా



ఔయేళ్ భధఽఫేహెం లేఔ ళెైభెినిన్ ఉధరైమా

vi. జనయల్ బీభా
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ఖతెంలల ఏ బీభా సెంస లెైధర ాప్ో జయౌై త్తయసుభిెంఙరమా లేథర అదను న఼ాబృమెం యదిెంఙరమా, లేథర
కైని్ల్ ఙేమఫడిెంథర, లేథర ప్లల఼ని భెనా ఙేమడరనికి త్తయసుభిెంఙరమా
ఖతెంలల ాప్ో జర్ థరుభ బభిెంచఫడిన నయౖిలు

భ కాెంరలు
యలాడి ఙేమనవసయెం లేని యసౄ యలు [బీభా సెంస థరుభ ాయైెంచఫడఔప్ో ణే]
అలాగై బీభా ఏజెెంట్ా థరుభ ఎెంకెైుభీ ఙేమఫడఔప్ో ణే భాతాెం, ాప్ో జయవ ఈ కిెంర థి యసౄ యలనఽ యలాడిెంచనవసయెం
లేదఽ:
భిస్కుని తగిాెంచడరనికి అభలు ఙేలన చయలు
ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం.
ii. బీభాథరయవకి ణెయౌలన నిజఞలు
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ ప్ో ట్లణో ఫలధడెతేధరైడె. కన్స అతడికి ప్లల఼ తీసఽఔుధే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాెంట్ి సెందయౌెంలల అతడినలై యసౄ వెం యలాడిెంచలేదని ఆభోణ యేమడెం
జయఖదఽ.

i.

iii. కొథిెగ తయుఫదే ఫైన శ్రదేణో ఔనఽకోుఖయౌగిన, ఏ యధెంగధైధర ఫమట్ికి ణెయౌలప్ో బయ యసౄ యలలల ాత్త
చినై అెంరన్సై థరచఔుెండర ఙెడెం అవసయెం. బీభా ఏజెెంట్ల
ా ఆ యషమాల ఖ భిెంచి తభుత
ఎుడెైధర సభాఙరయెం కవలలవలేౄ , అడగలని ఖ యవౄెంచఽకోయయౌ.
iv. ధరమయఫైన యషమాలు: ాత్త ఔుయౄ బూధరమెం ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవలలన అవసయెం ఉెంథి.
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేట్ుడె భ ని్ల్ సాణరాలు
v. బీభా సెంస ఆసకిౄ చానెంచని [లేథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయెం లేదని
ణొలగిెంఙేలెంథో ] అెంరలు. యట్ిని చానెంచి బీభా సెంస ఆ సభాదరధరలు అసెంూభిౄగ ఉధరైమెంట్ృ
తన ఫలధతని తనెంచఽకోలేదఽ (డిస్కఔా బమ్ఙేమలేదఽ).
vi. ఔనినలట్ిఖయౌగై అవకశ్ెం ఉనై యసౄ యలు: ఉథర. ఔ బీభా ఔెంనలన్స తయపున ప్లల఼ తీసఽఔుధే భ ెందఽ
యైద భీక్షలల పలఖెంగ ఔ ఫడిఔల్ ఎగజబృనర్బీన఼ (BP) ఙెక్ ఙేయౄ డె.
d) ధరన్-లెైఫ్ బీభాలల డిస్కకోాజర్(యలాడిెంఙరయౌ్న) డాట్ీ (ఔయౄ వెం)
ధరన్-లెైఫ్ బీభాలల, ఏయైధర భాయవయౌై ణెయౌమజైమాలా లేథర అధే యషమెం కెంట్లాఔుి సాచిసఽౄెంథి.
భిసఽుని ాపలయతెం ఙేలేలా భూల ెందెం (భిజినల్కెంట్లాఔుి)లల భభో యధెంగ భాయిఫడిణే, అడె
థరనిై యలాడి ఙేమాయౌ్న ఔయౄ వెం ఖ భిెంచిన ాయౄ వన వసఽౄెంథి. కెంట్లాఔుి భ గిలప్ో బనుడె పౌత్తఔ
యసౄ యలనఽ యలాడిెంఙరయౌ్న ఫలధత ఔడర భ గిలప్ో తేెంథి. ప్లల఼ భెనఽవల్ సభమెంలల భిసఽులల
ఎలాెంట్ి భాయబధర తలెత్తౄణే, భయా ఆ డాట్ీ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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థరహయణ
ఔ ఇెంట్ి మజభాని తన బవధరన్సై, అెందఽలల ఉెండే వసఽౄ యభాగిరన్స బీభా ఙేబెంఙరడె.
అతడె ఔ యయెంప్ట్ల లలలవు బౄద యమా ాడె – యసౄ యలలా ఎలాెంట్ి పౌత్తఔయఫైన (ఫట్ీభిమల్) భాయౄ లేదఽ.
కన్స అతడె ఆ బవెంత్త బౄద భభో ఫ్ోా యవ యేల, ఫూట్ీ ప్యా ర్ ప్ాయెంబులేౄ , అథి భిలుి భాయిఖయౌగై
యసౄ వెంగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేెంథి.
e) నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడెం
ఇుడె భనెం అప్యఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం. అలాెంట్ి
ఉలా ెంగన ధరన్- డిస్కకోాజర్ లేథర తు సాచన లలా థేని థరుభధైధర జయఖవచఽి.
i.

ధరన్- డిస్కకోాజర్




యదరయణెంగ, బీభా ఔెంనలన్స ఎలాెంట్ి ాణేఔఫైన ఎెంకెైుభీ ఙేమఔప్ో ణే, బీభా ఙేలన వకిౄ పౌత్తఔ
యసౄ యల ఖ భిెంచి భ్నెంగ ఉెంట్ే,
బీభా ఔెంనలన్స అడిగై ాశ్ైలకి తనెంచఽఔుధే యధెంగ ఙెనే సభాదరధరలు
యలాడి ఙేలన సణరలు నియా క్షెంగ ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేమఔప్ో బధర] లేథర
ాప్ో జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌత్తఔ యసౄ వెంగ తయౌచి ఉెండఔప్ో బధర. అలాెంట్ి కైసఽలల అమణే అతడె
అభామఔునిగధే పలయెంచఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుెండర థరలేౄ , అథి
ఉథేెశ్ూయుఔెంగ థరచినట్ేి భిఖణెంచఫడెతేెంథి. అతడె మోసెం ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని
పలయెంచఫడెతేెంథి.

ii. తు సాచన
ఔ ఇనా్భెన్్ కెంట్లాఔుి ఖ భిెంచి సెంపలఱసౄ ఽనై సభమెంలల ఙేలే ావచధరనిై (లేిట్ ఫెంట్) ప్ాత్తనిధెం
అెంట్లయవ. అథి ఔ కచిితఫైన సత ావచనెం లేథర యశ్ుసన్సమఫైన ఔథనెం, ఉథేెశ్ెం లేథర అెంచధరగ
పలయెంచఫడెతేెంథి.
అథి సతఫైణే, అథి ప్ాభాణఔెంగ ఔడర యసౄ వభని నియౄనతెం కయయౌ.
అథే ఔ యరుసెం లేథర ఔ అెంచధర అబనుడె, అథి భెంచి యరుసెం నఽెంచి ఉదౌయెంచి ఉెండరయౌ.
తు సాచన భెెండె యకలుగ ఉెంట్లెంథి:


అభామఔెంగ ఙేలే తు సాచన అనియితఫైన లేిట్ఫెంట్ా ణో ఔడి ఉెంట్లెంథి. అయ మోసెం ఙేలే
ఉథేెశ్ెంణో ఙెనే భాట్లు కవు. అుడుడా భాతాఫే ధాభప్నెం ఙేసౄ ా, థరనిై ఔ
అలయట్లగ ఙేమని ఔ వకిౄ, తనఔునై అలయట్లకి భిసఽుణో ఏథెైధర సెంఫెంధెం ఉెంట్లెంథేమో
ణెయౌమఔ, ఆ యషమానిై ాప్ో జల్ ఫయెంలల ఆ యషమెం ాయౄ యెంచఔప్ో వచఽి.



మోసూభితఫైన తు సాచన అెంట్ే, బీభా ఔెంనలన్సని మోసెం ఙేలేెందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ెంణో,
సతెం ట్ా నియా క్ష దో యణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ు లేిట్ ఫెంట్ల
ా . ఉథర. ఔ ఙెబన్ యో ్ఔర్ తనఽ
నియెంతయెం ధాభప్నెం ఙేసౄ ాధే ఉెంట్లనధే సతెం ఙెఔప్ో వడెం.

మోసెం ఙేమడరనికి, కయలని నిజెం థరలేౄ , అెంట్ే, మోసూభితఫైన ఔథధరలు, యసౄ యనిై వకీరఔభిెంచి ఙెనే
తు ఔథధరల వలా యదరయణెంగ ఔ ఇనా్భెన్్ కెంట్లాఔుి, య్ఖల్ గ నికి భఔుెండర ప్ో తేెంథి. అలాెంట్ి
సెందభౌలలా, అప్యఫైన నభ్ఔెం ణో ఙేలే కెంట్లాఔుి ధరమఫదే ెంగ యగిప్ో తేెంథి.
ఉథర. ఔ నేభెెంట్ తన బిడు కి ఫబృయ్ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼ని ఔవర్ ఙేసౄ ఽనై సభమెంలల, ఆ బిడు కి ఖ ెండెలల
యెంధాెం సభస ఉనైట్లి ణెయౌమఔ ప్ో వచఽి. కన్స అతడికి మోసెం ఙేలే ఉథేెశ్ెం లేదఽ.
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3. బీభా ఙేమడరనికి ఆసకిౄథరమఔఫైన అెంశ్ెం
ాత్త ఇనా్భెన్్ కెంట్లాఔుికీ ఇనా్భెన్్ ఙేమడరనికి ధరమయఫైన అయోత, అెంట్ే „బీభా ఙేమడరనికి
ఆసకిౄథరమఔఫైన అెంశ్ెం‟ ఉెండరయౌ. జూదు అగిరఫెంట్ కీ, ఇనా్భెన్్ కీ ఖల పేదఫేబృట్ చాథరెెం.
a) జూదెం - ఇనా్భెన్్
నేకట్ధే తీసఽఔుెంట్ే, ఔయవ గెలుయౄయవ, ఔయవ ఒడిప్ో ణరయవ. ఔ భనిఱ ెంథెెం ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ
గెలుు, ఒట్భ లు సెంబయసఽౄధరైబ. కన్స ఔ వకిౄ ఆడే ఆట్ పయౌతెం ఏథెైధర, అెంట్ే ఆ ఆట్ణో ఎలాెంట్ి
సెంఫెంధభూ లేఔప్ో ణే, అతడె గెయౌచి ఉెండవచఽి ఔడర.
ెంథెెం ఔట్ి డెం లేథర, జూదభాడడెం కోయవిలల అభలబయ అెంశ్ెం కదఽ. అలాెంట్ి కెంట్లాఔుిలెైయైధర
ధరమయయవదే ఫన
ై అెంరలుగ భిఖణెంచఫడణరబ. అలాెంట్ి లత్తలల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇెంట్ిని ెంథెెంలల
నలడిణే, అతడె నేకట్లల ఒడిప్ో ణే, అవతయౌ ప్భీి తన ాయోజధరలు దకిుెంచఽకోవడెం కోసెం కోయవిని
ఆశ్రబెంచలేదఽ.
ఇుడె ఔ ఇెంట్ి ఖ భిెంచీ, అథి కయౌప్ో బన సెంగట్న ఖ భిెంచీ చాథరెెం. ఇెంట్ిని బీభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇెంట్ికి సెంఫెందిెంచి ఔ ధరమయఫైన సెంఫెంధెం ఉెందెంట్ే అథి – కైవలెం ఇలేా . అతడె ఆ ఇెంట్ికి
మజభాని, అథి నషిప్ో బధర, ప్డెైప్ో బధర అతడె ఆభిఔయెంగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన
సెంఫెంధెం సయుసుతెంతాఫైనథి. థరనికి అగిై ాభాదెం జయఖడెం, జయఖఔప్ో వడెంణో సెంఫెంధెం లేదఽ. ఆ
సెంఫెంధెం (భిలేషన్ ఱప్) వలా ధే అతడె నషిప్ో వడెం జభిగిెంథి. ఆ సెంగట్న [అగిై ాభాదెం లేథర
థ ెంఖతనెం] వలా ఇనా్భెన్్ వసఽౄెంథర భథర అధే అెంశ్ెంణో జభిగై నయౖినికి సెంఫెంధెం ఉెండదఽ.
ఔయవ గెయౌచీ, భభపఔయవ ఒడిప్ో త ఉెండే నేకట్లాగ కఔుెండర,
ఉెంట్లెంథి – అథి ఇెంట్ి మజభానికి నషిెం.

అగిై ాభాదెం వలా ఔట్ే పయౌతెం

జభిగిన నయౖినికి ఏథో యధెంగ నషిభియౘయెం ఇవువసఽౄెంథేమో నిభేభిెంచఽకోవడరనికి మజభాని ఇనా్భెన్్
ఔెంనలన్సకి యమౄ ాడె.
బీభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుాగన్స, అతడి డఫ ోగన్స బీభా ాయోజధరెంశ్ెం అవుతేెంథి. బీభా
ాయోజధరెంశ్ెం అలౄ తుెంలల ఉెంట్ేధే, ఔ ఇనా్భెన్్ కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల అవుతేెంథి. థరనికి
ధరమయఫైన అెంరలు ఔడర అభలలా ఉెంట్లబ.

భ కాెంరలు
బీభా ాయోజనెంలల భూడె భ కఫైన అెంరలు :
1. బీభా ఙేమఫడడరనికి అయోఫైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు, జీయతెం లేథర ట్ిషిఫైన ఫలధణరమ తఫైన వసఽౄయై
ఉెండరయౌ.
2. అలాెంట్ి అయోఫైన ఆలౄ , హఔుు, వడీు, జీయతెం లేథర ట్ిషిఫైన ఫలధణరమ తఫైన వసఽౄవుధే ఇనా్భెన్్
కి సెంఫెందిెంచిన యషమెంగ తీసఽఔుెంట్లయవ.
3. బీభా ఙేలన వకిౄ తనఽ బీభా ఙేలన ఆలౄ , హఔుు, వడీు, జీయతెం లేథర ఋణరల నఽెంచి లేుచికి
సెంఫెందిెంచిన బదాణర ాయోజధరనికి ఔ ధరమఫదే ఫైన సెంఫెంధెం ఔయౌగి ఉెండరయౌ. అథే యధెంగ, అతడె
యట్ివలా నషిెం, డేఫేజి, గమెం లేథర, అు ఙేమడెం వెంట్ి యట్ి వలా వఙేి ఆభిఔ నయౖినికి ఔడర తధే
ఫలధత వళెంఙరయౌ.
\

ఉథరహయణ
సెందయౌెం 1
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బృసి ర్ చెందారలకర్ కి ఔ ఇలుా ఉెంథి. అతడె థరని బౄద యవ. 15 లక్షల యౄప్మలు ఫలెంఔు నఽెంచి యవణెం
తీసఽఔుధరైడె.
అతడె ఆ ఇెంట్ికి బీభా ఙేమదలుిఔుెంట్ే, బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర థరనికి ఉెంథర?
ఫలెంఔుకి ఇెంట్ి యషమెంలల బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
అతడి ప్ యవఖ వకిౄ ఖ భిెంచిన సభాఙరయెం ఏబృట్ి?
సెందయౌెం 2
బృసి ర్ యౕరనియసన్ కి పలయ, ఇదె యవ నలాలు, విదఽేలెైన తయౌా దెండెాల ఉధరైయవ.
యయవ ఆభోఖెంగ ఉెండడరనికి సెంఫెందిెంచి బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర అతడికి ఉెంథర?
యభిలల ఎవభిధైధర ఆసఽత్తాలల ఙేభియౌ్ ఉెంట్ే, అతడె ఆభిఔెంగ ఏఫైధర నషిప్ో ణరడె?
అతడి ఇతయవల నలాలు ఎలాెంట్ియయవ? యళ్ా కి బీభా ాయోజధరెంశ్ెం ఏఫైధర ఉెంథర?
ఇఔుడ బీభా యషమానికీ, బీభా కెంట్లాఔుి యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిెంచి ణెలుసఽకోవడెం అవసయెం.
బీభా యషమెం బీభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సెంఫెంధఫైనథి. థరని సహజెంగ ఉెండరయౌ్న యలువ థరనికి
ఉెంట్లెంథి.
కన్స బీభా కెంట్లాఔుికి ఉెండే యషమెం, బీభా ఙేమఫడిన ఆభిఔ అెంశ్ెం ఆ ఆలౄ లలధే ఉెంట్లెంథి. ract on
the other hand is the insured‟s లైధరనిి మల్ interest in that property. బీభా ఙేలన వకిౄ ఆ
ఆలౄ ని బీభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫైన హఔుుని ఔయౌగి ఉెండరయౌ. ఇనా్భెన్్ ప్లల఼ థరని అతెంత
నిఫదే ఫైన అభలలా (in the strictest sense) కైవలెం ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ, బీభా ఙేలన వకిౄకి ఆలౄ ట్ా
ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽెంథి.

ఉథరహయణ
బృసి ర్ చెందారలకర్ తన ఇెంట్ిని తనకా నలట్ిి (భాభిిగైజి లలనఽ) ఫలెంఔు నఽెంచి యవ. 15 లక్షలు తీసఽఔుధరైడె.
అతడె ఫలెంఔుకి త్తభిగి 12 లక్షల యౄప్మలు ఔట్లిడె. ఇెంక బృగియౌన అభ్ెంట్ల భూడె లక్షలకీ థరనికి
డరయౌ్న ఫలెంఔు వడీు భాతాఫే డెతేెంథి.

ఫలెంఔు ఔడర ఆ యధెంగ ఙెయౌాెంచని ఫలలెన్్ అభ్ెంట్ల కోసెం ఇెంట్ి బౄద ఆభిఔెంగ ఆసకిౄ ఔయౌగి
ఉెంట్లెంథి. ప్లల఼లల సహ-బీభాథరయవ (కో-ఇనా్ర్ు ) గ ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి.
ఔయేళ్ ఎవభెైధర తభ ఆలౄ కి కయలని నిు నలట్ిి, ఆ ప్లల఼ కిెంద నయౖియౌై ఔా బమ్్ ఙేలేౄ, అలాెంట్ి
ఔా బమ్్ సషిెంగ మోసూభితఫైనయ, ధరమయెంగ యట్ిని త్తయసుభిెంచవచఽి ఔడర.
b) బీభా ాయోజధరెంశ్ెం అఔుడెనైుడె
అగిై ాభాదెం, మాకి్డెెంట్ల, ఆభోఖెం, ట్లాయల్ ఇనా్భెన్్ యషమాలలా బీభా ఙేమఖల అెంశ్ెం ప్లల఼
సభమెంలలనా, నషిఫైన సభమెంలలనా ఎదఽయవగ ఔనఫడడెం అవసయెం.
ళెల్ౄ భభిమ య్నల్ మాకి్డెెంట్ బీభా యషమాలలా అబణే, ాప్ో జయవ వకిౄఖతెంగనా, ఔుట్లెంఫలనికీ
ఔడర బీభా ఙేమవచఽి. ఎెందఽఔెంట్ే, ఔుట్లెంఫెం మాకి్డెెంట్ ప్లబధర, యౘలట్ల్లల ఉెంచవలల
వచిిధర అతడె / ఆఫ ఆభిఔెంగ నషిప్ో ణరయవ. అథే ఫభెైన్ కభోా బీభా అబణే బీభా ాయోజధరెంశ్ెం నషిెం
యట్ియౌాన తభుణే అవసయభవుతేెంథి.
4. దఖా భి కయణెం
ధరన్-లెైఫ్ ఇనా్భెన్్ బీభాలల ప్ట్ిెంచఫడే సాణరాలలా అనిైట్ిలలకీ చివభి సాతాెం, దఖా భి కయణెం.
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ధరన్-లెైఫ్ ఇనా్భెన్్లల కెంట్లాఔుి ప్లల఼లల నేభపునై ాభాథరల వలా నయౖిలు యట్ియౌాణేధే బీభా ఙేమఫడిన
నషి భియౘయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ఏ ఔా బమ్ యషమెంలలధైధర యట్ియౌాన నయౖినికి లేథర డేఫేజికి అసలు కయణఫేబృట్
నియృ బెంచడఫే ప్ాథబృఔ చయగ పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
దఖా భి కయణ సాతాెం బీభాలల ఙరలా కీలఔఫైనథి. ఇథి నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా సెంబయెంచిెంథో చాడరయౌ. ఆ
యధెంగ అథి బీభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄెంథో భథో నిభేభిెంచఽకోయయౌ.
ఈ నిమభెం ాకయెం, బీభా సెంస అతెంత ాదరనఫైన, సభోుతుిషిఫైన కయణెం కోసెం చాసఽౄెంథి. ఏ సెంగట్న
తభుత ఆ నషిెం సెంబయెంచిెంథో , అెంట్ే ఆ నషిెం ఏ కయణెం వలా జభిగిెంథో , ఆ ఔు అెంత్తభ కయణెం వయకై
భిబృతెం కఔ నషిెం సెంబయలేా లా ఙేలన బతౄ ెం సెంగట్నల యెంయ కోసెం యతేఔుతేెంథి.
దఽయదిషివరత
ౄ నషిెం సెంబయెంఙరఔ, కయణరలు యతఔఫో ణే, అవన్సై వయసనలట్ిి ఔ గపలుసఽఔట్లిగ జభిగిన కొనిై
సెంగట్నయౌై చానయౄ బ. అవన్సై జయఖడెం వలేా అెంత్తభెంగ నషిెం యట్ిలేా లా ఙేలన
 ఆ దఽయదిషిఔయఫైన
సెంగట్న జభిగి ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి , కొనిైయయవా దఖా భి కయణరనిై యతఔఫో వడెం అయధెంగ ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణఔు, ఔ అగిై ాభాదెం వలా న్సళ్ా నలైు గియౌెంథి. న్సళ్ా వలేా ఆ నలైు గిలెైధర, అగిై ాభాదఫే ఆ
సెంగట్నఔు దఖా య కయణెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి.

నియుచనెం
దఖా భి కయణెం గప చఽయవగా, ాపలవవెంతఫన
ై కయణెంగ నియుచిెంఫడిెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే అెంత్తభ
పయౌతెం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సెంగట్నయౌై యెంయగ తీలకళ్
ె ౄ ైెంథి. అలా యళ్ాడెంలల ఏ ఔు
సెంగట్నకీ థరనెంతట్ అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణెంగ ఙపచఽిఔుని వచిి, బదలవడరనికీ,
కొనయఖడరనికీ తగినెంత ఫలెం ఉెండదఽ.
దఖా య కయణెం సాతాెం అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఈ కిెంర థి భిల త
 ేయౌై ఖభనిెంచెండి:

ఉథరహయణ
సెందయౌెం 1
అజయ కయవ థ ెంగియౌెంచఫడిెంథి. భెెండె భోజల తభుత ప్ో య్సఽలు థరనిైడేఫేజి అబన ఔెండిషన్లల ఔనినలట్ి లయవ.
థ ెంఖ ఆ కయవని ఙెట్ి లఔు ఢీ కొట్లిడని భిరోధనలల ణేయౌెంథి. అజయ ఆ కయవకి అబన డేఫేజిల కోసెం బీభా
ఔెంనలన్సకి ఔా బెం ఙేమలేఔప్ో మాడె. ఆ కయవ „థ ెంగియౌెంఫడిన‟ కయణెంగ డేఫేజి అబెంథి. ఇనా్భెనఽ్
ప్లల఼లల „థ ెంఖతనెం‟ ఔ ాభాద (నలభిల్) కయణెంగ ఙేయిఫడలేదఽ. అెందఽకై బీభా ఔెంనలన్స అతని ఔా బమ్
ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం లేదఽ.
సెందయౌెం 2
బృసి ర్ నెంట్ ఖ యరు యుభీ ఙేసౄ ఽెంట్ే కిెంర ద డరుడె, కలు యభిగిెంథి, యౘలట్ల్కి యళ్ాఔ భ ెందఽ ఙరలా లేు
తడిగ ఉనై ధేల బౄద డి ఉధరైడె. ఆ ధేలెంణర తడిగ ఉనై కయణెంగ అతడికి జుయెం వచిిెంథి. అథి
నమోనిమాకి థరభి తీలెంథి. చివభికి ఆ కయణెం వలా అతడె చనిప్ో మాడె. అతడె చనిప్ో వడరనికి నఽమోనిమా
తక్షణ కయణెంగ ఉధరై నిజఞనికి అతడె కిెంర దడిప్ో వడభధే సెంగట్న దఖా భి కయణెం అవుతేెంథి. థీనికి
వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ బీభా లల పలఖెంగ ఈ ఔా బమ్ని ుఔుెంట్లయవ.
అగిై ాభాదెం కయణెంగ బీభాథరయవ కొనిై యకలుగ నషిప్ో ణరడె. కని అలా నషిప్ో వడరనికి కయణెం అగిై
ాభాదఫే అవుతేెంథి. కఫట్ిి , అలాెంట్ి నయౖిలు దఖా భి కయణెం వలా ప్ ెంథరడని ఙెడరనికి లేదఽ.
యవయౘభిఔెంగ చాలేౄ , అలాెంట్ి నయౖిలకి అగిై ాభాదెం బీభా ప్లల఼ల యౄెంలల యప్యెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
అలాెంట్ి నయౖిలఔు ఉథరహయణ నయౖిలు –
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భెంట్యౌై ఆయడరనికి ఉయోగిెంచిన న్సట్ి వలా ఆలౄ నషిెం సెంబయలేౄ
అగిైభాఔ లఫోెంథి భెంట్యౌై ఆభైెందఽఔు ఔయౄ వ నియుహణలల ఉెండగ, యభి నఽల వలా ఆలౄ నషిెం
సెంబయలేౄ
భెంట్లలా ఉనై ఔ బవనెం నఽెంచి భభో బవధరనికి ఆలౄ తయయౌసా
ౄ ఉెండగ ఆలౄ నషిెం సెంబయలేౄ

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
బృసి ర్ నెంట్ కి ఖ యరుయుభీ ఙేసౄ ఽెండగ, తడి ధేల బౄద డడెం వలా నఽమోనిమా వచిిెంథి.
నఽమోనిమాబయ బృసి ర్ నెంట్ భయణరనికి కయణఫైెంథి. ఇెందఽలల దఖా భి కయణఫేథి ?
I. నఽమోనిమా
II. ఖ యరభ
III. ఖ యరు యుభీ ాభాదెం
IV. దఽయదిషిెం
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ఆ

యభెంశ్ెం
a) బీభా ాకిరమలల ధరలుఖ అెంరలు ఉెంట్లబ (ఆలౄ , భిస్కు, భిస్కు ూయౌెంగ్ భభిమ బీభా కెంట్లాఔుి).
b) తన మజభానికి కొెంత లాబెం, ఆభిఔయఫైన యలువ ణెచిినలట్ేిథరనిై ఆలౄ అెంట్లయవ.
c) నషిప్ో బయ అవకరనికి ప్ాత్తనిధెం వళెంఙేథి భిస్కు.
d) నషిెం సెంపలవతని తీవాతయెం ఙేలే లత్త లేథర లతేలు లేథర నషి తీవాతని ాభాథరలుగ

నేభపునవచఽి.

e) బీభాని యధభబయ నిగ ఙేలన ఖణత సాతాెం భిస్కు ూయౌెంగ్ సాతాెంగ నలవఫడెణోెంథి.
f) ఙెలా ుఫలట్బయ కెంట్లాఔుి అెంరలలా ాత్తప్దన భభిమ ఆమోదెం, నియోెంధెం, ాత్తపలెం, చట్ి ఫదే త, ప్భీిల
యభయ ూెం, ప్భీిల భధ సభ్త్త ఔడర ఉధరైబ.
g) ఊళెంచలేని సెంగట్న జయఖడెం వలా సెంబయెంచిన నషిెం ఎెంతఫేయఔు ఉెంథో , అెంత నషిభియౘయభూ
బీభాథరయవకి అెంథిెంచడెం జయవఖ తేెందని యౘబౄ ఇవుఫడెతేెంథి.
h) భాభిడి (సఫా గైషన్), బీభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల బీభా అెంరలఔు
అనఽఖ ణెంగ, బీభాథరయవ నఽెంచి బీభా సెంస కి ఫథియ్ కవడెం.
i)

కెంట్ిాఫూషన్ సాతాెం అెంట్ే, కై ఆలౄ ని ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ బీభా ఔెంనలన్సలఔు బీభా ఙేలనుడె, నషి
భియౘయెం ఇయుయౌ్నుడె ఆ బీభా సెంస లన్సై ఔయౌల, ఫలదితేడికి వచిిన నయౖినికి బృెంచిన య భ ్
ఇవుఔడదఽ.

j)

బీభా కెంట్లాఔుిలన్సై ఉఫభిరభా లైడ్స్ సాణరానిై అనఽసభిెంచి నిఙేయౄ బ (కచిితఫైన భెంచి నభ్ఔెం).

k) ాత్త బీభా కెంట్లాఔుికీ „బీభా ఙేమదగిన ఆఔయిణ‟ తనిసభిగ ఉెండరయౌ్న అెంశ్ెం. అథి బీభాకి
భ ెందఽగ కయయౌ్న ధరమయఫైన అెంశ్ెంగ ఔడర.
l)

దఖా భి కయణెం బీభాలల ఔ కీలఔ సాతాెం. అసలు నషిెం లేథర డేఫేజి ఎలా జభిగిెంథర, అలాగై అథి నిజఞనికి
బీభా ఙేమఫడిన ాభాథరనికి సెంఫెందిెంఙే జభిగిెంథర అధే అెంరలణో ఇథి భ డిడి ఉెంట్లెంథి.
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కీలఔ శ్ఫలెలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ఆలౄ
భిస్కు
యైభీతెం (హజఞర్ు )
భిస్కు ూయౌెంగ్
ఆపర్ భభిమ సభ్త్త
ధరమయఫైన భియౕలన
ఏకబుప్ామెం
భిూయృ యరుసెంణో (ఉఫభిరభ లైడ్స్)
పౌత్తఔ యసౄ యలు (ఫట్ీభిమల్ facts)
బీభా వసఽౄవు
భాభిడి
సహకయెం (కెంట్ిాఫూషన్)
దఖా భి కయణెం
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం II.
థ ెంగియౌెంచిన సయవఔు ధరమయఫైన సాణరానిై ఉలా ెంఘెంసఽౄెంథి ఔనఽఔ అథి బీభా ఙేమదగిన భియో ్లకి భదఽ.
జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ెంథరనికి నియోెంధెం ఙెలా ుఫలట్బయ అెంశ్ెం కదఽ.
జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం III.

ఖ యరు యుభీ మాకి్డెెంట్ యషమాలఔు చలనెం ఔయౌెంచిెంథి. పయౌతెంగ అనఽకోఔుెండర బృసి ర్ నెంట్
భయణెం సెంబయెంచిెంథి. ఇథి దఖా భి కయణెం.

ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ధైత్తఔ యైభీతెం (మోయల్ హజఞర్ు ) అెంట్ే :
I. ఔ వకిౄ కైయఔిర్లల నిజఞబతీ లేథర ప్ో వడెం
II. ఔ వకిౄలల ఉెండే నిజఞబతీ భభిమ యలువలు
III. దరభి్ఔ యరుయల భిస్కు
IV. బీభా ఙేమవలలన ఆలౄ యైభీతెం
ాశ్ై 2
భిస్కు ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి:
I. ణెయౌమనియట్ి వలా బమెం
II. నషిప్ో బయ అవకశ్ెం
III. బిా క్ ాథేశ్ెంలల చికఔులు
IV. యైభీతెం
ాశ్ై 3
______________ అెంట్ే ఔ వకిౄ యయధ యకల ఆసఽౄలలా నలట్ి లఫడి నలట్ిడెం.
I.
II.
III.
IV.

ూయౌెంగ్
యైయధెం
జూదెం
డెైనబృక్ భిస్కు

ాశ్ై 4
_____________ ఆలౄ కి ఔ ఉథరహయణ కదఽ.
I. ఇలుా
II. ఎెండ
III. ప్ాెంట్, ఫఱనభీ
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IV. మోట్ర్ కయవ
ాశ్ై 5
______________ భిస్కుకి ఉథరహయణ కదఽ.
I. మాకి్డెెంట్ వలా కయవకి డేఫేజి
II. వయిున్సట్ి వలా కభోాకి డేఫేజి
III. ఫలగ యడినెందఽవలా కయవ ట్ైయవకి డేఫేజి
IV. అగిై ాభాదెం వలా ఆలౄ కి డేఫేజి
ాశ్ై 6
బూఔెంప్నికి ఔ ఉథరహయణ :
I. యతుయ భిస్కు
II. శ్కిౄవెంతఫైన భిస్కు
III. ఉప్ెంత భిస్కు
IV. లలఔులేట్ివ్ భిస్కు
ాశ్ై 7
ఈ లేిట్ఫెంట్ తభునికి సభిప్ో బయ జయఫ ని ఎెంచఽకోెండి
లేిట్ఫెంట్: బీభా ఆలౄ ని నషిప్ో ఔుెండరనా, లేథర డేఫేజి కఔుెండరనా కప్డలేదఽ.
I. ు
II. తు
III. ప్క్షిఔ సతెం
IV. ు కఔప్ో బ ఉెండవచఽి
ాశ్ై 8
__________________అెంట్ే, బీభా యషమానిై (సఫజ క్ి ఫేట్ర్) ఫట్ిి , బీభా ఙేమఫడినయభి నఽెంచి బీభా
సెంస కి హఔుులు భభిమ భియౖుభల ఫథియ్.
I.
II.
III.
IV.

చెంథర సహకయెం (కెంట్ిాఫూషన్ )
భాభిడి
ధరమయఫైన యైభీతెం
భిస్కు ూయౌెంగ్

ాశ్ై 9
బీభా సెంస అడఖఔప్ో ణే ఙెఔడని యసౄ యనికి ఉథరహయణ______________.
I. బీభాథరయవ వమసఽ
II. అగిైభాఔ మెంతాెం అఔుడే ఉెండడెం
III. ఖ ెండె జఫ ో
IV. ఇతయ బీభా యవభలు
ాశ్ై 10
కెంట్లాఔుి చభి సభమెంలల _______________ ఇవుఫడిన తు లేిట్ఫెంట్.
I. తుగ సాచిెంచట్ెం
II. కెంట్ిాఫూషన్
III. ాత్తప్దన
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IV. ప్ాత్తనిధెం

ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం I.
మోయల్ హజఞర్ు అెంట్ే, న్సత్త తడెం లేథర ఔ వకిౄ యొఔు వకిౄతు లక్షణరలు మోసూభితెంగ ఉెండడెం.
జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
„భిస్కు‟ నషి అవకరనిై ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.
జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం II.
యైయధెం అెంట్ే, ఔ వకిౄ తన నలట్ి లఫడెలనఽ యయధ యకల ఆసఽౄలుగ యసౄ భిెంచడెం.
జయఫ 4
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ఎెండ ఆలౄ గ వభీాఔభిెంఫడదఽ. ఎెందఽఔెంట్ే అథి కొయత, మాజభానెం అధే ట్స్కి లల లబల్ అబప్ో తేెంథి.
జయఫ 5
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఎఔుువ యడఔెం వలా వచిిన డేఫేజి భిస్కుగ భిఖణెంఫడదఽ.
జయఫ 6
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఔ యతుయఫైన భిస్కుకి ఉథరహయణ బూఔెంెం భిస్కు.
జయఫ 7
సభెైన ాణరభాైమెం I.
బీభా ఔ ఆలౄ ని నషిెం లేథర డేఫేజి నఽెంచి కప్డలేదఽ.
జయఫ 8
సభెైన ాణరభాైమెం II.
భాభిడి (సఫా గైషన్), బీభాకి సెంఫెందిెంచిన అనిై యకల హఔుుల, భియౖుభల బీభా అెంరలఔు
అనఽఖ ణెంగ, బీభాథరయవ నఽెంచి బీభా సెంస కి ఫథియ్ కవడెం.
జయఫ 9
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ా అడిగిణే
బీభా కొధే సభమెంలల నిుని ఆభై మెంతాెం (లైర్ ఎక్్ట్ిెంగిుషర్) అఔుడే ఉెందధే యషమెం, యళ్ై
త ఙెనవసయెం లేదఽ.
జయఫ 10
సభెైన ాణరభాైమెం I.
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ఔ కెంట్లాఔుి చయిలల ఉెండగ తు లేిట్ఫెంట్ ఇవుడెం.
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అదరమెం 12

డరఔుఫెంట్ేషన్
అదరమెం భిచమెం

బీభా భిశ్రభలల, భనెం అధేఔ యకల ఫభలు, డరఔుఫెంట్ల
ా బదలెైనయట్ిణో డీల్ ఙేమవలల ఉెంట్లెంథి. ఈ
అదరమెం భనకి యయధ యకల డరఔుఫెంట్ా నఽ ఖ భిెంచీ, బీభా కెంట్లాఔుిలల యట్ి ప్ాభ కత ఖ భిెంచీ యవభిసౄ ఽెంథి.
అలాగై ఏ ఫయెం ఎలాెంట్ి సుపలవెం ఔయౌగి ఉెంట్లెంథీ, థరనిై ఎలా నిెంప్యౌ్ ఉెంట్లెంథీ, ఔ నిభిెషిఫైన సభాఙరయెం
అడఖడరనికి కయణరలు ఏఫై ఉెండవచఽినధే యషమెం బౄద కచిితఫైన సభాఙరయెం ఇసఽౄెంథి.

ఈ అదరమెంలల బౄయవ ధేయవిఔుధే అెంరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

ాప్ో జల్ ఫభలు
ాప్ో జల్ కి అెంగీకయెం (యాతూయుఔెంగ)
న఼ాబృమెం యల఼దఽ
ఔవర్ ధనట్ల్ / బీభా సభిిక
 ెట్ / ప్లల఼ డరఔుఫెంట్
యయెంట్ీలు
ఎెండరర్్ఫెంట్ల
ా
ప్లల఼ల ఉథేెరలనఽ యయభిెంచి ఙెడెం
భెనఽవల్ ధనట్ీస్క

ఈ అదరమెం చథియన తభుత బౄయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయవ:
a)
b)
c)
d)
e)

ాప్ో జల్ ఫయెంని యవభిెంచఖలఖడెం
న఼ాబృమెం యల఼దఽని యవభిెంచఖలఖడెం
ఔవర్ ధనట్్న్స, బీభా సభిికెట్న్స చఔుగ ణెలుసఽకోవడెం, యవభిెంచఖలఖడెం
బీభా ప్లల఼ డరఔుఫెంట్లల ఉనై నిఫెంధనలనా, థరలనా యవభిెంచఖలఖడెం
ప్లల఼ యయెంట్ీలు భభిమ ఎెండరర్్ఫెంట్ా నఽ యకానిెంచఖలఖడెం
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ాప్ో జల్ ఫభలు

A.

బీభా డరఔుఫెంట్ేషన్ నఽ బీభాథరయవఔు భభిమ బీభా సెంస ఔు భధ అవగహన ఔుథిభె ై ఉథేెశ్ెంణో అెందజైమడెం
జయవఖ తేెంథి. బీభా యప్యెం లల యెంాథరబఔెంగ యడే డరఔుఫెంట్ల
ా కొనిై ఉధరైబ. యనియోఖథరయవఔు అత్త
సబౄెంలల ఉెండే వకిౄగ ఆఫణో బీభా ఏజెెంట్ే భాట్ా డరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. సెంఫెందిత డరఔుఫెంట్ా ఔు సెంఫెందిెంచి ఆఫ
అనఽభాధరలనిైెంట్ిన్స నివిత్తౄ ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భభిమ థరనిై నిెండెంలల ఆఫఔు యమడరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
యనియోఖథరయవ ఖ భిెంచి, ఆఫ బీభా అవసభలనఽ ఖ భిెంచి కైవలెం ఆఫ సభభిెంఙే డరఔుఫెంట్ా థరుభ భాతాఫే
బీభా ఔెంనలన్స
ఔ అవగహనఔు వసఽౄెంథి. భిసఽునఽ బీభా సెంస ఫయవగా అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల అయ
ఉయోఖడణరబ.
సెంఫెందిత ాత్త డరఔుఫెంట్ ణరలఔు ప్ాదరనతనఽ ఏజెెంట్ల
ా అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ. బీభాలల యడే డరఔుఫెంట్ా లల ఉనై
ాత్త సభాఙరయెం ణరలఔు సెంఫెందరనిై ఔడర ఫలగ అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.
3. ాప్ో జల్ ఫభలు
డరఔుఫెంట్ేషన్ ణొయౌ దశ్ ాప్ో జల్ ఫభలే. యట్ి థరుభ బీభాథరయవ ఈ కిెంథి యషమాలనఽ ణెయౌమజైయౄ డె:





ఆఫ ఎవయవ,
ఆఫ బీభా కోయవఔుెంట్ ెంథి,
ఆఫ బీభా థేనిై ఙేమదయౌచిెంథో , యవభలు, భభిమ
ఎెంత కలెంప్ట్ల ఙేమదయౌచిెంథి

ఈ యవభలు బీభాఔు సెంఫెందిెంచి ఆభిఔ యలువ భభిమ అనిై యసౄ యలనఽ సాచియౄబ.
a)

బీభాసెంస థరుభ భిస్కు అెంచధర

i. భిస్కు జభిగిన సెందయౌెంలల బీభా సెంస నియృ బెంచఽకోఖలఖడరనికి బీభా సెంస థరుభ కోయఫడెతేనై
భ కఫైన సభాఙరయెం మావత
ౄ బీభా ాప్ో జర్ (బీభాథరయవ) థరుభ
నిెంఫడరయౌ :



“ాప్ో జల్ ఫయెం” లల

అెంగీఔభిెంచడభా, లేథర త్తయసుభిెంచడభా భభిమ
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙే క్షెంలల, భైట్ానఽ, జఞభీ ఙేలే ఔవభైజీ ణరలఔు నిమభ నిఫెంధనలనఽ
నిభేభిెంచడెం

బీభా ఙేమదలచిన భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెంల బీభా ఔెంనలన్సకి ఉమ ఔౄ ఫైన సభాఙరయెం ాప్ో జల్ ఫయెం
లల ఉెంట్లెంథి. బీభా ాప్ో జల్ ఫభనిై నిెంనేట్ుడె అతేనైత సదఽథేెశ్ెం, యసౄ వ (ఫట్ీభిమల్)
సభాఙరయెం బణరౄన్సై యలాడియౄ భధే పలవన ఉెండరయౌ.
ఫట్ీభిమల్ సభాఙరయెం యలాడిెంఙరయౌ్న ఫలధత ప్లల఼ అభలలాకి భవడరనికి భ ెంథే తలెతౄ ేతేెంథి.
భభిమ కెంట్లాఔుి భ గిలన అనెంతయెం ఔడర కొనయఖ తేెంథి (ఈ సాణరానిై అదరమెం 2 లల యవయెంగ
చభిిెంచడెం జభిగిెంథి)
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ఉథరహయణ
ఔయేళ్ బీభాథరయవ అలాభనిై కొనయగిెంఙరయౌ్న అవసయభ ెంట్ే, లేథర తన ఫెంగయవ ఆబయణరల
యౖో యౄభ లల ఆట్ ఫేట్ిక్ అలాయెం వవస నఽ బిగిెంచఽకోయలని ఙెఫడి ఉెంట్ే, ఆ యషమానిై ఆమన
యలాడిెంఙరయౌ అెంణే కదఽ, ఆ వవస ప్లల఼ న఼భిమడ్స కొనయగిెంత కలెం సభిగ, సజఞవుగ ని ఙేలేలా
జఞఖరతౄలు ఔడర తీసఽకోయయౌ. ాత్తప్దననఽ అెంగీఔభిెంచడెంలల, తదనఽఖ ణెంగ భిసఽు ధయనఽ
నియృ బెంచడెంలల సదయవ అలాయెం ఉనికి బీభా సెంస ఔు ఔ ఫట్ీభిమల్ సభాఙరయెం అవుతేెంథి.
ాప్ో జల్ ఫభలనలై బీభా సెంస లు యదరయణెంగ బీభా ఔెంనలన్స నేయవ, లలగో, చియవధరభా భభిమ థరనిై
ఉయోగిెంఙే బీభా వయా ెం/తయయౘ/ఉతత్తౄ వెంట్ి యవభలనఽ నేభపుెంట్లబ. ాప్ో జల్ ఫయెంలల ఔ భ థిాత
ధనట్ నఽ జత ఙేమడెం బీభా ఔెంనలన్సలఔు భిప్ట్ి. అబణే ఈ యషమెంలల ఔ ాభాణీఔిత ఫభ్ట్ గన్స,
దే త్త గన్స లేవు.

ఉథరహయణ
ఇలాెంట్ి ధనట్్ ఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
„భిసఽునఽ భథిెంు యేలేెందఽఔు కయయౌ్న ఫట్ీభిమల్ సభాఙరభలనఽ యలాడెంచఔప్ో వడెం, తుథో వ ట్ిి ెంఙే
సభాఙరయెం ఇవుడెం, మోసెం, లేథర బీభాథరయవ సయౘమ నిభఔయణ వెంట్ియ జఞభీ ఙేలన ప్లల఼ లల ఉనై
ఔవభైజీని యదఽె ఙేయౄ బ‟,
„ాప్ో జల్ నఽ ఔెంనలన్స అెంగీఔభిెంచి, భభిమ ూభిౄ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచినెంత వయఔ ఔెంనలన్స భిస్కు లల
ఉెండదఽ‟.

భ కఫైన అెంశ్ెం
ఫట్ీభిమల్ యసౄ యలు: ఔవర్ ఙేమాయౌ్న భిసఽునఽ బీభా సెంస అయ ెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అత్త భ కఫైన
అెంరయౌయ. భభోలా ఙెప్లెంట్ే ఈ యసౄ యలన్సై బీభా ణరలఔు అనిై అెంరలఔ సెంఫెందిెంచినయ. థిఖ వ
అెంరలఔు సెంఫెందిెంచి బీభా ఔెంనలన్స నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేమఖయౌగినయ:

i. బీభా భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడెం, లేథర త్తయసుభిెంచడెం,
ii. ఙరభిజ ఙేమాయౌ్న న఼ాబృమెం బణరౄనిై నిభేభిెంచడెం, భభిమ
iii. భిస్కు నఽ ఔవర్ ఙేలే భభిమ నయౖినిై ఙెయౌాెంఙే భాభాలఔు సెంఫెందిెంచిన భిసత్తతేలనలై ాణేఔ
నిఫెంధనలనఽ కెంట్లాఔుిలలధే ప్ ెందఽయచడెం.

ాప్ో జల్ ఫయెంలల డిఔాభైషన్: బీభా ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ ాప్ో జల్ ఫయెం చివభోా ఔ డిఔాభైషన్ నఽ జత
ఙేయౄ బ. థరనినలై బీభా సెంస సెంతఔెం ఙేసౄ ఽెంథి. బీభాథరయవ ఫభనిై తులేా ఔుెండర నిెంప్డని, భభిమ
అెందఽలల నేభపునై అెంరలనిైెంట్ిన్స సభిగ అయ ెం ఙేసఽఔుధరైడని ఇథి ఙెఫ తేెంథి. తథరుభ ఔా బమ్ భమెంలల
యసౄ యలనఽ తుగ యకానిెంఙరయధే యపేథరలఔు అవకశ్ెం లేఔుెండర ఙేసౄ ఽెంథి. బీభాథరయవ యషమెంలల
అతేనైత సదఽథేెశ్భధే ాదరన సాణరానిై ఇథి ూభిౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
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ఉథరహయణ
ఇలాెంట్ి డిఔాభైషనా ఔు ఉథరహయణలు:
„ఎఖ వ అెంరలన్సై అనిై యషమాలలానా యసౄ వఫేనని, భభిమ బీభా దయకాసఽౄఔు సెంఫెందిెంచి బౄఔు
యలాడిెంచిన సభాఙరయభెంట్ృ ఏబౄ లేదని ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలెంగ ాఔట్ిసౄ ఽధరైెం.‟
„ధరఔు/భాఔు భభిమ (బీభాథరయవ నేయవ) భధ కెంట్లాఔుిఔు ఈ డిఔాభైషధే ప్ాత్తథిఔ అని ధేనఽ/ఫేభ
అెంగీఔభిసౄ ఽధరైెం.‟
b)

ాప్ో జల్ ఫయెంలల వఙేి ాశ్ైల సుపలవెం

ాప్ో జల్ ఫయెం లల ఉెండే ాశ్ైల సెంక, సుపలవెం సెంఫెందిత బీభా తయఖత్తని ఫట్ిి భాయవతేెంట్లబ.
i.

ా , దఽకణరల వెంట్ి యథరల఼థర/ాభాణీఔిత
అగిై ాభాదెం బీభా ాప్ో జల్ ఫభలు యదరయణెంగ ఇళ్ై
భిస్కుల ఔవభైజీకి ఉయోఖడేయ. పలభీ ప్భిరరబృఔ భిస్కుల యషమెంలల సదయవ భిస్కు ఆయెంపలనిై థరనిై
అెంగీఔభిెంఙే భ ెందఽ బీభా సెంస ఔయభి సభిచాసఽఔుెంట్లెంథి. కొనిైయయవా నిభిెషి సభాఙరయ లేఔయణ
కోసెం ాప్ో జల్ ఫయెం ణో ప్ట్ల ాణేఔ ారైవయని ఔడర యడణరయవ.
అగిై ాభాదెం బీభా ాప్ో జల్ ఫయెం ఇతయ అెంరలణో ప్ట్ల ఆలౄ వయృ ననఽ ఔడర కోయవచఽి. అెందఽలల
థిఖ వ సభాఙరయెం ఉెండవచఽి:







ఫమట్ి గోడలు భభిమ నలై ఔు నిభ్ణెం, అెంతసఽల సెంక
బవనెంలలని ాత్త ప్ో యిన్ ఆఔునేషన్ భిల త్త
భ ుఔు థరభితీమఖల వసఽౄవుల ఉనికి
ఉతత్తౄ ాకిమ
ాత్తప్థిత బీభా బణరౄలు
బీభా కలావది, బదలెైనయ.

ii. మోట్లర్ బీభాఔు, యహనెం, థరని నితీయవ, తమాభీ, మోమఖల యభయ ూెం, థరనిై మజభాని ఎలా
చాసఽఔుెంట్లడె, భభిమ బీభా చభితా తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన ాశ్ైలు ఉెండవచఽి.
iii. ఆభోఖ, వకిౄఖత ాభాద భభిమ ామాణ బీభా వెంట్ి వకిౄఖత అెంరల యషమానికి వలేౄ ,
ాత్తప్దనథరయవ ణరలఔు ఆభోఖెం, జీవన రైయౌ, అలయట్ల
 ేలు,
ా , భ ెందఽనఽెంచి ఉనై ఆభోఖ భిల త
యైదయఫైన చభితా, వెంశ్ప్యెంయెంగ వసఽౄనై లక్షణరలు, ఖత బీభా అనఽబయల వెంట్ియట్ిని
ాప్ో జల్ ఫభలలా ఙేయవయౄయవ.
iv. ఇతయ చిలా య బీభా, ాప్ో జల్ ఫభలు తనిసభి. భభిమ సదఽథేెరనికి సెంఫెందిెంచిన ఉభ్డి చట్ి
ఫలధతనఽ అయ అనఽవభిౄెంజైయౄ బ.
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c)

ాప్ో జల్ అెంరలు

i.

ాప్ో జర్ ూభిౄ నేయవ

ాప్ో జర్ తననఽ ణరనఽ అసెంథిఖేెంగ ఖ భిౄెంచఖయౌగి ఉెండరయౌ. ఎవభిణో ెందెంలలకి ాయేయెంచిెంథీ బీభా
సెంస ఔు ణెయౌల ఉెండట్ెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం తథరుభ ప్లల఼లలని లాపలలు బీభాథరయవఔు అెంథేెందఽఔు
యలుెంట్లెంథి. ఖ భిౄెంునఽ నియౄనెంచడెం భిస్కు బీభాఔు సెంఫెందిెంచి యయసఽల ఖ భిౄెంులల ఔడర ఙరలా
భ కఫైన అెంశ్ెం. (భయణెం సెంబయెంఙే సెందయౌెంలల తనకా, ఫలెంఔు, లేథర చట్ి యఫైన యయసఽలు)
భభిమ ఔా బమ్నఽ కోభయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ii. ాప్ో జర్ అడా స్క, కెంట్లఔుి యవభలు
ఎఖ వ నేభపునై కయణరలు ాప్ో జర్ చియవధరభా భభిమ కెంట్లక్ి యవభల లేఔయణలఔు వభిౄయౄ బ.
iii. ాప్ో జర్ విత్తౄ , ఉథో ఖెం లేథర యప్యెం
ఆభోఖ భభిమ వకిౄఖత మాకి్డెెంట్ బీభా వెంట్ి కొనిై సెందభౌలలా ాప్ో జర్ విత్తౄ , లేథర యప్యెం ఙరలా
భ కభవుణరబ. ఎెందఽఔెంట్ే భిస్కు నిభేయణలల అయే భ కెం కఖలవు.

ఉథరహయణ
ఔ ఫస్కి పుడ్స భెయి భెెంట్ డెయౌవభీ భాన్. యనియోఖథరయవఔు ఆయౘయెం అెంథిెంఙేెందఽఔు అతనఽ నితెం
ళెచఽి యేఖెంణో తయచా మోట్లయవలలైకళ్
ి ా నలై ామాణెం ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. కఫట్ిి అథే భెయి భెెంట్ లల ని
ఙేలే అకౌెంట్ెంట్ వెంట్ియభిణో ప్ో యౌలేౄ అతనఽ ాభాథరల ఫలభిన డే భిసఽు ఎఔుువ.
iv. బీభా యషమ యభెంరనికి సెంఫెందిెంచిన యవభలు, ఖ భిౄెంు
బీభా కోసెం ాత్తప్థిసౄ ఽనై అెంశ్ెం ఏబృట్నైథి ాప్ో జర్ సషిెంగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
అథి ఈ కిెంథియట్ిలల ఏదనైథి ాప్ో జర్ నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి:

iii. నలైయేట్ కభ [థరని ఖ భిౄెంుణో ప్ట్ల. అెంట్ే ఇెంజన్ నెంఫర్, ఙరలస్క నెంఫర్, భిజిలేిరషన్ నెంఫర్ వెంట్ియ]
లేథర
iv. నియస ఖిహభా [థరని ూభిౄ చియవధరభాణో భభిమ ఖ భిౄెంు సెంకణో] లేథర
v. యథేయౕ ామాణభా [ఎవయవ, ఎుడె, ఏ థేరనికి, ఎెందఽఔు] లేథర
vi. వకిౄఖతఆభోఖ బీభాధర [వకిౄ నేయవ, చియవధరభా, భభిమ ఖ భిౄెంు] బదలెైనయ. కైసఽనఽ ఫట్ిి

v. బీభా భయ అధేథి బీభా ఙేమఫడిన బణరౄనిై ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి. ఇెంక ప్లల఼ ాకయెం బీభా సెంస
ఫలధత భిబృత్తని ఔడర అనిై ాప్ో జల్ ఫభలలానా యదిగ నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
ఆలౄ బీభా అబణే ఖనఽఔ బీభా ఙేమ ాత్తప్థిెంచిన ఆలౄ ణరలఔు ఆభిఔ యలువనఽ నేభపుధరయౌ. ఆభోఖ
బీభా అబణే ఆస్రత్త చికిత్ కయవి కవచఽి. ఇఔ వకిౄఖత ాభాద బీభా అబణే ాభాదెంలల ప్ాణ
ా ఙేతేలు ప్ో బనెందఽఔు, లేథర చాు ప్ో బనెందఽఔు ఫదఽలుగ కొెంత లయ బతౄ ెం
నయౖినికి, కళ్ై
కవచఽి.
vi. ఖతెంలల బీభా- ఇట్ి భోజులలా బీభా
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ాప్ో జర్ తన ఖత బీభా యవభలనఽ ఖ భిెంచి బీభా సెంస ఔు యదిగ ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అతని బీభా
చభితానఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి ఉఔభిసౄ ఽెంథి. కొనిై భాభెుట్ా లల బీభా సెంస లు బీభాథరయవ ణరలఔు
యవభలనఽ గోెంగ ఇచిిుచఽిఔుెంట్లెంట్లబ.
ఎుడెైధర ఏ బీభా సెంస అబధర తన ాప్ో జల్ నఽ త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథర ాణేఔ నిఫెంధనలు
యదిెంచిెంథో , యట్ివలా న఼ాబృమెం నలభిగిెంథేమో, లేథర ప్లల఼ని భెనా ఙేలేెందఽఔు త్తయసుభిెంచిెంథేమో, లేథర
ప్లల఼ని యదఽె ఙేలెంథేమో బీభా సెంస ఔు ాప్ో జర్ యదిగ ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ాస్కఽతతెం ఏ ఇతయ బీభా సెంస త అబధర బీభా ఉెంథేమో, ఉెంట్ే అలాెంట్ి సెంస ల నేయానఽ ణెయౌమజైమాయౌ.
భ కెంగ ఆలౄ బీభాలల బీభాథరయవ లు బీభా సెంస ల నఽెంచి ప్లల఼లు తీసఽకోవడెం ఏథెైధర నషిెం
జభిగినుడె ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ సెంస ల నఽెంచి బీభా ఔా బమ్ ప్ ెందడెం జయవఖ తెంట్లెంథి. అెందఽకై
అలాెంట్ుడె బీభా సెంస లు యట్ల సాణరానిై ప్ట్ిెంఙేెందఽఔు యలుగ ఈ సభాఙరయెం అవసయెం
అవుతేెంథి.
తథరుభ
కై
భిసఽుఔు
ఔట్ికి
బృెంచిన
ప్లల఼ల
థరుభ
బీభాథరయవ
లాబడఔుెండర/నషిప్ో ఔుెండర ఉెంట్లడె.
నలైగ వవకిౄఖత ాభాద బీభాలల ఔవభైజీ (బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెం)ని ఇతయ న఼ఏ ప్లల఼లా లని బీభా బతౄ ెం
ఆదరయెంగ ఎెంణో కొెంత బణరౄనికి భిబృతెం ఙేలేెందఽఔు బీభా సెంస ామత్తైసఽౄెంథి.

అపలసెం
ఖత అదరమాలలాని బీభా సాణరాలనఽ ఔయభి త్తయగైమెండి. భభిమ నషిభియౘయెం, యట్ల, అతేతౄ భ
సదఽథేెశ్ెం, యలాడి వెంట్ియట్ిని యలాడిెంఙేలా ాప్ో జల్ ఫభనిై ఎలా యౄప్ ెంథియౄ భో ఖ యవౄ ఙేసఽకోెండి.
మోట్లయవ భభిమ అగిై ాభాదెం ాప్ో జల్ ఫయెం అెంరలనఽ అనఽఫెంధెం ఎ భభిమ బి లల ఇవుడెం జభిగిెంథి.

దమచల ాప్ో జల్ ఫభలనఽ జఞఖరతౄగ చదవెండి. భభిమ యట్ిలలని అెంరల ాపలయనిై జఞఖరతౄగ
అయ ెం ఙేసఽకోెండి. భభిమ బీభా కెంట్లాఔుిఔు యట్ి సెంఫెందరనిై ఔడర ణెలుసఽకోెండి.
vii. నషి అనఽబవెం
ాప్ో జర్ తనఔు యట్ియౌాన నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలనఽ, యట్ికి బీభా ఔవభైజీ ఉెంథర లేథర అనై
యవభలనఽ ాఔట్ిెంఙరయౌ్ెంథిగ అతనిై కోయడెం జయవఖ తేెంథి. బీభా సెంస ఔు ఇథి అవసయఫైన
సభాఙరభనిై ఇసఽౄెంథి. భభిమ ఖతెంలల యట్ియౌాన భిసఽులనఽ బీభాథరయవ ఎలా నిపలబెంచఽఔునైథీ అయ ెం
ఙేసఽఔుధేలా ఙేసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి ఇలాెంట్ి సభాదరధరల థరుభ భిసఽునఽ అెండర్ భెైట్యవా ఫయవగా అయ ెం
ఙేసఽఔుెంట్లయవ. భభిమ భిస్కు తనిఖీలు జయడెం, లేథర భభినిై యవభలు లేఔభిెంచడెంనలై ఔ నియృ మెం
తీసఽఔెంఉట్లయవ.
viii.బీభాథరయవ డిఔాభైషన్
ాప్ో జల్ ఫయెం ఉథేెశ్ఫే బీభా సెంస లఔు యలెైనెంత ఎఔుువగ యసౄ వ సభాఙరయెం అెందజైమడెం. కఫట్ిి ఈ
ఫయెంలల బీభాథరయవ ణరనిచిిన సభాదరధరలు యసౄ వభని, ఔచిితఫైనవని, ఈ ఫయఫే బీభా కెంట్లాఔుిఔు
ప్ాత్తథిఔ కఖలదని అెంగీఔభిసౄ ా డిఔాభైషన్ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. తుడె సభాదరనెం ఏథెైధర ఇలేౄ
కెంట్లాఔుినఽ ఔున నలట్ిడరనికి బీభా సెంస లఔు అదికయెం ఉెంట్లెంథి. అనిై ాప్ో జల్ ఫభలఔ సభానెంగ
ఉెండే ఇతయ యపలగలలా సెంతఔెం, ణేథీ భభిఉ కొనిైయయవా ఏజెెంట్ల లఫయవ్ వెంట్ియ ఉెంట్లబ.
ix. ాప్ో జల్ ఫభనిై యడెకోని క్షెంలల బీభా సెంస లు భఖిఔెంగ, యౌఖితూయుఔెంగ లేఔభిెంచిన
సభాఙరభనిై బీభా సెంస లు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ. భభిమ అట్ి నఽెంచి 15 భోజులలాల ఆ
సభాఙరభనిై ాప్ో జర్ ఔు అెందజైమడఫే గఔ ఔవర్ ధనట్ లల లేథర ప్లల఼లల ఔడర నేభపుధరయౌ. నమోదఽ
ఙేమని ఏ సభాఙరయెం యషమెంలల అబధర థరనిై యవజువు ఙేసఽకోయయౌ్న ఫలధత బీభా సెంస బౄథే
ఉెంట్లెంథి. సదయవ సభాఙరభనిై బీభాథరయవ థరచినలట్ి లడని గన్స, తుడె సభాఙరయెం అెందజైరడని గన్స,
తుథో వ ట్ిి ెంచజూరడని గన్స, భభై ఇతయ దే త్తకెైధర ప్లడి బీభా ఔవభైజీ ప్ ెంథరడని ఆభోనెంచజఞలదఽ.
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అెంట్ే బీభా ఔెంనలన్సకి తనఔు భ్ఖిఔెంగ, ఇతయణరా అెంథిన బతౄ ెం సభాఙరభన్సై నమోదఽ ఙేమాయౌ్న
ఫలధత ఉెంట్లెంథి. ఫలల అప్ యౄెంలల ఈ యషమానిై ఏజెెంట్ల దిఱిలల ఉెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
4. భధవభిౄ ప్తా
భధవభిౄకి అట్ల బీభాథరయవ ట్ా , ఇట్ల బీభా సెంస ట్ా ఇదె భి ట్లా ఫలధత ఉెంట్లెంథి.
బీభా ఔెంనలన్స భభిమ బీభాథరయవ భధ భధవభిౄగ వవహభిెంఙే ఏజెెంట్ల లేథర ఫోా ఔర్ ఔు బీభాథరయవఔు
బీభా ఔెంనలన్స అెందజైలన భిసఽుఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై అెందజైమాయౌ్న ఫలధత
ఉెంట్లెంథి.
భధవభిౄకి ప్ాలలక్ి యషమెంలల ఫలధత ఉెంట్లెందని ఐఆర్డీఏ నిఫెంధనలు నేభపుెంట్లధరైబ.

భ కాెంరలు
ప్లల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ట్ా భధవభిౄ ఫలధత
“ాత్తప్థిత ఔవభైజీ ఖ భిెంచిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై బీభా సెంస లేథర థరని ఏజెెంట్ల లేథర ఇతయ
భధవయవౄలు ప్లల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ణెయౌమజైమాయౌ. తథరుభ తన ాయోజధరలఔు సభిప్ో బయ అతేతౄ భ
బీభా ఔవభైజీని ప్లల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు యలు ఔయౌెంఙరయౌ’’ అని ఐఆర్డీఏ నిఫెంధన
నేభపుెంట్ ెంథి.
ప్లల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఖనఽఔ బీభా సెంస లేథర తన ఏజెెంట్ల లేథర బీభా భధవభిౄ సలయౘనలైధే ూభిౄగ
ఆదరయడి ఉెంట్ే అుడె సదయవ వకిౄ అతనికి తట్స పలవెంణో సలయౘ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

ఏ కయణెంణోధధ
ై ర ాప్ో జల్ భభిమ సెంఫెందిత ాణరలనఽ ప్లల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ నిెంఔప్ో ణే
ఆమా ణరాలలాని అెంరలనఽ ప్లల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ూభిౄయ బలల చథియ యనిెంఙరనని,
కెంట్లాఔుి ణరలఔు ప్ాదరనతనఽ అతనఽ ూభిౄగ అయ ెం ఙేసఽఔుధరైడని నేభపుెంట్ృ ాప్ో జల్ ఫయెం
చివభోా ఔ డిఔాభష
ై న్ ణరానిై ఙేయివచఽి.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
సాతాెం కెంట్ిాఫూషన్ ప్ాదరనఫేబృట్ి?
I. కెాబెంలలని కొెంత పలగనిై బీభా సెంస ణో ప్ట్ల బీభాథరయవ ఔడర ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄెంథి.
II. ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెండే బీభాథరయవలెంణర ూల్ లలని సహపలఖ లు ఙేలన కెాబెంఔు యభి న఼ాబృమెం
నిషత్తౄ లల ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄెంథి.
III. కై వకిౄకి ఔవభైజీ ఇసఽౄనై లు బీభా సెంస లు ఔుణరట్ినలైకి వచిి కెాబెం బణరౄనిై నిభిెషి నిషత్తౄ లల
ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄెంథి.
IV. బీభాథరయవ ఔెంట్ిాఫూట్ ఙేలన న఼ాబృమెం ఏడరథి బతౄ ెంలల సభాన యబథరలలా ఔెంట్ిాఫూట్ అబయలా ఇథి
చాసఽౄెంథి.
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ాత్తప్దనఔు అెంగీకయెం

B.

సెంూయృ ెంగ ూభిౄ ఙేలన ాప్ో జల్ ఫయెం ఈ థిఖ వ సభాఙరభనిై ఇసఽౄెందని భనెం చారెం:






బీభాథరయవ యవభలు
బీభా అెంశ్ు యవభలు
అవసయఫైన ఔవభైజీ తయయౘ
యనఽఔల భభిమ ాత్తఔల పౌత్తఔ లక్షణరలు నిభ్ణెం తయయౘ భభిమ
అగిైభాఔ భిఔభల ఏభట్ల, లలఔభిట్ీ తయయౘ బదలెైన యవభలు ఔడర.,
బీభా భభిమ నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన ఖత చభితా

ధరణత, వమసఽ,

అెంగీకయెం ణెయౌనే భ ెందఽ భిసఽునఽ అెంచధర యేలేెందఽఔు భిస్కు యలువ, తయయౘలనఽ ఫట్ిి భ ెందసఽౄ తనిఖీ సభైునఽ
ఔడర బీభా సెంస ఏభట్ల ఙేమవచఽి. ాప్ో జల్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై సభాఙరయెం ఆదరయెంగ భభిమ
భిస్కు తనిఖీ నియేథిఔలలని యవభల ఆథరయెంగ అదను ారైవయ భభిమ ఇతయ డరఔుఫెంట్ా ఆదరయెంగ బీభా
సెంస నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లెంథి. తభుత భిస్కు ఫఔిర్ ఔు అభలు ఙేమాయౌ్న భైట్లనఽ బీభా సెంస నియృ బసఽౄెంథి.
భభిమ బీభాథరయవఔు భ ెందఽగధే యవభిెంచిన లు ఇతయ అెంరల ఆదరయెంగ న఼ాబృమెంనఽ లెకిుసఽౄెంథి.
ాప్ో జల్్ నఽ బీభా సెంస యేఖెంగ, సభయ ెంగ ప్ాలలస్క ఙేసౄ ఽెంథి. భభిమ తీసఽఔునై అనిై నియృ మాలనా
యౌఖితూయుఔెంగ సభ చిత ఖడెవు లలల ణెయౌమజైసౄ ఽెంథి.

నియుచనెం
అెండర్ భెైట్ిెంగ్: నిభైెశ్కల ాకయెం ాప్ో జల్ నఽ ఔెంనలన్స 15 భోజులలాల ప్ాలలస్క ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ
ట్ైమ్ లెైనానఽ ఏజెెంట్ల ఖ యవౄెంచఽకోయలని యదరయణెంగ పలయసఽౄెంట్లయవ. అెంణేగఔ యట్ిని అెంతయా తెంగ
ఫలల అప్ ఙేసౄ ఽెండరయౌ. అవసయఫన
ై ుడె ఔసి భర్ సభీుస్క థరుభ ప్లల఼ కొనదలచిన
వకిౄ/బీభాథరయవఔు ణెయౌమజైసౄ ఽెండరయౌ. ఇలా ాప్ో జల్ నఽ తనిఖీ ఙేల, భభిమ అెంగీకయెంనలై
తీసఽఔునై నియృ మానిై అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయవ.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 2
నిభైెశ్కల ాకయెం ాప్ో జల్ నఽ బీభా ఔెంనలన్స __________ భోజుల లలల ప్ోా లలస్క ఙేమాయౌ.
V. 7 భోజులు
VI. 15 భోజులు
VII. 30 భోజులు
VIII.45 భోజులు
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C.

న఼ాబృమెం ల఼ుఔయణ

నియుచనెం
న఼ాబృమెం అధేథి బీభా ఙేమాయౌ్న అెంరనికి బీభా కెంట్లాఔుిల పలఖెంగ ఔవభైజీ ఇచిినెందఽఔు
బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙే ాత్తపలెం లేథర బతౄ ెం.
3. భ ెందసఽౄగ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు (బీభా చట్ి ెం, 1938లలని లలక్షన్ 64 యబీ)
బీభా చట్ి ెం ాకయెం, న఼ాబృమానిై భ ెందసఽౄగధే, అెంట్ే బీభా కెంట్లాఔుి బదలబయ భ ెంథే ఙెయౌాెంఙరయౌ్
ఉెంట్లెంథి. ఇథి ఔ భ కఫైన ప్ా యజన్. బీభా ఔెంనలన్స న఼ాబృమానిై అెందఽఔునై తభుత భాతాఫే
ఙెలా ుఫలట్బయ బీభా కెంట్లాఔుి ూయౄ వుతేెంథి. భభిమ భిస్కు నఽ బీభా ఔెంనలన్స ల఼ుఔభిసౄ ఽెంథి. ఇథి
పలయతథేశ్ెంలల జీయణేతయ బీభా భిశ్భ
ర ణరలఔు ాణేఔ ఼చర్.

భ కాెంరలు
f) బీభా చట్ి ెం-1938లలని లలక్షన్ 64 యబీ ఏెం ఙెఫ ణోెందెంట్ే ఏ బీభా సెంస ఔడర భ ెందసఽౄగ న఼ాబృమెం

తనఔెందనిథే, లేథర అలా ఙెయౌాయౄ భని యౘబౄ ఇవునిథే, లేథర నిభేభిత దే త్తలల డిప్జిట్ నఽ భ ెందసఽౄగధే
అెందజైయౄ భని అెంగీఔభిలేౄ త భిస్కు నఽ అెంగీఔభిెంచభదని నేభపుెంట్ ెంథి.

g) బీభా ఏజెెంట్ల ప్లల఼ ణరలఔు న఼ాబృమెంనఽ బీభా సెంస తయపున వసాలు ఙేలే క్షెంలల ఆ బణరౄనిై

అతనఽ అలా వసాలు ఙేలన ఇయయై ధరలుఖ ఖెంట్లలాగ (ఫలెంఔు భభిమ ప్ో సి ల్ లలలవులు
బృనయౘబెంచఽఔుని) సెంస ఔు జభ ఙేమాయౌ. లేదెంట్ే ప్ో స్కి థరుభ బీభా సెంస ఔు జభ ఙేమాయౌ. తన
ఔబృషన్ నఽ ఔడర ఆ బతౄ ెం నఽెంచి బృనయౘబెంచఽకోభదఽ.

h) నఖదఽ లేథర ఙెఔుు యౄెంలల న఼ాబృమెం నఽ ఙెయౌాెంచిన ణేథీ నఽెంచి భాతాఫే భిస్కు నఽ ల఼ుఔభిెంఙేెందఽఔు బీభా
ఔెంనలన్స అెంగీఔభిెంఙరలని నేభపునడెం జభిగిెంథి.

i) న఼ాబృమెం నఽ ప్ో సి ల్ లేథర భన్స ఆయు ర్ థరుభ లేథర ఙెఔుు థరుభ ప్ో స్కి ఙేమాయౌ. అలా భన్సమాయు ర్ నఽ ఫ క్
ఙేలన, లేథర ఙెఔుునఽ ప్ో స్కి ఙేలన ణేథీ నఽెంఙే భిస్కు నఽ ల఼ుఔభిెంచవచఽి.

j) ప్లల఼ని యదఽె ఙేసఽకోవడెం, లేథర నిమభ నిఫెంధనలనఽ భాయవికోవడెం భభిమ షయతేలు తథితభలనఽ

భాయిడెం వలా బీభాథరయవఔు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం భీపెండ్స ఏఫైధర ఉెంట్ే బీభా సెంస థరనిై కరస్కు ఙెఔుు,
లేథర ప్ో సి ల్/భన్స ఆయు ర్ థరుభ బీభాథరయవఔు ధేయవగ ఙెయౌాెంఙరయౌ. భభిమ ఇెందఽఔు సెంఫెందిెంచి బీభాథరయవ
నఽెంచి బీభా సెంస ఔ యల఼దఽ తీసఽకోయయౌ. భభిమ ఆ భిపెండ్స నఽ ఎట్ిి భిల త
 ేలలానా ఏజెెంట్ల కాణరఔు
జభ ఙేమభదఽ.

నలైన నేభపునై న఼ాబృమెం ణరలఔు భ ెందసఽౄ షయతేఔు కొనిై బృనహబెంులనఽ బీభా నిఫెంధనలు 58
భభిమ 59లలా ఉధరైబ.
4. న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు దే త్త

భ కాెంరలు
బీభా ప్లల఼ తీసఽకోవడరనికి ాత్తప్థిసౄ ఽనై వకిౄ, లేథర ప్లల఼థరయవ బీభా సెంస ఔు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెంనఽ
కిెంద నేభపునై ఏథో ఔ దే త్తలల, లేథర ఎఔుువ దే తేలలా ఙెయౌాెంచవచఽి:

j) నఖదఽ;
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k) పలయత్ లలని ఏథెైధర ఱలడాల్ు ఫలెంఔు ణరలఔు ఙెఔుులు, డిభాెండ్స డరాఫ్ుిలు, నే ఆయు యా వ, ఫలెంఔర్్
ఙెఔుుల వెంట్ి ఏయైధర ఖ భిౄెంు ప్ ెంథిన ధగోఱమఫ ల్ ఇనఽ్ట
ా ఫెంట్ా థరుభ;

l) ప్ో సి ల్ భన్సమాయు ర్;
m) కెడ
ర ిట్ లేథర డెబిట్ కయవులు;
n) ఫలెంక్ గయెంట్ీ లేథర నఖదఽ జభ;
o) ఇెంట్భెైట్;
p) ఇ-ఫథియ్
q) ాప్ో జర్ లేథర ప్లల఼థరయవ సాచనల ఫేయఔు ాతక్ష కెడ
ర ిట్ా ల లేథర జీయత బీభాథరయవ ఫలెంఔు ఫథియ్ల
థరుభ;

r) కలానఽఖతెంగ సెంస ఆమోథిెంచిన ఏథెైధర ఇతయ దే త్త థరుభ;
ఐఆర్డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం ఔయేళ్ ాప్ో జర్/ప్లల఼థరయవ ఖనఽఔ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంునఽ ధట్ ఫలెంకిెంగ్
థరుభ, లేథర కెరడిట్/డెబిట్ కయవు థరుభ ఙేమదలచఽఔుెంట్ే నేఫెంట్ నఽ కైవలెం సదయవ
ాప్ో జర్/ప్లల఼థరయవ నేభిట్ ఉనై ధట్ ఫలెంకిెంగ్ కాణర, లేథర కెరడిట్/డెబిట్ కయవు థరుభ భాతాఫే
ఙేమాయౌ.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 3
ఔయేళ్ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు ఙెఔుు థరుభ జభిగిణే థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
V. ఙెఔుునఽ ప్ో సఽి ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼ుఔభిెంచవచఽి
VI. ఙెఔుునఽ బీభా ఔెంనలన్స జభ ఙేసఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼ుఔభిెంచవచఽి
VII. ఙెఔుునఽ బీభా ఔెంనలన్స అెందఽఔునై ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼ుఔభిెంచవచఽి
VIII.ఙెఔుునఽ ాప్ో జర్ జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽెంచి భిస్కు నఽ ల఼ుఔభిెంచవచఽి
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ఔవర్ ధనట్్/ బీభా సభిికెట్/ప్లల఼ తాెం

D.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ ూయౄ మాఔ ప్లల఼ని జఞభీ ఙేమడరనికి కసౄ సభమెం ట్ి వచఽి. ప్లల఼ ఏభట్ల నలెండిెంగ్ లల
ఉెండగ లేథర ప్లల఼ లేథర బీభా సెంాథిెంులు జయవఖ తేనైుడె షయతేల ప్ాత్తథిఔన లేథర లేథర
యసౄ వెంగ వభిౄెంఙరయౌ్న భైట్లనఽ నియే భిెంఙేెందఽఔు ప్ాత్తథిఔలనఽ తనఖీ ఙేసౄ ఽనైుడె ప్లల఼లల పలఖెంగ యక్షణ
కోసెం ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఔవర్ ణరలఔు వయృ ననఽ అథి అెందజైసౄ ఽెంథి. కొనిైయయవా బీభా సెంస లు ఔవర్
ధనట్ ఫదఽలు ప్ా యజనల్ బీభా ఔవర్ నఽ ధఽాయఔభిసౄ ా ఔ లేకనఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
ఔవర్ ధనట్ నలై యిెంులేబౄ ఉెండఔప్ో బధర బీభా ఙేలన సెంఫెందిత తయఖత్తకి సెంఫెందిెంచిన యదరయణ నిమభ
నిఫెంధనలఔు అథి లలఫడి ఉెంట్లెందని ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం సషిెం ఙేసౄ ఽెంథి. ఔయేళ్ భిస్కు నఽ యభెెంట్ీల
థరుభ యయేక్షిసౄ ఽెంట్ే అుడె బీభా సదయవ యభెెంట్ీలఔు లలఫడి ఉెంట్లెంథిన ఆ ఔవర్ ధనట్ లలధే నేభపునడెం
జయవఖ తేెంథి. ఈ ఔవర్ ధనట్ ఔడర కొనిై ాణేఔ కాజులఔు (అయ వభిౄెంఙే క్షెంలల) లలఫడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు,
అెంగీఔభిెంచిన ఫలెంక్ కాజ్డ, డిఔాభైషన్ కాజ్డ వెంట్ియ.
ఔవర్ ధనట్ లల కిెంథి యషమాలుెంట్లబ:

a) బీభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా
b) బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెం
c) బీభా కలావది
d) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు
e) భైట్ల భభిమ న఼ాబృమెం: ఔయేళ్ భైట్ల ణెయౌమఔప్ో ణే ఉజఞజబెంు న఼ాబృమెం
f) ఔవర్ ఙేలన భిస్కు వయృ న: ఉథరహయణఔు అగిై ాభాదెం ఔవర్ ధనట్ అధేథి బవనెం వయృ నల ఖ భిౄెంు,
థరని నిభ్ణెం, ఆఔునలన్స్ తథితభలు ఉెండవచఽి.

g) ఔవర్ ధనట్ ఔరభ సెంక
h) జఞభీ ఙేలన ణేథీ
i) ఔవర్ ధనట్ ఙెలా ుఫలట్ల యదరయణెంగ క్షెం కలానికి ఉెంట్లెంథి. అయవదఽగ 60 భోజుల థరక ఔడర
ఉెంట్లెంథి

ఔవర్ ధనట్ానఽ ఫభెైన్ భభిమ మోట్లర్ తయయౘ యప్భలలా ఫలగ ఉయోగియౄ యవ.

1. ఫభెైన్ ఔవర్ ధనట్ా ల
యట్ిని యదరయణెంగ ల఼ిభర్ నేయవ, ప్కైజీల సెంక, లేథర యలువ వెంట్ి ప్లల఼ జఞభీకి అవసయఫైన యవభలు
ఔచిితెంగ ణెయౌమనుడె జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఎఖ భతేల యషమెంలల ఔడర ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేమవచఽి.
ఉథరహయణఔు ఎఖ భత్తకి ఉథేెయెంచిన నిభిెషి భిభాణెంలలని కభోానఽ డరక్్ ఔు ెంప్యౌ్నుడె. అలాెంట్ుడె
ఙరయౌనెంత ఱనెంగ్ భిభాణెం థ యఔడెంలల ఇఫోెంథి ఎదఽయవవచఽి. లేదెంట్ే కోయవఔునై ఒడ థరుభ సయవఔు
యయణర జయఖఔప్ో వచఽి. లేదెంట్ే నిభిెషి ఒడలల ెంనన సదయవ సయవఔు భిభాణఫెంణో ణెయౌమఔప్ో వచఽి.
ఇలాెంట్ి భిల తేలలా ఔవర్ ధనట్ అవసయెం కవచఽి. తనదనెంతయెం ూభిౄ యవభలు ణెయౌల, బీభా ఔెంనలన్సకి యట్ిని
ణెయౌమజైలన అనెంతయెం భెఖ లర్ ప్లల఼ని జఞభీ ఙేమవచఽి.
ఫభెైన్ ఔవర్ ధనట్ లల థిఖ వ నేయునై తయయౘ థరలుెండవచఽి:

i.
ii.
iii.
iv.

ఫభెైన్ ఔవర్ ధనట్ సెంక
జఞభీ ణేథీ
బీభాథరయవ నేయవ
Valid up to
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అబభిెంచిన ఫేయఔు ఇెందఽభూలభ గ బౄయవ ఔెంనలన్స ణరలఔు యదరయణ నిఫెంధనలఔు లలఫడి యౄ.
_____________కి ప్లల఼ ఔవభైజీ ప్ ెంథరయవ.
a) కాజులు: ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజులు ఎ, బి లేథర ల సెంస కాజుల యర్ ఎస్క ఆర్ ల఼ల఼ భిస్కులణో ప్ట్ల. కన్స 7
భోజుల యదఽె ధనట్ీసఽ నిఫెంధనణో ప్ట్లగ.
b) షయతేలు: ప్లల఼ జఞభీకి ఱనెంగ్ డరఔుఫెంట్ా నఽ అెందఽఔునై బౄదట్ ఱప్ ఫెంట్ యవభలనఽ సయపభ
ఙేమాయౌ. డిఔాభైషన్ ఔు భ ెందఽ భభిమ /లేథర ల఼ిభర్ ఉభితలెంనలై ఱప్ ఫెంట్ ఔు నషిెం, లేథర డరఫేజీ
జభిగినుడె నషిెం ణరలఔు యలువ భథిెంుఔు వసఽౄవుల ాదరన ధయ భభిమ యసౄ వెంగ బభిెంచిన
ఙరభీజల వెంట్ియట్ిని ఙెయౌాయౄ భనై యగెనెం ఙేమాయౌ్న అవసయెం ఫలధఽలెైన యభికి ఉెంట్లెంథి.
థేయౕమ యయణర యషమెంలల యదరయణెంగ ప్లల఼కి కయయౌ్న సెంఫెందిత డేట్ల బతౄ ెం అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
కఫట్ిి ఔవర్ ధనట్ అయవదఽగ త అవసయెం కదఽ. అబణే అుడుడె భాతాెం ఔవర్ ధనట్ానఽ జఞభీ
ఙేసౄ ఽెంట్లయవ. అనెంతయెం యయణరఔు సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ యవభలణో ఔడిన ప్లల఼లనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.

2. మోట్ర్ ఔవర్ ధనట్్
యట్ిని యదరయణెంగ సెంఫెందిత ఔెంనలన్సలు యౄప్ ెంథిెంఙే మోట్లయవ ఔవర్ ధనట్ా నియుహణ కాజుల యౄెంలల జఞభీ
ఙేయౄ యవ:
“ఫయెంలల నేభపునై బీభాథరయవ అెందఽలల నేభపునై మోట్లయవ యహధరల బీభాఔు ాత్తప్థిెంచి, భిస్కు ఔవభైజీ
కోసెం ఔెంనలన్స నిఫెంధనల ాకయెం యౄ..…. న఼ాబృమానిై ఙెయౌాెంచిన బౄదట్ ఔెంనలన్స ణరలఔు యదరయణ ప్లల఼
ఫయెం అఔుడ వభిౄసౄ ఽెంథి. (థిఖ వ నేభపునై ఏయైధర ాణేఔ షయతేలఔు లలఫడి) యౌఖితూయుఔెంగ ఔెంనలన్స
ధనట్ీలవుడెం థరుభ ఔవభైజీని యదఽె ఙేలేౄ త. అలాెంట్ుడె అెందఽలల నేభపునై బీభా యదె వుతేెంథి. భభిమ
భాభూలుగ అబణే ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం నఽెంచి బీభానఽ ఔెంనలన్స అెంథిెంచిన కలానికి అనఽఖ ణఫైన
నిషత్తౄ లల బృనయౘబెంచఽకోయయౌ’’
మోట్ర్ ఔవర్ ధనట్ యదరయణెంగ థిఖ వ నేభపునైఅెంరలణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి:
a) భిజిలేిరషన్ భార్ు భభిమ సెంక, లేథర బీభా ఙేమఫడిన యహను వయృ న/ఔబిక్
కెప్లట్ీ/కభీబెంగ్ కెప్లట్ీ/ఫేక్/తమాభెైన సెంవత్యెం, ఇెంజన్ సెంక ఙరలస్క సెంక
b) బీభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా
c) అభలలాకి వఙేి ణేథీ భభిమ బీభా ఔవభైజీ బదలబయ సభమెం (for the purpose of the
)సభమెం……, ణేథీ……
d) బీభా భ గిలే ణేథీ
e) నడినేెందఽఔు అనఽభత్త ఉనై వఔుౄల తయఖత్త, లేథర తయఖతేలు
f)

యడకనికి భిబృతేలు

g) అదను భిస్కులు, ఏఫైధర ఉెంట్ే
మోట్ర్ ఔవర్ ధనట్ యదరయణెంగ థరనిై మోట్లయవ యహధరల చట్ి ెం, 1988లలని X భభిమ XI అదరమెం లల
నేభపునై నిఫెంధనఔు అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమడెం జయవఖ ణోెందనై యషమానిై ప్ ెందఽభిచి ఉెంట్లెంథి.
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భ కాెంరలు
ఔవర్ ధనట్ ఙెలా ుఫలట్బయ ఖడెవునఽ కోుయభికి భభో 15 భోజుల కలానికి ప్ డిగిెంచఽకోవచఽి. కన్స ఏ
భిల త
 ేలలానా ఔవర్ ధనట్ ణరలఔు బతౄ ెం ఙెలా ుఫలట్బయ ఖడెవు భెెండె ధలల ఔెంట్ే బృెంచడరనికి
యలేా దఽ.
ధనట్: ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలెం కోు బీభా సెంస నఽ ఫట్ిి కోులా ఉెంట్లెంథి
ఔవర్ ధనట్ా యడకనిై ఙరలా బీభా ఔెంనలన్సలు నియలయౄ బ. ాసౄ ఽత ట్కైలజీ ప్లల఼ ణరాలనఽ తక్షణెం జఞభీ
ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌయోౄ ెంథి.

3. బీభా సభిికెట్– మోట్ర్ బీభా
యవజువులు అవసయఫైన సెందభౌలలా బీభా ఔవభైజీని ఈ బీభా అెందజైసౄ ఽెంథి. ఉథరహయణకి మోట్లర్ బీభా లల
ప్లల఼ కి అదనెంగ మోట్లయవ యహధరల చట్ి ెం ాకయెం అవసయఫైన ఫేయఔు బీభా సభిికెట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఈ
సభిినకెట్ ప్ో య్స్క భభిమ భిజిలేిరషన్ అదికయ వభాలఔు యవజువునఽ అెందజైసౄ ఽెంథి. నలైయేట్ కయా ఔు సెంఫెందిెంచిన
నభూధర సభిికెట్ నఽ థరని లక్షణరలణో ప్ట్లగ థిఖ వన ప్ ెందఽయచడఫైనథి.

మోట్లయవ యహధరల చట్ి ెం, 1988
బీభా సభిికెట్
సభిికెట్ సెం.

1. భిజిలేిరషన్ భార్ు భభిమ
సెంవత్యెం.

ప్లల఼ సెం.
సెంక, భిజిలేిరషన్ స లెం, ఇెంజన్ సెం/ఙరలస్క సెం. /తమాభీ/తమాభీ

2. ట్ైప్ ఆఫ్ ఫలడీ/ల఼.ల఼./ల఼ట్ిెంగ్ కెప్లట్ీ/ధట్ న఼ాబృమెం/ధేమ్ ఆఫ్ భిజిలేిరషన్ అతరభిట్ీ,
3. పౌగోయఔ ప్ాెంతెం పలయత్.
4. బీభాథరయవ ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయ)
5. బీభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా, యప్యెం లేథర విత్తౄ .
6. చట్ి ెంలల నేభపునై ఫేయఔు బీభా ఔవభైజీ బదలబయ ణేథీ. ……… ణేథీన ………. ఖెంట్లఔు
7. బీభా భ గిలే ణేథీ: …………… అయే భత్తా
8. నడినే అనఽభత్త ఉనై వఔుౄలు, లేథర వఔుౄల తయఖత్త.
థిఖ వ యట్ిలల ఏయైధర:
(a) బీభాథరయవ:
(b) బీభాథరయవ ఉతౄ యవునలై, లేథర అనఽభత్తనలై నడెుతేనై ఎవభెైధర ఇతయ వకిౄ
నడెుతేనై సదయవ వకిౄకి ాభాద సభమెంలల డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్ెండి భభిమ అలాెంట్ి లెైలలనఽ్నఽ ఔయౌగి
ఉెండఔుెండర నిఱేదిెంచిన వకిౄ కఔప్ో ణే. ఇఔ లెయైర్్ లెైలలన్్ ఉనై వకిౄ ఔడర నడెుత ఉెండవచఽి.
భభిమ అలాెంట్ి వకిౄ లలెంట్ా ల్ మోట్లయవ యహధరల నిఫెంధనలు 1989లలని నిఫెంధన 3నఽ సెంతినౄ యవసా
ౄ
ఉెండరయౌ.
యడకనికి భిబృతేలు
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థిఖ
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

వ నేభపునైయ త ఏ ఇతయ యడకలధైధర ఈ ప్లల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:
అథెె లేథర కనఽఔ;
వసఽౄవులు మోసఽకెళ్ాడెం (వకిౄఖత లగైజీ బృనయౘ)
వవల఼ఔిత భైలెంగ్,
భైస్క యేమడెం,
యేఖ భీక్ష
యశ్ుసన్సమతనఽ భీక్షిెంఙే ట్ా మల్్
మోట్లర్ వయౄ కనికి సెంఫెందిెంచిన ఏథెైధర ఉథేెశ్ెం

ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ ధఽాయఔభిెంచఽనథి ఏభనగ, ఈ సభిికెట్ ఔు సెంఫెందిెంచిన ప్లల఼ భభిమ బీభా
సభిికెట్ మోట్లర్ యహధరల చట్ి ెం, 1988లలని అదరమెం X భభిమ అదరమెం XI లలాని నిఫెంధనలఔు
అనఽఖ ణెంగ జఞభీ ఙేమఫడినథి.
భియౕయౌెంచఫడినథి.....
(అదీఔిత బీభా సెంస )
మోట్ర్ బీభా సభిికెట్ నఽ సెంఫెందిత అదికయవల భియౕలధరయ ెం ఎుడా యహనెంణో ప్ట్ే ఉెంచఽకోయయౌ.

4. ప్లల఼ తాెం
ప్లల఼ అధేథి యదరయణెంగ బీభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షెంగ ని ఙేలే ఔ అదికభిఔ తాెం. ఈ డరఔుఫెంట్ నలై పలయత
యిెంుల చట్ి ెం, 1899లలని నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ యిెంులు యేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఔ యదరయణ బీభా ప్లల఼ లల యదరయణెంగ థిఖ వ అెంరలుెంట్లబ:
p) బీభాథరయవ భభిమ థీనిణో సెంఫెంధభ నై ఏ ఇతయ వఔుౄల ణరలఔు అబధర నేయవ(యవా) భభిమ
చియవధరభా(లు)
q) ఆలౄ , లేథర బీభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం ణరలఔు ూభిౄ వయృ న;
r) ప్లల఼లల బీభా ఙేమఫడిన ఆలౄ ణరలఔు లగకైషన్/న్్ లేథర అవసయఫైన ఙోట్ా బీభా ఙేలన
యలువలు;
s) బీభా కలావది;
t) బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెం;
u) ఔవర్ ఙేలన బమాలు భభిమ బృనయౘబెంులు;
v) ఏయైధర వభిౄెంఙే అదధరలు/తగిాెంులు;
w) ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం భభిమ సదయవ న఼ాబృమెం సాతాప్ామెం, సయవెఫలట్ా ఔు లలఫడేథి అబన
సెందభౌలలా న఼ాబృమెం సయవెఫలట్లఔు ప్ాత్తథిఔ;
x) ప్లల఼ నిఫెంధనలు, షయతేలు భభిమ యభెెంట్ీలు;
y) ప్లల఼ ాకయెం కెాబెంఔు థరభితీలే భిల త్త
 తలెత్తౄనుడె బీభాథరయవ ఙేట్లియౌ్న చయలు;
z) కెాబెంఔు థరభితీలే భిల త్త
 ఏథెైధర తలెత్తౄనుడె బీభా సఫజ క్ి భాట్ర్ ఔు సెంఫెందిెంచి బీభాథరయవ
ఫలధత భభిమ అలాెంట్ి భిల త
 ేలలా బీభా సెంస హఔుులు;
aa) ఏయైధర ాణేఔ షయతేలు;
bb) తుడె ప్ాత్తనిధెం, మోసెం, యసౄ యలు యలాడిెంచఔప్ో వడెం, లేథర బీభాథరయవ సయౘమ నిభఔయణ
వెంట్ి ఆదరభలణో ప్లల఼ యదఽె;
cc) ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై ెంనేెందఽఔు బీభా సెంసౄ చియవధరభా;
dd) భెైడభైాఫైధర ఉెంట్ే యట్ి యవభలు;
ee) సభసల నియయణ వవస ఉెంట్ే థరని యవభలు భభిమ అెంఫ డ్స్ భన్ చియవధరభా
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ాత్త బీభా సెంస ఔడర కెాబెం ఙేసఽకోయయౌ్న వచిినుడె బీభాథరయవ ఙేమాయౌ్న నఽలు, నిెంప్యౌ్న ఫభల
వెంట్ి నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి బీభాథరయవఔు ఎట్ిఔుడె ణెయౌమజైసౄ ా ఉెండరయౌ. తథరుభ సదయవ కెాబెంనఽ బీభా
సెంస తుభితఖత్తన భిషుభిెంఙేెందఽఔు యలవుతేెంథి.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఔవర్ ధనట్ా యషమెంలల థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
I.
II.
III.
IV.

ఔవర్ ధనట్ానఽ జీయత బీభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయవ
ఔవర్ ధనట్ానఽ అనిై తయయౘలెైన యదరయణ బీభాలలానా ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయవ
ఔవర్ ధనట్ానఽ ఆభోఖ బీభాలల ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయవ
ఔవర్ ధనట్ానఽ ఫభెైన్ భభిమ మోట్లయవ తయయౘ యదరయణ బీభాలలా ఫలగ ఎఔుువగ యడణరయవ
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E.

యభెెంట్ీలు

ఔ కెంట్లాఔుి భిదిలల బీభా కెంట్లాఔుి ణరలఔు ఫలధతనఽ భిబృతెం ఙేలేెందఽఔు యభెెంట్ీలనఽ యడణరయవ.
భ ునఽ భిబృతెం ఙేసఽఔుధేెందఽఔు అనఽయైన యభెెంట్ీలనఽ బీభా సెంస లు ప్ ెందఽయవయౄబ. యభెెంట్ీ
యమెంణో బీభా కెంట్లాఔుిఔు ఔ ప్భీి అబన బీభాథరయవ నిభిెషి కలావదిలల ప్ట్ిెంఙరయౌ్న కొనిై ఫలధతలనఽ
ఙేడెతేెంథి. భభిమ బీభా సెంస ఫలధత ఈ ఫలధతలఔు బీభాథరయవ లలఫడట్ెంనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
భిస్కు నఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెంలల, ఫయవఖ యచడెంలల ఈ యభెెంట్ీలు అత్త భ కఫైన ప్తా ప్ో ఱయౄ బ.
యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల ఫలయౘట్ెంగ నేభపునై కధొఔ షయతే. కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కయలెంట్ే థరనిై తఙర
తఔుెండర ప్ట్ిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. యభెెంట్ీ అధేథి యడి తాెం కదఽ. అథి ఔవర్ ధనట్ భభిమ ప్లల఼ ణరాలలా
పలఖెం. కెంట్లాఔుిఔు భ ెందసఽౄ షయతే వెంట్ి ఫలధత అథి. థరనిై యదిగ తఙర తఔుెండర, ూభిౄయ బలల
ఖభనిెంచి ప్ట్ిెంఙరయౌ్ెంథే. అథి భిస్కు ఔు థరభితీమఖలథర లేథర అనైథరనిణో థీనికి నిబృతౄ ెం ఉెండదఽ. ఔయేళ్
యభెెంట్ీని ఉలా ెంఘలేౄ ప్లల఼ బీభా సెంస ల ఇషిెం ఫేయఔు యదఽెఔు యోఖభవుతేెంథి. సదయవ ఉలా ెంగన థరుభ
ఎలాెంట్ి నిభిెషి నషిభూ జయఖలేదని యవజుయైధర సభై! అబణే యడెఔలల భాతాెం యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన కైవలెం
యెంకైత్తఔ సుపలవభ నైథి అబణే, భభిమ ఎలాెంట్ి నయౖినికీ థరభి తీమనిథెైణే (నయౖిలెంట్ే ాభాణేతయ
భభిమ భిషుభిెంచిన కెాబభ లు అనఽకోవచఽి) బీభా సెంస లు తభ యచక్షణ ఫేయఔు, ఔెంనలన్స యదరధరల
నిభైెరలఔు లలఫడి సదయవ కెాబభ లనఽ భిషుభిెంచవచఽి.
1. అగిై ాభాద బీభా యభెెంట్ీలనఽ థిఖ వ నేభపునడెం జభిగిెంథి
ాభాదఔయఫైన ఏ వసఽౄవులనా ప్లల఼ అభలలా ఉనై కలెంలల దఽకణ సభ థరమెంలల బీభాథరయవ నిలు
ఙేమభదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫైనథి.
నిశ్శఫె భిస్కు: బీభాథరయవ దఽకణ సభ థరమెంలల వయవసగ 30 లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ భోజుల ప్ట్ల ఎలాెంట్ి
ఉతౄ త్తౄ కయఔలాప్న్సై ఙేట్ి భదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫైనథి.
లఖభెట్ లిర్ తమాభీ: 300 లలెంట్ీగైరడ్స ఔెంట్ే తఔుు ఫ్ాష్ ప్బెంట్ ఉనై ఎలాెంట్ి థరావకలనా భిసభలలా
యడభదని/నిలు ఙేమభదని యభెెంట్ీ ఙేమడఫైనథి.
2. ఫభెైన్ బీభాలల యభెెంట్ీని కిెంథియధెంగ నియుచియౄయవ: “ఇథ ఔ యగెనూయుఔ యభెెంట్ీ. అెంట్ే తథరుభ ఔ
నిభిెషి అెంరనిై ఙేయౄ భని, లేథర ఙేమఫో భని యౘబౄథరయవ యౘబౄ ఇయౄడె. లేథర నిభిెషి షయతేనఽ
ప్ట్ియౄ భని, లేథర కయకల ఉనికిని అతనఽ ధఽాయఔభిెంచడెం గన్స, నిభఔభిెంచడెం గన్స ఙేయౄ డె‟‟
ఫభెైన్ కభోా బీభాలల వసఽౄవులనఽ (ఉథరహయణఔు ట్ీ) ట్ిన్ లెైన్ు కైసఽలలాధే ప్క్ ఙేయౄ భెంట్ృ యభెెంట్ీని
ప్ ెందఽయవయౄయవ. ఫభెైన్ హల్ బీభాలల ధౌఔ నిభిెషి ప్ాెంతెం ఖ ెండర యళ్ాఫో దెంట్ృ బీభాథరయవ యభెెంట్ీని
ప్ ెందఽయవయౄడె. ఔయేళ్ థీనిై ఉలా ెంఘలేౄ ఔవభైజీని అెంగీఔభిెంచడెంలల సెంస ఔుెండే భిసఽునఽ భ ెంథే యలాడియౄ డె.
ఔయేళ్ యభెెంట్ీ ఉలా ెంగన జభిగిణే ణొలుత అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ భాయిడెం జయవఖ తేెంథి. భభిమ అలా
ఉలా ెంగన జభిగిన ణేథీ నఽెంచి తదఽభి ఫలధతల నఽెంచి బీభా సెంస యభ ఔౄ భవుతేెంథి.
3. ఫెంథిప్ో ట్ల బీభాలల ఆలౄ ని నియెంతయెం కలాథరయవ థరుభ సఽయక్షితెం ఙేయౄ భెంట్ృ యభెెంట్ీ ఙేమడెం
జయవఖ తేెంథి. బీభా ఔవభైజీ భైట్ా ల, నిమభ నిఫెంధనలన్సై కైవలెం సదఽ ప్లల఼కి జత ఙేలన
యభెెంట్ీలనిైెంట్ికీ ఔట్లిఫడి ఉనైెంత కలెం భాతాఫే అభలలా ఉెంట్లబ.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 5
యభెెంట్ీ యషమెంలల థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
I. యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల నేభపునఔుెండరధే, థరనికి ఔట్లిఫడి ఉెండరయౌ్న షయతే
II. యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల ఫలయౘట్ెంగ నేభపుధే షయతే
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III. యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల ఫలయౘట్ెంగ నేభపునడఫే గఔ బీభాథరయవఔు ప్లల఼ తాెంలల పలఖెంగ కఔుెండర
యడిగ ణెయౌమభిఙే షయతే
IV. ఔయేళ్ యభెెంట్ీని ఉలా ెంఘలేౄ ఔడర, ఔయేళ్ అథి భిస్కు ఔు థరభి తీమని క్షెంలల కెాబెంనఽ ఙెయౌాెంచవచఽి.
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ఎెండరర్్ ఫెంట్ల
ా

F.

ప్లల఼లనఽ ాభాణీఔిత యౄెంలల జఞభీ ఙేమడెం బీభా సెంస లఔు భియజు. నిభిెషి ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ా,
కొనిైెంట్ిని బృనయౘబసా
ౄ యట్ిని జఞభీ ఙేయౄ యవ.

నియుచనెం
ఔయేళ్ ప్లల఼ ణరలఔు నిభిెషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్న అవసయెం వలేౄ
సదయవ సవయణలనఽ/భాయవలనఽ ఎెండో ర్్ ఫెంట్ అధే తాెంలల నేభపునడెం థరుభ ఙేయౄ యవ.
థీనిై ప్లల఼కి జత ఙేయౄ యవ. భభిమ అథి ప్లల఼లల పలఖభవుతేెంథి. ప్లల఼ భభిమ ఎెండరర్్ ఫెంట్ భెెండా
ఔయౌన ఔు యక్షెంగ భాయణరబ. ఎెండరర్్ ఫెంట్ా నఽ ప్లల఼ అభలలా ఉనై సభమెంలల ఔడర భాయవలు/సవయణలనఽ
నమోదఽ ఙేలేెందఽఔు జఞభీ ఙేమవచఽి.
యసౄ వ సభాఙరయెం భాభిన ఙోట్లాా థరనిై ఖ భిెంచి బీభా ఔెంనలన్స కి బీభాథరయవ ణెయౌమయఙరయౌ. భభిమ థరనిై
ఎెండరర్్ ఫెంట్ా థరుభ బీభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ భాభియౌ.
ఎెండరర్్ ఫెంట్ల
 ేలలా అవసయభవుణరబ:
ా యదరయణెంగ ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచిన థిఖ వ భిల త
a)
b)
c)
d)

బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెంలల భాయవలు/ఙేయవలు
యఔరమెం, తనకా తథితభల థరుభ బీభా ఙేమదగిన ాయోజనెంలల భాయవ, తథితభలు
అదను ాభాథరలఔు/అదను కలానికి బీభా ఔవభైజీ ప్ డిగిెంు
భిస్కు లల భాయవ. ఉథరహయణఔు నిభ్ణెంలల భాయవ, లేథర అగిై ాభాద బీభాలల అబణే బవన
యుదీనెం
e) భభో ప్ాెంణరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f) బీభా యదఽె
g) నేయవ లేథర చియవధరభాలల భాయవ తథితభలు
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నభూధర
ఇలలేిరషన్ నిబృతౄ ెం ఎెండరర్్ ఫెంట్ా ణరలఔు నభూధర దజఞలాలనఽ థిఖ వన త్తభిగి ఉట్ెంకిెంచడెం జభిగిెంథి:
యదఽె
బీభాథరయవ యజా నౄ ఫేయఔు ఈ ప్లల఼ ణరలఔు బీభానఽ .......... నఽెంచి యదఽె ఙేసౄ ఽనైట్లి ఇెందఽభూలభ గ
ాఔట్ిెంచడఫైనథి. అబణే .......... ధలలఔు నలైగ బీభా అభలలా ఉనై కయణెంగ బీభాథరయవఔు ఎలాెంట్ి
భిపెండా లబుెంచఫో దఽ.
యిక్ యల ఔవర్ లల నలెంు:
"ప్లల఼లల ఔవర్ ఙేలన యిక్ నఽ నలెంచిణే ఫేలధే యషమానిై బీభాథరయవఔు సలయౘ ఇవుడెం జభిగిెంథి. కఫట్ిి
అెందఽఔు అనఽఖ ణెంగ బీభా ఔవభైజీ బణరౄనిై యౄ..... ఔు నలెంచడెం జభిగిెంథి. తత్ెంఫెంధెంగ థిఖ వ నేభపునై
ఫేయఔు చయి జభిగిెంథి:
(యవభిెంచెండి)
(యవభిెంచెండి)

యవ. నలై
యవ. నలై

ాత్తపలెంగ అదను న఼ాబృమెం నఽ ఇెందభూలభ గ ఙరభిజ ఙేమడెం జభిగిెంథి.
థరెంణో యభిిఔ న఼ాబృమెం యౄ. .………. అవుణోెంథి.
బతౄ ెం బీభా ఇుడె యౄ. ……. అవుణోెంథి.
ఈ ప్లల఼ ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలు, షయతేలఔు లలఫడి.
ఫభెైన్ ప్లల఼లల ఇతయ ాభాథరలనఽ ఔడర ఙేయవిత ఔవర్ నఽ ప్ డిగిెంచడెం
బీభాథరయవ యజా నౄ ఫేయఔు ఎఖ వ ప్లల఼లల ఫేాకైజీ భిసఽులనఽ ఔడర ఙేభైిెందఽఔు ఇెందఽభూలభ గ
అెంగీఔభిెంచడఫైనథి.
ాత్తపలెంగ థిఖ వ నేభపునై ఫేయఔు యౄ. ........ ఫేయఔు బీభాథరయవఔు అదను న఼ాబృమెం ఙరభిజ ఙేమడఫైనథి.
యయణర తయయౘలల భాయవలు
ఎఖ వ నేభపునై ప్లల఼ ఔన్ లలైన్ ఫెంట్ లల యౄ. ........ యలుయైన 2 ఫలభెళ్ా సఽఖెంధ దాయలు ధౌఔ థరుభ యయణర
ఙేమఫడియ. కఫట్ిి థరనిై ఔడర ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు నియృ బెంచడఫైనథి.
ాత్తపలెంగ బీభాథరయవలఔు కొెంత న఼ాబృమెంనఽ ఙరభిజ ఙేమడెం జభిగిెంథి.
అదను న఼ాబృమెం…………… యౄ. …………

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 6
ఔయేళ్ ప్లల఼ ణరలఔు నిభిెషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ ప్లల఼ జఞభీ సభమెంలల భాభియౌ్ వలేౄ __________
థరుభ సవయణలనఽ నేభపుెంట్ృ థరనిై ధయయేయవయౄయవ.
I. యభెెం*ట్ీ
II. ఎెండరర్్ ఫెంట్
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III. ఆలి భైషన్
IV. భాయవలు అయధెం

ప్లల఼ల యకానెం

G.

బీభా కెంట్లాఔుిలనఽ యౌఖితూయుఔెంగ వఔౄ యవయౄయవ. భభిమ బీభా ప్లల఼ ణరలఔు దజఞలాలనఽ బీభా
సెంస లే యౄప్ ెంథియౄ బ. ఈ ప్లల఼లనఽ చఔుగ నియుచిెంచిన నిభ్ణ నిఫెంధనల థరుభ లేథర లు కోయవిల
థరుభ అట్ికై వవలతఫైన నిఫెంధనల ఆదరయెంగ నియుచిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అత్త భ కఫైన నిభ్ణ
నిఫెంధన ఏబృట్ెంట్ే ప్భీిల ఉథేెరలఔు ప్ాదరనబృయుయౌ. భభిమ ఈ ఉథేెరనిై ప్లల఼లలధే చాడరయౌ. ఔయేళ్
జఞభీ ఙేలన ప్లల఼ సెంథేయౘసద భీత్తలల ఉెంట్ే ఖనఽఔ థరనిై కోయవిలు బీభాథరయవఔు అనఽఔలెంగ, భభిమ
బీభా సెంస ఔు వత్తభైఔెంగధే యకానియౄబ. ప్లల఼ని బీభా సెంలే యౄప్ ెంథిెంచిెందనై యదరయణ సాతాెంనలై ఇథి
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
ప్లల఼ దజఞలాలనఽ థిఖ వ నేభపునై నిమభాలఔు అనఽఖ ణెంగ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం, యకానిెంచడెం
జయవఖ తేెంథి:
a) ఫలయౘట్ఫైన నిమభెం అెంతభీాన నిమభానిై ఒవర్ భెైడ్స ఙేసౄ ఽెంథి. అలా ఙేమడెంలల అలయత
ఉనైుడె త.
b) ాభాణీఔిత భ థిాత ప్లల఼ భభిమ ట్ైప్ు, ఙేత్తభత ూయుఔ ాతేల భధ యైయవధఫేఫైధర ఉెంట్ే
ట్ైప్ు, ఙేత్తభత ూయుఔ ాతేలలలని పలగలధే నిభిెషి కెంట్లాఔుిలలని ఇయవ ప్భీిల ఫలయౘట్ ఉథేెశ్ెంగ
భిఖణయౄయవ. భభిమ యట్ి అయ ెం మతరయ భ థిాత థరలనఽ ూయుక్షెం ఙేసౄ ఽెంథి.
c) ఔయేళ్ ఏథెైధర ఎెండరర్్ ఫెంట్ ఖనఽఔ కెంట్లాఔుి అభనికి బునైెంగ ఉెంట్ే కెంట్లాఔుి డరఔుఫెంట్ నఽ
కదని అథే ఙెలా ుఫలట్వుతేెంథి.
d) అలయత ఉనై సెందభౌలలా ఇట్లయౌక్్ లల ఉెండే కాజులు యదరయణ భ థిాత కాజులనఽ ూయు క్షెం
ఙేయౄ బ.
e) ప్లల఼లలని భాభిజన ప్ాెంతెంలల ట్ైప్, లేథర నాెంట్ ఙేలన కాజులఔు ప్లల఼ ఫలడీలల ఉనై కాజుల ఔెంట్ే
ప్ాదరనబృయుయౌ.
ప్లల఼కి అెంట్ిెంచిన, లేథర అట్లచ్ ఙేలన కాజులు భాభిజనల్ కాజులణో ప్ట్ల ప్లల఼ ఫలడీలలని కాజులనఽ
ఔడర ూయుక్షెం ఙేయౄ బ.
g) భ థిాత థరలనఽ ట్ైప్ భెైట్ిెంగ్ థరలు, లేథర యఫోర్ యిెంప్ థరుభ భ థిాెంచిన థరలు ూయు క్షెం
ఙేయౄ బ.
f)

h) ఇలా ట్ైప్ ఙేల, లేథర యఫోర్ యిెంప్ ణో భ థిాెంచిన థరలనఽ ఙేణౄ ో భలన థరలు ూయు క్షెం
ఙేయౄ బ.
i)

చివయగ, ఇెంకైథెైధర సెంథిఖేత, లేథర సషిత లేబృ ఉెంట్ే యదరయణ యఔయణ భభిమ యభభ చిహై
సాణరాలనఽ వభిౄెంజైమడెం జయవఖ తేెంథి.
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భ కాెంరలు
1. ప్లల఼ల నిభ్ణెం
బీభా ప్లల఼ అధేథి యణజ కెంట్లాఔుి ణరలఔు యక్షెం. భభిమ ఇతయ కెంట్లాఔుిల భాథిభిగ యదరయణ
నిభ్ణ భభిమ యకాన నిఫెంధనలధే ఈ బీభా కెంట్లాఔుిలఔు ఔడర కోయవిలు వభిౄెంజైయౄ బ.
ాదరన నిభ్ణ సాతాెం ఏబృట్ెంట్ే కెంట్లాఔుిలలని ఇయవ ప్భీిల ఉథేెశ్భూ ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ. ఆ ఉథేెరనిై ప్లల఼
తాెంలలధే నేభపుని ఉెండరయౌ. భభిమ థరనికి జత ఙేలన ాప్ో జల్ ఫయెం, కాజులు, ఎెండరర్్ ఫెంట్ల
ా , యభెెంట్ీల
వెంట్ియట్ిలల భభిమ కెంట్లాఔుిలలపలఖభబయ థరెంట్ా నేభపుని ఉెండరయౌ.
2. దజలాల అయ ెం
యడిన థరలనఽ యట్ిఔునై యదరయణ, ప్ులర్ అయ ెంలల తీసఽకోయయౌ. సదయవ థరల అభలనఽ యధఽలలా
నివలెంఙే సఖట్ల ప్ౌయవడె యడే దజఞలెంగ పలయెంఙరయౌ. ఆ అయ ెంలల “అగిైాభాదెం” అెంట్ే భెంట్లు, లేథర
నిజఫైన కలుడె.
భభోయైు యభాన యప్య లేథర వయౄ ఔ అయ భ ెండే థరలనఽ యఔు సెందయౌెం భభోలా ఙెఫ తేెంట్ే త ఆ
అయ ెంలలధే తీసఽకోయయౌ. పలయత యక్షా స్ిత్తలల నేభపునై “థ ెంఖతనెం” వెంట్ి థరలనఽ చట్ి యెంగ నియుచిెంచి
ఉెంట్ే ఆ అభనిై భాతాఫే యడరయౌ.

బీభా ప్లల఼లా ల యడే ఙరలా థరలు ఖతెంలల లు ధరమయఫైన తీయవలలా పలఖెంగ ఉధరైబ.
భభిమ అలాెంట్ుడె ఎఖ వ కోయవిలలా వచిిన తీయవలు థిఖ వ కోయవిల తీయవలనఽ ూయుక్షెం
ఙేయౄ బ. యెంకైత్తఔ థరలు యదిగ తభ యెంకైత్తఔ అభలధే ఇయుయౌ. అెందఽఔు యయవదే ెంగ ఏఫైధర
సాచనలు భ ెందఽగధే ఇచిి ఉెంట్ే త ఇథే వభిౄసౄ ఽెంథి.
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H.

ఙరలా జీయణేతయ బీభా ప్లల఼లు యభిిఔ ప్ాత్తథిఔన బీభా ఙేమఫడినయ అమ ెంట్లబ.
బీభాథరయవఔు అతని ప్లల఼ పలాధర ణేథీన భ గిమనఽెందని ణెయౌమజైమడెం థరుభ సలయౘ ఇయుయౌ్న
చట్ి యఫైన ఫలధత ఏబౄ బీభా సెంస లఔు లేదఽ. కన్స భభద కోసభని, ఆభోఖఔయఫైన యప్య యదరధరలలా
పలఖెంగ బీభా సెంస లు ప్లల఼ భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ జఞభీ ఙేయౄ బ. బీభాథరయవ, యభిిఔ
న఼ాబృమెం వెంట్ి సెంఫెందిత యవభలన్సై ఆ ధనట్ీసఽలల ఉెంట్లబ. భిసఽు ఔు సెంఫెందిెంచిన యసౄ వ సభాఙరయెంలల
భాయవలేఫైధర ఉెంట్ే యట్ిని ఖ భిెంచి ఔెంనలన్సకి ణెయౌమజైమాలనై సలయౘ ఔడర ధనట్ీసఽలల ఉెండట్ెం భిప్ట్ి.
మోట్లర్ భెనఽవల్ ధనట్ీసఽలల ఉథరహయణఔు సవభిెంచిన బీభా బణరౄనిై ాసౄ ఽత అవసభల ధేథెంలల
బీభాథరయవ దిఱికి తీసఽకొఙేి ామతైెం జయవఖ తేెంథి (అెంట్ే బీభాథరయవ ణరలఔు యహను ాఔట్ిత యలువ).
న఼ాబృమెంనఽ భ ెందఽగధే ఙెయౌాలేౄ త భిసఽు నఽ బభిెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన ఫలధత తభనలై ఉెండఫో దనై
యసౄ యనిై ఔడర బీభాథరయవ దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 7
భెనఽవల్ ధనట్ీసఽఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
నిఫెంధనల ాకయెం ప్లల఼ భ గిెంు ణేథీకి 30 భోజుల భ ెంథే బీభాథరయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ
చట్ి యఫైన ఫలధత బీభా సెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
II. నిఫెంధనల ాకయెం ప్లల఼ భ గిెంు ణేథీకి 15 భోజుల భ ెంథే బీభాథరయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ
చట్ి యఫైన ఫలధత బీభా సెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
III. నిఫెంధనల ాకయెం ప్లల఼ భ గిెంు ణేథీకి 7 భోజుల భ ెంథే బీభాథరయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ
చట్ి యఫైన ఫలధత బీభా సెంస లనలై ఉెంట్లెంథి.
IV. నిఫెంధనల ాకయెం ప్లల఼ భ గిెంు ణేథీకి భ ెంథే బీభాథరయవఔు భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ
చట్ి యఫైన ఫలధత ఏథీ బీభా సెంస లనలై ఉెండదఽ.
I.

ెంప్లనన
ెంప్లనన
ెంప్లనన
ెంప్లనన

యభెంశ్ెం
a) డరఔుఫెంట్ేషన్ లలని ణొయౌ నేజీగ యదిగ ాప్ో జల్ ఫభలుెంట్లబ. బీభాథరయవ తననఽ ఖ భిెంచి
యట్ిథరుభధే ణెయౌమయవసఽౄెంథి
b) యసౄ వ సభాఙరభనిై యలాడిెంఙరయౌ్న ఫలధత ప్లల఼ బదలబయెందఽఔు భ ెంథే బదలవుతేెంథి.
కెంట్లాఔుి భ గిలన తభుత ఔడర కొనయఖ తేెంథి.
c) బీభా ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ ాప్ో జల్ ఫయెం చివభోా ఔ డిఔాభైషన్ నఽ ప్ ెందఽయవయౄబ. యట్ినలై బీభా
సెంస సెంతఔెం ఙేసౄ ఽెంథి.
d) ాప్ో జల్ ఫయెంలలని అెంరలలా ఈ కిెంథియ ఉెంట్లబ:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ాప్ో జర్ ూభిౄ నేయవ
ాప్ో జర్ చియవధరభా భభిమ కెంట్లక్ి యవభలు
Proposer‟s ప్ా లషన్ (occupation) లేథర యప్యెం
బీభా ఙేమాయౌ్న అెంశ్ెం ణరలఔు యవభలు భభిమ ఖ భిౄెంు
బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెం
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vi. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత బీభా
vii. నషి అనఽబవెం
viii. బీభాథరయవ డిఔాభైషన్
e) బీభాథరయవఔు అెందజైలన భిస్కు ఔవభైజీని ఖ భిెంచి ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై బీభా సెంస అెందజైమాయౌ్న
ఫలధత భధవభిౄగ ని ఙేలే ఏజెెంట్లనలై ఉెంట్లెంథి.
f)

ాప్ో జల్ నఽ భియౕయౌెం, అెంగీఔిత్తనలై నియృ మెం తీసఽఔుధే ాకిరమధే అెండర్ భెైట్ిెంగ్ అెంట్లయవ.

g) న఼ాబృమెం అధేథి బీభా కెంట్లాఔుిలల పలఖెంగ నేభపునై బీభాెంరనికి బీభా ఔవభైజీ ఇచిినెందఽఔు బీభా
సెంస ఔు బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙే ాత్తపలెం, లేథర బతౄ ెం.
h) న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంునఽ నఖదఽ ద యభ గన్స, ఖ భిౄెంచిన ఫలెంకిెంగ్ ధగోఱమఫ ల్ ఇన్ సఽిరఫెంట్ థరుభ గన్స,
ప్ో సి ల్ భన్సమాయు ర్, కెడ
ర ిట్ లేథర డెబిట్ కయవు, ఇెంట్భెైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష జభ లేథర కలానఽఖతెంగ
అదీఔిత సెంస ఆమోథిెంఙే ఏయైధర ఇతయ దే తేల థరుభ గన్స ఙేమవచఽి.
i)

ప్లల఼ తమాభీ నలెండిెంగ్ లల ఉనై సభమెంలల లేథర బీభా ణరలఔు సెంాథిెంులు ఇెంక జయవఖ త
ఉనైుడె భభిమ ణరణరుయౌఔ ప్ాత్తథిఔన బీభా ఔవభైజీని అెంథిెంచడెం అవసయఫైనుడె ఔవర్ ధనట్
నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.

j)

ఔవర్ ధనట్ానఽ ఫభెైన్ భభిమ మోట్లయవ తయయౘ బీభా యప్యెంలల ఙరలా యసౄ ితెంగ ఉయోగియౄ యవ.

k) యక్షెం అవసయఫైన సెందభౌలలా బీభా సభిికెట్ అధేథి బీభా ఉనికికి యవజువుగ నిలుసఽౄెంథి.
l)

ప్లల఼ అధేథి బీభా కెంట్లాఔుిఔు యక్షెంగ నియౌఙే తాెం.

m) యభెెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లలధే ఫలయౘట్ెంగ నేభపుధే షయతే. కెంట్లాఔుి ఙెలా ుఫలట్ల కయలెంట్ే థరనిై ఔడర
తఙర తఔుెండర ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి.
n) ఔయేళ్ ప్లల఼లలని నిభిెషి నిమభ నిఫెంధనలనఽ జఞభీ సభమెంలల సవభిెంఙరయౌ్న అవసయెం తలెత్తౄణే
సదయవ సవయణలు/భాయవలనఽ ఎెండరర్్ ఫెంట్ అని నయౌఙే తాెం జఞభీ థరుభ ఙేయౄ యవ.
o) నిభ్ణ నిఫెంధనలలని అత్త భ కాెంరలు ఏబృట్ెంట్ే ఇయవ ప్భీిల ఉథేెరలు యదిగ ఙెలా ుఫలట్ల కయయౌ.
భభిమ సదయవ ఉథేెరలు ప్లల఼లలధే ఉెండి ఉెండరయౌ.

కీలఔ శ్ఫలెలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ప్లల఼ ఫయెం
న఼ాబృమెం భ ెందసఽౄ ఙెయౌాెంు
ఔవర్ ధనట్
బీభా సభిికెట్
భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ
యభెెంట్ీ
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఎధనై బీభా సెంస లు అథే సఫజ క్ి భాట్ర్ని ఔవర్ ఙేసౄ ఽధరైమని కెంట్ిాఫూషన్ సాతాెం నిభేభిసౄ ఽెంథి; ఔయౌల
యెండి, అలాగై ఔా బెం అభ్ెంట్లని నిషత్తౄ లల సఫజ క్ి భాట్ర్ వయఔ ఎక్్ప్ో జర్ కెంట్ిాఫూట్ ఙేమెండి.

జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం II.
గెైడ్స లెైన్్ ాకయెం, బీభా ఔెంనలన్స బీభా ాత్తప్దన (ాప్ో జల్) ని 15 భోజులలా ప్ోా లలస్క ఙేమాయౌ.

జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం I.
ఔయేళ్ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు ఙెక్ థరుభ జభిగిణే, ఙెక్ ప్ో స్కి అబన డేట్ నఽెంచీ భిస్కు కొనయగిెంచఫడెతేెంథి.

జయఫ 4
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
ఔవర్ ధనట్్ భ కెంగ ఫభెైన్ (సభ దా), మోట్ర్ వభాలఔు ఙెెంథిన జనయల్ బీభాకి ఙెెంథిన యషమెం.

జయఫ 5
సభెైన ాణరభాైమెం II.
యయెంట్ీ అధేథి ప్లల఼లల సషిెంగ ణెయౌమభిచిన ఔ ఔెండిషన్.

జయఫ 6
సభెైన ాణరభాైమెం II.
ఔయేళ్ ప్లల఼ జఞభీ ఙేలేట్ుడె కొనిై నిమభ నిఫెంధనలు భాభియౌ్ ఉెంట్ే, ఆ ని ఎెండరర్్ ఫెంట్ థరుభ లలట్
ఙేమవచఽి.

జయఫ 7
సభెైన ాణరభాైమెం IV.

భెఖ లేషనా (నిమభాల) ాకయెం బీభా సెంస లనలై య్ఖల్ ఆబిా గైషన్ ఉెండదఽ బీభా ఙేమఫడిన వకిౄకి
ప్లల఼ ఎకెై్ార్ కఔ భ ెందఽ భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ ెంప్యౌ్న అవసయెం లేదఽ.
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ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
__________ ఔ ప్లల఼ ాకయెం బీభా సెంస ఙెయౌాెంచవలలన బీభా ఙేమఫడిన ఖభిషి బతౄ ెం.
I.
II.
III.
IV.

బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెం
న఼ాబృమెం
సభెెండర్ యేల
నషిెం వచిిన అభ్ెంట్ల

ాశ్ై 2
_______________ ఔ కెంట్లాఔుిలల బీభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయౌాెంచఫడే య భ ్.
I.
II.
III.
IV.

ఔా బెం అభ్ెంట్ల
సభెెండర్ యేల
ఫచాభిట్ీ అభ్ెంట్ల
న఼ాబృమెం

ాశ్ై 3
బీభా కెంట్లాఔుికి యక్షెంగ ఉెండే డరఔుఫెంట్ ________.
I.
II.
III.
IV.

ప్లల఼
ఔవర్ ధనట్
ఎెండరర్్ ఫెంట్
బీభా సభిికెట్

ాశ్ై 4
డిస్క కోాజర్ డాట్ీ ఈ సభమెంలల బదలవుతేెంథి
I.
II.
III.
IV.

ప్లల఼ బదలు కఔభ ెంథే
ప్లల఼ బదలెై ప్ో బన తభుత
ప్లల఼ బదలు కఔ భ ెందఽ నఽెంచీ ప్లల఼ కొనయగినెంతవయఔ ఉెంట్లెంథి
అలాెంట్ి డాట్ీ అెంట్ృ ఏబౄ లేదఽ

ాశ్ై 5
ఫట్ీభిమల్ఫక్ి
I.
II.
III.
IV.

బతౄ ెం ఫట్ీభిమల్యలువ ప్లల఼లల ఔవర్ ఙేమఫడిెంథర
భిస్కు అెంచధరకి అెంత భ కఫైనయ కదఽ
అెండర్ భెైట్ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేయౄ బ కఫట్ిి భ కఫైనయ
అెండర్ భెైట్ర్ నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేమవు కఫట్ిి భ కఫైనయ కదఽ
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ాశ్ై 6
అగిై ాభాదెం ాత్తప్దన (ాప్ో జల్) seeks to know
I.
II.
III.
IV.

తమాభీ (manufacture) ాకమ
ిర
యోి యవ ఙేమఫడిన ఫట్ీభిమల్యవభలు
బవన నిభ్ణెం
నలైవన్సై

ాశ్ై 7
న఼ాబృమెం ఈ యధెంగ భిల఼వ్ ఙేసఽకోఫడదఽ
I.
II.
III.
IV.

కష్ థరుభ
ఙెక్ థరుభ
ప్ాబృసభీ ధనట్ల థరుభ
కెడ
ర ిట్ కయవు థరుభ

ాశ్ై 8
మోట్ర్ బీభా సభిిక
 ెట్
I.
II.
III.
IV.

భాెండేట్భీ (తనిసభి)
ఎుడా ఔడర ఉెంచఽకోయయౌ
ఎుడా కయవలల ఉెంచఽకోయయౌ
ఎుడా ఫలెంఔు లాఔయవలల ఉెంచఽకోయయౌ

ాశ్ై 9
ఔ యయెంట్ీ
I.
II.
III.
IV.

ప్లల఼లల నేభపునఫడిన ఔ ఔెండిషన్
థీనిై తనిసభిగ సభ్త్తెంఙరయౌ (Has to be complied with)
a భభిమ b
నలైయేయ కదఽ

ాశ్ై 10
మోట్ర్ బీభా భెనఽవల్ ధనట్ీసఽ యభి థరుభ జఞభీ ఙేమఫడెతేెంథి
I.
II.
III.
IV.

ప్లల఼ ఎకెై్ార్ అబయలలు బీభాథరయవ థరుభ
ప్లల఼ ఎకెై్ార్ అబయలలు బీభాసెంస థరుభ
ప్లల఼ ఎకెై్ార్ అబన తభుత బీభాథరయవ థరుభ
ప్లల఼ ఎకెై్ార్ అబన తభుత బీభా సెంస థరుభ
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ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభెైన ాణరభాైమెం I.
బీభా సెంస ఔ ప్లల఼ ాకయెం ఙెయౌాెంచవలలన బీభా ఙేమఫడిన బతౄ ెం.

జయఫ 2
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
ఙెయౌాెంుధే న఼ాబృమెం అెంట్లయవ. ఇథి ఔ కెంట్లాఔుిలల బీభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయౌాెంచఫడే య భ ్.

జయఫ 3
సభెైన ాణరభాైమెం I.
బీభా కెంట్లాఔుి ఉనైట్లి యక్షబృఙేి డరఔుఫెంట్ే ప్లల఼.

జయఫ 4
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ప్లల఼ బదలవఫో బయ భ ెంథే డిస్క కోాజర్ ఇవువలలన ఫలధత ఉెంట్లెంథి. అథి ప్లల఼ ఉనైెంతలేూ
కొనయఖ తేెంథి.

జయఫ 5
సభెైన ాణరభాైమెం III.
ఫట్ీభిమల్కి సెంఫెందిెంచిన యషమాలే ాదరనెం. ఎెందఽఔెంట్ే, అెండర్భెైట్ర్నియృ మానిై ాపలయతెం ఙేలేయ ఆ
అెంరలే.

జయఫ 6
సభెైన ాణరభాైమెం IV.
అగిై ాభాదెం ాత్తప్దన (ాప్ో జల్) తమభీ (manufacture) ాకమ
ిర
ఎలా ఉెంథో , యోి యవ ఙేలన ఫట్ీభిమల్
యవభలు ఏబృట్ , బియౌు ెంగ్ నిభ్ణెం ఎలా ఉెంథో చాడరలని పలయసఽౄెంథి.

జయఫ 7
సభెైన ాణరభాైమెం III
ప్ాబృసభీ ధనట్ల థరుభ న఼ాబృమెం భిల఼వ్ ఙేసఽకోఫడదఽ.
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జయఫ 8
సభెైన ాణరభాైమెం III.
మోట్ర్ బీభా సభిికెట్ని నియెంతయెం కయవలలధే ఉెంఙరయౌ.

జయఫ 9
సభెైన ాణరభాైమెం III
ఔ ప్లల఼లల యయెంట్ీ ఔెండిషన్ ాణేఔెంగ నేభపునఫడరయౌ, అలాగై థరనికి అనఽఖ ణెంగ వవహభిెంఙరయౌ.

జయఫ 10
సభెైన ాణరభాైమెం II.

ఖడెవు భ గిలేలలగ
అెందజైమఫడెతేెంథి.
ప్లల఼

మోట్ర్

బీభాకి
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బీభా

సెంస

థరుభ

భెనఽవల్ధనట్ీసఽ

అనఽఫెందరలు
అనఽఫెంధెం - ఎ
మోట్లయవ బీభా ా ప్ో జల్ ఫయెంe
నలైయేట్ కయవ, థిుచఔర యహనెం- ప్కైజీ ప్లల఼
ా ప్ో జర్ నేయవ

బీభాథరయవ ఖ భిౄెంు

సెంాథిెంుల కోసెం చియవధరభా

Mobile No:

ట్యౌఫో న్: ఫక్్ సెంక
ఇ-ఫబల్ అడయస్క
ఫలెంక్ కాణర సెం. (ఎస్క.బి./
ఔభెెంట్)

Pan No:

ళెచ్.న.ఏ./తనకా
ప్కైజీ ప్లల఼

అవసయఫైన ప్లల఼ తయయౘ
నఽెంచి సభమెం ...... ణేథీ:

బీభా కలావది

థరక
యహనెం యవభలు

నమోదఽ సెం

ఇెంజన్ సెం. &ఙరలస్క సెం.

తమాభెైన
ఏడరథి

తమాభీ&
మోడల్/ఫల
డీ ట్ైప్/

ఔబిక్
కెప్లట్ీ

ల఼ట్ిెంగ్
యభయ ూెం

యడే
ఇెంధనెం

యెంఖ

బీభా ఙేబెంచిన యహను సభెైన ఖ భిౄెంు
నమోదఽ అతరభిట్ీ – నేయవ భభిమ ప్ాెంతెం:
యహను యలువ:
ఇధరుబస్క
యలువ

ఎలకిిాక్/ఎలకిాని
క్ యడి పలగలు

ధరన్ ఎలకిిాక్ యడి
పలగలు

లలైర్ కర్/ట్ై ైలర్

ఎయ్జీ/ల఼ఎన్
జీ కిట్

కెాబెం భియౖుయెం భభిమ న఼ాబృమాలఔు ఇథే ప్ాత్తథిఔ

389

బతౄ ెం
యలువ

ఐడీయ

యహనెం చభితా
ఖత ప్లల఼
సెం

ఔవభైజీ
తయయౘ

బీభా ఔెంనలన్స
నేయవ &
చియవధరభా

ధన కెాబెం ఫో నస్క
హఔుు

ప్లల఼ ఎక్్
నలైభీ ణేథీ

ఖత 3 ఏళ్ా
కెాబెం
అనఽబవెం

ణొయౌ కొనఽగోలు ణేథీ &
నమోదఽ.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్ కయకలు– భైట్ిెంగ్ నలై ాపలవెం rating
యహను యడఔెం::
యడఔెం ఉథేె శ్ెం
సయథర
విత్తౄ ఖత
యప్యెం/వయౄ ఔెం
కభపభైట్

యహను ప్భిుెంగ్
యవభలు
ఔవర్ు గభైజ్డ
అన్ ఔవర్ు గభైజీ
కెంప్ౌెండ్స లలల
భోడెు ఔుగ

డెైవర్ యవభలు
య ెంణరనికి
నలబడ్స డెైవర్
ఫెంధఽవులు
బృతేాలు

ఏట్ల త్తభిగై సఖట్ల కిలలబౄట్యవా
అెంగీఔభిెంచిన భిసఽునఽ
అయ ెం ఙేసఽకోవడెంలల
సయౘమడెతేెంథి

భిసఽు తగిాెంు/అదను భిసఽునఽ ణెలుసఽఔుధేెందఽఔు

డియౌుెంట్ & లలడిెంగ్:
యలెెంట్భీ ఎకె్స్క:తనిసభి ప్లల఼ ఎకె్స్క ఔు అదనెంగ అవునఽ/కదఽ– ఔయేళ్ అనఽవు అబణే థిుచఔర యహనెం బణరౄనిై
యలెెంట్భీ ఎకె్స్క నఽ ఔడర ఎెంచఽఔుధేెందఽఔు బౄయవ దమఙేల నేభపునెండి – యౄ.500/700/1000/1500/3000 నలైయేట్
సఽభ కఫేధర?
అవునఽ/కదఽ
ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల ఙెెండి:
బౄయవ ఆట్ బఫైల్ అయో లబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా సబ డర 1. సెంస నేయవ
2. సబతు సెం:
ఎక్్ నలైభీ ణేథ:ీ
యహధరనికి ఏఆర్ ఏఐ ఆమోదభ నై మాెంట్ీ తెఫ్టి అవుఉ/కదఽ. ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, బిగిెంు ణరలఔు సభిికెట్ నఽ ప్ ెందఽయచెండి
ఏఏఎస్క ఐ జఞభీ ఙేలన
 థి
భిఔభలు బిగిెంచి ఉధరైమా?
లలడిెంగ్ భభిమ
అవునఽ/కదఽ.
ఔయే
ళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ప్ ెందఽయచెండి
యహనెం సెంాథరబయతయ ఇెంధనెంణో నడెసఽౄెంథర
డియౌుెంట్ిెంగ్ ఔసెం
యహనెం ఫయో పూమల్ కిట్ ణో నడెసఽౄెంథర/లైఫర్ ఔయేళ్ అవునఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ప్ ెందఽయచెండి
అెండర్ భెైట్ిెంగ్
ఖరలాస్క ట్లెంక్ బిగిెంచి ఉెంథర
కయకలనఽ ఔెంనలన్స
అవునఽ/కదఽ
ట్ీన఼న఼డీ ఔవర్ నఽ చట్ి యఫైన భిబృత్త అబన యౄ.
ప్లల఼ ా కయెం
6000/- ఔు భాతాఫే భిబృతెం ఙేసఽకోదలఙరభ
భిఖణయౄయవ
అవసయఫైన అదను ఔవభైజీలు
యడి పలగల ఙోభీ (థిుచఔర యహధరలు భాతాఫ)ే
డెైవర్ ఔు చట్ి యఫైన ఫలధత
డెైవర్ ఔు ఙెయౌాెంచిన న఼ఏ
తనిసభి: మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ
మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ తనిసభి.దమఙేలన ధరబృధేషన్ యవభయౌవుెండి:
(a)
(b)
(c)
(d)

ధరబృన్స నేయవ & వమసఽ:
సెంఫెంధెం
అప్బెంట్ీ నేయవ
(ధరబృన్స ఫన
ై ర్ అబణే)
ధరబృన్సణో సెంఫెంధెం:

:

Additional coverage subject to additional
premium

(ఖభనిఔ: 1. మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ థిుచఔర యహధరలఔు యౄ.1,00,000/- భభిమ నలైయేట్ కయా ఔు యౄ.2,00,000/తనిసభి.
2.యహనెం ఔెంనలన్స, పలఖయుభ సెంస , లేథర అలాెంట్ి కభపభైట్ సెంస మాజభానెంలల ఉెండి, మజభాని డెైవర్ ఔు ాపలవవెంతఫైన డెైయెంగ్
లెైలలన్్ లేఔుెండర సదయవ మజభాని డెైవర్ ఔు తనిసభి న఼ఏ ఔవభైజీని ఇవుడెం జయఖదఽ.
నేభపునై వఔుౄలఔు న.ఎ. ఔవభైజీ
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(ఐఎెంట్ీ-15)

నేభపునై న఼ఏ ఆఔునలెంట్్

నేభపునై వఔుౄలఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ ని ఙేభిలని పలయసఽౄధరైభ?
నేయవ
ఎెంచఽఔునై ల఼ఎస్కఐ
ధరబృన్స
సెంఫెంధెం
(యౄ.)
1)
2)
3)
అవునఽ/కదఽ, అవునఽ అబణే, నేయవ భభిమ ఎెంచఽఔునై కనట్ల్ సమ్ ఇనా్ర్ు (ల఼ఎస్కఐ):
(ఖభనిఔ: ఔ వకిౄకి అెందఽఫలట్లలల ఉెండే ఖభిషీ ల఼ఎస్కఐ నలైయేట్ కయా ఔు యౄ.2 లక్షలు భభిమ మోట్భెైజ్డు థిుచఔర
యహధరలఔు యౄ.1 లక్ష)

నేయవ ఙెని వఔుౄలఔు/ నేయవ ఙెని ామాణఔులఔు న఼ఏ ఔవభైజీ
మాడ్స ఆన్ ఔవర్
యన తయవఖ దల
ఔయిల఼ కయవ
యైద కయవిలు
వకిౄఖత ాపలయలు
ఇతయ యవభలు

భైట్ిెంగ్నలై ాపలవెం ఉెండఖల సభాఙరయెం, భభిమ
కొనిై ఖణరెంకల కోసెం ఔడర

మాడ్స ఆన్ ఔవర్్ కొనయగబ

యహన యడఔెం య ెంత ఆవయణకై భిబృతభా
యహనెం యథేయౕ ఎెంఫల఼కి ఙెెంథినథర
యహనెం యెంట్ేజీ కయవగ సభిిలై అబెంథర
యహనెం ఖ డిు /యఔలాెంఖ ామాణఔుల కోసెం యౄప్ ెంథిెంచఫడిెంథర

అవునఽ/కదఽ
అవునఽ/కదఽ
అవునఽ/కదఽ
అవునఽ/కదఽ, ఔయేళ్ అవునఽ అబణే దమఙేల ఆర్
ట్ీఏ ఎెండరర్్ ఫెంట్ా యవభలనఽ ప్ ెందఽయచెండి
అవునఽ/కదఽ
ధేప్ల్, ఫెంగాథేశ్, బూట్లన్, భాయ్ె వులు, ప్కియ న్,
యౕరలెంఔ.

యహధరనిై డెైయెంగ్ యక్షణ తయఖతేలఔు యడణరభ
పౌగోయఔ ప్ాెంత కొనయగిెంు అవసయభా
వన్ నేజీ ప్లల఼ కయలనఽఔుెంట్లధరైభ?

అవునఽ/కదఽ

అతేతౄ భ సదఽథేె శ్
సాతాెం ఆదరయెంగ

బీభాథరయవ డిఔాభైషన్
ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ ాఔట్ిసౄ ఽనైథి ఏబృట్ెంట్ే, ఈ ాప్ో జల్ ఫభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఏ అదను ఙేభిఔలెధ
ై ర, లేథర
భాయవలెధ
ై ర ఙేలేౄ యట్ిని తక్షణెం బీభా ఔెంనలన్సకి ణెయౌమజైమఖలెం.
ధేనఽ/ఫేభ ఖత ప్లల఼ ఎక్్ నలైభీ ణేథీ నఽెంచి ఇట్ిథరక ధర/భా యహధరనికి ఎలాెంట్ి ాభాదభూ జయఖలేదని సషిెం ఙేసౄ ఽధరైెం.
న఼ాబృమెం నఽ …………… వదె , …………… ణేథీన ఙెయౌాెంఙరభని ధేనఽ/ఫేభ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైెం.
బౄయవ నలైన నేభపునై బౄ యహధరనికి బీభా కోసెం …………… (సభమెం) థరక ఎలాెంట్ి ాభాదెం నఽెంచీ తలెత్తౄన నషిెం/డరఫేజీ/ఫలధత
వెంట్ి నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచి బౄఔు ఎలాెంట్ి ఫలధతల లేవని అయ ెం ఙేసఽకోవడెం జయవఖ ణోెంథి.
యహనెం ూభిౄ ఔెండిషన్ లల భభిమ భోడెునలై నడవఖల ల త్తలల ఉెందని ధేనఽ/ఫేభ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైెం.
స లెం:
ణేథ:ీ
ాప్ో జర్ సెంతఔెం
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ాప్ో జల్ ఫయెం
(ఈ ఫయెం జఞభీని ఫలధత అెంగీకయెంగ భిఖణెంచభదఽ)
యిెండర్ు లైర్ భభిమ లలషల్ నలభిల్్ ప్లల఼

ఈ ాప్ో జల్ నఽ అెంగీఔభిెంచడెం ఔెంనలన్స నిమభ నిఫెంధనలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ాప్ో జల్ నఽ అెంగీఔభిెంచి న఼ాబృమానిై ఙెయౌాెంఙే థరక
ఆలౄ కి ఔవభైజీ ఉెండఫో దఽ.
ఏజెెంట్___________________________________________

ఔా బెంట్ కోడ్స:

ాప్ో జర్ నఽ ఖ భిౄెంచడెంలల యమడణరబ.

ాప్ో జర్ యవభలు
1. ాప్ో జర్ నేయవ

బీభాథరయవ ఖ భిౄెంు
2.

ాప్ో జర్ చియవధరభా

సెంాథిెంుల కోసెం భభిమ కెాబెంలు ఉెంట్ే ఙెక్ ఙెయౌాెంుల కోసెం చియవధరభా ఇయౄయవ

ఫో న్ ధెం.:-

ఫక్్ ధెం.:-_____________________

(బఫైల్):-

(ఇ-ఫబల్):____________________

ఔ

ఖ
యవౄనఽ వభిౄెంఙే ఙోట్లాా నలట్ిెండి

అనిై ాశ్ైలఔ సెంూయృ ెంగ సభాదరనబృయుయౌ. స లెం ఙరలఔప్ో ణే దమఙేల సభాఙరభనిై అనఽఫెంధెం యౄెంలల ప్ ెందఽయచెండి:
ాప్ో జర్ యప్యెం

భిసఽునఽ అయ ెం ఙేసఽఔుెంట్లనఽ

3. థేనిైఔవర్ ఙేసౄ ఽధరైయవ

భైట్ిెంగ్ కోసెం ఆఔునలన్స్ యవభలు

4. ప్లల఼ని ఎవభి ేవర్ లల జఞభీ ఙేసౄ ఽధరైయవ (ఆభిఔ
సెంస లణో ప్ట్ల, బీభా ఙేబెంచదఖా
ాయోజనభ నై అెందభి నేయా జఞబిణర)
ఔవభైజీ ఙేయాయౌ్నTtttt
ప్ాెంతెం
5. ఇబృడి ఉనై భిసఽు
(నన్ కోడ్స ణో ఔడిన ూభిౄ ప్ో సి ల్ చియవధరభా)
6. బీభా కలావది
నఽెంచి
7. భ్యౌఔ ఔవభైజీ అెంశ్ెం నఽెంచి ఈ సభసలనిైెంట్ిన్స
ణొలగిెంఙరలని బౄయనఽఔుెంట్లధరైభ?
a. తేఫనఽ, వయద, భ ెంు, ట్ెంనలస్కి, లలైకా ోన్, ఇతయ
సభసల సభూహెం
b. అలా భి, థరడి, యౘనిఔయఫైన నషిెం
c. ఉఖరయద ఔవభైజీ ప్ డిగిెంు
(ఆర్ఎస్క ఎెండీని ఎెంచఽఔుెంట్ే థీనిై ఔడర
ఎెంచఽకోవచఽి)

భిసఽుల ఖ భిౄెంు
థరక
అవసయఫైన ఔవభైజీ యషమెంలల బీభాథరయవ జఞఖరతౄగ నియృ మెం

అవునఽ

తీసఽకోయయౌ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ
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ఈ బణరౄనిై ఈయో ా భాథరల కోసెం ఔవర్ ఙేమడఫైనథి

8. బౄ బవనెంణో ప్ట్ల నా ెంత్్ భభిమ
ుధరదఽలనఽ
ఔడర
ఔవర్
ఙేమాలనఽఔుెంట్లధరైభ?
ఏయైధర మాడ్స ఆన్ ఔవర్్
a. ఆభిుట్ఔుిలు, సభైుమయవా, & ఔన్యౌిెంగ్
ఇెంజన్సభిెంగ్ ఼జులు (కెాబెం బతౄ ెంలల
3% ఔెంట్ే ఎఔుువ)
b. యతిలాల ణొలగిెంు (కెాబెం బతౄ ెంలల
1% ఔెంట్ే ఎఔుువ)
c. కోల్ు యోి భైజీ ప్ాెంఖణరలలా నిలుల క్షీణత
i.

బీభా ాభాదెం వలా ఎలకిిాక్
లేవల ఼డర్ ణరలఔు ట్భి్నల్ ఎెండ్స్
వదె ఔభెెంట్ల సయపభలల యైపలెం వలా

ii.

బీభా ాభాదెం లల పలఖెంగ
బీభాథరయవ ప్ాెంఖణెంలల కోల్ు యోి భైజీ
మెంణరాఖలఔు ఉయౖోృ ఖరత భాయవల వలా
జభిగై నయౖిలు, లేథర డరఫేజీ
కయణెంగ

d. కభిిచఽి
e.
బీభాథరయవ య ెంత యహనెం
ఖ దఽెకోవడెం వలా జభిగిన నషిెం, ఫో ర్ు
యౌఫ్టి ్ భభిమ అెందఽలలెంచి జఞభిడు
వసఽౄవుల వలా జభిగిన నషిెం
f. ఆఔల్ఔ అగిైాభాదెం
g. అదధరలు,
యసౄ యణలనఽ
యస్యణ

భాయవలు
లేథర
బీభా ఙేబెంచడెంలల

h. బూఔెంెం (అగిైాభాదెం & యౖక్)

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

మాడ్స ఆన్ ఔవయా కోసెం బీభాథరయవ జఞఖరతౄగ నియృ మెం తీసఽకోయయౌ

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

కదఽ

అవునఽ

అవునఽ

కదఽ

బీభాథరయవ
యప్య
ావిత్తౄ కి
అనఽఖ ణెం
గ
కదఽ
ఉెండేయట్ిధే

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

ఎస్కఐ =

ఎెంచఽకోయయౌ

i.

యబలేజ్డ ఫట్ీభిమల్ ఔవభైజీ

j.

య్కైజీ భభిమ ఔలుఱత ఔవభైజీ

k. యిఔుల ణరణరుయౌఔ ణొలగిెంు
l.

అథెె నషిెం.

m. ాణరభాైమ
వసత్తకి
అదను కయవిలు

అబన

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవునఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =
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n. ఆయెంబ కయవిలు

అవునఽ

o. ఔభిగిన ఫట్భిమల్ నయౖిలు

కదఽ

అవునఽ

9. ఇథే ఆలౄ ని భభై బీభా ఔెంనలన్సణో అబధర ఇథే
బణరౄనికి బౄయవ బీభా ఙేసఽఔుధరైభ (ఙేసఽఔుెంట్ే,
యవభయౌవుెండి)
10.
బీభా ఔవభైజీని ఏ బీభా ఔెంనలన్స అబధర
త్తయసుభిెంచిెంథర, లేథర ఏయైధర ాణేఔ నిఫెంధనలనఽ
యదిెంచిెంథర (అవునబణే, యవభయౌవుెండి)
11. భ ఖ సఽౄనై ప్లల఼ కలావదిని బృనయౘబెంచి
ఖత ధల భోజులలా అబన న఼ాబృమెం/కెాబెం
యవభలు

కదఽ

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

యట్ల సాణరానిై వభిౄెంజైమడరనికి అవసయఫైన యవభలు
భిసఽు ణరలఔు తీవాతనలై అెండర్ భెైట్ర్ ఔు అవగహన ఔయౌయౄబ
(నషిెం యవభలు)
కెాబభ లు

న఼ాబృమెం

భిసఽు నఽ భథిెంు ఙేమడరనికి కెాబెం అనఽబవెం ఔ భ కఫైన కయఔెం
లగకైషన్ లల ఔవర్ ఙేలన భిసఽులు ఏ తయయౘయ?
ాప్ో జర్ యప్య యవభలు
12. బీభా ఆలౄ :
ా , వగెైభ
a. ఆయసెం, కభలమాలు, దఽకణరలు, హో ట్ళ్ై
b. ప్భిరరబృఔ/ఉతత్తౄ భిసఽులు
c. ప్భిరరబృఔ/ఉతత్తౄ భిసఽుల ఫమట్ యోి భైజీ
d. ప్భిరరబృఔ/ఉతత్తౄ భిసఽుల ఫమట్ ట్లెంఔులు/గస్క హో లు యవా
e. ప్భిరరబృఔ/ఉతత్తౄ భిసఽుల ఫమట్ ఉనై మ ట్ియౌట్ీలు
ా , వగెైభ
f. ఆయసెం, కభలమాలు, హో ట్ళ్ై
13. ఔయేళ్ దఽకణెంగ యడిణే, దమఙేల అెందఽలల యడిన
సయవఔులలా థిఖ వ నేభపునై సయవఔుల జఞబిణరలలకి వఙేియ ఏయైధర
ఉధరైబయమో దమఙేల ధఽాయఔభిెంచెండి.
అవునఽ అబణే, అలాెంట్ి సయవఔుల యలువ సయవఔుల బతౄ ెం
యలువలల 5% ఔెంట్ే ఎఔుుయ:
1. లలలులాబడ్స థరభలు, 2.కబర్ లజ్డ, 3.కరఔయవా &
భణరఫ లు, 4. ఏయైధర నేలుడె థరభలు, 5. ఎెండెఖడిు /ఖడిు ,
6. జనధరయ, 7. యడి ధరయ, 8. అగిానలట్ి లు, 9. బృతెైలేట్డ్స
థరావఔెం, 10. ధైట్ా - లలలులలజ్డ, 11. నాధలు / ఈథర్ /
ఇెండలిరమల్ యలెుెంట్ భభిమ 32 డిగరల
ీ ఔు థిఖ వన భెండే
సుపలవభ నై ఇతయ థరావణెం (భూలన భీక్ష) , 12. ల఼ల్
యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలా కఔుెండర యడి ఉనై, భెండే
సుపలవభ నై ఫేస్క లణో ఔడిన 32 డిగరీలఔు థిఖ వన భెండే
సుపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష), ల఼ల్ యేలన
ట్ినఽలు, డాభ ్లలా కఔుెండర యడి ఉనై, 13. 32 డిగరల
ీ ఔు
థిఖ వన భెండే సుపలవభ నై నలబెంట్ లు (భూలన భీక్ష)
యభిైష్ లు,14. ల఼ల్ యేలన ట్ినఽలు, డాభ ్లలా కఔుెండర యడి
ఉనై కీట్ఔ ధరశ్న థరావఔెం భభిమ ుయవఖ భెందఽలు 15. ఏ
యఔఫైన యజిట్ఫ ల్ లైఫయవా
14. ఔయేళ్ గోథరభ లు/గోడౌనఽాగ యడిణే (ఫఔిభీ ఆవయణ ఆవల
ఉనై) దమఙేలన అెందఽలల నిలు ఙేలన వసఽౄవుల జఞబిణర
ఇవుెండి
15. ప్భిరరబృఔ ఉణరదఔ యపలఖెంగ యడిణ,ే ాప్ో జ్డ ఙేలన 
ప్ాెంతెంలల ఉతత్తౄ ఙేలన వసఽౄవుల యవభలు ఇవుెండి
(జతయఙరయౌ్న లు సదఽప్మాలణో ఔడిన ఫలాక్ ప్ాన్)
16. ప్భిరరబృఔ ఉణరదఔ యపలఖెంగ యడిణ,ే ఆ ఫఔిభీ ని
ఙేయౄ ో ెంథర, కాయగ ఉెంథర అనై యవభలు ఇవుెండి.
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భైట్లఔు భిసఽు ఆఔునలన్స్ బయ ప్ాత్తథిఔ

ఫేలక్ భైట్ భభిమ ఔవభైజి
నియృ బెంచడరనికి భిసఽుల సుపలవెం

17. బిగిెంచిన అగిైభాఔ భిఔభలు
దమఙేల థిఖ వ స లెంలల ట్ిక్ ఙేమెండి:
a. లు ఫలాక్ లనఽ జఞబిణర ఙేమెండి భభిమ మోసఽకెళ్ాఖల
అగిైభాకల తయయౘనఽ నేభపునెండి

మోసఽకెళ్ాఖల అగిైభాకలు
ట్ా బలర్ ెంులు
అగిైభాఔ మెంతాెం
ళెైడారెంట్ వవస
ల్రెంఔా ర్ వవస
క్్డ్స యట్ర్ లే్ర లసిెం

ాత్త ఫలాక్ ఔ ఔయౌెంచిన యక్షణ

భిసఽుల ఼చర్ నఽ ఫయవగా అయ ెం ఙేసఽకోవడరనికి
b. భిఔభలఔు యభిిఔ ఫబెంట్ధనస్క కెంట్లాక్ి ఏఫైధర
ఉెంథేమో నేభపునెండి
18. (బవనెం/మెంణరాలు/పభిైచర్ బిగిెంులు)
a.

ునఃయన యలువ ప్ాత్తథిఔ

c.

ళెచిిెంు అవసయభా

అవునఽ
అవునఽ

ఇవువచఽి

కదఽ

బీభా బణరౄనిై కామెం ఙేల
& కెాబెంలనఽ
భిషుభిఙేెందఽఔు ఇథే
ప్ాత్తథిఔగ ఉెంట్లెంథి

కదఽ
కదఽ
కదఽ

అవునఽ

19. నిభ్ణ యవభలు
a. యడిన యభగిరని దమఙేల నేభపునెండి
i.
గోడలు
ii.
ధేల
iii. నలై ఔు
b. బవనెం ఎతే
ౄ
c.

అెందఽకై
డియౌుెంట్

బీభాఔు ాత్తప్థిెంచిన ప్ాత్తథిఔ

భాభెుట్ యలువ ప్ాత్తథిఔ

b.

అవునఽ

నయౖిలనఽ
తగిాెంఙే చయలు.

అెండర్ భెైట్ిెంగ్
బౄట్యవా______________అెంతసఽౄలు____________
5 ఏళ్ా ఔెంట్ే తఔుు

బవనెం వమసఽ

ా
15-2 5ఏళ్ై

ా
5 – 15 ఏళ్ై
25 ఏళ్ా ఔెంట్ే ఎఔుు

ఖభనిఔ: ఙెఔుణో ఔడిన/ణరచ్ు భభిమ /లేథర ఖడిు /ఎెండె ఖడిు /యదఽయవ/ప్ాలిక్ వసౄ ైెం/ఆసల్ౄ /వసౄ ైెం/కధరుస్క/ట్లభయౌన్ భభిమ “ఔఙరి”గ
నేభపుధే నిభ్ణెంణో ఔడిన గోడలు భభిమ /లేథర నలై ఔు
20. బవనెంయభీ యలువ లు (ఔఙరి బవధరనిై ఔడర ఈ జఞబిణరలల దమఙేల ఙేయిెండి. భభిమ అలాెంట్ి బవను వకిౄఖత యలువనఽ
యౄ.లలా నేభపునెండి)
బీభా బతౄ ెం యౄెం.
ఎఫ్ & ఎఫ్,
వమ
యిక్&
నా ెంత్ ణో
కభలమెం
బీభా
ఎతే
ౄ
నిభ్ణెం
మెంతా యడి
సఽ
ాకిరమలల
ప్ట్ల
భభి
మ
ఙేమాయౌ్న
ా
(బౄట్యవ
ఫలాక్ వయృ న
కు/ఔఙరి
పలగలు
ా
(ఏళ్ై
ని యిక్్
బవనెం
ఇతయ
ఇతయ ఆలౄ
)
యౄ.
)
**
యౄ.
భిఔభలు
యౄ.
యౄ.
యౄ.

బతౄ ెం

ాత్త ఫలాక్ యవభలఔ వభిౄెంఙే క్షెంలల బునై భైట్ిెంగ్
ఉెంట్లెంథి

ఖభనిఔ: ** యదరయణ ప్ాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేలన యిక్్ నఽ సాచిసఽౄెంథి. భభిమ థిఖ వ నేభపునై ఎ, బి, ల, భభిమ డి ఔరభ సెంకల
కిెందఔు భదఽ
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21. యిక్్ ఔు భాతాఫే ాణేఔ ఔవభైజీ
థిఖ వ నేభపునై ఫలఔు్ల దమఙేల ట్ిక్ ఙేమెండి భభిమ ాత్త థరని ఎదఽయవగ బీభా ఙేమాయౌ్న బణరౄనిై
ాత్తథరని ఎదఽయవగ నేభపునెండి
A. ఫ్ోా ట్ర్ ప్ాత్తథిఔన:
లు ప్ాెంణరలలా యిక్ (ప్ాలలస్క ఫలాక్ లు, గోథరభ లు/గోడౌనఽా భభిమ /లేథర ఆయవఫమట్, వగెైభ...)లనఽ ఫ్ోా ట్ర్
ప్ాత్తథిఔన కై సమ్ అషర్ు లల ఔవర్ ఙేమవచఽి
ప్ాెంణరలు (ప్ో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్ కోడ్స
బతౄ ెం యౄ.
B. ధఽాయఔయణ ప్ాత్తథిఔన
యలువయెంగ భాభై యిక్ లనఽ (ధలయభీ) ధఽాయఔయణ ప్ాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేయౄ యవ.
ప్ాెంణరలు (ప్ో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్ కోడ్స
బతౄ ెం యౄ.

ఔవర్ ఙేమఫడేెందఽఔు ఉనై యయధ ఆదరభలలా కొనిై డాట్ీలు ా ప్ో జర్
నియుళెంఙరయౌ. ఔా బెం లలట్ిల్ఫెంట్కి ఆదరయెం

ఖభనిఔ:
ఔన్సస సమ్ అషర్ు యౄ. 1 కోట్ి భభిమ సుల కయౌఔ ప్ాత్తథిఔన ప్లల఼ ఇవుఫడదఽ. భెైలేు భిసభలలా
ప్ాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన యిక్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ.
C. ఫ్ోా ట్ర్ ధఽాయఔయణ ప్ాత్తథిఔన:
యలువ భాభై యిక్ లు భభిమ లెంగిల్ సమ్ అషర్ు కిెంద లు ప్ాెంణరలలా నిలు ఙేలే యిక్ లనఽ (ధలయభీ)
ఫ్ోా ట్ర్ ధఽాయఔయణ ప్ాత్తథిఔన ఔవర్ ఙేమవచఽి.
ప్ాెంణరలు (ప్ో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్ కోడ్స
బతౄ ెం యౄ.
ఖభనిఔ:
1. ఔన్సస సమ్ అషర్ు యౄ. 2 కోట్ల
ా
2. భెైలేు భిసభలలా ప్ాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన
యిక్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ.
D. ఆయవఫమట్ ఉెంచిన యిక్ లు (ఫఔిభీ ఆవయణ ఫమట్ ఉనై)
ఆయవఫమట్ ఉెంచిన యిక్ ల యవభలు:
ప్ాెంణరలు (ప్ో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్ కోడ్స)

బతౄ ెం యౄ.

ాణేఔ యభెెంట్ీలు వభిౄయౄ బ

E. ట్లెంక్ ఫమ్ భభిమ గస్క హో లు యవా (ఫఔిభీ
ఆవయణ ఫమట్ ఉనై)
ఆయవఫమట్ ఉెంచిన యిక్ ల యవభలు:
ప్ాెంణరలు (ప్ో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్ కోడ్స)

బతౄ ెం యౄ.
భిసఽునఽ ఔవర్ ఙేమడెం భభిమ సజఞవుగ భైట్ ఙేమడెం

యలెెంట్భీ డిడఔిఫ ల్్ ఔు డియౌుెంట్ల
ా
ప్ ెంథరలనఽఔుెంట్లధరైభ

అవునఽ

బౄ సభాదరనెం అవునఽ అబణే, తగిాెంఙరయౌ్న బతౄ ెం
ఙరబస్క నఽ నేభపునెండి

యవ.
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కదఽ

డిఔాభైషన్
అతేతౄ భ సదఽథేె శ్ సాతాెం

ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ ాఔట్ిసౄ ఽనైథి ఏబృట్ెంట్ే, ఈ ాప్ో జల్ ఫయెంలల నేభపునై
యషమాలన్సై ధర భిజా ఞనెం ఫేయఔు యసౄ యలే. భభిమ ధరఔు/భాఔు భభిమ _____________
భధ కెంట్లాఔుిఔు ఈ ధఽావతాఫే ప్ాత్తథిఔగ ఉెంట్లెందని ధేనఽ/ఫేభ ఇెందఽభూలభ గ
అెంగీఔభిసౄ ఽధరైెం.
ఔయేళ్ ఈ ాత్తప్థిత భిసఽుఔు ఫభనిై సభభిెంచిన అనెంతయెం ఙేభిఔలు, భాయవలేఫైధర జభిగిణే
యట్ిని బీభా ఔెంనలన్సకి తక్షణెం ణెయౌమజైమడెం జయవఖ తేెంథి.
ణేథ:ీ
స లెం:

ాప్ో జర్ సెంతఔెం & ఔెంనలన్స భ దా

ఏజెెంట్ల లఫయవ్లు:

థిఖ నేభపునైథి బీభా చట్ి ెం, 1938 లలక్షన్ 41 ణరలఔు కన఼
భిఫేట్ానలై నిఱేధెం
1. ఏ వకిౄ ఔడర ఆలౄ , లేథర జీయత బీభా ప్లల఼ తీసఽకోవడెం, భెనఽవల్, కొనయగిెంు వెంట్ియట్ి
కోసెం ప్లల఼ల చాఫడిన ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెంనలై ధేయవగ గన్స, భోక్షెంగ గన్స ఎలాెంట్ి
భిఫేట్లనా తనఔు భయయౌ్న ఔబృషన్ నఽెంచి బతౄ ెంగ గన్స, కొెంత గన్స ఇవుడరనికి గన్స,
ఇవుజూడరనికి గన్స పలయతథేశ్ెంలల అనఽభత్త లేదఽ. అలాగై ప్లల఼ని తీసఽఔుధే, కొనయగిెంఙే,
భెనా ఙేసఽఔుధే ఏ వకిౄ ఔడర అలాెంట్ి భిఫేట్ానఽ అెంగీఔభిెంచభదఽ. కైవలెం బీభాథరయవ నిమభ
నిఫెంధనలఔు లలఫడిన, యభి ాచఽభిెంచిన ప్ాలలఔిస్క, లేథర ట్ేఫ ల్్ లల నేభపున భిఫేట్ాఔు భాతాఫే
ఇెందఽఔు బృనయౘబెంు ఉెంట్లెంథి.
2. ఈ లలక్షన్ లల నేభపునై నిఫెంధనలనఽ ప్ట్ిెంచడెంలల యపలభబయ వకిౄ యౄ.ఐదఽ వెందల థరక
జభిభాధరఔు ప్తేాడవుణరడె.
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అదరమెం 13

న఼ాబృమెం భైట్ిెంగ్ తిమభీ, అనుమెం
అదరమ భిచమెం
అెండర్భెైట్ిెంగ్ భభిమ భైట్ ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ ఈ అదరమెంలల బౄయవ ధేయవిఔుెంట్లయవ.
భిసఽులఔు భైట్ిెంగ్ ఇఙేి ాకిరమలల ఇబృడి ఉనై సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన లు దే తేలనఽ ఔడర
ధేయవిఔుెంట్లయవ. లు యకలెైన బీభా ప్లల఼లా ల „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభేభిెంచడఫలాగో ఔడర ధేయవిఔుెంట్లయవ.

అబసన పయౌణరలు
A.
B.
C.
D.

అెండర్భెైట్ిెంగ్ భ్యౌకెంరలు
భైట్ ఫేకిెంగ్
భైట్ిెంగ్ కయకలు
సమ్ అషర్ు

ఈ అదరమానిై అబలెంచిన తభుత బౄయవ ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1. అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ నియుచిెంచఖలఖడెం
2. భైట్ ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలనఽ యవభిెంచఖలఖడెం
3. లు ప్లల఼లా ల „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభేభిెంచఖలఖడెం
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అెండర్భెైట్ిెంగ్ భ్యౌకెంరలు

A.

ూయౌెంగ్ థరుభ భిసఽునఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడెం బీభా అధే పలవనలల ఇబృడి ఉెండే సాతాభని ఖత అదరమాలలా
భనెం చారెం. అెందఽలల బీభా ఔెంనలన్సలు ఔ ూల్ నఽ సిఱియౄ బ. లువుయవ వఔుౄలు/యణజ/ప్భిరరబృఔ
సెంస లు/ఆయా ధైజైషనఽా ఙెయౌాెంచిన న఼ాబృమెంలు ఈ ూల్ లల పలఖెంగ ఉెంట్లబ.
ాత్త ఔుయౄ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం బతౄ ెం భెెండె కయకల థరుభ నిభేయణ అబయ భైట్లనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి. ఆ కయకలు:



ఏథెైధర నషిెం (బీభా భిదిలలని ాభాదెం వలా ) వలా సెంబయెంచఖల నషిెం భభిమ
అలాెంట్ి నషిెం వలా తలెతౄఖల నషిెం ణరలఔు అెంచధర యలువ

ఉథరహయణ
అగిైాభాదెం వలా సెంబయెంఙే సఖట్ల నషిెం యలువ యౄ.100000 అనఽఔుెంథరెం. [థీనిై భనెం ఎల్ అని
వవహభిథె రెం]
నషిెం జయఖఖల సఖట్ల, లేథర సభసభి సెంపలవత [న అని వవహభిథె రెం] 100లల 1 [లేథర 0.01].
అలాెంట్ుడె సఖట్ల లేథర సభసభి అెంచధర నషిెం ఇలా వసఽౄెంథి: ఎల్ x న = 0.01 x 100000 = 1000
యసౄ వెంగ జభిగై నయౖిలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంచడరనికి సభిప్ో బన భిభాణెంలల ూల్ ఉెండేట్ల బీభా ఔెంనలన్స ఎలా
జఞఖరతౄ డెతేెంథి?
భనెం భ ెంథే చాలన యధెంగ బతౄ ెం బీభా వవస ెంణర కై తయయౘ భిసఽులునై ఎఔుువ భెంథిని ూల్ గ
ఙేమడెంణో ఔడి ఉెంట్లెంథి. తథరుభ ఎఔుువ సెంక ణరలఔు సాతాెం ఇఔుడ ని ఙేసౄ ఽెంథి. భభిమ నయౖిల
సెంక (లేథర తయచఽదనెం) భభిమ నషిెం బతౄ ెం (తీవాత) సెంపలయతెంగ (అెంచధర యేమదగినథిగ)
భాయవతేెంథి.
కన్స సభస ఏబృట్ెంట్ే అనిై భిల త
 ేల ఔలా ఉెండవు. కై తయయౘ [లేథర „ఏఔతయయౘ‟] భిసఽులణో ఔడిన
ూల్ ఙరలా చినైథిగ ఉెండే అవకరలే ఎఔుువ.
ా బౄఔు ఎనిై ఔనియౄబ? ఙరలా
ఉథరహయణఔు కైలా ఉెండి, కై తయయౘ ఫమట్ి యణరవయణెంలల ఉెండే ఇళ్ై
కొనిై. ఔదా!
ూల్ భిభాణెం నలయవఖ తేనై కొథీె కై, లేథర కై తయయౘ సభసలఔు సెంఫెందిెంచిన బునై తయయౘ భిసఽులనఽ
ఔడర అథి ఇభ డెిఔుధే అవకశ్ెం నలయవఖ తేెంథి. ఇలాెంట్ుడె బీభా ఔెంనలన్సకి ఔ డెైలభా వచిి
డెతేెంథి.
భిసఽు ఊళెంచదగినథిగ ఉెండేెంత నలదెథి, అథే సభమెంలల కై యఔఫైన భిసఽులునైథీ, అెంట్ే కై తయయౘఔు
ఙెెంథినథి అబన ూల్ నఽ సిఱిెంచడెం ఎలా?
ఈ సభసఔు బీభా ఔెంనలన్సలు ఔ భియౖుయెం ఔనఽగపధరైబ.
ఙరయౌనెంత నలదెగ ఉెండే ూల్ నఽ అయ సిఱియౄ బ. అథే సభమెంలల అెందఽలలధే లు సబ్ ూల్్ నఽ ఔడర
ఏభట్ల ఙేయౄ బ. వకిౄఖత భిసఽులనఽ ఔ, లేథర లు సబ్ ూల్ లలల ఉెంచఽణరబ. భిసఽులనఽ యట్ి తీవాతల
ఆదరయెంగ బునైఫైన యపలగలుగ యబజిెంచడెం థరుభ సబ్ ూల్్ నఽ ఏభట్ల ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి.
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ఉథరహయణ
ఆలౄ బీభా యెంఖెంలల ఙెఔు నిభ్ణరలఔు నిెంట్లఔుధే అవకశ్ెం భత్త నిభ్ణరలణో ప్ో యౌలేౄ ఙరలా ఎఔుువ. కఫట్ిి
ఙెఔు నిభ్ణరలఔు బీభా ఔవభైజీ ఇయులెంట్ే ఎఔుువ న఼ాబృమెం అవసయెం.
ఇథే పలవన ఆభోఖ బీభాఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి. ళెైబీన఼, లేథర భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄకి ఖ ెండెప్ో ట్ల వఙేి
ఆయుయెం ఔడర ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

ఔ యది చికిత్ఔు యద
ై యెంగ ళెచఽి వమెం కఖల భిసఽునఽ ఔయభి చాథరెెం. ళెైబీన఼, లేథర
భధఽఫేహెంణో ఫలధడే వకిౄకి ఆభోఖెం ఫలఖ నై వకిౄణో ప్ో యౌలేౄ భిసఽు బునైెంగ ఉెంట్లెంథి.
భిసఽుల వభీాఔయణ భభిమ అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄమని నిభేయణ ఙేలే ాకమ
ిర
అధేథి భైట్ ఫేకిెంగ్ లల ఙరలా
భ కఫైనథి.
1. అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌకెంరలు

నియుచనెం
బీభా ఙేలేెందఽఔు ఆపర్ ఙేలన భిసఽు అెంగీకయయోఖఫేధర కథర, ఔయేళ్ యోఖఫే అబణే సదయవ బీభా
ఔవభైజీని ఏ భైట్లఔు, ఏ నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి అెంగీఔభిెంఙరయౌ అని ణేలేి ాకబ
ిర య అెండర్ భెైట్ిెంగ్.
యెంకైత్తఔయెంగ ఙెప్లెంట్ే అెండర్భెైట్ిెంగ్ లల థిఖ వ దశ్లుెంట్లబ:
i. ాభాదెం, భిసఽులనఽ నషిెం ణరలఔు తయచఽదనెం భభిమ తీవాత ప్ాత్తథిఔన భథిెంు యేమడెం,
ణేలిడెం
ii. ప్లల఼ ఔవభైజీ భభిమ నిమభ నిఫెంధనల యౄఔలన
iii. న఼ాబృమెం భైట్ా నిభేయణ
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, వథరె అనైథి అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణొలుత నియృ బసఽౄెంథి.
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరయౌ్న భైట్ా ల, నిమభ నిఫెంధనలనఽ నిభేభిెంచడెం తభుత్త దశ్.
అెండర్భెైట్ిెంగ్ ధైుణరలధేయ సభెైన యక్షణ, క్షైతాయ బ అనఽబవెం, లలణెైన భియౕలన తథితభల థరుభ
సభ ప్భిజెంచఽఔుధేయ. ఇథో నియెంతయ అబసన ాకమ
ిర . అగిైాభాద బీభా అెండర్భెైట్ర్ కయలెంట్ే
అగిైాభాథరనికి కయణరలు, లు యకలెైన పౌత్తఔ వసఽౄవులు, ఆసఽౄలనలై అగిైాభాదెం ణరలఔు ాపలవెం,
భిశ్రభ, పౌగోయఔ, యణరవయణ భిల త
 ేల వెంట్ియట్ినలై భెంచి అవగహన ఉెండరయౌ.
అలాగై సభ దా బీభా అెండర్భెైట్ర్ ఔు ఔడర సభ దా భాయా ెం/భోడెు భిల తేలు, కభోా/వసఽౄవుల యయణర భభిమ
నిలులలా ఇబృడి ఉెండే సభసలు, ధౌఔలు భభిమ యట్ి సభ దా మాన కౌశ్లెం వెంట్ియట్ినలై భెంచి అవగహన
ఉెండరయౌ.
ఆభోఖ బీభా అెండర్భెైట్ర్ఔు ఔడర బీభాథరయవ ప్ా లైల్, వమసఽ, యైదయఫైన అెంరలు, ట్ ధస్క యబలు
భభిమ ఔుట్లెంఫ చభితాల ఖ భిెంచి ఫలగ ణెయౌల ఉెండరయౌ. భభిమ భిసఽునలై ాత్త కయఔెం ణరలఔు ాపలయనిై
ఔడర ఖణెంచఖయౌగి ఉెండరయౌ.
a) అెండర్ భెైట్ిెంగ్, సభానతుెం భభిమ యప్య లయదక్షత (సలలిబనబియౌట్ీ)
అనిై భిసఽుల సభానెం కదఽ. బీభా యషమెంలల ఈ సఽలుయైన సాతాెం ఆదరయెంగధే జఞఖయౄఔ అెండర్భెైట్ిెంగ్
భభిమ భిసఽుల వభీాఔయణ ణరలఔు ఆవశ్ఔత తలెతౄ ేతేెంథి. కఫట్ిి ాత్త భిసఽునా నషిెం యట్ిలాఖల
సెంపలవత, భభిమ థరని తీవాతల అెంచధరల ఆదరయెంగ సజఞవుగ భథిెంు యేమాయౌ. భభిమ ధయ
నియృ బెంచఖలగయౌ.
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అనిై భిసఽుల సభానెం కవు ఖనఽఔ బీభాథరయవలెందభిన్స సభాన న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్ెంథిగ ఔయడెం
సభికదఽ. అెందఽకై అెండర్భెైట్ిెంగ్ ఉథేెశ్ెం ఔడర భిసఽులనఽ వభీాఔభిెంచడఫే. తథరుభ ప్ ెంచి ఉెండే భిసఽుల
లక్షణరల ఆదరయెంగ సభెైన న఼బృ
ా మెం భైట్లనఽ యదిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.
ాత్త బీభా ఔెంనలన్సకి ఔడర తన ాసౄ ఽత ప్లల఼థరయవల ట్ా ఔ ఫలధత ఉెంట్లెంథి. ాసౄ ఽత ప్లల఼ల ణరలఔు
ెంద ఫలధతలనిైెంట్ిన్స అథి ధయయేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ బీభా ఔెంనలన్స ఖనఽఔ బీభా ఔయౌెంచలేని
భిసఽులఔు ఔడర ప్లల఼లు జఞభీ ఙేలేౄ, లేథర భిసఽులనఽ ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే తఔుువ
న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేలేౄ కెంట్లాఔుి ఫలధతలనఽ ధయయేయిడెంలల బీభా ఔెంనలన్స యభభూనిై అథి ాభాదెంలలకి
ధడెతేెంథి.
భభోయైు భిసఽులఔు అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ళెచఽి న఼ాబృమెంలనఽ వసాలు ఙేమాలని చాలే బీభా ఔెంనలన్సకి
యప్యెం ఆయెంచినెంతగ జయఖఔప్ో వచఽి. అెంత్తభెంగ అథి యప్యెంలల కొనయఖడఫే ఔషితయెం కవచఽి.కఫట్ిి
సభానతుెం, లయదక్షతల దియౖిూ అెండర్భెైట్ిెంగ్ ాకిరమలనఽ తఙర తఔుెండర ప్ట్ిెంచడెం అవసయెం.
అెండర్భెైట్ిెంగ్ ణరలఔు ాదరన లక్షణరలు ఇలా ఉెంట్లబ
i. లక్షణరల ఆదరయెంగ భిసఽునఽ ఖ భిౄెంచడెం
ii. ాప్ో జర్ నఽెంచి వఙేి భిసఽు యబని నిభేభిెంచడెం
iii. బీభా యప్యెం సభయ ెంగ యగైలా జఞఖరతౄ డట్ెం
ఔు భ ఔులల ఙెప్లెంట్ే న఼ాబృమెం ణరలఔు ఆమోదన్సమత, సెంూయృ త తథితయ నిమభాల ఆదరయెంగ
అెండర్భెైట్ిెంగ్ లక్షాలనఽ యదిెంచడెం జయవఖ తేెంథి.

బౄ జఞాధరనిై భీక్షిెంచఽకోెండి 1
బీభా భైట్ ఫేకిెంగ్ నఽ ాపలయతెం ఙేలే భెెండె కయకలనఽ ఖ భిౄెంచెండి.
I.
II.
III.
IV.

భిసఽు సెంపలవత భభిమ తీవాత
భిసఽు భూలెం భభిమ సుపలవెం
భిసఽు భూలెం భభిమ సెంబయెంఙే సభమెం
భిసఽు సుపలవెం భభిమ ాపలవెం
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B.

భైట్ ఫేకిెంగ్ భ్యౌకెంరలు

భిసఽునఽ బీభా ఔెంనలన్సకి ఫథియ్ ఙేమడెంనలైధే బీభా ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. బీభా ప్లల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడెం
థరుభ ఆలౄ ని ఏ ాభాథరల ఫలభి నఽెంఙెైణే బీభా ఙేరడో అయ సెంబయెంఙే క్షెంలల తనఔు ఔయౌగై నయౖినిై
తగిాెంచఽకోఖలుఖ ణరడె.

ఉథరహయణ
ఔయవ కయవ నడెుతేధరైయనఽఔుెంథరెం. అథి ాభాదెంలల ప్డబయ ఆయుయభ ెంట్లెంథి. మజభానికి
ఖనఽఔ మోట్లయవ బీభా ఉెంట్ే కయవఔు నషిెం జభిగిణే భయభ్తే కయవిలనఽ బీభా ఔెంనలన్సబయ
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
బీభా కెాబభ లు, కయవిలు, భాభిజన్ లాబెం వెంట్ియట్ిని బయషతే
ిర
ౄ ధయల ప్ాత్తథిఔన లెకిుెంఙే ాకమ
ఔెంనలన్సకి అవసయెం. థీధేై భైట్ ఫేకిెంగ్ అెంట్లయవ.
భైట్ అధేథి నిభిెషి బీభా యపలఖు ధయ.
ఉథరహయణఔు బూఔెం ఔవభైజీకి భైట్ నఽ ఫైలుఔు యౄ.1.00గ నేభపునవచఽి.
నషిెం జభిగై సెంపలవత భభిమ థరని భిభాణరలనఽ ఫట్ిి భైట్ా ల భాయవతేెంట్లబ. ాత్త భైట్లనా ఖత దో యణ లు
భభిమ ాసౄ ఽత యణరవయణెంలలని భాయవలనఽ చాల, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల నయౖిలనలై అయ చాఖల
ాపలయనిై ఫట్ిి భైట్లనఽ నిభేభియౄ యవ.

ఉథరహయణ
నలైన నేభపునై బూఔెం బీభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. యదిెంచిన ఙరభీజలు ఫల్ి లెైన్ ఔు సబౄెంలలనా
భభిమ ఇట్లఔలణో ఔట్ిి న ఇెంట్ికి అబణే ఎఔుువగ ఉెంట్లబ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ నయౖినికి ఖ యబయ ఆయుయెం
కెంకీట్
ర ఔట్ి డెం ఔెంట్ే ఙరలా ఎఔుువ.

ఆభోఖ బీభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిెంచెండి. వమసఽ, జఞత్త, విత్తౄ , అలయట్ల
ా బదలెైన ాత్త భిసఽు
అెంరనికి సెంఫెందిెంచీ అెంకెలా ల, రణరలలా అెంచధరలు యౄప్ ెంథియౄ యవ. యట్ిని భియౕయౌెంచి, భ ెంథే
నిభేభిెంచఽఔునై ప్ాత్తథిఔ ఆదరయెంగ అెంకెలయెంగ యట్ికి యో ుయవా కైట్లబయౄయవ.
భైట్ా ల న఼ాబృమాలఔు సభానెం కవని ఖభనిెంచెండి.
న఼ాబృమెం = (బీభా బతౄ ెం) x (భైట్ల)
1. భైట్ిెంగ్ లక్షాలు
అట్ల బీభా ఔెంనలన్స దిఱి నఽెంచీ, ఇట్ల బీభాథరయవ కోణెం నఽెంచీ బీభా ధయ సభెంజసెంగ, సభిప్ో బయెంతగ
ఉెండేలా చాడట్ఫే భైట్ ఫేకిెంగ్ ణరలఔు భ్యౌఔ లక్షెం.
బీభా ఔెంనలన్స కోణెం నఽెంచి చాలేౄ సభసభిలలని భైట్ా ల యదిగ కెాబెంలు, కయవిలు భభిమ ట్లకై్షన్ వెంట్ియట్ికి
సభిప్ో బయలా ఉెండరయౌ. అెంణేగఔ అనఽకోని ఉణరణరలఔు, ఇెంక లాపలనికి ఔడర సభిప్ో బయలా ఉెండరయౌ.
ఇఔ బీభాథరయవ కోణెం నఽెంచి చాలేౄ ఈ భైట్ా ల ఎలా ఉెండరలెంట్ే, కయవిలు, ఉణరణరలు, లాపలల వెంట్ి
యట్నిైెంట్ికీ ఔయౌన ఔడర ాభాథరల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం ణరనఽ కోయవఔునై బీభా కోసెం ఙెయౌాెంఙే న఼ాబృమెం
అవసయఫైన థరనిఔెంట్ే ఎ ఔుువగ ఉెండఔడదఽ.

402

భిసఽునఽ ాపలయతెం ఙేమఖల అనిై పలభీ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్ృ, అథే సభమెంలల అెంచధర
భైట్లనలై కైవలెం చినైప్ట్ి ాపలవెం భాతాఫే చాఖల చినై చినై కయకలనఽ ట్ిి ెంచఽకోఔప్ో ణే అలాెంట్ి
అగిైాభాద న఼ాబృమెం భైట్ానఽ సభెంజసఫైనయగ పలయెంచవచఽి.
2. న఼ాబృమెం భైట్లనఽ నిభేభిెంచడెం
కైవలెం న఼ాబృమెం భైట్లనఽ ఖత నషి అనఽబయల ఆదరయెంగ నిభేభియౄ యవ. కఫట్ిి ఖత నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన
ఖణరెంకలు భైట్లనఽ లెకిుెంఙేెందఽఔు ఙరలా అవసయెం.
భైట్ానఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భిసఽులఔు „ఖణరెంఔయఫైన యలువ‟నఽ ఇవుడెం అవసయెం.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ పలభీ సెంకలలని మోట్లర్ లలైకిళ్ా నషి అనఽబయనిై ఉథరహయణఔు ఖత థేళ్ా కలానికి
లేఔభిెంఙరయనఽఔుెంథరెం. అుడె యట్ి నషిెం కయణెంగ తలెత్తౄన నయౖిల బతౄ ెం సెంక భనఔు వసఽౄెంథి. ఈ నషిెం
బణరౄనిై బతౄ ెం మోట్లర్ లలైకిళ్ా యలువలల రతెంగ నేభపునైుడె భిసఽుఔు భనెం „ఖణరెంఔయఫైన
యలువ‟నఽ ఇవుఖలెం. థిఖ వ నేభపునై ఫయవ్లా థరుభ థీనిై సజఞవుగ వఔౄ ెం ఙేమవచఽి:
ఎెం =

ఎల్
X
100
య
ఎల్ అక్షయెం బతౄ ెం నయౖిల సెంకనఽ భభిమ య అక్షయెం మోట్లర్ లలైకిళ్ానిైెంట్ి బతౄ ెం యలువనఽ సాచియౄబ.
భనబృలా పలయథరెెం:




మోట్లర్ లలైకిల్ యలువ యౄ. 50,000/నషి అనఽబవెం: ఖత 10 ఏళ్ా లల 1000 మోట్లర్ లలైకిళ్ాలల 50 మోట్లర్ లలైకిళ్ా ై థ ెంఖతధరనికి ఖ యమాబ
థ ెంఖతధరల వలా ఏట్ల సఖట్లన ఐదఽ మోట్లర్ లలైకళ్
ి ా ై ూభిౄగ నషిెంగ భాయవతేధరైబ

ఫయవ్లానఽ వభిౄెంజైలేౄ పయౌతెం ఇలా ఉెంట్లెంథి:
నయౖిలు (యౄ. 50,000 X 5) = యౄ. 2,50,000
యలువలు (యౄ. 50,000 X 1000) = యౄ. 5,00,00,000
అెంట్ే (ఎల్ / య) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
కఫట్ిి మోట్లర్ లలైకల్
ి మజభాని ఙెయౌాెంఙే న఼ాబృమెం భైట్ల యౄ. 50,000/- లల సఖెం రతెం. అెంట్ే ఏట్ల యౄ.
250/-. థీధేై „యసౄ వ‟ న఼ాబృమెం అెంట్లయవ.
కోు మోట్లర్ లలైకిల్ ఔు యౄ. 250 లెఔున యౄ. 2.5 లక్షలు లేఔభిెంచడెం జభిగిెంథి. థరనిై ూభిౄగ నషిెం జభిగిన
5 యహధరలఔు ఙెయౌాెంచడెం జభిగిెంథి.

ఔయేళ్ నలన
ై లెకిుెంచిన యసౄ వ న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేరఔ అథి ఔ పెండ్స గ ఏయడెతేెంథి. కన్స
అథి కైవలెం నయౖిలఔు ఙెయౌాెంులు ఙేమడరనికి భాతాఫే సభిప్ో తేెంథి.
నలై ఉథరహయణలల బృఖ లెంట్ృ ఏబౄ లేదని భనఔు అయ భవుణోెంథి. కన్స బీభా కయఔలాప్లలా భిప్లన
(నియుహణ వమెం) భభిమ యప్య లేఔయణ వమాలు (ఏజెన్స్ ఔబృషన్) వెంట్ియ ఔడర ఇబృడి ఉెంట్లబ.
ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖిలఔు ఔడర కసౄ భాభిజన్ నఽ ఏభట్ల ఙేమడెం ఙరలా భ కెం.
చివయగ, బీభా యప్భనిై ఇతయ అనిై యప్భల భాథిభిగధే యణజ ప్ాత్తథిఔన నియుళయౄయవ. కఫట్ిి
లాపలనికి ఔడర కసౄ భాభిజన్ నఽ ఉెంచఽకోవడెం అవసయెం. యప్యెంలల నలట్ిిన నలట్ి లఫడినలై అథి
ాత్తపలభనైభాట్.
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కఫట్ిి , ఇతయ కయవిలు, నిలులు, లాపలలఔు కయయౌ్న ఫేయఔు రణరలనఽ జోడిెంచడెం థరుభ ‘యసౄ వ న఼ాబృమెం’
అధేథరనిై అవసయఫైన ఫేయఔు నలెంచఽణరయవ.
తేథి న఼ాబృమెం భైట్ల థిఖ వ నేభపుధే యట్ిణో ఔడి ఉెంట్లెంథి:







నయౖిలఔు ఙెయౌాెంులు
నయౖిల కయవిలు (ఉథర. సభైు ఼జులు)
ఏజెన్స్ ఔబృషన్
నియుహణ కయవిలు
5 ూభిౄ నయౖిలు భవచిని పలయలేౄ 7 భవడెం వెంట్ి ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖిల కోసెం నిలులు
లాపలల భాభిజన్

అబణే అనఽబవ కలానిై జఞఖరతౄగ ఎెంచఽకోవడెం ఙరలా భ కెం. అతెంత ఇట్ీవయౌ కలానికి సెంఫెందిెంచిన
నషిు అనఽబయలనఽ భాతాఫే ఉయోగిెంఙరయౌ. ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై కల యదిగ సభిప్ో బనెంత నషిు అనఽబవ
ఖణరెంకలణో ఔడి ఉెండరయౌ. అుడే పయౌణరలఔు అవసయఫైన ఖణరెంఔయఫైన ప్ాదరనెం, యశ్ుసన్సమత
వయౄబ. చివయగ, సదయవ యప్యెం పలభీ నయౖిలు భఖల ఫలతే అబణే అనఽబవ కలెం యదిగ అలాెంట్ి పలభీ
నషి సెంగట్నణో ఔడర ఔడి ఉెండరయౌ.
అవసయఫైన అనిై భైట్ిెంగ్ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔునై బౄదట్ భైట్ా ల సభిప్ో నెంత తఔుువగనా, భభీ
ఎఔుువగనా, లేథర అధరమమెంగ, కై యఔఫైన భిసఽుల భధ యవక్షూభితెంగ ఉెండఔుెండర జఞఖరతౄ
డవచఽి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ  భీక్షిెంచఽకోెండి 2
యసౄ వ న఼ాబృమెం అెంట్ే ఏబృట్ి?
I.
II.
III.
IV.

కైవలెం నయౖిలనఽ భాతాఫే ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు సభిప్ో బయెంత భిభాణెంలల ఉెండే న఼ాబృమెం
సభాజెంలలని అణగభిన వభాలఔు వభిౄెంఙే న఼ాబృమెం
భిప్లధర కయవిలనఽ ఔడర లెకిుెంచిన తభుత్త న఼ాబృమెం
అతెంత ఇట్ీవయౌ అనఽబవ కలెం ఆదరయెంగ లెఔుఖట్ిి న న఼ాబృమెం
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భైట్ిెంగ్ కయకలు

C.

భైట్ానఽ నలెంఙేెందఽఔు భభిమ భైట్ిెంగ్ ప్ాన్ నఽ నియృ బెంఙేెందఽఔు అవసయఫైన అెంరలనఽ భైట్ిెంగ్ కయకలు
అెంట్లయవ. భిసఽునఽ భభిమ వసాలు ఙేమాయౌ్న ఙరభీజని నియృ బెంఙేెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్సలు ఈ „భైట్ిెంగ్
కయకల‟నఽ ఉయోగియౄ యవ.



భ ెందఽగ ఫేస్క భైట్లనఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్సలు తభ అెంచధరలనఽ యడణరబ
తభుత ఆలౄ బీభా వెంట్ియట్ికెైణే ఫయవగెైన అగిైాభాద యక్షణ వెంట్ి యనఽఔల లక్షణరలఔు అెంథిెంఙే
డియౌుెంట్ నఽ బృనయౘబెంచి, మోట్లయవ ాభాథరలలా డెైవయా ఔునై ాత్తఔల చభితా వెంట్ి ాత్తఔల
లక్షణరలఔు యదిెంఙే అదను బణరౄలనఽ ఔలడెం థరుభ ఆ భైట్లనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు సయవెఫలట్ల
ఙేయౄ బ.

కీలకెంశ్ెం
అెండర్భెైట్ిెంగ్ ఔు సభాఙరయ వనయవలు
ఏ సెంకాయఫైన (ఖణరెంఔయఫైన) యరలాషణలల ఔడర ఖణరెంఔ లేఔయణే ణొయౌ దశ్. భిసఽుఔు ధయ
నియృ బెంఙేట్ుడె సభెైన భథిెంు వఙేిెందఽఔు యలుగ యలెైనెంత ఎఔుువ సభాఙరభనిై అెండర్భెైట్ర్
లేఔభిెంఙరయౌ.
సభాఙరయ వనయవలు:
i. ాప్ో జల్ ఫయెం లేథర అెండర్భెైట్ిెంగ్ ాజెెంట్ేషన్
ii. భిస్కు సభైులు
iii. ఙరభితాఔ కెాబభ ల అనఽబవ ఖణరెంకలు: మోట్లర్ యెంఖెంలల వెంట్ి కొనిై యప్య తయఖతేలఔు అెండర్
భెైట్యవా తయచా ఙరభితాఔ కెాబెంల అనఽబవ ఖణరెంకలనఽ ఉయోగిసౄ ఽెంట్లయవ. పలయ కెాబెంల
అనఽబయలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు, తథరుభ సభెైన న఼ాబృమెంనఽ నియృ బెంచఽఔుధేెందఽకై ఈ ఏభట్ల.

కెాబెంలనఽ సభిగా  యకానిెంచడెం, ాపలవవెంతెంగ యడట్ెం ధయ నియృ మ ాకిరమలల ఙరలా భ కెం.
పలభీ నయౖిలు భ ెందఽగ అెంచధర యేమలేనియ, భభిమ సుపలవభీణర తయచా ునభవితెం కనియ.
కఫట్ిి లెకిుెంచడరనికి ఖణరెంఔయఫైన సభాఙరయెం ఎలా ుడా అెందఽఫలట్లలల ఉెండఔప్ో వచఽి. లేథర
యసౄ యఔఫన
ై ప్ాత్తథిఔ కఔప్ో వచఽి. (ఆధఽనిఔ ఔెంూట్యా భఔణో ఈ భోజులలా పలభీ ప్ాఔిత్తఔ
నయౖిలనఽ, యట్ి ాపలయలనఽ భ ెందఽగధే లెకిుెంచడరనికి లు లభ లేషన్ దే తేలనఽ
ఉయోగిసౄ ఽధరైయవ)
1. ాభాదెం
బీభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభిెషి సభస వలా నషిెం ఔయౌగిెంఙే, లేథర నయౖినిై నలెంఙే భిల త
 ేలఔు,
ౄ
ౄ
లేథర లక్షణరలఔు సాచిఔ. ఆలౄ , లేథర వఔులు ఖ భికఖల లు యకలెైన ాభాథరలనఽ ఖ భిెంచి ూభి భిజా ఞనెం
ఔయౌగి ఉెండట్ెం అెండర్భెైట్ిెంగ్ ఔు ఙరలా ఙరలా అవసయెం.
ాభాథరలనఽ పౌత్తఔ, ధైత్తఔ అని భెెండె యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి. పౌత్తఔ ాథరభెంట్ే బీభా ఙేమఫడిన అెంశ్ెం
ణరలఔు పౌత్తఔ అెంరలఔు నషిెం జయఖఖల ాభాథరనిై సాచిసఽౄెంథి. అథే ధైత్తఔ ాభాదభెంట్ే భానవ
ఫలళనత (నిజఞబతీలేబృ, నియా క్షెం వెంట్ి) వలా లేథర యదరయణ యభాజిఔ, ఆభిఔ లత్తఖతేల వలా తలెతౄఖల
ాభాథరలనఽ సాచిసఽౄెంథి. కయనిభుహఔ యబలల భైట్ ఫేకిెంగ్ ాకిరమ పౌత్తఔ, భభిమ ధైత్తఔ ాభాథరల
భథిెంుణో ఔడెఔుని ఉెంట్లెంథి.
2. పౌత్తఔ ాభాథరలు
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పౌత్తఔ ాభాథరనిై ాప్ో జల్ ఫయెంలల ఇచిిన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమవచఽి. సభైు థరుభ, లేథర
భిసఽునఽ తనిఖీ ఙేమడెం థరుభ థరనిై ఫయవగా అెంచధర యేమవచఽి. థిఖ వన నేభపునైయ లు యకలెైన
బీభాలఔు సెంఫెందిెంచిన పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలు.
a) అగిైాభాదెం
i.

నిభ్ణెం

నిభ్ణెం అెంట్ే గోడలు, భభిమ నలై ఔులల యడే నిభ్ణ యభగిరకి సాచిఔ. కెంకీట్
ర బవనెం ఙెఔు బవనెం
ఔెంట్ే ఫయవగెైనథి.
ii. ఎతే
ౄ
అెంతసఽౄల సెంక ఎెంత నలభిగిణే ాభాదెం ఔడర అెంతగ నలయవఖ తేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే భెంట్లనఽ ఆయడెంలల
ఆ ఫేయఔు ఔషిెం ఔడర నలయవఖ తేెంథి. నలైగ పలభీ నషిెం యట్ియౌాణే నలై అెంతసఽౄలు ఔుఔలే ాభాదెం ఔడర
ఎఔుువ అెంతసఽౄల వలా తలెతౄ ేతేెంథి.
iii. ఫ్ోా భిెంగ్ సుపలవెం
ఙెఔు ఫ్ోా యవా అగిైకి ఆజెం ప్ో యౄమధే ఙెప్యౌ. నలైగ భెంట్లెంట్లఔుెంట్ే అయ ణేయౌగా ఔుఔలుణరబ.
తథరుభ వసఽౄవులు, లేథర యభగిర నలై అెంతసఽౄల నఽెంచి డిప్ో వడెం థరుభ థిఖ వ అెంతసఽౄలలా ఆసఽౄలఔు
నషిెం ఔడర ఔలుఖ తేెంథి.
iv. ఆఔునలన్స్
బవనెంలల ఏెం, లేఔ ఎవయవ ఉెంట్లనైథీ, ఎెందఽఔు యడెతేనైథీ ఔడర భ కెం. లు యకలెైన ాభాథరలు
ఆఔునలన్స్ తయయౘణో భ డిడి ఉెంట్లబ.
v. ఇగిైషన్ ాభాదెం
యయమధరలనఽ ఉతత్తౄ ఙేలే లేథర పలభీ భిభాణెంలల యడే బవధరలలా ఇగిైషన్ ాభాదెం ఫలగధే ఇబృడి
ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు ఔల డిప్ో ఔు జులనయౕల ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
భెంట్లు ఖనఽఔ ఔుయభి అెంట్లఔుెంట్ే అయ అత్త తుయగ ఔల బణరౄనికీ ప్ఔుణరబ. కఫట్ిి అెందఽలల
ఉెంఙేయట్ికి అగిైాభాదెం జభిగినుడె ధరశ్నభబయ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణఔు కగితెం, వసౄ ైెం వెంట్ియ కైవలెం భెంట్లకై గఔ న్సయవ, యేడి వెంట్ియట్ికి ఔడర లలనబయ
ాభాదభ ెంట్లెంథి.
vi. ఉతత్తౄ ాకమ
ిర
నఽలు ఔయేళ్ భత్తా సభమెంలల జయవఖ తేెంట్ే ఔిత్తాభ థీప్లనఽ యడరయౌ కఫట్ిి ాభాదెం నలయవఖ తేెంథి.
మెంణరాలనఽ నియెంతయెం యడెతధే ఉెంట్లయవ కఫట్ిి భనడికి లలధై ప్డబయ ాభాదభ ెంట్లథి. అెంణేగఔ
నియళ్ా నిదాభతే
ౄ తథితయ నియా క్షాల వలా ఔడర ాభాథరనికి ఆయుయభ ెంట్లెంథి.
vii. భిల త్త
ఇయవకెైన ప్ాెంతెంలల ఉెండట్ెం, ాభాదఔయఫైన భిసభలలా ఉెండట్ెం, అగిైభాఔ కైెందాెం నఽెంచి దాయెంగ
ఉెండట్ెం వెంట్ివన్సై పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలే.
b) సభ దా
i.

ధౌఔ వమసఽ, భిల త్త

ప్త ధౌఔలఔు భిసఽులు ఎఔుువ.
406

ii. జయవుతేనై సభ దా మానెం
ామాణ భాయా ెం, లలడిెంగ్ భభిమ అన్ లలడిెంగ్ భిల త
 ేలు భభిమ ధౌకశ్రమాలలా నిలు సదఽప్మాల
వెంట్ివన్సై కయకలే.
iii. నిలుల సుపలవెం
ళెచఽి యలువ ఉనై వసఽౄవులు థ ెంఖతధరనికి ఖ భికవచఽి; మెంణరాలు ామాణ సభమెంలల
యభిగిప్ో వచఽి.
iv. ప్కిెంగ్ దే త్త
ఫలఖ లలా ప్క్ ఙేలన సయవఔుల ఔెంట్ే ఫేళ్ాలల ప్క్ ఙేలనయే ఫేలని పలయెంచడెం జయవఖ తేెంథి. భయా
అెందఽలలనా లెంగిల్ ఫేల్ ఔెంట్ే డఫ ల్ ఫేల్ భభిెంత సఽయక్షితెం.
యదరయణ ధరణతణో ఔడిన డా భ ్లలాని దావ యౄ సయవఔులఔు పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ.
c) మోట్లర్ యహనెం
i.

యహనెం వమసఽ, భిల త్త


ప్త యహధరలు ాభాథరలఔు ఖ యబయ ఆయుయెం ఎఔుువ.
ii. యహధరల తయయౘ
యో ర్ి్ కయా ఔు పౌత్తఔ ాభాథరలఔు ఆయుయఫఔుువ.
d) థ ెంఖతనెం
i.

నిలుల సుపలవెం

ళెచఽి యలువ ఉెండి, తఔుు భిభాణెంలల ఉెండే వసఽౄవులు (ఉథరహయణఔు ఆబయణరలు), సఽలువుగ
తీసఽకెళ్ాఖయౌగై వసఽౄవులఔు భిసఽు ఙరలా ఎఔుువ.
ii. భిల త్త
నలై అెంతసఽౄల ఔెంట్ే గౌరెండ్స ఫ్ోా ర్లల భిసఽు ఙరలా తఔుువ. భాయవభూల ప్ాెంణరలలా ఉెండే నలైయేట్ నియయలు
ాభాదబభిణరలు.
iii. నిభ్ణయఫైన ాభాదెం
భభీ ఎఔుు తలుులు, కిట్ికీలుెంట్ే పౌత్తఔ ాభాదెం ఎఔుువ.
e) వకిౄఖత ాభాదెం
i.

వకిౄ వమసఽ

భభీ విదఽేలెైన యయవ ాభాథరల ఫలభిన డే ఆయుయెం ఎఔుువ. నలైగ ఔయేళ్ ాభాదెం జభిగిణే యయవ
కోలుకోవడరనికి ఔడర ఙరలా ఎఔుువ సభమెం డెతేెంథి.
ii. ఆఔునేషన్ సుపలవెం
ా వెంట్ియభికి పౌత్తఔ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుువ.
ఖ యరు జఞకీలు, ఫైనిెంగ్ ఇెంజన్సయవా, నియళ్ై
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iii. ఆభోఖ భభిమ పౌత్తఔ భిల త్త

భధఽఫేహెంణో ఫలధడెతేనై వకిౄ పౌత్తఔ ాభాథరనికి ఖ యబయ క్షెంలల శ్సౄ ైచికిత్ఔు సభిగ
సెంథిెంచఔప్ో వచఽి.
f)

ఆభోఖ బీభా

i.

వకిౄ వమసఽ

తయచా అధరభోఖెం ఫలభిన డే ఆయుయెం చినై వమసఽ యభిలల తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.
ii. వకిౄ ఆభోఖ భిల త్త
 . అెంట్ే ాసౄ ఽతెం ఏఫైధర యదిణో ఫలధడెతేధరైడర
iii. భదప్నెం, లేథర ధాభప్నెం
iv. ఆఔునేషన్ సుపలవెం
ప్ ఖ, దఽభ ్ వెంట్ియ బృత్తబౄభి యలువడే ఫఔిభీలా ల ని ఙేమడెం
3. భైట్ిెంగ్ లల పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ భిషుభిెంచడెం
పౌత్తఔ ాభాథరల యషమెంలల అెండర్ భెైట్యవా థిఖ వ దే తేలనఽ ఉయోగియౄ యవ:







న఼ాబృమెంనఽ నలెంచడెం
ప్లల఼నలై యభెెంట్ీలనఽ వభిౄెంజైమడెం
నిభిెషి కాజులనఽ వభిౄెంజైమడెం
అదధరలు/బృనయౘబెంులనఽ యదిెంచడెం
జఞభీ ఙేలన ఔవభైజీని భిబృతెం ఙేమడెం
ఔవభైజీని నిభఔభిెంచడెం

a) న఼ాబృమెం నలెంు (లలడిెంగ్)
భిస్కు ఎక్్ ప్ో జర్ లల కొనిై ాత్తఔల లక్షణరలు ఔడర ఉెండవచఽి. యట్ిని అెంగీఔభిెంఙేెందఽఔు కొెంత
అదను న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేమాలని అెండర్ భెైట్యవా నియృ బెంచవచఽి.
న఼ాబృమెం నలెంు నలెంచడెం థరుభ ళెచఽి కెాబెంల సెంపలవతనఽ, లేథర ళెచఽి కెాబెంలనఽ భిఖణనలలకి
తీసఽఔుెంట్లయవ.
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ఉథరహయణ
i.

నిభేభిత ాభాణరలనఽ ప్ట్ిెంఙే యభానమాన సెంస లు, లేథర ధౌఔల థరుభ యయణర అబయ సయవఔులఔు
యదరయణ న఼ాబృమెం భైట్ాధే వసాలు ఙేయౄ యవ. కన్స వమలలైప్ో బన, ట్ధేైజీ తఔుువగ ఉనై ధౌఔలఔు
భాతాెం అదను న఼ాబృమెం ఙరభిజ ఙేయౄ యవ.

ii. వకిౄఖత ాభాద బీభాలల బీభాథరయవ ఖనఽఔ యుణరభోహణ, భైలెంగ్, యేట్ వెంట్ియట్ిలల ప్లగాధే యభెైణే
అదను న఼ాబృమెం వసాలు ఙేయౄ యవ.
iii. ఆభోఖ బీభాలల ఔయేళ్ అెండర్భెైట్ిెంగ్ సెందయౌెంగ ాత్తఔల లక్షణరలేయైధర ఉెంట్ే అథి ఔడర న఼ాబృమెం
నలెంుఔు థరభి తీమవచఽి.
కొనిైయయవా భభీ ాత్తఔల కెాబెంల నిషత్తౄ ఉెంట్ే ఔడర న఼ాబృమెం నలెంు ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్లెంథి. మోట్లయవ బీభా,
లేథర ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల వెంట్ియట్ి యషమెంలల ఇథి జయవఖ తేెంథి.
ఇట్ీవయౌ ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ాకయెం వకిౄఖత కెాబెం ఆదరభిత న఼ాబృమెం నలెంు ఙెలాదఽ. థరనిై ప్యదయశఔ
ప్ాత్తథిఔ ఆదరయెంగ బతౄ ెం ప్ో యవిఫో యౌయోఔ వభిౄెంజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
b) యభెెంట్ీల యదిెంు
పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ తగిాెంఙేెందఽఔు అవసయఫైన యభెెంట్ీలనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు ప్ ెందఽయవసఽౄెంట్లబ. కొనిై
ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ప్ ెందఽయచడెం జభిగిెంథి.

ఉథరహయణ
i. సభ దా యయణర
సయవఔులనఽ (ఉథరహయణఔు ట్ీ ప్ డి) ట్ిన్ లెైన్ు కైసఽలలా ప్క్ ఙేమాలధే యభెెంట్ీని ప్ ెందఽయవయౄయవ.

ii. థ ెంఖతనెం
ఆలౄ ని ఇయయై ధరలుఖ ఖెంట్లప్ట్ృ యచ్ భన్ కలా కసఽౄెండరడనై యభెెంట్ీ

iii. అగిైాభాదెం
అగిైాభాద బీభాలల భిసభలనఽ యదరయణ నియేళ్లఔు బృెంచి యడభదని యభెెంట్ీ జఞభీ ఙేయౄ యవ.

iv. మోట్లయవ యహధరలు
యహధరనిై యేఖ భీక్షఔు, లేథర భైలెంఖ లఔు యడభదధే యభెెంట్ీని జఞభీ ఙేయౄ యవ.
c) కెాబెం/నషి బణరౄలనఽ తగిాెంఙే కొనిై కాజులు

ఉథరహయణ
సభ దా యయణర: కొనిై పలగలఔు చినై నషిెం జభిగిధర కొనిై కభీథెైన మెంణరాలఔు ూభిౄగ నషిెం యట్ిలావచఽి.
అలాెంట్ి మెంణరాలు భీనేాస్క ఫెంట్ కాజ్డ భిదిలలకి వయౄబ. తథరుభ అెండర్భెైట్ర్ ఫలధత కైవలెం మెంణరానిై
భీనేాస్క ఙేమడరనికి, ప్యుర్ు ఙేమడరనికి, లేథర యభిగిన పలగనిై అత్తకిెంచడరనికై భిబృతెం అవుతేెంథి.
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కస్కి నలైులు, యౘర్ు ఫో యవులు కొనిైయయవా కైవలెం భూలల వదె ప్డవుణరబ. కఫట్ిి సభ దా ప్లల఼లా ల కస్కి
నలైులు, యౘర్ు ఫో యవులు ఔట్ిెంగ్ కాజులఔు లలఫడి ఉెంట్లబ. థరనిాకయెం ప్డెైన పలగనిై కోలేల, బృఖణర పలగనిై
భాతాఫే యడెకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
ఙరలాయయవా యథేరల నఽెంచి థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై సయవఔుల థేయౕమ ామాణరనికి సభ దా బీభా
అవసయభవుతేెంథి. అలాెంట్ి సయవఔుల నషిెం, లేథర డరఫేజీ వెంట్ియ యథేశ్ెం నఽెంచి వసఽౄెండగధే జభిగి
ఉెండవచఽి. కన్స ఫమట్ి భియౕలనలల ణేలఔప్ో బ ఉెండవచఽి.

అలాెంట్ి భిసఽులనఽ వసఽౄవులనఽ భైవులల థిఖగధే సజఞవుగ తనిఖీ ఙేలే షయతే బౄద అెంగీఔభియౄ యవ.
ప్లల఼ ఔడర అెంగీకభనికి భ ెందఽ సభైు ఙేమడరనికి లలఫడి ఉెంట్లెంథి.
d) అదధరలు/బృనయౘబెంుల యదిెంు
నషిు బతౄ ెం నేభపునై అదధరలు/బృనయౘబెంులనఽ బృెంచిణే బృఖణర బణరౄనిై „అదనెం‟ కాజు కిెంద
ఙెయౌాయౄ యవ. భిబృత్త ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెండే నషిెం ఙెయౌాెంుఔు అయోెం కదఽ.
చినై కెాబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం ఈ కాజుల లక్షెం. బీభాథరయవ ఔడర నషిెంలల కొెంత పలగనిై ఙెయౌాెంఙరయౌ్
వసఽౄెంథి కఫట్ిి అతనఽ భభిెంత జఞఖరతౄ వళయౄడె. భభిమ నషి నియయణ చయలు తీసఽఔుెంట్లడె.
e) ఔవర్ భిబృత్త

ఉథరహయణ
i.

మోట్లర్: ప్త మోట్లయవ యహధరనికి బీభా ాత్తప్దననఽ యదరయణెంగధైణే అెంగీఔభిెంచయవ. కన్స
బీభాథరయవలు భిబృత ఔవభైజీని, అెంట్ే థర్ు ప్భీి భిసఽులఔు భాతాెం ఇవుజూుణరయవ.

ii. వకిౄఖత ాభాదెం: ఖభిషి అెంగీఔిత వమసఽ థరట్ిన వకిౄఖత ాభాద ాప్ో జర్ ఔు ఔడర ఔవభైజీని

అెంథిెంచవచఽి. అబణే అథి ూభిౄయ బలల కఔుెండర కైవలెం డెత్ భిసఽుఔు (యైఔల లబిే ణో ప్ట్లగ)
భాతాఫే ఇవువచఽి.

iii. ఆభోఖ: కొనిై ఆభైషన్ దే తేలు, లేథర భిల త
 ేలలా ఔవభైజీని భిబృత యబకి భాతాఫే
వభిౄెంజైయౄ భెంట్ృ బీభా ఔెంనలన్స కొనిై భిబృతేలు యదిెంచవచఽి. ఉథరహయణఔు కట్భక్ి, లేథర ఐ లెన్్
దే తేలు.
f)

డియౌుెంట్ల
ా

భిసఽు ఖనఽఔ యనఽఔలెంగ ఉెంట్ే తఔుువ భైట్ానఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. లేథర డియౌుెంట్ ఇయౄయవ.
అగిైాభాద బీభాలల భిసఽు నలయవఖ దలఔు థిఖ వ లక్షణరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయవ.

i.
ii.
iii.
iv.

భిసభలలా ల్రెంఔా ర్ వవస ఏభట్ల
కెంప్ౌెండ్స లల ళెైడారెంట్ వవస ఏభట్ల
ఫకెట్ా ల, మోసఽకెళ్ాఖల అగిైభాఔ యధధరలు భభిమ భానఽవల్ లైర్ ెంుల ఏభట్ల
ఆట్ ఫేట్ిక్ లైర్ అలాయెం ఏభట్ల
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ఉథరహయణ
మోట్లయవ యహన బీభాలల మోట్లయవ లలైకిల్ నఽ ఖనఽఔ నితెం లలైడ్స కర్ అట్లచ్ ఙేల ామాణసఽౄెంట్ే న఼ాబృమెంనలై
డియౌుెంట్ అెందజైయౄ యవ. ఎెందఽఔెంట్ే థరనివలా యహధరనికి లయతుెం నలయవఖ తేెంథి ఖనఽఔ భిసఽు ఆ ఫేయఔు
తఖా తేెంథి.
సభ దా బీభాలల „పుల్ లలడ్స‟ ఔెంట్ైనర్ ఔు న఼ాబృమెంనలై డియౌుెంట్ ఇఙేిెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్స సఽభ కెంగ
ఉెంట్లెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే థ ెంఖతనెం, యౖభైిజీ ాభాథరలనఽ అథి నియభిసౄ ఽెంథి.

ఖూ
ై నిని,
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ లల నలదె ఖూ
ర ప్ ఔు డియౌుెంట్ిా యౄయవ. ఎెందఽఔెంట్ే ప్లధరయఫన
బీభా ఔెంనలన్సకి కయవిలనఽ అథి ఫలగ తగిాసౄ ఽెంథి.
g) ధన కెాబమ్్ ఫో నస్క (ఎన్ ల఼బీ)
కెాబభ లు లేని ాత్త ఏడరథీ భెనఽవల్ సెందయౌెంగ కొెంత బణరౄనిై ఫో నస్క గ ఇయౄయవ. భెనఽవల్ లల
న఼ాబృమెంనఽ తగిాెంచడెం థరుభ థరనిై అనఽభత్తయౄయవ. అథి బతౄ ెం ఖూ
ర ు ణరలఔు కెాబెం నిషత్తౄ నలై
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
అెండర్భెైట్ిెంగ్ అనఽబయనిై ఫయవఖ యవచఽఔుధేెందఽఔు ధన కెాబెం ఫో నస్క అధేథి ఙరలా శ్కిౄభెంతఫైన
వూహెం. నలైగ ఇథి భైట్ిెంగ్ వవస లా ల ఔ పలఖెంగ భిఖణన ప్ ెందఽణోెంథి. బీభాథరయవ ణరలఔు ధైత్తఔ
ాభాద కయకనిై ఔడర ఈ ఫో నస్క ఖ భిౄసౄ ఽెంథి. మోట్లయవ యహన బీభాలల అబణే ఫయవగెైన డెైయెంగ్
ధైుణరలు చాడెం లేథర ఆభోఖ బీభాలల అబణే ఫయవగెైన ఆభోఖ శ్రదే చాడెం థరుభ కెాబెం జోయౌకి
యళ్ానెందఽఔు ఇథి ాత్తపలెం వెంట్ిదనైభాట్.
h) త్తయసుయణ
ఔయేళ్ ఇబృడి ఉనై పౌత్తఔ ాభాదెం ఙరలా ఎఔుుయైణే, సదయవ భిసఽు బీభా ఔయౌెంచజఞలనిదవుతేెంథి.
థరనిై త్తయసుభియౄ యవ. ఖత నషి అనఽబవెం, ాభాథరల భిజా ఞనెం, సభఖర అెండర్భెైట్ిెంగ్ యదరనెం ఆదరయెంగ
ాత్త బీభా తయఖత్తలలనా త్తయసుభిెంఙరయౌ్న భిసఽుల జఞబిణరనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు యౄప్ ెంథిెంఙరబ.
4. ధైత్తఔ ాభాదెం
ధైత్తఔ ాభాదెం థిఖ వ దే తేలలా తలెతౄవచఽి:
a) నిజఞబతీ లేబృ
అతెంత ఙెడు ధైత్తఔ ాభాథరనికి అతెంత థరయవణఫైన ఉథరహయణ ఏబృట్ెంట్ే బీభాథరయవ ఎలాగెైధర నషిెం
ఔలఖజైసఽఔుని, థరనికి బీభానఽ కెాబెం ఙేసఽఔుధే ఉథేెశ్ెంణో ప్లల఼ తీసఽకోవడెం. నిజఞబతీయవడెైన
బీభాథరయవ ఔడర ఆభిఔయఫైన ఔయౖిలలా ఉెంట్ే థ ెంఖ నయౖినిై చానెంఙే ాలలపలనికి లలనఽ కవచఽి.
b) నియా క్షెం
నషిెం ట్ా నిభిాౄతనఽ నియా క్షానికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽి. బీభా ఉెంథి ఔథర అని బీభా ఙేలన ఆలౄ
యషమెంలల నియా క్షూభిత దో యణణో వవహభిెంచవచఽి.
ఔయేళ్ బీభాథరయవ ఖనఽఔ బీభా ఙేలన ఆలౄ యషమెంలల ఔయేళ్ థరనికి బీభా లేఔప్ో ణే తీసఽఔుధేెంతట్ి
జఞఖరతౄ తీసఽకోఔప్ో ణే ధైత్తఔ ాభాదెం సెంతినౄ ఔయెంగ లేనట్లి లెఔు.
c) ప్భిరరబృఔ సెంఫెందరలు
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మజభాని-ఉథో గి సెంఫెంధెం ాత్తఔల ధైత్తఔ ాభాథరని(bad moral hazard ) కి ఙెెంథిన అెంశ్ెం ఇబృడి
ఉెండచఽి..
d) తుడె కెాబభ లు
ఇలాెంట్ి ధైత్తఔ ాభాథరలు కెాబభ లు తలెత్తౄనుడే వయౄబ. బీభాథరయవ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ నషిెం
ఙేఔయవికోఔప్ో వచఽి. కన్స నషిెం జభిగినుడె భాతాెం ఇెండెబృైట్ీ సాణరానికై ూభిౄ యయవదే ఫైన భీత్తలల
సళేతేఔెం కనెంత ళెచఽి భియౘభనిై కోయవచఽి.

ఉథరహయణ
ఇలాెంట్ి ధైత్తఔ ాభాథరలఔు వకిౄఖత ాభాద బీభాలల లు ఉథరహయణలు ఔనియౄబ. భభినిై బీభా
ాయోజధరలు ప్ ెంథేెందఽఔు కెాబభ థరయవలు తభ డిజెఫ ల్ ఫెంట్ కలావదిని గమానిై ఫట్ిి అవసయఫైన
థరనిఔెంట్ే ఎఔుువగ యలెైనెంతగ ప్ డిగిెంఙేెందఽఔు బఖా చాుతేెంట్లయవ.

మోట్లర్ కెాబభ లలా ాభాదెం వలా ప్డెన
ై పలగనికి సెంతినౄ ఔయఫైన భీత్తలల భయభ్తే ఙేలే యలుధరై
ఔడర థరనిై భాభిి కొతౄ థి యేమాయౌ్ెంథేనని, లేథర ాభాదెం వలా జభిగన
ి నయౖినికి సెంఫెంధెం లేని
భయభ్తేలు ఔడర ఙేమాయౌ్ెంథేనని బీభాథరయవ ట్లిఫట్ి డెం వెంట్ి సెందభౌలలా ఇలాెంట్ి ాభాదెం
తలెతౄ ేతేెంథి.
కో నేఫెంట్, తగిాెంు, ఉ భిబృతేల వెంట్ియట్ి థరుభ, ఆభోఖ బీభాలల అబణే ధన కెాబెం ఫో నస్క వెంట్ి
ప్ోా ణర్హకలు ఇవుడెం థరుభ ధైత్తఔ ాభాథరలనఽ ఫలగ తగిాెంచవచఽి.

సభాఙరయెం
i.

కో నేఫెంట్ (సహ ఙెయౌాెంు)

బీభా ఙేలన ఉదెంతెం జభిగిణే ఙరలా ఆభోఖ ప్లల఼లా ల బీభాథరయవ ఔడర సదయవ నషిెంలల కొెంత బణరౄనిై
బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు బీభా బతౄ ెం యౄ. 20000 భభిమ ప్లల఼ ప్ యకయెం కో నేఫెంట్ బతౄ ెం
10% అబణే బీభాథరయవ అెందఽలల యౄ.2000 ఙెయౌాయౄ డె.
ii. సబ్ యౌబృట్్ (ఉ భిబృతేలు)
నలభిగిప్ో బయ బిలుాల మోతనఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు ాత్త తయయౘ కయవిలు, ఆభైషన్ దే తేలు, లేథర డరఔిర్ ఼జుల
వెంట్ియట్ినలై యడిగ కొెంత భిబృత్తని బీభా ఔెంనలన్స యదిెంచవచఽి.
iii. బృనయౘబెంు (డెడిఔిఫ ల్)
థీనిై అదనెంగ ఔడర నలుయౄయవ. ఎెందఽఔెంట్ే ఇథి బీభా ఔెంనలన్స కెాబభ నఽ ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు భ ెందఽ
బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న లయ బతౄ ెం. ఉథరహయణఔు ఔ యౄ. 10000 ప్లల఼లల బృనయౘబెంు ఉెంట్ే, కెాబెం
ఙేలన ాత్త బీభా నషిెంలలనా బీభాథరయవ భ ెందఽగ యౄ. 1000 ఙెయౌాయౄ డె.
బీభాథరయవ తయపు నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం ఉెంట్లెందనై అనఽభానెం ఉనైుడె సదయవ ాప్ో జల్్ నఽ ఏజెెంట్ల
ఎట్ిి భిల తేలలానా బీభా ఔెంనలన్సకి తీసఽఔుభఔడదఽ. నలైగ అలాెంట్ి అెంరలనఽ ఆఫ యెంట్ధే బీభా ఔెంనలన్స
అదికయవల దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ.
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5. సుల కల లేుల్్
యదరయణెంగ న఼ాబృమెం భైట్ానఽ ధైెండె ధలల కలానికి కోట్ ఙేయౄ యవ. ఔయేళ్ ప్లల఼ని తఔుువ కలానికి
తీసఽఔుెంట్ే న఼ాబృమెంనఽ ఔడర ాణేఔ లేుల్ నఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. థరధేై సుల కల లేుల్ అెంట్లయవ.
ఈ లేుల్ ాకయెం సులకయౌఔ బీభాఔు వసాలు ఙేమాయౌ్న న఼ాబృమెం ధైషత్తౄ ఔ ప్ాత్తథిఔ ాకయెం ఉెండదఽ.
సుల కల లేుల్్ ఆవశ్ఔత

a) ప్లల఼ని జఞభీ ఙేలేెందఽఔు అబయ కయవిలు 12 ధలలకెైధర, తఔుువ కలానికెైధర థరథరుగ కైలా
ఉెంట్లబ కఫట్ిి ఈ భైట్ానఽ వభిౄెంజైయౄ యవ.

b) నలైగ యభిిఔ ప్లల఼లల భెనఽవల్ కైవలెం ఏడరథికి ఔయభై వసఽౄెంథి. అథే సులకయౌఔ బీభాలలా అబణే
అథి భభిెంత తయచఽగ వసఽౄెంథి. అలాెంట్ుడె ధైషత్తౄ ఔ న఼ాబృమెంనఽ అనఽభత్తలేౄ బీభాథరయవ
కైవలెం ఈ సులకయౌఔ బీభాలధే తీసఽఔుెంట్ృ, తథరుభ న఼ాబృమెంలనఽ యబథరలలా ఙెయౌాెంఙే దో యణకి
థిగై ఆయుయభ ెంట్లెంథి.

c) నలైగ కొనిై బీభాలు లక్షణరనిై ఫట్ిి ల఼జనల్ అమ ెంట్లబ. అలాెంట్ి ల఼జన్ లల యట్ి భిసఽు

ఎఔుువగ ఔడర ఉెంట్లెంథి. నలైగ కొనిైయయవా భిసఽు అతదిఔెంగ ఉనై సభమెంలల బీభాలనఽ
తీసఽఔుెంట్లయవ. తథరుభ బీభా ఔెంనలన్స ాయోజధరలఔు యయవదే ెంగ బీభా ఎెంనఔ జయవఖ తేెంథి.
ఇలాెంట్ి ఎెంనఔలనఽ నిభోదిెంచడరనికై సులకయౌఔ బీభాలనఽ యౄప్ ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి. నలైగ యభిిఔ
బీభానఽ బీభాథరయవ యదఽె ఙేసఽఔునైుడె ఈ సులకయౌఔ బీభాలనఽ ఇవువచఽి.

6. ఔన్సస న఼ాబృమెం
ప్లల఼ జఞభీ ణరలఔు ప్లధరయఫైన కయవిలు ఔవయబయలా ాత్త ప్లల఼ కిెంద ఔన్సస న఼ాబృమానిై ఙరభిజ ఙేమడెం
భిప్ట్ి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
ఏజెెంట్ల ధైత్తఔ ాభాథరనిై ఖ భిౄెంచినుడె ఆఫ ఏెం ఙేమాయౌ?
I.
II.
III.
IV.

భ ెందఽలాగై బీభానఽ కొనయగిెంఙరయౌ
యషమానిై యెంట్ధే బీభా ఔెంనలన్సకి నియేథిెంఙరయౌ
కెాబభ లలా యట్ల అడగయౌ
ట్ిి ెంచఽకోఔడదఽ
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D.

బీభా బతౄ ెం (సమ్ అషర్ు)

ప్లల఼ నిఫెంధనల ఫేయఔు బీభా ఔెంనలన్స అెంథిెంఙే ఖభిషి బతౄ ెం ఇథి. అబణే ఇెండెబృైట్ీ భిబృత్తని ఎెంచఽఔుధే
భ ెందఽ బీభాథరయవ ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిెంఙరయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే కెాబెం సభమెంలల భీబెంఫర్్ ఙేలే ఖభిషి
బతౄ ెం అథి భాతాఫే.
బీభా బణరౄనిై ఎుడా బీభాథరయవ ఙేణే నిభేభితభవుతేెంథి. ప్లల఼ ఫేయఔు ఫలధత ఉెండే బతౄ ెం ఔడర
అథే. ప్లల఼ ఫేయఔు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం ఎెంణో నిభేభిెంఙేెందఽఔు భైట్లనఽ వభిౄెంజైలేథి ఔడర ఈ బతౄ ెం
బౄథే.
బీభా బతౄ ెం ఆలౄ యలువనఽ యసౄ యఔెంగ ాత్తబిెంబిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఔయేళ్ బీభా బతౄ ెం ఎఔుువగ ఉెంట్ే
బీభాథరయవఔు లబిే ఏబౄ ఙేఔయదఽ. అలాగై అల బీభా ఙేలేౄ, అెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్ే కెాబెం ధైషత్తౄ ఔెంగ
తఖా తేెంథి.
1. బీభా బణరౄనిై నియృ బెంచడెం
ాత్త యప్య తయఖత్తలలనా బీభాథరయవఔు ఈ థిఖ వ ప్బెంట్ా నఽ అనఽసభిసౄ ా సలయౘ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. బీభా
బణరౄనిై నియృ బెంచఽఔుధేుడె యట్ిని భనసఽలల ఉెంచఽకోయయౌ:
a) వకిౄఖత ాభాద బీభా: ఔెంనలన్స ఇవుజూనే బీభా బతౄ ెం (సమ్ అషర్ు ) లయ బతౄ ెం కవచఽి, లేథర
బీభాథరయవ ఆథరమెంనలై ఆదరయడి ఉెండవచఽి. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు నిభిెషి యైఔలానికి గనఽ
బీభాథరయవ ధలయభీ యేతధరనికి 60 నఽెంచి 100 భెట్ా ల ఫనిట్్ ఇవువచఽి. అబణే ఖభిషి బణరౄనికి
భిబృత్త, లేథర ఎఖ వ భిబృత్త ఉెండవచఽి. అెంణేగఔ భియౘభలు ఔడర ఔెంనలన్స, ఔెంనలన్సకి
భాయవచఽి. ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లా ల బీభా బతౄ ెం సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ాత్త బీభాథరయవఔ
యడిగ నిభేభిెంచవచఽి. లేథర బీభాథరయవఔు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄలఔు యౌెంఔు నలట్ివచఽి.
b) ఆభోఖ బీభా: సమ్ ఇనా్ర్ు ఔ నిభిెషి భైెంజ్డ లల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి వయో భిబృత్తనలై
ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 వయో భిబృత్త ఉనై ఖూ
ర ప్ ఔు బీభా ఔెంనలన్స 10
లక్షలు, లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఇవుజూవచఽి. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ా
వయో ఖూ
ర ప్ ఔు అథి 2 లక్షలల ఎెంణో ఉెండవచఽి.
c) మోట్లర్ బీభా: మోట్లర్ బీభా యషమెంలల సమ్ ఇనా్ర్ు అధేథి బీభాథరయవ ాఔట్ిెంచిన యలువ
(ఐడీయ)గ ఉెంట్లెంథి. అథి యహను యలువ. ాసౄ ఽతెం ఉతత్తౄ థరయవ ఆ యహధరనికి నియృ బెంచిన
అభ్ఔు ధయ ఆదరయెంగ థీనిై తీసఽఔుెంట్లయవ. థరని నఽెంచి ఐఆర్ డీఏ నిఫెంధనల ఫేయఔు తయవఖ దల
రణరనిై తీలేయౄ యవ. ఉతత్తౄ థరయవ ాఔట్ిెంచిన ధయలల యనిఔ సఽెంకలు/నఽైలుెంట్లబ. భిజిలేిరషన్
భభిమ బీభా బణరౄలుెండవు.
ఐడీయ = (ఉతత్తౄ థరయవ ాఔట్ిెంచిన అభ్ఔు ధయ – తయవఖ దల) + (ాఔట్ిెంచిన అభ్ఔు ధయలల ఇబృడి
ఉెండని యడి పలగల కయవి - తయవఖ దల) భభిమ భిజిలేిరషన్ భభిమ బీభా బణరౄలనఽ బృనయౘబయౄయవ.
ా థరట్ిన యహధరల ఐడీయని బీభా ఔెంనలన్స, బీభాథరయవ యసయ
యడకనికి నికిభని, లేథర 5 ఏళ్ై
అెంగీకయెం ఫేయఔు నియృ బెంచఽఔుెంట్లయవ. అుడె తయవఖ దలఔు ఫదఽలుగ ప్త కయా ఐడీయని యహను
ఔెండిషన్ నలై సభైుమయవా, కయవ డీలయా వెంట్ియయవ ఇఙేి అెంచధరల ఆదరయెంగ నియృ బెంచఽఔుెంట్లయవ.
ఐడీయ అధేథి ఔయేళ్ యహనెం థ ెంఖతధరనికి ఖ భెైధర, బతౄ ెం నయౖినికి ఖ భెైధర ఙెయౌాెంఙే భియౘయెం. కయవ
భాభెుట్ యలువఔు యలెైనెంత దఖా యగ ఉెండే ఐడీయని ప్ ెంథరలని ఖట్ిి గ లఫయవ్ ఙేమడెం జయవఖ ణోెంథి.
బీభాథరయవఔు ఐడీయనలై 5% నఽెంచి 10% తఖా దలనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు యదియౄ బ. తఔుువ ఐడీయ అెంట్ే
తఔుువ న఼ాబృమెం ఔడర అని భభిిప్ో వదఽె.
d) అగిైాభాద బీభా
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అగిైాభాద బీభా సమ్ అషర్ు నఽ బవధరలు/ప్ాెంట్ల, మెంణరాెంలు, బిగిెంుల ునఃయన యలువ
ఆదరయెంగ నిభేభిెంచవచఽి. యట్ిలల ఉెండేయట్ికి యట్ి భాభెుట్ యలువ ఆదరయెంగ ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ. యట్ి
ధయ నఽెంచి తయవఖ దలనఽ తీలేలేౄ అథి వసఽౄెంథి.
e) నిలుల బీభా
నిలుల యషమెంలల సమ్ అషర్ు అెంట్ే యట్ి భాభెుట్ యలువ. నషిెం జభిగినుడె, భ డి సయవఔులఔు
నషిెం జభిగినుడె బీభాథరయవఔు ఆ సయవఔులనఽ భాభెుట్ లల కొనఽగోలు ఙేమఖల ధయనఽ భీబెంఫర్్
ఙేయౄ యవ.
f)

సభ దా సయవఔు బీభా

ఇథి అెంగీఔభిెంచిన యలడ్స ప్లల఼. భభిమ సమ్ అషర్ు అధేథి కెంట్లాఔుి సభమెంలల బీభా ఔెంనలన్స
భభిమ బీభాథరయవ భధ ెందెం ఫేయఔు ఉెంట్లెంథి. యదరయణెంగ అథి వసఽౄవు ణరలఔు ధయఔు
యయణరనఽ, అెంట్ే ల఼ఐఎఫ్ యలువనఽ ఔయౌనణే వఙేి బతౄ ెం.
g) ఫభెైన్ హల్ బీభా
ఫభెైన్ హల్ బీభాలల సమ్ ఇనార్ు అధేథి ెందెం బదట్ా బీభా ఔెంనలన్సకి భభిమ బీభాథరయవఔు
భధ ఔుథిభై ెందెం ఫేయఔు ఉెంట్లెంథి. హల్/ధౌఔనఽ సభిిలైడ్స యలమర్ తనిఖీ ఙేలన బౄదట్ ఈ
యలువనఽ నేభపుెంట్లయవ.
h) ఫలధత బీభా
ఫలధత (లమబియౌట్ీ) ప్లల఼లా ల సమ్ ఇనార్ు అధేథి ప్భిరరబృఔ యపలగల లమబియౌట్ీ ఎక్్ ప్ో జర్ గ
ఉెంట్లెంథి. యట్ి ఎక్్ ప్ో జర్ తీవాత, పౌగోయఔ యసౄ యణల ఆదరయెంగ థరనిై నియృ బయౄయవ. అదను
ధరమయఫైన కయవిలు ఔడర కెాబెం భియౘయెంలల పలఖెం అబ ఉెండవచఽి. సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఎఖ వ
నేభపునై భబృతేల ఆదరయెంగ బీభాథరభై నియృ బయౄయవ.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఔ డరఔియవఔు తనఔు వత్తభైఔెంగ వఙేి నియా క్షు ఆభోణల ఫలభినఽెంచి కప్డెకోవడరనికి ఔ బీభా థకనిై
సాచిెంచెండి.
I.
II.
III.
IV.

వకిౄఖత ాభాద బీభా
ఫలధత బీభా
ఫభెైన్ హల్ బీభా
ఆభోఖ బీభా
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యభెంశ్ెం
a) భిసఽులనఽ వభీాఔభిెంచి భభిమ అయ ఏ యపలఖెంలలకి వయౄయో నిభేభిెంఙే ాకిరమ భైట్ ఫేకిెంగోా ఙరలా
భ కఫైనథి.
b) అెండర్భెైట్ిెంగ్ అధేథి బీభా కోభిన భిసఽు అెంగీకయయోఖభా, యోఖఫే అబణే ఏ భైట్లఔు, బీభా ఔవభైజీని
అెంగీఔభిెంఙరయౌ్న నిమభ నిఫెంధనలేబృట్ి అనైయ ణేలేిథి.
c) భైట్ అధేథి బీభా మూనిట్ ణరలఔు ధయ.
d) బీభా ధయ ఙరయౌనెంతగ, సభెంజసెంగ ఉెండేలా చాడట్ఫే భైట్ ఫేకిెంగ్ లక్షెం.
e) „యసౄ వ న఼ాబృమెం‟ అధేథరనికి ఇతయ కయవిలు, నిలులు భభిమ లాపలలఔు ఙరయౌనెంతగ బణరౄలనఽ
ఔలుుణరయవ.
f)

బీభా భిపలషలల ాభాదెం అధే దెం నిభిెషి ాభాదెం వలా నషిెం జభిగై ఆయుభనిై నలెంఙే అెంరలు, లేథర
లక్షణరలనఽ సాచిసఽౄెంథి.

g) తగిాెంులు/అదధరలనఽ ఙేభైి కాజు చినై కెాబభ లనఽ ణొలగిెంఙేెందఽఔు ఉథేెయెంచినథి.
h) ధన కెాబెం ఫో నస్క అధేథి అెండర్భెైట్ిెంగ్ అనఽబయనిై ఫయవఖ భిఙే శ్కిౄభెంతఫైన వూహెం. ఇథి భైట్ిెంగ్
వవస లా ల అయపలజ పలఖెం.
i)

సమ్ అషర్ు అధేథి ప్లల఼ నిఫెంధనల ఫేయఔు బీభా ఔెంనలన్స అెందజైలే ఖభిషి బతౄ ెం.

కీలఔ థరలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

అెండర్ భెైట్ిెంగ్
భైట్ ఫేకిెంగ్
పౌత్తఔ ాభాథరలు
ధైత్తఔ ాభాథరలు
ఇెండెబృైట్ీ
లబిే
న఼ాబృమెం లలడిెంగ్
యభెెంట్ీలు
తగిాెంులు
అదనెం
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బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽఔుధేెందఽఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం I.
భిస్కు ాపలవెం ణరలఔు సెంపలవత భభిమ తీవాణే బీభా భైట్ ఫేకిెంగ్.
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
యసౄ వ న఼ాబృమెం అధేథి కైవలెం నయౖిలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు భాతాఫే సభిప్ో తేెంథి. కన్స ప్లధరయఫైన
వమాలు, లాపలలఔు అథి ఙరలదఽ.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం II.
బీభా ఏజెెంట్ల ధైత్తఔ ాభాథరనిై లఖడిణే యెంట్ధే థరనిై బీభా ఔెంనలన్స దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం II.

ఫలధత బీభా అధేథి డరఔియానఽ నియా క్షు ఆభోణల కెాబభ ల ఫలభి నఽెంచి కప్డఖలదఽ.

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
ాశ్ై 1
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంఙరలా, వథరె అధేథి నియృ బెంఙేథి _____________
I.
II.
III.
IV.

అషర్ు
అెండర్భెైట్ర్
ఏజెెంట్ల
సభైుమర్

ాశ్ై 2
_______________ అధేథి నిభిెషి బీభా మూనిట్ ధయ.
I.
II.
III.
IV.

భైట్
న఼ాబృమెం
సమ్ అషర్ు
ఫో నస్క

ాశ్ై 3
కెాబభ లనఽ లైల్ ఙేలేయభికి బీభా ఔెంనలన్స ఙెయౌాెంఙే ఖభిషి బతౄ ెం ___________.
I.
II.
III.
IV.

సమ్ అషర్ు
న఼ాబృమెం
భెైడర్
లాపలలు
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ాశ్ై 4
అెండర్భెైట్ర్ ఔు సభాఙరయ వనయవ కనిథి ______________.
I.
II.
III.
IV.

ాప్ో జర్ యభిిఔ కాణరలు
ఆలౄ ణరలఔు అెంగీకభనికి భ ెందఽ భిసఽు సభైు
ాప్ో జల్ ఫయెం
బీభా ఔెంనలన్స ణరలఔు భిజిలేిరషన్ సభిికెట్

ాశ్ై 5
ాభాథరలు:
I.
II.
III.
IV.

నయౖిల తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు
నయౖిల తయచఽదధరనిై నలెంఙే కయకలు
నయౖిల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ నలెంఙే కయకలు
నయౖిల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ తగిాెంఙే కయకలు

ాశ్ై6
కిెంథియట్ిలల ఏథి సభెైనథి?
పౌత్తఔ ాభాథరలు:
I.
II.
III.
IV.

భైట్ ఫేకిెంగ్ లల భ ఖెంమ కదఽ
అెంచధర యేమజఞలనియ
ఫలలెన్్ ఱ఼ట్ ఆదరయెంగ లెఔుఖట్ి ఖలయ
ాప్ో జల్ ఫయెంలల ఇచిిన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమఖయౌగినయ

ాశ్ై 7
మోట్లర్ బీభాలల యభెెంట్ీలా ల ఔట్ి:
I.
II.
III.
IV.

యహధరనిై భోజూ ఔడగయౌ
యహధరనిై యేఖ భీక్షల కోసెం యడభదఽ
వకిౄఖత లగైజీని మోసఽకెళ్ాడెం కోసెం యడభదఽ
యహధరనిై భోజుఔు 200 కి.బౄ. ఔెంట్ే ఎఔుువ త్తభదఽ.

ాశ్ై 8
తగిాెంు కాజు ఉథేెశ్ెం:
I.
II.
III.
IV.

కెాబెం ఙెయౌాెంులనఽ తనెంచఽకోవడెం
చినై చినై కెాబెం ఙెయౌాెంులనఽ తనెంచడెం
ప్లల఼థరయవనఽ యేదిెంచడెం
న఼ాబృమెంనఽ నలెంచడెం
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ాశ్ై 9
ల్రెంఔా ర్ వవస ఏభట్ల ఈ కిెంథియట్ికి యౘబౄ ఇసఽౄెంథి:
I.
II.
III.
IV.

భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి
భిసఽునఽ తగిాసౄ ఽెంథి
భిసఽునఽ తగిాెంచదఽ, నలెంచదఽ
హౄడిెంగ్ భిసఽునఽ నలెంచఽతేెంథి

ాశ్ై 10
మోట్లయవ బీభాలల బీభాథరయవ ణరలఔు ాఔట్ిత యలువలల ఇబృడి ఉెండేయ:
I.
II.
III.
IV.

నమోదఽ
తమాభీథరయవ వమ ధయ
తమాభీథరయవ అభ్ఔు ధయ
ఆభిోట్ా భీ ధయ అెంశ్ెం

ల఼ుమ భథిెంు ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
భిసఽునఽ అెంగీఔభిెంచడభా, లేథర అనైథి అెండర్భెైట్ర్ నియృ బయౄయవ.
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
భైట్ల అధేథి నిభిెషి బీభా మూనిట్ ణరలఔు ధయ.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం I.
సమ్ ఇనార్ు అధేథి కెాబెం థరకలు ఙేలన యభికి ఔెంనలన్స ఙెయౌాెంఙే ఖభిషి బతౄ ెం.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం IV.
బీభా ఔెంనలన్స ణరలఔు భిజిలేిష
ర న్ సభిికెట్ అెండర్భెైట్ర్ ఔు సభాఙరయ వనయవ కదఽ.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం III.
ాభాథరలధేయ నయౖిల ాపలయనిై భభిమ తీవాతనఽ ఫలగ నలెంఙే కయకలు.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం IV.
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పౌత్తఔ ాభాథరలనఽ ాప్ో జల్ ఫయెంలల ఇచిిన సభాఙరయెం ఆదరయెంగ అెంచధర యేమవచఽి.
జయఫ 7
సభెైన సభాదరనెం II.
మోట్లర్ బీభాలల యహధరనిై యేఖ భీక్షలఔు యడభదనైథి యభెెంట్ీలా ల ఔట్ి.
జయఫ 8
సభెైన సభాదరనెం II.
తగిాెంు కాజు ఉథేెశ్ెం చినై చినై కెాబెంలనఽ ణొలగిెంచడెం.
జయఫ 9
సభెైన సభాదరనెం II.
భిసభలలా ల్రెంఔా ర్ వవస ఏభట్ల అగిైాభాద భిసఽునఽ తగిాసౄ ఽెంథి.
జయఫ 10
సభెైన సభాదరనెం III.

మోట్లయవ బీభాలల బీభాథరయవ ాఔట్ిత యలువలల తమాభీథరయవ ణరలఔు అభ్ఔు ధయ ఔడర ఔయౌల
ఉెంట్లెంథి.
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అదరమెం 14
వకిౄఖత, భిట్ైల్ బీభా
అదరమ భిచమెం
యదరయణ బీభాఔు సెంఫెందిెంచిన లు దిఔతరలనఽ, సాణరాలనఽ ఖత అదరమాలలా భనెం ధేయవిఔుధరైెం.
యదరయణ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ బునైఫైన భాభెుట్ా ఔు బునైెంగ వభీాఔభియౄ యవ. కొెందయవ యట్ిని ఆలౄ , కజుయయ్ి ,
ఫలధత బీభాలుగ వభీాఔభియౄ యవ. కొనిైఙోట్ా యట్ిని అగిైాభాద, సభ దా, మోట్లయవ, చిలా య బీభాలుగ
వభీాఔభియౄ యవ. భిట్ైల్ యనియోఖథరయవలు కొనఽగోలు ఙేలే వకిౄఖత ాభాద, ఆభోఖ, ామాణ, ఇెంట్ి, దఽకణథరయవల
బీభాలనఽ ఖ భిెంచి ఈ అదరమెంలల చభిిెంచడెం జభిగిెంథి.

అబసన పయౌణరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.

వకిౄఖత ాభాద బీభా
ఆభోఖ బీభా
యథేయౕ ామాణ బీభా
ఇెంట్ిథరయవ బీభా
దఽకణథరయవ బీభా
మోట్లయవ బీభా

ఈ అదరమానిై అధమనెం ఙేలన అనెంతయెం బౄయవ ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

వకిౄఖత ాభాద బీభా ఔవభైజీని యవభిెంచడెం
ఆభోఖ బీభా ఔవభైజీని చభిిెంచడెం
ామాణ బీభా ాత్తప్దననఽ లదేెం ఙేమడెం
ఇెంట్ిథరయవ బీభానఽ యవభిెంచడెం
దఽకణ బీభానఽ లదేెం ఙేమడెం
మోట్లయవ బీభా ఖ భిెంచి చభిిెంచడెం
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వకిౄఖత ాభాద బీభా

A.

1. బీభా ణరలఔు వకిౄఖత అెంరలేబృట్ి
ఫహృర ఔ వకిౄకి ఉెండఖల ఆసఽౄలలా అతెంత అభూలఫైనథి ఆఫ ప్ాణఫే. జీయతచఔరెంలల ఆఫ లు దశ్ల
ఖ ెండర యఖ తేెంథి. అెందఽలల పలఖెంగ నిభిెషి వమసఽ వచిినుడె ఉథో ఖెం ఙేమడెం, తథరుభ భోజుయభీ
అవసభలఔు, యట్ిణో ప్ట్ల బయషతే
ౄ ప్ దఽు కోసెం డఫ ో సెంప్థిెంచడెం బదలు నలడెతేెంథి.
హఠన్యణెం, లేథర ఆభోఖ సభసల వలా , లేథర ాభాదెం వలా ధన యైఔలెం సెంబయలేౄ అథి ఆఫ ఆథరమానిై
ూభిౄగ గన్స, లేథర ఙరలావయఔు గన్స ాపలయతెం ఙేమవచఽి. నలైగ చికిత్ఔు ఫలగ కయవి కవచఽి. తథరుభ
వకిౄ ణరలఔు ప్ దఽు బణరౄలణో ప్ట్ల సెంద ఔడర అెందఽకోసెం ఔభిగిప్ో వచఽి. అెందఽకై ఇలాెంట్ి
నషిథరమఔ భిల త
 ేల ఫలభి నఽెంచి కప్డే లక్షెంణో వకిౄఖత బీభానఽ యౄప్ ెంథిెంచడెం జభిగిెంథి.

2. వకిౄఖత ాభాద బీభా
ాభాథరల ఖ భిెంచి భనెం నితెం యభౄ త్తాఔలలా చదఽవుత ఉెంట్లెం. భనెం ఫలదితేలెం కనెందఽఔు థేవుళ్ా ఔు
దెండెం నలట్ి లఔుెంట్ృ ఉెంట్లెం. కన్స ఔయేళ్ భనకై అలాెంట్ిథి జభిగిణే? అుడె భన భిల ణేబృట్ి? అలా
ఆలలచిెంచడరనికి భనెం ఔు క్షణెం ఔడర కైట్లబెంచెం. ఔదా! ాభాద భయణెం, లేథర తీవా గమాల వెంట్ియ
సెంప్దధరయవనికి ఔయౌగిణే అథి ఆ ఔుట్లెంఫలనికి తీవా ఆభిఔ ఔయౖిలు ఔలఖజైమవచఽి. నలైగ వకిౄ ణరలఔు
ఆథరమాయజ న యభభూనిై అథి రశ్ుతెంగధన, ణరణరుయౌఔెంగధన ూభిౄగ ప్ో గపట్ి వచఽి. లేథర ఙరలావయఔు
తగిాెంఙేమవచఽి. అెందఽకై ాభాదెంలల ఇలాెంట్ి హఠన్యణెం, లేథర యైఔలెం వలా తలెతౄఖల ఆభిఔ నయౖిల ఫలభి
నఽెంచి కప్డెఔుధేెందఽఔు వకిౄఖత ాభాద బీభా యమడెతేెంథి.
బీభా భిపలషలల అసలు ాభాదెం అధే దభెంట్ే ఏబృట్ భనెం భ ెందఽగ అయ ెం ఙేసఽఔుెంథరెం.

నియుచనెం
ాభాదెం అెంట్ే యదరయణెంగ హఠతే
ై ,ి ఫమట్ికి ఔనిెంఙే
ౄ థి, ఎదఽయవ చాడనిథి, హఠతే
ౄ గ జభిగథ
ళెంయత్ఔ కయకల వలా ఔయౌగినథి అబన ఔ గట్న. (కన్స యది, లేథర భోఖెం ఈ జఞబిణరలలకి
భదఽ). తథరుభ రభీయఔ గమాలవుణరబ. అబణే భానలఔ గమాలు, నభలయఫైన, లేథర
పలయోథేుఖయఫన
ై సభసలు, డినష
లా న్, లేథర మాెంగెజ ట్
డ ీ వెంట్ియ ఈ జఞబిణరలలకి భవు.
కఫట్ిి యది వలా భయణెం ఈ ప్లల఼ భిదిలలకి భదఽ.
a) భభి వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼ యేట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి?
యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న.ఎ.) ప్లల఼లు ఔవయ ఙేలేథి:
iii.
iv.
v.
vi.

ాభాదెం వలా సెంబయెంఙే భయణెం
రశ్ుత ూభిౄ యైఔలెం
రశ్ుత ప్క్షిఔ యైఔలెం
ణరణరుయౌఔ ూభిౄ యైఔలెం

యదరయణెంగ బీభా ఔెంనలన్సలు యదరయణెంగ అవసయభబయ అనాహ భిల త
 ేల కోసెం ట్ేఫ ళ్ా నఽ
(న఼ాబృమెం భైట్ా ల), లేథర ప్ఆనా నఽ (ఔవభైజీ/లబిే ణరలఔు యవభలు) యౄప్ ెంథియౄ బ. భభిమ అలాెంట్ి
అనాహ భిల త
 ేల కోసెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄలనఽ ఔడర నిభేభియౄ బ. కఫట్ిి ఈ అనిై అనాహ
భిల తేల కోసభూ నిభిెషిెంగ ఔవభైజీ అడగయౌ్న అవసయెం ాప్ో జర్ ఔు ఉెండదఽ. అబణే కొనిై „మాడ్స
ఆన్‟ ఔవయవా ఔడర ఉెంట్లబ. ఇయ కొెందభికి అవసయభవుణరబ. కొెందభికి అవసయడవు. అదను
న఼ాబృమాలు ఙెయౌాెంచడెం థరుభ ఈ అదను ఔవభైజీని ప్ ెందవచఽి. ఆ బణరౄలనఽ బీభా ఔెంనలన్స
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నియృ బసఽౄెంథి. అెంఫ లెన్్ ఙరభీజలు, నలాల కోసెం యథర నిది, యైద కయవిలు, ఔుట్లెంఫ యయణర, థిఖ భత్త
ఙేసఽఔుధే ఓషదరలు, అెంతకిమ
ర ల కయవిల వెంట్ియ ఇెందఽఔు ఉథరహయణలు.
కొనిై నిభిెషి యనియోఖథరయవల యపలగల కోసెం కొనిై యకల ఇతయ ఔవభైజీలు ఔడర ఉధరైబ.
యదరయణెంగ వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లు 24 ఖెంట్ల ప్ట్ృ ాెంచయౄ ెంగ అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా
ప్లల఼లనఽ ఆపర్ ఙేయౄ బ. బీభాథరయవ ఔన్సస వయో భిబృత్త 5 నఽెంచి 80 ఏళ్ా థరక ఔెంనలన్స నిమభ
నిఫెంధనలనఽ ఫట్ిి ఉెంట్లెంథి. ళెచఽి వయో భిబృత్త యభికి న఼బృ
ా మెం లలడిెంగ్ ణో గన్స, అథి లేఔుెండర గన్స
ఉెంట్లెంథి.
యట్ిలల కొనిై దజఞలాలనఽ భనబృుడె అయ ెం ఙేసఽఔుెంథరెం.

నియుచనెం
ా ఙేతేల ధరలుఖూ జీయత కలెం ప్ట్ల ూభిౄగ ని
1. రశ్ుత సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (న఼ట్ీడీ): అెంట్ే కళ్ొ
ా /భెెండె
ఙేమఔుెండర ప్ో వడెం. అెంట్ే యట్ికి క్షయతెం భవడెం, లేథర అయ్యఔ లత్తకి యళ్ాడెం, భెెండె ఔళ్ై
ా , లేథర ఔ ఙేబ భభిమ ఔ ఔనఽై లేథర ఔ ఔనఽై భభిమ ఔ కలు, లేథర ఔ
ఙేతేలు/భెెండె కళ్ై
ఙేబ భభిమ ఔ కలు ూభిౄగ ప్ో వడెం వెంట్ివనైభాట్.

2. రశ్ుత ప్క్షిఔ అెంఖయైఔలెం (న఼న఼డీ): అెంట్ే జీయత కలెం ప్ట్ల ప్క్షిఔెంగ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం.
ఉథరహయణఔు యేళ్ా ై, ఫ ట్నయేళ్ా ై, యేయౌ ఎభ ఔలు ప్ో వడెం.

3. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ అెంఖయైఔలెం (ట్ీట్ీడీ): అెంట్ే కొెంతకలెం ప్ట్ల ూభిౄ అెంఖయైఔలెం ఔలఖడెం. అలా
అెంఖయైఔలానికి ఖ భెైన సభమెంలల ఔయౌగై ఆథరమ నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌెంచడెం ఈ ప్లల఼ల ఉథేెశ్ెం.

భయణలేౄ ఇఙేి బతౄ ెం భభిమ న఼ట్ీడీ వెంట్ియ సమ్ అషర్ు ఙెయౌాెంుణో ఔడి ఉెంట్లబ. న఼న఼డీ జభిగై
క్షెంలల అెంథే భియౘయెం సమ్ అషర్ు లల కొెంత లయ రతెంగ ఉెంట్లెంథి. ఇఔ యయు ప్ాత్తథిఔన
నషిభియౘయభెంట్ే ఖభిషి ఎనిై యభల ప్ట్ల భియౘయెం ఙెయౌాెంఙే యలుెంట్లెంథో అనిై యభల ప్ట్ల యయెం
ప్ాత్తథిఔన ఙెయౌాెంఙే లయ బతౄ ెం. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు కైవలెం క్్డ్స ఫనిట్ భాతాఫే
ఇవుజూుతేధరైబ.
b) యదరయణ బృనయౘబెంులు (ఔవభైజీ భిదిలల ఉెండనియ)
ఈ కిెంథియట్ి వలా ఔయౌగై యైఔలెం:
i.
ii.
iii.
iv.

ల఼ుమ గమాలు, లేథర ఆత్హత;
భదెం, లేథర ఓషదరల ాపలవెంలల జభిగై ాభాథరలు;
మ దే ెం భభిమ తత్ెంఫెందిత ఉణరణరలు
చట్ి యయవదే ఫైన ని ఙేసౄ ఽనైుడె, లేథర ధేయూభిత ఉథేెశ్ెంణో ఏథెైధర ఙేసౄ ఽనైుడె ఔయౌగై
గమాలు

c) ప్లల఼ని ఎవయవ తీసఽకోవచఽి?
పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధర ఈ ప్లల఼లనఽ ఆఫ/అతని కోసెం భభిమ తభనలై ఆదరయడిన
ఔుట్లెంఫ సబ ల కోసెం తీసఽకోవచఽి.
భానవ జీయణరనికి యలువఖట్ి డెం అతెంత ఔషిఫైన ని. కఫట్ిి ఇెండెబృైట్ీ సాణరానిై న఼ఏ ప్లల఼లఔు
భభీ ఔఠినెంగ వభిౄెంజైమడెం యధెం కదఽ. అబణే యట్ిని దఽయవథేెరలణో భభీ అడు గోలుగ ఎఔుువగ
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లెఔుఖట్ి ఔుెండర ఉెండేెందఽఔు యలుగ సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు కొనిై ాభాణరలనఽ ప్ట్ిెంచడెం
జయవఖ తేెంథి.
ప్ో బన ప్ాణెం, లేథర ప్ో బన అవమవెం ణరలఔు యలువనఽ అెంచధర యేమడెం గన్స, బభీౄ ఙేమడెం గన్స
అయధఫే. కఫట్ిి అలాెంట్ి యైఔలాలఔు, ాభాథరలఔు ఙెయౌాెంఙే బణరౄలనఽ ఫనిట్్ అని గన్స, లేథర
భియౘభలని గన్స అెంట్లయవ.
d) న఼ఏ ప్లల఼లల సమ్ అషర్ు నఽ ఎలా నిభేభియౄ యవ?
ా ప్ో గపట్లిఔుెంట్ే
ఔెంనలన్స ఇవుజూనే సమ్ అషర్ు నఽ భయణరనికి యౄ. 5 లక్షలు, లేథర యౄ. భెెండె కళ్ొ
యౄ.2 లక్షలుగ నిభేభిెంచవచఽి. లేదెంట్ే థరనిై బీభాథరయవ ఆథరమెం ప్ాత్తథిఔగ ఔడర
నియృ బెంచవచఽి. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు నిభిెషి యైఔలాలఔు బీభాథరయవ ధలయభీ యేతధరనికి 60 భెట్ా నఽెంచి
100 భెట్ా థరక ఔడర ఇయౄబ. కొనిై ఇతయ ప్లల఼లు థరనికి ఫదఽలు యభిిఔ యేతధరనికి 8 నఽెంచి 10 భెట్ా ల
ఇయౄబ. అబణే ఇలా ఙెలాెంఙే ఖభిషి బణరౄనికి భిబృత్త ఔడర ఉెంట్లెంథి. ఈ ప్లల఼ల థరుభ డినలెండెెంట్
ణరలఔు ఔుట్లెంఫ సభ మలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽి. అెంట్ే డినలెండెెంట్ సెంణరనెం/డినలెండెెంట్
పలఖయుబృ (యభికి సమ్ అషర్ు లల కొెంత నిభిెషి రణరనిై నిభేభియౄ యవ).
న఼ఏ ప్లల఼లు భభిమ భియౘభల నిమభ నిఫెంధనలు ఔెంనలన్స, ఔెంనలన్సకి, భభిమ ప్లల఼, ప్లల఼కీ
భాయవచఽి.
ఇయ ఫనిట్ ప్ానఽా కఫట్ిి న఼ఏ ప్లల఼లా ల ఔెంట్ిాఫూషన్ ఏబౄ నలదెగ ఉెండదఽ. తథరుభ ఔయేళ్ ఔ వకిౄకి
లు బీభా ఔెంనలన్సల నఽెంచి ఔట్ికి బృెంచి ప్లల఼లు ఉధరై ఔడర ాభాద భయణెం సెంబయెంచిధర, న఼ట్ీడీ,
న఼న఼డీ వెంట్ియ జభిగిధర అనిై ప్లల఼ల ణరలఔు కెాబభ లనా యడిగ ఙెయౌాయౄ యవ.
e) న఼ాబృమెం
న఼ాబృమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుట్లెంఫ సబ ల సెంక, బీభాథరయవ విత్తౄ వెంట్ి లు అెంరలనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి. ఇబృడి ఉనై ాభాద తీవాతనఽ ఫట్ిి యట్ిని 1, 2 లేథర 3భిసఽు యబలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి.
ఉథరహయణఔు డరఔియా వ, ఆ఼స్క ఎగిజఔట్ివ్లఔు తఔుువ భిసఽు ఉెందని పలయయౄయవ. అథే నిభ్ణ ప్ాెంతెంలల
ని ఙేలేయభికి ళెచఽి భిసఽు ఉనైట్లి భిఖణయౄయవ.
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కీలకెంశ్ెం
ప్లల఼ ఉథేెరనిై సషిెం ఙేలే కొనిై సదఽప్మాలు:
i.

ఔయేళ్ కై ాభాదెంలల ఙేబ, థరెంణోప్ట్ల ప్ాణెం ఔడర ప్ో ణే బీభా ఔెంనలన్స భాతాెం కైవలెం ప్ాణ నయౖినికి
భాతాఫే ఙెయౌాెంులు ఙేసౄ ఽెంథి త ఙేత్త ప్ో బనెందఽఔు ఙేమదఽ.

ii.

ఔయేళ్ ాభాదెం వలా ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం (ట్ీట్ీడీ) ఔయౌగి, థరెంణోప్ట్ల రశ్ుత ప్క్షిఔ యైఔలెం
(న఼న఼డీ) ఔడర ఔయౌగిణే ఆ భెెండిెంట్ా థేని ఫనిట్ బతౄ ెం ఎఔుుయైణే థరనిై భాతయఫే బీభా ఔెంనలన్స
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి త భెెండిెంట్ిన్స కదఽ.

iii. ఔయేళ్ కై ప్లల఼లల పలఖెంగ బునై ాభాథరలలా ఔట్ి ఔెంట్ే ఎఔుువ కెాబభ లు తలెత్తౄణే యట్నిైెంట్ికీ
భియౘయెం ఙెయౌాెంచడెం యలవుతేెంథి. కఔప్ో ణే ఔెంనలన్సకి ఉెండే ఙెయౌాెంు ఫలధత భాతాెం సమ్ అషర్ు కై
భిబృతభవుతేెంథి.
iv. ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం యషమెంలల ఔయభి కెాబెంనఽ అెంగీఔభిెంఙరఔ ఆ బణరౄనిై యదరయణెంగ
యభల ప్ాత్తథిఔన కఔుెండర ఏఔబతౄ ెంగధే ఙెయౌాయౄ యవ.
f)

ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼

వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లనఽ బీభా కోసెం కఔుెండర ఉభ్డి ఉథేెశ్ెం కోసెం ఉనికిలల ఉనై నలదె ఖూ
ర ప్లఔు
జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఈ ఖూ
ర ప్లఔు యదిగ ఔవభైజీ యషమాలనఽ చాసఽఔుధేెందఽఔు ఔ కైెందాభ ెండరయౌ.
ఉథరహయణఔు బీభా కోసెం కఔుెండర ఇతయ ఉథేెశ్ెం కోసెం ఏభట్ైన ఔ ఔెంనలన్స. ఆ ప్లల఼కి ఔెంనలన్స
మజభాధే అడి్నిలేిట్
ర ర్.
ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ప్ ప్లల఼లా ల బీభాథరయవ యదరయణెంగ మజభాని, ఫలెంఔు, య లలైట్ీ వెంట్ియయవ అబ ఉెంట్లయవ.
ఇఔ బీభాథరయవ వఔుౄలుగ ఉథో ఖ లు, డిప్జిట్థరయవలు, నమోథెైన సబ ల వెంట్ియయవెంట్లయవ.
ఉథరహయణఔు ఔ ఫలెంఔు తన కాణరథరయవలెందభికీ వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ తీసఽకోవచఽి.
ఖూ
ర ప్ ప్లల఼లఔు ఔవభైజీ, బృనయౘబెంులు, సదఽప్మాల వెంట్ియ యదరయణెంగ వకిౄఖత ప్లల఼ ఔవభైజీ
భాథిభిగధే ఉెంట్లబ. ఇలాెంట్ి ఖూ
ర ు ప్లల఼లఔు ఆ ఖూ
ర ు భిభాణరనిై ఫట్ిి ఙరలా బీభా ఔెంనలన్సలు
ఖూ
ప్
డి
య
ౌుెంట్ల
ఇసఽ
ెంట్లబ.
ర
ా
ౄ
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బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
థిఖ వ యకలలా ాభాథరనికి సెంఫెందిెంచి ఏథి సభెైనథి?
I.

ాభాదెం అెంట్ే యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం కనిథి, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ
ఉెంట్లెంథి.
II. ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి.
III. ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయవ చాలనథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి.
IV. ాభాదెం అెంట్ే యదరయణెంగ ఆఔల్ఔెం, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదెంతెం అబ ఉెంట్లెంథి.
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B.

ఆభోఖ బీభా

ఆభోఖ బీభానఽ సఽలువుగ ఙెప్లెంట్ే బీభా ఔెంనలన్స భభిమ బీభాథరయవ భధ ెందెంగ ఙెవచఽి.
ఇెందఽలల గమెం, లేథర యధఽల వలా యైద చికిత్ అవసయఫైణే ఆసత్తా కయవిల కోసెం సమ్ అషర్ు భిబృత్త
వయఔ డఫ ోలు ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్స అెంగీఔభిసౄ ఽెంథి.
భెంచి ఆభోఖ లేవలు భానవ హఔుు. అెందఽకై ఆభోఖ లేవలు అెందఽఫలట్లలల ఉెండరలని, ఆ కయవిలు
బభిెంచఖయౌగైలా ఉెండరలని అెంణర ఆయయౄయవ. పలయతథేశ్ెంలల ఇట్ీవయౌ కలెంలల ఆభోఖ లేవలు ఙరలా ప్ాదరనెం
సెంతభిెంచఽఔుధరైబ. నలయవఖ తేనై ఆథరమెం, ఆభోఖ సిహ, ధయల సయయఔయణ భభిమ నలైయేట్ ఆభోఖ లేవల
యెంఖెం యసౄ యణఔు లైధరని్ెంగ్ వెంట్ియ భాయవఔు కయణభవుతేధరైబ.
జీవన సయయ సెంఫెందిత యధఽల నలయవఖ దల, భ కెంగ ట్ి ణ పలయతథేశ్ెంలల ఎఔుువగ ఉనై ధేథెంలల
ాపలవవెంతఫైన ఆభోఖ బీభా ణరలఔు ఆవశ్ఔత ఙరలా ఙరలా కీలకెంశ్ెంగ భాయవత వయోౄ ెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే
యది ఫలభిన డట్ెం, లేథర ాభాదెం ఫలభిన డట్ెం ఆభిఔెంగ ఙరలా నలదె ఎదఽయవ థెఫోఔు థరభి తీమవచఽి.
ఆసఽతేాలు అణరధఽనిఔ యైద సదఽప్మాలనఽ అెందజైసౄ ఽధరై, అెందఽఔు తఖా ట్ేి భోఖ లఔు ళెచఽి ఼జులనఽ
అయ ఙరభిజ ఙేసౄ ఽధరైబ. జధరపలలలని సెంనై వయా ెం భెంచి ఆభోఖ లేవలనఽ అెందఽఔుధే యోౄ భత ఔయౌగి ఉధరై,
నలయవఖ తేనై యైద కయవిలు ఆ సదఽప్మాలనఽ యదరయణ వకిౄకి అెందఔుెండర ఙేసౄ ఽధరైబ.
ఆభోఖ బీభా అధేథి ఇలాెంట్ి భిల త
 ేల ఫలభి నఽెంచి కప్డే భిఔయెం. ఆభోఖ బీభా ఆభోఖ లేవల కయవిలనఽ
బభిెంఙేెందఽఔు ాణరభాైమ ఆభిఔ వనయవగ శ్యయేఖెంగ ఎదఽఖ ణోెంథి. ఈ ఆభోఖ బీభా లేఔప్ో ణే యైద యది,
లేథర గమెం కయణెంగ ఆసత్తా ప్లు కయయౌ్ వచిినుడె బిలుాలు ఙరలా పలభీగ భవచఽి. కఫట్ిి ఈ బీభా
ఔ భ కఫైన ఆభిౄఔ భిఔయెంగ భాభిెంథి. ఎెంణెైధర ఆభోఖఫే ఔథర భయౘ పలఖెం !
1. ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లనఽ అయ ెం ఙేసఽకోవడెం
బీభా ఔెంనలన్సలు ఆభోఖ బీభా కిెంద ఙరలా యకలెైన ప్లల఼లనఽ అెంథియౄ బ. ఇయ యైదఽలు, ఆసతేాల
కయవిలనఽ అెంథిెంచడెం బదలుఔుని కన్ర్ లేథర ఇతయ తీవాఫైన యధఽలఔబయ థీయఘకయౌఔ చికిత్ వెంట్ి నిభిెషి
అవసభలనఽ తీయిడెం థరక ఙరలా యకలుగ ఉెంట్లబ.
ఇట్ీవయౌ కలెంలల లు జీయత బీభా ఔెంనలన్సలు ఆభోఖ యెంఖెంలలకి ాయేయెంఙరబ. అట్ిథరక ఈ యెంఖెంనలై
యదరయణ బీభా ఔెంనలన్సలు భాతాఫే ఆదితెం ఙెలాబెంఙరబ. ఇుడె మ్ాయతెం కొనిై కైవలెం ఆభోఖ
బీభానఽ భాతాఫే ఔయౌెంఙే ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సలు ఔడర ఉధరైబ. పలయత్లల ఆభోఖ బీభాఔు ఉనై అప్య
అవకరలనఽ డిల ట్ి డఫే యట్ి లక్షెం.

సభాఙరయెం
యిెండ్స అలలన్ ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సలు
i.

పలయత్లల ఆభోఖ బీభా యెంఖెంలల ఉనై అదఽౌతఫైన విథిే అవకరలనఽ చాలన యిెండ్స అలలన్ బీభా
ఔెంనలన్సలు థేశ్ెంలల కయఔలాప్లు బదలునలట్ి లబ.

ii. ఇలాెంట్ి ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్సల ఏభట్లనఽ ప్ోా త్ళెంఙేెందఽఔు ఐఆభీుఏ చయలు ఙేట్ిి ెంథి. అెందఽకోసెం
భూలధన అవసభలనఽ ఔడర తగిాెంచిెంథి.
iii. బునైఫైన యనియోఖథరయవల యపలగలఔు సిజధరత్ఔ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ అెంథిెంచడెం వెంట్ి అవసభలనఽ
ఈ ఔెంనలన్సలు తీయిఖలవని ఆయెంచడెం జయవఖ ణోెంథి.
iv. ఈ ఔెంనలన్సలు అప్యఫైన లలషలెైజ్డు ధైుణరనిై, భిరోధననఽ భన థేశ్ెంలలకి తీసఽకొఙరిబ.
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v. ఆసతేాల ఙెబనఽా ఔడర బీభా యప్యెంలలకి అడెఖ నలట్ి లబ.
vi. యిెండ్స అలలన్ ఔెంనలన్సలు గరబౄణ లఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఉథేెయెంచిన లు ాబ తు థకలలా ఔడర
పలఖయుభ లమాబ.
2. ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ యేట్ి యేట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి?
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ యదరయణెంగ ాభాదెం/యది/అధరభోఖెం వలా ఆస్రత్తప్లెైణే ఆ కయవిలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
అబణే అయ ప్లల఼ నఽెంచి రశ్ుతెంగ బృనయౘబెంచిన యధఽల జఞబిణరలల ఉెండఔడదఽ.
ఔవభైజీ ఉెండే కయవిలు యదరయణెంగ ఇలా ఉెంట్లబ:








యౄభ /ఫట్ కయవి
వసత్త కయవిలు
నభి్ెంగ్ కయవిలు
డరఔియా ఼జులు
నభేయణ భీక్షలు
ఆభైషన్ తిబయట్ర్ కయవిలు భభిమ
సభిజఔల్ భిఔభలు తథితభలఔు సెంఫెందిెంచిన కయవిలు

యిెండర్ు ప్ాన్ లల పలఖెంగ న఼ా భభిమ ప్ో స్కి యౘలట్లెైజైషన్ కయవిలు భభిమ నిభిెషి డే కైర్ దే తేలఔు ఔడర
కొనిై ప్లల఼లా ల ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ.

ఆభోఖ బీభా ఔవభైజీ కోు బీభా ఔెంనలన్సలల కోులా ఉెంట్లెంథి. కొనిై ఔెంనలన్సలు ఐట్ నేఱలెంట్ (ఒన఼) చికిత్ఔు
ఔడర ఔవభైజీని ాయేశ్నలట్ి లబ. ఔన్లేిషన్, ఫయ్ల఼ బిలుాలు, నిభేయణ భీక్షలు, దెంత చికిత్ , ఔెంట్ి సెంఫెందిత
లేవలు భభిమ యభిిఔ ఆభోఖ భీక్షలణో ప్ట్ల ఇన్ నేఱలెంట్ చికిత్ కయవిలనఽ ఔడర ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ. కొనిై
బీభా ఔెంనలన్సలు తీవా అధరభోఖెం (కిట్
ర ిఔల్ ఇలెైస్క)ఔు మాడ్స ఆన్ లనఽ ఔడర అెందజైసౄ ఽధరైబ.
కన్ర్, యోి ర క్, కిడీై యైపలెం భభిమ ఖ ెండెప్ో ట్ల వెంట్ి నలదె జఫ ోలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇయౄబ. అబణే
యట్ికోసెం కొనిై నిభిెషి నిఫెంధనలనఽ ప్ట్ిెంచడెంణో ప్ట్ల అదను న఼ాబృమెం ఔడర ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

నియుచనెం
ఆభోఖ బీభాలల కొనిై యభాన నియుచధరలు:
i.

ఇన్ నేఱలెంట్: ఆసత్తాలల ఙేభి చికిత్ ప్ ెంథే భోగి

ii. ఓట్ నేఱలెంట్: ఆసత్తాలల ఙేయఔుెండర/అడి్షన్ ప్ ెందఔుెండర యైద చికిత్ ప్ ెంథే భోగి
iii. డే కైర్ లలెంట్ర్: యెంకైత్తఔ భిజా ఞనెం భభిమ యైద రసౄ ై యజఞానెం నలయవఖ తేెండట్ెంణో ఙరలా సెంకిాషిఫైన
శ్సౄ ైచికిత్ దే తేలు ఇుడె ఙరలా సఽలబతయమాబ. అెందఽకై యట్ికి ఆసత్తాలల ఔ భోజు ఔెంట్ే
ఎఔుువగ ఉెండట్ెం అవసయెం ఔడర ఉెండదఽ. 24 ఖెంట్ల లలు ఔడర ూయౄ వుణరబ. ఉథరహయణఔు
యౌతో ట్ా న
ి ఼్, కట్భక్ి బదలెైనయ. ఇలాెంట్ి దే తేలనఽ అనఽసభిెంఙే లలెంట్ర్ నఽ డే కైర్ లలెంట్ర్ అెంట్లయవ.

కీలకెంశ్ెం
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ఆభోఖ బీభాలల దజఞలెం
i.

థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిరట్ర్్, లేథర TPA అెంట్ే, ఐఆభీుఏ (థర్ు ప్భీి అడి్నిలేిరట్ర్్ – ఆభోఖ లేవలు) 2001
నిఫెంధనల కిెంర ద అతరభిట్ీ థరుభ లెైలన
ల ఽ్ ఇవుఫడి, ఔ ఇనా్భెనఽ్ థరుభ కొెంత ఼జు లేథర ప్భిణోఱఔెం
తీసఽఔుని నిఙేసౄ ా ఆభోఖ లేవలు అెందజైలే వకిౄ.

ii. ధట్వర్ు ప్ా యైడర్ అెంట్ే బీభా ఔెంనలన్స, లేథర ట్ీన఼ఏ భభిమ బీభా ఔెంనలన్స సెంమ ఔౄ ెంగ గన్స జఞబిణరలల
ఉెంచఽఔునై ఆసతాలు, లేథర ఆభోఖ లేవలు అెంథిెంఙే సెంస లు. బీభాథరయవలఔు నఖదఽ యళత సదఽప్మెం
థరుభ యైద లేవలనఽ అెంథియౄ బ.
iii. ప్ో యిబియౌట్ీ. అెంట్ే వకిౄఖత ఆభోఖ బీభా ప్లల఼థరయవ (ఔుట్లెంఫ ఔవభైజీణో ఔయౌన) భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై
తన/తభ యధఽలు, కలావది ణరలఔు బృనయౘబెంులు తథితభల ణరలఔు ణరనఽ సెంప్థిెంచఽఔునై
కెడ
ర ిట్ నఽ ఔ బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి భభో బీభా ఔెంనలన్సకి, లేథర కై ఔెంనలన్సలల ఔ ప్ాన్ నఽెంచి భభో ప్ాన్ ఔు
భాయడరనికి ఉెండే సదఽప్మెం. అబణే ఇెందఽకోసెం ఖత ప్లల఼ని ఎలాెంట్ి అెంతభమాల లేఔుెండర
కొనయగిసౄ ా ఉెండట్ెం అవసయెం. అెంణేగఔ కై ఔెంనలన్సలల ప్లల఼ భధ భాయడెం నిఱదేెం.
iv. చికిత్ అవసయభబయ భ ెందఽ నఽెంచీ ఉనై భిల తేలు (యధఽలు) లేథర భోగలు/గమాలఔు భ ెందఽగ
నిభేభిెంచిన ఫేయఔు కొెంత యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స అవసయెం. ఆ తభుణే యట్ికి ఔవభైజీ లబుసఽౄెంథి.
ా , అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ
v. ల఼నిమర్ లట్ిజన్. అెంట్ే ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ బదలబయ ణేథీ ధరట్ికి అయయై ఏళ్ై
వమసఽనై వకిౄ.
vi. ళెల్ౄ ా స్క కెంబీ ప్ాడక్ి్ అెంట్ే జీయత బీభా ఔెంనలన్స ణరలఔు ఈయత బీభా ఔవభైజీ భభిమ జీయణేతయ
భభిమ /లేథర యిెండ్స అలలన్ ఆభోఖ బీభా ఔెంనలన్స ణరలఔు ఆభోఖ ఔవభైజీ భెెండిెంట్ిన్స అెంథిెంఙే ప్ ా డఔుిల
బృశ్రభెం.

429

సభాఙరయెం
ఆసత్తా కయవిల ఔవభైజీ నిబృతౄ ెం ాబ తు యెంఖ యదరయణ బీభా ఔెంనలన్సలు 1980ల చివభోా భాభెుట్ లలకి
ాయేశ్నలట్ిిన తభ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లఔు „ఫడికా ెబమ్‟ అధే థరనిై కామెం ఙేరబ. కలఔరభెంలల అథే
దెం పలయతథేశ్ెంలల ఆభోఖ బీభాఔు భమ దెంగ భాభిెంథి. ధేడె యనియోఖథరయవల ణరలఔు బునైఫైన
అవసభలనఽ తీభైిెందఽఔు బునై యకలెైన ఆభోఖ బీభా ఉతతే
ౄ లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. యట్ిని బునైఫైన
నేయాణో యఔరబసఽౄధరై ఙరలాభెంథి యనియోఖథరయవలు యట్ిని ఇట్ికీ „ఫడికా ెబమ్‟ అధే నేయవణోధే నలుయౄయవ.

a) ఔవభైజీ ఉెండనియ
పలయత్లల ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లు సభఖరఫైన ఆభోఖ బీభా ఔవభైజీని అెందజైయౄ బ. ఔన్ససెం 24 ఖెంట్ల
యౘలట్లెైజైషన్ అవసయఫైన థరథరుగ అనిై యకలెైన యధఽలు, గమాలు ఈ జఞబిణరలల వయౄబ. యట్ికి
ఎబడ్స్, ఎల఼ిడీస్క భభిమ భానలఔ సభసలు ుట్లిఔణో వచిిన లలప్ల వెంట్ి కొనిై బృనయౘబెంులు
ఉధరైబ. అబణే సుపలవభీణర సహజఫైన యధఽల చికిత్ఔబయ కయవినఽ, లేథర యదరయణ ఆభోఖ
భీక్షల కయవినఽ, కస్ట్ిక్ సయజ భీ, ప్ాలిక్ సయజ భీ, దెంత చ ఇకిత్, యౌెందయ చికిత్ వెంట్ియట్ికి ఔడర
ఔవభైజీ ఉెండదఽ.

b) యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స్
భ ెందఽ నఽెంచీ ఉెండే యధఽలఔు (న఼ఈడీ)లఔు యదరయణెంగ నిభిెషి యబట్ిెంగ్ న఼భమ
ి డ్స (యదరయణెంగ 48
ధలలు) ఉెంట్లెంథి. కట్భక్ి వెంట్ి నిభిెషి యధఽలఔు, భభిమ ళసి భెఔిబౄ వెంట్ి దే తేలఔు ఏడరథి నఽెంచి
ధరలుగైళ్ా థరక ఉెంట్లెంథి. అబణే బృనయౘబెంులు, ఈ యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స లు కోు బీభా ఔెంనలన్సకి
కోులా ఉెండవచఽి.

c) ాసాత్త కయవిలు
ాసాత్త కయవిలనఽ ఙరలా బీభా ఔెంనలన్సలు బృనయౘబయౄబ. అబణే కొెంత యబట్ిెంగ్ న఼భిమడ్స తభుత
ాసాత్త కయవిలనఽ ఔడర ఙెయౌాెంఙే కొనిై బీభా ప్లల఼లు ఇట్ీవల వసఽౄధరైబ.
కొనిై బీభా ప్ానా లల అెంఫ లెన్్ ఙరభీజలు, కెాబభ లేా ని ాత్త 4 నఽెంచి 5 ఏళ్ా ఔు ఔయభి ఉచిత యైద ఙెఔప్
వెంట్ి సదఽప్మాలు ఔడర ఉెంట్లబ.
ళెచ్ ఐయ ప్జిట్ివ్ వఔుౄలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇఙేి బీభా ఔెంనలన్సలు కొనిై ఉధరైబ. నలైగ కొనైబణే ధరన్
అలలాత్త చికిత్లు ఔడర సమ్ ఇనా్ర్ు లల కొెంత రణరనిై ఔవభైజీగ ఇయౄబ. ఙరలా బీభా ఔెంనలన్సలు
యసౄ ితఫైన బీభా ఉతతే
ౄ ల రలణ
ర ని అెందఽఫలట్లలల ఉెంచఽణరబ.
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కీలకెంశ్ెం
ఆసత్తా: ఆసత్తా అెంట్ే యధఽలు భభిమ /లేథర గమాలఔు ఇన్ నేఱలెంట్ భభిమ డే కైర్ చికిత్ కోసెం ఏభట్ైన
ఏథెైధర సెంస . అథి యనిఔ చట్లిలు, కిానిఔల్ ఎయిబిా ష్ ఫెంట్ (భిజిలేిరషన్ అెండ్స భెఖ లేషన్) చట్ి ెం, 2010 కిెంద
నమోథెై ఉెండరయౌ. భభిమ నలైన నేభపునై చట్ి ెం ఱలడాల్ లలని లలక్షన్ 56(1)లల ఉనై నిఫెంధనలఔు అనఽఖ ణెంగ
ఉెండరయౌ. థిఖ వ నేభపునై ఔన్సస అయోత ాభాణరలనఽ ఔడర ప్ట్ిసౄ ా ఉెండరయౌ:
i.

అయవోలెైన నభి్ెంగ్ లఫోెంథి నియెంతయెం యధఽలలా ఉెండరయౌ;

ii. 10,00,000 ఔెంట్ే తఔుువ జధరపల ఉనై ట్ి ణరలలా అబణే ఔన్ససెం 10 ఇన్ నేఱలెంట్ ఫడెా భభిమ ఇతయ
అనిై ప్ాెంణరలలా ఔన్ససెం 15 ఇన్నేఱలెంట్ ఫడెా ఉెండరయౌ;
iii. అయవోలెైన యైద నిుణ లు నియెంతయెం యధఽలలా ఉెండరయౌ;
iv. య ెంతగ ూభిౄయ బ భిఔభలు, సదఽప్మాలణో ఔడిన ఆభైషన్ తిబయట్ర్ ఉెండరయౌ. అఔుడ ఆభైషనఽా
ఙేమఖయౌగై సదఽప్మభ ెండరయౌ;
v. భోఖ ల భోజుయభీ భికయవులనఽ నియుళెంఙరయౌ. భభిమ అయ బీభా ఔెంనలన్స ణరలఔు అదీఔిత లఫోెంథికి
అెందఽఫలట్లలల ఉెండేలా చాడరయౌ
3. డ బృలలభీ యౘలట్లెైజైషన్
కొనిై బీభా ఉతతే
ౄ లు డ బృలలభీ యౘలట్లెైజైషన్ ఫనిట్్ ఆపర్ ఙేయౄ బ. ఇథి యదరయణెంగ అబణే ఔన్ససెం
భూడె భోజులఔు బృెంచి ఆసత్తా యైద లేవలు అవసయభబయ యధఽలు/గమాలఔు ఇెంట్ా ధే తీసఽఔుధే చికిత్ఔు
(పలయతథేశ్ భిదిలల) వభిౄసౄ ఽెంథి. థిఖ వ నేభపుధే ఏ భిల త
 ేలలా
అబధర ఈ సదఽప్మానిై
ఉయోగిెంచఽకోవచఽి:
i.

భోగి ఆభోఖ భిల త్త దియౖిూ అతనిై/ఆఫనఽ ఆసత్తాకి/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తీసఽకెళ్ాలేని భిల త్త
 ఉెంట్ే,
లేథర

ii. వసత్త సదఽప్మ లేబృ కయణెంగ భోగిని ఆసత్తాకి/నభి్ెంగ్ హో మ్ ఔు తీసఽకెళ్ాలేని భిల త్త ఉెంట్ే
ఘ యౌఔ భోగలు, లేథర దఖా , జలుఫ , ఫ్ూ
అబణే ఆసౄ భా, భధఽఫేహెం, ళెై బీన఼ వెంట్ి థీయక
ా వెంట్ి యదరయణ
జఫ ోలు భభిమ వెంశ్ప్యెంయెంగ సెంకిెంర ఙే యధఽలలఔు థీని నఽెంచి బృనయౘబెంు ఉెంథి. డ బృలలభీ
యౘలట్లెైజైషన్ ఔవభైజీకి నిజఞనికి నలదెగ ఉయోఖెం లేదని లు ఔెంనలన్సలు పలయసఽౄధరైబ. అెందఽకై ఈ
సదఽప్మానిై ఎణేౄ రబ. డ బృలలభీ యౘలట్లెైజైషన్ భిబృత్తని సమ్ అషర్ు లల కొెంత రతెంగ నిభేభియౄ యవ.
ఈ బతౄ ెం బతౄ ెం సమ్ అషర్ు భిబృత్తకి బృెంచఔుెండర ఉెంట్లెంథి.
ఇఔ న఼ాబృమెం అధేథి బీభాథరయవ వమసఽ భభిమ సమ్ అషర్ు నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇథి యనియోఖథరయవ
ఆథరమెంలల నిషత్తౄ గ కఔుెండర యనియోఖథరయవ (లేథర ఉథో ఖ ల ఖూ
 భథిెంు భభిమ
ర ప్) భిస్కు భిల త్త
అెందజైసౄ ఽనై ఫనిట్్ యబలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
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4. ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లు
ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లు ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లా లధే భభో యఔెం. యట్ిలల సమ్ అషర్ు అధేథి ఔుట్లెంఫ
సబ లెందభికీ వభిౄసౄ ఽెంథి. ఈ ఫబృయ్ ఫ్ోా ట్యవా యదరయణెంగ బయౄ , పలయ, ఇదె యవ నలాలఔు వభిౄెంఙేలా ఉెంట్లబ.
కొనిై ప్లల఼లు ఇదె భి ఔెంట్ే ఎఔుువ భెంథి నలాలఔు భభిమ తయౌా దెండెాలఔు, అతౄ భాభలఔు ఔడర ఔవభైజీ
ఇయౄబ. అబణే బతౄ ెం ఔుట్లెంఫలనికీ ఔయౌన ఔవభైజీ సమ్ అషర్ు ఔు భిబృతఫై ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్
ప్లల఼కి ఆ ఔుట్లెంఫెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బతౄ ెం న఼ాబృమెం ధరన్ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లా ల అబణే ఆ ఔుట్లెంఫెంలలని ాత్త వకీౄ
ఙెయౌాెంఙరయౌ్ వఙేి బతౄ ెం ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
ఔ బీభాథరయవ తనఔు/, పలఖయుబృకి భభిమ తననలై ఆదరయడు నలాఔు కొుఔుభికీ యౄ.2 లక్షల సమ్ అషర్ు
నై వకిౄఖత ఆభోఖ ప్లల఼లు తీసఽఔుధరైడనఽఔుెంథరెం. అుడె ఆఫ/అతడె కోు ప్లల఼కీ యౄ.2000 యౄ.4000 థరక న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్ వసఽౄెంథి.
అథే బీభాథరయవ ఖనఽఔ యౄ. 5 లక్షల ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼ తీసఽఔుెంట్ే ఙెయౌాెంఙరయౌ్న న఼ాబృమెం వకిౄఖత
ప్లల఼లఔు ఙెయౌాెంఙరయౌ్న యడి యడి న఼ాబృమెంల ఔెంట్ే తఔుువగ ఉెంట్లెంథి. నలైగ నలైన ఙెుఔునై ఉథరహయణలలా
వకిౄఖత ప్లల఼లా ల ఔవభైజీ కైవలెం యౄ. 2 లక్షలకై భిబృతఫైణే, ఫ్ోా ట్ర్ ప్ాన్ లల అథి యౄ. 5 లక్షల థరక
ఉెంట్లెంథి. ఔుట్లెంఫ సబ లలా ఎవభికెైధర ఫలగ కయిబయ యైద చికిత్ అవసయెం డిణే ఇథి ఫలగ ఆదఽఔుెంట్లెంథి.
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ని వఔుౄలు తభఔు, తభ ఔుట్లెంఫలనికి, లేథర ఏథెైధర ఖూ
ర ుఔు తీసఽకోవచఽి. వమసఽనఽ
ఫట్ిి అయోత ాభాణరలు కోు బీభా ఔెంనలన్సలల కోులా ఉధరైబ. యదరయణెంగ 3 ధలల లయళ్ా నఽెంచి 80 ఏళ్ా
థరక, అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ ఔడర ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
సమ్ ఇనార్ు ఔడర నిభిెషి భైెంజ్డ లలల అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లథి. ఇథి వయో భిబృత్తనలై ఔడర ఆదరయడి
ఉెంట్లథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 ఏళ్ా వయో భిబృత్తకి బీభా ఔెంనలన్స 10 లక్షలు, లేథర అెంతఔెంట్ే ఎఔుువ సమ్
ఇనార్ు ఆపర్ ఙేమవచఽి. అథే 3 ధలల నఽెంచి 5 ఏళ్ా ఖూ
ర ప్ ఔు అథి యౄ.2 లక్షలే ఉెండవచఽి.
నిఫెంధనలు కలానఽఖ ణెంగ భాయవత ఉెంట్లబ. నలైగ లు ప్లల఼లఔు, బీభాథరయవ ఖూ
ర ులఔు
ౄ
ౄ
లుయదరలుగ వభియౄ బ. నలైగ ఏజెెంట్ల
ా ణరభ యఔరబసఽౄనై ప్లల఼లఔు వభిెంఙే నఽై బృనయౘబెంు
ాయోజధరల యషమెంలల ఙరలా అవగహనణో ఉెండరయౌ. భాభెుట్ లల అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఇతయ నఽై
ప్ోా ణర్హకలనలై ఔడర యభికి అవగహన ఉెండరయౌ.

కీలకెంశ్ెం
ఆభోఖ బీభానఽ ప్ోా త్ళెంఙేెందఽఔు ప్లల఼థరయవలఔు ాబ తుెం లు నఽై ప్ోా ణర్హకలు ఇసఽౄెంథి. ఇయ నఽై
భిఫేట్లగ, లేదెంట్ే ఙెయౌాెంచిన న఼ాబృమానిై ఆథరమనఽై లెకిుెంు నఽెంచి బృనయౘబెంచడెంగ ఉెండవచఽి.
ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లఔు ఙెయౌాెంచిన న఼ాబృమానికి ఆథరమ నఽై చట్ి ెం లలక్షన్ 80డి కిెంద ఉనై బృనయౘబెంు
ఔ భ కఫైన ప్ోా ణర్హఔెం.
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5. బీభాథరయవ ఆసత్తా ప్లెైనుడె తీసఽకోయయౌ్న చయలు ఏబృట్ి?
„నఖదఽ యళత సదఽప్మెం‟ అెంట్ే ప్లల఼ నిమభ నిఫెంధనలనఽ అనఽసభిెంచి బీభాథరయవఔు బీభా ఔెంనలన్స
అెంథిెంఙే సదఽప్మెం. ఇెందఽలల పలఖెంగ చికిత్ కోసెం బీభాథరయవ ఙేమాయౌ్న ఙెయౌాెంులనఽ ఔెంనలన్సబయ న఼ా
ఆథభెైజైషన్ ఔు అనఽభత్త వచిిన ఫేయఔు ధేయవగ ధట్వర్ు ప్ా యైడర్ఔు ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ఈ నఖదఽ యళత
యౘలట్లెైజైషన్ లల బీభాథరయవనఽ యభికి ణరభ జఞభీ ఙేలే ఖ భిౄెంుకయవులు/య్ర్ి కయవుల థరుభ ఔెంనలన్సలు
ఖ భిౄయౄ బ. బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి యభికి న఼ా ఆథభెైజైషన్ ఔడర భవచఽి. నఖదఽ యళతభెంట్ే ఆసత్తాలల
ఙేభైట్ుడె బీభాథరయవ ఎలాెంట్ి ఙరభీజల ఙెయౌాెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెండదఽ. భభిమ ఆసత్తా బిలుాలనఽ ఔడర
బీభా ఔెంనలన్సబయ ధేయవగ ఆసత్తాకి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
సెందయౌెం 1: నఖదఽ యళత సదఽప్మెం
i.

బీభాథరయవ ధట్వర్ు ఆసతాత్తకి యయా, చికిత్ ఙేబెంచఽకోయయౌ.

ii. బీభా ఔెంనలన్స, లేథర ట్ీన఼ఏ జఞభీ ఙేలన కయవునఽ ధట్వర్ు ఆసత్తాలల చానెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
iii. య్ర్ి కయవు ఆదరయెంగ, లేథర బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి గన్స ట్ీన఼ఏ నఽెంచి గన్స న఼ా ఆథభెైజైషన్ వచిిన
బౄదట్ గన్స బీభాథరయవనఽ ఆసత్తా చికిత్ కోసెం ఙేయవిఔుెంట్లెంథి.
iv. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలఔు యౘలట్లెైజైషన్ ఖ భిెంచి 48 ఖెంట్ల భ ెందఽ ధనట్ిలై ఙేమాయౌ్ ఔడర
ఉెంట్లెంథి.
v. ప్లల఼ యవభలనఽ సభిచాసఽఔునై బౄదట్ నఖదఽ యళత లలట్ిలె్ెంట్ నఽ బీభా ఔెంనలన్స/ట్ీన఼ఏ
ూభిౄఙేయౄ బ.
సెందయౌెం 2: కెాబభ ల భీబెంఫర్్ఫెంట్
ఔయేళ్ బీభాథరయవ ఖనఽఔ నఖదఽ యళత చికిత్ వదె నఽఔుెంట్ే ఆమన/ఆఫ ధేయవగ ఆసత్తాకి ఙెయౌాెంులు
ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అనెంతయెం ఆ బిలుాలనఽ బీభా ఔెంనలన్సకి/ట్ీన఼ఏఔు సభభిెంచిన బౄదట్ కెాబభ లనఽ
భీబెంఫర్్ ఙేయౄ యవ.

సభాఙరయెం
న఼ా ఆథభెైజైషన్
i.

అతవసయ భిల త
 ేలలా బృనయౘ నఖదఽ యళత సదఽప్మెం ఇయులెంట్ే బీభా ఔెంనలన్స గన్స, అథి నిమబృెంఙే
ట్ీన఼ఏ గన్స చికిత్ ఇసఽౄనై ధట్వర్ు ప్ా యైడర్ఔు న఼ా ఆథభెైజైషన్ ఇవుడెం అవసయభవుతేెంథి. ాభాణీఔిత
నిభీృత న఼ా ఆథభెైజైషన్ ఫభనిై భభిమ భీబెంఫర్్ ఫెంట్ కెాబెం ఫభలనఽ ఐఆభీుఏ లఫయవ్ ఙేసౄ ఽెంథి.
ఇెందఽకోసెం యట్ిని వభిౄెంఙే ఫేయఔు యడెకోవచఽి.

ii. నిభిెషి ఆసత్తాలల నిభిెషి చికిత్ కోసెం, లేథర ఔయేళ్ ప్లల఼థరయవ ఇట్ికై ఆసత్తాలల చికిత్ ప్ ెందఽత ఉెండి
ఉెంట్ే థరని నిబృతౄ ెం అతనికి/ఆఫఔు న఼ా ఆథభెైజైషన్ జఞభీ ఙేలేౄ భభిమ ఆ తభుత ఆ ఆసత్తాని ధట్వర్ు
ప్ా యైడర్ జఞబిణర నఽెంచి ణొలగిెంఙరలనై ాత్తప్దన వచిిధర ఔడర అథి ధట్వర్ు ప్ ా యైడర్ జఞబిణరలల
కొనయఖ తేనైట్ా బణే సదయవ ప్లల఼థరయవఔు నఖదఽ యళత చికిత్నఽ బీభా ఔెంనలన్స అెందజైమాయౌ్
ఉెంట్లెంథి.
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సభాఙరయెం
2013 ఫావభిలల ఐఆభీుఏ జఞభీ ఙేలన నిఫెంధనల ాకయెం అనిై ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లా లనా థిఖ వ నేభపునై
సదఽప్మాలు/ఫనిట్్ ఉెండరయౌ:
i.

ఉచిత భియౕలన కలావది. యనియోఖథరయవ డరఔుఫెంట్ా నఽ అెందఽఔునై ధరట్ి నఽెంచి 15 భోజులుెండరయౌ.
ప్లల఼ని కొనయగిెంఙరలల వథోె ఈ కలెంలల యనియోఖథరయవ నియృ బెంచఽకోవచఽి. ఔయేళ్ వదె నఽఔుెంట్ే
అట్ిథరక అబన కయవిలనఽ బృనయౘబెంచఽఔునై బౄదట్ న఼ాబృమెంనఽ థరథరుగ ూభిౄగ యనఔుు
ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

ii. 30 భోజుల గైరస్క న఼భిమడ్స ప్లల఼ ఎక్్ నలైర్ అమాఔ భెనఽవల్ కోసెం అనఽభత్తెంఙే అవది.
iii. జీయత కల ఔవభైజీ అనిై ప్లల఼లఔ ఇథి తనిసభి. నిభిెషి బీభాథరయవ యపలగలఔు ఖభిషి వయో భిబృత్త
ఉనై ాత్త ప్లల఼కీ వలస సదఽప్మానిై బీభా ఔెంనలన్స ఔయౌగిెంఙరయౌ. తథరుభ యనియోఖథరయవ తనఔు ననే
ఇతయ ఔెంనలన్సకి భాయవచఽి. తనఽ అట్ిథరక ప్లల఼ ఔవభైజీల ఉనై సెంవత్భల ణరలఔు అనఽబవెం
ఔడర వభిౄసౄ ఽెంథి.
iv. ఆభోఖ ప్లల఼లనిైెంట్ిలలనా ధరబృధేషన్ సదఽప్మెం ఉెండరయౌ.
v. యనియోఖథరయవ సభాఙరయ సభ్భీలల ాభాణీఔిత యదరనభ ెండరయౌ.
vi. ాత్త ఉతత్తౄ ణో ప్ట్లగ థరని ఫనిట్్, నిమభ నిఫెంధనలనఽ ఖ భిెంచి ఔ నేజీలల భల ాదభిశెంఙరయౌ.
6. ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼
ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ అధేథి ఖూ
ర ులు/సెంస లు/సెంస లు/కభపభైట్ సెంస లఔు (కైెందా ప్లధర యపలఖెం
ఉెండి, ప్లల఼ ఙేబెంచఽఔుధేెందఽఔు ఔన్సస సెంకలల వఔుౄలుెండరలనై నిఫెంధనలఔు లలఫడి) అెంథిెంఙే
సదఽప్మెం. ఆ ఖూ
ర ప్ యదిగ అనఽభత్తెంచిన ఖూ
ర ుల యపలఖెంలల ఉెండరయౌ.
ఖూ
ర ప్ ప్లల఼ని ఖూ
ర ప్/సెంస /సెంస /కభపభైట్ సెంస నేయవణో (బీభాథరయవ అెంట్లయవ) జఞభీ ఙేయౄ యవ. సబ లు
భభిమ యభి అయోతఖల ఔుట్లెంఫ సబ ల నేయానఽ (బీభాథరయవ వఔుౄలు) ప్లల఼ ఱలడాల్ లల ప్ ెందఽయవయౄయవ.
ఖూ
ర ప్ అెంట్ే ఫబృయ్ ఫ్ోా ట్యవా, ఔభి ఔెంట్ే ఎఔుువ బీభాథరయవ వఔుౄలునై ప్లల఼లు ఔడర ఔయౌలే ఉెంట్లబ.
ప్లల఼ ఔవభైజీ యదరయణెంగ వకిౄఖత ఆభోఖ బీభా ప్లల఼ల ఔవభైజీ భాథిభిగధే (కొనిై నిమభ నిఫెంధనలఔు
లలఫడి) ఉెంట్లెంథి.
అబణే కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు కొనిై బృనయౘబెంులు లేథర అదను ఔవభైజీలు ఇవువచఽి. అబణే ఖూ
ర ప్
ప్లల఼లనలై బీభా ఔెంనలన్సలు అదను నిఫెంధనలు యదిెంఙే భిల తేలు ఔడర ఉెంట్లబ.

సభాఙరయెం
ఖ భిౄెంు కయవు భభిమ య్ర్ి కయవు
i.

నఖదఽ యళత సదఽప్మెం ప్ ెంథరలెంట్ే బీభాథరయవఔు బీభా ఔెంనలన్సలు ప్లల఼ జఞభీ ఙేలన 15 భోజులలాు
ఖ భిౄెంు కయవునఽ ట్ీన఼ఏ థరుభ గన్స, ధేయవగ గన్స జఞభీ ఙేయౄ బ.

ii. ఖ భిౄెంు కయవునలై యదరయణెంగ ప్లల఼థరయవ నేయవ భభిమ బీభా ఔెంనలన్స లలగో ఉెంట్లబ.
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iii. కయవు ఙెలా ుఫలట్ల ప్లల఼ నిమభ నిఫెంధనలఔు లలఫడి ఉెంట్లెంథి. భభిమ యట్ిని కలానఽఖతెంగ
ునయైయఔయణ (భెనా) ఙేసౄ ాఉెంట్లయవ. ఖ భిౄెంు కయవుఔు ఫదఽలుగ బీభా ఔెంనలన్సలు య్ర్ి కయవునఽ ఔడర
జఞభీ ఙేమవచఽి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
కిెంథియట్ిలల యేట్ికి డే కైర్ లలెంట్ర్ లల చికిత్ అెందజైయౄ యవ?
I.
II.
III.
IV.

కన్ర్
కైట్భక్ి
యోి ర క్
ఖ ెండెప్ో ట్ల
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C. యథేయౕ ామాణ బీభా
భనెం లలలవులు ఖడినేెందఽఔు గన్స, యప్య నఽల నిబృతౄ ెం గన్స యథేరలఔు యయానుడె భనఔు యదరయణెంగ
తట్ి ని యషమెం ఏబృట్ెంట్ే భనఔు ఏఫైధర సభస, ాభాదెం, ఇఫోెంథి తలెతౄవచినై అెంశ్ెం. యథేయౕ
ామాణెంలల ఉనై సభమెంలల బీభా ఆసత్తాప్లు కయయౌ్ వఙేి ఆఔల్ఔ ాభాథరలు, యధఽల ఫలభిన చికిత్
కయవిలు పలభీగ ఉెండవచఽి. భ కెంగ అఫభిక భభిమ కెనడర వెంట్ి థేరలలా.
అెందఽకై ఈ అవసభలనఽ యథేయౕ ామాణ బీభా తీయవసఽౄెంథి. థేయౕమ ామాణరలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేలే లు
ామాణ ప్లల఼లుధరైబ.
1. ామాణ బీభా ఔవభైజీ ఏెం ఙేసౄ ఽెంథి?
యదరయణ బీభా ఔెంనలన్సలు ామాణ బీభా ప్లల఼లా ల పలఖెంగ యథేయౕ ామాణరలలా ఎదఽయవ కఖల అనిై యకల
ఆఔల్ఔ భిణరభాలనా ఔవభైజీ ఔయౌయౄబ.
ఔవభైజీ ఉెండే కొనిై ాభాథరలు:










ాభాద భయణెం/యైఔలెం,
అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్,
తయయౌెంు,
ళెైజఞక్ ఔవభైజీ,
అతవసయ దెంత ఉశ్భనెం,
ఙెక్ు ఫలగైజీలల ఆలసెం, నషిెం,
యట్నలల ఆలసెం, లేథర యదఽె,
ప్స్క ప్ో ర్ి భభిమ ఇతయ డరఔుఫెంట్ా నషిెం,
ఆసఽౄలఔు భభిమ వకిౄఖత నయౖిలఔు థర్ు ప్భీి ఫలధత వెంట్ియ.

ెంట్భిగ గన్స, ణోడెణో గన్స ామాణెంఙే యభికి లు ప్ానఽా అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. యౘయౌడే ప్ాన్్ లేథర
ల఼నిమర్ లట్ిజన్ లేథర బిజిధస్క ామాణఔులు (బిజిధస్క ప్ాన్్ ) లేథర చదఽవుకోవడరనికి యమా ల యథరయవలఔు
భభిమ యభి తయౌా దెండెాలఔు (యథర ప్ానఽా).
కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు ఈ ఔవభైజీలు ఔయౌెంఙేెందఽఔు ల఼నిమర్ లట్ిజనా ఔు కొనిై యైద భీక్షలు జభినయౄ బ.
కొనిై ఔెంనలన్సలు వకిౄఖతెంగ ఔసి ఫైజ్డు ామాణ బీభా అెందజైయౄ బ. ఉథరహయణఔు ఱలెంజెన్ అెంతభజతీమ యయనలై
ామాణెంఙే యభికి ాణేఔ ప్లల఼లు.
కభపభైట్ ఼ాకెుెంట్ ట్లాయలర్్ ప్ాన్్
ఇథి యభిిఔ ప్లల఼. ఇెందఽలల పలఖెంగ కభపభైట్/మజభాని ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ
ఉథో ఖ లఔు వకిౄఖత ప్లల఼లు తీసఽఔుెంట్లయవ. అబణే ఈ ప్లల఼ కిెంద ఔవభైజీ ప్ ెంథేెందఽఔు ాత్త యట్నఔ
ఉెండే ఖభిషి కలావదినలై ఖభిషి భిబృతేలుెంట్లబ.
ఇట్ీవల ఫలగ ఆదయణ ప్ ెందఽతేనై ఔవభైజీ యభిిఔ డిఔాభైషన్ ప్లల఼. అెంచధర యేలన ని ఖెంట్లు/భోజుల యథేయౕ
ామాణెం ఆదరయెంగ ఇెందఽలల కొత భ ెందసఽౄ న఼ాబృమెంనఽ ఔెంనలన్స తన ణరలఔు ఉథో ఖ ల కోసెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.
ఉథో గియభీగ ామాణ భోజుల సెంకనఽ డిఔాభైషనా నఽ యభలు/క్షాల ప్ాత్తథిఔనల యలాడియౄ యవ. తదనఽఖ ణెంగ
న఼బృ
ా మెంనఽ అడరునఽ్ నఽెంచి బృనయౘబెంచఽఔుెంట్లయవ. ప్లల఼ అభలలా ఉెండగ గన్స, ూయౄ మాఔ గన్స భోజుల
సెంకనఽ నలెంచఽఔుధే అవకశ్ెం ఔడర ఉెంట్లెంథి.
ఎఖ వ ప్లల఼లనఽ యప్య భభిమ యౘయౌడే ామాణరలఔు భాతాఫే అెందజైయౄ యవ.
2. బృనయౘబెంులు
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యదరయణెంగ భ ెందఽ నఽెంచి ఉనై భోగలనఽ, యైద సలయౘలనఽ ట్ిి ెంచఽకోఔుెండర ఙేలే ామాణరలఔు భభిమ
యైద చికిత్ కోసెం ఙేసౄ ఽనై ామాణరలనఽ ామాణ బీభా నఽెంచి బృనయౘబయౄయవ. నలైగ ఆత్హత, భెందఽలు
గన్స భదెం గన్స లేయెంచిన పయౌతెంగ భభిమ ాభాదఔయఫైన కీడ
ర లు/కయఔరభాలలా ప్లగానడెం వఙేి
యధఽలు/జభిగై గమాలనఽ ఔడర బృనయౘబయౄయవ. అబణే కీడ
ర ర కయఔరభాలఔు సెంఫెందిెంచిన యట్నలఔు
ూ వల్ ఔు లలఫడి బీభా ఔెంనలన్సలు
ఔడర భ ెందసఽౄ డిఔాభైషన్ భభిమ న఼ాబృమెం లలడిెంగ్ ణో ఔడిన నిభిెషి అూ
ఔవభైజీ ఔయౌెంచవచఽి.

ఖభనిఔ
ఫలగైజీ బీభానఽ యడిగ యిెండ్స అలలన్ ఔవర్ గ ఔడర బీభాథరయవ తీసఽకోవచఽి. ణేడర ఏబృట్ెంట్ే పలయత్లల గన్స,
అెంతభజతీమెంగ గన్స ామాణసఽౄనైుడె ఇథి అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి.
3. సమ్ ఇనా్ర్ు భభిమ న఼ాబృమెం
ఈ ప్లల఼ కిెం దఔవభైజీ యదరయణెంగ ాెంచయౄ ప్ాత్తథిఔన ఉెంట్లెంథి. అబణే మూఎస్క ఏ భభిమ
కెనడరలనఽ ఔవభైజీలల ఙేయివచఽి, లేథర బృనయౘబెంచవచఽి. ఙరలా యథేయౕ ామాణ ప్లల఼లనఽ పలయత్ నఽ
బృనయౘబయౄబ. ాత్త తయయౘ ప్లల఼లలనా సమ్ అషర్ు నఽ బీభా ఔెంనలన్స ఇచిిన ఆి నా నఽెంచి ఎెంచఽఔుధే
అవకశ్ెం ఇయౄయవ.
యదరయణెంగ ఔవభైజీని అవసయఫైన నిభిెషి సెంక లలని భోజులఔు, ఔ భిబృత్తకి లలఫడి ఇయౄయవ. ామాణ
సభమెం నఽెంచి ఔవభైజీ బదలవుతేెంథి. పలయత్ ఔు త్తభిగి వఙరిఔ గన్స, ఔవభైజీ కలావది భ గిరఔ గన్స
(భెెండిెంట్ా ఏథి భ ెంథెైణే అుడె) భ ఖ సఽౄెంథి. ఔవభైజీ బతౄ ెం వమసఽ, ామాణ భోజులు, సెందభిశసఽౄనై
థేరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ాబృమెం భైట్ా ల ఔవర్ తయయౘ/ప్ాన్, వమసఽ, ామాణ కలావదినలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ. ఉథో ఖ నిబృతౄ ెం
యథేరలఔు యళ్ౄ ైనై యభికి, యప్య ామాణఔులఔు, భట్ఔులఔు, యథరయవలఔు న఼ాబృమెంనఽ వసాలు ఙేలే
యషమెంలల నిభిెషిఫైన నిమభ నిఫెంధనలు/దే తేలనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు ప్ట్ిసౄ ఽెంట్లబ. ఉప్ది ప్ానా లల
బృనయౘ అనిై సెందభౌలలానా న఼ాబృమెంలనఽ పలయత యౄప్బలలా ఙెయౌాెంచవచఽి. ఉప్ది ప్ానా లల భాతాెం
డరలయా లల ఙెయౌాెంఙరయౌ.
ఈ ప్లల఼లా ల ఆభోఖ సెంఫెందిత కెాబెంలు ూభిౄగ నఖదఽ యళతెం. ఇెందఽకోసెం బీభా ఔెంనలన్సలు ఙరలా థేరలలా
ధట్వర్ు ఉనై ఔ అెంతభజతీమ సభీుస్క ప్ా యైడర్ ణో సెంఫెంధెం నలట్ి లఔుెంట్లబ.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
కభపభైట్ ఼ాకెుెంట్ ట్లాయలర్్ ప్ాన్ ఔు సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
I.
II.
III.
IV.

అథి ఔ యట్నకై భిబృతెం
6 యట్నలఔు గన్స, 6 ధలలఔు గన్స ఏథి భ ెంథెైణే థరనికి భిబృతెం
ఇథి ఫహృళ్ యట్నలఔు వభిౄెంఙే యభిిఔ ప్లల఼. ఖభిషి యి మనల సెంకనలై భిబృత్త ఉెంట్లెంథి.
ఇథి ఫహృళ్ యట్నలఔు వభిౄెంఙే యభిిఔ ప్లల఼. కన్స ణొయౌ కెాబెంణోధే భ ఖ సఽౄెంథి.
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D.

ఇెంట్ిథరయవ బీభా

a. భిట్ైల్ బీభా ఉతతే
ౄ లు
నిభిెషి ాయోజధరల ఔవభైజీ కోసెం తీసఽఔుధే భిట్ైల్ బీభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై ఉధరైబ. ఇలాెంట్ి బీభాలలా కసౄ
యణజ, యప్య ాయోజధరలు ఔడర ఉనైట్ికీ యట్ిని యదరయణెంగ వఔుౄలకై యఔరబయౄయవ. కొనిై
భాభెుట్ా లల యట్ిని „య్ల్ ట్ికెట్‟ ప్లల఼లు, లేథర „భిట్ైల్ ప్ోా డక్ి్‟ అెంట్లయవ. ఇెంట్ి, మోట్లయవ కయవా, థిుచఔర
యహధరలు, దఽకణరల వెంట్ి చినై యప్భల బీభాలు థీని కిెంథికి వయౄబ. ఈ బీభాలనఽ యదరయణెంగ
వకిౄఖత తయయౘ బీభాలనఽ యఔరబెంఙే ఏజెెంట్ల
ా /ెంనణీ డీలభైా యఔరబసఽౄెంట్లయవ. ఎెందఽఔెంట్ే భెెండె యపలగలలానా
ఉెండే యనియోఖథరయవలు కైలా ఉెంట్లయవ.
b. ఇెంట్ిథరయవ బీభా
a) భనఔు ఇెంట్ిథరయవ బీభా ఎెందఽఔు అవసయెం?

కీలకెంశ్ెం
„బీభా ప్లల఼లల నేభపునై ాభాథరలు’
i.

ఇెంట్ిథరయవ బీభా ప్లల఼ కైవలెం బీభాథరయవ ఆలౄ కి ప్లల఼లల నేభపునై ాభాథరలు, ఉదెంణరలఔు
సెంఫెందిెంచిన నయౖిలఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లయవ.

ii. నేభపునై నయౖిల ప్లల఼లనఽ ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర ఔవభైజీ, లేథర నలదె ప్లల఼లఔు
ఫదఽలుగ తఔుువ కయవిణో తీసఽకోవచఽి.
'అనిై భిసఽులు’
i.

‘అనిై భిసఽులు’ అెంట్ే కెంట్లాఔుి నిభిెషిెంగ బృనయౘబెంచని అనిై ాభాథరలఔ ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
ఉథరహయణఔు అనిై భిసఽుల ఇెంట్ిథరయవ ప్లల఼ వయదల ఔవభైజీని సషిెంగ బృనయౘబెంచని క్షెంలల
వయదల వలా జభిగై నషిెం ఫలభి నఽెంచి ఆ ఇెంట్ికి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.

ii. కైవలెం కెంట్లాఔుిలల సషిెంగ నేభపునై ాభాథరలనఽ భాతాఫే బృనయౘబెంఙే తయయౘ బీభా ప్లల఼. యేట్ిని
బృనయౘబయౄభో సషిెంగ నేభపుెంట్లయవ.
iii. అనిై భిసఽుల బీభా సహజెంగధే అెందఽఫలట్లలల ఉనై ప్లల఼లనిైెంట్ిలలనా అతెంత సభఖరఫైనథి.
కఫట్ిి ఇతయ తయయౘ ప్లల఼ల ఔెంట్ే థీని కభీదఽ ఎఔుుయే. భభిమ ఈ తయయౘ బీభా ధయనఽ కెాబెం
సెంపలవత ఆదరయెంగ లెకిుయౄయవ.
ఇలా ెంట్ే ఔలలనఽ నిభి్ెంచఽఔుధే, జఞాకలనఽ జఞఖరతౄగ థిలయవచఽఔుధే అెందఫైన ఙోట్ల. భనలల ఙరలాభెంథికి
య ెంత్తలా ధేథి ఔ సఽథీయఘ కలు ఔల. జీయత కలెంలల భనెం తీసఽఔుధే ఆభిఔ నియృ మాలలా అతెంత భ కఫైనథి.
భనలల ఙరలాభెంథిబృ ఇెంట్ి కొనఽగోలు కోసెం ఖిహ యవణరనిై ఎెంచఽఔుెంట్లెం. భనెం జీయతెంలల ఙేలే యవణరలలా అత్త
నలదెథి ఇెంట్ి యవణఫే.థరనికి థీయఘకలు ఔబృట్ ఫెంట్ కయయౌ. లలన్ తల఼ఉకోవడరనికి భనెం బీభా తీసఽకోయయౌ.
ఎెందఽఔెంట్ే తీసఽఔుధే యవణరనికి గనఽ ఫలెంఔులఔు భనెం ఇయుయౌ్న లలఔభిట్ీ అథి.
థీనిణో ప్ట్ల ఇెంట్ా ఉెండే వసఽౄవులు ఔడర ఙరలా భ కెం. ఇెంట్ా పభిైచర్, ట్ీయ, ాజ్డ, యఱెంగ్ ఫఱ఼న్ వెంట్ి
కభీథెైన ఉఔయణరలు ఉెంట్లబ. ఇఇెంక ఫెంగయవ, యెండి ఆబయణరలు, నలబెంట్ిెంఖ లు, ఔుడ చిణరాల వెంట్ి
ఔమాఔితేలు ఔడర ఉెండ చఽి. అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు సెంబయలేౄ ఇవన్సై ప్డె కవచఽి. లేదెంట్ే
థ ెంఖతధరనికి ఖ భి కవచఽి. ఇవన్సై ఔుట్లెంఫ ప్ దఽు నఽెంచి ఔషిడి కొనఽఔుునైయ అమ ెంట్లబ. యట్ిని
ప్ో గపట్లిఔుెంట్ే ఆభిఔెంగ ఔడర ఎెంణో నషిెం జయవఖ తేెంథి. అెందఽకై నలైన నేభపునై అనిై భిల త
 ేలఔ తఖా ట్ి ల
ఔవభైజీ ఔయౌెంఙే సభఖర బీభా ఇెంట్ిథరయవ బీభా.
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b) ఇెంట్ిథరయవ బీభా ప్లల఼లా ల యేట్ియేట్ిని ఔవర్ ఙేయౄ యవ?

సభాఙరయెం
కైజీ లేథర గపడెఖ ప్లల఼లు
i.

కైజీ లేథర గపడెఖ ప్లల఼లు కై డరఔుఫెంట్ కిెంద లు యకల ఔవభైజీ కెంబిధేషనా నఽ అెంథియౄ బ.

ii. ఉథరహయణఔు ఇెంట్ిథరయవ ప్లల఼, దఽకణథరయవ ప్లల఼, ఆ఼స్క ప్కైజీ ప్లల఼ వెంట్ియ. ఔ ప్లల఼ కిెంద
బవధరలు, యట్ిలలని వసఽౄవుల వెంట్ి లు పౌత్తఔ ఆసఽౄలఔు ఔవభైజీ ప్ ెందవచఽి.
iii. ఇలాెంట్ి ప్లల఼లా ల వకిౄఖత తయయౘ ఔవభైజీ ఫలధతలు ఔడర ఇబృడి ఉెండవచఽి.
iv. ఔవర్ ఙేలే ప్కైజీలల అనిై వభాలఔ ఉభ్డి నిమభ నిఫధనలు ఉెండవచఽి. థరెంణోప్ట్ే ప్లల఼లలని
నిభిెషి యపలగలఔు నిభిెషి నిఫెంధనలు ఔడర ఉెండవచఽి.
యెంట్ిథరయవ బీభా అధేథి ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై, అెందఽలల ఉనైయట్ిని అగిైాభాదెం, గపడవలు, నలైులు
ఫదె లవడెం, బూఔెంప్ల వెంట్ియట్ి ఫలభి నఽెంచి కప్డెతేెంథి. నిభ్ణెంణో ప్ట్ల ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులనఽ ఔడర
థ ెంఖతనెం, థో నడీ (ఫర్ా లభీ, హౌజ్డ ఫేాకిెంగ్, లాభె్న్స, తెఫ్టి) వెంట్ియట్ి ఫలభినఽెంచి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
ఆబయణరలు ధభిెంచినుడె గన్స, థరచి ఉెంచినుడె గన్స యట్ికి ఇెంట్ిథరయవ బీభా కిెంద బీభా ఔయౌెంచవచఽి.
ుభతన వసఽౄవులఔు, ఔమాఔితేలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽి.
వకిౄఖత ఫలగైజీ, యదఽత్ భభిమ మాెంత్తాఔ యైపలెం భభిమ ఖిహ భభిమ యదఽత్ ఉఔయణరలఔు ఔడర
ఇెంట్ిథరయవ బీభా ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు నలడల్ లలైకిలుు ఔడర ఔవభైజీ, వకిౄఖత ాభాద
భభిమ కభి్ఔుల భియౘయెం ఇయౄబ.
నయౖిలు యదరయణెంగ అగిైాభాదెం, నడెఖ ప్ట్ల, నేలుడె, యభానెం ఔలడెం/ఔలడెం (ఎఫ్ ఎల్ ఈఎక్్
ఏ)గ ఉెంట్లబ; తేఫనఽ, భ ెంు (యిర్్, ట్ెంనలస్కి, ఫ్ా డ్స, ఇనెండేషన్) (యదరయణెంగ ఎస్క ట్ీఎఫ్ ఐ అెంట్లయవ);
భభిమ థో నడీ. ఔవభైజీ కోు ఔెంనలన్సకి, భభిమ కోు ప్లల఼కి కోులా ఉెంట్లెంథి. యలాసవెంతఫైన ఇళ్ా నఽ
య ెంతెం ఙేసఽఔుధే ళెచఽి నిఔయ యలువ ఉనై వఔుౄల (ళెచ్ ఎన్ ఐలు) సెంకలల విథిే కయణెంగ ఈ బీభా
అవసయెం ధరధరట్ికీ నలయవఖ ణోెంథి.

ఖభనిఔ
నేా ట్, గాస్క భభిమ ట్ి.య. బీభా ఔడర ఈ బీభాలల ఔవర్ అవుతేెంథి. అబణే బీభాథరయవ కయలనఽఔుెంట్ే
థీనిై యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽి. ఉఖరయథరనిై ప్లల఼ నఽెంచి బృనయౘబయౄయవ. అబణే థరనికి ఔడర ఔవభైజీ
ఇవువచఽి. మ థరేలు భభిమ తత్ెంఫెందిత ఉణరణరలు, తయవఖ దల, Wear and Tear; అాదరన నషిెం,
అణ నయౖిల వెంట్ియట్ిని బృనయౘబయౄయవ.
c) సమ్ ఇనా్ర్ు భభిమ న఼ాబృమెం

కీలకెంశ్ెం
సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఎలా నిభేభియౄ యవ?
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i.

యదరయణెంగ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భెెండె దే తేలుెంట్లబ. ఔట్ి భాభెుట్ యలువ (ఎెంయ),
భభిమ భెెండో థి భీఇన్లేిట్ఫెంట్ యలువ (ఆర్ ఐయ). ఎెంయ యషమెంలల నషిెం జభిగిణే ఆలౄ నలై థరని
వమసఽనఽ ఫట్ిి డిన఼ాలబయషన్ (తయవఖ దల)నఽ వభిౄెంజైయౄ యవ. ఈ దే త్తలల బీభాథరయవఔు తన ఆలౄ ని త్తభిగి
బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి అవసయఫైనెంత బతౄ ెం భియౘయెంగ లబుెంచదఽ.

ii.

ఆర్ ఐయ దే త్తలల ఆలౄ ని బభీౄ ఙేలేెందఽఔు యలుగ థరని కభీదఽనఽ సమ్ అషర్ు భిబృత్తకి లలఫడి
బీభాథరయవఔు ఔెంనలన్స అెందజైసౄ ఽెంథి. ఈ దే త్తలల తయవఖ దలనఽ యదిెంచయవ. కఔప్ో ణే ఔ నిఫెంధన
ఏబృట్ెంట్ే కెాబభ నఽ ప్ ెంథరలెంట్ే ప్డెైన ఆలౄ ని భయభ్తే ఙేమడెం/భీనేాస్క ఙేమడెం ఙేమాయౌ. ఆర్ ఐయ
దే త్తని కైవలెం లభసఽౄలఔు భాతాఫే వభిౄెంజైయౄ యని, నిలులు, యిక్్ ఇన్ ప్ాలలస్క వెంట్ి ఇతయ ఆసఽౄలఔు
కదని ఖభనిెంఙరయౌ.

ఙరలా ప్లల఼లు ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై థరని ునభిైభ్ణ యలువఔు (భాభెుట్ యలువఔు కదఽ) బీభా ఙేయౄ బ.
ునభిైభ్ణ యలువ అధేథి ఇలుా ప్డెైణే థరని ునభిైభ్ణరనికి అబయ కయవి. భభోయైు భాభెుట్ యలుయేమో
డిభాెండ్స, సయపభ వెంట్ి లు కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ యదరయణెంగ బీభాథరయవ ఇెంట్ి బిలి ప్ ఏభిమానఽ చదయు అడెఖ ఔు నిభ్ణ ధయణో
ఖ ణెంచడెం థరుభ లెకిుయౄయవ. ఇెంట్ి ఉఔభలు – పభిైచర్, డాయఫ ల్్, దఽసఽౄలు, ప్తాల వెంట్ియట్ిని
భాభెుట్ యలువ ఆదరయెంగధే లెకిుయౄయవ. అెంట్ే అలాెంట్ి వసఽౄవులకై తయవఖ దల తభుత ాసౄ ఽత భాభెుట్ యలువ
అనైభాట్.
న఼ాబృమెం అధేథి బీభాథరయవ యలువ భభిమ తీసఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
ఇెంట్ిథరయవ బీభా ప్లల఼కి సెంఫెందిెంచి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభెైనథి?
ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేలే సభఖర ఔవభైజీ ప్లల఼కి ఫదఽలుగ తఔుువ కభీథెైన ాణరభాైమ ధేమ్ు నలభిల్
ప్లల఼ ని తీసఽకోవచఽి.
II. సభఖర ఔవభైజీ ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి; ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి; ధేమ్ు నలభిల్ ప్లల఼ కి
ఫదఽలుగ తఔుువ కభీథెైన ాణరభాైమ ప్లల఼గ తీసఽకోవచఽి.
III. ధేమ్ు నలభిల్ ప్లల఼ లేథర సభఖర ప్లల఼ సభాన ధయఔు వయౄబ.
IV. ఇెంట్ిథరయవ ప్లల఼ యషమెంలల కైవలెం ధేమ్ు నలభిల్ ప్లల఼ ని భాతాఫే కొనఽగోలు ఙేమఖలెం. సభఖర ఔవభైజీ
ప్లల఼లనఽ అెందఽఫలట్లలల ఉెండవు.
I.
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E.

వయౄ ఔెం అధేథి ఒ ఆభిఔ కయఔలాెం. ాత్త ఓణర్ళఔ యప్భీ తన యప్యెం లాపలలు ణెచిినలట్ి లలనఽఔుెంట్లడె.
భన థేశ్ెంలల ఙరలాభెంథికి దఽకణరలే ఆథరమ వనయవలు. అయ ఆథరమానిై సెంప్థిెంచి నలట్ిడఫే గఔ
ఆసఽౄలుగ ఔడర ని ఙేయౄ బ. దఽకణ మజభాని యప్భనికి సెంఫెందిెంచని, తన యప్భనికి అడు ెంకిగ
భాయఖల అనిై ఆెంథో ళ్నల ఫలభి నఽెంచీ దాయెంగ ఉెండరలని దఽకణథరయవ పలయయౄడె. ఔు దఽయదిషిఔయ గనట్
జభిగిధర యప్భనిై ఆభిఔెంగ తీవాెంగ థెఫో తీమఖలదఽ. ఏఔెంగ థియలాఔు, భూలయేతఔు థరభి తీమవచఽి.
యప్భనిై త్తభిగి ప్ాయెంబుెంచఽఔుధేెందఽఔు ుషులెంగ వనయవలు ఉెండేెందఽఔు దఽకణ మజభాని కభపభైట్
సెంస ఔడర కదఽ. అెందఽకై చినై దఽయఘట్న జభిగిధర అథి ధేయవగ అతని/ఆఫ యప్య భూలయేతకై థరభి
తీసఽౄెంథి. అెంణేగఔ యభి ఔుట్లెంఫలనిై ఔడర ఔుట్లెంఫలనిై ఔడర ధరశ్నెం ఙేమఖలదఽ. నలైగ తీభియౌ్న ఫలెంఔు
యవణరలు ఔడర ఙరలా ఉెంట్లబ.
నలైగ కొనిైయయవా దఽకణథరయవ ణరలఔు కయఔలాప్ల వలా ప్ౌయవలలా ఎవభికెైధర వకిౄఖతెంగ తనఔు గన్స, తన
ఆలౄ కి గన్స గమెం గన్స, నషిెం గన్స జయఖవచఽి. అెందఽఔు భియౘభనిై ఙెయౌాెంఙరయౌ్న ఫలధత దఽకణథరయవథేనని
కోయవి ణేలివచఽి. ఇలాెంట్ి భిల త
 ేలు ఔడర దఽకణథరయవనఽ ధరశ్నెం ఙేలేమఖలవు. కఫట్ిి జీవధనప్దిని
సఽయక్షితెం ఙేసఽకోయయౌ్న అవసయెం ఙరలా ఉెంట్లెంథి.
దఽకణథరయవ బీభా ప్లల఼లనఽ యణజ దఽకణెం/భిట్ైల్ యప్యెం ణరలఔు లు అెంరలఔు ఔవభైజీ
ఔయౌెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄప్ ెంథిెంఙరయవ. ుభతన వసఽౄవుల దఽకణెం, క్షౌయ శ్ి఼ల, ఫూట్ీప్యా ర్, ుసౄ కల
దఽకణెం, డిప్ర్ి ఫెంట్ యోి ర్, డెై కీానర్్, గిఫ్టి దఽకణెం, ఫయ్ల఼, లేిషనభీ దఽకణః, ఫ భ్ల దఽకణెం, అప్భెల్్
యోి ర్ వెంట్ి లు యకలెైన దఽకణరల నిభిెషి ాయోజధరలనఽ కప్డేెందఽఔు యలుగ ఈ ప్లల఼ ఔసి ఫైజ్డు ఙేల
ఉెంట్లబ.
1. దఽకణథరయవ బీభా యేట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి?
భిట్ైల్ యప్యెం ణరలఔు నిభిెషి అెంరలనఽ ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు యలుగ ప్లల఼ని భాయవికోవచఽి. ఇథి
యదరయణెంగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అెందఽలలని వసఽౄవులఔు అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథర
యౘనిఔయఫైన నషిెం; భభిమ థో నడీ వెంట్ియట్ి వలా జభిగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. యప్య అెంతభమ యక్షణ
ఔడర బీభాలల పలఖెంగ ఉెండవచఽి. ఆఔల్ఔ కెాబమ్ వలా జభిగై ఆథరమ నషిెం, లేథర అదను కయవిలనఽ
ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఔవభైజీని బీభాథరభై తన కయఔలాప్ల రలణ
ర ని ఫట్ిి ఎెంచఽకోవచఽి.
బీభాథరయవ ఎెంచఽకోఖల అదను ఔవయవా కోు బీభా ఔెంనలన్సలల కోులా ఉెండవచఽి. అెందఽకై యట్ిని ఆమా
జీయణేతయ బీభా ఔెంనలన్సల యబ్ లలైట్ాలల సభిచాసఽకోవచఽి.
యట్ిలల ఈ కిెంథియ ఉెంట్లబ:
i.

థో నడీ, థ ెంఖతనెం: ఆ఼సఽ వసఽౄవుల థో నడీ, థ ెంఖతనెం (లాభె్న్స)లఔు ఔవభైజీ

ii.

మాెంత్తాఔ యైపలెం: యదఽత్/మాెంత్తాఔ ఉఔయణరల యైపలానికి ఔవభైజీ

iii. యదఽత్ ఉఔయణరలు, భిఔభలు:



యదఽత్ ఉఔయణరలఔు ఆల్ భిస్కు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి
యదఽత్ యనల నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి

iv. నఖదఽ బీభా: థిఖ వ సెందభౌలలా జభిగై ాభాథరలలా డఫ ో ప్ో ణే అెందఽఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి:




యప్య ప్ాెంఖణెం నఽెంచి ఫలెంఔుఔు, లేథర ఫలెంఔు నఽెంచి యప్య ప్ాెంఖణరనికి ఙేయయేతలల
యప్య ప్ాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెం నఽెంచి
యప్య ప్ాెంఖణెంలలని ట్ిల్ (ఫలఔు్/డరామర్/కౌెంట్ర్) నఽెంచి
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v.

ఫలగైజీ: అదికభిఔ నఽలనలై ామాణెంలల ఉెండగ జభిగై ఫలగైజీ నయౖినికి భియౘయెం

vi. క్్్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిట్భీ ట్ిెంగ్్ ఔవయా ఔు ాభాదెంలల జభిగై నయౖినిై థిఖవ యట్ికి ఔవభైజీ
ఇయౄయవ:




క్్్ నేా ట్ గాస్క
రనిట్భీ ట్ిెంగ్్
నిమాన్ లలైన్/గోా లలైన్/హో భిుెంగ్

vii. వకిౄఖత ాభాద
viii. ఉథో ఖ ల థోా హెం/నిజఞబతీ లేబృ: ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లేబృణో ఔడిన చయల వలా జభిగై నయౖినికి
ఔవభైజీ
ix. చట్ి యఫైన ఫలధత:



ఉప్ది సెంఫెందిత నఽల వలా , ఆ ఔరభెంలల పలఖెంగ జభిగై నయౖిలఔు భియౘయెం
థర్ు ప్భీిలఔు చట్ి యఫైన ఫలధత ణరలఔు ఔవభైజీ

అగిైాభాదెం/థో నడీ/ఫలగైజీ/నేా ట్ గాస్క/డెయౌట్ీ గభెెంట్ీ/కభి్ఔుల భియౘయెం భభిమ ాబ తు ఫలధత
ప్లల఼లనఽ (యట్ి ఖ భిెంచి వఙేి అదరమెంలల ణెలుసఽఔుెంట్లయవ) యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽి.
ఉఖరయద ఔవభైజీని ఔడర ఇవువచఽి. బృనయౘబెంులు యదరయణెంగ ఇెంట్ిథరయవ బీభా భాథిభిగధే
ఉెంట్లబ.
2. సమ్ ఇనా్ర్ు భభిమ న఼ాబృమెం
ప్భిరరబృఔ యపలగలు, లేథర కభలమాలు తభ ఆసఽౄల యలువనఽ చానెంఙే ుసౄ కలనఽ, కాణరలనఽ
నియుళయౄబ. కఫట్ిి సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు నలదెగ ఇఫోెంథి ఉెండదఽ. ఔయేళ్ దఽకణెం, ఇలుా
అబణే భాతాెం ఇథి ఎుడా యధెం కఔప్ో వచఽి.
ఇెంట్ిథరయవ బీభాలల ఇట్ికై నేభపునై ఫేయఔు యదరయణెంగ సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భెెండె
దే తేలు, అెంట్ే భాభెుట్ యలువ భభిమ భీఇన్లేిట్ఫెంట్/భీనేాస్క ఫెంట్ యల దే తేలు ఉెంట్లబ.
నఖదఽ, ఫలగైజీ, వకిౄఖత ాభాదెం వెంట్ి అదను ఔవభైజీ కోసెం న఼ాబృమెం బతౄ ెం సమ్ అషర్ు నలై భభిమ
ఎెంచఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.

నియుచనెం
కొనిై భ కఫైన నియుచధరలు

a) బీభా ఙేలన ఇెంట్ా కి థో నడీ (ఫర్ ఖా భీ) అెంట్ే ఆఔల్ఔ, అనఽభత్త లేని వఔుౄల ఫలవెంతు ఙపయఫలట్ల లేథర
నిష్రభణ. అెందఽలలని వసఽౄవులనఽ థో చఽకెమా ల ఉథేెశ్ెంణో, ఔనిెంఙే భాభాలలా ఙపయఫలట్ల జభినన ఉెండరయౌ.

b) ఇెంట్ిని ఫదె లు కొట్ి డెం. థ ెంఖతనెం ఙేలేెంఉదఔు తలుులు ఫదె లు కొట్లిఔుని అఔరభెంగ ఇెంట్ా కి
ాయేయెంచడెం.

c) థో నడీ (భఫభీ) అెంట్ే బీభాథరయవ ఇెంట్ా ని వసఽౄవులనఽ థౌయజ నెంగ, ళెంయత్ఔ దే తేలలా బీభాథరయవ
భభిమ /లేథర బీభాథరయవ ఉథో ఖ ల నఽెంచి లాకెుళ్ా డెం
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d) లేఫ్ (ఫ ఔుసెం). బీభాథరయవ ఇెంట్ిలల యలుయైన వసఽౄవులనఽ థరఙేెందఽఔు ఏభట్ల ఙేసఽఔుధే ట్ిషిఫైన
నిభ్ణెం. అఔుడికి అెందభికీ అనఽభత్త ఉెండదఽ.

e) థ ెంఖతనెం (తెఫ్టి). అధేథి నలన
ై నేభపునై అనిై యకల ధేభలఔ ఉభ్డి నేయవ. యట్ిలల ఔ వకిౄ

ఉథేెశ్ూయుఔెంగ, థ ెంఖతనెంగ ఇతయవల ఆలౄ ని యభి అనఽభత్త, లేథర అెంగీకయెం లేఔుెండర థరనిై
యడెఔుధే, లేథర అభ ్ఔుని య భ ్ ఙేసఽఔుధే ఉథేెశ్ెంణో తీసఽఔుెంట్లడె. ఈ థ ెంఖతనెం లాభె్న్సని ప్ో యౌ
ఉెంట్లెంథి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
దఽకణథరయవ ప్లల఼లల బీభాథరయవ అదను „క్్్ నేా ట్ గాస్క అెండ్స రనిట్భీ ట్ిెంగ్్‟ ఔవభైజీని ఔడర ఎెంచఽకోవచఽి.
ఇథి థిఖ వ నేభపునై నయౖిలలా యేట్ి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి?
I.
II.
III.
IV.

క్్్ నేా ట్ గాస్క
రనిట్భీ ట్ిెంగ్్
నిమాన్ లలైన్్
నలైవన్సై

443

F.

యహన బీభా

ఔయభి ఊళెంచఽకోెండి. ప్ దఽు ఙేలన డఫ ోనెంణర యచిిెంచి భభీ బౄభో కొతౄ కయవ కొధరైయవ. థరనిై
నడినేెందఽఔు యమా ాయవ. ఉనైట్లిెండి ఎఔుడి నఽెంఙో బౄఔు ఎదఽయవగ ఔ ఔుఔు దాసఽకొచిిెంథి. థరనిై
తనెంఙేెందఽఔు ల఼ిభిెంగ్ నఽ ఔుయభిగ త్తనేరయవ. డియైడర్ బౄథికి దాసఽకెయా ఇెంకో కయవనఽ ఖ థేెరయవ. ఔ
వకిౄని గమభిఙరయవ. అెంట్ే, ఔు థెఫోఔు బౄ కయవ ప్డవడఫే గఔ ాబ తు ఆలౄ ఔడర ప్డెైెంథి. భభో కయౄ
ప్డెైెంథి. ఇెంకో వకిౄకీ గమాలమాబ.
ఈ భిల త్తలల బౄఔు ఖనఽఔ కయవ బీభా లేఔప్ో ణే కొతౄ కయవ కొధేెందఽఔు ఎెంతవుతేెంథో బౄఔు అెంత ఔెంట్ే ఎఔుువ
డఫ ోలు కయివుణరబ.




భభి అనిై ఙెయౌాెంులు ఙేలేెందఽఔు కయయౌ్నెంత డఫ ో బౄ దఖా యవెంథర?
బౄ నఽలఔు ఇతయ ప్భీి బీభా ఙెయౌాెంఙరలా?
యభికి ఔడర బీభా లేఔప్ో ణే అుడేబృట్ి భిల త్త
 ?

అెందఽకై కయవ బీభానఽ భన థేశ్ చట్ి ెం తనిసభి ఙేలెంథి. మోట్లయవ బీభా ఇలాెంట్ియ జయఖఔుెండర
నిభోదిెంచలేథేమో గన్స, అలాెంట్ియ జభిగినుడె బౄఔు ఆభిఔెంగ యక్షణ ఔవఙరనిై అెంథిసౄ ఽెంథి.
ాభాదఫే కఔుెండర బౄ కయవ థ ెంఖతనెం ఫలభిన డవచఽి. ాభాెంలల ప్డె కవచఽి. అగిైాభాదెంలల
కయౌప్ో వచఽి. థరెంణో బౄయవ ఆభిఔెంగ నషిప్ో వచఽి.
పలయతథేశ్ ప్ాెంతీమ యయణర సెంస వదె తన నేభిట్ నమోథెై ఉనై ాత్త యహధరనికీ థరని మజభాని యదిగ బీభా
ఙేబెంచఽకోయయౌ.

కీలకెంశ్ెం
తనిసభి థర్ు ప్భీి బీభా
మోట్లయవ యహధరల చట్ి ెం, 1988 ాకయెం ాబ తు భోడా నలై ాత్త యహన మజభాన్స ాభాదెం వలా జభిగై ప్ాణ ని ెం,
యైఔలెం, ఆలౄ నషిెం వెంట్ియట్ికి ఙెయౌాెంఙరయౌ్న భియౘభలఔు ఙరయౌనెంత బణరౄనికి బీభా ప్లల఼ తీసఽకోయయౌ్ెంథే.
అలా బీభా తీసఽఔునైెందఽఔు యవజువుగ బీభా సభిికెట్ నఽ ఔడర యహనెంలల ఎుడా యెంట్ ఉెంచఽకోయయౌ.
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1. మోట్లయవ బీభా ఔవభైజీ
భన థేశ్ెంలల యహధరల సెంక ఙరలా ఎఔుువ. భభెధనై కొతౄ యహధరలు భోజూ భోడెుఔుుతేధరైబ. యట్ిలల
ఙరలావయఔు ఙరలా కభీథెైనయ ఔడర. పలయతథేశ్ెంలల యహధరలనఽ తేఔుుగ ప్భైమయని, కైవలెం ఙేతేలు
భాయవసఽౄెంట్లయని అెంట్లెంట్లయవ. అెంట్ే ప్త యహధరలు భోడా నలై కొనయఖ తేెండగధే భోజూ పలభీగ కొతౄ య ఔడర
యట్ికి వచిి ఔలుసఽౄెంట్లబ. యట్ిని నడినేెందఽఔు భోడెా యల఼ౄ యృ ెం మ్ాతయెం యహధరలఔు అనఽఖ ణెంగ నలయఖడెం
లేదఽ. నలైగ భోడా నలై నడిఙేయభి సెంక ఔడర నలయవఖ ణోెంథి. థేశ్ెంలల భోడెు ాభాథరల సెంక నలయవగోతెందని ప్ో య్సఽ,
ఆసతేల ఖణరెంకలు యలాడిసౄ ఽధరైబ. ాభాద ఫలదితేలఔు కోయవిలు అెందజైలే భియౘభల సెంక ఔడర
నలయవఖ ణోెంథి. యహధరల భయభ్తే ధయలు ఔడర పలభీగ నలయవఖ తేధరైబ. భన థేశ్ెంలల మోట్లయవ బీభా
ఆవశ్ఔతఔు ఇవన్సై నిదయశధరలు.
మోట్లయవ బీభా అధేథి యహధరల నయౖినికి భభిమ ాభాదెంలల గన్స, ఇెంకై యధెంగ అబధర గన్స జభిగై
డరఫేజీకి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. అెంణేగఔ తభ యహనెం వలా ాభాథరనికి ఖ భెైన థర్ు ప్భీికి చట్ి యెంగ
ఙెయౌాెంఙరయౌ్న భియౘభనిై ఔడర మోట్లయవ బీభా ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
భన థేశ్ెంలల అనిై యహధరలఔ ఔవభైజీ ఉెందని బౄయవ అనఽఔుెంట్లధరైభ?
మోట్లయవ బీభా అధేథి ాబ తు భోడా నలై నడిఙే ఈ కిెంథి అనిైయకల యహధరలఔ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి:
 సాుట్యవా భభిమ మోట్లర్ లలైకిళ్ా ై
 నలైయేట్ల కయవా
 అనిై యకల యణజ యహధరలు: సయవఔులు, ామాణఔులనఽ తీసఽకెమా లయ
 కైన
ర ా వెంట్ి ఇతయ తయయౘ యహధరలు
 మోట్లయవ వయౄ ఔెం (యౖో యౄభ లలాని భభిమ గభైజీలలాని యహధరలు)

సభాఙరయెం
„థర్ు ప్భీి బీభా‟
ఇథి ఇతయ ప్భీి ణరలఔ చట్ి యఫైన చయల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేలే బీభా ప్లల఼. థర్ు ప్భీి
బీభానఽ బీభాథరయవ (పస్కి ప్భీి) బీభా ఔెంనలన్స (లలఔెండ్స ప్భీి) నఽెంచి తన చయల వలా ఔయౌగై నయౖినికి గనఽ ఇతయ
ప్భీి (థర్ు ప్భీి) ఙేలే కెాబభ ల ఫలభి నఽెంచి యక్షణ కోసెం కొనఽగోలు ఙేయౄ డె.
థర్ు ప్భీి బీభానఽ „ఫలధత బీభా‟ అని ఔడర అెంట్లయవ.
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భాభెుట్ లల ప్ాచఽయెంలల ఉనై భెెండె భ క తయయౘల ఔవభైజీలనఽ థిఖ వ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి:

a) మాక్ి (లమబియౌట్ీ) ఒన్సా ప్లల఼: మోట్లయవ యహధరల చట్ి ెం ాకయెం ాబ తు భోడా నలై త్తభిగై ాత్త
యహధరనికీ థర్ు ప్భీి ఫలధత కోసెం బీభా తనిసభి

ఈ ప్లల఼ కైవలెం థిఖ వ యట్ికి మజభాని ణరలఔు చట్ి యఫైన ఫలధతలఔు ఙెయౌాెంులనఽ ఔవర్
ఙేసౄ ఽెంథి:



థర్ు ప్భీికి జభిగై గమాలు, భయణెం
థర్ు ప్భీి ఆలౄ కి జభిగై నషిెం

భయణెం, లేథర గమెం, లేథర నషిెం జభిగై క్షెంలల ఔవర్ ఙేలే లమబియౌట్ీ అభిబృతెంగ ఉెంట్లెంథి.
మోట్లయవ ాభాదెం వలా థర్ు ప్భీికి గమెం, లేథర భయణెం సెంబయెంఙే క్షెంలల భియౘయ కెాబభ లనఽ
భదఽథరయవ మోట్లయవ ాభాద కెాబెం ట్ిాఫ నల్ (ఎెంఏల఼ట్ీ)లల థరకలు ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

b) ప్కైజీ ప్లల఼/సభఖర ప్లల఼: (య ెంత నషిెం + థర్ు ప్భీి ఫలధత)
నలైన నేభపునైథే కఔుెండర బీభా ఙేలన యహధరనికి నిభిెషి ాభాథరల వలా (థీనిై మోట్లయవ యహధరలఔు
య ెంత నషిభని అెంట్లయవ) నషిెం, లేథర డరఫేజీకి ఔడర ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయగ నేభపుెంట్లయవ – థీనిై 5వ
అదరమెంలల ఇట్ికై చభిిెంచడెం జభిగిెంథి)ఔు భభిమ ప్లల఼ ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫెంధనలఔు
లలఫడి ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ. అగిైాభాదెం, థ ెంఖతనెం, అలా యవా, ఫెంద, బూఔెంెం, వయదలు, ాభాదెం వెంట్ియ
యట్ికి ఉథరహయణలు.
కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు ాభాద స లెం నఽెంచి వర్ు యౖప్ ఔు యహధరనిై మోసఽకెళ్ాడరనికి అబయ కయవినఽ
ఔడర ఙెయౌాయౄ బ. అగిైాభాద భభిమ /లేథర థ ెంఖతనెం బమాలఔు భాతాఫే భిబృత ఔవభైజీ ఔడర
అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. ఇథి చట్ి ాకయెం తనిసభి లమబియౌట్ీ ఒన్సా ప్లల఼కి అదనెం.
యహధరనికి బిగిెంచిన యడి పలగల నషిెం, డరఫేజీకి ఔడర ప్లల఼ ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. నలైయేట్ కయవ ప్లల఼లా ల
పలఖెంగ ామాణఔులఔు, నలబడ్స డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసౄ ఽెంథి. యణజ యహధరలలా
అబణే ఉథో ఖ లు భభిమ ఙరభీజలు ఙెయౌాెంచని ామాణఔుల ట్ా చట్ి యఫైన ఫలధత ాకయెం వకిౄఖత
ాభాద ఔవభైజీ అెందజైసౄ ఽెంథి. బీభాథరయవలు ఉచిత అతవసయ లేవలనఽ లేథర ఫేాక్ డౌన్ సభమెంలల
ాణరభాైమ కయవ యడఔెం సదఽప్మానిై ఔయౌయౄయవ.
2. బృనయౘబెంులు
ఈ ప్లల఼ల కిెంద కొనిై భ కఫైన బృనయౘబెంులు యమర్ అెండ్స ట్ిమర్, ఫేాక్ డౌనఽా, అాదరన నషిెం,
ఙెలా ుఫలట్ల కని డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్ ఉనైయయవ నడినణే ఔయౌగై నషిెం, భదెం భతే
ౄ లల నడినణే ఔయౌగై నయౖిల వెంట్ియ
కొనిై భ కఫైన బృనయౘబెంులు. యహధరనిై „యడకనికి భిబృతేలు‟ (ఉథరహయణఔు నలైయేట్ కయవనఽ
ట్లకీ్గ యడట్ెం) నఽ అత్తఔరబృెంచి యడట్ెం ఔడర బృనయౘబెంనే.
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3. సమ్ అషర్ు భభిమ న఼ాబృమెం
మోట్లయవ ప్లల఼ కిెంద సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ బీభాథరయవ ణరలఔు ాఔట్ిత యలువ (ఐడీయ) అెంట్లయవ.
యహనెం ఙోభీకి ఖ భెైధర, భయభ్తే ఙేమలేనెంతగ ాభాదెంలల ప్డెైధర కెాబెం బణరౄనిై ఐడీయ ఆదరయెంగ
నియృ బయౄయవ. యహను ఐడీయని ఆ ఫలాెండ్స యహధరనికి తమాభీథరయవ/డీలర్ ణరలఔు జఞబిణర ఙేల అభ్ఔు
ధయనఽ ఫట్ిి నియృ బయౄయవ. భభిమ ఱలడాల్ లల నేభపునై ఫేయఔు తయవఖ దలనఽ తీలేయౄ యవ.
ా థరట్ిన భభిమ ప్తఫడు మోడల్ (అెంట్ే తమాభీథరయవలు తమాభీని నియౌనేలన మోడళ్ై
ా ) యహధరల
5 ఏళ్ై
ఐడీయని బీభా ఔెంనలన్స భభిమ బీభాథరయవ భధ ఉనై అవగహన ఫేయఔు నియృ బయౄయవ.
భైట్ిెంగ్/న఼ాబృమెం లెకిుెంు బీభాథరయవ ాఔట్ిత యలువ, ఔుబిక్ కెప్లట్ీ, పౌగోయఔ జోన్, యహను వమసఽ
వెంట్ియట్ి ఆదరయెంగ లెఔుఖడణరయవ.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6
మోట్లయవ బీభా నఽ ఎవభి నేయవణో తీసఽకోయయౌ?
I. ప్ాెంతీమ యయణర సెంస వదె యహనెం ఎవభి నేభిట్ నమోథెై ఉెంట్ే యభి నేయవణో
II. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండర ఇెంకెవభెైధర అబ ఉెంట్ే ప్ాెంతీమ యయణర సెంస అనఽభత్తకి
లలఫడి సదయవ డెైవర్ నేయవణో
III. ప్ాెంతీమ యయణర సెంస అనఽభత్తకి లలఫడి యహన మజభాని ఔుట్లెంఫ సబ ని నేయవణో, మజభాని
నేయవణో ఔడర
IV. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుెండర ఇెంకెవభెైధర అబ ఉెంట్ే ప్ాథబృఔ ప్లల఼ని మజభాని
తీసఽఔుని, తభుత మాడ్స ఆన్ ఔవర్ నఽ భాతాెం యహధరనిై నడినే వకిౄ నేయవణో
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యభెంశ్ెం
a) యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న఼ఏ) ప్లల఼లు యట్ిని ఔవర్ ఙేయౄ బ:

i.
ii.
iii.
iv.

ాభాద వలా సెంబయెంఙే భయణెం
రశ్ుత సెంూయృ యైఔలెం
రశ్ుత ప్క్షిఔ యైఔలెం
ణరణరుయౌఔ సెంూయృ యైఔలెం

b) పలయతథేశ్ెంలల నివలెంఙే ఏ వకిౄ అబధర వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼ని తనకోసెం, తననలై ఆదరయడు
ఔుట్లెంబీఔుల కోసెం తీసఽకోవచఽి.
c) వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లల న఼ాబృమెం లెకిుెంు వమసఽ, ఔుట్లెంఫ సబ ల సెంక, బీభాథరయవ విత్తౄ వెంట్ి
లు అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. ఇబృడి ఉనై ాభాదెం ఆదరయెంగ యట్ిని 1, 2 లేథర 3 వ యబ
భిసఽు ఖూ
ర ులుగ వభీాఔభియౄ యవ.
d) వకిౄఖత ాభాద ప్లల఼లనఽ బీభా కోసెం కఔుెండర భభైథెైధర ఔ ఉభ్డి ఉథేెశ్ెం కోసెం అట్ికై ఉనికిలల
ఉనై పలభీ ఖూ
ర ులఔు ఔడర ఇయౄయవ.
e) ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లల గమెం, జఫ ో వలా ఆసత్తా ప్లెై యైద చికిత్ తీసఽఔుెంట్ే అెందఽఔబయ కయవిలనఽ
అెంగీఔభిెంచిన సమ్ అషర్ు బణరౄనికి బృెంచఔుెండర ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్స మజభాని
అెంగీఔభియౄ డె.
f)

ఔుట్లెంఫ ఫ్ోా ట్ర్ బీభా ప్లల఼లల సమ్ అషర్ు అధేథి ఔుట్లెంఫ సబ లెందభి భధ, అెంట్ే యదరయణెంగ
బయౄ , పలయ, ఇదె యవ నలాల భధ ఫ్ోా ట్ అవుతేెంథి.

g) ఆభోఖ బీభా ప్లల఼లు నఖదఽ యళత సదఽప్మానిై అెంథియౄ బ. లేథర అథి అెందఽఫలట్లలల లేని ఙోట్
బీభాథరయవఔు కయవిలనఽ భీబెంఫర్్ ఙేయౄ బ.
h) ామాణ బీభా ప్లల఼లు యథేయౕ యట్నలలా తలెతౄఖల అనిై యకల సభసలఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄబ.
i)

భపభైట్ ఼ాకెుెంట్ ట్లాయలర్్ ప్ాన్ అధేథి ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ ఉథో ఖ లఔు
కభపభైట్/మజభాని తీసఽఔుధే వకిౄఖత ప్లల఼.

j)

ఇెంట్ిథరయవ బీభా ప్లల఼ బీభాథరయవ ఆలౄ కి ప్లల఼లల నేభపునై ాభాథరలు, ఉదెంణరలఔు సెంఫెందిెంచిన
నయౖిలఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలనఽ సషిెంగ నేభపుెంట్లయవ.

k) ఇెంట్ిథరయవ బీభా ఇెంట్ి నిభ్ణరనికి భభిమ థరనిలలని వసఽౄవులఔు అగిైాభాథరలు, అలా యవా, నలైులు
గియౌప్ో వడెం, బూఔెంెం వెంట్ియట్ి ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. ఇెంట్ి నిభ్ణెంణో ప్ట్ల అెందఽలలని
వసఽౄవులఔు ఔడర థ ెంఖతనెం, థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిెంగ్, లాభె్న్స భభిమ తెఫ్టి వెంట్ియట్ి నఽెంచి యక్షణ
ఔయౌసఽౄెంథి.
l)

ప్కైజీ లేథర గపడెవు ఔవయవా కై డరఔుఫెంట్ కిెంద లు ఔవభైజీల ప్కైజీని అెంథియౄ బ.
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m) ఇెంట్ిథరయవ బీభా ప్లల఼లల యదరయణెంగ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ నిభేభిెంఙేెందఽఔు భెెండె దే తేలుెంట్లబ:
భాభెుట్ యలువ (ఎెంయ), భభిమ భెెండో థి భీఇన్లేిట్ఫెంట్ యలువ (ఆర్ ఐయ).
n) దఽకణథరయవ బీభా యదరయణెంగ యదరయణెంగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అెందఽలలని వసఽౄవులఔు
అగిైాభాదెం, బూఔెంెం, వయదలు, లేథర యౘనిఔయఫైన నషిెం; భభిమ థో నడీ వెంట్ియట్ి వలా జభిగై
నయౖినిై ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. నలైగ యప్య అెంతభమ యక్షణనఽ ఔడర దఽకణ బీభా అెందజైమవచఽి.
o) మోట్లయవ బీభా ాభాదెం వలా గన్స ఇతయ కయణరల వలా గన్స యహధరనికి జభిగై నయౖినిై, లేథర డరఫేజీని
ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. మజభానఽలు తభ యహనెంణో అబన ాభాదెం వలా ఫలదితేలఔు చట్ి ాకయెం
ఙెయౌాెంఙరయౌ్న భియౘభనిై ఔడర ఈ బీభా ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

కీలఔ థరలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

వకిౄఖత ాభాద బీభా
ఖూ
ర ప్ ప్లల఼
ఆభోఖ బీభా
ఫబృయ్ ఔవర్
ామాణ బీభా ప్లల఼
ఇెంట్ిథరయవ బీభా
దఽకణథరయవ బీభా
మోట్లయవ బీభా
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బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం IV.
ాభాదెం యదరయణెంగ ఆఔల్ఔ, ఎదఽయవ చాడని, అనఽకోని ఉదెంణరనిై యవభిసౄ ఽెంథి.
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం II.
కట్భక్ి నఽ డే కైర్ లలెంట్ర్ లల నమెం ఙేమవచఽి.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం III.
కభపభైట్ ఼ాకెుెంట్ ట్లాయలర్ ప్ాన్ అధేథి ఒ యభిిఔ ప్లల఼. లు యట్నలఔు వభిౄసౄ ఽెంథి. యట్నల ఖభిషి
సెంకనలై భిబృత్త ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం I.
ధేమ్ు నలభిల్ అధేథి ఙరలా ాభాథరలఔు సభఖర ఔవభైజీ ఇఙేి సభఖయ ఔవభైజీ ప్లల఼లఔు ాణరభాైమెంగ
తఔుువ కయవిణో తీసఽకోఖల ప్లల఼.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
దఽకణథరయవ ప్లల఼ కిెంద బీభాథరయవ అదనెంగ „క్్్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిట్భీ ట్ిెంగ్్‟ ఔవభైజీని
ఎెంచఽకోవచఽి. క్్్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిట్భీ ట్ిెంగ్్, నిమాన్ లలైన్్ ఔు జభిగై నయౖినికి ఔవభైజీ ఇయౄయవ.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం I.
మోట్లయవ బీభానఽ పలయతథేశ్ ప్ాెంతీమ యయణర సెంస వదె తన నేభిట్ నమోథెై ఉనై ాత్త యహధరనికీ థరని
మజభాని యదిగ ఙేబెంచఽకోయయౌ.
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
వకిౄఖత ాభాద బీభాలల ఈ థిఖ వయ ఔవర్ కవు
I.
II.
III.
IV.

భయణెం
ఆత్హత
రశ్ుత యైఔలెం
ఔ ఙేత్తని కోలలవడెం

ాశ్ై 2
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ భాతాఫే
I.
II.
III.
IV.

యథేయౕ ామాణరలుడె
పలయత్లల ామాణెంఙేుడె
పలయత్లల భభిమ యథేరలలా ామాణెంఙేుడె
పలయత్లల భభిమ ప్ యవఖ థేరలలా ామాణెంఙేుడె

ాశ్ై 3
ఆభోఖ బీభా యదరయణెంగ యట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
I.
II.
III.
IV.

న఼ా యౘలట్లెైజైషన్ చికిత్
ప్ో స్కి యౘలట్లెైజైషన్ చికిత్
డ బృలలభీ చికిత్
నలైయేయ కవు

ాశ్ై 4
ామాణ బీభా ఔవర్ ఙేలేథి
I.
II.
III.
IV.

ఫలగైజీలల ఆలసెం
అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్
ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క
నలైవన్సై

ాశ్ై 5
ామాణ బీభా ఔు సమ్ ఇనా్ర్ు యట్ినలై ఆదరయడెతేెంథి
I.
II.
III.
IV.

వమసఽ
యట్నలలని భోజుల సెంక
యట్ిెంఙరయౌ్న థేరలు
నలైవన్సై
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ాశ్ై 6
ఇెంట్ిథరయవ బీభాలల
I.
II.
III.
IV.

ఫెంగయవ భభిమ యెండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి
దఽకణెంలలని వసఽౄవులఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి
ఔుట్లెంఫ మాజభానెంలలని కయా ఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి
ప్ో సఽి థరుభ ెంనన ప్భి్ల్్ ఔు ామాణ సభమెంలల ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి

ాశ్ై 7
ఇెంట్ిథరయవ బీభా యట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
I.
II.
III.
IV.

కైవలెం ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై
కైవలెం ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులనఽ
నిభ్ణరనిై భభిమ ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులనఽ
నిభ్ణరనికి భభిమ ఇెంట్ిలలని వసఽౄవులఔు కైవలెం బీభాథరయవ ఇెంట్ా లేని సభమెంలల

ాశ్ై 8
దఽకణథరయవ బీభాలల కిెంథి యట్ిలల యేట్ికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ?
I.
II.
III.
IV.

మెంణరాల ఫేాక్ డౌన్ ఔు
యౘనిఔయఫైన నషిెం
యప్య అెంతభమెం
ఉథేెశ్ూయుఔెంగ బీభాథరయవ ఙేసఽఔునై నషిెం

ాశ్ై 9
దఽకణథరయవ బీభాలల థిఖ వ యట్ిలల యదరయణెంగ థేనికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ?
I.
II.
III.
IV.

యప్య ప్ాెంఖణెంలలని ట్ిల్/కౌెంట్ర్ లల ఉనై డఫ ో
ఫలెంఔు నఽెంచి యప్య ప్ాెంఖణరనికి తయయౌసఽౄనై డఫ ో
యప్య ప్ాెంఖణెంలలని ఫ ఔుసెంలల ఉనై డఫ ో
యప్య ప్ాెంఖణరనికి యనియోఖథరయవలు తయయౌెంఙే డఫ ో

ాశ్ై 10
దఽకణ బీభా యట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
I.
II.
III.
IV.

ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లేబృ చయలనఽ
బీభాథరయవల నిజఞబతీ లేబృ చయలనఽ
యనియోఖథరయవల నిజఞబతీ లేబృ చయలనఽ
యవణథరతల నిజఞబతీ లేబృ చయలనఽ

452

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
వకిౄఖత ాభాద బీభాలల ఆత్హతఔు ఔవభైజీ లేదఽ
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం III.
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ కైవలెం పలయత్ భభిమ యథేరలలా ామాణరనికై
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం IV.
ఆభోఖ బీభా న఼ా యౘలట్లెైజైషన్ చికిత్నఽ, ప్ో స్కి యౘలట్లెైజైషన్ చికిత్నఽ, డ బృలలభీ కిత్నఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం IV.
ామాణ బీభా ఫలగైజీలల ఆలయనిై, అతవసయ యౘలట్లెైజైషన్ నఽ భభిమ ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క నఽ ఔవర్
ఙేసౄ ఽెంథి.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
ామాణ బీభాలల సమ్ ఇనార్ు అధేథి వమసఽ, యట్న భోజుల సెంక, యట్ిెంఙే థేరల సెంకనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం I.
ఇెంట్ిథరయవ బీభాలల ఫెంగయవ భభిమ యెండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 7
సభెైన సభాదరనెం III.
ఇెంట్ిథరయవ బీభా ఇెంట్ి నిభ్ణరనిై భభిమ అెందఽలలని వసఽౄవులనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి
జయఫ 8
సభెైన సభాదరనెం IV.
దఽకణథరయవ బీభాలల బీభాథరయవ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేసఽఔుధే నయౖినికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ.

జయఫ 9
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సభెైన సభాదరనెం IV.
దఽకణథరయవ బీభాలల యనియోఖథరయవల థరుభ యప్య ప్ాెంఖణరనికి వఙేి డఫ ోఔు యదరయణెంగ ఔవభైజీ
ఉెండదఽ
జయఫ 10
సభెైన సభాదరనెం I.
దఽకణ బీభా ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లేబృ చయలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
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అదరమెం 15
యప్య బీభా

అదరమ భిచమెం
ఖత అదరమెంలల భనెం వఔుౄలు భభిమ ఖిహ యనియోఖథరయవలఔు ఎదఽయబయ సభసలఔు వభిౄెంఙే యయధ
యకలెైన బీభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుధరైెం. ఇఔుడ యక్షణ అవసయఫైన భభోయఔెం యనియోఖథరయవలు
ఔడర ఉధరైయవ. అయ యయధ యకలెైన వసఽౄవులు భభిమ లేవల కయఔలాప్లు నియుళెంఙే యణజ లేథర
యప్య సెంస లు లేథర భిశ్భ
ర లు. ఈ అదరమెంలల భనెం ఆ వయా ెంయయవ ఎదఽభపుధే నషి బమాలనఽ ఔవర్ ఙేలే
బీభాల ఖ భిెంచి ణెలుసఽఔుెంథరెం.

అబసన పయౌణరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ఆలౄ /అగిై ాభాద బీభా
యప్య అెంతభమాల బీభా
థో నడ
఼ ీ బీభా
నఖదఽ బీభా
యరుస యౘబౄ బీభా
ఫలెంఔుల ఇెండెబృైట్ీ బీభా
నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼
ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభా
భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల బీభా
ఫభెైన్ బీభా
లమబియౌట్ీ ప్లల఼లు

ఈ అదరమానిై అబలెంచిన తభుత బౄయవ ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ఆలౄ ని సాచిెంచడెం / అగిై ాభాద బీభా
యవసధరల నషి (అగిై) బీభానఽ నియుచిెంచడెం
థో న఼డీ బీభా ఔవర్ నఽ యౄప్ ెంథిెంచడెం
నఖదఽ బీభానఽ యవభిెంచడెం
యరుస యౘబౄ బీభానఽ నియుచిెంచడెం
ఫలెంఔయా ఇెంట్బృైట్ీ బీభానఽ నియుచిెంచడెం
నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼
ఇెంజిన్సభిెంగ్ భిశ్రభల భథిెంు
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల బీభానఽ అబునెంథిెంచడెం
ఫభెైన్ బీభానఽ యభెంయౕఔభిెంచడెం
లమబియౌట్ీ బీభా భథిెంు
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A.

ఆలౄ /అగిై ాభాద బీభా

యణజ భిశ్రభలనఽ సా
 లెంగ భెెండె యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి:



సాక్ష్ భభిమ భధ తయయౘ భిశ్భ
ర లు (ఎస్కఎెంఈలు) భభిమ
పలభీ యప్య భిశ్భ
ర లు

ఙరభితాఔెంగ, యదరయణ బీభా యెంఖెం ఈ యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ తీయిడెం థరుభ ఎఔుువగ అబువిథిే
ఙెెంథిెంథి.
యదరయణ బీభా ఉతతే
ౄ లనఽ యణజ భిశ్భ
ర ల నలుులఔు యభి అవసభలఔు సభిప్ో బయ బీభానఽ జఞఖరతౄగ
యఔరబెంఙరయౌ. అెందఽఫలట్లలల ఉనై ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి ఏజెెంట్ా ఔు సభెైన అవగహన ఉెండరయౌ. యదరయణ బీభా
ఉతతే
ౄ ల ఖ భిెంచి సెంక్షిౄెంగ ణెలుసఽఔుెంథరెం దెండి.
ఆలౄ /అగిై ాభాద బీభా
అగిై ాభాద బీభా ప్లల఼ యణజ భిశ్రభలణో ప్ట్ల ఆసఽౄల మజభానఽలు, ట్ా సి ఽలల ఆలౄ లేథర ఔబౄషన్
ఔయౌగి ఉనైయయవ, ఆసఽౄలలా ఆసకిౄని ఔయౌగి ఉెండే వఔుౄలు / ఆభిఔ సెంస లఔు చఔుగ సభిప్ో తేెంథి.
నిభిెషి ాథేశ్ెంలల ఉనై లయ భభిమ చభసఽౄలెైన బవధరలు, బఔులు భభిమ మెంణరాలు, పభీైచర్, ట్ిిెంగ్్
భభిమ ఇతయ వసఽౄవులు, నిలులు భభిమ ప్ాలలస్క లల ఉనై నిలు, సయపభథరయవ / యనియోఖథరయవడి
ఆవయణలల ఉనై నిలుణో ప్ట్ల, భయభ్తేల కోసెం ణరణరుయౌఔెంగ ఆవయణ నఽెంచి ణొలగిెంచిన మెంణరాలనఽ
బీభా ఙేబెంచవచఽి. యప్భనిై యదరయణ లత్తకి తీసఽఔుభవడరనికి థెఫోత్తనై ఆసఽౄలనఽ ునర్ నిభి్ెంచడెం,
ునయవదే భిెంచడరనికి ఆభిఔ యమెం ఎెంణో అవసయెం. ఇఔుడే అగిై ాభాద బీభా తన ప్తానఽ ప్ో ఱసౄ ఽెంథి.
1. అగిై ాభాద బీభా యేట్ిని ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి?
అగిై ాభాద బీభా ఔవర్ ఙేలే కొనిై యకల నషిబమాలనఽ కిెంద చాడవచఽి.
కిెంథి ాభాద సభమాలలా యణజ నయౖిలనఽ అగిై ాభాద ప్లల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:
 అగిై ాభాదెం
 నడెఖ ప్ట్ల
 యయో ొట్ెం / అెంతయో ొట్ెం
 థో న఼డీ మతైెం భభిమ థేుషూభితెంగ నషిెం ఔలఖజైమడెం
 నషి ాపలవెం
 యభానెం ఔలడెం వలా ఔయౌగై నషిెం
 తేఫనఽ, గయౌయన, చఔరయతెం, ట్ైపూన్, హభికెన్, ట్ యైడో , ఫ్ా డ్స భభిమ వయదలు
 బూఔెంెం
ా జఞయడెం ఔడర
 భ నిగిప్ో వడెం భభిమ బూబృ జఞభిప్ో వడెం భళ్ై
 న్సట్ి ట్లెంఔులు, నలైులు భభిమ ఉఔయణరలు నేయౌప్ో వడెం భభిమ అత్తగ కయడెం
 క్షిణ భీక్ష కయఔలాప్లు
 ఆట్ ఫేట్ిక్ లాెంఔా ర్్ ఏభట్ల ఙేలేట్ుడె య్కైజీలు
 ప్ దలు కయౌప్ో వడెం
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యప్య బీభానఽ వకిౄఖత భభిమ భిట్ైల్ లెైన్్ నఽెంచి యేయవ ఙేలే భ కఫైన లక్షణరలు భెెండెధరైబ.
ఎ) వఔుౄల ఔెంట్ే సెంస లు లేథర యప్య సెంస ల బీభా అవసభలు ఙరలా ఎఔుువ. థీనికి ాదరన కయణెం
వఔుౄల ఆసఽౄల ఔెంట్ే యణజ సెంస ల ఆసఽౄల యలువ ఎెంణో ఎఔుువ. యభికి ఔయౌగై నషిెం సెంస
వయౄ భాధరనిై భభిమ థరని బయషతే
ౄ భనఽఖడనఽ థరయవణెంగ థెఫోతీలే అవకశ్ెం ఉెంథి.
బి) చట్ి యఫన
ై , లేథర ఇతయ అవసభల నిబృతౄ ెం యణజ సెంస లఔు బీభా డిభాెండ్స తయచా
అవసయభవుతేెంథి. ఉథరహయణఔు ప్ాెంట్ల
ా భభిమ ఆసఽౄలనఽ ఫలెంఔు యవణెం థరుభ ఏభట్ల
ఙేసఽఔునైుడె యట్ికి బీభా ఙేబెంఙరలనైథి యవణ షయతేలలా పలఖెంగ ఉెండవచఽి. పలయత్లల
ఙరలా కభపభైట్ సెంస లు ఔెంనలన్సలనఽ ప్ా లషనల్ గ నడెుతేధరైబ. భభిమ యట్ిలల ఙరలావయఔు
ఫహృళ్ జఞత్త ఔెంనలన్సలు.
అయ ాెంచ యబ ాభాణరలనఽ కొనయగిెంచడెం ఙరలా అవసయెం. యట్ిలల పలఖెంగ సభెైన భిసఽు
నియుహణ దే తేలనఽ భభిమ ఆసఽౄల భియక్షణఔు బీభాలనఽ ప్ట్ిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
నలైన నేభపునై అనిై ాభాథరలనఽ ప్లల఼ థరుభ ఔవర్ ఙేయౄ యవ అబణే కొనిై బృనయౘబెంులుధరైబ.
2. ఆ బృనయౘబెంులు ఏబృట్ి?
ఆ బృనయౘబెంులు:
ఎ) ఊళెంచదగిన ాభాథరల థరుభ ఔయౌగై నయౖిలు

i.
ii.
iii.
iv.

మ దే ెం భభిమ మ దే ెం లాెంట్ి చయలు.
అణ ాభాథరలు
అమాన్సఔయణెం భభిమ భైడియోదరభి్ఔత
కలుషెం భభిమ ఔలుఱతభవడెం వలా ఔయౌగై నయౖిలు

బి) యదరయణ బీభాలల ఇతయ ప్లల఼ల థరుభ ఔవర్ అబయ ాభాథరలు

i. మెంణరాలు ప్డవడెం,
ii. యప్యెంలల అెంతభమాలు
అబణే కొనిై ాభాథరలనఽ అదను న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచడెం థరుభ ఔవర్ ఙేసఽకోవచఽి. బూఔెంప్లు,
అగిైాభాదెం, యౖక్ వెంట్ియ ఇెందఽఔు ఉథరహయణ. ఔభెెంట్ల కోతల వలా యౕతల గిడుెంఖ లలా నిలుల క్షీణత, యతిలాల
ణొలగిెంు తథితభలఔు అబయ అదను వమెం, ఆభిుట్క్ి, ఔన్యౌిెంగ్ ఇెంజన్సర్ ఼జులు, కభిిచఽి, అనఽకోని
అగిైాభాదెం, య ెంత యహధరలు ఖ దఽెకోవడెం వలా ఔయౌగై నషిెం వెంట్ియ ఔడర ఉథరహయణలు.
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3. అగిై ాభాద ప్లల఼లల యకలు
అగిై ాభాద ప్లల఼లనఽ యదరయణెంగ 12 ధలల కలానికి జఞభీ ఙేయౄ యవ. కైవలెం నియయల కోసెం భాతాఫే బీభా
ఔెంనలన్సలు థీయఘకయౌఔ ప్లల఼లనఽ, అెంట్ే 12 ధలల ఔెంట్ే ఎఔుువ కలానికి జఞభీ ఙేయౄ బ. కొనిైయయవా సులకయౌఔ
ప్లల఼లనఽ ఔడర జఞభీ ఙేయౄ యవ. యట్ికి సుల లేుల్్ వభిౄయౄ బ.
4. భాభెుట్ యలువ లేథర భీ ఇన్ లేిట్ యలువ ప్లల఼లు
నషిెం జభిగై క్షెంలల బీభా ఔెంనలన్స యదరయణెంగ భాభెుట్ యలువనఽ (అెంట్ే తయవఖ దల యలువనఽ) ఙెయౌాయౄ డె.
భీఇన్లేిట్ ప్లల఼లా ల భాతాెం ప్డెైన ఆలౄ ణరలఔు భీనేాస్క ఫెంట్ యలువనఽ ఙెయౌాయౄ యవ. సమ్ ఇనా్ర్ు ఔడర
యదరయణ అగిైాభాద ప్లల఼ భాథిభిగ భాభెుట్ యలువనఽ కఔుెండర భీనేాస్క ఫెంట్ యలువనఽ ాత్తపయౌెంఙరయౌ.
భీఇన్లేిట్ యలువ ప్లల఼లనఽ బవధరలు, ప్ాెంట్ల, మెంణరాలు, పభిైచర్, ఔిర్, ట్ిెంగ్ లు తథితభలఔు
ఙేబయౄయవ. ఈ భీ ఇన్ లేిట్ యలువ ప్లల఼లనఽ యిక్ ల వెంట్ియట్ి ఔవభైజీకి జఞభీ ఙేమయవ. ఎెందఽఔెంట్ే అయ
భాభెుట్ యలువ ఆదరభిణరలు.
5. డిఔాభైషన్ ప్లల఼
గోథరభ లలా ఉెంఙే నిలులనఽ ఈ డిఔాభైషన్ ప్లల఼ల థరుభ ఔవర్ ఙేమవచఽి. ఇెందఽలల సమ్ ఇనా్ర్ు యదిగ
ప్లల఼ సభమెంలల గోథరభ లల నిలు ఙేయౄ యని పలయెంఙే అతెంత ఎఔుువ యలువ అబ ఉెండరయౌ. ఈ యలువనలైధే
ప్ా యజనల్ న఼ాబృమానిై ఙరభిజ ఙేయౄ యవ. బీభాథరయవ తన నిలుల యలువనఽ ప్లల఼ అభలలా ఉనై సభమభెంణర
అెంగీఔభిెంచిన కలావధఽలలా యదిగ యలాడిసౄ ా ఉెండరయౌ. ప్లల఼ కలావది భ గిలే సభమెంలల న఼ాబృమెంణో
ప్ట్లగ థీనిై సయవెఫలట్ల ఙేసఽకోవచఽి.
6. ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼లు
భభో తయయౘ ప్లల఼ ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼. ఈ ప్లల఼లనఽ కై సమ్ ఇనా్ర్ు కిెంద యేభైుయవ నిభిెషి స లాలలా నిలు ఙేలన
సయవఔులఔు జఞభీ ఙేమవచఽి. అబణే యలాడిెంచని స లాలలా ఙేలన నిలులఔు భాతాెం ఔవభైజీ ఉెండదఽ. ఇఔ
న఼ాబృమెం భైట్ల ఔడర బీభాథరయవ నిలులలా ఏ ప్ాెంతెంలల అబణే అతెంత ఎఔుువ భైట్ల వభిౄసౄ ఽెంథో అథే
ఉెంట్ెంఉథి. థరెంణోప్ట్ల 10% లలడిెంగ్ ఔడర. సమ్ ఇనా్ర్ు యేభైుయవ ప్ాెంణరల భధ ఫ్ోా ట్ అవుతేెంథి ఖనఽఔ ఈ
ప్లల఼లనఽ ఫ్ోా ట్ిెంగ్ ప్లల఼లెంట్లయవ.
న఼ాబృమెం భైట్ిెంగ్ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:

a) ఆఔునలన్స్ తయయౘ. ప్భిరరబృఔభా, ఇతయణరాధర.
b) ప్భిరరబృఔ కెంనలా ఔు్లల ఉనై అనిై ఆసఽౄలఔ అఔుడ తమాయబయ ఉతతేౄల ఆదరయెంగ కై భైట్లనఽ
వభిౄెంజైయౄ యవ.

c) ప్భిరరబృఔ కెంనలా ఔు్ల ఫమట్ ఉెండే సదఽప్మాలఔు కోు ప్ాెంతెంలలని ఆఔునలన్స్ సుపలయనిై ఫట్ిి
భైట్ల ఉెంట్లెంథి.

d) యోి భైజీ ప్ాెంణరలఔు అఔుడ ఉెంఙే వసఽౄవుల ణరలఔు ాభాథరల సుపలయనిై ఫట్ిి భైట్ిెంగ్ ఉెంట్లెంథి.
e) మాడ్స ఆన్ ఔవయా నఽ జత ఙేలేెందఽఔు అదను న఼ాబృమెం ఉెంట్లెంథి.
f) ఖత కెాబభ ల చభితా భభిమ ప్ాెంఖణరలలా ఉనై అగిైాభాద నియయణ సదఽప్మాల ఆదరయెంగ
న఼ాబృమెంలల డియౌుెంట్ ఔడర ఉెంట్లెంథి.

g) న఼ాబృమానిై తగిాెంచఽకోయలెంట్ే అలా యవా, ఫెంద, ళెంసలు, ఉఖరయదల నయౖిల ఔవయా నఽ భభిమ వయద
ఖూ
ర ు భభిమ ాభాథరల ఔవభైజీలనఽ బృనయౘబెంచఽకోవచఽి.

భైట్ిెంగ్ యదరనెం ఔడర కోు బీభా ఔెంనలన్సకి కోులా భాయవచఽి.
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బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
యణజ భిసఽులఔు తీసఽఔుధే అగిైాభాద ప్లల఼ ________ ణరలఔు ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
I.
II.
III.
IV.

నేలుడె
ఇెంప్ోా జన్
నలై భెెండా
నలైయేయ కదఽ
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B.

యప్య అెంతభమాల బీభా

ఈ తయయౘ బీభానఽ యవయన నషిెం లేథర లాబ నషి బీభా అెంట్లయవ.
అగిైాభాద బీభా అధేథి బీభా ఙేలన బవనెం, ప్ాెంట్ల, మెంణరాలు, ఔియవా, ట్ిెంఖ లు, వయౄ ఔ సయవఔుల
వెంట్ియట్ికి థరభల లేథర ఆలౄ నషిెం ణరలఔు భియౘయెం ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ఈ ాభాదెం వలా బీభాథరయవ యప్యెం
ూభిౄగ గన్స, ప్క్షిఔెంగ గన్స అెంతభమానికి ఖ యవుతేెంథి. తథరుభ ఆ అెంతభమ కలెంలల లు యకలెైన
ఆభిఔ నయౖిలఔు థరభి తీసఽౄెంథి.
1. యప్య అెంతభమ ప్లల఼లల ఔవభైజీ
యవయన నషిెం (ల఼ఎల్ిా ప్లల఼ (యప్య అెంతభమెం (బీ1) అధేథి సా
 ల లాబెంగ నేభపుధే థరని నయౖినికి
ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. ఇెందఽలల నిఔయ లాబెం భభిమ యిెండిెంగ్ ఙరభీజలు, ఇెంక ఆభిఔ నయౖిలనఽ తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు
యప్భనిై యలెైనెంత తుయగ త్తభిగి యదరయణ లత్తకి తీసఽకొఙేిెందఽఔు బీభాథరయవఔు అబయ కయవిలు ఉెంట్లబ.
ఇఔ ఔవభైజీ ఉెండే ాభాథరలు, యట్ి నిమభ నిఫెంధనలు ూభిౄగ అగిైాభాద ప్లల఼ భాథిభిగధే ఉెంట్లబ.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ బూఔెంెం వచిి కయా తమాభీ ప్ాెంట్ ఔు నషిెం జభిగిెందనఽఔుెంథరెం. ఆ ఉతత్తౄ నషిెం తమాభీథరయవ
ఆథరమెంనలై ాపలవెం చాుతేెంథి. ఆ నషిెంణో ప్ట్ల ఇతయణరా అదను కయవిలు ఈ ాభాదెం వలా
తలెతౄ ేణరబ.
ఈ ప్లల఼ని కైవలెం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల ప్లల఼ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోయయౌ.
ఎెందఽఔెంట్ే ఈ ప్లల఼ కిెంద కెాబభ లనఽ కైవలెం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల ప్లల఼ణో
ఔయౌన భాతాఫే అెంగీఔభియౄ యవ.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
యప్య అెంతభమ ప్లల఼ని కైవలెం ____________ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోవచఽి.
I.
II.
III.
IV.

ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల ప్లల఼
ాభాణ అగిైాభాద ఫభెైన్ ప్లల఼
ాభాణ భభిమ ాణేఔ ాభాథరల ప్లల఼
ాభాణ ఇెంజన్సభిెంగ్ భభిమ ఫభెైన్ ప్లల఼
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C.

థో నడీ బీభా

ఫఔిభీలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, గోథరభ లు, యేర్ హౌజుల వెంట్ి యప్య ప్ాెంఖణరలలా సయవఔులు,
పభిైచర్, ఔియవా, భభిమ లాక్ ఙేలన ఫ ఔుసెంలల ఉెండే నఖదఽ వెంట్ి థ ెంగియౌెంచఖల యట్ికి ఔయౌగై నయౖినికి
ఉథేెయెంచినథి. ఔవభైజీ అవకశ్ెం కైవలెం థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిెంగ్ ఔు భాతాఫే భిబృతెం. ఈ ఆసుభనిై థీనికి
సెంఫెందిెంచిన థ ెంఖతనెం, లాభె్న్స, భఫభీ, డెకబట్ీ వెంట్ి ఇతయ ాభాథరల నఽెంచి యడిగ చాడరయౌ. ఈ
నియుచనెం భిదిలల యట్ికి ఔవభైజీ ఉెండదఽ.
1. థో నడీ బీభాలల ఔవర్ ఙేలే భిసఽులు

a) ప్ాెంఖణెంలలకి ఫలవెంతు, ళెంయత్ఔ ఙపయఫలట్ల వలా జభిగై ఆలౄ నషిెం, లేథర నషిెం.
b) బీభ ఆథరయవ ఆలౄ కి, లేథర ప్ాెంఖణరలఔు థో నడీ థ ెంఖల వలా ఔయౌగై నషిెం. బీభా ఙేలన ఆలౄ బీభాథరయవ

ప్ాెంఖణెం నఽెంచి థో నడీకి ఖ భెైణే భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. ఇతయ ప్ాెంతెం నఽెంచి థో నడీకి ఖ భెైణే
ఉెండదఽ.

2. కష్ ఔవర్
థో నడీ బీభాలల భ క పలఖెం కష్ ఔవర్. నఖదఽనఽ కైవలెం థో నడీకి యలు కని సఽయక్షితఫైన ఫ ఔుసెంలల థరచి
ఉెంచినుడె భాతాఫే అథి వభిౄసౄ ఽెంథి. నలైగ అథి అెంగీఔభిెంచిన తమాభీ, డిజెైన్ లణో ఔడి ఉెండరయౌ. కష్
ఔవర్నఽ జఞభీ ఙేలేెందఽఔు వభిౄెంఙే యభాన నిఫెంధనలనఽ థిఖ వ ఇవుడెం జభిగిెంథి:

a) ఫ ఔుసెం నఽెంచి నఖదఽనఽ థరనిై ణెయవడరనికి ఉయోగిెంఙే కీ థరుభ ణెయవడెం. ఆ కీ ని
ళెంయత్ఔెంగ, లేథర ళెంసఔు థిఖ ణరభధే ఫథిభిెంు థరుభ ఙేజికిుెంచఽకోయయౌ. థీనిై యదరయణెంగ
‘కీ కాజు’గ నలుయౄయవ.

b) ఫ ఔుసెంలల థరచి ఉెంచిన నఖదఽ ణరలఔు ూభిౄ యవభలనఽ జఞబిణర ఙేల ఉెంఙరయౌ. బీభా ఔెంనలన్స
ఫలధత అలా భికయవులలా చానెంచిన నఖదఽ బణరౄనికి భాతాఫే భిబృతెం.

c) కొనిైయయవా ఎఔుువ భిభాణెంలల ఉెండే తఔుువ యలుయైన నిలులు (త్తౄ ఫేళ్ా ై, త్తెండి గిెంజలు, చకెుయ

వెంట్ి) యట్ి యషమెంలల కై సభమెంలల బతౄ ెం నిలునఽ భిమోట్ గ భిఖణయౄయవ. థరని నఽెంచి థో నడీ
ఙేమఖయౌగిన ఖభిషి సయవఔు యలువనఽ సెంపలయత ఖభిషి నషిెంగ పలయయౄయవ. ఆ బతౄ ెంనలైధే న఼ాబృమానిై
వసాలు ఙేయౄ యవ. కఔప్ో ణే భిసఽు ఫలభి నఽెంచి బతౄ ెం నిలుఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ. ఎెందఽఔెంట్ే భెెండో
థో నడీ తక్షణెం జయఖఔప్ో వచిని పలయయౄయవ. లేథర అలా జయఖఔుెండర బీభాథరయవ అదను బదాణర
చయలు తీసఽఔుెంట్లడని పలయయౄయవ.
3. బృనయౘబెంులు

ఉథో ఖ లు, ఔుట్లెంఫ సబ లు, లేథర ప్ాెంఖణెంలల చట్ి ఫదే ెంగ ఉెండఖల ఇతయ వఔుౄలు ఙేలే థ ెంఖతనెం ఫలభి
నఽెంచి ఈ ప్లల఼ ఔవభైజీ ఔయౌెంచదఽ. అెంణేగఔ లాభె్న్స, యదరయణ థ ెంఖతధరలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేమదఽ.
అగిైాభాద, లేథర నేా ట్ గాస్క ప్లల఼ థరుభ ఔవభైజీ ఉెండే నయౖిలనఽ ఔడర బృనయౘబయౄయవ.
4. ప్ డిగిెంులు
ఈ ప్లల఼ని అలా యవా, ఫెంద లు ఉఖరయద ాభాథరలఔు ఔడర అదను న఼ాబృమానిై వసాలు ఙేల వభిౄెంజైయౄ యవ.
5. న఼ాబృమెం
థో నడీ ప్లల఼కి న఼ాబృమెం భైట్ా ల బీభా ఙేలన ఆలౄ , బీభాథరయవ నఽెంచి ధైత్తఔ ాభాదెం, నిభ్ణెం భభిమ
ప్ాెంఖణ ప్ాెంతెం, తీసఽఔునై బదాణర చయలు (ఉథరహయణఔు యచ్ భన్, థ ెంఖల అలాయెం), ఖత కెాబభ ల చభితా
వెంట్ియట్ినలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
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ళెచఽి యలువలణో ఔడిన ఉదెంణరలలా ాప్ో జల్ ఫయెంలల ఇచిిన యవభలఔు అదనెంగ అెంగీకభనికి భ ెందఽ
బీభా ఔెంనలన్స తనిఖీ ఔడర ఙేసౄ ఽెంథి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
థో నడీ ప్లల఼లల న఼ాబృమెం ______________నలై ఆదరయడెతేెంథి.
I.
II.
III.
IV.

బీభాథరయవ ప్లల఼ సుపలవెం
బీభాథరయవ ణరలఔు ధైత్తఔ ాభాదెం
నిభ్ణెం భభిమ ప్ాెంఖణు ప్ాెంతెం
నలైవన్సై
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D.

నఖదఽ బీభా

నఖదఽ యౘెండిా ెంగ్ అధేథి ఏ యప్యెంలల అబధర అయపలజెం. ఫలెంఔులు, ప్భిరరబృఔ యప్య సెంస లనఽ నఖదఽ
నషిెం ఫలభి నఽెంచి కప్డేెందఽఔు ఉథేెయెంచిన ప్లల఼ ఇథి. నఖదఽఔు ప్ాెంఖణెంణో ప్ట్ల ఫమట్ ఔడర ాభాదఫే
ప్ ెంచి ఉెంట్లెంథి. థరనిై యత్డరా ఙేసౄ ఽనైుడె, జభ ఙేసౄ ఽనైుడె, లేథర ఙెయౌాెంులు ఙేసౄ ఽనైుడె,
లేఔభిసౄ ఽనైుడె చట్ి యయవదే ెంగ థ ెంగియౌెంఙే ాభాదభ ెంట్లెంథి.
1. నఖదఽ బీభా ఔవభైజీ
నఖదఽ, ఙెఔుులు/ప్ో సి ల్ ఆయు యా వ/ప్ో సి ల్ యిెంుల యషమెంలల జభిగై నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌెంఙేెందఽఔు నఖదఽ బీభా
ప్లల఼ని యౄప్ ెంథిెంఙరయవ. ఈ ప్లల఼ యదరయణెంగ భెెండె యపలగలుగ ఔవభైజీ అెంథిసౄ ఽెంథి.
a) యయణర లలక్షన్
నఖదఽనఽ బీభాథరయవ, లేథర ఆఫ అనఽభత్తెంచిన ఉథో ఖ లు ఫమట్ తీసఽకెళ్ౄ ైనైుడె థ ెంఖతనెం,
థో నడీ, లేథర అలాెంట్ి యట్ివలా జభిగై నయౖినిై ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
యయణర యపలఖెం భెెండె బణరౄలనఽ నిభిెషిెంగ నేభపుెంట్లెంథి:
i.

ఏ నయౖినికెైధర బీభాథరయవ ఫలధత భిబృత్త: నషిెం జభిగై సెందయౌెంలల బీభా ఔెంనలన్స ఙెయౌాెంఙే ఖభిషి
బతౄ బృథి.

ii.

ప్లల఼ కలావదిలల యయణర ఙేలే ఉజఞజబెంు బతౄ ెం: న఼ాబృమానిై లెఔుఖట్ేి ెందఽఔు వభిౄెంజైలే
న఼ాబృమెం భైట్లఔు ఇథి ప్ాత్తనిధెం వళసఽౄెంథి.

ప్లల఼లనఽ అగిైాభాద బీభా తయయౘలల డిఔాభైషన్ ప్ాత్తథిఔన ఔడర అెందజైయౄ యవ. తథరుభ యయణరలల
ఉెండఖలదని పలయెంఙే బతౄ ెంనలై ప్ా యజనల్ గ న఼ాబృమానిై బీభా ఔెంనలన్స వసాలు ఙేసౄ ఽెంథి. ప్లల఼
భ గిలే సభమెంలల అట్ిథరక జభిగిన యసౄ వ యయణర ఆదరయెంగ ఆ బణరౄనిై సయవెఫలట్ల
ఙేసఽఔుెంట్లయవ. ఆ యయణర బణరౄనిై బీభాథరయవ ాఔట్ియౄ డె. ఇఔ న఼ాబృమెం భైట్ల నఖదఽనఽ కై వకిౄ
తీసఽకెళ్ౄ ైధరైడర, తీసఽకెమా ల భిబృత్త, భభిమ తీసఽకెయాన దే త్త, దాయెం, థరభి, ఇతయ బదాణర అెంరల
వెంట్ియట్ినలై ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
b) ప్ాెంఖణరల యపలఖెం
ప్ాెంఖణ/ణరళ్ెం యేలన ఫ ఔుసెం నఽెంచి థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిెంగ్ వెంట్ియట్ి వలా జభిగిన నయౖినికి ఈ యపలఖెం
ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి. ఇతయ ఼చయా న్సై ఎఖ వ అబసన పయౌతెం 3లల భనెం చభిిెంచిన థో నడీ బీభా (యప్య
ప్ాెంఖణరల) భాథిభిగధే ఉెంట్లబ.
2. ప్ డిగిెంులు
అదను న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచిన బౄదట్ ప్లల఼ని ఈ థిఖ వ యట్ిని ఔవర్ ఙేలేెందఽఔు ఔడర ప్ డిగిెంచవచఽి:

a) నఖదఽ తీసఽకెళ్ౄ ైనై వఔుౄలలాని నిజఞబతీ లేబృ
b) గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయద భిసఽులు
c) ెంనణీ భిసఽు. ఉథో ఖ లఔు యేతధరలు ెంనణీ ఙేలే సెందయౌెంగ ఉెండే భిసఽు

3. భ కఫైన బృనయౘబెంులు
యట్ిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంట్లబ:

a) ప్ యప్ట్లా, లేథర యస్యణల వలా తలెణేౄ యౖభైిజీ
b) అదీఔిత వఔుౄలు కఔుెండర ఇతయవలనఽ నబృ్ అగిెంచిన నఖదఽ ప్ో వడెం. భభిమ
463

c) గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయదెం: అదను న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచడెం థరుభ థీనికి ప్ డిగిెంు యౄెంలల ఔవభైజీ
ఇయౄయవ.

4. న఼బృ
ా మెం
బీభాథరయవ, అెంచధర యేలన బతౄ ెం నఖదఽ, ఏ సభమెంలల అబధర ఔెంనలన్స ణరలఔు ఫలధత, యయణర తయయౘ,
ఇబృడి ఉనై దాయెం, తీసఽఔునై బదాణర చయల వెంట్ియట్ి ఆదరయెంగ న఼ాబృమానిై లెకిుయౄయవ. ఏడరథి ప్ వుధర
తీసఽకెమా ల యసౄ వ నఖదఽనఽ ఫట్ిి , ప్లల఼ భ గిలేెందఽఔు 30 భోజులలాల బీభాథరయవ అెందజైలన డిఔాభైషన్
ఆదరయెంగ న఼ాబృమెంనఽ సయవెఫలట్ల ఙేయౄ యవ.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
నఖదఽ బీభా ప్లల఼ కిెంద ఈ థిఖ వ యట్ిలల థేనికి ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి?
I.
II.
III.
IV.

ప్ యప్ట్ల
ా , లేథర యస్యణల వలా తలెణేౄ యౖభైిజీ
థో నడీ వలా ప్ాెంఖణెం నఽెంచి జభిగై నఖదఽ నషిెం
అదీఔిత వఔుౄలు కఔుెండర ఇతయవలనఽ నబృ్ అగిెంచిన నఖదఽ ప్ో వడెం
గపడవలు, ఫెంద, ఉఖరయదెం
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E. యరుస యౘబౄ బీభా
ఉథో ఖ లు ఙేలే మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేబృ వెంట్ి యైట్ కలర్ ధేభల వలా ఔెంనలన్సలు ఆభిఔెంగ ఫలగ
నషిప్ో ణరబ. అెందఽకై ఫో యజ భీ, నఖదఽ అహయణ, లాభె్న్స, దఽభిునియోఖెం, డీఫల్ి వెంట్ి యౄప్లలా ఉథో ఖ లు ఙేలే
మోసెం, యభి నిజఞబతీ లేబృ వెంట్ి యట్ివలా మజభానికి జభిగై నయౖినికి భియౘభనిై యరుస యౘబౄ బీభా
అెందజైసౄ ఽెంథి.
1. యరుస యౘబౄ బీభా కిెంద ఔవభైజీ
ధేయవగ నఖదఽ సెంఫెందితఫైన నయౖిలఔు భాతాఫే ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి త యవయన నయౖిలనఽ ఇెందఽలల
ఔలయవ.

a) నషిెం డఫ ో, లలఔభిట్ీలు, సయవఔుల యౄెంలల ఉెండరయౌ
b) మోసూభిత చయ నిభైెయెంచిన ఫలధతల నియుహణ సెందయౌెంగ జభిగి ఉెండరయౌ;
c) ఆ నయౖినిై ప్లల఼ భ గిలన 12 ధలలలాు ఖ భిౄెంచి ఉెండరయౌ, లేథర ఉథో గి భయణెం, భజీధరభా,
ణొలగిెంు సభమెంలల (ఏథి భ ెందఽగ అబణే అథి) ఖ భిౄెంచి ఉెండరయౌ.

d) నిజఞబతీ లేని ఉథో గిని ఖనఽఔ త్తభిగి యధఽలలాకి తీసఽఔుెంట్ే థరనికి సెంఫెందిెంచి ఎలాెంట్ి ఔవభైజీ
ఇవుఫడదఽ.

2. యరుస యౘబౄ బీభా యకలు
యరుస యౘబౄ ప్లల఼లా ల లు యకలుధరైబ. యట్ిని థిఖ వ చభిిెంచడెం జభిగిెంథి:

a) వకిౄఖత ప్లల఼
ఈ తయయౘ ప్లల఼ని కైవలెం వకిౄకి భాతాఫే గభెెంట్ీ ఇచిిన సెందయౌెంలల యడణరయవ. ఉథో గి నేయవ, హో థర,
భభిమ గభెెంట్ీ బణరౄలనఽ నేభపుధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

b) ఉభ్డి ప్లల఼
గభెెంట్ీ వభిౄెంఙే ఉథో ఖ ల నేయాణో ఔడిన ఱలడాల్ ఈ ప్లల఼లల ఉెంట్లెంథి. థరెంణోప్ట్ల ాత్త ఉథో గి
యధఽలనా భభిమ వకిౄఖత సమ్ ఇనా్ర్ు లనా నేభపుెంట్లయవ.

c) ఫ్ోా ట్ిెంగ్ ప్లల఼, లేథర ఫ్ోా ట్ర్
ఈ ప్లల఼లల వఔుౄల నేయా వ భభిమ యధఽలనఽ ఱలడాల్ లల ఙేభియౌ్ ఉెంట్లెంథి. కఔప్ో ణే వకిౄఖత గభెెంట్ీ
బణరౄలఔు ఫదఽలుగ నిభిెషి గభెెంట్ీ బణరౄనిై బతౄ ెం ఖూ
ర ునలై „ఫ్ోా ట్డ్స‟ ఙేయౄ యవ. ఎవభెైధర ఔ ఉథో గి
యషమెంలల ఙేలే కెాబభ నఽ ఫ్ోా ట్డ్స గభెెంట్ీ నఽెంచి బృనయౘబయౄయవ (యసౄ వ బణరౄనిై అదను
న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంు థరుభ భీ ఇన్ లేిట్ ఙేసఽకోని క్షెంలల).

d) ప్ జిషనా ప్లల఼
ఇథి ఉభ్డి ప్లల఼ భాథిభిగధే ఉెంట్లెంథి. ణేడర ఏబృట్ెంట్ే నేయానఽ యడట్లనికి ఫదఽలుగ ఱలడాల్ లల
ఉథో ఖ ల „ప్ జిషనా ‟నఽ యడణరయవ. నిభిెషి బణరౄనికి యట్ిని గభెెంట్ీ ఙేయౄ యవ.

e) ఫలాెంకెట్ ప్లల఼
ఈ ప్లల఼ నేయా వ, ప్ జిషనా నఽ చాఔుెండర బతౄ ెం ఉథో ఖ లెందభిన్స ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఉథో గి యషమెంలల బీభా
ఔెంనలన్సలు ఎలాెంట్ి యఙరయణల ఙేమవు ఔడర. ఇలాెంట్ి ప్లల఼లు ఙరలాభెంథి ఉథో ఖ లుెండి, యభిని
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ఖ భిెంచి మజభాధే ఫలగ యఙరయణ ఙేల ఉెండే ఔెంనలన్సలఔు ఫలగ నుణరబ. అబణే మజభాని వదె ఉెండే
భిపభెనఽ్లనఽ భాతాెం కెాబెం సభమెంలల బీభా ఔెంనలన్సకి యదిగ అెందజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఈ ప్లల఼ని
కైవలెం నేయవ ాకాతేలునై నలదె ఔెంనలన్సలఔు భాతాఫే జఞభీ ఙేయౄ యవ.
3. న఼ాబృమెం
న఼ాబృమెం భైట్ల యప్య తయయౘ, ఉథో గి హో థర, తనిఖీల వవస భభిమ యయేక్షణలనలై ఆదరయడెతేెంథి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
యరుస యౘబౄ బీభా ________________ఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.
I.
II.
III.
IV.

ఉథో ఖ ల యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేబృ వలా నషిప్ో బయ మజభానఽలఔు
మజభానఽల యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేబృ వలా నషిప్ో బయ ఉథో ఖ లఔు
థర్ు ప్భీి యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేబృ వలా నషిప్ో బయ మజభానఽలఔు, ఉథో ఖ లఔు
ఔెంనలన్స మాజభానెం యరుస గాతేఔెం, నిజఞబతీ లేబృ వలా ఆభిఔెంగ నషిప్ో బయ యట్లథరయవలఔు
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F.

ఫలెంఔుల ఇెండెబృైట్ీ బీభా

ఈ సభఖర ఔవభైజీ ఫలెంఔులు, ఎన్ బీఎఫ్ ల఼లు, డఫ ోణో ఔడిన కయఔలాప్లు నియుభిౄెంఙే ఇతయ సెంస ల కోసెం
యౄప్ ెంథిెంఙరయవ. డఫ ో భభిమ లలఔభిట్ీల యషమెంలల ఇబృడి ఉెండే ాణేఔ భిసఽులనఽ దిఱిలల ఉెంచఽఔుని
థీనిై తమాయవ ఙేరయవ.
1. ఫలెంఔుల ఇెండెబృైట్ీ బీభా కిెంద ఔవభైజీ
ఫలెంఔుల అవసభలఔు అనఽఖ ణెంగ ఈ ప్లల఼లల లు తయయౘలుధరైబ.

a) ప్ాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం, థో నడీ, అలా యవా, ఫెంద వెంట్ియట్ి వలా నషిప్ో బన, లేథర ప్డెైన
నఖదఽ లలఔభిట్ీలు

b) ఉథో ఖ ల నియా క్షెంణో ప్ట్ల ఏ కయణెంణో అబధర ఆలౄ ని ప్ాెంఖణెం ఫమట్ అదీఔిత వఔుౄలు
తీసఽకెళ్ౄ ైనై సెందయౌెంలల జభిగై నషిెం

c) డరాఫ్ుిలు, క్్డ్స డిప్జిట్ యల఼దఽలు, ఙెఔుుల ఫో యజ భీ, లేథర ఆలి భైషన్ వెంట్ియ
d) డఫ ో/లలఔభిట్ీలు లేథర తనకా నలట్ిిన వసఽౄవుల యషమెంలల ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లేబృ
e) భిజిసి ర్ు ప్య్ల్ సభీుసఽల డియచర్ లు
f) అనలైజయా నిజఞబతీ లేబృ
g) „జనణర ఏజెెంట్లా‟ „ఙోట్ీ ఫచత్ యోజధర ఏజెెంట్లా‟ వెంట్ి ఫలెంఔు ఏజెెంట్ా ఙేత్తలల ఉెండగ నషిప్ో బన
య భ ్.

ఈ ఔవభైజీని డిసువభీ ప్ాత్తథిఔన జఞభీ ఙేమడెం జయవఖ తేెంథి. అెంట్ే జభిగిన నయౖినిై ఖ భిౄెంచిన న఼భిమడ్స నఽ
ఫట్ిి ఈ ప్లల఼ ప్ యత్తసెంథిసౄ ఽెంథి. అెంణే త అథి జభిగినుడే అని కదఽ. కన్స యసౄ వ నషిెం జభిగిన
సభమెంలల భాతాెం ఈ బీభా ఔవభైజీ ఉెండి ఉెండరయౌ.
యెంాథరబఔెంగ చాలేౄ , జభిగిన నయౖినిై ఔనినలట్ిడరనికి 2 ఏళ్ా భ ెందఽ జభిగిన నయౖిలనఽ భాతాఫే త్తభిగి
ఙెయౌాయౄ యవ. అథి ఔడర అలా నషిెం జభిగిన ణేథీ ఔట్ే భ ెందఽ నఽెంచీ ప్లల఼ కొనయఖ త ఉెండి ఉెండరయౌ.
2. భ కఫైన బృనయౘబెంులు
యట్ిలల ఈ థిఖ వయ ఉెంట్లబ:

a) వయౄ ఔ నయౖిలు
b) నియా క్షెం (యఫ్టి యేర్ ధేభలు భభిమ పలఖయుభ లు/డెైభెఔియా నిజఞబతీ లేబృ)
3. సమ్ ఇనా్ర్ు
సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఫలెంక్ నిభేభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇథి యదరయణెంగ ణొయౌ 5 లలక్షనా నలై ఫ్ోా ట్ అవుత ఉెంట్లెంథి.
ఈ సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ „ఫేలక్ సమ్ ఇనా్ర్ు ‟ అెంట్లయవ. ఇథి ఙరలదనఽఔుెంట్ే అదను సమ్ ఇనా్ర్ు నఽ ఔడర
లలక్షన్ (1) భభిమ (2) కోసెం కొనఽగోలు ఙేమవచఽి. సమ్ ఇనా్ర్ు నలై ఔ తనిసభి భభిమ ఆట్ ఫేట్ిక్
భీఇన్లేిట్ఫెంట్ నఽ ఔడర అదను న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచిన బౄదట్ ఈ ప్లల఼ అనఽభత్తసఽౄెంథి.
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4. భైట్ిెంగ్
న఼ాబృమెం లెకిుెంు ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:
a)
b)
c)
d)

ఫేలక్ సమ్ ఇనా్ర్ు
అదను సమ్ ఇనా్ర్ు
లఫోెంథి సెంక
రకల సెంక

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6
ఫలెంఔుల ఇెండెబృైట్ీ ప్లల఼ యషమెంలల కిెంథియట్ిలల యేట్ికి ఔవభైజీ ఇవువచఽి?
I.
II.
III.
IV.

ప్ాెంఖణెం లలల అగిైాభాదెం వలా నషిప్ో బన, లేథర ప్డెైన నఖదఽ లలఔభిట్ీలు
ఙెఔుుల ఫో యజ భీ, లేథర ఆలి భైషన్ వెంట్ియ
డఫ ో యషమెంలల ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లేబృ
నలైవన్సై

468

నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼

G.

ఇట్ీవయౌ కలెంలల ాెంచ వయౄ ఔెంలల ఆబయణరల యషమెంలల, భ కెంగ వజఞాల యషమెంలల పలయత్ ధరమఔునిగ
ఎథిగిెంథి. థిఖ భత్త ఙేసఽఔునై భ డి వజఞాలనఽ కోల, ఫయవఖ నలట్ిి ఎఖ భత్త ఙేయౄ యవ. ఈ ప్లల఼ జూమలర్
ణరలఔు భిసఽులనిైెంట్ిన్స ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే అతని యప్యెం ళెచఽి యలువ, తఔుువ భిభాణెంలల
ా , భిసి ఽ యచీల వెంట్ియట్ిణో ఔడెఔుని
ఉెండే ఆబయణరలు, ఫెంగయవ, యెండి వసఽౄవులు, వజఞాలు, యలుయైన భళ్ై
ఉెంట్లెంథి. ఈ యలుయైన వసఽౄవులనఽ పలభీ భిభాణెంలల నిలు ఙేమడెం, భభిమ యట్ిని లు ప్ాెంఖణరల భధ
తయయౌెంచడెం వెంట్ియ ఔడర అవసయెం.
1. నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼ ఔవభైజీ
నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼ ఇలాెంట్ి భిసఽులనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. థీనిై ధరలుఖ యపలగలుగ వభీాఔభిెంఙరయవ.
1వ యపలఖెం కిెంద ఔవభైజీ తనిసభి. బృఖణర యపలగలనఽ బీభాథరయవ తన ఇషిెం ఫేయఔు ఎెంచఽకోవచఽి. ఇథి
ఔ ప్కైజీ ప్లల఼.

a) యపలఖెం I: ఇథి బీభాథరయవ ప్ాెంఖణెంలల అగిైాభాదెం, నేలుడె, నడెఖ ప్ట్ల, థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిెంగ్,
హో లు ప్, తెఫ్టి, భఫభీ, అలా యవా, ఫెంద, ళెంయత్ఔ నషిెం, భభిమ ఉఖరయదెం వెంట్ియట్ి వలా జభిగై
నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

b) యపలఖెం II: బీభా ఙేలన ఆలౄ బీభాథరయవణో ప్ట్ల నిభిెషిఫైన ఇతయ వఔుౄల అదీనెంలల ఉనైుడె
జభిగై నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

c) యపలఖెం III: ఇలాెంట్ి ఆలౄ భిజిసి ర్ు ప్య్ల్ ప్ో సఽిలల, యమ భాభాన యయణరలల ఉెండగ జభిగై
నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

d) యపలఖెం IV: వయౄ ఔెం భభిమ ప్ాెంఖణెంలలని కభలమ పభిైచర్ భభిమ ట్ిెంగ్ లఔు యపలఖెం Iలల
నేభపునై భిసఽులఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి.

ాత్త యపలగన్సై న఼ాబృమెం లెకిుెంు కోసెం యడిగ భైట్ిెంగ్ ఙే యౄయవ.
2. భ కఫైన బృనయౘబెంులు:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ఉథో ఖ లు, ఏజెెంట్ల
ా , ఔట్ి యవా, గోల్ు ల్త్ ల నిజఞబతీ లేబృ
ాజఞ సెందయశన సెందయౌెంగ ఉెంచిన ఆలౄ
యేసఽఔునైుడె/వకిౄఖత అవసభలఔు తీసఽకెళ్ౄ ైనైుడె ప్ో ణే
యప్య యేళ్ల తభుత సఽయక్షితెంగ నలట్ిని ఆలౄ
భత్తా ూట్ డిస్క నేా యెండో లలా నలట్ిిన ఆలౄ
ఉథో ఖ ల భభిమ బీభాథరయవ ఔుట్లెంఫ సబ ల నిజఞబతీ లేబృకి ఔవభైజీ ఉెండదఽ. యరుస యౘబౄ
ఔవర్ నఽ ూభిౄ యక్షణ కోసెం బీభాథరయవ ఔడర తీసఽకోయయౌ.

3. న఼ాబృమెం
భిసఽులనఽ ాత్త కైసఽ లలనా ఫభిట్ ఆదరయెంగ భైట్ిెంగ్ ఙేయౄ యవ. ాత్త లలక్షన్ ఔ బునైెంగ న఼ాబృమెంనఽ
ా జివ్ యిరెంగ్ యౄభ , భభిమ ఇతయణరా
వభిౄెంజైయౄ యవ. యడిగ యచ్ భన్, ల఼ల఼ ట్ీయ/అలాయెం వవస , ఎక్్ ఔ
బదాణర వవస లఔు డియౌుెంట్ల
ా ెంట్లబ.
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బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 7
నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼ కిెంద బీభా ఙేలన ఆలౄ కి భిజిసి ర్ు ప్య్ల్ థరుభ ామాణెంలల ఉెండగ నషిెం
జభిగిణే థరనిై ____________కిెంద ఔవర్ ఙేయౄ యవ.
I.
II.
III.
IV.

లలక్షన్ I
లలక్షన్ II
లలక్షన్ III
లలక్షన్ IV
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H.

ఇెంజన్సభిెంగ్ బీభా

ఇెంజన్సభిెంగ్ బీభా అధేథి యదరయణ బీభా రక. అగిైాభాద బీభా విథిేణో ప్ట్లగ ఇథి ఔడర ఎథిగిెంథి. థీని
భూలాలనఽ ప్భిరరబృకీఔయణ విథిేలల చాడ చ్ఉ. థరనివలేా ప్ాెంట్ల భభిమ మెంణరాల కోసెం ాణేఔ బీభా
ఆవశ్ఔత ఏయడిెంథి. ఆల్ భిస్కు్ ఔవర్ కధ్ుినఽ ఔడర ఇెంజన్సభిెంగ్ ప్ాజెఔిుల యషమెంలల అబువిథిే ఙేమడెం
జభిగిెంథి. ాణేఔెంగ బృనయౘబెంచినయ త బృఖణర అనిై యకల నయౖిలఔ ఔవభైజీ ఉెంట్లెందనైభాట్.
నిభ్ణెం నఽెంచి భీక్షల థరక ప్ాెంట్ల కయఔలాప్లు ప్ాయెంబుెంఙే థరక లు యబలలా ఉనై ఉతతే
ౄ లఔు
ె
ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. ఈ బీభాఔు యనియోఖథరయవలు నలద, చినై ప్భిరరబృఔ యపలగల యయవెంట్లయవ. యదఽత్
భిఔభలునై మూనిట్ా ణో ప్ట్ల నలదె ప్ాజెఔిులు ఙేట్ేి కెంట్లాఔియా వ ఔడర ఇెందఽలలకి వయౄయవ.
ఇెంజన్సభిెంగ్ బీభా ప్లల఼ల యకలు
ఈ తయయౘ బీభా కిెంథికి వఙేి నలదె ప్లల఼లనఽ భనబృుడె సా
 లెంగ చాథరెెం.
1. కెంట్లాఔియా ఆల్ భిస్కు్ (ల఼ఏఆర్) ప్లల఼
చినై బవధరలు బదలుఔుని నలదె డరభ లు, బవధరలు, బిాడజ ల
ి ు, య యెంగల వెంట్ియట్ిని నిభి్ెంఙే కెంట్లాఔియా వ
భభిమ లయల్ ఇెంజన్సభిెంగ్ ప్ాజెఔిులలా ఉనై యభి ాయోజధరలనఽ భియక్షిెంఙేెందఽఔు ఈ ప్లల఼ యౄప్ ెంథిెంథి.
ఇథి ఆల్ భిస్కు ఔవర్ ఇసఽౄెంథి.తథరుభ బీభాథరయవ ఆలౄ కి నిభ్ణ ప్ాెంఖణెంలల జభిగై ఎదఽయవ చాడని, ఆఔల్ఔ
నయౖిలఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి. థర్ు ప్భీి ఫలధత భభిమ ఇతభలఔు ఔడర వభిౄెంఙేలా థీనిై యసౄ భిెంచఽకోవచఽి.
యదిెంఙే న఼ాబృమెం ప్ాజెఔిు సుపలవెం, వమెం, కలావది, పౌగోయఔ ప్ాెంతెం, భభిమ ట్లిెంగ్ న఼భిమడ్స లనలై
ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
2. కెంట్లాఔియా ప్ాెంట్ భభిమ ఫఱ఼నభీ (ల఼న఼ఎెం) ప్లల఼
నిభ్ణ యప్యెంలల ఉనై కెంట్లాఔియాఔు నుతేెంథి. కైన
ర ా ఽ, ఎక్్ ఔయేట్యా వెంట్ి యట్నిైెంట్ికీ ఎదఽయవ చాడని,
ఆఔల్ఔ నయౖిల ఫలభి నఽెంచి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. అయ ఈ థిఖ వ నేభపునై యధెంగ ఉెంట్లబ:

a) థో నడీ, థ ెంఖతనెం, ఆర్ ఎస్క ఎెండీట్ీ
b) అగిైాభాదెం, నడెఖ ప్ట్ల, ఫమట్ి నేలుడె, బూఔెంెం, ఇతయ ప్ాఔిత్తఔ యతేౄలు
c) భానవ నియా క్షమమెం, జఞయవడె, డట్ెం, ఔుఔలడెం, ఖ దఽెకోవడెం వెంట్ియట్ి వలా ని ప్ాెంతెం
వదె జభిగై ాభాద డరఫేజీ

న఼బృ
ా మెం అధేథి ప్ాెంఖణెంలల యడే భిఔభల తీయవనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
భిఔభలు నిలల ఉధరై, యరరెంత్తలల ఉధరై, యబాభిఙేెందఽఔు, లేథర ఆ తభుత త్తభిగి బిగిెంఙేెందఽఔు ని
ఙేసౄ ఽధరై ఔవభైజీ ని ఙేసౄ ఽెంథి. అయ కెంట్లాఔిర్ య ెంత ప్ాెంఖణరలలా ఉనైుడె ఔడర ఔవభైజీ వభిౄసౄ ఽెంథి.
3. ఎభెక్షన్ ఆల్ భిస్కు్ (ఈఏఆర్) ప్లల఼
థీనిై యోి భైజీ ఔమ్ ఎభెక్షన్ (ఎస్క ల఼ఈ) ప్లల఼ అెంట్లయవ. నిభ్ణెంలల ఉెండి, ఆ సభమెంలల లు ఫమట్ి భిసఽుల
ఫలభిన డఖల ప్ాజెఔిులఔు ఇథి నాని్ల్ ఔు లేథర కెంట్లాఔియాఔు నుతేెంథి. ఇథో సభఖర బీభా ప్లల఼. యభగిర
లలైట్ వదె థిగిన దఖా భి నఽెంచి బదలుఔుని అనిై యకలెైన యట్ికీ ప్ాజెఔిు కలావది ప్ డవుధర వభిౄసౄ ఽెంథి.
ప్ాజెఔిునఽ భీక్షిెంచి, యనెంచి, ని ఙేమడెం బదలు నలట్ిిెంచి, అగిెంఙే థరక అనైభాట్.
వసాలు ఙేలే న఼ాబృమెం ప్ాజెఔిు సుపలవెం, కయవి, కలావది, పౌగోయఔ ప్ాెంతెం, ట్లిెంగ్ న఼భిమడ్స లనలై ఆదరయడి
ఉెంట్లెంథి.
అవసయఫైణే ఫభెైన్ ఔవర్ నఽ ఔడర ఎయక్షన్ ప్లల఼ణో ప్ట్ల జఞభీ ఙేయౄ యవ. ామాణెం నఽెంచి భిఔభలు,
యభగిరని నిభ్ణ స లానికి ఙేభైిథరక ఇథి వభిౄసౄ ఽెంథి.
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4. మాెంత్తాఔ యైపల ప్లల఼ (ఎెంబీ)
ఇథి మెంణరాలణో ని ఙేలే ాత్త భిశ్భ
ర ఔ నుతేెంథి. ఎెందఽఔెంట్ే మెంణరాల యైపలెం వలా ప్ాెంట్ల
భూలయేతఔు ఖ యబయ తీవా భిణరభాలుెంట్లబ. జనభైట్యవా, ట్లాన్్ ఫయ్ర్ ఇతయ యదఽత్, మాెంత్తాఔ, యౌఫిెంగ్
భిఔభలు ఈ జఞబిణరలల ఉెంట్లబ.
ఏ కయణెంణో అబధర మాెంత్తాఔ, యదఽత్ యైపలెం వలా జభిగై ఆఔల్ఔ, పౌత్తఔ నయౖినికి (కొనిై బృనయౘబెంులు
బృనయౘ) ఈ ప్లల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:

a)
b)
c)
d)

ని ఙేసౄ ఽనైుడె, యరరెంత్తగ ఉనైుడె
కీానిెంగ్, లేథర ఒవభయౌెంగ్ కోసెం యథీసౄ ఽనైుడె
కీానిెంగ్, లేథర ఒవభయౌెంగ్ సెందయౌెంగ లేథర ఆ తభుత భయా బిగిెంఙే సెందయౌెంగ
ప్ాెంఖణెంలల అట్ృ ఇట్ృ త్తుతేనైుడె

న఼ాబృమెంనఽ కోు మెంతాెం ణరలఔు భీ ఇన్ లేిట్ యలువనలై వసాలు ఙేయౄ యవ. మెంణరానిై బతౄ ెంగ బీభా
ఙేయౄ యవ. భైట్ా ల మెంతాెం తయయౘనఽ ఫట్ిి ఉెంట్లబ. థరన్ఇన యడే భిశ్భ
ర , థరని యలువ ఔడర ఉెంట్లెంథి. యిెండ్స
ఫై సదఽప్మాలు, అెందఽఫలట్లలల ఉనై లేర్ ప్యవిలు భభిమ కెామమ్ చభితాలనఽ ఫట్ిి డియౌుెంట్ల
ా ఔడర
ఇయౄయవ.
5. ఫలబలర్ భభిమ నలాజర్ ప్ాెంట్ ప్లల఼
ఇథి ఫలబలయా నఽ భభిమ ఆయభి ధౌఔలఔు థిఖ వ ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి:

a) అగిైాభాదెం కఔుెండర ఫలబలయా ఔు భభిమ /లేథర ఆయభి ప్ాెంట్ా ఔు భభిమ ఔున ఉనై బీభా
ఙేలన ఆలౄ కి జభిగై ఇతయణరా నషిెం; భభిమ

b) థర్ు ప్భీి వఔుౄలఔు పౌత్తఔ ాభాదెం, ఆలౄ కి నషిెం, ఫలబలయవా భభిమ /లేథర ఆయభి ప్ాెంట్ా లల అెంతయా త

త్తౄ డి కయణెంగ జభిగై నేలుళ్ా వలా ఔయౌగై నషిెం ఫలభి నఽెంచి బీభాథరయవఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄెంథి.
ా జివ్ కఫట్ిి సభెైన ఔవభైజీ కోసెం భెెండిెంట్ిన్స
అగిైాభాద ప్లల఼, ఫలబలర్ బీభా ప్లల఼లు యసయెం ఎక్్ ఔ
తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అనిై ఇెంజన్సభిెంగ్ ప్లల఼లా లనా సమ్ ఇనా్ర్ు భీనేాస్క ఫెంట్ యలువగ ఉెండరయౌ.
6. ఫఱ఼నభీ లాస్క ఆఫ్ ప్ాట్్ (ఎెంఎల్ ఒన఼) ప్లల఼

మాెంత్తాఔ యైపలెం లేథర ఫలబలయా నేలుడె వలా పలభీ నయౖిలు జభిగై ఆయుయభ నై భిశ్భ
ర లఔు ఈ ప్లల఼
నుతేెంథి.
యైపలెం, లేథర నషిెం భభిమ ునఃయనఔు భధ ఉెండే కలావది ఎఔుువగ ఉెంట్ే, ఆ సభమెంలల కోలలబయ
లాపలనిై ఈ ప్లల఼ భియౘయెంగ అెందజైసౄ ఽెంథి. ట్భోైవర్ తఖా దల, వభిుెంగ్ వమెం నలయవఖ దల వెంట్ియట్ిని
ఔడర అెంథిసౄ ఽెంథి. ఇఔ యప్య అెంతభమ ప్లల఼ ణరలఔు నిమభ నిఫెంధనలు అగిైాభాద ప్లల఼ నషిెంణో
సభానెంగ ఉెంట్లబ. యట్ిని ఖత అదరమాలలా చభిిెంచడెం జభిగిెంథి.
7. నిలుల క్షీణత ప్లల఼
యౕతల గిడుెంగి (వకిౄఖత లేథర సహకయెం సెంగెం) మజభానికి, లేథర నయెంచఖల థరభల నిలు కోసెం యట్ిని
య్జునలై తీసఽఔుధే యభికి ఈ ప్లల఼ నుతేెంథి. ప్ాెంట్ల భిాజభైషన్ యైపలెం భభిమ మాెంత్తాఔ యైపలెం వలా
భభిమ ఉయౖోృ ఖరత నలయవఖ దల వలా భభిమ ఆఔల్ఔ సభసల వలా నిలులలా నమోదబయ క్షీణతఔు ఇథి ఔవభైజీ
ఔయౌసఽౄెంథి.

8. యదఽత్ భిఔభల ప్లల఼
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ఇథి లు యకలెైన యదఽత్ భిఔభలఔు, అెంట్ే ల఼న఼మూ, కీఫో యవులు, భానిట్యవా, నాెంట్యవా, మూన఼ఎస్క, లసిమ్
యఫ్టి యేర్ వెంట్ియట్ిణో ఔడిన బతౄ ెం ఔెంూట్ర్ వవస వెంట్ియట్ికి ఔవభైజీ ఔయౌసౄ ెంఉథి. అెంణేగఔ ఎబర్
ఔెండిషనిెంగ్, ళట్ిెంగ్, యదఽత్ ఆథర వెంట్ి సయౘమ యభగిరకి ఔడర ఇథి వభిౄసౄ ఽెంథి.
ఇథి అగిైాభాద బీభా, మాెంత్తాఔ యైపల బీభా భభిమ థో నడీ బీభాల ఔలఫో త. లలబూబషిఫైన డిజెైన్
(యభెెంట్ీలల ఉెంట్ే ఔవభైజీ వభిౄెంచదఽ), ప్ాఔిత్తఔ యతే
ౄ లు; యోలేిజీ ళెచఽితఖా ల వలా లలబూబషిఫైన
నితీయవ, యౖక్ వెంట్ియ, థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిెంఖ, థ ెంఖతనెం వెంట్ియట్నిైెంట్ిన్స ఈ ప్లల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
మజభాని, య్జుథరయవ, అథెెథరయవలఔు ాత్త కైసఽలలనా ఫలధతలు, లమబియౌట్ీల ఆదరయెంగ ఈ ప్లల఼ వభిౄసౄ ఽెంథి.
ఇెందఽలల యదరయణెంగ భూడె యపలగల నయౖిలుెంట్లబ:

a) యపలఖెం 1: భిఔభలఔు నషిెం, డరఫేజీ
b) యపలఖెం 2: ఔెంూట్ర్ ఎక్్ ట్యైల్ యౘర్ు డిసఽుల వెంట్ి ఎక్్ ట్యైల్ డేట్లఔు నషిెం, డరఫేజీ
c) యపలఖెం 3: నలభిగై ని వమెం. ాణరభాైమ భిఔభలనఽ 12, 26, 40 లేథర 52 యభల థరక
అెందజైలేలా చాలేెందఽఔు.

9. అడరున్్ లాస్క ఆఫ్ ప్ాట్ ఔవర్ (ఏఎల్ ఒన఼) లేథర డిలే ఇన్ యియి ప్ ప్లల఼ (డీఎస్క మూ)
ఇథి మాదిచిిఔ నయౖిల వలా ప్ఆయజెఔిు ఆలసఫైణే తలెణేౄ ఆభిఔ నయౖిలనఽ ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ప్ాజెఔిు వలా
భయయౌ్న ఆఆమానిై నషిప్ో బన బీభాథరయవఔు, అలాగై ప్ాజెఔిులల తభ ాయోజధరలనఽ కోలలబయ
సెంస లఔుఇథి నుతేెంథి. థీనిై ఎెంల఼ఎఫ్/ఎఫ్ ఏఆర్/ల఼ఏఆర్ ప్లల఼లఔు కొనయగిెంుగ ప్ాజెఔిు బదలబయ
భ ెందఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.
ట్ర్్ లలనఽ, డిఫెంచయా నలై వడీు, యేతధరలు, జీణరల వెంట్ి ఇతయణరా ఆభిఔ నయౖిలనఽ ఔడర ఈ ప్లల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
భభిమ ఱలడాల్ు ణేథీఔలాా యప్యెం జభిగి ఉెంట్ే భయయౌ్న, జయఖని కయణెంగ నషిప్ో బన నిఔయ లాపలనిై
ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
న఼ాబృమెం భైట్ిెంగ్ అధేథి లు కీలఔ కయకలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. భీ ఇనా్భెన్్ సదఽప్మభూ ఉెంట్లెంథి.
అెంచధర యేలన సా
 ల లాబెం భభిమ ట్భోైవర్ భభిమ ఇెండెబృైట్ీ కలెం వెంట్ియ ఔడర ఙెయౌాెంఙరయౌ్న
న఼ాబృమెం లెకిుెంులల కీలఔఫే.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 8
డిలే ఇన్ యియి ప్ ప్లల఼ని ______________ అని ఔడర అెంట్లయవ.
I.
II.
III.
IV.

ఫఱ఼నభీ లాస్క ఆఫ్ ప్ాట్్ ఔవర్
అడరున్్ లాస్క ఆఫ్ ప్ాట్్ ఔవర్
కెంట్లాఔిర్్ ఆల్ భిసు ఔవర్
కెంట్లాఔిర్్ ప్ాెంట్ అెండ్స ఫఱ఼నభీ ఔవర్
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I.

భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల బీభా

పలయత్లల ఎఔుడెైధర ఉనై నిభ్ణ భభిమ నిలు సదఽప్మాలఔు కై ప్లల఼ కిెంద ఔవభైజీ ఔయౌఙేెందఽఔు
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల బీభా ప్లల఼ని యౄప్ ెంథిెంఙరయవ. సయవఔు నషిెం భభిమ యప్య అెంతభమాలఔు
ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.
ఈ ప్లల఼ యదరయణెంగ థిఖ వ యట్ిని ఔయౌసఽౄెంథి:
i.

అగిైాభాదెం భభిమ బీభా దే తలలా పలఖెంగ నేభపునై ఇతయ ాభాథరలు

ii. థో నడీ (లాభె్న్స బృనయౘ)
iii. మాెంత్తాఔ యైపలెం/ఫలబలర్ నేలుడె/యదఽత్ భిఔభల యైపలెం.
iv. నలైన నేభపునై ాభాథరల వలా ణెలెణేౄ యప్య అెంతభమెం
(ఖభనిఔ: నలైన నేభపునై (ల) ణరలఔు ాభాథరల వలా ణెలెణేౄ యప్య అెంతభమెం యదరయణెంగ ప్కైజీలల
ఉెండదఽ. కన్స ఆి నల్ గ ఎెంచఽకోవచఽి)
 వకిౄఖత ప్లల఼ణో ప్ో యౌలేౄ అతెంత యసౄ ిత రలణ
ర ణో ఔడిన ఔవభైజీని ఈ ప్లల఼ అెంథిసౄ ఽెంథి.
 ఈ ప్లల఼కి న఼ాబృమెం భైట్ా ల తీసఽఔునై ఔవర్, కెాబభ ల అనఽబవెం, ఎెంచఽఔునై తగిాెంులు, ఎెంఎల్
ఒన఼కి భిసఽు భథిెంు నియేథిఔ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 9
థిఖ వ నేభపునై యట్ిలల ఏథి అనిై భిసఽుల బీభాలల ఔవర్ కదఽ?
I.
II.
III.
IV.

అగిైాభాద బీభా ప్లల఼ ాకయెం అగిై ాభాదెం భభిమ ాణేఔ ాభాథరలు
లాభె్న్స
మెంత్తాఔ యైపలెం
యదఽత్ భిఔభలు
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J.

ఫభెైన్ బీభా

ఫభెైన్ బీభానఽ భెెండె యకలుగ వభీాఔభియౄ యవ: ఫభెైన్ సయవఔులు భభిమ ఫభెైన్ హల్
1. ఫభెైన్ కభోా బీభా
ఫభెైన్ అధే దెం సభ దా దఽయఘట్నల వలా జభిగై సయవఔు నయౖినిై సాచిెంచిధర ఫభెైన్ కభోా బీభా అెంతఔెంట్ే
ఙరలా ఎఔుువ యట్ిధే ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. భెైలు, భోడెు, సభ దా, యమ లేథర భిజిసి ర్ు ప్ో స్కి థరుభ థేయౕమెంగ,
యథేరల నఽెంచి ఔడర యయణరలల ఉెండగ జభిగై సయవఔు నయౖినికి ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి. ఇఔ సయవఔుల తయయౘ
ఔడర వజఞాలు బదలుఔుని ఇెంట్ి యభగిర, లఫెంట్, త్తెండి గిెంజల వెంట్ి ఫల్ు వసఽౄవులు, ప్ాజెఔిుల
యషమెంలల డెైఫని నల్ కభోా వెంట్ి యట్ిథరక ఉెంట్లెంథి.
కభోా బీభా థేయౕమ వయా ఔెంణో ప్ట్ల అెంతభజతీమ వయౄ ఔెంలల ఔడర కీలఔ ప్తా ప్ో ఱసౄ ఽెంథి. ఙరలా అభ్ఔు
కెంట్లాఔుిలలా సయవఔులఔు కొనఽగోలుథరయవ గన్స, అభ్ఔెంథరయవ గన్స ఔచిితెంగ నషిెం, డరఫేజీలఔు బీభా
ఙేబెంఙరలనైథి నిఫెంధనగ ఉెంట్లెంథి.
బీభానఽ ాపలయతెం ఙేలేథెవయవ: వసఽౄవుల (ఔన్ లలైన్ ఫెంట్) కొనఽగోలుథరయవ, లేథర అభ్ఔెంథరయవ అభ్ఔు
కెంట్లాఔుినఽ అనఽసభిెంచి యట్ిని బీభా ఙేబెంచవచఽి.
భభెైన బీభా కెంట్లాక్ిలల అెంతభజతీమెంగ వభిౄెంఙే సదఽప్మాలుెండరయౌ. ఎెందఽఔెంట్ే థేరల సభిహదఽెలఔు
అతీతఫైన ప్ాెంణరలలా సయవఔులనఽ ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఈ ఔవయా నఽ అెంతభజతీమ చట్లిలు భభిమ ప్లల఼ణో
ప్ట్లగ ఉెండే లు కాజులనఽ ఫట్ిి చాయౄయవ.
భ్యౌఔ ప్లల఼ డరఔుఫెంట్లల యదరయణ నిఫెంధనలుెంట్లబ. బృనయౘబెంులు, ాణేఔ బృనయౘబెంులనఽ
ఇన్ సి ట్ృట్ కభోా కాజులు (ఐల఼ల఼)గ నయౌఙే ాణేఔ కాజుల థరుభ చాయౄయవ. యట్ిని ఇన్ లిట్ృట్ ఆఫ్ అెండన్
అెండర్ భెైట్యవా యౄప్ ెంథియౄ యవ.
a) ఫభెైన్ కభోా బీభా కిెంద ఔవభైజీ
కభోా ప్లల఼లు యదరయణెంగ సభ దామాన ప్లల఼లు. అెంట్ే సయవఔులనఽ ఔ ప్ాెంతెం నఽెంచి ఇెంకో
ప్ాెంణరనికి యయణర ఙేలే సభమెంలల ఔవర్ ఙేయౄ బ. అబణే సయవఔు యక్షణ యషెంలల బీభాథరయవఔు నితెం
అవసయఫైన ఫేయఔు జ్డఞయఖతౄ లు తీసఽకోయయౌ్ ఉెంట్లథి. ఈ ప్లల఼లలని ాదరన ఼చర్ ఏబృట్ెంట్ే ఇథి
అెంగీకయ యలువ ప్లల఼. బీభా ఔెంనలన్స భభిమ బీభాథరయవ అెంగీఔభిెంచిన యలువనఽ (మోసెం జభిగిెందని
అనఽభానిలేౄ త) తభుత భీ యలుబయట్ ఙేమడెం అయధెం. నలైగ ఇథి లేుచిగ అలలైన్ ఙేమఖల ప్లల఼
కవడెం భభో యరలషెం.
ఈ ఔవర్ యదరయణెంగ సయవఔులు ప్లల఼లల నేభపునై గోథరభ నఽెంచి ఫమలేెభినుడె బదలవుతేెంథి.
అభ్ఔు కెంట్లాఔుిలలని నిఫెంధనలఔు లలఫడి ప్లల఼లల నేభపునై ఖభానికి ఙేభిన తభుత భ ఖ సఽౄెంథి.
వభిౄెంఙే నిమభ నిఫెంధనలనఽ యయేక్షిెంఙేథి:

i. ఇన్ లాెండ్స ట్లాని్ట్ కాజ్డ (ఐట్ీల఼) ఇన్ లాెండ్స ట్లాని్ట్ ఔు ఎ, బి లేథర ల
ii. సభ దా ామాణరనికి ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు(ఐల఼ల఼) ఎ, బి లేథర ల
iii. యమ ామాణరనికి ఇన్ లిట్ృట్ కభోా (ఎబర్) కాజు- ఎ
ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు ల అధేథి ఔన్సస ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽథి. సయవఔునఽ మోసఽకెళ్ౄ ైనై ధౌఔ థిఖ వ
కయణరల వలా నయౖినికి, ాభాథరనికి ఖ భెైణే ఇథి లబుసఽౄెంథి:

i. అగిైాభాదెం లేథర నేలుడె
ii. ట్లిలు తడెం, త్తయఖఫడట్ెం
iii. ఇభికిప్ో వడెం, ధేలఔు భవడెం, భ నఖడెం /ధౌఔ యషమెంలల)
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iv. ఫమట్ి వసఽౄవుణో ఖ దఽెకోవడెం
ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు బి అధేథి ల ఔెంట్ే యసౄ ితఫైనథి. ల లల ఔవర్ ఙేలే  ్్యభాథరలణో ప్ట్ల థిఖ వ
కయణరల వలా ఔయౌగై నయౖిలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:

i.
ii.
iii.
iv.

బూఔెంప్లు, అగిై యుణరల నేలుడె, నడెఖ ప్ట్ల వెంట్ి ప్ాఔిత్తఔ యతే
ౄ లు (ఏయోజీ)
థేయౕమ యయణరలల బిాడజ ల
ి ు ఔలడెం
భయౘసభ దా యయణరలల కొట్లిఔుప్ో వడెం, లా ెంగ్ లాస్క
Entry of water into the vessel.

ఇన్ లిట్ృట్ కభోా కాజు ఎ అధేథి అతెంత యసౄ ితఫైన ఔవర్. బి, ల లలా నేభపునై అనిై నయౖిలు,
డరఫేజీల ఏ కయణెంణో అబధర ఔడర ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. కఔప్ో ణే థిఖ వ నేభపునై కొనిై
బృనయౘబెంులుెంట్లబ:

i. బీభాథరయవ ఉథేెశ్ూయుఔెంగ ఙేలన చయ వలా జభిగై నషిెం, డరఫేజీ
ii. యదరయణ య్కైజీ, ఖ ళ్ైా, యమర్ అెండ్స ట్ిమర్, యదరయణ ఫయవవు/భిభాణ నషిెం
iii. అసభఖర ప్కిెంగ్
iv. అెంతయా త యైస్క
v. ఆలయలు
vi. మజభానఽలు థియలా తీమడెం వలా నషిెం
vii. అణ యతేౄలు
ఈ బృనయౘబెంులు థేయౕమ, యమ , సభ దా యయణరలనిైెంట్ికీ ఉభ్డిగ వభిౄయౄ బ. ఇఔ ఫ ఖా , ఫల్ు
ఆబల్, ట్ీ ప్ డి వెంట్ి సయవఔుల యయణర యషమెంలల భభినిై ాణేఔ కాజులుధరైబ. ఫభెైన్ ఔవర్ నఽ అదను
న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంచడెం థరుభ మ థరేలు, ఫెంద లు, అలా యవా, అెంతయవదే ెం భభిమ ఉఖరయథరలఔు ఔడర
వభిౄెంజైసఽకోవచఽి. ఫభెైన్, యైభానిఔ ప్లల఼లు భాతాఫే మ దే నయౖిలు, ాభాథరలఔు ఔవభైజీ అెంథియౄ బ.

కీలకెంశ్ెం
ఫభెైన్ ప్లల఼ కిెంద ఔవర్ ఙేలే భిసఽులనఽ, యిెండర్ు ప్లల఼ ఫభనిై, భభిమ ప్లల఼ణో ప్ట్ల ఉెండే లు
కాజులనఽ సా
 లెంగ భూడె యపలగలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి:
i. ఫభెైన్ ాభాథరలు,
ii. అన ాభాథరలు భభిమ
iii. మ దే ెం, ఫెంద, అలా యవా, అెంతయవదే ెం, ఉఖరయద ాభాథరలు
b) లు యకల ఫభెైన్ ప్లల఼లు
i.

నిభిెషి ప్లల఼

ఇథి లెంగిల్ ఱప్ ఫెంట్ నఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి. ఇథి కైవలెం ఔ నిభిెషి ామాణెం, ఫభెైధరనికి భాతాఫే
ఙెలా ుతేెంథి. నితెం ఎఖ భత్త థిఖ భత్త వయౄ ఔెంలల ఉెండి తభ సయవఔులనఽ థేయౕమ యయణరలల నితెం ెంనే
యప్యవలఔు భాతాెం ఒనలన్ ప్లల఼ వెంట్ి ాణేఔ ఏభట్ా ణో ఔడిన బీభాలే ఉమ ఔౄ ెం.
ii. ఒనలన్ ప్లల఼
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థేయౕమెంగ యయణర ఙేలే సయవఔులనఽ ఈ ప్లల఼ కిెంద ఔవర్ ఙేమవచఽి. ఇథి ఏడరథి ప్లు అనిై యకల ఔన్
లలైన్ ఫెంట్ లఔ ఙెలా ుతేెంథి. యట్ిని ఖ భిెంచి బీభా ఔెంనలన్సకి బీభాథరయవ క్షానికి, ధలఔు, లేథర
ణెైభాలకనికి ఔయభి ణెయౌమజైమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
iii. ఒనలన్ ఔవర్
నిత యప్యభ ెండే నలదె ఎఖ భత్త, లేథర థిఖ భత్తథరయవలఔు ఒనలన్ ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఔవర్ నిమభ
నిఫెంధనలనఽ, న఼ాబృమెం భైట్లనఽ ఏడరథి ప్ట్ల జభిగై యయణరలఔు సభిడర యదియౄ యవ. ఒనలన్ ఔవర్ అధేథి
ప్లల఼ కదఽ. థీనినలై యిెంు యేమయవ. కైవలెం బీభా సభిికెట్ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఇఔ ాత్త డిఔాభైషన్ నలైధర యదిగ
యిెంు యేయౄ యవ.
iv. డాట్ీ భభిమ నలభిగై యలువ ప్లల఼
ఈ ప్లల఼లు సయవఔుల యలువ ఔసి మ్్ సఽెంఔెం ఙెయౌాెంు లేథర ఖభ యనెం వదె థిగై ధరట్ికి సయవఔుల
భాభెుట్ యలువ నలయవఖ దల వెంట్ియట్ి వలా కభోా యలువ నలభిగిణే అదను బీభానఽ ఈ ప్లల఼లు
ఔయౌయౄబ.
v. యియి ప్ లల ఆలసెం
ఙరలాభెంథి బీభాథరయవలు ఈ ఔవభైజీని ఎెంచఽఔుెంట్లయవ. కొతౄ ప్ాజెఔిు, లేథర భిఔభలఔు నషిెం, డరఫేజీ
జభిగినుడె కొతౄ భిఔభలఔు ఆయు ర్ ఙేమాయౌ్ భవచఽి. ఇథి ప్ాజెఔిు భిూభిౄని ఆలసెం ఙేమవచఽి.
అుడె లాపలలు ప్ో వచఽి. సకలెంలల ప్ాజెఔిులు ూభిౄ కయలని పలయెంఙే ఆభిౄఔ సెంస లు ఈ భిసఽునఽ
ఫభా కెంట్లాఔుి భభిమ ఫభెైన్ (కభోా) బీభా ప్లల఼ థరుభ ఔవర్ ఙేమాలని పలయయౄబ. థీనిై ఫభెైన్
ఆలయలు, లేథర యియిప్ ఆలయల వలా ఏయడే యవయన నయౖిలఔు ఔడర ఔవభైజీగ అదనెంగ
తీసఽకోవచఽి.
న఼ాబృమెం: భైట్ల సయవఔుల సుపలవెం, యయణర దే త్త, ప్కైజీ తీయవ, ామాణ భాయా ెం, ఖత కెాబభ ల చభితా
తథితభలనలై ఆదరయడెతేెంథి. అబణే ఎస్క ఆర్ ల఼ల఼ భభిమ మ దే ాభాథరలు (యథేయౕ కభోాఔు) వెంట్ి
యసౄ భిెంచిన ఔవయవా ాణేఔ నిఫెంధనల థరుభ చాడఫడణరబ. యట్ికి వసాలు ఙేలే న఼ాబృమానిై కైెందా
ాబ తు కజఞధరఔు జభ ఙేయౄ యవ.
2. ఫభెైన్ హల్ బీభా
హల్ అధే దెం ధౌఔ లేథర ఇతయ జల యయణర యధధరనికి ఉథేెయెంచినథి.
ఫభెైన్ హల్ బీభానఽ లు థేరలఔు వభిౄెంఙే అెంతభజతీమ కాజుల థరుభ అభలు ఙేయౄ యవ. ఇథి భెెండె
యకలుగ ఉెంట్లెంథి:

a) నిభిెషి ామాణరనికి ఔవభైజీ: ఇెందఽలలని కాజులనఽ ఇన్ లిట్ృట్ యోబయజ్డ కాజులెంట్లయవ.
b) కొెంత కలావదికి ఔవభైజీ: యదరయణెంగ ఏడరథికి ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల యడే కాజులనఽ ఇన్ లిట్ృట్
(ట్ైమ్) కాజులెంట్లయవ.

సభాఙరయెం
హల్ బీభాలల థిఖ వ బీభాలు ఔడర ఇబృడి ఉెంట్లబ:
i.
ii.
iii.
iv.

ఫలభిజలు, లాెంచీలు, ామాణఔుల డవవల వెంట్ి థేయౕమ ధౌఔలు
డెాడజయవా (మాెంత్తాఔ, లేథర మాెంత్తాకైతయ)
ఙేల డవలు (మాెంత్తాఔ, లేథర మాెంత్తాకైతయ)
ధరయక డవలు (మాెంత్తాఔ, లేథర మాెంత్తాకైతయ)
477

v. జెట్ీిలు భభిమ యయవులు
vi. నిభ్ణెంలల ఉనై డవలు
ధౌఔ మజభానికి తన ధౌఔనఽ భాతాఫే గఔ బీభా కలెంలల ఆభిజెంచఖల సయవఔు ఆథరమానిై ఔడర బీభా
ఙేబెంఙరయౌ్న అవసయెం ఉెంట్లెంథి. థీనికి ణోడె ధౌఔ బిగిెంు తథితభలనఽ ఔడర ఆమన బీభా ఙేబెంఙరయౌ. ఈ
కయవిలనఽ డిస్కఫర్్ఫెంట్్ అెంట్లయవ. యట్ిని హల్ ప్లల఼ణో ప్ట్ే అెంణే కలావదికి బీభా ఙేయౄ యవ.

కీలకెంశ్ెం
యైభానిఔ బీభా: ఇథి ఔ సభఖర ప్లల఼. యభాధరలఔు అెందఽఫలట్లలల ఉెంట్లెంథి. యట్ికి జభిగై నషిెం,
లేథర డరఫేజీకి, భభిమ థరని కయఔలాప్ల వలా ామాణఔుల వెంట్ి థర్ు ప్భీిలఔు జభిగై నయౖినికి
ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 10
బీభాలలని ఏ రక మ దే ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి?
I.
II.
III.
IV.

ఫభెైన్ ప్లల఼లు
యైభానిఔ ప్లల఼లు
నలయ
ై భెెండా
నలై భెెండా కదఽ
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K. లమబియౌట్ీ ప్లల఼లు
వకిౄ ఎెంత జఞఖరతౄయవడెైధర సభై, ాభాథరలనఽ ూభిౄగ నియభిెంచలేెం. అయ వఔుౄలఔు గమాలు, ఆసఽౄలఔు నషిెం
ఔయౌగిెంచవచఽి. అెంణేగఔ థర్ు ప్భీికి ఔడర గమాలనఽ, యభి ఆలౄ కి నయౖినిై ఔయౌగిెంచవచఽి. అలా ఫలదితేలెైన
యయవ ఆ నయౖినికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ యవ.
తమాయవ ఙేలన, యఔరబెంచిన ఉతత్తౄ లల లలెం వలా ఔడర యనియోఖథరయవఔు యౘని ఔయౌగి, తథరుభ లమబియౌట్ీ
తలెతౄవచఽి. ఉథరహయణఔు ఙరకెాట్ా ల, ఓషదరల వెంట్ియ. అలాగై తుడె యది నిభేయణ చికిత్ వెంట్ియ, తన
ఔా బెంట్లనఽ లామర్ తగ యౘెండిల్ ఙేమడెం వలా ఔడర ఇలా జయఖవచఽి.
ఇలాెంట్ి ఉదెంణరలలా థర్ు ప్భీి అబన యనియోఖథరయవడె తనఔు జభిగిన నయౖినికి భియౘయెం డిభాెండ్స ఙేయౄ డె.
కఫట్ిి థరనిై ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఆ వమానిై, యయవ యేలన కైసఽలలా కోయవిలలా యథిెంచఽకోవడరనికి అబయ
కయవినఽ బభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. భభోలా ఙెప్లెంట్ే లమబియౌట్ీని ఙెయౌాెంచడెంలల ఆభిఔ నషిెం థరఖ ెంథి. అలాెంట్ి
లమబియౌట్ీ ఉనికి భభిమ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న భియౘయెం బణరౄలనఽ లయల్ కోయవి నియృ బసఽౄెంథి. ఇథి
నియా క్షమెంమ/మోసెం తథితభల కిెంథికి వసౄ ెంఉథి. లమబియౌట్ీ బీభా ప్లల఼లు ఇలాెంట్ి యట్ికి ఔవభైజీ
అెంథియౄ బ.
కొనిై లమబియౌట్ీ బీభా ప్లల఼లనఽ భనబృుడె చాథరెెం.
చట్ి యఫైన లమబియౌట్ీ
భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరలని నేభపుెంట్లనై చట్లిలు కొనిై ఉధరైబ. అయ:



బిా క్ లమబియౌట్ీ బీభా చట్ి ెం, 1991 భభిమ
ఉథో ఖ ల భియౘయ చట్ి ెం 1923 (2010లల సవభిెంచినథి)

ఇలాెంట్ి లమబియౌట్ీల ఫలభినఽెంచి యక్షణఔు ఔడర బీభా ప్లల఼లు అెందఽఫలట్లలల ఉధరైబ. యట్ిని ఖ భిెంచి
చాథరెెం.
1. ఔెంల్భీ బిా క్ లమబియౌట్ీ బీభా చట్ి ెం
అవతయౌ వకిౄ ప్ యప్ట్ేబౄ లేఔప్ో ణే అతనికి లమబియౌట్ీని ఙెయౌాెంఙరలని బిా క్ లమబియౌట్ీ బీభా చట్ి ెం, 1991
నిభైెయయోౄ ెంథి. ాభాదఔయఫైన యట్ిని తీసఽకెమా లయయవ యట్ి వలా థర్ు ప్భీి ఫలదితేనిగ భాభిణే, లేథర ఆలౄ ప్డెైణే
ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇలాెంట్ి ాభాదఔయ వసఽౄవుల నేయానఽ „చట్ి ెం‟లల ప్ ెందఽభిఙరయవ.
కోు వకిౄకి ఙెయౌాెంఙరయౌ్న భియౘ బతౄ ెం థిఖ వ చానన యధెంగ నిభేభిెంచి ఉెంథి:
ఙెయౌాెంఙరయౌ్న భియౘయెం
ప్ాణరెంతఔ ాభాదెం

యౄ. 25,000

రశ్ుత సెంూయృ యైఔలెం

యౄ. 25,000

రశ్ుత ప్క్షిఔ యైఔలెం

యైఔల రణరనిై ఫట్ిి యౄ.. 25,000లల రతెం

ణరణరుయౌఔ ప్క్షిఔ యైఔలెం

ధలఔు యౄ. 1000 ఙపున ఖభిషిెంగ 3 ధలలు

యసౄ వ యైద కయవిలు

ఖభిషిెంగ యౄ. 12,500 థరక

ఆలౄ కి జభిగిన యసౄ వ నషిెం

యౄ. 6,000
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న఼ాబృమెం ఏఒఏ (ఏథెైధర ఔ ాభాదెం) భిబృత్తనలై భభిమ ఔా బెంట్ ట్భోైవర్ నలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
న఼ాబృమానికి సభాన బణరౄనిై భవయణ సయౘమ నిదికి బీభాథరయవ ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇథి ఈ ప్లల఼
ణరలఔు ాణేఔత. ఔయేళ్ థర్ు ప్భీిలు ఙరలా ఎఔుువ సెంకలల పలదితేలుగ భాభి, యయెందభికీ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న
భియౘయ బతౄ ెం ఏఒఏ భిబృత్తని బృెంచిణే అుడె ఆ అదను బణరౄలనఽ భవయణ నిది నఽెంచి ఙెయౌాెంులు
ఙేయౄ యవ.
2. బిా క్ లమబియౌట్ీ ప్లల఼ (ప్భిరరబృఔ/ప్భిరరబృకైతయ భిసఽులు)
ఈ తయయౘ ప్లల఼ బీభాథరయవ ప్ యప్ట్ల/నియా క్షెం వలా థర్ు ప్భీికి వకిౄఖత గమెం, లేథర ఆలౄ యధరశ్నెం (ట్ీన఼న఼ఐ
లేథర ట్ీన఼న఼డీ) జభిగిణే తలెణేౄ భియౘభనికి ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి.
ప్భిరరబృఔ భభిమ ప్భిరరబృకైతయ భిసఽులనఽ ఔవర్ ఙేలే యడి ప్లల఼లు ఔడర ఉధరైబ. హో ట్ళ్ా నఽ, లనిభా
యౘళ్ా నఽ, ఆడిట్ భిమాలనఽ, నియస సభ థరమాలనఽ, కభలమాలనఽ, లేిడిమాలనఽ, గోడౌనా నఽ,
దఽకణరలనఽ... ఇలా. ఇయ భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన ఫలధతనఽ పలయత థేశ్ చట్లిలనఽ అనఽసభిెంచి
ట్ీన఼న఼ఐ/ట్ీన఼న఼డీలఔు సెంఫెందిెంచిన కెాబభ థరయవ కయవిలు, ఼జులు, ఇతయ కయవిలణో ప్ట్ల ఔయౌన
ఙెయౌాెంఙరయౌ్న చట్ి యఫైన భియౘయ ఫలధతనఽ ఔవర్ ఙేయౄ బ.
ఈ ప్లల఼ ఔవర్ ఙేమనిథి:

a)
b)
c)
d)

ఉతతే
ౄ ల లమబియౌట్ీ
కలుష లమబియౌట్ీ
యయణర భభిమ
కభి్ఔులు/ఉథో ఖ లఔు అబయ గమాలు

3. ప్ాడక్ి్ లమబియౌట్ీ ప్లల఼
ధేడె యభీతెంగ ఉతత్తౄ ఙేల ాజలఔు యఔరబసఽౄనై ఙరలా యసౄ ితఫైన ఉతతే
ౄ ల రలణ
ర (ఉథరహయణఔు కైన్ు
ా
ఆయౘభోతతే
ౄ లు, ఏభైట్డ్స న్సయవ, ఓషదరలు, ఇెంజక్షనఽ, యదఽత్ ఉఔయణరలు మాెంత్తాఔ భిఔభలు, యయమాధరల
వెంట్ియ) కయణెంగ ప్ాడక్ి్ లమబియౌట్ీ బీభాఔు డిభాెండ్స నలభిగిెంథి. ఔయేళ్ ఈ ఉతతే
ౄ లలా ఏథెైధర లలభ ెండి,
అథి థర్ు ప్భీి భయణరనికి గన్స, పౌత్తఔ గమానికి, లేథర అధరభోగనికి లేదెంట్ే ఆలౄ నయౖినికి థరభి తీలేౄ అథి
చివభికి కెాబభ ఔు థరభి తీమవచఽి. అలాెంట్ుడె బీభాథరయవ ణరలఔు భియౘయ ఫలధతనఽ ప్ాడక్ి్
లమబియౌట్ీ ప్లల఼లు ఔవర్ ఙేయౄ బ.
ఎఖ భతేలణో ప్ట్ల థేయౕమ యఔరమాలఔు ఔడర ఈ ఔవభైజీ అెందఽఫలట్లలల ఉెంథి.
4. యౌఫ్టి (థర్ు ప్భీి) లమబియౌట్ీ బీభా
యౌఫ్ుిల యడఔెం, కయఔలాప్ల వలా తలెతౄఖల థర్ు ప్భీి లమబియౌట్ీల ఫలభి నఽెంచి మజభానఽలఔు ఈ ప్లల఼
యక్షణ ఔయౌసఽౄెంథి. ఇథి థిఖ వ తయయౘ చట్ి యఫైన ఫలధతలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి:

a) ఏ వకిౄకెైధర సెంబయెంఙే భయణెం/పౌత్తఔ గమాలు (బీభాథరయవ ణరలఔు ఉథో ఖ లనఽ బృనయౘబెంచి)
b) ఆలౄ నషిెం (మజభాని ణరలఔు ఉథో ఖ ల ఆసఽౄలనఽ బృనయౘబెంచి)
న఼ాబృమెం భైట్ా ల ఇెండెబృైట్ీ భిబృత్తని, అెంట్ే ఎవభెైధర ఔ వకిౄ, లేథర ఔ ాభాదెం, లేథర ఔ ఏడరథికి...
ఇలాెంట్ి యట్ినలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
5. విత్తౄ ఖతఫైన లమబియౌట్ీ
విత్తౄ ఖతఫైన ఇెండెబృైట్ీలనఽ విత్తౄ నియభికి తభ విత్తౄ యఫైన ఫలధతల నియుహణలల ఙోట్లఙేసఽఔుధే
నియా క్షెం తథితభల కయణెంగ తలెతౄఖత చట్ి యఫైన ఫలధతల ణరలఔు భిభాభలనఽ, నయౖిలనఽ
ఙెయౌాెంఙేెందఽఔు యలుగ యౄప్ ెంథిెంఙరయవ. ఇలాెంట్ి ఔవభైజీలు ఆసతేాల యైదఽలు, ఇెంజన్సయవా, ఆభిుట్ఔుిలు, ఙరయిర్ు
అకౌెంట్ెంట్ల
ా , లైధరనిి మల్ ఔన్లెిెంట్ల
ా , లామయవా, బీభా ఫోా ఔయా వెంట్ియభికి అవసయెం అవుణరబ.
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6. డెైభెఔియా భభిమ అదికయవల లమబియౌట్ీ ప్లల఼

ఔెంనలన్స ణరలఔు డెైభెఔియా వ భభిమ అదికయవలు నభ్ఔెం, ఫలధతలణో ఔడిన హో థరలలా ఉెంట్లయవ. కఫట్ిి ఔెంనలన్స
వవయౘభల యయేక్షణ, నియుహణలణో తభవలా ఙోట్లఙేసఽఔుధే ప్ యప్ట్ా ఔు సెంఫెందిెంచి యట్లథరయవలఔు,
ఉథో ఖ లఔు, యవణథరతలఔు, ఔెంనలన్స ణరలఔు ఇతయ వఔుౄలఔు భియౘభల వెంట్ియ ఙెయౌాెంఙరయౌ్న ఫలధత యభినలై
డెతేెంథి. ఇలాెంట్ి లమబియౌట్ీని ఔవర్ ఙేమడరనికి ఔడర ఔ ప్లల఼ని యౄప్ ెంథిెంచడెం, ఔెంనలన్స ణరలఔు
అెందయవ డెైభెఔియాఔ జఞభీ ఙేమడెం జభిగిెంథి.
7. ఉథో ఖ ల భియౘయ బీభా
యది నియుహణలల పలఖెంగ తలెణేౄ ాభాథరలు, యధఽలు, లేథర గమాలఔు భియౘయెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బీభాథరయవ
మజభాని ణరలఔు చట్ి యఫైన ఫలధతఔు ఈ ప్లల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄథి. థీనిై కభి్ఔుల భియౘయ బీభా అని
ఔడర నలుయౄయవ.
బీభాలఔు సెంఫెందిెంచి భెెండె యకలు భాభెుట్ లల ఙరలా యడెఔలల ఉధరైబ:

a) ట్ేఫ ల్ ఎ: ఉథో ఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ాభాథరల ణరలఔు చట్ి యఫైన లమబియౌట్ీకి ఉథో ఖ ల

భియౘయ చట్ి ెం, 1923 (కభి్ఔుల భియౘయ చట్ి ెం, 1923), నలనఽ ాభాథరల చట్ి ెం, 1855 భభిమ
ఉభ్డి చట్ి ెం కిెంద ఇెండెబృైట్ీ
b) ట్ేఫ ల్ బి: ఉథో ఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ణరలఔు చట్ి యఫైన లమబియౌట్ీకి నలనఽ ాభాథరల చట్ి ెం,
1855 భభిమ ఉభ్డి చట్ి ెం కిెంద ఇెండెబృైట్ీ
న఼ాబృమెం భైట్ా ల ాప్ో జల్ ఫయెంలల నేభపునై ఫేయఔు ఉథో ఖ ల అెంచధర యేతధరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లబ.
భభిమ న఼ాబృమెంనఽ ప్లల఼ భ గిలనుడె ాఔట్ిెంఙే యసౄ వ యేతధరల ఆదరయెంగ సయవెఫలట్ల ఙేయౄ యవ.
ఈ థిఖ వ యట్ి ఔవభైజీకి ఔడర ఈ ప్లల఼ని ఇవువచఽి:
i. ఉథో గి గమాలఔు మజభాని బభిెంఙే యైద భభిమ ఆసత్తా కయవిలు (నిభిెషి బణరౄల వయఔు)
ii. చట్ి ెంలల నేభపునై విత్తౄ యఫైన యధఽల లమబియౌట్ీ
iii. కెంట్లాఔియా ఉథో ఖ ల ట్ా లమబియౌట్ీ

బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 11
ాజఞ ఫలధత బీభా చట్ి ెం 1991 కిెంద యసౄ వ యైద కయవిల నిబృతౄ ెం ఎెంత బతౄ ెం భియౘయెం ఙెయౌాయౄ యవ?
I.
II.
III.
IV.

యౄ.
యౄ.
యౄ.
యౄ.

6,250
12,500
25,000
50,000
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యభెంశ్ెం
ఎ) అగిై ాభాద బీభా అనిై యణజ సెంస లఔు అలాగై ఆసఽౄల మజభానఽలఔు భభిమ ఆసఽౄలలా ఆభిఔ
ఆసకిౄని చానెంఙే వఔుౄలు / ఆభిఔ సెంస లఔు చఔుగ సభిప్ో తేెంథి.
బి) అగిై ాభాద ప్లల఼లల యకలు:




భాభెుట్ యలువ లేథర ునయవదే యణ యలువ ప్లల఼లు
డిఔాభైషన్ ప్లల఼
ఫ్ోా ట్ర్ ప్లల఼

ల) సెంఫెందిత నయౖిల ప్లల఼ (లఎల్) లేథర యప్యెంలల అెంతభమాలు(బిఐ) ప్లల఼ సా
 ల లాబెంలల నయౖినిై
బభీౄ ఙేసౄ ఽెంథి – ఇెందఽలల నిఔయ లాబెంణో ప్ట్ల బీభాథరయవ ఆభిఔ నయౖినిైయధఫైనెంత తుయగ
తగిాెంచడరనికి నలట్ిిన అదిఔ వమెం ప్ాభాణఔ చరభీజల నఽెంచి యమోచనెం ఔయౌగియౄ బ.
డి) యప్య ఆవయణలెైన ఔభ్గభలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, నిలు, వసఽౄవులు, పభీైచర్ ఉెండే యేర్ హౌస్క
భభిమ గోథరెంలు భభిమ ణరళ్ెం యేల ఉనై అయలలని నఖదఽ ఙోభీ తథితభల కోసెం థో న఼డీ ప్లల఼
ఉథేెయెంచఫడినథి.
డి) నఖదఽ బీభా ప్లల఼నఽ నఖదఽ ఙెఔుులు/ప్ో సి ల్ ఆయు యా వ/ ప్ో సి ల్ యిెంుల నియుహణలల తలెణేౄ నయౖిలనఽ ఔవర్
ఙేమడరనికి యౄప్ ెంథిెంచఫడరుబ.
ఇ) నఖదఽ బీభా ప్లల఼ భెెండె లలక్షనా కిెంద ఔవభైజీ ఇసఽౄెంథి: యయణర లలక్షన్ భభిమ ఆవయణ లలక్షన్.
ఎఫ్) యరుస యౘబౄ బీభా అధేథి ఉథో ఖ లు ఫో యజ భీ, ఙోభీలు, అహయణ, దఽభిునియోఖెం భభిమ ఎఖయేత వెంట్ి
నభ్ఔథోా హెం లేథర మోయలకయణెంగ తలెణేౄ ఆభిఔ నయౖిలనఽ బభీౄ ఙేసౄ ఽెంథి.
ళెచ్) యరుస యౘబౄ ప్లల఼ యకలు: వకిౄఖత ప్లల఼, ఫ్ోా ట్ిెంగ్ ప్లల఼, ప్ జిషన్్ ప్లల఼ భభిమ
ప్లల఼.

ఫలెంకెాట్

ఐ) ఫలెంఔర్్ ఇెండెబృైట్ీ ప్లల఼ అధేథి నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచిన కయఔలాప్లు నియుళెంఙే ఫలెంఔులు,
ఎనిోఎ్ ల భభిమ ఇతయ సెంస లు నఖదఽ భభిమ లలఔుభిట్ీలఔు సెంఫెందిెంచి ఎదఽభపుధే ాణేఔఫైన
నషిబమాలనఽ ఎదఽభపుధే సభఖరఫైన ఔవభైజీ.
జె) ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభా కిెందఔు వఙేి ాదరనఫైన ప్లల఼లు:










కెంట్లాఔిర్్ అనిై నషి బమాల ప్లల఼
కెంట్లాఔిర్్ బఔులు & మెంణరాల ప్లల఼
యనలల అనిై నషి బమాల ప్లల఼
మెంణరాల భయభ్తేల ప్లల఼
ఫలబలర్ భభిమ నలాజర్ ప్ాెంట్ ప్లల఼
మెంణరాల నషిెంణో కోలలబయ ఆథరమానికి ప్లల఼
నిలు క్షీణత ప్లల఼
ఎలకినిక్ ఎకిుప్ ఫెంట్ ప్లల఼
భ ెందసఽౄ ఆథరమ నయౖినికి ఔవభైజీ

కె) భిశ్రభల అనిై నషిబమాల ప్లల఼ని భిశ్భ
ర ల ఆసఽౄలెైన ఉతత్తౄ భభిమ నిలు యౌఔభలు భెెండిెంట్ికి,
పలయతథేశ్ెంలలని ఏ స లెంలలధైధర కై ప్లల఼ణో ఔవర్ ఙేమడరనికి యౄప్ ెంథిెంఙరయవ.
ఎల్) ఫభెైన్ బీభానఽ భెెండె యకలుగ వభీాఔభిెంచవచఽి: ఫభెైన్ కభోా భభిమ ఫభెైన్ హల్.
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ఎెం) కభోా ప్లల఼లు అధేయ కీలకెంశ్ెంగ సభ దా మాతా ప్లల఼లు, అెంట్ే అయ ఔ స లెం నఽెంచి భభో స లానికి
తయయౌెంఙేవయఔు వభిౄయౄ బ.
ఎన్) యయధ యకలెైన ఫభెైన్ ప్లల఼లు:






నిభిెషి ప్లల఼
ఫళయెంఖ ప్లల఼
ఒనలన్ ఔవర్
నఽై భభిమ యలువ నలెంు బీభా
ప్ాయెంబుెంచడెంలల ఆలసెం

ఒ) ఫభెైన్ హల్ అధేథి కీలకెంశ్ెంగ భెెండె యకలు: నిభిెషిఫైన సభ దా మాతానఽ ఔవర్ ఙేలేథి భభిమ
నిభైెయెంచిన కలానికి వభిౄెంఙేెంథి.
న) బిా క్ లమబియౌట్ీ ప్లల఼ అధేథి బీభా ఙేబెంచిన వకిౄ తు/నియా క్షెం కయణెంగ భూడో ప్భీి వకిౄకి థెఫో
తఖలడెం లేథర ఆలౄ యధుెంసెం కయణెంగ తలెణేౄ ఙెయౌాెంుల ఫలధతనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
ఔ) ప్ా డక్ి లమబియౌట్ీ ప్లల఼ అధేథి బీభా ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి సెంఫెందిెంచి వసఽౄవులల లలప్ల కయణెంగ
చనిప్ో వడెం, శ్భీభనికి థెఫో తఖలడెం లేథర ఆభోఖెం ప్డవడెం లేథర భూడో ప్భీి ఆసఽౄలు థెఫోత్తనడెం
వెంట్ి ఫలధతలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
ఆర్) విత్తౄ ఖత యమోచధరలు విత్తౄ థరయవలఔు యభి విత్తౄ యధఽలలా నియా క్షెం కయణెంగ తలెణేౄ నయౖిలఔు చట్ి ఫదే ఫైన
ఙెయౌాెంుల నఽెంచి యక్షిెంచడరనికి యౄప్ ెంథిెంచఫడరుబ.

కీలఔ థరలు
ఎ) ఆలౄ కి అగిై ాభాద బీభా
బి) థో న఼డీ బీభా
ల) నఖదఽ బీభా
డి) యరుస యౘబౄ బీభా
ఇ) ఫలెంఔుల ఇెండెబృైట్ీ బీభా
ఎఫ్) నఖల యప్యవల అచఽిల ప్లల఼
జి) ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభా
ళెచ్) భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల బీభా
ఐ) ఫభెైన్ బీభా
జె) హల్ బీభా
కె) లమబియౌట్ీ ప్లస
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బౄ జఞాధరనిై బౄయవ భీక్షిెంచఽఔుధేెందఽఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం III.
యణజ నషి బమాలఔు సెంఫెందిెంచి అగిై ాభాద ప్లల఼ యయో ొట్ెం భభిమ
ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.

అెంతయో ొట్ెం తథితయ

జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
యప్య అెంతభమాల బీభా ప్లల఼నఽ ప్ాభాణఔ అగిై ాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల ప్లల఼ణో భాతాఫే
ఔయౌన తీసఽకోవచఽి.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం IV.
థో న఼డీ ప్లల఼లల న఼ాబృమెం అధేథి వసఽౄవుల సెంకనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే బీభా ఙేలన ఆలౄ , బీభా
ఙేబెంచఽఔునై వకిౄకి ధైత్తఔ ఔయౖిలు, ఆవయణ యనెం భభిమ నిభ్ణెం, యక్షణ చయలు (ఉథర. కలాథరయవ,
థో న఼డీ ళెచిభిఔ అలాయెం), ఖత కెాబెంల అనఽబయలు తథితభలు.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం II.
థో న఼డీ కయణెంగ ఔభి ఆవయణలల ప్ో బన నఖదఽ నయౖినిై నఖదఽ బీభా ప్లల఼లల ఔవర్ ఙేయౄ యవ. థ బౄ్లు
భభిమ ఉఖరయదెం వెంట్ి యట్ికి ఔవర్ కయలెంట్ే అదనెంగ న఼ాబృమెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం I.
యరుస యౘబౄ ప్లల఼ అధేథి ఉథో ఖ ల యరుస గాతేఔ చయల వలా మజభానికి ఔయౌగై ఆభిఔ నయౖినిై బభీౄ
ఙేసౄ ఽెంథి.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం IV.
ఫలెంఔయి ఇెండెబృైట్ీ బీభా ప్లల఼ ఔవర్ ఙేలే అెంరలు: ఆవయణలల ఉనైుడె అగిై ాభాదెం వలా నఖదఽ
లలఔుభిట్ీలు థెఫోత్తనడెం లేథర ప్ో వడెం, ఫో యజ భీ లేథర ఙెఔుులనఽ భాయవ ఙేమడెం, నఖదఽఔు సెంఫెందిెంచి
ఉథో ఖ ల యరుస గాతేఔెం.
జయఫ 7
సభెైన సభాదరనెం III.
నఖల దఽకణరథరయవల అచఽిల ప్లల఼లల బీభా ఙేబెంచిన ఆలౄ ఔ ఙోట్ నఽెంచి తయయౌెంఙేట్ుడె నషిెం ఔయౌగిణే
లలక్షన్ III కిెంద ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
జయఫ 8
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సభెైన సభాదరనెం II.
యిర్ి అప్ ప్లల఼ లల ఆలయనిై భయయౌ్న లాబెంలల భ ెందసఽౄ నషిెం అని ఔడర అెంట్లయవ.
జయఫ 9
సభెైన సభాదరనెం II.
జయఫ 10
సభెైన సభాదరనెం II.
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల బీభాలల థ ెంఖతధరలు ఔవర్ కవు.
జయఫ 11
సభెైన సభాదరనెం III.
మ దే ాభాథరలనఽ లలైతెం ఔవర్ ఙేలే ఏకెైఔ బీభా యపలఖెం ఫభెైన్ భభిమ యభానమానెం.
జయఫ 12
సభెైన సభాదరనెం II.

ాజఞ ఫలధత బీభా చట్ి ెం 1991 ాకయెం యసౄ వ యద
ై  కయవిలఔు ఙెయౌాెంఙే భియౘయెం యౄ. 12,500.
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ల఼ుమ భథిెంు ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభాలల లఎఆర్ అెంట్ే
I.
II.
III.
IV.

మోట్లయవ కయవ
కెంట్లాఔియవ అనిై నషిబమాలు
ఔెంనలన్స అనిై నషిబమాలు
ఔెంనలన్సల అనిై అవసభలు

ాశ్ై 2
ఉథో ఖ ల అయరుస చయల నఽెంచి మజభాని తనని ణరనఽ _________ థరుభ బీభా ఙేబెంచఽకోవచఽి.
I.
II.
III.
IV.

ఉథో ఖ ల భియౘయ ప్లల఼
ాజఞ ఫలధత బీభా ప్లల఼
యరుస యౘబౄ బీభా ప్లల఼
డిఔాభైషన్ ప్లల఼.

ాశ్ై 3
_________ అధేథి ఒడ శ్భీభనిై సాచిసఽౄెంథి.
I.
II.
III.
IV.

హల్
కభోా
నలైయల఼
జెట్ీిసన్

ాశ్ై 4
ఎబర్ కరఫ్టి థెఫోత్తనడెం లేథర ఔయౌగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేలే ప్లల఼ ______________.
I.
II.
III.
IV.

రసధరత్ఔ ఫలధత
ఆలౄ బీభా
ఎయబయషన్ బీభా
నఖదఽ బీభా

ాశ్ై 5
అదను ఔవభైజీ యౌఔయెం తీసఽఔునైట్ికీ అగిై ాభాద బీభా ప్లల఼ ___________ వలా ఔయౌగై నయౖినిై
ఔవర్ ఙేమదఽ.
I.
II.
III.
IV.

వయదలు
బూఔెంెం
అగిైాభాదెం
మ దే ెంలల యేలన ఫలెంఫ లు

ాశ్ై 6
సెంఫెందిత నషిెం (అగిై ాభాదెం) భిదిలలకి వఙేియ:
I. ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలా కోలలబయ ఆథరమెం
II. ఖ డ్స యల్ ఔు ఔయౌగై నషిెం
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III. మెంణరాలలా యడే యభగిర
IV. యథేయౕ భాయఔ దావెంలల వఙేి ళెచఽి తఖా ల వలా ఔయౌగై నషిెం
ాశ్ై 7
థో న఼డీలల న఼ాబృమెం థీనినలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:
I.
II.
III.
IV.

యక్షణ చయలు
ఆవయణ ఉనై ప్ాెంతెం
ఆలౄ సుపలవెం
నలైవన్సై

ాశ్ై 8
కెంట్లాఔిర్్ అనిై నషి బమాల ప్లల఼ అధేథి ఔ యఔఫైన:
I.
II.
III.
IV.

అగిై ాభాద బీభా
జీయత బీభా
ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభా
ఫభెైన్ బీభా

ాశ్ై 9
ఉథో ఖ ల భియౘయ ప్లల఼ అధేథి ఔ యఔఫైన
I.
II.
III.
IV.

ఙెయౌాెంుల బీభా
అగిై ాభాద బీభా
ధరయక సయఔు యయణర బీభా
ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభా

ాశ్ై 10
నఖదఽ బీభా ప్లల఼ భిదిలలకి వఙేియ:
I.
II.
III.
IV.

ఙేత్తలల ఉనై నఖదఽ
భూచఽవల్ పెండ్స్ లల నలట్ిిన నఖదఽ
ప్ దఽు కాణరలల ఉనై నఖదఽ
ప్ో యి఼సఽలల జభ ఙేలన నఖదఽ.
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ల఼ుమ భథిెంు ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభాలల లఎఆర్ అెంట్ే కెంట్లాఔిర్్ ఆల్ భిస్కు్
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం III.
యరుస యౘబౄ బీభా ప్లల఼ థరుభ మజభాని తనని ణరనఽ ఉథో ఖ ల నభ్ఔ థోా హ చయల నఽెంచి బీభా
ఙేబెంచఽఔుెంట్లయవ.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం I.
హల్ అధేథి ఒడ నిభ్ణరనికి సెంఫెందిెంచిెంథి.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం III.
యభానెం థెఫో త్తెంట్ే లేథర థరనికి ఔయౌగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేలే ప్లల఼ని యైభానిఔ బీభా అెంట్లయవ.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
అగిై ాభాద బీభా అదను ఔవభైజీ నలట్ి లఔునై మ దే ెం లేథర ఫలెంఫ లు యేమడెం వలా ఔయౌగై నయౖినికి
వభిౄెంచదఽ.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం I.
తత్ సెంఫెంధ నషిెం(అగిై ాభాద బీభా) ఔభ్గయెం థెఫోత్తనడెం వలా ఔయౌగై నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽెంథి.
జయఫ 7
సభెైన సభాదరనెం IV.
థో న఼డీలల న఼ాబృమెం యక్షణ చయలు, ఆవయణ ఉనై ప్ాెంతెం, ఆలౄ సుపలవెం తథితభలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి.
జయఫ 8
సభెైన సభాదరనెం III.
కెంట్లాఔియా అనిై నయౖిల ప్లల఼ అధేథి ఇెంజిన్సభిెంగ్ బీభాలల ఔ యఔెం.
జయఫ 9
సభెైన సభాదరనెం I.
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ఉథో ఖ ల భియౘయ బీభా అధేథి ఔయఔఫైన ఙెయౌాెంుల బీభా.
జయఫ 10
సభెైన సభాదరనెం I.

నఖదఽ బీభా ప్లల఼ ఙేత్తలల ఉనై నఖదఽఔు వభిౄసౄ ఽెంథి.
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అదరమెం 16
కెాబెంల యదరనెం
అదరమ భిచమెం
ఏ బీభా ెందెంలల అబధర, థరని బదట్ా ఙేలన యగెనెం, అెంట్ే ఏఫైధర నషిెం జభిగిణే ఙెయౌాయౄ భని
అెంగీఔభిెంఙే భియౘయఫే భూలెంగ ఉెంట్లెంథి. నషిెం జభిగినట్ి నఽెంచి అవసయభబయ దే తేలు, డరఔుఫెంట్ా

యట్ి ఖ భిెంచి ఈ అదరమెం ఙెఫ తేెంథి. తథరుభ కెాబెంల భియౖుయ ాకమ
ిర
బణరౄన్సై అయ ెం ఙేసఽకోవడరనిై
సఽలబతయెం ఙేసౄ ఽెంథి. బీభా ఔెంనలన్స, లేథర బీభాథరయవ యైు నఽెంచి యయథరసదెంగ ఉెండే కెాబెంల యషమెంలల
ఏెం ఙేమాలల ఔడర యవభిసౄ ఽెంథి.

అబసన పయౌణరలు
A. కెాబెంల భియౖుయ ాకిరమ
ఈ అదరమానిై చథియన అనెంతయెం బౄయవ ఈ కిెంథియ ఙేమఖయౌగి ఉెండరయౌ:
1. కెాబెం భియౖుయ యధఽల ప్ాభ కతనలై యథిెంచఖలఖడెం

2. నషిెం ఖ భిెంచి సభాఙరయెం ఇవుడెం ణరలఔు దే తేలనఽ యవభిెంచడెం
3. కెాబెం భిరోధన భభిమ భథిెంులనఽ అెంచధర యేమఖలఖడెం

4. సభైుమయవా భభిమ నషి భథిెంుథరయవల ప్ాభ కతనఽ యవభిెంచడెం
5. కెాబెం ఫభలలాని అెంరలనఽ యవభిెంచడెం
6. కెాబెంల సయవెఫలట్ల భభిమ భియౖుభలనఽ నియుచిెంచడెం
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A.

కెాబెంల భియౖుయ ాకమ
ిర

1. కెాబెంలనఽ భిషుభిెంఙరయౌ్న ఆవశ్ఔత
బీభా ఔెంనలన్సల అత్త ాదరన యది ఏథెైధర నషిెం సెంబయెంచినుడె ప్లల఼థరయవల కెాబెంలనఽ భిషుభిెంచడఫే.
ప్లల఼థరయవలఔు నఖదఽ ఙెయౌాెంచడెం థరుభ గన్స, లేథర థర్ు ప్భీి ఙేలే కెాబెంలనఽ బీభాథరయవ తయపున ఙెయౌాెంచడెం
థరుభ గన్స తక్షణెం, సభెంజసఫైన, సభాన్సఔితఫైన లేవలనఽ అెంథిెంచడెం థరుభ ఈ యౘబౄని బీభా ఔెంనలన్స
ధయయేయవసఽౄెంథి.

బీభా ఙేలన ాభాథరల ణరలఔు నయౖిలనఽ ూచీ ఇఙేిెందఽఔు యలుగ భాభెుట్ిెంగ్ ఙేలే ఆభిఔ వవలే బీభా.
బీభా సదఽప్మఫే ఖనఔ లేఔప్ో ణే అయెంఛన్సమఫైన ాభాదెం/ఉదెంతెం జభిగినుడె థరని ణరలఔు నషిెం
నఽెంచి కోలుఔుని యదరయణ లత్తకి ఙేయవఔుధే ాకమ
ిర
ఙరలా ధభ్థిగ, సభిప్ో ని యధెంగ, ఔషితయెంగ ఉెండవచఽి.
ఔ జీయణేతయ బీభా ఔెంనలన్స నిధరదెం ఇలా ఉెంట్లెంథి. “ఙెయౌాెంచఖయౌగిణే ఙెయౌాెంచెండి; త్తయసుభిెంఙరయౌ్ వలేౄ
తఔుెండర త్తయసుభిెంచెండి”. అథే సజఞయైన బీభా యప్య సాొభిౄ.

కెాబెంలనఽ ప్ా లషనల్గ భిషుభిెంచడరధేై ఏ బీభా ఔెంనలన్సకెైధర అత్త నలదె ాఙరయెంగ పలయెంచవచఽి.
a) ట్ెంచనఽగ

బీభాథరయవ కభపభైట్ ఔా బెంట్ైధర, లేథర వకిౄఖత ఔా బెంట్ైధర, లేథర నషి భిభాణెం చినైథెైధర, లేథర
నలదెథెైధర... కెాబెంలనఽ ట్ెంచనఽగ ఙెయౌాెంచడెం ఙరలా భ కెం. నషిెం జభిగిన అనెంతయెం బీభాథరయవఔు
యధఫైనెంత తుయలల భియౘయెం అెందడెం ఙరలా అవసయభనై యసౄ యనిై యదిగ అయ ెం ఙేసఽకోయయౌ.

అతనికి ఖనఽఔ ట్ెంచనఽగ డఫ ో అెంథిణే అథి అతనికి ూభిౄయ బలల ఉయోఖడెతేెంథి. అెందఽకై
బీభాథరయవఔు కెాబెం డఫ ో అతవసయఫైనుడే, అెంట్ే నషిెం జభిగిన యెంట్ధే ఙెయౌాెంచడెం బీభా ఔెంనలన్స
ఫలధత.
b) ప్ా లషనయౌజెం
బీభా అదికయవలు ాత్త కెాబభ నా థరని అయోతల ఆదరయెంగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లయవ. అెంణే త
యవక్షణో గన్స, భ ెందఽగ ఏయయచఽఔునై అబుప్ామాలణో అనిై డరఔుఫెంట్ా నా భియౕయౌెంచఔుెండరధే
కెాబెంనఽ త్తయసుభిెంచఫో యవ. ఈ థిఖ వ ాశ్ైలఔు సెంఫెందిెంచి అనిై యకలుగ యయవ భియౕయౌయౄయవ.

i. నషిెం నిజెంగ జభిగిెంథర?
ii. జభిగిణే నషిెం ఙేఔభిిన ఆ ఉదెంతెం వలా నిజెంగ డరఫేజీ యట్ియౌాెంథర?
iii. ఆ ఉదెంతెం వలా జభిగిన డరఫేజీ ఏ ప్ట్ిథి?
iv. నయౖినికి కయణఫేబృట్ి?
v. ఆ నయౖినికి ప్లల఼లల ఔవభైజీ ఉెంథర?
vi. కెంట్లాఔుి/ప్లల఼ నిఫెంధనల ఫేయఔు ఆ కెాబెం ఙెయౌాెంచదగినథేధర?
vii. ఔయేళ్ అవుధైణే, ఙెయౌాెంచదగిన బతౄ ఫెంత?
ఈ ాశ్ైలనిైెంట్ికీ సభాదరధరలనఽ బీభా ఔెంనలన్స ఔనఽగపధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
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కెాబెంలనఽ ప్ాలలస్క ఙేమడెం ఙరలా భ కఫైన అెంశ్ెం. ప్లల఼ ాకయెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్న కెాబెంలనిైెంట్ిన్స
యదిగ ఙెయౌాెంఙేలా, ఙెయౌాెంచజఞలని యట్ిని ఙెయౌాెంచఔుెండర ఉెండేలా అనిై కెాబెం
ాకమ
ిర లనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు అత్త జఞఖరతౄగ యౄప్ ెంథియౄ బ.

ఫభలు, దే తేలు,

ఔెంనలన్స తయపున బీభాథరయవఔు ణెయౌలే ఏకెైఔ వకిౄ ఏజెెంట్ే. కఫట్ిి సెంఫెందిత ఫభలనిైెంట్ిన్స సజఞవుగ

నిెంనేలా, నయౖినిై యవజువు ఙేలే డరఔుఫెంట్ా నిైెంట్ిన్స జతభిచి, సాచిెంచిన దే తేలనిైెంట్ిన్స ప్ట్ిెంచి,
యకలెంలల ఔెంనలన్సకి యట్ిని సజఞవుగ అెందజైమాయౌ. నషిెం జభిగై సెందయౌెంలల ఏజెెంట్ల యధఽలనఽ ఖ భిెంచి
ఖతెంలలధే చభిిెంచడెం జభిగిెంథి.
2. నయౖినిై ఖ భిెంచి సభాఙరయబృవుడెం, ధనట్ీలవుడెం
నషిెం యట్ియౌానుడె థరని ఖ భిెంచి బీభా ఔెంనలన్సకి తక్షణెం సభాఙరయెం ఇయులనైథి ప్లల఼ నిఫెంధనలలా
భ కఫైనథి. నయౖినిై ణొయౌ దశ్లలధే బీభా ఔెంనలన్స భథిెంు ఙేలేెందఽఔు యలు ఔయౌెంచడఫే ఈ తక్షణ ధనట్ీసఽ

ఉథేెశ్ెం. ఆలసఫైణే నయౖినికి సెంఫెందిెంచి యలుయైన సభాఙరయెం కోలలబయెందఽఔు అథి కయణెం కవచఽి.
థరెంణోప్ట్ల నయౖిలఔు తగిాెంచఽఔుధే దే తేలనఽ సాచిెంఙేెందఽఔు బీభా ఔెంనలన్సకి ఇథి యలు ఔయౌసఽౄెంథి. అెందఽకై
నషి ధనట్ీసఽనఽ యధఫైనెంత తుయగ ఇయుయౌ.

ఆయెంబ తనిఖీ/సా్ూట్ిన్స అనెంతయెం కెాబెంఔు ఔ సెంకనఽ కైట్లబెంచి థరనిై కెాబెంల భిజిసి ర్ లల నమోదఽ
ఙేయౄ యవ. ప్లల఼ సెంక, బీభాథరయవ నేయవ, నషి అెంచధర, నషిెం యట్ియౌాన ణేథీ వెంట్ి యవభలన్సై అెందఽలల
ఉెంట్లబ. కెాబెం ఇుడె ప్ోా లలలెంగ్ఔు లదేెంగ ఉెందనై యవయెం ఔడర అెందఽలల ఉెంట్లెంథి.

కొనిై తయయౘ ప్లల఼లా ల (థో నడీ వెంట్ి) ప్ో య్సఽ వభాలఔు ఔడర ధనట్ీసఽ ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. కభోా, భెైల్ యయణర
ప్లల఼లా ల భెైలేు రకఔు ఔడర ధనట్ల
ీ యుయౌ.
3. భిరోధన భభిమ భథిెంు
a) సబౄక్ష
బీభాథరయవ నఽెంచి కెాబెం ఫయెం అెందగధే భిరోధన భభిమ నషి భథిెంులనలై బీభా ఔెంనలన్స నియృ మెం
తీసఽఔుెంట్లెంథి. కెాబెం బతౄ ెం చినైథే అబణే నషి కయణెం, భిభాణరలనఽ భిరోదిెంఙే ఫలధతనఽ బీభా
ఔెంనలన్స ణరలఔు అదికయవలఔు అగియౄ యవ.

ఇతయ కెాబెంల భిరోధననఽ నషి భథిెంులల నిుణ లెైన సుతెంతా, లెైలలన్్డ్స ప్ా లషనల్ సభైుమయా ఔు
అగియౄ యవ. ఇథి బీభా ఔెంనలన్స, బీభాథరయవ ఇదె భి ాయోజధరల భ డిడి ఉనై అెంశ్ెం కఫట్ిి , సుతెంతా

నిుణ డి నియౖక్షిఔ అబుప్ామెం ఇయవ వభాలఔ ఆమోదన్సమెంగ ఉెంట్లెందని, ఏయైధర యయథరలు తలెత్తౄణే
కోయవిలు ఔడర యట్ిని భిఖణనలలకి తీసఽఔుెంట్లమని థీని ఉథేెశ్ెం.
b) కెాబెంల భథిెంు
అగిైాభాదెం యషమెంలల కెాబెంలనఽ ప్ో య్సఽ నియేథిఔ, భిరోధఔుల నియేథిఔ భభిమ

కయణెం

ణెయౌమఔప్ో ణే భభో సభైు నియేథిఔల ఆదరయెంగ కెాబభ లనఽ భథిెంు ఙేయౄ యవ. వకిౄఖత ాభాద కెాబెంలఔు

అట్ెండిెంగ్ డరఔిర్ నఽెంచి ఔ నియేథిఔనఽ బీభాథరయవ సభభిెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ాభాద కయణెం, యది
సుపలవెం, కయణెం, యైఔలెం ఎెంతకలెం ఉెంట్లెంథి వెంట్ి యవభలనఽ అెందఽలల ప్ ెందఽయఙరయౌ.
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ప్లల఼ నిఫెంధనల ాకయెం సుతెంతా యైద భీక్షనఽ ఏభట్ల ఙేలే హఔుు బీభా ఔెంనలన్సకి ఉెంట్లెంథి.
“కభి్ఔుల భియౘయెం” కెాబభ లఔు భదె తేగ యైదయఫైన యక్షెం ఔడర అవసయభవుతేెంథి.
యఖణెం వెంట్ియట్ికి సెంఫెందిెంచిన కెాబభ లనఽ యయైదఽని నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యవ.

సభాఙరయెం
నయౖినిై ఖ భిెంచి సభాఙరయెం ణెయౌమగధే ఈ థిఖ వ యట్ిని బీభా ఔెంనలన్స తనిఖీ ఙేసౄ ఽెంథి:
1. నషిెం, లేథర డరఫేజీ జభిగిన ణేథీన బీభా ప్లల఼ అభలలా ఉెంథర?
2. నషిెం, లేథర డరఫేజీ బీభా ఔవభైజీ ఉనై ాభాదెం వలేా జభిగిెంథర?

3. ఆలౄ (బీభా ఔవభైజీ కిెంద ఉనైథి) ఆ నషిెం వలా ాపలయతఫైెంథర? అథి ప్లల఼ కిెంద ఔవభైజీలల ఉెంథర?
4. నషి ధనట్ీసఽ ఆలసెం లేఔుెండర అెంథిెంథర?

భయణెం భభిమ వకిౄఖత నయౖిలఔు సెంఫెందిెంచిన మోట్లర్ థర్ు ప్భీి కెాబభ లనఽ యైదఽని నియేథిఔ ఆదరయెంగ
భథిెంు ఙేయౄ యవ. ఈ కెాబభ లనఽ మోట్లయవ ాభాథరల కెాబభ ల ట్ిాఫ నల్ థరుభ భిషుభియౄ యవ. భభిమ
కెాబెంథరయవ వమసఽ, ఆథరమెం వెంట్ియట్ి ఆదరయెంగ భియౘయ బణరౄనిై ఙెయౌాయౄ యవ.

థర్ు ప్భీి ఆసఽౄల నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన కెాబభ లనఽ సభైు నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యవ.



య ెంత మోట్లయవ నషి కెాబభ లనఽ సభైుమయా నియేథిఔ ఆదరయెంగ భథిెంు ఙేయౄ యవ.
ఔయేళ్ థర్ు ప్భీి నషిెం ఔడర జభిగి ఉెంట్ే ప్ో య్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽి.

సభాఙరయెం
నషి భథిెంు, భిరోధన భెెండా యేభైుయవ. అయోఫైన కెాబభ ధే సభభిెంఙరయని సభిచాసఽకోవడెం, బీభా
ఙేమదగిన ాయోజనెం లేఔప్ో వడెం, యవభలనఽ, యవజువులనఽ థరచినలట్ిడెం, ఉథేెశ్ూయుఔెంగ నయౖినిై
చానెంచడెం వెంట్ియట్ిని నియభిెంచడెం వెంట్ియట్ి కోసెం భిరోధన ఙేయౄ యవ.

Health insurance claims are assessed either in house or by third party administrators
(TPA‟s) on behalf of the non-life insurance companies. The assessment is based on the
medical reports and expert opinion.
ఆభోఖ బీభా కెాబభ లనఽ బీభా ఔెంనలన్సలు య ెంతగ గన్స, జీయణేతయ బీభా సెంస ల తయపున థర్ు ప్భీి
అడి్నిలేిరట్యా థరుభ గన్స భథిెంు ఙేయౄ బ. యైద నియేథిఔలు భభిమ నిుణ ల అబుప్ామాల ఆదరయెంగ

భథిెంు ఉెంట్లెంథి.బీభా సభైుమయవా భిరోధన ఫలధతలు ఔడర తీసఽఔుెంట్లయవ. ఔయేళ్ సభైుమర్ యలెైనెంత

తుయగ నిలలకి థిగిణే అథి ఙరలా ఉఔభిసౄ ఽెంథి. కఫట్ిి నయౖినికి సెంఫెందిెంచి కెాబెం వచిిన యనఽయెంట్ధే
సభైుమర్ నఽ నిమబృెంచడెం భిప్ట్ి.

4. సభైుమయవా భభిమ నషి భథిెంుథరయవలు
a) సభైుమయవా
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సభైుమయవా అెంట్ే ఐఆభీుఏ లెైలలనఽ్నై ప్ా లషనల్్. యయవ నిభిెషి యెంగలలా తనిఖీలు, నయౖిల భథిెంులల

నిుణ లు. సభైుమయా నఽ యదరయణెంగ బీభా ఔెంనలన్సబయ నిమబృెంచఽఔుెంట్లెంథి. యభి ఼జులు ఔడర తధే
ఙెయౌాసౄ ఽెంథి.

యభిని

యదరయణ

బీభా

ఔెంనలన్సలు

యదరయణెంగ

కెాబభ లు

తలెత్తౄనుడె

నిమబృెంచఽఔుెంట్లెంట్లబ. కెాబెం ఙేలన ఆలౄ ని యయవ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నయౖినిై, భభిమ థరనికి థరభితీలన
భిల తేలనఽ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నషి తీవాతనఽ, భిభాణరనిై భథిెంు ఙేల బీభా ఔెంనలన్సకి నియేథిఔ
సభభియౄయవ.

భభినిై నయౖిలనఽ నియభిెంఙేెందఽఔు సభెైన చయలనఽ ఖ భిెంచి ఔడర బీభా ఔెంనలన్సకి యయవ సలయౘ ఇయౄయవ.
ఈ సభైుమయవా బీభా చట్ి ెం, 1938 భభిమ బీభా నిఫెంధనలు 1939, భభిమ ఐఆభీుఏ ణరలఔు నిభిెషి
నిఫెంధనల ాకయెం నడెచఽఔుెంట్లయవ. “ామాణ ప్లల఼” లేథర “భభెైన్ ఒనలన్ ఔవర్” వెంట్ియట్ిలల యథేరలలా
తలెణేౄ కెాబెంలనఽ ప్లల఼లల నేభపునై యథేయౕ కెాబెం భియౖుయ ఏజెెంట్ా థరుభ భథిెంు ఙేయౄ యవ.

ఈ ఏజెెంట్ల
ా నయౖినిై భథిెంు ఙేమడెంణో ప్ట్ల ఙెయౌాెంులు ఔడర ఙేయౄ యవ. ఆ బణరౄనిై ఼జులణో ప్ట్ల
యభికి బీభా ఔెంనలన్స త్తభిగి ఙెయౌాసౄ ఽెంథి. ాణరభాైమెంగ కెాబెం ణరాలనిైెంట్ిన్స బీభా కెాబెం భియౖుయ
ఏజెెంట్ల
ా లేఔభిెంచి తభ భథిెంు నియేథిఔణో ప్ట్లగ బీభా ఔెంనలన్సలఔు అెందజైయౄ యవ.

కీలకెంశ్ెం
బీభా చట్ి ెం లలక్షన్ 64 మూఎెం
ఇయయై యేల యౄప్మల ఔెంట్ే తఔుువ బణరౄనికి సెంఫెందిెంచిన కెాబెం యషమెంలల అదీఔిత సభైుమర్ నఽ, లేథర
నషి భథిెంుథరయవనఽ నిమబృెంచడెం బీభా ఔెంనలన్సకి యధెం కదఽ. అలా ఙేలేౄ కెాబెం బతౄ ెం ఔెంట్ే ఆ కయవిలే
ఎఔుువబయ ఆయుయభ ెంట్లెంథి. అెందఽకై అెందఽకోసెం బీభా ఔెంనలన్స ణరనఽ అయవోడని పలయెంచి ఎవభెైధర ఇతయ

వకిౄని (సభైుమర్గ, లేథర నషి భథిెంుథరయవగ ణరణరుయౌఔెంగ నిఱేదరనికి ఖ భెైన వకిౄ కఔడదఽ) ఇలాెంట్ి
నయౖినిై సభైు ఙేలేెందఽఔు సభెంజసఫైన ఼జు లేథర ాత్తపలెం ఙెయౌాెంచడెం థరుభ నిమబృెంచఽఔుెంట్లెంథి.
5. కెాబెం ఫభలు
కెాబెం ఫయెంలలని అెంరలు ాత్త బీభా యపలగనికీ భాయవత ఉెంట్లబ. యదరయణెంగ నయౖినికి థరభి తీలన ూభిౄ
భిల తేలు, నషి ణేథీ, సభమెం, కయణెం, తీవాత వెంట్ియట్ిని ణెలుసఽఔుధేలా కెాబెం ఫభనిై యౄప్ ెంథియౄ యవ.
ఇతయ ాశ్ైలు కోు బీభా యపలగనికీ కోులా ఉెంట్లబ.

ఉథరహయణ
అగిైాభాద కెాబెం యషమెంలల కోభై సభాఙరభనికి సెంఫెందిెంచి కొనిై ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ఇవుడెం
జభిగిెంథి:
i.
ii.

బీభాథరయవ నేయవ, ప్లల఼ సెంక భభిమ చియవధరభా

అగిైాభాదెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం, అెందఽఔు కయణెం భభిమ థరభితీలన భిల త
 ేలు

iii. ప్డెైన ఆలౄ ణరలఔు యవభలు
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iv. అగిైాభాదెం జభిగిన సభమెంలల ఆలౄ ణరలఔు నిజఫైన యలువ. బీభాలల లు ఐట్ెంలు ఔయౌల

ఉెండి, యట్ికిెంద కెాబెం ఙేలనుడె. (కెాబెం యదిగ నషిెం జభిగిన స లెం, సభమెంలల ఆలౄ ణరలఔు
అసలు యలువ ప్ాత్తథిఔగ ఉెండరయౌ. తయవఖ దల, ట్ిమర్ అెండ్స ట్ిమర్ (ప్లల఼లల నేభపునై బవనెం,

v.

ప్ాెంట్ల భభిమ మెంణరాలనఽ “భీ ఇన్ లేిట్ యలువ” ప్ాత్తథిఔన బీభా ఙేబలేౄ త) వెంట్ియట్ిని
తీలేరఔ లెకిుెంఙరయౌ. లాపలనిై ఇెందఽలల ఔలభదఽ)
యలేుజ్డ యలువనఽ తగిాెంఙరఔ కెాబెం ఙేలన బతౄ ెం

vi. అగిైాభాదెం జభిగిన ప్ాెంఖణెంలల భిల త్త
 , ఆఔునలన్స్ లత్త

vii. బీభాథరయవ ఏ హో థరలల కెాబెం ఙేసౄ ఽధరైడె? మజభానిగధర, భాభిిగైజ్డ, లేథర ప్డెైన ఆలౄ లల ఏ ఇతయ
వకిౄ ాయోజధరలెైధర భ డివడి ఉధరైమా?

viii. ఆ ఆలౄ నలై ఇెంకైథెైధర బీభా అభలలా ఉెంథర? ఉెంట్ే యవభలు.

ix. If any other insurance is in force upon such property if so, details thereof
ఆ తభుత, ాఔట్నలల నేభపునై యవభలన్సై నిజఫేనని, ఔచిితఫైనవని నేభపుెంట్ృ బీభాథరయవ ఔ డిఔాభైషన్
ఇయుయౌ్ ఉెంట్లెంథి. థరనినలై అతనఽ సెంతఔెం ఙేల, ణేథీ యేమాయౌ.

బీభా ఔెంనలన్స ణరలఔు అగిైాభాద కెాబెం ఫయెం నభూధరనఽ ఈ అదరమెంలలని “ఎగిజబిట్ 1”లల ఇవుడెం
జభిగిెంథి.

బీభా ఔెంనలన్స కెాబెం ఫయెం జఞభీ ఙేలనెంత భాణరాన కెాబెం ఙెయౌాెంు ఫలధతనఽ అథి అెంగీఔభిెంచినట్లి కదఽ.
“యణౌట్ నాజుడిస్క” అధే భిభాయవుణోధే కెాబెం ఫభలనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.
a) అనఽఫెంధ ణరాలు
కెాబెం ఫయెంణో ప్ట్ల కెాబెంనఽ ఫలభిఙేెందఽఔు భభికొనిై ణరాలనఽ బీభాథరయవ సభభిెంచడెం గన్స,
లేథర బీభా ఔెంనలన్సబయ లేఔభిెంచడెం గన్స ఙేమాయౌ్ ఉెంట్లెంథి.
i.

అగిైాభాద కెాబభ లఔు అగిైభాఔ రక నియేథిఔ తనిసభి.

ii. తేఫనఽ నయౖినికెైణే యణరవయణ రక నియేథిఔనఽ కోయణరయవ.

iii. థో నడీ కెాబభ లలా ప్ో య్సఽ నియేథిఔ అవసయెం కవచఽి.
iv. తీవా ాభాద కెాబభ లలా కొభోనర్ భభిమ ప్ో య్సఽ నియేథిఔలు అవసయడవచఽి.

v. మోట్లయవ కెాబభ లలా డెైయెంగ్ లెైలలనఽ్, భిజిలేిరషన్ ుసౄ ఔెం, ప్ో య్సఽ నియేథిఔ వెంట్ియట్ిని బీభా ఔెంనలన్స
తనిఖీ ఙేమాలని పలయసఽౄెంథి.

vi. సభ దా యయణర కెాబభ లలా డరఔుఫెంట్ా సుపలవెం బతౄ ెం నషిెం, నిభిెషి సఖట్ల, థేయౕమ, లేథర యథేయౕ
ామాణ కెాబభ లా అనైయట్ిని ఫట్ిి భాయవత ఉెంట్లెంథి.
6. నషి భథిెంు భభిమ కెాబభ ల భియౖుయెం
కెాబభ ల భథిెంు అధేథి బీభాథరయవ కెాబెం ఙేలన నషిెం బీభా సదఽప్మభ నై ాభాథరనికై జభిగిెంథర,
యభెెంట్ీకి యగాతఫేథీ జయఖలేథర వెంట్ియట్ిని నిభేభిెంఙే ాకమ
ిర .
కెాబభ ల భియౖుయెం సభానతుెం భభిమ యభెంజయల ప్ాత్తథిఔనలై ఆదరయడి ఉెండరయౌ. జీయణేతయ బీభా
ఔెంనలన్సకి కెాబభ లనఽ సభయ ెంగ భిషుభిెంచడఫే థరని లేవల ణరలఔు యభభూనికి గీట్లభబ. ాత్త ఔెంనలన్సకీ
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కెాబభ ల ప్ాలలలెంగ్ ఔు తీసఽఔుధే సభమానికి సెంఫెందిెంచి తన లఫోెంథి అనఽసభిెంఙేలా నిభిెషి గెైడ్స లెైన్్
ఉెంట్లబ.

థీనిై యదరయణెంగ “ట్ర్ై అభౌెండ్స ట్ైమ్” (ట్ీఏట్ీ) అెంట్లయవ. కొనిై బీభా ఔెంనలన్సలు కెాబెం లేిట్స్క నఽ

బీభాథరయవ ఆన్ లెైన్ లల ఎట్ిఔుడె తనిఖీ ఙేసఽఔుధే సదఽప్మెం ఔడర ఔయౌెంఙరబ. కొనిై జీయణేతయ
బీభా సెంస లు కెాబభ ల యేఖవెంతఫైన భియౖుయెం కోసెం ాణేఔ హబ్ లనఽ ఔడర ఏభట్ల ఙేరబ.

కీలకెంశ్ెం
బీభా కెాబెం ణరలఔు ాదరధరెంరలు
i.

జభిగిన నషిెం బీభా ప్లల఼ భిది లలల ఉెంథర లేథర అనైథి భ ెందఽగ నియృ బెంఙరయౌ్న అెంశ్ెం. ఇఔ నషిెం

బీభా సదఽప్మభ నై ాభాదెం వలా జభిగిెంథర, లేథర బృనయౘబెంచిన ాభాదెం వలా ధర అనైథి
చట్ి యఫైన

ప్ాకి్ఫేట్

లథే రెంతెం

నియృ బసఽౄెంథి.

జభిగిన

నషిెం ప్లల఼ భిదిలలనిథేనని
నియౄనెంచఽకోయయౌ్న ఫలధత బీభాథరయవథే. అబణే ఔయేళ్ నషిెం బృనయౘబెంచిన ాభాదెం వలా జభిగి
ఉెంట్ే థరనిై నియౄనెంఙరయౌ్న ఫలధత భాతాెం బీభా ఔెంనలన్సథి.
ii. బీభాథరయవ బీభా ప్లల఼ నిమభ నిఫెంధనలఔు ఔట్లిఫడరుడర, భ కెంగ “ఫలధత”ఔు భ ెందఽగ ఉెండే
నిఫెంధనలనఽ ప్ట్ిెంఙరడర అనైథి నియృ బెంఙరయౌ్న భెెండో అెంశ్ెం.

iii. ఇఔ భూడో అెంశ్ెం యభెెంట్ీలఔు ఔట్లిఫడి ఉెండట్లనికి సెంఫెందిెంచినథి. థీనిై సభైు నియేథిఔ ఫమట్
నలడెతేెంథి.

iv. ప్లల఼ అభలలా ఉనై సభమెంలల బీభాథరయవ (ాప్ో జర్) అతేనైత సదఽథేెరనిై ప్ట్ిెంఙరడర అనైథి
ధరలుగో అెంశ్ెం.

v. నషిెం జభిగినుడె బీభాథరయవ యసౄ యనికి బీభా లేని వకిౄ భాథిభిగధే ావభిౄెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అెంట్ే,
భభోలా ఙెప్లెంట్ే నయౖినిై ఔన్సస యబకి తగిాెంఙేెందఽఔు చయలు తీసఽకోయయౌ. ఇథి ఐథో థి.
vi. ఇఔ ఆభో అెంశ్ెం, ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄనిై నియృ బెంఙేెందఽఔు సెంఫెందిెంచినథి. ఈ బతౄ ెం సమ్ అషర్ు ఔు
లలఫడి ఉెంట్లెంథి. అబణే ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బతౄ ెం ఈ థిఖ వ అెంరలనలై ఔడర ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి:





ాపలయతఫైన ఆలౄ లల బీభాథరయవ ణరలఔు బీభామ త ాయోజనెం బతౄ ెం
యలేుజ్డ యల

అెండర్ ఇనా్భెన్్ వభిౄెంు

కెంట్ిాఫూషన్ భభిమ సఫా గైషన్ నిఫెంధనల వభిౄెంు
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a) కెాబెం యకలు
బీభా ప్లల఼లా ల వఙేి కెాబభ లనఽ థిఖ వ యకలుగ వభీాఔభియౄ యవ:
i.

యిెండర్ు కెాబభ లు

ఇయ సషిెంగ ప్లల఼ నిమభ నిఫెంధనలఔు లల ఫడి ఉెండే కెాబభ లు. కెాబెం భథిెంు థరని అవకశ్ెం,
ఎెంచఽఔునై సమ్ ఇనా్ర్ు , లు తయయౘ బీభాలలా ప్ ెందఽభిచిన ఇెండెబృైట్ీ  దే తేల ఆదరయెంగ
జయవఖ తేెంథి.

బీభా ఔెంనలన్స ఙెయౌాెంఙరయౌ్న కెాబెం బతౄ ెం లు అెంరలనలై ఆదరయడి ఉెంట్లెంథి. నషిెం జభిగినుడె ఙేలన

యలుబయషన్, బీభామ త ాయోజనెం, యలేుజ్డ యవకరలు, ఆథరమ నషిెం, యడఔెం నషిెం, తయవఖ దల,
ప్లల఼ని ఫట్ిి భీనేాస్క ఫెంట్ యలువ వెంట్ియ యట్ిలల భ కఫైనయ.
ii. ధరన్ యిెండర్ు కెాబభ లు
ఇయ బీభాథరయవ ఏథెైధర నిఫెంధననఽ, లేథర యభెెంట్ీని ఉలా ెంఘెంచిన ఉదెంణరలఔు సెంఫెందిెంచిన

కెాబభ లు. ఈ కెాబభ ల భియౖుయెం జీయణేతయ బీభా సెంస లు యౄప్ ెంథిెంచిన నిమభ నిఫెంధనలఔు
లలఫడి ఉెంట్లెంథి.

iii. సఖట్ల లేథర సఖట్ల కాజు నిఫెంధన
ఇథి కొనిై ప్లల఼లా ల నిఫెంధన. అసలు యలువ ఔెంట్ే తఔుువ సమ్ అషర్ు ఔు బీభాథరయవ తన ఆలౄ ని
బీభా ఙేబెంచడభనైభాట్. థీధేై అెండర్ ఇనా్భెన్్ అెంట్లయవ. కెాబెం తలెత్తౄనుడె అెండర్
ఇనా్భెన్్ ఔు తగినట్లిగ అసలు నషిెం నఽెంచి ధైషత్తౄ ఔెంగ తగిాెంచిన బతౄ ెం బీభాథరయవఔు అెందఽతేెంథి.
iv. ప్ాఔిత్తఔ యతే
ౄ లు – నలనఽ నయౖిలు
తేఫనఽ, లలైకా ోన్, వయదలు, భ ెంు, బూఔెంప్ల వెంట్ి యట్ిని ప్ాఔిత్తఔ యతే
ౄ లుగ ఙెఫ ణరయవ. ఇలాెంట్ియ

సెంబయెంచినుడె ాపలయత ప్ాెంతెంలల బీభా ఔెంనలన్సకి ఉనై ఙరలా ప్లల఼థరయవలఔు తీవా నయౖిలఔు థరభి
తీమవచఽి.

ఇలాెంట్ి పలభీ ప్ాఔిత్తఔ నయౖిలు జభిగినుడె ఆ ప్ాెంణరనికి యెంట్ధే యమా ాయౌ్ెంథిగ సభైుమర్ నఽ
ుయభాబయౄయవ. తథరుభ నయౖినిై తుయగ భథిెంు ఙేలేెందఽఔు, యలెైణే థరనిై ఔన్సస యబకి
తగిాెంచఽఔుధేెందఽఔు అవకశ్భ ెంట్లెంథి. థరెంణోప్ట్ే బీభా ఔెంనలన్స అదికయవలు ఔడర సదయవ ప్ాెంణరనిై
ా తఔుెండర
సెందభిశయౄయవ. భ కెంగ జభిగిన నషిెం భిభాణెం ఙరలా ఎఔుువగ ఉనైుడె యళ్ై
యమౄ ాయవ. నషిెం ణరలఔు సుపలవెం, తీవాతలనఽ అఔుడిఔఔుడే తక్షణెం అెంచధర యేమడెం థీని ఉథేెశ్ెం.

ఔయేళ్ సభైుమయా ఔు ఖనఽఔ నయౖినిై భథిెంు ఙేమడెంలల సభసలేఫైధర ఎదఽభెైణే భ ెందఽగ ప్ాథబృఔ
నియేథిఔలనఽ సభభియౄయవ. థరెంణోప్ట్ే బీభా ఔెంనలన్స నఽెంచి సాచనలు, సలయౘలు ఔడర ఆయయౄయవ. థరనిై
ా చభిియౄయవ ఔడర.
ఫట్ిి అవసయఫైణే బీభాథరయవణో యళ్ై
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v. ఆన్ అకౌెంట్ నేఫెంట్
ప్ాథబృఔ నియేథిఔలణో ప్ట్లగ భయభ్తేలు, భీనేాస్కఫెంట్ల
ా థీయఘకలెం ప్ట్ల కొనయగై క్షెంలల
అుడుడె కొనిై భధెంతయ నియేథిఔలనఽ ఔడర సభభిెంచడెం జయవఖ తేెంథి. నషి భథిెంు
ాకమ
ిర లల ుభోఖత్తని ఖ భిెంచి బీభా ఔెంనలన్సకి ఔ అవగహన ఔయౌెంఙేెందఽఔు ఔడర ఈ భధెంతయ
నియేథిఔలు

ఉయోఖడణరబ.

బీభాథరయవ

ఖనఽఔ

కయలనఽఔుెంట్ే

“ఆన్

అకౌెంట్

నేఫెంట్”

ఙేమాయౌ్ెంథిగ లఫయవ్ ఙేమడరనికి ఔడర ఇథి ఉయోఖడెతేెంథి. యదరయణెంగ నషిెం ఙరలా పలభీగ
ఉెండి, భథిెంుఔు ఙరలా సభమెం ట్ేి లా ఉనైుడె ఈ భిల త్త
 తలెతౄ ేతేెంట్లెంథి.

కెాబెం సజఞవుగ ఉెందని ణేయౌణే కెాబెంథరయవఔు ఙెయౌాెంులు ఙేల, ఔెంనలన్స భికయవులలా తదనఽఖ ణెంగ ఎెంట్ీాలు
నమోదఽ ఙేయౄ యవ. సహ బీభాథరయవలు, భీ ఇనా్యయవా వెంట్ియభెవభెైధర ఉెంట్ే యభి నఽెంచి సభెైన ఫేయఔు
భిఔవభీలు ఔడర ఙేయౄ యవ. కొనిైయయవా డఫ ో ఙెయౌాెంులనఽ ప్ ెంథే వకిౄ బీభాథరయవ అబ ఉెండఔప్ో వచఽి.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ అగిైాభాద ప్లల఼ కిెంద ఉనై ఔ ఆలౄ ఫలెంఔుఔు తనకాలల ఉెండి ఉెండవచఽి. అుడె “అగీరడ్స

ఫలెంక్ కాజ్డ” ాకయెం కెాబెం డఫ ోనఽ ఫలెంఔుకై ఙెయౌాెంఙరయౌ్ ఉెంట్ెంఉథి. అలాగై యహధరలఔు సెంఫెందిెంచిన
“ట్ ట్ల్ లాస్క” కెాబభ లలా అథెె కొనఽగోలు ెంథరలఔు లలఫడి ఇలాెంట్ి కెాబభ లనఽ లైధరనిి మయా కై ఙెయౌాయౄ యవ.

సభ దా యయణర కెాబభ లనఽ నషిెం జభిగిన సభమెంలల తన నేభిట్ ఎెండరర్్ ఙేల ఉనై కెాబెంథరయవకై
కెాబభ లనఽ ఙెయౌాయౄ యవ.
b) డిరిభిజ యోచయవా
కెాబెంనఽ కైవలెం ప్లల఼కి లలఫడి డిరిభిజని ప్ ెంథిన తభుణే భిషుభియౄ యవ. కెాబభ ల కోసెం డిరిభిజ యల఼దఽ

నభూధరనఽ (వకిౄఖత ాభాద బీభాలల)గమాల కోసెం ఈ థిఖ వ నేభపునై ఫేయఔు భల ఇయౄయవ: (ఇథి
కోు ఔెంనలన్సకి కోులా భాయవచఽి)

బీభా ఙేలన వకిౄ నేయవ
కెాబెం సెం.

ప్లల఼ సెం.

___________ ఔెంనలన్స యౌబృట్డ్స నఽెంచి ల఼ుఔభిెంచడఫైనథి.
___________ భోజు జభిగిన ాభాదెం కయణెంగ ధరఔు/భాఔు ఔయౌగిన గమాలఔు భాఔు తేథి భభిమ ూభిౄ

భియౘయెం యౄ. ___________ అెంథినథి. ధర/భా కెాబెంలఔు సెంఫెందిెంచి లేథర బయషతే
ౄ లల ధేయవగ లేథర
భోక్షెంగ ఆ కెాబెంఔు సెంఫెందిెంచి తలెణేౄ అనిైెంట్ికి సెంఫెందిెంచి తేథి భభిమ ూభిౄ భియౖుయెం జభిగిెందని,
ఔెంనలన్స థరని ఫలధతలు ధయయేభిిెందని ధేనఽ/ఫేెం ఈ యయౕదఽ ఇసఽౄధరైెం.

(సెంతఔెం)

ణేథీ
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The wording of the discharge receipt for third party liability claims may be on the
following lines:
I (Name of the claimant), of___________________________________ hereby
acknowledge to have received the sum of Rs.________________ Which amount is paid
by _________________________________________________ (name of the insured) in
respect of the claim made by me upon him for bodily injuries and other losses sustained
through an accident which occurred to me on or about the _________ day of
___________ at _____________ and I agree that the sum is paid with a denial of liability
on the part of the said ___________________________ (or any other person) in respect
of the said occurrence and for damage whether now or hereafter to become manifest
and to the intent that the said and all other persons be absolutely and finally discharged
from the further and other claims of every nature and kind whatsoever by me or in my
behalf arising out of the said occurrence.
ణేథీ

సెంతఔెం

యక్షి

(సాచన: ఈ థరలు ప్ాభాణఔఫైనయ కవు కన్స ఉథరహయణగ నేభపునఫడినయ భభిమ సెందభౌనిై ఫట్ిి
భాయణరబ).

c) లలట్ిల్ఫెంట్ తభుత్త చయలు
కెాబభ ల భియౖుయెం తభుత అెండర్భెైట్ిెంగ్ఔు సెంఫెందిెంచి తీసఽఔుధే చయలు కోు యప్య వభానికీ
కోలా ఉెంట్లబ.

ఉథరహయణ
ఔ అగిైాభాద ప్లల఼ కిెంద సమ్ అషర్ు నఽ ఙెయౌాెంచిన కెాబెం ఫేయఔు తగిాెంచడెం జయవఖ తేెంథి. అబణే ప్ోా

భైట్ల న఼ాబృమెంనఽ ఙెయౌాెంఙే క్షెంలల ఙెయౌాెంచిన కెాబెం నఽెంచి తగిాెంచిన ఆ బణరౄనిై భీ ఇన్ లేిట్ ఔడర
ఙేమవచఽి.

వకిౄఖత ాభాద బీభా ప్లల఼లల కనట్ల్ సమ్ ఇనా్ర్ు బణరౄనిై ఙెయౌాెంచిన బౄదట్ ఆ ప్లల఼
యదె బప్ో తేెంథి.

అలాగై వకిౄఖత నభ్ఔథోా హు గయెంట్ీ ప్లల఼ ఔడర కెాబెం ఙెయౌాెంు జభిగిన యెంట్ధే థరనెంతట్ అథే
యదె వుతేెంథి.

d) ఉదే యణ (యలేుజీ)
ఉదే యణ (యలేుజీ) అెంట్ే యదరయణెంగ ప్డెైన ఆలౄ కి సాచిఔ. నయౖినిై ఙెయౌాెంచిన బౄదట్ ఈ యలేుజీ బీభా
ఔెంనలన్సకి ఙెెందఽతేెంథి.
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ఉథరహయణ
మోట్లర్ కెాబభ నఽ ూభిౄ నషిెం ప్ాత్తథిఔన భిషుభిెంచిన బౄదట్ ప్డెైన యహధరనిై బీభా ఔెంనలన్సథరయవలే
తీసఽఔుెంట్లయవ. ఇఔ అగిైాభాద కెాబభ లు, ధౌక యయణర కెాబభ ల వెంట్ియట్ిలల ఔడర ఈ యలేుజీ
తలెతౄవచఽి.

సదయవ యలేుజీని ఈ ఉథేెశ్ెం కోసెం యౄప్ ెంథిెంచని దే తేల థరుభ వథియౌెంచఽఔుెంట్లయవ. నయౖినిై భథిెంు
ఙేలే సభైుమయవా ఔడర ఈ వథియౌెంచఽఔుధే భాభాలనఽ లఫయవ్ ఙేసౄ ఽెంట్లయవ.
e) భిఔవభీలు
కెాబభ ల భియౖుయెం తభుత బీభా కెంట్లాఔుిలఔు వభిౄెంఙే యవణథరత ఫథియ్ హఔుుల కిెంద బీభా ఔెంనలన్సలు
బీభాథరయవఔు ఉెంట్ే హఔుులఔు, భెఫడీలఔు హఔుుథరయవలు అవుణరబ. అలాగై నయౖినికి ఫలధఽడెైన థర్ు

ప్భీి నఽెంచి భియౘయ బణరౄలనఽ భిఔవర్ ఙేసఽఔుధేెందఽఔు ఔడర సెంఫెందిత చట్లిలఔు లలఫడి యట్ికి
హఔుుెంట్లెంథి. అలా ఱనెంగ్ ఔెంనలన్సలు, భెైలేులు, భోడెు యహనథరయవలు, ప్ో యవి ట్ా సి ఽ వభాల వెంట్ియట్ి
నఽెంచి బీభా ఔెంనలన్సలు నయౖిలనఽ భిఔవర్ ఙేసఽకోఖలవు.

ఉథరహయణ
ఔన్లలైన్ఫెంట్ డెయౌవభీ ఙేమని సెందభౌలలా యయణరథరయవలే నయౖినికి ఫలధత వళెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. అలాగై,
సఽయక్షితెంగ ధేలనలైకి థిగినట్ికీ తభుత ఔనినెంచఔుెండర ప్ో బన వసఽౄవుల యషమెంలల ప్ో ర్ి ట్ా స్కి ఫలధత
వళెంఙరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽకోసెం కెాబెం భియౖుభనికి భ ెందఽగ యవణథరత భాయవ లేకనలై తనిసభిగ
బీభాథరయవణో యిెంు యేబెంచఽకోయయౌ.

7. కెాబెంలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథరలు
ఎెంణో ామత్తైెంచినట్ికీ ఆలసెం లేథర కెాబెం ఙెయౌాెంచఔప్ో వడరనికి (అసభ్త్త)కి కయణరలుెంట్లబ. ఇెందఽఔు
జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచి ధనట్ీసఽ అెందజైమడెంలల ఆలసెం లేథర యనియోఖథరయవలు దయౄరలనఽ
సభభిెంచఔప్ో వడెం కయణెం కవచఽి.
ఇయ కఔుెండర, ఙరలా యదరయణెంగ ఉెండే కయణరలలా కొనిై:







యసౄ యలనఽ యలాడిెంచఔప్ో వడెం
ఔవభైజీ కొయత

బృనయౘబెంచిన ాభాథరల వలా నషిెం సెంబయెంచడెం
తగిన బణరౄనికి బీభా ఙేమఔప్ో వడెం
యయెంట్ీ ఉలా ెంగన

తఔుువ బణరౄనికి బీభా ఙేమడెం, తయవఖ దల తథితభలణో భిభాణరనికి సెంఫెందిెంచిన అెంరలు

నషిెం కయణెంగ తలెణేౄ ఆభిఔ ఇఫోెందఽలణో బీభాథరయవడె సతభవుతేనై సభమెంలల ఇవన్సై ఔడర
ఙరలావయఔు బీభాథరయవడి ఔయౖిలఔు కయణభవుణరబ.

అతడి ఔయౖిలనఽ తగిాెంచడరనికి, సభసలనఽ నేభపునడరనికి భభిమ యయథరల భియౖుయ దే తేలు ప్లల఼లలధే
నేభపునఫడి ఉెంట్లబ. అగిై ాభాద ప్లల఼లు లేథర ఆసఽౄల యషమెంలల “భధవభిౄతుెం” అధే షయతే
ప్లల఼లలధే ఉెంట్లెంథి.
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ఎ) భధవభిౄతుెం
ెంథరనిై థరట్ి తలెణేౄ యయథరలనఽ భిషుభిెంఙే దే ణే భధవభిౄతుెం. భధవభిౄణరునిై భధవభిౄతుెం

భభిమ ెంద చట్ి ెం 1996 ాకయెం ఙేయౄ యవ. ెందెం ఙెలా ుఫలట్బయలా ఙేలే యదరయణ దే త్త లేథర
అెందఽలలధే యయథరనిై భిషుభిెంచడెం లేథర ధరమ యధరనికి యళ్ాడెం. ఇలాెంట్ి సభసలలా ఙరలా ఆలసెం
జయవఖ తేెంథి భభిమ కయివుతేెంథి. భధవభిౄతు చట్ి ెం ప్భీిలు ెందెంలలని యయథరనిై అయదరయణ
దే త్తలల, తఔుువ వమెం భభిమ భధవభిౄతు నలైయేట్ల ాకమ
ిర
థరుభ అెందజైలే యలు ఔయౌసఽౄెంథి.

యయథరనికి సెంఫెందిెంచి ప్భీిలు ఎెంనఔ ఙేసఽఔునై ఫేయఔు భధవభిౄతుెం కై భధవభిౄ లేథర ఎఔుువ

భధవయవౄల థరుభ జయవఖ తేెంథి. కై భధవభిౄ ఉనైుడె ప్భీిలు అతడి భాట్ యధరయౌ్ ఉెంట్లెంథి. ఙరలా

యణజ బీభా ప్లల఼లా ల భధవభిౄతు నిఫెంధన అని ఉెంట్లెంథి ఇథి ఇలా ప్ాయెంబభవుతేెంథి యయథరలు
ఙోట్లఙేసఽఔుెంట్ే భధవభిౄతుెం థరుభ భిషుభిెంచఫడణరబ. అగిైాభాదెం వెంట్ి అనఽకోని గట్నల
ప్లల఼లా లనా భధవభిౄతు నిఫెంధన ఉెంట్లెంథి. ఇెందఽలల ప్లల఼ అెంగీఔభిెంచిన థరనికి భభిమ ఙెయౌాసౄ ఽనై

బణరౄనికి భధ ణేడర ఉెంట్ే ఆ ణేడరఔు సెంఫెందిెంచి భధవభిౄ వదె ఔు యళ్ావచఽి. యదరయణెంగ భధవభిౄ
నియృ మెం అెంత్తభెంగ భిఖణెంచఫడెతేెంథి. భభిమ భెెండె ప్భీిలు థరనికి ఔట్లిఫడి ఉెండరయౌ.
భిల తేలు అధే దెం కోు ప్లల఼కి కోులా భాయవతేెంట్లెంథి. యదరయణెంగ, ఇథి కిెంథి యధెంగ
ఉెంట్లెంథి:
i.

ప్భీిలు నిమబృెంచిన ఏకెైఔ భధవభిౄ నియృ మానికి యయథరనిై వథియౌ యేలనుడె లేథర

కై భధవభిౄని నిమబృెంఙే యషమెంలల యభి భధ అెంగీకయెం ఔుదయనుడె కోు ప్భీి కోు
భధవభిౄని నిమబృెంచవచఽి.

ii. ఈ ఇదె యవ భధవయవౄలు ఒ అెంనలైర్నఽ నిమబృెంచచఽి, ఆమధే సభాయేరలనఽ ఏభట్ల ఙేయౄ యవ. ఈ
సభాయేరల దే త్త ధరమ యధరలణో ప్ో యౌ ఉెంట్లెంథి. ాత్త ప్భీి యభి కైసఽ ఖ భిెంచి ఙెఫ ణరయవ. ఔయేళ్
అవసయఫైణే కౌని్ల్ యమెం తీసఽఔుెంట్లయవ. భభిమ యక్షులనఽ యఙరభియౄ యవ.

iii. ఔయేళ్ ఇదె యవ భధవయవౄలు కై నియృ మానికి అెంగీఔభిెంచఔప్ో ణే యషమానిై అెంనలైర్ భ ెందఽఔు
తీసఽఔుయళ్ణరయవ, అతధే నియృ మెం తీసఽఔుెంట్లయవ.

iv. ఇెందఽఔబయ వమానిై భధవభిౄ/భధవయవౄలు లేథర అెంనలైర్ యభి యచక్షణ ఫేయఔు నియృ బయౄయవ.
ఫలధతలఔు సెంఫెందిెంచిన యయథరలనఽ ధరమ యయథరల థరుభ భిషుభిెంచఽకోయయౌ్ ఉెంట్లెంథి.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ బీభా సెంస ప్లల఼ కిెంద ఔవర్ కలేదెంట్ృ నయౖినిై ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిల,ేౄ ఆ అెంరనిై
ధరమయనెం ణేలుసఽౄెంథి. భయా ఔయేళ్ బీభా సెంస యసౄ యలు థరచి నలట్ిడెం వలా ప్లల఼ ఙెలాదని
అెంట్ృ కెాబెం ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ (యధఫన
ై ెంత వయఔు నభ్ఔెంగధే ఉధరై ధరమ యధఽలనఽ
ఉలా ెంఘలేౄ ) ఆ అెంరనిై ధరమయనెంలల భిషుభిెంచఽకోయయౌ.

ఖభనిఔ: ధౌక యయణర ప్లల఼లా ల ఎలాెంట్ి భధవభిౄతు భిల త
 ేలు ఉెండవు.
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8. ఇతయ యయథరలలా భియౖుయ దే తేలు ఉధరైబ
ఐఆభీుఏ నిఫెంధనల ాకయెం అనిై ప్లల఼లు బీభా సెంస ణో ఏథేని కయణెంణో బీభాథరయవ సెంతినౄ ఙెెందనుడె
అెందఽఫలట్లలల ఉనై సభసల భియౖుయ వవస ఖ భిెంచి బీభాథరయవఔు ణెయౌమజైమాయౌ.

వకిౄఖత యప్య ెంథరల కెాబెంల యషమెంలల అసెంతినౄ ఙెెంథిన బీభాథరయవ అెంఫ డ్స్భన్ నఽ
సెంాథిెంచవచఽి, ఆ అదికభి యవభలు ప్లల఼లల ఉెంట్లబ.

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 1
కిెంథి యట్ిలల ఏథి కెాబెంల ప్ా లషనల్ లలట్ిల్ ఫెంట్ గ భిఖణెంచఫడదఽ?
I.

నయౖినికి కయణఫైన యట్ికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై తీసఽకోవడెం
II. ాత్తఔల అబుప్ామెంణో కెాబెంల వదె ఔు యళ్ాడెం
III. ాభాదెం బీభా ఙేలన ఆలౄ కై జభిగిెంథర అని అెంచధర యేమడెం
IV. కెాబెం కిెంద ఙెయౌాెంఙరయౌ్న బణరౄనిై లెకిుెంచడెం

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 2
భజ్డ ఔు కయవ ాభాదెం జభిగిెంథి. అతని కయవ మోట్లయవ బీభా ప్లల఼ కిెంద బీభా ఙేమఫడిెంథి. ఇలాెంట్ి
సభమెంలల కిెంథియట్ిలల భజు ఙేమాయౌ్ెంథి ఏబృట్ి?
I.

జభిగిన నయౖినిై బీభా సెంస ఔు యధఫైనెంత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ

II. బీభా భెనఽవల్ సభమెంలల బీభా సెంస ఔు యషమెం ణెయౌమజైమాయౌ

III. నలదె బతౄ ెంలల భియౘయెం అెందఽకోవడరనికి కయవనఽ భభిెంతగ ధుెంసెం ఙేమాయౌ
IV. జభిగిన నయౖినిై ట్ిి ెంచఽకోవదఽె

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 3
కెాబెంల భిరోధన భభిమ కెాబెంల అెంచధరనఽ ఫేభీజు యేమెండి.
I.

కెాబెం భిరోధన భభిమ అెంచధర భెెండా ఔడర సభానఫే

II. భిరోధన కెాబెం ఙెలా ుఫలట్లలల ఉెంథో లేథో నిభేభిసౄ ఽెంథి అథే అెంచధర ఎఔుువగ జభిగిన నషిెం అెందఽఔు
కయణరలనలై ఎఔుువగ దిఱి నలడెతేెంథి

III. అెంచధర కెాబెం ఙెలా ుఫలట్లనఽ నిభభిెంచడరనికి ామత్తైసఽౄెంథి. అథే భిరోధన ఎఔుువగ జభిగిన నషిెం
అెందఽఔు కయణరలనలై ఎఔుువగ దిఱి నలడెతేెంథి
IV. కెాబెం ఙెయౌాెంచడరనికి భ ెందఽ భిరోధన ఙేయౄ యవ. భభిమ కెాబెం ఙెయౌాెంచిన తభుత అెంచధర యేయౄ యవ

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 4
సభైుమయా ఔు లెైలలని్ెంగ్ అతరభిట్ీ ఎవయవ?
I.

సభైుమర్ అయో లబయషన్ ఆఫ్ ఇెండిమా

II. సభైుమర్ భెఖ లేట్భీ భభిమ డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ
III. బీభా భెఖ లేట్భీ భభిమ డెవలప్ ఫెంట్ అతరభిట్ీ
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IV. పలయత ాబ తుెం

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 5
తేఫనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన కెాబెంల భియౕలనలల కిెంథి యట్ిలల ఎఔుువగ అవసయభబయ
నియేథిఔ ఏబృట్ి?
I.

భయణ యఙరయణరదికభి నియేథిఔ

II. అగిై ాభాద అదికభి నియేథిఔ
III. ప్ో య్సఽల నియేథిఔ

IV. యణరవయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔ

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 6
జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచి ప్లల఼ కిెంద బీభా ఙేలన వకిౄ తయపున ఙెయౌాెంచిన బణరౄనికి భూడో ప్భీి నఽెంచి
భియౘయెం ప్ ెంథే హఔుు బీభా సెంస ఔు ఏ సాతాెం కిెంద ఉెంట్లెంథి?
I.

ఔెంట్ిాఫూషన్
II. యడెదల

III. యవణథరత భాయవ
IV. ఇెండెబృైట్ీ

బృభ్యౌై బౄయవ భీక్షిెంచఽకోెండి 7
ఔయేళ్ బీభా సెంస నిభిెషి నయౖినికి అథి బీభా ప్లల఼ కిెంద ఔవర్ కదెంట్ృ ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ ఆ
అెంరలనఽ ఎవయవ చాయౄయవ?
I.

బీభా సెంస నియృ మఫే చివభిథి

II. అెంనలైర్

III. భధవభిౄ

IV. ధరమయనెం
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యభెంశ్ెం
ఎ) విత్తౄ య ధైుణెంణో కెాబెంలనఽ భిషుభిెంచడెం బీభా సెంస ఔు అత్తనలదె ాఙరయెం వెంట్ిెంథి.
బి) ప్లల఼ భిల త
 ేల ాకయెం జభిగిన నయౖినిై బీభా సెంస ఔు యెంట్ధే ణెయౌమజైమాయౌ.
ల) ఔయేళ్ కెాబెం బతౄ ెం తఔుువగ ఉెంట్ే, ఎెంత నషిెం జభిగిెంథి, అెందఽఔు కయణరలనఽ బీభా సెంస అదికభి
భిరోదిెంచి నియృ బయౄయవ. కన్స ఇతయ కెాబెంల యషమెంలల అెంచధర యేమడెంలల ధైుణెం ప్ ెంథిన సుతెంతా
అనఽభత్త ప్ ెంథిన సభైుమర్ ఙేయౄ యవ.

డి) యదరయణ కెాబెం దయకాసఽౄలు జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన ూభిౄ సభఙరయెం, నషిెం జభిగిన ణేథీ, సభమెం,
అెందఽఔు కయణరలు, జభిగిన నషిెం ఇలా అనిై యవభలు వఙేిలా యౄప్ ెంథిెంచఫడి ఉెంట్లబ.

ఇ) బీభాథరయవఔు జభిగిన నషిెం బీభా ఙేలన థరనికైధర భభిమ ఇెందఽలల ఎలాెంట్ి యభెెంట్ీని అత్తఔరబృెంచలేదని
నియృ బెంచడరనికి ఙేలే ాకిరమనఽ కెాబెం అెంచధర అెంట్లయవ.
ఎఫ్) ప్లల఼ ఫలధత నఽెంచి తనసఽౄనైట్ల
ా గ ణెయౌమజైలన తభుణే కెాబెంలనఽ భిషుభియౄ యవ.
జి) ెంథరలనఽ థరట్ి తలెణేౄ యయథరలనఽ భిషుభిెంచడరనికి ఉయోగిెంఙే దే త్త భధవభిౄతుెం.

కీలఔ థరలు
ఎ) నషిెం సభాఙరభనిై అెంథిెంచడెం
బి) భిరోధన భభిమ అెంచధర

ల) సభైుమయవా భభిమ నషి భథిెంుథరయవలు
డి) కెాబెం దయకాసఽౄలు
ఇ) సయవెఫలట్ల భభిమ భియౖుయెం

ఎఫ్) కెాబెంల భియౖుయెంలల యయథరలు
జి) భధవభిౄతుెం
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభెైన సభాదరనెం II.
విత్తౄ ఖత భియౖుయ కెాబెంలలల కెాబెంఔు భ ెందఽగధే ాత్తఔల అబుప్ామానికి భఔడదఽ.
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం I.
కెాబెంఔు సెంఫెందిెంచి సెంగట్న జభిగిన యెంట్ధే యధఫైనెంత తుయగ యభి దిఱికి తీసఽకెమా ాయౌ.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం II.
కెాబెం ఙెలా ుఫలట్లలల ఉెంథో లేథో భిరోధన నిభేభిసౄ ఽెంథి. అథే అెంచధర ఎఔుువగ నషిెం జభిగిణే అెందఽఔు కయణరలనలై
ఎఔుువగ దిఱి నలడెతేెంథి
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం III.
సభైుమయా ఔు లెైలలన్్ ఇఙేి అతరభిట్ీ ఐఆభీుఏ.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.
తేఫనఽ కయణెంగ జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన కెాబెంల భియౕలనలల యణరవయణ భిరోధన యపలఖెం నియేథిఔనఽ
ఎఔుువగ అడెఖ తేెంట్లయవ.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం III.
యవణథరత భాయవ సాతాెం కిెంద బీభా సెంస బీభా ఙేలన వకిౄ తయున భూడో ప్భీి నఽెంచి జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచి
ప్లల఼ కిెంద ఙెయౌాెంచిన బణరౄనికి భియౘయెం ప్ ెంథే హఔుునఽ ఔయౌగి ఉెంట్లయవ.
జయఫ 7
సభెైన సభాదరనెం IV.

ఔయేళ్ బీభా సెంస నిభిెషి నయౖినికి అథి బీభా ప్లల఼ కిెంద ఔవర్ కదెంట్ృ ఙెయౌాెంచడరనికి నిభఔభిలేౄ ఆ
అెంరలనఽ ధరమ యనెం నియృబసఽౄెంథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1

జభిగిన నయౖినిై ఎుడె ణెయౌమజైమాయౌ:
I.

నషిెం జభిగిన యెంట్ధే
II. 15 భోజుల తభుత

III. యధఫైనెంత తుయగ

IV. నషిెం జభిగిన తభుత ఏ సభమెంలలధైధర
ాశ్ై 2
జభిగిన నయౖినిై భిరోదిెంఙేథి:
I.

అనఽభత్త ప్ ెందని సభైుమర్

II. అనఽభత్త ప్ ెంథిన భభిమ అయోత ఔల సభైుమర్
III. బీభా సెంస ల ాత్తనిది

IV. ఇెంజిన్సభిెంగ్ డిగీర ఉనై ఏథేని వకిౄ
ాశ్ై 3
వకిౄఖత ాభాద కెాబెంలఔు సెంఫెందిెంచి ________ నియేథిఔ తనిసభి.
I.

సభైుమర్

II. డరఔిర్

III. ప్ో య్స్క

IV. భయణ యఙరయణరదికభి
ాశ్ై 4
బీభా చట్ి ెం ాకయెం ________ బతౄ ెం బృెంచిన కెాబెంలఔు వకిౄఖత సభైుమర్ అవసయెం.
I.

యౄ. 40,000

II. యౄ. 15,000
III. యౄ. 20,000
IV. యౄ. 25,000
ాశ్ై 5
ామాణ బీభా ప్లల఼ల యషమెంలల థేశ్ెం ఫమట్ కెాబెంలనఽ అెంచధర యేలేథి:
I.

పలయత సభైుమయవా

II. నషిెం జభిగిన థేశ్ెంలలని యనిఔ సభైుమయవా
III. బీభా సెంస య ెంత ఉథో ఖ లు

IV. ప్లల఼లల నేభపునై కెాబెం భియౖుయ ఏజెెంట్ల
ా
ాశ్ై 6
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అగిైాభాదెం కెాబెంల యషమెంలల అగిై ాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ:
I.

అవసయెం లేదఽ

II. బీభాథరయవఔు ఐచిిఔెం
III. తనిసభి

IV. ప్ో య్సఽల నియేథిఔలల ఇథో ఔ పలఖెం
ాశ్ై 7
ట్ీఏట్ీ అెంట్ే ఏబృట్ి?
I.

ట్ైమ్ భభిమ ట్ర్ై

II. ఒ సభమెం వయఔు

III. ట్ైమ్ భభిమ ట్ైడ్స
IV. ట్ర్ై ఎభౌెండ్స ట్ైమ్
ాశ్ై 8
నషిెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్ వచిినుడె థరని ఫలధత ఙేలేథి:
I.

సభైుమర్

II. బీభాథరయవ

III. బీభా సెంస

IV. యనిఔ అదికయవలు
ాశ్ై 9
భధవభిౄతుెం అధేథి కెాబెం భియౖుయ ాకమ
ిర . థీనిై ______________ ఙేయౄ యవ.
I.

ధరమయనెంలల

II. సభైుమయా ఫిెందెం

III. ప్భీిలణో సెంఫెంధెం ఉనై యయవ ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు)
IV. బీభా సెంస ఉథో ఖ లే భధవభిౄగ వవహభియౄ యవ.
ాశ్ై 10
యవణథరత భాయవ హఔుు కిెంద బీభా సెంస లు ఙెయౌాెంచిన నయౖినిై యభి నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవచఽి:
I.

ధౌక సెంస లు భాతాఫే

II. భెైలేులు భభిమ భోడెు యయణర సెంస లు భాతాఫే
III. ఎబభెా న్
డ ్ భభిమ ధౌక ట్ా సి ఽలు భాతాఫే

IV. ధౌక సెంస లు భభిమ భెైలేులు భభిమ భోడెు యయణర సెంస లు భభిమ ఎబభెా న్
డ ్ భభిమ ధౌక ట్ా సి ఽలు

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
జయఫ 1
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సభెైన సభాదరనెం III.

జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన సభాఙరభనిై యధఫైనెంత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ.
జయఫ 2
సభెైన సభాదరనెం II.

జభిగిన నయౖినికి సెంఫెందిెంచిన భిరోధననఽ అనఽభత్త ప్ ెంథిన భభిమ అయోత ఔల సభైుమర్ ణో ఙేబెంఙరయౌ.
జయఫ 3
సభెైన సభాదరనెం II.

వకిౄఖత ాభాద కెాబెంల యషమెంలల డరఔిర్ నియేథిఔ తనిసభి.
జయఫ 4
సభెైన సభాదరనెం III.

బీభా చట్ి ెం ాకయెం యౄ.20,000 బృెంచిన కెాబెంలఔు సుతెంతా సభైుమర్ అవసయెం.
జయఫ 5
సభెైన సభాదరనెం IV.

ామాణ బీభా ప్లల఼లఔు సెంఫెందిెంచి థేశ్ెం ఫమట్ అెంచధర యేలే కెాబెంల యషమెంలల ప్లల఼లల నేభపునై కెాబెంల
భియౖుయ ఏజెెంట్ల
ా అెంచధర యేయౄ యవ.
జయఫ 6
సభెైన సభాదరనెం III.

అగిైాభాదెం కెాబెం యషమెంలల అగిైాభాద అదికభి నఽెంచి నియేథిఔ అవసయెం.

జయఫ 7
సభెైన సభాదరనెం IV.

ట్ిఎట్ి అెంట్ే ట్ర్ై ఎభౌెండ్స ట్ైమ్.
జయఫ 8
సభెైన సభాదరనెం III.

నషిెం ఙెయౌాెంఙరయౌ్ వచిినుడె థరని ూభిౄ ఫలధత బీభా సెంస థే.
జయఫ 9
సభెైన సభాదరనెం III.

భధవభిౄతుెం అధేథి కెాబెం భియౖుయ ాకమ
ిర
థీనిని ప్భీిలు ఎెంనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) నియుళయౄయవ.
జయఫ 10
సభెైన సభాదరనెం IV.

యవణథరత భాయవ థరుభ బీభా సెంస లు జభిగిన నయౖినిై ధౌక ఔెంనలన్సలు భభిమ భెైలేు భభిమ భోడెు యయణర భభిమ
ఎబభెా న్
డ ్ భభిమ ప్ో ర్ి ట్ా స్కి్ నఽెంచి భిఔవభీ ఙేసఽకోవడరనికి అనఽభత్తయౄయవ.
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అగిైాభాద బీభా కెాబెం ఫయెం
బీభాథరయవ ఖ భిౄెంు

1. బీభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా

2. అగిైాభాద ప్లల఼లా ల ఇబృడి ఉనై అనిై ప్లల఼లఔ సెంఫెందిెంచిన యవభలనఽ దమఙేల ఇవుెండి.
ప్లల఼

ఔవర్

సెంక

భిసఽు

(i)
(ii)

ఙేలన

ప్ాెంతెం

సమ్ ఇనా్ర్ు

అెంచధర

యేలన

ాత్త ప్లల఼ ణరలఔు
బతౄ ెం ఎస్కఐ భభిమ

నషిెం బతౄ ెం

ఔెంట్ిాఫూషన్
అెంచధరఔు

నషి భధేథి ప్లల఼ అభలలా
ఉనైుడే జభిగి ఉెండరయౌ

3. బీభా న఼భిమడ్స
4. నషిెం జభిగిన ణేథీ భభిమ సభమెం

ప్ాకి్ఫేట్ కయణెం ఔడర ఔెంట్ిాఫూషన్

5. నషిెం సుపలవెం భభిమ కయణెం
(నయౖినికి థరభితీలన భిలతేలనఽ దమఙేల యవభిెంచెండి)

షయతే కిెంద ఔవర్ ఙేల ఉెండరయౌ

6. అగిైాభాదెం/ాభాదెంలల నషిెం జభిగిన ఆలౄ కి భభైథెైధర బీభా ఔెంనలన్సణో ఔవభైజీ ఉెండి ఉెంట్ే ఆ యవభయౌవుెండి.
7. బీభాథరయవ ూభిౄ మజభాని కని క్షెంలల ఆ ఆలౄ లల ఆమనఔు/యభికి ఉనై ాయోజధరల సుపలవెం భభిమ ఇతయవల ాయోజధరల
సుపలయనికి సెంఫెందిెంచిన యవభయౌవుెండి
8. నయౖినిై ఖ భిెంచి కిెంథియట్ికి యవభిెంఙరభ?
(1) ప్ో య్సఽలఔు

నయౖినిై

(2) అగిైభాఔ రకఔు

డరఔుఫెంట్ల
ా

బీభాథరయవఔు

ధఽాయఔభిెంఙే అదను

అతని

బీభామ త

ాయోజధరల ఫేయఔు ఔవభైజీ ఉెంట్లెంథి

9. ఇథే ఆలౄ కి ాసౄ ఽత ప్లల఼ అభలలా ఉనై సభమెంలల ఖతెంలల ఏఫైధర కెాబెం తలెత్తౄెంథర? తలెత్తౄ ఉెంట్ే కిెంథియట్ికి సెంఫెందిెంచిన
యవభలు ఇవుెండి.
(ఎ) కయణెం
(బి) ఉదెంతెం జభిగిన ణేథీ
(ల) కెాబెం
ధఽాయఔయణ కోసెం అదను సభాఙరయెం

(డి) ప్లల఼ జఞభీ ఙేలన కభలమెం
(ఇ) ఙెయౌాెంచిన/ఫకబ ఉనై బతౄ ెం యౄ.లలా

ఎఖ వన నేభపునై సభాఙరయభెంణర ధరఔునై భిజా ఞనెం ఫేయఔు సభెైనథి, సెంూయృఫైనథి అని ధేనఽ దఽభూలభ గ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైనఽ.
స లెం:
ణేథ:ీ

బీభాథరయవ

సెంతఔెం
డియజనల్ ఆ఼సర్/బీఆర్./డీఒ నిెంప్యౌ
అగిైాభాద కెాబెం సెం. …………….
రక/ డీఒ

ఆర్ఒ కోడ్స

డియజనల్ ఆ఼సర్

ఏజెన్స్ కోడ్స

న఼ాబృమెం

సెం

కోడ్స సెం

సెం

యవభలు

ఙెయౌాెంు

యల఼దఽ సెం బీజీ/ల఼డీ సెం
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ఙెయౌాెంు ణేథీ

బతౄ ెం యౄ.
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