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భ ిందఽభాట
నౄభా భిశ్భ
ర వభాలణో సింాథిించిన తభుత ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస కోసిం ఈ కోయవూ యభగిరని సింస
యౄను ింథిించిింథి. ఐఆర్డిఏఐ ఆమోదిం ను ింథిన నుఠ్ఔరభిం ఆదరయింగ ఈ కోయవూ యభగిర యౄను ింథిించఫడిింథి.
కఫటి ఏజౄింటల
ా తభ ను ా లషనల్ కౄభీర్నఽ సభౄైన దిఱికోణింలల అయ ిం ఙేసఽఔుని, భ ిందఽఔు తీసఽఔుయృమా లలా ఈ యథర
కోయవూ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభాఔు సింఫిందిించి నుాథనేఔ జఞాధరనిై అింథిసౄ ఽింథి. నౄభా యనుయిం చఽయవకౄైన
యణరవయణింలల యఖ తేనైిందఽన వకిౄఖత అధమనిం, నౄభా సింస లు అింథిింఙే అింతయా త యక్షణలల
నులుించఽకోవడిం థరుభ చటి ిం, ఆచయణలలా ఙోటల ఙేసఽఔుింటలనై భాయవల ఖ భిించి ఎటఔరడె
అవగహన ఔయౌగి ఉిండరలధే యషమానిై ాణేఔింగ ఙెనవసయిం లాదఽ.
ఈ కోయవూ ధరలుఖ

పలగలుగ యబజిించఫడిింథి. ధరమసాణరాలు, జీయతనౄభా, ఆభోఖ నౄభా, యదరయణ

నౄభాలఔు సింఫిందిించిన యౕభిిఔలణో నుటల ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస

నిమింతాణ అింరలు ఇిందఽలల

ను ిందఽయచఫడి ఉధరైబ. యథర కోయవూలల నభూధర ాశ్ైలనఽ జోడిించడిం థరుభ యలువ జోడిింర ఙేఔభిింథి.
ఇథి భీక్షలల అనఽసభిింఙే యదరనిం, ారైతాింలల ఔనినింఙే ఆఫె కిివ్ తయయౘ ాశ్ైల యకల ఖ భిించి ఒ పలవననఽ
అింథిసౄ ఽింథి. యక్షణలల అిందఽఔునై జఞాధరనిై రనశ్చయణ ఙేసఽకోవడరనికి, భభిింత ఖటి గ భనసఽలల
నిలఫటలికోవడరనికి ఔడర ఈ నభూధర ాశ్ైలు సహఔభిించఖలయవ.
ఈ ఫలధతనఽ భాఔు అగిించినిందఽఔు ఐఆర్డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలురఔుింటలధరైిం. ఈ కోయవూనఽ చథియ,
భీక్షలల ఉతీౄ యవృలు కయలని భా సింస ాతి  ఔెభికీ యపలకింక్షలు ణెలురఔుింట ింథి.
ఇనాూభౄన్సూ ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా
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యపలఖిం 1
కభన్స అదరమాలు

1

అదరమిం 1
నౄభా భిచమిం
అదరమిం భిచమిం
నౄభాలల భ్యౌకింరలనఽ భిచమిం ఙేమడిం, నౄభా భిణరభ ఔరభిం ఎలా జభిగిింథీ, ఈభోజు ఏ యధింగ
నిఙేసౄ ఽింథి యవభిించడిం ఈ అదరమిం ఉథేెశ్ిం. ఊళించని సింగటనల కయణింగ ఆభిఔ సింఫింధఫైన
నయౖియౌై ఎదఽభోెవలల వచిచనరడె

నౄభా ఎలా యమడెతేింథో , భిస్కె ఫథియ్ యధనింగ ఏ యధింగ

లేవలింథిసౄ ఽింథో నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. జీయత నౄభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభిం
B. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽింథి?
C. భిసఽె నియుహణ దే తేలు
D. భిసఽె నియుహణ యధనింగ నౄభా
E. సభాజింలల నౄభా నుతా
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A. జీయత నౄభా – చభితా భభిమ భిణరభ ఔరభిం
ఎడె ఏిం జయవఖ తేింథో ణెయౌమని అనియచతి  ధృలకొనై ాించింలల భనిం జీయసఽౄధరైిం. భనిం ఎధనై యకల
దఽభుయౄ లు యింటలింటలిం:
 భౄైళ్ా ై ఢీకొటి డిం;
 వయదలలా ాజలు కొటలిఔునుో వడిం;
 బూఔింనులు ణెచిచనలటి న యయౖదిం;
 మవున నుామింలల ఉనైయయవ అకలింలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భి కవడిం
చితాిం 1: భన చఽటృ
ి జభిగై యయధ యకల దఽయఘటనలు

ఇలాింట సింగటనలు భనలల ఆింథో ళ్న భభిమ , బమనలటిడరనికి కయణఫేనేట?
కయణిం ఙరలా యదరయణిం.
i.

నటి నదటగ ఙెకోవలలింథేనేటింటే, అలాింట సింగటనలు జయవఖ ణరమని భ ిందఽగ భనిం
ఊళించలాిం. ఏథెైధర ఔ సింగటన జయవఖ తేిందని భ ిందఽగ భనిం ఊళించఖయౌగిణ,ే థరనిై
ఎదఽభోెవడరనికి భ ిందఽ నఽించీ సనైదే ింగ ఉింటలిం.
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ii. అలాగై భౄిండో సింఖతి  ఏనేటింటే, భ ిందఽగ ఊళించలాని అలాింట సింగటనలు ఆఔల్ఔింగ
సింబయించడిం వలా తయచఽగ ఆభిఔ నషిిం, అింతేలాని యయౖదిం సింబయయౄబ.
అటలవింట సింగటనల ాపలయనికి ఖ భౄైన వఔుౄల సయౘమభ నఔు ఫలధని ించఽఔుని, యసయ సయౘమ
సహకభలు అింథిించఽకొధే వవస ని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజిం అబధర ఫలసటగ నిలవడరనికి భ ిందఽఔు
భవచఽచ.
నౄభా ఙేమడభధే ఆలలచన యేలాథి ఏళ్ా కిరతిం ధరటథే .కనీ, భనిందభిక,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄిం
థరయౌచన నౄభా ఆయయౌయించిింథి భాతాిం కైవలిం ఖత భౄిండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిరతఫే.
1. నౄభా చభితా
కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽించీ నౄభా ఏథో ఔ యౄనేణర భనఽఖడలల ఉింటృ వయోౄ ింథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలా ఎధనై
శ్ణరఫలెలనుటల తభలల ణరభ సభఔయవచకోవడిం భభిమ ించఽకోవడిం అధే లథే రింణరనిై అభలు ఙేరయవ.
అింటే కొింతభింథి సబ ల నయౖిలనఽ ఆ సభాజఞనికి ఙెింథిన యయిందయౄ బభిింఙేయయవ. ఈ లలైథే రింతి ఔ పలవన
ఎనిై యదరలుగ అనుబించఫడిింథో ఇఔెడ భియౕయౌథరెిం.
2. మ ఖ మ గల నఽించీ వసఽౄనై నౄభా
ఫలనృలలనిమా

ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄల దఖా య ింద ణరాలు (అగిరఫింటల
ా ) ఉిండేయ .థరని

యనుయసఽౄలు

ాకయిం, ఒడ సయవఔు నషినుో బధర, థ ింగియౌించఫడిధర, ఋణథరతలు తభకిచిచన
ఋణరలనఽ భా఼ ఙేలేిందఽఔు యయవ అదనింగ కొింత య భ ్ ఙెయౌాింఙేయయవ .యటని
‗ధౌకదరయ యవణరలు‘ (bottomry loans) అధేయయవ. ఈ అగిరఫింటా ాకయిం,
ఒడని గనీ లాథర ఒడలల సయవఔుని గనీ తనకా నలటి తీసఽఔుధే ఋణిం, తి భిగి ఆ
ఒడ ఙేయవకోవలలన ఖభానికి సఽయక్షితింగ ఙేయవఔుింటేధే ఙెయౌాించడిం జభిగైథ.ి

ఫయౄచ్,

సాయత్ పలయతథేశ్ ఒడలలా యౕరలింఔ, ఈజిరి, గీరఔు థేరలఔు ామాణింఙే ఫయౄచ్, సాయత్

యనుయవలు

యనుయవలు ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄలు నుటింఙే దే తేలా నుటింఙేయయవ.

గీరఔులు

గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణరఫె ిం చివయలల భయణించిన ఔుటలింఫ సబ లకి అింతి భ
సింయెభలు జయడిం కోసిం కయవణ సింస లు నుాయింనింఙరయవ. ఇింఖా ిండె లాిండీా
య లలైటీలు ఔడర ఆ లక్షింణోధే ధృలకొలఫడరుబ.
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భోడ్సూ(Rhodes)యసఽలు

భోడ్సూ(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫైన దే తి  అవలింనృింఙరయవ .థరని ాకయిం,
యతెయ భిల త
 ేలలా జౄటి సనిింగ్1 వలా కొింత సయవఔు నషినుో వలల వచిచనరడె,
సయవఔు మజభానఽలు (సయవఔు నషినుో నియయవ ఔడర) కొింత నిషతి ౄ లల ఆ
నయౖినిై బభిింఙేయయవ.

ఙెైధర వయౄ ఔులు

నుాచీన కలింలల ఙెైధర వయౄ ఔులు కొనిై బమింఔయఫన
ై ాభాథరలణో ఔడిన
నథీభాభాలలా ామాణింఙరయౌూ వచిచనరడె తభ సయవఔుని యేభైుయవ ఫో టల
ా లాథర
ఒడలలా సభిెింఙేయయవ .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుో ణే,
సయవఔుని నుక్షిఔింగధే కోలలవడిం జయవఖ తేింథి త, నతౄ ిం సయవఔుని
నషినుో వడిం జయఖదఽ. సింబయించిన నయౖినిై సబ లింణర ించఽఔుింటలయవ కఫటి ,
ఆ యధింగ నషిిం తఖా తేిందని యయవ పలయింఙేయయవ.

3. ఆధఽనిఔ నౄభా పలవనలు
పలయతథేశ్ింలల జీయత నౄభా పలవన పలయతథేశ్ింలలని ఉభ్డి ఔుటలింఫ వవస లల అక్షభలా ాతి నృింనృసఽౄింథి.
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస జీయత నౄభాకి అతేతౄ భ యౄింగ ఙెరకోవచఽచ. ఔుటలింఫింలల ఔ సబ ని
దఽయదిషిఔయఫైన భయణిం వలా సింబయింఙే ఔయౖియ్ై, నయౖియ్ై అథే ఔుటలింఫింలలని నేఖణర సబ లింణర
ించఽఔుింటలయవ. అిందఽవలా ఔుటలింఫింలల ాతి  ఔెయౄ ణరభ అథివయఔు భాథిభిగధే సఽయక్షితింగ ఉనైటలి
పలయించడిం జయవఖ తేింథి.
ఆధఽనిఔ మ ఖింలల ఉభ్డి ఔుటలింఫ వవస యచిినైఫై, చినై ఔుటలింఫలలు ఆయయౌయించడింణో నిత
ా భౄటి ింమాబ. ఈ భిసతి  బదాత కోసిం ాణరభాైమ వవస లు ఆయయౌయింఙేిందఽఔు
జీయతింలల తలెణేౄ తి ౄ ళ్ై
థరభి తీలింథి. వకిౄఖత జీయత నౄభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిె ఙెన ింథి.
i.

లాబడ్సూ :ాసౄ ఽతిం నడెసఽౄనై నౄభా యనుయిం నటి నదట లిండన్స లలని లాబడ్సూ క఼ హౌస్కలల
నుాయింబఫైింథి .అఔెడ యనుయసఽౄలింణర ఔ ఙోటకి ఙేభైయయవ .సభ దా ామాణింలల సింబయింఙే
ాభాథరలలా జభిగై వసఽౄ నయౖిలనఽ యసయిం ించఽకోవడరనికి అింగీఔభిింఙేయయవ .సభ దాిం భధలల
సభ దా థ ింఖల థరుభ ఒడ థో చఽకోఫడడిం, లాథర యణరవయణింలల వఙేచ ాతి ఔల భాయవలు, సయవఔు
నుడెైనుో వడిం లాథర సభ దాిం అలా ఔలలాలిం అవడిం వలా ఒడ భ నిగినుో వడిం వింట నయౖిలు ‗సభ దా
ాభాథరల‟ (భాభీకల నలయల్ూ) కయణింగ సింబయింఙేయ.
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జౄటి సనిింగ్ (Jettisoning) ఙేమడభింటే, ఒడ ఫయవవర తగిాించి, భయా ఫలలెన్సూ (సింతేయౌత ల తి ) లలకి ణెఙేచిందఽఔు ఒడలల కొింత సయవఔు సభ దా ింలలకి డయేమడిం.
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ii. లిండన్సలల 1706లల యనించఫడిన అనేఔఫ ల్య లలైటీ పర్ ఎ నలర్నలటలవల్ఎషభౄన్సూ ఔింనలనీ
ాించింలల నటి నదట జీయత నౄభా సింస గ పలయింఫడెణోింథి.
4. పలయతథేశ్ింలల నౄభా చభితా
a) పలయతథేశ్ిం : పలయతథేశ్ింలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లాథర సఽభాయవ ఆ భధ కలింలల కొనిై యథేయౕ
ఇనాూయయా ఏజౄనీూలు సభ దా నౄభా నదలునలటిడింణో నుాయింబఫైింథి.
థి ఒభిమింటల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఇథి ఇింగీాషే ఔింనలనీ పలయతథేశ్ింలల నటి నదటగ ధృలకొలఫడిన
ఔింనలనీ యౌనేటడ్స
టటన్స
ైై

ఇనాూభౄన్సూ

యౌనేటడ్స
ఫలింఫే

జీయత నౄభా సింస .
ఔింనలనీ ఇథి పలయతథేశ్ింలల ధృలకొలఫడిన

నటి నదట ధరన్స-లెైఫ్ నౄభా

సింస .
భూచఽవల్

య లలైటీ యౌనేటడ్స
ధేషనల్
యౌనేటడ్స

ఇనాూభౄన్సూ

ఎషభౄన్సూ ఇథి పలయతథేశ్ర

నటి నదట

నౄభా సింస . ఇథి భ ింఫై

(ఫ ింఫలబ)లల నదటయభిగ 1870 లల ధృలకొలఫడిింథి.
ఔింనలనీ ఇథి పలయతథేశ్ింలల ఎింణో కలిం కిరిందట ధృలకొలఫడిన నౄభా సింస .
థీనిై 1906లల యనించఫడిింథి, ఇథి ఇింక యనుయిం యగిసౄ ాధే ఉింథి.

ఆ తభుత సుథేయౕ ఉదభ పయౌతింగ, శ్ణరనృె ఆయింబింలల భభౄధనై పలయతీమ ఔింనలనీలు యనించఫడరుబ.
కీలకింశ్ిం
1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమింతి ాించడిం కోసిం జీయత నౄభా సింస ల చటి ిం, నుాయడెింట్ నిది చటి ిం
జఞభీ ఙేమనౄడరుబ. జీయత నౄభా సింస ల చటి ిం, 1912లల ఔింనలనీల న఼ానేమిం భైట్ టేఫ ల్ూ, నభిమాడిఔల్
భూలాింఔనిం నౄభాఖణఔుని (మాఔుచూభీ) థరుభ ాభాణీఔభిింఫడడిం (సభిిలై ఙేమఫడడిం) తనిసభి
ఙేలింథి. అబణే, ఈ యషమింగ పలయతీమ, యథేయౕ ఔింనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనయగబ.
పలయతథేశ్ింలల నౄభా సింస లనఽ నిమింతి ాించడరనికి నటి నదటగ ఙేమఫడిన చటి ిం నౄభా చటి ిం 1938. ఈ
చటి ిం కలానఽఖ ణింగ భాయవలు ఙేసఽఔుింటృ ఇటకీ అభలలాధే ఉింథి. నౄభాలలని నిఫింధనల ాకయిం
ాబ తుిం థరుభ ఔ నౄభా ఔింటా లర్ నిమనేింఫడణరడె.
b) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయిం 1 లలని ింల ఫయవ 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిింథి.
పలయతీమ జీయత నౄభా సింస (ఎల్ఐల఼) యనించఫడిింథి. థీనికిఖల 170 ఔింనలనీలు, అలాగై 75 నుాయడెింట్
నిది య లలైటీలు ఆధరటకి పలయతథేశ్ింలల జీయత నౄభా యనుయిం ఙేసౄ ఽిండేయ. 1956 నఽించి 1999 వయఔు LIC
కి పలయతథేశ్ింలల జీయత నౄభా యనుయిం ఙేమడరనికి ఆధరడె ాణే ఔ హఔుెలు ఉిండేయ.
6

c) ధరన్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ జఞతీమఔయణ : 1972 లల యదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చటి ిం (GIBNA)
అభలుభిచిన తభుత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్స-లెైఫ్) యనుయిం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిింథి, అలాగై
యదరయణ నౄభా కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా (GIC)నీ, థరని ధరలుఖ అనఽఫింధ సింస య్ై ఏభటల ఙేరయవ.
ఆ సభమింలల, పలయతథేశ్ింలల జీయణేతయ నౄభా యనుయింలల ఉనై 106 నౄభా సింస య్ై పలయతథేశ్ింలలని
GIC ధరలుఖ అనఽఫింధసింస ల (subsidiaries) ణోనా యయ్నిం ఙేమఫడరుబ.
d) భలలోణరా ఔనేటీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్భ
ర ని అనవిథిే ఙేమడరనికి నుో టీ అధే అింరనికి భయా
భిచమిం ఙేమడింణో సయౘ అధేఔ యకల భాయవలు అధేుఱించి, యటని లనూయవూ ఙేమడరనికి 1993లల
భలలోణరా ఔనేటీ ఏభటల ఙేమఫడిింథి ఈ ఔనేటీ తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిించిింథి .1997 లల
నౄభా నిమింతాణ అదికయ సింస (IRA) యనించఫడిింథి. ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ & డెవలప్ఫింట్ చటి ిం
1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదిం ను ిందడింణో, అథి ఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభలు భౄిండిింటకీ
ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ & డెవలప్ఫింట్ అతరభిటీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చటి ఫదే ఫన
ై , నిమింతాణ యపలఖిం
(భౄఖ లాటభీ ఫలడీ)గ యౄను ిందడరనికి థరభి తీలింథి.
5. ధేట కలింలల జీయత నౄభా భిశ్రభ
ాసౄ ఽతిం పలయతథేశ్ింలల ఈ కిరింద నేభపెనఫడు 24 జీయత నౄభా సింస లు నిఙేసౄ ఽధరైబ:
a) పలయతీమ జీయత నౄభా సింస (LIC) ఔ నృా క్ యింఖ సింస .
b) నలైయేటల యింఖింలల 23 జీయత నౄభా సింస లు ఉధరైబ.
c) పలయత ాబ తుిం థరుభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖిం ఔడర తనులా జీయత నౄభా థరుభ జీయత
నౄభా యనుయింలల ఉింథి. కనీ అథి నిమింతాణ సింస భిది నఽించి నేనయౘబించఫడిింథి.
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ల఼ుమ భీక్ష 1
పలయతీమ నౄభా భిశ్భ
ర కి ఈ కిరింథి యటలల నిమింతాణ సింస ఏథి?
I.

ఇనాూభౄన్సూ అతరభిటీ ఆఫ్ ఇిండిమా

II. ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫింట్ అతరభిటీ
III. లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా
IV. యదరయణ నౄభా కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా
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B. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽింథి
ఆధఽనిఔ యణజిం ఆలౄ మాజభానణర సాతాిం నైద యనించఫడిింథి .ఔ ఆలౄ యలువ కోలలబనరడె
(నషిిం లాథర ధరశ్నిం కయణింగ) ఆ మజభాని ఆభిఔింగ నషినుో ణరడె. అబణే, ఆ కోవకి ఙెింథిన ఆసఽౄలునై
ఇింకౄిందభో మజభానఽల దఖా య నఽించి చినై నణరౄలలా లేఔభిించిన య భ ్ణో ఔ ఉభ్డి నిది ఖనఽఔ ఏభటల
ఙేల,ేౄ ఆ నణరౄనిై, నషినుో బన దఽయదిషివింతేలఔు నషి భియౘయింగ ఙెయౌాింఙేిందఽఔు ఉయోగిించవచఽచ.
భభోభాటలల ఙెనులింటే, ఔ నిభిెషి ఆభిఔ నషిిం భభిమ థరని యవయధరనీై నౄభా మింణరాింఖిం థరుభ
ఔ వకిౄ నఽిండి అధేఔభింథి వఔుౄలఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽచ.
నియుచనిం
ఆ యధింగ, నౄభాని ఔ నిభిెషి యదరనింగ కొిందయవ దఽయదిషివింతేలఔు సింబయింఙే నయౖియౌై, అలాింట
అనియచత సింగటనలు/భిల త
 ేలలా ఉనై అధేఔభింథి వఔుౄలఔు ింనణీ ఙేమడింగ నియుచిించవచఽచ.
చితాిం 2: నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽింథి

అబణే ఇఔెడో యషమిం ఖభనిింఙరయౌ.
i.

ణరఫింణో ఔషిడి సింనుథిించిన డఫ ోని అలాింట ఉభ్డి నిదిని ఏభటల ఙేమడరనికి ాజలు
రఔుింటలభ?

ii.

ణరభ అిందజైసౄ ఽనై తభ వింతే యవసఽభ లు (చింథరలు) ఙెయౌాించిధర ఆయించిన ాయోజధరనికై
యటని ఉయోగిసౄ ఽధరైయని యభౄలా నభ్ఖలయవ?

iii. తభ ఙెయౌాింరలు భభీ ఎఔుెవగ ఉధరైయో, భభీ తఔుెవగ ఉధరైయో యభౄలా ణెలుసఽకోఖలయవ?
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కచిచతింగ ఎవభో ఔయవ ఈ యషమింలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవల఼ఔభిింఙరయౌ, ఈ ాయోజనిం కోసిం
సింగిం సబ లిందభినీ ఔ ణరాటనైథికి యనింఙరయౌ. ఆ ‗ఎవభో ఔభై‘ ఈ ‗నౄభా సింస . ఆ ఏయయచడరనికి ాతి 
వకీౄ ఙేమవలలన తన వింతే యవసఽభ ఎింణో సింలే నిభభిసౄ ఽింథి భభిమ నషినుో బన యభికి ఙెయౌాించడరనికి
ఏభటల
ా ఙేసౄ ఽింథి.
నౄభా సింస (ఇనాూయర్) ఔడర వఔుౄల యరుయనీై, అలాగై సింగిం యరుయనీై ను ింథరయౌ.
1. నౄభా ఎలా ని ఙేసౄ ఽింథి
a) నదటగ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ అబ ఉిండరయౌ. ఆ ఆలౄ యటలల ఏ కోవకౄైధర ఙెింథి
ఉిండ చఽచ.:
i.

పౌతి ఔ వసఽౄవర (physical) కయవ కవచఽచ, నృయౌు ింగ్ కవచఽచ) లాథర

ii. పౌతి ఔ వసఽౄవర కనిథి (non-physical) నేయవ ాతి షీలు (goodwill) లాథర
iii. వకిౄఖతిం (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయింలల ఇతయ అవమయలాయృైధర)
b) ఏథెైధర ఔ నిభిెషి సింగటన జయఖడిం వలా ఆలౄ థరని యలువ కోలలవచఽచ. నషిిం జభిగై అవకశ్ిం
ఉిండడరనిై భిస్కె అని అింటలయవ. భిస్కె ఈయృింట్కి ఖల కయణరనిై ‗ఆద‘(peril) అింటలయవ.
c) ‗సనైఔయణ‘ లాథర „ూయౌింగ్‟ (pooling) అధే సాతాిం ఉింథి. ూల్లల యయధ యకల వఔుౄలనఽించి
లేఔభిించఫడిన వకిౄఖత యవసఽభ లు (యటధే ‗న఼నే
ా మింలు‘అని ఔడర అింటలయవ) ఉింటలబ. ఈ
వఔుౄలు ఔడర అథే యఔఫైన ఆలౄ భిసఽెలు సింబయించఖల అవకరలునైయభౄై ఉింటలయవ.
d) ఇలా సనైఔభిించఫడిన నిదిని ఆద (peril) వలా నషినుో బన కొథిె భింథికి యభి నయౖినిై ూభిింఙే
యధింగ నషిభియౘయింగ ఉయోగియౄ యవ.
e) ఇలా నిధఽల (పిండ్సూ)ని సనైఔభిించి, కొిందయవ దఽయదిషివింతేలఔు నషిభియౘయింగ ఙెయౌాింఙే సింస ధే
నౄభా సింస అింటలయవ.
f) ఈ థఔింలల నులగాధే ాతి  ఔె వకిౄణోనా, నౄభా సింస (ఇనాూయర్) నౄభా ిందిం (ిందిం )
లలకి ాయేయసఽౄింథి. అలా నులగాధేయయవ నౄభాథరయవ (నౄభాథరయవ)అవరణరయవ.
2. నౄభా పలభనిై తగిాసౄ ఽింథి
భిస్కె పలయభింటే, ఔ నషిబభితఫైన భిల తి 
 /సింగటన సింబయించినరడె, పయౌతింగ బభిించవలల వచిచన
కయవచలు, నయౖిలు, యృైఔలాలని అయ ిం.
చితాిం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌూన భిస్కె పలయిం
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ఎవభికధ
ౄై ర భౄిండె యకల భిస్కె ఫలధతలు ఉింటలబ : 1. నుాథనేఔ 2 భాధనేఔ.
a) నుాథనేఔ భిసఽె పలయిం
నుాథనేఔ భిసఽె పలయిం అింటే, ూర్ భిస్కె సింగటనల పయౌతింగ, ఇింటకి సింఫిందిించిన వసఽౄవరల
(అలాగై, యనుయ మూనిటా )నఽ నషినుో వడిం. అలాింట నయౖిలు తయచఽగ ాతక్షింగ చాలేిందఽఔు
ఔనినయౄ బ, లెకిెింరకి యలుగ ఉింటలబ కఫటి థరనికి నౄభా ఙెయౌాింర జయవఖ తేింథి.
ఉథరహయణ
ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదిం వలా కయౌనుో ణే, థరనిలల నుడబనుో బన లాథర నయించినుో బన యటని అించధర
యేమవచఽచ. అలా నషినుో బనయభికి నషిభియౘయిం ఙెయౌాించవచఽచ.
ఔ వకిౄ ఖ ిండె ఆభైషన్స (యౘర్ి సయె భీ) ఙేబించఽఔుింటే, థరనికి అబయ యృైద కయవచలు ణెలుసఽఔుని,
థరనికి భియౘయిం ఙెయౌాించడిం జయవఖ తేింథి.
అదనింగ భభికొనిైభోక్షింగ ఔయౌగై నయౖిలు(indirect losses) ఔడర ఉిండవచఽచ.
ఉథరహయణ
అగిై ాభాదిం వలా యనుయ కయఔలానులఔు ఆటింఔిం ఔయౌగిింథే అనఽఔుింథరిం. ఆ ాభాదిం ఆ యనుయ
లాపలల నయౖినికి థరభితీమవచఽచ. అరడె అలాింట నయౖినిై ఔడర అించధర యేమవచఽచ, ఆ నషిిం
ను ింథిన వకిౄకి భియౘయిం ఔడర ఙెయౌాించవచఽచ.
b) భాధనేఔ భిసఽె పలయిం
సభై, ఔయేళ్ అలాింట సింగటధేథీ జయఖఔనుో ణే, ఎటలవింట నషిభూ ఉిండదని అనఽఔుింథరిం. అరడె ఆ
ఆద సింబయించడరనికి అవకశ్ిం ఉనైయయవ అింటే, అవరణరయవ అధే సభాదరనిం వసఽౄింథి. కఫటి ,
ఎవభికధ
ౄై ర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైభభీ) పలయఫే కఔుిండర, భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔిండభీ) పలయిం
ఔడర ఉింటలింథి.
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భిసఽెలల భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔిండభీ) (secondary burden) పలయిం: నషి లతి కి ఖ భౄైనరడె
అబయ కయవచలు, కోలుకోలాని భిల తి 
 లల డినుో మాభని ఖరళించడిం వలా ఔయౌగై భానలఔ వతి ౄ డి, శ్రభ
థీనిలలకి వయౄబ. ఔయేళ్ ఆ సింగటన నిజింగ జయఖఔనుో బధర, పలభలు ఉతనైభవరణరబ.
భనిం ఇఔెడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిించి భియౕయౌథరెిం:
i.

నదటగ, బమింవలాా, ఆింథో ళ్న వలాా పౌతి ఔఫన
ై , భానలఔఫన
ై తి ౄ డి ఉింటలింథి. భనిఱ
భనిఱకీ ఈ ఆింథో ళ్న యబలలా ణేడరలు ఉింటలబ. కనీ నణరౄనికి ఆింథో ళ్న అధేథి ఉింటలింథి. అథి
భనిఱని తి ౄ డికి ఖ భి ఙేల, వకిౄ ఆభోగనిై ఫలగ థెఫోతీసఽౄింథి.

ii. భౄిండవ యషమిం ఏభింటే, ఎవభికధ
ౄై ర నషిిం సింబయసఽౄింథర, లాథర అధే యషమిం నిశ్చమింగ
ఙెలాభ . కఫటి , తలవని తలింరగ జభిగై అలాింట యతెయ సింగటనలలా భనయౌై
ఆదఽకోవడరనికి ఔ నిది థరచినలటి లకోవడిం ణెయౌయృన
ై ని. అలాింట నిది ఔట ఏయయవచఽకోయలింటే
కొింత కయవచ ఇనేడి ఉింటలింథి. ఉథరహయణకి, అలాింట నిధఽలు దావ యౄింలల ఉింటలబ. యటకి
భఫడి(తి భిగి వఙేచ నతౄ ిం) తఔుెవగ ఉింటలింథి.
భిసఽెని నౄభా సింస కి ఫథియ్ ఙేమడిం వలా భనిఱ ారింతింగ ఉిండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలు
ఙేసౄ ఽనైటలిగ పలయించి, ఔ ఔెన నలటిఖలడె. తన యనుభనిై భభిింత ాపలవవింతింగ ఙేమడఫలాగో
ాణరయఔ ఙేసఽఔుింటలడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే నౄభా అవసయిం ఉింటలింథి.
ల఼ుమ భీక్ష 2
ఈ కిరింథి యటలల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽె పలయిం ఏథి?
I.

యనుయ ఆటింకనికి కయవచ

II. థెఫోతి నైవసఽౄవరల ధయ
III. బయషతే
ౄ లల సింబయింఙే నయౖియౌై తటలికోవడిం కోసిం ఔ సదఽనుమింగ నిలు నిదిగ ఔెన నలటిడిం
IV. ఖ ిండెనుో టల పయౌతింగ ఆసఽతి ాకి అబయ కయవచలు
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C. భిసఽె నియుహణలల యయధ యదరధరలు
ఎలాింట భిసఽె భిల త
 ేలకౄైధర నౄభా ఔెటే సభౄన
ై భియౖెయభా అని ఎవభౄధ
ై ర ాయైించవచఽచ. థీనికి
సభాదరనిం ‗కదఽ‘.
ణరభ ఎదఽభపెధే భిసఽెలనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనికి వఔుౄలు అవలింనృింఙే అధేఔ యకల దే తేలలా నౄభా ఙేమడిం
ఔట. ఇఔెడ యయవ తభ

భిసఽెలనఽ ఔ నౄభా సింస ఔు ఫథియ్ ఙేయౄ యవ. అబణే భిసఽెలణో

వవహభిించడింలల కొనిై యకల దే తేలుధరైబ. యట ఖ భిించి ఈ కిరింద యవభిించఫడెణోింథి:
1. భిసఽె తనించఽకోవడిం (Risk avoidance)
భిసఽెని నిమింతి ాించడిం థరుభ ఔ నషి భిల తి 
 ని తనించఽకోవడిం ―భిస్కె తనించఽకోవడిం‖ అవరతేింథి. ఆ
యధింగ ఎవభౄైధర తభకి సింఫిందిించి నషిిం జభిగై అవకశ్ిం ఉనై ఆలౄ , వకిౄ లాథర ఔ ని (మాకిియటీ) కి
నషిిం జయఖఔుిండర తనించవచఽచ.
ఉథరహయణ
i.

కొఔెభిక,ి కొనిై నిభిెషిఫైన తమాభీ భిసఽెలనఽ ఎవభికో కింటలాక్ికి ఇచిచ ఆ భిసఽెలనఽ బభిించడరనికి
ా తి యసెభియౄ యవ.
ఇషిిం ఉిండదఽ కఫటి అలా ఙేలేిందఽఔు యళ్ై

ii. కొెఔెయవ ఇింట ఫమట కలు నలటిడరనికి యహలించయవ హడలెతి ౄ నుో ణరయవ. యళ్ా కి ఎఔెడ ాభాదిం
జయవఖ తేింథో నని బమిం లాథర యథేశ్ింలల ఉిండగ జఫ ో ఙేసౄ ఽిందధే బమింణో ఎఔెడకి ామాణిం ఙేమయవ.
కనీ భిస్కె తనించఽకోవడిం అింటే భిస్కెని ధృగిటవ్గ యౘిండిల్ ఙేమడభని అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ. కొిందయవ కొనిై
యకల భిసఽెలు తీసఽఔుింటేధే వకిౄఖత, యభాజిఔయఫన
ై అనవిథిే జయవఖ తేింథి. అలాింట కయఔలానుయౌై
వదె నఽఔుింటే, వఔుౄల, సభాజభూ ఔడర అలాింట భిసఽెలు ణెచిచ నలటేి లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄింథి.
2. భిసఽె నిలురదల (Risk retention)
కొఔెయవ భిస్కె ాపలయనిై నిమింతి ాించఽకోవడరనికి ామతి ైయౄయవ. ఆ యధింగ భిస్కెనీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై
బభిింఙరలని నియృ బించఽఔుింటలయవ. ఇథి ల఼ుమ నౄభా లాథర లలల్ొ ఇనాూభౄనఽూ అవరతేింథి.
ఉథరహయణ
ఔ యనుయ సింస తన అనఽబయనిై ఫటి , కొింత భినేతి  వయఔ చినై నయౖిలు బభిింఙే యభయ ూిం ఉింథో లాథో
నిభేభిించఽకోఖలదఽ. థరనివలా వఙేచ భిసఽె ఔడర తధే బభిించడరనికి నియృ బించఽఔుింటలింథి.
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3. భిసఽె తగిాింర (reduction) భభిమ నిమింతాణ
భిస్కె తనించఽకోవడిం ఔింటే ఔడర థరనిై తగిాించఽకోయలనీ, అదఽర ఙేమాలనీ ఆలలచిించడిం ఎఔుెవ
ఆచయణరత్ఔఫన
ై భభిమ సభౄైన దే తి . అింటే, థరనయ ిం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉింటే, ఆ యధింగ
నషిిం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగిాించడరనికీ, భభిమ / లాథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగిాించడరనికి
చయలు తీసఽకోవడిం.
కీలకింశ్ిం
అలాింట సిందభౌలు తలెతౄఔుిండర చాలేిందఽఔు తీసఽఔుధే చయలధే ‗నషి నియయణ చయలు అింటలయవ. అలాగై
నయౖినిై తగిాించడరనికి తీసఽఔుధే చయలని ‗నషిిం తగిాింర (Loss Reduction)చయలు‘ అింటలయవ.
భిస్కె తగిాింర అింటే, ఈ కిరింథి యదరధరలలా ఏథో ఔట లాథర అింతఔింటే గనీ ఎఔుెవ దే తేయౌై అభలు ఙేల,
భిసఽె తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ /లాథర నయౖిల భిభాణరనిై (sizes of losses) తగిాించడిం
ఔడర పలఖఫై ఉింటలింథి:
a) ఫో ధన భభిమ యక్షణ (Education and training) – ఔరభఫైన ―లర్
ై డిాల్ూ‖ ఉథో ఖ లఔు, అలాగై
డెైవయా ఔు, నూో ర్ె యౌఫ్టి ఆభైటయవా నదలెన
ై యభికి ళెలె్టల
ా ధభిించడిం, ల఼ట్ఫల్ి లు ఔటలికోవడిం వింట
యషమాలనలై తగిన యక్షణ నదలఖ నయ.
ఉథరహయణఔు, సాెలుకి యృమలా నలాలఔు జింక్ పరడ్స తి నవదె ని ఙెడిం.
b) చఽటలిాఔెల యణరవయణింలల భాయవలు ఙేమడిం (Making Environmental changes)―పౌతి ఔ‖ భిల త
 ేలు అనవిథిే ఙేమడిం వింటయ. ఉథరహయణఔు, తలురకి ఖటి ణరమాలు యేమడిం,
కిటకీలఔు ఇనఽ చఽవులు లాథర షటి యవా యేమడిం, ఙోయ ాఫో ధఔిం, అగిై ాఫో ధఔిం భింటలాభై
యధనిం ఏభటల ఙేమడిం వింటయ. ఔ భషిరిం తన ాజల ఆభోఖ యబని కనుడరునికి కలుష
నియయణకీ, భపదగ ఉనై ధుని యబలనఽ నిమింతి ాించడరనికీ చయలు ఙేటి వచఽచ, భ ిందఽ జఞఖరతౄ
చయగ భలాభిమా భిందఽని చలా డిం వలా యది యనించఔుిండర ఉయోఖడెతేింథి.
c) ాభాదఔయఫైన లాథర యౘనిఔయఫైన కయఔలానులు – మింతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిింఙే
సభమింలలనా, ఇింక ఇతయణరా అధేఔఫైన భిసఽె సింబయింఙే అవకశ్ిం ఉనై

నఽలు ఙేలే

సిందయౌింలలనా భిస్కె తగిాింఙే ామతైిం ఙేమడిం.
ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫైన జీవన యదరనిం అవలింనృించడిం, సభౄైన సభమానికి సభౄన
ై ఆయౘయిం
తీసఽకోవడిం, అధరభోఖిం వఙేచ అవకరయౌై ఫలగ తగిాించడరనికి సయౘమడణరబ.
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d) యేయవఙేమడిం (Separation), భిసఽెలనఽ నిమింతి ాించడరనికి, ఆలౄ కి సింఫిందిించిన యేభైుయవ
వసఽౄవరయౌై కై ఙోట కఔుిండర, యేభైుయవ ాథర
ే లలా ఉిండేలా చాసఽకోవడిం ఔ దే తి . థీనిలల ఉనై
కీలఔ పలవన ఏనేటింటే, ఔ ఙోట ఏథెైధర ాభాదిం జభిగినటా బణే, థరని దఽష్రపలవిం నతౄ ిం ఆలౄ
అింతట నైథర డఔుిండర కైవలిం ఆ ఔెఙోటకై భినేతఫై ఉింటలింథి.
ఉథరహయణకి, యిఔు నయౖియౌై (loss of inventory) తగిాింఙరలనఽఔునైరడె యేభైుయవ గిడుింఖ లలా
నిలు ఙేమాయౌ. అరడె ఆ గిడుింఖ లలా ఏథో ఔ గిడుింగి సయవఔుని ధరశ్నిం ఙేమాయౌూ వలేౄ , ఆ నషిిం
అింతటణోధే సభినుో తేింథి కఫటి , నషి ాపలయనిై ఫలగ తగిాించడిం యధడెతేింథి.
4. భిసఽెకి నలటి లఫడి నలటిడిం(భిస్కె లైధరనిూింగ్)
ఇథి నయౖిలు సింబయించఫో బయ అవకశ్ిం ఉనైరడె అిందజైలే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోా యజన్స) నిై
ఖ భిించి ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
a) ల఼ుమ నలటి లఫడి థరుభ భిస్కె నిలురదల- ఇిందఽలల ఎలాింట నయౖిలు సింబయించిధర, ల఼ుమ ఙెయౌాింర
జయవఖ తేింథి. ఈ ాకమ
ిర లల ఔ సింస తన నిధఽలు అబధర, లాథర అరగ ణెచిచన నిధఽలధృధ
ై ర తన
య ింత పలయిం నైథే భిసఽె అించధర ఙేసఽఔుని నలటి లఫడి నలటిడిం జయవఖ తేింథి. ఇథి ల఼ుమ (లలల్ొ) నౄభాగ
నలవఫడెణోింథి. ఆ సింస ఔడర, తనకి యలెైనింత చినై నయౖినిై భాతాఫే అటేి ఫటలికోవడిం కోసిం, నషిిం
యొఔె ాపలయనిై తఔుెవ ఙేమడరనికి యయధ యకలెైన భిసఽె తగిాింర దే తేలు నుటించడింలల
నిభఖైఫై ఉింటలింథి.
b) భిస్కె ఫథియ్, భిస్కె నిలురదలకి ాణరభాైమ యదరనిం. నయౖిలనఽ భభో నుభీికి ఫథియ్ ఙేలే ఫలధత
ఔడర భిస్కె ఫథియ్లల ఉింటలింథి. ఇఔెడ ఔ మాదిచిిఔ గటన (లాథర ఆద) పయౌతింగ తలెణేౄ
నయౖిలనఽ భభపఔభికి ఫథియ్ ఙేమఫడణరబ.
నౄభా అధేథి భిస్కె ఫథియ్కి సింఫిందిించిన ాదరన యౄనులలా ఔెట. నౄభా నషి భియౘయిం థరుభ అనియచతి ణో
ఔడి ఉనై ఙోట నియచత లతి ని ాయశ్
ే నలటిడరనికి అింగీఔభిసౄ ఽింథి.
నౄభా Vs యౘనై
యణజయింగ నిఙేసౄ ఽనై ఔింనలనీలు నౄభా భభిమ యౘనై (ఎషభౄనఽూ), ఈ భౄిండె

ఆభిఔ ఉతతే
ౄ య్ై

(లైధరనిి మల్ నుా డఔుిలు) అింథిసౄ ఽధరైబ. ఇటీవలధే ఈ భౄిండిింటకీ భధ ణేడర భభిింత అసషిింగ భాభిింథి.
థరథరర ఈ భౄిండిింటనీ కొింతవయఔు కై యధఫైనయగ పలయించఫడెతేధరైబ. అబణే ఈ భౄిండిింటకీ భధ
ఖల సాక్ష్ వణరయలు ఈ కిింర ద చభిచించఫడరుబ.
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సింబయింఙే అవకశ్ిం ఉనై సింగటనకి యక్షణ ఔయౌించడిం నౄభా అవరతేింథి, కనీ బయషతే
ౄ లల తఔుిండర
జభిగై సింగటనకి యౘనై (అషభౄన్సూ) అింథిసౄ ఽింథి. నౄభా భిసఽెకి యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. యౘనై భాతాిం
తనిసభిగ జభిగై అింరనిై యక్షణ ఙేసౄ ఽింథి. ఉథర. భయణిం. అథి తనిసభిగ సింబయింఙేథి. అథి ఎరడె
సింబయసఽౄింథో భాతాిం నిశ్చమింగ ఙెలాభ . యౘనై నులల఼లు జీయత యక్షణణో సింఫింధిం ఔయౌగి ఉింటలబ.
చితాిం 4: నౄభాథరయవ (ఇనాూర్ు ) కి నౄభా సింస నషిభియౘభనిై ఎలా ఙెయౌాసౄ ఽింథి
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భిసఽె ఫథియ్కి భభి కొనిై భాభాలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణకి, ఔ సింస ఔ ఖూ
ర రలల పలఖఫైనరడె,
నయౖియౌై లైధరన్సూ ఙేలేిందఽఔు ఆ భిస్కె నేభౄింట్ ఖూ
ర రకి ఫథియ్ ఙేమఫడెతేింథి.
ఆ యధింగ నౄభా దే తేలలా భిసఽె ఫథియ్ ఔ దే తి .

ల఼ుమ భీక్ష 3
ఈ కిరింథి యటలల భిస్కె ఫథియ్ దే తి  ఏథి?
I.

ఫలింఔు క్ూడ్స డినుజిట్(FD)

II. నౄభా
III. ఈకిుటీ ఱేయా వ
IV. భిమల్ ఎలేిట్
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D. భిసఽెని నియుళించడింలల ఔ యధనింగ నౄభా
అసలు భనిం భిస్కె ఖ భిించి ఎరడె భాటలాడిధర, అథి నిజింగ వచిచన నషిిం కదఽ, నషిిం వఙేచ అవకశ్ిం
ఉనై భిల తి 
 ఖ భిింఙేనని ఖభనిింఙరయౌ. ఆ యధింగ అథి ఎరడె వసఽౄింథో భ ిందఽగ ఊళించఖయౌగై
నషిభనైభాట (expected loss). భ ిందఽగ ఊళించఖయౌగై ఈ నషిిం ధయ (భిస్కె ధయ ఎింత ఉింథో ఇథీ అింణే
ఉింటలింథి) భ కింగ భౄిండె కయకల పయౌతిం:
i.

నౄభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సింబయించడిం థరుభ ఔయౌగై నషిిం యొఔె సింపలవత.

ii. పయౌతింగ వఙేచ అనఽబయింఙరయౌూ వఙేచ ాపలవిం (impact) లాథర జభిగై నతౄ ిం నషిిం.
భిస్కె కయవచ ధేయవగ సింపలవత భభిమ నషిిం...ఈ భౄిండిింట వలా వఙేచ నణరౄనికి అనఽలలభానఽనుతింలల
నలయవఖ తేింథి. ఏథి ఏఫైధర, నషిిం వచిచన నతౄ ిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉధరై...భయా తి భిగి ఆ భిసఽె జభిగై
సింపలవత తఔుెవగ ఉధరై...భిసఽె కయవచ తఔుెవగ ఉింటలింథి.
చితాిం 5: నౄభా ఙేలే భ ిందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అింరలు

1. నౄభా ఙేలే భ ిందఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవలలన కొనిై అింరలు
ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమాలా లాథర అని నియృబించఽకోవడరనికి భ ిందఽ, ఔయేళ్ నషిిం బభిింఙరయౌూన భిల ణ
 ే
తలెతి ౄణే బభిింఙరయౌూన నషిిం ధయణో భిసఽె ఫథియ్ నయౖినిై తభింతట ణరభ నుో యౌచ చాసఽకోవడిం అవసయిం.
భిసఽె ఫథియ్ ధయ నౄభా న఼ానేమిం అవరతేింథి. ఇథి భ నఽట నేభలల నేభపెనై భౄిండె కయకల వలా
నిభేభితభవరతేింథి. నషి సింపలవత ఙరలా తఔుెవగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవిం ఙరలా ఎఔుెవగనా ఉింటే,
నౄభాకి అథి ఉతౄ భ సిందయౌిం. అబణే ఇటలవింట సిందభౌలలా, థరని నౄభా [న఼నే
ా మిం] థరుభ భిసఽె ఫథియ్
ఙేలే ధయ ఙరలా తఔుెవగ ఉిండగ, థరనిై ఎవభికి యయవగ బభిింఙరయౌూన ధయ భాతాిం ఙరలా ళెచఽచగ
ఉింటలింథి.
a) తఔుెవ కోసిం ఎఔుెవ భిసఽె ఙేమఔడదఽ : భిసఽె ఫథియ్ ధయకీ, నియృ బించిన భిసఽె యలువకీ భధ
ఔ ళేతేఫదే ఫన
ై సింఫింధిం (భీజనఫ ల్ భిలాషన్సఱప్) ఉిండరయౌ.
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ఉథరహయణ
నైభపఔ యదరయణఫన
ై ఫలల్నలన్సని నౄభా ఙేమాలనఽఔుింటలభ? అనఽకోయవ. అథో అయ ిం లాని ని.
b) నైయవ కోలలఖయౌగిన థరని ఔధరై ఎఔుెవ భిసఽె ఙేమఔడదఽ : అలాగై, ఔ సింగటన వలా
సింబయింఙే నషి పయౌతిం ఫలగ యభీతింగ ఉిండి, అింటే థరథరర అథి థియలా ఎతి ౄ ింఙేథిగ ఉింటే,
అలాింట భిస్కెని బభిించడిం ఏభింత యసౄ యఔ దిఔథిం(realistic) కదఽ, సభౄైింథీ కదఽ.
ఉథరహయణ
ఔ నలదె చభ యవ యథిే ఔభ్గయిం (oil refinery) ధుింసఫైన లాథర థెఫోతి నై భిల త
 ేలలా ఏిం
జయవఖ తేింథి? ఔ ఔింనలనీ ఆ నయౖినిై బభిించఖలుఖ తేింథర?
c) భిసఽె వలా ఔయౌగై భిణరభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిించిండి : సింగటన సింపలవత (probability,
సింగటన జభిగై తయచఽదనిం) అతి  తఔుెవగ ఉిండి, థరని పయౌతింగ సింబయించఫో బయ నషి తీవాత
(ాపలవిం, impact) ఫలగ ఎఔుెవగ ఉిండేలా ఉింటే, అలాింట ఆసఽౄలనఽ నౄభా ఙేమడిం
అతేతౄ భిం.
ఉథరహయణ
ఎవభౄైధర, అింతభిక్ష ఉఖరయౘనిై నౄభా ఙేమఔుిండర ఉిండఖలుఖ ణరభ?

ల఼ుమ భీక్ష 4
ఈ కిరింథి యటలల ఏ సిందయౌిం నౄభాకి అనఽవరగ ఉింటలింథి?
I.

ఔుటలింఫింలల సింనుథిింఙే ఏకౄైఔ వకిౄ అకలింగ చనినుో వడిం

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యవూ) ని నుో గపటలికోవడిం
III. యిక్ ధయలు ఆఔల్ఔింగ డినుో వడిం
IV. ాఔితి  సహజింగ ఔ ఇలుా జీయృ లతి లల ఉిండడిం వలా ధయనఽ కోలలవడిం
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E. సభాజింలల నౄభా నుతా
థేశ్ ఆభికనవిథిేలల నౄభా సింస ల నుతా ఙరలా భ కఫైనథి. అయ థేశ్ సిందనఽ సింయక్షిించడరనికీ, థిలింగ
బదాయచడరనికీ కీలఔఫైన యబలల సహఔభిసౄ ఽధరైబ. అయ సహఔభిసౄ ఽనై

యదరధరలలా కొనిై ఈ కిరింథి

యధింగ ఉధరైబ.
a)

యట నలటి లఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతే
ౄ న ాయోజనిం ఙేఔభిచ నలడణరబ. అతదిఔ నణరౄలలా
ధనలేఔయణ జయడిం, అలాగై ఆ నణరౄనిై న఼ానేమింల యౄింలల ఔ నిదిగ ఏభటల ఙేమడింలలధే
నౄభా సింస దిఢతుిం థరగి ఉింటలింథి .

b) ఈ నిధఽలు (పిండ్సూ)

నులల఼థరయవల ాయోజనిం కోసిం సనైఔభిించఫడి, అటేి ఫటి ఉించఫడణరబ.

నౄభా సింస లు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. ఈ నిధఽలణో ఎలాింట లాయథేయలెైధర
జయనులని యయవ తలుచఔునైరడె యయవ తీసఽఔుధే నియృమాలనీై ఆ సింగానికి ఉయోఖడేలా
ఉిండరయౌ. ఇథి నలటి లఫడెలఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽింథి .అిందఽకై యజమవింతింగ నడిఙే నౄభా సింస లు తభ
నలటి లఫడెలనఽ, యిక్ూ, ఱేయా వింట ఊయౘజనిత యనుభలలల నలటివర.
c)

నౄభా వవస ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుటలింఫలనికీ, భిశ్భ
ర కీ, అలాగై యణజఞనికీ, సింగానికి... ఇింక
ఙెనులింటే, నతౄ ిం థేరనికై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽింథి. వఔుౄలు,
సింస లు - నౄభాథరయవా గ యభిదెయౄ ధేయవగ ాయోజనిం ను ిందఽణరయవ. ఎిందఽఔింటే ాభాదిం వలా
కవచఽచ లాథర భ ిందఽగ ఊళించని ఏ సింగటన థరుభధృైధర కవచఽచ, అథి ణెఙేచ నషిిం, థరని
వలా ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽించి యయవ సింయక్షిించఫడరుయవ. ఆ యధింగ నౄభా భిశ్భ
ర లల నలటి లఫడిని
కనుడెతేింథి,

భభిింతగ యసౄ భిించడిం కోసిం నలటి లఫడి యడెదల ఙేసౄ ా ఉింటలింథి, అలాగై

యనుభనీై, భిశ్భ
ర నీ ఇింక అనవిథిే ఙేసౄ ఽింథి.
d) నౄభా వకిౄ బయషతే
ౄ కి సింఫిందిించిన బమానీై, ఆింథో ళ్ననీ, ఆదఽభెనీ ణొలగిసౄ ఽింథి,

యనుయ

సింస లలల ఉచిత నలటి లఫడిని నుోా తూళసఽౄింథి, ఉనై వనయవయౌై సభయవింతింగ నుోా తూళసఽౄింథి. ఆ
యధింగ నౄభా యణజ, నుభిరరనేఔ అనవిథిేని నుోా ణరూళించడింణోనుటల ఉథో ఖ అవకరలనఽ
ఔయౌసఽౄింథి, ఆభోఖఔయఫైన ఆభిఔ వవస , జఞతీమ ఉణరదఔత అనవిథిేకి థో హదిం ఙేసౄ ఽింథి.
e)

నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్ూ) వలా సింబయించఫో బయ నషిిం లాథర నుడవడరనిై భ ిందఽగ
నౄభా ఙేమనిథే ఔ ఫలింఔు లాథర ఆభిఔ సింస యటనైద ఋణరలనఽ భింజూయవ ఙేమదఽ. యటలలా
ఙరలా సింస లు నులల఼ని అదనర బదాతగ నలటిభని టలిఫడణరబ.
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f)

భిస్కెకి అింగీకయిం ణెయౌనే భ ిందఽ, నౄభా సింస లు నౄభా ఙేమాయౌూన ఆలౄ ని భీక్షిించడరనికి,
ఔ అయోతఖల ఇింజనీయవా, నిరణ ల ఫిింథరనిై

యషమానిై నియతింగ భియౕయౌించడరనికీ

ింరతేింథి. భైటింగ్ అవసభల కోసిం యయవ భిస్కెని అించధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయవని ఆఔభిిింఙే
తఔుెవ భైటాలల ఉనై న఼నే
ా మిం ఖ భిించి ఔడర ణెయౌమజైసౄ ా, భిసఽెలల ఉనై యయధ యకల ఫయవగౄైన
అవకరల ఖ భిించి లనూయవూ ఙేయౄ యవ.
g) థేరనికి యథేయౕ భాయఔదావిం సింనుథిించి నలటేి సింస గ, నౄభా ఎఖ భతి  యనుయిం, ధౌఔ యనుయిం,

ఇింక ఫలింకిింగ్ సభీుసఽలణో సభానఫైన భింక్లల ఉింటలింథి. పలయతీమ నౄభా సింస లు 30 ఔధరై
ఎఔుెవ థేరలలల నిఙేసౄ ఽధరైబ. యట కయఔలానులు భన థేరనికి యథేయౕ భాయఔదావింని
సభఔయచడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాతి నిధిం వళసఽౄధరైబ.
h) నౄభా సింస లు (నౄభా సింస .) అగిై ాభాదిం వలా సింబయింఙే నయౖినిై నిభోదిింఙే (లైర్ లాస్క

నాయన
ృ ి న్స) ఒడలల యభానఽ నయౖినిై నిభోదిింఙే (కభోా లాస్క నయ
ా ృనిన్స) నుభిరరనేఔ బదాత, భోడెు బదాత
ఔయౌింఙే అధేఔ ఏజౄనీూలు, సింస లణో సనిైళత సింఫిందరలు ఔయౌగి ఉింటలబ.
సభాఙరయిం
నౄభా భభిమ యభాజిఔ బదాత
a) ఇడె యభాజిఔ బదాత ఔయౌించడిం భయౖిరనికి ఔ తనిసభి ఫలధతగ

ఖ భిౄించఫడిింథి.

ఈ

ాయోజనిం కోసిం భషిరిం ఆమోథిించిన లు చటలిలలల, తనిసభిగధన లాథర సుచిిందింగధన నౄభాని
ఔ యభాజిఔ బదాణర యధనింగ ఉయోగిించడిం ఔడర ఉింథి. ఆ యధింగ తభ వింతే యభాజిఔ
ఫలధతయౌై ధృయయేయచడరనికి కొనిై నిభిెషిఫన
ై యభాజిఔ బదాణర థకలలల కైిందా, భషిర ాబ ణరులు
న఼ానేమింలనఽ ఙెయౌాయౄ బ. 1948లల ఙేమఫడిన థి ఎింనుాబస్క లేిట్ ఇనాూూభౄన్సూ మాక్ి, లేిట్ ఇనాూభౄన్సూ
కభపభైషన్స అలాగై నుభిరరనేఔ ఉథో ఖ లు, యభి ఔుటలింఫలలలా నౄభా ఙేమఫడిన యభికి వఙేచ అధరభోఖిం,
యృైఔలిం, ాసాతి , అలాగై భయణరనికి సింఫిందిించిన కయవచలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి. ాబ తుిం ఖ భిౄించిన కొనిై
నుభిరరనేఔ నుాింణరలలా ఈ థఔిం నియుళించఫడెతేింథి.
b) ాబ తుిం థరుభ నుాయోజిత(యనూర్) ఙేమఫడు యభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సింస లు ఔ
కీలఔఫైన నుతా నుో ఱయౄ బ. ింట నౄభా థకనిై (RKBY) యభాజిఔ ఫలధత ధృయయేయచడింలల
ఙెరకోదఖా చయగ నేభపెనవచఽచ. ఈ థఔిం నౄభా ఙేలన
 భౄైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సింగానికి ఔడర
ాతక్షింగధన, భోక్షింగధన లనృే ఔయౌగైలా ఙేసౄ ఽింథి.
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c) గరనైణ ఔుటలింఫలలఔు యభాజిఔ బదాతనఽ అింథిించడఫే అింతి భ లక్షింగ యౄను ింథిించఫడిన గరనైణ
నౄభా థకలనీై ఔ యణజ నుాతి థిఔన నడెయౄబ.
d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫన
ై భదె తేనివుడఫే కఔుిండర, యభాజిఔ బదాణే అింతి భ లక్షింగ నౄభా
యక్షణ అింథిసౄ ా, నౄభా భిశ్రభ సుమింగ ఔడర యణజయఫన
ై
థకలనఽ అింథిసౄ ఽింథి.
ఉథరహయణలు: జనణర వకిౄిఖత ాభాద ధఔిం, జన ఆభోఖయౕర ధఔిం నదలెన
ై య.
ల఼ుమ భీక్ష 5
ఈ కిరింథి యటలల నౄభా సింస (నౄభా సింస ) నడినే ఏ నౄభా థఔిం ాబ తుిం థరుభ నుాయోజితిం(యనూర్)
ఙేమఫడలాదఽ?
I.

లేిట్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఉథో ఖ లు

II. ింట నౄభా థఔిం
III. జన ఆభోఖ
IV. నలైవనీై

యభింశ్ిం


నౄభా అింటే ―భిస్కె సనైఔయణ థరుభ భిస్కె ఫథియ్‖.



ఈధరడె అభలలా ఉనై నౄభా అసలు నటి నదటయభిగ లిండన్సలల ఉనై లాబడ్సూ క఼ హౌస్కలల
నుాయింబఫైింథి.



నౄభా ఏభటలలల ఈ కిరింథి అింరలు ఇనేడి ఉింటలబ. ఉథరహయణకి, :
 ఆలౄ (Asset)
 భిసఽె (Risk)
 ఆద (Peril),
 ిందిం (Contract)
 నౄభా సింస (Insurer)
 నౄభాథరయవ (Insured)
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కై యధఫన
ై ఆసఽౄలు ఔయౌగి కై యధఫన
ై భిస్కెలఔు లలనబయ అవకశ్ిం ఉనైయయవ ఔయౌల ఔ ఉభ్డి
నిదికి తలా కొింత యేసఽకోవడఫే సనైఔయణ.



నౄభా కఔుిండర, ఇతయ భిసఽె నియుహణ యదరధరలలా ఇయ ఔడర ఉింటలబ:
 భిసఽె తనించఽకోవడిం
 భిసఽె నిమింతాణ
 భిసఽె నిలురదల
 భిసఽె లైధరనిూింగ్
 భిసఽె ఫథియ్



ఫలగ ఖ యవౄించఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు:
 నుో గపటలికోఖయౌగిన థరనిఔింటే ఎఔుెవ భిస్కె ఙేమఔిండి
 భిసఽె వలా సఽభాయవగ వఙేచ పయౌణరయౌై నియతింగ అయ ిం ఙేసఽకోిండి
 తఔుెవ కోసిం ఎఔుెవ భిసఽె ఙేమఔిండి

కీలఔఫైన థరలు
1. భిస్కె
2. సనైఔయణ (ూయౌింగ్)
3. ఆలౄ
4. భిస్కె పలయిం
5. భిస్కె తనించఽకోవడిం
6. భిస్కె అదఽర
7. భిసఽె నిలురదల
8. భిస్కె లైధరనిూింగ్
9. భిస్కె ఫథియ్

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
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పలయతథేశ్ింలల నౄభా భిశ్భ
ర ని నిమింతి ాింఙే సింస ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫింట్ అతరభిట.ీ
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
బయషతే
ౄ లల సింపలవ నయౖియౌై తటలికోవడిం కోసిం నిధఽల నిలు ఙేసౄ ఽనైటలిగ పలయించి, కొింత నతౄ ిం ఔెన
నలటిడఫే భిసఽెలల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయిం.
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
నౄభా అధేథి ఔ భిసఽె ఫథియ్ యదరనిం.
జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఔుటలింఫింలల సింనుథిింఙే ఏకౄైఔ వకిౄ అకలింగ చనినుో బ, ఆ ఔుటలింఫిం తనింతట ణరనఽగ నుో ఱింఫడరయౌూన
భిల తి 
 వలేౄ , ఆ సిందయౌిం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔిం.
జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
జన ఆభోఖ నౄభా థఔిం నౄభా సింస ల థరుభ నడఫడెతేింథి. థీనికి ాబ తుిం నుాయోజితిం (యనూర్)
ఙేమదఽ.
\

ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
ాశ్ై 1
సనైఔయణ థరుభ జభిగై భిసఽె ఫథియ్ని ఇలా నలుయౄయవ ________.
I.

ను దఽర (లేయింగ్ూ)

II. నలటి లఫడెలు
III. నౄభా
IV. భిసఽె తగిాింర (mitigation )
ాశ్ై 2
భిసఽె సింబయింఙే అవకరయౌై తగిాింఙేిందఽఔు తీసఽఔుధే చయలనఽ ఇలా నలుయౄయవ _____.
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I.

భిసఽె నిలురదల

II. నషిిం నియయణ (Loss prevention)
III. భిసఽె ఫథియ్
IV. భిసఽె తనించఽకోవడిం
ాశ్ై 3
భిసఽెని నౄభా సింస (నౄభా సింస ) ఔు ఫథియ్ ఙేమడిం వలా , అథి ___________ ని యధిం ఙేసౄ ఽింథి.
I.

భన ఆసఽౄల ఖ భిించి నియా క్షింగ ఉిండడిం

II. నషిిం సింబయలేౄ నౄభా నఽించి డఫ ో తీసఽకోవడిం
III. భన ఆసఽౄలు ఎదఽభోెవలలన ఫలఫైన భిసఽెలనఽ టి ించఽకోఔుిండర ఉిండడిం
IV. భనసఽని ారింతింగ ఉించఽఔుింటృ, యనుయిం కోసిం భభిింత ాపలవవింతఫైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.
ాశ్ై 4
ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయిం భూలాలు ఇఔెడ ఔనఽగపనఫడరుబ __________.
I.

ధౌకదరయ (ఫలటభభీ)

II. లాబడ్సూ
III. భోడ్సూ (Rhodes)
IV. భలలోణరా ఔనేటీ
ాశ్ై 5
నౄభా యషమింలల భిస్కె నిలురదల ఈ లతి ని సాచిసఽౄింథి.
I.

నషిిం లాథర థెఫోతి నడరనికి అవకశ్ిం లాఔనుో వడిం

II. నషిిం ఔయౌగిించిన సింగటన అింత యలుయృన
ై థి కఔనుో వడిం
III. నౄభా థరుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌించఫడటిం
IV. ఆ వకిౄ భిసఽెనీ, థరని ాపలయయ్ై బభిించడరనికి నియృ బించఽకోవడిం

ాశ్ై 6
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి నిజిం?
I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసౄ ఽింథి
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II. నౄభా థరని నషిిం నియభిసౄ ఽింథి
III. నౄభా నషిిం అవకరలనఽ తగిాసౄ ఽింథి
IV. ఆలౄ నషిిం జభిగిణే నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽింథి
ాశ్ై 7
కొెఔె ఇింట యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేలే 400 ఇళ్ైు ఉిండగ, ాతి  సింవతూయిం సఖటలన 4 ఇళ్ైు
ఙపరన కయౌనుో త, యౄ.80, 000 యభూళఔ నషిిం వచిచనరడె. ఈ నషిిం బభీౄ ఙేమడరనికి ాతి  ఇింట
మజభాని ఎింత యభిిఔ సహకయిం యేసఽకోయయౌ?
I.

యౄ.100/-

II. యౄ.200/III. యౄ.80/IV. యౄ.400/ాశ్ై 8
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి సభౄన
ై థి?
I.

‗కొథిెభింథి‘ నయౖిలనఽ ‗అధేఔభింథి‘ కి ింఙే యదరనిం నౄభా

II. ఔ వకిౄకి వచిచన భిసఽెని భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే దే తి  నౄభా
III. ‗అధేఔభింథి‘ నయౖిలనఽ ‗కొథిెభింథి‘ కి ింఙే యదరనిం నౄభా
IV. కొథిెభింథి లాపలలనఽ అధేఔభింథికి ఫథియ్ ఙేలే యదరనిం నౄభా
ాశ్ై 9
భిసఽె అింగీఔభిింఙే భ ిందఽ, నౄభా సింస ఆలౄ నలై భియౕలన భభిమ తనిఖీ ఏభటల ఙేసౄ ఽింథి. ఎిందఽఔు ?
I.

భైటింగ్ కోసిం భిసఽెలనఽ అించధర యేమడరనికి

II. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఆ ఆలౄ ని ఎలా కొనఽగోలు ఙేరడో ఔనఽగపధేిందఽఔు
III. ఇతయ నౄభా సింస లు ఔడర ఆ ఆలౄ ని తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనికి
IV. ను యవఖ ఆలౄ ని ఔడర నౄభా ఙేమవచఽచధేమో ణెలుసఽకోవడరనికి
ాశ్ై 10
ఈ కిరింథి యటలల నౄభా ాకిరమని ఫలగ వభిృించఖల ాణరభాైమఫేథ?ి
I.

అధేఔభింథికి వఙేచ నయౖిలనఽ కొథిెభింథికి ించడిం
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II. కొథిెభింథికి వఙేచ నయౖిలనఽ అధేఔభింథికి ించడిం
III. కొథిెభింథికి వఙేచ నయౖిలనఽ ఔెడికై ించడిం
IV. భబతీ థరుభ నయౖిలనఽ ించఽకోవడిం

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
భిసఽె సనైఔయణ థరుభ భిసఽె ఫథియ్ని నౄభా అింటలయవ.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
భిస్కె సింబయింఙే అవకరలనఽ తఔుెవ ఙేమడరనికి తీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention)
చయలని అింటలయవ.
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
భిసఽెని నౄభా సింస కి ఫథియ్ ఙేమడిం థరుభ, భనసఽని ారింతింగ ఉించఽఔుింటృ, యనుయిం కోసిం భభిింత
ాపలవవింతఫైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.
జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయిం భూలాలు లాబడ్సూలల ఔనఽగపనఫడరుబ.
జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
నౄభా యషమింలల ‗భిసఽె నిలురదల‘ (భిటని న్స) అింటే, ఔ వకిౄ భిసఽెనీ, థరని ాపలయయ్ై బభిించడరనికి
నియృ బించఽకోవడిం.
జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
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ఆలౄ నషిిం జభిగిణే నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ాతి  ఇింట మజభాని యవ. 200 వింతేన సహకయిం అింథిింఙరయౌూ వసఽౄింథి.
జయఫ 8
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
‗కొథిెభింథి‘ నయౖిలనఽ ‗అధేఔభింథి‘ కి ింఙే యదరనిం నౄభా.
జయఫ 9
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఔ నౄభా సింస భిసఽెని ల఼ుఔభిింఙేభ ిందఽ భిసఽెనఽ అించధర యేమడరనికి భైటింగ్ ఔటలియౌూ ఉిండడిం వలా థరని
అించధర ఔటేి ిందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళసఽౄింథి.
జయఫ 10
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
నౄభాని కొిందయవ దఽయదిషివింతేలఔు సింబయింఙే నయౖియౌై, అలాింట అనియచత సింగటనలు/భిల త
 ేలలా ఉనై
అధేఔభింథి వఔుౄలఔు ింనణీ ఙేలే ఔ ాకమ
ిర గ నియుచిించవచఽచ.
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అదరమిం 2
యనియోఖథరయవని లేవలు
అదరమ భిచమిం
యనియోఖథరయవని

లేవలనఽ

ఖ భిించి

ఈ

అదరమింలల

నైయవ

ధేయవచఔుింటలయవ.

యనియోఖథరయవలఔు

లేవలింథిించడింలల ఏజౄింటా నుతానఽ ఖ భిించి ఔడర నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ. నౄభా నులల఼థరయవలఔు అిందఽఫలటలలల

ఉనై లు సభసల భియౖెయ చయల ఖ భిించి నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ. ఇింక యనియోఖథరయవణో ఎలా
భాటలాడరలల, ఎలా అతనిణో సింఫింధిం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ.

అబసన పయౌణరలు
A. యనియోఖథరయవ లేవలు – యదరయణ పలవనలు

B. యనియోఖథరయవఔు ఫయవగౄైన లేవలు అింథిించడింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతా
C. సభసల భియౖెయిం
D. సభాఙరయ ాకిరమ

E. పలఱేతయ సభాఙరయిం
F. ధృైతి ఔ ావయౄ న

ఈ అదరమానిై అధమనిం ఙేలన అనింతయిం నైయవ ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ:
1. యనియోఖథరయవ లేవల నుాదరనతనఽ యవభిించఖలఖడిం
2. లేవల ధరణతనఽ వభిృించడిం

3. నౄభా భిశ్భ
ర లల లేవల నుాదరనతనఽ భియౕయౌించడిం

4. భించి లేవలింథిించడింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతానఽ ఖ భిించి చభిచించడిం
5. నౄభాలల సభసల భియౖెయ యదరనిం నుతానఽ సనైక్షిించడిం
6. సభాఙరయ ాకమ
ిర నఽ యవభిించడిం

7. పలఱేతయ సభాఙరయిం నుాదరనతనఽ యవభిించడిం
8. ధృైతి ఔ ావయౄ ననఽ లనూయవూ ఙేమడిం
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A. యనియోఖథరయవ లేవలు – యదరయణ పలవనలు
1. యనియోఖథరయవ లేవలు ఎిందఽఔు?

ఏ యనుభనికౄైధర జీయఔనఽ అింథిింఙేథి యనియోఖథరయవలా. ఏ యనుయభూ యభిని నియా క్షింగ చాడజఞలదఽ. నలైగ

ఇతయ ఉతతే
ౄ ల యషమింలల ఔింటే నౄభాలల యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ సింఫిందరలఔు ఙరలా ఎఔుెవ
నుాదరనత ఉింటలింథి.

ఇతయ యసౄ వ సయవఔుల ఔింటే నౄభా యింఖిం ఙరలా ననైఫైన లేవ కవడఫే ఇిందఽఔు కయణిం.
కయవ కొనఽగోలు ఔింటే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫైనథో భననేరడె చాథరెిం.
కయవ
ఇథి

ఔింటకి

ఔనిింఙే

చాడవచఽచ.

టస్కి

అనఽబూతి  ఙెిందవచఽచ.

కయవ

కయవ నౄభా
వసఽౄవర.

డెైవ్

ఔలగలధే

కసౄ

ఆశ్

ఙేమవచఽచ.

భించి

కొనఽగోలు

అనఽబూతి 

ఉింటలింథి.

అథి

యసౄ యఔఫైనథి, థరనిై అయ ిం ఙేసఽకోవడిం
ఔడర సఽలువర.

కయవనఽ

నూఔిభీలల

యౖో యౄభ లల

ఉించి

యనియోగియౄ యవ.

ఇథి ఔ ిందిం. బయషతే
ౄ లల కయవఔు అనఽకోని ాభాదిం
వింటథేఫైధర

జభిగిణే థరనివలా సింబయింఙే నషిిం, లాథర
డరఫేజీలఔు భియౘయిం ఙెయౌాించడిం థీని ఉథేెశ్ిం. అలాింట
దఽయదిషిఔయ సింగటన జభిగైథరక నౄభా లనృే ని ఎవయౄ
చాడలాయవ, ణరఔలాయవ, అనఽబూతి  ఔడర ఙెిందలాయవ.

కొనఽగోలుథరయవఔు

సభమింలల

థీనిై

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనింథరనిై ఆయించి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ
ఏఫైధర ాభాదిం జయఖవఙేచమోననై బమింణో/ఆింథో ళ్నణో
ఙేలేథి.
నౄభా

లనృే ని

అిందఽకోయలని

పలయించడిం జయఖదఽ.
తమాయవ

యఔరబించి

ఙేల,

భోడెునలై

ఏ

యనియోఖథరయవ

ఔడర

నౄభా యషమింలల భాతాిం థరని ఉతతి ౄ , యడఔిం ఏఔకలింలల
జభిగినుో వడరనిై చాడవచఽచ. ఇథే నౄభా లేవలనిైింటా నా ఉిండే
అథిుతీమ లక్షణిం.

తమాభీ, యఔరమిం, యడఔభధే భూడె
ాకమ
ిర లు భూడె ననైఫైన కలాలు,
స లాలలా ఙోటలఙేసఽఔుింటలబ.

యనియోఖథరయవ నిజింగ అనఽబూతి  ఙెింథేథి లేయ అనఽబూతి ని. అథి సింతినౄ ఔయింగ లాఔనుో ణే అసింతినౄ కి థరభి
తీసఽౄింథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అించధరలనఽ నేించిణే యనియోఖథరయవ ఆనిందడణరడె. ాతి  సింస లక్షిం ఔడర ఇలా
యనియోఖథరయవలనఽ ఆనిందయచడఫే.
2. లేవల ధరణత
నౄభా ఔింనలనీల లఫోింథి (అింటే యట ఏజౄింటా ణో సయౘ) ళెచఽచ ధరణతణో ఔడిన లేవలు అింథిించడిం థరుభ
యనియోఖథరయవనఽ ఫలగ సింణోషనలటిడిం నౄభా ఔింనలనీలఔు ఙరలా అవసయిం.
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కనీ ఈ ళెచఽచ ధరణతణో ఔడిన లేవ అింటే ఏనేట? థరని లక్షణరలానేట?
లేవల ధరణతఔు చియభిచితఫైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుయౄయవ) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ.
లేయ ధరణతఔు సింఫిందిించిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళెైలెైటా ల:
a) యశ్ుసనీమత: యౘనై ఇచిచన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిచతతుింణో అింథిించఖల యభయ ూిం.
ఙరలాభింథి యనియోఖథరయవలు లేయ ధరణతఔు సింఫిందిించిన ఐదఽ అింరలలానా యశ్ుసనీమతనఽ అతి 
కీలఔఫైన అింశ్ింగ పలయయౄయవ. యశ్ుసనీమత రధరథినలైధే నభ్ఔిం ఏయడెతేింథి.

b) సిందన: యనియోఖథరయవలఔు లేవలింథిింఙేిందఽఔు, యభికి అవసయఫన
ై లేవలనఽ అింథిింఙేిందఽఔు

యలుగ తక్షణిం సింథిింఙేిందఽఔు లఫోింథి సనైదే తనఽ ఇథి సాచిసఽౄింథి. యేఖిం, ఔచిచతతుిం, లేవలు
అింథిసౄ ఽనై సిందయౌింగ దిఔథిం వింటయటని ఫటి థీనిై అించధర యేమవచఽచ.

c) యౘనై: సభీుస్క నుా యృైడయా జఞానిం, యభయ ూిం, లేవలలా భిదఽతుిం భభిమ నభ్ఔిం, యరుయలనఽ
ాతి పయౌించఖలఖడిం వింటయటని సాచిసఽౄింథి. లఫోింథి తభ అవసభలనఽ ఎింత ఫలగ అయ ిం

ఙేసఽఔుధరైయవ, ఎింత ఫలగ యటని తీభచయనై యట ఆదరయింగ యనియోఖథరయవ ఙేలే భథిింర
ఆదరయింగ థీనిై లెకిెయౄయవ.

d) యనఽబూతి : భానయమ కోణరనిై ఫటి థీనిై వభిృయౄ యవ. యనియోఖథరయవ టా చానే జఞఖరతౄ, వకిౄఖత
యబలల అింథిింఙే లేవలలా ఇథి ాతి పయౌసఽౄింథి.

e) ఔనిింఙేయ: యనియోఖథరయవ చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌతి ఔ భవయణ కయకలఔు నుాతి నిధిం

వళసఽౄింథి. ఉథరహయణఔు నౄభా ఔింనలనీ కభలమానికి యృయానరడె థరని లగకైషన్స, లా ఓట్,
భియబాత, ఎఔెడి వసఽౄవరలు అఔెడ ఉిండటిం, లఫోింథిల నుా లషనయౌజిం వింటయ యనియోఖథరయవనలై

గప ాపలవిం చారణరబ. ఈ పౌతి ఔ అింరలు ఙరలా భ కిం. ఎిందఽఔింటే లేవలనఽ అనఽబూతి 
ఙెింథేిందఽఔు భ ింథే యనియోఖథరయవనలై డే ణొయౌ, రశ్ుత ాపలవిం ఇథే.
3. యనియోఖథరయవ లేవ భభిమ నౄభా
నౄభా భిశ్రభలలని ఏ ాకాత అభ్కల ఉతతి ౄ థరయవలధృైధర యయవ అతేనైత యధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔెడ
ఎలా

కొనయఖఖలుఖ తేధరైభో

అడఖిండి.

నైఔు

కై

సభాదరనిం

లనింఙే

యనియోఖథరయవల భదె తే వలాా యనుభనిై యయవ నిభి్ించఽఔుని నలించఽకోఖయౌగయవ.

అవకశ్భ ింథి.

ాసౄ ఽత

యభి ఆథరమింలల ఙరలా పలఖిం కింటలాఔుిల భౄనఽవల్ వలా వఙేచ ఔనేషనా థరుభధే సభఔయవతేిందని ఔడర
నైఔు అయ భవరతేింథి. కొతౄ యనియోఖథరయవలనఽ సింనుథిించఽఔుధేిందఽఔు యభి ఔా బింటల
ా ఔడర వనయవగ
భాయణరయవ.

యభి యజమ యహసఫేనేట?
సభాదరనిం ఙరలావయఔ ఔటే. తభ యనియోఖథరయవలఔు లేవలు అింథిింఙేిందఽఔు ఔటలిఫడే తతుిం.
యనియోఖథరయవనఽ ఆనిందింగ ఉించడిం ఏజౄింటలఔు, ఔింనలనీకి ఎలా ఉఔభిసౄ ఽింథి?
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనిం ఙెనేిందఽఔు అసలు యనియోఖథరయవ ణరలఔు జీయత కలర యలువనఽ ఔయభి చాలేౄ
ఫేలు.
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యనియోఖథరయవ జీయతకలర యలువనఽ యనియోఖథరయవణో థీయఘకలింలల ఫయవగౄైన సింఫిందరనిై ఏయయచఽకోవడిం
థరుభ ను ిందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల నతౄ ింగ నియుచిించవచఽచ.
చితాిం 1: యనియోఖథరయవ జీయత కలర యలువ

తన యనియోఖథరయవలణో సనిైళత సింఫిందరలు ఏయయచఽఔుని ఫయవగౄైన లేవలు అింథిింఙే ఏజౄింటల భించి ఖ డ్స
యల్ నఽ, ఫలాిండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుింటలడె. అథి యనుయ యసౄ యణఔు ఉఔభిసౄ ఽింథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
యనియోఖథరయవ జీయత కలర యలువ అింటే ఏనేట?
I.

యనియోఖథరయవఔు తన జీయత కలిం నతౄ ింలల లేవలు అింథిింఙే ఔరభింలల ఏయడే వమాల నతౄ ిం

II. ఔయౌించిన యనుయిం ఆదరయింగ యనియోఖథరయవఔు ఇఙేచ భింఔు

III. యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ సింఫిందరలు ఏయయచఽకోవడిం థరుభ యదిించఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు
IV. యనియోఖథరయవఔు అింథిించఖల ఖభిషి నౄభా

32

B. యనియోఖథరయవఔు గప లేవలు అింథిించడింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతా
యనియోఖథరయవఔు ఔ ఏజౄింటల గప లేవలు ఎలా అింథిించఖలడో భననేరడె చాథరెిం. యనియోఖథరయవ లేవల

నుతా అభ్ఔిం వథేె నదలవరతేింథి. అఔెడి నఽించి కింటలాఔుి కలిం ను డవరధర కొనయఖ తేింథి. ఇిందఽలల
థిఖ వ దశ్లుింటలబ. కింటలాఔుి భభిమ ాతి  దశ్లలనా నుో ఱింఙే నుతాలా ల కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనిం ఇరడె
చాథరెిం.
1. అభ్ఔర నుబింట్ – అతేతౄ భ సలయౘ
లేయ నుబింట్ నిజఞనికి అభ్ఔర నుబింటే. జీయణేతయ నౄభా నులల఼ల కొనఽగోలులల అతి  కీలఔ అింరలలా
కొనఽగోలు ఙేమాయౌూన ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు ) నణరౄనిై నిభేభిించడిం ఔడర ఔట.
కఫటి భనసఽలల ఔ భ్యౌఔ పలవననఽ ఉించఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. భిసఽెనఽ ఇతయణరా ఫేధేజ్డ ఙేమఖయౌగిన
సిందభౌలలా నౄభానఽ లనూయవూ ఙేమఔిండి. పలయత నషిిం నౄభా వమిం ఔింటే ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలిందని
నౄభాథరయవ ఔచిచతింగ నిభేభిించఽకోఖలఖడిం ఙరలా భ కిం.

ఔయేళ్ న఼ానేమిం ఙెయౌాింరలు ఖనఽఔ ఆ ాభాదింలల ఇనేడి ఉనై నయౖిల ఔింటే ఎఔుెవగ ఉింటే అలాింట
భిసఽెనఽ బభిించడఫే ఫేలు.

భభోయృైర, ఏథెైధర దఽయదిషిఔయ సింగటన జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథెైణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా
ఙేబించఽకోవడఫే ఉతౄ భిం.
నౄభా అవసయభా లాథర అనైథి భిల తేలనలై ఆదరయడెతేింథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథెైధర ఉణరతిం వలా నషిిం
లాథర డరఫేజీ జభిగై అవకశ్ిం ఙరలా తఔుెవగ ఉింటే థరనికి నౄభా ఙేబించఽకోవడిం ఔింటే ఆ భిసఽెనఽ
బభిించడఫే ఫేలు. అలాగై సదయవ వసఽౄవర యలువ గపగ లాఔనుో ణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబించఔనుో వడఫే
ఫేలు.

ఉథరహయణ
వయద భ ింర ఙరలా ఎఔుెవగ ఉిండే నుాింతింలల నివలింఙే యయవ వయదల ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ తీసఽకోవడిం
ఉమ ఔౄ ింగ ఉింటలింథి.

భభోయృ
ై ర అలాింట భిసఽె అతింత తఔుెవగ ఉిండే నుాింతింలల ఉిండే మజభానికి అలాింట నౄభా
నలదెగ అవసయిం కఔనుో వచఽచ.

పలయత్ లల థర్ు నుభీికి మోటలయవ యహన నౄభా చటి ాకయిం తనిసభి. కఫటి అసలు ఈ నౄభా అవసయభా,
కథర అనై చభైచ అసింఫదే ిం.

ఎవభౄైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షింలల, థరనిై భోడెునలై నడనులింటే థర్ు నుభీికి నౄభా తీసఽకోవడిం

తనిసభి. అథే సభమింలల కయవఔు ాభాదిం జయఖడిం వలా ఔయౌగై య ింత నయౖినికి ఔవభైజీ తనిసభి
కఔనుో బధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడిం ఙరలా ఉతౄ భిం.

జభిగై నషిింలల కొింత పలగనిై యహన మజభాధే బభిింఙే క్షింలల తగిాింర నౄభానఽ తీసఽకోవడిం అతనికి, అింటే

నౄభాథరయవఔు ఆభిఔింగ యృసఽలుఫలటలగ ఉింటలింథి. కభపభైట్ యనియోఖథరయవఔబణే ననై ాయోజధరలు
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ఉిండవచఽచ. నూఔిభీ ఔవభైజీ నఽించి నదలుఔని లఫోింథి, కయవా, లమనృయౌటీ ఎక్ూ నుో జర్ వింటయృధనై అిందఽలల
ఉింటలబ. అిందఽకై తీసఽకోయయౌూన నులల఼ల యషమింలల యభికి సభౄైన సలయౘ అవసయిం.
ఙరలా జీయణేతయ నులల఼లు సా
 లింగ భౄిండె యపలగల కిింథికి వయౄబ:
 ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లు

 అనిై భిసఽెల నులల఼లు
యటలల భౄిండో య ఙరలా కభీథెైనయ. ఎిందఽఔింటే అయ అనిై యకలెైన నయౖిలనా ఔవర్ ఙేయౄ బ. భ కింగ నులల఼లల
నేనయౘబించని యటని. కఫటి భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼లనఽ

తీసఽకోవడఫే ఎఔుెవ లాబథరమఔిం కఖలదఽ. థరనిథరుభ న఼ానేమింలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽచ. థరింణోనుటల
నౄభాథరయవఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అిందఽతేింథి.

నౄభాథరయవఔు అతేతౄ భ లేవలు అింథిించినరడే ఏజౄింటల నిజింగ ఔనైషన్స ఆభిెించడిం నదలు నలడెతేింథి.
అిందఽకై భిసఽెనఽ తగిాించఽకోవడరనికి ాభాణ దే తి గ నౄభా అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. కఔనుో ణే భిసఽెనఽ

తగిాించఽకోవడిం, లాథర నయౖినిై నియభిించఽకోవడిం వింట నౄభా వమానిై తగిాించఽకోఖల ఇతయణరా సదఽనుమాలు
ఔడర ఎధనై అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. ఈ యషమానిై ఏజౄింటల ఔడర నితిం భనసఽలల ఉించఽకోవడిం
అవసయిం.

ఉథరహయణఔు నౄభాథరయవ దికోెణిం నఽించి చాలేౄ థీనికి సింఫిందిించి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు:
 తగిాింరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే న఼ానేమింనఽ ఎింతవయఔు తగిాింవచఽకోవచఽచ?
 న఼ానేమింలనఽ తగిాించఽకోఖయౌగిణే ఎింతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽచ?

ఔ జీయణేతయ నౄభా సింస లేల్ూ యూన్స గ యనియోఖథరయవ వదె ఔు యృమా లటరడె అతని యషమింలల తన నుతా

ఏనేటనై థరనినలై ఆఫ కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔెడికి ణరనఽ కైవలిం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేిందఽఔు
భాతాఫే యృమౄ ్ింథర, లాథర కఖల నౄభాథరయవఔు యమడి, భిసఽెలనఽ ఫయవగా నియుళించఽకోవడింలల అతనికి
యమడే కోచ్ భభిమ పలఖయునేగధర?

యనియోఖథరయవ కోణిం ననైింగ ఉింటలింథి. యృచిచించిన ాతి  యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄ ింలల నౄభా ను ింథరలనై

మావ అతనిలల ఎఔుెవగ ఉిండదఽ. కనీ భిసఽెనఽ యౘిండిల్ ఙేలే వమానిై తగిాించఽకోయలధే ఎఔుెవగ అతనఽ

ఆయయౄడె. కఫటి యనియోఖథరయవ సభసింణర అతనఽ సుమింగ నిపలబించఽకోలాని, యదిగ నౄభా
అవసయభబయ భిసఽెలనఽ ఖ భిౄించడఫే.
భభోలా ఙెనులింటే నౄభా ఏజౄింటల నుతా కైవలిం లేల్ూ యూన్స ఔింటే ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ఆఫ భిసఽె

భథిింరథరయవ, అిండర్భౄైటర్ , భిస్కె నియుహణ కౌధృూలర్, అవసభనికి తగిన భియౖెభలనఽ సాచిింఙే డిజౄైనర్
భభిమ నౄభాథరయవణో సింఫిందరలనఽ నలింను ింథిించఽఔుధే ఫయవగౄైన వకిౄ వింట అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ
ఉిండరయౌూన అవసయిం ఙరలా ఉింటలింథి.
2. ానుో జల్ దశ్
నౄభా కోసిం ానుో జల్ నఽ నిిండింలల యనియోఖథరయవఔు ఏజౄింటల సహఔభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అిందఽలల నేభపెనై

అనిై అింరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ానుో జల్ నూయిం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిించి
అదరమిం 5లల సయవయింగ చభిచించడిం జభిగిింథి.
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ానుో జల్ నూయింలలని ాతి  ాశ్ైఔ ూభిౄయ బలల సభాదరధరలు నిిండిం ఙరలా అవసయభని ాతి నుదనథరయవఔు

ఏజౄింటల చఔెగ యవభిించడిం ఙరలా ఙరలా కీలకింశ్ిం. లాదింటే కౄాబిం ఏఫైధర తలెణేౄ సిందయౌింలల ానుో జల్
నూయింలల సభౄైన, సింూయృ సభాఙరయిం ఇవుఔనుో బన క్షింలల అథి యనియోఖథరయవ కౄాబింనఽ ాభాదింలల
డేమఖలదఽ.

కొనిైయయవా నులల఼ని ూభిౄ ఙేమడరనికి భభిింత అదనర సభాఙరయిం ఔడర అవసయిం కవచఽచ. అలింటరడె

ఆ యషమానిై యనియోఖథరయవఔు ధేయవగ గనీ, లాథర ఏజౄింటల/సలయౘథరయవ థరుభ గనీ నౄభా ఔింనలనీ

యవభిించవచఽచ. ఎలా ఙెనధర ఔడర, అవసయఫైన అనిై అింరలనా ూభిౄ ఙేమడిం యనియోఖథరయవఔు ఙరలా
అవసయిం.

3. అింగీకయ దశ్
a) ఔవర్ ధనట్
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిించి అదరమిం ―5‖లల ూభిౄగ యవభిించడిం జభిగిింథి. అవసయఫైన ాతి యభీ నౄభాథరయవఔు

ఔవర్ ధనట్ నఽ నౄభా ఔింనలనీ యదిగ జఞభీ ఙేలేలా చాలే ఫలధత ఏజౄింటలథే. ఈ యషమింలల కెగ ఉిండటిం
నౄభాథరయవ ాయోజధరలు నౄభా ఔింనలనీ భభిమ ఏజౄింటల ఙేతేలలా సఽయక్షితింగ ఉధరైమని ఙెడఫే.
b) నులల఼ డరఔుఫింట్ జఞభీ
నులల఼ జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయవణో ఫయవగౄైన సింఫిందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజౄింటలఔు భభో నలదె
అవకశ్ిం. ఔయేళ్ ఔింనలనీ నిఫింధనలు ఖనఔ అనఽభతి లేౄ నులల఼ ణరానిై వకిౄఖతింగ నౄభాథరయవఔు
అిందజైమాయౌూ ఉింటలింథి. అబణే థరనిై లేఔభిించి, యనియోఖథరయవఔు అిందజైమడిం భించి ఉనుమిం.

నులల఼ని ధేయవగ నుో సఽి థరుభ ింరతేింటే ఖనఔ నులల఼ డరఔుఫింట్ నఽ ింగధే ఎవభౄధ
ై ర ఔయవ

యనియోఖథరయవనఽ సింాథిించడిం తనిసభి. యనియోఖథరయవఔు అింథిన తాింలల ఏఫైధర అసషిత ఉింటే
థరనిై ఖ భిించి అతనికి యవభిింఙేిందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ిం. లు యకలెైన నులల఼ సదఽనుమాలనఽ ఖ భిించి

యవభిింఙేిందఽఔు ఔడర ఇథి సభౄైన సిందయౌిం. భభిమ యనియోఖథరయవ ఉయోగిించఽకోఖల నులల఼థరయవ
హఔుెలు భభిమ సదఽనుమాలనఽ ఖ భిించి ఔడర యవభిించవచఽచ. అభ్కనికి నేించిన లేవలనఽ
అిందజైయౄ భని యనియోఖథరయవఔు నౄభా ఔింనలనీ ఇలాింట తన చయల ణెయౌమజైలనటలి అవరతేింథి.

యనియోఖథరయవఔు అనిై యకలుగ లేవలింథియౄ నని యగెనిం ఙేమడింణో నుటల ూభిౄ భదె తే
అిందజైమడరనికి ఇథి ఔ సిందయౌిం.

ఏజౄింటల లేవల థరుభ లనృే ను ిందఖల ఇతయ వఔుౄల నేయానఽ ఖ భిించి యఔఫ ఙేమడిం తభుతి  తయెఫదే ఫైన
దశ్ అనిించఽఔుింటలింథి. ఔయేళ్ ఔా బింటల ఖనఽఔ తనింత ణరనఽగ ఈ వఔుౄలనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజౄింటలనఽ
యభికి భిచమడిం ఙేమఖయౌగిణే యనుయింలల థీనిై ఔ గప భ ిందడెఖ గ పలయింఙరయౌ.
c) నులల఼ భౄనఽవల్
జీయణేతయ నులల఼లనఽ ఏటల భౄనఽవల్ ఙేబించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. అథే ఔింనలనీలల కొనయఖడభా, లాథర
ఔింనలనీ భాయడభా అనైథి నియృ బించఽకోఖల యౌలబిం ాతి  భౄనఽవల్ సభమింలలనా యనియోఖథరయవఔు

ఉింటలింథి. ఏజౄింటల భభిమ నౄభా ఔింనలనీ నౄభాథరయవ భనసఽలల తభ టా ఏభటల ఙేసఽఔునై ఖ డ్సయల్
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ఔు భభిమ నభ్కనికి ఇథి కీలఔ భీక్ష అని ఙెవచఽచ. నౄభాథరయవ తీసఽఔునై నులల఼ ఖడెవర పలాధర
ణేథీన భ గిమనఽిందని, భౄనఽవల్ ఙేబించఽకోయలని అతనికి ఖ యవౄ ఙేమాయౌూన చటి యఫైన ఫలధణేనై
నౄభా ఔింనలనీకి లాఔుధరై... భభద కోసిం అలా ఖ యవౄ ఙేమడిం ఆభోఖఔయఫైన యనుయ దే తి గ భిఖణన

ను ిందఽణోింథి. ఇిందఽలల పలఖింగ ఎక్ూ నలైభీ ణేథీకి ధృల భ ిందఽగ “భౄనఽవల్ ధనటీసఽ”నఽ నౄభా ఔింనలనీ జఞభీ
ఙేసౄ ఽింథి. కఫటి భౄనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ిందఽగధే నౄభాథరయవ వదె ఔు ఏజౄింటల యృళ్ాడిం, భౄనఽవల్
సనైనయౄ ో ిందని ఙెడిం ఙరలా అవసయిం. తథరుభ అిందఽఔనఽఖ ణింగ నౄభాథరయవ చయలు తీసఽఔుింటలడె.

ఔా బింటలనఽ ఏజౄింటల అరడరడె ఔలుసా
ౄ ఉిండటిం వలా యసయిం సఫిందరలు ఫలలనేతిం అవరత

ఉింటలబ. ిండెఖలు, నౄభాథరయవ ఔుటలింఫింలల ఏయృైధర యబకభలునైరడె ఏజౄింటల యపలకింక్షలు
ణెలురత ఉిండటిం ఫేలు. అలాగై ఔషికలిం, ఇఫోిందఽలు ఉనైరడె ఆదఽఔుింటృ ఔడర ఉిండరయౌ.
4. కౄాబిం దశ్
కౄాబిం భియౖెయ సభమింలల ఏజౄింటల నుో ఱింఙరయౌూన నుతా ఙరలా కీలఔఫైనథి. కౄాబభ ఔు కయణఫైన గటన
ఖ భిించి తక్షణిం నౄభా ఔింనలనీకి ణెయౌమజైమడిం భభిమ ఆ సిందయౌింగ నుటింఙరయౌూన అనిై నిఫింధనలు,

దె తేలనా యనియోఖథరయవ నుటింఙేలా చాడటిం ఏజౄింటల యది.థరింణోనుటల నయౖినిై భథిింర ఙేలేిందఽఔు
భిరోధనలు ఏఫైధర అవసయభబయ క్షింలల యటకి ఏజౄింటల సహఔభిింఙరయౌ ఔడర.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2
నౄభా అవసయభా, కథర అనై చయచఔు ణరయే లాని సిందభౌనిై ఖ భిౄించిండి.
I.

ఆలౄ నౄభా

II. యనుయ ఫలధత నౄభా

III. థర్ు నుభీి లమనృయౌటీకి మోటలయవ నౄభా
IV. అగిైాభాద నౄభా
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C. భదఽల భియౖెయిం
1. సనైక్ష
యనియోఖథరయవఔు ఏఫైధర భదఽలునైరడె యటని భిషెభిింఙరయౌూన సభమఫే అతింత ళెచఽచ
నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుింటే యటని భిషెభిించఖల లేవలలా యృైపలిం (నౄభా ఔింనలనీ భికయవులనఽ

సభిఙేమడింలల ఆలసిం నదలుఔుని కౄాబభ నఽ యలెైనింత తుయగ భిషెభిించఔనుో వడిం థరక ఏథెైధర
కవచఽచ) యనియోఖథరయవఔు ఆఖరహిం ణెనసఽౄింథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖిం భాతాఫే.

నలైగ అలాింట యృైపలానికి ఇఙేచ యకాధరల థరుభ యనియోఖథరయవలు భభిింతగ ఆఖరహద దఖర లవరణరయవ. లేయ
యృైపలిం పయౌతింగ తలెతౄఖల పలయోథేుగలు, తతూింఫిందిత ఉథేుగలు భౄిండె యకలుగ ఉింటలబ:

 ణొలుత ఇఔెడ సజఞవరగ లాయనై పలవన తలెతౄ ేతేింథి. ణరభ మోసనుో మాభనై పలవన ఔడర
వసఽౄింథి

 భౄిండో ఼యౌింగ్ ఏనేటింటే అహిం థెఫో తి నడిం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయించడిం
యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫైన “సతరోధన సభమిం”; ఈ యషమింలల నౄభా
ఔింనలనీ సజఞవరగ వవహభిించఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ిం. థీనిథరుభ యనియోఖథరయవ

నభ్కనిై భభిింతగ ఫయవఖ యవచఽకోవచఽచ. ఈ యషమింలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కిం. ణరనఽ ఙరలా
యలుయృైన యడని యనియోఖథరయవలు పలయించఽఔుధేలా ఇలాింట సిందభౌలలా నౄభా ఔింనలనీ ావయౄ న ఉిండరయౌ.

నైయవ ఖనఔ నుా లషనల్ నౄభా సలయౘథరయవ అబణే ఇలాింట ఉదింతిం అసలు తలెతౄఔుిండర భ ిందఽగధే జఞఖరతౄ

డణరయవ. ఔయేళ్ అలాింటథేఫైధర తలెతి ౄణే ఈ యషమానిై ఔింనలనీలలని సింఫిందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకౄమౄ ాయవ.
ఖ యవౄించఽకోిండి. ఔింనలనీలలని భభై ఇతయ వఔుౄలఔ ఔా బింటల సభసల యషమింలల నైఔునైింత మాజభానిం
ఉిండదఽ!

భదఽలు/ఇఫోిందఽలధేయ

నిజఞనికి

యనియోఖథరయవ

చానించఽఔుధేిందఽఔు నైఔు ఔ చఔెని అవకశ్ిం.

ాయోజధరలఔు

నైయవ

ఎింతగ

యలువ

ఇయౄభో

ఏజౄింటల ఖ డ్స యల్ భభిమ ఫయవగౄైన యనుభనిై

నలింను ింథిించఽఔుధేిందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోిందఽలు నిజఞనికి ఖటి రధరదఽల వింటయ. ాతి  నులల఼ తాిం చివభ
భదఽల భియౖెభనికి ఙేటలియౌూన చయలనఽ ఖ భిించి సయవయఫైన యవయణ ఉింటలింథి. డరఔుఫింట్

సదఽనుమాలనఽ ఖ భిించి యనియోఖథరయవలఔు యవభిసౄ ఽనైరడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకౄమా ాయౌూ
ఉింటలింథి.

భ్ఖిఔ ాఙరయిం (భింఙెైధర/ఙెడెైధర) యఔరమాలలానా, లేవలు అింథిించడింలలనా ఙరలా కీలఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి.
భించి లేవలు అింథిించఖయౌగిణే యటని ను ింథిన యయవ థరని ఖ భిించి ఔనీసిం భభో 5 ఖ భికి ఙెఫ ణరయవ. అథే లేయ
యృైపలిం తలెతి ౄణే భాతాిం థరని ఖ భిించి ఔనీసిం భభో 20 భింథికి ఙెఫ ణరయవ!
2. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎింఎస్క)
ఈ సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎింఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ ణెయనలైకి ణెచిచింథి. నౄభా భదఽల

ఖణరింకలనఽ ను ిందఽభిచి, నౄభా భిశ్భ
ర లల యట భియౖెయ తీయవణెనఽైలనఽ ఎటఔరడె నియతింగ
ఖభనిింఙే కైింథీాఔిత వవస ఇథి.
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నులల఼థరయవలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽచ. అిందఽకోసిం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ిందఽభిచి, తభ

భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సింఫిందిత నౄభా ఔింనలనీకి ిండిం జయవఖ తేింథి. ఈ
భదఽలనఽ, యట భియౖెభనికి టేి సభమానిై ఐజీఎింఎస్క భిశ్ియౌసా
ౄ ఉింటలింథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
థిఖ వ చియవధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽచ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి ిం, 1986
ఈ చటలినిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫయవగౄైన బదాత ఔయౌింఙేిందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయవల

యయథరల భియౖెభనికి యనియోఖథరయవల కౌనిూళ్ైా భభిమ ఇతయ సింస లనఽ ఏభటల ఙేలేిందఽఔు కయయౌూన
సదఽనుమాలు ఔయౌింఙేిందఽఔు” అభలలాకి తీసఽఔుభవడిం జభిగిింథి. ఈ చటలినిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి ిం,
2002ణో సవభిింఙరయవ.

a) ఈ చటి ిం భిదిలల నియుచధరలు
ఈ చటి ింలల ను ిందఽభిచిన కొనిై నియుచధరలు ఇలా ఉధరైబ:

నియుచనిం
“లేవ” అింటే యడఔింథరయవలఔు అిందఽఫలటలలల ఉనై ఏ వయృ న అబధర. భభిమ ఫలింకిింగ్, లైధరనిూింగ్, యయణర,

నౄభా, నుాలలలింగ్, యదఽత్ లాథర ఇతయణరా ఇింధన సయపభ, ఫో భిుింగ్, లాథర లాడిెింగ్, లాథర భౄిండా, ఇింట నిభ్ణిం,
యధనదిం, అభూజ్డ ఫింట్, యభౄ, ఇతయ సభాఙరయ సభైు వింట వయృ న. కనీ ఙరభీెలు తీసఽకోఔుిండర ఉచితింగ ఙేలే
లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ కింటలాఔుిలల లాని అింరలు థీని భిదిలలకి భవర.
నౄభానఽ లేవగ ఇిందఽలల ను ిందఽయచడిం జభిగిింథి
“యనియోఖథరయవ” అింటే ఈ థిఖ వ నేభపెనై ఏ వకిౄ అబధర:
i.

ఏథెైధర ాతి పలిం ఙెయౌాించి వసఽౄవరలనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాింట వసఽౄవరల యడఔింథరయవ ఔడర. కనీ
అలాింట వసఽౄవరలనఽ భీ లేల్ థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణజ అవసయిం కోసిం గనీ లేఔభిించిన వకిౄ ఈ
భిదిలలకి భడె. లాథర

ii. ఇలాింట లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లాథర ఏథెైధర ాతి పలానికి ఫదఽలుగ అలాింట లేవలనఽ
ను ింథిధర.

“లలిం” అింటే ఏథెైధర లలిం, అసింూయృ త, లలిం, ధరణతలల లలిం, చటి యింగ గనీ, ఇతయణరా గనీ
నియుళింఙరయౌూనింత ధరణతనఽ నియుళించనుో వడిం వింటయ థీని భిదిలలకి వయౄబ.
“భదఽ” అింటే యౌఖితూయుఔింగ ఈ థిఖ వ అింరలణో ఙేలన ఆభోణ:
i.

అసభింజసఫైన యనుయ దే తి , లాథర నిఱదే వయౄ ఔ దే తి ని అనఽసభిలేౄ

ii. అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔట గనీ, అింతఔింటే ఎఔుెవ గనీ లలనుల నులెైణే
iii. అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లాథర ను ింథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెతి ౄణే

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చటి యింగ కామిం ఙేలన థరనిఔింటే, లాథర నుకైజీ నలై ఉనైథరని ఔింటే ఎఔుెవగ
ఉింటే
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నుాణరనికి, బదాతఔు యౘనిఔయఫైన వసఽౄవరలనఽ చటి యఫైన నిఫింధనలఔు యయవదే ింగ అభ్జూనణే, అిందఽలల

ఔయౌనన యట ఖ భిించి, యటని యడరయౌూన దే తేలు, యట ాపలయనిై ఖ భిించి ఫళయింఖింగ ఉింఙరయౌూనింతగ
సభాఙరభనిై ఉించఔనుో ణే

“యనియోఖథరయవని యయదిం” అింటే భదఽఔు ఖ భౄైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొటి నుభైమడిం, యటని
సయలు ఙేమడిం వింటయ జయఖడిం.

b) యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింస లు
యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింస లనఽ ాతి  జిలాా, భషిర భభిమ జఞతీమ యబలల ఏభటల
ఙేయౄ యవ.
i.

జిలాా నూో యిం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయృైన వసఽౄవరలు, లాథర లేవలఔు సింఫిందిించిన భదఽలనఽ

ల఼ుఔభిింఙే అదికయిం, భిది ఈ నూో భనికి ఉింటలబ. తన ఆథేరల అభలు కోసిం ఉతౄ యవులు/డికల
ీర నఽ
సింఫిందిత లయల్ కోయవిఔు ింనే అదికయిం జిలాా నూో భనికి ఉింటలింథి.

ii. భషిర ఔనైషన్స : థీనికి లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉింటలింథి. జిలాా నూో యిం నఽించి అన఼ళ్ానఽ
ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేించిన, యౄ.100 లక్షల లలర యలుయృైన వసఽౄవరలు, లాథర

లేవలు, భియౘభలఔు సింఫిందిించిన భదఽలనఽ, కౄాబభ లనఽ ల఼ుఔభిింఙే అదికయిం, భిది ఈ
నూో భనికి ఉింటలబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాా నూో భనిై నుో యౌ ఉింటలబ.

iii. జఞతీమ ఔనైషన్స : ఈ చటి ిం కిింద ఏభటల ఙేలన అతేనైత సింస జఞతీమ ఔనైషన్స. థీనికి లసలెైన,

అనలెట్ భభిమ యయేక్షణ అదికభలుింటలబ. భషాట ఔనైషన్స ఇచిచన తీయవలనలై అన఼ళ్ానఽ ఇథి
ఆలకిసౄ ఽింథి. అింణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేించిన వసఽౄవరలు/లేవల యయథరలఔు సింఫిందిించిన
కౄాబభ లనఽ యఙరయణఔు ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి. భషాట ఔనైషన్సనలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉింటలింథి.

ఈ భూడె సింస లఔ లయల్ కోయవి అదికభలుింటలబ.
c) భదఽ థరకలు దే తి 
నలైన నేభపెనై ఈ భూడె భియౖెయ సింస లఔ భదఽ థరకలు దే తి  ఙరలా సఽలువరగ ఉింటలింథి.
ఇిందఽఔు గనీ, అన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాింట ఼జూ ఔటలియౌూన ని లాదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్స అబధర,
జఞతీమ ఔనైషన్స అబధర సభై.
భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమింగ గనీ, లాథర తన అదీఔిత ఏజౄింటల థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ.
యటని వకిౄఖతింగ యృయా గనీ, లాథర నుో సఽి థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు
లామర్ వింటయభి అవసయఫేనై ఉిండదఽ.
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d) యనియోఖథరయవల నూో యిం ఉతౄ యవులు
భదఽ ఙేలన వసఽౄవరలలా భదఽలల నేభపెనై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిించి భదఽలల

ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నూో యిం ఖనఽఔ సింతినౄ ఙెింథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ యటలల
ఏథో ఔట గనీ, ఔట ఔింటే ఎఔుెవ గనీ ఙేమాయౌూింథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
i.

భదఽథరయవఔు ధయనఽ తి భిగివుడిం, (లాథర నౄభా అబణే న఼ానేమింనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌాించిన
ఙరభీెలనఽ తి భిగివుడిం

ii. అవతయౌ క్షిం నియా క్షిం వలా భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిిం, లాథర గమానికి భియౘయింగ కొింత
నణరౄనిై ఙెయౌాించడిం
iii. భదఽ ఙేలన లేవలలాని లలనులనఽ ణొలగిించడిం

iv. అసభింజసఫైన, లాథర నిఱదే యనుయ దో యణ లనఽ ఆనేమడిం, లాథర రనభవితిం ఙేమఔనుో వడిం
v. సభినుో బయ కయవచలనఽ ఙెయౌాించడిం

e) యనియోఖథరయవ యయథరలలా యకలు
ఈ భూడె నూో భల భ ిందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయవ యయథరలలా నౄభా యనుయిం యషమింలల ఙరలావయఔు ఈ
థిఖ వన నేభపెనై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄబ:
i.
ii.

కౄాబిం భియౖెభలలా ఆలసిం

కౄాబింలనఽ భిసెభిించఔనుో వడిం

iii. కౄాబింల తి యసెయణ

iv. నషి తీవాత
v. నులల఼ నిమభ నిఫింధనలు తథితభలు
4. నౄభా అింఫ డ్సూభన్స
నౄభా చటి ిం, 1938 కిింద నుౌయవల భదఽల భియౖెయ నిఫింధనలు, 1998 నవింఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన
భజతాింలల 1998లల కైిందాిం నేభపెింథి. ఈ నిఫింధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైింటకీ, అనిై వకిౄఖత
నౄభాలఔు, అింటే వకిౄఖత హద థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ.

నౄభా ఔింనలనీల యషమింలల కౄాబిం భియౖెభనికి సింఫిందిించిన భదఽల భియౖెయిం అింరలనఽ తఔుెవ
కయవచలల, సభయ ింగ, నియౖక్షిఔ దే తి లల జభిగైలా చాడటిం యట లక్షిం.

నౄభాథరయవ భభిమ నౄభా ఔింనలనీల యసయ అింగీకయింణో నలైన నేభపెనై నిఫింధనల భిదిలల భధవభిౄగ
భభిమ కౌధృూలర్ గ అింఫ డ్సూభన్స వవహభియౄ యవ.

భదఽలనఽ అింగీఔభిింఙరలా, తి యసెభిింఙరలా అధే యషమింలల అింఫ డ్సూభన్స నియృ మఫే అింతి భిం.
a) అింఫ డ్సూభన్స ఔు భదఽ
అింఫ డ్సూభనఽె ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔింగ, నౄభాథరయవ సింతఔింణో గనీ, అతని

చటి యఫైన యయసఽల సింతఔింణో గనీ, అింఫ డ్సూభన్స ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉిండరయౌ. నౄభా ఔింనలనీ
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రక/కభలమిం ఔడర ఆ భిదిలల ఉిండరయౌ. భదఽణో నుటల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉిండరయౌ.
నషిిం సుపలవిం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భియౘయిం వింటవనీై ఉిండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సిందభౌలలా అింఫ డ్సూభనఽె భదఽలు ఙేమవచఽచ:
i.

భదఽథరయవ ఖతింలలధే నౄభా ఔింనలనీకి యౌఖితూయుఔింగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔింనలనీ:




భదఽనఽ తి యసెభిించిధర, లాథర

ధృల లలర ఆ భదఽఔు ఎలాింట ఫదఽల ఇవుఔనుో బధర

నౄభా ఔింనలనీ నఽించి వచిచన సభాదరనింణో భదఽథరయవ సింతినౄ ఙెిందఔనుో బధర

ii. నౄభా ఔింనలనీ తి యసెభిించిన ధరట నఽించి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉిండరయౌ
iii. భదఽ ఏ కోయవిలలనా, ఇింకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖింలలనా నలిండిింగ్ లల ఉిండభదఽ.
b) అింఫ డ్సూభన్స లనూయవూలు

అింఫ డ్సూభన్స అనఽసభిింఙరయౌూన కొనిై యధఽలు/నుా ట కల్ూ ఇలా ఉింటలబ:
i.

భదఽ అింథిన ధృల భోజుల లలలు లనూయవూలు ఙేమాయౌ

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుటల నౄభా ఔింనలనీకి ఔడర ింనుయౌ
iii. లనూయవూలనఽ యటని ఙేలన 15 భోజులలాగ అింగీఔభిింఙరయౌ

iv. నౄభాథరయవ ణరలఔు అింగీకయ లాక ణరలఔు ాతి ని నౄభా ఔింనలనీకి ింనుయౌ. థరనిై ల఼ుఔభిించిన 15
భోజులలాల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽాయఔయణ ఇయుయౌ.

యయదిం భధవభిౄతుిం థరుభ భియౖెయిం కఔనుో ణే అింఫ డ్సూభన్స ణరనఽ సభింజసభని పలయించిన

నణరౄనిై నౄభాథరయవఔు భియౘయింగ ాఔటయౄడె. అబణే అథి అతనఽ ను ింథిన నయౖినిై బభీౄ ఙేమడరనికి
అవసయఫైన థరనిఔింటే ఎఔుెవగ భాతాిం ఉిండదఽ.
c) అింఫ డ్సూభన్స అయయవులు
అింఫ డ్సూభన్స అయయవులనఽ థిఖ వ నిఫింధనలు యయేక్షియౄ బ:
i.

అయయవు యౄ.20 లక్షలఔు నేించి ఉిండభదఽ (ఎక్ూగైరఱమా ఙెయౌాింరలు భభిమ ఇతయ కయవచలణో ఔయౌన)

ii. అయయవునఽ భదఽ ల఼ుఔయణ జభిగిన 3 ధృలల లలల ాఔటింఙరయౌ. తేథి, సింూయృ భియౖెయింగ అలా
అయయవునఽ అిందఽఔునైటలిగ ధృల భోజులలాల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔింగ అింగీఔభిింఙరయౌ.

iii. నౄభా ఔింనలనీ ఔడర సదయవ అయయవునఽ అింగీఔభిింఙరయౌ. అింగీకయ లాక అిందఽఔునై 15 భోజులలాల ఆ
ఫేయఔు అింఫ డ్సూభన్స ణో యౌఖితూయుఔింగ నేభపెధరయౌ.

iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవునఽ అింగీఔభిసౄ ఽనైటలిగ యౌఖితూయుఔింగ నేభపెనఔనుో ణే
నౄభా ఔింనలనీ ఆ అయయవునఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽచ.
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3
యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి ిం, 1986 ాకయిం ఎవభిని యనియోఖథరయవగ నేభపెనలాయవ?
I.

సయవఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔిం కోసిం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని

II. తి భిగి యఔరబింఙే ఉథేెశ్ింణో సయవఔులనఽ కొధే వకిౄని

III. సయవఔులనఽ భభిమ లేవలనఽ కొింత ాతి పలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యటని యడే యభిని
IV. ాతి పలిం లాఔుిండర లేవలనఽ యడేయభిని

D. సభాఙరయ ాకమ
ిర
యనియోఖథరయవ లేవలలా సభాఙరయ ధృైరణరలు
ని ాథేశ్ింలల ాపలవవింతింగ ని ఙేమడరనికి ఏజౄింటల లాథర లేయ ఉథో గికి ఉిండరయౌూన అతి  భ కఫైన
ధృైరణరల జఞనృణరలల యఫ్టి లెల్ూ ఔట.

నిభిెషి నిని చఔచక ఙేలే యౘర్ు లెల్ూ భాథిభిగ కఔుిండర ఈ యఫ్టి లెల్ూ అధేయ ఇతయ లఫోింథిణో భభిమ

యనియోఖథరయవలణో ని నుాింతింలలనా, ఫమటల ాపలవవింతింగ భాటలాడటిం తథితభలఔు సింఫిందిించిన
ధృైరణరలు. సభాఙరయ ధృైరణరలనఽ ఈ యఫ్టి లెల్ూ లల ఙరలా భ కఫైన ధృైరణరలుగ ఙెవచఽచ.
1. సభాఙరయిం భభిమ యనియోఖథరయవ సింఫిందరలు
సింతిరౄలెైన, లామల్ యనియోఖథరయవలనఽ సింనుథిించఽకోవడరనికి యనియోఖథరయవ లేవ ఙరలా కీలఔఫైన అింశ్ిం.
కనీ అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయవలు ఔడర భనఽషేలా. యభిణో ఔింనలనీ ఙరలా టషిఫైన సింఫిందరలు
ఏయయచఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.

అింతి భింగ ఔింనలనీని యనియోఖథరయవ ఏ యధింగ చాయౄడనై అింరనిై లేవ భభిమ సింఫింధ అనఽబయలు
భౄిండా ఫలగ ాపలయతిం ఙేయౄ బ.

ఆభోఖఔయఫైన సింఫిందరనిై ఏయయచడింలల అవసభబయథి ఏనేట?
థీని కైిందా యనింలల ఉిండేథి నభ్ఔఫే. అథే సభమింలల కొనిై ఇతయ అింరలు ఔడర ఉింటలబ. నభ్కనిై
నలింను ింథిించడింలల యటథి ఔడర భ క నుణేా. యటనిైింట ఖ భిించి భననేరడె చాథరెిం.
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చితాిం 1: యరుస కయకలు

i.

ాతి  సింఫింధభూ ఆఔయిణణోధే నదలవరతేింథి:

యనియోఖథరయవఔు ఇషే
ి డె కఖయౌగి భభిమ యనియోఖథరయవణో సతూింఫింధిం ధృలకొలుకోఖయౌగి ఉిండరయౌ. ఈ
ఆఔయి ణ తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌయభి ాపలవిం (పస్కి ఇింనలాషన్స) నలైధే ఆదరయడి ఉింటలింథి.
యనియోఖథరయవ సింస ణో గనీ, థరని ాతి నిధఽలణో గనీ ణొయౌయభి సభాయేశ్ఫైనరడె అతనికి ఔయౌగై పలవన
అనైభాట. ఏ భనసఽధృైధర ణెభిఙేిందఽఔు ణొయౌ ణరళ్ిం ఙెయ ఈ ఆఔయిణే. ఇథి లాఔుిండర సింఫింధిం

ఏయయచఽకోవడిం థరథరరగ అయధఫే. ఔ లేల్ూ యూన్స యనియోఖథరయవలఔు నచచలాదనఽకోిండి. ఆఫ
తన లేల్ూ కౄభీర్ లల రభోఖతి  యదిసౄ ఽిందని నైయవ పలయసఽౄధరైభ?

ii. సింఫింధింలల భౄిండో అింశ్ిం ాజౄన్సూ – అవసయఫైనరడె అఔెడ ఉిండటిం:
ఫహుర థీనికి అతేతౄ భ ఉథరహయణ యయహిం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫైనరడె బయౄ అిందఽఫలటలలల

ఉిండడర? అలాగై యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల ఔడర అవసయఫైనరడె ఔింనలనీ గనీ, థరని ాతి నిది గనీ
అతనికి అిందఽఫలటలలల ఉధరైభ లాభ అనైథి ఙరలా కీలఔిం. యనియోఖథరయవ అవసభలఔు ఆమన గనీ,
ఆఫ గనీ ూభిౄయ బలల అిందఽఫలటలలల ఉధరైభ?

అబణే కొనిైయయవా ూభిౄగ ాజౄింట్ గ ఉిండఔనుో వడిం, యనియోఖథరయవల ఆకింక్షలఔు ూభిౄయ బలల ధరమిం
ఙేమఔనుో వడిం వింట ఉదింణరలు ఔడర ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. అరడె ఔడర ఔయేళ్ యనియోఖథరయవణో ఖనఔ

సభిగ భాటలాడఖయౌగిణే ఫలఫైన సింఫిందరనిై కొనయగిించవచఽచ. చఔెగ, ఫలధణరమ తింగ, తనఔు ఫలధత
ఉిందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయ భబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙరలు.
నలై నుబింటా నీై ఇలా ఉధరైబ:
 ఏయయఙే భ దా లాథర

 ాజౄింట్ గ ఉిండే లాథర యధే దే తి  లాథర
 తథరుభ అవతయౌ యభికిఙేచ సింథేశ్ిం

ఇవనీై సభాఙరయింలలని ననై కోణరలు. భభిమ ఔరభయక్షణ భభిమ ధృైరణరలు అవసయఫైన అింరలు.
ఔయధింగ భనిం ఏిం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దో యణని ాపలయతిం ఙేసౄ ఽింథి.

43

కొతౄ యనియోఖథరయవనఽ సింనుథిించఽకోవడరనికి యృచిచింఙరయౌూన కయవచణో నుో యౌలేౄ ఉనై యనియోఖథరయవని

నిలఫటలికోవడరనికి అబయ నతౄ ిం ఙరలా తఔుెవ. అిందఽకై ఔింనలనీలనీై యలెైనింత వయఔ ఫలఫైన
యనియోఖథరయవ సింఫిందరలనలైధే ఎింతగధన దిఱి నలడణరబ. యనియోఖథరయవ సింఫింధిం లు టచ్ నుబింటా వదె

జయవఖ తేింథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయవల నౄభా అవసభలనఽ అయ ిం ఙేసఽకోవడిం, ఔవభైజీలనఽ యవభిించడిం,
నూభలనఽ అిందజైమడిం వింటయ. కఫటి యటలలని ాతి  నుబింట్ వథరె యనియోఖథరయవణో ఫలఫైన సింఫిందరలు
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజౄింటలఔు ఎధనై అవకరలుింటలబ.
2. సభాఙరయ ాకమ
ిర

సభాఙరయిం అింటే ఏనేట?
అనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. అతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేయౄ డె. అలాగై థరనిై అిందఽఔుధే

యడె ఔడర కయయౌ. అిందఽఔునై వకిౄ ఆ సభాఙరభనిై అయ ిం ఙేసఽఔునైరడె ఈ ాకిరమ సింూయృ ఫైనటలి
లెఔె.

చితాిం 1: సభాఙరయింలల యకలు

సభాఙరయిం ఙరలా యకలుగ ఉిండవచఽచ
 భ్ఖిఔ
 యౌఖిత

 భ్ఖికైతయ

 యౘవపలయల యమింణో ఙేలేథి
ఎదఽభౄదఽయవగ, నూో న్సలల, నుో సఽి, లాథర ఇింటభౄైట్... సభాఙరయ ాయయిం ఎలాగౄైధర ఉిండవచఽచ. అథి నూయ్ల్, లాథర

ఇన్స నూయ్ల్ ఔడర కవచఽచ. థరనిలలని అింశ్ిం, సింథేశ్ిం, లాథర యడిన భాధభిం వింటయ ఏయృైధర కవచఽచ...
సభాఙరయ యభింశ్ిం భాతాిం తనఔు అింథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై ల఼ుఔభిించిన వకిౄ ఎలా అయ ిం
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫటేి ఉింటలింథి.

తన భిల఼వయా ఔు సభాఙరభనిై ఎరడె, ఎలా ింనులనైథి నియృ బించఽకోవడిం ఏ యనుయింలల అబధర ఙరలా
కీలకింశ్ిం.

సభాఙరయ ాకమ
ిర నఽ థిఖ వన చాడఫైనథి.
నిఫింధనలనఽ ఔ చితాిం థరుభ చారథరిం
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చితాిం 1: సభాఙరయ ాకమ
ిర

నియుచనిం
i.

భూలిం: సభాఙరయ భూలిం యౄింలల ఏజౄింటల ణరనఽ ఏిం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏిం ఙెనులనఽఔుింటలధరైనధే

యషమింలల ూభిౄ సషితణో ఉిండరయౌ. అింణేగఔ ణరనఽ ఙెఫ తేనైథి ఉమ ఔౄ ిం, సభౄైన సభాఙరయిం అని
నభ్ఔింణో ఔడర ఉిండరయౌ.
ii.

సింథేశ్భధేథి ఎవభౄైధర వఔౄ ిం ఙేమాలని పలయింఙే సభాఙరయిం.

iii. ఎన్స కోడిింగ్ అధేథి ఎవభౄైధర ఔ యౄింలల ఫథియ్ ఙేల, అనింతయిం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయ ిం
ఙేసఽఔుధే సభాఙరయిం. ఎన్స కోడిింగ్ యపలిం ఎవభౄైధర ఎింత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయవ,

అయోభమానిై ఎింతగ నియభిించఖయౌగయవ అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఇథి జయగలింటే
ఎవభికౄైధర తభ రోరతలనఽ అయ ిం ఙేసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. ఇిందఽలల యృైపలిం అనుయ ిం ఙేసఽకోఖల
సింథేరలనఽ అిందజైమడరనికి థరభి తీమవచఽచ.

iv. సింథేరనిై ఆ ఉథేెశ్ిం కోసిం ఎించఽఔునై ఏథెైధర యహఔిం థరుభ ింరణరయవ. అథి వకిౄఖతింగ జభినే

సభాయేరల వింట భ్ఖిఔ యహఔిం, టయౌనూో న్స, లాథర యడియో కనొభౄనిూింగ్ వింటథేథెైధర కవచఽచ. లాదింటే
ా , ఫమోలు, నియేథిఔల వింట యౌఖిత యౄింలలని సభాఙరయిం కవచఽచ.
లాకలు, ఇ-ఫబళ్ై

v.

డీకోడిింగ్ అధేథి తభఔు అింథిన సభాఙరభనిై ఖభయనిం వదె నిభిెషి దే తి లల యకానిించి అయ ిం

ఙేసఽఔుధే దశ్. డీకోడిింగ్ (లాథర సభాఙరభనిై ఎవభౄైధర ఎలా అిందఽఔుింటలనైథి) ఎన్స కోడిింగ్ లల (ఎలా
ఙెఫ ణరయనై థరనిలల) ఙరలా కీలకింశ్ిం.

vi. భిల఼వర్: చివయగ సభాఙరభనిై అిందఽఔుధే భిల఼వర్/భిల఼వయవా ఉింటలడె/ఉింటలయవ. యయవ వకిౄ, లాథర వఔుౄలు

కవచఽచ. ఆ రోరతలలా ాతి యభికీ తభయృైన ఆలలచనలుింటలబ. నభ్కలు, పలయలుింటలబ. అవనీై ఆ
సభాఙరభనిై యయవ ఎలా ల఼ుఔభియౄ యవ, తదనఽఖ ణింగ ఎలా ావభిౄయౄ యధే థరనినలై ాపలవిం చారణరబ.
సభాఙరభనిై ింనే వకిౄ తనిసభిగ ఏ సింథేరనిై ింనులనై యషమింలల ఈ కయకలనఽ ఖ భిించి
ఆలలచన ఙేమాయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి.

vii. ఼డ్స ఫలక్: సభాఙరభనిై ింననరడె, అిందఽఔునైరడె భ్ఖిఔ, లాథర భ్ఖికైతయ సింథేరల
యౄింలల లలిండర్ ఔు భిల఼వర్ ఔ ఼డ్స ఫలక్ నఽ ింరణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄగ ఖభనిించి అయ ిం
ఙేసఽకోయయౌ. ఎిందఽఔింటే సభాఙరభనిై ఎలా ల఼ుఔభిించి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయ ిం
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫైణే సింథేరనిై భాయచఖల, లాథర రనర్ యౌఖిించఖల అవకశ్ిం
ఔడర ఉింటలింథి.

3. సభయ సభాఙరభనికి అడు ింఔులు
సభయ సభాఙరభనికి అడు ింఔులు నలై ాకమ
ిర లలని ాతి  దశ్లలనా ఎదఽయవ కవచఽచ. ింనే వకిౄ (లలిండర్) నఽ

ఖ భిించి ఏయయచిన అననుామిం వలా , లాథర సింథేరనిై సభిగ యౄను ింథిించఔనుో వడిం వలా , లాథర ఙరలా తఔుెవ
గనీ, భభీ ఎఔుెవ గనీ ఙెడిం వలా , లాథర భిలవ
఼ ర్ ణరలఔు సింసెితి ని లలిండర్ అయ ిం ఙేసఽకోఔనుో వడిం వలా
సభాఙరయిం వకీఔ
ర యణఔు ఖ భి కవచఽచ. ఇలాింట అడు ింఔులనిైింటనీ ణొలగిించడఫే అసలు సయలు.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4
ఆభోఖఔయఫైన సింఫిందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేట?
I.

ఆఔయి ణ

II. నభ్ఔిం

III. సభాఙరయిం

IV. అనఽభానిం

E. భ్ఖికైతయ సభాఙరయిం
ఏజౄింటల అయ ిం ఙేసఽకోయయౌూన కొనిై పలవనలనఽ భననేరడె చాథరెిం.

కీలకింశ్ిం
నదటే గప భ దా యేమడిం (పస్కి ఇింనలాషన్స)
ఏ సింఫిందరనికౄైధర ఆఔయిణే ణొయౌ రధరథి అని భననేటకై చారిం. నేభ్యౌై ఇషిడని యనియోఖథరయవ
నఽించి నైయవ యనుభనిై ఎలా ఆయించఖలయవ! నిజఞనికి ఙరలాభింథి యభిని నైయవ నదటయభి ఔయౌలనరడె
నేభ్యౌై కైవలిం ఔె చారలల, లాథర కొథిె లలఔనా వవదిలలధే నేభ్యౌై అించధర యేయౄ యవ. అలా నైనలై యయవ
ఏయయచఽఔుధే అననుామిం నై వసౄ ైదరయణ, యౘవపలయలు, భాటతీయవ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. పస్కి

ఇింనలాషనఽా ఎటకీ ఉిండినుో ణరమని ఖ యవౄించఽకోిండి. ఫయవగౄైన పస్కి ఇింనలాషన్స యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄ ఫైన
టప్ూ:

i.
ii.

నితిం సకలింలల యృళ్ాిండి. కొథిె నినేయౖల భ ిందఽగధే యృమా లలా నుాన్స ఙేసఽకోిండి. తథరుభ కఖల
ఆలయలనిైింటనీ భిహభిించడరనికి యలుింటలింథి.

నేభ్యౌై నైయవ అనఽయృైన భీతి లల ఉించఽకోిండి. నైయవ ణొయౌయభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ నేభ్యౌై
ా అిందజైసౄ ఽింథి.
అటథరక ఎయఖడె. కఫటి యదరయణింగ నై అనమభౄధేూ నై ఖ భిించి యభికి ణొయౌ ఔ




సభౄైన పస్కి ఇింనలాషన్స యేమడరనికి నై అనమభౄన్సూ థో హదడెణోింథర?
ఆ సిందయౌిం కోసిం నైయవ ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉింథర?

నై ఔటింగ్, ఱేయింగ్, దఽసఽౄలు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా?
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iii. చఔెని, గౄయౌఙే చియవనవరు. నైయవ ఔయౌలన వకిౄ నేభ్యౌై యృింటధే నఙేచలా ఙేసౄ ఽింథి.
iv. ఒనలన్స గ, ఆత్యరుసింణో, యనఽఔలింగ ఉిండటిం




నై యౘవపలయలు యరుయనిై ాతి పయౌసఽౄధరైమా?

నైయవ చఔెగ నఽించఽని, ఔళ్ా లలకి చాసా
ౄ , ఖటి ఔయఙరలనింణో లఔభిసౄ ఽధరైభ?

కొథిెనుట యభయులు ఎదఽభౄైధర, లాథర సభాయేశ్ిం నైయవ అనఽఔునైటలిగ యఖఔనుో బధర ఔడర
యనఽఔలింగధే ఉింటలభ?

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడిం – ఇథి ఙరలా కీలకింశ్ిం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజింగ ఙరలా ఆసఔౄ ింగ
ఉిండరయౌ.




ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయవ ఖ భిించి అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి నైయవ కసౄ సభమిం యృచిచయౄభ?
అతనఽ/ఆఫ ఙెఫతేనై థరనినలై శ్రదే చారణరభ?

నైయవ యనియోఖథరయవఔు ూభిౄగ అిందఽఫలటలలల ఉధరైభ? లాఔ సఖిం సభమిం నుటల నూో ధనాధే
ఖడినుభ?

1. యౘవపలయలు

యౘవపలయలింటే నై ఔదయౌఔలు, సింకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయవ భాటలాడే, నడిఙే, ఔయవచధే భభిమ

నఽించఽధే దే తేలనీై నై ఖ భిించి అవతయౌ యభికి ఎింణో కొింత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏిం జయవఖ ణోింథో ఔడర
టి యౄబ.

ఙెఫ తేనై థరింటా కైవలిం కొింత భాతాఫే ఎవభౄైధర యింటలయని అింటలింటలయవ. భనిం ఙెనిథే భన ఖ భిించి
ఙరలా ఎఔుెవగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేిందనైభాట. కఫటి యౘవపలయల యషమింలల ఙరలా జఞఖరతౄగ ఉిండరయౌ.
a) నభ్ఔిం
ఎలా ఔనిింఙరయౌ, ఆత్యరుసింణో ఉిండరయౌ, నైయవ ల఼భిమస్క గ యింటలధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి
ఎలా ఔయౌగిింఙరలనై థరనినలై కొనిై టప్ూ ఇయగో:




బింగిభ – నిటలయవగ, బ జఞలు యృనఔుె యలాలా నఽింఙోవడిం
ధేయవగ ఔళ్ా లలకి చాడటిం – “నవరు” భ కింణో
అవయసఫైన, ఉథేెశ్ూయుఔ లలైఖలు

b) నభ్ఔిం
తయచా లేల్ూ యూన్స నఽ రోరత నభ్డె. కఫటి అతని భాటలు సహజింగధే గయౌకి నుో తేింటలబ. తనఽ

ఙెఫ తేనై థరనిటా ఆఫ లనిూమర్ అనై పలవననఽ ఆఫ యౘవపలయలు ఔయౌించవర భభి. అిందఽకై
ఙెఫ తేనై థరింటా నిజఞబతీ లాదనై పలవననఽ ఔయౌగిింఙే కొనిై యౘవపలయల టా జఞఖరతౄఖ ఉిండటిం ఫేలు.
యట జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఇవుడిం జభిగిింథి:





ా నలటి ఎఔుెవగ చాడఔనుో వడిం, లాథర శ్యయేఖింగ ఆయడిం
ఔళ్ా లలకి ఔళ్ై
భాటా డేరడె ఙేబ లాథర యేళ్ా ై భూతి  భ ిందఽ ఉించఽకోవడిం

పౌతి ఔింగ అవతయౌ వకిౄ నఽించి దాయింగ జభిగినటలిగ ఔభోచవడిం
రుస భైటల నలయఖడిం
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యింఖ భాయడిం; భ కిం లాథర ఫడ నుాింతిం ఎయరగ కవడిం
ఙెభట నలయఖడిం

ఔింఠ్సుయిం భాయడిం, నచ్ తదతభలు భాయడిం, భాటకీ గపింతే సయవెకోవడిం

సుభనిై భిందాిం నఽించి తఔుెవ యబలల ఉించఽత ధృభ్థిగ, సషిింగ భాటలాడటిం

డిలనిూవ్ధృస్కని, సభిగ యనడిం లాదధే పలవననఽ ఔయౌగిింఙే కొనిై యౘవపలయలు:






ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖా యగ ఉిండటిం
భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుెవగ ఉిండటిం
శ్భీభనిై అవతయౌకి తి న ఉించడిం

ఙేతేలనఽ ింట భ ిందఽ కరస్క ఙేసఽకోవడిం

ఔళ్ా ణో నలదెగ చాడఔనుో వడిం, లాథర కిింథికి చాడటిం

ఔయేళ్ యనియోఖథరయవ ఖనఽఔ యటలల ఏయృైధర యౘవపలయలు చారతేింటే, ఫహుర నేభ్యౌై నైయవ ఔయభి
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథరయవ భనసఽలల ఏిం జయవఖ ణోింథో ఆలలచిింఙరలని అయ ిం.
2. యధే ధృైరణరలు

సభాఙరయ ధృైరణరలలా ఎవభౄైధర ఫలగ దిఱి నలటి లయౌూన, నలించఽకోయయౌూన భూడో వయా ింగ యధే ధృైరణరలనఽ
ఙెరకోవచఽచ. ఇయ “నిధృైవభౄైధర అయ ిం ఙేసఽకోయలింటే భ ిందఽగ నఽవరు యభిని అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ” అధే
ాకాత వకిౄఖత ధృైరణ సాతాింనలై ఆదరయడి ఉింటలబ.

నైయవ ఎింత ఫలగ యనఖలయధేథి నై వితి ౄ ఫలధతలనఽ నైయవ ఎింత ఫలగ నియుభిౄించఖలయనై థరనినలై ఙరలా ాపలవిం

చారతేింథి. భభిమ ఇతయవలణో నై సింఫిందరల ణరలఔు ధరణత నైద ఔడర. అిందఽకై కొనిై ఫయవగౄైన యధే
కిటలఔులనఽ ఇరడె భనిం చాథరెిం.

a) చఽయవగా యనడిం:
అింటే భనిం కైవలిం అవతయౌ యయవ ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాిం యనడింణో సభినలటిఔుిండర ఆ భాటల
థరుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సింథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి ామతి ైించడిం
అనైభాట.

చఽయవగా యనడరనికి సింఫిందిించిన కొనిై అింరలనఽ భననేరడె చాథరెిం. అయ:i.

శ్రదే చాడిం

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనిం నియింతయిం దిఱి నలటి లయౌ. ఇసఽౄనై సింథేరనిై ల఼ుఔభిింఙరయౌ. అలా
ల఼ుఔభిించినటలిగ ఔనిింఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాయయిం ఔడర నై ఖ

భిించి ఙరలా “ఖటి గధే”

భాటలాడెతేిందనై యసౄ యనిై నితిం ఖ యవౄ నలటి లకోిండి. ఇలా శ్రదే చాడరనికి సింఫిందిించిన కొనిై
అింరలు ఇలా ఉింటలబ:



వఔౄ నఽ ధేయవగ చాడటిం

దిఱి భయా ింఙే ఆలలచనలనఽ ఔెఔు ధృటిడిం
వతి భైకిింఙరలధే దో యణకి భానలఔింగ లదేిం కఔనుో వడిం
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ఫమట అడు ింఔులనిైింటనీ ఔెన నలటిడిం (అింటే నై నఫైల్ నఽ లలైలెింట్ మోడ్స లల నలటిడిం
వింటయ)

వఔౄ ణరలఔు యౘవపలయలనఽ ఔడర “యనడిం”

ii. నైయవ యింటలధరైయని అయ భబయలా ఙేమడిం:
నై యౘవపలయల యడఔిం ఙరలా కీలఔఫైన నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి. ఉథరహయణఔు నైయవ ఇలా ఙేమవచఽచ:




అరడరడా నవువచఽచ. తలవచఽచ.

ఒనలన్స గ ఉిండే, అవతయౌ యయవ నైణో లేుచిగ భాటలాడేలా ఙేలే ఫయవగౄైన బింగిభనఽ
ఎించఽకోవచఽచ

అవరనఽ, ఆ, ఆ, వింట చినై చినై యకలనఽ అరడరడా యడవచఽచ.

iii. ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడిం:
భనిం యధేథరింటా ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియా థరుభ వకీరఔయణఔు లలనవరతేింథి. అింటే వకిౄఖత

అించధరలు, తీయవలు, భనఔుిండే నభ్కల వింటయట థరుభ అనైభాట. అిందఽకై యధే వకిౄగ నైయవ ఈ
లియానఽ ఖ భిించి నియింతయిం జఞఖయౄఔింగ ఉిండరయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట సభిగ అయ ిం
ఙేసఽఔుధే ామతైిం ఙేమాయౌ.




ఇిందఽకోసిం అవతయౌ వకిౄ సింథేరనిై నైయవ యరలాఱింఙరయౌూ భవచఽచ. ఙెనింథేనేట సభిగ
నిభేభిించఽఔుధేిందఽఔు ాశ్ైలు యేమాయౌూ భవచఽచ.

వఔౄ థరలనఽ అతనికి ఖ యవౄ ఙేమడిం ఔడర ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడింలల భభో కీలకింశ్ిం

ఇఔ భూడో భాయా ిం, అరడరడా వఔౄ నఽ ఆన, ఆమన అటథరక భాటలాడిన భాటల
ణరలఔు యభింరనిై ఆమన భాటలలాధే ఙెన, అవరధర అని అడఖటిం.

ఉథరహయణ
సషిత కోసిం అడఖటిం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫటి , ధేనిలా అనఽకోవడిం ఔభౄకిధ
ై ర, భా ఆభోఖ నుానా లల కొనిైింట
ణరలఔు లనృే నలై నైఔు కొనిై సింథేయౘలునైటలిధరైబ, నైయవ భభిింత సషిింగ ఙెఖలభ?
వఔౄ థరలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననటలిగధే తి భిగి ఙెడిం – అింటే నైయవ ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుానఽా

నైఔు ఆయించినింత ఆఔయిణీమఫైన లాపలలనఽ ఇవుజూడిం లాథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయ ిం
ఙేసఽఔుధరైధర?

iv. తీయభిగ ఉిండఔనుో వడిం:
చఽయవగా యనడింలల అతి  నలదె అడు ింఔులలా ఔట, తీయభిగ భాయజూడటిం భభిమ

వఔౄ యషమింలల

భ ిందఽగధే ఏయయచఽఔునై అననుామాలఔు యలువనివుడిం. థీని పయౌతఫేనేటింటే, వఔౄ ఙెఫ తేనై
థరనిై యింటృ ఔడర, థరనికి తనథెైన యవక్షాూభిత యకానిం ఇవుడిం ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ.

ఇలాింట తీయభితనిం వలా నైయవ వఔౄ నఽ భాటలాడఔుిండర ఙేమడిం జయఖవచఽచ. థరనిై సభమానిై వితర

ఙేమడింగ ఔడర నైయవ పలయించవచఽచ. నలైగ వఔౄ తన సింథేరనిై సషిింగ యనిించఔభ ింథే
అతనిై/ఆఫనఽ భధలలధే ఆనేల, నైయవ నై యదన నదలు నలటిడమో, కిండిింఙేిందఽఔు థిఖడమో
జయఖవచఽచ.
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ఇథి వఔౄ నఽ ూభిౄగ భౄచచగపడెతేింథి. అతనిఙేచ సింథేరనిై నైయవ ూభిౄగ అయ ిం ఙేసఽకోఔుిండర ఙేసౄ ఽింథి.
చఽయవగా యనడభింటే:



ాశ్ై అడిగై భ ిందఽ వఔౄ భాటలాడెతేనై ాతి  అింరనీై ూభిౄ ఙేమనివుడిం
ఎదఽయవ యదనలణో వఔౄ ఔు భధలల అింతభమిం ఔయౌగిించఔనుో వడిం

v. సభౄైన తీయవలల సింథిించడిం:
చఽయవగా యనడభింటే కైవలిం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖా డిం ఔింటే ఙరలా ఎఔుెవనైభాట. యింటలనై

వకిౄ భాటలు, లాథర ఙేతల థరుభ ఏథో ఔ యఔింగ సింథిలేౄధే సభాఙరయ ాయయిం ూయౄ బనటలి లెఔె.

వఔౄ నఽ నయటలగ అడెుకోఔుిండర, గౌయవింగ చాడరలింటే అిందఽఔు అనఽసభిింఙేిందఽఔు కొనిై దే తేలనఽ
యౄను ింథిించడిం జభిగిింథి. అయ:




భభదూయుఔింగ, నై సిందనలలా నిజఞబతీగ ఉిండటిం

అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్స ధృస్క నఽ గౌయవూయుఔింగ ణెయౌమజైమడిం

నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయవ పలయయౄభో, అవతయౌ వకిౄని ఔడర నైయవ అలాగై
చాడటిం

vi. ఫలగ యనడిం:
ఫలగ యనడభింటే నేభ్యౌై నైయవ అవతయౌ వకిౄ నుతాలలకి ాయేశ్నలటికోవడిం, భభిమ అతనఽ/ఆఫ
అనఽబూతేలనఽ నేభ్యౌై యభిలాగై పలయించఽఔుింటృ అనఽబూతి  ఙెిందడిం.

యనఽబూతి మ తింగ యనడిం యనియోఖథరయవఔు గపగ లేవలింథిించడింలల ఙరలా కీలఔఫైన అింశ్ిం.

యనియోఖథరయవఔు ఏయృైధర సభసలునైరడె, లాథర అతనఽ/ఆఫ తీవాఫైన ఫలధలలా ఉనైరడె థీనికి
నుాదరనిం ఎింతగధన నలయవఖ తేింథి.

యనఽబూతి మ తింగ (ఎింతీ) యనడభింటే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయవ ఏకీబయించఔనుో బధర
యయవ ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడిం. వఔౄ ఔు నై

అింగీఔితి ని కఔనుో బధర, ఔనీసిం

రకోలునఽ చానించడిం ఇఔెడ ఙరలా ాదరనిం. “అవరనవరనఽ”, “అలాగ” వింట థరలనఽ భధ
భధలల అనఽవరగ యడటిం థరుభ థీనిై సఽలువరగ యదిించవచఽచ.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5
కిింథియటలల ఏథి చఽయవగా యనడింలల పలఖిం కదఽ?
I.

ఫలగ శ్రదే చాడిం

II. ఫలగ తీయభితనింణో ఉిండటిం

III. యనఽబూతి మ తింగ యనడిం
IV. సభౄైన భీతి లల సింథిించడిం
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F. ధృైతి ఔ ావయౄ న
1. భియౕలన
ఇటీవయౌ కలింలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భిించి ఙరలా తీవాఫైన ఆింథో ళ్నలనఽ యనిసఽౄధరైబ.
ఎిందఽఔింటే అయించుత ావయౄ నఔు సింఫిందిించిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినుో తేధరైబ. ాించింలలని అతి  నలదె
ఔింనలనీలలా ఔడర కొనిై తరడె ణరాలనఽ సభభిించడిం థరుభ భభిమ తరడె ఆడిట్ సభిికైషనా థరుభ
మోసిం ఙేలన ఉదింణరలు యృలుఖ చాసఽౄధరైబ. ఫలింఔుల నిధఽలనఽ యట మాజభాధరలా తభ సనిైళతేలలా
కొిందభి నేభశ్నఽ తినౄ భిఙేిందఽఔు దఽభిునియోఖయవసఽౄనై తీయవఔు ఔడర కొదవ లాదఽ. అదికయవలు ఔడర తభ
వకిౄఖత లనృే కోసిం అదికభనిై యడెఔుింటలధరైయవ. యది నియుహణలల నిఔెచిచగ ఉింటలయని అింణర నభ్ఔిం
నలటి లఔునై వఔుౄలా ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసౄ ఽధరైయవ. వ్ మకిౄఖత అనవిథిే మావ భభిమ
యచచలయడిగ నలభిగబ.

నేభశ్

పయౌతింగ యనుయింలల “ధృైతి ఔత”గ ఙెవగిన అనిై అింరలనలైధర జయఫ థరభీతనిం భభిమ కభపభైట్ నులన

తథితభలలనలై చయచ ధరధరటకీ నలయవఖ ణోింథి. “సభాఙరయ హఔుె చటి ిం” భభిమ “ాజఞ ాయోజన యజిం”
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభాలు ఫయవగౄైన జయఫ థరభీతనిం భభిమ నులనలనఽ యదిింఙేిందఽఔు ఫేలు
భాభాలుగ భాభబ.

ధృైతి ఔ ావయౄ న అధేథి థరనింతట అథే సఽభినులనఔు ఫలటలు యవసఽౄింథి. ఎవభౄైధర తన ఫలధతనఽ చితౄ యథిేణో
నియుభిౄలేౄ అఔెడ సఽభినులన థరనింతటథే ఉింటలింథి. అధృైతి ఔ ావయౄ న అధేథి ఇతయవ టా అతి  తఔుెవ శ్రదే,
యభీతఫైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభౄైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబిం కోసిం ామతైిం

ఙేసౄ ఽధరైయింటే అఔెడ అధృైతి ఔ ావయౄ న ఉనైటేి లెఔె. సుాయోజధరల ఖ భిించి టి ించఽకోవడిం తర కదఽ.
కనీ అిందఽకోసిం ఇతయవల ాయోజధరలనఽ ఔడర ణింగ నలటిడఫే తర.

నౄభా అధేథి నభ్ఔింనలై ఆదరయడు యనుయిం. మాజభాన భభిమ ధృైతి ఔ అింరలు ఈ నౄభా యనుయింలల

అతింత నుాదరనిం సింతభిించఽఔునై అింరలు. అిందఽకై ఇఔెడ నభ్ఔ థోా హభింటే మోసగిించడరనికి సభానిం.
నలైగ అథి తర ఔడర. కైవలిం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథేెశ్ింణో ఆరవహులఔు తరడె సభాఙరయిం ఇచిచధర,
లాథర సాచిించిన నౄభా నుాన్స ఆరవహుల అవసభలనిైింటనీ తీభైచథి కఔనుో బధర ను యనుటల జయవఖ తేనైటేి
లెఔె.

ఇతయవల ాయోజధరల ఔింటే సుాయోజధరలా భ కభని పలయించినరడె అనియయింగ అధృైతి ఔ ావయౄ న
ఙోటలఙేసఽఔుింటలింథి. లు నిఫింధనలలా ఐఆభీుఏ నేభపెనై ధృైతి ఔ ావయౄ ధరవయ ధృైతి ఔ ావయౄ ననఽ నలింను ింథిింఙే
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమిం 4లల చభిచించడిం జభిగిింథి).

నిఫింధనలనఽ ఏ యధింగనా ఉలా ింఘించఔుిండర జఞఖరతౄ డేిందఽఔు నిఫింధధరవయలలని ాతి  నిఫింధననా
ణెలుసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. థరనిఔింటే భ కింగ, నౄభా ఔింనలనీ భభిమ

థరని ాతి నిధఽలు ఖనఽఔ

ఆరవహుల ాయోజధరలధే నితిం భనసఽలల ఉించఽఔుింటే అనిై నిఫింధనలనా యయవ తభింత ణరభ గధే

అనఽసభిసౄ ఽనైటలి లెఔె. అథే నౄభా ఔింనలనీ అదికయవలు కైవలిం ఆరవహుల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ
యనుయ లక్షాల టా ఎఔుెవ శ్రదే చారతేింటే ఔచిచతింగ ను యనుటల
ా జయవఖ ణరబ.
2. లక్షణరలు
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ధృైతి ఔ ావయౄ న ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు:
a) ఔా బింట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ ల఼ుమ ాయోజధరల ఔింటే నలై యబలల
ఉించఽకోవడిం

b) ఔా బింటలఔు, అతని వవయౘభలఔు సింఫిందిించిన యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయిం అింతటనీ
అతింత భ కఫైనథిగ భిఖణించడిం భభిమ థరనిై ూభిౄయ బలల గోింగ ఉించడిం

c) ఔా బింటల
ా యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫైన నియృ మఫే తీసఽఔుధేిందఽఔు యలుగ అనిై అింరలనా
ూభిౄగ, భభిమ సభౄైన యధింగ యభికి యృలాడిించడిం

ఈ థిఖ వ సిందభౌలలా ధృైతి ఔ ావయౄ న థెఫోతి ధే ాభాదిం ను ించి ఉింటలింథి:
a) భౄిండె నుానా లల ఔథరని ఔింటే ఔట తఔుెవ న఼ానేమిం, లాథర ఔనైషన్స
ఔథరనిైఎింనఔ ఙేసఽకోయయౌూ ఉిండటిం

ఉింటే యట భధ ఏథో

b) ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ నులల఼ని తీసఽకోయయౌూింథిగ లనూయవూ ఙేమాలనై
ఉతేూఔత.

c) నౄభా ఔింనలనీకి ణెయౌలేౄ ఖనఽఔ ఔా బింటల, లాథర కౄాబిం లనృే థరయవల ాయోజధరలనలై ాతి ఔల ాపలవిం
చాఖల సిందభౌల ఖ భిించి ణెయౌలనుో వడిం

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6
థిఖ వ యటలల ధృైతి ఔ ావయౄ న ణరలఔు లక్షణిం కనిథేనేట?
I.

ఔా బింటల
ా తభఔు ాయోజనఔయఫైన నియృ మిం తీసఽఔుధేిందఽఔు యలుగ అవసయఫైన సభాఙరయిం నణరౄనీై
యృలాడిించడిం

II. ఔా బింటల ణరలఔు యనుయ భభిమ వకిౄఖత సభాఙరయిం ణరలఔు గోతనఽ నుటించడిం
III. ఔా బింటల ాయోజధరల ఔింటే సుాయోజధరలకై నలదెన఼ట యేమడిం
IV. సుాయోజధరల ఔింటే ఔా బింట్ ాయోజధరలనఽ భ ిందఽించడిం
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యభింశ్ిం
a) యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ సింఫిందరల నుతా భభై ఇతయ యనుభలలా ఔధరై ఔడర నౄభా యనుయింలల
ఙరలా కీలఔింగ ఉింటలింథి.

b) లేయ ధరణతలఔు సింఫిందిించిన ఐదఽ ాదరన సాచీలు యశ్ుసనీమత, బభోయ, సింథిింఙే తతుిం,
యనఽబూతి  భభిమ ఔనిింఙేయ.

c) యనియోఖథరయవ జీయత కలర యలువనఽ అతనిణో థీయఘకయౌఔ నుాతి థిఔన టషిఫైన సింఫిందరనిై
ఏయయచఽకోవడిం థరుభ యదిించఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄ ిం యలువగ ఙెవచఽచ.

d)

యనియోఖథరయవ లేవ యషమింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫైనథి.

e) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎింఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ నదలు నలటి ింథి. ఇథి భదఽలఔు

సింఫిందిించి కైింథీాఔిత ఖణరింఔ కైిందాింగ భభిమ భిశ్రభలల భదఽల భియౖెభనికి తీసఽఔుింటలనై
చయలనఽ యయేక్షిింఙే కైిందాింగ ని ఙేసౄ ఽింథి.

f)

నౄభాథరయవ భభిమ నౄభా ఔింనలనీ ఇయవవరభి అింగీకయిం ఫేయఔు నిమభ నిఫింధనలఔు లలఫడి యభికి
భధవభిౄగ వవహభిించవచఽచ.

g) చఽయవగా యనడభింటే శ్రదే చాడిం, ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడిం, భభిమ సజఞవరగ సింథిించడిం.
h) ధృైతి ఔ ావయౄ న అింటే సుాయోజధరల ఔింటే యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నలదెన఼ట యేమడిం.

కీలఔ థరలు
a) లేవల ధరణత
b) యనఽబూతి 

c) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (ఐజీఎింఎస్క)
d) యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి ిం, 1986
e) జిలాా యనియోఖథరయవల నూో యిం
f)

నౄభా అింఫ డ్సూభన్స

g) యౘవపలయలు

h) చఽయవగా యనడిం
i)

ధృైతి ఔ ావయౄ న
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ III.
యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ నుాతి థిఔన టషిఫైన సింఫిందరనిై ఏయయచఽకోవడిం థరుభ యదిించఖల ఆభిఔ
లాపలల నతౄ ిం యలువనఽ యనియోఖథరయవ జీయత కలర యలువ గ ఙెవచఽచ.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ III.
థర్ు నుభీికి మోటలయవ నౄభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ చటి ాకయిం తనిసభి. కఫటి థరనినలై చభైచ
అనవసయిం.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ II.
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చటి ిం, 1986 ాకయిం వసఽౄవరలనఽ తి భిగి యఔరబింఙే ఉథేెశ్ింణో కొధే వకిౄని
యనియోఖథరయవగ భిఖణించలాయవ.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ IV.
అనఽభానిం ఆభోఖఔయఫైన సఫిందరనిై ఏయయచజఞలదఽ.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ II.
భభీ తీయభితనింణో ఉిండటిం చఽయవగా యనడింలల పలఖిం కజఞలదఽ.
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ III.

ఔా బింటల ాయోజధరల ఔింటే సుాయోజధరలఔు నలదెన఼ట యేమడిం ధృైతి ఔ ావాతన కదఽ.
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
_____________ ఔనిింఙే వసఽౄవర కదఽ.
I.

ఇలుా

II. నౄభా

III. నఫైల్ నూో న్స
IV. జీన్సూ జత
ాశ్ై 2
_______________ అధేథి లేయ ధరణతఔు సాచిఔ కదఽ.
I.

ణెయౌయడి

II. యశ్ుసనీమత
III. యనఽబూతి 

IV. సింథిింఙే తతుిం
ాశ్ై 3
పలయత్ లల _______________ నౄభా తనిసభి.
I.

మోటలయవ థర్ు నుభీి ఫలధత

II. ఇళ్ా ఔు అగిైాభాద నౄభా

III. థేయౕమ ామాణరలఔు ామాణ నౄభా
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ాశ్ై 4
నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా కయవచలనఽ తగిాింఙేిందఽఔు ఔ దే తి  __________
I.

రనఃనౄభా

II. తగిాింర

III. సహ నౄభా
IV. భిఫేటల
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ాశ్ై 5
తన నౄభా నులల఼కి సింఫిందిించి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయవ ఐఆభీుఏనఽ ............ థరుభ సింాథిించఖలడె.
I.

ఐజీఎింఎస్క

II. జిలాా యనియోఖథరయవల నూో యిం
III. అింఫ డ్సూభన్స

IV. ఐజీఎింఎస్క లాథర జిలాా యనియోఖథరయవల నూో యిం లాథర అింఫ డ్సూభన్స
ాశ్ై 6
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చటి ిం యటని చాసఽౄింథి:
I.

నౄభా ఔింనలనీలనలై వఙేచ భదఽలు

II. దఽకణథరయవలనలై వఙేచ భదఽలు

III. ఫలాిండ్స నలై వఙేచ భదఽలు
IV. నౄభా ఔింనలనీలు, ఫలాిండెా భభిమ దఽకణథరయవలనలై వఙేచ భదఽలు
ాశ్ై 7
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయృైన లేవలు, వసఽౄవరలు భభిమ
యఙరయణఔు ఙేటేి భిది ___________ ఔు ఉింటలింథి.
I.

నషిభియౘభనికి సింఫిందిించిన అింరలనఽ

ళెైకోయవి

II. జిలాా నూో యిం

III. భషిర ఔనైషన్స
IV. జఞతీమ ఔనైషన్స
ాశ్ై 8
యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల ణొయౌ ాపలవిం ఇలా ఏయడెతేింథి:
I.

ఆత్యరుసింణో ఉిండటిం థరుభ

II. సకలింలల యృళ్ాడిం థరుభ
III. ఆసకిౄ చాడిం థరుభ

IV. సభమానికి యృళ్ాడిం, ఆసకిౄ చాడిం భభిమ ఆత్యరుసింణో ఉిండటిం థరుభ
ాశ్ై 9
సభౄైన యకనఽ ఎించఽకోిండి:
I.

నౄభానఽ యఔరబింఙేరడె ధృైతి ఔ ావయౄ న అయధిం

II. నౄభా ఏజౄింటా ఔు ధృైతి ఔ ావయౄ న అనవసయిం.

III. ఏజౄింటల భభిమ నౄభా ఔింనలనీ భధ యరుయనిై నలింను ింథిించడింలల ధృైతి ఔ ావయౄ న ఉయోఖడెతేింథి.
IV. ధృైతి ఔ ావయౄ ననఽ కైవలిం ఉనైత యబ ఫేధేజ్డ ఫింట్ నఽించి భాతాఫే ఆయించఖలిం.
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ాశ్ై 10
చఽయవగా యనడభింటే:
I.

వఔౄ టా శ్రదే చాడిం

II. అరడరడా తలడిం, నవుడిం
III. ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడిం

IV. వఔౄ టా శ్రదే చాడిం, అరడరడా తలడిం, నవుడిం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడిం

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.

నౄభా అధేథి ఔనిించని వసఽౄవర.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ I.

లేయ ధరణతఔు ణెయౌయడి సాచిఔ కదఽ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ I.

మోటలయవ థర్ు నుభీి ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ింలల తనిసభి.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ II.

నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా వమానిై తగిాింఙేిందఽఔు అిందఽఫలటలలల ఉనై ఔ భాయా ిం నులల఼లల తగిాింర కాజు.

జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ I.

నౄభా నులల఼ యషమింలల భదఽలునై యనియోఖథరయవ ఐజీఎింఎస్క థరుభ ఐఆభీుఏనఽ సింాథిించవచఽచ.
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ IV.

యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి ిం నౄభా ఔింనలనీలు, దఽకణథరయవలు భభిమ
భిషెభిసౄ ఽింథి.
జయఫ 7
సభౄైన ఎింనఔ II.
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ఫలాిండా నలై వఙేచ భదఽలనఽ

యౄ.20 లక్షల థరక యలుయృైన వసఽౄవరలు, లేవలు, లాథర నషిభియౘభలఔు సింఫిందిించిన అింరలనలై జిలాా నూో భనికి
భిది ఉింటలింథి.
జయఫ 8
సభౄైన ఎింనఔ IV.

యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల యరుసింణో ఉిండటిం, సకలింలల ఙేయవకోవడిం, భభిమ ఆసకిౄ చాడిం థరుభ
ఫయవగౄైన ణొయౌ ాపలవిం (పస్కి ఇింనలాషన్స) యేమడిం యధడెతేింథి.
జయఫ 9
సభౄైన ఎింనఔ III.

ధృైతి ఔ ావౄన ఏజౄింటల భభిమ నౄభా ఔింనలనీ భధ నభ్కనిై నుదఽగపలడరనికి ఉయోఖడెతేింథి.
జయఫ 10
సభౄైన ఎింనఔ IV.

చఽయవగా యనడభింటే వఔౄ ఙెఫ తేనై థరని టా శ్రదే చాడిం, అరడరడా తలడిం భభిమ
నవుడిం, భభిమ ఼డ్స ఫలక్ ఇవుడిం.
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అదరమిం 3
భదఽల భియౖెయ మింణరాింఖిం
అదరమిం భిచమిం
నియింతయిం నలయవఖ తేనై యనియోఖథరయవ అించధరలు భభిమ అసింతినౄ ఔయింగ నడెసఽౄనై లేయ ాభాణరల
ాసౄ ఽత ధేథింలల నౄభా భిశ్రభ అతి  ాదరనఫన
ై లేయ భిశ్భ
ర గ ఉింథి. ఇిందఽలల నియింతయ ఉణరదఔ
ఆయషెయణ, యనియోఖథరయవ లేవలల అణరధఽనిఔ యింకైతి ఔతని ఉయోగిించడిం వలా యదిించిన గప అనవిథిే
ఔనినసౄ ఽధరై, ఈ భిశ్భ
ర యనియోఖథరయవ అసింతినౄ కి ఖ భౄైింథి. ఈ భిశ్భ
ర టా యనియోఖథరయవకి ఙరలా చినై
చార ఉింథి. ఈ భిల తి 
 ని దిఱిలల నలటి లఔుని ాబ తుభూ, థరనిణోఫలటల భౄఖ లాటర్ తయపర నఽించి అధేఔ
కయఔరభాలు ఙేటి ఫడరుబ.
నౄభా సింస యనియోఖథరయవకి అింథిింఙే యయధ లేవలఔు టర్ై అభౌిండ్స (ని నదలెై భ గిలే భధ కలిం,
turnaround times లాథర TAT) సభమానికి, ఐఆర్ డీఏ (IRDA) నిమభ నిఫింధనలు యదిించిింథి. ఇయ
ఐఆర్ డీఏ (IRDA) లల నులల఼థరయా సింక్షైభ నిఫింధనలు (Protection of Policyholders‘ Interests
Regulations), 2002 నేభిట యదిింఫడరుబ. నౄభా సింస లకి ఔ ాపలవవింతఫన
ై భదఽ భియౖెయ
మింణరాింఖిం (grievance redressal mechanism) అవసయిం. అిందఽకై IRDA థరనికి సింఫిందిించి ఔడర
కొనిై భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ ఏయయచిింథి.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. భదఽల భియౖెయ మింణరాింఖిం – యనియోఖథరయవల కోయవిలు, అింఫ డ్సూభన్స (Ombudsman)
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A. భదఽల భియౖెయ మింణరాింఖిం – యనియోఖథరయవల కోయవిలు, అింఫ డ్సూభన్స (Ombudsman)
1. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస Integrated Grievance Management System (IGMS)
సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయింనించిింథి. నౄభా భదఽల
ఖణరింకలనఽ ను ిందఽభిఙే సఽయక్షిత యనింగ ఉింటృ నౄభా భిశ్భ
ర లల యట భియౖెయ తీయవణెనఽైలనఽ
యయేక్షిింఙే యధనింగ ఉింటలింథి.
నులల఼థరయవలు ఈ వవస లల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽచ. అిందఽకోసిం తభ నులల఼ యవభలనఽ ను ిందఽభిచి, తభ
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సింఫిందిత నౄభా సింస కి ిండిం జయవఖ తేింథి.
భదఽల భియౖెయ మింణరాింఖిం (Grievance redressal mechanism)
ఈ భదఽలనఽ,యట భియౖెభనికి టి న సభమానిై IGMS భియౕయౌసా
ౄ ఉింటలింథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ
కిరింథి URL యౌింఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽచ:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటి ిం, 1986The Consumer Protection Act, 1986
కీలకింశ్ిం
ఈ చటలినిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫయవగౄైన బదాత ఔయౌింఙేిందఽఔు భభిమ యనియోఖథరయవల
ా భభిమ ఇతయ సింస లనఽ ఏభటల ఙేలేిందఽఔు కయయౌూన
యయథరల భియౖెభనికి యనియోఖథరయవల కౌనిూళ్ై
సదఽనుమాలు ఔయౌింఙేిందఽఔు” అభలలాకి తీసఽఔుభవడిం జభిగిింథి. ఈ చటలినిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ
(సింసెయణ) చటి ిం, 2002ణో సవభిింఙరయవ.
చటి ింలల కొనిై నియుచధరలు ఈ కిరింథి యధింగ ఇవుఫడరుబ:
నియుచనిం
―లేవ (Service)‖ అింటే ఫలింకిింగ్, లైధరనిూింగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలింగ్, యదఽత్ లాథర ఇతయణరా ఇింధన
సయపభ, ఫో భిుింగ్, లాథర లాడిెింగ్, లాథర భౄిండా, ఇింట నిభ్ణిం, యధనదిం, అభూజ్డఫింట్, యభౄ, ఇతయ
సభాఙరయ సభైు వింట యటని యడఔింథరయవలఔు అిందఽఫలటలలలకి తీసఽకొఙేచ యదరనిం ఖ భిించిన వయృనగ
పలయింఙరయౌ. కనీ ఙరభీెలు తీసఽకోఔుిండర ఉచితింగ ఙేలే లేవలు భభిమ వకిౄఖత లేయ ిందింలల లాని
అింరలు థీని భిదిలలకి భవర. నౄభానఽ లేవగ ఇిందఽలల ను ిందఽయచడిం జభిగిింథి
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“యనియోఖథరయవ (Consumer)‖ అింటే ఈ థిఖ వ నేభపెనై ఏ వకిౄ అబధర:
 ఏథెైధర ాతి పలిం ఙెయౌాించి వసఽౄవరలనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాింట వసఽౄవరల యడఔింథరయవ ఔడర.
కనీ అలాింట వసఽౄవరలనఽ తి భిగి అభ్డిం థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణజ అవసయిం కోసిం గనీ
లేఔభిించిన వకిౄ ఈ భిదిలలకి భడె. లాథర
 ఇలాింట లేవలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లాథర ఏథెైధర ాతి పలానికి ఫదఽలుగ అలాింట లేవలనఽ
ను ింథిధర. లేవల లనృె ను ింథినయయవ ఔడర ఇిందఽలల ఔలఫడరుయవ.
―లలిం (Defect)‖ అింటే ఔ ిందిం అనఽసభిించి గనీ లాథర ఏ లేవని సింఫిందిించి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర
లలిం, అసింూయృ త, లలిం, ధరణతలల లలిం, చటి యింగ గనీ లాథర ఇతయణరా గనీ నియుళింఙరయౌూనింత
సహజింగ భభిమ దే తి గ నియుళించనుో వడిం వింటయ థీని భిదిలలకి వయౄబ.
―భదఽ (Complaint)‖ అింటే యౌఖితూయుఔింగ ఈ థిఖ వ అింరలణో ఙేలన ఆభోణ:
 అధరమఫైన యనుయ యదరనిం లాథర నిఱదే వయౄ ఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన
 సయవఔులు ఔట గనీ, అింతఔింటే ఎఔుెవ గనీ లలనుల నులెైణే
 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లాథర ను ింథిన లేవలలా ఏ యఔఫైన లలనులు గనీ తలెతి ౄణే
 వసాలు ఙేలన ధయ చటి యింగ కామిం ఙేలన
 థరనిఔింటే, లాథర నుకైజీ నలై ఉనైథరని ఔింటే
ఎఔుెవగ ఉింటే
 నుాణరనికి,

బదాతఔు

యౘనిఔయఫైన

వసఽౄవరలనఽ

చటి యఫైన

నిఫింధనలఔు

యయవదే ింగ

అభ్జూనణ,ే అిందఽలల ఔయౌనన యట ఖ భిించి, యటని యడరయౌూన దే తేలు, యట ాపలయనిై
ఖ భిించి ఫళయింఖింగ ఉింఙరయౌూనింతగ సభాఙరభనిై ఉించఔనుో ణే
―యనియోఖథరయవని యయదిం (Consumer dispute)‖ అింటే

భదఽఔు ఖ భౄన
ై వకిౄ తననలై ఙేలన


ఆభోణలనఽ కొటి నుభైమడిం, యటని సయలు ఙేమడిం వింటయ జయఖడిం.
a) యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింస లు (Consumer disputes redressal agencies)
―యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింస ‖లనఽ ాతి  జిలాా, భషిర భభిమ జఞతీమ యబలల

ఏభటల

ఙేయౄ యవ.
i.

జిలాా నూో యిం (District Forum)
 యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయృన
ై
వసఽౄవరలు, లాథర లేవలు భభిమ
సింఫిందిించిన భదఽలనఽ ల఼ుఔభిింఙే అదికయ భిది ఈ నూో భనికి ఉింటలబ.
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నషిభియౘభనికి

 తన ఆథేరల అభలు కోసిం ఉతౄ యవులు/డికీరలనఽ సింఫిందిత లయల్ కోయవిఔు ింనే అదికయిం జిలాా
నూో భనికి ఉింటలింథి.
ii. భషిర ఔనేషన్స (State Commission)
 థీనికి లసలెైన, అనలెట్ (అన఼లు రనభిుఙరయణ అదికయింఖల), యయేక్షణ భిది ఉింటలింథి.
జిలాా నూో యిం నఽించి అన఼ళ్ానఽ ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి
 జిలాా నూో యిం నఽించి అన఼ళ్ానఽ ఔడర ఇథి ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి.
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేించిన, యౄ. 100 లక్షల లలర యలుయృన
ై వసఽౄవరలు/లేవలు, భియౘభలఔు
సింఫిందిించిన భదఽలనఽ, కౄాబభ లనఽ ల఼ుఔభిింఙే అదికయిం, భిది ఈ నూో భనికి ఉింటలబ.
 ఇతయ అదికభలు భభిమ అతరభిటీ తథితభలు జిలాా నూో భనిై నుో యౌ ఉింటలబ.
iii. జఞతీమ ఔనేషన్స ( National Commission)
 ఈ చటి ిం కిింద ఏభటల ఙేలన
 అతేనైత సింస జఞతీమ ఔనేషన్స.
 థీనికి

లసలెన
ై ,

అనలెట్

(అన఼ళ్ా ఔు

సింఫిందిించిన

కోయవి)

భభిమ

యయేక్షణ

అదికభలుింటలబ.
 భషాట ఔనేషన్స ఇచిచన తీయవలనలై అన఼ళ్ానఽ ఇథి ఆలకిసౄ ఽింథి. అింణేగఔ యౄ. 100

లక్షలనఽ

నేించిన వసఽౄవరలు/లేవలు భభిమ భియౘభల యయథరలఔు సింఫిందిించిన కౄాబభ లనఽ
యఙరయణఔు ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి.
 భషిర ఔనేషన్స నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉింటలింథి.
ఈ భూడె సింస లఔ లయల్ కోయవి అదికభలుింటలబ.
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చితాిం 1: భదఽ థరకలు దే తి  (Channels for grievance redressal)

b) భదఽ థరకలు దే తి  (Procedure for filing a complaint)
నలైన నేభపెనై ఈ భూడె భియౖెయ సింస లఔ భదఽ థరకలు దే తి  ఙరలా సఽలువరగ ఉింటలింథి.
ఇిందఽఔు గనీ, అన఼లు థరకలుఔు గనీ ఎలాింట ఼జూ ఔటలియౌూన ని లాదఽ, అథి భషాట ఔనేషన్స అబధర,
జఞతీమ ఔనేషన్స అబధర సభై. భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమింగ గనీ, లాథర తన అదీఔిత ఏజౄింటల
థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. యటని వకిౄఖతింగ యృయా గనీ, లాథర నుో సఽి థరుభ గనీ థరకలు
ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వింట యభి అవసయఫేనై ఉిండదఽ.
c) యనియోఖథరయవల నూో యిం ఉతౄ యవులు Consumer Forum Orders
భదఽ ఙేలన
 వసఽౄవరలలా భదఽలల నేభపెనై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిించి భదఽలల
ఙేలన
 ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నూో యిం ఖనఽఔ సింతినౄ ఙెింథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ
యటలల ఏథో ఔట గనీ, ఔట ఔింటే ఎఔుెవ గనీ ఙేమాయౌూింథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
vi. భదఽథరయవఔు ధయనఽ తి భిగివుడిం, (లాథర నౄభా అబణే న఼నే
ా మింనఽ), భదఽథరయవ ఙెయౌాించిన
ఙరభీెలనఽ తి భిగివుడిం
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vii. అవతయౌ క్షిం నియా క్షిం వలా భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిిం, లాథర యౘనికి భియౘయింగ కొింత నణరౄనిై
ఙెయౌాించడిం
viii.

భదఽ ఙేలన
 లేవలలాని లలనులనఽ లాథర లలటలనఽ ణొలగిించడిం

ix. అధరమఫైన, లాథర నిఱదే యనుయ దో యణ లనఽ ఆనేమడిం, లాథర రనభవితిం ఙేమఔనుో వడిం
x. నుభీిలఔు తగిన కయవచలనఽ ఙెయౌాించడిం
f) భదఽల సుపలవిం
ఈ భూడె నూో భల భ ిందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయవ యయథరలలా నౄభా యనుయిం సింఫిందిించి ఙరలావయఔు
ఈ థిఖ వన నేభపెనై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄబ:
vi. కౄాబమ్ భియౖెభలలా ఆలసిం
vii. కౄాబభ లనఽ భిసెభిించఔనుో వడిం
viii.

కౄాబభ ల తి యసెయణ

ix. నషి తీవాత
x. నులల఼ నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు
3. నౄభా అింఫ డ్సూభన్స (The Insurance Ombudsman)
నౄభా చటి ిం, 1938 లలని అదికభల కిింద నుౌయవల భదఽల భియౖెయ నిమభాలనఽ(Redressal of
Public Grievances Rules) 1998 నవింఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన భజతాిం(official gazette)లల 1998లల
కైిందా ాబ తుిం నేభపెింథి. ఈ నిమభాలు జీయత, యదరయణ నౄభాలనిైింటకీ, అనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, అింటే
వకిౄఖత హద థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ.
నౄభా సింస ల యషమింలల కౄాబమ్ భియౖెభనికి సింఫిందిించిన భదఽల భియౖెయిం అింరలనఽ తఔుెవ
కయవచలల, సభయ ింగ, నియౖక్షిఔ దే తి లల జభిగైలా చాడటిం యట లక్షిం.
నౄభాథరయవ భభిమ నౄభా సింస ల యసయ అింగీకయింణో నలన
ై నేభపెనై నిఫింధనల భిదిలల భధవభిౄగ
భభిమ కౌధృూలర్ గ అింఫ డ్సూభన్స వవహభియౄ యవ.
నభదఽనఽ అింగీఔభిింఙరలా లాథర తి యసెభిింఙరలా అధే యషమింలల అింఫ డ్సూభన్స నియృ మఫే అింతి భిం.
a) అింఫ డ్సూభన్సఔు భదఽ (Complaint to the Ombudsman)
అింఫ డ్సూభన్సఔు ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔింగ, నౄభాథరయవ సింతఔింణో గనీ లాథర అతని
చటి యఫన
ై యయసఽల సింతఔింణో గనీ, ఙేల ఉిండరయౌ. నౄభా సింస రక/కభలమిం ఔడర ఆ
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అింఫ డ్సూభన్స భిదిలల ఉిండరయౌ. భదఽణో నుటల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరాలు ఉిండరయౌ. నషిిం
సుపలవిం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భియౘయిం యొఔె అించధర వింటవనీై ఉిండరయౌ.
ఈ థిఖ వ సిందభౌలలా అింఫ డ్సూభన్సఔు భదఽలు ఙేమవచఽచ:
iv. భదఽథరయవ ఖతింలలధే నౄభా సింస కి యౌఖితూయుఔింగ నభదఽ ఙేల, భభిమ ఆ ఔింనలనీ:
 భదఽనఽ తి యసెభిించిధర, లాథర
 భదఽథరయవకి నౄభా సింస ఆ భదఽ అిందఽఔునై ధృల లలర ఎలాింట ఫదఽల
ఇవుఔనుో బధర
v. నౄభా సింస నఽించి వచిచన సభాదరనింణో భదఽథరయవ సింతినౄ ఙెిందఔనుో బధర
vi. నౄభా సింస తి యసెభిించిన ధరట నఽించి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉిండరయౌ
vii. భదఽ ఏ కోయవిలలనా లాథర యనియోఖథరయవ నూో యింలలనాలాథర ఇింకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖింలలనా
నలిండిింఖ లల ఉిండభదఽ
b) అింఫ డ్సూభన్స లనూయవూలు (Recommendations by the Ombudsman)
అింఫ డ్సూభన్స అనఽసభిింఙరయౌూన కొనిై యధఽలు/నుా ట కల్ూ ఇలా ఉింటలబ:
v. భదఽ అింథిన ధృల భోజుల లలల లనూయవూలు ఙేమాయౌ
vi. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుటల నౄభా సింస కి ఔడర ింనుయౌ
vii. లనూయవూలనఽ, యటని అిందఽఔునై 15 భోజులలాగ భదఽథరయవ అింగీఔభిింఙరయౌ.
viii.

నౄభాథరయవ ణరలఔు అింగీకయ లాక ాతి ని నౄభా సింస కి ింనుయౌ. థరనిై ల఼ుఔభిించిన 15

భోజులలాల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽాయఔయణ ఇవుభని కోభయౌ.
c) తీయవ(Award)
భధవభిౄతుిం (intermediation) థరుభ యయదిం భియౖెయిం కఔనుో ణే, అింఫ డ్సూభన్స నౄభాథరయవకి
ధరమసభ్తింగ పలయించిన ఔ తీయవ ఇయౄడె. అథి నౄభాథరయవకి నషిిం ఔవర్ ఙేమడరనికి
అవసయఫన
ై ింత భాతాఫే ఉింటలింథి.
అింఫ డ్సూభన్స అయయవులనఽ థిఖ వ నిమభాలు యయేక్షయ
ి ౄ బ :
v. అయయవుయౄ.20 లక్షలఔు నేించి ఉిండభదఽ (ఎక్ూ గైరఱమా ఙెయౌాింరలు భభిమ ఇతయ కయవచలణో
ఔయౌన)
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vi. అయయవునఽ భదఽ ల఼ుఔయణ జభిగిన 3 ధృలల లలల ాఔటింఙరయౌ. తేథి భభిమ

సింూయృ

భియౖెయింగ అలా అయయవునఽ అిందఽఔునైటలిగ ధృల భోజులలాల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔింగ
అింగీఔభిింఙరయౌ.
vii. నౄభా సింస ఔడర సదయవ అయయవునఽ అింగీఔభిింఙరయౌ. అింగీకయ లాక అిందఽఔునై 15 భోజులలాల ఆ
ఫేయఔు అింఫ డ్సూభన్స ఔు యౌఖితూయుఔింగ ింనింఙరయౌ.
viii.

ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవునఽ అింగీఔభిసౄ ఽనైటలిగ యౌఖితూయుఔింగ

నేభపెనఔనుో ణే నౄభా సింస ఆ అయయవునఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽచ.

ల఼ుమ భీక్ష 1
యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయృన
ై లేవలు, వసఽౄవరలు భభిమ నషిభియౘభనికి సింఫిందిించిన అింరలనఽ
యఙరయణఔు ఙేటేి భిది ___________ ఔు ఉింటలింథి.
V. జిలాా నూో యిం
VI. భషిర ఔనైషన్స
VII. జిలాా భిషత్
VIII.

జఞతీమ ఔనైషన్స
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యభింశ్ిం


సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయింనించిింథి. నౄభా భదఽల
ఖణరింకలనఽ ను ిందఽభిఙే సఽయక్షిత యనింగ ఉింటృ నౄభా భిశ్భ
ర లల యట భియౖెయ తీయవణెనఽైలనఽ
యయేక్షిింఙే యధనింగ ఉింటలింథి.



యనియోఖథరయవ యయథరల భియౖెయ ఏజౄనీూలు ాతి  జిలాా, భషిర, జఞతీమ యబలల ధృలకొలఫడరుబ.



నౄభా యనుభనికి సింఫిందిించినింత వయఔ, యనియోఖథరయవ యయథరలు అతదిఔింగ కౄాబభ ల
భియౖెయింలల జభిగై జఞిం, కౄాబమ్లు భియౖెయిం ఙేమఔనుో వడిం, కౄాబభ ల తి యయెయిం, నషి నతౄ ిం
(quantum of loss), నులల఼ నిమభ నిఫింధనల వింట యపలగలఔు ఙెింథి ఉింటలబ.



నౄభా సింస , నౄభాథరయవల షయతేలు యసయ అింగీకయింణో సాచిించఫడు కొనిై నిఫింధనలఔు లలఫడి
అింఫ డ్సూ భన్స ఔ భధవభిౄగనా, సలయౘథరయవగనా వవహభిించవచఽచ.



భధవభిౄతుిం (intermediation) థరుభ యయదిం భియౖెయిం కఔనుో ణే, అింఫ డ్సూభన్స నౄభాథరయవకి ఔ
అయయవు నుస్క ఙేయౄ డె. ధరమసభ్తింగ పలయించిన ఔ తీయవ ఇయౄడె. అథి నౄభాథరయవకి నషిిం ఔవర్
ఙేమడరనికి అవసయఫన
ై ింత భాతాఫే ఉింటలింథి.

కీలఔ థరలు
1. సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస (Integrated Grievance Management System (IGMS)
2. యనియోఖథరయవల యక్షణ చటి ిం (The Consumer Protection Act) 1986
3. జిలాా నూో యిం
4. భషిర ఔనైషన్స
5. జఞతీమ ఔనైషన్స
6. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స
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ల఼ుమ భీక్షఔు సభాదరనిం
సభాదరనిం I
సభౄన
ై జయఫ I.
జిలాా నూో యింకి యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయృైన వసఽౄవరలు, లాథర లేవలు భభిమ

నషిభియౘభనికి

సింఫిందిించిన భదఽలనఽ ల఼ుఔభిింఙే అదికయ భిది ఉింటలింథి.

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

ఇనాూభౄన్సూ జనయల్ ఫేధేజ్డఫింట్ లసిమ్

II. ఇిండిమన్స జనయల్ ఫేధేజ్డఫింట్ లసిమ్
III. ఇింటగైరటడ్స గీరయృన్సూ ఫేధేజ్డఫింట్ లసిమ్
IV. ఇింటయౌజౄింట్ గీరయృన్సూ ఫేధేజ్డఫింట్ లసిమ్
ాశ్ై 2
యౄ. 20 లక్షల నఽించి

100 లక్షల

థరక యలుయృన
ై లేవలు, వసఽౄవరలు భభిమ నషిభియౘభనికి

సింఫిందిించిన అింరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటేి భిది ___________ ఔు ఉింటలింథి.
I.

ళెైకోయవి

II. భషిర ఔనేషన్స
III. జఞతీమ ఔనేషన్స
IV. జిలాా భిషత్
ాశ్ై 3
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి ఙెలా ుఫలటబయ యనియోఖథరయవ భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలాదఽ?
I.

యౖర మజభాని ఔ ఉతతి ౄ కి MRP(ఖభిషి చిలా య ధయ) ధయ ఔింటే ఎఔుెవగ వసాలు ఙేమడిం

II. యౖర మజభాని ఔ యపలఖింలల అతేతౄ భ ఉతతి ౄ ఖ భిించి సలయౘ ఇవుఔనుో వడిం
III. ఔ భిందఽ ల఼యనలై ఎలభీె ళెచచభిఔ ఇవుఔనుో వడిం
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IV. లలిం ఉనై ఉతతే
ౄ లు
ాశ్ై 4
ఔ యనియోఖథరయవ నౄభా నులల఼కి సింఫిందిించి భదఽ ఙేమాలనఽఔుింటే ఈ కిరింథి యటలల ఏథి అతేతౄ భ
ఎింనఔ ఏథి?
I.

నుో య్సఽ

II. సఽన఼ాిం కోయవి
III. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స
IV. జిలాా కోయవి
ాశ్ై 5
ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి నుాింతీమ లాథర నుాథేయఔ భిదికి సింఫిందిించి ఈ కిరింథి యటలల సభౄైన యవయణ ఏథి?
I.

ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి జఞతీమ భిది (jurisdiction) ఉింటలింథి

II. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి భషిర భిది ఉింటలింథి
III. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి జిలాా భిది ఉింటలింథి
IV. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స ఔ నిభిెషిఫైన నుాింతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.
ాశ్ై 6
ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽని ఎలా అిందజైమాయౌ?
I.

యాతూయుఔఫైన భదఽ అిందజైమాయౌ

II. నూో నఽలల భ్ఖిఔింగ భదఽ ఙేమాయౌ
III. భ కాభ ఖిగ ధనటణో భదఽ ఙేమాయౌ
IV. యభౄతి ాఔ ాఔటన థరుభ భదఽ ఙేమాయౌ
ాశ్ై 7
ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సని ఏ సభమింలలర ఔలుసఽకోయయౌ?
I.

నౄభాసింస థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన భౄిండేళ్ాలలర

II. నౄభాసింస థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన భూడేళ్ాలలర
III. నౄభాసింస థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన ఏడరథిలలర
IV. నౄభాసింస థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన ఔ ధృలలలర
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ాశ్ై 8
అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽ ఙేమడింలల ఈ కిరింథి యటలల ఇథి భ ిందఽగ ఙేమవలలన అవసయిం ఉిండదఽ?
I.

భదఽ ‗వకిౄఖతఫన
ై యౄరభైకలలా (Personal Lines‘ నౄభాఔు సింఫిందిించి ఔ వకిౄ థరుభ అబ
ఉిండరయౌ.

II. నౄభాసింస థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన 1ఏడరథిలలర భదఽ ఙేమాయౌ.
III. భదఽథరయవ అింఫ డ్సూభన్సని ఔయౌలే భ ిందఽ ఔ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ని ఔలయయౌ
IV. కవలలన నతౄ ిం నషిభియౘయిం యౄ.20 లక్షల లలర ఉిండరయౌ.
ాశ్ై 9
అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽ ఙేమడరనికి ఏఫైధర ఼జు/ చరభీెలు అవసయభవరణరమా?
I.

యవ.100 ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి

II. ఎలాింట ఼జుగనీ, చరభీెలుగనీ ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ
III. భియ్ఫ్ నతౄ ింలల 20% ఼జుగ కచిచతింగ ఙెయౌాింఙరయౌ
IV. భియ్ఫ్ నతౄ ింలల 10% ఼జుగ కచిచతింగ ఙెయౌాింఙరయౌ
ాశ్ై 10
ఔ నలైయేటల నౄభాసింస నలై భదఽ ఙేమవఙరచ?
I.

భదఽలు కైవలిం ాబ తు నౄభాసింస లనలధ
ై ే ఙేమవచఽచ

II. అవరనఽ, నలైయేటల నౄభాసింస నలై భదఽలు ఙేమవచఽచ.
III. లెైఫ్ లలకిర్లల ఉిండే నలైయేటల నౄభాసింస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽచ
IV. ధరన్స-లెైఫ్ లలకిర్లల ఉిండే నలైయట
ే ల నౄభాసింస లనలై భదఽలు ఙేమవచఽచ

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ III.
IGMS కి యసౄ యణ యౄిం ఇింటగైరటడ్స గీరయృన్సూ ఫేధేజ్డఫింట్ లసిమ్
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ II.
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యౄ. 20 లక్షల నఽించి 100 లక్షల థరక యలుయృన
ై లేవలు, వసఽౄవరలు భభిమ నషిభియౘభనికి సింఫిందిించిన
అింరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటేి భిది భషిర ఔనేషన్సఔు ఉింటలింథి.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ II.
యౖర మజభాని ఔ యపలఖింలల అతేతౄ భ ఉతతి ౄ ఖ భిించి సలయౘ ఇవుఔనుో వడిం

ఙెలా ుఫలటబయ

యనియోఖథరయవ భదఽకి ఆదరభనిై ఏయయచలాదఽ.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ III.
నౄభాఔింనలనీ ఏ నుాింత భిదిలలని ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స భిదిలలకి వసఽౄింథో చాల, ఆ అింఫ డ్సూభన్సకి
యనియోఖథరయవ భదఽ ఙేమాయౌ.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ IV.
ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స ఔ నిభిెషిఫైన నుాింతీమ భినేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ I.
ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽని యాతూయుఔఫైన భదఽ అిందజైమాయౌ
జయఫ 7
సభౄైన ఎింనఔ III.
నౄభాసింస థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన ఏడరథిలలర భదఽథరయవ ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సని
సింాథిింఙరయౌ.
జయఫ 8
సభౄైన ఎింనఔ III.
అింఫ డ్సూ భన్స ని ఔయౌలే భ ిందఽ భదఽథరయవ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ ని ఔలవ వలలన అవసయిం లాదఽ.
జయఫ 9
సభౄైన ఎింనఔ II.
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అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽ ఙేమడరనికి ఎలాింట ఼జుగనీ, చరభీెలుగనీ ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ
జయఫ 10
సభౄైన ఎింనఔ II.
అవరనఽ, నలైయేటల నౄభాసింస లనలై భదఽ ఙేమవచఽచ.
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అనఽఫింధిం
పలయతథేశ్ింలల ాసౄ ఽతిం నిఙేలే జీయత నౄభా సింస ల జఞనృణర
1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమింజ్డ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
2. నృభా సన్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
3. HDFC యిిండర్ు లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
ూ డెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
4. ICICI ూ
5. ING యృర
ై  లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
6. లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా
7. భాక్ూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
8. PNB ఫట్లెైఫ్ ఇిండిమా ఇనాూభౄన్సూ
9. కోటక్ భళింథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
10. SBI లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
11. టలటల AIA లెఫ్
ై ఇనాూభౄన్సూ
12. భిలమన్సూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
13. అయయ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
14. సయౘభ ఇిండిమా లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
15. యౕరభమ్ లెైఫ్ఇనాూభౄన్సూ
16. పలయతీ Axa లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
17. పూచర్ జనభయ్ ఇిండిమా లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
19. కౄనభ HSBC ఒభిమింటల్ ఫలింక్ ఆఫ్ కభర్ూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
20. ఏగన్స భౄయౌగభై (Aegon Religare) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
22. యిర్ మూనిమన్స డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ఇనాూభౄన్సూ
23. ఇిండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
24. ఎడెయ్ుస్క ట కియో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
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4
ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస భౄఖ లాటభీ కోణరలు
ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస
ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస నిమింతాణల భిజిలేిరషన్స 2015 జనవభి 21 నఽించి అభలలాకి వచిచింథి..
కిింథి నియుచధరలు థీనికి సింఫిందిించినయ.
1.

నియుచధరలు:
i)

"చటి ిం" అింటే ఎటఔరడె సవభిించిన నౄభా చటి ిం, 1938 (1938లలని 4) అని అయ ిం.

ii) ―దయకాసఽౄథరయవ‖ అింటే
a. ఔింనలనీల చటి ిం, 2013 (2013లలని 18) లాథర థరింణో నుటల అభలలా ఉనై ఏథేని అింశ్ిం లాథర అభలలా
ఉనై అింతఔు భ నఽట చటి ిం ఏథెైధర ఉింటే థరనికిింద ఏభటల ఙేలన ఔింనలనీ; లాథర
b. యౌనేటడ్స లమనృయౌటీ నుర్ినర్ఱప్ చటి ిం, 2008 కిింద భిజిషిభౄై, ఏభటల ఙేలన ఒ భినేత ఫలధత
పలఖయుభ సింస ; లాథర
c. సహకయ సింగాల చటి ిం, 1912 కిింద లాథర సహకయ సింగాల భిజిలేిరషన్స కోసిం ఏథేని చటి ిం కిింద భిజిషిర్
ఙేలన సహకయ సింగాలు; లాథర
d. ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస గ వవహభిింఙేిందఽఔు అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథినథిగ ఉనై ఏథేని ఇతయ
వకిౄ.
iii) ―ఆమోథిత సింస ‖ అింటే ఎటఔరడె అతరభిటీ ఆమోదిం, ధనటలై ఙేలన యథర యింఖింలల భభిమ /లాథర
ాణేకిించి నౄభా అభ్కలు, లేవ, భాభౄెటింగ్, యక్షణలల నులుించఽఔునై సింస అని అయ ిం.
iv) "అతరభిటీ" అింటే ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫింట్ అతరభిటీ చటి ిం, 1999 (1999లలని 41)లలని
లలక్షన్స 3లలని యౌలపలల కిింద ఏభటల ఙేలన ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫింట్ అతరభిటీ ఆఫ్
ఇిండిమా అని అయ ిం.
v) ―భీక్ష సింస ‖ అింటే ధియఔయణ భీక్షలు నియుళించడింకోసిం అతరభిటీ ఆమోదిం ను ింథిన భీక్ష సింస అని అయ ిం.
vi) ―లైధరనిి మల్ సభీుస్క ఎకిెఔటవ్‖ (FSE) అింటే నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించిన, అతరభిటీ కఔుిండర
నిమింతాణ సింస నేభపెనై ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడింకోసిం సింఫిందిత ఆభిేఔ నిమింతాణ సింస లు జఞభీ
ఙేలన ఙెలా ుఫలటల లెైలలనఽూనఽ ఔయౌగిన వకిౄ.
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vii) ―ట్ అిండ్స నుార్‖ అధేథి నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస గ ని ఙేలేిందఽఔు తన భ క అదికభి, డెైభౄఔియా వ లాథర
పలఖయుభ లు సయౘ దయకాసఽౄథరయవఔు లెైలలనఽూ ఇఙేచిందఽఔు అయోతనఽ నిభెభిింఙే నుాభాణఔిం.
viii) ―ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస ‖ అధేథి నిమింతాణ సింస నేభపెనైటలిగ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిించడరనికి
లాథర లేఔభిించడరనికి, నిమింతాణ సింస నేభపెనైటలిగ నౄభా లేవ కయఔలానులనఽ నియుళించడరనికి,
నిమింతాణ సింస నేభపెనైటలిగ ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ ింనణీ ఙేమడరనికి అలాింట ఇతయ ఆభిఔ
ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడరనికి, ింనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అింథిించడరనికి లెైలలనఽూ ఔయౌగిన వఔుౄలనఽ
యనియోగిించఽఔుధేిందఽఔు అతరభిటీ వదె భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై సింస అని అయ ిం.
ix) "నౄభా యఔరమ వకిౄ " (ISP) అింటే నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి భాభౄెటింగ్ సింస
యటకి సింఫిందిించిన ాయోజధరలకోసిం అదరభిటీ లెైలలనఽూ ను ింథిన వకిౄ.
x) ―ఇనాూభౄన్సూ సభీులింగ్ మాకిియటీ‖ అింటే కిింథి నిమింతాణలల నేభపెనై కయఔలానులు అని అయ ిం.
xi) నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస "భ క అదికభి‖ అింటే ాణేకిించి నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస కయఔలానులనఽ
యయేక్షిించడరనికి ఈ నిమింతాణల కిింద అవసయఫైన అయోతలనఽ, నుాకిిఔల్ యక్షణనఽ ను ింథి, భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై
అథి నిమనేించఽఔునై అతరభిటీ ఆమోదిం ను ింథిన డెైభౄఔిర్ లాథర పలఖయునే లాథర ఎవభౄైధర అదికభి లాథర ఉథో గి
అని అయ ిం.
xii) ―నిమింతాణలు‖ అింటే ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫింట్ అతరభిటీ ఆఫ్ ఇిండిమా (నౄభా భాభౄెటింగ్
సింస భిజిలేిరషన్స) నిమింతాణలు, 2015.
2.

ఈ నిమింతాణల భిది, వభిౄింర:

ఈ నిమింతాణలు కిింథి యటని ఔయౌగి ఉిండరయౌ
a.

భౄిండె జీయత నౄభా, భౄిండె యదరయణ నౄభా, భౄిండె ఆభోఖ నౄభా సింస ల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిించడిం లాథర
లేఔభిింఙే ఉథేెశ్ిం కోసిం ఐఎస్కనని యనియోగిించఽకోవడిం థరుభ అతరభిటీకి సభాఙరయిం అింథిించడిం కిింద ఏ
సభమింలల అబధర నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భిజిలేిరషన్స.
యథరయణ నౄభాఔు సింఫిందిించి ఎటఔరడె అతరభిటీ ఆమోదిం ను ింథిన మోటలర్, ఆభోఖిం, వకిౄఖత ాభాదిం,
ఔుటలింఫథరయవలు, దఽకణథరయవలు, అలాింట ఇతయ నౄభా ఉతతే
ౄ లు లాింట యనియోఖ భాయా దయశకలలా ఇచిచనటలిగ
నౄభా ఉతతే
ౄ ల చిలా య వయౄ ఔింలల భాతాఫే అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
నౄభా ఔింనలనీలలల యనియోఖింలల ఏథేని భాయవ ఉింటే, ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలఔు లేవ ఙేమడిం కోసిం తగిన ఏభటా ణో
అదరభిటీ భ ిందసఽౄ అనఽభతి ణో భాతాఫే ఙేమాయౌ.

b. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నౄభా లేవ కయఔలానులు ఇలా ఉిండరయౌ:
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i)

అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన నౄభా ఔింనలనీల థరుభ అవరట్ యో భిూింగ్ కయఔలానులనలై భాయా దయశకలలల
అనఽభతి ించినటలిగ నౄభా సింస ల ణెయయృనఽఔ కయఔలానులనఽ నియుళించడిం;

ii) నౄభా నిక్షైనులన ఆమోథిత వకిౄ కవడిం;
iii) లెైలలన్సూ సభైుమర్, నషి భథిింరథరయవలనఽ రశ్ుత ఉథో ఖ లుగ నిమనేించడిం థరుభ సభైు, నషి భథిింర
నిని ఙేటి డిం;
iv) ఎటఔరడె అతరభిటీ అనఽభతి ించిన ఏథేని ఇతయ నౄభా సింఫిందిత కయఔలాిం.
యవయణ: ఈ నిమింతాణల ాయోజనిం కోసిం, నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిించడిం లాథర
లేఔభిించడిం కోసిం ిందిం ఔయౌగిన నౄభా ఔింనలనీలఔు సింఫిందిించిన నౄభా లేయ కయఔలానులనఽ భాతాఫే
నియుళింఙరయౌ;
c. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యనియోగిించఽఔునై ఎఫ్ఎస్కఈ థరుభ కిింద నేభపెనై ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల భాభౄెటింగ్:
i)

లలనౄ నిమింతి ాించిన భూచఽవల్ పిండ్స ఔింనలనీల భూచఽవల్ పిండెా;

ii) నఎఫ్ఆర్డిఏ నిమింతి ాించిన నలనిన్స ఉతతే
ౄ లు;
iii) లలనౄ లెైలలనఽూ ను ింథిన నలటి లఫడి సలయౘథరయవలు ింనణీ ఙేసౄ ఽనై ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
iv) ఫలింఔులు/ ఆర్నృఐ నిమింతి ాించిన ఎన్సనృఎఫ్ల ఫలింకిింగ్/ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
v) పలయత ాబ తు, తనులా రక ఇవుజూనన నౄభా బయతయ ఉతతే
ౄ లు;
vi) ఎటఔరడె అతరభిటీ అనఽభతి  ను ింథిన ఏథేని ఇతయ ఆభిఔ ఉతతి ౄ .
నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భిజిలేిరషన్స
3.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు భిజిలేిరషన్స భింజూయవ కోసిం దయకాసఽౄ:

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస గ ని ఙేలేిందఽఔు భిజిలేిరషన్సనఽ ను ింథరలని కోయవఔుింటలనై దయకాసఽౄథరయవ కిింథి దే తి ని
అనఽసభిింఙరయౌ: a. అతరభిటీకి (నూయిం ఏ) దయకాసఽౄనఽ సభభిింఙరయౌ.
b. భిజిలేిరషన్స భింజూయవ కోసిం దయకాసఽౄణో నుటల తి భిగి ఙెయౌాించఖల యౄ. ఐదఽయేలనఽ, థరనికి వభిౄింఙే నఽైనఽ
ఙెయౌాింఙరయౌ.
c. దయకాసఽౄ తాిం-ఏలల సభఖరింగ ాయౄ యించినటలిగ అతరభిటీ అదనింగ సాచిించనటలి ట్ అిండ్స నుార్ యోఖత
ాభాణరలనఽ సింతినౄ భిఙే యధింగ భ క అదికభి/డెైభౄఔియా వ/ఫేధేజిింగ్ నుర్ినయా ాఔటనణో నుటలగ అనిై
దయౄయేజులనఽ సభభిింఙరయౌ.
d. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించఽకోయలని ాతి నుథిసౄ ఽనై భ క అదికభి, ఐఎస్కనల నౄభా భాభౄెటింగ్
సింస ఉతీౄ యృ త ధివతాిం ాతి ని సభభిింఙరయౌ.
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e. ఏథేని నౄభా సభైు, నషి భథిింర నఽలనఽ ఙేటలిలనఽఔుింటే, నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించఽకోయలని
ాతి నుథిసౄ ఽనై వకిౄ సభైుమర్ూ అిండ్స లాస్క అలలసర్ లెైలలన్సూ ాతి ని సభభిింఙరయౌ.
f.

ఆమోథిత వకిౄకి సింఫిందిించిన నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నౄభా భినుజిటభీ సభిికైట్ ాతి ని సభభిింఙరయౌ.

g. ఙేటేి ిందఽఔు ాతి నుథిించిన కయఔలాిం ఔరభింకోసిం లలనౄ, ఆభీోఐ, నఎఫ్ఆర్డిఏ, తనులా కభలమిం జఞభీ
ఙేలన నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యనియోగిించఽకోయలని ాతి నుథిసౄ ఽనై ఎఫ్ఎస్కఈ అింథిించిన లెైలలనఽూలు లాథర
ఆథభౄైజైషన్స లాథర భిజిలేిరషన్స ాతి ని సభభిింఙరయౌ.
4.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస కోసిం దయకాసఽౄ భియౕలన, అయోత యోఖత ాభాణరలు:
a. భిజిలేిరషన్స భింజూయవ కోసిం దయకాసఽౄనఽ భియౕయౌింఙే సభమింలల అతరభిటీ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నఽల నఽించి
ఙేటేి ిందఽఔు సింఫిందిించిన అనిై వవయౘభలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలింథి.
b. నలైయట యషమింలల ఎలాింట క్షనుతిం లాఔుిండర, ాణేకిించి అతరభిటీ కిింథి యటని భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ.:i)

సింస నిమనేించఽఔునై ఎవభౄైధర డెైభౄఔియా వ, పలఖయుభ లు, భ క అదికభి లాథర తన అదికయవలలా
ఔభిదెయవ భ క కయనియుహణరదికభి లాథర భభై నేయవణో అబధర సింఫో దిసౄ ఽనై భభౄవభౄైధర వకిౄ
ఎటఔరడె సవభిించిన నౄభా చటి ిం, 1938లలని లలక్షన్స 42 డిలలని ఉ లలక్షన్స (5) కిింద నేభపెనై
ఏథేని అనయోతలఔు ఖ యమాభ;

ii) ఖతింలల అతరభిటీఙే లెైలలనఽూ లాథర భిజిలేిరషన్స భింజూయవఔు తి యసెభిించఫడిన దయకాసఽౄథరయవణో ాతక్షింగ
కనీ, భోక్షింగ కనీ సింఫింధిం ఔయౌగి ఉధరైభ.
iii) కిింద నేభపెనైటలిగ నలటి లఫడి సభిథిే అవసభలనఽ దయకాసఽౄథరయవ ధృయయేయవయౄభ.
iv) అతరభిటీ యౄను ింథిించిన యోఖణర ాభాణరలనఽ భ క అదికభి, ఐఎస్క న అిందఽఔుధరైభ.
v) తన కయఔలానులనఽ సభయ వింతింగ నియుళించడరనికి తఖా టి ల తన నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస
కయఔలానులు, ఉఔయణిం, యక్షణ ను ింథిన భానవ వనయవ దయకాసఽౄథరయవ ఔయౌగి ఉధరైభ.
vi) దయకాసఽౄథరయవ తన నేయవలల ―నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ‖ అధే థరనిై ఔయౌగి ఉధరైభ.
vii) దయకాసఽౄథరయవ నౄభా కయఔలానులు కఔుిండర ఇతయ కయఔలానులలల నులుించఽఔుింటలధరైభ, యటకి
తగిన అనఽభతేలు/అింగీకభలనఽ సింఫిందిత అతరభిటీలనఽించి ను ింథరభ;
viii) భిజిలేిరషన్స భింజూయవ అధేథి నులల఼థరయవల, ఇతయ ఔా బింటా ాయోజధరలఔు సింఫిందిించినదధే అననుామిం
అతరభిటీకి ఉింథర.
5.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నలటి లఫడి అవసభలు:
a. దయకాసఽౄ థరయవ ఔనీసిం థి లక్షల యౄనుమల నిఔయ యలువనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.
b. దయకాసఽౄథరయవ ఎలా యేళ్లా నిఔయ యలువనఽ నియుళింఙేలా చాడరయౌ. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఆభిఔ సింవతూయిం
భ గిింర నఽించి భూడె ధృలలలార ఏటల ఈ ాఫలవిం ఔయౌగి ఉిండేలా చరయిర్ు అకౌింటింట్ థరుభ సభిగా 
ధియఔభిించిన ధివణరానిై సభభిింఙరయౌ.
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c. నుో ర్ినూో యౌయో నలటి లఫడిథరయవలు సయౘ యథేయౕ నలటి లఫడిథరయవల థరుభ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఈకిుటీ యటలల
సనేఱి హద యౌు ింగ్లు ఏ సభమింలల అబధర నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఙెయౌాింర ఈకిుటీ నలటి లఫడి లాథర
ఔింటా ఫూషన్స 49రణరనిై నేించభదఽ.
6.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభి – అయోత యోఖత ాభాణరలు
నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభి కిింద ఇచిచనటలిగ అయోత భిల త
 ేలలల థేనిధృైధర ధృయయేభచయౌ:
(a) భ ింఫయ, ఇనాూభౄన్సూ ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/లలల; లాథర
(b) ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ అఔుచవభీస్క ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/లలల; లాథర
(c) లిండన్స, చరయిర్ు ఇనాూభౄన్సూ ఇన్సలిటృట్ అయో లబయట్/లలల; లాథర
(d) ళెైదభఫలద్, ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ ఇనాూభౄన్సూ అిండ్స భిస్కె ఫేధేజ్డఫింట్ న఼జీ అయోత; లాథర
(e) టి బదా అయోతణో నుటల దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుింటలనై ఏడరథికి భ ిందఽ ఐథేళ్ా నౄభా అనఽబవిం; లాథర
(f) టి బదా అయోతణో నుటల దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుింటలనై ఏడరథికి భ ిందఽ థేళ్ా ఆభిఔ లేవల యింఖింలల
అనఽబవిం;.

7.

భ క అతికభి యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ
నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభి కిింద ాయౄ యించిన యధింగ యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ అవసభలనఽ
ధృయయేభచయౌ:
a. భ క అదికభి అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథిన నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యక్షణ సింస నఽించి మాపై ఖింటల నుటల
యక్షణ ను ింథి, యక్షణ భ గిింర అనింతయిం అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథిన భీక్ష భిండయౌ నియుళింఙే భీక్షలల ఉతీౄ యృ త
యదిింఙరయౌ.
ా 25 ఖింటల నుటల యక్షణ
b. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభి కిింథి అయోతలలల థేనిధృైధర ఔయౌగి ఉింటే, యళ్ై
ను ింథి, భీక్షలల ఉతీౄ యవృలు కయయౌ:
(i) భ ింఫయ, ఇనాూభౄన్సూ ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/ లలల; లాథర
(ii) ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ అఔుచవభీస్క ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/లలల; లాథర
(iii) లిండన్స, చరయిర్ు ఇనాూభౄన్సూ ఇన్సలిటృట్ అయో లబయట్/లలల; లాథర
(iv) ళెైదభఫలద్, ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్ ఇనాూభౄన్సూ అిండ్స భిస్కె ఫేధేజ్డఫింట్ న఼జీ అయోత;

8.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభికి ట్ అిండ్స నుార్ యోఖణర ాభాణిం
భిజిలేిరషన్సనఽ కోయవఔుింటలనై నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభి కిింథి యోఖణర ాభాణరలఔు భినేతిం
కఔుిండర కిింథి నిఫింధనలనఽ ధృయయేభిచణే యభిని ట్ అిండ్స నుార్ యూన్సగ భిఖణింఙరయౌ–
i. ఆభిఔ చితౄ యథిే;
ii. యక్షలు లాథర అరలు లాఔనుో వడిం;
iii. నుో టీతతుిం;
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iv. భించి ఖ భిౄింర భభిమ ావయౄ న;
v. యభయ ూిం భభిమ నిజఞబతీ; భభిమ
vi. ఎటఔరడె సవభిించినటలిగ చటి ింలల సాచిించిన యధింగ భధవభిౄగ వవహభిింఙేిందఽఔు ఎలాింట
అనయోతలు లాఔనుో వడిం.
9.

ISP & FSE కోసిం ధియఔయణ అవసభలు
a. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఇింతఔుభ ిందఽ నేభపెనై యధింగ నౄభా భభిమ /లాథర ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్
ఙేమడరనికి వఔుౄలని నిమనేించఽకోవచఽచ.
b. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నలైన నేభపెనై ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ థరట ఏథేని ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల భాభౄెటింగ్లల
నులుించఽకోవడరనికి అనఽభతి ించఫడదఽ..
c. జీయత నౄభా, యదరయణ నౄభా, ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెటింగ్ ఙేలేిందఽఔు
నిమనేసఽౄనై ఐఎస్కనలు ఈ నిమింతాణలలా నేభపెనైయధింగ అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలటల ధివణరానిై
ఔయౌగి ఉిండరయౌ.
d. ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేలేిందఽఔు నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించిన ఎఫ్ఎస్కఈలు ఈ నిమింతాణలలా
నేభపెనై యధింగ సింఫింథిత నిమింతాణ సింస జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలటల లెైలలన్సూ లాథర ధివణరానిై ఔయౌగి ఉిండరయౌ.
e. ఎఫ్ఎస్కఈలు సింఫిందిత నిమింతాణ సింస ల థరుభ నియుళించఫడి, ఏథేని తను రలఔు ఫలధత వళింఙరయౌూ
ఉింటలబ. యట కయణింగ నిమింతాణ/చటి ఫదే అతరభిటీలు తీసఽఔుధే ఔరభయక్షణర చయఔు ఖ భికయయౌూ
ఉింటలింథి.

10. ISP కోసిం అయోతలు భభిమ యోఖణర ాభాణరలు:
ISP కి కయయౌూన ఔనీస యథరయోతలు:
a. ఖ భిౄింర ను ింథిన ఫో యవు/సింస నఽించి ఇింటర్ లాథర తతూభాన భీక్షలల ఉతీౄ యృ త.
b. కిింద నేభపెనైటలిగ అతరభిటీ సాచిించిన ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెటింగ్ సింస యక్షణ ను ింథి, అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథిన
ఫో యవు/సింస నఽింట నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భీక్షలల అయోత యదిించి ఉిండరయౌ.
c. IMF భిజిలేిరషన్స యింఖింలల ఙోటల సింనుథిించఽఔుని ఉిండరయౌ.
11. ISP యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ
నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ISP నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భ క అదికభి సాచిించినటలిగ యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ
అవసభలనఽ ఙేయవకోయయౌ.
12. FSE యనియోఖిం
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a. నిమింతాణ సింస నేభపెనై ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెటింగ్ ఙేమడింకోసిం నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస లు
యనియోగిించఽఔుింటలనై FSEలు లెైలలన్సూ/ధివతాిం/ఆథభౄైజైషన్స లాింట యటని జఞభీ ఙేలే అదికయిం ఔయౌగిన
సింఫిందిత అతరభిటీల థరుభ జఞభీ అబన ఙెలా ుఫలటల లెైలలన్సూ/ధివతాిం/ఆథభౄైజైషన్సనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ..
b. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస మోహభిించిన FSE వభిౄించఖల చటి ిం, నిమింతాణలు, నిఫింధనలు, భాయా దయశకలు,
ఉతౄ యవులు తథితభలఔు ూభిౄ అనఽఖ ణింగ కొనయగై ఔరభింలల ఙేటి న కయఔలాిం ఔరభింకోసిం ఇతయ
నిమింతాణ/చటి ఫదే అదికయవలు నేభపెధే తగిన యక్షణ, అయోతలు, అనఽబవిం, ఇతయ అవసభలనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.
13. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు ఙెయౌాించఖల నుభిణోఱఔిం
i.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఙేటి న నౄభా నులల఼లనఽ అబభిించి, లేఔభిించినిందఽఔు నౄభా సింస సింఫిందిత నౄభా
భాభౄెటింగ్ సింస ఔు తనించి భభై ఇతయ వకిౄ లాథర సింస ఔు ఙెయౌాింర జయభదఽ.

ii.

ఐఎస్కనలు నులల఼లనఽ అబభిించినిందఽఔు నౄభా సింస థరుభ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఙెయౌాించఖల నుభిణోఱఔిం
ఎటఔరడె సవభిించినటలిగ చటి ింలలని 40(1), 40(2)ల కిింద అతరభిటీ నేభపెనైటలిగ ఉిండరయౌ.
థీనికి అదనింగ, నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస తభ ఐఎస్కనల నిమాభఔిం, యక్షణ, తభీొదఽ కోసిం లేయ చరభీెల
యౄింలల భాతాఫే జీయత నౄభా ఔింనలనీల నఽించి ఼జు లాథర చరభీెలనఽ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ల఼ుఔభిించవచఽచ.
ఈ ఼జు లాథర చరభీెలు నదట ఏడరథి ఔనేషన్సలల 50రతిం, ఐఎింఎఫ్ ల఼ుఔభిించిన రనయవదే యణ ఔనేషన్సలల థి
రతిం నేించభదఽ. యదరయణ/ఆభోఖ నౄభా యింఖింలల ఇలాింట ఙెయౌాింర జయఖదఽ. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు
ఇలాింట ఼జు లాథర చరభీెలు ఙెయౌాించిన నైదట లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయా దయశకల కిింద యభి ఉతతే
ౄ లనఽ థరకలు
ఙేలే సభమింలల అతరభిటీకి జీయత నౄభా ఔింనలనీలు యృలాడిింఙరయౌ.

iii.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస , నౄభా ఔింనలనీ భధ యసయ ిందింలల ఉనైటలిగ నౄభా లేవ కయఔలానులనఽ
ఙేటేి ిందఽఔు ఼జు ల఼ుఔభిించడరనికి నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస హఔుె ఔయౌగి ఉింటలింథి. కనీ అథి సభమిం, ఔిఱ
ఆదరయింగ ఉిండరయౌ. ిందింలలధే ఼జు నుాతి థిఔనఽ సషిింగ నేభపెధరయౌ.

iv.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించిన FSE అింథిించిన లేవల కోసిం ఆభిఔ లేవ సింస ల నఽించి వభిౄించఖల లేయ
చరభీెలనఽ వసాలు ఙేలే హఔుెనఽ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔయౌగి ఉింటలింథి.

v.

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నుభిణోఱకనికి సింఫిందిించి కాణరల భియౖెభనిై ధృలయభీ నుాతి థిఔన జయనుయౌ.

14. ఐఎస్కనలు, ఎఫ్ఎస్కఈల నుభిణోఱఔిం, ఐఎస్కనల వలస
1. ISP భభిమ FSEల ఔనీస లయ యేతనిం:
(i) నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించఽఔుింటలనై ాతి  ISPకి ధృలఔు యౄ. ఐదఽ యేలఔు తఖా ఔుిండర లాథర
అతరభిటీ ఆమా సభమానికి తఖా టి ల నేభపెింటలనై లయ భాస యేతధరనిై అింథిింఙరయౌ.
(ii) సింఫిందిత నిమింతాణ సింస లఔు వభిౄించఖల భాయా దయశకలఔు అనఽఖ ణింగ ఆభిఔ సింస ల నుభిణోఱకలు
FSEకి ఙెయౌాించఫడణరబ.
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(iii) నలైఔనిన నిమభిం(i)లల అభభిచన నిఫింధననఽ ఉలా ింఘించినటలి ణెయౌలేౄ , నౄభా సింస ఔు ణరఖీదఽ జఞభీ ఙేల,
భిజిలేిరషన్సనఽ యదఽె ఙేలే అవకశ్భ ింటలింథి.
2. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు నౄభా ఏజౄింటా వలస:
(i) నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస లలని ISP అతరభిటీ ISP కోసిం జఞభీ ఙేలన ఙెలా ుఫలటల ధివణరానిై ఔయౌగి ఉిండరయౌ. .
(ii) ఒ వకిౄఖత ఏజౄింట్ తన ాసౄ ఽత ఏజౄనీూ లెైలలన్సూనఽ సభౄిండర్ ఙేల, ఈ నిమింతాణల కిింద నౄభా భాభౄెటింగ్
యక్షణలల నులగాని, అయోత ఔయౌగిన నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భీక్షలల అయోత యదిలేౄ తనించి నౄభా
భాభౄెింటింగ్ సింస లలకి వలసనుో వడిం లాథర ఙేయడిం యధిం కదఽ.
(iii) నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస లల ఐఎస్కనగ లెైలలనఽూ జఞభీ ఙేలన వకిౄని తన ాసౄ ఽత నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస
నఽించి అబింతయ యళత ధివణరానిై ను ింథిణే తనించి, ఏథేని నౄభా ఔింనలనీ, నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ,
లాథర నౄభా ఫోా కిింగ్ సింస లలకి వలస యృమా లిందఽఔు అనఽభతి ించభదఽ.
15. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస కయఔలానుల భిది
1. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస దయకాసఽౄలల భిజిలేిరషన్స ఙేసఽకోవడిం కోసిం అబయ న నలటి లఔుని, అతరభిటీ ఆమోదిం
ను ింథిన యింఖింలల ఉనై ఐఎస్కనలనఽ నిమనేించఽకోయయౌ. అబనటకీ, థేశ్ యౄ ింగ నౄభా యనుభనిై
అబభిింఙేిందఽఔు లాథర లేఔభిింఙేిందఽఔు IMFఔు లేుచి ఉిండరయౌ;
2.

―నుాింతిం‖ అింటే నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భిజిలేిరషన్స ఙెలా ుఫలటల అబయ జిలాాగ నియుచిించవచఽచ.

3. అతరభిటీకి దయకాసఽౄ సభభిించఽఔుధే సభమింలల నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఎించఽఔునై నుాింణరనిై సషిింగ
ాయౄ యింఙరయౌ. నదటయభిగ భిజిలేిరషన్స భింజూయవ ఙేలే సభమింలల IMF ఆమన ఎింనఔలలని ఔ జిలాాలల
భాతాఫే ఆ఼సఽలనఽ ఏభటల ఙేమడరనికి అనఽభతి ింఙరయౌ;
4. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు నూయిం నృలల భిజిలేిరషన్స ఙేలన యింఖింలల అతరభిటీని ను ిందఽయఙరయౌ.
5. భిజిలేిరషన్స రనయవదే యణకోసిం దయకాసఽౄ ణరానిై థరకలు ఙేసౄ ఽిండగ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భభినిై
నుాింణరలఔు దయకాసఽౄ ఙేమవచఽచ.
6. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస రనయవదే యణ దయకాసఽౄ తాింలల భానవ వనయవల మోహభిింర లాింటయ సయౘ
ఎించఽఔునై నుాింణరలలల ఏభటల ఙేమనఽనై కభలమ యవభలనఽ నేభపెధరయౌ. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస
తభ కయఔలానులనఽ యసౄ భిించడరనికి కోె జిలాాఔు ాణేకిించిన భ క అదికభిని ఔయౌగి ఉిండరయౌ. అదనర
నుాింణరలు యనఽఔలతల ఆదరయింగ భిఖణించఫడెణరబ.
7. రనయవదే యణ దయకాసఽౄలల నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస అదనర నుాింణరలనఽ ఎించఽకోఔుింటే, భిజిలేిరషన్స ఙేలన
అసలు పౌగోయఔ భిదికోసిం రనయవదే యణ భిఖణించఫడెతేింథి.
8. భిజిలేిరషన్స రనయవదే యణకోసిం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే సభమింలల నుాింతింలల భాయవకోసిం నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస
కోయవకోవచఽచ. రనయవదే యణ దయకాసఽౄలల భానవ వనయవల మోహభిింర తథితభలు సయౘ కొతౄ గ ఎించఽఔునై
నుాింణరలలా ఏభటల ఙేమనఽనై కభలమ యవభలనఽ సభభిింఙే నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నఽ ఫటి అతరభిటీ ఆ
అబయ ననఽ భిఖణసఽౄింథి.
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16. ISP యషమింలల నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యధఽలు, ఫలధతలు
1. అతరభిటీనఽించి భిజిలేిరషన్సనఽ ను ింథిన నైదట నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నౄభా యనుయ కయఔలానునిై
ఙేటేి ిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలణో ిందిం ఔుదఽయవచకోవచఽచ.
2. యేతనిం, నుోా ణరూహఔిం నుాతి థిఔన లెైలలనఽూ ను ింథిన ISP భభిమ

FSEలనఽ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస

నుోా తూళింఙరయౌ.
3. కిింథి వవయౘభలనలై సింస నిమనేించఽఔునై ISPణో నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔుదఽయవచఔుింటలనై ిందిం
సింఫిందిత నిమభాలు, నిఫింధనలనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.—
a. నృభా భాభౄెటింగ్ సింస లల నుతా
b. సాచిత ావయౄ ధర నిమభావయ,
c. అభ్కల ాకమ
ిర లు/నిఫింధనలు తథితభలు.
d. నుభిణోఱఔింi. ISPలు నులల఼లు అబభిించి, లేఔభిించడింకోసిం నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ISPకి ఙెయౌాించఖల నుభిణోఱఔిం
యేతనిం, నుోా ణరూహఔిం నుాతి థిఔన ఉిండరయౌ..
ii. నలైన నేభపెనై ఔనీస నణరౄనికి అదనింగ, ISPల నితీయవ ఆదరయింగ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస లు
అదనర నుోా ణరూహకలనఽ ఙెయౌాించవచఽచ. అతనికి, నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు భధ ఔుదఽయవతేనై
ఉథో ఖ ిందింలల పలఖింగ యటని భ ిందసఽౄగధే ాఔటించఫడెణరబ.
e. 27(2) (నృ) కిింద అనఽభతి ించిన యటలల నేనయౘబించి భిజిలేిరషన్స కలిం సిందయౌింగ ISPని ఉథో ఖిం నఽించి
ఎలాింట భిల తేలలానా నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఎలాింట భిల త
 ేలలానా డిల్స్క ఙేమడిం యధిం కదఽ.
f. ISP తన మజభానిలల ఏథెైధర భాయవ ఙేసఽకోయలనఽఔుింటే నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భిజిలేిరషన్స రనయవదే యణ
సభమింలల కనీ ఈ నిమింతాణలలలని నిమింతాణ 27(2)(నృ) లల యౄను ింథిించినటలిగ నిఫింధనల ూభిౄకి
సింఫిందిించి నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఔు భజీధరభా సభభిింఙే భాయా ింలల కనీ జయగయౌ.
4. ISPలు అబయిందఽఔు, సాచిత యక్షణ, ధియఔయణ ను ిందడరనికి, ఉథేెయించిన వఔుౄలఔు నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస
సయౘమడరయౌ.
5. ISP కయఔలానుల నియింతయ ాకిరమ కొనయగైలా నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస చాడరయౌ. ఈ నిమింతాణలు, ISPల
ావయౄ ధర నిమభావయకి అనఽఖ ణింగ అథి ఫలధత వళింఙరయౌ.
17. అతరభిటీ థిశ్గ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యధఽలు, ఫలధతలు
నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ఙేమాయౌూనయ
a. 30భోజులలార భతూయుఔింగ అతరభిటీకి యృింటధే ధనటలై ఙేలేిందఽఔు ఙేటలియౌూనయ:
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i)

నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస కయఔలానుల భిదికి సింఫిందిించి అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన భిజిలేిరషన్స లతి లల ఏథేని
భాయవ;

ii) అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన ISP భిజిలేిరషన్స లతి లల ఏథేని భాయవ;
iii) నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నిమనేించఽఔునై ఏథేని ఇతయ నిమింతాణ సింస భిజిలేిరషన్సనఽ ఔయౌగిన ఏథేని FSE
ళెయౌుింగ్ భిజిలేిరషన్స లతి లల ఏథేని భాయవ;
iv) భజఞింఖిం (ఱేర్ యటల భాయవ సయౘ), మాజభానిం, డెైభౄఔియా వ/పలఖయుభ లలా ఏథేని భాయవ;
v) ఏథేని ఇతయ నిమింతాణ/చటి ఫదే అతరభిటీ థరుభ ఏథేని ఔరభయక్షణర చయలు లాథర దభరౄ.
b. నౄభా యనుభనిై అబభిించడరనికి ఫలధఽలెైన ISPలు నుో టీ యభయ ూిం, అయోత ఔయౌగి, అవసయఫైన యక్షణ ను ింథి,
అతరభిటీ నేభపెనైటలిగ భీక్షలల ఉతీౄ యవృలెై ఉిండరయౌ;
c. అభలలా ఉనై కలింలల తనిసభిగ యృలాడిింఙరయౌూనయ నేనయౘబించి, తన ఔా బింటా భ ిందసఽౄ అనఽభతి 
ను ిందఔుిండర తన దిఱికి వచిచన తన ఔా బింటా ఖ భిించిన ఎలాింట గోఫైన సభాఙరభనీై ఫమటనలటిభదఽ.
d. ఎటఔరడె సవభిించినటలిగ భధవభిౄణరులఔు వభిౄించఖల IRDA (ాఔటన & యృలాడి) నిమింతాణ, 2000ఔు
ఔటలిఫడి, నౄభా టా అవగహననఽ యసౄ ితిం ఙేలేిందఽఔు చయలు ఙేటలియౌ.
e. భిజిలేిరషన్స జఞభీ ణేథీ, థరని ఙెలా ుఫలటల, అనఽభతి ించిన యనుయ కయఔలానుల జఞనృణర, భదఽ భియౖెయ
నియుహణ ాకమ
ిర , అింఫ డ్సూఫేన్స జఞనృణర, వభిౄించఖల లతి కిింద అవసయఫైనథిగ పలయింఙే ఇలాింట ఇతయ
సింఫిందిత సభాఙరయిం కభలమిం/ని యనింలల ాదయశన.
f.

నిఫింధనలు, నిమింతాణలు, ఉతౄ యవులు, భాయా దయశకలు సయౘ అదరభిటీ జఞభీ ఙేలనయ సయౘ ఎటఔరడె
సవభిించినటలిగ చటి ిం కిింద వభిౄించఖల అనిై యకల యౌలపలలఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండడిం.

g. భ ిందఽఔుయృమా ల ఏభటల
ా , లాథర నూాింఙెైజీ సింస గ కఔుిండర ాజఞ ాయోజధరయ ిం ని ఙేలే యధింగ భిజిలేిరషన్స
నిమభాలఔు

అనఽఖ ణింగ

తన

యధఽలనఽ,

నఽలనఽ

నియుళించి,

ణరభ

నిమనేించఽఔునై

ఉథో ఖ లు/వఔుౄలు నిఫింధనల ఉలా ింగనలఔు నులడే క్షింలల యభి తను రలఔు ఫలధత వళించడిం;
h. నిమింతాణల కిింద కయయౌూనటలిగ వితి ౄ ధృైరణ ూచీ ింద నౄభా యక్షణనఽ నియుళించడిం;
18. నౄభా ఔింనలనీల థిశ్గ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యధఽలు భభిమ ఫలధతలు
ఎటఔరడె సవభిించిన చటి ింలలని లలక్షన్స 42 డి కిింద నౄభా భధవభిౄగ ని ఙేలేిందఽఔు భిజిలేిరషన్స ను ింథిన నైదట
నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నౄభా యనుయ కయఔలానునిై ఙేటేి ిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలణో ింథరలు ఙేసఽకోవచఽచ.
ఈ ిందింలల కిింథి అింరలు ఉింటలబ.
(a) నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస ణో నులుించఽకోవడిం
(b) సాచిత ావయౄ ధర నిమభావయ,
(c) అభ్కల ాకిరమలు/నిఫింధనలు తథితభలు.
(d) నుభిణోఱఔిం నుాతి థిఔ
(e) కల నియుహణ
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(f) భికయవులు ించఽకోవడిం
(g) ఉతతి ౄ యక్షణ
(h) ఙెయౌాింరలఔు సింఫిందిించి భిజయవుఫలింఔు ఆఫ్ ఇిండిమా థరుభ న఼ానేమింల వసాలు, ఐఎింఎఫ్, నౄభా
సింస భధ ఔుథిభిన ిందిం సిందయౌింగ యసయిం అింగీఔభిించినటలిగ ఉధరైబ.
19. ణరఖీదఽణో నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస భిజిలేిరషన్స యదఽె
అతరభిటీ కిింథి యటలల ఔట లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ కయణరలణో భిజిలేిరషన్సనఽ సలలిండ్స ఙేమవచఽచ లాథర యదఽె
ఙేమవచఽచ:
i)

ఎటఔరడె సవభిసౄ ఽనై యధింగ చటి ింలలని 42 డి లలక్షన్సలలని ఉ లలక్షన్స (5) కిింద నేభపెనై ఏథేని అనయోతలణో
భిజిలేిరషన్స కలింలల ఏ సభమింలల అబధర ఫలధడెతేింటే;

ii) ఎటఔరడె సవభిసౄ ఽనై చటి ిం, థరని కిింద ఐఆర్డీఏ చటి ిం 1999, నిఫింధనలు, నిమింతాణలు, భాయా దయశకలు,
ణరఖీదఽలు, ఉతౄ యవులలలని కిింథి యకలెైన యటని ఉలా ింఘలేౄ :
a. అతరభిటీకి అవసయఫైనటలిగ నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస గ తన కయఔలానులఔు సింఫిందిించిన ఏథేని
సభాఙరభనిై ాదభిశించడింలల యపలఫైణే;
b. తరడె లాథర అయసౄ వ సభాఙరభనిై ాదభిశలేౄ ; లాథర భిజిలేిరషన్సనఽ ను ింథే సభమింలల సభభిించిన
దయకాసఽౄలల యసౄ వ యషమాలనఽ థరచి నలటిడిం జభిగిణే లాథర యృలాడిించడింలల యపలఫైణే;
c. ఔా బింటా డెైభౄఔియా వ లాథర ఇతయ ఉథో ఖ లు లాథర భిచమఔయౄ గ నిఙేలే భభౄవభౄైధర వకిౄ నఖదఽ లాథర భభో
యౄింలల తగిాింరలు లాథర ాలలపలలఔు నులడిణే;
d. ఈ నిమింతాణలలా నేభపెనైటలిగ తన ఫలధతలనఽ నియుళించడింలల యపలఫైణే;
e. భిజిలేిరషన్స భింజూయవ ఙేలన అింరనికి సింఫిందిించిన ఏథేని నిఫింధలనఔు అనఽఖ ణింగ నడచఽకోవడింలల
యపలఫైణే;
f.

ISP యషమింలల నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యధఽలు, ఫలధతలఔు అనఽఖ ణింగ నడచఽకోవడింలల యపలఫైణే;

g. అతరభిటీ యషమింలల నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యధఽలు, ఫలధతలఔు అనఽఖ ణింగ నడచఽకోవడింలల యపలఫైణే;
h. నౄభా ఔింనలనీల యషమింలల యషమింలల నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస యధఽలు, ఫలధతలఔు అనఽఖ ణింగ
నడచఽకోవడింలల యపలఫైణే;
iii) మోసూభిత కల్ూ లాథర తరథో వటి ించి అభ్ఔిం జభినణే;
iv) నులల఼థరయవల ాయోజధరలు లాథర ాజఞ ాయోజధరనికి వతి భైఔఫైన భాభాలలా చయలు.
20. ISP భభిమ FSE ావయౄ ధర నిమభావయ
ఙెలా ుఫలటల ధివతాిం ఔయౌగిన ాతి  ISP కిింద నేభపెనై ావయౄ ధర నిమభావయకి ఔటలిఫడి ఉిండరయౌ:
(i) ాతి  ISP ఙేమాయౌూనయ,--a. తన ఖ భిించి, ణరనఽ ISPగ ఉనై నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస నఽ ఖ భిౄింజైమాయౌ.;
84

b. డిభాిండ్స ఫేయఔు ఆనేక్షథరయవఔు తన ధివతాిం యవభలనఽ యృలాడిింఙరయౌ;
c. ఇవుజూరతేనై నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై యృలాడిించి, నౄభా ఉతతి ౄ కి లనూయవూ ఙేలే
సభమింలల ఆనేక్షథరయవడి అవసభలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ;
d. ఔా బింటా ఔు అవసభల యరలాషణలనఽ ఙేటలియౌ;
e. ఏభటల ఔయౌగిన నౄభా సింస ల ఉతతే
ౄ లనఽ నుో లాచయౌ;
f.

ఔా బింటా అవసభల ఆదరయింగ ఉతతి ౄ ని లనూయవూ ఙేమాయౌ;

g. ఇవుజూరతేనై నౄభా ఉతతి ౄ థరుభ వసాలు ఙేలే న఼ానేమింనఽ సాచిింఙరయౌ;
h. ఆనేక్షథరయవ కోభిణే, ఇవుజూరతేనై నౄభా ఉతతి ౄ కి సింఫిందిించిన నుభిణోఱఔిం యబలనఽ యృలాడిింఙరయౌ;
i.

నౄభా కింటలాఔుి కొధేసభమింలల నౄభా సింస ాతి నుదన తాింలల అవసయఫైన సభాఙరయ సుపలయనిై, యసౄ వ
సభాఙరభనిై యృలాడిింఙరయౌూన నుాభ కతనఽ ఆనేక్షథరయవఔు యవభిింఙరయౌ.;

j.

ఆనేక్షథరయవ యౘనిఔయఫైన అలయటల
ా , నిలఔడలానే ఏథెైధర ఉింటే ాతి నుదన ణరానికి సభభిసఽౄనై ాతి నుదనణో
నుటల థరనిని నియేథిఔ యౄింలల (నౄభాగోత నియేథిఔ అని నయౌఙే), ఆనేక్షథరయవ ఖ భిించి అనిై యకలుగ
అయ వింతఫైన యఙరయణలు ఙేటి న తభుత ాతి నుదనఔు అింగీకయిం ణెలడరనికి సింఫిందిించి ింద
నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేమవచచధే అింరలనఽ నౄభా సింస దిఱికి తీసఽఔుభయయౌ.;

k. నౄభా సింస ాతి నుదననఽ అింగీఔభిించిింథర లాథర తి యసెభిించిింథర అధే యషమానిై ఆనేక్షథరయవఔు సకలింలల
ణెలనుయౌ;
l.

నౄభా సింస వదె ాతి నుదన ణరానిై థరకలు ఙేలే సభమింలల అవసయఫైన దయౄయేజులనఽ ను ిందడిం,
ాతి నుదననఽ ూభిౄ ఙేమడిం కోసిం ఆ తభుత అడిగిన ఇతయ దయౄయేజులనఽ ను ిందడిం;

m. కౄాబమ్లనఽ భిషెభిించడరనికి నౄభా సింస

కయయౌూన యటకి అనఽఖ ణింగ నులల఼థరయవలు లాథర

కౄాబమ్థరయవలు లాథర లనృె థరయవలఔు అవసయఫైన సయౘమానిైఅింథిించడిం;
n. అవసయఫైన ఙోట ధరనేధేషన్స లాథర అలలైన్సఫింట్ లాథర చియవధరభా భాయవ లాథర ఐచిికల ాయోగనిై
ాపలయతిం ఙేలేలా ాతి  వకిౄఖత నులల఼థరయవఔు సలయౘ ఇవుడిం, అవసయఫైన ఙోట అవసయఫైన సయౘమిం
అింథిించడిం;
o. కౄాబమ్నఽ లావధృతౄవచచధే కౄాబమ్ లాథర సింగటనఔు సింఫిందిించి ఔా బింట్ నఽించి ల఼ుఔభిించిన ఏథేని
సభాఙరభనిై జఞిం లాఔుిండర భ ిందఽఔు ిండిం;
p. నౄభాసింస నియృ మిం లాథర కౄాబమ్ల ఖ భిించి ఔా బింట్ఔు జఞిం కఔుిండర సలయౘ ఇవుడిం;
q. యనియోఖథరయవ తరథో వ టి ఔుిండర లాథర అతి శ్మిం ఙేమఔుిండర నులల఼లఔు సింఫిందిించిన నియేథిఔలు
అింథిింఙేలా చాడడిం;
r.

ఎటఔరడె సవభిించఫడినటలి చటి ింలలని 64-VB లలక్షన్సఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండేలా చాడడిం;

s.

ఔనేషన్స/నుభిణోఱకనిై తగిాించడిం, ించఽకోవడరనిై నిఱేదిసౄ ా ఎటఔరడె సవభిించఫడెతేనైటలిగ
చటి ింలలని లలక్షన్స 41కి ఔా బింట్ శ్రదేనఽ తీసఽఔుభవడిం;
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t.

అభలలా ఉనై AML భభిమ KYC భాయా దయశకలఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండడిం.

u. ఔా బింటా

యషమింలల యరుసనుతాింగ ఫలుఖ త, సింక్షోబ భిల తేలు తలెతి ౄనరడె యషమాలు

యృలాడిింఙరయౌ;
v. వితి ౄ యఫైన ావయౄ నలలనా, నులల఼థరయవలాయోజధరలఔు సింఫిందిించి, తన యధఽలనఽ నియుళించడింలలనా
ఖ భిౄింరను ింథిన

ాభాణరలనఽ

అనఽసభిింఙరయౌ.

ఎటఔరడె

సవభిించఫడెత

వచిచన

చటి ిం,

ఎటఔరడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై ఐఆర్డిఏ చటి ిం, 1999, ఐఆర్డిఏ (నులల఼థరయవల ాయోజధరల సింయక్షణ
నిమింతాణలు 2002, ఐచిిఔ నిమింతాణలు, భాయా దయశకలు, ఉతౄ యవులు, ఆథేరలఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండరయౌ.
(ii) ISP ఙేమభనియ,-a. ఙెలా ుఫలటల ధివతాిం లాఔుిండర నౄభా యనుభనిై అబభిించడిం లాథర లేఔభిించడిం,
b. ాతి నుదన తాింలల ఏథేని యసౄ వ యషమానిై యడిచినలటేిలా ఆనేక్షథరయవని నేాభైనించడిం;
c. ాతి నుదన అింగీకయింకోసిం నౄభా సింస ఔు సభభిించిన ాతి నుదన తాింలలనా లాథర దయౄయేజులలలనా
తరడె సభాఙరభనిై సభభిింఙేలా ఆనేక్షథరయవని నేాభైనించడిం;
d. ఆనేక్షథరయవణో అభభదగ ావభిౄించడిం;
e. ఏథేని ఇతయ నౄభా భధవభిౄ ాతి నుథిించిన ఏథేని ాతి నుదనణో జోఔిం ఙేసఽకోవడిం;
f.

తన నౄభా సింస ఇవుజూరతేనై భైటా ల, ాయోజధరలు, నిమభ, నిఫింధనలఔు ననైింగ ఇవుజూడిం;

g. నౄభా కింటలాఔుి కిింద లనృె థరయవనఽించి వసఽౄనై య భ ్లల యటలనఽ డిభాిండ్స ఙేమడిం లాథర ల఼ుఔభిించడిం;
h. ాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేసఽఔుని, ఆ యదఽె జభిగిన భూడేళ్ాలలర తననఽించి కొతౄ ాతి నుదననఽ అిందఽఔుధేలా
నులల఼థరయవనఽ నియోిందిించడిం;
iii) తన థరుభ లేఔభిించిన నౄభా యనుభనిై సింయక్షిించఽఔుధే ఔరభింలల ాతి  ISP నిభీృత సభమింలల నులల఼థరయవలఔు
ధనట భాటగ, భతూయుఔింగ ధనటీసఽ ఇవుడిం థరుభ నులల఼థరయవలు సకయింలల న఼ానేమింల ఙెయౌాింఙేలా
చాలేిందఽఔు అనిై ామణరైలు ఙేమాయౌ;
iv) FSE: ాతి  FSE నిభిేషీ కయఔలానునిై యయేక్షిింఙే నిమింతాణ/చటి ఫదే అతరభిటీ థరుభ సాచిింఙే ావయౄ ధర
నిమభావయకి ఔటలిఫడి ఉిండరయౌ.
v) ISP ావయౄ ధర నిమభావయ ఉలా ింగన: నలైన నేభపెనై ావయౄ ధర నిమభావయకి ISP ఔటలిఫడి ఉిండరయౌ. ISP, IWFలనలై
ఏథేని భదఽ వలేౄ అతరభిటీ యభినలై ఔరభయక్షణ చయ తీసఽఔుింటలింథి.
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అదరమిం 5
జీయత నౄభా యొఔె చటి ఫదే ఫైన లథే రింణరలు
అదరమిం భిచమిం
ఔ జీయత నౄభా ింథరనిై రలింఙే అింరలానేట ఈ అదరమింలల, భనిం చభిచయౄిం. ఈ అదరమిం
జీయత నౄభా ిందింలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిించి ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
ధేయవచఔుధే అింరలు

B. నౄభా ింథరలు – చటి ఫదే ఫైన అింరలు భభిమ ాణేఔ లక్షణరలు
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A. నౄభా ింథరలు – చటి ఫదే ఫైన అింరలు, ాణేఔ లక్షణరలు
1. నౄభా ింథరలు – చటి ఫదే ఫైన అింరలు
a) నౄభా ిందిం
నౄభా ఔ ిందిం ఙేసఽఔునైఅగిరఫింటల. నౄభా సింస నిభిెషిఫన
ై , ాణేఔఫైన భిసఽెలకి ఔ ధయకి లాథర
న఼ానేమింకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌించడరనికి అింగీఔభిసౄ ఽింథి. ిందిం ఙేసఽఔునై అగిరఫింటల ఔ నౄభా నులల఼
యౄిం తీసఽఔుింటలింథి.
b) నౄభా ిందింలల ఉిండే చటి ఫదే ఫన
ై అింరలు
ఇరడె భనిం ఇఔెడ కొనిై యకల నౄభా ిందిం లక్షణరల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. నౄభా ింథరలని
రలసౄ ఽనై కొనిై ధరమయఫైన లథే రింణరయౌై ఇరడె చాథరెిం.
కీలకింశ్ిం
ఇయవ నుభీిల భధ ఉిండే ఔ ింద అగిరఫింటల చటి యఫన
ై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయృైనథి. ఇిండిమన్స
ిందిం మాక్ి 1872 ాకయిం నౄభా ింథరలణో సయౘ పలయతథేశ్ింలలని అనిై ింథరలనఽ రలసౄ ఽింథి.
ఔ నౄభా నులల఼ నౄభా సింస అధే ఔింనలనీ, నౄభాథరయవ అధే నులల఼థరయవ - భౄిండె నుభీిల భధ ఏయడే
ిందిం. ఇథి పలయతీమ ిందిం చటి ిం 1872లల ను ిందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙేసౄ ఽింథి.
చితాిం 1: నౄభా ిందిం

c) ఙెలా ుఫలటబయ ిందింలలని అింరలు
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చితాిం 2: ఙెలా ుఫలటబయ ిందింలలని అింరలు

ఙెలా ుఫలటబయ ిందింలలని అింరలు :
i.

ాతి నుదన భభిమ ఆమోదిం

ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄకి ఏథెైధర ఔ ని ఙేమడరనికి తన ఇయౖినిై ణెయౌనధర లాథర ఏ యషమాధృైైధర అలా
ఙేమవదె ని యభిించిధర ఆ నికి అవతయౌ వకిౄ సభ్తి  ను ింథే ఉథేెశ్ింణోధే ఙేల,ేౄ అథి ఔ ఆపర్ లాథర
ాతి నుదన ఙేసౄ ఽనైటలి భిఖణించఫడెతేింథి. యదరయణింగ, ాతి నుదఔుడె (proposer) థరుభ
ాతి నుదన ఙేమఫడెతేింథి. నౄభా సింస థరుభ అింగీఔభిించఫడెతేింథి.
ఆపర్ ఇవుఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన ల఼ుఔితి ని ణెయౌమజైలనటేి .

అిందఽవలా అింగీఔభిించినటేి .

ల఼ుఔభిించఫడిన ాతి నుదన యగెనిం అవరతేింథి.
ల఼ుఔితి  ాతి నుదఔుడికి ణెయౌమజైమాయౌూన అవసయిం ఉింథి. పయౌతింగ ఔ ిందిం యౄిం థరలుచతేింథి.
ఔ ాతి నుదఔుడె నౄభా నులల఼ నిఫింధనయౌై అింగీఔభియౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణరౄనిై ఙెయౌాించడిం
థరుభ తన అింగీకభనిై ణెయౌమజైయౄ డె. ాయౄ వనకి ల఼ుఔితి  లనించిన తభుత, అథి నదట
న఼ానేమింగ భాయవతేింథి. అరడె ఆ ాతి నుదన నులల఼గ భాయవతేింథి.
ఔయేళ్ ఏథెధ
ై ర షయతే నలటిఫడినటా బణే, అథి కౌింటర్ ఆపర్ అవరతేింథి.
నులల఼ ఫలిండె ింథరనికి యక్షిం అవరతేింథి.
ii. భిఖణన (Consideration)
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భిఖణన అింటే ింద నుభీిలకి కొింత యసయ ాయోజనిం ఉిండేలా ఉిండరయౌ.

నౄభాథరయవ నఽించి

న఼ానేమిం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభియౘయిం ఙేయౄ భధే యగెనిం నౄభా సింస నఽించి ఔ భిఖణన.
iii. నుభీిల భధ అగిరఫింటల
ఇయవ క్షాల కై యషమానిై కై అయ ింలల అింగీఔభిింఙరయౌ. భభోలా ఙెనులింటే, ఇయవ నుభీిల భదర ఔ
సభనుమ దో యణలల ―అింగీకయిం‖ (consensus ad-idem) ఉిండరయౌ. నౄభా సింస , నులల఼థరయవ కై
యషమానిై కై అయ ింలల అింగీఔభిింఙరయౌ.
iv. లేుఙరి అింగీకయిం (Free consent)
ఔ ిందింలలకి ాయేయసఽౄనైరడె లేుఙరి అింగీకయిం (free consent) ఉిండరయౌ.
ఈ కయణిం కనరడె అింగీకయిం లేుచిగ ఇచిచనటల
ా ఙెఫడెతేింథి
 నియోింధిం
 అనఽచిత ాపలవిం
 మోసిం (నూాడ్స)
 తరగ ణెయౌమజైమడిం
 ను యనుటల
ఔ అగిరఫింటల సభ్తి  నియోింధిం నైథర, మోసిం లాథర భామ వలాా సింబయించినరడె, ఆ అగిరఫింటల
ఙెలాదఽ.
v. నుభీిల యభభూలు
ింథరనికి ఙెింథిన భౄిండె నుభీిల ిందింలలకి ాయయ
ే ించడరనికి

చటి ఫదే ింగ అయవోలెై ఉిండరయౌ.

నులల఼థరయవ ాయౄ వననలై సింతఔిం ఙేలే సభమానికి ఫేజయవ వమసఽూ ఔయౌగి ఉిండరయౌ, అలాగై అతడి
భానలఔ ఆభోఖిం ఫలఖ ిండరయౌ, అింణే కఔుిండర అతడె చటి ాకయిం అనయవోడిగ ఉిండకదఽ. ఉథరహయణకి,
ఫైనయవా నౄభా ింథరలలలకి ాయయ
ే ించ భదఽ.
vi. చటి ఫదే త
ింద వసఽౄవర చటి యఫైనథి అబ ఉిండరయౌ. ఉథరహయణకి, చటి యయవదె ఫన
ై చయల కోసిం ఏ నౄభా
లనించదఽ. వసఽౄవర లాథర భిఖణన చటి యయవదె ఫన
ై అటలవింట అింగీకయిం ఙెలాదఽ. ఒ నౄభా ిందింలల
వసఽౄవర చటి ఫదే ఫన
ై వసఽౄవర.
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కీలకింశ్ిం
i.

నియోింధిం - ధేయూభిత యదరధరల థరుభ తి ౄ డి ఙేమడిం జయవఖ తేింథి.

ii. అనఽచిత ాపలవిం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిింనలై ఆదితిం ఙెలాబింఙే యభయూిం ఉనై ఆఫ,
ఇతయవల నఽించి అనఽచితఫన
ై ాయోజనిం ను ిందడరనికి తన హద థరని యడినరడె.
iii. మోసభ (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాతి నిధిం థరుభ అతనఽ లాథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా
ఙేలేిందఽఔు నేాభన
ై యౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔింగ థరచినలటి గనీ లాథర యటని తరగ
ణెయౌమజైమడిం వలా గనీ అలాింట మోసిం తలెతౄ ేతేింథి.
iv. ను యనుటల Mistake - ఔభి జఞానింలల లలిం లాథర ఔ యషమిం leda ఔ సింగటనని యశ్ులించడిం
లాథర యవభిించడింలల లలిం. ఇథి ిందిం యషమభ ఖ భిించిన అవగహనలలనా భభిమ అింగీకయ
తాింలలనా లలిం తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽింథి.
2. నౄభా ింథరలు – ాణేఔ లక్షణరలు (Special features)
a) ఉఫభిరభ లైడ్సూ (Uberrima Fides) లాథర భిూయృ యరుసిం (Utmost Good Faith)
ఒ నౄభా ిందిం నుటింఙే నుాథనేఔ సాణరాలలా ఇథి ఔట. థీనిై ఉఫభిరభ లడ్స
ై ూ అని ఔడర అింటలయవ. అింటే
ిందింలల ఉనై ాతి  నుభీి నౄభా యషమానికి సింఫిందిించిన అనిై భ కఫన
ై యసౄ యల యృలాడిింఙరయౌ.
భించి నభ్కని (good faith) కీ, భిూయృ యరుసిం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణేడర ఉింథి.
యదరయణింగ యణజయఫన
ై అనిై ింథరల లాయథేయలనీై భించి నభ్ఔిం నైథే జభిగినుో త ఉింటలబ .
యటలలా ఎఔెడర మోసింగనీ ,ఔటింగనీ ఉిండవర. భించి నభ్కనిై నుటింఙరయౌూన ధరమయఫైన (legal)
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔింథరయవ, కొనఽగోలుథరయవకి ిందిం ఖ భిించి ఎలాింట సభాఙరయభూ
యృలాడిించఔడదధే నిఫింధన నుటించనవసయిం లాదఽ.
ఇఔెడ

―కొనఽగోలుథరయవనిథే

ఫలధత‖

(Caveat

Emptor)

నిమభిం

నుటించఫడిింథి.

అింటే.

కొనఽగోలుథరయవని ళెచచభిించడిం.
ిందింలల ఉనై నుభీిలు ిందింలల ఉనై యషమిం ఖ భిించి ఎింణో నియతింగ భియౕయౌింఙరయౌ. అలాగై ఔ నుభీి
భభపఔ నుభీిని తర ణోావ టి ించనింతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడు ింత వయఔ, అవతయౌ
నుభీి ింథరనిై తనించఽఔుధే (avoid) ారలై ఉిండదఽ.
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భిూయృ యరుసిం (Utmost Good Faith): నౄభా ింథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయింగ
ఙేసఽఔుని నడెయౄబ.. ిందిం యషమిం ఔనినించనథి. నలైగ ధేయవగ

భియౕయౌించిధర లాథర నౄభా సింస

అనఽబవిం థరుభ గనీ అింత సఽలబింగ ణెయౌలే అవకశ్ిం లాదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄ యలు, యట సుపలవయింగ
ాతి నుథిించినయభి (proposer)కి భాతాఫే ణెయౌల ఉిండవచఽచ. అిందఽకై నౄభా సింస తయచఽగ సభాఙరయిం
కోసిం ాతి నుదఔులనలై ూభిౄగ ఆదరయడి ఉింథి.
అిందఽవలా నౄభా యషమభ ఖ భిించిన భ కఫైన సభాఙరయిం

(material సభాఙరయిం ) అింణర నౄభా

సింస లఔు ణెయౌమదఽ కఫటి థరనిై సింూయృ ింగ యృలాడిింఙరయౌూన చటి యఫైన ఫలధత ాతి నుదఔుడెకి ఉింథి.
ఉథరహయణ
డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కోసిం ఔ ాతి నుదన (ానుో జల్) ఙేరడె. నులల఼ కోసిం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే
సభమింలల, డేయడ్స డమాఫటస్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యది నియయణఔు చికితూ తీసఽఔుింటలధరైడె. కనీ
డేయడ్స జీయత నౄభా సింస ఔు ఈ యసౄ యనిై యృలాడిించలాదఽ. జీయత నౄభా సింస జఞభీ అిందఽవలన డేయడ్సకి
భ నలైొ ఏళ్ా వమసఽ. అిందఽవలా జీయత నౄభా సింస డేయడ్సని యృైద భీక్ష ఙేబించఽకోభని అడఖఔుిండరధే
అతడికి నులల఼ జఞభీ ఙేలింథి. కైవలిం కొనిై సింవతూభలలలధే, డేయడ్స ఆభోఖిం భభిింత క్షీణించిింథి. అతడిని
ఆసఽతి ాలల ఙేభచయవ. డేయడ్స ఇఔ కోలుకోలాదఽ. తభుత కొథిె భోజులలా అతడె భయణింఙరడె. జీయత నౄభా సింస కి
ఔ థరయ ఙేమఫడిింథి.
జీయత నౄభా సింస థరయ తి యసెభిించడిం చాల, డేయడ్స

ధరనేనీ ఆశ్చయడరుడె. నౄభా సింస థరని

భిరోధనలల డేయడ్స నులల఼ కోసిం దయకాసఽౄ ఙేలే ధరటకై భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనైటల
ా గనా, అలాగై ఈ
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔింగధే డేయడ్స థరచి నలటి నటలిగనా ణేయౌింథి. అిందఽవలా నౄభా ిందిం ఙెలాదని
ాఔటించఫడిింథి, అింణేకఔ థరయ ఔడర తి యసెభిించఫడిింథి.
భ కఫైన సభాఙరయభింటే నౄభా సింస లు ఈ కిింథి యటని నియృ బించఽఔుధేిందఽఔు యలుగ ఇఙేచసభాఙరయిం
:

 యయవ భిసఽెని అింగీఔభిించవఙరచ లాథర?
 ఔయేళ్ అింగీఔభిలేౄ న఼నే
ా మిం ఏ భైటలలల ఉిండరయౌ? యటకి ఎలాింట నిమభ నిఫింధనలు ఉిండరయౌ?
ఈ ఫలధత కైవలిం ాతి నుదఔుడెకి ణెయౌలన భ కఫన
ై యసౄ యలకై (material facts) కఔ, అతడె
ణెలుసఽకోవలలన పౌతి ఔయఫైన యసౄ యలకి ఔడర వభిౄసౄ ఽింథి. భిూయృ యరుయనికి సింఫిందిించిన ఈ
చటి యఫన
ై ఫలధత యదరయణ ధరమభిదిలలకి వసఽౄింథి.
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ఉథరహయణ
ఔ ాతి నుదన ఙేలే ాతి నుదఔుడె యృలాడి ఙేమాయౌూన పౌతి ఔ యసౄ యలలా కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔెడ
భియౕయౌథరెిం:
i.

జీయత

నౄభా: వకిౄఖత యృద
ై యఫైన చభితా, వింశ్నుయింయింగ వసఽౄనై యధఽల లక్షణరలు,

ధాభనునిం, భదనునిం వింట లక్షణరలు, నికి యృళ్ాఔ నుో వడిం, వమసఽ, అలయటల
ా ాతి నుదఔుడె
ఆథరమ యవభలు వింట ఆభిఔ సభాఙరయిం, భ ిందఽగ ఉనై జీయత

నౄభా నులల఼లు, వితి ౄ

నదలెైనయ.
ii. లైర్(Fire)నౄభా: బవన నిభ్ణిం, బవధరనిై ఉయోగిసౄ ఽనై తీయవ,

బవనిం వమసఽ,

ఆ

నుాింఖణింలల ఉనై వసఽౄవరల సుపలవిం, నదలెైనయ.
iii. ఫభౄైన్స (Marine) నౄభా: యభాగిర యవభలు, నుకిింగ్ యదరనిం నదలెైనయ.
iv. మోటర్ (Motor) నౄభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైవయవ యవభలు నదలెైనయ.
ఆ యధింగ నౄభా ింథరలు అదిఔ ఫలధత లలఫడి ఉధరైబ. ఇఔ నౄభా యషమానికి వలేౄ , భించి యరుసిం
(good faith) ింథరలు భిూయృ యరుసిం (utmost good faith) ింథరలుగ భాభబ.
నియుచనిం
అడిగిధర, అడఖఔనుో బధర, ాతి నుథిసౄ ఽనై భిసఽెకి ఖల అనిై యకల భ కఫన
ై యసౄ యయ్ై సుచిిందింగ,
కచిచతింగ, యృలాడిించడఫే, "ఉఫభిరభ లడ్స
ై ూ" పలవనగ నియుచిించఫడిింథి.
భిూయృ యరుసిం ిందింలలని నుభీిలెవభిఙణ
ే ర సభిగ నుటింఫడఔనుో ణే, ఆ ిందిం నఽించి యభిదెభిలల
ఎవభౄైధర తనించఽకోవచఽచ. అింటే థీనయ ిం భ కింగ ఒ నౄభా ిందింలలకి వఙేచయభౄవయౄ అనఽచితింగ
ాయోజధరలు అిందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.
నౄభాథరయవ నౄభా ిందిం కోసిం ఏథెైధర పౌతి ఔ యసౄ యనికి సింఫిందిించి ఎలాింట అయసౄ వ సభాఙరయిం
ఇవుఔడదని పలయించఫడెతేింథి. నౄభాథరయవ అనిై యషమాలఔు సింఫిందిించిన యసౄ యలనా యృలాడిింఙరయౌ.
ఈ ఫలధణే ఔనఽఔ లాఔుింటే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ భిసఽెని ాపలయతిం ఙేలే కొనిై నిభిెషిఫైన యసౄ యయౌై
అణచియేమడరనికీ, అనఽచిత ాయోజనిం అిందఽకోవడరనికీ ామతి ైింఙే అవకశ్ిం ఉింథి.
అిండర్ భౄైటర్ సభౄైన భిసఽె అించధర యేసఽఔుధేలా, నులల఼థరయవ తన ఆభోఖిం, ఔుటలింఫ చభితా, ఆథరమిం, వితి ౄ
నదలెైన యషమాలలా ఎలాింట థరభిఔిం లాఔుిండర యసౄ వ లతి ని నిజఞబతీగ యృలాడిింఙరయౌ. అిండర్ భౄైటింగ్ఙేలే
అిండర్ భౄైటర్ నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేలే యధింగ ాతి నుదన తాింలల యషమాలు ఙెఔనుో వడిం గనీ,
93

తరగ ఙెడిం (misrepresentation) గనీ జభిగిణ,ే ఆ ింథరనిై యదఽె యచడరనికి నౄభా సింస కి
అదికయిం ఉింథి.
చటి ిం అనిై పౌతి ఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తిం ఙేమడిం ఔ ఫలధతగ యదిించిింథి.
ఉథరహయణ
ఇటీవల కొింతకలింగ ఔ ఎగిెఔటవ్ ళెైర్టని న్సణోనా, సులింగ ఖ ిండెనుో టలణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
అిందఽవలన అతడె ఫడిఔల్ నులల఼ తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄ యఔ భిల తి 
 ని యృలాడిించలాదఽ.
ఆ యధింగ నౄభా సింస నౄభాథరయవడె యసౄ యలనఽ వకీఔ
 ాతి నుదనలనఽ ల఼ుఔభిించడిం వలా
ర భిించి ఙేలన
మోసనుో తేింథి.
ఔ వకిౄకి ఖ ిండెలల యింధాిం ఉింథి, ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయింలల అతడె యృలాడిింఙరడె. ఆ యషమిం నౄభా
సింస థరుభ ల఼ుఔభిించఫడిింథి. భ ిందఽ నఽించీ ఉనై యధఽలకి ఔనీసిం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి ఉిండదధే
యషమిం ాతి నుదఔుడె (ానుో జర్, నౄభా ఙేలే వకిౄ) కి ణెయౌమజైమఫడలాదఽ. ఇథి నౄభా సింస థరుభ తర
ణోావ టి ించఫడిన యసౄ యనికి ఉథరహయణ.
b) భ కఫైన యసౄ యలు (Material facts)
నియుచనిం
ఔ భిస్కెని అింగీఔభిించవచచని నియృ బించడింలల ఔ నౄభా అిండర్భౄైటర్ తీయవనీ, అలాగై న఼ానేమిం భైటల,
ఇింక ఇతయ నిమభ నిఫింధనయ్ై ాపలయతిం ఙేలే యసౄ యనిై భ కఫైన యసౄ వభ గ (Material fact)
నియుచిించఫడిింథి.
అింతఔు భ ిందఽ యృలాడిించని యసౄ విం పౌతి ఔయఫైనథెధ
ై ర లాథర అధే ఆ యషమానికి సింఫిందిించిన
భిల త
 ేలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి, అథి ధరమయనింలల భాతాఫే చివభికి నియృ బింఫడరయౌ. నౄభాథరయవ
భిసఽెని ాపలయతిం ఙేలే నిజఞలు యృలాడిింఙరయౌ.
నౄభాలల యృలాడిింఙరయౌూన పౌతి ఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఇఔెడ భియౕయౌథరెిం :
i.

ఔ నిభిెషిఫన
ై భిసఽె ఎఔుెవగ జభిగై అవకశ్ిం ఉనైదని సాచిింఙే యసౄ యలు
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ఉథరహయణ
ాభాదఔయఫైన కభోా(ఒడ సయవఔు) సభ దా భాయా ింలల తీలకళ్
ౄ ా ఫడటిం; అధరభోగనికి సింఫిందిించిన ఖత
చభితా
ii. అనిై నౄభా సింస ల నఽించీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులల఼లనీ, యట ాసౄ ఽత లతి ని తీసఽకోవడిం
iii. నౄభా

ానుో జల్

నూయిం

లాథర

అనా కైషన్స

లలని

ాశ్ైలనీై

భ కఫన
ై యగ

భిఖణనలలకి

తీసఽకోఫడణరబ. ఎిందఽఔింటే ఇయ నౄభా యషమింలల యయధ యకల దికోెణరలఔు, యతే
ౄ జభిగై
అవకరనికి సింఫిందిించినయ అబ ఉింటలబ.

యటకి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ.

అనిై

యవభల ూభిౄగ నిింఫడరయౌ.
కొనిై యకల పౌతి ఔ యసౄ యయౌై యృలాడిించనవసయిం లాదఽ. అలాింట కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరింద
ఇవుఫడిధరబ.
సభాఙరయిం
యృలాడి ఙేమనవసయిం లాని పౌతి ఔ యసౄ యలు (Material Facts that need not be disclosed)
అిండర్ భౄైటర్ థరుభ నిభిెషిింగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుో ణే భాతాిం, ాతి నుదఔుడె ఈ కిరింథి యసౄ యలనఽ
యృలాడిించనవసయిం లాదఽ:
i.

భిస్కెని తగిాించడరనికి అభలు ఙేలన
 చయలు

ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మింతాిం ఏభటల ఙేసఽకోవడిం
ii. నౄభాథరయవకి ణెయౌమని లాథర దిఱికిభని నిజఞలు
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ నుో టలణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల఼ తీసఽఔుధే సభమానికి
ణెయౌమదఽ. అలాింట సిందయౌింలల అతడినలై యసౄ విం యృలాడిించలాదని ఆభోణ యేమడిం జయఖదఽ.
iii. కొథిెగ తయెఫదే ఫన
ై శ్రదేణో ఔనఽకోెఖయౌగిన యసౄ యలు
భ కఫైన యసౄ యలఔు సింఫిందిించిన ాతి  చినై అింరనీై థరచఔుిండర ఙెడిం అవసయిం. అిండర్ భౄైటర్
ఆ యషమాల ఖ భిించి తగినింత జఞఖరతౄగ ఖభనిించి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.
iv. ధరమయఫన
ై యషమాలు (Matters of law)
ాతి  ఔెయౄ తభ థేశ్ ధరమిం ఖ భిించి ణెలుసఽకోవలలన అవసయిం ఉింథి.
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేటరడె ఆ ఊభి చటలిలు
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v. నౄభా సింస ఆసకిౄ చానించని (లాథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయిం లాదని యడిచినలటి న
సభాఙరయిం)
యటని చానించి నౄభా సింస ఆ సభాదరధరలు అసింూభిౄగ ఉధరైమింటృ తన ఫలధతని తనించఽకోలాదఽ
(డిస్కఔా బమ్ ఙేమలాదఽ).
యృలాడిింఙరయౌూన యది ఎరడె ఉింటలింథి?
జీయత నౄభా ింథరల యషమింలల ాతి నుదన అింగీఔభిించఫడి, నులల఼ జఞభీ అబయ వయఔ చయచలు జభినే
కలావది (నభిమడ్స) అింణర యవభలు యృలాడిింఙరయౌూన యది ఉింథి. ఔయభి నులల఼ అింగీఔభిించిన తభుత,
నులల఼ టర్్ నడెసఽౄనై సభమింలల వఙేచ ఎలాింట పౌతి ఔ యసౄ యలనా యృలాడిింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
ఉథరహయణ
యౕర భజన్స థిళన
ే ఽ ఏళ్ా కలావది (టర్్) కోసిం ఔ జీయత నౄభా నులల఼ తీసఽఔుధరైయవ. నులల఼ తీసఽఔునై
ఆభైళ్ా తయవయత, భజన్సకి ఖ ిండెకి సింఫిందిించి కొనిై సభసలు తలెణౄ రబ. థరింణో అతడె ఏథో శ్సౄ ైచికితూ
ఙేబించఽకోయయౌూ వచిచింథి.. యౕర భజన్స ఈ యసౄ యనిై నౄభా సింస కి యృలాడిింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
అబణే సకలింలల న఼ానేమింలు ఙెయౌాించడింలల యృైపలిం వలా నులల఼ యదె బన (lapsed condition) లతి లల
ఉిండగ, ఆ నులల఼థరయవ నులల఼ ింథరనిై రనయవదే భిించడరనికి ామతి ైలేౄ , అలాింట రనయవదే యణ
సభమింలల థరనిై ఔ నా నులల఼గ భిఖణించి, అనిై యకల పౌతి ఔ భభిమ సింఫిందిత యసౄ యలనిైింటనీ
యృలాడిింఙరయౌ.
నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడిం Breach of Utmost Good Faith
ఇరడె భనిం అనుయఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. అలాింట
ఉలా ింగన యృలాడిఙేమఔనుో వడిం(non-disclosure) లాథర తర సాచన (misrepresentation) లలా థేని
థరుభధృైధర జయఖవచఽచ.
యృలాడిఙేమఔనుో వడిం Non-Disclosure:

యదరయణింగ, నౄభా సింస ఎలాింట ాణేఔఫన
ై యఙరయణ

ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙేలన
 వకిౄ పౌతి ఔ యసౄ యల ఖ భిించి భ్నింగ ఉిండే సిందయౌింలల ఇథి జయవఖ తేింథి.
నౄభా సింస అడిగై ాశ్ైలకి తనించఽఔుధే యధింగ ఙెనే సభాదరధరలు, యృలాడి ఙేలన సణరలు నియా క్షింగ
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔింగ ఙేమఔనుో బధర] లాథర ానుో జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌతి ఔ యసౄ వింగ తయౌచి
ఉిండఔనుో బధర. అలాింట కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయించఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై
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కయలని ఙెఔుిండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔింగ థరచినటేి భిఖణించఫడెతేింథి. అతడె మోసిం
ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయించఫడెతేింథి.
తర సాచన Misrepresentation: ఔ

నౄభా ిందిం ఖ భిించి సింాథస
ి ౄ ఽనై సభమింలల ఙేలే

యవయణనఽ (లేిట్ ఫింట్) నియేదన (representation) అింటలయవ. అథి ఔ కచిచతఫైన సత ావచనిం
(definite

statement

of

fact) లాథర

యశ్ుసనీమఫైన

ఔథనిం, ఉథేెశ్ిం లాథర అించధరగ

పలయించఫడెతేింథి. యసౄ యనిై అనఽసభిించి, యవయణ ాదరనింగ యసౄ వభని నియౄనతిం కయయౌ. అథే ఔ
యరుసిం (belief) లాథర ఔ అించధర (expectation) అబనరడె, అథి భించి నభ్ఔిం(good faith)
నఽించి ఉదౌయించి ఉిండరలని పలయించఫడెతేింథి.
తర సాచన (Misrepresentation) భౄిండె యకలుగ ఉింటలింథి :
i.

అభామఔింగ ఙేలే తర సాచన (Innocent Misrepresentation) కచిచతిం కని యవయణలు
ఇయ మోసూభిత ఉథేెశ్ిం లాఔుిండర ఇచిచనయ.

ii. మోసూభితఫైన తర సాచన (Fraudulent Misrepresentation) అింటే, నౄభా సింస ని
మోసిం ఙేలేిందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ింణో, సతిం టా నియా క్ష దో యణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ర యవయణలు.
మోసిం ఙేమడరనికి, కయలని నిజిం థరలేౄ , లాథర మోసూభితఫైన ఔథధరల వలా యదరయణింగ ఔ నౄభా
ిందిం, ఙెలాఔుిండర నుో తేింథి.
c) నౄభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest
ఉిండటిం ాతి  నౄభా ింథరనికి ఔ భ కఫైన అింశ్ిం. ఇథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ిందఽగ కవలలన ఔ
ధరమయఫన
ై అయోతగ పలయించఫడెతేింథి.

జూదర అగిరఫింట్ (gambling or wager agreement)కీ,

ఇనాూభౄన్సూ కీ ఖల పేదఫేనేట చాథరెిం.
i.

జూదిం -నౄభా

నేకటధే తీసఽఔుింథరిం. అిందఽలల ఔయవ గౄలుయౄయవ, భభపఔయవ ఒడినుో ణరయవ.

ఔ భనిఱ ింథెిం

ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గౄలుర, ఒటనే అని ఉింటలబ. కనీ ఆ వకిౄకి ఆ ఆటలల గౄలవడఫే త ఆ
ఆటలల భభౄలాింట ఆసకిౄ గనీ, సింఫింధిం గనీ ఉిండవర. ధరమయింగ చాలేౄ ింథేలు ఔటి డిం,
జూదభాడడిం చటి ఫదే ింగ వవహభిింఙరయౌూన చయలు కవర. అలాింట ిందింలెైయృైధర ధరమయయవదే ఫన
ై
అింరలుగ భిఖణించఫడణరబ. అలాింట లతి లల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇింటని ింథెింలల నలడణ
ి ,ే అతడె
నేకటలల ఒడినుో ణే, అవతయౌ నుభీి తన ాయోజధరలు దకిెించఽకోవడిం కోసిం కోయవిని ఆశ్రబించలాదఽ.
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ఇరడె ఔ ఇింట ఖ భిించీ, అథి కయౌనుో బన సింగటన ఖ భిించీ చాథరెిం. ఇింటని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇింటకి సింఫిందిించి ఔ ధరమయఫైన సింఫింధిం ఉిందింటే అథి – ఇలాా . అతడె ఆ ఇింటకి మజభాని,
అథి నషినుో బధర, నుడెైనుో బధర అతడె ఆభిఔయింగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సింఫింధిం
సయుసుతింతాఫన
ై థి. థరనికి అగిై ాభాదిం జయఖడిం, జయఖఔనుో వడింణో సింఫింధిం లాదఽ. ఆ సింఫింధిం
(భిలాషన్స ఱప్) వలా ధే అతడె నషినుో వడిం జభిగిింథి. ఆ సింగటన [అగిై ాభాదిం లాథర థ ింఖతనిం] వలా
జభిగై నయౖినికి అతడె ఆ ఇింటని నౄభా ఙేబింఙరడర లాథర అధేథరనిణో సింఫింధిం లాదఽ.
ఔయవ గౄయౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉిండే నేకటలాగ కఔుిండర, అగిై ాభాదిం వలా ఔటే యవయనిం
ఉింటలింథి – అథి ఇింట మజభానికి నషిిం.
జభిగిన నయౖినికి ఏథో యధింగ నషిభియౘయిం ను ింథేిందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుింటలడె.
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుాగనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరింశ్ిం (insurable interest)
అవరతేింథి. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అలౄ తుింలల ఉింటేధే, ఔ నౄభా ిందిం ఙెలా ుఫలటల అవరతేింథి.
థరనికి ధరమయఫన
ై అింరలు ఔడర వభిౄయౄ బ.
ఉథరహయణ
చిందారలకర్కి ఔ ఇలుా ఉింథి. అతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలింఔు నఽించి యవణిం తీసఽఔుధరైడె. ఈ
కిరింథి ాశ్ైల నైద దిఱి నలటి ిండి:
 అతడె ఆ ఇింటకి నౄభా ఙేమదలుచఔుింటే, నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర థరనికి ఉింథర?
 ఫలింఔుకి ఇింట యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర ఉింథర?
 అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిించిన సభాఙరయిం ఏనేట?
యౕరనియసన్స కి పలయ, ఇదె యవ నలాలు, విదఽేలెన
ై తయౌా దిండెాల ఉధరైయవ. ఈ కిరింథి ాశ్ైల నైద దిఱి
నలటి ిండి:
 యయవ ఆభోఖింగ ఉిండడరనికి సింఫిందిించి నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర అతడికి ఉింథర?
 యభిలల ఎవభిధృైధర ఆసఽతి ాలల ఙేభచయౌూ ఉింటే, అతడె ఆభిఔింగ ఏఫైధర నషినుో ణరడర?
 అతడి ను యవగిింట నలాల సింఖణేనేట? అతడికి యళ్ా యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర
ఉింటలింథర?
ఇఔెడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ిందిం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిించి ణెలుసఽకోవడిం అవసయిం.
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నౄభా యషమిం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సింఫింధఫైనథి. థరని సహజింగ ఉిండరయౌూన యలువ థరనికి
ఉింటలింథి.
కనీ నౄభా ిందిం యషమిం నౄభాథరయవకి ఆ నిభిెషి ఆలౄ నైద ఎింతనుట ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial
interest) ఉిందధే అింశ్ిం నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉింథి
కఫటేి , నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫన
ై హఔుెని ఔయౌగి ఉింటలడె. నౄభా నులల఼ని అతింత
నిఫదే ఫైన అయ ింలల (in the strictest sense) ఙెరకోయలింటే, అథి కైవలిం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,
నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి ఆ ఆలౄ టా ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽింథి.
చితాిం 3: యదరయణ చటి ిం ాకయిం నౄభా ాయోజధరింశ్ిం

ii. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ాతక్షింగ ఔనఫడరయౌూన సభమిం (Time when insurable interest
should be present)
జీయత

నౄభాలల నులల఼ తీసఽఔుధే సభమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ాతక్షింగ ఔనఫడరయౌ. ఫభౄైన్స

నులల఼ల వింట యట యషమింలల త యదరయణ నౄభాలల,

నౄభా ాయోజధరింశ్ిం నులల఼

తీసఽఔునైరడా, అలాగై కౄాబమ్ ఙేలేటరడా ాతక్షింగ ఔనఫడరయౌ.
d) దఖా భి కయణిం (Proximate Cause)
నౄభాలల నుటించఫడే ధరమసాణరాలలా అనిైటలలకీ చివభి సాతాిం, దఖా భి కయణిం (proximate cause).
దఖా భి కయణ సాతాిం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫైనథి. ఇథి నషిిం లాథర డేఫేజి ఎలా సింబయించిింథో చాడరయౌ. ఆ
యధింగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄింథో భథో నిభేభిించఽకోయయౌ.
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అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలా (peril) కి వలేౄ ధే, నౄభా సింస ఫలధత వళసఽౄింథి. నౄభా ఙేమఫడు
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫైణ,ే ఆ నౄభా సింస ఙెయౌాింరలు ఙేసౄ ఽింథి. అలా కఔనుో ణే, ఙేమదఽ.
ఈ నిమభిం ాకయిం, నౄభా సింస అతింత ాదరనఫన
ై కయణఫేనేట , ఏ సింగటన తభుత ఏ సింగటన
జభిగి ఆ నషిిం సింబయించిింథో చాసఽౄింథి. సింగటనఔు అతి  యృింటధే ఉనై ఆ ఔె అింతి భ కయణిం వయకై
భినేతిం కఔ నషిిం సింబయలాా లా ఙేలన నతౄ ిం సింగటనల యింయ కోసిం యృతేఔుతేింథి.
నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభీాఔభియౄ ిం. అయ దఖా భి కయణరల ఔింటే ననైింగ ఉింటలబ.
దాయిం కయణరలు ఉిండ చఽచ గనీ ఆ సింగటన జయఖడరనికి నేయ
ా కలు అబయింతగ యట ాపలవిం ఉిండదఽ.
నియుచనిం
దఖా భి కయణిం (Proximate cause) గప చఽయవగా, ాపలవవింతఫైన కయణింగ నియుచిింఫడిింథి. ఎిందఽఔింటే
అింతి భ పయౌతిం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సింగటనయౌై యింయగ తీలకళ్
ౄ ౄ ైింథి. అలా యృళ్ాడింలల ఏ ఔె
సింగటనకీ థరనింతట అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణింగ ఙపచఽచఔుని వచిచ, నదలవడరనికీ, కొనయఖడరనికీ
తగినింత ఫలిం ఉిండదఽ
జీయత నౄభా ింథరలకి దఖా య కయణిం లథే రింతిం ఏ యధింగ అనుబసఽౄింథి? యదరయణింగ, జీయత నౄభా
భయణ కయణింణో సింఫింధిం లాఔుిండర ఙెయౌాింర అింథిసౄ ఽింథి కఫటి , దఖా య కయణిం లథే రింతిం అనుమిం కదఽ.
అబధర, ఎధనై జీయత నౄభా ింథరలు ాభాదిం ాయోజనిం భౄైడయా నఽ అింథిసౄ ఽధరైబ. ఇిందఽలల ాభాదిం
వలా భయణిం సింబయలేౄ కొింత అదనర య భ ్ ఙెయౌాించఫడెతేింథి. అలాింట లతి లల, భయణిం ాభాద
కయణింగధే జభిగిింథర అని భియౕయౌసా
ౄ , కయణరనిై సషిింగ నిభేభిించఽకోవలలన అవసయిం ఉింటలింథి. దఖా య
కయణిం లథే రింతిం ఇలాింట సిందభౌలకి సభిగా  వభిౄసౄ ఽింథి.
సింరలాషణ (Adhesion) ిందిం
సింరలాషణ ింథరలు, అవతయౌ నుభీిని కైవలిం ింథరనిై ల఼ుఔభిించడరనికో, తి యసెభిించడరనికో భాతాఫే
భినేతభబయ అవకశ్నేసా
ౄ , ఎఔుెవ ఫేయభాడే ాయోజధరలు ఖల (greater bargaining advantage)
నుభీి ఙేత తమాయవఙేమఫడణరబ. ఇఔెడ నౄభా

ఔింనలనీకి ింథరనికి సింఫిందిించిన అనిై నిమభ

నిఫింధనలలా అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉింటలింథి.
థీనిై తటస ిం ఙేమడరనికి, ఔ ఼ా -లుక్ (free-look)

వవది భిచమిం ఙేమఫడిింథి. అరడె

నులల఼థరయవ నులల఼ తీసఽఔునై తభుత, తనఔు అింగీకయిం కఔనుో ణే, నులల఼ డరఔుఫింటలని అిందఽఔునై 15
భోజుల లలర యదఽె ఙేసఽఔుధే ాణరభాైమిం ఔయౌగి ఉింటలడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔింనలనీకి
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యాతూయుఔింగ ణెయౌమఫయఙరయౌ. అరడె కయవచలు, చరభీెలు తగిాించఽఔుని న఼ానేమిం యృనకిె తి భిగి
ఇవుఫడెతేింథి.
నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి నియోిందరనికి ఉథరహయణ?
I.

యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజా ఞనిం లాఔుిండర ఔ ింథరనికి సింతఔిం ఙేమడిం

II. ిందిం నైద సింతఔిం ఙేమఔనుో ణే భళేష్ని చింరణరనని యఫేష్ ఫథిభిించడిం
III. ిందింనలై భళేష్ సింతఔిం ఙెమడరనికి యఫేష్ తన నుా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిించడిం
IV. ిందింనలై భళేష్ సింతఔిం ఙెమడరనికి యఫేష్ సభాఙరయిం తరడె అింథిించడిం

నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2
ఈ కిరింథి ఎింనఔలలా థేనికి యఫేష్ నౄభా ఙేమడిం యధిం కదఽ?
I.

యఫేష్ ఇలుా

II. యఫేష్ పలయ
III. యఫేష్ లేైళతేడె
IV. యఫేష్ తయౌా దిండెాలు
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యభింశ్ిం


నౄభా సింస నౄభా ిందిం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽెలకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌించడరనికి
నియృ బింఙే ఔ ధయ లాథర భిఖణనని న఼ానేమిం అని అింటలయవ.



ిందిం అింటే ఇయవ నుభీిల భదర చటి ఫదే ింగ అభలబయ ఔ అగిరఫింటల.



అింరలు ఙెలా ుఫలటబయ ిందింలల ఇయ ఔడర ఉింటలబ:
i.

ాతి నుదన భభిమ అింగీకయిం

ii. భిఖణన,
iii. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామిం Consensus ad-idem,
iv. లేుఙరచ అింగీకయిం (Free consent)
v. నుభీిల యభయ ూిం
vi. వసఽౄవర చటి ఫదే త


నౄభా ింథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ:
i.

భిూయృ యరుసిం (Uberrima fides)

ii. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం (Insurable interest)
iii. దఖా భి కయణిం (Proximate cause)
కీలఔఫైన థరలు
1. ాతి నుదన భభిమ అింగీకయిం
2. ధరమయఫన
ై భిఖణన (Lawful consideration)
3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామిం (Consensus ad idem)
4. భిూయృ యరుసిం Uberrima fides
5. భ కఫైన యసౄ యలు Material facts
6. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం(Insurable interest)
7. దఖా భి కయణిం (Proximate cause)
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ిందిం నైద సింతఔిం ఙేమఔనుో ణే భళేష్నఽ చింరణరనని యఫేష్ ఫథిభిించడిం నియోిందరనికి ఉథరహయణ.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
యఫేష్ఔు అతడి లేైళతేడి జీయతిం నైద నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఉిండదఽ. కఫటి థరని నైద అతడె నౄభా
ఙేమలాదఽ.

ల఼ుమ భీక్ష – ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఙెలా ుఫలటబయ ిందింలల ఏ అింశ్ిం న఼ానేమింణో పలఖింగ ఉింటలింథి?
I.

ాతి నుదన భభిమ అింగీకయిం

II. భిఖణన
III. లేుఙరచ అింగీకయిం
IV. ింథరనికి నుభీిల యభయూిం
ాశ్ై 2
ఎలాింట మోసూభిత ఉథేెశ్ింణోధన ఙేమఫడఔనుో బధర కచిచతింగ లాని యవయణలనఽ _____________
అనఽసిందరనిసఽౄింథి.
I.

తరగ ణెయౌమజైమడిం

II. చింథర (చింథర)
III. ాతి నుదన
IV. నుాతి నిధిం
ాశ్ై 3
________________ ధేయూభితఫైన యదరధరల థరుభ తి ౄ డిలల ఔ అింతభౌఖింగ ఉింటలింథి.
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I.

మోసిం

II. అనఽచితఫన
ై ాపలవిం
III. నియోింధిం
IV. ను యనుటల
ాశ్ై 4
ఈ కిరింథి యటలల జీయత నౄభా ింథరలఔు సింఫిందిించి ఏథి యసౄ విం?
I.

అయ ధనట భాటలల ఉిండే ింథరలు, అయ చటి ఫదే ఫైన అభలుకి లలఫడవర

II. అయ చటి ఫదే ఫన
ై అభలుకి లలఫడి ధనట భాటలల ఉిండే ింథరలు.
III. ఇిండిమన్స ిందిం మాక్ి, 1872 ాకయిం అయ ఇయవ నుభీిల (నౄభా సింస భభిమ నౄభాథరయవ) భధ
ఉిండే ింథరలు
IV. అయ జూదర ింథరలు వింటయ
ాశ్ై 5
ిందిం యషమింలల ఈ కిరింథి యటలల ఙెలాని భిఖణన ఏథి?
I.

డఫ ో

II. ఆలౄ
III. లించిం
IV. నఖలు
ాశ్ై 6
ఈ కిరింథి యటలల జీయత నౄభా ిందిం లలకి ాయేయింఙే అయోత లాని నుభీి ఏథి?
I.

యనుయ మజభాని

II. ఫైనర్
III. ఖిళణ
IV. ాబ తు ఉథో గి
ాశ్ై 7
ఈ కిరింథి యటలల ―ఉఫభిరభా లడ్స
ై ూ‖ లథే రింణరనిై చానింఙే చయ ఏథి?
I.

ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల ణెయౌలన యృైద భిల త
 ేలనఽ ఖ భిించి అఫదే ిం ఙెడిం
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II. ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల పౌతి ఔ యసౄ యల ఖ భిించి యృలాడిించఔనుో వడిం
III. ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల ణెయౌలన పౌతి ఔ యసౄ యల ఖ భిించి యృలాడిించడిం
IV. సకలింలల న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించడిం
ాశ్ై 8
నౄభా ాయోజధరింరనిై దిఱిలల నలటి లఔుింటే ఈ కిరింథి యటలల ఏథి సభికదఽ?
I.

ఔుభాయవని కోసిం తిండిా నౄభా నులల఼ ఙేమడిం

II. పలభబయౄ లు ఔభి కోసిం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడిం
III. లేైళతేలు ఔభి కోసిం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడిం
IV. మజభాని ఉథో ఖ ల కోసిం నౄభా ఙేమడిం
ాశ్ై 9
జీయత నౄభా యషమింలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఎరడె ఉిండరయౌ?
I.

నౄభా తీసఽఔుధే సభమింలల

II. కౄాబమ్ ఙేలే సభమింలల
III. జీయత నౄభా యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అవసయిం లాదఽ
IV. నులల఼ కొనఽగోలు ఙేలే సభమింలల లాథర కౄాబమ్ సభమింలల
ాశ్ై 10
ఈ కిరింథి ధేథింలల భయణరనికి ఏథి దఖా భి కయణిం (proximate cause) అవరతేింథి?
అజయ ఖ యరర యుభీ ఙేసౄ ఽింటే కిరింద డరుడె. అతడి యృనఽైూస యభిగిింథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేర నీట
భడెఖ లల డి ఉధరైడె. థరనిణో అతడికి నఽమోనిమా వచిచింథి. అతడిని యౘలటల్ లల ఙేభచయవ కనీ
చివభికి నఽమోనిమా వలా అతడె చనినుో మాడె.
I.

నఽమోనిమా

II. యృనఽైూస యయఖడిం
III. ఖ యరిం నైద నఽించి కిరింద డడిం
IV. ఆభైషన్స
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ఙెలా ుఫలటబయ ింథరనికి న఼నే
ా మఫే భిఖణన (consideration).
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఎలాింట మోసూభితఫైన ఉథేెశ్ిం లాఔనుో బధర తరగ ణెయౌమజైమడిం వళించడిం తర యవయణలఔు
థరభితీసఽౄింథి.
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ధేయూభితఫన
ై యదరధరల థరుభ ఇఙేచ తి ౄ డి నియోింధింలల ఔ అింతభౌఖింగ ఉింటలింథి.
జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
పలయత ింద చటి ిం, 1872 ాకయిం, జీయత నౄభా ింథరలు ఇయవ నుభీిల (నౄభా సింస భభిమ
నౄభాథరయవ) భధన ఉిండే ింథరలు.
జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఔ ింథరనికి లించిం ఙెలా ుఫలటబయ భిఖణన కదఽ.
జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ిందిం ఔ జీయత నౄభా ింథరనికి ఫైనయవా అయవోలెైన నుభీిలు కదఽ.
జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల ణెయౌలన పౌతి ఔ యసౄ యల ఖ భిించి యృలాడిించడిం ―భిూయృ యరుసిం‖
లథే రింణరనిై చానింఙే చయ
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జయఫ 8
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
నౄభా ాయోజధరింశ్ిం లాదఽ కఫటి , లేైళతేలు యసయిం నౄభా తీసఽకోలాయవ
జయఫ 9
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
జీయత నౄభా యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం నౄభా తీసఽకొధే సభమింలలధే ఉిండరయౌ.
జయఫ 10
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
అజయ భయణరనికి ఖ యరిం నైద నఽించి డడిం దఖా య కయణిం అవరతేింథి.
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యపలఖిం 2
జీయత నెభా
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అదరమిం 6
జీయత నౄభాలల ఇనేడి ఉనై అింరలు ఏనేట
అదరమిం భిచమిం
నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ అింరలు ఇనేడి ఉధరైబ.
 ఆలౄ
 నౄభా ఙేమఫడు భిసఽె
 సనైఔయణ లథే రింతిం (The principle of pooling)
 ిందిం
జీయత నౄభాలల ఖల యయధ లక్షణరల (లక్షణరల)ని భియౕయౌథరెిం. ఈ అదరమింలల నౄభాకి సింఫిందిించి నలైన
ణెయౌనన అింరల ఖ భిించి సింక్షిౄింగ యవభిించఫడెతేింథి.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. జీయత నౄభా యనుయిం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనికి ఖల యలువ, యసయత(అధననత)
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A. జీయత నౄభా యనుయిం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనికి ఖల యలువ (అధననత )
1. ఆలౄ – భానవ జీయత యలువ (HLV)
ఆలౄ అింటే అథ ఔ యఔఫైన సింద అనీ, థరనికి ఆభిేఔ యలువ, భఫడి (return) ఉింటలిందధే యషమిం భనిం
ఇటకై అయ ిం ఙేసఽఔుధరైిం. ఎధనై యకల సిందలకి యలువని కచిచతఫైన ఆభిఔ థరలలాధే (monetary
terms) లెకిెయౄయవ. అలాగై నషి యలువ (loss of యలువ ) ని ఔడర లెకిెించవచఽచ.
ఉథరహయణ
ఔ కయవకి ాభాదిం అబింథి. ఆ నషిిం యలువ యవ.. 50,000 లుగ అించధర యేమడిం జభిగిింథి. కయవ
మజభానికి నౄభా సింస ఈ నయౖినికి నషిభియౘయిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
అబణే ఔ భనిఱ చనినుో ణే ఆ నషిిం నణరౄనిై ఎలా అించధర యేయౄ యవ?
అతడి యలువ 50,000 యౄనుమలా? లాఔ యవ. 5,00,000 యౄనుమలా?
ఔ యనియోఖథరయవని ఎరడె ఔయౌలధర నౄభా ఏజౄింటల ఈ నలై ాశ్ైకి సభాదరనిం ఙెనుయౌూ ఉింటలింథి. థీని
ఆదరయింగ ఏజౄింట్ ఆ యనియోఖథరయవడికి ఎింత నౄభా లనూయవూ ఙేమవచచధేథి నియృ మభవరతేింథి. నిజఞనికి
ఔ జీయత నౄభా ఏజౄింటల ధేయవచకోవలలన ణొయౌ నుఠ్ిం ఇథే.
అబణే, అదిషివరత
ౄ , డెఫైౌ ఏళ్ా కిరిందట నుా లసర్ హఫనర్అనవిథిేభిచిన ఔ ఖణన (measure) ఉింథి. ఈ
ఖణనని భానవ జీయత యలువ (HLV) అధే నేయవణో ాించభింణర ఉయోగిసౄ ఽధరైయవ.
HLV లథే రింతిం భానవ జీయణరనిై ఆథరమిం సింనుథిింఙే ఔ యధఫన
ై సింద లాఔ ఆలౄ గ పలయసఽౄింథి. ఆ
యధింగ అథి ఔ వకిౄ బయషతే
ౄ లల సింనుథిించఖల నిఔయ సింనుదన ఆదరయింగ భానవ జీయత యలువనఽ
భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలింథి. నిఔభథరమిం (Net earnings) అింటే ఔ వకిౄ బయషతే
ౄ సింవతూభలలా ాతి 
సింవతూయభూ ఎింత సింనుథిించఖలడని పలయించఫడెణోింథో ఆ నతౄ ింలలించి అతడి కయవచలు నుో నా నేగిలా
నతౄ ిం య భ ్. ఆ యధింగ ఈ నతౄ ిం ఔ ఔుటలింఫింలల సింనుథిింఙే వకిౄ అకల భయణరనికి ఖ భౄైణే ఆ
ఔుటలింఫలనికి వఙేచ నిఔయ ఆభిఔ నయౖినిై సాచిసఽౄింథి. ఈ య భ ్ని సభౄైన వడీు భైటలకి నలటి లఫడిగ నలటి , ఇలా
సింబయింఙే నయౖియౌై తగిాించఽకోవచఽచ.
HLVని నియృ బించడరనికి ఔ సయళ్ఫైన సా
ై నిమభిం (thumb rule) ఉింథి. అథేనేటింటే, సింనుథిింఙే
 లఫన
వకిౄ ఫాతి కి ఉిండఔనుో బధర, ఔ ఔుటలింఫిం తనకి కవలలన యభిికథరమానిై థరనికి ను ిందఖల వడీు భైటలణో
పలఖయౘభిింఙరయౌ.
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ఉథరహయణ
యౕర భజన్స సింవతూభనికి యవ. 1,20,000 సింనుథియౄ డె. తన కయవచలఔు యవ. 24,000 ఉయోగియౄ డె
అతడె అకల భయణిం ఙెింథినటా బణే, అతడి ఔుటలింఫలనికి వఙేచ నషిిం ాతి  సింవతూభనికీ యవ. 96,000 లు.
వడీు భైటల8% ఉిందనఽఔుింటే,(0.08 గ చానించఫడిింథి).
HLV = 96000 / 0.08 = యవ.. 12,00,000
ఔ వకిౄ తనకి కవలలన సింూయృ బదాత కోసిం ఎింత నౄభా కయలల నిభేభిించడరనికి HLV
సయౘమడెతేింథి. ఏ భినేతి కి నేించిణే జీయత

నౄభా ఊయౘజనితభ్తేింథో ఔడర అథి (HLV)

ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
యదరయణింగ, ఔయవ ఙేమాయౌూన నౄభా నతౄ ిం యభి యభిికథరమానికి 10 నఽించి 15

భౄటా ల ఎఔుెవగ

ఉిండరలని భనిం ఙెవచఽచ. నలైన ణెయౌనన ఉథరహయణలల, యౕర భజన్స సింవతూభనికి యౄ. 1.2 లక్షలు భాతాఫే
సింనుథిసౄ ా, యౄ. 2 కోటా కి నౄభా కోయవతేధరైడింటే ఎవభికధ
ౄై ర సింథేహిం వసఽౄింథి. అబణే కొనఽగోలు ఙేలే
నౄభా నతౄ ిం అధేథి ఆ వకిౄ ఎింత నౄభా ఙేమఖలడె, భభిమ ఎింత నౄభా కొధరయౌ అనఽఔుింటలధరైడె అధే
యషమాల నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి.
2. భిసఽె
భనిం నలన
ై ఖభనిించినటలిగ, భానవ జీయణరనిై ఔ ఆలౄ గ యలువఔటి , ఆ యలువని ధరశ్నిం ఙేలన లాథర
తగిాించిన భిసఽె సింగటనలు జభిగినరడె జీయత నౄభా యక్షణనింథిసౄ ఽింథి. భూడె యకల సిందభౌలలా
అలాింట నషిిం సింబయించవచఽచ. యదరయణ ాజలు ఎదఽభపెధే కొనిై యకల యింత భిల త
 ేలు ఉింటలబ.
చితాిం 1: యదరయణ ాజలు ఎదఽభపెధే కొనిై యకల యింత భిల త
 ేలు
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అబణే యదరయణ నౄభా ఆలౄ ని ాపలయతిం ఙేలే భిసఽెలణో యలక్షణింగ వవహభిసౄ ఽింథి – ఉథర. అగిై ాభాదిం
(fire), సభ దాింలల సయవఔు నషినుో వడిం, థ ింఖతనిం, ఔనైర థ ింఖతనిం, కయవ ాభాథరలు. ఇయ నేయవ, ాతి షీ
(goodwill) ని థెఫోతీలే సింగటనలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌయౄబ. ఇయ జయఫ థరభీ నౄభా యపలఖింలల యక్షణ
ఔయౌించఫడణరబ.
చివభిగ వకిౄఖతింగ ాపలవిం చానింఙే ఈ భిసఽెయౌై వకిౄఖత భిసఽెలని అింటలయవ. యటని ఔడర

యదరయణ

నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄింథి.
ఉథరహయణ
ాభాదిం వలా జభిగిన నయౖిలకి ాభాద నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄింథి.
a) యదరయణ నౄభా కీ జీయత నౄభా భధ ఖల కచిచతఫైన ణేడర ఏనేట?
యదరయణ నౄభా
నషిభియౘయిం

:

జీయత నౄభా

యదరయణింగ

వకిౄఖత జీయత నౄభా నులల఼లు యౘనై ింథరలు,

ాభాద నౄభా నేనయౘ నేగియౌన యదరయణ నషిభియౘయిం
నౄభా

నులల఼లనీై

ింథరలు.

అింటే

నషిభియౘయ సింబయించినరడె

అగిై

నౄభా

సింస

ాభాదిం

వింటయ

జభిగిన

నయౖినికి

సింఫిందిించిన కచిచతఫైన నణరౄనిై అించధర యేల,
ఎఔుెవ లాథర తఔుెవలు కఔుిండర, సభిగా  అింణే
నణరౄనీై నషిభియౘయిం గ ఙెయౌాించడిం.
జీయత

నౄభాలల ఇలా ఔుదయదఽ. భయణిం సింబయలేౄ ,

ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ిం పలానిై

నదటా ిందిం

భసఽఔుధే సభమింలలధే నిభేభిించఫడరయౌ. ఆ యధింగ
జీయత

నౄభా నులల఼లు తయచఽగ జీయత

యౘనై

ింథరలని నలవఫడణరబ. నౄభా ఙేలన వకిౄ
భయణించినరడె ధరనేనీలు లాథర లనృె థరయవలఔు యౘనై
ఇచిచన నతౄ ిం ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
అనియచతి  (Uncertainty): యదరయణ నౄభా జీయత నౄభా యషమింలల, భయణిం సింబయసఽౄింథర లాథర
ింథరలలల అనియచతి గ ఉనై భిసఽె అధే యషమింలల నిశ్చమింగ ఙెలాని లతి  అింటృ
ఈయృింటల

(సింగటన)కి

బదాత ఉిండదఽ. రటి న ాతి  భనిఱ఼ భయణించఔ తదఽ.
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ఔయౌించఫడెతేింథి.

ఔ

ఇలుా

అగిై కఔనుో ణే ఆ భయణిం ఎరడ సఽౄిందధే సింఖణే ఇఔెడ

ాభాథరనికి ఖ యవరతేింథర లాథర, ఔ కయవకి నిశ్చమింగ ఙెలాభ . ఆ యధింగ జీయత
ాభాదిం

సింబయించవఙరచ

లాథర

నౄభా

అనై అకల భయణిం సింబయించినరడె ఆ భిసఽెకి బదాత

సింఖతి  భ ిందఽగ ఎవయౄ ఙెలాయవ.

ఔయౌసఽౄింథి.

సింపలవతలల నలయవఖ దల (ncrease in జీయత

నౄభా యషమింలల వమసఽణోఫలటల భయణిం

probability) : యదరయణ నౄభాలల, అగిై సింబయింఙే సింపలవత నలయవఖ తేింథి.
ాభాదిం, బూఔింిం వింట ాభాథరలు జభిగై
సింపలవత కలింణో ఫలటల నలయఖవర.
b) జీయత నౄభా భిసఽె సుపలవిం
యదరయణింగ భయణిం వమసఽని ఫటి ఉింటలింథి కఫటి , చినైవమసఽలల ఉనైయభికి తఔుెవ నతౄ ింలల
న఼ానేమల, విదఽేలఔు ఎఔుెవ నతౄ ింలల న఼ానేమింలు నిభేభిించఫడణరబ. పయౌతింగ, విదఽేలెైధర సభై,
భించి ఆభోఖింణో ఉనైయయవ ల఼ెమ్నఽించి తరకోయలనీ, అధరభోఖింగ ఉనై సబ లు భాతాిం ఇింక
అిందఽలలధే కొనయగలనీ అనఽఔుింటలయవ. పయౌతింగ నౄభా సింస లు తీవాఫన
ై సభసయౌై ఎదఽభోెయయౌూ
వచిచింథి. అయ నౄభాథరయా థరుభ జీయణరింతిం న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాింఙే యధింగ ింథరలనఽ అనవిథిే
భిచిింథి. ఇథి కై యధఫన
ై (సభతేలఫన
ై ) న఼నే
ా మింలు అనవిథిే కవడరనికి థరభితీలింథి.
3. సభతేల న఼ానేమింలు
కీలకింశ్ిం
సభతేల న఼ానేమిం అింటే వమసఽణో ఫలటల నలయఖఔుిండర ింద సభమిం అింణర లయింగ ఉిండే న఼నే
ా మిం.
అింటే థరని అయ ిం నదట సింవతూయింలల వసాలు ఙేలన న఼నే
ా మింలు ఆ వమసఽలలా చనినుో బయయభి కౄాబమ్
నణరౄలనఽ ఙెయౌాించడరనికి అవసయభబయ నణరౄల ఔధరై ఎఔుెయే ఉింటలబ. తభుత ఏళ్ా లల వసాలు ఙేలే
న఼ానేమింలు ఎఔుెవ వమసఽ వచిచన తభుత భయణించిన కౄాబమ్ నణరౄలనఽ ఙెయౌాించడరనికి అవసయఫన
ై
య భ ్ ఔింటే తఔుెవ ఉింటలింథి. ఈ భౄిండిింట సఖటల యలుయే సభతేల న఼నే
ా మిం అవరతేింథి. అింటే థీనయ ిం
తఔుెవ వమసఽలలా ఎఔుెవ నణరౄలలా ఔటి ఫడు న఼నే
ా మింలు భ థినే వమసఽలలా న఼నే
ా మింల లలటల (deficit)
ని బభీౄ (compensate) ఙేయౄ మనైభాట.
సభతేల న఼ానేమిం లక్షణిం ఈ కిరింద ఉదహభిించఫడిింథి.
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చితాిం 2: సభతేల న఼ానేమిం

సభతేల న఼ానేమింలు అింటే, జీయత నౄభా ింథరలు 10, 20 లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ సింవతూభల
నుటల యలక్షణింగ నడిఙే నౄభా ింథరలని ఔడర అయ ిం. అలాగై యదరయణ నౄభా యలక్షణింగ అల
కలావదికి ఙెింథిింథి, ఔ సింవతూయింలల కలిం భ గిలనుో తేింథి.
కీలకింశ్ిం
ింథరనికి సింఫిందిించి ాతి  సింవతూయిం వసాలు ఙేలే న఼నే
ా మింలు

నౄభా సింస తన నులల఼థరయవ

ాయోజనిం కోసిం యశ్ుసనీమింగ అటేి ఫడెతేింథి. ఆ యధింగ వసాలు ఙేమఫడిన య భ ్ని ―భిజర్ు‖ అని
నలుయౄయవ. ఔ నౄభా సింస ఈ భిజర్ు లాథర నిలునిదిని నౄభా సింస బయషతే
ౄ లల నియుళింఙరయౌూన ఫలధతల
కోసిం ఉించఽతేింథి. ఈ అదనర నతౄ ిం థరుభ ―జీయత నిది‖ అధే నేయవణో ఔ నిది ఏయడెతేింథి. జీయత
నౄభా సింస లు ఈ నిదిని నలటి లఫడి నలటి , వడీు సింనుథియౄ బ.
a) సభతేల న఼నే
ా మింలల ఇనేడి ఉనై అింరలు (Components)
సభతేల న఼ానేమిం లల భౄిండె అింరలు ఇనేడి ఉధరైబ.
i.

నదటథి, టర్్ లాథర బదాత (టర్్ లాథర protection) అింశ్ిం. ఇథి భిసఽె ధయకి యసౄ వింగ ఎింత
ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింథో కైవలిం ఆ పలఖిం (portion) న఼నే
ా మిం భాతాఫే.

ii. భౄిండో థ,ి నఖదఽ యలువ అింశ్ిం. ఇథి నులల఼థరయవ ఙేలన
 అదనర ఙెయౌాింర నణరౄయ్ై సనైఔభిించడిం
వలా ఏయడెతేింథి. ఇథి ను దఽర పలగనిై ఏయయవసఽౄింథి.
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అింటే థీనయ ిం థరథరర అనిై జీయత నౄభా నులల఼లా లనా బదాత, ను దఽర, ఈ భౄిండా ఔయౌలే ఉింటలబ.
న఼ానేమింలల నఖదఽ యలువ అింశ్ిం ఎింత ఎఔుెవగ ఉింటే, ఆ నౄభా నులల఼ ను దఽర ఆదరభిత నౄభా నులల఼గ
పలయించవచఽచ.
4. భిసఽె సనైఔయణ లథే రింతిం
జీయత

నౄభా సింస లు ిందిం ఆభిఔ సింస లుగ వభీాఔభిించఫడరుబ. అింటే, నులల఼థరయవకి ఙెయౌాింఙరయౌూన

ాయోజధరలు తయచా ిందిం ఇవుఫడిన యౘనైల యౄిం థరలాచబ. అనిైటఔధరై భ కింగ, ఆభిఔ
బదాతని అింథియౄ మధే పలవిం ఉింథి కఫటి , జీయత

నౄభా భభిమ నింఛనఽా సింాథరమఫదే ఫైన భీతి లల

కొనఽగోలు (కొనఽగోలు) ఙేమఫడణరబ. ఈ యధఫన
ై బదాత సభౄన
ై ింథరల పయౌతింగనా, అలాగై నౄభా
సింస లు ఙెయౌాింరలు ఙేమఖల లతి లలధే ఉధరైమని నిభభిించఽకోవడరనికి

నిభిెషిఫైన బదాణర చయలు

(safeguards) నుటించఫడడిం వలా నా ఏభటవరతేింథి. ఈ యధఫన
ై నిభ్ణిం అననత లాథర సనైఔయణ
లథే రింతిం అభలు ఙేమడిం వలాా యధడెతేింథి.
ఆభిఔ భాభౄెటా లల భిసఽెని తగిాింఙే కీలకింరలలా అధననత (భూచఽవలెైజష
ై న్స) ఔట. అలాింట భభో
కీలకింశ్ిం యసౄ ితీఔయణ (Diversification) భ్యౌఔింగ ఈ భౄిండిింటకీ ణేడర ఉింథి.
యసౄ ితీఔయణ

అధననత

ఈ యసౄ ితీఔయణ (డెవ
ై భిూకష
ై న్స) కిరింద నిధఽలు అధననత లాథర సనైఔయణలల, యేభైుయవ వఔుౄలఔు
యయధ యకల ఆసఽౄల యౄింలల యసౄ భిించి ఉింటలబ సింఫిందిించిన నిధఽలు ఔయౌల ఉింటలబ (అనిై ఖ డా నీ
(ఖ డా నఽ యేభైుయవ ఫ టి లలా ఉించడిం).

కై ఫ టి లల ఉించడిం).

యసౄ ితీఔయణలల నిధఽలు ఔ భూలయనిం నఽించి అధననతలల యేభైుయవ భూలయధరల నఽించి ఔ లక్షిం
యేభైుయవ లక్షాలఔు ావళయౄబ.

యృైర ావళయౄబ.
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చితాిం 3: అధననత
అధననత (యేభైుయవ భూలయధరల నఽించి ఔ లక్షిం యృ
ై ర ావళయౄబ.)

జీయత నౄభాలల అధననత లాథర సనైఔయణ లథే రింతిం భౄిండె యలక్షణఫైన భీతేలలా నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి.
i.

నదట నుతాలల అథి ఔ వకిౄ అకల భయణిం ఙెింథిణే వఙేచ ఆభిఔ నయౖినికి బదాత ఔయౌించడిం. ఈ
నషిిం బ జఞనికౄతౄ ేఔుని జీయత

నౄభా ిందింలల ఙేభిన భభౄింణో భింథి అిందజైలే చింథరల

(చింథరలు)ణో ఏయడే నిది థరుభ ఆ సభసని భిషెభిించడిం.
ii. భిసఽె సనైఔయణ లథే రింతిం భయణ భిసఽెని నేించి ఉింటలింథి. అథి సనైఔయణనీ,

అలాగై ఆభిఔ

భిసఽెని ఔడర సభిసభానిం ఙేమడింలల ఔడర ఔయౌించఽఔుింటలింథి. ఇథి న఼ానేమింలనఽ నిధఽలనీ,
తతొయౌతింగ యేభైుయవ సభమాలలా వఔుౄల థరుభ యయధ యకల ింథరలఔు అనఽసభిించి ఉిండే
భిసఽెలనఽ సనైఔభిించడిం థరుభ యధడెతేింథి. ఆ యధింగ

ఇథి యయధ తభలఔు ఙెింథిన

నులల఼థరయవల యషమిం. ఈ సనైఔయణ పయౌతింగ, భిల త
 ేలు ఫలఖ ధరై, ఫలగోలాఔనుో బధర జీయత
నౄభా సింస కై యధఫన
ై ఫో నస్క (a uniform bonus) ఙేలేలాగనా, కలిం ఖడిఙేకొథీె లాపలలు
అింథిింఙే యషమింలల అథి భభిింత ఫయవగౄైన ని తీయవ ఔనఫభిఙేలా ామతి ైించడిం, నిభేభిించఽకోవడిం
జయవఖ తేింథి.

116

5. జీయత నౄభా ిందిం
చితాిం 4: జీయత నౄభా ిందిం

జీయత నౄభాలల చాడరయౌూన చివభి అింశ్ిం ిందిం. నిభేభిత నతౄ ిం అధే దిం వలా థరనికి నుాభ కత
వసఽౄింథి. ఔ యహఔింగ ఆభిఔ బదాత ఔయౌసా
ౄ జీయత

నౄభా ఆ నణరౄనికి ిందయింగ యౘనై

ఇవుఫడెతేింథి. యౘనై అింశ్ిం థరుభ ఔడర జీయత నౄభా ఔఠినఫైన భభిమ ఔటలిథిటిఫైన యయేక్షణల
భధ నడఫడెతేిందధే యషమిం అయ భవరతేింథి.
జీయత నౄభా సింస లు యనుయిం ఙేమడరనికి షయతేగ, చటి ఫదే ఫన
ై నిలులు ఉించఽకోవడిం అవసయిం. యభి
నిధఽల నలటి లఫడెలనఽ యయేక్షిింఙే నిఫింధనలు యభికి ఉిండి ఉిండ చఽచ. యయవ తభ న఼ానేమింలు తగినింతగ
ఉధరైమనీ, అలాగై నులల఼థరయవల య భ ్ని ఏ యధింగ కయవచ ఙేమఫో తేధరైభో యయేక్షింి ఙే నిఫింధనలఔు
అనఽఖ ణింగ ఉధరైభనీ నిభేభిించఽకోవలల ఉింటలింథి.
ఇతయ ఆభిఔ సింస లణో నుో యౌచ చాలేౄ , నులల఼థరయవలఔు అింథిింఙే ాయోజధరలనీై సభినుో బయ యధింగ ఉధరైమా
లాథర అధే కీలఔఫైన ాశ్ై తయచా చయచనీమాింశ్ింగధే ఉింట ింథి. భనిం ఖ యవౄించఽకోవలలనథేభింటే, జీయత
నౄభా ింథరలు, భిసఽె ఔవర్నీ, అలాగై ఔ ను దఽర అింరనీై ఔడర ఔయౌగి ఉింటలబ. ఈ లక్షణిం థీనిై
ఆభిఔ ఉతతి ౄ గ ఙేల ఆభిఔ యపణ (భాభౄెట్) లల నేఖణర ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల సయసన నిలఫటి ింథి. నిజఞనికి జీయత
నౄభా యక్షణ సింఫింధఫన
ై ఉతతి ౄ గ ఔధరై, సిందలింథిింఙే భాయా ింగ ఎఔెవ యలువ ఔయౌగి ఉింథి.
ఇఔెడ భయణ ాయోజనిం (డెత్ ఫనిట్) యౌలబిం భాతాఫే ఔయౌింఙే కలావది నౄభాకి, నఖదఽ యలువ లాథర
ను దఽర అింరనిై ఔయౌగి ఉనై ను దఽర నులల఼లకీ భధ ఖల ణేడర ఏనేట ణెలుసఽకోయయౌ. కలావది నౄభాకి
న఼ానేమిం తఔుెవగ ఉింటలింథి, కనీ ను దఽర నులల఼లల న఼నే
ా మిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైటకీ, ఔ వకిౄ
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ను దఽరలల ఔ భ క బూనేఔగ భాయణరబ. అింటే థీనయిం నఖదఽ యలువకి ఎఔుెవ అవకరల ధయ : ఔ
వకిౄ తన య భ ్నఽ యేభై ఙోట నలటి లఫడి నలటిఔ, అవకరలనఽ వదఽలుకోవడిం వలన బభిింఙే ధయ అవకరల
ధయనఽ సాచిసఽౄింథి.
ా ―కలావది
నిజఞనికి సింాథరమఫదే ఫన
ై జీయత నౄభా ను దఽర ింథరలు ఎదఽభపెింటలనై ాదరన సయళ్ై
నౄభాని కొనిండి. ణేడర (difference) ని ఎఔెడెైధర నలటి లఫడి నలటిిండి‖ అధే యదనకి ాతి పలింగ వచిచింథి. ఔ
నౄభా సింస నఽించి కలావది నౄభా కొనఽగోలు ఙేమడఫే భించిదనీ, నేఖణర (ఫలలెన్సూ) న఼నే
ా మింలనఽ
ఎఔుెవ లాపలయౌై (భఫడెలు) సింనుథిించి నలటేి యధధరలలా (instruments) నలటి లఫడి నలటివచచధే యదనలు
ాభ కింగ యనవఙరచబ.
సింాథరమఫదే ఫైన

నఖదఽ యలువ

నౄభా ింథరలకి అనఽఔలింగనా, ాతి ఔలింగనా, వచిచన

యదనయౌై ఒయభి ఇఔెడ చాడడిం ఎింణెైధర సభింజసిం.
a) లాపలలు
i.

చభితాలలకి ణొింగి చాలేౄ , ఇథెింణో సఽయక్షితఫైన నలటి లఫడి అని నియౄనతఫైింథి. థీని నఖదఽ యలువలు,
లాపలలు ఔ ఔనీస భైటలలల ఉింటలమనీ, ింద సభమింలల నలభిగై అవకరలు ఉింటలమనీ బభోయ
ఇయౄబ.

ii.

ఔరభిం తఔుిండర న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింఙరయౌ ఔనఽఔ ాతి  ఔెభీై తనిసభిగ ను దఽర (లేయింగ్ూ)
ఙేలేిందఽఔు ఔ ాణరయఔ యేసఽఔుధేలా నుోా తూళయౄబ. ను దఽభికి అవసయిం అబన ఔరభయక్షణ
అలవడెతేింథి.

iii.

నలటి లఫడి నియుహణకి సింఫిందిించిన అనిై యకల జఞఖరతౄల తీసఽకోవడిం థరుభ నౄభా సింస ఈ
ఫలధత నఽించి వకిౄకి యడెదల ఙేసౄ ఽింథి.

iv.

అథి దావయౄింలలకి భాయవచకొననిసఽౄింథి. నౄభాథరయవలలనఽ తీసఽకోవచఽచ లాథర నులల఼ యదఽెఙేసఽఔుని
, ఆ యధింగ థరనిై నఖదఽలా భాయవచకోవచఽచ.

v.

నఖదఽ యలువ యకనికి ఙెింథిన జీయత నౄభా భభిమ సింవతూభథరమాయౌై ఇఙేచ నౄభా భౄిండిింటకి
ఆథరమ నఽై భబతీ లనసఽౄింథి.

vi.

భ కింగ నౄభాథరయవ థియలా తీలనరడె లాథర అతడె చనినుో బనరడె ఈ నౄభా యలువ
ఋణథరతల నఽిండి కొింతవయఔు తనించఽఔుధే అవకశ్ిం ఉింథి..
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b) నయౖిలు
i.

యనేక్షింగ నిఔయ లాపలయౌై (భఫడెలు) అింథిసౄ ఽింథి కఫటి ఇథి అనిై యకల నిఔభథరమ
నలటి లఫడెలనలధ
ై ర ఉిండే దాయోలోణిం క్షీణ ాపలయనిై (corrode effect) ఔయౌగి ఉింటలింథి.

ii.

ళెై భాభౄెటింగ్ ఇింక ఇతయ జీయత

నౄభా నులల఼ల నుాయింనఔ వమిం (initial costs), ఖత

ఏడరథిలల నలభిగిన నఖదఽ నణరౄనిై తగిాసౄ ఽింథి.
iii.

ఆభిఔ యణలల ఉనై నేఖణర యధధరల (instruments) ఔింటే తఔుెవగ ఉిండ చఽచ గనీ భఫడికి
భాతాిం యౘనై (గయింటీ) ఉింటలింథి. తఔుెవ భఫడికి కయణిం యనుయిం ఙేమఔనుో వడిం అబణే, ఇథి
భిసఽెని ఔడర తగిాసౄ ఽింథి.

ల఼ుమ భీక్ష 1
ఆభిఔ యణలల యసౄ ితీఔయణ భిసఽెలని ఎలా తగిాసౄ ఽింథి?
I.

అధేఔ వనయవల (sources) నఽించి నిధఽలనఽ సనైఔభిించడిం, యటని కై ఙోట నలటి లఫడి నలటిడిం

II. యయధ వభాలఔు ఙెింథిన ఆలౄ లల యయధ యకలుగ నిధఽలని నలటి లఫడి నలటిడిం
III. నలటి లఫడెలలా కలవవది ఉిండేలా చాసఽకోవడిం
IV. సఽయక్షితఫన
ై ఆసఽౄలలా నలటి లఫడి నలటిడిం
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యభింశ్ిం
a) సింద అింటే భఫడి యలువ నలభిగై లాథర భఫడి ఇఙేచ ఆలౄ .
b) HLV లథే రింతిం భానవ జీయణరనిై ఔ యఔఫైన ఆలౄ లాథర ఆథరమిం సింనుథిింఙే సింద. ఆ యధింగ ఔ
వకిౄ బయషతే
ౄ లల నిఔయింగ ఎింత సింనుథియౄ డని ఔ అించధర ఉింటలింథో , థరనిై ఫటి భానవ జీయత
యలువని నిభేభిించడిం జయవఖ తేింథి.
c) సభతేల న఼నే
ా మిం అింటే నిభేభిించఫడిన న఼ానేమిం. అథి వమసఽణో ఫలటల నలయఖదఽ. కనీ ింద
కలభింణర అింతటల లయింగ ఉింటలింథి.
d) ఆభిఔ యణలల భిసఽెని తగిాించడరనికి అధననత అధేథి ఔ కీలకింశ్ఫైణే, యసౄ ితీఔయణ అధేథి భభో
కీలకింశ్ిం.
e) ఔ జీయత నౄభా ిందింలల యౘనై అింశ్ిం జీయత నౄభా ఔఠినఫైన నిమభ నిఫింధనల (stringent
regulation) కీ, కచిచతఫైన యయేక్షణ (strict supervision) కీ లలఫడి ఉనై అింశ్భనీ అయ ిం
అవరతేింథి.

కీలఔఫైన థరలు
1. ఆలౄ
2. భానవ జీయత యలువ
3. సభతేల న఼నే
ా మిం
4. అధననత
5. యసౄ ితీఔయణ
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ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ I
సభౄైన జయఫ

II.

యయధ యకల ఆసఽౄలనలై నలటి లఫడెలు నలటిడిం థరుభ ఆభిఔ యణలల భిసఽెలు తగిాించడఫే యసౄ ితీఔయణ లక్షిం.

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
ాశ్ై 1
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి జీయత నౄభా యనుయ అింశ్ిం కదఽ?
I.

ఆలౄ

II. భిసఽె
III. అధననణర లథే రింతిం
IV. భబతీ
ాశ్ై 2
HLV లథే రింణరనిై యౄను ింథిించినథి ఎవయవ?
I.

డర. భాభిిన్స లుథర్ కిింగ్

II. యయన్స ఫలట్
III. నుా . హఫనర్
IV. జఞభిె యో యస్క
ాశ్ై 3
ఈ కిరింద నేభపెనై ఏ నౄభా నుానా లల ను దఽర అింశ్ిం ఔనీసింగ లాథర అసలు లాఔుిండర ఉింథి?
I.

కలావది నౄభా నులల఼

II. ఎిండో ఫింట్ నులల఼
III. నతౄ ిం జీయత నులల఼
IV. భనీ ఫలక్ నులల఼
ాశ్ై 4
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ఈ కిరింథి యటలల థేనిై ఔ ఆలౄ గ భిఖణించలాభ ?
I.

కయవ

II. భానవ జీయతిం
III. గయౌ
IV. ఇలుా
ాశ్ై 5
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి భిసఽెల కిరింద వభీాఔభిించఔడదఽ ?
I.

మ ఔౄ వమసఽూలల భయణించడిం

II. ఙరలా చినై వమసఽలల భయణించడిం
III. ాఔితి  సహజింగ యతిలిం, జీయృిం కవడిం
IV. యృైఔలింణో జీయించడిం
ాశ్ై 6
ఈ కిరింథి యటలల ఏ యవయణ సభౄన
ై థి?
I.

జీయత నౄభా నులల఼లు నషిభియౘయ ింథరలు కగ యదరయణ నౄభా నులల఼లు యౘనై ింథరలు

II. జీయత నౄభా నులల఼లు యౘనై ింథరలు కగ యదరయణ నౄభా నులల఼లు నషిభియౘయ ింథరలు
III. యదరయణ నౄభా యషమింలల యక్షణ ఔయౌించఫడిన భిసఽె సింగటన నియచతఫన
ై థి
IV. యదరయణ నౄభా యషమింలల భిసఽె సింగటన జభిగై అవకశ్ిం కలింణోనుటల నలయవఖ తేింథి
ాశ్ై 7
ఔ వకిౄకి అవసయఫైన నౄభాని నియృ బించడింలల ఈ కిరింథి యటలల ఏ దే తి  సింాథరమఫదే ఫైనథి?
I.

భానవ ఆభిఔ యలువ

II. లెైఫ్ టర్్ ాతి నుదన (Proposition)
III. భానవ జీయత యలువ
IV. పలయ జీయత యలువ
ాశ్ై 8
మవుననుామింలల ఉనై వఔుౄలఔు విదఽేల ఔింటే తఔుెవ జీయత నౄభా న఼నే
ా మిం వసాలు ఙేమడరనికి ఈ
కిరింథి యటలల సభిగా  సభినుో బయ యవయణ ఏథి?
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I.

మవుననుామింలల ఉనై వఔుౄలు ఙరలావయఔ ఆదరయడి ఉింటలయవ

II. విదఽేలు ఎఔుెవ న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించఖల లతి లల ఉింటలయవ
III. భయణిం (మోభియౌటీ) వమసఽకి సింఫిందిించిన అింశ్ిం
IV. భయణిం అనియయింగ వమసఽకి సింఫిందిించిన అింశ్ిం
ాశ్ై 9
ఈ కిరింథి యటలల ఏ ాయోజనిం నఖదఽ యలువ నౄభా ింథరలఔు ఙెింథినథి ?
I.

అతింత సఽయక్షితఫన
ై నలటి లఫడి

II. ను దఽర ఔరభయక్షణ అలయటల ఙేసౄ ఽింథి
III. అల భఫడెలు
IV. ఆథరమ నఽై లాపలలు
ాశ్ై 10
ఈ కిరింథి యటలల నఖదఽ యలువ నౄభా ింథరలఔు ాయోజనఔయఫైనథేథి ?
I.

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

II. నదట సింవతూభలలల తఔుెవ నిధఽలు
III. తఔుెవ భఫడెలు
IV. సఽయక్షితఫన
ై నలటి లఫడి

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
జీయత నౄభా యనుయింలల ఆలౄ , భిసఽె, అధననణర లథే రింతిం, జీయత నౄభా ిందిం అింరలు.
భబతీ జీయత నౄభా యనుయింలల అింశ్ిం కదఽ.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
నుా . హఫనర్ భానవ జీయత యలువ (HLV) అధే లథే రింణరనిై ఆయషెభిింఙరయవ.
జయఫ 3
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సభౄైన ాణరభాైమిం I.
కలావది నౄభాలల ను దఽర (లేయింగ్ూ) అింశ్ిం లాదఽ.
జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
గయౌని ఆలౄ అని ఙెడింగనీ, వభీాఔభిించడింగనీ ఔుదయదఽ.
జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ాఔితి  సహజింగ జీభృవస కి ఙేయవకోవడిం ఔ ాకిరమ. భిసఽెలలకి భదఽ.
జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
జీయత నౄభా నులల఼లు యౘనై ింథరలు, యదరయణ నౄభా నులల఼లు నషిభియౘయ ింథరలు.
జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
భానవ జీయత యలువ అధే దే తి  ఔ వకిౄకి అవసయభబయ నౄభా ని లెకిెింఙే దే తి .
జయఫ 8
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
భయణిం (మోభియౌటీ) వమసఽకి సింఫిందిించిన అింశ్ిం, అిందఽవలా మ వఔులు అింత తుయగ భయణింఙే
అవకశ్ిం లాదఽ కఫటి యభికి విదఽేలణో నుో యౌలేౄ తఔుెవ న఼ానేమింలు ఉింటలబ.
జయఫ 9
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
నఖదఽ యలువ నౄభా ింథరలలల తఔుెవ భఫడి ఔ నషిిం.
జయఫ 10
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
నఖదఽ యలువ నౄభా ింథరలలల సఽయక్షితఫైన నలటి లఫడి ఔ లాబథరమఔఫైన అింశ్ిం.
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అదరమిం 7
ఆభిఔ ాణరయఔ

అదరమిం భిచమిం
జీయత నౄభా ఆభిఔ బదాతని సభఔభైచ నుతా నుో ఱయౄ ో ిందని ఖత అదరమాలలా భనిం చభిచింఙరిం. ాజలింణర
భ కింగ బదాతని కోయవఔుింటలయవ. వయౄ భానింలలనా, బయషతే
ౄ లలనా వఙేచ యయధ అవసభయౌై తీయవచఔుధే
నినేతౄ ిం తభ ఆథరమానీై, సిందయ్ై కైటలబించి నలటి లలని చాలే వఔుౄలు భ కింగ టి ించఽఔుధే అింశ్ిం
బదాత. కఫటి జీయత నౄభాని ―వకిౄఖత ఆభిఔ ాణరయఔ‖ అధే యసౄ ితఫన
ై ధేథింలల అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ. ఆభిఔ
ాణరయఔ అింరనిై భిచమిం ఙేమడఫే ఈ అదరమిం ఉథేెశ్ిం.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరిం
B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా
C. ఆభిఔ ాణరయఔ - యకలు
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A. ఆభిఔ ాణరయఔ, వకిౄఖత జీయత చఔరిం
1. ఆభిఔ ాణరయఔ అింటే ఏనేట?
భనలల ఙరలాభింథినే భన జీయణరలలా ఙరలా పలగనిై డఫ ో నుో ఖ ఙేమడరనికై కయవచ నలడణరభ . ఔనీసిం
ఇరడెైధర భనిం సింనుథిించిన డఫ ోని భన కోసిం ఎలా ఉయోగిించఽకోయలల చాథరెభా? ఈ లక్షానిై
ఙేయవకోవడరనికి ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ గప యదరనిం. ఇరడె భనిం కొనిైనియుచధరలనఽ భియౕయౌథరెిం:
నియుచనిం
i.

ఆభిఔ ాణరయఔ ఔభి జీయత లక్షాయౌై ఖ భిౄింఙే ఔ ాకమ
ిర . ఇలా ఖ భిౄించిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ
భాభిచ, ఔ వకిౄ యొఔె ఆభిఔ సిందని ఆ లక్షాలు యదిించడరనికి సయౘమడేలా నియుళించఽకోయయౌ.

ii. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ ాకిరమ. థీని థరుభ భనిం అనఽఔుింటలనై లక్షాలు, అించధరలనా, జీయతింలల
అనఽకోని భీతి లల ఎదఽయబయ అవసభయ్ై తీయవచకోవడరనికి ఔ భోడ్స భాప్ గీమవచఽచ. ఇిందఽలల ఔ వకిౄ
యొఔె నిఔభథరమిం (net worth), బయషతే
ౄ ఆభిఔ అవసభయౌై అించధర యేమడిం, ఆథరమానిై
అింతటనీ సఔరభింగ నియుళసా
ౄ , ఆ అవసభయౌై తీయవచకోవడిం జయవఖ తేింథి.
iii. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ ఙేయవఔుధేలా, తన కోభిఔలనఽ యసౄ యలుగ యౄను ింథిించఽఔుధేలా
ఙేసౄ ఽింథి.
iv. ఔ వకిౄ ాసౄ ఽత అవసభలు ఎలా ఉధరైయో, బయషతే
ౄ లల ఎలాింట అవసభలు ఉింటలమా, ఆ
యషమాలనిైింట నలైధర ఆభిఔ ాణరయఔ దిఱి నలడెతేింథి. ఔ వకిౄ యొఔె భిసఽె నుా లైల్, అలాగై
ఆథరమిం, దిఱిలల ఉించఽఔుని ఔ యఔఫైన భోడ్స భాప్ యేమడరనికీ, ఈ బయషతే
ౄ అవసభయౌై
తీయవచఔుధేిందఽఔ ఉయోగిసౄ ఽింథి.
జీయణరనిై తఔుెవ భానలఔ తి ౄ డిణో అదఽౌతింగ తీభిచథిదె ఽఔుధే ఔరభింలల ఆభిఔ ాణరయఔ ఙరలా కీలఔఫైన
నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి. జఞఖరతౄగ ాణరయఔ యేసఽఔుింటే, అథి నైఔు నుాదరనతలు నిభేభిించఽకోవడరనికీ, అలాగై
నిలఔడగ యయధ లక్షాయౌై యదిించడరనికీ ఉయోఖడెతేింథి.
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చితాిం 1: లక్షాలలా యకలు (Types of Goals)

i.

ఇయ సులకయౌఔ లక్షాలు : LCD TV లలట్ కొనడిం లాథర ఔుటలింఫ సఫేతింగ టృర్ కి యృళ్ాడిం

ii. అయ భధకయౌఔ లక్షాలు కవచఽచ : ఇలుా కొనడిం లాథర యథేయౕ మాతాకి యృళ్ాడిం
iii. థీయఘకయౌఔ లక్షాలలా ఇయ ఔడర ఉింటలబ : చదఽవర లాథర సింణరధరనికి యయహిం ఙేమడిం లాథర దయ
యయభణఔు జఞఖరతౄ ఙేమడిం
2.

వకిౄఖత జీయత చఔరిం

ఈ ాించిం ఔ ధరటఔ యింఖభని సఽాలద
 ే ధరటఔ యచబత యయౌమిం ఱేక్ లమర్ అధరైడె. నిజఫే. భనిఱ
రటి ింథి నదలు చనినుో బయ భోజు వయఔ అతడె జీయతింలలని యయధ దశ్లలా అధేఔ యకల నుతాలు నుో ఱింఙరయౌూ
ఉింటలింథి – యథరభిగ, సింనుదనయవడిగ, పలఖయునేగ, తయౌా తిండెాలుగ, అనిై యౌఔభల అింథిింఙరయౌూన
ా గ, దయ యయభణ
యడిగ, నలాలు నలై చదఽవరలు, ఉథో గలఔు యృయానుో ణే యళ్ా కోసిం థిఖ లు ఙెింథే యళ్ై
సనైనునికి వసఽౄనై కొథీె ఖడిఙే కలానిై యయధ పలయలణో తి లకిింఙేయడిగ...
ఈ దశ్యౌై ఈ కిరింద ఇచిచన భైకాచితాిం లల ఉదహభిింఙరయవ.
చితాిం 2: ఆభిఔ జీయత చఔరిం
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జీయత దశ్లు భభిమ నుాభ కతలు
a) యథరభిేగ (20 -25 వమసఽ వయఔు) : ఈ దశ్లల అతడె లాథర ఆఫ జఞాధరనీై, ధృైరణరయ్ై
ఫయవఖ యవచఔుింటృ ఉణరదఔ నుౌయవడిగ (productive citizen) యౄను ింథరయౌ. భానవ యలువ
నలించఽకోవడరనికి దిఱి కైింథీాఔభిింఙరయౌ. చదఽవర కోసిం నలటి లఫడి నలటిడరనికి నిధఽలు అవసయిం.
ఉథరహయణఔు, ఔ సఽాలద
 ే ఫైన ఫేధేజ్డ ఫింట్ సింస లల ఎింనృఎ (MBA) ఙేమడరనికి ఙరలా
ఎఔుెవ డఫ ో ఼జుల యౄింలల కయవచ నలటిడరనికి లదేింగ ఉిండడిం
b) సింనుదనయవడిగ (25 ఏళ్ా తభుత): ఈ దశ్లల భనిఱ ఔ ఉథో ఖిం యృతేకోెయయౌ. అతడె లాథర
ఆఫ తన అవసభలకి సభిడర చాసఽఔుింటృ, ఇింక అదనింగ నేగియౌనథరనిై అదనర
య భ ్గ పలయింఙరయౌ. ఈ దశ్లల ఔుటలింఫ నిభ్ణరనికి సింఫిందిించిన ఫలధతలు వయౄబ. అలాగై
కొింత ను దఽర, నలటి లఫడి వింట అింరల యృైర ఔడర అతడె దిఱి యభిించి, భఫో బయ భోజులలా తన
అవసభలనఽ తీయవచకోవడరనికి యలుగ ఆలౄ అభయవచకోవడరనికి ామతి ైయౄడె. ఉథరహయణఔు,
ఔ ఫహుళ్జఞతి  సింస లల ఉథో ఖిం ఙేసౄ ఽనై మ వఔుడె ఔ ఖిహ యవణిం ను ింథి, తన డఫ ోని
ఇింట నైద నలటి లఫడి నలటిడిం
c) పలఖయునే (యయహిం ఙేసఽఔునై తభుత 28 - 30): ఈ దశ్లల మ వతీ మ వఔులు నలయా
ఙేసఽఔుింటలయవ. ఈ దశ్లల ఎవభికౄైధర ఆతి థిం ఇవువలలన సిందభౌలు వయౄబ కఫటి ,
ఔుటలింఫిం కోసిం ఇలుా ఔటి డిం, ఈ సిందయౌింగ ఏయృధ
ై ర అరలు ఙేమాయౌూ వలేౄ తీయవచకోవడిం, ఔ
య ింత ఇలుా, యలెైణే ఒ కయవ, ఇింక యయధ యకల యనిభమ వసఽౄవరలు (consumer durables),
నలాల బయషతే
ౄ కోసిం ఏథెైధర ాణరయఔ లదేిం ఙేమడిం నదలెైనయ.
d) తయౌా దిండెాలుగ (28 నఽించి 35 వయఔు): ఈ వమసఽలల పలభబయౄ లు ఔభో, ఇదె భో సింణరధరనికి
జన్నియౄయవ. యయవ తభ సింణరధరనిై చాల ఎింణో ఖభిుయౄయవ. అయ జీయతింలల ఙరలా యలక్షణఫైన
సింవతూభలు; ఈ సభమింలల తయౌా దిండెాల నుతాలల వఔుౄలు తభ సింణరనిం ఆభోఖిం కోసిం,
చదఽవరల కోసిం యళ్ా ని భించి సాెళ్ా లల ఙేయచడరనికి ఆభటడడిం నదలెైన ఫలధతలలా
తలభ నఔలుగ ఉింటలయవ.
e) సఔల యౌఔయ ాథరతగ (Provider) (35 ఏళ్ా నఽించి 55 వయఔు): ఈ వమసఽలల నలాలు టీధజి
ే
(కౌభాయ దశ్)లల ాయేయయౄయవ. సింకిాషిఫైన ళెైసాెలు చదఽవరలు థరట కలాజీలలా ాయేయయౄయవ. ధేట
జీయతింలల ఎదఽయబయ సయళ్ా నఽ ఎదఽభోెవడరనికి, నలాలు యింకైతి ఔయిం (టకిైఔల్)గనా,
వితి ౄ యిం (నుా లషనల్)గనా తగిన అయోత సింనుథిింఙరలింటే తయౌా దిండెాలు నలాల చదఽవరల నైద
ఎింణో ఎఔుెవ డఫ ో కయవచ నలటి లయౌూ వయోౄ ింథి. ఉథరహయణకి, ఐథేళ్ా నుటల యగై ఔ ఫడిఔల్ కోయవూ
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ఙెన ించడరనికి యభీతింగ కయచవరతేింథి. పలయతీమ సింాథరమింలల ఙరలా భింథి ఆడనలాలు
మవున నుామింలలకి భగధే తయౌా దిండెాలు యభికి యయయౘలు ఙేలేయౄ యవ. పలయతీమ ఔుటలింఫలలలా
అలా యయయౘలు ఙేమడభధరై, యభి జీయణరలకి లయతుిం ఔయౌించడభధరై ఎింణో సింకిాషిఫైన
యషమిం. నిజఞనికి ఈధరడె పలయతీమ ఔుటలింఫలలలానలాల యయహిం, చదఽవర అధే అింరలు
ను దఽర ఙేమడరనికి నటి నదట నేాయణగ నిలుసఽౄధరైబ.
f) ఫింఖడే సింయక్షఔునిగ (Empty Nester) (55 ఏళ్ా నఽించి 65 వయఔు): అసలు ఎింన఼ి ధృసిర్
అధే దిం చాలేౄ ధే థరని అయ ిం భనఔు ఫో ధడెతేింథి. నలాలు ఎగిభినుో బన ఖూడె (ఇలుా)లా
కాయగ ఉిండడభనైభాట. ఈ సభమింలల నలాలఔు నలయాళ్ా ై అబనుో ణరబ.

ా
లాథర యళ్ై

ఉథో గల నినేతౄ ిం తయౌా దిండెాలనఽ వథియౌ యేభై ాథేరలఔు తయయౌ యృయానుో ణరయవ. థరథరర ఈ దశ్కి
ఙేయవఔుధేసభికి, వకిౄ తన ఋణ ఫలధత

[ఖిహ యవణిం, ఇింక ఇతయ తనకా ఋణరలు] లు

తీయవచఔుని, తన దయ యయభణ సభమానికి ఔ నిది ఔడఫటలికోయయౌ. ఈ దశ్లలధే విథరేింలల
వఙేచ BP, భధఽఫేహిం వింట డీజౄనభైటవ్ యధఽలు (degenerative ailments) భనిఱని
చఽటలిభ టి , భనిఱ జీయణరనిై యవఖ్తలభమింగ ఙేయౄ బ. కఫటి ఆభిఔ యుతింతాూిం, ఆథరమ
బదాత ఈ దశ్లల ఙరలా అవసయిం ఆభోఖ సింయక్షణ అరడె అతింత యలుయృైన అింశ్ింగ
భాభినుో తేింథి.
g) దయ యయభణ – సిందర కలిం (the twilight years) (60 ఏళ్ా నఽించి ఆ తభుత) : భనిఱ
చఽయవఔుగ ని ఙేలే వమసఽ నఽించి భిటర్
ై అబనుో ణరడె. అలాగై, ఇఔ ఇరడె జీయణరవసభలఔు
సభిడర డఫ ో ఙేలన ను దఽర నఽింఙే ఎఔుెవగ తీసఽకోవడిం జయవఖ తేింథి. ఇఔెడ
జీయణరవసభల నైథర, తన జీయత పలఖయునే నైథర దిఱి కైింథీాఔభిించడిం జయవఖ తేింథి. ఈ దశ్లల
ఆభోగనికి సింఫిందిించి సింకిాషిఫైన సభసలు, ఆథరమయఫైన అనియచతి , ింటభితనిం వింట
సభసలు యృింటలడణరబ. ఈ దశ్లల జీయణరనిై ఉతౄ మోతౄ భింగ ఖడనులధే అనయవచికి ఎఔుెవ
యలువనియౄయవ.

ఇటథరక

ఔలలు

ఔనై

యషమాల,

ఇటవయఔ

యదిించని

యషమాల...అింటే భనసఽకి ఫలగ ఇషిఫన
ై ని ఙేమడిం గనీ, యయౘయ మాతా లాథర ఔ
తీయ మాతాఔు యృళ్ాడింగనీ ఙేయౄ యవ. అసలు వమసఽ నైభై కొథీె జీయణరనిై ఆనిందింగ ఖడెరణరభ,
లాదింటే యఙరయింలల యృళ్ాథస
ీ ౄ ఽింటలభ అనైథి ఆ సింవతూభలలా అవసభలకి తగిన యౌలబిం ఎింత
ఫలగ సభఔయవచకోఖయౌగభధే అింశ్ిం నైథే ఆదరయడి ఉింటలింథి.
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భనిం నలైన చాలన యధింగ, ఈ ఆభిఔ జీయత చఔరిం భూడె దశ్లలా నడెసఽౄింథి
యథరభి దశ్

ఈ నదట దశ్ ఉథో ఖిం భఔభ ిందఽ ఔ యలక్షణఫైన యథరభి దశ్.

ఔ

ఉణరదఔత ధేభిచన ధరఖభిఔుడిగ ఫలధతలు తీసఽఔుధేిందఽఔు సభామతౄ భబయ
దశ్ ఇథి. ఈ వమసఽలల అధేఔ యదరలెన
ై ధృ
ై రణరయ్ై, భానవ నలటి లఫడి యలువనీ
నలింను ింథిించఽకోయయౌ.
ఉథో ఖ దశ్

18 నఽించి 25 ఏళ్ా వయఔు ఉిండే ఈ దశ్లల, లాఔ అింతఔు భ ింథే ఎఔెడో ఔ ఙోట
ఉథో ఖిం నదలవరతేింథి. ఈ జీయతిం 35 నఽించి 40 ఏళ్ా వయఔ కొనయఖ తేింథి.
ఈ సభమింలల, వకిౄ ణరనఽ యనిభమిం ఙేసఽఔుధేథరని ఔధరై ఎఔుెవ
సింనుథియౄ డె. ఆ యధింగ ను దఽర ఙేమడిం, నిధఽలనఽ నలటి లఫడెలుగ నలటిడిం
జయవఖ తేింథి.

దయ యయభణ దశ్

ఈ ాకమ
ిర లల భనిఱ తన పలయ జీయతింలల దయ యయభణ అబ, ఉథో ఖిం
భానియేలన
 తభుత, కొనిై అవసభలు తీయవచకోవడిం కోసిం, తభుతి  కలింలల ఔ
ఆథరమింగ ఉిండడిం కోసిం కొింత సిందనీ, ఆసఽౄలనఽ ఔడఫడణరడె.

3. ఔ వకిౄ యయధ ఆభిఔ సింస ల ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేల ను దఽర ఙేమాయౌూన అవసయిం ఏనేట?
ను దఽర ఙేల ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేమాయౌూన కయణఫేనేటింటే, ఔ వకిౄ జీయతింలలని ాతి  దశ్లలనా,
(అతనఽ లాథర ఆఫ) ఔ నిభిెషిఫైన నుతా నియుళింఙరయౌూ వసఽౄింథి. అరడె తలెణేౄ యయధ యకల అవసభల
కోసిం నిధఽలనఽ సభఔయవచకోయయౌ.
ఉథరహయణ
ఔ వకిౄకి యయహఫైింథి. తనింతట ణరనఽగ నిలఫడరలింటే, అతడికి ఔ ఇలుా కయయౌ. నలాలు
నలయవఖ తేనైకొథీె యళ్ా ఉనైత యద కోసిం ఙరలా డఫ ో కయయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై ఆ వకిౄ నడివమసఽ
థరటలడింటే, అతడికి ఆభోఖ సింఫింధఫన
ై వమిం కోసిం తగినింత యౌలబిం ఉిండేటి ల చాసఽకోయయౌ.

అలాగై,

దయ యయభణ జభిగిన తభుత జీయతిం ఖడడరనికి తగినింత ను దఽర నతౄ ిం ఉింటే, ఆభికవసభల కోసిం
నలాల నైద ఆదరయడనవసయింగనీ, యభికొఔ అదనర పలయింగ భాభయౌూన అవసయిం లాదఽ. లేుఙరి
సుతింణరాలణో, హుింథరగ జీయించడిం ఙరలా భ కిం.
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ను దఽరలల భౄిండె యకల నియృమాలు సనే్యతఫై ఉింటలబ.
i.

యనిభమానిై యబథర యేమడిం (Postponement of consumption): వయౄ భాన, బయషత్
యనిభమాల భధ వనయవయౌై కైటలబించఽకోయయౌ.

ii. దావయౄిం నఽిండి దాయింగ ఉిండడిం (Parting with liquidity(లాథర యృింటధే కొనఽగోలు ఙేలే శ్కిౄ)
ఎఔుెవ దావయౄ ఆసఽౄల (liquid assets)కి ఫదఽలుగ తఔుెవ దావయౄ ఆసఽౄయౌై కొనఽగోలు ఙేమడిం.
ఉథరహయణకి, ఔ జీయత నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడభింటే, తఔుెవ యౌకిుడిటీ ఉనైఆలౄ ిందిం
కోసిం డఫ ోని భాయచడిం (exchanging money).
ఆభిఔ ాణరయఔలల భౄిండె యకల నియృ మాలు ఔయౌల ఉింటలబ. ఎవభౄైధర తభ బయషతే
ౄ బదాింగ ఉిండడిం కోసిం
ాణరయఔ ఙేసఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి. అలాగై, బయషతే
ౄ లల తలెణేౄ యయధ అవసభలనఽ తీయచడిం కోసిం తగిన
ఆసఽౄయౌై ణెయౌయగ ఎింనఔ ఙేసఽఔుని, యటలల నలటి లఫడి ఉిండరయౌ.
అవసభలు, యటని తీయవచకోవడరనికి తగిన ఆసఽౄల ఖ భిించి భభిింత నియతింగ అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి ఔ వకిౄ
జీయతింలలని దశ్లనఽ ఈ కిరింథి యధింగ ఉదహభిించడిం జభిగిింథి.
కీలకింశ్ిం
జీయత దశ్లు
ఇథి యథరభిగ, అపలసఔుడిగ ఉింటృ యషమ జఞానిం నలించఽఔుధే దశ్

ఫలల దశ్

మవునిం, యయహిం కని జీవధననుది
దశ్
మవునిం,

సింనుథిించఽఔుింటలడె

కనీ,

ఇింక

ింటభిగధే

జీయతిం

ఖడెరతేింటలయవ
యయహఫన
ై
జీయత పలఖయునే వయౄయవ

తభుత దశ్
యయహఫై, చినై నలాలునై తయౌా దిండెాలవరణరయవ
దశ్
యయహఫై, నలదె నలాలునై ఔుటలింఫలనిై

నుో ఱింఙరయౌ.

నలాల

యథరఫ దఽేయౌై

ఖ భిించి

ాణేఔింగ

టి ించఽకోయయౌ. నలాలు నలయవఖ తేనై కొథీె యళ్ా అవసభయౌై ఖభనిించి

దశ్

తీయవసా
ౄ ఉిండరయౌ.
ఔుటలింఫిం

తభుతి /దయ నలాలు సుతింతేాలెైనరడె, చదఽవరలు, ఉథో గల కోసిం ఔుటలింఫలనిై వథియౌ

యయభణ భ ిందఽ దశ్

దాయింగ యృయానరడె, నలా క్షులు ఖూడె వథియౌ యృమౄ ల నలదె క్షులు డే ఫింఖ
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వింట అనఽబూతి  ఈ దశ్లల ఔలుఖ తేింథి.
దయ యయభణ దశ్

జీయతింలల సిందర సభమిం ఖడెరత ఉిండడిం. ణరభ ఙేసఽఔునై ను దఽర
నణరౄలణో, ఈ దశ్లల తలెణేౄ అవకశ్ిం ఉనై అవసభలు తీయవచఔుని,
హుింథరగ తలెతౄ ేఔుని జీయించవచఽచ లాథర అలాింట అవకశ్ిం లాఔనుో ణే
భభపఔభినలై థరనధభ్లనలై ఆదరయడి, కలిం యృళ్ాథీమాయౌూ ఉింటలింథి.

4. వకిౄఖత అవసభలు
భనిం నలై జీయత చకరనిై చాలేౄ , భనిఱకి భూడె యకల అవసభలు తలెతౄ ేణరమని భనకి అయ భవరతేింథి.
ఇయే భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లఔు ఊతనేయౄబ.
a) పలయ లాయథేయలు నుాయింనించడిం (Enabling future transactions)
జీయత చఔరింలలని యయధ దశ్లలా వయౄమని ఊళించఖయౌగై కయవచల రలరణ (భైింజ్డ)నఽ తటలికోవడరనికి
అవసయభబయ నిధఽల నఽించి నదట యఔిం అవసభలు తలెతౄ ేణరబ. ఈ అవసభలు భౄిండె
యకలుగ ఉింటలబ:
i.

నిభిెషి లాయథేయ అవసభలు (Specific transaction needs): తనిసభిగ వనయవలు
అవసయభబయ

కొనిై

నిభిెషి

జీయత

సింగటనలఔు

అనఽసిందరనిించడఫడి

ఉింటలబ.

ఉథరహయణకి, ఉనైత యదఔు డఫ ో థరచడిం / ఆదరయడి ఉనైయభి నలయాళ్ా ై ఙేమడిం; లాథర
ఔ ఇలుాగనీ లాథర ఖిహద ఔయణరలు (consumer durables) ఏయృైధర కొనడిం
ii. యదరయణ లాయథేయ అవసభలు: ఏ నిభిెషి ాయోజధరల కోసభూ కఔుిండర, ాసౄ ఽతిం నలటివలలన
కయవచలల నఽించి కొింత నణరౄనిై ఔెకి నలటి ఉింఙరయౌ – ఇలాింట నిధఽలకి ాజఞదయణ ను ింథిన
నేయవ ‗పలయ కలానికి ఙెింథిన కైటలబింరలు.‘
b) అనఽకోని కయవచలు తటలికోవడిం (Meeting contingencies)
ఊళించలాని (Contingencies) జీయత సింగటనలు ాసౄ ఽత ఆథరమింలల పలఖిం కనియ, తథరుభ నలదె
ఎతే
 కి
ౄ న నిధఽలు నిఫదే ింగ కయవచ నలటి లయౌూ భవచఽచ. అిందఽకై భ ిందఽగ నిధఽలు అవసయభబయ భిల తి 
థరభి తీమవచఽచ. భయణిం,

అశ్ఔౄ త లాథర నియవథో ఖిం వింటయ ఈ కోవఔు ఙెిందఽణరబ. ఇలాింట

సింగటనల వలాా ఆథరమ నషిిం వసఽౄింథి. అగిై ాభాదిం వింట ఇతయ యకలకి ఙెింథిన నయౖిలు, సింద
నయౖినికి థరభి తీయౄబ. అలాింట సిందభౌలు జభిగై అవకరలు తఔుెవగ ఉనైరడా, కనీ అథి జభిగిణే
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వఙేచ నషి ాపలవిం అతింత తీవాఫన
ై థిగ ఉనైరడా ఆ అవసభయౌై నౄభా థరుభ తీయవచకోయయౌ.
ాణరభాైమింగ అలాింట ఊళించలాని సిందభౌలకి నికి వఙేచిందఽఔు నలదె నతౄ ింలల చభసఽౄ (యౌకిుడ్స
ఎలలూట్ూ)ల నిదిని ాఔెన నలటి లయౌూన అవసయిం ఉింథి.
c) సిందలు ఔడఫటి డిం (Wealth accumulation)
అనిై యకల ను దఽర నణరౄల, నలటి లఫడెల నిజఞనికి కొింత సిందని సిఱిించడరనికి థరభితీయౄబ.
ఫేిం ఔడఫటి డిం ఖ భిించి భాటలాడిన ాతి యభీ థరని ఉథేెశ్ిం, ాదరనింగ ఔ ాయోజధరనిై తీసఽఔుధే
ఉథేెశ్ింణో నలటి న నలటి లఫడి అనీ, అలాగై అనఽఔలఫైన భాభౄెట్ అవకరల పయౌతింగ ాయోజనిం
ను ిందడభధే వకిౄ కోభిఔనీ సాచిసఽౄింథి. భభోలా ఙెనులింటే, ాదరనింగ సిందని ఔడఫటేి కోభిఔ
ఉిండఫటేి ను దఽర భభిమ నలటి లఫడెల యృైర భనిఱ దిఱి యభియౄ డె.
ఈ కోభిఔనఽ ఊయౘజనిత నేాయణగ నలుసఽౄధరైయవ, ఎిందఽఔింటే ఎఔుెవ భఫడి సింనుథిించడరనికి ఔ వకిౄ
నలటి లఫడి నలటేి భ ిందఽ కొనిై యకల భిసఽెలు తీసఽకోవడరనికి ఇషిడణరడె. అదిఔ భఫడి సింనుథిింఙరలని
ఎిందఽఔు కోయవఔుింటలయింటే, అథి ఔ ఔ వకిౄ సిందనీ లాథర నిఔయ యలువనీ భభిింత యేఖింగ విథిే
ా ఎదఽభపెధే యహసిం, శ్కిౄ, ాపలవిం వింట గప లక్షణరలనీై
ఙేసౄ ఽింథి. లేుఙరి యుతింణరాూల, సయళ్ై
భ డిడి ఉింటలబ కఫటేి , అిందయౄ సిందని కోయవఔుింటలయవ.
5. ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు
నలైన భనిం అనఽఔునై అవసభలఔు అనఽఖ ణింగ ఆభిఔ యణలల భూడె యకల ఉతతే
ౄ లు ఉధరైబ:
లాయథేయల ఉతతే
ౄ లు

సభౄైన సభమింలల భభిమ భిభాణింలల తగిన కొనఽగోలు శ్కిౄ (డఫ ో,
యౌకిుడిట)ీ ని ఔలుఖజైలే ఫలింక్ డినుజిటల
ా భభిమ ఇతయ ను దఽర యధనలు.

నౄభా

వింట

ఔింటజౄనీూ ఈ ఉతతే
ౄ లు భ ిందఽగ ఊళించలాని ఆఔల్ఔ సింగటనలు జభిగినరడె

ఉతతే
ౄ లు
సిందలు
ఉతతే
ౄ లు

సింబయింఙే పలభీ నయౖిల నఽిండి భనఔు యక్షణనఽ అింథియౄ బ.
ఔడఫటేి

ఱేయా వ, ఇింక అదిఔ భఫడినిఙేచ ఫలిండెా లాథర భిమల్ ఎలేిట్ వింటయ ఇలాింట
ఉతతే
ౄ లఔు ఉథరహయణలు. ఇఔెడ నలటి లఫడి నలటిడభింటే, అథి భభిింత
డఫ ో సింనుథిించడిం కోసఫే.

ఔ వకిౄ యదరయణింగ నలన
ై అనిై అవసభలనా నేశ్రభింగ ఔయౌగి ఉింటలడె. అిందఽవలా అతడె భూడె యకల
ఉతతే
ౄ ల అవసయిం ఔయౌగి ఉింటలడె. థీనిై ఖ భిించి ఔుాౄ ింగ ఙెనులింటే, ఇలా ఙెవచఽచ:
i.

ను దఽర అవసయిం – నఖదఽ అవసభలు కోసిం
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ii. నౄభా అవసయిం – అనియచత భిల త
 ేలనఽ తటలికోవడరనికి
iii. నలటి లఫడి అవసయిం – సింద సిఱికి
6. భిసఽె నుా లైల్ - నలటి లఫడెలు
ఔ వకిౄగ జీయత చఔరింలల నదట మ ఔౄ వమసఽూలల, సింనుదనయవడిగ భాభి, నడివమసఽకి ఙేయవఔుని, ఆ
తభుత ఉథో ఖింలలని చివభి సింవతూభల వయఔు ఎలా యయధ దశ్ల ఖ ిండర ామాణయౄడో అలా , భిసఽె నుా లైల్,
లాథర భిసఽెలు తీసఽఔుధే యృైకభి ఔడర భాయవకి లలనవరతేింథి.
ఇింక ఎింణో జీయతిం భ ిందఽనై మ వఔులు, కొింఙెిం దాఔుడె సుపలవింణో ఉింటృ, యలెైనింత సిందలు
ఔడఫటేి ిందఽఔు ామతైిం ఙేమడరనికి యహలయౄ యవ. కలిం ఖడిఙే కొథీె వకిౄ నలటేి నలటి లఫడి సఽయక్షితింగ
ఉిండరలనీ, యటనిైింటనీ ఫలలనేతిం ఙేమాలధే ఉథేెశ్ింణో నలటి లఫడెలు నలటిడింలల భభిింత శ్రదే, ణెయౌయ,
అాభతౄ త ాదభిశయౄడె.
చివయగ, దయ యయభణ కలిం సనైనసౄ ఽింటే, వకిౄ ఙరలా సింాథరమఫదే ింగ ఉిండడిం నదలునలడణరడె.
దయ యయభణ జభిగిన తభుత ఖడిఙే సింవతూభలలా కయవచ నలటి లకోవడరనికి ఔ నిది(భూలనిది) ఉిండరయౌ. ఈ
సభమింలల నలాల కోసిం ఆసఽౄలు సింనుథిించడిం లాథర థరధరల యౄింలల ఫహుభతి  ఇవుడిం ఖ భిించి
ఆలలచిించవచఽచ.
ఔ వకిౄ నలటి లఫడి రైయౌ ఔడర భిసఽె నుా లైల్ణో ఔయౌల జతగ అడెగైమడరనికి తగిన యవకశ్ిం లనసఽౄింథి. అథి
ఈ కిరింద యవభిించఫడిింథి.
చితాిం 3: భిసఽె నుా లైల్ - నలటి లఫడి రైయౌ
భిసఽె నుా లైల్

నలటి లఫడి రైయౌ
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నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1
భ ిందఽగ ఊళించని సింగటనలకి బదాత కయలింటే, నైయవ ఈ కిరింథి యటలల ఏిం తీసఽకోభని లనూయసఽ
ఙేయౄ యవ?
I.

నౄభా

II. ఫలింఔు ఎఫ్డీ (FD)ల వింట లాయథేయల (Transactional) ఉతతే
ౄ లు
III. ఱేయా వ
IV. డిఫించయవా

B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా
1. ఆభిఔ ాణరయఔ
ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథి కౄాబమ్ట్కి ాసౄ ఽతింలలనా, పలయ కలింలలనా తలెణేౄ అవసభయౌై ఖ భిించి జఞఖరతౄగ
భిఖణించఫడి, థరని ధరణతనీ, యలువనీ భూలాింఔనిం ఙేలే ఔ ాకిరమ. అలాగై కోయభి అనఽఔునై
భభోయభి ఊహకి అిందని యధింగ ఎదఽయబయ యయధ యకల అవసభయౌై ఖ భిించి భ ింథే ఔ అించధరకి
భవడరనికి

వకిౄ తీసఽకోఖయౌగై భిసఽె నుా లైల్, భభిమ ఆథరమానిై అించధర యేల, యయధ యకల ఆభిఔ

ఉతతే
ౄ యౌై లనూయవూ ఙేమడిం జయవఖ తేింథి.
ఈ కిింర థి యటణో సయౘ యయధ ఆభిఔ ాణరయఔ అింరలు:
 నలటి లఫడెలు నలటిడిం – ఆసఽౄల కైటలబింరలు యహలించఖయౌగిన భిసఽెని ఫటి ,
 భిసఽె నియుహణ ,
 దయ యయభణ ాణరయఔ,
 నఽై, అలాగై ఎలేిట్ ాణరయఔ,
 యయధ అవసభలకి కవలలన డఫ ో సభఔయవచకోవడిం
ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిించి ఔె భ ఔెలల ఙెనులింటే, అథి 360 డిగరల
ీ ాణరయఔ (ాణరయఔ).
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చితాిం 4: ఆభిఔ ాణరయఔ అింరలు

2. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా
ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథి ఔ కొతౄ దే ణేనై (డిలనన్స)
ేా
కదఽ. ఇథి భన ూభీుఔుల దఖా య నఽించీ వసఽౄనై దే ణ.ే
థీనిై యయవ ఙరలా సయళ్ఫైన యౄింలల

అనఽసభిింఙరయవ. యభికి ఙరలా భినేతఫైన

నలటి లఫడి

ఎింనఔలు(options) ఉిండేయ ఆభోజులలా. కొనిై దరఫలెల కిరతిం ఈకిుటీ నలటి లఫడి అింటే, అతదిఔ రతిం ాజలు
ఔ జూదింణో సభానింగ పలయింఙేయయవ. లేయింగ్ూని ఎఔుెవగ ఫలింఔు డినుజిటల
ా , నుో సి ల్ ను దఽర థకలు,
ఇింక ఇతయ నిఔభథరమ భాభాలలాకి భయా ింఙరయవ. కనీ ఈధరట భన సభాజిం భభిమ యనియోఖథరయవలు
ా యేయవ తయయౘలల ఉధరైబ. యటలల కొనిైింట ఖ భిించి చాథరెిం.:
(ఔషిభయవా) ఎదఽభపెింటలనై సయళ్ై
i.

ఉభ్డి ఔుటలింఫలల యచిినైత (Disintegration of the joint family)

ఉభ్డి ఔుటలింఫిం నఽిండి తయౌా దిండెాలు, యభి నలాలు భాతాఫే ఉిండే చినై ఔుటలింఫలని (nuclear
family) కి థరభి తీలింథి. ఈ యలక్షణఫైన ఔుటలింఫ నలదె, సింనుదనయవడెన
ై ఔుటలింఫ సబ డె, తన
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కోసిం, తన ఔుటలింఫ సింక్షైభిం కోసిం ఫయవవర ఫలధతలనీై వళింఙరయౌ. ఈ కయణిం వలా వకిౄ ఎధనై
యకలుగ ఆలలచిించి సభౄన
ై ాణరయఔ యేసఽకోవలల వసఽౄింథి. అలాగై, ఈ యషమింలల నుా లషనల్ లైధరనిి మల్
నుానర్నఽించి కొింతవయఔు సలయౘలు తీసఽకోవచఽచ ఔడర.
ii. ఫహుళ్ (Multiple) నలటి లఫడి అవకరలు(choices)
సిందని సిఱిించడరనికి ఈభోజు భన దఖా య ఙరలా యకలెైన నలటి లఫడి యధధరలుధరైబ. కఔనుో ణే
యటనిైింటలలనా తటలికోవలలన భిసఽె యబలలనా, లాపలలలలనా ణేడరలుింటలబ. ఔ వకిౄ తన
ఆభిఔ లక్షాయౌై యదిించడరనికి, యటకి ఙేమాయౌూ ఉనై భిసఽె ఆదరయింగ, ణెయౌయగ ఆలలచిించి, సభౄన
ై ఙోట
నలటి లఫడి నలటేిిందఽఔు నియృ మాలు తీసఽకోయయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔ ఆలౄ కైటలబింరలకి సయౘమడెతేింథి.
iii. భాభినుో తేనై జీయత రైలులు (styles)
తక్షణ సింతినేౄ (Instant gratification) ఈధరట జీవన భీతి గ ఔనఫడెణోింథి. భానవరలు ఆధఽనిఔ
నఫైల్ నూో నఽా, కయవా, యరలఫైన బవింతేలు, సఽాలద
 ే ఫైన ఔా ఫ ోలలా సబణరులు నదలెైనయ
కోయవఔుింటలధరైయవ. ఈ కోభిఔలు తీయవచకోవడరనికి యయవ తనిసభిగ పలభీ నణరౄలలా అయవవరలు
ణెచఽచకోయయౌూ ఉింటలింథి. చివభికి ఖడిింఙే ఆథరమింలల అతదిఔ పలఖిం ఋణరలు తీయచడరనికి సభినుో తేింథి,
పయౌతింగ ను దఽర ఙేమడరనికి ఖల అవకరలు ఫలగ తగిానుో ణరబ. ఆభిఔ ాణరయఔ అింటే అయ ిం ఔ వకిౄ
తనఽ ఙేలే కయవచలల అనవసయఫైనయటని తగిాించఽఔుని ాసౄ ఽత జీవన ాభాణరయౌై నియుళించఽకోవడిం,
థరనిణో ఫలటల భఫో బయ భోజులలా భభిింత ఫయవగౄైన జీయతిం ఖడడరనికి రధరదఽలు యేసఽకోవడభధే భౄిండె
లక్షాయ్ై ాణరయకఫదే ింగ యౄను ింథిించఽకోవడరనికిగనఽ తగిన అవగహన, ల఼ుమ ఔరభయక్షణణో
ఫలఖడఫే.
iv. దాయోలోణిం
కొింత కలావదిలల ఆభిఔ (ఎకననై) యింగ వసఽౄవరలు, లేవల ధయలు యదరయణ యబ నఽించి నలయఖడఫే
దాయోలోణిం. ఇథి డఫ ో యలువని తనిం ఙేసౄ ఽింథి. పయౌతింగ భనిఱ ఔషిడి సింనుథిించిన య భ ్
వసఽౄవరల కొనఽగోళ్ా ఔు సభినుో ని భిల తి 
 వసఽౄింథి. వకిౄ కొనఽగోలు శ్కిౄ క్షీణసఽౄింథి. దయ యయభణ కలింలల
వకిౄకి ఔరభింగ వఙేచ ఆథరమిం తగిా నుో బనరడె భభిింత బమింఔయఫైన నయఔిం చానసౄ ఽింథి. అరడె
యభికి ఉిండే ఆథరమభలాా ఖతింలల ఙేలన కొథిెనుట ను దఽర భాతాఫ.ే అిందఽకై తభుతి  సింవతూభలలా
దాయోలోణ భిల త
 ేయౌై తటలికోయలింటే, వకిౄకి ఆభిఔ ాణరయఔ యమడెతేింథి.
v. భ ిందఽగ ఊళించలాని సిందభౌలు, అవసభలు (Other contingencies and needs)
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ా ఎదఽభపెధేలా సయౘమిం ఙేలే గప
ఆభిఔ ాణరయఔ అింటే, వఔుౄలు అధేఔ యకలెైన అవసభలు, సయళ్ై
యదరనిం. ఉథరహయణకి, యృైద చికితూ జభిగై సభమింలల తలెణేౄ ఎధనై యకల అతవసయ కయవచలు,

లాథర

భ ిందఽగ భనిఱ ఊళించని కొనిై భిల త
 ేలు అతడికి ఎదఽయవరణరబ. అలాగై, వఔుౄలు తభ నఽై
ఫలధతయౌై ణెయౌయగ నియుళించఽకోయలని ఔడర పలయయౄయవ.
తభ ఎలేిట్ కి సిందలు, ఆసఽౄలు ఉిండేలా నిభేభిించఽకోయలనీ, తభ భయణరనింతయిం తభ నామఫైన,
సనిైళతఫైన వఔుౄలఔు అయ ఙెింథరలనీ ఔడర వఔుౄలు కోయవఔుింటలయవ. అలాగై భనిఱ జీయించిధర,
భయణించిధర తనిసభిగ నుటింఙరయౌూన కొనిై యకల నిభిెషి యభాజిఔ, భతయఫన
ై ఔటలిఫలటల
ా , ధభ్ల
వింట ాణేకవసభలు ఉింటలబ. యటనిైింటనీ యదిించడఫే ఆభిఔ ాణరయఔ యదరనిం.
3. ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయింనింఙే సభౄైన సభమఫేథ?ి
ఇథి కైవలిం ఐశ్ుయవింతేలకి భాతాఫేధర? నిజఞనికి, నదట జీతిం అిందఽఔునైట నఽింఙే ఆభిఔ ాణరయఔ
నుాయింనించడరనికి ఉతౄ భ సభమిం. భాభూలుగ అబణే, ఔ వకిౄ ఇలా తనిసభిగ ాణరయఔ ఎరడె
నదలునలటి లయౌ అధే థరనికి నిఫింధన ఏథీ లాదఽ.
అబణే ఇఔెడో కీలఔఫైన లథే రింణరనిై భనిం అనఽసభిింఙరయౌ – భన నలటి లఫడెలు ఎింత ఎఔుెవ కలావదిలల
ఉింటలయో, అయ అింతగ నలయవఖ ణరబ.
కఫటి , భనిం ఎింత భ ిందఽగ ను దఽర నుాయింనించిధర తర లాదఽ. అరడె భన నలటి లఫడెలఔు ఖభిషీ
సభమింలల వఙేచ ాయోజనిం లనసఽౄింథి. అలాగై, ాణరయఔ అధేథి ఫలగ సింనైయవలఔు భాతాఫే కదఽ.
ాణరయఔ అిందభికీ అవసయఫే. ఎవభి భిసఽె సహన యభభూనికి అనఽఖ ణింగ యయవ ఆభిఔ లక్షాయౌై
నలటి లఔుింటృ, నలటి లఫడి యహకలలా అింకితపలవింణో ను దఽర ఙేసౄ ా, యటని యదిించడరనికి ాతి  ఔెయౄ ఔ
ఔరభయక్షణరమ తఫన
ై
యదరనిం అవలింనృింఙరయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔని భ ిందఽగ ఊళించఔుిండర, ఎట
అవసభలనఽ అరడే ఆఔల్ఔింగ ఎదఽభపెింటృ ఉిండడిం వఔుౄయౌై ఆభిఔింగ తన థిశ్లలకి నడినింఙే ాదరన
కయణభవరతేింథి.
నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2
ఆభిఔ ాణరయఔ నదలు నలటిడరనికి సభౄన
ై సభమిం?
I.

దయ యయభణ తభుత

II. నదట జీతిం అిందఽఔునైట నఽింఙే
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III. యయహఫన
ై తభుత
IV. ఫలగ డఫ ో సింనుథిించిన తభుత

C. ఆభిఔ ాణరయఔ - యకలు
ఇరడె భనిం ఆభిఔ ాణరయఔ యేమడరనికి సింఫిందిించి ఔ వకిౄ ఙేమవలలన యయధ యకల నఽలానేట
చాథరెిం.
చితాిం 5: ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లేవలు (Advisory Services)

యౌలబిం ఔయౌగిన యయధ యకల సలయౘ లేవలానేట ఔయభి చాథరెిం. అలాింట యింగలనఽ భనిం తీసఽకోవచఽచ.
 నఖదఽ ాణరయఔ
 నలటి లఫడి ాణరయఔ
 నౄభా ాణరయఔ
 దయ యయభణ ాణరయఔ
 ఆలౄ ాణరయఔ
 నఽై ాణరయఔ
1. నఖదఽ ాణరయఔ
నఖదఽ ాయయౘనిై నియుళించడింలల భౄిండె ాయోజధరలు ఉధరైబ.
i.

నదటథి, అనఽకోని లాథర అతవసయ భిల తి 
 లల వచిచ డే అవసభల కోసిం, చయ (యౌకిుడ్స) ఆలౄ
నిలులనఽ ధృలకొలుకోవడిం, నియుళించడింణో సయౘ, ఔ వకిౄ తనఽ ఙేలే ఆథరమ వమాయౌై నతౄ ిం
వవయౘభయౌై నియుళించఽకోయలనఽకోవడిం.
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ii. భౄిండవథి, ఔ వకిౄ ఔ ఔరభానఽయయింగ (systematically) నఖదఽని సిఱిించి, నలటి లఫడికి
అవసయఫన
ై అదనర (surplus) నఖదఽని కొనయగిించఽకోవడిం.
ఇఔెడ నటి నదట ఙేమాయౌూన ధేనేటింటే, ఔ ఫడెెట్ తమాయవ ఙేసఽకోవడిం. అరడె ాసౄ ఽత ఆథరమ,
వమాల ఆదరయింగ థరనిై యరలాఱించఽకోయయౌ. ఇిందఽఔుగనఽ వఔుౄలు బయషతే
ౄ లల ఙేమాయౌూన కొనిై
అయ వింతఫైన లక్షాయౌై భ ిందఽగ నిభేభిించఽకోయయౌ. అలా ఙేల,ేౄ యయవ ాసౄ ఽతిం కయవచ ఙేసౄ ఽనై యదరధరలనఽ
కొనయగిల,ేౄ ఆ లక్షాలఔు ఙేయవవవరణరభ లాథర అధే యషమిం ఖభనిించఽకోవడరనికి యలవరతేింథి.
భౄిండవ ని, ఖత ఆయవ ధృలలుగ తభకి వసఽౄనై ఆథరమిం, నలడెతేనై కయవచలు చాసఽకోవడిం. ఇలా
చాసఽఔుింటే, ఔరభిం తఔుిండర (regular) ఙేమాయౌూ వసఽౄనై కయవచలాయ, ఏఔనతౄ ింగ నలడెతేనై
కయవచలాయ అయ ిం ఙేసఽకోవచఽచ. కయవచయౌై యయధ యకలుగ వభీాఔభిించవచఽచ. అలాగై యటని లయ (క్ూడ్స)
వమింగనా, ఎటఔరడె భాయవతేనై కయవచలుగనా ఔడర వభీాఔభిించవచఽచ. ఔ వకిౄకి లయ వమిం
అింటే నిఔయింగ నలటి లయౌూన కయవచల నైద నిమింతాణ ఉిండఔనుో వచఽచ. కనీ అలయ (variable) వమింనలై
యచక్షణరదికయిం ఉయోగిించడిం థరుభ థరనిై తయచా తగిాించఽకోవచఽచ లాథర యబథర యేమవచఽచ.
ఇఔ భూడో ని నతౄ ిం సింవతూభనికి సభిడర ధృలసభి ఆథరమభూ, కయౄచ, ఈ భౄిండిింటనీ భ ిందఽగ
అించధర యేసఽకోవడిం. ఖతిం ఖ భిించిన యరలాషణ, బయషతే
ై ర ఈ నఖదఽని ఎలా
ౄ ఖ భిించిన ఊహణో ఎవభౄధ
కయవచఙేమాలల ాణరయఔ లదేిం ఙేసఽకోవచఽచ.
నఖదఽ ాణరయఔ ాకిరమ (నుోా లలస్క)లల యలెైనింత ఎఔుెవ యచక్షణరూభితఫైన (discretionary) ఆథరమిం
(ఇన్సఔిం) కోసిం ఔ వూహిం యచిించఽకోవడిం భభపఔ పలఖిం.
ఉథరహయణ
ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూన యవణరయౌై తి భిగి రనయవదే భిించఽకోవచఽచ.
ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూన కౄడ
ర ిట్ కయవు యవణరయౌై లభీఔభిించఽఔుని (consolidate), అల వడీు కి ఇఙేచ ఫలింఔు
యవణిం తీసఽఔుని యటని తీయవచకోవచఽచ.
ఔ వకిౄ తన నలటి లఫడెయౌై భభిింత ఆథరమిం సింనుథిించడరనికి యలుగ తి భిగి కైటలబించఽకోవచఽచ.
2. నౄభా ాణరయఔ
కొింతభింథి వకిౄఖతఫన
ై ఆభిఔ లక్షాయౌై ఙేయవకోవడరనికి కొనిై నిభిెషి భిసఽెయౌై ఎదఽభోెవడరనికి లదేడణరయవ.
అలాింట భిసఽెలఔు తగిన నౄభాని అింథిింఙే యధింగ నౄభా ాణరయఔ యచిించఽకోవచఽచ.
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ఇఔెడ భనిం ఙేమాయౌూన ఫిహతౄ య ామతైిం (టలస్కె) ఏనేటింటే, ఎింత నౄభా కయయౌూ ఉింథో , ఏ నులల఼
భనకి ఫలగ అనఽఔలింగ ఉింటలింథో నియృ బించఽకోవడిం.
i.

సింనుదనయవడె అకలింలల భయణించినటా బణే ఆదరయడు యభికి అవసయఫైన, ఆథరమిం, కయవచలు,
ఫటి జీయత నౄభాని నియృ బించవచఽచ.

ii. ఏ సభమింలలధృైధర ఔుటలింఫిం నినేతౄ ిం అవసయభబయ అతవసయ యృద
ై  లేవల కయవచలనఽ ఆసఽతి ా
కయవచలనఽ ఫటి , ఆభోఖ నౄభా అవసభయౌై అించధర యేమవచఽచ.
iii. చివయగ, ఔభి ఇలుా/యహనిం/నూఔిభీ నదలెైన ఆసఽౄలఔు నయౖినిైించి యక్షణ ఔయౌింఙే నౄభాని
తీసఽకోవడరనికి, యట యకనీై (type), భిభాణర (quantum)నీై దిఱిలలకి తీసఽకోయయౌ.
3. నలటి లఫడి ాణరయఔ
నలటి లఫడి నలటిడరనికి ఇథే సభౄన
ై భాయా భని ఙెడరనికైనై లాదఽ. ఏథి సభౄైనథీ అనై ాశ్ైకి కొెఔె భనిఱ఼
కొెఔె భాథిభిగ జయనృయౄడె. నలటి లఫడి ాణరయఔ ఔ వకిౄ తీసఽకోఖయౌగిన భిసఽె యబ, అతడికి ఖల ఆభిఔ
లక్షాలు భభిమ ఆ లక్షాలనఽ ఙేయవకోవడరనికి టేి కలానిై ఫటి అతడికి అతింత అనఽఔలఫైన నలటి లఫడి,
ఆలౄ కైటలబింరల వూయౘయౌై నిభేభిించఖయౌగై ఔ ాకమ
ిర .
a) నలటి లఫడి భనేతేలు (నలభనైటయవా)
చితాిం 6: నలటి లఫడి భనేతేలు
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ఇఔెడ నటి నదట భనేతి  ఔ నిభిెషిఫన
ై నలటి లఫడి భినేతి ని నియుచిించవచఽచ. అిందఽలల ఇయ ఔడర
ఉధరైబ:
i.

భిసఽె సహన శ్కిౄ (tolerance): ఔ వకిౄ నలటి లఫడి కొనఽగోలు ఙేమడింలల ఎింత భిసఽె
తీసఽకోవడరనికి లదేింగ ఉధరైడో ణెయౌనే ాభాణిం.

ii. కలభినేతి  (Time horizon): ఔ ఆభిఔ లక్షిం యదిించడరనికి టేి కలావది. కలభినేతి 
లక్షానిై యదిించడరనికి యడే నలటి లఫడి యహకయౌై (vehicles) ాపలయతిం ఙేసౄ ఽింథి. కలభినేతి 
ఎింత సఽథీయఘఫన
ై థిగ ఉింటే, అలావది (యౖర్ి టర్్) ఫలధత (liability) అింత తఔుెవ టి ింర
ఉింటలింథి. అిందఽకై ఎవభౄైధర నలటి లఫడెలు నలటిడరనికి చభసఽౄల (యౌకిుడ్స ఎలలూట్ూ) ఔింటే, అదిఔ
భఫడెల సింనుథిించి నలటేి సఽథీయఘకలర నలటి లఫడెలులా భించివని పలయయౄయవ.
iii. యౌకిుడిటీ (Liquidity): తఔుెవ భినేతి లల నలటి లఫడి నలటేి యభయ ూిం ఉనై వఔుౄలు లాథర ఆథరమ,
వమాలు అనియచతింగ ఉనై యయవ లాథర ఔ ాణే ఔింగ ఔ వకిౄఖతఫైన లాథర యనుయయఫైన
వమిం నినేతౄ ిం నలటి లఫడి నలటి నయయవ తభ నలటి లఫడెలఔు దావయౄిం(liquidity)గ ఉిండరలనీ
లాథర

తభ నలటి లఫడిని యలువ నషినుో ఔుిండర నఖదఽ యౄింగ భాయవచఔుధే యభయ ూిం ఉిండరలనీ

పలయయౄయవ.
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iv. యఔరమయౕలత (భాభౄెటనృయౌటీ) : ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికీ లాథర అభ్డరనికీఉిండే యౌలబత.
v. యసౄ ితీఔయణ: నలటి లఫడెల భిసఽెయౌై తగిాించడరనికి వకిౄ ఎనిై యకల యననై భాభాలనఽ అధేుఱయౄ డో ,
ఎింత యసౄ ితింగ నలటి లఫడెలు నలడణరడో ఆ యనేౄ యసౄ ితీఔయణ.
vi. నఽై ఖభనిింర (considerations): ఙరలా యకల నలటి లఫడెలు నిభిెషి ఆథరమ నఽై
ాయోజధరయౌై అింథియౄ బ. అిందఽవలన యయధ యకల నలటి లఫడెలు నఽై తభుత భఫడెలు ఎలా
వయౄయో చాయౄయవ.
b) సభౄైన నలటి లఫడి యహకల ఎింనఔ
ఆ తభుత దశ్లల నలై భనేతేల దియౖిూ సభౄైన నలటి లఫడి యహకలనఽ అధేుఱింఙరయౌ. అసలెైన ఎింనఔ వకిౄ
ఆయింఙే భఫడి నైథర, భిసఽె నైథర ఉనై అించధరల నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి.
పలయతథేశ్ింలల ఎధనై యకల ఉతతే
ౄ లు ఉధరైబ. యటని భనిం నలటి లఫడెల లక్షాలఔు భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽచ. యటలల ఈ కిరింద ఉతతే
ౄ యౌై భియౕయౌించిండి:
 ఫలింఔు నిఔభథరమ డినుజిటల
ా / కభపభైటా ల
 తనులా కభలమర (నుో స్కి ఆ఼స్క) చినై నణరౄల ను దఽర థకలు
 ఱేయా నృా క్ ఇషలు
 డిఫించయవా లాథర ఇతయ లలఔభిటీలు
 భూచఽవల్ పిండెా
 జీయత నౄభా సింస ల మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు నదలఖ నయ
4. దయ యయభణ ాణరయఔ
ఔ వకిౄ దయ యయభణ తభుత కయవచల కోసిం ఎింత నతౄ ిం థరఙరయౌూన అవసయిం ఉింథో నియృ బింఙే ాకమ
ిర
అథి. అథి అధేఔ యకల అవసభయౌై ఆదఽఔుధేిందఽఔు యయధ దయ యయభణ యఔలాల (థకల)నైద
ఆదరయడి ఉింటలింథి .
చితాిం 7: దయ యయభణలల దశ్లు
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దయ యయభణ ాణరయఔలల భూడె యకల దశ్లు అింతయా తింగ ఉింటలబ.
a) ఔడఫటి డిం (Accumulation): ఈ లక్షిం కోసిం కొింత నలటి లఫడిని ఔెకి ఫటి , యయధ యకల
వూయౘల థరుభ నిధఽలు ఔడఫటి డిం.
b) సింాథరమఫదే త (Conservation): అింటే, ఔ వకిౄ నలటి న నలటి లఫడెలు నలించడరనికి గప
ామతైిం ఙేమడభ

భభిమ ఆ వకిౄ భూలధనిం (principal) అతనఽ ఉథో ఖిం ఙేసౄ ఽిండగధే

ఖభిషిింగ నలభిగైటటలి చాసఽకోవడిం .
c) ింనణీ (Distribution): దయ యయభణ తభుత ఔడర ఆథరమిం అవసభలనఽ తీయవచకోవడిం
కోసిం అసలు య భ ్ (థరనిై భనిం భూలనిది లాథర ధృస్కి ఎగ్ అని నలుయౄిం) ని ఉసింహయణలు /
మానఽటీ ఙెయౌాింరలుగ భాభైచ అనఽఔలఫైన దే తి ని ింనణీ అింటలయవ .
5. ఎలేిట్ ాణరయఔ
ఔ వకిౄ భయణిం తభుత అతడి ఎలేిట్ని అదికభిఔింగ సింఔరనేింఙేలా ఫథియ్ ఙేలేిందఽఔు యేలే ాణరయఔ. ఇిందఽలల
ధరనేధేషన్స, అలాగై అగిింత (assignment) లాథర యలుా తమాభీ వింట యయధ ాకిరమలు ఉధరైబ. ఔభి
సిందనీ, ఆసఽౄయ్ై యభి తదనింతయిం, యభి కోభిఔ ాకయఫే, సజఞవరగ ింనణీ ఙేమఫడి భభిమ / లాథర
ఉయోఖయచఫడెతేధరైమని నిభేభిించఽకోవడఫే ఇిందఽలల భ క ఉథేెశ్ిం .
6. నఽై ాణరయఔ
చివయగ, ాసౄ ఽత నఽై చటలిల నఽిండి నఽై నేనయౘబింరల యొఔె ఖభిషి ాయోజనిం ను ింథేటటల
ా నఽై
ాణరయఔ యేమఫడెతేింథి అథే యధింగ నఽై చటలిలు నఽిండి ఆథరమ, వమాల భభిమ నలటి లఫడెల
ాణరయఔఔు ూభిౄ భబతీల

ాయోజనిం ను ిందడిం ఎలా అధే అింరనిై ఖ భిౄించడరనికి ఈ ాణరయఔ

జయవఖ తేింథి. సభమిం తగిాించడరనికీ లాథర ాసౄ ఽత లాథర బయషత్ ఆథరమ నఽై ఫలధతల (లమనృయౌటీలు)
కీ వూహ నిభ్ణిం ఙేసఽకోవడిం ఔడర ఇిందఽలల పలఖఫే. అబణే నఽైల ఎఖయేత కఔ, నఽైయౌై
తగిాించడరనికి చాడడఫే ఈ యరలాషణ ాయోజనభని ఇఔెడ ఖభనిింఙరయౌ.
ఔ వకిౄ తన నలటి లఫడెయౌై సభికొతౄ భాభౄెట్ భిల తి 
 కి అనఽవరగ భాయవ ఙేసఽకొని, ఫలలనేతఫైన నఽై
భబతీ ాయోజనిం ఔయౌసఽౄనై అవకరయౌై యృతేకోెవడిం థరుభ, తన ఆథరమానీై, ను దఽరని నలించఽఔుధే
అవకశ్ిం ఉింథి. అతడలా ఙేమఔనుో ణే ఆ డఫ ో నఽై అదికయవలఔు యృయానుో తేింథి.
జీయత నౄభా ఏజౄింటల
ా తయచా తభ కౄాబమ్టల
ా , బయషతే
ౄ లల కఫో బయ (నుోా లలకిివ్) యనియోఖథరయవలఔు ,
కైవలిం నౄభా అవసభల కోసఫే కఔ యభిఔునై ఇతయణరా ఆభిఔ అవసభలు ఔడర తీభైటటల
ై
ా సభ చితఫన
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సలయౘ ఇవువలల వసఽౄింథి. అిందఽకై నలన
ై యవభిించిన యధింగ, ఏ నౄభా ఏజౄింటలకౄైధర ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిించీ,
అిందఽలల ఉనై యయధ యకల ఖ భిించీ భించి భిజా ఞనిం ఉిండడిం అతడి వితి ౄ కి ఎింణో యలువని
ణెచిచనలడెతేింథి.
నైభై భీక్షిించఽకోిండి 3
ఈ కిరింథి యటలల నఽై ాణరయఔ లక్షిం కనిథేథ?ి
I.

ఖభిషి (Maximum) నఽై ాయోజనిం (ఫనిట్)

II. ణెయౌయృన
ై నలటి లఫడెల పయౌతింగ తగైా నఽై పలయిం
III. నఽై ఎఖయేత
IV. నఽై భబతీల వలా ఔయౌగై నతౄ ిం ాయోజనిం

యభింశ్ిం


ఆభిఔ ాణరయఔకి ఙెింథిన ఔ యదరనిం:
 తభ జీయత లక్షఫేనేట ఖ భిౄించడిం
 ఇలా ఖ భిౄించిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ అనఽవథిించడిం
 ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ యదిింఙే యధింగ తన ఆభిఔ వవయౘభయౌై నియుళించడిం



వకిౄఖత జీయత చఔరిం ఆదరయింగ భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు అవసయభవరణరబ. ఇయ ఈ యషమాలలా
థో హదడణరబ:
 బయషతే
ౄ లల లాయథేయలనఽ నుాయింనించడిం
 అనఽకోని కయవచలనఽ తటలికోవడిం
 సిందలనఽ ఔడఫటి డిం



భాయవతేనై యభాజిఔ యది యదరధరయౌై ఫటి ఉభ్డి ఔుటలింఫలలు ఙెలా ాఙెదఽభౄైనుో తేనై

ఈ తయవణింలల

ఆభిఔ ాణరయఔ అవసయిం భభిింత ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ఈధరడె అధేఔ యకల నలటి లఫడి అవకరలు ,
భాయవతేనై జీయత రైలులు నదలెైనయ ఔడర ఆభిేఔ ాణరయఔ అవసభనిై నలించఽతేధరైబ .


నదట జీతిం అిందఽఔునైట నఽింఙే ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయింనించడరనికి ఉతౄ భ సభమిం



ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లేవలలా ఇయ ఔడర ఉధరైబ:
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 నఖదఽ ాణరయఔ,
 నలటి లఫడి ాణరయఔ,
 నౄభా ాణరయఔ,
 దయ యయభణ ాణరయఔ,
 ఎలేిట్ ాణరయఔ
 నఽై ాణరయఔ
కీలఔఫైన థరలు
1. ఆభిఔ ాణరయఔ
2. జీయత దశ్లు
3. భిసఽె సాచఔ చితాిం (నుా లైల్ )
4. నఖదఽ ాణరయఔ (Cash ాణరయఔ)
5. నలటి లఫడి ాణరయఔ
6. నౄభా ాణరయఔ
7. దయ యయభణ (భిటైర్ఫింట్) ాణరయఔ
8. ఎలేిట్ ాణరయఔ
9. నఽై ాణరయఔ

146

ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
నౄభా ఊళించలాని సింగటనలఔు బదాతనఽ అింథిసౄ ఽింథి.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ఔ వకిౄ తన నదట జీతిం అిందఽఔునైట నఽింఙే ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయింనింఙరయౌ.
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
నఽై ఎఖయేత నఽై ాణరయఔఔు లక్షిం కదఽ.
ల఼ుమ భీక్ష –ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఔ చఽయవకౄన
ై భిసఽె నుా లైల్ ఉనై వకిౄ సింద _______ నలటి లఫడి రైయౌని అనఽఔభిింఙే అవకశ్ిం ఉింథి.
I.

ఏకీఔయణ లాథర లభీఔయణ (Consolidation)

II. ఫహుభతి  ఇవుడిం (Gifting)
III. ఔడఫటి డిం (Accumulation)
IV. కయవచనలటిడిం (Spending)
ాశ్ై 2
ఈ కిరింథి యటలల సింద ఔడఫటేి ఉతతి ౄ కనిథేథ?ి
I.

ఫలింక్ ఋణరలు

II. ఱేయా వ
III. కలావది నౄభా నులల఼
IV. ను దఽర కాణర
ాశ్ై 3
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ను దఽర భౄిండె నియృ మాల నేశ్రభ పయౌతింగ భిఖణించవచఽచ. ఈ కిరింద జఞనృణర నఽిండి యటని ఎించఽకోిండి.
I.

భిసఽె నిలురదల భభిమ తగిాన యనియోఖిం

II. ఫహుభతి  ఇవుడిం, అలాగై ఔడఫటి డిం
III. వమభ భభిమ ఔడఫటి డిం
IV. యనియోఖిం యబథర భభిమ యౌకిుడిటీకి దాయిం కవడిం
ాశ్ై 4
జీయతింలలని ఏ దశ్లల ఔ వకిౄ ఖతింలల ఙేలన ను దఽరని ఙరలా ఫచఽచఔుింటలడె?
I.

దయ యయభణ తభుత (Post దయ యయభణ )

II. సింనుదనయవడిగ ఉనైరడె (Earner)
III. అపలసఔుడిగ ఉనైరడె (Learner)
IV. అరడే యయహఫైనరడె (Just married)
ాశ్ై 5
నలటి లఫడి భినేతి కీ, భఫడెలకీ భధన ఖల సింఫింధిం ఏనేట?
I.

ఆ భౄిండిింటకీ సింఫింధఫే లాదఽ

II. నలటి లఫడి భినేతి  నలదెథణ
ెై ే భఫడెలు ఔడర ఎఔుెవగ ఉింటలబ
III. నలటి లఫడి భినేతి  ఎఔుెయృణ
ై ే భఫడెలు తఔుెవగ ఉింటలబ
IV. నలటి లఫడి భినేతి  ఎఔుెయృణ
ై ే భఫడెలు నైద నఽై అింత ఎఔుెవగ ఉింటలింథి
ాశ్ై 6
ఈ కిరింథి యటలల లాయథేయల ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణలలకి వఙేచథేథ?ి
I.

ఫలింక్ డినుజిటల
ా

II. జీయత నౄభా
III. ఱేయా వ
IV. ఫలిండెా
ాశ్ై 7
ఈ కిరింథి యటలల ఔింటింజౄనీూ ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణలలకి వఙేచథేథ?ి
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I.

ఫలింఔు డినుజిటల
ా

II. జీయత నౄభా
III. ఱేయా వ
IV. ఫలిండెా
ాశ్ై 8
ఈ కిరింథి యటలల సింద నుో ఖ ఙేలే (wealth accumulation)ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణలలకి వఙేచథేథ?ి
I.

ఫలింఔు డినుజిటల
ా

II. జీయత నౄభా
III. యదరయణ నౄభా
IV. ఱేయా వ
ాశ్ై 9
కలిం ఖడెసఽౄనై కొథీె ఆభిేఔ వవస లల వసఽౄవరలు భభిమ లేవల ధయలు యదరయణ యబ ఔింటే నలయఖడభింటే
__________.
I.

ఆభిఔ భాిందిం (డిఫ్షన్స)
ేా

II. దాయోలోణిం
III. యిగ్ఫ్ేా షన్స (Stagflation)
IV. ళెైర్ దాయోలోణిం
ాశ్ై 10
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి యచక్షణరూయుఔఫైన (discretionary) ఆథరమిం నలించడరనికి ఔ వూహిం కదఽ?
I.

యవణ రనభిైభ్ణిం (Debt restructuring)

II. ఋణ ఫథియ్
III. నలటి లఫడి రనభిైభ్ణిం
IV. నౄభా కొనఽగోలు (purchase)
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
తీవాఫన
ై భిసఽె నుా లైల్ని ఔయౌగి ఉనై వకిౄ సిందలు ఔడఫటేి నలటి లఫడి రైయౌనిఅనఽసభిింఙే అవకశ్ిం ఉింథి.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ఱేయా వ సిందని ఔడఫటేి ఉతతి ౄ .
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
ను దఽర అింటే యనియోగనిై యబథర యేమడిం, అలాగై యౌకిుడిటీణో యేయవకవడిం, ఈ భౄిండిింట ఔలబఔ.
జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
దయ యయభణ తభుత ఔ వకిౄ ఖతింలల ఙేలన
 ను డెరఔు ఙరలా సింణోఱయౄ డె.
జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
నలటి లఫడి యల఼ౄ యృ ిం ఎింత నలదెథెైణే అింత లాపలలు ఉింటలబ.
జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఫలింఔు డినుజిటా ని లాయథేయ ఉతతే
ౄ ల కిరింద వభీాఔయణ ఙేమవచఽచ.
జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
జీయత నౄభాని ఆఔల్ఔ ఉతతి ౄ కిరింద వభీాఔయణ ఙేమవచఽచ.
జయఫ 8
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
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ఱేయాని సింద ఔడఫటేి ఉతతే
ౄ లు కిరింద వభీాఔయణ ఙేమవచఽచ.
జయఫ 9
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
కలిం ఖడెసఽౄనై కొథీె

ఆభిేఔ వవస లల వసఽౄవరలు భభిమ లేవల ధయలు యదరయణ యబ ఔింటే

నలయఖడభింటే దాయోలోణిం.
జయఫ 10
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
ఈ కిరింథి యటలల యచక్షణరూయుఔఫైన (discretionary) ఆథరమిం నలించడరనికి నౄభా కొనఽగోలు ఔ వూహిం
కదఽ.
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అదరమిం 8
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు – I
అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమిం నేభ్యౌై జీయత

నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాించింలలకి తీసఽఔుని యృళ్ౄ ైింథి.

ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. ఆ తభుత

జీయత

భ ిందఽ యదరయణ

నౄభా ఉతతే
ౄ ల అవసయఫేనేట , భన జీయత

లక్షాలనఽ యదిించడింలల యట నుతా ఏనేట చాథరెిం. చివయలల కొనిై సింాథరమఫదే ఫన
ై
జీయత నౄభా
ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ఔుాౄ ింగ
B. సింాథరమఫదే ఫైన జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు
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A. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ఔుాౄ ింగ
1. ఔ ఉతతి ౄ అింటే ఏనేట ?
అసలు భ ిందఽగ ఉతతి ౄ అింటే ఏనేట అయ ిం ఙేసఽకోవడింణో నదలునలడథరిం. చఔెగ ాఙరయిం ఙేల
భాభౄెట్ లలకి తీసఽఔుని వచిచ అభ్ఫడెతేనై వసఽౄవర అధే అయ ింలల ఉతతి ౄ ాజలిందభికీ భిచమిం ఉనై
దఫే. 'నుా డఔుి' (ఉతతి ౄ ) అధే దిం 'భినుా డాస్క' (సిఱిించడిం) అింటే 'తీసఽఔుని భవడిం' లాథర సిఱిించడిం
అధే అయ ిం నఽించి వచిచింథి. భభోలా ఙెనులింటే, ఔ ఉతతి ౄ నిభిెషిఫన
ై ఔషిిం, ఎధనై సింకిాషిఫన
ై
ామణరైల పయౌతిం.
ఔ సయవఔు ాయోజనిం లాథర ఉయోఖిం అథి ఫలఖ ిండడిం నైద కఔ, థరని లక్షణరయౌై ఫటి ఉింటలింథి. ఇథే
భనకి భాభౄెట్ దిఔథిం ణెసౄ ఽింథి. భాభౄెటింగ్ కోణిం (standpoint) నఽించి చాలేౄ ఔ ఉతతి ౄ అధేఔ
ఖ ణరల సభాయౘయిం. యయధ ఖ ణఖణరలునై యకలు లాథర కై లక్షణరలు ఖల ఉతతే
ౄ ల యయధ ఔటి లనఽ ఔయౌన
ఔటి డిం థరుభ సింస లు భాభౄెట్నేా స్కలలని తభ ఉతతి ౄ సభయణ అధేఔ యకల యలక్షణతయౌై చానయౄ బ.
ఔ ఉతతి ౄ (భాభౄెటింగ్ అభలలా ఉయోగిించినటలి) కీ,సయవఔుఔు ఉనై ణేడర ఏనేటింటే, ఔ ఉతతి ౄ ని
యేయవయచవచఽచ. సయవఔు (commodity) ని యేయవఙేమలాభ . అింటే థీనయ ిం, కై వభానికి ఙెింథిధర సభై,
ఉతతే
ౄ లు (నుా డఔుిలు) యయధ ఔింనలనీల థరుభ అభ్ఫడణరబ భభిమ ఔ థరనిణో ఔట నుో యౌచనరడె
యేభైుయవ లక్షణరలు ఔయౌగి ఉింటలబ.
ఉథరహయణ
కలాాట్, కోాజప్, నుోా నేస్క యయధ యకల ఫలాిండ్సలఔు ఙెింథిన కై కైటగిభీకి ఙెింథిన టృత్నేసి ఽలు. కనీ ఈ
ఫలాిండా ఔు ఙెింథిన ాతీ ఔె టృత్నేస్కికీ యట ాణేఔఫన
ై లక్షణరలు (features) ఉింటలబ. అయ నేఖణర
యటఔింటే యేయవగ ఉింటలబ.
ఔ ఉతతి ౄ థరనిఔథే ఔ భ గిింర కదఽ. అథి నేఖణర లక్షాయౌై సింతినౄ భిఙే ఔ యధనిం భాతాఫ.ే
ఔలా ఙెనులింటే ఈ కోణింలల ఉతతే
ౄ లు సభసని భిషెభిింఙే యధధరలు. అయ అవసభయ్ై, కోభిఔయ్ై
సింతినౄ యవయౄబ. ఔ లక్షానిై యదిింఙేిందఽఔు ఉతతి ౄ ఎింతవయఔ సభౄైనథో , అథి ఆ ఉతతి ౄ లక్షణరలనలై
ఆదరయడి ఉింటలింథి.
ఉతతే
ౄ లు ఇలా ఉింటలబ :
i.

ాతక్ష (Tangible): ఇథి పౌతి ఔ వసఽౄవరయౌై ఉదహభిసౄ ఽింథి. యటని సయశణో అనఽబూతి  ఙెిందడరనికి
యలుింటలింథి. (ఉథరహయణకి, ఔ కయవ లాథర ఔ టయౌయజన్స లలట్)
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ii. భోక్ష (Intangible): ఇయ ఔింటకి ఔనినించని వసఽౄవరలు. యటని భోక్షింగ అనఽబూతి  ఙెింథరయౌూింథే.
జీయత

నౄభా ఉతతి ౄ అలా భోక్షఫన
ై (intangible) ఉతణేౄ . ఔ జీయత

యనియోఖథరయవఔు

నౄభా ఏజౄింటల తన

ఔ నిభిెషిఫైన జీయత నౄభా ఉతతి ౄ లక్షణరలనలై అవగహన ఔయౌించి, ఆ నౄభా అతడి

కోసిం ఏిం ఙేమఖలుఖ తేింథీ, అథి యనియోఖథరయవఔు ఉనై యలక్షణఫన
ై అవసభయౌై ఎలా తీయవసఽౄింథో
ణెయౌమజైమాయౌూన ఫలధత ఉింథి.
2. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల లక్షిం, అయ యక్షణ ఔయౌింఙే అవసభలు
భిసఽె ఉనైఙోటలాా అథి ఆింథో ళ్నకి థరభి తీసఽౄింథి. అబణే, భన భానవ జఞతి  భిసఽెని అజభాబఱ఼
ఙేమడిం, ఔనీసిం థరనిై అయ ిం ఙేసఽఔుని, భ ిందఽగ ఊళించడరనికీ, థరని కోసిం లదేింగ ఉిండడిం కోసిం
ామతైిం ఙేసౄ ఽింథి. అింతర్జఞానిం, భిసఽె భఔుిండర చాసఽఔుింటృ యక్షణ ఔయౌగి ఉిండరలధే ఆలలచధే నౄభా
సిఱికి కీలఔఫైన కయణింగ ఉింథి.
భన భానవ జఞతి  యభాజిఔ నుాణ లిం. భనిం భనలాింట యళ్ా ణోనా, భనయౌై నేానేింఙేయళ్ా ణోనా భన
జీయణరనిై ించఽఔుింటలిం. భనిం అతింత యలుయృన
ై ఆసఽౄలు ఔడర సింనుథియౄ ిం- భన భానవ నలటి లఫడి అథి భన ఉణరదఔ యభభూనికి భూల వనయవ. కనీ జీయతఫధ
ై ర, భానవరడి క్షైభఫైధర అనియచతి ణో
ఔడెఔునై వవయౘయిం. భయణిం, జఫ ో ఙేమడిం వింట దఽసూింగటనలు భన ఉణరదఔ యభభూయౌై
అతలాఔుతలిం ఙేలేయౄ బ. ఆ యధింగ భన భానవ నలటి లఫడి యలువని క్షీణించినుో బయలా ఙేయౄ బ.
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు వకిౄ ఉణరదఔ యభభూలకి సింబయింఙే ఆభిఔ యలువ నయౖినికి యక్షణని అింథిించి,
తననలై ఆదరయ డు యభికిగనీ లాథర తనఔుగనీ యట ాయోజధరయౌై అిందఽఫలటలలలకి వఙేచటలి ఙేయౄ యవ. అసలు
‗జీయత నౄభా‘లల ‗నౄభా‘ అధే దిం ఔ వకిౄ తనకి భయణిం సింబయించిధర లాథర రశ్ుత యృైఔలిం ఏయడిధర
సింబయింఙే ఆభిఔ నషిిం నఽించి తననీ, తన ఔుటలింఫలనిై యక్షిించఽఔుధే అవసభనిై ఖ భిించి ణెలురతేింథి.
నౄభా ఙేమడరనికి ను దఽర, నలటి లఫడి వింట ఇతయ కయణరలు ఉనైటకీ భయణిం లాథర బమింఔయఫన
ై
యదికి యక్షణ ఔయౌించడిం అతింత యదరయణ కయణింగ నేభపెనవచఽచ. నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఉథేెశ్ిం, నిభిేషిింగ
ఙెనులింటే, ఔ నౄభా ఙేలన వకిౄ, తన నేగియౌన జీయతకలింలల సింనుథిింఙే ఆలౄ యలువ లాథర సిఱియౄ డధే
సింద యలువ,ఆ వకిౄ ఆథరమిం సింనుథిింఙే యభభూనికి ింద సభమింలల నషిిం లాథర ధరశ్నిం
జభిగినరడె, తనఔు లాథర తన నామఫన
ై యభికి, ఆ యలువ బభీౄ ఙేమడరనికి లాథర నషిభియౘయిం ఙేమడరనికి
ఙేలథ
ే ిగ ఙెవచఽచ. నదట న఼ానేమిం ఙెయౌాించిన యృింటధే ఇథి జీయత నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నేయవ నైద
ఆలౄ (ఎలేిట్) యౄను ింథిించడిం జయవఖ తేింథి.
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అసలు ఔ జీయత నౄభా నులల఼లల కీలఔఫైన అింశ్ఫేనేటింటే, అతడికి ఎలాింట దఽయదిషిఔయఫైన యషమిం
జభిగిధర ఆ వకిౄకి సనైింగ ఉిండే ఆతీ్మ ల భనసఽకి ారింతత, ధృభ్థి ఔయౌించడిం. అలాగై జీయత
నౄభా ను దఽర ఙేమడింలలనా, సిందయౌై ఔడఫటి డింలలనా యయషిఫైన యహఔింగ ఉింటృ భభో యధఫైన
నుతా ఔడర నుో ఱసౄ ఽింథి. ఈ అయ ింలల, నౄభా ఔ సఽయక్షితఫైన నలటి లఫడిగనా, నిభిెషిఫైన భైట్లల భఫడి
ఇఙేచథిగనా ఔడర ఉింటలింథి.
భయణిం లాథర యది సింబయించినరడె బదాత ఔయౌింఙే యధనిం ఔింటే ఔడర జీయత నౄభా యలువ ఙరలా
ఎఔుెవ. థీధొైఔ ఆభిఔ ఉతతి ౄ గ ఔడర చాడరయౌ. ఇథి కైవలిం ఔ అథిుతీమఫన
ై భిూయృ ఉతతి ౄ లా
భాతాఫే ఉిండదఽ. ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆసఽౄల నుో ర్ినూో యౌయోకి ఉిండరయౌూన అధేఔ లక్షణరలలల ఆభిఔ ఉతతి ౄ
ఔడర ఔట. ాసౄ ఽతిం ఆయయౌయింఙే భాభౄెట్నేా స్కలల, యనియోఖథరయా కి కైవలిం ాణరభాైమ జీయత నౄభా
ఉతతే
ౄ ల యకలా కఔ జీయత నౄభాని అింథిింఙే అధేఔ యకలెైన డినుజిటల
ా , ఫలిండెా, యిక్ూ, ఇింక భూచఽవల్
పిండా వింట ఫహళ్ (multiple) ాణరభాైమాలు (choices) ఔడర అిందఽఫలటలలల ఉింటలధరైబ.
ఈ సిందయౌింలల, అసలు జీయత నౄభా యలువ ాతి నుదన (value proposition) ఏనేట భనిం అయ ిం
ఙేసఽకోవలల ఉింటలింథి. యనియోఖథరయవడి అవసభలఔు ఔ జీయత నౄభాని భియౖెయింగ అవగహన ఔయౌగి
ఉిండడిం నైథే యనియోఖథరయవ యలువ ఆదరయడి ఉింటలింథి.
 అథి సభౄైన భియౖెభనిై అింథియౄ ో ింథర? లాథర ―అథి ాపలవవింతింగ ఉింథర?‖
 థరని కభీథెింత? లాథర ―అథి సభయ వింతఫన
ై థేధర?‖
ఖత భౄిండె శ్ణరఫలెలుగ ఉతతే
ై ఆయషెయణలు జభినింథి.
ౄ లనఽ అింథిించడింలల జీయత నౄభా భిశ్భ
ర యరలషఫన
ఈ ామాణిం భయణ ాయోజనిం ఔయౌింఙే ఉతతే
ౄ లణో నుాయింబఫైింథి. కనీ కలాింతయింలల ఇథి అధేఔ యకలలా
జీయించి ఉిండే సభమింలల అింథే ాయోజనింగ భలచఫడిింథి. ఉథర. ఎిండో ఫింట్, యృఔ
ై ల ాయోజధరలు
(disability benefits), నుాణరింతఔ యది (dread disease) యక్షణ, ఇింక ఎధనై అదనింగ ఙేయచఫడరుబ.
అథే

యధింగ

‗లాపలలలా

పలఖయుభిం

తీసఽకోవడిం

(participating

in

profit)‘

అధే

ఔ

సింాథరమఫదే ఫైన ఉతతి ౄ నఽిండి ‗భాభౄెట్ యౌింక్ు ‘ నులల఼యౌై ఆయషెభిించఫడరుబ. ఇిందఽలల నౄభాథరయవని
అతడి నలటి లఫడి ఆసఽౄయౌై ఎించఽకోవడింలలనా, నియుళించడింలలనా నులగాధరయౌూింథిగ ఆయౘునిించడిం
జయవఖ తేింథి. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు నియచత ాయోజధరయౌై ఇఙేచ నులల఼ల సభూహిం యబ నఽించి,
నులల఼ థరయవడె తన జీయత దశ్లఔు అనఽఔలింగనా, భాయవతేనై అవసభలఔు అనఽఖ ణింగనా, అతడె
తటలికోఖల యభభూనికి అనఽఔలింగనా యయధ ాయోజధరలు, యటణోఫలటల అధేఔ యకలెైన ధయఔు
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సింఫిందిించిన అింరలు (కస్కి కింనుో ధృింటల
ా ) ఔడర పలఖఫై ఉిండే యధింగ సయళ్ఫైన నులల఼ల సభ హింగ
భాయవ ఙెిందఽణరబ.
3. జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లలల భౄైడయవా
జీయత

నౄభా ింథరలు తభ యనియోఖథరయా అవసభయౌై భిషెభిించడరనికి యయధ ాయోజధరయౌై

అింథిింఙేిందఽఔు ఏ యధింగ ాతి నుదన ఙేసౄ ఽధరైయో భనిం నలైన చారిం. జీయత నౄభా సింస లు అింథిింఙే
నౄభా యలువ నలభిగై యధింగ అధేఔ యకలెైన భౄైడర్ూనఽ అింథిింఙరయవ.
భౄైడర్ అింటే ఎిండరర్ూఫింట్థరుభ ఙేయచఫడే ఒ యలక్షణ తయయౘ యౌలబిం. అరడథి ిందింలల పలఖఫై
నుో తేింథి. యదరయణింగ భౄైడర్ూనఽ ఒ యధఫన
ై ఉ (సనా ఫింటభీ) ాయోజనింగధన లాథర ఔ నులల఼ థరుభ
అింథిించఫడే భయణరనింతయిం వఙేచ ాయోజనర నణరౄనిై నలించఽకోవడరనికో ఉయోగియౄ యవ.
భౄైడర్ూనఽ నలై పలఖింలల యయధ యకలుగ అలింఔభిించఫడిన నజె ఞణో నుో యౌచ చాథరెిం. యథరల఼థర నజె ఞ ఏ అదనర
భౄైడయౄూ లాని నులల఼ వింటథి. కనీ నలై పలఖింలల యయధ యకలుగ అలింఔభిించఫడిన నజె ఞ యనియోఖథరయవఔు
వకిౄఖతింగ కవలలన అవసభలు తీభై యధింగ యయధ యకలుగ అింథిించఫడే భౄైడభోతి ఔడిన నులల఼ వింటథి.
ఔ లింగిల్ నుాన్సలల వకిౄకి ఖల యయధ యకల అవసభయౌై తీయచడరనికి భౄైడర్ూ యమడణరబ.
చితాిం 1: భౄైడర్ూ ఎింనఔ

ఔ యిిండర్ు జీయత నౄభా ిందింణో ఫలటల భౄైడర్ూ అింఖ యృైఔలిం యక్షణ, ాభాద యక్షణ, అలాగై కిట
ర ఔల్
ఇల్ధృస్క (నుాణరింతఔఫైన అధరభోఖిం) ఔవర్ వింట అదనర ాయోజధరయౌై అింథిించఖలవర. ఈ భౄైడర్ూఔు
ఎించఽఔుని, ఆమా ాయోజధరలఔుగనా యటకి అదనర న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించడిం థరుభ నులల఼థరయవ యటని
లబయవచఽకోవచఽచ.
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నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1
ఈ కిరింథి యటలల భోక్ష(ఔింటకి ఔనినించని) ఉతతి ౄ ఏథి?
I.

కయవ

II. ఇలుా
III. జీయత నౄభా
IV. సఫ ో

B. సింాథరమఫదే ఫైన జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు
ఈ అదరమింలల భనిం జీయత నౄభా ఉతతే
ై యకయౌై ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం.
ౄ లలా కొనిైసింాథరమఫదే ఫన
చితాిం 2: సింాథరమఫదే ఫైన జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు

1. కలావది నౄభా నులల఼లు
కలావది నౄభా ిందింలల నేభపెనైటలి ఒ నిభిెషిఫన
ై కలింలలధే ఙెలా ుఫలటల అవరతేింథి. కలావది అధేథి
యభానమాన ామాణిం(airplane trip) అింత అతి  తఔుెవ సభమభూ కవచఽచ. లాథర నలపై ఏళ్ా సఽథీయఘ
కలిం ఔడర కవచఽచ.
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బదాత (Protection)ని 65 లాథర 70 ఏళ్ా వయఔ యసౄ భిించఽకోవచఽచ. ఔ సింవతూయిం కలావది నులల఼లెణ
ై ే
ఆలౄ , ఆఔల్ఔ ాభాథరల నౄభా ింథరల భాథిభిగధే ఉింటలబ. అలాింట నులల఼ కిరింద ల఼ుఔభిించఫడిన
న఼ానేమింలనిైింటనీ ఔింనలనీ థరుభ భయణిం (మోభియౌటీ) భిసఽెకి సింనుథిించిన ధయ (cost) గధే
పలయించఫడెతేింథి. నౄభాథరయవకి ఇథి అదనింగ ఎలాింట ను దఽర లాథర నఖదఽ యలువ అింరనిై నలించదఽ.
a) ఉథేెశ్ిం (Purpose)
ఔ జీయత నౄభా ఖల వకిౄ అకలభయణిం ఙెింథిణ,ే అతడి ఔుటలింఫ సింయక్షణఔు అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా
కొింత య భ ్ ఉింఙరలధే జీయత నౄభా

నుాథనేఔఫన
ై ఆశ్మానిై ఔ కలావది జీయతకల నౄభా

ధృయయేయవసఽౄింథి. భనకి భనింగ ఎించఽఔుధరైలాథర రల఼ౄ ైమింగ లెకిెించిధర ఈ నతౄ ిం య భ ్ తన
నామఫైనయభికి నౄభాథరయవడి భానవ జీవన యలువ (human life value) కి నుాతి నిధిం వళసఽౄింథి.
ఔ జీయత నౄభా నులల఼ ఆథరమ ాణరభాైమ థఔిం (income replacement plan)గ ఔడర
నికొసఽౄింథి. నులల఼ వవదిలల అదిషిిం ఫలఖ ిండఔ భయణిం సింబయలేౄ , ఆ ాయోజధరనిై నౄభాథరయవనలై
ఆదరయడు యభికి భ ిందఽగ నియుచిించఫడు కలావది వయఔ ఔ నలదె నణరౄల యౄింలల (lump-sum
amount) కఔుిండర ధృలయభీగ, ణెైభాలఔింగ లాథర అలాింట కలావధఽలలా ఙెయౌాించడిం జయవఖ తేింథి.
b) అింఖ యృైఔలిం (Disability)
యదరయణింగ ఔ కలావది నౄభా నులల఼ భయణరనిై భాతాఫే ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. అబణే, ాదరన నులల఼
నైద అింఖయృైఔల యక్షణ భౄైడభిై ఔడర కొని, కలావది నౄభా వవదిలల ఎరడెైధర సభై, అలాింట
ాభాదఔయఫైన సభసలఔు ఖ భౄైణ,ే నౄభా సింస ఆ ాయోజనథరయవ సింఫిందీఔులు/నౄభాథరయవ వకిౄకి
ఔడర ఆ య భ ్ని అింథిసౄ ఽింథి. ఔయేళ్ నౄభాథరయవ కలవవది తభుత భయణలేౄ , నిమనేత ఖడెవర
ూయౄ బనుో బింథి కఫటి , అరడిఔ ఎలాింట ాయోజధరలు ఉిండవర.
చితాిం 3: అింఖ యృైఔలిం
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c) కలావది నౄభా భౄైడభా
లెైఫ్ టర్్లల బదాత యదరయణింగ ాణేఔఫన
ై నులల఼గ

అింథిించఫడెతేింథి. కనీ ఔ నులల఼లలని

భౄైడర్థరుభ ఔడర అింథిించఫడెతేింథి.
ఉథరహయణ
భయణ ాయోజన యౌలబిం (నుోా యజన్స) ఔయౌగి ఉనై ఔ నింఛనఽ నుాధనా, నింఛనఽ నదలు కఔ భ నఽనే
నౄభాథరయవ భయణలేౄ ఆ నతౄ ిం ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
d) రనయవదే యణ (Renewability)
కలావది నౄభాలలని నతౄ ిం సభమిం అింణర యదరయణింగ న఼నే
ా మింలు ఔ నిభిేషి యభిిఔ భైటల ాకయిం
ఉిండేటటల
ా నియృబించఫడణరబ . కొనిై నులల఼లకి కలావది చివభికి భౄనా (రనయవదే యణ) ఙేసఽఔుధే
అవకశ్ిం

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

ఆభోగనీైనులల఼ రనయవదె యణ కలావదిని దిఱిలల ఉించఽఔుని న఼ానేమింని భిఖణించడిం జయవఖ తేింథి..
e) భాభిడి (Convertibility)
భాయచదగిన

కలావది

నులల఼లు

ఔ

నులల఼

హద లు ర్ని

కొతౄ గ

ఎలాింట

నౄభా

అయోత

యవజువర(insurability)నీ చాఔుిండరధే ఔ కలావది నౄభా నులల఼ని ―హద ల్ లెైఫ్‖ వింట ఔ రశ్ుత
నులలగ భాయవచకోవడరనికి అనఽభతి సఽౄింథి. రశ్ుత నఖదఽ నౄభా కోయవఔుింటృ, ణరణరెయౌఔింగ ఎఔుెవ
న఼ానేమింలు ఙెయౌాించలానియభికి ఈ ాయోజనిం యమడెతేింథి. కలావది నులల఼ రశ్ుత నౄభాగ
భాయచఫడిన తభుత, కొతౄ న఼ానేమిం భైటల ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.
f) ఏకౄైఔ యఔరమ ాతి నుదన (USP)
కలావది యౘనైలలని అథిుతీమ యఔరమ ాతి నుదన (unique selling proposition) లాథర
యనియోఖథరయవలనఽ యరలషింగ ఆఔభిిింఙే లక్షణిం ఏనేటింటే అథి తఔుెవ ధయలల లబభవరతేింథి. థీనిలల
ఔ వకిౄ భినేతఫైన ఫడెెట్లల ఔడర యనేక్షిఔింగ (relatively) పలభీ నణరౄలలా జీయత నౄభాని
కొనఽగోలు ఙేమడరనికి అవకశ్ిం ఉింటలింథి. ఆ యధింగ నౄభా న఼ానేమిం ఙెయౌాింరలఔు ఙరలా భినేతఫన
ై
ఫడెెట్ ఖల ఒ సింనుదనయవడె తనఔు అకల భయణిం సింబయలేౄ , తన సనిైళతేలకీ, నేానేింఙేయభికీ ఆభిఔ
బదాత ఉిండేలా చాలేిందఽఔు ఇథ ఔ గప నుాన్స అవరతేింథి.
g) యృైయదరలు (Variants)
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కలావది నౄభా లల అధేఔ యకల యృైయదరలు (Variants) కి అవకశ్ిం ఉింథి.
చితాిం 4: కలావది నౄభా యృైయదరలు

i.

కలావదిలల నౄభా నణరౄనిై తగిాించఽకోవడిం:

ఈ నులల఼లలల కలిం ఖడిఙే కొథీె, భయణిం వలా వఙేచ ాయోజన నతౄ ిం (భయణ ాయోజనిం )తఖా త
ఉింటలింథి. ఆ యధింగ, ఔ థేళ్ా డికజి
ీర ింగ్ కలావది నులల఼ తీసఽఔుింటే, అథి డెత్ ఫనిట్గ నదట
సింవతూయిం యవ. 1,00,000 అింథిసౄ ఽింథి. నులల఼కి ాతి  ఏడరథీ యవ. 10,000 ఙపరన తగిాసౄ ా, చివయగ,
థో సింవతూయింలల సఽధరై కి వసఽౄింథి. ాతి  బయటల థీనికి ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం నతౄ ిం భాతాిం కై
యధింగధే ఉింటలింథి.
తఖా త వఙేచ కలావది నౄభా నులల఼లు తనకా యడినిం చఽకోవడిం , ఇింక కౄడ
ర ిట్ జీయత నౄభాగ
యఔరబించఫడణరబ
 తనకా యడినించఽకోవడిం (Mortgage redemption): ఇథి ఔ తఖా త వఙేచ కలావది
నౄభా నులల఼.

ఇథి ఫలకీ ఉనై తనకా యవణిం నైద డికజి
ీర ింగ్ (తఖా త వఙేచ) నణరౄనికి

తగినింత భిభాణింలల డెత్ అభ్ింట్ని అింథిసౄ ఽింథి. ఇలాింట యవణరలలా, ాతి  ధృలా ఙెయౌాింఙరయౌూన
సభాన ధృలసభి న఼నే
ా మింలు (EMI) ఙెయౌాింర నేగియౌన అసలు (principal) నతౄ ిం నఽించి
ఔరఫేన఼ తగిాించఫడెతేింథి. థీనిలల ఏభటల ఙేమఫడే నౄభాలల భయణ ాయోజనింగ ను ింథే
య భ ్ ఇింక ఔటి వలలన నేఖ లు నణరౄనికి (principal) సభానభవరతేింథి. తనకా
(తనకా) కలావదికి అనఽఖ ణింగ నులల఼ కలావది ఉింటలింథి న఼ానేమింల కలావది అింణర
యదరయణింగ సభానింగధే ఉింటలింథి. తనకా యడినించఽకోవడిం కొనఽగోలు ఙేమడభధేథి
తనకా యవణరనికి తయచఽగ ఉిండే ఔ షయతే.
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 కౄరడిట్ జీయత నౄభా ఔ యఔఫైన కలావది నౄభా నుాన్స. అర తీసఽఔునై వకిౄ ఆ అర
తి భిగి

ఙెయౌాించఔ

భ ింథే

చనినుో ణే,

యవణిం

ఫకబ

నణరౄనిై

ఙెయౌాించడరనికి

ఇథి

యౄను ింథిించఫడిింథి. తనకా భిడభిన్సలా ఇథి యదరయణ డికజి
ీర ింగ్ టర్్అషభౄనఽూ. ఇథి
ఎఔుెవగ యవణ సింస లకి యభూళఔ నౄభాగ అభ ్డె,ై ఆ సింస ల నఽించి అర ఙేలే యభి
జీయణరలకి నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి . అథి ఆట నఫైల్, అలాగై

వకిౄఖత యవణరలకి ఔడర

అింథిించఫడెతేింథి. నులల఼ కలావది లలర నౄభా ఙేబించఫడిన ఋణఖరళత చనినుో ణే, ఈ
నులల఼ల కిరింద ాయోజనిం తయచఽగ ఋణథరత (lender) లాఔ అర ఇఙేచ వకిౄ (creditor) కి
ధేయవగ అింథిించఫడెతేింథి.
ii. కలావది నౄభా నలించఽకోవడిం
థీని నేయవలలధే ఉనైటలి ఈ నుాన్స భయణ ాయోజధరనిై అింథిసౄ ఽింథి. ఇథి నులల఼ టర్్ణో ఫలటల విథిే
ఙెిందఽత ఉింటలింథి. ఈ నతౄ ిం నులల఼ టర్్లల ఙెఫడిన యభభాలలల ఔ నిభిెషిఫన
ై నతౄ ిం లాథర
రతింలల నలయవఖ తేింథి. ాణరభాైమింగ భ క యలువ నతౄ ిం జీవన ాభాణ ధయ (cost of living
index)ఔు అనఽఖ ణింగ నలభిగై అవకశ్ిం ఉింథి. యదరయణింగ యక్షణ నతౄ ిం నలభిగిణ,ే న఼ానేమిం ఔడర
నలయవఖ తేింథి.
iii. న఼ానేమింలనఽ యసఽ ఙేలే కలావది నౄభా
భభో యధఫైన నులల఼ పలయతథేశ్ింలల ఫలగ ాజఞదయణ ను ింథిింథి. ఇిందఽలల న఼నే
ా మింల యసఽణో
కలావది నౄభా లబభవరతేింథి. ఈ నుాన్స నులల఼థరయవకి ఙరలా సింతినౄ ఔలుఖజైసౄ ఽింథి. ఎిందఽఔింటే
అతడె/ఆఫ కలావది ూయౄ బయవయఔు జీయించి ఉనైిందఽవలా కోలలబయథి ఏనై ఉిండదఽ. సహజింగ
ఇటలవింట నులల఼లఔు ఙెయౌాింఙే న఼ానేమాలు, యటణో సభానఫన
ై కలావది నౄభా ఔయౌగి వరిండి,
న఼ానేమాలు యసఽ ఇవుని యటఔింటే ఎఔుెవరగ ఉింటలబ.
h) సింఫిందిత సింగటనలు (Relevant scenarios)
కలావది ఇనాూభౄనఽూ ఈ కిింర థి భిల త
 ేలఔు ఫలగ సభినుో తేింథి:
i. తనకా యడినించఽకోవడిం లాథర లలఔులాటవ్ నలటి లఫడి సిందయౌింలల నౄభా యక్షణ అవసయిం కైవలిం
ణరణరెయౌఔఫే అనఽఔునైరడె
ii. ఔ ను దఽర థకనికి అదనర నౄభా ఉిండరలనఽఔునైరడె, ఉథరహయణకి, ఔ మ ఔౄ వమసఽూ
తిండిా, తననలై ఆదరయడిన యభికి ఎథిగై వమసఽూలల అదనర యక్షణ ఔయౌించడిం కోసిం ఔ డికజి
ీర ింగ్
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కలావది యౘనై కొనడిం. రశ్ుత నౄభా కొధే ఆభిేఔ యభయే ూిం లానరడె , భాయచదగిన కలావది
నులల఼ని ఔ ాణరభాైమింగ సాచిించవచఽచ .
iii. ―ఫై కలావది అిండ్స ఇధృుస్కి థి భౄస్కి‖ లాస఼లల పలఖింగ కొనఽగోలుథరయవ ఔ నౄభా సింస నఽించి
తఔుెవ ధయలల భాతాఫే కలావది ఇనాూభౄన్సూ యక్షణ తీసఽకోయలనఽఔునైరడె, పయౌతింగ నేగియౌన
న఼ానేమింల ణేడరని భభౄఔెడెధ
ై ర భభిింత ఆఔయి ణమ
ీ ఫైన నలటి లఫడి ఆి న్సలల నలటి లలనఽఔునైరడె.
అబణే ఆ నులల఼థరయవ అలాింట నలటి లఫడెలలా ఇనేడి ఉనై భిసఽెయౌై ఔడర బభిింఙరయౌ.
i)

భిఖణనలు (Considerations)

కలావది యౘనై నులల఼లకి యట ధయ ఆదరయింగ నుో టీలల అనఽఔలత వసఽౄింథి . భ కింగ ఇథి యభిిఔింగ
భౄనఽవల్ ఙేలే టర్్ నులల఼ల యషమింలల చాడవచఽచ. అయ యట సభతేల న఼ానేమిం నులల఼ల ఔింటే
ఙరలా తఔుెవ.
అలాింట ఔ ఏడరథి టర్్ నుానా ణో వఙేచ సభస ఏనేటింటే, భయణిం (మోభియౌటీ) ధయలు వమసఽ నలభిగై
కొథీె నలయవఖ ణరబ. ఆ యధింగ అయ

తఔుెవ కలిం నౄభా ాణరయఔ టా ఆఔయి ణ ఔయౌగిన యభికి ఫలగ

నచఽచణరబ.

162

కీలకింశ్ిం
కలావది నులల఼ల భినేతేలు
అథే సభమింలల భనిం కలావది నౄభా నులల఼ల భినేతేయౌై ఔడర ణెలుసఽకోయయౌ. నులల఼ ఖడెవర
థరట నుో బన తభుత జీయత నౄభా యక్షణ కోసిం, భభిింత రశ్ుత నౄభా యక్షణ కోసిం చాసఽౄనైరడే
ాదరనింగ సభస

వసఽౄింథి. నులల఼ మజభాని టర్్ భ గిలన
 తభుత నౄభా కియలు

లాఔుిండర

ఉిండవచఽచ. అిందఽవలన 65 లాథర 70 ఏళ్ా వమసఽలల కొతౄ నులల఼ తీసఽకోవడిం యధిం కదఽ. తభ
అధరభోఖిం వలన సిందలు హభిించఽకొనినుో బయ భిల త
 ేల నఽించి యక్షిించఽకోవడిం కోసిం లాథర తభ
యయసతుింగ గప సింద వథియౌ యృళ్ాడిం కోసిం వఔుౄలు భభిింత రశ్ుత నులల఼లు కోయవఔుింటలయవ.
అలాింట భిల త
 ేలఔు టర్్ అషభౄనఽూ ని ఙేమదఽ.
2. నతౄ ిం జీయతకల నౄభా (Whole life Insurance)
కలావది యౘనై నులల఼లు ణరణరెయౌఔ నౄభాకి ఉథరహయణలు. యటలల యక్షణ ణరణరెయౌఔింగ (టింయభీ) కొింత
కలావది (నభిమడ్స) వయకై లనసఽౄింథి. కనీ

హద ల్ లెైఫ్ నౄభా నులల఼ రశ్ుత జీయత నౄభా నులల఼కి

ఉథరహయణ. భభోలా ఙెనులింటే, ఇిందఽలల ఔ నిభీృత కలానికి యక్షణ ఉిండదఽ. కనీ నౄభాథరయవ ఎరడె
చనినుో బధర సభై, నౄభా సింస భయణ ాయోజధరనిై ఙెయౌాయౄ నని ఆపర్ ఙేసౄ ఽింథి. యయవ జీయణరింతిం లాథర ఔ
నిభిెషి కలావది వయఔ న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాసౄ ా ఉిండరయౌ. అథి భినేతింగధే ఉింటలింథి. నలైగ అథి జీయత కలిం
ఔింటే తఔుెయే.
హద ల్ లెైఫ్ నులల఼ నౄభాథరయవ భయణిం వయఔ ఙెలాభణలల ఉింటలింథి కఫటి , హద ల్ లెైఫ్ న఼ానేమింలు టర్్
న఼ానేమింల ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అిందఽవలా అథి ఎలా రడా భయణ ాయోజధరనిై ఙెయౌాించడరనికై
ఉింటలింథి. నౄభా సింస తనఔు కవలలన నౄభా టర్్ వమిం నణరౄనీై న఼నే
ా మిం నఽించి తీసఽఔునై
తభుత, నేగియౌన డఫ ోని నులల఼థరయవ తయపరన నలటి లఫడి నలడెతేింథి. థీనిైనఖదఽ-యలువ (cash-value)
అింటలయవ. థీనిైించి అతవసయింగ ఎఔుెవ నతౄ ింలల డఫ ో కవలల వలేౄ , ఆ వకిౄ నులల఼ యవణిం యౄింలల
నఖదఽని యత్డరా ఙేసఽకోవచఽచ లాథర ఆ నులల఼ని సభౄిండర్ ఙేల అింత నణరౄనికి నఖదఽ యలువ ను ిందవచఽచ.
ఇింక నేగియౌ ఉనై యవణరల యషమింలల, నౄభాథరయవ భయణరనింతయిం ఙెయౌాింఙే ఙెయౌాింర (నే అవరట్) నఽించి
నతౄ ిం యవణరనీై, థరని వడీు నీ తగిాించఽఔుింటలయవ.
ఔుటలింఫింలల ణరనఽ అకల భయణిం ఙెింథిధర తన నామఫైన యయవ ఆభిఔయఫన
ై అబదాణర పలయనికి
ఖ భికఔడదని ఆలలచిింఙే ాదరన సింనుదనయవడె దిఱి యభిింఙరయౌూన భించి నుాన్స ఈ హద ల్ లెైఫ్ నులల఼. ఈ
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వకిౄ హద ల్ లెైఫ్ నులల఼కి ఔటలియౌూన అతదిఔ న఼ానేమింలనఽ నిలఔడెన
ై భీతి లల, సఽథీయఘకలిం ఔటి ఖలుఖ ణరడె.
అలాగై ఆ నులల఼ అతడె/ఆఫ ఎరడె చనినుో ణరయనై థరనిణో నినేతౄ ిం లాఔుిండర, భయణ ాయోజధరనిై
ఔడర అింథిింఙరలని కోయవఔుింటలడె. అథే సభమింలల అవసయఫైణ,ే ఈ హద ల్ లెైఫ్ నౄభా నులల఼లలని నఖదఽ
యలువ (cash value)ని ఉయోగిించఽఔుని దయ యయభణ అవసభలు ఔడర తీయవచఔుింథరభని అతడె
పలయయౄడె.
తభుతి  తభనికి అింథిించడరనికి ను దఽర, సింద ఔడఫటి డిం వింట అింరలణో ఔుటలింఫ సింయక్షణలల హద ల్
(Whole Life Insurance) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ కీలఔఫైన నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి. యయసతుిం – తన పలయ
తభలఔు తన యయసతుింగ సింద వథియౌ యృమా ాలధే ఆకింక్షై జీయత నౄభా నులల఼లు ఇింటయౌా నుథికీ ఎఔుెవగ
ఉిండేలా చాసఽకోవడభింటే, అథి ఔుటలింఫిం టలా, నలాల టలా ఆ వకిౄకి ఖల అనఽఫిందరనిై నిభేభిసౄ ఽింథి.
3. ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ
నిజఞనికి ఔ ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ ిందిం భౄిండె నుానా కింనృధేషన్స :
 నౄభాథరయవ టర్్ కలావదిలలధే భయణలేౄ , యగెనిం ఙేలన
 (అషర్ు ) సమ్(నతౄ ిం) ని ఙెయౌాింఙే నుాన్స
కలావది నౄభా నుాన్స
 ఔ ూర్ ఎిండో ఫింట్ నుాన్స అబణే, నౄభాథరయవ టర్్ చివభోా ఫాతి కి ఉింటే ఈ నతౄ ిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
ఆ యధింగ ఈ ఉతతి ౄ భయణించిధర, జీయించి ఉధరై ాయోజనఔయఫన
ై అింశ్ింగ ఉింటలింథి. ఆభిఔ దికోెణిం
నఽించి చాలేౄ , ిందిం అధేథి డికీరజిింగ్ (తఖా తేిండే) కలావది నౄభా, ఇింకీరజిింగ్ (నలభిగ)ై నలటి లఫడి ఎయౌఫింట్
(అింశ్ిం) ల ఔలబఔ. నులల఼ కలావది ఎింత తఔుెవగ ఉింటే, అింత ఎఔుెవగ నలటి లఫడి అింశ్ిం ఉింటలింథి.
టర్్, నలటి లఫడి అింరల ఫేలు ఔలబఔ హద ల్ లెైఫ్ లలనా, ఇింక ఇతయ జీయత నఖదఽ యలువ ింథరల
(cash value contracts) లలనా ఔడర ఉింటలబ. అబణే ఇథి ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ ింథరలలల
భభిింత ఎఔుెవ నుాభ కతని ఔయౌగి ఉింటలింథి. ఇిందఽవలా

కొింత కలావది ఖడిచిన తభుత ఔ నిభిెషిఫైన

య భ ్ నతౄ ిం ఔడఫటేి ిందఽఔు ఇథి ాపలవవింతఫన
ై యహఔింగ ఉింథి.
అకల భయణిం సింబయలేౄ , నౄభా యౌఔయిం థరుభ బదాత ఔయౌించఫడే ఈ ఎిండో ఫింట్ నుాన్స భ్యౌఔింగ ఔ
ను దఽర కయఔరభిం. ఔభి ను దఽర ాణరయఔలఔు నౄభాని జోడిించడిం థరుభ యభి ఆభిఔయఫైన ాణరయఔలఔు
ణరనఽ నియచతణరునీై, బభోయనీ ాథరనిం ఙేలే

యసౄ యనిై ఈ థఔిం యనియోఖథరయా ఔు ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.

ఎిండో ఫింట్ బదాతణో ఔడిన, ను దఽర నణరౄనిై ఔడఫటేి ఔ తనిసభి (compulsory) దే తి . ణెయౌయృన
ై
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నలటి లఫడెలు, ఆలౄ ఫలధతల నియుహణ యక్షణని అింథియౄ బ. అలాగై భభీ అింత తనిసభికని (semicompulsory) న఼నే
ా మింల సుపలవిం ను దఽర ఙేలన
 ిందఽఔు తగిన నుోా ణరూహక (ఇధృూింటవ్)లనఽ అింథియౄ బ.
ా ూభిౄ
వమసఽ నలభిగిన తభుత లాథర చదఽవర వింట కొనిై ాణే ఔఫన
ై లక్షాల కోసిం అవసయఫైన నిది 15 ఏళ్ై
కగధే ఙేతి కి అిందఽతేిందింటే, లాథర ఔ వకిౄ తన ఆడనలాలఔు అబయ యయహ కయవచల కోసిం ఏభటల
ఙేసఽకోయయౌూన నిది కోసిం ఔ నియచతఫైన దే తి గ పలయించి ాజలు ఎిండో ఫింట్ నుానా నఽ కొింటలయవ. ఈ
లక్షాలణో ఆటలాడెకోవడరనికి లాదఽ, కచిచతింగ ఙేయౄ మో లాథో అనై నైభాింస లాదఽ. ఈ లక్షాలు
తనిసభిగ ధృయయేభిచతీయవలలనయే.
ఏథెైధర ఔ తనకా (ఇింట)యవణిం

తీసఽకోవడరనికి ఈ యవణరనిై నేించిింథి లాదఽ. భయణిం సింబయించిన

సిందయౌింలల తి భిగి ఙెయౌాింరలల ఉిండే అనియచతి ని నుో గపటి ఇథి యవణరనికీ బదాత ఔయౌసఽౄింథి, అబణే, ఎిండో ఫింట్
కైవలిం అసలు (principal) ని భాతాఫే ఙెయౌాించడరనికి సభినుో తేింథి .
ఈ నులల఼ ఎరడా చినై నణరౄల ను దఽర (thrift savings)ని నుోా తూళించిింథి. ాతి  ధృల/ణెైభాలఔిం/యభిిఔ
ఆథరమానిైించి అదనర య భ ్ని ఔెన నలటి , బయషతే
ౄ టా ఔ నిఫదే త ఔయౌగినయభికి ఎిండో ఫింట్
అదఽౌతఫన
ై భచఫలటయౌై చానసౄ ఽింథి.
న఼ానేమింలనఽ నఽై భబతీ కోసిం తగిాింరనిఙేచ యౌలబిం ఉిండడిం వలా ఈ నుాన్స ఙరలా ఆఔయి ణీమింగ
ఔనినసౄ ఽింథి.
అలాగై పలయతథేరనికి సింఫిందిించి ఈ నులల఼ని MWPA (Married Women‟s Property Act) కిరింద
యౄను ింథిించిన ఔ టా సి ఽలల నలటేి యౌఔయిం ఔడర ఉింథి - ఈ డఫ ోని కైవలిం నులల఼ ాయోజనథరయవ
(beneficiary) కి భాతాఫే ఙెయౌాించఫడెతేింథి. కఫటి ఆ యధింగ అథి నౄభాథరయవ ఆలౄ నైద యవణథరతల
(creditors) థరయల నఽించి యక్షిింఫడెతేింథి.
చివయగ, ఎధనై ఎిండో ఫింట్ నులల఼లు 55-65 ఏళ్ా భధ వమసఽలల ూభిౄ అవరణరబ.

నౄభాథరయవ

అతడి/ఆఫ దయ యయభణని ాణరయఔ ఙేసౄ ఽనైరడె, దయ యయభణ ధరటకి కవలలన ను డెరఔు భభిింత
అదనర బభోయనీై, ఉయోగనీై ఔయౌింఙేిందఽఔు ఇలాింట నులల఼లు ఙరలా ఉయోఖఔయింగ ఉింటలబ.
a) యృైయదరలు (Variants)
ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూకి ఖల నిభిెషిఫన
ై యృయ
ై దరలు ఈ కిరింద చభిచించఫడరుబ.
i.

భనీ ఫలక్ నుాన్స
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పలయతథేశ్ింలల ాజఞదయణ ను ింథిన యృైయధఫన
ై ఎిండో ఫింట్ నుానా లల భనీ ఫలక్ నుాన్స ఔట. ఇథ ఔ
యలక్షణఫైన ఎిండో ఫింట్ నుాన్స. ఇిందఽలల

నిభిెషి కలావధఽలలా (న఼భిమాడిక్ ఇన్సయిల్ఫింటల
ా ) నౄభా

నతౄ ిం (యగెనిం ఙేలన
 య భ ్) నఽించి ఔ పలఖిం యృనకిె ఇయౄయవ. నేగియౌన నణరౄనిై టర్్ చివయలల
ఇయౄయవ.
ఉథరహయణ
20 ఏళ్ా వయఔ తీసఽఔునై ఔ భనీ ఫలక్ నులల఼ భనఽఖడ ాయోజనిం (survival benefit) గ 5, 10,
15 ఏళ్ా కి ఔయభి యౘనై ఇవుఫడిన నతౄ ిం (సమ్ అషర్ు )లల 20% య భ ్ని యృనకిె అింథిసౄ ఽింథి.
నేగియౌన (ఫలలెన్సూ) 40% య భ ్ని 20 ఏళ్ా కలవవది ూభిౄ అబన తభుత ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
అషర్ ఙేలన
 వకిౄ కలావది (టర్్)లల 18 ఏళ్ా కై భయణలేౄ , అటకై నౄభాసింస భ క యలువ (face
value) లల 60% ఙెయౌాించినటకీ, థరనిణో సింఫింధిం లాఔుిండర, నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం, అలాగై జభ
అబన ఫో నస్కలు ఔడర ఙెయౌాించఫడణరబ.
ఈ నుానా లల ఖల దావత (liquidity) అింటే, నఖదఽని యృనకిె తి భిగివుడిం (cash back) అధే అింశ్ిం వలా
యటకి ఙరలా ాజఞదయణ లనించిింథి. ఎిందఽఔింటే అలా ఙేమడిం వలా ాజలకి ఖల అల కలావది (short
term), భధ కలావది (medium term) కి ఙెింథిన అవసభయౌై యయవ తీయవచకోఖలుఖ ణరయవ. అలాగై
యటణో ఫలటల ఈ నులల఼లా ల కలావది (term) లలల ఎరడెైధర వకిౄ భయణలేౄ లనింఙే యక్షణ ఔడర
ఉింటలింథి.
ii. లాపలలలా నులగాధే (Par) భభిమ నులగానని(non-par) ల఼ెభ లు
―నుర్‖ (Par)అధే దిం జీయత నౄభా సింస లాపలలలా నులుించఽఔుధే యదరధరయౌై సాచిసఽౄింథి. అలాగై
―ధరన్స-నుర్‖ (Non – Par)అధే దిం లాపలలలా నులుించఽకోని యదరధరయౌై సాచిసఽౄింథి. ఈ భౄిండె యకల
యదరధరల సింాథరమ జీయత నౄభాలల అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.
అనిై యింాథరమ నులల఼లలలనా, నులల఼థరయవల నఽించి అిందఽఔునై న఼నే
ా మిం సనైఔయణ ఙేమఫడిన
నౄభా నిధఽలని ఔఠినఫన
ై నిమింతాణరదికయవల యయేక్షణ (tight regulatory supervision)లల
సాచిించిన నిఫింధనల ాకయిం నలటి లఫడెలు నలటిడిం జయవఖ తేింథి. ఆ యధింగ లాపలలలా నులగాధే నులల఼ల
నులల఼థరయవలు విథిే (growth)లల యౘనైూయుఔఫన
ై (guaranteed) పలగనిై గనీ, లాథర నౄభా సింస
థరుభ సిఱిించఫడే నేఖ ళ్ా (surpluses)లల పలఖిం గనీ ను ిందఽణరయవ.
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కనీ లాపలలలా నులగానని ఉతతే
ౄ లనఽ అనఽఫింధ యేథిఔ (linked platform) లాథర ఔ అననఽఫింధ యేథిఔ
(non-linked platform) లల అింతభౌఖింగ ాతి నుథిించవచఽచ. ఈ అదరమింలల, భనిం అననఽఫింధ
యేథిఔ నులల఼ల ఖ భిించి చాథరెిం. యలక్షణఫన
ై ఈ లాబ (నుాట్) ాణరయఔలలా ాయోజధరలు లయింగ
ఉింటలబ, ిందిం (ిందిం) సభమింలలధే యౘనై ఇవుఫడణరబ. నులల఼థరయవడె ఈ ాయోజధరలకి
భాతాఫే త భభి బయ ఇతయ ాయోజధరలకీ అయోత ఉిండదఽ.
ఉథరహయణ
ఔ వకిౄ టర్్లల ాతి  సింవతూయిం నౄభా నతౄ ింలల 2% అదనర య భ ్ని కచిచతభ గ అింథిసౄ ఽనై
ఇయయృై సింవతూభల ఎిండో ఫింట్ నులల఼ తీసఽకోవచఽచ. ఇిందఽలల సమ్ అషర్ు , థరనిణో ఫలటల సమ్
అషర్ు లల 40% అదనర నతౄ ిం ఫచాభిటీ ఫనిట్గ లనసఽౄింథి.
సింాథరమ ధరన్స-నుర్ నులల఼లనలై ఐఆర్డీఏ (IRDA) ఏయభిచిన కొతౄ భాయా దయశకలు, ాకయిం ఏథెధ
ై ర
ాణే ఔఫైన సింగటన జభిగినరడె ఙెయౌాించవలలన ాయోజధరలు ఏనేట నుాయింబింలలధే సషిింగ
నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి, థరనికి ఏ ఇతయ నుాభాణఔతణోనా సింఫింధిం ఉిండదఽ.
అథేయధింగ నులల఼ టర్్లల నిమనేత (regular) వవదిలల జభబయ అదనర ాయోజధరలు ఏయృైధర
ఉింటే, నుాయింబింలలధే సషిింగ నేభపెధరయౌూ ఉింటలిందనీ, థరనికి ఏ సాచీ ఫించ్భార్ె (నుాభాణఔత) ణోనా
సింఫింధిం ఉిండదనీ అయ సషిింగ ఙెౄ రధరైబ. భభోలా ఙెనులింటే, ఈ నులల఼లనలై వఙేచ భఫడి ఏ
యధింగ వయోౄ ింథో ఔడర నుాయింబింలలధే యృలాడిింఙరలని థీనయ ిం. ఈ యధింగ నులల఼థరయవ భిటర్ై(నిఔయ
భఫడి)ని లెకిెించఽకోవచఽచ, నులల఼ కయవచలు అించధర యేల ఇతయ భాభాలణో ఔడర నుో యౌచ చాసఽకోవచఽచ.
iii. Par లాథర లాపలలణో ఔడిన నులల఼లు
లాబయళత లాథర యౘనై నుానా లా కఔుిండర, ఈ నులల఼లు లాపలలలా నులుించఽఔుధే యౌలబిం ఔయౌింఙరబ.
నుాట్ నులల఼లా ల ఇతయ నులల఼ల ఔింటే ఎఔుెవ న఼ానేమిం ఉింటలింథి. లాపలలనఽ ఫో నస్క లాథర డియడెిండ్స
యౄింలల ఙెయౌాించడిం జయవఖ తేింథి. ఫో నస్కలు యదరయణింగ భివయి నభీ ఫో నస్కల లాగ ఙెయౌాయౄ యవ. యటని
సమ్ అషర్ు లల ఔ నిషతి ౄ గ ాఔటయౄయవ (ఉథరహయణకి, 70 యేల యౄనుమల నౄభా నతౄ ిం
అనఽఔుింథరిం). అరడె భివయి నభీ ఆదరయిం (నులల఼ కలావది భ గిలన
 తభుత గనీ, భయణిం లాథర
ఫచాభిటీ లాథర సభౄిండర్) గ అదనర ాయోజధరలు ఙెయౌాించఫడణరబ.
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ఔయభి జత ఙేలేౄ కచిచతింగ ఉిండే భివయినభీ ఫో నస్కలు భాతాఫే కఔ, నౄభా సింస టభి్నల్ ఫో నస్కలు
ఔడర ాఔటించవచఽచ. అయ నౄభా సింస అడను దడను ను ింథే కొనిై లాపలలలా నఽించి అిందవచఽచ. కనీ
యటకి యౘనై లాదఽ.
మ ధృైటడ్స కిింగ్ డమ్ లలని కైనటల్ భాభౄెటా లల నలటి లడి నలటి అడను దడను అతదిఔింగ వచిచడే
గయౌయటల లాపలయౌై నులల఼థరయవలణో పలఖయుభిం ించఽఔుధే యధనింగ టభి్నల్ ఫో నస్కలు అనవిథిే
ఙెింథరబ. ఇలాింట చయలు పలయతథేశ్ింలలనా, ఇింక ఇతయ అనవిథిే ఙెింథిన భాభౄెటా లలనా
అనఽసభిించఫడరుబ.
సభాఙరయిం
లాపలలలా నులుించఽకోవడింలల డియడెిండ్స దే తి  (Dividend method of profit participation)
USA వింట కొనిై నిభిెషి భాభౄెటా లల లాపలలనఽ డియడెిండా యౄింలల ించఽణరయవ.

డియడెిండెనఽ జభ

ఙేమడింలల భౄిండె యకల యదరధరలుధరైబ.
i.

―నుో ర్ి నుో యౌయో ఫథడ్స‖ (Portfolio Method) ఔ సింాథరమఫదే ఫన
ై దే తి . ఇిందఽలల నులల఼
థరయవలిందభికీ ఔింనలనీ థరుభ నియుళింఫడే నుో ర్ి నుో యౌయోనలై వఙేచ నతౄ ిం నలటి లఫడి

భఫడి

(return) ని యభి వింతే యబజిింఫడే అదనర య భ ్ (divisible surplus)గ జభ
ఙేమఫడెతేింథి. ఇటీవయౌ కలింలల నలటి న నలటి లఫడి వచిచన భఫడి భైటలనఽ నఽించి ఖత సింవతూభలలా
ఔింనలనీ నలటి లఫడి నలటి న భనీస్క నలై సింనుథిింఙే భఫడి భైటలనఽ యేయవ (డిలి ిం గిుష్) ఙేమడరనికి ఎలాింట
ామతైభూ ఙేమఫడలాదఽ. ఆ యధింగ ఈ నుో ర్ి నుో యౌయో దే తి  ఏఔభీతి  భఫడి భైటాణో కలాింతయింలల
లభీఔభిించఫడిింథి. కలిం ఖడెసఽౄనై కొథీె భిసఽెలు ూల్ అవరణరమధే లథే రింతిం థీనికి
అనుబించఫడిింథి. ఆ యధింగ అథి మూనినూయిం భివయి నభీ ఫో నస్క ఫకనిజింణో సభాన యబ
(analogous)లల ఉింథి.
ii. ―ఔభౄింట్ భనీ ఫథడ్స‖ (Current Money Method) భౄిండవ యఔిం దే తి . ఇిందఽలల నలటి లఫడి
నలటి న సభమిం భభిమ థరని భఫడి భైటలనలై వఙేచ భఫడి ఆదరయడి ఉింటలింథి. సఽయక్షితింగ
ఉించఫడెతేింథి. థీధేై లలగౄ్ింటడ్స లాథర కైనటల్ ఫలాక్ ఫథడ్స అింటలయవ. అింటే ఇిందఽలల యయధ యకల
నలటి లఫడి ఫలాక్ూ కి యయధ యకలెైన భఫడెలు లనయౄబ.
ఆ యధింగ సింాథరమఫదే ఫన
ై లాపలలణో ఔడిన (నులగాధే) నులల఼లు జీయత నౄభా కభలమాల నలటి లఫడి
ాదయశనఔు కొింత ఆదరభనిై అింథిసౄ ఽధరైబ. కఔనుో ణే ఆ సింఫింధిం ధేయవగ లాదఽ. నులల఼థరయవ నిధఽలకి
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ఉనై ఆసఽౄలు, అరల ఆదరయింగ నిమనేతకలిం(యదరయణింగ యభిిఔ)లల జభిగై భథిింర థరుభ లాపలలు
ను ిందఽణరడె.
ఔ సింస ాఔటింఙే నేఖ లు. ఆ సింస నౄభా ఖణఔుడి అించధరలు భభిమ భిఖణనలలకి తీసఽఔునై కయకల
నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఔయేళ్ నేఖ లు ాఔటించిధర, నులల఼థరయవల భధ థరని కైటలబింర ఔింనలనీ
ఫేధేజ్డ ఫింట్ నియృ మిం నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి. యటనిైట వలాా నులల఼లఔు ఔలఫడే ఫో నస్కలు నలటి లఫడి
ాదయశన ఆదరయింగ భాతాఫే ఉిండే యధింగ సింస లు జఞఖరతౄ వళయౄబ.
కలాింతయింలల నలటి లఫడినలై భఫడి సజఞయృన
ై భీతి లల వఙేచలా చాసఽకోవడఫే ఇఔెడ అింతభిైళతింగ థరగిన
భ్యౌఔఫైన దే తి . టభి్నల్ ఫో నస్క ల, కింనుౌిండ్స ఫో నస్క ల నదలెైన ఈకిుటీ నలటి లఫడెయౌఙేచ నలదె నతౄ ిం
ాయోజధరలు (larger slice of the benefits) నులల఼థరయవఔు ఆనింథరనిై ఔయౌగియౄ బ. అబణే ఇలాింట
ఫో నస్కలు ాఔటింఙే నౄభా కభలమాల యచక్షణరదికయింనలై ఇయ ఆదరయడి ఉింటలబ.
చివయగ, యలువ భథిింర తభుత ఫో నస్కలు యదరయణింగ సింవతూభనికి ఔయభై ాఔటయౄయవ. కఫటి ,
అయ ఆసఽౄల యలువలల భోజుయభీ ళెచఽచతఖా లనఽ (daily fluctuations) ాతి నృింనృించవర.
ఆ యధింగ, ాయోజధరలు (నౄభా నతౄ ిం భభిమ ఫో నస్కల), ఇింక న఼ానేమింలణో సయౘ, ఆ ఉతతి ౄ లాథర
నుాన్స నిభ్ణిం ఎలా ఉిండరయ్ అని నియృ బించి

జీయత

నౄభా సింస లు తమాయవఙేలే సింాథరమఫదే ఫైన

నుాట్ూ (నులగాధే) నులల఼లు ఔ ఉతతే
ౄ ల తభనికై నుాతి నిధిం వళసఽౄధరైబ. నలటి లఫడి భాభౄెట్ లల జీయత
నౄభా సింస అతదిఔ భఫడెలు సింనుథిించిధర ఔడర, థరని ఫో నస్కలు లాథర డియడెిండెా ధేయవగ ఈ భఫడెలణో
సింఫింధిం ఉిండరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
ఔ నులల఼థరయవ లాథర

నౄభాథరయవకి ఖల ాయోజనఫేనేటింటే, నులల఼థరయవ తన అవసభలఔు తగిన

కచిచతఫన
ై నిభీృత నిధఽలు ను ిందడిం కోసిం నియచతఫైన నలటి లఫడి నలటిడరనికి ఈ నుానా నఽ తగిన యధధరలుగ
ఎించఽఔుింటలడె. అయ ఔ వకిౄ నలటి లఫడి నుో ర్ి నుో యౌయోకి సింఫిందిించిన నతౄ ిం (overall) నుో ర్ి నుో యౌయో
భిసఽెని తగిాించడరనికి యమడణరబ.
కీలకింశ్ిం
ఐఆర్ డీఏ(IRDA) సింాథరమఫదే ఫన
ై ఉతతే
ౄ లఔు సాచిించిన కొతౄ భాయా దయశకలు
ఈ భాయా దయశకయౌై అనఽసభిించి, సింాథరమఫదే ఫన
ై నుానా ఉతతి ౄ డిజన్స
ౄై థరథరరగ అలాధే ఉింటలింథి.
a) కొతౄ సింాథరమఫదే ఫన
ై ఉతతే
ౄ లు (traditional products) అతదిఔ డెత్ ఔవర్ ని ఔయౌగి ఉింటలబ.
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i.

ా థరటన
లింగిల్ న఼నే
ా మిం నులల఼లకి అథి 45 ఏళ్ా లలర యభికి లింగిల్ న఼ానేమింలల 125% 45 ఏళ్ై
యభికి లింగిల్ న఼ానేమింలల 110% ఉింటలింథి.

ii. భౄఖ లర్ న఼ానేమిం నులల఼లకి 45 ఏళ్ా లలర యభికి ఙెయౌాింఙే యభిిఔ న఼నే
ా మింనలై యక్షణ 10 భౄటా ల, 45
ా థరటన యభికి ఏడె భౄటా ల ఎఔుెవ ఉింటలింథి.
ఏళ్ై
b) సింాథరమఫదే ఫైన నులల఼ యషమింలల ఔనీస భయణ ాయోజన నతౄ ిం, అలాగై ఇింక ఏయృైధర ఉింటే
అదనర ాయోజధరలు.
c) నులల఼లల నేభపెనై యధనింగ, ఖతింలల ఙెయౌాించి ఉిండఔనుో ణే, నౄభా నతౄ ిం కి అదనింగ, ఫో నస్క / అదనర
ాయోజధరలు, అలాగై చనినుో బయ భోజు వయఔ జభబన య భ ్ని భయణిం సింబయించినరడె ఙెయౌాింఙరయౌ.
d) ఈ నులల఼లు భౄిండె యకల (యృైయదరలు, variants) లల లబభవరతేధరైబ. ఔట, నులగాధే
(participating), భౄిండె నులగానని (non-participating) నులల఼లు.
i.

నులగాధే నులల఼లఔు ఫో నస్క నలటి లఫడినలై భఫడి నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి, కనీ అథి ాఔటించని లాథర
యౘనై ఇవుని ఫో నస్క. కనీ ఔయభి ాఔటించిన ఙేలన
 తభుత అథి యౘనై అవరతేింథి. యదరయణింగ
నులల఼థరయవ భయణలేౄ ధన లాథర ఫచాభిటీ ాయోజనిం సభమింలలధన ఙెయౌాించఫడెతేింథి. ఈ ఫో నస్క
ని భివయి నభీ ఫో నస్క అని ఔడర అింటలయవ.

ii. నులగానని (non-participating) నులల఼ల యషమింలల భఫడి నులల఼ నదలు కఔ భ ింథే యృలాడి
ఙేమఫడెతేింథి.
నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2
ఔ ూభిౄకలర జీయత నౄభాకి ఙెయౌాింఙే న఼ానేమిం, ఔ కలావది నౄభాకి ఙెయౌాింఙే న఼నే
ా మిం ఔింటే
_____________.
I.

ఫలగ ఎఔుెవ

II. తఔుెవ
III. సభానిం
IV. ఙెరకోదగినింత ఎఔుెవ (Substantially higher)
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యభింశ్ిం


ఔ జీయత నౄభా ఉతతి ౄ ఔ వకిౄ యొఔె ఉణరదఔ యభభూలకి ఖల ఆభిఔ యలువ నయించినుో ఔుిండర
బదాతనిసఽౄింథి. అథి అతడినలై ఆదరయడు యళ్ా కిగనీ లాథర తన సుింణరనికి గనీ లబభవరతేింథి.



అసలు ఔ జీయత నౄభా నులల఼లల కీలఔఫైన అింశ్ఫేనేటింటే,

అతడికి ఎలాింట దఽయదిషిఔయఫైన

యషమిం జభిగిధర ఆ వకిౄకి సనైింగ ఉిండే ఆతీ్మ ల భనసఽకి ారింతత, ధృభ్థి ఔయౌించడిం.


కలావది నౄభా ిందింలల నేభపెనైనిభిెషి సభమానికి భాతాఫే ఙెలా ుఫలటబయ యక్షణనఽ అింథిసౄ ఽింథి.



కలావది నౄభా యొఔె అథిుతీమఫైన యఔరమ ాతి నుదన (USP) ఏనేటింటే థరని తఔుెవ ధయ

ఔ

భినేత ఫడెెట్ లల యనేక్షింగ నలదె నణరౄలలా జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేలేిందఽఔు ణోడడెతేింథి.


కలావది యౘనై నులల఼లు ణరణరెయౌఔ యౘనైకి ఉథరహయణలు. అిందఽలల ణరణరెయౌఔ కలావది (నభిమడ్స)
వయకై నౄభా యక్షణ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. జీయతకలర నులల఼కి ఉథరహయణ .



ఔ ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ ిందిం నిజఞనికి భౄిండె నుానా ఔలబఔ. - ఔ టర్్ అషభౄనఽూ నుాన్స
నౄభాథరయవ కలావదిలల

భయణించిన సిందయౌింలల ూభిౄ యౘనై నణరౄనిై ఙెయౌాసౄ ఽింథి. అలాగై ఔ

అచచఫన
ై ఎిండో ఫింట్ నుాన్స నౄభాథరయవ నులల఼ కలావది చివభి థరక జీయించి ఉింటే ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
కీలఔఫైన థరలు
1. కలావది నౄభా
2. జీయతకలర నులల఼
3. ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ
4. భనీ ఫలక్ నులల఼
5. లాపలలలల నులగాధే(Par) భభిమ నులగానని (non-par) థకలు
6. భివయి నభీ ఫో నస్క
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ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
జీయత నౄభా ఔింటకి ఔనినించని (intangible) ఉతతి ౄ .
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
జీయతకలర నౄభా కోసిం ఙెయౌాించిన న఼ానేమిం కలావది నౄభాకి ఙెయౌాింఙే న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ఔింటే ఫలగ
ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.

ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
ాశ్ై 1
ఔ నులల఼థరయవ భయణించిన సిందయౌింలల, అతడి తనకాకి ___________ జీయత నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
I.

టర్్

II. తనకా
III. నతౄ ిం (Whole)
IV. ఎిండో ఫింట్
ాశ్ై 2
ఎింత ________ న఼నే
ా మింని నైయవ నై జీయత నౄభాకి ఙెయౌాయౄ భో, నైయవ భయణించిన సిందయౌింలల లనృే థరయవనికి
ఙెయౌాింఙే భియౘయిం అింత ________ఉింటలింథి.
I.

ఎఔుెవ, ఎఔుెవ

II. తఔుెవ, ఎఔుెవ
III. ఎఔుెవ, తఔుెవ
IV. యేఖిం, నిథరనిం
ాశ్ై 3
ఈ కిరింథి యటలల ఔ కలావది నౄభా నుాన్సకి సింఫిందిించి ఏ ఎింనఔ సభౄన
ై థి?
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I.

కలావది నౄభా నులల఼లు జీయత కలింనుటల కొనయగిింర ఙేసఽకోఖయౌగై (renewability) ఎింనఔణో
వయౄబ

II. అనిై కలావది నౄభా నులల఼లు ఔ అింతభిైభి్త భౄైడర్ సదఽనుమింణో వయౄబ
III. కలావది నౄభాని

ాణే ఔఫైన నులల఼గనా,

భభిమ

భభో నులల఼ణో భౄైడర్గనా కొనఽగోలు

ఙేమవచఽచ.
IV. ఔ కలావది నౄభా నుాన్సని నతౄ ిం జీయత నౄభా (జీయతకలర నౄభా నుాన్సగ భాయచఖయౌగై సదఽనుమిం
లాదఽ
ాశ్ై 4
టర్్ తగిాించఽఔుధే నౄభాలల ఙెయౌాించిన న఼నే
ా మింలు కలఔరఫేణర ____________ ఉింటలబ.
I.

నలయవఖ ణరబ

II. తఖా ణరబ
III. లయింగ ఉింటలబ
IV. తి భిగి ఙెయౌాింరలు జయవఖ ణరబ
ాశ్ై 5
ఔ కలావది నులల఼లల ఉిండే భాభిడి ాణరభాైమానిై ఉయోగిించి నైయవ థరనిై __________ గ
భాయవచకోవచఽచ.
I.

నతౄ ిం జీయత నులల఼ (జీయతకలర)

II. తనకా (Mortgage) నులల఼
III. ఫలింక్ FD
IV. టర్్ తగిాించియేలే నులల఼
ాశ్ై 6
జీయత నౄభా ఉతతి ౄ కి ఖల నుాధనేఔ ాయోజనిం ఏనేట ?
I.

నఽై భబతీలు (rebates)

II. సఽయక్షితఫన
ై నలటి లఫడి భాయా ిం (avenue)
III. ఔ వకిౄ యొఔె ఉణరదఔ యభభూలకి ఖల ఆభిఔ యలువ నయించినుో ఔుిండర బదాతనివుడఫే ఔ జీయత
నౄభా ఉతతి ౄ యృనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనిం.
IV. సింద ఔడఫటి డిం
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ాశ్ై 7
ఈ కిరింథి యభిలల టర్్ నుాన్స ని కొనభని సాచన ఇవుడరనికి ఎవయవ ఫలగ నరణరయవ?
I.

నౄభా కలావది (టర్్) తభుత డఫ ో అవసయిం ఉనై వకిౄ

II. నౄభా అవసయిం ఉిండి, ఎఔుెవ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ
III. నౄభా అవసయిం ఉిండి, తఔుెవ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ
IV. భఫడి ఫలగ వఙేచ నౄభా ఉతతి ౄ అవసయిం ఉనై వకిౄ
ాశ్ై 8
టర్్ అషభౄనఽూ తగిాించడరనికి సింఫిందిించి ఈ కిరింథి యటలల ఏ యవయణ తర?
I.

నులల఼ కలవవదిణో భయణ ాయోజనిం నతౄ ిం తగిానుో తేింథి

II. నులల఼ కలిం ఖడిఙే కొథీె న఼నే
ా మిం నతౄ ిం తగిానుో తేింథి
III. న఼ానేమిం యబ నులల఼ కలవవది అింణర కై లతి లల ఉింటలింథి.
IV. నులల఼ కలవవదిలల నౄభా నతౄ ిం తగిాించఽకొధే నులల఼లు తనకా యడినింఙే నులల఼లు ఔ ఉథరహయణ.
ాశ్ై 9
ఎిండో ఫింట్ నుాన్సకి అషభౄనఽూ సింఫిందిించి ఈ కిరింథి యటలల సభౄైన యవయణ ఏథి?
I.

థీనిలల భయణ ాయోజనిం అింశ్ిం భాతాఫే ఉింథి

II. ఇథి ఔ జీవన (survival) ాయోజనిం అింశ్ిం భాతాఫే ఉింథి
III. థీనిలల డెత్ ఫనిట్ణో ఫలటల జీవన ాయోజన అింశ్ిం ఔడర ఉింథి.
IV. ఇథి ఔ టర్్ నుాన్సని నుో యౌ ఉింటలింథి.
ాశ్ై 10
ఈ కిరింథి యటలల ఔ ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ నుాన్సకి ఔ ఉథరహయణ ఏథి?
I.

తనకా యడినించఽఔుధే (Mortgage Redemption) నుాన్స

II. కౄరడిట్ జీయత నౄభా నులల఼
III. భనీ ఫలక్ నుాన్స
IV. నతౄ ిం జీయత నుాన్స (Whole Life Policy)
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ల఼ుమ భీక్ష - జయఫ లు
జయఫ 1

సభౄైన ాణరభాైమిం II.
నులల఼థరయవ భయణించిన సిందయౌింలల, తనకా జీయత నౄభా ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
జయఫ 2

సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఎింత ఎఔుెవ న఼ానేమింని నైయవ నై జీయత నౄభాకి ఙెయౌాయౄ భో, నైయవ భయణించిన సిందయౌింలల లనృే థరయవనికి
ఙెయౌాింఙే భియౘయిం అింత అదిఔింగ ఉింటలింథి.
జయఫ 3

సభౄైన ాణరభాైమిం III.
కలావది నౄభాని

యిిండ్స-ఎలలన్స

నులల఼గనా,

భభిమ

భభో నులల఼ణో భౄైడర్గనా కొనఽగోలు

ఙేమవచఽచ.
జయఫ 4

సభౄైన ాణరభాైమిం III.
కలావదిలల నౄభా తగిాించఽకొధే నులల఼లలల , ఙెయౌాించిన న఼ానేమింలు కలఔరఫేణర లయింగ ఉింటలబ.
జయఫ 5

సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఔ టర్్ నులల఼లల ఉిండే భాభిడి ాణరభాైమానిై ఉయోగిించి నైయవ థరనిై నతౄ ిం జీయత నులల఼గ
భాయవచకోవచఽచ.
జయఫ 6

సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఔ వకిౄ యొఔె ఉణరదఔ యభభూలకి ఖల ఆభిఔ యలువ నయించినుో ఔుిండర బదాతనివుడఫే ఔ జీయత నౄభా
ఉతతి ౄ యృనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనిం.
జయఫ 7

సభౄైన ాణరభాైమిం III.
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తఔుెవ ఫడెెట్ ఔయౌగి ఉనై వకిౄ నౄభా కయలనఽఔుింటే, టర్్ నుాన్స ఔ భించి ఎింనఔ.
జయఫ 8

సభౄైన ాణరభాైమిం II.
నులల఼ కలిం ఖడిఙే కొథీె న఼నే
ా మిం తఖా త ఉింటలింథి .
జయఫ 9

సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ నుాన్స లల భయణించిధర, జీయించిధర ఆ ాయోజనిం ను ింథే అింశ్ిం ఉింథి.
జయఫ 10

సభౄైన ాణరభాైమిం III.
భనీ ఫలక్ నుాన్స ఔ ఎిండో ఫింట్ అషభౄనఽూ నుాన్స కి ఉథరహయణ.
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అదరమిం 9
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు – II
అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమిం నైఔు సింాథరబయతయ(non-traditional) జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాించిం ఖ భిించి భిచమిం
ఙేసౄ ఽింథి. భనిం నదటగ సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లకి ఖల భినేతేలానేట భియౕయౌించడిం
దఖా య నఽించీ నదలునలడథరిం. ఆ తభుత సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు ఎిందఽఔు నికి వయౄయో
చాథరెిం. చివయగ, భాభౄెట్లల ాసౄ ఽతిం లబభబయ యయధ యకల సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ ల
ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లనలై ఔ అవగహన
B. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు
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A. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లనలై ఔ అవగహన
1. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు –ఉథేెశ్భ , అవసయిం (Purpose and need)
ఖత అదరమాలలా, భనిం కొనిై యకల సింాథరమ జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధరైిం. అయ
నౄభాణో ఫలటల ను దఽర అింరనిై ఔడర ఔయౌగి ఉధరైమని అయ ిం ఙేసఽఔుధరైిం. ఈ ఉతతే
ౄ లనఽ తయచఽగ
ఆభిఔ యణలల అింతభౌఖింగ భిఖణించడిం, నలటి లఫడి సనైఔభిించఽకోవడరనికి ఖల నేఖణర భిఔభలణో యటని
నుో యౌచ చాడడిం జయవఖ తేింథి.
ను దఽర, నలటి లఫడెల యషమింలల భనిం ఫలగ ఖ భిౄింఙరయౌూన అింశ్ిం ఏనేటింటే,
కైటలబింరని

సభయవింతింగ,

ాపలవవింతింగ

యదిించడిం

(inter-temporal

వనయవల ణరణరెయౌఔ
allocation

of

resources).
i.

వనయవల ణరణరెయౌఔ కైటలబింర అింటే యయధ కలభిభాణరలలల కైటలబింర అని అయ ిం. ఇఔెడ
ాపలవవింతిం

(effective) అధే దిం జీయత చఔరింలల యయధ దశ్లలా ఉతనైభబయ

యయధ

అవసభలనఽ సింతినౄ యచడరనికి అిందఽఫలటలలల ఉిండే తగిననిై నిధఽలని సాచియోౄ ింథి.
ii. సభయవింతఫన
ై కైటలబింర (Efficient allocation) అధే భభో దిం బయషతే
ౄ లల భభిింత
యేఖవింతింగ అిందఽఫలటలలల వఙేచ భభినిై నిధఽలని సాచిసఽౄింథి. ఔ నిభిెషి భిసఽెకి ఎింత ఎఔుెవ
భఫడి ఉింటే, ఆ నలటి లఫడి అింత సభయవింతఫైనథెై ఉింటలింథి.
జీయత నౄభా నులల఼లఔు సింఫిందిించి ఆలలచిింఙరయౌూన ఔ కీలఔఫైన అింశ్ిం ఏనేటింటే, ఆభిఔ యణ ాథశ్
ే ింలల
ఇతయ ఆసఽౄలణో నుో యౌలేౄ థీని భఫడి నుో టీగ ఇవుడిం సభసగ భాభిింథి. భనిం ఖత అదరమింలల చభిచించిన
సింాథరమ జీయత నౄభా నఖదఽ యలువ ాణరయఔలఔు సింఫిందిించిన కొనిై లక్షణరలనఽ భియౕయౌించడిం ఇఔెడ
ఉయోఖఔయింగ ఉింటలింథి. యటని ఫిండిల్ు నులల఼లు అని నలుయౄయవ. యట నిభ్ణిం ఔ ఔటి ఔటి న ఫిండిల్లా
ఉిండడిం, ాయోజధరల, న఼నే
ా మిం కై నుకైజీలల ఇవుఫడడఫే అిందఽఔు కయణిం.
2. సింాథరమ ఉతతే
ౄ ల భినేతేలు
నియతింగ భియౕయౌలేౄ ఈ కిరింథి అింరలు యషమింలల జఞఖరతౄ వళించవలల ఉింటలింథి :
a) నఖదఽ యలువ అింశ్ిం (Cash value component): భ ిందఽగ, అలాింట నులల఼లా ల ను దఽర లాథర
నఖదఽ యలువ అింశ్ిం ఖ భిించి అింత ఫలగ నియుచిించఫడలాదఽ. ఇథి నౄభా నిలవ (actuarial
reserve) నతౄ ిం నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి. భయా ఇథి జీయత నౄభా సింస థరుభ నియృ బింఫడిన
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భయణరలు, వడీు భైటా ల, కయవచలు భభిమ ఇతయ కొలఫదె లు థరుభ ఖ భిౄయౄ యవ. ఈ అించధరలు ఙరలా
ఏఔక్షింగ ఉింటలబ .
b) భఫడి భైటల (భఫడి భైటల): భౄిండవథి, ఈ నులల఼లనలై భఫడి భైటల ఎింత ఉిండరలల యౄఢిగ
నియృ బించడిం అింత సఽలబిం కదఽ. ఇలా ఎిందఽఔు జయవఖ తేిందింటే "యత్ నుాట్ నులల఼స్క" కిరింద
ాయోజధరల యలువ కచిచతింగ ఎింత ఉింటలింథి, అని ిందిం భ గిలన తభుత భాతాఫే
ణెలుసఽౄింథి. అలాగై, నౄభా సింస యొఔె కచిచతఫన
ై కయవచలు ఔడర యృలాడి ఙేమఫడవర. భఫడి
భైటల ఖ భిించిన సషిత లాఔనుో వడిం ఔడర ఇతయ ను దఽర యహకలణో నుో యౌచ చాసఽఔుధేిందఽఔు
ఇఫోింథి ఔయౌగిసౄ ఽింథి. సహజింగధే అలాింట నుో యౌఔ చాసఽఔుింటే త ఔ జీయత నౄభా ఎింత
సభయవింతఫన
ై ను దఽర యధనమో ఎవయౄ ఙెలాయవ
c) సభౄిండర్ యలువ (Surrender value): సభౄిండర్ యలువ: ఇఔ భూడవ సభస ఏనేటింటే, ఈ
ింథరలలా (ఏ సభమింలల అబధర సభై) జభిగై నఖదఽ భభిమ సభౄిండర్ యలువలు (cash and
surrender values),

(నౄభా నిలవ నతౄ ిం భభిమ నులల఼ ఆలౄ యటల నుోా - భైటల (నిషతి ౄ

అనఽయయింగ) వింట కొనిై యలువలనలై ఆదరయడి ఉింటలబ. ఈ యలువలు ఙరలా ఏఔక్షింగ
నియృ బయౄయవ. ఔ సభౄిండర్ యలువకి భవడింలల దే తి  ఔింటకి ఔనినించదఽ.
d) లనృే లాథర ఆథరమిం (Yield): చివభిగ ఈ నులల఼లనలై ఆథరమ సభస ఉింథి.
అాభతౄ ఫన
ై నిమభ నిఫింధనలు భభిమ ఖటి యయేక్షణ ఉిండడిం,

నలటి లఫడెలనలై

నౄభా సింస యొఔె

నలటి లఫడి నితీయవని ఫో నస్కలు యృింటధే ాతి నృింనృించఔనుో వడిం అధే ఈ భౄిండె కయణరల వలాా భభిింత
భిల఼ె నలటి లఫడెల నఽించి భవలలనింత అతదిఔ లనృే (yields)(ఆథరమిం) ఈ నులల఼లఔు
భఔనుో వచఽచ.
3. భాయవలు (shifts)
సింాథరమ జీయత నౄభా థకల భినేతేలు సషిిం కవడింణో, జీయత నౄభాసింస ల ఉతతి ౄ యౄఔలనలల
అధేఔ యకల భాయవలు ఏయడరుబ. యట ఖ భిించి ఈ కిరింద ఇవుఫడిింథి:
a) అన్స ఫిండిల్ఙేమడిం (Unbundling)
ఈ దో యణలల యక్షణ (protection)భభిమ ను దఽర అింరలు యడి యడిగ ఉింటలబ. పయౌతింగ అరడె
ఈ భౄిండిింట అసషిఫన
ై

ఔలబఔ ఔింటే, యక్షణ లాథర ను దఽరలలా ఏథో ఔ థరని తి ౄ డికి భాతాఫే

ఉతతే
ౄ ల అనవిథిే లలనవరతేింథి. అిందఽవలాా మ ధృైటడ్స లేిట్ూ వింట భాభౄెటా లల, టర్్ నౄభా థరనిై
రనభయషెభిించడిం జభిగిింథి. పయౌతింగ

అథి అఔెడ మూనివయూల్ అషభౄన్సూ, యేభిమఫ ల్
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యౘనైవింట కొతౄ ఉతతే
ౄ లఔు థరభితీమగ, మ ధృైటడ్స కిింగ్డమ్, భభిమ ఇతయ భాభౄెటా లల మూనిట్
యౌింక్ు నౄభా నలయవఖ దలనఽ చారబ.
b) నలటి లఫడి యౌింకైజి (Investment linkage)
భౄిండవ దో యణ నలటి లఫడి యౌింక్ ఉనై ఉతతే
ై రఔు భళ్ుడిం. ఇిందఽలల నలటి లఫడి నితీయవ సాచిఔ
ౄ ల యృ
(index)ణో నులల఼థరయవల ాయోజధరలు (benefits)ఆదరయడి ఉింటలబ. యవయనింగ జీయత నౄభా
థింలల ఔ భాయవ ఙోటలఙేసఽఔుింథి. మూనిట్ యౌింక్ అబ ఉనై కొతౄ ఉతతే
ౄ లు థరుభ జీయత నౄభా
సింస లు

తభఔింటృ ఔ కొతౄ నుతా ఉిందని సాచిింఙరబ. ఇరడె జీయత నౄభా సింస లు

సభయవింతఫన
ై నిది ఫేధేజయవా: యయవ కైవలిం ఆభిఔ బదాతని అింథిింఙే యభిగ భాతాఫే నేగియౌనుో ఔుిండర
అదిఔ నుో టీ లనృే భైటల (high competitive rate of yield), అింథిింఙేిందఽఔు లదేింగ ఉధరైయవ.
c) నుయదయశఔత (Transparency)
అన్సఫిండ్సయౌింగ్ ఔడర భఫడి (భఫడి) భైటలనీ, ణరభ అింథిించిన లేవలఔు గనఽ ఔింనలనీల థరుభ యేమఫడే
఼జుల (కయవచలు నదలబనయ)నా ఫలగ సషిింగ ఔనఫడేటటల
ా ఙేలింథి. ఆ యధింగ అనిై యషమాల
సషిింగ యవభిించఫడరుబ, యటని ఔథరనిణో భభపఔథరనిై నుో యౌచ చాసఽకోవచఽచ ఔడర.
d) నుాభాణకైతయ ఉతతే
ౄ లు (Non-standard ఉతతే
ౄ లు )
ఔఠినఫైన ఉతతే
ౄ ల నఽిండి అనఽయృైన ఉతతే
ౄ ల థిశ్గ భాయవ ఙెిందడిం ధరలలా ాదరన దో యణ. అథి
నుాభాణకైతయ ఉతతే
ౄ ల యృైర జయవఖ తేనై భాయవగ ఔడర చాడఫడిింథి. భనిం ఔ నుాభాణకైతయ
ఉతతి ౄ ఖ భిించి భాటలాడెతేనరడె, అథి ఔ నులల఼ యొఔె యౄఔలన, ాయోజధరలని ఫటి ఔ
యనియోఖథరయవ తనఔు అనఽయృన
ై యబకి సింఫిందిించిన థరనిై ఎించఽఔుధే యలుింటలింథి.
యనియోఖథరయవలు ఈ యషమింలల చఽయవఔుగ నులగాధరయౌూన భౄిండె అింరలు ఉధరైబ
 న఼ానేమింలు భభిమ ాయోజధరల నిభ్ణిం నిభేయణ ఙేమడిం, భాయచడిం జయవఖ తేనైరడె
 న఼ానేమిం నుా ల఼డ్సూ (ఆథరమానిై) ఎలా నలటి లఫడి నలటి లలల ఎించఽకోయయౌూ వచిచనరడె
4. ఆఔయి ణ – తీయవతేనై అవసభలు (The appeal – Needs met)
ాించయౄ ింగ ఆయయౌయించిన కొతౄ యఔిం ఉతతే
ౄ ల ఆఔయి ణఔు సింఫిందిించిన ాదరన వనయవలు ఈ కిరింద
ఇవుఫడరుబ:

180

a) నలటి లఫడి లాపలలణో ధేయవగ అనఽసిందరనిం (Direct linkage with the investment gains):
నటి నదట, జీయత నౄభా సింస లు ఆరవహఫైన, నభ్ఔఫైన భూలధన భాభౄెట్లల నలటి లఫడి
నలటి సింనుథిించి తమాయవ ఙేలే నలటి లఫడి లాపలలణో ాతక్ష సింఫింధిం ఔయౌగి ఉిండేిందఽఔు అవకశ్ిం
ఉిండేథ.ి నలటి లఫడి యౌింక్ ఙేమఫడిన నౄభా నులల఼లకి ఙెరకోదగిన భభో అతి  భ కఫన
ై అింశ్ిం
ఏనేటింటే, సులకయౌఔింగ ఈ భాభౄెటా నఽించి వఙేచ భఫడెలు ఈకిుటీ భాభౄెటా లల కొనిై ళెచఽచ
తఖా లు ఉిండవచఽచగనీ, థీయఘకయౌఔింగ చాలేౄ , భభై ఇతయ బదాింగ ఉిండే లయ ఆథరమిం యధనల
ఔధరై, ఇయే అదిఔ ఆథరమానిైయౄబ. తభ నలటి లఫడి నుో యవినుో యౌయోలు

సభయే వింతింగ

నియుళించఽకోఖయౌగిన జీయత నౄభా సింస లు తభ యనియోఖథరయవలఔు అతేనైతఫైన భఫడెలనఽ
ఉతతి ౄ ఙేల, ఆ యధింగ అదిఔ యలువ (high value) ఉతతే
ౄ లనఽ అనవిథిే ఙేమఖలుఖ ణరబ.
b) దాయోలోణరనిై నేించిన భఫడెలు (Inflation beating returns): ను దఽరనలై దాయోలోణిం
ాపలవిం లనృే యొఔె (yield) నుాభ కత నఽిండి వచిచింథి.

దాయోలోణిం ఔభి సిందకి ఖల

కొనఽగోలు శ్కిౄని క్షమిం ఙేసౄ ఽిందని భన అిందభికీ ణెలుసఽ. కఫటి , ఈధరడె ఔ యౄనుబకి ఉనై
యలువ థిళేనఽ సింవతూభల తభుత 30 నలైసల యలువ భాతాఫే ఉింటలింథి. ఆ యధింగ చాలేౄ ,
ఈధరట 100 యవ. నలటి లఫడి

యలువ థిళేనఽ సింవతూభల తభుత ఔనీసిం 300 యౄ. కి నలభిగిణేధే

ఈధరడె ఉనై యలువ ఉింటలింథి. అింటే, ఔ జీయత నౄభా నులల఼ లనృే భైటల దాయోలోణిం భైటల ఔింటే
ఎఔుెవగ ఉిండరయౌ అయ ిం. నలటి లఫడి యౌింక్ు నౄభా నులల఼లు యింాథరబఔ జీయత నౄభా నులల఼ల ఔింటే
ఎఔుెవ సభయవింతఫైనయగ భ ిందడెఖ యేమఖయౌగిింథి ఈ అింశ్ింలలధే.
c) యృసఽలుఫలటల
ా (Flexibility): ఇయ కయలని కోయవకోవడింలల భూడో కయణిం యట యృసఽలుఫలటల
ా .
నులల఼థరయవలు ఇరడె కొనిై భినేతేల లలల ణరభ ఙెయౌాించగోభై న఼ానేమిం నతౄ ిం, యయధ యకల
భయణ ాయోజధరలు, నఖదఽ యలువల నణరౄయౌై నియృబించఽకోవచఽచ. నలటి లఫడిణో సింఫింధిం ఖల
ఉతతే
ౄ లలా యభికి నలటి లఫడెలనఽ ఎింనఔ ఙేసఽకొధే అవకశ్ిం ఔలదఽ. అలాగై ణరభ ఏ నేశ్రభ
నిధఽలలల

తభ

న఼ానేమింలనఽ

నలటి లఫడిగ

నలటి

ాయోజధరలు

ను ింథరలనఽఔుింటలధరైభో

నియృ బించఽకోవచఽచ. అింటే నులల఼థరయవలు జీయత నౄభాలల తభ నలటి లఫడి నలై అతదిఔ నిమింతాణ ఔయౌగి
ఉింటలయని అయ ిం.
d) నఖదఽ యలువ లాఔ భధింతయ యలువ (Surrender value): చివయగ, ఔ నిభిెషి కలిం తయవయత
(ఉథర. భూడె నఽించి ఐదఽ సింవతూభలు) ఔ ధరభభాతార సభౄిండర్ ఼జుని నేనయౘబించిన
తయవయత ఈ నులల఼ల నఽించి ఉసింహభిించఽఔుధే అవకశ్ిం ఔడర నులల఼థరయవలఔు ఔయౌించఫడిింథి.
నులల఼ ఖడెవర (వవది)ూభిౄ కఔభ ింథే అలాింట సభౄిండర్ లాథర నఖదఽగ భాయవ థరుభ లనింఙే
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నతౄ ిం, ఖతింలలని సింాథరమ నులల఼లు కిింద లబభబయ సభౄిండర్ యలువల ఔింటే ఫలగ ఎఔుెవగ
ఉింటలింథి.
ఈ నులల఼లు ఙరలా ాజఞదయణ ను ింథరబ. ఎింణోభింథి నలటి లఫడిథరయవలకి ఖల సింకిాషిఫన
ై లక్షాలనఽ
ఙేయవకోఖయౌగబ కఫటేి ,

అయ పలయతథేశ్ిం సయౘ

అధేఔ థేరలలా సింాథరమ ఉతతే
ౄ లు యధరనిై

ఆఔరనేించఽకోవడిం నదలెైింథి ఔడర – అనగ సింద ఔడఫటలిలధే లక్షాలు భభిమ

యటకోసిం

సభయవింతఫన
ై నలటి లఫడి యహకలకి డిభాిండెనఽ . ఉథరహయణఔు, మ ధృైటడ్స లేిట్ూలల "మూనివయూల్
లెైఫ్" వింట ఉతతే
ౄ లు జీయతనౄభా సింస లఔు భనీ కైనటల్ భాభౄెటా లలల ాసౄ ఽత వడీు భైటా ాకయిం ఎఔుెవ
లాపలలనఽ సింనుథిించడఫే కఔ ఆ లాపలలనఽ ఙరలా తుయగ నులల఼థరయవలఔు ఙేభన
ి టల
ా ఙేయబ.
న఼ానేమింల యృసఽలుఫలటల, భ కయలువ యౌలబింణో నులల఼థరయవ అతని లాథర ఆఫ ాణే ఔ భిల త
 ేలఔు
సభినుో బయటటలి న఼ానేమింలనఽ సయవెఫలటల ఙేసఽకోవడరనికి యలు ఔయౌగిింథి. భ ిందఽగ ఉసింహభిించఽఔుధరై
నేతి నైభిన నషిిం ఉిండదధే యౌలబిం నులల఼థరయవడె ఇఔనలై థీయఘ కలావధఽల (long periods) కి అతని లాథర
ఆఫ డఫ ోని ఫిందిించి ఉించవలలన అవసయిం లాఔుిండర ఙేలింథి.
నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1
ఈ కిరింథి యటలల సింాథరబయయ జీయత నౄభా ఉతతి ౄ ఏథి?
I.

టర్్ యౘనై లాథర కలావది యౘనై (Term assurance)

II. మూనివయూల్ జీయత నౄభా
III. ఎిండో ఫింట్ నౄభా
IV. ూభిౄకలర జీయత నౄభా (హద ల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ)

B. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు
1. కొనిై యకల యింాథరబయతయ ఉతతే
ౄ లు (Some non-traditional ఉతతే
ౄ లు )
ఈ అదరమింలలని నేగియౌన నేభలలా పలయత భాభౄెటా నా, భభి కొనిై ఙోటలా ఉదౌయించిన కొనిై సింాథరబయయ
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి చభిచథరెిం.
a) మూనివయూల్లెైఫ్ (Universal life)
మూనివయూల్ జీయత నౄభా 1979 లల మ ధృైటడ్స లేిట్ూలల ాయశ్
ే నలటిఫడి, ఙరలా తుయలల ఎనపై దశ్ఔిం
నదట సఖింలలధే ఙరలా ాజఞదయణ ను ింథిన ఔ నులల఼.
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ఐఆర్డీఏ (IRDA) సయవెూలర్ నవింఫయవ 2010 ాకయిం, “అనిై యకల మూనివయూల్లెైఫ్నుా డఔుిల
యేభిమఫ ల్ ఇనాూభౄనఽూ నుా డఔుిలు (VIP)గ నలవఫడణరబ.”.
సభాఙరయిం
మూనివయూల్లెైఫ్ ఖ భిించి (About Universal Life)
న఼ానేమింలు, భ కయలువలు, భయణ లాబ యలువలు, అధేఔ యకల ధయ కయకల (నలైలింగ్ నూఔియా)ణో ఎధనై
యృసఽలుఫలటల
ా ఔయౌగిన మూనివయూల్లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ అధేథి ఔ యఔఫైన రశ్ుత జీయత నౄభా ింథరనిై
ఙెలా ుఫలటలలల ఉించడరనికి సింాథరబఔ నఖదఽ యలువ నులల఼లకి ఔ నిభిెషి నతౄ ిం లాథర నిభీృత కలావధఽలలా
ఙెయౌాింఙే ఆ఼స్క న఼నే
ా మిం అవసయభవరతేింథి. మూనివయూల్లెైఫ్ నులల఼లు నౄభా యక్షణకౄై అతడె లాఔ ఆఫ
ఔటేి న఼ానేమిం నణరౄనిై ఔ భినేతి లలల నిభేభిించఽఔుధేిందఽఔు నులల఼థరయవలఔు అవకశ్ిం ఔయౌయౄబ.
న఼ానేమిం లలజు
ై నలదెథన
ెై కొథీె, అింథిించఫడే యక్షణ, అలాగై నులల఼ నఖదఽ యలువ ఔడర అింత పలభీగనా
ఉింటలింథి.
మూనివయూల్లెైఫ్లల ాదరనింగ నదలెైన కొతౄ దే తి  ఏభింటే, నదట నులల఼ సింవతూయిం తభుత
న఼ానేమింల యషమింలల ూభిౄ యృసఽలుఫలటలని భిచమిం ఙేమడిం జభిగిింథి. ఇిందఽలల నతౄ ిం న఼ానేమింలు
నులల఼ నియుహణ కయవచలకి సభినుో ణరమా లాథర అధేథి నిభభిించఽఔుింటే ఙరలు. అింటే నులల఼ నఖదఽ యలువ
భయణవమిం (mortality charges), కయవచయౌై ఙెయౌాించడరనికి సభినుో బనింతవయఔ అథి ఙెలా ుఫలటలలల
ఉింటలిందని అయ ిం.
న఼ానేమిం యృసఽలుఫలటల (flexibility) నులల఼థరయవడి లక్ష యలువకి నేించి అదనర న఼నే
ా మింలు ఔటేి ిందఽఔు
అనఽభతి సఽౄింథి. న఼ానేమిం ఙెయౌాింరల యషమింలల భనిం న఼ానేమింని ఔటి ఔనుో బయిందఽఔ, లక్షయలువకి
తఔుెవ ఔటేి ిందఽఔ ఔడర అనఽభతి ించఫడిింథి.
నిభ్ణరలలా ఖల యృసఽలుఫలటల (Flexibility of strechur ) ఔడర నులల఼థరయవడిని అిందఽఫలటలలల ఉనై
నఖదఽ యలువ నఽించి కొింత నతౄ ిం యృనఔఔు తీసఽకొని వసఽౄింథి.. తి భిగి ఆ నతౄ ిం ఔటలియౌూన అవసయింగనీ, థరని
నైద ఎలాింట వడీు అబధర ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయింగనీ లాదఽ. నఖదఽ యలువ ఆ నణరౄనికి తగిాించఫడెతేింథి.
యృసఽలుఫలటల అింటే భయణ లాపలలు సయవెఫలటల ఙేమఫడణరమనీ, భ క యలువలని భాయవచఽచననీ ఔడర
అయ ిం.
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కనీ ఈ తయయౘ నులల఼ తరగ అభ్ఫడిింథి. నిజఞనికి, అఫభిక వింట భాభౄెటా లల పలయ యనియోఖథరయవలని,
‗కైవలిం కొనిై నుాయింబ న఼ానేమిం ఙెయౌాింరలు ఙేలేౄ ఙరలు, ఆనలై నులల఼ థరని సింయక్షణ పలభనిై అథే
వళసఽౄింద‘ధే నిఫింధన ఫలగ ఆఔభిిించిింథి. నలటి లఫడినలై భఫడి తగినింతగ ఉింటే భాతాఫే నఖదఽ యలువలు
నియుళించఫడణరమని, నులల఼ అభలులలఉింటలిందధే యషమానిై ఇఔెడ యయవ యృలాడిించలాదఽ.
ఎనపైలా లని భౄిండో అయే పలఖింలల నలటి లఫడెల ాతి పలాల క్షీణత నఖదఽ యలువల క్షీణతకి థరభితీలింథి. న఼ానేమిం
ఙెయౌాింరలు కొనయగిించడింలల యపలఫన
ై నులల఼థరయవలు తభ నులల఼లు యదె వడిం (lapse), ఇఔనలై ఎలాింట
జీయత నౄభా యక్షణర లాఔనుో వడిం చాల థిఫ్యనుో మాయవ.
చితాిం 1: సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతే
ౄ లు

పలయతథేశ్ింలల, ఐఆభిుఏ నిఫింధనల ాకయిం ఈ కిరింద నేభపెనై భౄిండె యకల సింాథరబయతయ ను దఽర జీయత
నౄభా ఉతతే
ౄ లు భాతాఫే అనఽభతి ించఫడరుబ:
 యేభిమఫ ల్ నౄభా థకలు (యేభిమఫ ల్ ఇనాూభౄన్సూ నుాన్సూ)
 మూనిట్ యౌింక్ు నౄభా థకలు (మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుాన్సూ)
i.

అలయ (యేభిమఫ ల్) జీయత నౄభా

భ ిందఽగ మ ధృైటడ్స లేిట్ూలలనా, ఇింక ఇతయ భాభౄెటా లలనా భిచమిం ఙేమఫడు అలయ జీయత నౄభా
ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింటే ఉయోఖఔయింగ ఉింటలింథి.
ఈ నులల఼ నటి నదట మ ధృైటడ్స లేిట్ూలల 1977 లల భిచమిం ఙేమఫడిింథి. అలయ జీయత నౄభా ఔ
యధఫన
ై "హద ల్ లెైఫ్" నులల఼. ఇిందఽలల నులల఼ భయణ ాయోజనిం భభిమ నఖదఽ యలువ న఼ానేమింలు
జభ ఙేలే ఔ ాణే ఔ నలటి లఫడి కాణర నలటి లఫడి నితీయవ ాకయిం ళెచఽచతఖా లఔు లలనవరతేింథి. ఆ
యధింగ, ఈ నులల఼ వడీు భైటలగనీ, లాథర ఔనీస నఖదఽ యలువకి సింఫిందిించి గనీ ఎటలవింట యౘనైలు
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అింథిించదఽ. లథే రింతయింగ ఙెరకోయలింటే నఖదఽ యలువ (cash value) సఽధరై అబనుో వచఽచ,
నిజింగ అలా అబణే అరడె నులల఼ యదె బనుో తేింథి.
సింాథరమ నఖదఽ యలువ నులల఼లఔు ఖల ణేడర ఇఔెడ ఙరలా సషిింగ ణెలుసఽౄింథి. ఔ సింాథరమ
నఖదఽ యలువ నులల఼కి ఉిండే భ క యలువ నులల఼ వవది నతౄ భింతటకీ కై యబలల ఉింటలింథి.
నఖదఽ యలువ ఔ నిభిెషి యబలల న఼ానేమింలు భభిమ వడీు ఆథరమాలణో ఔయౌల నలయవఖ తేింథి. నులల఼
నిలులఔు భదె తేగ ఉిండే ఆసఽౄలు, నౄభా సింస తనఽ గభౄింటీ ఇఙేచ ఉతతే
ౄ ల నిధఽలనఽ నియుళింఙే
ఔ యదరయణ నలటి లఫడి కాణర (general investment account) లల పలఖింగ ఏయడేిందఽఔు
భదె తేనియౄబ. ఈ ఆసఽౄయౌై సఽయక్షితఫన
ై నలటి లఫడెల రక (portfolio) లల ఉించఽణరయవ. నౄభాసింస ఆ
యధింగ ఈ కాణరలల ఆసఽౄల నైద అదిఔ భఫడిని సింనుథిింఙేిందఽఔు ఆయించవచఽచ.
థీనికి యయవదే ింగ, ఔ యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా నులల఼కి నుాతి నిధిం వళింఙే ఆసఽౄలనఽ థరని యదరయణ
నలటి లఫడి కాణరలల పలఖిం కని ఔ ాణేఔఫన
ై నిది (separate నిది ) లల ఉించఫడణరబ. అఫభికలల
థీనిై ఔ ాణేఔ కాణరగ నలుసఽౄధరైయవ, అథే కౄనడరలల థీనికి యబజిించఫడిన (segregated) కాణర అధే
నేయవింథి. అధేఔ యేభిమఫ ల్ నులల఼లు
అధేఔ ాణేఔ కాణరలలాించి ఎించఽకోవడరనికీ, అలాగై ఔనీసిం

ఏడరథికి ఔయభి యయవ తభ ఎింనఔ

భాయవచకోవడరనికి నులల఼థరయవయౌై అనఽభతి ింఙరబ.
నణరౄనికి, జీయత నౄభా సింస కి ఙెింథిన ాణేఔ కాణరల థరుభ నిది ఙేమఫడిన నఖదఽ యలువలు ఖల
నులల఼ ఔట ఉింథి.
యలువలు

నలటి లఫడి అనఽబవిం ాతి నృింనృింఙేలా అిందఽలల భయణ ాయోజధరలు,

నఖదఽ

భాయవత ఉింటలబ. ఈ నులల఼ ఔడర ఔనీస భయణ ాయోజన యౘనై అింథిసౄ ఽింథి. యటకి

సింఫిందిించిన భయణ భైటల (మోభియౌటీ ), భిసఽె వమాలు నౄభా సింస బభిసౄ ఽింథి. సింాథరబఔ హద ల్
లెైఫ్ కిరింద న఼ానేమింలు లౄ యింగ ఉింటలబ. ఆ యధింగ, సింాథరబఔ హద ల్లెైఫ్ నులల఼లణో ఖల
ాదరనఫన
ై ణేడర ఏనేటింటే, నలటి లఫడి కయఔిం (investment factor).
తభ ఆసఽౄలనఽ ణరభ కోయవఔునై యేభైుయవ నిధఽలలల నలటి లఫడిగ ఉిండరలనీ, తభ నుో ర్ినుో యౌయోకి ఙెింథిన
అనఽఔలఫైన నలటి లఫడి ాదయశనణో ధేయవగ ణరఫే ాయోజనిం ను ింథరలని కోయవఔుధేయభికి యేభిమఫ ల్
లెైఫ్ నులల఼లు ఇషిఫన
ై ాణరభాైమింగ భాభబ. ఈ నులల఼ని కొనడరనికి ఖల ాదరనఫైన నిఫింధన
ఏనేటింటే, కొనఽగోలుథరయవ నులల఼నలై ఖల నలటి లఫడి భిసఽెని బభిించడరనికి ఖల యభయ ూిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ,
అిందఽఔు తన అింగీకయిం ణెయౌమజైమాయౌ. అింటే, ఈకిుటీ/డెనృట్ నలటి లఫడెలు, భాభౄెట్ ళెచఽచ తఖా ల
యషమింలల ఫలగ భిజా ఞనిం ఉిండి, ఆ లతేలలా యౌఔయవింతింగ భసలఖయౌగై వఔుౄలా ఈ యలక్షణఫన
ై
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యేభిమఫ ల్ లెైఫ్ నులల఼లనఽ కొధరలని థీనయ ిం. థరనికి లనింఙే ాజఞదయణ – భాభౄెట్ నలభిగినరడె
నులల఼కి ాజఞదయణ ఎఔుెవగనఽ, యిక్ భభిమ ఫలిండ్స ధయలు తనిం అబనరడె తఔుెవరగనఽ
ఉింటలింథి. భాభౄెట్ లతి ఖతేల నైద ఆదరయడి ఉింటలిందధే అింశ్ిం భాతాిం ఇఔెడ సఽసషిిం. యేభిమఫ ల్
లెైఫ్ని అఫే్ సభమింలల ఈ ళెచఽచతఖా యౌై ఔడర దిఱిలల ఉించఽకోయయౌ.
ii. మూనిట్కి అనఽసిందరనిింఫడిన నౄభా (Unit linked నౄభా)
అధేఔ భాభౄెటా లల సింాథరబఔ థకల యధరనిై ఆఔరనేించఽఔుని, ULIP‘s గ నలవఫడే మూనిట్ యౌింక్ు
నులల఼లు, అతదిఔ ాజఞదయణ ను ింథిన ాభ క ఉతతే
ౄ లలల ఔటగ ఉధరైబ. ఈ థకలు
ఇింఖా ిండెలల యదరయణ ఈకిుటీ ఱేయా వ, ఇింక అదిఔ భూలధన భఫడిలల జీయత నౄభా సింస లు ఖణనీమఫైన
నలటి లఫడెలు నలటి నలతి  వచిచన పయౌతింగ ాయశ్
ే నలటిఫడరుబ పయౌతింగ లాపలలు ఆభిెింఙరబ. ఈ దశ్లల
ఈకిుటీలా ల పలభీగ నలటి లఫడెలు నలటి లయౌూన అవసయభూ, నులల఼థరయవలకి భభిింత పాపలవవింతింగనా,
సభాన దే తి లలనా ాయోజధరలని అింథిింఙరయౌూన అవసయభూ ఔనినించిింథి.
నుాట్ (పలఖయుభ లబయ) నులల఼లు జీయత నౄభా నలటి లఫడి నితీయవకి కొింత నిదయశనింగ నిలుయౄబ.
అబణే ఈ యౌింకైజి ాతక్షిం కదఽ. ఆ నులల఼థరయవఔు వఙేచ ఫో నస్క నౄభా భూలాింఔనిం ఔటేి నౄభా
ఖణఔుని (valuation actuary) అించధరలు, కయకలనలై ఆదరయడి ఆసఽౄల (assets), అరల
(liabilities) భభిమ పయౌతింగ ాఔటించఫడిన నేఖ లునలైధర ఔరభింగ ఙేలే (యదరయణింగ యభిిఔ)
భూలాింఔనిం (యేలుబయషన్స) నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
ిందిం కిరింద అింథిించఫడే యౘనైల కోసిం ఙేలే భూలాింఔన ాకిరమ (valuation process) ఙరలా
సింకిాషిఫైనథి. పయౌతింగ ఫో నస్క నౄభా సింస భూలాదరయఫన
ై (underlying) ఆసఽౄల యలువనఽ ధేయవగ
ాతి నృింనృించదఽ. నేఖ లు(అదనిం) ాఔటించఫడిధర, నౄభా సింస థరనిై ఫో నస్కకి కైటలబించఔనుో వచఽచ,
కనీ నలయవఖ దల, యసౄ యణఔు అవకరనిైఙేచ సుతింతా ఆసఽౄలు (఼ా ఎలలూట్ూ)లనఽ నిభి్ించడరనికి
నియృ బించఽకోవచఽచ.
థీనింతట వలా , నులల఼లఔు ఫో నస్క ఔలడరనికి నలటి లఫడి నితీయవని అతదిఔ యౌఔయవింతింగ, సఽదాయ
దే తి లల అనఽసభిసౄ ఽింటలబ.
ఆభిఔ సింవతూయిం చివయలల నలటి లఫడికి చఔెట భఫడెలు వయౄమధే అింశ్ిం సింాథరబఔ నులల఼లనఽ
రలింఙే భ్యౌఔఫైన అింశ్ిం(basic logic)గ ఉింటలింథి. అబణే ఈకిుటీలు, ఇతయ అతదిఔ లనృే ఙేఔభైచ
నలటి లఫడెల నఽించి వఙేచ టభి్నల్ ఫో నస్కల, కింనుౌిండ్స ఫో నస్కల నులల఼థరయవలఔు ఎఔుెవ ఆనింథరనిై
అింథియౄ బ. అబణే ఈ ఫో నస్కలు ఔడర యటని ాఔటింఙే నౄభా కభలమిం యచక్షణరదికయింనలై
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ఆదరయడి ఉింటలబ. అలాగై, భూలాింఔనిం యభిిఔ నుాతి థిఔన ఙేమఫడెతేింథి కఫటి , ఫో నస్కలు
యదరయణింగ ఏడరథికి ఔయభి ాఔటించఫడణరబ. ఆ యధింగ ఆసఽౄల యలువలల భోజుయభీ వఙేచ
ళెచఽచతఖా లు భఫడెలనలై ాతి నృింనృించవర.
నలైన ణెయౌనన భినేతేయౌై అదిఖనేించడరనికి మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు సహఔభియౄ బ. ఫకబ
ఙెయౌాించవలలన ణేథీకి నులల఼థరయవని కాణరఔు జభ ఙేమఫడే

మూనిటా యలువ ఆదరయింగ

ఈ

ింథరలలల ాయోజధరలు ూభిౄగధన, నుక్షిఔింగధన నిభేభిింఫడణరబ.
ఆ యధింగ, మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు ఔ జీయత నౄభా సింస యొఔె నలటి లఫడి ాదయశన యొఔె లాపలలనఽ
యృనఽయృింటధే, ధేయవగ నఖదఽ ఙేసఽఔుధేిందఽఔు తగిన యధధరలనఽ అింథిసౄ ఽధరైబ. యదరయణింగ, ఈ
మూనిటల
ౄ ైటడ్స
ా ఔింనలనీ థరుభ నియుళింఫడే ఔ నిభిెషి అదీఔిత మూనిట్ టా స్కి లాథర ఔ యపలజిత (లలగరగ
అింతయా త నిదికి సింఫిందిించినయృై ఉింటలబ. ఈ మూనిటా ని ఔ లింగిల్ న఼నే
ా మిం ఔటి డిం థరుభ గనీ లాథర
నిమభఫదే ఫన
ై న఼ానేమిం ఙెయౌాింరల థరుభ గనీ కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ.
మ ధృైటడ్స కిింగ్డమ్లలనా, ఇతయ భాభౄెటా లలనా, ఈ నులల఼లు నౄభా అింశ్ిం జతఙేమఫడిన నలటి లఫడి
యహకలుగ అనవిథిే ఙేమఫడి, లభీఔభిింఫడరుబ. యట నిభ్ణిం సింాథరబఔ నఖదఽ యలువ
ింథరల (conventional cash value contracts) ఔింటే ఙరలా ణేడరగ ఉింటలింథి. సింాథరబఔ
నఖదఽ యలువ ింథరలు ఫిండిల్ు, అింటే ఏఔనతౄ ిం అింరలు ఔయౌన ఉనైయ. యటలల టర్్ (కలావది),
వమాలు, ను దఽర అింరలఔు సింఫిందిించిన నుయదయశఔత ఉిండదఽ. కనీ తథిుయవదే ింగ, మూనిట్ యౌింక్ు
ింథరలు అన్సఫిండిల్ు, అింటే ఏ అింరనికి ఆ అింశ్ిం సషిింగ యవభిింఫడి ఉింటలింథి. నౄభా ఔటి డరనికి
ఙెయౌాింఙరయౌూన ఼జులు, కయవచల అింరల ఖ భిించి నిభిెషిింగ, సషిింగ యవభిింఫడే యట నిభ్ణిం
నుయదయశఔఫైనథి.
చితాిం 2: న఼ానేమిం ఫేాక్-అప్ break-up)
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ఔయభి న఼ానేమిం నఽించి ఈ ఼జులు తగిాించఫడరుమింటే, కాణర నిలు, అలాగై థరనిైించి వఙేచ
ఆథరమానిై ఔడర మూనిటా లల నలటి లఫడి నలటిడిం జయవఖ తేింథి. భ ిందఽగ నిభేభిింఫడిన కొనిై
మూనిటా

ాదయశన సాచిఔ (index of performance) భిపభౄన్సూణో

ఈ మూనిటా

యలువ

లభీఔభిింఫడెతేింథి.
ఇఔెడ కీలఔఫైన అింశ్ిం ఏనేటింటే, ఈ యలువ భ ిందఽగధే అనఽఔునై ఔ నిమభిం లాథర ఔ
సాణరానిై ఫటి నియుచిించడిం జయవఖ తేింథి. యలక్షణింగ ఈ మూనిటా యలువ, నిఔయ ఆలౄ యలువ థరుభ
ణెలుసఽౄింథి, పిండ్సనలటి లఫడి నలటి న ఆసఽౄల భాభౄెట్ యలువని నిఔయ ఆలౄ యలువ (net asset value
(NAV) ాతి నృింనృసఽౄింథి. ఈ సాణరానిై అనఽసభిించి ఇదె యవ యేభైుయవ వఔుౄలకి కై యధఫైన లాపలలు
ఙెయౌాించఫడవచఽచ.
ఆ యధింగ నులల఼థరయవ ాయోజధరలు జీయత నౄభా సింస అించధరలు, ఊహలు, యచక్షణనలై ఆదరయడి
ఉిండవర.
మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼ల యషమింలల అతింత ఆఔయి ణీమఫన
ై లక్షణిం ఏభింటే, మూనిట్ థరయవడె యటలల
యయధ యకల నిధఽలలల నఽించి తనకి కవలలన లనృే ఙేఔయవసఽౄిందని పలయించిన నిదిని ఎించఽకోవచఽచ.
ాతి  పిండ్సనేయరత ఆసఽౄలఔు సింఫిందిించి యయధ యకలెైన నుో యవినుో యౌయోలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి. నలటి లఫడిథరయవ
ఆ యధింగ డెనృట్, ఫలలెన్సూడ్స, ఈకిుటీ పిండా ఔు ఙెింథిన యసౄ ితఫన
ై ఎింనఔలలా కవలలనథరనిై
ఎించఽకోవచఽచ. డెనృట్ నిది అింటే, ఔ వకిౄ యొఔె అతదిఔ న఼ానేమింల నలటి లఫడి గిల్ి్భభిమ ఫలిండ్సూ
వింట డెనృట్ లలఔభిటీలలల నలటిఫడెతేిందని అయ ిం. ఈకిుటీ నిది అింటే మూనిటా నఽ ాదరనింగ ఈకిుటీ
యౄింలలధే ఉించడిం జయవఖ తేిందని అయ ిం. ఈ భౄిండె ాదరన కైటగిభీలా లనా భయా ఇింక ఇతయ యకలఔు
ఙెింథిన ాణరభాైమాలు ఙరలా ఉిండవచఽచ ఔడర.
ఈకిుటీ నిది

డెనృట్ నిది

ఫలలెన్సూడ్స పిండ్స

భనీ భాభౄెట్ పిండ్స

ఈ నిది డఫ ోలల

ఈ నిది డఫ ోలల

ఈ నిది ఈకిుటీ,

ఈ నిది భ కింగ

ాదరన పలఖిం

ాదరన పలఖిం ాబ తు

డెనృట్ల నేశ్రభ

టా జభీ నృలుాలు,

ఈకిుటీలలనా,

ఫలిండా లలనా,

యధధరలలానా

డినుజిట్ సభిికౄటా ల,

ఈకిుటీ సింఫిందిత

కభపభైట్

నలటి లఫడి

ఔభభిిమల్ నేర్

యధధరలలానా

ఫలిండా లలనా, క్ూడ్స

నలడెతేింథి.

న. యటనలై

నలటి లఫడి

డినుజిటా లలనా

నలటి లఫడి

నలడెతేింథి.

నలటి లఫడి నలడెతేింథి.

నలడెతేింథి.
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ఔ వకిౄ గోరత్ యిక్ూలల అతదిఔింగ నలటి లఫడి నలటి న గోరత్ పిండ్సలాథర కైనటల్ గౄబన్సణో ఆథరమానిై
ఫలలెన్సూ ఙేలే ఫలలెన్సూడ్స పిండ్స, ఈ భౄిండిింటలల ఏథో ఔట ఎించఽకోవచఽచ. అలాగై ఔ వకిౄ, ఏయో కొనిై
నిభిెషి యింగలు, భిశ్భ
ర లలా భాతాఫే నలటి లఫడి నలటేి లలఔియల్పిండ్సూని ఔడర ఎించఽకోవచఽచ. ఎించఽఔునై
ాతి  ఎింనక థరనిఔునై భిస్కె నుా లైల్నీ, నలటి లఫడి అవసభనీై ాతి నృింనృసఽౄింథి. అలాగై, ఔట లాథర
అింతఔింటే ఎఔుెవ నిధఽల నితీయవ అనఽఔునైింత అదఽౌతింగ లాదని ఖభనిలేౄ , అరడె ఔ యఔఫైన
నిది నఽించి భభపఔ యఔఫైన పిండ్సకి భాభినుో బయ యౌలబిం ఔడర అింథిించఫడెతేింథి.
ఈ ఎింనఔలనీై ఔ అయోతని ఔయౌగి ఉింటలబ. ఔ సభయవింతఫైన నుో యవినుో యౌయోని నియుళసఽౄిందధే
అించధరలునై ఔ నౄభాసింస , మూనిటా యలువని ఖ భిించి భాతాిం ఎలాింట గయింటీల ఇవుదఽ. ఆ
యధింగ అథి ఈ అింశ్ింలలధే నలటి లఫడి భిసఽెకి సింఫిందిించిన అతి  నలదె పలఖిం నఽించి యభ కిౄ ను ింథినటేి . ఆ
భిసఽె మూనిట్ థరయవడె బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అబణే, నౄభా సింస కి భయణ సింఫిందిత (mortality),
వమ సింఫిందిత భిసఽెలు (expense risk)బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
అలాగై, సింాథరబఔ నులల఼లలా కఔుిండర, మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు ఔనీస న఼ానేమిం ఆదరభితింగ ని
ఙేయౄ బ త, నౄభా నతౄ ిం నైద ని ఙేమవర. థీనిై నౄభాథరయవ అతడె లాథర ఆఫ నిమనేత
కలావధఽలలా (regular intervals) ఙేలే న఼ానేమిం నతౄ ింనలై ఆదరయడి నియృ బించఽఔుింటలడె.
ఙెయౌాించఫడిన న఼నే
ా మింలకి కొనిై భౄటా నౄభా యక్షణ ఉింటలింథి. నౄభాథరయవకి అతదిఔ, అతల (higher
and lower) యక్షణలలల ఏథి కయలల ఎించఽఔుధే అవకశ్ిం ఉింథి. న఼ానేమిం భౄిండె అింరలనఽ ఔయౌగి
ఉింటలింథి. టర్్ అింశ్ిం ఇథి గయింటీడ్స నిది (UK లల థీనిై లలిభా ింి గ్ నిది అింటలయవ) లఔు అనుబింఙే
అవకశ్ిం ఉింథి. ఇథి భయణిం సింబయలేౄ ఔనీస నణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. నౄభా సింస థరుభ న఼ానేమిం
పిండ్సలల నేగియౌన నణరౄనిై కైనటల్ భాభౄెటా , ాణేకిించి యిక్ భాభౄెట్లల నలటి లఫడి నలటి న మూనిటా
కొనఽగోలుకి ఉయోగిించడిం జయవఖ తేింథి.
అరడె భయణిం సింబయలేౄ వఙేచ భయణ ాయోజనిం నౄభా నతౄ ిం లాథర ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల నిది
యలువ ఔింటే ఏథి ఎఔుెవగ ఉింటే అథి ఇవుఫడెతేింథి. ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల మూనిటా సింకణో,
మూనిట్ధయని ఖ ణలేౄ నిది యలువ వసఽౄింథి.
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నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2
ఈ కిరింథి యటలల ఏ యవయణ తర?
I.

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ ణరణరెయౌఔ జీయత నౄభా నులల఼

II. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ రశ్ుత జీయత నౄభా నులల఼
III. ఈ నులల఼ నఖదఽ యలువ కాణరనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి
IV. ఈ నులల఼ ఔనీస భయణ ాయోజనిం యౘనై అింథిసౄ ఽింథి
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యభింశ్ిం


జీయత నౄభా నులల఼ల యషమింలల భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌూన భ కఫన
ై అింశ్ిం ఏనేటింటే, ఆభిఔ
భాభౄెట్ ాథశ్
ే ింలల ఉనై ఇతయ ఆసఽౄలణో నుో యౌచ చాలేౄ , నుో టీ (competitive) భఫడి భైటల ఇవుఖలఖడిం.



కొనిై సింాథరబయతయ ఉతతే
ౄ లలా ఉనై అన్స ఫిండిా ింగ్, నలటి లఫడి యౌింకైజి, నుయదయశఔత (transparency)
వింట దో యణ లు యటని ఉనైత యబకి యృమలా లా ఙేరబ.



యృసఽలుఫలటలనై న఼ానేమింలు, యృసఽలుఫలటల ఖల భ క యలువ, భయణ ాయోజనిం నణరౄలు, తన ధయ
కయకల అన్స ఫిండిా ింగ్ వింట యయధ లక్షణరలణో ఔడిన మూనివయూల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ యఔఫైన
రశ్ుత జీయత నౄభా.



యేభిమఫ ల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ యఔఫైన ―హద ల్లెైఫ్‖ నులల఼. ఈ నులల఼లల న఼ానేమింలు జభ
ఙేమఫడిన ఔ ాణేఔ నలటి లఫడి కాణరకి ఙెింథిన నలటి లఫడి నితీయవని ఫటి భయణ ాయోజనిం భభిమ
నఖదఽ యలువలు ళెచఽచతఖా లకి ఖ యవరణరబ.



అధేఔ భాభౄెటా లల మూయౌప్ూ గ నలవఫడే మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు అతింత ాజఞదయణ ను ింథి, అతి 
ాభ కఫన
ై ఉతతే
ౄ లణో సింాథరబఔ నుానా యధరనిై ఆఔరనేింఙరబ.



జీయత నౄభా సింస నలటి లఫడి నితీయవ యొఔె లాపలలనఽ ధేయవగనా భభిమ , యృింటధే నఖదఽ ఙేసఽఔుధే
యధనింగ మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు ఉయోఖడణరబ.

కీలఔ థరలు
1. మూనివయూల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
2. అలయ (Variable) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
3. మూనిట్ యౌింక్ు నౄభా
4. నిఔయ ఆలౄ యలువ (Net asset value)
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ల఼ుమ భీక్షకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
మూనివయూల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ సింాథరబయతయ జీయత నౄభా ఉతతి ౄ .
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ I.
―అలయ (Variable)జీయత నౄభా ణరణరెయౌఔ జీయత నౄభా నులల఼‖ అధే యవయణ తర.
సభౄైన యవయణ ―అలయ (Variable)జీయత నౄభా రశ్ుత జీయత నౄభా నులల఼.‖

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
వనయవల అింతయ ణరణరెయౌఔ కైటలబింర (inter-temporal allocation) థేనిై సాచిసఽౄింథి?
I.

సభౄైన సభమిం వఙేచ వయఔు వనయవలు కైటలబింర యబథర

II. కలఔరఫేణర వనయవల కైటలబింర
III. వనయవల ణరణరెయౌఔ కైటలబింర
IV. వనయవల కైటలబింర యననీైఔయణ (Diversification)
ాశ్ై 2
ఈ కిరింథి యటలల సింాథరమ జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు ఖల ఔ భినేతి  ఏథి ?
I.

ఈ నులల఼లనలై భఫడెలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ

II. సభౄిండర్ యలువఔు ఙేయవకోవడరనికి అనఽసభిింఙే సషిఫైన, దయశనీమఫైన (visible) దే తి 
III. ఫలగ నియుచిించఫడిన నఖదఽ భభిమ ను దఽర యలువ అింశ్ిం
IV. భఫడి భైట్ నిభేభిించడిం అింత సఽలబిం కదఽ
ాశ్ై 3
మూనివయూల్ లెైఫ్ నులల఼ నటి నదట ఎఔెడ భిచమిం ఙేమఫడిింథి?
I.

మూఎస్కఏ
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II. గైరట్ నృాటన్స
III. జయ్నీ
IV. నూాన్సూ
ాశ్ై 4
యభిలల యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేలే అవకశ్ిం ఎవభికి ఎఔుెవగ ఉింథి?
I.

నిభిెషి భఫడి కయలనఽఔుధే ాజలు

II. భిసఽెని ఇషిడనియయవ, ఈకిుటీలల భ నఖనియయవ
III. ఈకిుటీల భిజా ఞనిం, థరనిటా యౌఔయవింతఫైన పలవన ఔయౌగినయయవ
IV. యదరయణింగ మ వఔులు
ాశ్ై 5
ULIP‘ ల ఖ భిించి ఈ కిరింథి యవయణలలల ఏథి ర?
I.

మూనిటా యలువ భ ిందఽగధే ఔ కచిచతఫన
ై సాతాిం (formula) థరుభ నియృ బించఫడెతేింథి

II. ఇధృుస్కి ఫింట్ భిసఽె నౄభా సింస బభిించదఽ
III. మూయౌప్ూ (ULIP‘s) లల టర్్ (కలావది), వమాలు, ను దఽర అింరలఔు సింఫిందిించిన నుయదయశఔత
ఉిండదఽ.
IV. మూయౌప్ూ ఫిండిల్ు ఉతతే
ౄ లు
ాశ్ై 6
కిరింథి యటలల ఇథి త నేఖణర అనీై యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యొఔె లక్షణరలా:
I.

యృసఽలుఫలటల న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింరలు

II. నఖదఽ యలువ యౘనై ఇవుఫడదఽ
III. ను దఽర నేఖ లు ఎఔెడ నలటి లఫడి నలటి లలల నులల఼ మజభాని ఎించఽఔుింటలడె
IV. ఔనీస భయణ ాయోజనిం యౘనై ఉింటలింథి
ాశ్ై 7
యయుతి ాఔ జీయత నౄభా (universal జీయత నౄభా) సింఫిందిించి ఈ కిరింద యటలల ఏథి సభౄైనథి?
యవయణ I: ఇథి నులల఼ మజభానిని ఙెయౌాింరలు భాయవచఔుధేిందఽఔు అనఽభతి సఽౄింథి
యవయణ II: నులల఼ మజభాని నఖదఽ యలువనలై భాభౄెట్ ఆదరభిత భఫడిభైటల సింనుథిించవచఽచ
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I.

I ర

II. II ర
III. I భభిమ II ర
IV. I భభిమ II తర
ాశ్ై 8
మూయౌప్ూ యషమింలల ఇథి త నేఖణర అనీై సభౄైనయే:
I.

మూనిట్ థరయవడె యయధ యకల నిధఽల భధ ఎించఽకోవచఽచ

II. జీయత నౄభా సింస మూనిట్ యలువలకి ూచీఔతే
ౄ (guarantee) అింథిసౄ ఽింథి
III. లింగిల్ న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింర లాథర ఔరభింతని న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింరల థరుభ మూనిటా నఽ కొనఽగోలు
ఙేమవచఽచ.
IV. నౄభా కయవచల అింరలఔు సింఫిందిించి మూయౌప్ూ నులల఼ నిభ్ణిం నుయదయశఔింగ ఉింటలింథి
ాశ్ై 9
ఐఆభిుఏ నిఫింధనల ఫేయఔు, ఔ నౄభా సింస పలయతథేశ్ింలల ఈ కిరింద యటలల ఏ యింాథరబయతయ ను దఽర జీయత
నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు అనఽభతి ని ఇసఽౄింథి?
ఎింనఔ I: మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుాన్సూ
ఎింనఔ II: యేభిమఫ ల్ ఇనాూభౄన్సూ నుాన్సూ
I.

I భాతాఫే

II. II భాతాఫే
III. I భభిమ II భౄిండా
IV. I కదఽ II కదఽ
ాశ్ై 10
జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లు అన్సఫిండ్సయౌింగ్ఏనే సాచిసఽౄింథి?
I.

నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఫలిండా సహసింఫింధిం

II. నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఈకిుటీల సహసింఫింధిం
III. యక్షణ భభిమ ను దఽరల నేశ్రభిం
IV. యక్షణ భభిమ ను దఽర అింరల యబజన
194

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
వనయవల అింతయ ణరణరెయౌఔ కైటలబింర కలఔరఫేణర వనయవల కైటలబింరని సాచిసఽౄింథి.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ IV.
సింాథరబఔ జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లలల భఫడి భైట్ నిభేభిించడిం అింత సఽలబిం కదఽ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ I.
మూనివయూల్ లెైఫ్ నులల఼ నదట అఫభికలల నుాయింనించఫడిింథి.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ III.
యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేలే అవకశ్ిం ఈకిుటీల భిజా ఞనిం, థరనిటా యౌఔయవింతఫైన పలవన
ఔయౌగినయభికి ఎఔుెవగ ఉింథి.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ III.
మూనిటా యలువ భ ిందఽగధే ఔ కచిచతఫన
ై సాతాిం థరుభ నియృ బించఫడెతేింథి.
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ I.
యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యషమింలల న఼ానేమిం ఙెయౌాింరలు లయింగ ఉింటలబ, యృసఽలుఫలటల ఉిండదఽ.
జయఫ 7
సభౄైన ఎింనఔ III.
భౄిండె లేిట్ఫింటృ
ా ర. మూనివయూల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ లల యృసఽలుఫలటలనై న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ఔ
లక్షణిం. ఈ యఔఫైన జీయత నౄభా నులల఼ మజభానిని కొనిై భాభౄెట్ ఆదరభిత సాచీలఔు ఎఔుెవ భఫడి భైట్
సింనుథిించఽఔుధేిందఽఔు అనఽభతి సఽౄింథి.
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జయఫ 8
సభౄైన ఎింనఔ II.
జీయత నౄభా సింస మూయౌప్ూ యషమింలల మూనిట్ యలువలఔు యౘనై అింథిించదఽ.
జయఫ 9
సభౄైన ఎింనఔ III.
ఐఆర్ డీఏ నిఫింధనల ాకయిం, పలయతథేశ్ింలల అనఽభతి ించిన సింాథరబయతయ ను దఽర జీయత నౄభా
ఉతతే
ి ఫ ల్ ఇనాూభౄన్సూ నుాన్సూ భౄిండా ఉధరైబ.
ౄ లలల మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుాన్సూ భభిమ యేభమ
జయఫ 10
సభౄైన ఎింనఔ IV.
యక్షణ, ను దఽర అింరలనఽ యేయవ ఙేమడభింటే జీయత నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అన్స ఫిండిా ింగ్ ఙేమడభని అయ ిం.
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అదరమిం 10
జీయత నౄభా వభిౄింరలు
అదరమిం భిచమిం
జీయత నౄభా కైవలిం వఔుౄల అకల భయణరనికి బదాత ఔయౌింఙేథి భాతాఫే కదఽ. థరనికి ఇతయ వభిౄింరలు
ఔడర ఙరలా ఉధరైబ. థరనిై నౄభా ాయోజధరలు ఉనై టా స్కిలనఽ ఏభటలఙేమడరనికి ఉయోగిించవచఽచ;
థరనిై

భిశ్భ
ర లల

భ కభబన

లఫోింథిని

ఔవర్

ఙేసౄ ా

ఔ

నులల఼

తమాయవ

ఙేమడరనికి

ఉయోగిించవచఽచ. అలాగై, తనకాల యడెదలఔు యనియోగిించవచఽచ. జీయత నౄభాకి ఖల ఈ యయధ యకల
వభిౄింరలు ఖ భిించి ఇఔెడ సింక్షిౄింగ ణెలుసఽఔుింథరిం.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A.

జీయత నౄభా వభిౄింరలు
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A. జీయత నౄభా వభిౄింరలు
1. యయళత భళళ్ల సింద చటి ిం (Married Women‟s Property Act)
జీయత నౄభా నులల఼ కిరింద యభిికథరమాలణో సయౘ ఫథియ్/ యయసతు ాయోజధరలనలై ఎలేిట్సఽింఔిం
అనుబించఫడడిం థరుభ ఔ జీయత నౄభా నులల఼లు భభిమ యభిిఔభ లలల టా స్కిల పలవన తనిసభి
ఙేమఫడిింథి. పలయత థేశ్ింలల ఎలేిట్సఽింఔిం ఎతి ౄ యేమఫడగ, టా స్కిల పలవనకి ఇింకౄింత భాతాభూ నుాదరనత
లాఔనుో బింథి. ఈ యషమానిై భభిింత లలతేగ అయ ిం ఙేసఽకోవడిం భించిథి.
యయళత భళమా సింద చటి ిం, 1874, లలక్షన్స 6 ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కిరింద పలయ భభిమ నలాలకి
బదాతని అింథిసౄ ఽింథి. యయళత భళమా సింద చటి ిం (Married Women‘s Property), 1874, లలక్షన్స 6
ఔ టా స్కిని యౄను ింథిించడరనికి ఔడర అనఽభతి సఽౄింథి.
చితాిం 1: MWP చటి ిం కిరింద లనృే థరయవలు (Beneficiaries)

అథి తన య ింత జీయణరనికి వభిౄింఙే యధింగ తీసఽఔునై నౄభా నులల఼ని నిభేభిసౄ ఽింథి. ఏ యయహిం ఙేసఽఔునై
వకిౄ అబధర కచిచతింగ అతడె అలా ఙేలథ
ే ి తన పలయ లాథర అతడి పలయ భభిమ నలాలు లాథర యభిలల
ఎవభో ఔభి ాయోజనిం కోసభని నిభేభిించఽఔుింటలయనీ భభిమ
నభ్ఫడెత లాథర అతడి పలయ భభిమ

అతడి పలయ ాయోజనిం కోసభని

నలాలు లాథర యభిలల ఎవభో ఔభికి ాఔటించిన ఆసకిౄకి

అనఽఖ ణింగనా, భభిమ టా స్కి ఏ లక్షఫైధర నేగియౌ ఉనైింతవయఔ అథి ఆ బయౄ ఔు లాథర అతడి యవణథరతలఔు
లాథర అతడి ఎలేిట్లల పలఖింగ యౄను ింథిింఙే అదికభనికి లలఫడి ఉిండదనీ తీభ్నిసఽౄింథి,
a) MWP చటి ిం కిరింద నులల఼ లక్షణరలు
i.

ాతి  నులల఼ ఔ ాణేఔఫైన టా సి ఽ (separate Trust). పలయ గనీ లాథర నలాయడె గనీ (18 ఏళ్ా
వమసఽకి నలైఫడి) ధయ్ఔయౄ గ ఉిండవచఽచ.
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ii. ఈ నులల఼నలై కోయవి జరౄలు, ఋణథరతలు, చివభికి టలిథరయవఔు ఔడర నిమింతాణ ఉిండదఽ.
iii. ధయ్ఔయౄ లఔు కౄాబమ్ డఫ ో ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
iv. ఈ నులల఼ని సభౄిండర్ ఙేమడిం ఔుదయదఽ భభిమ , ధరనేధేషన్సలాథర అలలన్స
ై ఫింట్ ఙేమడిం
అనఽభతి ించఫడదఽ.
v. ఔయేళ్ నులల఼థరయవడె ఆ నులల఼ కిరింద లాపలలు ల఼ుఔభిించడరనికీ, యటని నియుళించడరనికీ ఔ
ాణే ఔ

ధయ్ఔయౄ ని నిమనేించఔనుో ణే, నులల఼ కిరింద సఽయక్షితిం ఙేమఫడు నతౄ ిం ఏ నౄభా

కభలమింలల తీసఽకోఫడిింథో ఆ నౄభా కభలమిం ఉనై భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ కి ఙెయౌాించవలల
ఉింటలింథి.
b) ాయోజధరలు (Benefits)
టా సి ఽ యదఽె ఙేమభని, సింసెయణలఔు ఖ భికని ఔ టా స్కి దయౄయేజు థరుభ ఏభటల ఙేమఫడెతేింథి,
థరనిణో ఫలటల ఔట లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ నౄభా నులల఼లణో నిభి్ింఫడెతేింథి. లెైఫ్ నులల఼ కిరింద
ాయోజధరలు ఉింటలబ కఫటి , టా సి ఽ ఆలౄ నియుహణ కోసిం ఔ ధయ్ఔయౄ ని నిమనేింఙరలనైథి ఇఔెడ
కీలకింశ్ిం. నౄభా నులల఼లనఽ నియుళించడరనికి టా సి ఽని నిభి్ించడిం థరుభ, నులల఼థరయవ నులల఼ కిరింద,
తన హఔుెలనఽ వదఽలుఔుింటలడె భభిమ నౄభాథరయవ భయణిం సింబయింఙరఔ ధయ్ఔయౄ నౄభా లాపలలనఽ
నలటి లఫడి నలడణరడె, అలాగై, టా సి ఽని ఔయవ లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ లనృే థరయవల కోసిం టా సి ఽ నులధర
వవయౘభలు చాసఽౄింటలడె.
జీయత పలఖయునే భభిమ నలాల ాయోజనిం కోసిం టా సి ఽని నిభి్ించడిం వవయౘయింలల ఉింటృ వయోౄ ింథి. ఏ
చటి ఫదే ఫన
ై వకిౄ అబధర ఇిందఽలల లనృే థరయవలు కవచఽచ. టా సి ఽని నిభి్ించడభింటే, లనృే థరయవడె
ఫైధరభిటీలల ఉధరైడె కఫటి , నులల఼ లాపలలు ణెయౌయగ నలటి లఫడి నలటిఫడరుమనీ, పలయ యవణథరతల నఽించి
లాపలలు యక్షిించఫడణరమని అయ ిం.
2. ాదరన వకిౄ నౄభా (Key man insurance)
యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ (Keyman) నౄభా ఔ ాదరన యౄిం.
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నియుచనిం
ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼ని యనుయింలల అతింత ాదరనఫైన వకిౄ భయణిం లాథర ని ఙేమలాని అసభయ త
వలా సింబయింఙే ఆభిఔ నయౖియౌై ూడెచఔుధేిందఽఔు నషిభియౘయిం ఇవుడరనికి, యనుయిం థరుభ తీసఽఔుధే నౄభా
నులల఼గ వభిృించవచఽచ.

సింక్షిౄింగ ఙెనులింటే, ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ జీయత నౄభా. అథి యనుయ బదాత ాయోజధరల కోసిం
ఉయోగిించఫడెతేింథి. ఆ నులల఼ కలావది, యనుభనికి కీ యూన్స (ాదరన వకిౄ) ఉయోఖిం ఉనైింత
కలిం వయకై ఉింటలింథి, అింతఔు నేించి అథి కొనయఖదఽ. ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼లు యదరయణింగ యనుయిం
థరుభ సుింతిం ఙేసఽకోఫడెణరబ. అలాగై ాదరన ఆథరమ ఉతతి ౄ థరయౄ, యనుయిం సజఞవరగ కొనయఖడరనికి
కయఔుడెైన వకిౄ లాఔనుో వడిం వలా ఉదౌయించిన యనుయ నయౖియౌై ూడచడఫే థరని లక్షిం. ాదరన వకిౄ నౄభా
యసౄ వింగ తలెతి ౄన నయౖియౌై బభీౄ ఙేమదఽ కనీ నౄభా నులల఼ ాకయిం నిభిేషి నఖదఽ నణరౄనిై నషిభియౘయింగ
ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
ఙరలా యనుభలఔు నలదె నణరౄలలా లాపలలు భవడరనికి కయఔులుగ ఉిండే ఔ ాదరన వకిౄ ఉింటలయవ.
యళ్ా ఔునై అథిుతీమఫైన ధృైరణరలు, ఔషిడే భనసౄ తుిం, ణెయౌయణేటలు, సింస కి నుాణిం నుో సఽౄింథి. ఔ వకిౄ
యొఔె అథిుతీమఫన
ై జఞానిం, యలుయృన
ై లేవలు ఔింనలనీకి ఙరలా కీలఔభని ఔ మజభాని పలయలేౄ , అతడె ఆ
కీ యూన్సకి జీయత లాథర ఆభోఖ నౄభా నులల఼ తీసఽకోవచఽచ.
కీ యూన్స (ాదరన వకిౄ) లాఔనుో బన సిందయౌింలల మజభాని కయవచయౌై బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి (ణరణరెయౌఔ
యమిం అయవవర ణెచఽచకోవడిం లాథర ఔ యయసఽడిని నిమనేించఽకోవడిం), అలాగై నయౖిలు (యయసఽలు యక్షణ
ను ింథేవయఔ యనుయ లాయథేయలు క్షీణదశ్లల ఉిండడిం) వింట ఇఫోిందఽలనఽ తటలికోవడరనికి ఇలా ఙేయౄ డె.
ాదరన వకిౄ అధేథి కలావది నౄభా నులల఼. ఇిందఽలల నౄభా నతౄ ిం ాదరన వకిౄ య ింత ఆథరమానిై ఫటి కఔ,
ఔింనలనీ

లాబథరమఔత

(profitability)

ని

అనఽసభిించి

ఉింటలింథి.

న఼ానేమిం

ఔింనలనీ

థరుభ

ఙెయౌాించఫడెతేింథి. నతౄ ిం న఼ానేమిం అింణర యనుయ కయవచగ పలయించఫడెతేింథి కఫటి , ఇథి సభయ తఖల
నఽై నేనయౘబింర దే తి . ఔయేళ్ ాదరన వకిౄ భయణలేౄ , ఆ ాయోజనిం ఔింనలనీకి ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
వకిౄఖత నౄభా నులల఼లఔు ననైింగ, ాదరన వకిౄ నౄభాలల భయణ ాయోజధరనిై ఆథరమింగ పలయించి టలక్ూ
యేమఫడెతేింథి.
నౄభా సింస ఆడిట్ ఙేమఫడిన ఆభిేఔ యవయణలు భభిమ సభభిించిన ఆథరమనఽై భిటర్ై్ని చాల
నౄభానతౄ భ నఽ అించధర యేసౄ ఽింథి. యదరయణింగ, ాదరన వకిౄ నౄభాకి కవలలన అయోత సింనుథిించడిం కోసిం
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ఔింనలనీ తనిసభిగ లాపలలలా ఉిండరయౌ. కనీ కొనిై సిందభోలలల నౄభా సింస లు, నయౖిలణో ఉనైటకీ
భించి నిధఽలణో నుాయింబఫన
ై కొనిై కొతౄ ఔింనలనీలఔు, నేనయౘబింరలనియౄబ.
a) కీ ఫేన్స (ాదరన వకిౄ ) ఎవయవ కవచఽచ ?
ధేయవగ యనుయింణో సింఫింధిం ఉిండి, అతడె లాఔనుో వడిం వలా ఆ యనుభనిై ఆభిఔ తి ౄ డికి ఖ భి ఙేలే
వకిౄ ఎవభౄధ
ై ర, కీలఔఫైన వకిౄ అవరణరడె.

ఉథరహయణఔు, ఆ వకిౄ ఔింనలనీ డెైభౄఔిర్ కవచఽచ, ఔ

పలఖయునే, ఔ ాదరనఫన
ై లేల్ూ యూన్స, ాభ క నుాజౄఔిు ఫేధేజర్, లాథర నిభిెషి ధృైరణరలు లాథర
జఞానింణో వవహభిసౄ ా, ాణేకిించి ఔింనలనీ ఙరలా యలువగ ఎింఙే వకిౄ ఎవభౄధ
ై ర కవచఽచ.
b) నౄభా ఙేమదఖా నయౖిలు (Insurable losses)
ఈ కిరింథి నయౖిలకి కీ యూన్స (ాదరన వకిౄ) నౄభా నషి భియౘయిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి :
i.

యసౄ భిించిన (extended) కలానికి సింఫిందిించి ఔ కీలఔఫన
ై వకిౄ నిఙేమలాని లతి  ఉనైరడె
వఙేచ నయౖిలు, ణరణరెయౌఔ లఫోింథిని అింథిించడరనికీ, అలాగై, అవసయఫణ
ై ,ే ాణరభాైమ
(replacement) నిమాభఔిం, యక్షణలఔు ఆభిఔ సహకయిం అింథిించడరనికీ.

ii. లాపలలనఽ యక్షిించడరనికి నౄభా. ఉథరహయణఔు, ఔ ాదరనఫైన వకిౄ ాఫేమిం ఉనై ఏ యనుయ
నుాజఔుికి సింఫిందిించి అబధర నషిూభిత అభ్కల నఽించి వచిచన నషిూభిత ఆథరమిం, ఆలసిం
లాథర యదఽె పయౌతింగ వచిచన నయౖిలు, యసౄ భిింఙేిందఽఔు అవకరలు నయించినుో వడిం, ాణేఔ ధృైరణరలు
లాథర భిజా ఞనిం కోలలవడిం.
3. తనకా యడెదల నౄభా (MRI)
నైయవ ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేలేిందఽఔు యవణిం తీసఽఔుింటలధరైయని అనఽఔుింథరిం. ఋణ ఏభటలలల పలఖింగ,
ఫలింఔు థరుభ తనకా యడెదల నౄభా నులల఼కి ఙెయౌాించవలలన అవసయిం ఉింథి.
a) MRI అింటే ఏనేట?
ఇథి ఇింట యవణిం తీసఽఔునై ఋణఖరళతలకి ఆభిఔ యక్షణ అింథిింఙే ఔ నౄభా నులల఼. భ్యౌఔింగ ఔ
తనకాథరయవ (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణిం ూభిౄగ ఙెయౌాించఔుిండరధే అతడె / ఆఫ
చనినుో ణే నేగియౌన నణరౄనిై ఙెయౌాించడరనికి తీసఽకోఫడే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ తగైా కలావది జీయత
నౄభా. థీనిై యవణ యక్షఔ నులల఼ అని ఔడర నలవవచఽచ. నులల఼థరయవ ఊళించని యధింగ అకల భయణిం
ఙెింథిణ,ే అతడి యవణరలు తీయచడింలల అతడినలై ఆదరయడు యభికి సయౘమడణరబ కఫటి ఈ థఔిం
వమసఽూ భయా న యభికి అనఽఔలింగ ఉింటలింథి.
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b) లక్షణరలు (Features)
నులల఼ సభౄిండర్ యలువ లాథర ఫచాభిటీ ాయోజధరలనలై ాపలవిం చారతేింథి. నులల఼ కలిం అింణర
లయింగ ఉిండే ఔ కలావది నౄభా నులల఼లా కఔ ఈ నులల఼ కిరింద నౄభా యక్షణ ాతి  సింవతూయిం
తగిానుో తేింథి.
ల఼ుమ భీక్ష 1
తనకా యడెదల నౄభా యృనఔ ఖల ఉథేెశ్ిం ఏనేట?
I.

తనకా భైటా ల ఙౌఔగ లబయచడిం

II. ఇింట యవణ ఖరళతలకి ఆభిఔ యక్షణ అింథిించడిం
III. ణరఔటలి నలటి న ఆలౄ యలువని యక్షిించడిం
IV. ఙెయౌాించఔనుో ణే యుదీధరదికయ ణొలగిింరనఽ తనించఽకోవడిం (Evade eviction in case of default)
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యభింశ్ిం


యయళత భళమా సింద చటి ిం, 1874, లలక్షన్స 6 ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కిరింద పలయ భభిమ నలాలకి
లాపలల బదాతని అింథిసౄ ఽింథి.



MWP చటి ిం కిరింద ాపలయతభబయ నులల఼నలై కోయవి జరౄలు, ఋణథరతలు, చివభికి నులల఼థరయవనఔు ఔడర
నిమింతాణ ఉిండదఽ.



యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ ాదరనఫన
ై యౄిం. థీనిై భయణిం లాథర యనుయింలల అతింత
భ కఫైన వకిౄ భయణిం లాథర అసభయే త వలా సింబయింఙే ఆభిఔ నయౖియౌై ూడెచఔుధేిందఽఔు,
నషిభియౘయిం ఇవుడరనికి యనుయిం థరుభ తీసఽఔుధే నౄభా నులల఼గ వభిృించవచఽచ.



భ్యౌఔింగ ఔ తనకాథరయవ (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణిం ూభిౄగ ఙెయౌాించఔుిండరధే
అతడె / ఆఫ చనినుో ణే నేగియౌన నతౄ ిం ఙెయౌాించడరనికి తీసఽకోఫడే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ యలువ
తఖా తేిండే కలావది జీయత నౄభా.

కీలఔ థరలు
1. యయళత భళళ్ల సింద చటి ిం
2. ాదరన వకిౄ నౄభా
3. తనకా (తనకా) యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభా
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ల఼ుమ భీక్షకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
MRI ఇింట యవణిం తీసఽఔునైయభికి యక్షణ ఔయౌగిసౄ ఽింథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై1
ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼లల నౄభా నతౄ ిం యదరయణింగ ఈ కిింర థి యటణో యౌింక్ అబ ఉింటలింథి?
I.

ాదరన వకిౄ ఆథరమిం

II. యనుయిం లాబథరమఔత (Business profitability)
III. యనుయ చభితా
IV. దాయోలోణ సాచీ (Inflation index)
ాశ్ై2
తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభా (MRI) ని కిరింథి యధింగ వభీాఔభిించవచఽచ. ________.
I.

నలభిగై కలావది జీయత నౄభా

II. తగైా కలావది జీయత నౄభా
III. భాయవతేిండే జీయత నౄభా
IV. మూనివయశల్ లెైఫ్ యౘనై లాథర సయు యౄ జీయత నౄభా
ాశ్ై3
ఈ కిరింథియటలల ఏ నయౖిలు ాదరన వకిౄ నౄభా కిింద ఔవర్ ఙేమఫడణరబ?
I.

ఆలౄ థ ింఖతనిం (Property theft)

II. కీలఔఫైన వకిౄ ని ఙేమలాని భిల తి 
 ఉనై కలావదికి సింఫిందిించిన నయౖిలు
III. యదరయణ ఫలధత (liability)
IV. లలనులు భభిమ యడిచినలటిడిం కయణింగ ఔయౌగిన నషిిం
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ాశ్ై4
ఔ నులల఼ MWP చటి ిం కిరింద ఙేమఫడిింథి. ఔయేళ్ నులల఼థరయవడె ఆ నులల఼ కిరింద లాపలలు ల఼ుఔభిించడరనికీ
భభిమ నియుళించడరనికీ ఔ ాణేఔ ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ )ని నిమనేించఔ నుో ణే, నులల఼ కిరింద సఽయక్షితిం
ఙేమఫడు నతౄ ిం _____________ కి ఙెయౌాించవలల ఉింటలింథి.
I.

వకిౄకి అతి  దఖా య ఫింధఽవర

II. భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ (Official Trustee of the State)
III. నౄభా సింస
IV. నౄభాథరయవ
ాశ్ై5
భళేష్ అయవవర ణెచిచన నలటి లఫడినలై ఔ యనుయిం నడినస
 ౄ ఽధరైడె. అతడి ఆఔల్ఔ భయణిం తభుత, అతడికి
అర ఇచిచన యళ్ా ింణర భళేష్ ఆసఽౄలనఽ కౄైవసిం ఙేసఽకోవడరనికి ఙేతధృన
ై నిై ామణరైలు ఙేసౄ ఽధరైయవ. ఈ
కిరింద యటలల ఏ ఆసఽౄలనఽ యవణథరతల కౄైవసిం ఙేసఽకోలాయవ?
I.

భళేష్ నేయవణో ఉనై సింద

II. భళేష్ ఫలింఔు కాణరలు
III. MWP చటి ిం 6 లలక్షన్స కిరింద కొనఽగోలు ఙేలన
 కలావది జీయత నౄభా నులల఼
IV. భళేష్ఔు సుింతింగ ఉనై భూచఽవల్ నిధఽల
ాశ్ై6
MWP చటి ిం కైసఽలఔు సింఫిందిించి కిింర థి ఎింనఔలలా ఏథి నిజిం?
యవయణ I: ఫచాభిటీ కౄాబమ్లు ఙెక్లు నులల఼థరయవలఔు ఙెయౌాయౄ యవ
యవయణ II: ఫచాభిటీ కౄాబమ్లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄ లఔు ఙెయౌాయౄ యవ
I.

I ర

II. II ర
III. I భభిమ II భౄిండా ర
IV. I ర కదఽ II ర కదఽ
ాశ్ై7
MWP చటి ిం కైసఽలఔు సింఫిందిించి కిరింథి ఎింనఔలలా ఏథి నిజిం?
205

యవయణ I: భయణ కౄబమ్లు ధరనేనీలఔు అనఽఔలింగ భియౖెయిం ఙేమఫడణరబ.
యవయణ II: భయణ కౄబమ్లు ధయ్ఔయౄ లఔు అనఽఔలింగ భియౖెయిం ఙేమఫడణరబ.
I.

I ర

II. II ర
III. I భభిమ II భౄిండా ర
IV. I ర కదఽ II ర కదఽ
ాశ్ై8
అజయ తన ఉథో ఖ లఔు నౄభా న఼ానేమిం ఙెయౌాయౄ డె. ఈ కిరింథి యటలల ఏ నౄభా న఼నే
ా మింని ఉథో గికి ఙెయౌాించిన
భియౘయిం (compensation) గ నేనయౘబించఽకోవడరనికి యలు లాదఽ?
ఎింనఔ I: ఉథో గికి ాయోజధరలణో ఙెయౌాించవలలన ఆభోఖ నౄభా
ఎింనఔ II: అజయకి ాయోజధరలణో ఙెయౌాించవలలన ాదరన వకిౄ జీయత నౄభా
I.

I భాతాఫే

II. II భాతాఫే
III. I భభిమ II భౄిండా ర
IV. I ర కదఽ II ర కదఽ
ాశ్ై9
తభ ఆలౄ ని కొలాా టయల్గ ఔుదఽవ నలటి న యవణఖరళతల వదె వడీు వసాలు ఙేల, ఆలౄ యుదీధరనిై భాతాిం యభికై
వదలడరనిై_____________ అింటలయవ.
I.

లలఔభిటీ

II. తనకా (Mortgage)
III. అదిఔ వడీు (Usury)
IV. లలఔభిటీగ నలటిఫడు తనకా (Hypothecation)
ాశ్ై10
ఈ కిరింద నులల఼లా ల ఏథి ఇింట యవణిం తీసఽఔునైయభికి యక్షణ ఔయౌగిసౄ ఽింథి?
I.

జీయత నౄభా

II. యఔలాింఖ (Disability) నౄభా
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III. తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభా
IV. యదరయణ నౄభా

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
ాదరన వకిౄ నౄభా నులల఼లల కిరింద నౄభా నతౄ ిం యదరయణింగ యనుయిం లాబథరమఔతణో యౌింక్ అబ
ఉింటలింథి
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ II.
తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభాని (MRI) డికజి
ీర ింగ్ టర్్ లెైఫ్ ఇనాూభౄనఽూగ
వభీాఔభిించవచఽచ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ II.
కీలఔఫైన వకిౄ ని ఙేమలాని భిల తి 
 ఉనై కలావదికి సింఫిందిించిన నయౖిలు ాదరన వకిౄ నౄభా కిరింద
ఔవర్ ఙేమఫడణరబ
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ II.
ఔయేళ్ నులల఼థరయవడె ఆ నులల఼ కిరింద లాపలలు ల఼ుఔభిించడరనికీ భభిమ నియుళించడరనికీ ఔ ాణేఔ
ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ )ని నిమనేించఔ నుో ణే, నులల఼ కిరింద సఽయక్షితిం ఙేమఫడు నతౄ ిం భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ కి
ఙెయౌాించవలల ఉింటలింథి.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ III.
MWP చటి ిం 6 లలక్షన్స కిరింద కొనఽగోలు ఙేలన
 టర్్ జీయత నౄభా నులల఼ని యవణథరతలు కౄైవసిం ఙేసఽకోలాయవ
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ II.
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ఫచాభిటీ కౄాబమ్లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄ లఔు ఙెయౌాయౄ యవ.
జయఫ 7
సభౄైన ఎింనఔ II.
భయణ కౄబమ్లు ధయ్ఔయౄ లఔు అనఽఔలింగ భియౖెయిం ఙేమఫడణరబ.
జయఫ 8
సభౄైన ఎింనఔ II.
అజయకి ాయోజధరలణో ఙెయౌాించవలలన ాదరన వకిౄ

జీయత నౄభాని ఉథో గికి ఙెయౌాించిన భియౘయిం

(compensation) గ నేనయౘబించఽకోవడరనికి యలు లాదఽ.
జయఫ 9
సభౄైన ఎింనఔ II.
తభ ఆలౄ ని కొలాా టయల్గ ఔుదఽవ నలటి న యవణఖరళతల వదె వడీు వసాలు ఙేల, ఆలౄ యుదీధరనిై భాతాిం
యభికై వదలడరనిై తనకా (తనకా) అింటలయవ.
జయఫ 10
సభౄైన ఎింనఔ III.
ఈ కిరింద నులల఼లా ల తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభా ఇింట యవణిం తీసఽఔునైయభికి యక్షణ
ఔయౌగిసౄ ఽింథి.
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అదరమిం 11
జీయత నౄభా ధయ నియృ బించడిం భభిమ భూలాింఔనిం
అదరమిం భిచమిం
జీయత నౄభా ింథరలలల ధయ ఎలా నియృ బయౄయవ, యట వలా వఙేచ ాయోజధరలు ఏనేట నుఠ్ఔులకి
ణెయౌమజైమడఫే ఈ అదరమిం లక్షిం. నదటగ భనిం అసలు న఼నే
ా మిం ఇింత ఉిండరలని ఎలా నిభేభియౄ భో
ణెలుసఽఔుని, ఆ తభుత నేఖ లు నిది(surplus) భభిమ ఫో నస్కల ఖ భిించిన యరలయౖలు ణెలుసఽఔుింథరిం.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. నౄభా ధయ నియృ బించడిం- భ్యౌఔ అింరలు
B. నేఖ లు భభిమ ఫో నస్క
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A. జీయత నౄభా ధయ ఔటి డిం – భ్యౌకింరలు
1. న఼ానేమిం
యదరయణ పలషలల న఼ానేమిం అింటే ఔ నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేలేిందఽఔు నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌాించఫడే
ధయని సాచిసఽౄింథి. యదరయణింగ అథి నౄభా నతౄ ిం(యౘనై ఇవుఫడిన నతౄ ిం)లల ాతి  యృబ యవ.కీ ఉిండే
న఼ానేమిం భైట్గ ాఔటించఫడెతేింథి. ఈ న఼నే
ా మిం భైటా ల నౄభా సింస ల వదె భైటా టేఫ ళ్ా యౄింలల
లబభవరణరబ.
చితాిం 1: న఼ానేమిం

ఈ టి ఔల (టేఫ ల్ూ)లల భ థిాించఫడిన భైటాని "ఆ఼సఽ న఼ానేమింలు" గ నలుయౄయవ. కై యబలల ఉిండే యభిిఔ
న఼ానేమింలు ఇయ ాతి  సింవతూయిం ఙెయౌాించఫడరయౌూ ఉింటలబ. ఇయ ఙరలా సిందభౌలలల కలావది నతౄ ిం కై
యధింగ కొనయఖ త, యభిిఔ భైటలగ చానించఫడణరబ.
ఉథరహయణ
ఔ నిభిెషి వమసఽలల ఇయయృై ఏళ్ా నుటల ఉిండే ఎిండో ఫింటల నులల఼కి న఼ానేమిం యవ. 4,800గ ఉింటే, థరనయ ిం యవ.
4,800 నణరౄనిై ఇయయృై సింవతూభలనుటల ాతి  ఏడరథీ ఙెయౌాింఙరయౌూ వరింటలింథి.
నదట కొనిై సింవతూభలనుటల భాతాఫే న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాించడిం యధడే నులల఼లు కొనిై ఉింటలబ.
ఔింనలనీలు లింగిల్ న఼ానేమిం ింథరలు ఔయౌగివరింటలబ. యటకి ిందిం నుాయింబింలల కై ఔెయభి
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న఼ానేమిం ఙెయౌాించవలల ఉింటలింథి. ఈ నులల఼లు యదరయణింగ నలటి లఫడెల (investment oriented) కోసింగ
నిఙేసౄ ఽింటలబ.
2. నేనయౘబింరలు (Rebates)
జీయత నౄభా సింస లు ఔడర ఙెయౌాించవలలన న఼ానేమిం నైద

కొనిై యకల భబతీలు అింథిించవచఽచ.

అటలవింట భబతీలు భౄిండె ఉధరైబ:
 నౄభా నతౄ ిం కోసిం (For sum assured)
 న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙే యదరనిం కోసిం (For mode of premium)
a) నౄభా నతౄ ింకి భిఫేటల (Rebate for sum assured)
అదిఔ నణరౄలలా నౄభా నతౄ ింనులల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేలన

యభికి నౄభా నతౄ ింలల భిఫేటల
అింథిించఫడెతేింథి. అదిఔ యలువ నులల఼లఔు లేవలు అింథిసౄ ఽనైరడె నౄభా సింస

ణరనఽ

సింనుథిించఫో బయ లాపలలలా కొింత యనియోఖథరయవనికి అింథిింఙరలధే ఉథేెశ్ింణోధే ఇలా ఙేమఫడెతేింథి.
థీనికి యదరయణ కయణిం ఉింథి. ఔ నౄభా సింస లేవఔు సింఫిందిించి యౄ. 50,000 నులల఼కౄైధర,
యౄ.5,00,000 నులల఼కౄైధర డరయౌూన శ్రభ భౄిండిింటకీ ఔటే. పయౌతింగ ఈ నులల఼ల తమాభీ కయవచ ఔడర
అథే ఉింటలింథి. కనీ అదిఔ నతౄ ిం యౘనైఇఙేచ నులల఼లు భభిింత న఼నే
ా మింనీ, అలాగై భభిింత లాపలయ్ై
అింథియౄ బ.
b) న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙే యదరధరనికి భిఫేట్
న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙే యదరధరనికి భిఫేట్ అథేయధింగ ఔ భిఫేటల ఔడర అింథిించవచఽచ. జీయత నౄభా సింస లు
న఼ానేమింలనఽ యభిిఔ, అయే యభిిఔ, ణెైభాలఔ లాథర ధృలయభీ యబలలా ఙెయౌాించఫడేలా అనఽభతి ించవచఽచ.
ఎింత తయచఽగ న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాించఫడిణ,ే ఆ లేవ ధయ ఔడర అింత అదిఔింగనా ఉింటలింథి. యభిిఔ
భభిమ అయే యభిిఔ మోడ్సూ (దే తేలు) యషమింలల సింవతూయింలల కై ఔయభి లేఔయణ, లెఔెలు చాడడిం
ఉింటలింథి. అబణే, ణెైభాలఔ భభిమ ధృలయభీ ఙెయౌాింర దే తేలలల ఈ ాకిరమ భభిింత తయచఽగ
జయవఖ తేింథి. ణెైభాలఔ లాథర ధృలసభి ఙెయౌాింర దే తేలణో నుో యౌలేౄ , అయే యభిిఔ లాథర యభిిఔ న఼నే
ా మింలు ఆ
యధింగ నియుహణ కయవచలలా ను దఽర ఙేలేలా ఙేయౄ బ. అింణేకఔుిండర, యభిిఔ మోడ్స (యదరనిం)లల, నౄభా
సింస ఈ నణరౄనిై సింవతూయిం నతౄ ిం ఉయోగిించఽఔుని, వడీు సింనుథిించఖలదఽ. అిందఽకై నౄభా
సింస లు ఔ భిఫేటల (తగిాింర) ని అనఽభతి ించడిం థరుభ యభిిఔ, అయ యభిిఔ ఙెయౌాింర దే తేలలల
ఙెయౌాింరలు జయభని నుోా తూళసఽౄింథి. అలాగై, అయ ధృలయభీ ఙెయౌాింర దే తి లల ఙెయౌాింరలకీ ఉిండే, అదనర
నులధరయఫన
ై (నియుహణ) కయవచయౌై బభీౄ ఙేమడరనికీ ఔడర కొింఙెిం అదనింగ వసాలు ఙేయౄ యవ.
211

3. అదనర చరభీెలు (Extra charges)
అదనర భిసఽెఔయౌగిింఙే ఏ భ కఫైన కయకల ాపలవభూ లాని ఔ నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄల ఖూ
ర రకి
టలఫ లర్ న఼నే
ా మిం వసాలు ఙేమఫడెతేింథి. ఇటలవింట వఔుౄల జీయణరలనఽ యిిండర్ు లెైఫ్ూ (నుాభాణఔ
జీయణరల)ని నలుయౄయవ. వసాలు ఙేమఫడే ఈ భైటా ల యదరయణ భైటాని నలుయౄయవ.
నౄభా కోసిం ాతి నుథిింఙే ఔ వకిౄ, జీయణరనికి ాభాదిం ఔయౌగిింఙే ఖ ిండె జఫ ోలు లాథర భధఽఫేహిం వింట
కొనిైయకల ఆభోఖ సభసలణో ఫలధడెత ఉింటే, ఆ వకిౄ లెైఫ్ని ఇతయ యిిండర్ు లెైఫ్ూణో నుో యౌలేౄ ,
సబ్యిిండర్ు లెైఫ్గ పలయించడిం జయవఖ తేింథి. అరడె నౄభా సింస ళెల్ౄ ఎక్ూటలా భాయా ిం థరుభ అదనర
న఼ానేమింని యదిించవచఽచ. అథేయధింగ సయెస్క యధరయల వింట ాభాదఔయ వితి ౄ లల నిభఖైఫైన యభికి
వితి ౄ యఫన
ై అదనర నణరౄనిై యదిించవచఽచ.

ఈ యధఫన
ై అదనర నణరౄలు ఔలవడింణో ఈ

న఼ానేమింలు టలఫ లర్ న఼నే
ా మిం ఔింటే ఎఔుెవగ ఉింటలబ.
అలాగై, ఔ నౄభా సింస అదనర న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించినయభికి నిభిెషి అదనర ాయోజధరలు ాతి నుథిించవచఽచ.
ఉథరహయణ
జీయత నౄభా సింస ఔ డఫ ల్ ాభాదిం ాయోజనిం (DAB) ని అింథిించవచఽచ. (ాభాదిం వలా భయణిం
సింబయలేౄ ఇిందఽలల కౄాబమ్గ నౄభా నణరౄనికి భౄటి ింర నతౄ ిం అిందజైమఫడెతేింథి). థీనికోసిం అదనర
న఼ానేమిం నౄభా నతౄ ింలల ాతి  యృబకీ ఔ యౄనుబ అదనింగ వసాలు ఙేమఫడెతేింథి.
అలాగై నౄభా నతౄ ింలల ాతి  యృబకీ అదనింగ ఙెయౌాించి రశ్ుత యృైఔల ాయోజనిం (Permanent Disability
Benefit (PDB) అధే ాయోజనిం యనియోగిించఽకోవచఽచ.
4. న఼ానేమింని నిభేభిించడిం
ఇరడె భనిం జీయత నౄభా సింస లు న఼నే
ా మిం టేఫ ళ్ా లల ఇచిచన భైటాని ఎలా నిభేభిించి ఉింటలభో చాథరెిం.
ఈ ఫయవవర ఫలధతలు ఔ మాఔుచూభీ (నౄభా ఖణఔుడె, actuary)థరుభ నియృ బింఫడణరబ. టర్్
ఇనాూభౄనఽూనులల఼లు, హద ల్ లెైఫ్ భభిమ

ఎిండో ఫింట్ నులల఼లు వింట సింాథరబఔ జీయత నౄభా

నులల఼లలల న఼నే
ా మిం నిభేయణ ఙేలే యదరనింలల ఈ కిరింథి అింరలు భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలయవ :
 భయణిం (Mortality)
 వడీు (Interest)
 నియుహణ కయవచలు (Expenses of management)
 నేఖ లు (Reserves)
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 ఫో నస్క లలడిింగ్ (Bonus loading)
చితాిం 2: న఼నే
ా మింలల ఉిండే అింరలు (Components)

ధృట్ న఼ానేమింని నదట భౄిండె అింరలు నిభి్యౄబ. నతౄ ిం లాథర ఆ఼స్క న఼ానేమిం ను ిందడరనికి ధృట్
న఼ానేమిం నైద నేఖణర అింరలు లలడ్స ఙేమఫడణరబ.
a) మోభియౌటీ భభిమ వడీు (Mortality and Interest)
మోభియౌటీ న఼నే
ా మింలలల నటి నదట అింశ్ిం. అథి ―మోభియౌటీ టేఫ ల్‖ ని ఉయోగిించి
నిభేభిింఫడెతేింథి. ఆ టి ఔలల యయధ యకల వమసఽలలా భయణించిన యభి భైటలని అించధర యేల
ఉింటలింథి.
ఉథరహయణ
35 ఏళ్ా కి మోభియౌటీ భైటల 0.0035 గ ఉింటే, 35 ఏళ్ా వమసఽలల ఫాతి కి ఉనై ాతి  1000 భింథిక,ీ 3.5
భింథి (లాథర 10,000 భింథికీ 35భింథి) 35 – 36 భధ వమసఽలల భయణసఽౄధరైయని అయ ిం.
ఈ టేఫ ల్ ని యయధ వమసఽలఔు మోభియౌటీ వమానిై లెఔె ఔటి డరనికి ఉయోగియౄ యవ. ఉథరహయణఔు,
35 ఏళ్ా వమసఽ వకిౄకి భైటల 0.0035 అింటే నౄభా ధయ 0.0035 x 1000 (నౄభా నతౄ ిం ) = యౄ. 3.50
నౄభా నతౄ ిం లల ాతి  యృబకి.
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ఈ ధయని ―భిసఽె న఼ానేమిం‖ అని ఔడర నలుయౄయవ. నలదె వమసఽలల ఉనైయభికి భిసఽె న఼ానేమిం
ళెచఽచగ ఉింటలింథి.
యయధ వమసఽలలా ఉనై వఔుౄల వకిౄఖత భిసఽె న఼ానేమింలనఽ సింక్షైిం ఙేమడిం థరుభ , 35 నఽించి 55
వయఔు ఉనై ఔ ూభిౄ వవది లాథర కలావదికి, ఙెయౌాించఫడెతేిందని అించధర యేలే కౄాబమ్ల నణరౄనిై
భనిం ను ిందవచఽచ. ఈ కౄాబమ్ల నతౄ ిం ధయ భనఔు ఔ నులల఼లల బయషతే
ౄ ఫలధతయౌై (future
liabilities) అింథిసౄ ఽింథి. భభోలా ఙెనులింటే, అథి భనకి బయషతే
ౄ లల కౄాబమ్లనఽ ఙెయౌాించడరనికి ఎింత
డఫ ో అవసయభవరతేింథో ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
―ధృట్ న఼ానేమిం‖ ఎింత వసఽౄింథో చాడడరనికి బయషతే
ౄ కౄాబమ్ ధయలకి ాసౄ ఽత యలువని అించధర
యేమడిం నదట అడెఖ . బయషతే
ౄ లల ఙెయౌాించవలలన కౄాబమ్లకి ఈధరడె భన ఙేతి లల ఎింత నతౄ ిం
ఉిండరలల చాసఽకోవడరనికి ాసౄ ఽత యలువని అించధర ఔటలియౌ. ాసౄ ఽత యలువని అించధర ఔటేి ాకిరమ తభుత
భనిం చాడరయౌూన తదఽభి న఼నే
ా మిం నిభేయణ, అింశ్ిం, ―వడీు ‖.
వడీు అింటే లింరల్ గ బయషతే
ౄ లల ఔటి వలలన కౄాబమ్ ఙెయౌాింరల ాసౄ ఽత యలువ వదె భనిం ఊళసఽౄనై
డియౌెింట్ భైటల.
ఉథరహయణ
ఐథేళ్ా తభుత నౄభా ధయని ఔటి డరనికి భన దఖా య ాతి  యృబకి యౄ. 5 యౄనుమలు ఉిండి, థరని నైద వడీు
భైటల 6% గ అనఽఔుింటే, ఐథేళ్ా తభుత ఔటి ఫో బయ యౄ. 5 ాసౄ ఽత యలువ 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74
అవరతేింథి.
6% కఔుిండర భనిం 10% ఊళలేౄ , ాసౄ ఽత యలువ కైవలిం 3.10 అవరతేింథి. ఇింకోలా ఙెనులింటే,
అించధర యేలే వడీు భైటల అదిఔఫైన కొథీె, ాసౄ ఽత యలువ తఖా త ఉింటలింథి.
భన భియౕలనని ఫటి , భయణ భైటల, వడీు అధే భౄిండె ాదరధరింరల నఽించి భనిం ధేయవచఔుధే భౄిండె
భ కఫైన యషమాలు ఏనేటింటే,
 మోభియౌటీ టేఫ ల్ లల భయణ భైటల నలభిగిన కొథీె, న఼ానేమింలు ఔడర నలయవఖ త ఉింటలబ
 అించధర యేలన వడీు భైటల ఎఔుెయృైనకొథీె, న఼ానేమిం తఖా త వసఽౄింథి
నౄభా ఖణఔులు లాథర మాఔుచూభీలు ఙరలా ణెయౌయగ ఉింటలయవ, కొింఙెిం నుత దే తేల, సింాథరమాలణో
వవహభిింఙేయయవ. అిందఽకై యయవ మోభియౌటీ భైటాని యసౄ వింగ జభిగై థరనిఔధరై ఙరలా యలక్షణింగ యసౄ యఔ
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అనఽబవింలల ఉనైథిగ పలయసఽౄనై థరనిఔధరై అదిఔింగ పలయయౄయవ.

యయవ తభ నలటి లఫడెల నఽించి

సింనుథిించఖలభని ఆయింఙే థరని ఔింటే తఔుెవ వడీు భైటలని ఊళించఽఔుింటలయవ.
నిఔయ (Net) న఼ానేమిం
బయషతే
ా మిం‖ని ఇసఽౄింథి.
ౄ కౄాబమ్ ఫలధతలఔు తగిాింర ఇవుఫడిన ాసౄ ఽత యలువ ―ధృట్ లింగిల్ న఼నే
ధృట్ లింగిల్ న఼ానేమిం నఽించి, భనిం ―ధృట్ లెవల్ మానఽవల్ న఼ానేమిం‖ ణెచఽచకోఖలిం. న఼ానేమిం
ఙెయౌాింర వవదిలల ఙెయౌాింఙరయౌూన ఙెయౌాింరయౌై సభానిం ఙేలథ
ే ి ఆ ధృట్ లింగిల్ న఼ానేమఫే.
నతౄ ిం (Gross) న఼నే
ా మిం
చితాిం 3: లలడిింగ్ నణరౄనిై నిభేభిించడరనికి భాయా దయశఔ సాణరాలు

నిఔయ (net) న఼నే
ా మిం ా స్క లలడిింగ్ నతౄ ిం ఔయౌన గరస్క న఼నే
ా మిం అింటలయవ. ఇిందఽలల లలడిింగ్ నణరౄనిై
నిభేభిింఙే భ ిందఽ దిఱిలల ఉించఽకోవలలన భూడె యకల భిఖణనలు (considerations) లాథర
భాయా దయశఔ సాణరాలు ఉధరైబ :
i.

సభ చితతుిం (Adequacy)

నతౄ ిం అనిై నులల఼ల నఽించీ వఙేచ లలడిింగ్ నతౄ ిం సింస కి సింఫిందిించిన నతౄ ిం నియుహణ కయవచలనఽ
ఔవర్ ఙేమడరనికి తగినింతగ ఉిండరయౌ. అథి బదాణర భిదిలల ఉిండరయౌ. చివయగ అథి లాపలలఔు లాథర సింస
నేఖ లుకి ణోడడరయౌ.
ii. సభానత (Equity)
నులల఼ యఔిం, వమసఽ, కలావది నదలెన
ై అింరల ఆదరయింగ, యయధ యకల నులల఼ల కయవచలు, బదాణర
భిధఽలు నదలెైనయ సభానింగ (equitably) యబజిించఫడరయౌ. ఇఔెడ ఉథేెశ్ిం ఏనేటింటే, ాతి 
తయఖతి కి ఙెింథిన నులల఼, తన కయవచయౌై తధే బభిించఽకోయయౌ. అిందఽవలన యలెైనింత ఫేయఔు, ఔ తయఖతి కి
ఙెింథిన నులల఼ ఇింకొఔ థరనికి సనృూడీ (భబతీ) ఇవునవసయిం లాదఽ.
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iii. నుో టీ తతుిం (Competitiveness)
పయౌతింగ లబభబయ నతౄ ిం (gross) న఼ానేమింలు సింస ని నుో టీ ఇవుఖల యభయే ూిం నలించఽఔుధేలా
ఙేమాయౌ. లలడిింగ్ భభీ ళెచఽచగ ఉింటే, అథి నులల఼లనఽ భభీ ళెచఽచ ధయలఔు తీలకళ్
ౄ ౄ ైింథి. థరనిణో
ాజలు థరనిై కొనలాయవ.
b) కయవచలు భభిమ నిలులు (Expenses and reserves)
జీయత

నౄభా సింస లు కయఔలానులు కొనయగిించడరనికి అబయ యయధ యకల కయవచలలా ఇయ ఔడర

ఉింటలబ:
 ఏజౄింటా యక్షణ భభిమ నిమాభఔిం (Agents training and recruitment)
 ఏజౄింటా ఔనైషనఽా (Commissions of agents)
 లఫోింథి జీణరలు
 కభలమ వసతి  (Office accommodation)
 కభలమ యభాగిర (Office stationery)
 ఎలకిిలటీ చరభీెలు (Electricity charges)
 ఇతయ చిలా య కయవచలు నదలెైనయ
ఇవనీై నౄభా సింస ల థరుభ లేఔభిించఫడే న఼నే
ా మింల నఽింఙే ఙెయౌాింఙరయౌ. ఈ కయవచలు నిఔయ
న఼ానేమింకి లలడిింగ్ ఙేమఫడణరబ.
ఔ జీయత నౄభా సింస కి భౄిండె యకల కయవచలు ఉింటలబ:
i.

నదటథి,

―కొతౄ

యనుయ

కయవచలు

(New

Business

Expenses)‖

అధే

నేయవణో

వవహభిింఫడెణోింథి. ఇయ ిందిం నదలబయ దశ్లలధే ఉింటలబ.
ii. భౄిండవ యఔిం కయవచయౌై, ―భౄనఽవల్ కయవచలు (Renewal Expenses)‖ అింటలయవ. ఇయ తభుతి 
సింవతూభలలా నలటేి కయవచలు.
నుాయింనఔ లాథర కొతౄ యనుయ కయవచలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అించధరలనఽ నేించి యసౄ యఔ అనఽబయలు
తటలికోలానియగధే ఉనైరడె ఔడర తభ వింతే ఫలధతలు ధృయయేయచడరనికిగనఽ జీయత నౄభా సింస లు
చటి ఫదే ింగ నిభిెషి భిదిలల నేఖ లులు ఉింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి. భిజయవులుగ నియుహణ ఙేమాయౌూన
అవసయిం ఉనై భాభిెనాణో సయౘ నుాయింనఔ కయవచలు వసాలు ఙేసఽఔునై నుాయింనఔ న఼ానేమింల ఔింటే
యలక్షణఫైన భీతి లల ళెచఽచగ ఉింటలబ.
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ఆ యధింగ సింస తి ౄ డిని ఎదఽభపెింటలింథి. థీధేై నాతన యనుయ తి ౄ డి (business strain) అింటలయవ.
తదఽభి యభిిఔ న఼ానేమింల నఽించి భాతాఫే నుాయింనఔ కయవచలనఽ వసాలు ఙేమడిం జయవఖ తేింథి.
థీనయ ిం ఏనేటింటే, జీయత నౄభా సింస లు నుాయింబ సింవతూభలలా కయవచలు భఫటలికోఔ భ ింథే అతదిఔ
సింకలల తభ నులల఼లు యదఽె కవడింగనీ, లాప్ూ కవడింగనీ తటలికోలావర. కొతౄ యనుయ తి ౄ డి అింటే
భభో అయ ిం ఏభింటే, జీయత నౄభా సింస లకి అయ లాపలల ఫలట టేి వయఔ కొధేైళ్ా నుటల ఔ అనవిథిే
ఙెింథే కలావది (gestation period) కయయౌ.
కయవచలు ఔడర కయవచ యకనిై ఫటి , యయధ యకలుగ నియృబింఫడణరబ.
i.

ఉథరహయణకి, ఏజౄనీూ ఫేధజ
ే యవా / డెవలప్ ఫింట్ ఆ఼సయా ఔు ఇవుఫడే ఔనైషనఽా భభిమ
నుోా ణరూహకలు

(incentives)

యలక్షణింగ,

సింనుథిింఙే

న఼ానేమింలలల

కొింత

రతింగ

నియృ బించఫడణరబ.
ii. భభో యృైర, ఫడిఔల్ ఎగెనేనయా ఼జు, నులల఼ యిింరలు వింట కయవచలు నౄభా నతౄ ిం లాథర నులల఼
భ కయలువలని ఫటి భాయవతేింటలబ.

అయ నౄభా నతౄ ిం ణో ఔయౌగి ఉనై సింఫిందరనిై ఫటి

భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడణరబ.
iii. ఇఔ భూడో వభానికి ఙెింథిన కయవచలు జీణరలు భభిమ అథెెల భాథిభిగ ఒవర్ ళెడ్సూ. ఇయ
యదరయణింగ కయఔలానుల భిభాణరనిై ఫటి భాయవతేింటలబ. కఫటి అయ తనిసభిగ లేవ
ఙేమఫడిన నులల఼ల సింకనలై ఆదరయడి ఉింటలబ. నులల఼ల సింకయింగ యనుయ భిభాణిం ఎింత
యసౄ ితఫైనథెణ
ై ే, ఒవర్ ళెడ్స కయవచలు అింత ఎఔుెవగ ఉింటలబ.
నలై వభీాఔయణని ఆదరయింగ ఙేసఽఔుని, ఔ నిఔయ న఼ానేమింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్ భూడె పలగలుగ
ఉింటలింథి
i.

న఼ానేమింలల కొింత రతిం

ii. నిఔయ న఼ానేమింకి ఔలఫడిన, ాతి  ‗1000 నౄభా నతౄ ిం‘ (లాథర భ క యలువ నతౄ ిం, face
amount) కి ఙెింథిన ఔ నిభిేషి నతౄ ిం
iii. ాతి  నులల఼కి ఔ నిభిేషి నతౄ ిం (constant amount)
నులల఼ల యదఽె భభిమ ఆఔల్ఔ కయవచలు (Lapses and contingencies)
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జీయత నౄభా సింస నులల఼ కలభినేతి  సిందయౌింగ తలెతౄవచఽచనని అించధర యేలన
 లాపలలు, వమ
చరభీెలు ఔవర్ ఙేమడరనికి నిఔయ న఼నే
ా మిం భభిమ లలడిింగ్ కయవచలు యౄను ింథిించఫడరుబ.
ిందిం యౄను ింథిింఙే దశ్లల ఊళించినయటకి , నిజ జీయణరనఽబయనికీ భధ ణేడర ఉిండే భిసఽెని ఔడర
నౄభా సింస నియింతయింగ ఎదఽభపెింటలింథి.
నులల఼ యదఽెలు భభిమ భధింతయ భ గిింరలు భభపఔ భిసఽె వనయవ.

లాప్ూ అింటే నులల఼థరయవ

న఼ానేమింల ఙెయౌాింరని భానియేమడిం. యత్ డరామల్ూ యషమింలల, నులల఼థరయవ నులల఼ని సభౄిండర్
ఙేయౄ డె. నులల఼ థరుభ సింనుథిించఫడిన నఖదఽ యలువని అిందఽఔుింటలడె.
లారూలు ఔ ఙరలా తీవాఫన
ై సభసని తీసఽకొయౄబ. ఎిందఽఔింటే అయ యలక్షణింగ నదట భూడేళ్ాలలధే
అలా జయవఖ ణరబ. నలైగ యచితాింగ ిందిం నదలెైన నదట సింవతూయింలలధే అతదిఔ సింగటనలు
అలా జయవఖ ణరబ. ఇలాింట య్కైజి పయౌణరలు తలెతౄ ేణరమధే ఉథేెశ్ింణోధే జీయత నౄభా సింస లు ఔ
లలడిింగ్ ని ాయశ్
ే నలటి లబ.
న఼ానేమింలకి భ ిందఽగ కొనిై అించధరల ఆదరయింగ ఇింత న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙరలని నిభేభిల,ేౄ అథి యసౄ యఔ
అనఽబవింణో సభినుో లని అవకశ్ిం ఔడర ఉింటలిందధే యషమానిై ఎదఽభోెవడరనికి జీయత నౄభా సింస లు
భ ిందఽ నఽించీ లదేింగ ఉిండరయౌ. అలాింట అనఽకోని కయవచ( contingency) భౄిండె కయణరలుగ
ఉతనైిం కవచఽచ.
i.

నదట, ఆ అించధరలా తర కవచఽచ. ఉథరహయణకి, జీయత నౄభా సింస ఉయోగిింఙే మోభియౌటీ
(భయణ భైటల) టేఫ ల్ ాసౄ ఽత మోభియౌటీని ాతి నృింనృించఔనుో వచఽచ లాథర దాయోలోణ కయకనిై
తటలికోవడరనికి తగినటలిగ యౄను ింథిించి ఉిండఔనుో వచఽచ.

ii. భౄిండవ కయణిం, అించధరలనఽ ణరయవభాయవ ఙేసౄ ా జభిగై ళెచఽచతఖా లు మాదియచఔింగ జయఖవచఽచ.
నలై యకనికి ఙెింథిన భిసఽెలనఽ నియభిించడరనికి భూడె భాభాలు ఉధరైబ.
i.

భిసఽెలని యనియోఖథరయవఔు ఫథియ్ఙేమడిం, ఉథరహయణకి, మూయౌప్ూ (ULIP‘s) వింట నలటి లఫడి యౌింక్
అబ ఉనై ఉతతే
ౄ లలా, తఔుెవ భఫడెలు భవచఽచనధే భిసఽెని యనియోఖథరభై బభిింఙరయౌ.

ii. భౄిండవ భాయా ఫేభింటే, రనభీోభా సింస లల ఔ నులల఼ని భీఇనాూర్ ఙేబించవచఽచ. భయణ భిసఽె
రనభీోభా సింస బభిసౄ ఽింథి.
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iii. భూడవథి, అతింత యదరయణింగ ఉయోగిింఙే భభో థరభి ఉింథి. అథి న఼ానేమింలల ఔ లలడిింగ్
భాభిెన్సని ఙపనించడిం. ఇథి అించధరకీ, యసౄ వ అనఽబయనికీ భధ ఖల ణేడరని సభిజస
ై ౄ ఽింథి.
c) లాపలలణో ఔడిన నులల఼లు భభిమ ఫో నస్క లలడిింగ్
ఫైన్స కోభీో అధే మాఔుచూభీ (నౄభా ఖణఔుడె) లాపలల నులల఼లు ఎలా ఉతనైభవరణరమని అింటలధరైభో
ఇఔెడ చాథరెిం.
―సఽభాయవ భౄిండె విందల సింవతూభల కిరతిం జీయత నౄభా నదలెైనరడె, మోభియౌటీ (భయణ భైటల) అతి 
ాదరనఫన
ై అనియచతి  (uncertainty). థరనికి అదనర న఼నే
ా మింలు వసాలు ఙేమడభధే భియౖెయిం
ఔనఽగపనఫడిింథి. అబణే యయవ భ ింథే ఙరలా అదనింలల ఉధరైయధే యభికి ణెయౌమలాదఽ. కఫటి , అరలు
తీయచడిం ఎలాగో అించధర యేమఫడిింథి. ఇఔ అరడె తగినింత అనఽబవిం ఔడఖటలిఔునై తభుత, అలాగై
లేఔభిించిన న఼నే
ా మింలు అసలు ఎలా ఉిండరయౌ అధే అించధర యేలే అనఽబవిం వచిచన తభుత, ఫో నస్కలనఽ
ఙేభైచ భాయా ిం థరుభ నులల఼ హద లు ర్కి ఆ అదనిం లాథర థరనిలల కొింత పలగనిై తి భిగి అింథిించవచచని
అయ ఫైింథి. ఈభోజున ఔనినసౄ ఽనై నుాట్ నులల఼ల సింాథరమిం అఔెడ నఽించి ఉతనైఫైింథి...‖
లాపలలలా నులుించఽకోవడిం వలా ఔడర న఼నే
ా మింలలల ―ఫో నస్క లలడిింగ్ (Bonus Loading)‖ అధే
అింశ్ిం నదలెైింథి న఼నే
ా మింలుగ భాభిచ, అనఽకోని కయవచలఔు ఆదఽఔుధే ఔ అదనర యౌఔభనిై
ఔలుఖజైసౄ ఽింథి. అలాగై అథి నులల఼కి భవలలన వింతే గ నేఖ లు ింనణీ ని ఫో నస్కగ అింథిసౄ ఽింథి. ఈ
ఫో నస్క లలడిింగ్ లక్షణిం అధే ఔ కయణిం వలా జీయత నౄభా సింస లు యట థీయఘకయౌఔ ఋణరల నఽించి
యభ కిౄ భభిమ , తగినింత భూలధధరనిై (capital adequacy) ఖ భిించి యరుసింగ ఉింటలబ.
ఔ లెఔెలల థీనిై భనిం ఇలా ఙెవచఽచ:
నతౄ ిం న఼ానేమిం (Gross న఼ానేమిం) = నిఔయ న఼ానేమిం (Net న఼నే
ా మిం) + కయవచలఔు లలడిింగ్
(Loading for expenses) + అనఽకోని కయవచలఔు లలడిింగ్ (Loading for contingencies) + ఫో నస్క
లలడిింగ్ (Bonus loading)
నలై లలడిింగ్ూ అనీై ఔయౌన నతౄ ిం న఼ానేమిం (GP) లల K రతిం ఉధరైమనఽఔుింటే, ధృట్ న఼నే
ా మిం (NP)ని
గ ఇవుగ భనిం gross న఼నే
ా మింని ఔనఽగపనవచఽచ.
GP = NP + K (GP)
ఉథరహయణకి, ఔ ఎిండో ఫింట్ నులల఼కి ధృట్ లింగిల్ న఼ానేమిం యౄ. 380. లలడిింగ్ కయఔ ( loading
factor) ఫైన K 50% అబణే, అరడె నతౄ ిం (gross) న఼ానేమిం యౄ. 760 అవరతేింథి.
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ల఼ుమ భీక్ష 1
నులల఼ లాప్ూ (భధింతయ భ గిింర) అింటే అయ ిం ఏనేట ?
I.

నులల఼థరయవ నులల఼కి న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ూభిౄ ఙేమడిం

II. నులల఼థరయవ నులల఼కి న఼ానేమిం ఙెయౌాింర భాని యేమడిం
III. నులల఼ ఫచాభిటీని ను ిందడిం
IV. నులల఼ భాభౄెట్ నఽించి యృనకిె తీసఽకోఫడడిం

B. నేఖ లు నిది భభిమ ఫో నస్క
1. నేఖ లు నిది భభిమ ఫో నసఽనఽ నిభేభిించడిం (Determination of surplus and bonus)
ాతి  జీయత నౄభా సింస తన ఆసఽౄలు, అరల (its assets and liabilities) ఔు ఔ కలవవది
భూలాింఔనిం అింటే, నిభీృత సభమాలలా యలువ ఔటలిఔుధే ఫలధత ఙేడెతేింథి. అలా యలువ ఔటి ించడింలల
భౄిండె లక్షాలు ఉింటలబ:
i.

జీయత

నౄభా సింస కి ఖల ఆభిఔ లతి ఖతేలు అించధర యేసఽకోవడిం. భభోలా ఙెనులింటే,

అథి

ఋణరలు తీభైచ భిల తి 
 లల ఉింథర లాథర అని నిభేభిించఽకోవడిం
ii. అిందఽఫలటలలల ఉనై నేఖ లు య భ ్ (surplus)ని నులల఼థరయవలకి / ఱేర్ హద లు యాకి ించడిం
నియుచనిం
నేఖ లునిది (Surplus) అింటే, ఆసఽౄల యలువ, అరల యలువ ఔింటే ఎఔుెవగ ఉిండడిం. థీని వతి భైఔ
భిల తి 
 ని తి ౄ డి(strain) అింటలయవ.
ఇఔ భనిం జీయత నౄభాలల నేఖ లునిది(అదనిం) అధే పలవన సింస (firm)కి వఙేచ లాబిం (profit) ఔింటే ఏ
యధింగ ననైింగ ఉింటలింథో చాథరెిం.
యదరయణింగ సింస లకి లాబింనలై భౄిండె యకల పలవనలు ఉింటలబ. అకౌింటింగ్ అయ ింలల లాబిం

ఔ నిభిెషి

అకౌింటింగ్ నభిమడ్సలల అబయ కయవచఔధరై థరని నఽిండి వఙేచ ఆథరమిం ఎఔుెవ (excess of income over
outgo) అధే అభనిైసఽౄింథి. అథి లాబిం భభిమ నషి కాణర(profit and loss account)లల పలఖిం
అవరతేింథి. లాబిం సింస ఫలలెన్సూఱ఼ట్లల పలఖింగ ఔడర ఉింటలింథి – అథి ఇవువలలన డఫ ో ఔింటే ఆసఽౄలు
ఎఔుెవగ ఉిండడిం (excess of assets over liabilities) అని నియుచిించవచఽచ. ఫలలెన్సూఱ఼ట్ లాబిం
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భభిమ

నషిిం కాణరలల లాపలలనఽ ఔడర ాతి నృింనృసఽౄింథి. ఈ భౄిండె ఉథరహయణలలానా, లాపలలనఽ

ఖ భిౄించడరనికి ఔ (ex-post approach) నుత దిఱికోణరనిై తీసఽకోవడఫైనథి.
ఉథరహయణ
XYZ అధే సింస లాపలలు 31 భాభిచ 2013 ధరటకి కయవచలు తీలయేమగ థరని ఆథరమిం లాథర ఆ ణేథీకి థరని
అరలు తగిాించిన ఆసఽౄలుగ చానించఫడినథి.
ఈ భౄిండె ఉథరహయణలలానా, లాబిం సషిింగ నియుచిించఫడిింథి భభిమ ణెలుసఽౄింథి.
ఔ జీయత నౄభాని యలువ ఔటేి యషమింలల అరలు (liabilities), ఆసఽౄల (assets) ఔు భనిం ఇలాింట
యదనని అనుబించఖలభా?
ఇలాింట సిందయౌింలల, నేఖ లునిదిని ఈ యధింగ నియుచిించవచఽచ
నేఖ లునిది(Surplus) = ఆసఽౄలు (Assets) – అరలు (Liabilities)
ఔ ఫలాక్ నులల఼ల కోసింగ ఉతనైభబయ అరలు (liabilities) పలయ కౄాబమ్ల, ాసౄ ఽత యలువగనా
భభిమ కయవచలు భ ిందఽగ ఊళించిన ఇతయ నే అవరట్ూ (పలభీ ఙెయౌాింరలు) నఽించి ఈ నులల఼లనలై
పలయకలింలల అిందఽఔుింటలభని అించధర ఉనై న఼ానేమింల ాసౄ ఽత యలువని తగిాించి నిభేభిించఫడణరబ.
చితాిం 4: ఆసఽౄలనఽ యలువ ఔటేి భాభాలు (Ways of Valuing Assets)
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ఆసఽౄల యలువ ఔటి డరనికి ఈ భూడె యదరధరలలా ఏథెైధర ఔ థరనిై అనఽసభియౄ యవ.
i.

ఫ క్ యలువ నైద(At Book Value)

ఏ యలువ దఖా య జీయత నౄభా సింస ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేలన లాథర సింనుథిించిింథో థరని యలుయే ఫ క్
యలువ.
ii. భాభౄెట్ యలువ నైద (At Market Value)
జీయత నౄభా సింస ఆసఽౄల యలువ భాభౄెట్ నేా స్క లల ఎింత ఉింథో అథి.
iii. తగిాింర ఙేమఫడిన ాసౄ ఽత యలువ (Discounted Present Value)
యయధ ఆసఽౄల థరుభ వఙేచ బయషతే
ౄ ఆథరమానిై అించధర యేమడిం, యటని ాసౄ ఽత యలువఔు
తగిాించడిం.
అరల యలువని కచిచతింగ ఇింత అని నిభేభిించడిం ఙరలా సభస. ఎిందఽఔింటే, బయషతే
ౄ లల ఏిం
జయవఖ తేింథో ఎవయౄ ఙెలాయవ. బయషతే
ౄ అరల (liabilities) ాసౄ ఽత యలువని అించధర యేలేటరడె
అరల యలువ భయణ భైటల (మోభియౌటీ), వడీు , కయవచలు, నిలఔడదనిం(persistency) వింట కయకలనలై
ఆదరయడి

ఉింటలింథి.

అిందఽవలా ధే

జీయత

నౄభాలల

భనిం

లాపలలు

(profits),

అధే

థరనిై

ఉయోగిించఔుిండర, నేఖ లునిది(surplus) అధే థరనిై ఉయోగిించడిం జయవఖ తేింథి.
ఆ యధింగ నేఖ లునిది అధేథి అరలు, ఆసఽౄల (assets and liabilities) ల యలువని ఏయధింగ
నియృ బయౄయవ అధే థరనినలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
i.

ఔ జీయత నౄభా సింస థరని భూలాింఔనిం లల ఙరలా సింాథరమఫదే ింగ (conservative) గ
ఉింటే, అరడె అరలు (liabilities) ఎఔుెవగ అించధర ఙేమఫడి, ఆసఽౄలు తఔుెవగ అించధర
ఙేమఫడణరబ. పయౌతింగ, ాఔటింఙే నేఖ లు తగిానుో తేింథి. అింటే ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలిందభికీ ఙరలా
తఔుెవ ఫో నస్కలు లబభవరణరబ. కనీ ఇలా ఙేమడిం వలా నౄభా సింస ఫలిం రింజుకోవడరనికి
ఔడర థో హదడెతేింథి. అలా జయఖడరనికి కయణఫేభింటే, అసలు ఉనై నేఖ లు నిది
ాఔటించఫడిన నేఖ లునిది

ఔింటే అదిఔింగ ఉింటలింథి. కఫటి అతదిఔ యౌలపలలు (higher

provisions) ఏయ ఉధరై యటని బయషతే
ౄ కోసిం అటేి ఫటి ఉించడిం జయవఖ తేింథి. ఇథి బయషతే
ౄ
నులల఼థరయవలఔు ఫేలు ఙేసౄ ఽింథి.
ii. భభో ాఔె, ఆసఽౄలు, అరలనఽ ఉథరయింగ భూలాింఔన ఙేలేౄ, థరనికి కచిచతింగ ాతి ఔల పయౌతిం
వసఽౄింథి. బయషతే
ౄ నులల఼థరయవల కయవచణో ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలు లాబడణరయవ.
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జీయత నౄభా సింస , ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలు, పలయ నులల఼థరయవల భధ సభౄైన సభతఔిం యదిింఙరయౌ.
2. నేఖ లు నిదిని కైటలబించడిం (Allocating the surplus)
ఔ జీయత నౄభా సింస తనఽ ఊళించిన థరని ఔింటే, థరని యసౄ వ అనఽబవిం ఫయవగా ఉింటే, థరని పయౌతింగ
నేఖ లు ఉతనైభవరతేింథి. లాపలల ింథరల కిరింద జీయత నౄభా సింస అలాింట (యసౄ వ, ఊళించిన
పయౌణరల భధ ఖల) అనఽఔలఫైన ణేడర లనింఙే ాయోజధరనిై లాపలలలా నులుించఽకోవడరనికి ఇషిిం
చానించి, లాపలలణో ఔడిన నులల఼లు కొనఽగోలు ఙేలన

నులల఼థరయవలఔు అింథిించడరనికి సఽభ కింగ

ఉింటలింథి.
అథే సభమింలల, నేఖ లు నిది అధేథి సింస భ్యౌఔింగ నలటి న భూలధనిం (థరని ఈకిుటీ లాథర నిఔయ యలువ)
నఽించి థరనికౄై అథే నలయఖఖయౌగైటటల
ా ఙేలే వనయవ ఔడర ఈ అయ ింలల చాలేౄ , జీయత నౄభా సింస నేఖ లు, తన
లాపలలనఽ ింనణీ ఙేమఔుిండర తనకై అటేి ఫటి ఉించఽఔుధే ఔ యదరయణ సింస ని నుో యౌ ఉింటలింథి. యటని ‗నియౌన
ఉించిన ఆథరమాలు లాథర థరచిన ఆథరమాలు (retained earnings)‘ గ నలుయౄయవ. అయ తభ సింస
ఆభిఔింగ ఫలలనేతిం కవడరనికి ణోడడణరబ.
ఇరడె భనిం నిభేభిించఫడిన నేఖ లు నిది ఎలా కైటలబింఙరలల చాథరెిం.
a) ఋణిం ఙెయౌాింఙే యోౄ భతకి కవలలనయ (Solvency requirements)
నదటగ, అరలఔు అదనింగ ఉనై ఆసఽౄలలల కొింత పలగనిై, పలయ కలింలల అనఽకోఔుిండర జభిగై
ాతి ఔల భిల త
 ేలనఽ దిఱిలల ఉించఽఔుని, నులల఼థరయవల యక్షణ కోసిం తీల ఔెన ఉింఙరయౌ. భ కింగ
ఊళించిన యషమాలఔ, జభిగిన యసౄ యఔ అనఽబయనికీ భధ ఖల ఎలాింట ఇఫోింథిఔయఫన
ై
భిల తేలధృైధర ఎదఽభపెధేిందఽఔు, తగిన యౌఔభనిై ఇఙేచ యధింగ ాఔెన ఉించఫడిన నేఖ ల నిధఽలలల
పలగనిై ఋణిం తీయచఖయౌగై శ్కిౄ భిది (solvency margin) గ నియుచిించవచఽచ.
b) ఉచిత ఆసఽౄలు(Free assets)
(ింనణ కోసిం) కైటలబింఫడని నేఖ లు నిది ఔయౌగి ఉిండటిం వలన భభో ాయోజనిం ఏనేటింటే,
ఉచిత ఆసఽౄల యబని నలించడిం. ఉచిత ఆసఽౄలు ఫలదయఫింథీ లానియ. భభోలా ఙెనులింటే, అయ ఎలాింట
అరల

తీయచనవసయిం

ఉయోగిించఽకోవచఽచ.

లానియ.
జీయత

జీయత

నౄభా

సింస

యటని

తనఔు

నచిచన

యధింగ

నౄభా సింస లు అలాింట ఉచిత ఆసఽౄయౌై భౄిండె కయణరల కోసిం

నియుళింఙరయౌూ వసఽౄింథి.
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i.

నదట, ఔింనలనీలకి కొతౄ యనుయిం ఙేమడరనికి తగినింత నలటి లఫడి కయయౌ. అయ కొతౄ యనుయ తి ౄ డిని
తటలికోవడరనికి ఎలా లైధరనఽూ ఙేమాయౌూ వసఽౄింథో భనిం ఇింతఔు భ ింథే చారిం.

ii. ఉచిత ఆసఽౄలు జీయత

నౄభా సింస కి అయ నలటి లఫడి వూయౘల ఖ భిించి ఆలలచిించఽఔుింటలనై

సభమింలల లేుచిని ఔయౌగి ఉిండేలా చాసా
ౄ , భించి శ్కిౄ యభభూలనియౄబ. అతదిఔ భభిమ నుో టీ
భఫడెలు ఉణరదన ఙేమాయౌూన ఔింనలనీలఔు ఇయ నుాణరదరయభవరణరబ.
ఔయభి ఖనఽఔ నేఖ లు నిది ాఔటించఫడిణే, జీయత నౄభా సింస ల యొఔె నులల఼థరయవల (ఱేర్ హద లు యా
ఎవభౄైధర ఉింటే, యభి భధ ింనణీకి ఔ పలగనిై వథియౌ)భధ థరనిై ింనణీ ఙేమడిం తదఽభి అింశ్ిం
అవరతేింథి. పలయతథేశ్ింలల ింనణీ యషమింలల ―ఫో నస్క ఫకనిజిం‖ ాజఞదయణ ను ింథిన యదరనిం. థీనిలల
నేఖ లు ని ఫో నస్క యౄింలల ింనణీ ఙేమడిం జయవఖ తేింథి. ఈ యదరనిం నృాటన్స, పలయతథేశ్ిం, ఇింక ఇతయ
థేరలలా ాజఞదయణ ను ింథిింథి.
3. ఫో నస్క (Bonus)
ఔ ిందిం కిరింద ఙెయౌాింఙరయౌూన భ్యౌఔఫన
ై ాయోజనిం కి ఫో నస్క అదనింగ ఙెయౌాించఫడెతేింథి. యలక్షణింగ
అథి ఔనీస నౄభా నతౄ ిం లాథర ఔనీస నింఛనఽకి ాతి  సింవతూయిం అదనింగ ఔనినసౄ ఽింథి. అింటే, ఉథరహయణఔు,
ాతి  యృబకీ యౄ. 60 లు (లాథర నౄభానతౄ ిం లల 60%)గ ఔనినసౄ ఽింథి.
ఫో నస్క లల అతింత యదరయణ యౄిం భివయి నభీ ఫో నస్క (reversionary bonus). ఔ ిందిం ూభిౄ
సభమిం ఔింనలనీ, ాతి  బయటల అలాింట ఫో నస్క ని ాఔటసఽౄిందని అించధర యేమఫడెతేింథి. ఔయభి
ాఔటించిన తభుత అయ జత ఙేమఫడణరబ. యటని యృనకిె తీసఽకోవడరనికి ఔుదయదఽ. అయ ఔింనలనీ
ఫలధతలలా(liabilities) అింతభౌఖింగ భాభినుో ణరబ. యటధే ‗భివయి నభీ‘ ఫో నస్కలని అింటలయవ. ఎిందఽఔింటే ఆ
ిందిం భయణిం లాథర ఫచాభిటీ థరుభ ఔా బింగ

భాభినరడే ఙేమఫడినరడే, నులల఼థరయవ థరనిై

అిందఽఔుింటలడె.
ఫో నస్కలు సభౄిండర్ నలై ఔడర ఙెయౌాించఫడవచఽచ. అలాింట సిందభౌలలల, ఫో నస్క అయోత ను ిందడరనికి ఆ ిందిం
ా అనఽఔుింథరిం) ూభిౄ ఙేమాలని నిఫింధన
తనిసభిగ కొింత నిభేభిత కలావది (ఉథరహయణకి 5 ఏళ్ై
యదిించఫడెతేింథి.
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భివయి నభీ ఫో నస్కలలల యకలు (Types of reversionary bonuses)
చితాిం 5: భివయి నభీ ఫో నస్కలలల యకలు

i.

యభాన భివయినభీ ఫో నస్క(Simple Reversionary Bonus)

ఔ ిందిం కిరింద ఔనీస నఖదఽ లాబరతింగ ఈ ఫో నస్క ని ాఔటించడిం జయవఖ తేింథి. ఉథరహయణఔు,
పలయతథేశ్ింలల థీనిై ాతి  యృబ నౄభా నణరౄనికి కొింత నతౄ ింగ ాఔటించడిం జయవఖ తేింథి.
ii. కింనుౌిండ్స ఫో నస్క(Compound Bonus)
ఇఔెడ సింస ఫో నస్క ని ఔనీస లాబభ భభిబ భ ిందఽ జత ఙేలన ఫో నస్క లనలై రతింగ ాఔటసఽౄింథి. ఆ
యధింగ అథి ఔ ఫో నస్క నైద ఫో నస్క అవరతేింథి. థరనిై ఔనీస నౄభా నతౄ ిం భభిమ జత ఙేలన

ఫో నస్క లనలై 8 రతింగ వఔౄ ిం ఙేమవచఽచ.
iii. టభి్నల్ ఫో నస్క(Terminal Bonus)
నేయవ సాచిసఽౄనైటల
ా గధే, ఈ ఫో నస్క ఔ ింథరనికి థరని ిందిం సభానౄ (భయణిం లాథర
ఫచాభిటీ) అబనరడె జత ఙేమఫడెతేింథి.

ఈ ఫో నస్క భఫో బయ సింవతూభలఔు ఎలాింట

యగెనభూ ఙేమఔుిండర (భివయి నభీ ఫో నస్కలలల జభిగినటలి) జయవఖ తేనై సింవతూభనికి ఙెింథిన
కౄాబమ్లఔు భాతాఫే ాఔటించఫడెతేింథి. ఆ యధింగ 2013కి ాఔటించిన టభి్నల్ ఫో నస్క 2013-14
భధ ఉతనైఫన
ై కౄాబమ్లఔు భాతాఫే త తభుతి  సింవతూభలఔు భాతాిం వభిౄించదఽ.
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చివయగ, టభి్నల్ ఫో నస్కలు ింథరలు ిందిం కలవవది నైద ఆదరయడి ఉింటలబ. కఫటి ,
కలవవది నలభిగినకొథీె, అయ ఔడర నలయవఖ ణరబ. ఆ యధింగ 25 సింవతూభలు నడిచిన ఔ ిందింలల
టభి్నల్ ఫో నస్క 15 సింవతూభలు నడిచిన ిందిం టభి్నల్ ఫో నస్క ఔింటే అదిఔింగ ఉింటలింథి.
ఱేయా వ, ఆసఽౄలలా నలభిగిన నలటి లఫడి పయౌతింగ సింనుథిించిన యసౄ వ యౄింథరలచని పలభీ లాపలల
(unrealised gains) ణో ఎలా వవహభిింఙరలల ణెయౌమఔుిండర నుో బన సభసకి టభి్నల్ ఫో నస్కలు
(UKలల) ఔ భియౖెయింగ ఉదబింఙరబ. యటని కై ఔెయభి (one off) ఙెయౌాింరఙేమటిం థరుభనా,
ఔ సభమింణోనా భ డినట
ల ి ఔడర జీయత నౄభా సింస లు ఈ ఫో నస్కలనఽ ఎలా కొనయగిింఙరలధరై
సభసకి భియౖెయిం చానుబ. నులల఼థరయవల భధ సభానతుిం సింనుథిించి నలటేి భాభాలుగ ఔడర
అయ యౄను ింథరబ.
4. చింథర దే తి  (Contribution Method)
ఉతౄ య అఫభికలల నేఖ లునిదిని ింనణీ ఙేమడరనికి ―చింథర (Contribution)‖ యదరధరనిై నుటించఫడిింథి.
ఈ యదరనింలల, నేఖ లునిదిని భూడె యదరలుగ భిఖణించడిం జయవఖ తేింథి. అదనింగ నేగియౌన వడీు
(excess interest), మోభియౌటీ ను దఽర (mortality savings), అలాగై కయవచకీ, ఇింక ఇతయ లలడిింగ్ూకీ
అనఽఖ ణింగ ఎథిగై ను దఽర (savings).
ఆ యధింగ ఔ సింవతూయిం నుటల మోభియౌటీ (భయణ భైటల), వడీు , కయవచలఔు అనఽఖ ణింగ ఏిం జయవఖ తేిందని
ఊళించఫడిింథో , యసౄ వింగ ఏిం జభిగిింథో , ఈ భౄిండిింట భదర ఉనై ణేడర నేఖ లునిదికి థరభి తీసఽౄింథి.
ాఔటించిన డియడెిండ్సూని ఉయోగిించడరనికి ఈ ధరలుఖ భాభాలలా ఏథో ఔ భాభానిై ఉయోగిించడిం
జయవఖ తేింథి.
i.

నఖదఽగ డియడెిండ్సూ యౄింలల థరనిై ఙెయౌాించవచఽచ.

ii. పలయ న఼ానేమింలఔు సయవెఫలటల యౄింలలనా, పలయ న఼ానేమింలలల తగిాింర (reduction) గనా
iii. నులల఼కి ఔలఫడే జరౄ ఙేమఫడని (non-forfeitable) నలబడ్స అప్ ఎడిషన్సూని (paid up
additions)కొనఽగోలు ఙేలేిందఽఔు అనఽభతి ించడిం భూడో దే తి .
iv. చివభిగ,

నులల఼కి

జభఅబయటల
ా

వడీు ణో

సయౘ

ఔడఫటలికోవడరనికి

డియడెిండెా

అనఽభతి ించఫడణరబ. అథి నులల఼థరయవ ఇషిింనలన
ై లాథర ిందిం చివభోాధృధ
ై ర తీసఽకొనవచఽచ.
5. మూనిట్ యౌింక్ ఙేమఫడిన నులల఼లు (Unit Linked Policies)
226

నలైన చభిచించి యధింగ, సింాథరబఔ ―లాబింణో ఔడిన (With Profit)‖ నులల఼లు, అయ ఙెయౌాించిన ఫో నస్కల
భభిమ

జీయత నౄభా సింస నలటి లఫడి నితీయవల భధ ఔ ఫింధిం ఔయౌగి ఉింటలబ. కనీ అథి ాతక్ష ఫింధిం

కదఽ. నౄభా సింస యొఔె ఆసఽౄలు, అరలు (assets and liabilities) నిమనేత కలింలల భూలాింఔనిం
జభిగైటరడె

ాఔటింఙే నేఖ లుథరుభ నులల఼థరయవని ఫో నస్క నిభేభిింఫడెతేింథి.

పయౌతింగ, ఫో నస్క

నిభ్ణిం నౄభా సింస అింతయా త ఆసఽౄల యలువని ధేయవగ ాతి నృింనృించదఽ.
భయల

ఔ భూలాింఔనింకిరింద ఫో నస్కలు యదరయణింగ సింవతూభనికి ఔయభై ాఔటించఫడణరబ.

సహజింగ అయ ఆసఽౄల యలువలల భోజుయభీ వఙేచ ళెచఽచతఖా లనఽ ాతి నృింనృించవర. మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼లు
సభిగా  నలన
ై ఙెనన కొనిై భినేతేయౌై అదిఖనేించడరనికై యౄను ింథిించఫడరుబ.
అయ ఉతతే
ై లథే రింణరల సభాయౘభనిై(set of
ౄ ల యౄఔలనకి యేభై భాయా ింలల యృమౄ ాబ, ఔ యననైఫన
principles) అనఽసభియౄ బ.
a) మూనిట్ యలువ ాకయిం ఙేమడిం (Unitising)
నులల఼థరయవ కాణరకి కౄాబమ్ ఙెయౌాింర ఙెయౌాింఙరయౌూన ణేథక
ీ ి జభ ఙేమఫడిన మూనిటా యలువ థరుభ
యట ాయోజధరయౌై (benefits) నతౄ ింగగనీ, నుక్షిఔింగగనీ నిభేభిింఫడడఫే ఈ నులల఼లకి ఖల
యలక్షణఫైన లక్షణిం. ఎఔుెవ సింకలల సభ పలగలుగ ఙేమఫడు ఔ నలటి లఫడి నిదిథరుభ ఔ మూనిట్
సిఱిించఫడెతేింథి.
b) నుయదయశఔ (Transparent) నిభ్ణిం
ఔ మూనిట్ యౌింక్ు ఉతతి ౄ కి ఙెింథిన నౄభా యక్షణ భభిమ

కయవచలఔు అబయ ఼జులు నిభిెషిింగ

నేభపెనఫడణరబ. న఼నే
ా మిం నఽించి ఔయభి ఈ ఼జులు తగిాించఫడరుమింటే, కాణరలల నేగియౌన థరనిని
భభిమ థరని నైద ఆథరమానీై మూనిటా లల నలటి లఫడి నలటిడిం జయవఖ తేింథి. ఈ మూనిటా యలువని
భ ింథే నియృ బించఫడు నితీయవ సాచిఔ (pre-determined index of performance)ని ఫటి
నియృ బించడిం జయవఖ తేింథి.
అథి భ ిందఽగధే ఙెఫడిన ఔ నిమభిం లాథర సాతాిం థరుభ నియుచిించఫడిింథి. ఈ సాణరానిై
అనఽసభిించడిం థరుభ ఇదె యవ సుతింతా వఔుౄలు, కైలా అించధర యేమఫడిన లాపలలని ను ిందఽణరయవ.
ఇింకోలా ఙెనులింటే, నులల఼థరయవల లాపలలు జీయత నౄభా సింస అించధరలు భభిమ యచక్షణరదికభలనలై
ఆదరయడి ఉిండవర.
c) ధయ ఔటి డిం (Pricing)
227

ఎిండో ఫింటల వింట సింాథరబఔ ధకలలల, కొధరయౌూన నౄభా నణరౄనిై నౄభాథరయవ నియృ బయౄడె. ఈ
నౄభానణరౄనికి యౘనై ఉింటలింథి. న఼ానేమిం నియృ బించఫడి ఉింటలింథి. కొనిై యకల మోభియౌటీ, వడీు ,
వమిం ఖ భిించిన అించధరల ాకయిం, ఈ నణరౄనిై ఙెయౌాించడరనికి అథి సభినుో తేింథి. యసౄ యఔ అనఽబవిం,
న఼ానేమిం నిభేయణ సభమింలల యేసఽఔునై అించధరల ఔింటే ఫయవగా ఉింటే, ఆ ాయోజధరనిై ఫో నస్క
యౄింలల అింథిించడిం జయవఖ తేింథి.
మూనిట్ యౌింక్ు నులల఼ల కిరింద నౄభా తీసఽఔునై అతడె/ఆఫ నిమనేత కలాింతభళ్లల ఎింత న఼నే
ా మిం
నతౄ భ నఽ ఙెయౌాించఖలడో

నియృ బించఽఔుింటలయవ. ఔనీస నతౄ ిం ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి కఫటి ,

న఼ానేమిం యయధ యకలుగ భాయవచఽచ. ఙెయౌాించఫడిన న఼నే
ా మింల ఖ ణకలలా నౄభా యక్షణ లనసఽౄింథి.
ఉథరహయణకి, అథి యభిిఔ న఼నే
ా మింకి థి భౄటా ల ఉిండవచఽచ.
న఼ానేమిం భూడె పలగలుగ యబజిించవచఽచ
i.

నదటథి, ఔ నులల఼ కైటలబింర ఼జు (policy allocation charge (PAC) అిందఽలల ఏజౄింటల
ఔనైషనఽ, నులల఼ నిభేయణ ధయలు, నులధర కయవచలు, (administrative costs) ఇింక చటి ఫదె ఫన
ై
యదిింరలు (statutory levies) ఉింటలబ.

ii. భౄిండో అింశ్ిం, మోభియౌటీ ఼జు. ఇథి భిసఽె ఔవయవ అింథిసౄ ఽనిందఽఔు అబయ కయవచ
iii. ఈ నలై భౄిండె కయవచలనా చాసఽఔునై తభుత న఼ానేమింలలల నేగియౌన నణరౄనిై మూనిటా
కొనఽగోలుకి కైటలబించఫడెతేింథి.
సింాథరబఔ భభిమ మూయౌప్ (ULIP) థకలు భౄిండిింటలల

PAC న఼నే
ా మింల నిషతి ౄ నుాయింబ

సింవతూభలలా ఙరలా ళెచఽచగ ఉింటలింథి. సింాథరమఔ నులల఼లలల ఼జులు కైటలబించఫడి, నులల఼ కలిం
అింతటకీ యనయౄ బ. మూయౌప్ూ (ULIPs) యషమింలల అబణే అయ నుాయింనఔ న఼ానేమింల నఽింఙే
తగిాించడిం జయవఖ తేింథి. అింటే నుాయింనఔ దశ్లలాధే, నలటి లఫడి కోసిం కైటలబించిన నణరౄనిై ఈ ఼జులు
ఖణనీమింగ తగిాింఙేయౄ బ. అిందఽకై ఈ ాయోజధరల యలువ, ఙెయౌాించిన న఼నే
ా మింలణో నుో యౌలేౄ , ఙరలా
తఔుెవగ ఉింటలబ. ఇింక ఙెనులింటే, అథి ిందిం నదలెైన ణొయౌ సింవతూభలలా ఙెయౌాించిన
న఼ానేమింల ఔధరై ఙరలా తఔుెవ ఉింటలింథి.
d) నలటి లఫడి భిసఽెని బభిించడిం
చివయగ, మూనిటా యలువ జీయత నౄభా సింస నలటి లఫడెల యలువ నైద ఆథరయడి ఉింటలబ కఫటి , ఈ
మూనిట్ యలువలు ఊళించిన థరని ఔధరై తఔుెయృను
ై ో బయ ాభాదిం ఉింథి. పయౌతింగ భఫడెలు ఫలగ
తఔుెవగ గనీ, థరథరర వతి భైఔింగ గనీ ఉింటలబ. ఔ జీయత నౄభా సింస , ఇలాింట నలటి లఫడెయౌై
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అతి  సభయవింతఫైన యదరనింలలనా, యయేఔింణోనా నియుళసఽౄిందధే అని ఊళసఽౄింటే, అథి మూనిట్
యలువలకి యౘనై ఔడర ఇవుదఽ. భభో భాటలల ఙెనులింటే, నలటి లఫడి భిసఽె నులల఼థరయవ/ మూనిట్
థరయవడె బభిింఙరయౌ. జీయత నౄభా సింస మోభియౌటీ (భయణ భైటల) భభిమ కయవచ భిసఽెలనఽ బభిసౄ ఽింథి.
ల఼ుమ భీక్ష 2
మూయౌప్ూ యషమింలల నలటి లఫడి భిసఽెని ఎవయవ బభియౄ యవ?
I.

నౄభా సింస

II. నౄభాథరయవ
III. లేిట్ (భజిం లాథర ాబ తుిం )
IV. ఐఆర్ డీఏ

యభింశ్ిం


యదరయణ పలషలల, న఼ానేమిం అధే దిం, ఔ నౄభా నులల఼ కొనఽగోలు కోసిం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌాించఫడే
ధయని సాచిసఽౄింథి.
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జీయత నౄభా నులల఼ల న఼ానేమిం నిభేభిింఙే ాకిరమ భయణరలు (mortality), వడీు లు (interests),
నియుహణ కయవచలు (expense management ) భభిమ నిలుల (reserves) భియౕలననలై ఆదరయడి
ఉింటలింథి.



సా
ా మిం ా స్క లలడిింగ్గ నలవఫడే నతౄ ిం.
 ల (Gross) న఼ానేమిం అింటే నిఔయ న఼నే



లాప్ూ (lapse) అింటే నులల఼థరయవడె న఼ానేమింలనఽ ఙెయౌాించడిం భాధేయౄ డని అయ ిం. ఉసింహయణల
యషమింలల, నులల఼థరయవడె నులల఼ సభౄిండర్ ఙేల, నులల఼ సింనుథిించిన నఖదఽ యలువ (cash value)
నఽిండి ఔ నతౄ ిం అిందఽఔుింటలడె.



నేఖ లు (Surplus) అధేథి ఔ జీయత నౄభా సింస (life నౄభా సింస ) యసౄ వ అనఽబవిం తనఽ అించధర
యేలన
 థరనిఔింటే ఫలఖ ధరైనధే పయౌతిం నఽించి ఉదబసఽౄింథి.



ఋణ ఙెయౌాింరల(solvency requirements)ఔు కవలలన అవసభయౌై నియుళించడిం, ఉచిత ఆసఽౄలు
నదలెైనయ నలించఽకోవడరనికి నేఖ లు కైటలబింర (Surplus allocation) జయవఖ తేింథి.



ఫో నస్క లల అతింత యదరయణ యౄిం భివయినభీ ఫో నస్క.

కీలఔ థరలు
1. న఼ానేమిం
2. తగిాింర (Rebate)
3. ఫో నస్క
4. నేఖ లు (Surplus)
5. భిజయవు (Reserve)
6. లలడిింగ్ (Loading)
7. భివయి నభీ ఫో నస్క

ల఼ుమ భీక్షకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
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నులల఼థరయవ ఔ నులల఼కి న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింర భాధేలేౄ థరనిై నులల఼ లాప్ూ (policy lapse) కవడిం అింటలయవ.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ II.
మూయౌప్ూ యషమింలల నౄభాథరయవ నలటి లఫడి భిసఽెని బభియౄ డె.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఔ నౄభా నులల఼కి సింఫిందిించి ―న఼ానేమిం‖ ఏిం సాచిసఽౄింథి?
I.

నౄభా సింస థరుభ యదిించిన లాబిం

II. నులల఼ కొనఽగోలు కోసిం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌాించఫడే ధయ
III. ఔ నులల఼నలై నౄభా సింస భాభిెనా ఽ
IV. ఔ నులల఼నలై నౄభా సింస యృచిచింఙే కయవచలు
ాశ్ై 2
జీయత నౄభా న఼ానేమింని ఈ కిింర థి యటలల ఏ అింశ్ిం నియృ బించదఽ?
I.

భయణ భైటల (Mortality)

II. భిఫేటల
III. భిజయవులు
IV. నియుహణ కయవచలు
ాశ్ై 3
ఔ నులల఼ ఉసింహయణ (policy withdrawal) అింటే ఏనేట?
I.

నులల఼థరయవ థరుభ న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింర నియౌనయేత (Discontinuation)

II. ఆభిెత (acquired) సభౄిండర్ యలువకి నులల఼ సభౄిండర్ ఙేమడిం
III. నులల఼ యబ నలించడిం (upgrade)
IV. నులల఼ యబ తగిాించడిం (downgrade)
ాశ్ై 4
నేఖ లు(surplus) లాథర నేఖ లుని కిరింథియటలల ఏథి ఫలగ నియుచిించఖలదఽ?
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I.

అదిఔ ఫలధతలు (Excessive liabilities)

II. అదిఔ టభోైవర్
III. ఆసఽౄల ఔధరై యలువ ఎఔుెవ
IV. ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄల యలువ ఎఔుెవ
ాశ్ై 5
ఈ కిరింథి యటలల ఏథి మూయౌప్ న఼ానేమింలలల ఔ పలఖిం కదఽ?
I.

నులల఼ కైటలబింర ఼జు

II. నలటి లఫడి భిసఽె న఼నే
ా మిం
III. భయణ భైటల (Mortality) ఼జు
IV. యభాజిఔ బదాణర ఼జు
ాశ్ై 6
జీయత నౄభా సింస లు ___________ ఆదరయింగ ఙెయౌాించవలలన న఼నే
ా మింనలై కొనఽగోలుథరయవఔు భిఫేటల
అింథిించవచఽచ.
I.

కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙేసఽఔునై నౄభానతౄ ిం

II. కొనఽగోలుథరయవ ఎించఽఔునై నులల఼ యఔిం
III. కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙేసఽఔునై నులల఼ కలవవది
IV. కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙేసఽఔునైఙెయౌాింర యదరనిం (నఖదఽ, ఙెక్, కయవు)
ాశ్ై 7
న఼ానేమిం నియృబించడింలల ఉయోగిింఙే కీలకింరలలా వడీు భైటా ల ఔట. ఈ కిరింథి యటలల వడీు భైటాకి సింఫిందిించి
ఏ యవయణ సభౄన
ై థి?
I.

వడీు భైటల ఎింత తఔుెవగ అించధర యేమఫడిణే న఼నే
ా మిం అింత తఔుెవగ ఉింటలింథి

II. వడీు భైటల ఎింత ఎఔుెవగ అించధర యేమఫడిణే న఼నే
ా మిం అింత ఎఔుెవగ ఉింటలింథి
III. వడీు భైటల ఎింత ఎఔుెవగ అించధర యేమఫడిణే న఼నే
ా మిం అింత తఔుెవగ ఉింటలింథి
IV. వడీు భైటా ల న఼నే
ా మింలనఽ ాపలయతిం ఙేమవర
ాశ్ై 8
ఈ కిరింథి యటలల ఏ యవయణ సభౄన
ై థి?
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I.

ఔ ధృట్ న఼నే
ా మింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a) న఼ానేమింలనలై ఔ లయఫైన
నతౄ ిం b) ాతి  ఔ ‗1000 నౄభానణరౄనికి ఔ లయఫన
ై నతౄ ిం భభిమ c) నులల఼ నైద ఔ లయ
నతౄ ిం

II. ఔ ధృట్ న఼నే
ా మింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a) న఼ానేమింనలై కొింత రతిం
b) ాతి  „1000 నౄభానణరౄనికీ ఔ లయఫన
ై నతౄ ిం భభిమ c) నులల఼ ాకయిం ఔ లయ నతౄ ిం
III. ఔ ధృట్ న఼ానేమింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a) న఼నే
ా మింల కోసిం ఔ
రతిం b) ాతి  „1000 నౄభానణరౄనికీ ఔ లయఫైన రతిం భభిమ c) నులల఼ నైద ఔ లయ నతౄ ిం
IV. ఔ ధృట్ న఼ానేమింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a) న఼నే
ా మింలనలై కొింత రతిం
b) ాతి  „1000 నౄభానణరౄనికి ఔ లయఫన
ై రతిం భభిమ c) నులల఼ ాకయిం ఔ లయఫన
ై నతౄ ిం.
ాశ్ై 9
నౄభా సింస ల థరుభ ఆసఽౄల యలువ భిఖణనఔు సింఫిందిించి__________ నలై జీయత నౄభా సింస థరని
ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేమడిం లాథర ను ిందడిం ఙేసౄ ఽింథి.
I.

తగిాింఫడిన బయష యలువ (Discounted future value)

II. తగిాించఫడిన ాసౄ ఽత యలువ (Discounted present value)
III. భాభౄెట్ యలువ
IV. రసౄ ఔ యలువ (book value )
ాశ్ై 10
__________ యషమింలల, ఔ సింస ఫో నస్కనీ, నుాధనేఔ లాబింనలై భభిమ

అలాగై అటకై జోడిించఫడిన

ఫో నస్కలనలై కొింత రతింగ వకీౄఔభిసౄ ఽింథి.
I.

భివయి నభీ ఫో నస్క

II. కింనుౌిండ్స ఫో నస్క
III. టభి్నల్ ఫో నస్క
IV. నలభిూలలినీూ ఫో నస్క
ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
నులల఼ కొనఽగోలు కోసిం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయౌాించఫడే ధయని న఼ానేమిం అింటలయవ.
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జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ II.
భిఫేటల జీయత నౄభా న఼ానేమింని నియృ బింఙే అింశ్ిం కదఽ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ II.
ఆభిెత (acquired) సభౄిండర్ యలకి ఫదఽలుగ నులల఼ సభౄిండర్ ఙేమడరనిై నులల఼ ఉసింహయణ అింటలయవ.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ IV.
ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄల యలువ ఎఔుెవగ ఉిండడిం నేఖ లునిదిని నియుచిింఙే ఔ యదరనిం.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ IV.
మూయౌప్ న఼ానేమింలల నులల఼ కైటలబింర ఼జు, నలటి లఫడి భిసఽె న఼నే
ా మిం, భయణ భైటల (Mortality) ఼జు
అింరలు ఉింటలబ.
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ I.
జీయత నౄభా సింస లు కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙేసఽఔునై నౄభా నతౄ ిం ఆదరయింగ ఙెయౌాించవలలన న఼నే
ా మింనలై
కొనఽగోలుథరయవఔు భిఫేటల అింథిించవచఽచ.
జయఫ 7
సభౄైన ఎింనఔ III.
వడీు భైటల ఎింత ఎఔుెవగ అించధర యేమఫడిణే న఼నే
ా మిం అింత తఔుెవగ ఉింటలింథి.
జయఫ 8
సభౄైన ఎింనఔ II.
ఔ ధృట్ న఼ానేమింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a) న఼నే
ా మింలలల కొింత రతిం b)
ాతి  1000 నౄభా నణరౄనికి ఔ లయఫైన నతౄ ిం భభిమ c) నులల఼ ాకయిం ఔ లయ నతౄ ిం.
జయఫ 9
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సభౄైన ఎింనఔ IV.
నౄభా సింస ల థరుభ ఆసఽౄల యలువ భిఖణనఔు సింఫిందిించి రసౄ ఔ యలువనలై జీయత నౄభా సింస థరని
ఆసఽౄలనఽ కొనఽగోలు ఙేమడిం లాథర ను ిందడిం ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 10
సభౄైన ఎింనఔ II.
కింనుౌిండ్స ఫో నస్క యషమింలల, ఔ ఔింనలనీ నుాథనేఔ ాయోజనిం భభిమ ఫో నస్కనీ, అటకై జోడిించఫడిన
ఫో నస్కలనలై కొింతరతింగ ాఔటసఽౄింథి.
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అదరమిం 12
డరఔుఫింటేషన్స – ాతి నుదన దశ్
అదరమిం భిచమిం
జీయత నౄభా భిశ్భ
ర లల భనిం నలదె సింకలల ణరాలు, దయౄయేజులణో వవహభిించవలల ఉింటలింథి. నౄభా
సింస , నౄభాథరయవ భధ సింఫింధింలల సషితనఽ తీసఽఔుభవడిం కోసిం ఇయ కయయౌూ ఉింటలింథి. ఈ
అదరమింలల, ాతి నుదన దశ్లల నులుించఽఔుధే అధేఔ యకల డరఔుఫింటల
ా , యట నుాభ కతనఽ చభిచథరెిం.
భనిం భిఖణనలలకి తీసఽకోనఽనై దయౄయేజులలల కిింద నేభపెనైయ ఉధరైబ
i.

యషమ యవయణ తాిం

ii. ాతి నుదన తాిం
iii. ఏజౄింట్ నియేథిఔ
iv. యృైద భీక్షథరయవ నియేథిఔ
v. ధృైతి ఔ అనుమ నియేథిఔ
vi. వమసఽ నిభేయణ
vii. నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకో (KYC) డరఔుఫింటల
ా
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. జీయత నౄభా – ాతి నుదన దశ్ డరఔుఫింటేషన్స
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A. జీయత నౄభా – ాతి నుదన దశ్ డరఔుఫింటేషన్స
1. నుాలలఔిస్క
నియుచనిం
యషమ యవయణ తాిం అధేథి తభ ఉతతి ౄ ఖ భిించిన యవభలనఽ అింథిింఙే యధింగ నౄభా సింస లు
ఉయోగిసౄ ఽనై ఒ అదికభిఔ చటి ఫదే ఫన
ై దయౄయేజు.
ఒ నులల఼ కొనఽగోలుఔు సింఫిందిించి నియృ మిం తీసఽఔుధే భ ిందఽ థరనికి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై పలయ
నులల఼థరయవడె ణెలుసఽఔుధే యధింగ యభికి అవసయఫన
ై యసౄ యలనిైటనీ యషమ యవయణ తాిం ఔయౌగి
ఉిండరయౌ.
జీయత నౄభా సింస తన ాతి  నౄభా థకలలల కొెఔె థరనిలల ఉయోగిసౄ ఽనై యషమ యవయణ ణరాలలల
కిింథి యట ఖ భిించి నేభపెని ఉిండరయౌ:
i.

నిమభ, నిఫింధనలు

ii. ాయోజధరల భిది – యౘనై ఔయౌగినయ, యౘనై లానియ
iii. హఔుె ాయోజధరలు (అదికభలు)
iv. నేనయౘబింరలు
v. థఔిం పలఖయుభిం ఔయౌగినథర, పలఖయుభిం లానిథర
యషమ యవయణ తాిం అధేథి ఔింనలనీ ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి పలయ నులల఼థరయవ ఫలగ ణెలుసఽకోవడరనికి సయౘమడే
ఒ భిచమ దయౄయేజు లాింటథి.
2. ాతి నుదన తాిం
నౄభా నులల఼ అధేథి నౄభా సింస , నౄభా నులల఼థరయవ భధ ఔుథిభై ఒ చటి ఫదే ఫన
ై ిందిం. భభై ఇతయ
ిందింలల కయయౌూ ఉనైటలిగధే, ఇిందఽలల ఔడర ాతి నుదన, థరనికి ఆమోదిం అింరలు ఉింటలబ.
ాతి నుదననఽ తమాయవ ఙేమడిం కోసిం ఉయోగిింఙే దయకాసఽౄ దయౄయేజునఽ యదరయణింగ ‗ాతి నుదన తాిం‘
అని అింటలయవ. ాతి నుదన తాింలల నేభపెనై అనిై యషమాల ఇయవ క్షాలు నుటించవలల ఉింటలింథి.
అిందఽలలని యషమాలనఽ నుటించఔుింటే, కౄాబమ్ భియౖెయిం సిందయౌింలల తీవా యవయధరలఔు థరభి తీసఽౄింథి.
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నియుచనిం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయవల ాయోజధరల సింయక్షణ) నిమింతాణలు, 2002 కిింద ాతి నుదన తాిం కిింథి యధింగ
నియుచిించఫడిింథి.:
―నులల఼ని అింగీఔభిింఙరలా, తి యసెభిింఙరలా అని నియృ మిం తీసఽకోవడరనికి, భిస్కెనఽ ఙేటి డరనికి, అలాగై భిస్కెనఽ
అింగీఔభిింఙే సిందయౌింలల, భింజూయవ ఙేమాయౌూన యక్షణ ధయలు, నిమభ, నిఫింధనలనఽ నిభేభిించడరనికి నౄభా
సింస ఔు యలు ఔయౌింఙే ఔరభింలల నౄభాకోసిం భిస్కెఔు సింఫిందిించి నౄభా సింస ఔు అవసయఫన
ై యరలష సభాఙరయిం
నణరౄనిై ాతి నుదఔుడె నిింనుయౌూన తాిం అని థీనికి అయ ిం.‖
ఈ నిమింతాణల ఉథేెశ్ింలల “భ క యసౄ విం” అధేథి నౄభా సింస యక్షణ ఔయౌింఙరయౌూన భిస్కెఔు సింఫిందిించిన
యవభలనఽ ధొకిె ఙెనే సిందయౌింలల ఔయౌగి ఉిండరయౌూన అనిై భ కఫైన, అణరవశ్ఔఫైన, సింఫిందిత
సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉిండరలధే థరనిని సాచిసఽౄింథి.
ఖభనిింఙరయౌూనయ
ాతి నుదన ణరానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ నియుచిించినటకీ, ఆ తాిం యౄఔలన భభిమ తా యషమానిై నౄభా
సింస యచక్షణకై యడిచినలటి ింథి. అబనటకీ, నులల఼థరయవలు, భధవయవౄలు, అింఫ డ్సూఫన్స, నౄభా సింస ల
నఽించి ల఼ుఔభిించిన ాతి సిందనల నుాతి థిఔన ఈ ణరానిై, ాతి నుదన తాిం యషమాలనఽ నుాభాణీఔభిించడిం
తనిసభి అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ పలయించిింథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమింతాణలు (జీయత నౄభా కోసిం నుాభాణఔ ాతి నుదన తాిం), 2013నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ
ఙేలింథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ థరని ఆఔితి ని, యషమానిై సాచిించినటకీ, అదనర సభాఙరభనిై కోయడిం కోసిం
నౄభా సింస లఔు యృసఽలుఫలటలనఽ ఔయౌించిింథి. ాతి నుదన తాింలల కైవలిం ాతి నుదఔుడె, నౄభా ఙేమడరనికి
ాతి నుథిించిన జీయత కలానికి సింఫిందిించినయ భాతాఫే కఔ, నులల఼ని అబభిించి, ఈ ణరానిై నిిండింలల
సయౘమడిన భధవభిౄకి సింఫిందిించిన సభఖర సాచనలనఽ ఔడర ఔయౌగి ఉింటలింథి.
3. ఏజౄింట్ నియేథిఔ
ఏజౄింట్ అధే వకైౄ నుాథనేఔ నౄభాింఔన ఔయౄ గ ఉింటలయవ. నులల఼థరయవ ఖ భిించిన, భిస్కె అించధరఔు సింఫిందిించిన
భ కఫైన యసౄ యలు, యవభలు అనిైటనీ ఏజౄింట్ తన నియేథిఔలల యృలాడిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి. ఆభోఖ
యషమాలు, అలయటల
ి లల ాయౄ యింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
ా , వితి ౄ , భఫడి, ఔుటలింఫ యవభలనిైటనీ ఈ నియేథఔ
4. యృైద భీక్షఔుడి నియేథిఔ
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లు సిందభౌలలా, నౄభా ఙేమాయౌూన వకిౄ జీయణరనిై నౄభా సింస నిమనేించిన యృైదఽడె భీక్షిింఙరయౌూ
ఉింటలింథి. ఎతే
ౄ , ఫయవవర, యఔౄ నుో టల, ఖ ిండె లతి  తథితభలు లాింట పౌతి ఔ యరలష అింరలు తథితభలఔు
సింఫిందిించిన యవభలనిైటనీ డరఔిర్ భికయవు ఙేల, యృైద భీక్షఔుడి నియేథిఔగ నయౌఙే తన నియేథిఔలల
ాయౄ యయౄయవ.
నౄభా కోసిం వఙేచ ఙరలా ాతి నుదనలనఽ, యృద
ై  భీక్ష లాఔుిండరధే నౄభాింఔన ఙేల అింగీఔభిింఙే యషమానిై
భనిం ఖభనిింఙరయౌ. యటని యృద
ై  భీక్ష అవసయిం లాని కైసఽలుగ ఙెఫ తేింటలయవ. యృద
ై  భీక్ష లాని ిందిం
కిింద ాతి నుదననఽ భిఖణించలాఔుింటే, యృైద భీక్షఔుడి నియేథిఔ ాణేకిించి కయయౌూ వసఽౄింథి. ఎిందఽఔింటే,
ాతి నుథిించిన య భ ్ లాథర ాతి నుథితథరయవ వమసఽ ఎఔుెవగ ఉిండడమో, ాతి నుదన తాింలల యృలాడిించిన
కొనిై నిభిేషి లక్షణరలఔు యృద
ై  భీక్షఔుడి భీక్ష, నియేథఔ
ి కయయౌూన భిల త
 ేలలా ఇలా జయఖవచఽచ.
ఇలా ఙేమడిం థరుభ నౄభాింఔన ఔయౄ నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి  ఖ భిించిన యవభలనఽ
అిందఽఔుింటలడె.
5. ధృైతి ఔ అనుమ నియేథిఔ
జీయత నౄభా అధేథి ఔ వకిౄకి, నౄభా సింస కి భధ ఔుథిభిన ిందిం. ఆ ిందిం ాకయిం నౄభా
ఙేసఽఔునై వకిౄ నులల఼ కలిం భధలల చనినుో ణే, ణరనఽ యక్షణ ఔయౌించిన వకిౄకి భ ిందఽగ నేభపెనై నణరౄనిై
నౄభా సింస ఙెయౌాసౄ ఽింథి. జీయత నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే సభమింలల, భనిం దయకాసఽౄ నిిండిం, ధియఔయణ
కోసిం థరనిని సభభిించడిం సయౘ లు యకల దే తేలనఽ నుటింఙరయౌూ ఉింటలింథి. భిస్కెనఽ ాపలయతిం
ఙేసౄ ఽిందని నౄభాింఔన ఔయౄ ాదరనింగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే అింశ్ింగ ధృైతి ఔ అనుమానిై ఙెవచఽచ.
నియుచనిం
ఔ జీయత నౄభా నులల఼ని కొనై పయౌతింగ కౄాబమ్ట్ ావయౄ న భాభై అవకరనిై ధృతి 
ై ఔ అనుమిం అని
అింటలయవ. అలాింట భాయవ నషిిం యటలాా అవకరనిై నలించఽతేింథి.
ఉథరహయణ
జఞన్స డో ఇటీవల ఒ జీయత నౄభా నులల఼ కొధరైయవ. ఆ తభుత ఆమన బూభిండలింలలధే అతింత ాభాదఔయ
ఖఖన యయౘయ ాథేశ్ింగ పలయింఙే ాథర
ే నికి ఖఖనతల యయౘభనికి ఫమలు థేభయవ. ఇథివయలల ఆమన ఇలాింట
యహయలు ఙేలేిందఽఔు అింగీఔభిింఙే యయవ కయవ.
య ింత జీయణరనిై లాథర భభపఔ వకిౄ జీయణరనిై భ గిించడిం లాింట చయల థరుభ జీయత నౄభా కొనఽగోలు నఽించి
లాబిం ను ింథరలని కోయవతేనై వఔుౄలఔు అవకశ్ిం ఇవుఔుిండర యక్షణ ఔయౌగి ఉిండరలని జీయత నౄభా సింస లు
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కోయవఔుింటలబ. కఫటేి , ఇలాింట అనుమిం ఉింథర అని సాచిింఙే ఏథేని కయఔిం కోసిం జీయత నౄభా నౄభాింఔన
ఔయౄ లు భియౕయౌసఽౄింటలయవ.
ఈ ాయోజనిం కోసఫే, నౄభా సింస అదికభి థరుభ ధృైతి ఔ అనుమ నియేథిఔనఽ ను ింథరలని ఔింనలనీ
కోయవఔుింటలింథి. ఈ నియేథిఔనఽ ూభిౄ ఙేలే భ ిందఽ, నియేథిసౄ ఽనై అదికభి ాతి నుదనథరయవ ఖ భిౄింరనఔు
సింఫిందిించి సుమింగ సింతినౄ ఙెింథరయౌ. నియేథిఔ ూభిౄ ఙేలే భ నఽర ాతి నుథిత థరయవనఽ ఆమన ఇింటలలధే
ఔలవడరనికి నఖా చానుయౌ. నౄభా అింథిించనఽనై వకిౄకి సింఫిందిించిన ఆభోఖిం, అలయటల
ా , వితి ౄ , భఫడి,
యభాజిఔ ధేథిం, ఆభిఔ లతి  తథితభల ఖ భిించి నియేథఔ
ి సభభిించనఽనై అదికభి సుతింతా యఙరయణ
జయనుయౌ.
6. వమసఽ నిభేయణ
జీయత నౄభాలల వమసఽణో నుటే భయణ భిసఽె ఔడర నలయవఖ తేిందధే యషమానిై భనిం ఇటకై చారిం.
కఫటి , నౄభా ఙేమాయౌూన వకిౄ భిస్కె నుా లైల్నఽ నిభేభిించడరనికి వమసఽనఽ ఔడర నౄభా సింస లు ఒ కయఔింగ
తీసఽఔుింటలింథి. థరనికి తఖా టి ల కోె వయోఫిింథరనికి అనఽయృైన న఼నే
ా మింనఽ వసాలు ఙేసౄ ఽింథి. అిందఽవలన
వమసఽ నిభేయణఔు సింఫిందిించిన సభ చిత దయౄయేజునఽ భీక్షిించడిం థరుభ వమసఽ ధియఔయణ ఙేమడిం.
అిందఽవలా జీయత నౄభాలల నుాభ కతనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.
ఙెలా ుఫలటల వమసఽ నిభేయణలు నుాభాణఔిం కవచఽచ లాథర నుాభాణకైతయిం కవచఽచ.
a) నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ తాిం
కొనిై ణరాలనఽ నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ యక్షాలుగ భిఖణయౄయవ:
i.

నుఠ్రల లాథర ఔమారల ధివతాిం

ii. భ నిలల్ భికయవుల నఽించి తీసఽకొచిచన జనన ధివతాిం
iii. నుస్క నుో యవి
iv. నున్స కయవు
v. సభీుస్క భిజిషిర్
vi. ఫలనిజిం ధివతాిం
vii. జనన ణేథీని ఔయౌగి ఉనై ఔుటలింఫ ఫైనృల్ నఽించి ధియఔభిించిన యవభలు
viii. యక్షణ లఫోింథి అబణే ఖ భిౄింర కయవు
ix. భోభన్స ఔతో యౌక్ చభిచ జఞభీ ఙేలన
 యయహ ధివ తాిం
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b) నుాభాణకైతయ వమసఽ ధియఔయణలు
నలైన నేభపెనై నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణలు లాఔనుో ణే, జీయత నౄభా సింస నుాభాణకైతయ వమసఽ
నిభేయణ యక్షానిై అనఽభతి ించవచఽచ. కొనిై దయౄయేజులు నుాభాణకైతయఫైన వమసఽ ధియఔయణలుగ
భిఖణించఫడెణరబ:
జఞతఔ చఔరిం
ii. భైషన్స కయవు
i.

iii. ల఼ుమ ాఔటన భాయా ింలల సభభిించిన అడయట్ (ాభాణ తాిం)
iv. గరభ ింఙరమతీ ధివతాిం

చితాిం1 : ఙెలా ుఫలటల అబయ వమసఽ ధియఔయణ

7. మాింటీ భనీ లాిండభిింగ్ (AML)
నియుచనిం
అఔరభఫైన భూలాలనఽ థరచి నలటిడిం థరుభ చటి ఫదే ింగ ఔనినింఙేటటల
ా ఆభిఔ వవస లలకి అఔరభ య భ ్నఽ
తీసఽఔువఙేచ దె తి ని భనీ లాిండభిింగ్ అని అింటలయవ. భనీ లాిండభిింగ్ కయఔలానులఔు గాలు యేమడిం
కోసిం పలయత ాబ తుిం న.ఎిం.ఎల్.ఏ 2002నఽ నుాయింనించిింథి.
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భనీ లాిండభిింగ్ కయఔలానులనఽ నిమింతి ాించి, భనీ లాిండభిింగ్ నఽించి నుో ఖ ఙేలన
 ఆలౄ ని జరౄ ఙేసఽకోవడిం
కోసిం భనీ లాిండభిింగ్ నిభోధఔ చటి ిం (న.ఎిం.ఎల్.ఏ), 2002నఽ 2005 నఽించి అభలలాకి వచిచింథి. భనీ
లాిండభిింగ్ ఔ ధేయభనీ, ఆ ధేభనికి నులడిన యభికి భూడె నఽించి ఏడేళ్ు వయఔు ఔఠిన కభగయ యక్ష, యౄ.
ఐదఽ లక్షల వయఔు అభధ యవసఽభ యదిించఫడెతేిందని ఆ చటి ిం నేభపెింథి.
ాతి  నౄభాసింస ఔ ఏ.ఎిం.ఎల్ (A.M.L) యదరధరనిై ఔయౌగి, థరనికి తఖా టి ల ఐ.ఆర్.డి.ఏ వదె ఒ ాతి ని థరకలు
ఙేమాయౌ. ఏ.ఎిం.ఎల్ (A.M.L) నుోా గరింలల కిింథి అింరలు ఉిండరయౌ:
i.

అింతయా త యదరధరలు, దే తేలు, నిమింతాణలు

ii. భ క అభలు అదికభి నిమాభఔిం
iii. ఏ.ఎిం.ఎల్ కభలనలై ఏజౄింటా నిమాభఔిం, యక్షణ
iv. అింతయా త తనిఖీ/నిమింతాణ
8. నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి (KYC)
నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి అధేథి తభ కౄాబమ్టా ఖ భిౄింరనఽ ధియఔభిించఽకోవడిం కోసిం ఒ
యనుయ సింస ఉయోగిసౄ ఽనై ాకిరమ. ఖ భిౄింర ఙౌయిం, ఆభిఔ మోసిం, భనీ లాిండభిింగ్ లాింట యటని
నియభిించడిం కోసిం యనియోఖథరయవలనఽ సభఖర సభాఙరయిం అింథిింఙరలని ఫలింఔులు, నౄభా సింస లు
ఎఔుెవగ డిభాిండ్స ఙేసౄ ఽింటలబ.
భనీ లాిండభిింగ్ కయఔలానుల కోసిం ధేయ శ్ఔుౄలు ఉయోగిించఽకోవడిం నఽించి ఆభిఔ సింస లనఽ
కనుడటఫే నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి భాయా దయశకల భ కోథేెశ్ిం.
కఫటి , నౄభా సింస లు తభ యనియోఖథరయవల యసౄ వ ఖ భిౄింరనఽ నిభేభిించఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి. నై
యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి దే తి లల పలఖింగ కిింథి యటణో నుటల ాతి నుదఔులు ాతి నుదన తాిం
సభభిింఙేలా ఏజౄింటల
ా చాడరయౌ.:
i.

నూో ట లు

ii. వమసఽ నిభేయణ యవజువర
iii. చియవధరభా యవజువర – డెైయింగ్ లెైలలన్సూ, నుస్కనుో ర్ి, టయౌనూో న్స నృలుా, ఔభౄింటల నృలుా, ఫలింఔు నుసఽ రసౄ ఔిం
తథితభలు.
iv. ఖ భిౄింర యవజువర – – డెైయింగ్ లెైలలన్సూ, నుస్కనుో ర్ి, ఒటయవ ఐ.డి. కయవు, నున్స కయవు తథితభలు.
v. అదిఔ యలువణో ఔడిన లాయథేయల యషమింలల అబణే, ఆథరమ యవజువర దయౄయేజులు.
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9. లేుఙరి భియౕలన కలిం
ఔ వకిౄ ఒ కొతౄ జీయత నౄభా నులల఼ని కొని, నులల఼ ఫలిండెనఽ ల఼ుఔభిింఙరయనఽఔుింథరిం. ఆ తభుత థరనిని
భియౕయౌించినరడె,

ణరనఽ

కోయవఔునై

నిమభ,

నిఫింధనలు

అిందఽలల

లాదని

ఆమన

ణెలుసఽఔుధరైయనఽఔుింథరిం.
ఆఫ/అతనఽ ఏిం ఙేమవచఽచ?
ఈ సభసటా శ్రదే తీసఽఔుధేలా ఒ యనియోఖథరయవ ళత సదఽనుమానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ తన నిఫింధనలలా
ను ిందఽయచిింథి. ―లేుఙరి భియౕలన కలిం‖ లాథర ―చలా ఫడే కలిం‖గ నేభపెధే సదఽనుమానిై అథి
ఔయౌించిింథి.
నులల఼థరయవ ఒ నులల఼ని కొనైటకీ, థరనిని వదె నఽఔుింటే ఈ కలింలల అతడె, కిింథి నిఫింధనల ాకయిం
థరనిని అతడె/ఆఫ తి భిగి ఇచిచ, ణరభ ఙెయౌాించిన య భ ్నఽ తి భిగి ను ిందవచఽచ.:
i.

నులల఼

ఫలిండెనఽ

ల఼ుఔభిించిన

థిళన
ే ఽ

భోజులలార

అతడె/ఆఫ

ఈ

అవకరనిై

ఉయోగిించఽకోవచఽచ.
ii. అతడె/ఆఫ థీనినలై ఔింనలనీకి భతూయుఔింగ సభాఙరభనిై అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
iii. యసఽఙేలే న఼నే
ా మిం నఽించి నౄభా యక్షణ కోసిం సభ చిత భిస్కె న఼ానేమిం, యృద
ై  భీక్షల కోసిం నౄభా
సింస నలటి న కయవచ, యిింప్ డాటీ కయవచలు సయవెఫలటల ఙేమఫడెణరబ.
ఈ లేుఙరి భియౕలన కలిం అధేథి జీయత నౄభా నులల఼థరయవలఔు యరలష అదికయింగ అిందఽఫలటలలలకి
తీసఽఔుభఫడిింథి. నులల఼థరయవ నులల఼ ఫలిండెనఽ ల఼ుఔభిించిన ణేథీ నఽించి థిళన
ే ఽ భోజుల కలింలలర ఈ
అవకరనిై యయవ ఉయోగిించఽకోవచఽచ.
నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
నులల఼థరయవ ఒ నులల఼ని కొని, థరనిని వదె నఽఔుింటే, అతడె/ఆఫ _____ కలింలల థరనిని తి భిగి ఇచిచ,
య భ ్నఽ తి భిగి ను ిందవచఽచ.
I.

ఉచిత యరలాషణ

II. లేుఙరచ భియౕలన
III. యదఽె
IV. ఉచిత ామతైిం
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యభింశ్ిం


యవయణ తాిం అధేథి ఉతతి ౄ ఖ భిించిన యవభలనఽ అింథిించడరనికి నౄభా సింస లు ఉయోగిసౄ ఽనై ఒ
అదికభిఔ చటి ఫదే దయౄయేజు.



ాతి నుదన

ఙేలేిందఽఔు

ఉయోగిింఙే

దయకాసఽౄ

తాిం

యదరయణింగ

‗ాతి నుదన

తాిం‘గ

నలువఫడెతేింథి.


ఏజౄింట్ తన ఏజౄింట్ నియేథిఔలల ఆభోఖిం, అలయటల
ా , వితి ౄ , ఆథరమిం భభిమ ఔుటలింఫ యవభలనఽ
ాయౄ యింఙరయౌూన అవసయభ ింథి.



డరఔిర్ యృద
ై  భియౕలఔుల నియేథిఔగ నయౌఙే తన నియేథిఔలల ఎతే
ౄ , ఫయవవర, యఔౄ నుో టల, ఖ ిండె లతి  తథితయ
పౌతి ఔ లక్షణరలఔు సింఫిందిించిన యవభలనఽ నమోదఽ ఙేల, ాయౄ యింఙరయౌ.



ధృైతి ఔ అనుమిం అధేథి ఒ జీయత నౄభా నులల఼ని కొనై పయౌతింగ కౄాబమ్ట్ ావయౄ న భాయవచచధే యకనికి
సింఫిందిించినథి. ఇలాింట భాయవ నషిిం అవకరనిై నలించఽతేింథి.



నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ యక్షాలుగ భిఖణసఽౄనై కొనిై దయౄయేజులలా నుఠ్రల, ఔమారల ధివణరాలు,
రయనులఔ భికయవులు లాింట యట నఽించి తీసఽఔువచిచన జనన ధివతాిం ఔడర ఉధరైబ.



ాతి  నౄభా సింస ఒ ఏ.ఎిం.ఎల్ యదరధరనిై ఔయౌగి ఉిండరయౌూన అవసయభ ింథి. థరనికి తఖా టి ల ఐ.ఆర్.డి.ఏ
వదె ఒ ాతి ని థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ.ఎిం.ఎల్ కయఔరభింలల అింతయా త యదరధరలు, దే తేలు, నిమింతాణలు
ఙేయచఫడి, భ క అభలు అదికభిని నిమనేింఙరయౌ.

నౄభా సింస లు తభ యనియోఖథరయవల యసౄ వ ఖ భిౄింరనఽ నిభేభిించఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి. నై
యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి KYC దయౄయేజులు అనగ దే తి లల పలఖింగ చియవధరభా యక్షిం, నున్స కయవు,
నూో ట లు తథితయ నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి (KYC)దే తి లల పలఖింగ తీసఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి.
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కీలఔ థరలు
1. యవయణ తాిం
2. ాతి నుదన తాిం
3. ధృైతి ఔ అనుమిం
4. నుాభాణఔ భభిమ నుాభాణకైతయ వమసఽ నిభేయణ యక్షాలు
5. మాింటీ భనీ లాిండభిింగ్
6. నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి (KYC)
7. లేుఙరచ భియౕలన కలిం
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండికి సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
నులల఼థరయవ ఒ నులల఼ని కొని, థరనిని వదె నఽఔుింటే, అతడె/ఆఫ థరనిని లేుఙరచ భియౕలన కలింలల తి భిగి
ఇచిచ, య భ ్నఽ తి భిగి ను ిందవచఽచ.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
కిింథి యటలల నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణ యక్షానికి ఉథరహయణగ థేనిని ఙెవచఽచ?
I.

భైషన్స కయవు

II. జఞతఔచఔరిం
III. నుస్కనుో యవి
IV. గరభ ింఙరమతీ ధివతాిం
ాశ్ై 2
కిింథి యటలల థేనిని ధృతి 
ై ఔ అనుమింగ ఙెవచఽచ?
I.

నౄభా కొనఽగోలు తభుత నలభిగిన భిస్కె ావయౄ న

II. నౄభా కొనఽగోలుఔు భ ిందఽ నలభిగిన భిస్కె ావయౄ న
III. నౄభా కొనఽగోలు తభుత తగిాన భిస్కె ావయౄ న
IV. నౄభా ఙేలన
 తభుత ధేయూభిత చయలలా నులుించఽకోవడిం
ాశ్ై 3
యృైద భియౕలఔుడి నియేథిఔలల కిింద ఉనై ఏబయ అింరలనఽ భియౕయౌయౄయవ?
I.

ాతి నుదఔుడి పలయోథేుఖ ావయౄ న

II. ఎతే
ౄ , ఫయవవర, యఔౄ నుో టల
III. యభాజిఔ హద థర
IV. నిజఞమతీ
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ాశ్ై 4
__________ అధేథి ఉతతి ౄ ఖ భిించిన యవభలనఽ అింథిించడిం కోసిం నౄభా సింస లు ఉయోగిసౄ ఽనై ఒ
అదికభిఔ చటి ఫదే దయౄయేజు.
I.

ాతి నుదన తాిం

II. ాతి నుదన కోట్
III. సభాఙరయ డరకౄట్
IV. యవయణల తాిం
ాశ్ై 5
ాతి నుదననఽ తమాయవ ఙేమడరనికి ఉయోగిింఙే దయకాసఽౄ దయౄయేజునఽ యదరయణింగ __________ అని
అింటలయవ.
I.

దయకాసఽౄ తాిం

II. ాతి నుదన తాిం
III. భిజిలేిరషన్స తాిం
IV. సబతు తాిం
ాశ్ై 6
కిింద ఇచిచన వమసఽ నిభేయణ యక్షాలలల, నౄభా సింస లు నుాభాణకైతయఫైనయగ వభీాఔభిించిన ఔ థరనిని
ఖ భిౄించిండి.
I.

నుఠ్రల ధివతాిం

II. యక్షణ లఫోింథి యషమింలల ఖ భిౄింర కయవు
III. భైషన్స కయవు
IV. ఫలనిజిం ధివతాిం
ాశ్ై 7
భనీ లాిండభిింగ్ అధేథి చటి ఫదే ింగ సింనుథిించినటలిగ చానే యధింగ డఫ ో _______ భూలానిై థరచి నలటి ,
ఆభిఔ వవస లలకి _______ డఫ ోనఽ తీసఽఔుని వఙేచ ాకిరమ.
I.

చటి యయవదే ిం, చటి యయవదే ిం
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II. చటి ఫదే ిం, చటి ఫదే ిం
III. చటి యయవదే ిం, చటి ఫదే ిం
IV. చటి ఫదే ిం, చటి యయవదే ిం
ాశ్ై 8
నులల఼ణో నులల఼థరయవ సింతినౄ ఙెిందని క్షింలల, అతడె/ఆఫ లేుచి భియౕలన కలింలలర తి భిగి
ఇఙేచమవచఽచ. అింటే నులల఼ని ల఼ుఔభిించిన _______ భోజులలార.
I.

60 భోజులు

II. 45 భోజులు
III. 30 భోజులు
IV. 15 భోజులు
ాశ్ై 9
లేుఙరి భియౕలన కలిం సిందయౌింలల నులల఼థరయవ తి భిగిచిచన నులల఼కి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలల ఏథి
సభిబైనథి?
I.

నౄభా సింస న఼ానేమింలల 100% రణరనిై తి భిగి ఇసఽౄింథి.

II. నౄభా సింస న఼ానేమింలల 50% రణరనిై తి భిగి ఇసఽౄింథి.
III. నౄభా యక్షణ కోసిం సభ చిత భిస్కె న఼ానేమిం, యృద
ై  భీక్షల కోసిం నౄభా సింస నలటి న కయవచ, యిింప్ డాటీ
కయవచలు సయవెఫలటల ఙేలన తభుత న఼ానేమిం యసఽ ఙేమఫడెతేింథి.
IV. నౄభా సింస న఼ానేమిం నణరౄనిై జరౄ ఙేసౄ ఽింథి.
ాశ్ై 10
కిింథి యటలల ఙెలా ుఫలటబయ చియవధరభా యవజువర ఏథి?
I.

నున్స కయవు

II. ఒటర్ ఐ.డి. కయవు
III. ఫలింఔు నుస్కరసౄ ఔిం
IV. డెైయింగ్ లెైలలన్సూ
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ III.
నుాభాణఔ వమసఽ నిభేయణఔు యక్షానికి నుస్కనుో యవి ఒ ఉథరహయణ అవరతేింథి.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ I.
నౄభా కొనఽగోలు ఙేలన తభుత భిల఼ె ావయౄ న నలయఖడరనిై ధృతి 
ై ఔ అనుమింగ ఙెవచఽచ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ II.
యృైద భీక్షఔుడి నియేథిఔలల తనిఖీ ఙేలే యషమాలలా ఎతే
ౄ , ఫయవవర, యఔౄ నుో టలలు ఔడర ఉింటలబ.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ IV.
యవయణ తాిం అధేథి ఉతతి ౄ ఖ భిించి యవభలనఽ అింథిించడిం కోసిం నౄభా సింస లు ఉయోగిింఙే అదికభిఔ
చటి ఫదే దయౄయేజు.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ II.
ాతి నుదన ఙేమడరనికి ఉయోగిించిన దయకాసఽౄ దయౄయేజునఽ యదరయణింగ ాతి నుదన తాిం అింటలయవ.
జయఫ 6
సభౄైన ఎింనఔ III.
భైషన్స కయవునఽ నుాభాణకైతయ వమసఽ నిభేయణ యక్షింగ వభీాఔభియౄ యవ.
జయఫ 7
సభౄైన ఎింనఔ I.
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భనీ లాిండభిింగ్ అధేథి చటి ఫదే ింగ సింనుథిించినటలి ఔనినింఙేలా డఫ ో చటి యయవదే భూలానిై థరచి నలటిడిం
థరుభ అఔరభాయె న య భ ్నఽ చటి యయవదే ింగ ఆభిఔ వవస లలకి తీసఽఔువఙేచ ాకిరమ.
జయఫ 8
సభౄైన ఎింనఔ IV.
నులల఼ యషమింలల నులల఼థరయవ సింతినౄ ఙెిందని క్షింలల, అతడె/ఆఫ లేుఙరి భియౕలన కలింలలర నులల఼ని
తి నింవచఽచ. అింటే, నులల఼ ఫలిండెనఽ ల఼ుఔభిించిన థిళేనఽ భోజులలార.
జయఫ 9
సభౄైన ఎింనఔ III.
లేుఙరచ భియౕలన కలిం సిందయౌింగ, నులల఼థరయవ తి న ింనన నులల఼కి సింఫిందిించి, యక్షణనలై ఆ కలానికి
సింఫిందిించిన సభ చిత భిస్కె న఼ానేమిం, యృద
ై  భీక్షల కయవచలు, యిింప్ డాటీ కయవచలనఽ సయవెఫలటల ఙేలన

తభుత నౄభా సింస న఼నే
ా మింనఽ తి భిగి ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
జయఫ 10
సభౄైన ఎింనఔ II.
నున్స కయవు ఔ ఙెలా ుఫలటల చియవధరభా యవజువర కదఽ.
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అదరమిం 13
డరఔుఫింటేషన్స – నులల఼ దశ్- I
అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమింలల, ఔ ాతి నుదన ఔ జీయత నౄభా నులల఼గ తమాయబయ సభమింలల ఉిండే అధేఔ యకల
దయౄయేజుల ఖ భిించి భనిం చభిచించనఽధరైిం.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. నులల఼ దశ్ డరఔుఫింటేషన్స
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A. నులల఼ దశ్ డరఔుఫింటేషన్స
1. నదట న఼ానేమిం యయౕదఽ
నదట న఼నే
ా మిం యయౕదఽ (FPR)నఽ జీయత నౄభా సింస జఞభీ ఙేలనట నఽించి ఒ నౄభా ిందిం
నుాయింబభవరతేింథి. నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి FPR యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
నదట న఼ానేమిం యయౕదఽ కిింథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలింథి.:
i.

నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నేయవ, చియవధరభా

ii. నులల఼ సింక
iii. ఙెయౌాించిన న఼నే
ా మిం నతౄ ిం
iv. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర దే తి , కల వవది
v. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర తదఽభి ఖడెవర ణేథీ
vi. భిస్కె నుాయింబభబయ ణేథీ
vii. నులల఼ తేథి భిఔుత ణేథీ
viii. తేథి న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింర ణేథీ
ix. నౄభా నతౄ ిం
FPRనఽ జఞభీ ఙేలన
 తభుత, ాతి నుదఔుడి నఽించి తదఽభి న఼ానేమింలనఽ ల఼ుఔభిించిన తభుత, నౄభా సింస
తభుతి  వయవస న఼ానేమిం యయౕదఽలనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి. ఈ యయౕదఽలనఽ భినావల్ న఼ానేమిం యయౕదఽ(RPR) లుగ
నలుసఽౄధరైయవ.. RPR అధేయ న఼ానేమిం ఙెయౌాింరనఔు సింఫిందిించి ఏథేని యయథరలు తలెతి ౄణే, ఙెయౌాింర
యవజువరగ ని ఙేయౄ బ.
2. నులల఼ ఫలిండె
నులల఼ ఫలిండె అధేథి నౄభాణో భ డిడిన అతింత భ కఫైన ఆదరయిం. నౄభా ఙేలన
 యయవ, నౄభా సింస కి
భధ ిందిం ఔుథిభిిందనడరనికి ఇథే యక్షిం. ఇథి తనింతట ణరనఽ ిందిం కదఽ. నులల఼ ఫలిండెనఽ
నులల఼థరయవ నుో గపటలిఔుధరై, అథి నౄభా ిందింనలై ఎలాింట ాపలవిం చాదఽ. ింథరనికి ఎలాింట
భాయవలు ఙేమఔుిండర నౄభా సింస ఒ నఔలు నులల఼ని జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి. నులల఼ ఫలిండెనలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి
సింతఔిం నలటి లయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై, పలయతీమ యిింరల చటి ిం ాకయిం థరనినలై భ దా యేమాయౌూ ఉింటలింథి.
నుాభాణఔ నులల఼ ఫలిండెలల ాణేకిించి భూడె పలగలుింటలబ:
a) నులల఼ ఱలడాల్
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నులల఼ ఱలడాల్ అధేథి నదట పలఖింగ ఉింటలింథి. నులల఼ భ క నేజీలల యదరయణింగ థీనిని
ా యదరయణింగ కై యఔింగ ఉింటలబ. అయ యదరయణింగ
ఔనఽగపనవచఽచ. జీయత నౄభా ింథరల ఱలడాళ్ై
కిింథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలబ.:
చితాిం 1: నులల఼ ఫలిండెలలని పలగలు

i.

నౄభా సింస నేయవ

ii. నిభిెషీ నులల఼కి సింఫిందిించిన కొనిై ాణేఔ యవభలు కిింథి యధింగ:
 నులల఼ మజభాని నేయవ, చియవధరభా
 రటి న ణేథీ, చివభి రటి న భోజు ధరటకి వమసఽ
 నులల఼ థఔిం భభిమ నులల఼ ిందిం కలవవది
 నౄభా ఙేలన
 నతౄ ిం
 న఼ానేమిం నతౄ ిం
 న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙే కల వవది
 నుాయింబభబయ ణేథీ, భిఔుత ణేథీ భభిమ చివభి న఼నే
ా మిం ఖడెవర ణేథీ
 నులల఼ లాపలలణోధర లాథర లాపలలు లాఔధర
 ధరనేనీ నేయవ
 న఼ానేమిం ఙెయౌాింర యదరనిం – యభిిఔిం; అయ సింవతూయిం; ణెైభాలఔిం; ధృలయభీ; జీతిం నఽించి
తగిాించడిం థరుభ
 నులల఼ సింక – నులల఼ ింథరనికి సింఫిందిించిన యయషీ సింక ఔడర ఇథే.
iii. ఙెయౌాింరనలై నౄభా సింస యగెనిం. నౄభా ిందింలల ఇథి ఖ ిండెలా ఉింటలింథి.
iv. అదికభిఔ సింతఔ హద థర ఔయౌగిన యభి సింతఔిం, నులల఼ యిింర
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v. యనిఔ నౄభా అింఫ డ్సూఫేన్స చియవధరభా.
b) నుాభాణఔ నిఫింధనలు
నులల఼ ఫలిండెలలని భౄిండో పలగనిై నుాభాణఔ నులల఼ షయతేలణో తమాయవ ఙేరయవ. ాణే ఔింగ
నేనయౘబలేౄ తనించి, యదరయణింగ ఇయ అనిై జీయత నౄభా ింథరలలలనా ఉింటలబ. యటలల కొనిై
షయతేలు కల భినేతి , లింగిల్ న఼ానేమిం, లాథర పలఖయుభ బయతయ (లాపలలలల) నులల఼లు లాింట
కొనిై షయతేలు నిభిేషి యకల ింథరలఔు వభిౄించఔనుో వచఽచ. ఈ నుాభాణఔ షయతేలు ిందిం కిింద
వభిౄించఖల హఔుెలు, యరలష అదికభలు భభిమ ఇతయ నిఫింధనలనఽ నియుచియౄబ.
c) నిభిేషి నులల఼ నిఫింధనలు
నులల఼ ఫలిండె భూడో పలఖిం వకిౄఖత నులల఼ ింథరనికి ాణే కిించిన నిభిేషి నులల఼ నిఫింధనలనఽ ఔయౌగి
ఉింటలింథి. ఇయ ఫలిండె భ కింనలన
ై
భ థిాించఫడవచఽచ. లాథర జోడిింర యౄింలల ాణేఔింగ
ఙపనించఫడవచఽచ.
లాప్ూ అబన భిల త
 ేలలా అనఽఖరహకలిం, జరౄ ఙేమఫడని కలిం లాింట నుాభాణఔ నులల఼
నిఫింధనలనఽ ిందిం తయచా చటి ఫదే ింగ అింథిసౄ ఽనైటకీ యదరయణింగ కొనిై నిభిేషి నిఫింధనలు
నౄభా సింస , నౄభా థరయవ భధ ఔుథిభై నిభిేషి ింథరనికి అనఽసిందరనిం ఙేమఫడి ఉింటలబ.
ఉథరహయణ
ిందిం ఔుదఽయవచఔుధే సభమింలల ఖయౌిం కయణింగ ఒ భళళ్ భయణించవచచధే థరనిని నిభోదిింఙే
షయతే.
థీనికి సింఫిందిించిన సభఖర షయతేలు అదరమిం 13లల ాయౄ యించఫడరుబ.
ల఼ుమ భీక్ష 1
నదట న఼ానేమిం యయౕదఽ (FPR) థేనికి సింకైతింగ నిలుసఽౄింథి? ఫలగ కచిచతఫన
ై ఐచిచకనిై ఎించఽకోిండి.
I.

లేుచి భియౕలన కలిం భ గిలను
 ో బింథి

II. నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి ఇథి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
III. నులల఼ని ఇఔ యదఽె ఙేమలాయవ.
IV. నులల఼ ఔ నిభిేషి నఖదఽ యలువనఽ సింనుథిించఽఔుింథి.
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యభింశ్ిం


జీయత నౄభా సింస

నదట న఼ానేమిం యయౕదఽ (FPR) జఞభీ ఙేలన
 రడె నౄభా ిందిం

నుాయింబభవరతేింథి. FPR అధేథి నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.


నులల఼ ఫలిండె అధేథి నౄభాణో భ డిడిన అతింత భ కఫైన దయౄయేజు. నౄభా ఙేసఽఔునై యభిక,ి
నౄభా సింస కి భధ ఔుథిభిన ింథరనికి ఇథి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.



నుాభాణఔ నులల఼ ఫలిండె ాణేకిించి నులల఼ ఱలడాల్, నుాభాణఔ నిఫింధనలు, నులల఼లలని నిభిేషి
నిఫింధనలు అధే భూడె పలగలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.

కీలఔ థరలు
1. నదట న఼ానేమిం యయౕదఽ (FPR)
2. నులల఼ ఫలిండె
3. నులల఼ ఱలడాల్
4. నుాభాణఔ నిఫింధనలు
5. ాణే ఔ నిఫింధనలు
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ల఼ుమ భీక్ష జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
FPR అధేథి నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి యక్షిం.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
కిింథి దయౄయేజులలా ఏయ నౄభా సింస , నౄభాథరయవఔు భధ ిందిం ఔుథిభిిందనడరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి?
I.

ాతి నుదన తాిం

II. నులల఼ ఫలిండె
III. యవయణ తాిం
IV. కౄాబమ్ నూయిం
ాశ్ై 2
ఒ నిభిేషిఫైన నులల఼ ఫలిండెనఽ యౄను ింథిించడరనికి సింకిాషిఫైన పలషనఽ ఉయోగిించి, అథి సింథిఖేత
ఔలుఖజైలేౄ, థరనిని ఏ యధింగ భిఖణింఙరయౌ?
I.

నౄభా ఙేసఽఔునై యభికి అనఽఔలింగ

II. నౄభా సింస ఔు అనఽఔలింగ
III. నులల఼ని ఙెలా ుఫలటల కనిథిగ ాఔటింజైల, నౄభా ఙేలన
 యభికి వడీు ణో సయౘ న఼నే
ా మింనఽ తి భిగి
ఙెయౌాింఙరయౌూింథిగ నౄభా సింస ఆథేయించఫడెతేింథి.
IV. నులల఼ని ఙెలా ుఫలడె కనిథిగ ాఔటింజైల, నౄభా ఙేలన
 యభికి ఎలాింట వడీు లాఔుిండర న఼ానేమింనఽ తి భిగి
ఙెయౌాింఙరయౌూింథిగ నౄభా సింస ఆథేయించఫడెతేింథి.
ాశ్ై 3
నులల఼ ఫలిండెనఽ ఫలగ యవభిించఖల దే తి ని ఎింనఔ ఙేబ.
I.

ఇథి నౄభా ింథరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
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II. ఔింనలనీ నఽించి నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడింలల నౄభా థరయవ ఆసకిౄ వఔౄ భిచినిందఽఔు ఇథి యక్షింగ
నిలుసఽౄింథి.
III. ఫలింఔులు, ఫోా ఔయవా, ఇతయ పలఖయుభ సింస లణో వవహభిింఙే సభమింలల ఒ నౄభా సింస అనఽసభిింఙే
నులల఼ (దే తేలు)ఔు ఇథి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
IV. ఇథి నదట న఼ానేమిం ఙెయౌాింర సిందయౌింగ నౄభా సింస జఞభీ ఙేలే యయౕదఽ.
ాశ్ై 4
కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథి?
I.

నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి ాతి నుదన తాిం యొఔె అింగీకయిం యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.

II. నులల఼ నుాయింబఫైిందనడరనికి న఼ానేమిం అింగీకయిం యొఔె యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
III. నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి నదట న఼నే
ా మిం యయౕదఽ యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
IV. నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి న఼నే
ా మిం ధయ ఙెడిం(కోట్) అధేథి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
ాశ్ై 5
నదట న఼ానేమిం తభుత నౄభా సింస ల఼ుఔభిించిన తదనింతయ న఼ానేమింల కోసిం, ఔింనలనీ __________నఽ
జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి.
I.

భియృైవల్ న఼నే
ా మిం యయౕదఽ (రనభీెవన న఼ానేమిం యయౕదఽ)

II. భియి ో భైషన్స న఼నే
ా మిం యయౕదఽ (రనయవదే యణ న఼నే
ా మిం యయౕదఽ)
III. భీఇన్సయవయణ న఼ానేమిం యయౕదఽ (రనఃయన న఼నే
ా మిం యయౕదఽ)
IV. భినావల్ న఼నే
ా మిం యయౕదఽ (నయఔయణ న఼ానేమిం యయౕదఽ)
ాశ్ై 6
నౄభా ఙేలన
 వకిౄ అసలు నౄభా నులల఼ ఫలిండెనఽ నుో గపటలిఔుింటే ఏిం జయవఖ తేింథి?
I.

ింథరనికి ఎలాింట భాయవలు ఙేమఔుిండర నౄభా సింస ఒ నకియ్ నులల఼ని జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి.

II. నౄభా ిందిం భ గిింరనఔు వసఽౄింథి.
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ ాసౄ ఽత ఆభోఖ ాఔటనల నుాతి థిఔన కొతౄ నిమభ, నిఫింధనలణో ఒ నఔలు నులల఼ని
నౄభా సింస జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి.
IV. కోయవి ఆథేరల తభుత భాతాఫే ింథరనికి ఎలాింట భాయవలు ఙేమఔుిండర, ఒ నఔలు నులల఼ని నౄభా
సింస జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి.
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ాశ్ై 7
కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథో ఙెిండి?
I.

నులల఼ దయౄయేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అబణే పలయత భ దాణ చటి ిం
ాకయిం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌూన అవసయిం లాదఽ.

II. నులల఼ దయౄయేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అబణే పలయత భ దాణ చటి ిం
ాకయిం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌూ ఉింటలింథి.
III. నులల఼ దయౄయేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సింతఔిం ఙేమాయౌూన అవసయిం లాదఽ. అబణే పలయత
భ దాణ చటి ిం ాకయిం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌూ ఉింటలింథి.
IV. నులల఼ దయౄయేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సింతఔిం ఙేమాయౌూన అవసయిం కనీ, పలయత భ దాణ చటి ిం
ాకయిం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌూన అవసయిం కనీ లాదఽ.
ాశ్ై 8
కిింథి యటలల ఒ నుాభాణఔ నౄభా నులల఼ ఫలిండె నదట పలఖింగ నియౌఙేథి ఏథి?
I.

నులల఼ ఱలడాల్

II. నుాభాణఔ నిఫింధనలు
III. నిభిేషి నులల఼ నిఫింధనలు
IV. కౄాబమ్ దే తి 
ాశ్ై 9
ఒ నుాభాణఔ నౄభా నులల఼ ఫలిండెలల, నుాభాణఔ షయతేల యపలఖిం కిింథి యటలల థేనిని ఔయౌగి ఉింటలింథి?
I.

నుాయింబ ణేథీ, భిఔుత ణేథీ భభిమ చివభి న఼నే
ా మిం ఖడెవర ణేథీ

II. ధరనేనీ నేయవ
III. ిందిం కిింద వభిౄించఖల హఔుెలు, యరలష అదికభలు భభిమ ఇతయ నిఫింధనలు
IV. అదికభిఔ సింతఔిం థరయవ సింతఔిం భభిమ నులల఼ యిింర.
ాశ్ై 10
―ిందిం భలే సభమింలల ఖయౌిం కయణింగ ఒ భళళ్ ఙరవర సింబయించఖలదని ఎదఽయవ చాలే భిల తి 
 ని
నియభిించఖల షయతే‖ నుాభాణఔ నులల఼ ఫలిండెలలని ఏ యపలఖిం కిింద ను ిందఽయచఫడెతేింథి?
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I.

నులల఼ ఱలడాల్

II. యదరయణ నిఫింధనలు
III. నుాభాణఔ నిఫింధనలు
IV. నిభిేషి నులల఼ నిఫింధనలు

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం II.
నులల఼ ఫలిండె అధేథి నౄభా సింస , నౄభా థరయవ భధ ఔుథిభన
ి ింథరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄింథి.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం I.
ఒ నిభిేషిఫన
ై నులల఼ ఫలిండెనఽ యౄను ింథిించడరనికి సింకిాషిఫైన పలషనఽ ఉయోగిించి, అథి అనఽభాధరనిై
ఔలుఖజైలేౄ, అథి యదరయణింగ నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి అనఽఔలింగ భిఖణించఫడెతేింథి.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం I.
నులల఼ ఫలిండె అధేథి నౄభా ింథరనికి యక్షిం కఖలదఽ.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం III.
నదట న఼ానేమిం యయౕదఽ అధేథి నులల఼ ిందిం నుాయింబఫైిందనడరనికి యక్షిం.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం IV.
నదట న఼ానేమిం తభుత నౄభా సింస ల఼ుఔభిింఙే తదనింతయ న఼ానేమింలకోసిం, ఔింనలనీ భినావల్ న఼ానేమిం
యయౕదఽనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి.
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జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం I.
నౄభా ఙేలన
 వకిౄ తన అసలు జీయత నౄభా నులల఼ ఫలిండెనఽ నుో గపటలిఔుింటే, నౄభా సింస ింథరనికి ఎలాింట
భాయవలు ఙేమఔుిండర నఔలు నులల఼ని జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం II.
నులల఼ ఫలిండెనలై అదికయఔింగ అయవోలెైనయయవ సింతఔిం ఙేల, పలయత భ దాణర చటి ిం ాకయిం భ దా యేమాయౌ.
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం I.
నులల఼ ఱలడాల్ అధేథి ఒ నుాభాణఔ నౄభా నులల఼లల నదట పలఖింగ నిలుసఽౄింథి.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం III.
నౄభా నులల఼ ఫలిండెలలని నుాభాణఔ షయతేల యపలఖిం ిందిం కిింద వభిౄించఖల హఔుెలు, యరలష
అదికభలు, ఇతయ నిఫింధనలనలై సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలింథి.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం IV.
―ిందిం భలే సభమింలల ఖయౌిం కయణింగ ఒ భళళ్ ఙరవర సింబయించఖలదని ఎదఽయవ చాలే భిల తి 
 ని
నియభిించఖల నిఫింధన‖ నుాభాణఔ నులల఼ ఫలిండెలలని నిభిేషి నులల఼ నిఫింధనల యపలఖిం కిింద
ను ిందఽయచఫడెతేింథి.
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అదరమిం 14
డరఔుఫింటేషన్స-నులల఼ దశ్- II
అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమింలల, నులల఼ ఫలిండెలల ను ిందఽయచిన నిఫింధనలు భనిం చభిచించనఽధరైిం. ఈ అదరమింలల
చభిచించనఽనై నిఫింధనలలా అనఽఖరహథినభ లు, నులల఼ కలాతీతిం, కనుడెకోవడిం తథితభలఔు సింఫిందిించి
కొనిై భ కఫైన నిఫింధనలు ఔడర ఉధరైబ.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. నులల఼ షయతేలు భభిమ యరలష అదికయభ లు
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A. నులల఼ షయతేలు, యరలష అదికయభ లు
1. అనఽఖరహ థినభ లు
న఼ానేమింలనఽ ఇట ణేథీ వయఔు ఙెయౌాించి, నులల఼ అభలులల ఉిండే క్షింలల ాతి  జీయత నౄభా ిందిం
భయణరనింతయ ాయోజధరలనఽ అింథిించడరనికి ఔటలిఫడేలా నిఫింధనలు ఉింటలబ. ―అనఽఖరహ కలిం ‖ షయతే
న఼ానేమిం ఫకబ డిన తభుత ఙెయౌాింరనఔు నులల఼థరయవఔు అదనర సభమిం ఇసఽౄింథి.
భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ
అనఽఖరహ కలిం నుాభాణఔ నిడియ ధృల భోజులు లాథర 31 భోజులు. న఼ానేమిం ఙెయౌాింరకోసిం నియృబించిన ఖడెవర
ణేథీ భయవసట భోజు నఽించి అనఽఖరహ కలిం భోజులు లెకిెించఫడవచఽచ. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర జయని కయణింగ
కలాతీతఫైన నులల఼ని అనఽఖరహకలింలల అభలులల ఉింఙేిందఽఔు ఈ నిఫింధన యలు ఔయౌసఽౄింథి.
ఔయేళ్, న఼నే
ా మిం ఫకబ అలాగై నియౌచి ఉిండి ఈ కలింలల నులల఼థరయవ చనినుో ణే, నౄభా సింస భయణరనింతయ
ాయోజధరలఔు అింథిింఙే య భ ్నఽించి న఼ానేమిం య భ ్నఽ తగిాించఽఔుింటలయవ. అనఽఖరహ కలిం ూయౄ బన
తభుత

ఔడర

న఼నే
ా మింలనఽ

ఙెయౌాించఔుిండర

అలాగై

నియౌచి

ఉింటే,

నులల఼

కలాతీతఫైింథిగ

భిఖణించఫడెతేింథి. కఫటి భయణరనింతయ ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూన ఫలధత నౄభా సింస నలై ఉిండదఽ.
జరౄ ఙేమఫడిన నిఫింధనల కిింద వభిౄించఖల య భ ్ భాతాఫే ఙెయౌాించఫడెతేింథి. కఫటి నౄభాథరయవ
అనఽఖరహ కలింలల ఉచిత నౄభానఽ ను ిందఽణరయని ఙెవచఽచ.
2. కలాతీతిం భభిమ రనయవదే యణ/రనయవజీె విం
అనఽఖరహ కలిం లలర న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాించఔుింటే, నులల఼ కలాతీతిం కవచచధే యషమానిై భనిం ఇథివయకై
చారిం. యబ యయౄ ఏనేటింటే ఆచయణీమింగ రశ్ుతఫైన జీయత నౄభా ింథరలనీై కలాతీతఫైన నులల఼ల
రనయవదే యణ (రనయవజీె యనిై)నఽ అనఽభతి సఽౄధరైబ.
నియుచనిం
రనయవదే యణ అధేథి న఼ానేమింలు ఙెయౌాించని కయణింగ లాథర జరౄ ఙేమఫడిన నిఫింధనలు యేట కిింథెధ
ై ర
యదె బన నులల఼ని అభలలాకి ణెఙేచిందఽఔు ఒ జీయత నౄభా సింస అనఽసభిింఙే ాకిరమ.
అబనటకీ, నులల఼ రనయవదే యణ అధేథి నౄభా ఙేలన యభి నుయౌట ఫేషయతే హఔుెగ ఉిండదఽ. థరనిని కిింథి
నిభిేషి షయతేలణో భాతాఫే ూభిౄ ఙేసఽకోవచఽచ.:
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i.

నౄభాథరయవ కోసిం భిస్కెలల ఎలాింట నలింర ఉిండదఽ: నులల఼ రనయవదే యణ పయౌతింగ నౄభా సింస కి
భిస్కెలల నలింర ఉిండదఽ.

ii. భిజయవు యౄఔలన: నులల఼థరయవ వడీు ణో నుటల ఎలాింట కలాతీత న఼నే
ా మింల నణరౄనిై ఙెయౌాింఙరయౌ
అింటే, ఆ నతౄ ిం, నులల఼ కలాతీతిం కఔుింటే సిఱిించఫడే నిలు య భ ్ ఎింత ఉింటలింథో , అింణే నిలు
య భ ్ జభ అబయింత.
iii. నిభిేషి కలిం భిదిలలర దయకాసఽౄ రనయవజీె విం: ఇలాింట రనఃయన కోసిం నిఫింధనలలల నేభపెనై
కల భినేతి లలర రనయవజీె వన దయకాసఽౄనఽ నులల఼ మజభాని ూభిౄ ఙేమాయౌ. పలయత థేశ్ింలల
నిభిేషి కలభిది లలర, అింటే కలాతీతిం అబన ణేథి నఽిండి ఐథేళ్ా లలర రనయవదే యణ ాపలయతిం
కయయౌ.
iv. నియింతయ నౄభా యోఖత యొఔె సింతినౄ ఔయ యక్షిం: నియింతయిం నౄభా ఙేమఖల అయోత నౄభాథరయవఔు
ఉిందని ణెయౌనే సింతినౄ ఔయౌగిింఙే యక్షానిై నౄభా సింస ఔు అింథిింఙరయౌ. యళ్ా ఆభోఖిం సింతినౄ ఔయింగ
ఉిందని ఙెడఫే కఔ, ఆభిఔ భఫడి, ధృైతి ఔ యలువలు ఖణనీమింగ క్షీణించలాదని ఔడర సింతినౄ
ఔయౌగిింఙరయౌ.
v. వడీు ణో నుటల ఖడెవర భ గిలన
 న఼నే
ా మింల ఙెయౌాింర: ాతి  న఼ానేమిం ఖడెవర ణేథీ నఽించి ఖడెవర
భ గిలన అనిై న఼ానేమింలనఽ వడీు ణో నుటల నులల఼ మజభాని ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయభ ింథి.
vi. ఫకబ డిన యవణిం ఙెయౌాింర: ఫకబ డిన నులల఼ యవణరనిై నౄభా థరయవ ఙెయౌాింఙరయౌ. లాథర అభలలా
ఉనై యవణ ఫకబల కయణింగ నియౌచినుో బన యటని రనయవదే భిించఽకోయయౌ.
నలై షయతేలనిైటలలనా ఫహుర అతింత భ కఫైనథి రనయవజీె విం సభమింలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి
అవసయఫన
ై యక్షిం.

కోయవఔుింటలనై యక్షిం యఔిం ఆమా వకిౄఖత నులల఼ భిల త
 ేలనైద ఆదరయడి

ఉింటలింథి. ఙరలా తఔుెవ కలిం నులల఼ కలాతీతఫైన భిల తి 
 లల ఉింటే, నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి ఎలాింట
యక్షాదరయిం లాఔుిండర లాథర భించి ఆభోఖింణోధే ఉనైటలి నౄభాథరయవ నఽించి ధియఔయణ అిందఽఔుధేలా యదరయణ
ాఔటననఽ భాతాఫే ల఼ుఔభిించి, నులల఼ని నౄభా సింస రనయవదే భిించవచఽచ.
కొనిై నిభిేషి భిల త
 ేల కిింద నౄభా సింస కి యృద
ై  భీక్షనఽ లాథర నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి సింఫిందిించిన
యక్షిం కయయౌూ భవచఽచ:
i.

అనఽఖరహ కలిం ఙరలా కలిం కిిందటే భ గిల, నులల఼ సఽభాయవ ఏడరథి కలింగ కలాతీత లతి లల
ఉనై సిందయౌింలల.
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ii. భభో సిందయౌిం ఆభోఖిం లాథర ఇతయ సభస ఉిండవచచని నౄభా సింస ఔు ఏయడే అనఽభానిం. నౄభా
ఙేలన
 య భ ్ లాథర నులల఼ భ క యలువ ఙరలా ఎఔుెవగ ఉిండే క్షింలల ణరజఞ యృద
ై  భీక్ష అవసయిం
ఉిండవచఽచ.
నులల఼ రనయవజీె విం కోసిం నులల఼థరయవ నలదె నతౄ ింలల డఫ ో (నుత న఼ానేమిం ఫకబలు, వడీు )ని ఙెయౌాింఙరయౌూ
వఙేచ భిల తి 
 ఉనైిందఽన, అసలు నులల఼ని రనయవజీె విం ను ింథేలా ఙేమడభా లాదింటే ఒ కొతౄ నులల఼ని
కొనడిం భించిథర అధే యషమింనలై ాతి  నులల఼థరయవ నియృ మిం తీసఽకోయయౌ. రనయవజీె వఫే ఙరలావయఔు
ాయోజనఔయిం. ఎిందఽఔింటే, కొతౄ నులల఼ కొధరలింటే రనయవజీె విం ణేథీలల నౄభా థరయవకి నిిండిన వమసఽ
నుాతి థిఔన అదిఔ న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
a) నులల఼ రనయవజీె వ చయలు
నులల఼ రనయవజీె యనిై ూభిౄ ఙేమడరనికి కొనిై భాభాలనఽ భనిం ఇరడె భియౕయౌథరెిం. యదరయణింగ,
నదట ఙెయౌాించని న఼నే
ా మిం ణేథీ నఽించి నిభిేషి కలిం (ఐథేళ్ా ై అనఽఔుింథరిం) లలర రనయవజీె విం
ఙేమాయౌూఉింటే ఆ కలాతీత నులల఼ని భనిం రనయవజీె యింజైసఽకోవచఽచ.
i.

యదరయణ రనయవజీె విం

న఼ానేమిం ఫకబలనఽ వడీు ణో నుటల ఙెయౌాించి, రనయవజీె యింజైసఽకోవడరనిై యదరయణ యౄిం అని
అింటలయవ. థీనిని యదరయణ రనయవజీె విం అని నలుయౄయవ. నులల఼ సభౄిండర్ యలువనఽ సింనుథిించినరడె
ఇథి అభలలాకి వసఽౄింథి. నౄభా సింస ఆభోఖ లతి  ాఔటన లాథర యృైద భీక్ష లాింట నౄభా ఙేమఖల
యోఖతకి సింఫిందిించిన ఇతయ యక్షాదరభనిై కోయవతేింథి.
ii. ాణే ఔ రనయవజీె విం
భూడేళ్ా ఔధరై తఔుెవ కలిం వయఔు నులల఼ నడచి ఉిండి, ఔనీస సభౄిండర్ యలువనఽ (జభ అబన
నిలులు లాథర నఖదఽ యలువ ఙరలా తఔుెవగ ఉింటే) సింనుథిించఔుిండర, కలాతీత సభసమిం ఎఔుెవగ
ఉింటే? అనగ న఼ానేమిం ఙెయౌాించని ణేథీ నఽించి ఏడరథి లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ సభమిం తభుత
రనయవజీె విం కోసిం వఙేచ భిల త
 ేలలా ఏిం ఙేమాయౌ?
థరనిని రనయవజీె యింజైమడరనికి ాణే ఔ రనయవజీె విం అని నయౌఙే థఔిం ఔ భాయా ిం. (ఉథరహయణఔు అథి
ఎల్.ఐ.ల ఆఫ్ ఇిండిమాలల అభలులల ఉింథి). ఇఔెడ కలాతీతఫైన నులల఼ నుాయింబిం అసలు ణేథక
ీ ి భౄిండె
సింవతూభల లలర నుాయింబ ణేథీ ఉిండేలా ఒ కొతౄ నులల఼ని భలనటలి ఉింటలింథి. నులల఼ తీసఽఔునై
సభమింలల కొనిై జీయణరలఔు వభిౄింఙే అసలు నిభిేషి కలావదిని భిఔు ణేథీ థరటభదఽ.
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ఉథరహయణ
అసలు నులల఼ 40 ఏళ్ా వమసఽలల తీసఽకోఫడి, కొతౄ నుాయింబ ణేథీ 42 ఏళ్ా వమసఽలల అబణే భభిమ ఆ
నులల఼ అయయృై ఏళ్ా వమసఽ ఔలాా భ గిింఙరయౌూన కల భినేతి లల ఉింటే రనయవజీె వ నులల఼ కలభినేతి 
ఇయయృై నఽించి థెెనినేథేళ్ాఔు ఔుథిించఫడెతేింథి. నుత న఼నే
ా మిం, కొతౄ న఼నే
ా మిం భధ ణేడరనఽ థరనికి
సింఫిందిించి ఙెయౌాింఙరయౌూన వడీు ణో నుటల ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
iii. యవణ సళత రనయవజీె విం
యవణింణో ఔడిన రనయవజీె వింగ ఎల్.ఐ.ల, భభిమ ఇతయ ఔింనలనీల వదె రనయవజీె విం కోసిం భూడో
యదరనిం ఔడర అిందఽఫలటలలల ఉింథి. ఇథి కైవలిం రనయవజీె విం భాతాఫే కదఽ ఇిందఽలల భౄిండె యకల
లాయథేయలు ఉధరైబ:
 ఏఔకలింలల యవణిం భింజూయవ భభిమ
 నులల఼ రనయవజీె విం
న఼ానేమిం ఫకబలు భభిమ వడీు ని యదరయణ రనయవజీె విం కిింద లెకిెయౄయవ. రనయవజీె వ ణేథీ ధరటకి
నులల఼ కిింద ను ిందడరనికి యోఖత ఔయౌగిన యవణిం ఔడర నిభేభిించఫడెతేింథి. ఈ యవణరనిై రనయవజీె వ
ాయోజధరల కోసిం భిఖణింఙే య భ ్గ ఉయోగిించఽకోవచఽచ. న఼ానేమిం ఫకబలు, వడీు కోసిం యవణిం
థరుభ సయవెఫలటల ఙేలన
 తభుత ఔడర ఇింక ఏథెైధర య భ ్ నేగియౌ ఉింటే, అథి నులల఼థరయవఔు
ఙెయౌాించఫడెతేింథి. సషిింగ ణెలుసఽకోయయౌూన యషమఫేనేటింటే, రనయవజీె వ ణేథీ ధరటకి సభౄిండర్
యలువనఽ

సింనుథిించఽఔునై

నులల఼లఔు

భాతాఫే

యవణ

సదఽనుమిం

భభిమ

రనయవజీె విం

అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
iv. యబథర రనయవజీె విం
చివయగ, నులల఼థరయవ న఼నే
ా మిం ఫకబలనఽ నలదె నతౄ ింలల ఙెయౌాింఙే లతి లల కనీ, ాణేఔ రనయవజీె వ
థఔిం కిింద నులల఼ రనయవజీె యింజైసఽఔుధే భిల తి 
 లల కనీ లానరడె యబథర రనయవజీె విం
అనఽభతి ించఫడెతేింథి. ఇలాింట సిందయౌింలల యదరయణ రనయవజీె వ థఔిం కిింద న఼నే
ా మిం ఫకబలు
యదరయణ దె తి లలధే లెకిెించఫడెణరబ.
ఙెయౌాింఙే యదరధరనిై ఫటి (ణెైభాలఔిం లాథర అయ సింవతూయిం), నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఔ అయ సింవతూయిం లాథర
భౄిండె ణెైభాలఔ న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాింఙరయౌూ భవచఽచ. ఙెయౌాింఙరయౌూన నేఖణర ఫకబలనఽ ాసౄ ఽత నులల఼
యభిికోతూవ ఏడరథి భభిమ ఆ తభుత భౄిండె ూభిౄ నులల఼ యభిికోతూయలు సయౘ భౄిండె సింవతూభలు
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లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ కలానికి న఼ానేమిం ఖడెవర ణేథల
ీ లల బయషత్ న఼నే
ా మింలణో ఔయౌన ఙెయౌాింఙే
యధింగ యసౄ భియౄ యవ. అబణే రనయవజీె వ సభమింలల నులల఼ కిింద ఎలాింట యవణ ఫలకీ ఉిండభదధే షయతే
యదిించఫడవచఽచ.
భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ
కలాతీత లతి లల నులల఼లు ఉిండడిం వలా నౄభా సింస ఔు కనీ, నులల఼థరయవఔు కనీ ఫేలు ఙేలే అవకశ్ిం
లానిందఽన కలాతీత నులల఼ల రనయవజీె విం అధేథి జీయత నౄభా సింస లు చఽయవగా నుోా తూళింఙరలని
కోయవఔుధే ఒ భ కఫన
ై లేయ కయఔరభభ .
3. జరౄ కని –నిఫింధనలు
పలయతీమ నౄభా చటి ిం (లలక్షన్స 113) కిింద ను ిందఽయచిన కధొఔ భ కఫన
ై నిఫింధన ఏనేటింటే,
తదనింతయ న఼నే
ా మింల ఙెయౌాింర థరుభ ూభిౄ యబలల తభ నులల఼లనఽ నిలఫటలికోలాని భిల త
 ేలలా ఔడర
అథి (ఆ నిఫింధన) నులల఼థరయవలఔు కొనిై ాయోజధరలనఽ లనింఙేటటల
ా ఙేసౄ ఽింథి. ఇఔెడ వభిౄింజైసౄ ఽనై
తయెిం ఏనేటింటే, నులల఼ కిింద జభ అబన నఖదఽ యలువనఽ నులల఼థరయవ కౄాబమ్ ఙేసఽకోవచఽచ.
పలయతథేశ్ింలల ఉనై చటి ిం ాకయిం ఔనీసిం వయవసగ భూడె సింవతూభలు న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాలేౄ, ఆ నులల఼
తనిసభిగ సభౄిండర్ యలువనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి. నులల఼ని సభౄిండర్ ఙేమఔుింటే, తగిాించిన ఙెయౌాింర యలువణో
ఒ నులల఼గ అథి భిఖణించఫడెతేింథి. నులల఼ నిఫింధనలు యదరయణింగ చటి ిం ాకయిం ఉనై థరనిఔధరై
భభిింత ఉథరయఫైన సభౄిండర్ యలువనఽ అింథియౄ బ.
a) సభౄిండర్ యలువలు
జీయత నౄభా సింస లు యదరయణింగ యయధ సిందభౌలలా సభౄిండర్ యలువలనఽ జఞనృణర భిఙే ఙరర్ినఽ,
సభౄిండర్ యలువలనఽ లెకిెించడిం కోసిం ఉయోగిింఙే దే తి ని ఔయౌగి ఉింటలబ. ఈ సాతాిం నౄభా యఔిం
భభిమ

ధఔిం, నులల఼ వమసఽ, నులల఼ న఼ానేమిం ఙెయౌాింర కలిం నిడియని భిఖణనలలకి

తీసఽఔుింటలింథి. సభౄిండర్ ఙేసౄ ఽనై సభమింలల నులల఼థరయవ ఙేతి కి అింథే యసౄ వ నఖదఽ నతౄ ిం నులల఼లల
సాచిించిన సభౄిండర్ యలువ ఔధరై ననైింగ ఉిండవచఽచ.
థీనికి కయణిం ఙెయౌాించిన యలువల జోడిింరలు, ఫో నస్కలు లాథర డియడెిండ్స నణరౄలు, భ ిందఽగ ఙెయౌాించిన
న఼ానేమింలు లాథర న఼నే
ా మింలలల కాయలు, నులల఼ యవణరలు నదలఖ నయ నైఔు నుానౄ ింఙే సభౄిండర్ యలువ
నఽించి ఔడిఔలు, తీలయేతలఔు థరభి తీమవచఽచ. నులల఼థరయవ అింతి భింగ ల఼ుఔభిింఙేథి ఒ నిఔయఫన
ై
సభౄిండర్ యలువ. సభౄిండర్ యలువ అధేథి ఙెయౌాించిన యలువలల కొింత రతింగ ఉింటలింథి.
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ఙెయౌాించిన న఼నే
ా మింల రతింగ వఙేచ సభౄిండర్ యలువనఽ గయింటీడ్స సభౄిండర్ యలువ అని అింటలయవ.
b) నులల఼ యవణరలు
నఖదఽ యలువనఽ నుో ఖ ఙేసఽఔుధే జీయత నౄభా నులల఼లు నులల఼ నఖదఽ యలువనఽ యవణిం కోసిం యౘనైగ
ఉయోగిించఽకోవడిం థరుభ, డఫ ోనఽ యవణింగ ను ింథే హఔుెనఽ నులల఼థరయవఔు భింజూయవ ఙేలే నిఫింధన
ఔయౌగి ఉధరైబ. నులల఼ యవణిం యదరయణింగ నులల఼ సభౄిండర్ యలువలల కొింత రతిం (అింటే 90రతిం)
వయఔు భినేతిం ఙేమఫడెతేింథి. నులల఼థరయవ యవణరనిై తన య ింత కాణరనఽించి తీసఽఔుింటలధరైడని
ఖ యవౄించఽకోయయౌ. నులల఼ సభౄిండర్ ఙేలేౄ, ఆమన లాథర ఆఫ ఆ య భ ్నఽ ను ిందడరనికి అయవోలుగధే
ఉింటలయవ.
అలాింట సిందయౌింగ, ఎటలా ననా, నౄభా ఔడర యదఽె ఙేమఫడెతేింథి. థీనికి ఫదఽలుగ నులల఼ నైద
యవణిం తీసఽకోవడిం

థరుభ నులల఼థరయవలు తభ అవసభనిై తీయవచకోవడఫే కఔుిండర నౄభా

ాయోజధరనిై ఔడర ను ిందవచఽచ. నౄభానఽ సజీవింగ ఉించఽతధే నిధఽలనఽ య భ ్ ఙేసఽఔుధే యలునఽ
ఔడర ఒ యవణిం అింథిసౄ ఽింథి. యవణిం అధేథి అతవసయ నిధఽలు కయయౌూ వచిచన భిల త
 ేలలా భనిం
ఔా బింటలఔు (కాణరథరయవఔు) తీసఽకోయలని లనూయవూ ఙేలేథి కనీ అతడె లాథర ఆఫనఽ నై ఔా బింటలగ
అలాగై నిలఫటలికోయలని కోయవఔుధేథి.
యదరయణ యణజ యవణింణో నుో యౌచణే, నులల఼ యవణిం భౄిండె యషమాలలా యేయవ డెతేింథి:
నులల఼ యవణిం

యణజ యవణిం

యవణిం తి భిగి ఙెయౌాింఙరలని చటి ఫదె ఫైన ఫలధత ఉిండదఽ:

యణజ

యవణిం

నులల఼ మజభాని యవణరనిై తి భిగి ఙెయౌాింఙరయౌూన చటి ఫదే ఫన
ై
యవణథరత
ా ణరభ ఎించఽఔునై సభమింలల ఏయయవసఽౄింథి.
ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉిండడె. యళ్ై

యవణ

ల఼ుఔయౄ -

సింఫిందరనిై
ఇిందఽలల

యవణ

యవణిం నణరౄనిై కనీ, నుక్షిఔింగ కనీ ఙెయౌాించవచఽచ. యవణిం తి భిగి ల఼ుఔయౄ తనిసభిగ యవణథరతఔు
ఙెయౌాించఔుింటే, నౄభా సింస ఆ ఫకబ డిన యవణిం నణరౄనిై, వడీు ని య భ ్

ఙెయౌాింఙరయౌూన

యభికి ఙెయౌాింఙరయౌూన నులల఼ ాయోజనిం నఽించి తీలయేయౄ యవ.

చటి ఫదె ఫన
ై ఫలధత ఉింటలింథి.

యవణ తనిఖీ అవసయిం లాదఽ:

యవణ

ల఼ుఔయౄ

యవణ

ఙెయౌాింర

నౄభా సింస యసౄ వింగ తన య ింత నిధఽలనఽ నులల఼థరయవఔు ఇవుడిం యభభూనిై యవణ థరత ూభిౄగ
లాదఽ కఫటి , నులల఼థరయవ యవణిం కోసిం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై భీక్షియౄ యవ.
సభమింలల అతనినలై యవణ ఙెయౌాింర యభయ ూ తనిఖీ ఙేమాయౌూన
అవసయిం ఉిండదఽ. యవణిం అయోత ఔయౌగిన నణరౄనిై (అింటే నలన
ై
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నేభపెనైటలి సభౄిండర్ యలువలల 90 రతిం) థరటఔుిండర ఉింథర అని
భాతాఫే నౄభా సింస చాసఽకోయయౌూ వసఽౄింథి.
నౄభా సింస తభ యదరనింలల పలఖింగ ఎటఔరడె ఇలాింట యవణరలనలై నిఫింధనలు భభిమ
షయతేలనఽ

భాభైచ హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి. యవణరనిై భింజూయవ ఙేమడరనికి నులల఼ని యౘనైగ

ఉించఽతేనైిందఽన, నులల఼ని నౄభా సింస ఔు అనఽఔలింగ సభయణ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా థరయవ
చనినుో బనరడె నౄభా య భ ్నఽ ల఼ుఔభిించడరనికి భభపఔభిని నులల఼థరయవ

నిమనేలేౄ , ఈ

ధరనేధేషన్సనఽ ఆ తభుత నులల఼లల ఙేలే అలలైన్సఫింట్ థరుభ యదఽె ఙేమలాయవ.
నులల఼లలని ధరనేనీ హఔుె నౄభాథరయవ ాయోజనిం ఉనైింతఫేయ ాపలవిం అవరతేింథి.
ఉథరహయణ
నులల఼ కిింద ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ిం భయణరనింతయ కౄాబమ్ యౄ. 2.5 లక్షలుగ ఉిండే యధింగ అయవెన్స ఒ
జీయత నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేరడె. నులల఼ కిింద అయవెన్స నతౄ ిం ఫకబ యవణిం, వడీు ఔయౌన యౄ. 1.5
లక్షల వయఔు ఉింటలింథి.
ఇలాింట భిల త
 ేలలా అయవెన్స చనినుో ణే, ఆమన నేభపెనై ధరనేనీ (నిమఔుౄడె)నేగియౌన యౄ. లక్షనఽ
ను ిందడరనికి అయవోలు కఖలడె.
నౄభా సింస లు యదరయణింగ నులల఼ యవణరలనలై వడీు యదియౄ బ. యటని ఆయవ ధృలలకోయభి, లాథర ఏడరథికోయభి
ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. వడీు ఙరభీెలు ఙెయౌాించని క్షింలల అయ నులల఼ యవణింలల పలఖభవరణరబ, అలాగై
ఫకబడిన యవణింలల ఙేయచఫడెణరబ.
న఼ానేమింలు సకలింలల ఙెయౌాించఫడి, నులల఼ అభలులల ఉనైింతకలిం యదరయణింగ ఈ జభ అబన నఖదఽ
యలుయే యవణరనిై, వడీు ఙరభీెలనఽ ఙెయౌాించడరనికి సభినుో తేింథి. అబణే, నులల఼ కలాతీతఫన
ై లతి లల ఉిండి, కొతౄ
న఼ానేమింలు వసాలు కఔనుో ణే ఫకబ యవణిం, ఙెయౌాించని వడీు (నతౄ అర) ఔయౌన, నులల఼ నఖదఽ యలువ
నతౄ ిం ఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండే భిల తి 
 ఏయడఖలదఽ.
నౄభా సింస అలాింట భిల తి 
 ని అనఽభతి ించదనైథి సఽసషిిం. ఇలాింట భిల తి 
 తలెణేౄ భ ింథే, నౄభా
సింస లు యదరయణింగ “భ ిందఽగధే భ గిింఙే చయ” అధే చయనఽ ఙేడెణరబ. భ ిందఽగ భ గిింఙే చయనఽ
ఙేటి ఫో తేధరైభధే యషమానిై నులల఼థరయవఔు ణెయౌనేలా ధనటీసఽ ింనించఫడెతేింథి. నులల఼ యదఽె ఙేమఫడి,
నేగియౌన నఖదఽ యలువనఽ యవణరనికి, ఙెయౌాింఙరయౌూన ఫకబకి సయవెఫలటల ఙేమఫడెతేింథి. ఏథెైధర అదనర
య భ ్ ఉింటే, అథి నులల఼థరయవఔు ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
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4. ాణే ఔ నులల఼ నిఫింధనలు భభిమ అింగీకభలు
a) ధరనేధేషన్స
i.

ధరనేధేషన్స అధేథి జీయత నౄభాథరయవ తన భయణరనింతయభ , జీయత నౄభానతౄ భ నఽ, నౄభా
సింస ఙెయౌాించడరనికి, ాతి నుథిింఙే వకిౄ లాథర వఔుౄల నేయా వ.

ii. నౄభా థరయవ ఔయవ లాఔ అింతఔధరై ఎఔుెవ భింథిని తభ ధరనేనీలుగ నిమనేించఽకోవచఽచ.
iii. ధరనేనీలఔు ఙెలా ుఫలటల య భ ్ ింనణీని ను ిందఖల హఔుె ఉింటలింథి. థరనికి సింఫిందిించిన
హఔుె ఔయౌగిన యభి తయరన ధయ్ఔయౄ గ య భ ్నఽ బదాభిఙే హఔుె
iv. నులల఼ కొధే సభమింలల అబధర, ఆ తభుత అబధర ధరనేధేషన్స ఙేమవచఽచ.
v. నౄభా చటి ిం 1938లలని లలక్షన్స 39 కిింద, తభ య ింత జీయతిం నైద నులల఼ తీసఽఔునై వకిౄ తభ
భయణిం సిందయౌింగ నులల఼ య భ ్నఽ ల఼ుఔభిించడరనికి ఔ వకిౄ లాథర వఔుౄలనఽ ధరనేధేట్
ఙేసఽకోవచఽచ.
నులల఼లల భభో ఎిండరయవూఫింటల ఙేమడిం థరుభ ధరనేధేషన్సనఽ భాయచవచఽచ.
భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ
ధరనేధేషన్స అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినుో ణే, నులల఼ య భ ్నఽ ల఼ుఔభిింఙే హఔుెనఽ భాతాఫే
ధరనేనీకి ఇసఽౄింథి. కౄాబమ్ ూభిౄ (లాథర నుక్షిఔిం) యషమింనలై ధరనేనీకి ఎలాింట హఔుె ఉిండదఽ.
ధరనేనీ ఫన
ై ర్గ ఉిండే భిల త
 ేలలా, నులల఼థరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.
ఇలా నిమనేతేలెైన వకిౄ నిమనేతేడిగ ని ఙేలేిందఽఔు తన అింగీకభనిై ణెలురత, నులల఼
ఫలిండెనలై తన సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ధరనేనీకి ఫైధరభిటీ తీభిన సభమింలల నిమనేతేలు తభ
హద థరనఽ కోలలణరయవ. జీయతనౄభా ను ింథిన వకిౄ ఏ సభమింలల అబధర నిమనేతేడిని భాయచవచఽచ.
నిమనేతేడిగ నేభపెనఔ, ధరనేనీ ఫైనర్ అబణే, భయణరనింతయ కౄాబమ్ నులల఼థరయవ యొఔె చటి ఫదే
యయసఽలఔు ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
ఔభి ఔధరై ఎఔుెవ భింథి ధరనేనీలనఽ నిమనేించి ఉింటే, భయణరనింతయ కౄాబమ్నఽ యభికి ఉభ్డిగ,
లాథర ఫతి కి ఉనై యభికి ఙెయౌాించఫడెతేింథి. కోె ధరనేనీకి నిభిేషి యటల ఏథీ నేభపెనఫడదఽ. నులల఼
నుాయింబఫైన తభుత ఙేలే ధరనేధేషనా నఽ ాపలవయౕలిం ఙేమడిం కోసిం నౄభా సింస లఔు ణెలనుయౌూ
ఉింటలింథి.
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చితాిం 3: ధరనేధేషన్సఔు సింఫిందిించిన నిఫింధనలు

b) అలలైన్సఫింట్
అలలైన్సఫింట్ అధే దిం యదరయణింగ భతూయుఔఫన
ై ఆలౄ ఫథియ్ని నియుచిసఽౄింథి. ఫటలుడర థరుభ
ఫథియ్కి ఇథి ననైింగ ఉింటలింథి.ఆలౄ యొఔె మాజభానింలల, అలాింట ఆలౄ కి సింఫిందిించి ఔయౌగి ఉిండే
యయధ హఔుెలు, ఔయవ లాథర ఎఔుెవ భింథి వఔుౄలు ఔయౌగి ఉింటలయవ .
అలలైన్సఫింట్ ఙేలన
 రడె, అలలైన్సఫింటలై నులల఼ యవణిం కోసిం నౄభా సింస కి ఙేలేౄ తనించి, నేగియౌన
సిందభౌలలల ధరనేధేషన్స యదఽె ఙేమఫడెతేింథి.
జీయత నౄభా నులల఼ అలలన్స
ై ఫింట్ ఙేమఫడిింథి అింటే నులల఼లలని (ఆలౄ గ) హఔుెథరయవల హఔుెనఽ, నేయవ
హఔుెనఽ, ాయోజధరనిై ఔ వకిౄ నఽించి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయ ఈ హఔుెలనఽ ఫథియ్ ఙేలే వకిౄని
అలలైనర్ అని, హఔుెలు ఫథియ్ ఙేమఫడు వకిౄని అలలైనీ అని నలుసఽౄధరైయవ.
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చితాిం 2: అలలైన్సఫింట్

పలయతథేశ్ింలల అలలన్స
ై ఫింట్ ాకమ
ిర నౄభా చటి ింలలని లలక్షన్స 38 అదీనింలలకి వసఽౄింథి. అలలైన్సఫింట్ అభలు
జభిగిన తభుత అలలైనీ ఆ అగిించిన ఆలౄ కి సింఫిందిించి సఔల నేయవ హఔుెలు, ాయోజధరలనఽ ఔయౌగి,
అలలైనర్ ఔధరై అలలైనీకి ఫయవగౄైన నేయవ హఔుెలు ఔయౌగి ఉిండభదనై నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ నులల఼
మజభాని అవరణరయవ.
చివభి నిఫింధన ఎింణో భ కఫైింథి. నౄభా ఙేలన
 యయవ తి యసెభిించిన ఏథెైధర కయణింణో అలలైనీ కౄాబమ్
ను ిందడరనికి అయవోలు కయవ. అలలైన్సఫింట్

కోసిం నుభీిలు ింథరనికి అయవోలెై ఉిండరయౌ భభిమ

చటి ఫదే ఫన
ై అనయోతలఔు ఖ భి కభదఽ.
ఇిందఽలల భౄిండె యకలెైన అలలన్స
ై ఫింట్లుధరైబ.
చితాిం 3: అలలైన్సఫింట్ యకలు

అలలైన్సఫింట్ యకలు
సింూయృ

షయతేలణోఔడిన అలలైన్సఫింట్0

అలలైన్సఫింట్
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నిఫింధనలణో ఔడిన అలలైన్సఫింట్

సింూయృ అలలన్స
ై ఫింట్

నిఫింధనలణో ఔడిన అలలన్స
ై ఫింట్ థరుభ భిఔుత సింూయృ అలలన్స
ై ఫింట్

థరుభ అలలైనర్ హఔుెలు,

ణేథన
ీ నౄభా థరయవ జీయించి ఉధరై లాథర అలలనీ
ై
నేయవ హఔుెలు, ాయోజధరలు ూభిౄగ అలలైనీకి
భయణించిధర నులల఼ నౄభాథరయవఔు తి భిగి వఙేచ ఫథియ్ ఙేమఫడెణరబ. ఎలాింట భిల త
 ేలలానా
యలునఽ ఔయౌసఽౄింథి.

ఆసఽౄలనలై అలలన
ై ర్ హఔుెలు యృనఔుె తి భిగి భదఽ.
కఫటి నులల఼ ూభిౄగ అలలైనీకి ఙెింథి

ఉింటలింథి.

ఇలాింట భిల త
 ేలలా అలలన
ై ర్ అింగీకయిం లాఔుిండర ఆ
నులల఼ని తభఔు ఇషిిం వచిచన భీతి లల ఙేసఽఔుధే
హఔుె అలలైనీకి ఉింటలింథి.
సింూయృ అలలైన్సఫింట్ అధేథి ఙరలా వయఔు యణజ సింఫింధఫైన భిల త
 ేలలా చాసఽౄింటలిం. ఇిందఽలల
నులల఼ని ఖిహ యవణిం లాింట ఒ యవణిం కోసిం నులల఼థరయవ ణరఔటలి నలటి ఉింటలయవ.
ఙెలా ుఫలటల అలలైన్సఫింట్ఔు నిఫింధనలు
ఔ అలలైన్సఫింట్ ఙెలా ుఫలటలఔు అవసయఫన
ై నిఫింధనలనఽ భననేరడె చాథరెిం.
i.

నదటగ ఙెనులింటే, థరనిని అభలు ఙేసౄ ఽనై వకిౄ (అలలైనర్) అగిసౄ ఽనై నులల఼కి సింఫిందిించి
ూభిౄ హఔుె, టైటల్ భభిమ అగిింఙే ాయోజనిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ.

ii. భౄిండో థిగ, ఆ అలలన్స
ై ఫింట్ నేాభ, ఆనుమత లాింట యలుయృన
ై భిఖణన భదె తే ఔయౌగి ఉిండరయౌ.
iii. భూడో థిగ, అలలన్స
ై ఫింట్ అధేథి అభలులల ఉనై ఏ చటి ిం థరుభ ఔడర వతి భైకిించఫడభదఽ.
ఉథరహయణఔు, భభో థేశ్ింలల నివలసౄ ఽనై ఒ యథేయౕ జఞతీమ డికి నులల఼ అలలన్స
ై ఫింట్ అధేథి భాయఔ
నిమింతాణ నిఫింధనలనఽ అతి ఔరనేించవచఽచ.
iv. అలలైనీ భభో అలలన్స
ై ఫింట్ఔు ఔడర లదేిం కవచఽచ కనీ ఆమన జీయత నౄభా ఙేలన
 యయవ కనిందఽన
ధరనేధేషన్స ఙేమలాయవ.
అలలైన్సఫింట్ భతూయుఔింగ ఉిండరయౌ. థరనిని ఔనీసిం ఔ యక్షి సింతఔిం భభిమ దియఔయణ ఙేమాయౌ.
టైటల్ ఫథియ్ యసౄ విం నులల఼లల అింగీకయిం యౄింలల నిభిేషీింగ నేభపెనఫడరయౌ. నులల఼థరయవ అలలైన్సఫింట్
ధనటీసఽనఽ నౄభాసింస ఔు ఇయుయౌూన అవసయభ ింథి. నౄభా సింస ఇలాింట భతూయుఔ ధనటీసఽ
అిందఔుింటే, నులల఼ టైటల్నలై అలలైనీకి ఎలాింట హఔుె ఉిండదఽ.
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ఎిండరభౄూమింట్ కోసిం ధనటీసఽ భభిమ నులల఼ ఫలిండెనఽ ల఼ుఔభిించిన తభుత, జీయత నౄభా సింస
అలలైధృ్ింటలనఽ ాపలయతిం ఙేల భిజిషిర్ ఙేసౄ ఽింథి. అలలన్స
ై ఫింట్నఽ భిజిషిర్ ఙేలే సభమింలల ఔింనలనీ ఎలాింట
ఫలధతనఽ తీసఽకోదఽ లాథర థరని యలువ, చటి ఫదే ాపలవిం ఖ భిించి అననుామిం వఔౄ యచదధే యషమానిై
ఖభనిింఙరయౌ. అలలన్స
ై ఫింట్ ణేథీ జీయత నౄభా సింస రసౄ కలలా భికయవు ఙేలన యధింగ థరని సింఫిందిత
కభలమిం అలలన్స
ై ఫింట్ భభిమ ధనటీసఽనఽ ల఼ుఔభిించిన ణేథీ ాకయఫే ఉింటలింథి. ధనటీసఽ, అలలైన్సఫింట్
యేభైుయవ ణేథీలలల అింథి ఉింటే, చివయగ ల఼ుఔభిించిన థరని ణేథబ
ీ య భిజిలేిరషన్స ణేథీగ భిఖణించఫడెతేింథి.
నులల఼ అభలులల ఉనై సభమింలల నులల఼థరయవ/నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి నులల఼లల ాయోజధరనిై ఒ
అలలైనీ తి భిగి అగిించవచఽచ. ఇలాింట తి భిగి అలలైన్సఫింట్ సభమింలల కౄాబమ్ తుయగ భియౖెయిం కోసిం
ఒ ణరజఞ ధరనేధేషన్స లాథర అలలైన్సఫింట్నఽ ఙేమాలని నులల఼థరయవ/నౄభాథరయవఔు సాచిించఫడెతేింథి.
భయా ఙెనులింటే, షయతేలణో ఔడిన అలలైన్సఫింట్ యషమింలల, నులల఼ టైటల్నఽ అలలనీ
ై భయణలేౄ నౄభా
ఙేలన
 వకిౄకి తి భిగి వసఽౄింథి. భభోయృ
ై ర, అలలన్స
ై ఫింట్ సింూయృ ఫైింథిగ ఉింటే, టైటల్ భితి  ఙెింథిన అలలనీ
ై
లభలౄ లల ఙేయవతేింథి.
చితాిం 4: నౄభా నులల఼ల అలలైన్సఫింట్ఔు సింఫిందిించిన షయతేలు

ధరనేధేషన్స Vs. అలలన్స
ై ఫింట్
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వణరసిం నుాతి థిఔ

ధరనేధేషన్స

అలలైన్సఫింట్

అింటే ఏనేట?

(డెత్ కౄాబమ్నఽ) ల఼ుఔభిింఙేిందఽఔు ఒ

నులల఼ టైటల్నఽ భభో వకిౄ

ధరనేధేషన్స లాథర అలలన్స
ై ఫింట్

ధరనేధేషన్స అధేథి భితే థరయనఽ
వకిౄ నిమాభకనికి సింఫిందిించిన
ాకిరమ.

ధరనేధేషన్స లాథర అలలన్స
ై ఫింట్నఽ ధరనేధేషన్సనఽ ాతి నుదన
ఎరడె ఙేమవచఽచ?

సభమింలల లాథర నులల఼

నుాయింబఫైన తయవయత ఙేమవచఽచ.

ధరనేధేషన్స లాథర అలలన్స
ై ఫింట్నఽ ధరనేధేషన్సనఽ నౄభాథరయవ తన య ింత
ఎవయవ ఙేమవచఽచ?

ఇథి ఎఔెడ వభిౄసౄ ఽింథి?

నులల఼నలై నులల఼థరయవఔు తి భిగి
టలి ఉింటలింథర?

జీయతింనలై తీసఽఔునై నులల఼నలై
భాతాఫే ఙేమఖలడె.

నౄభా చటి ిం, 1938 వభిౄించఖల ఙోట
భాతాఫే ఇథి వభిౄసౄ ఽింథి.

నులల఼థరయవ టైటల్నఽ తి భిగి

నిలఫటలిఔుింటలయవ. అలాగై నులల఼నలై
నిమింతాణ ఉింటలింథి. నులల఼ కిింద

థరయ యేలే హఔుె ధరనేనీకి ఉిండదఽ.
యక్షి అవసయిం ఉింటలింథర?

యక్షి అవసయిం లాదఽ.

ఉింటలమా?

లావర.

యళ్ా ఔు ఏథేని హఔుెలు

థరనిై యృనఔుె తీసఽకోవఙరచ?

నులల఼నలై ధరనేనీకి ఎలాింట హఔుెలు

నులల఼ కలవవది ఏ సభమింలల
అబధర ధరనేధేషన్సనఽ

ఉసింహభిించఽకోవడిం లాథర యదఽె
ఫైనర్ యషమింలల:

ఙేమడిం ఙేమవచఽచ.

అలలైన్సఫింట్ అధేథి నౄభా
లాథర సింస ఔు ఫథియ్ ఙేలే
ాకిరమ.

అలలైన్సఫింట్నఽ నులల఼
నుాయింబఫైన తయవయత
సభమింలల భాతాఫే
ఙేమఖలయవ.

అలలైన్సఫింట్నఽ నులల఼

మజభాని ఙేమవచఽచ. అింటే
నౄభా ఙేలన
 యభై నులల఼థరయవ
అబణే యయవ కనీ, లాదింటే
అలలైనీ కనీ ఙేమవచఽచ.

ఇథి ఆలౄ ఫథియ్కి సింఫిందిించి
ఆమా థేశ్ింలలని చటలిల

ాకయిం ాించ యౄ ింగ
వభిౄసౄ ఽింథి.

భీ అలలైన్సఫింట్ అభలబయ

వయఔు నులల఼థరయవ నులల఼ కిింద
హఔుె, టైటల్, ాయోజధరనిై

కోలలణరయవ, నులల఼ కిింద థరయ
యేలే హఔుె అలలైనీకి ఉింటలింథి.
యక్షి అవసయిం తనిసభి.
అలలైనీకి నులల఼నలై ూభిౄ

హఔుెలు ఉింటలబ. నులల఼

కిింద థరయ ఔడర యేమవచఽచ.
ఔెయభి అలలన్స
ై ఫింట్ ఙేలేౄ,
థరనిని యదఽె ఙేమలాయవ కనీ
తి భిగి అలలైన్స ఙేమఖలయవ.

ధరనేనీ ఫన
ై ర్ అబణే,

అలలైనీ ఫైనర్ అబణే,

ఉింటలింథి.

ఉింటలింథి.

నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూ

ధరనేనీ లాథర అలలనీ
ై చనినుో ణే ఏిం ధరనేనీ చనినుో ణే, నులల఼ హఔుెలు
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సింయక్షఔుడిని నిమనేింఙరయౌూ
షయతేలణో ఔడిన అలలన్స
ై ఫింట్

జయవఖ తేింథి?

నులల఼థరయవఔు లాథర ఆమన చటి ఫదే
యయసఽలఔు తి భిగి యృళ్ైతేింథి.

ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినుో బయ
భిల త
 ేలలా, అలలన్స
ై ఫింట్
నిఫింధనల నుాతి థిఔన

నులల఼నలై హఔుెలు నౄభా ఙేలన

యభికి తి నఇవుఫడెణరబ.
సింూయృ అలలన్స
ై ఫింట్
ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినుో బయ

భిల త
 ేలలా, ఆమన చటి ఫదే

యయసఽలు నులల఼నలై హఔుెలు
జీయత నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ
చనినుో బన తభుత కౄాబమ్

భితే థరయనఽ (డెత్

ఙెయౌాింర జభిగై భ ిందఽ ధరనేనీ

కౄాబమ్)భియౖెయిం భ ిందఽగ
ధరనేనీ చనినుో ణే, డెత్ కౄాబమ్ జీయత

జయవఖ తేింథి?

యయసఽలఔు ఙెయౌాించఫడెతేింథి.

లాథర అలలైనీ చనినుో ణే ఏిం

యవణథరతలు నులల఼ని జరౄ
ఙేమవఙరచ?

నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చటి ఫదే

నులల఼లల ధరనేధేషన్స ఉింటే నౄభా
నులల఼ని యవణథరతలు జరౄ
ఙేమవచఽచ.

ను ిందఽణరయవ.

లలటల్ఫింట్ భ ిందఽగ అలలైనీ

చనినుో ణే, నులల఼ య భ ్ అలలనీ
ై
చటి ఫదే యయసఽలఔు

ఙెయౌాించఫడెతేింథి కనీ అలలైనర్
అబన నౄభాథరయవఔు ఙెిందదఽ.
యవణథరతలనఽ మోసిం ఙేమడిం
కోసిం అలలైన్సఫింట్నఽ ఙేయయని

చానలేౄ తనించి, యవణథరతలు
నులల఼ని జరౄ ఙేమలాయవ.

c) నులల఼ నఔలు
ఔ

జీయత నౄభా నులల఼ ఫలిండె ఒఔ యగేధరనికి యక్షిం భాతాఫే నిలుసఽౄింథి. నులల఼ ఫలిండెనఽ

నుో గపటలికోవడమో, ధరశ్నిం ఙేసఽకోవడమో జభిగిధర ఏ యఔింగనా ిందిం కిింద తన ఫలధతనఽ ఔింనలనీ
యడిచినలటిడిం యధిం కదఽ. జీయత నౄభా సింస లు యదరయణింగ నులల఼ ఫలిండె నుో గపటలిఔుధే సిందయౌింలల
అనఽసభిింఙే నుాభాణఔ దె తేలనఽ ఔయౌగి ఉింటలబ.
నులల఼ఫలిండె నుో గపటలికోవడరనికి ఙెననథి అనఽభానిించడరనికి ఏథేని కయణభ ింథర అని యదరయణింగ
కభలమిం భియౕయౌసఽౄింథి. నులల఼ నుో బనదని, థరనిని భభై ఇతయ దే తి లలనా ఉయోగిించలాదధే
యషమానికి సింతినౄ ఔయఫైన యక్షిం సభభిింఙరయౌూన అవసయిం భవచఽచ. యదరయణింగ హఔుెథరయవ
ూచీణో కనీ, ూచీ లాఔుిండర కనీ సభభిింఙే నషి భియౘయ ఫలిండ్సనలై కౄాబమ్ భియౖెయిం ఙేమఫడవచఽచ.
ఙెయౌాింర తుయలల ఙేమాయౌూ ఉిండి, ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ిం ఎఔుెవగ ఉింటే, నుో గపటలిఔునై యషమానిై
ణెలుడిం కోసిం యసౄ ితఫన
ై యనౄ ఔయౌగిన ఒ జఞతీమ తి ాఔలల ాఔటన ఙేమాలని ఔడర నౄభా
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కభలమిం కోయవచఽచ. ఎవుభి నఽించి ఔడర అబింతయిం ఉిండదని నిభేభిించఽఔునై తభుత ఒ నులల఼
నఔలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
d) భివయౄ న (భాయవ)
నులల఼ నిమభ, నిఫింధనలలా భాయవలనఽ ఙేమాలని నులల఼థరయవలు కోయవచఽచ. నౄభా సింస , నౄభా
ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదె యౄ అింగీఔభిలేౄ ఇలాింట భాయవలు ఙేలే నిఫింధన ఉింథి. న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింఙే యదరనింలల
భాయవ, నియోింధ సుపలవిం ఔయౌగిన భాయవలు నేనయౘబించి, యదరయణింగ నులల఼ నదట ఏడరథిలల
భాయవలు అనఽభతి ించఫడఔనుో వచఽచ. నియోింద సుపలవిం ఔయౌగిన భాయవలు ఎలాింటవింటే నేయవ లాథర/ చియవధరభాలల భాయవ;
 వమసఽ ఎఔుెవ లాథర తఔుెవ అని నియౄణ అబణే, థరనిని తి భిగి అింగీఔభిించడిం;
 జింట ాభాద ాయోజనిం లాథర రశ్ుత అింఖయృైఔలిం ాయోజనిం తథితభల భింజూయవ కోసిం
అబయ న.
తదనింతయ సింవతూభలలా సవయణలు అనఽభతి ించఫడవచఽచ. నులల఼నలైధర, లాథర ఒ ాణే ఔ కగితింనలైధర
తగిన అింగీకభనిై సభభిించడిం థరుభ ఈ భాయవలలల కొనిైటని ాపలయతిం ఙేమవచఽచ. నులల఼
షయతేలలల యసౄ యఔ భాయవ ఙేమాయౌూన అవసయభ నై ఇతయ భాయవలఔు ాసౄ ఽత నులల఼లనఽ యదఽె ఙేల,
కొతౄ నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేమాయౌూ భవచఽచ.
అనఽభతి ించఫడిన భాయవల ాదరన యకలు కొనిై కిింద ఇవుఫడరుబ
i.

కొనిై తయఖతేల నౄభా లాథర కలభినేతి లల భాయవ (భిస్కె నలయఖని భిల త
 ేలలా)

ii. నౄభా ఙేలన
 య భ ్లల తగిాింర
iii. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర దె తి లల భాయవ
iv. నులల఼ నుాయింబ ణేథీలల భాయవ
v. భౄిండె లాఔ అింతఔధరై ఎఔుెవ నులల఼లుగ నులల఼ని యడథీమడిం
vi. అదనర న఼నే
ా మిం లాథర నిమింతి ాత నిమభింలనఽ తీలయేమడిం
vii. లాపలలు లాఔనుో బయ నులల఼ నఽించి లాపలలు ఔయౌగిన నులల఼కి భాయవ
viii. నేయవలల సవయణ
ix. కౄాబమ్ ఙెయౌాింరలల ాణరభాైమ భియౖెయిం భభిమ భౄటి ింర ాభాద ాయోజనిం భింజూయవ
ఈ భాయవలు యదరయణింగ భిస్కె నలింఙేయగ ఉిండవర. నులల఼లలల అనఽభతి ించని ఇతయ భాయవలు ఔడర
ఉధరైబ. ఇయ న఼ానేమిం తగిాింర ాపలవిం ఔయౌగిన భాయవలుగ ఉిండవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ
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న఼ానేమిం ఙెయౌాింర కలభినేతి  ను డిగిింర, లాబఔయఫైన ధకల నఽించి లాపలలు లాని ాణరయఔలఔు
భాయవ, ఔ యఔఫైన నౄభా తయఖతి  నఽించి భిస్కెనఽ నలింఙే భభో యఔఫైన నౄభా తయఖతి కి భాయవ భభిమ
నౄభానతౄ ిం నలయవఖ దల.
ాతి ఙోటల నౄభా సింస లు యదరయణింగ తభ నులల఼ ఫలిండెలల ఉిండే థరల ఔయవనఽ ఎించఽకోవడరనికి
అనఽభతి ించఫడెణరబ. అబణే ఆమోదిం కోసిం అయ చటి నిమింతాణ సింస ఔు సభభిించఫడెణరబ.
ల఼ుమ భీక్ష 1
ఎలాింట సిందభౌల కిింద నులల఼థరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి?
I.

నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఫైనర్ అబణే,

II. ధరనేనీ ఫన
ై ర్ అబణే
III. నులల఼థరయవ భానలఔ లతి  సభిగా  లాఔుింటే
IV. నులల఼థరయవ అయయతేడెణ
ై ే

యభింశ్ిం


అనఽఖరహ కలిం నిఫింధన న఼నే
ా మిం ఫకబగ భాభిన తభుత థరనిని ఙెయౌాింఙేిందఽఔు నులల఼థరయవఔు
అదనర సభమానిై ఇసఽౄింథి.
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రనఃయన అధేథి న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాించని కయణింగ లాథర కధొఔ జరౄ ఙేమఫడని నిఫింధనల కిింద
కొనయగిించడిం వలా యదె బన నులల఼ని తి భిగి అభలలాకి ణెఙేచిందఽఔు జీయత నౄభా సింస అవలింనృింఙే
ాకిరమ.



యదరయణ యణజ యవణింణో నుో యౌచణే, నులల఼ యవణిం భౄిండె యషమాలలా ననైింగ ఉింటలింథి. నదటథి,
నులల఼ మజభాని ఆ యవణరనిై తి భిగి ఙెయౌాించడిం కోసిం చటి ఫదే ింగ ఫలధత ఔయౌగి ఉిండయవ. నౄభా సింస
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవణ ఙెయౌాింర యభభూనిై తనిఖీ ఙేమాయౌూన అవసయిం లాదఽ.



ధరనేధేషన్స అధేథి జీయత నౄభాథరయవ, తనఽ భయణలేౄ , జీయత నౄభా సింస నౄభానతౄ భ నఽ ఙెయౌాించడరనికౄ,ై
ాతి నుథిింఙే వకిౄ లాథర వఔుౄల నేయా వ.



జీయత నౄభా నులల఼లల అలలన్స
ై ఫింట్ అధేథి నులల఼లల (ఆలౄ గ) హఔుె, టైటల్, ాయోజధరల హఔుెలనఽ
ఔ వకిౄ నఽించి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయనఽ సాచిసఽౄింథి. హఔుెలనఽ ఫథియ్ ఙేలే వకిౄని అలలైనర్ అని.
ఆలౄ ని ఎవభి నేయవఔు ఫథియ్ ఙేమఫడెతేింథో ఆ వకిౄని అలలనీ
ై అని నలుయౄయవ.



భాయవ అధేథి నౄభా సింస భభిమ నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదె భి అింగీకభనిై ఫటేి జయవఖ తేింథి.
యదరయణింగ, కొనిై యదరయణఫైన భాయవలనఽ నేనయౘబించి, నేగియౌన భాయవలనఽ నదట ఏడరథి
అనఽభతి ించఔనుో వచఽచ.

కీలఔ థరలు
1. అనఽఖరహ కలిం
2. నులల఼ కలాతీతిం
3. నులల఼ రనయవజీె విం
4. సభౄిండర్ యలువ
5. ధరనేధేషన్స
6. అలలైన్సఫింట్

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండికి జయఫ లు
జయఫ 1
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సభౄైన సభాదరనిం II.
ధరభనీ ఫన
ై ర్ అబనరడె నులల఼థరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
కిింథి ాఔటనలలా ధరనేధేషన్సఔు సింఫిందిించి ఏ ాఔటన తర?
I.

యవణిం కోసిం నౄభా సింస ఔు నులల఼ని అలలన్స
ై ఙేలేౄ, నులల఼ ధరనేధేషన్స యదఽె ఙేమఫడదఽ.

II. నులల఼ కొనఽగోలు సభమింలల లాథర తదనింతయ సభమింలల ధరనేధేషన్స ఙేమవచఽచ.
III. నులల఼లల అింగీకయిం ఙేమడిం థరుభ ధరనేధేషన్సనఽ భాయచవచఽచ.
IV. నతౄ ిం కౄాబమ్నలన
ై ధరనేనీకి సయు హఔుెలు ఉింటలబ.
ాశ్ై 2
యౘనై ఔయౌగిన సభౄిండర్ యలువనఽ సింనుథిించఽఔుధే ఔరభింలల, ఎింత కలిం నుటల న఼నే
ా మింనఽ చటి ాకయిం
ఙెయౌాింఙరయౌ?
I.

ఔనీసిం భౄిండె వయవస సింవతూభల వయఔు న఼నే
ా మింలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌ.

II. ఔనీసిం భూడె వయవస సింవతూభల వయఔు న఼నే
ా మింలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌ.
III. ఔనీసిం ధరలుఖ వయవస సింవతూభల వయఔు న఼నే
ా మింలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌ.
IV. ఔనీసిం ఐదఽ వయవస సింవతూభల వయఔు న఼నే
ా మింలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌ.
ాశ్ై 3
నులల఼ని కలాతీతఫైనటలి ఎరడె పలయయౄయవ?
I.

న఼ానేమింలనఽ ఖడెవర ణేథీ ధరటకి ఙెయౌాించఔుింటే

II. న఼ానేమింలనఽ ఖడెవర ణేథీకి భ ిందఽ ఙెయౌాించఔుింటే
III. న఼ానేమింనఽ అనఽఖరహ వవది తభుత ఔడర ఙెయౌాించఔుింటే,
IV. నులల఼ని సభౄిండర్ ఙేలేౄ
ాశ్ై 4
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నౄభా నులల఼ అనఽఖరహ వవదికి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథి?
I.

అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ ధృల భోజులు.

II. అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ 30 భోజులు
III. అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ ధృల భోజులు లాథర 30 భోజులు
IV. అనఽఖరహ వవది నుాభాణఔ నిడియ ధృల భోజులు లాథర 31 భోజులు.
ాశ్ై 5
ఖడెవర ణేథీలలర న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించఔుిండర, నులల఼థరయవ అనఽఖరహ వవది భధలల చనినుో ణే ఏిం
జయవఖ తేింథి?
I.

ఖడెవర ణేథీ ధరటకి న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించని కయణింగ నౄభా సింస ఆ నులల఼ని ఙెలానిథిగ భిఖణించి,
కౄాబమ్నఽ తి యసెభిసౄ ఽింథి.

II. నౄభా సింస కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాించి, చివభి ఙెయౌాించని న఼నే
ా మింనఽ భా఼ ఙేసౄ ఽింథి.
III. నౄభా సింస చివభి ఙెయౌాించని న఼నే
ా మింనఽ, కౄాబమ్ నఽించి తగిాించి ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
IV. ఙెయౌాించని న఼నే
ా మింణో నుటల థరనికి ఫలింఔు ను దఽర వడీు భైటల ఔధరై భౄిండె రతిం ఔధరై ఎఔుెవ వడీు ణో
ఔయౌన తీసఽఔుని నేగియౌన కౄాబమ్ య భ ్నఽ నౄభా సింస ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
ాశ్ై 6
కలాతీతఫైన నులల఼ రనయవజీె విం సిందయౌింగ, కిింథి లక్షణరలలా థేనిని నౄభా సింస అతింత నుాభ కిం
ఔయౌగినథిగ భిఖణసఽౄింథి? ఫలగ కచిచతఫన
ై సభాదరధరనిై ఎించఽకోిండి.
I.

రనయవజీె విం సభమింలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి యక్షిం.

II. నౄభా సింస కి భిస్కెలల నలింరనఔు థరభితీలే నులల఼ రనయవజీె విం
III. ఙెయౌాించని న఼నే
ా మింలు వడీు ణో నుటల ఙెయౌాింర
IV. నిభిేషి కల భినేతి  భిదిలలర రనయవజీె విం దయకాసఽౄనఽ నౄభా ఙేలన
 యయవ సభభిించడిం
ాశ్ై 7
ఔ నౄభా నులల఼ కోసిం, ధరనేధేషన్సనఽ నౄభా చటి ిం, 1938లలని _________ కిింద అనఽభతి యౄయవ.
I.

లలక్షన్స 10

II. లలక్షన్స 38
III. లలక్షన్స 39
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IV. లలక్షన్స 45
ాశ్ై 8
నౄభా సింస నఽించి యవణిం తీసఽఔునై నులల఼కి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభికథో ఙెిండి?
I.

నులల఼ని నౄభా సింస కి అనఽఔలింగ అలలైన్స ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.

II. నౄభా సింస కి అనఽఔలింగ నులల఼ని అలలన్స
ై ఫింట్ ఙేలనిందఽన అలాింట నులల఼ ధరనేధేషన్స యదె వరతేింథి.
III. నులల఼లలని నౄభా సింస ాయోజనిం భిది వయఔు ధరనేనీ హఔుెలు థెఫోతి ింటలబ.
IV. నులల఼ యవణిం యదరయణింగ నులల఼ సభౄిండర్ యలువ రణరనికి భినేతిం ఙేమఫడెతేింథి.
ాశ్ై 9
నౄభా నులల఼ అలలన్స
ై ఫింట్ఔు సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభికథో ఙెిండి?
I.

సింూయృ అలలైన్సఫింట్ యషమింలల, అలలైనీ చనినుో బన సిందయౌింగ నులల఼ టైటల్ భితి  ఙెింథిన అలలనీ
ై
లభలౄ లల పలఖభవరతేింథి.

II. ఒ జీయత నౄభా నులల఼ అలలైన్సఫింట్ అధేథి నులల఼ (ఆలౄ లా)లలని హఔుె, టైటల్, ాయోజనిం హఔుెలనఽ
ఔ వకిౄ నఽించి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయనఽ సాచిసఽౄింథి.
III. నులల఼థరయవ అలలైన్సఫింట్ఔు సింఫిందిించిన ధనటస
ీ ఽనఽ నౄభా సింస ఔు ఇవుడిం తనిసభి.
IV. సింూయృ అలలన్స
ై ఫింట్ యషమింలల, నులల఼ కలభినేతి  సభమింలల నౄభా ఙేలన
 వకిౄ చనినుో బయ
భిల త
 ేలలా నులల఼ ాయోజధరలు తి భిగి నౄభా ఙేలన వకిౄ ాయోజఔులఔు తి న ింనించడిం తనించి,
నులల఼ ఖడెవరకలిం వయఔు ూభిౄగ అలలైనీకి సింఫిందిించినథిగధే ఉింటలింథి.
ాశ్ై 10
కిింథి భాయవలలల థేనిని నౄభా సింస అనఽభతి సఽౄింథి?
I.

నులల఼ని భౄిండె లాఔ అింతఔధరై ఎఔుెవ నులల఼లుగ యడగపటి డిం

II. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర కలిం నలింర
III. లాబథరమఔ నులల఼నఽించి లాబ యళత నులల఼కి భాయవ
IV. నౄభా ఙేలన
 య భ ్లల నలింర
ల఼ుమభీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
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సభౄైన సభాదరనిం IV.
ధరనేనీకి కౄాబమ్లల ూభిౄగ (లాథర నుక్షిఔింగ) ఎలాింట హఔుె ఉిండదఽ.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం II.
నులల఼ యౘనై ఔయౌగిన సభౄిండర్ యలువనఽ సింనుథిించఽఔునఽటఔు

న఼ానేమింలనఽ ఔనీసిం భూడె వయవస

సింవతూభలు ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం III.
అనఽఖరహ వవది సిందయౌింగ న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాించఔుింటే, నులల఼ కలాతీతఫన
ై టలి పలయయౄయవ.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం IV.
అనఽఖరహ అవది నుాభాణఔ నిడియ ధృల భోజులు లాథర 31 భోజులు
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం II.
నులల఼థరయవ ఖడెవర ణేథీ ధరటకి న఼నే
ా మిం ఙెయౌాించఔుిండర, అనఽఖరహ అవది సభమింలల చనినుో ణే, ఙెయౌాించని
న఼ానేమింనఽ తీలయల
ే న తభుత నౄభా సింస నేగియౌన కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం I.
కలాతీతఫైన నులల఼ రనయవజీె విం సిందయౌింగ, రనయవజీె విం సభమింలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి యక్షానిై
నౄభా సింస అతింత నుాభ కిం ఔయౌగిన లక్షణింగ భిఖణసఽౄింథి.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం III.
నౄభా నులల఼ కోసిం, ధరనేధేషన్సనఽ నౄభా చటి ిం 1938లలని 39వ లలక్షన్స కిింద అనఽభతి యౄయవ.
282

జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం II.
II సభాదరనిం సభికదఽ.
నౄభా సింస నఽించి యవణిం తీసఽఔునై నులల఼కి సింఫిందిించి, నౄభా సింస కి అనఽఔలింగ అలలైన్సఫింట్ ఙేలన

కయణింగ ధరనేధేషన్స యదఽె ఙేమఫడదఽ.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం IV.
IV సభాదరనిం సభికదఽ.
ూభిౄ అలలన్స
ై ఫింట్ యషమింలల, నులల఼ భిఔుత వయఔు అలలనీ
ై కి సింఫిందిించినథిగధే ఉింటలింథి. నులల఼ కలిం
సభమింలల నౄభాథరయవ చనినుో బయ భిల తి 
 ఏయడిణే, నులల఼ నౄభా ఙేలన వకిౄ లనృె థరయవలఔు తి భిగి ఙేయదఽ.
అలలైనీకై నులల఼ ాయోజధరలనలై హఔుెలు ఉింటలబ.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం I.
నులల఼ని భౄిండె లాథర భభినిై నులల఼లుగ యడథీలే భాయవనఔు అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
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అదరమిం 15
నౄభాింఔన
అదరమిం భిచమిం
అవకశ్భ నై యనియోఖథరయవ నఽించి ాతి నుదననఽ ను ింథినింత భాణరాన ఒ జీయత నౄభా ఏజౄింట్ ని
ఆగినుో దఽ. ఆ ాతి నుదననఽ నౄభా సింస అింగీఔభిించి, నులల఼గ యౄరథిదె ఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి.
ాతి  జీయత నౄభా ాతి నుదన యసౄ వింగ ఒ ాయేశ్భాభానిై థరట యృమా ాయౌూ ఉింటలింథి. ఆ ాకయిం జీయత నౄభా
సింస ఆ ాతి నుదననఽ అింగీఔభిింఙరలా, అలా అబణే ఎలాింట నిఫింధనల కిింద అధే యషమింనలై నియృ మిం
తీసఽకోయయౌ. ఈ అదరమింలల, భత యషమాల ాకిరమ, ఆ ాకిరమలల పలఖింగ ఉనై అింరల ఖ భిించి భభినిై
యవభలు ణెలుసఽఔుింథరిం.
ధేయవచకొధే అింరలు

A. నౄభాింఔన – నుాథనేఔ పలవనలు
B. ఆభోఖ-బయతయ నౄభాింఔన (ఫడిఔల్ సభిికైటల కఔుిండర నౄభాింఔన )
C. ఆభోఖయఫన
ై నౄభాింఔన (ఫడిఔల్ సభిికైటలణో నౄభాింఔన )
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A. నౄభాింఔన – నుాథనేఔ పలవనలు
1. నౄభాింఔన ఉథేెశ్ిం
నౄభాింఔన యొఔె ఉథేెరనిై భియౕయౌించఽట థరుభ భనిం నుాయింనృథరెిం. ఇఔెడ భౄిండె ఉథేెరలుధరైబ.
i.

వతి భైఔ ఎింనఔనఽ నిభోదిించఽట లాఔ నౄభాసింస ఔు వతి భైఔ ఎింనఔనఽ నిభోదిించఽట

ii. భిస్కెలనఽ వభీాఔభిించడరనికి, భిస్కెల భధ సభానతుిం ఉిండేలా చాడడిం కోసిం
నియుచనిం
భిస్కెల ఎింనఔ అధే దిం జీయత నౄభా కోసిం ాతి  ాతి నుదననఽ భూలాింఔనిం ఙేల అథి నుాతి నిధిం వళింఙే
భిస్కె యబ ఆదరయింగ, నౄభా భింజూయవ ఙేమాలా, అలా అబణే ఎలాింట నిఫింధనల కిింద అధే యషమింనలై
నియృ మిం తీసఽఔుధే ాకిరమనఽ నియుచిసఽౄింథి.
వతి భైఔ ఎింనఔ అధేథి నషిిం ఎఔుెవగ ఉిండే అవకశ్ిం ఉిందని అనఽభానిించి లాథర ణెలుసఽఔుని నౄభా కోసిం
ఆతేయతణో కోయవఔుింటృ ఆ ాకమ
ిర లల లాపలనిై ను ింథరలధే ాజల దో యణని సాచిసఽౄింథి.
ఉథరహయణ
జీయత నౄభా సింస లు ణరభ ఎవభికి నౄభా అింథిింఙరలధే యషమింనలై ఎింనఔణో లాఔుింటే, ఖ ిండె యధఽలు లాథర
కనూర్ లాింట తీవాఫన
ై జఫ ోల ఫలభిన డి, ఎఔుెవ కలిం ఫతి కై అవకశ్ిం లాదని పలయించిన వఔుౄలు నౄభా
కొధరలని కోయవకోవచఽచ.
భభో భాటలల ఙెనులింటే, ఔ నౄభా సింస ఎింనఔనఽ ాయోగిించఔుింటే అథి ఆ ాకిరమలల తరడె ఎింనఔలు
జభిన, నయౖిల ఫలభిన డే ాభాదభ ింథి.
2. భిస్కెల భధ సభానతుిం
భిస్కెల

భధ

సభానణరునిై

భనిం ఇరడె ణెలుసఽఔుింథరిం. కై

యబ భిస్కెఔు

ఖ యబయ

దయకాసఽౄథరయవలనఽ కై న఼ానేమిం తయఖతి లల నలటిడరధేై ―సభానతుిం‖ అని అింటలయవ. వసాలు ఙేమాయౌూన
న఼ానేమింలనఽ నిభేభిించడరనికి ఔ భయణ భైటల టి ఔనఽ జీయత నౄభా సింస లు ఎలా ఉయోగియౄ మధే
యషమానిై భనిం ఇథివయకై చారిం. నుాభాణఔ జీయణరల భయణ అనఽబయనిై, సఖటల భిస్కె లనఽ ఆ టి ఔ
చానసౄ ఽింథి. జీయత నౄభానఽ తీసఽకోవడరనికి ాతి నుథిించిన యయవ ఔడర యభిలల నలదె సింకలల ఉధరైయవ.
a) భిస్కె వభీాఔయణ
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సభానణరునిై భ ిందఽఔు తీసఽఔుయృళ్ాడిం కోసిం, నౄభాింఔన ఔయౄ భిస్కె వభీాఔయణ అని నయౌఙే ఒ ాకిరమనఽ
అనఽసభియౄ యవ. అింటే, వకిౄఖత జీయణరలనఽ వభీాఔభిించి, అయ ఔయౌగిింఙే భిస్కెల యబని ఫటి యననై భిస్కె
తయఖతేలుఔు కైటలబయౄయవ. ఇలాింట భిస్కె తయఖతేలు ధరలుఖ ఉధరైబ.
చితాిం 1: భిస్కె వభీాఔయణ

i.

నుాభాణఔ జీయణరలు

భయణ భైటల టి ఔ సాచిించిన నుాభాణఔ జీయణరల భయణభైటలఔు అనఽఖ ణింగ భయణించఖలయని పలయింఙే
యయవ థీని కిిందఔు వయౄయవ.
ii. నుాదరన భిస్కెలు
నుాభాణఔ జీయణరలఔధరై భ ిందఽగ భయణించఖలయని పలయింఙే అవకశ్ిం తఔుెవగ ఉిందని పలయింఙే
యయవ థీని కిిందఔు వయౄయవ. కఫటి తఔుెవ న఼ానేమిం యదిించఫడెతేింథి.
iii. తఔుెవ ాభాణరల జీయణరలు
సఖటల లాథర నుాభాణఔ జీయణరల ఔధరై భ ిందఽగ భయణింఙే అవకరలు ఎఔుెవగ ఉనైటకీ, నౄభా
ఙేమఖల భిదిలలధే ఉనై యయవ ఇిందఽలలకి వయౄయవ. ఎఔుెవ (లాథర అదనర) న఼నే
ా మింలణో నౄభా
ఙేసఽకోవడిం కోసిం యభిని అింగీఔభిించవచఽచ లాథర కొనిై నిమింతాణలనఽ యదిించవచఽచ.
iv. తి యసెభిించఖల జీయణరలు
అిందఽఫలటల ధయఔు నౄభా యక్షణ ఇవులానింత తీవా యబలల భ ిందఽగ భయణింఙే అవకరలు ఎఔుెవగ
ఉనై యదిఖరసౄ ఽలు థీని కిిందఔు వయౄయవ. ఒ శ్సౄ ై చికితూ తయయౘ ఆభోఖ భిణరభాలఔు యయవ ఇటీవయౌ
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కలింలల ఖ భౄై ఉిండడింణో కొనిై సిందభౌలలా ఒ వకిౄ ాతి నుదన ణరణరెయౌఔింగ ఔడర నిభఔభిించఫడి
ఉిండవచఽచ.
3. ఎింనఔ ాకిరమ
నౄభాింఔన లాథర ఎింనఔ ాకమ
ిర భౄిండె దశ్లలా ఙోటల ఙేసఽఔుింటలిందని ఙెవచఽచ:
 క్షైతా యబలల
 నౄభాింఔన యపలఖిం యబలల
చితాిం 2 :నౄభాింఔన లాథర ఎింనఔ ాకమ
ిర

a) క్షైతాిం లాథర నుాథనేఔ యబ
క్షైతా యబ నౄభాింఔననఽ నుాథనేఔ నౄభాింఔన అని ఔడర నలవవచఽచ. ఇిందఽలల పలఖింగ నౄభా యక్షణనఽ
భింజూయవ ఙేమడరనికి దయకాసఽౄ థరయవ అయవోడేధర అని నియృబించడిం కోసిం ఏజౄింట్ లాథర ఔింనలనీ ాతి నిది
సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం జయవఖ తేింథి. నుాథనేఔ నౄభాింఔన లాకభిగ ఏజౄింట్ కీలఔ నుతా నుో ఱయౄ యవ.
నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ జీయతిం ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధే అవకశ్ిం ఏజౄింట్కై ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.
ఙరలా నౄభాసింస లు ాతి నుథిింఙే జీయణరనికి సింఫిందిించి నిభిేషి సభాఙరయిం, అననుామిం, లనూయవూలు
భభిమ ఏజౄింట్ ఒ యవయణ లాథర ఒ గోత నియేథిఔనఽ ూభిౄ ఙేమాలని కోయవకోవచఽచ.
ధృైతి ఔ అనుమ నియేథిఔ అని నయౌఙే ఇథే యఔఫైన నియేథిఔనఽ జీయత నౄభా సింస అదికభి నఽించి ఔడర
కోయవచఽచ. ఈ నియేథిఔలు యలక్షణింగ జీయత నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄకి సింఫిందిించిన వితి ౄ , ఆథరమిం,
ఆభిఔ లతి , కాతి  లాింట అింరలనఽ యృలాడియౄ బ.
మోయలనలై యయేక్షణ, నుాథనేఔ నౄభాింఔన ఔయౄ గ ఏజౄింట్ నుతా.
భిస్కె ఎింనఔఔు సింఫిందిించి ఙరలావయఔు నియృ మాలు ాతి నుదన తాింలల ాతి నుదఔుడి థరుభ యృలాడిించిన
యసౄ యల నైథే ఆదరయడి ఉింటలబ. ఈ యషమాలు నిజిం కయ, ఉథేెశ్ూయుఔింగ మోసరచచడిం కోసఫే
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యటని వించనణో ను ిందఽభిఙరభ అని ణెలుసఽకోవడిం నౄభాింఔన యపలఖింలల ఉింటలనై నౄభాింఔన లాకభికి
ఔషిిం కవచఽచ.
ఇఔెడ ఏజౄింట్ నుతా ఎింణో కీలఔిం. ఇఔెడ ను ిందఽయచిన యసౄ యలు నిజిం అని ధియఔభిించఽకోఖల అవకశ్ిం
ఏజౄింట్కై అిందభిఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. జీయత నౄభా కోసిం ాతి నుథిసౄ ఽనై వకిౄణో ాతక్షింగ, వకిౄఖతింగ
భిచమాలు ఏజౄింట్ఔు ఉనైిందఽన ఏథేని ఉథేెశ్ూయుఔింగ యృలాడిించని యషమాలు, తరథో వ టి ించడిం
కోసిం తరగ ను ిందఽయచడిం లాింట యటని ఆమన యయేక్షింి చఖలయవ.
b) నౄభాింఔన యపలఖ యబ
భౄిండో యబ అబన నౄభాింఔన యపలఖింలల లాథర కభలమ యబలల జయవఖ తేింథి. ఇిందఽలల పలఖింగ
లలషయౌసఽిలు, ఇలాింట నిలల ధృైరణిం ఔయౌగిన యయవ నులగాింటలయవ. సింఫిందిత వకిౄకి జీయత నౄభా
ాతి నుదననఽ అింగీఔభిింఙరలా, అలాగౄైణే ఏ నిఫింధనల ఫేయఔు అధే యషమింనలై నియృ మిం తీసఽకోవడిం కోసిం
థరనికి సింఫిందిించిన డేటల నణరౄనిై యయవ భియౕయౌయౄయవ.
4. నౄభాింఔన దే తేలు
చితాిం 3 : నౄభాింఔన దే తేలు

నౄభాింఔన ఔయౄ లు థీనికోసిం భౄిండె యకల దే తేలనఽ ఉయోగిించవచఽచ:
ఈ

దే తి లల,

నియృ మ దే తి 

యషమాత్ఔ

సింకాయఫన
ై దే తి 

నియృ మానిై ఈ దే తి లల నౄభాింఔన ఔయౄ లు అనిై వతి భైఔ, ాతి ఔల

ఉయోగియౄ యవ. భ కింగ సింకిాషిఫైన కైసఽలల కయకల
నియృ మిం

ఉయోగియౄ యవ.

తీసఽఔుధేటరడె

కోసిం

యనఽఔల

భైటింగ్

నుబింటా నఽ

థీనిని కైటలబయౄయవ. (అలాగై నుజిటవ్ లాథర యనఽఔల

ఉథర: తీవా భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై వకిౄకి

అింరలఔు వతి భైఔ నుబింటా నఽ కైటలబయౄయవ).

నౄభా ఇయులా భభిమ ఏబయ నిఫింధనల కిింద
అధే యషమింనలై నియృ బించడిం,

ఇలాింట భిల త
 ేలలా, యపలఖిం ఫడిఔల్ భౄపభీగ ఇలా కైటలబించిన ఙేలన నతౄ నుబింటా సింక థరనికి
ఙెనే ఒ యృైదఽడి నఽించి ధృైరణ సలయౘనఽ అదనర
తీసఽకోవచఽచ.

భయణ

నలువఫడెతేింథి)
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భైటింగ్
ఎింత

(EMR

ఇఙరచయధే

అని

ఔడర

యషమానిై

నియృ బసఽౄింథి. EMR ఎింత ఎఔుెవగ ఉింటే, యభి

జీయతిం అింత తఔుెవ నుాభాణఔింగ ఉింటలింథి. EMR
ఙరలా

ఎఔుెవగ

నిభఔభిించవచఽచ.

ఉింటే,

నౄభానఽ

ఔడర

నౄభాింఔన నియృ మాలు
చితాిం 4: నౄభాింఔన నియృ మాలు

నౄభాింఔన కోసిం ాతి నుథిించిన జీయణరనికి సింఫిందిించి నౄభాింఔన ఔయౄ లు తీసఽఔుధే లు యకల నియృ మాల
ఖ భిించి భనిం ణెలుసఽఔుింథరిం.
a) యదరయణ భైటా (OR) ఔు అింగీకయిం అధేథి అతింత యదరయణ నియృ మింగ ఉింటలింథి. భిస్కెనఽ యదరయణ
లాథర నుాభాణఔ జీయణరనికి వభిౄించఖల న఼ానేమిం భైట్ వథేె అింగీఔభియౄ యధే యషమానిై ఈ భైటింగ్
సాచిసఽౄింథి.
b) అదనర భైట్ణో అింగీకయిం: తఔుెవ ాభాణిం ఔయౌగిన భిస్కెలనఽ

ఔయౌగి ఉనై ఎఔుెవ భింథి

యషమింలల ఇలాింట భాభాధేై ఙరలావయఔు అనఽసభియౄ యవ. ఇిందఽలల న఼ానేమిం టి ఔ భైట్ ఔధరై కసౄ
ఎఔుెవ నణరౄనిై వసాలు ఙేయౄ యవ.
c) యౘనై ఇచిచన య భ ్ఔు య్న్స(దరయణరదికయతణో

అింగీకయిం: య్న్స అధేథి కౄాబమ్ సిందయౌింగ

ఙెయౌాింఙరయౌూన ాయోజనిం య భ ్నఽ (నుక్షిఔింగ లాథర నతౄ ింగ) జీయత నౄభా సింస కొింత
అటి నలటి లకొధే యకనికి ఙెింథినథి.
289

ఉథరహయణ: నౄభా కోసిం ాతి నుథిించిన ాతి నుథిించిన వకిౄ క్షమ లాింట యదికి ఖ భౄై, కోలుఔునై
భిల తి 
 లల థీనిని అభలు ఙేమవచఽచ. నిభిేషి కయణింణో జీయత నౄభా ను ింథిన వకిౄ నిభీృత కలింలలర
చనినుో ణే, తగిాించిన భయణ ాయోజధరనిై (డెత్ ఫనిట్)భాతాఫే ఙెయౌాించఫడవచఽచ

అని య్న్స

అింతభయే భ .
d) నిమింతాత నిఫింధనణో అింగీకయిం: కొనిై యకల అనుమాల యషమింలల, ఒ నిమింతి ాత ఉ
నిఫింధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఇథి కొనిై నిభిేషి సిందభౌలలా భయణిం సింబయలేౄ భయణ
ాయోజధరనిై భినేతిం ఙేసౄ ఽింథి.
ఉథరహయణగ ఖయౌిం థరయౌచన సభమింలల యదిింఙే ఉ నిఫింధననఽ ఙెవచఽచ. అింటే ాసవిం
జభిగిన భూడె ధృలల చనినుో వడిం జభిగిణే, ఙెయౌాింఙరయౌూన నౄభా య భ ్నఽ ఇథి భినేతిం ఙేసౄ ఽింథి.
e) నిభఔభిించడిం లాథర యబథర యేమడిం: చివయగ, ఒ జీయత నౄభా నౄభాింఔన ఔయౄ నౄభా కోసిం వచిచన
ాతి నుదననఽ నిభఔభిింఙరలని లాథర తి యసెభిింఙరలని నియృబించవచఽచ. కొనిై ఆభోఖ/ఇతయ లక్షణరలు
ఉిండి అయ భిస్కె భిల తి 
 ని ఖణనీమింగ నలింఙే తీవాతనఽ ఔయౌగినరడె ఇథి జయవఖ తేింటలింథి.
ఉథరహయణ: కనూర్ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄ కోలుఔుధే అవకశ్ిం తఔుెవగ ఉనైరడె నౄభా
ాతి నుదననఽ తి యసెభిించడరనికి కయఔుడెైన వకిౄ అవరణరయవ.
ఇథే యఔింగ, భిల తి 
 ఫయవఖ డి, ఙరలా అనఽఔలింగ భాభై సభమిం వయఔు భిస్కె అింగీకభనిై
యబథర యేలే అవకశ్ిం ఔడర కొనిై సింగటనలలా ఉిండవచఽచ.
ఉథరహయణ
అరడే ళసి భౄఔినై ఆభైషన్స ఙేసఽఔునై ఒ భళళ్ శ్సౄ ై చికితూ అనింతయ సభసలు ూభిౄ అబయ వయఔు
యలు ఔయౌింఙేలా, ఆఫ జీయతింనలై నౄభానఽ అనఽభతి ించడరనికి కొనిై ధృలల వయఔు ఆగలని కోయవచఽచ.
ల఼ుమ భీక్ష 1
కిింథి యటలల ఎలాింట సిందభౌనిై ఒ జీయత నౄభా సింస నిభఔభిించడిం లాథర యబథర యేమడిం జయఖవచచని
పలయసఽౄధరైయవ?
ఆభోఖఔయఫైన 18 ఏళ్ా వకిౄ
II. ఊఫకమిం ఔయౌగిన వకిౄ
I.

III. ఎబడ్సూణో ఫలధడెతేనై వకిౄ

IV. య ింతింగ ఎలాింట భఫడి లాని ఖిళణ
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B. యృైద భీక్ష లాని నౄభాింఔన
1. ఫడిఔల్ కఔుిండర నౄభాింఔన
జీయత నౄభా ాతి నుదనలలా ఙరలా వయఔు, నౄభా ఙేమాయౌూన వకిౄ యొఔె నౄభా ఙేమఖల అయోతని
భీక్షిించడరనికి ఎలాింట యృైద భీక్ష లాఔధే నౄభా కోసిం ఎింనఔ ఙేమడిం జయఖవచఽచ. ఇలాింట కైసఽలనఽ యృైద
భీక్ష లాని ాతి నుదనలు (ధరన్స ఫడిఔల్ ాతి నుదనలు)అింటలయవ.
యృైద భీక్షలు అతి  తఔుెవ సిందభౌలలా భాతాఫే (అింటే థో వింతే) ాతి ఔల అింరలనఽ ఔయౌగి
ఉింటలధరైమధే కయణింణో యృద
ై  భీక్ష లాని నౄభాింఔననఽ అభలు ఙేసౄ ఽధరైయవ. ాతి నుదనలల ఇచిచన
సభాదరధరలు లాథర ాతి నుద వకిౄ లలలవర భికయవులు, ఇతయ దయౄయేజులలా ఇచిచన సభాదరధరల నఽించి నేగియౌన
యటని ణెలుసఽకోవచఽచ.
అయవోడెైన డరఔిర్ణో యృద
ై  భీక్షనఽ నియుళించడరనికి ఆ డరఔిర్ఔు ఼జు ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇలాింట భీక్షనఽ
నియుళించఔుిండర ఙేమడిం థరుభ ఆథర అబయ య భ ్ ఒ యృైద భీక్షనఽ తనించడిం పయౌతింగ తలెణేౄ
అదనర భయణ కౄాబమ్ల కాణరలల నౄభా సింస ఔు ఏయడే నషిింఔధరై ఎఔెవ. కఫటేి , జీయత నౄభా సింస లు
యృైద భీక్షఔు టలిటి ఔుిండర నౄభానఽ భింజూయవ ఙేలే దే తి ని అవలింనృసఽౄధరైబ.
2. ధరన్స – ఫడిఔల్ నౄభాింఔనఔు షయతేలు
అబనటకీ, యృద
ై  భీక్ష లాని నౄభాింఔన కొనిై షయతేలు నుటించవలలింథిగ కోయవతేింథి.
i.

నదటగ, ని ఙేలే భళళ్లు లాింట కొనిై నిభిేషి తయఖతేలఔు ఙెింథిన యయవ భాతాఫే అయవోలు
కవచఽచ.

ii. నౄభా ఙేలే య భ ్నలై ఖభిషీ భినేతేలనఽ యదిించవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఐదఽ లక్షలు థరట నౄభా
ఙేలన
 యభికి యృద
ై  భీక్షనఽ ఙేబింఙరయౌూన అవసయిం ఏయడవచఽచ.
iii. ాయశ్
ే వమసఽ భినేతి  నిఫింధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఉథరహయణఔు, నలపై లాథర 45 ఏళ్ా ఔధరై
ఎఔుెవ వమసఽ ఔయౌగిన యయవ తనిసభిగ యృద
ై  భీక్ష ఙేబించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
iv. కొనిై నౄభా ధకలఔు సింఫిందిించి ఆింక్షలు యదిించఫడెణరబ- ఉథరహయణఔు కల వవది నౄభానఽ
ఆభోఖ బయతయ(ధరన్స ఫడిఔల్ ) యపలఖిం కిింద అనఽభతి ించఔనుో వచఽచ.
v. నౄభా ఖభిషీ కల వవదిని ఇయయృై ఏళ్ా వయఔు/ అయయృై ఏళ్ా వయఔు భినేతిం ఙేమవచఽచ.
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vi. జీయణరల

తయఖతి :

ధరన్స

ఫడిఔల్

నౄభానఽ

వఔుౄల

కొనిై

నిభిేషి

తయఖతేలఔు

ఔడర

అనఽభతి ించవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ధరన్స ఫడిఔల్ యటని ఏడరథి నుటల లేవ అింథిించిన ఖ భిౄింర
ను ింథిన సింస ల ఉథో ఖ లఔు అింథిింఙరయౌ.

ఔింనలనీలు ఉథో ఖ లఔు సింఫిందిించిన సభౄన
ై లలలవర

భికయవులనఽ ఔయౌగి ఉిండడఫే కఔ, ఉథో గి యృద
ై  లతి ని సఽలబింగ భియౕయౌించవచచధేలా నిభీృత కలింలల
యృైద భీక్షలనఽ ఔడర అయ జభినసౄ ఽిండవచఽచ.
3. నౄభాింఔనలల భైటింగ్ కయకలు
భైటింగ్ కయకలు అధేయ ఆభిఔ భిల తి 
 , జీవన రైయౌ, అలయటల
ా , ఔుటలింఫ చభితా, ఆభోగనికి సింఫిందిించిన
వకిౄఖత చభితా, భభిమ నౄభా ఙేసఽకోఖల వకిౄ జీయతింలల ఆదనఽ ఔయౌగిించి, భిస్కెనఽ నలించవచచధే వకిౄఖత
సిందభౌలఔు సింఫిందిించిన యయధ కోణరలనఽ సాచియౄబ. నౄభాింఔనలల పలఖింగ ఈ అనుమాలనఽ, యట వలా
ఔయౌగై ాపలయనిై ఖ భిౄించి, థరనికి అనఽఖ ణింగ భిస్కెనఽ వభీాఔభిించడిం జయవఖ తేింథి.
ఔ వకిౄ జీయతింలలని లక్షణరలు ఎలా భిస్కెనలై ాపలవిం చారతేిందధే యషమానిై భనిం అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ.
సా
 లింగ ఙెనులింటే, యటని- ధృైతి ఔ అనుమానికి కయణభబయయ, పౌతి ఔ (యృైద) అనుమాలఔు కయణభబయయ
అని భౄిండె యకలుగ యబజిించవచఽచ. జీయత నౄభా సింస లు ఆమా భిల త
 ేలఔు తఖా టి ల యయధ వభాలుగ తభ
నౄభాింఔనని యబజిించఽఔుింటలబ. ధృైతి ఔ అనుమానికి కయణభబయ ఆథరమిం, వితి ౄ , జీవనరైయౌ, అలయటల
ా
లాింట కయకలనఽ ఆభిఔ నౄభాింఔనింలల పలఖింగ భథిింర ఙేసౄ ఽిండగ, ఆభోగనికి ఙెింథిన యృైద అింరలనఽ
ఆభోఖ యఫైన నౄభాింఔనలల పలఖింగ భథిింర ఙేయౄ యవ.
a) భళళ్లఔు నౄభా
భళళ్లు యదరయణింగ భఖయభి ఔధరై ఎఔుెవ కలిం జీయయౄయవ. అబనటకీ ధృైతి ఔ అనుమానికి
సింఫిందిించి యయవ కొనిై సభసలనఽ ఎదఽభోెవచఽచ. ఎిందఽఔింటే, పలయతీమ సభాజింలల ఙరలా భింథి
భళళ్లు ఇటకీ రయవయౖదిఔ దఽలతి కి, యభాజిఔ థో నడక
ీ ి ఖ యవరతేధరైయవ. వయఔటై ఙరవరలు
లాింట దఽసూింగటనలు ఈ ధరటకి ఔడర జయవఖ తధే ఉధరైబ. భళళ్ల థీభఘమ భెమానిై
ాపలయతిం ఙేలే భభో కయఔింగ ఖయౌిం థరలచడరనికి సింఫిందిించిన సభసల నఽించి తలెతౄవచఽచ.
భళళ్ల యొఔె నౄభా అయోత నౄభా అవసయిం, న఼నే
ా మింలు ఙెయౌాింఙే యభయూిం నుాతి థిఔన ఉింటలింథి.
కఫటి , నౄభా సింస లు తభ య ింత భఫడిని సింనుథిింఙే యభికి భాతాఫే ూభిౄ నౄభానఽ ఇయులని
నియృ బించఽకోవచఽచ. భళళ్లలాని ఇతయ వభాలనలై భాతాిం భినేతేలు యదిించవచఽచ. అథే యధింగ, ఖభిౌణీ
భళళ్లనలై ఔడర కొనిై షయతేలనఽ యదిించవచఽచ.
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b) ఫైనయవా
ఫైనయా ఔు య ింతింగ ిందిం ఙేసఽఔుధే శ్కిౄ ఉిండదఽ. కఫటి ఫైనర్ జీయతింనలై ఒ ాతి నుదననఽ యళ్ా తయౌా ,
తిండిా లాథర చటి ఫదే ఫన
ై సింయక్షఔుడి హద థర ఔయౌగిన భభో వకిౄ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. యదరయణింగ
ఫైనయా ఔు య ింతింగ సింనుదన ఏథీ ఉిండదఽ కఫటి నౄభా అవసయిం ఉింథర అధే యషమానిై ఔడర నిభేయణ
ఙేసఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి.
ఫైనయా ఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌింఙే సభమింలల యదరయణింగ కిింథి షయతేలనఽ కోయవచఽచ:
i.

యభికి సభిగా  నలభిగిన శ్భీయ నిభ్ణిం ఉింథర
నుో షకయౘయ లలిం, లాథర ఇతయ ఆభోఖ సభసల కయణింగ శ్భీయ నిభ్ణిం సభిగా  ఎదఖఔుింటే
తీవాఫన
ై భిస్కెలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.

ii. సభౄైన ఔుటలింఫ చభితా, వకిౄఖత చభితా
ఇఔెడ ాతి ఔల సాచిఔలు ఉింటే, అథి భిస్కెలనఽ ఔలుఖజైయౄ బ.
iii. ఔుటలింఫలనికి తగినింతగ నౄభా ఙేయభ
ఫైనయా ఔు నౄభానఽ యదరయణింగ నౄభా సింసెితి  ఔయౌగిన ఔుటలింఫలలు అనఽసభిసౄ ఽింటలబ. కఫటి
తయౌా దిండెాలు జీయణరనిై నౄభా ఙేసఽకోఔుిండర, చిధరైభి జీయతింనలై నౄభా కోసిం ఙేలే ాతి నుదననఽ
ల఼ుఔభిింఙే సభమింలల అాభతౄ ింగ ఉిండఔతదఽ. తయౌా దిండెాలు ఎిందఽఔు నౄభా తీసఽకోలాదధే
యషమానిై నౄభాింఔన లాకభి నిభేభిించఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి. నౄభా నణరౄనిై ఆ
తయౌా దిండెాలఔు ఔడర భ డినట
ల ి లయౌ.
c) పలభీ నతౄ ింలల యౘనై య భ ్
నౄభా ఙేమాలని ాతి నుదన ఙేలన యభి యభిికథరమింణో నుో యౌచణే, నౄభా నతౄ ిం పలభీగ ఉింటే నౄభాింఔన
లాకభి ఙరలా అాభతౄ ింగ ఉిండరయౌ. యదరయణింగ నౄభా నతౄ ిం ఔ వకిౄ యభిికథరమిం ఔధరై థి,
ధృైిండె భౄటా ల ఎఔుెవగ ఉింటలిందని పలయయౄయవ. ఔయేళ్ ఆ నిషతి ౄ థీనిఔధరై ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటే,
నౄభా సింస ాయోజధరలఔు వతి భైఔింగ ఎింనఔ జభిగై అవకరనిై అథి నలించఽతేింథి.
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యౄ. ఐదఽ లక్షల యభిికథరమిం ఔయౌగిన ఒ వకిౄ యౄ. భూడె కోటా ఔు జీయత నౄభా యక్షణ కోసిం ాతి నుదన
ఙేలేౄ, అథి ఆింథో ళ్నఔు కయణింగ నిలుసఽౄింథి.
అత్హతనఽ భ ిందఽగ ఊళించడిం, లాథర ఆభోఖిం థరయవణింగ క్షీణింఙే అవకరలునైిందఽధే ఇలా
ఙేసౄ ఽధరైయధే అనఽభాధరలు తలెతౄఖలవర. ఇఔ భూడో కయణింగ అభ్ఔిం థరయవడె అతి గ తరడె
యఔరమాలు జయడిం వలాా ఇింత పలభీ య భ ్ఔు నౄభా ఙేసౄ ఽధరైయని పలయింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
యౘనై ఇచిచన పలభీ య భ ్ల వలా న఼ానేమింలు ఔడర పలభీగ ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై అలాింట పలభీ
న఼ానేమింలనఽ అలాగై కొనయగియౄ భ అధే ాశ్ై ఔడర తలెతౄ ేతేింథి. అిందఽవలా నౄభా ఙేలే నణరౄనికి
భినేతి  యదిించటిం యయేఔవింతభవరతేింథి. నౄభా కోసిం ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం వకిౄ యభిిఔ భఫడిలల
భూడో వింతేకై భినేతిం ఙేమాయౌూ వసఽౄింథి.
d) వమసఽ
భయణిం భిస్కెఔు వమసఽఔు ఙరలా దఖా భి సింఫింధిం ఉిందధే యషమానిై భనిం ఈ కోయవూలల ఇటకై
చారిం. వమసఽ ఎఔుెవగ ఉనై వఔుౄలఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌింఙే సభమింలల నౄభాింఔన ఔయౄ
ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి.
ఉథరహయణ
మాపై ఏళ్ా వమసఽ తభుత నదట యభిగ నౄభానఽ ాతి నుథిసౄ ఽనైరడె, ధృైతి ఔ అనుమిం ఖ భిించి
అనఽభానిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి. అలాగై ఇథివయకై ఎిందఽఔు నౄభా తీసఽకోలాథో యఙరయణ జయనుయౌూన
అవసయిం ఔడర ఉింథి.
వమసఽ నలయవఖ తేిండడింణో నుటల సింఔరనేింఙే, ఖ ిండె జఫ ోలు, భూతా నిండరలు ని ఙేమఔనుో వడిం
లాింట ాభాదఔయఫన
ై యధఽలు జభిగై అవకరలనఽ, విథరే దశ్లల అయ భభిింత ఎఔుెవబయ
యషమానిై ఔడర భనిం ఖభనిింఙరయౌ.
పలభీ య భ ్లఔు/ఎఔుెవ వమసఽ ఔయౌగిన యభికి, లాథర భౄిండిింట ఔలబఔలల నౄభా కోభైిందఽఔు
ాతి నుదనలనఽ సభభిింఙే సభమింలల జీయత నౄభా సింస లు కొనిై ాణేఔ నియేథిఔలనఽ ఔడర
కోయవచఽచ.
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ఇలాింట నియేథిఔలఔు ఉథరహయణలుగ ఇ.ల.జి; ఇ.ఇ.జి చరతీ ఎక్ూ భై, యఔౄ ింలల చకౄెయ భీక్షలఔు
సింఫిందిించిన యటని ఔడర ఙెవచఽచ. ఈ భీక్షలు జీయత నౄభా ఙేమాలనఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖిం
ఖ భిించిన యవభలనఽ ఆమన ాతి నుదనలల ఇచిచన సభాదరధరలు, లాథర యదరయణ యృైద భీక్ష అింథిింఙే
యవభలఔధరై లలతేగ ఫమటనలడెణరబ.
వమసఽ ధియఔయణనఽ భియౕయౌించిన తభుత వమసఽనఽ అింగీఔభిించడఫే నౄభాింఔన ాకిరమలల
భ కఫైన పలఖింగ ఙెవచఽచ. భౄిండె యకలెైన వమసఽ ధియఔయణలుధరైబ.
 నుాభాణఔిం
 నుాభాణకైతయిం
నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణలనఽ యదరయణింగ ాబ తు అదికభి జఞభీ ఙేసౄ ఽింటలయవ. థీనికి
ఉథరహయణలుగ ఙెనులింటే
 రయనులఔ సింగిం లాథర ఇతయ ాబ తు యింఖ సింస జఞభీ ఙేలే జనన ధివతాిం.
 నుఠ్రల నఽించి ఫమటఔు వఙేచటరడె ఇఙేచ ధివతాిం;
 నుస్కనుో యవి; ఇింక
 ఉథో ఖ సింస ఇఙేచ ధివతాిం
ఇలాింట ధియఔయణలు అిందఽఫలటలలల లాఔుింటే, నుాభాణకైతయ వయో ధియఔయణనఽ తీసఽఔుభయలని
ాతి నుదఔుడిని కోయవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ జఞతఔ చఔరిం; ల఼ుమ ాఔటన లాింట యటని ఙెవచఽచ.
నుాభాణఔ వయో ధియఔయణ అిందఽఫలటలలల లాని సభమింలల నుాభాణకైతయ వయో ధియఔయణనఽ యృింటధే
అింగీఔభిించఔడదఽ. ఙరలా సిందభౌలలా నౄభా ధఔిం, యౘనై కలభినేతి , ఖభిషీ ఫచాభిటీ వమసఽ,
యౘనై ఇచిచన ఖభిషీ య భ ్ఔు సింఫిందిించి, జీయత నౄభా సింస లు కొనిై నిఫింధనలనఽ యదియౄ బ.
e) ధృైతి ఔ అనుమిం
కొనిై భిల త
 ేలు లాథర వకిౄ యొఔె ఆభిఔ లతి , జీవనరైయౌ, అలయటల
ా , సభాజింలల ఖ భిౄింర, భానలఔ
ఆభోఖ లతి  లాింట లక్షణరలు ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔింగ భిస్కెనఽ నలించఽఔుధే చయలలా నులు
ించఽఔుింటలధరైధే సింకైణరలనఽ అింథిించినరడె ధృతి 
ై ఔ అనుమిం అధేథి ఉనైటల
ా ఙెవచఽచ. ఇలాింట
ధృైతి ఔ అనుమానిై సాచిింఙే అధేఔ కయకలు ఉిండవచఽచ.
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ఔ ాతి నుదననఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నియస ాథర
ే నికి ఙరలా దాయింలల ఉనై రకలల సభభిింఙే
సభమింలల
నియస ాథర
ే నికి సనైింలలధే అయోత ఔయౌగిన యృద
ై  భియౕలఔుడె అిందఽఫలటలలల ఉనైటకీ, యేభపఔఙోట
యృైద భీక్ష జభినించినరడె
నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సషిింగ లానటకీ, భభపఔభి జీయతింనలై నౄభా ాతి నుదన తీసఽఔుభవడిం లాథర
ధరనేనీ, నౄభా ాతి నుథిించిన వకిౄనలై ఆదరయడే సనై ఫింధఽవర కని తయవణింలల ఔడర ఇలాింట ధృైతి ఔ
అనుమిం తలెతౄవచఽచ.
ాతి  సిందయౌింలలనా ఒ యఙరయణ జయనుయౌూ ఉింటలింథి. చివయగ, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄణో ఏజౄింట్ఔు
సింఫింధిం ఉింటే, ధృతి 
ై ఔ అనుమిం నియేథిఔనఽ ఏజౄనీూ ఫేధేజర్/డెవ్లప్ఫింట్ ఫేధజ
ే ర్ లాింట రక
అదికయవల నఽించి కోయవచఽచ.
f) వితి ౄ
వితి ౄ యఫన
ై అనుమాలనఽ కిింథి ఆదరభలలా యేటనఽింఙెధ
ై ర ణెలుసఽకోవచఽచ:
 అనఽకోని ాభాదిం
 ఆభోఖ అనుమిం
 ధృైతి ఔ అనుమిం
చితాిం 5 : వితి ౄ యఫన
ై అనుమాలఔు భూలాలు
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i.

అనఽకోని ాభాథరల అనుమాలు తలెతౄడరనికి ాభాద భిస్కెలల చిఔుెఔుధే కొనిై నిభిేషి
ఉథో గలలల ఉిండడఫే కయణిం. ఈ యపలఖింలల అధేఔ యకల ఉథో గలుధరైబ. ఉథరహయణగ
ఙెనులింటే- సయెస్క ఔమాకయవలు, ఉభితీలే లఫోింథి, బవనిం ఔయౌచయేత నిరణ లు, లనీ సి ింట
ఔమాకయవలు ఈ కోవ కిిందకై వయౄయవ.

ii. ఆభోఖయఫన
ై అనుమాలు తలెతౄడరనికి ఆభోఖ యఫైన సభసలఔు థరభి తీలే భిల తి 
 ని
ఔయౌింఙే ఉథో ఖ సుపలవిం కయణింగ నిలుయోౄ ింథి.
ఆభోఖ అనుమభ లు యయధ యకలుగ ఉింటలబ.
 భిక్షా నడడిం లాింట కొనిై నఽలు తీవాఫన
ై పౌతి ఔ శ్రభనఽ ఔయౌగి, రుస ధరమాల వవస నలై
ాపలవిం చారతేింథి.
 ఖనఽలలాని దఽభ ్ లాింట యషూభిత థరభేలఔు లాథర యయమణరలు, అణ దరభి్ఔత లాింట
కనూర్ నేాభన
ై త (కనూర్నఽ ఔయౌగిింఙేథి) థరభలఔు ఖ యబయ యభిని భౄిండవ భిల తి 
 కిింద
ఙెవచఽచ.
 తీవా యకోచ అసుస తతనఽ ఔలుఖజైలే బూఖయౌ య యింగలు లాథర జలఖయౌిం లాింట అదిఔ
న఼డనిం ఔయౌగిన యణరవయణరలలా తలెణేౄ అనుమానిై భూడవ యఔఫైన అనుమింగ
ఙెవచఽచ.
 చివయగ, కొనిై ఉథో ఖ భిల త
 ేలు (కౄ.న.ఒ ఉథో గలలల ఔింూటర్ భ ిందఽ అలాగై ల఼టలఔు
అతేఔుెనుో వడిం లాథర అదిఔ శ్ఫె ిం ఔయౌగిన ాథర
ే లలా ని ఙేమడిం లాింటయ) కొనిై శ్భీయ
పలగలనఽ థీయఘకలింలల అఙేతనింగ ఙేమవచఽచ.
iii. ధృైతి ఔ అనుమిం అధేథి ధేయూభిత శ్ఔుౄలు లాథర భాదఔ దాయలు, ఆలెయౘల్ లాింట యృైర
థేనికౄధ
ై ర లదేడే లాథర యనైభ ఔలుఖ జైలే నఽలలా ఉనైరడె తలెతౄ ేతేింథి. థీనికి
ఉథరహయణగ ఒ ధృైట్ ఔా బ్లల డరనూర్నఽ లాథర ఒ భదిం ఫలర్లల నిఙేలయ
ే భిని లాథర ధేయూభిత
సింఫిందరలు ఔయౌగినటలి అనఽభానభ నై ఒ యనుయయేతౄ అింఖయక్షఔుడె లాింట యభిని
ఙెవచఽచ. సార్యిర్ యధనద ఔమాకయవలు లాింట కొిందయవ వఔుౄల వితే
ౄ లు యభిని తీవాింగ
ఫైభభినింఙే జీవనరైలుల యృ
ై ర తీసఽఔుయృళ్ావచఽచ కనీ అథి కొనిై యయవా యయౖదింగ భ గిలే
అవకశ్ిం ఔడర ఉింథి.
వితి ౄ అధేథి ాభాదఔయింగ నేభపెనై ఉథో ఖ యపలగలలల థేని కిింథెైధర వలేౄ , నౄభా కోసిం దయకాసఽౄ
ఙేసఽఔుధే వకిౄ యదరయణింగ ఔ వితి ౄ యఫన
ై ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి. ఆ
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ారైవయలల ఆమన ఉథో గనికి సింఫిందిించిన నిభిేషి యవభలనఽ, అిందఽలల పలఖింగ నియుళింఙరయౌూన
ఫలధతలు, ఎదఽయబయ భిస్కెలఔు సింఫిందిించిన యవభలనఽ అడెఖ ణరయవ. వితి ౄ కోసిం భైటింగ్నఽ ఔడర
లయఫైన అదనర య భ ్ యౄింలల యదియౄ యవ. (ఉథరహయణఔు, యృబ యౄనుమల నౄభానణరౄనికి భౄిండె
యౄనుమలు). నౄభా ఙేలన
 వకిౄ వితి ౄ ని భాయవచఔునైరడె ఇలాింట అదనర య భ ్నఽ తగిాించడమో
లాథర తీలయేమడమో ఙేమవచఽచ.
g) జీవనరైయౌ భభిమ అలయటల
ా
జీవనరైయౌ భభిమ

అలయటల
ా అధేయ వకిౄఖత లక్షణరలనఽ యసౄ ితింగ ఔవర్ ఙేయౄ బ. వఔుౄల

జీవనరైలులలల భిస్కెఔు ఖ భి ఙేమవచచని సాచిింఙే ఈ లక్షణరలలల ఏయృైధర ఔనినలేౄ, యదరయణింగ, ఏజౄింటా
యహస నియేథిఔలు, ధృతి 
ై ఔ అనుమ నియేథిఔలలల యటని ాయౄ యయౄయని పలయయౄయవ. ాణేకిించి, భూడె
అింరలు ఙరలా భ కఫన
ై య:
i.

ధాభనునిం, ను గఔు ఉయోఖిం: ను గఔు సుమింగ భిస్కెణో ఔడెఔునైథి భాతాఫే కఔ, ఇతయ

యృైదయఫన
ై భిస్కెలనఽ నలించడింలల ఔడర అథి ణోడడెతేింథి అధే యషమిం ఇరడె ఫలగ
ఖ భిౄింర ను ింథిింథి. ఔింనలనీలు ధాభనున నమ
ా
లఔు, ధాభనునిం ఙేమని యభికి యేభైుయవ భైటానఽ
యదియౄ బ. అింటే, ధాభనున నామ లు ఎఔుెవ న఼నే
ా మింనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై ఖ టలె,

నున్స భయలా లాింట యట థరుభ ను గఔునఽ ఇతయ యౄనులలా ఉయోగిించిధర ాతి ఔల భయణ
భైటింగ్లఔు థరభితీయౄబ.
ii. భదనునిం: ఆలెయౘల్నఽ తఔుెవ భిభాణింలల అరడరడా లేయించడిం అనుమిం కదఽ. లు

థేరలలాని యభాజిఔ జీయతింలల అథి అింగీఔభిించఖయౌగిన పలఖింగ ఔడర ఉింట ింథి. అబనటకీ,
థీయఘకలింనుటల థరనిని నియింతయిం లేయసా
ౄ వలేౄ , అథి భయణ భిస్కెనలైన ఖణనీమఫైన ాపలయనిై

చాఖలదఽ. ఎఔుెవ కలిం నుటల ఎఔుెవ మోణరదఽలల భదిం లేయించడిం వలా కలామ నితీయవ
థెఫోతి నడఫే కఔ, జీయృ వవస నలై ఔడర ాపలవిం డెతేింథి. అథి భానలఔఫైన సభసలఔు ఔడర
థరభి తీసఽౄింథి.

భదిం లేయించడిం వలా ాభాథరలు, ళింస, ఔుటలింఫింలల సభసలు, ఆత్నానతణో ఔుింగినుో వడిం,
ఆత్హతలు లాింటయ జభిగై అవకరలు ఔడర ఉధరైబ. ాతి నుదన తాింలల ఆ వకిౄ భదిం
లేయించడరనిై సాచిలేౄ , నౄభాింఔన లాకభి భభినిై యవభలనఽ ణెలుసఽఔుని, యనియోఖిం యబ, థరని
పయౌతింగ ఏథెైధర సభసలు వచిచన సింకైణరల ఆదరయింగ థరనినలై నియృ మిం తీసఽకోయయౌూ భవచఽచ.

iii. థరభేల దఽభిునియోఖిం: భాదఔ దాయలు, భతే
ౄ థరభేలు, ఇింక అలాింట నిఱేదిత ఉణే్రయకలు
లాింట యటని ఉయోగిించడిం థరభేల (భాదఔదాయల) దఽభిునియోఖింని సాచిసఽౄింథి. యటలల
కొనిై చటి యయవదె ఫైనయ ఔడర, యటని ఉయోగిించడిం అధేథి ధేయూభిత చయనఽ, ధృైతి ఔ
అనుమానిై సాచిసఽౄింథి. ాతి నుదఔుడె భాదఔదాయలనఽ ఉయోగిసౄ ఽధరైయధే అనఽభానిం
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ఏయడిణే, ఆ దఽభిునియోగనిై భియౕయౌించడిం కోసిం నౄభాింఔన ఔయౄ అధేఔ యకలెైన భీక్షలనఽ
కోయవచఽచ. ఇలాింట సిందభౌలలా నౄభా అధేథి ఙరలావయఔు తి యసెభిించఫడెతేింథి .
ల఼ుమ భీక్ష 2
కిింథి యటలల ఏథి ధృైతి ఔ అనుమానికి ఉథరహయణ కఖలదఽ?
I.

సి ింట్ ాదభిశింఙే సభమింలల సి ింట్ ఔమాకయవడె చనినుో ణరయవ.

II. నౄభా ఙేలన
 ిందఽన ఒ వకిౄ ఎఔుెవ భిభాణింలల(యభీతింగ ) భదిం లేయసఽౄధరైయవ.
III. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ సభిగా  న఼ానేమిం ఙెయౌాింరలు జయలాదఽ
IV. నులల఼ ఫలిండెలల ాతి నుదఔుడె అఫదే ిం ఙెనుయవ.

C. యృైదయఫన
ై నౄభాింఔన
1. యృైదయఫన
ై నౄభాింఔన
ఇఔ భనిం నౄభాింఔన ఔయౄ నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేలే కొనిై యృైదయఫైన కయకల ఖ భిించి చభిచథరెిం. ఇయ
యదరయణింగ యృైదయఫన
ై నౄభాింఔన థరుభ భథిింర యేమఫడెణరబ. యటకి ఙరలావయఔు యృైద భియౕలఔుడి
నియేథిఔ కయయౌూ భవచఽచ. భీక్షిింఙరయౌూన కొనిై కయకల ఖ భిించి భనిం భియౕయౌథరెిం.
చితాిం 6 : నౄభాింఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతిం ఙేలే యృైద యఫైన కయకలు

a) ఔుటలింఫ చభితా
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భయణ భిస్కెలల ఔుటలింఫ చభితా ాపలవిం ఖ భిించి భూడె కోణరలలా అధమనిం ఙేమఫడెతేింథి.
i.

యయసతుిం : కొనిై యధఽలు భ ిందఽ తయిం నఽించి తభుతి  తభనికి సింఔరనేించవచఽచ. అింటే,
తయౌా దిండెాల నఽించి నలాలఔు.

ii. ఔుటలింఫ సఖటల ఆమ భెమిం : ఖ ిండె యధఽలు లాథర కనూర్ లాింట కొనిై యధఽల కయణింగ
తయౌా దిండెాలు తుయగ చనినుో ణే, యభి సింణరనిం ఔడర ఎఔుెవ కలిం జీయించఔనుో వచచనడరనికి అథి ఒ
సింకైతింగ నిలుసఽౄింథి.
iii. ఔుటలింఫ యణరవయణిం : భూడో థి ఏనేటింటే, ఔుటలింఫిం నివలసౄ ఽనై యణరవయణిం యధఽలఔు, ఇతయ
భిస్కెలఔు ఖ భి ఙేలథ
ే ిగ ఉిండడిం.
కఫటి ాతి ఔల ఔుటలింఫ చభితానఽ ఔయౌగిన వఔుౄల ాతి నుదనలనఽ నుోా తూళింఙే భ ిందఽ జీయత నౄభా
సింస లు జఞఖరతౄగ ఉిండరయౌూన అవసయిం ఉింథి. యటకోసిం అదనర నియేథిఔలు ణెనించఽకోవచఽచ. ఇలాింట
యషమాలలా అదనర భయణ భైటింగ్నఽ యదిించవచఽచ.
b) వకిౄఖత చభితా
వకిౄఖత చభితా అధేథి నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యొఔె భానవ శ్భీయింలలని యయధ వవస లఔు ఖతింలల
ఏయడిన సభసలనఽ సాచిసఽౄింథి. జీయత నౄభా కోసిం ఇఙేచ ాతి నుదన తాిం ాణేకిించి జీయత నౄభా
ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యటలల థేనికౄైధర చికితూ ను ింథరభ అధే యషమానిై ణెలుసఽఔుధేలా ాశ్ైలనఽ ఔయౌగి
ఉింటలింథి.
కొనిై సభసలు యృైద భీక్షఔుడి నియేథిఔలు లాథర ఏథెధ
ై ర ాణే ఔ నియేథిఔలనఽ అడఖడిం థరుభ ఔడర
ణెలుసఽకోవచఽచ. నుాణరింతఔ యధఽలుగ భిణనేింఙే కొనిై ాదరనఫన
ై యధఽలుగ కిింథి యటని
ఙెవచఽచ.
i.

ఖ ిండె, యఔౄ ధరళ్ సింఫిందిత యధఽలు ఖ ిండెనఽ, యఔౄ వవస నఽ ాపలయతిం ఙేయౄ బ. అింటే ఖ ిండె నుో టల,
క్షయతిం, యఔౄ యావిం లాింటయ.

ii. రుస ధరమాల వవస యధఽలు అింటే క్షమ లాింటయ
iii. అతి గ ఔణరల ఉతతి ౄ , రనయవతతి ౄ వలా కనూర్ లాింట నుాణరింతఔ ఔణతేలఔు థరభి తీయౄబ.
iv. భూతానిండరల వవస సభసలలల భూతా నిండరలు, ఇతయ భూతా పలగలు ఉింటలబ. ఇయ
భూతానిండరలనఽ ని ఙేమఔుిండర ఙేల, భయణరనికి థరభి తీయౄబ.
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v. అింతయావ (ఎిండో కన్స
ిర ) వవస

సభసలు ఙరలావయఔు భనిందభికీ ణెయౌలన భధఽఫేయౘనిై

ా కోజ్డ భిణరభానిై) నిమింతి ాించడిం కోసిం
ఔలుఖజైసౄ ఽింథి. యఔౄ ాయహింలల చకౄెయ యబని (లాథర ఖూ
తగినింత ఇనఽూయౌన్సనఽ తమాయవఙేలే యభభూనిై శ్భీయిం ను ిందఔుింటే, ఇథి తలెతౄ ేతేింథి.
vi. జీయృ వవస యధఽలు కిింద గలిరక్ అలూయవా, లభోలస్క ఆఫ్ థి యౌవర్ లాింటయ ఉధరైబ.
vii. ధరడీ వవస ఔు సింఫిందిించన యధఽలు
c) వకిౄఖత లక్షణరలు
యది ఏయడే భిణరభానికి ఇయ ఔడర భ కఫైన సాచిఔలుగ నిలుయౄబ.
i.

శ్భీయ నిభ్ణిం

ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ నిభ్ణింలల ఆమన ఎతే
ౄ , ఫయవవర, చరతీ, ను తి ౄ ఔడెర చఽటలికొలత ఉింటలింథి.
ఆమా వమసఽ, ఎతే
ౄ నఽ ఫటి , ఔ నుాభాణఔ ఫయవవర నియుచిించఫడెతేింథి. నుాభాణఔ ఫయవవరణో నుో యౌచణే
ఫయవవర భభీ ఎఔుెవగనా, లాథర భభీ తఔుెవగనా ఉింటే, ఆ వకిౄని అతి  ఫయవవర ఔయౌగిన యడిగధన,
లాథర తఔుెవ ఫయవవర ఔయౌగిన యడిగధన భనిం ఙెఖలిం.
అథే యధింగ, ఒ యదరయణ వకిౄలల చరతీ ఔనీసిం ధరలుఖ లలింట నైటయా వయఔు నలయగయౌ. అలాగై ను తి ౄ ఔడెర
చఽటలికొలత ఆ వకిౄ యృడలు ఙేలన చరతీ ఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండభదఽ.
ii. యఔౄ నుో టల
భభో సింకైతింగ ఆ వకిౄ యఔౄ నుో టలనఽ ఙెవచఽచ. యటలల భౄిండె ాభాణరలుింటలబ
 హిదమ సింకోచిం (ఊయెవ యఔౄ న఼డనిం )
 హిదమ యకోచిం (నిభై యఔౄ న఼డనిం )
వమసఽనఽ ఫటి యదరయణ యఔౄ నుో టల భీడిింగ్లనఽ ణెలుసఽకోవడిం కోసిం ఒ సఽలబఫన
ై దే తి  ఏనేటింటే,
హిదమ సింకోఙరనికి: 115 + వమసఽలల 2/5
హిదమ యకోఙరనికి: 75 + వమసఽలల 1/5
కఫటి , వమసఽ నలపై ఏళ్ా బణే, యదరయణ యఔౄ నుో టల యబలల హిదమ సింకోచింలల 131గనా,
యకోచింలల 83గనా ఉిండరయౌ.
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యసౄ వ భీడిింగ్లు నలన
ై ఔనఫయచిన యలువల ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటే, ఆ వకిౄ అదిఔ యఔౄ నుో టల, ళెైర్
టని న్సనఽ ఔయౌగి ఉధరైయని ఙెవచఽచ. అలాగై అథి ఙరలా తఔుెవగ ఉింటే, థరనిని ళెైనుో టని న్స అని
ఙెవచఽచ. ళెైర్ టని న్స అధేఔ యకల తీవా యవయధరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలబ .
శ్భీయ వవస లలని యఔౄ ాయహిం న఼డధరనిై ఔడర ల్ూ భైట్ సాచిసఽౄింథి. ల్ూ భైటా ల నినేయౖనికి మాపై
నఽించి 90 సిందనల వయఔు భాయవతేింటలబ. సఖటలన 72గ ఉింటలింథి.
iii. భూతాిం– యయషి ఖ యవతుిం (ణరయతభ యిందాత )
చివయగ, వకిౄ భూతాింలలని ణరయతభ యిందాత భూతా వవస లలని యయధ యకల లవణరల భధ
సభతేలతనఽ సాచిించవచఽచ. అథి ఆ వవస సభిగా  ని ఙేమఔనుో వడరనిై సాచిించవచఽచ.
ల఼ుమ భీక్ష 3
యృైదయఫన
ై నౄభాింఔనలల యయసతు చభితా ఎిందఽఔు నుాభ కిం ఔయౌగి ఉింటలింథి?
I.

సింనై తయౌా దిండెాలు ఆభోఖఔయఫైన యయవరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.

II. తయౌా దిండెాల నఽించి నలాలఔు కొనిై యధఽలు యనయౄ బ.
III. నియవనేద తయౌా దిండెాలు నుో షఔ లలిం ఔయౌగిన చినై నలాలనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.
IV. ఔుటలింఫ యణరవయణిం ఒ భ కఫైన కయఔిం కఖలదఽ.

302

యభింశ్ిం


సభానణరునిై నుోా తూళించడిం కోసిం, నౄభాింఔన ఔయౄ భిస్కె వభీాఔయణలల నులుించఽఔుింటలయవ. ఇిందఽలల
వఔుౄల జీయణరలనఽ వభీాఔభిించి, యభికి ఉనై భిస్కెల యబని ఫటి యయధ భిస్కె తయఖతేలుగ యభిని
యడథీయౄ యవ.



నౄభాింఔన లాథర ఎింనఔ ాకిరమ అధేథి భౄిండె యబలలా ఙోటల ఙేసఽఔుధేథి అని ఙెవచఽచ.:
 క్షైతా యబలల భభిమ
 నౄభాింఔన యపలఖిం యబలల



నౄభా ాతి నుదనల నౄభాింఔన ఙేలే సభమింలల నియృ మ దే తి  లాథర సింకాయఫైన దే తి ని యసౄ ితింగ
ఉయోగిసౄ ఽింటలయవ.



నుాభాణఔ భైటాణో నుాభాణఔ భిస్కె, లాథర ాభాణిం తఔుెయృన
ై భిస్కెల కోసిం అదనింగ ఙరభిె ఙేమడిం లాింట
నౄభాింఔన నియృ మాలనఽ నౄభాింఔన ఔయౄ లు తీసఽఔుింటలయవ. కొనిై సిందభౌలలా నౄభా ఙేలన
 నతౄ ింనలై
ణరణరెయౌఔ హఔుెణో

అింగీఔభియౄ యవ లాథర నిమింతి ాత ఉ నిఫింధనల నుాతి థిఔన అింగీకయిం

జయవఖ తేింథి. భిస్కె నలదెథణ
ెై ే, ాతి నుదననఽ తి యసెభిించడిం లాథర యబథర యేమడిం ఙేయౄ యవ.


ఎఔుెవ సింకలల జీయత నౄభా ాతి నుదనలు నౄభా ఙేలే యభిఔునై నౄభా ఙేలే అయోతని భియౕయౌించడిం
కోసిం ఎలాింట యృైద భీక్ష నియుళించఔధే ఎింనఔ ఙేమఫడవచఽచ. ఇలాింట ాతి నుదనలనఽ (ధరన్స
ఫడిఔల్)ఆభోఖ బయతయ ాతి నుదనలుగ నేభపెింటలయవ.



ఆభోఖ బయతయ నౄభాింఔన కోసిం కొనిై భైటింగ్ కయకలు
 వమసఽ
 నలదె నౄభా నతౄ ిం
 ధృైతి ఔ అనుమిం తథితభలు.
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ఆభోఖయఫన
ై నౄభాింఔన (ఫడిఔల్ )భిఖణింఙరయౌూన కొనిై కయకలు
 ఔుటలింఫ చభిత,ా
 యయసతు భభిమ వకిౄఖత చభితా తథితభలు.

కీలఔ థరలు
1. నౄభాింఔన
2. నుాభాణఔ జీయతిం
3. ధరన్స ఫడిఔల్ నౄభాింఔన
4. భైటింగ్ కయఔిం
5. ఫడిఔల్ నౄభాింఔన
6. వతి భైఔ ఎింనఔ
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండికి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం III.
ఎబడ్సూణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄకి ఙరలావయఔు జీయత నౄభా యక్షణనఽ తి యసెభిింఙే అవకశ్భ ింటలింథి.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం II.
నౄభా ఙేసఽఔునై కయణింగధే యభీతింగ భదిం లేయింఙే వకిౄని ధృతి 
ై ఔ అనుమానికి ఒ ఉథరహయణగ
ఙెవచఽచ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం II.
కొనిై నిభిేషి యధఽలు తయౌా దిండెాల నఽించి సింణరనింఔు సింఔరనేయౄబ కఫటి , యయసతు చభితానఽ
ఆభోఖయఫన
ై నౄభాింఔన సిందయౌింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి.
ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఒ నౄభా సింస లల నౄభాింఔన ఔయౄ నుతాని కిింథి యటలల ఏథి సాచిసఽౄింథి?
I.

నుాలలస్క కౄాబమ్లు

II. భిస్కెల అింగీకయింనలై నియృ మిం
III. ఉతతి ౄ యౄఔలన యసఽౄయయౌ
IV. యనియోఖథరయవల సింఫిందరల ఫేధేజర్
ాశ్ై 2
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కిింథి యటలల ఏథి నౄభాింఔన నియృ మిం కదఽ?
I.

నుాభాణఔ భైటాలల భిస్కె అింగీకయిం

II. భిస్కె తి యసెితి 
III. భిస్కె యబథర యేమడిం
IV. కౄాబమ్ తి యసెితి 
ాశ్ై 3
కిింథి యటలల నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణ కనిథి ఏథి?
I.

నుస్కనుో ర్ి

II. ఫడి యడిచి వఙేచటరడె జఞభీ ఙేలే ధివతాిం
III. జఞతఔ చఔరిం
IV. జనన ధివతాిం
ాశ్ై 4
కిింథి యటలల ఏ షయతే వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖత ాతి ఔలింగ ాపలయతిం ఙేసౄ ఽింథి?
I.

భోజు యభీ జఞగిింగ్

II. నిఱేదిత థరభల దఽభిునియోఖిం
III. యో భభితనిం
IV. నఽలు యబథర యేమడిం
ాశ్ై 5
కిింద ఉనై ఏ నౄభాింఔన దే తి లల ఔ నౄభాింఔన ఔయౄ అనిై ాతి ఔల లాథర వతి భైఔ కయకలఔు యనఽఔల
భైటింగ్ నుబింటా నఽ (అలాగై యనఽఔల లాథర అనఽఔల కయకలఔు ాతి ఔల నుబింటా నఽ) అగియౄ యవ?
I.

నియృ మిం

II. భధవభిౄతు
III. సింకాయఫన
ై
IV. ఏఔ చయ
ాశ్ై 6
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భిస్కె

వభీాఔయణ

కిింద,

భయణ

టి ఔ

సాచిించిన

నుాభాణఔ

జీయణరల

భయణభైటలఔు

అనఽఖ ణింగభయణించఖలయధే వఔుౄలనఽ ___________ యపలఖిం ఔయౌగి ఉింటలింథి.
I.

నుాభాణఔ జీయణరలు

II. నుాదరన భిస్కెలు
III. తఔుెవ ాభాణిం ఔయౌగిన జీయణరలు
IV. తి యసెిత జీయణరలు
ాశ్ై 7
అభిత ఖయౌవతి . ఆఫ ఒ కలభినేతి  నౄభా యక్షణ కోభయవ. అభితఔు నౄభా ఇవుడరనికి కిింథి యటలల
థేనిని నౄభాింఔన ఔయౄ అతేతౄ భఫైనథిగ ఎించఽఔుింటలయవ? ఫలగ సభినుో బయ ఐచిచకనిై ఎించఽకోిండి.
I.

యదరయణ భైటాలల అింగీకయిం

II. అదనర న఼నే
ా మింణో అింగీకయిం
III. తి యసెిత ాతి నుదన
IV. నిమింతి ాత ఉ నిఫింధనణో అింగీకయిం
ాశ్ై 8
కిింథి నౄభా ాతి నుదనలలా ఏథి ఆభోఖ బయతయ నౄభాింఔనిం కిింద అయోత ను ింథే అవకశ్ిం లాదఽ?
I.

ఐ.ట ఔింనలనీలల యఫ్టి యేర్ ఇింజనీర్గ ని ఙేసౄ ఽనై 26 ఏళ్ా సయత

II. ఫ ఖా ఖనిలల ని ఙేసౄ ఽనై మాపై ఏళ్ా భళేష్
III. ఫలింఔులల ని ఙేసౄ ా, యౄ. కోటకి నౄభా యక్షణ కోసిం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై 28 ఏళ్ా సతీష్
IV. డినుర్ిఫింటల్ యోి ర్లల ని ఙేసౄ ా, థేళ్ా కలభినేతి ణో ఔడిన ఎిండో ఫింట్ నౄభా ాణరయఔకోసిం
దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై 30 ఏళ్ా ాయణ్
ాశ్ై 9
ఱ఼ధర తీవా భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేధరైయవ. ఆఫ ఒ జీయత నౄభా ాణరయఔ కోసిం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధరైయవ.
ఈ సిందయౌింలల, నౄభాింఔన ఔయౄ ఙరలావయఔు నౄభాింఔనిం కోసిం ____________నఽ ఉయోగియౄ యవ. ఫలగ
కచిచతఫన
ై సభాదరధరనిై ఎించఽకోిండి.
I.

నియృ మ దే తి 

II. సింకాయఫన
ై దే తి 
III. భధఽఫేహిం లాింట అసుస త నౄభాింఔనింలల ాదరన నుతా నుో ఱించదఽ కఫటి నలై దె తేలలా ఏథెైధర సభై.
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IV. భధఽఫేహిం కైసఽలనఽ ూభిౄగ నిభఔభిసౄ ఽనైిందఽన నలన
ై దె తేలాయ కవర.
ాశ్ై 10
సింణోష్ ఔ కలభినేతి  నౄభా ాణరయఔ కోసిం దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధరైయవ. ఆమన చనినుో ఖలయని పలయింఙే భైటల
సఖటల నుాభాణఔ జీయణరలఔధరై ఙరలా తఔుెవగ ఉింథి. కఫటి తఔుెవ న఼నే
ా మిం ఙరభిె యదిించవచఽచ. భిస్కె
వభీాఔయణలల సింణోష్నఽ ___________ కిింద వభీాఔభిించవచఽచ.
I.

నుాభాణఔ జీయణరలు

II. నుాదరన భిస్కెలు
III. తఔుెవ ాభాణిం ఔయౌగిన జీయణరలు
IV. తి యసెభిించిన జీయణరలు

ల఼ుమభీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం II.
భిస్కెల అింగీకయింనలై నౄభాింఔన ఔయౄ నియృ బయౄయవ.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం IV.
కౄాబమ్ తి యయెయిం అధేథి నౄభాింఔన నియృ మిం కదఽ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం III.
జఞతఔ చఔరిం అధేథి ఒ నుాభాణఔ వమసఽ ధియఔయణ కదఽ.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం II.
నిఱేదిత భాదఔదాయల దఽభిునియోఖిం ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖతనలై ాతి ఔల ాపలవిం చారతేింథి.
జయఫ 5
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సభౄైన సభాదరనిం III.
నౄభాింఔనింలలని సింకాయఫన
ై భైటింగ్ దే తి  అనిై ాతి ఔల లాథర వతి భైఔ కయకలఔు యనఽఔల భైటింగ్
నుబింటా నఽ (యనఽఔల లాథర అనఽఔల కయకలఔు ాతి ఔల నుబింటా నఽ) కైటలబసఽౄింథి.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం I.
భిస్కె వభీాఔయణ కిింద, నుాభాణఔ జీయణరలు భయణ టి ఔ సాచిించిన నుాభాణఔ జీయణరల భయణభైటల
అనఽఖ ణింగ చనినుో ఖలయధే యభి జీయణరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం IV.
అభిత యషమింలల, ఆమన ఖయౌిం థరయౌచన భిల తి 
 ని దిఱిలల నలటి లఔుని నౄభాింఔన ఔయౄ నిమింతి ాత నిఫింధన
కిింద నౄభా ఇవుడరనిై ఎించఽకోవచఽచ. ఈ నిమింతి ాత ఉ నిఫింధన అధేథి ాసవిం జభిగిన భూడె ధృలలలార
చనినుో బయ భిల తి 
 ఏయడిణే నౄభా ఙెయౌాింరనఽ భినేతిం ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం II.
ా ) ఉిండడింణో నుటల యఫ్టి యేర్, ఫలింకిింగ్ భిశ్భ
భళేష్ వమసఽ ఎఔుెవగ (50 ఏళ్ై
ర తథితభలణో నుో యౌచణే
ఆమన వితి ౄ ఎఔుెవ భిస్కెణో ఔడెఔునైిందఽన ఆమన నౄభా ాతి నుదన ధరన్స ఫడిఔల్ నౄభాింఔన కిింద
అయోత ను ిందదఽ.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం I.
తీవాఫన
ై భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై ఱ఼ధర లాింట ఒ సింకిాషిఫైన కైసఽ వవహభిింఙే సభమింలల,
నౄభాింఔన ఔయౄ నౄభాింఔనిం కోసిం ధరమ నియృ మ దే తి ని ఉయోగియౄ యవ.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం II.
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భిస్కె వభీాఔయణ కిింద, సింణోష్నఽ నుాదరన భిస్కెల కిింద వభీాఔభియౄ యవ.
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అదరమిం 16
జీయత నౄభా నులల఼ కిింద ఙెయౌాింరలు
అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమిం కౄాబమ్ పలవన, కౄాబభ లనఽ ఎలా నిభేభిించఽకోయలధే యటని ఈ అదరమిం యవభిసౄ ఽింథి.
అలాగై కౄాబభ లలలని యకలనఽ ఔడర ఈ అదరమిం యవభిసౄ ఽింథి. చివయగ, భయణ కౄాబమ్ భియౖెభనికి
సభభిింఙరయౌూన ణరాల ఖ భిించి, నౄభా సింస థరుభ తి యయెభనికి ఖ భౄన
ై కౄాబమ్ నఽించి లనృె థరయవడిని
యక్షిింఙేిందఽఔు ఉనై యక్షణ ఔవఙరలనఽ (యయద యళత ఉ నిఫింధన, నులల఼థరయవల ాయోజధరల యక్షణ
నిమింతాణలు) నైయవ ణెలుసఽఔుింటలయవ. అబణే, నౄభా ఙేసఽఔునై యయవ ఎలాింట భ కఫన
ై యసౄ వ
సభాఙరభనిై థరచి నలటిఔుిండర ఉిండరయౌ.
ధేయవచఔుధే అింరలు

A. కౄాబభ ల యకలు భభిమ కౄాబభ ల ద తి 
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కౄాబభ ల యకలు భభిమ కౄాబభ ల దే తి 

A.

1. కౄాబభ ల పలవన
నులల఼ కౄాబమ్ఔు థరభితీలనరడే నౄభా సింస , నౄభా నులల఼కి అసలు భీక్ష ఎదఽయవరతేింథి. కౄాబమ్
భియౖెయిం జభిగి, ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాించినరడే జీయత నౄభా యసౄ వ యలువ నియృబించఫడెతేింథి.
నియుచనిం
ఔ కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై యగెనిం ధృయయేభచలని నౄభా సింస నఽ కోభై ఔ డిభాిండ్స.
ఔ జీయత నౄభా ిందిం కిింద వచిచన కౄాబమ్ అధేథి నౄభా ిందిం కిింద యక్షణ ఔయౌించిన ఔట లాథర
అధేఔ యకల సింగటనలు ఙోటల ఙేసఽకోవడిం థరుభ నేాభైనిం చఫడెతేింథి. కొనిై కౄాబభ లలల, ిందిం
కొనయఖ తేింథి. భభికొనిైటలల ిందిం యదె వరతేింథి.
చితాిం 1: భిస్కె సింగటన భభిమ కౄాబమ్

కౄాబమ్లు భౄిండె యకలుగ ఉింటలబ:
i.

నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ సజీవింగ ఉనైరడె ఙెయౌాింఙే సభౄైువల్ కౄాబమ్లు

ii. భయణ కౄాబమ్
చితాిం 2: కౄాబభ లలల యకలు

సభౄైువల్ కౄాబమ్లు

కౄాబభ లలల యకలు

భయణ కౄాబమ్లు
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భయణ కౄాబమ్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినుో బన తభుణే అభలలాకి వసఽౄింథి. సభౄైువల్ కౄాబభ లఔు
ఔట లాఔ అధేఔ యకల సింగటలు కయణరలుగ నిలుయౄబ.
ఉథరహయణ
సభౄైువల్ కౄాబభ లనఽ నేాభైనింఙే సింగటనలఔు ఉథరహయణలు:
i.

నులల఼ ఫచాభిట;ీ

ii. భనీ ఫలక్ నులల఼కిింద ఫైలుభబని ఙేయవఔునైరడె ఙెయౌాించవలలన యబథర;
iii. భౄైడర్ ాయోజనింగ నులల఼ కిింద యక్షణ ఔయౌించిన తీవా అసుస త;
iv. నులల఼థరయవ లాథర అలలైనీ థరుభ నులల఼ సభౄిండర్;
2. కౄాబమ్ ఉదింతిం సింబయించిింథర అని నిభేభిించఽకోవడిం
i.

సభౄైువల్ కౄాబమ్ ఙెయౌాింర కోసిం, నులల఼లల నియృబించిన నిఫింధనల ాకయఫే సింగటన జభిగిిందధే
యషమానిై నౄభాసింస నిభేభిించఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి.

ii. ఫచాభిటీ కౄాబమ్లు భభిమ

భనీ ఫలక్ యబథర కౄాబమ్లు ిందిం నుాయింబింలలధే

నిభేభితభవరతేనై ణేథీల నుాతి థిఔధే ఉింటలనైిందఽన యటని సఽలబింగ నిభేభిించఽకోఖలిం.
ఉథరహయణఔు, భనీఫలక్ నులల఼ కిింద ిందిం లదేిం ఙేసౄ ఽనై సభమింలలధే ఫచాభిటీ ణేథీలు,
సభౄైువల్ ాయోజధరల యబథరలనఽ ఙెయౌాించఫడే ణేథీలనఽ యౄను ింథిింఙరయౌ.
iii. సభౄిండర్ యలువ ఙెయౌాింరలధేయ ఇతయ కౄాబమ్ ఙెయౌాింరలఔధరై ననైింగ ఉింటలబ. ఇతయ
కౄాబభ లలా కఔుిండర, ింథరనిై యదఽె ఙేల, ిందిం కిింద తభఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన య భ ్నఽ
ఉసింహభిించఽఔుధేలా నులల఼థరయవ లాథర అలలైనీ నియృ మింణో సింగటన నేాభన
ై ించఫడెతేింథి. సభౄిండర్
ఙెయౌాింరలలల ఫచాభిటీ భ ిందఽగ ఉసింహయణ వలన అభధ యవసఽభ ఔడర ఉింటలింథి. కఫటి
ూభిౄ కౄాబమ్ ఙెయౌాింఙరయౌూ వచిచన భిల తి 
 లల ఙెయౌాించఫడే నతౄ ిం ఔధరై ఇథి తఔుెవగ ఉింటలింథి.
iv. తీవా అసుస త కౄాబమ్లు అధేయ నులల఼థరయవ తన కౄాబభ లఔు భదె తేగ అింథిింఙే యృద
ై , ఇతయ
భికయవుల నుాతి థిఔన నిభేభిించఫడెణరబ.
నులల఼ తీవా అసుస త కౄాబమ్ భౄైడర్నఽ ఔయౌగి, అలాింట నులల఼ని అలలైన్స ఙేల ఉింటే కిాషిఫైన భిల తి 

తలెతౄ ేతేింథి. తీవా అసుస త ాయోజనిం అధేథి నులల఼థరయవఔు అలాింట అసుస త ఏయడినరడె
యళ్ా కయవచలనఽ ఙెయౌాింఙేిందఽఔు నులల఼థరయవఔు యలు ఔయౌసఽౄింథి. ఈ నులల఼ని అలలన్స
ై ఙేల,ేౄ అనిై
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ాయోజధరలు అలలైనీకి ఙెయౌాించఫడెణరబ. ఇథి చటి ఫదే ింగ సభౄైనథి అబనటకీ, ఉథేెయించిన
ాయోజధరనిై అథి ఙేయవకోఔనుో వచఽచ. ఇలాింట భిల తి 
 ని నియభిింఙే చటలినికి, ఔ షయతేణో ఔడిన
అలలైన్సఫింట్ థరుభ అలలైన్స ఙేమఫడే ాయోజధరల నియృబించడరనికి నులల఼థరయవలఔు అవగహన
ఔయౌించడిం ఙరలా భ కిం.
ఫచాభిటీ లాథర భయణ కౄాబమ్ లాథర సభౄిండర్లు ిందిం కిింద ఔయౌించిన నౄభా యక్షణ యదఽెఔు థరభి
తీయౄబ. ఇఔ ఎింత భాతాభూ నౄభా యక్షణ అిందఽఫలటలలల ఉిండదఽ. కౄాబమ్ యసౄ వింగ ఙెయౌాించఫడిింథర లాథర
అధేథరింణో థీనికి సింఫింధిం లాదఽ. కౄాబమ్ ఙెయౌాించని భిల తి 
 అధేథి ింథరల కిింద నౄభా యక్షణ
కొనయగిింరనఔు యౘనై ఇవుదఽ.
3. కౄాబభ లలల యకలు
నులల఼ కలవవదిలల కిింథి ఙెయౌాింరలు సింబయించవచఽచ:
a) సభౄైువల్ ాయోజనిం ాయోజధరలు
నిభీృతకలింలల ఙెయౌాింరలనఽ నులల఼ కలవవదిలల నేభపెనై సభమాలలా నౄభా సింస నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి
ఙెయౌాసౄ ఽింథి. ాతి  సభౄైువల్ ాయోజనిం యబథర తభుత ఙెయౌాించిన ఙెయౌాింరలనఽ ఎిండరర్ూఫింట్ థరుభ,
నులల఼ ఫలిండ్స తి నింఫడెతేింథి.
b) నులల఼ సభౄిండర్
నులల఼ని ఫచాభిటీకి భ ిందఽగధే భ గిించఽకోయలని నులల఼థరయవ ఎించఽఔుింటలయవ. ఇథి సుచిిందింగ
యదఽె ఙేసఽఔుధే నులల఼ ిందిం అవరతేింథి. ఙెయౌాించవలలన యలువనఽ సింనుథిించఽఔునై తభుణే
నులల఼ని సభౄిండర్ ఙేమఖలయవ. నౄభాథరయవఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄధేై సభౄిండర్ యలువ అని అింటలయవ.
ఇథి యదరయణింగ ఙెయౌాించిన న఼నే
ా మింలలల కొింత రతింగ ఉింటలింథి. ఔనీస యౘనై ఔయౌగిన సభౄిండర్ యలువ
(GSV) ఔడర ఉింటలింథి కనీ నౄభాథరయవఔు ఙెయౌాింఙే యసౄ వ యలువ GSV ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.
c) భౄైడర్ ాయోజనిం
నిభేభిించిన నిమభాలు భభిమ షయతేల ాకయిం ఔ నిభిేషి సింగటన ఙోటల ఙేసఽఔుింటే నౄభా సింస
తమాయవ ఙేలన భౄైడర్ కిింద ఙెయౌాింర జయవఖ తేింథి.
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ఔ తీవా అసుస త భౄడ
ై ర్ కిింద, తీవా అసుస త నిభేయణ అబన భిల త
 ేలలా, ఔ నిభిేషి నణరౄనిై
నిఫింధనల ాకయిం ఙెయౌాింయౄయవ. నౄభా సింస నేభపెనై తీవా అసుస త జఞనృణరలల ఈ అసుస తనఽ ఔవర్ ఙేల
ఉిండరయౌ.
యౘలటల్ కైర్ భౄడ
ై ర్ కిింద, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసతి ాలల చికితూ ను ింథిన సభమింలలని చికితూ కయవచలనఽ
నిమభ, నిఫింధనల ఫేయఔు నౄభా సింస ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
భౄైడర్ ఙెయౌాింరలు జభినన
 తభుత ఔడర నులల఼ ిందిం కొనయఖ తేింథి.
కిింథి కౄాబమ్ ఙెయౌాింరలనఽ నౄభా ిందింలల నేభపెనై నులల఼ కలిం భ గిింరలల జయవరణరయవ.
d) ఫచాభిటీ కౄాబమ్
ఇలాింట కౄాబభ లలల, ఆ నౄభా ాణరయఔ కలిం చివభి వయఔు నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నుాణరలణో ఉింటే,
కలభినేతి  భ గిింరలల నిభిేషీింగ నేభపెనై నణరౄనిై నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌాయౄ భని నౄభా సింస
యగెనిం ఙేసౄ ఽింథి. థీనిధే ఫచాభిటీ కౄాబమ్ అని అింటలయవ.
i.

పలఖయుభ ాణరయఔ: ఫచాభిటీ కౄాబమ్ కిింద, ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ిం అధేథి అథి పలఖయుభిం
అబణే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, థరింణో నుటల లనింఙే ఫో నస్కలనఽ ఔడి, అిందఽలలనఽించి ఫకబ
డిన న఼నే
ా మిం య భ ్నఽ, నులల఼ యవణరలనఽ, థరనికి యదిించిన వడీు ని తీలయేమగ వఙేచ య భ ్.

ii. భఫడి ఆఫ్ న఼ానేమిం (ఆర్.ఒ.న) ాణరయఔ: కొనిై సిందభౌలలా, నులల఼ ఫచార్ అబన సభమింలల
కలవవదిలల ఙెయౌాించిన న఼ానేమింలుయసఽ ఙేమఫడణరబ.
iii. మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుాన్స (మూయౌప్): మూయౌప్ల యషమింలల అబణే, నౄభా సింస నిది
యలువనఽ ఫచాభిటీ కౄాబమ్గ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
iv. భనీ-ఫలక్ నుాన్స: భనీ-ఫలక్ నుాన్సలల అబణే, నౄభా సింస నులల఼ కలభినేతి  సిందయౌింగ
ఙెయౌాించిన సభౄైువల్ ాయోజధరలనఽ తీలయేలన
 తభుత నేగియౌన ఫచాభిటీ కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాించిన తభుత నౄభా ిందిం యదె వరతేింథి.
e) భయణ కౄబమ్
నౄభా ఙేలన
 వకిౄ తన నులల఼ కల భినేతి  సిందయౌింగ ాభాదవరతే
ౄ లాథర భభో యఔింగ చనినుో ణే,
పలఖయుభిం ఔయౌగి ఉింటే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, నుో ఖబన ఫో సన్సలనఽ ఔయౌన, తభుత నేగియౌన
నులల఼ యవణిం, న఼నే
ా మిం, వడీు ని అిందఽలలనఽించి తీలయల
ే ేౄ వఙేచ య భ ్నఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి. థీనిధే భయణ
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కౄబమ్ అని అింటలయవ. ఆమా భిల తి 
 ని ఫటి ధరనేనీకి లాథర అలలైనీకి లాథర చటి ఫదే యయసఽడికి ఇథి
ఙెయౌాించఫడెతేింథి. భయణిం పయౌతింగ వచిచన భయణ కౄబమ్ ిందిం భ గిింరనఽ సాచిసఽౄింథి.
భయణ కౄాబమ్ అింటే:
 యౕగర కౄాబమ్(నులల఼ కలవవదికి భూడేళ్ా లలర) లాథర
 భాభూలు భయణ కౄాబమ్ (భూడేళ్ా ఔధరై ఎఔుెవ)
ధరనేనీ లాథర అలలైనీ లాథర చటి ఫదే యయసఽడె భయణిం ఙోటల ఙేసఽకోవడరనికి కయణిం, ణేథీ, ఙోటలనఽ
ణెలునుయౌూ ఉింటలింథి.

కౄాబమ్ తాిం

i.

భయణ కౄాబమ్ కోసిం సభభిింఙరయౌూన ణరాలు

కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలే భిల తి 
 ని ఔయౌించడిం కోసిం నౄభా సింస ఔు లనృె థరయవడె కిింథి ణరాలనఽ
సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.:
 ధరనేనీ థరుభ కౄాబమ్ తాిం
 దహనిం లాథర కననిం ధివతాిం
 చికితూ అింథిించిన యృద
ై ఽడి నఽించి ను ింథిన ధివతాిం
 ఆసతి ా నఽించి ను ింథిన ధివతాిం
 ఔింనలనీ మాజభానిం నఽించి ను ింథిన ధివతాిం
 ాభాదిం వలన భయణిం సింబయింఙే క్షింలల కోయవి థరుభ ధియఔభిించఫడిన నుాథనేఔ దభరౄ
నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ, శ్వ ించధరభా నియేథిఔ(నుో స్కి -భాభౄిమ్ భినుో ర్ి),
అింతి భ నియేథిఔలాింట నుో య్సఽ నియేథిఔల కన఼లు.
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 భయణ ధియఔయణగ రయనులఔ అదికయవలు సభభిించిన భయణ ధివతాిం.
చితాిం 3: భయణ కౄాబమ్ కోసిం సభభిింఙరయౌూన ణరాలు

ధరనేనీఙే కౄాబమ్ నూయిం
సభాది లాథర దహన సింయెయ ధఽావతాిం

భయణ కౄాబమ్ కోసిం

యృైదిం ఙేసౄ ఽనై డరఔియవఙే ధఽావతాిం
ఆసఽతి ాఙే ధఽావతాిం

సభభిింఙరయౌూన
ణరాలు

ఉథో ఖ మజభానిఙే ధఽావతాిం
ాభాదింలల భయణించినటా బణే
కోయవిఙే ధఽాయఔభిించఫడిన నుో య్సఽ
నియేథిఔలు

ii. భయణ కౄాబమ్ తి యసెయణ
భయణ కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాించవచఽచ లాథర తి యసెభిించవచఽచ. కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమింలల, ాతి నుథిత
థరయవ ఏథెైధర యవయణలు ఇఙరచయని కనీ, నులల఼కి సింఫిందిించిన యసౄ యఔ సభాఙరభనిై ణొకిెనలటి లయని
కనీ నౄభా సింస ఖ భిౄలేౄ, ిందిం ఙెలా ుఫలటల కదఽ. నులల఼ కిింద ను ింథే అనిై ాయోజధరలనఽ
కోలలయయౌూ వసఽౄింథి.
iii. లలక్షన్స 45: యయద యళత ఉనిఫింధన
అబనటకీ, ఈ అభధ యవసఽభ (కౄాబమ్ తి యసెయణ) నౄభా చటి ిం, 1938 లలని లలక్షన్స 45లలఫడి
ఉింటలింథి.
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భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ
లలక్షన్స 45 ఙెనేథేనేటింటే :
జీయత నౄభా నులల఼ అభలలాకి వచిచన భౄిండేళ్ా కలిం భ గిలన
 తభుత ఏ నౄభా నులల఼ని ఔడర
ాతి నుదనలల ఇచిచన యవయణ లాథర యృైథరదికభి లాథర భౄపభీ లాథర నౄభా ఙేలన వకిౄ లేైళతేడె జఞభీ
ఙేలన
 ఏథెధ
ై ర నియేథిఔలల ఉనై యవయణ, నులల఼ జఞభీ ఙేమడరనికి కయణఫన
ై ఏథెధ
ై ర ఇతయ దయౄయేజు సభిగా 
లాదని, తరగ ఉిందని ఙెఫ త, ఆ నులల఼ని నౄభా సింస ాయైించడిం సభికదఽ. అలా ాయైింఙరలింటే,
ఆ యవయణ భ కఫైన యసౄ విం ఆదరయింగ ఉిందని, యృలాడిింఙరయౌూన యషమాలనఽ ణొకిెనలటి , నులల఼థరయవ
మోసూభితింగ తమాయవ ఙేరయని, ణరనఽ ఇచిచన యవయణ తర అధే యషమిం నులల఼థరయవఔు నులల఼
యేలే సభమింలలధే ణెలుసఽననీ, యృలాడిింఙరయౌూన యషమాలనఽ అథి ణొకిెనలటి ిందధే యషమిం ఔడర
ణెలుసఽనని నియౄనింఙే యక్షాలనఽ నౄభా సింస చానింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
యవయణ :
నులల఼థరయవ భ కఫన
ై యసౄ వ సభాఙరభనిై అణచి నలడణ
ి ే, నులల఼ జఞభీ అబనటనఽించి భౄిండేళ్ా
వయఔు ఏ సభమింలల అబధర ాతి నుదనలలని యసౄ యఔ సభాఙరయిం తరగ ఉింటే నౄభా సింస థరనిని
యదఽెఙేసఽకోవచఽచ.
భౄిండేళ్ా కలిం అధేథి యనియోఖథరయవని నుయౌట యేచి, చాడరయౌూన సభమింగ నిలుసఽౄింథి. ఈ కలిం తభుత
అబణే, నులల఼థరయవ మోసూభిత యవయణ ఇచిచ భ కఫైన యసౄ వ సభాఙరభనిై ణొకిెనలటి లయనీ,
ఇచిచన యవయణ తని ఔడర ఆమనఔు ణెలుసఽనధే యషమానిై నియౄనింఙరయౌూన ఫలధత నౄభా
సింస థే. భౄిండేళ్ా కలిం భ గిలేౄ, తగిన యక్షానిై ను ింథిన తభుణే నౄభా సింస నులల఼ని యదఽెఙేసఽకోఖలయవ.
iv. భయణిం సింబయించిిందని పలయించఽట
కొనిై సిందభౌలలా ఔ వకిౄ ఎఔెడ ఉధరైభో ణెయౌమఔుిండర ఔనినించఔుిండర నుో మాయని ణెలుసఽౄింథి.
ఇలాింట కైసఽలలా ఏడేళ్ా వయఔు ఆమన ఖ భిించిన ఆచాకీ ణెయౌమఔ నుో ణే, ఆమన చనినుో బ ఉింటలయని
పలయింఙేిందఽఔు పలయత యక్షాదరభల చటి ిం యలు ఔయౌసఽౄింథి. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ ఔనినించడిం లాదని,
ఆమన చనినుో బ ఉింటలయని పలయింఙరలని ధరనేనీ లాథర యయసఽలు కౄాబమ్ ఙేలేౄ, నౄభా సింస లు తగిన
ధరమయనిం నఽించి డికీరని తీసఽఔుభయలని కోయవణరబ. భయణింఙరయధే పలవనణో కోయవి డికీర ఙేలవ
ే యఔు
న఼ానేమింలు ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి. అబనటకీ భబతీ కిింద ఏడేళ్ా కలానికి న఼ానేమింలనఽ
నౄభా సింస లు భా఼ ఙేమవచఽచ.
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4. జీయత నౄభా నులల఼కి కౄాబమ్ యదరనిం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయవల ాయోజధరల సింయక్షణ), నిమింతాణలు 2002 కిింథి యటని ఔయౌగివరధరైబ:
నిమింతాణ 8: జీయత నౄభా నులల఼కి సింఫిందిించి కౄాబభ ల దే తి 
i.

కౄాబమ్ఔు భదె తేగ సభభిింఙేిందఽఔు యదరయణింగ అవసయఫైన నుాథనేఔ దయౄయేజులనఽ జీయత
నౄభా నులల఼ నేభపెింటలింథి.

ii. కౄాబమ్నఽ ల఼ుఔభిించిన సభమింలల ఔ జీయత నౄభా సింస ఎలాింట జఞిం లాఔుిండర నుాలలస్క
ఙేమాయౌ. ఏయృైధర ాశ్ైలు లాథర అవసయఫన
ై నూభలనఽ యలెన
ై ింతవయఔు అదనర కౄాబమ్ ల఼ుఔభిించిన
15 భోజులలార యడియడిగ కఔుిండర, ఔెయభిగ అడగయౌ.
iii. సింఫిందిించిన అనిై ణరాలు, అవసయఫన
ై యవయణలనఽ తీసఽఔునై 30 భోజులలార ఔ జీయత నౄభా
నులల఼ కిింద కౄాబమ్ ఙెయౌాించఫడరయౌ. లాథర యయథరనికి తగిన కయణరలనఽ చానుయౌ. అబనటకీ,
నౄభా సింస అననుామిం ాకయిం, కౄాబమ్ దభరౄఔు థరభితీలే భిల త
 ేలలా అథి దభరౄనఽ
నుాయింనించి, యధఫైనింత తుయగ భ గిింఙరయౌ. ఏ యఔింగనా కౄాబమ్నఽ థరకలు ఙేలన సభమిం
నఽించి ఆయవ ధృలలు థరటభదఽ.
iv. చటి ింలలని 47వ లలక్షన్స ాకయిం, ఙెయౌాింర కోసిం కౄాబమ్ లదేఫై, ఙెయౌాింర అిందఽకోయయౌూన వకిౄ
ఖ భిించి ఏథెైధర కయణరల వలా

సఔరభఫైన ఖ భిౄింర లాఔ, ఙెయౌాింర జయఔనుో ణే, ఙెయౌాింర

అిందఽకోయయౌూన వకిౄ ాయోజధరనిై కనుడడిం కోసిం ఆ నణరౄనిై జీయత నౄభా సింస తన వదె
ఉించఽకోయయౌ. అలాింట నణరౄనికి ఱలడాల్ ఫలింఔులలని ను దఽర ఫలింఔు కాణరఔు వభిౄింఙే వడీు భైటల
(అనిై ణరాలు, సభాఙరభనిై సభభిించిన 30భోజుల నఽించి అభలలా ఉింటలింథి) వభిౄసౄ ఽింథి.
v. ఉ-నిఫింధన (iv)లల నేభపెనైథి కఔుిండర భభైథెైధర కయణింకోసిం కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడింలల
నౄభా సింస తయరన జఞిం జభిగిణే, జీయత నౄభా సింస కౄాబమ్నఽ సనైక్షిించిన ఆభిఔ సింవతూయిం
నుాయింబింలల ఉనై ఫలింఔు వడీు భైటల ఔధరై భౄిండె రతిం ఎఔుెవ వడీు ని కౄాబమ్ నతౄ ింనలై ఙెలాింఙరయౌూ
ఉింటలింథి.

5. ఏజౄింట్ నుతా
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ధరనేనీ/చటి ఫదే యయసఽడె లాథర లనృే థరయవఔు కౄాబమ్ ణరాలనఽ సఔరభింగ నిిండింలలనా, యధఫన
ై అనిై
లేవలనఽ ఏజౄింట్ అింథిింఙరయౌ. యటని జీయత నౄభా సింస కభలమింలల సభభిించడింలలనా సయౘమడరయౌ.
ఫలధతలనఽ నియుభిౄించడిం భాతాఫే కఔ, అలాింట భిల తి 
 నఽించి సథరౌవన తమాయవరతేింథి. తథరుభ
అఔెడ యనుభనిై సింనుథిించఽకోవడరనికి ఏజౄింట్ఔు భభో గప అవకశ్ిం లనసఽౄింథి. లాథర చనినుో బన
ఔుటలింఫిం నఽించి బయషతే
ౄ లల అవకరలు లనయౄబ.
ల఼ుమ భీక్ష 1
కౄాబమ్ పలవననఽ కిింథి యవయణలల ఏ యవయణ సభౄైింథో ఙెిండి? ఫలగ కచిచతఫన
ై సభాదరధరనిై
ఎించఽకోిండి.
I.

ఔ కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై యగేనభ నఽ నౄభా సింస ధృయయేభచలని ఙేలే అబయ న.

II. ఔ కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై యగేనభ నఽ నౄభా సింస ధృయయేభచలని ఙేలే డిభాిండ్స.
III. ఔ కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై ఔటలిఫలటలనఽ నౄభా సింస ధృయయేభచలని ఙేలే డిభాిండ్స.
IV. ఔ కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై ఔటలిఫలటలనఽ నౄభా సింస ధృయయేభచలని ఙేలే అబయ న.

యభింశ్ిం


ఔ కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై యగెధరనిై నౄభా సింస ధృయయేభచయౌూన డిభాిండ్స.
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ఔ కౄాబమ్ అధేథి సభౄైువల్ కౄాబమ్ లాథర భయణ కౄాబమ్. భయణ కౄాబమ్ అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ
చనినుో బనరడె భాతాఫే వసఽౄింథి సభౄైువల్ కౄాబమ్లు ఔట లాథర ఎఔుెవ సింగటనల వలా
జయవఖవచఽచ.



సభౄైువల్ కౄాబమ్ ఙెయౌాింర కోసిం, నులల఼లల నేభపెనై షయతేల ాకయిం ఆ సింగటన జభిగిింథర అని నౄభా
సింస నిభేభిించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.



నులల఼ కలయనేతి లల కిింథి ఙెయౌాింరలు జయఖవచఽచ:
 సభౄైువల్ ాయోజనిం ఙెయౌాింరలు
 నులల఼ సభౄిండర్
 భౄైడర్ ఫనిట్
 ఫచాభిటీ కౄాబమ్
 భయణ కౄాబమ్



నౄభా చటి ింలలని లలక్షన్స 45 (యయద యళత ఉనై నిఫింధన) నులల఼ భౄిండేళ్ా ై ూభిౄ ఙేసఽఔుని, నౄభా ఙేలన

వకిౄ ఎలాింట భ కఫన
ై యసౄ వ సభాఙరభనిై ధొకిె నలటిఔుింటే, నౄభా సింస కౄాబమ్ తి యయెయిం నఽించి
నౄభా ఙేలన
 వకిౄని యక్షిసౄ ఽింథి.



ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయవల ాయోజధరల యక్షణ) నిమింతాణలు, 2002 కిింద, ఐ.ఆర్.డి.ఏ కౄామమ్ల
సిందయౌింగ నౄభా ఙేలన
 వకిౄకి లాథర లనృే థరయవఔు యక్షణ ఔవచింగ/సింయక్షిణగ ని ఙేలేిందఽఔు
నిమింతాణలనఽ యౄను ింథిింఙరబ.

నేభ్యౌై నైయవ ాయైించఽకోిండికి జయఫ లు
జయఫ 1
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సభౄైన సభాదరనిం II.
కౄాబమ్ అధేథి ిందింలల నేభపెనై యగేధరనిై నౄభా సింస ధృయయేభచయౌూన డిభాిండ్స.

ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
నులల఼ల జఞనృణర కిింద ఇవుఫడిింథి. ఏ యఔఫైన నులల఼ కిింద కౄాబమ్ ఙెయౌాింరనఽ నిభీృతకలింలల ఙేలే ఙెయౌాింరల
యౄింలల జయవరణరయవ?
I.

భనీ-ఫలక్ నులల఼

II. మూనిట్ యౌింక్ నౄభా నులల఼
III. భఫడి ఆఫ్ న఼ానేమిం నులల఼
IV. కలభినేతి  నౄభా నులల఼
ాశ్ై 2
భళేశ్ తీవా అసుస త భౄడ
ై ర్ణో ఔడిన ఔ జీయత నౄభా నులల఼ని కొధరైయవ. ఆమన ఔయణ్ నేయవఔు నులల఼ని
ూభిౄగ అలలన్స
ై ఙేరయవ. భళేశ్ఔు ఖ ిండె నుో టల వచిచింథి. తీవా అసుస త భౄైడర్ కౄాబమ్ కిింద యౄ. 50యేలు
ఉధరైబ. ఈ యషమింలల ఙెయౌాింర ఎవభికి జయనుయౌ?
I.

భళేశ్

II. ఔయణ్
III. భళేశ్, ఔయణ్లఔు సభానింగ ఙెయౌాింర జయనుయౌ.
IV. యభిదెభికీ కదఽ. ఎిందఽఔింటే భళేశ్ఔు ఖ ిండెనుో టల వచిచింథి కనీ నులల఼ ఔయణ్ నేయవఔు అలలైన్స
ఙేమఫడిింథి.
ాశ్ై 3
ాయణ్ కయవ ాభాదింలల చనినుో మాయవ. భయణ కౄాబమ్ కోసిం లనృే థరయవ దయౄయేజులనఽ సభభిింఙరయౌ. కిింథి
దయౄయేజులలల సహజ భయణింణో నుో యౌచణే ాభాద భయణిం యషమింలల సభభిింఙరయౌూన అదనర దయౄయేజు
ఏథో ఙెిండి?
I.

కననిం లాథర దహన ధివతాిం

II. చికితూ ఙేలన యృైదఽడె జఞభీ ఙేలన ధివతాిం
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III. ఔింనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాిం
IV. ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ
ాశ్ై 4
కిింథి యటలల ఏ భయణ కౄాబమ్నఽ యౕగర భయణ కౄాబమ్గ భిఖణయౄయవ?
I.

నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై భూడేళ్ాలలర భయణలేౄ

II. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై ఐథేళ్ాలలర భయణలేౄ
III. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై ఏడేళ్ాలలర భయణలేౄ
IV. నౄభా ఙేలన
 వకిౄ నులల఼ అభలలా ఉనై థేళ్ాలలర భయణలేౄ
ాశ్ై 5
సభౄైువల్ కౄాబభ లనఽ నేాభైనిం ఙే కొనిై సింగటనలు కిింద ఇవుఫడరుబ. కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథో
ఖ భిౄించిండి?
I.

కలవవది నౄభా నులల఼ ఫచాభిటీ సిందయౌింగ ఙెయౌాింఙే కౄాబమ్

II. భనీఫలక్ నులల఼ కిింద ఫైలుభబని ఙేయవఔునైరడె ఙెయౌాించఖల యబథర
III. భౄైడర్ ాయోజనింగ నులల఼ కిింద యక్షణ ఔయౌించఫడు తీవా అసుస తకోసిం ఙెయౌాింఙే కౄాబమ్
IV. నులల఼థరయవడి ఎిండో ఫింట్ నులల఼ సభౄిండర్ ఙేలనరడె ఙెయౌాింఙే సభౄిండర్ యలువ
ాశ్ై 6
ఫైలు భబని ఙేయవఔునైరడె భనీఫలక్ నులల఼ కిింద ఙేలన
 ఙెయౌాింరనఽ ఏ యఔభన కౄాబమ్ కిింద
వభీాఔభియౄ యవ?
I.

భయణ కౄాబమ్

II. ఫచాభిటీ కౄాబమ్
III. కలవవది సభౄైువల్ కౄాబమ్
IV. సభౄిండర్ కౄాబమ్

ాశ్ై 7
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శ్ింఔర్ థేళ్ా మూనిట్ యౌింక్ ఇనాూభౄన్సూ ాణరయఔనఽ కొధరైయవ. ఫచాభిటీకి భ ింథే ఆమన చనినుో ణే, కిింథి
యటలల ఏ యఔఫైన నులల఼ ఙెయౌాించఫడెతేింథి?
I.

యౘనై ఇచిచన య భ ్ లాథర నిది యలువలల తఔుెవ

II. యౘనై ఇచిచన య భ ్ లాథర నిది యలువలల ఎఔుెవ
III. ఫలింఔు ను దఽర డినుజిట్ణో నుో యౌచణే భౄిండె రతిం అదిఔ వడీు ణో ఙెయౌాించిన న఼నే
ా మింలు తి భిగి
ఇవుఫడెణరబ.
IV. సభౄిండర్ యలువ
ాశ్ై 8
కౄాబభ ల వభీాఔయణ ఆదరయింగ (యౕగరిం లాథర యౕగరిం కనిథి), ననైింగ ఉనైథేథో ఙెిండి?
I.

కలభినేతి  ాణరయఔనఽ కొనై ఆయవ ధృలల తభుత యభ చనినుో మాయవ.

II. కలభినేతి  నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఏడరథినైయ తభుత భధనజ్డ చనినుో మాయవ.
III. కలభినేతి  నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై భౄిండెనైయ ఏళ్ా తభుత భధనజ్డ చనినుో మాయవ.
IV. కలభినేతి  నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఐదఽనైయ ఏళ్ా తభుత ాయణ్ చనినుో మాయవ.
ాశ్ై 9
నౄభా ఙేలన వకిౄ భయణిం సిందయౌింగ లనృే థరయవలిందయౄ యదరయణ భయణ కౄాబమ్ కోసిం సభభిింఙరయౌూన
దయౄయేజుల జఞనృణర కిింద ఇవుఫడిింథి. ాభాదింలల భయణింఙే భిల త
 ేలలా అదనింగ సభభిింఙరయౌూన యటలల
కిింద ఉనై యటలల ఏథి ఉింటలింథి?
I.

ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ

II. కౄాబమ్ తాిం
III. దహనింభ లాథర కననిం ధివతాిం
IV. యౘలటల్ ధివతాిం
ాశ్ై 10
ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయవల ాయోజధరల యక్షణ) నిమింతాణలు, 2002 ాకయిం, ఔ జీయత నౄభా నులల఼ కిింద
ఙేలే కౄాబమ్ సింఫిందిత ణరాలు భభిమ అవసయఫన
ై యవయణలనఽ ల఼ుఔభిించిన భోజులలార ఙెయౌాించఫడరయౌ
లాథర యయథరనికి ఖ భౄై ఉిండరయౌ.
I.

7 భోజులు
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II. 15 భోజులు
III. 30 భోజులు
IV. 45 భోజులు
ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం I
భనీఫలక్ నులల఼ యషమింలల కౄాబమ్ ఙెయౌాింరనఽ నిభీృత కల వవది ఙెయౌాింరల యౄింలల జయవరణరయవ.
జయఫ 2
సభౄన
ై సభాదరనిం II
ఈ సిందయౌింలల నులల఼ని సింూయృ నుాతి థిఔన ఔయణ్నఽ అనఽఔలింగ అలలైన్స ఙేమఫడిింథి ఔనఽఔ యౄ.
50యేలనఽ ూభిౄగ ఔయణ్ఔు ఙెయౌాయౄ యవ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం IV
సహజ భయణింణో నుటల ాభాద భయణిం సిందయౌింగ ఔడర , ధరనేనీ ఇఙేచ కౄాబమ్ తాిం లాింట
దయౄయేజులు, కననిం లాథర దహన ధివతాిం, చికితూ అింథిించిన యృైదఽని నఽించి ను ింథిన ధివతాిం, యౘలటల్
ధివతాిం, ఔింనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాిం తథితభలనఽ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
సహజ భయణింణో నుో యౌచణే, ాభాద భయణిం సిందయౌింగ ాథభ దభరౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ఇింకౄుస్కి
భినుో ర్ి, నుో స్కి - భాయిమ్ భినుో ర్ి, లైనల్ భినుో ర్ి తథితభలనఽ అదనర దయౄయేజులుగ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం I
నులల఼ కల వవదిలల భూడేళ్ా లలర నౄభా ఙేలన
 వకిౄ చనినుో ణే, భయణ కౄాబమ్ యౕగర భయణ కౄాబమ్గ
భిఖణించఫడెతేింథి.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం I
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సభాదరనిం I సభి. కలభినేతి  నులల఼ ఫచాభిటీ సిందయౌింగ ఎలాింట కౄాబమ్ ఙెయౌాించఫడదఽ.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం III
ఫైలుభబని ఙేయవఔునైరడె భనీఫలక్ నులల఼ కిింద జభినే ఙెయౌాింరనఽ కల వవది సభౄైువల్ కౄాబమ్ కిింద
వభీాఔభిించఫడెతేింథి.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం II
మూయౌప్ నులల఼ ఫచాభిటీకి భ ిందఽ శ్ింఔర్ చనినుో ణే, యౘనై య భ ్ లాథర నిది యలువలల ఏథి ఎఔుెవ
అబణే అథి ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం IV
సభాదరనిం IV యేయవగ ఉింటలింథి ఎిందఽఔింటే అథి యౕగరింకని కౄాబమ్గ భిఖణించఫడెతేింథి. సభాదరనిం I,
II, IIIలు యౕగర కౄాబమ్లుగ భిఖణించఫడెణరబ.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం I
ాభాదింలల చనినుో బయ సిందయౌింలల సభభిించడరనికి యఙరయణ నియేథిఔ (ఇింకౄుస్కి భినుో ర్ి) అదనింగ కయయౌూ
ఉింటలింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుో ణే, లనృే థరయవలింణర కౄాబమ్ తాిం, కననిం లాథర దహన ధివతాిం,
యౘలటల్ ధివతాింనఽ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం III
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమింతాణలు (నులల఼థరయవల ాయోజధరల యక్షణ) 2002 ాకయిం, జీయత నౄభా నులల఼ కిింద
కౄాబమ్నఽ సింఫిందిత ణరాలు, యవయణలనిైటనీ ల఼ుఔభిించిన ణేథీ నఽించి 30 భోజులలార ఙెయౌాింఙరయౌ లాథర
యయథరసదింగ భిఖణింఙరయౌ.
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యపలఖిం 3
ఆభోఖ నెభా
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అదరమిం 17
ఆభోఖ నౄభా భిచమిం
అదరమిం ఉనుో థరఘతిం
కలింణో నుటల నౄభా ఎలా యఔలించిిందధే యషమానిై ఈ అదరమిం నైఔు ఙెఫ తేింథి. ఆభోఖ సింయక్షణ అింటే ఏనేట ,
ఆభోఖ సింయక్షణ యబలు, ఆభోఖ సింయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసౄ ఽింథి. పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ
సింయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄనై కయకల ఖ భిించి ఔడర నైయవ ణెలుసఽఔుింటలయవ. చివయగ, పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ
నౄభా ఎలా యఔలించిింథీ, పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ నౄభా యణలల నుతా నుో ఱసౄ ఽనై యయధ సింస ల ఖ భిించి ఔడర ఇథి
యవభిసౄ ఽింథి.

అపలస పయౌణరలు

A. నౄభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ింలల నౄభా భిణరభఔరభిం
B. ఆభోఖ సింయక్షణ అింటే ఏనేట
C. ఆభోఖ సింయక్షణయబలు
D. ఆభోఖ సింయక్షణలలనియకలు
E. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫో తీసఽౄనై కయకలు
F. ఆభోఖ సింయక్షణ- యుతింతాిం తభుత రభోఖతి 
G. ఆభోఖ నౄభాయణ
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైఔు తనిసభిగ ఉిండే యభభూలు:
1. నౄభా ఎలా యఔలించిిందధే యషమానిై అయ ిం ఙేసఽఔుింటలయవ.
2. ఆభోఖ సింయక్షణ పలవననఽ, ఆభోఖ సింయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, యబలనఽ యవభిించఖలుఖ ణరయవ.
3. పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ సింయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకల ఖ భిించి, యుతింతాిం తభుత యదిించిన రభోఖతి  ఖ భిించి
ణెలుసఽకోఖలుఖ ణరయవ.
4. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభిం ఖ భిించి చభిచించఖలుఖ ణరయవ.
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5. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభా యణ ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింటలయవ.

A. నౄభా చభితా భభిమ పలయతథేశ్ింలల నౄభా భిణరభఔరభిం
నౄభా అధేథి ఏథో ఔ యౄింలల యేల సింవతూభల కిిందటే ఉనికిలల ఉనైటలి ణెలుయోౄ ింథి. ఏళ్ు తయఫడిగ యయధ
ధరఖభిఔతలు తభనఽణరభ సభూహింగ ఙేసఽఔుని, తభ సభూహింలలని కొింతభింథి సబ లఔు ఏయడే అనిై యకల
నయౖిలనఽ ించఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసౄ ా వఙరచయవ. అబనటకీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄింలల జయవఖ తేనై
నౄభా యనుయిం భౄిండె, భూడె శ్ణరఫలెల కిిందటే నదలెైింథి.
1. ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా
నౄభా పలవన థరుభ అనిైటఔధరై భ ిందఽగ ఙేటి న భిస్కెలుగ సభ దాింలల ఙేలే దఽయూహసిం వలా ఔయౌగిన నయౖిలనఽ
ఙెవచఽచ. థీనిధే ఫభౄైన్స భిస్కె అని అింటలయవ. కఫటేి యయధ యకల నౄభాలలల ఫభౄైన్స నౄభానఽ నదటథిగ ఙెవచఽచ.
అబనటకీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదట యఔిం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సింగాలు, ాణేకిించి ఇటయ్లల యక్షణ
యౄింలల అభలలాకి వచిచింథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నయౖిలు, అగిై ాభాదిం, సబ ల భితి , నుాణ ల నషిిం లాింట
యట థరుభ ఏయడే నయౖిల సభమింలల సయౘమిం అింథిింఙేలా చింథర నుాతి థిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన
అగిై ాభాద నౄభా 1501లల యౘింఫర్ా లల ఉనికిలల ఉనైటలి ఔనినించిింథి.
ఇింగాిండ్సఔు సింఫిందిించినింతవయఔు, 1666లల సింబయించిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లిండన్సలల ఆ నఖయింలలని ఙరలాపలఖిం, 13యేలఔు
ా ధుింసిం కవడిం నౄభా యింగనికి ఊరనిచిచింథి. థీింణో 1680లల లైర్ ఆ఼స్క నేయవణో నదట అగిై ాభాద
నలైగ ఇళ్ై
నౄభా ఔింనలనీని నుాయింనింఙరయవ.
లాయడ్సూ: ధేడె ఆచభిసౄ ఽనై నౄభా యనుయిం భూలాలు లిండన్సలలని లాయడ్సూ క఼ హౌస్క భోజుల ధరటయ. అఔెడ
సభాయేశ్భవరత వచిచన వయౄ ఔులు సభ దార ఆదల కయణింగ ధౌఔలలా తయయౌింఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నయౖిలనఽ
యసయిం ించఽకోవడరనికి అింగీఔభిింఙరయవ. నడి సభ దాింలల థో నడీలఔు నులడే సభ దా థ ింఖలు, సభ దా యణరవయణిం
సభిగా  లాఔ వసఽౄవరలు ధరశ్నిం కవడిం, ఏథో కయణింగ డవ భ నిగినుో వడిం లాింట సభ దార ఆదల వలా ఇలాింట
ాభాథరలు జయవఖ తేిండేయ.
2. పలయత థేశ్ింలల ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా చభితా
పలయత థేశ్ింలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 నుాయింబింలల లాథర థరనికి సనై కలింలలధన నుాయింబఫైింథి. యథేయౕ నౄభా సింస ల
ఏజౄనీూలు ఫభౄైన్స నౄభా యనుభనిై నుాయింనింఙరయవ. నదట జీయత నౄభా ఔింనలనీని 1818లల ఇింగాిండ్సఔు ఙెింథిన
ఒభిమింటల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స ఏభటల ఙేలింథి. పలయతథేశ్ింలల నదట జీవన నౄభా బయతయ ఔింనలనీని
టా టన్స ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స ఏభటల ఙేలింథి. ఈ భౄిండా ఔలఔణరౄలలధే ఏభటమాబ.
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నటి నదట ూభిౄ యబ పలయతీమ నౄభా ఔింనలనీ ఫలింఫే భూచఽవల్ అషభౄన్సూ య లలైటీ యౌనేటడ్స నేయవణో 1870లల
భ ింఫయలల ఏభటైింథి. తదనింతయిం ఆ శ్ణరఫె ిం ూయౄ బయసభిఔలాా సుథేయౕ ఉదభిం ఊిందఽఔునై పయౌతింగ అధేఔ
ఇతయ పలయతీమ ఔింనలనీలు ఔడర ఏభటమాబ.
నౄభా యనుభనిై నిమింతి ాించడిం కోసిం 1912లలజీయత నౄభా ఔింనలనీల చటి ిం, బయష నిది చటలిలనఽ ఆమోథిింఙరయవ.
జీయత నౄభా ఔింనలనీల చటి ిం 1912 న఼ానేమిం భైట్ టి ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిరణ ల థరుభ ఔింనలనీలనఽ
భథిింర యేమడరనిై తనిసభి ఙేలింథి. అబనటకీ , పలయతీమ, యథేయౕ ఔింనలనీల భధ పేదపలవిం అలాగై
కొనయగిింథి.
పలయతథేశ్ింలల ఇటకీ కొనయఖ తేనై అతింత రభతన నౄభా ఔింనలనీ అబన ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీని 1906లల
యనింఙరయవ.
భిల తేల అవసభనిై ఫటి ,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తుిం యయేక్షిసౄ ా, జఞతీమఔయణ ఙేమడిం, ఆ తభుత
నలైయేటీఔభిించడిం అింటృ కిింథి భీతి లల కొనయఖ త వచిచింథి:

a) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ
జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలని ింల ఫర్ 1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతింగ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభటైింథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ింలల 170 ఔింనలనీలు, 75 బయష నిది సింగాలు జీయత నౄభా
యనుభనిై యగిసౄ ా వఙరచబ. 1956 నఽించి 1999 వయఔు, పలయత థేశ్ింలల జీయత నౄభా యనుభనిై ఙేటేి ూభిౄ
హఔుె ఎల్.ఐ.ల ఙేతి లలధే ఉిండేథి.

b) జీయత బయతయ నౄభా జఞతీమఔయణ
జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ నృజిధృస్క ధేషధృైలాజైషన్స మాక్ి (GIBNA) 1972లల ఆమోదిం ను ిందడింణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిింథి. థీింణో జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా (జి.ఐ.ల), థరని ఉ సింస లు
ఏభటమాబ. ఆ సభమింలల, పలయత థేశ్ింలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయిం ఙేసౄ ా వచిచన 106 నౄభా సింస లు
పలయత థేశ్ింలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ ఉ సింస లా ల యయ్నభమాబ.

c) భలలోణరా ఔనేటీ భభిమ ఐ.ఆర్.డి.ఏ
నలైయేటల సింస ల యింఖ ాయేశ్ిం యౄింలల నుో టీ అింశ్ిం భయా ణెయనైదఔు భవడిం సయౘ భిశ్రభ అనవిథిేకోసిం ఙేమాయౌూన
భాయవలనలై అధేుషణ ఙేల, లనూయవూ ఙేమడిం కోసిం 1993లల భలలోణరా ఔనేటీని ఏభటల ఙేరయవ. ఆ ఔనేటీ 1994లల తన
నియేథిఔనఽ సభభిచిింథి. థీింణో 1997లల ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అతరభిటీ (IRA) ఏభటైింథి.

d)

నుయౌల఼థరయవల ాయోజధరలనఽ కనుడడింణో నుటల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమింతి ాసౄ ా, నుోా తూళసా
ౄ , ఔరభఫదే ింగ

విథిే ఙెింథేలా చాడడిం కోసిం ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫింట్ మాక్ి 1999నఽ ఆమోథిించడింణో ఇనాూభౄన్సూ
భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫింట్ అతరభిటీ (IRDA) ఒ చటి ఫదే సింస గ 2000 ఏనాల్లల ఏభటైింథి.
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e) జి.ఐ.ల రనయుూవల఼ఔయణ
జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనాూభౄర్గ భాభిచ, థరని ధరలుఖ ఉ సింస లనఽ సుతింతా ఔింనలనీలుగ రనయుూవల఼ఔభిింఙరయవ.
జి.ఐ.ల నఽించి ధరలుఖ ఉ సింస లనఽ2002 జూలెై నఽించి యేయవ ఙేలేలా ఒ నృలుానఽ 2000 డిలలింఫయవలల నుయా ఫింటల
ఆమోథిించిింథి. తథరుభ కిింథి సింస లు ఏభటమాబ.


ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స



థి ఒభిమింటల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స



థి నా ఇిండిమా అషభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స



మ ధృైటడ్స ఇిండిమా ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స.

f) ధేట జీయత నౄభా భిశ్రభ
―జీయత నౄభా‖ ఔింనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔింనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. ఆ జఞనృణర కిింద ఇవుఫడిింథి.

g) ధేట జీయత బయతయ నౄభా భిశ్భ
ర
―యదరయణ నౄభా‖ ఔింనలనీలుగ 28 నౄభా ఔింనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ.

i. అగిరఔలచర్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స అధేథి ింట నౄభా/గరనైణ నౄభాఔు సింఫిందిించిన భిస్కెల కోసిం ఏభటైన
ఒ ాణేఔ నౄభా సింస .

ii. ఎక్ూనుో ర్ి కౄడ
ర ిట్ అిండ్స గయింటీ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా అధేథి ఎఖ భతి  యవణరనికి సింఫిందిించిన భిస్కెల కోసిం
ఏభటైన ఒ ాణేఔ నౄభా సింస .

iii. ఐదఽ సుతింతా ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు ఉధరైబ.
iv. నేగియౌన ఔింనలనీలు అనిై యకల యదరయణ నౄభా యనుభనిై నియుళయౄబ.
జీయత నౄభాఔింనలనీల జఞనృణర:
1. ఏజిమన్స భౄయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

2. అయయ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

14. ఇిండిమా పస్కి లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాింజ్డ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

15. కోటక్ భళింథరా ఒల్ు భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

4. పలభిౄ మాకూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

16. లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స

5. నృభా సన్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

17. ఫేక్ూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

6. కౄనభ ళెచ్ఎస్కనౄల఼ ఒనౄల఼ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

18. న఼ఎన్సనౄ ఫట్లెైఫ్

7. డీళెచ్ఎఫ్ఎల్ నుాఫభిక లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

19. భిలమన్సూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

8. ఎడెల్యస్క లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

20. సయౘభ ఇిండిమా లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ
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9. ఎకౄైూడ్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

21. ఎస్కనౄఐ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

22. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

11. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ యిిండరర్ు లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

23. యిర్ మూనిమన్స డరయ-ఇచిచ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

12. ఐల఼ఐల఼ఐ రూడెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

24. టలటల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீ ட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాింజ్డ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ
2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ
3. ఒభిమింటల్ ఇనాూభౄన్సూ
4. టలటల ఏఐజి జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ
5. యిర్ ళెల్ౄ ఇనాూభౄన్సూ

பபாது காப்பீ ட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்:

1. అగిరఔలచర్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ

12. భాగ్ ళెచ్డీఐ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాింజ్డ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

13. ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ

3. పలభిౄ మాకూ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

14. నా ఇిండిమా అషభౄన్సూ

4. ఙోళ్భిండలిం ఎింఎస్క జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

15. ఒభిమింటల్ ఇనాూభౄన్సూ

5. ఎక్ూనుో ర్ి కౄడ
ర ిట్ అిండ్స గయింటీ కభపభైషన్స

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

17. భిలమన్సూ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

7. ళెచ్డీఎఫ్ల఼ ఎభోా జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

18. భమల్ సఽిందయిం జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ
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8. ఐల఼ఐల఼ఐ లాింఫలర్ు జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

19. ఎస్కనృఐ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

9. ఇనూో ె ట కియో జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

20. యౕరభమ్ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

10. ఎల్ అిండ్స టీ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

21. టలటల ఏఐజి జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

11. యౌఫభీి యడియోకన్స జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ

22. మ ధృైటడ్స ఇిండిమా ఇనాూభౄన్సూ
23. మూనివయశల్ యో ింనుో జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ
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B. ఆభోఖ సింయక్షణ అింటే
―ఆభోఖఫే భయౘపలఖిం‖ అధే భాటనఽ భనిం థేథే యింటలధరైిం. యసౄ వింగ ఆభోఖిం అింటే అయ ిం ఏనేటని
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎరడెైధర ామతి ైింఙరభ? ‗రభీయఔ ఆభోఖిం‘ అధే అభనిైఙేచ ―హద మల్ౄ ‖ దిం నఽించి ‗ళెల్ౄ‘ దిం
నియుచిించఫడిింథి.
నుత భోజులలా, ఆభోగనిై ‗బఖవింతేడె ఇచిచన వయిం‘గ భిఖణింఙే యయవ. అసుస త అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన నునుల వలా
జభిగిిందని నఫే్యయవ. అసుస త యృనఽఔ కయణరలనఽ కీ.ర ూ 460-370 భధ జీయించిన ళనుో కైట్
ర ూ ణెయౌనుయవ. భవయణిం,
నుభియదె ూిం, వకిౄఖత యబాత, ఆయౘయరటలయటా ఔు సింఫిందిించిన యయధ కయణరల వలా అసుస తఔు ఖ యవరతేధరైయని
ఆమన ఙెనుయవ.
ళనుో కైట్
ర ూ ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలెల కిిందటే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస ఉనికిలల ఉింథి. ధరలుఖ దాయలెైన యఔౄ ిం, సఽర
నలైతయసిం, నలుర నలైతయసిం, రలాష్ింల సింకిాషిఫైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణింఙరయవ. ఈ దాయల భధ
సభతేలత కొయవడడఫే అసుస తనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽిందని పలయింఙరయవ. ఆ భోజులలా నురచత థేరలఔు ణెయౌమని సింకిాషిఫైన
శ్సౄ ై చికితూలనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యృైద నణరభహుడెైన సఽయరతేడికై దఔుెతేింథి.
కొింత కలానికి, ఆధఽనిఔ యృైదిం ఔ సింకిాషీఫైన రసౄ ైింగ అవతభిించిింథి. ఆధఽనిఔ యృైదిం ఆ తభుత ఎింతభాతాభూ
అసుస తఔు భినేతిం కలాదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోా తూళింఙేథిగ భాభిింథి. ఆభోగనికి
సింఫిందిించి 1948లల ాించ ఆభోఖ సింస ఙేలన నియుచనిం అనిై వభాల ఆమోదిం ను ింథిింథి. ―ఆభోఖిం అధేథి పౌతి ఔ,
భానలఔ, యభాజిఔయఫైన సింూయృ ఆభోఖ లణే కనీ కైవలిం యది లాఔనుో వడిం భాతాఫే కదఽ‖ అని ఆ సింస
నేభపెింథి. ఆభోగనికి సింఫిందిించి ఆమ భైుదిం లాింట పలయతీమ యృైద వవస ఎట నఽింఙో ఇలాింట సింూయృ దిఱిని
ను ిందఽయచఽఔుింథి.

నియుచనిం
ాించ ఆభోఖ సింస (WHO): ఆభోఖిం అధేథి పౌతి ఔ, భానలఔ, యభాజిఔయఫైన సింూయృ ఆభోఖ లణే కనీ కైవలిం
యది లాఔనుో వడిం భాతాఫే కదఽ.
ఆభోఖ నిభేయకలు
కిింథి కయణరలా ఎవభౄైధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభేభియౄ మని యదరయణింగ అిందయౄ యశ్ులసౄ ఽధరైయవ.:

a) జీవన రైయౌ కయకలు
జీవన రైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సింఫిందిత వకిౄ నిమింతాణలలధే ఉింటలబ. అింటే, భినేతేలఔు లలఫడిన
యమాభిం, ఆయౘయిం, ఆింథో ళ్నలనఽ నియభిించడిం, భించి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభనునిం, భాదఔ
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దాయల లేవనిం, సఽయక్షితిం కని లలక్ూ లాింట ఙెడె జీవన రైలులు భభిమ అలయటల
ా , చలనిం లాని జీవన రైయౌ
(ఎలాింట యమాభిం లానిథి) కనూర్, ఎబడ్సూ, ళెైర్టని న్స, భధఽఫేహిం లాింట అధేఔ యకల యధఽలనఽ
ఔలుఖజైయౄ బ.
ఇలాింట ావయౄ ననఽ నిమింతి ాించడిం, ాపలయతిం ఙేమడింలల ాబ తుిం కీలఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽనైటకీ (భాదఔ
దాయలనఽ లేయించిన యభిని ఫబల్ ను ిందడరనికి యలులాని జౄైలు యక్షణో యక్షిించడిం, ను గఔు ఉతతే
ౄ లు తథితభలనలై
అదిఔ నఽైలు యదిించడిం లాింటయ), ఔ వకిౄ తీసఽఔుింటలనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన రైయౌ కయకల వలా ఔయౌగై
యధఽలనఽ నిమింతి ాించడింలల నియృ మాత్ఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి.
b) భవయణ కయకలు
సఽయక్షితఫైన ణరఖ నీయవ, నుభియదే ూిం, నుో షకలు ఆభోగనికి అతింత భ కఫైనయ. యటలల లలటల ఏయడిణే
ాించిం నలుభూలలా, భ కింగ వయే భాన థేరలలా ాసౄ ఽతిం భనిం చాసఽౄనై యధింగ తీవాఫైన ఆభోఖ
సభసలఔు థరభి తీయౄబ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లాఔనుో వడిం వలా ఇన్సఫ్ూ
ా బింజఞ, చికౄన్స నుక్ూ లాింట
అింటలయధఽలు యనయౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లాఔనుో వడిం వలా భలాభిమా, డెింఖూ లాింట యధఽలు
యనసౄ ఽిండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలా ని ఙేలే వఔుౄల వలా ఔయౌగై భవయణ కయకల వలా ఔడర కొనిై
యధఽలు ఏయడెణరబ. అింటే ఆస్కఫయిస్క తమాభీ కభి్ఔులఔు ఆస్కఫయిస్క లాింట వితి ౄ యఫైన ఆదలు, ఫ ఖా
ఖనఽలలా ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధరమాలు లాింట సభసలు.
c) జనఽయఫైన కయకలు
జనఽవరల థరుభ చిధరైయవలఔు యభి తయౌా దిండెాల నఽించి యధఽలు ాయేయించవచఽచ. ఇలాింట జనఽ కయకలు జఞతి ,
పౌగోయఔ ాథేశ్ిం, చివయఔు సభూయౘల ఆదరయింగ ఔడర ాించిం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫైన ఆభోఖ
దో యణ లనఽ ఔలుఖజైసౄ ఽధరైబ.
ాజల ఆభోఖ లతి నలైధే ఆమా థేరల యభాజిఔ, ఆభిఔ రభోఖతి  ఆదరయడి ఉింటలిందని సషిింగ ణెలుయోౄ ింథి.
ఆభోఖఔయఫైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణరదఔఫైన భానవ వనయవనఽ అింథిించడఫే కఔ పలయతథేశ్ిం లాింట
అనవిథిే ఙెిందఽతేనై థేరనికి భభిింత కీలఔఫైన అభూలఫైన వనయవలనఽ ఔడర లేుచిగ అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా
ఙేసౄ ఽింథి. వకిౄఖత యబలల, అసుస త అధేథి జీవధననుది యింగ నయౖినిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ
చయలనఽ ఙేమలాఔనుో వడిం థరుభ ాజలనఽ నేదభిఔింలలకి ధృటి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధృడెతేింథి.
అిందఽవలా ాించయౄ ింగ ాజల ఆభోఖిం, సింక్షైభానిై అింథిించడిం కోసిం ాబ ణరులు చయలు తీసఽఔుింటలధరైబ.
తథరుభ నుౌయవలిందభికీ ఆభోఖ సింయక్షణనఽ సఽలబింగ అిందఽఫలటలలల ణెఙేచిందఽఔు చయలు ఙేడెణోింథి. కఫటేి ఆభోఖ
సింయక్షణనలై నలడెతేనై కయవచ ఆ థేశ్ జీడీన఼ (సా
 ల థేయౕయోతతి ౄ )లల ఖణనీమింగ ఉింటలింథి.
ఇథి యేభైుయవ భిల త
 ేలఔు తఖా టి ల యేభైుయవ యకల ఆభోఖ సింయక్షణ అవసయిం ఉింటలింథర అధే ాశ్ైనఽ తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽింథి.
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C. ఆభోఖ సింయక్షణ యబలు
ఆభోఖ సింయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేిందఽఔు, నియుళింఙేిందఽఔు, యయేక్షిింఙేిందఽఔు, రనయవదే భిింఙేిందఽఔు
ాబ తుిం సయౘ యయధ ఏజౄనీూలు, లేయ సింస లు, అింథిింఙే లేవల ఔయవ. ఆభోఖ సింయక్షణ ాపలవయౕలింగ ఉిండరలింటే
కిింథి అింరలు తనిసభి.


ాజల అవసభలఔు తఖా టి ల



సభఖరత



సభ చితింగ



సఽలబింగ అిందఽఫలటల



ఙౌఔ ధయ

వకిౄ ఆభోఖ లతి  ఆమా వఔుౄలనఽ ఫటి భాయవతేింటలింథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై యబలల భ్యౌఔ
వసతేలనఽ అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా ఙేమడిం యధడేథి కదఽ. అలాింట అవసయిం ఔడర లాదఽ. ాజలఔు ఏయడవచచని
పలయింఙే యధఽలనఽ ఫటి ఆభోఖ సింయక్షణ సదఽనుమాలు ఉిండరయౌ. ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుెవ
సిందభౌలు జుయిం, జలుఫ , దఖా , చయ్ సభసలు లాింట యటకి ఖ భికవచఽచ. జలుఫ , దఖా ణో నుో యౌచణే ళెటైటస్క
ా ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుెవ.
నౄణో యళ్ై
అథేయధింగ, ళెటైటస్క నౄణో నుో యౌచణే ఖ ిండె జఫ ోలు, కనూర్ లాింట తీవా అసుస తణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు
తఔుెవ. కఫటి , ఏ నుాింతింలల అబధర అింటే గరభఫైధర, జిలాా అబధర, భషిరఫైధర ఆభోఖ సింయక్షణ సదఽనుమాలు
అధేయ ఆ నుాింతింలలని యయధ ఆభోఖ సింయక్షణ కయకలనలై ఆదరయడి ఉింటలబ:
 జధరపల భిభాణిం
 భయణ భైటల
 జఫ ోల భైటల
 అింఖయృైఔల భైటల
 ాజల యభాజిఔ, భానలఔ ఆభోఖిం
 ాజల యదరయణ నుో షఔ లతి 
 ఒ ఖని నుాింతిం లాథర ఒ నుభిరరనేఔ నుాింతఫైణే భవయణ కయకలు
 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ వవస . అింటే, ఖ ిండె జఫ ోల నిరణ లు లెా లలా లదేింగ
ఉిండఔనుో వచఽచ కనీ జిలాా టి ణింలల ఉింటలయవ.
 ఆభోఖ సింయక్షణ వవస ఎింత ఫేయ ఉయోగిించఫడవచఽచ
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 బభిింఙే యభయ ూిం లాింట యభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.
నలై కయకల ఆదరయింగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణ కైింథరాలనఽ ఏభటల ఙేమడింనలై ాబ తుిం
నియృ మిం తీసఽఔుింటలింథి. ాజలఔు ఙౌఔగ, సఽలబింగ అిందఽఫలటలలల ఉిండఖల సభ చిత ఆభోఖ సింయక్షణనఽ ఏభటల
ఙేలేిందఽఔు చయలు తీసఽఔుింటలింథి.
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D. ఆభోఖ సింయక్షణ యకలు
ఆభోఖ సింయక్షణనఽ కిింథి యధింగ యసౄ ితింగ వభీాఔభిించఽకోవచఽచ:
1. నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ
ఏథేని అసుస తఔు ఖ భౄైనరడె భోగి నదటగ సింాథిింఙే యృైదఽలు, నయవూలు, భభై ఇతయఫైన చినై కిానిక్లలల
అింథిింఙే లేవలధే నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ నియుచిసఽౄింథి. అింటే, ఔ ఆభోఖ వవస భిదిలల భోఖ లిందభికీ నుాథనేఔ
ఆభోఖ సింయక్షణ అధేథి నదట దశ్ అని ఙెవచఽచ.
అనవిథిే ఙెింథిన థేరలలా ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జటలఫై, థీయఘకయౌఔిం లాథర తీవాఫైనథిగ భాయఔభ నఽనే యటని
ఎదఽయవెధే యధింగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణఔు అతింత నుాభ కతనఽ ఇయౄయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సింస లు
నిభోధఔ ఆభోఖ సింయక్షణ, టీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధృూయౌింగ్ లాింట యటనలై ఔడర దిఱిని కైింథీాఔభిసౄ ఽింథి.
అవసయఫైనరడె తదఽభి యబ లలషయౌసఽిల దఖా యఔు యృమాులని భోగికి సాచియౄయవ.
ఉథరహయణఔు, జుయిం కోసిం ఒ వకిౄ యృైదఽడిని సింాథిించినరడె అథి డెింఖూ జుభనికి సాచిఔగ భీక్షల థరుభ
ణేయౌణే, నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణథరయవ ఆమనఔు కొనిై భిందఽలనఽ భల ఇవుడింణో నుటల ాణేఔ యక్షణ కోసిం ఒ
ఆసతి ాలల ఙేభలని ఔడర సాచియౄయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సిందభౌలలా ఙరలావయఔు యృైదఽడె యభి ఔుటలింఫ
యృైదఽడిగధే వవహభియౄ యవ. ఔుటలింఫింలలని సబ లింణర ఏథేని చినై అసుస తకోసిం ఔడర యృైదఽడిని సింాథియౄ యవ.
ఈ దే తి  జనఽయఫైన కయకల ఆదరయింగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీతి లల యృైద్ సలయౘ ఇవుడింలల ఔడర
యృైదఽడికి సయౘమడెతేింథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తిండిా భధఽఫేహ చభితానఽ ఫటి భధఽఫేయౘనిై యధఫైనింత వయఔు
చినై వమసఽ నఽింఙే నియభిింఙేిందఽఔు జీవన రైయౌ టా జఞఖరతౄగ ఉిండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలయౘ ఇవుఖలయవ.
గరనైణ యబలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ కైింథరాలనఽ ాబ తు, నలైయేటల సింస లు భౄిండా ఏభటల ఙేరబ. జధరపలనఽ
ఫటి ాబ తు నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ కైింథరాలనఽ ఏభటల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ాసౄ ఽతిం గరభ యబలల ఏథో యౄింలల ఇయ
ఉధరైబ.
2. భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ
యదరయణింగ భోగిణో నదటగ సింఫింధిం లాని యృైద నిరణ లు, ఇతయ ఆభోఖ నిరణ లు అింథిింఙే ఆభోఖ సింయక్షణ
లేవలు భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ కిిందఔు వయౄబ. తీవాఫైన అసుస తఔు కొింతకలిం నుటల చికితూ తీసఽకోవడిం, కొనిై
సిందభౌలలా తీవా చికితూ లేవలు (ఐల఼మ ), ఆింఫ లెన్సూ సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభేయణ భీక్షలు, ఇతయ యృైద
లేవలు సయౘ ఆసతి ాలల ఉింటృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికితూ అిందఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
ఙరలా సిందభౌలలా నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సింస లు, యృైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సింయక్షణఔు ింనయౄ యవ. కొనిై
సిందభౌలలా

అబణే,

భాధనేఔ ఆభోఖ

సింయక్షణ లేయ సింస లా

సభఖరఫైన

‗అింతయా త‘నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియుళసఽౄింటలబ.
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లేవలు అింథిింఙే

ఔరభింలల

ఙరలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింస లు జన సింకనఽ ఫటి ణరలుక/ఫలాక్ యబలల ఉింటలబ.
3. ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణ
ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణ అధేథి యదరయణింగ ఆసతి ాలల ఉింటృ చికితూ అిందఽఔుధే యభికోసిం ఉథేెయించిన ాణేఔ
సలయౘలణో ఔడిన ఆభోఖ సింయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సింస ల భాయా దయశనింణో భోఖ లు ఇఔెడఔు వసఽౄింటలయవ.
ఈ ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింస లు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలా, కొనిై జిలాా కైింథరాలలానా ఉధరైబ.
భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింస ల భిదిని థరట ఆధఽనిఔ యృైద సదఽనుమాలు, యృైద నిరణ లనఽ ఔయౌగిన యటని
ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింస లఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ. అింటే ఆింకలజీ (కనూర్ చికితూ),
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుెవ భ ర ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽిలు లాింటయ.
ఆభోఖ సింయక్షణ యబ నలభిగై కొథీె ఆ సింయక్షణణో భ డిడిన కయవచలు ఔడర నలయవఖ తేింటలబ. నుాథనేఔ ఆభోఖ
సింయక్షణఔు అబయ కయవచలనఽ ఙెయౌాించడిం జధరనికి పలయిం కఔుధరై, భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ పలభనిై బభిించడరనికి
కసౄ ఇఫోింథి డెణరయవ. ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణఔు అబణే భభీ పలయింగ పలయయౄయవ. ఆభోఖ సింయక్షణఔు
సింఫిందిింల యయధ యబలలా ఏభటల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలా, గరనైణ-టి ణ నుాింణరలలల యేభైుయవగ
ఉింటలబ. యభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతిం ఙేయౄ బ.
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E. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ వవస లనఽ థెఫోతీసఽౄనై కయకలు
పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస ఖతింలలనా, ఇరడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయవెింటృ వయోౄ ింథి.
అింతయా తింగ ఇయ ఆభోఖ సింయక్షణ వవస సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత యబలల అవసభలనఽ, వవల఼ఔిత యబలల
ఆభోఖ సింయక్షణ సింస నఽ థెఫోతీసఽౄధరైబ. ఆ యవభలనఽ కిింద చాథరెిం:
1. జనఖణన రసౄ ైిం, జధరపల సింఫిందిత దో యణ లు
a) ాించింలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలా పలయతథేశ్ిం భౄిండవ అతి  నలదెథేశ్ిం.
b) ఇథి జధరపల నలయవఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భి ఙేసౄ ఽింథి.
c) నేదభిఔిం యబ ఔడర యృైద సింయక్షణఔు ాజలు ఙెయౌాించఖల యభయ ూింనలై ాపలవిం చారణోింథి.
2. యభాజిఔ దో యణ లు
a) టి ణీఔయణ నలయఖడిం వలలా, గరనైణ నుాింణరల నఽించి ాజలు టి ణ నుాింణరలఔు యృళ్ాడిం వలా ఆభోఖ సింయక్షణ
లేవలనఽ అింథిించడింలల సయళ్ైు ఎదఽయవరతేధరైబ.
b) గరనైణ నుాింణరలలానా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనింగ యృైద లేవలు లనించఔనుో వడిం, అిందఽఫలటలలల
లాఔనుో వడిం, ధయలు ఎఔుెవగ ఉిండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽచ.
c) తనింతణరనఽగ యమాభిం ఙేలే అవసభనిై తగిాింఙే భీతి లల ఔయవచని ని ఙేలే జీవనరైయౌలలకి భభిింతగ
ఙపచఽచఔునుో వడిం భధఽఫేహిం, అదిఔ యఔౄ నుో టల లాింట కొతౄ యఔిం యధఽలఔు థరభి తీసఽౄధరైబ.
3. జీయతకలిం అించధర
a) జీయతకలిం అించధర అధేథి ధేడె రడెతేనై నలాలు ఎింతకలిం జీయించఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄింథి.
ా గ ఉిండగ, ఇరడథి అయయృై ఏళ్ునఽ
b) జీయతకలిం అించధర అధేథి యుతింతాూిం వచిచన భోజులలా భ నలై ఏళ్ై
థరటింథి. అబణే ఇింత ను డయట జీయత కలింలల ధరణతఔు సింఫిందిించిన సభసలు భాతాిం భియౖెయిం
కలాదఽ.
c) ఇథి ‗ఆభోఖఔయఫైన జీయత కల అించధర‘ అధే కొతౄ పలవనఔు థరభి తీలింథి.
d) థీనివలా జీభిబయటా క్ (వయోదిఔ సింఫిందితిం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభటల ఙేమాయౌూ వచిచింథి.
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F. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభిం
ఆభోఖ సింయక్షణనలై యదరన నియృ మాలు తీసఽకోవడింనలై ాబ తుిం దిఱి యభిసౄ ాధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర అథి
అభలలా నలటి ింథి. ఆ తభుణే నౄభా ఔింనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లణో భ ిందఽకొఙరచబ. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ
నౄభా ఎలా అనవిథిే ఙెింథిిందధే యషమిం కిింద యవభిించఫడిింథి:
a) ఉథో ఖ ల ాబ తు నౄభా థఔిం (ఇ.ఎస్క.ఐ)
1947లల యుతింతాిం వచిచన కొథిె భోజులకై అింటే,1948లల ాయేశ్నలటి న ఇ.ఎస్క.ఐ చటి ిం థరుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు
నౄభా థకనిై నుాయింనించడింణోధే పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభా లాింఛనింగ నదలెైింథి. సింగటత నలయ
ై ేటల
యింఖింలల ఉథో ఖిం ఙేసౄ ఽనై ఫూ
ా కలర్ కభి్ఔుల కోసిం ాయేశ్నలటి న ఈ థఔిం తన య ింత యృైదరలలు, ఆసఽతేాల
ధృట్వర్ె థరుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అింథియౄ ో ింథి.
థీనికోసిం ఏభటల ఙేలన ESIC (ఎింనుాబాస్క లేిట్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స) తన య ింత ఆసఽతేాలనఽ,
యృైదరలలనఽ నియుళసఽౄిండడింణో నుటల య ింత సదఽనుమాలు తగినింతగ లానిఙోట ాబ తు, నలైయేటల సింస లణో
ింథరలు ఔుదఽయవచఔుింట ింథి.
యౄ. 15యేల వయఔు సింనుథిసౄ ఽనై కభి్ఔులిందభికీ ఈ పలఖయుభ థఔిం కిింద యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైయవ. ఈ థఔిం
ాకయిం యేతనింలల ఉథో గి 1.75రతిం, మాజభాన సింస 4.75 రతిం యటల ఙెయౌాయౄ బ. యృైద కయవచలలా భషిర
ాబ ణరులు 12.5రతిం యటలనఽ బభియౄ బ.
థీనికిింద లనింఙే ాయోజధరలు:
i.

ESIS ఆసఽతేాలలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సింయక్షణ

ii.

ాసవకల ాయోజధరలు

iii.

అింఖయృైఔల ాయోజధరలు

iv.

అసుస త, కోలుఔుధే కలిం కయణింగ సింబయసఽౄనై యేతన నయౖిలఔు నఖదఽ భియౘయిం

v.

కభి్ఔుడె భితి  ఙెింథిణే అింతకిరమల కయవచలు

అదీఔిత యృైద లఫోింథి, నలైయేటల ఆసఽతేాల నఽించి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయౌాింరలు జయవరణరబ. 2012
భాభిచ ధరట లెఔెల ాకయిం ESIS 65.5 నేయౌమనా లనృె థరయవలఔు యక్షణ ఔయౌయోౄ ింథి.

b) కైిందా ాబ తు ఆభోఖ థఔిం
ESISనఽ ాయేశ్నలటి న కొింతకలానిఔలాా కైిందా ాబ తు ఆభోఖ థఔిం (ల఼జీళెచ్ఎస్క) అభలలాకి వచిచింథి. ఉనైత
యబ అదికయవలుగ నిఙేలన నలనినయవా, యభి ఔుటలింఫ సబ లు సయౘ కైిందా ాబ తు ఉథో ఖ ల కోసిం 1954లల ఈ
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థకనిై ాయేశ్నలటి లయవ. యథరయవలఔు, యభి ఔుటలింఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలనఽ అింథిింఙే ఈ థకనికి
ఉథో ఖ ల యటల సులింగ ఉిండగ, ఎఔుెవ రతిం యటలనఽ ఉథో ఖ సింలే (కైిందా ాబ తుిం) ఙెయౌాయౄ ో ింథి.
ల఼జీళెచ్ఎస్క య ింత యృైద రలలు, నుయ్ కిానిక్లు, ఖ భిౄించిన నలైయేటల ఆసఽతేాల థరుభ ఈ లేవలనఽ అింథిసౄ ఽధరైయవ.
అనిై యృైద వవస లనఽ అనఽభతి సఽౄిండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలతి  లసిింనఽ అనఽభతి యోౄ ింథి. భిందఽలు
ఉచితింగ అింథిించడింణో నుటల, తీవా అసుస తఔు ఖ భౄైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఇింటకి యృయా యృైద లేవలు
అింథిించడిం లాింట యటని, లలషయౌస్కి ఔనూలాిషన్సలనఽ అనఽభతి సఽౄింథి.
ధృలఔు యౄ. 15 నఽించి యౄ. 150ల యేతన లేెలుఔు ాఖతి యౕలింగ భ డినలటి నటకీ, ఉథో ఖ ల యటల ఙరలావయఔు
ధరభభాతాఫే.
2010లల ల఼జీళెచ్ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనృె థరయవలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుటలింఫలలణో ఫలఫైన
సబతు రధరథిని ఔయౌగి ఉింథి.
c) యనుయ ఆభోఖ నౄభా
నౄభా భిశ్భ
ర జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ిందా, తభుత ఔడర యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ
నౄభా సింస లు అింథిింఙరబ. అబణే, నుాయింబింలల ఙరలావయఔు ఇయ నయౖిలధే ఔయౌగిింఙరబ. ఎఔుెవగ ఇయ కభపభైట్
ఔా బింటా ఔు భాతాఫే అిందఽఫలటలలల ఉిండేథి. అథి ఔడర కొింత భినేతి  వయకై.
పలయతీమ యణలల వఔుౄలఔు, యభి ఔుటలింఫలలకోసిం నదట నుాభాణఔఫైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతి ౄ ని ధరలుఖ
జఞతీమభమఫైన జీయత బయతయ నౄభా ఔింనలనీలు (జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా ఉ సింస లు)
1986లల ఆయషెభిింఙరబ. ాసవిం, భ ిందసఽౄ యధఽలు లాింట కొనిైింటని నేనయౘబించి నిభిేషీ యభిిఔ భినేతి 
వయఔు ఆసఽతి ా కయవచల కోసిం యక్షణ అింథిింఙేలా ఫడీకా బ
ౄ మ్ నేయవణో ఒ ఉతతి ౄ ని ాయేశ్నలటి ింథి. భాభౄెట్
భిణరభఔరభింలల థరనికి అధేఔ దశ్లలా సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిింఙరయవ.
అబనటకీ, లు సవయణలనఽ ఙేటి న తభుత ఔడర ఫడికా ౄబమ్ ాసౄ ఽత యృయినా ఆధుయింలల ఆసఽతి ా కయవచల
ూచీ ఆదరభిత యభిిఔ కింటలాకైి ధేడె పలయతథేశ్ింలల అతింత జధరదయణ ను ింథిన నలైయేటల ఆభోఖ నౄభా యౄింగ
ఉింట ింథి. ఇథి ఎింతగ జధరదయణ ను ింథిిందింటే నలైయేటల ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙరలా భింథి తయచా
‗ఫడికా ౄబమ్ ఔవయవా‘ అధే నలుసఽౄధరైయవ. థరనిని నౄభా సింస లు అింథిింఙే ఒ నిభిేషీ ఉతతి ౄ గ చాడడిం ఔధరై ఒ
ఉతతి ౄ యపలఖింగధే పలయసఽౄధరైయవ.
2001లల నలైయేటల సింస లు నౄభా యింఖింలలకి భవడింణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిించిింథి. అబనటకీ ఈ ధరటకి
ఔడర ఇింక పలభీ భాభౄెట్ కొనయఖ ణోింథి. యక్షణలలా ఖణనీమఫైన భాయవలు, నేనయౘబింరలు, కొతౄ మాడ్స-ఆన్స
జోడిింర యక్షణలు లాింట యటని ాయేశ్నలటి లయవ. యట ఖ భిించి తభుతి  అదరమాలలా చభిచథరెిం.
ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ యణలల అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.
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G. ఆభోఖ నౄభా యణ
ధేట ఆభోఖ నౄభా యణలల అధేఔ యకలెైన లేయ సింస లు ఉధరైబ. యటలల కొనిై ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలు అింథిింఙే లేయ
సింస లుగ ఉిండగ, నౄభా లేవలు, యయధ యబ భధవభిౄతు సింస లు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ
సదఽనుమాలనఽ యౄను ింథిసౄ ఽిండగ, ఇతయ సింస లు ణోడరటల యౌఔభలనఽ అింథిసౄ ఽధరైబ. కొనిై ాబ తు యింఖింలల
ఉిండగ, భభికొనిై నలైయేటల యింఖింలల ఉింటలధరైబ. యట ఖ భిించి కిింద ఔుాౄ ింగ ఇవుఫడరుబ:
A. భ్యౌఔ వసతేలు:

1. ాబ తు ఆభోఖ యింఖిం
ాబ తు ఆభోఖ వవస జఞతీమ యబ, భషిర యబ, జిలాా యబలలల భాతాఫే కఔ భినేతింగ గరభ యబలలనా ని
ఙేయౄ బ. గరభాలలా జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గరనైణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసతి  భధ
ా ః
యయదిగ ని ఙేలేలా యభాజిఔ సుచిింద లేవఔులనఽ నియోగిించఽఔుింటలభ . యభిలల భ కఫైన యళ్ై
a) భానవ వనయవల అనవిథిే భింతి ాతు రక అభలు ఙేసౄ ఽనై నుో షఔ అనఽఫింధ కయఔరభిం, ఇింటగైరటడ్స ఙెైల్ు
డెవ్లప్ఫింట్ సభీుస్క కిింద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అింఖన్సయడీ కయఔయౄ లు (ాతి  యృబ భింథికి ఔయవ ఙపరన).
b) సఽయక్షితేలెైన భింతాయనఽలు (ట.నృ.ఎ), గరభ ఆభోఖ భాయా దయవశలు (ాబ ణరులలలని ఆభోఖ రకలలా
ఇథివయఔట థకలు).
c) ఎన్స.ళెచ్.ఆర్.ఎిం (జఞతీమ గరనైణ ఆభోఖ నేషన్స) కిింద సభాజిం థరుభ ఎనిైకౄైన ఆర (ఖ భిౄింర ను ింథిన
యభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ ) సుచిింద లేవఔులు. గరనైణ నుాింణరలలా ఆభోఖ యింగనికి యయధఽలు ని ఙేలేిందఽఔు
కొతౄ గ యక్షణ ను ింథిన గరభ యబ సుచిింద ఆభోఖ కయఔయౄ లు.
ాతి  ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాింణరలలల (యుత, గిభిజన, యృనఽఔఫడిన నుాింణరలలల భూడె యేల భింథి) ఉకైింథరాలు
ఏభటల ఙేసౄ ఽధరైయవ. ఆకిూయౌమభీ నర్ూ నేడ్సయృైఫ్ (ఏఎన్సఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళమా ఆభోఖ కయఔయౄ , ఒ రయవష ఆభోఖ
కయఔయౄ అఔెడ ఉింటలయవ.
నుాథనేఔ ఆభోఖ కైింథరాలు సఽభాయవ ఆయవ ఉ కైింథరాలఔు ఔట ఙపరన ఉింటలబ. ాతి  30 యేల జధరపల ఔయౌగిన
నుాింణరలలల (యుత, గిభిజన, యృనఽఔఫడిన నుాింణరలలల 20 యేల భింథి) ఉింటలనై నుాింణరలలా సింాథిింరల కైింథరాలుగ
యటని ఏభటల ఙేసౄ ఽధరైయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైింథరాలనీై ఫమట నఽించి వఙేచ భోఖ లఔు లేవలు అింథియౄ బ. ఙరలావయఔు
ఈ కైింథరాలలా భోఖ లఔు చికితూ అింథిించడిం కోసిం ధరలుఖ నఽించి ఆయవ డఔలు ఔడర ఉింటలబ. ఈ కైిందాింలల ఔ
యృైథరదికభి, 14భింథి నుభఫడిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ రయవష, భళళ్ ఆభోఖ సయౘమఔులు, ఒ నయవూభింతాయని, ఒ ాయోఖరల యింకైతి ఔ నిరణ డె, ఒ నూయ్లసి ఽ, ఇతయ సయౘమ లఫోింథి) ఉింటలయవ.
యభూళఔ ఆభోఖ కైింథరాలు (లళెచ్ల) అధేయ ధరలుఖ నుాథనేఔ ఆభోఖ కైింథరాలఔు సింఫిందిించిన నదట భౄపయల్
యపలఖింగ ఉింటృ ాణేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలు అింథియౄ బ. ాతి  లక్ష జధరపలఔు ఔటగ ఏభటల ఙేసౄ ఽనై
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లళెచ్లలలని నిమభాల ాకయిం ఔనీసిం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్స తిబయటర్నఽ, ఎక్ూ భై మింణరానిై, ాసవ ఖథి,
లాఫభైటభీ యౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ. ఈ కైింథరాలలల ఒ శ్సౄ ై చికితూ నిరణ లు, ఒ యదరయణ యృైదఽలు, ఒ గౄైనకలజిసఽి,
ఒ చినై నలాల యృైదఽలు సయౘ ఔనీసిం నలుఖ యవ లలషయౌసఽిలు ఉిండరయౌ. యభిణో నుటల భభో 21భింథి నుభ ఫడిఔల్
లఫోింథి ఉింటలయవ.
గరనైణ ఆసఽతేాలు ఔడర ఏభటల ఙేరయవ. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేాలు/లలయౖయౌటీ ఆసఽతేాలు (థేశ్ింలల
సఽభాయవ 2000 ఆసఽతేాలు ఉనైటలి అించధర యేరయవ);
లలయౖయౌటీ అిండ్స ఫో ధన ఆసఽతేాలు తఔుెవ సింకలలధే ఉధరైబ. యృైద ఔమారలలు (ాసౄ ఽతిం సఽభాయవ 300 వయఔు
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత యబ ఆభోఖ కైింథరాలు యట కిిందఔు వయౄబ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాా టి ణరలు, టి ణ
నుాింణరలలల ఉింటలబ. అబణే యటలల కొనిై యయషీఫైన, ఆధఽనిఔ యృైద లేవలనఽ అింథిసౄ ఽధరైబ.
ాబ ణరునికి ఙెింథిన ఇతయ ఏజౄనీూలు, అింటే భౄైలాులు, యక్షణ భింతి ాతు రక, ఒడ భైవరలు, ఖనఽలు లాింట పలభీ రకల
ఆసఽతేాలు, యృైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అింథిించడింలల నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ. అబనటకీ, యట లేవలు
సింఫిందిత సింస లలల నిఙేలే ఉథో ఖ లు, యటనలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతిం ఙేమఫడెణరబ.
2. నలైయేటల యింఖ లేయసింస లు
పలయతథేశ్ింలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అింథిింఙే నలైయేటల ఆభోఖ యింఖిం
ఙరలా పలభీ యబలల ఉింథి. యటలల సుచిిందింగ, లాపలనేక్ష యళతింగ యృైద లేవలు అింథిింఙే సింస లు, వఔుౄలణో నుటల
భఫడి కోసిం నడినే కభపభైట్, టా సి ఽలు, నుాకీిషనయవా, ాణేఔ లలషయౌసఽి లేవలు, యది నియే యణ ాయోఖరలలు, ఓషధ
దఽకణరలు, నకియ్ యృైదఽలుధరైయవ. పలయతథేశ్ింలల సఽభాయవ 77 రతిం భింథి అలలతి  యృైదఽలు నలైయేటల యింఖింలలధే నుాకీిస్క
ఙేసౄ ఽధరైయవ. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ యింగ నలడెతేనై కయవచలలా 75 రణరనికి నలైగ నలైయేటల యింగనికై యృళ్ైణోింథి. జఞతీమ
యబలల ఫమట నఽించి చికితూ అిందఽఔుింటలనై భోఖ లలా 82 రతిం, ఆసఽతి ాలల ఉింటృ చికితూ అిందఽఔుింటలనై భోఖ లలా
52రతిం భింథి నలైయేటల యింగధేై ఆశ్రబసఽౄధరైయవ.2.
ఇతయ యృైద వవస లనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధరనీ, హద నేయోతి ) నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యయవ ఔడర పలయతథేశ్ింలల నలదె
సింకలలధే ఉధరైయవ. ఏడె లక్షల భింథికి నలైగ ఈ యపలఖింలలధే ఉధరైయవ. యయింణర ాబ తు యింఖింలలనా, నలైయేటల
యింఖింలలనా ఉధరైయవ.
ఆభోఖ సింయక్షణనఽ లాబిం కోసిం అింథిింఙే నలైయేటల సింస లణో నుటల సభాజఞనికి ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలనఽ అింథిించడింలల
ాబ ణేుతయ సింస లు, సుచిింద లేయ సింస లు ఔడర నులుించఽఔుింటలధరైబ.
ఆభోఖ సింఫిందిత కయఔలానులలా ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిింద ఏజౄనీూలు నులుించఽఔుింటలనైటలి అించధర యేరయవ. నలదె
సింకలల భాధనేఔ, ఉనైత యబ ఆసఽతేాలు ఔడర లాపలనేక్ష యళత య లలైటీలుగ, టా సి ఽలుగ నేయా వ నమోదఽ
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄలఔు ఆసఽతి ాలల ఉింటృ చికితూ అిందఽకోవడింలల భోఖ లఔు ఖణనీమింగ
సయౘమడెతేధరైబ.
3. ఓషధ భిశ్భ
ర
భిందఽలు, ఆభోఖ సింఫిందిత ఉతతే
ౄ లనఽ అింథిింఙే సింస ల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ిం అతి నలదె ఓషధ భిశ్భ
ర నఽ
ఔయౌగి ఉింథి. 1950లల యౄ.10 కోటా భిశ్రభ అధే యబ నఽించి, ధేడె యౄ. 55యేల కోటా యనుయిం (ఎఖ భతేలు సయౘ) అధే
యబకి అథి ఎథిగిింథి. ఆయవ యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిటా థరుభ సఽభాయవ మాపై లక్షల భింథికి అథి
ఉథో గవకరలనఽ ఔయౌయోౄ ింథి.
ఓషధ యింఖిం యయమణరల భింతి ాతు రక కిిందఔు వసఽౄిండగ, ఈ భిశ్భ
ర ఔు కైిందా యబ ధయల నిమింతాణ సింస గ
ధేషనల్ నూభ్షటఔల్ూ నలైజిింగ్ అతరభిటీ (ఎన్స.న.న.ఏ) చినై సింకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ె డా గ్లలల 76)
ధయ నిమింతాణ కిింద ఉిండగ, నేగియౌనవనీై లేుఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైటకీ, ధయల నిమింతాణ సింస ఙరలా
జఞఖరతౄగ యయేక్షిసౄ ఽింథి. ాబ ణరుల ఓషధ నిమింతాణ సింస లు క్షైతా యబ లఫోింథిని నియుళయోౄ ింథి. ఆ లఫోింథి
తభతభ ాథేరలలా ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయవ్లాషనా నఽ యయేక్షిసౄ ఽింథి.
B. నౄభా లేయ సింస లు:
భ కింగ యదరయణ నౄభా యింఖింలలని నౄభా ఔింనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙరలా అింరలనఽ అింథిసౄ ఽధరైబ. ఇథివయకై
యటని జఞనృణరలల చానుిం. సుతింతాఫైన ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు ఉిండడిం భభిింత నుోా ణరూహనేఙేచథిగ ఉింట ింథి. ణరజఞ
లెఔెల ాకయిం ఐదఽ సుతింతా సింస లు ఉధరైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సింస ధృట్వర్ెనఽ నలింఙే యధింగ భభికొనిై సింస లు
ఔడర ాయేయించఫో తేధరైబ.
C. భధవభిౄతు సింస లు :
నౄభా భిశ్భ
ర లల పలఖింగ లేవలు అింథిసౄ ఽనై లువరయవ వఔుౄలు, సింస లు ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణలల పలఖింగ
నిలుయోౄ ింథి. ఇలాింట భధవభిౄతు సింస లనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరుభ యయేక్షిించఫడెణరబ. యటలల కొనిై కిింద
ఇవుఫడరుబ :
1. నౄభా ఫోా ఔయవా వఔుౄలు కవచఽచ. కభపభైటా ల కవచఽచ. నౄభా ఔింనలనీలణో సింఫింధిం లాఔుిండర ని ఙేయౄ యవ. నౄభా
కోయవఔుధే యభి తయరన నుాతి నిధిం వళసా
ౄ అతి  ఙౌఔ న఼ానేమిం భైటాణో లనింఙే అతేతౄ భఫైన నౄభా యక్షణలనఽ
ను ింథేలా నౄభా ఔింనలనీలణో యభికి సింఫిందరలు ఏయయవయౄయవ. నషిిం జభిగినరడె నౄభానఽ కౄాబమ్ ఙేమడింలలనా
యయవ సయౘమడెణరయవ. ఇలాింట యనుభనిై నియుళింఙే ఏథేని నౄభా ఔింనలనీణో ఈ ఫోా ఔయవా నౄభా యనుభనిై
ఙేబించవచఽచ. యభికి నౄభా ఔింనలనీలు నౄభా ఔనేషన్స యౄింలల నుభిణోఱఔిం అింథియౄ బ.
2. నౄభా ఏజౄింటల
ా యదరయణింగ వఔుౄలెై ఉింటలయవ. కొనిై సిందభౌలలా కభపభైట్ ఏజౄింటల
ా గ ఔడర ఉింటలయవ. ఫోా ఔయా లా
ఏజౄింటల
ా నౄభా ఔింనలనీ ఎింనఔలల లేుచిగ వవహభిించలాయవ. యభికి ఏజౄనీూ భింజూయవ ఙేలన నౄభా ఔింనలనీ తయరన
భాతాఫే నౄభా ఙేబింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ాసౄ ఽత నిఫింధనల ాకయిం, ఏజౄింట్ ఖభిషీింగ ఔ యదరయణ నౄభా, ఔ
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జీయత నౄభా ఔింనలనీ, ఔ ఆభోఖ నౄభా, భభైథెైధర ఔ యింగనికి ఙెింథిన నౄభా సింస తయరన భాతాఫే ని
ఙేమఖలయవ. యభికి ఔడర నౄభా ఔింనలనీలు నౄభా ఔనేషన్స యౄింలల నుభిణోఱఔిం అింథియౄ బ.
3. భదేభాయా నియుహఔులు (ట.న.ఏ) అధేయ 2001 నఽించి ఈ యనుయింలలకి ాయేయించిన కొతౄ యఔిం లేయ సింస లు. యటకి
నౄభానఽ యఔరబింఙే అదికయిం ఉిండదఽ కనీ నౄభా ఔింనలనీలఔు భినులధరయఫైన లేవలనఽ అింథియౄ బ. ఆభోఖ
నౄభా నులల఼ని ఔయభి యఔరబింఙరభింటే, నౄభా ఙేలన వఔుౄల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట.న.ఏణో
ించఽఔుింటలయవ. ఆ సింస డేటలఫేస్కనఽ లదేిం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు ఆభోఖ కయవులనఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽింథి. ఇలాింట
ళెల్ౄ కయవులు ఆసఽతేాలు, కిానిక్లలల నఖదఽ యళత యృైద సదఽనుమాలు (యృింటధే డఫ ో ఙెయౌాించఔుిండర అింథిింఙే
చికితూ) అిందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై ఉయోగిించనటకీ,
నృలుాలు ఙెయౌాించి, ట.న.ఏ నఽించి భీఇింఫర్ూఫింట్నఽ కోయవచఽచ. ట.న.ఏలు కౄాబమ్ల ాకయిం నౄభా ఔింనలనీలు యటకి
నిధఽలు ఙెయౌాయౄ బ. న఼ానేమింలల కొింత రతింగ ఼జు యౄింలల యటకి నుభిణోఱఔిం అింథిించఫడెతేింథి.
4. నౄభా యృఫూభ చిమాలుఅింటే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమింతాణల థరుభ యయేక్షిించఫడరయౌూన అతేనైత కొతౄ తయయౘ
లేయ సింస లు. యభి యృబ్లలైట్ భభిమ /లాథర టయ్భాభౄెటింగ్ థరుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభౄదఽయవగ భఔధే
దాయ భాభౄెటింగ్ థరుభ యయవ నౄభా యనుభనిై ఙేయౄ బ. తథరుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సింఫిందిించిన యవభలనఽ
తమాయవ ఙేల, ణరభ ిందిం ఔుదఽయవచఔునై సింస ఔు అింథియౄ బ. నుో యౌఔ కోసిం ఇలాింట నౄభా ఔింనలనీల
ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర యయవ ాదభిశయౄబ. టయ్ భాభౄెటింగ్నఽ నియుళించడరనికి, ఆన్సలెైన్స నుో యిల్ థరుభ న఼ానేమిం
వసాలు లాింట అవరట్ యో భిూిండ్స నఽలు నియుళించడరనికి, యయధ యకల నులల఼ సింఫిందిత లేవల నియుహణఔు
ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అింగీకభనిై కోయవచఽచ. అయ అింథిించిన సభాఙరభల నఽించి యనుయింగ
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతే
ౄ ల ాదయశన, అయ నియుళించిన అవరట్ యో భిూింగ్ లేవల ఆదరయింగ యటకి నౄభా
ఔింనలనీలు నుభిణోఱఔిం ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ.
5. నౄభా భాభౄెటింగ్ సింస లు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిింఙరయౌూన భధవయవౄల కొతౄ యౄనులు.

అలాింట

ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడరనికి, ింనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అింథిించడరనికి వఔుౄలనఽ నిలనేించఽకోవడిం
థరుభ అయ కిింథి కయఔలానులనఽ నియుళించవచఽచ:
నౄభా అభ్ఔిం కయఔలానులు: నుాదికయ సింస ఔు సభాఙరయిం కిింద, ఏ సభమింలల అబధర భౄిండె జీయత, భౄిండె
యదరయణ, భౄిండె ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీల నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయవల (ఐ.ఎిం.ఎఫ్) థరుభ
యఔరబించడరనికి. యదరయణ నౄభా యషమింలల, సింస ఎటఔరడె ఆమోథిించిన మోటలయవ, ఆభోఖిం, వకిౄఖత
ాభాదిం, ఔుటలింఫిం, దఽకణథరయవలు భభిమ ఇలాింట ఇతయ నౄభా ఉతతే
ౄ ల నేయవణో లైల్ అిండ్స మూజ్డ
భాయా దయశకలలల ఇచిచన యధింగ నౄభా ఉతతే
ౄ ల భీటైల్ ఔరభింలల భాతాఫే అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి
ఐ.ఎిం.ఎఫ్ అనఽభతి ించఫడెణరయవ. నౄభా ఔింనలనీలణో ఔుదఽయవచఔునై ిందింలల ఏ భాయవ అబధర సింస
భ ిందసఽౄ ఆమోదింణో ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలఔు లేవలు అింథిించడరనికి తగిన ఏభటల
ా ఙేమడిం థరుభ ఙేటి వచఽచ.
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నౄభా లేయ కయఔలానులు: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి
ిందిం ఔయౌగిన నౄభా ఔింనలనీల కోసిం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిింద ఇవుఫడరుబ:
a. నౄభా ఔింనలనీల ను యవఖ లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సింస జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలల అనఽభతి ించిన
యధింగ నౄభా సింస ల ణెయయృనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేటి డిం;
b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడిం ;
c. లెైలలనఽూ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిిం భథిింరథరయవలనఽ ఉథో గలలా నిమనేించఽకోవడిం థరుభ సభైు ఙేటి ,
నయౖినిై భథిింర యేలే ని ఙేటి డిం నియుళించడిం;
d. నుాదికయ సింస ఎటఔరడె అనఽభతి ించిన భభైథెైధర నౄభా సింఫిందిత కయఔలాిం.
ఆభిఔ ఉతతే
ౄ ల ింనణీ: కిింథి నేభపెనై ఇలాింట ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడరనికి, ింనణీ
ఙేమడరనికి, లేవలు అింథిించడరనికి అనఽభతి  ను ింథిన వఔుౄలెైన లైధరనిి మల్ సభీుస్క ఎకిెఔటవ్లనఽ
నిమనేించఽకోవడిం థరుభ ింనణీ ఙేమడరనికి:
a. లలనౄ నిమింతాణలలని భూచఽవల్ పిండ్స ఔింనలనీల భూచఽవల్ పిండెా;
b. PFRDA నిమింతి ాించిన నలనిన్స ఉతతే
ౄ లు;
c. లలనౄ లెైలలనఽూ ను ింథిన నలటి లఫడి సలయౘథరయవలు ింనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
d. ఆర్.నృ.ఐ నిమింతాణలల ఉనై ఫలింఔులు/ఎన్స.నృ.ఎఫ్.లల ఫలింకిింగ్/ఆభిఔ ఉతతే
ౄ లు;
e. పలయత ాబ తుర తనులా రక అింథిసౄ ఽనై నౄభా బయతయ ఉతతే
ౄ లు;
f.

నుాదికయ సింస ఎటఔరడె అనఽభతి సఽౄనై భభై ఇతయఫైన ఆభిఔ ఉతతి ౄ .

D. భ కఫైన ఇతయ సింస లు
ఆభోఖ నౄభా యణలల పలఖింగ భభికొనిై సింస లు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏనేటింటే:
1. ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలెప్ఫింట్ అతరభిటీ ఆఫ్ ఇిండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభౄెట్లల
జయవఖ తేనై యనుభనిై, సింస లనఽ నిమింతి ాింఙే యధింగ నుయా ఫింటల చటి ిం థరుభ యౄరథిదె ఽఔునై నౄభా
నిమింతాణ సింస . 2000లల అభలలాకి వచిచన ఈ చటి ిం నిమింతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై
అనవిథిే ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేింథి.
ా అధేయ నౄభా సింస ల జీయత కలిం, భభిమ యదరయణ నౄభా
2. జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ అిండ్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కౌనిూళ్ై
యనుభనిై యయేక్షిించడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు లనూయవూలు ఔడర ఙేయౄ బ.
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3. ఇనాూభౄన్సూ ఇనొభై్షన్స ఫూభో(ఐ.ఐ.నృ)నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ 2009లల ామోట్ ఙేలింథి. ఇథి ఙరలావయఔు నౄభా యింగనికి
ఙెింథిన యభిణో ఏభటైన ఒ నులఔ భిండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ య లలైటీ. ఇథి యరలాషణలనఽ లేఔభిించి, ధయల నియృ మిం,
యనుయ మ ఔుౄల యౄఔలన సయౘ డేటల ఆదరభిత భభిమ రల఼ౄ ైమ నియృ మానికి యలు ఔయౌించడరనికి నౄభా
యింగనికి యయధ యపలగల యబ నియేథిఔలనఽ యౄను ింథిసౄ ఽింథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరునికి, నిమింతాణ సింస ఔు
సయౘమడడింకోసిం యటకి కీలఔ ఇన్సరటా నఽ ఔడర అథి అింథిసౄ ఽింథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసిం ఈ ఫూభో అధేఔ
యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయవ ఙేలింథి.
యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబింట్ గ ని ఙేసౄ ా, ఒ కొతౄ కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల
డీడానా కైషన్సలల సయౘమడే లలింటా ల్ ఇిండెక్ూ సయుర్నఽ ఐ.ఐ.నృ నియుళసఽౄింథి. లలింటా ల్ ఇిండెక్ూ సయుర్ అధేథి నౄభా
సింస , నౄభా సింస నిక్షైిం భధ ాతి  నులల఼లలనా లాయథేయలఔు సింఫిందిించిన టలాన్సూనేషన్స/యౄటింగ్ సభాఙరయిం
కోసిం ఎకైూఛింజిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽింథి.
ఐ.ఐ.నృ ఇటకై ఆభోఖ నౄభా యింగనికి లేవలు అింథిసౄ ఽనై ‗నుాదరనత లేయ సింస ధృట్వర్ె‘లలని ఆసతేాలనఽ
జఞనృణర యచడిం థరుభ తన ఆసతి ా యయషీ ఐ.డి భాసి ర్ కయఔరభానిై ఆయషెభిించిింథి.
ణరజఞగ, ట.న.ఏలనఽ, నౄభా సింస లనఽ, ఆసతేాలనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్సనఽ నియుళింఙేిందఽఔు ఐ.ఐ.నృ
ామణరైలు ఙేయౄ ో ింథి. చికితూ కయవచలలా నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సభౄైన ధయ నియుళించడిం లాింట
నౄభా కౄాబమ్ల నియుహణ వవస ణో ఫమటఔు వఙేచలా ఆభోఖనౄభా యింగనికి సయౘమడరలనైథే థీని
ాదరధనథె శ్
ే ిం.
4. యథర సింస లు అింటే అధేఔ యకల నౄభా, నియుహణ సింఫిందిత యక్షణనఽ అింథిింఙే ఇనాూభౄన్సూ ఇన్సలిటృట్ ఆఫ్
ఇిండిమా, ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ అకడెనై లాింటయ భభిమ బయషతే
ౄ లల ఏజౄింటల
ా కయలనఽఔుధే యభికి యక్షణ ఇఙేచ
అధేఔ నలైయేటల యక్షణ సింస లు.
5. నుాకీిస్క ఙేసౄ ఽనై యృైదఽలు ఔడర భిస్క్్్ల
్ నఽ అింగీఔభిింఙే సిందయౌింగ ఔా బింటా నౄభా భిస్కెలనఽ భథిింర
యేమడింలల నౄభా ఔింనలనీలఔు, ట.న.ఏలఔు సయౘమడెతేధరైయవ. కిాషిఫైన కౄాబమ్ల యషమింలల నౄభా
ఔింనలనీలఔు సలయౘ ఇయౄయవ.
6. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూఫేన్స, యనియోఖథరయవ ధరమయధరలణో నుటల నుౌయ ధరమయధరలు లాింట చటి ఫదే సింస లు
ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణలల యనియోఖథరయవల సభసలనఽ భిషెభిించడింలల నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ.
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యభింశ్ిం
a) నౄభా ఏథో యౄింలల ఙరలా శ్ణరఫలెల కిిందటే ఉనికిలల ఉింథి. అబణే ఆధఽనిఔ యౄిం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలెల కిిందటే
యౄరథిదె ఽఔుింథి. ాబ తు నిమింతాణణో పలయతథేశ్ింలల నౄభా యింఖిం అధేఔ దశ్లనఽ థరటలఔుని వచిచింథి.
b) నుౌయవల ఆభోఖిం ఙరలా భ కిం కఫటి , ాబ ణరులు ఔ సభ చితఫైన ఆభోఖ సింయక్షణ వవస నఽ
యౄను ింథిించడింలల ాదరన నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ.
c) థేశ్ జధరపలఔు సింఫిందిించిన అధేఔ కయకలనలై అఔెడ అింథిింఙే ఆభోఖ సింయక్షణ యబ ఆదరయడి ఉింటలింథి.
d) అవసయఫైన యృైద లేవల యబని ఫటి నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ సింయక్షణ
దే తేలు ఉింటలబ. కోె యబని ఫటి ఆభోఖ సింయక్షణ కయవచ నలయవఖ తేింటలింథి. ఉనైత యబ సింయక్షణఔు
ఎఔుెవ కయచవరతేింథి.
e) జధరపల నలయవఖ దల, టి ణీఔయణ లాింట య ింతింగ ఉనై జటలఫైన సభసలనఽ ఎదఽయవెింటలనైిందఽన
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సింయక్షణ అవసయఫై ఉింథి.
f)

ఆభోఖ నౄభా కోసిం భ ిందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలటి నటకీ, ఆ యృింటధే నలైయేటల నౄభా ఔింనలనీలు
యణజ నౄభాణో భ ిందఽకొఙరచబ.

g) ఆభోఖ నౄభా యణలల అధేఔ సింస లు నుతా నుో ఱసౄ ఽధరైబ. కొనిై సింస లు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయవచతేింటే,
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అింథిసౄ ఽధరైబ. ఫోా ఔయవా, ఏజౄింటల
ా , భదేభాయా నియుహఔులు లాింట భధవయవౄలు ఆభోఖ
నౄభా యనుభనికి లేవలు అింథిసౄ ఽిండగ, ఇతయ నిమింతాణ, యథరయఫైన, చటి ఫదే ఫైన సింస లు ఔడర తభ
వింతే నుతానఽ నుో ఱసౄ ఽధరైబ.

కీలఔ థరలు
a) ఆభోఖ సింయక్షణ
b) యణజ నౄభా
c) జఞతీబాఔయణ
d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత యబ ఆభోఖ సింయక్షణ
e) ఫడీకా ౄబమ్
f)

ఫోా ఔర్

g) ఏజౄింట్
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె
i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ
j) అింఫ డ్సూఫేన్స
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అదరమిం 18

నౄభా డరఔుఫింటేషన్స
అదరమిం ఉనుో ధ్రఘతిం
నౄభా భిశ్రభలల, భనిం అధేఔ యకలెైన ణరాలు, దయౄయేజులనఽ చాసఽౄింటలిం. ఈ అదరమిం భనయౌై యయధ దయౄయేజులు,
నౄభా కింటలాఔుిలల యట నుాభ కతనఽ ణెయౌమజౄఫ ణరబ. ఇథి కోె తాిం యొఔె కచిచతఫైన సుపలవిం, యటని ఎలా
నిింనుయౌ, నిభిేషీ సభాఙరభనిై కోభైిందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసౄ ఽింథి.
అపలస పయౌణరలు

A. ాతి నుదన ణరాలు
B. ాతి నుదనఔు అింగీకయిం (ింద తాిం)
C. అవకరలు
D. న఼ానేమిం యయౕదఽ
E. ఔవర్ ధనటా ల /నౄభా ధివతాిం / నుయౌల఼ దయౄయేజు
F. నిఫింధనలు భభిమ యభౄింటీలు
G. సభయ నలు
H. నులల఼ల యవయణ
I.

రనయవదే యణ ధనటీసఽ

J. భనీ లాిండభిింగ్ నిభోధఔిం భభిమ ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలు
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ఈ అదరమానిై చథియన తభుత నైయవ ఙేమఖయౌగినయ:
a) ాతి నుదన తాింలల యషమాలనఽ యవభిించడిం.
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభిించడిం
c) న఼ానేమిం యయౕదఽ, 1938నౄభా చటి ింలలని 64VBలలక్షన్సనఽ యవభిించడిం.
d) ఔవర్ ధనటా ల, నౄభా ధివణరానిై భథిింర యేమడిం, యవభిించడిం.
e) నౄభా నులల఼ దయౄయేజులల నిఫింధనలు భభిమ థరలనఽ యవభిించడిం.
f)

నులల఼ నిఫింధనలు, యభౄింటీలు, సభయ ననఽ చభిచించడిం.

g) ఎిండరర్ూఫింటా నఽ ఎిందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిించడిం.
h) నులల఼ థరలనఽ ధరమ యధరలలా ఎలా చాయౄయధే యషమానిై అయ ిం ఙేసఽకోవడిం.
i)

భినావల్ ధనటీసఽలనఽ ఎిందఽఔు జఞభీ ఙేయౄ యని భథిింర యేమడిం.

j)

భనీ లాిండభిింగ్ అింటే ఏనేట, ధన మ వర్ ఔసి భర్ భాయా దయశకలఔు సింఫిందిించి ఏజౄింట్ ఏిం ఙేమాలధే యషమానిై
ణెలుసఽకోవడిం.
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H. ాతి నుదన ణరాలు
ఇింతఔు భ ిందఽ ఙెననటలిగ, నౄభా అధేథి ఒ ిందిం. థరనిని భతూయుఔఫైన నులల఼ యబకి ఔుథిింఙరయవ. నౄభా
డరఔుఫింటేషన్స నులల఼ల జఞభీకి భినేతిం కదఽ. నౄభాథరయవ, నౄభా సింస భధ ఫోా ఔయవా, ఏజౄింటల
ా లాింట అధేఔ భింథి
భధవయవౄలు ఉిండడింణో ఆ భౄిండె క్షాల ఎటకీ ఔలవలాఔనుో వచఽచ.
నౄభా ఔింనలనీ యనియోఖథరయవ సభభిసఽౄనై డరఔుఫింటా నఽింఙే, యనియోఖథరయవడి ఖ భిించి, యభి అవసభల ఖ భిించి
ణెలుసఽఔుింటలింథి. ఇలాింట డరఔుఫింటల
ా భిస్కెనఽ ఫయవగా అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సింస ఔు సయౘమడెణరబ.
కఫటి , నౄభాథరయవ, నౄభా సింస ల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేచ ాయోజనిం కోసిం డరఔుఫింటేషన్స
కయయౌూవసఽౄింథి. నౄభా యనుయింలల యనియోఖథరయవలఔు అనఽఔలింగ ఉయోగిింఙే నిభిేషీ దయౄయేజులు ఉధరైబ.
యనియోఖథరయవనికి అతింత సనిైళతఫైన వకిౄగ నౄభా ఏజౄింట్ యనియోఖథరయవనఽ ధేయవగ ఎదఽయవెని, యటకి సింఫిందిించిన
దయౄయేజులలల తలెణేౄ అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిించి, యటని నిిండింలల సయౘమడరయౌూ ఉింటలింథి. నౄభాలల
ఉయోగిింఙే కోె డరఔుఫింట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఉయోగిింఙే దయౄయేజులలా ఉనై నుాభ కతనఽ, సింఫిందరనిై
ఏజౄింటల
ా అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ.
1. ాతి నుదన ణరాలు
ాతి నుదన ణరానిై డరఔుఫింటేషన్సనఽ నుాథనేఔింగ నదట దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథరుయ నౄభాథరయవ కిింథి అింరలనఽ
యృలాడియౄ యవ.:
 ణరనఽ ఎవయవ
 తనఔు ఏ యఔఫైన నౄభా కయయౌ
 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుింటలనై యట యవభలు
 ఎింత కలానికి
నౄభా యషమ వవయౘభనికి సింఫిందిించిన దావ యలువ, ాతి నుథిత నౄభాఔు సింఫిందిించిన అయ వింతఫైన సభాఙరభలధే
యవభలు అని అింటలయవ.
a) నౄభా సింస యేలన భిస్కె భథిింర
i.

నౄభా సింస కిింథి యషమాలనలై నియృ మిం తీసఽఔుధేిందఽఔు యలుగ భిస్కెఔు సింఫిందిించి నౄభా సింస ఔు
అవసయఫైన అయ వింతఫైన సభాఙరయిం నణరౄనిై యవభిింఙేిందఽఔు ాతి నుథితథరయవ ాతి నుదన ణరానిై
నిింనుయౌూ ఉింటలింథి.:



నౄభానఽ భింజూయవ ఙేమడరనికి అింగీఔభిించడభా లాథర తి యసెభిించడభా
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భిస్క్్ నఽ అింగీఔభిింఙే సిందయౌింలల భింజూయవ ఙేలే యక్షణఔు సింఫిందిించిన భైటా ల, నిమభ, నిఫింధనలనఽ
నిభేభిించడిం

నౄభాకోసిం ఇవుజూరతేనై భిస్కెనఽ అింగీఔభిించడరనికి నౄభా ఔింనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై ాతి నుదన
తాిం ఔయౌగి ఉింటలింథి. అతింత గప యరుసిం సాతాిం, అయ వింతఫైన సభాఙరయిం యృలాడిింఙే ఫలధత అధేథి నౄభా
కోసిం ాతి నుదన తాింణో నదలవరతేింథి.
అయ వింతఫైన సభాఙరభనిై యృలాడిింఙే ఫలధత నులల఼ ఆయయౌయనికి భ ింథే తలెతౄ ేతేింథి. నౄభా కలిం
ూభిౄగనా, కింటలాఔుి భ గిలన తభుత ఔడర అథి కొనయఖ తేింథి.

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.
ాతి నుదన ణరాలనఽ నౄభా సింస లు యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధరభా, నౄభా/ఉతతి ౄ ని
ఉయోగిించనఽనై తయఖతి /వయా ిం లాింట యటణో భ థిాతఫై ఉింటలబ. ాతి నుదన తాింలల ఒ భ థిాత ఖభనిఔనఽ
జోడిింఙే సింాథరమిం నౄభా ఔింనలనీలఔు ఉింటలింథి. అబనటకీ, థీనికి సింఫిందిించి ఒ నుాభాణఔ లాథర ఆచయణ
ఏథీ లాదఽ.

ఉథరహయణలు
ఇలాింట ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
‗నౄభాథరయవ భిస్కె భథిింర యేమడరనికి సింఫిందిించి యసౄ యలనఽ యృలాడిించఔనుో వడిం, తరడె సభాఙరభనిై
అింథిించడిం, మోయనికి నులడడిం, సహకయిం అింథిించఔనుో వడిం లాింటయ జఞభీ ఙేలన నులల఼ కిింద ఇసఽౄనై యక్షణనఽ
ఙెలానిథిగ ఙేయౄ బ‘,

‗ాతి నుదననఽ ఔింనలనీ అింగీఔభిించి, ూభిౄ న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింఙే వయఔు ఔింనలనీ భిస్కె భిదిలల ఉిండదఽ.‘.
ాతి నుదన తాింలల ాఔటన: నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ాతి నుదన తాిం చివభోా ాతి నుదఔుడి సింతఔిం ఔయౌగిన
ాఔటననఽ జోడియౄ బ. ఇథి నూభనిై కచిచతింగ నిింనుయౌూన ఫలధతనఽ నౄభాథరయవఔు ఇసఽౄింథి. తథరుభ అఔెడ ఇచిచన
యసౄ యలనఽ అయ ిం ఙేసఽఔుింటలయవ. ఇలా ఙేమడిం థరుయ యసౄ యలనఽ యవభిింఙే ఔరభింలల ఎలాింట యపేథరలఔు ఙోటలిండదఽ.
ఇథి నౄభా థరయవఔు సింఫిందిించి అతింత గప యరుసిం, ూభిౄగ అయ వింతఫైన సభాఙరయిం యృలాడి అధే ాదరన సాణరానిై
ధొకిె ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసౄ ఽింథి.
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ఈ ాఔటన అతింత గప యరుసిం అధే యదరయణ ధరమ సాణరాలనఽ అతింత గప యరుసిం అధే కింటలాఔుి ఫలధత
యబకి భాయవచతేింథి.

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) ాతి నుదన తాింలల ాశ్ైల సుపలవిం
ాతి నుదన తాింలల ాశ్ైల సింక, సుపలవిం సింఫిందిత నౄభా తయఖతి కి సింఫిందిించినటలి యేయవడెతేింథి.
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.
ాతి నుదన భూలకలు
i.

ాతి నుదఔుడినేయవూభిౄగ
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ాతి నుదఔుడె సషిింగ తననఽ ణరనఽ ఖ యవౄ నలటి లకోఖలగయౌ.కింటలాఔుి ఔుదఽయవచఔునై వకిౄ ఖ భిించి ణెలుసఽకోవడిం
నౄభా సింస ఔు భ కిం. కఫటి ఈ నులల఼ కిింద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే ల఼ుఔభిించఖలయవ. నౄభా
ఙేలన భిస్కెలల ాయోజధరనిై భభపఔయవ ను ింథి, కౄాబమ్ ఙేసఽకోవచచధే భిల త
 ేలలా (చనినుో బన సిందయౌింలల
ణరఔటలి, ఫలింఔు లాథర చటి ఫదే యయసఽలు లాింటయ) ఖ భిౄింర అధేథి ఙరలా భ కఫైనథిగ భిఖణించఫడెతేింథి.
ii. ాతి నుథితథరయవ చియవధరభా భభిమ సింాథిింర యవభలు
నలైన నేభపెనై కయణరలు ాతి నుదఔుడి చియవధరభా, నూో న్స యవభలనఽ లేఔభిింఙేిందఽఔు ఔడర వభిౄయౄ బ.
iii. ాతి నుదఔుడి వితి ౄ ధృైరణిం, జీవధననుది, యనుయిం
ఆభోఖిం, వకిౄఖత ాభాద నౄభా లాింట కొనిై యషమాలలా భిస్కెనఽ అయ వింతింగ బభిింఙేథిగ ఉనైిందఽన
ాతి నుదఔుడి వితి ౄ ధృైరణిం, వితి ౄ , యనుయిం లాింటయటకి నుాభ కత ఉింటలింథి.

ఉథరహయణ
ఒ నుస్కి పరడ్స భౄయి భౄింట్ఔు ఙెింథిన ఫటలుడర వకిౄ తన యనియోఖథరయవలఔు ఆయౘభనిై అింథిించడిం కోసిం
ఫైక్లనలై తయచా అదిఔ యేఖింణో ామాణిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అిందఽవలా అథే భౄయి భౄింట్లలని అకౌింటింట్ ఔధరై
ఎఔుెవగ ాభాథరలఔు ఖ భి కవచఽచ.
iv. నౄభా యషమ వవయౘయిం యవభలు భభిమ ఖ భిౄింర
నౄభా కోసిం ాతి నుథిించిన యషమ వవయౘభనిై ా తి నుదఔుడె సషిింగ నేభపెధరయౌూ ఉింథి.

ఉథరహయణ
ాతి నుదఔుడె ఆమా భిల త
 ేలనఽ ఫటి కిింథి యటకి సింఫిందిించిన యవభలనఽ నేభపెధరయౌూ ఉింథి:

i.

ఒ యథేయౕ ామాణిం (ఎవయవ, ఎరడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనిం కోసిం) లాథర

ii. కైసఽనఽ ఫటి ఒ వకిౄ ఆభోఖిం (వకిౄ నేయవ, చియవధరభా, ఖ భిౄింరణో) తథితభలు.
v. నౄభా ఙేలన య భ ్ నులల఼ కిింద నౄభా సింస ఫలధత వళింఙే భినేతి ని సాచిసఽౄింథి. అనిై ాతి నుదన
ణరాలలలనా సాచిించఫడరయౌ.
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ఉథరహయణ
ఆభోఖ నౄభా యషమింలల, అథి నౄభా కోసిం ాతి నుథిించిన యషమ వవయౘభనికి సింఫిందిించిన దావ యలువ.
ఆభోగనికి సింఫిందిించి, అథి ఆసఽతి ా చికితూ కయవచ కవచఽచ. అలాగై వకిౄఖత ాభాదిం యషమింలల ాభాదిం
కయణింగ జీయణరనిై కోలలవడిం, అవమయనిై కోలలవడిం, చార కోలలవడిం వలన నిభీృత నతౄ ింగ ఇథి
ఉింటలింథి.
vi. ఖత, వయౄ భాన నౄభా
ాతి నుదఔుడె నౄభా సింస ఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భిించి యవభలనఽ ణెలునుయౌూ ఉింటలింథి. తన నౄభా చభితానఽ అయ ిం
ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సయౘమడెతేింథి. కొనిై భాభౄెటా లల నౄభా సింస లు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సింఫిందిించిన
యవభలనఽ యహసింగ ించఽఔుధే వవస లు ఉధరైబ.
ఏథేని నౄభా సింస తన ాతి నుదననఽ తి యసెభిించిింథర, ాణేఔ నిఫింధనలనఽ యదిించిింథర, రనయవదే యణ సభమింలల
ఎఔుెవ న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాింఙరలని కోభిింథర, రనయవదే భిింఙేిందఽఔు తి యసెభిించిింథర, నులల఼ని యదఽె ఙేలింథర అధే
యవభలనఽ ఔడర ాతి నుదఔుడె నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి.
నౄభా సింస ల నేయా వ సయౘ ఏథేని ఇతయ నౄభా సింస ణో ఉనై ాసౄ ఽత నౄభా యవభలనఽ ఔడర యృలాడిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
ాణేకిించి ఆలౄ నౄభా యషమింలల, యయధ నౄభా సింస ల నఽించి నులల఼లు తీసఽఔుధే నౄభాథరయవ నషిిం యటయౌా నరడె
ఔటఔధరై ఎఔుెవ నౄభా సింస ల నఽించి కౄాబమ్ కోయవచఽచ. కై భిస్కె కోసిం అధేఔ నౄభా నులల఼లనఽించి
నౄభాథరయవ ాయోజనిం ను ిందఔుిండర చాలేిందఽఔు ఈ సభాఙరయిం కయయౌూ ఉింటలింథి.
అింణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమింలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులల఼ల కిింథి
నౄభా ఙేలన నణరౄనిై ఫటి నౄభా సింస యక్షణ భిది నణరౄనిై భినేతిం ఙేమాలని కోయవఔుింటలింథి.
vii. నషిిం అనఽబవిం
నౄభా ఙేలన థరింణో సింఫింధిం లాఔుిండర తనఔు సింబయించిన నషిిం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔటింఙరలనఽ
ాతి నుదఔుడిని కోయవణరయవ. ఇథి నౄభా యషమ వవయౘయిం ఖ భిించిన నౄభా సింస సభాఙరభనిై, ఖతింలల భిస్కెనఽ
నౄభాథరయవ ఎలా నియుళింఙరయధే యవభలనఽ అింథిసౄ ఽింథి. ఇలాింట సభాదరధరల నఽించి లాకయవలు భిస్కెనఽ ఫయవగౄైన
భీతి లల అయ ిం ఙేసఽఔుని, భిస్కె తనిఖీలనఽ నియుళించడింనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిించడింనలైన నియృ మిం
తీసఽకోఖలయవ.
viii. నౄభాథరయవ ాఔటన
నౄభా సింస లఔు అయ వింతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అింథిింఙరలనైథే ాతి నుదన తాిం ాయోజనిం కవడింణో, ఈ
తాిం ణరనఽ ఇచిచన సభాదరధరలు నిజభని, కచిచతభని నౄభాథరయవ ాఔటించడింణో నుటల నౄభా కింటలాఔుిఔు
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నూయఫే నుాతి థిఔ అని ఔడర అింగీఔభిసౄ ఽనై ాఔటననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉింటలింథి. ఏథేని తరడె సభాదరనిం
ఇవుడిం వలా నౄభానఽించి తరకోవడరనికి నౄభా సింస ఔు హఔుెనఽ ాయథిసౄ ఽింథి. సింతఔిం, ణేథీ, కొనిై సిందభౌలలా
ఏజౄింట్ లనూయవూఔు సింఫిందిించిన అనిై ాతి నుదన ణరాలు కై యఔింగ ఉింటలబ.
ix. ాతి నుదన తాిం ఉయోగిించని ఙోట, నౄభా సింస ధనట థరుభ లాథర భతూయుఔింగ సభాఙరభనిై భికయవు
ఙేసౄ ఽింథి. తన ఔవర్ ధనట్ లాథర నులల఼లల ఇచిచన సభాఙరభనిై ను ిందఽయచి, అటనఽించి థిళేనఽ భోజులలార
కలింలల ాతి నుదఔుడికి థరనిని నిభేభిసౄ ఽింథి. ఆ తభుత ాతి నుదఔుడె ఏథెైధర అయ వింతఫైన సభాఙరభనిై
యృలాడిించలాదనీ, తరథో వ టి ింఙరయనీ, యక్షణనఽ భింజూయవ ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄ వ యషమింనలై తరడె
సభాఙరయిం అింథిింఙరయని నౄభా సింస ఙెనధర, థరనిని నియౄనింఙే ఫలధత నౄభా సింస నలైధే డెతేింథి.
భాట థరుభ ల఼ుఔభిించిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయవు ఙేమాయౌూన ఫలధత నౄభా ఔింనలనీకి ఉింటలిందనీ,
నూలలఅప్ థరుభ థరనిని ఏజౄింట్ దిఱిలల నలటి లకోయలధే అభనిై ఇథి సాచిసఽౄింథి.

భ కాింరలు
ఆభోఖ నౄభా నులల఼కోసిం ాతి నుదన తాింలల కొనిై యవభలు కిింద ఇవుఫడరుబ :
1. ాతి నుదన తాిం యక్షణ భిది, నేనయౘబింరలు, యౌలపలలు లాింట యక్షణ యవభలనఽ అింథిింఙే ఒ నుాలలఔిస్కనఽ
ను ిందఽయచఽఔుింటలింథి. నుాలలఔిస్క అధేథి ాతి నుదన తాింలల పలఖింగ ఉింటలింథి. ాతి నుథితథరయవ అిందఽలలని
యషమాలనఽ ఖభనిించినటలి సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
2. ాతి నుదన తాిం నేయవ, చియవధరభా, వితి ౄ , రటి న ణేథీ, యౌింఖిం, నౄభా ఙేలన కోె వకిౄణోనా ాతి నుదఔుడికి ఉనై
సింఫింధిం, సఖటల ధృల ఆథరమిం, ఆథరమ నఽై నున్స ధృిం. యృైదఽడి నేయవ, చియవధరభా, ఆమన అయోతలు,
భిజిలేిరషన్స ధృింఫర్ఔు సింఫిందిించిన యవభలనఽ లేఔభిసౄ ఽింథి. ఫలింఔు థరుభ ధేయవగ కౄాబమ్ య భ ్నఽ
ఙెయౌాింఙేిందఽఔు యలుగ నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలింఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలా లేఔభిసౄ ఽధరైయవ.
3. థీింణోనుటల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిల తి 
 కి సింఫిందిించిన ాశ్ైలు ఔడర ఉింటలబ. నూయింలలని ఈ
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలర కౄాబమ్ అనఽబవిం నుాతి థిఔన ఉింటలబ. భిస్కెనఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేిందఽఔు
యలు ఔయౌయౄబ.
4. ఏథేని నిభిేషీ యధఽలణో ఇఫోింథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయింలల
నేభపెధరయౌ.
5. అింణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుస త లాథర ఫలధడెతేనై యది, కొనయఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సింఫిందిించిన
యవభలనఽ కిింథి యధింగ కోయవణరయవ:
a. అసుస త/గమిం/చికితూ సుపలవిం
b. నదట చికితూ ణేథీ
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c. చికితూ అింథిసౄ ఽనై డరఔిర్ నేయవ, చియవధరభా
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ
6. నౄభా సింస లఔు యృలాడిింఙరయౌూన ఏథేని అదనర యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపెధరయౌ. యృైద చికితూ
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుస త లాథర గమిం ఉనికికి సింఫిందిించి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉింటే థరనిని ఔడర
నేభపెధరయౌ.
7. ఖత నౄభా, కౄాబమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సింస ణోనా ాసౄ ఽతిం అదనింగ నౄభా ఔయౌగి ఉింటే థరనికి
సింఫిందిించిన ాశ్ైలు ఔడర నూయింలల ఉింటలబ.
8. ాతి నుదఔుడె సింతఔిం ఙేమాయౌూన ాఔటన ాణేఔ యయషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.
9. ఏథేని ఆసఽతి ా/యృైదఽడి నఽించి యృైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సింస ఔు అింగీకయిం
ణెలురత, అదికయనేసఽౄధరైయవ. ఆ యృైదఽడె ఏ సభమింలల అబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄిందని పలయింఙే ఏ అసుస తనఽ అబధర భీక్షిించవచఽచ.
10. నూయవలల పలఖింగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభేభిించి, నిమభ, నిఫింధనలఔు
అింగీకయిం ణెలనుయౌ.
11. ాఔటనలలా నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సింఫిందిించిన యదరయణ యభౄింటీ, కింటలాఔుి నుాతి థిఔగ ాతి నుదన తాిం
ఉింటలింథి.
యృైద రక ారైవయ
ాతి నుదన తాింలలని ాతి ఔల యృైద చభితా యషమింలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహిం, అదిఔ యఔౄ నుో టల, చరతీ ధొన,
హిదమానికి యఔౄ ధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనుో వడిం లాథర హిదమానికి యఔౄ ిం సభిగా  ావళించఔనుో వడిం లాింట యధఽలఔు
సింఫిందిించిన ఒ సభఖరఫైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
యటకి ఒ సింాథిింర యృైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయిం భదె తే ఉిండరయౌ. ఈ నూయింనఽ ఔింనలనీ నుధృల్ యృైదఽడె భియౕలన ఙేయౄ యవ.
ఆమన అననుామిం, అింగీకయిం, నేనయౘబింర తథితభల ఆదరయింగధే నియృ మిం తీసఽకోఫడెతేింథి.
ాతి నుదన తాిం, థరనికి సింఫిందిించిన అనఽఫిందరల ాతి ని నులల఼ దయౄయేజుఔు జోడిింఙరలని, థరనిని నౄభా థరయవఔు భికయవుల
కోసిం ింనింఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచియోౄ ింథి.
2. భధవభిౄతు నుతా
భధవభిౄతు నుతా అధేథి భౄిండె క్షాల టా అింటే నౄభాథరయవ, నౄభా సింస టా ఫలధత ఔయౌగి ఉింటలింథి.
నౄభా ఔింనలనీకి, నౄభాథరయవఔు భధ భధవభిౄగ నిఙేలే ఒ ఏజౄింట్ లాథర ఒ ఫోా ఔర్ నౄభా సింస నఽించి నౄభాథరయవ భిస్కె
ఖ భిించిన సభాఙరయిం నతౄ ిం అింథిింఙేలా చాడరయౌూ ఉింటలింథి.
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ఔా బింట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉింటలిందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపెింట ింథి.

భ కఫైన అింరలు
ఔా బింట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత
―ఒ నౄభాసింస లాథర థరని ఏజౄింట్ లాథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృ మిం
తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయవఔు యలు ఔయౌింఙేిందఽఔు ఉథేెయించిన ఒ ాతి నుథిత యక్షణఔు సింఫిందిించిన అయ వింతఫైన
సభాఙరయిం నణరౄనిై అింథిింఙరయౌ‖ అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫింధన సాచియోౄ ింథి.
నౄభా సింస లాథర తన ఏజౄింట్ లాథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలయౘ నైద ఔా బింట్ ఆదరయడే క్షింలల అలాింట వకిౄ
ధరమసభ్తఫైన దే తి లల ఔా బింట్ఔు సలయౘ ఇయుయౌ.

ఏథేని కయణింణో, ాతి నుదన, థరనికి సింఫిందిించిన ఇతయ ణరాలనఽ యనియోఖథరయవ నిింఔనుో ణే, ―ఆ నూయిం,
దయౄయేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిించఫడరుమని, ాతి నుథిత కింటలాఔుి నుాభ కతనఽ ూభిౄగ
అయ ిం ఙేసఽఔుధరైనఽ‖ అని యనియోఖథరయవ నఽించి ాతి నుదన తాిం చివయలల ఒ ధివతాిం ను ిందఽయచవచఽచ.

B. ాతి నుదన అింగీకయిం (లాకభి)
ఒ ూభిౄ ఙేలన ాతి నుదన తాిం కిింథి సభాఙరభనిై యసౄ ితింగ ఇసఽౄిండడరనిై భనిం చాసఽౄధరైిం:
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 నౄభాథరయవ యవభలు
 యషమ వవయౘయిం యవభలు
 అవసయఫైన యక్షణ యఔిం
 యనఽఔల, ాతి ఔలఫైన పౌతి ఔ యయయౖీింరల యవభలు
 నౄభా, నషిిం ూ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.
ాతి నుదనలనఽ యేఖిం, యభయ ూింణో నౄభా సింస నుాలలస్క ఙేల, తథరుభ తీసఽఔుింటలనై నియృ మాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల
భతూయుఔింగ ణెలుఫడెతేింథి.

అిండర్ భౄైటింగ్ భభిమ ాతి నుదనల నుాలలలింగ్
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయిం, థిళేనఽ భోజుల సభమింలలర ాతి నుదననఽ నౄభా సింస నుాలలస్క
ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఈ కలటి ఔనఽ ఖ యవౄ టి , అింతయా తింగ నూలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయవ లేవ భాయా ింలల
అవసయఫన
ై రడె ఔా బింట్/నౄభా ఙేలన
 వకిౄణో భాటలాడరయౌూ ఉింటలింథి. ాతి నుదననఽ భియౕయౌించి,
అింగీకయిం ఖ భిించి నియృ మిం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అిండర్ భౄైటింగ్ అని అింటలయవ.

నేభ్య్ై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
భాయా దయశకల ాకయిం, నౄభా ఔింనలనీ నౄభా ాతి నుదననఽ __________ లలల నుాలలస్క ఙేమాయౌ.
I.

7 భోజులు

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

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

D. న఼ానేమిం యయౕదఽ
న఼ానేమిం థిశ్గ యనియోఖథరయవఔు న఼ానేమిం ఙెయౌాించినరడె, నౄభా సింస ఒ యయౕదఽనఽ జఞభీ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఏథేని
న఼ానేమింనఽ భ ిందసఽౄగ ఙెయౌాించిధర ఒ యయౕదఽ జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి.

364

నియుచనిం
న఼ానేమిం అధేథి నౄభా కింటలాఔుి కిింద నౄభా యషమ వవయౘభనిై నౄభా ఙేమడిం కోసిం నౄభాథరయవ
ఙెయౌాించడరనికి భిఖణింఙే నతౄ ిం అని ఙెనుయౌ.
1. భ ిందసఽౄగ న఼ానేమిం ఙెయౌాింర (నౄభా చటి ిం, 1938లలని లలక్షన్స 64 VB)
నౄభా చటి ిం ాకయిం, నౄభా యక్షణ నుాయింపలనికి భ ింథే న఼ానేమిం ఙెయౌాించఫడెతేింథి. ఇథి ఒ భ కఫైన సదఽనుమిం.
నౄభా ఔింనలనీ న఼ానేమింనఽ ల఼ుఔభిించినరడె ఒ ఙెలా ుఫలటల నౄభా కింటలాఔుి ూభిౄ అవరతేింథి, భిస్కెనఽ నౄభా ఔింనలనీ
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄింథి. ఈ యపలఖిం పలయతథేశ్ింలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభలలని ఒ యయషీఫైన సదఽనుమిం
కఖలదఽ.

భ కఫైన అింరలు
a) న఼ానేమింనఽ భ ిందసఽౄగ ల఼ుఔభిించఔుధరై, ఙెయౌాయౄ నని యౘనై ఇవుఔుధరై, నిభీృత దే తి లల భ ిందసఽౄగ
ఙెయౌాించఔుధరై ఏ నౄభా సింస ఔడర ఎలాింట భిస్కెఔ ఫలధత వళించదని నౄభా చటి ిం 1938లలని లలక్షన్స 64 యనృ
నేభపెింట ింథి.

b) నౄభా సింస తయరన నౄభా నులల఼నలై న఼ానేమింనఽ ఒ నౄభా ఏజౄింట్ వసాలు ఙేలనరడె ఆమన ఫలింఔు, తనులా
లలలవర భోజులలా తనించి వసాలు ఙేలన న఼ానేమిం నణరౄనిై ఇయయృై ధరలుఖా ింటలలలర తన ఔనేషన్స లాింట యటని
తగిాించఽకోఔుిండర ూభిౄగ నౄభా సింస ఔు ఫటలుడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.

c) న఼ానేమిం నఖదఽ లాథర ఙెఔుె యౄింలల ఙెయౌాించిన ణేథీ నఽించి భాతాఫే భిస్కె భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేిందని
ఙెఫడిింథి.

d) తనులా లాథర భనీఆయు ర్ లాథర నుో సఽిలల ింనన ఙెఔుె థరుభ న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాింఙే భిల త
 ేలలా, ఆమా సిందభౌనిై
ఫటి భనీ ఆయు ర్నఽ ఫ క్ ఙేలనరడె లాథర ఙెఔుెనఽ నుో స్కి ఙేలన ణేథీధే భిస్కె భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.

e) నులల఼ యదఽె లాథర నిమభ, నిఫింధనల ాకయిం లాఔ భభో యధింగ భాభిడీ సభమింలల నౄభాథరయవఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన
న఼ానేమిం భీపిండ్స ఏథెైధర ఉింటే నౄభా సింస కరస్క ఙేలన ఙెఔుె యౄింలల, నుో సి ల్ లాథర భనీ ఆయు ర్ యౄింలల ధేయవగ
నౄభాథరయవఔు ఙెయౌాయౄ యవ. నౄభా సింస నఽించి నౄభాథరయవఔు తగిన యయౕదఽనఽ అిందఽఔుింటలయవ. ఈ భోజులలా నౄభాథరయవ
ఫలింఔు కాణరఔు ధేయవగ జభ ఙేమడిం జయవఖ ణోింథి. ఇలాింట భీపిండ్స ఎటి భిల త
 ేలలానా ఏజౄింట్ కాణరఔు జభ
ఙేమఫడదఽ.
నౄభా చటి ింలలని నిఫింధనలు 58, 59 ాకయిం న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ూయు నిఫింధననలై నేనయౘబింరలు ఉధరైబ.
నుాజౄఔిు నౄభాగ ధృైిండె ఔధరై ఎఔుెవ ధృలలు నడిఙే నులల఼ల యషమింలల యబథరలనఽ ఙెయౌాించడిం ఔ దే తి .
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భ ిందసఽౄగ కచిచతఫైన న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాించని సిందభౌలలా ఫలింఔు గయింటీ థరుభ లాథర నౄభా సింస ణో ఔా బింట్
థరుభ నియుళించిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడిం థరుభ ఔడర జయవఖ తేింథి.
2. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర దే తి 

భ కఫైన అింరలు
నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడరనికి ాతి నుథిింఙే ఏ వకిౄ థరుభ అబధర న఼ానేమిం ఙెయౌాించఫడెతేింథి లాథర నులల఼థరయవ కిింథి
నేభపెనై ఔట లాఔ భభినిై ఎఔుెవ దే తేలలా ఙెయౌాించవచఽచ:

a) నఖదఽ
b) ఙెఔుెలు, డిభాిండ్స డరాఫ్రిలు, నే ఆయు ర్, పలయతథేశ్ింలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలింఔులల తీలన ఫలింఔర్ూ ఙెఔుెలు లాింట
ఏథేని ఖ భిౄింర ను ింథిన ఫలింకిింగ్ యధధరలు;

c) నుో సి ల్ భని ఆయు ర్;
d) కౄడ
ర ిట్, డెనృట్ కయవులు;
e) ఫలింఔు గయింటీ లాథర నఖదఽ యయౕదఽ;
f) ఇింటభౄైట్;
g) ఈ-ఫథియ్
h) ాతి నుదఔులు లాథర నులల఼థరయవ లాథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిచన భాయా దయశకలణో ఫలింఔు ఫథియ్ల థరుభ
ాతక్షింగ జభ ఙేమడరలు;

i) ఎటఔరడె అదికభిఔ ఆమోదిం ను ింథిన భభైథెైధర ఇతయ దే తి  లాథర ఙెయౌాింర భాయా ింలల;
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయిం, ాతి నుదఔుడె లాథర నులల఼థరయవ ధృట్ ఫలింకిింగ్ లాథర కౄరడిట్/డెనృట్
కయవు థరుభ న఼నే
ా మిం ఙెయౌాింర జయనులని ఎించఽఔుింటే, ధృట్ ఫలింకిింగ్ కాణర లాథర అలాింట
ాతి నుదఔుడె/నులల఼థరయవ నేయవలల జఞభీ ఙేలన
 కౄరడిట్/డెనృట్ కయవు థరుభ భాతాఫే ఙెయౌాింర జయవఫడెతేింథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2
న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ఙెఔుె థరుభ భాతాఫే జభిగై క్షింలల కిింద నేభపెనై ాఔటనలలా ఏథి నిజిం కఖలదఽ?
I.

ఙెఔుె నుో సఽి ఙేలన ణేథీనఽించి భిస్కె భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవచఽచ.
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II. నౄభా ఔింనలనీ ఙెఔుె డినుజిటలి ఙేలన ణేథీనఽించి భిస్కె భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.
III. నౄభా ఔింనలనీ థరుభ ఙెఔుె ల఼ుఔభిించిన ణేథీన భిస్కెనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.
IV. ాతి నుదఔుడె ఙెఔుె జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽించి భిస్కెనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.

E. నులల఼ దయౄయేజు
నులల఼ దయౄయేజు
నులల఼ అధేథి నౄభా కింటలాఔుిఔు యక్షింగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దయౄయేజు. ఈ దయౄయేజుఔు పలయత భ దాణ చటి ిం, 1899లలని
సదఽనుమాల ాకయిం భ దా డరయౌూ ఉింటలింథి.
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ఒ యదరయణ నౄభా నులల఼ ఏిం ఔయౌగి ఉిండరలధే థరనిని నేభపెని నులల఼థరయవ ాయోజధరలనఽ యక్షిించడిం కోసిం
యౄను ింథిించిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలు:
a) నౄభా ఙేలన వకిౄ లాథర ణరఔటలి ఫలింఔు లాింట యషమ వవయౘయింలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై
ఇతయ వకిౄ నేయా వ భభిమ చియవధరభాలు
b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ లాథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ
c) నులల఼ కిింద నౄభా ఙేలన ఆలౄ ాథేరలు లాథర నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సింఫిందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు
d) నౄభా కల వవది
e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄలు
f)

యక్షణ ఔయౌసఽౄనై ఆదలు భభిమ నేనయౘబింరలు

g) వభిౄించఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనయౘబింరలు
h) ఙెయౌాించఖల న఼ానేమిం భభిమ న఼ానేమింనఽ సయవెఫలటలఔు యలుడే అింశ్ిం, న఼ానేమిం సయవెఫలటల నుాతి థిఔ
i)

నులల఼ నిమభ, నిఫింధనలు భభిమ యభౄింటీలు

j)

నులల఼ కిింద కౄాబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్నేఙేచిందఽఔు యలు ఔయౌింఙే ఆఔల్ఔ సింగటన జభిగిణే నౄభాథరయవ
తీసఽకోయయౌూన చయ

k) కౄాబమ్ ఙేమడరనికి అవకశ్ిం ఔయౌింఙే సింగటన ఙోటల ఙేసఽఔుింటే నౄభా యషమ వవయౘభనికి సింఫిందిించి
నౄభాథరయవ ఫలధతలు, ఆ భిల త
 ేలలా నౄభా సింస హఔుెలు.
l)

ఏథేని ాణేఔ నిఫింధనలు

m) తరడె యవయణ, మోసూభితిం, అయ వింతఫైన యషమాలనఽ యృలాడిించఔనుో వడిం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయిం
తీసఽకోఔనుో వడిం
n) ఏథెైధర భౄైడయవా ఉింటే, యట యవభలు
o) సభసల భియౖెయ మింణరాింఖిం యవభలు, అింఫ డ్సూఫేన్స చియవధరభా
నులల఼ణో నుటల కౄాబమ్నఽ తుభితఖతి న భిషెభిించడరనికి యలు ఔయౌింఙేలా అనఽసభిింఙరయౌూన యదరధరల యింగ తలెణేౄ
కౄాబమ్నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సింఫిందిించి ూభిౄ ఙేమాయౌూన అింరలనలై ఆమా భిల త
 ేలలా ఙోటల ఙేసఽఔుింటలనై భాయవలఔు
అనఽఖ ణింగ నౄభా థరయవఔు నౄభా సింస సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌ.
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F. నిఫింధనలు భభిమ యభౄింటీలు
ఇఔెడ, నులల఼ థరలలల భౄిండె భ కఫైన థరలు ఉయోగిించఫడెతేధరైబ. యటని నిఫింధనలు భభిమ
యభౄింటీలు అని అింటలయవ.
1. నిఫింధనలు
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నిఫింధన అధేథి నౄభా కింటలాఔుిలల ిందిం నుాతి థిఔనఽ యౄను ింథిింఙే యౌలబిం కఖలదఽ.
ఉథరహయణలు :
a. ఙరలావయఔు నౄభా నులల఼లలల ఉనై కధొఔ నుాభాణఔ భిల తి 
 ఏనేటింటే :
నౄభాథరయవ కౄాబమ్నఽ ఏ యఔింగ అబధర మోసూభితింగ ఙేసఽఔుధరై, లాథర ఏథేని తరడె ాఔటనలు
ఙేలధర, లాథర థరనిని ఉయోగిించఽఔుధరై లాథర ఏథేని తరడె భాభాలు అవలింనృించిధర, తరడె యధధరలు
ఉయోగిించిధర లాథర నులల఼ కిింద ఏథేని ాయోజనిం ను ిందడిం కోసిం ఆమన తయరన భభౄవభౄైధర నుతా
నుో ఱించిధర, లాథర దఽయవథేేశ్ింణో నయౖినిై, అనుమానిై కొని ణెచఽచఔుధరై, ఈ నులల఼ కిింద ఉనై అనిై
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయవ.
b. ఆభోఖ నులల఼లలని కౄాబమ్ సభాఙరయ లతి లల ఇలా ఉిండవచఽచ:
ఆసఽతి ా నఽించి డిరచర్ె అబన నిభిేషీ భోజులలార కౄాబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనటకీ, కొనిై ఔఠిన
భిల తేలలా ఈ నిఫింధన భా఼ భిఖణించఫడెతేింథి. అింటే నిభీృత కల వవదిలలర ఇలాింట ధనటీసఽ
ఇవుడరనికి తనఔు లాథర భభై ఇతయ వకిౄకి యధిం కదని లాథర కౄామమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔింనలనీ
సింతినౄ ఙెింథినటలి నియౄనతఫైణే థీనిని భియౕయౌించవచఽచ.
నులల఼ నిఫింధలనఽ ఉలా ింఘలేౄ నౄభా సింస నులల఼ని యదఽె ఙేమఖలదఽ.
2. యభౄింటీలు
నిభిేషీ భిల త
 ేలలా నౄభా సింస ఫలధతనఽ భినేతిం ఙేలేలా నౄభా కింటలాఔుిలల యభౄింటీలు ఉయోగిించఫడెణరబ.
అనుమానిై తగిాింఙేిందఽఔు నులల఼లల నౄభా సింస లు ఔడర యభౄింటీలనఽ ఙేయవచణరబ. యభౄింటీ థరుభ, నౄభాథరయవ నిభిేషీ
కల వవదిలలరగధే కఔ నులల఼ కలింలలర ఔభచయౌూన అవసయభ నై నిభిేషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయవ. ఈ
ఫలధతలణో నౄభాథరయవ ఔటలిఫడి ఉిండడింనలై నౄభాథరయవ ఫలధత ఆదరయడి ఉింటలింథి. భిస్కెనఽ నియుళించి,
ఫయవఖ యచడింలల యభౄింటీలు ఒ అణరవశ్ఔ నుతా నుో ఱయౄ బ.
యభౄింటీ అధేథి కింటలాఔుి ఙెలా ుఫలటల కోసిం అక్షభలా ఔభచయౌూన నిఫింధనగ నులల఼లల నేభపెనఫడెతేింథి. యభౄింటీ
అధేథి ఒ ాణేకిించిన డరఔుఫింట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల఼ దసౄ యేజులల ఇథి పలఖింగ ఉింటలింథి. కింటలాఔుిఔు (ఇతయ
నిఫింధనలఔు భ ిందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ిందఽగ ఉిండే నిఫింధన. భిస్కెఔు అథి అయ వింతఫైింథర లాథర అధే థరనిని
కచిచతింగ, అక్షభలా నుటింఙరయౌ.
యభౄింటీని ూభిౄ ఙేమఔుింటే, ఉలా ింగన అధేథి ఒ ాణేకిించిన నయౖినికి కయణిం కదని సషిఫైనటకీ, నులల఼ని నౄభా
సింస ఙెలానిథిగ ఙేమవచఽచ. అబనటకీ, ఆచయణలల, యభౄింటీ ఉలా ింగన అధేథి ూభిౄగ యింకైతి ఔ సుపలవిం ఔయౌగి, ఏ
యఔింగనా నయౖినికి కయణిం కని భిల త
 ేలలా నౄభా సింస తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔింనలనీ యదరనిం ాకయిం నిమభాలు,
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భాయా దయశకలఔు అనఽఖ ణింగ కౄాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽచ. ఇలాింట సిందయౌింలల, నయౖిలనఽ భజీ కౄాబమ్లుగ
భిఖణించి, యదరయణింగ కౄాబమ్ వింద రణరనికి కఔ యధఫైనింత ఎఔుెవ రణరనికి భిషెభిించఫడెతేింథి.
A personal accident policy may have the following warranty:
It is warranted that not more than five Insured Persons should travel together in the same
air conveyance at one time. The warranty may go on to say how the claims would be dealt
if there is a breach of this warranty.

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3
యభౄింటీకి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథో ఙెిండి?
I.

యభౄింటీ అధేథి నులల఼లు నేభపెనఫడఔుిండర అభలు ఙేలే నిఫింధన.

II. యభౄింటీ అధేథి నులల఼లల వకీౄఔభిించిన నిఫింధన.
III. యభౄింటీ అధేథి నులల఼లల వకీౄఔభిించి, నౄభాథరయవఔు యేయవగ సభాఙరయిం అింథిించిన నిఫింధన. ఇథి నులల఼
దయౄయేజులల పలఖిం కదఽ.
IV. యభౄింటీ ఉలా ింగన జభిగిణే, భిస్కెఔు అయ వింతిం కఔుింటే ఔడర కౄాబమ్ ఙెయౌాించఫడెతేింథి.

G. ఎిండరర్ూఫింటల
ా
కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసా
ౄ , భభి కొనిైటని నేనయౘబసా
ౄ ఒ నుాభాణఔ యౄింలల నులల఼లు జఞభీ ఙేమడిం అధేథి
నౄభా సింస లు అనఽసభిింఙే దే తి .
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నియుచనిం
నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫింధనలనఽథరని జఞభీ సభమింలల భాభచయౌూన అవసయనలేౄ ఎిండరర్ూఫింట్ అని
నయౌఙే దయౄయేజు థరుభ సవయణలు/భాయవలు ఙేమడరనికి థీనిని ఙేడెణరయవ.
ఇథి నులల఼కి జోడిించఫడి, అిందఽలల పలఖింగ ఉింటలింథి. నులల఼ భభిమ
యౄరథిదె ఽఔుింటలింథి. భాయవలు/సవయణలనఽ భికయవు ఙేలేిందఽఔు నులల఼

ఎిండరర్ూఫింట్ ఔయౌలే కింటలాఔుిగ
అభలు జయవఖ తేనై కలింలలనా

ఎిండరర్ూఫింటా నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
యసౄ యఔ సభాఙరయిం భాభినరడలాా, నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔింనలనీకి సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. థరనిని
నౄభా ఔింనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎిండరర్ూ ఫింట్ థరుభ నౄభా కింటలాఔుిలల పలఖింగ ను ిందఽయవసఽౄింథి.
ఒ నులల఼ కిింద యదరయణింగ అవసయఫైన ఎిండరర్ూఫింటల
ా కిింథి యటకి సింఫిందిించినయగ ఉింటలబ:
a) నౄభా ఙేలన య భ ్లల వణరయలు/భాయవలు
b) అభ్ఔిం, ణరఔటలి తథితయ భాభాలలా నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయవ.
c) అదనర అనుమాల నఽించి యక్షణ/నులల఼ కలిం ను డగిింర కోసిం నౄభా ను డిగిింర
d) భిస్కెలల భాయవ. అింటే, అగిై ాభాద నౄభాలలని బవనిం నిభ్ణ భాయవ, నియసిం లాింటయ.
e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f)

నౄభా యదఽె

g) నేయవ లాథర చియవధరభాలల భాయవ.

నభూధర ఎిండరర్ూఫింటల
ా
యవభిింఙరలధే ఉథేెశ్ింణో, కొనిై ఎిండరర్ూఫింటా లలని థరల నభూధర కిింద ను ిందఽయచఫడరుబ:
నులల఼ యదఽె
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నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయ న ఫేయఔు, ఈ నులల఼లలని నౄభా <ణేథీ> నఽించి యదఽె ఙేమఫడినథిగ ాఔటించఫడెతేింథి. నౄభా
ఖడచిన ణొనే్థి ధృలలుగ అభలులల ఉింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఎలాింట భీపిండ్స ఫకబ లాదఽ.

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>.
నౄభాథరయవనఽించి అదనర న఼ానేమిం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అింశ్ిం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి.

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4
జఞభీ సభమింలల నులల఼లలని కొనిై, నిమభ, నిఫింధనలు సవభిించఫడిణే, థరనిని __________థరుభ సవయణలు ఙేల,
ఙేమవచఽచ.
I.

యభౄింటై

II. ఎిండరర్ూఫింట్
III. సవయణ
IV. సవయణలు యధిం కవర

H. నులల఼ల యవయణ
నౄభా కింటలాఔుిలనఽ భతూయుఔింగ వకీౄఔభియౄ బ. నౄభా సింస లు నౄభా నులల఼ థరలనఽ యౄను ింథియౄ బ.యయధ
ధరమయధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభిేషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫింధనల ాకయిం ఈ నులల఼లు యవభిించఫడెణరబ. ఈ
నిభ్ణింలలని అతింత భ కఫైన నిఫింధన అధేథి నుభీిల ఉథేెశ్ిం ఉింటలింథి. ఆ ఉథేెరనిై నులల఼లలధే భియౕయౌింఙరయౌూ
ఉింటలింథి. నులల఼ని అసషిఫైన దే తి లల జఞభీ ఙేలేౄ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలింగనా, నులల఼ని నౄభా సింస
యౄను ింథిించిిందధే యదరయణ సాతాింనలై నౄభా సింస ఔు వతి భైఔింగనా కోయవిలల యవభిించఫడెతేింథి.
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నులల఼లలని థరలనఽ కిింథి నిఫింధనల ాకయిం అయ ిం ఙేసఽఔుని, యవభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి:
a) ఒ వకీౄఔయణ లాథర భతూయుఔ నిఫింధన యదిించిన నిఫింధననఽ అదిఖనేసఽౄింథి. అలా ఙేమడింలల నిలఔడలానే
ఉింటే తనించి ఇలాగై యఖ తేింథి.
b) నుాభాణఔ భ దాణ నులల఼ నూయిం, టైప్ ఙేలన లాథర ఙేతి ణో భలన పలగల భధ నిఫింధనలలా ణేడర ఉింటే, టైప్
ఙేలన లాథర ఙేతి ణో భలన పలగలనఽ ఆ ా ణేకిించిన కింటలాఔుిలల నుభీిల ఉథేెశ్ింగ భిఖణించఫడెతేింథి. యట
అయ ిం అసలు భ థిాించిన థరల అభేనిై అదిఖనేసఽౄింథి.
c) ఎిండరర్ూఫింట్ కింటలాఔుిలలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ, తదఽభి దయౄయేజుగ ఆ ఎిండరర్ూఫింట్ అయ ిం నిలఫడి
ఉింటలింథి.
d) అసలు భ థిాించిన దజఞలిం నిలఔడగ లాని ఙోట ఇటలయౌక్ూలలని నిఫింధనలు యటని అదిఖనేయౄబ.
e) నులల఼లలని యషమిం భిదిలల ఉనై దజఞలిం ఔధరై నులల఼ భాభిెన్సలల భ థిాించిన లాథర టైప్ ఙేలన
నిఫింధనలఔు ఎఔుెవ నుాభ కత ఇవుఫడెతేింథి.
f)

నులల఼కి జోడిించిన లాథర అతి కిించిన నిఫింధనలు నులల఼ యషమింలలని యదరయణ నిఫింధనలు, నిఫింధనలనఽ
అదిఖనేయౄబ.

g) భ థిాత

థరలు

టైరణో

భలన

థరలు

లాథర

ఇింక్

యఫోర్

యిింరణో

భ థిాించిన

థరలు

అదిఖనేించఫడెణరబ.
h) టైప్ ఙేలన లాథర యిింర యేలన దజఞలానిై ఙేతి  భత అదిఖనేసఽౄింథి.

i)

చివయగ, సింథిఖేత ఏయడిధర లాథర సషిత కొయవడిధర యఔయణిం, యభభానికి సింఫిందిించిన యదరయణ
నిఫింధనలు వభిౄయౄ బ.

భ కఫైన అింరలు
1. నులల఼ల నిభ్ణిం
ఒ నౄభా నులల఼ అధేథి ఒ యనుయ కింటలాఔుి. ఇతయ కింటలాఔుిల యషమింలల ఉనైటలిగ కోయవిలు అనఽసభిింఙే నిభ్ణ,
యవయణలు నౄభా కింటలాఔుిలఔు వభిౄయౄ బ.
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కింటలాఔుి ఔుదఽయవచఔుింటలనై నుభీిల ఉథేెశ్ిం అతింత భ కఫైనదనైథి నిభ్ణింలలని ాదరన నిఫింధన. నులల఼
దయౄయేజుణో నుటల ాతి నుదన తాిం, నిఫింధనలు, ఎిండరర్ూఫింటల
ా , యభౄింటీలు తథితభలనఽించి ఆ ఉథేెశ్ిం
లేఔభిించఫడరయౌ. ఇథి కింటలాఔుిలల పలఖింగ ఉింటలింథి.
2. దజఞలింలలని అయ ిం
ఇిందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై థరలు యదరయణ భభిమ ాజలు సఽలబింగ ఖరళింఙే భీతి లల ఉింటలబ. కిెింటలలని ఒ
యభాన వకిౄ భాటలాడే భీతి లల అిందఽలల థరలు ఉిండరయౌ. కఫటి ―అగిై‖ అధే థరనికి భింటలు అధే అయ ిం వసఽౄింథి.
భభోయృైరన, యఔ నిభ్ణింలల భభో యఔఫైన అయ ిం ధునిించఔుింటే యనుయిం లాథర యణజింలల యదరయణఅయ ిం ఔయౌగిన
థరలు ఆ అయ ింణోధే నిభి్ించఫడెణరబ. చటలిల థరుభ థరలు నియుచిించఫడే ఙోట, ఆ నియుచనిం అయ ిం చటి ిం ాకయిం
ఉయోగిించఫడెతేింథి. ఇిండిమన్స న఼నల్ కోడ్సలల ―ఙౌభనిై‖ ఉయోగిించడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.

నౄభా నులల఼లలల ఉయోగిింఙే అధేఔ థరలు యదరయణింగ వభిౄింఙే ఇథివయఔట ధరమయఫైన నియృ మాలఔు
ఔటలిఫడి ఉింటలబ. ఇథి కఔుిండర, ఉనైత ధరమయనిం తీసఽఔుధే నియృ మాలఔు కిింథి కోయవి నియృ మాలు
ఔటలిఫడి ఉింటలబ. యృైయవధిం ఉనైటలి సింకైణరలు ఉింటే తనించి, యింకైతి ఔ థరలు ఎరడా తభ యింకైతి ఔ
అభనిై ఇయుయౌ.

I.

రనయవదే యణ ధనటీసఽ

ఙరలావయఔు నౄభా బయతయ నులల఼లు యభిిఔ నుాతి థిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణరబ.
నులల఼ నిభీృత ణేథీలల ఖడెవర భ ఖ సఽౄిందధే యషమానిై నౄభాథరయవఔు ణెలునుయౌూన చటి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభా సింస ఔు
లాదఽ. అబనటకీ, నులల఼ రనయవదే యణనఽ అయౘునిసా
ౄ నౄభా సింస లు ఖడెవర ణేథీకి భ ిందఽగ ఒ రనయవదే యణ
ధనటీసఽనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. నౄభా ఙేలన నతౄ ిం, యసౄ వ న఼ానేమిం తథితభలు లాింట నులల఼ సింఫిందిత యవభలనిైటనీ ఈ
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ధనటీసఽ చానసౄ ఽింథి. భిస్కెలలని ఏథేని అయ వింతఫైన సవయణలు ఉింటే నౄభాథరయవఔు ణెయౌనే యధింగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర
ఙేభైచ సింాథరమింగ ఔడర థీనిని పలయించవచఽచ.
ఉథరహయణఔు మోటలయవ యహన రనయవదే యణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄనిై సవభిించఽఔుధే యషమింనలై నౄభాథరయవ
దిఱి నియౌనేలా ఙేమవచఽచ. ాసౄ ఽత అవసభల ధేథింలల (అింటే నౄభాథరయవ ాఔటించిన యహన యలువ)
న఼ానేమింనఽ భ ిందసఽౄగ ఙెయౌాించని క్షింలల ఎలాింట భిస్కె భిఖణించఫడదధే యషమింనలై ఔడర నౄభాథరయవ దిఱి డేలా
ఙేమాయౌ.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5
రనయవదే యణ ధనటీసఽఔు సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథో ఙెిండి?
I.

భాయా దయశకల ాకయిం నులల఼ కల వవది భ గిలేిందఽఔు 30 భోజుల భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదే యణ
ధనటీసఽ ింనింఙే చటి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసింస లనలై ఉింటలింథి.

II. భాయా దయశకల ాకయిం నులల఼ కల వవది భ గిలేిందఽఔు 15 భోజుల భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదే యణ
ధనటీసఽ ింనింఙే చటి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసింస లనలై ఉింటలింథి.
III. భాయా దయశకల ాకయిం నులల఼ కల వవది భ గిలేిందఽఔు ఏడె భోజుల భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదే యణ
ధనటీసఽ ింనింఙే చటి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసింస లనలై ఉింటలింథి.
IV. భాయా దయశకల ాకయిం నులల఼ కల వవది భ గిలేిందఽఔు భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదే యణ ధనటీసఽ
ింనింఙే చటి ఫదే ఫైన ఫలధత నౄభాసింస లనలై ఉింటలింథి.

J.

మాింటీ భనీ లాిండభిింగ్ భభిమ నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి భాయా దయశకలు

చటి వతి భైఔ కయఔలానుల థరుభ నిధఽలనఽ ను ిందఽతేనై ధేయసఽౄలు థరనిని భనీ లాిండభిింగ్ అని నయౌఙే ాకమ
ిర
థరుభ
చటి ఫదే ఫైన య భ ్గ భ ిందఽఔు తీసఽఔుయృళ్ాఖలయవ.
భనీ లాిండభిింగ్ అధేథి ధేయసఽౄలు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽించి వచిచన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని మజభానిని
థరచినలటేిలా నిధఽలనఽ తయయౌింఙేిందఽఔు యగిింఙే ాకమ
ిర .

ఈ ాకిరమ థరుభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄింరనఽ కోలలబ,

ఙెలాా థిగ ఔనినసౄ ఽింథి.
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తభ య భ ్నఽ చటి ఫదే ిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు ఫలింఔులు, నౄభా సింస లు లాింట యట ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిించడరనికి
ధేయసఽౄలు ామతి ైయౄయవ. తరడె ఖ భిౄింరలు ఉయోగిించి యయవ లాయథేయలు నియుళయౄయవ. ఉథరహయణఔు ఏథో
యౄింలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ య భ ్నఽ యృనఔుె తీసఽఔునై తభుత అఔెడి నఽించి ఔనినించఔుిండర
భామభవరణరయవ.
భనీలాిండభిింగ్లల ఙేలే ఇలాింట ామణరైలనఽ నియభిించడరనికి పలయత్ సయౘ ాించిం నలుభూలలా ాబ తు యబలలా
ఖటి ఔిఱ జయవఖ ణోింథి.
భనీ లాిండభిింగ్ నియయణ చటి ిం భ యబథరనఽ 2002లల ాబ తుిం అభలలాకి ణెచిచింథి. ఆ యృింటధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ
ఙేలన భనీ లాిండభిింగ్ నిభోధఔ భాయా దయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసౄ ఽనై యనియోఖథరయవల నిజఫైన ఖ భిౄింరనఽ
నిభేభిింఙేిందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిింఙేిందఽఔు, భనీలాిండభిింగ్ ాఫేమిం ఔయౌగిన, ాఫేమిం
ఔయౌగినటలి ఊళసఽౄనై సింగటనలనఽ భికయవు ఙేలేిందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలింథి.
నై యనియోఖథరయవ భాయా దయశకల ాకయిం, ాతి  యనియోఖథరయవనఽ కిింథి దయౄయేజుల లేఔయణ థరుభ సభౄైన భీతి లల
ఖ భిౄింఙరయౌూ ఉింథి:
1. చియవధరభా భియౕలన
2. ఇటీవయౌ నూో ట గరఫ్
3. ఆభిఔ లతి 
4. నౄభా కింటలాఔుి ాయోజనిం
కఫటి ఏజౄింట్ యనియోఖథరయవల ఖ భిౄింరనఽ ఏయభిఙేిందఽఔు నౄభా యనుయింలలకి తీసఽఔువఙేచ సభమింలలధే దయౄయేజులు
లేఔభిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి:

1. వఔుౄల యషమింలల–ూభిౄ నేయవ, చియవధరభా, నూో న్స ధృింఫయవా, వకిౄఖత ఖ భిౄింర, చియవధరభా ఆదరయిం, ఙరన్స
ధృింఫర్, ఎన్స.ఇ.ఎఫ్.ట ాయోజధరల కోసిం ూభిౄ ఫలింఔు యవభలు లాింటయటని లేఔభిింఙరయౌ.
2. కభపభైటా యషమింలల- ఇన్సకభపభైషన్స సభిికైట్, అయో లబయషన్స ఫనభిండిం, నిఫింధనలు, యనుయ లాయథేయ
జభినేిందఽఔు వర్ ఆఫ్ అటలభీై, నున్స కయవు ాతి  లాింట యటని లేఔభిింఙరయౌ.
3. పలఖయుభ సింస ల యషమింలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉింటే భిజిలేిష
ర న్స సభిికైట్, పలఖయుభ ిందిం, సింస
తయరన యనుయ లాయథేయలు నియుళించడరనికి సింస పలఖయునే లాథర ఉథో గికి వర్ ఆఫ్ అటలభీై, ఆ వకిౄ
ఖ భిౄింర ఆదరయిం లాింట యటని లేఔభిింఙరయౌ.
4. టా సి ఽలు భభిమ నూౌిండేషన్సల యషమింలల- పలఖయుభిం తయయౘలలధే ఉింటలింథి.
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ఇలాింట సభాఙరయిం ఇతయ ఉతతే
ౄ లనఽ అభ్డింలల ఔడర సయౘమడెతేిందనీ, సయౘమఔయ భాభౄెటింగ్ యధనింగ
ఉింటలిందధే యషమానిై ఖభనిింఙరయౌ.

యభింశ్ిం
a) దయౄయేజీఔయణ నదట దశ్ ాతి నుదన తాిం. థీని థరుభ నౄభా ఙేలన యయవ తన ఖ భిించి, తనఔు కయయౌూన నౄభా
ఖ భిించి ణెలనుయౌ.
b) అయ వింతఫైన సభాఙరభనిై యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత నులల఼ ఆయభౌయనికి భ ింథే తలెతౄ ేతేింథి. నులల఼ కలిం
నణరౄనికి అథి కొనయఖ తేింథి.
c) నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ాతి నుదఔుడె సింతఔిం ఙేలన ాతి నుదన తాిం చివయలల యగెన్స ాఔటననఽ జోడియౄ యవ.
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d) ఒ ాతి నుదన తాింలలని భూలకలు యదరయణింగ కిింథి యటని ఔయౌగి ఉింటలబ:

i.

ాతి నుదఔుల ూభిౄ నేయవ

ii. ాతి నుదఔుల చియవధరభా, నూో న్స ధృింఫర్ యవభలు
iii. ఆభోఖ నులల఼లబణే ఫలింఔు యవభలు
iv. ాతి నుదఔుల వితి ౄ , జీవనిం లాథర యనుయిం
v. నౄభా యషమ వవయౘయిం యవభలు, ఖ భిౄింర
vi. నౄభా ఙేలన య భ ్
vii. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత నౄభా
viii. నషిిం అనఽబవిం

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగేన ాఔటన
e) భధవభిౄగ వవహభిింఙే ఒ ఏజౄింట్ నౄభాథరయవ నౄభా సింస ఔు అయ వింతఫైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అింథిింఙేలా
చాడరయౌూన ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.
f)

ాతి నుదననఽ భియౕయౌింఙే ాకమ
ిర , అింగీకయిం ఖ భిించిన నియృ మిం తీసఽకోవడరనిై అిండర్ భౄైటింగ్ అని అింటలయవ.

g) ఆభోఖ నులల఼లలల, నౄభాథరయవఔు ఒ యవయణ రసౄ ఔిం ఔడర అింథిించఫడెతేింథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, అయ ిం
ఙేసఽఔుధరైనని ాతి నుదనలల ఆమన ాఔటింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
h) న఼ానేమిం అధేథి నౄభా కింటలాఔుి కిింద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడిం కోసిం నౄభాసింస ఔు నౄభా
ఙేలన వకిౄ ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ింగ భిఖణించఫడెతేింథి.
i)

న఼ానేమిం ఙెయౌాింరనఽ నఖదఽ యౄింలలనా, ఏథేని ఖ భిౄింర ను ింథిన ఫలింకిింగ్ యధనిం, నుో సి ల్ భనీ ఆయు ర్, కౄడ
ర ిట్
లాథర డెనృట్ కయవు, ఇింటభౄైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష కౄరడిట్ లాథర ఎటఔరడె అదికయ సింస ఆమోదిం ణెయౌనన ఇతయ
భాభాల థరుభ ఙెయౌాించవచఽచ.

j)

నులల఼ తమాభీ నలిండిింగ్లల ఉనైరడె లాథర నౄభా కోసిం సింాథిింరలు భ ిందఽఔు యఖ తేనైరడె ఒ ఔవర్
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి. నుోా యజనల్ నుాతి థిఔన నౄభా యక్షణనఽ అింథిింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.

k) యనుయింలలని

సభ దా

యయణర

భభిమ

మోటలయవ

యహన

యనుభలలా

ఔవర్

ధనటా ల

ఉయోగిించఫడెతేధరైబ.
l)

అవసయిం ఉనై ఙోట నౄభా దివతాిం నౄభాఔు ఆదరయింగ నిలుసఽౄింథి.

m) నులల఼ అధేథి నౄభా కింటలాఔుిఔు యక్షానిై అింథిింఙే ఒ లాింఛననుామఫైన దయౄయేజు.
n) యభౄింటీ అధేథి కింటలాఔుి ఙెలా ుఫలటల కోసిం అక్షభలా ఔటలిఫడరయౌూన నులల఼లల వకీౄఔభిించిన నిఫింధన.
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ఎఔుెవగ

o) నులల఼లలని కొనిై నిమభ, నిఫింధనలు జఞభీ సభమింలల సవభిింఙరయౌూన అవసయిం ఏయడిణే, ఎిండరర్ూ ఫింట్ అని
నయౌఙే దయౄయేజు థరుభ భాయవలు/సవయణలనఽ ఏయయచడిం థరుభ యటని అభలలాకి తీసఽఔుభవచఽచ.
p) నిభ్ణ దశ్లల అతింత భ కఫైన నిఫింధన ఏనేటింటే నుభీిల ఉథేెశ్ిం ఉిండరయౌ. నులల఼లలధే ఆ ఉథేెశ్ిం సషిింగ
ఔనినింఙరయౌ.
q) భనీ లాిండభిింగ్ అింటే ధేయ భాభాల థరుభ ను ింథిన డఫ ోనఽ చటి ఫదే య భ ్గ భాయచడిం. థీనిణో నుో భడేిందఽఔు
ాించిం నలుభూలలా భభిమ పలయతథేశ్ింలలనా చటలిలనఽ ాయేశ్నలటి లయవ.
r)

నై యనియోఖథరయవ ఖ భిించి ణెలుసఽకో భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిించి, ఆ భాయా దయశకలఔు తఖా టి ల అవసయఫైన
దయౄయేజులనఽ ను ింథరయౌూన ఫలధత ఏజౄింట్నలై ఉింటలింథి.

కీలఔ థరలు
a) నులల఼ తాిం
b) న఼ానేమిం భ ిందసఽౄ ఙెయౌాింర
c) యక్షణ ఖభనిఔ
d) నౄభా ధివతాిం
e) రనయవదే యణ ధనటీసఽ
f)

యభౄింటీ

g) భిల తి 
h) ఎిండరర్ూ ఫింట్
i)

భనీ లాిండభిింగ్

j)

నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి
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అదరమిం 19
ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు
అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమిం భనఔు పలయతథేశ్ింలలని నౄభా ఔింనలనీలు అింథిింఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధే
అవకశ్ిం ఔయౌయోౄ ింథి. ఫడీకా బ
ౄ మ్ అధే ఔ ఉతతి ౄ నఽించి యయధ యకలణో ఔడిన విందలాథి ఉతతే
ౄ లు ఉిండడింణో
సభ చిత యక్షణనఽ ఎించఽఔుధేిందఽఔు యనియోఖథరయవఔు అధేఔ భాభాలుధరైబ.

వఔుౄలు, ఔుటలింఫిం, ఫిింథరనిై

భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతే
ౄ ల యయయౖీింరలనఽ ఈ అదరమిం యవభిసౄ ఽింథి.

అపలస పయౌణరలు

A. ఆభోఖనౄభాఉతతే
ౄ లవభీాఔయణ
B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐ
ై .ఆర్.డి.ఏభాయా దయశకలు
C. ఆసఽతి ాకయవచలూచీఉతతి ౄ
D. టలప్అాక్షణలులాథరఎఔుెవగతగిాింరఇఙేచనౄభాాణరయఔలు
E. ల఼నిమభిూటజనిుదరనిం
F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽతి ానఖదఽ, తీవాఅసుస త
G. థీయఘకయౌఔసింయక్షణఉతతి ౄ
H. అదనరఉతతే
ౄ లు
I. నుకైజీనులల఼లు
J. నేదవభాలకోసింసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా
K. భఱ఼ిరమసుయూనౄభాయోజ న
L. ాదరన భింతి ా సఽయక్ష నౄభా యోజన
M. ాదరన భింతి ా జన్సధన్స యోజన
N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అింఖయృఔ
ై లయక్షణ
O. యథేయౕామాణనౄభా
P. ఫిిందఆభోఖయక్షణ
Q. ఆభోఖను దఽరకాణర
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R. ఆభోఖనులల఼లలలనికీలఔనిఫింధనలు
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఙేమఖయౌగినయ:

a) ఆభోఖ నౄభాలలని యయధ వభాలనఽ యవభిించఖలయవ.
b) ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకలనఽ యవభిించఖలయవ.
c) ధేడె పలయతీమ యణలల అిందఽఫలటలలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄలనఽ చభిచించఖలయవ.
d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభిించఖలయవ.
e) యథేయౕ ామాణ నౄభానఽ చభిచించఖలయవ.
f) ఆభోఖ నులల఼లలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ నిఫింధనలనఽ అయ ిం ఙేసఽకోఖలయవ.
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A. ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ ల వభీాఔయణ
1. ఆభోఖనౄభా ఉతతే
ౄ ల భిచమిం
ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిింథి యధింగ నియుచియోౄ ింథి.

నియుచనిం
―ఆభోఖ నౄభా యనుయిం‖ లాథర ―ఆభోఖ యక్షణ‖ అింటే అసుస త ాయోజధరలు లాథర బభోయ ఇచిచన
ాయోజధరలు, థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ సింయక్షణ, ామాణ నౄభా, వకిౄఖత ాభాద యక్షణ సయౘ యృైద, శ్సౄ ై చికితూ
లాథర ఆసఽతి ా కయవచల ాయోజధరలనఽ అింథిింఙే నౄభా ింథరలనఽ ాపలయతిం ఙేమడభని అయ ిం.
పలయతీమ యణలల అిందఽఫలటలలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు ఙరలావయఔు ఆసతి ాలల ఙేభి చికితూ ను ింథే భీతి లల
ఉింటలబ. ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసతి ాలల ఙేభిన సభమింలల ఒ వకిౄకి అవరతేనై కయవచలనఽించి

యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి.

అింణేకదఽ. ఆభోఖ సింయక్షణఔు కయవచలు నలయఖడిం, శ్సౄ ై చికితూ దే తేలు, భాభౄెట్లలకి కొతౄ గ వచిచన భభిింత కభీథెైన
యింకైతి ఔత, కొతౄ తయిం భిందఽల వమిం కయణింగ ఈ యఔఫైన కయవచలు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటృ, యభానఽడికి
అిందనింత దాయింలల ఉింటలధరైబ. యసౄ వింగ, ఆభిఔింగ లతి భింతేడెైన వకిౄకి ఔడర ఎలాింట ఆభోఖ నౄభా లాఔుిండర
ఇింత పలభీ యబలల కయవచలనఽ బభిించడిం ఔషిఫే కఖలదఽ.
కఫటి , భౄిండె కయణరల వలా ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫైనథిగ ఙెవచఽచ:
 ఏథేని అసుస తఔు ఖ భౄైన తయవణింలల యృైద యౌఔభల కోసిం ఙెయౌాించడరనికి ఆభిఔ యమిం అింథిసౄ ఽింథి.
 అసుస త కయణింగ ను దఽర య భ ్ తేడిచినలటి లఔుని నుో ఔుిండర సింయక్షిసౄ ఽింథి.
ఆసఽతి ా కయవచల నఽించి యక్షణ ఔయౌించిన నదట భీటబల్ ఉతతి ౄ అబన ఫడికా ౄబమ్నఽ 1986లల ధరలుఖ ాబ తు
యింఖ సింస లు ాయేశ్నలటి లబ. ఈ ఔింనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాతి నుదనథరయవలఔు యరరింత జీయతకల యృైద
కయవచలనఽించి యక్షణ ఔయౌింఙే యధింగ బయష ఆభోఖ నులల఼ని , ామాణ నౄభానఽ అింథిింఙే ఒవభీూస్క ఫడికా ౄబమ్
నులల఼ని, నేద ాజల కోసిం జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని ఔడర ాయేశ్నలటి లబ.
ఆ తభుత, నౄభా యింఖింలలకి నలైయేటల సింస లనఽ ఔడర అనఽభతి ించడింణో ఆభోఖ నౄభా యణ సయౘ యయధ యింగలలాకి
అధేఔ ఔింనలనీలు ాయేయింఙరబ. అథి జయఖడింణో ఈ యనుయిం భభిింత ఫలగ రింజుఔుింథి. ఈ యక్షణలలా అధేఔ యృైయదరలు
ఙోటల ఙేసఽఔుధరైబ. భభికొనిై కొతౄ యక్షణలు ఔడర వఙరచబ.
ధేడె, ఆభోఖ నౄభా యపలఖిం పలభీ యబకి యసౄ భిించిింథి. ఆభోఖ నౄభా సింస లు, జీయత నౄభా సింస లణో నుటల థరథరర
అనిై యదరయణ నౄభా సింస లు విందల సింకలల ఉతతే
ౄ లనఽ అింథిసౄ ఽధరైబ. అబనటకీ ఫడికా ౄబమ్ నులల఼
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అింటే ఆసఽతి ా కయవచలనఽించి యక్షణ ఇటకీ అతింత జధరదయణ ను ింథిన నౄభా
యౄింగ యలలలా ుణోింథి.
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నౄభా నిమింతాణ, అనవిథిే నుాదికయ సింస (ఆభోఖ నౄభా) నిమింతాణలు, 2013 ాకయిం
1. జీయత నౄభా ఔింనలనీలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అింథిించవచఽచ, కనీ అలాింట ఉతతే
ౄ లఔు
న఼ానేమిం భూడేళ్ా కల వవది భధ ఎలాింట భాయవ జయఖఔుిండర ఉిండరయౌ. ఆ తభుత న఼ానేమింనఽ
సనైక్షిించి, అవసయఫైణే సవభిించవచఽచ.
2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా,
ఖభిషీింగ భూడేళ్ా కల వవదిణోనా అింథిించవచఽచ. ఈ కల వవది భధలల న఼ానేమింలల ఎలాింట భాయవ
ఉిండభదఽ.
2. ఆభోఖ నులల఼ల యయయౖీింరలు
ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔింగ అసుస తణో వవహభిసౄ ఽింథి కఫటి అసుస త వలా ఔయౌగై కయవచలణో భ డిడి ఉింటలింథి. కొనిై
సిందభౌలలా ఒ వకిౄకి సింఔరనేించిన యది థీయఘకయౌఔఫైనథి కవచఽచ. లాథర ఎఔుెవ కలిం, జీయతకలభింణర కొనయగైథి
కవచఽచ. లాదింటే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవిం చానేింతట తీవాఫైనథి కవచఽచ. ాభాదిం వలా ఔయౌగై గమాలు,
థరనివలా తలెణేౄ అింఖయృైఔలిం వలా ఔడర కయవచలు బభిింఙరయౌూభవచఽచ.
ననైఫైన జీవన రైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయవల యభయ ూిం, ఆభోఖ లతి ని ఫటి , యననై అవసభలు
ఉింటలబ. కోె యనియోఖథరయవ యపలగనికి అింథిింఙరయౌూన నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమింలల ఈ
అింరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. యభి అవసభలనిైటకీ యక్షణ ఔయౌింఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే సభమింలల
సభఖరఫైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయవలు కోయవఔుింటలయవ. అథే సభమింలల భభిింత ఎఔుెవ అింగీకయిం, పలభీ
భిభాణరనిై యదిించడిం కోసిం ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అిందఽఫలటలలల ఉింఙరయౌూన అవసయభ ింథి.
యనియోఖథరయవలు సఽలబింగ అయ ిం ఙేసఽఔుధేలా ఉిండడింణో నుటల యటని భాభౄెట్ ఙేమడిం యఔరమ ఫిింథరనికి ణేయౌఔగ
ఉిండరయౌ.
యనియోఖథరయవల భనసఽలనఽ గౄలుచఽఔుధేిందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔింనలనీ లు ఙేసౄ ఽనై ామణరైలణో
యౄను ింథిసౄ ఽనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లలా నియృ మాత్ఔ యయయౖీింరలు కొనిై ఉధరైబ.

3. ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ ల యసౄ ిత వభీాఔయణ
ఉతతి ౄ యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితింగ వభీాఔభిించవచఽచ:
a) ూచీ యక్షణలు
ఆభోఖ నౄభా యణలల ఎఔుెవ పలగనిై ఈ ఉతతే
ౄ లా ఆఔరనేింఙరబ. ఆసతి ాలల ఙేయడిం వలా అవరతేనై యసౄ వ
యృైద కయవచలనఽ ఇయ ఙెయౌాయౄ బ.
b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు
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ఆసఽతి ా నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽతి ాలల ఙేభినరడె అబయ కయవచల కోసిం భోజూ కొింత
నణరౄనిై ఙెయౌాింఙరయవ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఉతతి ౄ లల ను ిందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికితూ ాయోజధరనిై ఔడర ఔయౌగి
ఉింటలింథి.
c) తీవా అసుస త యక్షణలు
ఇథి ఒ లయఫైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ిండెనుో టల, క్షయతిం, కనూర్ లాింట భ ిందఽగ నియుచిించిన తీవా అసుస త
సింబయించినరడె ఙెయౌాింరలు జయడరనికి ఏభటల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.
ాించ యౄ ింగ ఆభోఖిం, అింఖయృైఔలిం నౄభా ఔలల యఖ తేింథి కనీ పలయతథేశ్ింలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ
సింాథరమఫదే ింగ ఆభోఖ నౄభా నఽించి యేయవగ ఙేల యఔరబసా
ౄ వసఽౄధరైయవ.
అింణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా యదరయణింగ పలయతథేరనికి ఫమట సింబయింఙే కయవచలనఽ ఙేయవచకోదఽ. ఈ ాయోజనిం కోసిం,
ఒవభీూస్క ళెల్ౄ ఇనాూభౄన్సూ లాథర టలాయృల్ ఇనాూభౄన్సూ నేయవణో భభో ఉతతి ౄ ని కొధరయౌూ ఉింటలింథి. ఇటీవలా నలైయేటల సింస ల
నఽించి వసఽౄనై కొనిై కభీథెైన నౄభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫింధనలఔు లలఫడి యదరయణ ఆభోఖ నౄభా యక్షణలలధే
యథేయౕ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ిందఽభిఙరబ.

4. యనియోఖథరయవ యపలఖిం నుాతి థిఔన వభీాఔయణ
లక్షింగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవ యపలగనిై దిఱిలల నలటి లఔుని ఔడర ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన జయవఖ ణోింథి.
ాయోజన నిభ్ణిం, ధయ, ింద తాిం, భాభౄెటింగ్ యేభైుయవగ ఉింటలింథి. యనియోఖథరయవ యపలగల నుాతి థిఔన
వభీాఔభిింలన ఉతతే
ౄ లు ఏయటింటే:
a) చిలా య యనియోఖథరయవలు, యభి ఔుటలింఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ
b) కభపభైట్ ఔా బింటా ఉథో ఖ లు, ఫిింథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌింఙే ఫిింద యక్షణ
c) జధరపలలలని అటి డెఖ వభాలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.యృై లాింట ాబ తు థకల కోసిం జన నులల఼లు.
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B. ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు
లెఔెలాననిై భాయవలణో ఔడిన ఉతతే
ౄ లనఽ, యయధ నిఫింధనలు, నేనయౘబింరల ననైఫైన నియుచధరలణో లు
నౄభా సింస లు అింథిసౄ ఽిండింణో భాభౄెట్లల ఖిందయగోళ్ భిల తి 
 ధృలకొని ఉింథి. ఉతతే
ౄ లనఽ నుో లచడిం యనియోఖథరయవలఔు
ఔషిభవరతేిండగ, యయధ ఔింనలనీల ఉతతే
ౄ లనలై కౄాబమ్లనఽ ఙెయౌాించడరనికి థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరటయవా ఇఫోింథి
డెతేధరైయవ. అింణేకదఽ. తీవా అసుస త నులల఼లలల, ఒ తీవా అసుస త అింటే ఏనేట, ఏథి కదఽ అధే యషమింనలై
సషిఫైన అవగహన లాదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసిం ఎలకినిక్ డేటలనఽ నియుళించడిం ఔడర ఔషితయభవరణోింథి.
నౄభా సింస లు, లేయ సింస లు, ట.న.ఏలు, ఆసఽతేాల భధ ఖిందయగోమానిై, నౄభా ఙేసౄ ఽనై ాజల సభసలనఽ
ణొలగిించడిం కోసిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సింస లు, ఆసఽతేాలు లాింట యయధ సింస లు, పలయత యణజ, భిశ్భ
ర ల సభాక
ఆభోఖ సలయౘ సింగిం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫైన నుాభాణకీఔయణనఽ అింథిించడరనికి నడెిం నృగిింఙరబ.
ఉభ్డి అవగహన ాకయిం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణనలై 2013లల భాయా దయశకలనఽ జఞభీ ఙేలింథి.
నుాభాణకీఔయణ కోసిం ఇరడె అింథిించిన భాయా దయశకలు :
1. యదరయణింగ ఉయోగిింఙే నౄభా థరలఔు నియుచధరలు
2. తీవా అసుస తణో నియుచధరలు
3. ఆసఽతి ా కయవచల ూచీ నులల఼లలల నేనయౘబించిన కయవచల జఞనృణర
4. కౄాబమ్ నూభలు, ూయు అదీఔిత నూభలు
5. నృయౌా ింగ్ నూయ్టల
ా
6. ఆసఽతేాల డిరచర్ె యభింశ్ిం
7. ట.న.ఏలు, నౄభా సింస లు, ఆసఽతేాల భధ నుాభాణఔ ింథరలు
8. కొతౄ నులల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ిందడరనికి నుాభాణఔ లైల్ భభిమ యనియోఖ నూయ్ట్
ఆభోఖ లేయ సింస లు, నౄభా భిశ్భ
ర లేవల ధరణతనఽ ఫయవఖ యచడింలల థీనిని ఒ నలదె భ ిందడెఖ గ ఙెవచఽచ.
అయ వింతఫైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేటల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేింథి.
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C. ఆసఽతి ా కయవచ ూచీ ఉతతి ౄ
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ింలల ఒ అతింత యదరయణ, అతదిఔింగ అభ ్డబయ ఆభోఖ నౄభా
నులల఼. ాబ తు యింఖ నౄభా సింస లు 80లలల ాయేశ్నలటి న ఫడికా ౄబమ్ నులల఼ అధేథి అనిైటఔధరై భ ిందఽగ వచిచన
నుాభాణఔఫైన ఆభోఖ ఉతతి ౄ . ఙరలాకలింగ భాభౄెట్లల నియౌచిన ఏకౄైఔ ఉతతి ౄ ఔడర. ఈ ఉతతి ౄ ధే కొనిై భాయవలణో
యయధ ఫలాిండ్స నేయా కిింద యయధ నౄభా సింస లు భాభౄెట్ ఙేసౄ ఽనైటకీ, ఫడీకా ౄబమ్ అధేథి థేశ్ింలలధే అతదిఔింగ
అభ ్డవరతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనయఖ ణోింథి.
ఆసఽతి ా కయవచల ూచీ ఉతతే
ౄ లు ఆసఽతి ాలల ఙేయవతేనైరడె సింబయించఖల కయవచల నఽించి వఔుౄలఔు యక్షణ
ఔయౌసఽౄింథి. ఙరలా సిందభౌలలా ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభిేషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ
ఔయౌయౄబ కనీ ఆసఽతి ాలల ఙేయని కయవచలనఽ నేనయౘబయౄబ.
ూచీ నుాతి థిఔన ఔయౌింఙే ఇలాింట యక్షణ థరుభ ఆసఽతి ాలల ఙేయవతేనై సిందయౌింగ నలడెతేనై కయవచ లాథర బభిసౄ ఽనై
వమానిభి ూభిౄగ లాథర నుక్షిఔింగ ూచీ ఇసఽౄింథి. ాయోజన నుాతి థిఔన నౄభా యక్షణణో నుో యౌచణే ఇథి ననైింగ
ఉిండవచఽచ. అిందఽలల ఏథెైధర సింగటన ఙోటల ఙేసఽఔునైరడె (ఆసఽతి ాలల ఙేయడిం, తీవా అసుస త నిభేయణ కవడిం,
అడి్షన్సలల ఉనై భోజూ లాింటయ) నౄభా నులల఼లల నేభపెనైటలి య భ ్ ఙెయౌాించఫడెతేింథి. యసౄ వ కయవచణో థీనికి
సింఫింధిం ఉిండదఽ.

ఉథరహయణ
యగ ఔుటలింఫిం ఙరలా చినైథి. పలయ, థరైలుగైళ్ా కొడెఔు ఉధరైయవ. తన ఔుటలింఫింలల ాతి  సబ డికి యక్షణ
ఉిండేలా, కొెఔెభికి యౄ. లక్ష ఙపరన యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీ నఽించి ఒ ఫడికా బ
ౄ మ్
నులల఼ తీసఽఔుధరైయవ. ఆసతి ౄ లల ఙేభై భిల తేలలా యౄ. లక్ష వయఔు యృైద కయవచలనఽ యయవ తి భిగి ను ిందఖలయవ.
యగ నఽ ఆసతి ాలల ఙేభచయవ. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికితూ ఙేమాయౌూ వచిచింథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫడిఔల్ నృల్
యేరయవ. ాణరయఔ యక్షణ ాకయిం నౄభా ఔింనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయౌాించిింథి. నేగియౌన నతౄ ఫన
ై యౄ. 25యేలనఽ యగ
తన జైఫ నఽించి తీల ఇయుయౌూ వచిచింథి.
కోెనౄభా సింస భాభౄెట్ ఙేసౄ ఽనై ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄిం జైమఖల యక్షణ భినేతేలు, అదనర నేనయౘబింరలు,
ాయోజధరలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్సలలల యృైయదరలు ఉనైటకీ ూచీ ఆదరభిత ఫడికా ౄబమ్ నులల఼లలని ాదరన
యయయౖీింరలు కిింద యవభిించఫడరుబ. కిింద ఇచిచనయ కైవలిం ఉతతి ౄ ఖ భిించిన యసౄ ిత ఆలలచన భాతాఫే అని, థరని
ఖ భిించిన భభిింతగ ణెలుసఽకోయలింటే సింఫిందిత నౄభాథరయవ ఉతతి ౄ ఖ భిించి యవభలు ణెలుసఽకోయయౌ. He also
nఇిందఽలల ఉయోగిసౄ ఽనై కొనిై యృైద భిపలష థరల ఖ భిించి ఔడర అవగహన ణెచఽచకోయయౌూన అవసయభ ింథి.

1. ఆసతి ా లల ఙేభి చికితూ అిందఽఔుధే కయవచలు
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అసుస త/ాభాదిం సింబయించినరడె ఆసతి ా కయవచలనఽ అబయ కయవచలనఽ ఙెయౌాింఙే ఒ ూచీ నులల఼
కయవచలనిైటని ఙెయౌాించలాఔనుో వచఽచ. ఙరలావయఔు ఉతతే
ౄ లు ణరభ అింథిింఙే కయవచలనఽ నియుచియౄబ. యదరయణింగ
యటలల ఉిండేయ :
i.

ఖథి, ఫో భిుింగ్, నభిూింగ్ కయవచలనఽ ఆసఽతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ ఙెననటలి అింథిసౄ ఽింథి. ఇిందఽలల నభిూింగ్
సింయక్షణ, ఆర్.ఎిం.ఒ చరభీెలు, ఐయ ఫ్ూ
ా బడ్సలు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇింజౄక్షన్స ఙేలే కయవచలు/ఇలాింట కయవచలు

ii. తీవా ఆభోఖ సింయక్షణ యపలఖిం (ICU) కయవచలు
iii. శ్సౄ ై చికితూ నిరణ లు, భతే
ౄ భిందఽ ఇఙేచయయవ, యృైదఽలు, సలయౘథరయవలు, లలషయౌసఽిల ఼జు
iv. భతే
ౄ భిందఽ, యఔౄ ిం, ఆకిూజన్స, ఆభైషన్స తిబయటర్ చరభీెలు, శ్సౄ ై చికితూ ఉఔయణరలు.
v. భిందఽలు, ఓషదరలు
vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన఼, భైడియోతెయన఼
vii. నేస్కఫేఔర్, ఆభోనేడిక్ ఇింనుాింట్ూ, ఇన్సనూాకభిుమక్ యలుుల భాభిడీ, యసఽెలర్ లలిింటల
ా
viii. సింఫిందిత ాయోఖరల / యది నియే యణ భీక్షలు, చికితూఔు సింఫిందిించిన ఇతయ యృైద కయవచలు.
ix. నౄభాథరయవఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినరడె థరతఔు అబయ ఆసతి ా కయవచలు (అవమవ కయవచనఽ
నేనయౘబించి)
ఔ యదరయణ ఆసతి ాలల ఙేభై ూచీ యదరనింలల ఆసఽతి ాలల ఖడినే సభమిం 24 ఖింటలు నేించిణే భాతాఫే కయవచలనఽ
బభిసౄ ఽింథి. అబనటకీ యృైద యింకైతి ఔతలల ఙోటల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయవలణో లు శ్సౄ ై చికితూలఔు ఆసతి ాలల
ఙేభయౌూన అవసయిం భదఽ. ఇట డేకైర్ యదరధరలుగ, భిల తేలనఽ ఫటి ాణేకిించిన డేకైర్ కైింథరాలు, ఆసఽతేాలవథేె
శ్సౄ ైచికితూలు నియుళసఽౄధరైయవ. ధేతా చికితూలు, కీమోతెయన఼, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికితూలుగ
వభీాఔభిింఙరయవ. ఈ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయవఖ ణోింథి. యటకి ఔడర నులల఼ కిింద యక్షణ ఇవుఫడెణరబ.

పలయతథేశ్ింలల ఒ.న కయవచలు భినేతింగధే ఉధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అింథిింఙే ఇలాింట ఉతతే
ౄ లు ఙరలా తఔుెవగ
ఉధరైబ. అబనటకీ, ఫమటనఽించి వఙేచ భోఖ ల చికితూఔు అబయ కయవచలఔు, థరనికి సింఫిందిించి యృైదఽలనఽ
సింాథిించడిం, యదరయణ యృైద భీక్షలు, దింత, ఓషధ రల కయవచలణో భ డిడిన ఆభోఖ సింయక్షణ కయవచలు.

2. ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఙేభిన తభుత కయవచలు
i.

ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలు

ఆసఽతి ాలల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిల త
 ేలలా ఙేభైథి కవచఽచ. భ ిందసఽౄ ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽచ.
ాణరయఔఫదే ఫైన శ్సౄ ై చికితూ కోసిం భోగి యృయణే, ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ ఆమనఔు అబయ కయవచలు.
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నియుచనిం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణకీయఔణ భాయా దయశకలు ఆసతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలనఽ కిింథి యధింగ
నియుచిసఽౄధరైబ:
నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి భ ిందఽ అబయ యృైద కయవచలు, కిింథి నిఫింధనల ాకయిం:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాింట యృైద కయవచలఔు అవసయభధే నిఫింధనలు నేభపెధరైభో
అలాింట యృైద కయవచలు

b) ఆసఽతి ాలల ఙేభి చికితూ ను ిందడరనికి నౄభా ఔింనలనీ అనఽభతి ింలన థరనిని ఫటి న కౄాబమ్
ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలలా భీక్షలు, భిందఽలు, డరఔిర్ ఼జు తథితభల యౄనులలా ఉింటలబ. ఆసఽతి ాలల
ఙేయడరనికి సింఫిందిించిన ఇలాింట కయవచలఔు ఆభోఖ నులల఼ల కిింద యక్షణ ఔయౌించఫడెణరబ.
ii. ఆసఽతి ాలల ఙేభిన తభుతి  కయవచలు
ఆసఽతి ాలల ఙేభిన తభుత, ఙరలా సిందభౌలలా తి భిగి య భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయవచలు ఉింటలబ.
నియుచనిం
ఆసఽతి ానఽించి డిరచర్ె అబన యృింటధే అబయ యృైద కయవచలు కిింథి నిఫింధనల ఫేయఔు ఉింటలబ.:

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాింట యృైద కయవచలఔు అవసయభధే నిఫింధనలు నేభపెధరైభో
అలాింట యృైద కయవచలు

b) ఆసఽతి ాలల ఙేభి చికితూ ను ిందడరనికి నౄభా ఔింనలనీ అనఽభతి ింలన థరనిని ఫటి న కౄాబమ్
ఆసఽతి ా నఽించి డిరచర్ె అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యృద
ై  కయవచలు యట కిిందఔు వయౄబ.
కౄాబమ్లల పలఖింగ యటని భిఖణయౄయవ. ఆసఽతి ానఽించి ఫమటఔు వచిచన కయవచలు భిందఽలు, ఓషదరలు, యృైదఽల సనైక్షల యౄింలల ఉింటలబ. ఇయ
ఆసఽతి ాలల తీసఽఔునై చికితూఔు సింఫిందిించి ఉింటలబ. ఆభోఖ నులల఼ల కిింద యటకి యక్షణ ఉింటలబ.
ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతి ా నఽించి డిరచర్ె అబన తభుతి  కయవచలు కోె నౄభా సింస నఽ ఫటి
భాయవతేింటలబ. యటని నులల఼లల నియుచిించి ఉింటలయవ. ఙరలావయఔు యదరయణింగ ఔనినింఙే యక్షణలల ఆసఽతి ా నఽించి
ఫమటఔు వచిచన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉింటలింథి.
ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, ఆసఽతి ా నఽించి డిరచర్ె అబన తభుత అబయ కయవచలనఽ నులల఼ కిింద భింజూయవ
ఙేలన యక్షణ కోసిం నౄభా ఙేలన నతౄ ిం య భ ్లల పలఖింగ ఉింటలబ.
a) ఇింటలలధే యృైద చికితూ
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ఈ ాయోజధరనిై నులల఼థరయవలు యదరయణింగ ఉయోగిించనటకీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లల ఆసఽతి ాలల
ఙేయఔధే ఇింటనఽింఙే యృైద చికితూ అిందఽఔుధే కయవచలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉింథి. అబనటకీ, ఆసఽతి ాలల చికితూ ను ింథరయౌూన నిఫింధన ఉనైటకీ భోగి లతి  ాకయిం
ఆమననఽ ఆసఽతి ాకి తయయౌించలాఔనుో వడిం లాథర ఆసఽతి ాలల తగిన వసతి  లాఔనుో వడిం వలా అథి యధిం కఔనుో వచఽచ.
ఈ యక్షణ యదరయణింగ నౄభా ఙేలన వకిౄ బభిింఙే నదట భూడె నఽించి ఐదఽ భోజుల వయఔట కయవచలఔు అబయ
చికితూ కయవచలనఽ అింథిసౄ ఽింథి. ఆయౄమ, ఫలాింఙెైటీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నిండరల సభసలు, యధఽలు, అతి యయిం
లాింట నిభిేషీ థీయఘ కయౌఔ, యదరయణ యధఽలఔు, గయోి ర ఎింటభిటస్క, భధఽఫేహ సౄ ింబన సభస, ళెైర్టని న్స,
ఇన్సఫ్ూ
ా బింజఞ,దఖా , జలుఫ , జుయింలాింట అనిై యకల యభైచధరలు లాింట అనిై యకల యధఽలఔు చికితూలనఽ
నేనయౘబసఽౄింథి.
b) యదరయణ నేనయౘబింరలు
ఆసఽతి ా ూచీ యదరధరల కిింద కొనిై యదరయణ నేనయౘబింరలు కిింద ఇవుఫడరుబ. ఆభోఖ నౄభాలల
నుాభాణకీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిించి అనఽఫింధింIVలల జఞభీ ఙేలన భాయా దయశకలలా యవభిించిన ాతి నుథిత
నేనయౘబింరలనలై ఇయ ఆదరయడి ఉింటలబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యృబ్లలైట్లల అిందఽఫలటలలల ఉనై భాయా దయశకలణో
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమిం ఙేసఽకోయలని సాచిించఫడెతేధరైయవ.
లైల్ అిండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫింధనల ాకయిం ఏథేని నేనయౘబింరలనఽ భా఼ ఙేలధర, లాథర ఏథేని అదనర
నేనయౘబింరలనఽ యదిించిధర యటని ాణేకిించి యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాిం భభిమ నులల఼లల యేభైుయవగ
నేభపెధరయౌూ ఉింటలిందధే యషమానిై ఖభనిింఙరయౌ.
1. భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలు
వకిౄఖత ఆభోఖ ాణరయఔల కిింద ఇయ థరదరగ నేనయౘబించఫడెణరబ. అింటే అనఽకోఔుిండర జభిగై ాభాదింణో
నౄభాథరయవఔు ఎఔుెవ భిస్కె నఽించి యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. ఆభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమింలల అవసయఫైన
భ కఫైన యవయణలలా యక్షణ నౄభా అిందఽఔునై కోె వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయు చభితా. నౄభా కోసిం
ాతి నుదనణో అింగీఔభిించడింనలై నియృ బించడరనిభి నౄభాథరయవఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄింథి.

నియుచనిం
నుాభాణఔింనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు కిింథి యధింగ నియుచిించఫడెతేధరైబ.
―నౄభా సింస జఞభీ ఙేలన నదట నులల఼కి 48 ధృలలలార నైఔు అసుస త, గమిం, యది భిల తేలు ఏయృైధర, యది
చియౘైలు/సింకైణరలుధరై లాథర నిభేయణ అబధర, లాథర యృైద సలయౘ/చికితూ తీసఽఔుధే ఎలాింట భిల తి  అబధర సభై‖.
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నేనయౘబింర ఏనేటింటే: ఔింనలనీణో నదట నులల఼ అభలలాకి వచిచనట నఽించి అలాింట వకిౄకి 48 ఖింటల
నియింతయ యక్షణ వయఔు అనైటలి నులల఼లల నియుచిించినటలి ఏథేని భ ిందసఽౄ షయతే.
1. ఫయవవర నిమింతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు
2. ఔళ్ా థె రలు/ కింటలక్ి లెనఽూలు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయవచ.
3. ఆసతి ాలల ఙేభయౌూన అవసయిం లాని దింత చికితూ కయవచలు
4. యౘభో్న్స భాభిడీ
5. ఖిహ సిందయశన చరభీెలు
6. వింధతుిం/ఉపలథీఔయణ/ సయౘమఔ ఖయౌదరయణ యదరనిం
7. ఊఫకమిం (యదిఖరసౄఫైన ఊఫకమిం సయౘ) చికితూ
8. భధనయది&భధనశ్చయ్ సింఫిందిత సభసలు
9. వకీబ
ర వన సభసలఔు థిదె ఽఫలటల శ్సౄ ైచికితూ
10. లెైింగిఔ సింఔరనేత యధఽలఔు చికితూ
11. థరత భియౕలన చరభీెలు
12. ాయేశ్/భిజిలేిరషన్స చరభీెలు
13. భూలాింఔనిం/యది నిభేయణ ాయోజధరల కోసిం ఆసతి ాలల ఙేయడిం
14. ఆసతి ాలల ఙేయడరనికి కయణఫైన లాథర నిభేయణ అబన యదికి సింఫిందిించని భీక్ష/చికితూఔు సింఫిందిించిన
కయవచలు
15. ఒ భోగి ాతి ఔల యృైయస్కణో ఉనైటలి నిభేభిించఫడినరడె భభిమ /లాథర ళెచ్.ఐ.య/ఎబడ్సూ తథితభలణో
ఫలధడెతేనైటలి ాతక్షింగ కనీ, భోక్షింగ కనీ ఖ భిౄించఫడిణే అబయ కయవచలు
16. లలిమ్ లలల్ ధరటడిం/ శ్సౄ ై చికితూ భభిమ నిలు
17. మ దే భభిమ అణ సింఫిందిత కయణరలు
18. భిజిలేిరషన్స చరభీెలు, ాయేశ్ ఼జులు, టయౌనూో న్స, టయౌయజన్స చరభీెలు, భూతారల చరభీెలు లాింట యృైథేతయఫైన
అింరలనీై.
19. ఏథెైధర కౄాబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులల఼లలల ఆ నులల఼ నదలెైన ధరట నఽించి 30 భోజుల యేచి ఉిండే కలిం
యదరయణింగ వభిౄసౄ ఽింథి. అబనటకీ ాభాదిం కయణింగ ఆసతి ా నులెైనరడె ఇథి వభిౄించదఽ.

ఉథరహయణ
ఆసతి ాలల ఙేభై సిందయౌింలల కయవచలనఽించి యక్షణకోసిం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని తీసఽఔుధరైయవ. ఆ నులల఼లల
నుాథనేఔఫైన యేచిచాలే కలిం 30 భోజులు.
దఽయదిషివరతే
ౄ , నులల఼ తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత నైభఔు భలాభిమా యో కిింథి. ఐదఽ భోజుల నుటల ఫ ఆసఽతి ాలల
ఉింటృ చికితూ ను ింథరయౌూవచిచింథి. పలభీ యబలల ఆసఽతి ా నృలుాలు ఙెయౌాింఙరయౌూ వచిచింథి.
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నౄభా ఔింనలనీ నఽించి భీఇింఫర్ూఫింట్ ఆఫ కోయగ, నులల఼ తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలింలలర ఆసఽతి ాలల
ఙేభినిందఽన కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాించలాభింటృ నిభఔభిించిింథి.
i.

యేచి ఉిండే కలాలు: యలక్షణఫైన చికితూ జఞిం కవచఽచ, ాణరయఔ యేల ఉిండవచఽచ అధే యధఽలఔు ఇథి
వభిౄసౄ ఽింథి. ఉతతి ౄ ఆదరయింగ, ఔింటను య, ఫనిన్స నుోా లేిట్ ళెైర్టా ఼, ఫధరభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసిం
ళలలిభౄఔినై, ళెభిైమా, ళెైడాో లలల్, జనఽ సింఫిందిత అింతయా త యది, ఖ ద భాయా ింలల సి ఽలా, నలలు,
లలైనఽలటస్క, తతూింఫిందిత సభసలు, నతౄ ధరళ్ింలల భళ్ా ణొలగిింర, కీళ్ు యతిం, కీళ్ు ధొరలు, వయో
సింఫిందిత ఎభ ఔల ఫలళనత లాింట యధఽలఔు యేచి ఉిండే కలిం ఔట/భౄిండె/భూడె సింవతూభలు
ఉింటలబ.

c) అిందఽఫలటలలలని ఔవభైజ్డ ఐచిికలు
i.

వకిౄఖత ఔవభైజ్డ

నౄభా ఙేలన ఔ వకిౄ జీయత పలఖయునే, తననలై ఆదరయడిన నలాలు, తయౌా దిండెాలు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ టలివరలు
తథితయ ఔుటలింఫ సబ లణో నుటల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌించఽకోవచఽచ. కొనిై నౄభా సింస లు యక్షణ ఔయౌింఙరయౌూన
ఆదరయడిన యభి యషమింలల ఆింక్షలు యదిించవర. నౄభా ఙేలన ాతి  వకిౄకీ ఎింనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్ణో ఔ ఏఔ
నులల఼ కిింద ఇలాింట నౄభా ఙేలన ాతి  ఔెభికీ యక్షణ ఔయౌించడిం యధభవరతేింథి. ఇలాింట యక్షణలలల, నులల఼
కిింద యక్షణ ఔయౌించిన కోె వకిౄ నులల఼ అనలులల ఉనై కలింలల ఖభిషీ నతౄ ిం వయఔు కౄాబమ్ ఙేమవచఽచ. నౄభా
ఙేలన ాతి  వకిౄ కోసిం యభి వమసఽ, ఎింనఔ ఙేలన య భ ్, భభైథెైధర ఇతయ భైటింగ్ ాకయిం న఼ానేమిం వసాలు
ఙేమఫడెతేింథి.
ii. నూనేయ్ ఫ్ోా టర్

నూనేయ్ ఫ్ోా టర్ నుయౌల఼ అని నయౌఙే యఔింలల ఔుటలింఫిం అింటే జీయత పలఖయునే, ఆదరయడిన నలాలు,
ఆదరయడిన తయౌా దిండెాలు లాింట యభికి కై ఏఔ నతౄ ింగ ఔుటలింఫిం నణరౄనికి నౄభా
అింథిించఫడెతేింథి.
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ఉథరహయణ
నలుఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫ్ోా టర్ నులల఼ని తీసఽఔుింటే ఆ నులల఼ కలిం సిందయౌింగ
ఔటఔధరై ఎఔుెవ ఔుటలింఫ సబ లు ఙేలే కౄాబమ్ఔు లాథర ఔ ఔుటలింఫింలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ
కౄాబమ్లఔు అథి ఙెయౌాింర జయవరతేింథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ ఔవభైజీని థరటభదఽ. నౄభాఔు
ాతి నుథిించిన ఔుటలింఫింలలని అతదిఔ వమసఽ

ఔయౌగిన

సబ డి వమసఽ

ఆదరయింగ

న఼ానేమిం

ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
ఈ నులల఼లలల యక్షణలు, నేనయౘబింరలు కై యఔింగ ఉింటలబ. అయ వింతఫైన న఼ానేమింలల ఉనైత యబలల
ఎింనఔ ఙేమఖల నౄభా య భ ్ఔు నతౄ ిం ఔుటలింఫిం ఔవభైజీ ను ిందఽతేనైిందఽన నూనేయ్ ఫ్ోా టర్ నులల఼లఔు
భాభౄెట్లల జధరదయణ లనయోౄ ింథి.
d) ాణేఔ యయషీతలు
ాసౄ ఽత ఔవభైజీలఔు లు భాయవలు ఙేల, ఇథివయఔట ఫడికా ౄబమ్ ఉతతి ౄ కిింద అింథిించిన నుాథనేఔ ూచీ యక్షణఔు
కొతౄ

యలువ జోడిింర యయషీతలు ఙేయచఫడరుబ. ఈ భాయవలనఽ భనిం చభిచయౄిం. కిింద ాయౄ యించిన

యయయౖీింరలనిైటనీ అనిై ఉతతే
ౄ లు తీసఽఔుని యృళ్ువని, కోె నౄభా సింస నఽ, కోె ఉతతి ౄ ని ఫటి భాయవచచధే
యషమానిై ఖభనిింఙరయౌ.
i.

ఉ భినేతేలు భభిమ యది నిభిషీ భినేతి 

కటభక్ి లాింట కొనిై ఉతతే
ౄ లు యది నిభిషీ భినేతి ని ఔయౌగి ఉింటలబ. కొనిైింటలల నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు ఖథి
అథెెనలై ఉ భినేతేలు భ డిడి ఉింటలబ. అింటే నౄభా ఙేలన య భ ్లల 1 రణరనిై భోజు అథెెఔు, 2 రణరనిై
ఐ,ల.మ . చరభీెలఔు ఙెయౌాయౄ యవ. ఐ.ల.మ . చరభీెలు, ఒ.ట చరభీెలు, సయె న్స ఼జులు లాింట ఇతయ దఽెల కిింద కయవచలు
ఎించఽఔుింటలనై ఖథిణో భ డిడి ఉిండగ, ఖథి అథెె భినేతి  ఇతయ దఽెల కిింద ఔడర కయవచలనఽ
నిమింతి ాించడింలల, తథరుభ నతౄ ఆసఽతి ా యృైద కయవచలనఽ తగిాించడింలలనా సయౘమడెతేింథి.
ii. సహ-ఙెయౌాింర (కో-నే అని జధరదయణ ను ింథిింథి)
ఒ సహ-ఙెయౌాింర అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిింద ఉిండే కయవచ-పలఖయుభ అవసయిం. అథి అనఽభతి ించిన
కౄాబమ్ నతౄ ింలల నిభిేషీ రణరనిై నులల఼థరయవ/నౄభాథరయవ బభిింఙేలా ఙేసౄ ఽింథి. సహ-ఙెయౌాింర అధేథి నౄభా
య భ ్నఽ ఎింత భాతాభూ తగిాించదఽ.
ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎింనఔ ఙేసఽకోవడింలల నౄభా థరయవ ళెచచభిఔగ ఉిండేలా చాసఽౄింథి. తథరుభ తభ నతౄ
ఆసతి ా కయవచలనఽ సుచిిందింగ తగిాించఽకోఖలయవ.
iii. తగిాించఖయౌగైయ
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తగిాించఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిింద ఒ కయవచ పలఖయుభ అవసయిం. నౄభా సింస ఏథేని ాయోజధరలు
ఙెయౌాింఙేభ ిందఽ ూచీ నులల఼ల యషమింలల అబణే నిభిేషీ యౄనుమల నణరౄనికి, ఆసతి ా నఖదఽ నులల఼ల
యషమింలల నిభిేషీ భోజులు/ఖింటలఔు నౄభా సింస ూచీ వళించదఽ. తగిాింర అధేథి నౄభా య భ ్నఽ తగిాించదఽ.
నౄభా సింస లు తగిాింర వభిౄింఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సింగటనక అధే యషమానిై నియుచిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
అలాగై వభిౄింజైమాయౌూన నిభిేషీ తగిాింర.
iv. కొతౄ నేనయౘబింరలు ాయేశ్నలటిఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ నుాభాణకీఔభిించఫడిింథి:


జనఽయఫైన సభసలు భభిమ లలిమ్ లలల్ ఇింనుాింటేషన్స/శ్సౄ ై చికితూ.



యది నిభేయణఔు ఉయోగిింఙే లాథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్సపూషన్స ింప్ లాింట ఫలహ భభిమ
లాథర భనిైకౄైన లు యకల యృైద/యృైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫలుిలు, కలయవా, కరలు,
ల్లింట్లు, లా ింగ్లు, ఫేాస్కలు, యికిింగ్లు లాింట మాింఫ లెన్సూ యధధరలు, డమాఫటర్ పరట్యేర్,
ా కోనైటర్, థభో్నైటర్, యటకి సింఫిందిించిన అింరలు లాింటయ, ఇింటలల ఉయోగిించఖల తదనింతయ
ఖూ
యృైద భిఔయిం లాింటయ.



ఆసఽతి ా యదిించిన ఏయృైధర సభీుస్క చరభీెలు, సర్ చరభీెలు, అడి్షన్స ఼జులు, భిజిలేిరషన్స చరభీెలు తథితభలు



ఆసఽతి ాలల

ఙేయడరనికి

భ ిందఽ,

డిరచర్ె

అబన

తభుత

కలింలల

యృైదఽల

సిందయశనలు,

అటిండెింట్/నభిూింగ్ చరభీెలు.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిించిన ఉభ్డి నేనయౘబింర అింరలుధరైబ. దమఙేల , చివభోాని అనఽఫిందరనిై
చాడఖలయవ.
v. జోన్సయభీ న఼ానేమిం
యదరయణింగ, న఼ానేమిం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎింనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
న఼ానేమిం వణరసిం కొనిై నిభిేషీ జోనా లల అదిఔ కౄాబమ్ల కయవచణో ాయేశ్నలటిఫడెతేింథి. అింటే, ఢియ్ా,
భ ింఫయలనఽ కొనిై ఉతతే
ౄ లఔు అతదిఔ న఼ానేమిం జోన్సగ కొనిై నౄభా సింస లు నేభపెింటలధరైబ.
vi. భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలఔు ఔవభైజీ
నిమింతాణ అవసభల ధేథింలల ఖతింలల నేనయౘబించిన ఖతకలర యధఽలు ధరలుగైళ్ు యేచి ఉిండే కలింణో
ాణేఔింగ ాయౄ యించఫడెణరబ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు యడెదల ఙేలే కొనిై కభీథెైన ఉతతే
ా ఆ కలానిై భౄిండేళ్ు
నఽించి భూడేళ్ు కలనికి తగిాింఙరబ.
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vii. రనయవదే యణ
జీయతకలర రనయవదే యణనఽ కొనిై నౄభా సింస లు ాయేశ్నలటి లబ. ాసౄ ఽతిం థీనిని అనిై నులల఼లఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేరబ.
viii. డేకైర్ యదరధరనికి ఔవభైజీ
యృైద రసౄ ైిం అనవిథిే ఙెిందడిం వలా డేకైర్ యపలఖిం కిింద నలదె సింకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమిం ఔనినయౄ ో ింథి. ఖతింలల
డేకైర్ కిింద ఔింటను య, డీ అిండ్స ల఼, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన఼, యౌతో టా న఼ూ, టలనిూలెకిోనైలాింట ఏడె అింరలనఽ
ాణేఔింగ ాయౄ యింఙరయవ. ఇరడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరచయవ. ఈ జఞనృణర ఇింక
నలదెదవరణోింథి.
ix. నులల఼ భ ిందఽ కయవచ తనిఖీ
యృైద భీక్ష కయవచనఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔా బింటల
ా బభిింఙేయయవ. ఇరడె ాతి నుదన ింద ణరానికి
అింగీఔభిించఫడిణే, నౄభా సింస కయవచనఽ భీఇింఫర్ూ ఙేసౄ ఽిండడింణో, ఈ భీఇింఫర్ూఫింట్ 50 రతిం నఽించి వింద రతిం
భధ యేయవడెతేింథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయవచలలా ఔనీసిం మాపై రణరనిై నౄభా సింస బభిించడరనిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
తనిసభి ఙేలింథి.
x. ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ భ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి  యక్షణ కలిం
ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ భ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి  యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సింస లు భ కింగ తభ
కభీథెైన ఉతతి ౄ లల అయయృై నఽించి ణొింపై భోజులఔు నలించఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సింస లు ఈ కయవచల ఖభిషీ భినేతి ని
కౄాబమ్ నతౄ ింలల నిభిేషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.
xi. మాడ్స ఆన్స యక్షణలు

మాడ్స-ఆన్స యక్షణల నేభిట యయధ కొతౄ అదనర యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సింస లు ాయేశ్నలటి లబ. యటలల కొనిై కిింద
ఇవుఫడరుబ.:


ాసాతి  యక్షణ: భీటైల్ నులల఼ల కిింద ఇథివయలల ాసాతి  కయవచలనఽ ఇవుడిం లాదఽ. అబణే ఇరడె లు
నౄభా సింస లు యయధ యకలెైన యేచి ఉిండే కలింణో యటని అింథిసౄ ఽధరైబ.



తీవా అసుస త యక్షణ:నుాణరింతఔఫైనయ, కభీథెైన చికితూలు అింథిింఙరయౌూన నిభిేషీ యధఽలకోసిం కభీథెైన యఔిం
ఉతతే
ౄ ల కిింద ఔ ఐచిిఔింగ ఇయ అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.



నౄభా ఙేలన య భ ్ రనయవదే యణ: కౄాబమ్ ఙెయౌాించిన తభుత, అదనింగ న఼ానేమిం ఙెయౌాించడిం థరుభ అసలు
భినేతి కి నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ (కౄాబమ్ ఙెయౌాింరణో తగిాింఙేథి)రనయవదే భిించవచఽచ.
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ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధరని-లథే ర-హద నేయోతి లఔు యక్షణ: ఆసఽతి ా కయవచలలల కొింత రతిం
వయఔు ఆమ ష్ చికితూ కోసిం అబయ కయవచలఔు కొనిై నులల఼లు యక్షణ ఔయౌయౄబ.

xii. యలువ జోడిింర యక్షణలు
కొనిై ూచీ ఉతతే
ౄ లలల కిింద నేభపెనైటలి యలువ జోడిింర యక్షణలు ఉింటలబ. నౄభా ఙేలన నతౄ ిం య భ ్నఽ
నేించఔుిండర నులల఼ ఱలడాల్లలని ాతి  యక్షణఔు నేభపెనైటలి నౄభా ఙేలన య భ ్ భినేతి  వయఔు ాయోజధరలు
ఙెయౌాించఫడెణరబ.
 ఫమట భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనీై ఙరలావయఔు ఆసఽతి ాలల ఉింటృ చికితూ
ను ింథే కయవచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄమధే యషమిం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇరడె కొనిై ఔింనలనీలు కొనిై
కభీథెైన ాణరయఔల కిింద ఫమట భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అింథియౄ బ.
 ఆసఽతి ా నఖదఽ: నిభిేషీ కలిం వయఔు ఆసఽతి ాలల ఉనైిందఽయవ ాతి భోజూ అబయ కయవచలకోసిం ఔ ఏఔ నతౄ ిం

య భ ్నఽ అింథిసౄ ఽింథి. యదరయణింగ ఈ కలిం భౄిండె, భూడె భోజుల తగిాింర నులల఼లనఽ నేనయౘబించి ఏడె
భోజులఔు భింజూయవ ఙేమఫడెతేింథి. కఫటి , ఆసఽతి ాలల ఉిండే కలిం తగిాింర కలానిై నేించి ఉింటే భాతా ఫే
ాయోజధరనికి యలుింటలింథి. ఆసఽతి ాలల ఙేభై కౄాబమ్ఔు ఇథి అదనిం కనీ నులల఼లల నౄభా ఙేలన నతౄ ిం
లలల ఉింటలింథి. లాథర ఔ ాణేఔ ఉభినేతి లలల ఉిండవచఽచ.

 తి భిగి ను ింథే ాయోజనిం: అసుస త భభిమ /లాథర ాభాదిం వలా ఆసఽతి ాలల ఉిండే కలిం థిభోజులఔు

నేించఔుింటే ఏఔ నతౄ ిం య భ ్ ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
 థరతల కయవచలు: ఈ నులల఼ నులల఼లల నియుచిించిన యధింగ నిమభ, నిఫింధనల ాకయిం ాదరన అవమవ

భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయవచల భీ ఇింఫర్ూఫింట్ కోసిం అింథిసౄ ఽింథి.
 ఆింఫ లెన్సూ భీఇింఫర్ూఫింట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆింఫ లెన్సూ కయవచలు నులల఼

ఱలడాల్లల నేభపెనైటలి ఒ నిభిేషీ భినేతి  వయఔు భీఇింఫర్ూ ఙేమఫడెణరబ.
 సయౘమఔుల కయవచలు:ఆసఽతి ాలల ఉనై సభమింలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సయౘమఔులుగ ఉనై యభి

ఆయౘభనికి, యయణరఔు అబయ కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌించడరనికి ఉథేెయించినయ. నులల఼ నిఫింధనల ాకయిం నులల఼
ఱలడాల్లల నేభపెనై భినేతి కి లలఫడి ఏఔ నతౄ ిం ఙెయౌాింర లాథర భీఇింఫర్ూఫింట్ ఙెయౌాింర ఙేసౄ ఽింథి.
 ఔుటలింఫ నియుచనిం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతే
ౄ లలా ఔుటలింఫలనికి నియుచనింలల భాయవలు ఙోటల ఙేసఽఔుధరైబ.

ఇథివయలల ాదరన నౄభాథరయవ, జీయత పలఖయునే, ఆదరయ డిన నలాలఔు యక్షణ ఇవుఫడరుబ. ఇరడె
తయౌా దిండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు ఔడర అథే నులల఼ కిింద యక్షణ భింజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.
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D. టలప్ యక్షణలు లాథర అదిఔ తగిాింర నౄభా ాణరయఔలు
టలప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగిాింర నులల఼ అని ఔడర అింటలయవ. అింతభెతీమ యణలల ఙరలాభింథి అదిఔ సహ ఙెయౌాింర
నులల఼లఔు లాథర యక్షణ ను ిందని యధఽలు, చికితూఔు

అదనింగ టలప్ యక్షణలనఽ కొింటలింటలయవ. అబనటకీ

పలయతథేశ్ింలల టలప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔింగ అదిఔ నతౄ ిం నౄభా ఙేలన ఉతతే
ౄ ల కొయత సభసనఽ భిషెభిించడరనికై
ాయేశ్నలడెతేధరైయవ. అబణే ఇఔ ఎింత భాతాభూ అథి కయణిం కదఽ. ఆభోఖ నులల఼ కిింద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేతి 
ఙరలాకలింగ యౄ. లక్షలుగధే ఉింథి. భభిింత ఎఔుెవ యక్షణ కయలనఽఔునై యభౄవభౄైధర భౄటి ింర న఼ానేమిం ఙెయౌాించి,
భౄిండె నులల఼లు కొధరయౌూన నియోింధిం ఏయడెతేింథి. ఇథి నౄభా సింస లు టలప్ నులల఼లనఽ అనవిథిే ఙేమడరనికి థరభి
తీలింథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄ ిం నిభిేషీ భినేతి ని థరట ఎఔుెవ నణరౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. (thresholdఅని
నలుయౄయవ).
ఈ నులల఼ భభిింత అయ వింతఫైన న఼ానేమింఔు లనసా
ౄ నౄభా ఙేలన తఔుెవ నతౄ ింణో ఔలల, ని ఙేసౄ ఽింథి.
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సింస ల నఽించి యక్షణ ను ింథే వఔుౄలు ఔడర అదనర యక్షణ కోసిం టలప్ యక్షణనఽ
ఎించఽఔుింటలయవ. (నదట నులల఼లల నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ ాయేశ్ింగ దిఱిలల నలటి లఔుింటలయవ). ఎఔుెవ కయవచణో ఔడిన
చికితూ జభిగై దఽయదిషిఔయఫైన సిందయౌింలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుటలింఫలనికి సయౘమడెతేింథి.
టలప్ నులల఼కిింద కౄాబమ్ ను ిందడరనికి అయోతనఽ దకిెించఽకోవడరనికి యృైద కయవచలు ాణరయఔ కిింద ఎించఽఔునై
తగిాించఖల (లాథర ాయేశ్ిం) యటఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలబ. ఎఔుెవగ తగిాించఖల ాణరయఔ కిింద భీఇింఫర్ూ ఫింట్ అధేథి
అబయ కయవచగ ఉింటలింథి. అింటే, తగిాించఖలథరనిఔధరై ఎఔుెవ.
ఉథరహయణ
ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌింఙరయవ. యజ. 3 లక్షలనఽ నేించి, యౄ. థి లక్షల వయఔు టలప్
నులల఼ని ఆమన ఎించఽకోవచఽచ.
ఔయభి ఆసఽతి ాలల ఙేభినరడె అబయ కయవచ యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే , నుాథనేఔ నులల఼ యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. టలప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భౄిండె లక్షలనఽ టలప్ నులల఼ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
టలప్ నులల఼లు ఙౌఔగ లనసఽౄధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల఼ కయవచ యౄ. భూడె లక్షల భినేతి ని థరట, యౄ.
థి లక్షల టలప్ నులల఼లఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులల఼కి కయవచ ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.
ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుటలింఫ నుాతి థిఔన ఉింటలబ. ఔుటలింఫిం భిదిలల ఉనై ాతి  సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత
య భ ్ లాథర ఔుటలింఫిం నణరౄనికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄ ిం య భ ్లు ధేడె భాభౄెట్లల ఉధరైబ.
ఆసఽతి ాలల ఙేభై ాతి  సిందయౌింలలనా తగిాింర నణరౄనిై టలప్ ాణరయఔ థరటలయౌూ వఙేచ భిల త
 ేలలా ఆ ాణరయఔనఽ
కటలయోి ర ఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగిాింర ాణరయఔ అని అింటలయవ. నలైన ఇచిచన ఉథరహయణలల ఙెయౌాించఖల కౄాబమ్ యౄ. భూడె
లక్షలనఽ థరటలతేింథి.
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అబనటకీ నులల఼ కలింలల వయవసగ ఆసఽతి ాలల ఙేయవత వచిచన అనింతయిం థరటలయౌూన తగిాింరనఽ అనఽభతి ింఙే
టలప్ ాణరయఔలు పలయత భాభౄెట్లల సఖటల ఆదరభిత తగిాింర ాణరయఔలు అనీ, సార్ టలప్ యక్షణ అని
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాతి  కౄాబమ్ జోడిించఫడెతేిందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థరటణే
టలప్ యక్షణ కౄాబమ్లనఽ ఙెయౌాించడిం నుాయింనసఽౄిందని అయ ిం.
ఙరలావయఔు నుాభాణఔ నిమభ, నిఫింధనలు, ఆసఽతి ా ూచీ నులల఼ నేనయౘబింరలు ఈ ఉతతే
ౄ లఔు వభిౄయౄ బ.
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అింథిింఙే కొనిై భాభౄెటా లల, నౄభా సింస లు ఙరలావయఔు టలప్ యక్షణలనఽ
భింజూయవ ఙేమడింనలైధే దిఱి యభియౄ బ.
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E. వయోవిదఽేల యదరనిం
నిభిేషీ వమసఽనఽ థరటన తభుత నౄభా యక్షణ ఔయయృైన వయోవిదఽేలఔు యక్షణ అింథిించడిం కోసిం ఈ ాణరయఔలఔు
ా థరటన యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణిం, నేనయౘబింరలు ఆసఽతి ాలల
యౄఔలన ఙేమఫడిింథి. (అింటే అయయృై ఏళ్ై
ఙేయవతేనైరడె అభలు ఙేలే నులల఼ తయయౘలలధే ఉింటలబ.
ఔవభైజీని, యేచి ఉిండేకలానిై ఏయయచి, విథరే యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేింథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు
ా థరట, జీయతకలభింణర అభలలాకి ఉింటలింథి. నౄభా ఙేలే నతౄ ిం రలణ
అయయృై ఏళ్ై
ర యౄ. 50 యేల నఽించి యౄ. ఐదఽ లక్షల
వయఔు ఉింటలింథి. నిభిేషీ యధఽలఔు వభిౄింజైబయ యేచి ఉిండేకలింలల వణరసిం ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు ఔ నౄభా సింస
ఔింట ను య చికితూఔు ఏడరథిని యేచి ఉిండే కలింగ నేభపెనవచఽచ. థరనికి భభో సింస భౄిండేళ్ు కలనిై యేచి ఉిండే కలింగ
ఙెవచఽచ.
ఆమా నౄభా సింస ఔు సింఫిందిించి నిభిేషీ యధఽలఔు యేచి ఉిండే కలిం లాఔనుో వచఽచ. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉిండవచఽచ.
ఉథరహయణగ లలైనఽలటస్కనఽ కొనిై సింస లు యేచి ఉిండే కలిం నిఫింధనలలా నలటిఔనుో వచఽచ. కనీ భభికొనిై సింస లు యటని
ఙేయచవచఽచ.
భ ిందఽగ ఉింటలనై యదికి యేచి ఉిండే కలిం ఉింటలింథి లాథర కొనిై నులల఼లఔు భినేతి  ఉింటలింథి. ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ
భ ిందఽ

కయవచలు

ఆసఽతి ా

కౄాబమ్లు,

లాథర

ఉ

భినేతేలలా

ఏథి

ఎఔుెవగ

ఉింటే

అలా

ఙెయౌాించఫడెణరబ. కొనిై నులల఼లలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభిేషీ కలిం భిదిలలర ఉిండే కయవచలు
లాింట యలక్షణఫైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽేలుగ ఉనై నౄభాథరయవలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలింథి.:
1. వయోవిదఽేలఔు ఇవుజూరతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు వసాలు ఙేలే న఼ానేమిం ధరమ సభ్తింగ,
సభయ నీమింగ, నుయదయశఔింగ, చటి ఫదే ింగ భ ిందసఽౄగ ఉిండరయౌ.
2. న఼ానేమింఔధరై ఎఔుెవగ వసాలు ఙేలే భత ింద లలడిింగ్ యషమింలల నౄభాథరయవఔు సభాఙరయిం
అింథిింఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ింథే ఇలాింట లలడిింగ్లఔు నిభిేషీ సభ్తి ని ను ింథరయౌ.
3. కౄాబమ్ల సింఫిందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽేల సభసలనఽ భిషెభిించడరనికి అనిై ఆభోఖ నౄభా
సింస లు, ట.న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధృల్నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ.
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽతి ా నఖదఽ, తీవా అసుస త
ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల నౄభా సింస ఔు అనిైటఔధరై గప భ ర ఏనేటింటే నులల఼ ాయోజధరలనఽ అనవసయింగ,
అయ యళతభింగ ఉయోగిించఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిింద భోగికి యక్షణ ఉిందని ణెలుసఽఔుని, యృైదఽలు,
సయె నా ఽ, ఆసఽతేాలు అతి గ చికితూ అింథిింఙే ామతైిం ఙేమవచఽచ. అనవసయఫైన యది నియే యణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ
ఙేటి , అవసయఫైన నతౄ ిం ఔధరై చికితూ కయవచనఽ ఎఔుెవ ఙేయౄ బ. నౄభా సింస కయవచలనలై డే భభో నలదె ాపలవింగ
యృైద కయవచలు నియింతయిం నలయవఖ తేిండడిం, యదరయణింగ న఼ానేమిం భైటాలల నలింర ఔధరై ఇయ ఎఔుెవగ ఉింటలబ.
లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనిం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄలఔు తగినింత యక్షణ ఔయౌసా
ౄ ధే ఈ లయ
ాయోజధరలు ఒ అయ వింతఫైన కలానికి తన నులల఼కి సభౄైన ధయ నియృ బించడింలల ఔడర సయౘమడెతేింథి. ఈ
ఉతతి ౄ లల ఇ.ఎన్స.ట, ఆౄ భాలజీ, అబ్లలిటా క్ూ, గౄైనకలజీ తథితభలాాింట ాతి  వవస కిింద యదరయణింగ సింబయింఙే
చికితూలు ఉింటలబ. నులల఼లల యటకి ఙెయౌాింఙే ఖభిషీ నణరౄనిై ఔడర నేభపెని ఉింటలయవ.
నేభపెనై చికితూ కోసిం నౄభా ఙేలన వకిౄ యృచిచింఙే య భ ్ఔు సింఫింధిం లాఔుిండర కౄాబమ్ య భ ్నఽ ను ిందఽణరయవ. ఈ
చికితూలలా కోెథరనికి ఙెయౌాింఙే య భ ్ యది లతి కి చికితూ అింథిించడిం కోసిం అవసయఫైన అయ వింతఫైన కయవచ
అధమనింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
నుకైజీ చరభీెలలల కిింథి యకలెైన కయవచలు ఉింటలబ:
a) ఖథి అథెె,
b) వితి ౄ నిరణ ల ఼జు,
c) యది నిభేయణలు,
d) ఓషదరలు,
e) ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ భ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత అబయ కయవచలు తథితభలు.
ఉతతి ౄ ని ఫటి నుకైజీ చరభీెలలల ఆయౘయిం, యయణర, ఆింఫ లెన్సూ చరభీెలు ఔడర ఙేయచఫడెణరబ.
ఆసఽతి ాలల ఙేయడిం, యదికి ఔవభైజీ ఉిందధే యవజువరలు ఉింటే ఙరలునింటలనైిందఽన ఈ నులల఼ల కిింద కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క
ఙేమడిం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికితూల సింక ఉతతి ౄ లలని చికితూల నియుచధరల ఆదరయింగ సఽభాయవ 75
నఽించి 200 వయఔు ఉింటలింథి.
నులల఼లలని జఞనృణరలల ఙోటల దఔెని సయె భీలు/చికితూ కోసిం నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌాింఙేిందఽఔు ఔడర వసతి  ఔయౌింఙరయవ.
నులల఼ కలింలల యయధ చికితూలఔు ఫహుళ్ కౄాబమ్లు యధడెణరబ. అబనటకీ చివయగ నులల఼ కిింద ఎింనఔ
ఙేలన నణరౄనికి కౄాబమ్లు భినేతిం ఙేమఫడెతేధరైబ.
లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కిింద ఇవుఫడరుబ:
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తీవా అసుస త నౄభా ాణరయఔలు

1. ఆసఽతి ా భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా నులల఼
a) భోజుఔు నతౄ ిం భినేతి 
ఆసఽతి ాలల ఙేభినరడె కోె భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄనిై ఆసఽతి ా నఖదఽ ఔవభైజీ అింథిసౄ ఽింథి.
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽించి యౄ. 5,000 వయఔు ఉింటలింథి. ఔ అసుస తణో నుటల
నులల఼ ఖడెవరకోసిం భోజుయభీ ఙెయౌాింరలల ఖభిషీ భినేతి ని అింథిించడిం యదరయణింగ యభిిఔ ాణరయఔలల యఖ తేింథి.
b) ఙెయౌాింర భోజుల సింక
ఈ నులల఼లలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభతి సఽౄనై భోజుల సింక అధేథి చికితూ అిందఽఔుింటలనై
యదిణో భ డిడి ఉింటలింథి. చికితూల సభఖర జఞనృణర, కోె థరనికి ఫస వవది అధేథి కోె యఔఫైన
యదరనిం/అసుస త కోసిం అనఽభతి ించిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భినేతిం ఙేలేలా నియృ బించఫడెతేింథి.
c) యయషీఫైన యక్షణ లాథర మాడ్స ఆన్స యక్షణ
కొనిై సింస లు అింథిసౄ ఽనైటలిగ ఆసఽతి ా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼ ఒ యయషీఫైన నులల఼గ అిందఽఫలటలలల ఉింథి.
భభికొనిై సిందభౌలలా అథి ఒ నియింతయ ూచీ నులల఼కి మాడ్స-ఆన్స యక్షణగ అిందఽఫలటలలల ఉింథి. ఙెయౌాింర ఒ లయ
నతౄ ింగ ఉింటృ, చికితూ యసౄ వ కయవచణో సింఫిందిించని కయణింగ ఈ నులల఼లు నౄభాథరయవఔు సయౘమడెణరబ.
ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ నౄభా ాణరయఔ కిింద ల఼ుఔభిించిన ఏథేని యక్షణఔు అదనింగ అింథిింఙరయౌూన నులల఼ కిింద
ఙెయౌాింరనఽ ఔడర అనఽభతి సఽౄింథి.

d) అనఽఫింధ యక్షణ
నఖదఽ ాపలవయౕలింగ ఉనైిందఽన ఈ నులల఼లు ఒ నియింతయ ఆసఽతి ా కయవచలఔు ణోడడెణరబ. సింగటన
కయవచలకోసిం భియౘయిం అింథిసౄ ఽింథి. నేనయౘబింరలు, సహ ఙెయౌాింర తథితయ ూచీ నులల఼ కిింద ఙెయౌాించని
కయవచలనఽ ఔడర అింథిసౄ ఽింథి.
e) యక్షణలలని ఇతయ యనఽఔలతలు
నౄభా సింస దిఱి కోణిం నఽించి చాలేౄ , ఈ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయవడికి యవభిింఙేిందఽఔు అనఽవరగ లు
యనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉింథి. కఫటి అభ్డిం ఙరలా సఽలబిం కఖలదఽ. యసౄ వ కయవచ ఏఫైనటకీ ఆసఽతి ాలల
ఉింటలనై కలింలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄనిై ఙెయౌాసౄ ఽనైిందఽన అథి యృైద కయవచల నలయవఖ దలనఽ తగిాసౄ ఽింథి. అింణేకఔ
ఇలాింట నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదిం, కౄాబమ్ లలటల్ఫింటల
ా నిజింగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరుబ.
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ఔయడెఖటి న యది నఽించి యక్షణ లాథర నుాణరింతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతతి ౄ ని నలుసఽౄధరైయవ.

యృైద రసౄ ైింలల ఆధఽనిఔ భాయవలు ఙోటల ఙేసఽకోవడింణో కనూర్, క్షయతిం, ఖ ిండెనుో టల తథితయ నలదె
యధఽల నఽించి జనిం ఫమటడెతేధరైయవ. ఇథివయఔట భోజులలా ఆ యధఽలు భయణరనికి థరభి తీలేయ.
అింణేకఔ, ఇలాింట నలనఽ అసుస తల నఽించి కోలుఔునై తభుత జీయత కలిం అించధర ఔడర ఫలగ
నలభిగిింథి. అబనటకీ, ఇలాింట ఒ నలదె అసుస త నఽించి కోలుకోవడిం వలా చికితూఔు ఎఔుెవ కయవచ
కవడింణో నుటల చికితూ తభుత అబయ జీవన కయవచలు ఔడర ఫలగ నలయవఖ ణరబ.
a) తీవా అసుస త నులల఼ అధేథి తీవా అసుస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై నలదె నతౄ ింలల య భ ్
ఙెయౌాించడరనికి యౌలబిం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల఼.

b) థరనిని అఫే్ యౄనులు:


ఒ యయషీఫైన నులల఼గలాథర
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పలయతథేశ్ింలల తీవా అసుస త ాయోజధరలనఽ యదరయణింగ జీయత నౄభా సింస లు జీయత నౄభా నులల఼లఔు భౄైడయవాగ
అభ ్తేింటలబ. ఆ యక్షణలల యేఖయౕలఫైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యయషీఫైన CI ాయోజన ాణరయఔ అింటృ భౄిండె
యౄనుల యక్షణ అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమింలల యక్షణణో ఔడిన నియతఫైన నియుచనిం,
సభౄైన ింద తాిం అధేయ ఙరలా భ కఫైనయ. ఖిందయగోమానిై నియభిించడిం కోసిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా
నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల కిింద 20 అతింత యదరయణ తీవా అసుస తలఔు నియుచధరలు నుాభాణకీఔభిింసఫడరుబ.
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫిందరనిై చాడఖలయవ).
అబనటకీ, జఞభీ దశ్లల ాతి ఔల ఎింనఔఔు అవకరనిై (ఇిందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినుో బయ అవకశ్భ నై
ఙరలాభింథి) ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ాతి నుదఔుల ఆభోఖ లతి ని నిభేభిించడరనికి ఇథి భ కిం. తగినింత సభాఙరయిం
లాఔనుో వడింణో తీవా అసుస త ాణరయఔల ధయఔు తి భిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేటల థరుభ ణోడరటల లనసఽౄింథి.

c) తీవా అసుస త అధేథి ఙరలా ఎఔుెవ కయవచఔు థరభితీలే ాదరన అసుస తలు భాతాఫే కవర. అింఖయృైఔలిం,
అవమయలు కోలలవడిం, సింనుదన కోలలవడిం లాింటయ ఔడర యట కిిందఔు వయౄబ. ఆసఽతి ానఽించి
ఫమటఔు వచిచన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌూ ఉింటలింథి.

d) ఒ తీవా అసుస త యదరనిం అధేథి ఒ ఆసఽతి ా ూచీ నులల఼కి అదనింగ తీసఽకోఫడెతేింథి. కఫటి ఇలాింట
అసుస తణో ఫలధడే సబ డి ఔుటలింఫ పలభనిై అదిఖనేింఙేిందఽఔు ఈ నులల఼ కిింద భియౘయిం ణోడడెతేింథి.

e) యక్షణ ను ింథే తీవా అసుస త అధేథి నౄభాథరయవలు, ఉతతేౄల భధ యేయవడెణరబ. అబనటకీ
యదరయణఫైన యటలల:
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నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కనూయవా



నియతఫైన భయోకభిుమల్ ఇన్సనూర్క్షన్స



హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస శ్సౄ ై చికితూ



ఖ ిండె యలుు భాభిడీ



నిభిేషీ తీవాత ఔయౌగిన కోభా



భూతా నిండ యృైపలిం



రశ్ుత లక్షణరలనఽ ఔలుఖజైలే క్షయతిం



ాదరన అవమవిం/ ఎభ ఔ భజె భాభిడీ



ఫహుళ్ లలలలభోలస్క



మోటలర్ నాభన్స యది



అవమయల రశ్ుత క్షయతిం



నలదె ాభాథరల కయణింగ సింబయింఙే రశ్ుత అింఖయృైఔలిం

తీవా అసుస త జఞనృణర లయింగ ఉిండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ యధఽలు ఫమటడెతేింటలబ. కొనిై అింతభెతీమ
భాభౄెటా లల నౄభాథరయవలు అయ్ె భర్ూ యది లాింట భిల త
 ేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌించడింలల భిల తేలనఽ కీలఔిం
భభిమ అదనింగ వభీాఔభిసౄ ఽధరైయవ. కొనిై సిందభౌలలా న఼ానేమిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైటకీ ‗ణరణరెయౌఔ
అసుస త‘ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయచఫడెతేింథి.

f) యది నియే యణనలై ఒ పలభీ య భ ్ ఙెయౌాింరకోసిం అతింత తీవా అసుస త నులల఼లనఽ లు తీవా అసుస త నులల఼లు
అింథిసౄ ఽిండగ, కయవచల తి భిగి ఙెయౌాింర యౄింలల భాతాఫే ఆసఽతి ాలల ఙేభై కయవచలనఽ అింథిింఙే నులల఼లు
ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతే
ౄ లు భౄిండె యక్షణలనఽ ఔడర అింథియౄ బ. నులల఼లల నేభపెనై నలదె యధఽల
నిభేయణనలై భోగి ఆసఽతి ాలల ఙేభై కయవచలు, పలభీ య భ ్ ఙెయౌాింరనఔు ూచీ అింథిించఫడెణరబ.

g) తీవా అసుస త నులల఼లు యదరయణింగ 21 ఏళ్ు నఽించి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄలఔు
యదరయణింగ అిందఽఫలటలలల ఉింటలబ.

h) ఇలాింట యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాింట నులల఼ అింథిసౄ ఽనైిందఽన
నులల఼కి ాదరన కయణింగ ఉిండడింణో ఈ నులల఼ల కిింద ఇవుజూనే య భ ్ కసౄ ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.

i) ఈ నులల఼ల కిింద యదరయణింగ నౄభా ఙేలన య భ ్లల వింద రణరనిై తీవా అసుస తనలై ఙెయౌాయౄ యవ. కొనిై
సిందభౌలలా భియౘయిం నులల఼ నిమభ, నిఫింధనలు, అసుస త తీవాతనఽ ఫటి నౄభా ఙేలన య భ ్లల 25రతిం
నఽించి వింద రతిం వయఔు యేయవడెత ఉింటలింథి.

j) అనిై తీవా అసుస త నులల఼లలల చాసఽౄనై ఒ నుాభాణఔ నిఫింధన ఏనేటింటే నులల఼ కిింద ఙెయౌాించఖల ఏథేని
ాయోజధరనికి ఆ నులల఼ అభలలాకి వచిచన తభుత 90 భోజుల సభమిం ఉింటలింథి. అలాగై కోలుఔుధేిందఽఔు 30
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భోజుల వయఔు అభలలా ఉింటలింథి. ఈ ాయోజధరనిై ―నుాణరనుమ ాయోజనిం‖గ అయోభమిం ఙెిందఔుిండర
ఉిండేిందఽకై ఒ ―కోలుఔుధే ాయోజనిం‖గ యవయణ ఇఙేచ యధింగ కోలుఔుధే నిఫింధన ఙేయచఫడిింథి. అింటే, తీవా
అసుస తనఽ అనఽసభిింఙే ఔఠిన భిల త
 ేలనఽ అదిఖనేింఙేలా ాయోజనిం అింథిించఫడెతేింథి.

k) తీవా అసుస త నులల఼ తీసఽకోయలని కోయవఔుింటలనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄలఔు ఔఠినఫైన యృైద భీక్షలనఽ
నియుళించనఽధరైయవ. నుాభాణఔ నేనయౘబింరలు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లలా ఉనైటలిగధే ఉింటలబ.
యేచి ఉిండే కలానిై ఆనే ఔరభింలల యృైద సలయౘనఽ కోయడిం లాథర అనఽసభిించడింలల యృైపలిం, యృైద చికితూనఽ
జఞిం ఙేమడింలల యృైపలిం ాణేఔింగ నేనయౘబించఫడెణరబ.

l) నౄభా సింస నులల఼లల యక్షణ ను ింథిన ఔట లాథర భభినిై యధఽలఔు ఔెయభి భాతాఫే లాథర ఔ నిభిేషీ సింక
వయఔు భాతాఫే అధేఔ యయవా నౄభా సింస భియౘయిం అింథిించవచఽచ. నులల఼ భ గిలన తభుత ఏథేని నౄభా
ఙేలన వకిౄ యషమింలల నులల఼ కిింద భియౘయిం ఙెయౌాలేౄ నులల఼ భ గిలనుో తేింథి.

m) తీవా అసుస త నులల఼ని ఔడర తవ ఉథో ఖ లఔు నులల఼లు తీసఽకోవడరనికి భ కింగ కభపభైటా ల లాింట
ఫిింథరలఔు అింథిించఫడెణరబ.
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G. థీయఘ కయౌఔ సింయక్షణ నౄభా
జీయత కలిం అించధర నలయఖడింణో ధేడె ాించింలల వయోదిఔుల జధరపల నలయవఖ ణోింథి. ాించ యౄ ింగ వయోదిఔుల
జధరపల నలయవఖ తేిండడింణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సింయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయవఖ ణోింథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ
సింయక్షణ అవసయిం ఉిండడింణో నుటల యయవ అింఖయృైఔలానికి సింఫిందిిం చిన ఏ యఔఫైన సభసణో అబధర ఇఫోింథి
డెతేింటలయవ. థీయఘకయౌఔ సింయక్షణ అింటే ఎలాింట ణోడరటల లాఔ తభనఽ ణరభ చాసఽకోలాని యభికి, బయషతే
ౄ లల ఏ
యఔింగనా ఆభోఖిం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లాథర చికితూ సింయక్షణఔు సింఫిందిించిన అనిై యౄనులు అని అయ ిం.
థీయఘ కయౌఔ సింయక్షణఔు సింఫిందిించి భౄిండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ:
a) తభ బయషతే
ౄ యృైద కయవచలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేిందఽఔు ఆభోఖఔయఫైన నౄభాథరయవ కొనఽగోలు ఙేలన భ ిందసఽౄ
ఙెయౌాింర ాణరయఔలు
b) నౄభాథరయవఔు థీయఘకయౌఔ సింయక్షణ అవసయభ ింటే పలభీ య భ ్ న఼ానేమింణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల
ాణరయఔలు.
అింఖయృైఔలిం తీవాత (భభిమ ఎదఽయవచాసఽౄనై కొనయగిింర కలిం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృ బయోౄ ింథి. థీయఘకయౌఔ
సింయక్షణ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ భాభౄెట్లల ఇింక అనవిథిే ఙెింథరయౌూ వసఽౄింథి.
బయష ఆభోఖ నులల఼
ధరలుఖ ాబ తు యింఖ నౄభా సింస లు భాభౄెటింగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులల఼ని నదట భ ిందసఽౄ ఙెయౌాింర నౄభా
ాణరయఔ అని ఙెవచఽచ. 1990లల ాయేశ్నలటి న ఆ నులల఼ నుాథనేఔింగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతిం
సిందయౌింగ న఼ానేమిం ఙెయౌాసౄ ా తన దయ యయభణరనింతయిం కయయౌూన ఆభోఖ సింయక్షణ అవసభలనఽ ఙేటి డరనికి
ఉథేెయించినథి. చనినుో బన తభుత ఔుటలింఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతే
ౄ జీయతింలల అవసయఫైన యృైద
కయవచలనఽించి యక్షణ ఔయౌింఙే భీతి లల ఒ జీయత నౄభా నులల఼ని తీసఽకోవడిం లాింటథి.
a) యబథర ఫడీకా ౄబమ్
ఈ నులల఼ అధేథి ఔ యఔింగ యబథర యేలన లాథర బయష ఫడీకా ౄబమ్ నులల఼ లాింటథి. ఫడీకా ౄబమ్ తయయౘలలధే
యక్షణనఽ అింథిసౄ ఽింథి. ాతి నుదఔులు 25-55 ఏళ్ా భధ ఏ వమసఽలల అబధర ఈ థఔింలల ఙేయవచఽచ.

b) దయ యయభణ వమసఽ
ఙేయవతేనై ణేథీ, ఎింనఔ ఙేసఽఔునై దయ యయభణ వమసఽఔు భధ ధరలుగైళ్ు యభభిం సషిింగ ఉిండేలధే
నిఫింధనణో 55-60 ఏళ్ు భధ దయ యయభణ వమసఽనఽ ఎించఽకోవచఽచ. నులల఼ యయభణ ణేథీ అింటే , నులల఼
కిింద ాయోజనిం నుాయింబభబయ ఉథేెశ్ిం కోసిం ఱలడాల్లల నేభపెనైటలి ాతి నుదననలై సింతఔిం ఙేలే సభమింలల
నౄభాథరయవ ఎించఽఔుధే వమసఽ అని అయ ిం. ఈ వమసఽనఽ భ ిందఽఔు తీసఽఔుభలాభ .
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c) ూయు యయభణ కలిం
ూయు యయభణ కలిం అింటే ాతి నుదన అింగీకయ ణేథీ నఽించి నదలెై, ఱలడాల్లల నేభపెనైటలి నులల఼ యయభణ
వమసఽణో భ గిలే కలిం. ఈ కలిం సిందయౌింగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄింఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైయభి
న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాసౄ ఽధరైయవ. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైయభి నలదె నతౄ ింలల లాథర యబథరలలల న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాింఙే
అవభశ్భ ింటలింథి.
d) ఉసింహయణ
ఔయేళ్, నౄభాథరయవ చనినుో బధర లాదింటే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ిందఽ కనీ, ఎించఽఔునై దయ యయభణ
వమసఽ తభుత కనీ థఔిం నఽించి ఉసింహభిించఽకోయలని కోయవఔుధరై నులల఼ కిింద ఎలాింట కౄాబమ్ జయఖఔుింటే
సభ చిత న఼ానేమిం భీపిండ్స అనఽభతి ించఫడెతేింథి. రనయవదే యణలల జఞనునికి సింతినౄ ఔయఫైన కయణిం ఉింటే
న఼ానేమిం ఙెయౌాింరనఔు ఏడె భోజుల కయవణ సభమిం ఉింటలింథి.
e) అలలైన్సఫింట్
అలలైన్సఫింట్ కోసిం ఈ థఔిం అింథిసౄ ఽింథి.
f)

నేనయౘబింరలు

ఈ నులల఼ ఫడీకా బ
ౄ మ్లల ఉనైటలిగ నిభిేషీ యధఽలఔు భ ిందసఽౄ యధఽల నేనయౘబింర, 30 భోజుల యేచి ఉిండే
కలిం, నదట ఏడరథి ణోరడె ఉిండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫడీకా ౄబమ్ నులల఼ కఫటి , ఇథి కసౄ యయేచనణో ఉింటలింథి.
g) ఫిింద నౄభా యఔిం
నులల఼ని ఫిింద నౄభా నుాతి థిఔన అిందఽకోవచఽచ. ఇలాింట సిందయౌింలల ఫిింద తగిాింర సదఽనుమిం అిందఽఫలటలలల
ఉింటలింథి.

H. ఉభ్డి-ఉతతే
ౄ లు
కొనిై సిందభౌలలా జీయతనౄభాఔు సింఫిందిించిన ఉతతే
ౄ లు ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లణో ఔలల లనయౄబ. భౄిండె నౄభా
సింస లు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడిం థరుభ ఒ నుకైజీ దే తి లల భభినిై ఉతతే
ౄ లనఽ భ ిందఽఔు తీసఽకౄళ్ుడరనికి
ఇథో భించి భాయా ిం.
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కఫటి ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ ా స్క లెైఫ్ కింనౄ ఉతతే
ౄ లు అింటే జీయత నౄభా ఔింనలనీకి ఙెింథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత
బయతయ నౄభా సింస భభిమ /లాథర యయషీఫైన ఆభోఖనౄభా ఔింనలనీ అింథిింఙే ఉతతే
ౄ ల ఔలబఔ అని అయ ిం.
ఈ ఉతతే
ౄ లఔు భౄిండె నౄభా సింస లు సింమ ఔౄ ింగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భౄిండె నౄభా సింస ల ింనణీ చరధృళ్ు థరుభ
భాభౄెట్ ఙేమవచఽచ. ఇథి భౄిండె ఔింనలనీల భధ ఒ ింథరనికి యలు ఔయౌసఽౄిందనైథి సషిిం. ఇలాింట ిందిం ఏ
సభమింలల అబధర ఔ జీయత నౄభా సింస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సింస భధ భాతాఫే అనఽభతి ింఫడెతేింథి.
భాభౄెటింగ్, నులల఼ లేవ, యదరయణ కయవచలనఽ ించఽకోవడిం లాింట భాభాలణో నుటల నులల఼ లేయ భనేతేలు,
న఼ానేమిం ఫథియ్కోసిం ఇలాింట ఔింనలనీల భధ ఒ అవగహన ిందిం ఙోటల ఙేసఽఔుింటలబ. ఈ ిందిం కోసిం నౄభా
సింస లలా ఏథెైధర ఔట ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోథరనిై కోయవచఽచ. ిందిం థీయఘకయౌఔ సుపలవిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ. ాణేఔ
సిందభౌలలా ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సింతినౄ ఙెింథిణే తనించి, ిందిం నఽించి ఉసింహభిించఽకోవడిం అనఽభతి ించఫడదఽ.
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ లకోసిం అవసయఫైన యధింగ యయధ లేవలనఽ అింథిించడరనికి ఒ ాయేశ్యనింగ నులల఼ లేవనఽ
అనఽఔయౌతిం ఙేమడింలల ఆ భౄిండె నౄభా ఔింనలనీలలల ఔట ాదరన నౄభా సింస గ వవహభిింఙేలా యసయిం
అింగీఔభిించవచఽచ. ింథరనికి యలు ఔయౌించడిం, నులల఼ లేవ అింథిించడింలల ాదరన నౄభా సింస ాభ క నుతా
నుో ఱసౄ ఽింథి. అబనటకీ, నులల఼లల ఏ పలఖిం ాపలయతఫైిందధే థరని ఆదరయింగ సింఫిందిత నౄభా సింస లు కౄాబమ్లు,
ఔనేషన్స ఙెయౌాింరలనఽ నియుళయౄబ.
'ఉభ్డి ఉతతి ౄ ' లైయౌింగ్ ఎటఔరడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై నలైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిించి, వకిౄఖతింగ
భిషెభిించఫడెతేింథి. భౄిండె భిస్కె ల కభీథెైన పలగలు యేభైుయవగ ఖ భిౄించఫడి, ూయు-అభ్ఔిం లతి , అభ్ఔిం తభుతి 
లతేలలల, నులల఼ దయౄయేజు, అభ్ఔిం యవభలు లాింట అనిై దయౄయేజులలానా నులల఼థరయవలఔు యృలాడిించఫడెణరబ.
వకిౄఖత నౄభా నులల఼, ఫిింద నౄభా నుాతి థిఔన ఔడర ఈ ఉతతి ౄ ని ఇవుజూవచఽచ. అబనటకీ, ఆభోఖ నౄభా
ఫ్ోా టర్ నులల఼లఔు సింఫిందిించి, సుచిఫైన కలభినేతి  జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుటలింఫింలలని సింనుదనయవడెైన ఒ
సబ డి జీయతింనలై అనఽభతి ించఫడెతేింథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు, సింఫిందిత నౄభా సింస ల ింద నిఫింధలఔు తఖా టి ల
వభిౄించఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులల఼ని ాతి నుథిించిింథి ఔడర యభై అబ ఉింటలయవ.
లేుచి భియౕలన ఐచిిఔిం అధేథి నౄభా సింస ఔు అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ఇథి ూభిౄగ ‗కోింనృ ఉతతి ౄ ‘కి
వభిౄింజైమఫడెతేింథి. అబనటకీ, ‗ఉభ్డి ఉతతి ౄ ‘లలని ఆభోఖ యపలఖిం సింఫిందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ
నౄభా ఔింనలనీ నఽించి నులల఼థరయవ ఐచిిఔింలల థరని రనయవదే యణ హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.
ఉభ్డి ఉతతే
ౄ ల భాభౄెటింగ్నఽ ాతక్షింగ భాభౄెటింగ్ చరధృళ్ా ై, భౄిండె నౄభా సింస లఔు ఉభ్డిగ వవహభిింఙే
ఫోా ఔయవా, అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజౄింటా థరుభ ఙేటి వచఽచ కనీ ఫలింక్ భౄపయల్ ఏభటా థరుభ ఙేటలియౌూన అవసయిం
లాదఽ. అబనటకీ, యయవ ఆ భౄిండె నౄభా ఔింనలనీలఔు ఙెింథిన ఏథేని ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేలే అదికయిం ను ింథిన
భధవయవౄలుగ ఉిండభదఽ.
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ాణేకిించి భౄిండెల నౄభా సింస లు నులుించఽఔుధేటరడె ాతి నుదన, అభ్ఔిం యవభలలా కొనిై యషమాలనఽ
యృలాడిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అింటే కోె భిస్కె భభో భిస్కె ణో యేయవ డి ఉింటలింథర, ఎవయవ కౄాబమ్లనఽ భిషెభియౄ యవ,
నౄభాథరయవ ఐచిచఔింలల భౄిండా లాథర ఔ యక్షణ రనయవదే యణఔు సింఫిందిించిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాింటయ.
భౄిండె నౄభా సింస ల భధ డేటల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫైనరడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేటల తమాయబయలా
ఉింటలింథి కఫడిు ఈ యనుభనికి ఐ.ట లసిిం ఙరలా దిఢింగ, అతేఔులాా నిథిగ ఉిండరయౌ.

I. నుకైజీ నులల఼లు
నుకైజీ లాథర గపడెఖ యక్షణలు ఔ ఏఔ దయౄయేజు కిింద యక్షణల ఫేళ్యింరనఽ అింథిసౄ ఽింథి.
ఉథరహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హద లు ర్ూ (ఔుటలింఫ) నులల఼, యౖప్ కీర్ూ (దఽకణ మజభాని) నులల఼,
ఆ఼స్క నుకైజీ నులల఼ లాింట యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అింటే కై నులల఼ కిింద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు లాింట
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యయధ పౌతి ఔ ఆసఽౄలఔు యక్షణ కోయవచఽచ. ఇలాింట నులల఼లు నిభిేషీ వకిౄఖత కోణరలు లాథర యవణ యక్షణలనఽ ఔడర
ఙేయవచకోవచఽచ.
తీవా అసుస త యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులల఼లణో ఔలడిం, చివయఔు జీయత నౄభా నులల఼లనఽ ఆసఽతి ా భోజుయభీ
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడిం లాింట యటని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులల఼కి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ.
ామాణ నౄభా యషమింలల, ఇవుజూనే నులల఼ అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌించడఫే కఔ అసుస త/ాభాదిం వలా
అబయ యృైద కయవచలణో నుటల ాభాద భితి / అింఖయృైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుో వడిం, జఞిం కవడిం, నుస్కనుో యవి,
దయౄయేజులు నుో గపటలికోవడిం, ఆలౄ /వకిౄఖత నయౖిల యషమింలల భూడో నుభీి యవణిం, ాయోజధరలనఽ ఔడర అింథిసౄ ఽింథి.
ామాణరల యదఽె, ళెైజఞక్ నఽించి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి.

J. నేద వభాలఔు సాక్ష్ నౄభా భభిమ ఆభోఖ నౄభా
గరనైణ, నేద వభాలఔు ఙెింథిన అలాథరమ వభాల యక్షణనఽ దిఱిలల నలటి లఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు ాణేఔింగ
యౄఔలన జభిగిింథి. అలాథరమ వభాలు భన జధరపలలల ఖణనీమింగ ఉధరైయవ. యదరయణింగ ఎలాింట ఆభోఖ బదాత
యక్షణ ఉిండదఽ. కఫటి , యదరయణ భిస్కెలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేిందఽఔు ఙౌఔ న఼ానేమిం,
ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుెవ యలువ ఉతతి ౄ ని నుాయింనింఙరయవ. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫైకోర ఇనాూభౄన్సూ
భౄఖ లాషన్సూ 2005 యయేక్షియౄ ో ింథి.
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమింతాణలు, 2005ఔు తఖా టి ల ఈ ఉతతే
ౄ లు తఔుెవ న఼ానేమింణో వసఽౄధరైబ. ఇిందఽలల
నౄభా ఙేలే య భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుెవగ ఉింటలింథి. ఙరలావయఔు యయధ యభూళఔ సింస లు లాథర ాబ ణేుతయ
సింస లు (ఎన్స.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసిం ఇలాింట యక్షణలనఽ తీసఽఔుింటలబ. నౄభానఽ భభిింత ఎఔుెవ భింథికి ఙేభైలా
నౄభా సింస లు తభ నులల఼లలల కొింత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఉతతే
ౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెింథిన గరనైణ,
యభాజిఔ యింఖిం నిఫింధనలలా నేభపెని ఉధరైయవ.
సభాజింలలని నియవనేద వభాలఔు లేవలు అింథిించడిం కోసిం ాబ తు యింఖ సింస లు ాణేఔింగ యౄను ింథిించిన భౄిండె
నులల఼లు కిింద యవభిించఫడరుబ:
1. జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼
జన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలని యయయౖీింరలు కిింద ఇవుఫడరుబ:
a. సభాజింలలని నియవనేద వభాలఔు ఙౌఔగ యృైద నౄభా అింథిించడిం కోసిం ఈ నులల఼ యౄను ింథిించఫడిింథి.
b. వకిౄఖత ఫడీకా ౄబమ్ నులల఼ తయయౘలల ఈ ఔవభైజీ ఉింటలింథి. సించిత ఫో నస్భిమ ఫడిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు
ఙేయచఫడవర.
c. వఔుౄలఔు, ఔుటలింఫ సబ లఔు నులల఼ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి.
d. ఐదఽ నఽించి 70 ఏళ్ులలర యభికి వభిౄసౄ ఽింథి.
e. ఔయవ లాథర ఇదె యవ తయౌా దిండెాలు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉింటే భూడె ధృలల నఽించి ఐథేళ్ు లలర చిధరైయవలఔు
యక్షణ ఔయౌించవచఽచ.
f.

నౄభా ఙేలన కోె వకిౄకి నౄభా య భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమింతి ాించఫడిింథి. ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం కిింథి టి ఔ
ాకయిం ఇవుఫడిింథి.

టి ఔ 2.1
నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽ

46 ఏళ్ు వయఔు

46-55

56-65

66-70

ఔుటలింఫ నలదె

70

100

120

140

జీయత పలఖయునే

70

100

120

140

25 ఏళ్ు వయఔు ఆదరయడిన చిధరైభి

50

50

50

50

ఆదరయడిన 2+1 చిధరైయవలు ఔయౌగిన ఔుటలింఫిం

190

250

290

330

ఆదరయడిన 2+2 చిధరైయవలు ఔయౌగిన ఔుటలింఫిం

240

300

340

380



ఆథరమ నఽై చటి ింలలని 80 డి లలక్షన్స కిింద నఽై ాయోజధరనికి న఼ానేమిం అయోత ను ింథిింథి.
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లేయ నఽై నులల఼కి వభిౄించదఽ.

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ ఇనాూభౄన్సూ ల఼ెమ్(UHIS)
వింద లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ ఔుటలింఫలలణో ఔడిన ఫిింథరలఔు ఈ నులల఼ వభిౄసౄ ఽింథి. ఇటీవయౌ కలింలల వకిౄఖత
UHISనులల఼లు ఔడర జధరనికి అిందఽఫలటలలలకి వఙరచబ.
ాయోజధరలు
యయుజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔిం ాయోజధరల జఞనృణర కిింద ఇవుఫడరుబ.:


ఫడిఔల్ భీఇింఫర్ూఫింట్
కిింథి ఉభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుటలింఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽతి ా కయవచల భీఇింఫర్ూఫింట్నఽ ఈ
నులల఼ అింథిసౄ ఽింథి.

టి ఔ 2.2
యవభలు

భినేతి 

ఖథి, ఫస కయవచలు

భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు

ఐ.ల.మ లల అనఽభతి లేౄ

భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు

సయె న్స, భతే
ౄ భిందఽ నిరణ డె, ఔనూలి ింట్, లలషయౌసఽిల ఼జు,

ఔ అసుస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

నభిూింగ్ ఼జు

వయఔు

అనల఼ౄ లమా, యఔౄ ిం, ఆకిూజన్స, ఒటీ చరభీెలు, భిందఽలు, యది నియే యణ

ఔ అసుస త/గమానికి యౄ. 4,500/-

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

వయఔు

కయవచ, ఔితి ాభ అవమవిం తథితభలు.
యౄ. 15,000/-వయఔు

ఏథేని ఔ అసుస తఔు అబయ నతౄ ిం కయవచలు


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ

ాభాదిం కయణింగ ఔుటలింఫింలల సింనుదనయవడెైన మజభాని (ఱలడాల్లల నేభపెనైటలిగ) భితి  ఙెింథిణే ఔవభైజీ: యౄ.
25,000/-.
 అింఖయృైఔల యక్షణ

ాభాదిం/అసుస త కయణింగ ఔుటలింఫింలల సింనుదనయవడెైన మజభాని ఆసఽతి ాలల ఙేభయౌూ వలేౄ భూడె భోజుల యేచి
ఉిండే కలిం తభుత ఖభిషీింగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భియౘయిం ఙెయౌాించఫడెతేింథి.


న఼ానేమిం

టి ఔ 2.3
హఔుెథరయవ

న఼ానేమిం

ఔ వకిౄకి

ఏడరథికి యౄ. 365/-

ఐదఽఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుటలింఫలనికి

ఏడరథికి యౄ. 548/411

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

ఏడెఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుటలింఫలనికి
(భ ఖా యవ నలాలు, ఇదె యవ ఆదరడిన తయౌా దిండెాలు సయౘ)
థరభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుటలింఫలలఔు న఼ానేమిం

థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై ఔుటలింఫలలఔు

సనృూడీ

ాబ తుిం న఼ానేమిం సనృూడీని అింథిసౄ ఽింథి.

K. భఱ఼ిరమ సుస ూ నౄభా యోజన
ాబ తుిం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔటించిింథి. అిందఽలల కొనిై నిభిేషీ భయౖిరలఔు వభిౄసౄ ఽింథి. జధరనికి ఆభోఖ నౄభా
థకల ాయోజధరలు అింథిించడిం కోసిం నౄభా ఔింనలనీలణో ఔలల ాబ తుిం భఱ఼ిరమ సుస ూ నౄభా యోజననఽ అభలు
ఙేలింథి. థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసౄ ఽనై (నృ.న.ఎల్) ఔుటలింఫలలఔు ఆభోఖనౄభా యక్షణనఽ అింథిించడిం కోసిం
RSBYనఽ పలయత ాబ తు కభి్ఔ, ఉనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలటి ింథి.
భఱ఼ిరమ సుస ూ నౄభా యోజన భ కాింరలు కిింద ఇవుఫడరుబ:
a. ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నుాతి థిఔన ాతి  నృ.న.ఎల్ ఔుటలింఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄ ిం య భ ్ యౄ. 30యేలు
b. భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలఔు యక్షణ
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c. ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాతి థిఔన శ్సౄ ై చికితూ సుపలవిం ఔయౌగిన లేవలఔు సింఫిందిించిన ఔవభైజీ.
d. అయోత ఔయౌగిన యృైద లేవలఔు సింఫిందిించి నఖదఽ యళత యక్షణ.
e. య్ర్ి కయవు సదఽనుమిం.
f.

ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, డిరచర్ె అబన తభుతి  కయవచల సదఽనుమిం.

g. ాతి  సిందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతిం.
h. కైిందా, భషిర ాబ ణరులు నౄభా సింస ఔు న఼ానేమిం ఙెయౌాయౄ బ.
i.

నుో టీ నృడిుింగ్ నుాతి థిఔన భషిర ాబ తుఫే నౄభాసింస లనఽ ఎింనఔ ఙేసౄ ఽింథి.

j.

ాబ తు, నలైయేటల ఆసఽతేాల భధ లనృె థరయవ ఎింనఔ.

k. న఼ానేమిం పలభనిై కైిందా , భషిర ాబ ణరులు 3:1నిషతి ౄ లల ించఽఔుింటలబ. కైిందా ాబ తుిం కోె ఔుటలింఫలనికి
ఖభిషీ నతౄ ింగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
l.

భషిర ాబ తుిం యభిిఔ న఼ానేమింలల 25 రణరనిై, యౄ. 750-లనఽ నేించిన ఏథేని అదనర న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.

m. భిజిలేిరషన్స/రనయవదే యణ ఼జుగ లనృే థరయవ ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూ వసఽౄింథి.
n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుిం బభిసౄ ఽింథి.
o. ఈ ాయోజనిం కోసిం ాతి  ాయోజనథరయవఔు యౄ. 60/-లు య్ర్ి కయవు అదనర నతౄ ింగ లనసఽౄింథి.
p. య్ర్ి కయవు జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుతి  ధృల ఔట ణేథీ నఽించి ఈ థఔిం కయఔలానులు నుాయింనసఽౄింథి. కఫటి , ఔ
జిలాాలల ఫావభి ధృలలల ఏభోజౄైధర నుాయింబ య్ర్ి కయవులు జఞభీ అబణే, ఈ థఔిం ఏనాల్ 1 నఽించి
నుాయింబభవరతేింథి.
q. ఆ థఔిం తభుతి  ఏడరథి 31 భాభిచ వయఔు అింటే ఏడరథి నుటల కొనయఖ తేింథి. ఆ జిలాాలల అథి ఆ థకనికి
భ గిింర ణేథీ కఖలదఽ. కఫటి జోఔిం ఙేసఽఔుధే కలిం ఔడర తభుతి  ఏడరథి భాభిచ 31గ ఉింటలింథి.
ఱలడాల్లల ాయౄ యించిన ట.న.ఏ లాథర నౄభా ఔింనలనీ థరుభ కౄాబమ్ లలటల్ఫింట్ ఙేమఫడెతేింథి. జఞనృణర యచిన
ఆసఽతేాల థరుభ యధఫైనింత వయఔు నఖదఽ యళతింగ లలటల్ఫింట్ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
ఏథేని ఔ అసుస తనఽ అసుస త కొనయగిింర కలింగ భిఖణించఫడెతేింథి. ఆసఽతి ాలల చివభి ఔనూలాిషన్స ణేథీ
నఽించి అయయృై భోజులలార తి భిగి ఖడెవర భ గిమడిం ఔడర అిందఽలల ఉింటలింథి.
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L. ాదరన భింతి ా సఽయక్ష నౄభా యోజన
వకిౄఖత ాభాద నౄభా, అింఔయృైఔల యక్షణ నౄభానఽ ఔడర ఙేయవచఔుని ఇటీవల ాఔటించిన PMSBY ఎఔుెవ భింథిని
ఆఔభిిసౄ ఽింథి. థఔిం యవభలు కిింథియధింగ ఉధరైబ :
యక్షణ భిది: ఈ థఔింలల నులుించఽఔుింటలనై ఫలింఔులలా 18 నఽించి 70 ఏళ్ా లలర వమసఽనైలేయింగ్ూ ఫలింక్
కాణరథరయవలిందయౄ ఇిందఽలల ఙేయవచఽచ. నులుించఽఔుధే ఫలింఔులు యక్షణ కోసిం ఇలాింట ఫలింఔుఔు ఒ భాసి ర్ నులల఼ని
ఇవుజూనే జీయత బయతయ నౄభా సింస ణో ిందిం ఔుదఽయవచఔుింటలబ. ఔ లేయింగ్ూ ఫలింఔు కాణర థరుభ భాతాఫే ఏ
వకిౄ అబధర ఇిందఽలల ఙేయడరనికి అయోత ఔయౌగి ఉింటలయవ. ఔటఔధరై ఎఔుెవ ఫలింఔులలా నేయవ నమోదఽ ఙేసఽఔుింటే, యళ్ా ఔు
అదనర ాయోజనఫేథీ దఔెదఽ. యయవ ఙెయౌాించిన అదనర న఼ానేమింనఽ కోలలయయౌూ వసఽౄింథి. ఆదరర్ కయవునఽ ఫలింఔు
అకౌింట్ఔు ాదరన కౄ.యృై.ల (ధన మ వర్ ఔసి భర్)గ భిఖణయౄయవ.
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నమోదఽ యదరనిం /కలిం: ఈ యక్షణ 1జూన్స నఽించి 31 ఫే వయఔు ఏడరథి కలానికి అభలలా ఉింటలింథి. థీనికోసిం ాతి 
ఏడరథి నిభీృత నూభలలా ణరభ కయఔలానులు యగిింఙే ఫలింఔు కాణర నఽించి సుమింఙరలఔింగ డఫ ో జభ ఙేసఽఔుధే
ఐచిికనిై ఏడర 31లలర ఇయుయౌూన అవసయభ ింథి. నదట ఏడరథి థీనిని 2015 ఆఖసఽి 31 వయఔు ను డిగిించవచఽచ.
ఆయషెయణ కయణింగ ఙేభిఔ ణేథీని పలయత ాబ తుిం 2015 నవింఫయిం 30 వయఔు ను డిగిించవచఽచ.
ూభిౄ యభిిఔ న఼ానేమిం ఙెయౌాింర నైదట తభుత నిభిేషీ నిఫింధనల ఫేయఔు ఙేయడిం యధడవచఽచ. ఖత అనఽబవిం
నుాతి థిఔన సవభిించవచచధే నిఫింధనలణో థఔిం కొనయగిింరనఽ ఫటి , నమోదఽ/ల఼ుమ-జభ కోసిం నియవదిఔ/సఽథీయఘ
ఐచిికనిై దయకాసఽౄథరయవలు ఇవువచఽచ. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔిం నఽించి నిషలరనేించిన వఔుౄలు దే తి కి అతీతింగ
బయషతే
ౄ లల తి భిగి ఙేయవచఽచ. ఏడరథికైడరథి అయోత యపలఖింలలకి కొతౄ గ ాయేయించిన యయవ లాథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసౄ ఽతిం
అయోత ఔయౌగిన యయవ థఔిం కొనయఖ తేిండగ బయషతే
ౄ లల ఎరడెైధర యయవ ఙేయవచఽచ.
నౄభా కిింద ాయోజధరలు కిింథి యధింగ ఉధరైబ :

ాయోజధరల టి ఔ

నౄభా ఙేలన నతౄ ిం

భయణిం

యౄ. 2 లక్షలు

ూభిౄగ భౄిండె ఔనఽైలు తి భిగి ను ిందలాని

యౄ. 2 లక్షలు

ా
నషిిం లాథర భౄిండె ఙేతేలు లాథర కళ్ై
ఉయోగిించడరనికి యలు లాఔనుో వడిం లాథర
ఔ ఔింట చారనఽ, ఔ ఙెబ లాథర ఔ
కలునఽ ఉయోగిించడరనికి యలు
లాఔనుో వడింణో ఏయడిన నషిిం.
ూభిౄగ ఔ ఔింట చార, లాథర ఔ ఙెబ

యౄ. 1 లక్ష

లాథర ఔ కలు ఉయోగనిై తి భిగి
కోలుకోని భీతి లల కోలలవడిం
ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్స సదఽనుమిం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫబల్ లాథర వకిౄఖత సిందయశన థరుభ అిందఽఫలటలలలకి వసఽౄింథి.
న఼ానేమిం: ాతి  సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ న఼ానేమిం. ాతి  యభిిఔ యక్షణ కలిం జూన్స 1వ ణేథీ భ ిందఽ కై
యబథరలల కాణరథరయవ ను దఽర కాణరలలని ‗ల఼ుమ జభ‘ సదఽనుమిం నఽించి న఼ానేమిం తగిాించఫడెతేింథి.
అబనటకీ, జూన్స 1 తభుత ల఼ుమ జభ జభిగై సిందభౌలలా ల఼ుమ జభ జభిగిన తభుతి  ధృల నదట ణేథీ నఽించి
యక్షణ అభలలాకి వసఽౄింథి. ల఼ుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిచనరడె పలఖయుభిం ఔయౌగిన ఫలింఔులు న఼ానేమింనఽ అథే
ధృల జభ ఙేయౄ బ. అింటే ఙరలావయఔు ాతి  ఏడరథి ఫేలలధే న఼ానేమిం నణరౄనిై యభి కాణరనఽించి తీలయేల, ఆ
ధృలలలధే నౄభా ఔింనలనీకి ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄనిై అింథియౄ బ.
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యభిిఔ కౄాబమ్ల నుాతి థిఔన న఼ానేమిం సనైక్షిించఫడెతేింథి. అబణే నదట భూడేళ్ాలల న఼ానేమిం నలింర
లాఔుిండర చాలేిందఽఔు ామణరైలు ఙేయౄ యవ.
యక్షణ యదఽె: సబ ల ాభాద యక్షణ కిింథి కయణరలణో యదె వరతేింథి :
1. సబ డె 70 ఏళ్ా వమసఽని ఙేయవఔుింటే (సనై రటి న ణేథీ వమసఽ) లాథర
2. ఫలింఔుణో కాణర భ గిింర లాథర నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీతి లల తగినింత ఫలలెన్సూ లాఔనుో వడిం లాథర
3. ఔటఔధరై ఎఔుెవ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ింథే క్షింలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతిం
ఙేమఫడెతేింథి. ఇతయ కాణరల థరుభ ను ింథే యక్షణ యదె వరతేింథి. యటకి ఙెయౌాించిన న఼ానేమింనఽ కోలలణరయవ.
ఖడెవర ణేథీలలర తగినింత ఫలలెన్సూ లాఔనుో వడిం లాథర భినులన యఫైన సభసలు లాింట ఏథేని యింకైతి ఔ
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ, నియృ బించిన నిఫింధనలఔు తఖా టి ల ూభిౄ యభిిఔ న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాించిన నైదట
థరనిని రనయవదే భిించఽకోవచఽచ. ఈ కలింలల భిస్కె యక్షణ ణరణరెయౌఔింగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కె యక్షణ
రనయవదే యణ ూభిౄగ నౄభా ఔింనలనీ యచక్షణనలై ఆదరయడిఉింటలింథి.

M. ాదరన భింతి ా జన్సధన్స యోజన
ణేయౌకౄైన భాయా ింలల ఫలింకిింగ్ లేయింగ్ూ అిండ్స డినుజిట్ కాణరలు, య భ ్ ింఔిం, యతి , జభ, నౄభా, నలనిన్సలలల
పలయతీమ నుౌయవలకోసిం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భింతి ా నభైిందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి 15న ఙేలన
నదట సుతింతా థిన ాసింఖిం సిందయౌింగ ాఔటించిన యధింగ 2014 ఆఖసఽి 28న ఆయషెభిింఙరయవ. ఈ థఔిం వలా ఏ
యయింలలనా నుాయింనించననిై కాణరలు కై యయింలల నుాయింబఫై ాించ భికయవు సిఱిించిింథి. ఫలింకిింగ్ ాయహింలల
ఎఔుెవ సింకలల ాజలనఽ నేయతిం ఙేలే ఉథేెశ్ింణే ఇథి ాయేశ్నలటిఫడిింథి.
ఏథేని ఫలింఔు రక లాథర నృజిధృస్క ఔభౄయిండెింట్ (ఫలింఔు నేతా) దఽకణింలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽచ. PMJDY కాణరలనఽ
జీభో ఫలలెన్సూణో ణెయవసఽౄధరైయవ. అబనటకీ, కాణరథరయవ ఙెఔుె రసౄ ఔిం ను ింథరలని కోయవఔుింటే, యయవ ఔనీస ఫలలెన్సూ
యోఖతలనఽ ధృయయేభచయౌూ ఉింటలింథి.
PMJDY థఔిం కిింద ాణేఔ ాయోజధరలు
1. డినుజిటలినలై వడీు.
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2. యౄ. లక్ష యలువ ఙేలే ాభాద నౄభా యక్షణ
3. ఔనీస ఫలలెన్సూ అవసయిం లాదఽ.
4. యౄ. 30యేల యలువ ఙేలే జీయత నౄభా యక్షణ
5. థేశ్ిం నలుభూలలఔ సఽలబింగ య భ ్ ఫథియ్
6. ాబ తు థకల లనృె థరయవలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ిందఽణరయవ.
7. కాణరనఽ

ఆయవ

ధృలల

నుటల

సింతినౄ ఔయింగ

నియుళించిన

తభుత,

ఒవర్

డరాఫ్టి

సదఽనుమిం

అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
8. నలనిన్స, నౄభా ఉతతే
ౄ లు నుానౄ ించఫడెణరబ.
9. ాభాద నౄభా యక్షణ
10. యౄనే డెనృట్ కయవు ఔనీసిం 15 భోజులఔు ఒ యభి థరనిని ఉయోగిింఙరయౌ.
11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరాఫ్టి సదఽనుమిం. ఔ ఔుటలింఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళళ్లఔు నుాదరనత
ఇవుఫడెతేింథి.
2015 ఫే 13న భికయవు యబగ యౄ. 16,918.91 కోటా ఫలలెన్సూణో 15.59 కోటా కాణరలు నుాయింనించఫడరుబ.
యటలల 8.50 కోటా కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్సూణో ణెభిఙరయవ.

N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ అింఖయృైఔల యక్షణ
అనఽకోని ాభాదిం సింబయించినరడె ఙోటల ఙేసఽఔుధే భితి కి, అింఖయృైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ
భియౘయిం అింథిసౄ ఽింథి. ఈ నులల఼లు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనింణో ఔడిన ఏథో యఔఫైన యృైద యక్షణనఽ
అింథియౄ బ.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లల, ాభాద ాయోజనిం అధేథి నౄభా ఙేలన య భ ్లల వింద రతిం ఙెయౌాింర కగ, అింఖయృైఔలిం
సింబయలేౄ , భియౘయిం యేయవ డెతేింథి. రశ్ుత అింఖయృైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఒ లయఫైన నణరౄనిై
భియౘయింగ అింథిసౄ ఽిండగ, ణరణరెయౌఔ యృైఔలిం కోసిం యభింతర భియౘభనిై అింథిసౄ ఽధరైయవ.
యభింతర భియౘయిం అింటే భియౘయిం ఙెయౌాించఖల యభల యింగ ఖభిషీ భినేతి కి లలఫడి అింఖయృైఔలిం ఔయౌగిన ాతి 
యభనికి నిభీృత య భ ్ అింథిించఫడెతేింథి.
1. యక్షణ ఔయౌగిన అింఖయృైఔలిం యకలు
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యదరయణింగ ఈ నులల఼ కిింద యక్షణ ఔయౌగిన అింఖయృైఔలిం యకలు:
i.

రశ్ుత సింూయృ అింఖయృైఔలిం (PTD): అింటే జీయత కలభింణర ూభిౄగ అింఖయృైఔలిం ఙెిందడిం, అింటే ధరలుఖ
అవమయలు చచఽచఫడినుో వడిం,comatose లతి , భౄిండె ఔళ్ైు/భౄిండె ఙేతేలు/భౄిండె అవమయలు లాథర ఔ
ఙెబ, ఔ ఔనఽై లాథర ఔ ఔనఽై, ఔ కలు లాథర ఔ కలు, ఔ ఙేబ కోలలవడిం.

ii. రశ్ుత నుక్షిఔ అింఖయృైఔలిం (PPD): అింటే జీయతకలభింణర నుక్షిఔింగ అింఖయృైఔలిం. అింటే ఙేతి  యేళ్ైు, కయౌ
యేళ్ా ైtoes, phalanges తథితభలు.
iii. ణరణరెయౌఔ సింూయృ అింఖయృైఔలిం (TTD): అింటే ఒ ణరణరెయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అింఖయృైఔలిం ఙెిందడిం అని
అయ ిం. అింఖయృైఔలిం కలింలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌింఙే ఉథేెశ్ింణో ఈ యక్షణ యపలఖిం ాయేశ్నలటిఫడిింథి.
ఙరవర యక్షణ లాథర ఙరవరణో నుటల రశ్ుత అింఖయృైఔలిం లాథర ఙరవరణో నుటల రశ్ుత యృైఔలిం, ణరణరెయౌఔ
సింూయృ అింఖ యృైఔలానిై భాతాఫే ఔా బింట్ ఎించఽఔుధే అవకశ్భ ింటలింథి.
2. నౄభా ఙేలన య భ ్
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లఔు నౄభా ఙేలన య భ ్ యదరయణింగ సా
 ల భాస భఫడి నుాతి థిఔన నియృ బించఫడెతేింథి.
యలక్షణింగ ఇథి సా
 ల భాస భఫడిలల అయయృై భౄటా ల అదిఔింగ ఉింటలబ. అబనటకీ, భఫడి యబని భిఖణనలలకి
తీసఽకోఔుిండర కొనిై నౄభాసింస లు నిభీృత ాణరయఔ నుాతి థిఔన ఔడర అింథియౄ బ. ఇలాింట నులల఼లలల యక్షణలలని ాతి 
యపలగనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ ఎించఽఔునై ాణరయఔ ాకయిం యేయవడెతేింథి.
3. ాయోజన ాణరయఔ
ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైిందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు ఎఔుెవ భింథిని ఆఔటలికోవర. కఫటి , ఔ వకిౄ యననై
నౄభాథరయవలణో ఔటఔధరై ఎఔుెవ నులల఼లనఽ ఔయౌగి ఉింటే, ాభాద భితి  PTD లాథర PPD సింబయించినరడె అనిై
నులల఼ల కిింద కౄాబమ్లు ఙెయౌాించఫడెణరబ.
4. యక్షణ భిది
యృైద కయవచలనఽించి యక్షణ ఇఙేచిందఽఔు ఈ నులల఼లు తయచా యసౄ భిించఫడెణరబ. ఇిందఽలల ఆసఽతి ాలల ఙేభిన కయవచలు,
ాభాదిం తభుత అబయ ఇతయ యృైద కయవచలు ఔడర భీఇింఫర్ూ ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదిం జభిగిన యృింటధే
అబయ యృైద/ఆసఽతి ా కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే ఆభోఖ నులల఼లు ఉధరైబ. ఇలాింట నులల఼లు యధఽలఔు, యట
చికితూఔు యక్షణ ఔయౌించవర. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సింఫిందిత యృైద కయవచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄబ.
5. యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలు
వకిౄఖత ాభాదింణో నుటల లు నౄభా సింస లు ాభాదిం కయణింగ ఆసఽతి ాలల ఙేయవతేనైరడె అబయ ఆసఽతి ా
నఖదఽ, భితథేహిం తయయౌింర యయణర కయవచ, నిభీృత నతౄ ింలల యద ాయోజనిం, యసౄ వ లాథర లయ భినేతి  నుాతి థిఔన
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ఆింఫ లెన్సూ చరభీెలలల ఏథి తఔుెయృైణే అథి లాింట యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సింస లు
ఇవుజూరతేధరైబ.
6. నేనయౘబింరలు
వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిింద యదరయణ నేనయౘబింరలు:
i.

నులల఼ నుాయింపలనికి భ ింథే ఉనై ఏథేని అింఖయృైఔలిం

ii. భానలఔ సభసలు లాథర ఏథేని జఫ ో కయణింగ భితి  లాథర అింఖయృైఔలిం
iii. సఽక యది, లెైింగిఔింగ యనింఙే యధఽలు, ఎబడ్సూ, లాథర భానలఔ యది వలా ాతక్షింగ, భోక్షింగ ఔయౌగై
యధఽలు
iv. ఔ ాభాదిం నఽించి వఙేచయ తనించి భైడియో దరభి్ఔత, ఇన్సలక్షన్స, యషిం ఙేయడిం వలా సింబయింఙే భితి  లాథర
అింఖయృైఔలిం.
v. నౄభా థరయవ లాథర ఆమన ఔుటలింఫ సబ లు ధేయ ఉథేెశ్ింణో చటి ఉలా ింగనఔు నులడడిం వలా తలెణేౄ ఏథేని
గమిం.
vi. మ దే ిం, దఽభఔరభణ, యథేయౕ శ్తితు చయ, ఫింథీలు (మ దే ాఔటన జభిగిధర, జయఖఔనుో బధర), నుౌయ మ దే ిం,
తి యవఖ ఫలటల, యా విం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,యుదీనిం, కౄైవసిం, అభౄసి ఽలు, ఙెయఫటి డరలు లాింట యటణో
ాతక్షింగ లాథర భోక్షింగ సింఫింధిం ఔయౌగి ఉిండడిం వలా తలెణేౄ ాభాద గమిం వలా జభిగై ఙరవర లాథర
అింఖయృైఔలిం.
vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాింట థో షూభిత నయఫేధిం థరుభఫలదితేడబయ క్షింలల. అబనటకీ ఙరలావయఔు
నులల఼లలల ధేయూభిత కయఔలాింలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమింగ నులుించఽకోఔుింటే అథి ఒ
ాభాదింగ భిఖణించఫడి నులల఼ కిింద యక్షణ ఇవుఫడెతేింథి.
viii. భితి /అింఖయృైఔలిం/ఆసఽతి ాకి థరభి తీలే భిల తి 
 , ాతక్షింగ కనీ, భోక్షింగ కనీ, కయణింణో, ఔు నుతా
నుో ఱించిన లాథర అదిఔఫైన లాథర థీయఘకయౌఔఫైన యయ జననిం లాథర ఖయౌిం నఽించి లాథర థరని యవయనింగ.
ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీడ
ర లల ఒ నుా లషనల్గ నులుించఽఔుధరై లాథర యక్షణ
ను ిందఽతేనైరడె, ఏథేని థేరనికి ఙెింథిన లలైనిఔ లాథర యమ ధ దమాలలాని ఏథేని యపలఖింలల రింతి  ఫిిందింలల
కనీ, మ దే ఫిిందింలల కనీ ని ఙేసౄ ఽనైరడె
x. ఉథేెశ్ూయుఔింగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడిం, ఆత్హతఔు నులడడిం, ఆత్హతఔు ామతి ైించడిం
(భానలఔ లతి  ఫలఖ ధరై, లాఔుధరై)
xi. యషథరభేలు లాథర భాదఔ దాయలు, భదిం లేయించడిం
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xii. ఖఖన యయౘయిం లాథర ఫలనిింగ్లల నులుించఽఔుధే తయవణింలల, యుణరభోహణ సభమింలల, కిిందఔు థిగై
సభమింలల, ఏథేని యభానింలల ామాణింఙే సభమింలల, ాించింలల ఎఔెడెైధర చటి ఫదే లెైలలనఽూ ఔయౌగిన
నుాభాణఔ యఔ యభానింలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుిండర (ధరమఫదే ింగ ఙెయౌాించడిం లాఔ భభోలా) ఫలన్స ఙేలే
సిందయౌింలల
ఙెలా ుఫలటల డెైయింగ్ లెైలలనఽూ లాఔుిండర ఏథేని యహధరనిై నడడిం వలా తలెణేౄ నయౖిలనఽ నేనయౘబింఙే నిభిేషీ
నులల఼లు.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు వఔుౄలఔు, ఔుటలింఫలనికి, ఫిింథరలఔు ఔడర ఇవుఫడెణరబ.
ఔుటలింఫ నుకైజీ యక్షణ
ఔుటలింఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిింథి యదరనింలల భింజూయవ ఙేయౄ యవ.:


సింనుదన యవడె (నౄభా ఙేలన వఔుౄలు) భభిమ సింనుథిసౄ ఽింటే జీయత పలఖయునే: ఔ వకిౄలల ఉిండే
భీతి లల యదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయవఔునైటలిగ కొెఔెభికీ నౄభా ఙేలన సుతింతా నలటి లఫడి య భ ్



జీయత పలఖయునే (సింనుదనయవలు కఔనుో ణే): సింనుదనయవడె నౄభా ఙేలన నలటి లఫడి య భ ్లల
యదరయణింగ 50రతిం థీనిని నిభిేషీఫైన ఖభిషీ భినేతి కి భినేతిం ఙేమవచఽచ. ఉథర. యౄ. లక్ష లాథర యౄ.
3లక్షలు.



(ఐదఽ నఽించి నుతి కైళ్ా ై భధ) నలాలు: నిభిేషీ ఖభిషీ భినేతి  అింటే కోె చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి
సింనుదనయవలెైన తయౌా దిండెాలు నౄభా ఙేలన నలటి లఫడి య భ ్లల యదరయణింగ 25రతిం

ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు
ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు అధేయ యదరయణింగ యభిిఔ నులల఼లుగ భాతాఫే ఉింటలబ. ఏడరథికోయభి భాతాఫే
యటని రనయవదే భిించఽకోవడరనికి అనఽభతి ించఫడెతేింథి. అబనటకీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సింస లు
ఏడరథి ఔధరై తఔుెవ కలభినేతి  ఔయౌగిన ఖూ
ర ర వకిౄఖత ాభాద ఉతతే
ౄ లనఽ అింథిించవచఽచ. అింణేకఔ ఏథేని నిభిేషీ
సింగటనలఔు ఔడర ఔవభైజీని అింథిించవచఽచ.
ఖూ
ర ర నులల఼లలల ననైయకలు కిింద ఇవుఫడరుబ:


మాజభాన సింస భభిమ ఉథో గి సింఫింధిం
ఈ నులల఼లు యక్షణ అింథిించడిం కోసిం సింస లఔు, సింగానికి భింజూయవ ఙేమఫడెణరబ:



o

నేయవ ఔయౌగిన ఉథో ఖ లు

o

నేయవనలటిని ఉథో ఖ లు

మాజభాన-ఉథో గి బయతయ సింఫింధిం
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ఈ నులల఼లు యక్షణ అింథిించడిం కోసిం సింగాలు, య లలైటీలు, ఔా ఫ ోలు లాింట యటకి భింజూయవ
ఙేమఫడెణరబ.:
o

నేయవ ఔయౌగిన ఉథో ఖ లు

o

నేయవఙే ఖ భిౄింర ను ిందని సబ లు

(ఖభనిఔ: ఉథో ఖ లు యేయవగ యక్షణ అింథిించవచఽచ)
ఎభ ఔలు యభిగినరడె వభిౄింఙే నులల఼ భభిమ భోజుయభీ నఽలనఽ కోలలవడరనికి భియౘయిం
ఇథి ఒ ాణేకిించిన వకిౄఖత ాభాద నులల఼. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయవఖ ళ్ు నఽించి యక్షణ ఔయౌించడిం కోసిం ఈ
నులల఼కి యౄఔలన ఙేమఫడిింథి.
i.

కౄాబమ్ సిందయౌింగ ాతి  ఎభ ఔ యయవఖ డెకి ాయౄ యించిన యధింగ లయ ాయోజనిం లాథర నౄభా య భ ్ రతిం.

ii. యక్షణ ను ింథిన ఎభ ఔ యఔిం, తగియౌన థెఫో సుపలవింనలై ాయోజనిం భిణరభిం ఆదరయడి ఉింటలింథి.
iii. భభిింత లలతేగ యవభిింఙరలింటే, ణేయౌకౄైన యయవఖ డె ఔధరై జటలఫైన యయవఖ డెఔు ాయోజన రతిం ఎఔుెవగ
ఉింటలింథి. ఇథి కఔుిండర యేయౌ ఎభ ఔణో నుో యౌచణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుెవ రతిం ాయోజనిం ఉింటలింథి.
iv. థిన చయలనఽ కోలలవడింణో నులల఼లల నియుచిించిన లయ ాయోజధరలఔు ఔడర ఈ నులల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి.
అింటే తి నడిం, యబాిం ఙేసఽకోవడిం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరాలనఽ ఆరకోలాఔనుో వడిం లాింటయ లాథర తన
జీయణరనిై నియుళించఽకోవడింణో భ డిడిన కయవచనఽ నౄభా థరయవఔు అింథిింఙే యబలలని చలనలానే.
v. ఆసఽతి ా నఖదఽ ాయోజనిం భభిమ ాభాద భితి  యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అింథిసౄ ఽింథి. నౄభా ఙేలే నణరౄలు,
ఫనిట్ ాయోజధరలలల వణరసింణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.
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O. అింతభెతీమ ామాణ నౄభా
1. నులల఼ అవసయిం
యనుయిం కోసిం, యయౘయ మాతా కోసిం, చదఽవరల కోసిం పలయతథేశ్ిం ఫమట తి భిగై ఒ పలయతీమ డె అఔెడ ఫస ఙేలన
సిందయౌింగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసుస తఔు ఖ యబయ ాభాదభ ింథి. అఫభిక, కౄనడర లాింట థేరలలా యృైద
సింయక్షణ కయవచ ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి ఈ థేరలఔు యృమా ల వకిౄ దఽయదిషిఔయింగ ఏథేని ాభాదిం/అసుస తఔు ఖ భౄైణే
నలదె యబ ఆభిఔ సభసలనఽ ఎదఽభోెవలలభవచఽచ. ఇలాింట దఽయదిషిఔయ సింగటనల నఽించి యక్షణ ను ిందడరనికి
ామాణ నులల఼లు లాథర యథేయౕ ఆభోఖ, ాభాద నులల఼లు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.
2. ఔవభైజీ భిది
ఇలాింట నులల఼లు నుాథనేఔింగ ాభాదిం భభిమ అసుస త ాయోజధరల కోసిం ఉథేేయించినయ. అబణే భాభౄెట్లల
అిందఽఫలటలలల ఉనై లు ఉతతే
ౄ లు కై ఉతతి ౄ భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలణ
ర ని ఔయౌగి ఉింటలబ. ఇిందఽలల
అిందఽఫలటలలల ఉనై యక్షణలు:
i.

ాభాద భితి / అింఖయృైఔలిం

ii. అసుస త/ాభాదిం కయణింగ యృైద కయవచలు
iii. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ తననుో వడిం
iv. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ భవడింలల ఆలసిం
v. నుస్కనుో యవి భభిమ దయౄయేజులు తననుో వడిం
vi. ఆలౄ /వకిౄఖత నయౖిలఔు భూడో నుభీి ఫలధత
vii. ామాణరల యదఽె
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viii. ళెైజఞక్ యక్షణ
3. ాణరయఔల యకలు
జనయింజఔ నులల఼లుగ యనుయ, యయౘయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవర ాణరయఔలనఽ, ఉథో ఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽచ.
4. ఈ నౄభానఽ ఎవయవ అింథిించవచఽచ
యథేయౕ లాథర సుథేయౕ ామాణ నౄభా నులల఼లనఽ జీయత బయతయ భభిమ ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ
ఉతతి ౄ గనా, ాసౄ ఽత ఆభోఖ నులల఼కి అదనర యక్షణగనా అింథిించవచఽచ. అబణే అదనర యక్షణకోసిం ఙెయౌాింఙే
న఼ానేమిం లైల్ అిండ్స మూజ్డ యదరనిం కిింద నుాదికయ సింస ఆమోదిం ను ింథి ఉిండరయౌ.
5. నులల఼ని ఎవయవ తీసఽకోవచఽచ
యనుయిం, యయౘయ మాతా, చదఽవరల కోసిం యథేరలఔు యృమా ల ఏ పలయతీమ నుౌయవడెైధర ఈ నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ. పలయతీమ
ఔింనలనీలు యథేరలలా ింథరలనలై ింనే ఉథో ఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనించఖలదఽ.
6. నౄభా ఙేలన నతౄ ిం భభిమ న఼ానేమింలు
యక్షణ అఫభిక డరలయా లల భింజూయవ ఙేమఫడెతేింథి. యదరయణింగ అథి లక్ష డరలయా నఽించి ఐదఽ లక్షల డరలయా భధ
ఉింటలింథి. యృైద కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే యపలగనికి, తయయౌింర, సుథేరనికి తి నిండింాదరన యపలఖింగ
ఉింట ింథి. ఇతయ యపలగలఔు ఎస్క.ఐ అధేథి ఔనిషీ యబ. ఫలధత యక్షణకోసిం ఎదఽయవ చాడఫడిింథి. న఼ానేమింనఽ
డరలయా లల ఙెయౌాింఙరయౌూన ఉథో ఖ ాణరయఔ యషమింలల తనించి నేగియౌన యటకి న఼ానేమింలనఽ యౄనుబలలలధే
ఙెయౌాించవచఽచ. ాణరయఔలధేయ యదరయణింగ భౄిండె యకలుగ ఉింటలబ:


అఫభిక/కౄనడర నేనయౘబించి ాించ యౄ ిం



అఫభిక/కౄనడరణో నుటల ాించ యౄ ిం

కొనిై ఉతతే
ౄ లు ఆలమా థేరలలా భాతాఫే, ఐభోను థేరలలా భాతాఫే అనైటలి యక్షణ ఔయౌయౄబ.

1. కభపభైట్ నియింతయ ామాణీఔుల ాణరయఔలు
ఇథి ఒ కభపభైట్ సింస తయచా పలయతథేశ్ిం ఫమట యటింఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత నులల఼లు తీసఽఔుింటలనై
ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుెవ సిందభౌలు యథేరలఔు యృమా ల వఔుౄలు ఔడర ఈ యక్షణనఽ తీసఽకోవచఽచ. ాతి  యటన
ఖభిషీ కల వవదినలైధర, ఏడరథిలల అిందఽఔుధే ఖభిషీ ామాణరల సింకనలైధర భినేతేలుధరైబ.
ఒ ఔింనలనీ ఉథో ఖ లు ఏడరథిలల జభినే ామాణరల భోజుల అించధర ఆదరయింగ భ ిందసఽౄ న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙే యభిిఔ ాఔటన
నులల఼ అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ింథిన యక్షణగ ఉింటలింథి.

423

ఉథో ఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి /క్షిం భోజులఔు ాఔటనలు ఙేమఫడెణరబ. న఼ానేమిం ఔడర భ ిందఽగ
సయవెఫలటల ఙేమఫడెణరబ. అదనర భ ిందసఽౄ న఼ానేమిం ఙెయౌాింరణో కాయ అబణే నులల఼ ఉనై తయవణింలల ని థిధరల
సింకనఽ నలించఽఔుధే యృసలుఫలటల ఔడర ఇవుఫడిింథి.
యనుయ, యయౘయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులల఼లు భింజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.
ఒ.ఎిం.న కిింద యదరయణ నేనయౘబింరలలల భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలు ఙేయచఫడరుబ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు
యథేరలలా చికితూ తీసఽఔుధేిందఽఔు యక్షణ ను ిందలాయవ.
ఈ నులల఼ల కిింద ఆభోఖ సింఫిందిత కౄాబమ్లు ూభిౄగ నఖదఽ యళతఫై ఉింటలబ. అింటే ాతి  నౄభా సింస యథేరలలల
నులల఼లఔు లేవలు అింథిింఙే యధింగ ాదరన థేరలలా ధృట్వర్ె ఔయౌగిన భభో అింతభెతీమ లేయ సింస ణో ిందిం
ఔుదఽయవచఔుని ఉింటలింథి.

P. ఫిింద ఆభోఖ యక్షణ
1. ఫిింద నులల఼లు
అదరమింలల ఇథివయలల యవభిించిన యధింగ, ఒ సింస మజభాని, ఒ సింగిం, ఒ ఫలింఔు కౄడ
ర ిట్ కయవు యపలఖింగ ఉిండే ఒ
ఫిింద మజభాని ఫిింద నులల఼ తీసఽఔుింటలయవ. ఇఔెడ ఒ లింగిల్ నులల఼ వఔుౄల ూభిౄ ఫిింథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి
ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనఽ ఏ నౄభా ఔింనలనీ అబధర అింథిించవచఽచ. అబణే ఇలాింట ఉతతే
ౄ లనీై ఏడరథి కలిం
రనయవదే యణ కింటలాఔుిలుగ ఉిండరయౌ.
ఫిింద నులల఼లు – ఆసతి ాలల ఙేభినరడె లనింఙే యయయౖీింరల ాణేకింరలు.
1. ఔవభైజీ భిది
ఫిింద ఆభోఖ నౄభాలలని అతింత యదరయణ యౄింలల ఉథో ఖ లు, యభి ఔుటలింఫ సబ లెైన జీయత పలఖయునే, నలాలు,
తయౌా దిండెాలు, అణరౄ, భాభలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే యధింగ మాజభానఽలు నులల఼ తీసఽఔుింటలబ.
2. భ ిందఽగధే లదేఫైన యక్షణ
ఫిింద నులల఼లు ఙరలావయఔు ఆ ఫిిందిం అవసభలఔు తఖా టి ల భ ిందఽగ లదేిం ఙేలన యక్షణలుగ ఉింటలబ. కఫటి ఫిింద
నులల఼లలల ఫిింద నులల఼ కిింద యక్షణ అింథిసౄ ఽనై వకిౄఖత నులల఼లలని లు నుాభాణఔ నేనయౘబింరలనఽ చాడవచఽచ.
3. ాసాతి  యక్షణ
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ఫిింద నులల఼లలని అతింత యదరయణ నేనయౘబింగ ాసాతి  యక్షణనఽ ఙెవచఽచ. థీనిని ాసౄ ఽతిం కొనిై నౄభా సింస లు
భౄిండె నఽించి భూడేళ్ా యేచి ఉిండే కలింణో వకిౄఖత నులల఼ల కిింద అింథిసౄ ఽధరైబ. ఒ ఫిింద నులల఼లల అథి యదరయణింగ
ణొనే్థి ధృలల యేచి ఉిండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉింటలింథి. కొనిై సిందభౌలలా అథి ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేింథి.
ాసాతి  యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్స ాసవిం సయౘ చిధరైభి ా సవిం కోసిం ఆసఽతి ాలల ఙేభినరడె అబయ కయవచలనఽ
అింథిసౄ ఽింథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుటలింఫింనలై నౄభా ఙేలన ఫైతౄ య భ ్ఔు లలఫడి యదరయణింగ యౄ. నుతి ఔ యేల నఽించి మాపై
యేల వయఔు భినేతిం ఙేసౄ ఽధరైయవ.
4. చిధరైభికి యక్షణ
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లలల చిధరైయవలఔు యదరయణింగ భూడె ధృలల వమసఽ నఽించి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄయవ. ఫిింద
నులల఼లలల, యయవరలఔు నదట భోజు నఽింఙే యక్షణ లనసఽౄింథి. కొనిై సిందభౌలలా ాసాతి  యక్షణ భినేతి కి లలఫడి
ఉింటలింథి. భభికొనిై సిందభౌలలా ఔుటలింఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄనికి యసౄ భిించఫడి ఉింటలింథి.
5. భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలఔు యక్షణ, యేచి ఉిండే కలిం యదఽె
భ ిందఽగ ఉింటలనై యదిని ఔెనఫటి డిం, భ నలై భోజుల యేచి ఉిండే కలిం, భౄిండేళ్ు యేచి ఉిండే కలిం, జనఽయఫైన
యధఽలఔు ఈ భ ిందఽగ లదేిం ఙేలన ఫిింద నులల఼లల యక్షణ ఉిండవచఽచ.
6. న఼ానేమిం ఖణన
ఒ ఫిింద నులల఼కి చరర్ె ఙేసౄ ఽనై న఼ానేమిం ఫిింద సబ ల వయో యవభలు, ఫిింద భిభాణిం, ఇింక భ కింగ ఫిిందిం
యొఔె కౄాబమ్ల అనఽబవింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అనఽబవిం ఆదరయింగ ఏటల న఼ానేమిం భాయవతేిండడింణో ఙెయౌాించిన
న఼ానేమింలఔు

లలఫడి

తన

కౄాబమ్లనఽ

నియుళించఽకోవడరనికి

ఫిింద

నులల఼థరయవ ాయోజధరనిై

దిఱిలల

నలటి లఔుింటలిండడింణో నలైన నేభపెనై అదనర యక్షణలు ఫిింథరలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణరబ.
7. మాజభాన బయతయ ఉథో గి ఫిింథరలు
పలయతథేశ్ింలల, నిమింతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిింద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథేెశ్ిం కోసిం ఫిింథరలనఽ ఏభటల
ఙేమడరనిై ఔఠినింగ నిఱేదిసౄ ఽధరైబ. ఉథో ఖ లు కని యభికి ఫిింద నులల఼లనఽ ఇఙేచటరడె ఫిింద మజభానికి,
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సింఫిందరనిై నిభేభిించడిం భ కిం కఖలదఽ.
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ఉథరహయణ
తన ను దఽర కాణరథరయవలు లాథర కౄరడిట్ కయవుథరయవల కోసిం నులల఼ తీసఽఔుధే ఒ ఫలింఔు ఒ homogenous
groupనఽ ఏయయవసఽౄింథి. ఇిందఽలల తభ అవసభలఔు తగినటలి యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ిందసఽౄ నులల఼ల
థరుభ ఒ పలభీ ఫిిందిం ాయోజనిం అిందఽకోఖలదఽ.
ఇిందఽలల కోె వకిౄఖత కాణరథరయవ నఽించి వసాలు ఙేలే న఼ానేమిం కసౄ తఔుెవగ ఉిండవచఽచ కనీ ఒ ఫిిందింగ నౄభా
సింస ఔు లనింఙే న఼ానేమిం తగినింతగ ఉింటలింథి. థీింణో ఫలింఔు ఫయవగౄైన నులల఼ యౄింలల తన కాణరథరయవలఔు ఫయవగౄైన
న఼ానేమిం భైటాణో యలువనఽ జోడిించి అింథిసౄ ఽింథి.
8. ధయల నియృ మిం
ఫిింద నులల఼లలల, ఫిింద భిభాణింణో నుటల ఫిింద కౄాబమ్ల అనఽబవిం ఆదరయింగ న఼ానేమింనలై తగిాింరణో
తగిాింరకోసిం సదఽనుమిం ఉింథి. ూభిౄ ఫిింథరనికి నులల఼లల యక్షణ ఉిండడింణో ఫిింద నౄభా ాతి ఔల ఎింనఔ భ రనఽ
తగిాసౄ ఽింథి. ఫయవగౄైన నిఫింధనల ఆదరయింగ ఫేయభాడేిందఽఔు ఫిిందథరయవ యలు ఔయౌసఽౄింథి. అబనటకీ ఇటీవయౌ
కలింలల, నుో టీ కయణింగ న఼ానేమింనఽ తగిాసౄ ఽిండడిం వలా ఈ యపలఖిం అదిఔ నషి నిషతి ౄ ని చయ చాలింథి. థీనివలా కొనిై
నౄభా సింస లు కొింతవయఔు న఼ానేమింనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసౄ ఽిండగ భిల తి ని చఔెథిథె రయని ఇటకీ ాఔటించలాని భిసతి 
ధృలకొింథి.

9. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర
మాజభాన సింస లాథర ఫిింద మజభాని ఈ న఼ానేమింలనఽ ూభిౄగ ఙెయౌాించవచఽచ. అబణే ఇథి యదరయణింగ
ఉథో ఖ లు లాథర ఫిింద సబ ల నుతా నుాతి థిఔధే ఉింటలింథి. అబనటకీ, మాజభాన సింస /ఫిింద మజభాని
న఼ానేమిం వసాలు ఙేల, సబ లిందభికీ యక్షణ ఔయౌింఙేలా న఼ానేమిం ఙెయౌాసౄ ఽిండడెణో అథి నౄభా సింస ణో కై ిందిం
కిిందఔు వసఽౄింథి.
10. మాడ్స-ఆన్స ాయోజధరలు
భ ిందఽగ లదేిం ఙేలన ఫిింద నులల఼లు దింత సింయక్షణ, దిఱి సింయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాింట యటకి యక్షణలు
ఔయౌయౄబ. కొనిై సిందభౌలలా అదనర న఼ానేమింలు లాథర నుోా ణరూహఔ ాయోజధరలణో తీవా అసుస త యక్షణ ఔడర
లనయౄబ.
ఖభనిఔలు :
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ఫిింద ాభాదిం భభిమ ఆభోఖ యక్షణలనఽ భింజూయవ ఙేమడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫింధనలనఽ యౄను ింథిించిింథి. ఇథి
ఙెలాని, డఫ ో సింనుదనకోసఫే ఫిింద నులల఼ థకలనఽ ాయేశ్నలటేి నమవించఔుల మోయనికి ఖ భి కఔుిండర వఔుౄలనఽ
సింయక్షిసౄ ఽింథి.
ాబ తుిం థరుభ తభ లఫోింథి అిందభికీ నులల఼లనఽ కొనఽగోలు ఙేసౄ ఽిండడింణో ఇటీవల ాయేశ్నలటి న ాబ తు ఆభోఖ నౄభా
థకలు, జధరఔయి ఔ ఉతతే
ౄ లనఽ ఔడర ఫిింద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభీాఔభిించవచఽచ.
నియుచనిం
ఫిింద నియుచధరనిై కిింథి యధింగ యవభిించవచఽచ:

a) కై ఉథేెశ్ింణో ఔడిన వఔుౄలనఽ ఫిిందిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ. తభ తయరన నౄభానఽ సభఔభైచిందఽఔు ఆ ఫిిందింలలని
ఫజఞభిటీ సబ ల ఆమోథరనిై ఫిింద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉిండరయౌ.

b) నౄభానఽ ను ింథే ాదరన ాయోజనింణో ఎలాింట ఫిిందిం యౄను ింథిింఙరయౌ.
c) చరభిె ఙేలన న఼ానేమిం, లనసఽౄనై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిింద నులల఼లల సషిింగ
సాచిించఫడరయౌ.

d) ఫిింద తగిాింరలు వకిౄఖత సబ లఔు భయుించఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే న఼ానేమిం నౄభా ఔింనలనీకి ఇఙేచథరనిఔధరై
ఎఔుెవగ ఉిండభదఽ.

2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫ్ోా టర్ ఔవర్
లు ఫిింద నులల఼లలల, ాతి  ఔుటలింఫిం నియుచిించిన నౄభా య భ ్ఔు యక్షణ ను ిందఽణరబ. అథి లక్ష యౄనుమల నఽించి
ఐదఽ లక్షల వయఔు, ఇింక కొనిై సిందభౌలలా అింతఔధరై ఎఔుెవగ ఔడర ఉింటలింథి. ఔుటలింఫలనికి నౄభా ఙేలన య భ ్
ఔభిగినుో ణే ఇలాింట భిల తి  తలెతౄ ేతేింథి. భ కింగ ఒ ఔుటలింఫ సబ డికి నలదె అసుస త ఏయడిన క్షింలల ఇలా
జయవఖ తేింథి. ఇలాింట భిల త
 ేలలా, ఫపర్ యక్షణ థరుభ ఉశ్భనిం లనసఽౄింథి. ఇిందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుటలింఫిం
అదనర కయవచలనఽ ఈ నేఖ లు నతౄ ిం నఽించి అిందఽఔుింటలయవ.
ఔుాౄ ింగ ఙెనులింటే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽించి కోట యౄనుమలు, అింతఔధరై ఎఔుెవ యబ వయఔు
భాయవతేింటలింథి. ఔుటలింఫ నౄభా నతౄ ిం ఔభిగినుో బనరడె ఈ నణరౄలనఽ నేఖ లునఽించి తీసఽఔుింటలయవ.
అబనటకీ థీనిని ఉయోగిించఽకోవడిం అధేథి యదరయణింగ నౄభా ఙేలన య భ ్ ఔయభి ఆసఽతి ా లల ఙేయగధే
ఔభిగినుో బయిందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా యబ అసుస తఔు భినేతిం ఙేమఫడిింథి.
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ఈ నేఖ లు నఽించి కోె సబ లు ఉయోగిించఽకోఖల నతౄ ింనలై ఔడర భినేతి  ఉింథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన అసలు
య భ ్ వయఔు ఉయోగిించఽకోవచఽచ. భధ యబ నులల఼లఔు ఇలాింట నేఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణరబ. ఒ
యరుసనుతేాడెైన లాకభి తఔుెవ నౄభా నతౄ ిం ఔయౌగిన నులల఼లఔు ఈ యక్షణనఽ అింథిించయవ.

Q. ాణే ఔ ఉతతే
ౄ లు
1. యధఽలఔు యక్షణలు
ఇటీవయౌ కలింలల, కనూర్, భధఽఫేహిం లాింట నిభిేషీ యధఽలఔు ాణేకిించిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔింనలనీలు
ఙరలావయఔు పలయత భాభౄెట్లల ాయేశ్నలటి లబ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫైింథి. అింటే ఐదఽ నఽించి ఇయయృై ఏళ్ా కలిం వయఔు
ఉింటలింథి. సుస త ాయోజనిం ఔడర ఇిందఽలల ఙేయచఫడిింథి. అింటే ఒ భౄఖ లర్ యృైద భీక్ష కోసిం నౄభా సింస ఙెయౌాింర
జయవరతేింథి. యఔౄ ింలల చకౄెయ భిభాణిం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నుో టల లాింట ఫయవగౄైన నిమింతాణ కయకలఔు నులల఼లల భౄిండో
ఏడరథి నఽించి న఼ానేమింల తగిాింర యౄింలల నుోా ణరూహిం ఉింటలింథి. భభోయృైర, సభిగా  నిమింతి ాించఽకోఔనుో వడరనికి అదిఔ
న఼ానేమిం వసాలు ఙేయౄ యవ.
2. భధఽఫేహ భోఖ లఔు యక్షణ ఔయౌించడిం కోసిం యౄను ింథిించిన ఉతతి ౄ
26-65 ఏళ్ా వమసఽనై వఔుౄలు ఈ నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు రనయవదే భిించఽకోవచఽచ. నౄభా ఙేలే
నతౄ ిం యౄ. 50 యేల నఽించి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉింటలింథి. ఖథి అథెెనలై భినేతి  వభిౄసౄ ఽింథి. భధఽఫేహ ఔింట
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సభసలు, భూతా నిండరలు, భధఽఫేహిం కయౌ సభసలు, థరత కయవచలు సయౘ భూతా నిండరల భాభిడీ లాింట
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽతి ా కయవచలనఽ ఙెయౌాింఙే ఉథేెశ్ింణో ఈ ఉతతి ౄ యౄను ింథిించఫడిింథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
ఆసఽతి ాలల

ఙేయఔభ ిందఽ

కయవచలఔు

యక్షణ

కలిం

కోె

నౄభా

సింస నఽ

ఫటి

భాయవత

నులల఼లల

నియుచిించఫడెతేనైటకీ, ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ భ ిందఽ కయవచలనఽ ఙెయౌాించడిం కోసిం అతింత యదరయణింగ పలయసఽౄనై
కలిం________
I.

థిళేనఽ భోజులు

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

R.

ఆభోఖ నులల఼లలల కీలఔ థరలు

1. ధృట్వర్ె లేయ సింస
ధృట్వర్ె లేయ సింస ఒ ఆసఽతి ా/నభిూింగ్ హద మ్/డేకైర్ లలింటర్ఔు ాతి నుథియౄ యవ. నౄభా ను ింథిన భోఖ లఔు నఖదఽ యళత
చికితూ అింథిించడిం కోసిం అథి ఒ నౄభా సింస /ట.న.ఏణో ిందిం ఔయౌగి ఉింటలింథి. నౄభా సింస లు/ట.న.ఏలు
యదరయణింగ ఉనైత యబ లేవఔు బభోయ ఇఙేచ ఇలాింట సింస ల నఽించి చరభీెలు, ఼జులనలై యనఽఔల తగిాింరలనఽ
కోయవఔుింటలబ. ధృట్వర్ె ఫమట ఉనై లేయ సింస ల వదె ఔు ఔడర భోఖ లు యృళ్ువచఽచ కనీ అయ భభిింత ఎఔుెవ ఼జునఽ
వసాలు ఙేయౄ బ.

2. నుాదరనిం ఔయౌగిన లేయ సింస ధృట్వర్ె (PPN)
ధరణఫైన చికితూనఽ అతి  తఔుెవ ధయఔు అింథిింఙేలా చాలేిందఽఔు నుాదరనిం ఔయౌగిన ఆసఽతేాల ధృట్వర్ెనఽ
యౄను ింథిింఙే అవకశ్ిం నౄభా సింస ఔు ఉింథి. అనఽబవిం, యనియోఖిం, సింయక్షణనఽ అింథిింఙే కయవచ, నుాతి థిఔన నౄభా
సింస థరుభ కొనిై సింస లనఽ భాతాఫే ఈ ఫిిందిం ఎించఽకోయయౌూ ఉింటే థరనిని నుాదరనిం ఔయౌగిన లేయ సింస ధృట్వర్ె
అని నలుసఽౄధరైభ .
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3. నఖదఽ యళత లేవ
యది చికితూఔు అరలు తీసఽకోవడఫే యవణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణింగ ఉింట ిందధే యషమిం అనఽబవూయుఔింగ
ణెయౌలింథి. ఆసఽతేాలఔు ఎలాింట ఙెయౌాింర జయఔధే యక్షణ భినేతి  వయఔు చికితూ కయవచలనఽ ను ింథేిందఽఔు నఖదఽ యళత
లేవ యలు ఔయౌయోౄ ింథి. నౄభాథరయవ ఙేమాయౌూిందలాా ఒ ధృట్వర్ె ఆసఽతి ాని సింాథిించి, నౄభా యవజువరగ తన ఆభోఖ
కయవునఽ సభభిించడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమానికి నౄభా సింస యలు ఔయౌసఽౄింథి. ాయేయత నతౄ ిం
కోసిం అథి ధృట్వర్ె సింస ఔు ధేయవగ డఫ ో ఙెయౌాసౄ ఽింథి. అబనటకీ, నౄభాథరయవ నులల఼ భినేతేలనఽ థరటన తభుత
నేగియౌన నణరౄనిై, నులల఼ నిఫింధనల ాకయిం నౄభా సింస ఙెయౌాించనవసయిం లాని కయవచలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.

4. థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరటర్ (TPA)
ఆభోఖ నౄభాలల ఙోటల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభింగ థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరటర్ లాథర ట.న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽచ.
ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్లనఽ నియుళించడింకోసిం ాించిం నలుభూలలా లు నౄభా సింస లు సుతింతా సింస ల లేవలనఽ
యనియోగిించఽఔుింటలధరైబ. ఈ ఏజౄనీూలు ట.న.ఏలు అని నలువఫడెతేధరైబ.
పలయతథేశ్ింలల, ట.న.ఏనఽ కిింథి యషమాలణో ఔడిన ఆభోఖ లేవల యౌఔయిం కోసిం నౄభా సింస నిమనేించఽఔుింథి.:
i.

తన నౄభా నులల఼కి నిదయశనింగ ఒ ఖ భిౄింర కయవునఽ అింథిించడిం, థరనిని అసఽతి ాలల ాయేరనికి
ఉయోగిించవచఽచ.

ii. ధృట్వర్ె ఆసఽతేాలలా నఖదఽ యళత లేవనఽ అింథిించడిం
iii. కౄాబమ్ల నుాలలలింగ్
ట.న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కౄాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయవ ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింస లు నిమనేించిన సుతింతా సింస లు.
యయషీ ఖ భిౄింర కయవుల జఞభీ నఽించి నఖదఽ యళత నుాతి థిఔ లాథర భీఇింఫర్ూఫింట్ నుాతి థిఔన కౄాబమ్ల లలటల్ఫింట్
వయఔు ట.న.ఏలు ఆభోఖ నులల఼థరయవలఔు లేవలు అింథియౄ బ. థర్ు నుభీి అడి్నిలేిట
ర యా శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలటి లయవ.
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽూలు భింజూయవ ఙేల, నిమింతి ాసౄ ఽింథి. ట.న.ఏగ అయోత యదిింఙేిందఽఔు ఔనీస నలటి లఫడి, ఇతయ
నిఫింధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృ బసఽౄింథి.
కఫటి ఆభోఖ కౄాబమ్ల లేవనఽ ఇరడె ట.న.ఏలఔు నౄభా సింస లు ను యవఖ లేవలుగ అింథిసౄ ఽధరైబ. వసాలెైన
న఼ానేమింలల ఐదఽ నఽించి ఆయవ రణరనిై నుభిణోఱఔింగ యటకి అింథిసౄ ఽధరైబ.
థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరటయవా ఆసఽతేాలు, ఆభోఖ లేయ సింస లణో అవగహన ిందిం ఔుదఽయవచఔుింటలధరైబ. ధృట్వర్ె
ఆసఽతేాలలల చికితూ అిందఽఔుధే ఎవభౄైధర వకిౄకి నఖదఽ యళత లేవలు లనింఙేలా చాసఽౄధరైబ. ఆసఽతేాలణో
సభనుమిం ఙేసఽఔుింటృ, ఆభోఖ కౄాబమ్లనఽ కభయవ ఙేసౄ ా, నౄభా సింస లు, నౄభా థరయవల భధ అయ
భధవయవౄలుగ వవహభిసౄ ఽధరైబ.

5. ఆసఽతి ా
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ఒ ఆసఽతి ా అింటే భోగిని లలల నలటి లఔుని ఆభోఖ సింయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసుస త భభిమ గమాల థిన యభీ
చికితూకోసిం ఏభటల ఙేలన సింస అని అయ ిం. భిల త
 ేలఔు తఖా టి ల ఇథి యనిఔ అదికయవల థరుయ ఆసఽతి ాగ నమోదఽ
ఙేమఫడి ఉింటలింథి. నమోదఽ ఙేసఽఔునై, అయోత ఔయౌగిన యృైదఽడి యయేక్షణలల ఉింటృ, కిింద నేభపెనై యధింగ ఔనీస
అయోతల భిదికి ూభిౄగ లలఫడి ఉింటలింథి:
a) థి లక్షలఔధరై తఔుెవ జధరపల ఔయౌగిన టి ణరలలా ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాింణరలలా 15
డఔలు ఔయౌగి ఉింటలింథి;
b) ఇయయృై ధరలుఖా ింటల ని ఙేలే అయవోలెైన నభిూింగ్ లఫోింథిని ఔయౌగి ఉింటలింథి;
c) ఇయయృై ధరలుఖా ింటల ని ఙేలే అయవోలెైన యృైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి;
d) శ్సౄ ై చికితూ యదరధరలనఽ య ింతింగ ఙేటేి ిందఽఔు అనఽవరగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్స
తిబయటర్నఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.;
e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయవులనఽ నియుళసఽౄింథి. నౄభా ఔింనలనీ అదికభిఔ లఫోింథికి యటని అింథేలా ఙేసౄ ఽింథి.

6. యృైదఽలు
ఒ యృైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ింలలని ఏ భయౖిరనికి ఙెింథిన యృైద భిండయౌ నఽించబధర ఒ ఙెలా ుఫలటల భిజిలేిరషన్సనఽ ఔయౌగి
ఉింటలయవ. తథరుభ థరని భిదికి లలఫడి యృైద వితి ౄ ని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ. తన లెైలలనఽూ యసౄ ితి , యఙరయణ
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళసఽౄింటలయవ. అబనటకీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయవగ కభదనీ, లాథర యభి సనిైళత
ఔుటలింఫ సబ డె కభదధే నిఫింధననఽ యదిింఙే లేుచి నౄభా ఔింనలనీలఔు ఉింటలింథి .

7. అయోత ఔయౌగిన నయవూ
అయోత ఔయౌగిన నయవూ అింటే నభిూింగ్ కౌనిూల్ ఆఫ్ ఇిండిమా లాథర పలయతథేశ్ింలలని ఏ భషిరింలలని నభిూింగ్ కౌనిూల్
నఽించబధర ఙెలా ుఫలటల భిజిలేిరషన్సనఽ ఔయౌగి ఉిండడిం.

8. అయ వింతఫైన భభిమ అవసయఫైన కయవచలు
ఔ నిభైెయత పౌగోయఔ ాథేశ్ింలల ఔ నిభైెయత యదికి చికితూ కోసిం సభినుో తేిందని పలయింఙే కయవచల భియౘయిం కోసిం నులల఼
అింథిసౄ ఽనైిందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల ఎరడా ఈ నిఫింధన ఉింటలింథి.
యదికి చికితూ అింథిింఙేిందఽఔు యృైదయింగ అవసయఫైనయగ అబయ కయవచల యదరయణ నియుచనిం అథి జభిగై నుాింతింలల
అథే యఔఫైన చికితూఔు అబయ యదరయణ చరభీెల యబని నేించదని, ఎలాింట నౄభా లాఔుింటే ఙేమని చరభీెలనఽ అథి ఔయౌగి
ఉిండదని ఙెఫ ణోింథి.
లేవలు, సయపభలఔు చరభీెలుగ అయ వింతఫైన చరభీెలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄింథి. ఇయ అసుస త/తగియౌన గమిం
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభిేషీ లేయ సింస ఔు నుాభాణఔ చరభీెలుగ ఉిండడఫే కఔ, కైయఔఫైన, కై
యౄింలలని లేవలకోసిం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ింలల అభలు ఙేలే చరభీెలఔు అనఽఖ ణింగ ఉింటలబ.
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ఈ నిఫింధన లేయ సింస నృలుాల నణరౄనిై నలించనివుఔుిండర యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. అింణేకఔ యదరయణ యధఽలఔు చికితూ
కోసిం తఔుెవ కయవచలఔు ఙేలేిందఽఔు ఫదఽలు కభీథెైన ఆసఽతేాలఔు యృళ్ుడిం నఽించి నౄభాథరయవనఽ అడెుఔుింటలింథి.

9. కౄాబమ్ ధనటీసఽ
ాతి  నౄభా నులల఼ కౄాబమ్ ఖ భిించి యృింటధే సభాఙరయిం అింథిింఙరలని, దయౄయేజు సభయణఔు నిభిేషీ కల భినేతేలనఽ
సాచిసఽౄింథి. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలల, యనియోఖథరయవ నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై కోయవఔుధే క్షింలల ఆసఽతి ాలల
ఙేయఔ భ ింథే సభాఙరయిం అింథిించఫడెణరబ. అబనటకీ , భీఇింఫర్ూఫింట్ కౄాబమ్ల యషమింలల కొనిై సిందభౌలలా
నౄభాదయవ కౄాబమ్ ఖ భిించి నౄభాసింస లఔు సభాఙరయిం అింథిింఙరలధే యషమానిై టి ించఽకోఔుిండర లు భోజులు/ధృలలు
ఖడచిన తభుత దయౄయేజులనఽ సభభియౄయవ. నృలుాల సభయణలల జఞిం నృలుాల నణరౄనిై నలించడరనికి,
నౄభాథరయవ/ఆసఽతి ా తథితభల మోయలఔు థరభి తీమవచఽచ. కౄాబమ్ల కోసిం సభౄైన సదఽనుమాలనఽ ఙేమడిం నఽించి
ఔడర ఇథి ాపలయతిం ఙేసౄ ఽింథి. కఫటి నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ కౄాబమ్ల సతుయ సభాఙరయింకోసిం తి ౄ డి
ఙేసౄ ఽింటలబ. కౄాబమ్ దయౄయేజు సభయణఔు కల భినేతి ని యదరయణింగ డిరచర్ె ణేథీ నఽించి 15 భోజులుగ
నియృ బయౄయవ. ఇథి కౄాబమ్లనఽ తుభితఖతి న, కచిచతఫైన భీతి లల నియేథిింఙేిందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄింథి. అింణేకఔ
అవసయఫైణే దభరౄలు ఙేటేి ిందఽఔు ఔడర నౄభా సింస ఔు యలు ఔయౌసఽౄింథి.
నిభీృత వవదిని థరటన తభుత కౄాబమ్ సభాఙరయిం/తా సభయణ జభిగై క్షింలల థరనికి ళేతేఫదే ఫైన కయణభ ింటే
భియౕయౌింఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకలు సాచిసఽౄధరైబ.

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు
వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లలల, కౄాబమ్ యళత నులల఼థరయవఔు ఏథో యౄింలల నుోా ణరూహఔిం ఇఙేచిందఽఔు, ఒ సదఽనుమిం
యదరయణింగ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ధరలుఖ నియింతయ, కౄాబమ్ యళత నులల఼ కలాల భ గిింరలల ఆభోఖ భీక్షల
వమానిై తి భికి ఙెయౌాించడరనికి నులల఼లు యౌఔయిం ఔయౌసఽౄధరైబ. ఇయ యదరయణింగ అింతఔుభ ిందఽ భూడేళ్ు కలింలల
నౄభా ఙేలన సఖటల య భ ్లల 1రతింగ భినేతిం ఙేమఫడిింథి.

11. ఔుభ లాటవ్ ఫో నస్క
కౄాబమ్ యళత నులల఼థరయవనఽ నుోా తూళించడరనికి ాతి  కౄాబమ్ యళత ఏడరథికి నౄభా ఙేలన య భ ్నలై ఔుభ లాటవ్
ఫో నస్కనఽ అింథిించడరనిై భభో యౄింగ ఎించఽఔుింథి. అింటే, నౄభా ఙేలన య భ ్ రనయవదే యణ సభమింలల ఒ లయ
రతిం (ఉథరహయణఔు ఏటల ఐదఽ రతిం) ఫేయ నలయవఖ తేిందని అయ ిం. థి కౄాబమ్ యళత రనయవదే యణలఔు ఖభిషీింగ
50రతిం ఫేయ అనఽభతి ించఫడెతేింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణరౄనికి న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాయౄ యవ.
ఎఔుెవ యక్షణనఽ అింథియౄ యవ.
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయిం, సించిత ఫో నస్కనఽ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల నుాతి థిఔన ూచీనలై భాతాఫే
అింథిించవచఽచ. ాయోజన నులల఼లనలై (న.ఏ నులల఼లు నేనయౘబించి) ఎింత భాతాభూ కదఽ. సించిత ఫో నస్క నితీయవ
నుాలలఔిస్కలల, నులల఼ దయౄయేజులల సయవయింగ నేభపెనఫడరయౌ. అింణేకఔ, ఒ కౄాబమ్నఽ ఒ నిభిేషీ సింవతూయింలల ఙేలేౄ,
నుానౄ ించిన భైటలలలధే సించిత ఫో నస్క తగిాించఫడెతేింథి.

ఉథరహయణ
యౄ. ఐదఽ యేల న఼నే
ా మింణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల఼ తీసఽఔుధరైడె. నదట ఏడరథి ఎలాింట కౄాబమ్
ఙేమఔుింటే భౄిండో ఏడరథిలల అింణే న఼ానేమిం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయౌాసౄ ఽనైటకీ, అతని నౄభా నతౄ ిం యౄ.
3.15 లక్షలఔు నలయవఖ తేింథి. (అింతఔుభ ిందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతిం ఎఔుెవ) ఇథి థేళ్ు కౄాబమ్ యళత
రనయవదే యణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యృళ్ాఖలదఽ.
12. భాలుస్క/ ఫో నస్క
కౄాబమ్లు లాఔుిండర ఆభోఖ నులల఼ని నిలఫటలికోవడిం కోసిం నుోా ణరూహభింథిసౄ ఽనై భీతి లలధే,

భాలుస్క అధే భభో

ాణరభాైమ భాయా ిం ఔడర ఉింథి. ఒ నులల఼ కిింద కౄాబమ్లు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటే, భాలుస్క అధే న఼ానేమిం
లలడిింగ్నఽ రనయవదే యణ సభమింలల వసాలు ఙేయౄ యవ.
ఆభోఖ నులల఼ అధేథి యభాజిఔ ాయోజన నులల఼ కవడింణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లనలై ఇటవయఔు భాలుస్క వసాలు
ఙేమఫడలాదఽ.
అబనటకీ, ఫిింద నులల఼ల యషమింలల భాలస్క అధేథరనిని అయ వింతఫైన భినేతేలలా కౄాబమ్ నిషతి ౄ ని
నిలఫటలికోవడిం కోసిం తగినింత నతౄ న఼ానేమింనఽ లలడ్స ఙేలే భాయా ింలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. భభోయృైర
న఼ానేమిం ధయలల భించి అనఽబవిం ఏయడిణే న఼ానేమిం భైట్లల తగిాింర ఫో నస్క యౄింలల అనఽభతి ించఫడెతేింథి.

13. కౄాబమ్ తగిాింర ఉిండదఽ
నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఫో నస్కఔు ఫదఽలు ాతి  కౄాబమ్ యళత సింవతూభనికి న఼ానేమింలల తగిాింర కోసిం కొనిై
ఉతతే
ౄ లు అింథిసౄ ఽధరైబ.

14. సహ-ఙెయౌాింర
సహ-ఙెయౌాింర అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల఼ కిింద ాతి  కౄాబమ్లలని కొింత పలగనిై నౄభాథరయవ బభిించడిం అధే పలవన. ఇయ
ఉతతి ౄ ఆదరయింగ నియోింధఫైనయ కవచఽచ లాథర సుచిిందఫైనయ కవచఽచ. సహ-ఙెయౌాింర అనవసయింగ ఆసఽతి ాలల
ఙేయడిం నఽించి నౄభాథరయవనఽ నియభిించడిం లాింట కొనిై ఔరభయక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄింథి.
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సహ-పలఖయుభిం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత య భ ్ కఖలదఽ. లాథర అథి అనఽభతి ించిన కౄాబమ్ నతౄ ింలల ఒ
రతిం కవచఽచ. భాభౄెట్లలని కొనిై ఉతతే
ౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికితూలు లాింట నిభిేషీ యధఽలఔు లాథర యదరయణింగ ఙేలే శ్సౄ ై
చికితూలు, లాథర ఒ నిభిేషీ వమసఽ థరటన యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయౌాింర నిఫింధనలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.

15. తగిాింర/నేఖ లు
ఆభోఖ నులల఼లలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి నౄభా సింస కౄాబమ్ ఙెయౌాించడరనికి భ ిందఽగ నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙరయౌూన
నిభీృత య భ ్ అని ఙెవచఽచ. అింటే ఒ నులల఼లల తగిాింర యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథరయవ భ ిందఽగ ాతి  నౄభా
నషిిం ఙెయౌాింరలలనా భ ిందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయౌాయౄ యవ. థీనిని భభిింత యవభిింఙరలింటే, కౄాబమ్ యౄ. 80యేలు అబణే,
నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ిందఽగ యౄ. థియేలు బభిింఙరయౌ. నౄభా సింస యౄ. 70యేలు ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
తగిాింర ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసతి ా నఖదఽ నులల఼లలల నౄభా సింస ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయౌాింఙే భ ిందఽ వభిౄింఙే
నిభిేషీ భోజులు/ఖింటల సింకగ ఔడర ఉిండవచఽచ.

16. ఖథి అథెె ఆింక్షలు
ఒ కౄాబమ్ సింబయించినరడె నౄభా ఙేలన య ఫే్ ఙెయౌాించఖల ఖభిషీ నతౄ ింగ ఉిండేలా లు ఉతతే
ౄ లు ఫళయింఖ
భాభౄెటా ఉిండగ, నౄభా ఙేలన య భ ్ణో థరనిని భ డినలటిడిం థరుయ నౄభాథరయవ ఎించఽఔుధే అవకశ్ింనలై ధేడె లు
ఉతతే
ౄ లు ఆింక్షలు అభలు ఙేసౄ ఽధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిించి ఆసఽతి ాలలని అనిై కయవచలు ఉింటలమని అనఽబవిం
ఙెఫ ణోింథి. ఎఔుెవ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉిండడిం వలా అనిై కయవచల దఽెలు థరనికి తఖా టేి ఎఔుెవగ ఉింటలబ. కఫటి ,
నౄభా ఙేలన నతౄ ింలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భినేతి గ యదిింఙే నులల఼లల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. యృబని
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ింథే హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ. థీనిై ఫటి కభీథెైన ఆసఽతేాలలల యలాసవింతఫైన చికితూ
ను ిందగోభిణే, నులల఼ని ఔడర తగినింత న఼ానేమిం ఙెయౌాించి, ఎఔుెవ నణరౄలఔు కొనఽగోలు ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.

17. రనయవదే యణ నిఫింధన
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల రనయవదే యణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయా దయశకలు ఆభోఖ నులల఼లనఽ జీయతకలిం నుటల
తనిసభిగ రనయవదే భిింఙేలా ఙేసౄ ఽింథి. నౄభా ను ిందడిం లాథర థరనికి సింఫిందిించిన తదనింతయ ాయోజధరలనఽ
ను భిందడింలల మోసూభితిం లాథర తరథో వ టి ించడిం లాథర నౄభాథరయవ (లాథర ఆమన తయరన) ఫథిభిింర ఉింటే ఆ
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔింనలనీ రనయవదే యణనఽ తి యసెభిించవచఽచ.

18. నిఫింధన యదఽె
యదఽె నిఫింధననఽ ఔడర నిమింతాణ చటలిలు, నుాభాణకీఔభిింఙరబ. నౄభా థరయవ తభనఽ తరథో వ టి ింఙరయని మోసిం
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమటనలటిలాదని, సహకయిం అింథిించడిం లాదధే కయణరలణో నౄభా ఔింనలనీ ఏ
సభమింలల అబధర నులల఼ని యదఽె ఙేమవచఽచ.
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చివయగ ణెయౌలన చియవధరభాలల నౄభాథరయవఔు అకైలెడ్సె ఫింట్ణో ఔడిన భిజిషిర్ నుో సఽిలల ఔనీసిం థిళేనఽ భోజుల
సభమింణో భతూయుఔఫైన ధనటీసఽ కయయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా సింస నులల఼ని యదఽె ఙేలేౄ నులల఼ కిింద ఎలాింట
కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాించఔుింటే, ఖడెవర తీయని నౄభా కలానికి సభింగ చివభి న఼ానేమింఔు తఖా టి ల కొింత నణరౄనిై ఔింనలనీ
తి భిగి ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
నౄభా ఙేలన వకిౄ థరుభ యదఽె జభిగిణే, తఔుెవ కల వవది ధయలణో న఼ానేమిం తి భిగి ఙెయౌాించఫడెతేింథి. అింటే నౄభా
ఙేలన వకిౄ నుోా భైటల ఔధరై తఔుెవ రతింణో న఼ానేమిం భీపిండ్సనఽ ను ిందఽణరయవ. కౄాబమ్ ఙేల ఉింటే, భీపిండ్స ఙెయౌాించఫడదఽ.

19. లేుఙరి సనైక్షా కలిం
ఒ యనియోఖథరయవ ఒ కొతౄ నౄభా నులల఼ని కొని, నులల఼ దయౄయేజునఽ ల఼ుఔభిించిన తభుత ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ,
నిఫింధనలు లావని ణెలుసఽఔుింటే, ఆమన భ ిందఽనై భాభాలానేట?
ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమింతాణలలా ఒ యనియోఖథరయవ ళత యౌఔభనిై యౄను ింథిించిింథి.
యనియోఖథరయవ థరనిని తి భిగి ఇచిచ, కిింథి నిఫింధనలఔు తఖా టి ల తి భిగి ఙెయౌాింరనఽ అిందఽకోవచఽచ:
1. ఇథి జీయత నౄభా నులల఼లఔు, ఔనీసిం ఔ ఏడరథి కలభినేతి  ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు భాతాఫే
వభిౄసౄ ఽింథి.
2. యనియోఖథరయవ ఈ హఔుెనఽ నులల఼ దయౄయేజు ల఼ుఔభిించిన 15 భోజుల లలర ఉయోగిించఽకోవచఽచ.
3. థీనిని నౄభా సింస ఔు ఆమన భతూయుఔింగ ణెలనుయౌూ ఉింటలింథి.
4. నులల఼నలై ఎలాింట కౄాబమ్ ఙేమఔ నుో ణే భాతాఫే న఼ానేమిం భీపిండ్స అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. థీనిని సయవెఫలటల
ఙేయౄ యవ.
a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖా టి ల సభ చితఫైన భిస్కె న఼ానేమిం
b) యృైద భీక్షలనలై నౄభాసింస ఔు అబయ కయవచలు భభిమ
c) యిింర డాటీ చరభీెలు

20. రనయవదే యణఔు ఔయవణ కలిం
నౄభా కొనయగిింరనఽ నియుళించడిం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల ఒ భ కఫైన అింశ్ింగ నిలుయోౄ ింథి. నులల఼లు
ఎలాింట యభభిం లాఔుిండర రనయవదే భిించఫడిణే నులల఼ కిింద ాయోజధరలు నియుళించఫడెతేనైిందఽన, సకలింలల
రనయవదే భిించడిం అధేథి అతింత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉింట ింథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయా దయశకల ాకయిం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల రనయవదే యణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలిం
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
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ఇథివయఔట నౄభానఽ ఖడెవర ణేథీనఽించి 30 భోజులలార రనయవదే భిలేౄ కొనయగిింర ాయోజధరలనీై నియుళించఫడెణరబ.
యభభ కలింలల ఏథేని కౄాబమ్లు ఉింటే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవర.
వకిౄఖత ఉతతే
ౄ లనలై ఆదరయడి రనయవదే యణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయవణ కలానిై భింజూయవ ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి
తీసఽకోవచఽచ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ భౄఖ లాషన్సూ అిండ్స ళెల్ౄ ఇనాూభౄన్సూ యిిండరభౄు డజైషన్స కిింద నలైనఽనై కీలఔ నిఫింధనలు,
నియుచధరలు, నేనయౘబింరలలల ఎఔుెవ పలఖిం ాభాణీఔభిించఫడెణరబ. యటని చాల , ఎటఔరడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ
జఞబా ఙేలన భాయా దయశకలు, ఉతౄ యవులనలై తభింత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిించఽకోయలని యథరయవలఔు
సాచిించఫడెణోింథి.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయిం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల రనయవదే యణ కోసిం________ ఔయవణ కలిం
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
I.

థిళేనఽ భోజులు

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

యభింశ్ిం
a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ అధేథి ఊళించని భీతి లల హఠతే
ౄ గ ాభాదిం జభిగి/అసుస తఔు ఖ భౄై ఆసఽతి ా నులు
కయయౌూ వఙేచ భిల త
 ేలలా నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అింథిసౄ ఽింథి.
b) ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ఆ నులల఼ కిింద యక్షణ ను ింథే యభి సింక నుాతి థిఔన వకిౄఖత నులల఼, ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్
నులల఼, ఫిింద నులల఼గ వభీాఔభిించవచఽచ.
c) ఆసఽతి ా కయవచల నులల఼ లాథర ఫడీకా ౄమమ్ అసుస త/ాభాదిం సభమింలల అబయ ఆసఽతి ా కయవచలనఽ తి భిగి
ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
d) ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ భ ిందఽ కయవచలు అింటే ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ిందఽ (యదరయణింగ 30 భోజులు)
వయఔు అబయ యృైద కయవచలు అని ఙెవచఽచ. కౄాబమ్లల పలఖింగ థీనిని భిఖణయౄయవ.
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e) ఆసఽతి ా నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలు అింటే ఆసఽతి ా నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కొనిై భోజుల
(యదరయణింగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యృైద కయవచలు అని ఙెవచఽచ. కౄాబమ్లల పలఖింగ థీనిని భిఖణయౄయవ.
f)

ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నులల఼లల, జీయత పలఖయునే, ఆదరయడిన నలాలు, తయౌా దిండెాలు ఔుటలింఫిం నణరౄనికి కై
నతౄ ింగ నౄభాయ భ ్నఽ అింథిసౄ ఽింథి.

g) ఆసఽతి ాలల ఙేభిన కోె భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత య భ ్నఽ ఒ ఆసఽతి ా భోజుయభీ నఖదఽ నులల఼
అింథిసౄ ఽింథి.
h) తీవా అసుస త నులల఼ అధేథి తీవా అసుస త అని నయౌఙే నిభిేషీ యది నిభేయణనలై పలభీ నణరౄనిై ఙెయౌాింఙేిందఽఔు యలు
ఔయౌింఙే తీవా అసుస త నులల఼.
i)

ఎఔుెవ తగిాింర లాథర టలప్ యక్షణలు నిభిేషీింగ ఎించఽఔునై ఒ నణరౄనికి (ాయేశ్ిం లాథర తగిాించఖయౌగినథి అని
అింటలయవ) నేించి నౄభా ఙేలన ఎఔుెవ య భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి.

j)

లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినింత యక్షణ ఔయౌించడింణో నుటల నౄభా సింస తన నులల఼కి సభౄైన
ధయనఽ నియృ బించడింలలనా సయౘమడెతేింథి.

k) ఊళించని ాభాథరలు ఎదఽభౄైనరడె భయణిం భభిమ అింఖయృైఔలిం ాయోజధరల యౄింలల ఒ వకిౄఖత ాభాద
(PA) యక్షణ భియౘభనిై అింథిసౄ ఽింథి.

l)

అవరట్ నేషింట్ యక్షణలు దింత చికితూలు, దిఱి సింయక్షణ కయవచలు, యదరయణ యృైద భీక్షలు లాింట ఆసఽతి ాలల
ఙేభయౌూన అవసయిం లాని యటకి అబయ యృైద కయవచలనఽ అింథియౄ బ.

m) ఒ ఫిింద నులల఼ని ఒ సింస , ఒ సింగిం, ఒ ఫలింఔు కౄడ
ర ిట్ కయవు యపలఖింలాింట ఒ ఫిింద మజభాని తీసఽఔుింటలయవ.
ఇిందఽలల ఒ ఏఔ నులల఼ అధేథి వఔుౄల ఫిిందిం నణరౄనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి.
n) కభపభైట్ ఫ్ోా టర్ లాథర ఫపర్ యక్షణ నతౄ ిం నౄభా ఙేలన ఔుటలింఫ నణరౄనికి నేించిన అదిఔ కయవచలనఽ బభిించడింలల
సయౘమడెతేింథి.
o) యథేయౕ ఫడీకా ౄబమ్ / ామాణ నులల఼లు యథేరలలా ఉింటలనై సభమింలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి ఖ భౄైధర,
అసుస త ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి.
p) కభపభైట్ ఼ాకౄుింట్ టలాయృలర్ూ నుాన్స అధేథి ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఇిందఽలల పలయతథేశ్ిం ఫమట తయచా ామాణరలు
యగిింఙే తన కయ నియుహఔుల కోసిం ఒ కభపభైట్ సింస వకిౄఖత నులల఼లనఽ తీసఽఔుింటలింథి.
q) ాణేకిించి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖిందయగోమానిై నియభిింఙేిందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిింఙే అధేఔ థరలనఽ
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణకీఔభిించిింథి.
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
ఆసఽతి ాలల ఙేయఔ భ ిందఽ కయవచల కోసిం యక్షణ కల వవది కోె నౄభా సింస నఽ ఫటి భాయవతేింటలింథి. థరనిని
నులల఼లల నియుచిసఽౄధరైయవ. అతింత యదరయణ యక్షణగ ఆసఽతి ాలల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ిందఽ కలభింటే
సభినుో తేింథి.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ I.

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయిం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల రనయవదే యణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలిం
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఆసఽతి ా కయవచల నులల఼కి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథి?
I.

ఆసఽతి ా కయవచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవుఫడెతేింథి.

II. ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతి ా నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలఔు యక్షణ ఇవుఫడెతేింథి.
III. ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతి ా నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలఔు యక్షణ ఇవుఫడెతేింథి కఫటి
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుో ణే ఔుటలింఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄ ిం ఙెయౌాించఫడెతేింథి.
IV. నదట ఏడరథి నఽించి ఆసఽతి ా కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌించఫడెతేింథి. నదట ఏడరథి ఎలాింట కౄాబమ్లు
జయఔుింటే భౄిండో ఏడరథి నఽించి ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతి ా నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలఔు
యక్షణ ఔయౌించఫడెణరబ.

ాశ్ై 2
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కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథో ఖ భిౄించిండి?
I.

భోగలణో వవహభిింఙే ఆభోఖ నౄభా

II. భయణింణో వవహభిింఙే ఆభోఖ నౄభా
III. భోఖిం, భయణరలు భౄిండిింటణో వవహభిింఙే ఆభోఖ నౄభా
IV. భోఖిం లాథర భయణింలలల భౄిండిింటకీ సింఫిందిించని థరనిణో వవహభిింఙే ఆభోఖ నౄభా
ాశ్ై 3
ఆభోఖ నౄభాలల అింథిసౄ ఽనై నఖదఽ యళత లేవఔు సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా ఏథి సభౄైింథి?
I.

ఇథి పౌతి ఔఫైన ఔభౄనీూ ధనటా ఫటలుడరనఽ తగిాించి, ఙెటానఽ కనుడవచచధే భీతి లల ఎలకి నిక్ ఙెయౌాింరలనఽ
నుోా తూళించడరనికి నౄభా ఔింనలనీలు నుాయింనించిన భవయణ ళత చచదన ఉదభిం.

II. ాణేఔ థఔిం కిింద నౄభా ఔింనలనీకి ాబ తుిం ఙెయౌాింర జయవరతేనైిందఽన నౄభాథరయవఔు ఉచిత కయవచణో లేవ
అింథిించఫడెతేింథి కనీ ఎలాింట నఖదఽ ఙెయౌాించఫడదఽ.
III. నౄభా ఔింనలనీ నఖదఽనఽ ఆమోథిించనిందఽన ఙెయౌాింరలనీై ఇింటభౄైట్ ఫలింకిింగ్ థరుభ లాథర కయవుల థరుభ భాతాఫే
జయవఫడెతేింథి.
IV. నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ. నౄభా ఔింనలనీ ధేయవగ ఆసఽతి ాకి నృలుా ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
ాశ్ై 4
ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేాలఔు సింఫిందిించి PPN యొఔె సభౄైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄించిండి.
I.

నృా క్ నలాపర్ు ధృట్వర్ె

II. నలాపర్ు నుా యృైడర్ ధృట్వర్ె
III. నృా క్ నలైయేట్ ధృట్వర్ె
IV. నుా యృైడర్ నలాపభౄనిిమల్ ధృట్వర్ె

ాశ్ై 5
కిింథి యటలల ఏ ాఔటన సభౄైింథో ఖ భిౄించిండి?
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I.

తన ఉథో ఖ ల కోసిం ఒ సింస ఫిింద నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ.

II. తన యనియోఖథరయవల కోసిం ఒ ఫలింఔు ఫిింద నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ.
III. ఒ దఽకణథరయవ తన యనియోఖథరయవల కోసిం ఫిింద నులల఼ని తీసఽకోవచఽచ.
IV. ఉథో ఖ ల ఔుటలింఫ సబ లనఽ ఙేయచడరనికి తన ఉథో ఖ లకోసిం సింస ఒ ఫిింద నులల఼ని యసౄ భిించవచఽచ.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ II.
ఆసఽతి ా కయవచల నులల఼లల, ఆసఽతి ాలల ఉిండడింణే నుటల ఆసఽతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి 
కయవచలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌించఫడెణరబ.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ I.
ఆభోఖ నౄభా భోగనికి (యది సింగటన భైటల)ఔు సింఫిందిించినథి.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ IV.
నఖదఽ యళత లేవ కిింద నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ. నౄభా ఔింనలనీ ధేయవగ ఆసఽతి ాకి నృలుాలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ II.
PPN అింటే నలాపర్ు ను ా యృైడర్ ధృట్వర్ె.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ III.

ాఔటనలు I, II భభిమ IV సభౄైనయే. తన యనియోఖథరయవలఔు దఽకణథరయవడె ఫిింద నౄభా తీసఽకోయవ కఫటి
ాఔటన III తర.

440

అదరమిం 20
ఆభోఖ నౄభాలల అిండర్ భౄైటింగ్
అదరమిం ఉనుో థరఘతిం
ఈ అదరమిం ఆభోఖ నౄభాలల అిండర్ భౄైటింగ్ ఖ భిించి నైఔు సభఖర భిజా ఞధరనిై అింథిించడరనిై లక్షింగ
నలటి లఔుింథి. ఏ యఔఫైన నౄభాలలధృైధర ూచీడడిం ఙరలా భ కఫైన అింశ్ిం. నౄభా నులల఼ జఞభీలల ఇథి కీలఔ
నుతా వళసఽౄింథి. అిండర్ భౄైటింగ్ కి సింఫిందిించిన నుాథనేఔ సాణరాలు, యధధరలు, దే తేలు, ాకమ
ిర నలై ఈ
అదరమిం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄింథి. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ అిండర్ భౄైటింగ్ ఔు సింఫిందిించి ఔడర ఇథి
నైఔు భిజా ఞనిం ఔయౌసఽౄింథి.

అధమన పయౌణరలు

A. అిండభౄైూటింగ్అింటేఏనేట?
B. అిండభౄైూటింగ్ – నుాథనేఔపలవనలు
C. లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔె ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలు
E. అిండభౄైూటింఖ ెసింఫిందిించిభ్యౌఔసాణరాలు, యధధరలు
F.

అిండభౄైూటింఖ్రకిరమ

G. ఇఖూ
ర నలోల్ౄఇనాూూభౄన్సూ
H. ఒవభీూస్క టలాయృల్ ఇనాూభౄన్సూ ిందిం
I.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ిందిం

ఈ అదరమిం చథియన తభుత, నైయవ ఏిం ఙేమఖలఖ ణరయింటే:
a) అిండర్ భౄైటింగ్ అింటే ఏనేట యవభిించఖలుఖ ణరయవ.
b) అిండర్ భౄైటింగ్ ఔు సింఫిందిించిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృించఖలుఖ ణరయవ
c) అిండర్ భౄైటయవా అనఽసభిింఙే సాణరాలనఽ, ఉయోగిింఙే యయధ యధధరలనఽ యవభిించఖలుఖ ణరయవ
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼ల అిండర్ భౄైటింగ్ సింూయృ ాకిరమనఽ ఫచఽచకోఖలుఖ ణరయవ
e) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ నులల఼లనఽ ఎలా అిండర్ భౄైట్ ఙేయౄ భో చభిచించఖలుఖ ణరయవ
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ఈ గటలినిై భియౕయౌించిండి
యఫ్టి యేర్ ఇింజనీర్ గ నిఙేసౄ ఽనై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ తీసఽకోయలని
నియృ బించఽఔుధరైయవ. ఆమధొఔ నౄభా ఔింనలనీకి యృమాుయవ. యయవ ఔ ాతి నుదన నూభనిై ఆమన ఙేతి కిఙరచయవ.
థరనిలలని అధేఔ యకల ాశ్ైలఔు ఆమన జయఫ ఇయుయౌూ ఉింథి. అయ ఆమన థేహథరయవఢిం, ఆభోఖిం,
భానలఔ ఆభోఖిం, భ ిందఽ నఽించి ఉనై జఫ ోలు,

ఔుటలింఫ ఆభోఖ చభితా, అలయటల
ా వగౄైభలఔు

సింఫిందిించిన ాశ్ైలు.
భనీశ్ నఽించి ఈ ాతి నుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడర యయవ ఆమననఽ ఇింక అధేఔ ణరాలు కోభయవ.
ఐడెింటట, వమసఽ, చియవధరభాల నియౄణ ణరాలనఽ, భ నఽట యృైద భికయవులనఽ సభభిింఙరలని కోభయవ.
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యృైద భీక్షలు ఙేబించఽకోయయౌూింథిగ ఔడర యయవ ఆమననఽ కోభయవ. ఇథి
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలింథి.
తనని ణరనఽ ఆభోఖవింతేనిగ, చఔెని ఆథరమ యబ ఔయౌగిన వకిౄగ సింపలయించఽఔుధే భనీశ్ తన యషమింలల,
నౄభా ఔింనలనీ అటలవింట కొలాా ట ఙరింణరడె ాకిరమనఽ ఎిందఽఔు అనఽసభియౄ ో ింథో ణెయౌమఔ ఆశ్చయనుో మాయవ. ఈ
లాింఛధరలనీై ూయౄ మాఔ, నౄభా ఔింనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄ నుో టల ఉనైటల
ా యృైద భీక్షలలల
ణేయౌిందని, ఇయ తదనింతయ కలింలల ఆమనఔు ఖ ిండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ నలించవచచని ణెయౌమజైలింథి.
యయవ ఆమనఔు నులల఼ ఇవుజూనుయవ కనీ, ళెచఽచ న఼ానేమిం కోభయవ. ఆ నతౄ ిం తన నేతేాడె
ఙెయౌాించినథరనిఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండడింణో సదయవ నులల఼ తీసఽఔుధేిందఽఔు భనీశ్ తి యసెభిింఙరయవ.
ఇఔెడ, సదయవ నౄభా ఔింనలనీ, థరని అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమలల పలఖింగ ఈ చయలనఽ అనఽసభియౄ ో ింథి. నషి ాభాద
యక్షణ ఔయౌసఽౄనైరడె, నౄభాసింస ఆ భిస్కె లనఽ సఔరభింగ భథిింర ఙేమాయౌ.

సళేతేఔఫైన భీతి లల

లాపలనిై ఖడిింఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిింర ఙేమఔనుో ణే, తభుత సదయవ వకిౄ కౄాబమ్ ఙేలేౄ, ఔింనలనీకి
అథి నషిింగ భిణనేసఽౄింథి. నలైగ, నౄభా సింస లు నౄభా ఙేలన యయిందభి తయపరన న఼ానేమింలనఽ వసాలు
ఙేయౄ బ. యయవ ఆ నణరౄలణో ఔ టా సి ఽ భాథిభిగ వవహభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
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A. అిండర్ భౄైటింగ్ అింటే ఏనేట?
1. అిండర్ భౄైటింగ్
నౄభా నిదికి యటలా ఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషతి ౄ లల తగినింత న఼ానేమిం ఙెయౌాించఖల వఔుౄలకి నౄభా
సదఽనుమిం ఔయౌించడరనికి నౄభా ఔింనలనీలు ామతి ైయౄబ. ాతి నుదఔుని నఽించి ఇలా సభాఙరభనిై లేఔభిించి,
అతని నఽించి భిస్కె ఏ ఫేయఔు ఉిండఖలథో యరలాఱింఙే ాకమ
ిర నఽ అిండర్ భౄైటింగ్ అింటలయవ. ఈ ాకమ
ిర
థరుభ
లేఔభిించిన సభాఙరభనిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని, ఆ ాతి నుదఔునికి నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌింఙరలల లాథో యయవ
నియృ బయౄయవ. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌింఙరలని నియృ బలేౄ , యయవ కొనిై షయతేలనఽ, నిఫింధనలనఽ
యదిించడఫే కఔ ఎింత న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙరలల ఔడర నిభైెయయౄయవ. అటలవింట భిస్కె తీసఽఔుింటలనైిందఽఔు
సళేతేఔఫైన భీతి లల లాపలనిై ఖడిించఖలభా లాథర అని చాసఽఔుింటలయవ.
ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని ఉింటలింథి. ఇఔెడ, అధరభోఖిం అింటే, ఔ వకిౄ అధరభోఖిం
నులవడరనికి లాథర భోఖఖరసౄ ఽడవడరనికి ఉనై భిస్కె, యటకి చికితూ ఙేబించఽకోవడిం లాథర ఆసతి ాలల ఙేయడింగ
నియుచిించఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతిం ఙేసౄ ఽింథి. (యదరయణింగ వయోజనఽలలల ఔధరై
ల఼నిమర్ నుౌయవలలలధే అధరభోఖిం తలెతౄ ేతేింథి. నేతి నైభిన ఫయవవర లాథర ఫయవవర తఔుెవగ ఉిండడిం, నిభిెషి
యధఽలు లాథర అధరభోగలఔు సింఫిందిించి వఔుౄల ఖత, వయౄ భాధరల చభితా, ధాభనునిం వింట వకిౄఖత
అలయటల
ా , ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి , ాతి నుదఔుని వితి ౄ భ కింగ అథి ాభాదఔయఫైనథి కవడిం లాింట యయధ
ఇతయ ాతి ఔల అింరలు ఔడర అధరభోఖిం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలించఽతేింటలబ. వమసఽ తఔుెవగ
ఉిండడిం, ఆభోఖఔయఫైన జీవనరైయౌ వింట నిభిెషి అనఽఔల అింరల వలా వతసౄ ింగ అధరభోఖ అవకరలు
తఖా నఽఔడరవచఽచ.
నియుచనిం
భిస్కె ని సభ చితఫైన భీతి లల భథిింర ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భింజూయవ ఙేమవఙోచ
నియృ బింఙే ాకబ
ిర య అిండర్ భౄైటింగ్. ఆ యధింగ అథి భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె యృల యదరన నిభృమఔ ాకిరమ అవరతేింథి.

2. అిండర్ భౄైటింగ్ ఆవశ్ఔత
నౄభా ఔింనలనీకి అిండర్ భౄైటింగ్ యృధృైభ ఔ లాింటథి. ఎిందఽఔింటే , భిస్కె ని నియా క్షింగ ఆమోథిించిధర లాఔ
న఼ానేమింలనఽ తఖ నణరౄలలల ల఼ుఔభిించఔనుో బధర నౄభా ఔింనలనీబయ థియమా తీమవచఽచ. అలా అని, భభీ
ఆచితచి ఎింనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులల఼థరయవలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎింనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కె నఽ సభ భీతి లల
యసౄ భిింజైలే యధింగ నౄభా ఔింనలనీ నలదె నిదిని సిఱిించఽకోఔుిండర నియభిించినటల
ా అవరతేింథి. ఔనఽఔ, భిస్కె కి
యనుభనికి భధ సభౄైన సభతఔిం యదిించడిం ఙరలా భ కిం. అలా ఙేలేౄధే, ఔింనలనీ నుో టీ ఇవుడింణోఫలటల
లాపలలనఽ ఔడర సింనుథిించఖలుఖ తేింథి.
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సింఫిందిత నౄభా ఔింనలనీ ణరతి ౄ వఔత, యదరధరలు, నయౖినిై బభిించఖయౌగై యో భతల ననఽసభిించి ఈ సభతఔ
ాకమ
ిర నఽ అిండర్ భౄైటర్ నియుళయౄయవ. భిస్కె లనఽ వభీాఔభిించి, సభౄైన ధయఔు అింగీకయయోఖఫైన షయతేలనఽ
యౄను ింథిించడఫే అిండర్ భౄైటర్ ఙేమాయౌూన ని. భిస్కె ని అింగీఔభిించడభింటే , నులల఼థరయవఔు బయషతే
ౄ లల
కౄాబమ్ నఽ లలటల్ ఙేల నలడణరభని యగెనిం ఙేమడఫేనని ఇఔెడ ఖభనిించఽకోవడిం ఙరలా భ కిం.

3. అిండర్ భౄైటింగ్ – భిస్కె భథిింర
ఔ ఫిిందిం లాథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని భిస్కె నఽ ఎింనఔ ఙేసఽఔుధే ాకబ
ిర య అిండర్ భౄైటింగ్. భిస్కె
యబని ఆదరయిం ఙేసఽఔుని భిస్కె నఽ అింగీఔభిింఙరలా లాథర అింగీఔభిలేౄ ఏ ధయఔు అింగీఔభిింఙరలని అధేథి అిండర్
భౄైటర్ నియృ బయౄడె. ఎటి భిల త
 ేలలలనా అింగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతింగనఽ, సభానతు నుాతి థిఔ నైద
యగయౌ. అింటే, అలాింట ాతి  భిస్కె ని ఎలాింట క్షనుతిం లాఔుిండర సభానింగ వభీాఔభిింఙరయౌ. యదరయణింగ ఈ
వభీాఔయణనఽ నుాభాణఔ అింగీకయ ఙరయవిల థరుభ ఙేయౄ యవ. ాతి  నుాతి నిధ భిస్కె ని భిభాణరత్ఔింగ భాభిచ,
యటకి తఖా టా లగ న఼ానేమింలనఽ లెకిెయౄయవ.
అధరభోఖిం ఫలభినడే, భితేయతడే

అవకశ్ింనలై వమసఽ ాపలవిం చావచఽచకనీ, యదరయణింగ

భితేవరఔధరై ఙరలా కలిం భ ింథే అధరభోఖిం తలుర తడెతేిందని, అథి తయచఽ ఫలదిింఙే అవకరలు ఔడర
ఉధరైమని ఖ యవౄించఽఔుని తీభయౌ. అిందఽఔధే, భయణరనింతయిం ఇఙేచ థరనిఔధరై, ఆభోఖ నౄభా సదఽనుమిం
యషమింలల అిండర్ భౄైటింగ్ నిఫింధనలు, భాయా దయశఔసాణరాలు భభిింత ఔటలిథిటిింగ ఉిండడిం ఙరలా ణరభిెఔింగ
ఔనినసౄ ఽింథి.
ఉథరహయణ
భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ిండె లాథర భూతానిండరల సభసలు విథిె ఙెింథే అవకరలు ఙరలా
ఎఔుెవగ ఉధరైబ. అతనికి నుాణరనుమిం లాఔనుో బధర ఆసతి ానులబయ అవకరలు ళెచఽచ. నలైగ, నౄభా
యక్షణ ఉనై కలింలల ఆసతి ానులబయ గటనలు ఎఔుెవయయవా ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. జీయత నౄభా అిండర్ భౄైటింగ్
భాయా దయశఔసాతాిం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄ యవ భిస్కెగ భాతాఫే భిఖణించవచఽచ. అబణే, యృైద అిండర్ భౄైటింగ్
అతనిని ఎఔుెవ భిస్కెణో ఔడిన వకిౄగ పలయించవచఽచ.
లైధరనిి మల్ లాథర ఆథరమ ఆదరభిత అిండర్ భౄైటింగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ నౄభాలల యృైద యింగ లాథర ఆభోఖ యింగ
ఔనఽగపనై అింరలనలై ఎఔుెవ దిఱి నలటేి అవకశ్ిం ఉింథి. అబణే, లైధరనిి మల్ అిండర్ భౄైటింగ్ ని ఔడర నియా క్షిం
ఙేమడరనికి లాదఽ. నౄభా ఔయౌించదగిన యధింగ వడీు భయయౌ. ాతి ఔల ఎింనఔలు ఏయ లాఔుిండర
చాసఽఔుధేిందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియింతయత కొనయగైటా ల చాసఽఔుధేిందఽఔు లైధరనిి మల్ అిండర్ భౄైటింగ్
భ కిం.
4. అధరభోఖిం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతిం ఙేమఖల అింరలు
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భిస్కెని భథిింర ఙేలేటరడె అధరభోఖిం నులబయ అవకరనిై ాపలయతిం ఙేమఖల అింరలనఽ థిఖ వ నేభపెనై
యధింగ ఙరలా జఞఖరతౄగ భియౕయౌింఙరయౌ :
a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కె యబని ఫటి న఼ానేమింలనఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. ఉథరహయణఔు, యయవరలు,
ఫలలలు ఇన్స లక్షనఽా, ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ిం ఎఔుెవగ ఉింటలింథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధరభోఖ
న఼ానేమింల ఔధరై యయవరలు, ఫలలల న఼ానేమింలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు
థరటనయయవ భధఽఫేహిం వింట థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ిం, హఠతే
ౄ గ ఖ ిండె జఫ ోఔు ఖ యబయ
అవకశ్ిం లాథర అలాింటయే భభి ఏయృైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ిం ఙరలా ళెచఽచగ ఉింటలింథి
ఔనఽఔ యయవ ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమింలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ.
b) యౌింఖిం: ఖయౌదరయణ సభమింలల భళళ్లు అధరభోఖిం నులబయ అవకరలు భభిింత నలయవఖ ణరబ.
అబణే, భళళ్లఔధరై రయవషేలు ఖ ిండెనుో టలఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుెవ. అలాగై, అనుమఔయఫైన
వితి ౄ ఉథో గలలల రయవషేలు ఎఔుెవగ కొనయగై అవకశ్ిం ఉనైిందఽన ఉథో ఖ సింఫిందిత ాభాథరలఔు
భళళ్లఔధరై రయవషేలు ఎఔుెవ ఖ భికవచఽచ.
c) అలయటల
ా : ఏ యౄింలలధృైధర సభై ను గఔు, భదిం, లాథర భతే
ౄ థరభల యనియోఖిం అధరభోఖ భిస్కె నలై
ాతక్ష ాపలవిం చారతేింథి.
d) వితి ౄ : కొనిై వితి ౄ , ఉథో గలలల ాభాథరలఔు అదనర భిస్కె ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు డెైవర్, ఫలాసి ర్,
ఏయబయటర్ వింటయ. అలాగై, కొనిై ఉథో గలలా ఆభోఖయఫైన భిస్కె లు ఎఔుెవగ ఉిండవచఽచ. ఎక్ూ భై
ఫఱ఼న్స ఆభైటర్, ఆజ్డ ఫయిస్క భిశ్భ
ర కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔింథరయవలు వింటయయవ ఆ కోవలలకి వయౄయవ.
e) ఔుటలింఫ చభితా : ఉఫోసిం, భధఽఫేహిం, కొనిై యకల కనూయవా వింట యధఽలనఽ జనఽయఫైన
అింరలు ాపలయతిం ఙేయౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనిం ఉింథి. అధరభోఖింనలై ఇథి ాపలవిం చాన
తీయవతేింథి. ఔనఽఔ భిస్కె నఽ ఆమోథిింఙేటరడె థీనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని తీభయౌ.
f) రభీయఔ నిభ్ణిం : లావరగ, సనైగ లాథర ఒ మోసౄ యవ శ్భీయింణో ఉిండడిం ఔడర కొనిై వభాల ాజలలల
అధరభోఖింణో భ డిడి ఉిండవచఽచ.
g) ఖతింలలని జఫ ో లాథర సయె భీ : ఖతింలల వచిచన జఫ ో రభీయఔ ఫలళనతనఽ నలించడరనికి కయణభబయ
అవకశ్ిం ఉింథర లాఔ ఆ జఫ ో తి యఖఫటేి

అవకశ్భ ింథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు,

భూతానిండరలలల భళ్ు సభస తి యఖఫటేి అవకశ్భ ింథి. అలాగై, ఔ ఔింటలలని కైటభక్ి భభో ఔింటలల
కైటభక్ి వఙేచ అవకరనిై నలింఙే యలుింథి.
h) ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి , ఇతయ అింరలు లాథర సభసలు : భిస్కె యబని, నౄభా యోఖతనఽ
ణెలుసఽఔుధేిందఽఔు ఇథి ఙరలా భ కిం. యవభలనఽ సభిగా  యృలాడిించడిం, యృైద భీక్ష థరుభ థీనిై
నియౄనించవచఽచ.
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i) భవయణిం, నియసిం : అధరభోఖిం నులుకఖల అవకరలనలై యట ాపలవిం ఔడర ఉింటలింథి.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1
అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమలల ఇనేడి ఉిండే అింశ్ిం ఏభింటే ___________.
I.

నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడిం

II. ఔసి భయా నఽించి న఼ానేమింలు వసాలు ఙేమడిం
III. భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె ధయ నియృ మిం
IV. యయధ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ యఔరబించడిం

B. అిండర్ భౄైటింగ్ – నుాథనేఔ పలవనలు
1. అిండర్ భౄైటింగ్ లలని ాయోజనిం
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అిండర్ భౄైటింగ్ ాయోజధరనిై భియౕయౌించడిం థరుభ భనిం నుాయింనథరెిం. భౄిండె ాయోజధరలుధరైబ
i.

వతి భైఔ ఎింనఔనఽ నియభిించడిం. అింటే, నౄభా ఔింనలనీకి వతి భైఔింగ నిఙేలే ఎింనఔనఽ నిభోదిించడిం

ii.

భిస్కె లనఽ వభీాఔభిించి, భిస్కె ల భధ సభానతుిం ఉిండేటా ల చాడడిం

నియుచనిం
భిస్కెల ఎింనఔ అధే ద ఫింధిం ఆభోఖ నౄభాఔు సింఫిందిించిన ా తి  ాతి నుదననఽ యరలాఱింఙే ాకమ
ిర నఽ
సాచిసఽౄింథి. ాతి నుదన

నుాతి నిధిం వళసఽౄనై భిస్కె యబని భియౕయౌించి నౄభా ఔయౌింఙరలా లాథర అధేథి

నియృ బించడిం, ఇలేౄ ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయులల నియృ బించడిం థీనిలలకి వయౄబ.

వతి భైఔ ఎింనఔ (లాథర ాతి ఔల ఎింనఔ) ాజలలల ఔనినింఙే దో యణ. ఆభోఖిం థెఫోతి ధే అవకశ్ిం
ళెచఽచగ ఉిందని అనఽభానిించిన యయవ లాథర ణెయౌసఽనైయయవ తుయగ నౄభా ను ిందడరనికి ఆ ాకిరమలల
లనృే ను ిందడరనికి తహతహలాడణరయవ.

ఉథరహయణ
ఎవభికి నౄభా ఔయౌింఙరయౌ, ఏ యధింగ నౄభానఽ ఇవుజూనుయౌ అధే థరనినలై నౄభా సింస లు ఆచితచి
వవహభిించఔనుో ణే, భధఽఫేహిం, అదిఔ యఔౄ నుో టల, ఖ ిండె సభసలు లాథర కనూర్ వింట తీవా భోగలణో
ఫలధడెతేనైయయవ, తుయలలధే ణరభ ఆసతి ానులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయవ ఆభోఖ నౄభా ఔయౌించఽఔుని
నౄభా సింస లఔు నయౖిలు సిఱిించఖల అవకశ్ిం ఉింథి.

భభో యధింగ ఙెనులింటే, నౄభా సింస ఎింనఔ యదరధరనిై నుటించఔనుో ణే ఆభిఔింగ థెఫోతి ని, ఆ
ఔరభింలల నయౖిల నులబయ ాభాదభ ింథి.
2. భిస్కెలలల ఈకిుటీ
ఇరడె భనిం భిస్కెల భధ ఈకిుటీని భియౕయౌథరెిం. ―ఈకిుటీ‖ అింటే కై యఔఫైన భిస్కెల యబలు ఉనై
దయకాసఽౄథరయవలనఽ కై న఼ానేమిం తయఖతి లల ఉించడిం. వసాలు ఙేలే న఼ానేమింలనఽ నిభేభిించడరనికి ఏథో ఔ
యఔఫైన నుాభాణీఔయణ ఉిండరలని నౄభా సింస లు కోయవఔుింటలబ. అరడె ఒ మోసౄ యవ భిస్కెలునై వఔుౄలు కై
యఔఫైన న఼ానేమిం ఙెయౌాయౄ యవ. ళెచఽచ భిస్కె లణో ఉనై వఔుౄలు ళెచఽచ న఼ానేమిం ఙెయౌాయౄ యవ. ఒ మోసౄ యవ భిస్కె
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄింజైమాలని నౄభా సింస లు కోయవఔుింటలబ. పయౌతింగ,
ఎఔుెవ భిస్కె లునై వఔుౄలు ఎింత న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙరలల నియృ బింఙేిందఽఔు, యభివలా యటలా ఖల నషి
ాభాథరనిై భథిింర ఙేలేిందఽఔు ణరభ ఎఔుెవ సభమానిై కైటలబించఖలుఖ ణరభని అయ పలయయౄబ.
a) భిస్కె ల వభీాఔయణ
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సభాన యటల పలవననఽ తీసఽకొఙేచిందఽఔు అిండర్ భౄైటర్, భిస్కె ల వభీాఔయణగ నేయవనై ాకిరమఔు థిఖ ణరడె.
వఔుౄలనఽ యయవ ణెసౄ ఽనై భిస్కె యబలనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కె వభాలుగ యబజియౄయవ. అలాింట
భిస్కె వభాలు ధరలుఖ ధరైబ.
i.

నుాభాణఔ భిస్కె లు

ఊయౘజనిత అధరభోఖిం (అసుస తఔు ఖ యబయ) అవకశ్ిం ఒ మోసౄ యవగ ఉిందని పలయించిన వఔుౄలనఽ ఈ
కోవలల ఙేయవయౄయవ.
ii. అదిఖణత భిస్కె లు
ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖిం నులబయ అవకరలు ఖణనీమింగ తఔుెవగ ఉింటలబ.
ఔనఽఔ యభి నఽించి తఔుెవ న఼ానేమిం వసాలు ఙేమవచఽచ.
iii. నాన నుాభాణఔ భిస్కె లు
ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖిం నులబయ అవకరలు ళెచఽచగ ఉింటలబ. అబధర, యభికి
నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌించడరనిై భియౕయౌించవచఽచననినసౄ ఽింథి.

యభి నఽించి ళెచఽచ (లాథర అదనర)

న఼ానేమింలు వసాలు ఙేల లాథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేటా ల ఙేల నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌించవచఽచ.
iv. భిస్కె ల నిభఔయణ
ఈ వయా ింలలని వఔుౄల ఫలళనతలు, ఊయౘజనిత అదనర అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైటల
ా
లెఔె. యయవ బభిించఖయౌగిన వమానికి ఔింనలనీ నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌించలాఔనుో వచఽచ. కొనిై సిందభౌలలల
ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథిె భోజుల భ ిందఽ శ్సౄ ైచికితూ ఙేబించఽకోవడిం లాింట యృైద భిణరభానికి
లలధృైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాతి నుదననఽ ఔింనలనీ ణరణరెయౌఔింగ తి యసెభిించవచఽచ. నౄభా ఔయౌించడరనికి
నిభఔభిించవచఽచ.
3. ఎింనఔ ాకిమ
ర
అిండర్ భౄైటింగ్ లాథర ఎింనఔ ాకిరమ భౄిండె యబలలల ఙోటలఙేసఽఔుింటలిందని ఙెవచఽచ:


క్షైతా యబలల



అిండర్ భౄైటింగ్ యపలఖ యబలల

భైకా చితాిం 1. అిండర్ భౄైటింగ్ లాథర ఎింనఔ ాకిరమ

448

a) క్షైతా లాథర నుాథనేఔ యబ
క్షైతా యబ అిండర్ భౄైటింగ్ ధే నుాథనేఔ అిండర్ భౄైటింగ్ గ ఔడర ఙెరకోవచఽచ. ఔ దయకాసఽౄథరయవనికి నౄభా
యక్షణ భింజూయవ ఙేమవఙరచ లాథర అని నిభేభిింఙేిందఽఔు ఏజింట్ లాథర ఔింనలనీ ాతి నిది సభాఙరయిం
లేఔభిించడిం థీని కిిందకై వసఽౄింథి. నుాథనేఔ అిండర్ భౄైటర్ గ ఏజింట్ కీలఔ నుతా నుో ఱయౄ డె. కఫో బయ
ఔా బింట్ఔు నౄభా ఇవుఙరచ లాథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లతి లల ఏజౄింటే ఉింటలడె.
ాతి నుదఔునికి సింఫిందిించి ఏజౄింటల
ా ఔ ణరానిై ూభిౄ ఙేమాలని లాథర ఖ ౄ నియేథిఔనఽ సభభిింఙరలని
కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కోయవచఽచ. యభినఽించి నిభిెషి సభాఙరభనిై, అననుామానిై, లనూయవూలనఽ
కోయవచఽచ.
ఇథే యఔఫైన నియేథిఔ భభోట ఉింథి. థరనిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుయౄయవ. నౄభా ఔింనలనీ అదికభి
నఽించి థీనిై కోయవచఽచ. ఈ నియేథిఔలు ాతి నుదఔుల వితి ౄ యనుభలు, ఆథరమిం, ఆభిఔ లతి ఖతేలు,నేయవ
ాతి షీల ఖ భిించి యవభిింఙేయగ ఉింటలబ.
మోయల్ హజఞర్ు అింటే ఏనేట ?
వమసఽ, యౌింఖిం, అలయటల
ా వింట అింరలు ఆభోఖ భిస్కె కి ఉనై పౌతి ఔ ాభాథరనిై సాచిించవచఽచ.
సనిైళతింగ భియౕయౌింఙరయౌూన అింశ్ిం భభపఔట ఉింథి. అథి ఔా బింట్ నఽించి ఔలఖఖల ధృైతి ఔ యౘని. నౄభా
ఔింనలనీ థరనికి ఙరలా భూలిం ఙెయౌాించఽకోయయౌూ భవచఽచ.
అనతి కలింలలధే శ్సౄ ైచికితూఔు ఖ యవరణరనని ణెయౌల ఔడర నౄభా ఔింనలనీకి ఆ సింఖతి ని యృలాడిించఔుిండర
ఎవభౄైధర ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడరనిై మోయల్ హజఞర్ు కి ఉథరహయణగ ఙెరకోవచఽచ. మోయల్ హజఞర్ు కి ఇథి
భకషీ. తభుత య భ ్ కౄాబమ్ ఙేసఽకోయలధే ఉథేెశ్ింణోధే నౄభా తీసఽఔునైటల
ా లెఔె.

449

నషిిం టా ఉథరల఼న యృైకభిని ఔయౌగి ఉిండడిం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉిందధే కయణింణో నులల఼థరయవ
తన ఆభోఖ భియక్షణ టా నియా క్ష యృైకభి వళించడరనికి నఖా చావచఽచ. ణరనఽ ఆసతి ానులెైధర నౄభా
ఔింనలనీ ఆ కయవచలనఽ బభిసౄ ఽిందని ఆభోగనిై లెఔె ఙేమఔనుో వచఽచ.
‗స బయ ాభాదిం‘గ ఙెరఔుధే భభో తయయౘ ాభాదిం ఖ భిించి ఔడర ఇఔెడ ఎింణెైధర ఙెరకోయయౌూ ఉింథి.
యయవ ఎలాింట మోయనికి నులడయవ. కనీ, నలదె నణరౄనికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతింత
వమథరమఔఫైన చికితూ ఙేబించఽఔుధేిందఽఔు నుాదరనిం ఇయౄయవ. ఎఔుెవ యవసఽభ

వసాలు ఙేలే

ఆసతి ాలల ఖథిలల ఫస ఙేయౄ యవ. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే సదయవ వకిౄ అింతట కభీథెైన ఆసతి ాకి యృళ్ణరడర
అధేథి సింథేహఫే.
వించధర భియౕలన నుాథనేఔ అిండర్ భౄైటర్ గ ఏజింట్ నుతా
భిస్కె ఎింనఔఔు సింఫిందిించి ఙరలా వయఔు నియృ మిం ాతి నుదన నూయింలల ాతి నుదఔుడె యృలాడిింఙే యసౄ యలనలైధే
ఆదరయడి ఉింటలింథి. అయ యసౄ యలల కథో లాఔ ఔింనలనీని మోసరఙేచ ఉథేెశ్ింణో ాతి నుదఔుడె కయలధే
సణరలనఽ ఔనరఙరచభైమో ణెలుసఽకోవడిం అిండర్ భౄైటింగ్ యపలఖింలల నిఙేలే అిండర్ భౄైటర్ కి ఔషిిం
కవచఽచ.
ఏజింట్ ఇఔెడే ఖణనీమఫైన నుతా నుో ఱయౄ డె. తాింలల యృలాడిించినయ యసౄ యలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ
లతి లల ఏజింట్ ఉింటలయవ. ఎిందఽఔింటే, ాతి నుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమిం ఏజింట్ కైఉింటలింథి. ఔనఽఔ
ాతి నుదఔులు కయలని తరథో వ టి ింఙే ఉథేెశ్ింణో యసౄ యలనఽ యృలాడిించఔనుో ణే ఏజింటల
ా యటని
లఖటి ఖలుఖ ణరయవ.
b) యపలఖ యబలల అిండర్ భౄైటింగ్
అిండర్ భౄైటింగ్ లలని భౄిండవ యబ యపలఖిం లాథర కభలమ యబలల ఉింటలింథి. ఇిందఽలల ాణేఔ
నిరణ లు, ఈ యఔఫైన నిలల నుాయణిం ఉనైయయవ నులగాింటలయవ. ాతి నుదనలల నుాదరనిం ఔయౌగిన డరటల
అింతటనీ యయవ భియౕయౌయౄయవ. సదయవ నౄభా ాతి నుదననఽ ఆమోథిించవఙోచ లాథో ఆమోథిలేౄ ఏ షయతేలనలై
ఆమోథిింఙరలల నియృ బయౄయవ.
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C. లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలు
ాతి  నౄభా సింస భాభౄెటింగ్ ఙేలే భ ిందఽగ తన ఉతతే
ౄ లనఽ తమాయవ ఙేమాయౌూ ఉింటలిందధే యషమానిై
ఖ యవౄించఽకోయయౌ. ింద లాకత యపలఖిం యధఽలలా ఇథి ఔడర ఔటగ ఉింటలింథి. థీనికోసిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
యౄను ింథిించిన భాయా దయశకలు కిింద యవభిించఫడరుబ:
లక్షింగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అిందఽఫలటలనఽ, ింద తా భిఖణనలు,
యసౄ వ ధయ నియృ మిం, భాభౄెట్లలని నుో టీ భిల త
 ేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలటి లఔుని ాతి  ఔింనలనీ తన
ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేసౄ ఽింథి.కఫటి రధరథి యబలల ఉధరై యనియోఖథరయవలు ఎించఽకోవడరనికి యననై
యపలగలఔు ఎఔుెవ ఐచిికలుిండడరనిై భనిం చాసఽౄధరైిం. ఆసతి ా కయవచల ూచీ ఉతతే
ౄ లు పలయతీమ
భాభౄెట్లల ఆదితిం ఙెలాబసఽౄధరైబ.
ాతి  కొతౄ ఉతతి ౄ ని ాయేశ్నలటేిభ ిందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ అనఽభతి  తీసఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి. ఆ ఉతతి ౄ ని కిింద
నేభపెనై యధింగ ‗లైల్ అిండ్స మూజ్డ‘కిింద నిమింతాణ సింస వదె థరకలు ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఔయభి థరనిని
ాయేశ్నలడిణే, ఆ ఉతతి ౄ ని ఉసింహభిించఽకోయలధరై భాయా దయశకలనఽ అనఽసభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. లైల్ అిండ్స
మూజ్డ భాయా దయశకలఔు సింఫిందిించిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిటర్ైలణో యటకి నుాచఽయిం
ఔయౌింఙరలని యథరయవలఔు సలయౘ ఇవుఫడెణోింథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయా దయశకల ాకయిం ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు లైల్ అిండ్స మూజ్డ యదరనిం:
a) లైల్ అిండ్స మూజ్డ యదరనిం ాకయిం నుాదికయ సింస భ ిందసఽౄ ఆమోథరనిై ను ిందఔుింటే ఏ నౄభా సింస
ఔడర ఎలాింట నౄభా ఉతతి ౄ ని భాభౄెట్ ఙేమలాదఽ.
b) ఏథేని ఆమోదిం ను ింథిన ఆభోఖ నౄభా ఉతతి ౄ లల తదనింతయ భాయవ లాథర సవయణ ఏథెైధర ఉింటే థరనికి
ఔడర ఎటఔరడె జఞభీ ఙేసౄ ఽనై భాయా దయశకల ాకయిం నుాదికయ సింస భ ిందసఽౄ ఆమోదిం
తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
1. నుాదికయ సింస ఆమోథిించినటలిగ ఒ నులల఼లల ఏథేని భాయవ లాథర సవయణ ఙేమాలింటే ఆ
భాయవ లాథర సవయణ అభలలాకి వఙేచిందఽఔు ఔనీసిం భూడె ధృలల భిందఽగధే ాతి 
నులల఼థరయవఔు థరని ఖ భిించిన సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌ. ఆ భాయవ లాథర సవయణ ఙేమడరనికి
కయణరలనఽ, ాణేకిించి న఼ానేమింలల నలింరఔు కయణిం, ఇలాింట నలింర భినేతి కి కయణరలనఽ ఈ
ధనటీసఽ యృలాడిింఙరయౌ.
2. న఼ానేమిం సయౘ నులల఼ నిఫింధనల భాయవ లాథర సవయణఔు అవకరనిై యవయణ తాింలల
యృలాడిింఙరయౌ.
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c) లైల్ అిండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ తాిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ాభాణీఔయణనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి. థీనిని డేటలఫేస్క తాిం
భభిమ యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాిం సయౘ అధేఔ అనఽఫిందరలణో థరనిని ింనింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
యవయణ తాిం, నులల఼ణో నుటల ాతి  నౄభాథరయవఔు ఇయుయౌూన యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాింలల
యక్షణఔు సింఫిందిించిన యవభలు, నేనయౘబింరలు, కౄాబమ్ ఙెయౌాింరలఔు థరభి తీలే భ ిందఽ యేచి
ఉిండే కలిం, ఙెయౌాింర భీఇింఫర్ూ ఫింట్ నుాతి థిఔన ఉిండరలా, నిభీృత య భ ్గ ఉిండరలా, రనయవదే యణ
నిఫింధనలు, ాయోజధరలు, సహ-ఙెయౌాింర యవభలు, తగిాింరలు, యదఽె నిఫింధనలు తథితయ
యవభలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.
నుాదికయ సింస భ ిందసఽౄ అనఽభతి  కోసిం లైల్ అిండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄనఽ నిమనేించిన నౄభా
ఖణఔుడె, నౄభా ఔింనలనీ ల఼ఈఒ ధివయఙరయౌూ ఉింటలింథి. నుాదికయ సింస థరుభ ఎటఔరడె
ిందిం ఙేసఽఔునైభీతి  నూయ్టా లల ఉిండరయౌ. అలాింట డరఔుఫింటేషన్సణో ఔలల ఉిండరయౌ.
d) ఆభోఖ నౄభా ఉతతి ౄ ఉసింహయణ
1. ఒ ఆభోఖ నౄభా ఉతతి ౄ ని ఉసింహభిించఽకోవడరనికి, నౄభా సింస నుాదికయ సింస నఽించి
భ ిందసఽౄ అనఽభతి  ను ింథరయౌ. ఉసింహయణఔు కయణరలనఽ, ాసౄ ఽత నులల఼థరయవలఔు ఙేలన
ఏభటా ఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యవభలనఽ అింథిించి, ఈ అనఽభతి  ను ింథరయౌ.
2. బయషతే
ౄ లల ఉతతే
ౄ ల ఉసింహయణ అవకరనిై నులల఼ దయౄయేజు సషిింగ సాచిింఙరయౌ. ఆ
ఉతతే
ౄ ల ఉసింహయణ వలా నులల఼థరయవఔు అిందఽఫలటలలల ఉింఙే ఐచిికలనఽ ఔడర నేభపెధరయౌ.
3. ాసౄ ఽత యనియోఖథరయవ నౄభా సింస సభాఙరభనికి సింథిించఔుింటే, రనయవదే యణ ణేథీన నులల఼
ఉసింహభిించఽకోఫడెతేింథి. థీింణో నౄభాథరయవ నుో యినృయౌటీ నిఫింధనలఔు లలఫడి నౄభా సింస వదె
అిందఽఫలటలలల ఉనై ఒ కొతౄ నులల఼ని నౄభాథరయవ తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
4. ఉసింహభిించఽఔునై ఉతతి ౄ ని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయవలఔు ఇవుజూభదఽ.
e) ాయేశ్నలటి న తభుత ఏ ఉతతి ౄ కి సింఫిందిించిన యవభలనిైటనీ ఔనీసిం ఏడరథికి ఔయభి నిమనేించిన
నౄభా ఖణఔుడె సనైక్షిింఙరయౌ. ఆ ఉతతి ౄ ఆభిఔింగ అభలు జభిగైథిగ లాఔుధరై, లాదింటే ఏథేని
యషమింలల కొయతగ ఔనినించిధర, నిమనేించిన నౄభా ఖణఔుడె ఉతతి ౄ కి తగిన భీతి లల భాయవ ఙేల,
లైల్ అిండ్స మూజ్డ యదరనిం కిింద సవయణఔు దయకాసఽౄ ఙేమవచఽచ.
f)

ఒ ఉతతి ౄ లైల్ అిండ్స మూజ్డ ఆమోదిం ను ింథిన ఐథేళ్ా తభుత నిమనేించిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత
లతి , లలిం, వడీు భైటా ల, దాయోలోణిం, కయవచఔు, ఇతయ సింఫిందిత యవభల యింగ ఆ ఉతతి ౄ
యౄను ింథిింఙే సభమింలల నేభపెనై అసలు ఊయౘగధరలణో నుో యౌచణే, ఆ ఉతతి ౄ నితీయవనఽ సనైక్షిించి,
ఇథివయఔు ఙేలన ఊయౘగధరలలా తగిన సభయ నలు లాథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదిం కోభయౌ.
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D. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔె ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలు
లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలఔు అదనింగ, ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలఔు కిింథియ ఔడర కయయౌూ ఉింటలింథి:
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a. అనిై నౄభా ఔింనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ింద లాకన నులల఼ని యౄను ింథిించి, ఔింనలనీ ఫో యవు
ఆమోథరనిై ను ింథరయౌ. ఒ ఆభోఖ నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄించవచచధే యవయణ తాింలల
ాతి నుదన ణరానిై సాచిింఙే ఇతయ యవభలలా నులల఼ ఔడర ఉిండరయౌ.
b. ింద ూచీ నులల఼ని నుాదికయ సింస వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫై ఉింటే, నులల఼ని సవభిింఙే
హఔుెనఽ ఔింనలనీ నిలఫటలిఔుని ఉింటలింథి. కనీ ాతి  సవయణనఽ నుాదికయ సింస వదె థరకలు ఙేమాయౌ.
c. ఆభోఖ నౄభాఔు సింఫిందిించిన ఏ ాతి నుదననఽ అింగీఔభిించడిం అబధర, తి యసెభిించడిం అబధర
ఫో యవు ఆమోథిించిన ింద నులల఼నలైధే ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఒ ాతి నుదననఽ తి యసెభిించడరనిై
ఆనేక్షథరయవడికి భతూయుఔింగ సభాఙరయిం అింథిించి, తి యసెయణఔు కయణరలనఽ భికయవు ఙేమాయౌ.
d. న఼నే
ా మింఔు నేించి ఏథేనీ అదనింగ వసాలు ఙేలేలా ిందిం ఉింటే నౄభాథరయవఔు సభాఙరయిం
అింథిింఙరయౌ. నులల఼ని జఞభీ ఙేలే భ ిందఽగ ఇలాింట పలభల కోసిం నులల఼థరయవ నఽించి నిభిేషీ
అింగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.
e. వితి ౄ భాయవ, నులల఼లలని ఏథేని తదనింతయ దశ్ లాథర థరని రనయవదే యణ సభమింలలనా ఒ నౄభా
ఔింనలనీకి భభిింత సభాఙరయిం కయలింటే, నౄభాథరయవ నిింనుయౌూన నుాభాణఔ ణరాలనఽ ఇథి
సాచియౄబ. ఈ ణరాలనఽ నులల఼ దయౄయేజులల పలఖింగ ఙేయౄ బ. ఇలాింట సభాఙరయిం సభయణ
కయయౌూన సిందభౌలనఽ, అలాింట సిందయౌింలల వభిౄింఙే నిఫింధనలనఽ సషిింగ నేభపెింటలబ.
f.

తభ సింస లల తుభిత ాయేశ్ిం, కొనయగిింర రనయవదే యణలు, నచిచన కౄాబమ్ల అనఽబవిం తథితభల
కోసిం నులల఼థరయవలఔు కనఽఔయౌఙేచిందఽఔు మింణరాింగలనఽ లాథర నుోా ణరూహకలనఽ నౄభా సింస లు
నియుచిించవచఽచ.

లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయా దయశకలలల ఆమోథిించినటలిగ యవయణ తాిం, నులల఼

దయౄయేజులలా ఇలాింట మింణరాింఖిం లాథర నుోా ణరూహకలనఽ భ ిందసఽౄగ యృలాడిింఙరయౌ.
ఆభోఖ నులల఼ల నుో యినృయౌటీకి సింఫిందిించిన భాయా దయశకలు
జీయత, ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల నుో యినృయౌటీకి సింఫిందిించి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫైన భాయా దయశకలనఽ
తీసఽఔువచిచింథి. ఇయ కిింథి యధింగ యవభిించఫడరుబ:
1. నుో యినృయౌటీని కిింథి సిందభౌలలా అనఽభతి ింఙరయౌ.:
a. ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నులల఼లు సయౘ జీయత బయతయ నౄభా ఔింనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ
నులల఼లు.
b. జీయత బయతయ నౄభా ఔింనలనీ యొఔె ఏథేని ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిింద యక్షణ ను ింథే ఔుటలింఫ
సబ లు సయౘ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాింట ఖూ
ర ప్ నులల఼ నఽించి అథే నౄభా సింస ఔు ఙెింథిన ఒ వకిౄఖత
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ఆభోఖ నులల఼కి లాథర ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నులల఼కి భాభై హఔుె ఉిండరయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుతి 
రనయవదే యణలల నుో యినృయౌటీ హఔుె అింథిించఫడెతేింథి.
2. నుో యినృయౌటీని నులల఼థరయవ రనయవదే యణ సభమింలలధే ఎించఽకోఖలయవ కనీ నులల఼ నడెసఽౄనైరడె అలా
ఙేమలాయవ.
3. తన నులల఼ని, ఔుటలింఫ సబ లిందభిణో నుటల నులల఼ని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔింనలనీకి భాభచలని, కోయవఔుధే
ఏ నులల఼థరయవ అబధర ఆ నౄభా ఔింనలనీకి ాసౄ ఽతిం కొనయఖ తేనై నులల఼ రనయవదే యణ ణేథీకి ఔనీసిం 45
భోజుల భ ిందఽగ దయకాసఽౄ ఙేసఽకోయయౌ.
4. న఼ానేమిం రనయవదే యణ ణేథీకి ఔనీసిం 45 భోజుల భ ిందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాింలల నులల఼థరయవ
దయకాసఽౄ ఙేసఽకోలాఔనుో ణే కొతౄ నౄభా సింస నుో యినృయౌటీని ఇవువచఽచ లాథర ఇవుఔనుో వచఽచ.
5. ఇలాింట సభాఙరయిం అిందఽఔునై తభుత, నౄభా ఔింనలనీ దయకాసఽౄ థరయవఔు ఒ ాతి నుదన తాిం, ణరభ
ఇవుజూరతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లఔు సింఫిందిించిన ఉతతి ౄ యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ
భాయా దయశకలఔు అనఽఫింధిం ‗1‘లల ను ిందఽయచిన ను యినృయౌటీ నూభనిై అింథిింఙరయౌ.
6. నులల఼థరయవ ాతి నుదన తాింణో నుటల నుో యినృయౌటీ నూభనిై ఔడర నిింన, థరనిని నౄభా ఔింనలనీకి
సభభిింఙరయౌ.
7. నుో యినృయౌటీ నూభనిై ల఼ుఔభిించిన నైదట, కొతౄ నౄభా ఔింనలనీ ాసౄ ఽత నౄభా ఔింనలనీ నఽించి యృైద చభితా,
సింఫిందిత నులల఼థరయవ కౄాబమ్ చభితా లాింట అవసయఫైన యవభలనఽ కోయవతేింథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యృబ్
నుో యిల్ థరుభ ఙేడెణరయవ.
8. నుో యినృయౌటీనలై ఇలాింట అబయ ననఽ ల఼ుఔభిించిన నౄభా ఔింనలనీ ఆ అబయ ననఽ ల఼ుఔభిించిన ఏడె భోజులలార
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యృబ్ నుో యి ల్లల నేభపెనైటలిగ నౄభా నులల఼ల భాయవకోసిం డేటల నూభ్ట్లల అవసయఫైన
డేటలనఽ అింథిసౄ ఽింథి.
9. ాసౄ ఽత నౄభా సింస కొతౄ నౄభా ఔింనలనీకి నియృ బించిన కలభినేతి  భిదిలల డేటల నూయ్ట్లల అింథిించడింలల
యపలఫైణే, అథి ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలనఽ ఉలా ింఘించినటలిగ భిఖణించఫడెతేింథి. తథరుభ
1938 ధరట నౄభా చటి ిం కిింద అభదరనిై ఆ నౄభా సింస ఙెయౌాింఙరయౌూ భవచఽచ.
10. ాసౄ ఽత నౄభా ఔింనలనీ నఽించి డేటలనఽ ల఼ుఔభిించిన తభుత, కొతౄ నౄభా ఔింనలనీ నులల఼ ింథరనిై భల,
2002 ధరట ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులల఼థరయవల ాయోజన సింయక్షణ) నిమింతాణలలాని 4(6)ఔు తఖా టి ల నులల఼థరయవఔు
తన నియృ మానిై అింథిించవచఽచ.
11. నలై కల వవది భినేతి లలర డేటలనఽ ల఼ుఔభిించిన నైదట నుాదికయ సింస ణో ఔింనలనీ థరకలు ఙేలనటలిగ
తన ింద నులల఼కి తఖా టి ల 15 భోజులలార అబభిించిన నులల఼థరయవఔు తన నియృ మానిై నౄభా ఔింనలనీ
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ణెలుఔుింటే, నౄభా ఔింనలనీకి అలాింట ాతి నుదననఽ తి యసెభిింఙే హఔుె ఉిండదఽ. ఆ ాతి నుదననఽ
అింగీఔభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి
12. రనయవదే యణ ణేథీలల కొతౄ నౄభా సింస నఽించి నుో యినృయౌటీకి అింగీకయిం పయౌతిం ఇింక యేచి ఉిండరయౌూ వఙేచ
భిల తి లల
a. నులల఼థరయవ అబభిలేౄ, ాసౄ ఽతభ నై నులల఼ని కొింతకలిం వయఔు ను డిగిింఙేిందఽఔు అనఽభతి ింఙరయౌ.
ఔనీసిం ధృల వయఔు యగై ఆ కొింతకలానికి నుోా భైట్ న఼ానేమింనఽ అింగీఔభిింఙరయౌ.
b. కొతౄ నౄభా సింస నఽించి ఒ నిభేభిించిన నులల఼ని ల఼ుఔభిింఙే లాథర నౄభాథరయవనఽించి నిభిేషీింగ
భతూయుఔఫైన అబయ న వఙేచ వయఔుాసౄ ఽత నులల఼ని యదఽె ఙేమభదఽ.
c. సింఫిందిించిన అనిై సిందభౌలలానా కొతౄ నౄభా సింస తఔుెవ సభమిం ఖడెవర ూభిౄణో సభిడేలా
భిస్కె నుాయింబిం ణేథీని భిఖణింఙరయౌ.
d. ఏకయణిం ఙేతధృైధర ాసౄ ఽత నౄభా సింస ణో భభిింత ఎఔుెవ సభమిం నులల఼ని కొనయగిింఙే ఉథేెశ్ిం
నౄభా థరయవఔు ఉింటే ఎలాింట కొతౄ నిఫింధన యదిించఔుిండర యదరయణ న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేమడిం
థరుభ థరనిని కొనయగిింఙేిందఽఔు అనఽభతి ింఙరయౌ.
13. నలైన నేభపెనై యధింగ నులల఼థరయవ తఔుెవ కలిం ను డిగిింరనఽ ఎించఽఔుని, కౄాబమ్ ఙెయౌాింఙరయౌూన క్షింలల,
ాసౄ ఽత నౄభా సింస కౄాబమ్లనఽ అింగీఔభిింఙే క్షింలల నులల఼ ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి న఼ానేమింనఽ
ాసౄ ఽత నౄభా సింస చరభీె ఙేమవచఽచ. ఇలాింట సిందభౌలలా, నులల఼థరయవ నేగియౌన కలానికి న఼ానేమింనఽ
ఙెయౌాించి, ఆ ఏడరథికి ాసౄ ఽత నౄభా సింస ణోధే కొనయగయౌూన ఫలధత ఔయౌగి ఉింటలయవ.
14. నుో భిిింగ్ ఇన్సగ ఉనై ఒ నులల఼ని అింగీఔభిింఙే ఔరభింలల నౄభా సింస ఏథేని అదనర లలడిింగ్ చరభీెలనఽ లాథర
నుో భిిింగ్ ాయోజనిం కోసిం ాణేఔింగ యదిించిన చరభీెలనఽ యదిించభదఽ.
15. నుో యవి ఙేలన నులల఼ని అింగీఔభిించడింనలై భధవభిౄకి ఎలాింట ఔనేషన్స ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సింఫిందిించి ాసౄ ఽత నులల఼ కిింద యేచి ఉిండే కలిం ఇటకై ఖడిచినుో బన
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కోసింభభిమ కల భినేతి  నేనయౘబింరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని,
కొతౄ గ భాయవతేనై నులల఼ కిింద ఆ యబ వయఔు తగిాింర ఙేమవచఽచ.
ఖభనిఔ 1: కొతౄ నులల఼లల నిభిేషీ యది లాథర చికితూ కోసిం యేచి ఉిండే కలిం అథే యది లాథర చికితూ కోసిం
ఇథివయఔట నులల఼లల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటే, అదనర యేచి ఉిండే కలానిై నుో భిిింగ్
నులల఼థరయవ సభభిింఙరయౌూన నుో యినృయౌటీ తాింలల కొతౄ గ వసఽౄనై నులల఼థరయవఔు సషిింగ
యవభిింఙరయౌ.
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ఖభనిఔ 2: ఖూ
ర ర ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల యషమింలల, ఇథివయఔట నులల఼ ఏథేని ాసౄ ఽత యది
నేనయౘబింర/కలభినేతి  నేనయౘబింరలనఽ ఔయౌగి ఉింథర లాథర అధేథరింణో సింఫింధిం
లాఔుిండర నిభిుభభ నౄభా యక్షణ కొనయఖ తేనై ఏళ్ా సింక ఆదరయింగ నలైన నేభపెనైటలి వకిౄఖత
సబ డికి కౄడ
ర ిట్ ఇయుయౌ.
17. ఇథివయఔట నులల఼ కిింద నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు, నలించిన నౄభా య భ ్ఔు నుో యినృయౌటీని వభిౄింజైమాయౌ.
నౄభాథరయవ అబభిలేౄ, ఇథివయఔట నులల఼ల కిింద ఇథివయఔట నౄభా సింస (ల) నఽించి నుో ఖబన సించిత
ఫో నస్క వయఔు వభిౄింజైమాయౌ.
ఉథరహయణగ ఙెనులింటే–ఒ వకిౄ యౄ. 2 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ ఔయౌగి, నౄభా సింస ఏణో యౄ. 50యేల ఫో నస్కనఽ
నుో ఖ ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుింథరిం. ఆమన నౄభా సింస నృకి భాభిణే ఆ ాతి నుదననఽ ఆ సింస అింగీఔభిలేౄ,
నౄభా సింస నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄింఙే న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేమడిం థరుభ యౄ. 2.50 లక్షల ఎస్క.ఐనఽ
అతనికి అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా సింస నృ వదె యౄ. 2.50 లక్షల ఉతతి ౄ లాఔుింటే, థరనికి సనైింలల
కసౄ ఎఔుెయృైన యాబ్ అింటే యౄ. 3 లక్షల ఉతతి ౄ ని థరనికి తగిన న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేమడిం థరుభ
నులల఼థరయవఔు అింథిించవచఽచ.

అబనటకీ, నుో యినృయౌటీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అిందఽఫలటలలల

ఉింటలింథి.
18. నౄభా సింస లు నులల఼ ిందింలల నులల఼థరయవ ఆసకిౄని సషిింగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరాలు, అభ్ఔిం
ాఙరయ యభగిర, భభై యౄింలల ఉనై ఇతయ దయౄయేజులు ఏయటింటే:
a. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనీై నుో యిఫ ల్;
b. ఇతయ నులల఼థరయవ ాతి నుదననఽ అింగీఔభిించడింలల జఞిం ఙేలే కయణింగ నులల఼ యక్షణఔు ఎలాింట
బింఖిం యటలా ఔుిండర నియభిించడిం కోసిం రనయవదే యణ ణేథీని నుో యినృయౌటీని యనఽఔలతనఽ
తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సింస నఽ సింాథిించడరనికి నులల఼థరయవ చయ నుాయింనింఙరయౌ.

E. నౄభాలలని నుాథనేఔ సాణరాలు అిండర్ భౄైటింగ్ యధధరలు
1. అిండర్ భౄైటింగ్ లల నుాదరనిం వళింఙే నుాథనేఔ సాణరాలు
ఏ యఔఫైన నౄభాలల అబధర, అథి జీయత నౄభా కవచఽచ లాఔ యదరయణ నౄభా కవచఽచ, భిస్కె లనఽ
ఆమోథిించడింణోఫలటలగ నుటింఙరయౌూన చటి యఫైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ
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నౄభాఔు ఔడర అింణే సభానింగ వభిౄయౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాిం ఉలా ింఘించిధర నౄభా ఔింనలనీ ఈ
పలభనిై నియభిించఽఔుింథరభని నియృ బించఽకోవచఽచ. అథి నులల఼థరయవలనఽ అసింతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ
ఙేసౄ ఽింథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభింటే:
1. అతింత నభ్ఔిం ఉించడిం నౄభానలై భఔుెవ

2. అిండర్ భౄైటింగ్ ఔు ఉయోగిింఙే యధధరలు
ఇయ అిండర్ భౄైటర్ ఉయోగిించఽఔుధే సభాఙరయ వనయవలు. భిస్కె వభీాఔయణ ఈ సభాఙరయిం నుాతి థిఔగధే
జయవఖ తేింథి. అింతి భింగ న఼ానేమింలు నియృ మభవరణరబ. అిండర్ భౄైటింగ్ కి థిఖ వ నేభపెనైయ కీలఔఫైన
యధధరలు :
a) ాతి నుదన నూయిం
ఈ తాఫే కింటలాఔుిఔు ఆదరయిం. ాతి నుదఔుని ఆభోఖిం ఖ భిించిన కీలఔ సభాఙరయిం, (వమసఽ, వితి ౄ
ఉథో గలు, శ్భీయ యౌషివిం, అలయటల
ా , ఆభోఖ లతి , ఆథరమిం, న఼ానేమిం ఙెయౌాింర యవభలు వింట)
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి. ఈ తాిం థరుభ లేఔభిింఙే సభాఙరయింలల కొనిై సయళ్ఫైన
ాశ్ైలణోనుటల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫటేి ారైవయ ఔడర ఉింటలింథి. ఔింనలనీ ఇవుజూనే నౄభా,
ఔింనలనీ అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణింగ ఆ ారైవయ తమాయవరతేింథి. నతౄ ిం వసఽౄఖత
యసౄ యలనిైింటనీ యృలాడిింఙేటా లగ ఙేల, థరనికి తఖా టా లగ నౄభా యక్షణ సదఽనుమిం ఔయౌయౄయవ. నులల఼థరయవ
ఏ యధఫైన ఉలా ింగనఔు నులడిధర లాఔ సభాఙరభనిై ఔననలటి ధర అతని నులల఼ యదె బయ అవకశ్ిం
ఉింథి.
b) వమసఽ నియౄణిం
నులల఼థరయవ వమసఽ ఆదరయింగ న఼ానేమింలు నియృ బయౄయవ. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమింలల యృలాడిించిన
వమసఽనఽ సదయవ అబభి వమసఽ నియౄణ తాిం థరుభ సభిచాసఽకోవడిం తనిసభి.

ఉథరహయణ
వమసఽ నియౄణ తాింగ భిఖణించదగిన ణరాలు పలయతథేశ్ింలల అధేఔిం యడెఔలల ఉధరైబ. కనీ, అవనీై
చటి యింగ ఆమోదయోఖఫైనవని ఙెలాిం. ఙరలా వయఔు ఙెలా ుఫలటబయ ణరాలనఽ సా
 లింగ భౄిండె యకలుగ
యబజిించవచఽచ. అయ థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ:
a) నుాభాణఔ వమసఽ నియౄణ : సాెల్ సభిికౄట్, నుస్క నుో ర్ి , నియసయన సభిికౄట్, నున్స కయవు
వింటయ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄబ.
b) నుాభాణకైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్స కయవు, యోటయవ ఐ.డి, నలదెల ాఔటన, గరభ ింఙరమతీ
సభిికౄట్ వింటయ కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄబ.
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c) లైధరనిి మల్ డరఔుఫింటల
ా
ాయోజనథరమఔఫైన నులల఼లనఽ ఇఙేచిందఽఔు, నమవించననఽ తగిాించఽఔుధేిందఽఔు ాతి నుదఔుని ఆభిఔ
లతి ని ణెలుసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. అబణే, యదరయణింగ లైధరనిి మల్ డరఔుఫింటా నఽ థిఖ వ నేభపెనై
యట యషమింలల భాతాఫే కోయణరయవ.
a) వకిౄఖత మాకిూడెింట్ యక్షణలలా లాథర
b) ళెచఽచ నతౄ ర నౄభా యక్షణ కోభినరడె లాథర
c) నౄభా నణరౄనికి, ాఔటత ఆథరమానికి, వితి ౄ , ఉథో గలఔు భధ ను ింతన ఔుదయనరడె
d) యృైద నియేథిఔలు
యృైద నియేథిఔల అవసయిం నౄభా సింస నిఫింధనలనలైన, అలాగై, యదరయణింగ నులల఼థరయవ వమసఽనలైన
ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి. కోెయభి కోయవఔుధే నౄభా నతౄ ింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. ాతి నుదన నూయింలల
ఇచిచన కొనిై జయఫ లు కొింత సభాఙరయింణో ఔడెఔుని ఉిండి సదయవ వకిౄ నఽించి యృైద నియేథిఔలు
కోయడరనికి థరభితీమవచఽచ.
e) అభ్కల లఫోింథి నియేథిఔలు
అభ్కల లఫోింథిని ఔడర ఔింనలనీకి నిఙేలే అటి డెఖ యబ అిండర్ భౄైటయవాగ చాడవచఽచ. యయవ
నియేథిఔలలా ఇఙేచ సభాఙరయిం భ కింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉిండవచఽచ. అబణే, ఎనిై
నులల఼లనఽ ఙేబలేౄ అభ్కల లఫోింథికి అింతగ నుోా ణరూహిం లనసఽౄింథి ఔనఽఔ ఇఔెడ ాయోజధరల భధ
గయి ణ తలెతౄ ేతేింథి. థరనిై ఔింనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2
అిండర్

భౄైటింగ్

___________.
I.

లల

అతింత

నభ్ఔిం

ఉించడభధే

సాణరానిై

నౄభా ఔింనలనీ

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ
III. నౄభా ఔయౌసఽౄనై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుింటలనై వకిౄ ఇదె యౄ
IV. యృైద భీక్షఔులు

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 3
నౄభానలై భఔుెవ థేనిై ాయౄ యయోౄ ిందింటే ____________.
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అనఽసభిించవలలనయయవ

ఎవయింటే

I.

నౄభా ఙేలే ఆలౄ నలై వకిౄఔునై లైధరనిి మల్ ఆసకిౄని

II. ఇటకై నౄభా ఙేలన ఆలౄ ని
III. కై నయౖినికి ఔ ఔింనలనీకి నేించి ఎఔుెవ ఔింనలనీలు యక్షణ ఔయౌించినరడె నౄభా సింస ల యటలని
IV. నౄభా సింస నఽించి భఫటి డరనికి యలునై నషిిం నణరౄనిై

F. అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమ
అవసయఫైన సభాఙరయిం అిందగధే, అిండర్ భౄైటర్ నులల఼ షయతేలనఽ నియృ బయౄడె. ఆభోఖ నౄభా యనుయింలల
అిండర్ భౄైటింగ్ కి ఉయోగిింఙే యదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ :
1.

ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్

ఆభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లతి ని నియృ బింఙేిందఽఔు ాతి నుదఔుల నఽించి యృైద
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్. అలా లేఔభిించిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సింస లు
యరలాఱయౄ యవ. థరనిై ఫటి యక్షణనఽ ఇవుజూనులా వథరె, ఎింత భినేతి  వయఔు నౄభా నణరౄనిై ఏబయ షయతేలనలై
ఇవుజూవచఽచ, నేనయౘబింరలానేట అధేయటని నియృ బయౄయవ. ఈ యధింగ ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ ఔ
నులల఼ ఆమోథరనిై లాథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృ బసఽౄింథి.
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అబణే, యృైద నియేథిఔలనఽ అిందఽకోవడిం, భియౕయౌించవలల భవడిం వలా ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ ఎఔుెవ
కయవచలణో ఔడిన ాకిరమ. అింణేకదఽ. నౄభా సింస లు ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ నఽ ళెచఽచ యబలల
ఉయోగిించఽఔుింటే, యయవ యృనైలాింటయభిని భాతాఫే తీసఽఔుింటలధరైయని నిిందనఽ బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. భిస్కె
తఔుెవగ ఉనైయభి ాతి నుదనలనఽ ఆమోథిించి ఇతయవలనఽ గయౌకి వథిలాసౄ ఽధరైయని యభయశలగయౄబ. కఫో బయ
ఔా బింటా లల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకౄతౄడరనికి కయణభవరతేింథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ
సభఔయచడరనికి, ఙెనన యృైద భీక్షలు ఙేబించఽఔుధేిందఽఔు ఎఔుెవ భింథి ఇషిడఔనుో ణే ఇనాూూభౄయా వదె ఔు
వఙేచ యభి సింక తగిానుో తేింథి.
వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అిండర్ భౄైటింగ్ లల ఆభోఖ లతి , వమసఽ భ కింగ భిఖణనఔు వయౄబ. ాసౄ ఽత
ఆభోఖ లతి , వకిౄఖత, ఔుటలింఫ యృైద చభితా ణెయౌలేౄ నులల఼ తీసఽకోవడరనికి భ ింథే ఉనై యధఽలనఽ లాథర యట
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అిండర్ భౄైటర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లతి ఖతేలు ణెయౌలేౄ బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల
ఆభోఖ సభసల ఖ భిించి ఔడర అవగహనఔు భవడిం ఔుదఽయవతేింథి. సదయవ వకిౄ బయషతే
ౄ లల ఆసతి ాలల
ఙేభయౌూ వసఽౄింథర లాఔ శ్సౄ ైచికితూ ఙేబించఽకోవలల ఉింటలింథర అని భథిింర ఙేమడిం యధభవరతేింథి.
అింణేకదఽ. ఖతింలల ఙేబించఽఔునై చికితూలు, శ్సౄ ైచికితూలు, ఆసతి ానులవడరల ఖ భిించిన సభాఙరభనిై
భఫటేి యధింగ ాతి నుదన నూభలనఽ యౄను ింథిించడిం ఔుదఽయవతేింథి. ఖతింలలని యది తి యఖఫడెతేింథర, ాసౄ ఽత
లాథర బయషతే
ౄ లల సదయవ వకిౄ ఆభోఖ లతి నలైన, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవిం ఎలా
ఉింటలింథి అని అిండర్ భౄైటర్ యరలాఱించడరనికి ఇథి యమడెతేింథి. కొనిై యధఽలఔు ాతి నుదఔుడె భిందఽలు
యడెత ఉిండవచఽచ. కనీ, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధర ఆస్రతి లల ఙేభయౌూ భవచఽచ. భిందఽలు యడెతేధరై
జఫ ోలు తి భిగి వఙేచ అవకశ్భూ కొిందభిలల ఉింటలింథి.

ఉథరహయణ

ళెైర్ టని న్స, నేతి నైభిన ఫయవవర/సా
 లకమిం, నలభిగిన చకౄెయ యబలు వింట యృైద లతేలు ఖ ిండె,
భూతానిండరలు, నభల వవస లఔు వఙేచ జఫ ోలఔుగనఽ బయషతే
ౄ లల ఆసతి ాలల ఙేయఖల అవకశ్ిం
ఎఔుెవగ ఉిందని సాచియౄబ. ఔనఽఔ ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ ఔు భిస్కె నఽ భథిింర ఙేలేటరడె
ఇలాింట లతేలనఽ జఞఖరతౄగ భియౕయౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
ఆభోఖ లతి లల ాతి ఔల భాయవలు యదరయణింగ 40 ఏళ్ైు నలైఫడిన తభుణే ఙోటలఙేసఽఔుింటలబ. థీనికి
ాదరనింగ వమసఽ నైదడడఫే కయణిం. ఔనఽఔ 45 ఏళ్ు లలర వఔుౄలకి నౄభా సింస లు యృైద భీక్షలనఽకనీ,
నియేథిఔలనఽకనీ కోయయవ. (కొనిై నౄభా సింస లు 50 లాథర 55 ఏళ్ైు వఙేచింత వయఔు ఔడర అలాింట భీక్షలఔు
లలనఽకవలలిందని కోయఔనుో వచఽచ). ాతి నుదఔులు యభి ఔుటలింఫ డరఔిర్ నఽించి

ఆభోఖ లతి నలై సింతఔింణో

ఔడిన ాఔటననఽ ణెచఽచకోయలని ఔడర ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ భాయా దయశఔసాణరాలు కోయవచఽచ.
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పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణలల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమింలల ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ లల వకిౄ వమలే
ాదరన భియౕలధరింశ్ింగ ఉింట ింథి. 45 నఽించి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదటయభి నౄభాఔు వసఽౄనైయభిని భాతాఫే
యదరయణింగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబించఽకోయయౌూింథిగ కోయవతేధరైయవ. యభి ఆభోగనికి ఏయడఖల
భ రనఽ అించధర యేలేిందఽఔు, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి నలై సభాఙరభనిై ను ిందడరనికి అలా భీక్షలు
ఙేబించఽకొభ్ింటలధరైయవ. ఈ భీక్షలు అరడెనై లాథర ఇథివయకై ఉనై యృైద లతి ఖతేల లాథర యధఽల
ఖ భిించి సాచియౄబ.
ఉథరహయణ
భాదఔ దాయలు, భదిం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలటిడిం ఔషిిం కవచఽచ. ాతి నుదఔులు ాతి నుదన నూయింలల
ఆ సింఖతేలనఽ యృలాడిించడిం ఔడర ఙరలా అయవదఽ. యటని యృలాడిించఔనుో వడిం ఆభోఖ నౄభా అిండర్ భౄైటింగ్ లల
ాదరన సయల్ గ భిణనేయోౄ ింథి. సా
 లకమిం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ సభసగ
భిణనేింఙేిందఽఔు లదేభవరణోింథి. థీని నఽించి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధింగ ధయనఽ నియృ బింఙేటా ల
అిండర్ భౄైటింగ్ యధధరలనఽ అిండర్ భౄైటయవా అనవిథిే ఙేసఽకోయయౌూ ఉింథి.
2.

యృైథేతయ అిండర్ భౄైటింగ్

ఆభోఖ నౄభా కోసిం దయకాసఽౄ ఙేలేయభిలల ఙరలా భింథి ాతి నుదఔులఔు యృైద భీక్ష ఙేమాయౌూన అవసయిం లాదఽ.
యృైద భీక్ష ఙేబలేౄ థిింట ఔట వింతే భింథి యషమింలల లాథర అింతఔధరై తఔుెవ భింథి యషమింలల
భాతాఫే ాతి ఔల పయౌణరలు వయౄమని ఔ మోసౄ యవ సఽనియతతుింణో అిందభికీ ణెయౌలన యషమిం. నౄభా సింస లు
ఫజఞభిటీ కైసఽలలా యృైద భీక్షనఽ తజిించవచఽచ.
ఔయేళ్, ాతి నుదఔులు అనిై వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదే తణో యృలాడిలేౄ, యటని ఏజింట్ జఞఖరతౄగ
భియౕయౌలేౄ ఔడర యృైద భీక్ష ఙేబింఙరయౌూన అవసయిం ఙరలా వయఔు తగిానుో తేింథి. యసౄ యనికి, యృైద భీక్షల
కయవచలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, కౄాబమ్ల నిషతి ౄ లల కొథిెగ నలయవఖ దల ఔనినించిధర
పయయలాదఽ. థీనివలా ాతి నుదఔునికి ఔడర అయౌఔయిం తఖా తేింథి.
అిందఽఔధే, ాతి నుదఔుడె ఏ యధఫైన యృైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌూన అవసయిం లాని కొనిై ఫడిఔల్ నులల఼లణో
నౄభా ఔింనలనీలు భ ిందఽకొసఽౄధరైబ. అటలవింట కైసఽలలా, ఔింనలనీలు యదరయణింగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల
ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ నియుళింఙరలల సాచిింఙే ఫడిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసౄ ఽధరైబ. థరింణో యనుభనికి భిస్కె కి
భధ సభౄైన సభతఔిం యదిింఙే యధింగ ఈ యృైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄగ యౄను ింథిించఖలుఖ తేధరైయవ.
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ఉథరహయణ
యృైద భీక్షల సఽథీయఘ ాకిరమఔు లలనఽకఔుిండర ఎవయధరై యేచి ఉిండే కలాలు, నుాలలలింగ్ లల జఞనులు
లాఔుిండర సతుయిం ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ కోయవఔుింటే, యయవ యృైథే తయ అిండర్ భౄైటింగ్ నులల఼ని
ఎించఽకోవచఽచ. యృథ
ై ేతయ అిండర్ భౄైటింగ్ నులల఼లల న఼నే
ా మిం భైటా ల, నౄభా నణరౄలనఽ యదరయణింగ
కొనిై ఆభోఖయఫన
ై ాశ్ైలఔు ఇఙేచ జయఫ లనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని నియృబయౄయవ. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా
వయఔు వమసఽ, యౌింఖిం, ధాభనునిం, రభీయఔ యౌషియలఔు సింఫిందిించినయృై ఉింటలబ. ాకిరమ
యేఖవింతింగ ూయౄ వరతేింథి. కనీ, యనేక్షింగ చాలేౄ న఼నే
ా మింలు కసౄ ఎఔుెవగ ఉిండవచఽచ.
3.

సింకా యచఔ భూల నిభృమఔ దే తి 

ఇథి అిండర్ భౄైటింగ్ లల అనఽసభిింఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కె కి ఙెింథిన ాతి  అింశ్ింనలైన సింకలలల లాథర రణరలలల
భథిింరలు ఙేయౄ యవ.
వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞతి , వితి ౄ , నియసిం, భవయణిం, రభీయఔ యౌషివిం, అలయటల
ా , ఔుటలింఫ, వకిౄఖత
చభితాలనఽ భియౕయౌించి భ ిందఽగ నలటి లఔునై కొలఫదె ాకయిం యటకి భాయవెలు యేయౄ యవ.
4.

అిండర్ భౄైటింగ్ నియృ మాలు

ఖరళించిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భియౕయౌించి తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభీాఔభిించడింణో అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమ
ూయౄ వరతేింథి. నలైన నేభపెనై యధధరలనఽ, తన నియృ మానిై ఆదరయిం ఙేసఽఔని అిండర్ భౄైటర్ భిస్కె ని థిఖ వ
నేభపెనై కైటగిభీలుగ యబజియౄడె:
a) నుాభాణఔ భైటా వదె భిస్కె నఽ ఆమోథిించడిం
b) అదనర న఼ానేమిం (పలయిం)ణో భిస్కె నఽ ఆమోథిించడిం. థీనిై ఔింనలనీలు ఆచభిించఔనుో వచఽచ.
c) నిభైెయించిన కల వవది /భిదికి యక్షణనఽ యబథర యేమడిం
d) నౄభా ఔవఙరనిై తి యసెభిించడిం
e) కౌింటర్ అవకశ్ిం (ఆింక్షలు యదిించడిం లాథర యక్షణలల కొింత పలగనిై తి యసెభిించడిం)
f)

ఎఔుెవ తగిాింరలనఽ యదిించడిం లాథర సహ-ఙెయౌాింర

g) నులల఼ కిింద రశ్ుత నేనయౘబింర (ల)నఽ యదిించడిం
ఏ జఫ ోధృైధర రశ్ుతింగ నేనయౘబలేౄ , నులల఼ సభిికౄట్ నలై థరనిై నేభపెధరయౌ. నుాభాణఔ నులల఼
నేనయౘబింరనఔు ణోడె ఇథి అదనర నేనయౘబింరగ భిణనేసఽౄింథి. కింటలాఔుిలల పలఖింగ భాయవతేింథి.
అిండర్ భౄైటయవా ధృైరణణో వకిౄఖత భిస్కె లనఽ భథిింర ఙేమడిం నౄభా ఔింనలనీలఔు ఙరలా భ కిం. నౄభా
వవస నఽ సభతఔింలల ఉింఙేథి అథే. కై యధఫైన భిస్కె నఽ ఎదఽభోెఖలభధే అించధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట
ఙేయచడరనికి, యయవ ఎించఽఔునై యక్షణనఽ అింథిించడరనికి, యభి నఽించి సభ నతౄ ింలల న఼ానేమిం వసాలు
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ఙేమడరనికి అిండర్ భౄైటింగ్ ఇనాూూభౄయాఔు యలు ఔయౌసఽౄింథి. ఇఔెడ నులల఼థరయవఔు ఔయౌగై ాయోజనిం ఏభింటే,
సభ చితఫైన, నుో టీ ధయకి నౄభా అిందఽఫలటలలల ఉిండడిం. నౄభాసింస ఔు ఔడర అధరభోఖ అించధరలఔు తఖా
యధింగ తన నుో ర్ి నూో యౌయో అనఽబయనిై నియుళించఖల సభయ త ఙేఔయవతేింథి.
5.

యదరయణ లాథర నుాభాణఔ నేనయౘబింరలనఽ ఉయోగిించడిం

ఙరలా పలఖిం నులల఼లు అిందయవ సబ లఔు వభిౄింఙే యధింగ నేనయౘబింరలనఽ యదియౄ బ. ఇయ నుాభాణఔ
నేనయౘబింరలుగ సఽభిచితిం. కొనిై సిందభౌలలల యట ధే యదరయణ నేనయౘబింరలుగ ఔడర
నలుసఽౄింటలయవ. నుాభాణఔ నేనయౘబింరలనఽ అభలుయచడిం థరుభ నౄభా సింస లు తభ సిందననఽ
భినేతిం ఙేసఽఔుింటలబ.
భ ిందభి అదరమింలల ఔడర యట ఖ భిించి చభిచించఽఔుధరైిం.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 4
ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ ఔు సింఫిందిించి థిఖ వ నేభపెనైయటలల ఏథి తర?
I.

యృైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిించి భథిింర ఙేమడిం ఎఔుెవ కయవచణో ఔడిన ని.

II. ఆభోఖ నౄభా ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ లల ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి , వమసఽ కీలఔ అింరలుగ ఉింటలబ.
III. ఆభోఖ భిస్కె చితాణ తమాభీకి ాతి నుదఔులు యృైద, నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
IV. భిస్కె ఔు ఙెింథిన ాతి  అింశ్ింనలైన రణరల యభీగ భథిింర ఙేయౄ యవ.
భైకా చితాిం 1 అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమ
అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమ
సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం
భిస్కె భథిింర &అించధర
ాతి నుథిత నూయిం
వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయిం
యృైద నియేథిఔ
ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి 
వమసఽ
ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్
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యృైథేతయ అిండర్ భౄైటింగ్
సింకాయచఔ భూలాింఔన దే తి 
యృైద నియేథిఔల ల఼ుఔయణ, భియౕలన
ఆభోఖ భీక్షలుిండవర కనీ యవభలనఽ యృలాడిింఙే యధింగ ారైవయ
భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన ాతి  అింరనికి సింకలనఽ లాథర రణరలనఽ కైటలబయౄయవ
భిస్కె ల వభీాఔయణ, ఎింనఔ
నుాభాణఔ భిస్కె
ఉ నుాభాణఔ భిస్కె
నుాభాణఔ భైటాఔు భిస్కెలనఽ ఆమోథిించడిం
హచఽచ న఼ానేమిం వదె భిస్కెనఽ ఆమోథిించడిం
నిభీృత కలానికి యబథర యేమడిం
భిస్కెనఽ తి యసెభిించడిం
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G. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ
1. ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ
ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ ాదరనింగ సఖటలల సాతాిం ఆదరయింగ అిండర్ భిటన్స అవరతేింథి. ఔ నుాభాణఔ ఖూ
ర ప్ లలని
సబ లిందయౄ ఔ ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ నులల఼ కిింద యక్షణ ను ిందడిం థరనిలలని ఆింతయిం. ఈ ఖూ
ర ప్ లలని
వఔుౄలు నౄభాసింస ఔు వతి భైఔింగ కైయభి అధరభోఖిం నులుకయధే నభ్ఔిం ఔడర అిందఽలల ఇనేడి ఉింథి. ఆ
యధింగ ఔ ఖూ
ర రనఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసౄ ా నౄభా సింస లు ఔ సింపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి
తీసఽఔుింటలబ. ఖూ
ర ప్లల కొథిె భింథి సబ లకౄైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉిండవచచని, అధరభోఖ సభసలు
తయచఽ తలెతౄవచచని నౄభా సింస లఔు ణెలుసఽ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ అిండర్ భౄైటింగ్కి ఆ ఫిిందింలలని యభి సుపలయలనఽ యరలాఱించడిం అవసయిం. ఆ ఫిిందిం
ఇనాూూభౄన్సూ ఔింనలనీ యభి అిండర్ భౄైటింగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄింథర, అలాగై ఇనాూూభౄన్సూ
భౄఖ లాటయవా ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ నఔు నిభైెయించిన అిండర్ భౄైటింగ్ భాయా దయశఔ సాణరాల భిదిలలకి వసఽౄింథర అని
భథిింర ఙేమడింలల పలఖింగ ఆ నిని నియుళయౄయవ.
ఖూ
ిర
థిఖ వ నేభపెనై అింరలనలై ాతి నుథిత
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ ఔు ఙెింథిన నుాభాణఔ అిండర్ భౄైటింగ్ ాకమ
ఖూ
ర ప్నఽ యరలాఱించవలల ఉింథి :
a) ఖూ
ర ప్ యఔిం
b) ఖూ
ర ప్ భిభాణిం
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c) భిశ్రభ యఔిం
d) ఔవభైజీకి అయవోలెైన వఔుౄలు
e) నతౄ ిం ఖూ
ర ర అింతటకీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄధరైభ లాఔ సబ లు ఐచిిఔింగ యృైథ లఖవఙరచ
f)

ఔవభైజి యబ – అిందభికీ సభింగ ఉింటలింథర లాఔ ననైింగ ఉింటలింథర

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాింతింయభ లాఔ యయధ నుాింణరలయభ, ఖూ
ర ప్ సబ ల ఆథరమ యబలు,
ఎింనుాబా టభోైవయవ భైటల, ఖూ
ర ప్ హద లు ర్ నతౄ ిం న఼ానేమిం అింతటనీ ఙెయౌాింఙరభ లాఔ న఼ానేమిం
ఙెయౌాింరలల సబ లనఽ నులుించఽకోయయౌూింథిగ కోభభ అధే అింరలణో ఫిిందిం నిభ్ణ భియౕలన
h) యయధ పౌగోయఔ నుాింణరలలల ఈ ఫిింథరలు యసౄ భిించి ఉనైటా బణే ఆమా నుాింణరలలల ఆభోఖ యక్షణ
వమాలలల ఉనై ణేడరలనఽ భియౕయౌించడిం
i)

ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ నులననలై ఖూ
ర ప్ హద లు ర్ అనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెింథిన
ఎడి్నిలేిరటర్ (ఇతడిని హద లు ర్ ఎింనఔ ఙేమవచఽచ లాథర నౄభాసింస ఎింనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదిం
ణెలువచఽచ) ణో నియుళింఙరలా లాఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసింస కై వథిలామాలా అని అడగయౌ.

j)

ాతి నుథిత ఖూ
ర ప్ ఖతింలల ఙేలన కౄా డభ ల అనఽబయనిై భియౕయౌింఙరయౌ

ఉథరహయణ
ఎబర్ ఔిండిషన్సు ఆ఼సఽలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లాథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూ
ర ప్ సబ లఔు
ఆభోఖభీణర భిస్కె ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ఆ భౄిండె ఖూ
ర రలఔు ఉనై యధఽల ఫడద సుయౄ సుపలయలలల
(తథరుభ కౄాబభాలల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉిండే అవకశ్భ ింథి. ఔనఽఔ నౄభాసింస యట ఔనఽఖ ణింగధే భౄిండె
ఖూ
ర రల యభికి ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ నులల఼ ధయనఽ యేభైుయవగ నియృ బసఽౄింథి.

అథే యధింగ, ఐ.ట ఔింనలనీల వింట ళెచఽచ టభోైవయవ ఔయౌగిన ఖూ
ర రల యషమింలల ాతి ఔల ఎింనఔనఽ
నియభిింఙేిందఽఔు, నౄభా సఽస లు భ ిందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదె నఽ ాయేశ్నలటివచఽచ. నౄభాఔు అయోత
సింనుథిింఙే భ ిందఽ ఉథో ఖ లు నుా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙేసఽకోయలని కోయవచఽచ.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ యనుయింలల నుో టీ అదిఔింగ ఉిండడిం వలా ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ థకల ాయోజధరల
యషమింలల ఇనాూూయయవా ఖణనీమఫైన సయళ్తనఽ, నులల఼థరయవల అవసభలఔు తఖా టా లగ నడచఽఔుధే
దే తేలనఽ ఆమోథిసౄ ఽధరైయవ. మాజభాధరలు ఉథో ఖ లఔు ఔయౌింఙే ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ థకలలల
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ింథిసౄ ఽధరైయవ. ఉథో ఖ లు యేభై ఔింనలనీలఔు వలసనుో ఔుిండర
తభవథేె ఉిండి నిఙేలేిందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెింథిన భానవ వనయవల యపలఖిం థీనిధొఔ యధనింగ
ఉయోగిించఽఔుింట ింథి. నౄభా ఔింనలనీల భధ నుో టీ పయౌతింగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోింథి. ఇతయ ఔింనలనీల
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ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ థకల ాయోజధరలణో సభానింగ ణరనేఙేచ ాయోజధరల ఉిండేటా ల నౄభా ఔింనలనీలు
చాసఽఔుింటలధరైబ. అింతఔధరై ఫయవగౄైన ాయోజధరలు ఔయౌించఽింఔు ఔడర భ ిందఽకొసఽౄధరైబ.
నులల఼థరయవలనఽ హసౄ ఖతిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు, యనుభనిై తభయృైరనఔు భయా ించఽఔుధేిందఽఔు అయ ఈ యధింగ
ఙేసౄ ఽధరైబ.

2. మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర రల ఔధరై యేభై యటని అిండర్ భౄైట్ ఙేమడిం
సింాథరమింగ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ిందఽతేనై ఖూ
ర రలలల అతింత యదరయణఫైనయ మజభానిఉథో ఖ ల ఖూ
ర రలు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్సూ ఙేలే సభయ యహనింగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదిం
ను ిందడింణో ఇరడె యయధ యకల ఖూ
ర రలు అనవిథిే ఙెింథరబ. ఈ ధేథింలల, ఔ ఖూ
ర రనఔు అిండర్ భౄైట్
ఙేలేటరడె ఆ ఖూ
ర ర సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడిం ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ అిండర్
భౄైటయా ఔు ఙరలా భ కిం.
మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర రలణోనుటల కభి్ఔ సింగాలు, టా సి ఽలు, య లలైటీలు, భయౌిరల్ ఎింనుామర్ ఖూ
ర రలు,
నూాింఙెైజీ డీలయవా, నుా లషనల్ అయో లబయషనఽా, ఔా ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితు సింస లు వింట యయధ యకల ఖూ
ర రలఔు
నౄభా సింస లు యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.
యయధ థేరలలలని ాబ ణరులు సభాజింలలని నేద వభాలఔు ణరఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄధరైబ. పలయతథేశ్ింలల, కైిందా, భషిర ాబ ణరులు భౄిండా యౌజనింణో నేదలఔు
ఆర్.ఎస్క.నృ.యృై, మశ్లుని వింట యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయయౕలతణో ఔయౌసఽౄధరైబ.
అటలవింట యననై వభాలఔు వభిౄింజైలే నుాథనేఔ అిండర్ భౄైటింగ్ భియౕలధరింరలు యదరయణ ఆమోథిత ఖూ
ర ప్
అిండర్ భౄైటింగ్ అింరల భాథిభియే అబనటకీ, యటఔునై అదనర కోణరలలల కొనిై ఇయ:
a) ఖూ
ర ర భిభాణిం (లలైజులల చినై ఖూ
ర ర అబణే తయచఽ భాయవలఔు లలనఽకవచఽచ.)
b) యయధ పౌగోయఔ నుాింణరలలా ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ యబలలా ఉింటలబ
c) యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔింలల ఖూ
ర రలలని యయిందయౄ నులగానఔనుో ణే ాతి ఔల ఎింనఔ భిస్కె
ఉింటలింథి
d) ఖూ
ర రలలని సబ లు నులల఼లల కొనయఖడిం
ఙౌఔ ధయలఔు అటలవింట ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ య ింతిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు
అడు థిడుింగ ఖూ
ర రలు ఏయడడిం ఎఔుెయృైింథి. యటని ‗అవకశ్యద ఖూ
ర రలు‘ గ అనవభిృించవచఽచ. అిందఽఔధే,
యయధ ఖూ
ర రల టా వవహభిించడింలల నౄభా సింస లు అనఽసభిించవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదే ిం ఙేలేిందఽఔు
నౄభా నిమింతాణ సింస ఐ.ఆర్.డి. ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ జఞభీ ఙేలింథి. అలాింట
మజభాధేతయ ఖూ
ర రలలల ఉనైయటలల కొనిై ఇయ :
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a) ఎింనుామర్ సింక్షైభ సింగాలు
b) నిభిెషి ఔింనలనీ జఞభీ ఙేలన కౄరడిట్ కయవులు ను ింథినయయవ
c) నిభిెషి యనుభనికి ఙెింథిన ఔసి భయవా. యభికి అదనర యౌఔయింగ యనుయ సింస నౄభానఽ
ఇవుజూరణోింథి.
d) ఫలింఔు యవణ ఖరళతలు, నుా లషనల్ అయో లబయషనఽా లాథర య లలైటీలు
కయవచనఽ ఆథర ఙేమడిం, వకిౄఖత నులల఼లలల అిందఽఫలటలలల లాని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిెించఽకోవడిం,
సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ య ింతిం ఙేసఽకోవడభధే ఏకౄైఔ ఉథేెశ్ింణో ఖూ
ర రలుగ ఏయడే
యదరధరనికి అడెుఔటి యేలేిందఽకై ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ భాయా దయశఔ సాణరాలు వఙరచబ. అటలవింట ‗అవకశ్యద
ఖూ
ర రలు‘ తయచఽ నౄభా సింస లఔు యౘని ఔయౌగిింఙే భీతి లల ాతి ఔల ఎింనఔఔు, అింతి భింగ ళెచఽచ కౄా డభ ల
నిషతి ౄ కి థరభితీయౄమని యకానిించడిం జభిగిింథి. ఆయధింగ, నిమింతాణ సింస జఞభీ ఙేలన ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ
భాయా దయశఔసాణరాలు నౄభా సింస లు భాభౄెట్లల ఫలధణరమ తింగ నడచఽఔుధేిందఽఔు సయౘమడణరబ. అయ
ఖూ
ర ర థకలఔు నియుహణర ాభాణరలనఽ ధృలకొలడిం థరుభ, నౄభా ఔింనలనీల అిండర్ భౄైటింగ్ లలనఽ,
యభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భిించిన ాఙరయింలలనా ఔరభయక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.
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H. ఒవభీూస్క టలాయృల్ ఇనాూభౄన్సూ ిందిం
ఒవభీూస్క టలాయృల్ ఇనాూభౄన్సూ నులల఼ల కిింద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫటి , ూచీ ిందిం యదరయణింగ
ఆభోఖనౄభా కోసిం యదరధరధేై అనఽసభిసౄ ఽింథి.
వకిౄఖత ఔింనలనీ భాయా దయశకలఔు తఖా టి ల న఼ానేమిం భైటింగ్ భభిమ అింగీకయిం ఉింటలింథి కనీ కొనిై భ క
ఫైన భిఖణనలు కిింద ఇవుఫడరుబ :
1. న఼ానేమిం భైట్ అధేథి ాతి నుదఔుడి వమసఽ, యథేయౕ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉింటలింథి.
2. యథేరలలా యృైద చికితూ కభీథెైనిందఽన, సుథేయౕ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లణో నుో యౌచణే న఼ానేమిం భైటా ల
యదరయణింగ ఎఔుెవగ ఉింటలబ.
3. యథేయౕ ఔింనలనీలలల చాలధర, అఫభిక, కౄనడర థేరలలా న఼ానేమిం అతింత ఎఔుెవగ ఉింట ింథి.
4. ాతి నుదఔుడె యథేరలలా యృైద చికితూ తీసఽకోవడరనికి నులల఼ని ఉయోగిింఙే అవకశ్ిం లాఔుిండర
ఙేలేిందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ తీసఽకోయయౌ. కఫటి ఏథేని భ ిందఽగ ఉనై యది ఖ భిించి ాతి నుదన దశ్లలధే
ఙరలా జఞఖరతౄగ భిఖణింఙరయౌ.
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I.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ిందిం

వకిౄఖత ాభాద నులల఼ల కోసిం ూచీ ింద భిఖణనల ఖ భిించి కిింద చభిచించఫడెణోింథి:
భైటింగ్
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసౄ ఽనై వకిౄ వితి ౄ ాదరనింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి. యదరయణింగ
ఇింటవదె , యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమిం లాింట యట ఖ భిించి భాటలాడడిం అిందయవ వఔుౄలఔు
సింఫిందిించి కై యఔింగ ఉింట ింథి. కనీ వితి ౄ ధృైరణిం లాథర నిణో భ డిడిన భిస్కెలు ఙేసౄ ఽనై ని
సుపలయనిై ఫటి భాయవతేింటలింథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణిం జయవఖ తేనై స లింలల ని ఙేలే లయల్
ఇింజనీర్ ఔధరై ఆ఼స్క ఫేధేజర్ఔు భిస్కె తఔుెవగ ఉింటలింథి.
కోె వితి ౄ ధృైరణరనికి, లాథర నికి ఔ భైటల నియృ బించడిం ఆచయణీమిం కదఽ. కఫటి , వితే
ౄ లనఽ ఫిింథరలుగ
వభీాఔభిసౄ ఽధరైయవ. కోె ఖూ
ర ర కసౄ అటల, ఇటలగ థరథరర కై యఔఫైన భిస్కెనఽ ాతి నృింనృయౄబ. కిింథి వభీాఔయణ
వవస ణేయౌకౄైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినయౄ ో ింథి. వకిౄఖత ఔింనలనీలు తభ య ింత వభీాఔయణ
నుాతి థిఔనఽ ఔయౌగి ఉిండవచఽచ.
భిస్కె వభీాఔయణ
వితి ౄ నుాతి థిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కెలనఽ భూడె ఖూ
ర రలుగ వభీాఔభిించవచఽచ:


భిస్కె ఖూ
ర ప్ I

అకౌింటింటల
ా , డరఔియా వ, లామయవా, ఆభిెటక్ిలు, ఔనూయౌిింగ్ ఇింజనీయవా, టీచయవా, ఫలింఔయవా, భినులన యధఽలలా
నులు

ించఽఔుింటలనై

వఔుౄలు,

ణేయౌఔనుట

నులుించఽఔుింటలనై వఔుౄలు.


భిస్కె ఖూ
ర ప్ II
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ాభాథరలనఽ

ఔయౌగిన

వితే
ౄ లలా

నుాథనేఔింగ

యయేక్షణ యధఽలలా భాతాఫే నులుించఽఔుధే నృలు యా వ, కింటలాఔియా వ, ఇింజనీయవా, యృటయైభీ డరఔియా వ, మోటలయవ
కయా , ణేయౌఔనుట యహధరల నలబడ్స డెైవయవా, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితే
ౄ లలా నులు ించఽఔుధే
వఔుౄలు.
భానయమ శ్రభలల నులుించఽఔుధే అిందయవ వఔుౄలు (ఖూ
ర ప్ IIIకిింద వఙేచ యయవ నేనయౘబించి), నఖదఽ
తీసఽకౄమా ్ ఉథో ఖ లు, గభైజీ, మోటలర్ ఫకనిక్లు, మింతాిం ఆభైటయవా, టా ఔుె, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల
డెైవయవా, నుా లషనల్ అథ్ెా టల
ా , కీరడరకయవలు, కొమ ని ఙేలే నిరణ లు, ఇథే యఔఫైన ాభాథరలు ఔయౌగిన
వితే
ౄ లలా ని ఙేలే యయవ.


భిస్కె ఖూ
ర ప్ III

బూఖయౌ ఖనఽలలా, నేలుడె ాథేరలలా ని ఙేలే వఔుౄలు, ళెై టని న్స సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైింథరాలలా ని
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయెస్క లఫోింథి, మోటలయవ యహధరలు, ఖ భరలనలై భైలింగ్లల నులగాధేయయవ, నలదె
యబ గైమ్ హింటింగ్, యుణరభోహణ, యింటర్ యో ర్ి్, లలైెబింగ్, ఐస్క యౘకీ, ఫలనిింగ్, యౘింగ్ గౄా డడిింగ్,
భివర్ భఫ్ిింగ్, నుో లల భభిమ ఇథే యఔఫైన ాభాదిం ఔయౌగిన వితే
ౄ లు/కయఔలానులలా నులుించఽఔుధే
వఔుౄలు.
భిస్కె ఖూ
ర రలనఽ ‗యదరయణఫైనయ‘, ‗భధ యఔఫైనయ‘, ‗తీవా యబ ఔయౌగినయ‘ అని ఔడర భూడె
యకలుగ ఙెవచఽచ.
వయో భినేతేలు
యక్షణ ను ిందడరనికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభినేతేలు ఆమా ఔింనలనీలనఽ ఫటి భాయవతేింటలబ. యదరయణింగ, 5
ఏళ్ా నఽించి 70 ఏళ్ా వయఔు అధేథి యదరయణిం నిమభింగ ఉింటలింథి. అబనటకీ, ఇటకై యక్షణ ఔయౌగిన
ా ూయౄ బన తభుత ఔడర ఎనపై ఏళ్ా వయఔు
వఔుౄల యషమింలల రనయవదే యణ న఼ానేమిం లలడిింగ్నఽ ఫటి 70 ఏళ్ై
నులల఼లనఽ రనయవదే భిించవచఽచ.
రనయవదే యణఔు లాథర ణరజఞ యక్షణఔు యదరయణింగ ఎలాింట యృైద భీక్షలు ఉిండవర.
యృైద కయవచలు
యృైద కయవచల యక్షణ కిింథి యధింగ ఉింటలబ:


ఒ వకిౄఖత ాభాద నులల఼ని ాభాదభీతి  శ్భీయ గమాలఔు సింఫిందిించి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ యృైద
కయవచలఔు

యక్షణ

ఔయౌించడింకోసిం

అదనర

న఼ానేమిం

ఙెయౌాింరనలై

ఎిండరర్ూఫింట్

ను డిగిించఫడిింథి.


ఈ ాయోజధరలు నులల఼ల కిింద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనింగ ఙేయచఫడరుబ.



వకిౄని ఆసతి ాలల తనిసభిగ ఙేభిచింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
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థరుభ

మ దే ిం భభిమ తతూింఫింధ భిస్కెలు
నుౌయ యధఽలలా యథేరలలా నిఙేలే పలయతీమ లఫోింథి/నిరణ లఔు ఔడర అదనర న఼ానేమింణో మ దే భిస్కె యక్షణ
అింథిించఫడెతేింథి.


రింతి  కలు లాథర యదరయణ కలిం సిందయౌింగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు యదరయణ భైటల ఔధరై 50రతిం
అదనింగ ఉింటలబ (అింటే యదరయణ భైటలఔు 150రతిం)



అయదరయణ/బమాింథో ళ్నకలిం సిందయౌింగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులల఼లు (అింటే యథేశ్ింలల మ దే తయయౘ
భిల తేలు ఇటకై సింబయించిధర లాథర అనియయఫైధర/అింటే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలా ని
ఙేసౄ ఽనై థేరలలా అబధర) యదరయణ భైటల ఔధరై 150రతిం అదనింగ ఉింటలబ (అింటే యదరయణ
భైటలలల 250రతిం అని అయ ిం)

ాతి నుదన తాిం
కిింథి యటణో ఆ నూయిం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలింథి:


వకిౄఖత యవభలు



పౌతి ఔ లతి 



అలయటల
ా భభిమ ఖత కలిం



ఇతయ లాథర ూయు నౄభాలు



ూయు ాభాదలు లాథర అసుస త



ాయోజధరల ఎింనఔ లాథర నౄభా ఙేలన య భ ్



ాఔటన

నలైన నేభపెనై అవసయఫైన యవభలు కిింథి యధింగ యవభిించఫడరుబ:


వమసఽ, ఎతే
ౄ , ఫయవవర, వితి ౄ కి సింఫిందిించిన ూభిౄ యవయణ, సఖటల ధృల యేతనిం తథితభలఔు
సింఫిందిించిన వకిౄఖత యవభలు



కోయవఔునై నులల఼కి ాయేశ్థరయవల వయోభినేతి  లలలా ాతి నుదఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై
వమసఽ సాచిసఽౄింథి. యౌింఖపేదిం, ఎతే
ౄ , వమసఽఔు సఖటల ఫయవవరణో ఔడిన టి ఔణో ఫయవవర, ఎతే
ౄ
నుో యౌచచాడఫడెతేింతి . సఖటల ఔధరై 15రతిం ఎఔుెవ లాథర తఔుెవగ ాతి నుదఔుడె ఉింటే భాతాఫే
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయవ.



పౌతి ఔ దిఢతుిం లాఔనుో వడిం లాథర లలిం ఉిండడిం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సింఫిందిించిన
పౌతి ఔ లతి .
473



అవమయనిై లాథర చారనఽ కోలలబన ాతి నుదఔులు ఆమోథిించిన సిందభౌలలా ాణేఔ
నిఫింధనలలల భాతాఫే అింగీఔభిించఫడవచఽచ. యయవ కొనిై నిభిేషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిింఙే
యభయ ూిం తఔుెవగ ఉిండడిం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లాథర చార లాథర ఔనఽై థెఫోతి ింటే,
అింఖయృైఔలిం యబ యదరయణిం ఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండే అవకశ్భ నైిందఽన అయదరయణ భిస్కెలనఽ
ఔయౌగి ఉింటలయవ.



గమిం తుయగ నమిం కఔనుో వడిం, అింఖయృైఔలిం అనవసయింగ కొనయగై అవకశ్భ నైిందఽన
భధఽఫేహిం అధేథి కోలుఔుధే యబని జఞిం ఙేసౄ ఽింథి. గమాలు లాథర అసుస త బయషత్ ాభాద
భిస్కె లనఽ ాపలయతిం ఙేయౄ మా, అబణే ఎింతవయఔు అధే యషమానిై నిభేభిింఙే ఔరభింలల ాతి నుదఔుడి
యృైద చభితానఽ భియౕయౌింఙరయౌ. భిస్కె నఽ నౄభా ఙేమలానిథిగ ఙేలే తీవాఫైన సుపలవిం ఔయౌగిన సభసలు
ఙరలా ఉధరైబ. అింటే ఖ ిండె ధరమాల సభస.



యుణరభోహణ, నుో లల, మోటలర్ భైలింగ్, అకోరఫేటక్ూ తథితయ ాభాదఔయఫైన ఖత చభితాఔు అదనర
న఼ానేమిం కయయౌ.

నౄభా ఙేలన య భ ్
ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల఼ అధేథి ాయోజనఔయ నులల఼లుగ ఉిండడింణో నుటల ఔఠినఫైన ూచీకి ఖ యబయథిగ
లాఔనుో వడింణో ఆ నులల఼లఔు నౄభా య భ ్నఽ నియృ బించడింలల అాభతౄ ింగ వవహభిింఙరయౌ. ‗లాబథరమఔఫైన
ఉథో ఖిం‘ థరుభ ను ిందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడింనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో భాటలల
ఙెనులింటే, నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ నిభేభిసౄ ఽనై సభమింలల ాతి నుదఔుడికి జభిగిన ాభాదిం థరుభ
థెఫోతి నని భఫడిని భిఖణించభదఽ.
యయధ నౄభా సింస లు/ింద లాకయవల భధ ఎస్క.ఐని నియృ బింఙే ఆచయణలలా యక్షణఔు భింజూయవ ఙేలన
కచిచతఫైన నతౄ ిం ూచీ ింద లాకయవలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అబనటకీ, యదరయణింగ భింజూయవ
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔె 72 ధృలలు/ఆభైళ్ా సింనుదనఔు సభాన యబని నేించభదఽ.
నులల఼ అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసిం భాతాఫే అబణే ఈ ఆింక్షనఽ కచిచతింగ వభిౄింజైమలాభ .
అబనటకీ, ణరణరెయౌఔ ూభిౄ అింఖయృైఔల యక్షణ కోసిం, ఙెయౌాించఖల భియౘయిం యషమింలల ఇథి ఙోటల
ఙేసఽకోభదఽ. ఆ కలింలల అదని సింనుదనలఔు అథి అనఽవరగ ఉిండదఽ. యక్షణ అధేథి ట.ట.డికి యభింతర
భియౘయిం కోసిం అబణే, నౄభా ఙేలన య భ ్ యదరయణింగ యళ్ా యభిిఔ భఫడికి భౄటి ింర యబని నేించభదఽ.
లాబథరమఔఫైన ఉథో గలలా లాని వఔుౄలఔు అింటే పలయలు, యథరయవలు తథితయవలఔు యక్షణ ఇఙేచ సభమింలల
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అింథిసౄ ఽధరైిం, ఎలాింట యభింతర భియౘయిం ఙెయౌాించనవసయిం లాదధే
యషమానిై నౄభా సింస లు నిభేభిించఽకోయయౌ.
ఔుటలింఫ నుకైజీ యక్షణ
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చిధరైయవలు, సింనుదన లాని పలఖయునే కోసిం యక్షణ భయణరనికి, రశ్ుత అింఖయృైఔలానికి (ూభిౄగ లాథర
నుక్షిఔింగ) భాతాఫే భినేతిం ఙేమఫడెతేింథి. అబనటకీ ఆమా ఔింనలనీ నిఫింధనల ఆదరయింగ టఫ ల్
ఆఫ్ ఫనిట్ూ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి. కొనిై ఔింనలనీలు ఔ నిభిేషీ భినేతి  వయఔు ఔడర సింనుదనలాని
పలఖయునేకి ట.ట.డి యక్షణనఽ అనఽభతి సఽౄింథి.
సా
 ల న఼ానేమింలల 5రతిం తగిాింర యదరయణింగభింజూయవ ఙేమఫడెతేింథి.
ఖూ
ర ప్ నులల఼లు
నౄభా ఙేసౄ ఽనై వఔుౄల సింక ఒ నిభిేషీ సింకనఽ థరటణే, అింటే వింద థరటణే న఼ానేమింనఽించి ఒ ఖూ
ర ప్ తగిాింర
అనఽభతి ించఫడెతేింథి. అబనటకీ ఆ సింక తఔుెవగ ఉధరై అింటే 25భింథి ఉధరై, ఎలాింట తగిాింర
లాఔుిండర ఖూ
ర ప్ నులల఼ జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి.
యదరయణింగ, నేయవలాని నుాతి థిఔన నులల఼లనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔా బింటా ఔు భాతాఫే జఞభీ
ఙేమఫడెణరబ. ఇిందఽలల సబ డి ఖ భిౄింర ఎలాింట అనఽభానిం లాఔుిండర సషిింగ ఉింటలింథి.
ఖూ
ర ప్ తగిాింర యోఖణర ాభాణరలు
నేయవ ఔయౌగిన ఖూ
ర రల యషమింలల భాతాఫే ఖూ
ర ర నులల఼లు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూ
ర ప్ తగిాింర భభిమ
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ను ింథే ఉథేెశ్ింణో, ాతి నుథిత ఖూ
ర ర కిింథి యపలగలలా థేనికిింద అబధర ఉిండరయౌ:


ఉథో గినలై ఆదరయడిన యయవ సయౘ మజభాని-ఉథో గి సింఫింధిం



భషిర/కైిందా ాబ ణరులు న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙేభీతి లల భ ిందఽగ ఖ భిౄించిన యపలగలు/ఖూ
ర రలు



ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సింగిం సబ లు



భిజిషిర్ు లేయ ఔా బ్ల సబ లు



ఫలింఔులు/డెైనర్ూ/భాసి ర్/యయ కౄడ
ర ిట్ కయవులు ఔయౌగిన యయవ



ఫలింఔులు/ఎన్స.నృ.ఎఫ్.లలు జఞభీ ఙేలన డినుజిట్ ధివణరాలనఽ ఔయౌగిన యయవ



ఫలింఔులు/నృా క్ యౌనేటడ్స ఔింనలనీల యటలథరయవలు

నలై యపలఖల నఽించి యేయవడే భభైథెైధర యపలఖనికి సింఫిందిించిన ాతి నుదనల యషమింలల సింఫిందిత నౄభా
సింస ల యింకైతి ఔ యపలఖిం తీసఽఔునై నియృ మానికి లలఫడి యటని యరలాఱించవచఽచ.
‗ఊయౘత్ఔ‘ ఖూ
ర ర భిభాణింనలై ఎలాింట ఖూ
ర ప్ డియౌెింట్ ఇవుఫడదఽ. నులల఼ తీసఽఔుధే సభమింలల ‗ఖూ
ర ప్‘లల
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄ వ సబ ల సింకనలై భాతాఫే డియౌెింట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, లెకిెించఫడెతేింథి.
నౄభా య భ ్
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నౄభా య భ ్నఽ కోె నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయవగ నిభిేషీ నణరౄలఔు లయయచఫడవచఽచ. లాథర నౄభా ఙేలన
వఔుౄలఔు ఙెయౌాించఖల ాతి పలాలఔు భ డినలటివచఽచ.
‗అనీై లాథర ఏథీ కదఽ‘ సాతాిం ఒ ఖూ
ర ప్ ఇనాూభౄన్సూలల వభిౄసౄ ఽింథి.థరనికి తఖా టి ల సభానఫైనa అదనర
న఼ానేమిం లాథర భీపిండ్సణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.
న఼ానేమిం
భిస్కెల వభీాఔయణ, ఎింనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయిం నేభపెనై ఉథో ఖ లఔు న఼ానేమింలల యేయవడెతేనై భైటా ల
వభిౄయౄ బ. కఫటి యక్షణ ను ింథిన వఔుౄల వితి ౄ కి తఖా టి ల భైటా ల యేయవడెణరబ.
ఉథరహయణ
ఇింక ఙెనులింటే, కై యఔఫైన వితి ౄ ని అనఽసభిింఙే ఉథో ఖ లిందభిణో ఔడినటలి ఫలగ నియుచిించిన ఫిింథరలఔు
కై భైటల వభిౄసౄ ఽింథి.
నేభపెనని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియుళింఙే ాభాణీఔయణ భికయవుల ఆదరయింగ కోె
వభీాఔయణలలని ఉథో ఖ ల సింకనఽ ాఔటింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.
ఒ సింగిం, ఔా బ్లు తథితభలలల నేభపెనై సబ లఔు భిస్కె వభీాఔయణ ాకయిం న఼ానేమిం భైటా ల వభిౄయౄ బ.
సబతుిం యదరయణ సుపలవిం ఔయౌగినథెై, ఏథేని నిభిేషీఫైన వితి ౄ కి భినేతిం ఙేమనిథెైణే, ింద ూచీ
లాకయవలు భైటానఽ వభిౄింఙేమడింలల తభ యయేచననఽ ఉయోగియౄ యవ.
ఆన్స-డాటీ యక్షణలు
ఆన్స-డాటీ సిందయౌింగ అింథిింఙే యక్షణ కిింథి యధింగ ఉధరైబ:


వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమింతి ాించిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌూ ఉింటే(అింటే భోజుఔు
24ఖింటలు కదఽ). తగిాింర న఼ానేమిం అింటే సభ చిత న఼ానేమింలల 75రతిం భాతాఫే వసాలు
ఙేమఫడెతేింథి.



ఉథో ఖింలల ఉనైరడె, థరని థరుభ ఉథో ఖ లఔు ాభాదిం జభిగినరడె భాతాఫే ఈ యక్షణ
వభిౄసౄ ఽింథి.

యధఽల-ఫమట యక్షణలు
నిమింతి ాించిన ఖింటలఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄించినరడె, అింటే ఉథో గి నిలల లానరడె లాఔ భభిమ /లాథర
అదికయ యధఽలు నియుళించనరడె ాభాదిం జభిగిణే, తగిాింర న఼ానేమిం అింటే సభ చిత న఼ానేమింలల
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽచ.
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భితి  సభమింలల యక్షణ నేనయౘబింర
వకిౄఖత ఔింనలనీ భాయా దయశకలనఽ ఫటి , ాభాద భితి  ాయోజధరనిై నేనయౘబించి, ఖూ
ర ర వకిౄఖత ాభాద
నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేమడిం యధడెతేింథి.
ఖూ
ర ప్ డియౌెింట్ భభిమ ఫో నస్క/భాలలు
కై నులల఼ కిింద ఎఔుెవ భింథి వఔుౄలఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄనైిందఽన భినులన ని, కయవచ తఔుెవగ ఉింటలింథి.
అింణేకఔ, ఖూ
ర రలలని సబ లిందభికీ యదరయణింగ నౄభా అింథిించఫడెతేింథి. నౄభాసింస లఔు వతి భైఔింగ
ాతి ఔల ఎింనఔ ఉిండదఽ. కఫటి , ఒ కొలభాధరనికి తఖా టి ల న఼ానేమింలల తగిాింర అనఽభతి ించఫడెతేింథి.
కౄాబమ్ల అనఽబవిం ఆదరయింగ ఖూ
ర ర నులల఼ల రనయవదే యణ కిింద భైటింగ్ నిభేభిించఫడెతేింథి.
•

రనయవదే యణ న఼ానేమింలల తగిాింరణో నచిచనభీతి లల అనఽబవిం అింథిించఫడెతేింథి. (ఫో నస్క)

•

కొలభాధరనిై ఫటి , రనయవదే యణ న఼ానేమిం (భాలస్క) లలడిింగ్ థరుభ ాతి ఔల అనఽబయనికి
జభిభాధర యదిించఫడెతేింథి.

•

కౄాబమ్ల అనఽబవిం 70రతింగ ఉింటే రనయవదే యణఔు యదరయణ భైటా ల వభిౄయౄ బ.

ాతి నుదన తాిం
•

సబ ల థరుభ ూభిౄ ఙేమడిం కోసిం ఉిండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దయౄయేజునఽ భాతాఫే నౄభా ఙేలన
వకిౄ ూభిౄ ఙేమడిం యడెఔగ కొనయఖ ణోింథి.

•

ఏ సబ డా పౌతి ఔ థౌయోలింణో కనీ యభి పలఖయుభానిై అింగీఔభిించనిథిగ ఙేలే లలింణో కనీ
ఫలధడడిం లాదని ఆమన ఒ ాఔటన ఙేమాయౌూన అవసయిం ఉింథి.

•

కొనిై సిందభౌలలా ఈ భ ిందసఽౄ జఞఖరతౄ ఔడర భా఼ ఙేమఫడెతేింథి. భిల తి 
 ఫలగ అయ ఫైనటలిగ
భభిమ /లాథర యక్షణ ఔయౌించడరనికి భ ిందఽగ ఏయడిన అింఖయృైఔలిం, అలాింట అింఖయృైఔల లతి 
పయౌతింగ

ఏయడే

ఏథేని

సించిత

ాపలవిం

నేనయౘబించఫడెతేిందధే

సభయ నణో

సషిిం

ఙేమఫడెతేింథి.
అబనటకీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔింనలనీల భధ యేయవడవచఽచ.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 5
1) ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ నౄభా లల, ఖూ
ర రలలని ఏ సబ డెైధర ఔడర నౄభా సింస ఔు వతి భైఔ ఎింనఔగ భిణనేించవచఽచ.
2) మజభాని-ఉథో ఖ ల ఖూ
ర రలఔు భాతాఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసౄ ఽింథి.
I.

1వ ాఔటన ర 2వ ాఔటన తర
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II. 2వ ాఔటన ర 1వ ాఔటన తర
III. 1వ ాఔటన 2వ ాఔటన భౄిండా ర
IV. 1వ ాఔటన 2వ ాఔటన భౄిండా తర

సభాఙరయిం
భిస్కె ఫేధేజ్డ ఫింట్ ాకమ
ిర లల పలఖింగ, అిండర్ భౄైటర్ తన భిస్కె లనఽ ఫదయ్ ఙేమడింలల భ కింగ అతి  నలదె
ఖూ
ర ర నులల఼ల యషమింలల భౄిండె దే తేలనఽ ఉయోగియౄ డె. అయ :
కోఇనాూూభౄన్సూ: ఇథి భిస్కెనఽ ఔ నౄభా సింస నేించి ఆమోథిించడరనిై సాచిసఽౄింథి. యదరయణింగ ఇథి ాతి 
నౄభా సింస ఔు భిస్కె లల కొింత రణరనిై కైటలబించడిం థరుభ జయవఖ తేింథి. ఆ యధింగ, నులల఼ని ఇదె యవ నౄభా
సింస లు, నౄభా సింస ఎ 60% యటలణో, నౄభా సింస నృ 40% యటలణో అింగీఔభిించవచఽచ. యదరయణింగ, నౄభా
సింస ఎ య్డ్స నౄభా సింస అవరతేింథి. నులల఼ని జఞభీ ఙేమడిం, కౄా భ
డ లనఽ లలటల్ ఙేమడింణో సయౘ నులల఼కి
ఙెింథిన అనిై అింరలనఽ ఆ సింస చాసఽఔుింటలింథి. నౄభా సింస ఎ ఙెయౌాించిన కౄా భ
డ లలల 40% నణరౄనిై నౄభా
సింస నృ నౄభా సింస ఎకి ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
భిఇనాూూభౄన్సూ: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కె లనఽ నౄభా సింస అింగీఔభిసౄ ఽింథి. అథి ణరనఽ ల఼ుఔభిించిన యయధ
భిస్కెల నఽించి ఎలా యక్షణ ను ిందఽతేింథి ? అతనఽ తన భిస్కెలనఽ ఇతయ నౄభా ఔింనలనీలఔు భిఇనాూూర్ ఙేమడిం
థరుభ యక్షణ ను ిందఽతేింథి. భిఇనాూూయర్ సింస లు ఆ యధింగ డింఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభటా థరుభ లాథర ఏ
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలాిటవ్ భిఇనాూూభౄన్సూ అింటలయవ) నుాతి థిఔన నౄభా సింస ల భిస్కెలనఽ అింగీఔభియౄ బ.
భిఇనాూూభౄన్సూ ాించయౄ ింగ జయవఖ తేింథి ఔనఽఔ భిస్కె ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితింగ యనసౄ ఽింథి.

యభింశ్ిం
a) ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని ఉింటలింథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవింతేడె లాథర
భోఖఖరసౄ ఽడె అబయిందఽఔునై అవకశ్ింగ థరనిై నియుచియౄయవ.
b) భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె ధయల నియృ మఫే అిండర్ భౄైటింగ్ ాకమ
ిర .
c) భిస్కె కి యనుభనికి భధ సభౄైన సభతఔిం యదిించడరనికి అిండర్ భౄైటింగ్ అవసయిం. అలా సింస
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుింటృధే నుో టీని ఇవుడిం ఔడర యధభవరతేింథి.
d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతిం ఙేలే అింరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయటల
ా , వితి ౄ ఉథో గలు,
శ్భీయ నిభ్ణ తీయవ, ఔుటలింఫ చభితా, ఖత కలర అసుస త లాథర సయె భీ, ాసౄ ఽత ఆభోఖ లతి , నియస స లిం
వింటయ ఉధరైబ.
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e) నౄభా సింస ఔు నషిిం యటలాా యధింగ ాతి ఔల ఎింనఔలు జయఖఔుిండర నియభిింఙేిందఽఔు, సభౄైన వభీాఔయణ
జభిగి, భిస్కె లలల ఈకిుటీ యదిించడఫే అిండర్ భౄైటింగ్ లలని ాయోజనిం.
f)

నౄభా ను ిందనఽనై కఫో బయ ఔా బింట్ ఖ భిించి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄ భ లతి లల ఉింటలడె ఔనఽఔ ఏజింటే
నదట యబ అిండర్ భౄైటర్ అవరణరయవ.

g) నౄభాలలని భూల సాణరాలాభింటే : అతింత నభ్ఔిం, నౄభానలై భఔుెవ, నషిభియౘయిం, చింథర, భాభిడి,
సనై కయణిం
h) అిండర్ భౄైటింగ్ లలని కీలఔ యధధరలు : ాతి నుథిత నూయిం, వమసఽ నియౄణ తాిం, లైధరనిి మల్
డరఔుఫింటల
ా , యృైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.
i)

ఆభోఖ నౄభా నులల఼కి దయకాసఽౄ ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లతి ని నిభేభిింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలు
ఉయోగిించఽఔుధే ాకిరబయ ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్.

j)

ాతి నుదఔుడె ఏ యధఫైన యృైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌూన అవసయిం లాని ాకిరబయ యృైథేతయ అిండర్ భౄైటింగ్.

k) అిండర్ భౄైటింగ్ లల అనఽసభిింఙే సింకాయచఔ భూలాింఔన దే తి లల భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన ాతి  అింరనిై
భథిింర ఙేల భాయవెలు యేయౄ యవ లాథర రణరలు కైటలబయౄయవ.
l)

అిందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిింర ఙేల, తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభీాఔభిించగధే అిండర్ భౄైటింగ్
ాకమ
ిర
ూయౄ వరతేింథి.

m) ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ ాదరనింగ సఖటలల సాణరానిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని నిఙేసౄ ఽింథి. ఔ నుాభాణఔ
ఖూ
ర రలలని సబ లిందభినీ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిిందఔు తీసఽఔువచిచనరడె, ఖూ
ర రలలని
సబ లు నౄభా సింస ఔు నషిిం యటలా ఖల యధింగ వతి భైఔ ఎింనఔగ భిణనేించయని పలయయౄయవ.

479

480

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండికి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే III.
భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె లఔు ధయనఽ నియృ బించడఫే అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమ.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే III.
అిండర్ భౄైటింగ్ లలని అతింత భించి నభ్ఔిం సాణరానిై నౄభా ఔింనలనీ, నులల఼ తీసఽఔునై వకిౄ
ఇదె యౄ నుటింఙరయౌ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే I.
ఇనాూూయఫ ల్ ఇింటభౄస్కి అధే దఫింధిం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫో తేధరైడో ఆ ఆలౄ నలై
అతనిఔునై ఆభిఔ లాథర లైధరనిి మల్ భఔుెవనఽ సాచిసఽౄింథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషిిం యటయౌా ధర ఆ
లైధరనిి మల్ నయౖినిై తటలికోఖలనధే దీభానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄింథి.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే IV.
భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన ాతి  అింశ్ింనలైన రణరలయింగ, సింకాయింగ భథిింరనఽ సింకాయచఔ
భూలాింఔన దే తి లల యేయౄ యవకనీ, ఫడిఔల్ అిండర్ భౄైటింగ్ దే తి లల కదఽ.
జయఫ 5
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే IV.
ఖూ
ర ప్ ళెల్ౄ ఇనాూూభౄన్సూ లల, ఔ ఫిిందింలలని సబ లిందభినీ ఔ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల఼
కిిందఔు తీసఽఔువచిచనరడె, ఆ ఫిిందింలలని సబ లు నౄభా సింస ఔు నషిిం యటలా ఖల యధింగ
వతి భైఔ ఎింనఔగ భిణనేించయవ.
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మజభాని-ఉథో ఖ ల ఫిింథరలకై కఔ,

కభి్ఔ సింగాలు, టా సి ఽలు, య లలైటీలు, వితి ౄ నిరణ ల

సింగాలు, ఔా ఫ ోలు, ఇతయ పలాతితు సింస ల వింట యఔయకల ఖూ
ర రలఔు ఔడర నౄభా సింస లు
యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄధరైబ.

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఔ వకిౄ అధరభోఖింనలై ాపలవిం చాని అింశ్ిం ఏథి ?
I.

ఆడ, భఖ ణేడర

II. జీయత పలఖయునే ఉథో ఖిం
III. అలయటల
ా
IV. నియస నుాింతిం
ాశ్ై 2
నషి భియౘయిం సాతాిం ాకయిం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయౌాింఙేథి __________.
I.

నౄభా ఙేలన నతౄ ిం ఫేయఔు యసౄ యఔ నయౖిల నతౄ ిం

II. యసౄ యఔ కయవచణో నినేతౄ ిం లాఔుిండర నౄభా ఙేలన నతౄ ిం
III. భౄిండె క్షాలు అింగీకభనికి వచిచన లయ నతౄ ిం
IV. నౄభా నతౄ ింణో నినేతౄ ిం లాఔుిండర యసౄ యఔ నషిిం నతౄ ిం
ాశ్ై 3
దయకాసఽౄథరయవ

ఖ భిించి

________________.
I.

అిండర్

భౄైటర్

కి

నదటగ

ణెయౌనే

నుాథనేఔ

వమసఽ నియౄణ ణరాలు

II. లైధరనిి మల్ డరఔుఫింటల
ా
III. భ ిందభి యృైద నియేథిఔలు
IV. ాతి నుదన నూయిం
ాశ్ై 4
అిండర్ భౄైటింగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄ వరతేిందింటే ___________________.
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సభాఙరయ

వనయవ

ఏదింటే

I.

ాతి నుదఔుని ఆభోగనికి సింఫిందిించిన భ కఫైన సభాఙరయిం, వకిౄఖత యవభలు ాతి నుదన నూయిం
థరుభ లేఔభిించినరడె

II. ాతి నుదఔునికి నియుళింఙే యృైద భియౕలనలు, భీక్షలనీై ూయౄ బనరడె
III. అిందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిింర ఙేల, తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభీాఔభిించినరడె
IV. భిస్కె ఎింనఔ, ధయ నియృ ిం తభుత ాతి నుదఔునికి నులల఼ని జఞభీ ఙేలనరడె.
ాశ్ై 5
సింకాయచఔ భూలాింఔన దే తి  ఖ భిించి థిఖ వ నేభపెనై యటలల ఏథి తర ?
I.

సింకాయచఔ భూలాింఔన దే తి  యక్షణ ను ింథిన లఫోింథి సయౘమింణో ఔ పలభీ యనుయింణో
వవహభిించడరనికి ఎఔుెవ యేగనిై సభఔయవసఽౄింథి.

II. ఫడిఔల్ భిపభీలు లాథర నిరణ లు లాఔుిండర సింకాయఫైన భాయవెలనలై ఆదరయడి కిాషిఫైన లాథర
సింథేయౘసదదఫైన కైసఽలనఽ యరలాఱించడిం యధిం కదఽ.
III. యృైద రసౄ ైిం టా ఎటలవింట నిభిెషి భిజా ఞనిం లాని వఔుౄలు ఈ దే తి ని ఉయోగిించఽకోవచఽచ.
IV. ఇథి యయధ అిండర్ భౄైటయా నియృ మాల భధ నిలఔడ ఉిండేటా ల చాసఽౄింథి.

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే II.
అధరభోఖింనలై ాపలవిం చానే భ కఫైన అింరలలల ఔ వకిౄ వితి ౄ ఔట అబనటకీ, అతని లాథర ఆఫ
జీయత పలఖయునే వితి ౄ ఉథో గలు ాపలవిం చావర.
జయఫ 2
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే I.
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నషి భియౘయిం సాతాిం ాకయిం, నులల఼థరయవనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లాథర యటయౌా న నయౖిలనఽ
ఙెయౌాయౄ యవ. కనీ, ఆ నతౄ ిం నౄభా నణరౄనికి లలఫడి ఉింటలింథి.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే IV.
ఔ దయకాసఽౄథరయవ ఖ భిించి అిండర్ భౄైటర్ కి ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయవ , అతని ాతి నుదన
నూయిం లాథర దయకాసఽౄ నూయఫే. ాతి నుదఔుని ఆభోగనికి సింఫిందిించిన కీలఔ సభాఙరయిం, వకిౄఖత
యవభలు అిందఽలల లేఔభిించి ఉింటలబ.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే III.
అిందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄగ భథిింర ఙేల తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభీాఔభిించడింణో అిండర్
భౄైటింగ్ ాకిరమ ూయౄ వరతేింథి.
జయఫ 5
సభౄైన జయఫ ఏదింటే II.
కిాషిఫన
ై లాథర సింథేయౘసదఫన
ై కైసఽలనఽ భభిింత జఞఖరతౄగ యరలాఱించడిం సింకాయచఔ భూలాింఔన
దే తి  థరుభ యధభవరతేింథి. ఎిందఽఔింటే, సింథేయౘసద అింరలఔు సింఫిందిించి ఖణరనఽబయలు
ణెయౌలన నుాభాణఔ యషమాలు, చరమలు సింకాయింగ వఔౄ ఫై ఉింటలబ.
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అదరమిం 21
ఆభోఖ నౄభా కౄాబభా
అదరమిం ఉనుో థరఘతిం
ఈ అదరమింలల భనిం ఆభోఖ నౄభాలల కౄాబమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫైన ణరాలు, కౄాబమ్ భిజభిుింగ్
ాకమ
ిర ల ఖ భిించి చభిచించఽఔుింటలిం. యటణోనుటల భనిం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిింద ఙేలే కౄాబమ్ల
నియుహణనఽ భనిం భియౕయౌయౄిం. ట.న.ఏల నుతానఽ అయ ిం ఙేసఽఔుింటలిం.

అధమన పయౌణరలు

A. నౄభాలలకౄాబమ్లనియుహణ
B. ఆభోఖనౄభాకౄాబమ్లనియుహణ
C. ఆభోఖనౄభాకౄాబమ్లలలఅభీెలసభయణ
D. కౄాబమ్లభిజభిుింగ్
E. థభుాభీిఎడి్నిలేిరటయా (ట.న.ఏ) నుతా)
F. కౄాబమ్ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదిం
G. కౄాబమ్ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ నౄభా
ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఏిం ఙేమఖలుఖ ణరయింటే :
a) నౄభా కౄాబమ్లలలని యయధ యటలథరయవల ఖ భిించి యవభిించఖలుఖ ణరయవ
b) ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్లనఽ ఎలా నియుళయౄభో వభిృించఖలుఖ ణరయవ
c) ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ల భియౖెభనికి అవసయభబయ యయధ ణరాల ఖ భిించి చభిచించఖలుఖ ణరయవ
d) కౄాబమ్ల భిజయవులనఽ నౄభా సింస లు ఎలా సభఔయవయౄభో యవభిించఖలుఖ ణరయవ
e) వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ల ఖ భిించి చభిచించఖలుఖ ణరయవ
f)

ట.న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయ ిం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయవ
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A. నౄభాలల కౄాబమ్ల నియుహణ
నౄభా అధేథి „యగెనిం‟ అని నులల఼ ఆ యగెధరనికి „యక్షిం‟ అని అిందభికీ ణెయౌలింథే. నౄభా ఙేలన తభుత
అనఽకోఔుిండర ఏథెైధర ఙోటలఙేసఽఔుని నులల఼ కిింద కౄాబమ్ ఙేమవలల వలేౄ ఆ యగెనిం నిజఫైన భీక్షఔు
ఖ యవరతేింథి. ఔ నౄభా సింస నితీయవ ఎింత ఫలగ ఉింథో ఙెనులింటే అథి కౄాబమ్ల యగెధరలనఽ ఎలా
నిలఫటలిఔుిందధే యషమానిై యరలాఱలేౄ ణెయౌలనుో తేింథి. నౄభా యింఖింలలని కీలఔఫైన భైటింగ్ అింరలలల ఔట,
నౄభా ఔింనలనీ ఔుిండే కౄాబమ్ల ఙెయౌాింర యభయ ూఫే.
1. కౄాబమ్ ాకిరమలలని యటలథరయవలు
కౄాబమ్లనఽ ఎలా నియుళయౄభో భనిం సయవయింగ భియౕయౌించఫో బయ భ ిందఽ, అసలు కౄాబమ్ల ాకమ
ిర లల ఆసకిౄ
చానేయభౄవభో భనిం అయ ిం ఙేసఽకోవలల ఉింథి.
చితాిం 1: కౄాబమ్ల ాకమ
ిర లలని యటలథరయవలు
నౄభా ఔింనలనీ యటలథరయవలు
అిండర్ భౄైటయవా
థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటయవా
భౄఖ లాటయవా
నుా యృైడయవా/ఆసతేాలు
నౄభా ఏజింటల
ా /ఫోా ఔయవా
యనియోఖథరయవ
కౄాబమ్ ాకిరమలలని యటలథరయవలు
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యనియోఖథరయవ
మజభానఽలు

నౄభా కొధే వకిౄ నదట యటలథరయవ,‗కౄాబమ్ ఖరళత‘ అవరణరడె.
‗కౄాబమ్ల ఙెయౌాింరథరయవలు‘ గ నౄభా ఔింనలనీ మజభానఽలఔు ఇిందఽలల నలదె
భూలిం ఉింటలింథి. నులల఼ హద లు యా నిధఽల నఽింఙే కౄాబమ్లనఽ ఙెయౌాసౄ ఽనైటకీ,
ఙరలా కైసఽలలల యగెధరనిై నిలఫటలికోవలలన ఫలధత ఉనైయయవ యభై అవరణరయవ.

అిండర్ భౄైటయవా

కౄాబమ్లనఽ అయ ిం ఙేసఽఔుని, ఉతతే
ౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల఼ షయతేలు,
నిమభ నిఫింధనలు, ధయలు వింట యటని నియృ బింఙే ఫలధత నౄభా ఔింనలనీ లలయౌ
అిండర్ భౄైటయా థి, నతౄ ిం నౄభా సింస లథి.

భౄఖ లాటర్

భౄఖ లాటర్ (పలయత నౄభా నిమింతాణ, అనవిథిే యదికయ సింస ) థిఖ వ నేభపెనై
ఆశ్మాల యధనఔు ఔిఱ ఙేసౄ ా కీలఔ యటలథరయవగ ఉింథి:


నౄభా భవయణింలల ఔరభదే తి ని నియుళించడిం
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నులల఼థరయవల ాయోజధరనిై కనుడడిం



నౄభా సింస ల థీయఘకయౌఔ లైధరనిి మల్ ఆభోఖిం ఫలఖ ిండేటా ల చాడడిం.

థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటయవా
లేయ భధవయవౄలుగ భిచితఫైనయభై థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటయవా. ఆభోఖ నౄభా
కౄాబమ్లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేయౄ యవ.
నౄభా ఏజింటల
ా / ఫోా ఔయవా

నౄభా ఏజింటల
ా / ఫోా ఔయవా నులల఼లనఽ యఔరబించడఫే కదఽ, కౄాబమ్ ఙేమవలల
వచిచన క్షింలల యనియోఖథరయవలఔు లేవ ఙేయౄ యని ఔడర ఆయించడిం జయవఖ తేింథి.

నుా యృైడయవా / ఆసతేాలు

యనియోఖథరయవల కౄాబమ్ అనఽబవిం య఼గ యగైటా లయయవ చాయౄయవ. భ కింగ
ఆసతి ా ట.న.ఏల నునల్ లల ఉనైరడె, నఖదఽ ఙెయౌాించనవసయిం లాఔుిండర
ఆసతి ాలల చికితూ ను ింథేటా ల నౄభా సింస చాసఽౄింథి.

ఆ యధింగ కౄాబమ్లనఽ నియుళించడభింటే, కౄాబమ్లఔు సింఫిందిించిన ఈ యటలథరయవలలాని ాతి  ఔెభి
లక్షాలనఽ నియుళించడఫే అవరతేింథి. అబణే, యభిలల కొిందభి లక్షాల భధ గయి ణ తలెతౄఖల అవకశ్భూ
ఉిందనఽకోిండి.
2. నౄభా ఔింనలనీలల కౄాబమ్ల నియుహణ నుతా
ఈ భిశ్భ
ర ఔు ఙెింథిన డరటల ాకయిం - ―యయధ నౄభా సింస ల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషతి ౄ 65% నఽించి 120% నలైన
ఉింథి. భాభౄెట్ లల అతదిఔ పలఖిం 100% నషి నిషతి ౄ కి నలైన నిఙేయౄ ో ింథి‖. ఆభోఖ నౄభా యనుయింలల ఙరలా
ఔింనలనీలు నయౖిలణో నడెసఽౄధరైబ.
థీనిై ఫటి ఔింనలనీకి, నులల఼థరయవలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేచిందఽఔు టషిఫైన అిండర్ భౄైటింగ్
యదరధరలు, సభయ ఫైన కౄాబమ్ల నియుహణ అనఽసభిించవలలన అవసయిం ఉిందని ణెలుయోౄ ింథి.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1
నౄభా కౄాబమ్ ాకమ
ిర లల థిఖ వ నేభపెనైయభిలల ఎవయవ యటలథరయవ కదఽ ?
I.

నౄభా ఔింనలనీ ఱేర్ హద లు యవా

II. భానవ వనయవల యపలఖిం
III. భౄఖ లాటర్
IV. ట.న.ఏ
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B. ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ల నియుహణ
1. ఆభోఖ నౄభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు
ఆభోఖ నౄభా నుో ర్ి నూో యౌయోలలని అసభానఫైన అింరలనఽ లలతేగ అయ ిం ఙేసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. అరడే
ఆభోఖ కౄాబభానఽ సభయ ింగ నియుళించఖలుఖ ణరిం. అయ ఇయ:
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a) నులల఼లలల అతదిఔ పలఖిం ఆసతి ా నులెైణే నషిభియౘయిం ఙెయౌాించడరనికి సింఫిందిించినయే. ఇఔెడ యక్షణ
ను ిందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫైన అింరలనఽ భ ిందఽఔు ణెసౄ ఽింథి. ఇతయ తయఖతేల
నౄభాలల భనకిలాింటయ యదరయణింగ ఎదఽయవకవర.
b) అధరభోగల తీయవణెనఽైలు, చికితూఔు యృళ్ుడింలల అనఽసభిింఙే యృైకభి, తదనింతయిం డరఔిర్ ని
ఔలవడింలల పలయతథేశ్ింలల ఙరలా యచితాఫైన భిల తి 
 ఔనినసౄ ఽింథి. యట పయౌతింగ కొిందయవ భభీ అతి 
జఞఖరతౄణో ఉింటే, భభికొిందయవ తభ అధరభోఖిం, చికితూల టా ఏభాతాిం ఔలత ఙెిందని లతి లల ఉింటలయవ.
c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోెవచఽచ. కభపభైట్ సింస వింట ఖూ
ర ర కొనవచఽచ. ఫలింఔు వింట భిటైల్
అభ్కల భాయా ిం ఖ ిండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽచ. థీని పయౌతింగ ఉతతి ౄ ని లయ వసఽౄవరగ
అభ ్తేనైటల
ా ఔఔె ఔనినసౄ ఽింథి. భభోఔె అథి యనియోఖథరయవ అవసభలనఽ సింతినౄ యఙే
యధింగ తదనఽఖ ణింగ థ యవఔుతేనైథిగ భాయవణోింథి.
d) ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిింద కౄాబమ్ ఙేమడిం ఆసతి ా నులబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉింథి. అబణే ,
యౌలబిం, ాణేఔ ధృైరణిం, చికిణరూ దే తేలు, నృయౌా ింగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభీెల యషమింలల
అథి డరఔియా వ, సయె నా ఽ కవచఽచ లాథర ఆస్రతేలు కవచఽచ ఏఫైధర నతౄ ిం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు
అిందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ. థీనివలా కౄాబమ్లనఽ భిషెభిించడిం ఙరలా ఔషిభవరణోింథి.
e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖిం ఙరలా యేఖింగ అనవిథిే ఙెిందఽణోింథి. కొతౄ యధఽలు, కొతౄ లక్షణరలు
రటలికొసా
ౄ ధే ఉధరైబ. థీింణో నాతన చికిణరూ దే తేలు ఔడర అనవిథిే ఙెిందఽతేధరైబ. కీ-హద ల్
సయె భీలు, లాజయవ చికితూలు వింటయటని ఇిందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.
ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిింత యింకైతి ఔఫైనథిగ భాయవయోౄ ింథి. అటలవింట యదరధరలణో ఔడిన నౄభా
కౄాబమ్ల భియౖెయిం నియింతయిం ఫయవఖ డవలలన అవసయిం ఏయడెణోింథి.
f)

ఈ అింరలనిైింటకీ నేించి, భానవ థేయౘనిై నుాభాణీఔభిించలాభధే యసౄ విం ూభిౄగ నాతన కోణరనిై
జోడియౄ ో ింథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదె యవ వఔుౄలు కై యఔఫైన చికితూ ను ింథిధర ఔడర
సింథిించడింలల ణేడర ఉింటలింథి. యభికి యేభైుయవ చికితూలు అవసయడవచఽచ. ఆసతి ాలల ఉిండరయౌూన
కలిం యషమింలల ఔడర ఇదె భి భదర ణేడరలుిండవచఽచ.

ఆభోఖ నౄభా నుో ర్ి నూో యౌయో యేఖింగ విథిే ఙెిందఽణోింథి. అటలవింట యేఖవింతఫైన విథిే యసఽయవతేనై సయల్ వలా
యఔయకల నులల఼ల సింక ఔడర యభీతింగ నలభిగినుో ణోింథి. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు యణలల విందలాథిగ
ఉధరైబ. కై ఔింనలనీ లలల ఔడర భనిం అధేఔ యకల నులల఼లనఽ చాడవచఽచ. ాతి  నులల఼కి లాథర కొనిై
భాయవలణో థరనఽైించి రటలికొచిచన భభో నులల఼కి థరనిథెైన యలక్షణ ఉింట ింథి. థరనిణో కౄాబమ్నఽ
భిషెభిించడరనికి భ ిందఽ సదయవ నులల఼ని నియతింగ అధమనిం ఙేమవలల వయోౄ ింథి.
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ఆభోఖ నుో ర్ి నూో యౌయోలల విథిే సింకాయఫైన సయల్ నఽ ఔడర యృింట ణెయౄ ో ింథి. ఔ ఔింనలనీ 100,000 ఆభోఖ
నులల఼లనఽ భిటైల్ యనియోఖథరయవలఔు యఔరబించిింథి అనఽఔుింథరిం. ఈ నులల఼ల కిింద 300,000 భింథి ఉింటే,
ఔింనలనీ ఔనీసిం సఽభాయవగ 20,000 కౄాబమ్లనఽ ఙెయౌాింఙేిందఽఔు లదేిం కవలల వయోౄ ింథి!

నఖదఽ

ఙెయౌాించనవసయిం లాఔుిండర లేవలు ను ిందవచచని నులల఼థరయవలు ఆయయౄయవ. కౄాబమ్లు యేఖింగ లలటల్ అయులని
ఔడర కోయవఔుింటలయవ. థరింణో ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ల యపలగనిై నియుళించడిం ఖణనీమఫైన సయల్గ
భాభిింథి.
నలైగ, పలయతథేశ్ింలల యఔరబసఽౄనై ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ాకయిం థేశ్ిం లలల ఎఔెడెైధర ఆసతి ాలల ఙేయవచఽచ.
కౄాబమ్లణో వవహభిింఙే ఫిిందిం తభ వదె ఔు వచిచన కౄాబమ్నలై సింథిింఙేిందఽఔు థేశ్యౄ ింగ అభలులల
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయింర ఙేసఽకోయయౌూ ఉింథి.
ఆభోఖ కౄాబమ్ల ఫేధేజర్ ధృైరణరనిై, అనఽబయనిై, తనఔు అిందఽఫలటలలల ఉనై యయధ యధధరలనఽ
ఉయోగిించఽఔుని ఈ సయళ్ునఽ ఎదఽభపెింటలడె.
అింతి భ యరలాషణఔు వలేౄ , ఆభోఖ నౄభానఽ అింథిింఙేయయవ, ణరభ అవసయింలల ఉనై ఒ వకిౄకి అలాగై, సుమింగ
లాథర ఔుటలింఫ సబ ల అధరభోఖిం వలా రభీయఔ, పలయోథేుఖబభితఫైన తి ౄ డిని ఎదఽభపెింటలనైయభికి ణోడరటల
నింథిింఙరభధే సింతినౄ ని ను ిందఖలుఖ ణరయవ.
సభౄైన కౄాబమ్నఽ, సభౄైన వకిౄకి, సభౄైన సభమింలల అింథిింఙేటా ల చాడడఫే సభయ ఫైన కౄాబమ్ల నియుహణ
అనినించఽఔుింటలింథి.
2. ఆభోఖ నౄభాలల కౄాబమ్ల ాకమ
ిర
కౄాబమ్నఽ నౄభా ఔింనలనీబయ ఙెయౌాించవచఽచ. లాథర నౄభా ఔింనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిట
ర ర్ (ట.న.ఏ) థరుభ
ఙెయౌాింర జభిగైటా ల చాడవచఽచ.
కౄాబమ్నఽ నౄభా సింస /ట.న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట నఽించి నులల఼లలని షయతేల ాకయిం ఙెయౌాింర జభిగైింత
వయఔు భధ కలింలల ఆభోఖ కౄాబమ్ సషిింగ నియుచిించిన యయధ దశ్ల ఖ ిండర యఖ తేింథి. యటలల థేని
నుాదరనిం థరనిథే.
థిఖ వ నేభపెనై ాకమ
ిర లు ాణేకిించి ఆభోఖ నౄభా (యౘలటలెైజైషన్స) నషిభియౘయ నులల఼లఔు సింఫిందిించినయ.
ఆభోఖ నౄభా యనుయింలల ఇయే ాదరన పలఖింగ ఉధరైబ.
లయ ాయోజన నులల఼ లాథర తీవా అసుస త నులల఼ లాథర థెైనింథిన నఖదఽ నులల఼ వింట యేట యషమింలలధృైధర సభై
కౄాబమ్నఔు అనఽసభిింఙే

యదరయణ ాకమ
ిర , జతయచవలలన ణరాలు కై భాథిభిగ ఉింటలబ. కఔనుో ణే

అటలవింట నులల఼లు భ ిందఽగ నఖదఽ ఙెయౌాించనవసయిం లాని సదఽనుమింణో భఔనుో వచచధేథి యసౄ విం.
నషిభియౘయ నులల఼ కిింద ఙేలే కౄాబమ్ ఎలా ఉిండచఽచనింటే :
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a) నఖదఽ యళత కౄాబమ్
ఆసతి ాలల ఙేభైటరడెకనీ, చికిణరూ సభమింలలకనీ కయవచలనఽ యనియోఖథరయవ ఙెయౌాించడె. నౄభా
సింస /ట.న.ఏ భ ిందభి అనఽభతి  ఆదరయింగ ధృట్ వర్ె లలని ఆసతి ా లేవలనఽ సభఔయవసఽౄింథి.
తభుత కౄాబమ్ భియౖెయిం కోసిం ణరాలనఽ నౄభా సింస /ట.న.ఏకి సభభిసఽౄింథి.
b) భిబింఫయవూఫింటల కౄాబమ్
యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ ఆసతి ాకి ఙెయౌాయౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాింర
కోసిం నౄభా సింస /ట.న.ఏకి సభభియౄడె.
భౄిండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.

భైకాచితాిం 1: కౄాబమ్ ాకిమ
థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి (ఇథే ఔరభింలల ఉిండరలని లాదఽ)
ర
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కౄాబమ్ ాకిరమ
వయౄ భానిం
భిజిలేిరషన్స
డరఔుఫింటా భియౕలన
నృయౌా ింగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం
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కౄాబమ్ల కోడిింగ్
భియౕలన/కౄాబమ్నలై ధరమ నియృ మిం
ఙెయౌాింఙరయౌూన తేథి నతౄ ింనలై నియృ మానికి భవడిం
కౄాబమ్ ఙెయౌాింర
అవసయఫైన ణరాలనఽ, అదనర సభాఙరభనిై కోయడిం
కౄాబమ్లనఽ తి యసెభిించడిం
భభిింత సయవయ దభరౄ కోసిం కౄాబమ్లనఽ అనఽభానిించడిం
కౄాబమ్ డరఔుఫింటా నియుహణ
కౄాబమ్లనలై ఆడిట్

a) వయౄ భానిం
యనియోఖథరయవఔు, కౄాబమ్ల ఫిింథరనికి భధ నదటగ సింఫింధిం ఏయడేథి కౄాబమ్ వయౄ భానిం థరుభధే.
ఆసతి ాలల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిించదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయవ ఔింనలనీకి ణెయౌమఙేమవచఽచ.
లాథర ఆసతి ాలల ఙేభిన తభుతధృైధర భ కింగ అతవసయ భిల తేలలా ఆసతి ాలల ఙేభిన సిందభౌలలల ఆ
తభుతధృైధర ఆ సింఖతి ని ణెయౌమజైమవచఽచ.
ఇటీవయౌ కలిం వయఔు ఔడర కౄాబమ్ ఙేమడిం ఖ భిించిన వయౄ భానిం ఔ లాింఛనింగధే ఉింటృ వచిచింథి.
అబణే, ఇటీవయౌ కలింలల ఇనాూూయయవా ఆచయణయధఫైనింత ఫేయఔు యలెైనింత తుయగ ఆ వయౄ భాధరనిై
ణెయౌమజైమాలని టలిఫటి డిం నుాయింనింఙరయవ. భ ిందఽగ అనఽఔునై ాకయిం ఆసతి ాాలల ఙేయవతింటే
ఆసతి లల ఙేయడరనికి భ ింథే ఆ సింఖతి ని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిల తి లల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24
ఖింటల లలగ ఆ సింఖతి ని నౄభా ఔింనలనీకి ణెలనుయౌ.
ఆసతి ాలల ఙేభిన సభాఙరయిం సకలింలల అిందఽఫలటలలలకి వలేౄ ఆ యనియోఖథరయవ ఆసతి ాలల ఙేభిింథి సతమో
కథో

సభిచాసఽఔుధేిందఽఔు,

ఔభికి

ఫదఽలుగ

ఔయవ

ఙేయలాదని

లాథర

వించన

ఏనై

లాదని

నిభేభిించఽఔుధేిందఽఔు నౄభా సింస /ట.న.ఏకి ణోడడెతేింథి. కొనిై సిందభౌలలల కయవచలనలై ఆసతి ా
మాజభానింణో చభిచించడరనికి ఔడర యలుింటలింథి.
నదటే వయౄ భానిం అింటే,‗జఞఫ భల, ింన, అథి అింథినటల
ా నిభేభిించఽకోవడిం‘ లాథర నూక్ూ ఙేమడిం.
ఔభూనికైషన్స, టకైలజీలలల అనవిథిే రణభా అని ఇనాూూయయవా/ట.న.ఏలు నడినే కల్ లలింటయా థరుభ
ఔడర వయౄ భానిం ిండిం యధభవరణోింథి. ఇయ 24 ఖింటల ణెభిచి ఉింటలబ. ఇింటర్ ధృట్, ఇ-ఫబల్
లనఽ ఔడర ఉయోగిించఽకోవచఽచ.
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b) భిజిలేిరషన్స
కౄాబమ్నఽ ఔింూటర్ లల ఎింటర్ ఙేల ఔ భిపభౄనఽూ సింకనఽ సిఱిించడఫే కౄాబమ్ భిజిలేిరషన్స ాకమ
ిర .
భిపభౄనఽూ సింకణో కౄాబమ్ లతి ని ఏ సభమింలలధృైధర ణెలుసఽకోవచఽచ. థీనిై కౄాబమ్ నింఫయవ, కౄాబమ్
భిపభౄనఽూ నింఫయవ లాథర కౄాబమ్ ఔింటా లు నింఫయవ అింటలయవ. నుాలలలింగ్ సింస ఉయోగిింఙే ఔింూటర్,
ాకమ
ిర లనఽ ఫటి కౄాబమ్ నింఫయవ సింకలలల ఉిండవచఽచ లాథర అక్షభలణో ఔడిన సింకలలల ఉిండవచఽచ.
కౄాబమ్ వయౄ భానిం అింథి, నులల఼ నింఫయవ సభిగా  ఉిండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభినుో బన
యృింటధే యదరయణింగ భిజిలేిరషన్స ూభిౄ ఙేల, భిపభౄనఽూ నింఫయవ ఇయౄయవ.
ఔింూటర్ లల కౄాబమ్నఽ భిజిసి యవ ఙేమగధే, అథే సభమింలల నౄభా సింస కాణరలలల అిందఽఔు ఔ
భిజయవునఽ సిఱియౄ యవ. వయౄ భానిం/భిజిలేిరషన్స సభమింలల, కౄాబమ్ కచిచతింగ ఎింత నతౄ మో లాథర
అించధర నతౄ ిం ఎింణో ణెయౌమఔనుో వచఽచ. ఔనఽఔ నుాయింబ భిజయవు నతౄ ిం నుాభాణఔ భిజయవు (ఙరలా వయఔు
ఙరభితాఔ సఖటల కౄాబమ్ లలైజు అబ ఉింటలింథి) నతౄ ిం అవరతేింథి. ఔయభి అించధర నతౄ ిం లాథర పలయిం
అవచచని పలయసఽౄనై నతౄ ిం ఖ భిించి ణెయౌమగధే, థరనిై ాతి నృింనృింఙే యధింగ భిజయవునఽ నలించఽతధన
లాథర తగిాసౄ ాధన సవభియౄ యవ.
c) ణరాల భియౕలన
ఔయభి కౄాబమ్ భిజిసి యవ కగధే, నుాలలలింగ్ ఔు అవసయఫైన ణరాలనీై అింథేటా లగ చాసఽకోవడిం తదఽభి
చయ అవరతేింథి.
కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేిందఽఔు థిఖ వ నేభపెనైవనీై భ కఫైన అింరలని ఖ యవౄించఽకోయయౌ:

1. అసుస తఔు సింఫిందిించిన డరఔుఫింటభీ ఆదరయిం
2. అింథిించిన చికితూ
3. ఇన్స-నేషింట్ గ ఉనై కలిం
4. భీక్షల నియేథిఔలు
5. ఆసతి ాకి ఙేలన ఙెయౌాింర
6. చికితూఔు సింఫిందిించి తదఽభి సలయౘ
7. ఇింనుాింటలా వింట యటకి సింఫిందిించి ఙెయౌాింర ఆదరభలు
డరఔుఫింటా నఽ భియౕయౌించిన తభుత, కౄాబమ్ నుాలలసర్ భియౕయౌింఙే అింరల జఞనృణర ఔటలింథి. ఙరలా
ఔింనలనీలు నుాలలలింగ్ డరఔుఫింటేషన్స లల అటలవింట ఙెక్ యౌసఽి ఉిండడరనిై ఔ పలఖింగ ఙేసఽఔుింటలధరైబ.
లలనించిన ణరాలనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄయౄ యవ. కొనిై ాకమ
ిర లలా ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయవ/ఆసతి ా
సభభిించని ణరాలనఽ కోయణరయవ. ఙరలా ఔింనలనీలు యనియోఖథరయవఔు అయౌఔయిం ఔలఖఔడదధే పలవనణో
అదనర సభాఙరయిం కోసిం అబభిించడరనికి భ ింథే నదట అనిై ణరాలనఽ ూభిౄగ భియౕయౌయౄబ.
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d) నృయౌా ింగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం
కౄాబమ్ నుాలలలింగ్ వలమింలల నృయౌా ింగ్ ఔడర భ కఫైన పలఖిం. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు యదరయణింగ
చికితూఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిింద భినేతేలనఽ యదియౄ బ. అింతఔునేించి భియౘభనిై
ఙెయౌాించవనైభాట. చికితూఔబయ ఙరభీెలనఽ వభీాఔభిసౄ ఽనై నుాభాణఔ యదరనిం ఇథి :

 భిజిలేిరషన్స, సభీుసఽ ఙరభీెలణో సయౘ యౄభ , ఫో యవు, నభిూింగ్ వమాలు.
 ఐ.ల.మ ఙరభీెలు, ఏ యధఫైన నియత యక్షణ కయఔలానులకౄైధర.
 ఆభైషన్స తిబయటర్ ఙరభీెలు, అధృల఼ౄఱమా, యఔౄ ిం, ఆకిూజన్స, శ్సౄ ైచికిణరూ భిఔభలు, భిందఽలు,
డమాగైలిక్ వసఽౄవరలు, ఎక్ూ భై, డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన఼, నేస్క ఫేఔర్, ఔితి ాభ
అవమయలు వింటయటకౄైన కయవచలు. ఆభైషన్స లల పలఖింగ అబన ఏ యృైద కయవచలెైధర సభై.

 సయె న్స, అధృలఱ
఼ౄ సి ఽ, ఫడిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔనూలెిింటల
ా , లలషయౌసఽిల ఼జులు.
 అింఫ లెనఽూ ఙరభీెలు
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్ూ భై, యెనఽా వింట భీక్షలకౄైన ఙరభీెలు.
 ఓషదరలు
ఈ యపలగల కిింద సభాఙరభనిై నుో ఖ

ఙేలేిందఽఔు యనియోఖథరయవ సభభిించిన ణరాలనిైింటనీ

భియౕయౌయౄయవ. పయౌతింగ, కౄాబమ్ల లలటల్ ఫింట్ నఽ కచిచతతుింణో ూభిౄ ఙేమడిం ఔుదఽయవతేింథి.
ఆసతేాల నృయౌా ింగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభిింఙేిందఽఔు ామణరైలు యఖ తేనైటకీ, ాతి  ఆసతి ా నృయౌా ింగ్
లల థరనిథెైన దే తి ని థేనిధన అనఽసభిించడిం భియజు. ఈ యపలఖింలల ఎదఽయవరతేనై సయళ్ైు ఇయ :


సభీుసఽ ఙరభీెలు లాథర ఆయౘయిం వింట భియౘయిం వభిౄించని అింరల జఞనృణరలలకి ఖథి అథెె ఔడర భవచఽచ.



కై నృలుా అబణే యయధ యపలగలయ ఉిండవచఽచ. భీక్షలఔు లాథర భిందఽలఔు అనిైింటకీ ఔయౌన ఖ తౄ గ
కై నతౄ ింణో నృలుా ఇవువచఽచ.



నుాభాణకైతయ నేయానఽ ఉయోగిించడిం. ఉథరహయణఔు నభిూింగ్ ఙరభీెలనఽ సభీుసఽ ఙరభీెలుగ నలవడిం.



―అలాింటయే ఙరభీెలు‖―వింటయ‖―అనఽఫింధ వమాలు‖ వింట భాటలనఽ నృలుాలల ఉయోగిించడిం.

నృయౌా ింగ్ సషిింగ లానరడె నుాలలసర్ కయవచలనఽ యడియడిగ చానింఙరలని కోయవచఽచలాథర

అదనర

సభాఙరభనిై అడఖవచఽచ. థీనివలా వభీాఔయణనలైన, కయవచల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయృైధర సింథేయౘలుింటే
ణొలగినుో ణరబ.
ఈ సభసనఽ భిషెభిింఙేిందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔసాణరాలనఽ జఞభీ
ఙేలింథి. అటలవింట నృలుాల నూభ్ట్ నఽ, భియౘయిం లనించని అింరల జఞనృణరనఽ అథి లభీఔభిించిింథి.
నుకైజీ భైటా ల
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కొనిై యధఽల చికితూఔు ఙరలా ఆసతేాలు నుకైజీ భైటాఔు అింగీఔభిింఙరబ. చికిణరూ యదరధరనిై
నుాభాణీఔభిించి, వనయవలనఽ యనియోగిించఽకోవడింలల ఆసతి ాఔునై యభయ ూింనలై ఇథి ఆదరయడి ఉింటలింథి.
ఇటీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు నుా యృైడర్ ధృట్ వర్ె లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.యృై యషమింలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు
ఙెింథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ింథే లభీఔభిింఙరబ.

ఉథరహయణ
a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాింజియోగరమ్, మాింజియోనుాల఼ి, ల.ఏ.నృ.జి లాథర ఒనలన్స యౘర్ి సయె ర్, వింటయ
b) గౄైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: యదరయణ ాసవిం, లజైభిమన్స ాసవిం, ళషిభౄఔినై, వింటయ
c) ఆభపౄనలడిక్ నుకైజీలు
d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు
సయె భీ తభుత సభసలు తలెతి ౄణే అబయ అదనర వమాలఔు ఈ నుకైజీలఔు నేించి కయచబణే యసౄ యఔ
నుాతి థిఔన యటకై యేభైగ ఙరభీెలు వసాలు ఙేయౄ యవ.
నుకైజీల వలా కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యటలల ఇనేడిఉనై వమిం ఇదనేత ింగ ణెలుసఽౄింథి.
చికిణరూ యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఉింటలింథి. అటలవింట కౄాబమ్లనఽ భిషెభిించడిం సఽలబిం.
e) కౄాబమ్ల కోడిింగ్
ఉయోగిసౄ ఽనై యటలల అతింత భ కఫైన కోడ్స లలట్ ాించ ఆభోఖ సింస (డఫా ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయవ
ఙేలింథి. అథి యధఽల అింతభెతీమ వభీాఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అనవిథిే ఙేలింథి.
యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేిందఽఔు ఐ.ల.డిని , ఆ యదికి చికితూ ఙేలేిందఽఔు అనఽసభిింఙే
యదరధరనిై ఖరళింఙేిందఽఔు ఔభౄింట్ నుా ల఼జర్ టభి్ధరలజీ (ల.న.ట) కోడ్స నఽ ఉయోగిించఽఔుింటలయవ.
ఇనాూూయయవా కోడిింగ్ నలై ఆదరయడడిం ఔరఫేన఼ ఎఔుెవ అవరణోింథి. ఇనాూూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్
ఫింట్ అతరభిటీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫైన ఇనాూూభౄన్సూ ఇనపభై్షన్స ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్స పభై్షన్స
ఫలింఔునఽ నుాయింనించిింథి. అటలవింట సభాఙరభనిై అఔెడ యరలాఱింఙే అవకశ్భ ింథి.
f)

కౄాబమ్ నుాలలలింగ్

ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కింటలాఔుి అని ణెలుసఽౄింథి. అథే సభమింలల, అిందఽలల
యృైద భిపలష ఉింటలింథి. ఙెయౌాించవలలన కౄాబమ్ వచిచనరడె ఏ ఫేయఔు ఙెయౌాింఙరలల యవభిసౄ ా అిందఽలల
యృైద థరలఔు నియుఙరలుింటలబ. ఏ నౄభా నులల఼లలధృైధర కౄాబమ్ల నుాలలలింగ్ ఔు సింఫిందిించిన కీలఔిం
భౄిండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అయ :


నులల఼ కిింద ఈ కౄాబమ్నఽ ఙెయౌాించవఙరచ?
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ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటే, నిఔయ నతౄ ిం ఎింత ?

ఈ భౄిండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ ఇయులధరై నులల఼కి ఙెింథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫింధనలనఽ
అయ ిం ఙేసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. ధృట్వర్ె ఆసతి ాలల ఔనఽఔ చికితూ ఙోటలఙేసఽఔుింటే ఆ ఆసతి ాణో ఔుథిభిన భైటా
ఖ భిించి ఔడర ణెయౌల ఉిండరయౌ.
కౄాబమ్ భియౕలధరయోత
ఆభోఖ కౄాబమ్ భియౕలనఔు యృమా లిందఽఔు థిఖ వ నేభపెింటలనై అింరలు సింతినౄ ఔయింగ ఉిండి తీభయౌ.
i.

ఆసతి ా నులెైన సబ డె నౄభా నులల఼ గపడెఖ కిిందఔు వచిచ ఉిండరయౌ.

ఇథి సఽలబింగ ఔనినసౄ ఽింథి కనీ, నౄభా గపడెఖ కిింద ఉనై వఔుౄల నేయా వ, (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ
ఔడర) ఆసతి ాలల ఙేభిన సబ డి నేయవ సభినుో లని సిందభౌలు భనఔు అధేఔిం ఎదఽయవరతేింటలబ. ఫహుర
అిందఽఔు కయణిం కఖల అింరలు :
నులల఼లల నేభపెనై వకిౄ, ఆసతి ాలల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉిండేటా లగ చాసఽకోవడిం భ కిం. ఆభోఖ
నౄభాలల ఈ యఔఫైన మోయలు సయుయదరయణిం.
ii. నౄభా ఉనై కలిం లలలా నేషింట్ ఙేభి ఉిండరయౌ.
iii. ఆసతి ా నియుచనిం
వకిౄని ఙేభిన ఆసతి ా నులల఼ కిింద నియుచిించిన ―ఆసతి ా లాథర నభిూింగ్ హద మ్‖ నియుచనిం ాకయిం ఉనైథెై
ఉిండరయౌ. లాఔనుో ణే కౄాబమ్ ఙెయౌాించడిం ఔుదయదఽ.
iv. డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్స
కొనిై నులల఼లు డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్స కి అింగీఔభియౄ బ. అింటే, యదరయణింగ ఆసతి ా/నభిూింగ్
హద మ్ లల చికితూ అవసయభబయ అసుస తకి పలయతథేశ్ింలల నియస ఖిహింలలధే 3 భోజులఔు నేించి చికితూ
తీసఽకోవచఽచ.
నులల఼ ాకయిం డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్స కి యలుధరై, ఙెయౌాింర ను ింథరలింటే :


నేషింట్ లతి  అతనఽ/ఆఫనఽ ఆసతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ కి తయయౌించలానిథిగ ఉిండరయౌ. లాథర



ఆసతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ లల డఔల కొయత కయణింగ నేషింట్ నఽ తయయౌించలాఔనుో బ ఉిండరయౌ.

v. ఆసతి ాలల ఉనై కలిం
యదరయణింగ ఇన్స నేషింట్ గ ఆసతి ాలల 24 ఖింటలు నేించి ఉింటేధే ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు ఆస్రతి 
కయవచలనఽ ఙెయౌాయౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫింధననఽ సింతినౄ యఙేిందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమింణోనుటల డిరచభిె
సభమానిై నేభపెనడిం ఔడర భ కిం.
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డే-కైర్ చికితూలు
ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని యింకైతి ఔ అనవిథిేలు అధేఔ చికిణరూ యదరధరలనఽ సఽలబతయిం ఙేరబ. ఖతింలల
యటకి సింకిాషిఫైన చికితూలు, ఆసతి ాలల ఎఔుెవ కలిం ఉిండవలలభవడిం అవసయభబయయ. 24 ఖింటలు
నేించి ఆసతి ాలల ఉిండవలలన అవసయిం లాఔుిండర

డే కైర్ నుాతి థిఔన నియుళింఙే యదరధరలు అధేఔిం

అిందఽఫలటలలలకొఙరచబ.
డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖిం భ ింథే అింగీకభనికి వచిచన నుకైజి భైటల నుాతి థిఔయ. పయౌతింగ
వమాలలల లయతుిం ఏయడిింథి.
vi. ఒ.న.డి
ఓట్-నేషింట్ గ ఔడర చికితూ/ఔనూలాిషనా నలై నలటి న కయవచలనఽ ఇఙేచ నులల఼లు కొనిై ఉధరైబ. నౄభా
ఙేలన నిభిెషి నణరౄనికి లలఫడి ఙెయౌాింర ఉింటలింథి. యదరయణింగ అథి యౘలటలెైజైషన్స నౄభా నతౄ ిం ఔన్సై
తఔుెవగ ఉింటలింథి.
ఒ.న.డి కిింద లనింఙే నతౄ ిం నులల఼కి నులల఼కి భధ ణేడరగ ఉింటలింథి. అటలవింట భిబింఫయవూఫింటా ఔు,
24 ఖింటల యౘలటలెైజైషన్స కాజు వభిౄించదఽ.
vii. చికిణరూ యదరనిం/చికిణరూ దే తి 
ఆసతి ాలల ఙేయడిం యదరయణింగ అలలతి  చికిణరూ దే తి ణో భ డిడి ఉింటలింథి. అబణే, నేషింట్ తీసఽకోదఖా
ఇతయ చికిణరూ దే తేల ఉధరైబ. అయ :


మ ధరని



లదే



హద నేయోతి 



ఆమ భైుద



ాఔితి  యృైదిం వింటయ.

ఙరలా నులల఼లు ఈ చికితూలనఽ నేనయౘబయౄయవ. కొనిై నులల఼లు యటలల ఔట భౄిండె చికితూలనఽ ఉ
భినేతేలణో ఆమోథియౄ బ.
viii. భ ిందభి నఽించి ఉనై యధఽలు
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నియుచనిం
భ ిందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄిందింటే ― నులల఼ తీసఽకోవడరనికి 48 ధృలల లలల
అతనఽ/ఆఫఔు సఽవఔౄ ింగ ణెయౌలధర లాథర ణెయౌమఔనుో బధర ఉనై ఎలాింట భిల తి 
 , జఫ ో లాథర
గమిం లాథర సింఫిందిత భిల తి 
 , భిల త
 ేలఔు సింఫిందిించిన సింకైణరలు లాథర లక్షణరలు.
ఖ భిౄించినయ/ లాథర యృైద సలయౘ/చికితూ తీసఽఔునైయ .‖
భ ిందయ నఽించి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనయౘబించడరనికి కయణిం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరాలఔు యయవదే ింగ
ఉిండడిం. కామిం అనఽఔునైథరనికి నౄభా కిింద యక్షణ ఔయౌించడరనికి లాదఽ.
అబణే, ఈ సాణరానిై వభిౄింజైమడిం ఙరలా ఔషిిం. నౄభా ఙేసౄ ఽనై సభమింలల వకిౄకి అటలవింట లతి 
ఉింథర, ఖతింలల యృైదిం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేిందఽఔు ఔ ఔరభదే తి లల యయధ అింరలనఽ
ా ింథి అధే థరనినలై యృైద నిరణ ల భధ
భీక్షిించవలల ఉింటలింథి. సదయవ అధరభోఖిం ఎధరైళ్ై
నధరైననుామాలుింటలబ
వభిౄింజైలేటరడె

ఔనఽఔ

ఏ

కౄాబమ్ధృైధర

తి యసెభిించడరనికి

భ ిందఽ

ఈ

షయతేనఽ

నదట జఫ ో ఎరడె ఫమటడిిందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భియౕలనలలకి

తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
ఆభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభింలల, ఈ నేనయౘబింరనఔు భౄిండె సవయణలు వఙరచబ.
 ఖూ
ర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ యషమింలల ఇథి ఔనినసౄ ఽింథి. నౄభా సింస ఔు నషిిం యటలా జైలే వఔుౄలెవయౄ లాయధే
పలవనణో ఇిందఽలల నతౄ ిం ఖూ
ర రలలని సబ లిందభికీ నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌయౄయవ. నతౄ ిం
ాబ ణోుథో ఖ లు, థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వరన ఉనై నతౄ ిం ఔుటలింఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సింస లలని
నతౄ ిం ఉథో ఖ ల ఔుటలింఫలలు వింటయభికి ఖూ
ర ర నులల఼లనఽ వభిౄింజైయౄ యవ. నదటయభి నౄభాఔు
వఙేచ కై ఔ ఔుటలింఫిం ఔధరై నలైన ఙెరఔునైయభి టేా నౄభా సింస లు యనఽఔలింగ
వవహభియౄ బ. తగినింత భూలిం లనయోౄ ిందధే నేనయౘబింరణో ఈ నులల఼లు తయచఽ ఆ
నేనయౘబింరనఽ ణొలగియౄ బ.
 కొింతకలిం న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేసఽఔుింటృ వచిచన తభుత భ ిందఽ నఽించి ఉనై జఫ ోలఔు
ఔడర నౄభా ఔయౌించడింలల తర లాదధే పలవనణో భౄిండవ సవయణనఽ ణెఙరచయవ. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో
లక్షణరలుధరై, నిభిెషి కల వవదిలల అయ ాకోనించవధే నభ్ఔిం.

ఔనఽఔ థరనిై కామింగ

భిఖణించడరనికి లాదఽ.
ix. నుాయింబింలల యేచి ఉిండే కలిం
యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై (ఏథెైధర ాభాదిం ఫలభినడి ఆసతి ాలల ఙేభిణే తనించి) నదట
30 భోజులు థరటన తభుత ఫమటడే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽింథి.
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అథే యధింగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :


కైటభక్ి,



ళెభిైమా,



నృధృైన్స నుోా యిటక్ ళెైర్ టా ఼,



వభినౄజిం,



ళసి భౄఔినై,



లలైనలలైటస్క,



సి ఽలా,



మోచి / తేింట కీలు భాభిడి వింటయ.



నలలు,

నుాయింబ కలింలల ఇయ తలెతి ౄధర నౄభా యక్షణ ఉిండదఽ. నుాయింబ కలిం ఏడరథి లాథర భౄిండేళ్ైు లాథర
అింతఔునేించిన సభమిం కవచఽచ. అథి కోె నౄభా ఔింనలనీ నులల఼లల కోెలా ఉింటలింథి.
అధరభోఖిం యటలల ఏథెైధర ఔటల అని కౄాబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄయౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫైన లతి లలకై
వసఽౄింథర భథర అని భియౕయౌింఙేిందఽఔు ఎింతకలింగ అతనికి యక్షణ లనయోౄ ింథో చాయౄడె.
x. నేనయౘబింరలు
నులల఼ కొనిై నేనయౘబింరలనిచిచింథి. యటని యదరయణింగ ఏ యధింగ వభీాఔభిించవచఽచనింటే :


ాసాతి  ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై నులల఼లా ల యటకీ ఇసఽౄధరైయవ).



ఓట్ నేషింట్, దింత యృైద చికితూలు



ళెచ్.ఐ.య, యౘభో్న్స తెయన఼, సా
 లకమ చికితూ, సింణరన యపలణర చికితూ, యౌిందభోథీెన
శ్సౄ ైచికితూలు వింట యక్షణ భిదిలలకి అధరభోగలు.



భదిం/భాదఔ దాయల యనియోఖిం కయణింగ వఙేచ యధఽలు



పలయతథేశ్ిం ఫమట తీసఽఔుధే యృైద చికితూలు.



ళెచఽచ అనుమఔయ కయఔలానులు, ఆత్హణర మతైిం, అణ దరభి్ఔ కలుషిం.



భీక్షలు/భియౕలనల కోసఫే ఆసతి ాలల ఙేయడిం.

ఇటలవింట సిందభౌలలల కౄాబమ్లనఽ భియౕయౌింఙే వకిౄ

భిల త
 ేలనఽ నిభిెషిింగ యవభిించడిం ఙరలా

భ కిం. థీనివలా లలషయౌసఽి ధేయవగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయవ. కౄాబమ్నఽ తి యసెభిించడరనిై
ఎవభౄైధర సయల్ ఙేలధర కోయవి భియౕలనఔు ఔడర ఆ అింశ్ిం ఫలింగ నిలఫడఖలుఖ తేింథి.
xi. కౄాబమ్లఔు సింఫిందిించిన షయతేల టా యదేమత చాడిం.
నౄభా తీసఽఔునైయయవ కౄాబమ్ల యషమింలల నుటించవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల఼
నియుచిించిింథి. కౄాబమ్ ఆమోదిం ను ిందడరనికి అిందఽలల కొనిై భ క నుతా వళయౄబ.
యదరయణింగ అయ థేనికి సింఫిందిించినయృై ఉింటలమింటే :
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నిభిెషి వవది లలల కౄాబమ్ వయౄ భాధరనిై ిండిం. వయౄ భాధరనిై తుయగ ిండింలలని
నుాదరధరనిై భనిం ఇథివయకై ఖరళింఙరిం. వయౄ భానిం పలాధర వవది లలల ఔింనలనీకి ఙేభలని
నులల఼లలధే నేభపెనవచఽచ.



నిభీృత కల వవది లలల కౄాబమ్ డరఔుఫింటా నఽ సభభిించడిం.



తరడె నుాతి నిధిం, తరడె యవయణలు లాథర వసఽౄఖత యసౄ యలనఽ యృలాడిించఔనుో వడిం లాింట
యటలల నులుించఽకోఔనుో వడిం.

g) ఙెయౌాించవలలన కౄాబమ్ తేథి నతౄ ింనలై నియృ మానికి భవడిం
ఔయభి కౄాబమ్నఽ ఆమోథిించిన యృింటధే, తదఽభి ఙేమాయౌూన ని ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄనిై
నియృ బించడఫే. థీనిై లెకిెించడరనికి, ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄనిై నియృ బింఙే అింరలనఽ భనిం అయ ిం
ఙేసఽకోయయౌా న అవసయిం ఉింథి. అయ ఏభింటే :

i.

నులల఼ కిింద సబ నికి అిందఽఫలటలలల ఉనై నౄభా నణరౄనిై ణెలుసఽకోవడిం

వకిౄఖత నౄభా నతౄ ింణోఔడిన నులల఼లుింటలబ. ఫ్ోా టర్ నుాతి థిఔనలై జఞభీ ఙేలనయ కొనిై ఉింటలబ.
యటలల నౄభా నతౄ ిం ఔుటలింఫింలలని యయిందభికీ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. లాథర ఫ్ోా టర్ నుాతి థిఔనలైధే
నులల఼లునైటకీ, ాతి  సబ నికి కొింత భినేతి  ఉిండవచఽచ.
ii. ఖతింలల ఙేలన కౄాబమ్నఔు ఙెయౌాించినథి నుో గ నులల఼ కిింద సబ నికి అిందఽఫలటలలల ఉనై నేగియౌన
నౄభా నతౄ ిం:
ఇథివయఔు ఙెయౌాించిన కౄాబమ్లనఽ నేనయౘబించిన తభుత అిందఽఫలటలలల ఉనై నౄభా నతౄ ిం
ఫలలెనఽూనఽ లెకిెింఙేటరడె, నఖదఽ ఙెయౌాించఔుిండర ఆసతేాలలల చికితూ ను ిందడరనికి ఉనై అవకరనిై
థేనిధృైధర సదయవ వకిౄ తదనింతయిం యనియోగిించఽఔుధరైడర అని ఔడర భియౕయౌింఙరయౌ.
iii. ఉ –భినేతేలు
ఖథి అథెె భినేతి , నభిూింగ్ ఙరభీెలు వింట యటని ఙరలా నులల఼లు నౄభా నతౄ ింలల రతిం యౄింలల లాథర
ఔ భోజుఔునై భినేతి  యౄింలల నిభిెషిింగ నేభపెింటలబ. ఔనూలెిింట్ ఼జు లాథర అింఫ లెనఽూ ఙరభీెల వింట
యట యషమింలల ఔడర అలాింట భినేతేలు అభలులల ఉిండవచఽచ.
iv. అధరభోగనికి సింఫిందిించి నిభిెషి భినేతేలాఫైధర ఉధరైబయమో చాడరయౌ
నులల఼ పలాధర నణరౄనిై నిభిెషిింగ నేభపెనవచఽచ. లాథర ాసాతి  కయవచ, ఖ ిండె జఫ ోలు వింట
యధఽలఔబయ కయవచలనలై భినేతి ని యదిించవచఽచ.
v. సింఙరబత ఫో నస్క ఔు అయోత ఉింథర లాథర అని భియౕయౌింఙరయౌ
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నులల఼థరయవ కౄాబమ్ యళత ఫో నస్క (నులల఼థరయవ అింతఔు భ ిందఽ ఏడరథిలల ఎటలవింట కౄాబమ్ ఙేమఔనుో ణే
నఖూడే నతౄ ిం)కి అయవోడర కథర అని భియౕయౌింఙరయౌ. కౄాబమ్ యళత ఫో నస్క తయచఽ అదనర నౄభా నతౄ ిం
యౄింలల ఉింటలింథి. అథి యసౄ యనికి నేషింట్/నులల఼థరయవ నౄభా నణరౄనిై నలించఽతేింథి. అింతఔుభ ిందఽ
ఏడరథి చివయలల వచిచన కౄాబమ్ల వయౄ భాధరలనఽ లెఔెలలకి తీసఽకోఔనుో బ ఉిండడిం వలా కొనిై
సిందభౌలలల ఔుభ లాటవ్ ఫో నస్క నఽ తరగ నేభపెనఖల అవకశ్భూ ఉింథి.

vi. భినేతేల ఫేయఔు ఇచిచన ఇతయ కయవచల నౄభా :
ఇతయ భినేతేలు ఔడర ఉిండవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఆమ భైుద యృైద దే తి లల చికితూ ను ింథిణే,
యదరయణింగ భినేతి  ఙరలా తఔుెవగ ఉింటలింథి. నులల఼ తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల
కయవచలనఽ నిభిెషి భినేతి  ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభతి యౄయవ. ఆసతి ాలల ఉనైరడె ఇఙేచ ఙెయౌాింరలఔు
ఔడర భోజుకిింత అని ఔ భినేతి  ఉింటలింథి.
vii. కో-నేఫింట్
యదరయణింగ ఇథి ఙెయౌాింరనఔు భ ిందఽ నిభభిత కౄాబమ్లలల సభ రతింగ ఉింటలింథి. సహ ఙెయౌాింర
కొనిై ాణేఔ భిల త
 ేలలల భాతాఫే వభిౄింఙేథిగ ఉిండవచఽచ. తయౌా తిండెాల కౄాబమ్లఔు, ాసాతి 
కౄాబమ్లఔు, భౄిండవయభి నఽించి ఙేలే కౄాబమ్లఔు భాతాఫే అభలవచఽచ. ఔ నిభిెషి నణరౄనికి నేించి
ఉనై కౄాబమ్లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽచ.
ఙెయౌాించదఖ నణరౄనిై ఈ భినేతేలఔు సయవెఫలటల ఙేలే భ ిందఽ, ఙెయౌాించనవసయిం లాని కయవచలనఽ
నేనయౘబించి, ఙెయౌాించదగిన నిఔయ కౄాబమ్ నణరౄనిై లెఔెఖడణరయవ.
ఆభోఖ కౄాబమ్లల ఙెయౌాింరలు ఉిండని అింరలు
అధరభోఖవింతేనికి ఙేలే చికితూఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిించవచఽచనింటే :


నమిం ఙేమడరనిఔబయ కయవచలు



భియక్షణఔబయ కయవచలు

యదిని నమిం ఙేమడరనిఔబయ కయవచలలల నతౄ ిం యృైద వమాలు, యదరయణ సింఫిందిత సదఽనుమాలు
ఉింటలబ. భభిింత యౌఔయవింతఫైన లాథర యలాసవింతఫైన (ఔడర కవచఽచ) ఆసతి ాలల ఉిండేిందఽకౄైన
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽచ.
యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ ఏథెైధర సభై యదిని నమిం ఙేమడరనికౄైన కయవచలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి. నిభిెషిింగ
నేభపెింటే తనించి, యలాయనికౄైన అదనర కయవచలనఽ ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
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భిజిలేిరషన్స ఙరభిె, డరఔుఫింటేషన్స ఙరభీెలు వింట ఇలాింట కయవచలనఽ చికిణేూతయ ఙరభీెలుగ వభీాఔభిించవచఽచ.
నమిం ఙేమడింణో ాతక్ష సింఫింధిం ఉనైయగ భిఖణించదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్స నేషింట్ గ ఉనైరడె
ఇఙేచ నిభిెషిింగ నేభపెనై నుా టీన్స సనా ఫింట్) వింట అింరలు.
ఙెయౌాింరలు వభిౄించని అింరల యషమింలల

ఖతింలల ాతి  ట.న.ఏ/నౄభా సింస ఔు య ింతజఞనృణరలుిండేయ.

ఇరడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల ాకయిం యటని లభీఔభిింఙరయవ.
ఙెయౌాించతగిన కౄాబమ్ తేథి నతౄ ిం నిభేయణ ఔరభిం ఇలా ఉింటలింథి :
టి ఔ 2.1
చయ I

ఖథి అథెె, ఔనూలెిింట్ ఼జు వింట యయధ యపలగల కిింద అనిై నృలుాలు, యల఼దఽల జఞనృణర తమాయవ
ఙేమాయౌ.

చయ II
చయ III
చయ IV

ాతి  యపలఖిం కిింద కౄాబమ్ ఙేలన నతౄ ిం నఽించి ఙెయౌాింరలు వభిౄించనియటని తీలేమాయౌ
ాతి  యపలఖిం కిింద వమానికి ఏయృైధర భినేతేలుింటే వభిౄింజైమిండి
నతౄ ిం ఙెయౌాించవలలన నణరౄనిై లెఔెఖటి ిండి. అథి నతౄ ింనైథి నౄభా నతౄ ిం లలలా ఉింథో
లాథో చాసఽకోిండి

చయ V

ఙెయౌాించవలలన నిఔయ కౄాబమ్నఽ నియృ బింఙేిందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ థరనీై నేనయౘబించిండి

h) కౄాబమ్ ఙెయౌాింర
ఙెయౌాించవలలన కౄాబమ్ నతౄ ిం లెకిెించగధే, కైసఽనఽ ఫటి యనియోఖథరయవఔు లాథర ఆసతి ాకి ఙెయౌాింర
జయవరణరయవ. ఆమోథిించిన కౄాబమ్ నణరౄనిై లైధరన్సూ/ఎకౌింట్ూ యపలగనికి ణెలురణరయవ. ఙెఔుె
యౄింలల లాథర యనియోఖథరయవ ఫలింఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరుభ ఙెయౌాింర ూయౄ వరతేింథి.
ఙెయౌాింరనఽ ఆసతి ాకి జభినణే, అవసయఫైన నఽై నేనయౘబింర ఏథెైధర ఉింటే, ఙెయౌాింర నఽించి
నేనయౘబయౄయవ.
ఙెయౌాింరనఽ థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటర్ నియుళించినరడె, ఙెయౌాింర ాకమ
ిర లల నౄభా సింస ల భధ ణేడర
లుిండవచఽచ. ట.న.ఏల నితీయవనలై భభిింత లలణెైన అవగహననఽ భ నఽ్ిందఽ ఔయౌించడిం జయవఖ తేింథి.
ఙెయౌాింరల ణరజఞ యవభలనఽ ఎటఔరడె ఔింూటర్ లలకి ఎకిెసా
ౄ ఉిండరయౌ. ఔసి భయవా అడిగై ాశ్ైలఔు
జయఫ యౌఙేచిందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔిం. యదరయణింగ ఈ యవభలనఽ ఔింూటర్ థరుభ కల్
లలింటర్/యనియోఖథరయవ లేయ ఫిింథరలణో ించఽఔుింటలయవ.
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ఙెయౌాింర జయఖగధే, కౄాబమ్ లలటల్ అబనటల
ా భిఖణయౄయవ. కౄాబమ్ల సింక, లలటల్ ఙేలన నతౄ ిం
ఖ భిించి నిభీృత కల వవధఽలలా ఔింనలనీ మాజభాధరనికి, భధవయవౄలఔు, యనియోఖథరయవలఔు,
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ింరణరయవ. % లలటల్ు , నిషతి ౄ గ ఙెయౌాింరలు వభిౄించని నతౄ ిం, కౄాబమ్లు
లలటల్ ఙేలేిందఽఔు టి న సఖటల సభమిం వింటయ యదరయణింగ లలటల్ ఙేలన కౄాబమ్ల యరలాషణలల
ఉింటలబ.
i)

డరఔుఫింటా లలటలణో వవహభిించడిం / అదనర సభాఙరభనిై కోయడిం

కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేిందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫింటా నఽ భియౕయౌించవలల ఉింటలింథి. అయ :


అడి్షన్స ధనటలూణో ఔడిన డిరచభిె యభింశ్ిం,



ఆదరయింగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు,



యయధ యపలగల కిింద అబన నణరౄలనఽ చారత తేథి ఏకీఔిత నృలుా,



నాలలరినా ఽ, నూయ్ల఼ నృలుాలు,



ఙెయౌాింర యల఼దఽలు,



కౄాబమ్ నూయభ ,



యనియోఖథరయవ ఐడెింటకైషన్స.

సభభిించిన ాతి  ధరలుఖ కౄాబమ్లలలనా ఔట నుాథనేఔ డరఔుఫింటా యషమింలల అసింూయృ ింగ
ఉింట ిందని అనఽబవిం యృలాడియౄ ో ింథి. థరింణో సభభిించని ణరాలనఽ సభభిింఙరలని యనియోఖథరయవఔు
సాచిసఽౄధరైయవ. యటని కౄాబమ్ఔు జత ఙేలేిందఽఔు అతనికి కల భినేతి ని నియృ బసఽౄధరైయవ.
అథే భాథిభిగ, కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేసౄ ఽనైరడె అదనర సభాఙరయిం అవసయడవచఽచ. ఎిందఽఔింటే:

i. అింథిించిన డిరచర్ె యభింశ్ిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిించిన యధింగ సభౄైన నూయ్ట్లల లాదఽ లాథర యది
నియే యణఔు సింఫిందిించిన కొనిై యవభలనఽ లాథర అసుస త చభితానఽ ణెలుసఽకోలాదఽ.

ii. ఙేలన చికితూనఽ తగినింత యవయింగ వభిృించఔనుో బ ఉిండవచఽచ లాథర యవయణ అవసయిం డవచఽచ.
iii. డిరచభిె యభింశ్ిం ాకయిం చాలనరడె చికితూ భోఖ నిభేయణఔు అనఽఖ ణింగ లాదఽ. భలన భిందఽలు
చికితూ ఏ జఫ ోఔు ఙేసౄ ఽధరైభో థరనికి సింఫిందిించినయ కవర.

iv. సభఔభిచన నృలుాలలల కోభిన యధింగ కయవచలనఽ థేనికిథరనికి చానించి ఉిండఔనుో వచఽచ.
v.

వకిౄ వమసఽ భౄిండె ణరాలలల సభినుో యౌ ఉిండఔనుో వచఽచ.

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరచభిె ణేథీలు డిరచభిె యభింశ్ిం, నృలుాలలల సభినుో యౌ ఉిండఔనుో వచఽచ.
vii. కౄాబమ్నఽ

అింగీఔభిించడరనికి

యౘలటలెైజైషనఽఔు

సింఫిందిించి

భభిింత

సయవయ

అవసయడవచఽచ. థరనికోసిం ఆసతి ాకి ఙెింథిన లలయౌ కైసఽ నేయవా అవసయభవరణరబ.
505

భియౕలన

ఆ భౄిండె సిందభౌలలలనా, యనియోఖథరయవఔు యౌఖితూయుఔింగ ణెయౌమజైయౄ యవ. లాథర యేటనలై అదనర
సభాఙరయిం అవసయమో కోయవత ఇఫబల్ ఙేయౄ యవ. ఙరలా కైసఽలలల, ఔింనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై
యనియోఖథరయవ సభఔయచఖలుఖ ణరడె. అబణే,

కొనిై సిందభౌలలల ఉనేక్షిించడరనికి యలులాని

సభాఙరయిం ఙరలా భ కఫైనథి అవసయిం డవచఽచ. కనీ, యనియోఖథరయవ నఽించి థరనికి సిందన
ఉిండఔనుో వచఽచ.

అటలవింట కైసఽలలల, కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయిం అవసయభని

యనియోఖథరయవఔు భూడెయయవా భిఫైిండయవా ింనయౄ యవ. ఆ తభుతధే కౄాబమ్నఽ భూలయేసౄ ఽనైటల
ా ధనటీసఽ
ింరణరయవ.
కౄాబమ్ నుాలలస్క లల ఉనైరడె యగై ఉతౄ య ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన ―నీచపలవిం లాఔుిండర‖ అధే
భాటలనఽ నేభపెింటలయవ. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడర కౄాబమ్నఽ తి యసెభిింఙే హఔుె నౄభా
సింస ఔు ఙెఔుెఙెదయఔుిండర ఉిండేిందఽఔు ధరమయఫైన ఆ నిమభానిై నుటయౄయవ.

ఉథరహయణ
కైసఽనఽ సభఖరింగ అధమనిం ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింస ఇన్స డో ర్ కైసఽ నేయా నఽ కోయవచఽచ.
యదరనిం/చికితూ నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి లావని అతధొఔ నిభేయణఔు ఔడర భవచఽచ. నౄభా సింస
భభిింత సభాఙరయిం కోసిం ఙేలన అబయ ననఽ అతనఽ కౄాబమ్నఽ ఆమోథిింఙరడనడరనికి సాచనగ
భిఖణించడరనికి లాదఽ.
ణరాలలలని లలటలలనఽ ఎదఽభోెవడిం, అదనర యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడిం కౄాబమ్ల నియుహణలల
భ క సయల్. అవసయఫైన నతౄ ిం సభాఙరయిం లానిథే కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఉిండదఽ. అలా అని,
సభాఙరయిం ఇింక, భభిింతగ కయలింటృ తయచఽ అబభిసౄ ా యనియోఖథరయవనఽ అయౌఔభనికి ఖ భిఙేమడిం
పలవిం అనినించఽకోదఽ.
కైయభి కయయౌూన సభాఙరభనిై అింతటనీ కోయవత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ిండిం, తభుత కొతౄ
అవసభలు తలెతౄఔుిండర చాసఽకోవడిం సవఫైన యదరనిం అనినించఽఔుింటలింథి.
j)

కౄాబమ్లనఽ తి యసెభిించడిం

సభభిించిన కౄాబమ్లలల 10% నఽించి 15%

కౄాబమ్లు నులల఼ షయతేలఔు లలఫడి ఉిండవని ఆభోఖ

కౄాబమ్లలలని అనఽబవిం సాచియోౄ ింథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉిండవచఽచ. యటలల కొనిై ఏవింటే :
i.

అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలిం లలల ఉిండదఽ.

ii. కౄాబమ్నఽ ఎవభికి కోయవతేధరైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ కిింద ఉనైయడెై ఉిండడె.
iii. భ ిందభి నఽించి ఉనై జఫ ో కవడిం (అటలవింట భిల తి ని నులల఼ నేనయౘబించి ఉిండవచఽచ).
506

iv. కౄాబమ్ కోయడింలల, సభౄైన కయణిం లాఔుిండర, అనఽచిత జఞిం.
v. కిమ
ర ాయౕల చికితూ లాఔనుో వడిం; భీక్షల కోసఫే ఆసతి ాలల ఙేయడిం.
vi. ఏ అధరభోగనికి చికితూ ఙేరభో అథి నులల఼ కిింద నేనయౘబించి ఉిండడిం.
vii. అధరభోగనికి భదిం, భాదఔ దాయల యనియోఖిం కయణిం కవడిం.
viii. ఆస్రతి లల 24 ఖింటలు ఔడర లాఔనుో వడిం.
కౄాబమ్ తి యసెయణ లాథర నిభఔయణ (అథి ఏ కయణిం భీణర అబధరకనీ) యనియోఖథరయవఔు
యౌఖితూయుఔింగ

ణెయౌమజైమాయౌ.

యదరయణింగ,

అటలవింట

తి యసెితి 

లాక

నులల఼లలని

ఏ

షయతే/నిఫింధన ఫేయఔు కౄాబమ్నఽ తి యసెభిింఙరభో సషిింగ నేభపెింటలింథి.
ఙరలా నౄభా సింస లు ఇిందఽకొఔ ాకమ
ిర నఽ అనఽసభియౄ బ. కౄాబమ్నఽ ఆమోథిించడరనికి అదికయిం ఉనై
వకిౄఔధరై ల఼నిమర్ అబన ఫేధేజయవఔు భాతాఫే కౄాబమ్నఽ తి యసెభిింఙే అదికయిం ఉింటలింథి. ఎటలవింట
తి యసెితేలధృైధర ూభిౄగ ధరమఫదే ింగ ఉిండేటా ల చాసఽఔుధేిందఽఔు, నులల఼థరయవ కోయవికౄకిెణే యవయణ
ఇచఽచఔుధేటా ల ఉిండేిందఽఔు ఈ యధఫైన ఏభటల ఙేసఽఔుింటలయవ.
కౄాబమ్నఽ నిభఔభిలేౄ నౄభా సింస ఔు యనతి  సభభిించడింణోఫలటల భభికొిందభి వదె ఔు యృయు ధరమిం కోభై
అవకశ్ిం నులల఼థరయవఔు ఉింథి. యభౄవయింటే :


నౄభా ఆింఫ డెూభన్స లాథర



యనియోఖథరయవల నూో యింలు లాథర



ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లాథర



ధరమయధరలు.

తి యసెభిించిన ాతి  కైసఽ యషమింలలనఽ, యదరయణ ఔరభింలల ధరమ భియౕలనఔు ఈ తి యసెితి  నిలుసఽౄింథర
అని లైలునఽ భియౕయౌయౄయవ. నిభఔయణనఽ సభభిించఽకోయయౌూన సిందయౌిం తలెతి ౄణే ఉయోగిించఽఔుధేిందఽఔు
డరఔుఫింటా నఽ సఽయక్షితఫైన ఙోట బదాయవయౄయవ.
k) భభిింత సయవయ భిరోధన నినేతౄ ిం కౄాబమ్లనఽ అనఽభానిించడిం
యనుభనికి

ఙెింథిన

అనిై

రకలలలనఽ

వించన

సభసనఽ

ఎదఽభపెధేిందఽఔు

ఇనాూూయయవా

ామతి ైసఽౄధరైయవ. మోసూభిత కౄాబమ్ల సింక ఎఔుెవగ ఉిండడింణో నౄభా సింస లఔు ఆభోఖ నౄభా
నలనఽ సయల్ గ భిణనేించిింథి.
ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోయలఔు కొనిై ఉథరహయణలు :
i.

భాయవవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికితూ ను ింథిన వకిౄ యేభైుయవ వఔుౄలు కవడిం.
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ii. ఆసతి ాలల ఙేయఔనుో బధర కౄాబమ్ ఙేలేిందఽఔు డరఔుఫింటా నఽ సిఱిించడిం.
iii. ఆసతి ా యమింణో లాథర మోసూభితింగ సిఱిించిన ఫమట నృలుాలనఽ జత ఙేల కయవచలనఽ ఎఔుెవ
ఙేల చాడిం.
iv. కొనిై భిల తేలలల భోఖనియృ మానిఔబయ కయవచ ఎఔుెవగ ఉింటలింథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషింట్ గ ను ింథిన
చికితూని ఇన్స నేషింట్/ఆసతి ాలల ఙేయడింగ భాభిచ చాడిం.
మోసగిింఙే దే తేలు భోజుకొఔట ఙపరన కొతౄ గ రటలికొసఽౄధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా యబలల భిల తి 
 ని
ఇనాూూయయవా, ట.న.ఏలు నియింతయిం భియౕయౌసా
ౄ , అటలవింట మోయలనఽ ఔనినలటి , నిమింతి ాింఙే చయలనఽ
యౄను ింథిించఽకోయయౌ.
భౄిండె దే తేలనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని కౄాబమ్లనఽ భియౕలనఔు ఎింనఔ ఙేయౄ యవ :


భపటీన్స కౄాబమ్లు



టా ఖార్ు కౄాబమ్లు

నిభిెషిరతింలల కౄాబమ్లనఽ పౌతి ఔింగ భియౕయౌింఙరలని ట.న.ఏ లాథర నౄభా సింస అింతయా త ాభాణరనిై
నలటి లకోవచఽచ. నఖదఽ లాఔుిండర చికితూ ను ింథే నౄభా, భిబింఫయవూఫింటల కౄాబమ్ల యషమింలల ఈ రతిం
యేభైుయవగ ఉిండవచఽచ.
ఈ దే తి  కిింద, ఙెదఽయవభదఽయవ నభూధర దే తి  ననఽసభిించి కౄాబమ్లనఽ ఎింనఔ ఙేయౄ యవ. నిభిెషి యలువ
నేించి ఉనై కౄాబమ్లనిైింటనీ భిరోదిింఙరలని, ఆ భినేతి ఔధరై తఔుెవగ ఉనై కౄాబమ్ల నభూధర
ఔటి నఽ యృభికష
ై న్స ఔు ఙేటి వచచని కొనిై నౄభా సింస లు నిభైెయించవచఽచ.
భౄిండవ దే తి లల, ాతి  కౄాబమ్ కొనిై తనిఖీలఔు లలనవరతేింథి. అథి సభౄైన తీయవలల లాదని సింథేహిం వలేౄ
భిరోధనఔు థిఖవచఽచ. సింథేయౘసదఫైనయ ఏవింటే
i.

కౄాబమ్లల ఎఔుెవ పలఖిం యృైద భీక్షలఔు లాథర భిందఽలఔు సింఫిందిించినథి అబనరడె

ii. లలటల్ ఫింట్ కోసిం భభీ ఆతాింగ ఉనై యనియోఖథరయవ
iii. థిథె ినటల
ా గ ఉనై నృలుాలు వింటయ.
కౄాబమ్ లసలెైనథి కదని అనఽభానిించినరడె, అథి ఎింత చినై నణరౄనిథి అబధర భిరోదియౄ యవ.
n. ట.న.ఏ అనఽసభిింఙే నఖదఽయళత లలటల్ ఫింట్
నఖదఽ యళత సదఽనుమిం ఎలా నిఙేసౄ ఽింథి ? ఆసతి ాణో ట.న.ఏ నౄభా సింస ఔుదఽయవచఔుధే ిందిం
థీనికి ఖ ిండెకమ లాింటథి. ఇతయ యృైద లేవల నుా యృైడయా ణో ఔడర ింథరలఔు అవకశ్భ ింథి. నఖదఽ
యళత సదఽనుమిం ఔయౌింఙేిందఽఔు అనఽసభిింఙే ాకిరమనఽ భనిం ఈ యపలఖింలల చాడవచఽచ:
508

టి ఔ 3.1
ఆభోఖ నౄభా గపడెఖ కిింద ఉనై యనియోఖథరయవ అధరభోఖిం నులమాడె లాథర గమడరుడె.
ఆసతి ాలల ఙేభయౌూన భిల తి  వచిచింథి. అతనఽ/ఆఫ (లాథర అతనఽ/ఆఫ తయపరన ఎవభౄైధర)
చయ 1

ఆసతి ాలలని నౄభా యపలఖిం వదె ఔు యృయు ణెలునుయౌూన నౄభా యవభలు ఎలాింటవింటే :

i. ట.న.ఏ నేయవ,
ii. అతని సబతు నింఫయవ,
iii. నౄభా సింస నేయవ, వింటయ.
ఆసతి ా సింఔలనయఙే అవసయఫైన సభాఙరయిం ఎలాింటదింటే :

i.

అధరభోఖిం ఏనేటధేథి నియృ బించడిం

ii. చికితూ,
చయ 2

iii. చికితూ ఙేసౄ ఽనై డరఔియవ నేయవ,
iv. ఆస్రతి లల ఉిండవలల భవచచని ఙెఫ తేనై భోజుల సింక,
v.

అించధర వమిం

నఖదఽ యళత అదీఔిత నూయింగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభియౄయవ.

నఖదఽ యళత అదీఔిత నూయింలల ఇచిచన సభాఙరభనిై ట.న.ఏ అధమనిం ఙేసౄ ఽింథి. ఇచిచన
సభాఙరయిం, నులల఼లలని నిఫింధనలు, ఆసతి ాణో ఔుథిభిన భైటా ల ఏయృైధర ఉింటే యటని అథి
సభిచాసఽఔుింటలింథి. నఖదఽ యళత అదీఔితి ని ఔయౌించవఙరచ లాథర, ఔయౌలేౄ ఎింత నణరౄనికి
ఔయౌించవచఽచ అధే థరనినలై ఔ నియృ మానికి వసఽౄింథి.
చయ 3

నియృ మానికి భవడరనికి ట.న.ఏ భభిింత సభాఙరభనిై కోయవచఽచ. ఔయభి నియృ మిం
తీసఽఔుధరైఔ, జఞిం లాఔుిండర థరనిై ఆసతి ాకి ణెయౌమజైయౄ యవ.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాల కిింద ఆ భౄిండె నూభలనఽ ఇరడె
లభీఔభిింఙరయవ; చివయలల ఉనై అనఽఫిందరనిై చాడిండి).

చయ 4

నేషింట్ కాణరలల కౄడ
ర ిట్ అబన ట.న.ఏ అదీఔితిం ఙేలన నణరౄనిై దిఱిలల ఉించఽఔుని నేషింట్ కి
ఆసతి ా చికితూ ఙేసౄ ఽింథి. చికిణేూతయ కయవచలు తీసఽఔుధేిందఽఔు, నులల఼ ాకయిం సహ-ఙెయౌాింర
అవసయిం ఏథెైధర ఉధరై డినుజిట్ ఙెయౌాించవలలింథిగ సబ డిని కోయవచఽచ.
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నేషింట్ డిరచభిెకి లదేఫైనరడె, నేషింట్ కాణరలల ట.న.ఏ ఆమోథిించిన నతౄ ిం ఎింత ఉనైథీ,
నౄభా కిింద యసౄ వింగ చికితూ కయవచలు ఎింతవయఔు ఙెయౌాించడరనికి యలునైథీ ఆసతి ా
చయ 5

చాసఽఔుింటలింథి.
కౄడ
ర ిట్ తఔుెవగ ఉింటే, నఖదఽ యళత చికితూఔు అదనర కౄరడిట్ ఆమోదిం కోసిం ఆసతి ా
అబభిసౄ ఽింథి.
అబయ ననఽ ట.న.ఏ యరలాఱించి అదనర నణరౄనిై ఆమోథిసౄ ఽింథి.

చయ 6

అధరమోథిత ఙరభీెలనఽ నేషింట్ ఙెయౌాింఙేల డిరచభిె అవరణరడె. డరఔుఫింటేషన్స నఽ ూభిౄ ఙేలేిందఽఔు
కౄాబమ్ నూయిం నైద, నృలుా నైద సింతఔిం ఙేమవలలింథిగ అతనిై కోయణరయవ.
ఆసతి ా అనిై ణరాలనఽ ఏకీఔితిం ఙేల, నృలుా నుాలలలింగ్ కోసిం డరఔుఫింటా నఽ ట.న.ఏకి
సభభిసఽౄింథి. అయ ఏవింటే :

చయ 7

i.

కౄాబమ్ నూయిం

ii.

డిరచభిె యభింశ్ిం / అడి్షనఽ ధనటలూ

iii.

ట.న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషింట్/ాతి నుదఔుని ఐడెింటకైషన్స కయవు, నూో ట ఐ.డి ఆదరయిం.

iv.

తేథి ఏకీఔిత నృలుా

v.

సయవయ నృలుా

vi.

భీక్షల నియేథిఔలు

vii. నాలెి న్స, నూయ్ల఼ నృలుాలు
viii. ట.న.ఏ ింనన ఆమోథిత లాకలు
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థిఖ వ నేభపెనై లాింట యవభలనఽ సభిచాలన తభుత ట.న.ఏ కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసతి ాకి
ఙెయౌాింర జయవలలింథిగ లనూయవూ ఙేసౄ ఽింథి :

i. ఆమోదిం ను ింథిన వకిౄ చికితూ ను ింథిన నేషింట్ ఔభై అని నిభేభిించఽకోవడిం.
ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషింటలకి అథే చికితూ ఙేరభ అని చాడడిం.
చయ 8

iii. నేనయౘబించిన అధరభోగనికి ఙేలన చికితూ వమాలు, నృలుాలల పలఖింగ ఉిండఔుిండర
చాసఽకోవడిం.

iv. ఆసతి ాకి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైింటకీ అథి ఔటలిఫడి ఉింథో లాథో చాడడిం.
v.

ఆసతి ాణో ఔుదఽయవచఔునై భైటాధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయౌాింర నణరౄనిై లెఔెఖటి డిం.

నఖదఽ యళత సదఽనుమింలలని యలువనఽ సింథేళించవలలన ని లాదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భింగ
యనియోగిించఽకోవఙోచ ణెలుసఽకోవడిం ఔడర నులల఼థరయవఔు ఙరలా భ కిం. ఖభనిించవలలన అింరలు
ఏనేటింటే :
i.

ఔసి భయవా నౄభా యవభలనఽ యసిం ణెలుసఽఔుని ఉిండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ ఖరళింఙరయౌూన అింరలలల
ఉనైయటలల కొనిై :



ట.న.ఏ కయవు,

 నులల఼ ాతి 


నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫింధనలు వింటయ.

ఇథి అిందఽఫలటలలల లానరడె, అతనఽ ట.న.ఏని (24 ఖింటల ళెల్ లెైన్స థరుభ) సింాథిించి యవభలు
కోయవచఽచ.
ii. యనియోఖథరయవ ఔనూయౌిింగ్ డరఔియవ సాచిించిన ఆసతి ా ట.న.ఏ ధృట్ వర్ె లల ఉింథో లాథో చాసఽకోయయౌ.
అటలవింట చికితూఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమిం ఎఔెడ అిందఽఫలటలలల ఉింథో అతనఽ/ఆఫ ట.న.ఏని
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి.

iii. ఆమన/ఆఫ ూయు అదికభిఔ తాింలలకి సభౄైన యవభలు ాయేశ్నలటేిలా చాసఽకోయయౌూన అవసయిం
ఉింథి. ఈ తాిం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయిం
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ాభాణీఔభిించఫడరుబ. సిందయౌిం సషిింగ ణెయౌమఔుింటే, ట.న.ఏ నఖదఽ యళత
సదఽనుమానిై నిభఔభిించడమో, ాశ్ైలనఽ లావధృతౄడమో జయఖవచఽచ.
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iv. ఖథి అథెె వింటయటకి యదిించిన భినేతేలఔు లాథర కైటభక్ి వింట నిభిెషి చికితూలనలై ఉనై
భినేతేలఔు తఖా టా లగధే ఆసతి ా ఙరభీెలు ఉిండేటా లగ అతనఽ/ఆఫ చాసఽకోయయౌ.
ఔయేళ్ నులల఼ అనఽభతి ించిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ ఎఔుెవ కయవచ నలటిదయౌలేౄ , కయవచలలల యభి యటల
ఎింత ఉింటలింథో భ ిందఽగ ణెలుసఽకోవడిం భించిథి.
v. డిరచభిె ఖ భిించి యనియోఖథరయవ ట.న.ఏకి భ ిందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదనర ఆమోదిం ఏథెైధర
అవసయఫైణే డిరచభిెకి భ ింథే థరనిై ట.న.ఏకి ింవలలింథిగ ఆసతి ాని అబభిింఙరయౌ. థీనివలా
నేషింట్ ఆసతి ా వదె అనవసయింగ ఎదఽయవ చాలే ఫలధ తరతేింథి.
యనియోఖథరయవ ఔ ఆసతి ాలల నఖదఽ యళత చికితూ కోసిం అబభిించి, ఆమోదిం ను ింథి, నేషింట్ నఽ
భభోఙోట ఎఔెడో ఙేయచడరనికి నియృ బించఽఔుధే అవకశ్భూ ఉింథి. అటలవింట సిందభౌలలల, నఖదఽ యళత
ఆమోథరనిైయనియోగిించఽకోవడిం లాదధే సింఖతి ని యనియోఖథరయవ ఆసతి ాకి తఔుిండర ణెయౌమజైల , అథే
యషమానిై ట.న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలింథిగ ఆసతి ాని కోభయౌ.
ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే, ఆమోదిం ను ింథిన నతౄ ిం యనియోఖథరయవ నులల఼లల స ింనించినుో బ, తదఽభి
అబయ న ఆమోథరనికి అథి ఆటింఔింగ భిణనేించఖలదఽ.
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C. ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్లలల అభీెల సభయణ
ఇింతఔుభ ింథే యవభిించినటల
ా గ, ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ల భియౕలనఔు అధేఔ యకల ణరాలు అవసయభవర ణరబ.
ఆమోదయోఖఫైథేధర (ఙెయౌాించదగినథేధర?), కౄాబమ్ ఏ ఫేయఔు ఉింథి (ఎింత నతౄ ిం?) అధే భౄిండె భ కఫైన
ాశ్ైలఔు జయఫ ఇవుడింలల ాతి  డరఔుఫింట్ సయౘమడెతేిందని ఆయించడిం జయవఖ తేింథి.
ఔసి భయవా సభభిించవలలన ణరాల ఆవశ్ఔతనఽ యటలల ఉిండవలలన అింరలనఽ ఈ యపలఖిం యవభిసౄ ఽింథి :
1. డిరచభిె యభింశ్ిం
ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫైన యటలల అతింత భ కఫైనథిగ డిరచభిె యభింరనిై
ఙెవచఽచ. నేషింట్ లతి  ఖ భిించి, అతనికి ఙేలన చికితూ దే తి  ఖ భిించి ఈ తాింలల ూభిౄ సభాఙరయిం ఉింటలింథి.
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకల ాకయిం, నుాభాణఔ డిరచర్ె యభింశ్ిం యవభలు కిింథి యధింగ
ఉింటలబ.:
1. భోగి నేయవ
2. టయౌనూో న్స ధృిం./ నఫైల్ ధృిం.
3. ఐ.న.డి ధృిం.
4. ాయేశ్ిం ధృిం.
5. చికితూ అింథిసౄ ఽనై సలయౘథరయవ/ల నేయవ, నూో న్స ధృింఫర్, యపలఖిం/లలయౖయౌటీ
6. సభమింణో నుటల ాయేశ్ ణేథీ
7. సభమింణో నుటల డిరచర్ె ణేథీ
8. ఎిం.ఎల్.ల ధృిం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధృిం.
9. ాయేశ్ సభమింలల నుా యజనల్ యది నియే యణ
10. డిరచర్ె సభమింలల తేథి యది నియే యణ
11. తేథి నిభేయణ కోసిం నుాదికయ సింస లనూయవూ ఙేలన యధింగ ఐ.ల.డి-10 కోడ్స(లు) లాథర భభైథెైధర
కోడెా,
12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిించడిం భభిమ ాయేరనికి కయణిం
13. అసుస తనఽ సభభిింఙే యభింశ్ిం
14. ాయేశ్ సభమింలల పౌతి ఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథెైధర ఉింటే
16. భ కఫైన ఖత యృైద, శ్సౄ ైచికితూ చభితా, ఏథెైధర ఉింటే
17. యది నియే యణ లాథర చికితూఔు భ కఫైన/సింఫిందిించిన ఔుటలింఫ చభితా ఏథెైధర ఉింటే.
18. ఆసతి ాలల ఙేభిన సభమింలల కీలఔఫైన భిరోధనల యభింశ్ిం
19. ఉదాయలు సయౘ ఆసతి ాలల ఉనై సభమిం, ఏథెైధర ఉింటే.
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20. డిరచర్ె అబనరడె యృైదఽల సలయౘ
21. చికితూ అింథిసౄ ఽనై యృైదఽడె/అదికభిఔ జటలి యృైదఽడి నేయవ&సింతఔిం
22. భోగి/సయౘమఔుల నేయవ&సింతఔిం
చఔెగ భలన డిరచభిె యభింశ్ిం అధరభోఖిం/గమిం, లనించిన చికితూ అయ ిం ఙేసఽకోవడింలల కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క
ఙేలే వకిౄకి ఎింతగధన సయౘమడెతేింథి. తథరుభ లలటల్ ఫింట్ ాకిమ
ర నఽ యేఖవింతిం ఙేమడరనికి
ణోడడెతేింథి. కౄాబమ్లనఽ సభయ ింగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరచభిె యభింశ్ింలల ఉిండవలలన అింరల ఖ భిించి
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు సాచిింఙరబ. దఽయదిషివరతే
ౄ , నేషింట్ చనినుో ణే,
ఙరలా ఆసతేాలలల డిరచభిె యభింరనిై భయణ యభింశ్ింగ నేభపెింటలయవ.
ఎరడా డిరచభిె యభింరనిై అసలు ాతి ధే సభభిించవలలింథిగ కోయణరయవ.
2. భీక్షల నియేథిఔలు
భోఖ నియృ మానిై, చికితూనఽ నుో యౌచ చాలేిందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు యమడణరబ. చికితూఔు రభికొయౌన
అసలెైన లతి ని అయ ిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు అవసయఫైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయవయౄబ. ఆసతి ాలల ఙేయడిం వలా
భిల తి  ఏ యధింగ ఫయవఖ డిింథీ ఔడర ణెలుసఽౄింథి.
భీక్షల నియేథిఔలలా యదరయణింగ ఏిం ఉింటలమింటే :
a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు;
b) ఎక్ూ-భై నియేథిఔలు;
c) యెన్స నియేథిఔలు
d) ఫమాన఼ూ నియేథిఔలు
అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయవ, వమసఽ, యౌింఖిం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వింటయ ఉిండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలా
సభభిింఙరయౌ. నిభిెషి అబయ న ఫేయఔు నౄభా సింస ఎక్ూ-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయవఔు తి భిగి
అగిించవచఽచ.
3. ఏకీఔిత, సయవయ నృలుాలు :
నౄభా నులల఼ కిింద ఏిం ఙెయౌాింఙరలధే థరనిని నియృ బింఙే దయౄయేజుగ థీనిని ఙెవచఽచ. ఇథివయలల నృలుా కోసిం
ఎలాింట నుాభాణకీఔయణ నూయ్ట్ లాదఽ. కనీ, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔయణ భాయా దయశకలు సింగటతఫైన,
సభఖరఫైన నృలుాలకోసిం నూయ్ట్నఽ అింథిింఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యృబ్లలైట్లల అిందఽఫలటలలల ఉనై యవభలనఽ
అయ ిం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిించఫడెతేధరైయవ.
సింగటత నృలుా ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄిండగ, సభఖరఫైన నృలుా భౄపభౄన్సూ కోడా ణో నుటల యడియడిగ
యవభలనఽ అింథిసౄ ఽింథి.
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సభఖరఫైన నృలుానఽ ఉయోగిించి ఙెయౌాించలాని కయవచల భియౕలన ఙేటి ఫడెణోింథి. ఇిందఽలల ాయేశ్యళత
కయవచలనఽ

సనై

నణరౄనికి

ఙేభిచ,

ఏ

దఽెఔు

సింఫిందిించినదధే

థరనికిింద

తగిాింర

కోసిం

ఉయోగిించఫడెతేింథి.
నృలుాలు అసలు యౄింలల ల఼ుఔభిించఫడరయౌ.
4. ఙెయౌాింరనఔు యల఼దఽ
నషిభియౘయ కరింటలఔుి అబనిందఽన ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ భిబింఫయవూఫింటల ఔడర ఙెయౌాించిన నణరౄనికిగనఽ
ఆసతి ా నఽించి యదికయ యల఼దఽనఽ కోయవతేింథి.
నృలుా నతౄ ిం, ఙెయౌాించిన నతౄ ిం సభానింగ ఉిండరయౌూన భాట నిజఫేకనీ, ఙరలా ఆసతేాలు ఙెయౌాింఙరయౌూన
నతౄ ింలల భబతీ లాథర డియౌెింటల ఇయౄబ. అటలవింట కైసఽలల, నేషింట్ తయపరన యసౄ వింగ ఙెయౌాింఙరయౌూన
నణరౄనిై ఙెయౌాలేౄ ఙరలునని నౄభా సింస ఔు ఙెఫ ణరయవ.
యల఼దఽనలై నింఫయవ, యిింర ఉిండరయౌ. థీని అసలు ాతి ధే ఇయుయౌ.
5. కౄాబమ్ నూయిం
కౄాబమ్ తాిం అధేథి కౄాబమ్ నుాలలలింగ్ కోసిం లాింఛన నుామఫైన, చటి ఫదే ఫైన అబయ న. ఇథి
యనియోఖథరయవఔు

సింతఔింణో

అసలు

యౄింలల

సభభిించఫడెతేింథి.

కౄాబమ్

ణరానిై

ఇరడె

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణకీఔభిించిింథి. ఇిందఽలల యసౄ ితింగ ఉనైథేనేటింటే:
a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ కౄాబమ్ ఙేలన థరనికి సింఫిందిించిన నులల఼ ధృింఫర్.
b) నౄభా చభితా యవభలు
c) ఆసతి ాలల ఙేభిన నౄభాథరయవ యవభలు.
d) ఆసతి ా, ఖథి యపలఖిం, అడి్షన్స, డిరచర్ె ణేథీ, సభమిం, ాభాదిం అబణే నుో య్సఽలఔు ణెయౌనుభ,
భిందఽల యదరనిం తథితయ యవభలు.
e) కయవచల యబజన, ఆసతి ాలల ఙేయఔభ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి  సభమిం, పలభీ నతౄ ిం కయవచ
యవభలు/కౄాబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనిం సయౘ ఆసతి ాలల ఙేభినిందఽఔు కౄాబమ్ యవభలు.
f)

జతయచిన నృలుాల యవభలు

g) భింజూయవ ఙేలన కౄాబమ్ ఙెయౌాింర కోసిం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలింఔు కాణర యవభలు
h) నులల఼థరయవ నఽించి ాఔటన.
కౄాబమ్ నూయింలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికితూల సభాఙరయిం ఉిండడఫే కదఽ నులల఼థరయవ డిఔాభైషన్స ఔడర
ఉిండడిం వల్ చటి యింగ అతింత భ కఫైన తాిం అవరతేింథి.
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కౄాబమ్ఔు “అతింత సత్ నభ్ఔిం లథే రింణరనిై” వభిౄింజైసౄ ఽనైథి ఈ డిఔాభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులల఼థరయవ
ఉలా ింఘలేౄ , నులల఼ కిింద ఉనై తరడె నుాతి నిధ కాజు అతనికి వభిౄింఙే అవకశ్ిం ఉింటలింథి.
ూ ఫ్
6. ఐడెింటటీ ూ
ూ ఫ్ యనియోఖిం భనఽభనఽ ఎఔుెవ అవరణోింథి. ఐడెింటటీకి
భన జీయతింలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెింటటీ ూ
ూ ఫ్ ఔ భ కఫైన ాయోజధరనిై ధృయయేయసఽౄింథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికితూ
సింఫిందిించిన జనయల్ ూ
ఙేబించఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో సభిచాసఽఔుధేిందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేింథి.
యదరయణింగ కోభై ఖ భిౄింర ణరాలు థిఖ వ నేభపెనైయ అబ ఉింటలబ :
a) ఒటయవ ఐడెింటటీ కయవు,
b) డెైయింగ్ లెైలలనఽూ,
c) నున్స కయవు,
d) ఆదరర్ కయవు వింటయ.
ఖ భిౄింర ఆదరయిం కోసిం టలిఫటి డిం వలా , నఖదఽ యళత కౄాబమ్లలల, మోసిం ఙేల భాయవ వఔుౄలు చికితూ
ూ ఫ్ కోయవతేధరైయవ.
ఙేబించఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమింగ తగాబ. ఆసతి ాలల ఙేయడరనికి భ ింథే ఐడెింటటీ ూ
సభిచాల థరనిై నౄభా సింస ఔు లాథర ట.న.ఏకి సభభిింఙరయౌూన ఫలధతనఽ ఆసతి ానలై నలటి లయవ.
ూ ఫ్ ధృయయేభైచ ాయోజనిం తఔుెయే.
భిబింఫయవూఫింటల కౄాబమ్లలల ఐడెింటటీ ూ
7. నిభిెషి కౄాబమ్లఔు అవసయఫైన డరఔుఫింటల
ా
కొనిై యకల కౄాబమ్లలల నలైన నేభపెనైయ కఔ అదనర డరఔుఫింటల
ా కొనిై అవసయభవరణరబ. అయ :
a) ాభాద కౄాబమ్లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్ లాథర భిజిసి యు వ నుో య్స్క లేిషనఽఔు ఆసతి ా జఞభీ ఙేలన ఫడికో-య్ఖల్
సభిికౄట్ అవసయడవచఽచ. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసౄ ఽింథి. టలాక్ ాభాథరలలల
అబణే, సదయవ వకిౄ భదిం ణరగి ఉధరైడో లాథో ఙెఫ తేింథి.
b) సింకిాషిఫైన లాథర ళెచఽచ యలువణో ఔడిన కౄాబమ్లలల కైసఽ ఇన్స డో ర్ ణరాలు అవసయడవచఽచ.
ఆసతి ాలల ఉనైధరైళ్ైు థెైనింథిన నుాతి థిఔన నేషింటలఔు ఙేలన అనిై చికితూల యవభలు ఆసతి ాలల
నమోదఽ ఙేసౄ ా ఉింటలయవ. ఆ డరఔుఫింటే ఇన్స డో ర్ కైసఽ నేయవ లాథర కైసఽ ఱ఼టల అవరతేింథి.
c) అవసయఫైన ఙోటా డమాలలస్క/కీమోతెయన఼/జియోతెయన఼ ఙరయవిలు.
d) ఆసతి ా నియుచధరనికి సభినుో బనటల
ా గ ఆసతి ా ఉింథో లాథో ణెలుసఽఔుధేిందఽఔు యౘలటల్ భిజిలేిరషన్స
సభిికౄట్.
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కౄాబమ్నఽ నుాలలస్క ఙేలేిందఽఔు కౄాబమ్ల ఫిిందిం కొనిై ఆింతయింగిఔ డరఔుఫింట్ నూభ్టా నఽ ఉయోగిసౄ ఽింథి.
అయ ఏవింటే :

i. డరఔుఫింటలా సభిచాడడరనికి భియౕలధరింరల జఞనృణరలు,
ii. భియౕలన/లలటల్ ఫింట్ ఱ఼టల,
iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔింటా ల్ నూభ్ట్.
ఈ నూభ్టల
ా నౄభా సింస లనిైింటలలనఽ కై యధింగ లాఔనుో బనటకీ, యదరయణింగ ఉిండే అింరల
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫింటా ాయోజనిం ఖ భిించి భనిం అధమనిం ఙేథె రిం.
టి ఔ 2.2
అనిైింటఔధరై ఇథి సఽలబఫైనథి. యనియోఖథరయవ ఇయ సభభిింఙరడని
1.

డరఔుఫింటల

నేభపెధేిందఽఔు డరఔుఫింటా జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ె ఉింటలింథి. కొనిై

యృభికైషన్స ఱ఼టల

నౄభా సింస లు యనియోఖథరయవఔు ఎకైలెడ్సె ఫింట్ గ థీని ాతి ని
సభఔభైచ యలుింథి.
ఇథి యదరయణింగ కై ఱ఼టల అబ ఉింటలింథికనీ నతౄ ిం నుాలలలింగ్
యవభలనిైింటనీ ఇభ డెచఔుింటలింథి.
a) యనియోఖథరయవ నేయవ, ఐడి నింఫయవ
b) కౄాబమ్ నింఫయవ, కౄాబమ్ణరాలు అిందఽఔునై ణేథీ
c) నులల఼ యహింగవలలఔనిం, లలక్షన్స 64యనృ యదేమత

2.

భియౕలన/నుాలలస్క ఱ఼టల

d) నౄభా నతౄ ిం, ఉయోగిించఽఔునై నౄభా నతౄ ిం
e) ఆసతి ాలల ఙేభిన, డిరచభిె అబన ణేథీలు
f)

భోఖ నియృ మిం, చికితూ

g) కౄాబమ్ ఆమోదిం/కయణరనిై యవభిసౄ ా నుాలలలింగ్ నలై యకలు
h) కౄాబమ్ నతౄ ిం భథిింర
i)

3.

ాభాణరల
భియౕలనలు /

నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయాణో ణేథీలణో కౄాబమ్ చలనిం

తేథి భియౕలన లాథర ాభాణరల నిమింతాణర నూభ్ట్ ని కౄాబమ్ణో
వవహభిించిన వకిౄ కఔుిండర యేభై వకిౄ నియుళయౄయవ
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నిమింతాణర నూభ్ట్

ఙెక్ యౌస్కి , కౄాబమ్ భియౕలన ారైవయకి ణోనుటల ాభాణరల నిమింతాణ
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉిండే సభఙరయిం యేటకి సింఫిందిించినథెై ఉింటలిందింటే :
a) కౄాబమ్ లలటల్ ఫింట్,
b) కౄాబమ్నఽ తి యసెభిించడిం లాథర
c) అదనర సభాఙరయిం కోసిం అబయ న ిండిం.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2
ఇన్స-నేషింట్ ఔు జభిగై నతౄ ిం చికితూ అింతటనీ ూసఖ చఽచత ఆసతి ాలల నియుళింఙేథి డరఔుఫింట్ ఈ ఈ
కిింథి యటలల ఏథి ?
I.

భీక్షా నియేథిఔ

II.

లలటల్ ఫింట్ ఱ఼టల

III. కైసఽ నేయవ
IV. ఆసతి ా భిజిలేిరషనఽ సభిికౄట్
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D. కౄాబమ్ల భిజభిుింగ్
1. భిజభిుింగ్
ఇథి కౄాబమ్ల లతి ని ఫటి నౄభా సింస దఖా యవిండే రసౄ కలలల కౄాబమ్లనిైింటకి ఙేలే కైటలబింర నణరౄనిై
సాచిసఽౄింథి. ఇథి సఽలబింగ ఔనినించవచఽచ కనీ, భిజభిుింగ్ ాకమ
ిర లల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిింఙరయౌ.
భిజభిుింగ్ లల ఙేలే ఎటలవింట తనదఫైధర నౄభా సింస లాపలలనలైన, ఆభిఔ యో భత భాభిెన్స లెకిెింరనలైన ాపలవిం
చారతేింథి.
ధేట కలర నుాలలలింగ్ లసిింలఔు ఏ సభమింలలధృైధర భిజయవులనఽ భథిింర ఙేమఖల యభయ ూిం అింతయా తింగ
నిభి్తఫై ఉింట ింథి.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 3
కౄాబమ్ల లతి ని ఫటి నౄభా సింస రసౄ కలలల కౄాబమ్లనిైింటకి కైటలబించిన నణరౄనిై ఏభింటలయింటే
________.
I.

ూయౌింగ్

II.

నుా యజనిింగ్

III. భిజభిుింగ్
IV. ఇధృులిింగ్
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E. థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటయా (ట.న.ఏ) నుతా
1. పలయతథేశ్ింలల ట.న.ఏల ాయేశ్ిం
నౄభాయింఖింలల నలైయేటల సింస లఔు 2000 సింవతూయింలల థరుభలు ణెభిఙరయవ. ఇథిఇలాఉిండగ, నాతన నులల఼ల
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతే
ౄ లఔు గిభకీ నలయవఖ త వచిచింథి. థరింణో ఆభోఖ నౄభాలల నులల఼ల యఔరమానింతయ
లేవలఔు ఔ భాభానిై ాయేశ్నలటి లయౌూన అవసయిం ఉిందని పలయింఙరయవ. వితి ౄ యఫైన థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటయా నఽ
భిచమిం ఙేలేిందఽఔు ఇథి అవకశ్ిం ఔయౌించిింథి.
భిల తి  ఖభనిించిన ఇనాూూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫింట్ అతరభిటీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽూ
తీసఽఔునై ట.న.ఏలు యణలల ాయేయింఙేిందఽఔు అనఽభతి  ఇచిచింథి. అబణే, యయవ 2001 లలని ింల ఫర్ 17న ధనటలై
ఙేలన 2001 ధరట ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటయవా-ఆభోఖ నౄభా) నిఫింధనలఔు ఔటలిఫడి ఉిండరలని
నేభపెింథి.

నియుచనిం
నిమభ నిఫింధనల ాకయిం,

"థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరటర్ లాథర ట.న.ఏ అింటే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభీి
ఎడి్నిలేిరటయవా-ఆభోఖ లేవల) నిఫింధనల ాకయిం లెైలలనఽూ ను ింథిన ఎవభౄైధర కవచఽచ. ఆభోఖ లేవలనఽ
అింథిసౄ ఽనైిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ నఽించి యవసఽభ లాథర నుభిణోఱఔిం తీసఽఔుింటలనైయభౄై ఉిండరయౌ.
"ట.న.ఏ అింథిింఙే ఆభోఖ లేవలు" అింటే ఆభోఖ నౄభా యనుభనికి సింఫిందిించి ఔుథిభిన ిందిం కిింద ఔ
ఇనాూయర్ ఔు ట.న.ఏ అింథిింఙే లేవలు. అింణేకనీ, నౄభా ఔింనలనీ యనుయింకనీ, ఆభోఖ నౄభా యనుభనిై
ాతక్షింగకనీ, భోక్షింగకనీ ఇవుజూడింకనీ అిందఽలలకి భవర. ఔ కౄాబమ్నఽ ఆమోథిింఙరలా లాఔ
తి యసెభిింఙరలా అని నియృ బించడింలల ఔడర యభి ాఫేమిం ఉిండదఽ.
ఆ యధింగ యఔరమానింతయిం, నౄభా నులల఼ జఞభీ అబన తభుత భాతాఫే ట.న.ఏ లేవల భిది నదలవరతేింథి.
ఔయేళ్ నౄభా సింస లు ట.న.ఏలనఽ ఉయోగిించఽకోఔనుో ణే, సింయఖత ఫిిందఫే ఆ లేవలనఽ అింథిసౄ ఽింథి.

2. ఆభోఖ నౄభాలల యఔరమానింతయ లేవ
a) ఔయభి ాతి నుదన (న఼ానేమిం)నఽ ఆమోథిించిన తభుత, నౄభా యక్షణ నదలెైనటేా లెఔె.
b)

నులల఼ లేవలింథిింఙేిందఽఔు ట.న.ఏని ఉయోగిించఽఔుధే క్షింలల, యనియోఖథరయవ, అతనఽ తీసఽఔునై
నులల఼ ఖ భిించిన సభాఙరభనిై నౄభా సింస ట.న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసౄ ఽింథి.
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c) ట.న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుింటలడె (నులల఼ని తీసఽఔునైథి ాతి నుదఔుడె అబణే , నులల఼
కిింద యక్షణ ను ింథేయయవ సబ లవరణరయవ). పౌతి ఔ లాథర ఎలకినిక్ యౄింలల కయవు యౄింలల అతనఽ
సబతు ఐడెింటకైషన్స జఞభీ ఙేమవచఽచ.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై యనియోగిించఽఔుధేిందఽఔు, అలాగై, ఆసతి ాలల ఙేభైిందఽఔు లాథర
తీసఽఔునై చికితూఔు ఆసతి ాకి నఖదఽ ఙెయౌాింఙేటా ల ఙేసఽఔుధేిందఽఔు నులల఼ అిండ అవసయఫైనరడె,
కౄాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలేటరడె ట.న.ఏ సబతుిం ఉయోఖడెతేింథి.
e) కౄాబమ్నఽ లాథర నఖదఽ యళత అబయ ననఽ ట.న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సింస ణో ఔుదఽయవచఔునై
ిందిం ఫేయఔు తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄింథి.
లేవ లింథిింఙే సింస గ ట.న.ఏ నేభిట నులల఼ని కైటలబించిన క్షణిం నఽించి ట.న.ఏ నుతా నదలవరతేింథి. నులల఼
వవది ను డెఖూణరనఽ, కౄాబమ్ ఙేమడరనికి నులల఼ కిింద అనఽభతి ించిన తదఽభి కలిం ఏథెైధర ఉింటే ఆ
కలింలలనఽ లేవల అవసభలు తీయచడిం కొనయఖ తేింథి.
యేలాథి నులల఼లఔు లేవలింథిసౄ ఽనైరడె, భ కింగ అథే నులల఼ని రనయవదే భిించినరడె, అథే ట.న.ఏ నులల఼కి
లేవలింథిసౄ ఽనైరడె ఈ కయఔలాిం నియింతయింగ యఖ త ఉింటలింథి.
3. థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరషన్స (ట.న.ఏ) లక్షాలు
ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభీి ఎడి్నిలేిరషన్స పలవననఽ థిఖ వ నేభపెనై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలటి లఔుని యౄను ింథిింఙరయని
ఙెవచఽచ :
a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథరయవఔు అవసయఫైన సభమింలల యలెైననిై అనిై భీతేలలానా లేవలింథిింఙేటా ల
చాడడిం.
b) నౄభా ఉనై నేషింట్ కి ధృట్ వర్ె ఆసతేాలలల నఖదఽ యళత చికితూనఽ నియుళించడిం.
c) నౄభా ఔింనలనీ నిమభ నిఫింధనలు, భాయా దయశఔ సాణరాల ఫేయఔు సభభిించిన కౄాబమ్
డరఔుఫింటా నఽ సభ చిత భీతి న యేఖింగ భిషెభిించడరనికి యలు ఔయౌించడిం.
d) ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్లు, సింఫిందిత లేవల టా వవహభిించడింలల కయనిభుహఔ ధృైరణరనిై
సిఱిించడిం.
e) సకలింలల సభౄైన భీతి లల యనియోఖథరయవల అవసభలఔు సింథిించడిం కోసిం.
f)

నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ
అిందఽఫలటలలలకి ణెచఽచకోయలని పలయయౄడె. ఈ నౄభా భాభౄెట్ లక్షానిైధృయయేయచఖల భవయణరనిై
సిఱిించడరనికి.
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g) అధరభోఖిం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వింట యటకి సింఫిందిించిన డరటలనఽ
జనిింజైమడిం, నుో ఖ ఙేమడింలల సయౘమడేిందఽఔు.
4. నౄభా సింస కి ట.న.ఏకి భధఖల సింఫింధిం
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల యఔరమానింతయ లేవల కోసిం ఙరలా నౄభా సింస లు ట.న.ఏని ఉయోగిించఽఔుింటలబ.
భ కింగ జీయత నౄభా యింఖింలలని సింస లు ఔడర నులల఼కి భ ిందఽ యృైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభటల ఙేలేిందఽఔు
ట.న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.
నౄభా సింస ఔు, ట.న.ఏకి భధ సింఫింధిం ిందయఫైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకమ
ిర ణో ఈ కింటలాఔుి
నిభి్తఫై ఉింటలింథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయా దయశఔ సాణరాలు ఇరడె కొనిై
భాయా దయశఔ సాణరాలనఽ యదిించి, ట.న.ఏకి నౄభా ఔింనలనీకి భధనఽిండే కింటలాఔుినఔు లభీఔభిించిన కొనిై
కాజులనఽ సాచిించిింథి.
ట.న.ఏ నఽించి నౄభా సింస ఆయింఙే లేవలు థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ:
A. ధృట్ వభిెింగ్ సభీుసఽల ను ా యృైడర్
నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄల ఆభోఖ కౄాబమ్లఔు నఖదఽ యళత కౄాబమ్ ఙెయౌాింరలు ఔయౌింఙే లక్షింణో థేశ్యౄ ింగ
ఆసతేాల ధృట్ వర్ె ణో ట.న.ఏ సింఫిందరనిై నిభి్ించఽఔుింటలిందని ఆయయౄయవ. ఆ సింఫింధిం ట.న.ఏకి నుా యృైడర్ కి
భధ భాతాఫే కఔుిండర నౄభా సింస నఽ ఔడర ఔలురకొని ణెైనుక్షిఔింగ ఉిండరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెింథిన
ఇటీవయౌ భాయా దయశఔసాణరాలు సాచిసఽౄధరైబ.
అటలవింట ధృట్ వర్ె ఆసతేాల నఽించి నుకైజీలు, ఆసతి ాలల చికితూలఔు సింఫిందిించిన యయధ యది యధధరల
కోసిం యయవ చయచలు జభిన చఔెని ఱలడాలుు భైటా ల లనింఙేటా ల చాయౄయవ. ఇథి నౄభా ఔింనలనీకి, నులల఼థరయవలఔు
వమాలనఽ తగిాసౄ ఽింథి.
B. కల్ లలింటర్ సభీులలస్క
భతేాలు, యభింణరలు, లలలవర థిధరలణో సయౘ అింటే 24*7*365 అనిై యేళ్లలానఽ ఙేయవకోఖయౌగిన యధింగ ట ల్ ఼ా
నింఫయా ణో ట.న.ఏ కల్ లలింటర్ నఽ నియుళసఽౄిందని యదరయణింగ ఆయించడిం జయవఖ తేింథి. ట.న.ఏ కల్ లలింటర్
థిఖ వ నేభపెనై అింరలఔు సింఫిందిించి సభాఙరభనిై సభఔయవసఽౄింథి :
a) నులల఼ కిింద అిందఽఫలటలలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు.
b) ఆభోఖ కౄాబమ్లఔు సింఫిందిించి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.
c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయౌాించనవసయిం లాఔుిండర ఆసతి ాలల చికితూ ఙేబించఽకోవడరనికి సింఫిందిించి
సాచనలు.
d) ధృట్ వర్ె ఆసతేాలనలై సభాఙరయిం.
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e) నులల఼ కిింద అిందఽఫలటలలలనఽనై ఫలలెనఽూ నతౄ ింనలై సభాఙరయిం.
f)

కౄాబమ్ లతి నలై సభాఙరయిం.

g) కౄాబమ్ల యషమింలల లలనించిన ణరాలనలై సలయౘలు.
జఞతీమ ట ల్ ఼ా నింఫయవ థరుభ, ఔసి భయవా యదరయణింగ భాటలాడే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన
యనియోఖథరయవ లేయ లఫోింథిణోనఽ కల్ లలింటయవ అిందఽఫలటలలల ఉిండరయౌ. అబణే , ఈ యఔఫైన ఏభటల
ా నౄభా
సింస లఔు, ట.న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ిందింనలై ఆదరయడి ఉింటలబ.
C. నఖదఽ యళత మాకౄూస్క సభీుసఽలు
నియుచనిం
"నఖదఽ యళత సదఽనుమిం"

అింటే, నులల఼లలని షయతేలు, నిమభ నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ

నులల఼థరయవలు ను ింథిన చికితూకౄైన కయవచలు, ఙెయౌాింరలనఽ భ ిందఽగ అదీఔితిం ఙేలన ఆమోదిం ఫేయఔు ధృట్
వర్ె ను ా యృైడర్ ఔు నౄభా సింస ధేయవగ జభినేిందఽఔు నులల఼థరయవలఔు నౄభా సింస ఔయౌింఙే సదఽనుమిం.
ఈ లేవనఽ ఔయౌింఙేిందఽఔు, కింటలాఔుి కిింద నౄభా సింస ఙేమవలలన నఽలు ఏనేటింటే :
a) నులల఼కి సింఫిందిించిన నతౄ ిం సభాఙరయభింణర ట.న.ఏ వదె అిందఽఫలటలలల ఉిండరయౌ. ట.న.ఏకి థీనిై
సభఔయచవలలన ఫలధత నౄభా సింస థే.
b) నులల఼ కిిందఔు వచిచన సబ ల డరటలనఽ ఏ యధఫైన ను యనుటల లాథర కొయత లాఔుిండర ఖరళింఙేిందఽఔు
యలుగ అిందఽఫలటలలల ఉింఙరయౌ.
c) నులల఼కి, ట.న.ఏకి తభనఽ అనఽసిందరనయఙేటా లగ నులల఼థరయవలు ఔ ఐడెింటటీ కయవునఽ ఉించఽఔుని
తీభయౌ. అింగీఔభిించిన నూభ్ట్ లల ఈ ఐడెింటటీ కయవునఽ ట.న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫైన
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల఼ ఉనైకలభింణర అథి ఙెలా ుఫలటల అబతీభయౌ.
d) నఖదఽ యళత సదఽనుమిం కోసిం అబభిసౄ ా సభఔభిచన సభాఙరభనిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని సదయవ
ఆసతాకి ట.న.ఏ నా-ఆథభౄైజైషన్స లాథర లెటర్ ఆఫ్ గయింటీ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. అబణే , అధరభోఖ
సుపలవిం, ాతి నుథిత చికితూ, ఇనేడి ఉనై వమానికి సింఫిందిించి అథి భభిింత సభాఙరభనిై
కోయవచఽచ.
e) సభాఙరయిం సషిింగ లాఔనుో బధర లాఔ అిందఽఫలటలలల లాఔనుో బధర, నఖదఽ యళత అబయ ననఽ
ట.న.ఏ తి యసెభిించవచఽచ. కనీ, నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై నిభఔభిించినింత భాణరాన చికితూనఽ
నిభఔభిించినటల
ా అయ ిం కదని అథి సషిిం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ిందఽ డఫ ో ఙెయౌాింఙేల, తభుత
కౄాబమ్ థరకలు ఙేమవచఽచ. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫటి భియౕయౌయౄయవ.
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f)

అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయవచఔునై 24 ఖింటల లలలా వయౄ భానిం ింనుయౌ. నఖదఽ యళత
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృ మానిై ణెయౌమజైమాయౌ.

D. యనియోఖథరయవలణో సింఫింధిం, భిచమాల నియుహణ
ఔసి భయవా యభి సభసలనఽ ఙెరకోతగిన యధింగ ట.న.ఏ ఔ మింణరాింగనిై సభఔయచవలలన అవసయిం
ఉింథి. ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్లనఽ భియౕయౌించడిం, సభిచాడడిం యదరయణఫే. ఙరలా చినై రతింలలధే ఆభోఖ
నౄభా కౄాబమ్లనఽ తి యసెభిించడిం జయవఖ ణోిందని ఇఔెడ ఖ యవౄించఽకోవడిం భ కిం. అయ ఔడర నులల఼
షయతేలు, నిమభ నిఫింధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.
థరనికి ణోడె, కౄాబమ్ ఙేలన నతౄ ింలల కొింత ఫేయకౄైధర థరథరరగ అనిై ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్లు తగిాింరనఔు
లలనవరణరబ. ఇలా కౄాబమ్ నణరౄలనఽ తగిాించడిం యనియోఖథరయవలనఽ అసింతినౄ కి ఖ భి ఙేసౄ ఽింథి. భ కింగ
అలా తగిాించడరనికి లాథర నిభఔభిించడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయవఔు సభౄైన భీతి లల యవభిించనరడె.
అటలవింట సభసలనఽ యలెైనింత తుయగ భిషెభిింఙేటా ల చాలేిందఽఔు, ట.న.ఏ సభయ ఫైన సభసల భియౖెయ
ఫేధేజ్డ ఫింట్ యపలగనిై ఏభటల ఙేసఽఔుధేటా ల నౄభా సింస ఔిఱ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
E. నృయౌా ింగ్ సభీుసఽలు
నృయౌా ింగ్ సభీుసఽల కిింద, ట.న.ఏ భూడె యధఽలనఽ నియుళసఽౄిందని నౄభా సింస ఆయసఽౄింథి. అయ :
a) నుాభాణఔ నృయౌా ింగ్ యదరనిం. యయధ యపలగల కిింద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలాఱింఙేిందఽఔు, నులల఼ల
ధయలనఽ నియృ బింఙేిందఽఔు ఔడర ఇథి నౄభా సింస ఔు యమడెతేింథి.
b) వసాలు ఙేలన నతౄ ిం నిజింగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికితూఔు అబయ నతౄ ఫేధర అని
ధఽాయఔభిించఽకోవడిం.
c) డమాఖైలస్క, నుా ల఼జర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అరడే అనిై ట.న.ఏలఔు సింఫిందిించి జఞతీమ లాథర
అింతభెతీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణింగ డరటలనఽ నుాభాణీఔభిించడిం ఔుదఽయవతేింథి.
థీనికి యక్షణ ను ింథిన, ధృైరణిం ఔయౌగిన లఫోింథి ట.న.ఏలల ఉిండడిం అవసయిం. యభి కోడిింగ్, సఽింకలనఽ
సభిచాడడిం, లేఔభిించిన నృయౌా ింగ్ డరటలనఽ నుాభాణీఔభిించడిం ణెయౌల ఉిండరయౌ.
F. కౄాబమ్ నుాలలలింగ్-ఙెయౌాింరల లేవలు
ట.న.ఏలు అింథిించడరనికి భ ిందఽకొఙేచ లేవలలల ఇథి అతింత భ కఫైింథి. ట.న.ఏ నౄభా సింస ఔు ఙేయౄ నని
ఙెనే కౄాబమ్ నుాలలలింగ్ సభీుసఽలు యదరయణింగ నదలు నఽించి తేద వయఔు ఉింటలబ.

వయౄ భాధరనిై

భిజిసి యవ ఙేమడిం నఽించి నుాలలస్క ఙేమడిం, ఆమోథరనిై లాథర ఙెయౌాింరనఽ లనూయవూ ఙేమడిం వయఔు ఉింటలింథి.
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నౄభా సింస నఽించి అిందఽఔునై నిధఽల థరుభ కౄాబమ్ల ఙెయౌాింర జయవఖ తేింథి. అడరునఽూ నఖదఽ యౄింలల
ట.న.ఏకి నిధఽలు సభఔయచవచఽచ లాథర నౄభా సింస తన ఫలింఔు థరుభ యనియోఖథరయవఔు లాథర ఆసతి ాకి
ధేయవగ ఙెయౌాించి కౄాబమ్నఽ భిషెభిించవచఽచ.
ట.న.ఏ నఖదఽ దఽెలనఽ నియుళసఽౄిందని, నౄభా ఔింనలనీ నఽించి అింథిన నణరౄల ణరలఔు భిఔనిూయౌబయషన్స నఽ
తగిన కల వవధఽలలా అింథిసౄ ఽిందని ఆయించడిం జయవఖ తేింథి. ఆమోథిత కౄాబమ్ల ఙెయౌాింరలఔు నేనయౘ ఆ
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిించఔడదఽ.
G. నియుహణ సభాఙరయ లేవలు
కౄాబమ్ల నుాలలలింగ్ నఽ ట.న.ఏ నియుళసఽౄింథి ఔనఽఔ, కౄాబమ్లఔు సింఫిందిించిన నతౄ ిం సభాఙరయిం
యడియడిగకనీ లాథర సభఱిగకనీ ట.న.ఏ వదె అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. యయధ ాయోజధరల కోసిం నౄభా
సింస ఔు ఆ డరటల అవసయభవరతేింథి. అటలవింట డరటలనఽ కచిచతతుింణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాతి థిఔన
ట.న.ఏ సభఔయచవలల ఉింటలింథి.
ఆ యధింగ ట.న.ఏల లేవల భిది నౄభా సింస లు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభా నులల఼లలల ఆథి నఽించి తేథి వయఔు
ఉింటలిందని ఙెవచఽచ. లాథర నిభిెషి నౄభా ఔింనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ిందిం, అవసభల ఆదరయింగ కొథిె
కయఔలానులఔు ఔడర ట.న.ఏ కయ భిది భినేతిం కవచఽచ.
H. ట.న.ఏ ాతి పలిం
ఈ లేవలింథిించినిందఽఔుగనఽ, ట.న.ఏకి ఼జు ఙెయౌాయౄ యవ. థరనికి ఉయోఖడే నుాతి థిఔలు ఇయ:
a) యనియోఖథరయవ నఽించి వసాలు ఙేలే న఼ానేమింలల (సభీుసఽ నఽై నేనయౘబించగ) కొింత రతిం,
b) నిభైెయించఽఔునై కల వవదిలల ట.న.ఏ లేవలఔు ాతి  వకిౄకి లయ నతౄ ిం ఙపరన, లాథర
c) ట.న.ఏ సభఔభిచన ాతి  సభీుసఽ లాయథేయకి లయ నతౄ ిం ఙపరన. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన
సబతు కయవుఔు ఇింత, కౄాబమ్నఔు ఇింత ఙపరన.
ఆ యధింగ ట.న.ఏ సభీుసఽల థరుభ, నౄభా సింస లఔు అిందఽఫలటలలలకొఙేచయ ఏభింటే :
i.

నఖదఽ యళత లేవలు

ii.

డరటల సింఔలనిం-యరలాషణ

iii. 24 ఖింటల కల్ లలింటర్, యనియోఖథరయవలఔు ఙేమూత
iv. ఆసతేాల ధృట్ వర్ె, ఇతయ యృైద సదఽనుమాలు
v.

ఫేజర్ ఖూ
ర ర యనియోఖథరయవలఔు అిండ

vi. యనియోఖథరయవలణో కౄాబమ్ల ఖ భిించి చభిచింఙే యృసఽలుఫలటల
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vii. ఙరభీెలు, చికిణరూ యదరధరల ధయలనలై ఆసతేాలణో చభిచించఖల సదఽనుమిం
viii. యనియోఖథరయవలఔు లేవలనఽ సఽలబతయిం ఙేసౄ ా టకైలజీ ఆదరభిత లేవలు
ix. అనఽభానిించిన కైసఽలనఽ సభిచాడడిం, దభరౄ జయడిం
x.

యయధ ఔింనలనీలలల కౄాబమ్ల తీయవణెనఽైల యరలాషణ, వమాలు, నాతన చికిణరూ దే తేలు, నయన
దో యణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అింథిించడిం. మోయలనఽ నిమింతి ాిం చడిం.

xi. లేవల యసౄ యణ యేఖింగ యఖడిం
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F.

కౄాబమ్ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదిం

1. వకిౄఖత ాభాదిం

నియుచనిం
వకిౄఖత ాభాదిం అధేథి ఒ ాయోజన నులల఼. అథి ాభాద భితి , ాభాద అింఖయృైఔలిం
(రశ్ుతిం/నుక్షిఔిం), ణరణరెయౌఔ సింూయృ అింఖయృైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. నిభిేషీ ఉతతి ౄ ని ఫటి
ాభాద యృైద కయవచలు, అింత కిరమల కయవచలు, యథర కయవచలు తథితభలఔు ఔడర అదనర
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉిండవచఽచ.
వకిౄఖత ాభాద నులల఼ కిింద యక్షణ ను ింథే అనుమానిై ―ాభాదిం‖ అింటలయవ.

నియుచనిం
ాభాదిం అధేథి హఠతే
ౄ గ, ఊళించని యధింగ, ఎలాింట ఉథేెశ్ిం లాఔుిండర, ఫమటనఽించి కఔుిండర,
ళింయత్ఔ భాయా ింలల కఔుిండర, ఔింటకి ఔనినింఙేథిగ జభిగైథిగ నియుచిించఫడెతేింథి.
కౄాబమ్ూ ఫేధేజర్ అాభతౄ ింగ వవహభిసౄ ా, కౄాబమ్ ాఔటన ల఼ుఔయణ సభమింలల కిింథి అింరలనఽ
భియౕయౌింఙరయౌ :
a) నులల఼ కిింద కౄాబమ్ యక్షణ అింథిసౄ ఽనై వకిౄ
b) నషిిం జభిగిన భభిమ న఼ానేమిం ల఼ుఔభిించిన ణేథీ ాకయిం నులల఼ ఙెలా ుఫలటల అవరతేింథి.
c) నులల఼ కలిం భిదిలలర నషిిం
d) ―ాభాదిం‖ణో జభిగిన నషిిం భభిమ అసుస త
e) ఏథేని మోసూభిత టా ఖాయా కోసిం భీయౕయౌించిండి. అవసయఫైణే భియౕలన ఙేబింఙరయౌ.
f)

కౄాబమ్నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసిం నిలునఽ యౄను ింథిింఙరయౌ.

g) ఆవయణ సభమానిై (కౄాబమ్ సభీులింగ్ సభమిం) నియుళసా
ౄ , కౄాబమ్ అనవిథిే కోసిం
యనియోఖథరయవనికి సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌ.

2. కౄాబమ్ల భియౕలన
కౄాబమ్ సభాఙరయింలల లాథర కౄాబమ్ దయౄయేజులనఽ ల఼ుఔభిించిన నైదట ఏథేని ళెచచభిఔ ఉింటే కై సభమింలల
భియౕలనఔు వితి ౄ ధృైరణ భిరోధఔుడికి కౄాబమ్నఽ కైటలబించవచఽచ.
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ఉథరహయణ
సనై యనిైళత కౄాబమ్లు (నౄభా నుాయింబింలల సులకయౌఔిం భిదిలల కౄాబమ్)


అింఖయృైఔలిం ఎఔుెవ కలిం ఔయౌగి ఉిండే అదిఔ యభింతర ాయోజన నతౄ ిం



కౄాబమ్ దయౄయేజులలా యవక్ష



నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽించి అధేఔ కౄాబమ్లు



భదనున సింకైతిం



అనఽభానిత ఆత్హత



నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెరతేిండగ, అయే భతి ా సింబయసఽౄనై భోడెు టలాక్ ాభాదిం



నుభ కటల



ాయహింలల ఖలా ింతే



నలైనఽించి కిింద డడిం



అనఽభానిత యది సింఫిందిత కైసఽలు



యషూభితిం



హత



తటల గమిం



భించఽ ణరకిడీ అదిశ్ిం



భానవహననఽ తథితభలు.

దభరౄ ాదరధనథె శ్
ే ిం ఏనేటింటే:
a) నషికయణరనిై భీక్షిించడరనికి.
b) నషిిం యసౄ ితి  భభిమ సుపలయనిై సషిిం ఙేమడరనికి
c) యక్షాదరయిం లేఔయణ భభిమ సభాఙరయిం ణెలుసఽకోవడరనికి .
d) మోసూభిత భూలఔిం లాథర కౄాబమ్ నణరౄనిై ఎఔుెవ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడరనికి.
దమఙేల ఖభనిించఖలయవ: దభరౄ అసలు ఉథేెశ్ిం ఆ కైసఽఔు సింఫిందిించిన యసౄ యలనఽ భియౕయౌించి,
అవసయఫైన యక్షాలనఽ లేఔభిించడిం
కౄాబమ్ల భియౕలఔుడె దభరౄలల దిఱి కైింథీాఔభిింఙరయౌూన అింశ్ిం ఖ భిించి భాయా దయశనిం ఙేమడిం భ కిం.

ఉథరహయణ
కైసఽ భాయా దయశకనికి ఉథరహయణ :
భోడ్స టలాక్ ాభాదిం
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i.

సింగటన ఎరడె జభిగిింథి– కచిచతఫైన సభమిం, ణేథీ, ాథేశ్ిం?ణేథీ భభిమ సభమిం

ii. నౄభా ఙేలన వకిౄ నుదఙరభ, ామాణీఔుడిగ/యహనింలల ఔయవచని యృళ్ైతేధరైభ లాథర ాభాథరనికి
ఖ భౄైన యహధరనిై నడెరతేధరైభ?
iii. ాభాదిం ఖ భిించిన యవయణ, అథి ఎలా ఙోటల ఙేసఽఔుింథి?
iv. ాభాదిం జభిగిన సభమింలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భదిం లేయించి ఉధరైభ?
v. ఙరవర ఉదింతింలల అబణే, చనినుో బన కచిచతఫైన సభమిం, ణేథీ, చనినుో వడరనికి భ ిందఽగ
అింథిించిన చికితూ, ఏ ఆసతి ాలల చనినుో మాయవ లాింట యవభలు?
ాభాథరనికి కయణింగ పలయింఙేథి :
నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనిం లాథర ఎదఽయవగ వచిచన యహనింలల మింతా యృైపలిం (ల఼ిభిింగ్, ఫేాక్ తథితభల
యృైలిం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుస త (ఖ ిండెనుో టల, ఔిండభలు టలిఔునుో వడింలాింటయ) కయణింగ,
భద లేవనిం, యహథరయవల దఽలతి , యణరవయణ లతి , యహనిం యేఖిం తథితభల వలా .
వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్లలల యధడే మోయలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
i.

ట.ట.డి కలింలల అతి  ఙేల చానించడిం.

ii. అసుస తనఽ ాభాదింగ నేభపెనడిం. ఉథర. ఇింటలల కలు జఞభి డినటలి భదఽ ఙేలన తభుత
కయణరల వలా ఔయౌగిన యృనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ఔు భాయచడిం
iii. ఇథివయకై ఉనై ాభాథరలనఽ కొతౄ యగ నేభపెని కౄాబమ్ ఙేమడిం, సహజ భయణరనిై ాభాద భితి గ
నేభపెనడిం లాథర ాభాదిం తభుత భ ిందఽగ ఉనై యది భయణరనికి థరభి తీమడిం లాింటయగ
దయౄయేజులనఽ తరగ యౄను ింథిించడిం
iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానించడిం
భ కింగ డెత్ కౄాబమ్లలల నులుించఽఔుధే సభమింలల వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ భియౖెయిం కోసిం డిరచర్ె
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫైన దయౄయేజుగ నిలుసఽౄింథి. ాతి నుదన సభమింలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ిందడిం
ఔడర ఎింణో భ కిం. అథి నులల఼ దయౄయేజులల పలఖింగ ఉిండరయౌ.
3. కౄాబమ్ డరఔుఫింటేషన్స
టి ఔ 2.3
భయణ కౄాబమ్

a) కౄాబమ్థరయవ ధరనేనీ/ఔుటలింఫ సబ డి సింతఔింణో నుటల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన
వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ నుయిం
b) నుాథనేఔ దభరౄ నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లాథర అటస్కి ఙేలన ాతి  (అటస్కి
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వించధరభా/ యఙరయణ ించధరభా)
c) భయణ ధివతాిం అసలు లాథర అటస్కి ఙేలన ాతి .
d) శ్వించధరభా నియుళలేౄ అటస్కి ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాతి .
e) మాింటీ-భనీ లాిండభిింగ్ దసౄ యేజుల అటస్కి ఙేలన ాతి - నేయవ భియౕలనకోసిం
(నుస్కనుో ర్ి / నున్స కయవు /ఒటయవ ఐ.డి / డెైయింగ్ లెైలలనఽూ), చియవధరభా
భియౕలన కోసిం (టయ్నూో న్స నృలుా / ఫలింఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభౄింటల నృలుా /
భైషన్స కయవు).
f)

చటి ఫదే యయసఽలిందయౄ తగిన భీతి లల సింతకలు ఙేల, ధనటభీ ఙేలనటలిగ
అడయట్ భభిమ ూచీ ఫలిండ్సనఽ ఔయౌగిన చటి ఫదే యయసతు ధివతాిం

రశ్ుత ూభిౄ

a) తగిన భీతి లల ూభిౄ ఙేల, కౄాబమ్థరయవ సింతఔిం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్

అింఖయృైఔలిం (PTD)
భభిమ రశ్ుత నుక్షిఔ
అింఖయృైఔలిం(PPD)

నూయిం.
b) వభిౄింఙే క్షింలల అటస్కి ఙేలన నుాథనేఔ దభరౄ నియేథిఔ ాతి .
c) నౄభా వకిౄ అింఖయృైఔలానిై ధియఔభిించడరనికి ఒ లయల్ సయె న్స లాథర తతూభాన

కౄాబమ్

హద థర ఔయౌగిన యృైదఽలు నఽించి ను ింథిన రశ్ుత అింఖయృైఔల ధివతాిం.
a) అింఖయృైఔలిం యఔిం, అింఖయృైఔల కలానిై ాయౄ యసా
చికితూ అింథిసౄ ఽనై
ౄ
యృైదఽడి నఽించి ను ిందఽతేనై యృైద ధివతాిం. కచిచతఫైన లలలనఽ కలానికి

ణరణరెయౌఔ ూభిౄ

సింఫిందిించిన యవభలు ఇఙేచలా సింస మజభాని నఽించి ను ింథిన లలలవర

అింఖయృైఔలిం(TTD)
కౄాబమ్

ధివతాిం ఆమన సింతఔిం, ల఼లుణో నుటల.
b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేిందఽఔు తగిన యభయ ూిం
ఔయౌగి ఉనైటలి చికితూ అింథిసౄ ఽనై యృైదఽడి నఽించి ను ింథిన థేహథరయూ ూ
ధివతాిం.

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలిం సాచధరత్ఔఫైనథి భాతాఫే. ఇింక భచచలఔు సింఫిందిించిన నూో ట లు, ాభాద
స లానికి సింఫిందిించిన నూో ట )లాింట దయౄయేజులు ఔడర ఆమా సింగటనఔు సింఫిందిించిన ాణేఔ వవయౘభల
ఆదరయింగ కయయౌూ భవచఽచ. ాణేకిించి, దభరౄ ఙేమాయౌూన అనఽభానిత మోసర కోణింణో ఔడిన
సిందభౌలలా.

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 4
రశ్ుత అింఖయృైఔలిం కౄాబమ్లల కిింథి దయౄయేజులలా ఏయ సభభిింఙరయౌూన అవసయిం లాఔనుో వచఽచ?
I.

కౄాబమ్ థరయవ సింతఔిం ఙేల, తగిన భీతి లల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ నూయిం.

II. వభిౄించఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభరౄ నియేథిఔ అటస్కి ఙేలన ాతి .
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III. నౄభా ఙేలన వకిౄ అింఖయృైఔలానిై ధియఔభిింఙేిందఽఔు లయల్ యృైదఽడె లాథర తతూభాన హద థర ఔయౌగిన
యృైదఽల నఽించి ను ింథిన రశ్ుత అింఖయృైఔల ధివతాిం.
IV. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేిందఽఔు తగిన యభయ ూిం ఔయౌగి ఉనైటలి చికితూ
అింథిసౄ ఽనై యృైదఽడి నఽించి ను ింథిన థేహథరయూ ూ ధివతాిం.
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G. కౄాబమ్ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ నౄభా
1. యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల఼
యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల఼ యృైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైటకీ, యృైద,
అసుస త ాయోజనిం ఆ నులల఼ కిింద ాదరన యక్షణగ ఉనైిందఽన థరని ూచీ ిందిం, కౄాబమ్ల నియుహణ
సింాథరమఫదే ింగ ఆభోఖ నౄభా నుో ర్ి నూో యౌయో కిింథే ఉింటలింథి.
ఈ నులల఼ కిింద యక్షణలనఽ కిింథి యపలగలుగ యసౄ ితింగ యబజిించవచఽచ. ఒ నిభిేషీ ఉతతి ౄ కిింద నేభపెనై అనిై
లాథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌించవచఽచ.:
a) యృైద భభిమ అసుస త యపలఖిం
b) సుథేరనికి తి న ిండిం భభిమ కాయ ఙేబించడిం
c) వకిౄఖత ాభాద యక్షణ
d) వకిౄఖత పలయిం
e) ఇతయ యృైథేతయ యక్షణలు:
i.

మాతా యదఽె

ii. మాతా జఞిం
iii. మాతా అింతభమిం
iv. తననుో బన ఔధృక్షన్స
v. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ జఞిం
vi. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ అదిశ్ిం కవడిం
vii. నుస్కనుో యవి కోలలవడిం
viii. అతవసయ నఖదఽ అడరునఽూ
ix. ళెైజఞక్ అలయృనఽూ
x. ఫబల్ ఫలిండ్స నౄభా
xi. ళెైజఞక్ యక్షణ
xii. యనూర్ సింయక్షణ
xiii. ఒథరయవ సిందయశన
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xiv. చదఽవరలఔు అింతభమిం
xv. ఇింట ఙోభీ
నేయవలల ఉనై యధింగ, యథేరలఔు యృమా ల ాజల కోసఫే ఈ నులల఼ యౄను ింథిించఫడిింథి కఫటి నషిిం పలయతథేశ్ిం
ఫమట జయవఖ తేింథి. ఇలాింట భిల తేలలా సభాఙరయిం అింథిన యృింటధే తగిన భీతి లల కౄాబమ్లఔు లేవలు
అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. యథేయౕ ామాణ నౄభా యషమింలల కౄాబమ్ లేవ యదరయణింగ థర్ు నుభీి లేయ సింస
(సయౘమఔ సింస ) నుతా ఔడర ఉింటలింథి. అథి అవసయఫైన ణోడరటల, సయౘమిం అింథిించడిం కోసిం ాించ
యౄ ింగ ఒ ధృట్వర్ెనఽ ఏభటల ఙేసఽఔుని ఉింటలింథి.
కౄాబమ్ల లేవలలల తనిసభిగ ఉిండరయౌూనయ:
a) 24*7 నుాతి థిఔన కౄాబమ్ ధనటకైషన్సనఽ యౄను ింథిించడిం;
b) కౄాబమ్ నూయిం, యదరధరనిై ింనించడిం;
c) నషిిం జభిగిన యృింటధే ఏిం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయవఔు భాయా నిభైెశ్న ఙేమడిం;
d) యృైద, అసుస త కౄాబమ్ల కోసిం నఖదఽ యళత లేవయౌై ను డిగిించడిం;
e) సుథేరనికి తి భిగి వఙేచిందఽఔు, భభిమ కాయ ఙేలేిందఽఔు ఏభటల
ా ఙేమడిం, అతవసయ నఖదఽ
అడరున్సూ.
2. సయౘమఔ ఔింనలనీలు- యథేయౕ కౄాబమ్లలల నుతా
సయౘమఔ ఔింనలనీలు ాించిం నలుభూలలా తభ య ింత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫైన లేయ సింస లణో
ింథరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలబ. నులల఼ కిింద యక్షణ ను ింథిన చిలా య కయవచల యషమింలల నౄభా ఔింనలనీల
యనియోఖథరయవలఔు ఈ ఔింనలనీలు సయౘమిం అింథియౄ బ.
కౄాబమ్ భిజిలేిరషన్స భభిమ సభాఙరయిం కోసిం ఈ ఔింనలనీలు అింతభెతీమ ట ల఼్ా ధృింఫయా నఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్
లలింటర్నఽ ఔయౌగి ఉింటలబ. అయ కిింథి లేవలనఽ అింథియౄ బ. నిభిేషీ ఔింనలనీలణో ిందిం, యక్షణ అింథిింఙే
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫటి లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభీెలు యేయవగ ఉింటలబ.
a) యృైద సయౘమఔ లేవలు:
i.

యృైద లేవ సింస నియేదనలు

ii. ఆసతి ా అడి్షన్స ఏభటల
iii. అతవసయ యృైదిం కోసిం కాయ ఏభటల
iv. అతవసయ యృైదిం కోసిం సుథేరనికి తి నింనే ఏభటల
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v. అలౄ ఔలు సుథేరనికి ింనే ఏభటల
ా
vi. భభయశ సిందయశన ఏభటల
ా
vii. ఫైనర్ ఫలలలఔు సయౘమిం/యక్షణ
b) ఆసతి ాలల ఉనైరడె, ఫమటఔు వచిచన తభుత యృైద భిల తి 
 యయేక్షణ ఙేమడిం
c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ
d) నులల఼ నిమభ, నిఫింధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔింనలనీ ఆమోదింణో ఆసతి ాలల ఙేభినరడె అబయ యృైద
కయవచలఔు యౘనై ఇవుడిం.
e) ూయు-మాతా సభాఙరయిం లేవలు భభిమ ఇతయ లేవలు:
i.

యయలు భభిమ టీకల అవసభలు

ii. థౌతకభలమ నియేదన లేవలు
iii. కోలలబన నుస్కనుో యవి, కోలలబన లగైజీ సహకయిం సయౘమఔ లేవలు
iv. అతవసయ సింథేశ్ టలాన్సూనేషన్స లేవలు
v. ఫబల్ ఫలిండ్స ఏభటల
vi. ఆభిఔ అతవసయ లతి  సయౘమిం
f)

పలషనఽ అనఽవథిించి ఙెయభి నియేదన

g) చటి నియేదన
h) ధరమయథిణో అనుబింట్ఫింట్
3. నఖదఽ యళత యృైద కైసఽల కోసిం కౄాబమ్ల నియుహణ
నఖదఽ యళత యృైద కైసఽలు, భీఇింఫర్ూఫింట్ యృైద కైసఽలు, ఇతయ యృైథేతయ కైసఽల కోసిం కౄాబమ్ల
నియుహణయదరనిం యేయవగ ఉింటలింథి. అింణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నుో యౌచణే అఫభికలల నఖదఽ యళత యృైద కైసఽల
కోసిం కౄాబమ్ల నియుహణయేయవగ ఉింటలింథి. ఇరడె భనిం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనిం ఙేథె రిం.
a) కౄాబమ్ ధనటకైషన్స
నషిిం జభిగినరడలాా, భోగి ఆసతి ాలల ఙేభి, అడి్షన్స కౌింటర్లల నౄభా యవభలనఽ చానయౄ యవ. సయౘమఔ
ఔింనలనీ ఆసతి ా నఽించి భభిమ /లాథర భోగి లాథర ఫింధఽవరలు/లేైళతేల నఽించి కొతౄ కైసఽ ధనటకైషన్సనఽ
ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి. ఆ తభుత కౄాబమ్థరయవఔు కౄాబమ్ యదరనిం యవభిించఫడెతేింథి.
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b) కైస్క నియుహణ దశ్లు :
ఇథి కోె ఔింనలనీని ఫటి భాయవతేిండవచఽచ. యదరయణ దశ్లు కిింద ఇవుఫడరుబ:
i.

సయౘమఔ ఔింనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన య భ ్, నులల఼ కలిం, నులల఼థరయవ
నేయవనఽ భియౕయౌసఽౄింథి.

ii. ఆ తభుత భోగి యృైద భిల తి 
 , నృయౌా ింగ్ సభాఙరయిం, కయవచ అించధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయిం
ణెలుసఽకోవడిం కోసిం యృైద భీక్ష/యృైద ఖభనిఔలనఽ ను ిందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసతి ాణో
సింాథియౄ యవ. యృైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యృైద కయవచ అించధరనఽ ల఼ుఔభిసౄ ఽనై సయౘమఔ ఔింనలనీ నౄభా
సింస ఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అింథిసౄ ఽింథి.
iii. కౄాబమ్ అనఽభతి  నిభేభిించఫడి, నౄభా ఔింనలనీ నఽించి ఆమోదిం ను ిందడరనిై ఫటి , ఆసతి ాకి ఙెయౌాింర
యౘనై ఏభటల ఙేమఫడెణరబ.
iv. పలయతథేశ్ింలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ యనిఔ ాథేశ్ిం) భభిమ /లాథర నషిిం జభిగిన ాథేశ్ింలల దభరౄ
తనిసభి అధే భిల తేలు ఉిండవచఽచ. వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ల యపలఖింలల యవభిించినటలిగధే
దభరౄ ాకిరమ ఉింటలింథి. సయౘమఔ ఔింనలనీ సయౘమింణో లాథర నౄభా ఔింనలనీ ాతక్ష సింఫిందరల
థరుభ యథేశ్ింలల దభరౄ అదికభి ఎింనఔ ఙేమఫడెణరయవ.
v. చికితూనఽ కొనయగిించడరనికి ఆమోథరనిై ను ింథే ఔరభింలల యృైద భీక్షల సింఫిందిత, కయవచల ణరజఞ
సభాఙరయిం, ాఖతి  సభాఙరయిం తథితభలనఽ నౄభా సింస ఔు అింథిించడిం కోసిం సయౘమఔ ఔింనలనీ కైస్క
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాతి థిఔన యయేక్షిసౄ ఽింటలయవ.
vi. భోగి డిరచర్ె అబన యృింటధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభీెలనఽ నిభేభిించడిం కోసిం ఆసతి ాణో ఙరలా
జఞఖరతౄగ ని ఙేయౄ యవ.
vii. నృలుా సభౄైన భీతి లల భియౕయౌించఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సయౘమఔ ఔింనలనీ చాసఽఔుింటలింథి. ఏథేని
థో షిం ఔనినలేౄ, థరనిని సభి ఙేమడిం కోసిం ఆసతి ాలలని నృయౌా ింగ్ యపలఖిం దిఱికి తీసఽకౄళ్ాఫడెతేింథి.
viii. ఆ తభుత లేయ సింస , సయౘమఔ ఔింనలనీ లాథర థరని సయౘమఔ ధయ నిభృమఔ ఏజౄింట్ భధ ఔుథిభిన
ిందిం ఫేయఔు తేథి నృలుా తి భిగి భథిింర యేమఫడెతేింథి. ఆసతి ాకి ఎింత తుయగ ఙెయౌాింరనలై
యౘనై ఇలేౄ భీనలైజిింగ్ థరుభ అింత ఎఔుెవ ఫయవగౄైన డియౌెింట్ ను ింథే అవకశ్భ ింటలింథి.
భీ-నలైజిింగ్ అధేథి అఫభిక ఆభోఖ సింయక్షణలలని యలక్షణఫైన సుపలవిం. అఫభిక ఫమట కైసఽలలా ఇథి
వభిౄించదని ఙెవచఽచ. అఫభిక కైసఽలు, అఫభిక ఫమట కైసఽలలా ఉనై ాదరన వణరసిం ఇథే.
c) కౄాబమ్ల నుాలలలింగ్ దశ్లు:
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i.

కౄాబమ్ల భథిింరథరయవ భీ నలైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుానఽ ల఼ుఔభిించి, లేవ ణేథీలఔు, అింథిింఙేన లేవలఔు
యక్షణ ఉింథర అధే యషమానిై భియౕయౌయౄయవ. చరభీెలు సభిగా  ఉధరైమా, చికితూ నుోా ట కల్ఔు తఖా టి ల
ఉధరైమా అని సభిచాడడిం కోసిం సయౘమఔ ఔింనలనీ ల఼ుఔభిించిన నృలుానఽ కౄాబమ్ల యపలఖిం తనిఖీ
ఙేసౄ ఽింథి. డియౌెింట్ అధేథి తి భిగి నిభేభిించఫడి, నృలుా నుాలలస్క ఙేమఫడెతేింథి.

ii. ఆ తభుత భీనలైజిింగ్ ధనటకైషన్స ఱ఼ట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయౌాింరకోసిం ఆ నృలుా
నౄభా సింస ఔు ింనించఫడెతేింథి.
iii. నౄభా ఔింనలనీ నృలుానఽ ల఼ుఔభిించి, యృింటధే సయౘమఔ ఔింనలనీకి ఙెయౌాింర జభినేిందఽఔు ఆమోదిం
ణెలురతేింథి.
d) ఙెయౌాింర ాకమ
ిర
దశ్లు:
i.

యనిఔ కభలమిం థరుభ ఆసతి ాకి ఙెయౌాింరనఽ యడెదల ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింస నఽించి సయౘమఔ
ఔింనలనీ అింగీకభనిై ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి.

ii. ఆభిఔ యపలఖిం ఙెయౌాింరనఽ యడెదల ఙేసౄ ఽింథి.
e) ఆసతి ాలల ఙేభై యదరధరలు
i.

జధరపలలల ఙరలాభింథి నలైయేటల నౄభా లాథర ాబ తు థకల థరుభ యశ్ుయౄ ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి
ఉనైిందఽన పలయతథేశ్ింలలని ఆసతేాలణో నుో యౌచణే యథేరలలాని వవస , ాణేకిించి అఫభిక, ఐభోనులలా
వవస యేయవడెతేింటలింథి. నౄభా ను ింథిన వకిౄ ఒ ఙెలా ుఫలటల ఆభోఖ లాథర యథేయౕ ామాణ నౄభా
నులల఼ని అింథిించిన యృింటధే ఙరలావయఔు ఆసతేాలు అనిై అింతభెతీమ నౄభా ఔింనలనీల నఽించి
ఙెయౌాింరల యౘనైని అింగీఔభియౄ బ.
ఙరలా థేరలలా నౄభా యక్షణ నిభేయణ లాథర నఖదఽ డినుజిటలి కయణరలణో చికితూనఽ జఞిం ఙేలే భిల తి 
ఉిండదఽ.
ఆసతేాలు యృింటధే చికితూనఽ నుాయింనయౄబ. నౄభా యక్షణ ఉింటే, నౄభా నులల఼ ఙెయౌాసౄ ఽింథి. లాదింటే
ా ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఙెయౌాింరలు ఆలసఫైణే ఆసతేాలు చరభీెలనఽ నలింఙే
చికితూ ను ిందఽతేనై యళ్ై
అవకశ్భ ింటలింథి.
ఙెయౌాింర యృింటధే జభిగిణే, ఆసతేాలు సతుయ ఙెయౌాింరకోసిం అదిఔ డియౌెింటా నఽ అింథియౄ బ. ఆసతి ా
నృలుాలనఽ తుయగ ఙెయౌాయౄ భని ఙెన, తగిాింరల కోసిం భీ-నలైజిింగ్ ఏజౄనీూలు ఆసతేాలణో చయచలు
జయవరణరబ.

ii. సయౘమఔ ఔింనలనీలు అింథిించిన ట ల఼్ా ధృింఫయా లల ధృట్వర్ె ఆసతేాలు, యదరధరలఔు సింఫిందిించిన
సభాఙరయిం నౄభాథరయవలఔు అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి.
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iii. ఆసతి ాలల ఙేభయౌూన ఆవశ్ఔత ఏయడినరడె, నౄభాథరయవ ఆ యషమానిై కల్ లలింటర్ఔు ణెయౌన,
ఙెలా ుఫలటల ామాణ నౄభా నులల఼ణో నిభిేషీ ఆసతి ాకి యృమా ాయౌూ ఉింటలింథి.
iv. నులల఼ ఙెలా ుఫలటలనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భియౕయౌించడరనికి

ఆసతేాలు యదరయణింగ సయౘమఔ

ఔింనలనీలు/నౄభా సింస లనఽ సింాథియౄ బ.
v. నులల఼ని ఆసతి ా అింగీఔభిించిన యృింటధే నౄభాథరయవ నఖదఽ యళత నుాతి థిఔన ఆసతి ాలల చికితూ
అిందఽఔుింటలయవ.
vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభేభిించడరనికి నౄభా సింస /సయౘమఔ సింస ఔు అవసయఫైన నుాథనేఔ
సభాఙరయిం ఏనేటింటే
1. యది యవభలు
2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసతి ా యవభలు, పలయతథేశ్ింలల యనిఔ యృైథరదికభి:

f)



ఖత చభితా, ాసౄ ఽత చికితూ, ఆసతి ాలల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖతి న ిండరనికి అబయ న.



చికితూ అింథిసౄ ఽనై యృైదఽల నియేథిఔణో నుటల కౄాబమ్ నూయిం



నుస్కనుో ర్ి ాతి 



యృైద సభాఙరయ తాిం యడెదల

యృైద కయవచలు భభిమ యృైథేతయ కౄాబమ్ల భీఇింఫర్ూఫింట్:

భీఇింఫర్ూఫింట్ కౄాబమ్లనఽ యదరయణింగ నౄభా ఙేలన యయవ పలయతథేరనికి తి భిగి వచిచన తభుత థరకలు
ఙేయౄ యవ. కౄాబమ్ ణరాలనఽ ల఼ుఔభిించిన నైదట యదరయణ ాకమ
ిర
ాకయిం కౄాబమ్ నుాలలస్క ఙేమఫడెతేింథి.
ఙెయౌాింరనఽ యథేయౕ ఔభౄనీూలల జభినే నఖదఽ యళత కౄాబమ్లలల జభిననటలి కఔ నఖదఽ అనఽభతి ించిన
కౄాబమ్లనిైటకీ ఙెయౌాింరలనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసౄ ఽింటలయవ.
భీఇింఫర్ూఫింట్ కౄాబమ్లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమింలల, దావ భాభిడీ భైటల పలయతీమ యౄనుమలలల
అర పలభనిై లెకిెించడిం కోసిం నషిిం జభిగిన ణేథీ ాకయిం వభిౄింజైమఫడెతేింథి. ఆ తభుత ఙెఔుె
లాథర ఎలకినిక్ ఫథియ్ థరుభ ఙెయౌాింర జయవరణరయవ.
i.

వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ల యపలఖింలల యవభిించినటలిగధే వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్లు నుాలలస్క
ఙేమఫడెణరబ.

ii. ఫబల్ ఫలిండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫయె నీూ కైసఽలఔు సయౘమఔ ఔింనలనీ భ ిందసఽౄగధే ఙెయౌాించి, తభుత
నౄభా ఔింనలనీ నఽించి కౄాబమ్ ఙేసఽఔుింటలింథి.
iii. అనిై ఇతయ కౄాబమ్లఔు అనఽసభిింఙే యదరనింలలధే అింగీకయిం కని కౄాబమ్లఔు కౄాబమ్ల తి యసెయణ
అనఽసభిించఫడెతేింథి.
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g) యృైద ాభాదిం భభిమ అసుస త కయవచలఔు కౄాబమ్ డరఔుఫింటేషన్స
i.

కౄాబమ్ తాిం

ii. యృైదఽడి నియేథిఔ
iii. అడి్షన్స/డిరచర్ె కయవు అసలు
iv. అసలు నృలుాలు/యయౕదఽలు/భిందఽచీటీ
v. అసలు ఎక్ూ-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సింఫిందిించినథి/దభరౄ నియేథిఔలు
vi. ాయేశ్ భభిమ నిషలరభణణో నుస్కనుో యవి/యయ ాతి 
నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔిం భాతాఫే. నిభిేషీ కైసఽ యవభల ఆదరయింగ లాథర ఆమా నిభిేషీ నౄభా సింస
అనఽసభిింఙే కౄాబమ్ లలటల్ఫింట్ నులల఼/యదరనిం ఆదరయింగ అదనర సభాఙరయిం/దయౄయేజులు కయయౌూ
భవచఽచ.
నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5
________________ నఽ సయౘమఔ ఔింనలనీ భ ిందసఽౄగ ఙెయౌాించి, నౄభా ఔింనలనీ నఽించి ఆ తభుత కౄాబమ్
ఙేసౄ ఽింథి.
I.

ఫబల్ ఫలిండ్స కైసఽలు

II. వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్లు
III. యథేయౕ ామాణ నౄభా కౄాబమ్లు
IV. అింగీకయ యోఖింకని కౄాబమ్లు
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యభింశ్ిం
a) నౄభా ఔ ‗యగెనిం‘. నులల఼ ఆ ‗యగెధరనికి యక్షిం‘. నౄభానఽ ఉయోగిించఽకోవలల వఙేచ సింగటన
ఙోటలఙేసఽకోవడిం, నులల఼ కిింద కౄాబమ్నఔు థరభితీమడిం ఆ యగెధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄింథి.
b) నౄభా ఔింనలనీ కౄాబమ్ల ఙెయౌాింర యభయ ూిం నౄభాలల భ క భైటింగ్ భనేతేలలల ఔట.
c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసి భయవా నుాథనేఔ యటలథరయవ, కౄాబమ్ ల఼ుఔయౄ లు ఔడర అవరణరయవ.
d) నఖదఽ యళత కౄాబమ్లల ధృట్ వర్ె ఆసతి ా నౄభా సింస /ట.న.ఏ ఇచిచన భ ిందసఽౄ అనఽభతి ని ఆదరయిం
ఙేసఽఔుని యృైద లేవలనఽ అింథిసౄ ఽింథి. తభుత కౄాబమ్ భియౖెభనికి డరఔుఫింటా నఽ సభభిసఽౄింథి.
e) భిబింఫయవూఫింటల కౄాబమ్లల, యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ నదట ఆసతి ాకి ఙెయౌాింఙేల,
తభుత ఙెయౌాింర కోసిం కౄాబమ్నఽ నౄభా సింస /ట.న.ఏ వదె థరకలు ఙేయౄ డె.
f)

యనియోఖథరయవ కౄాబమ్ వయౄ భానిం ిండింణో అతనికి కౄాబమ్ల భియౖెయ ఫిింథరనికి భధ నదటగ
సింఫింధిం ఏయడెతేింథి.

g) నౄభా కౄాబమ్ యషమింలల ఏథెైధర మోసిం జభిగినటల
ా నౄభా ఔింనలనీ అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభరౄనఔు
ింనసౄ ఽింథి. ఈ దభరౄ నౄభా సింస లలనియయవ లాథర ట.న.ఏ ఙేమవచఽచ. లాథర వితి ౄ యఫైన దభరౄ
సింస ఔు ఔడర అగిించవచఽచ.
h) కౄాబమ్ల లతి ని ఆదరయిం ఙేసఽఔుని నౄభా సింస అనిై కౄాబమ్లఔు రసౄ కలలల ఙేలే నణరౄల
కైటలబింరనఽ భిజభిుింఖ సాచిసఽౄింథి.
i)

కౄాబమ్నఽ తి యసెభిలేౄ, నులల఼థరయవ నౄభా సింస ఔు తి భిగి అభీె నలటి లకోవడింణోఫలటల ధరమిం కోయవత
ఇనాూూభౄన్సూ ఆింఫ డ్సూ భన్సనఽ లాథర యనియోఖథరయవల నూో యింలనఽ లాథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఔడర
ఆశ్రబించవచఽచ.

j)

మోయలు ఎఔుెవగ యౘలటలెైజైషన్స నషిభియౘయ నులల఼లలల ఙోటలఙేసఽఔుింటలబ. కనీ, మోసూభిత
కౄాబమ్లు ఙేలేిందఽఔు యూనల్ మాకిూడెింట్ నులల఼లనఽ ఉయోగిించఽకోవడిం ఔడర ఉింథి.

k) ట.న.ఏ అధేఔ భ కఫైన లేవలనఽ నౄభా సింస ఔు అింథిించి ఼జుల యౄింలల ాతి పలిం ను ిందఽతేింథి.

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలు
ాశ్ై1
నౄభా కౄాబమ్ ాకమ
ిర
నుాథనేఔ యటలథరయవగ థిఖ వ నేభపెనై యభిలల ఎవభిని భిఖణయౄయవ?
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I.

ఔసి భయవా

II.

మజభానఽలు

III. అిండర్ భౄైటయవా
IV. నౄభా ఏజింటల
ా / ఫోా ఔయవా
ాశ్ై 2
గిభీశ్ సకైూధర నౄభా కౄాబమ్నఽ నౄభా ఔింనలనీ తి యసెభిించిింథి. ఆమనఔు నౄభా సింస ఔు తి భిగి అభీె
నలటి లకోవడింణోఫలటల అిందఽఫలటలలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏనేట?
I.

ాబ ణరునిై ఆశ్రబించడిం

II. య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఆశ్రబించడిం
III. నౄభా ఏజింట్ నఽ ఆశ్రబించడిం
IV. కౄాబమ్నఽ తి యసెభిలేౄ ఙేమఖయౌగిింథి ఏనై లాదఽ
ాశ్ై 3
భజీవ్ ఫహణో సభభిించిన ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్నలై దభరౄ ఙేలనరడె, భజీవ్ ఫహణోకి ఫదఽలుగ అతని
యో దయవడె భజైశ్ ఫహణో చికితూ కోసిం ఆసతి ాలల ఙేభినటల
ా నౄభా ఔింనలనీ ఔనఽగపింథి. భజీవ్ ఫహణో నులల఼
ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ థఔిం కిింద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి ___________ మోయనికి ఉథరహయణ.
I.

వఔుౄల భాభిడి

II.

డరఔుఫింటా నఽ సిఱిించడిం

III. కయవచలనఽ ఎఔుెవ ఙేల ఙెడిం
IV. ఓట్ నేషింట్ గ తీసఽఔునై చికితూనఽ ఇన్స-నేషింట్/ఆసతి ాలల ఙేయడింగ భాభిచ చాడిం
ాశ్ై 4
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ కిింద నియస ఖిహింలలధే చికితూ ను ిందడరనికి థిఖ వయటలల ఏ భిల తి  యలు ఔయౌసఽౄింథి?
I.

అతనఽ/ఆఫ భిల తి 
 ఆసతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తయయౌించదగినథిగధే ఉింథి. కనీ, యృళ్ాఔడదని
పలయింఙరయవ

II. నేషింట్ నఽ ఆసతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తయయౌించడరనికి లాదఽ. ఎిందఽఔింటే, యటలల డఔలు కాయ లావర
III. ఆసతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ లల భాతాఫే చికితూ నియుళించడిం ఔుదఽయవతేింథి.
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IV. ఆసతి ాలల 24 ఖింటలఔు నేించి ఉిండవలల భవడిం
ాశ్ై 5
అధరభోగనిై నమిం ఙేమడరనికి అనఽసభిించిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి టి ఇసఽౄింథి ?
I.

ఐ.ల.డి

II.

డి.ల.ఐ

III. ల.న.ట
IV. న.ల.ట

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ఎింనఔ I.
నౄభా కౄాబమ్ ాకమ
ిర లల ఔసి భభైా నుాథనేఔ యటలథరయవలు.

జయఫ 2
సభౄైన జయఫ II.
నౄభా కౄాబమ్ తి యసెయణఔు ఖ భౄైణే, నులల఼థరయవలు య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఆశ్రబించవచఽచ.
జయఫ 3
సభౄైన ఎింనఔ I.
వఔుౄల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికితూ ను ింథిన వకిౄ యేభైుయవ.
జయఫ 4
సభౄైన ఎింనఔ II.
ఆసతి ా/నభిూింగ్ హద మ్ లలల డఔలు అిందఽఫలటలలల లానరడె నేషింటలనఽ తయయౌించలాని సిందయౌింలల భాతాఫే
ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల నియస ఖిహింలలధే చికితూ ను ింథే యలుింథి.
జయఫ 5
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సభౄైన ఎింనఔ III.

ఔభౄింట్ నుా ల఼జర్ టభి్ధరలజీ (ల.న.ట) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికితూ ఙేలన యదరధరలనఽ టి యౄ బ.
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యపలఖిం 4
యదరయణ నౄభా
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అదరమిం 22
నౄభా సాణరాలు

అదరమిం భిచమిం
ఈ అదరమింలల భనిం నౄభా నితీయవని నిభైెయింఙే నుాథనేఔ సాణరాల ఖ భిించి ధేయవచఔుింథరిం. ఈ అదరమిం
భౄిండె యపలగలుగ యబజిించఫడిింథి. నదట పలఖింలల నౄభాకి సింఫిందిించిన అింరలు (elements), భౄిండవ
పలఖిం నౄభా ింథరనికి సింఫిందిించిన ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిించి ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.

ఈ అదరమింలల నైయవ ధేయవచఔుధే అింరలు
నౄభా అింరలు
B. నౄభా కింటలాఔుి–ధరమయఫైన అింరలు
C. నౄభా కింటలాఔుి–ాణేకింరలు
A.

ఈ అదరమిం చథియన తభుత, నైయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయవ :
1. యయధ నౄభా అింరలనఽ నియుచిించడిం
2. ఔ నౄభా ిందర లక్షణరలనఽ నియుచిించడిం
3. ఔ నౄభా యొఔె ాణేఔ లక్షణరలనఽ ఖ భిౄించడిం
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A. నౄభా అింరలు
నౄభా ాకమ
ిర లల ధరలుఖ అింరలు ఉిండడిం భనిం చాసఽౄధరైిం.





ఆలౄ
భిస్కె
భిస్కె ూయౌింగ్
నౄభా కింటలాఔుి

ఇరడె భనిం నౄభా యదరనింలలఖల యయధ అింరలనఽ కొింత యవయింగ చాథరెిం.
1. ఆలౄ

నియుచనిం
ఔ ఆలౄ ని భనిం ఈ యధింగ నియుచిించవచఽచ 'తన మజభానికి కొనిై ాయోజనిం, అలాగై ఆభిేఔ
యలువ ణెచిచనలటేి ఏథెైధర, అథి ఆలౄ .'
ఔ ఆలౄ ఈ కిింర థి లక్షణరలు ఔయౌగి ఉిండరయౌ:
a) ఆభిఔ యలువ
ఔ ఆలౄ కి ఆభిేఔ యలువ ఔయౌగి ఉిండరయౌ. యలువ భౄిండె యదరలుగ ఉిండవచఽచ.
a) ఆథరమ ఉతతి ౄ : ఆలౄ ఉణరదఔఫై ఉిండవచఽచ, అలాగై భఫడిని ఉతతి ౄ ఙేలేథీ కవచఽచ.

ఉథరహయణ
నృలలెటల
ా తమాభీకి ఉయోగిింఙే ఔ మింతాిం, థరని మజభాని కోసిం నుయౌఙేచ ఆవరలాగ, భౄిండె యకల
ఆథరమానీై సభఔభిచ నలడెతేింథి. ఔ ఆభోఖవింతఫన
ై ఉథో గి ఔ సింస ఔు ఆలౄ లాింట యడె.
b) అవసభలనఽ అింథిించడిం: ఔ ఆలౄ ఔభి, లాథర ఔ ఖూ
ర ర అవసభలనఽ సింతినౄ యచడిం థరుభ తన
యలువనఽ భభిింతగ నలించఽఔుింటలింథి.

ఉథరహయణ
ఔ భిాజిభైటర్ చలా ఫయవసఽౄింథి, ఇింక ఆయౘయిం సింయక్షిసౄ ఽింథి, అథే కయవ యషమింలల అబణే
యౌఔయవింతింగనా, యయణర యౌలబిం అింథిసౄ ఽింథి. అథేయధింగ అధరభోఖిం లాఔుిండర ఉింటే ఎవభికి
యభిక,ీ ఔుటలింఫలనికీ ఔడర ఇింకసౄ అదనర యలువ వచిచ ఙేభినటేి .
b) కొయత భభిమ మాజభానిం
గయౌ భభిమ సాయకింతి  సింఖణేనేట? అయ ఆసఽౄలు కథర?
జయఫ 'కదఽ' ఉింథి.
నిజఞనికి, కొనిై యషమాలు గయౌ భభిమ సాయయయ్లాగై ఎింణో యలుయృైనయ. అయ లాఔుిండర భనిం జీయించలాిం.
అబధర ఆలౄ ఖ భిించి ఆభిఔయఫైన అయ ింలల యటని ఆసఽౄలుగ భిఖణించయవ. జయఫ ‗కదఽ‘.
థీనికి భౄిండె కయణరలు ఉధరైబ:
యట సయపభ సభిడినింతగ ఉింథి, థరనికౄరడా కొయత ఉిండదఽ.
యటని ఏ ఔె వకీౄ సుింతిం ఙేసఽకోలాయవ, కనీ అయ ఉచితింగ అిందభికీ అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.
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ఔ ఆలౄ అయోత ను ిందడరనికి అింటే, థరని కొయత భభిమ థరని మాజభాధరలు లాథర ఎవభి థరుభధృైధర యుదీనిం
అధే భౄిండె భిల తేయౌై తఔ సింతినౄ యఙరయౌ.

c) ఆలౄ నలై నౄభా
ఊళించని యధింగ వఙేచ భ రలు, ఆదలు యేటవలా ధృైధర కవచఽచ, కనీ నణరౄనికి భాతాిం భనిం నౄభాలల
ఆభిఔ నయౖిల వయకై టి ించఽఔుింటలిం. నుాఔితి ఔ యతే
ౄ లు అిందఽలల పలఖిం కదఽ. కలాింతయింలల ఆలౄ యడఔిం వలా
వఙేచ నయౖినిై నౄభా లబయవసఽౄింథి
నౄభా ఆలౄ ని నషినుో ఔుిండర లాథర నుడెైనుో ఔుిండరధన యక్షిించలాదని భనిం ఇఔెడ ఖభనిింఙరయౌ. ఔ ఇలుా నౄభా
ఙేమఫడిధర లాఔుధరై బూఔింిం సయుధరశ్నిం ఙేసౄ ఽింథి. నౄభా సింస ఆభిఔ నషి ాపలవిం తగిాించడరనికి భాతాఫే
నౄభా నణరౄనిై ఙెయౌాించవచఽచ.
ఔ ింద బింఖిం వలా నయౖిలు తలెతౄవచఽచ.

ఉథరహయణ
అవతయౌయృ
ై ర థిఖ భతి థరయవ ఔయేళ్ ఆ వసఽౄవరలనఽ తీసఽకోవడరనికి రకోఔనుో బధర లాథర
ఙెయౌాింరలు ఎఖయేలధర పలభీ ఎతే
ౄ న మోసనుో బయథి ఎఖ భతి థరభై.
d) జీయత నౄభా
భన జీయణరల భాటేనేట?
అసలు యసౄ యనికి భన జీయతిం, భనిం నేానేింఙే యభి జీయతిం ఔధరై యలుయృైనథి భభైథీ ఉిండదఽ. ఏథెైధర
మాకిూడెింట్ జభిగినరడె గనీ లాథర అధరభోఖిం ఙేలనరడెగనీ భన జీయణరలు తీవాింగ
ాపలయతభవరణరబ.
ఈ ాపలవిం భౄిండె యదరలుగ ఉిండవచఽచ :



భ ిందఽగ ఔ నిభిెషి యదికి యృైద కయవచలు కవలల భవచఽచ.
భౄిండవథి, భయణిం లాథర ఫలళనత లాథర భౄిండె కయణరల వలాా, ఆభిఔ ఆథరమాలలా నషిిం ఉిండవచఽచ.

ఈ యఔఫైన నయౖిలు ఆ వకిౄ లాథర నౄభా యూనల్ లెైనఽూ నఽించి ఇనాూభౄనఽూల థరుభ ఔవయవ ఙేమఫడణరబ.
యలువ [ఉథరహయణకి, ఆథరమిం ణెచిచనలటేియ, లాథర కొనిై అవసభలు తీభైచయ]; ఖల ఆలౄ ఉింటే నౄభా ఎవభికౄైధర
యధడెతేింథి. ఆసఽౄలు ఉిండేయభౄవభౄైధర నౄభా ఙేసఽకోవడిం యధడెతేింథి. అబణే [ఊళించలాని లాథర
మాదిచిిఔింగ జభిగై సింగటనల] వలా ఆభిఔింగ నషిిం [ధనయింగ] సింబయలేౄ ధే అలా ఙేమడరనికి
యలవరతేింథి.
ఆ యధింగ ఈ ఆసఽౄయౌై యదరయణింగ నౄభా పలషలల నౄభాకి సింఫిందిించిన యషమింగ ఉదహభియౄ యవ

2. భిస్కె
నౄభా ాకమ
ిర లల భౄిండవ అింశ్ిం భిస్కె పలవన. భనిం భిస్కె ని ఔ చరన్సూ ఆఫ్ లాస్క(నషినుో బయ అవకశ్ిం) అని
నియుచిించవచఽచ. ఆ యధింగ, భిస్కె అధేథి, ఔ సింగటన జయఖడిం వలా , తలెణేౄ నషిిం లాథర డేఫేజి ఖ భిించి
ఉదహభిసౄ ఽింథి. భన ఇలుా కయౌనుో తేిందధన, లాథర భన కయవ మాకిూడెింట్కి ఖ యవరతేిందధన భనిం భ ిందఽగ
ఊళించలాిం. కనీ అలా జయఖచఽచ.
భిస్కెలకి ఉథరహయణలుగ ఙెరకోయలింటే, ఇలుా కయౌనుో వడిం వలాా, లాథర థ ింఖతనిం జయఖడిం వలాా ఔయౌగై ఆభిఔ
నషిింగనీ, మాకిూడెింట్ వలా సింబయింఙే అింఖ యృైఔలింగనీ భిస్కెలధే ఙెనుయౌ.
భిస్కెని భౄిండె యకలుగ అభలలా అనుబించఽకోవచఽచ
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i.

నదటగ, ఆ నషిిం జయఖవచఽచ, జయఖఔనుో వచఽచ. కఫటి అలాింట సింబవనీమతని ఔ
ఖణతపలవనలల ఔడర ణెయౌమజైమవచఽచ

ఉథరహయణ
ఇింటకి నిర అింటలఔుధే ాభాదిం జభిగై అవకరలు యృబకి ఔట ఉింటలిందనఽఔుింటే = 1/1000 = 0.001.

భమ్కి యౘర్ి ఎటలక్ వఙేచ అవకరలు యృబకి భూడె ఉింటలమనఽఔుింటే = 3/1000 = 0.003
భిస్కె నియింతయిం భోక్షింగ సాచిింఙేథి సింపలవత (probability) ధే. థరని యలువ ఎరడా 0 భభిమ 1
కి భధ ఉింటలింథి. ఇిందఽలల 0 కచిచతింగ నషిిం జయఖదని ణెయౌమజైసౄ ఽింథి. 1 కచిచతింగ నషిిం
జయవఖ తేిందని ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
ii. భౄిండవ అింశ్ిం, యసౄ వింగ నయౖినికి థరభితీలే సింగటన జభిగిణే అథి
నయౖినికి కయణభవరతేింథి.

ఆద (ాభాదిం). అథి

ఉథరహయణ
ఆదలఔు ఉథరహయణలు, అగిై ాభాదిం, బూఔింనులు, వయదలు, నడెఖ లు డడిం, థో నడ,ీ
ఖ ిండెనుో టల నదలెన
ై య
భభి కలానఽఖ ణింగ యతిలఫైనుో బయ భిల తి  ఉింటే?
నిజఞనికి ఏ ఔె వసఽౄవూ చియకలిం అదఽౌతింగ నిఙేమడభనైథి జయఖదఽ. ాతి  ఆలౄ కీ ఔ నిభిెషిఫైన
జీయతకలిం ఉింటలింథి. అింతవయఔ అథి ని ఙేసౄ ఽింథి, ాయోజధరలనఽ ఇసఽౄింథి.
బయషతే
ౄ లల థరని యలువ ూభిౄగ యనభవరతేింథి. ఇథి ఔ సహజలదేఫైన యదరనిం. భనిం భన
నఫైల్ూనీ, భన యఱింగ్ఫఱ఼నానీ, భన దఽసఽౄయ్ై ఉయోగిించలాని దశ్లల యడడిం భానియేమవచఽచ లాథర
భాయవచకోవచఽచ. కఫటి , సహజలదేింగ వఙేచ నయౖిలు నౄభా థరుభ ఔవర్ అవవర.
i.

భిస్కెఏ క్షణింలలధృైధర సింబయింఙే లతి లల ఉిండడిం : ఆద వచిచనింత భాణరాన నషిిం వచిచనటలి కదఽ.
భ ింఫైలల నివలింఙే ఔ వకిౄకి ఆింధాాథేశ్లల కోయౄ తీయింలల భ ింఙెతౄ ేతేనై వయదలు ఎలాింట
నయౖినీై తీసఽఔుభవర. ఆలౄ నషిిం భవడరనికి ఆ ఆలౄ ఆద ాపలయనికి లలనబయ భిల తి 
 లల ఉిండరయౌ.

ఉథరహయణ
ఔ కయవ మాకిూడెింట్కి యక్షణ ఔయౌించడరనికి ఔ నౄభా సింస ఔ నిభిెషి సింవతూయభింతటకీ
‗మాకిూడెింట్ అధే ఆదకి లలనఽ కఖల లతి లల ఉనై కయా ‘ ఖూ
ర ర నైద ఆసకిౄ చానసౄ ఽింథి. అబణే
భైలింగ్ కోసిం ఉయోగిింఙే కయవ ఇలాింట ఖూ
ర రలలకి ఙేయదఽ. యదరయణఫైన కయా ఔింటే అలాింట కయవకి
మాకిూడెింట్ అబయ అవకరలు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలబ కఫటి , థరనికి నౄభా ఙేమాలింటే ‗భైలింగ్
కయా ‘ ఖూ
ర ర ఔట ఏయడరయౌ.
నౄభా నషిభియౘయిం అింథిింఙరలింటే భిస్కెకి ఎక్ూనుో జ్డఅబ ఉనైింత భాణరాన సభినుో దఽ.

ఉథరహయణ
ఔ నూఔిభీ నుాింఖణింలల జభిగిన ఔ అగిై ాభాదిం అసలా భాతాిం నషిిం ఔయౌగిించఔుిండర ఉిండే అవకశ్ిం
ఉింథి.
ఔ ఆద పయౌతింగ యసౄ వఫైన ఆభిఔ (ధనయఫైన) నషిిం సింబయించినరడె భాతాఫే నౄభా తన నుతా
నుో ఱించడరనికి యింఖింలలకి వసఽౄింథి.
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ii. ఆదఔు లలనబయ యబలల ణేడర (భిస్కెఎక్ూనుో జర్ డిగీర) : భౄిండె ఆసఽౄలఔు అథే ఆదఔు లలధృైధర
యటకి వచిచన నషిిం లాథర నషిిం నతౄ ింలల గప ణేడర ఔనిింఙే అవకశ్ిం ఉింథి.

ఉథరహయణ
నేలుడె యభాగిరని తీలకౄళ్ౄ ైనై ఔ యహధరనికి జభిగై అగిై ాభాదిం, నీళ్ా టలింఔర్ని తీలకౄళ్ౄ ైనై యహధరనికి
జభిగై అగిై ాభాదిం ఔింటే ఎధనై భౄటా ల ఎఔుెవగ నషిిం జయవఖ తేింథి.
అథేయధింగ, నేఖణర నఖభలణో నుో లుచఔుింటే, కలుషింణో నిిండిన నఖయింలల ఉిండే వకిౄకి ఉిండే రుస సభసలు
ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అలాగై యౘర్ూ భైసఽలలా నులగాధే వకిౄకి, దఽకణింలల వరిండే వకిౄ ఔింటే ాభాదవరతే
ౄ
సింబయింఙే గమాల భిస్కె ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.

నౄభా సింస లు ఆదఔు లలనబయ యబ (భిస్కె ఎక్ూనుో జర్ యబ) ఎఔుెవగ ఉనై అింరలధే
ాదరనింగ తీసఽఔుింటలబ. అథి ఫలగ పలభీగ ఉింటే థరనిై ఫలడ్స (యౘనిఔయఫైన) భిస్కె అని అింటలిం.
భిస్కె వభీాఔయణ ఆదరయింగ

a) ఎింత డేఫేజి జభిగై అవకశ్ిం ఉింథి
అథి ఔ వకిౄ లాథర యనుయిం నైద చానింఙే నషి యబ, ాపలవిం నైద ఆదరయడి ఉింథి. థరని ఆదరయింగ
భిస్కె సింగటనలు లాథర భిల త
 ేలు భూడె యకలుగ ఉింటలమని ఖ భిౄించవచఽచ:
i.

సింకిాషిఫైన లాథర యతెయఫైన

ఆ నయౖిలు ఫలగ పలభీగ ఉింటే; అ భిల త
 ేల పయౌతింగ నతౄ ిం సయుధరశ్నఫైనుో బధర లాథర థియలా
తీలధర అయ యతెయఫైన భిల త
 ేలు.
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ఉథరహయణ




బూఔింిం ఔ గరభానిై ూభిౄగ ధరశ్నిం ఙేలింథి
ఔ నలదె అగిై ాభాదిం కొనిై కోటా యౄనుమలణో యనించఫడిన ఇన్ససి లాషన్సని సయుధరశ్నిం ఙేలేలింథి.
ఔ అతింత యయౖదఔయఫైన భిల తి 
 , ఉథర. 9/11 ధరట వయల్ు టేాడ్స లలింటర్ నలై జభిగిన ఉఖరయదఽల థరడిలల
ఎిందభో గమడరుయవ.
ii. ాదరనఫైనయ
ఇిందఽలల వఙేచ అవకశ్ిం ఉనై నయౖిలు ఙరలా ఖింనెయఫైన ఆభిేఔ నయౖిలు. ఇయ యనుయ సింస ని తన
కయఔలానులు కొనయగిించడరనికి అర ఙేమాయౌూన దఽలతి లలకి ధృటి యేయౄ బ

ఉథరహయణ
ఖ భావ్ లలని అతి  నలదె భయ్ి ధేషనల్ ఔింనలనీలల జభిగిన ఔ అగిైాభాదింలల 1 కోట యవ. యలుయృైన ఔింనలనీ
యభానఽ (ఇధృుింటభీ) దఖే ఫైింథి. ఆ నషిిం ఙరలా పలభీగ ఉింథి. కనీ ఆ నషిిం థియలా తీలేింత పలభీ నషిిం కదఽ.

ఔ ఫేజర్ కిడీై టలాన్సూ నుాింట్ ఆభైషన్స కి నౄభా ఙేబించడిం ఔుదయదఽ
iii. అాదరనఫైనయ (భాభిెనల్)
సింబయించఫో బయ నయౖిలు అింత భ కఫైనయ కవర, అింణే కదఽ, వకిౄఖతింగ అబధర, సింస కి అటకై
ా డనీమఔుిండర ఆ పలయిం
ఉనై ఆసఽౄలు, ాసౄ ఽత ఆథరమిం నైద అనవసయఫైన ఆభిఔ తి ౄ ళ్ై
తటలికోవచఽచననైభాట.

ఉథరహయణ
ఔ ఫైనర్ కయవ మాకిూడెింట్ లల కయవ ఔె పలఖిం కొథిెగ గీసఽఔునుో వడిం. థరనివలా ఆ పలఖింలల నలబింట్ ఔడర
నుో వడిం. లిండర్ కొథిెగ వింఖడిం.

ఔ వకిౄ జలుఫ , దఖా ణో ఫలధడడిం.
b) భిస్కె యణరవయణ సుపలవిం (ధేచర్ ఆఫ్ భిస్కె ఎనిుభన్స ఫింట్)
భిస్కె లనఽ వభీాఔభిించడరనికి భిస్కె యణరవయణ సుపలవిం భభపఔ ఆదరయిం.
i.

లయ (లేిటక్) భిస్కెలు

ఔ లయఫైన యణరవయణింలల జభిగై సింగటనలు లయ భిస్కె లనఽ ఉదహభియౄ బ. కలిం ఖడెసఽౄనైకొథీె అయ
ఔ ఔరభదే తి లల జయవఖ తేింటలబ. యటని భ ిందఽగ ఊళించడిం ఔడర యధఫే. ఆ యధింగ యటకి
నౄభా ఙేబించడిం ణేయౌఔ. అలాింట యలక్షణఫైన భిస్కె లఔు నుాఔితి ఔ యతే
ౄ లా కయకలుగ ఉింటలబ.
ఉథరహయణలు: అగిై ాభాదిం (అగిై ాభాదిం), బూఔింిం, భయణిం, మాకిూడెింట్, అధరభోఖిం.
ii. చయ (డెైననేక్) భిస్కెలు
ఇయ ఆభిఔ, యభాజిఔ కయకల పయౌతింగ యభాజిఔ యణరవయణరనిై ాపలయతిం ఙేలే ఆద (perils)లు.
యటని డెైననేక్ భిసఽెలని అింటలయవ. ఎిందఽఔింటే, ఇయ ఔ ఔరభఫదే ఫైన భీతి లల జయఖవర. యటని లేిటక్ (లయ)
భిస్కె ల భాథిభిగ భ ిందఽ నఽించీ ఊళించడరనికి యలుిండదఽ. నలైగ ఇలాింట భిస్కె లు తయవచఽగ జఞతీమ,
యభాజిఔ భిణరభాలనలై యయౄయఫైన ాపలవిం చానయౄ బ. అలాగై, థీని ాపలవిం అతింత యయౄయఫైన లలక్షన్స
నలై ఔడర ఉింటలింథి.
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ఉథరహయణలు- నియవథో ఖ సభస, దాయోలోణిం, మ దే భభిమ భజకీమ డిదఽడెఔులు.
ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీలు యదరయణింగ డెైననేక్ భిసఽెలఔు ఇనాూూభౄన్సూ ఙేమవర
c) ఎవయవ ాపలయతేలవరణరయవ?
ఔ నిభిెషిఫైన ఆద లాథర నషి సింగటన వలా ఫలదితేలెవభో చాడడిం భిస్కె లనఽ వభీాఔభిింఙే భూడవ
దే తి .
i.

నుాథనేఔ భిస్కె లు: ఇయ అతదిఔ జధరపలని ాపలయతిం ఙేయౄ బ. యట దఽష్రపలవిం అతింత
యతెయింగ ఉింటలింథి.

నుాథనేఔ భిసఽెలు లాథర లసినేక్ భిసఽెలఔు ఉథరహయణలు- మ థరేలు, ఔయవవరలు, వయదలు, బూఔింనులు,
ఉఖరయథరల థరడెలు.
ii. నిభిెషి భిస్కె లు: ఇయ ాణేఔింగ కొిందయవ వఔుౄలనఽ భాతాఫే ాపలయతిం ఙేయౄ బ త నతౄ ిం
ఔభూనిటీ లాథర ఖూ
ర రని ాపలయతిం ఙేమవర. ఔయేళ్ నషిిం గనీ వలేౄ అథి నిభిెషి వఔుౄలకై భినేతిం
అవరతేింథి త, ఔభూనిటీ లాథర ఖూ
ర రని ాపలయతిం ఙేమవర.
నిభిెషి భిస్కె లఔు ఉథరహయణలు: ఇలుా కయౌనుో వడిం లాథర ఆట నఫైల్ మాకిూడెింట్ లాథర మాకిూడెింట్
అబన తభుత ఆసఽతి ాలల ఙేయచడిం.
ఔభభిిమల్ (యణజ) ఇనాూభౄన్సూ నుాథనేఔ భభిమ నిభిెషి భిస్కె లనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
d) పయౌణరలు / భిణరభిం / యభింశ్ిం
i.

పయౌతింలల లాబింగనీ, నషిింగనీ లాని ఔ భిల తి 
 ని యవభిసౄ ఽింథి లేఔులాటవ్ భిస్కె.
అలాింట
యలక్షణఫైన భిస్కె కి ఉథరహయణలు- ఖ యరర ింథరలు లాథర యిక్ భాభౄెట్లలఔులాషన్స. అలాింట భిస్కె
ని ఎవభౄైధర లాబిం వసఽౄిందధే ఆశ్ణోధే ఙేయౄ యవ.

ii. సషిఫైన ఈ ూర్ భిస్కె వలా వఙేచ పయౌణరలు నషిబభితింగ గనీ, నషిిం లాఔుిండర గనీ ఉింటలబ,
త యటవలా లాబిం భాతాిం ఎనైడా ఉిండదఽ.
ఉథరహయణఔు, ఔ వయద లాథర ఔ అగిైాభాదిం సింబయించనా వచఽచ లాథర సింబయించఔనుో నా వచఽచ.
అథి జభిగిణే నషిిం ఉిండదఽ. జయఖఔనుో ణే నషిభూ ఉిండదఽ, లాబభూ ఉిండదఽ. అథేయధింగ, ఔ వకిౄ
తీవాఫైన యదిఖరసౄ ఽడె కవచఽచ, కఔనుో నావచఽచ.
నౄభా సషిఫైన భిస్కెలఔు భాతాఫే వభిౄసౄ ఽింథి, అరడె వఙేచ నయౖినిై బభిసౄ ఽింథి. లలఔులాటవ్ భిస్కెలు
నౄభా ఙేమఫడవర.
సహజింగ సింబయింఙే భిస్కె లఔు ఉథరహయణలు:






యయమన – లైర్, నేాలుడె
సహజ – బూఔింిం, వయద, తేనూనఽ
యభాజిఔ – అలా యవా, మోసిం, థ ింఖతధరలు
యింకైతి ఔ – ఫఱనభీ నిఙేమఔనుో వడిం
వకిౄఖత – భయణిం, అింఖ యృైఔలిం, అధరభోఖిం
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యృైభీతిం
కఫటి కైవలిం ఆదకి ఎక్ూ నుో జ్డ అబ ఉనైింత భాణరాన అథి నషి కయణిం కదఽ. అలాగై, నషిిం
సింబయించిిందింటే, అథి తీవాఫైనథి ఔడర కఔనుో వచఽచ. నషిిం లాథర థరని తీవాతనీ, అలాగై థరని ాపలయ (యలు)
నిై ాపలయతిం ఙేలే భిల తి  లాథర భిల తేలు హజఞర్ు (యౘని) గ నలవఫడణరబ. నౄభాసింస లు భిస్కె ని
అించధర యేలనరడె, యదరయణింగ యౘనిఔయ సిందభౌల (హజఞర్ు లు)నఽ అనఽసభిించి నషినుో బన ఆలౄ ని
ఉదహభియౄ యవ.
ఆసఽౄలు, ఆదలు, ఆ ఆదలు ఏ కయణరల వలా సింబయింఙరయో ఆ భిల తేల భధ ఉిండే సింఫిందరనిై ఇఔెడ
కొనిై ఉథరహయణల యౄింలల ణెయౌమఫయచడిం జభిగిింథి.
ఆలౄ

ాభాదిం

యృైభీతిం

జీయతిం

కైనూర్

యభీతఫైన ధాభనునిం

నూఔిభీ

అగిై ాభాదిం

నేాలుడె యభాగిరని టి ించఽకోఔుిండర వథియౌ యేమడిం

కయవ

కయవ మాకిూడెింట్

డెైవర్ నియా క్షింగ ఫిండి నడడిం

కభోా

తేనూనఽ

ూ ఫ్ ఔింటైనయా లల నుక్
కభోాలల నీయవ కయడిం, నుడెైనుో వడిం; కభోాని యటర్ ూ
ఙేమఔనుో వడిం

భ కాింరలు
ఆదల కయకలలా యకలు
a) పౌతి ఔ ఆద కయకలు పౌతి ఔ లతి లల ఉిండి, నషిిం జభిగై అవకరనిై ఎఔుెవ ఙేయౄ బ.

ఉథరహయణ
i.

ఔ నృయౌు ింగ్ లల లలబూబషిఫైన యృైభిింగ్ జయఖడిం

ii. యటర్ యో ర్ి్ లల నిభఖైిం కవడిం
iii. నీ నుటల లాఔుిండర తీభిఔగ ఖడినే జీవన యదరనిం
b) ధృైతి ఔ యృైభీతిం ఔ వకిౄ లలబూబషిఫైన వకిౄతుిం వలా అతడె తయవచఽగ అయనీతి కి నులడడిం లాథర
అతడి వలా జభిగై తీవాఫైన నయౖిలనఽ ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
ఔ అయనీతి యవడె మోసిం ఙేమవచఽచ.
ఇనాూభౄన్సూ సదఽనుమానిై దఽభిునియోఖభిచి డఫ ో ఔడఫటి వచఽచ.

ఉథరహయణ
ధృైతి ఔ యృ
ై భీణరనికి ఔ నుాభాణఔఫైన ఉథరహయణ ఙెరకోయలింటే, ఔ నూఔిభీకి నౄభా ఙేబించడిం,
ఆ తభుత నౄభా నతౄ ిం ఔలెక్ి ఙేసఽకోవడిం కోసిం థరనిై కయౌచ యేమడిం లాథర ఔ ాదరనఫన
ై ఆభోఖ
సభస ఉిందని ణెయౌరఔ ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడిం.
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c) చటి యఫైన ాభాదిం ఆభిేఔ నయౖిలఔు ఙెయౌాింరలఔు ఫలధత డరయౌూన సిందభౌలలా థీనిై ఎఔుెవగ
ఉయోగియౄ యవ. ధరమ వవస లాథర భౄఖ లాటభీ యణరవయణింలల కొనిై లక్షణరలు నయౖిలు యటలాా లా
ఙేయౄ బ, లాథర యట తీవాతనఽ నలించఽణరబ.

ఉథరహయణ
మాకిూడెింటల
ా అబనరడె వభిెింగ్ఫన్సకి నషిభియౘయిం (కింనలధేూషన్స) ఇఙేచ చటి ిం అభలెైణ,ే
ఇవువలలన నణరౄనిై ఖణనీమింగ ఙెయౌాించవలలన ఫలధత నలయవఖ తేింథి.
భిసఽెలకీ, యటణో భ డిడి ఉనై యృైభీణరలకీ భధఖల సింఫింధిం ఖ భిింఙే నౄభాలల ాదరనింగ ఆలలచిసఽౄింథి.
యృైభీణరల నలయవఖ దలనఽ ఫటి , ాభాథరలు నలభిగి, నయౖిలు భభిింతగ నలభిగైలా ఙేలేౄ, ఆసఽౄలు, నౄభా ఔవభైజి
[యటధే న఼నే
ా మింలని అింటలభ ] కోసిం చరభిె ఙేమఫడే ధయ (price) ఆదరయింగ వభీాఔభిించఫడిన యయధ భిస్కె
కైటగిభీలు ఔడర ఇింక నలయవఖ ణరబ.
3. నౄభా ఖణత సాతాిం (భిస్కె ూయౌింగ్)
నౄభాలలని భూడవ అింశ్ఫైన ఔ ఖణత సాతాిం, నౄభాని యధిం ఙేసౄ ఽింథి. థీనిై భిస్కె ూయౌింగ్ సాతాిం
అింటలయవ.

ఉథరహయణ
ా ఉింటే, ఆ భిసఽె వలా వఙేచ
ఉథరహయణకి, అగిై ాభాథరనికి ఖ భి అబయ భిసఽెలల థరథరర ఔ 100000 ఇళ్ై
సఖటల నషిిం యవ. 50000. అగిై ాభాదిం సింబయించఖయౌగై అవకశ్ిం ాతి  1000 ఇళ్ా కీ 2 [లాథర 0.002]
ఉధరైబ. అింటే, నషినుో బయ నతౄ ిం అభ్ింటల యవ. 10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] అవరతేింథి.
ఔ నౄభా సింస లక్ష ఇళ్ా లా ల ాతి  ఔె ఇింట నఽించీ యవ. 100 కింటా ఫూషన్సతీసఽఔుని, యటని ఔ కభన్సపిండ్స
గ ఔలెక్ి ఙేల ఉించిణే, ఆ అగిై ాభాదిం వలా నషినుో బన కొథిెభింథి దఽయదిషివింతేలఔు ఙెయౌాించడరనికి
సభినుో తేింథి.
ఈ కిింర థి లెఔె థరుభ ాతి  ఔెయౄ ఎింత చింథర సహకయిం (కింటా ఫూషన్స) ఇయుయౌూ ఉింటలింథో ణెలుసఽౄింథి.
100000 x 100 = యవ. 10000000
ా అథే యధఫైన
నౄభా ఙేమఫడినయయిందభికీ ఈకిుటీ [సభానత] ఉిందని నిభేభిించఽకోయలింటే, యళ్ా ిందభి ఇళ్ొ
భిలెి ఎక్ూనుో జ్డఅబ ఉిండరయౌ.
a) నౄభాలల అసలు ఈ సాతాిం ఎలా నిఙేసౄ ఽింథి ?

ఉథరహయణ
రమ్కి నుాింట్, ఫఱనభీ, ఇింక ఆలౄ జఞనృణర (ఇధృుింటభీ)ణో సయౘ యవ. 70 లక్షల యలువ ఙేలే ఔ నూఔిభీని ఔ
నౄభా సింస లల నౄభా ఙేథె రభనఽఔుింటలధరైడె. ఆ నూఔిభీకి గనీ, థరనిలల ఉిండే యభాగిరకిగనీ జభిగై నషిిం లాథర
డేఫేజి అగిై ాభాదిం లాథర ఇతయణరా ఙేమఫడిన నౄభాల వలా ాతి  1000 [0.007] కీ 7 చరనఽూలు ఉింటలబ.
ఈ యషమిం నేసి ర్రమ్కీ అలాగై నౄభా సింస కీ ఈ యషమిం ణెయౌమదఽ.
యభి ను జిషనా లల ణేడర ఎఔెడ ఉింథి రమ్ఎిందఽఔు నౄభా ఙేబింఙరలనఽఔుింటలధరైడె?
నేసి ర్. రమ్ యృైర నఽించి.
నేసి ర్ రమ్ కి జభిగై నషి సింపలవత (0.007) థరథరరగ లానటేి . ఎిందఽఔింటే అథి అలాింట 1000 నూఔిభీలు
ఉింటే, సఖటలన 7 నూఔిభీలు నషి ాపలవిం ను ింథే అవకరనిై సాచియోౄ ింథి. ఆ నషిిం ను ింథే ఏడె నూఔిభీలలల తన
నూఔిభీ ఉిండవఙోచ లాథో అతనికౄలా ణెలుసఽౄింథి? నిజఞనికి పలాధర నూఔిభీ నషినుో తేిందని ఎవయౄ ఙెలాయవ.
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రమ్ ఔ అనియచతి  లతి లల ఉధరైడని ఙెవచఽచ. అతడికి బయషతే
ౄ ణెయౌమఔనుో వడఫే కదఽ, అతడె థరనిై
ఖ భిించి భ ిందఽ ఊళించలాడె ఔడర. అథే అతడి ఆింథో ళ్నకి కయణిం.
నౄభా సింస యృైర నఽించి
ఇరడె భనిం నౄభా సింస యృైర నఽించి ఔడర ఈ యషమానిై చాథరెిం. రమ్ కి వఙేచ నషిిం భిస్కె ని
ఎదఽభోెవడరనికి అలాింట నషి లతి ని ఎదఽభపెధే యేలాథిభింథిని ఔ ఖూ
ర రగ ఙేల, యభిఙేచ చింథర సహకయింణో
నుో ఖబయ నిదిని ఉయోగిించవచఽచ. ఆ యధింగ ఆ సభసకి అథ ఔ భియౖెయింగనా, నలైగ భ ిందఽగ
ఊళించఖయౌగై యషమింగనా ఉింథి.

రమ్ నూఔిభీ ఖ భిించి నౄభా సింస గనీ, రమ్ గనీ ఆింథో ళ్న డరయౌూన అవసయిం లాదఽ. యృబ
నూఔిభీలలల
ఏడె నూఔిభల
ీ ు భాతాఫే నషినుో వడరనికి అవకశ్ిం ఉింథి. అసలు యటలాా నయౖిలు
ఊళింఙే నయౖిలఔు దఖా యగధన లాథర ఊళించిన యధింగధన ఉింటే, నౄభా సింస నుో ఖ ఙేలన
 నిధఽల
(ూయౌింగ్ ఆఫ్ పిండ్సూ) నఽించి తీల ఆ నయౖిలఔు ఙెయౌాించఖలదఽ.
కఫటి అలాింట ాభాదిం వఙేచ నషి సింపలవతకి ఎక్ూ నుో జ్డ అబ, అలాింట భిసఽెలలధే ూల్ అబ నౄభాథరయా
నతౄ ిం ధృింఫయవకి నౄభా సింస ఆ భిస్కె నీ, థరని ాపలయనీై భిఖణించి, భిషెభిించఖలదఽ.

b) భిస్కె ూయౌింగ్ భభిమ “లా ఆఫ్ లార్ె ధృింఫర్ూ”
డేఫేజి సింపలవత [నలై ఉథరహయణలల 1000 కి 7 లాథర 0.007 ] ఔ ఫేలస్క) ఆదరయిం (ని యౄను ింథిసౄ ఽింథి .
ఆ ఆదరభనిై ఫటేి న఼ానేమిం నియృ బింఫడెతేింథి. నౄభా సింస కి ఎలాింట భిస్కె నషిభూ ఉిండదఽ.
యసౄ వింగ జభిగిన అనఽబవిం ఔడర నౄభా సింస భ ిందఽగ ఊళించినటేి జభిగిణే థరనికి నషిిం వఙేచ భిస్కె
అింటృ ఏనై ఉిండదఽ. అలాింట భిల తి 
 లల నౄభా సింస ఔు నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄల నఽించి వఙేచ
న఼ానేమింల య ఫే్ ాభాద ఫలదితేలఔు ూభిౄ నషిభియౘయిం ఙెయౌాించడరనికి సభినుో తేింథి. కనీ యసౄ వింగ
జభిగిన అనఽబవిం నౄభా సింస భ ిందఽగ ఊళించినటలి కఔుిండర ాతి ఔలింగ జభిగిణే ఔలెక్ి ఙేమఫడిన
న఼ానేమింలు ఔా బమ్లు ఙెయౌాించడరనికి సభినుో వర.
నౄభా సింస తనఽ భ ిందఽగ ఊళించిన యషమాయౌై ఎలా నిభేభిించఽఔుింటలింథి?
ఇథి ―లా ఆఫ్ లార్ె ధృింఫర్ూ‖ అధే సాతాిం నైద ఆదరయడెతేింథి. భిస్కెల ూల్ లలైజు నలభిగైకొథీె, యసౄ వింగ
వఙేచ నయౖిల సఖటల భ ిందఽగ అించధర యేలన లాథర ఊళించిన నషిిం సఖటలకి దఖా యగ ఉింటలింథి.
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ఉథరహయణ
ఔ చినై ఉథరహయణ ఙెనులింటే ,
ఔ ధరణిం ఫ భ్ ,ఫ యవసఽ డే సింపలవత ½ గ ఉింటలింథి .కనీ
ధరణేనిై ధరలుఖ యయవా నలైకి ఎఖ యయేలనరడె) టలస్క (యేలేౄ అిందఽలల 2 యయవా ఫ భ్ డెతేిందని ఎలా
ఙెఖలిం?

ఎఖభైలే సిందభౌలు ఎఔుెవ ఉనైరడె ,అయ థరథరర అనింణరనికి కి దఖా యగ ఉనైరడె భాతాఫే
సఖటలన టలస్క యేలన
 ాతి  భౄిండె యయా కీ ఔ యభి ఙపరన ఫ భ్ డెతేింథి.
నౄభా సింస లు తభ సఽలయతుిం కోసిం ఈ సాణరానిై నుటసా
ౄ ,ఔ సభూహింలల నౄభాథరయవా అతదిఔ సింకఔు
ఙేయవఔునైరడే తభుణే ఔ నౄభా సింస యభికి నౄభా అింథిసౄ ఽింథి .అధేఔ విందల యేల ఇళ్ా కి నౄభా ఙేలన నౄభా
సింస కొనిై విందల ఇళ్ా కి భాతాఫే నౄభా ఙేలన నౄభా సింస ఔింటే తఔుెవ దఽష్రపలయనికి లలనవరతేింథి.

భ కాింరలు
ఔ భిస్కె ని నౄభా ఙేమడరనికి షయతేలు
నౄభా సింస యృైర నఽించి చాలేౄ ఔ భిస్కె ని ఎరడె నౄభా ఙేమాయౌ?
నౄభా ఙేమదయౌచిన భిస్కె ని ఖ భిించి ఈ కిింర థి ఫలఔుూలల ఆయవ ఫిహతౄ యఫైన పలవనలు ఉధరైబ
i.

తగినింత నలదె సింకలల అథే యధఫైన ఎక్ూనుో జర్మూనిటల
నయౖియౌై భ ింథే
ఊళించడిం
ా
యధభవరతేింథి. ఇథి లా ఆఫ్ లార్ె ధృింఫర్ూ సాతాింణో యధభవరతేింథి. ఇలా కఔుిండర భ ిందఽగ
ఊళించడిం భాతాిం అయధిం.

ii. భిస్కె థరుభ ఉతనైఫైన నషిిం కచిచతిం (definite) డెనిట్ గనా, ఖణన (measurable) కి
యధభబయలాగనా ఉిండరయౌ. నిజఞనికి అసలు నషిిం యటయౌా ింథర లాథర, ఎింత నషిిం యటయౌా ింథీ అధే
యషమాలు ణెయౌమఔుిండర నషిభియౘయిం నియృ బించడిం ఙరలా ఔషిిం.
iii. భ ిందఽగ ఊళించని లాథర మాదిచిిఔింగ సింబయించిన నయౖిలు జయవఖ ణరయో, జయఖయో ణెయౌమని
సింగటన పయౌతింగ జయవఖ ణరబ. ఆ సింగటన నౄభా ఙేమఫడిన అింశ్ిం అదఽరలల ఉిండదఽ. ఏ నౄభా
సింయ ఔడర నౄభాథరయవ కయలని ఙేలన నయౖినిై ఔవర్ ఙేమదఽ.
iv. కొథిెభింథి నయౖియౌై లువరభికి ించడిం అధే సాతాిం ఔ నిభిెషిఫైన సభమింలల ఔ చినై యూింటజిలల
ఉనై నౄభాథరయవ ఖూ
ర రకి వచిచన నయౖిలనఽ తీయచడరనికి భాతాఫే నిఙేసౄ ఽింథి.
v. ఆభిఔ యౌలబిం: సింబయించఫో బయ నయౖినికి అనఽఖ ణింగ నౄభా ధయ ళెచఽచగ ఉిండరయౌ ; అలా కఔనుో ణే
నౄభా అింథిించడిం ఆభిఔింగ యధిం కదఽ.
vi. నృా క్ నులల఼: చివభికి కింటలాఔుి నృా క్ నులల఼కీ, ధృైతి ఔతకీ యయవదే ింగ ఉిండఔడదఽ.

4. నౄభా కింటలాఔుి
నౄభాలల ధరలలా అింశ్ఫైన కింటలాఔుి అగిరఫింట్థరుభ ాణేఔఫైన భిసఽెలఔు కొింత ధయ లాథర న఼ానేమింగ
నలవఫడే కొింత నతౄ ిం తీసఽఔుింటృ, నౄభా సింస ఆభిఔ సింయక్షణనివుడరనికి అింగీఔభిసౄ ఽింథి. ఈ కింటలాఔుి
ిందిం నౄభా నులల఼ యౄిం తీసఽఔుింటలింథి.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 1
ఈ కిింర థి యనిలల ఏథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ?
I.

అగిై ాభాదిం
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II. థ ింగియౌించఫడిన సయవఔు
III. థ ింఖతనిం
IV. ఒడ తి యఖఫడడిం వలా జభిగిన సయవఔు నషిిం

B. నౄభా కింటలాఔుి – య్ఖల్ దికోెణరలు
1. నౄభా కింటలాఔుికి సింఫిందిించిన య్ఖల్ దికోెణరలు
ఇరడె భనిం నౄభా కింటలాఔుిలల అింతభౌఖఫైన కొనిై భ కఫైన ఼చయా (లక్షణరల) ఖ భిించీ, ఆ తభుత
యదరయణింగ నౄభా కింటలాఔుిలనఽ నుయౌింఙే య్ఖల్ (ధరమయఫైన) లథే రింణరల ఖ భిించీ ణెలుసఽఔుింథరిం.
నౄభా సింస క,ీ నౄభా ఙేమఫడిన వసఽౄవరకీ భధ ఖల కింటలాఔుిలల ఉిండే నౄభాలలని అింరల ఖ భిించి భనిం
ఇింతఔు భ ిందఽ చారిం.
ఔ కింటలాఔుి నుభీిల భధ ధరమయింగ అభలబయ అగిరఫింటల .నౄభా కింటలాఔుిలణో సయౘ పలయతథేశ్ింలల
ఉనై కింటలాఔుిలనీై నుోా యజౄన్సూ ఆఫ్ ఇిండిమన్స కింటలాఔుి మాక్ి, 1872 ాకయిం నడెయౄబ.
2. ఙెలా ుఫలటబయ కింటలాఔుిలల ఉిండే అింరలు
ఔ ఙెలా ుఫలటల అబయ ిందిం యొఔె అింరలు:
a) ాతి నుదన (ఆపర్) భభిమ ఆమోదిం:
యదరయణింగ, ఆపర్ని ాతి నుథిింఙేయభై తమాయవ ఙేయౄ యవ, అలాగై నౄభా ఙేలనయయవ ఆమోథియౄ యవ
b) ాతి పలిం
ాతి పలిం ఔ ిందిం. ఇథి నుభీిల భధ కొనిై యసయ ాయోజధరలు ఉిండేలా చాసఽౄింథి. నౄభా ఙేలన
వకిౄ న఼ానేమిం ఇవుడిం, అలాగై నషిభియౘయ యగెధరనిై నౄభా సింస లు ధృయయేయచడిం అలాింట యసయ
ాయోజనిం ఖల ాతి పలాలా.
c) నుభీిల భధ ిందిం
భౄిండె నుభీిలు ఆ యషమానిై అథే అయ ింలల అింగీఔభిింఙరయౌ
d) నుభీిల యభయ ూిం
ిందింలల ఉిండే భౄిండె నుభీిల ిందింలలకి ాయేయించడరనికి చటి ఫదే ింగ సభయ ఫై ఉిండరయౌ.
ఉథరహయణఔు, ఫైనయా ఔు నౄభా ింథరలలలకి ాయేశ్ిం లాదఽ.
e) ధరమసభ్తిం
ిందర లక్షిం చటి యఫైనథెై ఉిండరయౌ. ఉథరహయణఔు, స్ఖ ల్ు వసఽౄవరలకి ఎలాింట నౄభా లనించదఽ.

భ కిం
i.

నియోింధిం

ఇిందఽలల ధేయూభితఫైన వవయౘభలణో తి ౄ డి ఙేలే ామణరైలు ఉింటలబ.
ii. అనఽచిత ాపలవిం
ఎదఽటయభినలై ఆదితిం ఙెలాబింఙే ఆఫ తన హద థరనీ, శ్కిౄ యభభూలనీ ఉయోగిించి,
ఙేమడరనికీ లాథర అనఽచితఫైన ాయోజనిం ను ిందటలనికి ామతి ైించడిం.
iii. మోసభ
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ాపలయతిం

ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాతి నిధిం థరుభ అతనఽ లాథర ఆఫ నిజభని నఫే్లా ఙేలేిందఽఔు నేాభైనయౄ డె.
అలాింట మోసిం యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔింగ థరచినలటి గనీ లాథర యటకి తర నుాతి నిధిం ఔయౌించి గనీ
ఙేయౄ యవ.
iv. ను యనుటల
ఔ సింగటనకి తీయవ ఇవుడింలల యకానిించడింలల లలిం. ఇథి కింటలాఔుి యషమభ
అవగహనలలనా, కింటలాఔుి ిందింలలనా లలిం తలెణేౄలా ఙేసౄ ఽింథి.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 2
ఔ ఙెలా ుఫలటల అబయ నౄభా కింటలాఔుిలల ఈ కిింర థి యటలల ఏ అింశ్ిం ఉిండఔడదఽ?
I. ాతి నుదన భభిమ ఆమోదిం
II. నియోింధిం
III. ాతి పలిం
IV. చటి ఫదే త
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ఖ భిించిన

C. నౄభా కింటలాఔుి – ాణేఔ లక్షణరలు
భనిం ఇరడె నౄభా కింటలాఔుికి సింఫిందిించి కొనిై ాణేఔఫైన ఼చయా ఖ భిించి చాథరెిం.
1. నషిభియౘయిం (నషి భియౘయిం)
నషి భియౘయిం సాతాిం ధరన్స- లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ నులల఼లఔు వభిౄయౄ బ. అింటే, నషిిం ను ింథిన ఔ నులల఼ హద లు యవ,
ఆ నషిిం ణెచిచనలటి న సింగటన జయఖఔభ ిందఽ ఎలాింట ఆభిఔ లతి లల ఉిండేయభో, అలాింట లతి కై తీలకౄమా లిందఽఔు
అనఽవరగ, అతడికి లాథర ఆఫకి నషిభియౘయిం ఇవుడిం జయవఖ తేింథి. ఆ నౄభా కింటలాఔుి (నౄభా నులల఼
యక్షిం థరుభ) నౄభాథరయవకి ిందింలల ఉనై నషిభియౘయిం త అింతఔింటే ఎఔుెవ నషిభియౘయిం ఇవునని
గయింటీ ఇసఽౄింథి.
ఔ వకిౄ తన ఆసఽౄలనఽ నౄభా ఙేమడిం థరుభ, లాబిం ఖడిింఙరలనీ, యటయౌా న నషిిం ఔింటే ఎఔుెవ
భఫటలికోయలనీ చాడఔడదధేథి నౄభా ణరతి ుఔ అవగహన. నౄభా సింస ఫలదితేడికి సింబయించిన నయౖినికి ఖల
ఆభిఔ యలువని అించధర యేల, థరనికి అనఽఖ ణింగ నషిభియౘయిం ఙెయౌాింఙరయౌ.

ఉథరహయణ
భమ్ నౄభా ఙేమఫడిన యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే తన ఇింటని పరల్ అభ్ింట్కి నౄభా ఙేబింఙరడె. ఆ ఇింటకి
జభిగిన అగిై ాభాదింలల సఽభాయవ యవ. 70000 యలువఖల య భ ్ నషిఫైనుో బింథి. నౄభా ఔింనలనీ అతడికి
యవ. 70000 ఙెయౌాసౄ ఽింథి. నౄభాథరయవ అింత ఔింటే ఎఔుెవ అభ్ింటలని ఔా బిం ఙేమలాడె.
ఇరడ భభో సిందభౌనిై భియౕయౌథరెిం. ఇఔెడ ఆలౄ ని ూభిౄ అభ్ింటల కోసిం నౄభా ఙేమఫడలాదఽ. అరడె ఆ
వకిౄ ఙేబించిన నౄభాకి తఖా నిషతి ౄ లల నషి భియౘయిం అింథిించడిం జయవఖ తేింథి.
యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే ఇలుా యవ. 5 లక్షలకి నౄభా ఙేమఫడిింథి. అగిై ాభాదిం వలా యవ. 60000 నషిిం వలేౄ
అతడె నతౄ ిం అభ్ింటలకి ఔా బిం ఙేమఔడదఽ. ఇింట మజభాని తన ఆలౄ ని సఖిం యలువకై నౄభా ఙేరడె
కఫటి , అతడె నౄభా ఙేలన అభ్ింటలలల కైవలిం 50% [యవ. 30000] భాతాఫే ఔా బిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
థీనిై అిండర్ ఇనాూభౄన్సూ అని ఔడర అింటలయవ.

ఙెయౌాింఙరయౌూన నషి భియౘయిం, ఏ యఔఫైన నౄభా తీసఽఔుధరైయధే అింశ్ిం నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి.
ధరన్స- లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ నులల఼లా ల ఙరలా యకలు ఆలౄ నౄభా, అలాగై ఆభిఔ ఫలధత లణో డీల్ ఙేసౄ ఽింటలబ. యటలల
నషిభియౘయింగ నషినుో బన నతౄ ిం అభ్ింటల నౄభాథరయవకి ఙెయౌాించఫడెతేింథి. అింటే, నషినుో బన లాథర
డేఫేజి అబన ఆలౄ కి ాసౄ ఽత భాభౄెట్ ధయల ాకయిం యలువ తయవఖ దల తీలేల నషినుో బన నతౄ ిం అభ్ింటల
ఇవుడిం.
నషి భియౘయిం ఔట లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ యదరధరలలా లలటల్ ఙేసౄ ఽింథి :





నఖదఽ (కష్) ఙెయౌాింర
డేఫేజి అబన వసఽౄవర భినేయవ ఙేమడిం.
నుో బన లాథర డేఫేజి అబన వసఽౄవరకి ఫదఽలు యేభై వసఽౄవర ఇవుడిం (భినేాస్కఫింట్)
రనభిైభ్ణిం (భౄయి ో భైషన్స, భీఇన్సలేిట్ఫింట్) ఉథరహయణకి, అగిై ాభాదింలల కయౌనుో బన ఇింటని
రనభిైభి్ించడిం
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Diagram 1: నషి భియౘయిం

కనీ, నషిిం జభిగిన సభమింలల కొనిై యకల సఫె క్ి భాటర్ ఖ భిించి భాతాిం అింత ణేయౌగా అించధర యేమడిం
అింత ణేయౌకైనై కదఽ. ఉథరహయణకి, తయతభలుగ ఔుటలింఫ యయసతుింగ వసఽౄనై అరయౄఫైన వసఽౄవరలు,
లాథర అతి  అయవథెైన ఔమాకిండరల యషమింలల గనీ ఔ ధయ నిభేభిించడిం ఎింణో ఔషిఫైన యషమిం. అథేయధింగ
ఫభౄైన్స నౄభా నులల఼లు ఉధరైమింటే, ాించయౄ ింగ తి యవఖ తేనై ఔ ఒడ భధథరభిలల ాభాథరనికి
ఖ భౄైిందింటే ఎింత నషిిం వచిచింథో అించధర యేమడిం ఔషిిం.
అలాింట సిందభౌలలల అగీరడ్స యేల సాతాిం ఉయోగిించఫడెతేింథి. నౄభా సింస , అలాగై నౄభా
ఙేసఽఔునైయయవ నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ యలువ నైద నౄభా కింటలాఔుి థరుభ ఔ అింగీకభనికి వయౄయవ.
ఔయేళ్ నతౄ ిం నషిిం వలేౄ , నౄభా సింస agrees to pay the agreed amount of the నులల఼లల
అింగీఔభిించిన అభ్ింటలని ఙెయౌాించడరనికి రఔుింటలింథి. ఈ యఔఫైన నులల఼ని ―అగీరడ్స యేల నులల఼‖
అింటలయవ.
a) భాభిడి
భాభిడి లాథర సఫా గైషన్సనషి భియౘయ సాణరానిై అనఽసభిసౄ ఽింథి.
భాభిడి అింటే, నౄభా కి సింఫిందిించిన అనిై యకల హఔుెల, భియౖెభల నౄభాథరయవ నఽించి నౄభా
సింస కి ఫథియ్ కవడిం.
అింటే, ఔయేళ్ భూడవ క్షిం (థర్ు నుభీి) నియా క్షిం వలా నౄభాథరయవ ఆలౄ నషినుో బ ఫలధడెతేింటే, ఆ
నయౖినికి నౄభా సింస , నషి భియౘయిం ఙెయౌాించి ఉింటే, అలా నియా క్షిం ఙేలన భూడవ క్షిం నఽించి డేఫేజి
కయవచలు ఔలెక్ి ఙేసఽకోఖయౌగై హఔుె నౄభా సింస కి ఉింటలింథి. అలా వసాలు ఙేలే య భ ్ ఔడర నౄభా
ఔింనలనీ థరుభ ఙెయౌాించఫడు అభ్ింటల వయకై భినేతఫై ఉింటలింథి.
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భ కాింరలు
భాభిడి: నులల఼ హద లు యవకి ఙెయౌాించిన ఔా బిం అభ్ింటా నఽ నియా క్షిం వళించిన నుభీి నఽించి భఫటలిఔుధేిందఽఔు
నౄభా ఔింనలనీ అనఽసభిింఙే యదరధరలలా ఇథి ఔట.
థర్ు నుభీికి ఫదఽలు ణరనఽ ఙెయౌాించిన నౄభా ఔింనలనీకి నౄభాథరయవ థరుభ జభిగిన హఔుెల ఫథియ్ అని ఔడర
భాభిడిగ నియుచిించవచఽచ.

ఉథరహయణ
నేసి ర్ కిరోర్ ఇింట యభానఽ లలెైున్స టలాన్సూ నుో ర్ి సభీుసఽలల యృయాింథి. ఆ వసఽౄవరలు డెైవర్ నియా క్షిం వలా యవ.
45000 కభీదఽ ఙేలే యభానఽ డేఫేజి అబింథి. నౄభా సింస యవ. 30000 భాభిడి వయకై భినేతఫైింథి ఔనఽఔ
నేసి ర్ కిరోర్ కి నౄభా సింస యవ. 30000 ఙెయౌాించిింథి. తభుత ఆ అభ్ింటల లలెైున్స టలాన్సూ నుో ర్ి సభీుసఽ నఽించి
వసాలు ఙేసౄ ఽింథి.

ఉథరహయణఔు, నౄభా ఙేమఫడిన ఔా బిం అభ్ింటల యవ. 45,000/ లల నౄభా సింస యవ. 40,000
నషిభియౘయిం ఇసఽౄింథి. లలెైున్స టలాన్సూ నుో ర్ి సభీుసఽ నఽించి భాతాిం నౄభా సింస యవ. 45,000/వసాలు
ఙేల, నేగియౌన ఫలలెన్సూ అభ్ింటల యవ. 5000 నౄభాథరయవకి ఇవుఫడణరబ.
ఇలా ఙేమడిం వలా నౄభాథరయవ ఔ నయౖినికి భౄిండె యయవా, అింటే, ఔయభి నౄభా ఔింనలనీ నఽించీ, భభోయభి
థర్ు నుభీి నఽించీ నషి భియౘయిం ను ిందఔుిండర సభినుో తేింథి. నషి భియౘయ (ఇిండెనేైటీ) కింటలాఔుిల
యషమింలలధే భాభిడి (సఫోా గైషన్స) తలెతౄ ేతేింథి.

ఉథరహయణ
నేసి ర్ సఽభైష్ ఎబర్ కరష్ లల భయణింఙరడె. అతడి ఔుటలింఫలనికి నౄభా సింస నఽించి యవ. 50 లక్షలు
ఇవువలలన అవసయిం ఉింథి. అలాగై ఎబర్ లెైన్సూ థరుభ యవ. 15 లక్షల నషి భియౘయిం వసఽౄింథి.
b) కింటా ఫూషన్స (కింటా ఫూషన్స )
ధరన్స లెైఫ్ నౄభాకి ఈ సాతాిం వభిౄసౄ ఽింథి. కింటా ఫూషన్స కి నషి భియౘయ (ఇిండెనేైటీ) సాణరానిై
అనఽసభిసౄ ఽింథి. అింటే అయ ఫేనేటింటే, ఔ ాభాదింలల ను ింథిన నయౖినికి ఔయవ ఔట ఔింటే ఎఔుెవ యయవా
లనృే ను ిందఔడదఽ.

నియుచనిం
―కింటా ఫూషన్స ‖ సాతాిం అింటే, ఔయేళ్ భ ింథే నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ ని ఔట ఔింటే ఎఔుెవ నౄభా

ఔింనలనీలఔు నౄభా ఙేలేౄ, ఆ నౄభా సింస లనీై అిందజైలన నతౄ ిం ఔలురఔుింటే, ను ింథిన అసలు
నయౖినిై నేించఔడదఽ.
ఔయేళ్ నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన అనిై సింస ల నఽించి ూభిౄ నౄభా య భ ్ తీసఽఔుింటే,
నౄభాథరయవ నయౖినిైించి ఔడర లాబడినటేి . ఇథి నషి భియౘయ సాణరానిై ఉలా ింఘించినటేా .

ఉథరహయణ
సిందయౌిం 1
నేసి ర్ యౕరనియస్క తన ఇింటనైద భౄిండె నౄభా ఔింనలనీలలా తీసఽఔునై ఔ లైర్ (అగిై ాభాదిం) నులల఼ యవ. 24
లక్షల యలువ ఙేసౄ ఽింథి. అతడె కొెఔె ఔింనలనీకీ యవ.12 లక్షల యలువ ఖల నులల఼ ఙేరడె. అతడి ఇలుా ఔ అగిై
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ాభాదింలల నుక్షిఔింగ థెఫోతి నైరడె, యవ. 6 లక్షల యౄనుమల నషిిం వచిచనటలి అించధర యేమఫడిింథి.
అతడె భౄిండె నౄభా సింస లా ల ాతి  ఔెథరనికీ యవ. 6 లక్షల ఙపరన ఔా బిం ఙేరడె. అతడికి ఆ భౄిండె నౄభా
సింస ల యవ. 6 లక్షల ఙపరన ఙెయౌాించడరనికి రకోలాదఽ.
ా ఔ నియృ మానికి వచిచ, తభలల ాతి  ఔెయౄ 50% నౄభా ఙెయౌాయౄ భనీ, ఆ యధింగ జభిగిన నషిింలల 50%
యళ్ై
అింటే, ాతి  ఔెయౄ యవ.3 లక్షల ఙపరన నౄభాథరయవకి ఙెయౌాింఙరయవ. ఆ యధింగ నౄభా ఙేలన యభికి సింబయించిన
యసౄ యఔ నషిిం ఔింటే ఎఔుెవ య భ ్ ఙెయౌాించినటలి కలాదఽ.
సిందయౌిం 2
భిఱ. X ఔింనలనీ నఽించి యవ. 2, 50,000ణోనా, అలాగై యవ. 1, 50,000 ణో Y ఔింనలనీలలనా తన కోసిం భౄిండె
ఫడిఔాబిం నులల఼లు తీసఽఔుధరైడె. ఔ యది కయణింగ భిఱకి యవ.1,60,000 కయవచ అబింథి. ఈ నషి
భియౘయిం యవ. 1, 60,000 ని భౄిండె ఔింనలనీల ఔ నిషతి ౄ అించధర ాకయిం ఆదరయింగ (rateable
proportion basis) ించఽఔుధరైబ. ఆ యధఫైన ింఔిం ాకయిం
X ఔింనలనీ : 1, 60,000 x2, 50000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యవ. 1, 00.000
Y ఔింనలనీ : 1, 60,000 x 250,000/ (2, 50, 000 + 1, 50, 000) = యవ. 60, 000
2. ఉఫభిరభా లైడ్సూ లాథర అతింత భించి యరుసిం
నభ్కనికీ, అతింత భించి యరుసిం కీ ఙరలా ణేడర ఉింథి.
a) నభ్ఔిం
యణజయఫైన అనిై కింటలాఔుిల లాయథేయలనీై యదరయణింగ నభ్ఔిం నైథే జభిగినుో త ఉింటలబ.
యటలలా ఎఔెడర మోసింగనీ, ఔటింగనీ ఉిండవర. ఈ యధింగ నభ్కనిై ధరమయఫైన డాటీ
నుటించడఫే కఔుిండర, అభ్ఔింథరయవ (అభ్ఔింథరయవ) కొనఽగోలుథరయవ (కొనఽగోలుథరయవ ) కి కింటలాఔుి
ఖ భిించి ఎలాింట సభాఙరయభూ ఫళయా తిం ఙేమఔడదధే నిఫింధన నుటించనవసయిం లాదఽ.
ఇఔెడ “కైయమట్
నుటించఫడిింథి.

ఎింి ర్”

అింటే,

కొనఽగోలుథరయవని

ళెచచభిించడిం

(కొనఽగోలుథరయవ)

యౄలు

కింటలాఔుిలల ఉనై నుభీిలు కింటలాఔుిలల ఉనై యషమిం ఖ భిించీ, అలాగై ఔ నుభీి భభపఔ నుభీిని తర ణోావ
టి ించనింతవయఔ, సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడణరబ. అరడె అవతయౌ నుభీి కింటలాఔుిని
తనించఽఔుధే ఙేలే ారలై ఉిండదఽ.

ఉథరహయణ
నేసి ర్ చిందారలకర్ ఔ TV యౖో యౄింకి యృమా ాడె. అఔెడ ఎధనై ఼చయా ణో ఙరలా ఆఔయిణీమింగ ఉనై TV చారడె.
అిందఽలల ఉనై లేల్ూ యూన్స తనఔునై అనుయఫైన అనఽబవిం ాకయిం ఆ నిభిెషి ఫలాిండె అింత యశ్ుసనీమఫైనథి
కదనీ, అలాగై ఖతింలల ఇతయ ఔషిభయా కి థరని వలా సభసలు వఙరచమని ఔడర అతడికి ణెలుసఽ. కనీ, లేల్ూ ని
తలా కిింర దఽలు ఙేసౄ ఽిందని అతడె ఆ యసౄ యనిై యృలాడిించడె.
అతణృ మోసగడిగ ఆభోణలు ఙేమవఙరచ?

ఔయేళ్ లేల్ూ ఫేన్స ని ఆ ఫలాిండ్స యశ్ుసనీమత ఖ భిించి యవభలు అడిగి ఉింటే, అతడె థరనిై ఙరలా
యశ్ుసనీమఫన
ై దని ఙెనేౄ భిల తి 
 యేయవగ ఉిండేథర?
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b) అతింత భించి యరుసిం
నౄభా కింటలాఔుిలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయింగ ఙేసఽఔుని నడెయౄబ.
ాతి నుదఔుడికి నౄభాకి
సింఫిందిించిన మావతే
ౄ పౌతి ఔయఫైన యషమభింతటనీ, ఆ సభాఙరయిం ణెయౌమని నౄభా సింస లకి
ణెయౌమజైమాయౌ.
ఫటీభిమల్ సభాఙరయభింటే నౄభా సింస లు నియృ బించఽఔుధేిందఽఔు యలుగ ఙేలే సభాఙరయిం:


ా భిస్కెని ల఼ుఔభియౄ యవ.
యళ్ై



అలా అబణే న఼ానేమిం ఏ భైటలలల ఉిండరయౌ? యటకి ఎలాింట నిమభ నిఫింధనలు ఉింటలబ?

అతింత భించి యరుయనికి కి ఈ య్ఖల్ డాటీ ఔ సయుయదరయణఫైన సాతాిం. ఈ డాటీ కైవలిం ానుో జర్కి
ణెయౌలన పౌతి ఔయఫైన (ఫటీభిమల్) యసౄ యలకై కఔ, అతడె ణెలుసఽకోవలలన పౌతి ఔయఫైన యసౄ యలకి
ఔడర వభిౄసౄ ఽింథి.
నెభా ింథరలు (కింటలాఔుిలు) అతదిఔ ఫలధతకి లలఫడి ఉింటలబ. ఇఔ ఇథి నెభా యషమానికి
వఙేచసభికి భించి యరుసింణో ఔడిన ింథరలు అతింత భించి యరుసిం ింథరలు గ భాయణరబ.
"అడిగిధర, అడఖఔనుో బధర, ాతి నుథిసౄ ఽనై భిసఽెకి ఖల అనిై యకల పౌతి ఔ, యషమఖత యసౄ యయ్ై
సుచిిందింగ, కచిచతింగ, యృలాడిించడఫే, "ఉఫభిరభ లైడ్సూ" పలవనగ నియుచిించఫడిింథి.
ఔింన఼ా ట్ డిస్కకోాజర్ (సింూయృ ింగ యృలాడిించడిం) అని థేనిని అనవచఽచ?
చటి ిం అనిై పౌతి ఔ యసౄ యలనఽ ఫళయా తిం ఙేమడిం ఫలధతగ యదిించిింథి.

ఉథరహయణ
i.

నౄభాథరయవ థరుభ యసౄ యల వకీరఔయణ

ఇటీవల కొింతకలింగ ఔ ఎగిెఔటవ్ ళెైర్టని న్సణోనా, సులింగ ఖ ిండెనుో టలణోనా ఫలధడెతేధరైడె.
థరనిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని అతడె ఫడిఔల్ నులల఼ తీసఽకోయలనఽఔుింటలడె. అతడి యసౄ యఔ భిల తి ని
యృలాడిించడె. ఆ యధింగ నౄభా సింస నౄభాథరయవడి ఙేలన యసౄ యలనఽ వకీఔ
ర భిించి ఙేలన ాతి నుదనలనఽ
ల఼ుఔభిించడిం వలా పూల్ అవరతేింథి.

ii. నౄభా సింస థరుభ యసౄ యల వకీరఔయణ

ఔ వకిౄకి ఖ ిండెలల యింధాిం ఉింథి, ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయింలల అతడె ల఼ుఔభిింఙరడె. ఆ యషమిం
నౄభా సింస థరుభ ల఼ుఔభిించఫడిింథి. భ ిందఽ నఽించీ ఉనై యధఽలకి ఔనీసిం 4 ఏళ్ా వయఔ ఔవభైజి
ఉిండదధే యషమిం ానుో జర్ (నౄభా ఙేలే వకిౄ)కి ణెయౌమజైమలాదఽ.
c) పౌతి ఔ ( ఫటీభిమల్ ) యసౄ విం
ఔ భిస్కెని అింగీఔభిించవచచని నియృ బించడింలల ఔ నౄభా ఏజౄింట్ తీయవనీ, అలాగై న఼ానేమిం భైటల, ఇింక
ఇతయ నిమభ నిఫింధనయ్ై ాపలయతిం ఙేలేథి పౌతి ఔ యసౄ వభని నియుచిించఫడిింథి.
అింతఔు భ ిందఽ యృలాడిించని యసౄ విం పౌతి ఔయఫైనథెైధర లాథర ఔ వకిౄఖత కైసఽకి సింఫిందిించిన
భిల తేలనలై ఆదరయడి లాఔనుో బధర, అథి ధరమయనింలల భాతాఫే చివభికి నియృ బింఫడరయౌ. నౄభాథరయవ
భిస్కె ని ాపలయతిం ఙేలే నిజఞలు యృలాడిింఙరయౌ.
నౄభాలల యృలాడిింఙరయౌూన పౌతి ఔ యసౄ యలలా కొనిై యకయౌై ఇఔెడ భియౕయౌథరెిం:
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i.

నిభిెషి భిస్కె కి నుాతి నిధిం ఙేలే యసౄ యలకి యదరయణ యయౄ ల ఔధరై ఎఔుెవగ ాఙరయింలలకి వఙేచయౄబ.
ఉథరహయణలు: ాభాదఔయఫైన కభోా సభ దా భాయా ింలల తీలకౄళ్ాఫడెణోింథి; అధరభోగనికి
సింఫిందిించిన ఖత చభితా

ii. అనిై నౄభా సింస ల నఽించీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులల఼లనీ, యట ాసౄ ఽత లతి ని తీసఽకోవడిం జభిగిింథి
iii. నౄభా ానుో జల్ నూయిం లాథర అనా కైషన్స లలని ాశ్ైలనీై ఫటీభిమల్
కోసిం భిఖణనలలకి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎిందఽఔింటే ఇయ నౄభా యషమింలల యయధ యకల దికోెణరలఔు, భిస్కె ఎక్ూనుో జర్కీ
సింఫిందిించి ఉింటలబ. యటకి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ. అనిై యదరలా నిింఫడరయౌ.
కిింర ద పౌతి ఔ యసౄ యల (ఫటీభిమల్ నూక్ి్) ఔు కొనిై ఉథరహయణలు ఇవుఫడెతేధరైబ.:

ఉథరహయణ
i.

లైర్ ఇనాూభౄన్సూ (అగిై ాభాదిం నౄభా)




బవన నిభ్ణిం
ఆఔునలనీూ (ఉనైఙోటల, అింటే కభలమిం, నియసిం, యౖప్, గిడుింగి, ఫేనినూఔచర్ మూనిట్
నదలెైనయ)
నిలు ఙేలన /తమాయవ ఙేమఫడు , అింటే, ాభాథేతయ, ాభాదఔయ, అదనర ాభాదఔయ వసఽౄవరల
సుపలవిం నదలెైనయ

ii. ఫభౄైన్స నౄభా



నుకిింగ్ యదరనిం, అింటే, ఔ గోధృ సించి లాథర భౄిండె గోధృ సించఽలు, కొతౄ డా భ ్లలా లాథర లలఔిండ్స
యౘిండ్స డా భ ్లలాధన, నదలెైనయ.
వసఽౄవరల సుపలవిం ( ఉథర. మింతా యభాగిర కొతౄ థెైధర లాథర లలఔిండ్స యౘిండ్స అబధర)

iii. మోటర్ నౄభా






ఔనృక్ ఇింజన్స యభయ ూిం (నలైయేట్ కయవ)
తమాభీ సింవతూయిం
ఔ టా క్ (టనఽైలు) యహఔ యభయ ూిం
యహధరనిై ఉయోగిింఙే ఉథేెశ్ిం
థరనిై ఉయోగిింఙే పౌగోయఔ నుాింతిం

iv. వకిౄఖత మాకిూడెింట్ నౄభా





ఙేసౄ ఽనై వితి ౄ యొఔె అసలు సుపలవిం
వమసఽ
ను డవర , ఫయవవర
అింఖ యృైఔలాలు నదలెైనయ

v. ఆభోఖ నౄభా


ఆభైషనఽా ఏయృైధర జభిగమా



ఔయేళ్ భధఽఫేహిం లాఔ ళెైభౄినిన్స ఉధరైమా

vi. జనయల్ నౄభా
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ఖతింలల ఏ నౄభా సింస లెైధర ానుో జయౌై తి యసెభిింఙరమా లాథర అదనర న఼ానేమిం యదిింఙరమా, లాథర
కైనిూల్ ఙేమఫడిింథర, లాథర నులల఼ని భౄనా ఙేమడరనికి తి యసెభిింఙరమా
ఖతింలల ానుో జర్ థరుభ బభిించఫడిన నయౖిలు

భ కాింరలు
యృలాడి ఙేమనవసయిం లాని యసౄ యలు [నౄభా సింస థరుభ ాయైించఫడఔనుో ణే]
అలాగై నౄభా ఏజౄింటా థరుభ ఎింకౄైుభీ ఙేమఫడఔనుో ణే భాతాిం, ానుో జయవ ఈ కిింర థి యసౄ యలనఽ యృలాడిించనవసయిం
లాదఽ:
భిస్కెని తగిాించడరనికి అభలు ఙేలన చయలు
ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మింతాిం అఔెడే ఉిండడిం.
ii. నౄభాథరయవకి ణెయౌలన నిజఞలు
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄ నుో టలణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల఼ తీసఽఔుధే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాింట సిందయౌింలల అతడినలై యసౄ విం యృలాడిించలాదని ఆభోణ యేమడిం
జయఖదఽ.

i.

iii. కొథిెగ తయెఫదే ఫైన శ్రదేణో ఔనఽకోెఖయౌగిన, ఏ యధింగధృైధర ఫమటకి ణెయౌలనుో బయ యసౄ యలలల ాతి 
చినై అింరనీై థరచఔుిండర ఙెడిం అవసయిం. నౄభా ఏజౄింటల
ా ఆ యషమాల ఖ భిించి తభుత
ఎరడెైధర సభాఙరయిం కవలలవలేౄ , అడగలని ఖ యవౄించఽకోయయౌ.
iv. ధరమయఫైన యషమాలు: ాతి  ఔెయౄ బూధరమిం ఖ భిించి ణెలుసఽకోవలలన అవసయిం ఉింథి.
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేటరడె భ నిూల్ సాణరాలు
v. నౄభా సింస ఆసకిౄ చానించని [లాథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయిం లాదని
ణొలగిింఙేలింథో ] అింరలు. యటని చానించి నౄభా సింస ఆ సభాదరధరలు అసింూభిౄగ ఉధరైమింటృ
తన ఫలధతని తనించఽకోలాదఽ (డిస్కఔా బమ్ఙేమలాదఽ).
vi. ఔనినలటిఖయౌగై అవకశ్ిం ఉనై యసౄ యలు: ఉథర. ఔ నౄభా ఔింనలనీ తయపరన నులల఼ తీసఽఔుధే భ ిందఽ
యృైద భీక్షలల పలఖింగ ఔ ఫడిఔల్ ఎగెనేనర్నౄన఼ (BP) ఙెక్ ఙేయౄ డె.
d) ధరన్స-లెైఫ్ నౄభాలల డిస్కకోాజర్(యృలాడిింఙరయౌూన) డాటీ (ఔయౄ విం)
ధరన్స-లెైఫ్ నౄభాలల, ఏయృైధర భాయవయౌై ణెయౌమజైమాలా లాథర అధే యషమిం కింటలాఔుి సాచిసఽౄింథి.
భిసఽెని ాపలయతిం ఙేలేలా భూల ిందిం (భిజినల్కింటలాఔుి)లల భభో యధింగ భాయచఫడిణే, అడె
థరనిై యృలాడి ఙేమాయౌూన ఔయౄ విం ఖ భిించిన ాయౄ వన వసఽౄింథి. కింటలాఔుి భ గిలనుో బనరడె పౌతి ఔ
యసౄ యలనఽ యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత ఔడర భ గిలనుో తేింథి. నులల఼ భౄనఽవల్ సభమింలల భిసఽెలల
ఎలాింట భాయబధర తలెతి ౄణే, భయా ఆ డాటీ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
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థరహయణ
ఔ ఇింట మజభాని తన బవధరనీై, అిందఽలల ఉిండే వసఽౄ యభాగిరనీ నౄభా ఙేబింఙరడె.
అతడె ఔ యయింనుటల లలలవర నైద యృమా ాడె – యసౄ యలలా ఎలాింట పౌతి ఔయఫైన (ఫటీభిమల్) భాయౄ లాదఽ.
కనీ అతడె ఆ బవింతి  నైద భభో ఫ్ోా యవ యేల, ఫూటీ నుయా ర్ నుాయింనలేౄ , అథి భిలెి భాయచఖయౌగై
యసౄ వింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి.
e) నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడిం
ఇరడె భనిం అనుయఫైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిల త
 ేయౌై ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. అలాింట
ఉలా ింగన ధరన్స- డిస్కకోాజర్ లాథర తర సాచన లలా థేని థరుభధృైధర జయఖవచఽచ.
i.

ధరన్స- డిస్కకోాజర్




యదరయణింగ, నౄభా ఔింనలనీ ఎలాింట ాణేఔఫైన ఎింకౄైుభీ ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙేలన వకిౄ పౌతి ఔ
యసౄ యల ఖ భిించి భ్నింగ ఉింటే,
నౄభా ఔింనలనీ అడిగై ాశ్ైలకి తనించఽఔుధే యధింగ ఙెనే సభాదరధరలు
యృలాడి ఙేలన సణరలు నియా క్షింగ ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔింగ ఙేమఔనుో బధర] లాథర
ానుో జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌతి ఔ యసౄ వింగ తయౌచి ఉిండఔనుో బధర. అలాింట కైసఽలల అమణే అతడె
అభామఔునిగధే పలయించఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుిండర థరలేౄ , అథి
ఉథేెశ్ూయుఔింగ థరచినటేి భిఖణించఫడెతేింథి. అతడె మోసిం ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని
పలయించఫడెతేింథి.

ii. తర సాచన
ఔ ఇనాూభౄన్సూ కింటలాఔుి ఖ భిించి సింపలఱసౄ ఽనై సభమింలల ఙేలే ావచధరనిై (లేిట్ ఫింట్) నుాతి నిధిం
అింటలయవ. అథి ఔ కచిచతఫైన సత ావచనిం లాథర యశ్ుసనీమఫైన ఔథనిం, ఉథేెశ్ిం లాథర అించధరగ
పలయించఫడెతేింథి.
అథి సతఫైణే, అథి నుాభాణఔింగ ఔడర యసౄ వభని నియౄనతిం కయయౌ.
అథే ఔ యరుసిం లాథర ఔ అించధర అబనరడె, అథి భించి యరుసిం నఽించి ఉదౌయించి ఉిండరయౌ.
తర సాచన భౄిండె యకలుగ ఉింటలింథి:


అభామఔింగ ఙేలే తర సాచన అనియచతఫైన లేిట్ఫింటా ణో ఔడి ఉింటలింథి. అయ మోసిం ఙేలే
ఉథేెశ్ింణో ఙెనే భాటలు కవర. అరడరడా భాతాఫే ధాభనునిం ఙేసౄ ా, థరనిై ఔ
అలయటలగ ఙేమని ఔ వకిౄ, తనఔునై అలయటలకి భిసఽెణో ఏథెైధర సింఫింధిం ఉింటలింథేమో
ణెయౌమఔ, ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయింలల ఆ యషమిం ాయౄ యించఔనుో వచఽచ.



మోసూభితఫైన తర సాచన అింటే, నౄభా ఔింనలనీని మోసిం ఙేలేిందఽఔు ఙేలే ఉథేెశ్ింణో,
సతిం టా నియా క్ష దో యణ వళసా
ౄ ఙెనే అఫదే ర లేిట్ ఫింటల
ా . ఉథర. ఔ ఙెబన్స యో ్ఔర్ తనఽ
నియింతయిం ధాభనునిం ఙేసౄ ాధే ఉింటలనధే సతిం ఙెఔనుో వడిం.

మోసిం ఙేమడరనికి, కయలని నిజిం థరలేౄ , అింటే, మోసూభితఫైన ఔథధరలు, యసౄ యనిై వకీరఔభిించి ఙెనే
తర ఔథధరల వలా యదరయణింగ ఔ ఇనాూభౄన్సూ కింటలాఔుి, య్ఖల్ గ నికి భఔుిండర నుో తేింథి. అలాింట
సిందభౌలలా, అనుయఫైన నభ్ఔిం ణో ఙేలే కింటలాఔుి ధరమఫదే ింగ యగినుో తేింథి.
ఉథర. ఔ నేభౄింట్ తన నృడు కి నూనేయ్ ఫ్ోా టర్ నులల఼ని ఔవర్ ఙేసౄ ఽనై సభమింలల, ఆ నృడు కి ఖ ిండెలల
యింధాిం సభస ఉనైటలి ణెయౌమఔ నుో వచఽచ. కనీ అతడికి మోసిం ఙేలే ఉథేెశ్ిం లాదఽ.
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3. నౄభా ఙేమడరనికి ఆసకిౄథరమఔఫైన అింశ్ిం
ాతి  ఇనాూభౄన్సూ కింటలాఔుికీ ఇనాూభౄన్సూ ఙేమడరనికి ధరమయఫైన అయోత, అింటే ‗నౄభా ఙేమడరనికి
ఆసకిౄథరమఔఫైన అింశ్ిం‘ ఉిండరయౌ. జూదర అగిరఫింట్ కీ, ఇనాూభౄన్సూ కీ ఖల పేదఫేనేట చాథరెిం.
a) జూదిం - ఇనాూభౄన్సూ
నేకటధే తీసఽఔుింటే, ఔయవ గౄలుయౄయవ, ఔయవ ఒడినుో ణరయవ. ఔ భనిఱ ింథెిం ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ
గౄలుర, ఒటభ లు సింబయసఽౄధరైబ. కనీ ఔ వకిౄ ఆడే ఆట పయౌతిం ఏథెైధర, అింటే ఆ ఆటణో ఎలాింట
సింఫింధభూ లాఔనుో ణే, అతడె గౄయౌచి ఉిండవచఽచ ఔడర.
ింథెిం ఔటి డిం లాథర, జూదభాడడిం కోయవిలల అభలబయ అింశ్ిం కదఽ. అలాింట కింటలాఔుిలెైయృైధర
ధరమయయవదే ఫైన అింరలుగ భిఖణించఫడణరబ. అలాింట లతి లల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇింటని ింథెింలల
నలడిణే, అతడె నేకటలల ఒడినుో ణే, అవతయౌ నుభీి తన ాయోజధరలు దకిెించఽకోవడిం కోసిం కోయవిని
ఆశ్రబించలాదఽ.
ఇరడె ఔ ఇింట ఖ భిించీ, అథి కయౌనుో బన సింగటన ఖ భిించీ చాథరెిం. ఇింటని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన
ఇింటకి సింఫిందిించి ఔ ధరమయఫైన సింఫింధిం ఉిందింటే అథి – కైవలిం ఇలాా . అతడె ఆ ఇింటకి
మజభాని, అథి నషినుో బధర, నుడెైనుో బధర అతడె ఆభిఔయింగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన
సింఫింధిం సయుసుతింతాఫైనథి. థరనికి అగిై ాభాదిం జయఖడిం, జయఖఔనుో వడింణో సింఫింధిం లాదఽ. ఆ
సింఫింధిం (భిలాషన్స ఱప్) వలా ధే అతడె నషినుో వడిం జభిగిింథి. ఆ సింగటన [అగిై ాభాదిం లాథర
థ ింఖతనిం] వలా ఇనాూభౄన్సూ వసఽౄింథర భథర అధే అింశ్ింణో జభిగై నయౖినికి సింఫింధిం ఉిండదఽ.
ఔయవ గౄయౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉిండే నేకటలాగ కఔుిండర,
ఉింటలింథి – అథి ఇింట మజభానికి నషిిం.

అగిై ాభాదిం వలా ఔటే పయౌతిం

జభిగిన నయౖినికి ఏథో యధింగ నషిభియౘయిం ఇవువసఽౄింథేమో నిభేభిించఽకోవడరనికి మజభాని ఇనాూభౄన్సూ
ఔింనలనీకి యృమౄ ాడె.
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుాగనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అవరతేింథి. నౄభా
ాయోజధరింశ్ిం అలౄ తుింలల ఉింటేధే, ఔ ఇనాూభౄన్సూ కింటలాఔుి ఙెలా ుఫలటల అవరతేింథి. థరనికి
ధరమయఫైన అింరలు ఔడర అభలలా ఉింటలబ.

భ కాింరలు
నౄభా ాయోజనింలల భూడె భ కఫైన అింరలు :
1. నౄభా ఙేమఫడడరనికి అయోఫైన ఆలౄ , హఔుె, వడీు, జీయతిం లాథర టషిఫైన ఫలధణరమ తఫైన వసఽౄయృై
ఉిండరయౌ.
2. అలాింట అయోఫైన ఆలౄ , హఔుె, వడీు, జీయతిం లాథర టషిఫైన ఫలధణరమ తఫైన వసఽౄవరధే ఇనాూభౄన్సూ
కి సింఫిందిించిన యషమింగ తీసఽఔుింటలయవ.
3. నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన ఆలౄ , హఔుె, వడీు, జీయతిం లాథర ఋణరల నఽించి లేుచికి
సింఫిందిించిన బదాణర ాయోజధరనికి ఔ ధరమఫదే ఫైన సింఫింధిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ. అథే యధింగ, అతడె
యటవలా నషిిం, డేఫేజి, గమిం లాథర, అర ఙేమడిం వింట యట వలా వఙేచ ఆభిఔ నయౖినికి ఔడర తధే
ఫలధత వళింఙరయౌ.
\

ఉథరహయణ
సిందయౌిం 1
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నేసి ర్ చిందారలకర్ కి ఔ ఇలుా ఉింథి. అతడె థరని నైద యవ. 15 లక్షల యౄనుమలు ఫలింఔు నఽించి యవణిం
తీసఽఔుధరైడె.
అతడె ఆ ఇింటకి నౄభా ఙేమదలుచఔుింటే, నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర థరనికి ఉింథర?
ఫలింఔుకి ఇింట యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర ఉింథర?
అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిించిన సభాఙరయిం ఏనేట?
సిందయౌిం 2
నేసి ర్ యౕరనియసన్స కి పలయ, ఇదె యవ నలాలు, విదఽేలెైన తయౌా దిండెాల ఉధరైయవ.
యయవ ఆభోఖింగ ఉిండడరనికి సింఫిందిించి నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర అతడికి ఉింథర?
యభిలల ఎవభిధృైధర ఆసఽతి ాలల ఙేభచయౌూ ఉింటే, అతడె ఆభిఔింగ ఏఫైధర నషినుో ణరడె?
అతడి ఇతయవల నలాలు ఎలాింటయయవ? యళ్ా కి నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫైధర ఉింథర?
ఇఔెడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా కింటలాఔుి యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిించి ణెలుసఽకోవడిం అవసయిం.
నౄభా యషమిం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సింఫింధఫైనథి. థరని సహజింగ ఉిండరయౌూన యలువ థరనికి
ఉింటలింథి.
కనీ నౄభా కింటలాఔుికి ఉిండే యషమిం, నౄభా ఙేమఫడిన ఆభిఔ అింశ్ిం ఆ ఆలౄ లలధే ఉింటలింథి. ract on
the other hand is the insured‘s లైధరనిి మల్ interest in that property. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ
ఆలౄ ని నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫైన హఔుెని ఔయౌగి ఉిండరయౌ. ఇనాూభౄన్సూ నులల఼ థరని అతింత
నిఫదే ఫైన అభలలా (in the strictest sense) కైవలిం ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఆలౄ టా
ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసౄ ఽింథి.

ఉథరహయణ
నేసి ర్ చిందారలకర్ తన ఇింటని తనకా నలటి (భాభిిగైజి లలనఽ) ఫలింఔు నఽించి యవ. 15 లక్షలు తీసఽఔుధరైడె.
అతడె ఫలింఔుకి తి భిగి 12 లక్షల యౄనుమలు ఔటలిడె. ఇింక నేగియౌన అభ్ింటల భూడె లక్షలకీ థరనికి
డరయౌూన ఫలింఔు వడీు భాతాఫే డెతేింథి.

ఫలింఔు ఔడర ఆ యధింగ ఙెయౌాించని ఫలలెన్సూ అభ్ింటల కోసిం ఇింట నైద ఆభిఔింగ ఆసకిౄ ఔయౌగి
ఉింటలింథి. నులల఼లల సహ-నౄభాథరయవ (కో-ఇనాూర్ు ) గ ఙేమడిం జయవఖ తేింథి.
ఔయేళ్ ఎవభౄైధర తభ ఆలౄ కి కయలని నిర నలటి , ఆ నులల఼ కిింద నయౖియౌై ఔా బమ్ూ ఙేలేౄ, అలాింట
ఔా బమ్ూ సషిింగ మోసూభితఫైనయ, ధరమయింగ యటని తి యసెభిించవచఽచ ఔడర.
b) నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అఔెడెనైరడె
అగిై ాభాదిం, మాకిూడెింటల, ఆభోఖిం, టలాయృల్ ఇనాూభౄన్సూ యషమాలలా నౄభా ఙేమఖల అింశ్ిం నులల఼
సభమింలలనా, నషిఫైన సభమింలలనా ఎదఽయవగ ఔనఫడడిం అవసయిం.
ళెల్ౄ భభిమ యూనల్ మాకిూడెింట్ నౄభా యషమాలలా అబణే, ానుో జయవ వకిౄఖతింగనా, ఔుటలింఫలనికీ
ఔడర నౄభా ఙేమవచఽచ. ఎిందఽఔింటే, ఔుటలింఫిం మాకిూడెింట్ నులబధర, యౘలటల్లల ఉించవలల
వచిచధర అతడె / ఆఫ ఆభిఔింగ నషినుో ణరయవ. అథే ఫభౄైన్స కభోా నౄభా అబణే నౄభా ాయోజధరింశ్ిం నషిిం
యటయౌా న తభుణే అవసయభవరతేింథి.
4. దఖా భి కయణిం
ధరన్స-లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ నౄభాలల నుటించఫడే సాణరాలలా అనిైటలలకీ చివభి సాతాిం, దఖా భి కయణిం.
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ధరన్స-లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూలల కింటలాఔుి నులల఼లల నేభపెనై ాభాథరల వలా నయౖిలు యటయౌా ణేధే నౄభా ఙేమఫడిన
నషి భియౘయిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి. ఏ ఔా బమ్ యషమింలలధృైధర యటయౌా న నయౖినికి లాథర డేఫేజికి అసలు కయణఫేనేట
నియృ బించడఫే నుాథనేఔ చయగ పలయించడిం జయవఖ తేింథి.
దఖా భి కయణ సాతాిం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫైనథి. ఇథి నషిిం లాథర డేఫేజి ఎలా సింబయించిింథో చాడరయౌ. ఆ
యధింగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలాకి వసఽౄింథో భథో నిభేభిించఽకోయయౌ.
ఈ నిమభిం ాకయిం, నౄభా సింస అతింత ాదరనఫైన, సభోుతెిషిఫైన కయణిం కోసిం చాసఽౄింథి. ఏ సింగటన
తభుత ఆ నషిిం సింబయించిింథో , అింటే ఆ నషిిం ఏ కయణిం వలా జభిగిింథో , ఆ ఔె అింతి భ కయణిం వయకై
భినేతిం కఔ నషిిం సింబయలాా లా ఙేలన నతౄ ిం సింగటనల యింయ కోసిం యృతేఔుతేింథి.
దఽయదిషివరత
ౄ నషిిం సింబయింఙరఔ, కయణరలు యృతఔఫో ణే, అవనీై వయసనలటి ఔ గపలుసఽఔటలిగ జభిగిన కొనిై
సింగటనయౌై చానయౄ బ. అవనీై జయఖడిం వలాా అింతి భింగ నషిిం యటలాా లా ఙేలన ఆ దఽయదిషిఔయఫైన
సింగటన జభిగి ఉింటలింథి. కఫటి , కొనిైయయవా దఖా భి కయణరనిై యృతఔఫో వడిం అయధింగ ఉింటలింథి.
ఉథరహయణఔు, ఔ అగిై ాభాదిం వలా నీళ్ా నలైర గియౌింథి. నీళ్ా వలాా ఆ నలైర గిలెైధర, అగిై ాభాదఫే ఆ
సింగటనఔు దఖా య కయణింగ భిఖణించఫడెతేింథి.

నియుచనిం
దఖా భి కయణిం గప చఽయవగా, ాపలవవింతఫన
ై కయణింగ నియుచిింఫడిింథి. ఎిందఽఔింటే అింతి భ
పయౌతిం ఙేయడరనికి అథి అధేకధేఔ సింగటనయౌై యింయగ తీలకళ్
ౄ ౄ ైింథి. అలా యృళ్ాడింలల ఏ ఔె
సింగటనకీ థరనింతట అథి యడిగ, ఔ కొతౄ కయణింగ ఙపచఽచఔుని వచిచ, నదలవడరనికీ,
కొనయఖడరనికీ తగినింత ఫలిం ఉిండదఽ.
దఖా య కయణిం సాతాిం అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి ఈ కిింర థి భిల త
 ేయౌై ఖభనిించిండి:

ఉథరహయణ
సిందయౌిం 1
అజయ కయవ థ ింగియౌించఫడిింథి. భౄిండె భోజల తభుత నుో య్సఽలు థరనిైడేఫేజి అబన ఔిండిషన్సలల ఔనినలటి లయవ.
థ ింఖ ఆ కయవని ఙెటి లఔు ఢీ కొటలిడని భిరోధనలల ణేయౌింథి. అజయ ఆ కయవకి అబన డేఫేజిల కోసిం నౄభా
ఔింనలనీకి ఔా బిం ఙేమలాఔనుో మాడె. ఆ కయవ „థ ింగియౌింఫడిన‟ కయణింగ డేఫేజి అబింథి. ఇనాూభౄనఽూ
నులల఼లల „థ ింఖతనిం‟ ఔ ాభాద (నలభిల్) కయణింగ ఙేయచఫడలాదఽ. అిందఽకై నౄభా ఔింనలనీ అతని ఔా బమ్
ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.
సిందయౌిం 2
నేసి ర్ నింట ఖ యరర యుభీ ఙేసౄ ఽింటే కిింర ద డరుడె, కలు యభిగిింథి, యౘలటల్కి యృళ్ాఔ భ ిందఽ ఙరలా లేర
తడిగ ఉనై ధేల నైద డి ఉధరైడె. ఆ ధేలింణర తడిగ ఉనై కయణింగ అతడికి జుయిం వచిచింథి. అథి
నమోనిమాకి థరభి తీలింథి. చివభికి ఆ కయణిం వలా అతడె చనినుో మాడె. అతడె చనినుో వడరనికి నఽమోనిమా
తక్షణ కయణింగ ఉధరై నిజఞనికి అతడె కిింర దడినుో వడభధే సింగటన దఖా భి కయణిం అవరతేింథి. థీనికి
వకిౄఖత మాకిూడెింట్ నౄభా లల పలఖింగ ఈ ఔా బమ్ని రఔుింటలయవ.
అగిై ాభాదిం కయణింగ నౄభాథరయవ కొనిై యకలుగ నషినుో ణరడె. కని అలా నషినుో వడరనికి కయణిం అగిై
ాభాదఫే అవరతేింథి. కఫటి , అలాింట నయౖిలు దఖా భి కయణిం వలా ను ింథరడని ఙెడరనికి లాదఽ.
యవయౘభిఔింగ చాలేౄ , అలాింట నయౖిలకి అగిై ాభాదిం నౄభా నులల఼ల యౄింలల యనుయిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
అలాింట నయౖిలఔు ఉథరహయణ నయౖిలు –
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భింటయౌై ఆయడరనికి ఉయోగిించిన నీట వలా ఆలౄ నషిిం సింబయలేౄ
అగిైభాఔ లఫోింథి భింటయౌై ఆభైిందఽఔు ఔయౄ వ నియుహణలల ఉిండగ, యభి నఽల వలా ఆలౄ నషిిం
సింబయలేౄ
భింటలలా ఉనై ఔ బవనిం నఽించి భభో బవధరనికి ఆలౄ తయయౌసా
ౄ ఉిండగ ఆలౄ నషిిం సింబయలేౄ

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 3
నేసి ర్ నింట కి ఖ యరరయుభీ ఙేసౄ ఽిండగ, తడి ధేల నైద డడిం వలా నఽమోనిమా వచిచింథి.
నఽమోనిమాబయ నేసి ర్ నింట భయణరనికి కయణఫైింథి. ఇిందఽలల దఖా భి కయణఫేథి ?
I. నఽమోనిమా
II. ఖ యరభ
III. ఖ యరర యుభీ ాభాదిం
IV. దఽయదిషిిం
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ఆ

యభింశ్ిం
a) నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ అింరలు ఉింటలబ (ఆలౄ , భిస్కె, భిస్కె ూయౌింగ్ భభిమ నౄభా కింటలాఔుి).
b) తన మజభానికి కొింత లాబిం, ఆభిఔయఫైన యలువ ణెచిచనలటేిథరనిై ఆలౄ అింటలయవ.
c) నషినుో బయ అవకరనికి నుాతి నిధిం వళింఙేథి భిస్కె.
d) నషిిం సింపలవతని తీవాతయిం ఙేలే లతి  లాథర లతేలు లాథర నషి తీవాతని ాభాథరలుగ

నేభపెనవచఽచ.

e) నౄభాని యధభబయ నిగ ఙేలన ఖణత సాతాిం భిస్కె ూయౌింగ్ సాతాింగ నలవఫడెణోింథి.
f) ఙెలా ుఫలటబయ కింటలాఔుి అింరలలా ాతి నుదన భభిమ ఆమోదిం, నియోింధిం, ాతి పలిం, చటి ఫదే త, నుభీిల
యభయ ూిం, నుభీిల భధ సభ్తి  ఔడర ఉధరైబ.
g) ఊళించలాని సింగటన జయఖడిం వలా సింబయించిన నషిిం ఎింతఫేయఔు ఉింథో , అింత నషిభియౘయభూ
నౄభాథరయవకి అింథిించడిం జయవఖ తేిందని యౘనై ఇవుఫడెతేింథి.
h) భాభిడి (సఫా గైషన్స), నౄభాకి సింఫిందిించిన అనిై యకల హఔుెల, భియౖెభల నౄభా అింరలఔు
అనఽఖ ణింగ, నౄభాథరయవ నఽించి నౄభా సింస కి ఫథియ్ కవడిం.
i)

కింటా ఫూషన్స సాతాిం అింటే, కై ఆలౄ ని ఔట ఔింటే ఎఔుెవ నౄభా ఔింనలనీలఔు నౄభా ఙేలనరడె, నషి
భియౘయిం ఇయుయౌూనరడె ఆ నౄభా సింస లనీై ఔయౌల, ఫలదితేడికి వచిచన నయౖినికి నేించిన య భ ్
ఇవుఔడదఽ.

j)

నౄభా కింటలాఔుిలనీై ఉఫభిరభా లైడ్సూ సాణరానిై అనఽసభిించి నిఙేయౄ బ (కచిచతఫైన భించి నభ్ఔిం).

k) ాతి  నౄభా కింటలాఔుికీ ‗నౄభా ఙేమదగిన ఆఔయిణ‘ తనిసభిగ ఉిండరయౌూన అింశ్ిం. అథి నౄభాకి
భ ిందఽగ కయయౌూన ధరమయఫైన అింశ్ింగ ఔడర.
l)

దఖా భి కయణిం నౄభాలల ఔ కీలఔ సాతాిం. అసలు నషిిం లాథర డేఫేజి ఎలా జభిగిింథర, అలాగై అథి నిజఞనికి
నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరనికి సింఫిందిింఙే జభిగిింథర అధే అింరలణో ఇథి భ డిడి ఉింటలింథి.
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కీలఔ శ్ఫలెలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ఆలౄ
భిస్కె
యృైభీతిం (హజఞర్ు )
భిస్కె ూయౌింగ్
ఆపర్ భభిమ సభ్తి 
ధరమయఫైన భియౕలన
ఏకననుామిం
భిూయృ యరుసింణో (ఉఫభిరభ లైడ్సూ)
పౌతి ఔ యసౄ యలు (ఫటీభిమల్ facts)
నౄభా వసఽౄవర
భాభిడి
సహకయిం (కింటా ఫూషన్స)
దఖా భి కయణిం
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
థ ింగియౌించిన సయవఔు ధరమయఫైన సాణరానిై ఉలా ింఘింసఽౄింథి ఔనఽఔ అథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ింథరనికి నియోింధిం ఙెలా ుఫలటబయ అింశ్ిం కదఽ.
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం III.

ఖ యరర యుభీ మాకిూడెింట్ యషమాలఔు చలనిం ఔయౌించిింథి. పయౌతింగ అనఽకోఔుిండర నేసి ర్ నింట
భయణిం సింబయించిింథి. ఇథి దఖా భి కయణిం.

ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ధృైతి ఔ యృైభీతిం (మోయల్ హజఞర్ు ) అింటే :
I. ఔ వకిౄ కైయఔిర్లల నిజఞబతీ లాథర నుో వడిం
II. ఔ వకిౄలల ఉిండే నిజఞబతీ భభిమ యలువలు
III. దరభి్ఔ యరుయల భిస్కె
IV. నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ యృైభీతిం
ాశ్ై 2
భిస్కె ణెయౌమజైసౄ ఽింథి:
I. ణెయౌమనియట వలా బమిం
II. నషినుో బయ అవకశ్ిం
III. నృా క్ ాథేశ్ింలల చికఔులు
IV. యృైభీతిం
ాశ్ై 3
______________ అింటే ఔ వకిౄ యయధ యకల ఆసఽౄలలా నలటి లఫడి నలటిడిం.
I.
II.
III.
IV.

ూయౌింగ్
యృైయధిం
జూదిం
డెైననేక్ భిస్కె

ాశ్ై 4
_____________ ఆలౄ కి ఔ ఉథరహయణ కదఽ.
I. ఇలుా
II. ఎిండ
III. నుాింట్, ఫఱనభీ
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IV. మోటర్ కయవ
ాశ్ై 5
______________ భిస్కెకి ఉథరహయణ కదఽ.
I. మాకిూడెింట్ వలా కయవకి డేఫేజి
II. వయిరనీట వలా కభోాకి డేఫేజి
III. ఫలగ యడినిందఽవలా కయవ టైయవకి డేఫేజి
IV. అగిై ాభాదిం వలా ఆలౄ కి డేఫేజి
ాశ్ై 6
బూఔింనునికి ఔ ఉథరహయణ :
I. యతెయ భిస్కె
II. శ్కిౄవింతఫైన భిస్కె
III. ఉనుింత భిస్కె
IV. లలఔులాటవ్ భిస్కె
ాశ్ై 7
ఈ లేిట్ఫింట్ తభెనికి సభినుో బయ జయఫ ని ఎించఽకోిండి
లేిట్ఫింట్: నౄభా ఆలౄ ని నషినుో ఔుిండరనా, లాథర డేఫేజి కఔుిండరనా కనుడలాదఽ.
I. ర
II. తర
III. నుక్షిఔ సతిం
IV. ర కఔనుో బ ఉిండవచఽచ
ాశ్ై 8
__________________అింటే, నౄభా యషమానిై (సఫె క్ి ఫేటర్) ఫటి , నౄభా ఙేమఫడినయభి నఽించి నౄభా
సింస కి హఔుెలు భభిమ భియౖెభల ఫథియ్.
I.
II.
III.
IV.

చింథర సహకయిం (కింటా ఫూషన్స )
భాభిడి
ధరమయఫైన యృైభీతిం
భిస్కె ూయౌింగ్

ాశ్ై 9
నౄభా సింస అడఖఔనుో ణే ఙెఔడని యసౄ యనికి ఉథరహయణ______________.
I. నౄభాథరయవ వమసఽ
II. అగిైభాఔ మింతాిం అఔెడే ఉిండడిం
III. ఖ ిండె జఫ ో
IV. ఇతయ నౄభా యవభలు
ాశ్ై 10
కింటలాఔుి చభచ సభమింలల _______________ ఇవుఫడిన తర లేిట్ఫింట్.
I. తరగ సాచిించటిం
II. కింటా ఫూషన్స
III. ాతి నుదన
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IV. నుాతి నిధిం

ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
మోయల్ హజఞర్ు అింటే, నీతి  తడిం లాథర ఔ వకిౄ యొఔె వకిౄతు లక్షణరలు మోసూభితింగ ఉిండడిం.
జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
‗భిస్కె‘ నషి అవకరనిై ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.
జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
యృైయధిం అింటే, ఔ వకిౄ తన నలటి లఫడెలనఽ యయధ యకల ఆసఽౄలుగ యసౄ భిించడిం.
జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ఎిండ ఆలౄ గ వభీాఔభిింఫడదఽ. ఎిందఽఔింటే అథి కొయత, మాజభానిం అధే టస్కి లల లబల్ అబనుో తేింథి.
జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఎఔుెవ యడఔిం వలా వచిచన డేఫేజి భిస్కెగ భిఖణింఫడదఽ.
జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఔ యతెయఫైన భిస్కెకి ఉథరహయణ బూఔింిం భిస్కె.
జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
నౄభా ఔ ఆలౄ ని నషిిం లాథర డేఫేజి నఽించి కనుడలాదఽ.
జయఫ 8
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
భాభిడి (సఫా గైషన్స), నౄభాకి సింఫిందిించిన అనిై యకల హఔుెల, భియౖెభల నౄభా అింరలఔు
అనఽఖ ణింగ, నౄభాథరయవ నఽించి నౄభా సింస కి ఫథియ్ కవడిం.
జయఫ 9
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ా అడిగిణే
నౄభా కొధే సభమింలల నిరని ఆభై మింతాిం (లైర్ ఎక్ూటింగిుషర్) అఔెడే ఉిందధే యషమిం, యళ్ై
త ఙెనవసయిం లాదఽ.
జయఫ 10
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
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ఔ కింటలాఔుి చయచలల ఉిండగ తర లేిట్ఫింట్ ఇవుడిం.
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అదరమిం 23

డరఔుఫింటేషన్స
అదరమిం భిచమిం

నౄభా భిశ్రభలల, భనిం అధేఔ యకల నూభలు, డరఔుఫింటల
ా నదలెైనయటణో డీల్ ఙేమవలల ఉింటలింథి. ఈ
అదరమిం భనకి యయధ యకల డరఔుఫింటా నఽ ఖ భిించీ, నౄభా కింటలాఔుిలల యట నుాభ కత ఖ భిించీ యవభిసౄ ఽింథి.
అలాగై ఏ నూయిం ఎలాింట సుపలవిం ఔయౌగి ఉింటలింథీ, థరనిై ఎలా నిింనుయౌూ ఉింటలింథీ, ఔ నిభిెషిఫైన సభాఙరయిం
అడఖడరనికి కయణరలు ఏఫై ఉిండవచఽచనధే యషమిం నైద కచిచతఫైన సభాఙరయిం ఇసఽౄింథి.

ఈ అదరమింలల నైయవ ధేయవచఔుధే అింరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

ానుో జల్ నూభలు
ానుో జల్ కి అింగీకయిం (యాతూయుఔింగ)
న఼ానేమిం యల఼దఽ
ఔవర్ ధనటలూ / నౄభా సభిిక
 ౄట్ / నులల఼ డరఔుఫింట్
యయింటీలు
ఎిండరర్ూఫింటల
ా
నులల఼ల ఉథేెరలనఽ యయభిించి ఙెడిం
భౄనఽవల్ ధనటీస్క

ఈ అదరమిం చథియన తభుత నైయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయవ:
a)
b)
c)
d)
e)

ానుో జల్ నూయింని యవభిించఖలఖడిం
న఼ానేమిం యల఼దఽని యవభిించఖలఖడిం
ఔవర్ ధనట్ూనీ, నౄభా సభిికౄట్నీ చఔెగ ణెలుసఽకోవడిం, యవభిించఖలఖడిం
నౄభా నులల఼ డరఔుఫింట్లల ఉనై నిఫింధనలనా, థరలనా యవభిించఖలఖడిం
నులల఼ యయింటీలు భభిమ ఎిండరర్ూఫింటా నఽ యకానిించఖలఖడిం
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ానుో జల్ నూభలు

A.

నౄభా డరఔుఫింటేషన్స నఽ నౄభాథరయవఔు భభిమ నౄభా సింస ఔు భధ అవగహన ఔుథిభె ై ఉథేెశ్ింణో అిందజైమడిం
జయవఖ తేింథి. నౄభా యనుయిం లల యింాథరబఔింగ యడే డరఔుఫింటల
ా కొనిై ఉధరైబ. యనియోఖథరయవఔు అతి 
సనైింలల ఉిండే వకిౄగ ఆఫణో నౄభా ఏజౄింటే భాటా డరయౌూ ఉింటలింథి. సింఫిందిత డరఔుఫింటా ఔు సింఫిందిించి ఆఫ
అనఽభాధరలనిైింటనీ నివితి ౄ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. భభిమ థరనిై నిిండింలల ఆఫఔు యమడరయౌూ ఉింటలింథి.
యనియోఖథరయవ ఖ భిించి, ఆఫ నౄభా అవసభలనఽ ఖ భిించి కైవలిం ఆఫ సభభిింఙే డరఔుఫింటా థరుభ భాతాఫే
నౄభా ఔింనలనీ
ఔ అవగహనఔు వసఽౄింథి. భిసఽెనఽ నౄభా సింస ఫయవగా అయ ిం ఙేసఽకోవడింలల అయ
ఉయోఖడణరబ.
సింఫిందిత ాతి  డరఔుఫింట్ ణరలఔు నుాదరనతనఽ ఏజౄింటల
ా అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ. నౄభాలల యడే డరఔుఫింటా లల ఉనై
ాతి  సభాఙరయిం ణరలఔు సింఫిందరనిై ఔడర ఫలగ అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ.
3. ానుో జల్ నూభలు
డరఔుఫింటేషన్స ణొయౌ దశ్ ానుో జల్ నూభలా. యట థరుభ నౄభాథరయవ ఈ కిింథి యషమాలనఽ ణెయౌమజైయౄ డె:





ఆఫ ఎవయవ,
ఆఫ నౄభా కోయవఔుింట ింథి,
ఆఫ నౄభా థేనిై ఙేమదయౌచిింథో , యవభలు, భభిమ
ఎింత కలింనుటల ఙేమదయౌచిింథి

ఈ యవభలు నౄభాఔు సింఫిందిించి ఆభిఔ యలువ భభిమ అనిై యసౄ యలనఽ సాచియౄబ.
a)

నౄభాసింస థరుభ భిస్కె అించధర

i. భిస్కె జభిగిన సిందయౌింలల నౄభా సింస నియృ బించఽకోఖలఖడరనికి నౄభా సింస థరుభ కోయఫడెతేనై
భ కఫైన సభాఙరయిం మావత
ౄ నౄభా ానుో జర్ (నౄభాథరయవ) థరుభ
నిింఫడరయౌ :



“ానుో జల్ నూయిం” లల

అింగీఔభిించడభా, లాథర తి యసెభిించడభా భభిమ
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙే క్షింలల, భైటానఽ, జఞభీ ఙేలే ఔవభైజీ ణరలఔు నిమభ నిఫింధనలనఽ
నిభేభిించడిం

నౄభా ఙేమదలచిన భిసఽెనఽ అింగీఔభిించడింల నౄభా ఔింనలనీకి ఉమ ఔౄ ఫైన సభాఙరయిం ానుో జల్ నూయిం
లల ఉింటలింథి. నౄభా ానుో జల్ నూభనిై నిింనేటరడె అతేనైత సదఽథేెశ్ిం, యసౄ వ (ఫటీభిమల్)
సభాఙరయిం నణరౄనీై యృలాడియౄ భధే పలవన ఉిండరయౌ.
ఫటీభిమల్ సభాఙరయిం యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత నులల఼ అభలలాకి భవడరనికి భ ింథే తలెతౄ ేతేింథి.
భభిమ కింటలాఔుి భ గిలన అనింతయిం ఔడర కొనయఖ తేింథి (ఈ సాణరానిై అదరమిం 2 లల యవయింగ
చభిచించడిం జభిగిింథి)
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ఉథరహయణ
ఔయేళ్ నౄభాథరయవ అలాభనిై కొనయగిింఙరయౌూన అవసయభ ింటే, లాథర తన ఫింగయవ ఆబయణరల
యౖో యౄభ లల ఆట ఫేటక్ అలాయిం వవస నఽ నృగిించఽకోయలని ఙెఫడి ఉింటే, ఆ యషమానిై ఆమన
యృలాడిింఙరయౌ అింణే కదఽ, ఆ వవస నులల఼ న఼భిమడ్స కొనయగిింత కలిం సభిగ, సజఞవరగ ని ఙేలేలా
జఞఖరతౄలు ఔడర తీసఽకోయయౌ. ాతి నుదననఽ అింగీఔభిించడింలల, తదనఽఖ ణింగ భిసఽె ధయనఽ
నియృ బించడింలల సదయవ అలాయిం ఉనికి నౄభా సింస ఔు ఔ ఫటీభిమల్ సభాఙరయిం అవరతేింథి.
ానుో జల్ నూభలనలై నౄభా సింస లు యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధరభా భభిమ థరనిై
ఉయోగిింఙే నౄభా వయా ిం/తయయౘ/ఉతతి ౄ వింట యవభలనఽ నేభపెింటలబ. ానుో జల్ నూయింలల ఔ భ థిాత
ధనట్ నఽ జత ఙేమడిం నౄభా ఔింనలనీలఔు భినుట. అబణే ఈ యషమింలల ఔ ాభాణీఔిత నూభ్ట్ గనీ,
దే తి  గనీ లావర.

ఉథరహయణ
ఇలాింట ధనట్ూ ఔు కొనిై ఉథరహయణలు:
‗భిసఽెనఽ భథిింర యేలేిందఽఔు కయయౌూన ఫటీభిమల్ సభాఙరభలనఽ యృలాడించఔనుో వడిం, తరథో వ టి ింఙే
సభాఙరయిం ఇవుడిం, మోసిం, లాథర నౄభాథరయవ సయౘమ నిభఔయణ వింటయ జఞభీ ఙేలన నులల఼ లల ఉనై
ఔవభైజీని యదఽె ఙేయౄ బ‘,
‗ానుో జల్ నఽ ఔింనలనీ అింగీఔభిించి, భభిమ ూభిౄ న఼ానేమిం ఙెయౌాించినింత వయఔ ఔింనలనీ భిస్కె లల
ఉిండదఽ‘.

భ కఫైన అింశ్ిం
ఫటీభిమల్ యసౄ యలు: ఔవర్ ఙేమాయౌూన భిసఽెనఽ నౄభా సింస అయ ిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు అతి  భ కఫైన
అింరయౌయ. భభోలా ఙెనులింటే ఈ యసౄ యలనీై నౄభా ణరలఔు అనిై అింరలఔ సింఫిందిించినయ. థిఖ వ
అింరలఔు సింఫిందిించి నౄభా ఔింనలనీ నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేమఖయౌగినయ:

i. నౄభా భిసఽెనఽ అింగీఔభిించడిం, లాథర తి యసెభిించడిం,
ii. ఙరభిె ఙేమాయౌూన న఼ానేమిం నణరౄనిై నిభేభిించడిం, భభిమ
iii. భిస్కె నఽ ఔవర్ ఙేలే భభిమ నయౖినిై ఙెయౌాింఙే భాభాలఔు సింఫిందిించిన భిసతి తేలనలై ాణేఔ
నిఫింధనలనఽ కింటలాఔుిలలధే ను ిందఽయచడిం.

ానుో జల్ నూయింలల డిఔాభైషన్స: నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ానుో జల్ నూయిం చివభోా ఔ డిఔాభైషన్స నఽ జత
ఙేయౄ బ. థరనినలై నౄభా సింస సింతఔిం ఙేసౄ ఽింథి. నౄభాథరయవ నూభనిై తరలాా ఔుిండర నిింనుడని, భభిమ
అిందఽలల నేభపెనై అింరలనిైింటనీ సభిగ అయ ిం ఙేసఽఔుధరైడని ఇథి ఙెఫ తేింథి. తథరుభ ఔా బమ్ భమింలల
యసౄ యలనఽ తరగ యకానిింఙరయధే యపేథరలఔు అవకశ్ిం లాఔుిండర ఙేసౄ ఽింథి. నౄభాథరయవ యషమింలల
అతేనైత సదఽథేెశ్భధే ాదరన సాణరానిై ఇథి ూభిౄ ఙేసౄ ఽింథి.
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ఉథరహయణ
ఇలాింట డిఔాభైషనా ఔు ఉథరహయణలు:
‗ఎఖ వ అింరలనీై అనిై యషమాలలానా యసౄ వఫేనని, భభిమ నౄభా దయకాసఽౄఔు సింఫిందిించి నైఔు
యృలాడిించిన సభాఙరయభింటృ ఏనై లాదని ధేనఽ/ఫేభ ఇిందఽభూలింగ ాఔటసఽౄధరైిం.‘
‗ధరఔు/భాఔు భభిమ (నౄభాథరయవ నేయవ) భధ కింటలాఔుిఔు ఈ డిఔాభైషధే నుాతి థిఔ అని ధేనఽ/ఫేభ
అింగీఔభిసౄ ఽధరైిం.‘
b)

ానుో జల్ నూయింలల వఙేచ ాశ్ైల సుపలవిం

ానుో జల్ నూయిం లల ఉిండే ాశ్ైల సింక, సుపలవిం సింఫిందిత నౄభా తయఖతి ని ఫటి భాయవతేింటలబ.
i.

ా , దఽకణరల వింట యథరల఼థర/ాభాణీఔిత
అగిై ాభాదిం నౄభా ానుో జల్ నూభలు యదరయణింగ ఇళ్ై
భిస్కెల ఔవభైజీకి ఉయోఖడేయ. పలభీ నుభిరరనేఔ భిస్కెల యషమింలల సదయవ భిస్కె ఆయింపలనిై థరనిై
అింగీఔభిింఙే భ ిందఽ నౄభా సింస ఔయభి సభిచాసఽఔుింటలింథి. కొనిైయయవా నిభిెషి సభాఙరయ లేఔయణ
కోసిం ానుో జల్ నూయిం ణో నుటల ాణేఔ ారైవయని ఔడర యడణరయవ.
అగిై ాభాదిం నౄభా ానుో జల్ నూయిం ఇతయ అింరలణో నుటల ఆలౄ వయృ ననఽ ఔడర కోయవచఽచ. అిందఽలల
థిఖ వ సభాఙరయిం ఉిండవచఽచ:







ఫమట గోడలు భభిమ నలై ఔర నిభ్ణిం, అింతసఽల సింక
బవనింలలని ాతి  నుో యిన్స ఆఔునేషన్స భిల తి 
భ రఔు థరభితీమఖల వసఽౄవరల ఉనికి
ఉతతి ౄ ాకిమ
ాతి నుథిత నౄభా నణరౄలు
నౄభా కలావది, నదలెైనయ.

ii. మోటలర్ నౄభాఔు, యహనిం, థరని నితీయవ, తమాభీ, మోమఖల యభయ ూిం, థరనిై మజభాని ఎలా
చాసఽఔుింటలడె, భభిమ నౄభా చభితా తథితభలఔు సింఫిందిించిన ాశ్ైలు ఉిండవచఽచ.
iii. ఆభోఖ, వకిౄఖత ాభాద భభిమ ామాణ నౄభా వింట వకిౄఖత అింరల యషమానికి వలేౄ ,
ాతి నుదనథరయవ ణరలఔు ఆభోఖిం, జీవన రైయౌ, అలయటల
 ేలు,
ా , భ ిందఽనఽించి ఉనై ఆభోఖ భిల త
యృైదయఫైన చభితా, వింశ్నుయింయింగ వసఽౄనై లక్షణరలు, ఖత నౄభా అనఽబయల వింటయటని
ానుో జల్ నూభలలా ఙేయవయౄయవ.
iv. ఇతయ చిలా య నౄభా, ానుో జల్ నూభలు తనిసభి. భభిమ సదఽథేెరనికి సింఫిందిించిన ఉభ్డి చటి
ఫలధతనఽ అయ అనఽవభిౄింజైయౄ బ.
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c)

ానుో జల్ అింరలు

i.

ానుో జర్ ూభిౄ నేయవ

ానుో జర్ తననఽ ణరనఽ అసింథిఖేింగ ఖ భిౄించఖయౌగి ఉిండరయౌ. ఎవభిణో ిందింలలకి ాయేయించిింథీ నౄభా
సింస ఔు ణెయౌల ఉిండటిం ఙరలా భ కఫైన అింశ్ిం తథరుభ నులల఼లలని లాపలలు నౄభాథరయవఔు అింథేిందఽఔు
యలుింటలింథి. ఖ భిౄింరనఽ నియౄనించడిం భిస్కె నౄభాఔు సింఫిందిించి యయసఽల ఖ భిౄింరలల ఔడర ఙరలా
భ కఫైన అింశ్ిం. (భయణిం సింబయింఙే సిందయౌింలల తనకా, ఫలింఔు, లాథర చటి యఫైన యయసఽలు)
భభిమ ఔా బమ్నఽ కోభయౌూ ఉింటలింథి.
ii. ానుో జర్ అడా స్క, కింటలఔుి యవభలు
ఎఖ వ నేభపెనై కయణరలు ానుో జర్ చియవధరభా భభిమ కింటలక్ి యవభల లేఔయణలఔు వభిౄయౄ బ.
iii. ానుో జర్ వితి ౄ , ఉథో ఖిం లాథర యనుయిం
ఆభోఖ భభిమ వకిౄఖత మాకిూడెింట్ నౄభా వింట కొనిై సిందభౌలలా ానుో జర్ వితి ౄ , లాథర యనుయిం ఙరలా
భ కభవరణరబ. ఎిందఽఔింటే భిస్కె నిభేయణలల అయే భ కిం కఖలవర.

ఉథరహయణ
ఔ నూస్కి పరడ్స భౄయి భౄింట్ డెయౌవభీ భాన్స. యనియోఖథరయవఔు ఆయౘయిం అింథిింఙేిందఽఔు అతనఽ నితిం
ళెచఽచ యేఖింణో తయచా మోటలయవలలైకళ్
ి ా నలై ామాణిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. కఫటి అథే భౄయి భౄింట్ లల ని
ఙేలే అకౌింటింట్ వింటయభిణో నుో యౌలేౄ అతనఽ ాభాథరల ఫలభిన డే భిసఽె ఎఔుెవ.
iv. నౄభా యషమ యభింరనికి సింఫిందిించిన యవభలు, ఖ భిౄింర
నౄభా కోసిం ాతి నుథిసౄ ఽనై అింశ్ిం ఏనేటనైథి ానుో జర్ సషిింగ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి.

ఉథరహయణ
అథి ఈ కిింథియటలల ఏదనైథి ానుో జర్ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి:

iii. నలైయేట్ కభ [థరని ఖ భిౄింరణో నుటల. అింటే ఇింజన్స నింఫర్, ఙరలస్క నింఫర్, భిజిలేిరషన్స నింఫర్ వింటయ]
లాథర
iv. నియస ఖిహభా [థరని ూభిౄ చియవధరభాణో భభిమ ఖ భిౄింర సింకణో] లాథర
v. యథేయౕ ామాణభా [ఎవయవ, ఎరడె, ఏ థేరనికి, ఎిందఽఔు] లాథర
vi. వకిౄఖతఆభోఖ నౄభాధర [వకిౄ నేయవ, చియవధరభా, భభిమ ఖ భిౄింర] నదలెైనయ. కైసఽనఽ ఫటి

v. నౄభా భయ అధేథి నౄభా ఙేమఫడిన నణరౄనిై ణెయౌమజైసౄ ఽింథి. ఇింక నులల఼ ాకయిం నౄభా సింస
ఫలధత భినేతి ని ఔడర అనిై ానుో జల్ నూభలలానా యదిగ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి.

ఉథరహయణ
ఆలౄ నౄభా అబణే ఖనఽఔ నౄభా ఙేమ ాతి నుథిించిన ఆలౄ ణరలఔు ఆభిఔ యలువనఽ నేభపెధరయౌ. ఆభోఖ
నౄభా అబణే ఆస్రతి  చికితూ కయవచ కవచఽచ. ఇఔ వకిౄఖత ాభాద నౄభా అబణే ాభాదింలల నుాణ
ా ఙేతేలు నుో బనిందఽఔు, లాథర చార నుో బనిందఽఔు ఫదఽలుగ కొింత లయ నతౄ ిం
నయౖినికి, కళ్ై
కవచఽచ.
vi. ఖతింలల నౄభా- ఇట భోజులలా నౄభా
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ానుో జర్ తన ఖత నౄభా యవభలనఽ ఖ భిించి నౄభా సింస ఔు యదిగ ణెయౌమజైమాయౌూ ఉింటలింథి. అతని నౄభా
చభితానఽ అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి ఉఔభిసౄ ఽింథి. కొనిై భాభౄెటా లల నౄభా సింస లు నౄభాథరయవ ణరలఔు
యవభలనఽ గోింగ ఇచిచరచఽచఔుింటలింటలబ.
ఎరడెైధర ఏ నౄభా సింస అబధర తన ానుో జల్ నఽ తి యసెభిించిింథేమో, లాథర ాణేఔ నిఫింధనలు
యదిించిింథో , యటవలా న఼ానేమిం నలభిగిింథేమో, లాథర నులల఼ని భౄనా ఙేలేిందఽఔు తి యసెభిించిింథేమో, లాథర
నులల఼ని యదఽె ఙేలింథేమో నౄభా సింస ఔు ానుో జర్ యదిగ ణెయౌమజైమాయౌూ ఉింటలింథి.
ాస్కఽతతిం ఏ ఇతయ నౄభా సింస త అబధర నౄభా ఉింథేమో, ఉింటే అలాింట సింస ల నేయానఽ ణెయౌమజైమాయౌ.
భ కింగ ఆలౄ నౄభాలల నౄభాథరయవ లు నౄభా సింస ల నఽించి నులల఼లు తీసఽకోవడిం ఏథెైధర నషిిం
జభిగినరడె ఔట ఔింటే ఎఔుెవ సింస ల నఽించి నౄభా ఔా బమ్ ను ిందడిం జయవఖ తింటలింథి. అిందఽకై
అలాింటరడె నౄభా సింస లు యటల సాణరానిై నుటింఙేిందఽఔు యలుగ ఈ సభాఙరయిం అవసయిం
అవరతేింథి.
తథరుభ
కై
భిసఽెఔు
ఔటకి
నేించిన
నులల఼ల
థరుభ
నౄభాథరయవ
లాబడఔుిండర/నషినుో ఔుిండర ఉింటలడె.
నలైగ వవకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఔవభైజీ (నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం)ని ఇతయ న఼ఏ నులల఼లా లని నౄభా నతౄ ిం
ఆదరయింగ ఎింణో కొింత నణరౄనికి భినేతిం ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింస ామతి ైసఽౄింథి.

అపలసిం
ఖత అదరమాలలాని నౄభా సాణరాలనఽ ఔయభి తి యగైమిండి. భభిమ నషిభియౘయిం, యటల, అతేతౄ భ
సదఽథేెశ్ిం, యృలాడి వింటయటని యృలాడిింఙేలా ానుో జల్ నూభనిై ఎలా యౄను ింథియౄ భో ఖ యవౄ ఙేసఽకోిండి.
మోటలయవ భభిమ అగిై ాభాదిం ానుో జల్ నూయిం అింరలనఽ అనఽఫింధిం ఎ భభిమ నృ లల ఇవుడిం జభిగిింథి.

దమచల ానుో జల్ నూభలనఽ జఞఖరతౄగ చదవిండి. భభిమ యటలలని అింరల ాపలయనిై జఞఖరతౄగ
అయ ిం ఙేసఽకోిండి. భభిమ నౄభా కింటలాఔుిఔు యట సింఫిందరనిై ఔడర ణెలుసఽకోిండి.
vii. నషి అనఽబవిం
ానుో జర్ తనఔు యటయౌా న నయౖిలఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యవభలనఽ, యటకి నౄభా ఔవభైజీ ఉింథర లాథర అనై
యవభలనఽ ాఔటింఙరయౌూింథిగ అతనిై కోయడిం జయవఖ తేింథి. నౄభా సింస ఔు ఇథి అవసయఫైన
సభాఙరభనిై ఇసఽౄింథి. భభిమ ఖతింలల యటయౌా న భిసఽెలనఽ నౄభాథరయవ ఎలా నిపలబించఽఔునైథీ అయ ిం
ఙేసఽఔుధేలా ఙేసౄ ఽింథి. కఫటి ఇలాింట సభాదరధరల థరుభ భిసఽెనఽ అిండర్ భౄైటయవా ఫయవగా అయ ిం
ఙేసఽఔుింటలయవ. భభిమ భిస్కె తనిఖీలు జయడిం, లాథర భభినిై యవభలు లేఔభిించడింనలై ఔ నియృ మిం
తీసఽఔింఉటలయవ.
viii.నౄభాథరయవ డిఔాభైషన్స
ానుో జల్ నూయిం ఉథేెశ్ఫే నౄభా సింస లఔు యలెైనింత ఎఔుెవగ యసౄ వ సభాఙరయిం అిందజైమడిం. కఫటి ఈ
నూయింలల నౄభాథరయవ ణరనిచిచన సభాదరధరలు యసౄ వభని, ఔచిచతఫైనవని, ఈ నూయఫే నౄభా కింటలాఔుిఔు
నుాతి థిఔ కఖలదని అింగీఔభిసౄ ా డిఔాభైషన్స ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. తరడె సభాదరనిం ఏథెైధర ఇలేౄ
కింటలాఔుినఽ ఔెన నలటిడరనికి నౄభా సింస లఔు అదికయిం ఉింటలింథి. అనిై ానుో జల్ నూభలఔ సభానింగ
ఉిండే ఇతయ యపలగలలా సింతఔిం, ణేథీ భభిఉ కొనిైయయవా ఏజౄింటల లనూయవూ వింటయ ఉింటలబ.
ix. ానుో జల్ నూభనిై యడెకోని క్షింలల నౄభా సింస లు భఖిఔింగ, యౌఖితూయుఔింగ లేఔభిించిన
సభాఙరభనిై నౄభా సింస లు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ. భభిమ అట నఽించి 15 భోజులలాల ఆ
సభాఙరభనిై ానుో జర్ ఔు అిందజైమడఫే గఔ ఔవర్ ధనట్ లల లాథర నులల఼లల ఔడర నేభపెధరయౌ. నమోదఽ
ఙేమని ఏ సభాఙరయిం యషమింలల అబధర థరనిై యవజువర ఙేసఽకోయయౌూన ఫలధత నౄభా సింస నైథే
ఉింటలింథి. సదయవ సభాఙరభనిై నౄభాథరయవ థరచినలటి లడని గనీ, తరడె సభాఙరయిం అిందజైరడని గనీ,
తరథో వ టి ించజూరడని గనీ, భభై ఇతయ దే తి కౄైధర నులడి నౄభా ఔవభైజీ ను ింథరడని ఆభోనించజఞలదఽ.
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అింటే నౄభా ఔింనలనీకి తనఔు భ్ఖిఔింగ, ఇతయణరా అింథిన నతౄ ిం సభాఙరభనీై నమోదఽ ఙేమాయౌూన
ఫలధత ఉింటలింథి. నూలల అప్ యౄింలల ఈ యషమానిై ఏజౄింటల దిఱిలల ఉించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.
4. భధవభిౄ నుతా
భధవభిౄకి అటల నౄభాథరయవ టా , ఇటల నౄభా సింస టా ఇదె భి టలా ఫలధత ఉింటలింథి.
నౄభా ఔింనలనీ భభిమ నౄభాథరయవ భధ భధవభిౄగ వవహభిింఙే ఏజౄింటల లాథర ఫోా ఔర్ ఔు నౄభాథరయవఔు
నౄభా ఔింనలనీ అిందజైలన భిసఽెఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై అిందజైమాయౌూన ఫలధత
ఉింటలింథి.
భధవభిౄకి నుాలలక్ి యషమింలల ఫలధత ఉింటలిందని ఐఆర్డీఏ నిఫింధనలు నేభపెింటలధరైబ.

భ కాింరలు
నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ టా భధవభిౄ ఫలధత
―ాతి నుథిత ఔవభైజీ ఖ భిించిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై నౄభా సింస లాథర థరని ఏజౄింటల లాథర ఇతయ
భధవయవౄలు నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ణెయౌమజైమాయౌ. తథరుభ తన ాయోజధరలఔు సభినుో బయ అతేతౄ భ
నౄభా ఔవభైజీని నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఎించఽఔుధేిందఽఔు యలు ఔయౌింఙరయౌ’’ అని ఐఆర్డీఏ నిఫింధన
నేభపెింట ింథి.
నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఖనఽఔ నౄభా సింస లాథర తన ఏజౄింటల లాథర నౄభా భధవభిౄ సలయౘనలైధే ూభిౄగ
ఆదరయడి ఉింటే అరడె సదయవ వకిౄ అతనికి తటస పలవింణో సలయౘ ఇయుయౌూ ఉింటలింథి.

ఏ కయణింణోధృధ
ై ర ానుో జల్ భభిమ సింఫిందిత ాణరలనఽ నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄ నిింఔనుో ణే
ఆమా ణరాలలాని అింరలనఽ నులల఼ తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ూభిౄయ బలల చథియ యనిింఙరనని,
కింటలాఔుి ణరలఔు నుాదరనతనఽ అతనఽ ూభిౄగ అయ ిం ఙేసఽఔుధరైడని నేభపెింటృ ానుో జల్ నూయిం
చివభోా ఔ డిఔాభష
ై న్స ణరానిై ఙేయచవచఽచ.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 1
సాతాిం కింటా ఫూషన్స నుాదరనఫేనేట?
I. కౄాబింలలని కొింత పలగనిై నౄభా సింస ణో నుటల నౄభాథరయవ ఔడర ఔింటా ఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄింథి.
II. ఈ ూల్ లల పలఖింగ ఉిండే నౄభాథరయవలింణర ూల్ లలని సహపలఖ లు ఙేలన కౄాబింఔు యభి న఼ానేమిం
నిషతి ౄ లల ఔింటా ఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄింథి.
III. కై వకిౄకి ఔవభైజీ ఇసఽౄనై లు నౄభా సింస లు ఔెణరటనలైకి వచిచ కౄాబిం నణరౄనిై నిభిెషి నిషతి ౄ లల
ఔింటా ఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄింథి.
IV. నౄభాథరయవ ఔింటా ఫూట్ ఙేలన న఼ానేమిం ఏడరథి నతౄ ింలల సభాన యబథరలలా ఔింటా ఫూట్ అబయలా ఇథి
చాసఽౄింథి.
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ాతి నుదనఔు అింగీకయిం

B.

సింూయృ ింగ ూభిౄ ఙేలన ానుో జల్ నూయిం ఈ థిఖ వ సభాఙరభనిై ఇసఽౄిందని భనిం చారిం:






నౄభాథరయవ యవభలు
నౄభా అింశ్ర యవభలు
అవసయఫైన ఔవభైజీ తయయౘ
యనఽఔల భభిమ ాతి ఔల పౌతి ఔ లక్షణరలు నిభ్ణిం తయయౘ భభిమ
అగిైభాఔ భిఔభల ఏభటల, లలఔభిటీ తయయౘ నదలెైన యవభలు ఔడర.,
నౄభా భభిమ నయౖిలఔు సింఫిందిించిన ఖత చభితా

ధరణత, వమసఽ,

అింగీకయిం ణెయౌనే భ ిందఽ భిసఽెనఽ అించధర యేలేిందఽఔు భిస్కె యలువ, తయయౘలనఽ ఫటి భ ిందసఽౄ తనిఖీ సభైునఽ
ఔడర నౄభా సింస ఏభటల ఙేమవచఽచ. ానుో జల్ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై సభాఙరయిం ఆదరయింగ భభిమ
భిస్కె తనిఖీ నియేథిఔలలని యవభల ఆథరయింగ అదనర ారైవయ భభిమ ఇతయ డరఔుఫింటా ఆదరయింగ నౄభా
సింస నియృ మిం తీసఽఔుింటలింథి. తభుత భిస్కె నూఔిర్ ఔు అభలు ఙేమాయౌూన భైటలనఽ నౄభా సింస నియృ బసఽౄింథి.
భభిమ నౄభాథరయవఔు భ ిందఽగధే యవభిించిన లు ఇతయ అింరల ఆదరయింగ న఼నే
ా మింనఽ లెకిెసఽౄింథి.
ానుో జల్ూ నఽ నౄభా సింస యేఖింగ, సభయ ింగ నుాలలస్క ఙేసౄ ఽింథి. భభిమ తీసఽఔునై అనిై నియృ మాలనా
యౌఖితూయుఔింగ సభ చిత ఖడెవర లలల ణెయౌమజైసౄ ఽింథి.

నియుచనిం
అిండర్ భౄైటింగ్: నిభైెశ్కల ాకయిం ానుో జల్ నఽ ఔింనలనీ 15 భోజులలాల నుాలలస్క ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఈ
టైమ్ లెైనానఽ ఏజౄింటల ఖ యవౄించఽకోయలని యదరయణింగ పలయసఽౄింటలయవ. అింణేగఔ యటని అింతయా తింగ
నూలల అప్ ఙేసౄ ఽిండరయౌ. అవసయఫన
ై రడె ఔసి భర్ సభీుస్క థరుభ నులల఼ కొనదలచిన
వకిౄ/నౄభాథరయవఔు ణెయౌమజైసౄ ఽిండరయౌ. ఇలా ానుో జల్ నఽ తనిఖీ ఙేల, భభిమ అింగీకయింనలై
తీసఽఔునై నియృ మానిై అిండర్ భౄైటింగ్ అింటలయవ.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 2
నిభైెశ్కల ాకయిం ానుో జల్ నఽ నౄభా ఔింనలనీ __________ భోజుల లలల నుోా లలస్క ఙేమాయౌ.
V. 7 భోజులు
VI. 15 భోజులు
VII. 30 భోజులు
VIII.45 భోజులు
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C.

న఼ానేమిం ల఼ుఔయణ

నియుచనిం
న఼ానేమిం అధేథి నౄభా ఙేమాయౌూన అింరనికి నౄభా కింటలాఔుిల పలఖింగ ఔవభైజీ ఇచిచనిందఽఔు
నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙే ాతి పలిం లాథర నతౄ ిం.
3. భ ిందసఽౄగ న఼ానేమిం ఙెయౌాింర (నౄభా చటి ిం, 1938లలని లలక్షన్స 64 యనౄ)
నౄభా చటి ిం ాకయిం, న఼ానేమానిై భ ిందసఽౄగధే, అింటే నౄభా కింటలాఔుి నదలబయ భ ింథే ఙెయౌాింఙరయౌూ
ఉింటలింథి. ఇథి ఔ భ కఫైన నుా యజన్స. నౄభా ఔింనలనీ న఼ానేమానిై అిందఽఔునై తభుత భాతాఫే
ఙెలా ుఫలటబయ నౄభా కింటలాఔుి ూయౄ వరతేింథి. భభిమ భిస్కె నఽ నౄభా ఔింనలనీ ల఼ుఔభిసౄ ఽింథి. ఇథి
పలయతథేశ్ింలల జీయణేతయ నౄభా భిశ్భ
ర ణరలఔు ాణేఔ ఼చర్.

భ కాింరలు
f) నౄభా చటి ిం-1938లలని లలక్షన్స 64 యనౄ ఏిం ఙెఫ ణోిందింటే ఏ నౄభా సింస ఔడర భ ిందసఽౄగ న఼ానేమిం

తనఔిందనిథే, లాథర అలా ఙెయౌాయౄ భని యౘనై ఇవునిథే, లాథర నిభేభిత దే తి లల డినుజిట్ నఽ భ ిందసఽౄగధే
అిందజైయౄ భని అింగీఔభిలేౄ త భిస్కె నఽ అింగీఔభిించభదని నేభపెింట ింథి.

g) నౄభా ఏజౄింటల నులల఼ ణరలఔు న఼ానేమింనఽ నౄభా సింస తయపరన వసాలు ఙేలే క్షింలల ఆ నణరౄనిై

అతనఽ అలా వసాలు ఙేలన ఇయయృై ధరలుఖ ఖింటలలాగ (ఫలింఔు భభిమ నుో సి ల్ లలలవరలు
నేనయౘబించఽఔుని) సింస ఔు జభ ఙేమాయౌ. లాదింటే నుో స్కి థరుభ నౄభా సింస ఔు జభ ఙేమాయౌ. తన
ఔనేషన్స నఽ ఔడర ఆ నతౄ ిం నఽించి నేనయౘబించఽకోభదఽ.

h) నఖదఽ లాథర ఙెఔుె యౄింలల న఼ానేమిం నఽ ఙెయౌాించిన ణేథీ నఽించి భాతాఫే భిస్కె నఽ ల఼ుఔభిింఙేిందఽఔు నౄభా
ఔింనలనీ అింగీఔభిింఙరలని నేభపెనడిం జభిగిింథి.

i) న఼ానేమిం నఽ నుో సి ల్ లాథర భనీ ఆయు ర్ థరుభ లాథర ఙెఔుె థరుభ నుో స్కి ఙేమాయౌ. అలా భనీమాయు ర్ నఽ ఫ క్
ఙేలన, లాథర ఙెఔుెనఽ నుో స్కి ఙేలన ణేథీ నఽింఙే భిస్కె నఽ ల఼ుఔభిించవచఽచ.

j) నులల఼ని యదఽె ఙేసఽకోవడిం, లాథర నిమభ నిఫింధనలనఽ భాయవచకోవడిం భభిమ షయతేలు తథితభలనఽ

భాయచడిం వలా నౄభాథరయవఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం భీపిండ్స ఏఫైధర ఉింటే నౄభా సింస థరనిై కరస్కు ఙెఔుె,
లాథర నుో సి ల్/భనీ ఆయు ర్ థరుభ నౄభాథరయవఔు ధేయవగ ఙెయౌాింఙరయౌ. భభిమ ఇిందఽఔు సింఫిందిించి నౄభాథరయవ
నఽించి నౄభా సింస ఔ యల఼దఽ తీసఽకోయయౌ. భభిమ ఆ భిపిండ్స నఽ ఎటి భిల త
 ేలలానా ఏజౄింటల కాణరఔు
జభ ఙేమభదఽ.

నలైన నేభపెనై న఼ానేమిం ణరలఔు భ ిందసఽౄ షయతేఔు కొనిై నేనహబింరలనఽ నౄభా నిఫింధనలు 58
భభిమ 59లలా ఉధరైబ.
4. న఼ానేమిం ఙెయౌాింర దే తి 

భ కాింరలు
నౄభా నులల఼ తీసఽకోవడరనికి ాతి నుథిసౄ ఽనై వకిౄ, లాథర నులల఼థరయవ నౄభా సింస ఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమింనఽ
కిింద నేభపెనై ఏథో ఔ దే తి లల, లాథర ఎఔుెవ దే తేలలా ఙెయౌాించవచఽచ:

j) నఖదఽ;
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k) పలయత్ లలని ఏథెైధర ఱలడాల్ు ఫలింఔు ణరలఔు ఙెఔుెలు, డిభాిండ్స డరాఫ్రిలు, నే ఆయు యా వ, ఫలింఔర్ూ
ఙెఔుెల వింట ఏయృైధర ఖ భిౄింర ను ింథిన ధృగోఱమఫ ల్ ఇనఽతట
ా ఫింటా థరుభ;

l) నుో సి ల్ భనీమాయు ర్;
m) కౄడ
ర ిట్ లాథర డెనృట్ కయవులు;
n) ఫలింక్ గయింటీ లాథర నఖదఽ జభ;
o) ఇింటభౄైట్;
p) ఇ-ఫథియ్
q) ానుో జర్ లాథర నులల఼థరయవ సాచనల ఫేయఔు ాతక్ష కౄడ
ర ిటా ల లాథర జీయత నౄభాథరయవ ఫలింఔు ఫథియ్ల
థరుభ;

r) కలానఽఖతింగ సింస ఆమోథిించిన ఏథెైధర ఇతయ దే తి  థరుభ;
ఐఆర్డీఏ నిఫింధనల ాకయిం ఔయేళ్ ానుో జర్/నులల఼థరయవ ఖనఽఔ న఼ానేమిం ఙెయౌాింరనఽ ధృట్ ఫలింకిింగ్
థరుభ, లాథర కౄరడిట్/డెనృట్ కయవు థరుభ ఙేమదలచఽఔుింటే నేఫింట్ నఽ కైవలిం సదయవ
ానుో జర్/నులల఼థరయవ నేభిట ఉనై ధృట్ ఫలింకిింగ్ కాణర, లాథర కౄరడిట్/డెనృట్ కయవు థరుభ భాతాఫే
ఙేమాయౌ.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 3
ఔయేళ్ న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ఙెఔుె థరుభ జభిగిణే థిఖ వ యకలలా ఏథి సభౄైనథి?
V. ఙెఔుెనఽ నుో సఽి ఙేలన ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ ల఼ుఔభిించవచఽచ
VI. ఙెఔుెనఽ నౄభా ఔింనలనీ జభ ఙేసఽఔునై ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ ల఼ుఔభిించవచఽచ
VII. ఙెఔుెనఽ నౄభా ఔింనలనీ అిందఽఔునై ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ ల఼ుఔభిించవచఽచ
VIII.ఙెఔుెనఽ ానుో జర్ జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ ల఼ుఔభిించవచఽచ
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ఔవర్ ధనట్ూ/ నౄభా సభిికౄట్/నులల఼ తాిం

D.

అిండర్ భౄైటింగ్ ూయౄ మాఔ నులల఼ని జఞభీ ఙేమడరనికి కసౄ సభమిం టి వచఽచ. నులల఼ ఏభటల నలిండిింగ్ లల
ఉిండగ లాథర నులల఼ లాథర నౄభా సింాథిింరలు జయవఖ తేనైరడె షయతేల నుాతి థిఔన లాథర లాథర
యసౄ వింగ వభిౄింఙరయౌూన భైటలనఽ నియే భిింఙేిందఽఔు నుాతి థిఔలనఽ తనఖీ ఙేసౄ ఽనైరడె నులల఼లల పలఖింగ యక్షణ
కోసిం ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఔవర్ ణరలఔు వయృ ననఽ అథి అిందజైసౄ ఽింథి. కొనిైయయవా నౄభా సింస లు ఔవర్
ధనట ఫదఽలు నుా యజనల్ నౄభా ఔవర్ నఽ ధఽాయఔభిసౄ ా ఔ లాకనఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
ఔవర్ ధనట్ నలై యిింరలానై ఉిండఔనుో బధర నౄభా ఙేలన సింఫిందిత తయఖతి కి సింఫిందిించిన యదరయణ నిమభ
నిఫింధనలఔు అథి లలఫడి ఉింటలిందని ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలిం సషిిం ఙేసౄ ఽింథి. ఔయేళ్ భిస్కె నఽ యభౄింటీల
థరుభ యయేక్షిసౄ ఽింటే అరడె నౄభా సదయవ యభౄింటీలఔు లలఫడి ఉింటలింథిన ఆ ఔవర్ ధనట్ లలధే నేభపెనడిం
జయవఖ తేింథి. ఈ ఔవర్ ధనట్ ఔడర కొనిై ాణేఔ కాజులఔు (అయ వభిౄింఙే క్షింలల) లలఫడి ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు,
అింగీఔభిించిన ఫలింక్ కాజ్డ, డిఔాభైషన్స కాజ్డ వింటయ.
ఔవర్ ధనట్ లల కిింథి యషమాలుింటలబ:

a) నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా
b) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం
c) నౄభా కలావది
d) ఔవర్ ఙేలన భిస్కె
e) భైటల భభిమ న఼ానేమిం: ఔయేళ్ భైటల ణెయౌమఔనుో ణే ఉజఞెబింర న఼ానేమిం
f) ఔవర్ ఙేలన భిస్కె వయృ న: ఉథరహయణఔు అగిై ాభాదిం ఔవర్ ధనట్ అధేథి బవనిం వయృ నల ఖ భిౄింర,
థరని నిభ్ణిం, ఆఔునలనీూ తథితభలు ఉిండవచఽచ.

g) ఔవర్ ధనట్ ఔరభ సింక
h) జఞభీ ఙేలన ణేథీ
i) ఔవర్ ధనట ఙెలా ుఫలటల యదరయణింగ క్షిం కలానికి ఉింటలింథి. అయవదఽగ 60 భోజుల థరక ఔడర
ఉింటలింథి

ఔవర్ ధనటానఽ ఫభౄైన్స భభిమ మోటలర్ తయయౘ యనుభలలా ఫలగ ఉయోగియౄ యవ.

1. ఫభౄైన్స ఔవర్ ధనటా ల
యటని యదరయణింగ ల఼ిభర్ నేయవ, నుకైజీల సింక, లాథర యలువ వింట నులల఼ జఞభీకి అవసయఫైన యవభలు
ఔచిచతింగ ణెయౌమనరడె జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఎఖ భతేల యషమింలల ఔడర ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.
ఉథరహయణఔు ఎఖ భతి కి ఉథేెయించిన నిభిెషి భిభాణింలలని కభోానఽ డరక్ూ ఔు ింనుయౌూనరడె. అలాింటరడె
ఙరయౌనింత ఱనింగ్ భిభాణిం థ యఔడింలల ఇఫోింథి ఎదఽయవవచఽచ. లాదింటే కోయవఔునై ఒడ థరుభ సయవఔు
యయణర జయఖఔనుో వచఽచ. లాదింటే నిభిెషి ఒడలల ింనన సదయవ సయవఔు భిభాణఫింణో ణెయౌమఔనుో వచఽచ.
ఇలాింట భిల తేలలా ఔవర్ ధనట్ అవసయిం కవచఽచ. తనదనింతయిం ూభిౄ యవభలు ణెయౌల, నౄభా ఔింనలనీకి యటని
ణెయౌమజైలన అనింతయిం భౄఖ లర్ నులల఼ని జఞభీ ఙేమవచఽచ.
ఫభౄైన్స ఔవర్ ధనట్ లల థిఖ వ నేయెనై తయయౘ థరలుిండవచఽచ:

i.
ii.
iii.
iv.

ఫభౄైన్స ఔవర్ ధనట్ సింక
జఞభీ ణేథీ
నౄభాథరయవ నేయవ
Valid up to
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అబభిించిన ఫేయఔు ఇిందఽభూలభ గ నైయవ ఔింనలనీ ణరలఔు యదరయణ నిఫింధనలఔు లలఫడి యౄ.
_____________కి నులల఼ ఔవభైజీ ను ింథరయవ.
a) కాజులు: ఇన్స లిటృట్ కభోా కాజులు ఎ, నృ లాథర ల సింస కాజుల యర్ ఎస్క ఆర్ ల఼ల఼ భిస్కెలణో నుటల. కనీ 7
భోజుల యదఽె ధనటీసఽ నిఫింధనణో నుటలగ.
b) షయతేలు: నులల఼ జఞభీకి ఱనింగ్ డరఔుఫింటా నఽ అిందఽఔునై నైదట ఱప్ ఫింట్ యవభలనఽ సయపభ
ఙేమాయౌ. డిఔాభైషన్స ఔు భ ిందఽ భభిమ /లాథర ల఼ిభర్ ఉభితలింనలై ఱప్ ఫింట్ ఔు నషిిం, లాథర డరఫేజీ
జభిగినరడె నషిిం ణరలఔు యలువ భథిింరఔు వసఽౄవరల ాదరన ధయ భభిమ యసౄ వింగ బభిించిన
ఙరభీెల వింటయటని ఙెయౌాయౄ భనై యగెనిం ఙేమాయౌూన అవసయిం ఫలధఽలెైన యభికి ఉింటలింథి.
థేయౕమ యయణర యషమింలల యదరయణింగ నులల఼కి కయయౌూన సింఫిందిత డేటల నతౄ ిం అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి.
కఫటి ఔవర్ ధనట్ అయవదఽగ త అవసయిం కదఽ. అబణే అరడరడె భాతాిం ఔవర్ ధనటానఽ జఞభీ
ఙేసౄ ఽింటలయవ. అనింతయిం యయణరఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యవభలణో ఔడిన నులల఼లనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.

2. మోటర్ ఔవర్ ధనట్ూ
యటని యదరయణింగ సింఫిందిత ఔింనలనీలు యౄను ింథిింఙే మోటలయవ ఔవర్ ధనటా నియుహణ కాజుల యౄింలల జఞభీ
ఙేయౄ యవ:
―నూయింలల నేభపెనై నౄభాథరయవ అిందఽలల నేభపెనై మోటలయవ యహధరల నౄభాఔు ాతి నుథిించి, భిస్కె ఔవభైజీ
కోసిం ఔింనలనీ నిఫింధనల ాకయిం యౄ..…. న఼ానేమానిై ఙెయౌాించిన నైదట ఔింనలనీ ణరలఔు యదరయణ నులల఼
నూయిం అఔెడ వభిౄసౄ ఽింథి. (థిఖ వ నేభపెనై ఏయృైధర ాణేఔ షయతేలఔు లలఫడి) యౌఖితూయుఔింగ ఔింనలనీ
ధనటీలవుడిం థరుభ ఔవభైజీని యదఽె ఙేలేౄ త. అలాింటరడె అిందఽలల నేభపెనై నౄభా యదె వరతేింథి. భభిమ
భాభూలుగ అబణే ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం నఽించి నౄభానఽ ఔింనలనీ అింథిించిన కలానికి అనఽఖ ణఫైన
నిషతి ౄ లల నేనయౘబించఽకోయయౌ’’
మోటర్ ఔవర్ ధనట్ యదరయణింగ థిఖ వ నేభపెనైఅింరలణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి:
a) భిజిలేిరషన్స భార్ె భభిమ సింక, లాథర నౄభా ఙేమఫడిన యహనర వయృ న/ఔనృక్
కౄనులటీ/కభీబింగ్ కౄనులటీ/ఫేక్/తమాభౄైన సింవతూయిం, ఇింజన్స సింక ఙరలస్క సింక
b) నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా
c) అభలలాకి వఙేచ ణేథీ భభిమ నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ సభమిం (for the purpose of the
)సభమిం……, ణేథీ……
d) నౄభా భ గిలే ణేథీ
e) నడినేిందఽఔు అనఽభతి  ఉనై వఔుౄల తయఖతి , లాథర తయఖతేలు
f)

యడకనికి భినేతేలు

g) అదనర భిస్కెలు, ఏఫైధర ఉింటే
మోటర్ ఔవర్ ధనట్ యదరయణింగ థరనిై మోటలయవ యహధరల చటి ిం, 1988లలని X భభిమ XI అదరమిం లల
నేభపెనై నిఫింధనఔు అనఽఖ ణింగ జఞభీ ఙేమడిం జయవఖ ణోిందనై యషమానిై ను ిందఽభిచి ఉింటలింథి.
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భ కాింరలు
ఔవర్ ధనట్ ఙెలా ుఫలటబయ ఖడెవరనఽ కోెయభికి భభో 15 భోజుల కలానికి ను డిగిించఽకోవచఽచ. కనీ ఏ
భిల త
 ేలలానా ఔవర్ ధనట్ ణరలఔు నతౄ ిం ఙెలా ుఫలటబయ ఖడెవర భౄిండె ధృలల ఔింటే నేించడరనికి
యలాా దఽ.
ధనట్: ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలిం కోె నౄభా సింస నఽ ఫటి కోెలా ఉింటలింథి
ఔవర్ ధనటా యడకనిై ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు నియలయౄ బ. ాసౄ ఽత టకైలజీ నులల఼ ణరాలనఽ తక్షణిం జఞభీ
ఙేలేిందఽఔు యలు ఔయౌయోౄ ింథి.

3. నౄభా సభిికౄట్– మోటర్ నౄభా
యవజువరలు అవసయఫైన సిందభౌలలా నౄభా ఔవభైజీని ఈ నౄభా అిందజైసౄ ఽింథి. ఉథరహయణకి మోటలర్ నౄభా లల
నులల఼ కి అదనింగ మోటలయవ యహధరల చటి ిం ాకయిం అవసయఫైన ఫేయఔు నౄభా సభిికౄట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఈ
సభిినకౄట్ నుో య్స్క భభిమ భిజిలేిరషన్స అదికయ వభాలఔు యవజువరనఽ అిందజైసౄ ఽింథి. నలైయేట్ కయా ఔు సింఫిందిించిన
నభూధర సభిిక
 ౄట్ నఽ థరని లక్షణరలణో నుటలగ థిఖ వన ను ిందఽయచడఫైనథి.

మోటలయవ యహధరల చటి ిం, 1988
నౄభా సభిికౄట్
సభిికౄట్ సిం.

1. భిజిలేిరషన్స భార్ె భభిమ
సింవతూయిం.

నులల఼ సిం.
సింక, భిజిలేిరషన్స స లిం, ఇింజన్స సిం/ఙరలస్క సిం. /తమాభీ/తమాభీ

2. టైప్ ఆఫ్ ఫలడీ/ల఼.ల఼./ల఼టింగ్ కౄనులటీ/ధృట్ న఼ానేమిం/ధేమ్ ఆఫ్ భిజిలేిరషన్స అతరభిటీ,
3. పౌగోయఔ నుాింతిం పలయత్.
4. నౄభాథరయవ ాఔటత యలువ (ఐడీయ)
5. నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా, యనుయిం లాథర వితి ౄ .
6. చటి ింలల నేభపెనై ఫేయఔు నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ ణేథీ. ……… ణేథీన ………. ఖింటలఔు
7. నౄభా భ గిలే ణేథీ: …………… అయే భతి ా
8. నడినే అనఽభతి  ఉనై వఔుౄలు, లాథర వఔుౄల తయఖతి .
థిఖ వ యటలల ఏయృైధర:
(a) నౄభాథరయవ:
(b) నౄభాథరయవ ఉతౄ యవునలై, లాథర అనఽభతి నలై నడెరతేనై ఎవభౄైధర ఇతయ వకిౄ
నడెరతేనై సదయవ వకిౄకి ాభాద సభమింలల డెైయింగ్ లెైలలనఽూిండి భభిమ అలాింట లెైలలనఽూనఽ ఔయౌగి
ఉిండఔుిండర నిఱేదిించిన వకిౄ కఔనుో ణే. ఇఔ లెయైర్ూ లెైలలన్సూ ఉనై వకిౄ ఔడర నడెరత ఉిండవచఽచ.
భభిమ అలాింట వకిౄ లలింటా ల్ మోటలయవ యహధరల నిఫింధనలు 1989లలని నిఫింధన 3నఽ సింతినౄ యవసా
ౄ
ఉిండరయౌ.
యడకనికి భినేతేలు
587

థిఖ
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

వ నేభపెనైయ త ఏ ఇతయ యడకలధృైధర ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి:
అథెె లాథర కనఽఔ;
వసఽౄవరలు మోసఽకౄళ్ాడిం (వకిౄఖత లగైజీ నేనయౘ)
వవల఼ఔిత భైలింగ్,
భైస్క యేమడిం,
యేఖ భీక్ష
యశ్ుసనీమతనఽ భీక్షిింఙే టా మల్ూ
మోటలర్ వయౄ కనికి సింఫిందిించిన ఏథెైధర ఉథేెశ్ిం

ధేనఽ/ఫేభ ఇిందఽభూలభ గ ధఽాయఔభిించఽనథి ఏభనగ, ఈ సభిికౄట్ ఔు సింఫిందిించిన నులల఼ భభిమ నౄభా
సభిికౄట్ మోటలర్ యహధరల చటి ిం, 1988లలని అదరమిం X భభిమ అదరమిం XI లలాని నిఫింధనలఔు
అనఽఖ ణింగ జఞభీ ఙేమఫడినథి.
భియౕయౌించఫడినథి.....
(అదీఔిత నౄభా సింస )
మోటర్ నౄభా సభిికౄట్ నఽ సింఫిందిత అదికయవల భియౕలధరయ ిం ఎరడా యహనింణో నుటే ఉించఽకోయయౌ.

4. నులల఼ తాిం
నులల఼ అధేథి యదరయణింగ నౄభా కింటలాఔుిఔు యక్షింగ ని ఙేలే ఔ అదికభిఔ తాిం. ఈ డరఔుఫింట్ నలై పలయత
యిింరల చటి ిం, 1899లలని నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ యిింరలు యేమాయౌూ ఉింటలింథి.
ఔ యదరయణ నౄభా నులల఼ లల యదరయణింగ థిఖ వ అింరలుింటలబ:
p) నౄభాథరయవ భభిమ థీనిణో సింఫింధభ నై ఏ ఇతయ వఔుౄల ణరలఔు అబధర నేయవ(యవా) భభిమ
చియవధరభా(లు)
q) ఆలౄ , లాథర నౄభా ఙేమఫడిన అింశ్ిం ణరలఔు ూభిౄ వయృ న;
r) నులల఼లల నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ ణరలఔు లగకైషన్స/న్సూ లాథర అవసయఫైన ఙోటా నౄభా ఙేలన
యలువలు;
s) నౄభా కలావది;
t) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం;
u) ఔవర్ ఙేలన బమాలు భభిమ నేనయౘబింరలు;
v) ఏయృైధర వభిౄింఙే అదధరలు/తగిాింరలు;
w) ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం భభిమ సదయవ న఼ానేమిం సాతానుామిం, సయవెఫలటా ఔు లలఫడేథి అబన
సిందభౌలలా న఼ానేమిం సయవెఫలటలఔు నుాతి థిఔ;
x) నులల఼ నిఫింధనలు, షయతేలు భభిమ యభౄింటీలు;
y) నులల఼ ాకయిం కౄాబింఔు థరభితీలే భిల తి 
 తలెతి ౄనరడె నౄభాథరయవ ఙేటలియౌూన చయలు;
z) కౄాబింఔు థరభితీలే భిల తి 
 ఏథెైధర తలెతి ౄనరడె నౄభా సఫె క్ి భాటర్ ఔు సింఫిందిించి నౄభాథరయవ
ఫలధత భభిమ అలాింట భిల త
 ేలలా నౄభా సింస హఔుెలు;
aa) ఏయృైధర ాణేఔ షయతేలు;
bb) తరడె నుాతి నిధిం, మోసిం, యసౄ యలు యృలాడిించఔనుో వడిం, లాథర నౄభాథరయవ సయౘమ నిభఔయణ
వింట ఆదరభలణో నులల఼ యదఽె;
cc) నులల఼కి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై ింనేిందఽఔు నౄభా సింసౄ చియవధరభా;
dd) భౄైడభైాఫైధర ఉింటే యట యవభలు;
ee) సభసల నియయణ వవస ఉింటే థరని యవభలు భభిమ అింఫ డ్సూ భన్స చియవధరభా
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ాతి  నౄభా సింస ఔడర కౄాబిం ఙేసఽకోయయౌూన వచిచనరడె నౄభాథరయవ ఙేమాయౌూన నఽలు, నిింనుయౌూన నూభల
వింట నిఫింధనలనఽ ఖ భిించి నౄభాథరయవఔు ఎటఔరడె ణెయౌమజైసౄ ా ఉిండరయౌ. తథరుభ సదయవ కౄాబింనఽ నౄభా
సింస తుభితఖతి న భిషెభిింఙేిందఽఔు యలవరతేింథి.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 4
ఔవర్ ధనటా యషమింలల థిఖ వ యకలలా ఏథి సభౄైనథి?
I.
II.
III.
IV.

ఔవర్ ధనటానఽ జీయత నౄభాలల ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ
ఔవర్ ధనటానఽ అనిై తయయౘలెైన యదరయణ నౄభాలలానా ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ
ఔవర్ ధనటానఽ ఆభోఖ నౄభాలల ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ
ఔవర్ ధనటానఽ ఫభౄైన్స భభిమ మోటలయవ తయయౘ యదరయణ నౄభాలలా ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ
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E.

యభౄింటీలు

ఔ కింటలాఔుి భిదిలల నౄభా కింటలాఔుి ణరలఔు ఫలధతనఽ భినేతిం ఙేలేిందఽఔు యభౄింటీలనఽ యడణరయవ.
భ రనఽ భినేతిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు అనఽయృైన యభౄింటీలనఽ నౄభా సింస లు ను ిందఽయవయౄబ. యభౄింటీ
యమింణో నౄభా కింటలాఔుిఔు ఔ నుభీి అబన నౄభాథరయవ నిభిెషి కలావదిలల నుటింఙరయౌూన కొనిై ఫలధతలనఽ
ఙేడెతేింథి. భభిమ నౄభా సింస ఫలధత ఈ ఫలధతలఔు నౄభాథరయవ లలఫడటింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
భిస్కె నఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడింలల, ఫయవఖ యచడింలల ఈ యభౄింటీలు అతి  భ కఫైన నుతా నుో ఱయౄ బ.
యభౄింటీ అధేథి నులల఼లల ఫలయౘటింగ నేభపెనై కధొఔ షయతే. కింటలాఔుి ఙెలా ుఫలటల కయలింటే థరనిై తఙర
తఔుిండర నుటింఙరయౌూ ఉింటలింథి. యభౄింటీ అధేథి యడి తాిం కదఽ. అథి ఔవర్ ధనట్ భభిమ నులల఼ ణరాలలా
పలఖిం. కింటలాఔుిఔు భ ిందసఽౄ షయతే వింట ఫలధత అథి. థరనిై యదిగ తఙర తఔుిండర, ూభిౄయ బలల
ఖభనిించి నుటింఙరయౌూింథే. అథి భిస్కె ఔు థరభితీమఖలథర లాథర అనైథరనిణో థీనికి నినేతౄ ిం ఉిండదఽ. ఔయేళ్
యభౄింటీని ఉలా ింఘలేౄ నులల఼ నౄభా సింస ల ఇషిిం ఫేయఔు యదఽెఔు యోఖభవరతేింథి. సదయవ ఉలా ింగన థరుభ
ఎలాింట నిభిెషి నషిభూ జయఖలాదని యవజుయృైధర సభై! అబణే యడెఔలల భాతాిం యభౄింటీ ఉలా ింగన కైవలిం
యింకైతి ఔ సుపలవభ నైథి అబణే, భభిమ ఎలాింట నయౖినికీ థరభి తీమనిథెైణే (నయౖిలింటే ాభాణేతయ
భభిమ భిషెభిించిన కౄాబభ లు అనఽకోవచఽచ) నౄభా సింస లు తభ యచక్షణ ఫేయఔు, ఔింనలనీ యదరధరల
నిభైెరలఔు లలఫడి సదయవ కౄాబభ లనఽ భిషెభిించవచఽచ.
1. అగిై ాభాద నౄభా యభౄింటీలనఽ థిఖ వ నేభపెనడిం జభిగిింథి
ాభాదఔయఫైన ఏ వసఽౄవరలనా నులల఼ అభలలా ఉనై కలింలల దఽకణ సభ థరమింలల నౄభాథరయవ నిలు
ఙేమభదని యభౄింటీ ఙేమడఫైనథి.
నిశ్శఫె భిస్కె: నౄభాథరయవ దఽకణ సభ థరమింలల వయవసగ 30 లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ భోజుల నుటల ఎలాింట
ఉతౄ తి ౄ కయఔలానునీై ఙేటి భదని యభౄింటీ ఙేమడఫైనథి.
లఖభౄట్ లిర్ తమాభీ: 300 లలింటీగైరడ్స ఔింటే తఔుె ఫ్ాష్ నుబింట్ ఉనై ఎలాింట థరావకలనా భిసభలలా
యడభదని/నిలు ఙేమభదని యభౄింటీ ఙేమడఫైనథి.
2. ఫభౄైన్స నౄభాలల యభౄింటీని కిింథియధింగ నియుచియౄయవ: “ఇథ ఔ యగెనూయుఔ యభౄింటీ. అింటే తథరుభ ఔ
నిభిెషి అింరనిై ఙేయౄ భని, లాథర ఙేమఫో భని యౘనైథరయవ యౘనై ఇయౄడె. లాథర నిభిెషి షయతేనఽ
నుటయౄభని, లాథర కయకల ఉనికిని అతనఽ ధఽాయఔభిించడిం గనీ, నిభఔభిించడిం గనీ ఙేయౄ డె‟‟
ఫభౄైన్స కభోా నౄభాలల వసఽౄవరలనఽ (ఉథరహయణఔు టీ) టన్స లెైన్సు కైసఽలలాధే నుక్ ఙేయౄ భింటృ యభౄింటీని
ను ిందఽయవయౄయవ. ఫభౄైన్స హల్ నౄభాలల ధౌఔ నిభిెషి నుాింతిం ఖ ిండర యృళ్ాఫో దింటృ నౄభాథరయవ యభౄింటీని
ను ిందఽయవయౄడె. ఔయేళ్ థీనిై ఉలా ింఘలేౄ ఔవభైజీని అింగీఔభిించడింలల సింస ఔుిండే భిసఽెనఽ భ ింథే యృలాడియౄ డె.
ఔయేళ్ యభౄింటీ ఉలా ింగన జభిగిణే ణొలుత అింగీఔభిించిన భిసఽెనఽ భాయచడిం జయవఖ తేింథి. భభిమ అలా
ఉలా ింగన జభిగిన ణేథీ నఽించి తదఽభి ఫలధతల నఽించి నౄభా సింస యభ ఔౄ భవరతేింథి.
3. ఫింథినుో టల నౄభాలల ఆలౄ ని నియింతయిం కలాథరయవ థరుభ సఽయక్షితిం ఙేయౄ భింటృ యభౄింటీ ఙేమడిం
జయవఖ తేింథి. నౄభా ఔవభైజీ భైటా ల, నిమభ నిఫింధనలనీై కైవలిం సదఽ నులల఼కి జత ఙేలన
యభౄింటీలనిైింటకీ ఔటలిఫడి ఉనైింత కలిం భాతాఫే అభలలా ఉింటలబ.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 5
యభౄింటీ యషమింలల థిఖ వ యకలలా ఏథి సభౄైనథి?
I. యభౄింటీ అధేథి నులల఼లల నేభపెనఔుిండరధే, థరనికి ఔటలిఫడి ఉిండరయౌూన షయతే
II. యభౄింటీ అధేథి నులల఼లల ఫలయౘటింగ నేభపెధే షయతే
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III. యభౄింటీ అధేథి నులల఼లల ఫలయౘటింగ నేభపెనడఫే గఔ నౄభాథరయవఔు నులల఼ తాింలల పలఖింగ కఔుిండర
యడిగ ణెయౌమభిఙే షయతే
IV. ఔయేళ్ యభౄింటీని ఉలా ింఘలేౄ ఔడర, ఔయేళ్ అథి భిస్కె ఔు థరభి తీమని క్షింలల కౄాబింనఽ ఙెయౌాించవచఽచ.
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ఎిండరర్ూ ఫింటల
ా

F.

నులల఼లనఽ ాభాణీఔిత యౄింలల జఞభీ ఙేమడిం నౄభా సింస లఔు భియజు. నిభిెషి ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ా,
కొనిైింటని నేనయౘబసా
ౄ యటని జఞభీ ఙేయౄ యవ.

నియుచనిం
ఔయేళ్ నులల఼ ణరలఔు నిభిెషి నిమభ నిఫింధనలనఽ జఞభీ సభమింలల భాభచయౌూన అవసయిం వలేౄ
సదయవ సవయణలనఽ/భాయవలనఽ ఎిండో ర్ూ ఫింట్ అధే తాింలల నేభపెనడిం థరుభ ఙేయౄ యవ.
థీనిై నులల఼కి జత ఙేయౄ యవ. భభిమ అథి నులల఼లల పలఖభవరతేింథి. నులల఼ భభిమ ఎిండరర్ూ ఫింట్ భౄిండా
ఔయౌన ఔు యక్షింగ భాయణరబ. ఎిండరర్ూ ఫింటా నఽ నులల఼ అభలలా ఉనై సభమింలల ఔడర భాయవలు/సవయణలనఽ
నమోదఽ ఙేలేిందఽఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ.
యసౄ వ సభాఙరయిం భాభిన ఙోటలాా థరనిై ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీ కి నౄభాథరయవ ణెయౌమయఙరయౌ. భభిమ థరనిై
ఎిండరర్ూ ఫింటా థరుభ నౄభా కింటలాఔుిలల పలఖింగ భాభచయౌ.
ఎిండరర్ూ ఫింటల
 ేలలా అవసయభవరణరబ:
ా యదరయణింగ నులల఼కి సింఫిందిించిన థిఖ వ భిల త
a)
b)
c)
d)

నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ింలల భాయవలు/ఙేయవలు
యఔరమిం, తనకా తథితభల థరుభ నౄభా ఙేమదగిన ాయోజనింలల భాయవ, తథితభలు
అదనర ాభాథరలఔు/అదనర కలానికి నౄభా ఔవభైజీ ను డిగిింర
భిస్కె లల భాయవ. ఉథరహయణఔు నిభ్ణింలల భాయవ, లాథర అగిై ాభాద నౄభాలల అబణే బవన
యుదీనిం
e) భభో నుాింణరనికి ఆలౄ ఫథియ్
f) నౄభా యదఽె
g) నేయవ లాథర చియవధరభాలల భాయవ తథితభలు
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నభూధర
ఇలలేిరషన్స నినేతౄ ిం ఎిండరర్ూ ఫింటా ణరలఔు నభూధర దజఞలాలనఽ థిఖ వన తి భిగి ఉటింకిించడిం జభిగిింథి:
యదఽె
నౄభాథరయవ యజా నౄ ఫేయఔు ఈ నులల఼ ణరలఔు నౄభానఽ .......... నఽించి యదఽె ఙేసౄ ఽనైటలి ఇిందఽభూలభ గ
ాఔటించడఫైనథి. అబణే .......... ధృలలఔు నలైగ నౄభా అభలలా ఉనై కయణింగ నౄభాథరయవఔు ఎలాింట
భిపిండా లనించఫో దఽ.
యిక్ యల ఔవర్ లల నలింర:
"నులల఼లల ఔవర్ ఙేలన యిక్ నఽ నలించిణే ఫేలధే యషమానిై నౄభాథరయవఔు సలయౘ ఇవుడిం జభిగిింథి. కఫటి
అిందఽఔు అనఽఖ ణింగ నౄభా ఔవభైజీ నణరౄనిై యౄ..... ఔు నలించడిం జభిగిింథి. తతూింఫింధింగ థిఖ వ నేభపెనై
ఫేయఔు చయచ జభిగిింథి:
(యవభిించిండి)
(యవభిించిండి)

యవ. నలై
యవ. నలై

ాతి పలింగ అదనర న఼ానేమిం నఽ ఇిందభూలభ గ ఙరభిె ఙేమడిం జభిగిింథి.
థరింణో యభిిఔ న఼ానేమిం యౄ. .………. అవరణోింథి.
నతౄ ిం నౄభా ఇరడె యౄ. ……. అవరణోింథి.
ఈ నులల఼ ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫింధనలు, షయతేలఔు లలఫడి.
ఫభౄైన్స నులల఼లల ఇతయ ాభాథరలనఽ ఔడర ఙేయవచత ఔవర్ నఽ ను డిగిించడిం
నౄభాథరయవ యజా నౄ ఫేయఔు ఎఖ వ నులల఼లల ఫేాకైజీ భిసఽెలనఽ ఔడర ఙేభైచిందఽఔు ఇిందఽభూలభ గ
అింగీఔభిించడఫైనథి.
ాతి పలింగ థిఖ వ నేభపెనై ఫేయఔు యౄ. ........ ఫేయఔు నౄభాథరయవఔు అదనర న఼ానేమిం ఙరభిె ఙేమడఫైనథి.
యయణర తయయౘలల భాయవలు
ఎఖ వ నేభపెనై నులల఼ ఔన్స లలైన్స ఫింట్ లల యౄ. ........ యలుయృైన 2 ఫలభౄళ్ా సఽఖింధ దాయలు ధౌఔ థరుభ యయణర
ఙేమఫడియ. కఫటి థరనిై ఔడర ఔవర్ ఙేలేిందఽఔు నియృ బించడఫైనథి.
ాతి పలింగ నౄభాథరయవలఔు కొింత న఼ానేమింనఽ ఙరభిె ఙేమడిం జభిగిింథి.
అదనర న఼ానేమిం…………… యౄ. …………

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 6
ఔయేళ్ నులల఼ ణరలఔు నిభిెషి నిమభ నిఫింధనలనఽ నులల఼ జఞభీ సభమింలల భాభచయౌూ వలేౄ __________
థరుభ సవయణలనఽ నేభపెింటృ థరనిై ధృయయేయవయౄయవ.
I. యభౄిం*టీ
II. ఎిండరర్ూ ఫింట్
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III. ఆలి భైషన్స
IV. భాయవలు అయధిం

నులల఼ల యకానిం

G.

నౄభా కింటలాఔుిలనఽ యౌఖితూయుఔింగ వఔౄ యవయౄయవ. భభిమ నౄభా నులల఼ ణరలఔు దజఞలాలనఽ నౄభా
సింస లా యౄను ింథియౄ బ. ఈ నులల఼లనఽ చఔెగ నియుచిించిన నిభ్ణ నిఫింధనల థరుభ లాథర లు కోయవిల
థరుభ అటకై వవలతఫైన నిఫింధనల ఆదరయింగ నియుచిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అతి  భ కఫైన నిభ్ణ
నిఫింధన ఏనేటింటే నుభీిల ఉథేెరలఔు నుాదరననేయుయౌ. భభిమ ఈ ఉథేెరనిై నులల఼లలధే చాడరయౌ. ఔయేళ్
జఞభీ ఙేలన నులల఼ సింథేయౘసద భీతి లల ఉింటే ఖనఽఔ థరనిై కోయవిలు నౄభాథరయవఔు అనఽఔలింగ, భభిమ
నౄభా సింస ఔు వతి భైఔింగధే యకానియౄబ. నులల఼ని నౄభా సింలే యౄను ింథిించిిందనై యదరయణ సాతాింనలై ఇథి
ఆదరయడి ఉింటలింథి.
నులల఼ దజఞలాలనఽ థిఖ వ నేభపెనై నిమభాలఔు అనఽఖ ణింగ అయ ిం ఙేసఽకోవడిం, యకానిించడిం
జయవఖ తేింథి:
a) ఫలయౘటఫైన నిమభిం అింతభీాన నిమభానిై ఒవర్ భౄైడ్స ఙేసౄ ఽింథి. అలా ఙేమడింలల అలయత
ఉనైరడె త.
b) ాభాణీఔిత భ థిాత నులల఼ భభిమ టైప్ు, ఙేతి భత ూయుఔ ాతేల భధ యృైయవధఫేఫైధర ఉింటే
టైప్ు, ఙేతి భత ూయుఔ ాతేలలలని పలగలధే నిభిెషి కింటలాఔుిలలని ఇయవ నుభీిల ఫలయౘట ఉథేెశ్ింగ
భిఖణయౄయవ. భభిమ యట అయ ిం మతరయ భ థిాత థరలనఽ ూయుక్షిం ఙేసౄ ఽింథి.
c) ఔయేళ్ ఏథెైధర ఎిండరర్ూ ఫింట్ ఖనఽఔ కింటలాఔుి అభనికి ననైింగ ఉింటే కింటలాఔుి డరఔుఫింట్ నఽ
కదని అథే ఙెలా ుఫలటవరతేింథి.
d) అలయత ఉనై సిందభౌలలా ఇటలయౌక్ూ లల ఉిండే కాజులు యదరయణ భ థిాత కాజులనఽ ూయు క్షిం
ఙేయౄ బ.
e) నులల఼లలని భాభిెన నుాింతింలల టైప్, లాథర నాింట్ ఙేలన కాజులఔు నులల఼ ఫలడీలల ఉనై కాజుల ఔింటే
నుాదరననేయుయౌ.
నులల఼కి అింటించిన, లాథర అటలచ్ ఙేలన కాజులు భాభిెనల్ కాజులణో నుటల నులల఼ ఫలడీలలని కాజులనఽ
ఔడర ూయుక్షిం ఙేయౄ బ.
g) భ థిాత థరలనఽ టైప్ భౄైటింగ్ థరలు, లాథర యఫోర్ యిింప్ థరుభ భ థిాించిన థరలు ూయు క్షిం
ఙేయౄ బ.
f)

h) ఇలా టైప్ ఙేల, లాథర యఫోర్ యిింప్ ణో భ థిాించిన థరలనఽ ఙేణౄ ో భలన థరలు ూయు క్షిం
ఙేయౄ బ.
i)

చివయగ, ఇింకైథెైధర సింథిఖేత, లాథర సషిత లానే ఉింటే యదరయణ యఔయణ భభిమ యభభ చిహై
సాణరాలనఽ వభిౄింజైమడిం జయవఖ తేింథి.
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భ కాింరలు
1. నులల఼ల నిభ్ణిం
నౄభా నులల఼ అధేథి యణజ కింటలాఔుి ణరలఔు యక్షిం. భభిమ ఇతయ కింటలాఔుిల భాథిభిగ యదరయణ
నిభ్ణ భభిమ యకాన నిఫింధనలధే ఈ నౄభా కింటలాఔుిలఔు ఔడర కోయవిలు వభిౄింజైయౄ బ.
ాదరన నిభ్ణ సాతాిం ఏనేటింటే కింటలాఔుిలలని ఇయవ నుభీిల ఉథేెశ్భూ ఙెలా ుఫలటల కయయౌ. ఆ ఉథేెరనిై నులల఼
తాింలలధే నేభపెని ఉిండరయౌ. భభిమ థరనికి జత ఙేలన ానుో జల్ నూయిం, కాజులు, ఎిండరర్ూ ఫింటల
ా , యభౄింటీల
వింటయటలల భభిమ కింటలాఔుిలలపలఖభబయ థరింటా నేభపెని ఉిండరయౌ.
2. దజలాల అయ ిం
యడిన థరలనఽ యటఔునై యదరయణ, నురలర్ అయ ింలల తీసఽకోయయౌ. సదయవ థరల అభలనఽ యధఽలలా
నివలింఙే సఖటల నుౌయవడె యడే దజఞలింగ పలయింఙరయౌ. ఆ అయ ింలల “అగిైాభాదిం” అింటే భింటలు, లాథర
నిజఫైన కలుడె.
భభోయృైర యభాన యనుయ లాథర వయౄ ఔ అయ భ ిండే థరలనఽ యఔర సిందయౌిం భభోలా ఙెఫ తేింటే త ఆ
అయ ింలలధే తీసఽకోయయౌ. పలయత యక్షా స్ితి లల నేభపెనై ―థ ింఖతనిం‖ వింట థరలనఽ చటి యింగ నియుచిించి
ఉింటే ఆ అభనిై భాతాఫే యడరయౌ.

నౄభా నులల఼లా ల యడే ఙరలా థరలు ఖతింలల లు ధరమయఫైన తీయవలలా పలఖింగ ఉధరైబ.
భభిమ అలాింటరడె ఎఖ వ కోయవిలలా వచిచన తీయవలు థిఖ వ కోయవిల తీయవలనఽ ూయుక్షిం
ఙేయౄ బ. యింకైతి ఔ థరలు యదిగ తభ యింకైతి ఔ అభలధే ఇయుయౌ. అిందఽఔు యయవదే ింగ ఏఫైధర
సాచనలు భ ిందఽగధే ఇచిచ ఉింటే త ఇథే వభిౄసౄ ఽింథి.
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భౄనఽవల్ ధనటీసఽ

H.

ఙరలా జీయణేతయ నౄభా నులల఼లు యభిిఔ నుాతి థిఔన నౄభా ఙేమఫడినయ అమ ింటలబ.
నౄభాథరయవఔు అతని నులల఼ పలాధర ణేథీన భ గిమనఽిందని ణెయౌమజైమడిం థరుభ సలయౘ ఇయుయౌూన
చటి యఫైన ఫలధత ఏనై నౄభా సింస లఔు లాదఽ. కనీ భభద కోసభని, ఆభోఖఔయఫైన యనుయ యదరధరలలా
పలఖింగ నౄభా సింస లు నులల఼ భ గిింర ణేథీకి భ ింథే భౄనఽవల్ ధనటీసఽ జఞభీ ఙేయౄ బ. నౄభాథరయవ, యభిిఔ
న఼ానేమిం వింట సింఫిందిత యవభలనీై ఆ ధనటీసఽలల ఉింటలబ. భిసఽె ఔు సింఫిందిించిన యసౄ వ సభాఙరయింలల
భాయవలాఫైధర ఉింటే యటని ఖ భిించి ఔింనలనీకి ణెయౌమజైమాలనై సలయౘ ఔడర ధనటీసఽలల ఉిండటిం భినుట.
మోటలర్ భౄనఽవల్ ధనటీసఽలల ఉథరహయణఔు సవభిించిన నౄభా నణరౄనిై ాసౄ ఽత అవసభల ధేథింలల
నౄభాథరయవ దిఱికి తీసఽకొఙేచ ామతైిం జయవఖ తేింథి (అింటే నౄభాథరయవ ణరలఔు యహనర ాఔటత యలువ).
న఼ానేమింనఽ భ ిందఽగధే ఙెయౌాలేౄ త భిసఽె నఽ బభిింఙరయౌూన చటి యఫైన ఫలధత తభనలై ఉిండఫో దనై
యసౄ యనిై ఔడర నౄభాథరయవ దిఱికి తీసఽకౄమా ాయౌూ ఉింటలింథి.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 7
భౄనఽవల్ ధనటీసఽఔు సింఫిందిించి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభౄైనథి?
నిఫింధనల ాకయిం నులల఼ భ గిింర ణేథీకి 30 భోజుల భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ
చటి యఫైన ఫలధత నౄభా సింస లనలై ఉింటలింథి.
II. నిఫింధనల ాకయిం నులల఼ భ గిింర ణేథీకి 15 భోజుల భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ
చటి యఫైన ఫలధత నౄభా సింస లనలై ఉింటలింథి.
III. నిఫింధనల ాకయిం నులల఼ భ గిింర ణేథీకి 7 భోజుల భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ
చటి యఫైన ఫలధత నౄభా సింస లనలై ఉింటలింథి.
IV. నిఫింధనల ాకయిం నులల఼ భ గిింర ణేథీకి భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ
చటి యఫైన ఫలధత ఏథీ నౄభా సింస లనలై ఉిండదఽ.
I.

ింనులనన
ింనులనన
ింనులనన
ింనులనన

యభింశ్ిం
a) డరఔుఫింటేషన్స లలని ణొయౌ నేజీగ యదిగ ానుో జల్ నూభలుింటలబ. నౄభాథరయవ తననఽ ఖ భిించి
యటథరుభధే ణెయౌమయవసఽౄింథి
b) యసౄ వ సభాఙరభనిై యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత నులల఼ నదలబయిందఽఔు భ ింథే నదలవరతేింథి.
కింటలాఔుి భ గిలన తభుత ఔడర కొనయఖ తేింథి.
c) నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ానుో జల్ నూయిం చివభోా ఔ డిఔాభైషన్స నఽ ను ిందఽయవయౄబ. యటనలై నౄభా
సింస సింతఔిం ఙేసౄ ఽింథి.
d) ానుో జల్ నూయింలలని అింరలలా ఈ కిింథియ ఉింటలబ:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

ానుో జర్ ూభిౄ నేయవ
ానుో జర్ చియవధరభా భభిమ కింటలక్ి యవభలు
Proposer‘s నుా లషన్స (occupation) లాథర యనుయిం
నౄభా ఙేమాయౌూన అింశ్ిం ణరలఔు యవభలు భభిమ ఖ భిౄింర
నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం
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vi. ఖత భభిమ ాసౄ ఽత నౄభా
vii. నషి అనఽబవిం
viii. నౄభాథరయవ డిఔాభైషన్స
e) నౄభాథరయవఔు అిందజైలన భిస్కె ఔవభైజీని ఖ భిించి ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై నౄభా సింస అిందజైమాయౌూన
ఫలధత భధవభిౄగ ని ఙేలే ఏజౄింటలనలై ఉింటలింథి.
f)

ానుో జల్ నఽ భియౕయౌిం, అింగీఔితి నలై నియృ మిం తీసఽఔుధే ాకిరమధే అిండర్ భౄైటింగ్ అింటలయవ.

g) న఼ానేమిం అధేథి నౄభా కింటలాఔుిలల పలఖింగ నేభపెనై నౄభాింరనికి నౄభా ఔవభైజీ ఇచిచనిందఽఔు నౄభా
సింస ఔు నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙే ాతి పలిం, లాథర నతౄ ిం.
h) న఼ానేమిం ఙెయౌాింరనఽ నఖదఽ ద్ యభ గనీ, ఖ భిౄించిన ఫలింకిింగ్ ధృగోఱమఫ ల్ ఇన్స సఽిరఫింట్ థరుభ గనీ,
నుో సి ల్ భనీమాయు ర్, కౄడ
ర ిట్ లాథర డెనృట్ కయవు, ఇింటభౄైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష జభ లాథర కలానఽఖతింగ
అదీఔిత సింస ఆమోథిింఙే ఏయృైధర ఇతయ దే తేల థరుభ గనీ ఙేమవచఽచ.
i)

నులల఼ తమాభీ నలిండిింగ్ లల ఉనై సభమింలల లాథర నౄభా ణరలఔు సింాథిింరలు ఇింక జయవఖ త
ఉనైరడె భభిమ ణరణరెయౌఔ నుాతి థిఔన నౄభా ఔవభైజీని అింథిించడిం అవసయఫైనరడె ఔవర్ ధనట్
నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.

j)

ఔవర్ ధనటానఽ ఫభౄైన్స భభిమ మోటలయవ తయయౘ నౄభా యనుయింలల ఙరలా యసౄ ితింగ ఉయోగియౄ యవ.

k) యక్షిం అవసయఫైన సిందభౌలలా నౄభా సభిికౄట్ అధేథి నౄభా ఉనికికి యవజువరగ నిలుసఽౄింథి.
l)

నులల఼ అధేథి నౄభా కింటలాఔుిఔు యక్షింగ నియౌఙే తాిం.

m) యభౄింటీ అధేథి నులల఼లలధే ఫలయౘటింగ నేభపెధే షయతే. కింటలాఔుి ఙెలా ుఫలటల కయలింటే థరనిై ఔడర
తఙర తఔుిండర ధృయయేభచయౌూ ఉింటలింథి.
n) ఔయేళ్ నులల఼లలని నిభిెషి నిమభ నిఫింధనలనఽ జఞభీ సభమింలల సవభిింఙరయౌూన అవసయిం తలెతి ౄణే
సదయవ సవయణలు/భాయవలనఽ ఎిండరర్ూ ఫింట్ అని నయౌఙే తాిం జఞభీ థరుభ ఙేయౄ యవ.
o) నిభ్ణ నిఫింధనలలని అతి  భ కాింరలు ఏనేటింటే ఇయవ నుభీిల ఉథేెరలు యదిగ ఙెలా ుఫలటల కయయౌ.
భభిమ సదయవ ఉథేెరలు నులల఼లలధే ఉిండి ఉిండరయౌ.

కీలఔ శ్ఫలెలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)

నులల఼ నూయిం
న఼ానేమిం భ ిందసఽౄ ఙెయౌాింర
ఔవర్ ధనట్
నౄభా సభిికౄట్
భౄనఽవల్ ధనటీసఽ
యభౄింటీ
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ల఼ుమ భీక్ష -జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఎధనై నౄభా సింస లు అథే సఫె క్ి భాటర్ని ఔవర్ ఙేసౄ ఽధరైమని కింటా ఫూషన్స సాతాిం నిభేభిసౄ ఽింథి; ఔయౌల
యిండి, అలాగై ఔా బిం అభ్ింటలని నిషతి ౄ లల సఫె క్ి భాటర్ వయఔ ఎక్ూనుో జర్ కింటా ఫూట్ ఙేమిండి.

జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
గౄైడ్స లెైన్సూ ాకయిం, నౄభా ఔింనలనీ నౄభా ాతి నుదన (ానుో జల్) ని 15 భోజులలా నుోా లలస్క ఙేమాయౌ.

జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
ఔయేళ్ న఼ానేమిం ఙెయౌాింర ఙెక్ థరుభ జభిగిణే, ఙెక్ నుో స్కి అబన డేట్ నఽించీ భిస్కె కొనయగిించఫడెతేింథి.

జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
ఔవర్ ధనట్ూ భ కింగ ఫభౄైన్స (సభ దా), మోటర్ వభాలఔు ఙెింథిన జనయల్ నౄభాకి ఙెింథిన యషమిం.

జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
యయింటీ అధేథి నులల఼లల సషిింగ ణెయౌమభిచిన ఔ ఔిండిషన్స.

జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం II.
ఔయేళ్ నులల఼ జఞభీ ఙేలేటరడె కొనిై నిమభ నిఫింధనలు భాభచయౌూ ఉింటే, ఆ ని ఎిండరర్ూ ఫింట్ థరుభ లలట్
ఙేమవచఽచ.

జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.

భౄఖ లాషనా (నిమభాల) ాకయిం నౄభా సింస లనలై య్ఖల్ ఆనృా గైషన్స ఉిండదఽ నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄకి
నులల఼ ఎకౄైూార్ కఔ భ ిందఽ భౄనఽవల్ ధనటీసఽ ింనుయౌూన అవసయిం లాదఽ.
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ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
__________ ఔ నులల఼ ాకయిం నౄభా సింస ఙెయౌాించవలలన నౄభా ఙేమఫడిన ఖభిషి నతౄ ిం.
I.
II.
III.
IV.

నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం
న఼ానేమిం
సభౄిండర్ యేల
నషిిం వచిచన అభ్ింటల

ాశ్ై 2
_______________ ఔ కింటలాఔుిలల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయౌాించఫడే య భ ్.
I.
II.
III.
IV.

ఔా బిం అభ్ింటల
సభౄిండర్ యేల
ఫచాభిటీ అభ్ింటల
న఼ానేమిం

ాశ్ై 3
నౄభా కింటలాఔుికి యక్షింగ ఉిండే డరఔుఫింట్ ________.
I.
II.
III.
IV.

నులల఼
ఔవర్ ధనట్
ఎిండరర్ూ ఫింట్
నౄభా సభిికౄట్

ాశ్ై 4
డిస్క కోాజర్ డాటీ ఈ సభమింలల నదలవరతేింథి
I.
II.
III.
IV.

నులల఼ నదలు కఔభ ింథే
నులల఼ నదలెై నుో బన తభుత
నులల఼ నదలు కఔ భ ిందఽ నఽించీ నులల఼ కొనయగినింతవయఔ ఉింటలింథి
అలాింట డాటీ అింటృ ఏనై లాదఽ

ాశ్ై 5
ఫటీభిమల్నూక్ి
I.
II.
III.
IV.

నతౄ ిం ఫటీభిమల్యలువ నులల఼లల ఔవర్ ఙేమఫడిింథర
భిస్కె అించధరకి అింత భ కఫైనయ కదఽ
అిండర్ భౄైటర్ నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేయౄ బ కఫటి భ కఫైనయ
అిండర్ భౄైటర్ నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేమవర కఫటి భ కఫైనయ కదఽ
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ాశ్ై 6
అగిై ాభాదిం ాతి నుదన (ానుో జల్) seeks to know
I.
II.
III.
IV.

తమాభీ (manufacture) ాకమ
ిర
యోి యవ ఙేమఫడిన ఫటీభిమల్యవభలు
బవన నిభ్ణిం
నలైవనీై

ాశ్ై 7
న఼ానేమిం ఈ యధింగ భిల఼వ్ ఙేసఽకోఫడదఽ
I.
II.
III.
IV.

కష్ థరుభ
ఙెక్ థరుభ
నుానేసభీ ధనటల థరుభ
కౄడ
ర ిట్ కయవు థరుభ

ాశ్ై 8
మోటర్ నౄభా సభిిక
 ౄట్
I.
II.
III.
IV.

భాిండేటభీ (తనిసభి)
ఎరడా ఔడర ఉించఽకోయయౌ
ఎరడా కయవలల ఉించఽకోయయౌ
ఎరడా ఫలింఔు లాఔయవలల ఉించఽకోయయౌ

ాశ్ై 9
ఔ యయింటీ
I.
II.
III.
IV.

నులల఼లల నేభపెనఫడిన ఔ ఔిండిషన్స
థీనిై తనిసభిగ సభ్తి ింఙరయౌ (Has to be complied with)
a భభిమ b
నలైయేయ కదఽ

ాశ్ై 10
మోటర్ నౄభా భౄనఽవల్ ధనటీసఽ యభి థరుభ జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి
I.
II.
III.
IV.

నులల఼ ఎకౄైూార్ అబయలలర నౄభాథరయవ థరుభ
నులల఼ ఎకౄైూార్ అబయలలర నౄభాసింస థరుభ
నులల఼ ఎకౄైూార్ అబన తభుత నౄభాథరయవ థరుభ
నులల఼ ఎకౄైూార్ అబన తభుత నౄభా సింస థరుభ
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ల఼ుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు
జయఫ 1
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
నౄభా సింస ఔ నులల఼ ాకయిం ఙెయౌాించవలలన నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం.

జయఫ 2
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
ఙెయౌాింరధే న఼ానేమిం అింటలయవ. ఇథి ఔ కింటలాఔుిలల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయౌాించఫడే య భ ్.

జయఫ 3
సభౄైన ాణరభాైమిం I.
నౄభా కింటలాఔుి ఉనైటలి యక్షనేఙేచ డరఔుఫింటే నులల఼.

జయఫ 4
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
నులల఼ నదలవఫో బయ భ ింథే డిస్క కోాజర్ ఇవువలలన ఫలధత ఉింటలింథి. అథి నులల఼ ఉనైింతలేూ
కొనయఖ తేింథి.

జయఫ 5
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
ఫటీభిమల్కి సింఫిందిించిన యషమాలా ాదరనిం. ఎిందఽఔింటే, అిండర్భౄైటర్నియృ మానిై ాపలయతిం ఙేలేయ ఆ
అింరలా.

జయఫ 6
సభౄైన ాణరభాైమిం IV.
అగిై ాభాదిం ాతి నుదన (ానుో జల్) తమభీ (manufacture) ాకమ
ిర
ఎలా ఉింథో , యోి యవ ఙేలన ఫటీభిమల్
యవభలు ఏనేట , నృయౌు ింగ్ నిభ్ణిం ఎలా ఉింథో చాడరలని పలయసఽౄింథి.

జయఫ 7
సభౄైన ాణరభాైమిం III
నుానేసభీ ధనటల థరుభ న఼ానేమిం భిల఼వ్ ఙేసఽకోఫడదఽ.
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జయఫ 8
సభౄైన ాణరభాైమిం III.
మోటర్ నౄభా సభిికౄట్ని నియింతయిం కయవలలధే ఉింఙరయౌ.

జయఫ 9
సభౄైన ాణరభాైమిం III
ఔ నులల఼లల యయింటీ ఔిండిషన్స ాణేఔింగ నేభపెనఫడరయౌ, అలాగై థరనికి అనఽఖ ణింగ వవహభిింఙరయౌ.

జయఫ 10
సభౄైన ాణరభాైమిం II.

ఖడెవర భ గిలేలలగ
అిందజైమఫడెతేింథి.
నులల఼

మోటర్

నౄభాకి
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నౄభా

సింస

థరుభ

భౄనఽవల్ధనటీసఽ

అనఽఫిందరలు
అనఽఫింధిం - ఎ
మోటలయవ నౄభా ా నుో జల్ నూయింe
నలైయేట్ కయవ, థిుచఔర యహనిం- నుకైజీ నులల఼
ా నుో జర్ నేయవ

నౄభాథరయవ ఖ భిౄింర

సింాథిింరల కోసిం చియవధరభా

Mobile No:

టయౌనూో న్స: నూక్ూ సింక
ఇ-ఫబల్ అడయస్క
ఫలింక్ కాణర సిం. (ఎస్క.నృ./
ఔభౄింట్)

Pan No:

ళెచ్.న.ఏ./తనకా
నుకైజీ నులల఼

అవసయఫైన నులల఼ తయయౘ
నఽించి సభమిం ...... ణేథీ:

నౄభా కలావది

థరక
యహనిం యవభలు

నమోదఽ సిం

ఇింజన్స సిం. &ఙరలస్క సిం.

తమాభౄైన
ఏడరథి

తమాభీ&
మోడల్/ఫల
డీ టైప్/

ఔనృక్
కౄనులటీ

ల఼టింగ్
యభయ ూిం

యడే
ఇింధనిం

యింఖ

నౄభా ఙేబించిన యహనర సభౄైన ఖ భిౄింర
నమోదఽ అతరభిటీ – నేయవ భభిమ నుాింతిం:
యహనర యలువ:
ఇధరుబస్క
యలువ

ఎలకిిక్/ఎలకిని
క్ యడి పలగలు

ధరన్స ఎలకిిక్ యడి
పలగలు

లలైర్ కర్/టై ైలర్

ఎయ్జీ/ల఼ఎన్స
జీ కిట్

కౄాబిం భియౖెయిం భభిమ న఼ానేమాలఔు ఇథే నుాతి థిఔ
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నతౄ ిం
యలువ

ఐడీయ

యహనిం చభితా
ఖత నులల఼
సిం

ఔవభైజీ
తయయౘ

నౄభా ఔింనలనీ
నేయవ &
చియవధరభా

ధన కౄాబిం ఫో నస్క
హఔుె

నులల఼ ఎక్ూ
నలైభీ ణేథీ

ఖత 3 ఏళ్ా
కౄాబిం
అనఽబవిం

ణొయౌ కొనఽగోలు ణేథీ &
నమోదఽ.

అిండర్ భౄైటింగ్ కయకలు– భైటింగ్ నలై ాపలవిం rating
యహనర యడఔిం::
యడఔిం ఉథేె శ్ిం
సయథర
వితి ౄ ఖత
యనుయిం/వయౄ ఔిం
కభపభైట్

యహనర నుభిెింగ్
యవభలు
ఔవర్ు గభైజ్డ
అన్స ఔవర్ు గభైజీ
కింనుౌిండ్స లలల
భోడెు ఔెగ

డెైవర్ యవభలు
య ింణరనికి
నలబడ్స డెైవర్
ఫింధఽవరలు
నేతేాలు

ఏటల తి భిగై సఖటల కిలలనైటయవా
అింగీఔభిించిన భిసఽెనఽ
అయ ిం ఙేసఽకోవడింలల
సయౘమడెతేింథి

భిసఽె తగిాింర/అదనర భిసఽెనఽ ణెలుసఽఔుధేిందఽఔు

డియౌెింట్ & లలడిింగ్:
యలెింటభీ ఎకౄూస్క:తనిసభి నులల఼ ఎకౄూస్క ఔు అదనింగ అవరనఽ/కదఽ– ఔయేళ్ అనఽవర అబణే థిుచఔర యహనిం నణరౄనిై
యలెింటభీ ఎకౄూస్క నఽ ఔడర ఎించఽఔుధేిందఽఔు నైయవ దమఙేల నేభపెనిండి – యౄ.500/700/1000/1500/3000 నలైయేట్
సఽభ కఫేధర?
అవరనఽ/కదఽ
ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, దమఙేల ఙెిండి:
నైయవ ఆట నఫైల్ అయో లబయషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా సబ డర 1. సింస నేయవ
2. సబతు సిం:
ఎక్ూ నలైభీ ణేథ:ీ
యహధరనికి ఏఆర్ ఏఐ ఆమోదభ నై మాింటీ తెఫ్టి అవరఉ/కదఽ. ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, నృగిింర ణరలఔు సభిికౄట్ నఽ ను ిందఽయచిండి
ఏఏఎస్క ఐ జఞభీ ఙేలన
 థి
భిఔభలు నృగిించి ఉధరైమా?
లలడిింగ్ భభిమ
అవరనఽ/కదఽ.
ఔయే
ళ్ అవరనఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ిందఽయచిండి
యహనిం సింాథరబయతయ ఇింధనింణో నడెసఽౄింథర
డియౌెింటింగ్ ఔసిం
యహనిం ఫయో పూమల్ కిట్ ణో నడెసఽౄింథర/లైఫర్ ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ిందఽయచిండి
అిండర్ భౄైటింగ్
ఖరలాస్క టలింక్ నృగిించి ఉింథర
కయకలనఽ ఔింనలనీ
అవరనఽ/కదఽ
టీన఼న఼డీ ఔవర్ నఽ చటి యఫైన భినేతి  అబన యౄ.
నులల఼ ా కయిం
6000/- ఔు భాతాఫే భినేతిం ఙేసఽకోదలఙరభ
భిఖణయౄయవ
అవసయఫైన అదనర ఔవభైజీలు
యడి పలగల ఙోభీ (థిుచఔర యహధరలు భాతాఫ)ే
డెైవర్ ఔు చటి యఫైన ఫలధత
డెైవర్ ఔు ఙెయౌాించిన న఼ఏ
తనిసభి: మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ
మజభాని డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ తనిసభి.దమఙేలన ధరనేధేషన్స యవభయౌవుిండి:
(a)
(b)
(c)
(d)

ధరనేనీ నేయవ & వమసఽ:
సింఫింధిం
అనుబింటీ నేయవ
(ధరనేనీ ఫైనర్ అబణే)
ధరనేనీణో సింఫింధిం:

:

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.యహనిం ఔింనలనీ, పలఖయుభ సింస , లాథర అలాింట కభపభైట్ సింస మాజభానింలల ఉిండి, మజభాని డెైవర్ ఔు ాపలవవింతఫైన డెైయింగ్
లెైలలన్సూ లాఔుిండర సదయవ మజభాని డెైవర్ ఔు తనిసభి న఼ఏ ఔవభైజీని ఇవుడిం జయఖదఽ.
నేభపెనై వఔుౄలఔు న.ఎ. ఔవభైజీ
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(ఐఎింటీ-15)

నేభపెనై న఼ఏ ఆఔునలింట్ూ

నేభపెనై వఔుౄలఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ ని ఙేభచలని పలయసఽౄధరైభ?
నేయవ
ఎించఽఔునై ల఼ఎస్కఐ
ధరనేనీ
సింఫింధిం
(యౄ.)
1)
2)
3)
అవరనఽ/కదఽ, అవరనఽ అబణే, నేయవ భభిమ ఎించఽఔునై కనటల్ సమ్ ఇనాూర్ు (ల఼ఎస్కఐ):
(ఖభనిఔ: ఔ వకిౄకి అిందఽఫలటలలల ఉిండే ఖభిషీ ల఼ఎస్కఐ నలైయేట్ కయా ఔు యౄ.2 లక్షలు భభిమ మోటభౄైజ్డు థిుచఔర
యహధరలఔు యౄ.1 లక్ష)

నేయవ ఙెని వఔుౄలఔు/ నేయవ ఙెని ామాణఔులఔు న఼ఏ ఔవభైజీ
మాడ్స ఆన్స ఔవర్
యన తయవఖ దల
ఔయిల఼ కయవ
యృైద కయవచలు
వకిౄఖత ాపలయలు
ఇతయ యవభలు

భైటింగ్నలై ాపలవిం ఉిండఖల సభాఙరయిం, భభిమ
కొనిై ఖణరింకల కోసిం ఔడర

మాడ్స ఆన్స ఔవర్ూ కొనయగబ

యహన యడఔిం య ింత ఆవయణకై భినేతభా
యహనిం యథేయౕ ఎింఫల఼కి ఙెింథినథర
యహనిం యింటేజీ కయవగ సభిిలై అబింథర
యహనిం ఖ డిు /యఔలాింఖ ామాణఔుల కోసిం యౄను ింథిించఫడిింథర

అవరనఽ/కదఽ
అవరనఽ/కదఽ
అవరనఽ/కదఽ
అవరనఽ/కదఽ, ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే దమఙేల ఆర్
టీఏ ఎిండరర్ూ ఫింటా యవభలనఽ ను ిందఽయచిండి
అవరనఽ/కదఽ
ధేనుల్, ఫింగాథేశ్, బూటలన్స, భాయ్ె వరలు, నుకియ న్స,
యౕరలింఔ.

యహధరనిై డెైయింగ్ యక్షణ తయఖతేలఔు యడణరభ
పౌగోయఔ నుాింత కొనయగిింర అవసయభా
వన్స నేజీ నులల఼ కయలనఽఔుింటలధరైభ?

అవరనఽ/కదఽ

అతేతౄ భ సదఽథేె శ్
సాతాిం ఆదరయింగ

నౄభాథరయవ డిఔాభైషన్స
ధేనఽ/ఫేభ ఇిందఽభూలభ గ ాఔటసఽౄనైథి ఏనేటింటే, ఈ ానుో జల్ నూభనిై సభభిించిన అనింతయిం ఏ అదనర ఙేభిఔలెధ
ై ర, లాథర
భాయవలెధ
ై ర ఙేలేౄ యటని తక్షణిం నౄభా ఔింనలనీకి ణెయౌమజైమఖలిం.
ధేనఽ/ఫేభ ఖత నులల఼ ఎక్ూ నలైభీ ణేథీ నఽించి ఇటథరక ధర/భా యహధరనికి ఎలాింట ాభాదభూ జయఖలాదని సషిిం ఙేసౄ ఽధరైిం.
న఼ానేమిం నఽ …………… వదె , …………… ణేథీన ఙెయౌాింఙరభని ధేనఽ/ఫేభ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైిం.
నైయవ నలైన నేభపెనై నై యహధరనికి నౄభా కోసిం …………… (సభమిం) థరక ఎలాింట ాభాదిం నఽించీ తలెతి ౄన నషిిం/డరఫేజీ/ఫలధత
వింట నయౖిలఔు సింఫిందిించి నైఔు ఎలాింట ఫలధతల లావని అయ ిం ఙేసఽకోవడిం జయవఖ ణోింథి.
యహనిం ూభిౄ ఔిండిషన్స లల భభిమ భోడెునలై నడవఖల ల తి లల ఉిందని ధేనఽ/ఫేభ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైిం.
స లిం:
ణేథ:ీ
ానుో జర్ సింతఔిం
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అనఽఫింధిం - B

ానుో జల్ నూయిం
(ఈ నూయిం జఞభీని ఫలధత అింగీకయింగ భిఖణించభదఽ)
యిిండర్ు లైర్ భభిమ లలషల్ నలభిల్ూ నులల఼

ఈ ానుో జల్ నఽ అింగీఔభిించడిం ఔింనలనీ నిమభ నిఫింధనలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. ానుో జల్ నఽ అింగీఔభిించి న఼ానేమానిై ఙెయౌాింఙే థరక
ఆలౄ కి ఔవభైజీ ఉిండఫో దఽ.
ఏజౄింట్___________________________________________

ఔా బింట్ కోడ్స:

ానుో జర్ నఽ ఖ భిౄించడింలల యమడణరబ.

ానుో జర్ యవభలు
1. ానుో జర్ నేయవ

నౄభాథరయవ ఖ భిౄింర
2.

ానుో జర్ చియవధరభా

సింాథిింరల కోసిం భభిమ కౄాబింలు ఉింటే ఙెక్ ఙెయౌాింరల కోసిం చియవధరభా ఇయౄయవ

నూో న్స ధృిం.:-

నూక్ూ ధృిం.:-_____________________

(నఫైల్):-

(ఇ-ఫబల్):____________________

ఔ

ఖ
యవౄనఽ వభిౄింఙే ఙోటలాా నలటిిండి

అనిై ాశ్ైలఔ సింూయృ ింగ సభాదరననేయుయౌ. స లిం ఙరలఔనుో ణే దమఙేల సభాఙరభనిై అనఽఫింధిం యౄింలల ను ిందఽయచిండి:
ానుో జర్ యనుయిం

భిసఽెనఽ అయ ిం ఙేసఽఔుింటలనఽ

3. థేనిైఔవర్ ఙేసౄ ఽధరైయవ

భైటింగ్ కోసిం ఆఔునలనీూ యవభలు

4. నులల఼ని ఎవభి ేవర్ లల జఞభీ ఙేసౄ ఽధరైయవ (ఆభిఔ
సింస లణో నుటల, నౄభా ఙేబించదఖా
ాయోజనభ నై అిందభి నేయా జఞనృణర)
ఔవభైజీ ఙేయాయౌూనTtttt
నుాింతిం
5. ఇనేడి ఉనై భిసఽె
(నన్స కోడ్స ణో ఔడిన ూభిౄ నుో సి ల్ చియవధరభా)
6. నౄభా కలావది
నఽించి
7. భ్యౌఔ ఔవభైజీ అింశ్ిం నఽించి ఈ సభసలనిైింటనీ
ణొలగిింఙరలని నైయనఽఔుింటలధరైభ?
a. తేనూనఽ, వయద, భ ింర, టింనలస్కి, లలైకా ోన్స, ఇతయ
సభసల సభూహిం
b. అలా భి, థరడి, యౘనిఔయఫైన నషిిం
c. ఉఖరయద ఔవభైజీ ను డిగిింర
(ఆర్ఎస్క ఎిండీని ఎించఽఔుింటే థీనిై ఔడర
ఎించఽకోవచఽచ)

భిసఽెల ఖ భిౄింర
థరక
అవసయఫైన ఔవభైజీ యషమింలల నౄభాథరయవ జఞఖరతౄగ నియృ మిం

అవరనఽ

తీసఽకోయయౌ

కదఽ

అవరనఽ

కదఽ

అవరనఽ

కదఽ
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ఈ నణరౄనిై ఈయో ా భాథరల కోసిం ఔవర్ ఙేమడఫైనథి

8. నై బవనింణో నుటల నా ింత్ూ భభిమ
రధరదఽలనఽ
ఔడర
ఔవర్
ఙేమాలనఽఔుింటలధరైభ?
ఏయృైధర మాడ్స ఆన్స ఔవర్ూ
a. ఆభిెటఔుిలు, సభైుమయవా, & ఔనూయౌిింగ్
ఇింజనీభిింగ్ ఼జులు (కౄాబిం నతౄ ింలల
3% ఔింటే ఎఔుెవ)
b. యతిలాల ణొలగిింర (కౄాబిం నతౄ ింలల
1% ఔింటే ఎఔుెవ)
c. కోల్ు యోి భైజీ నుాింఖణరలలా నిలుల క్షీణత
i.

నౄభా ాభాదిం వలా ఎలకిిక్
లేవల ఼డర్ ణరలఔు టభి్నల్ ఎిండ్సూ
వదె ఔభౄింటల సయపభలల యృైపలిం వలా

ii.

నౄభా ాభాదిం లల పలఖింగ
నౄభాథరయవ నుాింఖణింలల కోల్ు యోి భైజీ
మింణరాఖలఔు ఉయౖోృ ఖరత భాయవల వలా
జభిగై నయౖిలు, లాథర డరఫేజీ
కయణింగ

d. కభిచచఽచ
e.
నౄభాథరయవ య ింత యహనిం
ఖ దఽెకోవడిం వలా జభిగిన నషిిం, నూో ర్ె
యౌఫ్టి ్ భభిమ అిందఽలలించి జఞభిడు
వసఽౄవరల వలా జభిగిన నషిిం
f. ఆఔల్ఔ అగిైాభాదిం
g. అదధరలు,
యసౄ యణలనఽ
యస్యణ

భాయవలు
లాథర
నౄభా ఙేబించడింలల

h. బూఔింిం (అగిైాభాదిం & యౖక్)

అవరనఽ

కదఽ

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

మాడ్స ఆన్స ఔవయా కోసిం నౄభాథరయవ జఞఖరతౄగ నియృ మిం తీసఽకోయయౌ

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

అవరనఽ

కదఽ

అవరనఽ

కదఽ

అవరనఽ

అవరనఽ

కదఽ

నౄభాథరయవ
యనుయ
ావితి ౄ కి
అనఽఖ ణిం
గ
కదఽ
ఉిండేయటధే

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

ఎస్కఐ =

ఎించఽకోయయౌ

i.

యబలాజ్డ ఫటీభిమల్ ఔవభైజీ

j.

య్కైజీ భభిమ ఔలుఱత ఔవభైజీ

k. యిఔుల ణరణరెయౌఔ ణొలగిింర
l.

అథెె నషిిం.

m. ాణరభాైమ
వసతి కి
అదనర కయవచలు

అబన

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

అవరనఽ

కదఽ

ఎస్కఐ =

607

n. ఆయింబ కయవచలు

అవరనఽ

o. ఔభిగిన ఫటభిమల్ నయౖిలు

కదఽ

అవరనఽ

9. ఇథే ఆలౄ ని భభై నౄభా ఔింనలనీణో అబధర ఇథే
నణరౄనికి నైయవ నౄభా ఙేసఽఔుధరైభ (ఙేసఽఔుింటే,
యవభయౌవుిండి)
10.
నౄభా ఔవభైజీని ఏ నౄభా ఔింనలనీ అబధర
తి యసెభిించిింథర, లాథర ఏయృైధర ాణేఔ నిఫింధనలనఽ
యదిించిింథర (అవరనబణే, యవభయౌవుిండి)
11. భ ఖ సఽౄనై నులల఼ కలావదిని నేనయౘబించి
ఖత ధృల భోజులలా అబన న఼ానేమిం/కౄాబిం
యవభలు

కదఽ

ఎస్కఐ =
ఎస్కఐ =

యటల సాణరానిై వభిౄింజైమడరనికి అవసయఫైన యవభలు
భిసఽె ణరలఔు తీవాతనలై అిండర్ భౄైటర్ ఔు అవగహన ఔయౌయౄబ
(నషిిం యవభలు)
కౄాబభ లు

న఼ానేమిం

భిసఽె నఽ భథిింర ఙేమడరనికి కౄాబిం అనఽబవిం ఔ భ కఫైన కయఔిం
లగకైషన్స లల ఔవర్ ఙేలన భిసఽెలు ఏ తయయౘయ?
ానుో జర్ యనుయ యవభలు
12. నౄభా ఆలౄ :
ా , వగౄైభ
a. ఆయసిం, కభలమాలు, దఽకణరలు, హద టళ్ై
b. నుభిరరనేఔ/ఉతతి ౄ భిసఽెలు
c. నుభిరరనేఔ/ఉతతి ౄ భిసఽెల ఫమట యోి భైజీ
d. నుభిరరనేఔ/ఉతతి ౄ భిసఽెల ఫమట టలింఔులు/గస్క హద లు యవా
e. నుభిరరనేఔ/ఉతతి ౄ భిసఽెల ఫమట ఉనై మ టయౌటీలు
ా , వగౄైభ
f. ఆయసిం, కభలమాలు, హద టళ్ై
13. ఔయేళ్ దఽకణింగ యడిణే, దమఙేల అిందఽలల యడిన
సయవఔులలా థిఖ వ నేభపెనై సయవఔుల జఞనృణరలలకి వఙేచయ ఏయృైధర
ఉధరైబయమో దమఙేల ధఽాయఔభిించిండి.
అవరనఽ అబణే, అలాింట సయవఔుల యలువ సయవఔుల నతౄ ిం
యలువలల 5% ఔింటే ఎఔుెయ:
1. లలలులాబడ్స థరభలు, 2.కబర్ లజ్డ, 3.కరఔయవా &
భణరఫ లు, 4. ఏయృైధర నేలుడె థరభలు, 5. ఎిండెఖడిు /ఖడిు ,
6. జనధరయ, 7. యడి ధరయ, 8. అగిానలటి లు, 9. నేతెైలాటడ్స
థరావఔిం, 10. ధృైటా - లలలులలజ్డ, 11. నాధృలు / ఈథర్ /
ఇిండలిరమల్ యలెుింట్ భభిమ 32 డిగరల
ీ ఔు థిఖ వన భిండే
సుపలవభ నై ఇతయ థరావణిం (భూలన భీక్ష) , 12. ల఼ల్
యేలన ట్నఽలు, డాభ ్లలా కఔుిండర యడి ఉనై, భిండే
సుపలవభ నై ఫేస్క లణో ఔడిన 32 డిగరీలఔు థిఖ వన భిండే
సుపలవభ నై నలబింట్ లు (భూలన భీక్ష), ల఼ల్ యేలన
ట్నఽలు, డాభ ్లలా కఔుిండర యడి ఉనై, 13. 32 డిగరల
ీ ఔు
థిఖ వన భిండే సుపలవభ నై నలబింట్ లు (భూలన భీక్ష)
యభిైష్ లు,14. ల఼ల్ యేలన ట్నఽలు, డాభ ్లలా కఔుిండర యడి
ఉనై కీటఔ ధరశ్న థరావఔిం భభిమ రయవఖ భిందఽలు 15. ఏ
యఔఫైన యృజిటఫ ల్ లైఫయవా
14. ఔయేళ్ గోథరభ లు/గోడౌనఽాగ యడిణే (నూఔిభీ ఆవయణ ఆవల
ఉనై) దమఙేలన అిందఽలల నిలు ఙేలన వసఽౄవరల జఞనృణర
ఇవుిండి
15. నుభిరరనేఔ ఉణరదఔ యపలఖింగ యడిణ,ే ానుో జ్డ ఙేలన 
నుాింతింలల ఉతతి ౄ ఙేలన వసఽౄవరల యవభలు ఇవుిండి
(జతయఙరయౌూన లు సదఽనుమాలణో ఔడిన ఫలాక్ నుాన్స)
16. నుభిరరనేఔ ఉణరదఔ యపలఖింగ యడిణ,ే ఆ నూఔిభీ ని
ఙేయౄ ో ింథర, కాయగ ఉింథర అనై యవభలు ఇవుిండి.
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భైటలఔు భిసఽె ఆఔునలనీూ బయ నుాతి థిఔ

ఫేలక్ భైట్ భభిమ ఔవభైజి
నియృ బించడరనికి భిసఽెల సుపలవిం

17. నృగిించిన అగిైభాఔ భిఔభలు
దమఙేల థిఖ వ స లింలల టక్ ఙేమిండి:
a. లు ఫలాక్ లనఽ జఞనృణర ఙేమిండి భభిమ మోసఽకౄళ్ాఖల
అగిైభాకల తయయౘనఽ నేభపెనిండి

మోసఽకౄళ్ాఖల అగిైభాకలు
టా బలర్ ింరలు
అగిైభాఔ మింతాిం
ళెైడారింట్ వవస
ల్రింఔా ర్ వవస
క్ూడ్స యటర్ లే్ర లసిిం

ాతి  ఫలాక్ ఔ ఔయౌించిన యక్షణ

భిసఽెల ఼చర్ నఽ ఫయవగా అయ ిం ఙేసఽకోవడరనికి
b. భిఔభలఔు యభిిఔ ఫబింటధృనస్క కింటలాక్ి ఏఫైధర
ఉింథేమో నేభపెనిండి
18. (బవనిం/మింణరాలు/పభిైచర్ నృగిింరలు)
a.

రనఃయన యలువ నుాతి థిఔ

c.

ళెచిచింర అవసయభా

అవరనఽ
అవరనఽ

ఇవువచఽచ

కదఽ

నౄభా నణరౄనిై కామిం ఙేల
& కౄాబింలనఽ
భిషెభిఙేిందఽఔు ఇథే
నుాతి థిఔగ ఉింటలింథి

కదఽ
కదఽ
కదఽ

అవరనఽ

19. నిభ్ణ యవభలు
a. యడిన యభగిరని దమఙేల నేభపెనిండి
i.
గోడలు
ii.
ధేల
iii. నలై ఔర
b. బవనిం ఎతే
ౄ
c.

అిందఽకై
డియౌెింట్

నౄభాఔు ాతి నుథిించిన నుాతి థిఔ

భాభౄెట్ యలువ నుాతి థిఔ

b.

అవరనఽ

నయౖిలనఽ
తగిాింఙే చయలు.

అిండర్ భౄైటింగ్
నైటయవా______________అింతసఽౄలు____________
5 ఏళ్ా ఔింటే తఔుె

బవనిం వమసఽ

ా
15-2 5ఏళ్ై

ా
5 – 15 ఏళ్ై
25 ఏళ్ా ఔింటే ఎఔుె

ఖభనిఔ: ఙెఔెణో ఔడిన/ణరచ్ు భభిమ /లాథర ఖడిు /ఎిండె ఖడిు /యృదఽయవ/నుాలిక్ వసౄ ైిం/ఆసల్ౄ /వసౄ ైిం/కధరుస్క/టలభయౌన్స భభిమ “ఔఙరచ”గ
నేభపెధే నిభ్ణింణో ఔడిన గోడలు భభిమ /లాథర నలై ఔర
20. బవనింయభీ యలువ లు (ఔఙరచ బవధరనిై ఔడర ఈ జఞనృణరలల దమఙేల ఙేయచిండి. భభిమ అలాింట బవనర వకిౄఖత యలువనఽ
యౄ.లలా నేభపెనిండి)
నౄభా నతౄ ిం యౄిం.
ఎఫ్ & ఎఫ్,
వమ
యిక్&
నా ింత్ ణో
కభలమిం
నౄభా
ఎతే
ౄ
నిభ్ణిం
మింతా యడి
సఽ
ాకిరమలల
నుటల
భభి
మ
ఙేమాయౌూన
ా
(నైటయవ
ఫలాక్ వయృ న
కె/ఔఙరచ
పలగలు
ా
(ఏళ్ై
ని యిక్ూ
బవనిం
ఇతయ
ఇతయ ఆలౄ
)
యౄ.
)
**
యౄ.
భిఔభలు
యౄ.
యౄ.
యౄ.

నతౄ ిం

ాతి  ఫలాక్ యవభలఔ వభిౄింఙే క్షింలల ననై భైటింగ్
ఉింటలింథి

ఖభనిఔ: ** యదరయణ నుాతి థిఔన ఔవర్ ఙేలన యిక్ూ నఽ సాచిసఽౄింథి. భభిమ థిఖ వ నేభపెనై ఎ, నృ, ల, భభిమ డి ఔరభ సింకల
కిిందఔు భదఽ
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21. యిక్ూ ఔు భాతాఫే ాణేఔ ఔవభైజీ
థిఖ వ నేభపెనై ఫలఔుూల దమఙేల టక్ ఙేమిండి భభిమ ాతి  థరని ఎదఽయవగ నౄభా ఙేమాయౌూన నణరౄనిై
ాతి థరని ఎదఽయవగ నేభపెనిండి
A. ఫ్ోా టర్ నుాతి థిఔన:
లు నుాింణరలలా యిక్ (నుాలలస్క ఫలాక్ లు, గోథరభ లు/గోడౌనఽా భభిమ /లాథర ఆయవఫమట, వగౄైభ...)లనఽ ఫ్ోా టర్
నుాతి థిఔన కై సమ్ అషర్ు లల ఔవర్ ఙేమవచఽచ
నుాింణరలు (నుో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్స కోడ్స
నతౄ ిం యౄ.
B. ధఽాయఔయణ నుాతి థిఔన
యలువయింగ భాభై యిక్ లనఽ (ధృలయభీ) ధఽాయఔయణ నుాతి థిఔన ఔవర్ ఙేయౄ యవ.
నుాింణరలు (నుో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్స కోడ్స
నతౄ ిం యౄ.

ఔవర్ ఙేమఫడేిందఽఔు ఉనై యయధ ఆదరభలలా కొనిై డాటీలు ా నుో జర్
నియుళింఙరయౌ. ఔా బిం లలటల్ఫింట్కి ఆదరయిం

ఖభనిఔ:
ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 1 కోట భభిమ సుల కయౌఔ నుాతి థిఔన నులల఼ ఇవుఫడదఽ. భౄైలాు భిసభలలా
నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన యిక్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ.
C. ఫ్ోా టర్ ధఽాయఔయణ నుాతి థిఔన:
యలువ భాభై యిక్ లు భభిమ లింగిల్ సమ్ అషర్ు కిింద లు నుాింణరలలా నిలు ఙేలే యిక్ లనఽ (ధృలయభీ)
ఫ్ోా టర్ ధఽాయఔయణ నుాతి థిఔన ఔవర్ ఙేమవచఽచ.
నుాింణరలు (నుో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్స కోడ్స
నతౄ ిం యౄ.
ఖభనిఔ:
1. ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 2 కోటల
ా
2. భౄైలాు భిసభలలా నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన
యిక్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ.
D. ఆయవఫమట ఉించిన యిక్ లు (నూఔిభీ ఆవయణ ఫమట ఉనై)
ఆయవఫమట ఉించిన యిక్ ల యవభలు:
నుాింణరలు (నుో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్స కోడ్స)

నతౄ ిం యౄ.

ాణేఔ యభౄింటీలు వభిౄయౄ బ

E. టలింక్ నూమ్ భభిమ గస్క హద లు యవా (నూఔిభీ
ఆవయణ ఫమట ఉనై)
ఆయవఫమట ఉించిన యిక్ ల యవభలు:
నుాింణరలు (నుో సి ల్ చియవధరభా భభిమ నన్స కోడ్స)

నతౄ ిం యౄ.
భిసఽెనఽ ఔవర్ ఙేమడిం భభిమ సజఞవరగ భైట్ ఙేమడిం

యలెింటభీ డిడఔిఫ ల్ూ ఔు డియౌెింటల
ా
ను ింథరలనఽఔుింటలధరైభ

అవరనఽ

నై సభాదరనిం అవరనఽ అబణే, తగిాింఙరయౌూన నతౄ ిం
ఙరబస్క నఽ నేభపెనిండి

యవ.
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కదఽ

డిఔాభైషన్స
అతేతౄ భ సదఽథేె శ్ సాతాిం

ధేనఽ/ఫేభ ఇిందఽభూలభ గ ాఔటసఽౄనైథి ఏనేటింటే, ఈ ానుో జల్ నూయింలల నేభపెనై
యషమాలనీై ధర భిజా ఞనిం ఫేయఔు యసౄ యలా. భభిమ ధరఔు/భాఔు భభిమ _____________
భధ కింటలాఔుిఔు ఈ ధఽావతాఫే నుాతి థిఔగ ఉింటలిందని ధేనఽ/ఫేభ ఇిందఽభూలభ గ
అింగీఔభిసౄ ఽధరైిం.
ఔయేళ్ ఈ ాతి నుథిత భిసఽెఔు నూభనిై సభభిించిన అనింతయిం ఙేభిఔలు, భాయవలాఫైధర జభిగిణే
యటని నౄభా ఔింనలనీకి తక్షణిం ణెయౌమజైమడిం జయవఖ తేింథి.
ణేథ:ీ
స లిం:

ానుో జర్ సింతఔిం & ఔింనలనీ భ దా

ఏజౄింటల లనూయవూలు:

థిఖ నేభపెనైథి నౄభా చటి ిం, 1938 లలక్షన్స 41 ణరలఔు కన఼
భిఫేటానలై నిఱేధిం
1. ఏ వకిౄ ఔడర ఆలౄ , లాథర జీయత నౄభా నులల఼ తీసఽకోవడిం, భౄనఽవల్, కొనయగిింర వింటయట
కోసిం నులల఼ల చాఫడిన ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమింనలై ధేయవగ గనీ, భోక్షింగ గనీ ఎలాింట
భిఫేటలనా తనఔు భయయౌూన ఔనేషన్స నఽించి నతౄ ింగ గనీ, కొింత గనీ ఇవుడరనికి గనీ,
ఇవుజూడరనికి గనీ పలయతథేశ్ింలల అనఽభతి  లాదఽ. అలాగై నులల఼ని తీసఽఔుధే, కొనయగిింఙే,
భౄనా ఙేసఽఔుధే ఏ వకిౄ ఔడర అలాింట భిఫేటానఽ అింగీఔభిించభదఽ. కైవలిం నౄభాథరయవ నిమభ
నిఫింధనలఔు లలఫడిన, యభి ాచఽభిించిన నుాలలఔిస్క, లాథర టేఫ ల్ూ లల నేభపెన భిఫేటాఔు భాతాఫే
ఇిందఽఔు నేనయౘబింర ఉింటలింథి.
2. ఈ లలక్షన్స లల నేభపెనై నిఫింధనలనఽ నుటించడింలల యపలభబయ వకిౄ యౄ.ఐదఽ విందల థరక
జభిభాధరఔు నుతేాడవరణరడె.
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అదరమిం 24

న఼ానేమిం భైటింగ్ తిమభీ, అనుమిం
అదరమ భిచమిం
అిండర్భౄైటింగ్ భభిమ భైట్ ఫేకిింగ్ ణరలఔు భ్యౌకింరలనఽ ఈ అదరమింలల నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ.
భిసఽెలఔు భైటింగ్ ఇఙేచ ాకిరమలల ఇనేడి ఉనై సభసలఔు సింఫిందిించిన లు దే తేలనఽ ఔడర
ధేయవచఔుింటలయవ. లు యకలెైన నౄభా నులల఼లా ల „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభేభిించడఫలాగో ఔడర ధేయవచఔుింటలయవ.

అబసన పయౌణరలు
A.
B.
C.
D.

అిండర్భౄైటింగ్ భ్యౌకింరలు
భైట్ ఫేకిింగ్
భైటింగ్ కయకలు
సమ్ అషర్ు

ఈ అదరమానిై అబలించిన తభుత నైయవ ఈ కిింథియ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ:
1. అిండర్భౄైటింగ్ ణరలఔు భ్యౌకింరలనఽ నియుచిించఖలఖడిం
2. భైట్ ఫేకిింగ్ ణరలఔు భ్యౌకింరలనఽ యవభిించఖలఖడిం
3. లు నులల఼లా ల „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభేభిించఖలఖడిం
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అిండర్భౄైటింగ్ భ్యౌకింరలు

A.

ూయౌింగ్ థరుభ భిసఽెనఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడిం నౄభా అధే పలవనలల ఇనేడి ఉిండే సాతాభని ఖత అదరమాలలా
భనిం చారిం. అిందఽలల నౄభా ఔింనలనీలు ఔ ూల్ నఽ సిఱియౄ బ. లువరయవ వఔుౄలు/యణజ/నుభిరరనేఔ
సింస లు/ఆయా ధృైజైషనఽా ఙెయౌాించిన న఼ానేమింలు ఈ ూల్ లల పలఖింగ ఉింటలబ.
ాతి  ఔెయౄ ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం నతౄ ిం భౄిండె కయకల థరుభ నిభేయణ అబయ భైటలనలై ఆదరయడి
ఉింటలింథి. ఆ కయకలు:



ఏథెైధర నషిిం (నౄభా భిదిలలని ాభాదిం వలా ) వలా సింబయించఖల నషిిం భభిమ
అలాింట నషిిం వలా తలెతౄఖల నషిిం ణరలఔు అించధర యలువ

ఉథరహయణ
అగిైాభాదిం వలా సింబయింఙే సఖటల నషిిం యలువ యౄ.100000 అనఽఔుింథరిం. [థీనిై భనిం ఎల్ అని
వవహభిథె రిం]
నషిిం జయఖఖల సఖటల, లాథర సభసభి సింపలవత [న అని వవహభిథె రిం] 100లల 1 [లాథర 0.01].
అలాింటరడె సఖటల లాథర సభసభి అించధర నషిిం ఇలా వసఽౄింథి: ఎల్ x న = 0.01 x 100000 = 1000
యసౄ వింగ జభిగై నయౖిలఔు భియౘయిం ఙెయౌాించడరనికి సభినుో బన భిభాణింలల ూల్ ఉిండేటల నౄభా ఔింనలనీ ఎలా
జఞఖరతౄ డెతేింథి?
భనిం భ ింథే చాలన యధింగ నతౄ ిం నౄభా వవస ింణర కై తయయౘ భిసఽెలునై ఎఔుెవ భింథిని ూల్ గ
ఙేమడింణో ఔడి ఉింటలింథి. తథరుభ ఎఔుెవ సింక ణరలఔు సాతాిం ఇఔెడ ని ఙేసౄ ఽింథి. భభిమ నయౖిల
సింక (లాథర తయచఽదనిం) భభిమ నషిిం నతౄ ిం (తీవాత) సింపలయతింగ (అించధర యేమదగినథిగ)
భాయవతేింథి.
కనీ సభస ఏనేటింటే అనిై భిల త
 ేల ఔలా ఉిండవర. కై తయయౘ [లాథర „ఏఔతయయౘ‟] భిసఽెలణో ఔడిన
ూల్ ఙరలా చినైథిగ ఉిండే అవకరలా ఎఔుెవ.
ా నైఔు ఎనిై ఔనియౄబ? ఙరలా
ఉథరహయణఔు కైలా ఉిండి, కై తయయౘ ఫమట యణరవయణింలల ఉిండే ఇళ్ై
కొనిై. ఔదా!
ూల్ భిభాణిం నలయవఖ తేనై కొథీె కై, లాథర కై తయయౘ సభసలఔు సింఫిందిించిన ననై తయయౘ భిసఽెలనఽ
ఔడర అథి ఇభ డెచఔుధే అవకశ్ిం నలయవఖ తేింథి. ఇలాింటరడె నౄభా ఔింనలనీకి ఔ డెైలభా వచిచ
డెతేింథి.
భిసఽె ఊళించదగినథిగ ఉిండేింత నలదెథి, అథే సభమింలల కై యఔఫైన భిసఽెలునైథీ, అింటే కై తయయౘఔు
ఙెింథినథి అబన ూల్ నఽ సిఱిించడిం ఎలా?
ఈ సభసఔు నౄభా ఔింనలనీలు ఔ భియౖెయిం ఔనఽగపధరైబ.
ఙరయౌనింత నలదెగ ఉిండే ూల్ నఽ అయ సిఱియౄ బ. అథే సభమింలల అిందఽలలధే లు సబ్ ూల్ూ నఽ ఔడర
ఏభటల ఙేయౄ బ. వకిౄఖత భిసఽెలనఽ ఔ, లాథర లు సబ్ ూల్ లలల ఉించఽణరబ. భిసఽెలనఽ యట తీవాతల
ఆదరయింగ ననైఫైన యపలగలుగ యబజిించడిం థరుభ సబ్ ూల్ూ నఽ ఏభటల ఙేమడిం జయవఖ తేింథి.
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ఉథరహయణ
ఆలౄ నౄభా యింఖింలల ఙెఔె నిభ్ణరలఔు నిింటలఔుధే అవకశ్ిం భతి  నిభ్ణరలణో నుో యౌలేౄ ఙరలా ఎఔుెవ. కఫటి
ఙెఔె నిభ్ణరలఔు నౄభా ఔవభైజీ ఇయులింటే ఎఔుెవ న఼ానేమిం అవసయిం.
ఇథే పలవన ఆభోఖ నౄభాఔు ఔడర వభిౄసౄ ఽింథి. ళెైనౄన఼, లాథర భధఽఫేహింణో ఫలధడే వకిౄకి ఖ ిండెనుో టల వఙేచ
ఆయెయిం ఔడర ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.

ఔ యది చికితూఔు యృద
ై యింగ ళెచఽచ వమిం కఖల భిసఽెనఽ ఔయభి చాథరెిం. ళెైనౄన఼, లాథర
భధఽఫేహింణో ఫలధడే వకిౄకి ఆభోఖిం ఫలఖ నై వకిౄణో నుో యౌలేౄ భిసఽె ననైింగ ఉింటలింథి.
భిసఽెల వభీాఔయణ భభిమ అయ ఏ యపలఖింలలకి వయౄమని నిభేయణ ఙేలే ాకమ
ిర
అధేథి భైట్ ఫేకిింగ్ లల ఙరలా
భ కఫైనథి.
1. అిండర్భౄైటింగ్ ణరలఔు భ్యౌకింరలు

నియుచనిం
నౄభా ఙేలేిందఽఔు ఆపర్ ఙేలన భిసఽె అింగీకయయోఖఫేధర కథర, ఔయేళ్ యోఖఫే అబణే సదయవ నౄభా
ఔవభైజీని ఏ భైటలఔు, ఏ నిమభ నిఫింధనలఔు లలఫడి అింగీఔభిింఙరయౌ అని ణేలాచ ాకబ
ిర య అిండర్ భౄైటింగ్.
యింకైతి ఔయింగ ఙెనులింటే అిండర్భౄైటింగ్ లల థిఖ వ దశ్లుింటలబ:
i. ాభాదిం, భిసఽెలనఽ నషిిం ణరలఔు తయచఽదనిం భభిమ తీవాత నుాతి థిఔన భథిింర యేమడిం,
ణేలచడిం
ii. నులల఼ ఔవభైజీ భభిమ నిమభ నిఫింధనల యౄఔలన
iii. న఼ానేమిం భైటా నిభేయణ
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙరలా, వథరె అనైథి అిండర్భౄైటింగ్ ణొలుత నియృ బసఽౄింథి.
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙరయౌూన భైటా ల, నిమభ నిఫింధనలనఽ నిభేభిించడిం తభుతి  దశ్.
అిండర్భౄైటింగ్ ధృైరణరలధేయ సభౄైన యక్షణ, క్షైతాయ బ అనఽబవిం, లలణెైన భియౕలన తథితభల థరుభ
సభ నుభిెించఽఔుధేయ. ఇథో నియింతయ అబసన ాకమ
ిర . అగిైాభాద నౄభా అిండర్భౄైటర్ కయలింటే
అగిైాభాథరనికి కయణరలు, లు యకలెైన పౌతి ఔ వసఽౄవరలు, ఆసఽౄలనలై అగిైాభాదిం ణరలఔు ాపలవిం,
భిశ్రభ, పౌగోయఔ, యణరవయణ భిల త
 ేల వింటయటనలై భించి అవగహన ఉిండరయౌ.
అలాగై సభ దా నౄభా అిండర్భౄైటర్ ఔు ఔడర సభ దా భాయా ిం/భోడెు భిల తేలు, కభోా/వసఽౄవరల యయణర భభిమ
నిలులలా ఇనేడి ఉిండే సభసలు, ధౌఔలు భభిమ యట సభ దా మాన కౌశ్లిం వింటయటనలై భించి అవగహన
ఉిండరయౌ.
ఆభోఖ నౄభా అిండర్భౄైటర్ఔు ఔడర నౄభాథరయవ నుా లైల్, వమసఽ, యృైదయఫైన అింరలు, ట్ ధృస్క యబలు
భభిమ ఔుటలింఫ చభితాల ఖ భిించి ఫలగ ణెయౌల ఉిండరయౌ. భభిమ భిసఽెనలై ాతి  కయఔిం ణరలఔు ాపలయనిై
ఔడర ఖణించఖయౌగి ఉిండరయౌ.
a) అిండర్ భౄైటింగ్, సభానతుిం భభిమ యనుయ లయదక్షత (సలలిబననృయౌటీ)
అనిై భిసఽెల సభానిం కదఽ. నౄభా యషమింలల ఈ సఽలుయృైన సాతాిం ఆదరయింగధే జఞఖయౄఔ అిండర్భౄైటింగ్
భభిమ భిసఽెల వభీాఔయణ ణరలఔు ఆవశ్ఔత తలెతౄ ేతేింథి. కఫటి ాతి  భిసఽెనా నషిిం యటలా ఖల
సింపలవత, భభిమ థరని తీవాతల అించధరల ఆదరయింగ సజఞవరగ భథిింర యేమాయౌ. భభిమ ధయ
నియృ బించఖలగయౌ.
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అనిై భిసఽెల సభానిం కవర ఖనఽఔ నౄభాథరయవలిందభినీ సభాన న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙరయౌూింథిగ ఔయడిం
సభికదఽ. అిందఽకై అిండర్భౄైటింగ్ ఉథేెశ్ిం ఔడర భిసఽెలనఽ వభీాఔభిించడఫే. తథరుభ ను ించి ఉిండే భిసఽెల
లక్షణరల ఆదరయింగ సభౄైన న఼ానేమిం భైటలనఽ యదిించడిం జయవఖ తేింథి.
ాతి  నౄభా ఔింనలనీకి ఔడర తన ాసౄ ఽత నులల఼థరయవల టా ఔ ఫలధత ఉింటలింథి. ాసౄ ఽత నులల఼ల ణరలఔు
ింద ఫలధతలనిైింటనీ అథి ధృయయేభచయౌూ ఉింటలింథి. ఔయేళ్ నౄభా ఔింనలనీ ఖనఽఔ నౄభా ఔయౌించలాని
భిసఽెలఔు ఔడర నులల఼లు జఞభీ ఙేలేౄ, లాథర భిసఽెలనఽ ఔవర్ ఙేలేిందఽఔు అవసయఫైన థరనిఔింటే తఔుెవ
న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేలేౄ కింటలాఔుి ఫలధతలనఽ ధృయయేయచడింలల నౄభా ఔింనలనీ యభభూనిై అథి ాభాదింలలకి
ధృడెతేింథి.
భభోయృైర భిసఽెలఔు అవసయఫైన థరనిఔింటే ళెచఽచ న఼ానేమింలనఽ వసాలు ఙేమాలని చాలే నౄభా ఔింనలనీకి
యనుయిం ఆయించినింతగ జయఖఔనుో వచఽచ. అింతి భింగ అథి యనుయింలల కొనయఖడఫే ఔషితయిం కవచఽచ.కఫటి
సభానతుిం, లయదక్షతల దియౖిూ అిండర్భౄైటింగ్ ాకిరమలనఽ తఙర తఔుిండర నుటించడిం అవసయిం.
అిండర్భౄైటింగ్ ణరలఔు ాదరన లక్షణరలు ఇలా ఉింటలబ
i. లక్షణరల ఆదరయింగ భిసఽెనఽ ఖ భిౄించడిం
ii. ానుో జర్ నఽించి వఙేచ భిసఽె యబని నిభేభిించడిం
iii. నౄభా యనుయిం సభయ ింగ యగైలా జఞఖరతౄ డటిం
ఔె భ ఔెలల ఙెనులింటే న఼ానేమిం ణరలఔు ఆమోదనీమత, సింూయృ త తథితయ నిమభాల ఆదరయింగ
అిండర్భౄైటింగ్ లక్షాలనఽ యదిించడిం జయవఖ తేింథి.

నై జఞాధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 1
నౄభా భైట్ ఫేకిింగ్ నఽ ాపలయతిం ఙేలే భౄిండె కయకలనఽ ఖ భిౄించిండి.
I.
II.
III.
IV.

భిసఽె సింపలవత భభిమ తీవాత
భిసఽె భూలిం భభిమ సుపలవిం
భిసఽె భూలిం భభిమ సింబయింఙే సభమిం
భిసఽె సుపలవిం భభిమ ాపలవిం
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B.

భైట్ ఫేకిింగ్ భ్యౌకింరలు

భిసఽెనఽ నౄభా ఔింనలనీకి ఫథియ్ ఙేమడింనలైధే నౄభా ఆదరయడి ఉింటలింథి. నౄభా నులల఼ని కొనఽగోలు ఙేమడిం
థరుభ ఆలౄ ని ఏ ాభాథరల ఫలభి నఽింఙెైణే నౄభా ఙేరడో అయ సింబయింఙే క్షింలల తనఔు ఔయౌగై నయౖినిై
తగిాించఽకోఖలుఖ ణరడె.

ఉథరహయణ
ఔయవ కయవ నడెరతేధరైయనఽఔుింథరిం. అథి ాభాదింలల నుడబయ ఆయెయభ ింటలింథి. మజభానికి
ఖనఽఔ మోటలయవ నౄభా ఉింటే కయవఔు నషిిం జభిగిణే భయభ్తే కయవచలనఽ నౄభా ఔింనలనీబయ
ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
నౄభా కౄాబభ లు, కయవచలు, భాభిెన్స లాబిం వింటయటని బయషతే
ిర
ౄ ధయల నుాతి థిఔన లెకిెింఙే ాకమ
ఔింనలనీకి అవసయిం. థీధేై భైట్ ఫేకిింగ్ అింటలయవ.
భైట్ అధేథి నిభిెషి నౄభా యపలఖర ధయ.
ఉథరహయణఔు బూఔిం ఔవభైజీకి భైట్ నఽ ఫైలుఔు యౄ.1.00గ నేభపెనవచఽచ.
నషిిం జభిగై సింపలవత భభిమ థరని భిభాణరలనఽ ఫటి భైటా ల భాయవతేింటలబ. ాతి  భైటలనా ఖత దో యణ లు
భభిమ ాసౄ ఽత యణరవయణింలలని భాయవలనఽ చాల, బయషతే
ౄ లల తలెతౄఖల నయౖిలనలై అయ చాఖల
ాపలయనిై ఫటి భైటలనఽ నిభేభియౄ యవ.

ఉథరహయణ
నలైన నేభపెనై బూఔిం నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిించిండి. యదిించిన ఙరభీెలు నూల్ి లెైన్స ఔు సనైింలలనా
భభిమ ఇటలఔలణో ఔటి న ఇింటకి అబణే ఎఔుెవగ ఉింటలబ. ఎిందఽఔింటే అయ నయౖినికి ఖ యబయ ఆయెయిం
కింకీట్
ర ఔటి డిం ఔింటే ఙరలా ఎఔుెవ.

ఆభోఖ నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిించిండి. వమసఽ, జఞతి , వితి ౄ , అలయటల
ా నదలెైన ాతి  భిసఽె
అింరనికి సింఫిందిించీ అింకౄలా ల, రణరలలా అించధరలు యౄను ింథియౄ యవ. యటని భియౕయౌించి, భ ింథే
నిభేభిించఽఔునై నుాతి థిఔ ఆదరయింగ అింకౄలయింగ యటకి యో ెయవా కైటలబయౄయవ.
భైటా ల న఼ానేమాలఔు సభానిం కవని ఖభనిించిండి.
న఼ానేమిం = (నౄభా నతౄ ిం) x (భైటల)
1. భైటింగ్ లక్షాలు
అటల నౄభా ఔింనలనీ దిఱి నఽించీ, ఇటల నౄభాథరయవ కోణిం నఽించీ నౄభా ధయ సభింజసింగ, సభినుో బయింతగ
ఉిండేలా చాడటఫే భైట్ ఫేకిింగ్ ణరలఔు భ్యౌఔ లక్షిం.
నౄభా ఔింనలనీ కోణిం నఽించి చాలేౄ సభసభిలలని భైటా ల యదిగ కౄాబింలు, కయవచలు భభిమ టలకైూషన్స వింటయటకి
సభినుో బయలా ఉిండరయౌ. అింణేగఔ అనఽకోని ఉణరణరలఔు, ఇింక లాపలనికి ఔడర సభినుో బయలా ఉిండరయౌ.
ఇఔ నౄభాథరయవ కోణిం నఽించి చాలేౄ ఈ భైటా ల ఎలా ఉిండరలింటే, కయవచలు, ఉణరణరలు, లాపలల వింట
యటనిైింటకీ ఔయౌన ఔడర ాభాథరల ఫలభి నఽించి యక్షణ కోసిం ణరనఽ కోయవఔునై నౄభా కోసిం ఙెయౌాింఙే న఼ానేమిం
అవసయఫైన థరనిఔింటే ఎ ఔుెవగ ఉిండఔడదఽ.
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భిసఽెనఽ ాపలయతిం ఙేమఖల అనిై పలభీ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటృ, అథే సభమింలల అించధర
భైటలనలై కైవలిం చినైనుట ాపలవిం భాతాఫే చాఖల చినై చినై కయకలనఽ టి ించఽకోఔనుో ణే అలాింట
అగిైాభాద న఼ానేమిం భైటానఽ సభింజసఫైనయగ పలయించవచఽచ.
2. న఼ానేమిం భైటలనఽ నిభేభిించడిం
కైవలిం న఼ానేమిం భైటలనఽ ఖత నషి అనఽబయల ఆదరయింగ నిభేభియౄ యవ. కఫటి ఖత నయౖిలఔు సింఫిందిించిన
ఖణరింకలు భైటలనఽ లెకిెింఙేిందఽఔు ఙరలా అవసయిం.
భైటానఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు భిసఽెలఔు „ఖణరింఔయఫైన యలువ‟నఽ ఇవుడిం అవసయిం.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ పలభీ సింకలలని మోటలర్ లలైకిళ్ా నషి అనఽబయనిై ఉథరహయణఔు ఖత థేళ్ా కలానికి
లేఔభిింఙరయనఽఔుింథరిం. అరడె యట నషిిం కయణింగ తలెతి ౄన నయౖిల నతౄ ిం సింక భనఔు వసఽౄింథి. ఈ నషిిం
నణరౄనిై నతౄ ిం మోటలర్ లలక
ై ిళ్ా యలువలల రతింగ నేభపెనైరడె భిసఽెఔు భనిం „ఖణరింఔయఫైన
యలువ‟నఽ ఇవుఖలిం. థిఖ వ నేభపెనై నూయవ్లా థరుభ థీనిై సజఞవరగ వఔౄ ిం ఙేమవచఽచ:
ఎిం =

ఎల్
X
100
య
ఎల్ అక్షయిం నతౄ ిం నయౖిల సింకనఽ భభిమ య అక్షయిం మోటలర్ లలైకిళ్ానిైింట నతౄ ిం యలువనఽ సాచియౄబ.
భననేలా పలయథరెిం:




మోటలర్ లలైకిల్ యలువ యౄ. 50,000/నషి అనఽబవిం: ఖత 10 ఏళ్ా లల 1000 మోటలర్ లలైకిళ్ాలల 50 మోటలర్ లలైకిళ్ా ై థ ింఖతధరనికి ఖ యమాబ
థ ింఖతధరల వలా ఏటల సఖటలన ఐదఽ మోటలర్ లలైకిళ్ా ై ూభిౄగ నషిింగ భాయవతేధరైబ

నూయవ్లానఽ వభిౄింజైలేౄ పయౌతిం ఇలా ఉింటలింథి:
నయౖిలు (యౄ. 50,000 X 5) = యౄ. 2,50,000
యలువలు (యౄ. 50,000 X 1000) = యౄ. 5,00,00,000
అింటే (ఎల్ / య) x 100 = [2,50,000 / 5,00,00,000] x 100 = 0.5%
కఫటి మోటలర్ లలైకిల్ మజభాని ఙెయౌాింఙే న఼ానేమిం భైటల యౄ. 50,000/- లల సఖిం రతిం. అింటే ఏటల యౄ.
250/-. థీధేై „యసౄ వ‟ న఼ానేమిం అింటలయవ.
కోె మోటలర్ లలైకిల్ ఔు యౄ. 250 లెఔెన యౄ. 2.5 లక్షలు లేఔభిించడిం జభిగిింథి. థరనిై ూభిౄగ నషిిం జభిగిన
5 యహధరలఔు ఙెయౌాించడిం జభిగిింథి.

ఔయేళ్ నలన
ై లెకిెించిన యసౄ వ న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేరఔ అథి ఔ పిండ్స గ ఏయడెతేింథి. కనీ
అథి కైవలిం నయౖిలఔు ఙెయౌాింరలు ఙేమడరనికి భాతాఫే సభినుో తేింథి.
నలై ఉథరహయణలల నేఖ లింటృ ఏనై లాదని భనఔు అయ భవరణోింథి. కనీ నౄభా కయఔలానులలా భినులన
(నియుహణ వమిం) భభిమ యనుయ లేఔయణ వమాలు (ఏజౄనీూ ఔనేషన్స) వింటయ ఔడర ఇనేడి ఉింటలబ.
ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖిలఔు ఔడర కసౄ భాభిెన్స నఽ ఏభటల ఙేమడిం ఙరలా భ కిం.
చివయగ, నౄభా యనుభనిై ఇతయ అనిై యనుభల భాథిభిగధే యణజ నుాతి థిఔన నియుళయౄయవ. కఫటి
లాపలనికి ఔడర కసౄ భాభిెన్స నఽ ఉించఽకోవడిం అవసయిం. యనుయింలల నలటి న నలటి లఫడినలై అథి
ాతి పలభనైభాట.
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కఫటి , ఇతయ కయవచలు, నిలులు, లాపలలఔు కయయౌూన ఫేయఔు రణరలనఽ జోడిించడిం థరుభ ‘యసౄ వ న఼ానేమిం’
అధేథరనిై అవసయఫైన ఫేయఔు నలించఽణరయవ.
తేథి న఼ానేమిం భైటల థిఖ వ నేభపెధే యటణో ఔడి ఉింటలింథి:







నయౖిలఔు ఙెయౌాింరలు
నయౖిల కయవచలు (ఉథర. సభైు ఼జులు)
ఏజౄనీూ ఔనేషన్స
నియుహణ కయవచలు
5 ూభిౄ నయౖిలు భవచచని పలయలేౄ 7 భవడిం వింట ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖిల కోసిం నిలులు
లాపలల భాభిెన్స

అబణే అనఽబవ కలానిై జఞఖరతౄగ ఎించఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. అతింత ఇటీవయౌ కలానికి సింఫిందిించిన
నషిర అనఽబయలనఽ భాతాఫే ఉయోగిింఙరయౌ. ఎింనఔ ఙేసఽఔునై కల యదిగ సభినుో బనింత నషిర అనఽబవ
ఖణరింకలణో ఔడి ఉిండరయౌ. అరడే పయౌణరలఔు అవసయఫైన ఖణరింఔయఫైన నుాదరనిం, యశ్ుసనీమత
వయౄబ. చివయగ, సదయవ యనుయిం పలభీ నయౖిలు భఖల ఫలతే అబణే అనఽబవ కలిం యదిగ అలాింట పలభీ
నషి సింగటనణో ఔడర ఔడి ఉిండరయౌ.
అవసయఫైన అనిై భైటింగ్ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔునై నైదట భైటా ల సభినుో నింత తఔుెవగనా, భభీ
ఎఔుెవగనా, లాథర అధరమమింగ, కై యఔఫైన భిసఽెల భధ యవక్షూభితింగ ఉిండఔుిండర జఞఖరతౄ
డవచఽచ.

నై జఞాధరనిై నైయవ  భీక్షిించఽకోిండి 2
యసౄ వ న఼ానేమిం అింటే ఏనేట?
I.
II.
III.
IV.

కైవలిం నయౖిలనఽ భాతాఫే ఙెయౌాింఙేిందఽఔు సభినుో బయింత భిభాణింలల ఉిండే న఼ానేమిం
సభాజింలలని అణగభిన వభాలఔు వభిౄింఙే న఼ానేమిం
భినులధర కయవచలనఽ ఔడర లెకిెించిన తభుతి  న఼ానేమిం
అతింత ఇటీవయౌ అనఽబవ కలిం ఆదరయింగ లెఔెఖటి న న఼నే
ా మిం
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భైటింగ్ కయకలు

C.

భైటానఽ నలింఙేిందఽఔు భభిమ భైటింగ్ నుాన్స నఽ నియృ బింఙేిందఽఔు అవసయఫైన అింరలనఽ భైటింగ్ కయకలు
అింటలయవ. భిసఽెనఽ భభిమ వసాలు ఙేమాయౌూన ఙరభీెని నియృ బింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలు ఈ „భైటింగ్
కయకల‟నఽ ఉయోగియౄ యవ.



భ ిందఽగ ఫేస్క భైటలనఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలు తభ అించధరలనఽ యడణరబ
తభుత ఆలౄ నౄభా వింటయటకౄైణే ఫయవగౄైన అగిైాభాద యక్షణ వింట యనఽఔల లక్షణరలఔు అింథిింఙే
డియౌెింట్ నఽ నేనయౘబించి, మోటలయవ ాభాథరలలా డెైవయా ఔునై ాతి ఔల చభితా వింట ాతి ఔల
లక్షణరలఔు యదిింఙే అదనర నణరౄలనఽ ఔలడిం థరుభ ఆ భైటలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు సయవెఫలటల
ఙేయౄ బ.

కీలకింశ్ిం
అిండర్భౄైటింగ్ ఔు సభాఙరయ వనయవలు
ఏ సింకాయఫైన (ఖణరింఔయఫైన) యరలాషణలల ఔడర ఖణరింఔ లేఔయణే ణొయౌ దశ్. భిసఽెఔు ధయ
నియృ బింఙేటరడె సభౄైన భథిింర వఙేచిందఽఔు యలుగ యలెైనింత ఎఔుెవ సభాఙరభనిై అిండర్భౄైటర్
లేఔభిింఙరయౌ.
సభాఙరయ వనయవలు:
i. ానుో జల్ నూయిం లాథర అిండర్భౄైటింగ్ ాజౄింటేషన్స
ii. భిస్కె సభైులు
iii. ఙరభితాఔ కౄాబభ ల అనఽబవ ఖణరింకలు: మోటలర్ యింఖింలల వింట కొనిై యనుయ తయఖతేలఔు అిండర్
భౄైటయవా తయచా ఙరభితాఔ కౄాబింల అనఽబవ ఖణరింకలనఽ ఉయోగిసౄ ఽింటలయవ. పలయ కౄాబింల
అనఽబయలనఽ సాచిింఙేిందఽఔు, తథరుభ సభౄైన న఼ానేమింనఽ నియృ బించఽఔుధేిందఽకై ఈ ఏభటల.

కౄాబింలనఽ సభిగా  యకానిించడిం, ాపలవవింతింగ యడటిం ధయ నియృ మ ాకిరమలల ఙరలా భ కిం.
పలభీ నయౖిలు భ ిందఽగ అించధర యేమలానియ, భభిమ సుపలవభీణర తయచా రనభవితిం కనియ.
కఫటి లెకిెించడరనికి ఖణరింఔయఫైన సభాఙరయిం ఎలా రడా అిందఽఫలటలలల ఉిండఔనుో వచఽచ. లాథర
యసౄ యఔఫన
ై నుాతి థిఔ కఔనుో వచఽచ. (ఆధఽనిఔ ఔింూటయా భఔణో ఈ భోజులలా పలభీ నుాఔితి ఔ
నయౖిలనఽ, యట ాపలయలనఽ భ ిందఽగధే లెకిెించడరనికి లు లభ లాషన్స దే తేలనఽ
ఉయోగిసౄ ఽధరైయవ)
1. ాభాదిం
నౄభా భిపలషలల ాభాదిం అధే దిం నిభిెషి సభస వలా నషిిం ఔయౌగిింఙే, లాథర నయౖినిై నలింఙే భిల త
 ేలఔు,
ౄ
ౄ
లాథర లక్షణరలఔు సాచిఔ. ఆలౄ , లాథర వఔులు ఖ భికఖల లు యకలెైన ాభాథరలనఽ ఖ భిించి ూభి భిజా ఞనిం
ఔయౌగి ఉిండటిం అిండర్భౄైటింగ్ ఔు ఙరలా ఙరలా అవసయిం.
ాభాథరలనఽ పౌతి ఔ, ధృైతి ఔ అని భౄిండె యకలుగ వభీాఔభిించవచఽచ. పౌతి ఔ ాథరభింటే నౄభా ఙేమఫడిన అింశ్ిం
ణరలఔు పౌతి ఔ అింరలఔు నషిిం జయఖఖల ాభాథరనిై సాచిసఽౄింథి. అథే ధృైతి ఔ ాభాదభింటే భానవ
ఫలళనత (నిజఞబతీలానే, నియా క్షిం వింట) వలా లాథర యదరయణ యభాజిఔ, ఆభిఔ లతి ఖతేల వలా తలెతౄఖల
ాభాథరలనఽ సాచిసఽౄింథి. కయనిభుహఔ యబలల భైట్ ఫేకిింగ్ ాకిరమ పౌతి ఔ, భభిమ ధృైతి ఔ ాభాథరల
భథిింరణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి.
2. పౌతి ఔ ాభాథరలు
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పౌతి ఔ ాభాథరనిై ానుో జల్ నూయింలల ఇచిచన సభాఙరయిం ఆదరయింగ అించధర యేమవచఽచ. సభైు థరుభ, లాథర
భిసఽెనఽ తనిఖీ ఙేమడిం థరుభ థరనిై ఫయవగా అించధర యేమవచఽచ. థిఖ వన నేభపెనైయ లు యకలెైన
నౄభాలఔు సింఫిందిించిన పౌతి ఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలు.
a) అగిైాభాదిం
i.

నిభ్ణిం

నిభ్ణిం అింటే గోడలు, భభిమ నలై ఔరలల యడే నిభ్ణ యభగిరకి సాచిఔ. కింకీట్
ర బవనిం ఙెఔె బవనిం
ఔింటే ఫయవగౄైనథి.
ii. ఎతే
ౄ
అింతసఽౄల సింక ఎింత నలభిగిణే ాభాదిం ఔడర అింతగ నలయవఖ తేింథి. ఎిందఽఔింటే భింటలనఽ ఆయడింలల
ఆ ఫేయఔు ఔషిిం ఔడర నలయవఖ తేింథి. నలైగ పలభీ నషిిం యటయౌా ణే నలై అింతసఽౄలు ఔుఔలా ాభాదిం ఔడర
ఎఔుెవ అింతసఽౄల వలా తలెతౄ ేతేింథి.
iii. ఫ్ోా భిింగ్ సుపలవిం
ఙెఔె ఫ్ోా యవా అగిైకి ఆజిం నుో యౄమధే ఙెనుయౌ. నలైగ భింటలింటలఔుింటే అయ ణేయౌగా ఔుఔలుణరబ.
తథరుభ వసఽౄవరలు, లాథర యభగిర నలై అింతసఽౄల నఽించి డినుో వడిం థరుభ థిఖ వ అింతసఽౄలలా ఆసఽౄలఔు
నషిిం ఔడర ఔలుఖ తేింథి.
iv. ఆఔునలనీూ
బవనింలల ఏిం, లాఔ ఎవయవ ఉింటలనైథీ, ఎిందఽఔు యడెతేనైథీ ఔడర భ కిం. లు యకలెైన ాభాథరలు
ఆఔునలనీూ తయయౘణో భ డిడి ఉింటలబ.
v. ఇగిైషన్స ాభాదిం
యయమధరలనఽ ఉతతి ౄ ఙేలే లాథర పలభీ భిభాణింలల యడే బవధరలలా ఇగిైషన్స ాభాదిం ఫలగధే ఇనేడి
ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు ఔల డినుో ఔు జులనయౕల ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ఎిందఽఔింటే
భింటలు ఖనఽఔ ఔెయభి అింటలఔుింటే అయ అతి  తుయగ ఔల నణరౄనికీ నుఔుణరబ. కఫటి అిందఽలల
ఉింఙేయటకి అగిైాభాదిం జభిగినరడె ధరశ్నభబయ ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.
ఉథరహయణఔు కగితిం, వసౄ ైిం వింటయ కైవలిం భింటలకై గఔ నీయవ, యేడి వింటయటకి ఔడర లలనబయ
ాభాదభ ింటలింథి.
vi. ఉతతి ౄ ాకమ
ిర
నఽలు ఔయేళ్ భతి ా సభమింలల జయవఖ తేింటే ఔితి ాభ థీనులనఽ యడరయౌ కఫటి ాభాదిం నలయవఖ తేింథి.
మింణరాలనఽ నియింతయిం యడెతధే ఉింటలయవ కఫటి భనడికి లలధృై నుడబయ ాభాదభ ింటలథి. అింణేగఔ
నియళ్ా నిదాభతే
ౄ తథితయ నియా క్షాల వలా ఔడర ాభాథరనికి ఆయెయభ ింటలింథి.
vii. భిల తి 
ఇయవకౄైన నుాింతింలల ఉిండటిం, ాభాదఔయఫైన భిసభలలా ఉిండటిం, అగిైభాఔ కైిందాిం నఽించి దాయింగ
ఉిండటిం వింటవనీై పౌతి ఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలా.
b) సభ దా
i.

ధౌఔ వమసఽ, భిల తి 

నుత ధౌఔలఔు భిసఽెలు ఎఔుెవ.
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ii. జయవరతేనై సభ దా మానిం
ామాణ భాయా ిం, లలడిింగ్ భభిమ అన్స లలడిింగ్ భిల త
 ేలు భభిమ ధౌకశ్రమాలలా నిలు సదఽనుమాల
వింటవనీై కయకలా.
iii. నిలుల సుపలవిం
ళెచఽచ యలువ ఉనై వసఽౄవరలు థ ింఖతధరనికి ఖ భికవచఽచ; మింణరాలు ామాణ సభమింలల
యభిగినుో వచఽచ.
iv. నుకిింగ్ దే తి 
ఫలఖ లలా నుక్ ఙేలన సయవఔుల ఔింటే ఫేళ్ాలల నుక్ ఙేలనయే ఫేలని పలయించడిం జయవఖ తేింథి. భయా
అిందఽలలనా లింగిల్ ఫేల్ ఔింటే డఫ ల్ ఫేల్ భభిింత సఽయక్షితిం.
యదరయణ ధరణతణో ఔడిన డా భ ్లలాని దావ యౄ సయవఔులఔు పౌతి ఔ ాభాదిం ఎఔుెవ.
c) మోటలర్ యహనిం
i.

యహనిం వమసఽ, భిల తి 


నుత యహధరలు ాభాథరలఔు ఖ యబయ ఆయెయిం ఎఔుెవ.
ii. యహధరల తయయౘ
యో ర్ి్ కయా ఔు పౌతి ఔ ాభాథరలఔు ఆయెయఫఔుెవ.
d) థ ింఖతనిం
i.

నిలుల సుపలవిం

ళెచఽచ యలువ ఉిండి, తఔుె భిభాణింలల ఉిండే వసఽౄవరలు (ఉథరహయణఔు ఆబయణరలు), సఽలువరగ
తీసఽకౄళ్ాఖయౌగై వసఽౄవరలఔు భిసఽె ఙరలా ఎఔుెవ.
ii. భిల తి 
నలై అింతసఽౄల ఔింటే గౌరిండ్స ఫ్ోా ర్లల భిసఽె ఙరలా తఔుెవ. భాయవభూల నుాింణరలలా ఉిండే నలైయేట్ నియయలు
ాభాదబభిణరలు.
iii. నిభ్ణయఫైన ాభాదిం
భభీ ఎఔుె తలురలు, కిటకీలుింటే పౌతి ఔ ాభాదిం ఎఔుెవ.
e) వకిౄఖత ాభాదిం
i.

వకిౄ వమసఽ

భభీ విదఽేలెైన యయవ ాభాథరల ఫలభిన డే ఆయెయిం ఎఔుెవ. నలైగ ఔయేళ్ ాభాదిం జభిగిణే యయవ
కోలుకోవడరనికి ఔడర ఙరలా ఎఔుెవ సభమిం డెతేింథి.
ii. ఆఔునేషన్స సుపలవిం
ా వింటయభికి పౌతి ఔ ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెవ.
ఖ యరర జఞకీలు, ఫైనిింగ్ ఇింజనీయవా, నియళ్ై
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iii. ఆభోఖ భభిమ పౌతి ఔ భిల తి 

భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై వకిౄ పౌతి ఔ ాభాథరనికి ఖ యబయ క్షింలల శ్సౄ ైచికితూఔు సభిగ
సింథిించఔనుో వచఽచ.
f)

ఆభోఖ నౄభా

i.

వకిౄ వమసఽ

తయచా అధరభోఖిం ఫలభిన డే ఆయెయిం చినై వమసఽ యభిలల తఔుెవగ ఉింటలింథి.
ii. వకిౄ ఆభోఖ భిల తి 
 . అింటే ాసౄ ఽతిం ఏఫైధర యదిణో ఫలధడెతేధరైడర
iii. భదనునిం, లాథర ధాభనునిం
iv. ఆఔునేషన్స సుపలవిం
ను ఖ, దఽభ ్ వింటయ నేతి నైభి యృలువడే నూఔిభీలా ల ని ఙేమడిం
3. భైటింగ్ లల పౌతి ఔ ాభాథరలనఽ భిషెభిించడిం
పౌతి ఔ ాభాథరల యషమింలల అిండర్ భౄైటయవా థిఖ వ దే తేలనఽ ఉయోగియౄ యవ:







న఼ానేమింనఽ నలించడిం
నులల఼నలై యభౄింటీలనఽ వభిౄింజైమడిం
నిభిెషి కాజులనఽ వభిౄింజైమడిం
అదధరలు/నేనయౘబింరలనఽ యదిించడిం
జఞభీ ఙేలన ఔవభైజీని భినేతిం ఙేమడిం
ఔవభైజీని నిభఔభిించడిం

a) న఼ానేమిం నలింర (లలడిింగ్)
భిస్కె ఎక్ూ నుో జర్ లల కొనిై ాతి ఔల లక్షణరలు ఔడర ఉిండవచఽచ. యటని అింగీఔభిింఙేిందఽఔు కొింత
అదనర న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేమాలని అిండర్ భౄైటయవా నియృ బించవచఽచ.
న఼ానేమిం నలింర నలించడిం థరుభ ళెచఽచ కౄాబింల సింపలవతనఽ, లాథర ళెచఽచ కౄాబింలనఽ భిఖణనలలకి
తీసఽఔుింటలయవ.
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ఉథరహయణ
i.

నిభేభిత ాభాణరలనఽ నుటింఙే యభానమాన సింస లు, లాథర ధౌఔల థరుభ యయణర అబయ సయవఔులఔు
యదరయణ న఼ానేమిం భైటాధే వసాలు ఙేయౄ యవ. కనీ వమలలైనుో బన, టధేైజీ తఔుెవగ ఉనై ధౌఔలఔు
భాతాిం అదనర న఼ానేమిం ఙరభిె ఙేయౄ యవ.

ii. వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల నౄభాథరయవ ఖనఽఔ యుణరభోహణ, భైలింగ్, యేట వింటయటలల నులగాధే యభౄైణే
అదనర న఼ానేమిం వసాలు ఙేయౄ యవ.
iii. ఆభోఖ నౄభాలల ఔయేళ్ అిండర్భౄైటింగ్ సిందయౌింగ ాతి ఔల లక్షణరలాయృైధర ఉింటే అథి ఔడర న఼ానేమిం
నలింరఔు థరభి తీమవచఽచ.
కొనిైయయవా భభీ ాతి ఔల కౄాబింల నిషతి ౄ ఉింటే ఔడర న఼ానేమిం నలింర ఙోటలఙేసఽఔుింటలింథి. మోటలయవ నౄభా,
లాథర ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల వింటయట యషమింలల ఇథి జయవఖ తేింథి.
ఇటీవయౌ ఐఆర్ డీఏ నిఫింధనల ాకయిం వకిౄఖత కౄాబిం ఆదరభిత న఼ానేమిం నలింర ఙెలాదఽ. థరనిై నుయదయశఔ
నుాతి థిఔ ఆదరయింగ నతౄ ిం నుో యవినూో యౌయోఔ వభిౄింజైమాయౌూ ఉింటలింథి.
b) యభౄింటీల యదిింర
పౌతి ఔ ాభాథరలనఽ తగిాింఙేిందఽఔు అవసయఫైన యభౄింటీలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు ను ిందఽయవసఽౄింటలబ. కొనిై
ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ను ిందఽయచడిం జభిగిింథి.

ఉథరహయణ
i. సభ దా యయణర
సయవఔులనఽ (ఉథరహయణఔు టీ ను డి) టన్స లెైన్సు కైసఽలలా నుక్ ఙేమాలధే యభౄింటీని ను ిందఽయవయౄయవ.

ii. థ ింఖతనిం
ఆలౄ ని ఇయయృై ధరలుఖ ఖింటలనుటృ యచ్ భన్స కలా కసఽౄిండరడనై యభౄింటీ

iii. అగిైాభాదిం
అగిైాభాద నౄభాలల భిసభలనఽ యదరయణ నియేళ్లఔు నేించి యడభదని యభౄింటీ జఞభీ ఙేయౄ యవ.

iv. మోటలయవ యహధరలు
యహధరనిై యేఖ భీక్షఔు, లాథర భైలింఖ లఔు యడభదధే యభౄింటీని జఞభీ ఙేయౄ యవ.
c) కౄాబిం/నషి నణరౄలనఽ తగిాింఙే కొనిై కాజులు

ఉథరహయణ
సభ దా యయణర: కొనిై పలగలఔు చినై నషిిం జభిగిధర కొనిై కభీథెైన మింణరాలఔు ూభిౄగ నషిిం యటలా వచఽచ.
అలాింట మింణరాలు భీనేాస్క ఫింట్ కాజ్డ భిదిలలకి వయౄబ. తథరుభ అిండర్భౄైటర్ ఫలధత కైవలిం మింణరానిై
భీనేాస్క ఙేమడరనికి, నుయుర్ు ఙేమడరనికి, లాథర యభిగిన పలగనిై అతి కిించడరనికై భినేతిం అవరతేింథి.
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కస్కి నలైరలు, యౘర్ు ఫో యవులు కొనిైయయవా కైవలిం భూలల వదె నుడవరణరబ. కఫటి సభ దా నులల఼లా ల కస్కి
నలైరలు, యౘర్ు ఫో యవులు ఔటింగ్ కాజులఔు లలఫడి ఉింటలబ. థరనిాకయిం నుడెైన పలగనిై కోలేల, నేఖణర పలగనిై
భాతాఫే యడెకోయయౌూ ఉింటలింథి.
ఙరలాయయవా యథేరల నఽించి థిఖ భతి  ఙేసఽఔునై సయవఔుల థేయౕమ ామాణరనికి సభ దా నౄభా
అవసయభవరతేింథి. అలాింట సయవఔుల నషిిం, లాథర డరఫేజీ వింటయ యథేశ్ిం నఽించి వసఽౄిండగధే జభిగి
ఉిండవచఽచ. కనీ ఫమట భియౕలనలల ణేలఔనుో బ ఉిండవచఽచ.

అలాింట భిసఽెలనఽ వసఽౄవరలనఽ భైవరలల థిఖగధే సజఞవరగ తనిఖీ ఙేలే షయతే నైద అింగీఔభియౄ యవ.
నులల఼ ఔడర అింగీకభనికి భ ిందఽ సభైు ఙేమడరనికి లలఫడి ఉింటలింథి.
d) అదధరలు/నేనయౘబింరల యదిింర
నషిర నతౄ ిం నేభపెనై అదధరలు/నేనయౘబింరలనఽ నేించిణే నేఖణర నణరౄనిై „అదనిం‟ కాజు కిింద
ఙెయౌాయౄ యవ. భినేతి  ఔింటే తఔుెవగ ఉిండే నషిిం ఙెయౌాింరఔు అయోిం కదఽ.
చినై కౄాబింలనఽ ణొలగిించడిం ఈ కాజుల లక్షిం. నౄభాథరయవ ఔడర నషిింలల కొింత పలగనిై ఙెయౌాింఙరయౌూ
వసఽౄింథి కఫటి అతనఽ భభిింత జఞఖరతౄ వళయౄడె. భభిమ నషి నియయణ చయలు తీసఽఔుింటలడె.
e) ఔవర్ భినేతి 

ఉథరహయణ
i.

మోటలర్: నుత మోటలయవ యహధరనికి నౄభా ాతి నుదననఽ యదరయణింగధృైణే అింగీఔభిించయవ. కనీ
నౄభాథరయవలు భినేత ఔవభైజీని, అింటే థర్ు నుభీి భిసఽెలఔు భాతాిం ఇవుజూరణరయవ.

ii. వకిౄఖత ాభాదిం: ఖభిషి అింగీఔిత వమసఽ థరటన వకిౄఖత ాభాద ానుో జర్ ఔు ఔడర ఔవభైజీని

అింథిించవచఽచ. అబణే అథి ూభిౄయ బలల కఔుిండర కైవలిం డెత్ భిసఽెఔు (యృైఔల లనృే ణో నుటలగ)
భాతాఫే ఇవువచఽచ.

iii. ఆభోఖ: కొనిై ఆభైషన్స దే తేలు, లాథర భిల త
 ేలలా ఔవభైజీని భినేత యబకి భాతాఫే
వభిౄింజైయౄ భింటృ నౄభా ఔింనలనీ కొనిై భినేతేలు యదిించవచఽచ. ఉథరహయణఔు కటభక్ి, లాథర ఐ లెన్సూ
దే తేలు.
f)

డియౌెింటల
ా

భిసఽె ఖనఽఔ యనఽఔలింగ ఉింటే తఔుెవ భైటానఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. లాథర డియౌెింట్ ఇయౄయవ.
అగిైాభాద నౄభాలల భిసఽె నలయవఖ దలఔు థిఖ వ లక్షణరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలయవ.

i.
ii.
iii.
iv.

భిసభలలా ల్రింఔా ర్ వవస ఏభటల
కింనుౌిండ్స లల ళెైడారింట్ వవస ఏభటల
ఫకౄటా ల, మోసఽకౄళ్ాఖల అగిైభాఔ యధధరలు భభిమ భానఽవల్ లైర్ ింరల ఏభటల
ఆట ఫేటక్ లైర్ అలాయిం ఏభటల
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ఉథరహయణ
మోటలయవ యహన నౄభాలల మోటలయవ లలైకిల్ నఽ ఖనఽఔ నితిం లలైడ్స కర్ అటలచ్ ఙేల ామాణసఽౄింటే న఼ానేమింనలై
డియౌెింట్ అిందజైయౄ యవ. ఎిందఽఔింటే థరనివలా యహధరనికి లయతుిం నలయవఖ తేింథి ఖనఽఔ భిసఽె ఆ ఫేయఔు
తఖా తేింథి.
సభ దా నౄభాలల „పరల్ లలడ్స‟ ఔింటైనర్ ఔు న఼ానేమింనలై డియౌెింట్ ఇఙేచిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ సఽభ కింగ
ఉింటలింథి. ఎిందఽఔింటే థ ింఖతనిం, యౖభైిజీ ాభాథరలనఽ అథి నియభిసౄ ఽింథి.

ఖూ
ై నిని,
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ లల నలదె ఖూ
ర ప్ ఔు డియౌెింటా యౄయవ. ఎిందఽఔింటే నులధరయఫన
నౄభా ఔింనలనీకి కయవచలనఽ అథి ఫలగ తగిాసౄ ఽింథి.
g) ధన కౄాబమ్ూ ఫో నస్క (ఎన్స ల఼నౄ)
కౄాబభ లు లాని ాతి  ఏడరథీ భౄనఽవల్ సిందయౌింగ కొింత నణరౄనిై ఫో నస్క గ ఇయౄయవ. భౄనఽవల్ లల
న఼ానేమింనఽ తగిాించడిం థరుభ థరనిై అనఽభతి యౄయవ. అథి నతౄ ిం ఖూ
ర ర ణరలఔు కౄాబిం నిషతి ౄ నలై
ఆదరయడి ఉింటలింథి.
అిండర్భౄైటింగ్ అనఽబయనిై ఫయవఖ యవచఽఔుధేిందఽఔు ధన కౄాబిం ఫో నస్క అధేథి ఙరలా శ్కిౄభింతఫైన
వూహిం. నలైగ ఇథి భైటింగ్ వవస లా ల ఔ పలఖింగ భిఖణన ను ిందఽణోింథి. నౄభాథరయవ ణరలఔు ధృైతి ఔ
ాభాద కయకనిై ఔడర ఈ ఫో నస్క ఖ భిౄసౄ ఽింథి. మోటలయవ యహన నౄభాలల అబణే ఫయవగౄైన డెైయింగ్
ధృైరణరలు చాడిం లాథర ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ఫయవగౄైన ఆభోఖ శ్రదే చాడిం థరుభ కౄాబిం జోయౌకి
యృళ్ానిందఽఔు ఇథి ాతి పలిం వింటదనైభాట.
h) తి యసెయణ
ఔయేళ్ ఇనేడి ఉనై పౌతి ఔ ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెయృైణే, సదయవ భిసఽె నౄభా ఔయౌించజఞలనిదవరతేింథి.
థరనిై తి యసెభియౄ యవ. ఖత నషి అనఽబవిం, ాభాథరల భిజా ఞనిం, సభఖర అిండర్భౄైటింగ్ యదరనిం ఆదరయింగ
ాతి  నౄభా తయఖతి లలనా తి యసెభిింఙరయౌూన భిసఽెల జఞనృణరనఽ నౄభా ఔింనలనీలు యౄను ింథిింఙరబ.
4. ధృైతి ఔ ాభాదిం
ధృైతి ఔ ాభాదిం థిఖ వ దే తేలలా తలెతౄవచఽచ:
a) నిజఞబతీ లానే
అతింత ఙెడు ధృైతి ఔ ాభాథరనికి అతింత థరయవణఫైన ఉథరహయణ ఏనేటింటే నౄభాథరయవ ఎలాగౄైధర నషిిం
ఔలఖజైసఽఔుని, థరనికి నౄభానఽ కౄాబిం ఙేసఽఔుధే ఉథేెశ్ింణో నులల఼ తీసఽకోవడిం. నిజఞబతీయవడెైన
నౄభాథరయవ ఔడర ఆభిఔయఫైన ఔయౖిలలా ఉింటే థ ింఖ నయౖినిై చానింఙే ాలలపలనికి లలనఽ కవచఽచ.
b) నియా క్షిం
నషిిం టా నిభిాౄతనఽ నియా క్షానికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ. నౄభా ఉింథి ఔథర అని నౄభా ఙేలన ఆలౄ
యషమింలల నియా క్షూభిత దో యణణో వవహభిించవచఽచ.
ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ నౄభా ఙేలన ఆలౄ యషమింలల ఔయేళ్ థరనికి నౄభా లాఔనుో ణే తీసఽఔుధేింతట
జఞఖరతౄ తీసఽకోఔనుో ణే ధృైతి ఔ ాభాదిం సింతినౄ ఔయింగ లానటలి లెఔె.
c) నుభిరరనేఔ సింఫిందరలు
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మజభాని-ఉథో గి సింఫింధిం ాతి ఔల ధృైతి ఔ ాభాథరని(bad moral hazard ) కి ఙెింథిన అింశ్ిం ఇనేడి
ఉిండచఽచ..
d) తరడె కౄాబభ లు
ఇలాింట ధృైతి ఔ ాభాథరలు కౄాబభ లు తలెతి ౄనరడే వయౄబ. నౄభాథరయవ ఉథేెశ్ూయుఔింగ నషిిం
ఙేఔయవచకోఔనుో వచఽచ. కనీ నషిిం జభిగినరడె భాతాిం ఇిండెనేైటీ సాణరానికై ూభిౄ యయవదే ఫైన భీతి లల
సళేతేఔిం కనింత ళెచఽచ భియౘభనిై కోయవచఽచ.

ఉథరహయణ
ఇలాింట ధృైతి ఔ ాభాథరలఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల లు ఉథరహయణలు ఔనియౄబ. భభినిై నౄభా
ాయోజధరలు ను ింథేిందఽఔు కౄాబభ థరయవలు తభ డిజౄఫ ల్ ఫింట్ కలావదిని గమానిై ఫటి అవసయఫైన
థరనిఔింటే ఎఔుెవగ యలెైనింతగ ను డిగిింఙేిందఽఔు నఖా చారతేింటలయవ.

మోటలర్ కౄాబభ లలా ాభాదిం వలా నుడెన
ై పలగనికి సింతినౄ ఔయఫైన భీతి లల భయభ్తే ఙేలే యలుధరై
ఔడర థరనిై భాభిచ కొతౄ థి యేమాయౌూింథేనని, లాథర ాభాదిం వలా జభిగన
ి నయౖినికి సింఫింధిం లాని
భయభ్తేలు ఔడర ఙేమాయౌూింథేనని నౄభాథరయవ టలిఫటి డిం వింట సిందభౌలలా ఇలాింట ాభాదిం
తలెతౄ ేతేింథి.
కో నేఫింట్, తగిాింర, ఉ భినేతేల వింటయట థరుభ, ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ధన కౄాబిం ఫో నస్క వింట
నుోా ణరూహకలు ఇవుడిం థరుభ ధృైతి ఔ ాభాథరలనఽ ఫలగ తగిాించవచఽచ.

సభాఙరయిం
i.

కో నేఫింట్ (సహ ఙెయౌాింర)

నౄభా ఙేలన ఉదింతిం జభిగిణే ఙరలా ఆభోఖ నులల఼లా ల నౄభాథరయవ ఔడర సదయవ నషిింలల కొింత నణరౄనిై
బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు నౄభా నతౄ ిం యౄ. 20000 భభిమ నులల఼ ప్ యకయిం కో నేఫింట్ నతౄ ిం
10% అబణే నౄభాథరయవ అిందఽలల యౄ.2000 ఙెయౌాయౄ డె.
ii. సబ్ యౌనేట్ూ (ఉ భినేతేలు)
నలభిగినుో బయ నృలుాల మోతనఽ తగిాించఽఔుధేిందఽఔు ాతి  తయయౘ కయవచలు, ఆభైషన్స దే తేలు, లాథర డరఔిర్ ఼జుల
వింటయటనలై యడిగ కొింత భినేతి ని నౄభా ఔింనలనీ యదిించవచఽచ.
iii. నేనయౘబింర (డెడిఔిఫ ల్)
థీనిై అదనింగ ఔడర నలుయౄయవ. ఎిందఽఔింటే ఇథి నౄభా ఔింనలనీ కౄాబభ నఽ ఙెయౌాింఙేిందఽఔు భ ిందఽ
నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙరయౌూన లయ నతౄ ిం. ఉథరహయణఔు ఔ యౄ. 10000 నులల఼లల నేనయౘబింర ఉింటే, కౄాబిం
ఙేలన ాతి  నౄభా నషిింలలనా నౄభాథరయవ భ ిందఽగ యౄ. 1000 ఙెయౌాయౄ డె.
నౄభాథరయవ తయపర నఽించి ధృైతి ఔ ాభాదిం ఉింటలిందనై అనఽభానిం ఉనైరడె సదయవ ానుో జల్ూ నఽ ఏజౄింటల
ఎటి భిల తేలలానా నౄభా ఔింనలనీకి తీసఽఔుభఔడదఽ. నలైగ అలాింట అింరలనఽ ఆఫ యృింటధే నౄభా ఔింనలనీ
అదికయవల దిఱికి తీసఽకౄమా ాయౌ.

626

5. సుల కల లేెల్ూ
యదరయణింగ న఼ానేమిం భైటానఽ ధృైిండె ధృలల కలానికి కోట్ ఙేయౄ యవ. ఔయేళ్ నులల఼ని తఔుెవ కలానికి
తీసఽఔుింటే న఼ానేమింనఽ ఔడర ాణేఔ లేెల్ నఽ వభిౄింజైయౄ యవ. థరధేై సుల కల లేెల్ అింటలయవ.
ఈ లేెల్ ాకయిం సులకయౌఔ నౄభాఔు వసాలు ఙేమాయౌూన న఼ానేమిం ధృైషతి ౄ ఔ నుాతి థిఔ ాకయిం ఉిండదఽ.
సుల కల లేెల్ూ ఆవశ్ఔత

a) నులల఼ని జఞభీ ఙేలేిందఽఔు అబయ కయవచలు 12 ధృలలకౄైధర, తఔుెవ కలానికౄైధర థరథరరగ కైలా
ఉింటలబ కఫటి ఈ భైటానఽ వభిౄింజైయౄ యవ.

b) నలైగ యభిిఔ నులల఼లల భౄనఽవల్ కైవలిం ఏడరథికి ఔయభై వసఽౄింథి. అథే సులకయౌఔ నౄభాలలా అబణే
అథి భభిింత తయచఽగ వసఽౄింథి. అలాింటరడె ధృైషతి ౄ ఔ న఼ానేమింనఽ అనఽభతి లేౄ నౄభాథరయవ
కైవలిం ఈ సులకయౌఔ నౄభాలధే తీసఽఔుింటృ, తథరుభ న఼ానేమింలనఽ యబథరలలా ఙెయౌాింఙే దో యణకి
థిగై ఆయెయభ ింటలింథి.

c) నలైగ కొనిై నౄభాలు లక్షణరనిై ఫటి ల఼జనల్ అమ ింటలబ. అలాింట ల఼జన్స లల యట భిసఽె

ఎఔుెవగ ఔడర ఉింటలింథి. నలైగ కొనిైయయవా భిసఽె అతదిఔింగ ఉనై సభమింలల నౄభాలనఽ
తీసఽఔుింటలయవ. తథరుభ నౄభా ఔింనలనీ ాయోజధరలఔు యయవదే ింగ నౄభా ఎింనఔ జయవఖ తేింథి.
ఇలాింట ఎింనఔలనఽ నిభోదిించడరనికై సులకయౌఔ నౄభాలనఽ యౄను ింథిించడిం జభిగిింథి. నలైగ యభిిఔ
నౄభానఽ నౄభాథరయవ యదఽె ఙేసఽఔునైరడె ఈ సులకయౌఔ నౄభాలనఽ ఇవువచఽచ.

6. ఔనీస న఼ానేమిం
నులల఼ జఞభీ ణరలఔు నులధరయఫైన కయవచలు ఔవయబయలా ాతి  నులల఼ కిింద ఔనీస న఼ానేమానిై ఙరభిె ఙేమడిం
భినుట.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3
ఏజౄింటల ధృైతి ఔ ాభాథరనిై ఖ భిౄించినరడె ఆఫ ఏిం ఙేమాయౌ?
I.
II.
III.
IV.

భ ిందఽలాగై నౄభానఽ కొనయగిింఙరయౌ
యషమానిై యృింటధే నౄభా ఔింనలనీకి నియేథిింఙరయౌ
కౄాబభ లలా యటల అడగయౌ
టి ించఽకోఔడదఽ
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D.

నౄభా నతౄ ిం (సమ్ అషర్ు)

నులల఼ నిఫింధనల ఫేయఔు నౄభా ఔింనలనీ అింథిింఙే ఖభిషి నతౄ ిం ఇథి. అబణే ఇిండెనేైటీ భినేతి ని ఎించఽఔుధే
భ ిందఽ నౄభాథరయవ ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిింఙరయౌ. ఎిందఽఔింటే కౄాబిం సభమింలల భీబింఫర్ూ ఙేలే ఖభిషి
నతౄ ిం అథి భాతాఫే.
నౄభా నణరౄనిై ఎరడా నౄభాథరయవ ఙేణే నిభేభితభవరతేింథి. నులల఼ ఫేయఔు ఫలధత ఉిండే నతౄ ిం ఔడర
అథే. నులల఼ ఫేయఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం ఎింణో నిభేభిింఙేిందఽఔు భైటలనఽ వభిౄింజైలేథి ఔడర ఈ నతౄ ిం
నైథే.
నౄభా నతౄ ిం ఆలౄ యలువనఽ యసౄ యఔింగ ాతి నృింనృింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఔయేళ్ నౄభా నతౄ ిం ఎఔుెవగ ఉింటే
నౄభాథరయవఔు లనృే ఏనై ఙేఔయదఽ. అలాగై అల నౄభా ఙేలేౄ, అింటే తఔుెవగ ఉింటే కౄాబిం ధృైషతి ౄ ఔింగ
తఖా తేింథి.
1. నౄభా నణరౄనిై నియృ బించడిం
ాతి  యనుయ తయఖతి లలనా నౄభాథరయవఔు ఈ థిఖ వ నుబింటా నఽ అనఽసభిసౄ ా సలయౘ ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా
నణరౄనిై నియృ బించఽఔుధేరడె యటని భనసఽలల ఉించఽకోయయౌ:
a) వకిౄఖత ాభాద నౄభా: ఔింనలనీ ఇవుజూనే నౄభా నతౄ ిం (సమ్ అషర్ు ) లయ నతౄ ిం కవచఽచ, లాథర
నౄభాథరయవ ఆథరమింనలై ఆదరయడి ఉిండవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు నిభిెషి యృైఔలానికి గనఽ
నౄభాథరయవ ధృలయభీ యేతధరనికి 60 నఽించి 100 భౄటా ల ఫనిట్ూ ఇవువచఽచ. అబణే ఖభిషి నణరౄనికి
భినేతి , లాథర ఎఖ వ భినేతి  ఉిండవచఽచ. అింణేగఔ భియౘభలు ఔడర ఔింనలనీ, ఔింనలనీకి
భాయవచఽచ. ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లా ల నౄభా నతౄ ిం సమ్ ఇనాూర్ు నఽ ాతి  నౄభాథరయవఔ
యడిగ నిభేభిించవచఽచ. లాథర నౄభాథరయవఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄలఔు యౌింఔు నలటివచఽచ.
b) ఆభోఖ నౄభా: సమ్ ఇనాూర్ు ఔ నిభిెషి భైింజ్డ లల అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ఇథి వయో భినేతి నలై
ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 వయో భినేతి  ఉనై ఖూ
ర ప్ ఔు నౄభా ఔింనలనీ 10
లక్షలు, లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ సమ్ ఇనాూర్ు నఽ ఇవుజూవచఽచ. అథే 3 ధృలల నఽించి 5 ఏళ్ా
వయో ఖూ
ర ప్ ఔు అథి 2 లక్షలల ఎింణో ఉిండవచఽచ.
c) మోటలర్ నౄభా: మోటలర్ నౄభా యషమింలల సమ్ ఇనాూర్ు అధేథి నౄభాథరయవ ాఔటించిన యలువ
(ఐడీయ)గ ఉింటలింథి. అథి యహనర యలువ. ాసౄ ఽతిం ఉతతి ౄ థరయవ ఆ యహధరనికి నియృ బించిన
అభ్ఔర ధయ ఆదరయింగ థీనిై తీసఽఔుింటలయవ. థరని నఽించి ఐఆర్ డీఏ నిఫింధనల ఫేయఔు తయవఖ దల
రణరనిై తీలేయౄ యవ. ఉతతి ౄ థరయవ ాఔటించిన ధయలల యనిఔ సఽింకలు/నఽైలుింటలబ. భిజిలేిరషన్స
భభిమ నౄభా నణరౄలుిండవర.
ఐడీయ = (ఉతతి ౄ థరయవ ాఔటించిన అభ్ఔర ధయ – తయవఖ దల) + (ాఔటించిన అభ్ఔర ధయలల ఇనేడి
ఉిండని యడి పలగల కయవచ - తయవఖ దల) భభిమ భిజిలేిరషన్స భభిమ నౄభా నణరౄలనఽ నేనయౘబయౄయవ.
ా థరటన యహధరల ఐడీయని నౄభా ఔింనలనీ, నౄభాథరయవ యసయ
యడకనికి నికిభని, లాథర 5 ఏళ్ై
అింగీకయిం ఫేయఔు నియృ బించఽఔుింటలయవ. అరడె తయవఖ దలఔు ఫదఽలుగ నుత కయా ఐడీయని యహనర
ఔిండిషన్స నలై సభైుమయవా, కయవ డీలయా వింటయయవ ఇఙేచ అించధరల ఆదరయింగ నియృ బించఽఔుింటలయవ.
ఐడీయ అధేథి ఔయేళ్ యహనిం థ ింఖతధరనికి ఖ భౄైధర, నతౄ ిం నయౖినికి ఖ భౄైధర ఙెయౌాింఙే భియౘయిం. కయవ
భాభౄెట్ యలువఔు యలెైనింత దఖా యగ ఉిండే ఐడీయని ను ింథరలని ఖటి గ లనూయవూ ఙేమడిం జయవఖ ణోింథి.
నౄభాథరయవఔు ఐడీయనలై 5% నఽించి 10% తఖా దలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు యదియౄ బ. తఔుెవ ఐడీయ అింటే
తఔుెవ న఼ానేమిం ఔడర అని భభిచనుో వదఽె.
d) అగిైాభాద నౄభా
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అగిైాభాద నౄభా సమ్ అషర్ు నఽ బవధరలు/నుాింటల, మింణరాింలు, నృగిింరల రనఃయన యలువ
ఆదరయింగ నిభేభిించవచఽచ. యటలల ఉిండేయటకి యట భాభౄెట్ యలువ ఆదరయింగ ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ. యట
ధయ నఽించి తయవఖ దలనఽ తీలేలేౄ అథి వసఽౄింథి.
e) నిలుల నౄభా
నిలుల యషమింలల సమ్ అషర్ు అింటే యట భాభౄెట్ యలువ. నషిిం జభిగినరడె, భ డి సయవఔులఔు
నషిిం జభిగినరడె నౄభాథరయవఔు ఆ సయవఔులనఽ భాభౄెట్ లల కొనఽగోలు ఙేమఖల ధయనఽ భీబింఫర్ూ
ఙేయౄ యవ.
f)

సభ దా సయవఔు నౄభా

ఇథి అింగీఔభిించిన యలడ్స నులల఼. భభిమ సమ్ అషర్ు అధేథి కింటలాఔుి సభమింలల నౄభా ఔింనలనీ
భభిమ నౄభాథరయవ భధ ిందిం ఫేయఔు ఉింటలింథి. యదరయణింగ అథి వసఽౄవర ణరలఔు ధయఔు
యయణరనఽ, అింటే ల఼ఐఎఫ్ యలువనఽ ఔయౌనణే వఙేచ నతౄ ిం.
g) ఫభౄైన్స హల్ నౄభా
ఫభౄైన్స హల్ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు అధేథి ిందిం నదటా నౄభా ఔింనలనీకి భభిమ నౄభాథరయవఔు
భధ ఔుథిభై ిందిం ఫేయఔు ఉింటలింథి. హల్/ధౌఔనఽ సభిిలైడ్స యలమర్ తనిఖీ ఙేలన నైదట ఈ
యలువనఽ నేభపెింటలయవ.
h) ఫలధత నౄభా
ఫలధత (లమనృయౌటీ) నులల఼లా ల సమ్ ఇనార్ు అధేథి నుభిరరనేఔ యపలగల లమనృయౌటీ ఎక్ూ నుో జర్ గ
ఉింటలింథి. యట ఎక్ూ నుో జర్ తీవాత, పౌగోయఔ యసౄ యణల ఆదరయింగ థరనిై నియృ బయౄయవ. అదనర
ధరమయఫైన కయవచలు ఔడర కౄాబిం భియౘయింలల పలఖిం అబ ఉిండవచఽచ. సమ్ ఇనాూర్ు నఽ ఎఖ వ
నేభపెనై భనేతేల ఆదరయింగ నౄభాథరభై నియృ బయౄయవ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4
ఔ డరఔియవఔు తనఔు వతి భైఔింగ వఙేచ నియా క్షర ఆభోణల ఫలభినఽించి కనుడెకోవడరనికి ఔ నౄభా థకనిై
సాచిించిండి.
I.
II.
III.
IV.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ఫలధత నౄభా
ఫభౄైన్స హల్ నౄభా
ఆభోఖ నౄభా
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యభింశ్ిం
a) భిసఽెలనఽ వభీాఔభిించి భభిమ అయ ఏ యపలఖింలలకి వయౄయో నిభేభిింఙే ాకిరమ భైట్ ఫేకిింగోా ఙరలా
భ కఫైనథి.
b) అిండర్భౄైటింగ్ అధేథి నౄభా కోభిన భిసఽె అింగీకయయోఖభా, యోఖఫే అబణే ఏ భైటలఔు, నౄభా ఔవభైజీని
అింగీఔభిింఙరయౌూన నిమభ నిఫింధనలానేట అనైయ ణేలాచథి.
c) భైట్ అధేథి నౄభా మూనిట్ ణరలఔు ధయ.
d) నౄభా ధయ ఙరయౌనింతగ, సభింజసింగ ఉిండేలా చాడటఫే భైట్ ఫేకిింగ్ లక్షిం.
e) „యసౄ వ న఼ానేమిం‟ అధేథరనికి ఇతయ కయవచలు, నిలులు భభిమ లాపలలఔు ఙరయౌనింతగ నణరౄలనఽ
ఔలురణరయవ.
f)

నౄభా భిపలషలల ాభాదిం అధే దిం నిభిెషి ాభాదిం వలా నషిిం జభిగై ఆయెభనిై నలింఙే అింరలు, లాథర
లక్షణరలనఽ సాచిసఽౄింథి.

g) తగిాింరలు/అదధరలనఽ ఙేభైచ కాజు చినై కౄాబభ లనఽ ణొలగిింఙేిందఽఔు ఉథేెయించినథి.
h) ధన కౄాబిం ఫో నస్క అధేథి అిండర్భౄైటింగ్ అనఽబయనిై ఫయవఖ భిఙే శ్కిౄభింతఫైన వూహిం. ఇథి భైటింగ్
వవస లా ల అయపలజ పలఖిం.
i)

సమ్ అషర్ు అధేథి నులల఼ నిఫింధనల ఫేయఔు నౄభా ఔింనలనీ అిందజైలే ఖభిషి నతౄ ిం.

కీలఔ థరలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

అిండర్ భౄైటింగ్
భైట్ ఫేకిింగ్
పౌతి ఔ ాభాథరలు
ధృైతి ఔ ాభాథరలు
ఇిండెనేైటీ
లనృే
న఼ానేమిం లలడిింగ్
యభౄింటీలు
తగిాింరలు
అదనిం
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నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽఔుధేిందఽఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం I.
భిస్కె ాపలవిం ణరలఔు సింపలవత భభిమ తీవాణే నౄభా భైట్ ఫేకిింగ్.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం I.
యసౄ వ న఼ానేమిం అధేథి కైవలిం నయౖిలఔు భియౘయిం ఙెయౌాింఙేిందఽఔు భాతాఫే సభినుో తేింథి. కనీ నులధరయఫైన
వమాలు, లాపలలఔు అథి ఙరలదఽ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం II.
నౄభా ఏజౄింటల ధృైతి ఔ ాభాథరనిై లఖడిణే యృింటధే థరనిై నౄభా ఔింనలనీ దిఱికి తీసఽకౄమా ాయౌ.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం II.

ఫలధత నౄభా అధేథి డరఔియానఽ నియా క్షర ఆభోణల కౄాబభ ల ఫలభి నఽించి కనుడఖలదఽ.

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
ాశ్ై 1
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙరలా, వథరె అధేథి నియృ బింఙేథి _____________
I.
II.
III.
IV.

అషర్ు
అిండర్భౄైటర్
ఏజౄింటల
సభైుమర్

ాశ్ై 2
_______________ అధేథి నిభిెషి నౄభా మూనిట్ ధయ.
I.
II.
III.
IV.

భైట్
న఼ానేమిం
సమ్ అషర్ు
ఫో నస్క

ాశ్ై 3
కౄాబభ లనఽ లైల్ ఙేలేయభికి నౄభా ఔింనలనీ ఙెయౌాింఙే ఖభిషి నతౄ ిం ___________.
I.
II.
III.
IV.

సమ్ అషర్ు
న఼ానేమిం
భౄైడర్
లాపలలు
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ాశ్ై 4
అిండర్భౄైటర్ ఔు సభాఙరయ వనయవ కనిథి ______________.
I.
II.
III.
IV.

ానుో జర్ యభిిఔ కాణరలు
ఆలౄ ణరలఔు అింగీకభనికి భ ిందఽ భిసఽె సభైు
ానుో జల్ నూయిం
నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు భిజిలేిరషన్స సభిికౄట్

ాశ్ై 5
ాభాథరలు:
I.
II.
III.
IV.

నయౖిల తీవాతనఽ నలింఙే కయకలు
నయౖిల తయచఽదధరనిై నలింఙే కయకలు
నయౖిల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ నలింఙే కయకలు
నయౖిల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ తగిాింఙే కయకలు

ాశ్ై6
కిింథియటలల ఏథి సభౄైనథి?
పౌతి ఔ ాభాథరలు:
I.
II.
III.
IV.

భైట్ ఫేకిింగ్ లల భ ఖింమ కదఽ
అించధర యేమజఞలనియ
ఫలలెన్సూ ఱ఼ట్ ఆదరయింగ లెఔెఖటి ఖలయ
ానుో జల్ నూయింలల ఇచిచన సభాఙరయిం ఆదరయింగ అించధర యేమఖయౌగినయ

ాశ్ై 7
మోటలర్ నౄభాలల యభౄింటీలా ల ఔట:
I.
II.
III.
IV.

యహధరనిై భోజూ ఔడగయౌ
యహధరనిై యేఖ భీక్షల కోసిం యడభదఽ
వకిౄఖత లగైజీని మోసఽకౄళ్ాడిం కోసిం యడభదఽ
యహధరనిై భోజుఔు 200 కి.నై. ఔింటే ఎఔుెవ తి భదఽ.

ాశ్ై 8
తగిాింర కాజు ఉథేెశ్ిం:
I.
II.
III.
IV.

కౄాబిం ఙెయౌాింరలనఽ తనించఽకోవడిం
చినై చినై కౄాబిం ఙెయౌాింరలనఽ తనించడిం
నులల఼థరయవనఽ యేదిించడిం
న఼ానేమింనఽ నలించడిం
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ాశ్ై 9
ల్రింఔా ర్ వవస ఏభటల ఈ కిింథియటకి యౘనై ఇసఽౄింథి:
I.
II.
III.
IV.

భిసఽెనఽ నలించఽతేింథి
భిసఽెనఽ తగిాసౄ ఽింథి
భిసఽెనఽ తగిాించదఽ, నలించదఽ
హూడిింగ్ భిసఽెనఽ నలించఽతేింథి

ాశ్ై 10
మోటలయవ నౄభాలల నౄభాథరయవ ణరలఔు ాఔటత యలువలల ఇనేడి ఉిండేయ:
I.
II.
III.
IV.

నమోదఽ
తమాభీథరయవ వమ ధయ
తమాభీథరయవ అభ్ఔర ధయ
ఆభిోటా భీ ధయ అింశ్ిం

ల఼ుమ భథిింర ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం II.
భిసఽెనఽ అింగీఔభిించడభా, లాథర అనైథి అిండర్భౄైటర్ నియృ బయౄయవ.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం I.
భైటల అధేథి నిభిెషి నౄభా మూనిట్ ణరలఔు ధయ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం I.
సమ్ ఇనార్ు అధేథి కౄాబిం థరకలు ఙేలన యభికి ఔింనలనీ ఙెయౌాింఙే ఖభిషి నతౄ ిం.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం IV.
నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు భిజిలేిష
ర న్స సభిికౄట్ అిండర్భౄైటర్ ఔు సభాఙరయ వనయవ కదఽ.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం III.
ాభాథరలధేయ నయౖిల ాపలయనిై భభిమ తీవాతనఽ ఫలగ నలింఙే కయకలు.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం IV.
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పౌతి ఔ ాభాథరలనఽ ానుో జల్ నూయింలల ఇచిచన సభాఙరయిం ఆదరయింగ అించధర యేమవచఽచ.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం II.
మోటలర్ నౄభాలల యహధరనిై యేఖ భీక్షలఔు యడభదనైథి యభౄింటీలా ల ఔట.
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం II.
తగిాింర కాజు ఉథేెశ్ిం చినై చినై కౄాబింలనఽ ణొలగిించడిం.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం II.
భిసభలలా ల్రింఔా ర్ వవస ఏభటల అగిైాభాద భిసఽెనఽ తగిాసౄ ఽింథి.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం III.

మోటలయవ నౄభాలల నౄభాథరయవ ాఔటత యలువలల తమాభీథరయవ ణరలఔు అభ్ఔర ధయ ఔడర ఔయౌల
ఉింటలింథి.
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అదరమిం 25
వకిౄఖత, భిటైల్ నౄభా
అదరమ భిచమిం
యదరయణ నౄభాఔు సింఫిందిించిన లు దిఔతరలనఽ, సాణరాలనఽ ఖత అదరమాలలా భనిం ధేయవచఔుధరైిం.
యదరయణ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ ననైఫైన భాభౄెటా ఔు ననైింగ వభీాఔభియౄ యవ. కొిందయవ యటని ఆలౄ , కజుయయ్ి ,
ఫలధత నౄభాలుగ వభీాఔభియౄ యవ. కొనిైఙోటా యటని అగిైాభాద, సభ దా, మోటలయవ, చిలా య నౄభాలుగ
వభీాఔభియౄ యవ. భిటైల్ యనియోఖథరయవలు కొనఽగోలు ఙేలే వకిౄఖత ాభాద, ఆభోఖ, ామాణ, ఇింట, దఽకణథరయవల
నౄభాలనఽ ఖ భిించి ఈ అదరమింలల చభిచించడిం జభిగిింథి.

అబసన పయౌణరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ఆభోఖ నౄభా
యథేయౕ ామాణ నౄభా
ఇింటథరయవ నౄభా
దఽకణథరయవ నౄభా
మోటలయవ నౄభా

ఈ అదరమానిై అధమనిం ఙేలన అనింతయిం నైయవ ఈ థిఖ వయ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా ఔవభైజీని యవభిించడిం
ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని చభిచించడిం
ామాణ నౄభా ాతి నుదననఽ లదేిం ఙేమడిం
ఇింటథరయవ నౄభానఽ యవభిించడిం
దఽకణ నౄభానఽ లదేిం ఙేమడిం
మోటలయవ నౄభా ఖ భిించి చభిచించడిం
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వకిౄఖత ాభాద నౄభా

A.

1. నౄభా ణరలఔు వకిౄఖత అింరలానేట
ఫహుర ఔ వకిౄకి ఉిండఖల ఆసఽౄలలా అతింత అభూలఫైనథి ఆఫ నుాణఫే. జీయతచఔరింలల ఆఫ లు దశ్ల
ఖ ిండర యఖ తేింథి. అిందఽలల పలఖింగ నిభిెషి వమసఽ వచిచనరడె ఉథో ఖిం ఙేమడిం, తథరుభ భోజుయభీ
అవసభలఔు, యటణో నుటల బయషతే
ౄ ను దఽర కోసిం డఫ ో సింనుథిించడిం నదలు నలడెతేింథి.
హఠన్యణిం, లాథర ఆభోఖ సభసల వలా , లాథర ాభాదిం వలా ధన యృైఔలిం సింబయలేౄ అథి ఆఫ ఆథరమానిై
ూభిౄగ గనీ, లాథర ఙరలావయఔు గనీ ాపలయతిం ఙేమవచఽచ. నలైగ చికితూఔు ఫలగ కయవచ కవచఽచ. తథరుభ
వకిౄ ణరలఔు ను దఽర నణరౄలణో నుటల సింద ఔడర అిందఽకోసిం ఔభిగినుో వచఽచ. అిందఽకై ఇలాింట
నషిథరమఔ భిల త
 ేల ఫలభి నఽించి కనుడే లక్షింణో వకిౄఖత నౄభానఽ యౄను ింథిించడిం జభిగిింథి.

2. వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ాభాథరల ఖ భిించి భనిం నితిం యభౄ తి ాఔలలా చదఽవరత ఉింటలిం. భనిం ఫలదితేలిం కనిందఽఔు థేవరళ్ా ఔు
దిండిం నలటి లఔుింటృ ఉింటలిం. కనీ ఔయేళ్ భనకై అలాింటథి జభిగిణే? అరడె భన భిల ణేనేట? అలా
ఆలలచిించడరనికి భనిం ఔె క్షణిం ఔడర కైటలబించిం. ఔదా! ాభాద భయణిం, లాథర తీవా గమాల వింటయ
సింనుదధరయవనికి ఔయౌగిణే అథి ఆ ఔుటలింఫలనికి తీవా ఆభిఔ ఔయౖిలు ఔలఖజైమవచఽచ. నలైగ వకిౄ ణరలఔు
ఆథరమాయె న యభభూనిై అథి రశ్ుతింగధన, ణరణరెయౌఔింగధన ూభిౄగ నుో గపటి వచఽచ. లాథర ఙరలావయఔు
తగిాింఙేమవచఽచ. అిందఽకై ాభాదింలల ఇలాింట హఠన్యణిం, లాథర యృైఔలిం వలా తలెతౄఖల ఆభిఔ నయౖిల ఫలభి
నఽించి కనుడెఔుధేిందఽఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభా యమడెతేింథి.
నౄభా భిపలషలల అసలు ాభాదిం అధే దభింటే ఏనేట భనిం భ ిందఽగ అయ ిం ఙేసఽఔుింథరిం.

నియుచనిం
ాభాదిం అింటే యదరయణింగ హఠతే
ై ,ి ఫమటకి ఔనిింఙే
ౄ థి, ఎదఽయవ చాడనిథి, హఠతే
ౄ గ జభిగథ
ళింయత్ఔ కయకల వలా ఔయౌగినథి అబన ఔ గటన. (కనీ యది, లాథర భోఖిం ఈ జఞనృణరలలకి
భదఽ). తథరుభ రభీయఔ గమాలవరణరబ. అబణే భానలఔ గమాలు, నభలయఫైన, లాథర
పలయోథేుఖయఫన
ై సభసలు, డినష
లా న్స, లాథర మాింగౄె ట
డ ీ వింటయ ఈ జఞనృణరలలకి భవర.
కఫటి యది వలా భయణిం ఈ నులల఼ భిదిలలకి భదఽ.
a) భభి వకిౄఖత ాభాద నులల఼ యేటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి?
యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న.ఎ.) నులల఼లు ఔవయ ఙేలేథి:
iii.
iv.
v.
vi.

ాభాదిం వలా సింబయింఙే భయణిం
రశ్ుత ూభిౄ యృైఔలిం
రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం
ణరణరెయౌఔ ూభిౄ యృైఔలిం

యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ అవసయభబయ అనాహ భిల త
 ేల కోసిం టేఫ ళ్ా నఽ
(న఼ానేమిం భైటా ల), లాథర ప్ఆనా నఽ (ఔవభైజీ/లనృే ణరలఔు యవభలు) యౄను ింథియౄ బ. భభిమ అలాింట
అనాహ భిల త
 ేల కోసిం ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄలనఽ ఔడర నిభేభియౄ బ. కఫటి ఈ అనిై అనాహ
భిల తేల కోసభూ నిభిెషిింగ ఔవభైజీ అడగయౌూన అవసయిం ానుో జర్ ఔు ఉిండదఽ. అబణే కొనిై „మాడ్స
ఆన్స‟ ఔవయవా ఔడర ఉింటలబ. ఇయ కొిందభికి అవసయభవరణరబ. కొిందభికి అవసయడవర. అదనర
న఼ానేమాలు ఙెయౌాించడిం థరుభ ఈ అదనర ఔవభైజీని ను ిందవచఽచ. ఆ నణరౄలనఽ నౄభా ఔింనలనీ
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నియృ బసఽౄింథి. అింఫ లెన్సూ ఙరభీెలు, నలాల కోసిం యథర నిది, యృైద కయవచలు, ఔుటలింఫ యయణర, థిఖ భతి 
ఙేసఽఔుధే ఓషదరలు, అింతకిమ
ర ల కయవచల వింటయ ఇిందఽఔు ఉథరహయణలు.
కొనిై నిభిెషి యనియోఖథరయవల యపలగల కోసిం కొనిై యకల ఇతయ ఔవభైజీలు ఔడర ఉధరైబ.
యదరయణింగ వకిౄఖత ాభాద నులల఼లు 24 ఖింటల నుటృ ాించయౄ ింగ అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా
నులల఼లనఽ ఆపర్ ఙేయౄ బ. నౄభాథరయవ ఔనీస వయో భినేతి  5 నఽించి 80 ఏళ్ా థరక ఔింనలనీ నిమభ
నిఫింధనలనఽ ఫటి ఉింటలింథి. ళెచఽచ వయో భినేతి  యభికి న఼ానేమిం లలడిింగ్ ణో గనీ, అథి లాఔుిండర గనీ
ఉింటలింథి.
యటలల కొనిై దజఞలాలనఽ భననేరడె అయ ిం ఙేసఽఔుింథరిం.

నియుచనిం
ా ఙేతేల ధరలుఖూ జీయత కలిం నుటల ూభిౄగ ని
1. రశ్ుత సింూయృ అింఖయృైఔలిం (న఼టీడీ): అింటే కళ్ొ
ా /భౄిండె
ఙేమఔుిండర నుో వడిం. అింటే యటకి క్షయతిం భవడిం, లాథర అయ్యఔ లతి కి యృళ్ాడిం, భౄిండె ఔళ్ై
ా , లాథర ఔ ఙేబ భభిమ ఔ ఔనఽై లాథర ఔ ఔనఽై భభిమ ఔ కలు, లాథర ఔ
ఙేతేలు/భౄిండె కళ్ై
ఙేబ భభిమ ఔ కలు ూభిౄగ నుో వడిం వింటవనైభాట.

2. రశ్ుత నుక్షిఔ అింఖయృైఔలిం (న఼న఼డీ): అింటే జీయత కలిం నుటల నుక్షిఔింగ అింఖయృైఔలిం ఔలఖడిం.
ఉథరహయణఔు యేళ్ా ై, ఫ టనయేళ్ా ై, యేయౌ ఎభ ఔలు నుో వడిం.

3. ణరణరెయౌఔ సింూయృ అింఖయృైఔలిం (టీటీడీ): అింటే కొింతకలిం నుటల ూభిౄ అింఖయృైఔలిం ఔలఖడిం. అలా
అింఖయృైఔలానికి ఖ భౄైన సభమింలల ఔయౌగై ఆథరమ నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌించడిం ఈ నులల఼ల ఉథేెశ్ిం.

భయణలేౄ ఇఙేచ నతౄ ిం భభిమ న఼టీడీ వింటయ సమ్ అషర్ు ఙెయౌాింరణో ఔడి ఉింటలబ. న఼న఼డీ జభిగై
క్షింలల అింథే భియౘయిం సమ్ అషర్ు లల కొింత లయ రతింగ ఉింటలింథి. ఇఔ యయర నుాతి థిఔన
నషిభియౘయభింటే ఖభిషి ఎనిై యభల నుటల భియౘయిం ఙెయౌాింఙే యలుింటలింథో అనిై యభల నుటల యయిం
నుాతి థిఔన ఙెయౌాింఙే లయ నతౄ ిం. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కైవలిం క్ూడ్స ఫనిట్ భాతాఫే
ఇవుజూరతేధరైబ.
b) యదరయణ నేనయౘబింరలు (ఔవభైజీ భిదిలల ఉిండనియ)
ఈ కిింథియట వలా ఔయౌగై యృైఔలిం:
i.
ii.
iii.
iv.

ల఼ుమ గమాలు, లాథర ఆత్హత;
భదిం, లాథర ఓషదరల ాపలవింలల జభిగై ాభాథరలు;
మ దే ిం భభిమ తతూింఫిందిత ఉణరణరలు
చటి యయవదే ఫైన ని ఙేసౄ ఽనైరడె, లాథర ధేయూభిత ఉథేెశ్ింణో ఏథెైధర ఙేసౄ ఽనైరడె ఔయౌగై
గమాలు

c) నులల఼ని ఎవయవ తీసఽకోవచఽచ?
పలయతథేశ్ింలల నివలింఙే ఏ వకిౄ అబధర ఈ నులల఼లనఽ ఆఫ/అతని కోసిం భభిమ తభనలై ఆదరయడిన
ఔుటలింఫ సబ ల కోసిం తీసఽకోవచఽచ.
భానవ జీయణరనికి యలువఖటి డిం అతింత ఔషిఫైన ని. కఫటి ఇిండెనేైటీ సాణరానిై న఼ఏ నులల఼లఔు
భభీ ఔఠినింగ వభిౄింజైమడిం యధిం కదఽ. అబణే యటని దఽయవథేెరలణో భభీ అడు గోలుగ ఎఔుెవగ
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లెఔెఖటి ఔుిండర ఉిండేిందఽఔు యలుగ సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు కొనిై ాభాణరలనఽ నుటించడిం
జయవఖ తేింథి.
నుో బన నుాణిం, లాథర నుో బన అవమవిం ణరలఔు యలువనఽ అించధర యేమడిం గనీ, బభీౄ ఙేమడిం గనీ
అయధఫే. కఫటి అలాింట యృైఔలాలఔు, ాభాథరలఔు ఙెయౌాింఙే నణరౄలనఽ ఫనిట్ూ అని గనీ, లాథర
భియౘభలని గనీ అింటలయవ.
d) న఼ఏ నులల఼లల సమ్ అషర్ు నఽ ఎలా నిభేభియౄ యవ?
ా నుో గపటలిఔుింటే
ఔింనలనీ ఇవుజూనే సమ్ అషర్ు నఽ భయణరనికి యౄ. 5 లక్షలు, లాథర యౄ. భౄిండె కళ్ొ
యౄ.2 లక్షలుగ నిభేభిించవచఽచ. లాదింటే థరనిై నౄభాథరయవ ఆథరమిం నుాతి థిఔగ ఔడర
నియృ బించవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు నిభిెషి యృైఔలాలఔు నౄభాథరయవ ధృలయభీ యేతధరనికి 60 భౄటా నఽించి
100 భౄటా థరక ఔడర ఇయౄబ. కొనిై ఇతయ నులల఼లు థరనికి ఫదఽలు యభిిఔ యేతధరనికి 8 నఽించి 10 భౄటా ల
ఇయౄబ. అబణే ఇలా ఙెలాింఙే ఖభిషి నణరౄనికి భినేతి  ఔడర ఉింటలింథి. ఈ నులల఼ల థరుభ డినలిండెింట్
ణరలఔు ఔుటలింఫ సభ మలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽచ. అింటే డినలిండెింట్ సింణరనిం/డినలిండెింట్
పలఖయునే (యభికి సమ్ అషర్ు లల కొింత నిభిెషి రణరనిై నిభేభియౄ యవ).
న఼ఏ నులల఼లు భభిమ భియౘభల నిమభ నిఫింధనలు ఔింనలనీ, ఔింనలనీకి, భభిమ నులల఼, నులల఼కీ
భాయవచఽచ.
ఇయ ఫనిట్ నుానఽా కఫటి న఼ఏ నులల఼లా ల ఔింటా ఫూషన్స ఏనై నలదెగ ఉిండదఽ. తథరుభ ఔయేళ్ ఔ వకిౄకి
లు నౄభా ఔింనలనీల నఽించి ఔటకి నేించి నులల఼లు ఉధరై ఔడర ాభాద భయణిం సింబయించిధర, న఼టీడీ,
న఼న఼డీ వింటయ జభిగిధర అనిై నులల఼ల ణరలఔు కౄాబభ లనా యడిగ ఙెయౌాయౄ యవ.
e) న఼ానేమిం
న఼ానేమిం లెకిెింర వమసఽ, ఔుటలింఫ సబ ల సింక, నౄభాథరయవ వితి ౄ వింట లు అింరలనలై ఆదరయడి
ఉింటలింథి. ఇనేడి ఉనై ాభాద తీవాతనఽ ఫటి యటని 1, 2 లాథర 3భిసఽె యబలుగ వభీాఔభిించవచఽచ.
ఉథరహయణఔు డరఔియా వ, ఆ఼స్క ఎగిెఔటవ్లఔు తఔుెవ భిసఽె ఉిందని పలయయౄయవ. అథే నిభ్ణ నుాింతింలల
ని ఙేలేయభికి ళెచఽచ భిసఽె ఉనైటలి భిఖణయౄయవ.
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కీలకింశ్ిం
నులల఼ ఉథేెరనిై సషిిం ఙేలే కొనిై సదఽనుమాలు:
i.

ఔయేళ్ కై ాభాదింలల ఙేబ, థరింణోనుటల నుాణిం ఔడర నుో ణే నౄభా ఔింనలనీ భాతాిం కైవలిం నుాణ నయౖినికి
భాతాఫే ఙెయౌాింరలు ఙేసౄ ఽింథి త ఙేతి  నుో బనిందఽఔు ఙేమదఽ.

ii.

ఔయేళ్ ాభాదిం వలా ణరణరెయౌఔ సింూయృ యృైఔలిం (టీటీడీ) ఔయౌగి, థరింణోనుటల రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం
(న఼న఼డీ) ఔడర ఔయౌగిణే ఆ భౄిండిింటా థేని ఫనిట్ నతౄ ిం ఎఔుెయృైణే థరనిై భాతయఫే నౄభా ఔింనలనీ
ఙెయౌాసౄ ఽింథి త భౄిండిింటనీ కదఽ.

iii. ఔయేళ్ కై నులల఼లల పలఖింగ ననై ాభాథరలలా ఔట ఔింటే ఎఔుెవ కౄాబభ లు తలెతి ౄణే యటనిైింటకీ
భియౘయిం ఙెయౌాించడిం యలవరతేింథి. కఔనుో ణే ఔింనలనీకి ఉిండే ఙెయౌాింర ఫలధత భాతాిం సమ్ అషర్ు కై
భినేతభవరతేింథి.
iv. ణరణరెయౌఔ సింూయృ యృైఔలిం యషమింలల ఔయభి కౄాబింనఽ అింగీఔభిింఙరఔ ఆ నణరౄనిై యదరయణింగ
యభల నుాతి థిఔన కఔుిండర ఏఔనతౄ ింగధే ఙెయౌాయౄ యవ.
f)

ఖూ
ర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులల఼

వకిౄఖత ాభాద నులల఼లనఽ నౄభా కోసిం కఔుిండర ఉభ్డి ఉథేెశ్ిం కోసిం ఉనికిలల ఉనై నలదె ఖూ
ర ప్లఔు
జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఈ ఖూ
ర ప్లఔు యదిగ ఔవభైజీ యషమాలనఽ చాసఽఔుధేిందఽఔు ఔ కైిందాభ ిండరయౌ.
ఉథరహయణఔు నౄభా కోసిం కఔుిండర ఇతయ ఉథేెశ్ిం కోసిం ఏభటైన ఔ ఔింనలనీ. ఆ నులల఼కి ఔింనలనీ
మజభాధే అడి్నిలేిట
ర ర్.
ఇలాింట ఖూ
ర ప్ నులల఼లా ల నౄభాథరయవ యదరయణింగ మజభాని, ఫలింఔు, య లలైటీ వింటయయవ అబ ఉింటలయవ.
ఇఔ నౄభాథరయవ వఔుౄలుగ ఉథో ఖ లు, డినుజిట్థరయవలు, నమోథెైన సబ ల వింటయయవింటలయవ.
ఉథరహయణఔు ఔ ఫలింఔు తన కాణరథరయవలిందభికీ వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ తీసఽకోవచఽచ.
ఖూ
ర ప్ నులల఼లఔు ఔవభైజీ, నేనయౘబింరలు, సదఽనుమాల వింటయ యదరయణింగ వకిౄఖత నులల఼ ఔవభైజీ
భాథిభిగధే ఉింటలబ. ఇలాింట ఖూ
ర ర నులల఼లఔు ఆ ఖూ
ర ర భిభాణరనిై ఫటి ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు
ఖూ
ప్
డి
య
ౌెింటల
ఇసఽ
ింటలబ.
ర
ా
ౄ
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నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
థిఖ వ యకలలా ాభాథరనికి సింఫిందిించి ఏథి సభౄైనథి?
I.

ాభాదిం అింటే యదరయణింగ ఆఔల్ఔిం కనిథి, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదింతిం అబ
ఉింటలింథి.
II. ాభాదిం యదరయణింగ ఆఔల్ఔిం, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదింతిం అబ ఉింటలింథి.
III. ాభాదిం యదరయణింగ ఆఔల్ఔిం, ఎదఽయవ చాలనథి, అనఽఔునైథి అబన ఉదింతిం అబ ఉింటలింథి.
IV. ాభాదిం అింటే యదరయణింగ ఆఔల్ఔిం, ఎదఽయవ చాడనిథి, అనఽకోనిథి అబన ఉదింతిం అబ ఉింటలింథి.
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B.

ఆభోఖ నౄభా

ఆభోఖ నౄభానఽ సఽలువరగ ఙెనులింటే నౄభా ఔింనలనీ భభిమ నౄభాథరయవ భధ ిందింగ ఙెవచఽచ.
ఇిందఽలల గమిం, లాథర యధఽల వలా యృైద చికితూ అవసయఫైణే ఆసతి ా కయవచల కోసిం సమ్ అషర్ు భినేతి 
వయఔ డఫ ోలు ఙెయౌాింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ అింగీఔభిసౄ ఽింథి.
భించి ఆభోఖ లేవలు భానవ హఔుె. అిందఽకై ఆభోఖ లేవలు అిందఽఫలటలలల ఉిండరలని, ఆ కయవచలు
బభిించఖయౌగైలా ఉిండరలని అింణర ఆయయౄయవ. పలయతథేశ్ింలల ఇటీవయౌ కలింలల ఆభోఖ లేవలు ఙరలా నుాదరనిం
సింతభిించఽఔుధరైబ. నలయవఖ తేనై ఆథరమిం, ఆభోఖ సిహ, ధయల సయయఔయణ భభిమ నలైయేట్ ఆభోఖ లేవల
యింఖిం యసౄ యణఔు లైధరనిూింగ్ వింటయ భాయవఔు కయణభవరతేధరైబ.
జీవన సయయ సింఫిందిత యధఽల నలయవఖ దల, భ కింగ టి ణ పలయతథేశ్ింలల ఎఔుెవగ ఉనై ధేథింలల
ాపలవవింతఫైన ఆభోఖ నౄభా ణరలఔు ఆవశ్ఔత ఙరలా ఙరలా కీలకింశ్ింగ భాయవత వయోౄ ింథి. ఎిందఽఔింటే
యది ఫలభిన డటిం, లాథర ాభాదిం ఫలభిన డటిం ఆభిఔింగ ఙరలా నలదె ఎదఽయవ థెఫోఔు థరభి తీమవచఽచ.
ఆసఽతేాలు అణరధఽనిఔ యృైద సదఽనుమాలనఽ అిందజైసౄ ఽధరై, అిందఽఔు తఖా టేి భోఖ లఔు ళెచఽచ ఼జులనఽ
అయ ఙరభిె ఙేసౄ ఽధరైబ. జధరపలలలని సింనై వయా ిం భించి ఆభోఖ లేవలనఽ అిందఽఔుధే యోౄ భత ఔయౌగి ఉధరై,
నలయవఖ తేనై యృైద కయవచలు ఆ సదఽనుమాలనఽ యదరయణ వకిౄకి అిందఔుిండర ఙేసౄ ఽధరైబ.
ఆభోఖ నౄభా అధేథి ఇలాింట భిల త
 ేల ఫలభి నఽించి కనుడే భిఔయిం. ఆభోఖ నౄభా ఆభోఖ లేవల కయవచలనఽ
బభిింఙేిందఽఔు ాణరభాైమ ఆభిఔ వనయవగ శ్యయేఖింగ ఎదఽఖ ణోింథి. ఈ ఆభోఖ నౄభా లాఔనుో ణే యృైద యది,
లాథర గమిం కయణింగ ఆసతి ా నులు కయయౌూ వచిచనరడె నృలుాలు ఙరలా పలభీగ భవచఽచ. కఫటి ఈ నౄభా
ఔ భ కఫైన ఆభిౄఔ భిఔయింగ భాభిింథి. ఎింణెైధర ఆభోఖఫే ఔథర భయౘ పలఖిం !
1. ఆభోఖ నౄభా నులల఼లనఽ అయ ిం ఙేసఽకోవడిం
నౄభా ఔింనలనీలు ఆభోఖ నౄభా కిింద ఙరలా యకలెైన నులల఼లనఽ అింథియౄ బ. ఇయ యృైదఽలు, ఆసతేాల
కయవచలనఽ అింథిించడిం నదలుఔుని కనూర్ లాథర ఇతయ తీవాఫైన యధఽలఔబయ థీయఘకయౌఔ చికితూ వింట నిభిెషి
అవసభలనఽ తీయచడిం థరక ఙరలా యకలుగ ఉింటలబ.
ఇటీవయౌ కలింలల లు జీయత నౄభా ఔింనలనీలు ఆభోఖ యింఖింలలకి ాయేయింఙరబ. అటథరక ఈ యింఖింనలై
యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు భాతాఫే ఆదితిం ఙెలాబింఙరబ. ఇరడె మ్ాయతిం కొనిై కైవలిం ఆభోఖ
నౄభానఽ భాతాఫే ఔయౌింఙే ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు ఔడర ఉధరైబ. పలయత్లల ఆభోఖ నౄభాఔు ఉనై అనుయ
అవకరలనఽ డిల టి డఫే యట లక్షిం.

సభాఙరయిం
యిిండ్స అలలన్స ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు
i.

పలయత్లల ఆభోఖ నౄభా యింఖింలల ఉనై అదఽౌతఫైన విథిే అవకరలనఽ చాలన యిిండ్స అలలన్స నౄభా
ఔింనలనీలు థేశ్ింలల కయఔలానులు నదలునలటి లబ.

ii. ఇలాింట ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీల ఏభటలనఽ నుోా తూళింఙేిందఽఔు ఐఆభీుఏ చయలు ఙేటి ింథి. అిందఽకోసిం
భూలధన అవసభలనఽ ఔడర తగిాించిింథి.
iii. ననైఫైన యనియోఖథరయవల యపలగలఔు సిజధరత్ఔ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ అింథిించడిం వింట అవసభలనఽ
ఈ ఔింనలనీలు తీయచఖలవని ఆయించడిం జయవఖ ణోింథి.
iv. ఈ ఔింనలనీలు అనుయఫైన లలషలెైజ్డు ధృైరణరనిై, భిరోధననఽ భన థేశ్ింలలకి తీసఽకొఙరచబ.
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v. ఆసతేాల ఙెబనఽా ఔడర నౄభా యనుయింలలకి అడెఖ నలటి లబ.
vi. యిిండ్స అలలన్స ఔింనలనీలు గరనైణ లఔు ఔవభైజీ ఔయౌింఙేిందఽఔు ఉథేెయించిన లు ాబ తు థకలలా ఔడర
పలఖయుభ లమాబ.
2. ఆభోఖ నౄభా నులల఼ యేట యేటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి?
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ యదరయణింగ ాభాదిం/యది/అధరభోఖిం వలా ఆస్రతి నులెైణే ఆ కయవచలనఽ ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
అబణే అయ నులల఼ నఽించి రశ్ుతింగ నేనయౘబించిన యధఽల జఞనృణరలల ఉిండఔడదఽ.
ఔవభైజీ ఉిండే కయవచలు యదరయణింగ ఇలా ఉింటలబ:








యౄభ /ఫట్ కయవచ
వసతి  కయవచలు
నభిూింగ్ కయవచలు
డరఔియా ఼జులు
నభేయణ భీక్షలు
ఆభైషన్స తిబయటర్ కయవచలు భభిమ
సభిెఔల్ భిఔభలు తథితభలఔు సింఫిందిించిన కయవచలు

యిిండర్ు నుాన్స లల పలఖింగ న఼ా భభిమ నుో స్కి యౘలటలెైజైషన్స కయవచలు భభిమ నిభిెషి డే కైర్ దే తేలఔు ఔడర
కొనిై నులల఼లా ల ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ.

ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీ కోె నౄభా ఔింనలనీలల కోెలా ఉింటలింథి. కొనిై ఔింనలనీలు ఐట్ నేఱలింట్ (ఒన఼) చికితూఔు
ఔడర ఔవభైజీని ాయేశ్నలటి లబ. ఔనూలాిషన్స, నూయ్ల఼ నృలుాలు, నిభేయణ భీక్షలు, దింత చికితూ , ఔింట సింఫిందిత
లేవలు భభిమ యభిిఔ ఆభోఖ భీక్షలణో నుటల ఇన్స నేఱలింట్ చికితూ కయవచలనఽ ఔడర ఙెయౌాసౄ ఽధరైబ. కొనిై
నౄభా ఔింనలనీలు తీవా అధరభోఖిం (కిట
ర ఔల్ ఇలెైస్క)ఔు మాడ్స ఆన్స లనఽ ఔడర అిందజైసౄ ఽధరైబ.
కనూర్, యోి ర క్, కిడీై యృైపలిం భభిమ ఖ ిండెనుో టల వింట నలదె జఫ ోలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇయౄబ. అబణే
యటకోసిం కొనిై నిభిెషి నిఫింధనలనఽ నుటించడింణో నుటల అదనర న఼ానేమిం ఔడర ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.

నియుచనిం
ఆభోఖ నౄభాలల కొనిై యభాన నియుచధరలు:
i.

ఇన్స నేఱలింట్: ఆసతి ాలల ఙేభి చికితూ ను ింథే భోగి

ii. ఓట్ నేఱలింట్: ఆసతి ాలల ఙేయఔుిండర/అడి్షన్స ను ిందఔుిండర యృైద చికితూ ను ింథే భోగి
iii. డే కైర్ లలింటర్: యింకైతి ఔ భిజా ఞనిం భభిమ యృైద రసౄ ై యజఞానిం నలయవఖ తేిండటింణో ఙరలా సింకిాషిఫైన
శ్సౄ ైచికితూ దే తేలు ఇరడె ఙరలా సఽలబతయమాబ. అిందఽకై యటకి ఆసతి ాలల ఔ భోజు ఔింటే
ఎఔుెవగ ఉిండటిం అవసయిం ఔడర ఉిండదఽ. 24 ఖింటల లలర ఔడర ూయౄ వరణరబ. ఉథరహయణఔు
యౌతో టా న఼ూ, కటభక్ి నదలెైనయ. ఇలాింట దే తేలనఽ అనఽసభిింఙే లలింటర్ నఽ డే కైర్ లలింటర్ అింటలయవ.

కీలకింశ్ిం
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ఆభోఖ నౄభాలల దజఞలిం
i.

థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరటర్ూ, లాథర TPA అింటే, ఐఆభీుఏ (థర్ు నుభీి అడి్నిలేిరటర్ూ – ఆభోఖ లేవలు) 2001
నిఫింధనల కిింర ద అతరభిటీ థరుభ లెైలలనఽూ ఇవుఫడి, ఔ ఇనాూభౄనఽూ థరుభ కొింత ఼జు లాథర నుభిణోఱఔిం
తీసఽఔుని నిఙేసౄ ా ఆభోఖ లేవలు అిందజైలే వకిౄ.

ii. ధృట్వర్ె నుా యృైడర్ అింటే నౄభా ఔింనలనీ, లాథర టీన఼ఏ భభిమ నౄభా ఔింనలనీ సింమ ఔౄ ింగ గనీ జఞనృణరలల
ఉించఽఔునై ఆసతాలు, లాథర ఆభోఖ లేవలు అింథిింఙే సింస లు. నౄభాథరయవలఔు నఖదఽ యళత సదఽనుమిం
థరుభ యృైద లేవలనఽ అింథియౄ బ.
iii. నుో యినృయౌటీ. అింటే వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులల఼థరయవ (ఔుటలింఫ ఔవభైజీణో ఔయౌన) భ ిందఽ నఽించీ ఉనై
తన/తభ యధఽలు, కలావది ణరలఔు నేనయౘబింరలు తథితభల ణరలఔు ణరనఽ సింనుథిించఽఔునై
కౄడ
ర ిట్ నఽ ఔ నౄభా ఔింనలనీ నఽించి భభో నౄభా ఔింనలనీకి, లాథర కై ఔింనలనీలల ఔ నుాన్స నఽించి భభో నుాన్స ఔు
భాయడరనికి ఉిండే సదఽనుమిం. అబణే ఇిందఽకోసిం ఖత నులల఼ని ఎలాింట అింతభమాల లాఔుిండర
కొనయగిసౄ ా ఉిండటిం అవసయిం. అింణేగఔ కై ఔింనలనీలల నులల఼ భధ భాయడిం నిఱదేిం.
iv. చికితూ అవసయభబయ భ ిందఽ నఽించీ ఉనై భిల తేలు (యధఽలు) లాథర భోగలు/గమాలఔు భ ిందఽగ
నిభేభిించిన ఫేయఔు కొింత యృబటింగ్ న఼భిమడ్స అవసయిం. ఆ తభుణే యటకి ఔవభైజీ లనసఽౄింథి.
ా , అింతఔింటే ఎఔుెవ
v. ల఼నిమర్ లటజన్స. అింటే ఆభోఖ నౄభా నులల఼ నదలబయ ణేథీ ధరటకి అయయృై ఏళ్ై
వమసఽనై వకిౄ.
vi. ళెల్ౄ ా స్క కింనౄ నుాడక్ి్ అింటే జీయత నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు ఈయత నౄభా ఔవభైజీ భభిమ జీయణేతయ
భభిమ /లాథర యిిండ్స అలలన్స ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు ఆభోఖ ఔవభైజీ భౄిండిింటనీ అింథిింఙే ను ా డఔుిల
నేశ్రభిం.
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సభాఙరయిం
ఆసతి ా కయవచల ఔవభైజీ నినేతౄ ిం ాబ తు యింఖ యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు 1980ల చివభోా భాభౄెట్ లలకి
ాయేశ్నలటి న తభ ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు „ఫడికా ౄబమ్‟ అధే థరనిై కామిం ఙేరబ. కలఔరభింలల అథే
దిం పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభాఔు భమ దింగ భాభిింథి. ధేడె యనియోఖథరయవల ణరలఔు ననైఫైన
అవసభలనఽ తీభైచిందఽఔు ననై యకలెైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతే
ౄ లు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యటని ననైఫైన
నేయాణో యఔరబసఽౄధరై ఙరలాభింథి యనియోఖథరయవలు యటని ఇటకీ „ఫడికా ౄబమ్‟ అధే నేయవణోధే నలుయౄయవ.

a) ఔవభైజీ ఉిండనియ
పలయత్లల ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు సభఖరఫైన ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని అిందజైయౄ బ. ఔనీసిం 24 ఖింటల
యౘలటలెైజైషన్స అవసయఫైన థరథరరగ అనిై యకలెైన యధఽలు, గమాలు ఈ జఞనృణరలల వయౄబ. యటకి
ఎబడ్సూ, ఎల఼ిడీస్క భభిమ భానలఔ సభసలు రటలిఔణో వచిచన లలనుల వింట కొనిై నేనయౘబింరలు
ఉధరైబ. అబణే సుపలవభీణర సహజఫైన యధఽల చికితూఔబయ కయవచనఽ, లాథర యదరయణ ఆభోఖ
భీక్షల కయవచనఽ, కస్టక్ సయె భీ, నుాలిక్ సయె భీ, దింత చ ఇకితూ, యౌిందయ చికితూ వింటయటకి ఔడర
ఔవభైజీ ఉిండదఽ.

b) యృబటింగ్ న఼భిమడ్సూ
భ ిందఽ నఽించీ ఉిండే యధఽలఔు (న఼ఈడీ)లఔు యదరయణింగ నిభిెషి యృబటింగ్ న఼భిమడ్స (యదరయణింగ 48
ధృలలు) ఉింటలింథి. కటభక్ి వింట నిభిెషి యధఽలఔు, భభిమ ళసి భౄఔినై వింట దే తేలఔు ఏడరథి నఽించి
ధరలుగైళ్ా థరక ఉింటలింథి. అబణే నేనయౘబింరలు, ఈ యృబటింగ్ న఼భిమడ్స లు కోె నౄభా ఔింనలనీకి
కోెలా ఉిండవచఽచ.

c) ాసాతి  కయవచలు
ాసాతి  కయవచలనఽ ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు నేనయౘబయౄబ. అబణే కొింత యృబటింగ్ న఼భిమడ్స తభుత
ాసాతి  కయవచలనఽ ఔడర ఙెయౌాింఙే కొనిై నౄభా నులల఼లు ఇటీవల వసఽౄధరైబ.
కొనిై నౄభా నుానా లల అింఫ లెన్సూ ఙరభీెలు, కౄాబభ లాా ని ాతి  4 నఽించి 5 ఏళ్ా ఔు ఔయభి ఉచిత యృైద ఙెఔప్
వింట సదఽనుమాలు ఔడర ఉింటలబ.
ళెచ్ ఐయ నుజిటవ్ వఔుౄలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇఙేచ నౄభా ఔింనలనీలు కొనిై ఉధరైబ. నలైగ కొనైబణే ధరన్స
అలలాతి  చికితూలు ఔడర సమ్ ఇనాూర్ు లల కొింత రణరనిై ఔవభైజీగ ఇయౄబ. ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు
యసౄ ితఫైన నౄభా ఉతతే
ౄ ల రలణ
ర ని అిందఽఫలటలలల ఉించఽణరబ.
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కీలకింశ్ిం
ఆసతి ా: ఆసతి ా అింటే యధఽలు భభిమ /లాథర గమాలఔు ఇన్స నేఱలింట్ భభిమ డే కైర్ చికితూ కోసిం ఏభటైన
ఏథెైధర సింస . అథి యనిఔ చటలిలు, కిానిఔల్ ఎయినృా ష్ ఫింట్ (భిజిలేిరషన్స అిండ్స భౄఖ లాషన్స) చటి ిం, 2010 కిింద
నమోథెై ఉిండరయౌ. భభిమ నలైన నేభపెనై చటి ిం ఱలడాల్ లలని లలక్షన్స 56(1)లల ఉనై నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ
ఉిండరయౌ. థిఖ వ నేభపెనై ఔనీస అయోత ాభాణరలనఽ ఔడర నుటసా
ౄ ఉిండరయౌ:
i.

అయవోలెైన నభిూింగ్ లఫోింథి నియింతయిం యధఽలలా ఉిండరయౌ;

ii. 10,00,000 ఔింటే తఔుెవ జధరపల ఉనై టి ణరలలా అబణే ఔనీసిం 10 ఇన్స నేఱలింట్ ఫడెా భభిమ ఇతయ
అనిై నుాింణరలలా ఔనీసిం 15 ఇన్సనేఱలింట్ ఫడెా ఉిండరయౌ;
iii. అయవోలెైన యృైద నిరణ లు నియింతయిం యధఽలలా ఉిండరయౌ;
iv. య ింతగ ూభిౄయ బ భిఔభలు, సదఽనుమాలణో ఔడిన ఆభైషన్స తిబయటర్ ఉిండరయౌ. అఔెడ ఆభైషనఽా
ఙేమఖయౌగై సదఽనుమభ ిండరయౌ;
v. భోఖ ల భోజుయభీ భికయవులనఽ నియుళింఙరయౌ. భభిమ అయ నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు అదీఔిత లఫోింథికి
అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా చాడరయౌ
3. డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్స
కొనిై నౄభా ఉతతే
ౄ లు డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్స ఫనిట్ూ ఆపర్ ఙేయౄ బ. ఇథి యదరయణింగ అబణే ఔనీసిం
భూడె భోజులఔు నేించి ఆసతి ా యృైద లేవలు అవసయభబయ యధఽలు/గమాలఔు ఇింటా ధే తీసఽఔుధే చికితూఔు
(పలయతథేశ్ భిదిలల) వభిౄసౄ ఽింథి. థిఖ వ నేభపెధే ఏ భిల త
 ేలలా
అబధర ఈ సదఽనుమానిై
ఉయోగిించఽకోవచఽచ:
i.

భోగి ఆభోఖ భిల తి  దియౖిూ అతనిై/ఆఫనఽ ఆసతి ాకి/నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తీసఽకౄళ్ాలాని భిల తి 
 ఉింటే,
లాథర

ii. వసతి  సదఽనుమ లానే కయణింగ భోగిని ఆసతి ాకి/నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తీసఽకౄళ్ాలాని భిల తి  ఉింటే
ఘ యౌఔ భోగలు, లాథర దఖా , జలుఫ , ఫ్ూ
అబణే ఆసౄ భా, భధఽఫేహిం, ళెై నౄన఼ వింట థీయక
ా వింట యదరయణ
జఫ ోలు భభిమ వింశ్నుయింయింగ సింకిింర ఙే యధఽలలఔు థీని నఽించి నేనయౘబింర ఉింథి. డ నేలలభీ
యౘలటలెైజైషన్స ఔవభైజీకి నిజఞనికి నలదెగ ఉయోఖిం లాదని లు ఔింనలనీలు పలయసఽౄధరైబ. అిందఽకై ఈ
సదఽనుమానిై ఎణేౄ రబ. డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్స భినేతి ని సమ్ అషర్ు లల కొింత రతింగ నిభేభియౄ యవ.
ఈ నతౄ ిం నతౄ ిం సమ్ అషర్ు భినేతి కి నేించఔుిండర ఉింటలింథి.
ఇఔ న఼ానేమిం అధేథి నౄభాథరయవ వమసఽ భభిమ సమ్ అషర్ు నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఇథి యనియోఖథరయవ
ఆథరమింలల నిషతి ౄ గ కఔుిండర యనియోఖథరయవ (లాథర ఉథో ఖ ల ఖూ
 భథిింర భభిమ
ర ప్) భిస్కె భిల తి 
అిందజైసౄ ఽనై ఫనిట్ూ యబలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
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4. ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నులల఼లు
ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నులల఼లు ఆభోఖ నౄభా నులల఼లా లధే భభో యఔిం. యటలల సమ్ అషర్ు అధేథి ఔుటలింఫ
సబ లిందభికీ వభిౄసౄ ఽింథి. ఈ నూనేయ్ ఫ్ోా టయవా యదరయణింగ బయౄ , పలయ, ఇదె యవ నలాలఔు వభిౄింఙేలా ఉింటలబ.
కొనిై నులల఼లు ఇదె భి ఔింటే ఎఔుెవ భింథి నలాలఔు భభిమ తయౌా దిండెాలఔు, అతౄ భాభలఔు ఔడర ఔవభైజీ
ఇయౄబ. అబణే నతౄ ిం ఔుటలింఫలనికీ ఔయౌన ఔవభైజీ సమ్ అషర్ు ఔు భినేతఫై ఉింటలింథి. ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్
నులల఼కి ఆ ఔుటలింఫిం ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ిం న఼ానేమిం ధరన్స ఫ్ోా టర్ నులల఼లా ల అబణే ఆ ఔుటలింఫింలలని ాతి  వకీౄ
ఙెయౌాింఙరయౌూ వఙేచ నతౄ ిం ఔింటే తఔుెవగ ఉింటలింథి.

ఉథరహయణ
ఔ నౄభాథరయవ తనఔు/, పలఖయునేకి భభిమ తననలై ఆదరయడు నలాఔు కొెఔెభికీ యౄ.2 లక్షల సమ్ అషర్ు
నై వకిౄఖత ఆభోఖ నులల఼లు తీసఽఔుధరైడనఽఔుింథరిం. అరడె ఆఫ/అతడె కోె నులల఼కీ యౄ.2000 యౄ.4000 థరక న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙరయౌూ వసఽౄింథి.
అథే నౄభాథరయవ ఖనఽఔ యౄ. 5 లక్షల ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నులల఼ తీసఽఔుింటే ఙెయౌాింఙరయౌూన న఼ానేమిం వకిౄఖత
నులల఼లఔు ఙెయౌాింఙరయౌూన యడి యడి న఼ానేమింల ఔింటే తఔుెవగ ఉింటలింథి. నలైగ నలైన ఙెరఔునై ఉథరహయణలలా
వకిౄఖత నులల఼లా ల ఔవభైజీ కైవలిం యౄ. 2 లక్షలకై భినేతఫైణే, ఫ్ోా టర్ నుాన్స లల అథి యౄ. 5 లక్షల థరక
ఉింటలింథి. ఔుటలింఫ సబ లలా ఎవభికౄైధర ఫలగ కయచబయ యృైద చికితూ అవసయిం డిణే ఇథి ఫలగ ఆదఽఔుింటలింథి.
ఆభోఖ నౄభా నులల఼ని వఔుౄలు తభఔు, తభ ఔుటలింఫలనికి, లాథర ఏథెైధర ఖూ
ర రఔు తీసఽకోవచఽచ. వమసఽనఽ
ఫటి అయోత ాభాణరలు కోె నౄభా ఔింనలనీలల కోెలా ఉధరైబ. యదరయణింగ 3 ధృలల లయళ్ా నఽించి 80 ఏళ్ా
థరక, అింతఔింటే ఎఔుెవ ఔడర ఔవభైజీ ఉింటలింథి.
సమ్ ఇనార్ు ఔడర నిభిెషి భైింజ్డ లలల అిందఽఫలటలలల ఉింటలథి. ఇథి వయో భినేతి నలై ఔడర ఆదరయడి
ఉింటలథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 ఏళ్ా వయో భినేతి కి నౄభా ఔింనలనీ 10 లక్షలు, లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ సమ్
ఇనార్ు ఆపర్ ఙేమవచఽచ. అథే 3 ధృలల నఽించి 5 ఏళ్ా ఖూ
ర ప్ ఔు అథి యౄ.2 లక్షలా ఉిండవచఽచ.
నిఫింధనలు కలానఽఖ ణింగ భాయవత ఉింటలబ. నలైగ లు నులల఼లఔు, నౄభాథరయవ ఖూ
ర రలఔు
ౄ
ౄ
లుయదరలుగ వభియౄ బ. నలైగ ఏజౄింటల
ా ణరభ యఔరబసఽౄనై నులల఼లఔు వభిింఙే నఽై నేనయౘబింర
ాయోజధరల యషమింలల ఙరలా అవగహనణో ఉిండరయౌ. భాభౄెట్ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై ఇతయ నఽై
నుోా ణరూహకలనలై ఔడర యభికి అవగహన ఉిండరయౌ.

కీలకింశ్ిం
ఆభోఖ నౄభానఽ నుోా తూళింఙేిందఽఔు నులల఼థరయవలఔు ాబ తుిం లు నఽై నుోా ణరూహకలు ఇసఽౄింథి. ఇయ నఽై
భిఫేటలగ, లాదింటే ఙెయౌాించిన న఼ానేమానిై ఆథరమనఽై లెకిెింర నఽించి నేనయౘబించడింగ ఉిండవచఽచ.
ఆభోఖ నౄభా నులల఼లఔు ఙెయౌాించిన న఼ానేమానికి ఆథరమ నఽై చటి ిం లలక్షన్స 80డి కిింద ఉనై నేనయౘబింర
ఔ భ కఫైన నుోా ణరూహఔిం.
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5. నౄభాథరయవ ఆసతి ా నులెైనరడె తీసఽకోయయౌూన చయలు ఏనేట?
„నఖదఽ యళత సదఽనుమిం‘ అింటే నులల఼ నిమభ నిఫింధనలనఽ అనఽసభిించి నౄభాథరయవఔు నౄభా ఔింనలనీ
అింథిింఙే సదఽనుమిం. ఇిందఽలల పలఖింగ చికితూ కోసిం నౄభాథరయవ ఙేమాయౌూన ఙెయౌాింరలనఽ ఔింనలనీబయ న఼ా
ఆథభౄైజైషన్స ఔు అనఽభతి  వచిచన ఫేయఔు ధేయవగ ధృట్వర్ె నుా యృైడర్ఔు ఙెయౌాసౄ ఽింథి. ఈ నఖదఽ యళత
యౘలటలెైజైషన్స లల నౄభాథరయవనఽ యభికి ణరభ జఞభీ ఙేలే ఖ భిౄింరకయవులు/య్ర్ి కయవుల థరుభ ఔింనలనీలు
ఖ భిౄయౄ బ. నౄభా ఔింనలనీ నఽించి యభికి న఼ా ఆథభౄైజైషన్స ఔడర భవచఽచ. నఖదఽ యళతభింటే ఆసతి ాలల
ఙేభైటరడె నౄభాథరయవ ఎలాింట ఙరభీెల ఙెయౌాింఙరయౌూన అవసయిం ఉిండదఽ. భభిమ ఆసతి ా నృలుాలనఽ ఔడర
నౄభా ఔింనలనీబయ ధేయవగ ఆసతి ాకి ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
సిందయౌిం 1: నఖదఽ యళత సదఽనుమిం
i.

నౄభాథరయవ ధృట్వర్ె ఆసతాతి కి యృయా, చికితూ ఙేబించఽకోయయౌ.

ii. నౄభా ఔింనలనీ, లాథర టీన఼ఏ జఞభీ ఙేలన కయవునఽ ధృట్వర్ె ఆసతి ాలల చానింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
iii. య్ర్ి కయవు ఆదరయింగ, లాథర నౄభా ఔింనలనీ నఽించి గనీ టీన఼ఏ నఽించి గనీ న఼ా ఆథభౄైజైషన్స వచిచన
నైదట గనీ నౄభాథరయవనఽ ఆసతి ా చికితూ కోసిం ఙేయవచఔుింటలింథి.
iv. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలఔు యౘలటలెైజైషన్స ఖ భిించి 48 ఖింటల భ ిందఽ ధనటలై ఙేమాయౌూ ఔడర
ఉింటలింథి.
v. నులల఼ యవభలనఽ సభిచాసఽఔునై నైదట నఖదఽ యళత లలటలె్ింట్ నఽ నౄభా ఔింనలనీ/టీన఼ఏ
ూభిౄఙేయౄ బ.
సిందయౌిం 2: కౄాబభ ల భీబింఫర్ూఫింట్
ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ నఖదఽ యళత చికితూ వదె నఽఔుింటే ఆమన/ఆఫ ధేయవగ ఆసతి ాకి ఙెయౌాింరలు
ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అనింతయిం ఆ నృలుాలనఽ నౄభా ఔింనలనీకి/టీన఼ఏఔు సభభిించిన నైదట కౄాబభ లనఽ
భీబింఫర్ూ ఙేయౄ యవ.

సభాఙరయిం
న఼ా ఆథభౄైజైషన్స
i.

అతవసయ భిల త
 ేలలా నేనయౘ నఖదఽ యళత సదఽనుమిం ఇయులింటే నౄభా ఔింనలనీ గనీ, అథి నిమనేింఙే
టీన఼ఏ గనీ చికితూ ఇసఽౄనై ధృట్వర్ె నుా యృైడర్ఔు న఼ా ఆథభౄైజైషన్స ఇవుడిం అవసయభవరతేింథి. ాభాణీఔిత
నిభీృత న఼ా ఆథభౄైజైషన్స నూభనిై భభిమ భీబింఫర్ూ ఫింట్ కౄాబిం నూభలనఽ ఐఆభీుఏ లనూయవూ ఙేసౄ ఽింథి.
ఇిందఽకోసిం యటని వభిౄింఙే ఫేయఔు యడెకోవచఽచ.

ii. నిభిెషి ఆసతి ాలల నిభిెషి చికితూ కోసిం, లాథర ఔయేళ్ నులల఼థరయవ ఇటకై ఆసతి ాలల చికితూ ను ిందఽత ఉిండి
ఉింటే థరని నినేతౄ ిం అతనికి/ఆఫఔు న఼ా ఆథభౄైజైషన్స జఞభీ ఙేలేౄ భభిమ ఆ తభుత ఆ ఆసతి ాని ధృట్వర్ె
నుా యృైడర్ జఞనృణర నఽించి ణొలగిింఙరలనై ాతి నుదన వచిచధర ఔడర అథి ధృట్వర్ె ను ా యృైడర్ జఞనృణరలల
కొనయఖ తేనైటా బణే సదయవ నులల఼థరయవఔు నఖదఽ యళత చికితూనఽ నౄభా ఔింనలనీ అిందజైమాయౌూ
ఉింటలింథి.
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సభాఙరయిం
2013 ఫావభిలల ఐఆభీుఏ జఞభీ ఙేలన నిఫింధనల ాకయిం అనిై ఆభోఖ నౄభా నులల఼లా లనా థిఖ వ నేభపెనై
సదఽనుమాలు/ఫనిట్ూ ఉిండరయౌ:
i.

ఉచిత భియౕలన కలావది. యనియోఖథరయవ డరఔుఫింటా నఽ అిందఽఔునై ధరట నఽించి 15 భోజులుిండరయౌ.
నులల఼ని కొనయగిింఙరలల వథోె ఈ కలింలల యనియోఖథరయవ నియృ బించఽకోవచఽచ. ఔయేళ్ వదె నఽఔుింటే
అటథరక అబన కయవచలనఽ నేనయౘబించఽఔునై నైదట న఼ానేమింనఽ థరథరరగ ూభిౄగ యృనఔుె
ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.

ii. 30 భోజుల గైరస్క న఼భిమడ్స నులల఼ ఎక్ూ నలైర్ అమాఔ భౄనఽవల్ కోసిం అనఽభతి ింఙే అవది.
iii. జీయత కల ఔవభైజీ అనిై నులల఼లఔ ఇథి తనిసభి. నిభిెషి నౄభాథరయవ యపలగలఔు ఖభిషి వయో భినేతి 
ఉనై ాతి  నులల఼కీ వలస సదఽనుమానిై నౄభా ఔింనలనీ ఔయౌగిింఙరయౌ. తథరుభ యనియోఖథరయవ తనఔు ననే
ఇతయ ఔింనలనీకి భాయవచఽచ. తనఽ అటథరక నులల఼ ఔవభైజీల ఉనై సింవతూభల ణరలఔు అనఽబవిం
ఔడర వభిౄసౄ ఽింథి.
iv. ఆభోఖ నులల఼లనిైింటలలనా ధరనేధేషన్స సదఽనుమిం ఉిండరయౌ.
v. యనియోఖథరయవ సభాఙరయ సభ్భీలల ాభాణీఔిత యదరనభ ిండరయౌ.
vi. ాతి  ఉతతి ౄ ణో నుటలగ థరని ఫనిట్ూ, నిమభ నిఫింధనలనఽ ఖ భిించి ఔ నేజీలల భల ాదభిశింఙరయౌ.
6. ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼
ఖూ
ర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల఼ అధేథి ఖూ
ర రలు/సింస లు/సింస లు/కభపభైట్ సింస లఔు (కైిందా నులధర యపలఖిం
ఉిండి, నులల఼ ఙేబించఽఔుధేిందఽఔు ఔనీస సింకలల వఔుౄలుిండరలనై నిఫింధనలఔు లలఫడి) అింథిింఙే
సదఽనుమిం. ఆ ఖూ
ర ప్ యదిగ అనఽభతి ించిన ఖూ
ర రల యపలఖింలల ఉిండరయౌ.
ఖూ
ర ప్ నులల఼ని ఖూ
ర ప్/సింస /సింస /కభపభైట్ సింస నేయవణో (నౄభాథరయవ అింటలయవ) జఞభీ ఙేయౄ యవ. సబ లు
భభిమ యభి అయోతఖల ఔుటలింఫ సబ ల నేయానఽ (నౄభాథరయవ వఔుౄలు) నులల఼ ఱలడాల్ లల ను ిందఽయవయౄయవ.
ఖూ
ర ప్ అింటే నూనేయ్ ఫ్ోా టయవా, ఔభి ఔింటే ఎఔుెవ నౄభాథరయవ వఔుౄలునై నులల఼లు ఔడర ఔయౌలే ఉింటలబ.
నులల఼ ఔవభైజీ యదరయణింగ వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులల఼ల ఔవభైజీ భాథిభిగధే (కొనిై నిమభ నిఫింధనలఔు
లలఫడి) ఉింటలింథి.
అబణే కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కొనిై నేనయౘబింరలు లాథర అదనర ఔవభైజీలు ఇవువచఽచ. అబణే ఖూ
ర ప్
నులల఼లనలై నౄభా ఔింనలనీలు అదనర నిఫింధనలు యదిింఙే భిల తేలు ఔడర ఉింటలబ.

సభాఙరయిం
ఖ భిౄింర కయవు భభిమ య్ర్ి కయవు
i.

నఖదఽ యళత సదఽనుమిం ను ింథరలింటే నౄభాథరయవఔు నౄభా ఔింనలనీలు నులల఼ జఞభీ ఙేలన 15 భోజులలార
ఖ భిౄింర కయవునఽ టీన఼ఏ థరుభ గనీ, ధేయవగ గనీ జఞభీ ఙేయౄ బ.

ii. ఖ భిౄింర కయవునలై యదరయణింగ నులల఼థరయవ నేయవ భభిమ నౄభా ఔింనలనీ లలగో ఉింటలబ.
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iii. కయవు ఙెలా ుఫలటల నులల఼ నిమభ నిఫింధనలఔు లలఫడి ఉింటలింథి. భభిమ యటని కలానఽఖతింగ
రనయైయఔయణ (భౄనా) ఙేసౄ ాఉింటలయవ. ఖ భిౄింర కయవుఔు ఫదఽలుగ నౄభా ఔింనలనీలు య్ర్ి కయవునఽ ఔడర
జఞభీ ఙేమవచఽచ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2
కిింథియటలల యేటకి డే కైర్ లలింటర్ లల చికితూ అిందజైయౄ యవ?
I.
II.
III.
IV.

కనూర్
కైటభక్ి
యోి ర క్
ఖ ిండెనుో టల
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C. యథేయౕ ామాణ నౄభా
భనిం లలలవరలు ఖడినేిందఽఔు గనీ, యనుయ నఽల నినేతౄ ిం గనీ యథేరలఔు యృయానరడె భనఔు యదరయణింగ
తటి ని యషమిం ఏనేటింటే భనఔు ఏఫైధర సభస, ాభాదిం, ఇఫోింథి తలెతౄవచచనై అింశ్ిం. యథేయౕ
ామాణింలల ఉనై సభమింలల నౄభా ఆసతి ానులు కయయౌూ వఙేచ ఆఔల్ఔ ాభాథరలు, యధఽల ఫలభిన చికితూ
కయవచలు పలభీగ ఉిండవచఽచ. భ కింగ అఫభిక భభిమ కౄనడర వింట థేరలలా.
అిందఽకై ఈ అవసభలనఽ యథేయౕ ామాణ నౄభా తీయవసఽౄింథి. థేయౕమ ామాణరలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేలే లు
ామాణ నులల఼లుధరైబ.
1. ామాణ నౄభా ఔవభైజీ ఏిం ఙేసౄ ఽింథి?
యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు ామాణ నౄభా నులల఼లా ల పలఖింగ యథేయౕ ామాణరలలా ఎదఽయవ కఖల అనిై యకల
ఆఔల్ఔ భిణరభాలనా ఔవభైజీ ఔయౌయౄబ.
ఔవభైజీ ఉిండే కొనిై ాభాథరలు:










ాభాద భయణిం/యృైఔలిం,
అతవసయ యౘలటలెైజైషన్స,
తయయౌింర,
ళెైజఞక్ ఔవభైజీ,
అతవసయ దింత ఉశ్భనిం,
ఙెక్ు ఫలగైజీలల ఆలసిం, నషిిం,
యటనలల ఆలసిం, లాథర యదఽె,
నుస్క నుో ర్ి భభిమ ఇతయ డరఔుఫింటా నషిిం,
ఆసఽౄలఔు భభిమ వకిౄఖత నయౖిలఔు థర్ు నుభీి ఫలధత వింటయ.

ింటభిగ గనీ, ణోడెణో గనీ ామాణింఙే యభికి లు నుానఽా అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యౘయౌడే నుాన్సూ లాథర
ల఼నిమర్ లటజన్స లాథర నృజిధృస్క ామాణఔులు (నృజిధృస్క నుాన్సూ ) లాథర చదఽవరకోవడరనికి యృమా ల యథరయవలఔు
భభిమ యభి తయౌా దిండెాలఔు (యథర నుానఽా).
కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు ఈ ఔవభైజీలు ఔయౌింఙేిందఽఔు ల఼నిమర్ లటజనా ఔు కొనిై యృైద భీక్షలు జభినయౄ బ.
కొనిై ఔింనలనీలు వకిౄఖతింగ ఔసి ఫైజ్డు ామాణ నౄభా అిందజైయౄ బ. ఉథరహయణఔు ఱలింజౄన్స అింతభెతీమ యయనలై
ామాణింఙే యభికి ాణేఔ నులల఼లు.
కభపభైట్ ఼ాకౄుింట్ టలాయృలర్ూ నుాన్సూ
ఇథి యభిిఔ నులల఼. ఇిందఽలల పలఖింగ కభపభైట్/మజభాని ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ
ఉథో ఖ లఔు వకిౄఖత నులల఼లు తీసఽఔుింటలయవ. అబణే ఈ నులల఼ కిింద ఔవభైజీ ను ింథేిందఽఔు ాతి  యటనఔ
ఉిండే ఖభిషి కలావదినలై ఖభిషి భినేతేలుింటలబ.
ఇటీవల ఫలగ ఆదయణ ను ిందఽతేనై ఔవభైజీ యభిిఔ డిఔాభైషన్స నులల఼. అించధర యేలన ని ఖింటలు/భోజుల యథేయౕ
ామాణిం ఆదరయింగ ఇిందఽలల కొత భ ిందసఽౄ న఼ానేమింనఽ ఔింనలనీ తన ణరలఔు ఉథో ఖ ల కోసిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి.
ఉథో గియభీగ ామాణ భోజుల సింకనఽ డిఔాభైషనా నఽ యభలు/క్షాల నుాతి థిఔనల యృలాడియౄ యవ. తదనఽఖ ణింగ
న఼ానేమింనఽ అడరునఽూ నఽించి నేనయౘబించఽఔుింటలయవ. నులల఼ అభలలా ఉిండగ గనీ, ూయౄ మాఔ గనీ భోజుల
సింకనఽ నలించఽఔుధే అవకశ్ిం ఔడర ఉింటలింథి.
ఎఖ వ నులల఼లనఽ యనుయ భభిమ యౘయౌడే ామాణరలఔు భాతాఫే అిందజైయౄ యవ.
2. నేనయౘబింరలు
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యదరయణింగ భ ిందఽ నఽించి ఉనై భోగలనఽ, యృైద సలయౘలనఽ టి ించఽకోఔుిండర ఙేలే ామాణరలఔు భభిమ
యృైద చికితూ కోసిం ఙేసౄ ఽనై ామాణరలనఽ ామాణ నౄభా నఽించి నేనయౘబయౄయవ. నలైగ ఆత్హత, భిందఽలు
గనీ భదిం గనీ లేయించిన పయౌతింగ భభిమ ాభాదఔయఫైన కీడ
ర లు/కయఔరభాలలా నులగానడిం వఙేచ
యధఽలు/జభిగై గమాలనఽ ఔడర నేనయౘబయౄయవ. అబణే కీడ
ర ర కయఔరభాలఔు సింఫిందిించిన యటనలఔు
ూ వల్ ఔు లలఫడి నౄభా ఔింనలనీలు
ఔడర భ ిందసఽౄ డిఔాభైషన్స భభిమ న఼ానేమిం లలడిింగ్ ణో ఔడిన నిభిెషి అూ
ఔవభైజీ ఔయౌించవచఽచ.

ఖభనిఔ
ఫలగైజీ నౄభానఽ యడిగ యిిండ్స అలలన్స ఔవర్ గ ఔడర నౄభాథరయవ తీసఽకోవచఽచ. ణేడర ఏనేటింటే పలయత్లల గనీ,
అింతభెతీమింగ గనీ ామాణసఽౄనైరడె ఇథి అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి.
3. సమ్ ఇనాూర్ు భభిమ న఼ానేమిం
ఈ నులల఼ కిిం దఔవభైజీ యదరయణింగ ాించయౄ నుాతి థిఔన ఉింటలింథి. అబణే మూఎస్క ఏ భభిమ
కౄనడరలనఽ ఔవభైజీలల ఙేయచవచఽచ, లాథర నేనయౘబించవచఽచ. ఙరలా యథేయౕ ామాణ నులల఼లనఽ పలయత్ నఽ
నేనయౘబయౄబ. ాతి  తయయౘ నులల఼లలనా సమ్ అషర్ు నఽ నౄభా ఔింనలనీ ఇచిచన ఆి నా నఽించి ఎించఽఔుధే
అవకశ్ిం ఇయౄయవ.
యదరయణింగ ఔవభైజీని అవసయఫైన నిభిెషి సింక లలని భోజులఔు, ఔ భినేతి కి లలఫడి ఇయౄయవ. ామాణ
సభమిం నఽించి ఔవభైజీ నదలవరతేింథి. పలయత్ ఔు తి భిగి వఙరచఔ గనీ, ఔవభైజీ కలావది భ గిరఔ గనీ
(భౄిండిింటా ఏథి భ ింథెైణే అరడె) భ ఖ సఽౄింథి. ఔవభైజీ నతౄ ిం వమసఽ, ామాణ భోజులు, సిందభిశసఽౄనై
థేరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
న఼ానేమిం భైటా ల ఔవర్ తయయౘ/నుాన్స, వమసఽ, ామాణ కలావదినలై ఆదరయడి ఉింటలబ. ఉథో ఖ నినేతౄ ిం
యథేరలఔు యృళ్ౄ ైనై యభికి, యనుయ ామాణఔులఔు, భటఔులఔు, యథరయవలఔు న఼ానేమింనఽ వసాలు ఙేలే
యషమింలల నిభిెషిఫైన నిమభ నిఫింధనలు/దే తేలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు నుటసఽౄింటలబ. ఉనుది నుానా లల
నేనయౘ అనిై సిందభౌలలానా న఼ానేమింలనఽ పలయత యౄనుబలలా ఙెయౌాించవచఽచ. ఉనుది నుానా లల భాతాిం
డరలయా లల ఙెయౌాింఙరయౌ.
ఈ నులల఼లా ల ఆభోఖ సింఫిందిత కౄాబింలు ూభిౄగ నఖదఽ యళతిం. ఇిందఽకోసిం నౄభా ఔింనలనీలు ఙరలా థేరలలా
ధృట్వర్ె ఉనై ఔ అింతభెతీమ సభీుస్క నుా యృైడర్ ణో సింఫింధిం నలటి లఔుింటలబ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3
కభపభైట్ ఼ాకౄుింట్ టలాయృలర్ూ నుాన్స ఔు సింఫిందిించి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభౄైనథి?
I.
II.
III.
IV.

అథి ఔ యటనకై భినేతిం
6 యటనలఔు గనీ, 6 ధృలలఔు గనీ ఏథి భ ింథెైణే థరనికి భినేతిం
ఇథి ఫహుళ్ యటనలఔు వభిౄింఙే యభిిఔ నులల఼. ఖభిషి యి మనల సింకనలై భినేతి  ఉింటలింథి.
ఇథి ఫహుళ్ యటనలఔు వభిౄింఙే యభిిఔ నులల఼. కనీ ణొయౌ కౄాబింణోధే భ ఖ సఽౄింథి.
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D.

ఇింటథరయవ నౄభా

a. భిటైల్ నౄభా ఉతతే
ౄ లు
నిభిెషి ాయోజధరల ఔవభైజీ కోసిం తీసఽఔుధే భిటైల్ నౄభా ఉతతే
ౄ లు కొనిై ఉధరైబ. ఇలాింట నౄభాలలా కసౄ
యణజ, యనుయ ాయోజధరలు ఔడర ఉనైటకీ యటని యదరయణింగ వఔుౄలకై యఔరబయౄయవ. కొనిై
భాభౄెటా లల యటని „య్ల్ టకౄట్‟ నులల఼లు, లాథర „భిటైల్ నుోా డక్ి్‟ అింటలయవ. ఇింట, మోటలయవ కయవా, థిుచఔర
యహధరలు, దఽకణరల వింట చినై యనుభల నౄభాలు థీని కిింథికి వయౄబ. ఈ నౄభాలనఽ యదరయణింగ
వకిౄఖత తయయౘ నౄభాలనఽ యఔరబింఙే ఏజౄింటల
ా /ింనణీ డీలభైా యఔరబసఽౄింటలయవ. ఎిందఽఔింటే భౄిండె యపలగలలానా
ఉిండే యనియోఖథరయవలు కైలా ఉింటలయవ.
b. ఇింటథరయవ నౄభా
a) భనఔు ఇింటథరయవ నౄభా ఎిందఽఔు అవసయిం?

కీలకింశ్ిం
„నౄభా నులల఼లల నేభపెనై ాభాథరలు’
i.

ఇింటథరయవ నౄభా నులల఼ కైవలిం నౄభాథరయవ ఆలౄ కి నులల఼లల నేభపెనై ాభాథరలు, ఉదింణరలఔు
సింఫిందిించిన నయౖిలఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి. ఔవభైజీ ఉిండే ాభాథరలనఽ సషిింగ నేభపెింటలయవ.

ii. నేభపెనై నయౖిల నులల఼లనఽ ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఔయౌింఙే సభఖర ఔవభైజీ, లాథర నలదె నులల఼లఔు
ఫదఽలుగ తఔుెవ కయవచణో తీసఽకోవచఽచ.
'అనిై భిసఽెలు’
i.

‘అనిై భిసఽెలు’ అింటే కింటలాఔుి నిభిెషిింగ నేనయౘబించని అనిై ాభాథరలఔ ఔవభైజీ ఉింటలింథి.
ఉథరహయణఔు అనిై భిసఽెల ఇింటథరయవ నులల఼ వయదల ఔవభైజీని సషిింగ నేనయౘబించని క్షింలల
వయదల వలా జభిగై నషిిం ఫలభి నఽించి ఆ ఇింటకి ఔవభైజీ ఉింటలింథి.

ii. కైవలిం కింటలాఔుిలల సషిింగ నేభపెనై ాభాథరలనఽ భాతాఫే నేనయౘబింఙే తయయౘ నౄభా నులల఼. యేటని
నేనయౘబయౄభో సషిింగ నేభపెింటలయవ.
iii. అనిై భిసఽెల నౄభా సహజింగధే అిందఽఫలటలలల ఉనై నులల఼లనిైింటలలనా అతింత సభఖరఫైనథి.
కఫటి ఇతయ తయయౘ నులల఼ల ఔింటే థీని కభీదఽ ఎఔుెయే. భభిమ ఈ తయయౘ నౄభా ధయనఽ కౄాబిం
సింపలవత ఆదరయింగ లెకిెయౄయవ.
ఇలా ింటే ఔలలనఽ నిభి్ించఽఔుధే, జఞాకలనఽ జఞఖరతౄగ థిలయవచఽఔుధే అిందఫైన ఙోటల. భనలల ఙరలాభింథికి
య ింతి లా ధేథి ఔ సఽథీయఘ కలర ఔల. జీయత కలింలల భనిం తీసఽఔుధే ఆభిఔ నియృ మాలలా అతింత భ కఫైనథి.
భనలల ఙరలాభింథినే ఇింట కొనఽగోలు కోసిం ఖిహ యవణరనిై ఎించఽఔుింటలిం. భనిం జీయతింలల ఙేలే యవణరలలా అతి 
నలదెథి ఇింట యవణఫే.థరనికి థీయఘకలర ఔనేట్ ఫింట్ కయయౌ. లలన్స తల఼ఉకోవడరనికి భనిం నౄభా తీసఽకోయయౌ.
ఎిందఽఔింటే తీసఽఔుధే యవణరనికి గనఽ ఫలింఔులఔు భనిం ఇయుయౌూన లలఔభిటీ అథి.
థీనిణో నుటల ఇింటా ఉిండే వసఽౄవరలు ఔడర ఙరలా భ కిం. ఇింటా పభిైచర్, టీయ, ాజ్డ, యఱింగ్ ఫఱ఼న్స వింట
కభీథెైన ఉఔయణరలు ఉింటలబ. ఇఇింక ఫింగయవ, యృిండి ఆబయణరలు, నలబింటింఖ లు, ఔుడ చిణరాల వింట
ఔమాఔితేలు ఔడర ఉిండ చఽచ. అగిైాభాదిం, బూఔింిం, వయదలు సింబయలేౄ ఇవనీై నుడె కవచఽచ. లాదింటే
థ ింఖతధరనికి ఖ భి కవచఽచ. ఇవనీై ఔుటలింఫ ను దఽర నఽించి ఔషిడి కొనఽఔుెనైయ అమ ింటలబ. యటని
నుో గపటలిఔుింటే ఆభిఔింగ ఔడర ఎింణో నషిిం జయవఖ తేింథి. అిందఽకై నలైన నేభపెనై అనిై భిల త
 ేలఔ తఖా టి ల
ఔవభైజీ ఔయౌింఙే సభఖర నౄభా ఇింటథరయవ నౄభా.
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b) ఇింటథరయవ నౄభా నులల఼లా ల యేటయేటని ఔవర్ ఙేయౄ యవ?

సభాఙరయిం
కైజీ లాథర గపడెఖ నులల఼లు
i.

కైజీ లాథర గపడెఖ నులల఼లు కై డరఔుఫింట్ కిింద లు యకల ఔవభైజీ కింనృధేషనా నఽ అింథియౄ బ.

ii. ఉథరహయణఔు ఇింటథరయవ నులల఼, దఽకణథరయవ నులల఼, ఆ఼స్క నుకైజీ నులల఼ వింటయ. ఔ నులల఼ కిింద
బవధరలు, యటలలని వసఽౄవరల వింట లు పౌతి ఔ ఆసఽౄలఔు ఔవభైజీ ను ిందవచఽచ.
iii. ఇలాింట నులల఼లా ల వకిౄఖత తయయౘ ఔవభైజీ ఫలధతలు ఔడర ఇనేడి ఉిండవచఽచ.
iv. ఔవర్ ఙేలే నుకైజీలల అనిై వభాలఔ ఉభ్డి నిమభ నిఫధనలు ఉిండవచఽచ. థరింణోనుటే నులల఼లలని
నిభిెషి యపలగలఔు నిభిెషి నిఫింధనలు ఔడర ఉిండవచఽచ.
యింటథరయవ నౄభా అధేథి ఇింట నిభ్ణరనిై, అిందఽలల ఉనైయటని అగిైాభాదిం, గపడవలు, నలైరలు
ఫదె లవడిం, బూఔింనుల వింటయట ఫలభి నఽించి కనుడెతేింథి. నిభ్ణింణో నుటల ఇింటలలని వసఽౄవరలనఽ ఔడర
థ ింఖతనిం, థో నడీ (ఫర్ా లభీ, హౌజ్డ ఫేాకిింగ్, లాభౄూనీ, తెఫ్టి) వింటయట ఫలభినఽించి ఔవభైజీ ఉింటలింథి.
ఆబయణరలు ధభిించినరడె గనీ, థరచి ఉించినరడె గనీ యటకి ఇింటథరయవ నౄభా కిింద నౄభా ఔయౌించవచఽచ.
రభతన వసఽౄవరలఔు, ఔమాఔితేలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽచ.
వకిౄఖత ఫలగైజీ, యదఽత్ భభిమ మాింతి ాఔ యృైపలిం భభిమ ఖిహ భభిమ యదఽత్ ఉఔయణరలఔు ఔడర
ఇింటథరయవ నౄభా ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు నలడల్ లలైకిలుె ఔడర ఔవభైజీ, వకిౄఖత ాభాద
భభిమ కభి్ఔుల భియౘయిం ఇయౄబ.
నయౖిలు యదరయణింగ అగిైాభాదిం, నడెఖ నుటల, నేలుడె, యభానిం ఔలడిం/ఔలడిం (ఎఫ్ ఎల్ ఈఎక్ూ
ఏ)గ ఉింటలబ; తేనూనఽ, భ ింర (యిర్్, టింనలస్కి, ఫ్ా డ్స, ఇనిండేషన్స) (యదరయణింగ ఎస్క టీఎఫ్ ఐ అింటలయవ);
భభిమ థో నడీ. ఔవభైజీ కోె ఔింనలనీకి, భభిమ కోె నులల఼కి కోెలా ఉింటలింథి. యలాసవింతఫైన ఇళ్ా నఽ
య ింతిం ఙేసఽఔుధే ళెచఽచ నిఔయ యలువ ఉనై వఔుౄల (ళెచ్ ఎన్స ఐలు) సింకలల విథిే కయణింగ ఈ నౄభా
అవసయిం ధరధరటకీ నలయవఖ ణోింథి.

ఖభనిఔ
నేా ట్, గాస్క భభిమ ట.య. నౄభా ఔడర ఈ నౄభాలల ఔవర్ అవరతేింథి. అబణే నౄభాథరయవ కయలనఽఔుింటే
థీనిై యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ. ఉఖరయథరనిై నులల఼ నఽించి నేనయౘబయౄయవ. అబణే థరనికి ఔడర ఔవభైజీ
ఇవువచఽచ. మ థరేలు భభిమ తతూింఫిందిత ఉణరణరలు, తయవఖ దల, Wear and Tear; అాదరన నషిిం,
అణ నయౖిల వింటయటని నేనయౘబయౄయవ.
c) సమ్ ఇనాూర్ు భభిమ న఼ానేమిం

కీలకింశ్ిం
సమ్ ఇనాూర్ు నఽ ఎలా నిభేభియౄ యవ?
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i.

యదరయణింగ సమ్ ఇనాూర్ు నఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు భౄిండె దే తేలుింటలబ. ఔట భాభౄెట్ యలువ (ఎింయ),
భభిమ భౄిండో థి భీఇన్సలేిట్ఫింట్ యలువ (ఆర్ ఐయ). ఎింయ యషమింలల నషిిం జభిగిణే ఆలౄ నలై థరని
వమసఽనఽ ఫటి డిన఼ాలబయషన్స (తయవఖ దల)నఽ వభిౄింజైయౄ యవ. ఈ దే తి లల నౄభాథరయవఔు తన ఆలౄ ని తి భిగి
బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి అవసయఫైనింత నతౄ ిం భియౘయింగ లనించదఽ.

ii.

ఆర్ ఐయ దే తి లల ఆలౄ ని బభీౄ ఙేలేిందఽఔు యలుగ థరని కభీదఽనఽ సమ్ అషర్ు భినేతి కి లలఫడి
నౄభాథరయవఔు ఔింనలనీ అిందజైసౄ ఽింథి. ఈ దే తి లల తయవఖ దలనఽ యదిించయవ. కఔనుో ణే ఔ నిఫింధన
ఏనేటింటే కౄాబభ నఽ ను ింథరలింటే నుడెైన ఆలౄ ని భయభ్తే ఙేమడిం/భీనేాస్క ఙేమడిం ఙేమాయౌ. ఆర్ ఐయ
దే తి ని కైవలిం లభసఽౄలఔు భాతాఫే వభిౄింజైయౄ యని, నిలులు, యిక్ూ ఇన్స నుాలలస్క వింట ఇతయ ఆసఽౄలఔు
కదని ఖభనిింఙరయౌ.

ఙరలా నులల఼లు ఇింట నిభ్ణరనిై థరని రనభిైభ్ణ యలువఔు (భాభౄెట్ యలువఔు కదఽ) నౄభా ఙేయౄ బ.
రనభిైభ్ణ యలువ అధేథి ఇలుా నుడెైణే థరని రనభిైభ్ణరనికి అబయ కయవచ. భభోయృైర భాభౄెట్ యలుయేమో
డిభాిండ్స, సయపభ వింట లు కయకలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
సమ్ ఇనాూర్ు నఽ యదరయణింగ నౄభాథరయవ ఇింట నృలి ప్ ఏభిమానఽ చదయర అడెఖ ఔు నిభ్ణ ధయణో
ఖ ణించడిం థరుభ లెకిెయౄయవ. ఇింట ఉఔభలు – పభిైచర్, డాయఫ ల్ూ, దఽసఽౄలు, నుతాల వింటయటని
భాభౄెట్ యలువ ఆదరయింగధే లెకిెయౄయవ. అింటే అలాింట వసఽౄవరలకై తయవఖ దల తభుత ాసౄ ఽత భాభౄెట్ యలువ
అనైభాట.
న఼ానేమిం అధేథి నౄభాథరయవ యలువ భభిమ తీసఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4
ఇింటథరయవ నౄభా నులల఼కి సింఫిందిించి థిఖ వ యకలలా ఏథి సభౄైనథి?
ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేలే సభఖర ఔవభైజీ నులల఼కి ఫదఽలుగ తఔుెవ కభీథెైన ాణరభాైమ ధేమ్ు నలభిల్
నులల఼ ని తీసఽకోవచఽచ.
II. సభఖర ఔవభైజీ ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి; ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి; ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼ కి
ఫదఽలుగ తఔుెవ కభీథెైన ాణరభాైమ నులల఼గ తీసఽకోవచఽచ.
III. ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼ లాథర సభఖర నులల఼ సభాన ధయఔు వయౄబ.
IV. ఇింటథరయవ నులల఼ యషమింలల కైవలిం ధేమ్ు నలభిల్ నులల఼ ని భాతాఫే కొనఽగోలు ఙేమఖలిం. సభఖర ఔవభైజీ
నులల఼లనఽ అిందఽఫలటలలల ఉిండవర.
I.
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E.

వయౄ ఔిం అధేథి ఒ ఆభిఔ కయఔలాిం. ాతి  ఓణరూళఔ యనుభీ తన యనుయిం లాపలలు ణెచిచనలటి లలనఽఔుింటలడె.
భన థేశ్ింలల ఙరలాభింథికి దఽకణరలా ఆథరమ వనయవలు. అయ ఆథరమానిై సింనుథిించి నలటిడఫే గఔ
ఆసఽౄలుగ ఔడర ని ఙేయౄ బ. దఽకణ మజభాని యనుభనికి సింఫిందిించని, తన యనుభనికి అడు ింకిగ
భాయఖల అనిై ఆింథో ళ్నల ఫలభి నఽించీ దాయింగ ఉిండరలని దఽకణథరయవ పలయయౄడె. ఔె దఽయదిషిఔయ గనట
జభిగిధర యనుభనిై ఆభిఔింగ తీవాింగ థెఫో తీమఖలదఽ. ఏఔింగ థియలాఔు, భూలయేతఔు థరభి తీమవచఽచ.
యనుభనిై తి భిగి నుాయింనించఽఔుధేిందఽఔు రషెలింగ వనయవలు ఉిండేిందఽఔు దఽకణ మజభాని కభపభైట్
సింస ఔడర కదఽ. అిందఽకై చినై దఽయఘటన జభిగిధర అథి ధేయవగ అతని/ఆఫ యనుయ భూలయేతకై థరభి
తీసఽౄింథి. అింణేగఔ యభి ఔుటలింఫలనిై ఔడర ఔుటలింఫలనిై ఔడర ధరశ్నిం ఙేమఖలదఽ. నలైగ తీభచయౌూన ఫలింఔు
యవణరలు ఔడర ఙరలా ఉింటలబ.
నలైగ కొనిైయయవా దఽకణథరయవ ణరలఔు కయఔలానుల వలా నుౌయవలలా ఎవభికౄైధర వకిౄఖతింగ తనఔు గనీ, తన
ఆలౄ కి గనీ గమిం గనీ, నషిిం గనీ జయఖవచఽచ. అిందఽఔు భియౘభనిై ఙెయౌాింఙరయౌూన ఫలధత దఽకణథరయవథేనని
కోయవి ణేలచవచఽచ. ఇలాింట భిల త
 ేలు ఔడర దఽకణథరయవనఽ ధరశ్నిం ఙేలేమఖలవర. కఫటి జీవధననుదిని
సఽయక్షితిం ఙేసఽకోయయౌూన అవసయిం ఙరలా ఉింటలింథి.
దఽకణథరయవ నౄభా నులల఼లనఽ యణజ దఽకణిం/భిటైల్ యనుయిం ణరలఔు లు అింరలఔు ఔవభైజీ
ఔయౌింఙేిందఽఔు యలుగ యౄను ింథిింఙరయవ. రభతన వసఽౄవరల దఽకణిం, క్షౌయ శ్ి఼ల, ఫూటీనుయా ర్, రసౄ కల
దఽకణిం, డినుర్ి ఫింట్ యోి ర్, డెై కీానర్ూ, గిఫ్టి దఽకణిం, నూయ్ల఼, లేిషనభీ దఽకణః, ఫ భ్ల దఽకణిం, అనుభౄల్ూ
యోి ర్ వింట లు యకలెైన దఽకణరల నిభిెషి ాయోజధరలనఽ కనుడేిందఽఔు యలుగ ఈ నులల఼ ఔసి ఫైజ్డు ఙేల
ఉింటలబ.
1. దఽకణథరయవ నౄభా యేటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి?
భిటైల్ యనుయిం ణరలఔు నిభిెషి అింరలనఽ ఔవర్ ఙేలేిందఽఔు యలుగ నులల఼ని భాయవచకోవచఽచ. ఇథి
యదరయణింగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అిందఽలలని వసఽౄవరలఔు అగిైాభాదిం, బూఔింిం, వయదలు, లాథర
యౘనిఔయఫైన నషిిం; భభిమ థో నడీ వింటయట వలా జభిగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. యనుయ అింతభమ యక్షణ
ఔడర నౄభాలల పలఖింగ ఉిండవచఽచ. ఆఔల్ఔ కౄాబమ్ వలా జభిగై ఆథరమ నషిిం, లాథర అదనర కయవచలనఽ
ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. ఔవభైజీని నౄభాథరభై తన కయఔలానుల రలణ
ర ని ఫటి ఎించఽకోవచఽచ.
నౄభాథరయవ ఎించఽకోఖల అదనర ఔవయవా కోె నౄభా ఔింనలనీలల కోెలా ఉిండవచఽచ. అిందఽకై యటని ఆమా
జీయణేతయ నౄభా ఔింనలనీల యృబ్ లలైటాలల సభిచాసఽకోవచఽచ.
యటలల ఈ కిింథియ ఉింటలబ:
i.

థో నడీ, థ ింఖతనిం: ఆ఼సఽ వసఽౄవరల థో నడీ, థ ింఖతనిం (లాభౄూనీ)లఔు ఔవభైజీ

ii.

మాింతి ాఔ యృైపలిం: యదఽత్/మాింతి ాఔ ఉఔయణరల యృైపలానికి ఔవభైజీ

iii. యదఽత్ ఉఔయణరలు, భిఔభలు:



యదఽత్ ఉఔయణరలఔు ఆల్ భిస్కె ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి
యదఽత్ యనల నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి

iv. నఖదఽ నౄభా: థిఖ వ సిందభౌలలా జభిగై ాభాథరలలా డఫ ో నుో ణే అిందఽఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి:




యనుయ నుాింఖణిం నఽించి ఫలింఔుఔు, లాథర ఫలింఔు నఽించి యనుయ నుాింఖణరనికి ఙేయయేతలల
యనుయ నుాింఖణింలలని ఫ ఔెసిం నఽించి
యనుయ నుాింఖణింలలని టల్ (ఫలఔుూ/డరామర్/కౌింటర్) నఽించి
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v.

ఫలగైజీ: అదికభిఔ నఽలనలై ామాణింలల ఉిండగ జభిగై ఫలగైజీ నయౖినికి భియౘయిం

vi. క్త్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిటభీ టింగ్ూ ఔవయా ఔు ాభాదింలల జభిగై నయౖినిై థిఖవ యటకి ఔవభైజీ
ఇయౄయవ:




క్త్ నేా ట్ గాస్క
రనిటభీ టింగ్ూ
నిమాన్స లలైన్స/గోా లలైన్స/హద భిుింగ్

vii. వకిౄఖత ాభాద
viii. ఉథో ఖ ల థోా హిం/నిజఞబతీ లానే: ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లానేణో ఔడిన చయల వలా జభిగై నయౖినికి
ఔవభైజీ
ix. చటి యఫైన ఫలధత:



ఉనుది సింఫిందిత నఽల వలా , ఆ ఔరభింలల పలఖింగ జభిగై నయౖిలఔు భియౘయిం
థర్ు నుభీిలఔు చటి యఫైన ఫలధత ణరలఔు ఔవభైజీ

అగిైాభాదిం/థో నడీ/ఫలగైజీ/నేా ట్ గాస్క/డెయౌటీ గభౄింటీ/కభి్ఔుల భియౘయిం భభిమ ాబ తు ఫలధత
నులల఼లనఽ (యట ఖ భిించి వఙేచ అదరమింలల ణెలుసఽఔుింటలయవ) యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ.
ఉఖరయద ఔవభైజీని ఔడర ఇవువచఽచ. నేనయౘబింరలు యదరయణింగ ఇింటథరయవ నౄభా భాథిభిగధే
ఉింటలబ.
2. సమ్ ఇనాూర్ు భభిమ న఼ానేమిం
నుభిరరనేఔ యపలగలు, లాథర కభలమాలు తభ ఆసఽౄల యలువనఽ చానింఙే రసౄ కలనఽ, కాణరలనఽ
నియుళయౄబ. కఫటి సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు నలదెగ ఇఫోింథి ఉిండదఽ. ఔయేళ్ దఽకణిం, ఇలుా
అబణే భాతాిం ఇథి ఎరడా యధిం కఔనుో వచఽచ.
ఇింటథరయవ నౄభాలల ఇటకై నేభపెనై ఫేయఔు యదరయణింగ సమ్ అషర్ు నఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు భౄిండె
దే తేలు, అింటే భాభౄెట్ యలువ భభిమ భీఇన్సలేిట్ఫింట్/భీనేాస్క ఫింట్ యల దే తేలు ఉింటలబ.
నఖదఽ, ఫలగైజీ, వకిౄఖత ాభాదిం వింట అదనర ఔవభైజీ కోసిం న఼ానేమిం నతౄ ిం సమ్ అషర్ు నలై భభిమ
ఎించఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.

నియుచనిం
కొనిై భ కఫైన నియుచధరలు

a) నౄభా ఙేలన ఇింటా కి థో నడీ (ఫర్ ఖా భీ) అింటే ఆఔల్ఔ, అనఽభతి  లాని వఔుౄల ఫలవింతర ఙపయఫలటల లాథర
నిషలరభణ. అిందఽలలని వసఽౄవరలనఽ థో చఽకౄమా ల ఉథేెశ్ింణో, ఔనిింఙే భాభాలలా ఙపయఫలటల జభినన ఉిండరయౌ.

b) ఇింటని ఫదె లు కొటి డిం. థ ింఖతనిం ఙేలేింఉదఔు తలురలు ఫదె లు కొటలిఔుని అఔరభింగ ఇింటా కి
ాయేయించడిం.

c) థో నడీ (భఫభీ) అింటే నౄభాథరయవ ఇింటా ని వసఽౄవరలనఽ థౌయె నింగ, ళింయత్ఔ దే తేలలా నౄభాథరయవ
భభిమ /లాథర నౄభాథరయవ ఉథో ఖ ల నఽించి లాకౄెళ్ా డిం
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d) లేఫ్ (ఫ ఔెసిం). నౄభాథరయవ ఇింటలల యలుయృైన వసఽౄవరలనఽ థరఙేిందఽఔు ఏభటల ఙేసఽఔుధే టషిఫైన
నిభ్ణిం. అఔెడికి అిందభికీ అనఽభతి  ఉిండదఽ.

e) థ ింఖతనిం (తెఫ్టి). అధేథి నలైన నేభపెనై అనిై యకల ధేభలఔ ఉభ్డి నేయవ. యటలల ఔ వకిౄ

ఉథేెశ్ూయుఔింగ, థ ింఖతనింగ ఇతయవల ఆలౄ ని యభి అనఽభతి , లాథర అింగీకయిం లాఔుిండర థరనిై
యడెఔుధే, లాథర అభ ్ఔుని య భ ్ ఙేసఽఔుధే ఉథేెశ్ింణో తీసఽఔుింటలడె. ఈ థ ింఖతనిం లాభౄూనీని నుో యౌ
ఉింటలింథి.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5
దఽకణథరయవ నులల఼లల నౄభాథరయవ అదనర „క్త్ నేా ట్ గాస్క అిండ్స రనిటభీ టింగ్ూ‟ ఔవభైజీని ఔడర ఎించఽకోవచఽచ.
ఇథి థిఖ వ నేభపెనై నయౖిలలా యేట ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి?
I.
II.
III.
IV.

క్త్ నేా ట్ గాస్క
రనిటభీ టింగ్ూ
నిమాన్స లలైన్సూ
నలైవనీై
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F.

యహన నౄభా

ఔయభి ఊళించఽకోిండి. ను దఽర ఙేలన డఫ ోనింణర యృచిచించి భభీ నైభో కొతౄ కయవ కొధరైయవ. థరనిై
నడినేిందఽఔు యృమా ాయవ. ఉనైటలిిండి ఎఔెడి నఽింఙో నైఔు ఎదఽయవగ ఔ ఔుఔె దాసఽకొచిచింథి. థరనిై
తనింఙేిందఽఔు ల఼ిభిింగ్ నఽ ఔెయభిగ తి నేరయవ. డియృైడర్ నైథికి దాసఽకౄయా ఇింకో కయవనఽ ఖ థేెరయవ. ఔ
వకిౄని గమభిఙరయవ. అింటే, ఔె థెఫోఔు నై కయవ నుడవడఫే గఔ ాబ తు ఆలౄ ఔడర నుడెైింథి. భభో కయౄ
నుడెైింథి. ఇింకో వకిౄకీ గమాలమాబ.
ఈ భిల తి లల నైఔు ఖనఽఔ కయవ నౄభా లాఔనుో ణే కొతౄ కయవ కొధేిందఽఔు ఎింతవరతేింథో నైఔు అింత ఔింటే ఎఔుెవ
డఫ ోలు కయచవరణరబ.




భభి అనిై ఙెయౌాింరలు ఙేలేిందఽఔు కయయౌూనింత డఫ ో నై దఖా యవింథర?
నై నఽలఔు ఇతయ నుభీి నౄభా ఙెయౌాింఙరలా?
యభికి ఔడర నౄభా లాఔనుో ణే అరడేనేట భిల తి 
 ?

అిందఽకై కయవ నౄభానఽ భన థేశ్ చటి ిం తనిసభి ఙేలింథి. మోటలయవ నౄభా ఇలాింటయ జయఖఔుిండర
నిభోదిించలాథేమో గనీ, అలాింటయ జభిగినరడె నైఔు ఆభిఔింగ యక్షణ ఔవఙరనిై అింథిసౄ ఽింథి.
ాభాదఫే కఔుిండర నై కయవ థ ింఖతనిం ఫలభిన డవచఽచ. ాభాింలల నుడె కవచఽచ. అగిైాభాదింలల
కయౌనుో వచఽచ. థరింణో నైయవ ఆభిఔింగ నషినుో వచఽచ.
పలయతథేశ్ నుాింతీమ యయణర సింస వదె తన నేభిట నమోథెై ఉనై ాతి  యహధరనికీ థరని మజభాని యదిగ నౄభా
ఙేబించఽకోయయౌ.

కీలకింశ్ిం
తనిసభి థర్ు నుభీి నౄభా
మోటలయవ యహధరల చటి ిం, 1988 ాకయిం ాబ తు భోడా నలై ాతి  యహన మజభానీ ాభాదిం వలా జభిగై నుాణ ని ిం,
యృైఔలిం, ఆలౄ నషిిం వింటయటకి ఙెయౌాింఙరయౌూన భియౘభలఔు ఙరయౌనింత నణరౄనికి నౄభా నులల఼ తీసఽకోయయౌూింథే.
అలా నౄభా తీసఽఔునైిందఽఔు యవజువరగ నౄభా సభిికౄట్ నఽ ఔడర యహనింలల ఎరడా యృింట ఉించఽకోయయౌ.
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1. మోటలయవ నౄభా ఔవభైజీ
భన థేశ్ింలల యహధరల సింక ఙరలా ఎఔుెవ. భభౄధనై కొతౄ యహధరలు భోజూ భోడెుఔుెతేధరైబ. యటలల
ఙరలావయఔు ఙరలా కభీథెైనయ ఔడర. పలయతథేశ్ింలల యహధరలనఽ తేఔుెగ నుభైమయని, కైవలిం ఙేతేలు
భాయవసఽౄింటలయని అింటలింటలయవ. అింటే నుత యహధరలు భోడా నలై కొనయఖ తేిండగధే భోజూ పలభీగ కొతౄ య ఔడర
యటకి వచిచ ఔలుసఽౄింటలబ. యటని నడినేిందఽఔు భోడెా యల఼ౄ యృ ిం మ్ాతయిం యహధరలఔు అనఽఖ ణింగ నలయఖడిం
లాదఽ. నలైగ భోడా నలై నడిఙేయభి సింక ఔడర నలయవఖ ణోింథి. థేశ్ింలల భోడెు ాభాథరల సింక నలయవగోతిందని నుో య్సఽ,
ఆసతేల ఖణరింకలు యృలాడిసౄ ఽధరైబ. ాభాద ఫలదితేలఔు కోయవిలు అిందజైలే భియౘభల సింక ఔడర
నలయవఖ ణోింథి. యహధరల భయభ్తే ధయలు ఔడర పలభీగ నలయవఖ తేధరైబ. భన థేశ్ింలల మోటలయవ నౄభా
ఆవశ్ఔతఔు ఇవనీై నిదయశధరలు.
మోటలయవ నౄభా అధేథి యహధరల నయౖినికి భభిమ ాభాదింలల గనీ, ఇింకై యధింగ అబధర గనీ జభిగై
డరఫేజీకి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి. అింణేగఔ తభ యహనిం వలా ాభాథరనికి ఖ భౄైన థర్ు నుభీికి చటి యింగ
ఙెయౌాింఙరయౌూన భియౘభనిై ఔడర మోటలయవ నౄభా ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
భన థేశ్ింలల అనిై యహధరలఔ ఔవభైజీ ఉిందని నైయవ అనఽఔుింటలధరైభ?
మోటలయవ నౄభా అధేథి ాబ తు భోడా నలై నడిఙే ఈ కిింథి అనిైయకల యహధరలఔ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి:
 సాెటయవా భభిమ మోటలర్ లలైకిళ్ా ై
 నలైయేటల కయవా
 అనిై యకల యణజ యహధరలు: సయవఔులు, ామాణఔులనఽ తీసఽకౄమా లయ
 కైన
ర ా వింట ఇతయ తయయౘ యహధరలు
 మోటలయవ వయౄ ఔిం (యౖో యౄభ లలాని భభిమ గభైజీలలాని యహధరలు)

సభాఙరయిం
„థర్ు నుభీి నౄభా‟
ఇథి ఇతయ నుభీి ణరలఔ చటి యఫైన చయల ఫలభి నఽించి యక్షణ కోసిం కొనఽగోలు ఙేలే నౄభా నులల఼. థర్ు నుభీి
నౄభానఽ నౄభాథరయవ (పస్కి నుభీి) నౄభా ఔింనలనీ (లలఔిండ్స నుభీి) నఽించి తన చయల వలా ఔయౌగై నయౖినికి గనఽ ఇతయ
నుభీి (థర్ు నుభీి) ఙేలే కౄాబభ ల ఫలభి నఽించి యక్షణ కోసిం కొనఽగోలు ఙేయౄ డె.
థర్ు నుభీి నౄభానఽ ‗ఫలధత నౄభా‟ అని ఔడర అింటలయవ.
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భాభౄెట్ లల నుాచఽయింలల ఉనై భౄిండె భ క తయయౘల ఔవభైజీలనఽ థిఖ వ చభిచించడిం జభిగిింథి:

a) మాక్ి (లమనృయౌటీ) ఒనీా నులల఼: మోటలయవ యహధరల చటి ిం ాకయిం ాబ తు భోడా నలై తి భిగై ాతి 
యహధరనికీ థర్ు నుభీి ఫలధత కోసిం నౄభా తనిసభి

ఈ నులల఼ కైవలిం థిఖ వ యటకి మజభాని ణరలఔు చటి యఫైన ఫలధతలఔు ఙెయౌాింరలనఽ ఔవర్
ఙేసౄ ఽింథి:



థర్ు నుభీికి జభిగై గమాలు, భయణిం
థర్ు నుభీి ఆలౄ కి జభిగై నషిిం

భయణిం, లాథర గమిం, లాథర నషిిం జభిగై క్షింలల ఔవర్ ఙేలే లమనృయౌటీ అభినేతింగ ఉింటలింథి.
మోటలయవ ాభాదిం వలా థర్ు నుభీికి గమిం, లాథర భయణిం సింబయింఙే క్షింలల భియౘయ కౄాబభ లనఽ
భదఽథరయవ మోటలయవ ాభాద కౄాబిం టా ఫ నల్ (ఎింఏల఼టీ)లల థరకలు ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.

b) నుకైజీ నులల఼/సభఖర నులల఼: (య ింత నషిిం + థర్ు నుభీి ఫలధత)
నలైన నేభపెనైథే కఔుిండర నౄభా ఙేలన యహధరనికి నిభిెషి ాభాథరల వలా (థీనిై మోటలయవ యహధరలఔు
య ింత నషిభని అింటలయవ) నషిిం, లాథర డరఫేజీకి ఔడర ాఔటత యలువ (ఐడీయగ నేభపెింటలయవ – థీనిై 5వ
అదరమింలల ఇటకై చభిచించడిం జభిగిింథి)ఔు భభిమ నులల఼ ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫింధనలఔు
లలఫడి ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ. అగిైాభాదిం, థ ింఖతనిం, అలా యవా, ఫింద్, బూఔింిం, వయదలు, ాభాదిం వింటయ
యటకి ఉథరహయణలు.
కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు ాభాద స లిం నఽించి వర్ె యౖప్ ఔు యహధరనిై మోసఽకౄళ్ాడరనికి అబయ కయవచనఽ
ఔడర ఙెయౌాయౄ బ. అగిైాభాద భభిమ /లాథర థ ింఖతనిం బమాలఔు భాతాఫే భినేత ఔవభైజీ ఔడర
అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ఇథి చటి ాకయిం తనిసభి లమనృయౌటీ ఒనీా నులల఼కి అదనిం.
యహధరనికి నృగిించిన యడి పలగల నషిిం, డరఫేజీకి ఔడర నులల఼ ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి. నలైయేట్ కయవ నులల఼లా ల
పలఖింగ ామాణఔులఔు, నలబడ్స డెైవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ అిందజైసౄ ఽింథి. యణజ యహధరలలా
అబణే ఉథో ఖ లు భభిమ ఙరభీెలు ఙెయౌాించని ామాణఔుల టా చటి యఫైన ఫలధత ాకయిం వకిౄఖత
ాభాద ఔవభైజీ అిందజైసౄ ఽింథి. నౄభాథరయవలు ఉచిత అతవసయ లేవలనఽ లాథర ఫేాక్ డౌన్స సభమింలల
ాణరభాైమ కయవ యడఔిం సదఽనుమానిై ఔయౌయౄయవ.
2. నేనయౘబింరలు
ఈ నులల఼ల కిింద కొనిై భ కఫైన నేనయౘబింరలు యమర్ అిండ్స టమర్, ఫేాక్ డౌనఽా, అాదరన నషిిం,
ఙెలా ుఫలటల కని డెైయింగ్ లెైలలనఽూ ఉనైయయవ నడినణే ఔయౌగై నషిిం, భదిం భతే
ౄ లల నడినణే ఔయౌగై నయౖిల వింటయ
కొనిై భ కఫైన నేనయౘబింరలు. యహధరనిై „యడకనికి భినేతేలు‟ (ఉథరహయణఔు నలైయేట్ కయవనఽ
టలకీూగ యడటిం) నఽ అతి ఔరనేించి యడటిం ఔడర నేనయౘబింనే.
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3. సమ్ అషర్ు భభిమ న఼ానేమిం
మోటలయవ నులల఼ కిింద సమ్ ఇనాూర్ు నఽ నౄభాథరయవ ణరలఔు ాఔటత యలువ (ఐడీయ) అింటలయవ.
యహనిం ఙోభీకి ఖ భౄైధర, భయభ్తే ఙేమలానింతగ ాభాదింలల నుడెైధర కౄాబిం నణరౄనిై ఐడీయ ఆదరయింగ
నియృ బయౄయవ. యహనర ఐడీయని ఆ ఫలాిండ్స యహధరనికి తమాభీథరయవ/డీలర్ ణరలఔు జఞనృణర ఙేల అభ్ఔర
ధయనఽ ఫటి నియృ బయౄయవ. భభిమ ఱలడాల్ లల నేభపెనై ఫేయఔు తయవఖ దలనఽ తీలేయౄ యవ.
ా థరటన భభిమ నుతఫడు మోడల్ (అింటే తమాభీథరయవలు తమాభీని నియౌనేలన మోడళ్ై
ా ) యహధరల
5 ఏళ్ై
ఐడీయని నౄభా ఔింనలనీ భభిమ నౄభాథరయవ భధ ఉనై అవగహన ఫేయఔు నియృ బయౄయవ.
భైటింగ్/న఼ానేమిం లెకిెింర నౄభాథరయవ ాఔటత యలువ, ఔునృక్ కౄనులటీ, పౌగోయఔ జోన్స, యహనర వమసఽ
వింటయట ఆదరయింగ లెఔెఖడణరయవ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6
మోటలయవ నౄభా నఽ ఎవభి నేయవణో తీసఽకోయయౌ?
I. నుాింతీమ యయణర సింస వదె యహనిం ఎవభి నేభిట నమోథెై ఉింటే యభి నేయవణో
II. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుిండర ఇింకౄవభౄైధర అబ ఉింటే నుాింతీమ యయణర సింస అనఽభతి కి
లలఫడి సదయవ డెైవర్ నేయవణో
III. నుాింతీమ యయణర సింస అనఽభతి కి లలఫడి యహన మజభాని ఔుటలింఫ సబ ని నేయవణో, మజభాని
నేయవణో ఔడర
IV. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుిండర ఇింకౄవభౄైధర అబ ఉింటే నుాథనేఔ నులల఼ని మజభాని
తీసఽఔుని, తభుత మాడ్స ఆన్స ఔవర్ నఽ భాతాిం యహధరనిై నడినే వకిౄ నేయవణో
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యభింశ్ిం
a) యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న఼ఏ) నులల఼లు యటని ఔవర్ ఙేయౄ బ:

i.
ii.
iii.
iv.

ాభాద వలా సింబయింఙే భయణిం
రశ్ుత సింూయృ యృైఔలిం
రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం
ణరణరెయౌఔ సింూయృ యృైఔలిం

b) పలయతథేశ్ింలల నివలింఙే ఏ వకిౄ అబధర వకిౄఖత ాభాద నులల఼ని తనకోసిం, తననలై ఆదరయడు
ఔుటలింనౄఔుల కోసిం తీసఽకోవచఽచ.
c) వకిౄఖత ాభాద నులల఼లల న఼ానేమిం లెకిెింర వమసఽ, ఔుటలింఫ సబ ల సింక, నౄభాథరయవ వితి ౄ వింట
లు అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఇనేడి ఉనై ాభాదిం ఆదరయింగ యటని 1, 2 లాథర 3 వ యబ
భిసఽె ఖూ
ర రలుగ వభీాఔభియౄ యవ.
d) వకిౄఖత ాభాద నులల఼లనఽ నౄభా కోసిం కఔుిండర భభైథెైధర ఔ ఉభ్డి ఉథేెశ్ిం కోసిం అటకై ఉనికిలల
ఉనై పలభీ ఖూ
ర రలఔు ఔడర ఇయౄయవ.
e) ఆభోఖ నౄభా నులల఼లల గమిం, జఫ ో వలా ఆసతి ా నులెై యృైద చికితూ తీసఽఔుింటే అిందఽఔబయ కయవచలనఽ
అింగీఔభిించిన సమ్ అషర్ు నణరౄనికి నేించఔుిండర ఙెయౌాింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ మజభాని
అింగీఔభియౄ డె.
f)

ఔుటలింఫ ఫ్ోా టర్ నౄభా నులల఼లల సమ్ అషర్ు అధేథి ఔుటలింఫ సబ లిందభి భధ, అింటే యదరయణింగ
బయౄ , పలయ, ఇదె యవ నలాల భధ ఫ్ోా ట్ అవరతేింథి.

g) ఆభోఖ నౄభా నులల఼లు నఖదఽ యళత సదఽనుమానిై అింథియౄ బ. లాథర అథి అిందఽఫలటలలల లాని ఙోట
నౄభాథరయవఔు కయవచలనఽ భీబింఫర్ూ ఙేయౄ బ.
h) ామాణ నౄభా నులల఼లు యథేయౕ యటనలలా తలెతౄఖల అనిై యకల సభసలఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄబ.
i)

భపభైట్ ఼ాకౄుింట్ టలాయృలర్ూ నుాన్స అధేథి ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ ఉథో ఖ లఔు
కభపభైట్/మజభాని తీసఽఔుధే వకిౄఖత నులల఼.

j)

ఇింటథరయవ నౄభా నులల఼ నౄభాథరయవ ఆలౄ కి నులల఼లల నేభపెనై ాభాథరలు, ఉదింణరలఔు సింఫిందిించిన
నయౖిలఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి. ఔవభైజీ ఉిండే ాభాథరలనఽ సషిింగ నేభపెింటలయవ.

k) ఇింటథరయవ నౄభా ఇింట నిభ్ణరనికి భభిమ థరనిలలని వసఽౄవరలఔు అగిైాభాథరలు, అలా యవా, నలైరలు
గియౌనుో వడిం, బూఔింిం వింటయట ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి. ఇింట నిభ్ణింణో నుటల అిందఽలలని
వసఽౄవరలఔు ఔడర థ ింఖతనిం, థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిింగ్, లాభౄూనీ భభిమ తెఫ్టి వింటయట నఽించి యక్షణ
ఔయౌసఽౄింథి.
l)

నుకైజీ లాథర గపడెవర ఔవయవా కై డరఔుఫింట్ కిింద లు ఔవభైజీల నుకైజీని అింథియౄ బ.
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m) ఇింటథరయవ నౄభా నులల఼లల యదరయణింగ సమ్ ఇనాూర్ు నఽ నిభేభిింఙేిందఽఔు భౄిండె దే తేలుింటలబ:
భాభౄెట్ యలువ (ఎింయ), భభిమ భౄిండో థి భీఇన్సలేిట్ఫింట్ యలువ (ఆర్ ఐయ).
n) దఽకణథరయవ నౄభా యదరయణింగ యదరయణింగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అిందఽలలని వసఽౄవరలఔు
అగిైాభాదిం, బూఔింిం, వయదలు, లాథర యౘనిఔయఫైన నషిిం; భభిమ థో నడీ వింటయట వలా జభిగై
నయౖినిై ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. నలైగ యనుయ అింతభమ యక్షణనఽ ఔడర దఽకణ నౄభా అిందజైమవచఽచ.
o) మోటలయవ నౄభా ాభాదిం వలా గనీ ఇతయ కయణరల వలా గనీ యహధరనికి జభిగై నయౖినిై, లాథర డరఫేజీని
ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. మజభానఽలు తభ యహనింణో అబన ాభాదిం వలా ఫలదితేలఔు చటి ాకయిం
ఙెయౌాింఙరయౌూన భియౘభనిై ఔడర ఈ నౄభా ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.

కీలఔ థరలు
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

వకిౄఖత ాభాద నౄభా
ఖూ
ర ప్ నులల఼
ఆభోఖ నౄభా
నూనేయ్ ఔవర్
ామాణ నౄభా నులల఼
ఇింటథరయవ నౄభా
దఽకణథరయవ నౄభా
మోటలయవ నౄభా
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నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం IV.
ాభాదిం యదరయణింగ ఆఔల్ఔ, ఎదఽయవ చాడని, అనఽకోని ఉదింణరనిై యవభిసౄ ఽింథి.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం II.
కటభక్ి నఽ డే కైర్ లలింటర్ లల నమిం ఙేమవచఽచ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం III.
కభపభైట్ ఼ాకౄుింట్ టలాయృలర్ నుాన్స అధేథి ఒ యభిిఔ నులల఼. లు యటనలఔు వభిౄసౄ ఽింథి. యటనల ఖభిషి
సింకనలై భినేతి  ఉింటలింథి.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం I.
ధేమ్ు నలభల్
ి అధేథి ఙరలా ాభాథరలఔు సభఖర ఔవభైజీ ఇఙేచ సభఖయ ఔవభైజీ నులల఼లఔు ాణరభాైమింగ
తఔుెవ కయవచణో తీసఽకోఖల నులల఼.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం IV.
దఽకణథరయవ నులల఼ కిింద నౄభాథరయవ అదనింగ „క్త్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిటభీ టింగ్ూ‟ ఔవభైజీని
ఎించఽకోవచఽచ. క్త్ నేా ట్ గాస్క భభిమ రనిటభీ టింగ్ూ, నిమాన్స లలైన్సూ ఔు జభిగై నయౖినికి ఔవభైజీ ఇయౄయవ.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం I.
మోటలయవ నౄభానఽ పలయతథేశ్ నుాింతీమ యయణర సింస వదె తన నేభిట నమోథెై ఉనై ాతి  యహధరనికీ థరని
మజభాని యదిగ ఙేబించఽకోయయౌ.
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఈ థిఖ వయ ఔవర్ కవర
I.
II.
III.
IV.

భయణిం
ఆత్హత
రశ్ుత యృైఔలిం
ఔ ఙేతి ని కోలలవడిం

ాశ్ై 2
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ భాతాఫే
I.
II.
III.
IV.

యథేయౕ ామాణరలరడె
పలయత్లల ామాణింఙేరడె
పలయత్లల భభిమ యథేరలలా ామాణింఙేరడె
పలయత్లల భభిమ ను యవఖ థేరలలా ామాణింఙేరడె

ాశ్ై 3
ఆభోఖ నౄభా యదరయణింగ యటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి
I.
II.
III.
IV.

న఼ా యౘలటలెైజైషన్స చికితూ
నుో స్కి యౘలటలెైజైషన్స చికితూ
డ నేలలభీ చికితూ
నలైయేయ కవర

ాశ్ై 4
ామాణ నౄభా ఔవర్ ఙేలేథి
I.
II.
III.
IV.

ఫలగైజీలల ఆలసిం
అతవసయ యౘలటలెైజైషన్స
ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క
నలైవనీై

ాశ్ై 5
ామాణ నౄభా ఔు సమ్ ఇనాూర్ు యటనలై ఆదరయడెతేింథి
I.
II.
III.
IV.

వమసఽ
యటనలలని భోజుల సింక
యటింఙరయౌూన థేరలు
నలైవనీై
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ాశ్ై 6
ఇింటథరయవ నౄభాలల
I.
II.
III.
IV.

ఫింగయవ భభిమ యృిండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి
దఽకణింలలని వసఽౄవరలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి
ఔుటలింఫ మాజభానింలలని కయా ఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి
నుో సఽి థరుభ ింనన నుభిూల్ూ ఔు ామాణ సభమింలల ఔవభైజీ ఉింటలింథి

ాశ్ై 7
ఇింటథరయవ నౄభా యటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి
I.
II.
III.
IV.

కైవలిం ఇింట నిభ్ణరనిై
కైవలిం ఇింటలలని వసఽౄవరలనఽ
నిభ్ణరనిై భభిమ ఇింటలలని వసఽౄవరలనఽ
నిభ్ణరనికి భభిమ ఇింటలలని వసఽౄవరలఔు కైవలిం నౄభాథరయవ ఇింటా లాని సభమింలల

ాశ్ై 8
దఽకణథరయవ నౄభాలల కిింథి యటలల యేటకి ఔవభైజీ ఉిండదఽ?
I.
II.
III.
IV.

మింణరాల ఫేాక్ డౌన్స ఔు
యౘనిఔయఫైన నషిిం
యనుయ అింతభమిం
ఉథేెశ్ూయుఔింగ నౄభాథరయవ ఙేసఽఔునై నషిిం

ాశ్ై 9
దఽకణథరయవ నౄభాలల థిఖ వ యటలల యదరయణింగ థేనికి ఔవభైజీ ఉిండదఽ?
I.
II.
III.
IV.

యనుయ నుాింఖణింలలని టల్/కౌింటర్ లల ఉనై డఫ ో
ఫలింఔు నఽించి యనుయ నుాింఖణరనికి తయయౌసఽౄనై డఫ ో
యనుయ నుాింఖణింలలని ఫ ఔెసింలల ఉనై డఫ ో
యనుయ నుాింఖణరనికి యనియోఖథరయవలు తయయౌింఙే డఫ ో

ాశ్ై 10
దఽకణ నౄభా యటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి
I.
II.
III.
IV.

ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ
నౄభాథరయవల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ
యనియోఖథరయవల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ
యవణథరతల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం II.
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఆత్హతఔు ఔవభైజీ లాదఽ
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం III.
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ కైవలిం పలయత్ భభిమ యథేరలలా ామాణరనికై
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం IV.
ఆభోఖ నౄభా న఼ా యౘలటలెైజైషన్స చికితూనఽ, నుో స్కి యౘలటలెైజైషన్స చికితూనఽ, డ నేలలభీ కితూనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం IV.
ామాణ నౄభా ఫలగైజీలల ఆలయనిై, అతవసయ యౘలటలెైజైషన్స నఽ భభిమ ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క నఽ ఔవర్
ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం IV.
ామాణ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు అధేథి వమసఽ, యటన భోజుల సింక, యటింఙే థేరల సింకనలై ఆదరయడి
ఉింటలింథి.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం I.
ఇింటథరయవ నౄభాలల ఫింగయవ భభిమ యృిండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం III.
ఇింటథరయవ నౄభా ఇింట నిభ్ణరనిై భభిమ అిందఽలలని వసఽౄవరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం IV.
దఽకణథరయవ నౄభాలల నౄభాథరయవ ఉథేెశ్ూయుఔింగ ఙేసఽఔుధే నయౖినికి ఔవభైజీ ఉిండదఽ.

జయఫ 9
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సభౄైన సభాదరనిం IV.
దఽకణథరయవ నౄభాలల యనియోఖథరయవల థరుభ యనుయ నుాింఖణరనికి వఙేచ డఫ ోఔు యదరయణింగ ఔవభైజీ
ఉిండదఽ
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం I.
దఽకణ నౄభా ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
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అదరమిం 26
యనుయ నౄభా

అదరమ భిచమిం
ఖత అదరమింలల భనిం వఔుౄలు భభిమ ఖిహ యనియోఖథరయవలఔు ఎదఽయబయ సభసలఔు వభిౄింఙే యయధ
యకలెైన నౄభా ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధరైిం. ఇఔెడ యక్షణ అవసయఫైన భభోయఔిం యనియోఖథరయవలు
ఔడర ఉధరైయవ. అయ యయధ యకలెైన వసఽౄవరలు భభిమ లేవల కయఔలానులు నియుళింఙే యణజ లాథర
యనుయ సింస లు లాథర భిశ్భ
ర లు. ఈ అదరమింలల భనిం ఆ వయా ింయయవ ఎదఽభపెధే నషి బమాలనఽ ఔవర్ ఙేలే
నౄభాల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం.

అబసన పయౌణరలు
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా
యనుయ అింతభమాల నౄభా
థో నడ
఼ ీ నౄభా
నఖదఽ నౄభా
యరుస యౘనై నౄభా
ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నౄభా
నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼
ఇింజినీభిింగ్ నౄభా
భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభా
ఫభౄైన్స నౄభా
లమనృయౌటీ నులల఼లు

ఈ అదరమానిై అబలించిన తభుత నైయవ ఈ కిింథియ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ఆలౄ ని సాచిించడిం / అగిై ాభాద నౄభా
యవసధరల నషి (అగిై) నౄభానఽ నియుచిించడిం
థో న఼డీ నౄభా ఔవర్ నఽ యౄను ింథిించడిం
నఖదఽ నౄభానఽ యవభిించడిం
యరుస యౘనై నౄభానఽ నియుచిించడిం
ఫలింఔయా ఇింటనేైటీ నౄభానఽ నియుచిించడిం
నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼
ఇింజినీభిింగ్ భిశ్రభల భథిింర
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభానఽ అననింథిించడిం
ఫభౄైన్స నౄభానఽ యభింయౕఔభిించడిం
లమనృయౌటీ నౄభా భథిింర
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A.

ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా

యణజ భిశ్రభలనఽ సా
 లింగ భౄిండె యకలుగ వభీాఔభిించవచఽచ:



సాక్ష్ భభిమ భధ తయయౘ భిశ్భ
ర లు (ఎస్కఎింఈలు) భభిమ
పలభీ యనుయ భిశ్భ
ర లు

ఙరభితాఔింగ, యదరయణ నౄభా యింఖిం ఈ యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ తీయచడిం థరుభ ఎఔుెవగ అనవిథిే
ఙెింథిింథి.
యదరయణ నౄభా ఉతతే
ౄ లనఽ యణజ భిశ్భ
ర ల నలురలఔు యభి అవసభలఔు సభినుో బయ నౄభానఽ జఞఖరతౄగ
యఔరబింఙరయౌ. అిందఽఫలటలలల ఉనై ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి ఏజౄింటా ఔు సభౄైన అవగహన ఉిండరయౌ. యదరయణ నౄభా
ఉతతే
ౄ ల ఖ భిించి సింక్షిౄింగ ణెలుసఽఔుింథరిం దిండి.
ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా
అగిై ాభాద నౄభా నులల఼ యణజ భిశ్రభలణో నుటల ఆసఽౄల మజభానఽలు, టా సి ఽలల ఆలౄ లాథర ఔనైషన్స
ఔయౌగి ఉనైయయవ, ఆసఽౄలలా ఆసకిౄని ఔయౌగి ఉిండే వఔుౄలు / ఆభిఔ సింస లఔు చఔెగ సభినుో తేింథి.
నిభిెషి ాథేశ్ింలల ఉనై లయ భభిమ చభసఽౄలెైన బవధరలు, నఔెలు భభిమ మింణరాలు, పభీైచర్, టి ింగ్ూ
భభిమ ఇతయ వసఽౄవరలు, నిలులు భభిమ నుాలలస్క లల ఉనై నిలు, సయపభథరయవ / యనియోఖథరయవడి
ఆవయణలల ఉనై నిలుణో నుటల, భయభ్తేల కోసిం ణరణరెయౌఔింగ ఆవయణ నఽించి ణొలగిించిన మింణరాలనఽ
నౄభా ఙేబించవచఽచ. యనుభనిై యదరయణ లతి కి తీసఽఔుభవడరనికి థెఫోతి నై ఆసఽౄలనఽ రనర్ నిభి్ించడిం,
రనయవదే భిించడరనికి ఆభిఔ యమిం ఎింణో అవసయిం. ఇఔెడే అగిై ాభాద నౄభా తన నుతానఽ నుో ఱసౄ ఽింథి.
1. అగిై ాభాద నౄభా యేటని ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి?
అగిై ాభాద నౄభా ఔవర్ ఙేలే కొనిై యకల నషిబమాలనఽ కిింద చాడవచఽచ.
కిింథి ాభాద సభమాలలా యణజ నయౖిలనఽ అగిై ాభాద నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి:
 అగిై ాభాదిం
 నడెఖ నుటల
 యయో ొటిం / అింతయో ొటిం
 థో న఼డీ మతైిం భభిమ థేుషూభితింగ నషిిం ఔలఖజైమడిం
 నషి ాపలవిం
 యభానిం ఔలడిం వలా ఔయౌగై నషిిం
 తేనూనఽ, గయౌయన, చఔరయతిం, టైపూన్స, హభికౄన్స, ట యైడో , ఫ్ా డ్స భభిమ వయదలు
 బూఔింిం
ా జఞయడిం ఔడర
 భ నిగినుో వడిం భభిమ బూనే జఞభినుో వడిం భళ్ై
 నీట టలింఔులు, నలైరలు భభిమ ఉఔయణరలు నేయౌనుో వడిం భభిమ అతి గ కయడిం
 క్షిణ భీక్ష కయఔలానులు
 ఆట ఫేటక్ లాింఔా ర్ూ ఏభటల ఙేలేటరడె య్కైజీలు
 ను దలు కయౌనుో వడిం
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యనుయ నౄభానఽ వకిౄఖత భభిమ భిటైల్ లెైన్సూ నఽించి యేయవ ఙేలే భ కఫైన లక్షణరలు భౄిండెధరైబ.
ఎ) వఔుౄల ఔింటే సింస లు లాథర యనుయ సింస ల నౄభా అవసభలు ఙరలా ఎఔుెవ. థీనికి ాదరన కయణిం
వఔుౄల ఆసఽౄల ఔింటే యణజ సింస ల ఆసఽౄల యలువ ఎింణో ఎఔుెవ. యభికి ఔయౌగై నషిిం సింస
వయౄ భాధరనిై భభిమ థరని బయషతే
ౄ భనఽఖడనఽ థరయవణింగ థెఫోతీలే అవకశ్ిం ఉింథి.
నృ) చటి యఫైన, లాథర ఇతయ అవసభల నినేతౄ ిం యణజ సింస లఔు నౄభా డిభాిండ్స తయచా
అవసయభవరతేింథి. ఉథరహయణఔు నుాింటల
ా భభిమ ఆసఽౄలనఽ ఫలింఔు యవణిం థరుభ ఏభటల
ఙేసఽఔునైరడె యటకి నౄభా ఙేబింఙరలనైథి యవణ షయతేలలా పలఖింగ ఉిండవచఽచ. పలయత్లల
ఙరలా కభపభైట్ సింస లు ఔింనలనీలనఽ నుా లషనల్ గ నడెరతేధరైబ. భభిమ యటలల ఙరలావయఔు
ఫహుళ్ జఞతి  ఔింనలనీలు.
అయ ాించ యబ ాభాణరలనఽ కొనయగిించడిం ఙరలా అవసయిం. యటలల పలఖింగ సభౄైన భిసఽె
నియుహణ దే తేలనఽ భభిమ ఆసఽౄల భియక్షణఔు నౄభాలనఽ నుటింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
నలైన నేభపెనై అనిై ాభాథరలనఽ నులల఼ థరుభ ఔవర్ ఙేయౄ యవ అబణే కొనిై నేనయౘబింరలుధరైబ.
2. ఆ నేనయౘబింరలు ఏనేట?
ఆ నేనయౘబింరలు:
ఎ) ఊళించదగిన ాభాథరల థరుభ ఔయౌగై నయౖిలు

i.
ii.
iii.
iv.

మ దే ిం భభిమ మ దే ిం లాింట చయలు.
అణ ాభాథరలు
అమానీఔయణిం భభిమ భైడియోదరభి్ఔత
కలుషిం భభిమ ఔలుఱతభవడిం వలా ఔయౌగై నయౖిలు

నృ) యదరయణ నౄభాలల ఇతయ నులల఼ల థరుభ ఔవర్ అబయ ాభాథరలు

i. మింణరాలు నుడవడిం,
ii. యనుయింలల అింతభమాలు
అబణే కొనిై ాభాథరలనఽ అదనర న఼ానేమిం ఙెయౌాించడిం థరుభ ఔవర్ ఙేసఽకోవచఽచ. బూఔింనులు,
అగిైాభాదిం, యౖక్ వింటయ ఇిందఽఔు ఉథరహయణ. ఔభౄింటల కోతల వలా యౕతల గిడుింఖ లలా నిలుల క్షీణత, యతిలాల
ణొలగిింర తథితభలఔు అబయ అదనర వమిం, ఆభిెటక్ి, ఔనూయౌిింగ్ ఇింజనీర్ ఼జులు, కభిచచఽచ, అనఽకోని
అగిైాభాదిం, య ింత యహధరలు ఖ దఽెకోవడిం వలా ఔయౌగై నషిిం వింటయ ఔడర ఉథరహయణలు.
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3. అగిై ాభాద నులల఼లల యకలు
అగిై ాభాద నులల఼లనఽ యదరయణింగ 12 ధృలల కలానికి జఞభీ ఙేయౄ యవ. కైవలిం నియయల కోసిం భాతాఫే నౄభా
ఔింనలనీలు థీయఘకయౌఔ నులల఼లనఽ, అింటే 12 ధృలల ఔింటే ఎఔుెవ కలానికి జఞభీ ఙేయౄ బ. కొనిైయయవా సులకయౌఔ
నులల఼లనఽ ఔడర జఞభీ ఙేయౄ యవ. యటకి సుల లేెల్ూ వభిౄయౄ బ.
4. భాభౄెట్ యలువ లాథర భీ ఇన్స లేిట్ యలువ నులల఼లు
నషిిం జభిగై క్షింలల నౄభా ఔింనలనీ యదరయణింగ భాభౄెట్ యలువనఽ (అింటే తయవఖ దల యలువనఽ) ఙెయౌాయౄ డె.
భీఇన్సలేిట్ నులల఼లా ల భాతాిం నుడెైన ఆలౄ ణరలఔు భీనేాస్క ఫింట్ యలువనఽ ఙెయౌాయౄ యవ. సమ్ ఇనాూర్ు ఔడర
యదరయణ అగిైాభాద నులల఼ భాథిభిగ భాభౄెట్ యలువనఽ కఔుిండర భీనేాస్క ఫింట్ యలువనఽ ాతి పయౌింఙరయౌ.
భీఇన్సలేిట్ యలువ నులల఼లనఽ బవధరలు, నుాింటల, మింణరాలు, పభిైచర్, ఔచర్, టింగ్ లు తథితభలఔు
ఙేబయౄయవ. ఈ భీ ఇన్స లేిట్ యలువ నులల఼లనఽ యిక్ ల వింటయట ఔవభైజీకి జఞభీ ఙేమయవ. ఎిందఽఔింటే అయ
భాభౄెట్ యలువ ఆదరభిణరలు.
5. డిఔాభైషన్స నులల఼
గోథరభ లలా ఉింఙే నిలులనఽ ఈ డిఔాభైషన్స నులల఼ల థరుభ ఔవర్ ఙేమవచఽచ. ఇిందఽలల సమ్ ఇనాూర్ు యదిగ
నులల఼ సభమింలల గోథరభ లల నిలు ఙేయౄ యని పలయింఙే అతింత ఎఔుెవ యలువ అబ ఉిండరయౌ. ఈ యలువనలైధే
నుా యజనల్ న఼ానేమానిై ఙరభిె ఙేయౄ యవ. నౄభాథరయవ తన నిలుల యలువనఽ నులల఼ అభలలా ఉనై సభమభింణర
అింగీఔభిించిన కలావధఽలలా యదిగ యృలాడిసౄ ా ఉిండరయౌ. నులల఼ కలావది భ గిలే సభమింలల న఼ానేమింణో
నుటలగ థీనిై సయవెఫలటల ఙేసఽకోవచఽచ.
6. ఫ్ోా టర్ నులల఼లు
భభో తయయౘ నులల఼ ఫ్ోా టర్ నులల఼. ఈ నులల఼లనఽ కై సమ్ ఇనాూర్ు కిింద యేభైుయవ నిభిెషి స లాలలా నిలు ఙేలన
సయవఔులఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ. అబణే యృలాడిించని స లాలలా ఙేలన నిలులఔు భాతాిం ఔవభైజీ ఉిండదఽ. ఇఔ
న఼ానేమిం భైటల ఔడర నౄభాథరయవ నిలులలా ఏ నుాింతింలల అబణే అతింత ఎఔుెవ భైటల వభిౄసౄ ఽింథో అథే
ఉింటింఉథి. థరింణోనుటల 10% లలడిింగ్ ఔడర. సమ్ ఇనాూర్ు యేభైుయవ నుాింణరల భధ ఫ్ోా ట్ అవరతేింథి ఖనఽఔ ఈ
నులల఼లనఽ ఫ్ోా టింగ్ నులల఼లింటలయవ.
న఼ానేమిం భైటింగ్ థిఖ వ అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి:

a) ఆఔునలనీూ తయయౘ. నుభిరరనేఔభా, ఇతయణరాధర.
b) నుభిరరనేఔ కింనలా ఔుూలల ఉనై అనిై ఆసఽౄలఔ అఔెడ తమాయబయ ఉతతేౄల ఆదరయింగ కై భైటలనఽ
వభిౄింజైయౄ యవ.

c) నుభిరరనేఔ కింనలా ఔుూల ఫమట ఉిండే సదఽనుమాలఔు కోె నుాింతింలలని ఆఔునలనీూ సుపలయనిై ఫటి
భైటల ఉింటలింథి.

d) యోి భైజీ నుాింణరలఔు అఔెడ ఉింఙే వసఽౄవరల ణరలఔు ాభాథరల సుపలయనిై ఫటి భైటింగ్ ఉింటలింథి.
e) మాడ్స ఆన్స ఔవయా నఽ జత ఙేలేిందఽఔు అదనర న఼ానేమిం ఉింటలింథి.
f) ఖత కౄాబభ ల చభితా భభిమ నుాింఖణరలలా ఉనై అగిైాభాద నియయణ సదఽనుమాల ఆదరయింగ
న఼ానేమింలల డియౌెింట్ ఔడర ఉింటలింథి.

g) న఼ానేమానిై తగిాించఽకోయలింటే అలా యవా, ఫింద్, ళింసలు, ఉఖరయదల నయౖిల ఔవయా నఽ భభిమ వయద
ఖూ
ర ర భభిమ ాభాథరల ఔవభైజీలనఽ నేనయౘబించఽకోవచఽచ.

భైటింగ్ యదరనిం ఔడర కోె నౄభా ఔింనలనీకి కోెలా భాయవచఽచ.
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నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
యణజ భిసఽెలఔు తీసఽఔుధే అగిైాభాద నులల఼ ________ ణరలఔు ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
I.
II.
III.
IV.

నేలుడె
ఇింనుోా జన్స
నలై భౄిండా
నలైయేయ కదఽ
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B.

యనుయ అింతభమాల నౄభా

ఈ తయయౘ నౄభానఽ యవయన నషిిం లాథర లాబ నషి నౄభా అింటలయవ.
అగిైాభాద నౄభా అధేథి నౄభా ఙేలన బవనిం, నుాింటల, మింణరాలు, ఔచయవా, టింఖ లు, వయౄ ఔ సయవఔుల
వింటయటకి థరభల లాథర ఆలౄ నషిిం ణరలఔు భియౘయిం ఙెయౌాసౄ ఽింథి. ఈ ాభాదిం వలా నౄభాథరయవ యనుయిం
ూభిౄగ గనీ, నుక్షిఔింగ గనీ అింతభమానికి ఖ యవరతేింథి. తథరుభ ఆ అింతభమ కలింలల లు యకలెైన
ఆభిఔ నయౖిలఔు థరభి తీసఽౄింథి.
1. యనుయ అింతభమ నులల఼లల ఔవభైజీ
యవయన నషిిం (ల఼ఎలతిా నులల఼ (యనుయ అింతభమిం (నౄ1) అధేథి సా
 ల లాబింగ నేభపెధే థరని నయౖినికి
ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి. ఇిందఽలల నిఔయ లాబిం భభిమ యిిండిింగ్ ఙరభీెలు, ఇింక ఆభిఔ నయౖిలనఽ తగిాించఽఔుధేిందఽఔు
యనుభనిై యలెైనింత తుయగ తి భిగి యదరయణ లతి కి తీసఽకొఙేచిందఽఔు నౄభాథరయవఔు అబయ కయవచలు ఉింటలబ.
ఇఔ ఔవభైజీ ఉిండే ాభాథరలు, యట నిమభ నిఫింధనలు ూభిౄగ అగిైాభాద నులల఼ భాథిభిగధే ఉింటలబ.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ బూఔింిం వచిచ కయా తమాభీ నుాింట్ ఔు నషిిం జభిగిిందనఽఔుింథరిం. ఆ ఉతతి ౄ నషిిం తమాభీథరయవ
ఆథరమింనలై ాపలవిం చారతేింథి. ఆ నషిింణో నుటల ఇతయణరా అదనర కయవచలు ఈ ాభాదిం వలా
తలెతౄ ేణరబ.
ఈ నులల఼ని కైవలిం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోయయౌ.
ఎిందఽఔింటే ఈ నులల఼ కిింద కౄాబభ లనఽ కైవలిం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼ణో
ఔయౌన భాతాఫే అింగీఔభియౄ యవ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2
యనుయ అింతభమ నులల఼ని కైవలిం ____________ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోవచఽచ.
I.
II.
III.
IV.

ాభాణ అగిైాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼
ాభాణ అగిైాభాద ఫభౄైన్స నులల఼
ాభాణ భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼
ాభాణ ఇింజనీభిింగ్ భభిమ ఫభౄైన్స నులల఼
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C.

థో నడీ నౄభా

నూఔిభీలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, గోథరభ లు, యేర్ హౌజుల వింట యనుయ నుాింఖణరలలా సయవఔులు,
పభిైచర్, ఔచయవా, భభిమ లాక్ ఙేలన ఫ ఔెసింలల ఉిండే నఖదఽ వింట థ ింగియౌించఖల యటకి ఔయౌగై నయౖినికి
ఉథేెయించినథి. ఔవభైజీ అవకశ్ిం కైవలిం థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిింగ్ ఔు భాతాఫే భినేతిం. ఈ ఆసెభనిై థీనికి
సింఫిందిించిన థ ింఖతనిం, లాభౄూనీ, భఫభీ, డెకబటీ వింట ఇతయ ాభాథరల నఽించి యడిగ చాడరయౌ. ఈ
నియుచనిం భిదిలల యటకి ఔవభైజీ ఉిండదఽ.
1. థో నడీ నౄభాలల ఔవర్ ఙేలే భిసఽెలు

a) నుాింఖణింలలకి ఫలవింతర, ళింయత్ఔ ఙపయఫలటల వలా జభిగై ఆలౄ నషిిం, లాథర నషిిం.
b) నౄభ ఆథరయవ ఆలౄ కి, లాథర నుాింఖణరలఔు థో నడీ థ ింఖల వలా ఔయౌగై నషిిం. నౄభా ఙేలన ఆలౄ నౄభాథరయవ

నుాింఖణిం నఽించి థో నడీకి ఖ భౄైణే భాతాఫే ఔవభైజీ ఉింటలింథి. ఇతయ నుాింతిం నఽించి థో నడీకి ఖ భౄైణే
ఉిండదఽ.

2. కష్ ఔవర్
థో నడీ నౄభాలల భ క పలఖిం కష్ ఔవర్. నఖదఽనఽ కైవలిం థో నడీకి యలు కని సఽయక్షితఫైన ఫ ఔెసింలల థరచి
ఉించినరడె భాతాఫే అథి వభిౄసౄ ఽింథి. నలైగ అథి అింగీఔభిించిన తమాభీ, డిజౄైన్స లణో ఔడి ఉిండరయౌ. కష్
ఔవర్నఽ జఞభీ ఙేలేిందఽఔు వభిౄింఙే యభాన నిఫింధనలనఽ థిఖ వ ఇవుడిం జభిగిింథి:

a) ఫ ఔెసిం నఽించి నఖదఽనఽ థరనిై ణెయవడరనికి ఉయోగిింఙే కీ థరుభ ణెయవడిం. ఆ కీ ని
ళింయత్ఔింగ, లాథర ళింసఔు థిఖ ణరభధే ఫథిభిింర థరుభ ఙేజికిెించఽకోయయౌ. థీనిై యదరయణింగ
‘కీ కాజు’గ నలుయౄయవ.

b) ఫ ఔెసింలల థరచి ఉించిన నఖదఽ ణరలఔు ూభిౄ యవభలనఽ జఞనృణర ఙేల ఉింఙరయౌ. నౄభా ఔింనలనీ
ఫలధత అలా భికయవులలా చానించిన నఖదఽ నణరౄనికి భాతాఫే భినేతిం.

c) కొనిైయయవా ఎఔుెవ భిభాణింలల ఉిండే తఔుెవ యలుయృైన నిలులు (తి ౄ ఫేళ్ా ై, తి ిండి గిింజలు, చకౄెయ

వింట) యట యషమింలల కై సభమింలల నతౄ ిం నిలునఽ భిమోట్ గ భిఖణయౄయవ. థరని నఽించి థో నడీ
ఙేమఖయౌగిన ఖభిషి సయవఔు యలువనఽ సింపలయత ఖభిషి నషిింగ పలయయౄయవ. ఆ నతౄ ింనలైధే న఼ానేమానిై
వసాలు ఙేయౄ యవ. కఔనుో ణే భిసఽె ఫలభి నఽించి నతౄ ిం నిలుఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄయవ. ఎిందఽఔింటే భౄిండో
థో నడీ తక్షణిం జయఖఔనుో వచచని పలయయౄయవ. లాథర అలా జయఖఔుిండర నౄభాథరయవ అదనర బదాణర
చయలు తీసఽఔుింటలడని పలయయౄయవ.
3. నేనయౘబింరలు

ఉథో ఖ లు, ఔుటలింఫ సబ లు, లాథర నుాింఖణింలల చటి ఫదే ింగ ఉిండఖల ఇతయ వఔుౄలు ఙేలే థ ింఖతనిం ఫలభి
నఽించి ఈ నులల఼ ఔవభైజీ ఔయౌించదఽ. అింణేగఔ లాభౄూనీ, యదరయణ థ ింఖతధరలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేమదఽ.
అగిైాభాద, లాథర నేా ట్ గాస్క నులల఼ థరుభ ఔవభైజీ ఉిండే నయౖిలనఽ ఔడర నేనయౘబయౄయవ.
4. ను డిగిింరలు
ఈ నులల఼ని అలా యవా, ఫింద్ లు ఉఖరయద ాభాథరలఔు ఔడర అదనర న఼ానేమానిై వసాలు ఙేల వభిౄింజైయౄ యవ.
5. న఼ానేమిం
థో నడీ నులల఼కి న఼ానేమిం భైటా ల నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభాథరయవ నఽించి ధృైతి ఔ ాభాదిం, నిభ్ణిం భభిమ
నుాింఖణ నుాింతిం, తీసఽఔునై బదాణర చయలు (ఉథరహయణఔు యచ్ భన్స, థ ింఖల అలాయిం), ఖత కౄాబభ ల చభితా
వింటయటనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
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ళెచఽచ యలువలణో ఔడిన ఉదింణరలలా ానుో జల్ నూయింలల ఇచిచన యవభలఔు అదనింగ అింగీకభనికి భ ిందఽ
నౄభా ఔింనలనీ తనిఖీ ఔడర ఙేసౄ ఽింథి.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3
థో నడీ నులల఼లల న఼ానేమిం ______________నలై ఆదరయడెతేింథి.
I.
II.
III.
IV.

నౄభాథరయవ నులల఼ సుపలవిం
నౄభాథరయవ ణరలఔు ధృైతి ఔ ాభాదిం
నిభ్ణిం భభిమ నుాింఖణర నుాింతిం
నలైవనీై
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D.

నఖదఽ నౄభా

నఖదఽ యౘిండిా ింగ్ అధేథి ఏ యనుయింలల అబధర అయపలజిం. ఫలింఔులు, నుభిరరనేఔ యనుయ సింస లనఽ నఖదఽ
నషిిం ఫలభి నఽించి కనుడేిందఽఔు ఉథేెయించిన నులల఼ ఇథి. నఖదఽఔు నుాింఖణింణో నుటల ఫమట ఔడర ాభాదఫే
ను ించి ఉింటలింథి. థరనిై యత్డరా ఙేసౄ ఽనైరడె, జభ ఙేసౄ ఽనైరడె, లాథర ఙెయౌాింరలు ఙేసౄ ఽనైరడె,
లేఔభిసౄ ఽనైరడె చటి యయవదే ింగ థ ింగియౌింఙే ాభాదభ ింటలింథి.
1. నఖదఽ నౄభా ఔవభైజీ
నఖదఽ, ఙెఔుెలు/నుో సి ల్ ఆయు యా వ/నుో సి ల్ యిింరల యషమింలల జభిగై నయౖినికి ఔవభైజీ ఔయౌింఙేిందఽఔు నఖదఽ నౄభా
నులల఼ని యౄను ింథిింఙరయవ. ఈ నులల఼ యదరయణింగ భౄిండె యపలగలుగ ఔవభైజీ అింథిసౄ ఽింథి.
a) యయణర లలక్షన్స
నఖదఽనఽ నౄభాథరయవ, లాథర ఆఫ అనఽభతి ించిన ఉథో ఖ లు ఫమట తీసఽకౄళ్ౄ ైనైరడె థ ింఖతనిం,
థో నడీ, లాథర అలాింట యటవలా జభిగై నయౖినిై ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
యయణర యపలఖిం భౄిండె నణరౄలనఽ నిభిెషిింగ నేభపెింటలింథి:
i.

ఏ నయౖినికౄైధర నౄభాథరయవ ఫలధత భినేతి : నషిిం జభిగై సిందయౌింలల నౄభా ఔింనలనీ ఙెయౌాింఙే ఖభిషి
నతౄ నేథి.

ii.

నులల఼ కలావదిలల యయణర ఙేలే ఉజఞెబింర నతౄ ిం: న఼ానేమానిై లెఔెఖటేి ిందఽఔు వభిౄింజైలే
న఼ానేమిం భైటలఔు ఇథి నుాతి నిధిం వళసఽౄింథి.

నులల఼లనఽ అగిైాభాద నౄభా తయయౘలల డిఔాభైషన్స నుాతి థిఔన ఔడర అిందజైయౄ యవ. తథరుభ యయణరలల
ఉిండఖలదని పలయింఙే నతౄ ింనలై నుా యజనల్ గ న఼ానేమానిై నౄభా ఔింనలనీ వసాలు ఙేసౄ ఽింథి. నులల఼
భ గిలే సభమింలల అటథరక జభిగిన యసౄ వ యయణర ఆదరయింగ ఆ నణరౄనిై సయవెఫలటల
ఙేసఽఔుింటలయవ. ఆ యయణర నణరౄనిై నౄభాథరయవ ాఔటయౄడె. ఇఔ న఼ానేమిం భైటల నఖదఽనఽ కై వకిౄ
తీసఽకౄళ్ౄ ైధరైడర, తీసఽకౄమా ల భినేతి , భభిమ తీసఽకౄయాన దే తి , దాయిం, థరభి, ఇతయ బదాణర అింరల
వింటయటనలై ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి.
b) నుాింఖణరల యపలఖిం
నుాింఖణ/ణరళ్ిం యేలన ఫ ఔెసిం నఽించి థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిింగ్ వింటయట వలా జభిగిన నయౖినికి ఈ యపలఖిం
ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి. ఇతయ ఼చయా నీై ఎఖ వ అబసన పయౌతిం 3లల భనిం చభిచించిన థో నడీ నౄభా (యనుయ
నుాింఖణరల) భాథిభిగధే ఉింటలబ.
2. ను డిగిింరలు
అదనర న఼ానేమిం ఙెయౌాించిన నైదట నులల఼ని ఈ థిఖ వ యటని ఔవర్ ఙేలేిందఽఔు ఔడర ను డిగిించవచఽచ:

a) నఖదఽ తీసఽకౄళ్ౄ ైనై వఔుౄలలాని నిజఞబతీ లానే
b) గపడవలు, ఫింద్, ఉఖరయద భిసఽెలు
c) ింనణీ భిసఽె. ఉథో ఖ లఔు యేతధరలు ింనణీ ఙేలే సిందయౌింగ ఉిండే భిసఽె

3. భ కఫైన నేనయౘబింరలు
యటలల ఈ థిఖ వయ ఉింటలబ:

a) ను యనుటలా, లాథర యస్యణల వలా తలెణేౄ యౖభైిజీ
b) అదీఔిత వఔుౄలు కఔుిండర ఇతయవలనఽ ననే్ అగిించిన నఖదఽ నుో వడిం. భభిమ
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c) గపడవలు, ఫింద్, ఉఖరయదిం: అదనర న఼ానేమిం ఙెయౌాించడిం థరుభ థీనికి ను డిగిింర యౄింలల ఔవభైజీ
ఇయౄయవ.

4. న఼ానేమిం
నౄభాథరయవ, అించధర యేలన నతౄ ిం నఖదఽ, ఏ సభమింలల అబధర ఔింనలనీ ణరలఔు ఫలధత, యయణర తయయౘ,
ఇనేడి ఉనై దాయిం, తీసఽఔునై బదాణర చయల వింటయట ఆదరయింగ న఼ానేమానిై లెకిెయౄయవ. ఏడరథి ను వరధర
తీసఽకౄమా ల యసౄ వ నఖదఽనఽ ఫటి , నులల఼ భ గిలేిందఽఔు 30 భోజులలాల నౄభాథరయవ అిందజైలన డిఔాభైషన్స
ఆదరయింగ న఼ానేమింనఽ సయవెఫలటల ఙేయౄ యవ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4
నఖదఽ నౄభా నులల఼ కిింద ఈ థిఖ వ యటలల థేనికి ఔవభైజీ ఉింటలింథి?
I.
II.
III.
IV.

ను యనుటల
ా , లాథర యస్యణల వలా తలెణేౄ యౖభైిజీ
థో నడీ వలా నుాింఖణిం నఽించి జభిగై నఖదఽ నషిిం
అదీఔిత వఔుౄలు కఔుిండర ఇతయవలనఽ ననే్ అగిించిన నఖదఽ నుో వడిం
గపడవలు, ఫింద్, ఉఖరయదిం
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E. యరుస యౘనై నౄభా
ఉథో ఖ లు ఙేలే మోసిం, యభి నిజఞబతీ లానే వింట యృైట్ కలర్ ధేభల వలా ఔింనలనీలు ఆభిఔింగ ఫలగ
నషినుో ణరబ. అిందఽకై నూో యె భీ, నఖదఽ అహయణ, లాభౄూనీ, దఽభిునియోఖిం, డీనూల్ి వింట యౄనులలా ఉథో ఖ లు ఙేలే
మోసిం, యభి నిజఞబతీ లానే వింట యటవలా మజభానికి జభిగై నయౖినికి భియౘభనిై యరుస యౘనై నౄభా
అిందజైసౄ ఽింథి.
1. యరుస యౘనై నౄభా కిింద ఔవభైజీ
ధేయవగ నఖదఽ సింఫిందితఫైన నయౖిలఔు భాతాఫే ఔవభైజీ ఉింటలింథి త యవయన నయౖిలనఽ ఇిందఽలల
ఔలయవ.

a) నషిిం డఫ ో, లలఔభిటీలు, సయవఔుల యౄింలల ఉిండరయౌ
b) మోసూభిత చయ నిభైెయించిన ఫలధతల నియుహణ సిందయౌింగ జభిగి ఉిండరయౌ;
c) ఆ నయౖినిై నులల఼ భ గిలన 12 ధృలలలార ఖ భిౄించి ఉిండరయౌ, లాథర ఉథో గి భయణిం, భజీధరభా,
ణొలగిింర సభమింలల (ఏథి భ ిందఽగ అబణే అథి) ఖ భిౄించి ఉిండరయౌ.

d) నిజఞబతీ లాని ఉథో గిని ఖనఽఔ తి భిగి యధఽలలాకి తీసఽఔుింటే థరనికి సింఫిందిించి ఎలాింట ఔవభైజీ
ఇవుఫడదఽ.

2. యరుస యౘనై నౄభా యకలు
యరుస యౘనై నులల఼లా ల లు యకలుధరైబ. యటని థిఖ వ చభిచించడిం జభిగిింథి:

a) వకిౄఖత నులల఼
ఈ తయయౘ నులల఼ని కైవలిం వకిౄకి భాతాఫే గభౄింటీ ఇచిచన సిందయౌింలల యడణరయవ. ఉథో గి నేయవ, హద థర,
భభిమ గభౄింటీ నణరౄలనఽ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి.

b) ఉభ్డి నులల఼
గభౄింటీ వభిౄింఙే ఉథో ఖ ల నేయాణో ఔడిన ఱలడాల్ ఈ నులల఼లల ఉింటలింథి. థరింణోనుటల ాతి  ఉథో గి
యధఽలనా భభిమ వకిౄఖత సమ్ ఇనాూర్ు లనా నేభపెింటలయవ.

c) ఫ్ోా టింగ్ నులల఼, లాథర ఫ్ోా టర్
ఈ నులల఼లల వఔుౄల నేయా వ భభిమ యధఽలనఽ ఱలడాల్ లల ఙేభచయౌూ ఉింటలింథి. కఔనుో ణే వకిౄఖత గభౄింటీ
నణరౄలఔు ఫదఽలుగ నిభిెషి గభౄింటీ నణరౄనిై నతౄ ిం ఖూ
ర రనలై „ఫ్ోా టడ్స‟ ఙేయౄ యవ. ఎవభౄైధర ఔ ఉథో గి
యషమింలల ఙేలే కౄాబభ నఽ ఫ్ోా టడ్స గభౄింటీ నఽించి నేనయౘబయౄయవ (యసౄ వ నణరౄనిై అదనర
న఼ానేమిం ఙెయౌాింర థరుభ భీ ఇన్స లేిట్ ఙేసఽకోని క్షింలల).

d) ను జిషనా నులల఼
ఇథి ఉభ్డి నులల఼ భాథిభిగధే ఉింటలింథి. ణేడర ఏనేటింటే నేయానఽ యడటలనికి ఫదఽలుగ ఱలడాల్ లల
ఉథో ఖ ల „ను జిషనా ‟నఽ యడణరయవ. నిభిెషి నణరౄనికి యటని గభౄింటీ ఙేయౄ యవ.

e) ఫలాింకౄట్ నులల఼
ఈ నులల఼ నేయా వ, ను జిషనా నఽ చాఔుిండర నతౄ ిం ఉథో ఖ లిందభినీ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. ఉథో గి యషమింలల నౄభా
ఔింనలనీలు ఎలాింట యఙరయణల ఙేమవర ఔడర. ఇలాింట నులల఼లు ఙరలాభింథి ఉథో ఖ లుిండి, యభిని
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ఖ భిించి మజభాధే ఫలగ యఙరయణ ఙేల ఉిండే ఔింనలనీలఔు ఫలగ నరణరబ. అబణే మజభాని వదె ఉిండే
భిపభౄనఽూలనఽ భాతాిం కౄాబిం సభమింలల నౄభా ఔింనలనీకి యదిగ అిందజైమాయౌూ ఉింటలింథి. ఈ నులల఼ని
కైవలిం నేయవ ాకాతేలునై నలదె ఔింనలనీలఔు భాతాఫే జఞభీ ఙేయౄ యవ.
3. న఼ానేమిం
న఼ానేమిం భైటల యనుయ తయయౘ, ఉథో గి హద థర, తనిఖీల వవస భభిమ యయేక్షణలనలై ఆదరయడెతేింథి.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5
యరుస యౘనై నౄభా ________________ఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి.
I.
II.
III.
IV.

ఉథో ఖ ల యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా నషినుో బయ మజభానఽలఔు
మజభానఽల యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా నషినుో బయ ఉథో ఖ లఔు
థర్ు నుభీి యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా నషినుో బయ మజభానఽలఔు, ఉథో ఖ లఔు
ఔింనలనీ మాజభానిం యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా ఆభిఔింగ నషినుో బయ యటలథరయవలఔు
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F.

ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నౄభా

ఈ సభఖర ఔవభైజీ ఫలింఔులు, ఎన్స నౄఎఫ్ ల఼లు, డఫ ోణో ఔడిన కయఔలానులు నియుభిౄింఙే ఇతయ సింస ల కోసిం
యౄను ింథిింఙరయవ. డఫ ో భభిమ లలఔభిటీల యషమింలల ఇనేడి ఉిండే ాణేఔ భిసఽెలనఽ దిఱిలల ఉించఽఔుని
థీనిై తమాయవ ఙేరయవ.
1. ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నౄభా కిింద ఔవభైజీ
ఫలింఔుల అవసభలఔు అనఽఖ ణింగ ఈ నులల఼లల లు తయయౘలుధరైబ.

a) నుాింఖణిం లలల అగిైాభాదిం, థో నడీ, అలా యవా, ఫింద్ వింటయట వలా నషినుో బన, లాథర నుడెైన
నఖదఽ లలఔభిటీలు

b) ఉథో ఖ ల నియా క్షింణో నుటల ఏ కయణింణో అబధర ఆలౄ ని నుాింఖణిం ఫమట అదీఔిత వఔుౄలు
తీసఽకౄళ్ౄ ైనై సిందయౌింలల జభిగై నషిిం

c) డరాఫ్రిలు, క్ూడ్స డినుజిట్ యల఼దఽలు, ఙెఔుెల నూో యె భీ, లాథర ఆలి భైషన్స వింటయ
d) డఫ ో/లలఔభిటీలు లాథర తనకా నలటి న వసఽౄవరల యషమింలల ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లానే
e) భిజిసి ర్ు నుయూల్ సభీుసఽల డియచర్ లు
f) అనలైజయా నిజఞబతీ లానే
g) ‗జనణర ఏజౄింటలా‟ „ఙోటీ ఫచత్ యోజధర ఏజౄింటలా‟ వింట ఫలింఔు ఏజౄింటా ఙేతి లల ఉిండగ నషినుో బన
య భ ్.

ఈ ఔవభైజీని డిసెవభీ నుాతి థిఔన జఞభీ ఙేమడిం జయవఖ తేింథి. అింటే జభిగిన నయౖినిై ఖ భిౄించిన న఼భిమడ్స నఽ
ఫటి ఈ నులల఼ ప్ యతి సింథిసౄ ఽింథి. అింణే త అథి జభిగినరడే అని కదఽ. కనీ యసౄ వ నషిిం జభిగిన
సభమింలల భాతాిం ఈ నౄభా ఔవభైజీ ఉిండి ఉిండరయౌ.
యింాథరబఔింగ చాలేౄ , జభిగిన నయౖినిై ఔనినలటిడరనికి 2 ఏళ్ా భ ిందఽ జభిగిన నయౖిలనఽ భాతాఫే తి భిగి
ఙెయౌాయౄ యవ. అథి ఔడర అలా నషిిం జభిగిన ణేథీ ఔటే భ ిందఽ నఽించీ నులల఼ కొనయఖ త ఉిండి ఉిండరయౌ.
2. భ కఫైన నేనయౘబింరలు
యటలల ఈ థిఖ వయ ఉింటలబ:

a) వయౄ ఔ నయౖిలు
b) నియా క్షిం (యఫ్టి యేర్ ధేభలు భభిమ పలఖయుభ లు/డెైభౄఔియా నిజఞబతీ లానే)
3. సమ్ ఇనాూర్ు
సమ్ ఇనాూర్ు నఽ ఫలింక్ నిభేభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇథి యదరయణింగ ణొయౌ 5 లలక్షనా నలై ఫ్ోా ట్ అవరత ఉింటలింథి.
ఈ సమ్ ఇనాూర్ు నఽ „ఫేలక్ సమ్ ఇనాూర్ు ‟ అింటలయవ. ఇథి ఙరలదనఽఔుింటే అదనర సమ్ ఇనాూర్ు నఽ ఔడర
లలక్షన్స (1) భభిమ (2) కోసిం కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ. సమ్ ఇనాూర్ు నలై ఔ తనిసభి భభిమ ఆట ఫేటక్
భీఇన్సలేిట్ఫింట్ నఽ ఔడర అదనర న఼ానేమిం ఙెయౌాించిన నైదట ఈ నులల఼ అనఽభతి సఽౄింథి.
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4. భైటింగ్
న఼ానేమిం లెకిెింర ఈ థిఖ వ అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి:
a)
b)
c)
d)

ఫేలక్ సమ్ ఇనాూర్ు
అదనర సమ్ ఇనాూర్ు
లఫోింథి సింక
రకల సింక

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6
ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నులల఼ యషమింలల కిింథియటలల యేటకి ఔవభైజీ ఇవువచఽచ?
I.
II.
III.
IV.

నుాింఖణిం లలల అగిైాభాదిం వలా నషినుో బన, లాథర నుడెైన నఖదఽ లలఔభిటీలు
ఙెఔుెల నూో యె భీ, లాథర ఆలి భైషన్స వింటయ
డఫ ో యషమింలల ఉథో ఖ ల నిజఞబతీ లానే
నలైవనీై
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నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼

G.

ఇటీవయౌ కలింలల ాించ వయౄ ఔింలల ఆబయణరల యషమింలల, భ కింగ వజఞాల యషమింలల పలయత్ ధరమఔునిగ
ఎథిగిింథి. థిఖ భతి  ఙేసఽఔునై భ డి వజఞాలనఽ కోల, ఫయవఖ నలటి ఎఖ భతి  ఙేయౄ యవ. ఈ నులల఼ జూమలర్
ణరలఔు భిసఽెలనిైింటనీ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. ఎిందఽఔింటే అతని యనుయిం ళెచఽచ యలువ, తఔుెవ భిభాణింలల
ా , భిసి ఽ యచీల వింటయటణో ఔడెఔుని
ఉిండే ఆబయణరలు, ఫింగయవ, యృిండి వసఽౄవరలు, వజఞాలు, యలుయృైన భళ్ై
ఉింటలింథి. ఈ యలుయృైన వసఽౄవరలనఽ పలభీ భిభాణింలల నిలు ఙేమడిం, భభిమ యటని లు నుాింఖణరల భధ
తయయౌించడిం వింటయ ఔడర అవసయిం.
1. నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼ ఔవభైజీ
నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼ ఇలాింట భిసఽెలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. థీనిై ధరలుఖ యపలగలుగ వభీాఔభిింఙరయవ.
1వ యపలఖిం కిింద ఔవభైజీ తనిసభి. నేఖణర యపలగలనఽ నౄభాథరయవ తన ఇషిిం ఫేయఔు ఎించఽకోవచఽచ. ఇథి
ఔ నుకైజీ నులల఼.

a) యపలఖిం I: ఇథి నౄభాథరయవ నుాింఖణింలల అగిైాభాదిం, నేలుడె, నడెఖ నుటల, థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిింగ్,
హద లు ప్, తెఫ్టి, భఫభీ, అలా యవా, ఫింద్, ళింయత్ఔ నషిిం, భభిమ ఉఖరయదిం వింటయట వలా జభిగై
నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.

b) యపలఖిం II: నౄభా ఙేలన ఆలౄ నౄభాథరయవణో నుటల నిభిెషిఫైన ఇతయ వఔుౄల అదీనింలల ఉనైరడె
జభిగై నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.

c) యపలఖిం III: ఇలాింట ఆలౄ భిజిసి ర్ు నుయూల్ నుో సఽిలల, యమ భాభాన యయణరలల ఉిండగ జభిగై
నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.

d) యపలఖిం IV: వయౄ ఔిం భభిమ నుాింఖణింలలని కభలమ పభిైచర్ భభిమ టింగ్ లఔు యపలఖిం Iలల
నేభపెనై భిసఽెలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి.

ాతి  యపలగనీై న఼ానేమిం లెకిెింర కోసిం యడిగ భైటింగ్ ఙే యౄయవ.
2. భ కఫైన నేనయౘబింరలు:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ఉథో ఖ లు, ఏజౄింటల
ా , ఔటి యవా, గోల్ు ల్త్ ల నిజఞబతీ లానే
ాజఞ సిందయశన సిందయౌింగ ఉించిన ఆలౄ
యేసఽఔునైరడె/వకిౄఖత అవసభలఔు తీసఽకౄళ్ౄ ైనైరడె నుో ణే
యనుయ యేళ్ల తభుత సఽయక్షితింగ నలటిని ఆలౄ
భతి ా ూట డిస్క నేా యిండో లలా నలటి న ఆలౄ
ఉథో ఖ ల భభిమ నౄభాథరయవ ఔుటలింఫ సబ ల నిజఞబతీ లానేకి ఔవభైజీ ఉిండదఽ. యరుస యౘనై
ఔవర్ నఽ ూభిౄ యక్షణ కోసిం నౄభాథరయవ ఔడర తీసఽకోయయౌ.

3. న఼ానేమిం
భిసఽెలనఽ ాతి  కైసఽ లలనా ఫభిట్ ఆదరయింగ భైటింగ్ ఙేయౄ యవ. ాతి  లలక్షన్స ఔ ననైింగ న఼ానేమింనఽ
ా జివ్ యిరింగ్ యౄభ , భభిమ ఇతయణరా
వభిౄింజైయౄ యవ. యడిగ యచ్ భన్స, ల఼ల఼ టీయ/అలాయిం వవస , ఎక్ూ ఔ
బదాణర వవస లఔు డియౌెింటల
ా ింటలబ.
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నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 7
నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼ కిింద నౄభా ఙేలన ఆలౄ కి భిజిసి ర్ు నుయూల్ థరుభ ామాణింలల ఉిండగ నషిిం
జభిగిణే థరనిై ____________కిింద ఔవర్ ఙేయౄ యవ.
I.
II.
III.
IV.

లలక్షన్స I
లలక్షన్స II
లలక్షన్స III
లలక్షన్స IV
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H.

ఇింజనీభిింగ్ నౄభా

ఇింజనీభిింగ్ నౄభా అధేథి యదరయణ నౄభా రక. అగిైాభాద నౄభా విథిేణో నుటలగ ఇథి ఔడర ఎథిగిింథి. థీని
భూలాలనఽ నుభిరరనేకీఔయణ విథిేలల చాడ చ్ఉ. థరనివలాా నుాింటల భభిమ మింణరాల కోసిం ాణేఔ నౄభా
ఆవశ్ఔత ఏయడిింథి. ఆల్ భిస్కె్ ఔవర్ కధృూరినఽ ఔడర ఇింజనీభిింగ్ నుాజౄఔిుల యషమింలల అనవిథిే ఙేమడిం
జభిగిింథి. ాణేఔింగ నేనయౘబించినయ త నేఖణర అనిై యకల నయౖిలఔ ఔవభైజీ ఉింటలిందనైభాట.
నిభ్ణిం నఽించి భీక్షల థరక నుాింటల కయఔలానులు నుాయింనింఙే థరక లు యబలలా ఉనై ఉతతే
ౄ లఔు
ె
ఔవభైజీ ఉింటలింథి. ఈ నౄభాఔు యనియోఖథరయవలు నలద, చినై నుభిరరనేఔ యపలగల యయవింటలయవ. యదఽత్
భిఔభలునై మూనిటా ణో నుటల నలదె నుాజౄఔిులు ఙేటేి కింటలాఔియా వ ఔడర ఇిందఽలలకి వయౄయవ.
ఇింజనీభిింగ్ నౄభా నులల఼ల యకలు
ఈ తయయౘ నౄభా కిింథికి వఙేచ నలదె నులల఼లనఽ భననేరడె సా
 లింగ చాథరెిం.
1. కింటలాఔియా ఆల్ భిస్కె్ (ల఼ఏఆర్) నులల఼
చినై బవధరలు నదలుఔుని నలదె డరభ లు, బవధరలు, నృాడె ల
ి ు, య యింగల వింటయటని నిభి్ింఙే కింటలాఔియా వ
భభిమ లయల్ ఇింజనీభిింగ్ నుాజౄఔిులలా ఉనై యభి ాయోజధరలనఽ భియక్షిింఙేిందఽఔు ఈ నులల఼ యౄను ింథిింథి.
ఇథి ఆల్ భిస్కె ఔవర్ ఇసఽౄింథి.తథరుభ నౄభాథరయవ ఆలౄ కి నిభ్ణ నుాింఖణింలల జభిగై ఎదఽయవ చాడని, ఆఔల్ఔ
నయౖిలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి. థర్ు నుభీి ఫలధత భభిమ ఇతభలఔు ఔడర వభిౄింఙేలా థీనిై యసౄ భిించఽకోవచఽచ.
యదిింఙే న఼ానేమిం నుాజౄఔిు సుపలవిం, వమిం, కలావది, పౌగోయఔ నుాింతిం, భభిమ టలిింగ్ న఼భిమడ్స లనలై
ఆదరయడి ఉింటలింథి.
2. కింటలాఔియా నుాింట్ భభిమ ఫఱ఼నభీ (ల఼న఼ఎిం) నులల఼
నిభ్ణ యనుయింలల ఉనై కింటలాఔియాఔు నరతేింథి. కైన
ర ా ఽ, ఎక్ూ ఔయేటయా వింట యటనిైింటకీ ఎదఽయవ చాడని,
ఆఔల్ఔ నయౖిల ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి. అయ ఈ థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ:

a) థో నడీ, థ ింఖతనిం, ఆర్ ఎస్క ఎిండీటీ
b) అగిైాభాదిం, నడెఖ నుటల, ఫమట నేలుడె, బూఔింిం, ఇతయ నుాఔితి ఔ యతేౄలు
c) భానవ నియా క్షమమిం, జఞయవడె, డటిం, ఔుఔలడిం, ఖ దఽెకోవడిం వింటయట వలా ని నుాింతిం
వదె జభిగై ాభాద డరఫేజీ

న఼ానేమిం అధేథి నుాింఖణింలల యడే భిఔభల తీయవనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
భిఔభలు నిలల ఉధరై, యరరింతి లల ఉధరై, యబాభిఙేిందఽఔు, లాథర ఆ తభుత తి భిగి నృగిింఙేిందఽఔు ని
ఙేసౄ ఽధరై ఔవభైజీ ని ఙేసౄ ఽింథి. అయ కింటలాఔిర్ య ింత నుాింఖణరలలా ఉనైరడె ఔడర ఔవభైజీ వభిౄసౄ ఽింథి.
3. ఎభౄక్షన్స ఆల్ భిస్కె్ (ఈఏఆర్) నులల఼
థీనిై యోి భైజీ ఔమ్ ఎభౄక్షన్స (ఎస్క ల఼ఈ) నులల఼ అింటలయవ. నిభ్ణింలల ఉిండి, ఆ సభమింలల లు ఫమట భిసఽెల
ఫలభిన డఖల నుాజౄఔిులఔు ఇథి నానిూల్ ఔు లాథర కింటలాఔియాఔు నరతేింథి. ఇథో సభఖర నౄభా నులల఼. యభగిర
లలైట్ వదె థిగిన దఖా భి నఽించి నదలుఔుని అనిై యకలెైన యటకీ నుాజౄఔిు కలావది ను డవరధర వభిౄసౄ ఽింథి.
నుాజౄఔిునఽ భీక్షిించి, యనించి, ని ఙేమడిం నదలు నలటి ించి, అగిింఙే థరక అనైభాట.
వసాలు ఙేలే న఼ానేమిం నుాజౄఔిు సుపలవిం, కయవచ, కలావది, పౌగోయఔ నుాింతిం, టలిింగ్ న఼భిమడ్స లనలై ఆదరయడి
ఉింటలింథి.
అవసయఫైణే ఫభౄైన్స ఔవర్ నఽ ఔడర ఎయక్షన్స నులల఼ణో నుటల జఞభీ ఙేయౄ యవ. ామాణిం నఽించి భిఔభలు,
యభగిరని నిభ్ణ స లానికి ఙేభైచథరక ఇథి వభిౄసౄ ఽింథి.
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4. మాింతి ాఔ యృైపల నులల఼ (ఎింనౄ)
ఇథి మింణరాలణో ని ఙేలే ాతి  భిశ్భ
ర ఔ నరతేింథి. ఎిందఽఔింటే మింణరాల యృైపలిం వలా నుాింటల
భూలయేతఔు ఖ యబయ తీవా భిణరభాలుింటలబ. జనభైటయవా, టలాన్సూ నూయ్ర్ ఇతయ యదఽత్, మాింతి ాఔ, యౌఫ్ిింగ్
భిఔభలు ఈ జఞనృణరలల ఉింటలబ.
ఏ కయణింణో అబధర మాింతి ాఔ, యదఽత్ యృైపలిం వలా జభిగై ఆఔల్ఔ, పౌతి ఔ నయౖినికి (కొనిై నేనయౘబింరలు
నేనయౘ) ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి:

a)
b)
c)
d)

ని ఙేసౄ ఽనైరడె, యరరింతి గ ఉనైరడె
కీానిింగ్, లాథర ఒవభయౌింగ్ కోసిం యథీసౄ ఽనైరడె
కీానిింగ్, లాథర ఒవభయౌింగ్ సిందయౌింగ లాథర ఆ తభుత భయా నృగిింఙే సిందయౌింగ
నుాింఖణింలల అటృ ఇటృ తి రతేనైరడె

న఼ానేమింనఽ కోె మింతాిం ణరలఔు భీ ఇన్స లేిట్ యలువనలై వసాలు ఙేయౄ యవ. మింణరానిై నతౄ ింగ నౄభా
ఙేయౄ యవ. భైటా ల మింతాిం తయయౘనఽ ఫటి ఉింటలబ. థరన్సఇన యడే భిశ్భ
ర , థరని యలువ ఔడర ఉింటలింథి. యిిండ్స
ఫై సదఽనుమాలు, అిందఽఫలటలలల ఉనై లేర్ నుయవిలు భభిమ కౄామమ్ చభితాలనఽ ఫటి డియౌెింటల
ా ఔడర
ఇయౄయవ.
5. ఫలబలర్ భభిమ నలాజర్ నుాింట్ నులల఼
ఇథి ఫలబలయా నఽ భభిమ ఆయభి ధౌఔలఔు థిఖ వ ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి:

a) అగిైాభాదిం కఔుిండర ఫలబలయా ఔు భభిమ /లాథర ఆయభి నుాింటా ఔు భభిమ ఔెన ఉనై నౄభా
ఙేలన ఆలౄ కి జభిగై ఇతయణరా నషిిం; భభిమ

b) థర్ు నుభీి వఔుౄలఔు పౌతి ఔ ాభాదిం, ఆలౄ కి నషిిం, ఫలబలయవా భభిమ /లాథర ఆయభి నుాింటా లల అింతయా త

తి ౄ డి కయణింగ జభిగై నేలుళ్ా వలా ఔయౌగై నషిిం ఫలభి నఽించి నౄభాథరయవఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄింథి.
ా జివ్ కఫటి సభౄైన ఔవభైజీ కోసిం భౄిండిింటనీ
అగిైాభాద నులల఼, ఫలబలర్ నౄభా నులల఼లు యసయిం ఎక్ూ ఔ
తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. అనిై ఇింజనీభిింగ్ నులల఼లా లనా సమ్ ఇనాూర్ు భీనేాస్క ఫింట్ యలువగ ఉిండరయౌ.
6. ఫఱ఼నభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ూ (ఎింఎల్ ఒన఼) నులల఼

మాింతి ాఔ యృైపలిం లాథర ఫలబలయా నేలుడె వలా పలభీ నయౖిలు జభిగై ఆయెయభ నై భిశ్భ
ర లఔు ఈ నులల఼
నరతేింథి.
యృైపలిం, లాథర నషిిం భభిమ రనఃయనఔు భధ ఉిండే కలావది ఎఔుెవగ ఉింటే, ఆ సభమింలల కోలలబయ
లాపలనిై ఈ నులల఼ భియౘయింగ అిందజైసౄ ఽింథి. టభోైవర్ తఖా దల, వభిెింగ్ వమిం నలయవఖ దల వింటయటని
ఔడర అింథిసౄ ఽింథి. ఇఔ యనుయ అింతభమ నులల఼ ణరలఔు నిమభ నిఫింధనలు అగిైాభాద నులల఼ నషిింణో
సభానింగ ఉింటలబ. యటని ఖత అదరమాలలా చభిచించడిం జభిగిింథి.
7. నిలుల క్షీణత నులల఼
యౕతల గిడుింగి (వకిౄఖత లాథర సహకయిం సింగిం) మజభానికి, లాథర నయించఖల థరభల నిలు కోసిం యటని
య్జునలై తీసఽఔుధే యభికి ఈ నులల఼ నరతేింథి. నుాింటల భిాజభైషన్స యృైపలిం భభిమ మాింతి ాఔ యృైపలిం వలా
భభిమ ఉయౖోృ ఖరత నలయవఖ దల వలా భభిమ ఆఔల్ఔ సభసల వలా నిలులలా నమోదబయ క్షీణతఔు ఇథి ఔవభైజీ
ఔయౌసఽౄింథి.

8. యదఽత్ భిఔభల నులల఼
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ఇథి లు యకలెైన యదఽత్ భిఔభలఔు, అింటే ల఼న఼మూ, కీఫో యవులు, భానిటయవా, నాింటయవా, మూన఼ఎస్క, లసిమ్
యఫ్టి యేర్ వింటయటణో ఔడిన నతౄ ిం ఔింూటర్ వవస వింటయటకి ఔవభైజీ ఔయౌసౄ ింఉథి. అింణేగఔ ఎబర్
ఔిండిషనిింగ్, ళటింగ్, యదఽత్ ఆథర వింట సయౘమ యభగిరకి ఔడర ఇథి వభిౄసౄ ఽింథి.
ఇథి అగిైాభాద నౄభా, మాింతి ాఔ యృైపల నౄభా భభిమ థో నడీ నౄభాల ఔలఫో త. లలబూబషిఫైన డిజౄైన్స
(యభౄింటీలల ఉింటే ఔవభైజీ వభిౄించదఽ), నుాఔితి ఔ యతే
ౄ లు; యోలాిజీ ళెచఽచతఖా ల వలా లలబూబషిఫైన
నితీయవ, యౖక్ వింటయ, థో నడీ, హౌజ్డ ఫేాకిింఖ, థ ింఖతనిం వింటయటనిైింటనీ ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
మజభాని, య్జుథరయవ, అథెెథరయవలఔు ాతి  కైసఽలలనా ఫలధతలు, లమనృయౌటీల ఆదరయింగ ఈ నులల఼ వభిౄసౄ ఽింథి.
ఇిందఽలల యదరయణింగ భూడె యపలగల నయౖిలుింటలబ:

a) యపలఖిం 1: భిఔభలఔు నషిిం, డరఫేజీ
b) యపలఖిం 2: ఔింూటర్ ఎక్ూ టయైల్ యౘర్ు డిసఽెల వింట ఎక్ూ టయైల్ డేటలఔు నషిిం, డరఫేజీ
c) యపలఖిం 3: నలభిగై ని వమిం. ాణరభాైమ భిఔభలనఽ 12, 26, 40 లాథర 52 యభల థరక
అిందజైలేలా చాలేిందఽఔు.

9. అడరున్సూ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ ఔవర్ (ఏఎల్ ఒన఼) లాథర డిలా ఇన్స యియి ప్ నులల఼ (డీఎస్క మూ)
ఇథి మాదిచిిఔ నయౖిల వలా ప్ఆయజౄఔిు ఆలసఫైణే తలెణేౄ ఆభిఔ నయౖిలనఽ ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. నుాజౄఔిు వలా
భయయౌూన ఆఆమానిై నషినుో బన నౄభాథరయవఔు, అలాగై నుాజౄఔిులల తభ ాయోజధరలనఽ కోలలబయ
సింస లఔుఇథి నరతేింథి. థీనిై ఎింల఼ఎఫ్/ఎఫ్ ఏఆర్/ల఼ఏఆర్ నులల఼లఔు కొనయగిింరగ నుాజౄఔిు నదలబయ
భ ిందఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.
టర్్ లలనఽ, డిఫించయా నలై వడీు, యేతధరలు, జీణరల వింట ఇతయణరా ఆభిఔ నయౖిలనఽ ఔడర ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
భభిమ ఱలడాల్ు ణేథీఔలాా యనుయిం జభిగి ఉింటే భయయౌూన, జయఖని కయణింగ నషినుో బన నిఔయ లాపలనిై
ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
న఼ానేమిం భైటింగ్ అధేథి లు కీలఔ కయకలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. భీ ఇనాూభౄన్సూ సదఽనుమభూ ఉింటలింథి.
అించధర యేలన సా
 ల లాబిం భభిమ టభోైవర్ భభిమ ఇిండెనేైటీ కలిం వింటయ ఔడర ఙెయౌాింఙరయౌూన
న఼ానేమిం లెకిెింరలల కీలఔఫే.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 8
డిలా ఇన్స యియి ప్ నులల఼ని ______________ అని ఔడర అింటలయవ.
I.
II.
III.
IV.

ఫఱ఼నభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ూ ఔవర్
అడరున్సూ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ూ ఔవర్
కింటలాఔిర్ూ ఆల్ భిసె ఔవర్
కింటలాఔిర్ూ నుాింట్ అిండ్స ఫఱ఼నభీ ఔవర్
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I.

భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభా

పలయత్లల ఎఔెడెైధర ఉనై నిభ్ణ భభిమ నిలు సదఽనుమాలఔు కై నులల఼ కిింద ఔవభైజీ ఔయౌఙేిందఽఔు
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా నులల఼ని యౄను ింథిింఙరయవ. సయవఔు నషిిం భభిమ యనుయ అింతభమాలఔు
ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి.
ఈ నులల఼ యదరయణింగ థిఖ వ యటని ఔయౌసఽౄింథి:
i.

అగిైాభాదిం భభిమ నౄభా దే తలలా పలఖింగ నేభపెనై ఇతయ ాభాథరలు

ii. థో నడీ (లాభౄూనీ నేనయౘ)
iii. మాింతి ాఔ యృైపలిం/ఫలబలర్ నేలుడె/యదఽత్ భిఔభల యృైపలిం.
iv. నలైన నేభపెనై ాభాథరల వలా ణెలెణేౄ యనుయ అింతభమిం
(ఖభనిఔ: నలైన నేభపెనై (ల) ణరలఔు ాభాథరల వలా ణెలెణేౄ యనుయ అింతభమిం యదరయణింగ నుకైజీలల
ఉిండదఽ. కనీ ఆి నల్ గ ఎించఽకోవచఽచ)
 వకిౄఖత నులల఼ణో నుో యౌలేౄ అతింత యసౄ ిత రలణ
ర ణో ఔడిన ఔవభైజీని ఈ నులల఼ అింథిసౄ ఽింథి.
 ఈ నులల఼కి న఼ానేమిం భైటా ల తీసఽఔునై ఔవర్, కౄాబభ ల అనఽబవిం, ఎించఽఔునై తగిాింరలు, ఎింఎల్
ఒన఼కి భిసఽె భథిింర నియేథిఔ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉింటలబ.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 9
థిఖ వ నేభపెనై యటలల ఏథి అనిై భిసఽెల నౄభాలల ఔవర్ కదఽ?
I.
II.
III.
IV.

అగిైాభాద నౄభా నులల఼ ాకయిం అగిై ాభాదిం భభిమ ాణేఔ ాభాథరలు
లాభౄూనీ
మింతి ాఔ యృైపలిం
యదఽత్ భిఔభలు
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J.

ఫభౄైన్స నౄభా

ఫభౄైన్స నౄభానఽ భౄిండె యకలుగ వభీాఔభియౄ యవ: ఫభౄైన్స సయవఔులు భభిమ ఫభౄైన్స హల్
1. ఫభౄైన్స కభోా నౄభా
ఫభౄైన్స అధే దిం సభ దా దఽయఘటనల వలా జభిగై సయవఔు నయౖినిై సాచిించిధర ఫభౄైన్స కభోా నౄభా అింతఔింటే
ఙరలా ఎఔుెవ యటధే ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. భౄైలు, భోడెు, సభ దా, యమ లాథర భిజిసి ర్ు నుో స్కి థరుభ థేయౕమింగ,
యథేరల నఽించి ఔడర యయణరలల ఉిండగ జభిగై సయవఔు నయౖినికి ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి. ఇఔ సయవఔుల తయయౘ
ఔడర వజఞాలు నదలుఔుని ఇింట యభగిర, లఫింట్, తి ిండి గిింజల వింట ఫల్ె వసఽౄవరలు, నుాజౄఔిుల
యషమింలల డెైఫని నల్ కభోా వింట యటథరక ఉింటలింథి.
కభోా నౄభా థేయౕమ వయా ఔింణో నుటల అింతభెతీమ వయౄ ఔింలల ఔడర కీలఔ నుతా నుో ఱసౄ ఽింథి. ఙరలా అభ్ఔర
కింటలాఔుిలలా సయవఔులఔు కొనఽగోలుథరయవ గనీ, అభ్ఔింథరయవ గనీ ఔచిచతింగ నషిిం, డరఫేజీలఔు నౄభా
ఙేబింఙరలనైథి నిఫింధనగ ఉింటలింథి.
నౄభానఽ ాపలయతిం ఙేలేథెవయవ: వసఽౄవరల (ఔన్స లలైన్స ఫింట్) కొనఽగోలుథరయవ, లాథర అభ్ఔింథరయవ అభ్ఔర
కింటలాఔుినఽ అనఽసభిించి యటని నౄభా ఙేబించవచఽచ.
భభౄైన నౄభా కింటలాక్ిలల అింతభెతీమింగ వభిౄింఙే సదఽనుమాలుిండరయౌ. ఎిందఽఔింటే థేరల సభిహదఽెలఔు
అతీతఫైన నుాింణరలలా సయవఔులనఽ ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. ఈ ఔవయా నఽ అింతభెతీమ చటలిలు భభిమ నులల఼ణో
నుటలగ ఉిండే లు కాజులనఽ ఫటి చాయౄయవ.
భ్యౌఔ నులల఼ డరఔుఫింట్లల యదరయణ నిఫింధనలుింటలబ. నేనయౘబింరలు, ాణేఔ నేనయౘబింరలనఽ
ఇన్స సి టృట్ కభోా కాజులు (ఐల఼ల఼)గ నయౌఙే ాణేఔ కాజుల థరుభ చాయౄయవ. యటని ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ అిండన్స
అిండర్ భౄైటయవా యౄను ింథియౄ యవ.
a) ఫభౄైన్స కభోా నౄభా కిింద ఔవభైజీ
కభోా నులల఼లు యదరయణింగ సభ దామాన నులల఼లు. అింటే సయవఔులనఽ ఔ నుాింతిం నఽించి ఇింకో
నుాింణరనికి యయణర ఙేలే సభమింలల ఔవర్ ఙేయౄ బ. అబణే సయవఔు యక్షణ యషింలల నౄభాథరయవఔు నితిం
అవసయఫైన ఫేయఔు జ్డఞయఖతౄ లు తీసఽకోయయౌూ ఉింటలథి. ఈ నులల఼లలని ాదరన ఼చర్ ఏనేటింటే ఇథి
అింగీకయ యలువ నులల఼. నౄభా ఔింనలనీ భభిమ నౄభాథరయవ అింగీఔభిించిన యలువనఽ (మోసిం జభిగిిందని
అనఽభానిలేౄ త) తభుత భీ యలుబయట్ ఙేమడిం అయధిం. నలైగ ఇథి లేుచిగ అలలైన్స ఙేమఖల నులల఼
కవడిం భభో యరలషిం.
ఈ ఔవర్ యదరయణింగ సయవఔులు నులల఼లల నేభపెనై గోథరభ నఽించి ఫమలాెభినరడె నదలవరతేింథి.
అభ్ఔర కింటలాఔుిలలని నిఫింధనలఔు లలఫడి నులల఼లల నేభపెనై ఖభానికి ఙేభిన తభుత భ ఖ సఽౄింథి.
వభిౄింఙే నిమభ నిఫింధనలనఽ యయేక్షిింఙేథి:

i. ఇన్స లాిండ్స టలానిూట్ కాజ్డ (ఐటీల఼) ఇన్స లాిండ్స టలానిూట్ ఔు ఎ, నృ లాథర ల
ii. సభ దా ామాణరనికి ఇన్స లిటృట్ కభోా కాజు(ఐల఼ల఼) ఎ, నృ లాథర ల
iii. యమ ామాణరనికి ఇన్స లిటృట్ కభోా (ఎబర్) కాజు- ఎ
ఇన్స లిటృట్ కభోా కాజు ల అధేథి ఔనీస ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేసౄ ఽథి. సయవఔునఽ మోసఽకౄళ్ౄ ైనై ధౌఔ థిఖ వ
కయణరల వలా నయౖినికి, ాభాథరనికి ఖ భౄైణే ఇథి లనసఽౄింథి:

i. అగిైాభాదిం లాథర నేలుడె
ii. టలిలు తడిం, తి యఖఫడటిం
iii. ఇభికినుో వడిం, ధేలఔు భవడిం, భ నఖడిం /ధౌఔ యషమింలల)
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iv. ఫమట వసఽౄవరణో ఖ దఽెకోవడిం
ఇన్స లిటృట్ కభోా కాజు నృ అధేథి ల ఔింటే యసౄ ితఫైనథి. ల లల ఔవర్ ఙేలే  ్్యభాథరలణో నుటల థిఖ వ
కయణరల వలా ఔయౌగై నయౖిలనఽ ఔడర ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి:

i.
ii.
iii.
iv.

బూఔింనులు, అగిై యుణరల నేలుడె, నడెఖ నుటల వింట నుాఔితి ఔ యతే
ౄ లు (ఏయోజీ)
థేయౕమ యయణరలల నృాడె ల
ి ు ఔలడిం
భయౘసభ దా యయణరలల కొటలిఔునుో వడిం, లా ింగ్ లాస్క
Entry of water into the vessel.

ఇన్స లిటృట్ కభోా కాజు ఎ అధేథి అతింత యసౄ ితఫైన ఔవర్. నృ, ల లలా నేభపెనై అనిై నయౖిలు,
డరఫేజీల ఏ కయణింణో అబధర ఔడర ఇథి ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. కఔనుో ణే థిఖ వ నేభపెనై కొనిై
నేనయౘబింరలుింటలబ:

i. నౄభాథరయవ ఉథేెశ్ూయుఔింగ ఙేలన చయ వలా జభిగై నషిిం, డరఫేజీ
ii. యదరయణ య్కైజీ, ఖ ళ్ైా, యమర్ అిండ్స టమర్, యదరయణ ఫయవవర/భిభాణ నషిిం
iii. అసభఖర నుకిింగ్
iv. అింతయా త యృైస్క
v. ఆలయలు
vi. మజభానఽలు థియలా తీమడిం వలా నషిిం
vii. అణ యతేౄలు
ఈ నేనయౘబింరలు థేయౕమ, యమ , సభ దా యయణరలనిైింటకీ ఉభ్డిగ వభిౄయౄ బ. ఇఔ ఫ ఖా , ఫల్ె
ఆబల్, టీ ను డి వింట సయవఔుల యయణర యషమింలల భభినిై ాణేఔ కాజులుధరైబ. ఫభౄైన్స ఔవర్ నఽ అదనర
న఼ానేమిం ఙెయౌాించడిం థరుభ మ థరేలు, ఫింద్ లు, అలా యవా, అింతయవదే ిం భభిమ ఉఖరయథరలఔు ఔడర
వభిౄింజైసఽకోవచఽచ. ఫభౄైన్స, యృైభానిఔ నులల఼లు భాతాఫే మ దే నయౖిలు, ాభాథరలఔు ఔవభైజీ అింథియౄ బ.

కీలకింశ్ిం
ఫభౄైన్స నులల఼ కిింద ఔవర్ ఙేలే భిసఽెలనఽ, యిిండర్ు నులల఼ నూభనిై, భభిమ నులల఼ణో నుటల ఉిండే లు
కాజులనఽ సా
 లింగ భూడె యపలగలుగ వభీాఔభిించవచఽచ:
i. ఫభౄైన్స ాభాథరలు,
ii. అన ాభాథరలు భభిమ
iii. మ దే ిం, ఫింద్, అలా యవా, అింతయవదే ిం, ఉఖరయద ాభాథరలు
b) లు యకల ఫభౄైన్స నులల఼లు
i.

నిభిెషి నులల఼

ఇథి లింగిల్ ఱప్ ఫింట్ నఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి. ఇథి కైవలిం ఔ నిభిెషి ామాణిం, ఫభౄైధరనికి భాతాఫే
ఙెలా ుతేింథి. నితిం ఎఖ భతి  థిఖ భతి  వయౄ ఔింలల ఉిండి తభ సయవఔులనఽ థేయౕమ యయణరలల నితిం ింనే
యనుయవలఔు భాతాిం ఒనలన్స నులల఼ వింట ాణేఔ ఏభటా ణో ఔడిన నౄభాలా ఉమ ఔౄ ిం.
ii. ఒనలన్స నులల఼
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థేయౕమింగ యయణర ఙేలే సయవఔులనఽ ఈ నులల఼ కిింద ఔవర్ ఙేమవచఽచ. ఇథి ఏడరథి నులు అనిై యకల ఔన్స
లలైన్స ఫింట్ లఔ ఙెలా ుతేింథి. యటని ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీకి నౄభాథరయవ క్షానికి, ధృలఔు, లాథర
ణెైభాలకనికి ఔయభి ణెయౌమజైమాయౌూ ఉింటలింథి.
iii. ఒనలన్స ఔవర్
నిత యనుయభ ిండే నలదె ఎఖ భతి , లాథర థిఖ భతి థరయవలఔు ఒనలన్స ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఔవర్ నిమభ
నిఫింధనలనఽ, న఼ానేమిం భైటలనఽ ఏడరథి నుటల జభిగై యయణరలఔు సభిడర యదియౄ యవ. ఒనలన్స ఔవర్ అధేథి
నులల఼ కదఽ. థీనినలై యిింర యేమయవ. కైవలిం నౄభా సభిికౄట్ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఇఔ ాతి  డిఔాభైషన్స నలైధర యదిగ
యిింర యేయౄ యవ.
iv. డాటీ భభిమ నలభిగై యలువ నులల఼
ఈ నులల఼లు సయవఔుల యలువ ఔసి మ్ూ సఽింఔిం ఙెయౌాింర లాథర ఖభ యనిం వదె థిగై ధరటకి సయవఔుల
భాభౄెట్ యలువ నలయవఖ దల వింటయట వలా కభోా యలువ నలభిగిణే అదనర నౄభానఽ ఈ నులల఼లు
ఔయౌయౄబ.
v. యియి ప్ లల ఆలసిం
ఙరలాభింథి నౄభాథరయవలు ఈ ఔవభైజీని ఎించఽఔుింటలయవ. కొతౄ నుాజౄఔిు, లాథర భిఔభలఔు నషిిం, డరఫేజీ
జభిగినరడె కొతౄ భిఔభలఔు ఆయు ర్ ఙేమాయౌూ భవచఽచ. ఇథి నుాజౄఔిు భిూభిౄని ఆలసిం ఙేమవచఽచ.
అరడె లాపలలు నుో వచఽచ. సకలింలల నుాజౄఔిులు ూభిౄ కయలని పలయింఙే ఆభిౄఔ సింస లు ఈ భిసఽెనఽ
ఫభా కింటలాఔుి భభిమ ఫభౄైన్స (కభోా) నౄభా నులల఼ థరుభ ఔవర్ ఙేమాలని పలయయౄబ. థీనిై ఫభౄైన్స
ఆలయలు, లాథర యియిప్ ఆలయల వలా ఏయడే యవయన నయౖిలఔు ఔడర ఔవభైజీగ అదనింగ
తీసఽకోవచఽచ.
న఼ానేమిం: భైటల సయవఔుల సుపలవిం, యయణర దే తి , నుకైజీ తీయవ, ామాణ భాయా ిం, ఖత కౄాబభ ల చభితా
తథితభలనలై ఆదరయడెతేింథి. అబణే ఎస్క ఆర్ ల఼ల఼ భభిమ మ దే ాభాథరలు (యథేయౕ కభోాఔు) వింట
యసౄ భిించిన ఔవయవా ాణేఔ నిఫింధనల థరుభ చాడఫడణరబ. యటకి వసాలు ఙేలే న఼ానేమానిై కైిందా
ాబ తు కజఞధరఔు జభ ఙేయౄ యవ.
2. ఫభౄైన్స హల్ నౄభా
హల్ అధే దిం ధౌఔ లాథర ఇతయ జల యయణర యధధరనికి ఉథేెయించినథి.
ఫభౄైన్స హల్ నౄభానఽ లు థేరలఔు వభిౄింఙే అింతభెతీమ కాజుల థరుభ అభలు ఙేయౄ యవ. ఇథి భౄిండె
యకలుగ ఉింటలింథి:

a) నిభిెషి ామాణరనికి ఔవభైజీ: ఇిందఽలలని కాజులనఽ ఇన్స లిటృట్ యోబయజ్డ కాజులింటలయవ.
b) కొింత కలావదికి ఔవభైజీ: యదరయణింగ ఏడరథికి ఉింటలింథి. ఇిందఽలల యడే కాజులనఽ ఇన్స లిటృట్
(టైమ్) కాజులింటలయవ.

సభాఙరయిం
హల్ నౄభాలల థిఖ వ నౄభాలు ఔడర ఇనేడి ఉింటలబ:
i.
ii.
iii.
iv.

ఫలభిెలు, లాించీలు, ామాణఔుల డవవల వింట థేయౕమ ధౌఔలు
డెాడెయవా (మాింతి ాఔ, లాథర మాింతి ాకైతయ)
ఙేల డవలు (మాింతి ాఔ, లాథర మాింతి ాకైతయ)
ధరయక డవలు (మాింతి ాఔ, లాథర మాింతి ాకైతయ)
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v. జౄటీిలు భభిమ యయవులు
vi. నిభ్ణింలల ఉనై డవలు
ధౌఔ మజభానికి తన ధౌఔనఽ భాతాఫే గఔ నౄభా కలింలల ఆభిెించఖల సయవఔు ఆథరమానిై ఔడర నౄభా
ఙేబింఙరయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి. థీనికి ణోడె ధౌఔ నృగిింర తథితభలనఽ ఔడర ఆమన నౄభా ఙేబింఙరయౌ. ఈ
కయవచలనఽ డిస్కఫర్ూఫింట్ూ అింటలయవ. యటని హల్ నులల఼ణో నుటే అింణే కలావదికి నౄభా ఙేయౄ యవ.

కీలకింశ్ిం
యృైభానిఔ నౄభా: ఇథి ఔ సభఖర నులల఼. యభాధరలఔు అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. యటకి జభిగై నషిిం,
లాథర డరఫేజీకి, భభిమ థరని కయఔలానుల వలా ామాణఔుల వింట థర్ు నుభీిలఔు జభిగై నయౖినికి
ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి.

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 10
నౄభాలలని ఏ రక మ దే ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి?
I.
II.
III.
IV.

ఫభౄైన్స నులల఼లు
యృైభానిఔ నులల఼లు
నలైయ భౄిండా
నలై భౄిండా కదఽ

692

K. లమనృయౌటీ నులల఼లు
వకిౄ ఎింత జఞఖరతౄయవడెైధర సభై, ాభాథరలనఽ ూభిౄగ నియభిించలాిం. అయ వఔుౄలఔు గమాలు, ఆసఽౄలఔు నషిిం
ఔయౌగిించవచఽచ. అింణేగఔ థర్ు నుభీికి ఔడర గమాలనఽ, యభి ఆలౄ కి నయౖినిై ఔయౌగిించవచఽచ. అలా ఫలదితేలెైన
యయవ ఆ నయౖినికి భియౘయిం డిభాిండ్స ఙేయౄ యవ.
తమాయవ ఙేలన, యఔరబించిన ఉతతి ౄ లల లలిం వలా ఔడర యనియోఖథరయవఔు యౘని ఔయౌగి, తథరుభ లమనృయౌటీ
తలెతౄవచఽచ. ఉథరహయణఔు ఙరకౄాటా ల, ఓషదరల వింటయ. అలాగై తరడె యది నిభేయణ చికితూ వింటయ, తన
ఔా బింటలనఽ లామర్ తగ యౘిండిల్ ఙేమడిం వలా ఔడర ఇలా జయఖవచఽచ.
ఇలాింట ఉదింణరలలా థర్ు నుభీి అబన యనియోఖథరయవడె తనఔు జభిగిన నయౖినికి భియౘయిం డిభాిండ్స ఙేయౄ డె.
కఫటి థరనిై ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఆ వమానిై, యయవ యేలన కైసఽలలా కోయవిలలా యథిించఽకోవడరనికి అబయ
కయవచనఽ బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. భభోలా ఙెనులింటే లమనృయౌటీని ఙెయౌాించడింలల ఆభిఔ నషిిం థరఖ ింథి. అలాింట
లమనృయౌటీ ఉనికి భభిమ ఙెయౌాింఙరయౌూన భియౘయిం నణరౄలనఽ లయల్ కోయవి నియృ బసఽౄింథి. ఇథి
నియా క్షమింమ/మోసిం తథితభల కిింథికి వసౄ ింఉథి. లమనృయౌటీ నౄభా నులల఼లు ఇలాింట యటకి ఔవభైజీ
అింథియౄ బ.
కొనిై లమనృయౌటీ నౄభా నులల఼లనఽ భననేరడె చాథరెిం.
చటి యఫైన లమనృయౌటీ
భియౘయిం ఙెయౌాింఙరలని నేభపెింటలనై చటలిలు కొనిై ఉధరైబ. అయ:



నృా క్ లమనృయౌటీ నౄభా చటి ిం, 1991 భభిమ
ఉథో ఖ ల భియౘయ చటి ిం 1923 (2010లల సవభిించినథి)

ఇలాింట లమనృయౌటీల ఫలభినఽించి యక్షణఔు ఔడర నౄభా నులల఼లు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యటని ఖ భిించి
చాథరెిం.
1. ఔింలూభీ నృా క్ లమనృయౌటీ నౄభా చటి ిం
అవతయౌ వకిౄ ను యనుటేనై లాఔనుో ణే అతనికి లమనృయౌటీని ఙెయౌాింఙరలని నృా క్ లమనృయౌటీ నౄభా చటి ిం, 1991
నిభైెయయోౄ ింథి. ాభాదఔయఫైన యటని తీసఽకౄమా లయయవ యట వలా థర్ు నుభీి ఫలదితేనిగ భాభిణే, లాథర ఆలౄ నుడెైణే
ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇలాింట ాభాదఔయ వసఽౄవరల నేయానఽ „చటి ిం‟లల ను ిందఽభిఙరయవ.
కోె వకిౄకి ఙెయౌాింఙరయౌూన భియౘ నతౄ ిం థిఖ వ చానన యధింగ నిభేభిించి ఉింథి:
ఙెయౌాింఙరయౌూన భియౘయిం
నుాణరింతఔ ాభాదిం

యౄ. 25,000

రశ్ుత సింూయృ యృైఔలిం

యౄ. 25,000

రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం

యృైఔల రణరనిై ఫటి యౄ.. 25,000లల రతిం

ణరణరెయౌఔ నుక్షిఔ యృైఔలిం

ధృలఔు యౄ. 1000 ఙపరన ఖభిషిింగ 3 ధృలలు

యసౄ వ యృైద కయవచలు

ఖభిషిింగ యౄ. 12,500 థరక

ఆలౄ కి జభిగిన యసౄ వ నషిిం

యౄ. 6,000
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న఼ానేమిం ఏఒఏ (ఏథెైధర ఔ ాభాదిం) భినేతి నలై భభిమ ఔా బింట్ టభోైవర్ నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
న఼ానేమానికి సభాన నణరౄనిై భవయణ సయౘమ నిదికి నౄభాథరయవ ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇథి ఈ నులల఼
ణరలఔు ాణేఔత. ఔయేళ్ థర్ు నుభీిలు ఙరలా ఎఔుెవ సింకలల పలదితేలుగ భాభి, యయిందభికీ ఙెయౌాింఙరయౌూన
భియౘయ నతౄ ిం ఏఒఏ భినేతి ని నేించిణే అరడె ఆ అదనర నణరౄలనఽ భవయణ నిది నఽించి ఙెయౌాింరలు
ఙేయౄ యవ.
2. నృా క్ లమనృయౌటీ నులల఼ (నుభిరరనేఔ/నుభిరరనేకైతయ భిసఽెలు)
ఈ తయయౘ నులల఼ నౄభాథరయవ ను యనుటల/నియా క్షిం వలా థర్ు నుభీికి వకిౄఖత గమిం, లాథర ఆలౄ యధరశ్నిం (టీన఼న఼ఐ
లాథర టీన఼న఼డీ) జభిగిణే తలెణేౄ భియౘభనికి ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి.
నుభిరరనేఔ భభిమ నుభిరరనేకైతయ భిసఽెలనఽ ఔవర్ ఙేలే యడి నులల఼లు ఔడర ఉధరైబ. హద టళ్ా నఽ, లనిభా
యౘళ్ా నఽ, ఆడిట భిమాలనఽ, నియస సభ థరమాలనఽ, కభలమాలనఽ, లేిడిమాలనఽ, గోడౌనా నఽ,
దఽకణరలనఽ... ఇలా. ఇయ భియౘయిం ఙెయౌాింఙరయౌూన చటి యఫైన ఫలధతనఽ పలయత థేశ్ చటలిలనఽ అనఽసభిించి
టీన఼న఼ఐ/టీన఼న఼డీలఔు సింఫిందిించిన కౄాబభ థరయవ కయవచలు, ఼జులు, ఇతయ కయవచలణో నుటల ఔయౌన
ఙెయౌాింఙరయౌూన చటి యఫైన భియౘయ ఫలధతనఽ ఔవర్ ఙేయౄ బ.
ఈ నులల఼ ఔవర్ ఙేమనిథి:

a)
b)
c)
d)

ఉతతే
ౄ ల లమనృయౌటీ
కలుష లమనృయౌటీ
యయణర భభిమ
కభి్ఔులు/ఉథో ఖ లఔు అబయ గమాలు

3. నుాడక్ి్ లమనృయౌటీ నులల఼
ధేడె యభీతింగ ఉతతి ౄ ఙేల ాజలఔు యఔరబసఽౄనై ఙరలా యసౄ ితఫైన ఉతతే
ౄ ల రలణ
ర (ఉథరహయణఔు కైన్సు
ా
ఆయౘభోతతే
ౄ లు, ఏభైటడ్స నీయవ, ఓషదరలు, ఇింజక్షనఽ, యదఽత్ ఉఔయణరలు మాింతి ాఔ భిఔభలు, యయమాధరల
వింటయ) కయణింగ నుాడక్ి్ లమనృయౌటీ నౄభాఔు డిభాిండ్స నలభిగిింథి. ఔయేళ్ ఈ ఉతతే
ౄ లలా ఏథెైధర లలభ ిండి,
అథి థర్ు నుభీి భయణరనికి గనీ, పౌతి ఔ గమానికి, లాథర అధరభోగనికి లాదింటే ఆలౄ నయౖినికి థరభి తీలేౄ అథి
చివభికి కౄాబభ ఔు థరభి తీమవచఽచ. అలాింటరడె నౄభాథరయవ ణరలఔు భియౘయ ఫలధతనఽ నుాడక్ి్
లమనృయౌటీ నులల఼లు ఔవర్ ఙేయౄ బ.
ఎఖ భతేలణో నుటల థేయౕమ యఔరమాలఔు ఔడర ఈ ఔవభైజీ అిందఽఫలటలలల ఉింథి.
4. యౌఫ్టి (థర్ు నుభీి) లమనృయౌటీ నౄభా
యౌఫ్రిల యడఔిం, కయఔలానుల వలా తలెతౄఖల థర్ు నుభీి లమనృయౌటీల ఫలభి నఽించి మజభానఽలఔు ఈ నులల఼
యక్షణ ఔయౌసఽౄింథి. ఇథి థిఖ వ తయయౘ చటి యఫైన ఫలధతలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి:

a) ఏ వకిౄకౄైధర సింబయింఙే భయణిం/పౌతి ఔ గమాలు (నౄభాథరయవ ణరలఔు ఉథో ఖ లనఽ నేనయౘబించి)
b) ఆలౄ నషిిం (మజభాని ణరలఔు ఉథో ఖ ల ఆసఽౄలనఽ నేనయౘబించి)
న఼ానేమిం భైటా ల ఇిండెనేైటీ భినేతి ని, అింటే ఎవభౄైధర ఔ వకిౄ, లాథర ఔ ాభాదిం, లాథర ఔ ఏడరథికి...
ఇలాింట యటనలై ఆదరయడి ఉింటలబ.
5. వితి ౄ ఖతఫైన లమనృయౌటీ
వితి ౄ ఖతఫైన ఇిండెనేైటీలనఽ వితి ౄ నియభికి తభ వితి ౄ యఫైన ఫలధతల నియుహణలల ఙోటలఙేసఽఔుధే
నియా క్షిం తథితభల కయణింగ తలెతౄఖత చటి యఫైన ఫలధతల ణరలఔు భిభాభలనఽ, నయౖిలనఽ
ఙెయౌాింఙేిందఽఔు యలుగ యౄను ింథిింఙరయవ. ఇలాింట ఔవభైజీలు ఆసతేాల యృైదఽలు, ఇింజనీయవా, ఆభిెటఔుిలు, ఙరయిర్ు
అకౌింటింటల
ా , లైధరనిి మల్ ఔనూలెిింటల
ా , లామయవా, నౄభా ఫోా ఔయా వింటయభికి అవసయిం అవరణరబ.
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6. డెైభౄఔియా భభిమ అదికయవల లమనృయౌటీ నులల఼

ఔింనలనీ ణరలఔు డెైభౄఔియా వ భభిమ అదికయవలు నభ్ఔిం, ఫలధతలణో ఔడిన హద థరలలా ఉింటలయవ. కఫటి ఔింనలనీ
వవయౘభల యయేక్షణ, నియుహణలణో తభవలా ఙోటలఙేసఽఔుధే ను యనుటా ఔు సింఫిందిించి యటలథరయవలఔు,
ఉథో ఖ లఔు, యవణథరతలఔు, ఔింనలనీ ణరలఔు ఇతయ వఔుౄలఔు భియౘభల వింటయ ఙెయౌాింఙరయౌూన ఫలధత యభినలై
డెతేింథి. ఇలాింట లమనృయౌటీని ఔవర్ ఙేమడరనికి ఔడర ఔ నులల఼ని యౄను ింథిించడిం, ఔింనలనీ ణరలఔు
అిందయవ డెైభౄఔియాఔ జఞభీ ఙేమడిం జభిగిింథి.
7. ఉథో ఖ ల భియౘయ నౄభా
యది నియుహణలల పలఖింగ తలెణేౄ ాభాథరలు, యధఽలు, లాథర గమాలఔు భియౘయిం ఙెయౌాింఙరయౌూన నౄభాథరయవ
మజభాని ణరలఔు చటి యఫైన ఫలధతఔు ఈ నులల఼ యక్షణ ఔయౌసఽౄథి. థీనిై కభి్ఔుల భియౘయ నౄభా అని
ఔడర నలుయౄయవ.
నౄభాలఔు సింఫిందిించి భౄిండె యకలు భాభౄెట్ లల ఙరలా యడెఔలల ఉధరైబ:

a) టేఫ ల్ ఎ: ఉథో ఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ాభాథరల ణరలఔు చటి యఫైన లమనృయౌటీకి ఉథో ఖ ల

భియౘయ చటి ిం, 1923 (కభి్ఔుల భియౘయ చటి ిం, 1923), నలనఽ ాభాథరల చటి ిం, 1855 భభిమ
ఉభ్డి చటి ిం కిింద ఇిండెనేైటీ
b) టేఫ ల్ నృ: ఉథో ఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ణరలఔు చటి యఫైన లమనృయౌటీకి నలనఽ ాభాథరల చటి ిం,
1855 భభిమ ఉభ్డి చటి ిం కిింద ఇిండెనేైటీ
న఼ానేమిం భైటా ల ానుో జల్ నూయింలల నేభపెనై ఫేయఔు ఉథో ఖ ల అించధర యేతధరలనలై ఆదరయడి ఉింటలబ.
భభిమ న఼ానేమింనఽ నులల఼ భ గిలనరడె ాఔటింఙే యసౄ వ యేతధరల ఆదరయింగ సయవెఫలటల ఙేయౄ యవ.
ఈ థిఖ వ యట ఔవభైజీకి ఔడర ఈ నులల఼ని ఇవువచఽచ:
i. ఉథో గి గమాలఔు మజభాని బభిింఙే యృైద భభిమ ఆసతి ా కయవచలు (నిభిెషి నణరౄల వయఔు)
ii. చటి ింలల నేభపెనై వితి ౄ యఫైన యధఽల లమనృయౌటీ
iii. కింటలాఔియా ఉథో ఖ ల టా లమనృయౌటీ

నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 11
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటి ిం 1991 కిింద యసౄ వ యృైద కయవచల నినేతౄ ిం ఎింత నతౄ ిం భియౘయిం ఙెయౌాయౄ యవ?
I.
II.
III.
IV.

యౄ.
యౄ.
యౄ.
యౄ.

6,250
12,500
25,000
50,000

695

యభింశ్ిం
ఎ) అగిై ాభాద నౄభా అనిై యణజ సింస లఔు అలాగై ఆసఽౄల మజభానఽలఔు భభిమ ఆసఽౄలలా ఆభిఔ
ఆసకిౄని చానింఙే వఔుౄలు / ఆభిఔ సింస లఔు చఔెగ సభినుో తేింథి.
నృ) అగిై ాభాద నులల఼లల యకలు:




భాభౄెట్ యలువ లాథర రనయవదే యణ యలువ నులల఼లు
డిఔాభైషన్స నులల఼
ఫ్ోా టర్ నులల఼

ల) సింఫిందిత నయౖిల నులల఼ (లఎల్) లాథర యనుయింలల అింతభమాలు(నృఐ) నులల఼ సా
 ల లాబింలల నయౖినిై
బభీౄ ఙేసౄ ఽింథి – ఇిందఽలల నిఔయ లాబింణో నుటల నౄభాథరయవ ఆభిఔ నయౖినిైయధఫైనింత తుయగ
తగిాించడరనికి నలటి న అదిఔ వమిం నుాభాణఔ చరభీెల నఽించి యమోచనిం ఔయౌగియౄ బ.
డి) యనుయ ఆవయణలెైన ఔభ్గభలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, నిలు, వసఽౄవరలు, పభీైచర్ ఉిండే యేర్ హౌస్క
భభిమ గోథరింలు భభిమ ణరళ్ిం యేల ఉనై అయలలని నఖదఽ ఙోభీ తథితభల కోసిం థో న఼డీ నులల఼
ఉథేెయించఫడినథి.
డి) నఖదఽ నౄభా నులల఼నఽ నఖదఽ ఙెఔుెలు/నుో సి ల్ ఆయు యా వ/ నుో సి ల్ యిింరల నియుహణలల తలెణేౄ నయౖిలనఽ ఔవర్
ఙేమడరనికి యౄను ింథిించఫడరుబ.
ఇ) నఖదఽ నౄభా నులల఼ భౄిండె లలక్షనా కిింద ఔవభైజీ ఇసఽౄింథి: యయణర లలక్షన్స భభిమ ఆవయణ లలక్షన్స.
ఎఫ్) యరుస యౘనై నౄభా అధేథి ఉథో ఖ లు నూో యె భీ, ఙోభీలు, అహయణ, దఽభిునియోఖిం భభిమ ఎఖయేత వింట
నభ్ఔథోా హిం లాథర మోయలకయణింగ తలెణేౄ ఆభిఔ నయౖిలనఽ బభీౄ ఙేసౄ ఽింథి.
ళెచ్) యరుస యౘనై నులల఼ యకలు: వకిౄఖత నులల఼, ఫ్ోా టింగ్ నులల఼, ను జిషన్సూ నులల఼ భభిమ
నులల఼.

ఫలింకౄాట్

ఐ) ఫలింఔర్ూ ఇిండెనేైటీ నులల఼ అధేథి నఖదఽఔు సింఫిందిించిన కయఔలానులు నియుళింఙే ఫలింఔులు,
ఎనిోఎూ ల భభిమ ఇతయ సింస లు నఖదఽ భభిమ లలఔుభిటీలఔు సింఫిందిించి ఎదఽభపెధే ాణేఔఫైన
నషిబమాలనఽ ఎదఽభపెధే సభఖరఫైన ఔవభైజీ.
జౄ) ఇింజినీభిింగ్ నౄభా కిిందఔు వఙేచ ాదరనఫైన నులల఼లు:










కింటలాఔిర్ూ అనిై నషి బమాల నులల఼
కింటలాఔిర్ూ నఔెలు & మింణరాల నులల఼
యనలల అనిై నషి బమాల నులల఼
మింణరాల భయభ్తేల నులల఼
ఫలబలర్ భభిమ నలాజర్ నుాింట్ నులల఼
మింణరాల నషిింణో కోలలబయ ఆథరమానికి నులల఼
నిలు క్షీణత నులల఼
ఎలకినిక్ ఎకిుప్ ఫింట్ నులల఼
భ ిందసఽౄ ఆథరమ నయౖినికి ఔవభైజీ

కౄ) భిశ్రభల అనిై నషిబమాల నులల఼ని భిశ్భ
ర ల ఆసఽౄలెైన ఉతతి ౄ భభిమ నిలు యౌఔభలు భౄిండిింటకి,
పలయతథేశ్ింలలని ఏ స లింలలధృైధర కై నులల఼ణో ఔవర్ ఙేమడరనికి యౄను ింథిింఙరయవ.
ఎల్) ఫభౄైన్స నౄభానఽ భౄిండె యకలుగ వభీాఔభిించవచఽచ: ఫభౄైన్స కభోా భభిమ ఫభౄైన్స హల్.
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ఎిం) కభోా నులల఼లు అధేయ కీలకింశ్ింగ సభ దా మాతా నులల఼లు, అింటే అయ ఔ స లిం నఽించి భభో స లానికి
తయయౌింఙేవయఔు వభిౄయౄ బ.
ఎన్స) యయధ యకలెైన ఫభౄైన్స నులల఼లు:






నిభిెషి నులల఼
ఫళయింఖ నులల఼
ఒనలన్స ఔవర్
నఽై భభిమ యలువ నలింర నౄభా
నుాయింనించడింలల ఆలసిం

ఒ) ఫభౄైన్స హల్ అధేథి కీలకింశ్ింగ భౄిండె యకలు: నిభిెషిఫైన సభ దా మాతానఽ ఔవర్ ఙేలేథి భభిమ
నిభైెయించిన కలానికి వభిౄింఙేింథి.
న) నృా క్ లమనృయౌటీ నులల఼ అధేథి నౄభా ఙేబించిన వకిౄ తర/నియా క్షిం కయణింగ భూడో నుభీి వకిౄకి థెఫో
తఖలడిం లాథర ఆలౄ యధుింసిం కయణింగ తలెణేౄ ఙెయౌాింరల ఫలధతనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
ఔ) నుా డక్ి లమనృయౌటీ నులల఼ అధేథి నౄభా ఙేబించఽఔునై వకిౄకి సింఫిందిించి వసఽౄవరలల లలనుల కయణింగ
చనినుో వడిం, శ్భీభనికి థెఫో తఖలడిం లాథర ఆభోఖిం నుడవడిం లాథర భూడో నుభీి ఆసఽౄలు థెఫోతి నడిం
వింట ఫలధతలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
ఆర్) వితి ౄ ఖత యమోచధరలు వితి ౄ థరయవలఔు యభి వితి ౄ యధఽలలా నియా క్షిం కయణింగ తలెణేౄ నయౖిలఔు చటి ఫదే ఫైన
ఙెయౌాింరల నఽించి యక్షిించడరనికి యౄను ింథిించఫడరుబ.

కీలఔ థరలు
ఎ) ఆలౄ కి అగిై ాభాద నౄభా
నృ) థో న఼డీ నౄభా
ల) నఖదఽ నౄభా
డి) యరుస యౘనై నౄభా
ఇ) ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నౄభా
ఎఫ్) నఖల యనుయవల అచఽచల నులల఼
జి) ఇింజినీభిింగ్ నౄభా
ళెచ్) భిశ్భ
ర ల అనిై నషి బమాల నౄభా
ఐ) ఫభౄైన్స నౄభా
జౄ) హల్ నౄభా
కౄ) లమనృయౌటీ నులస
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నై జఞాధరనిై నైయవ భీక్షిించఽఔుధేిందఽఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం III.
యణజ నషి బమాలఔు సింఫిందిించి అగిై ాభాద నులల఼ యయో ొటిం భభిమ
ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.

అింతయో ొటిం తథితయ

జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం I.
యనుయ అింతభమాల నౄభా నులల఼నఽ నుాభాణఔ అగిై ాభాద భభిమ ాణేఔ ాభాథరల నులల఼ణో భాతాఫే
ఔయౌన తీసఽకోవచఽచ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం IV.
థో న఼డీ నులల఼లల న఼ానేమిం అధేథి వసఽౄవరల సింకనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అింటే నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభా
ఙేబించఽఔునై వకిౄకి ధృైతి ఔ ఔయౖిలు, ఆవయణ యనిం భభిమ నిభ్ణిం, యక్షణ చయలు (ఉథర. కలాథరయవ,
థో న఼డీ ళెచచభిఔ అలాయిం), ఖత కౄాబింల అనఽబయలు తథితభలు.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం II.
థో న఼డీ కయణింగ ఔభి ఆవయణలల నుో బన నఖదఽ నయౖినిై నఖదఽ నౄభా నులల఼లల ఔవర్ ఙేయౄ యవ. థ నై్లు
భభిమ ఉఖరయదిం వింట యటకి ఔవర్ కయలింటే అదనింగ న఼ానేమిం ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటలింథి.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం I.
యరుస యౘనై నులల఼ అధేథి ఉథో ఖ ల యరుస గాతేఔ చయల వలా మజభానికి ఔయౌగై ఆభిఔ నయౖినిై బభీౄ
ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం IV.
ఫలింఔయి ఇిండెనేైటీ నౄభా నులల఼ ఔవర్ ఙేలే అింరలు: ఆవయణలల ఉనైరడె అగిై ాభాదిం వలా నఖదఽ
లలఔుభిటీలు థెఫోతి నడిం లాథర నుో వడిం, నూో యె భీ లాథర ఙెఔుెలనఽ భాయవ ఙేమడిం, నఖదఽఔు సింఫిందిించి
ఉథో ఖ ల యరుస గాతేఔిం.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం III.
నఖల దఽకణరథరయవల అచఽచల నులల఼లల నౄభా ఙేబించిన ఆలౄ ఔ ఙోట నఽించి తయయౌింఙేటరడె నషిిం ఔయౌగిణే
లలక్షన్స III కిింద ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 8
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సభౄైన సభాదరనిం II.
యిర్ి అప్ నులల఼ లల ఆలయనిై భయయౌూన లాబింలల భ ిందసఽౄ నషిిం అని ఔడర అింటలయవ.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం II.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం II.
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభాలల థ ింఖతధరలు ఔవర్ కవర.
జయఫ 11
సభౄైన సభాదరనిం III.
మ దే ాభాథరలనఽ లలైతిం ఔవర్ ఙేలే ఏకౄైఔ నౄభా యపలఖిం ఫభౄైన్స భభిమ యభానమానిం.
జయఫ 12
సభౄైన సభాదరనిం II.

ాజఞ ఫలధత నౄభా చటి ిం 1991 ాకయిం యసౄ వ యృద
ై  కయవచలఔు ఙెయౌాింఙే భియౘయిం యౄ. 12,500.
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ల఼ుమ భథిింర ాశ్ైలు
ాశ్ై 1
ఇింజినీభిింగ్ నౄభాలల లఎఆర్ అింటే
I.
II.
III.
IV.

మోటలయవ కయవ
కింటలాఔియవ అనిై నషిబమాలు
ఔింనలనీ అనిై నషిబమాలు
ఔింనలనీల అనిై అవసభలు

ాశ్ై 2
ఉథో ఖ ల అయరుస చయల నఽించి మజభాని తనని ణరనఽ _________ థరుభ నౄభా ఙేబించఽకోవచఽచ.
I.
II.
III.
IV.

ఉథో ఖ ల భియౘయ నులల఼
ాజఞ ఫలధత నౄభా నులల఼
యరుస యౘనై నౄభా నులల఼
డిఔాభైషన్స నులల఼.

ాశ్ై 3
_________ అధేథి ఒడ శ్భీభనిై సాచిసఽౄింథి.
I.
II.
III.
IV.

హల్
కభోా
నలైయల఼
జౄటీిసన్స

ాశ్ై 4
ఎబర్ కరఫ్టి థెఫోతి నడిం లాథర ఔయౌగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేలే నులల఼ ______________.
I.
II.
III.
IV.

రసధరత్ఔ ఫలధత
ఆలౄ నౄభా
ఎయబయషన్స నౄభా
నఖదఽ నౄభా

ాశ్ై 5
అదనర ఔవభైజీ యౌఔయిం తీసఽఔునైటకీ అగిై ాభాద నౄభా నులల఼ ___________ వలా ఔయౌగై నయౖినిై
ఔవర్ ఙేమదఽ.
I.
II.
III.
IV.

వయదలు
బూఔింిం
అగిైాభాదిం
మ ద్ే ింలల యేలన ఫలింఫ లు

ాశ్ై 6
సింఫిందిత నషిిం (అగిై ాభాదిం) భిదిలలకి వఙేచయ:
I. ఔభ్గయిం థెఫోతి నడిం వలా కోలలబయ ఆథరమిం
II. ఖ డ్స యల్ ఔు ఔయౌగై నషిిం
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III. మింణరాలలా యడే యభగిర
IV. యథేయౕ భాయఔ దావింలల వఙేచ ళెచఽచ తఖా ల వలా ఔయౌగై నషిిం
ాశ్ై 7
థో న఼డీలల న఼ానేమిం థీనినలై ఆదరయడి ఉింటలింథి:
I.
II.
III.
IV.

యక్షణ చయలు
ఆవయణ ఉనై నుాింతిం
ఆలౄ సుపలవిం
నలైవనీై

ాశ్ై 8
కింటలాఔిర్ూ అనిై నషి బమాల నులల఼ అధేథి ఔ యఔఫైన:
I.
II.
III.
IV.

అగిై ాభాద నౄభా
జీయత నౄభా
ఇింజినీభిింగ్ నౄభా
ఫభౄైన్స నౄభా

ాశ్ై 9
ఉథో ఖ ల భియౘయ నులల఼ అధేథి ఔ యఔఫైన
I.
II.
III.
IV.

ఙెయౌాింరల నౄభా
అగిై ాభాద నౄభా
ధరయక సయఔు యయణర నౄభా
ఇింజినీభిింగ్ నౄభా

ాశ్ై 10
నఖదఽ నౄభా నులల఼ భిదిలలకి వఙేచయ:
I.
II.
III.
IV.

ఙేతి లల ఉనై నఖదఽ
భూచఽవల్ పిండ్సూ లల నలటి న నఖదఽ
ను దఽర కాణరలల ఉనై నఖదఽ
నుో యి఼సఽలల జభ ఙేలన నఖదఽ.
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ల఼ుమ భథిింర ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం II.
ఇింజినీభిింగ్ నౄభాలల లఎఆర్ అింటే కింటలాఔిర్ూ ఆల్ భిస్కె్
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం III.
యరుస యౘనై నౄభా నులల఼ థరుభ మజభాని తనని ణరనఽ ఉథో ఖ ల నభ్ఔ థోా హ చయల నఽించి నౄభా
ఙేబించఽఔుింటలయవ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం I.
హల్ అధేథి ఒడ నిభ్ణరనికి సింఫిందిించిింథి.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం III.
యభానిం థెఫో తి ింటే లాథర థరనికి ఔయౌగై నయౖినిై ఔవర్ ఙేలే నులల఼ని యృైభానిఔ నౄభా అింటలయవ.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం IV.
అగిై ాభాద నౄభా అదనర ఔవభైజీ నలటి లఔునై మ దే ిం లాథర ఫలింఫ లు యేమడిం వలా ఔయౌగై నయౖినికి
వభిౄించదఽ.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం I.
తత్ సింఫింధ నషిిం(అగిై ాభాద నౄభా) ఔభ్గయిం థెఫోతి నడిం వలా ఔయౌగై నయౖిలనఽ ఔవర్ ఙేసౄ ఽింథి.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం IV.
థో న఼డీలల న఼ానేమిం యక్షణ చయలు, ఆవయణ ఉనై నుాింతిం, ఆలౄ సుపలవిం తథితభలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం III.
కింటలాఔియా అనిై నయౖిల నులల఼ అధేథి ఇింజినీభిింగ్ నౄభాలల ఔ యఔిం.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం I.
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ఉథో ఖ ల భియౘయ నౄభా అధేథి ఔయఔఫైన ఙెయౌాింరల నౄభా.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం I.

నఖదఽ నౄభా నులల఼ ఙేతి లల ఉనై నఖదఽఔు వభిౄసౄ ఽింథి.
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అదరమిం 27
కౄాబింల యదరనిం
అదరమ భిచమిం
ఏ నౄభా ిందింలల అబధర, థరని నదటా ఙేలన యగెనిం, అింటే ఏఫైధర నషిిం జభిగిణే ఙెయౌాయౄ భని
అింగీఔభిింఙే భియౘయఫే భూలింగ ఉింటలింథి. నషిిం జభిగినట నఽించి అవసయభబయ దే తేలు, డరఔుఫింటా

యట ఖ భిించి ఈ అదరమిం ఙెఫ తేింథి. తథరుభ కౄాబింల భియౖెయ ాకమ
ిర
నణరౄనీై అయ ిం ఙేసఽకోవడరనిై
సఽలబతయిం ఙేసౄ ఽింథి. నౄభా ఔింనలనీ, లాథర నౄభాథరయవ యృైర నఽించి యయథరసదింగ ఉిండే కౄాబింల యషమింలల
ఏిం ఙేమాలల ఔడర యవభిసౄ ఽింథి.

అబసన పయౌణరలు
A. కౄాబింల భియౖెయ ాకిరమ
ఈ అదరమానిై చథియన అనింతయిం నైయవ ఈ కిింథియ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ:
1. కౄాబిం భియౖెయ యధఽల నుాభ కతనలై యథిించఖలఖడిం

2. నషిిం ఖ భిించి సభాఙరయిం ఇవుడిం ణరలఔు దే తేలనఽ యవభిించడిం
3. కౄాబిం భిరోధన భభిమ భథిింరలనఽ అించధర యేమఖలఖడిం

4. సభైుమయవా భభిమ నషి భథిింరథరయవల నుాభ కతనఽ యవభిించడిం
5. కౄాబిం నూభలలాని అింరలనఽ యవభిించడిం
6. కౄాబింల సయవెఫలటల భభిమ భియౖెభలనఽ నియుచిించడిం
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A.

కౄాబింల భియౖెయ ాకమ
ిర

1. కౄాబింలనఽ భిషెభిింఙరయౌూన ఆవశ్ఔత
నౄభా ఔింనలనీల అతి  ాదరన యది ఏథెైధర నషిిం సింబయించినరడె నులల఼థరయవల కౄాబింలనఽ భిషెభిించడఫే.
నులల఼థరయవలఔు నఖదఽ ఙెయౌాించడిం థరుభ గనీ, లాథర థర్ు నుభీి ఙేలే కౄాబింలనఽ నౄభాథరయవ తయపరన ఙెయౌాించడిం
థరుభ గనీ తక్షణిం, సభింజసఫైన, సభానీఔితఫైన లేవలనఽ అింథిించడిం థరుభ ఈ యౘనైని నౄభా ఔింనలనీ
ధృయయేయవసఽౄింథి.

నౄభా ఙేలన ాభాథరల ణరలఔు నయౖిలనఽ ూచీ ఇఙేచిందఽఔు యలుగ భాభౄెటింగ్ ఙేలే ఆభిఔ వవలే నౄభా.
నౄభా సదఽనుమఫే ఖనఔ లాఔనుో ణే అయింఛనీమఫైన ాభాదిం/ఉదింతిం జభిగినరడె థరని ణరలఔు నషిిం
నఽించి కోలుఔుని యదరయణ లతి కి ఙేయవఔుధే ాకమ
ిర
ఙరలా ధృభ్థిగ, సభినుో ని యధింగ, ఔషితయింగ ఉిండవచఽచ.
ఔ జీయణేతయ నౄభా ఔింనలనీ నిధరదిం ఇలా ఉింటలింథి. ―ఙెయౌాించఖయౌగిణే ఙెయౌాించిండి; తి యసెభిింఙరయౌూ వలేౄ
తఔుిండర తి యసెభిించిండి‖. అథే సజఞయృైన నౄభా యనుయ సాొభిౄ.

కౄాబింలనఽ నుా లషనల్గ భిషెభిించడరధేై ఏ నౄభా ఔింనలనీకౄైధర అతి  నలదె ాఙరయింగ పలయించవచఽచ.
a) టించనఽగ

నౄభాథరయవ కభపభైట్ ఔా బింటైధర, లాథర వకిౄఖత ఔా బింటైధర, లాథర నషి భిభాణిం చినైథెైధర, లాథర
నలదెథెైధర... కౄాబింలనఽ టించనఽగ ఙెయౌాించడిం ఙరలా భ కిం. నషిిం జభిగిన అనింతయిం నౄభాథరయవఔు
యధఫైనింత తుయలల భియౘయిం అిందడిం ఙరలా అవసయభనై యసౄ యనిై యదిగ అయ ిం ఙేసఽకోయయౌ.

అతనికి ఖనఽఔ టించనఽగ డఫ ో అింథిణే అథి అతనికి ూభిౄయ బలల ఉయోఖడెతేింథి. అిందఽకై
నౄభాథరయవఔు కౄాబిం డఫ ో అతవసయఫైనరడే, అింటే నషిిం జభిగిన యృింటధే ఙెయౌాించడిం నౄభా ఔింనలనీ
ఫలధత.
b) నుా లషనయౌజిం
నౄభా అదికయవలు ాతి  కౄాబభ నా థరని అయోతల ఆదరయింగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలయవ. అింణే త
యవక్షణో గనీ, భ ిందఽగ ఏయయచఽఔునై అననుామాలణో అనిై డరఔుఫింటా నా భియౕయౌించఔుిండరధే
కౄాబింనఽ తి యసెభిించఫో యవ. ఈ థిఖ వ ాశ్ైలఔు సింఫిందిించి అనిై యకలుగ యయవ భియౕయౌయౄయవ.

i. నషిిం నిజింగ జభిగిింథర?
ii. జభిగిణే నషిిం ఙేఔభిచన ఆ ఉదింతిం వలా నిజింగ డరఫేజీ యటయౌా ింథర?
iii. ఆ ఉదింతిం వలా జభిగిన డరఫేజీ ఏ నుటథి?
iv. నయౖినికి కయణఫేనేట?
v. ఆ నయౖినికి నులల఼లల ఔవభైజీ ఉింథర?
vi. కింటలాఔుి/నులల఼ నిఫింధనల ఫేయఔు ఆ కౄాబిం ఙెయౌాించదగినథేధర?
vii. ఔయేళ్ అవరధృైణే, ఙెయౌాించదగిన నతౄ ఫింత?
ఈ ాశ్ైలనిైింటకీ సభాదరధరలనఽ నౄభా ఔింనలనీ ఔనఽగపధరయౌూ ఉింటలింథి.
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కౄాబింలనఽ నుాలలస్క ఙేమడిం ఙరలా భ కఫైన అింశ్ిం. నులల఼ ాకయిం ఙెయౌాింఙరయౌూన కౄాబింలనిైింటనీ
యదిగ ఙెయౌాింఙేలా, ఙెయౌాించజఞలని యటని ఙెయౌాించఔుిండర ఉిండేలా అనిై కౄాబిం
ాకమ
ిర లనఽ నౄభా ఔింనలనీలు అతి  జఞఖరతౄగ యౄను ింథియౄ బ.

నూభలు, దే తేలు,

ఔింనలనీ తయపరన నౄభాథరయవఔు ణెయౌలే ఏకౄైఔ వకిౄ ఏజౄింటే. కఫటి సింఫిందిత నూభలనిైింటనీ సజఞవరగ

నిింనేలా, నయౖినిై యవజువర ఙేలే డరఔుఫింటా నిైింటనీ జతభిచి, సాచిించిన దే తేలనిైింటనీ నుటించి,
యకలింలల ఔింనలనీకి యటని సజఞవరగ అిందజైమాయౌ. నషిిం జభిగై సిందయౌింలల ఏజౄింటల యధఽలనఽ ఖ భిించి
ఖతింలలధే చభిచించడిం జభిగిింథి.
2. నయౖినిై ఖ భిించి సభాఙరయనేవుడిం, ధనటీలవుడిం
నషిిం యటయౌా నరడె థరని ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీకి తక్షణిం సభాఙరయిం ఇయులనైథి నులల఼ నిఫింధనలలా
భ కఫైనథి. నయౖినిై ణొయౌ దశ్లలధే నౄభా ఔింనలనీ భథిింర ఙేలేిందఽఔు యలు ఔయౌించడఫే ఈ తక్షణ ధనటీసఽ

ఉథేెశ్ిం. ఆలసఫైణే నయౖినికి సింఫిందిించి యలుయృైన సభాఙరయిం కోలలబయిందఽఔు అథి కయణిం కవచఽచ.
థరింణోనుటల నయౖిలఔు తగిాించఽఔుధే దే తేలనఽ సాచిింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీకి ఇథి యలు ఔయౌసఽౄింథి. అిందఽకై
నషి ధనటీసఽనఽ యధఫైనింత తుయగ ఇయుయౌ.

ఆయింబ తనిఖీ/సాలూటనీ అనింతయిం కౄాబింఔు ఔ సింకనఽ కైటలబించి థరనిై కౄాబింల భిజిసి ర్ లల నమోదఽ
ఙేయౄ యవ. నులల఼ సింక, నౄభాథరయవ నేయవ, నషి అించధర, నషిిం యటయౌా న ణేథీ వింట యవభలనీై అిందఽలల
ఉింటలబ. కౄాబిం ఇరడె నుోా లలలింగ్ఔు లదేింగ ఉిందనై యవయిం ఔడర అిందఽలల ఉింటలింథి.

కొనిై తయయౘ నులల఼లా ల (థో నడీ వింట) నుో య్సఽ వభాలఔు ఔడర ధనటీసఽ ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. కభోా, భౄైల్ యయణర
నులల఼లా ల భౄైలాు రకఔు ఔడర ధనటల
ీ యుయౌ.
3. భిరోధన భభిమ భథిింర
a) సనైక్ష
నౄభాథరయవ నఽించి కౄాబిం నూయిం అిందగధే భిరోధన భభిమ నషి భథిింరలనలై నౄభా ఔింనలనీ నియృ మిం
తీసఽఔుింటలింథి. కౄాబిం నతౄ ిం చినైథే అబణే నషి కయణిం, భిభాణరలనఽ భిరోదిింఙే ఫలధతనఽ నౄభా
ఔింనలనీ ణరలఔు అదికయవలఔు అగియౄ యవ.

ఇతయ కౄాబింల భిరోధననఽ నషి భథిింరలల నిరణ లెైన సుతింతా, లెైలలన్సూడ్స నుా లషనల్ సభైుమయా ఔు
అగియౄ యవ. ఇథి నౄభా ఔింనలనీ, నౄభాథరయవ ఇదె భి ాయోజధరల భ డిడి ఉనై అింశ్ిం కఫటి , సుతింతా

నిరణ డి నియౖక్షిఔ అననుామిం ఇయవ వభాలఔ ఆమోదనీమింగ ఉింటలిందని, ఏయృైధర యయథరలు తలెతి ౄణే
కోయవిలు ఔడర యటని భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలమని థీని ఉథేెశ్ిం.
b) కౄాబింల భథిింర
అగిైాభాదిం యషమింలల కౄాబింలనఽ నుో య్సఽ నియేథిఔ, భిరోధఔుల నియేథిఔ భభిమ

కయణిం

ణెయౌమఔనుో ణే భభో సభైు నియేథిఔల ఆదరయింగ కౄాబభ లనఽ భథిింర ఙేయౄ యవ. వకిౄఖత ాభాద కౄాబింలఔు

అటిండిింగ్ డరఔిర్ నఽించి ఔ నియేథిఔనఽ నౄభాథరయవ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ాభాద కయణిం, యది
సుపలవిం, కయణిం, యృైఔలిం ఎింతకలిం ఉింటలింథి వింట యవభలనఽ అిందఽలల ను ిందఽయఙరయౌ.
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నులల఼ నిఫింధనల ాకయిం సుతింతా యృైద భీక్షనఽ ఏభటల ఙేలే హఔుె నౄభా ఔింనలనీకి ఉింటలింథి.
―కభి్ఔుల భియౘయిం‖ కౄాబభ లఔు భదె తేగ యృైదయఫైన యక్షిం ఔడర అవసయభవరతేింథి.
యఖణిం వింటయటకి సింఫిందిించిన కౄాబభ లనఽ యయృైదఽని నియేథిఔ ఆదరయింగ భథిింర ఙేయౄ యవ.

సభాఙరయిం
నయౖినిై ఖ భిించి సభాఙరయిం ణెయౌమగధే ఈ థిఖ వ యటని నౄభా ఔింనలనీ తనిఖీ ఙేసౄ ఽింథి:
1. నషిిం, లాథర డరఫేజీ జభిగిన ణేథీన నౄభా నులల఼ అభలలా ఉింథర?
2. నషిిం, లాథర డరఫేజీ నౄభా ఔవభైజీ ఉనై ాభాదిం వలాా జభిగిింథర?

3. ఆలౄ (నౄభా ఔవభైజీ కిింద ఉనైథి) ఆ నషిిం వలా ాపలయతఫైింథర? అథి నులల఼ కిింద ఔవభైజీలల ఉింథర?
4. నషి ధనటీసఽ ఆలసిం లాఔుిండర అింథిింథర?

భయణిం భభిమ వకిౄఖత నయౖిలఔు సింఫిందిించిన మోటలర్ థర్ు నుభీి కౄాబభ లనఽ యృైదఽని నియేథిఔ ఆదరయింగ
భథిింర ఙేయౄ యవ. ఈ కౄాబభ లనఽ మోటలయవ ాభాథరల కౄాబభ ల టా ఫ నల్ థరుభ భిషెభియౄ యవ. భభిమ
కౄాబింథరయవ వమసఽ, ఆథరమిం వింటయట ఆదరయింగ భియౘయ నణరౄనిై ఙెయౌాయౄ యవ.

థర్ు నుభీి ఆసఽౄల నయౖినికి సింఫిందిించిన కౄాబభ లనఽ సభైు నియేథిఔ ఆదరయింగ భథిింర ఙేయౄ యవ.



య ింత మోటలయవ నషి కౄాబభ లనఽ సభైుమయా నియేథిఔ ఆదరయింగ భథిింర ఙేయౄ యవ.
ఔయేళ్ థర్ు నుభీి నషిిం ఔడర జభిగి ఉింటే నుో య్సఽ నియేథిఔ అవసయిం కవచఽచ.

సభాఙరయిం
నషి భథిింర, భిరోధన భౄిండా యేభైుయవ. అయోఫైన కౄాబభ ధే సభభిింఙరయని సభిచాసఽకోవడిం, నౄభా
ఙేమదగిన ాయోజనిం లాఔనుో వడిం, యవభలనఽ, యవజువరలనఽ థరచినలటిడిం, ఉథేెశ్ూయుఔింగ నయౖినిై
చానించడిం వింటయటని నియభిించడిం వింటయట కోసిం భిరోధన ఙేయౄ యవ.

Health insurance claims are assessed either in house or by third party administrators
(TPA‘s) on behalf of the non-life insurance companies. The assessment is based on the
medical reports and expert opinion.
ఆభోఖ నౄభా కౄాబభ లనఽ నౄభా ఔింనలనీలు య ింతగ గనీ, జీయణేతయ నౄభా సింస ల తయపరన థర్ు నుభీి
అడి్నిలేిరటయా థరుభ గనీ భథిింర ఙేయౄ బ. యృైద నియేథిఔలు భభిమ నిరణ ల అననుామాల ఆదరయింగ

భథిింర ఉింటలింథి.నౄభా సభైుమయవా భిరోధన ఫలధతలు ఔడర తీసఽఔుింటలయవ. ఔయేళ్ సభైుమర్ యలెైనింత

తుయగ నిలలకి థిగిణే అథి ఙరలా ఉఔభిసౄ ఽింథి. కఫటి నయౖినికి సింఫిందిించి కౄాబిం వచిచన యృనఽయృింటధే
సభైుమర్ నఽ నిమనేించడిం భినుట.

4. సభైుమయవా భభిమ నషి భథిింరథరయవలు
a) సభైుమయవా
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సభైుమయవా అింటే ఐఆభీుఏ లెైలలనఽూనై నుా లషనల్ూ. యయవ నిభిెషి యింగలలా తనిఖీలు, నయౖిల భథిింరలల

నిరణ లు. సభైుమయా నఽ యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీబయ నిమనేించఽఔుింటలింథి. యభి ఼జులు ఔడర తధే
ఙెయౌాసౄ ఽింథి.

యభిని

యదరయణ

నౄభా

ఔింనలనీలు

యదరయణింగ

కౄాబభ లు

తలెతి ౄనరడె

నిమనేించఽఔుింటలింటలబ. కౄాబిం ఙేలన ఆలౄ ని యయవ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నయౖినిై, భభిమ థరనికి థరభితీలన
భిల తేలనఽ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నషి తీవాతనఽ, భిభాణరనిై భథిింర ఙేల నౄభా ఔింనలనీకి నియేథిఔ
సభభియౄయవ.

భభినిై నయౖిలనఽ నియభిింఙేిందఽఔు సభౄైన చయలనఽ ఖ భిించి ఔడర నౄభా ఔింనలనీకి యయవ సలయౘ ఇయౄయవ.
ఈ సభైుమయవా నౄభా చటి ిం, 1938 భభిమ నౄభా నిఫింధనలు 1939, భభిమ ఐఆభీుఏ ణరలఔు నిభిెషి
నిఫింధనల ాకయిం నడెచఽఔుింటలయవ. “ామాణ నులల఼” లాథర “భభౄైన్స ఒనలన్స ఔవర్” వింటయటలల యథేరలలా
తలెణేౄ కౄాబింలనఽ నులల఼లల నేభపెనై యథేయౕ కౄాబిం భియౖెయ ఏజౄింటా థరుభ భథిింర ఙేయౄ యవ.

ఈ ఏజౄింటల
ా నయౖినిై భథిింర ఙేమడింణో నుటల ఙెయౌాింరలు ఔడర ఙేయౄ యవ. ఆ నణరౄనిై ఼జులణో నుటల
యభికి నౄభా ఔింనలనీ తి భిగి ఙెయౌాసౄ ఽింథి. ాణరభాైమింగ కౄాబిం ణరాలనిైింటనీ నౄభా కౄాబిం భియౖెయ
ఏజౄింటల
ా లేఔభిించి తభ భథిింర నియేథిఔణో నుటలగ నౄభా ఔింనలనీలఔు అిందజైయౄ యవ.

కీలకింశ్ిం
నౄభా చటి ిం లలక్షన్స 64 మూఎిం
ఇయయృై యేల యౄనుమల ఔింటే తఔుెవ నణరౄనికి సింఫిందిించిన కౄాబిం యషమింలల అదీఔిత సభైుమర్ నఽ, లాథర
నషి భథిింరథరయవనఽ నిమనేించడిం నౄభా ఔింనలనీకి యధిం కదఽ. అలా ఙేలేౄ కౄాబిం నతౄ ిం ఔింటే ఆ కయవచలా
ఎఔుెవబయ ఆయెయభ ింటలింథి. అిందఽకై అిందఽకోసిం నౄభా ఔింనలనీ ణరనఽ అయవోడని పలయించి ఎవభౄైధర ఇతయ

వకిౄని (సభైుమర్గ, లాథర నషి భథిింరథరయవగ ణరణరెయౌఔింగ నిఱేదరనికి ఖ భౄైన వకిౄ కఔడదఽ) ఇలాింట
నయౖినిై సభైు ఙేలేిందఽఔు సభింజసఫైన ఼జు లాథర ాతి పలిం ఙెయౌాించడిం థరుభ నిమనేించఽఔుింటలింథి.
5. కౄాబిం నూభలు
కౄాబిం నూయింలలని అింరలు ాతి  నౄభా యపలగనికీ భాయవత ఉింటలబ. యదరయణింగ నయౖినికి థరభి తీలన ూభిౄ
భిల తేలు, నషి ణేథీ, సభమిం, కయణిం, తీవాత వింటయటని ణెలుసఽఔుధేలా కౄాబిం నూభనిై యౄను ింథియౄ యవ.
ఇతయ ాశ్ైలు కోె నౄభా యపలగనికీ కోెలా ఉింటలబ.

ఉథరహయణ
అగిైాభాద కౄాబిం యషమింలల కోభై సభాఙరభనికి సింఫిందిించి కొనిై ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ఇవుడిం
జభిగిింథి:
i.
ii.

నౄభాథరయవ నేయవ, నులల఼ సింక భభిమ చియవధరభా

అగిైాభాదిం జభిగిన ణేథీ, సభమిం, అిందఽఔు కయణిం భభిమ థరభితీలన భిల త
 ేలు

iii. నుడెైన ఆలౄ ణరలఔు యవభలు
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iv. అగిైాభాదిం జభిగిన సభమింలల ఆలౄ ణరలఔు నిజఫైన యలువ. నౄభాలల లు ఐటింలు ఔయౌల

ఉిండి, యటకిింద కౄాబిం ఙేలనరడె. (కౄాబిం యదిగ నషిిం జభిగిన స లిం, సభమింలల ఆలౄ ణరలఔు
అసలు యలువ నుాతి థిఔగ ఉిండరయౌ. తయవఖ దల, టమర్ అిండ్స టమర్ (నులల఼లల నేభపెనై బవనిం,

v.

నుాింటల భభిమ మింణరాలనఽ “భీ ఇన్స లేిట్ యలువ” నుాతి థిఔన నౄభా ఙేబలేౄ త) వింటయటని
తీలేరఔ లెకిెింఙరయౌ. లాపలనిై ఇిందఽలల ఔలభదఽ)
యలాుజ్డ యలువనఽ తగిాింఙరఔ కౄాబిం ఙేలన నతౄ ిం

vi. అగిైాభాదిం జభిగిన నుాింఖణింలల భిల తి 
 , ఆఔునలనీూ లతి 

vii. నౄభాథరయవ ఏ హద థరలల కౄాబిం ఙేసౄ ఽధరైడె? మజభానిగధర, భాభిిగైజ్డ, లాథర నుడెైన ఆలౄ లల ఏ ఇతయ
వకిౄ ాయోజధరలెైధర భ డివడి ఉధరైమా?

viii. ఆ ఆలౄ నలై ఇింకైథెైధర నౄభా అభలలా ఉింథర? ఉింటే యవభలు.

ix. If any other insurance is in force upon such property if so, details thereof
ఆ తభుత, ాఔటనలల నేభపెనై యవభలనీై నిజఫేనని, ఔచిచతఫైనవని నేభపెింటృ నౄభాథరయవ ఔ డిఔాభైషన్స
ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. థరనినలై అతనఽ సింతఔిం ఙేల, ణేథీ యేమాయౌ.

నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు అగిైాభాద కౄాబిం నూయిం నభూధరనఽ ఈ అదరమింలలని “ఎగిెనృట్ 1‖లల ఇవుడిం
జభిగిింథి.

నౄభా ఔింనలనీ కౄాబిం నూయిం జఞభీ ఙేలనింత భాణరాన కౄాబిం ఙెయౌాింర ఫలధతనఽ అథి అింగీఔభిించినటలి కదఽ.
―యణౌట్ నాజుడిస్క‖ అధే భిభాయవెణోధే కౄాబిం నూభలనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ.
a) అనఽఫింధ ణరాలు
కౄాబిం నూయింణో నుటల కౄాబింనఽ ఫలభిఙేిందఽఔు భభికొనిై ణరాలనఽ నౄభాథరయవ సభభిించడిం గనీ,
లాథర నౄభా ఔింనలనీబయ లేఔభిించడిం గనీ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.
i.

అగిైాభాద కౄాబభ లఔు అగిైభాఔ రక నియేథిఔ తనిసభి.

ii. తేనూనఽ నయౖినికౄైణే యణరవయణ రక నియేథిఔనఽ కోయణరయవ.

iii. థో నడీ కౄాబభ లలా నుో య్సఽ నియేథిఔ అవసయిం కవచఽచ.
iv. తీవా ాభాద కౄాబభ లలా కొభోనర్ భభిమ నుో య్సఽ నియేథిఔలు అవసయడవచఽచ.

v. మోటలయవ కౄాబభ లలా డెైయింగ్ లెైలలనఽూ, భిజిలేిరషన్స రసౄ ఔిం, నుో య్సఽ నియేథిఔ వింటయటని నౄభా ఔింనలనీ
తనిఖీ ఙేమాలని పలయసఽౄింథి.

vi. సభ దా యయణర కౄాబభ లలా డరఔుఫింటా సుపలవిం నతౄ ిం నషిిం, నిభిెషి సఖటల, థేయౕమ, లాథర యథేయౕ
ామాణ కౄాబభ లా అనైయటని ఫటి భాయవత ఉింటలింథి.
6. నషి భథిింర భభిమ కౄాబభ ల భియౖెయిం
కౄాబభ ల భథిింర అధేథి నౄభాథరయవ కౄాబిం ఙేలన నషిిం నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాథరనికై జభిగిింథర,
యభౄింటీకి యగాతఫేథీ జయఖలాథర వింటయటని నిభేభిింఙే ాకమ
ిర .
కౄాబభ ల భియౖెయిం సభానతుిం భభిమ యభింజయల నుాతి థిఔనలై ఆదరయడి ఉిండరయౌ. జీయణేతయ నౄభా
ఔింనలనీకి కౄాబభ లనఽ సభయ ింగ భిషెభిించడఫే థరని లేవల ణరలఔు యభభూనికి గీటలభబ. ాతి  ఔింనలనీకీ
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కౄాబభ ల నుాలలలింగ్ ఔు తీసఽఔుధే సభమానికి సింఫిందిించి తన లఫోింథి అనఽసభిింఙేలా నిభిెషి గౄైడ్స లెైన్సూ
ఉింటలబ.

థీనిై యదరయణింగ ―టర్ై అభౌిండ్స టైమ్‖ (టీఏటీ) అింటలయవ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కౄాబిం లేిటస్క నఽ

నౄభాథరయవ ఆన్స లెైన్స లల ఎటఔరడె తనిఖీ ఙేసఽఔుధే సదఽనుమిం ఔడర ఔయౌింఙరబ. కొనిై జీయణేతయ
నౄభా సింస లు కౄాబభ ల యేఖవింతఫైన భియౖెయిం కోసిం ాణేఔ హబ్ లనఽ ఔడర ఏభటల ఙేరబ.

కీలకింశ్ిం
నౄభా కౄాబిం ణరలఔు ాదరధరింరలు
i.

జభిగిన నషిిం నౄభా నులల఼ భిది లలల ఉింథర లాథర అనైథి భ ిందఽగ నియృ బింఙరయౌూన అింశ్ిం. ఇఔ నషిిం

నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాదిం వలా జభిగిింథర, లాథర నేనయౘబించిన ాభాదిం వలా ధర అనైథి
చటి యఫైన

నుాకిూఫేట్

లథే రింతిం

నియృ బసఽౄింథి.

జభిగిన

నషిిం నులల఼ భిదిలలనిథేనని
నియౄనించఽకోయయౌూన ఫలధత నౄభాథరయవథే. అబణే ఔయేళ్ నషిిం నేనయౘబించిన ాభాదిం వలా జభిగి
ఉింటే థరనిై నియౄనింఙరయౌూన ఫలధత భాతాిం నౄభా ఔింనలనీథి.
ii. నౄభాథరయవ నౄభా నులల఼ నిమభ నిఫింధనలఔు ఔటలిఫడరుడర, భ కింగ “ఫలధత”ఔు భ ిందఽగ ఉిండే
నిఫింధనలనఽ నుటింఙరడర అనైథి నియృ బింఙరయౌూన భౄిండో అింశ్ిం.

iii. ఇఔ భూడో అింశ్ిం యభౄింటీలఔు ఔటలిఫడి ఉిండటలనికి సింఫిందిించినథి. థీనిై సభైు నియేథిఔ ఫమట
నలడెతేింథి.

iv. నులల఼ అభలలా ఉనై సభమింలల నౄభాథరయవ (ానుో జర్) అతేనైత సదఽథేెరనిై నుటింఙరడర అనైథి
ధరలుగో అింశ్ిం.

v. నషిిం జభిగినరడె నౄభాథరయవ యసౄ యనికి నౄభా లాని వకిౄ భాథిభిగధే ావభిౄింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అింటే,
భభోలా ఙెనులింటే నయౖినిై ఔనీస యబకి తగిాింఙేిందఽఔు చయలు తీసఽకోయయౌ. ఇథి ఐథో థి.
vi. ఇఔ ఆభో అింశ్ిం, ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄనిై నియృ బింఙేిందఽఔు సింఫిందిించినథి. ఈ నతౄ ిం సమ్ అషర్ు ఔు
లలఫడి ఉింటలింథి. అబణే ఙెయౌాింఙరయౌూన నతౄ ిం ఈ థిఖ వ అింరలనలై ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి:





ాపలయతఫైన ఆలౄ లల నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభామ త ాయోజనిం నతౄ ిం
యలాుజ్డ యల

అిండర్ ఇనాూభౄన్సూ వభిౄింర

కింటా ఫూషన్స భభిమ సఫా గైషన్స నిఫింధనల వభిౄింర
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a) కౄాబిం యకలు
నౄభా నులల఼లా ల వఙేచ కౄాబభ లనఽ థిఖ వ యకలుగ వభీాఔభియౄ యవ:
i.

యిిండర్ు కౄాబభ లు

ఇయ సషిింగ నులల఼ నిమభ నిఫింధనలఔు లల ఫడి ఉిండే కౄాబభ లు. కౄాబిం భథిింర థరని అవకశ్ిం,
ఎించఽఔునై సమ్ ఇనాూర్ు , లు తయయౘ నౄభాలలా ను ిందఽభిచిన ఇిండెనేైటీ  దే తేల ఆదరయింగ
జయవఖ తేింథి.

నౄభా ఔింనలనీ ఙెయౌాింఙరయౌూన కౄాబిం నతౄ ిం లు అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. నషిిం జభిగినరడె ఙేలన

యలుబయషన్స, నౄభామ త ాయోజనిం, యలాుజ్డ యవకరలు, ఆథరమ నషిిం, యడఔిం నషిిం, తయవఖ దల,
నులల఼ని ఫటి భీనేాస్క ఫింట్ యలువ వింటయ యటలల భ కఫైనయ.
ii. ధరన్స యిిండర్ు కౄాబభ లు
ఇయ నౄభాథరయవ ఏథెైధర నిఫింధననఽ, లాథర యభౄింటీని ఉలా ింఘించిన ఉదింణరలఔు సింఫిందిించిన

కౄాబభ లు. ఈ కౄాబభ ల భియౖెయిం జీయణేతయ నౄభా సింస లు యౄను ింథిించిన నిమభ నిఫింధనలఔు
లలఫడి ఉింటలింథి.

iii. సఖటల లాథర సఖటల కాజు నిఫింధన
ఇథి కొనిై నులల఼లా ల నిఫింధన. అసలు యలువ ఔింటే తఔుెవ సమ్ అషర్ు ఔు నౄభాథరయవ తన ఆలౄ ని
నౄభా ఙేబించడభనైభాట. థీధేై అిండర్ ఇనాూభౄన్సూ అింటలయవ. కౄాబిం తలెతి ౄనరడె అిండర్
ఇనాూభౄన్సూ ఔు తగినటలిగ అసలు నషిిం నఽించి ధృైషతి ౄ ఔింగ తగిాించిన నతౄ ిం నౄభాథరయవఔు అిందఽతేింథి.
iv. నుాఔితి ఔ యతే
ౄ లు – నలనఽ నయౖిలు
తేనూనఽ, లలైకా ోన్స, వయదలు, భ ింర, బూఔింనుల వింట యటని నుాఔితి ఔ యతే
ౄ లుగ ఙెఫ ణరయవ. ఇలాింటయ

సింబయించినరడె ాపలయత నుాింతింలల నౄభా ఔింనలనీకి ఉనై ఙరలా నులల఼థరయవలఔు తీవా నయౖిలఔు థరభి
తీమవచఽచ.

ఇలాింట పలభీ నుాఔితి ఔ నయౖిలు జభిగినరడె ఆ నుాింణరనికి యృింటధే యృమా ాయౌూింథిగ సభైుమర్ నఽ
రయభాబయౄయవ. తథరుభ నయౖినిై తుయగ భథిింర ఙేలేిందఽఔు, యలెైణే థరనిై ఔనీస యబకి
తగిాించఽఔుధేిందఽఔు అవకశ్భ ింటలింథి. థరింణోనుటే నౄభా ఔింనలనీ అదికయవలు ఔడర సదయవ నుాింణరనిై
ా తఔుిండర
సిందభిశయౄయవ. భ కింగ జభిగిన నషిిం భిభాణిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైరడె యళ్ై
యృమౄ ాయవ. నషిిం ణరలఔు సుపలవిం, తీవాతలనఽ అఔెడిఔఔెడే తక్షణిం అించధర యేమడిం థీని ఉథేెశ్ిం.

ఔయేళ్ సభైుమయా ఔు ఖనఽఔ నయౖినిై భథిింర ఙేమడింలల సభసలాఫైధర ఎదఽభౄైణే భ ిందఽగ నుాథనేఔ
నియేథిఔలనఽ సభభియౄయవ. థరింణోనుటే నౄభా ఔింనలనీ నఽించి సాచనలు, సలయౘలు ఔడర ఆయయౄయవ. థరనిై
ా చభిచయౄయవ ఔడర.
ఫటి అవసయఫైణే నౄభాథరయవణో యళ్ై
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v. ఆన్స అకౌింట్ నేఫింట్
నుాథనేఔ నియేథిఔలణో నుటలగ భయభ్తేలు, భీనేాస్కఫింటల
ా థీయఘకలిం నుటల కొనయగై క్షింలల
అరడరడె కొనిై భధింతయ నియేథిఔలనఽ ఔడర సభభిించడిం జయవఖ తేింథి. నషి భథిింర
ాకమ
ిర లల రభోఖతి ని ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీకి ఔ అవగహన ఔయౌింఙేిందఽఔు ఔడర ఈ భధింతయ
నియేథిఔలు

ఉయోఖడణరబ.

నౄభాథరయవ

ఖనఽఔ

కయలనఽఔుింటే

―ఆన్స

అకౌింట్

నేఫింట్‖

ఙేమాయౌూింథిగ లనూయవూ ఙేమడరనికి ఔడర ఇథి ఉయోఖడెతేింథి. యదరయణింగ నషిిం ఙరలా పలభీగ
ఉిండి, భథిింరఔు ఙరలా సభమిం టేి లా ఉనైరడె ఈ భిల తి 
 తలెతౄ ేతేింటలింథి.

కౄాబిం సజఞవరగ ఉిందని ణేయౌణే కౄాబింథరయవఔు ఙెయౌాింరలు ఙేల, ఔింనలనీ భికయవులలా తదనఽఖ ణింగ ఎింటీాలు
నమోదఽ ఙేయౄ యవ. సహ నౄభాథరయవలు, భీ ఇనాూయయవా వింటయభౄవభౄైధర ఉింటే యభి నఽించి సభౄైన ఫేయఔు
భిఔవభీలు ఔడర ఙేయౄ యవ. కొనిైయయవా డఫ ో ఙెయౌాింరలనఽ ను ింథే వకిౄ నౄభాథరయవ అబ ఉిండఔనుో వచఽచ.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ అగిైాభాద నులల఼ కిింద ఉనై ఔ ఆలౄ ఫలింఔుఔు తనకాలల ఉిండి ఉిండవచఽచ. అరడె ―అగీరడ్స

ఫలింక్ కాజ్డ‖ ాకయిం కౄాబిం డఫ ోనఽ ఫలింఔుకై ఙెయౌాింఙరయౌూ ఉింటింఉథి. అలాగై యహధరలఔు సింఫిందిించిన
―ట టల్ లాస్క‖ కౄాబభ లలా అథెె కొనఽగోలు ింథరలఔు లలఫడి ఇలాింట కౄాబభ లనఽ లైధరనిి మయా కై ఙెయౌాయౄ యవ.

సభ దా యయణర కౄాబభ లనఽ నషిిం జభిగిన సభమింలల తన నేభిట ఎిండరర్ూ ఙేల ఉనై కౄాబింథరయవకై
కౄాబభ లనఽ ఙెయౌాయౄ యవ.
b) డిరచభిె యోచయవా
కౄాబింనఽ కైవలిం నులల఼కి లలఫడి డిరచభిెని ను ింథిన తభుణే భిషెభియౄ యవ. కౄాబభ ల కోసిం డిరచభిె యల఼దఽ

నభూధరనఽ (వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల)గమాల కోసిం ఈ థిఖ వ నేభపెనై ఫేయఔు భల ఇయౄయవ: (ఇథి
కోె ఔింనలనీకి కోెలా భాయవచఽచ)

నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ
కౄాబిం సిం.

నులల఼ సిం.

___________ ఔింనలనీ యౌనేటడ్స నఽించి ల఼ుఔభిించడఫైనథి.
___________ భోజు జభిగిన ాభాదిం కయణింగ ధరఔు/భాఔు ఔయౌగిన గమాలఔు భాఔు తేథి భభిమ ూభిౄ

భియౘయిం యౄ. ___________ అింథినథి. ధర/భా కౄాబింలఔు సింఫిందిించి లాథర బయషతే
ౄ లల ధేయవగ లాథర
భోక్షింగ ఆ కౄాబింఔు సింఫిందిించి తలెణేౄ అనిైింటకి సింఫిందిించి తేథి భభిమ ూభిౄ భియౖెయిం జభిగిిందని,
ఔింనలనీ థరని ఫలధతలు ధృయయేభిచిందని ధేనఽ/ఫేిం ఈ యయౕదఽ ఇసఽౄధరైిం.

(సింతఔిం)

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

సింతఔిం

యక్షి

(సాచన: ఈ థరలు నుాభాణఔఫైనయ కవర కనీ ఉథరహయణగ నేభపెనఫడినయ భభిమ సిందభౌనిై ఫటి
భాయణరబ).

c) లలటల్ఫింట్ తభుతి  చయలు
కౄాబభ ల భియౖెయిం తభుత అిండర్భౄైటింగ్ఔు సింఫిందిించి తీసఽఔుధే చయలు కోె యనుయ వభానికీ
కోలా ఉింటలబ.

ఉథరహయణ
ఔ అగిైాభాద నులల఼ కిింద సమ్ అషర్ు నఽ ఙెయౌాించిన కౄాబిం ఫేయఔు తగిాించడిం జయవఖ తేింథి. అబణే నుోా

భైటల న఼ానేమింనఽ ఙెయౌాింఙే క్షింలల ఙెయౌాించిన కౄాబిం నఽించి తగిాించిన ఆ నణరౄనిై భీ ఇన్స లేిట్ ఔడర
ఙేమవచఽచ.

వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులల఼లల కనటల్ సమ్ ఇనాూర్ు నణరౄనిై ఙెయౌాించిన నైదట ఆ నులల఼
యదె బనుో తేింథి.

అలాగై వకిౄఖత నభ్ఔథోా హర గయింటీ నులల఼ ఔడర కౄాబిం ఙెయౌాింర జభిగిన యృింటధే థరనింతట అథే
యదె వరతేింథి.

d) ఉదే యణ (యలాుజీ)
ఉదే యణ (యలాుజీ) అింటే యదరయణింగ నుడెైన ఆలౄ కి సాచిఔ. నయౖినిై ఙెయౌాించిన నైదట ఈ యలాుజీ నౄభా
ఔింనలనీకి ఙెిందఽతేింథి.
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ఉథరహయణ
మోటలర్ కౄాబభ నఽ ూభిౄ నషిిం నుాతి థిఔన భిషెభిించిన నైదట నుడెైన యహధరనిై నౄభా ఔింనలనీథరయవలా
తీసఽఔుింటలయవ. ఇఔ అగిైాభాద కౄాబభ లు, ధౌక యయణర కౄాబభ ల వింటయటలల ఔడర ఈ యలాుజీ
తలెతౄవచఽచ.

సదయవ యలాుజీని ఈ ఉథేెశ్ిం కోసిం యౄను ింథిించని దే తేల థరుభ వథియౌించఽఔుింటలయవ. నయౖినిై భథిింర
ఙేలే సభైుమయవా ఔడర ఈ వథియౌించఽఔుధే భాభాలనఽ లనూయవూ ఙేసౄ ఽింటలయవ.
e) భిఔవభీలు
కౄాబభ ల భియౖెయిం తభుత నౄభా కింటలాఔుిలఔు వభిౄింఙే యవణథరత ఫథియ్ హఔుెల కిింద నౄభా ఔింనలనీలు
నౄభాథరయవఔు ఉింటే హఔుెలఔు, భౄఫడీలఔు హఔుెథరయవలు అవరణరబ. అలాగై నయౖినికి ఫలధఽడెైన థర్ు

నుభీి నఽించి భియౘయ నణరౄలనఽ భిఔవర్ ఙేసఽఔుధేిందఽఔు ఔడర సింఫిందిత చటలిలఔు లలఫడి యటకి
హఔుెింటలింథి. అలా ఱనింగ్ ఔింనలనీలు, భౄైలాులు, భోడెు యహనథరయవలు, నుో యవి టా సి ఽ వభాల వింటయట
నఽించి నౄభా ఔింనలనీలు నయౖిలనఽ భిఔవర్ ఙేసఽకోఖలవర.

ఉథరహయణ
ఔన్సలలైన్సఫింట్ డెయౌవభీ ఙేమని సిందభౌలలా యయణరథరయవలా నయౖినికి ఫలధత వళింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై,
సఽయక్షితింగ ధేలనలైకి థిగినటకీ తభుత ఔనినించఔుిండర నుో బన వసఽౄవరల యషమింలల నుో ర్ి టా స్కి ఫలధత
వళింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇిందఽకోసిం కౄాబిం భియౖెభనికి భ ిందఽగ యవణథరత భాయవ లాకనలై తనిసభిగ
నౄభాథరయవణో యిింర యేబించఽకోయయౌ.

7. కౄాబింలఔు సింఫిందిించిన యయథరలు
ఎింణో ామతి ైించినటకీ ఆలసిం లాథర కౄాబిం ఙెయౌాించఔనుో వడరనికి (అసభ్తి )కి కయణరలుింటలబ. ఇిందఽఔు
జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించి ధనటీసఽ అిందజైమడింలల ఆలసిం లాథర యనియోఖథరయవలు దయౄరలనఽ
సభభిించఔనుో వడిం కయణిం కవచఽచ.
ఇయ కఔుిండర, ఙరలా యదరయణింగ ఉిండే కయణరలలా కొనిై:







యసౄ యలనఽ యృలాడిించఔనుో వడిం
ఔవభైజీ కొయత

నేనయౘబించిన ాభాథరల వలా నషిిం సింబయించడిం
తగిన నణరౄనికి నౄభా ఙేమఔనుో వడిం
యయింటీ ఉలా ింగన

తఔుెవ నణరౄనికి నౄభా ఙేమడిం, తయవఖ దల తథితభలణో భిభాణరనికి సింఫిందిించిన అింరలు

నషిిం కయణింగ తలెణేౄ ఆభిఔ ఇఫోిందఽలణో నౄభాథరయవడె సతభవరతేనై సభమింలల ఇవనీై ఔడర
ఙరలావయఔు నౄభాథరయవడి ఔయౖిలఔు కయణభవరణరబ.

అతడి ఔయౖిలనఽ తగిాించడరనికి, సభసలనఽ నేభపెనడరనికి భభిమ యయథరల భియౖెయ దే తేలు నులల఼లలధే
నేభపెనఫడి ఉింటలబ. అగిై ాభాద నులల఼లు లాథర ఆసఽౄల యషమింలల ―భధవభిౄతుిం‖ అధే షయతే
నులల఼లలధే ఉింటలింథి.
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ఎ) భధవభిౄతుిం
ింథరనిై థరట తలెణేౄ యయథరలనఽ భిషెభిింఙే దే ణే భధవభిౄతుిం. భధవభిౄణరునిై భధవభిౄతుిం

భభిమ ింద చటి ిం 1996 ాకయిం ఙేయౄ యవ. ిందిం ఙెలా ుఫలటబయలా ఙేలే యదరయణ దే తి  లాథర
అిందఽలలధే యయథరనిై భిషెభిించడిం లాథర ధరమ యధరనికి యృళ్ాడిం. ఇలాింట సభసలలా ఙరలా ఆలసిం
జయవఖ తేింథి భభిమ కయచవరతేింథి. భధవభిౄతు చటి ిం నుభీిలు ిందింలలని యయథరనిై అయదరయణ
దే తి లల, తఔుెవ వమిం భభిమ భధవభిౄతు నలైయేటల ాకమ
ిర
థరుభ అిందజైలే యలు ఔయౌసఽౄింథి.

యయథరనికి సింఫిందిించి నుభీిలు ఎింనఔ ఙేసఽఔునై ఫేయఔు భధవభిౄతుిం కై భధవభిౄ లాథర ఎఔుెవ

భధవయవౄల థరుభ జయవఖ తేింథి. కై భధవభిౄ ఉనైరడె నుభీిలు అతడి భాట యధరయౌూ ఉింటలింథి. ఙరలా

యణజ నౄభా నులల఼లా ల భధవభిౄతు నిఫింధన అని ఉింటలింథి ఇథి ఇలా నుాయింబభవరతేింథి యయథరలు
ఙోటలఙేసఽఔుింటే భధవభిౄతుిం థరుభ భిషెభిించఫడణరబ. అగిైాభాదిం వింట అనఽకోని గటనల
నులల఼లా లనా భధవభిౄతు నిఫింధన ఉింటలింథి. ఇిందఽలల నులల఼ అింగీఔభిించిన థరనికి భభిమ ఙెయౌాసౄ ఽనై

నణరౄనికి భధ ణేడర ఉింటే ఆ ణేడరఔు సింఫిందిించి భధవభిౄ వదె ఔు యృళ్ావచఽచ. యదరయణింగ భధవభిౄ
నియృ మిం అింతి భింగ భిఖణించఫడెతేింథి. భభిమ భౄిండె నుభీిలు థరనికి ఔటలిఫడి ఉిండరయౌ.
భిల తేలు అధే దిం కోె నులల఼కి కోెలా భాయవతేింటలింథి. యదరయణింగ, ఇథి కిింథి యధింగ
ఉింటలింథి:
i.

నుభీిలు నిమనేించిన ఏకౄైఔ భధవభిౄ నియృ మానికి యయథరనిై వథియౌ యేలనరడె లాథర

కై భధవభిౄని నిమనేింఙే యషమింలల యభి భధ అింగీకయిం ఔుదయనరడె కోె నుభీి కోె
భధవభిౄని నిమనేించవచఽచ.

ii. ఈ ఇదె యవ భధవయవౄలు ఒ అింనలైర్నఽ నిమనేించచఽచ, ఆమధే సభాయేరలనఽ ఏభటల ఙేయౄ యవ. ఈ
సభాయేరల దే తి  ధరమ యధరలణో నుో యౌ ఉింటలింథి. ాతి  నుభీి యభి కైసఽ ఖ భిించి ఙెఫ ణరయవ. ఔయేళ్
అవసయఫైణే కౌనిూల్ యమిం తీసఽఔుింటలయవ. భభిమ యక్షులనఽ యఙరభియౄ యవ.

iii. ఔయేళ్ ఇదె యవ భధవయవౄలు కై నియృ మానికి అింగీఔభిించఔనుో ణే యషమానిై అింనలైర్ భ ిందఽఔు
తీసఽఔుయృళ్ణరయవ, అతధే నియృ మిం తీసఽఔుింటలయవ.

iv. ఇిందఽఔబయ వమానిై భధవభిౄ/భధవయవౄలు లాథర అింనలైర్ యభి యచక్షణ ఫేయఔు నియృ బయౄయవ.
ఫలధతలఔు సింఫిందిించిన యయథరలనఽ ధరమ యయథరల థరుభ భిషెభిించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.

ఉథరహయణ
ఔయేళ్ నౄభా సింస నులల఼ కిింద ఔవర్ కలాదింటృ నయౖినిై ఙెయౌాించడరనికి నిభఔభిల,ేౄ ఆ అింరనిై
ధరమయనిం ణేలుసఽౄింథి. భయా ఔయేళ్ నౄభా సింస యసౄ యలు థరచి నలటిడిం వలా నులల఼ ఙెలాదని
అింటృ కౄాబిం ఙెయౌాించడరనికి నిభఔభిలేౄ (యధఫన
ై ింత వయఔు నభ్ఔింగధే ఉధరై ధరమ యధఽలనఽ
ఉలా ింఘలేౄ ) ఆ అింరనిై ధరమయనింలల భిషెభిించఽకోయయౌ.

ఖభనిఔ: ధౌక యయణర నులల఼లా ల ఎలాింట భధవభిౄతు భిల త
 ేలు ఉిండవర.
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8. ఇతయ యయథరలలా భియౖెయ దే తేలు ఉధరైబ
ఐఆభీుఏ నిఫింధనల ాకయిం అనిై నులల఼లు నౄభా సింస ణో ఏథేని కయణింణో నౄభాథరయవ సింతినౄ ఙెిందనరడె
అిందఽఫలటలలల ఉనై సభసల భియౖెయ వవస ఖ భిించి నౄభాథరయవఔు ణెయౌమజైమాయౌ.

వకిౄఖత యనుయ ింథరల కౄాబింల యషమింలల అసింతినౄ ఙెింథిన నౄభాథరయవ అింఫ డ్సూభన్స నఽ
సింాథిించవచఽచ, ఆ అదికభి యవభలు నులల఼లల ఉింటలబ.

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1
కిింథి యటలల ఏథి కౄాబింల నుా లషనల్ లలటల్ ఫింట్ గ భిఖణించఫడదఽ?
I.

నయౖినికి కయణఫైన యటకి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై తీసఽకోవడిం
II. ాతి ఔల అననుామింణో కౄాబింల వదె ఔు యృళ్ాడిం
III. ాభాదిం నౄభా ఙేలన ఆలౄ కై జభిగిింథర అని అించధర యేమడిం
IV. కౄాబిం కిింద ఙెయౌాింఙరయౌూన నణరౄనిై లెకిెించడిం

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2
భజ్డ ఔు కయవ ాభాదిం జభిగిింథి. అతని కయవ మోటలయవ నౄభా నులల఼ కిింద నౄభా ఙేమఫడిింథి. ఇలాింట
సభమింలల కిింథియటలల భజు ఙేమాయౌూింథి ఏనేట?
I.

జభిగిన నయౖినిై నౄభా సింస ఔు యధఫైనింత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ

II. నౄభా భౄనఽవల్ సభమింలల నౄభా సింస ఔు యషమిం ణెయౌమజైమాయౌ

III. నలదె నతౄ ింలల భియౘయిం అిందఽకోవడరనికి కయవనఽ భభిింతగ ధుింసిం ఙేమాయౌ
IV. జభిగిన నయౖినిై టి ించఽకోవదఽె

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3
కౄాబింల భిరోధన భభిమ కౄాబింల అించధరనఽ ఫేభీజు యేమిండి.
I.

కౄాబిం భిరోధన భభిమ అించధర భౄిండా ఔడర సభానఫే

II. భిరోధన కౄాబిం ఙెలా ుఫలటలలల ఉింథో లాథో నిభేభిసౄ ఽింథి అథే అించధర ఎఔుెవగ జభిగిన నషిిం అిందఽఔు
కయణరలనలై ఎఔుెవగ దిఱి నలడెతేింథి

III. అించధర కౄాబిం ఙెలా ుఫలటలనఽ నిభభిించడరనికి ామతి ైసఽౄింథి. అథే భిరోధన ఎఔుెవగ జభిగిన నషిిం
అిందఽఔు కయణరలనలై ఎఔుెవగ దిఱి నలడెతేింథి
IV. కౄాబిం ఙెయౌాించడరనికి భ ిందఽ భిరోధన ఙేయౄ యవ. భభిమ కౄాబిం ఙెయౌాించిన తభుత అించధర యేయౄ యవ

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4
సభైుమయా ఔు లెైలలనిూింగ్ అతరభిటీ ఎవయవ?
I.

సభైుమర్ అయో లబయషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా

II. సభైుమర్ భౄఖ లాటభీ భభిమ డెవలప్ ఫింట్ అతరభిటీ
III. నౄభా భౄఖ లాటభీ భభిమ డెవలప్ ఫింట్ అతరభిటీ
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IV. పలయత ాబ తుిం

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5
తేనూనఽ కయణింగ జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించిన కౄాబింల భియౕలనలల కిింథి యటలల ఎఔుెవగ అవసయభబయ
నియేథిఔ ఏనేట?
I.

భయణ యఙరయణరదికభి నియేథిఔ

II. అగిై ాభాద అదికభి నియేథిఔ
III. నుో య్సఽల నియేథిఔ

IV. యణరవయణ భిరోధన యపలఖిం నియేథిఔ

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6
జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించి నులల఼ కిింద నౄభా ఙేలన వకిౄ తయపరన ఙెయౌాించిన నణరౄనికి భూడో నుభీి నఽించి
భియౘయిం ను ింథే హఔుె నౄభా సింస ఔు ఏ సాతాిం కిింద ఉింటలింథి?
I.

ఔింటా ఫూషన్స
II. యడెదల

III. యవణథరత భాయవ
IV. ఇిండెనేైటీ

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 7
ఔయేళ్ నౄభా సింస నిభిెషి నయౖినికి అథి నౄభా నులల఼ కిింద ఔవర్ కదింటృ ఙెయౌాించడరనికి నిభఔభిలేౄ ఆ
అింరలనఽ ఎవయవ చాయౄయవ?
I.

నౄభా సింస నియృ మఫే చివభిథి

II. అింనలైర్

III. భధవభిౄ

IV. ధరమయనిం
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యభింశ్ిం
ఎ) వితి ౄ య ధృైరణింణో కౄాబింలనఽ భిషెభిించడిం నౄభా సింస ఔు అతి నలదె ాఙరయిం వింటింథి.
నృ) నులల఼ భిల త
 ేల ాకయిం జభిగిన నయౖినిై నౄభా సింస ఔు యృింటధే ణెయౌమజైమాయౌ.
ల) ఔయేళ్ కౄాబిం నతౄ ిం తఔుెవగ ఉింటే, ఎింత నషిిం జభిగిింథి, అిందఽఔు కయణరలనఽ నౄభా సింస అదికభి
భిరోదిించి నియృ బయౄయవ. కనీ ఇతయ కౄాబింల యషమింలల అించధర యేమడింలల ధృైరణిం ను ింథిన సుతింతా
అనఽభతి  ను ింథిన సభైుమర్ ఙేయౄ యవ.

డి) యదరయణ కౄాబిం దయకాసఽౄలు జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించిన ూభిౄ సభఙరయిం, నషిిం జభిగిన ణేథీ, సభమిం,
అిందఽఔు కయణరలు, జభిగిన నషిిం ఇలా అనిై యవభలు వఙేచలా యౄను ింథిించఫడి ఉింటలబ.

ఇ) నౄభాథరయవఔు జభిగిన నషిిం నౄభా ఙేలన థరనికైధర భభిమ ఇిందఽలల ఎలాింట యభౄింటీని అతి ఔరనేించలాదని
నియృ బించడరనికి ఙేలే ాకిరమనఽ కౄాబిం అించధర అింటలయవ.
ఎఫ్) నులల఼ ఫలధత నఽించి తనసఽౄనైటల
ా గ ణెయౌమజైలన తభుణే కౄాబింలనఽ భిషెభియౄ యవ.
జి) ింథరలనఽ థరట తలెణేౄ యయథరలనఽ భిషెభిించడరనికి ఉయోగిింఙే దే తి  భధవభిౄతుిం.

కీలఔ థరలు
ఎ) నషిిం సభాఙరభనిై అింథిించడిం
నృ) భిరోధన భభిమ అించధర

ల) సభైుమయవా భభిమ నషి భథిింరథరయవలు
డి) కౄాబిం దయకాసఽౄలు
ఇ) సయవెఫలటల భభిమ భియౖెయిం

ఎఫ్) కౄాబింల భియౖెయింలల యయథరలు
జి) భధవభిౄతుిం
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ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు
జయఫ 1
సభౄైన సభాదరనిం II.
వితి ౄ ఖత భియౖెయ కౄాబింలలల కౄాబింఔు భ ిందఽగధే ాతి ఔల అననుామానికి భఔడదఽ.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం I.
కౄాబింఔు సింఫిందిించి సింగటన జభిగిన యృింటధే యధఫైనింత తుయగ యభి దిఱికి తీసఽకౄమా ాయౌ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం II.
కౄాబిం ఙెలా ుఫలటలలల ఉింథో లాథో భిరోధన నిభేభిసౄ ఽింథి. అథే అించధర ఎఔుెవగ నషిిం జభిగిణే అిందఽఔు కయణరలనలై
ఎఔుెవగ దిఱి నలడెతేింథి
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం III.
సభైుమయా ఔు లెైలలన్సూ ఇఙేచ అతరభిటీ ఐఆభీుఏ.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం IV.
తేనూనఽ కయణింగ జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించిన కౄాబింల భియౕలనలల యణరవయణ భిరోధన యపలఖిం నియేథిఔనఽ
ఎఔుెవగ అడెఖ తేింటలయవ.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం III.
యవణథరత భాయవ సాతాిం కిింద నౄభా సింస నౄభా ఙేలన వకిౄ తయరన భూడో నుభీి నఽించి జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించి
నులల఼ కిింద ఙెయౌాించిన నణరౄనికి భియౘయిం ను ింథే హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.
జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం IV.

ఔయేళ్ నౄభా సింస నిభిెషి నయౖినికి అథి నౄభా నులల఼ కిింద ఔవర్ కదింటృ ఙెయౌాించడరనికి నిభఔభిలేౄ ఆ
అింరలనఽ ధరమ యనిం నియృబసఽౄింథి.

ల఼ుమ భీక్ష ాశ్ైలు
ాశ్ై 1

జభిగిన నయౖినిై ఎరడె ణెయౌమజైమాయౌ:
I.

నషిిం జభిగిన యృింటధే
II. 15 భోజుల తభుత

III. యధఫైనింత తుయగ

IV. నషిిం జభిగిన తభుత ఏ సభమింలలధృైధర
ాశ్ై 2
జభిగిన నయౖినిై భిరోదిింఙేథి:
I.

అనఽభతి  ను ిందని సభైుమర్

II. అనఽభతి  ను ింథిన భభిమ అయోత ఔల సభైుమర్
III. నౄభా సింస ల ాతి నిది

IV. ఇింజినీభిింగ్ డిగీర ఉనై ఏథేని వకిౄ
ాశ్ై 3
వకిౄఖత ాభాద కౄాబింలఔు సింఫిందిించి ________ నియేథిఔ తనిసభి.
I.

సభైుమర్

II. డరఔిర్

III. నుో య్స్క

IV. భయణ యఙరయణరదికభి
ాశ్ై 4
నౄభా చటి ిం ాకయిం ________ నతౄ ిం నేించిన కౄాబింలఔు వకిౄఖత సభైుమర్ అవసయిం.
I.

యౄ. 40,000

II. యౄ. 15,000
III. యౄ. 20,000
IV. యౄ. 25,000
ాశ్ై 5
ామాణ నౄభా నులల఼ల యషమింలల థేశ్ిం ఫమట కౄాబింలనఽ అించధర యేలేథి:
I.

పలయత సభైుమయవా

II. నషిిం జభిగిన థేశ్ింలలని యనిఔ సభైుమయవా
III. నౄభా సింస య ింత ఉథో ఖ లు

IV. నులల఼లల నేభపెనై కౄాబిం భియౖెయ ఏజౄింటల
ా
ాశ్ై 6
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అగిైాభాదిం కౄాబింల యషమింలల అగిై ాభాద అదికభి నఽించి నియేథిఔ:
I.

అవసయిం లాదఽ

II. నౄభాథరయవఔు ఐచిిఔిం
III. తనిసభి

IV. నుో య్సఽల నియేథిఔలల ఇథో ఔ పలఖిం
ాశ్ై 7
టీఏటీ అింటే ఏనేట?
I.

టైమ్ భభిమ టర్ై

II. ఒ సభమిం వయఔు

III. టైమ్ భభిమ టైడ్స
IV. టర్ై ఎభౌిండ్స టైమ్
ాశ్ై 8
నషిిం ఙెయౌాింఙరయౌూ వచిచనరడె థరని ఫలధత ఙేలేథి:
I.

సభైుమర్

II. నౄభాథరయవ

III. నౄభా సింస

IV. యనిఔ అదికయవలు
ాశ్ై 9
భధవభిౄతుిం అధేథి కౄాబిం భియౖెయ ాకమ
ిర . థీనిై ______________ ఙేయౄ యవ.
I.

ధరమయనింలల

II. సభైుమయా ఫిిందిం

III. నుభీిలణో సింఫింధిం ఉనై యయవ ఎింనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు)
IV. నౄభా సింస ఉథో ఖ లా భధవభిౄగ వవహభియౄ యవ.
ాశ్ై 10
యవణథరత భాయవ హఔుె కిింద నౄభా సింస లు ఙెయౌాించిన నయౖినిై యభి నఽించి భిఔవభీ ఙేసఽకోవచఽచ:
I.

ధౌక సింస లు భాతాఫే

II. భౄైలాులు భభిమ భోడెు యయణర సింస లు భాతాఫే
III. ఎబభౄా న్స
డ ూ భభిమ ధౌక టా సి ఽలు భాతాఫే

IV. ధౌక సింస లు భభిమ భౄైలాులు భభిమ భోడెు యయణర సింస లు భభిమ ఎబభౄా న్స
డ ూ భభిమ ధౌక టా సి ఽలు

ల఼ుమ భీక్ష సభాదరధరలు
జయఫ 1
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సభౄైన సభాదరనిం III.

జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై యధఫైనింత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ.
జయఫ 2
సభౄైన సభాదరనిం II.

జభిగిన నయౖినికి సింఫిందిించిన భిరోధననఽ అనఽభతి  ను ింథిన భభిమ అయోత ఔల సభైుమర్ ణో ఙేబింఙరయౌ.
జయఫ 3
సభౄైన సభాదరనిం II.

వకిౄఖత ాభాద కౄాబింల యషమింలల డరఔిర్ నియేథిఔ తనిసభి.
జయఫ 4
సభౄైన సభాదరనిం III.

నౄభా చటి ిం ాకయిం యౄ.20,000 నేించిన కౄాబింలఔు సుతింతా సభైుమర్ అవసయిం.
జయఫ 5
సభౄైన సభాదరనిం IV.

ామాణ నౄభా నులల఼లఔు సింఫిందిించి థేశ్ిం ఫమట అించధర యేలే కౄాబింల యషమింలల నులల఼లల నేభపెనై కౄాబింల
భియౖెయ ఏజౄింటల
ా అించధర యేయౄ యవ.
జయఫ 6
సభౄైన సభాదరనిం III.

అగిైాభాదిం కౄాబిం యషమింలల అగిైాభాద అదికభి నఽించి నియేథిఔ అవసయిం.

జయఫ 7
సభౄైన సభాదరనిం IV.

టఎట అింటే టర్ై ఎభౌిండ్స టైమ్.
జయఫ 8
సభౄైన సభాదరనిం III.

నషిిం ఙెయౌాింఙరయౌూ వచిచనరడె థరని ూభిౄ ఫలధత నౄభా సింస థే.
జయఫ 9
సభౄైన సభాదరనిం III.

భధవభిౄతుిం అధేథి కౄాబిం భియౖెయ ాకమ
ిర
థీనిని నుభీిలు ఎింనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) నియుళయౄయవ.
జయఫ 10
సభౄైన సభాదరనిం IV.

యవణథరత భాయవ థరుభ నౄభా సింస లు జభిగిన నయౖినిై ధౌక ఔింనలనీలు భభిమ భౄైలాు భభిమ భోడెు యయణర భభిమ
ఎబభౄా న్స
డ ూ భభిమ నుో ర్ి టా స్కి్ నఽించి భిఔవభీ ఙేసఽకోవడరనికి అనఽభతి యౄయవ.
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అగిైాభాద నౄభా కౄాబిం నూయిం
నౄభాథరయవ ఖ భిౄింర

1. నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ చియవధరభా

2. అగిైాభాద నులల఼లా ల ఇనేడి ఉనై అనిై నులల఼లఔ సింఫిందిించిన యవభలనఽ దమఙేల ఇవుిండి.
నులల఼

ఔవర్

సింక

భిసఽె

(i)
(ii)

ఙేలన

నుాింతిం

సమ్ ఇనాూర్ు

అించధర

యేలన

ాతి  నులల఼ ణరలఔు
నతౄ ిం ఎస్కఐ భభిమ

నషిిం నతౄ ిం

ఔింటా ఫూషన్స
అించధరఔు

నషి భధేథి నులల఼ అభలలా
ఉనైరడే జభిగి ఉిండరయౌ

3. నౄభా న఼భిమడ్స
4. నషిిం జభిగిన ణేథీ భభిమ సభమిం

నుాకిూఫేట్ కయణిం ఔడర ఔింటా ఫూషన్స

5. నషిిం సుపలవిం భభిమ కయణిం
(నయౖినికి థరభితీలన భిలతేలనఽ దమఙేల యవభిించిండి)

షయతే కిింద ఔవర్ ఙేల ఉిండరయౌ

6. అగిైాభాదిం/ాభాదింలల నషిిం జభిగిన ఆలౄ కి భభైథెైధర నౄభా ఔింనలనీణో ఔవభైజీ ఉిండి ఉింటే ఆ యవభయౌవుిండి.
7. నౄభాథరయవ ూభిౄ మజభాని కని క్షింలల ఆ ఆలౄ లల ఆమనఔు/యభికి ఉనై ాయోజధరల సుపలవిం భభిమ ఇతయవల ాయోజధరల
సుపలయనికి సింఫిందిించిన యవభయౌవుిండి
8. నయౖినిై ఖ భిించి కిింథియటకి యవభిింఙరభ?
(1) నుో య్సఽలఔు

నయౖినిై

(2) అగిైభాఔ రకఔు

డరఔుఫింటల
ా

నౄభాథరయవఔు

ధఽాయఔభిింఙే అదనర

అతని

నౄభామ త

ాయోజధరల ఫేయఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి

9. ఇథే ఆలౄ కి ాసౄ ఽత నులల఼ అభలలా ఉనై సభమింలల ఖతింలల ఏఫైధర కౄాబిం తలెతి ౄింథర? తలెతి ౄ ఉింటే కిింథియటకి సింఫిందిించిన
యవభలు ఇవుిండి.
)ఎ) కయణిం
)నృ) ఉదింతిం జభిగిన ణేథీ
)ల) కౄాబిం
ధఽాయఔయణ కోసిం అదనర సభాఙరయిం

)డి) నులల఼ జఞభీ ఙేలన కభలమిం
)ఇ) ఙెయౌాించిన/ఫకబ ఉనై నతౄ ిం యౄ.లలా

ఎఖ వన నేభపెనై సభాఙరయభింణర ధరఔునై భిజా ఞనిం ఫేయఔు సభౄైనథి, సింూయృఫైనథి అని ధేనఽ దఽభూలభ గ ధఽాయఔభిసౄ ఽధరైనఽ.
స లిం:
ణేథ:ీ

నౄభాథరయవ

సింతఔిం
డియజనల్ ఆ఼సర్/నౄఆర్./డీఒ నిింనుయౌ
అగిైాభాద కౄాబిం సిం. …………….
రక/ డీఒ

ఆర్ఒ కోడ్స

డియజనల్ ఆ఼సర్

ఏజౄనీూ కోడ్స

న఼నే
ా మిం

సిం

కోడ్స సిం

సిం

యవభలు

ఙెయౌాింర

యల఼దఽ సిం నౄజీ/ల఼డీ సిం

724

ఙెయౌాింర ణేథీ

నతౄ ిం యౄ.
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