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హఔుెలు భిజయవు ఙేమఫడరు బ 

ఈ కోయవూనలై ూభిౄ హఔుెలు ఇనాూూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా, భ ింఫయ థే.  ఎలాింట  భిలతేలలా నా 
ఈ కోయవూలలని ఏ పలగనిై రనయవతతి ౄ  ఙేమభదఽ.  

ఈ కోయవూ ఇనాూూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా నియుళ ింఙే ఆభోఖ నౄభా ఏజౄింటా భీక్షలఔు యౘజయబయ 
అబయవ లు అబలించడిం కోసఫే తమాయవ ఙేమఫడిింథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆమోదిం ను ింథిన నుఠ్ఔరభింనలై 
ఆదరయడిింథి. ధరమయఫ ైన యథోయథరలఔు థరభితీలే క్షింలల తరడె పలయౖలు లాథర భియౖెభలనఽ 
అింథిింఙే ఉథెేశ్ిం థీనికి లాదఽ.  
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ఫలా క్, నుా ట్ ధృిం. ల-46, ఫలింథరా   ఔుభా  కింనలా క్ూ (E), భ ింఫ -ై400 051.  
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భ ిందఽభాట 

నౄభా భిశ్రభ వభా లణో సింాథిించిన తభుత ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస  కోసిం ఈ కోయవూ యభగిరని సింస  
యౄను ింథిించిింథి. ఐఆర్ డిఏఐ ఆమోదిం ను ింథిన నుఠ్ఔరభిం ఆదరయింగ ఈ కోయవూ యభగిర యౄను ింథిించఫడిింథి. 

 

కఫట ి  ఏజౄింటలా  తభ ను ా లషనల్ కౄభీర్ నఽ సభౄైన దిఱికోణింలల అయిం ఙేసఽఔుని, భ ిందఽఔు తీసఽఔుయృమలా లా ఈ యథర 
కోయవూ జీయత, యదరయణ, ఆభోఖ నౄభాఔు సింఫిందిించి నుాథనేఔ జఞా ధరనిై అింథిసఽౄ ింథి. నౄభా యనుయిం చఽయవకౄైన 

యణరవయణింలల యఖ తేనైిందఽన వకిౄఖత అధమనిం, నౄభా సింసలు అింథిింఙ ే అింతయాత యక్షణలల 
నులుించఽకోవడిం థరుభ చటిిం, ఆచయణలలా  ఙోటల ఙేసఽఔుింటలనై భాయవల ఖ భిించి ఎట ఔరడె 
అవగహన ఔయౌగి ఉిండరలధే యషమానిై ాణేఔింగ ఙెనవసయిం లాదఽ.  
 

ఈ కోయవూ ధరలుఖ  పలగలుగ యబజిించఫడిింథ.ి ధరమసాణరా లు, జీయతనౄభా, ఆభోఖ నౄభా, యదరయణ 

నౄభాలఔు సింఫిందిించిన యౕభిిఔలణో నుటల ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమింతాణ అింరలు ఇిందఽలల 
ను ిందఽయచఫడి ఉధరైబ. యథర కోయవూలల నభూధర ాశ్ైలనఽ జోడిించడిం థరుభ యలువ జోడిింర ఙేఔభిింథి. 

ఇథి భీక్షలల అనఽసభిింఙే యదరనిం, ారైతాింలల ఔనినింఙే ఆఫ ె కిివ్ తయయౘ ాశ్ైల యకల ఖ భిించి ఒ పలవననఽ 
అింథిసఽౄ ింథి. యక్షణలల అిందఽఔునై జఞా ధరనిై రనశ్చయణ ఙేసఽకోవడరనికి, భభిింత ఖట ి గ భనసఽలల 
నిలఫ టలి కోవడరనిక ిఔడర ఈ నభూధర ాశ్ైలు సహఔభిించఖలయవ.  
 

ఈ ఫలధతనఽ భాఔు అగిించినిందఽఔు ఐఆర్ డిఏఐఔు ధనయథరలు ణెలురఔుింటలధరైిం. ఈ కోయవూనఽ చథియ, 

భీక్షలల ఉతీౄ యవృ లు కయలని భా సింస  ాతి  ఔెభికీ యపలకింక్షలు ణెలురఔుింట ింథి.  

ఇనాూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా 
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అదరమిం 1 

నౄభా భిచమిం 

అదరమిం భిచమిం 

నౄభాలల భ్యౌకింరలనఽ భచిమిం ఙేమడిం, నౄభా భణిరభ ఔరభిం ఎలా జభిగిింథ,ీ ఈభోజు ఏ యధింగ 
నిఙేసఽౄ ింథి యవభిించడిం ఈ అదరమిం ఉథేెశ్ిం. ఊళ ించని సింగటనల కయణింగ ఆభిఔ సింఫింధఫ ైన 
నయౖి యౌై ఎదఽభోెవలల వచిచనరడె  నౄభా ఎలా యమడెతేింథో, భిస్కె ఫథియ్ యధనింగ ఏ యధింగ 
లేవలింథసిఽౄ ింథో  నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ. 

ధేయవచఔుధే అింరలు  

 

A. జీయత  నౄభా – చభితా భభిమ   భిణరభ ఔరభిం  
B. నౄభా ఎలా ని  ఙసేఽౄ ింథ?ి   

C. భిసఽె నియుహణ దేతేలు   
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 జీయసఽౄ ధరైిం. భనిం ఎధనై యకల 
దఽభుయౄలు యింటలింటలిం: 

 భౄైళ్ైా  ఢీకొటిడిం;  

 వయదలలా  ాజలు కొటలి ఔునోు వడిం;  

 బూఔింనులు ణచెిచనలట ిన యయౖదిం;  

 మవున నుామింలల ఉనైయయవ అకలింలల ఆఔల్ఔ భయణరనికి ఖ భ ికవడిం 

చితాిం 1: భన చఽటృి  జభిగై యయధ యకల దఽయఘటనలు  

 

ఇలాింట  సింగటనలు భనలల ఆింథోళ్న భభిమ , బమనలటిడరనికి కయణఫేనేట ? 

కయణిం ఙరలా యదరయణిం.  

i. నటినదటగ ఙెకోవలలింథేనేటింట,ే అలాింట  సింగటనలు జయవఖ ణరమని భ ిందఽగ భనిం 
ఊళ ించలాిం. ఏథెైధర ఔ సింగటన జయవఖ తేిందని భ ిందఽగ భనిం ఊళ ించఖయౌగిణ,ే థరనిై 
ఎదఽభోెవడరనికి భ ిందఽ నఽించీ సనైదేింగ ఉింటలిం.  
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ii. అలాగై భౄిండో  సింఖతి  ఏనేటింట,ే భ ిందఽగ ఊళ ించలాని అలాింట  సింగటనలు ఆఔల్ఔింగ 
సింబయించడిం వలా తయచఽగ ఆభిఔ నషిిం, అింతేలాని యయౖదిం సింబయయౄ బ.   

అటలవింట  సింగటనల ాపలయనికి ఖ భౄైన వఔుౄ ల సయౘమభ నఔు ఫలధని ించఽఔుని, యసయ సయౘమ 
సహకభలు అింథిించఽకొధే వవసని ఔయౌగి ఉనై ఏ సభాజిం అబధర ఫలసటగ నిలవడరనికి భ ిందఽఔు 
భవచఽచ. 

నౄభా ఙేమడభధ ే ఆలలచన యేలాథ ి ఏళా్ కిరతిం ధరట థే .కనీ, భనిందభకి,ీ ఈధరడె ణెయౌలన యనుయ యౄిం 
థరయౌచన నౄభా ఆయయౌయించిింథ ిభాతాిం కైవలిం ఖత భౄిండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిరతఫే.  

1. నౄభా చభితా     

కీర.ూ .౩౦౦౦ నఽించీ నౄభా ఏథో  ఔ యౄనణేర భనఽఖడలల ఉింటృ వయోౄ ింథి .యయధ యకల ధరఖభిఔతలలా  ఎధనై 
శ్ణరఫలె లనుటల తభలల ణరభ  సభఔయవచకోవడిం భభిమ  ించఽకోవడిం అధ ేలథరే ింణరనిై అభలు ఙేరయవ. 
అింటే  కొింతభింథి సబ ల నయౖి లనఽ ఆ సభాజఞనిక ిఙెింథని యయిందయౄ బభిింఙయేయవ. ఈ లలైథరే ింతి ఔ పలవన 
ఎనిై యదరలుగ అనుబించఫడిింథో  ఇఔెడ భియౕయౌథరె ిం. 

2. మ ఖ మ గల నఽించీ వసఽౄ నై నౄభా   

ఫలనృలలనిమా  
యనుయసఽౄ లు 

ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ ల దఖాయ ింద ణరా లు (అగిరఫ ింటలా ) ఉిండయే .థరని 
ాకయిం, ఒడ సయవఔు నషినోు బధర, థ ింగియౌించఫడధిర, ఋణథరతలు తభకచిిచన 
ఋణరలనఽ భా ఙేలేిందఽఔు యయవ అదనింగ కొింత య భ ్ ఙెయాౌింఙయేయవ .యట ని 
‗ధౌకదరయ యవణరలు‘ (bottomry loans) అధేయయవ. ఈ అగిరఫ ింటా ాకయిం, 

ఒడని గనీ లాథర ఒడలల సయవఔుని గనీ తనకా నలట ి  తీసఽఔుధే ఋణిం, తి భిగి ఆ 
ఒడ ఙేయవకోవలలన ఖభానిక ిసఽయక్షితింగ ఙేయవఔుింటేధ ేఙెయాౌించడిం జభిగైథ.ి 

ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయవలు 

పలయతథేశ్ ఒడలలా  యౕరలింఔ, ఈజిరి , గీరఔు థరేలఔు ామాణ ింఙ ే ఫయౄచ్, సాయత్ 
యనుయవలు ఔడర ఫలనృలలనిమా యనుయసఽౄ లు నుట ింఙ ేదేతేలా నుట ింఙయేయవ. 

గీరఔులు గీరఔులు కీర.శ్. 7వ శ్ణరఫెిం చివయలల భయణ ించిన ఔుటలింఫ సబ లక ి అింతి భ 
సింయెభలు జయడిం కోసిం కయవణ సింసలు నుాయింనింఙరయవ. ఇింఖాిండె లాిండీా  
య లలైటీలు ఔడర ఆ లక్షింణోధ ేధృలకొలఫడరు బ. 
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భోడ్సూ(Rhodes)యసఽలు భోడ్సూ(Rhodes)యసఽలు భభో యధఫ ైన దేతి  అవలింనృింఙరయవ .థరని ాకయిం, 

యతెయ భిలతేలలా  జౄట ిసనిింగ్1 వలా కొింత సయవఔు  నషినోు వలల వచిచనరడె, 
సయవఔు మజభానఽలు (సయవఔు నషినోు నియయవ ఔడర) కొింత నిషతి ౄ లల ఆ 
నయౖి నిై బభిింఙేయయవ.   

ఙెైధర వయౄఔులు నుాచీన కలింలల ఙెైధర వయౄఔులు కొనిై బమింఔయఫ నై ాభాథరలణో ఔడిన 
నథభీాభా లలా  ామాణ ింఙరయౌూ వచిచనరడె తభ సయవఔుని యేభైుయవ ఫో టలా  లాథర 
ఒడలలా  సభెిింఙయేయవ .ఔయేళ్ ఆ డవలలల ఏథెైధర ఔ డవ భ నిగినుో ణ,ే 

సయవఔుని నుక్షిఔింగధ ే కోలలవడిం జయవఖ తేింథ ి త, నతౄిం సయవఔుని 
నషినోు వడిం జయఖదఽ. సింబయించిన నయౖి నిై సబ లింణర ించఽఔుింటలయవ కఫట ి, 
ఆ యధింగ నషిిం తఖ ా తేిందని యయవ పలయింఙయేయవ. 

3. ఆధఽనిఔ నౄభా పలవనలు 

పలయతథేశ్ింలల జీయత  నౄభా పలవన పలయతథశే్ింలలని ఉభ్డి ఔుటలింఫ వవసలల అక్షభలా ాతి నృింనృసఽౄ ింథి. 
మ ఖమ గలుగ ఈ వవస  జీయత  నౄభాక ిఅతేతౄభ యౄింగ ఙెరకోవచఽచ. ఔుటలింఫింలల ఔ సబ ని 
దఽయదిషిఔయఫ ైన భయణిం వలా సింబయింఙ ే ఔయౖి య్ై, నయౖి య్ై అథే ఔుటలింఫింలలని నేఖణర సబ లింణర 
ించఽఔుింటలయవ. అిందఽవలా ఔుటలింఫింలల ాతి  ఔెయౄ ణరభ  అథివయఔు భాథిభిగధ ే సఽయక్షితింగ ఉనైటలి  
పలయించడిం జయవఖ తేింథ.ి  

ఆధఽనిఔ మ ఖింలల ఉభ్డ ి ఔుటలింఫ వవస  యచిినైఫ ై, చినై ఔుటలింఫలలు ఆయయౌయించడింణో నిత  
జీయతింలల తలెణేౄ  తి ౄ ళ్ైా  భౄట ి ింమాబ. ఈ భిసతి  బదాత కోసిం ాణరభాైమ వవసలు ఆయయౌయింఙేిందఽఔు 
థరభి తీలింథి. వకిౄఖత జీయత  నౄభాకి ఖల ఆవశ్ఔతనఽ ఇథి ధొకిె ఙెనింథి. 

i. లాబడ్సూ :ాసఽౄ తిం నడెసఽౄ నై నౄభా యనుయిం నటినదట లిండన్స లలని లాబడ్సూ క హౌస్కలల 
నుాయింబఫ ైింథి .అఔెడ యనుయసఽౄ లింణర ఔ ఙోటక ి ఙేభైయయవ .సభ దా ామాణింలల సింబయింఙ ే
ాభాథరలలా  జభిగై వసఽౄ  నయౖి లనఽ యసయిం ించఽకోవడరనిక ి అింగీఔభిింఙేయయవ .సభ దాిం భధలల 
సభ దా థ ింఖల థరుభ ఒడ థోచఽకోఫడడిం, లాథర యణరవయణింలల వఙేచ ాతి ఔల భాయవలు, సయవఔు 
నుడెైనుో వడిం లాథర సభ దాిం అలాఔలలా లిం అవడిం వలా ఒడ భ నిగినుో వడిం వింట  నయౖి లు ‗సభ దా 
ాభాథరల‟ (భాభీకల నలయల్ూ) కయణింగ   సింబయింఙయే.  

                                                 
1

జౄట ి సనిింగ్ (Jettisoning) ఙేమడభింట,ే ఒడ ఫయవవర తగిాించి, భయా ఫలలెన్సూ (సింతేయౌత ల తి ) లలక ిణెఙేచిందఽఔు ఒడలల కొింత సయవఔు  సభ దాింలలక ిడయేమడిం. 
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ii. లిండన్సలల 1706లల య నించఫడని అనేఔఫ ల్య లలైటీ పర్ ఎ నలర్నలటలవల్ఎషభౄన్సూ ఔింనలనీ 
ాించింలల నటినదట  జీయత  నౄభా సింసగ పలయింఫడెణోింథ.ి  

4. పలయతథేశ్ింలల నౄభా చభితా    

a) పలయతథేశ్ిం : పలయతథేశ్ింలల ఆధఽనిఔ నౄభా 1800 లాథర సఽభాయవ ఆ భధ కలింలల కొనిై యథేయౕ 
ఇనాూయయా ఏజౄనీూలు సభ దా నౄభా  నదలునలటిడింణో నుాయింబఫ ైింథి.  

థ ి ఒభిమింటల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 
ఔింనలనీ యౌనేట డ్స 

ఇథి ఇింగాీషే ఔింనలనీ పలయతథశే్ింలల నటినదటగ ధృలకొలఫడిన 
జీయత నౄభా సింస .     

ట ైటైన్స  ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ 
యౌనేట డ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ింలల ధృలకొలఫడని  నటినదట  ధరన్స-లెైఫ్ నౄభా 
సింస . 

ఫలింఫ ే భూచఽవల్ ఎషభౄన్సూ    
య లలైటీ యౌనేట డ్స 

ఇథ ి పలయతథశే్ర  నటినదట   నౄభా సింస . ఇథి భ ింఫ  ై
(ఫ ింఫలబ)లల నదట యభిగ 1870 లల ధృలకొలఫడిింథి.  

ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ 
యౌనేట డ్స 

ఇథి పలయతథేశ్ింలల ఎింణో కలిం కిరిందట ధృలకొలఫడని నౄభా సింస . 
థీనిై 1906లల య నించఫడిింథ,ి ఇథి ఇింక యనుయిం యగిసాౄ ధే ఉింథి. 

ఆ తభుత సుథేయౕ ఉదభ పయౌతింగ, శ్ణరనెృ ఆయింబింలల భభౄధనై పలయతీమ ఔింనలనీలు య నించఫడరు బ. 

కీలకింశ్ిం 

1912 లల జీయత నౄభా యనుభనిై నిమింతి ాించడిం కోసిం జీయత నౄభా సింసల చటిిం, నుాయడెింట్ నిది చటిిం 
జఞభ ీ ఙేమనౄడరు బ. జీయత నౄభా సింసల చటిిం, 1912లల ఔింనలనీల నానేమిం భైట్ టేఫ ల్ూ, నభిమాడిఔల్ 

భూలాింఔనిం నౄభాఖణఔుని (మాఔుచూభ)ీ థరుభ ాభాణీఔభిింఫడడిం (సభిిల ై ఙేమఫడడిం) తనిసభ ి

ఙేలింథి. అబణ,ే ఈ యషమింగ పలయతీమ, యథయేౕ ఔింనలనీల భధ అసభానత, యవక్ష కొనయగబ. 

పలయతథేశ్ింలల నౄభా సింసలనఽ నిమింతి ాించడరనికి నటినదటగ ఙేమఫడని చటిిం నౄభా చటిిం 1938.  ఈ 
చటిిం కలానఽఖ ణింగ భాయవలు ఙసేఽఔుింటృ ఇట క ీ అభలలా ధ ే ఉింథ.ి నౄభాలలని నిఫింధనల ాకయిం 
ాబ తుిం థరుభ ఔ నౄభా ఔింట ా లర్ నిమనేింఫడణరడె. 

b) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ : జీయత నౄభాయనుయిం 1 లలనలిింఫయవ 1956 న జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిింథ.ి 

పలయతీమ జీయత నౄభా సింస  (ఎల్ఐల) య నించఫడిింథ.ి థీనికిఖల 170 ఔింనలనీలు, అలాగై 75 నుాయడెింట్ 
నిది య లలైటీలు ఆధరట క ిపలయతథేశ్ింలల జీయత నౄభా యనుయిం ఙేసఽౄ ిండేయ. 1956 నఽించి 1999 వయఔు LIC 

కి పలయతథేశ్ింలల జీయత నౄభా యనుయిం ఙేమడరనిక ిఆధరడె ాణేఔ హఔుెలు ఉిండయే.      
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c) ధరన్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ జఞతీమఔయణ : 1972 లల యదరయణ నౄభా యనుయ జఞతీమఔయణ చటిిం (GIBNA) 

అభలుభచిిన తభుత జీయణేతయ నౄభా (ధరన్స-లెైఫ్) యనుయిం జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిింథ,ి అలాగై 
యదరయణ నౄభా కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా (GIC)నీ, థరని ధరలుఖ  అనఽఫింధ సింసయ్ై ఏభటల ఙేరయవ. 
ఆ సభమింలల, పలయతథశే్ింలల జీయణేతయ నౄభా యనుయింలల ఉనై 106 నౄభా సింసయ్ై పలయతథేశ్ింలలని 

GIC  ధరలుఖ  అనఽఫింధసింసల (subsidiaries) ణోనా యయ్నిం ఙేమఫడరు బ. 

d) భలలో ణరా  ఔనేట ీ -ఐఆర్డీఏ (IRDA): ఈ భిశ్రభని అనవిథిే ఙేమడరనిక ి నుో ట ీ అధే అింరనికి భయా 
భిచమిం ఙేమడింణో సయౘ అధేఔ యకల భాయవలు అధేుఱించి, యట ని లనూయవూ ఙేమడరనిక ి 1993లల 
భలలో ణరా  ఔనేట ీఏభటల ఙేమఫడిింథి ఈ ఔనేట ీ  తన నియేథిఔనఽ 1994 లల సభభిించిింథి .1997 లల 
నౄభా నిమింతాణ అదికయ సింస(IRA) య నించఫడిింథి. ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ & డెవలప్ఫ ింట్ చటిిం 

1999 (ఐఆభీుఏ) ఆమోదిం ను ిందడింణో, అథ ిఏనాల్ 2000లల జీయత, జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభలు భౄిండిింట క ీ
ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ & డవెలప్ఫ ింట్ అతరభిట ీ (ఐఆభీుఏ), ఔ చటిఫదేఫ నై, నిమింతాణ యపలఖిం 
(భౄఖ లాటభీ ఫలడీ)గ యౄను ిందడరనిక ిథరభి తీలింథ.ి 

5. ధేట  కలింలల జీయత  నౄభా భిశ్రభ   

ాసఽౄ తిం పలయతథశే్ింలల ఈ కిరింద నేభపెనఫడు  24 జీయత  నౄభా సింసలు నిఙసేఽౄ ధరైబ: 

a) పలయతీమ జీయత నౄభా సింస (LIC) ఔ నాృక్ యింఖ సింస . 

b) నలైైయేటల యింఖింలల 23 జీయత  నౄభా సింసలు ఉధరైబ.  

c) పలయత ాబ తుిం థరుభ నడఫడెతేనై తనులా యపలఖిం ఔడర తనులా జీయత  నౄభా థరుభ జీయత  
నౄభా యనుయింలల ఉింథ.ి కనీ అథి నిమింతాణ సింస  భది ినఽించి నేనయౘబించఫడిింథ.ి  
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లుమ భకీ్ష  1 

పలయతీమ నౄభా భిశ్రభక ిఈ కిరింథి యట లల నిమింతాణ సింస ఏథ?ి 

I. ఇనాూభౄన్సూ అతరభిట ీఆఫ్ ఇిండిమా 
II. ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ఫ ింట్ అతరభిట ీ

III. లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభషైన్స ఆఫ్ ఇిండిమా   
IV.  యదరయణ నౄభా కభపభషైన్స ఆఫ్ ఇిండమిా 
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B. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ింథ ి 

ఆధఽనిఔ యణ జిం ఆలౄ  మాజభానణర సాతాిం నైద య నించఫడిింథి .ఔ ఆలౄ  యలువ కోలలబనరడె 
(నషిిం లాథర ధరశ్నిం కయణింగ) ఆ మజభాని ఆభిఔింగ నషినోు ణరడె. అబణ,ే ఆ కోవక ిఙిెంథిన ఆసఽౄ లునై 

ఇింకౄిందభో మజభానఽల దఖాయ నఽించి చినై నణరౄ లలా  లేఔభిించిన య భ ్ణో ఔ ఉభ్డ ినిద ిఖనఽఔ ఏభటల 
ఙేలేౄ, ఆ నణరౄ నిై, నషినోు బన దఽయదిషివింతేలఔు నషి భియౘయింగ ఙెయాౌింఙేిందఽఔు ఉయోగిించవచఽచ.  

భభోభాటలల ఙెనులింటే, ఔ నిభెిషి ఆభిఔ నషిిం భభిమ  థరని యవయధరనీై నౄభా మింణరా ింఖిం థరుభ  
ఔ వకిౄ నఽిండ ిఅధేఔభింథ ివఔుౄ లఔు ఫథియ్ ఙేమవచఽచ.   

నియుచనిం  

ఆ యధింగ, నౄభాని ఔ నిభెిషి యదరనింగ కొిందయవ దఽయదిషివింతేలఔు సింబయింఙే నయౖి యౌై, అలాింట  
అనియచత సింగటనలు/భిలతేలలా  ఉనై అధేఔభింథి వఔుౄ లఔు ింనణీ ఙేమడింగ నియుచిించవచఽచ.     

చితాిం 2: నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ింథ ి  

 

అబణ ేఇఔెడో యషమిం ఖభనిింఙరయౌ. 

i. ణరఫ ింణో ఔషిడ ి సింనుథిించిన డఫ ోని అలాింట  ఉభ్డ ి నిదిని ఏభటల ఙేమడరనిక ి  ాజలు 
రఔుింటలభ?  

ii. ణరభ  అిందజసైఽౄ నై తభ వింతే యవసఽభ లు (చింథరలు) ఙెయాౌించిధర ఆయించిన ాయోజధరనిక ై

యట ని ఉయోగిసఽౄ ధరైయని యభౄలా నభ్ఖలయవ?    

iii. తభ ఙెయాౌింరలు భభ ీఎఔుెవగ ఉధరైయో, భభ ీతఔుెవగ ఉధరైయో యభౄలా ణెలుసఽకోఖలయవ?  
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కచిచతింగ ఎవభో ఔయవ ఈ యషమింలల ఙపయవ ఙేమాయౌ, ఈ ాకిరమని వవలఔభిింఙరయౌ, ఈ ాయోజనిం కోసిం 

సింగిం సబ లిందభినీ ఔ ణరా ట నైథిక ియనింఙరయౌ. ఆ ‗ఎవభో ఔభై‘ ఈ ‗నౄభా సింస . ఆ ఏయయచడరనికి ాతి  

వకీౄ ఙేమవలలన తన వింతే యవసఽభ  ఎింణో సింలే నిభ భిసఽౄ ింథి భభిమ   నషినోు బన యభికి ఙెయాౌించడరనిక ి
ఏభటలా  ఙసేఽౄ ింథి. 

నౄభా సింస  (ఇనాూయర్) ఔడర వఔుౄ ల యరుయనీై, అలాగై సింగిం యరుయనీై ను ింథరయౌ. 

1. నౄభా ఎలా ని ఙసేఽౄ ింథ ి 

a) నదటగ, ఇయ ఔ ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆలౄ  అబ ఉిండరయౌ. ఆ ఆలౄ  యట లల ఏ కోవకౄైధర ఙెింథ ి
ఉిండ చఽచ.: 

i. పౌతి ఔ వసఽౄ వర (physical) కయవ కవచఽచ, నృయౌుింగ్ కవచఽచ) లాథర 
ii. పౌతి ఔ వసఽౄ వర కనిథ ి(non-physical) నేయవ ాతి షీలు (goodwill) లాథర 
iii. వకిౄఖతిం  (ఔళ్ైు,కళ్ైు,ఙేతేలు అవమయలు, శ్భీయింలల ఇతయ అవమయలాయృైధర) 

b) ఏథెైధర ఔ నిభెిషి 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 ఉింథ.ి  ూల్లల యయధ యకల వఔుౄ లనఽించి 

లేఔభిించఫడిన వకిౄఖత యవసఽభ లు (యట ధ ే ‗ననాేమింలు‘అని ఔడర అింటలయవ) ఉింటలబ. ఈ 
వఔుౄ లు ఔడర అథే యఔఫ ైన ఆలౄ  భిసఽెలు సింబయించఖల అవకరలునైయభౄై ఉింటలయవ. 

d) ఇలా సనైఔభిించఫడని నిదనిి ఆద (peril) వలా నషినోు బన కొథిె భింథకి ియభ ినయౖి నిై ూభిింఙ ే
యధింగ నషిభియౘయింగ ఉయోగియౄ యవ.  

e) ఇలా నిధఽల (పిండ్సూ)ని సనైఔభిించి, కొిందయవ దఽయదిషివింతేలఔు నషిభియౘయింగ ఙెయాౌింఙ ేసింసధ ే

నౄభా సింస  అింటలయవ.   

f) ఈ థఔింలల నులగా ధే ాతి  ఔె వకిౄణోనా, నౄభా సింస  (ఇనాూయర్) నౄభా ిందిం (ిందిం ) 
లలకి ాయేయసఽౄ ింథ.ి అలా నులగా ధేయయవ నౄభాథరయవ (నౄభాథరయవ)అవరణరయవ.  

2. నౄభా పలభనిై తగాిసఽౄ ింథ ి 

భిస్కె పలయభింటే, ఔ నషిబభితఫ ైన భిలతి /సింగటన సింబయించినరడె, పయౌతింగ బభిించవలల వచిచన 

కయవచలు, నయౖి లు, యృైఔలాలని అయిం. 

చితాిం 3: ఔ వకిౄ మోమాయౌూన భిస్కె పలయిం 
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ఎవభికౄధైర భౄిండె యకల భిస్కె ఫలధతలు ఉింటలబ : 1.  నుాథనేఔ 2 భాధనేఔ. 

a) నుాథనేఔ భిసఽె  పలయిం 

నుాథనేఔ భిసఽె  పలయిం అింటే, ూర్ భిస్కె సింగటనల పయౌతింగ, ఇింట క ిసింఫిందిించిన వసఽౄ వరల 
(అలాగై, యనుయ మూనిటా)నఽ నషినోు వడిం. అలాింట  నయౖి లు తయచఽగ ాతక్షింగ చాలేిందఽఔు 
ఔనినయౄ బ, లెకిెింరకి యలుగ ఉింటలబ కఫట ి  థరనిక ినౄభా ఙెయాౌింర జయవఖ తేింథి. 

ఉథరహయణ 

ఔ నూఔిభీ అగిై ాభాదిం వలా కయౌనుో ణ,ే థరనిలల నుడబనుో బన లాథర నయించినుో బన యట ని అించధర 
యేమవచఽచ. అలా నషినోు బనయభికి నషిభియౘయిం ఙెయాౌించవచఽచ. 

ఔ వకిౄ ఖ ిండ ె ఆభైషన్స (యౘరి్ సయెభీ) ఙేబించఽఔుింటే, థరనిక ి అబయ యృైద కయవచలు ణెలుసఽఔుని, 

థరనిక ిభియౘయిం ఙెయాౌించడిం జయవఖ తేింథి.   

అదనింగ భభకిొనిైభోక్షింగ ఔయౌగై నయౖి లు(indirect losses) ఔడర ఉిండవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

అగిై ాభాదిం వలా యనుయ కయఔలానులఔు ఆటింఔిం ఔయౌగిింథే అనఽఔుింథరిం. ఆ ాభాదిం ఆ యనుయ 
లాపలల నయౖి నిక ి థరభితీమవచఽచ. అరడె అలాింట  నయౖి నిై ఔడర అించధర యేమవచఽచ, ఆ నషిిం 
ను ింథిన వకిౄక ిభియౘయిం ఔడర ఙెయాౌించవచఽచ.    

b) భాధనేఔ భిసఽె పలయిం 

సభ,ై ఔయేళ్ అలాింట  సింగటధేథ ీజయఖఔనోు ణ,ే ఎటలవింట  నషిభూ ఉిండదని అనఽఔుింథరిం. అరడె ఆ 
ఆద సింబయించడరనికి అవకశ్ిం ఉనైయయవ అింటే, అవరణరయవ అధే సభాదరనిం వసఽౄ ింథ.ి కఫట ి , 
ఎవభికౄధైర నుాథనేఔ నుాదరనణర (నలైైభభీ) పలయఫే కఔుిండర,  భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔిండభ)ీ పలయిం 
ఔడర ఉింటలింథ.ి     
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భిసఽెలల భాధనేఔ నుాదరనణర (లలఔిండభ)ీ (secondary burden) పలయిం: నషి లతి కి ఖ భౄైనరడె 
అబయ కయవచలు, కోలుకోలాని భిలతి లల డినుో మాభని ఖరళ ించడిం వలా ఔయౌగై భానలఔ వతి ౄ డ,ి శ్రభ 

థీనిలలక ివయౄ బ. ఔయళే్ ఆ సింగటన నిజింగ జయఖఔనోు బధర, పలభలు ఉతనైభవరణరబ. 

భనిం ఇఔెడ కొనిై యకల పలభల ఖ భిించి భియౕయౌథరె ిం: 

i. నదటగ, బమింవలాా , ఆింథోళ్న వలాా  పౌతి ఔఫ నై, భానలఔఫ నై తి ౄడ ి ఉింటలింథ.ి భనిఱ 
భనిఱకీ ఈ ఆింథోళ్న య బలలా  ణేడరలు ఉింటలబ. కనీ నణరౄ నిక ిఆింథోళ్న అధేథ ిఉింటలింథ.ి అథ ి

భనిఱని తి ౄ డకి ిఖ భ ిఙేల, వకిౄ ఆభోగనిై ఫలగ థఫెోతీసఽౄ ింథ.ి  

ii. భౄిండవ యషమిం ఏభింటే, ఎవభికౄధైర నషిిం సింబయసఽౄ ింథర, లాథర అధే యషమిం నిశ్చమింగ 
ఙెలాభ . కఫట ి , తలవని తలింరగ జభిగై అలాింట  యతెయ సింగటనలలా  భనయౌై 
ఆదఽకోవడరనిక ి ఔ నిది థరచినలటలి కోవడిం ణెయౌయృనై ని. అలాింట  నిది ఔట  ఏయయవచఽకోయలింట ే
కొింత కయవచ ఇనేడ ిఉింటలింథ.ి ఉథరహయణక,ి అలాింట   నిధఽలు దావ యౄింలల ఉింటలబ. యట క ి
భఫడ(ితి భిగి వఙచే నతౄిం) తఔుెవగ ఉింటలింథ.ి    

భిసఽెని నౄభా సింసక ి ఫథయి్ ఙేమడిం వలా భనిఱ ారింతింగ ఉిండఖలుఖ ణరడె, నిధఽలనఽ నిలు 
ఙేసఽౄ నైటలి గ పలయించి, ఔ ఔెన నలటిఖలడె. తన యనుభనిై భభిింత ాపలవవింతింగ ఙేమడఫ లాగో 
ాణరయఔ ఙసేఽఔుింటలడె. అసలు ఈ కయణరల కోసఫే నౄభా అవసయిం ఉింటలింథి. 

లుమ భకీ్ష 2 

ఈ కిరింథి యట లల భాధనేఔ నుాదరనత (secondary burden) భిసఽె పలయిం ఏథ?ి 

I. యనుయ ఆటింకనిక ికయవచ 

II. థెఫోతి నైవసఽౄ వరల ధయ  
III. బయషతేౄ లల సింబయింఙే నయౖి యౌై తటలి కోవడిం కోసిం ఔ సదఽనుమింగ నిలు నిదిగ ఔెన నలటిడిం  
IV. ఖ ిండెనుో టల పయౌతింగ ఆసఽతి ాక ిఅబయ కయవచలు 
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C. భిసఽె నియుహణలల యయధ యదరధరలు  

ఎలాింట  భిసఽె భిలతేలకౄైధర నౄభా ఔెట ే సభౄనై భియౖెయభా అని ఎవభౄధైర ాయైించవచఽచ. థీనిక ి

సభాదరనిం ‗కదఽ‘.  

ణరభ  ఎదఽభపెధ ేభిసఽెలనఽ ఫథియ్ ఙేమడరనిక ివఔుౄ లు అవలింనృింఙ ేఅధేఔ యకల దేతేలలా  నౄభా ఙేమడిం 

ఔట . ఇఔెడ యయవ తభ   భిసఽెలనఽ ఔ నౄభా సింసఔు ఫథియ్ ఙేయౄ యవ. అబణే భసిఽెలణో 
వవహభిించడింలల కొనిై యకల దేతేలుధరైబ. యట  ఖ భిించి ఈ కిరింద యవభిించఫడెణోింథ:ి 

1. భిసఽె తనించఽకోవడిం (Risk avoidance) 

భిసఽెని నిమింతి ాించడిం థరుభ ఔ నషి భిలతి ని తనించఽకోవడిం ―భిస్కె తనించఽకోవడిం‖ అవరతేింథ.ి ఆ 

యధింగ ఎవభౄైధర తభక ిసింఫిందిించి నషిిం జభిగై అవకశ్ిం ఉనై ఆలౄ, వకిౄ లాథర ఔ ని (మాకిియటీ) క ి

నషిిం జయఖఔుిండర తనించవచఽచ.  

ఉథరహయణ 

i. కొఔెభకి,ి కొనిై నిభెిషిఫ ైన తమాభీ భిసఽెలనఽ ఎవభికో కింటలా కి్క ి ఇచిచ ఆ భిసఽెలనఽ బభిించడరనిక ి
ఇషిిం ఉిండదఽ కఫట ి  అలా ఙేలేిందఽఔు యళ్ైా  తి యసెభియౄ యవ. 

ii. కొెఔెయవ ఇింట  ఫమట కలు నలటిడరనికి యహలించయవ హడలెతి ౄ  నుో ణరయవ. యళా్క ి ఎఔెడ ాభాదిం 
జయవఖ తేింథోనని బమిం లాథర యథేశ్ింలల ఉిండగ జఫ ో ఙసేఽౄ ిందధ ేబమింణో ఎఔెడకి ామాణిం ఙేమయవ.  

కనీ భిస్కె తనించఽకోవడిం అింటే భిస్కె ని ధృగిట వ్ గ యౘిండలి్ ఙేమడభని అయిం ఙేసఽకోయయౌ. కొిందయవ కొనిై 

యకల భిసఽెలు తీసఽఔుింటేధ ే వకిౄఖత, యభాజిఔయఫ నై అనవిథిే  జయవఖ తేింథి. అలాింట  కయఔలానుయౌై 
వదెనఽఔుింటే, వఔుౄ ల, సభాజభూ ఔడర అలాింట   భిసఽెలు ణెచిచ నలటిే  లాపలయౌై కోలలవలల వసఽౄ ింథి. 

2. భిసఽె నిలురదల (Risk retention) 

కొఔెయవ భిస్కె ాపలయనిై నిమింతి ాించఽకోవడరనికి ామతి ైయౄ యవ. ఆ యధింగ భిస్కెనీ, థరని దఽషొయౌణరయ్ై 

బభిింఙరలని నియృబించఽఔుింటలయవ. ఇథ ిలుమ  నౄభా లాథర లలల్ొ ఇనాూభౄనఽూ అవరతేింథ.ి  

ఉథరహయణ 

ఔ యనుయ సింస తన అనఽబయనిై ఫట ి, కొింత భినేతి  వయఔ చినై నయౖి లు బభిింఙ ేయభయూిం ఉింథో  లాథో  
నిభే భిించఽకోఖలదఽ. థరనివలా వఙచే భిసఽె ఔడర తధ ేబభిించడరనిక ినియృబించఽఔుింటలింథ.ి   
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3. భిసఽె తగాిింర (reduction) భభిమ  నిమింతాణ 

భిస్కె తనించఽకోవడిం ఔింట ే ఔడర థరనిై తగాిించఽకోయలనీ, అదఽర ఙేమాలనీ ఆలలచిించడిం ఎఔుెవ 
ఆచయణరత్ఔఫ నై భభిమ  సభౄైన దేతి . అింటే, థరనయిం ఔయేళ్ నషిఫే ఖనఽఔ జభిగైలా ఉింటే, ఆ యధింగ 
నషిిం జయఖఖయౌగై అవకరలనఽ ఫలగ తగాిించడరనిక,ీ భభమి / లాథర థరని ాపలవతీవాతనఽ తగాిించడరనికి 
చయలు తీసఽకోవడిం. 

కీలకింశ్ిం 

అలాింట  సిందభౌలు తలెతౄఔుిండర చాలేిందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలధే ‗నషి నియయణ చయలు అింటలయవ. అలాగై 

నయౖి నిై తగాిించడరనిక ి తీసఽఔుధే చయలని ‗నషిిం తగాిింర (Loss Reduction)చయలు‘ అింటలయవ.    

భిస్కె తగాిింర అింటే, ఈ కిరింథ ియదరధరలలా  ఏథో ఔట  లాథర అింతఔింట ేగనీ ఎఔుెవ దేతేయౌై అభలు ఙలే, 
భిసఽె తయచఽదధరనీై (frequency) భభిమ  /లాథర నయౖి ల భభిాణరనిై (sizes of losses) తగాిించడిం 

ఔడర పలఖఫ  ైఉింటలింథ:ి 

a) ఫో ధన భభిమ  యక్షణ (Education and training) – ఔరభఫ ైన ―లరై్ డిాల్ూ‖ ఉథోఖ లఔు, అలాగై 

డెైైవయాఔు, నూో ర్ె యౌఫి్ట ఆభైటయవా  నదలెైనయభికి ళెలె్టలా  ధభిించడిం, లట్ ఫ లి్ లు ఔటలి కోవడిం వింట  
యషమాలనల ై తగిన యక్షణ నదలఖ నయ.  

ఉథరహయణఔు, సాెలుక ియృమలా  నలాలఔు జింక్ పరడ్స తి నవదెని ఙెడిం. 

b) చఽటలి ాఔెల యణరవయణింలల భాయవలు ఙేమడిం (Making Environmental changes)- 

―పౌతి ఔ‖ భిలతేలు అనవిథిే ఙేమడిం వింట య. ఉథరహయణఔు, తలురక ిఖట ి  ణరమాలు యేమడిం, 

కిట కీలఔు ఇనఽ చఽవులు లాథర షటియవా  యేమడిం, ఙోయ ాఫో ధఔిం, అగిై ాఫో ధఔిం భింటలాభై 
యధనిం ఏభటల ఙేమడిం వింట య. ఔ భషిరిం తన ాజల ఆభోఖ య బని కనుడరు నిక ి కలుష 
నియయణక,ీ భపదగ ఉనై ధుని య బలనఽ నిమింతి ాించడరనిక ీచయలు ఙేటివచఽచ, భ ిందఽ జఞఖరతౄ  
చయగ భలాభిమా భిందఽని చలాడిం వలా యది యనించఔుిండర ఉయోఖడెతేింథ.ి 

c) ాభాదఔయఫ ైన లాథర యౘనిఔయఫ ైన కయఔలానులు – మింతా పలగల, భిఔభల ఉయోగిింఙ ే

సభమింలలనా, ఇింక ఇతయణరా  అధేఔఫ ైన భిసఽె సింబయింఙ ే అవకశ్ిం ఉనై  నఽలు ఙేల ే

సిందయౌింలలనా భిస్కె తగాిింఙ ేామతైిం ఙేమడిం. 

ఉథరహయణఔు, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవన యదరనిం అవలింనృించడిం, సభౄైన సభమానికి సభౄనై ఆయౘయిం 
తీసఽకోవడిం, అధరభోఖిం వఙచే అవకరయౌై ఫలగ తగాిించడరనికి సయౘమడణరబ. 
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d) యేయవఙేమడిం (Separation), భిసఽెలనఽ నిమింతి ాించడరనిక,ి ఆలౄ క ి సింఫిందిించిన యేభైుయవ 
వసఽౄ వరయౌై క ైఙోట కఔుిండర, యేభైుయవ ాథరేలలా  ఉిండేలా చాసఽకోవడిం ఔ దేతి . థీనిలల ఉనై 

కీలఔ పలవన ఏనేటింట,ే ఔ ఙోట ఏథెైధర ాభాదిం జభిగినటాబణ,ే థరని దఽష ర్పలవిం నతౄిం ఆలౄ  
అింతట  నైథర డఔుిండర కైవలిం ఆ ఔెఙోట క ైభినేతఫ  ైఉింటలింథి.  

ఉథరహయణక,ి యి ఔు నయౖి యౌై  (loss of inventory) తగాిింఙరలనఽఔునైరడె యేభైుయవ గిడు ింఖ లలా  
నిలు ఙేమాయౌ. అరడె ఆ గిడు ింఖ లలా  ఏథో  ఔ గిడు ింగి సయవఔుని ధరశ్నిం ఙేమాయౌూ వలేౄ , ఆ నషిిం 
అింతట ణోధ ేసభినోు తేింథ ికఫట ి , నషి ాపలయనిై ఫలగ తగాిించడిం యధడెతేింథ.ి 

4. భిసఽెకి నలటలి ఫడి నలటిడిం(భసి్కె లైధరనిూింగ్)   

ఇథ ి నయౖి లు సింబయించఫో బయ అవకశ్ిం ఉనైరడె అిందజైల ే నిధఽల సదఽనుమా (నిధఽల నుోా యజన్స) నిై 
ఖ భిించి ణెయౌమజైసఽౄ ింథ.ి   

a) లుమ నలటలి ఫడి థరుభ భిస్కె నిలురదల- ఇిందఽలల ఎలాింట  నయౖి లు సింబయించిధర, లుమ ఙెయాౌింర 
జయవఖ తేింథ.ి ఈ ాకిరమలల ఔ సింస తన నిధఽలు అబధర, లాథర అరగ ణెచిచన నిధఽలధృధైర తన 

య ింత పలయిం నైథ ేభిసఽె అించధర ఙేసఽఔుని నలటలి ఫడి నలటిడిం జయవఖ తేింథ.ి ఇథ ిలుమ (లలల్ొ) నౄభాగ 
నలవఫడెణోింథ.ి ఆ సింస ఔడర, తనక ియలెైనింత చినై నయౖి నిై భాతాఫే అటిేఫ టలి కోవడిం కోసిం, నషిిం 

యొఔె ాపలయనిై తఔుెవ ఙేమడరనిక ి యయధ యకలెైన భిసఽె తగాిింర దేతేలు నుట ించడింలల 
నిభఖైఫ  ైఉింటలింథ.ి    

b) భిస్కె ఫథియ్,  భిస్కె నిలురదలకి ాణరభాైమ యదరనిం. నయౖి లనఽ భభో నుభిీక ి  ఫథియ్ ఙేల ే ఫలధత 

ఔడర భిస్కె ఫథియ్లల ఉింటలింథ.ి ఇఔెడ ఔ మాదిచిిఔ గటన (లాథర ఆద) పయౌతింగ తలెణేౄ  
నయౖి లనఽ భభపఔభిక ిఫథియ్ ఙమేఫడణరబ.  

నౄభా అధేథి భిస్కె ఫథియ్క ిసింఫిందిించిన ాదరన యౄనులలా  ఔెట . నౄభా నషి భియౘయిం థరుభ అనియచతి ణో 
ఔడ ిఉనై ఙోట నియచత లతి ని  ాయశే్నలటిడరనిక ిఅింగీఔభిసఽౄ ింథ.ి 

నౄభా Vs  యౘనై  

యణ జయింగ నిఙేసఽౄ నై ఔింనలనీలు నౄభా భభిమ  యౘనై (ఎషభౄనఽూ), ఈ భౄిండె   ఆభిఔ ఉతతేౄ య్ై 
(లైధరనిిమల్ ను ా డఔుి లు) అింథసిఽౄ ధరైబ.  ఇటీవలధే ఈ భౄిండిింట కీ భధ ణడేర భభిింత అసషిింగ భాభిింథి. 
థరథరర ఈ భౄిండిింట నీ కొింతవయఔు కై యధఫ ైనయగ పలయించఫడెతేధరైబ.  అబణే ఈ భౄిండిింట కీ భధ 
ఖల సాక్ష్ వణరయలు ఈ కిరింద చభిచించఫడరు బ.  
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సింబయింఙే అవకశ్ిం ఉనై సింగటనకి యక్షణ ఔయౌించడిం నౄభా అవరతేింథ,ి కనీ బయషతేౄ లల తఔుిండర 
జభిగై సింగటనకి యౘనై (అషభౄన్సూ) అింథిసఽౄ ింథి. నౄభా భిసఽెకి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. యౘనై భాతాిం 
తనిసభిగ జభిగై అింరనిై యక్షణ ఙసేఽౄ ింథి. ఉథర. భయణిం. అథి తనిసభిగ సింబయింఙేథి. అథి ఎరడె 
సింబయసఽౄ ింథో  భాతాిం నిశ్చమింగ ఙెలాభ . యౘనై నులలలు జీయత యక్షణణో సింఫింధిం ఔయౌగి ఉింటలబ.    

చితాిం 4: నౄభాథరయవ (ఇనాూర్ు) కి నౄభా సింస  నషిభియౘభనిై ఎలా ఙయాెౌసఽౄ ింథ ి
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భిసఽె ఫథియ్క ిభభ ికొనిై భాభా లు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణక,ి ఔ సింస ఔ ఖూర రలల పలఖఫ ైనరడె, 
నయౖి యౌై లైధరన్సూ ఙలేేిందఽఔు ఆ భిస్కె నేభౄింట్ ఖూర రకి ఫథియ్ ఙమేఫడెతేింథి.   

ఆ యధింగ నౄభా దేతేలలా  భిసఽె ఫథియ్ ఔ దేతి . 

 

 

లుమ భకీ్ష 3 

ఈ కిరింథి యట లల భసి్కె ఫథియ్ దేతి  ఏథ?ి 

I. ఫలింఔు క్ూడ్స డినుజిట్(FD) 

II. నౄభా 
III. ఈకిుటీ ఱేయవా  
IV. భిమల్ ఎలేిట్ 
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D. భిసఽెని నియుళ ించడింలల ఔ యధనింగ నౄభా  

అసలు భనిం భిస్కె ఖ భిించి ఎరడె భాటలా డిధర, అథ ినిజింగ వచిచన నషిిం కదఽ, నషిిం వఙచే అవకశ్ిం 

ఉనై భిలతి  ఖ భిింఙనేని ఖభనిింఙరయౌ. ఆ యధింగ అథ ి ఎరడె వసఽౄ ింథో భ ిందఽగ ఊళ ించఖయౌగై 

నషిభనైభాట (expected loss).  భ ిందఽగ ఊళ ించఖయౌగై ఈ నషిిం ధయ (భిస్కె ధయ ఎింత ఉింథో  ఇథ ీఅింణే 
ఉింటలింథ)ి భ కింగ భౄిండె కయకల పయౌతిం:  

i. నౄభా ఙేమఫడెతేనై ఆద సింబయించడిం థరుభ ఔయౌగై నషిిం యొఔె సింపలవత.    

ii. పయౌతింగ వఙచే అనఽబయింఙరయౌూ వఙచే ాపలవిం (impact) లాథర జభిగై నతౄిం నషిిం. 

భిస్కె కయవచ ధేయవగ సింపలవత భభిమ  నషిిం...ఈ భౄిండిింట  వలా వఙేచ నణరౄ నికి  అనఽలలభానఽనుతింలల 
నలయవఖ తేింథ.ి ఏథి ఏఫ ైధర, నషిిం వచిచన నతౄిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉధరై...భయా తి భిగి ఆ భిసఽె జభిగై 

సింపలవత తఔుెవగ ఉధరై...భిసఽె కయవచ తఔుెవగ ఉింటలింథ.ి   

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 నియృబించఽకోవడరనిక ి భ ిందఽ, ఔయళే్ నషిిం బభిింఙరయౌూన భిలణ ే
తలెతి ౄ ణ ే  బభిింఙరయౌూన నషిిం ధయణో భిసఽె ఫథియ్ నయౖి నిై తభింతట ణరభ  నుో యౌచ చాసఽకోవడిం అవసయిం. 

భిసఽె ఫథియ్ ధయ నౄభా నానేమిం అవరతేింథ.ి ఇథ ి భ నఽట  నేభలల నేభపెనై భౄిండె కయకల వలా 

నిభే భితభవరతేింథ.ి నషి సింపలవత ఙరలా తఔుెవగనా, కనీ ఆ నషి ాపలవిం ఙరలా ఎఔుెవగనా ఉింటే, 
నౄభాకి అథి ఉతౄభ సిందయౌిం. అబణ ేఇటలవింట  సిందభౌలలా , థరని నౄభా [ననాేమిం] థరుభ  భిసఽె ఫథియ్ 

ఙేల ే ధయ ఙరలా తఔుెవగ ఉిండగ, థరనిై ఎవభిక ి యయవగ బభిింఙరయౌూన ధయ భాతాిం ఙరలా ళెచఽచగ 
ఉింటలింథ.ి  

a) తఔుెవ కోసిం ఎఔుెవ భిసఽె ఙేమఔడదఽ : భిసఽె ఫథియ్ ధయక,ీ నియృబించిన భసిఽె యలువక ీభధ 
ఔ ళేతేఫదేఫ నై సింఫింధిం (భీజనఫ ల్ భిలాషన్సఱప్) ఉిండరయౌ.   
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ఉథరహయణ 

నైభపఔ యదరయణఫ నై ఫలల్నలన్సని నౄభా ఙేమాలనఽఔుింటలభ? అనఽకోయవ. అథో  అయిం లాని ని. 

b) నైయవ కోలలఖయౌగిన థరని ఔధరై ఎఔుెవ భిసఽె ఙేమఔడదఽ : అలాగై, ఔ సింగటన వలా 

సింబయింఙ ేనషి పయౌతిం ఫలగ యభీతింగ ఉిండ,ి 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) ధుింసఫ ైన లాథర థెఫోతి నై భిలతేలలా  ఏిం 
జయవఖ తేింథ?ి ఔ ఔింనలనీ  ఆ నయౖి నిై బభిించఖలుఖ తేింథర?   

c) భిసఽె వలా ఔయౌగై భిణరభాలనఽ జఞఖరతౄగ ఖభనిించిండ ి : సింగటన సింపలవత (probability, 
సింగటన జభిగై తయచఽదనిం) అతి  తఔుెవగ ఉిండ,ి థరని పయౌతింగ సింబయించఫో బయ నషి తీవాత  

(ాపలవిం, impact) ఫలగ ఎఔుెవగ ఉిండేలా ఉింటే, అలాింట  ఆసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడిం 

అతేతౄభిం.   

ఉథరహయణ 

ఎవభౄైధర, అింతభిక్ష ఉఖరయౘనిై నౄభా ఙేమఔుిండర ఉిండఖలుఖ ణరభ?    

 

లుమ భకీ్ష  4 

ఈ కిరింథ ియట లల ఏ సిందయౌిం నౄభాక ిఅనఽవరగ ఉింటలింథ?ి 

I. ఔుటలింఫింలల సింనుథిింఙ ేఏకౄైఔ వకిౄ అకలింగ చనినుో వడిం  

II. ఔ వకిౄ తన డఫ ో యలెట్ (యవూ) ని నోు గపటలి కోవడిం 

III. యి క్ 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 సింసల నుతా ఙరలా భ కఫ ైనథ.ి అయ థేశ్ సిందనఽ సింయక్షిించడరనిక,ీ థిలింగ 
బదాయచడరనిక ీ కీలఔఫ ైన య బలల సహఔభిసఽౄ ధరైబ. అయ సహఔభిసఽౄ నై  యదరధరలలా  కొనిై ఈ కిరింథ ి

యధింగ ఉధరైబ.   

a) యట  నలటలి ఫడెలు సభాజఞనికి నలదె ఎతేౄ న ాయోజనిం ఙేఔభిచ నలడణరబ. అతదిఔ నణరౄ లలా  
ధనలేఔయణ జయడిం, అలాగై ఆ నణరౄ నిై నానేమింల యౄింలల ఔ నిదిగ ఏభటల ఙమేడింలలధ ే
నౄభా సింస  దిఢతుిం థరగి ఉింటలింథి .   

b) ఈ నిధఽలు (పిండ్సూ)  నులలథరయవల ాయోజనిం కోసిం సనైఔభిించఫడ,ి అటిేఫ ట ి  ఉించఫడణరబ. 

నౄభా సింసలు ఈ కోణరనిై దిఱిలల ఉించఽకోయయౌూ ఉింటలింథ.ి ఈ నిధఽలణో ఎలాింట  లాయథేయలెైధర  
జయనులని యయవ తలుచఔునైరడె యయవ తీసఽఔుధ ే నియృమాలనీై ఆ సింగానిక ి ఉయోఖడేలా 
ఉిండరయౌ. ఇథ ినలటలి ఫడెలఔు ఔడర వభిౄసఽౄ ింథి .అిందఽక ైయజమవింతింగ నడిఙ ేనౄభా సింసలు తభ 
నలటలి ఫడెలనఽ, యి క్ూ, ఱేయా వింట  ఊయౘజనిత యనుభలలల నలటివర. 

c) నౄభా వవస  ఔ వకిౄక,ీ అతని ఔుటలింఫలనిక,ీ భిశ్రభక,ీ అలాగై యణ జఞనిక,ీ సింగానికి... ఇింక 
ఙెనులింటే, నతౄిం థేరనిక ై అధేకధేఔ ాతక్ష, భోక్ష ాయోజధరలనఽ ఔలుఖజసైఽౄ ింథ.ి వఔుౄ లు, 
సింసలు - నౄభాథరయవా   గ యభిదెయౄ ధేయవగ ాయోజనిం ను ిందఽణరయవ. ఎిందఽఔింట ే ాభాదిం వలా 

కవచఽచ లాథర భ ిందఽగ ఊళ ించని ఏ సింగటన థరుభధృైధర కవచఽచ, అథ ి ణఙెేచ నషిిం, థరని 

వలా ఔయౌగై దఽషొయౌణరల నఽించి యయవ సింయక్షిించఫడరు యవ. ఆ యధింగ నౄభా  భిశ్రభలల నలటలి ఫడిని 
కనుడెతేింథ,ి  భభిింతగ యసౄ భిించడిం కోసిం నలటలి ఫడి యడెదల ఙసేాౄ  ఉింటలింథ,ి అలాగై 

యనుభనీై, భిశ్రభనీ ఇింక అనవిథిే  ఙేసఽౄ ింథ.ి 

d) నౄభా వకిౄ బయషతేౄ క ి సింఫిందిించిన బమానీై, ఆింథోళ్ననీ, ఆదఽభె నీ ణొలగిసఽౄ ింథ,ి  యనుయ 
సింసలలల ఉచిత నలటలి ఫడిని నోుా తూళ సఽౄ ింథ,ి ఉనై వనయవయౌై సభయవింతింగ నోుా తూళ సఽౄ ింథ.ి ఆ 

యధింగ నౄభా యణ జ, నుభిరర నేఔ అనవిథిేని నుోా ణరూళ ించడింణోనుటల ఉథోఖ అవకరలనఽ 
ఔయౌసఽౄ ింథ,ి  ఆభోఖఔయఫ ైన ఆభిఔ వవస, జఞతీమ ఉణరదఔత అనవిథిేక ిథోహదిం ఙేసఽౄ ింథ.ి  

e) నౄభా ఙేమదగిన ాభాథరల (నలభిల్ూ) వలా సింబయించఫో బయ నషిిం లాథర నుడవడరనిై భ ిందఽగ 
నౄభా ఙేమనిథ ేఔ ఫలింఔు లాథర ఆభిఔ సింస  యట నైద ఋణరలనఽ భింజూయవ ఙేమదఽ.  యట లలా  
ఙరలా సింసలు నులలని అదనర బదాతగ నలటిభని టలి ఫడణరబ.    
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f) భిస్కెకి అింగీకయిం ణెయౌన ే భ ిందఽ, నౄభా సింసలు నౄభా ఙేమాయౌూన ఆలౄ ని భీక్షిించడరనిక,ి 

యషమానిై నియతింగ భియౕయౌించడరనిక ీ  ఔ అయోతఖల ఇింజనీయవా , నిరణ ల ఫిింథరనిై 

ింరతేింథ.ి భైట ింగ్ అవసభల కోసిం యయవ భిస్కెని అించధర యేమడఫే కఔ, నౄభాథరయవని ఆఔభిిింఙ ే
తఔుెవ భైటాలల ఉనై ననాేమిం ఖ భిించి ఔడర ణెయౌమజైసాౄ , భిసఽెలల ఉనై యయధ యకల ఫ యవగౄైన 
అవకరల ఖ భిించి లనూయవూ ఙేయౄ యవ.    

g) థేరనిక ియథేయౕ భాయఔదావిం సింనుథిించి నలటిే సింసగ,  నౄభా ఎఖ భతి  యనుయిం, ధౌఔ యనుయిం, 

ఇింక ఫలింకిింగ్ సభీుసఽలణో సభానఫ ైన భింక్లల ఉింటలింథ.ి పలయతీమ నౄభా సింసలు 30 ఔధరై 
ఎఔుెవ థరేలలల నిఙసేఽౄ ధరైబ. యట  కయఔలానులు భన థేరనిక ి యథయేౕ భాయఔదావింని 
సభఔయచడఫే భోక్ష ఎఖ భతేలఔు నుాతి నిధిం వళ సఽౄ ధరైబ.   

h) నౄభా సింసలు (నౄభా సింస  .) అగిై ాభాదిం వలా సింబయింఙ ే నయౖి నిై నిభోదిింఙే (లైర్ లాస్క 

నాయృనిన్స ) ఒడలల యభానఽ నయౖి నిై నిభోదిింఙే  (కభోా  లాస్క నయాృనిన్స)  నుభిరర నేఔ బదాత, భోడెు  బదాత 

ఔయౌింఙే అధేఔ ఏజౄనీూలు, సింసలణో సనిైళ త సింఫిందరలు ఔయౌగి ఉింటలబ. 

సభాఙరయిం   

నౄభా భభిమ  యభాజిఔ బదాత 

a) ఇడె యభాజిఔ బదాత ఔయౌించడిం భయౖి ర నిక ి ఔ తనిసభ ి ఫలధతగ  ఖ భిౄించఫడిింథ.ి   ఈ 

ాయోజనిం కోసిం భషిరిం ఆమోథిించిన లు చటలి లలల,  తనిసభిగధన లాథర సుచిిందింగధన నౄభాని 

ఔ యభాజిఔ బదాణర  యధనింగ ఉయోగిించడిం ఔడర ఉింథ.ి ఆ యధింగ తభ వింతే యభాజిఔ 
ఫలధతయౌై ధృయయేయచడరనికి కొనిై నిభెిషిఫ నై యభాజిఔ బదాణర థకలలల కైిందా, భషిర ాబ ణరులు   
నానేమింలనఽ ఙెయాౌయౄ బ. 1948లల ఙేమఫడని థ ిఎింనుా బస్క లేిట్ ఇనాూూభౄన్సూ మాకి్, లేిట్ ఇనాూభౄన్సూ 
కభపభషైన్స అలాగై నుభిరర నేఔ ఉథోఖ లు, యభ ిఔుటలింఫలలలా  నౄభా ఙేమఫడని యభకి ివఙచే అధరభోఖిం, 

యృైఔలిం, ాసాతి , అలాగై భయణరనిక ి సింఫిందిించిన కయవచలనఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి ాబ తుిం ఖ భిౄించిన కొనిై 

నుభిరర నేఔ నుాింణరలలా  ఈ థఔిం నియుళ ించఫడెతేింథ.ి  

b) ాబ తుిం థరుభ నుాయోజిత(యనూర్) ఙేమఫడు  యభాజిఔ బదాణర థకలలల నౄభా సింసలు ఔ 

కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ బ. ింట నౄభా థకనిై (RKBY) యభాజిఔ ఫలధత ధృయయేయచడింలల 
ఙెరకోదఖా చయగ నేభపెనవచఽచ. ఈ థఔిం నౄభా ఙేలన భౄైతేలఔు భాతాఫే కఔ ఆ సింగానికి ఔడర 
ాతక్షింగధన, భోక్షింగధన లనేృ ఔయౌగైలా ఙసేఽౄ ింథ.ి    
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c) గర నైణ ఔుటలింఫలలఔు యభాజిఔ బదాతనఽ అింథిించడఫే అింతి భ లక్షింగ యౄను ింథిించఫడని గర నైణ 

నౄభా థకలనీై ఔ యణ జ నుాతి థిఔన నడెయౄ బ.   

d) ాబ తు థకలఔు ఈ యధఫ నై భదెతేనివుడఫే కఔుిండర, యభాజిఔ బదాణ ేఅింతి భ లక్షింగ నౄభా 
యక్షణ అింథసిాౄ , నౄభా భిశ్రభ సుమింగ ఔడర యణ జయఫ నై థకలనఽ అింథిసఽౄ ింథ.ి   

ఉథరహయణలు: జనణర వకిౄ ిఖత ాభాద ధఔిం, జన ఆభోఖయౕర ధఔిం నదలెైనయ.   

లుమ భకీ్ష   5 

ఈ కిరింథ ియట లల నౄభా సింస  (నౄభా సింస  ) నడని ేఏ నౄభా థఔిం ాబ తుిం థరుభ నుాయోజితిం(యనూర్) 
ఙేమఫడలాదఽ?  

I. లేిట్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభషైన్స ఉథోఖ లు  
II. ింట నౄభా థఔిం 

III. జన ఆభోఖ 
IV. నలైవనీై 

 

యభింశ్ిం  

 నౄభా అింటే ―భిస్కె సనైఔయణ థరుభ భిస్కె ఫథియ్‖.  

 ఈధరడె అభలలా  ఉనై నౄభా  అసలు నటినదట యభిగ  లిండన్స లల ఉనై లాబడ్సూ క హౌస్కలల 
నుాయింబఫ ైింథి.   

 నౄభా ఏభటలలల ఈ కిరింథ ిఅింరలు ఇనేడ ిఉింటలబ. ఉథరహయణక,ి : 

 ఆలౄ  (Asset) 

 భిసఽె (Risk) 

 ఆద (Peril),  
 ిందిం (Contract) 

 నౄభా సింస (Insurer) 

 నౄభాథరయవ (Insured) 
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 క ైయధఫ నై ఆసఽౄ లు ఔయౌగి క ైయధఫ నై 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 యవౄ ించఽకోదఖా నౄభా నిమభాలు: 

 నోు గపటలి కోఖయౌగిన థరనిఔింటే ఎఔుెవ భిస్కె ఙేమఔిండ ి   

 భిసఽె వలా సఽభాయవగ వఙేచ పయౌణరయౌై నియతింగ అయిం ఙేసఽకోిండ ి   

 తఔుెవ కోసిం ఎఔుెవ భిసఽె ఙమేఔిండ ి  

కీలఔఫ ైన 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 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
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పలయతథేశ్ింలల నౄభా భిశ్రభని నిమింతి ాింఙ ేసింస  ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్  అతరభిట.ీ 

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

బయషతేౄ లల సింపలవ నయౖి యౌై తటలి కోవడిం కోసిం నిధఽల నిలు ఙేసఽౄ నైటలి గ పలయించి, కొింత నతౄిం ఔెన 
నలటిడఫే భిసఽెలల భాధనేఔ నుాదరనణర పలయిం. 

జయఫ  3  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

నౄభా అధేథి  ఔ భిసఽె ఫథియ్ యదరనిం. 

జయఫ  4  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

ఔుటలింఫింలల సింనుథిింఙ ేఏకౄైఔ వకిౄ అకలింగ చనినుో బ, ఆ ఔుటలింఫిం తనింతట ణరనఽగ నుో ఱింఫడరయౌూన 
భిలతి  వలేౄ , ఆ సిందయౌిం నౄభా కొనఽగోలుఔు కయఔిం. 

జయఫ  5  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

జన ఆభోఖ నౄభా థఔిం నౄభా సింసల థరుభ నడఫడెతేింథ.ి థీనిక ి ాబ తుిం నుాయోజితిం (యనూర్) 
ఙేమదఽ.   
\ 

లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

సనైఔయణ థరుభ జభిగై భిసఽె ఫథియ్ని ఇలా నలుయౄ యవ  ________. 

I. ను దఽర (లేయింగ్ూ ) 
II. నలటలి ఫడెలు 
III. నౄభా 
IV. భిసఽె తగాిింర (mitigation ) 

ాశ్ై 2  

భిసఽె సింబయింఙ ేఅవకరయౌై తగాిింఙేిందఽఔు తీసఽఔుధ ేచయలనఽ ఇలా నలుయౄ యవ _____. 
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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 ఙేసఽౄ ింథ.ి 

I. భన ఆసఽౄ ల ఖ భిించి నియాక్షింగ ఉిండడిం 

II. నషిిం సింబయలేౄ  నౄభా నఽించి డఫ ో తీసఽకోవడిం  

III. భన ఆసఽౄ లు ఎదఽభోెవలలన ఫలఫ ైన భిసఽెలనఽ ట ి ించఽకోఔుిండర ఉిండడిం 

IV. భనసఽని ారింతింగ ఉించఽఔుింటృ, యనుయిం కోసిం భభిింత ాపలవవింతఫ ైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.  

ాశ్ై 4  

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయిం భూలాలు ఇఔెడ ఔనఽగపనఫడరు బ __________. 

I. ధౌకదరయ (ఫలటభభీ) 
II. లాబడ్సూ   
III. భోడ్సూ (Rhodes)  
IV. భలలో ణరా  ఔనేట ీ  

ాశ్ై 5  

నౄభా యషమింలల భిస్కె నిలురదల ఈ లతి ని సాచిసఽౄ ింథ.ి 

I. నషిిం లాథర థఫెోతి నడరనిక ిఅవకశ్ిం లాఔనోు వడిం 

II. నషిిం ఔయౌగిించిన సింగటన అింత యలుయృనైథ ికఔనుో వడిం 

III. నౄభా థరుభ ఆలౄ కి యక్షణ ఔయౌించఫడటిం  

IV. ఆ వకిౄ భిసఽెనీ, థరని ాపలయయ్ై బభిించడరనిక ినియృబించఽకోవడిం 

 

 

 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరింథ ియట లల ఏథి నిజిం? 

I. నౄభా ఆలౄ ని యక్షిసఽౄ ింథ ి 
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II. నౄభా థరని నషిిం నియభిసఽౄ ింథ ి 

III. నౄభా నషిిం అవకరలనఽ తగాిసఽౄ ింథ ి 

IV. ఆలౄ  నషిిం జభిగిణే నౄభా ఙెయాౌసఽౄ ింథ ి

ాశ్ై 7  

కొెఔె ఇింట  యలువ యౄ.20, 000, యలువ ఙేల ే400 ఇళ్ైు ఉిండగ, ాతి  సింవతూయిం సఖటలన 4 ఇళ్ైు 
ఙపరన కయౌనుో త,  యౄ.80, 000 యభూళ ఔ నషిిం వచిచనరడె. ఈ నషిిం బభీౄ ఙమేడరనిక ిాతి  ఇింట  
మజభాని ఎింత యభిిఔ సహకయిం యసేఽకోయయౌ? 

I. యౄ.100/-   

II. యౄ.200/-    

III. యౄ.80/-  

IV. యౄ.400/- 

ాశ్ై 8  

ఈ కిరింథ ియట లల ఏథ ిసభౄనైథ?ి 

I. ‗కొథిెభింథ‘ి నయౖి లనఽ ‗అధేఔభింథ‘ి కి ింఙ ేయదరనిం నౄభా    
II. ఔ వకిౄక ివచిచన భిసఽెని భభో వకిౄక ిఫథియ్ ఙేల ేదేతి  నౄభా   
III. ‗అధేఔభింథ‘ి నయౖి లనఽ ‗కొథిెభింథ‘ి కి ింఙ ేయదరనిం నౄభా   
IV. కొథిెభింథ ిలాపలలనఽ అధేఔభింథిక ిఫథియ్ ఙలే ేయదరనిం నౄభా    

ాశ్ై 9  

భిసఽె అింగీఔభిింఙే భ ిందఽ, నౄభా సింస  ఆలౄనల ైభియౕలన భభిమ  తనిఖీ ఏభటల ఙేసఽౄ ింథ.ి ఎిందఽఔు ? 

I. భైట ింగ్ కోసిం భిసఽెలనఽ అించధర యేమడరనిక ి   

II. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ ఆలౄని ఎలా  కొనఽగోలు ఙరేడో ఔనఽగపధిేందఽఔు   
III. ఇతయ నౄభా సింసలు ఔడర ఆ ఆలౄ ని  తనిఖీ ఙేరభైమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి  

IV. ను యవఖ  ఆలౄని ఔడర నౄభా ఙమేవచఽచధేమో ణెలుసఽకోవడరనిక ి 

  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరింథ ియట లల నౄభా ాకిరమని ఫలగ వభిృించఖల ాణరభాైమఫేథ?ి 

I. అధేఔభింథకి ివఙేచ నయౖి లనఽ కొథిెభింథిక ిించడిం  
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II. కొథిెభింథిక ివఙచే నయౖి లనఽ అధేఔభింథిక ిించడిం   

III. కొథిెభింథిక ివఙచే నయౖి లనఽ ఔెడిక ైించడిం   

IV. భబతీ థరుభ నయౖి లనఽ ించఽకోవడిం   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

భిసఽె  సనైఔయణ థరుభ భిసఽె  ఫథియ్ని  నౄభా అింటలయవ. 

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

భిస్కె సింబయింఙ ేఅవకరలనఽ తఔుెవ ఙేమడరనిక ితీసఽఔుధే చయలనఽ నషి నియయణ (loss prevention) 

చయలని అింటలయవ.  

జయఫ  3  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

భిసఽెని నౄభా సింసక ిఫథియ్ ఙేమడిం థరుభ,  భనసఽని ారింతింగ ఉించఽఔుింటృ, యనుయిం కోసిం భభిింత 
ాపలవవింతఫ ైన ాణరయఔలు యేసఽకోవచఽచ.  

జయఫ  4  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ఆధఽనిఔ నౄభా యనుయిం భూలాలు లాబడ్సూలల ఔనఽగపనఫడరు బ.   

జయఫ  5  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

నౄభా యషమింలల ‗భిసఽె నిలురదల‘ (భిట నిన్స) అింటే, ఔ వకిౄ భిసఽెనీ, థరని ాపలయయ్ై బభిించడరనిక ి

నియృబించఽకోవడిం. 

జయఫ  6  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 
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ఆలౄ  నషిిం జభిగిణ ేనౄభా ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి 

జయఫ  7  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ాతి  ఇింట  మజభాని యవ. 200 వింతేన సహకయిం అింథిింఙరయౌూ వసఽౄ ింథ.ి 

జయఫ  8  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

‗కొథిెభింథ‘ి నయౖి లనఽ ‗అధేఔభింథ‘ి కి ింఙ ేయదరనిం నౄభా. 

జయఫ  9  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

ఔ నౄభా సింస భిసఽెని లుఔభిింఙేభ ిందఽ భిసఽెనఽ అించధర యేమడరనిక ిభైట ింగ్ ఔటలి యౌూ ఉిండడిం వలా థరని 
అించధర ఔటిేిందఽఔు ఔ భిరోధన నియుళ సఽౄ ింథి.   

జయఫ  10  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

నౄభాని కొిందయవ దఽయదిషివింతేలఔు సింబయింఙ ేనయౖి యౌై, అలాింట  అనియచత సింగటనలు/భిలతేలలా  ఉనై 
అధేఔభింథ ివఔుౄ లఔు ింనణ ీఙేలే ఔ ాకిరమగ  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 నులలథరయవలఔు అిందఽఫలటలలల 
ఉనై లు సభసల భియౖెయ చయల ఖ భిించి నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ. ఇింక యనియోఖథరయవణో ఎలా 
భాటలా డరలల, ఎలా అతనిణో సింఫింధిం ఏయయచఽకోయలల ఔడర నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ. 

అబసన పయౌణరలు 
 

A. యనియోఖథరయవ లేవలు – యదరయణ పలవనలు 
B. యనియోఖథరయవఔు ఫ యవగౄైన లవేలు అింథిించడింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతా 

C. సభసల భియౖెయిం 

D. సభాఙరయ ాకిరమ 

E. పలఱేతయ సభాఙరయిం 

F. ధృైతి ఔ ావయౄన 

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

2. లేవల ధరణతనఽ వభిృించడిం 

3. నౄభా భిశ్రభలల లేవల నుాదరనతనఽ భియౕయౌించడిం 

4. భించి లేవలింథిించడింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతానఽ ఖ భిించి చభిచించడిం 

5. నౄభాలల సభసల భియౖెయ యదరనిం నుతానఽ సనైక్షిించడిం 

6. సభాఙరయ ాకిరమనఽ యవభిించడిం 

7. పలఱేతయ సభాఙరయిం నుాదరనతనఽ యవభిించడిం 

8. ధృైతి ఔ ావయౄననఽ లనూయవూ ఙేమడిం 
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A. యనియోఖథరయవ లేవలు – యదరయణ పలవనలు 
1. యనియోఖథరయవ లేవలు ఎిందఽఔు? 

ఏ యనుభనికౄైధర జీయఔనఽ అింథిింఙేథి యనియోఖథరయవలా. ఏ యనుయభూ యభిని నియాక్షింగ చాడజఞలదఽ. నలైగ 
ఇతయ ఉతతేౄ ల యషమింలల ఔింటే నౄభాలల యనియోఖథరయవ లేవలు భభిమ  సింఫిందరలఔు ఙరలా ఎఔుెవ 
నుాదరనత ఉింటలింథి. 
 
ఇతయ యసౄవ సయవఔుల ఔింటే నౄభా యింఖిం ఙరలా ననైఫ ైన లేవ కవడఫే ఇిందఽఔు కయణిం. 
 
కయవ కొనఽగోలు ఔింటే నౄభా కొనఽగోలు ఎలా ననైఫ ైనథో  భననేరడె చాథరె ిం. 
 

కయవ కయవ నౄభా 

ఇథి ఔింట కి ఔనిింఙే వసఽౄ వర. థీనిై 
చాడవచఽచ. ట సి్క డైైెవ్ ఙేమవచఽచ. 
అనఽబూతి  ఙెిందవచఽచ.  

ఇథి ఔ ిందిం. బయషతేౄ లల కయవఔు అనఽకోని ాభాదిం 
వింట థేఫ ైధర జభిగిణే థరనివలా సింబయింఙే నషిిం, లాథర 
డరఫేజీలఔు భియౘయిం ఙెయాౌించడిం థీని ఉథెేశ్ిం. అలాింట  
దఽయదిషిఔయ సింగటన జభిగైథరక నౄభా లనేృని ఎవయౄ 
చాడలాయవ, ణరఔలాయవ, అనఽబూతి  ఔడర ఙెిందలాయవ. 

కయవ కొనఽగోలుథరయవఔు కొనఽగోలు 
సభమింలల కసౄ  భించి అనఽబూతి  
ఔలగలధే ఆశ్ ఉింటలింథి. అథి 
యసౄ యఔఫ ైనథి, థరనిై అయిం ఙేసఽకోవడిం 
ఔడర సఽలువర. 
 

నౄభా కొనఽగోలు తక్షణ ఆనింథరనిై ఆయించి ఙేలేథి కదఽ. నలైగ 
ఏఫ ైధర ాభాదిం జయఖవఙేచమోననై బమింణో/ఆింథోళ్నణో 
ఙేలేథి. 
నౄభా లనేృని అిందఽకోయలని ఏ యనియోఖథరయవ ఔడర 
పలయించడిం జయఖదఽ. 

కయవనఽ నూఔిభీలల తమాయవ ఙేల, 
యౖో యౄభ లల ఉించి యఔరబించి భోడెు నలై 
యనియోగియౄ యవ. 
తమాభీ, యఔరమిం, యడఔభధే భూడె 
ాకిరమలు భూడె ననైఫ ైన కలాలు, 
సలాలలా  ఙోటలఙేసఽఔుింటలబ. 

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

 
యనియోఖథరయవ నిజింగ అనఽబూతి  ఙెింథేథి లేయ అనఽబూతి ని. అథి సింతినౄ ఔయింగ లాఔనుో ణే అసింతినౄ కి థరభి 
తీసఽౄ ింథి. ఔయేళ్ ఆ లేవ అించధరలనఽ నేించిణే యనియోఖథరయవ ఆనిందడణరడె. ాతి  సింస  లక్షిం ఔడర ఇలా 
యనియోఖథరయవలనఽ ఆనిందయచడఫే. 
 
2. లేవల ధరణత 

 
నౄభా ఔింనలనీల లఫోింథి (అింటే యట  ఏజౄింటాణో 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 చియభిచితఫ ైన మోడల్ (“లలర్ు కుల్”గ నలుయౄ యవ) భనఔు కొనిై సషితలనఽ ఇవుఖలదఽ. 
లేయ ధరణతఔు సింఫిందిించిన ఐదఽ ాదరన సాచిఔల ళైెలెైటలా : 

  
a) యశ్ుసనీమత: యౘనై ఇచిచన లేవలనఽ ఆదరయడఖయౌగైలా, ఔచిచతతుింణో అింథిించఖల యభయూిం. 

ఙరలాభింథి యనియోఖథరయవలు లేయ ధరణతఔు సింఫిందిించిన ఐదఽ అింరలలా నా యశ్ుసనీమతనఽ అతి  
కీలఔఫ ైన అింశ్ింగ పలయయౄ యవ. యశ్ుసనీమత రధరథినలైధే నభ్ఔిం ఏయడెతేింథి. 
 

b) సిందన: యనియోఖథరయవలఔు లేవలింథిింఙేిందఽఔు, యభికి అవసయఫ నై లేవలనఽ అింథిింఙేిందఽఔు 
యలుగ తక్షణిం సింథిింఙేిందఽఔు లఫోింథి సనైదేతనఽ ఇథి సాచిసఽౄ ింథి. యేఖిం, ఔచిచతతుిం, లేవలు 
అింథిసఽౄ నై సిందయౌింగ దిఔథిం వింట యట ని ఫట ి  థీనిై అించధర యేమవచఽచ. 
 

c) యౘనై: సభీుస్క ను ా యృైడయా జఞా నిం, యభయూిం, లేవలలా  భిదఽతుిం భభిమ  నభ్ఔిం, యరుయలనఽ 
ాతి పయౌించఖలఖడిం వింట యట ని సాచిసఽౄ ింథి. లఫోింథి తభ అవసభలనఽ ఎింత ఫలగ అయిం 
ఙేసఽఔుధరైయవ, ఎింత ఫలగ యట ని తీభచయనై యట  ఆదరయింగ యనియోఖథరయవ ఙేలే భథిింర 
ఆదరయింగ థీనిై లెకిెయౄ యవ. 
 

d) యనఽబూతి : భానయమ కోణరనిై ఫట ి  థీనిై వభిృయౄ యవ. యనియోఖథరయవ టా చానే జఞఖరతౄ , వకిౄఖత 
య బలల అింథిింఙే లేవలలా  ఇథి ాతి పయౌసఽౄ ింథి. 
 

e) ఔనిింఙేయ: యనియోఖథరయవ చాడఖల, యనఖల, ణరఔఖల పౌతి ఔ భవయణ కయకలఔు నుాతి నిధిం 
వళ సఽౄ ింథి. ఉథరహయణఔు నౄభా ఔింనలనీ కభలమానికి యృయానరడె థరని లగకైషన్స, లా ఓట్, 
భియబాత, ఎఔెడి వసఽౄ వరలు అఔెడ ఉిండటిం, లఫోింథిల ను ా లషనయౌజిం వింట య 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 య ధరనికి ఎలా ఙేభభో, అఔెడ 
ఎలా కొనయఖఖలుఖ తేధరైభో అడఖిండి. నైఔు క ై సభాదరనిం లనింఙే అవకశ్భ ింథి. ాసఽౄ త 
యనియోఖథరయవల భదెతే వలాా  యనుభనిై యయవ నిభి్ించఽఔుని నలించఽకోఖయౌగయవ. 
 
యభి ఆథరమింలల ఙరలా పలఖిం కింటలా ఔుి ల భౄనఽవల్ వలా వఙేచ ఔనేషనా థరుభధే సభఔయవతేిందని ఔడర 
నైఔు అయభవరతేింథి. కొతౄ  యనియోఖథరయవలనఽ సింనుథిించఽఔుధేిందఽఔు యభి ఔాబింటలా  ఔడర వనయవగ 
భాయణరయవ. 
  
యభి యజమ యహసఫేనేట ? 

 
సభాదరనిం ఙరలావయఔ ఔటే. తభ యనియోఖథరయవలఔు లేవలు అింథిింఙేిందఽఔు ఔటలి ఫడే తతుిం. 
  
యనియోఖథరయవనఽ ఆనిందింగ ఉించడిం ఏజౄింటలఔు, ఔింనలనీకి ఎలా ఉఔభిసఽౄ ింథి? 

 
ఈ ాశ్ైఔు సభాదరనిం ఙెనేిందఽఔు అసలు యనియోఖథరయవ ణరలఔు జీయత కలర యలువనఽ ఔయభి చాలేౄ  
ఫేలు. 
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యనియోఖథరయవ జీయతకలర యలువనఽ యనియోఖథరయవణో థీయఘకలింలల ఫ యవగౄైన సింఫిందరనిై ఏయయచఽకోవడిం 
థరుభ ను ిందఖల ఆభిఔ ాయోజధరల నతౄింగ నియుచిించవచఽచ. 
 
చితాిం 1: యనియోఖథరయవ జీయత  కలర యలువ 

 
  
తన యనియోఖథరయవలణో సనిైళ త సింఫిందరలు ఏయయచఽఔుని ఫ యవగౄైన లేవలు అింథిింఙే ఏజౄింటల భించి ఖ డ్స 
యల్ నఽ, ఫలా ిండ్స యలువనఽ ఏయయచఽఔుింటలడె. అథి యనుయ యసౄయణఔు ఉఔభిసఽౄ ింథి. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1 
యనియోఖథరయవ జీయత కలర యలువ అింటే ఏనేట ? 

I. యనియోఖథరయవఔు తన జీయత కలిం నతౄింలల లేవలు అింథిింఙే ఔరభింలల ఏయడే వమాల నతౄిం 

II. ఔయౌించిన యనుయిం ఆదరయింగ యనియోఖథరయవఔు ఇఙేచ భింఔు 
III. యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ సింఫిందరలు ఏయయచఽకోవడిం థరుభ యదిించఖయౌగై ఆభిఔ లాపలలు 
IV. యనియోఖథరయవఔు అింథిించఖల ఖభిషి నౄభా 
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B. యనియోఖథరయవఔు గప లేవలు అింథిించడింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతా 

యనియోఖథరయవఔు ఔ ఏజౄింటల గప లేవలు ఎలా అింథిించఖలడో  భననేరడె చాథరె ిం. యనియోఖథరయవ లేవల 
నుతా అభ్ఔిం వథెే నదలవరతేింథి. అఔెడి నఽించి కింటలా ఔుి  కలిం ను డవరధర కొనయఖ తేింథి. ఇిందఽలల 
థిఖ వ దశ్లుింటలబ. కింటలా ఔుి  భభిమ  ాతి  దశ్లలనా నోు ఱింఙే నుతాలలా  కొనిై కీలఔ దశ్లనఽ భనిం ఇరడె 
చాథరె ిం. 
 
1. అభ్ఔర నుబింట్ – అతేతౄ భ సలయౘ 

 
లేయ నుబింట్ నిజఞనికి అభ్ఔర నుబింటే. జీయణేతయ నౄభా నులలల కొనఽగోలులల అతి  కీలఔ అింరలలా  
కొనఽగోలు ఙేమాయౌూన ఔవభైజీ (సమ్ అషర్ు) నణరౄ నిై నిభే భిించడిం ఔడర ఔట . 
 
కఫట ి  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 నిభే భిించఽకోఖలఖడిం ఙరలా భ కిం. 
ఔయేళ్ నానేమిం ఙెయాౌింరలు ఖనఽఔ ఆ ాభాదింలల ఇనేడి ఉనై నయౖి ల ఔింటే ఎఔుెవగ ఉింటే అలాింట  
భిసఽెనఽ బభిించడఫే ఫేలు. 
 
భభోయృైర, ఏథైెధర దఽయదిషిఔయ సింగటన జభిగిణే అథి ఆభిఔ పలభనికి థరభి తీలేథైెణే ఖనఽఔ థరనికి నౄభా 
ఙేబించఽకోవడఫే ఉతౄ భిం. 
 
నౄభా అవసయభా లాథర అనైథి భిలతేలనలై ఆదరయడెతేింథి. ఔయేళ్ ఔ ఆలౄ కి ఏథైెధర ఉణరతిం వలా నషిిం 
లాథర డరఫేజీ జభిగై అవకశ్ిం ఙరలా తఔుెవగ ఉింటే థరనికి నౄభా ఙేబించఽకోవడిం ఔింటే ఆ భిసఽెనఽ 
బభిించడఫే ఫేలు. అలాగై సదయవ వసఽౄ వర యలువ గపగ లాఔనుో ణే ఔడర థరనికి నౄభా ఙేబించఔనోు వడఫే 
ఫేలు. 

ఉథరహయణ 

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

భభోయృైర అలాింట  భిసఽె అతింత తఔుెవగ ఉిండే నుాింతింలల ఉిండే మజభానికి అలాింట  నౄభా 
నలదెగ అవసయిం కఔనోు వచఽచ. 

పలయత్ లల థర్ు నుభిీకి మోటలయవ యహన నౄభా చటి ాకయిం తనిసభి. కఫట ి  అసలు ఈ నౄభా అవసయభా, 
కథర అనై చభైచ అసింఫదేిం. 
 
ఎవభౄైధర యహధరనిై కొనఽగోలు ఙేలే క్షింలల, థరనిై భోడెు నలై నడనులింటే థర్ు నుభిీకి నౄభా తీసఽకోవడిం 
తనిసభి. అథే సభమింలల కయవఔు ాభాదిం జయఖడిం వలా ఔయౌగై య ింత నయౖి నికి ఔవభైజీ తనిసభి 
కఔనుో బధర థరనిై ఔడర తీసఽకోవడిం ఙరలా ఉతౄ భిం. 
  
జభిగై నషిింలల కొింత పలగనిై యహన మజభాధే బభిింఙే క్షింలల తగాిింర 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 నోు జర్ వింట యృధనై అిందఽలల 
ఉింటలబ. అిందఽకై తీసఽకోయయౌూన నులలల యషమింలల యభికి సభౄైన సలయౘ అవసయిం. 
 
ఙరలా జీయణేతయ నులలలు సా లింగ భౄిండె యపలగల కిింథికి వయౄ బ: 
 

 ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలు 
 అనిై భిసఽెల నులలలు 

 
యట లల భౄిండోయ ఙరలా కభీథైెనయ. ఎిందఽఔింటే అయ అనిై యకలెైన నయౖి లనా ఔవర్ ఙేయౄ బ. భ కింగ నులలలల 
నేనయౘబించని యట ని. కఫట ి  భఖల ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేమఖల ధేమ్ు  నలభిల్ నులలలనఽ 
తీసఽకోవడఫే ఎఔుెవ లాబథరమఔిం కఖలదఽ. థరనిథరుభ నానేమింలనఽ ఆథర ఙేసఽకోవచఽచ. థరింణోనుటల 
నౄభాథరయవఔు అవసభదరభిత ఔవర్ ఔడర అిందఽతేింథి. 
 
నౄభాథరయవఔు అతేతౄభ లేవలు అింథిించినరడే ఏజౄింటల నిజింగ ఔనైషన్స   ఆభెిించడిం నదలు నలడెతేింథి. 
అిందఽకై భిసఽెనఽ తగాిించఽకోవడరనికి ాభాణ దేతి గ నౄభా అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. కఔనోు ణే భిసఽెనఽ 
తగాిించఽకోవడిం, లాథర నయౖి నిై నియభిించఽకోవడిం వింట  నౄభా వమానిై తగాిించఽకోఖల ఇతయణరా  సదఽనుమాలు 
ఔడర ఎధనై అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. ఈ యషమానిై ఏజౄింటల ఔడర నితిం భనసఽలల ఉించఽకోవడిం 
అవసయిం. 
 
ఉథరహయణఔు నౄభాథరయవ దికోెణిం నఽించి చాలేౄ  థీనికి సింఫిందిించి తలెతౄఖల కొనిై ాశ్ైలు: 
 

 తగాిింరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోఖయౌగిణే నానేమింనఽ ఎింతవయఔు తగాిింవచఽకోవచఽచ?  

 నానేమింలనఽ తగాిించఽకోఖయౌగిణే ఎింతఫేయఔు నషి నియయణ జయఖవచఽచ? 

 
ఔ జీయణేతయ నౄభా సింస  లేల్ూ యూన్స గ యనియోఖథరయవ వదెఔు యృమలా టరడె అతని యషమింలల తన నుతా 
ఏనేటనై థరనినలై ఆఫ  కొనిై ాశ్ైలు యేసఽకోయయౌ. అఔెడికి ణరనఽ కైవలిం అభ్కనిై ూభిౄ ఙేలేిందఽఔు 
భాతాఫే యృమ్ౄ ింథర, లాథర కఖల నౄభాథరయవఔు యమడి, భిసఽెలనఽ ఫ యవగా  నియుళ ించఽకోవడింలల అతనికి 
యమడే కోచ్ భభిమ  పలఖయునేగధర? 
 
యనియోఖథరయవ కోణిం ననైింగ ఉింటలింథి. యృచిచించిన ాతి  యౄనుబకీ ఖభిషి నతౄింలల నౄభా ను ింథరలనై 
మావ అతనిలల ఎఔుెవగ ఉిండదఽ. కనీ భిసఽెనఽ యౘిండిల్ ఙేలే వమానిై తగాిించఽకోయలధే ఎఔుెవగ అతనఽ 
ఆయయౄ డె. కఫట ి  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, అిండర్ భౄైటర్ , భిస్కె నియుహణ కౌధృూలర్, అవసభనికి తగిన భియౖెభలనఽ సాచిింఙే డిజౄైనర్ 
భభిమ  నౄభాథరయవణో సింఫిందరలనఽ నలింను ింథిించఽఔుధే ఫ యవగౄైన వకిౄ వింట  అనిై నుతాల ఫేలుఔలబఔగ 
ఉిండరయౌూన అవసయిం ఙరలా ఉింటలింథి. 
 
2. ానోు జల్ దశ్ 

 
నౄభా కోసిం ానోు జల్ నఽ నిిండింలల యనియోఖథరయవఔు ఏజౄింటల సహఔభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అిందఽలల నేభపెనై 
అనిై అింరలఔ నౄభాథరభై ఫలధత వళ ింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ానోు జల్ నూయిం ణరలఔు యవభలనఽ ఖ భిించి 
అదరమిం 5లల సయవయింగ చభిచించడిం జభిగిింథి. 
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ానోు జల్ నూయింలలని ాతి  ాశ్ైఔ ూభిౄయ బలల సభాదరధరలు నిిండిం ఙరలా అవసయభని ాతి నుదనథరయవఔు 
ఏజౄింటల చఔెగ యవభిించడిం ఙరలా ఙరలా కీలకింశ్ిం. లాదింటే కౄాబిం ఏఫ ైధర తలెణేౄ  సిందయౌింలల ానుో జల్ 
నూయింలల సభౄైన, సింూయృ సభాఙరయిం ఇవుఔనోు బన క్షింలల అథి యనియోఖథరయవ కౄాబింనఽ ాభాదింలల 
డేమఖలదఽ. 
 
కొనిైయయవా  నులలని ూ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, అవసయఫ ైన అనిై అింరలనా ూభిౄ ఙేమడిం యనియోఖథరయవఔు ఙరలా 
అవసయిం. 
 
3. అింగీకయ దశ్ 

 
a) ఔవర్ ధనట్ 

 
ఔవర్ ధనట్ ఖ భిించి అదరమిం ―5‖లల ూభిౄగ యవభిించడిం జభిగిింథి. అవసయఫ ైన ా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) నులల డరఔుఫ ింట్ జఞభీ 

  
నులల జఞభీ అధేథి యనియోఖథరయవణో ఫ యవగౄైన సింఫిందరలనఽ ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజౄింటలఔు భభో నలదె 
అవకశ్ిం. ఔయేళ్ ఔింనలనీ నిఫింధనలు ఖనఔ అనఽభతి లేౄ  నులల ణరా నిై వకిౄఖతింగ నౄభాథరయవఔు 
అిందజైమాయౌూ ఉింటలింథి. అబణే థరనిై లేఔభిించి, యనియోఖథరయవఔు అిందజైమడిం భించి ఉనుమిం. 
 
నులలని ధేయవగ నోు సఽి  థరుభ ింరతేింటే ఖనఔ నులల డరఔుఫ ింట్ నఽ ింగధే ఎవభౄధైర ఔయవ 
యనియోఖథరయవనఽ సింాథిించడిం తనిసభి. యనియోఖథరయవఔు అింథిన తాింలల ఏఫ ైధర అసషిత ఉింటే 
థరనిై ఖ భిించి అతనికి యవభిింఙేిందఽఔు ఇథి ఔ అవకశ్ిం. లు యకలెైన నులల సదఽనుమాలనఽ ఖ భిించి 
యవభిింఙేిందఽఔు ఔడర ఇథి సభౄైన సిందయౌిం. భభిమ  యనియోఖథరయవ ఉయోగిించఽకోఖల నులలథరయవ 
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 యగె నిం ఙేమడింణో నుటల ూభిౄ భదెతే 
అిందజైమడరనికి ఇథి ఔ సిందయౌిం. 
 
ఏజౄింటల లేవల థరుభ లనేృ ను ిందఖల ఇతయ వఔుౄ ల నేయానఽ ఖ భిించి యఔఫ  ఙేమడిం తభుతి  తయెఫదేఫ ైన 
దశ్ అనిించఽఔుింటలింథి. ఔయేళ్ ఔాబింటల ఖనఽఔ తనింత ణరనఽగ ఈ వఔుౄ లనఽ ఔలుసఽఔుని, ఏజౄింటలనఽ 
యభికి భిచమడిం ఙేమఖయౌగిణే యనుయింలల థీనిై ఔ గప భ ిందడెఖ గ పలయింఙరయౌ. 

 
c) నులల భౄనఽవల్ 

 
జీయణేతయ నులలలనఽ ఏటల భౄనఽవల్ ఙేబించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. అథే ఔింనలనీలల కొనయఖడభా, లాథర 
ఔింనలనీ భాయడభా అనైథి నియృబించఽకోఖల 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 నులల ఖడెవర పలాధర 
ణేథీన భ గిమనఽిందని, భౄనఽవల్ ఙేబించఽకోయలని అతనికి ఖ యవౄ  ఙేమాయౌూన చటియఫ ైన ఫలధణేనై 
నౄభా ఔింనలనీకి లాఔుధరై... భభద కోసిం అలా ఖ యవౄ  ఙేమడిం ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ దేతి గ భిఖణన 
ను ిందఽణోింథి. ఇిందఽలల పలఖింగ ఎక్ూ నలైభీ  ణేథీకి ధృల భ ిందఽగ “భౄనఽవల్ ధనటీసఽ”నఽ నౄభా ఔింనలనీ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ింథి. కఫట ి  భౄనఽవల్ ణేథీకి ఙరలా భ ిందఽగధే నౄభాథరయవ వదెఔు ఏజౄింటల యృళా్డిం, భౄనఽవల్ 
సనైనయోౄ ిందని ఙెడిం ఙరలా అవసయిం. తథరుభ అిందఽఔనఽఖ ణింగ నౄభాథరయవ చయలు తీసఽఔుింటలడె. 
  
ఔాబింటలనఽ ఏజౄింటల అరడరడె ఔలుసాౄ  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 నోు ఱింఙరయౌూన నుతా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. కౄాబభ ఔు కయణఫ ైన గటన 
ఖ భిించి తక్షణిం నౄభా ఔింనలనీకి ణెయౌమజైమడిం భభిమ  ఆ సిందయౌింగ నుట ింఙరయౌూన అనిై నిఫింధనలు, 
దెతేలనా యనియోఖథరయవ నుట ింఙేలా చాడటిం ఏజౄింటల యది.థరింణోనుటల నయౖి నిై భథిింర ఙేలేిందఽఔు 
భిరోధనలు ఏఫ ైధర అవసయభబయ క్షింలల యట కి 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 నుభిీ లమనృయౌటీకి మోటలయవ నౄభా 
IV. అగిైాభాద నౄభా 
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C. భదఽల భియౖెయిం 

1. సనైక్ష 

 
యనియోఖథరయవఔు ఏఫ ైధర భదఽలునైరడె యట ని భిషెభిింఙరయౌూన సభమఫే అతింత ళెచఽచ 
నుాదరనభ నై యేళ్. భదఽలుింటే యట ని భిషెభిించఖల లేవలలా  యృైపలిం (నౄభా ఔింనలనీ భికయవు లనఽ 
సభిఙేమడింలల ఆలసిం నదలుఔుని కౄాబభ నఽ యలెైనింత తుయగ భిషెభిించఔనోు వడిం థరక ఏథైెధర 
కవచఽచ) యనియోఖథరయవఔు ఆఖరహిం ణెనసఽౄ ింథి. ఇథి ఔథలల ఔ పలఖిం భాతాఫే. 
 
నలైగ అలాింట  యృైపలానికి ఇఙేచ యకాధరల థరుభ యనియోఖథరయవలు భభిింతగ ఆఖరహద దఖ ర లవరణరయవ. లేయ 
యృైపలిం పయౌతింగ తలెతౄఖల పలయోథేుగలు, తతూింఫిందిత ఉథేుగలు భౄిండె యకలుగ ఉింటలబ: 
 

 ణొలుత ఇఔెడ సజఞవరగ లాయనై పలవన తలెతేౄ తేింథి. ణరభ  మోసనోు మాభనై పలవన ఔడర 
వసఽౄ ింథి 

 భౄిండో  యౌింగ్ ఏనేటింటే అహిం థెఫో తి నడిం. తభనఽ నానత భిఙరయని పలయించడిం 

 
యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల భదఽ అధేథి ఙరలా కీలఔఫ ైన “సతరోధన సభమిం”; ఈ యషమింలల నౄభా 
ఔింనలనీ సజఞవరగ వవహభిించఖయౌగిణే ఖనఽఔ నిజఞనికి ఇథి యభికి ఔ అవకశ్ిం. థీనిథరుభ యనియోఖథరయవ 
నభ్కనిై భభిింతగ ఫ యవఖ  యవచఽకోవచఽచ. ఈ యషమింలల భానయమ సయశ ఙరలా భ కిం. ణరనఽ ఙరలా 
యలుయృైన యడని యనియోఖథరయవలు పలయించఽఔుధేలా ఇలాింట  సిందభౌలలా  నౄభా ఔింనలనీ ావయౄన ఉిండరయౌ. 
 
నైయవ ఖనఔ ను ా లషనల్ నౄభా సలయౘథరయవ అబణే ఇలాింట  ఉదింతిం అసలు తలెతౄఔుిండర భ ిందఽగధే జఞఖరతౄ  
డణరయవ. ఔయేళ్ అలాింట థేఫ ైధర తలెతి ౄ ణే ఈ యషమానిై ఔింనలనీలలని సింఫిందిత అదికభి దిఱికి తీసఽకౄమాౄ యవ. 
ఖ యవౄ ించఽకోిండి. ఔింనలనీలలని భభై ఇతయ వఔుౄ లఔ ఔాబింటల సభసల యషమింలల నైఔునైింత మాజభానిం 
ఉిండదఽ! 
  
భదఽలు/ఇఫోిందఽలధేయ నిజఞనికి యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నైయవ ఎింతగ యలువ ఇయౄ భో 
చానించఽఔుధేిందఽఔు నైఔు ఔ చఔెని అవకశ్ిం.  ఏజౄింటల ఖ డ్స యల్ భభిమ  ఫ యవగౄైన యనుభనిై 
నలింను ింథిించఽఔుధేిందఽఔు ఈ భదఽలు/ఇఫోిందఽలు నిజఞనికి ఖట ి  రధరదఽల వింట య. ాతి  నులల తాిం చివభ 
భదఽల భియౖెభనికి ఙేటలి యౌూన చయలనఽ ఖ భిించి సయవయఫ ైన యవయణ ఉింటలింథి. డరఔుఫ ింట్ 
సదఽనుమాలనఽ ఖ భిించి యనియోఖథరయవలఔు యవభిసఽౄ నైరడే ఈ యషమానిై యభి దిఱికి తీసఽకౄమాా యౌూ 
ఉింటలింథి. 
 
భ్ఖిఔ ాఙరయిం (భింఙెైధర/ఙెడైెధర) యఔరమాలలా నా, లేవలు అింథిించడింలలనా ఙరలా కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ ింథి. 
భించి లేవలు అింథిించఖయౌగిణే యట ని 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 భిశ్రభలల యట  భియౖెయ తీయవణెనఽైలనఽ ఎట ఔరడె నియతింగ 
ఖభనిింఙే కైింథీాఔిత వవస  ఇథి. 
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నులలథరయవలు ఈ వవసలల నమోదఽ ఙేసఽకోవచఽచ. అిందఽకోసిం తభ నులల యవభలనఽ ను ిందఽభిచి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సింఫిందిత నౄభా ఔింనలనీకి ిండిం జయవఖ తేింథి. ఈ 
భదఽలనఽ, యట  భియౖెభనికి టేి  సభమానిై ఐజీఎింఎస్క భిశ్ియౌసాౄ  ఉింటలింథి. ఈ భదఽలనఽ ఈ 
థిఖ వ చియవధరభాలల నమోదఽ ఙేమవచఽచ: 
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 
 
3. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటిిం, 1986 

 

ఈ చటలి నిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫ యవగౄైన బదాత ఔయౌింఙేిందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయవల 
యయథరల భియౖెభనికి యనియోఖథరయవల కౌనిూళ్ైా  భభిమ  ఇతయ సింసలనఽ ఏభటల ఙేలేిందఽఔు కయయౌూన 
సదఽనుమాలు ఔయౌింఙేిందఽఔు” అభలలా కి తీసఽఔుభవడిం జభిగిింథి. ఈ చటలి నిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటిిం, 
2002ణో సవభిింఙరయవ. 
 

a) ఈ చటిిం భిదిలల నియుచధరలు 
 

ఈ చటిింలల ను ిందఽభిచిన కొనిై నియుచధరలు ఇలా ఉధరైబ: 
 

నియుచనిం 

“లేవ” అింటే యడఔింథరయవలఔు అిందఽఫలటలలల ఉనై ఏ వయృన అబధర. భభిమ  ఫలింకిింగ్, లైధరనిూింగ్, యయణర, 
నౄభా, నుాలలలింగ్, యదఽత్ లాథర ఇతయణరా  ఇింధన సయపభ, ఫో భిుింగ్, లాథర లాడెిింగ్, లాథర భౄిండా, ఇింట  నిభ్ణిం, 
యధనదిం, అభూజ్డ ఫ ింట్, యభౄ , ఇతయ సభాఙరయ సభైు వింట  వయృన. కనీ ఙరభెీలు తీసఽకోఔుిండర ఉచితింగ ఙేలే 
లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లేయ కింటలా ఔుి లల లాని అింరలు థీని భిదిలలకి భవర. 

 

నౄభానఽ లేవగ ఇిందఽలల ను ిందఽయచడిం జభిగిింథి 

 

“యనియోఖథరయవ” అింటే ఈ థిఖ వ నేభపెనై ఏ వకిౄ అబధర: 
 

i. ఏథైెధర ాతి పలిం ఙెయాౌించి వసఽౄ వరలనఽ కొనఽగోలు ఙేలధర. అలాింట  వసఽౄ వరల యడఔింథరయవ ఔడర. కనీ 
అలాింట  వసఽౄ వరలనఽ భీ లేల్ థరుభ గనీ, భభై ఇతయ యణ జ అవసయిం కోసిం గనీ లేఔభిించిన వకిౄ ఈ 
భిదిలలకి భడె. లాథర 

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

 

“లలిం” అింటే ఏథైెధర లలిం, అసింూయృత, లలిం, ధరణతలల లలిం, చటియింగ గనీ, ఇతయణరా  గనీ 
నియుళ ింఙరయౌూనింత ధరణతనఽ నియుళ ించనోు వడిం వింట య థీని భిదిలలకి వయౄ బ. 

 

“భదఽ” అింటే యౌఖితూయుఔింగ ఈ థిఖ వ అింరలణో ఙేలన ఆభోణ: 
 

i.  అసభింజసఫ ైన యనుయ దేతి , లాథర నిఱదే వయౄఔ దేతి ని అనఽసభిలేౄ  
ii. అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔట  గనీ, అింతఔింటే ఎఔుెవ గనీ లలనుల నులెైణే 
iii. అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లాథర ను ింథిన లేవలలా  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెతి ౄ ణే 

iv. వసాలు ఙేలన ధయ చటియింగ కామిం ఙేలన థరనిఔింటే, లాథర నుకైజీ నల ైఉనైథరని ఔింటే ఎఔుెవగ 
ఉింటే 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
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నుాణరనికి, బదాతఔు యౘనిఔయఫ ైన వసఽౄ వరలనఽ చటియఫ ైన నిఫింధనలఔు యయవదేింగ అభ్జూనణే, అిందఽలల 
ఔయౌనన యట  ఖ భిించి, యట ని యడరయౌూన దేతేలు, యట  ాపలయనిై ఖ భిించి ఫళ యింఖింగ ఉింఙరయౌూనింతగ 
సభాఙరభనిై ఉించఔనోు ణే  
 
“యనియోఖథరయవని యయదిం” అింటే  భదఽఔు ఖ భౄైన వకిౄ తననలై ఙేలన ఆభోణలనఽ కొట ి నుభైమడిం, యట ని 

సయలు ఙేమడిం వింట య జయఖడిం.  
  

 

b) యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింసలు 
 
యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింసలనఽ ాతి  జిలాా , భషిర భభిమ  జఞతీమ య బలల ఏభటల 
ఙేయౄ యవ. 
 
i. జిలాా  నోూ యిం: యౄ.20 లక్షల థరక యలుయృైన వసఽౄ వరలు, లాథర లేవలఔు సింఫిందిించిన భదఽలనఽ 

లుఔభిింఙే అదికయిం, భిది ఈ నోూ భనికి ఉింటలబ. తన ఆథేరల అభలు కోసిం ఉతౄయవులు/డికీరలనఽ 
సింఫిందిత లయల్ కోయవి ఔు ింనే అదికయిం జిలాా  నోూ భనికి ఉింటలింథి. 

 
ii. భషిర ఔనైషన్స  : థీనికి లసలెైన, అనలెట్, యయేక్షణ భిది ఉింటలింథి. జిలాా  నోూ యిం నఽించి అనళా్నఽ 

ఔడర ఇథి లుఔభిసఽౄ ింథి. యౄ.20 లక్షలఔు నేించిన, యౄ.100 లక్షల లలర యలుయృైన వసఽౄ వరలు, లాథర 
లేవలు, భియౘభలఔు సింఫిందిించిన భదఽలనఽ, కౄాబభ లనఽ లుఔభిింఙే అదికయిం, భిది ఈ 
నోూ భనికి ఉింటలబ. ఇతయ అదికభలు తథితభలు జిలాా  నోూ భనిై నోు యౌ ఉింటలబ. 

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

అనలెట్ భభిమ  యయేక్షణ అదికభలుింటలబ. భషాట ఔనైషన్స   ఇచిచన తీయవలనలై అనళా్నఽ ఇథి 
ఆలకిసఽౄ ింథి. అింణేగఔ యౄ.100 లక్షలనఽ నేించిన వసఽౄ వరలు/లేవల యయథరలఔు సింఫిందిించిన 
కౄాబభ లనఽ యఙరయణఔు లుఔభిసఽౄ ింథి. భషాట ఔనైషన్స నలై థీనికి యయేక్షణ భిది ఉింటలింథి. 

 
ఈ భూడె సింసలఔ లయల్ కోయవి  అదికభలుింటలబ. 
 
c) భదఽ థరకలు దేతి  

 
నలైన నేభపెనై ఈ భూడె భియౖెయ సింసలఔ భదఽ థరకలు దేతి  ఙరలా సఽలువరగ ఉింటలింథి. 
ఇిందఽఔు గనీ, అనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాింట  జూ ఔటలి యౌూన ని లాదఽ. అథి భషాట ఔనైషన్స   అబధర, 
జఞతీమ ఔనైషన్స   అబధర సభై. 
 
భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమింగ గనీ, లాథర తన అదీఔిత ఏజౄింటల థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. 
యట ని వకిౄఖతింగ యృయా గనీ, లాథర నోు సఽి  థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు 
లామర్ వింట యభి అవసయఫేనై ఉిండదఽ. 
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d) యనియోఖథరయవల నోూ యిం ఉతౄయవులు 
 
భదఽ ఙేలన వసఽౄ వరలలా  భదఽలల నేభపెనై లలనులుధరైమని గనీ, లేవలనఽ ఖ భిించి భదఽలల 
ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నోూ యిం ఖనఽఔ సింతినౄ  ఙెింథిణే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ యట లల 
ఏథో  ఔట  గనీ, ఔట  ఔింటే ఎఔుెవ గనీ ఙేమాయౌూింథిగ ఆథేరలు జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
 
i. భదఽథరయవఔు ధయనఽ తి భిగివుడిం, (లాథర నౄభా అబణే నానేమింనఽ), భదఽథరయవ ఙెయాౌించిన 

ఙరభెీలనఽ తి భిగివుడిం 

ii. అవతయౌ క్షిం నియాక్షిం వలా భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిిం, లాథర గమానికి భియౘయింగ కొింత 
నణరౄ నిై ఙెయాౌించడిం 

iii. భదఽ ఙేలన లేవలలా ని లలనులనఽ ణొలగిించడిం 

iv. అసభింజసఫ ైన, లాథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడిం, లాథర రనభవితిం ఙేమఔనోు వడిం 

v. సభినుో బయ కయవచలనఽ ఙెయాౌించడిం 

 
e) యనియోఖథరయవ యయథరలలా  యకలు 
 
ఈ భూడె నోూ భల భ ిందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయవ యయథరలలా  నౄభా యనుయిం యషమింలల ఙరలావయఔు ఈ 
థిఖ వన నేభపెనై ాదరన యపలగల భిదిలలకి వయౄ బ: 
 
i. కౄాబిం భియౖెభలలా  ఆలసిం 
ii. కౄాబింలనఽ భిసెభిించఔనోు వడిం 
iii. కౄాబింల తి యసెయణ 
iv. నషి తీవాత 
v. నులల నిమభ నిఫింధనలు తథితభలు 

 
4. నౄభా అింఫ డ్సూ భన్స  
 
నౄభా చటిిం, 1938 కిింద నుౌయవల భదఽల భియౖెయ నిఫింధనలు, 1998 నవింఫర్ 11న జఞభీ ఙేలన 
భజతాింలల 1998లల కైిందాిం నేభపెింథి. ఈ నిఫింధనలు జీయత, జీయణేతయ నౄభాలనిైింట కీ, అనిై వకిౄఖత 
నౄభాలఔు, అింటే వకిౄఖత హద థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ. 
 
నౄభా ఔింనలనీల యషమింలల కౄాబిం భియౖెభనికి సింఫిందిించిన భదఽల భియౖెయిం అింరలనఽ తఔుెవ 
కయవచలల, సభయింగ, నియౖక్షిఔ దేతి లల జభిగైలా చాడటిం యట  లక్షిం. 
 
నౄభాథరయవ భభిమ  నౄభా ఔింనలనీల యసయ అింగీకయింణో నలైన నేభపెనై నిఫింధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధృూలర్ గ అింఫ డ్సూ భన్స వవహభియౄ యవ. 
 
భదఽలనఽ అింగీఔభిింఙరలా, తి యసెభిింఙరలా అధే యషమింలల అింఫ డ్సూ భన్స నియృమఫే అింతి భిం. 
 

a) అింఫ డ్సూ భన్స ఔు భదఽ 
 
అింఫ డ్సూ భనఽె ఙేలే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔింగ, నౄభాథరయవ సింతఔింణో గనీ, అతని 
చటియఫ ైన యయసఽల సింతఔింణో గనీ, అింఫ డ్సూ భన్స ఔు అతని భిదికి లలఫడి ఉిండరయౌ. నౄభా ఔింనలనీ 
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రక/కభలమిం ఔడర ఆ భిదిలల ఉిండరయౌ. భదఽణో నుటల థరనిై ఫలభిఙే అనిై ణరా లు ఉిండరయౌ. 
నషిిం సుపలవిం, తీవాత భభిమ కోయవతేనై భియౘయిం వింట వనీై ఉిండరయౌ. 
 
ఈ థిఖ వ సిందభౌలలా  అింఫ డ్సూ భనఽె భదఽలు ఙేమవచఽచ: 
 

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

 భదఽనఽ తి యసెభిించిధర, లాథర 
 ధృల లలర ఆ భదఽఔు ఎలాింట  ఫదఽల ఇవుఔనోు బధర 
 నౄభా ఔింనలనీ నఽించి వచిచన సభాదరనింణో భదఽథరయవ సింతినౄ  ఙెిందఔనోు బధర 

 
ii. నౄభా ఔింనలనీ తి యసెభిించిన ధరట  నఽించి ఏడరథి లలల భదఽ జభిగి ఉిండరయౌ 

 

iii. భదఽ ఏ కోయవి లలనా, ఇింకైథెైధర భధవభిౄ యపలఖింలలనా నలిండిింగ్ లల ఉిండభదఽ. 
b) అింఫ డ్సూ భన్స లనూయవూలు 
 
అింఫ డ్సూ భన్స అనఽసభిింఙరయౌూన కొనిై యధఽలు/ను ా ట కల్ూ ఇలా ఉింటలబ: 
 

i. భదఽ అింథిన ధృల భోజుల లలలు లనూయవూలు ఙేమాయౌ 

ii. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుటల నౄభా ఔింనలనీకి ఔడర ింనుయౌ 

iii. లనూయవూలనఽ యట ని ఙేలన 15 భోజులలా గ అింగీఔభిింఙరయౌ 

iv. నౄభాథరయవ ణరలఔు అింగీకయ లాక ణరలఔు ాతి ని నౄభా ఔింనలనీకి ింనుయౌ. థరనిై లుఔభిించిన 15 

భోజులలా ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇయుయౌ. 
 

యయదిం భధవభిౄతుిం థరుభ భియౖెయిం కఔనోు ణే అింఫ డ్సూ భన్స ణరనఽ సభింజసభని పలయించిన 
నణరౄ నిై నౄభాథరయవఔు భియౘయింగ ాఔట యౄ డె. అబణే అథి అతనఽ ను ింథిన నయౖి నిై బభీౄ ఙేమడరనికి 
అవసయఫ ైన థరనిఔింటే ఎఔుెవగ భాతాిం ఉిండదఽ. 
 

c) అింఫ డ్సూ భన్స అయయవు లు 
 

అింఫ డ్సూ భన్స అయయవు లనఽ థిఖ వ నిఫింధనలు యయేక్షియౄ బ: 
  
i. అయయవు  యౄ.20 లక్షలఔు నేించి ఉిండభదఽ (ఎక్ూగైరఱమా ఙెయాౌింరలు భభిమ  ఇతయ కయవచలణో ఔయౌన) 
ii. అయయవు నఽ భదఽ లుఔయణ జభిగిన 3 ధృలల లలల ాఔట ింఙరయౌ. తేథి, సింూయృ భియౖెయింగ అలా 

అయయవు నఽ అిందఽఔునైటలి గ ధృల భోజులలా ల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔింగ అింగీఔభిింఙరయౌ. 
iii. నౄభా ఔింనలనీ ఔడర సదయవ అయయవు నఽ అింగీఔభిింఙరయౌ. అింగీకయ లాక అిందఽఔునై 15 భోజులలా ల ఆ 

ఫేయఔు అింఫ డ్సూ భన్స ణో యౌఖితూయుఔింగ నేభపెధరయౌ. 
iv. ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవు నఽ అింగీఔభిసఽౄ నైటలి గ యౌఖితూయుఔింగ నేభపెనఔనుో ణే 

నౄభా ఔింనలనీ ఆ అయయవు నఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽచ. 
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3 
యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటిిం, 1986 ాకయిం ఎవభిని యనియోఖథరయవగ నేభపెనలాయవ? 

I. సయవఔులు/లేవలనఽ వకిౄఖత యడఔిం కోసిం అథెెఔు తీసఽఔునై యభిని 

II. తి భిగి యఔరబింఙే ఉథెేశ్ింణో సయవఔులనఽ కొధే వకిౄని 

III. సయవఔులనఽ భభిమ  లేవలనఽ కొింత ాతి పలానికి ఫదఽలుగ కొనఽగోలు ఙేల, యట ని యడే యభిని 

IV. ాతి పలిం లాఔుిండర లేవలనఽ యడేయభిని 
 

 

D. సభాఙరయ ాకిరమ 

 
యనియోఖథరయవ లేవలలా  సభాఙరయ ధృైరణరలు 
 
ని ాథేశ్ింలల ాపలవవింతింగ ని ఙేమడరనికి ఏజౄింటల లాథర లేయ ఉథోగికి ఉిండరయౌూన అతి  భ కఫ ైన 
ధృైరణరల జఞనృణరలల యఫి్ట లెల్ూ ఔట . 
 
నిభెిషి నిని చఔచక ఙేలే యౘర్ు లెల్ూ భాథిభిగ కఔుిండర ఈ యఫి్ట లెల్ూ అధేయ ఇతయ లఫోింథిణో భభిమ  
యనియోఖథరయవలణో ని నుాింతింలలనా, ఫమటల ాపలవవింతింగ భాటలా డటిం తథితభలఔు సింఫిందిించిన 
ధృైరణరలు. సభాఙరయ ధృైరణరలనఽ ఈ యఫి్ట లెల్ూ లల ఙరలా భ కఫ ైన ధృైరణరలుగ ఙెవచఽచ. 
 
1. సభాఙరయిం భభిమ  యనియోఖథరయవ సింఫిందరలు 
 
సింతిరౄ లెైన, లామల్ యనియోఖథరయవలనఽ సింనుథిించఽకోవడరనికి యనియోఖథరయవ లేవ ఙరలా కీలఔఫ ైన అింశ్ిం. 
కనీ అథి భాతాఫే ఙరలదఽ. యనియోఖథరయవలు ఔడర భనఽషేలా. యభిణో ఔింనలనీ ఙరలా ట షిఫ ైన సింఫిందరలు 
ఏయయచఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. 
అింతి భింగ ఔింనలనీని యనియోఖథరయవ ఏ యధింగ చాయౄ డనై అింరనిై లేవ భభిమ  సింఫింధ అనఽబయలు 
భౄిండా ఫలగ ాపలయతిం ఙేయౄ బ. 
  
ఆభోఖఔయఫ ైన సింఫిందరనిై ఏయయచడింలల అవసభబయథి ఏనేట ? 

 
థీని కైిందా య నింలల ఉిండేథి నభ్ఔఫే. అథే సభమింలల కొనిై ఇతయ అింరలు ఔడర ఉింటలబ. నభ్కనిై 
నలింను ింథిించడింలల యట థి ఔడర భ క నుణాే. యటనిైింట  ఖ భిించి భననేరడె చాథరె ిం. 
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చితాిం 1: యరుస కయకలు 

 
 
 
 

i. ాతి  సింఫింధభూ ఆఔయిణణోధే నదలవరతేింథి: 
 
యనియోఖథరయవఔు ఇషేి డె కఖయౌగి భభిమ  యనియోఖథరయవణో సతూింఫింధిం ధృలకొలుకోఖయౌగి ఉిండరయౌ. ఈ 
ఆఔయిణ  తయచా అతనినలై యేమఖయౌగై ణొయౌయభి ాపలవిం (పసి్క ఇింనలాషన్స) నలైధే ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
యనియోఖథరయవ సింసణో గనీ, థరని ాతి నిధఽలణో గనీ ణొయౌయభి సభాయేశ్ఫ ైనరడె 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  యదిసఽౄ ిందని నైయవ పలయసఽౄ ధరైభ? 
 
ii. సింఫింధింలల భౄిండో  అింశ్ిం ాజౄన్సూ – అవసయఫ ైనరడె అఔెడ ఉిండటిం: 

 
ఫహుర థీనికి అతేతౄభ ఉథరహయణ యయహిం. పలయఔు ఙరలా అవసయఫ ైనరడె బయౄ అిందఽఫలటలలల 
ఉిండడర? అలాగై యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల ఔడర అవసయఫ ైనరడె 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 
ఙేమఔనోు వడిం వింట  ఉదింణరలు ఔడర ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. అరడె ఔడర ఔయేళ్ యనియోఖథరయవణో ఖనఔ 
సభిగ భాటలా డఖయౌగిణే ఫలఫ ైన సింఫిందరనిై కొనయగిించవచఽచ. చఔెగ, ఫలధణరమ తింగ, తనఔు ఫలధత 
ఉిందనై పలవననఽ అవతయౌ యభికి అయభబయలా ఙెఖయౌగిణే ఙరలు. 
 
నలై నుబింటానీై ఇలా ఉధరైబ: 
 

 ఏయయఙే భ దా లాథర 
 ాజౄింట్ గ  ఉిండే లాథర యధే దేతి  లాథర 
 తథరుభ అవతయౌ యభికిఙేచ సింథేశ్ిం 

 
ఇవనీై సభాఙరయింలలని ననై కోణరలు. భభిమ  ఔరభయక్షణ భభిమ  ధృైరణరలు అవసయఫ ైన అింరలు. 
ఔయధింగ భనిం ఏిం ఙెఫ ణరభనైథే చివభికి అవతయౌ యభి ఆలలచననఽ, చాలే దోయణ ని ాపలయతిం ఙేసఽౄ ింథి. 
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కొతౄ  యనియోఖథరయవనఽ సింనుథిించఽకోవడరనికి యృచిచింఙరయౌూన కయవచణో నోు యౌలేౄ  ఉనై యనియోఖథరయవని 
నిలఫ టలి కోవడరనిక ి అబయ నతౄిం ఙరలా తఔుెవ. అిందఽకై ఔింనలనీలనీై యలెైనింత వయఔ ఫలఫ ైన 
యనియోఖథరయవ సింఫిందరలనలైధే ఎింతగధన దిఱి  నలడణరబ. యనియోఖథరయవ  సింఫింధిం లు టచ్ నుబింటా వదె 
జయవఖ తేింథి. ఉథరహయణఔు యనియోఖథరయవల నౄభా అవసభలనఽ అయిం ఙేసఽకోవడిం, ఔవభైజీలనఽ యవభిించడిం, 
నూభలనఽ అిందజైమడిం వింట య. కఫట ి  యట లలని ాతి  నుబింట్ వథరె  యనియోఖథరయవణో ఫలఫ ైన సింఫిందరలు 
ఏయయచఽకోవడరనికి ఏజౄింటలఔు ఎధనై అవకరలుింటలబ. 
2. సభాఙరయ ాకిరమ 
 
సభాఙరయిం అింటే ఏనేట ? 

 
అనిై సభాఙరభలఔ ఔ యహఔుడె కయయౌ. అతనఽ సభాఙరభనిై ఙేయయేయౄ డె. అలాగై థరనిై అిందఽఔుధే 
యడె ఔడర కయయౌ. అిందఽఔునై వకిౄ ఆ సభాఙరభనిై అయిం ఙేసఽఔునైరడె ఈ ాకిరమ సింూయృఫ ైనటలి  
లెఔె. 
 
చితాిం 1: సభాఙరయింలల యకలు 

 
 
సభాఙరయిం ఙరలా యకలుగ ఉిండవచఽచ 

 
 భ్ఖిఔ 

 యౌఖిత 

 భ్ఖికైతయ 

 యౘవపలయల యమింణో ఙేలేథి 

 
ఎదఽభౄదఽయవగ, నోూ న్సలల, నోు సఽి , లాథర ఇింటభౄైట్... సభాఙరయ ాయయిం ఎలాగౄైధర ఉిండవచఽచ. అథి నూయ్ల్, లాథర 
ఇన్స నూయ్ల్ ఔడర కవచఽచ. థరనిలలని అింశ్ిం, సింథేశ్ిం, లాథర యడిన భాధభిం వింట య ఏయృైధర కవచఽచ... 
సభాఙరయ యభింశ్ిం భాతాిం తనఔు అింథిన సభాఙరభనిై చివభికి థరనిై లుఔభిించిన వకిౄ ఎలా అయిం 
ఙేసఽఔుధరైడనై థరనిై ఫటేి  ఉింటలింథి. 
 
తన భిలవయాఔు సభాఙరభనిై ఎరడె, ఎలా ింనులనైథి నియృబించఽకోవడిం ఏ యనుయింలల అబధర ఙరలా 
కీలకింశ్ిం. 
 
సభాఙరయ ాకిరమనఽ థిఖ వన చాడఫ ైనథి. 
 
నిఫింధనలనఽ ఔ చితాిం థరుభ చారథరిం 
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చితాిం 1: సభాఙరయ ాకిరమ 
 

 
 

నియుచనిం 
 
i. భూలిం: సభాఙరయ భూలిం యౄింలల ఏజౄింటల ణరనఽ ఏిం ఙెఫ తేధరైనఽ, ఏిం ఙెనులనఽఔుింటలధరైనధే 

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

 
ii. సింథేశ్భధేథి ఎవభౄైధర వఔౄిం ఙేమాలని పలయింఙే సభాఙరయిం. 
 
iii. ఎన్స కోడిింగ్ అధేథి ఎవభౄైధర ఔ యౄింలల ఫథియ్ ఙేల, అనింతయిం అవతయౌ వకిౄ సభిగ డీ కోడ్స ఙేల అయిం 

ఙేసఽఔుధే సభాఙరయిం. ఎన్స కోడిింగ్ యపలిం ఎవభౄైధర ఎింత ఫలగ సభాఙరభనిై ఙెఖయౌగయవ, 
అయోభమానిై ఎింతగ నియభిించఖయౌగయవ అనైథరనినలైధే ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఇథి జయగలింటే 
ఎవభికౄైధర తభ రరో తలనఽ అయిం ఙేసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. ఇిందఽలల యృైపలిం అనుయిం ఙేసఽకోఖల 
సింథేరలనఽ అిందజైమడరనికి థరభ ితీమవచఽచ. 

 
iv. సింథేరనిై ఆ ఉథెేశ్ిం కోసిం ఎించఽఔునై ఏథైెధర యహఔిం థరుభ ింరణరయవ. అథి వకిౄఖతింగ జభినే 

సభాయేరల వింట  భ్ఖిఔ యహఔిం, ట యౌనోూ న్స, లాథర యడియో కనొభౄనిూింగ్ వింట థేథైెధర కవచఽచ. లాదింటే 
లాకలు, ఇ-ఫ బళ్ైా , ఫ మోలు, నియేథిఔల వింట  యౌఖిత యౄింలలని సభాఙరయిం కవచఽచ. 

 
v. డీకోడిింగ్ అధేథి తభఔు అింథిన సభాఙరభనిై ఖభయ నిం వదె నిభెిషి దేతి లల యకానిించి అయిం 

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

 
vi. భిలవర్: చివయగ సభాఙరభనిై అిందఽఔుధే భిలవర్/భిలవయవా  ఉింటలడె/ఉింటలయవ.  యయవ వకిౄ, లాథర వఔుౄ లు 

కవచఽచ. ఆ రరో తలలా  ాతి యభికీ తభయృైన ఆలలచనలుింటలబ. నభ్కలు, పలయలుింటలబ. అవనీై ఆ 
సభాఙరభనిై యయవ ఎలా లుఔభియౄ 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 భిలవర్ ఔ డ్స ఫలక్ నఽ ింరణరడె. థరనిై అతనఽ ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఖభనిించి అయిం 
ఙేసఽకోయయౌ. ఎిందఽఔింటే సభాఙరభనిై ఎలా లుఔభిించి, థరనినలై చయలు ఎలా తీసఽఔునైథీ అయిం 
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ఙేసఽకోవడరనికి ణోడడేథి అయే. అవసయఫ ైణే సింథేరనిై భాయచఖల, లాథర రనర్ యౌఖిించఖల అవకశ్ిం 
ఔడర ఉింటలింథి. 

 

 
3. సభయ సభాఙరభనికి అడు ింఔులు 
 
సభయ సభాఙరభనికి అడు ింఔులు నలై ాకిరమలలని ా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 భిలవర్ ణరలఔు సింసెితి ని లలిండర్ అయిం ఙేసఽకోఔనుో వడిం వలా 
సభాఙరయిం వకీరఔయణఔు ఖ భి కవచఽచ. ఇలాింట  అడు ింఔులనిైింట నీ ణొలగిించడఫే అసలు సయలు. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4 
ఆభోఖఔయఫ ైన సింఫిందరనిై ఏయయచనిథి ఏనేట ? 

I. ఆఔయిణ 

II. నభ్ఔిం 

III. సభాఙరయిం 

IV. అనఽభానిం 
 

E. భ్ఖికైతయ సభాఙరయిం 

ఏజౄింటల అయిం ఙేసఽకోయయౌూన కొనిై పలవనలనఽ భననేరడె చాథరె ిం. 

కీలకింశ్ిం 

 
నదటే గప భ దా యేమడిం  (పసి్క ఇింనలాషన్స)  

 
ఏ సింఫిందరనికౄైధర ఆఔయిణే ణొయౌ రధరథి అని భననేట కై చారిం. నేభ్యౌై ఇషిడని యనియోఖథరయవ 
నఽించి నైయవ యనుభనిై ఎలా ఆయించఖలయవ! నిజఞనికి ఙరలాభింథి యభిని నైయవ నదట యభి ఔయౌలనరడె 
నేభ్యౌై కైవలిం ఔె చారలల, లాథర కొథెి లలఔనా వవదిలలధే నేభ్యౌై అించధర యేయౄ యవ. అలా నైనలై యయవ 
ఏయయచఽఔుధే అననుామిం నై వసౄ ైదరయణ, యౘవపలయలు, భాటతీయవ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. పసి్క 
ఇింనలాషనఽా  ఎట కీ ఉిండినోు ణరమని ఖ యవౄ ించఽకోిండి. ఫ యవగౄైన పసి్క ఇింనలాషన్స యేమడరనికి కొనిై ఉమ ఔౄఫ ైన 
ట ప్ూ: 
 

i. నితిం సకలింలల యృళా్ిండి. కొథెి నినేయౖల భ ిందఽగధే యృమలా లా నుా న్స ఙేసఽకోిండి. తథరుభ కఖల 
ఆలయలనిైింట నీ భిహభిించడరనికి యలుింటలింథి. 

ii. నేభ్యౌై నైయవ అనఽయృైన భీతి లల ఉించఽకోిండి. నైయవ ణొయౌయభిగ ఔలవఫో తేనై వకిౄ నేభ్యౌై 
అట థరక ఎయఖడె. కఫట ి  యదరయణింగ నై అనమభౄధేూ నై ఖ భిించి యభికి ణొయౌ ఔా  అిందజైసఽౄ ింథి. 

 
 సభౄైన పసి్క ఇింనలాషన్స యేమడరనికి నై అనమభౄన్సూ థోహదడెణోింథర? 

 ఆ సిందయౌిం కోసిం నైయవ ఙేసఽఔునై వసౄ ైదరయణ సభిగ ఉింథర? 

 నై ఔట ింగ్, ఱేయింగ్, దఽసఽౄ లు, ఫేఔప్ తథితభలనీై ఫలఖ ధరైమా? 
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iii. చఔెని, గౄయౌఙే చియవనవరు. నైయవ ఔయౌలన వకిౄ  నేభ్యౌై యృింటధే నఙేచలా ఙేసఽౄ ింథి. 
 

iv. ఒనలన్స గ, ఆత్యరుసింణో, యనఽఔలింగ ఉిండటిం 

 నై యౘవపలయలు యరుయనిై ాతి పయౌసఽౄ ధరైమా? 

 నైయవ చఔెగ నఽించఽని, ఔళా్లలకి చాసాౄ , ఖట ి  ఔయఙరలనింణో లఔభిసఽౄ ధరైభ? 

 కొథెినుట  యభయులు ఎదఽభౄైధర, లాథర సభాయేశ్ిం నైయవ అనఽఔునైటలి గ యఖఔనోు బధర ఔడర 
యనఽఔలింగధే ఉింటలభ? 

v. అవతయౌ వకిౄనలై ఆసకిౄ చాడిం – ఇథి ఙరలా కీలకింశ్ిం. అవతయౌ వకిౄనలై నిజింగ ఙరలా ఆసఔౄింగ 
ఉిండరయౌ. 
 
 ఔ వకిౄగ యనియోఖథరయవ ఖ భిించి అయిం ఙేసఽకోవడరనికి నైయవ కసౄ  సభమిం యృచిచయౄ భ? 

 అతనఽ/ఆఫ  ఙెఫ తేనై థరనినలై శ్రదే చారణరభ? 

 నైయవ యనియోఖథరయవఔు ూభిౄగ అిందఽఫలటలలల ఉధరైభ? లాఔ సఖిం సభమిం నుటల నోూ ధనా ధే 
ఖడినుభ? 

  

1. యౘవపలయలు 
యౘవపలయలింటే నై ఔదయౌఔలు, సింకైణరలు, భ క ఔవయఔలు. నైయవ భాటలా డే, నడిఙే, ఔయవచధే భభిమ  
నఽించఽధే దేతేలనీై నై ఖ భిించి అవతయౌ యభికి ఎింణో కొింత ఙెఫ ణరబ. భన లలల ఏిం జయవఖ ణోింథో  ఔడర 
ట ి యౄ బ. 
 
ఙెఫ తేనై థరింట ా  కైవలిం కొింత భాతాఫే ఎవభౄైధర యింటలయని అింటలింటలయవ. భనిం ఙెనిథే భన ఖ భిించి 
ఙరలా ఎఔుెవగ అవతయౌ యభికి ఙెఫ తేిందనైభాట. కఫట ి  యౘవపలయల యషమింలల ఙరలా జఞఖరతౄ గ ఉిండరయౌ. 
 

a) నభ్ఔిం 

 
ఎలా ఔనిింఙరయౌ, ఆత్యరుసింణో ఉిండరయౌ,  నైయవ లభిమస్క గ యింటలధరైయనై పలవననఽ అవతయౌ వకిౄకి 
ఎలా ఔయౌగిింఙరలనై థరనినలై కొనిై ట ప్ూ ఇయగో: 
 

 బింగిభ – నిటలయవగ, బ జఞలు యృనఔుె యలాలా నఽింఙోవడిం 

 ధేయవగ ఔళా్లలకి చాడటిం – “నవరు” భ కింణో 
 అవయసఫ ైన, ఉథెేశ్ూయుఔ లలైఖలు 

 
b) నభ్ఔిం 

 
తయచా లేల్ూ యూన్స నఽ రరో త నభ్డె. కఫట ి  అతని భాటలు సహజింగధే గయౌకి నోు తేింటలబ. తనఽ 
ఙెఫ తేనై థరనిటా ఆఫ  లనిూమర్ అనై పలవననఽ ఆఫ  యౘవపలయలు ఔయౌించవర భభి. అిందఽకై 
ఙెఫ తేనై థరింట ా  నిజఞబతీ లాదనై పలవననఽ ఔయౌగిింఙే కొనిై యౘవపలయల టా జఞఖరతౄఖ ఉిండటిం ఫేలు. 
యట  జఞనృణరనఽ థిఖ వ ఇవుడిం జభిగిింథి: 
 

 ఔళా్లలకి ఔళ్ైా  నలట ి  ఎఔుెవగ చాడఔనోు వడిం, లాథర శ్యయేఖింగ ఆయడిం 

 భాటాడేరడె ఙేబ లాథర యేళ్ైా  భూతి  భ ిందఽ ఉించఽకోవడిం 

 పౌతి ఔింగ అవతయౌ వకిౄ నఽించి దాయింగ జభిగినటలి గ ఔభోచవడిం 

 రుస భైటల నలయఖడిం 
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 యింఖ  భాయడిం; భ కిం లాథర ఫ డ నుాింతిం ఎయరగ కవడిం 

 ఙెభట నలయఖడిం 

 ఔింఠ్సుయిం భాయడిం, నచ్ తదతభలు భాయడిం, భాట కీ గపింతే సయవె కోవడిం 

 సుభనిై భిందాిం నఽించి తఔుెవ య బలల ఉించఽత ధృభ్థిగ, సషిింగ భాటలా డటిం 

 
డిలనిూవ్ధృస్కని, సభిగ యనడిం లాదధే పలవననఽ ఔయౌగిింఙే కొనిై యౘవపలయలు: 

 

 ఙేబ ఔదయౌఔలు శ్భీభనికి దఖాయగ ఉిండటిం 

 భ క ఔవయఔలు ఙరలా తఔుెవగ ఉిండటిం 

 శ్భీభనిై అవతయౌకి తి న ఉించడిం 

 ఙేతేలనఽ ింట  భ ిందఽ కర స్క ఙేసఽకోవడిం 

 ఔళా్ణో నలదెగ చాడఔనుో వడిం, లాథర కిింథికి చాడటిం 

 

ఔయేళ్ యనియోఖథరయవ ఖనఽఔ యట లల ఏయృైధర యౘవపలయలు చారతేింటే, ఫహుర నేభ్యౌై నైయవ ఔయభి 
తనిఖీ ఙేసఽఔుని, యనియోఖథరయవ భనసఽలల ఏిం జయవఖ ణోింథో  ఆలలచిింఙరలని అయిం. 
 
2. యధే ధృైరణరలు 
సభాఙరయ ధృైరణరలలా  ఎవభౄైధర ఫలగ దిఱి  నలటలి యౌూన, నలించఽకోయయౌూన భూడో  వయాింగ యధే ధృైరణరలనఽ 
ఙెరకోవచఽచ. ఇయ “నిధృైవభౄైధర అయిం ఙేసఽకోయలింటే భ ిందఽగ నఽవరు యభిని అయిం 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 ఫ యవగౄైన యధే 
కిటలఔులనఽ ఇరడె భనిం చాథరె ిం. 

 
 
 
a) చఽయవగా  యనడిం: 
 
అింటే భనిం కైవలిం అవతయౌ యయవ ఙెఫ తేనై థరలనఽ భాతాిం యనడింణో సభినలటిఔుిండర ఆ భాటల 
థరుభ ఆ వకిౄ ఇవుదలచఽఔునై సింథేరనిై ఔడర ూభిౄగ అయిం ఙేసఽకోవడరనికి ామతి ైించడిం 
అనైభాట. 
 
చఽయవగా  యనడరనికి సింఫిందిించిన కొనిై అింరలనఽ భననేరడె చాథరె ిం. అయ:- 

 
i. శ్రదే చాడిం 

 

వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనినలై భనిం నియింతయిం దిఱి  నలటలి యౌ. ఇసఽౄ నై సింథేరనిై లుఔభిింఙరయౌ. అలా 
లుఔభిించినటలి గ ఔనిింఙరయౌ. భ్ఖికైతయ పలవ ాయయిం ఔడర నై ఖ  భిించి ఙరలా “ఖట ి గధే” 
భాటలా డెతేిందనై యసౄ యనిై నితిం ఖ యవౄ  నలటలి కోిండి. ఇలా శ్రదే చాడరనికి సింఫిందిించిన కొనిై 
అింరలు ఇలా ఉింటలబ:- 

 

 వఔౄనఽ ధేయవగ చాడటిం 

 దిఱి  భయాింఙే ఆలలచనలనఽ ఔెఔు ధృటిడిం 

 వతి భైకిింఙరలధే దోయణ కి భానలఔింగ లదేిం కఔనోు వడిం 
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 ఫమట  అడు ింఔులనిైింట నీ ఔెన నలటిడిం (అింటే నై నఫ ైల్ నఽ లలైలెింట్ మోడ్స లల నలటిడిం 
వింట య) 

 వఔౄ ణరలఔు యౘవపలయలనఽ ఔడర “యనడిం” 

 
ii. నైయవ యింటలధరైయని అయభబయలా ఙేమడిం: 

 

నై యౘవపలయల యడఔిం ఙరలా కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ింథి. ఉథరహయణఔు నైయవ ఇలా ఙేమవచఽచ: 
 

 అరడరడా నవువచఽచ. తలవచఽచ. 
 ఒనలన్స గ ఉిండే, అవతయౌ యయవ నైణో లేుచిగ భాటలా డేలా ఙేలే ఫ యవగౄైన బింగిభనఽ 

ఎించఽకోవచఽచ 

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

iii. డ్స ఫలక్ ఇవుడిం: 
 

భనిం యధేథరింట ా  ఙరలావయఔు భన వకిౄఖత లియా థరుభ వకీరఔయణఔు లలనవరతేింథి. అింటే వకిౄఖత 
అించధరలు, తీయవలు, భనఔుిండే నభ్కల వింట యట  థరుభ అనైభాట. అిందఽకై యధే వకిౄగ  నైయవ ఈ 
లియానఽ ఖ భిించి నియింతయిం జఞఖయౄఔింగ ఉిండరయౌ. అవతయౌ వకిౄ నిజఞనికి ఙెఫ తేనైథేనేట  సభిగ అయిం 
ఙేసఽఔుధే ామతైిం ఙేమాయౌ. 

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

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

 ఇఔ భూడో  భాయాిం, అరడరడా వఔౄనఽ ఆన, ఆమన అట థరక భాటలా డిన భాటల 
ణరలఔు యభింరనిై ఆమన భాటలలా ధే ఙెన, అవరధర అని అడఖటిం. 

ఉథరహయణ 

 
సషిత కోసిం అడఖటిం – ధేనఽ యనైథరనిై ఫట ి , ధేనిలా అనఽకోవడిం ఔభౄకైిధర, భా ఆభోఖ నుా నాలల కొనిైింట  
ణరలఔు లనేృనల ైనైఔు కొనిై సింథేయౘలునైటలి ధరైబ, నైయవ భభిింత సషిింగ ఙెఖలభ? 
 
వఔౄ థరలనఽ సభిగా  ఆమన ఙెననటలి గధే తి భిగి ఙెడిం – అింటే నైయవ ఙెఫ తేనైథి, “భా ఆభోఖ నుా నఽా  
నైఔు ఆయించినింత ఆఔయిణీమఫ ైన లాపలలనఽ ఇవుజూడిం లాథర” – ధేనఽ నేభ్యౌై సభిగధే అయిం 
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 తనథైెన యవక్షాూభిత యకానిం ఇవుడిం ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. 
 
ఇలాింట  తీయభితనిం వలా నైయవ వఔౄనఽ భాటలా డఔుిండర ఙేమడిం జయఖవచఽచ. థరనిై సభమానిై వితర 
ఙేమడింగ ఔడర నైయవ పలయించవచఽచ. నలైగ వఔౄ తన సింథేరనిై సషిింగ యనిించఔభ ింథే 
అతనిై/ఆఫ నఽ భధలలధే ఆనేల, నైయవ నై యదన నదలు నలటిడమో, కిండిింఙేిందఽఔు థిఖడమో 
జయఖవచఽచ. 
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ఇథి వఔౄనఽ ూభిౄగ భౄచచగపడెతేింథి. అతనిఙేచ సింథేరనిై నైయవ ూభిౄగ అయిం ఙేసఽకోఔుిండర ఙేసఽౄ ింథి. 
చఽయవగా  యనడభింటే: 

 
 ాశ్ై అడిగై భ ిందఽ వఔౄ భాటలా డెతేనై ాతి  అింరనీై ూభిౄ ఙేమనివుడిం 

 ఎదఽయవ యదనలణో వఔౄఔు భధలల అింతభమిం ఔయౌగిించఔనోు వడిం 

 
v. సభౄైన తీయవలల సింథిించడిం: 

 
చఽయవగా  యనడభింటే కైవలిం వఔౄ ఙెఫ తేనై థరనికి ఙెయ ఖాడిం ఔింటే ఙరలా ఎఔుెవనైభాట. యింటలనై 
వకిౄ భాటలు, లాథర ఙేతల థరుభ ఏథో  ఔ యఔింగ సింథిలేౄధే సభాఙరయ ాయయిం ూయౄబనటలి  లెఔె. 
వఔౄనఽ నయటలగ అడెు కోఔుిండర, గౌయవింగ చాడరలింటే అిందఽఔు అనఽసభిింఙేిందఽఔు కొనిై దేతేలనఽ 
యౄను ింథిించడిం జభిగిింథి. అయ: 

 
 భభదూయుఔింగ, నై సిందనలలా  నిజఞబతీగ ఉిండటిం 

 అవతయౌ వకిౄకి నై ఒనలన్స ధృస్క నఽ గౌయవూయుఔింగ ణెయౌమజైమడిం 

 నేభ్యౌై అవతయౌ వకిౄ ఎలా చాడరలని నైయవ పలయయౄ భో, 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 కీలఔఫ ైన అింశ్ిం. 
యనియోఖథరయవఔు ఏయృైధర సభసలునైరడె, లాథర అతనఽ/ఆఫ  తీవాఫ ైన ఫలధలలా  ఉనైరడె థీనికి 
నుాదరనిం ఎింతగధన నలయవఖ తేింథి. 
  
యనఽబూతి మ తింగ (ఎింతీ) యనడభింటే, అవతయౌ వకిౄ ఙెఫ తేనై థరనిణో నైయవ ఏకీబయించఔనోు బధర 
యయవ ఙెఫ తేనై థరనిై ూభిౄ శ్రదేణో, ఒనఔగ యనడిం. వఔౄఔు నై  అింగీఔితి ని కఔనోు బధర, ఔనీసిం 
రకోలునఽ చానించడిం ఇఔెడ ఙరలా ాదరనిం. “అవరనవరనఽ”, “అలాగ” వింట  థరలనఽ భధ 
భధలల అనఽవరగ యడటిం థరుభ థీనిై సఽలువరగ యదిించవచఽచ. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5 

కిింథియట లల 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 ావయౄన  

 
1. భియౕలన 

 
ఇటీవయౌ కలింలల యనుయ మాజభాధరలనఽ ఖ భిించి ఙరలా తీవాఫ ైన ఆింథోళ్నలనఽ యనిసఽౄ ధరైబ. 
ఎిందఽఔింటే అయించుత ావయౄనఔు సింఫిందిించిన భదఽలు ఫలగ నలభిగినోు తేధరైబ. ాించింలలని అతి  నలదె 
ఔింనలనీలలా  ఔడర కొనిై తరడె ణరా లనఽ సభభిించడిం థరుభ భభిమ  తరడె ఆడిట్ సభిికైషనా థరుభ 
మోసిం ఙేలన ఉదింణరలు యృలుఖ  చాసఽౄ ధరైబ. ఫలింఔుల నిధఽలనఽ యట  మాజభాధరలా తభ సనిైళ తేలలా  
కొిందభి నేభశ్నఽ తినౄభిఙేిందఽఔు దఽభిునియోఖయవసఽౄ నై తీయవఔు ఔడర కొదవ లాదఽ. అదికయవలు ఔడర తభ 
వకిౄఖత లనేృ కోసిం అదికభనిై యడెఔుింటలధరైయవ. యది నియుహణలల నిఔెచిచగ ఉింటలయని అింణర నభ్ఔిం 
నలటలి ఔునై వఔుౄ లా ఆ నభ్కనిై వభ ్ ఙేసఽౄ ధరైయవ. వ్ మకిౄఖత అనవిథేి మావ భభిమ  నేభశ్ 
యచచలయడిగ నలభిగబ. 
  
పయౌతింగ యనుయింలల “ధృైతి ఔత”గ ఙెవగిన అనిై అింరలనలైధర జయఫ థరభీతనిం భభిమ  కభపభైట్ నులన 
తథితభలలనలై చయచ ధరధరట క ీ నలయవఖ ణోింథి. “సభాఙరయ హఔుె చటిిం” భభిమ  “ాజఞ ాయోజన యజిం” 
భాథిభిగధే లు ఇతయ భాభా లు ఫ యవగౄైన జయఫ థరభీతనిం భభిమ  నులనలనఽ యదిింఙేిందఽఔు ఫేలు 
భాభా లుగ భాభబ. 
 
ధృైతి ఔ ావయౄన అధేథి థరనింతట అథే సఽభినులనఔు ఫలటలు యవసఽౄ ింథి. ఎవభౄైధర తన ఫలధతనఽ చితౄయథేిణో 
నియుభిౄలేౄ  అఔెడ సఽభినులన థరనింతటథే ఉింటలింథి. అధృైతి ఔ ావయౄన అధేథి ఇతయవ టా అతి  తఔుెవ శ్రదే, 
యభీతఫ ైన ఆత్ శ్రదేఔు సాచిఔ. ఎవభౄైధర తభ అదికయ భిదిని దఽభిునియోఖభిచి సులాబిం కోసిం ామతైిం 
ఙేసఽౄ ధరైయింటే అఔెడ అధృైతి ఔ ావయౄన ఉనైటేి  లెఔె. సుాయోజధరల ఖ భిించి ట ి ిం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 థాోహభింటే మోసగిించడరనికి సభానిం. 
నలైగ అథి తర ఔడర. కైవలిం నౄభానఽ అభ ్ఔుధే ఉథెేశ్ింణో ఆరవహులఔు తరడె సభాఙరయిం ఇచిచధర, 
లాథర సాచిించిన నౄభా నుా న్స ఆరవహుల అవసభలనిైింట నీ తీభైచథి కఔనోు బధర ను యనుటల జయవఖ తేనైటేి  
లెఔె. 
 
ఇతయవల ాయోజధరల ఔింటే సుాయోజధరలా భ కభని పలయించినరడె అనియయింగ అధృైతి ఔ ావయౄన 
ఙోటలఙేసఽఔుింటలింథి. లు నిఫింధనలలా  ఐఆభీుఏ నేభపెనై ధృైతి ఔ ావయౄధరవయ ధృైతి ఔ ావయౄననఽ నలింను ింథిింఙే 
థిశ్గ ఉనైథే (అదరమిం 4లల చభిచించడిం జభిగిింథి). 
 
నిఫింధనలనఽ ఏ యధింగనా ఉలాింఘ ించఔుిండర 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 
అనఽసభిసఽౄ నైటలి  లెఔె. అథే నౄభా ఔింనలనీ అదికయవలు కైవలిం ఆరవహుల ాయోజధరలఔు ఫదఽలు తభ 
యనుయ లక్షాల టా ఎఔుెవ శ్రదే చారతేింటే ఔచిచతింగ ను యనుటలా  జయవఖ ణరబ. 
 
2. లక్షణరలు 
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ధృైతి ఔ ావయౄన ణరలఔు కొనిై లక్షణరలు: 
 

a) ఔాబింట్ ణరలఔు అతేతౄ భ ాయోజధరలనఽ తభ లుమ ాయోజధరల ఔింటే నల ై య బలల 
ఉించఽకోవడిం 

 
b) ఔాబింటలఔు, అతని వవయౘభలఔు సింఫిందిించిన యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయిం అింతట నీ 

అతింత భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ించడిం భభిమ  థరనిై ూభిౄయ బలల గోింగ ఉించడిం 

 
c) ఔాబింటలా  యభికి ఫలగ ాయోజనఔయఫ ైన నియృమఫే తీసఽఔుధేిందఽఔు యలుగ అనిై అింరలనా 

ూభిౄగ, భభిమ  సభౄైన యధింగ యభికి యృలాడిించడిం 

 
ఈ థిఖ వ సిందభౌలలా  ధృైతి ఔ ావయౄన థెఫోతి ధే ాభాదిం ను ించి ఉింటలింథి: 
 

a) భౄిండె నుా నాలల ఔథరని ఔింటే ఔట  తఔుెవ నానేమిం, లాథర ఔనైషన్స   ఉింటే యట  భధ ఏథో  
ఔథరనిైఎింనఔ ఙేసఽకోయయౌూ ఉిండటిం 

 
b) ాసఽౄ తభ నై నులలని యదఽె  ఙేసఽఔుని తభ కొతౄ  నులలని తీసఽకోయయౌూింథిగ లనూయవూ ఙేమాలనై 

ఉతేూఔత. 
 

c) నౄభా ఔింనలనీకి ణెయౌలేౄ  ఖనఽఔ ఔాబింటల, లాథర కౄాబిం లనేృథరయవల ాయోజధరలనలై ాతి ఔల ాపలవిం 
చాఖల సిందభౌల ఖ భిించి ణెయౌలనోు వడిం 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6 

థిఖ వ యట లల ధృైతి ఔ ావయౄన ణరలఔు లక్షణిం కనిథేనేట ? 

I. ఔాబింటలా  తభఔు ాయోజనఔయఫ ైన నియృమిం తీసఽఔుధేిందఽఔు యలుగ అవసయఫ ైన సభాఙరయిం నణరౄ నీై 
యృలాడిించడిం 

II. ఔాబింటల ణరలఔు యనుయ భభిమ  వకిౄఖత సభాఙరయిం ణరలఔు గోతనఽ నుట ించడిం 

III. ఔాబింటల ాయోజధరల ఔింటే సుాయోజధరలకై నలదెనట యేమడిం 

IV. సుాయోజధరల ఔింటే ఔాబింట్ ా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 ట షిఫ ైన సింఫిందరనిై 
ఏయయచఽకోవడిం థరుభ యదిించఖల ఆభిఔ లాపలల నతౄిం యలువగ ఙెవచఽచ. 
 

d)  యనియోఖథరయవ లేవ యషమింలల నౄభా ఏజౄింటల నుతా ఙరలా ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. 
 

e) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎింఎస్క)నఽ ఐఆభీుఏ నదలు నలట ి ింథి. ఇథి భదఽలఔు 
సింఫిందిించి కైింథీాఔిత ఖణరింఔ కైిందాింగ భభిమ  భిశ్రభలల భదఽల భియౖెభనికి తీసఽఔుింటలనై 
చయలనఽ యయేక్షిింఙే  కైిందాింగ ని ఙేసఽౄ ింథి. 
 

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 ావయౄన అింటే సుాయోజధరల ఔింటే యనియోఖథరయవ ాయోజధరలఔు నలదెనట యేమడిం.  
 

కీలఔ థరలు 
a) లేవల ధరణత 

b) యనఽబూతి  

c) సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (ఐజీఎింఎస్క) 
d) యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటిిం, 1986 

e) జిలాా  యనియోఖథరయవల నోూ యిం 

f) నౄభా అింఫ డ్సూ భన్స  
g) యౘవపలయలు 
h) చఽయవగా  యనడిం 

i) ధృైతి ఔ ావయౄన 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ III. 
 

యనియోఖథరయవణో థీయఘకయౌఔ నుాతి థిఔన ట షిఫ ైన సింఫిందరనిై ఏయయచఽకోవడిం థరుభ యదిించఖల ఆభిఔ 
లాపలల నతౄిం యలువనఽ యనియోఖథరయవ జీయత కలర యలువ గ ఙెవచఽచ. 
జయఫ  2 

సభౄైన ఎింనఔ III. 
 

థర్ు నుభిీకి మోటలయవ నౄభా అధేథి ఔ ఫలధత. భభిమ  చటిాకయిం తనిసభి. కఫట ి  థరనినలై చభైచ 
అనవసయిం. 
జయఫ  3 

సభౄైన ఎింనఔ II. 
 

యనియోఖథరయవల భియక్షణ చటిిం, 1986 ాకయిం వసఽౄ వరలనఽ తి భిగి యఔరబింఙే ఉథెేశ్ింణో కొధే వకిౄని 
యనియోఖథరయవగ భిఖణ ించలాయవ. 
జయఫ  4 

సభౄైన ఎింనఔ IV. 

 

అనఽభానిం ఆభోఖఔయఫ ైన సఫిందరనిై ఏయయచజఞలదఽ. 
జయఫ  5 

సభౄైన ఎింనఔ II. 
 

భభీ తీయభితనింణో ఉిండటిం చఽయవగా  యనడింలల పలఖిం కజఞలదఽ. 
జయఫ  6 

సభౄైన ఎింనఔ III. 

ఔాబింటల ాయోజధరల ఔింటే సుాయోజధరలఔు నలదెనట యేమడిం ధృైతి ఔ ావాతన కదఽ. 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
_____________ ఔనిింఙే వసఽౄ వర కదఽ. 
I. ఇలుా  

II. నౄభా 
III. నఫ ైల్ నోూ 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 నుభిీ ఫలధత 

II. ఇళా్ఔు అగిైాభాద నౄభా 
III. థేయౕమ ామాణరలఔు ామాణ నౄభా 
IV. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
 

ాశ్ై 4 
నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా కయవచలనఽ తగాిింఙేిందఽఔు ఔ దేతి  __________ 

I. రనఃనౄభా 
II. తగాిింర 
III. సహ నౄభా 
IV. భిఫేటల 
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ాశ్ై 5 
తన నౄభా నులలకి సింఫిందిించి భదఽ ఉనై యనియోఖథరయవ ఐఆభీుఏనఽ ............ థరుభ సింాథిించఖలడె. 
I. ఐజీఎింఎస్క 

II. జిలాా  యనియోఖథరయవల నోూ యిం 

III. అింఫ డ్సూ భన్స  
IV. ఐజీఎింఎస్క లాథర జిలాా  యనియోఖథరయవల నోూ యిం లాథర అింఫ డ్సూ భన్స  

 

ాశ్ై 6 
యనియోఖథరయవల భియక్షణ చటిిం యట ని చాసఽౄ ింథి: 
I. నౄభా ఔింనలనీలనలై వఙేచ భదఽలు 
II. దఽకణథరయవలనలై వఙేచ భదఽలు 
III. ఫలా ిండ్స నల ైవఙేచ భదఽలు 
IV. నౄభా ఔింనలనీలు, ఫలా ిండెా  భభిమ  దఽకణథరయవలనలై వఙేచ భదఽలు 
 

ాశ్ై 7 
యౄ.20 లక్షల థరక యలుయృైన లేవలు, వసఽౄ వరలు భభిమ  నషిభియౘభనికి సింఫిందిించిన అింరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేటేి  భిది ___________ ఔు ఉింటలింథి. 
I. ళైెకోయవి  
II. జిలాా  నోూ యిం 

III. భషిర ఔనైషన్స   
IV. జఞతీమ ఔనైషన్స   
 

ాశ్ై 8 
యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల ణొయౌ ాపలవిం ఇలా  ఏయడెతేింథి: 
I. ఆత్యరుసింణో ఉిండటిం థరుభ 
II. సకలింలల యృళా్డిం థరుభ 
III. ఆసకిౄ చాడిం థరుభ 
IV. సభమానికి యృళా్డిం, ఆసకిౄ చాడిం భభిమ  ఆత్యరుసింణో ఉిండటిం థరుభ 
 

ాశ్ై 9 
సభౄైన యకనఽ ఎించఽకోిండి: 
I. నౄభానఽ యఔరబింఙేరడె ధృైతి ఔ ావయౄన అయధిం 

II. నౄభా ఏజౄింటాఔు ధృైతి ఔ ావయౄన అనవసయిం. 
III. ఏజౄింటల భభిమ  నౄభా ఔింనలనీ భధ యరుయనిై నలింను ింథిించడింలల ధృైతి ఔ ావయౄన ఉయోఖడెతేింథి. 
IV. ధృైతి ఔ ావయౄననఽ కైవలిం ఉనైత య బ ఫేధేజ్డ ఫ ింట్ 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 

 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
సభౄైన ఎింనఔ II. 
నౄభా అధేథి ఔనిించని వసఽౄ వర. 
జయఫ  2 

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

సభౄైన ఎింనఔ I. 
మోటలయవ థర్ు నుభిీ ఫలధత నౄభా పలయతథేశ్ింలల తనిసభి. 
జయఫ  4 

సభౄైన ఎింనఔ II. 
నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభా వమానిై తగాిింఙేిందఽఔు అిందఽఫలటలలల ఉనై ఔ భాయాిం నులలలల తగాిింర కా జు. 
 
జయఫ  5 

సభౄైన ఎింనఔ I. 
నౄభా నులల యషమింలల భదఽలునై యనియోఖథరయవ ఐజీఎింఎస్క థరుభ ఐఆభీుఏనఽ సింాథిించవచఽచ. 
జయఫ  6 

సభౄైన ఎింనఔ IV. 

యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటిిం నౄభా ఔింనలనీలు, దఽకణథరయవలు భభిమ  ఫలా ిండానలై వఙేచ భదఽలనఽ 
భిషెభిసఽౄ ింథి. 
జయఫ  7 

సభౄైన ఎింనఔ II. 
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యౄ.20 లక్షల థరక యలుయృైన వసఽౄ వరలు, లేవలు, లాథర నషిభియౘభలఔు సింఫిందిించిన అింరలనలై జిలాా  నోూ భనికి 
భిది ఉింటలింథి. 
జయఫ  8 

సభౄైన ఎింనఔ IV. 

యనియోఖథరయవ సింఫింధింలల యరుసింణో ఉిండటిం, సకలింలల ఙేయవకోవడిం, భభిమ  ఆసకిౄ చాడిం థరుభ 
ఫ యవగౄైన ణొయౌ ాపలవిం (పసి్క ఇింనలాషన్స) యేమడిం యధడెతేింథి. 
జయఫ  9 

సభౄైన ఎింనఔ III. 
ధృైతి ఔ ావౄ న 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 మింణరా ింఖిం  

అదరమిం భచిమిం   

నియింతయిం నలయవఖ తేనై యనియోఖథరయవ అించధరలు భభమి  అసింతినౄ ఔయింగ నడెసఽౄ నై లేయ ాభాణరల 
ాసఽౄ త ధేథింలల నౄభా భిశ్రభ అతి  ాదరనఫ నై లయే భిశ్రభగ ఉింథి. ఇిందఽలల నియింతయ ఉణరదఔ 
ఆయషెయణ, యనియోఖథరయవ లేవలల అణరధఽనిఔ యింకైతి ఔతని ఉయోగిించడిం వలా యదిించిన గప అనవిథిే  
ఔనినసఽౄ ధరై, ఈ భిశ్రభ యనియోఖథరయవ అసింతినౄ కి ఖ భౄైింథి. ఈ భిశ్రభ టా యనియోఖథరయవకి ఙరలా చినై 
చార ఉింథి. ఈ భిలతి ని దిఱిలల నలటలి ఔుని ాబ తుభూ, థరనిణోఫలటల భౄఖ లాటర్  తయపర నఽించి అధేఔ 
కయఔరభాలు ఙేటిఫడరు బ.  

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 నులలథరయా సింక్షభై నిఫింధనలు (Protection of Policyholders‘ Interests 

Regulations), 2002 నేభిట యదిింఫడరు బ. నౄభా సింసలకి ఔ ాపలవవింతఫ నై భదఽ భియౖెయ 
మింణరా ింఖిం  (grievance redressal mechanism) అవసయిం. అిందఽకై IRDA థరనికి సింఫిందిించి ఔడర 
కొనిై భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ ఏయయచిింథి.  

ధేయవచఔుధ ేఅింరలు   

 

A. భదఽల భయిౖెయ మింణరా ింఖిం  – యనియోఖథరయవల కోయవి లు, అింఫ డ్సూభన్స (Ombudsman) 
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A. భదఽల భియౖెయ మింణరా ింఖిం  – యనియోఖథరయవల కోయవి లు, అింఫ డ్సూభన్స (Ombudsman) 

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

సనైఔిత భదఽల నియుహణ వవస  (IGMS)నఽ ఐఆభీుఏ (IRDA)నుాయింనించిింథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరింకలనఽ ను ిందఽభిఙే సఽయక్షిత య నింగ ఉింటృ నౄభా భిశ్రభలల యట  భియౖెయ తీయవణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిింఙే యధనింగ ఉింటలింథ.ి 

నులలథరయవలు ఈ వవసలల నమోదఽ ఙసేఽకోవచఽచ. అిందఽకోసిం తభ నులల యవభలనఽ ను ిందఽభచిి, తభ 
భదఽలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ. ఆ తభుత భదఽలనఽ సింఫిందిత నౄభా సింసక ిిండిం జయవఖ తేింథ.ి 

భదఽల భియౖెయ మింణరా ింఖిం (Grievance redressal mechanism) 

ఈ భదఽలనఽ,యట  భియౖెభనికి ట ిన సభమానిై IGMS భియౕయౌసాౄ  ఉింటలింథ.ి ఈ భదఽలనఽ  ఈ 
కిరింథ ిURL యౌింఔులల నమోదఽ ఙేమవచఽచ: 

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

2. యనియోఖథరయవ భియక్షణ చటిిం, 1986The Consumer Protection Act, 1986 

కీలకింశ్ిం 

ఈ చటలి నిై “యనియోఖథరయవల ాయోజధరలఔు ఫ యవగౄైన బదాత ఔయౌింఙేిందఽఔు భభిమ  యనియోఖథరయవల 
యయథరల భియౖెభనిక ియనియోఖథరయవల కౌనిూళ్ైా  భభిమ  ఇతయ సింసలనఽ ఏభటల ఙలేేిందఽఔు కయయౌూన 
సదఽనుమాలు ఔయౌింఙేిందఽఔు” అభలలా కి తీసఽఔుభవడిం జభిగిింథ.ి ఈ చటలి నిై యనియోఖథరయవ భియక్షణ 
(సింసెయణ) చటిిం, 2002ణో సవభిింఙరయవ. 

చటిింలల కొనిై నియుచధరలు ఈ కిరింథ ియధింగ ఇవుఫడరు బ: 

నియుచనిం 

―లేవ (Service)‖ అింటే ఫలింకిింగ్, లైధరనిూింగ్, యయణర, నౄభా, నుాలలలింగ్, యదఽత్ లాథర ఇతయణరా  ఇింధన 
సయపభ, ఫో భిుింగ్, లాథర లాడిె ింగ్, లాథర భౄిండా, ఇింట  నిభ్ణిం, యధనదిం, అభూజ్డఫ ింట్, యభౄ , ఇతయ 
సభాఙరయ సభైు వింట  యట ని యడఔింథరయవలఔు అిందఽఫలటలలలకి తీసఽకొఙచే యదరనిం ఖ భిించిన వయృనగ 
పలయింఙరయౌ. కనీ ఙరభెీలు తీసఽకోఔుిండర ఉచితింగ ఙేల ే లేవలు భభిమ  వకిౄఖత లయే ిందింలల లాని 
అింరలు థీని భిదిలలక ిభవర. నౄభానఽ లేవగ ఇిందఽలల ను ిందఽయచడిం జభిగిింథ ి
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“యనియోఖథరయవ (Consumer)‖ అింటే ఈ థిఖ వ నేభపెనై ఏ వకిౄ అబధర:  

 ఏథెైధర ాతి పలిం ఙెయాౌించి వసఽౄ వరలనఽ కొనఽగోలు ఙలేధర. అలాింట  వసఽౄ వరల యడఔింథరయవ ఔడర. 
కనీ అలాింట  వసఽౄ వరలనఽ తి భిగి అభ్డిం థరుభ గనీ, భభ ై ఇతయ యణ జ అవసయిం కోసిం గనీ 

లేఔభిించిన వకిౄ ఈ భదిిలలక ిభడె. లాథర 
 ఇలాింట  లవేలనఽ అథెెఔు తీసఽఔుధరై, లాథర ఏథెైధర ాతి పలానిక ి ఫదఽలుగ అలాింట  లేవలనఽ 

ను ింథిధర. లవేల లనెృ ను ింథినయయవ ఔడర ఇిందఽలల ఔలఫడరు యవ. 

―లలిం (Defect)‖ అింటే ఔ ిందిం అనఽసభిించి గనీ లాథర ఏ లేవని సింఫిందిించి గనీ ఔ వకిౄ ఏథెైధర 
లలిం, అసింూయృత, లలిం, ధరణతలల లలిం, చటియింగ గనీ లాథర ఇతయణరా  గనీ నియుళ ింఙరయౌూనింత 
సహజింగ భభిమ  దేతి గ నియుళ ించనోు వడిం వింట య థీని భిదిలలక ివయౄ బ.  

―భదఽ (Complaint)‖ అింటే యౌఖితూయుఔింగ ఈ థిఖ వ అింరలణో ఙలేన ఆభోణ: 

 అధరమఫ ైన యనుయ యదరనిం లాథర నిఱదే వయౄఔ యదరధరనిై అనఽసభిలేౄ  
 అతనఽ కొనఽగోలు ఙేలన సయవఔులు ఔట  గనీ, అింతఔింట ేఎఔుెవ గనీ లలనుల నులెైణ ే

 అతనఽ అథెెఔు తీసఽఔునై, లాథర ను ింథిన లవేలలా  ఏ యఔఫ ైన లలనులు గనీ తలెతి ౄ ణ ే

 వసాలు ఙలేన ధయ చటియింగ కామిం ఙేలన థరనిఔింట,ే లాథర నుకజైీ నల ై ఉనైథరని ఔింట ే

ఎఔుెవగ ఉింటే 

 నుాణరనిక,ి బదాతఔు యౘనిఔయఫ ైన వసఽౄ వరలనఽ చటియఫ ైన నిఫింధనలఔు యయవదేింగ 
అభ్జూనణ,ే అిందఽలల ఔయౌనన యట  ఖ భిించి, యట ని యడరయౌూన దేతేలు, యట  ాపలయనిై 
ఖ భిించి ఫళ యింఖింగ ఉింఙరయౌూనింతగ సభాఙరభనిై ఉించఔనుో ణే 

―యనియోఖథరయవని యయదిం (Consumer dispute)‖ అింటే  భదఽఔు ఖ భౄనై వకిౄ తననలై ఙలేన 
ఆభోణలనఽ కొట ినుభైమడిం, యట ని సయలు ఙేమడిం వింట య జయఖడిం. 

a) యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింసలు (Consumer disputes redressal agencies) 

―యనియోఖథరయవని యయథరల భియౖెయ సింస‖లనఽ ాతి  జిలాా , భషిర భభిమ  జఞతీమ య బలల    ఏభటల 
ఙేయౄ యవ. 

i. జిలాా  నోూ యిం (District Forum) 

 యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయృనై వసఽౄ వరలు, లాథర లేవలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి

సింఫిందిించిన భదఽలనఽ లుఔభిింఙే అదికయ భది ిఈ నూో భనిక ిఉింటలబ. 
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 తన ఆథేరల అభలు కోసిం ఉతౄయవులు/డికీరలనఽ సింఫిందిత లయల్ కోయవి ఔు ింన ేఅదికయిం జిలాా  
నూో భనికి ఉింటలింథ.ి    

ii. భషిర ఔనేషన్స (State Commission) 

 థీనిక ి లసలెైన, అనలెట్ (అనలు రనభిుఙరయణ అదికయింఖల), యయకే్షణ భిద ి ఉింటలింథ.ి 
జిలాా  నూో యిం నఽించి అనళా్నఽ ఔడర ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ింథ ి   

 జిలాా  నూో యిం నఽించి అనళా్నఽ ఔడర ఇథ ిలుఔభిసఽౄ ింథ.ి   
 యౄ. 20 లక్షలఔు నేించిన, యౄ. 100 లక్షల లలర యలుయృనై వసఽౄ వరలు/లవేలు, భియౘభలఔు 

సింఫిందిించిన భదఽలనఽ, కౄాబభ లనఽ లుఔభిింఙ ేఅదికయిం, భది ిఈ నూో భనిక ిఉింటలబ. 
 ఇతయ అదికభలు భభిమ  అతరభిట ీతథితభలు జిలాా  నూో భనిై నుో యౌ ఉింటలబ. 

iii. జఞతీమ ఔనేషన్స ( National Commission) 

 ఈ చటిిం కిింద ఏభటల ఙేలన అతేనైత సింస  జఞతీమ ఔనేషన్స. 
 థీనిక ి లసలెైన, అనలెట్ (అనళా్ఔు సింఫిందిించిన కోయవి ) భభిమ  యయకే్షణ 

అదికభలుింటలబ.  
 భషాట ఔనేషన్స ఇచిచన తీయవలనల ై అనళా్నఽ ఇథ ి ఆలకిసఽౄ ింథ.ి అింణేగఔ యౄ. 100  లక్షలనఽ 

నేించిన వసఽౄ వరలు/లేవలు భభిమ  భియౘభల యయథరలఔు సింఫిందిించిన కౄాబభ లనఽ 
యఙరయణఔు లుఔభిసఽౄ ింథ.ి  

 భషిర ఔనేషన్స నల ైథీనిక ియయకే్షణ భది ిఉింటలింథ.ి   

ఈ భూడె సింసలఔ లయల్ కోయవి  అదికభలుింటలబ.   
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చితాిం 1: భదఽ థరకలు దేతి   (Channels for grievance redressal) 

 

b) భదఽ థరకలు దేతి  (Procedure for filing a complaint) 

నలైన నేభపెనై ఈ భూడె భియౖెయ సింసలఔ భదఽ థరకలు దేతి  ఙరలా సఽలువరగ ఉింటలింథ.ి 
ఇిందఽఔు గనీ, అనలు థరకలుఔు గనీ ఎలాింట  జూ ఔటలి యౌూన ని లాదఽ, అథ ిభషాట ఔనేషన్స అబధర, 
జఞతీమ ఔనేషన్స అబధర సభ.ై భదఽలనఽ భదఽథరయవ సుమింగ గనీ, లాథర తన అదీఔిత ఏజౄింటల 
థరుభ గనీ థరకలు ఙేమవచఽచ. యట ని వకిౄఖతింగ యృయా గనీ, లాథర నోు సఽి  థరుభ గనీ థరకలు 
ఙేమవచఽచ. ఈ భదఽల థరకలుఔు లామర్ వింట  యభ ిఅవసయఫేనై ఉిండదఽ. 

c) యనియోఖథరయవల నూో యిం ఉతౄయవులు Consumer Forum Orders 

భదఽ ఙలేన వసఽౄ వరలలా  భదఽలల నేభపెనై లలనులుధరైమని గనీ, లవేలనఽ ఖ భిించి భదఽలల 
ఙేలన ఆభోణలు యవజువమామని గనీ నూో యిం ఖనఽఔ సింతినౄ  ఙెింథిణ ే అవతయౌ క్షానిై ఈ థిఖ వ 
యట లల ఏథో  ఔట  గనీ, ఔట  ఔింట ేఎఔుెవ గనీ ఙేమాయౌూింథిగ ఆథేరలు జఞభ ీఙేమవచఽచ. 

vi. భదఽథరయవఔు ధయనఽ తి భిగివుడిం, (లాథర నౄభా అబణ ే ననాేమింనఽ), భదఽథరయవ ఙెయాౌించిన 
ఙరభెీలనఽ తి భిగివుడిం 
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vii. అవతయౌ క్షిం నియాక్షిం వలా భదఽథరయవఔు ఔయౌగిన నషిిం, లాథర యౘనిక ిభియౘయింగ కొింత నణరౄ నిై 
ఙెయాౌించడిం 

viii. భదఽ ఙేలన లేవలలా ని లలనులనఽ లాథర లలటలనఽ ణొలగిించడిం 

ix. అధరమఫ ైన, లాథర నిఱదే యనుయ దోయణ లనఽ ఆనేమడిం, లాథర రనభవితిం ఙేమఔనుో వడిం 

x. నుభిీలఔు తగిన కయవచలనఽ ఙెయాౌించడిం 

f) భదఽల సుపలవిం 

ఈ భూడె నూో భల భ ిందఽఔు వఙేచ యనియోఖథరయవ యయథరలలా  నౄభా యనుయిం సింఫిందిించి ఙరలావయఔు 
ఈ థిఖ వన నేభపెనై ాదరన యపలగల భదిిలలక ివయౄ బ: 

vi. కౄాబమ్ భియౖెభలలా  ఆలసిం 

vii. కౄాబభ లనఽ భిసెభిించఔనోు వడిం 

viii. కౄాబభ ల తి యసెయణ 

ix. నషి తీవాత 

x. నులల నిమభాలు, షయతేలు తథితభలు 

3. నౄభా అింఫ డ్సూ భన్స  (The Insurance Ombudsman)  

నౄభా చటిిం, 1938 లలని అదికభల కిింద నుౌయవల భదఽల భియౖెయ నిమభాలనఽ(Redressal of 

Public Grievances Rules) 1998 నవింఫర్ 11న జఞభ ీఙలేన భజతాిం(official gazette)లల 1998లల 
కైిందా ాబ తుిం నేభపెింథ.ి ఈ నిమభాలు జీయత, యదరయణ నౄభాలనిైింట క,ీ అనిై వకిౄఖత నౄభాలఔ, అింటే 
వకిౄఖత హద థరలల తీసఽఔునై నౄభాలఔు వభిౄయౄ బ. 

నౄభా సింసల యషమింలల కౄాబమ్ భయిౖెభనిక ి సింఫిందిించిన భదఽల భియౖెయిం అింరలనఽ తఔుెవ 
కయవచలల, సభయింగ, నియౖక్షిఔ దేతి లల జభిగైలా చాడటిం యట  లక్షిం. 

నౄభాథరయవ భభిమ  నౄభా సింసల యసయ అింగీకయింణో నలనై నేభపెనై నిఫింధనల భిదిలల భధవభిౄగ 
భభిమ  కౌధృూలర్ గ అింఫ డ్సూ భన్స  వవహభియౄ యవ. 

నభదఽనఽ అింగీఔభిింఙరలా లాథర తి యసెభిింఙరలా అధ ేయషమింలల అింఫ డ్సూ భన్స  నియృమఫే అింతి భిం. 

a) అింఫ డ్సూ భన్స ఔు భదఽ (Complaint to the Ombudsman) 

అింఫ డ్సూ భన్స ఔు ఙలే ే ఏ భదఽ అబధర యౌఖితూయుఔింగ, నౄభాథరయవ సింతఔింణో గనీ లాథర అతని 
చటియఫ నై యయసఽల సింతఔింణో గనీ, ఙలే ఉిండరయౌ. నౄభా సింస  రక/కభలమిం ఔడర ఆ 
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అింఫ డ్సూ భన్స  భిదిలల ఉిండరయౌ. భదఽణో నుటల థరనిై ఫలభఙి ే అనిై ణరా లు ఉిండరయౌ. నషిిం 
సుపలవిం, తీవాత భభిమ  కోయవతేనై భియౘయిం యొఔె అించధర వింట వనీై ఉిండరయౌ. 

ఈ థిఖ వ సిందభౌలలా  అింఫ డ్సూ భన్స ఔు భదఽలు ఙేమవచఽచ: 

iv. భదఽథరయవ ఖతింలలధే నౄభా సింసక ియౌఖితూయుఔింగ నభదఽ ఙేల, భభిమ  ఆ ఔింనలనీ: 
 భదఽనఽ తి యసెభిించిధర, లాథర 
 భదఽథరయవక ి నౄభా సింస  ఆ భదఽ అిందఽఔునై ధృల లలర ఎలాింట  ఫదఽల 

ఇవుఔనోు బధర  
v. నౄభా సింస  నఽించి వచిచన సభాదరనింణో భదఽథరయవ సింతినౄ  ఙెిందఔనుో బధర  
vi. నౄభా సింస  తి యసెభిించిన ధరట  నఽించి ఏడరథ ిలలల భదఽ జభిగి ఉిండరయౌ 

vii. భదఽ ఏ కోయవి లలనా లాథర యనియోఖథరయవ నోూ యింలలనాలాథర  ఇింకథైెైధర భధవభిౄ యపలఖింలలనా 
నలిండిింఖ లల ఉిండభదఽ 

b) అింఫ డ్సూ భన్స  లనూయవూలు  (Recommendations by the Ombudsman) 

అింఫ డ్సూ భన్స  అనఽసభిింఙరయౌూన కొనిై యధఽలు/ను ా ట కల్ూ ఇలా ఉింటలబ: 

v. భదఽ అింథిన ధృల భోజుల లలల లనూయవూలు ఙేమాయౌ 

vi. ాతేలనఽ భదఽథరయవణో నుటల నౄభా సింసక ిఔడర ింనుయౌ 

vii. లనూయవూలనఽ, యట ని అిందఽఔునై 15 భోజులలా గ భదఽథరయవ అింగీఔభిింఙరయౌ. 
viii. నౄభాథరయవ ణరలఔు అింగీకయ లాక ాతి ని నౄభా సింసక ి ింనుయౌ. థరనిై లుఔభిించిన 15 

భోజులలా ల ఆ ఫేయఔు యౌఖితూయుఔ ధఽా యఔయణ ఇవుభని కోభయౌ. 

c) తీయవ(Award) 

భధవభిౄతుిం (intermediation) థరుభ యయదిం భియౖెయిం కఔనుో ణే, అింఫ డ్సూభన్స నౄభాథరయవక ి
ధరమసభ్తింగ పలయించిన ఔ తీయవ ఇయౄ డె. అథ ి నౄభాథరయవక ి నషిిం ఔవర్ ఙేమడరనిక ి
అవసయఫ నైింత భాతాఫే ఉింటలింథి.  

అింఫ డ్సూ భన్స  అయయవు లనఽ థఖి వ నిమభాలు యయేక్షయిౄ బ : 

v. అయయవు యౄ.20 లక్షలఔు నేించి ఉిండభదఽ (ఎక్ూ గైరఱమా ఙెయాౌింరలు భభిమ  ఇతయ కయవచలణో 
ఔయౌన) 
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vi. అయయవు నఽ భదఽ లుఔయణ జభిగిన 3 ధృలల లలల ాఔట ింఙరయౌ. తేథి భభిమ  సింూయృ 
భియౖెయింగ అలా అయయవు నఽ అిందఽఔునైటలి గ ధృల భోజులలా ల భదఽథరయవ యౌఖితూయుఔింగ 
అింగీఔభిింఙరయౌ. 

vii. నౄభా సింస  ఔడర సదయవ అయయవు నఽ అింగీఔభిింఙరయౌ. అింగీకయ లాక అిందఽఔునై 15 భోజులలా ల ఆ 
ఫేయఔు అింఫ డ్సూ భన్స  ఔు యౌఖితూయుఔింగ ింనింఙరయౌ. 

viii. ఔయళే్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ సదయవ అయయవు నఽ అింగీఔభిసఽౄ నైటలి గ యౌఖితూయుఔింగ 
నేభపెనఔనోు ణ ేనౄభా సింస  ఆ అయయవు నఽ అభలు ఙేమఔనుో వచఽచ. 

లుమ భకీ్ష  1 

యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయృనై లేవలు, వసఽౄ వరలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి సింఫిందిించిన అింరలనఽ 
యఙరయణఔు ఙేటిే భది ి___________ ఔు ఉింటలింథ.ి 

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)నుాయింనించిింథ.ి నౄభా భదఽల 
ఖణరింకలనఽ ను ిందఽభిఙే సఽయక్షిత య నింగ ఉింటృ నౄభా భిశ్రభలల యట  భియౖెయ తీయవణనెఽైలనఽ 
యయేక్షిింఙే యధనింగ ఉింటలింథ.ి    

 యనియోఖథరయవ యయథరల భియౖెయ ఏజౄనీూలు ాతి  జిలాా , భషిర, జఞతీమ య బలల ధృలకొలఫడరు బ.    

 నౄభా యనుభనికి సింఫిందిించినింత వయఔ, యనియోఖథరయవ యయథరలు అతదిఔింగ కౄాబభ ల 
భియౖెయింలల జభిగై జఞిం, కౄాబమ్ లు భియౖెయిం ఙేమఔనోు వడిం, కౄాబభ ల తి యయెయిం, నషి నతౄిం  
(quantum of loss), నులల నిమభ నిఫింధనల వింట  యపలగలఔు ఙెింథి ఉింటలబ.  

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

 భధవభిౄతుిం (intermediation) థరుభ యయదిం భియౖెయిం కఔనుో ణే, అింఫ డ్సూభన్స నౄభాథరయవక ిఔ 
అయయవు  నుస్క ఙేయౄ డె. ధరమసభ్తింగ పలయించిన ఔ తీయవ ఇయౄ డె. అథ ి నౄభాథరయవకి నషిిం ఔవర్ 
ఙేమడరనిక ిఅవసయఫ నైింత భాతాఫే ఉింటలింథ.ి 

 

కీలఔ థరలు 

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

2. యనియోఖథరయవల యక్షణ చటిిం (The Consumer Protection Act) 1986 

3. జిలాా  నూో యిం 

4. భషిర ఔనైషన్స 

5. జఞతీమ ఔనైషన్స   
6. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూ భన్స 
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లుమ భకీ్షఔు సభాదరనిం  

సభాదరనిం I 

సభౄనై జయఫ  I. 

జిలాా  నూో యింకి యౄ. 20 లక్షల థరక యలుయృైన వసఽౄ వరలు, లాథర లేవలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ి

సింఫిందిించిన భదఽలనఽ లుఔభిింఙే అదికయ భది ిఉింటలింథ.ి   

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

IGMS కి యసౄ యణ యౄిం 

I. ఇనాూభౄన్సూ జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ింట్ లసిమ్   
II. ఇిండిమన్స జనయల్ ఫేధేజ్డఫ ింట్ లసిమ్   
III. ఇింట గైరట డ్స గీరయృన్సూ ఫేధేజ్డఫ ింట్ లసిమ్   
IV. ఇింట యౌజౄింట్ గీరయృన్సూ ఫేధేజ్డఫ ింట్ లసిమ్   

ాశ్ై 2  

యౄ. 20 లక్షల నఽించి  100 లక్షల  థరక యలుయృనై లవేలు, వసఽౄ వరలు భభమి  నషిభియౘభనిక ి
సింఫిందిించిన అింరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటిే భిద ి___________ ఔు ఉింటలింథ.ి 

I. ళైెకోయవి  
II. భషిర ఔనేషన్స  

III. జఞతీమ ఔనేషన్స   

IV. జిలాా  భిషత్   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరింథ ియట లల ఏథ ిఙెలుా ఫలటబయ యనియోఖథరయవ భదఽక ిఆదరభనిై ఏయయచలాదఽ? 

I. యౖర మజభాని ఔ ఉతతి ౄ క ిMRP(ఖభిషి చిలాయ ధయ) ధయ ఔింట ేఎఔుెవగ వసాలు ఙేమడిం  

II. యౖర మజభాని ఔ యపలఖింలల అతేతౄభ ఉతతి ౄ  ఖ భిించి సలయౘ ఇవుఔనోు వడిం  

III. ఔ భిందఽ లయనల ైఎలభెీ ళెచచభిఔ ఇవుఔనోు వడిం  



  

69 

 

IV. లలిం ఉనై ఉతతేౄ లు  

ాశ్ై 4  

ఔ యనియోఖథరయవ నౄభా నులలక ిసింఫిందిించి భదఽ ఙమేాలనఽఔుింటే ఈ కిరింథి యట లల ఏథ ిఅతేతౄభ 
ఎింనఔ ఏథి? 

I. నుో య్సఽ 
II. సఽనాిం కోయవి   
III. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స  

IV. జిలాా  కోయవి   

ాశ్ై 5  

ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి నుాింతీమ లాథర నుాథేయఔ భదిిక ిసింఫిందిించి ఈ కిరింథ ియట లల సభౄైన యవయణ ఏథ?ి 

I. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి జఞతీమ భది ి(jurisdiction) ఉింటలింథ ి

II. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి భషిర భది ి ఉింటలింథ ి

III. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి జిలాా  భది ిఉింటలింథ ి 
IV. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాింతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.  

ాశ్ై 6  

ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽని ఎలా అిందజైమాయౌ? 

I. యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అిందజమైాయౌ  
II. నూో నఽలల భ్ఖిఔింగ భదఽ ఙేమాయౌ  

III. భ కాభ ఖిగ ధనట ణో భదఽ ఙేమాయౌ  

IV. యభౄ తి ాఔ ాఔటన థరుభ భదఽ ఙేమాయౌ   

ాశ్ై 7  

ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సని ఏ సభమింలలర ఔలుసఽకోయయౌ? 

I. నౄభాసింస  థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన భౄిండేళా్లలర  
II. నౄభాసింస  థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన భూడళాే్లలర   
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 కిరింథ ియట లల ఇథ ిభ ిందఽగ ఙేమవలలన అవసయిం ఉిండదఽ? 

I. భదఽ ‗వకిౄఖతఫ నై యౄరభైకలలా  (Personal Lines‘ నౄభాఔు సింఫిందిించి ఔ వకిౄ థరుభ అబ 
ఉిండరయౌ.  

II. నౄభాసింస  థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడిన 1ఏడరథిలలర భదఽ ఙేమాయౌ. 
III. భదఽథరయవ అింఫ డ్సూభన్సని ఔయౌల ేభ ిందఽ ఔ యనియోఖథరయవ నూో యమ్ని ఔలయయౌ  

IV. కవలలన నతౄిం నషిభియౘయిం యౄ.20 లక్షల లలర ఉిండరయౌ. 

ాశ్ై 9  

అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽ ఙేమడరనిక ిఏఫ ైధర జు/ చరభెీలు అవసయభవరణరమా? 

I. యవ.100 ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథ ి 

II. ఎలాింట  జుగనీ, చరభెీలుగనీ ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ  
III. భియ్ఫ్ నతౄింలల 20% జుగ కచిచతింగ ఙెయాౌింఙరయౌ  

IV. భియ్ఫ్ నతౄింలల 10% జుగ కచిచతింగ ఙెయాౌింఙరయౌ   

ాశ్ై 10  

ఔ నలైైయేటల నౄభాసింసనల ైభదఽ ఙేమవఙరచ? 

I. భదఽలు కైవలిం ాబ తు నౄభాసింసలనలధై ేఙేమవచఽచ  

II. అవరనఽ, నలైైయేటల నౄభాసింసనల ైభదఽలు ఙేమవచఽచ.  
III. లెైఫ్ లలకి ర్లల ఉిండ ేనలైైయేటల నౄభాసింసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽచ     
IV. ధరన్స-లెైఫ్ లలకి ర్లల ఉిండ ేనలైైయటేల నౄభాసింసలనల ైభదఽలు ఙేమవచఽచ     

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభౄైన ఎింనఔ III. 

IGMS కి యసౄ యణ యౄిం ఇింట గైరట డ్స గీరయృన్సూ ఫేధేజ్డఫ ింట్ లసిమ్ 

జయఫ  2  

సభౄైన ఎింనఔ II. 
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యౄ. 20 లక్షల నఽించి 100 లక్షల థరక యలుయృనై లేవలు, వసఽౄ వరలు భభిమ  నషిభియౘభనిక ిసింఫిందిించిన 
అింరలనఽ యఙరయణఔు ఙేటిే భిద ిభషిర ఔనేషన్స ఔు ఉింటలింథ.ి 

జయఫ  3  

సభౄైన ఎింనఔ II. 

యౖర మజభాని ఔ యపలఖింలల అతేతౄభ ఉతతి ౄ  ఖ భిించి సలయౘ ఇవుఔనోు వడిం  ఙెలుా ఫలటబయ 
యనియోఖథరయవ భదఽక ిఆదరభనిై ఏయయచలాదఽ.    

జయఫ  4  

సభౄైన ఎింనఔ III. 

నౄభాఔింనలనీ ఏ నుాింత భిదిలలని ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూ భన్స భిదిలలక ి వసఽౄ ింథో  చాల, ఆ అింఫ డ్సూభన్సకి 
యనియోఖథరయవ భదఽ ఙేమాయౌ.  

జయఫ  5  

సభౄైన ఎింనఔ IV. 

ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్స ఔ నిభెిషిఫ ైన నుాింతీమ భనిేతేలణో భాతాఫే నిఙేయౄ డె.   

జయఫ  6  

సభౄైన ఎింనఔ I. 

ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూభన్సకి భదఽని యా తూయుఔఫ ైన భదఽ అిందజైమాయౌ  

జయఫ  7  

సభౄైన ఎింనఔ III. 

నౄభాసింస  థరుభ భదఽ తి యసెభిించఫడని 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 ఙేమడరనిక ిఎలాింట  జుగనీ, చరభెీలుగనీ ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ 

జయఫ  10  

సభౄైన ఎింనఔ II. 

అవరనఽ, నలైైయేటల నౄభాసింసలనల ైభదఽ ఙేమవచఽచ. 
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అనఽఫింధిం  

పలయతథేశ్ింలల ాసఽౄ తిం నిఙలే ేజీయత నౄభా సింసల జఞనృణర   

1. ఫజఞజ్డ ఎయౌమింజ్డ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 

2. నృభా  సన్స లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
3. HDFC యి ిండర్ు లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
4. ICICI ూూ డెనిిమల్ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
5. ING యృరై లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
6. లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా 
7. భాక్ూ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
8. PNB ఫ ట్లెైఫ్ ఇిండిమా ఇనాూభౄన్సూ 
9. కోటక్ భళ ింథరా  ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
10. SBI లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
11. టలటల AIA లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
12. భిలమన్సూ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
13. అయయ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
14. సయౘభ ఇిండిమా లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
15. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 
16. పలయతీ Axa లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
17. పూచర్ జనభయ్ ఇిండమిా లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
18. IDBI లడయల్ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
19. కౄనభ HSBC ఒభిమింటల్ ఫలింక్ ఆఫ్ కభర్ూ లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
20. ఏగన్స భౄయౌగభ ై(Aegon Religare) లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ  
21. DLF నుానైభిక (Pramerica) లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
22. యి ర్ మూనిమన్స డె-ై ఇచీ (Dai-ichi) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 
23. ఇిండిమా పసి్క లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
24. ఎడెయ్ుస్క ట కయిో (Edelweiss Tokio) లెైఫ్  ఇనాూభౄన్సూ 
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ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస భౄఖ లాటభీ కోణరలు 
 

ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస  
 

ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమింతాణల భిజిలిేరషన్స 2015 జనవభి 21 నఽించి అభలలా కి వచిచింథి.. 
 

కిింథి నియుచధరలు థీనికి సింఫిందిించినయ. 

 

1. నియుచధరలు:   
i) "చటిిం" అింటే ఎట ఔరడె సవభిించిన నౄభా చటిిం, 1938 (1938లలని 4) అని అయిం.  

ii) ―దయకాసఽౄ థరయవ‖ అింటే  
a. ఔింనలనీల చటిిం, 2013 (2013లలని 18) లాథర థరింణో నుటల అభలలా  ఉనై ఏథేని అింశ్ిం లాథర అభలలా  

ఉనై అింతఔు భ నఽట  చటిిం ఏథైెధర ఉింటే థరనికిింద ఏభటల ఙేలన ఔింనలనీ; లాథర 
b. యౌనేటడ్స లమనృయౌటీ నురి్ నర్ ఱప్ చటిిం, 2008 కిింద భిజిషిభౄై, ఏభటల ఙేలన ఒ భినేత ఫలధత 

పలఖయుభ సింస; లాథర  
c. సహకయ సింగాల చటిిం, 1912 కిింద లాథర సహకయ సింగాల భిజిలిేరషన్స కోసిం ఏథేని చటిిం కిింద భిజిషిర్ 

ఙేలన సహకయ సింగాలు; లాథర 
d. ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింసగ వవహభిింఙేిందఽఔు అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథినథిగ ఉనై ఏథేని ఇతయ 

వకిౄ.  
iii) ―ఆమోథిత సింస‖ అింటే ఎట ఔరడె అతరభిటీ ఆమోదిం, ధనట లై ఙేలన యథర యింఖింలల భభిమ /లాథర 

ాణేకిించి నౄభా అభ్కలు, లేవ, భాభౄెట ింగ్, యక్షణలల నులుించఽఔునై సింస  అని అయిం.  

iv) "అతరభిటీ" అింటే ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ చటిిం, 1999 (1999లలని 41)లలని 
లలక్షన్స 3లలని యౌలపలల కిింద ఏభటల ఙేలన ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ ఆఫ్ 
ఇిండిమా అని అయిం.  

v) ―భీక్ష సింస‖ అింటే ధియఔయణ భీక్షలు నియుళ ించడింకోసిం అతరభిటీ ఆమోదిం ను ింథిన భీక్ష సింస  అని అయిం.  

vi) ―లైధరనిిమల్ సభీుస్క ఎకిెఔట వ్‖ (FSE) అింటే నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించిన, అతరభిటీ కఔుిండర 
నిమింతాణ సింస  నేభపెనై ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడింకోసిం సింఫిందిత ఆభేిఔ నిమింతాణ సింసలు జఞభీ 
ఙేలన ఙెలుా ఫలటల లెైలలనఽూనఽ ఔయౌగిన వకిౄ. 
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vii) ―ట్ అిండ్స నుార్‖ అధేథి నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసగ ని ఙేలేిందఽఔు తన భ క అదికభి, డైెభౄఔియవా  లాథర 
పలఖయుభ లు సయౘ దయకాసఽౄ థరయవఔు లెైలలనఽూ ఇఙేచిందఽఔు అయోతనఽ నిభె భిింఙే నుాభాణ ఔిం.  

viii) ―ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస‖ అధేథి నిమింతాణ సింస  నేభపెనైటలి గ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిించడరనికి 
లాథర లేఔభిించడరనికి, నిమింతాణ సింస  నేభపెనైటలి గ నౄభా లేవ కయఔలానులనఽ నియుళ ించడరనికి, 
నిమింతాణ సింస  నేభపెనైటలి గ ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ ింనణీ ఙేమడరనికి అలాింట  ఇతయ ఆభిఔ 
ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడరనికి, ింనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అింథిించడరనికి లెైలలనఽూ ఔయౌగిన వఔుౄ లనఽ 
యనియోగిించఽఔుధేిందఽఔు అతరభిటీ వదె భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై సింస  అని అయిం. 

ix) "నౄభా యఔరమ వకిౄ " (ISP) అింటే నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి భాభౄెట ింగ్ సింస  
యట కి సింఫిందిించిన ాయోజధరలకోసిం అదరభిటీ లెైలలనఽూ ను ింథిన వకిౄ.  

x) ―ఇనాూభౄన్సూ సభీులింగ్ మాకిియటీ‖ అింటే కిింథి నిమింతాణలల నేభపెనై కయఔలానులు అని అయిం.  

xi) నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  "భ క అదికభి‖ అింటే ాణేకిించి నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  కయఔలానులనఽ 
యయేక్షిించడరనికి ఈ నిమింతాణల కిింద అవసయఫ ైన అయోతలనఽ, నుాకిిఔల్ యక్షణనఽ ను ింథి, భీక్షలల ఉతీౄ యవృ లెై 
అథి నిమనేించఽఔునై అతరభిటీ ఆమోదిం ను ింథిన డైెభౄఔిర్ లాథర పలఖయునే లాథర ఎవభౄైధర అదికభి లాథర ఉథోగి 
అని అయిం.  

xii) ―నిమింతాణలు‖ అింటే ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ ఆఫ్ ఇిండిమా (నౄభా భాభౄెట ింగ్ 
సింస  భిజిలిేరషన్స) నిమింతాణలు, 2015.  

 

2. ఈ నిమింతాణల భిది, వభిౄింర:   
ఈ నిమింతాణలు కిింథి యట ని ఔయౌగి ఉిండరయౌ 

 

a. భౄిండె జీయత నౄభా, భౄిండె యదరయణ నౄభా, భౄిండె ఆభోఖ నౄభా సింసల నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిించడిం లాథర 
లేఔభిింఙే ఉథెేశ్ిం కోసిం ఐఎస్క నని యనియోగిించఽకోవడిం థరుభ అతరభిటీకి సభాఙరయిం అింథిించడిం కిింద ఏ 
సభమింలల అబధర నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భిజిలిేరషన్స.  

 

యథరయణ నౄభాఔు సింఫిందిించి ఎట ఔరడె అతరభిటీ ఆమోదిం ను ింథిన మోటలర్, ఆభోఖిం, వకిౄఖత ాభాదిం, 
ఔుటలింఫథరయవలు, దఽకణథరయవలు, అలాింట  ఇతయ నౄభా ఉతతేౄ లు లాింట  యనియోఖ భాయాదయశకలలా  ఇచిచనటలి గ 
నౄభా ఉతతేౄ ల చిలాయ వయౄఔింలల భాతాఫే అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  
 

నౄభా ఔింనలనీలలల యనియోఖింలల ఏథేని భాయవ ఉింటే, ాసఽౄ త నులలథరయవలఔు లేవ ఙేమడిం కోసిం తగిన ఏభటాణో 
అదరభిటీ భ ిందసఽౄ  అనఽభతి ణో భాతాఫే ఙేమాయౌ. 

 

b.  నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నౄభా లేవ కయఔలానులు ఇలా ఉిండరయౌ: 
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i) అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన నౄభా ఔింనలనీల థరుభ అవరట్ యో భిూింగ్ కయఔలానులనలై భాయాదయశకలలల 
అనఽభతి ించినటలి గ నౄభా సింసల ణెయయృనఽఔ కయఔలానులనఽ నియుళ ించడిం; 

ii) నౄభా నిక్షైనులన ఆమోథిత వకిౄ కవడిం;  

iii) లెైలలన్సూ సభైుమర్, నషి భథిింరథరయవలనఽ రశ్ుత ఉథోఖ లుగ నిమనేించడిం థరుభ సభైు, నషి భథిింర 
నిని ఙేటిడిం;  

iv) ఎట ఔరడె అతరభిటీ అనఽభతి ించిన ఏథేని ఇతయ నౄభా సింఫిందిత కయఔలాిం.  

 

యవయణ: ఈ నిమింతాణల ాయోజనిం కోసిం, నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిించడిం లాథర 
లేఔభిించడిం కోసిం ిందిం ఔయౌగిన నౄభా ఔింనలనీలఔు సింఫిందిించిన నౄభా లేయ కయఔలానులనఽ భాతాఫే  
నియుళ ింఙరయౌ;  

 

c. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యనియోగిించఽఔునై ఎఫ్ ఎస్కఈ థరుభ కిింద నేభపెనై ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ ల భాభౄెట ింగ్:  

i) లలనౄ నిమింతాి ించిన భూచఽవల్ పిండ్స ఔింనలనీల భూచఽవల్ పిండెా ;  

ii) నఎఫ్ఆర్ డిఏ నిమింతాి ించిన నలనిన్స ఉతతేౄ లు;   
iii) లలనౄ లెైలలనఽూ ను ింథిన నలటలి ఫడి సలయౘథరయవలు ింనణీ ఙేసఽౄ నై ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 
iv) ఫలింఔులు/ ఆర్ నృఐ నిమింతాి ించిన ఎన్స నృఎఫ్ ల ఫలింకిింగ్/ ఆభిఔ ఉతతేౄ లు;  
v) పలయత ాబ తు, తనులా రక ఇవుజూనన నౄభా బయతయ ఉతతేౄ లు;  
vi) ఎట ఔరడె అతరభిటీ అనఽభతి  ను ింథిన ఏథేని ఇతయ ఆభిఔ ఉతతి ౄ .  

 

నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భిజిలిేరషన్స  

 

3. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు భిజిలిేరషన్స భింజూయవ కోసిం దయకాసఽౄ :  

 

నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసగ ని ఙేలేిందఽఔు భిజిలిేరషన్స నఽ ను ింథరలని కోయవఔుింటలనై దయకాసఽౄ థరయవ కిింథి దేతి ని 
అనఽసభిింఙరయౌ: -   

 

a. అతరభిటీకి (నూయిం ఏ) దయకాసఽౄ నఽ సభభిింఙరయౌ.   

b. భిజిలిేరషన్స భింజూయవ కోసిం దయకాసఽౄ ణో నుటల తి భిగి ఙెయాౌించఖల యౄ. ఐదఽయేలనఽ, థరనికి వభిౄింఙే నఽైనఽ 
ఙెయాౌింఙరయౌ.   

c. దయకాసఽౄ  తాిం-ఏలల సభఖరింగ ాయౄ యించినటలి గ అతరభిటీ అదనింగ సాచిించనటలి  ట్ అిండ్స నుార్ యోఖత 
ాభాణరలనఽ సింతినౄ భిఙే యధింగ భ క అదికభి/డైెభౄఔియవా /ఫేధేజిింగ్ నురి్ నయా ాఔటనణో నుటలగ అనిై 
దయౄ యేజులనఽ సభభిింఙరయౌ.  

d. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించఽకోయలని ాతి నుథిసఽౄ నై భ క అదికభి, ఐఎస్క నల నౄభా భాభౄెట ింగ్ 
సింస  ఉతీౄ యృత ధివతాిం ాతి ని సభభిింఙరయౌ.  
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e. ఏథేని నౄభా సభైు, నషి భథిింర నఽలనఽ ఙేటలి లనఽఔుింటే, నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించఽకోయలని 
ాతి నుథిసఽౄ నై వకిౄ సభైుమర్ూ అిండ్స లాస్క అలలసర్ లెైలలన్సూ ాతి ని సభభిింఙరయౌ.  

f. ఆమోథిత వకిౄకి సింఫిందిించిన నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నౄభా భినుజిటభీ సభిికైట్ ాతి ని సభభిింఙరయౌ.   

g. ఙేటేి ిందఽఔు ాతి నుథిించిన కయఔలాిం ఔరభింకోసిం లలనౄ, ఆభీోఐ, నఎఫ్ఆర్ డిఏ, తనులా కభలమిం జఞభీ 
ఙేలన నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యనియోగిించఽకోయలని ాతి నుథిసఽౄ నై ఎఫ్ ఎస్కఈ అింథిించిన లెైలలనఽూలు లాథర 
ఆథభౄైజైషన్స లాథర భిజిలిేరషన్స ాతి ని సభభిింఙరయౌ.   

 

4. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  కోసిం దయకాసఽౄ  భియౕలన, అయోత యోఖత ాభాణరలు:  
a. భిజిలిేరషన్స భింజూయవ కోసిం దయకాసఽౄ నఽ భియౕయౌింఙే సభమింలల అతరభిటీ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నఽల నఽించి 

ఙేటేి ిందఽఔు సింఫిందిించిన అనిై వవయౘభలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలింథి.  

b. నలైయట  యషమింలల ఎలాింట  క్షనుతిం లాఔుిండర, ాణేకిించి అతరభిటీ కిింథి యట ని భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ.:-  
i) సింస  నిమనేించఽఔునై ఎవభౄైధర డైెభౄఔియవా , పలఖయుభ లు, భ క అదికభి లాథర తన అదికయవలలా  

ఔభిదెయవ భ క కయనియుహణరదికభి లాథర భభై నేయవణో అబధర సింఫో దిసఽౄ నై భభౄవభౄైధర వకిౄ 
ఎట ఔరడె సవభిించిన నౄభా చటిిం, 1938లలని లలక్షన్స 42 డిలలని ఉ లలక్షన్స (5) కిింద నేభపెనై 
ఏథేని అనయోతలఔు ఖ యమాభ;   

ii) ఖతింలల అతరభిటీఙే లెైలలనఽూ లాథర భిజిలిేరషన్స భింజూయవఔు తి యసెభిించఫడిన దయకాసఽౄ థరయవణో ాతక్షింగ 
కనీ, భోక్షింగ కనీ సింఫింధిం ఔయౌగి ఉధరైభ.   

iii) కిింద నేభపెనైటలి గ నలటలి ఫడి సభిథేి అవసభలనఽ దయకాసఽౄ థరయవ ధృయయేయవయౄ భ. 
iv) అతరభిటీ యౄను ింథిించిన యోఖణర ాభాణరలనఽ భ క అదికభి, ఐఎస్క న అిందఽఔుధరైభ. 
v) తన కయఔలానులనఽ సభయవింతింగ నియుళ ించడరనికి తఖాటలి  తన నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  

కయఔలానులు, ఉఔయణిం, యక్షణ ను ింథిన భానవ వనయవ దయకాసఽౄ థరయవ ఔయౌగి ఉధరైభ.   
vi) దయకాసఽౄ థరయవ తన నేయవలల ―నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస‖ అధే థరనిై ఔయౌగి ఉధరైభ.  
vii) దయకాసఽౄ థరయవ నౄభా కయఔలానులు కఔుిండర ఇతయ కయఔలానులలల నులుించఽఔుింటలధరైభ, యట కి 

తగిన అనఽభతేలు/అింగీకభలనఽ సింఫిందిత అతరభిటీలనఽించి ను ింథరభ;   
viii) భిజిలిేరషన్స భింజూయవ అధేథి నులలథరయవల, ఇతయ ఔాబింటా ాయోజధరలఔు సింఫిందిించినదధే అననుామిం 

అతరభిటీకి ఉింథర.   
 

5. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నలటలి ఫడి అవసభలు:   
a. దయకాసఽౄ  థరయవ ఔనీసిం థి లక్షల యౄనుమల నిఔయ యలువనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.   

b. దయకాసఽౄ థరయవ ఎలాయేళ్లా నిఔయ యలువనఽ నియుళ ింఙేలా చాడరయౌ. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఆభిఔ సింవతూయిం 
భ గిింర నఽించి భూడె ధృలలలా ర ఏటల ఈ ాఫలవిం ఔయౌగి ఉిండేలా చరయిర్ు అకౌింటింట్ థరుభ సభిగా  
ధియఔభిించిన ధివణరా నిై సభభిింఙరయౌ. 
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c. నోు రి్ నూో యౌయో నలటలి ఫడిథరయవలు సయౘ యథేయౕ నలటలి ఫడిథరయవల థరుభ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఈకిుటీ యటలల 
సనేఱి  హద యౌుింగ్ లు ఏ సభమింలల అబధర నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఙెయాౌింర ఈకిుటీ నలటలి ఫడి లాథర 
ఔింట ాఫూషన్స 49రణరనిై నేించభదఽ. 
 

6. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభి – అయోత యోఖత ాభాణరలు  
నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభి కిింద ఇచిచనటలి గ అయోత భిలతేలలల థేనిధృైధర ధృయయేభచయౌ:  

(a) భ ింఫయ, ఇనాూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/లలల; లాథర   
(b) ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ అఔుచవభీస్క ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/లలల; లాథర   
(c) లిండన్స, చరయిర్ు ఇనాూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ అయో లబయట్/లలల; లాథర  
(d) ళైెదభఫలద్, ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇనాూభౄన్సూ అిండ్స భిస్కె ఫేధేజ్డ ఫ ింట్ నజీ అయోత; లాథర 
(e) టిబదా అయోతణో నుటల దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుింటలనై ఏడరథికి భ ిందఽ ఐథేళా్ నౄభా అనఽబవిం; లాథర   
(f) టిబదా అయోతణో నుటల దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుింటలనై ఏడరథికి భ ిందఽ థేళా్ ఆభిఔ లేవల యింఖింలల 

అనఽబవిం;.   

 

7. భ క అతికభి యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ  

నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభి కిింద ాయౄ యించిన యధింగ యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ అవసభలనఽ 
ధృయయేభచయౌ:   

a. భ క అదికభి అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథిన నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యక్షణ సింస  నఽించి మాప ై ఖింటల నుటల 
యక్షణ ను ింథి, యక్షణ భ గిింర అనింతయిం అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథిన భీక్ష భిండయౌ నియుళ ింఙే భీక్షలల ఉతీౄ యృత 
యదిింఙరయౌ.  

b. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభి కిింథి అయోతలలల థేనిధృైధర ఔయౌగి ఉింటే, యళ్ైా  25 ఖింటల నుటల యక్షణ 
ను ింథి, భీక్షలల ఉతీౄయవృ లు కయయౌ:   

 (i) భ ింఫయ, ఇనాూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/ లలల; లాథర 
(ii) ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ అఔుచవభీస్క ఆఫ్ ఇిండిమా అయో లబయట్/లలల; లాథర   
(iii) లిండన్స, చరయిర్ు ఇనాూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ అయో లబయట్/లలల; లాథర  

            (iv) ళైెదభఫలద్, ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ ఇనాూభౄన్సూ అిండ్స భిస్కె ఫేధేజ్డ ఫ ింట్ నజీ అయోత; 

8. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభికి ట్ అిండ్స నుార్ యోఖణర ాభాణిం  
భిజిలిేరషన్స నఽ కోయవఔుింటలనై నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభి కిింథి యోఖణర ాభాణరలఔు భినేతిం 
కఔుిండర కిింథి నిఫింధనలనఽ ధృయయేభిచణే యభిని ట్ అిండ్స నుార్ యూన్స గ భిఖణ ింఙరయౌ–   

i. ఆభిఔ చితౄయథేి;   

ii. యక్షలు లాథర అరలు లాఔనోు వడిం;   

iii. నోు టీతతుిం;   
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iv. భించి ఖ భిౄింర భభిమ  ావయౄన;   

v. యభయూిం భభిమ  నిజఞబతీ; భభిమ    
vi. ఎట ఔరడె సవభిించినటలి గ చటిింలల సాచిించిన యధింగ భధవభిౄగ వవహభిింఙేిందఽఔు ఎలాింట  

అనయోతలు లాఔనోు వడిం.  

 

9. ISP & FSE కోసిం ధియఔయణ అవసభలు 
a. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఇింతఔుభ ిందఽ నేభపెనై యధింగ నౄభా భభిమ /లాథర ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ 

ఙేమడరనికి వఔుౄ లని నిమనేించఽకోవచఽచ.  

b. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నలైన నేభపెనై ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ థరట  ఏథేని ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ ల భాభౄెట ింగ్ లల 
నులుించఽకోవడరనికి అనఽభతి ించఫడదఽ..  

c. జీయత నౄభా, యదరయణ నౄభా, ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీల నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట ింగ్ ఙేలేిందఽఔు 
నిమనేసఽౄ నై ఐఎస్క నలు ఈ నిమింతాణలలా  నేభపెనైయధింగ అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన ఙెలుా ఫలటల ధివణరా నిై 
ఔయౌగి ఉిండరయౌ.   

d. ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేలేిందఽఔు నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించిన ఎఫ్ ఎస్కఈలు ఈ నిమింతాణలలా  
నేభపెనై యధింగ సింఫింథిత నిమింతాణ సింస  జఞభీ ఙేలన ఙెలుా ఫలటల లెైలలన్సూ లాథర ధివణరా నిై ఔయౌగి ఉిండరయౌ.   

e. ఎఫ్ ఎస్కఈలు సింఫిందిత నిమింతాణ సింసల థరుభ నియుళ ించఫడి, ఏథేని తను రలఔు ఫలధత వళ ింఙరయౌూ 
ఉింటలబ. యట  కయణింగ నిమింతాణ/చటిఫదే 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 యృత.  

b. కిింద నేభపెనైటలి గ అతరభిటీ సాచిించిన ఇనాూభౄన్సూ భాభౄెట ింగ్ సింస  యక్షణ ను ింథి, అతరభిటీ ఖ భిౄింర ను ింథిన 
ఫో యవు /సింస  నఽింట  నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భీక్షలల అయోత యదిించి ఉిండరయౌ.  

c. IMF భిజిలిేరషన్స యింఖింలల ఙోటల సింనుథిించఽఔుని ఉిండరయౌ.  

 

11. ISP యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ 

నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ISP నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భ క అదికభి సాచిించినటలి గ యక్షణ, భీక్ష, ధియఔయణ 
అవసభలనఽ ఙేయవకోయయౌ. 

 

12. FSE యనియోఖిం 
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a. నిమింతాణ సింస  నేభపెనై ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట ింగ్ ఙేమడింకోసిం నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసలు 
యనియోగిించఽఔుింటలనై FSEలు లెైలలన్సూ/ధివతాిం/ఆథభౄైజైషన్స లాింట  యట ని జఞభీ ఙేలే అదికయిం ఔయౌగిన 
సింఫిందిత అతరభిటీల థరుభ జఞభీ అబన ఙెలుా ఫలటల లెైలలన్సూ/ధివతాిం/ఆథభౄైజైషన్స నఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ..  

b. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  మోహభిించిన FSE వభిౄించఖల చటిిం, నిమింతాణలు, నిఫింధనలు, భాయాదయశకలు, 
ఉతౄయవులు తథితభలఔు ూభిౄ అనఽఖ ణింగ కొనయగై ఔరభింలల ఙేట ి న కయఔలాిం ఔరభింకోసిం ఇతయ 
నిమింతాణ/చటిఫదే అదికయవలు నేభపెధే తగిన యక్షణ, అయోతలు, అనఽబవిం, ఇతయ అవసభలనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.   
 

13. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు ఙెయాౌించఖల నుభిణోఱఔిం 

i. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఙేట ి న నౄభా నులలలనఽ అబభిించి, లేఔభిించినిందఽఔు నౄభా సింస  సింఫిందిత నౄభా 
భాభౄెట ింగ్ సింసఔు తనించి భభై ఇతయ వకిౄ లాథర సింసఔు ఙెయాౌింర జయభదఽ.   

ii. ఐఎస్క నలు నులలలనఽ అబభిించినిందఽఔు నౄభా సింస  థరుభ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఙెయాౌించఖల నుభిణోఱఔిం 
ఎట ఔరడె సవభిించినటలి గ చటిింలలని 40(1), 40(2)ల కిింద అతరభిటీ నేభపెనైటలి గ ఉిండరయౌ.   
థీనికి అదనింగ, నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  తభ ఐఎస్క నల నిమాభఔిం, యక్షణ, తభీొదఽ కోసిం లేయ చరభెీల 
యౄింలల భాతాఫే జీయత నౄభా ఔింనలనీల నఽించి జు లాథర చరభెీలనఽ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  లుఔభిించవచఽచ. 
ఈ జు లాథర చరభెీలు నదట  ఏడరథి ఔనేషన్స లల 50రతిం, ఐఎింఎఫ్ లుఔభిించిన రనయవదేయణ ఔనేషన్స లల థి 
రతిం నేించభదఽ. యదరయణ/ఆభోఖ నౄభా యింఖింలల ఇలాింట  ఙెయాౌింర జయఖదఽ. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు 
ఇలాింట  జు లాథర చరభెీలు ఙెయాౌించిన నైదట లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయాదయశకల కిింద యభి ఉతతేౄ లనఽ థరకలు 
ఙేలే సభమింలల అతరభిటీకి జీయత నౄభా ఔింనలనీలు యృలాడిింఙరయౌ.  

iii. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస , నౄభా ఔింనలనీ భధ యసయ ిందింలల ఉనైటలి గ నౄభా లేవ కయఔలానులనఽ 
ఙేటేి ిందఽఔు జు లుఔభిించడరనికి నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  హఔుె ఔయౌగి ఉింటలింథి. కనీ అథి సభమిం, ఔిఱ 
ఆదరయింగ ఉిండరయౌ. ిందింలలధే జు నుాతి థిఔనఽ సషిింగ నేభపెధరయౌ. 

iv. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించిన FSE అింథిించిన లేవల కోసిం ఆభిఔ లేవ సింసల నఽించి వభిౄించఖల లేయ 
చరభెీలనఽ వసాలు ఙేలే హఔుెనఽ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

v. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నుభిణోఱకనికి సింఫిందిించి కాణరల భియౖెభనిై ధృలయభీ నుాతి థిఔన జయనుయౌ.   

 

14. ఐఎస్క నలు, ఎఫ్ఎస్కఈల నుభిణోఱఔిం, ఐఎస్క నల వలస  
1. ISP భభిమ  FSEల ఔనీస లయ యేతనిం:   

(i) నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించఽఔుింటలనై ాతి  ISPకి ధృలఔు యౄ. ఐదఽ యేలఔు తఖాఔుిండర లాథర 
అతరభిటీ ఆమా సభమానికి తఖాటలి  నేభపెింటలనై లయ భాస యేతధరనిై అింథిింఙరయౌ.  

(ii) సింఫిందిత నిమింతాణ సింసలఔు వభిౄించఖల భాయాదయశకలఔు అనఽఖ ణింగ ఆభిఔ సింసల నుభిణోఱకలు 
FSEకి ఙెయాౌించఫడణరబ.   
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(iii) నలైఔనిన నిమభిం(i)లల అభభిచన నిఫింధననఽ ఉలాింఘ ించినటలి  ణెయౌలేౄ , నౄభా సింసఔు ణరఖీదఽ జఞభీ ఙేల, 
భిజిలిేరషన్స నఽ యదఽె  ఙేలే అవకశ్భ ింటలింథి.   

2. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు నౄభా ఏజౄింటా వలస:   

(i) నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసలలని ISP అతరభిటీ ISP కోసిం జఞభీ ఙేలన ఙెలుా ఫలటల ధివణరా నిై ఔయౌగి ఉిండరయౌ. .  
(ii) ఒ వకిౄఖత ఏజౄింట్ తన ాసఽౄ త ఏజౄనీూ లెైలలన్సూ నఽ సభౄిండర్ ఙేల, ఈ నిమింతాణల కిింద నౄభా భాభౄెట ింగ్ 

యక్షణలల నులగా ని, అయోత ఔయౌగిన నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భీక్షలల అయోత యదిలేౄ  తనించి నౄభా 
భాభౄెింట ింగ్ సింసలలకి వలసనోు వడిం లాథర ఙేయడిం యధిం కదఽ.  

(iii)  నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసలల ఐఎస్క నగ లెైలలనఽూ జఞభీ ఙేలన వకిౄని తన ాసఽౄ త నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  
నఽించి అబింతయ యళ త ధివణరా నిై ను ింథిణే తనించి, ఏథేని నౄభా ఔింనలనీ, నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస , 
లాథర నౄభా ఫాో కిింగ్ సింసలలకి వలస యృమలా ిందఽఔు అనఽభతి ించభదఽ.   
 

15. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  కయఔలానుల భిది  

1. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  దయకాసఽౄ లల భిజిలిేరషన్స ఙేసఽకోవడిం కోసిం అబయన నలటలి ఔుని, అతరభిటీ ఆమోదిం 
ను ింథిన యింఖింలల ఉనై ఐఎస్క నలనఽ నిమనేించఽకోయయౌ. అబనట కీ, థేశ్ యౄింగ నౄభా యనుభనిై 
అబభిింఙేిందఽఔు లాథర లేఔభిింఙేిందఽఔు IMFఔు లేుచి ఉిండరయౌ;  

2.  ―నుాింతిం‖ అింటే నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భిజిలిేరషన్స ఙెలుా ఫలటల అబయ జిలాా గ నియుచిించవచఽచ.   

3. అతరభిటీకి దయకాసఽౄ  సభభిించఽఔుధే సభమింలల నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఎించఽఔునై నుాింణరనిై సషిింగ 
ాయౄ యింఙరయౌ. నదట యభిగ భిజిలిేరషన్స భింజూయవ ఙేలే సభమింలల IMF ఆమన ఎింనఔలలని ఔ జిలాా లల 
భాతాఫే ఆసఽలనఽ ఏభటల ఙేమడరనికి అనఽభతి ింఙరయౌ; 

4. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు నూయిం నృలల భిజిలిేరషన్స ఙేలన యింఖింలల అతరభిటీని ను ిందఽయఙరయౌ.   

5. భిజిలిేరషన్స రనయవదేయణకోసిం దయకాసఽౄ  ణరా నిై థరకలు ఙేసఽౄ ిండగ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భభినిై 
నుాింణరలఔు దయకాసఽౄ  ఙేమవచఽచ.   

6. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  రనయవదేయణ దయకాసఽౄ  తాింలల భానవ వనయవల మోహభిింర లాింట య సయౘ 
ఎించఽఔునై నుాింణరలలల ఏభటల ఙేమనఽనై కభలమ యవభలనఽ నేభపెధరయౌ. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  
తభ కయఔలానులనఽ యసౄ భిించడరనికి కోె జిలాా ఔు ాణేకిించిన భ క అదికభిని ఔయౌగి ఉిండరయౌ. అదనర 
నుాింణరలు యనఽఔలతల ఆదరయింగ భిఖణ ించఫడెణరబ.  

7. రనయవదేయణ దయకాసఽౄ లల నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  అదనర నుాింణరలనఽ ఎించఽకోఔుింటే, భిజిలిేరషన్స ఙేలన 
అసలు పౌగోయఔ భిదికోసిం రనయవదేయణ భిఖణ ించఫడెతేింథి.   

8. భిజిలిేరషన్స రనయవదేయణకోసిం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధే సభమింలల నుాింతింలల భాయవకోసిం నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  
కోయవకోవచఽచ. రనయవదేయణ దయకాసఽౄ లల భానవ వనయవల మోహభిింర తథితభలు సయౘ కొతౄ గ ఎించఽఔునై 
నుాింణరలలా  ఏభటల ఙేమనఽనై కభలమ యవభలనఽ సభభిింఙే నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసనఽ ఫట ి  అతరభిటీ ఆ 
అబయననఽ భిఖణ సఽౄ ింథి.   
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16. ISP యషమింలల నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యధఽలు, ఫలధతలు 
1. అతరభిటీనఽించి భిజిలిేరషన్స నఽ ను ింథిన నైదట నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నౄభా యనుయ కయఔలానునిై 

ఙేటేి ిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలణో ిందిం ఔుదఽయవచకోవచఽచ.  

2. యేతనిం, నోుా ణరూహఔిం నుాతి థిఔన లెైలలనఽూ ను ింథిన ISP భభిమ  FSEలనఽ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  
నోుా తూళ ింఙరయౌ.  

3. కిింథి వవయౘభలనలై సింస  నిమనేించఽఔునై ISPణో నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఔుదఽయవచఔుింటలనై ిందిం 
సింఫిందిత నిమభాలు, నిఫింధనలనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.—   

a. నృభా భాభౄెట ింగ్ సింసలల నుతా   

b. సాచిత ావయౄధర నిమభావయ,   

c. అభ్కల ాకిరమలు/నిఫింధనలు తథితభలు.   
d. నుభిణోఱఔిం-  

i. ISPలు నులలలు అబభిించి, లేఔభిించడింకోసిం నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ISPకి ఙెయాౌించఖల నుభిణోఱఔిం 
యేతనిం, నోుా ణరూహఔిం నుాతి థిఔన ఉిండరయౌ.. 

ii. నలైన నేభపెనై ఔనీస నణరౄ నికి అదనింగ, ISPల నితీయవ ఆదరయింగ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసలు 
అదనర నోుా ణరూహకలనఽ ఙెయాౌించవచఽచ. అతనికి, నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు భధ ఔుదఽయవతేనై 
ఉథోఖ ిందింలల పలఖింగ యట ని భ ిందసఽౄ గధే ాఔట ించఫడెణరబ.   

e. 27(2) (నృ) కిింద అనఽభతి ించిన యట లల నేనయౘబించి భిజిలిేరషన్స కలిం సిందయౌింగ ISPని ఉథో ఖిం నఽించి 
ఎలాింట  భిలతేలలా నా నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఎలాింట  భిలతేలలా నా డిల్స్క ఙేమడిం యధిం కదఽ.  

f. ISP తన మజభానిలల ఏథైెధర భాయవ ఙేసఽకోయలనఽఔుింటే నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భిజిలిేరషన్స రనయవదేయణ 
సభమింలల కనీ ఈ నిమింతాణలలలని నిమింతాణ 27(2)(నృ) లల యౄను ింథిించినటలి గ నిఫింధనల ూభిౄకి 
సింఫిందిించి నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసఔు భజీధరభా సభభిింఙే భాయాింలల కనీ జయగయౌ.   

4. ISPలు అబయిందఽఔు, సాచిత యక్షణ, ధియఔయణ ను ిందడరనికి, ఉథెేయించిన వఔుౄ లఔు నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  
సయౘమడరయౌ.  

5. ISP కయఔలానుల నియింతయ ాకిరమ కొనయగైలా నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  చాడరయౌ. ఈ నిమింతాణలు, ISPల 
ావయౄధర నిమభావయకి అనఽఖ ణింగ అథి ఫలధత వళ ింఙరయౌ.  

 

17. అతరభిటీ థిశ్గ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యధఽలు, ఫలధతలు  
నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  ఙేమాయౌూనయ  

a. 30భోజులలా ర భతూయుఔింగ అతరభిటీకి యృింటధే ధనట లై ఙేలేిందఽఔు ఙేటలి యౌూనయ:   
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i) నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  కయఔలానుల భిదికి సింఫిందిించి అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన భిజిలిేరషన్స లతి లల ఏథేని 
భాయవ;   

ii) అతరభిటీ జఞభీ ఙేలన ISP భిజిలిేరషన్స లతి లల ఏథేని భాయవ;  

iii) నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నిమనేించఽఔునై ఏథేని ఇతయ నిమింతాణ సింస  భిజిలిేరషన్స నఽ ఔయౌగిన ఏథేని FSE 

ళెయౌుింగ్ భిజిలిేరషన్స లతి లల ఏథేని భాయవ;  

iv) భజఞింఖిం (ఱేర్ యటల భాయవ సయౘ), మాజభానిం, డైెభౄఔియవా /పలఖయుభ లలా  ఏథేని భాయవ;   

v) ఏథేని ఇతయ నిమింతాణ/చటిఫదే అతరభిటీ థరుభ ఏథేని ఔరభయక్షణర చయలు లాథర దభరౄ . 

b. నౄభా యనుభనిై అబభిించడరనికి ఫలధఽలెైన ISPలు నుో టీ యభయూిం, అయోత ఔయౌగి, అవసయఫ ైన యక్షణ ను ింథి, 
అతరభిటీ నేభపెనైటలి గ భీక్షలల ఉతీౄయవృ లెై ఉిండరయౌ;   

c. అభలలా  ఉనై కలింలల తనిసభిగ యృలాడిింఙరయౌూనయ నేనయౘబించి, తన ఔాబింటా భ ిందసఽౄ  అనఽభతి  
ను ిందఔుిండర తన దిఱికి వచిచన తన ఔాబింటా ఖ భిించిన ఎలాింట  గోఫ ైన సభాఙరభనీై ఫమటనలటిభదఽ.  

d. ఎట ఔరడె సవభిించినటలి గ భధవభిౄణరులఔు వభిౄించఖల IRDA (ాఔటన & యృలాడి) నిమింతాణ, 2000ఔు 
ఔటలి ఫడి, నౄభా టా అవగహననఽ యసౄ ితిం ఙేలేిందఽఔు చయలు ఙేటలి యౌ.  

e. భిజిలిేరషన్స జఞభీ ణేథీ, థరని ఙెలుా ఫలటల, అనఽభతి ించిన యనుయ కయఔలానుల జఞనృణర, భదఽ భియౖెయ 
నియుహణ ాకిరమ, అింఫ డ్సూ ఫేన్స జఞనృణర, వభిౄించఖల లతి కిింద అవసయఫ ైనథిగ పలయింఙే ఇలాింట  ఇతయ 
సింఫిందిత సభాఙరయిం కభలమిం/ని య నింలల ాదయశన.  

f. నిఫింధనలు, నిమింతాణలు, ఉతౄ యవులు, భాయాదయశకలు సయౘ అదరభిటీ జఞభీ ఙేలనయ సయౘ ఎట ఔరడె 
సవభిించినటలి గ చటిిం కిింద వభిౄించఖల అనిై యకల యౌలపలలఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండడిం.  

g. భ ిందఽఔుయృమలా  ఏభటలా , లాథర నూాింఙైెజీ సింసగ కఔుిండర ాజఞ ాయోజధరయిం ని ఙేలే యధింగ భిజిలిేరషన్స 
నిమభాలఔు అనఽఖ ణింగ తన యధఽలనఽ, నఽలనఽ నియుళ ించి, ణరభ  నిమనేించఽఔునై 
ఉథోఖ లు/వఔుౄ లు నిఫింధనల ఉలాింగనలఔు నులడే క్షింలల యభి తను రలఔు ఫలధత వళ ించడిం;   

h. నిమింతాణల కిింద కయయౌూనటలి గ వితి ౄ  ధృైరణ ూచీ ింద నౄభా యక్షణనఽ నియుళ ించడిం;   

 

18. నౄభా ఔింనలనీల థిశ్గ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యధఽలు భభిమ  ఫలధతలు  
ఎట ఔరడె సవభిించిన చటిింలలని లలక్షన్స 42 డి కిింద నౄభా భధవభిౄగ ని ఙేలేిందఽఔు భిజిలిేరషన్స ను ింథిన నైదట 
నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  నౄభా యనుయ కయఔలానునిై ఙేటేి ిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలణో ింథరలు ఙేసఽకోవచఽచ.  
ఈ ిందింలల కిింథి అింరలు ఉింటలబ.   

(a) నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసణో నులుించఽకోవడిం   

(b) సాచిత ావయౄధర నిమభావయ,   

(c) అభ్కల ాకిరమలు/నిఫింధనలు తథితభలు.   
(d) నుభిణోఱఔిం నుాతి థిఔ  

(e) కల నియుహణ  
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(f) భికయవు లు ించఽకోవడిం  

(g) ఉతతి ౄ  యక్షణ  

(h) ఙెయాౌింరలఔు సింఫిందిించి భిజయవుఫలింఔు ఆఫ్ ఇిండిమా థరుభ నానేమింల వసాలు, ఐఎింఎఫ్, నౄభా 
సింస  భధ ఔుథిభిన ిందిం సిందయౌింగ యసయిం అింగీఔభిించినటలి గ ఉధరైబ.  

 

19. ణరఖీదఽణో నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  భిజిలిేరషన్స యదఽె   

అతరభిటీ కిింథి యట లల ఔట  లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ కయణరలణో భిజిలిేరషన్స నఽ సలలిండ్స ఙేమవచఽచ లాథర యదఽె  
ఙేమవచఽచ:  

i) ఎట ఔరడె సవభిసఽౄ నై యధింగ చటిింలలని 42 డి లలక్షన్స లలని ఉ లలక్షన్స (5) కిింద నేభపెనై ఏథేని అనయోతలణో 
భిజిలిేరషన్స కలింలల ఏ సభమింలల అబధర ఫలధడెతేింటే;  

ii) ఎట ఔరడె సవభిసఽౄ నై చటిిం, థరని కిింద ఐఆర్ డీఏ చటిిం 1999, నిఫింధనలు, నిమింతాణలు, భాయాదయశకలు, 
ణరఖీదఽలు, ఉతౄయవులలలని కిింథి యకలెైన యట ని ఉలాింఘ లేౄ :  
a. అతరభిటీకి అవసయఫ ైనటలి గ నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసగ తన కయఔలానులఔు సింఫిందిించిన ఏథేని 

సభాఙరభనిై ాదభిశించడింలల యపలఫ ైణే;   

b. తరడె లాథర అయసౄ వ సభాఙరభనిై ాదభిశలేౄ ; లాథర భిజిలిేరషన్స నఽ ను ింథే సభమింలల సభభిించిన 
దయకాసఽౄ లల యసౄ వ యషమాలనఽ  థరచి నలటిడిం జభిగిణే లాథర యృలాడిించడింలల యపలఫ ైణే;   

c. ఔాబింటా డైెభౄఔియవా  లాథర ఇతయ ఉథోఖ లు లాథర భిచమఔయౄగ నిఙేలే భభౄవభౄైధర వకిౄ నఖదఽ లాథర భభో 
యౄింలల తగాిింరలు లాథర ాలలపలలఔు నులడిణే;  

d. ఈ నిమింతాణలలా  నేభపెనైటలి గ తన ఫలధతలనఽ నియుళ ించడింలల యపలఫ ైణే;   

e. భిజిలిేరషన్స భింజూయవ ఙేలన అింరనికి సింఫిందిించిన ఏథేని నిఫింధలనఔు అనఽఖ ణింగ నడచఽకోవడింలల 
యపలఫ ైణే; 

f. ISP యషమింలల నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యధఽలు, ఫలధతలఔు అనఽఖ ణింగ నడచఽకోవడింలల యపలఫ ైణే; 

g. అతరభిటీ యషమింలల నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యధఽలు, ఫలధతలఔు అనఽఖ ణింగ నడచఽకోవడింలల యపలఫ ైణే; 

h. నౄభా ఔింనలనీల యషమింలల యషమింలల నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింస  యధఽలు, ఫలధతలఔు అనఽఖ ణింగ 
నడచఽకోవడింలల యపలఫ ైణే; 

iii) మోసూభిత కల్ూ లాథర తరథోవట ి ించి అభ్ఔిం జభినణే;   

iv) నులలథరయవల ాయోజధరలు లాథర ాజఞ ాయోజధరనికి వతి భైఔఫ ైన భాభా లలా  చయలు.   
 

20. ISP భభిమ  FSE ావయౄధర నిమభావయ 

ఙెలుా ఫలటల ధివతాిం ఔయౌగిన ాతి  ISP కిింద నేభపెనై ావయౄధర నిమభావయకి ఔటలి ఫడి ఉిండరయౌ: 

(i) ాతి  ISP ఙేమాయౌూనయ,--- 

a. తన ఖ భిించి, ణరనఽ ISPగ ఉనై నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసనఽ ఖ భిౄింజైమాయౌ.;  
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b. డిభాిండ్స ఫేయఔు ఆనేక్షథరయవఔు తన ధివతాిం యవభలనఽ యృలాడిింఙరయౌ;   

c. ఇవుజూరతేనై నౄభా ఉతతేౄ లఔు సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై యృలాడిించి, నౄభా ఉతతి ౄకి లనూయవూ ఙేలే 
సభమింలల ఆనేక్షథరయవడి అవసభలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌ;   

d. ఔాబింటాఔు అవసభల యరలాషణలనఽ ఙేటలి యౌ;  

e. ఏభటల ఔయౌగిన నౄభా సింసల ఉతతేౄ లనఽ నుో లాచయౌ;  

f. ఔాబింటా అవసభల ఆదరయింగ ఉతతి ౄని లనూయవూ ఙేమాయౌ;  

g. ఇవుజూరతేనై నౄభా ఉతతి ౄ  థరుభ వసాలు ఙేలే నానేమింనఽ సాచిింఙరయౌ;   

h. ఆనేక్షథరయవ కోభిణే, ఇవుజూరతేనై నౄభా ఉతతి ౄ కి సింఫిందిించిన నుభిణోఱఔిం య బలనఽ యృలాడిింఙరయౌ;  

i. నౄభా కింటలా ఔుి  కొధేసభమింలల నౄభా సింస  ాతి నుదన తాింలల అవసయఫ ైన సభాఙరయ సుపలయనిై, యసౄవ 
సభాఙరభనిై యృలాడిింఙరయౌూన నుాభ కతనఽ ఆనేక్షథరయవఔు యవభిింఙరయౌ.;   

j. ఆనేక్షథరయవ యౘనిఔయఫ ైన అలయటలా , నిలఔడలానే ఏథైెధర ఉింటే ాతి నుదన ణరా నికి సభభిసఽౄ నై ాతి నుదనణో 
నుటల థరనిని నియేథిఔ యౄింలల (నౄభాగోత నియేథిఔ అని నయౌఙే), ఆనేక్షథరయవ ఖ భిించి అనిై యకలుగ 
అయవింతఫ ైన యఙరయణలు ఙేట ి న తభుత ాతి నుదనఔు అింగీకయిం ణెలడరనికి సింఫిందిించి ింద 
నియృమానిై  ా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 ణరా నిై థరకలు ఙేలే సభమింలల అవసయఫ ైన దయౄ యేజులనఽ ను ిందడిం, 
ాతి నుదననఽ ూభిౄ ఙేమడిం కోసిం ఆ తభుత అడిగిన ఇతయ దయౄ యేజులనఽ ను ిందడిం;   

m. కౄాబమ్ లనఽ భిషెభిించడరనికి నౄభా సింస  కయయౌూన యట కి అనఽఖ ణింగ నులలథరయవలు లాథర 
కౄాబమ్ థరయవలు లాథర లనెృథరయవలఔు అవసయఫ ైన సయౘమానిైఅింథిించడిం;  

n. అవసయఫ ైన ఙోట ధరనేధేషన్స లాథర అలలైన్స ఫ ింట్ లాథర చియవధరభా భాయవ లాథర ఐచిికల ాయోగనిై 
ాపలయతిం ఙేలేలా ాతి  వకిౄఖత నులలథరయవఔు సలయౘ ఇవుడిం, అవసయఫ ైన ఙోట అవసయఫ ైన సయౘమిం 
అింథిించడిం;   

o. కౄాబమ్ నఽ లావధృతౄవచచధే కౄాబమ్ లాథర సింగటనఔు సింఫిందిించి ఔాబింట్ నఽించి లుఔభిించిన ఏథేని 
సభాఙరభనిై జఞిం లాఔుిండర భ ిందఽఔు ిండిం;  

p. నౄభాసింస  నియృమిం లాథర కౄాబమ్ ల ఖ భిించి ఔాబింట్ ఔు జఞిం కఔుిండర సలయౘ ఇవుడిం;  

q. యనియోఖథరయవ తరథోవ టిఔుిండర లాథర అతి శ్మిం ఙేమఔుిండర నులలలఔు సింఫిందిించిన నియేథిఔలు 
అింథిింఙేలా చాడడిం;   

r. ఎట ఔరడె సవభిించఫడినటలి  చటిింలలని 64-VB లలక్షన్స ఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండేలా చాడడిం;  

s. ఔనేషన్స/నుభిణోఱకనిై తగాిించడిం, ించఽకోవడరనిై నిఱేదిసాౄ  ఎట ఔరడె సవభిించఫడెతేనైటలి గ 
చటిింలలని లలక్షన్స 41కి ఔాబింట్ శ్రదేనఽ తీసఽఔుభవడిం;   
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t. అభలలా  ఉనై AML భభిమ  KYC భాయాదయశకలఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండడిం.  

u. ఔాబింటా యషమింలల యరుసనుతాింగ ఫ లుఖ త, సింక్షోబ భిలతేలు తలెతి ౄ నరడె యషమాలు 
యృలాడిింఙరయౌ;   

v. వితి ౄ యఫ ైన ావయౄనలలనా, నులలథరయవలాయోజధరలఔు సింఫిందిించి, తన యధఽలనఽ నియుళ ించడింలలనా 
ఖ భిౄింరను ింథిన ాభాణరలనఽ అనఽసభిింఙరయౌ. ఎట ఔరడె సవభిించఫడెత వచిచన చటిిం, 
ఎట ఔరడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై ఐఆర్ డిఏ చటిిం, 1999, ఐఆర్ డిఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల సింయక్షణ 
నిమింతాణలు 2002, ఐచిిఔ నిమింతాణలు, భాయాదయశకలు, ఉతౄ యవులు, ఆథేరలఔు అనఽఖ ణింగ ఉిండరయౌ. 

(ii) ISP ఙేమభనియ,--  

a. ఙెలుా ఫలటల ధివతాిం లాఔుిండర నౄభా యనుభనిై అబభిించడిం లాథర లేఔభిించడిం,  

b. ాతి నుదన తాింలల ఏథేని యసౄ వ యషమానిై యడిచినలటేి లా ఆనేక్షథరయవని నాేభైనించడిం;   

c. ాతి నుదన అింగీకయింకోసిం నౄభా సింసఔు సభభిించిన ాతి నుదన తాింలలనా లాథర దయౄ యేజులలలనా 
తరడె సభాఙరభనిై సభభిింఙేలా ఆనేక్షథరయవని నాేభైనించడిం;   

d. ఆనేక్షథరయవణో అభభదగ ావభిౄించడిం;   

e. ఏథేని ఇతయ నౄభా భధవభిౄ ాతి నుథిించిన ఏథేని ాతి నుదనణో జోఔిం ఙేసఽకోవడిం;   

f. తన నౄభా సింస  ఇవుజూరతేనై భైటలా , ాయోజధరలు, నిమభ, నిఫింధనలఔు ననైింగ ఇవుజూడిం;   

g. నౄభా కింటలా ఔుి  కిింద లనెృథరయవనఽించి వసఽౄ నై య భ ్లల యటలనఽ డిభాిండ్స ఙేమడిం లాథర లుఔభిించడిం;   

h. ాసఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేసఽఔుని, ఆ యదఽె  జభిగిన భూడేళా్లలర తననఽించి కొతౄ  ాతి నుదననఽ అిందఽఔుధేలా 
నులలథరయవనఽ నియోిందిించడిం; 

iii) తన థరుభ లేఔభిించిన నౄభా యనుభనిై సింయక్షిించఽఔుధే ఔరభింలల ాతి  ISP నిభీృత సభమింలల నులలథరయవలఔు 
ధనట  భాటగ, భతూయుఔింగ ధనటీసఽ ఇవుడిం థరుభ నులలథరయవలు సకయింలల నానేమింల ఙెయాౌింఙేలా 
చాలేిందఽఔు అనిై ామణరైలు ఙేమాయౌ;  

iv) FSE: ాతి  FSE నిభేిషీ కయఔలానునిై యయేక్షిింఙే నిమింతాణ/చటిఫదే అతరభిటీ థరుభ సాచిింఙే ావయౄధర 
నిమభావయకి ఔటలి ఫడి ఉిండరయౌ.  

v) ISP ావయౄధర నిమభావయ ఉలాింగన: నలైన నేభపెనై ావయౄధర నిమభావయకి ISP ఔటలి ఫడి ఉిండరయౌ. ISP, IWFలనలై 
ఏథేని భదఽ వలేౄ  అతరభిటీ యభినలై ఔరభయక్షణ చయ తీసఽఔుింటలింథి.    
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అదరమిం 5 

జీయత  నౄభా యొఔె చటిఫదేఫ ైన లథరే ింణరలు 
 

అదరమిం భిచమిం 

ఔ జీయత  నౄభా ింథరనిై రలింఙ ేఅింరలానేట  ఈ  అదరమింలల, భనిం చభిచయౄ ిం. ఈ  అదరమిం 

జీయత  నౄభా ిందింలల ఖల ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిించి ణెయౌమజసైఽౄ ింథ.ి 

ధేయవచఔుధే అింరలు  

 

B. నౄభా ింథరలు  – చటిఫదేఫ ైన అింరలు భభిమ  ాణేఔ లక్షణరలు  
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A. నౄభా ింథరలు  – చటిఫదేఫ ైన అింరలు, ాణేఔ లక్షణరలు 

1. నౄభా ింథరలు  – చటిఫదేఫ ైన అింరలు 

a) నౄభా ిందిం   

నౄభా ఔ ిందిం ఙేసఽఔునైఅగిరఫ ింటల. నౄభా సింస  నిభెిషిఫ నై, ాణేఔఫ ైన భసిఽెలకి ఔ ధయకి లాథర 
నానేమింకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌించడరనికి అింగీఔభిసఽౄ ింథి. ిందిం ఙేసఽఔునై అగిరఫ ింటల ఔ నౄభా నులల 
యౄిం తీసఽఔుింటలింథ.ి 

b) నౄభా ిందింలల ఉిండే చటిఫదేఫ నై అింరలు 

ఇరడె భనిం ఇఔెడ కొనిై యకల నౄభా ిందిం లక్షణరల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. నౄభా ింథరలని 
రలసఽౄ నై కొనిై ధరమయఫ ైన లథరే ింణరయౌై ఇరడె చాథరె ిం. 

కీలకింశ్ిం 

ఇయవ నుభిీల భధ ఉిండే ఔ ింద అగిరఫ ింటల చటియఫ నై చయలు తీసఽకోవడరనికి అనఽయృైనథి. ఇిండిమన్స 
ిందిం మాకి్ 1872 ాకయిం నౄభా ింథరలణో సయౘ పలయతథేశ్ింలలని అనిై ింథరలనఽ రలసఽౄ ింథి.   

ఔ నౄభా నులల నౄభా సింస  అధే ఔింనలనీ, నౄభాథరయవ అధే నులలథరయవ -  భౄిండె నుభిీల భధ ఏయడ ే
ిందిం. ఇథి పలయతీమ ిందిం చటిిం 1872లల ను ిందఽయచిన షయతేలనఽ ూభిౄ ఙసేఽౄ ింథి.  

చితాిం 1: నౄభా ిందిం  

 

 

 

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

 

ఙెలుా ఫలటబయ ిందింలలని అింరలు  :  

i. ాతి నుదన భభిమ  ఆమోదిం  
ఔ వకిౄ భభపఔ వకిౄక ిఏథెైధర ఔ ని ఙేమడరనిక ితన ఇయౖి నిై ణెయౌనధర లాథర ఏ యషమాధృైైధర అలా 
ఙేమవదెని యభిించిధర ఆ నిక ి అవతయౌ వకిౄ సభ్తి  ను ింథ ే ఉథేెశ్ింణోధ ే ఙేలేౄ , అథ ి ఔ ఆపర్ లాథర 
ాతి నుదన ఙసేఽౄ నైటలి  భఖిణ ించఫడెతేింథ.ి యదరయణింగ, ాతి నుదఔుడె (proposer) థరుభ 
ాతి నుదన ఙమేఫడెతేింథ.ి నౄభా సింస  థరుభ అింగీఔభిించఫడెతేింథ.ి 

ఆపర్ ఇవుఫడెతేనై ఔ వకిౄ తన లుఔితి ని ణెయౌమజలైనటిే.  అిందఽవలా అింగీఔభిించినటిే. 
లుఔభిించఫడిన ాతి నుదన యగె నిం అవరతేింథి. 

లుఔితి  ాతి నుదఔుడకిి ణెయౌమజైమాయౌూన అవసయిం ఉింథి. పయౌతింగ ఔ ిందిం యౄిం థరలుచతేింథ.ి  

ఔ ాతి నుదఔుడె నౄభా నులల నిఫింధనయౌై అింగీఔభియౄ డె. అతడె డినుజిట్ నణరౄ నిై ఙెయాౌించడిం 
థరుభ తన అింగీకభనిై ణెయౌమజైయౄ డె. ాయౄ వనకి లుఔితి  లనించిన తభుత, అథి నదట  
నానేమింగ భాయవతేింథి. అరడె ఆ ాతి నుదన  నులలగ భాయవతేింథ.ి 

ఔయళే్ ఏథెధైర షయతే నలటిఫడనిటాబణే, అథి కౌింటర్  ఆపర్ అవరతేింథి. 
నులల ఫలిండె ింథరనికి యక్షిం అవరతేింథ.ి 

ii. భిఖణన (Consideration) 
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భిఖణన అింటే ింద నుభిీలకి కొింత యసయ ాయోజనిం ఉిండేలా ఉిండరయౌ.  నౄభాథరయవ నఽించి 
నానేమిం ఔ భిఖణన, అలాగై అథి నషిభియౘయిం ఙేయౄ భధే యగె నిం నౄభా సింస  నఽించి ఔ భిఖణన.  
iii. నుభిీల భధ అగిరఫ ింటల  
ఇయవ క్షాల క ైయషమానిై క ైఅయింలల అింగీఔభిింఙరయౌ. భభోలా ఙెనులింటే, ఇయవ నుభిీల భదర ఔ 

సభనుమ దోయణ లల ―అింగీకయిం‖ (consensus ad-idem) ఉిండరయౌ. నౄభా సింస, నులలథరయవ క ై

యషమానిై క ైఅయింలల అింగీఔభిింఙరయౌ. 

iv. లేుఙరి అింగీకయిం (Free consent) 

ఔ ిందింలలక ిాయేయసఽౄ నైరడె లేుఙరి అింగీకయిం (free consent) ఉిండరయౌ. 

ఈ కయణిం కనరడె అింగీకయిం లేుచిగ ఇచిచనటలా  ఙెఫడెతేింథ ి  

 నియోింధిం 
 అనఽచిత ాపలవిం 

 మోసిం (నూాడ్స) 
 తరగ ణెయౌమజమైడిం 
 ను యనుటల 

ఔ అగిరఫ ింటల సభ్తి  నియోింధిం నైథర, మోసిం లాథర భామ వలాా  సింబయించినరడె, ఆ అగిరఫ ింటల 
ఙెలాదఽ.  

v. నుభిీల యభభ ూలు 
ింథరనిక ి ఙెింథని భౄిండె నుభిీల ిందింలలక ి ాయయేించడరనిక ి   చటిఫదేింగ అయవో లెై ఉిండరయౌ. 
నులలథరయవ ాయౄ వననల ై సింతఔిం ఙేల ే సభమానిక ి ఫేజయవ వమసఽూ ఔయౌగి ఉిండరయౌ, అలాగై అతడ ి
భానలఔ ఆభోఖిం ఫలఖ ిండరయౌ, అింణే కఔుిండర అతడె చటిాకయిం అనయవో డిగ ఉిండకదఽ. ఉథరహయణక,ి 
ఫ ైనయవా  నౄభా ింథరలలలక ిాయయేించ భదఽ.  
vi. చటిఫదేత 

ింద వసఽౄ వర చటియఫ ైనథ ి అబ ఉిండరయౌ. ఉథరహయణకి, చటియయవదెఫ నై చయల కోసిం ఏ నౄభా 
లనించదఽ. వసఽౄ వర లాథర భఖిణన చటియయవదెఫ నై అటలవింట  అింగీకయిం ఙెలాదఽ. ఒ నౄభా ిందింలల 
వసఽౄ వర చటిఫదేఫ నై వసఽౄ వర. 
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కీలకింశ్ిం 

i. నియోింధిం - ధేయూభిత యదరధరల థరుభ తి ౄడ ిఙేమడిం జయవఖ తేింథ.ి  

ii. అనఽచిత ాపలవిం (Undue influence) - భభపఔ ఇషిింనల ైఆదితిం ఙెలాబింఙ ేయభయూిం ఉనై ఆఫ , 
ఇతయవల నఽించి అనఽచితఫ నై  ాయోజనిం ను ిందడరనిక ితన హద థరని  యడినరడె.    

iii. మోసభ  (Fraud) - ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాతి నిధిం థరుభ అతనఽ లాథర ఆఫ  నిజభని నఫే్లా 
ఙేలేిందఽఔు నేాభైనయౄ డె. యసౄ యయౌై ఉథేెశ్ూయుఔింగ థరచినలట ి  గనీ లాథర యట ని తరగ 
ణెయౌమజైమడిం వలా గనీ  అలాింట  మోసిం  తలెతేౄ తేింథి.  

iv. ను యనుటల Mistake - ఔభి జఞా నింలల లలిం లాథర ఔ యషమిం leda ఔ సింగటనని యశ్ులించడిం 
లాథర యవభిించడింలల లలిం. ఇథ ిిందిం యషమభ  ఖ భిించిన  అవగహనలలనా భభిమ  అింగీకయ 
తాింలలనా లలిం తలెణేౄ లా ఙేసఽౄ ింథ.ి 

2. నౄభా ింథరలు  – ాణేఔ లక్షణరలు (Special features) 

a) ఉఫ భిరభ లైడ్సూ (Uberrima Fides) లాథర భిూయృ యరుసిం (Utmost Good Faith) 

ఒ నౄభా ిందిం నుట ింఙ ేనుాథనేఔ సాణరా లలా  ఇథ ిఔట . థీనిై ఉఫ భిరభ లడై్సూ అని ఔడర అింటలయవ. అింటే 
ిందింలల ఉనై ాతి  నుభిీ నౄభా యషమానిక ిసింఫిందిించిన అనిై భ కఫ నై యసౄయల యృలాడిింఙరయౌ.   

భించి నభ్కని (good faith) కీ,  భిూయృ యరుసిం (utmost good faith) కీ ఙరలా ణడేర ఉింథ.ి 

యదరయణింగ యణ జయఫ నై అనిై ింథరల లాయథయేలనీై భించి నభ్ఔిం నైథ ేజభిగినుో త ఉింటలబ .
యట లలా  ఎఔెడర మోసింగనీ ,ఔటింగనీ ఉిండవర. భించి నభ్కనిై నుట ింఙరయౌూన ధరమయఫ ైన (legal) 
ఫలధత భాతాఫే కఔ, అభ్ఔింథరయవ, కొనఽగోలుథరయవకి ిందిం ఖ భిించి ఎలాింట  సభాఙరయభూ 
యృలాడిించఔడదధ ేనిఫింధన నుట ించనవసయిం లాదఽ.  

ఇఔెడ ―కొనఽగోలుథరయవనిథ ే ఫలధత‖ (Caveat Emptor) నిమభిం నుట ించఫడిింథ.ి అింటే. 
కొనఽగోలుథరయవని ళచెచభిించడిం.  

ిందింలల ఉనై నుభిీలు ిందింలల ఉనై యషమిం ఖ భిించి ఎింణో నియతింగ భియౕయౌింఙరయౌ. అలాగై ఔ నుభిీ 
భభపఔ నుభిీని తర ణోా వ ట ి ించనింతవయఔ ,సభాదరధరలు నిజఞబతీగధ ే ఇవుఫడు ింత వయఔ, అవతయౌ 
నుభిీ ింథరనిై తనించఽఔుధే (avoid)  ారలై ఉిండదఽ. 
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భిూయృ యరుసిం (Utmost Good Faith): నౄభా ింథరలు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయింగ 
ఙేసఽఔుని నడెయౄ బ.. ిందిం యషమిం ఔనినించనథ.ి నలైగ ధేయవగ  భియౕయౌించిధర లాథర నౄభా సింస  
అనఽబవిం థరుభ గనీ అింత సఽలబింగ ణెయౌల ేఅవకశ్ిం లాదఽ. అలాగై అధేఔ యసౄయలు, యట  సుపలవయింగ  
ాతి నుథిించినయభ ి (proposer)కి భాతాఫే  ణెయౌల ఉిండవచఽచ. అిందఽక ై నౄభా సింస  తయచఽగ సభాఙరయిం 
కోసిం ాతి నుదఔులనల ైూభిౄగ ఆదరయడ ిఉింథ.ి  

అిందఽవలా నౄభా యషమభ  ఖ భిించిన భ కఫ ైన సభాఙరయిం  (material సభాఙరయిం ) అింణర నౄభా 
సింసలఔు ణెయౌమదఽ కఫట ి  థరనిై సింూయృింగ యృలాడిింఙరయౌూన చటియఫ ైన ఫలధత ాతి నుదఔుడెక ిఉింథ.ి 

ఉథరహయణ 

డేయడ్స ఔ జీయత నౄభా నులల  కోసిం ఔ ాతి నుదన (ానుో జల్) ఙేరడె. నులల  కోసిం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔుధ ే
సభమింలల, డేయడ్స డమాఫ ట స్కణో ఫలధడెతేధరైడె, యద ినియయణఔు చికితూ తీసఽఔుింటలధరైడె.  కనీ 
డేయడ్స జీయత నౄభా సింసఔు ఈ యసౄయనిై యృలాడిించలాదఽ. జీయత నౄభా సింస  జఞభీ అిందఽవలన డయేడ్సక ి
భ నలైొ ఏళా్ వమసఽ. అిందఽవలా జీయత  నౄభా సింస  డయేడ్సని యృైద భకీ్ష ఙేబించఽకోభని అడఖఔుిండరధ ే

అతడిక ి నులల  జఞభ ీ ఙేలింథ.ి కైవలిం కొనిై సింవతూభలలలధే, డయేడ్స ఆభోఖిం భభిింత క్షీణ ించిింథ.ి అతడిని 
ఆసఽతి ాలల ఙేభచయవ. డయేడ్స ఇఔ కోలుకోలాదఽ. తభుత కొథిె  భోజులలా  అతడె భయణ ింఙరడె. జీయత నౄభా సింసక ి
ఔ థరయ ఙేమఫడిింథ.ి   

జీయత నౄభా సింస  థరయ తి యసెభిించడిం చాల, డేయడ్స  ధరనేనీ ఆశ్చయడరు డె. నౄభా సింస  థరని 
భిరోధనలల డేయడ్స నులల కోసిం దయకాసఽౄ  ఙేల ేధరట క ై భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనైటలా గనా, అలాగై ఈ 
యసౄ యనిై ఉథేెశ్ూయుఔింగధ ే డేయడ్స థరచి నలట ినటలి గనా ణేయౌింథ.ి అిందఽవలా నౄభా ిందిం ఙెలాదని 
ాఔట ించఫడిింథ,ి అింణేకఔ థరయ  ఔడర తి యసెభిించఫడిింథ.ి   

భ కఫ ైన సభాఙరయభింటే నౄభా సింసలు ఈ కిింథి యట ని నియృబించఽఔుధేిందఽఔు యలుగ ఇఙేచసభాఙరయిం 

: 

 యయవ భిసఽెని అింగీఔభిించవఙరచ లాథర?  
 ఔయళే్ అింగీఔభిలేౄ  ననాేమిం ఏ భైటలలల ఉిండరయౌ? యట క ిఎలాింట  నిమభ నిఫింధనలు ఉిండరయౌ? 

ఈ ఫలధత కైవలిం ాతి నుదఔుడెక ి ణెయౌలన భ కఫ నై యసౄయలకై (material facts) కఔ, అతడె 
ణెలుసఽకోవలలన పౌతి ఔయఫ ైన యసౄయలక ి ఔడర వభిౄసఽౄ ింథి. భిూయృ యరుయనిక ి సింఫిందిించిన ఈ 
చటియఫ నై ఫలధత యదరయణ ధరమభిదిలలకి వసఽౄ ింథ.ి 
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ఉథరహయణ 

ఔ ాతి నుదన ఙలే ే ాతి నుదఔుడె యృలాడ ి ఙేమాయౌూన పౌతి ఔ యసౄ యలలా  కొనిై ఉథరహయణయౌై ఇఔెడ 
భియౕయౌథరె ిం:   

i. జీయత   నౄభా: వకిౄఖత యృదైయఫ ైన చభితా, వింశ్నుయింయింగ వసఽౄ నై యధఽల లక్షణరలు, 
ధాభనునిం, భదనునిం వింట  లక్షణరలు, నిక ియృళా్ఔ నుో వడిం, వమసఽ, అలయటలా ాతి నుదఔుడె 
ఆథరమ యవభలు వింట   ఆభిఔ సభాఙరయిం,  భ ిందఽగ ఉనై జీయత   నౄభా  నులలలు, వితి ౄ  
నదలెైనయ. 

ii. లైర్(Fire)నౄభా: బవన నిభ్ణిం, బవధరనిై ఉయోగిసఽౄ నై తీయవ,  బవనిం వమసఽ,  ఆ 
నుాింఖణింలల ఉనై వసఽౄ వరల సుపలవిం, నదలెైనయ.   

iii. ఫ భౄైన్స (Marine) నౄభా: యభాగిర యవభలు, నుకిింగ్ యదరనిం  నదలెైనయ. 

iv. మోటర్ (Motor) నౄభా: యహన యవభలు, కొనై ణేథ,ీ డెైైవయవ యవభలు నదలెైనయ.   

ఆ యధింగ నౄభా ింథరలు  అదిఔ ఫలధత లలఫడ ిఉధరైబ. ఇఔ నౄభా యషమానిక ివలేౄ , భించి యరుసిం 

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

నియుచనిం  

అడిగిధర, అడఖఔనోు బధర,  ాతి నుథిసఽౄ నై భిసఽెక ిఖల అనిై యకల భ కఫ నై యసౄయయ్ై సుచిిందింగ, 
కచిచతింగ, యృలాడిించడఫే, "ఉఫ భిరభ లడై్సూ" పలవనగ నియుచిించఫడిింథ.ి    

భిూయృ యరుసిం ిందింలలని నుభిీలెవభిఙణేర సభిగ నుట ింఫడఔనోు ణ,ే ఆ ిందిం నఽించి యభిదెభిలల 
ఎవభౄైధర తనించఽకోవచఽచ. అింటే థనీయిం భ కింగ ఒ నౄభా ిందింలలక ి వఙచేయభౄవయౄ అనఽచితింగ 
ాయోజధరలు అిందఽకోయలని అనఽకోభదఽ.   

నౄభాథరయవ నౄభా ిందిం కోసిం ఏథెైధర పౌతి ఔ యసౄయనిక ి సింఫిందిించి ఎలాింట  అయసౄ వ సభాఙరయిం 
ఇవుఔడదని పలయించఫడెతేింథ.ి నౄభాథరయవ అనిై యషమాలఔు  సింఫిందిించిన యసౄ యలనా యృలాడిింఙరయౌ.  
ఈ ఫలధణ ే ఔనఽఔ లాఔుింటే నౄభా తీసఽకొనై వకిౄ  భిసఽెని ాపలయతిం ఙలే ే కొనిై నిభెిషిఫ ైన యసౄయయౌై 
అణచియేమడరనిక,ీ అనఽచిత ాయోజనిం అిందఽకోవడరనిక ీామతి ైింఙ ేఅవకశ్ిం ఉింథ.ి   

అిండర్ భౄైటర్ సభౄైన భిసఽె అించధర  యసేఽఔుధేలా, నులలథరయవ తన ఆభోఖిం, ఔుటలింఫ చభితా, ఆథరమిం, వితి ౄ  
నదలెైన యషమాలలా  ఎలాింట  థరభిఔిం లాఔుిండర యసౄవ లతి ని నిజఞబతీగ  యృలాడిింఙరయౌ. అిండర్ భౄైట ింగ్ ఙేల ే
అిండర్ భౄైటర్ నియృమానిై ాపలయతిం ఙలేే యధింగ ాతి నుదన తాింలల యషమాలు ఙెఔనోు వడిం గనీ, 
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తరగ ఙెడిం (misrepresentation) గనీ జభిగిణ,ే ఆ ింథరనిై యదఽె  యచడరనికి  నౄభా సింసక ి
అదికయిం ఉింథ.ి 

చటిిం అనిై పౌతి ఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతిం ఙేమడిం ఔ ఫలధతగ యదిించిింథ.ి   

ఉథరహయణ 

ఇటీవల కొింతకలింగ ఔ ఎగెిఔట వ్ ళెైర్ ట నిన్స ణోనా, సులింగ ఖ ిండెనుో టలణోనా ఫలధడెతేధరైడె. 
అిందఽవలన అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుధరైడె. అతడె తన యసౄయఔ భిలతి ని యృలాడిించలాదఽ. 
ఆ యధింగ నౄభా సింస  నౄభాథరయవడె యసౄయలనఽ వకీరఔభిించి ఙేలన ాతి నుదనలనఽ లుఔభిించడిం వలా 
మోసనుో తేింథి. 
ఔ వకిౄక ిఖ ిండెలల యింధాిం ఉింథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయింలల అతడె యృలాడిింఙరడె. ఆ యషమిం నౄభా 
సింస  థరుభ లుఔభిించఫడిింథ.ి భ ిందఽ నఽించీ ఉనై యధఽలక ి ఔనీసిం 4 ఏళా్ వయఔ ఔవభైజి ఉిండదధ ే
యషమిం ాతి నుదఔుడె (ానుో జర్, నౄభా ఙలే ేవకిౄ) కి  ణెయౌమజైమఫడలాదఽ. ఇథ ినౄభా సింస  థరుభ తర 
ణోా వ ట ి ించఫడని యసౄయనిక ిఉథరహయణ.  

b) భ కఫ ైన యసౄ యలు  (Material facts) 

నియుచనిం  

ఔ భిస్కె ని అింగీఔభిించవచచని నియృబించడింలల ఔ నౄభా  అిండర్ భౄైటర్ తీయవనీ, అలాగై  నానేమిం భైటల, 
ఇింక ఇతయ నిమభ నిఫింధనయ్ై ాపలయతిం ఙేలే యసౄయనిై భ కఫ ైన యసౄవభ గ (Material fact) 
నియుచిించఫడిింథి.   

అింతఔు భ ిందఽ యృలాడిించని యసౄవిం పౌతి ఔయఫ ైనథెధైర లాథర అధే ఆ యషమానికి సింఫిందిించిన 
భిలతేలనల ై ఆదరయడ ి ఉింటలింథి, అథ ి ధరమయ నింలల భాతాఫే చివభిక ి నియృబింఫడరయౌ. నౄభాథరయవ 
భిసఽెని ాపలయతిం ఙలే ేనిజఞలు యృలాడిింఙరయౌ. 

నౄభాలల యృలాడిింఙరయౌూన పౌతి ఔ యసౄయలలా  కొనిై యకయౌై ఇఔెడ భియౕయౌథరె ిం : 

i. ఔ నిభెిషిఫ నై భిసఽె ఎఔుెవగ జభిగై అవకశ్ిం ఉనైదని సాచిింఙే యసౄయలు  
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ఉథరహయణ 

ాభాదఔయఫ ైన కభోా (ఒడ సయవఔు) సభ దా భాయాింలల తీలకౄళా్ఫడటిం; అధరభోగనికి సింఫిందిించిన ఖత 
చభితా    

ii. అనిై నౄభా సింసల నఽించీ ఉనికిలల ఉన  ైఖత నులలలనీ, యట   ాసఽౄ త లతి ని  తీసఽకోవడిం 

iii. నౄభా ానుో జల్ నూయిం లాథర అనా కషైన్స లలని ాశ్ైలనీై భ కఫ నైయగ భిఖణనలలక ి
తీసఽకోఫడణరబ. ఎిందఽఔింట ే ఇయ నౄభా యషమింలల యయధ యకల దికోెణరలఔు, యతేౄ  జభిగై 
అవకరనిక ి సింఫిందిించినయ అబ ఉింటలబ.  యట క ి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ.  అనిై   
యవభల ూభిౄగ నిింఫడరయౌ.   

కొనిై యకల పౌతి ఔ యసౄ యయౌై యృలాడిించనవసయిం లాదఽ. అలాింట  కొనిై ఉథరహయణలు ఈ కిరింద 
ఇవుఫడిధరబ.   

సభాఙరయిం  

యృలాడ ిఙేమనవసయిం లాని పౌతి ఔ యసౄయలు (Material Facts that need not be disclosed) 

అిండర్ భౄైటర్ థరుభ నిభెిషిింగ యఙరయణ ఙేమఫడఔనుో ణ ే భాతాిం, ాతి నుదఔుడె ఈ కిరింథ ి యసౄయలనఽ 
యృలాడిించనవసయిం లాదఽ: 

i. భిస్కెని  తగాిించడరనిక ిఅభలు ఙేలన చయలు   
ఉథరహయణ:  అగిైభాఔ మింతాిం ఏభటల ఙసేఽకోవడిం 

ii. నౄభాథరయవక ిణెయౌమని లాథర దిఱికిభని నిజఞలు  
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనోు టలణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ేసభమానిక ి
ణెయౌమదఽ. అలాింట  సిందయౌింలల అతడినల ైయసౄవిం యృలాడిించలాదని ఆభోణ యేమడిం జయఖదఽ.   
iii. కొథిెగ తయెఫదేఫ నై శ్రదేణో ఔనఽకోెఖయౌగిన యసౄయలు   
భ కఫ ైన యసౄయలఔు సింఫిందిించిన ాతి  చినై అింరనీై థరచఔుిండర ఙెడిం అవసయిం. అిండర్ భౄైటర్  
ఆ యషమాల ఖ భిించి తగినింత జఞఖరతౄగ ఖభనిించి కవలలన సభాఙరభనిై అడగయౌ.   
iv. ధరమయఫ నై యషమాలు (Matters of law) 

ాతి  ఔెయౄ తభ థేశ్ ధరమిం ఖ భిించి ణెలుసఽకోవలలన అవసయిం ఉింథ.ి   
ఉథరహయణ: నేాలుడె యభాగిరని నిలు ఙలేేటరడె ఆ ఊభి చటలి లు 
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v. నౄభా సింస ఆసకిౄ చానించని (లాథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనల ైణెలుసఽకోనవసయిం లాదని యడిచినలట ిన  

సభాఙరయిం) 

యట ని చానించి నౄభా సింస ఆ సభాదరధరలు అసింూభిౄగ ఉధరైమింటృ తన ఫలధతని తనించఽకోలాదఽ 
(డసి్కఔాబమ్ ఙేమలాదఽ).  

యృలాడిింఙరయౌూన యద ిఎరడె ఉింటలింథ?ి  

జీయత నౄభా ింథరల యషమింలల ాతి నుదన అింగీఔభిించఫడ,ి నులల జఞభ ీ అబయ వయఔ చయచలు జభిన ే
కలావద ి (నభిమడ్స) అింణర యవభలు యృలాడిింఙరయౌూన యద ి ఉింథ.ి ఔయభ ి నులల  అింగీఔభిించిన తభుత, 
నులల ట ర్్ నడెసఽౄ నై సభమింలల వఙేచ ఎలాింట  పౌతి ఔ యసౄ యలనా యృలాడిింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.    

ఉథరహయణ 

యౕర భజన్స థిళనేఽ ఏళా్ కలావద ి (ట ర్్) కోసిం ఔ జీయత నౄభా నులల తీసఽఔుధరైయవ.  నులల తీసఽఔునై 
ఆభైళా్ తయవయత, భజన్సకి ఖ ిండెక ి సింఫిందిించి కొనిై సభసలు తలెణరౄ బ. థరింణో అతడె ఏథో  శ్సౄ ైచికితూ 
ఙబేించఽకోయయౌూ వచిచింథ.ి. యౕర భజన్స  ఈ యసౄయనిై నౄభా సింసక ియృలాడిింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.   

అబణ ే సకలింలల నానేమింలు ఙెయాౌించడింలల యృైపలిం వలా నులల  యదెబన (lapsed condition) లతి లల 
ఉిండగ, ఆ నులలథరయవ నులల  ింథరనిై రనయవదేభిించడరనిక ి ామతి ైలేౄ , అలాింట  రనయవదేయణ 
సభమింలల థరనిై ఔ నా నులలగ భిఖణ ించి, అనిై యకల పౌతి ఔ భభిమ  సింఫిందిత యసౄ యలనిైింట నీ 
యృలాడిింఙరయౌ.     

నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడిం Breach of Utmost Good Faith 

ఇరడె భనిం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙలే ే భిలతేయౌై ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. అలాింట  
ఉలాింగన యృలాడఙిేమఔనోు వడిం(non-disclosure) లాథర తర సాచన (misrepresentation) లలా  థేని 
థరుభధృైధర జయఖవచఽచ.   

యృలాడఙిేమఔనోు వడిం Non-Disclosure:  యదరయణింగ, నౄభా సింస  ఎలాింట  ాణేఔఫ నై యఙరయణ 
ఙేమఔనుో ణే, నౄభా ఙలేన వకిౄ పౌతి ఔ యసౄ యల ఖ భిించి భ్నింగ ఉిండే సిందయౌింలల ఇథి జయవఖ తేింథి. 
నౄభా సింస   అడిగై ాశ్ైలక ితనించఽఔుధ ేయధింగ  ఙెనే సభాదరధరలు, యృలాడి ఙలేన సణరలు నియాక్షింగ 
ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔింగ ఙేమఔనోు బధర] లాథర ానోు జర్ ఆ యసౄయనిై పౌతి ఔ యసౄవింగ తయౌచి 
ఉిండఔనోు బధర. అలాింట  కైసఽలల అమణే అతడె అభామఔునిగధే పలయించఫడణరడె. అథే ఔ యసౄయనిై 
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కయలని ఙెఔుిండర థరలేౄ , అథి ఉథేెశ్ూయుఔింగ థరచినటిే భిఖణ ించఫడెతేింథి. అతడె మోసిం 
ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని పలయించఫడెతేింథి.        

తర సాచన Misrepresentation: ఔ  నౄభా ిందిం ఖ భిించి సింాథసిఽౄ నై సభమింలల ఙలే ే
యవయణనఽ (లేిట్ ఫ ింట్) నియేదన (representation) అింటలయవ. అథి ఔ కచిచతఫ ైన సత ావచనిం 

(definite statement of fact) లాథర యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనిం, ఉథేెశ్ిం లాథర అించధరగ 
పలయించఫడెతేింథ.ి యసౄయనిై అనఽసభిించి, యవయణ ాదరనింగ యసౄ వభని నియౄనతిం కయయౌ. అథే ఔ 
యరుసిం (belief) లాథర ఔ అించధర (expectation) అబనరడె, అథి భించి నభ్ఔిం(good faith) 
నఽించి ఉదౌయించి ఉిండరలని పలయించఫడెతేింథ.ి  

తర సాచన (Misrepresentation) భౄిండె యకలుగ ఉింటలింథి : 

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

ii. మోసూభితఫ ైన తర సాచన (Fraudulent Misrepresentation) అింటే,  నౄభా సింసని 
మోసిం ఙలేేిందఽఔు ఙేల ేఉథేెశ్ింణో, సతిం టా నియాక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙెనే అఫదేర యవయణలు.    

మోసిం ఙేమడరనికి, కయలని నిజిం థరలేౄ , లాథర మోసూభితఫ ైన ఔథధరల వలా యదరయణింగ ఔ నౄభా 
ిందిం, ఙెలాఔుిండర నుో తేింథి.       

c) నౄభా ఙేమదఖా ఆసకిౄ Insurable interest  

ఉిండటిం ాతి  నౄభా ింథరనికి ఔ భ కఫ ైన అింశ్ిం. ఇథి నౄభా ఙేమడరనికి భ ిందఽగ కవలలన ఔ 
ధరమయఫ నై అయోతగ పలయించఫడెతేింథి.   జూదర అగిరఫ ింట్ (gambling or wager agreement)కీ, 
ఇనాూభౄన్సూ కీ ఖల పేదఫేనేట  చాథరె ిం.    

i. జూదిం -నౄభా 

నేకటధ ే తీసఽఔుింథరిం. అిందఽలల ఔయవ గౄలుయౄ యవ, భభపఔయవ ఒడినుో ణరయవ.  ఔ భనిఱ ింథెిం 
ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ గౄలుర, ఒటనే అని ఉింటలబ. కనీ ఆ వకిౄక ి ఆ ఆటలల గౄలవడఫే త ఆ 
ఆటలల భభౄలాింట  ఆసకిౄ గనీ, సింఫింధిం గనీ ఉిండవర. ధరమయింగ చాలేౄ  ింథేలు ఔటిడిం, 
జూదభాడడిం చటిఫదేింగ వవహభిింఙరయౌూన చయలు కవర. అలాింట  ిందింలెైయృైధర ధరమయయవదేఫ నై 
అింరలుగ భిఖణ ించఫడణరబ. అలాింట  లతి లల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇింట ని ింథెింలల నలడణి,ే అతడె 
నేకటలల ఒడినుో ణ,ే అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధరలు దకిెించఽకోవడిం కోసిం కోయవి ని ఆశ్రబించలాదఽ.   
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ఇరడె ఔ ఇింట  ఖ భిించీ, అథి కయౌనోు బన సింగటన ఖ భిించీ చాథరె ిం. ఇింట ని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇింట కి సింఫిందిించి ఔ ధరమయఫ ైన సింఫింధిం ఉిందింటే అథి – ఇలాా .  అతడె ఆ ఇింట కి మజభాని, 
అథి నషినోు బధర, నుడెైనుో బధర అతడె ఆభిఔయింగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన సింఫింధిం 
సయుసుతింతాఫ నైథి. థరనికి అగిై ాభాదిం జయఖడిం, జయఖఔనోు వడింణో సింఫింధిం లాదఽ. ఆ సింఫింధిం 
(భిలాషన్స ఱప్) వలాధే అతడె నషినోు వడిం జభిగిింథి. ఆ సింగటన [అగిై ాభాదిం లాథర థ ింఖతనిం] వలా  
జభిగై నయౖి నికి అతడె ఆ ఇింట ని 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 నయౖి నిక ిఏథో  యధింగ నషిభియౘయిం ను ింథేిందఽఔు మజభాని నౄభా తీసఽఔుింటలడె. 

నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుా గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరింశ్ిం (insurable interest) 
అవరతేింథి. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అలౄ తుింలల ఉింటేధే, ఔ నౄభా ిందిం ఙెలుా ఫలటల అవరతేింథి. 
థరనికి ధరమయఫ నై అింరలు ఔడర వభిౄయౄ బ. 

ఉథరహయణ 

చిందారలకర్క ిఔ ఇలుా  ఉింథ.ి అతడె థరని నైద యౄ. 15 లక్షలు ఫలింఔు నఽించి యవణిం తీసఽఔుధరైడె. ఈ 
కిరింథ ిాశ్ైల నైద దిఱి నలట ి ిండ:ి 

 అతడె ఆ ఇింట క ినౄభా ఙేమదలుచఔుింట,ే నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర థరనిక ిఉింథర?  
 ఫలింఔుక ిఇింట  యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర ఉింథర?  
 అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిించిన సభాఙరయిం ఏనేట ? 

యౕరనియసన్స కి పలయ, ఇదెయవ నలాలు, విదఽే లెైన తయాౌదిండెా ల ఉధరైయవ. ఈ కిరింథ ి ాశ్ైల నైద దిఱి 
నలట ి ిండ:ి 

 యయవ ఆభోఖింగ ఉిండడరనిక ిసింఫిందిించి నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర అతడిక ిఉింథర?  
 యభిలల ఎవభధిృైధర ఆసఽతి ాలల ఙేభచయౌూ ఉింటే, అతడె ఆభిఔింగ ఏఫ ైధర నషినోు ణరడర?  
 అతడి ను యవగిింట  నలాల సింఖణేనేట ? అతడిక ి యళా్ యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర 

ఉింటలింథర?   

ఇఔెడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా ిందిం యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిించి ణెలుసఽకోవడిం అవసయిం.    
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నౄభా యషమిం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సింఫింధఫ ైనథి. థరని సహజింగ ఉిండరయౌూన యలువ  థరనిక ి
ఉింటలింథి.   

కనీ నౄభా ిందిం యషమిం నౄభాథరయవకి ఆ నిభెిషి ఆలౄ  నైద ఎింతనుట  ఆభిఔ ఆసకిౄ (financial 

interest) ఉిందధే అింశ్ిం నైద ఆదరయడి ఉింటలింథ.ి నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  నైద ఆభిఔ ఆసకిౄ ఉింథ ి
కఫటిే, నౄభా ఙేమడరనిక ి తగిన ధరమయఫ నై హఔుెని ఔయౌగి ఉింటలడె. నౄభా నులలని అతింత 

నిఫదేఫ ైన అయింలల (in the strictest sense) ఙెరకోయలింటే, అథి కైవలిం ఔ ఆలౄ ని భాతాఫే కఔ ,
నౄభా ఙలేన వకిౄక ిఆ ఆలౄ  టా ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షసిఽౄ ింథి. 

చితాిం 3: యదరయణ చటిిం ాకయిం నౄభా ాయోజధరింశ్ిం  

 

ii. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ాతక్షింగ ఔనఫడరయౌూన సభమిం (Time when insurable interest 

should be present)  

జీయత  నౄభాలల నులల తీసఽఔుధ ే సభమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ాతక్షింగ ఔనఫడరయౌ. ఫ భౄైన్స 
నులలల వింట  యట  యషమింలల త యదరయణ నౄభాలల,  నౄభా ాయోజధరింశ్ిం నులల 
తీసఽఔునైరడా, అలాగై కౄాబమ్ ఙేలేటరడా ాతక్షింగ ఔనఫడరయౌ.   

d) దఖాభి కయణిం (Proximate Cause) 

నౄభాలల నుట ించఫడ ేధరమసాణరా లలా  అనిైట లలకీ చివభ ిసాతాిం, దఖాభి కయణిం (proximate cause).  

దఖాభి కయణ సాతాిం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫ ైనథ.ి ఇథ ి నషిిం లాథర డేఫేజి ఎలా సింబయించిింథో  చాడరయౌ. ఆ 
యధింగ అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథరలలా క ివసఽౄ ింథో  భథో  నిభే భిించఽకోయయౌ. 
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అథి నౄభా ఙేమఫడని ాభాథరలలా  (peril) కి వలేౄధ,ే  నౄభా సింస  ఫలధత వళ సఽౄ ింథ.ి నౄభా ఙేమఫడు  
ాభాదఫే తక్షణ కయణఫ ైణ,ే ఆ నౄభా సింస  ఙెయాౌింరలు ఙసేఽౄ ింథ.ి అలా కఔనుో ణ,ే ఙేమదఽ.   

ఈ నిమభిం ాకయిం, నౄభా సింస  అతింత ాదరనఫ నై కయణఫేనేట , ఏ సింగటన తభుత ఏ సింగటన 
జభిగి ఆ నషిిం సింబయించిింథో  చాసఽౄ ింథ.ి సింగటనఔు అతి  యృింటధ ే ఉనై ఆ ఔె అింతి భ కయణిం వయక ై
భినేతిం కఔ నషిిం సింబయలాా లా ఙలేన నతౄిం సింగటనల యింయ కోసిం యృతేఔుతేింథ.ి   

నేఖణర కయణరయౌై సఽదాయ(remote) కయణరలుగ వభాీఔభియౄ ిం. అయ దఖాభి కయణరల ఔింట ేననైింగ ఉింటలబ. 
దాయిం కయణరలు ఉిండ చఽచ గనీ ఆ సింగటన జయఖడరనిక ినేయాకలు అబయింతగ యట  ాపలవిం ఉిండదఽ.  

నియుచనిం  

దఖాభి కయణిం (Proximate cause) గప చఽయవగా , ాపలవవింతఫ ైన కయణింగ నియుచిింఫడిింథ.ి ఎిందఽఔింట ే
అింతి భ పయౌతిం ఙేయడరనిక ి అథ ి అధేకధేఔ సింగటనయౌై యింయగ తీలకౄళ్ైౄ ింథ.ి అలా యృళా్డింలల ఏ ఔె 
సింగటనక ీ థరనింతట అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణింగ ఙపచఽచఔుని వచిచ,  నదలవడరనికీ, కొనయఖడరనిక ీ
తగినింత ఫలిం ఉిండదఽ    

జీయత  నౄభా ింథరలకి దఖాయ కయణిం లథరే ింతిం ఏ యధింగ అనుబసఽౄ ింథ?ి యదరయణింగ, జీయత  నౄభా 
భయణ కయణింణో  సింఫింధిం లాఔుిండర ఙెయాౌింర అింథిసఽౄ ింథ ికఫట ి , దఖాయ కయణిం లథరే ింతిం అనుమిం కదఽ. 
అబధర, ఎధనై జీయత  నౄభా ింథరలు ాభాదిం ాయోజనిం భౄైడయానఽ అింథసిఽౄ ధరైబ. ఇిందఽలల ాభాదిం 
వలా భయణిం సింబయలేౄ  కొింత అదనర య భ ్ ఙెయాౌించఫడెతేింథి. అలాింట  లతి లల, భయణిం ాభాద 
కయణింగధ ే జభిగిింథర అని భియౕయౌసాౄ , కయణరనిై సషిింగ నిభే భిించఽకోవలలన అవసయిం ఉింటలింథ.ి దఖాయ 
కయణిం లథరే ింతిం ఇలాింట  సిందభౌలకి సభిగా  వభిౄసఽౄ ింథి.   

సింరలాషణ (Adhesion) ిందిం  

సింరలాషణ ింథరలు, అవతయౌ నుభిీని  కైవలిం ింథరనిై లుఔభిించడరనికో, తి యసెభిించడరనికో భాతాఫే 
భినేతభబయ అవకశ్నేసాౄ , ఎఔుెవ ఫేయభాడ ేాయోజధరలు ఖల (greater  bargaining  advantage) 
నుభిీ ఙేత తమాయవఙేమఫడణరబ. ఇఔెడ నౄభా  ఔింనలనీకి ింథరనికి సింఫిందిించిన అనిై నిమభ 
నిఫింధనలలా  అనిై యకలగనా ఫేయభాడే శ్కిౄ ఉింటలింథి.     

థీనిై తటసిం ఙేమడరనిక,ి ఔ  ా -లుక్ (free-look)  వవది భచిమిం ఙేమఫడిింథ.ి అరడె  
నులలథరయవ నులల తీసఽఔునై తభుత, తనఔు అింగీకయిం కఔనోు ణే, నులల డరఔుఫ ింటలని అిందఽఔునై 15 
భోజుల లలర యదఽె  ఙసేఽఔుధే ాణరభాైమిం ఔయౌగి ఉింటలడె. ఆ యషమానిై అతడె ఆ ఔింనలనీక ి
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యా తూయుఔింగ ణెయౌమఫయఙరయౌ. అరడె కయవచలు, చరభెీలు తగాిించఽఔుని నానేమిం యృనకిె తి భిగి 
ఇవుఫడెతేింథి.     

నైభై భీక్షిించఽకోిండి  1 

ఈ కిరింథి యట లల ఏథి నియోిందరనిక ిఉథరహయణ? 

I. యఫేష్ ఔనీస యషమ భిజఞా నిం లాఔుిండర ఔ ింథరనికి సింతఔిం ఙేమడిం   

II. ిందిం నైద సింతఔిం ఙేమఔనోు ణే భళేష్ని చింరణరనని యఫేష్ ఫ థిభిించడిం   
III. ిందింనల ైభళేష్ సింతఔిం ఙెమడరనిక ియఫేష్ తన ను ా లషనల్ లుఔుఫడిని ఉయోగిించడిం 

IV. ిందింనల ైభళేష్ సింతఔిం ఙెమడరనిక ియఫేష్ సభాఙరయిం తరడె అింథిించడిం 

 

నైభై భీక్షిించఽకోిండి  2 

ఈ కిరింథ ిఎింనఔలలా  థేనిక ియఫేష్ నౄభా ఙేమడిం యధిం కదఽ?  

I. యఫేష్ ఇలుా    
II. యఫేష్ పలయ  
III. యఫేష్ లేైళ తేడె   
IV. యఫేష్ తయాౌదిండెా లు   
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యభింశ్ిం 

 నౄభా సింస  నౄభా ిందిం తాభ లల కొనిై యకల ాణేఔ భిసఽెలకి ఆభిఔ బదాత ఔయౌించడరనిక ి
నియృబింఙే ఔ ధయ లాథర భిఖణనని నానేమిం అని అింటలయవ.   

 ిందిం  అింటే ఇయవ నుభిీల భదర చటిఫదేింగ అభలబయ ఔ అగిరఫ ింటల.   

 అింరలు  ఙెలుా 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. నుభిీల యభయూిం 

vi. వసఽౄ వర చటిఫదేత 

 నౄభా ింథరలలల ాణేఔ లక్షణరలలల ఇయ ఔడర ఉధరైబ: 

i. భిూయృ యరుసిం (Uberrima fides)  
ii. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం (Insurable interest)  
iii. దఖాభి కయణిం (Proximate cause)  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ాతి నుదన భభిమ  అింగీకయిం 

2. ధరమయఫ నై భిఖణన (Lawful consideration) 

3. ఏకీఔిత అవగహనణో ఏకననుామిం (Consensus ad idem) 

4. భిూయృ యరుసిం Uberrima fides 

5. భ కఫ ైన యసౄ యలు  Material facts 

6. నౄభా ాయోజధరింశ్ిం(Insurable interest)  

7. దఖాభి కయణిం (Proximate cause)  
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ిందిం నైద సింతఔిం ఙేమఔనోు ణే భళషే్ నఽ చింరణరనని యఫేష్ ఫ థిభిించడిం నియోిందరనికి ఉథరహయణ.  

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

యఫేష్ ఔు అతడి లేైళ తేడి జీయతిం నైద నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఉిండదఽ. కఫట ి  థరని నైద అతడె నౄభా 
ఙేమలాదఽ.   

 

లుమ భకీ్ష – ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1  

ఙెలుా ఫలటబయ ిందింలల ఏ అింశ్ిం నానేమింణో పలఖింగ ఉింటలింథి? 

I. ాతి నుదన భభిమ  అింగీకయిం 

II. భిఖణన  
III. లేుఙరచ అింగీకయిం 

IV. ింథరనికి నుభిీల యభయూిం 

ాశ్ై 2  

ఎలాింట  మోసూభిత ఉథేెశ్ింణోధన ఙేమఫడఔనుో బధర కచిచతింగ లాని యవయణలనఽ _____________ 

అనఽసిందరనిసఽౄ ింథి.  

I. తరగ ణెయౌమజమైడిం 

II. చింథర (చింథర)  
III. ాతి నుదన  
IV. నుాతి నిధిం 

ాశ్ై 3  

________________ ధేయూభితఫ ైన యదరధరల థరుభ తి ౄ డిలల ఔ అింతభౌఖింగ ఉింటలింథి.  
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I. మోసిం  
II. అనఽచితఫ నై ాపలవిం 

III. నియోింధిం 

IV. ను యనుటల 

ాశ్ై 4  

ఈ కిరింథి యట లల జీయత  నౄభా ింథరలఔు సింఫిందిించి ఏథ ియసౄవిం? 

I. అయ ధనట  భాటలల ఉిండ ేింథరలు, అయ చటిఫదేఫ ైన అభలుకి లలఫడవర  
II. అయ చటిఫదేఫ నై అభలుకి లలఫడి ధనట  భాటలల ఉిండ ేింథరలు. 
III. ఇిండిమన్స ిందిం  మాకి్, 1872 ాకయిం అయ ఇయవ నుభిీల (నౄభా సింస  భభిమ  నౄభాథరయవ) భధ 

ఉిండే ింథరలు   
IV. అయ జూదర ింథరలు వింట య  

ాశ్ై 5  

ిందిం యషమింలల ఈ కిరింథ ియట లల ఙెలాని భిఖణన ఏథ?ి 

I. డఫ ో 

II. ఆలౄ  
III. లించిం 

IV. నఖలు 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరింథి యట లల  జీయత  నౄభా ిందిం లలకి ాయేయింఙే అయోత లాని నుభిీ ఏథి? 

I. యనుయ మజభాని  
II. ఫ ైనర్ 

III. ఖిళ ణ  
IV. ాబ తు ఉథో గి 

ాశ్ై 7  

ఈ కిరింథి యట లల  ―ఉఫ భిరభా లడై్సూ‖ లథరే ింణరనిై చానింఙే చయ ఏథ?ి 

I. ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల ణెయౌలన యృైద భిలతేలనఽ ఖ భిించి అఫదేిం ఙెడిం 
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II. ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల పౌతి ఔ యసౄయల ఖ భిించి యృలాడిించఔనోు వడిం  
III. ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల ణెయౌలన పౌతి ఔ యసౄ యల ఖ భిించి యృలాడిించడిం   
IV. సకలింలల ననాేమిం ఙెయాౌించడిం 

ాశ్ై 8  

నౄభా ాయోజధరింరనిై దిఱిలల నలటలి ఔుింటే ఈ కిరింథి యట లల ఏథి సభికదఽ? 

I. ఔుభాయవని కోసిం తిండిా నౄభా నులల ఙేమడిం  
II. పలభబయౄలు ఔభి కోసిం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడిం  
III. లేైళ తేలు ఔభి కోసిం భభపఔయవ నౄభా ఙేమడిం  
IV. మజభాని ఉథోఖ ల కోసిం నౄభా ఙేమడిం  

ాశ్ై 9  

జీయత  నౄభా యషమింలల తనిసభిగ నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఎరడె ఉిండరయౌ?  

I. నౄభా తీసఽఔుధే సభమింలల 
II. కౄాబమ్ ఙలేే సభమింలల 
III. జీయత  నౄభా యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం  అవసయిం లాదఽ  
IV. నులల కొనఽగోలు ఙలేే సభమింలల లాథర కౄాబమ్ సభమింలల  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరింథి ధేథింలల భయణరనిక ిఏథి దఖాభి కయణిం (proximate cause) అవరతేింథ?ి 

అజయ ఖ యరర యుభ ీ ఙేసఽౄ ింటే కిరింద డరు డె. అతడి యృనఽైూస యభిగిింథి. అతడె అలాగై ఙరలాలేర నీట  
భడెఖ లల డ ి ఉధరైడె. థరనిణో అతడిక ి నఽమోనిమా వచిచింథి. అతడనిి యౘలటల్ లల ఙేభచయవ కనీ 
చివభికి నఽమోనిమా వలా అతడె చనినుో మాడె.  

I. నఽమోనిమా  
II. యృనఽైూస యయఖడిం  
III. ఖ యరిం నైద నఽించి కిరింద డడిం   
IV. ఆభషైన్స 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

జయఫ   1  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ఙెలుా ఫలటబయ ింథరనికి ననాేమఫే భిఖణన (consideration). 

జయఫ   2  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

ఎలాింట  మోసూభితఫ ైన ఉథేెశ్ిం లాఔనోు బధర తరగ ణెయౌమజైమడిం వళ ించడిం తర యవయణలఔు 
థరభితీసఽౄ ింథి.  

జయఫ   3  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ధేయూభితఫ నై యదరధరల థరుభ ఇఙచే తి ౄ డి నియోింధింలల ఔ అింతభౌఖింగ ఉింటలింథి.  

జయఫ   4  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

పలయత ింద  చటిిం, 1872 ాకయిం, జీయత  నౄభా ింథరలు  ఇయవ నుభిీల (నౄభా సింస  భభిమ  
నౄభాథరయవ) భధన ఉిండే ింథరలు.  

జయఫ   5  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ఔ ింథరనికి లించిం ఙెలుా ఫలటబయ భిఖణన కదఽ. 

జయఫ   6  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ిందిం  ఔ జీయత  నౄభా ింథరనికి ఫ ైనయవా  అయవో లెైన నుభిీలు కదఽ. 

జయఫ   7  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ఔ నౄభా ాతి నుదన తాింలల ణెయౌలన పౌతి ఔ యసౄయల ఖ భిించి యృలాడిించడిం ―భిూయృ యరుసిం‖ 
లథరే ింణరనిై చానింఙే చయ    
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జయఫ   8  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

నౄభా ాయోజధరింశ్ిం లాదఽ కఫట ి , లేైళ తేలు 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 దఖాయ 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  ఇనేడ ిఉధరైబ.   

 ఆలౄ   
 నౄభా ఙేమఫడు  భిసఽె   

 సనైఔయణ లథరే ింతిం (The principle of pooling)  
 ిందిం 

జీయత  నౄభాలల ఖల యయధ లక్షణరల (లక్షణరల)ని భియౕయౌథరె ిం. ఈ అదరమింలల నౄభాకి సింఫిందిించి నలైన 
ణెయౌనన అింరల ఖ భిించి సింక్షిౄ ింగ యవభిించఫడెతేింథ.ి  

ధేయవచఔుధే అింరలు  

 

A. జీయత  నౄభా  యనుయిం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనిక ిఖల  యలువ, యసయత(అధననత) 
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A. జీయత  నౄభా  యనుయిం – యయధ పలగలు, భానవ జీయణరనిక ిఖల  యలువ (అధననత )   

1. ఆలౄ   –  భానవ జీయత యలువ (HLV) 

ఆలౄ  అింటే అథ ఔ యఔఫ ైన సింద అనీ,  థరనిక ిఆభేిఔ యలువ, భఫడ ి(return) ఉింటలిందధే యషమిం భనిం 
ఇట క ై అయిం ఙసేఽఔుధరైిం. ఎధనై యకల సిందలక ి యలువని కచిచతఫ ైన ఆభిఔ థరలలా ధే (monetary 

terms) లెకిెయౄ యవ. అలాగై నషి యలువ (loss of యలువ ) ని ఔడర లెకిెించవచఽచ.  

ఉథరహయణ 

ఔ కయవక ి ాభాదిం అబింథ.ి ఆ నషిిం యలువ యవ.. 50,000 లుగ అించధర యేమడిం జభిగిింథ.ి కయవ 
మజభానిక ినౄభా సింస   ఈ నయౖి నిక ినషిభియౘయిం ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి  

అబణ ేఔ భనిఱ చనినుో ణ ేఆ నషిిం నణరౄ నిై ఎలా అించధర యేయౄ యవ? 

అతడి యలువ  50,000 యౄనుమలా? లాఔ యవ. 5,00,000 యౄనుమలా?  

ఔ యనియోఖథరయవని ఎరడె ఔయౌలధర నౄభా ఏజౄింటల ఈ నల ై ాశ్ైక ి సభాదరనిం ఙెనుయౌూ ఉింటలింథ.ి థీని 
ఆదరయింగ ఏజౄింట్ ఆ యనియోఖథరయవడిక ి ఎింత నౄభా లనూయవూ ఙేమవచచధేథ ి నియృమభవరతేింథ.ి నిజఞనిక ి
ఔ జీయత  నౄభా ఏజౄింటల ధేయవచకోవలలన ణొయౌ నుఠ్ిం ఇథ.ే  

అబణ,ే అదిషివరతౄ , డెఫ ైౌ ఏళా్ కిరిందట ను ా లసర్ హఫ నర్అనవిథిేభిచిన ఔ ఖణన (measure) ఉింథ.ి ఈ 
ఖణనని భానవ జీయత యలువ (HLV) అధే నేయవణో ాించభింణర ఉయోగిసఽౄ ధరైయవ. 

HLV లథరే ింతిం భానవ జీయణరనిై ఆథరమిం సింనుథిింఙ ే ఔ యధఫ నై సింద లాఔ ఆలౄగ పలయసఽౄ ింథ.ి ఆ 
యధింగ అథి ఔ వకిౄ బయషతేౄ లల సింనుథిించఖల నిఔయ సింనుదన ఆదరయింగ భానవ జీయత యలువనఽ 
భిఖణనలలక ితీసఽఔుింటలింథ.ి నిఔభథరమిం (Net earnings) అింటే ఔ వకిౄ బయషతేౄ  సింవతూభలలా  ాతి  
సింవతూయభూ ఎింత సింనుథిించఖలడని పలయించఫడెణోింథో  ఆ నతౄింలలించి అతడ ి కయవచలు నుో నా నేగిలా 
నతౄిం య భ ్. ఆ యధింగ ఈ నతౄిం ఔ ఔుటలింఫింలల సింనుథిింఙ ే వకిౄ అకల భయణరనిక ి ఖ భౄైణ ే ఆ 
ఔుటలింఫలనిక ివఙేచ నిఔయ ఆభిఔ నయౖి నిై సాచిసఽౄ ింథ.ి ఈ య భ ్ని సభౄైన వడీు  భైటలకి నలటలి ఫడిగ నలట ి , ఇలా 
సింబయింఙ ేనయౖి యౌై తగాిించఽకోవచఽచ.  

HLVని నియృబించడరనిక ిఔ సయళ్ఫ ైన సా లఫ నై నిమభిం (thumb rule) ఉింథ.ి అథేనేటింటే, సింనుథిింఙ ే
వకిౄ ఫాతి క ిఉిండఔనోు బధర, ఔ ఔుటలింఫిం తనక ికవలలన యభిికథరమానిై  థరనిక ిను ిందఖల వడీు  భైటలణో 
పలఖయౘభిింఙరయౌ.    
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ఉథరహయణ 

యౕర భజన్స సింవతూభనిక ియవ. 1,20,000 సింనుథియౄ డె. తన కయవచలఔు యవ. 24,000 ఉయోగియౄ డె 

అతడె అకల భయణిం ఙెింథనిటాబణ,ే అతడ ిఔుటలింఫలనిక ివఙేచ నషిిం ాతి  సింవతూభనిక ీయవ. 96,000 లు. 

వడీు  భైటల8% ఉిందనఽఔుింట,ే(0.08 గ చానించఫడిింథ)ి. 

HLV = 96000 / 0.08 = యవ.. 12,00,000 

ఔ వకిౄ తనక ి కవలలన సింూయృ బదాత కోసిం ఎింత నౄభా కయలల నిభే భిించడరనిక ి HLV 

సయౘమడెతేింథ.ి ఏ భినేతి కి నేించిణే జీయత  నౄభా ఊయౘజనితభ్తేింథో  ఔడర అథి (HLV) 
ణెయౌమజైసఽౄ ింథి.  

యదరయణింగ, ఔయవ ఙేమాయౌూన నౄభా నతౄిం యభి యభిికథరమానిక ి 10 నఽించి 15  భౄటలా  ఎఔుెవగ 
ఉిండరలని భనిం ఙెవచఽచ. నలైన ణెయౌనన ఉథరహయణలల, యౕర భజన్స సింవతూభనిక ియౄ. 1.2 లక్షలు భాతాఫే 
సింనుథిసాౄ , యౄ. 2 కోటాక ి నౄభా కోయవతేధరైడింటే ఎవభికౄధైర సింథహేిం వసఽౄ ింథ.ి అబణ ే కొనఽగోలు ఙలే ే
నౄభా నతౄిం అధేథి ఆ వకిౄ ఎింత నౄభా ఙేమఖలడె, భభమి  ఎింత నౄభా కొధరయౌ అనఽఔుింటలధరైడె అధ ే
యషమాల నైద ఆదరయడ ిఉింటలింథి.      

2. భిసఽె  

భనిం నలనై ఖభనిించినటలి గ, భానవ జీయణరనిై ఔ ఆలౄగ యలువఔట ి , ఆ యలువని ధరశ్నిం ఙలేన లాథర 
తగాిించిన భిసఽె సింగటనలు జభిగినరడె జీయత నౄభా యక్షణనింథిసఽౄ ింథ.ి భూడె యకల సిందభౌలలా  
అలాింట  నషిిం సింబయించవచఽచ. యదరయణ ాజలు ఎదఽభపెధ ేకొనిై యకల యింత భిలతేలు ఉింటలబ.  

చితాిం 1:  యదరయణ ాజలు ఎదఽభపెధ ేకొనిై యకల యింత భిలతేలు  
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అబణ ేయదరయణ నౄభా ఆలౄ ని ాపలయతిం ఙేల ేభిసఽెలణో యలక్షణింగ వవహభిసఽౄ ింథ ి– ఉథర. అగిై ాభాదిం 
(fire), సభ దాింలల సయవఔు నషినోు వడిం, థ ింఖతనిం, ఔనైర థ ింఖతనిం, కయవ ాభాథరలు.  ఇయ నేయవ, ాతి షీ 
(goodwill) ని థఫెోతీల ే సింగటనలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌయౄ బ. ఇయ జయఫ థరభీ నౄభా యపలఖింలల యక్షణ 
ఔయౌించఫడణరబ. 

చివభిగ వకిౄఖతింగ ాపలవిం చానింఙ ేఈ భిసఽెయౌై వకిౄఖత భిసఽెలని అింటలయవ. యట ని ఔడర   యదరయణ 
నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄ ింథ.ి  

ఉథరహయణ 

ాభాదిం వలా జభిగిన నయౖి లక ిాభాద నౄభా బదాత ఔయౌసఽౄ ింథ.ి   

a) యదరయణ నౄభా కీ జీయత  నౄభా భధ ఖల కచిచతఫ ైన ణేడర ఏనేట ?  

యదరయణ నౄభా జీయత  నౄభా 
నషిభియౘయిం : యదరయణింగ వకిౄఖత 
ాభాద  నౄభా నేనయౘ నేగియౌన యదరయణ 
నౄభా నులలలనీై  నషిభియౘయ 
ింథరలు. 

జీయత  నౄభా నులలలు యౘనై ింథరలు, 
నషిభియౘయిం అింటే అగిై ాభాదిం వింట య 
సింబయించినరడె నౄభా సింస  జభిగిన నయౖి నిక ి
సింఫిందిించిన కచిచతఫ ైన నణరౄ నిై అించధర యలే, 
ఎఔుెవ లాథర తఔుెవలు కఔుిండర, సభిగా  అింణ ే
నణరౄ నీై  నషిభియౘయిం  గ ఙయాెౌించడిం.  
 జీయత  నౄభాలల ఇలా ఔుదయదఽ. భయణిం సింబయలేౄ , 
ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄిం పలానిై     నదట ా  ిందిం 
భసఽఔుధ ే సభమింలలధ ే నిభే భిించఫడరయౌ. ఆ యధింగ 
జీయత  నౄభా నులలలు తయచఽగ జీయత  యౘనై 
ింథరలని నలవఫడణరబ. నౄభా ఙలేన వకిౄ 
భయణ ించినరడె ధరనేనీలు లాథర లనెృథరయవలఔు  యౘనై 
ఇచిచన నతౄిం ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి 

 

అనియచతి  (Uncertainty): యదరయణ నౄభా 
ింథరలలల అనియచతి గ ఉనై భిసఽె 

ఈయృింటల (సింగటన)కి బదాత 

జీయత  నౄభా యషమింలల, భయణిం సింబయసఽౄ ింథర లాథర 
అధే యషమింలల నిశ్చమింగ ఙెలాని లతి  అింటృ 
ఉిండదఽ. రట ిన ాతి  భనిఱ  భయణ ించఔ తదఽ. 
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ఔయౌించఫడెతేింథ.ి ఔ ఇలుా  అగిై 
ాభాథరనిక ిఖ యవరతేింథర లాథర, ఔ కయవక ి 
ాభాదిం సింబయించవఙరచ లాథర అనై 
సింఖతి  భ ిందఽగ ఎవయౄ ఙెలాయవ. 

కఔనుో ణ ే ఆ భయణిం ఎరడ సఽౄ ిందధ ే సింఖణ ే ఇఔెడ 
నిశ్చమింగ ఙెలాభ . ఆ యధింగ జీయత  నౄభా 
అకల భయణిం సింబయించినరడె ఆ భిసఽెక ి బదాత 
ఔయౌసఽౄ ింథ.ి    

 

సింపలవతలల నలయవఖ దల (ncrease in 

probability) : యదరయణ నౄభాలల, అగిై 
ాభాదిం, బూఔింిం వింట  ాభాథరలు జభిగై 
సింపలవత కలింణో ఫలటల నలయఖవర.   

జీయత  నౄభా యషమింలల వమసఽణోఫలటల భయణిం 
సింబయింఙ ేసింపలవత నలయవఖ తేింథ.ి  

b) జీయత  నౄభా భిసఽె సుపలవిం 

యదరయణింగ భయణిం వమసఽని ఫట ి  ఉింటలింథ ికఫట ి , చినైవమసఽలల ఉనైయభిక ితఔుెవ నతౄింలల 
నానేమల, విదఽే లఔు ఎఔుెవ నతౄింలల నానేమింలు నిభే భిించఫడణరబ. పయౌతింగ, విదఽే లెైధర సభ,ై 
భించి ఆభోఖింణో ఉనైయయవ లెమ్నఽించి తరకోయలనీ, అధరభోఖింగ ఉనై సబ లు భాతాిం ఇింక 
అిందఽలలధ ే కొనయగలనీ అనఽఔుింటలయవ. పయౌతింగ నౄభా సింసలు తీవాఫ నై సభసయౌై ఎదఽభోెయయౌూ 
వచిచింథ.ి అయ నౄభాథరయా థరుభ జీయణరింతిం ననాేమింలు ఙెయాౌింఙ ే యధింగ ింథరలనఽ అనవిథిే  
భిచిింథ.ి ఇథ ికై యధఫ నై (సభతేలఫ నై) ననాేమింలు అనవిథిే  కవడరనిక ిథరభితీలింథ.ి 

3. సభతేల నానేమింలు 

కీలకింశ్ిం 

సభతేల నానేమిం అింటే వమసఽణో ఫలటల నలయఖఔుిండర ింద సభమిం అింణర లయింగ ఉిండ ే ననాేమిం.     

అింటే థరని అయిం నదట  సింవతూయింలల వసాలు ఙలేన ననాేమింలు  ఆ వమసఽలలా  చనినుో బయయభ ికౄాబమ్ 
నణరౄ లనఽ ఙెయాౌించడరనికి అవసయభబయ నణరౄ ల ఔధరై ఎఔుెయ ే ఉింటలబ. తభుత ఏళా్లల వసాలు ఙేల ే 

నానేమింలు ఎఔుెవ వమసఽ వచిచన తభుత భయణ ించిన కౄాబమ్ నణరౄ లనఽ ఙెయాౌించడరనికి అవసయఫ నై 
య భ ్ ఔింట ేతఔుెవ ఉింటలింథ.ి  ఈ భౄిండిింట  సఖటల యలుయ ేసభతేల ననాేమిం అవరతేింథ.ి అింటే థీనయిం 
తఔుెవ వమసఽలలా  ఎఔుెవ నణరౄ లలా  ఔటిఫడు  ననాేమింలు భ థనిే వమసఽలలా  ననాేమింల లలటల (deficit) 
ని బభీౄ (compensate) ఙేయౄ మనైభాట. 

సభతేల నానేమిం లక్షణిం ఈ కిరింద ఉదహభిించఫడిింథ.ి  
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చితాిం 2: సభతేల నానేమిం 

 

సభతేల నానేమింలు అింటే, జీయత  నౄభా ింథరలు  10, 20 లాథర అింతఔింట ే ఎఔుెవ సింవతూభల 
నుటల యలక్షణింగ నడిఙ ే నౄభా ింథరలని ఔడర అయిం. అలాగై యదరయణ నౄభా యలక్షణింగ అల 
కలావదిక ిఙెింథిింథ,ి ఔ సింవతూయింలల కలిం భ గిలనుో తేింథ.ి  

కీలకింశ్ిం 

ింథరనికి సింఫిందిించి ాతి  సింవతూయిం వసాలు ఙేల ే ననాేమింలు  నౄభా సింస  తన నులలథరయవ 
ాయోజనిం కోసిం యశ్ుసనీమింగ అటిేఫ డెతేింథ.ి ఆ యధింగ వసాలు ఙేమఫడని య భ ్ని ―భిజర్ు‖ అని 
నలుయౄ యవ. ఔ నౄభా సింస  ఈ భిజర్ు లాథర నిలునిదిని నౄభా సింస  బయషతేౄ లల నియుళ ింఙరయౌూన ఫలధతల 
కోసిం ఉించఽతేింథ.ి ఈ అదనర నతౄిం థరుభ ―జీయత నిద‖ి అధే నేయవణో ఔ నిద ి ఏయడెతేింథ.ి జీయత 

నౄభా సింసలు ఈ నిదిని నలటలి ఫడ ినలట ి , వడీు  సింనుథియౄ బ.  

a) సభతేల  ననాేమింలల ఇనేడ ిఉనై అింరలు (Components) 

సభతేల నానేమిం లల భౄిండె అింరలు ఇనేడ ిఉధరైబ. 

i. నదట థ,ి ట ర్్ లాథర బదాత (ట ర్్  లాథర  protection) అింశ్ిం. ఇథ ిభిసఽె ధయక ియసౄ వింగ ఎింత 
ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింథో  కైవలిం ఆ పలఖిం (portion) ననాేమిం భాతాఫే. 

ii. భౄిండోథ,ి నఖదఽ యలువ  అింశ్ిం. ఇథ ినులలథరయవ ఙేలన అదనర ఙెయాౌింర నణరౄ య్ై సనైఔభిించడిం 
వలా ఏయడెతేింథ.ి ఇథ ిను దఽర పలగనిై ఏయయవసఽౄ ింథ.ి  
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అింటే థీనయిం థరథరర అనిై జీయత నౄభా నులలలలా నా బదాత, ను దఽర, ఈ భౄిండా ఔయౌల ే ఉింటలబ.    
నానేమింలల నఖదఽ యలువ అింశ్ిం ఎింత ఎఔుెవగ ఉింటే, ఆ నౄభా నులల ను దఽర ఆదరభిత నౄభా నులలగ 
పలయించవచఽచ.  

4. భిసఽె సనైఔయణ లథరే ింతిం 

జీయత  నౄభా సింసలు ిందిం ఆభిఔ సింసలుగ వభాీఔభిించఫడరు బ. అింటే, నులలథరయవకి ఙెయాౌింఙరయౌూన 
ాయోజధరలు తయచా ిందిం ఇవుఫడని యౘనైల యౄిం థరలాచబ. అనిైట ఔధరై భ కింగ, ఆభిఔ 
బదాతని అింథియౄ మధ ే పలవిం ఉింథ ి కఫట ి , జీయత  నౄభా భభిమ  నింఛనఽా  సింాథరమఫదేఫ ైన భతీి లల 
కొనఽగోలు (కొనఽగోలు) ఙేమఫడణరబ. ఈ యధఫ నై బదాత సభౄనై ింథరల పయౌతింగనా, అలాగై నౄభా 
సింసలు ఙెయాౌింరలు ఙేమఖల లతి లలధ ే ఉధరైమని నిభ భిించఽకోవడరనిక ి  నిభెిషిఫ ైన బదాణర చయలు 
(safeguards) నుట ించఫడడిం వలానా ఏభటవరతేింథ.ి ఈ యధఫ నై నిభ్ణిం అననత లాథర సనైఔయణ 
లథరే ింతిం అభలు ఙేమడిం వలాా  యధడెతేింథ.ి  

ఆభిఔ భాభౄెటాలల భిసఽెని తగాిింఙే కీలకింరలలా  అధననత (భూచఽవలెైజషైన్స) ఔట . అలాింట  భభో 
కీలకింశ్ిం యసౄ ితీఔయణ (Diversification) భ్యౌఔింగ ఈ భౄిండిింట క ీణడేర ఉింథ.ి  

యసౄ ితీఔయణ అధననత   
ఈ యసౄ ితీఔయణ (డెవైభిూకషైన్స) కిరింద నిధఽలు   
యయధ యకల ఆసఽౄ ల యౄింలల యసౄ భిించి ఉింటలబ  
(ఖ డానఽ యేభైుయవ ఫ టిలలా  ఉించడిం). 

అధననత లాథర సనైఔయణలల, యేభైుయవ వఔుౄ లఔు 
సింఫిందిించిన నిధఽలు ఔయౌల ఉింటలబ (అనిై ఖ డానీ 
కై ఫ టిలల ఉించడిం). 

యసౄ ితీఔయణలల నిధఽలు ఔ భూలయ నిం నఽించి 
యేభైుయవ లక్షాలఔు ావళ యౄ బ.      

అధననతలల యేభైుయవ భూలయ ధరల నఽించి ఔ లక్షిం 
యృైర ావళ యౄ బ. 
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చితాిం 3: అధననత  

అధననత  (యేభైుయవ భూలయ ధరల నఽించి ఔ లక్షిం యృైర ావళ యౄ బ.) 

 

జీయత  నౄభాలల అధననత  లాథర సనైఔయణ లథరే ింతిం భౄిండె యలక్షణఫ ైన భీతేలలా  నుతా నోు ఱసఽౄ ింథ.ి 

i. నదట  నుతాలల అథి ఔ వకిౄ అకల భయణిం ఙెింథణిే వఙచే ఆభిఔ నయౖి నిక ి బదాత ఔయౌించడిం. ఈ 
నషిిం బ జఞనికౄతేౄ ఔుని జీయత  నౄభా ిందింలల ఙేభిన భభౄింణో భింథి అిందజలైే చింథరల 
(చింథరలు)ణో ఏయడే నిది థరుభ ఆ సభసని భషిెభిించడిం. 

ii. భిసఽె సనైఔయణ లథరే ింతిం భయణ భిసఽెని నేించి ఉింటలింథ.ి అథి సనైఔయణనీ,    అలాగై ఆభిఔ 
భిసఽెని ఔడర సభసిభానిం ఙేమడింలల ఔడర ఔయౌించఽఔుింటలింథి. ఇథి నానేమింలనఽ నిధఽలనీ, 
తతొయౌతింగ యేభైుయవ సభమాలలా  వఔుౄ ల థరుభ యయధ యకల ింథరలఔు అనఽసభిించి ఉిండే 
భిసఽెలనఽ సనైఔభిించడిం థరుభ యధడెతేింథ.ి ఆ యధింగ  ఇథ ి యయధ తభలఔు ఙెింథని 
నులలథరయవల యషమిం. ఈ సనైఔయణ పయౌతింగ, భిలతేలు ఫలఖ ధరై, ఫలగోలాఔనోు బధర జీయత 
నౄభా సింస  కై యధఫ నై ఫో నస్క (a uniform bonus) ఙేలేలాగనా, కలిం ఖడిఙేకొథీె  లాపలలు 
అింథిింఙ ేయషమింలల అథి భభిింత ఫ యవగౄైన ని తీయవ ఔనఫభఙిేలా ామతి ైించడిం, నిభే భిించఽకోవడిం 
జయవఖ తేింథ.ి 
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5. జీయత  నౄభా ిందిం  

చితాిం 4: జీయత  నౄభా ిందిం  

 

జీయత  నౄభాలల చాడరయౌూన చివభి అింశ్ిం ిందిం. నిభే భిత నతౄిం అధే దిం వలా థరనికి నుాభ కత 
వసఽౄ ింథి. ఔ యహఔింగ ఆభిఔ బదాత ఔయౌసాౄ  జీయత  నౄభా ఆ నణరౄ నికి ిందయింగ యౘనై 
ఇవుఫడెతేింథి. యౘనై అింశ్ిం థరుభ ఔడర జీయత  నౄభా ఔఠినఫ ైన భభిమ  ఔటలి థిటిఫ ైన యయకే్షణల 
భధ నడఫడెతేిందధే యషమిం అయభవరతేింథి.  

జీయత నౄభా సింసలు యనుయిం ఙేమడరనికి షయతేగ, చటిఫదేఫ నై నిలులు ఉించఽకోవడిం అవసయిం. యభి 
నిధఽల నలటలి ఫడెలనఽ యయకే్షిింఙ ేనిఫింధనలు యభిక ిఉిండ ిఉిండ చఽచ. యయవ తభ నానేమింలు తగినింతగ 
ఉధరైమనీ, అలాగై  నులలథరయవల య భ ్ని ఏ యధింగ కయవచ ఙేమఫో తేధరైభో యయకే్షిింఙ ేనిఫింధనలఔు 
అనఽఖ ణింగ ఉధరైభనీ నిభే భిించఽకోవలల ఉింటలింథి.   

ఇతయ ఆభిఔ సింసలణో నుో యౌచ చాలేౄ , నులలథరయవలఔు అింథిింఙ ేాయోజధరలనీై సభినోు బయ యధింగ ఉధరైమా 
లాథర అధే కీలఔఫ ైన ాశ్ై తయచా చయచనీమాింశ్ింగధ ేఉింట ింథ.ి భనిం ఖ యవౄ ించఽకోవలలనథభేింటే, జీయత  
నౄభా ింథరలు, భిసఽె ఔవర్ నీ, అలాగై ఔ ను దఽర అింరనీై ఔడర ఔయౌగి ఉింటలబ. ఈ లక్షణిం థీనిై 
ఆభిఔ ఉతతి ౄ గ ఙేల ఆభిఔ యపణ  (భాభౄెట్) లల నేఖణర ఆభిఔ  ఉతతేౄ ల సయసన నిలఫ ట ి ింథ.ి నిజఞనిక ిజీయత  
నౄభా యక్షణ సింఫింధఫ నై ఉతతి ౄ గ ఔధరై, సిందలింథిింఙ ేభాయాింగ ఎఔెవ యలువ ఔయౌగి ఉింథ.ి  

ఇఔెడ భయణ ాయోజనిం (డెత్ ఫ నిట్ ) యౌలబిం భాతాఫే ఔయౌింఙ ేకలావది నౄభాక,ి నఖదఽ యలువ లాథర  
ను దఽర అింరనిై ఔయౌగి ఉనై ను దఽర నులలలక ీభధ ఖల ణేడర ఏనేట  ణెలుసఽకోయయౌ. కలావది నౄభాక ి
నానేమిం తఔుెవగ ఉింటలింథ,ి కనీ ను దఽర నులలలల ననాేమిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైట క,ీ ఔ వకిౄ 



 

118 

 

ను దఽరలల ఔ భ క బూనేఔగ భాయణరబ. అింటే థీనయిం నఖదఽ యలువక ిఎఔుెవ అవకరల ధయ : ఔ 
వకిౄ తన య భ ్నఽ యేభై ఙోట నలటలి ఫడి నలటిఔ, అవకరలనఽ వదఽలుకోవడిం వలన బభిింఙే ధయ అవకరల 
ధయనఽ సాచిసఽౄ ింథి.  

నిజఞనిక ిసింాథరమఫదేఫ నై జీయత  నౄభా ను దఽర ింథరలు ఎదఽభపెింటలనై ాదరన సయళ్ైా  ―కలావద ి
నౄభాని కొనిండ.ి ణేడర (difference) ని ఎఔెడెైధర నలటలి ఫడ ినలటిిండ‖ి అధే యదనక ిాతి పలింగ వచిచింథ.ి ఔ 

నౄభా సింస  నఽించి కలావద ి నౄభా కొనఽగోలు ఙేమడఫే భించిదనీ, నేఖణర (ఫలలెన్సూ)  ననాేమింలనఽ 
ఎఔుెవ లాపలయౌై (భఫడెలు) సింనుథిించి నలటిే యధధరలలా  (instruments) నలటలి ఫడ ి నలటివచచధ ే యదనలు 
ాభ కింగ యనవఙరచబ. 

సింాథరమఫదేఫ ైన  నఖదఽ యలువ  నౄభా ింథరలకి అనఽఔలింగనా, ాతి ఔలింగనా, వచిచన 
యదనయౌై ఒయభి ఇఔెడ చాడడిం ఎింణెైధర సభింజసిం. 

a) లాపలలు  

i. చభితాలలక ిణొింగి చాలేౄ , ఇథెింణో సఽయక్షితఫ ైన నలటలి ఫడ ిఅని నియౄనతఫ ైింథ.ి థీని నఖదఽ యలువలు, 
లాపలలు ఔ ఔనీస భైటలలల ఉింటలమనీ, ింద సభమింలల నలభిగై అవకరలు ఉింటలమనీ బభోయ 
ఇయౄ బ.  

ii. ఔరభిం తఔుిండర ననాేమిం ఙెయాౌింఙరయౌ ఔనఽఔ ాతి  ఔెభీై తనిసభిగ ను దఽర (లేయింగ్ూ ) 
ఙేలేిందఽఔు ఔ ాణరయఔ యేసఽఔుధేలా నోుా తూళ యౄ బ. ను దఽభకి ి అవసయిం అబన ఔరభయక్షణ 
అలవడెతేింథ.ి 

iii. నలటలి ఫడ ి  నియుహణక ి సింఫిందిించిన అనిై యకల జఞఖరతౄల తీసఽకోవడిం థరుభ నౄభా సింస  ఈ  
ఫలధత నఽించి వకిౄక ియడెదల ఙేసఽౄ ింథ.ి 

iv. అథి దావయౄింలలకి భాయవచకొననిసఽౄ ింథ.ి నౄభాథరయవలలనఽ తీసఽకోవచఽచ లాథర నులల యదఽె ఙసేఽఔుని 
, ఆ యధింగ థరనిై నఖదఽలా భాయవచకోవచఽచ.  

v. నఖదఽ యలువ  యకనికి ఙెింథిన జీయత  నౄభా భభిమ  సింవతూభథరమాయౌై ఇఙచే నౄభా  భౄిండిింట క ి
ఆథరమ నఽై భబతీ లనసఽౄ ింథి.  

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

i. యనకే్షింగ నిఔయ లాపలయౌై (భఫడెలు) అింథిసఽౄ ింథ ి కఫట ి  ఇథ ి అనిై యకల నిఔభథరమ 
నలటలి ఫడెలనలధైర ఉిండే  దాయోలోణిం క్షీణ ాపలయనిై (corrode effect) ఔయౌగి ఉింటలింథ.ి 

ii. ళైె భాభౄెట ింగ్ ఇింక ఇతయ జీయత  నౄభా నులలల నుాయింనఔ వమిం (initial costs), ఖత  
ఏడరథిలల నలభిగిన నఖదఽ నణరౄ నిై తగాిసఽౄ ింథ.ి 

iii. ఆభిఔ యణ లల  ఉనై నేఖణర యధధరల (instruments) ఔింట ేతఔుెవగ ఉిండ చఽచ గనీ భఫడకి ి
భాతాిం యౘనై (గయింట)ీ ఉింటలింథి. తఔుెవ భఫడకిి కయణిం యనుయిం ఙేమఔనుో వడిం అబణే, ఇథ ి
భిసఽెని ఔడర తగాిసఽౄ ింథ.ి  

లుమ భకీ్ష   1 

ఆభిఔ యణ లల యసౄ ితీఔయణ భిసఽెలని ఎలా తగాిసఽౄ ింథ?ి 

I. అధేఔ వనయవల (sources) నఽించి నిధఽలనఽ సనైఔభిించడిం, యట ని కై ఙోట నలటలి ఫడి నలటిడిం 

II. యయధ వభా లఔు ఙెింథిన ఆలౄ లల యయధ యకలుగ నిధఽలని నలటలి ఫడి నలటిడిం  
III. నలటలి ఫడెలలా  కలవవది ఉిండలేా చాసఽకోవడిం   

IV. సఽయక్షితఫ నై ఆసఽౄ లలా  నలటలి ఫడ ినలటిడిం  
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యభింశ్ిం  

a) సింద అింటే భఫడి యలువ నలభిగై లాథర భఫడి ఇఙేచ ఆలౄ . 

b) HLV లథరే ింతిం భానవ జీయణరనిై ఔ యఔఫ ైన ఆలౄ  లాథర ఆథరమిం సింనుథిింఙే సింద. ఆ యధింగ ఔ 
వకిౄ బయషతేౄ లల నిఔయింగ ఎింత సింనుథియౄ డని ఔ అించధర ఉింటలింథో , థరనిై ఫట ి  భానవ జీయత 
యలువని నిభే భిించడిం జయవఖ తేింథి.   

c) సభతేల ననాేమిం అింటే నిభే భిించఫడని నానేమిం. అథ ి వమసఽణో ఫలటల నలయఖదఽ. కనీ ింద  
కలభింణర అింతటల లయింగ ఉింటలింథి. 

d) ఆభిఔ యణ లల భిసఽెని తగాిించడరనిక ి అధననత అధేథి ఔ కీలకింశ్ఫ ైణే, యసౄ ితీఔయణ అధేథి భభో 
కీలకింశ్ిం. 

e) ఔ జీయత  నౄభా ిందింలల యౘనై అింశ్ిం జీయత  నౄభా  ఔఠినఫ ైన నిమభ నిఫింధనల (stringent 

regulation) కీ, కచిచతఫ ైన యయేక్షణ (strict supervision) కీ లలఫడి ఉనై అింశ్భనీ అయిం 
అవరతేింథ.ి 

 

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ఆలౄ   
2. భానవ  జీయత  యలువ  
3. సభతేల  ననాేమిం 

4. అధననత  
5. యసౄ ితీఔయణ  

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  I  

సభౄైన జయఫ    II. 

యయధ యకల ఆసఽౄ లనల ైనలటలి ఫడెలు నలటిడిం థరుభ ఆభిఔ యణ లల భిసఽెలు తగాిించడఫే యసౄ ితీఔయణ లక్షిం.   

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

ఈ కిరింథ ియట లల ఏథి జీయత  నౄభా  యనుయ అింశ్ిం కదఽ? 

I. ఆలౄ   
II. భిసఽె 

III. అధననణర లథరే ింతిం  
IV. భబతీ  

ాశ్ై 2  

HLV లథరే ింణరనిై యౄను ింథిించినథి ఎవయవ? 

I. డర. భాభిిన్స లుథర్ కిింగ్  

II. యయన్స ఫలట్   
III. ను ా . హఫ నర్  

IV. జఞభెి యో యస్క   

ాశ్ై 3  

ఈ కిరింద నేభపెనై ఏ నౄభా నుా నాలల ను దఽర అింశ్ిం ఔనీసింగ లాథర అసలు లాఔుిండర ఉింథ?ి  

I. కలావది నౄభా నులల 

II. ఎిండోఫ ింట్  నులల   
III. నతౄిం జీయత  నులల  
IV. భనీ ఫలక్ నులల  

ాశ్ై 4  
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ఈ కిరింథి యట లల థేనిై ఔ ఆలౄ గ భిఖణ ించలాభ ? 

I. కయవ 
II. భానవ  జీయతిం 

III. గయౌ 

IV. ఇలుా  

ాశ్ై 5  

ఈ కిరింథి యట లల ఏథి భిసఽెల కిరింద వభాీఔభిించఔడదఽ ? 

I. మ ఔౄవమసఽూలల భయణ ించడిం 

II. ఙరలా చినై వమసఽలల భయణ ించడిం   
III. ాఔితి  సహజింగ యతిలిం, జీయృిం కవడిం   
IV. యృైఔలింణో జీయించడిం 

ాశ్ై 6  

ఈ కిరింథి యట లల ఏ యవయణ సభౄనైథ?ి 

I. జీయత  నౄభా నులలలు నషిభియౘయ ింథరలు కగ యదరయణ నౄభా నులలలు  యౘనై ింథరలు   
II. జీయత  నౄభా నులలలు యౘనై ింథరలు కగ యదరయణ నౄభా నులలలు నషిభియౘయ ింథరలు 
III. యదరయణ నౄభా యషమింలల యక్షణ ఔయౌించఫడని భసిఽె సింగటన నియచతఫ నైథి  
IV. యదరయణ నౄభా యషమింలల భిసఽె సింగటన జభిగై అవకశ్ిం కలింణోనుటల నలయవఖ తేింథి  

ాశ్ై 7  

ఔ వకిౄకి అవసయఫ ైన నౄభాని నియృబించడింలల ఈ కిరింథి యట లల ఏ దేతి  సింాథరమఫదేఫ ైనథ?ి 

I. భానవ  ఆభిఔ యలువ  
II. లెైఫ్   ట ర్్  ాతి నుదన (Proposition) 
III. భానవ  జీయత  యలువ  
IV. పలయ జీయత  యలువ  

ాశ్ై 8  

మవుననుామింలల ఉనై వఔుౄ లఔు విదఽే ల ఔింట ేతఔుెవ జీయత  నౄభా ననాేమిం వసాలు ఙేమడరనిక ిఈ 
కిరింథి యట లల సభిగా  సభినుో బయ యవయణ ఏథ?ి  
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I. మవుననుామింలల ఉనై వఔుౄ లు ఙరలావయఔ ఆదరయడి ఉింటలయవ  
II. విదఽే లు ఎఔుెవ ననాేమిం ఙయాెౌించఖల లతి లల ఉింటలయవ   
III. భయణిం (మోభి యౌటీ) వమసఽక ిసింఫిందిించిన అింశ్ిం 

IV. భయణిం అనియయింగ వమసఽకి సింఫిందిించిన అింశ్ిం 

ాశ్ై 9  

ఈ కిరింథి యట లల ఏ ాయోజనిం నఖదఽ యలువ  నౄభా ింథరలఔు ఙెింథనిథి ? 

I. అతింత సఽయక్షితఫ నై నలటలి ఫడి  
II. ను దఽర ఔరభయక్షణ అలయటల ఙేసఽౄ ింథ ి 

III. అల  భఫడెలు  
IV. ఆథరమ  నఽై  లాపలలు  

ాశ్ై 10  

ఈ కిరింథి యట లల నఖదఽ యలువ  నౄభా ింథరలఔు ాయోజనఔయఫ ైనథథేి ? 

I. లాపలలు దాయోలోణ క్షీణ ాపలయనిక ి(corrode effect) ఖ భ ిఅవరణరబ.  
II. నదట  సింవతూభలలల తఔుెవ నిధఽలు 
III. తఔుెవ భఫడెలు 
IV. సఽయక్షితఫ నై  నలటలి ఫడి  

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

జీయత  నౄభా  యనుయింలల  ఆలౄ, భిసఽె, అధననణర లథరే ింతిం, జీయత  నౄభా ిందిం అింరలు.  

భబతీ జీయత  నౄభా  యనుయింలల అింశ్ిం కదఽ. 

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ను ా . హఫ నర్  భానవ  జీయత  యలువ  (HLV) అధే లథరే ింణరనిై 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, వభాీఔభిించడింగనీ ఔుదయదఽ.  

జయఫ  5  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ాఔితి  సహజింగ జీభృ వసక ిఙయేవకోవడిం ఔ ాకిరమ. భిసఽెలలకి భదఽ.  

జయఫ  6  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

జీయత  నౄభా నులలలు యౘనై ింథరలు, యదరయణ నౄభా నులలలు నషిభియౘయ  ింథరలు.  

జయఫ  7  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

భానవ  జీయత  యలువ అధే దేతి  ఔ వకిౄక ిఅవసయభబయ నౄభా ని లెకిెింఙే దేతి .  

జయఫ  8  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

భయణిం (మోభి యౌటీ) వమసఽకి సింఫిందిించిన అింశ్ిం, అిందఽవలా మ వఔులు అింత తుయగ భయణ ింఙ ే
అవకశ్ిం లాదఽ కఫట ి  యభిక ివిదఽే లణో నోు యౌలేౄ  తఔుెవ నానేమింలు ఉింటలబ.  

జయఫ  9  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

నఖదఽ యలువ  నౄభా ింథరలలల తఔుెవ భఫడ ిఔ నషిిం. 

జయఫ  10  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

 నఖదఽ యలువ  నౄభా ింథరలలల సఽయక్షితఫ ైన  నలటలి ఫడి ఔ లాబథరమఔఫ ైన అింశ్ిం. 

 



 

125 

 

 

 

అదరమిం 7 

ఆభిఔ ాణరయఔ 

 
అదరమిం భిచమిం 

జీయత  నౄభా ఆభిఔ బదాతని సభఔభైచ నుతా నోు ఱయోౄ ిందని ఖత అదరమాలలా  భనిం చభిచింఙరిం.  ాజలింణర 
భ కింగ బదాతని కోయవఔుింటలయవ. వయౄభానింలలనా, బయషతేౄ లలనా వఙచే యయధ అవసభయౌై తీయవచఔుధ ే
నినేతౄిం  తభ ఆథరమానీై, సిందయ్ై కైటలబించి నలటలి లని చాలే వఔుౄ లు భ కింగ ట ి ించఽఔుధే అింశ్ిం 
బదాత. కఫట ి  జీయత నౄభాని ―వకిౄఖత ఆభిఔ ాణరయఔ‖ అధే యసౄ ితఫ నై ధేథింలల అయిం 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 ఙమేడరనికై కయవచ నలడణరభ . ఔనీసిం 
ఇరడెైధర భనిం సింనుథిించిన డఫ ోని భన కోసిం ఎలా ఉయోగిించఽకోయలల చాథరె భా? ఈ లక్షానిై 
ఙేయవకోవడరనికి ఆభిఔ ాణరయఔ  ఔ గప యదరనిం.   ఇరడె భనిం కొనిైనియుచధరలనఽ భియౕయౌథరె ిం:  

నియుచనిం  

i. ఆభిఔ ాణరయఔ ఔభి జీయత లక్షాయౌై ఖ భిౄింఙే ఔ ాకిరమ. ఇలా ఖ భిౄించిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ 
భాభిచ, ఔ వకిౄ యొఔె ఆభిఔ సిందని ఆ లక్షాలు యదిించడరనికి సయౘమడేలా నియుళ ించఽకోయయౌ.    

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), బయషతేౄ  ఆభిఔ అవసభయౌై అించధర యేమడిం, ఆథరమానిై 
అింతట నీ సఔరభింగ నియుళ సాౄ , ఆ అవసభయౌై తీయవచకోవడిం జయవఖ తేింథి. 

iii. ఆభిఔ ాణరయఔ  ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ ఙేయవఔుధేలా, తన కోభిఔలనఽ యసౄయలుగ యౄను ింథిించఽఔుధేలా 
ఙేసఽౄ ింథి. 

iv. ఔ వకిౄ ాసఽౄ త అవసభలు ఎలా ఉధరైయో, బయషతేౄ లల ఎలాింట  అవసభలు ఉింటలమా, ఆ 
యషమాలనిైింట  నలైధర ఆభిఔ ాణరయఔ దిఱి  నలడెతేింథి. ఔ వకిౄ యొఔె భిసఽె ను ా లైల్, అలాగై  
ఆథరమిం, దిఱిలల ఉించఽఔుని ఔ యఔఫ ైన భోడ్స భాప్ యేమడరనికీ, ఈ బయషతేౄ  అవసభయౌై 
తీయవచఔుధేిందఽఔ ఉయోగిసఽౄ ింథి.  

జీయణరనిై తఔుెవ భానలఔ తి ౄడణిో అదఽౌతింగ తీభిచథదిఽె ఔుధే ఔరభింలల ఆభిఔ ాణరయఔ ఙరలా కీలఔఫ ైన 
నుతా నోు ఱసఽౄ ింథ.ి జఞఖరతౄగ ాణరయఔ యేసఽఔుింటే, అథి నైఔు నుాదరనతలు నిభే భిించఽకోవడరనిక,ీ అలాగై 
నిలఔడగ యయధ లక్షాయౌై యదిించడరనికీ ఉయోఖడెతేింథ.ి   
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చితాిం 1: లక్షాలలా  యకలు (Types of Goals)  

 

i. ఇయ సులకయౌఔ లక్షాలు :  LCD TV లలట్ కొనడిం లాథర ఔుటలింఫ సఫేతింగ టృర్ కి యృళా్డిం  

ii. అయ భధకయౌఔ లక్షాలు కవచఽచ : ఇలుా  కొనడిం  లాథర యథయేౕ మాతాకి యృళా్డిం  

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 సఽాలదే ధరటఔ యచబత యయౌమిం ఱేక్ లమర్ అధరైడె. నిజఫే.  భనిఱ 
రట ి ింథి నదలు చనినుో బయ భోజు వయఔ అతడె జీయతింలలని యయధ దశ్లలా  అధేఔ యకల నుతాలు నుో ఱింఙరయౌూ 
ఉింటలింథ ి– యథరభిగ, సింనుదనయవడిగ, పలఖయునేగ, తయాౌ తిండెా లుగ, అనిై యౌఔభల అింథిింఙరయౌూన 

యడిగ, నలాలు నలై చదఽవరలు, ఉథోగలఔు యృయానోు ణే యళా్ కోసిం థిఖ లు ఙెింథే యళ్ైా గ, దయ యయభణ 
సనైనునికి వసఽౄ నై కొథీె  ఖడఙి ేకలానిై యయధ పలయలణో తి లకిింఙయేడిగ...   

ఈ దశ్యౌై ఈ కిరింద  ఇచిచన భైకాచితాిం లల ఉదహభిింఙరయవ. 

చితాిం 2: ఆభిఔ జీయత చఔరిం  
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జీయత దశ్లు భభిమ  నుాభ కతలు   

a) యథరభేిగ (20 -25 వమసఽ వయఔు) : ఈ దశ్లల అతడె లాథర ఆఫ  జఞా ధరనీై, ధృైరణరయ్ై 
ఫ యవఖ యవచఔుింటృ ఉణరదఔ నుౌయవడిగ (productive citizen) యౄను ింథరయౌ.  భానవ యలువ 
నలించఽకోవడరనికి దిఱి  కైింథీాఔభిింఙరయౌ.  చదఽవర కోసిం నలటలి ఫడి నలటిడరనికి నిధఽలు అవసయిం. 
ఉథరహయణఔు, ఔ సఽాలదేఫ ైన ఫేధేజ్డ ఫ ింట్ సింసలల ఎింనృఎ (MBA)  ఙేమడరనికి ఙరలా 
ఎఔుెవ డఫ ో జుల యౄింలల కయవచ నలటిడరనికి లదేింగ ఉిండడిం  

b) సింనుదనయవడిగ (25 ఏళా్ తభుత): ఈ దశ్లల భనిఱ ఔ ఉథోఖిం యృతేకోెయయౌ. అతడె లాథర 
ఆఫ  తన అవసభలకి సభిడర చాసఽఔుింటృ, ఇింక అదనింగ నేగియౌనథరనిై అదనర 
య భ ్గ పలయింఙరయౌ. ఈ దశ్లల ఔుటలింఫ నిభ్ణరనికి సింఫిందిించిన ఫలధతలు వయౄ బ. అలాగై 
కొింత ను దఽర, నలటలి ఫడి వింట  అింరల యృైర ఔడర అతడె దిఱి  యభిించి, భఫో బయ భోజులలా  తన 
అవసభలనఽ తీయవచకోవడరనిక ి యలుగ ఆలౄ  అభయవచకోవడరనికి ామతి ైయౄ డె. ఉథరహయణఔు, 
ఔ ఫహుళ్జఞతి  సింసలల ఉథోఖిం ఙేసఽౄ నై మ వఔుడె ఔ ఖిహ యవణిం ను ింథి, తన డఫ ోని 
ఇింట  నైద నలటలి ఫడి నలటిడిం 

c) పలఖయునే (యయహిం ఙేసఽఔునై తభుత 28 - 30): ఈ దశ్లల మ వతీ మ వఔులు  నలయా 
ఙేసఽఔుింటలయవ. ఈ దశ్లల ఎవభికౄైధర ఆతి థిం ఇవువలలన సిందభౌలు వయౄ బ కఫట ి , 
ఔుటలింఫిం కోసిం ఇలుా  ఔటిడిం, ఈ సిందయౌింగ ఏయృధైర అరలు ఙేమాయౌూ వలేౄ  తీయవచకోవడిం, ఔ 
య ింత ఇలుా , యలెైణే ఒ కయవ, ఇింక యయధ యకల యనిభమ వసఽౄ వరలు (consumer durables), 
నలాల బయషతేౄ  కోసిం ఏథెైధర ాణరయఔ లదేిం ఙేమడిం నదలెైనయ.  

d) తయాౌదిండెా లుగ (28 నఽించి 35 వయఔు): ఈ వమసఽలల పలభబయౄలు ఔభో, ఇదెభో సింణరధరనిక ి
జన్నియౄ యవ. యయవ తభ సింణరధరనిై చాల ఎింణో ఖభిుయౄ యవ. అయ జీయతింలల ఙరలా యలక్షణఫ ైన 
సింవతూభలు; ఈ సభమింలల తయాౌదిండెా ల నుతాలల వఔుౄ లు తభ సింణరనిం ఆభోఖిం కోసిం, 
చదఽవరల కోసిం యళా్ని భించి సాెళా్లల ఙేయచడరనికి ఆభటడడిం నదలెైన ఫలధతలలా  
తలభ నఔలుగ ఉింటలయవ.  

e) సఔల యౌఔయ ాథరతగ (Provider) (35 ఏళా్ నఽించి 55 వయఔు): ఈ వమసఽలల నలాలు టీధజేి 
(కౌభాయ దశ్)లల ాయేయయౄ యవ. సింకిాషిఫ ైన ళెైసాెలు చదఽవరలు థరట  కలాజీలలా  ాయేయయౄ యవ. ధేట  
జీయతింలల ఎదఽయబయ సయళా్నఽ ఎదఽభోెవడరనికి, నలాలు యింకైతి ఔయిం (ట కిైఔల్)గనా, 
వితి ౄ యిం (ను ా లషనల్)గనా తగిన అయోత సింనుథిింఙరలింటే తయాౌదిండెా లు నలాల చదఽవరల నైద 
ఎింణో ఎఔుెవ డఫ ో కయవచ నలటలి యౌూ వయోౄ ింథి. ఉథరహయణకి, ఐథళాే్ నుటల యగై ఔ ఫ డిఔల్ కోయవూ 
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ఙెనించడరనికి యభీతింగ కయచవరతేింథి. పలయతీమ సింాథరమింలల ఙరలా భింథి ఆడనలాలు 
మవున నుామింలలకి భగధే తయాౌదిండెా లు యభికి యయయౘలు ఙేలేయౄ యవ. పలయతీమ ఔుటలింఫలలలా  
అలా యయయౘలు ఙేమడభధరై, యభ ి జీయణరలకి లయతుిం ఔయౌించడభధరై ఎింణో సింకిాషిఫ ైన 
యషమిం. నిజఞనికి ఈధరడె పలయతీమ ఔుటలింఫలలలా నలాల యయహిం, చదఽవర అధే అింరలు 
ను దఽర ఙేమడరనికి నటి నదట  నేాయణగ నిలుసఽౄ ధరైబ.    

f) ఫ ింఖడే సింయక్షఔునిగ (Empty Nester)  (55 ఏళా్ నఽించి 65 వయఔు): అసలు ఎింని  ధృసిర్ 
అధే దిం చాలేౄధే థరని అయిం భనఔు ఫో ధడెతేింథి. నలాలు ఎగిభినోు బన ఖూడె (ఇలుా )లా 
కాయగ ఉిండడభనైభాట. ఈ సభమింలల నలాలఔు నలయాళ్ైా  అబనోు ణరబ.  లాథర యళ్ైా  
ఉథోగల నినేతౄిం తయాౌదిండెా లనఽ వథియౌ యేభై ాథేరలఔు తయయౌ యృయానోు ణరయవ. థరథరర ఈ దశ్క ి
ఙేయవఔుధసేభికి, వకిౄ తన ఋణ ఫలధత  [ఖిహ యవణిం, ఇింక ఇతయ తనకా ఋణరలు] లు 
తీయవచఔుని, తన దయ యయభణ సభమానికి ఔ నిది ఔడఫ టలి కోయయౌ. ఈ దశ్లలధే విథరే ింలల 
వఙచే BP, భధఽఫేహిం వింట  డజీౄనభైట వ్ యధఽలు (degenerative ailments) భనిఱని 
చఽటలి భ ట ి , భనిఱ జీయణరనిై యవఖ్తలభమింగ ఙేయౄ బ. కఫట ి  ఆభిఔ యుతింతాూిం, ఆథరమ 
బదాత ఈ దశ్లల ఙరలా అవసయిం ఆభోఖ సింయక్షణ అరడె అతింత యలుయృైన అింశ్ింగ 
భాభినోు తేింథి.    

g) దయ యయభణ – సిందర కలిం (the twilight years) (60 ఏళా్ నఽించి ఆ తభుత) :  భనిఱ 
చఽయవఔుగ ని ఙేలే వమసఽ నఽించి భిట రై్ అబనుో ణరడె. అలాగై, ఇఔ ఇరడె జీయణరవసభలఔు 
సభిడర డఫ ో ఙలేన ను దఽర నఽింఙే ఎఔుెవగ తీసఽకోవడిం జయవఖ తేింథి. ఇఔెడ 
జీయణరవసభల నైథర, తన జీయత పలఖయునే నైథర దిఱి  కైింథీాఔభిించడిం జయవఖ తేింథి. ఈ దశ్లల 
ఆభోగనికి సింఫిందిించి సింకిాషిఫ ైన సభసలు, ఆథరమయఫ ైన అనియచతి , ింటభితనిం వింట  
సభసలు యృింటలడణరబ. ఈ దశ్లల జీయణరనిై ఉతౄమోతౄభింగ ఖడనులధే అనయవచికి ఎఔుెవ 
యలువనియౄ యవ.  ఇట థరక ఔలలు ఔనై యషమాల, ఇట వయఔ యదిించని 
యషమాల...అింటే భనసఽక ి ఫలగ ఇషిఫ నై ని ఙేమడిం గనీ, యయౘయ మాతా లాథర ఔ 
తీయమాతాఔు యృళా్డింగనీ ఙేయౄ యవ.  అసలు వమసఽ నైభై కొథీె  జీయణరనిై ఆనిందింగ ఖడెరణరభ, 
లాదింటే యఙరయింలల యృళా్థసీఽౄ ింటలభ అనైథి ఆ సింవతూభలలా  అవసభలకి తగిన యౌలబిం ఎింత 
ఫలగ సభఔయవచకోఖయౌగభధ ేఅింశ్ిం నైథే ఆదరయడి ఉింటలింథి.      
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భనిం నలైన చాలన యధింగ, ఈ ఆభిఔ జీయత చఔరిం భూడె దశ్లలా  నడెసఽౄ ింథ ి 

యథరభి దశ్ ఈ నదట  దశ్ ఉథో ఖిం భఔభ ిందఽ ఔ యలక్షణఫ ైన యథరభి దశ్.  ఔ 
ఉణరదఔత ధేభిచన ధరఖభిఔుడగి ఫలధతలు తీసఽఔుధేిందఽఔు సభామతౄభబయ 
దశ్ ఇథి. ఈ వమసఽలల అధేఔ యదరలెైన ధృైరణరయ్ై, భానవ నలటలి ఫడి యలువనీ 
నలింను ింథిించఽకోయయౌ.   

ఉథోఖ దశ్ 18 నఽించి 25 ఏళా్ వయఔు ఉిండే ఈ దశ్లల, లాఔ అింతఔు భ ింథే ఎఔెడో  ఔ ఙోట 
ఉథోఖిం నదలవరతేింథి. ఈ జీయతిం 35 నఽించి 40 ఏళా్ వయఔ కొనయఖ తేింథ.ి 

ఈ సభమింలల, వకిౄ ణరనఽ యనిభమిం ఙేసఽఔుధథేరని ఔధరై ఎఔుెవ 
సింనుథియౄ డె. ఆ యధింగ ను దఽర ఙేమడిం, నిధఽలనఽ నలటలి ఫడెలుగ నలటిడిం 
జయవఖ తేింథి.   

దయ యయభణ దశ్ ఈ ాకిరమలల భనిఱ తన పలయ జీయతింలల దయ యయభణ అబ, ఉథో ఖిం 
భానియలేన తభుత, కొనిై అవసభలు తీయవచకోవడిం కోసిం, తభుతి  కలింలల ఔ 
ఆథరమింగ ఉిండడిం కోసిం కొింత సిందనీ, ఆసఽౄ లనఽ ఔడఫ డణరడె.     

3. ఔ వకిౄ  యయధ ఆభిఔ సింసల ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙలే ను దఽర ఙేమాయౌూన అవసయిం ఏనేట ?  

ను దఽర ఙేల ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమాయౌూన కయణఫేనేటింటే, ఔ వకిౄ జీయతింలలని ాతి  దశ్లలనా, 

(అతనఽ లాథర ఆఫ ) ఔ నిభెిషిఫ ైన నుతా నియుళ ింఙరయౌూ వసఽౄ ింథి. అరడె తలెణేౄ  యయధ యకల అవసభల 
కోసిం నిధఽలనఽ సభఔయవచకోయయౌ. 

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄకి యయహఫ ైింథి. తనింతట ణరనఽగ నిలఫడరలింటే, అతడికి ఔ ఇలుా  కయయౌ. నలాలు 
నలయవఖ తేనైకొథీె  యళా్ ఉనైత యద కోసిం ఙరలా డఫ ో కయయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై ఆ వకిౄ నడవిమసఽ 
థరటలడింటే, అతడకిి ఆభోఖ సింఫింధఫ నై వమిం కోసిం తగినింత యౌలబిం ఉిండేటలి  చాసఽకోయయౌ.    అలాగై, 
దయ యయభణ జభిగిన తభుత జీయతిం ఖడడరనికి తగినింత ను దఽర  నతౄిం ఉింటే, ఆభికవసభల కోసిం 
నలాల నైద ఆదరయడనవసయింగనీ, యభికొఔ అదనర పలయింగ భాభయౌూన అవసయిం లాదఽ. లేుఙరి 
సుతింణరా లణో, హుింథరగ జీయించడిం ఙరలా భ కిం. 

 

 



 

131 

 

 

ను దఽరలల భౄిండె యకల నియృమాలు సనే్యతఫ ై ఉింటలబ.  

i. యనిభమానిై యబథర యమేడిం (Postponement of consumption): వయౄభాన, బయషత్ 
యనిభమాల భధ వనయవయౌై కైటలబించఽకోయయౌ.    

ii. దావయౄిం నఽిండి దాయింగ ఉిండడిం (Parting with liquidity(లాథర యృింటధే కొనఽగోలు ఙేలే శ్కిౄ) 
ఎఔుెవ దావయౄ ఆసఽౄ ల (liquid assets)కి ఫదఽలుగ తఔుెవ దావయౄ ఆసఽౄ యౌై కొనఽగోలు ఙేమడిం. 
ఉథరహయణకి, ఔ జీయత నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడభింటే, తఔుెవ యౌకిుడిటీ ఉనైఆలౄ  ిందిం 
కోసిం డఫ ోని భాయచడిం (exchanging money).  

ఆభిఔ ాణరయఔలల భౄిండె యకల నియృమాలు ఔయౌల ఉింటలబ.  ఎవభౄైధర తభ బయషతేౄ  బదాింగ ఉిండడిం కోసిం  
ాణరయఔ ఙసేఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి. అలాగై, బయషతేౄ లల తలెణేౄ   యయధ అవసభలనఽ తీయచడిం కోసిం తగిన 
ఆసఽౄ యౌై ణెయౌయగ ఎింనఔ ఙేసఽఔుని, యట లల నలటలి ఫడి ఉిండరయౌ.  

అవసభలు, యట ని తీయవచకోవడరనికి తగిన ఆసఽౄ ల ఖ భిించి భభిింత నియతింగ అయిం ఙసేఽకోవడరనికి ఔ వకిౄ 
జీయతింలలని దశ్లనఽ ఈ కిరింథి యధింగ ఉదహభిించడిం జభిగిింథి. 

కీలకింశ్ిం 

జీయత దశ్లు   

ఫలల దశ్ ఇథి యథరభిగ, అపలసఔుడిగ ఉింటృ యషమ జఞా నిం నలించఽఔుధే దశ్  
మవునిం, యయహిం కని 
దశ్ 

జీవధననుది సింనుథిించఽఔుింటలడె కనీ, ఇింక ింటభిగధే జీయతిం 
ఖడెరతేింటలయవ  

మవునిం, యయహఫ నై 
తభుత దశ్ 

జీయత పలఖయునే వయౄ యవ 

యయహఫ ై, చినై నలాలునై 
దశ్   

తయాౌదిండెా లవరణరయవ  

యయహఫ ై, నలదె నలాలునై 
దశ్   

ఔుటలింఫలనిై నుో ఱింఙరయౌ. నలాల యథరఫ దఽే యౌై ఖ భిించి ాణేఔింగ 
ట ి ించఽకోయయౌ. నలాలు నలయవఖ తేనై కొథీె  యళా్ అవసభయౌై ఖభనిించి 
తీయవసాౄ  ఉిండరయౌ.   

ఔుటలింఫిం తభుతి /దయ  
యయభణ భ ిందఽ దశ్ 

నలాలు సుతింతేా లెైనరడె, చదఽవరలు, ఉథో గల కోసిం ఔుటలింఫలనిై వథయిౌ 
దాయింగ యృయానరడె, నలా క్షులు ఖూడె వథియౌ యృమలౄ  నలదె క్షులు డే ఫ ింఖ 
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వింట  అనఽబూతి  ఈ దశ్లల ఔలుఖ తేింథి. 
దయ  యయభణ దశ్ జీయతింలల సిందర సభమిం ఖడెరత ఉిండడిం. ణరభ  ఙసేఽఔునై ను దఽర 

నణరౄ లణో, ఈ దశ్లల తలెణేౄ  అవకశ్ిం ఉనై అవసభలు తీయవచఔుని, 
హుింథరగ తలెతేౄ ఔుని జీయించవచఽచ లాథర అలాింట  అవకశ్ిం లాఔనోు ణ ే
భభపఔభినల ైథరనధభ్లనల ైఆదరయడ,ి కలిం యృళా్థీమాయౌూ ఉింటలింథి.  

 

4. వకిౄఖత అవసభలు 

భనిం నల ైజీయత చకర నిై చాలేౄ , భనిఱక ిభూడె యకల అవసభలు తలెతేౄ ణరమని భనక ిఅయభవరతేింథ.ి 
ఇయ ేభూడె యకల ఆభిఔ ఉతతేౄ లఔు ఊతనేయౄ బ.   

a) పలయ లాయథయేలు నుాయింనించడిం (Enabling future transactions) 

జీయత చఔరింలలని యయధ దశ్లలా  వయౄ మని ఊళ ించఖయౌగై కయవచల రలరణ  (భైింజ్డ)నఽ తటలి కోవడరనిక ి
అవసయభబయ నిధఽల నఽించి నదట  యఔిం అవసభలు తలెతేౄ ణరబ. ఈ అవసభలు భౄిండె 
యకలుగ ఉింటలబ: 

i. నిభెిషి లాయథయే అవసభలు (Specific transaction needs): తనిసభిగ వనయవలు 
అవసయభబయ కొనిై నిభెిషి జీయత సింగటనలఔు అనఽసిందరనిించడఫడ ి ఉింటలబ. 
ఉథరహయణక,ి ఉనైత యదఔు డఫ ో థరచడిం / ఆదరయడ ి ఉనైయభ ి నలయాళ్ైా  ఙేమడిం; లాథర 
ఔ ఇలుా గనీ లాథర ఖిహద ఔయణరలు (consumer durables) ఏయృైధర కొనడిం 

ii. యదరయణ లాయథయే అవసభలు: ఏ నిభెిషి ాయోజధరల కోసభూ కఔుిండర, ాసఽౄ తిం నలటివలలన 
కయవచలల నఽించి కొింత నణరౄ నిై ఔెక ి నలట ి  ఉింఙరయౌ – ఇలాింట  నిధఽలక ి ాజఞదయణ ను ింథిన 
నేయవ ‗పలయ కలానికి ఙెింథని కైటలబింరలు.‘ 

b) అనఽకోని కయవచలు తటలి కోవడిం (Meeting contingencies) 

ఊళ ించలాని (Contingencies) జీయత సింగటనలు ాసఽౄ త ఆథరమింలల పలఖిం కనియ, తథరుభ  నలదె 
ఎతేౄ న నిధఽలు నిఫదేింగ కయవచ నలటలి యౌూ భవచఽచ. అిందఽక ైభ ిందఽగ నిధఽలు అవసయభబయ భిలతి క ి
థరభి తీమవచఽచ. భయణిం,  అశ్ఔౄత లాథర నియవథోఖిం వింట య ఈ కోవఔు ఙెిందఽణరబ. ఇలాింట  
సింగటనల వలాా  ఆథరమ నషిిం వసఽౄ ింథ.ి అగిై ాభాదిం వింట  ఇతయ యకలక ిఙెింథని నయౖి లు, సింద 
నయౖి నిక ిథరభి తీయౄ బ. అలాింట  సిందభౌలు జభిగై అవకరలు తఔుెవగ ఉనైరడా, కనీ అథి జభిగిణ ే
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వఙచే నషి ాపలవిం అతింత తీవాఫ నైథిగ ఉనైరడా ఆ అవసభయౌై నౄభా థరుభ తీయవచకోయయౌ. 
ాణరభాైమింగ అలాింట  ఊళ ించలాని సిందభౌలక ినిక ివఙచేిందఽఔు నలదె నతౄింలల చభసఽౄ  (యౌకిుడ్స 
ఎలలూట్ూ)ల నిదనిి ాఔెన నలటలి యౌూన అవసయిం ఉింథ.ి 

c) సిందలు ఔడఫ టిడిం (Wealth accumulation) 

అనిై యకల ను దఽర నణరౄ ల, నలటలి ఫడెల నిజఞనిక ి కొింత సిందని సిఱిించడరనిక ి థరభితీయౄ బ. 
ఫేిం ఔడఫ టిడిం ఖ భిించి భాటలా డిన ాతి యభీ థరని ఉథేెశ్ిం, ాదరనింగ ఔ ాయోజధరనిై తీసఽఔుధ ే
ఉథేెశ్ింణో నలట ిన నలటలి ఫడ ి అనీ, అలాగై అనఽఔలఫ ైన భాభౄెట్ అవకరల పయౌతింగ ాయోజనిం 
ను ిందడభధ ే వకిౄ కోభిఔనీ సాచిసఽౄ ింథ.ి భభోలా ఙెనులింటే, ాదరనింగ సిందని ఔడఫ టిే కోభిఔ 
ఉిండఫటిే ను దఽర భభిమ  నలటలి ఫడెల యృైర భనిఱ దిఱి యభియౄ డె. 

ఈ కోభిఔనఽ ఊయౘజనిత నేాయణగ నలుసఽౄ ధరైయవ, ఎిందఽఔింట ే ఎఔుెవ భఫడ ి సింనుథిించడరనిక ి ఔ వకిౄ 
నలటలి ఫడ ినలటిే భ ిందఽ కొనిై యకల భిసఽెలు తీసఽకోవడరనిక ిఇషిడణరడె. అదిఔ భఫడ ిసింనుథిింఙరలని 
ఎిందఽఔు కోయవఔుింటలయింట,ే అథ ి ఔ ఔ వకిౄ సిందనీ లాథర నిఔయ యలువనీ భభిింత యేఖింగ విథిే  
ఙేసఽౄ ింథ.ి లేుఙరి యుతింణరా ూల,  సయళ్ైా  ఎదఽభపెధ ే యహసిం, శ్కిౄ, ాపలవిం వింట  గప లక్షణరలనీై 
భ డిడ ిఉింటలబ కఫటిే, అిందయౄ సిందని కోయవఔుింటలయవ.  

5. ఆభిఔ ఉతతేౄ లు 

నలైన భనిం అనఽఔునై అవసభలఔు అనఽఖ ణింగ ఆభిఔ యణ లల భూడె యకల ఉతతేౄ లు ఉధరైబ:  

లాయథయేల  ఉతతేౄ లు సభౄైన సభమింలల భభిమ  భిభాణింలల తగిన కొనఽగోలు శ్కిౄ (డఫ ో, 
యౌకిుడిట)ీని ఔలుఖజలై ేఫలింక్ డినుజిటలా  భభిమ  ఇతయ ను దఽర యధనలు. 

నౄభా వింట  ఔింట జౄనీూ  
ఉతతేౄ లు   

ఈ ఉతతేౄ లు భ ిందఽగ ఊళ ించలాని ఆఔల్ఔ సింగటనలు జభిగినరడె 
సింబయింఙ ేపలభ ీనయౖి ల నఽిండ ిభనఔు యక్షణనఽ అింథియౄ బ.   

సిందలు ఔడఫ టిే 
ఉతతేౄ లు   

ఱేయవా , ఇింక అదిఔ భఫడనిిఙచే ఫలిండెా  లాథర భిమల్ ఎలేిట్ వింట య ఇలాింట  
ఉతతేౄ లఔు ఉథరహయణలు. ఇఔెడ నలటలి ఫడ ి నలటిడభింటే, అథ ి భభిింత 
డఫ ో  సింనుథిించడిం కోసఫే.   

ఔ వకిౄ యదరయణింగ నలనై అనిై అవసభలనా నేశ్రభింగ ఔయౌగి ఉింటలడె. అిందఽవలా అతడె భూడె యకల  
ఉతతేౄ ల అవసయిం ఔయౌగి ఉింటలడె. థీనిై ఖ భిించి  ఔుా ౄ ింగ ఙెనులింటే, ఇలా ఙెవచఽచ: 

i. ను దఽర అవసయిం – నఖదఽ అవసభలు కోసిం  
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ii. నౄభా అవసయిం   – అనియచత భిలతేలనఽ తటలి కోవడరనిక ి  

iii. నలటలి ఫడ ిఅవసయిం   – సింద సిఱిక ి

6. భిసఽె ను ా లైల్ - నలటలి ఫడెలు 

ఔ వకిౄగ జీయత చఔరింలల నదట మ ఔౄవమసఽూలల,  సింనుదనయవడిగ భాభ,ి నడవిమసఽక ిఙేయవఔుని, ఆ 
తభుత ఉథోఖింలలని చివభ ిసింవతూభల వయఔు ఎలా యయధ దశ్ల ఖ ిండర ామాణ యౄ డో  అలా , భిసఽె ను ా లైల్, 
లాథర భిసఽెలు తీసఽఔుధ ేయృైకభ ిఔడర భాయవక ిలలనవరతేింథ.ి 

ఇింక ఎింణో జీయతిం భ ిందఽనై మ వఔులు, కొింఙెిం దాఔుడె సుపలవింణో ఉింటృ, యలెైనింత సిందలు 
ఔడఫ టిేిందఽఔు ామతైిం ఙేమడరనిక ి యహలయౄ యవ. కలిం ఖడఙి ే కొథీె  వకిౄ నలటిే నలటలి ఫడ ి సఽయక్షితింగ 
ఉిండరలనీ, యటనిైింట నీ ఫలలనేతిం ఙేమాలధ ే ఉథేెశ్ింణో నలటలి ఫడెలు నలటిడింలల భభిింత శ్రదే, ణెయౌయ, 
అాభతౄత ాదభిశయౄ డె. 

చివయగ, దయ యయభణ కలిం సనైనసఽౄ ింటే, వకిౄ ఙరలా సింాథరమఫదేింగ ఉిండడిం నదలునలడణరడె. 
దయ యయభణ జభిగిన తభుత ఖడఙి ేసింవతూభలలా  కయవచ నలటలి కోవడరనిక ిఔ నిద(ిభూలనిద)ి ఉిండరయౌ.  ఈ 
సభమింలల నలాల కోసిం ఆసఽౄ లు సింనుథిించడిం లాథర థరధరల యౄింలల ఫహుభతి  ఇవుడిం ఖ భిించి 
ఆలలచిించవచఽచ. 

ఔ వకిౄ నలటలి ఫడ ిర ైయౌ ఔడర భిసఽె ను ా లైల్ణో ఔయౌల జతగ అడెగైమడరనిక ితగిన యవకశ్ిం లనసఽౄ ింథ.ి అథ ి
ఈ కిరింద యవభిించఫడిింథ.ి 

చితాిం 3:  భిసఽె ను ా లైల్ - నలటలి ఫడి ర ైయౌ  

      భిసఽె ను ా లైల్        నలటలి ఫడి  ర ైయౌ 
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నైఔు నైభ ైభకీ్షిించఽకోిండ ి1  

భ ిందఽగ ఊళ ించని సింగటనలక ి బదాత కయలింట,ే నైయవ ఈ కిరింథి యట లల ఏిం తీసఽకోభని లనూయసఽ 
ఙేయౄ యవ? 

I. నౄభా 
II. ఫలింఔు ఎఫ్డ ీ(FD)ల వింట  లాయథేయల (Transactional) ఉతతేౄ లు 
III. ఱేయవా   
IV. డిఫ ించయవా   

 

B. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా 

1. ఆభిఔ ాణరయఔ 

ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథ ి కౄాబమ్ ట్కి ాసఽౄ తింలలనా, పలయ కలింలలనా తలెణేౄ  అవసభయౌై ఖ భిించి జఞఖరతౄగ 
భిఖణ ించఫడ,ి థరని ధరణతనీ, యలువనీ భూలాింఔనిం ఙేల ే ఔ ాకిరమ. అలాగై కోయభి అనఽఔునై 
భభోయభి ఊహక ి అిందని యధింగ ఎదఽయబయ యయధ యకల అవసభయౌై ఖ భిించి భ ింథ ే ఔ అించధరక ి
భవడరనిక ి  వకిౄ తీసఽకోఖయౌగై భిసఽె ను ా లైల్, భభిమ  ఆథరమానిై అించధర యలే, యయధ యకల ఆభిఔ 
ఉతతేౄ యౌై లనూయవూ ఙేమడిం జయవఖ తేింథ.ి   

ఈ కిరింథ ియట ణో సయౘ యయధ ఆభిఔ ాణరయఔ అింరలు: 

 నలటలి ఫడెలు నలటిడిం – ఆసఽౄ ల కైటలబింరలు యహలించఖయౌగిన భిసఽెని ఫట ి,  
 భిసఽె నియుహణ ,  
 దయ యయభణ  ాణరయఔ,  
 నఽై, అలాగై ఎలేిట్ ాణరయఔ, 

 యయధ అవసభలక ికవలలన డఫ ో సభఔయవచకోవడిం 

ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిించి ఔె భ ఔెలల ఙెనులింటే, అథి 360 డిగీరల ాణరయఔ (ాణరయఔ). 
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చితాిం 4: ఆభిఔ ాణరయఔ అింరలు  

 

2. ఆభిఔ ాణరయఔ నుతా 

ఆభిఔ ాణరయఔ అధేథ ిఔ కొతౄ  దేణేనై (డలినేా న్స) కదఽ. ఇథ ిభన ూభీుఔుల దఖాయ నఽించీ వసఽౄ నై దేణ.ే 
థీనిై యయవ ఙరలా సయళ్ఫ ైన యౄింలల అనఽసభిింఙరయవ. యభిక ి ఙరలా భనిేతఫ ైన నలటలి ఫడ ి

ఎింనఔలు(options) ఉిండయే ఆభోజులలా . కొనిై దరఫలె ల కిరతిం ఈకిుటీ నలటలి ఫడ ిఅింటే, అతదిఔ రతిం ాజలు 
ఔ జూదింణో సభానింగ పలయింఙేయయవ. లేయింగ్ూ ని ఎఔుెవగ ఫలింఔు డినుజిటలా , నోు సిల్ ను దఽర థకలు, 
ఇింక ఇతయ నిఔభథరమ భాభా లలా కి భయాింఙరయవ. కనీ ఈధరట  భన సభాజిం భభిమ  యనియోఖథరయవలు 
(ఔషిభయవా ) ఎదఽభపెింటలనై సయళ్ైా  యేయవ తయయౘలల ఉధరైబ. యట లల కొనిైింట  ఖ భిించి చాథరె ిం.: 

i. ఉభ్డ ిఔుటలింఫలల యచిినైత (Disintegration of the joint family) 

ఉభ్డ ి ఔుటలింఫిం నఽిండి తయాౌదిండెా లు, యభ ి నలాలు భాతాఫే ఉిండ ే చినై ఔుటలింఫలని (nuclear 

family) కి థరభి తీలింథ.ి ఈ యలక్షణఫ ైన ఔుటలింఫ నలదె, సింనుదనయవడెనై ఔుటలింఫ సబ డె, తన 
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కోసిం, తన ఔుటలింఫ సింక్షభైిం కోసిం ఫయవవర ఫలధతలనీై వళ ింఙరయౌ. ఈ కయణిం వలా వకిౄ ఎధనై 
యకలుగ ఆలలచిించి సభౄనై ాణరయఔ యేసఽకోవలల వసఽౄ ింథ.ి అలాగై, ఈ యషమింలల ను ా లషనల్ లైధరనిిమల్ 
నుా నర్నఽించి కొింతవయఔు సలయౘలు తీసఽకోవచఽచ ఔడర.   

ii. ఫహుళ్ (Multiple) నలటలి ఫడ ిఅవకరలు(choices) 

సిందని సిఱిించడరనిక ి ఈభోజు భన దఖాయ ఙరలా యకలెైన నలటలి ఫడి యధధరలుధరైబ. కఔనుో ణ ే
యటనిైింట లలనా తటలి కోవలలన  భిసఽె య బలలనా, లాపలలలలనా ణడేరలుింటలబ. ఔ వకిౄ తన 
ఆభిఔ లక్షాయౌై యదిించడరనిక,ి యట క ిఙేమాయౌూ ఉనై భిసఽె ఆదరయింగ, ణెయౌయగ ఆలలచిించి, సభౄనై ఙోట 

నలటలి ఫడి నలటిేిందఽఔు నియృమాలు తీసఽకోయయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔ ఆలౄ  కైటలబింరలక ిసయౘమడెతేింథ.ి  

iii. భాభినోు తేనై జీయత ర ైలులు (styles) 

తక్షణ సింతినేౄ  (Instant gratification) ఈధరట  జీవన భీతి గ ఔనఫడెణోింథ.ి భానవరలు ఆధఽనిఔ 
నఫ ైల్ నోూ నఽా , కయవా , యరలఫ ైన బవింతేలు, సఽాలదేఫ ైన ఔాఫ ోలలా  సబణరులు నదలెైనయ 
కోయవఔుింటలధరైయవ. ఈ కోభిఔలు తీయవచకోవడరనిక ి యయవ తనిసభిగ పలభ ీ నణరౄ లలా  అయవవరలు 
ణెచఽచకోయయౌూ ఉింటలింథ.ి చివభికి ఖడిింఙ ేఆథరమింలల అతదిఔ పలఖిం ఋణరలు తీయచడరనికి సభినోు తేింథ,ి 
పయౌతింగ ను దఽర ఙేమడరనిక ిఖల అవకరలు ఫలగ తగాినోు ణరబ. ఆభిఔ ాణరయఔ అింటే అయిం ఔ వకిౄ 
తనఽ ఙేల ే కయవచలల అనవసయఫ ైనయట ని తగాిించఽఔుని ాసఽౄ త జీవన ాభాణరయౌై నియుళ ించఽకోవడిం, 
థరనిణో ఫలటల భఫో బయ భోజులలా  భభిింత ఫ యవగౄైన జీయతిం ఖడడరనిక ిరధరదఽలు యేసఽకోవడభధ ేభౄిండె 
లక్షాయ్ై ాణరయకఫదేింగ యౄను ింథిించఽకోవడరనికిగనఽ తగిన అవగహన, లుమ ఔరభయక్షణణో 
ఫ లఖడఫ.ే  

iv. దాయోలోణిం 

కొింత కలావదిలల ఆభిఔ (ఎకననై) యింగ వసఽౄ వరలు, లేవల ధయలు యదరయణ య బ నఽించి నలయఖడఫే 
దాయోలోణిం. ఇథి డఫ ో యలువని తనిం ఙేసఽౄ ింథి. పయౌతింగ భనిఱ ఔషిడి సింనుథిించిన య భ ్ 
వసఽౄ వరల కొనఽగోళా్ఔు సభినోు ని భిలతి  వసఽౄ ింథి. వకిౄ కొనఽగోలు శ్కిౄ క్షీణ సఽౄ ింథ.ి దయ యయభణ కలింలల 
వకిౄకి ఔరభింగ వఙేచ ఆథరమిం తగాి నోు బనరడె భభిింత బమింఔయఫ ైన నయఔిం చానసఽౄ ింథి. అరడె 
యభికి ఉిండే ఆథరమభలాా  ఖతింలల ఙేలన కొథిెనుట  ను దఽర భాతాఫే. అిందఽకై తభుతి  సింవతూభలలా  
దాయోలోణ భిలతేయౌై తటలి కోయలింటే, వకిౄకి ఆభిఔ ాణరయఔ యమడెతేింథి.   

v. భ ిందఽగ ఊళ ించలాని సిందభౌలు,  అవసభలు (Other contingencies and needs) 
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ఆభిఔ ాణరయఔ అింటే, వఔుౄ లు అధేఔ యకలెైన అవసభలు, సయళ్ైా  ఎదఽభపెధేలా సయౘమిం ఙేలే గప 
యదరనిం.  ఉథరహయణకి, యృైద చికితూ జభిగై సభమింలల తలెణేౄ  ఎధనై యకల అతవసయ కయవచలు,     లాథర 
భ ిందఽగ భనిఱ ఊళ ించని కొనిై భిలతేలు అతడికి ఎదఽయవరణరబ. అలాగై, వఔుౄ లు  తభ నఽై 
ఫలధతయౌై ణెయౌయగ నియుళ ించఽకోయలని ఔడర పలయయౄ యవ.  

 

తభ ఎలేిట్ కి సిందలు, ఆసఽౄ లు ఉిండేలా నిభే భిించఽకోయలనీ, తభ భయణరనింతయిం తభ నామఫ ైన, 
సనిైళ తఫ ైన వఔుౄ లఔు అయ ఙెింథరలనీ ఔడర వఔుౄ లు కోయవఔుింటలయవ. అలాగై భనిఱ జీయించిధర, 
భయణ ించిధర తనిసభగి నుట ింఙరయౌూన కొనిై యకల నిభెిషి యభాజిఔ, భతయఫ నై ఔటలి ఫలటలా , ధభ్ల 
వింట  ాణేకవసభలు ఉింటలబ.  యటనిైింట నీ యదిించడఫే ఆభిఔ ాణరయఔ యదరనిం.  

3. ఆభిఔ ాణరయఔ నుాయింనింఙ ేసభౄైన సభమఫేథ?ి  

ఇథ ి కైవలిం ఐశ్ుయవింతేలక ి భాతాఫేధర? నిజఞనిక,ి నదట  జీతిం అిందఽఔునైట  నఽింఙ ే ఆభిఔ ాణరయఔ 
నుాయింనించడరనిక ిఉతౄభ సభమిం.  భాభూలుగ అబణ,ే ఔ వకిౄ ఇలా తనిసభిగ ాణరయఔ  ఎరడె 
నదలునలటలి యౌ అధే థరనికి నిఫింధన ఏథీ లాదఽ.  

అబణ ేఇఔెడో  కీలఔఫ ైన లథరే ింణరనిై భనిం అనఽసభిింఙరయౌ  –  భన నలటలి ఫడెలు ఎింత ఎఔుెవ కలావదిలల 
ఉింటలయో, అయ అింతగ నలయవఖ ణరబ. 

కఫట ి , భనిం ఎింత భ ిందఽగ ను దఽర నుాయింనించిధర తర లాదఽ.  అరడె భన నలటలి ఫడెలఔు ఖభిషీ 
సభమింలల వఙేచ ాయోజనిం లనసఽౄ ింథి. అలాగై, ాణరయఔ అధేథి ఫలగ సింనైయవలఔు భాతాఫే కదఽ. 
ాణరయఔ అిందభికీ అవసయఫే. ఎవభ ి భిసఽె సహన యభభ ూనికి అనఽఖ ణింగ యయవ ఆభిఔ లక్షాయౌై 
నలటలి ఔుింటృ, నలటలి ఫడ ియహకలలా  అింకితపలవింణో ను దఽర  ఙేసాౄ , యట ని యదిించడరనికి ాతి  ఔెయౄ ఔ 
ఔరభయక్షణరమ తఫ నై యదరనిం అవలింనృింఙరయౌ. ఆభిఔ ాణరయఔని భ ిందఽగ ఊళ ించఔుిండర, ఎట  
అవసభలనఽ అరడే ఆఔల్ఔింగ ఎదఽభపెింటృ ఉిండడిం వఔుౄ యౌై ఆభిఔింగ తన థిశ్లలక ినడనిింఙే ాదరన 
కయణభవరతేింథి.  

నైభై భీక్షిించఽకోిండి  2 

 ఆభిఔ ాణరయఔ నదలు నలటిడరనిక ిసభౄనై సభమిం? 

I. దయ యయభణ తభుత 

II. నదట  జీతిం అిందఽఔునైట  నఽింఙ ే
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III. యయహఫ నై తభుత 

IV. ఫలగ డఫ ో సింనుథిించిన తభుత 

 

C. ఆభిఔ ాణరయఔ - యకలు 

ఇరడె భనిం ఆభిఔ ాణరయఔ యేమడరనిక ి సింఫిందిించి ఔ వకిౄ ఙేమవలలన యయధ యకల నఽలానేట  
చాథరె ిం. 

చితాిం 5: ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లేవలు (Advisory Services) 

 

యౌలబిం ఔయౌగిన యయధ యకల సలయౘ లవేలానేట  ఔయభి చాథరె ిం. అలాింట  యింగలనఽ భనిం తీసఽకోవచఽచ.  

 నఖదఽ ాణరయఔ 

 నలటలి ఫడ ి ాణరయఔ 

 నౄభా ాణరయఔ 

 దయ యయభణ  ాణరయఔ 

 ఆలౄ  ాణరయఔ  

 నఽై  ాణరయఔ  

1. నఖదఽ ాణరయఔ 

నఖదఽ ాయయౘనిై నియుళ ించడింలల భౄిండె ాయోజధరలు ఉధరైబ.  

i. నదట థ,ి అనఽకోని లాథర అతవసయ భిలతి లల వచిచ డ ే అవసభల కోసిం, చయ (యౌకిుడ్స) ఆలౄ  
నిలులనఽ ధృలకొలుకోవడిం, నియుళ ించడింణో సయౘ, ఔ వకిౄ తనఽ ఙేల ేఆథరమ వమాయౌై నతౄిం 
వవయౘభయౌై నియుళ ించఽకోయలనఽకోవడిం. 
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ii. భౄిండవథ,ి ఔ వకిౄ ఔ ఔరభానఽయయింగ (systematically) నఖదఽని సిఱిించి, నలటలి ఫడకి ి
అవసయఫ నై అదనర (surplus) నఖదఽని కొనయగిించఽకోవడిం. 

ఇఔెడ నటినదట ఙేమాయౌూన ధేనేటింట,ే ఔ ఫడెెట్ తమాయవ ఙేసఽకోవడిం.  అరడె ాసఽౄ త ఆథరమ, 

వమాల ఆదరయింగ థరనిై యరలాఱించఽకోయయౌ. ఇిందఽఔుగనఽ వఔుౄ లు బయషతేౄ లల ఙేమాయౌూన కొనిై 
అయవింతఫ ైన లక్షాయౌై భ ిందఽగ నిభే భిించఽకోయయౌ. అలా ఙేలేౄ , యయవ ాసఽౄ తిం కయవచ ఙసేఽౄ నై యదరధరలనఽ 
కొనయగిలేౄ , ఆ లక్షాలఔు ఙేయవవవరణరభ లాథర అధే యషమిం ఖభనిించఽకోవడరనిక ియలవరతేింథ.ి   

భౄిండవ ని, ఖత ఆయవ ధృలలుగ తభక ి వసఽౄ నై ఆథరమిం, నలడెతేనై కయవచలు చాసఽకోవడిం. ఇలా 
చాసఽఔుింటే, ఔరభిం తఔుిండర (regular) ఙేమాయౌూ వసఽౄ నై కయవచలాయ, ఏఔనతౄింగ నలడెతేనై 
కయవచలాయ అయిం ఙేసఽకోవచఽచ. కయవచయౌై యయధ యకలుగ వభాీఔభిించవచఽచ. అలాగై యట ని లయ (క్ూ డ్స) 
వమింగనా, ఎట ఔరడె భాయవతేనై కయవచలుగనా ఔడర వభాీఔభిించవచఽచ. ఔ వకిౄకి లయ వమిం 
అింటే నిఔయింగ నలటలి యౌూన కయవచల నైద నిమింతాణ ఉిండఔనోు వచఽచ. కనీ అలయ (variable) వమింనల ై
యచక్షణరదకియిం ఉయోగిించడిం థరుభ థరనిై తయచా తగాిించఽకోవచఽచ లాథర యబథర యమేవచఽచ.  

ఇఔ భూడో  ని నతౄిం సింవతూభనిక ి సభిడర ధృలసభ ి ఆథరమభూ, కయౄచ, ఈ భౄిండిింట నీ భ ిందఽగ 
అించధర యేసఽకోవడిం. ఖతిం ఖ భిించిన యరలాషణ, బయషతేౄ  ఖ భిించిన ఊహణో ఎవభౄధైర ఈ నఖదఽని ఎలా 
కయవచఙేమాలల ాణరయఔ లదేిం ఙేసఽకోవచఽచ.  

నఖదఽ ాణరయఔ ాకిరమ (నుోా లలస్క )లల యలెైనింత ఎఔుెవ యచక్షణరూభితఫ ైన (discretionary) ఆథరమిం 
(ఇన్స ఔిం) కోసిం ఔ వూహిం యచిించఽకోవడిం భభపఔ పలఖిం. 

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూన యవణరయౌై తి భిగి రనయవదేభిించఽకోవచఽచ.  

ఔ వకిౄ ణరనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూన కౄరడిట్ కయవు  యవణరయౌై ల భీఔభిించఽఔుని (consolidate), అల వడీు క ిఇఙచే ఫలింఔు 
యవణిం తీసఽఔుని యట ని తీయవచకోవచఽచ. 

ఔ వకిౄ తన నలటలి ఫడెయౌై భభిింత ఆథరమిం సింనుథిించడరనిక ియలుగ తి భిగి కైటలబించఽకోవచఽచ.  

2. నౄభా ాణరయఔ 

కొింతభింథి వకిౄఖతఫ నై ఆభిఔ లక్షాయౌై ఙేయవకోవడరనికి కొనిై నిభెిషి భిసఽెయౌై ఎదఽభోెవడరనికి లదేడణరయవ. 
అలాింట  భిసఽెలఔు తగిన నౄభాని అింథిింఙే యధింగ నౄభా ాణరయఔ యచిించఽకోవచఽచ.   
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ఇఔెడ భనిం ఙేమాయౌూన ఫిహతౄయ ామతైిం (టలస్కె) ఏనేటింట,ే ఎింత నౄభా కయయౌూ ఉింథో ,  ఏ నులల 
భనకి ఫలగ అనఽఔలింగ ఉింటలింథో  నియృబించఽకోవడిం.  

i. సింనుదనయవడె అకలింలల భయణ ించినటాబణే ఆదరయడుయభికి అవసయఫ ైన, ఆథరమిం, కయవచలు, 
ఫట ి  జీయత  నౄభాని నియృబించవచఽచ.   

ii. ఏ సభమింలలధృైధర ఔుటలింఫిం నినేతౄిం అవసయభబయ అతవసయ యృదై లవేల కయవచలనఽ ఆసఽతి  ా
కయవచలనఽ ఫట ి , ఆభోఖ నౄభా అవసభయౌై అించధర యమేవచఽచ.    

iii. చివయగ, ఔభి ఇలుా /యహనిం/నూఔిభీ నదలెైన ఆసఽౄ లఔు నయౖి నిైించి యక్షణ ఔయౌింఙ ే నౄభాని 
తీసఽకోవడరనికి, యట  యకనీై (type), భిభాణర (quantum)నీై దిఱిలలకి తీసఽకోయయౌ.  

3. నలటలి ఫడి  ాణరయఔ 

నలటలి ఫడి నలటిడరనికి ఇథే సభౄనై భాయాభని ఙెడరనికైనై లాదఽ.  ఏథి సభౄైనథీ అనై ాశ్ైకి కొెఔె భనిఱ 
కొెఔె భాథిభిగ జయనృయౄ డె.  నలటలి ఫడి ాణరయఔ ఔ వకిౄ తీసఽకోఖయౌగిన భిసఽె య బ, అతడికి ఖల ఆభిఔ 
లక్షాలు భభిమ  ఆ లక్షాలనఽ ఙేయవకోవడరనికి టిే కలానిై ఫట ి  అతడికి అతింత అనఽఔలఫ ైన నలటలి ఫడి, 
ఆలౄ  కైటలబింరల వూయౘయౌై నిభే భిించఖయౌగై ఔ ాకిరమ.  

a) నలటలి ఫడ ిభనేతేలు (నలభనైటయవా )   

చితాిం 6: నలటలి ఫడ ిభనేతేలు 
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ఇఔెడ నటినదట  భనేతి  ఔ నిభెిషిఫ నై నలటలి ఫడి భినేతి ని నియుచిించవచఽచ. అిందఽలల ఇయ ఔడర 
ఉధరైబ: 

i. భిసఽె సహన శ్కిౄ (tolerance): ఔ వకిౄ నలటలి ఫడ ి కొనఽగోలు ఙేమడింలల ఎింత భిసఽె 
తీసఽకోవడరనికి  లదేింగ ఉధరైడో  ణెయౌనే ాభాణిం.  

ii. కలభనిేతి  (Time horizon): ఔ ఆభిఔ లక్షిం యదిించడరనికి టిే కలావది. కలభినేతి  
లక్షానిై యదిించడరనికి యడే నలటలి ఫడి యహకయౌై (vehicles) ాపలయతిం ఙసేఽౄ ింథి.  కలభినేతి  
ఎింత సఽథీయఘఫ నైథిగ ఉింటే, అలావది (యౖరి్ ట ర్్) ఫలధత (liability) అింత తఔుెవ ట ి ింర 
ఉింటలింథ.ి అిందఽకై ఎవభౄైధర నలటలి ఫడెలు నలటిడరనికి చభసఽౄ ల (యౌకిుడ్స ఎలలూట్ూ) ఔింట,ే అదిఔ 
భఫడెల సింనుథిించి నలటిే సఽథీయఘకలర నలటలి ఫడెలులా భించివని పలయయౄ యవ. 

iii. యౌకిుడిట ీ(Liquidity): తఔుెవ భినేతి లల నలటలి ఫడి నలటిే యభయూిం ఉనై వఔుౄ లు లాథర  ఆథరమ, 
వమాలు అనియచతింగ ఉనై యయవ లాథర ఔ ాణేఔింగ ఔ వకిౄఖతఫ ైన లాథర యనుయయఫ ైన 
వమిం నినేతౄిం నలటలి ఫడి నలట ినయయవ తభ నలటలి ఫడెలఔు దావయౄిం(liquidity)గ ఉిండరలనీ 

లాథర  తభ నలటలి ఫడనిి యలువ నషినోు ఔుిండర నఖదఽ యౄింగ భాయవచఔుధే యభయూిం ఉిండరలనీ 
పలయయౄ యవ. 
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iv. యఔరమయౕలత (భాభౄెటనృయౌటీ) : ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙేమడరనికీ లాథర అభ్డరనికఉీిండే యౌలబత.  

v. యసౄ ితీఔయణ: నలటలి ఫడెల భిసఽెయౌై తగాిించడరనికి వకిౄ ఎనిై యకల యననై భాభా లనఽ అధుేఱయౄ డో , 
ఎింత యసౄ ితింగ నలటలి ఫడెలు నలడణరడో  ఆ యనేౄ  యసౄ ితీఔయణ.  

vi. నఽై ఖభనిింర (considerations): ఙరలా యకల నలటలి ఫడెలు నిభెిషి ఆథరమ నఽై  
ాయోజధరయౌై అింథియౄ బ. అిందఽవలన యయధ యకల నలటలి ఫడెలు నఽై తభుత భఫడెలు ఎలా 
వయౄ యో చాయౄ యవ. 

b) సభౄైన నలటలి ఫడ ియహకల ఎింనఔ 

ఆ తభుత దశ్లల నలై భనేతేల దియౖి ూ సభౄైన నలటలి ఫడి యహకలనఽ అధేుఱింఙరయౌ.  అసలెైన ఎింనఔ వకిౄ 
ఆయింఙే భఫడి  నైథర, భిసఽె నైథర ఉనై అించధరల నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి.  

పలయతథేశ్ింలల ఎధనై యకల ఉతతేౄ లు ఉధరైబ. యట ని భనిం నలటలి ఫడెల లక్షాలఔు భిఖణనలలక ి
తీసఽకోవచఽచ. యట లల ఈ కిరింద ఉతతేౄ యౌై భియౕయౌించిండ:ి 

 ఫలింఔు నిఔభథరమ డినుజిటలా  / కభపభైటలా  

 తనులా కభలమర (నోు సి్క ఆస్క) చినై నణరౄ ల ను దఽర థకలు  
 ఱేయా నాృక్ ఇషలు  
 డిఫ ించయవా   లాథర ఇతయ లలఔభటిీలు 
 భూచఽవల్ పిండెా   

 జీయత  నౄభా సింసల మూనిట్ యౌింక్ు నులలలు నదలఖ నయ  

4. దయ యయభణ  ాణరయఔ  

ఔ వకిౄ దయ యయభణ తభుత కయవచల కోసిం ఎింత నతౄిం థరఙరయౌూన అవసయిం ఉింథో  నియృబింఙే ాకిరమ 
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 అింతయాతింగ ఉింటలబ.  

a) ఔడఫ టిడిం (Accumulation): ఈ లక్షిం కోసిం కొింత నలటలి ఫడిని ఔెకి ఫ ట ి , యయధ యకల 
వూయౘల థరుభ నిధఽలు  ఔడఫ టిడిం.  

b) సింాథరమఫదేత (Conservation): అింటే, ఔ వకిౄ నలట ిన నలటలి ఫడెలు నలించడరనిక ి గప 
ామతైిం ఙేమడభ   భభమి  ఆ వకిౄ భూలధనిం (principal) అతనఽ  ఉథోఖిం ఙేసఽౄ ిండగధ ే
ఖభిషిింగ నలభిగైటటలి  చాసఽకోవడిం .   

c) ింనణ ీ (Distribution): దయ యయభణ తభుత ఔడర ఆథరమిం అవసభలనఽ తీయవచకోవడిం 

కోసిం అసలు య భ ్  (థరనిై భనిం భూలనిది లాథర ధృసి్క ఎగ్ అని నలుయౄ ిం) ని ఉసింహయణలు / 

మానఽట ీఙెయాౌింరలుగ   భాభైచ అనఽఔలఫ ైన దేతి ని ింనణీ అింటలయవ .   

5. ఎలేిట్ ాణరయఔ 

ఔ వకిౄ భయణిం తభుత అతడ ిఎలేిట్ని అదికభిఔింగ సింఔరనేింఙేలా ఫథియ్ ఙేలేిందఽఔు యలే ేాణరయఔ. ఇిందఽలల 
ధరనేధషేన్స, అలాగై అగిింత (assignment)  లాథర యలుా  తమాభ ీవింట  యయధ ాకిరమలు ఉధరైబ. ఔభి 
సిందనీ, ఆసఽౄ య్ై యభ ి తదనింతయిం, యభ ి కోభిఔ ాకయఫే, సజఞవరగ ింనణ ీ ఙేమఫడ ి భభిమ  / లాథర 
ఉయోఖయచఫడెతేధరైమని నిభే భిించఽకోవడఫే ఇిందఽలల భ క ఉథేెశ్ిం .  

6. నఽై  ాణరయఔ  

చివయగ, ాసఽౄ త నఽై చటలి ల నఽిండి నఽై నేనయౘబింరల యొఔె ఖభిషి ాయోజనిం ను ింథేటటలా  నఽై 
ాణరయఔ యమేఫడెతేింథి అథే యధింగ నఽై చటలి లు నఽిండ ి ఆథరమ, వమాల భభిమ  నలటలి ఫడెల 
ాణరయఔఔు ూభిౄ భబతీల  ాయోజనిం ను ిందడిం ఎలా అధే అింరనిై ఖ భిౄించడరనికి ఈ ాణరయఔ  
జయవఖ తేింథ.ి సభమిం తగాిించడరనిక ీలాథర ాసఽౄ త లాథర బయషత్ ఆథరమ నఽై ఫలధతల (లమనృయౌటీలు) 
కీ వూహ నిభ్ణిం ఙసేఽకోవడిం ఔడర ఇిందఽలల పలఖఫే. అబణ ే నఽైల ఎఖయతే కఔ, నఽైయౌై 
తగాిించడరనిక ిచాడడఫే ఈ యరలాషణ ాయోజనభని ఇఔెడ  ఖభనిింఙరయౌ. 

ఔ వకిౄ తన నలటలి ఫడెయౌై సభికొతౄ  భాభౄెట్ భిలతి క ి  అనఽవరగ భాయవ ఙసేఽకొని, ఫలలనేతఫ ైన నఽై 
భబతీ ాయోజనిం ఔయౌసఽౄ నై అవకరయౌై యృతేకోెవడిం థరుభ, తన ఆథరమానీై, ను దఽరని నలించఽఔుధ ే
అవకశ్ిం ఉింథ.ి అతడలా ఙేమఔనుో ణే ఆ డఫ ో నఽై అదకియవలఔు యృయానోు తేింథ.ి   

జీయత  నౄభా  ఏజౄింటలా  తయచా తభ కౄాబమ్ టలా , బయషతేౄ లల కఫో బయ (నోుా లలకిివ్) యనియోఖథరయవలఔు , 
కైవలిం నౄభా అవసభల కోసఫే కఔ యభిఔునై ఇతయణరా  ఆభిఔ అవసభలు ఔడర తీభైటటలా  సభ చితఫ నై 
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సలయౘ ఇవువలల వసఽౄ ింథ.ి అిందఽకై నలనై యవభిించిన యధింగ, ఏ నౄభా ఏజౄింటలకౄైధర ఆభిఔ ాణరయఔ ఖ భిించీ, 
అిందఽలల ఉనై యయధ యకల ఖ భిించీ భించి భిజఞా నిం ఉిండడిం అతడి వితి ౄ క ి ఎింణో యలువని 
ణెచిచనలడెతేింథ.ి   

నైభ ైభీక్షిించఽకోిండ ి 3 

ఈ కిరింథి యట లల నఽై ాణరయఔ లక్షిం కనిథథే?ి 

I. ఖభిషి  (Maximum) నఽై ాయోజనిం (ఫ నిట్)  
II. ణెయౌయృనై నలటలి ఫడెల పయౌతింగ తగాై నఽై పలయిం 

III. నఽై ఎఖయేత 

IV. నఽై భబతీల వలా ఔయౌగై నతౄిం ాయోజనిం 

 

యభింశ్ిం  

 ఆభిఔ ాణరయఔక ిఙెింథని ఔ యదరనిం: 

 తభ జీయత లక్షఫేనేట  ఖ భిౄించడిం   
 ఇలా ఖ భిౄించిన లక్షాయౌై ఆభిఔ లక్షాలుగ అనఽవథిించడిం  

 ఔ వకిౄ తన లక్షాలనఽ యదిింఙే  యధింగ తన ఆభిఔ వవయౘభయౌై నియుళ ించడిం   

 వకిౄఖత జీయత చఔరిం ఆదరయింగ భూడె యకల ఆభిఔ ఉతతేౄ లు అవసయభవరణరబ.  ఇయ ఈ యషమాలలా  
థోహదడణరబ: 

 బయషతేౄ లల లాయథేయలనఽ  నుాయింనించడిం 
 అనఽకోని కయవచలనఽ తటలి కోవడిం  
 సిందలనఽ ఔడఫ టిడిం  

 భాయవతేనై యభాజిఔ యద ియదరధరయౌై ఫట ి  ఉభ్డ ిఔుటలింఫలలు ఙెలాా ఙదెఽభౄైనోు తేనై   ఈ తయవణింలల 
ఆభిఔ ాణరయఔ అవసయిం భభిింత ఎఔుెవగ ఉింటలింథ.ి ఈధరడె అధేఔ యకల నలటలి ఫడ ి అవకరలు , 
భాయవతేనై జీయత ర ైలులు నదలెైనయ ఔడర ఆభేిఔ ాణరయఔ అవసభనిై నలించఽతేధరైబ .    

 నదట  జీతిం అిందఽఔునైట  నఽింఙ ేఆభిఔ ాణరయఔ నుాయింనించడరనిక ిఉతౄభ సభమిం    

 ఆభిఔ ాణరయఔ సలయౘ లవేలలా  ఇయ ఔడర ఉధరైబ: 
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 నఖదఽ ాణరయఔ,  

 నలటలి ఫడ ి ాణరయఔ,  

 నౄభా ాణరయఔ,  

 దయ యయభణ  ాణరయఔ,  

 ఎలేిట్ ాణరయఔ  

 నఽై  ాణరయఔ 

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. ఆభిఔ ాణరయఔ  
2. జీయత దశ్లు   
3. భిసఽె సాచఔ చితాిం (ను ా లైల్ ) 
4. నఖదఽ ాణరయఔ (Cash ాణరయఔ) 
5. నలటలి ఫడ ిాణరయఔ  
6. నౄభా ాణరయఔ  
7. దయ యయభణ (భిట ైర్ ఫ ింట్) ాణరయఔ 

8. ఎలేిట్ ాణరయఔ  

9. నఽై  ాణరయఔ 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

నౄభా ఊళ ించలాని సింగటనలఔు బదాతనఽ అింథిసఽౄ ింథ.ి  

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ఔ వకిౄ తన నదట  జీతిం అిందఽఔునైట  నఽింఙ ేఆభిఔ ాణరయఔ నుాయింనింఙరయౌ.  

జయఫ  3  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

నఽై ఎఖయేత నఽై ాణరయఔఔు లక్షిం కదఽ.  

లుమ భకీ్ష –ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

ఔ చఽయవకౄనై భిసఽె ను ా లైల్ ఉనై  వకిౄ సింద _______ నలటలి ఫడ ిర ైయౌని అనఽఔభిింఙ ేఅవకశ్ిం ఉింథ.ి 

I. ఏకీఔయణ లాథర ల భీఔయణ (Consolidation) 

II. ఫహుభతి  ఇవుడిం (Gifting) 

III. ఔడఫ టిడిం (Accumulation) 

IV. కయవచనలటిడిం (Spending) 

ాశ్ై 2  

ఈ కిరింథ ియట లల  సింద ఔడఫ టిే ఉతతి ౄ  కనిథథే?ి  

I. ఫలింక్ ఋణరలు   
II. ఱేయవా  
III. కలావది నౄభా నులల  
IV. ను దఽర కాణర  

 

ాశ్ై 3  
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ను దఽర  భౄిండె నియృమాల నేశ్రభ పయౌతింగ భిఖణ ించవచఽచ. ఈ కిరింద జఞనృణర నఽిండ ియట ని ఎించఽకోిండి.   

I. భిసఽె నిలురదల భభిమ  తగాిన యనియోఖిం  

II. ఫహుభతి  ఇవుడిం, అలాగై  ఔడఫ టిడిం  

III. వమభ  భభిమ  ఔడఫ టిడిం  

IV. యనియోఖిం యబథర భభిమ  యౌకిుడిటీక ిదాయిం కవడిం  

ాశ్ై 4  

జీయతింలలని ఏ దశ్లల ఔ వకిౄ ఖతింలల ఙేలన ను దఽరని ఙరలా ఫ చఽచఔుింటలడె? 

I. దయ యయభణ తభుత (Post దయ యయభణ ) 
II. సింనుదనయవడిగ ఉనైరడె (Earner) 

III. అపలసఔుడిగ ఉనైరడె (Learner) 

IV. అరడే యయహఫ ైనరడె (Just married) 

ాశ్ై 5  

నలటలి ఫడి భినేతి క,ీ భఫడెలకీ భధన ఖల సింఫింధిం ఏనేట ? 

I. ఆ భౄిండిింట కీ సింఫింధఫే లాదఽ   
II. నలటలి ఫడి భినేతి  నలదెథెణై ేభఫడెలు ఔడర ఎఔుెవగ ఉింటలబ   

III. నలటలి ఫడి భినేతి  ఎఔుెయృణైే భఫడెలు తఔుెవగ ఉింటలబ   

IV. నలటలి ఫడి భినేతి  ఎఔుెయృణైే  భఫడెలు నైద నఽై అింత ఎఔుెవగ ఉింటలింథ ి  

ాశ్ై 6  

ఈ కిరింథి యట లల లాయథయేల ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేచథథే?ి 

I. ఫలింక్ డినుజిటలా   

II. జీయత  నౄభా 
III. ఱేయవా  
IV. ఫలిండెా  

ాశ్ై 7  

ఈ కిరింథి యట లల ఔింట ింజౄనీూ ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙేచథథే?ి 
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I. ఫలింఔు డినుజిటలా  

II. జీయత  నౄభా 
III. ఱేయవా  
IV. ఫలిండెా   

ాశ్ై 8  

ఈ కిరింథి యట లల  సింద నుో ఖ ఙేల ే(wealth accumulation)ఉతతేౄ ల వభాీఔయణలలక ివఙచేథథే?ి 

I. ఫలింఔు డినుజిటలా  

II. జీయత  నౄభా 
III. యదరయణ నౄభా 
IV. ఱేయవా  

ాశ్ై 9  

కలిం ఖడెసఽౄ నై కొథీె   ఆభేిఔ వవసలల వసఽౄ వరలు భభిమ  లేవల ధయలు  యదరయణ య బ ఔింట ేనలయఖడభింటే 
__________. 
I. ఆభిఔ భాిందిం (డఫి్ేా షన్స) 
II. దాయోలోణిం 

III. యి గ్ఫ్ేా షన్స (Stagflation)  

IV. ళెైర్ దాయోలోణిం 

ాశ్ై 10  

ఈ కిరింథ ియట లల ఏథి యచక్షణరూయుఔఫ ైన (discretionary) ఆథరమిం నలించడరనిక ిఔ వూహిం కదఽ? 

I. యవణ రనభిైభ్ణిం (Debt restructuring) 

II. ఋణ ఫథియ్ 

III. నలటలి ఫడ ిరనభిై భ్ణిం 

IV. నౄభా కొనఽగోలు (purchase) 
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లుమ భకీ్ష -జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

తీవాఫ నై భిసఽె ను ా లైల్ ని ఔయౌగి ఉనై వకిౄ సిందలు ఔడఫ టిే నలటలి ఫడ ిర ైయౌనిఅనఽసభిింఙ ేఅవకశ్ిం ఉింథ.ి   

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

ఱేయవా  సిందని ఔడఫ టిే  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. 

నలటలి ఫడ ియలౄ యృిం ఎింత నలదెథెైణ ేఅింత లాపలలు ఉింటలబ.    

జయఫ  6  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

ఫలింఔు డినుజిటాని లాయథేయ ఉతతేౄ ల కిరింద వభాీఔయణ ఙేమవచఽచ.   

జయఫ  7  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

జీయత నౄభాని  ఆఔల్ ఔ ఉతతి ౄ  కిరింద వభాీఔయణ ఙేమవచఽచ.   

జయఫ  8  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 
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ఱేయాని సింద ఔడఫ టిే ఉతతేౄ లు కిరింద వభాీఔయణ ఙేమవచఽచ.   

జయఫ  9  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

కలిం ఖడెసఽౄ నై కొథీె   ఆభేిఔ వవసలల వసఽౄ వరలు భభిమ  లేవల ధయలు యదరయణ య బ ఔింటే 
నలయఖడభింటే దాయోలోణిం. 

జయఫ  10  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

ఈ కిరింథ ియట లల యచక్షణరూయుఔఫ ైన (discretionary) ఆథరమిం నలించడరనికి నౄభా కొనఽగోలు  ఔ వూహిం 

కదఽ. 
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అదరమిం 8 

జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు – I 

 

అదరమిం భిచమిం 

ఈ అదరమిం నేభ్యౌై జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ాించింలలకి తీసఽఔుని యృళ్ైౄ ింథ.ి  భ ిందఽ యదరయణ 

ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. ఆ తభుత  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల అవసయఫేనేట , భన జీయత 

లక్షాలనఽ యదిించడింలల యట  నుతా ఏనేట  చాథరె ిం. చివయలల కొనిై సింాథరమఫదేఫ నై  జీయత  నౄభా 
ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. 

ధేయవచఔుధే అింరలు  

 

A. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ఔుా ౄ ింగ  
B. సింాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 
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A. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ఔుా ౄ ింగ   

1. ఔ ఉతతి ౄ  అింటే ఏనేట  ? 

అసలు భ ిందఽగ ఉతతి ౄ  అింటే ఏనేట  అయిం ఙేసఽకోవడింణో నదలునలడథరిం. చఔెగ ాఙరయిం ఙలే 
భాభౄెట్ లలకి తీసఽఔుని వచిచ అభ్ఫడెతేనై వసఽౄ వర అధే అయింలల ఉతతి ౄ   ాజలిందభిక ీభిచమిం ఉనై 

దఫే. 'ను ా డఔుి ' (ఉతతి ౄ) అధే దిం 'భిను ా డాస్క' (సిఱిించడిం) అింటే 'తీసఽఔుని భవడిం' లాథర సిఱిించడిం 
అధే అయిం నఽించి వచిచింథ.ి భభోలా ఙెనులింటే, ఔ ఉతతి ౄ  నిభెిషిఫ నై ఔషిిం, ఎధనై సింకిాషిఫ నై 

ామణరైల పయౌతిం. 

ఔ సయవఔు ాయోజనిం లాథర ఉయోఖిం అథి ఫలఖ ిండడిం నైద కఔ, థరని లక్షణరయౌై ఫట ి  ఉింటలింథ.ి ఇథ ే

భనక ి భాభౄెట్ దిఔథిం ణెసఽౄ ింథ.ి భాభౄెట ింగ్ కోణిం (standpoint) నఽించి చాలేౄ  ఔ ఉతతి ౄ  అధేఔ 

ఖ ణరల సభాయౘయిం. యయధ ఖ ణఖణరలునై యకలు లాథర క ైలక్షణరలు ఖల ఉతతేౄ ల యయధ ఔటిలనఽ ఔయౌన 
ఔటిడిం థరుభ సింసలు భాభౄెట్నేా స్కలలని తభ ఉతతి ౄ  సభయణ అధేఔ యకల యలక్షణతయౌై చానయౄ బ.   

ఔ ఉతతి ౄ  (భాభౄెట ింగ్ అభ లలా  ఉయోగిించినటలి ) క,ీసయవఔుఔు ఉనై ణడేర ఏనేటింట,ే ఔ ఉతతి ౄ ని 

యేయవయచవచఽచ. సయవఔు (commodity) ని యేయవఙేమలాభ . అింటే థనీయిం, క ై వభా నికి ఙెింథిధర సభ,ై 

ఉతతేౄ లు (ను ా డఔుి లు) యయధ ఔింనలనీల థరుభ అభ్ఫడణరబ భభిమ  ఔ థరనిణో ఔట  నుో యౌచనరడె 
యేభైుయవ లక్షణరలు ఔయౌగి ఉింటలబ.  

ఉథరహయణ 

కలాా ట్, కోా జప్, నుోా నేస్క యయధ యకల ఫలా ిండ్సలఔు ఙెింథని క ై కైటగిభీక ి ఙెింథని టృత్నేసఽి లు. కనీ ఈ 

ఫలా ిండాఔు ఙెింథని ాతీ ఔె టృత్నేసి్కక ీ యట  ాణేఔఫ నై లక్షణరలు (features) ఉింటలబ. అయ నేఖణర 
యట ఔింట ేయేయవగ ఉింటలబ.  

ఔ ఉతతి ౄ  థరనిఔథ ే ఔ భ గిింర కదఽ. అథ ి నేఖణర లక్షాయౌై సింతినౄ  భఙి ే ఔ యధనిం భాతాఫే. 

ఔలా ఙెనులింటే ఈ కోణింలల ఉతతేౄ లు సభసని భషిెభిింఙే యధధరలు. అయ అవసభయ్ై, కోభిఔయ్ై 

సింతినౄ  యవయౄ బ. ఔ లక్షానిై యదిింఙేిందఽఔు ఉతతి ౄ  ఎింతవయఔ సభౄైనథో,  అథి ఆ ఉతతి ౄ  లక్షణరలనల ై
ఆదరయడ ిఉింటలింథ.ి 

ఉతతేౄ లు ఇలా ఉింటలబ : 

i. ాతక్ష (Tangible): ఇథ ి పౌతి ఔ వసఽౄ వరయౌై ఉదహభిసఽౄ ింథి. యట ని సయశణో అనఽబూతి  ఙెిందడరనిక ి
యలుింటలింథ.ి (ఉథరహయణక,ి ఔ కయవ లాథర ఔ ట యౌయజన్స లలట్) 
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ii. భోక్ష (Intangible): ఇయ ఔింట కి ఔనినించని వసఽౄ వరలు. యట ని భోక్షింగ అనఽబూతి  ఙెింథరయౌూింథ.ే     

జీయత  నౄభా ఉతతి ౄ  అలా భోక్షఫ నై (intangible) ఉతణేౄ. ఔ జీయత  నౄభా ఏజౄింటల తన 
యనియోఖథరయవఔు   ఔ నిభెిషిఫ ైన జీయత  నౄభా ఉతతి ౄ  లక్షణరలనల ై అవగహన ఔయౌించి, ఆ నౄభా అతడి 
కోసిం ఏిం ఙేమఖలుఖ తేింథ,ీ అథి యనియోఖథరయవఔు ఉనై యలక్షణఫ నై అవసభయౌై ఎలా తీయవసఽౄ ింథో 
ణెయౌమజైమాయౌూన ఫలధత ఉింథ.ి     

2. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ ల లక్షిం, అయ యక్షణ ఔయౌింఙ ేఅవసభలు  

భిసఽె ఉనైఙోటలాా  అథి ఆింథోళ్నక ి థరభి తీసఽౄ ింథ.ి అబణ,ే భన భానవ జఞతి  భిసఽెని అజభాబఱ 

ఙేమడిం, ఔనీసిం థరనిై అయిం ఙసేఽఔుని, భ ిందఽగ ఊళ ించడరనిక,ీ థరని కోసిం లదేింగ ఉిండడిం కోసిం 

ామతైిం ఙసేఽౄ ింథ.ి అింతర్జఞా నిం, భిసఽె భఔుిండర చాసఽఔుింటృ యక్షణ ఔయౌగి ఉిండరలధే ఆలలచధ ే  నౄభా 
సిఱిక ికీలఔఫ ైన కయణింగ ఉింథ.ి 

భన భానవ జఞతి  యభాజిఔ నుాణ లిం. భనిం భనలాింట  యళా్ణోనా, భనయౌై నేానేింఙేయళా్ణోనా భన 

జీయణరనిై ించఽఔుింటలిం. భనిం అతింత యలుయృనై ఆసఽౄ లు ఔడర సింనుథియౄ ిం- భన భానవ నలటలి ఫడ ి - 

అథి భన ఉణరదఔ యభభ ూనిక ి భూల వనయవ. కనీ జీయతఫ ధైర, భానవరడ ి క్షైభఫ ైధర అనియచతి ణో 
ఔడెఔునై వవయౘయిం. భయణిం, జఫ ో ఙేమడిం వింట  దఽసూింగటనలు భన ఉణరదఔ యభభ ూయౌై 

అతలాఔుతలిం ఙేలేయౄ బ. ఆ యధింగ భన భానవ నలటలి ఫడ ియలువని క్షణీ ించినుో బయలా ఙయేౄ బ.  

జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు వకిౄ ఉణరదఔ యభభ ూలకి సింబయింఙే ఆభిఔ యలువ నయౖి నిక ి యక్షణని అింథిించి, 
తననల ైఆదరయ డు  యభికిగనీ లాథర తనఔుగనీ యట  ాయోజధరయౌై అిందఽఫలటలలలక ివఙేచటలి  ఙేయౄ యవ. అసలు 
‗జీయత నౄభా‘లల ‗నౄభా‘ అధ ేదిం ఔ వకిౄ తనక ిభయణిం సింబయించిధర లాథర రశ్ుత యృైఔలిం ఏయడిధర 
సింబయింఙ ేఆభిఔ నషిిం నఽించి తననీ, తన ఔుటలింఫలనిై యక్షిించఽఔుధ ేఅవసభనిై ఖ భిించి ణలెురతేింథ.ి 

నౄభా ఙేమడరనిక ి ను దఽర, నలటలి ఫడి వింట  ఇతయ కయణరలు ఉనైట కీ భయణిం లాథర బమింఔయఫ నై 
యదికి  యక్షణ ఔయౌించడిం అతింత యదరయణ కయణింగ నభేపెనవచఽచ. నౄభా ఉతతేౄ ల ఉథేెశ్ిం, నిభేిషిింగ 
ఙెనులింటే, ఔ నౄభా ఙేలన వకిౄ, తన నేగియౌన జీయతకలింలల సింనుథిింఙే ఆలౄ  యలువ లాథర సిఱియౄ డధ ే
సింద యలువ,ఆ వకిౄ ఆథరమిం సింనుథిింఙే యభభ ూనికి ింద సభమింలల నషిిం లాథర ధరశ్నిం 
జభిగినరడె, తనఔు లాథర తన నామఫ నై యభికి, ఆ యలువ బభీౄ ఙేమడరనికి లాథర నషిభియౘయిం ఙేమడరనిక ి
ఙేలథేిగ ఙెవచఽచ. నదట  నానేమిం ఙెయాౌించిన యృింటధే ఇథి జీయత నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ నైద 
ఆలౄ (ఎలేిట్) యౄను ింథిించడిం జయవఖ తేింథ.ి 
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అసలు ఔ జీయత నౄభా నులలలల కీలఔఫ ైన అింశ్ఫేనేటింటే,  అతడికి ఎలాింట  దఽయదిషిఔయఫ ైన యషమిం 
జభిగిధర ఆ వకిౄక ి సనైింగ ఉిండ ే ఆతీ్మ ల భనసఽక ి ారింతత, ధృభ్థ ి ఔయౌించడిం.  అలాగై జీయత 
నౄభా ను దఽర ఙేమడింలలనా, సిందయౌై ఔడఫ టిడింలలనా యయషిఫ ైన యహఔింగ ఉింటృ భభో యధఫ ైన 
నుతా ఔడర నోు ఱసఽౄ ింథ.ి ఈ అయింలల, నౄభా ఔ సఽయక్షితఫ ైన నలటలి ఫడిగనా, నిభెిషిఫ ైన భైట్లల భఫడ ి
ఇఙచేథిగనా ఔడర ఉింటలింథ.ి 

భయణిం లాథర యద ి సింబయించినరడె బదాత ఔయౌింఙ ే యధనిం ఔింట ే ఔడర జీయత నౄభా యలువ ఙరలా 
ఎఔుెవ. థీధొైఔ ఆభిఔ ఉతతి ౄ గ ఔడర చాడరయౌ. ఇథ ి కైవలిం ఔ అథిుతీమఫ నై భిూయృ ఉతతి ౄ లా 
భాతాఫే ఉిండదఽ. ఆభిఔ యలువ ఔయౌగిన ఆసఽౄ ల నోు రి్నూో యౌయోక ి ఉిండరయౌూన అధేఔ లక్షణరలలల  ఆభిఔ ఉతతి ౄ  
ఔడర ఔట . ాసఽౄ తిం ఆయయౌయింఙ ే భాభౄెట్నేా స్కలల, యనియోఖథరయాక ి కైవలిం ాణరభాైమ జీయత నౄభా 
ఉతతేౄ ల యకలా కఔ జీయత నౄభాని అింథిింఙ ేఅధేఔ యకలెైన డినుజిటలా , ఫలిండెా , యి క్ూ, ఇింక భూచఽవల్ 
పిండా వింట  ఫహళ్ (multiple) ాణరభాైమాలు (choices) ఔడర అిందఽఫలటలలల ఉింటలధరైబ.  

ఈ సిందయౌింలల, అసలు జీయత నౄభా యలువ ాతి నుదన (value proposition) ఏనేట  భనిం అయిం 
ఙేసఽకోవలల ఉింటలింథ.ి యనియోఖథరయవడ ి అవసభలఔు ఔ జీయత నౄభాని భియౖెయింగ అవగహన ఔయౌగి 
ఉిండడిం నైథే యనియోఖథరయవ యలువ ఆదరయడ ిఉింటలింథ.ి    

 అథి సభౄైన భియౖెభనిై అింథయోిౄ ింథర? లాథర ―అథి ాపలవవింతింగ ఉింథర?‖  

 థరని కభథీెింత? లాథర ―అథి సభయవింతఫ నైథేధర?‖  

ఖత భౄిండె శ్ణరఫలె లుగ ఉతతేౄ లనఽ అింథిించడింలల జీయత నౄభా భిశ్రభ యరలషఫ నై ఆయషెయణలు జభనిింథ.ి 
ఈ ామాణిం భయణ ాయోజనిం ఔయౌింఙ ేఉతతేౄ లణో నుాయింబఫ ైింథ.ి కనీ కలాింతయింలల ఇథ ిఅధేఔ యకలలా  
జీయించి ఉిండ ే సభమింలల అింథే ాయోజనింగ భలచఫడిింథ.ి ఉథర. ఎిండోఫ ింట్, యృఔైల ాయోజధరలు 
(disability benefits), నుాణరింతఔ యద ి(dread disease) యక్షణ, ఇింక ఎధనై అదనింగ ఙేయచఫడరు బ.   

అథే యధింగ ‗లాపలలలా  పలఖయుభిం తీసఽకోవడిం (participating in profit)‘ అధే ఔ 
సింాథరమఫదేఫ ైన  ఉతతి ౄ  నఽిండి ‗భాభౄెట్ యౌింక్ు ‘ నులలయౌై ఆయషెభిించఫడరు బ. ఇిందఽలల నౄభాథరయవని 
అతడి నలటలి ఫడ ి ఆసఽౄ యౌై ఎించఽకోవడింలలనా, నియుళ ించడింలలనా నులగా ధరయౌూింథగి ఆయౘునిించడిం 
జయవఖ తేింథ.ి  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు నియచత ాయోజధరయౌై ఇఙచే నులలల సభూహిం య బ నఽించి, 
నులల  థరయవడె తన జీయత దశ్లఔు అనఽఔలింగనా, భాయవతేనై అవసభలఔు అనఽఖ ణింగనా, అతడె 
తటలి కోఖల యభభ ూనిక ి అనఽఔలింగనా యయధ ాయోజధరలు, యట ణోఫలటల అధేఔ యకలెైన ధయఔు 
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సింఫిందిించిన అింరలు (కసి్క కింనోు ధృింటలా ) ఔడర పలఖఫ ై ఉిండే యధింగ సయళ్ఫ ైన నులలల సభ హింగ 
భాయవ ఙెిందఽణరబ. 

3. జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లలల భౄైడయవా   

జీయత  నౄభా ింథరలు తభ యనియోఖథరయా అవసభయౌై భిషెభిించడరనికి యయధ ాయోజధరయౌై 
అింథిింఙేిందఽఔు ఏ యధింగ ాతి నుదన ఙసేఽౄ ధరైయో భనిం నలైన చారిం. జీయత  నౄభా సింసలు అింథిింఙ ే
నౄభా యలువ నలభిగై యధింగ అధేఔ యకలెైన భౄైడర్ూ నఽ అింథిింఙరయవ.   

భౄైడర్ అింటే ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ థరుభ ఙేయచఫడే ఒ యలక్షణ తయయౘ యౌలబిం. అరడథి ిందింలల పలఖఫ  ై
నుో తేింథి. యదరయణింగ భౄైడర్ూ నఽ ఒ యధఫ నై ఉ (సనా ఫ ింటభీ) ాయోజనింగధన లాథర ఔ నులల  థరుభ 
అింథిించఫడే భయణరనింతయిం వఙేచ ాయోజనర నణరౄ నిై నలించఽకోవడరనికో ఉయోగియౄ యవ. 

భౄైడర్ూ నఽ నలై పలఖింలల యయధ యకలుగ అలింఔభిించఫడని నజఞె ణో నుో యౌచ చాథరె ిం. యథరలథర నజఞె  ఏ అదనర 
భౄైడయౄూ లాని నులల వింట థ.ి కనీ నలై పలఖింలల యయధ యకలుగ అలింఔభిించఫడని నజఞె  యనియోఖథరయవఔు 
వకిౄఖతింగ కవలలన అవసభలు తీభ ైయధింగ యయధ యకలుగ అింథిించఫడే భౄైడభోతి ఔడని నులల వింట థ.ి 
ఔ లింగిల్ నుా న్స లల వకిౄకి ఖల యయధ యకల అవసభయౌై తీయచడరనిక ిభౄైడర్ూ యమడణరబ.  

చితాిం 1: భౄైడర్ూ ఎింనఔ 

 

ఔ యి ిండర్ు జీయత నౄభా ిందింణో ఫలటల భౄైడర్ూ అింఖ యృైఔలిం యక్షణ, ాభాద యక్షణ, అలాగై కిరట ఔల్ 
ఇల్ ధృస్క (నుాణరింతఔఫ ైన అధరభోఖిం) ఔవర్ వింట  అదనర ాయోజధరయౌై అింథిించఖలవర. ఈ భౄైడర్ూ ఔు 
ఎించఽఔుని, ఆమా ాయోజధరలఔుగనా యట కి అదనర ననాేమిం ఙెయాౌించడిం థరుభ నులలథరయవ యట ని 
లబయవచఽకోవచఽచ.   
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నైభ ైభీక్షిించఽకోిండ ి 1 

ఈ కిరింథి యట లల భోక్ష(ఔింట కి ఔనినించని) ఉతతి ౄ  ఏథ?ి 

I. కయవ  
II. ఇలుా   
III. జీయత  నౄభా 
IV. సఫ ో  
 

B. సింాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 

ఈ అదరమింలల భనిం జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లలా  కొనిైసింాథరమఫదేఫ నై యకయౌై ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. 

చితాిం 2: సింాథరమఫదేఫ ైన  జీయత  నౄభా ఉతతేౄ లు 

 

1. కలావది నౄభా నులలలు  

కలావది నౄభా ిందింలల నేభపెనైటలి  ఒ నిభెిషిఫ నై కలింలలధే ఙెలుా ఫలటల అవరతేింథ.ి కలావది అధథే ి
యభానమాన ామాణిం(airplane trip) అింత అతి  తఔుెవ సభమభూ కవచఽచ. లాథర నలప ై ఏళా్ సఽథీయఘ 
కలిం ఔడర కవచఽచ. 
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బదాత (Protection)ని 65 లాథర 70 ఏళా్ వయఔ యసౄ భిించఽకోవచఽచ. ఔ సింవతూయిం కలావద ి నులలలెైణ ే
ఆలౄ , ఆఔల్ఔ ాభాథరల నౄభా ింథరల భాథిభిగధే ఉింటలబ. అలాింట  నులల కిరింద లుఔభిించఫడని 
నానేమింలనిైింట నీ ఔింనలనీ థరుభ భయణిం (మోభి యౌటీ) భిసఽెకి సింనుథిించిన ధయ (cost) గధే 
పలయించఫడెతేింథ.ి నౄభాథరయవకి ఇథి అదనింగ ఎలాింట  ను దఽర లాథర నఖదఽ యలువ అింరనిై నలించదఽ. 

a) ఉథేెశ్ిం (Purpose) 

ఔ జీయత నౄభా ఖల వకిౄ అకలభయణిం ఙెింథణి,ే అతడి ఔుటలింఫ సింయక్షణఔు అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా 
కొింత య భ ్ ఉింఙరలధ ే జీయత నౄభా  నుాథనేఔఫ నై ఆశ్మానిై ఔ కలావది జీయతకల నౄభా 
ధృయయేయవసఽౄ ింథ.ి భనక ి భనింగ ఎించఽఔుధరైలాథర రలౄ ైమింగ లెకిెించిధర ఈ నతౄిం య భ ్ తన 
నామఫ ైనయభకి ినౄభాథరయవడ ిభానవ జీవన యలువ (human life value) కి నుాతి నిధిం వళ సఽౄ ింథ.ి 

ఔ జీయత నౄభా నులల  ఆథరమ ాణరభాైమ థఔిం (income replacement plan)గ ఔడర 
నికొసఽౄ ింథ.ి నులల  వవదిలల అదిషిిం ఫలఖ ిండఔ భయణిం సింబయలేౄ , ఆ ాయోజధరనిై నౄభాథరయవనల ై
ఆదరయడుయభిక ి భ ిందఽగ నియుచిించఫడు  కలావద ి వయఔ ఔ నలదె నణరౄ ల యౄింలల (lump-sum 

amount) కఔుిండర ధృలయభీగ, ణెైైభాలఔింగ లాథర అలాింట  కలావధఽలలా  ఙెయాౌించడిం జయవఖ తేింథ.ి     

b) అింఖ యృైఔలిం (Disability) 

యదరయణింగ ఔ కలావది నౄభా నులల భయణరనిై భాతాఫే ఔవర్ ఙేసఽౄ ింథ.ి అబణ,ే ాదరన నులల 
నైద అింఖయృైఔల యక్షణ భౄైడభిై ఔడర కొని, కలావది నౄభా వవదిలల ఎరడెైధర సభ,ై అలాింట  
ాభాదఔయఫ ైన సభసలఔు ఖ భౄైణ,ే నౄభా సింస  ఆ ాయోజనథరయవ సింఫిందీఔులు/నౄభాథరయవ వకిౄక ి
ఔడర ఆ య భ ్ని అింథసిఽౄ ింథ.ి ఔయేళ్ నౄభాథరయవ కలవవది తభుత భయణ లేౄ , నిమనేత ఖడెవర  
ూయౄబనోు బింథి కఫట ి , అరడిఔ ఎలాింట  ాయోజధరలు ఉిండవర.    

చితాిం 3: అింఖ యృైఔలిం   
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c) కలావది నౄభా భౄైడభా  

లెైఫ్ ట ర్్లల బదాత యదరయణింగ ాణేఔఫ నై నులలగ  అింథిించఫడెతేింథి. కనీ ఔ నులలలలని 
భౄైడర్ థరుభ ఔడర అింథిించఫడెతేింథి.   

ఉథరహయణ 

భయణ ాయోజన యౌలబిం (నుోా యజన్స) ఔయౌగి ఉనై ఔ నింఛనఽ నుా ధనా , నింఛనఽ నదలు కఔ భ నఽన ే
నౄభాథరయవ భయణ లేౄ  ఆ నతౄిం ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి  

d) రనయవదేయణ (Renewability) 

కలావది నౄభాలలని నతౄిం సభమిం అింణర యదరయణింగ ననాేమింలు ఔ నిభేిషి యభిిఔ భైటల ాకయిం 
ఉిండేటటలా  నియృబించఫడణరబ . కొనిై నులలలకి కలావద ి చివభకి ి భౄనా (రనయవదేయణ) ఙేసఽఔుధ ే
అవకశ్ిం  (option) ఉింటలింథి; అబణ,ే ఈ ఉతతేౄ లలా  వకిౄ వమసఽ, ఆ దశ్లల ఆ వకిౄ 
ఆభోగనీైనులల రనయవదెయణ కలావదిని దిఱిలల ఉించఽఔుని నానేమింని భిఖణ ించడిం జయవఖ తేింథ.ి. 

e) భాభిడి (Convertibility) 

భాయచదగిన కలావది నులలలు ఔ నులల హద లుర్ని కొతౄగ ఎలాింట  నౄభా అయోత 
యవజువర(insurability)నీ చాఔుిండరధ ేఔ కలావది నౄభా నులలని  ―హద ల్ లెైఫ్‖ వింట  ఔ రశ్ుత 
నులలగ భాయవచకోవడరనిక ిఅనఽభతి సఽౄ ింథ.ి రశ్ుత నఖదఽ నౄభా కోయవఔుింటృ, ణరణరెయౌఔింగ ఎఔుెవ 
నానేమింలు ఙెయాౌించలానియభిక ి ఈ ాయోజనిం యమడెతేింథ.ి కలావది నులల  రశ్ుత నౄభాగ 
భాయచఫడని తభుత, కొతౄ  నానేమిం భైటల ఎఔుెవగ ఉింటలింథ.ి  

f) ఏకౄైఔ యఔరమ ాతి నుదన (USP)  

కలావది యౘనైలలని అథిుతీమ యఔరమ ాతి నుదన (unique selling proposition) లాథర 
యనియోఖథరయవలనఽ యరలషింగ ఆఔభిిింఙే లక్షణిం ఏనేటింటే అథి తఔుెవ ధయలల లబభవరతేింథ.ి థీనిలల 
ఔ వకిౄ భనిేతఫ ైన ఫడెెట్లల ఔడర యనకే్షిఔింగ (relatively) పలభ ీ నణరౄ లలా  జీయత నౄభాని 
కొనఽగోలు ఙేమడరనిక ిఅవకశ్ిం ఉింటలింథ.ి ఆ యధింగ  నౄభా నానేమిం ఙెయాౌింరలఔు ఙరలా భినేతఫ నై 
ఫడెెట్ ఖల ఒ సింనుదనయవడె తనఔు అకల భయణిం సింబయలేౄ , తన సనిైళ తేలక,ీ నేానేింఙేయభిక ీఆభిఔ 
బదాత ఉిండేలా చాలేిందఽఔు ఇథ ఔ గప నుా న్స అవరతేింథ.ి    

g) యృైయదరలు (Variants) 
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కలావది నౄభా లల అధేఔ యకల యృైయదరలు (Variants) కి అవకశ్ిం ఉింథ.ి  

చితాిం 4:   కలావది నౄభా యృైయదరలు 

 

i. కలావదిలల నౄభా నణరౄ నిై తగాిించఽకోవడిం:   

ఈ నులలలలల కలిం ఖడిఙే కొథీె , భయణిం వలా వఙేచ ాయోజన నతౄిం (భయణ ాయోజనిం )తఖ ా త 
ఉింటలింథి. ఆ యధింగ, ఔ థేళా్ డికీరజిింగ్ కలావది నులల  తీసఽఔుింటే, అథి డతె్ ఫ నిట్గ నదట  
సింవతూయిం యవ. 1,00,000 అింథిసఽౄ ింథ.ి నులలక ి ాతి  ఏడరథ ీ యవ. 10,000 ఙపరన తగాిసాౄ , చివయగ, 
థో  సింవతూయింలల సఽధరై కి వసఽౄ ింథ.ి ాతి  బయటల థీనిక ి ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం నతౄిం భాతాిం క ై
యధింగధ ేఉింటలింథ.ి   

తఖ ా త వఙచే కలావది నౄభా నులలలు తనకా యడనిించఽకోవడిం , ఇింక కౄరడిట్ జీయత నౄభాగ 
యఔరబించఫడణరబ     

 తనకా యడనిించఽకోవడిం (Mortgage redemption): ఇథ ి ఔ తఖ ా త వఙేచ కలావద ి
నౄభా నులల.  ఇథ ి ఫలక ీ ఉనై తనకా యవణిం నైద డికీరజిింగ్ (తఖ ా త వఙచే) నణరౄ నిక ి
తగినింత భభిాణింలల డెత్ అభ్ింట్ని అింథిసఽౄ ింథ.ి ఇలాింట  యవణరలలా ,  ాతి  ధృలా ఙెయాౌింఙరయౌూన 
సభాన ధృలసభి ననాేమింలు (EMI) ఙెయాౌింర నేగియౌన అసలు (principal) నతౄిం నఽించి 
ఔరఫేన  తగాిించఫడెతేింథ.ి థనీిలల ఏభటల ఙేమఫడ ే నౄభాలల భయణ ాయోజనింగ ను ింథే 
య భ ్ ఇింక ఔటివలలన నేఖ లు నణరౄ నికి (principal) సభానభవరతేింథ.ి తనకా 
(తనకా) కలావదిక ి అనఽఖ ణింగ నులల  కలావది ఉింటలింథి నానేమింల కలావది అింణర 
యదరయణింగ సభానింగధ ే ఉింటలింథ.ి తనకా యడనిించఽకోవడిం కొనఽగోలు ఙేమడభధేథ ి
తనకా యవణరనికి తయచఽగ  ఉిండే ఔ  షయతే.    



 

161 

 

 కౄరడిట్ జీయత  నౄభా  ఔ యఔఫ ైన కలావది నౄభా నుా న్స.  అర తీసఽఔునై వకిౄ ఆ  అర 
తి భిగి ఙెయాౌించఔ భ ింథే చనినుో ణ,ే యవణిం ఫకబ నణరౄ నిై ఙెయాౌించడరనిక ి ఇథ ి
యౄను ింథిించఫడిింథ.ి తనకా భిడభిన్స లా ఇథ ి యదరయణ డికీరజిింగ్ ట ర్్ అషభౄనఽూ. ఇథ ి
ఎఔుెవగ యవణ సింసలక ి యభూళ ఔ నౄభాగ అభ ్డె,ై ఆ సింసల నఽించి అర ఙేల ే యభ ి
జీయణరలకి నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి . అథి ఆట నఫ ైల్, అలాగై  వకిౄఖత యవణరలకి ఔడర 
అింథిించఫడెతేింథ.ి నులల కలావది లలర నౄభా ఙేబించఫడని ఋణఖరళ త చనినుో ణ,ే ఈ 
నులలల కిరింద ాయోజనిం తయచఽగ ఋణథరత (lender) లాఔ అర ఇఙేచ వకిౄ (creditor) కి 
ధేయవగ అింథిించఫడెతేింథ.ి    

ii. కలావది నౄభా నలించఽకోవడిం  

థీని నేయవలలధ ే ఉనైటలి  ఈ నుా న్స భయణ ాయోజధరనిై అింథిసఽౄ ింథ.ి ఇథ ి నులల  ట ర్్ణో ఫలటల విథిే 
ఙెిందఽత ఉింటలింథ.ి  ఈ నతౄిం నులల ట ర్్లల ఙెఫడిన యభభాలలల ఔ నిభెిషిఫ నై నతౄిం లాథర 
రతింలల నలయవఖ తేింథ.ి ాణరభాైమింగ భ క యలువ నతౄిం జీవన ాభాణ ధయ (cost of living 

index)ఔు అనఽఖ ణింగ నలభిగై అవకశ్ిం ఉింథ.ి యదరయణింగ యక్షణ నతౄిం నలభిగిణ,ే నానేమిం ఔడర 
నలయవఖ తేింథ.ి     

iii. నానేమింలనఽ యసఽ ఙేలే కలావది నౄభా 

భభో యధఫ ైన నులల  పలయతథేశ్ింలల ఫలగ ాజఞదయణ ను ింథిింథ.ి ఇిందఽలల ననాేమింల యసఽణో 
కలావది నౄభా లబభవరతేింథి. ఈ నుా న్స నులలథరయవక ి ఙరలా సింతినౄ  ఔలుఖజైసఽౄ ింథ.ి ఎిందఽఔింట ే
అతడె/ఆఫ  కలావది ూయౄబయవయఔు జీయించి ఉనైిందఽవలా కోలలబయథి ఏనై ఉిండదఽ. సహజింగ 
ఇటలవింట  నులలలఔు ఙెయాౌింఙే నానేమాలు, యట ణో సభానఫ నై కలావది నౄభా ఔయౌగి వరిండి, 
నానేమాలు యసఽ ఇవుని యట ఔింటే ఎఔుెవరగ ఉింటలబ. 

h) సింఫిందిత సింగటనలు (Relevant scenarios) 

కలావది ఇనాూభౄనఽూ ఈ కిరింథ ిభిలతేలఔు ఫలగ సభినోు తేింథ:ి  

i. తనకా యడినించఽకోవడిం లాథర లలఔులాట వ్ నలటలి ఫడ ి సిందయౌింలల నౄభా యక్షణ అవసయిం కైవలిం 
ణరణరెయౌఔఫే అనఽఔునైరడె  

ii. ఔ ను దఽర థకనిక ిఅదనర నౄభా ఉిండరలనఽఔునైరడె, ఉథరహయణక,ి ఔ మ ఔౄ వమసఽూ 
తిండిా, తననల ైఆదరయడిన యభిక ిఎథిగై వమసఽూలల అదనర యక్షణ ఔయౌించడిం కోసిం ఔ డికీరజిింగ్ 
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కలావది యౘనై కొనడిం. రశ్ుత నౄభా కొధే ఆభేిఔ యభయేూిం లానరడె , భాయచదగిన కలావద ి
నులలని ఔ ాణరభాైమింగ సాచిించవచఽచ .  

iii. ―ఫ  ైకలావది అిండ్స ఇధృుసి్క థ ిభౄసి్క‖ లాసలల పలఖింగ కొనఽగోలుథరయవ ఔ నౄభా సింస  నఽించి 

తఔుెవ ధయలల భాతాఫే కలావది ఇనాూభౄన్సూ యక్షణ తీసఽకోయలనఽఔునైరడె, పయౌతింగ నేగియౌన 
నానేమింల ణేడరని భభౄఔెడెధైర భభిింత ఆఔయిణమీఫ ైన నలటలి ఫడ ి ఆిన్సలల నలటలి లనఽఔునైరడె. 
అబణ ేఆ నులలథరయవ అలాింట  నలటలి ఫడెలలా  ఇనేడి ఉనై  భిసఽెయౌై ఔడర  బభిింఙరయౌ.   

i) భిఖణనలు (Considerations) 

కలావది యౘనై నులలలకి యట  ధయ ఆదరయింగ నోు టీలల అనఽఔలత వసఽౄ ింథి . భ కింగ ఇథి  యభిిఔింగ 
భౄనఽవల్ ఙలే ే ట ర్్ నులలల యషమింలల చాడవచఽచ. అయ యట  సభతేల నానేమిం నులలల ఔింట ే
ఙరలా తఔుెవ.  

అలాింట  ఔ ఏడరథి ట ర్్ నుా నాణో వఙచే సభస ఏనేటింట,ే భయణిం (మోభి యౌటీ) ధయలు వమసఽ నలభిగై 
కొథీె  నలయవఖ ణరబ. ఆ యధింగ అయ    తఔుెవ కలిం  నౄభా ాణరయఔ టా ఆఔయిణ ఔయౌగిన యభికి ఫలగ 
నచఽచణరబ. 
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కీలకింశ్ిం 

కలావది నులలల భనిేతేలు 

అథే సభమింలల భనిం కలావది నౄభా నులలల భినేతేయౌై ఔడర ణెలుసఽకోయయౌ. నులల   ఖడెవర 
థరట  నుో బన తభుత జీయత నౄభా యక్షణ కోసిం, భభిింత రశ్ుత నౄభా యక్షణ కోసిం చాసఽౄ నైరడ ే 
ాదరనింగ సభస  వసఽౄ ింథ.ి నులల మజభాని ట ర్్ భ గిలన తభుత నౄభా  కియలు  లాఔుిండర 
ఉిండవచఽచ. అిందఽవలన 65 లాథర 70 ఏళా్ వమసఽలల కొతౄ  నులల  తీసఽకోవడిం యధిం కదఽ. తభ  
అధరభోఖిం వలన సిందలు హభిించఽకొనినుో బయ భిలతేల నఽించి యక్షిించఽకోవడిం కోసిం లాథర తభ 
యయసతుింగ గప సింద వథియౌ యృళా్డిం కోసిం వఔుౄ లు భభిింత రశ్ుత నులలలు కోయవఔుింటలయవ. 
అలాింట  భిలతేలఔు ట ర్్  అషభౄనఽూ ని ఙేమదఽ. 

2. నతౄిం జీయతకల నౄభా (Whole life Insurance)  

కలావది యౘనై నులలలు ణరణరెయౌఔ నౄభాకి ఉథరహయణలు. యట లల యక్షణ ణరణరెయౌఔింగ (ట ింయభీ) కొింత 
కలావద ి (నభిమడ్స) వయక ై లనసఽౄ ింథి. కనీ    హద ల్ లెైఫ్ నౄభా నులల రశ్ుత జీయత  నౄభా నులలక ి
ఉథరహయణ. భభోలా ఙెనులింట,ే ఇిందఽలల ఔ నిభీృత కలానికి యక్షణ ఉిండదఽ. కనీ నౄభాథరయవ ఎరడె 
చనినుో బధర సభ,ై నౄభా సింస  భయణ ాయోజధరనిై ఙెయాౌయౄ నని ఆపర్ ఙేసఽౄ ింథ.ి యయవ జీయణరింతిం లాథర ఔ 
నిభెిషి కలావది వయఔ ననాేమింలు ఙెయాౌసాౄ  ఉిండరయౌ. అథ ిభినేతింగధే ఉింటలింథి. నలైగ అథి జీయత కలిం 
ఔింటే తఔుెయే.        

హద ల్ లెైఫ్ నులల నౄభాథరయవ భయణిం వయఔ ఙెలాభణ లల ఉింటలింథి కఫట ి , హద ల్ లెైఫ్ నానేమింలు ట ర్్  
నానేమింల ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలబ.  అిందఽవలా అథి ఎలారడా భయణ ాయోజధరనిై ఙెయాౌించడరనిక ై
ఉింటలింథ.ి నౄభా సింస  తనఔు కవలలన నౄభా ట ర్్ వమిం నణరౄ నీై ననాేమిం నఽించి తీసఽఔునై 
తభుత, నేగియౌన డఫ ోని నులలథరయవ తయపరన నలటలి ఫడ ినలడెతేింథ.ి థీనిైనఖదఽ-యలువ (cash-value) 
అింటలయవ. థీనిైించి అతవసయింగ ఎఔుెవ నతౄింలల డఫ ో కవలల వలేౄ , ఆ వకిౄ నులల  యవణిం యౄింలల 
నఖదఽని యత్డరా  ఙేసఽకోవచఽచ లాథర ఆ నులలని సభౄిండర్ ఙేల అింత నణరౄ నిక ినఖదఽ యలువ ను ిందవచఽచ. 

ఇింక నేగియౌ ఉనై యవణరల యషమింలల, నౄభాథరయవ భయణరనింతయిం ఙెయాౌింఙ ే ఙెయాౌింర (న ే అవరట్) నఽించి 
నతౄిం యవణరనీై, థరని వడీునీ తగాిించఽఔుింటలయవ.    

ఔుటలింఫింలల ణరనఽ అకల భయణిం ఙెింథిధర తన నామఫ ైన యయవ ఆభిఔయఫ నై అబదాణర పలయనిక ి
ఖ భికఔడదని ఆలలచిింఙ ేాదరన సింనుదనయవడె దిఱి యభిింఙరయౌూన భించి నుా న్స ఈ హద ల్ లెైఫ్ నులల. ఈ 
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వకిౄ హద ల్ లెైఫ్ నులలక ి ఔటలి యౌూన అతదిఔ నానేమింలనఽ నిలఔడెనై భీతి లల, సఽథీయఘకలిం ఔటిఖలుఖ ణరడె. 
అలాగై ఆ నులల  అతడె/ఆఫ  ఎరడె చనినుో ణరయనై థరనిణో నినేతౄిం లాఔుిండర, భయణ ాయోజధరనిై 
ఔడర అింథిింఙరలని కోయవఔుింటలడె. అథే సభమింలల అవసయఫ ైణ,ే ఈ హద ల్ లెైఫ్ నౄభా నులలలలని నఖదఽ 
యలువ (cash value)ని ఉయోగిించఽఔుని దయ యయభణ అవసభలు ఔడర తీయవచఔుింథరభని అతడె 
పలయయౄ డె.  

తభుతి  తభనికి అింథిించడరనికి ను దఽర, సింద ఔడఫ టిడిం వింట  అింరలణో ఔుటలింఫ సింయక్షణలల హద ల్ 
(Whole Life Insurance) లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ కీలఔఫ ైన నుతా నోు ఱసఽౄ ింథ.ి యయసతుిం – తన పలయ 
తభలఔు తన  యయసతుింగ సింద వథియౌ యృమాా లధ ేఆకింక్ష ైజీయత నౄభా నులలలు ఇింట యాౌనుథిక ీఎఔుెవగ 
ఉిండేలా చాసఽకోవడభింటే, అథ ిఔుటలింఫిం టలా , నలాల టలా  ఆ వకిౄకి ఖల అనఽఫిందరనిై నిభే భిసఽౄ ింథి.    

3. ఎిండోఫ ింట్  అషభౄనఽూ  

నిజఞనిక ిఔ ఎిండోఫ ింట్  అషభౄనఽూ  ిందిం భౄిండె నుా నా కింనృధషేన్స :  

 నౄభాథరయవ   ట ర్్ కలావదిలలధే భయణ లేౄ , యగె నిం ఙలేన (అషర్ు) సమ్ (నతౄిం) ని ఙెయాౌింఙే నుా న్స 
కలావది నౄభా  నుా న్స   

 ఔ ూర్ ఎిండోఫ ింట్  నుా న్స అబణ,ే నౄభాథరయవ ట ర్్ చివభోా  ఫాతి క ిఉింటే ఈ నతౄిం ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి   

ఆ యధింగ ఈ ఉతతి ౄ  భయణ ించిధర, జీయించి ఉధరై ాయోజనఔయఫ నై అింశ్ింగ ఉింటలింథి. ఆభిఔ దికోెణిం 
నఽించి చాలేౄ ,  ిందిం అధథే ిడికీరజిింగ్ (తఖ ా తేిండ)ే కలావది నౄభా, ఇింకీరజిింగ్ (నలభిగై) నలటలి ఫడ ిఎయౌఫ ింట్ 
(అింశ్ిం) ల ఔలబఔ. నులల కలావది ఎింత తఔుెవగ ఉింటే, అింత ఎఔుెవగ నలటలి ఫడ ిఅింశ్ిం ఉింటలింథి.  

ట ర్్, నలటలి ఫడ ి అింరల ఫేలు ఔలబఔ హద ల్ లెైఫ్ లలనా, ఇింక ఇతయ జీయత నఖదఽ యలువ ింథరల 
(cash value contracts)  లలనా ఔడర ఉింటలబ. అబణ ే ఇథ ి ఎిండోఫ ింట్ అషభౄనఽూ ింథరలలల 
భభిింత ఎఔుెవ నుాభ కతని ఔయౌగి ఉింటలింథ.ి ఇిందఽవలా   కొింత కలావద ిఖడిచిన తభుత ఔ నిభెిషిఫ ైన 
య భ ్ నతౄిం ఔడఫ టిేిందఽఔు ఇథ ిాపలవవింతఫ నై యహఔింగ ఉింథ.ి   

అకల భయణిం సింబయలేౄ , నౄభా యౌఔయిం థరుభ బదాత ఔయౌించఫడ ే ఈ ఎిండోఫ ింట్ నుా న్స భ్యౌఔింగ ఔ 
ను దఽర కయఔరభిం. ఔభి ను దఽర ాణరయఔలఔు నౄభాని జోడిించడిం థరుభ యభ ిఆభిఔయఫ ైన ాణరయఔలఔు 
ణరనఽ నియచతణరునీై, బభోయనీ ాథరనిం ఙేల ే  యసౄయనిై ఈ థఔిం యనియోఖథరయాఔు ణెయౌమజసైఽౄ ింథ.ి 
ఎిండోఫ ింట్ బదాతణో ఔడని,  ను దఽర నణరౄ నిై ఔడఫ టిే ఔ తనిసభ ి(compulsory) దేతి . ణెయౌయృనై 
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నలటలి ఫడెలు, ఆలౄ  ఫలధతల నియుహణ యక్షణని అింథియౄ బ.  అలాగై భభ ీ అింత తనిసభికని (semi-

compulsory) ననాేమింల సుపలవిం ను దఽర ఙేలనిందఽఔు తగిన నుోా ణరూహక (ఇధృూింట వ్)లనఽ అింథియౄ బ.  

వమసఽ నలభిగిన తభుత లాథర చదఽవర వింట  కొనిై ాణేఔఫ నై లక్షాల కోసిం అవసయఫ ైన నిద ి15 ఏళ్ైా  ూభిౄ 
కగధ ే ఙేతి క ి అిందఽతేిందింట,ే లాథర ఔ వకిౄ తన ఆడనలాలఔు అబయ యయహ కయవచల కోసిం ఏభటల 
ఙేసఽకోయయౌూన నిది కోసిం ఔ నియచతఫ ైన దేతి గ పలయించి ాజలు ఎిండోఫ ింట్ నుా నానఽ కొింటలయవ. ఈ 
లక్షాలణో ఆటలాడెకోవడరనికి లాదఽ, కచిచతింగ ఙేయౄ మో లాథో  అనై నైభాింస లాదఽ. ఈ లక్షాలు 
తనిసభిగ ధృయయేభిచతీయవలలనయ.ే 

ఏథెైధర ఔ తనకా (ఇింట )యవణిం  తీసఽకోవడరనిక ి ఈ యవణరనిై నేించిింథ ి లాదఽ. భయణిం సింబయించిన 
సిందయౌింలల తి భిగి ఙెయాౌింరలల ఉిండ ేఅనియచతి ని నోు గపట ి  ఇథ ియవణరనిక ీబదాత ఔయౌసఽౄ ింథ,ి అబణ,ే ఎిండోఫ ింట్ 
కైవలిం అసలు (principal) ని భాతాఫే ఙెయాౌించడరనికి సభినోు తేింథి .  

ఈ నులల ఎరడా చినై నణరౄ ల ను దఽర (thrift savings)ని నుోా తూళ ించిింథ.ి ాతి  ధృల/ణెైైభాలఔిం/యభిిఔ 
ఆథరమానిైించి అదనర య భ ్ని ఔెన నలట ి , బయషతేౄ  టా ఔ నిఫదేత ఔయౌగినయభిక ి ఎిండోఫ ింట్ 
అదఽౌతఫ నై భచఫలటయౌై చానసఽౄ ింథ.ి 

నానేమింలనఽ నఽై భబతీ కోసిం  తగాిింరనిఙచే యౌలబిం ఉిండడిం వలా ఈ నుా న్స ఙరలా ఆఔయిణీమింగ 
ఔనినసఽౄ ింథ.ి  

అలాగై పలయతథేరనికి సింఫిందిించి ఈ నులలని MWPA (Married Women‟s Property Act) కిరింద 
యౄను ింథిించిన ఔ టాసఽి లల నలటిే యౌఔయిం ఔడర ఉింథ ి - ఈ డఫ ోని కైవలిం నులల  ాయోజనథరయవ 
(beneficiary) క ి భాతాఫే ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి కఫట ి  ఆ యధింగ అథి నౄభాథరయవ ఆలౄ  నైద యవణథరతల 
(creditors) థరయల నఽించి యక్షిింఫడెతేింథ.ి 

చివయగ, ఎధనై ఎిండోఫ ింట్ నులలలు 55-65 ఏళా్ భధ వమసఽలల ూభిౄ అవరణరబ.  నౄభాథరయవ 
అతడి/ఆఫ  దయ యయభణని ాణరయఔ ఙసేఽౄ నైరడె,  దయ యయభణ ధరట క ికవలలన ను డెరఔు భభిింత 
అదనర బభోయనీై, ఉయోగనీై ఔయౌింఙేిందఽఔు ఇలాింట  నులలలు ఙరలా ఉయోఖఔయింగ ఉింటలబ.  

a) యృైయదరలు (Variants) 

ఎిండోఫ ింట్ అషభౄనఽూక ిఖల నిభెిషిఫ నై యృయైదరలు ఈ కిరింద చభిచించఫడరు బ.  

i. భనీ ఫలక్ నుా న్స  
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పలయతథేశ్ింలల ాజఞదయణ ను ింథిన యృైయధఫ నై ఎిండోఫ ింట్ నుా నాలల భనీ ఫలక్ నుా న్స ఔట . ఇథ ఔ 
యలక్షణఫ ైన ఎిండోఫ ింట్ నుా న్స. ఇిందఽలల  నిభెిషి కలావధఽలలా  (నభిమాడిక్ ఇన్సయి ల్ఫ ింటలా ) నౄభా 
నతౄిం (యగె నిం ఙేలన య భ ్) నఽించి ఔ పలఖిం యృనకిె ఇయౄ యవ. నేగియౌన నణరౄ నిై ట ర్్ చివయలల 
ఇయౄ యవ.  

ఉథరహయణ 

20 ఏళా్ వయఔ తీసఽఔునై ఔ భనీ ఫలక్ నులల భనఽఖడ ాయోజనిం (survival benefit) గ 5, 10, 
15 ఏళా్క ి ఔయభ ి యౘనై ఇవుఫడని నతౄిం (సమ్ అషర్ు)లల 20% య భ ్ని యృనకిె అింథిసఽౄ ింథ.ి 
నేగియౌన (ఫలలెన్సూ)  40% య భ ్ని 20 ఏళా్ కలవవది ూభిౄ అబన తభుత ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి    

అషర్ ఙేలన వకిౄ కలావద ి (ట ర్్)లల 18 ఏళా్ కై భయణ లేౄ , అట క ైనౄభాసింస  భ క యలువ (face 

value) లల 60% ఙెయాౌించినట కీ, థరనిణో సింఫింధిం లాఔుిండర, నౄభా ఙేమఫడని నతౄిం, అలాగై జభ 
అబన ఫో నస్కలు ఔడర ఙెయాౌించఫడణరబ.     

ఈ నుా నాలల ఖల దావత (liquidity) అింటే, నఖదఽని యృనకిె తి భిగివుడిం (cash back) అధే అింశ్ిం వలా 
యట క ిఙరలా ాజఞదయణ లనించిింథ.ి ఎిందఽఔింట ేఅలా ఙేమడిం వలా ాజలక ిఖల అల కలావద ి (short 
term), భధ కలావద ి (medium term) క ి ఙెింథని అవసభయౌై యయవ తీయవచకోఖలుఖ ణరయవ. అలాగై 
యట ణో ఫలటల ఈ నులలలలా  కలావద ి (term) లలల ఎరడెైధర వకిౄ భయణ లేౄ  లనింఙ ే యక్షణ ఔడర 
ఉింటలింథ.ి     

ii. లాపలలలా  నులగా ధ ే(Par) భభిమ  నులగా నని(non-par) లెభ లు  

―నుర్‖ (Par)అధే దిం జీయత నౄభా సింస  లాపలలలా  నులుించఽఔుధ ే యదరధరయౌై సాచిసఽౄ ింథ.ి అలాగై 
―ధరన్స-నుర్‖ (Non – Par)అధే దిం లాపలలలా  నులుించఽకోని యదరధరయౌై సాచిసఽౄ ింథ.ి ఈ భౄిండె యకల 
యదరధరల సింాథరమ జీయత నౄభాలల అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.  

అనిై యింాథరమ నులలలలలనా, నులలథరయవల నఽించి అిందఽఔునై ననాేమిం సనైఔయణ ఙేమఫడని 
నౄభా నిధఽలని ఔఠినఫ నై నిమింతాణరదికయవల యయేక్షణ (tight regulatory supervision)లల 
సాచిించిన నిఫింధనల ాకయిం నలటలి ఫడెలు నలటిడిం జయవఖ తేింథ.ి ఆ యధింగ లాపలలలా  నులగా ధే నులలల 
నులలథరయవలు విథిే  (growth)లల యౘనైూయుఔఫ నై (guaranteed) పలగనిై గనీ, లాథర నౄభా సింస 
థరుభ సిఱిించఫడ ేనేఖ ళా్ (surpluses)లల పలఖిం గనీ ను ిందఽణరయవ.    
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కనీ లాపలలలా  నులగా నని ఉతతేౄ లనఽ అనఽఫింధ యథేిఔ (linked platform) లాథర ఔ అననఽఫింధ యథేిఔ 
(non-linked platform) లల అింతభౌఖింగ ాతి నుథిించవచఽచ. ఈ అదరమింలల, భనిం అననఽఫింధ 
యేథిఔ నులలల ఖ భిించి చాథరె ిం. యలక్షణఫ నై ఈ లాబ (నుాట్) ాణరయఔలలా  ాయోజధరలు లయింగ 
ఉింటలబ, ిందిం (ిందిం) సభమింలలధ ేయౘనై ఇవుఫడణరబ. నులలథరయవడె ఈ ాయోజధరలక ి
భాతాఫే త భభ ిబయ ఇతయ ాయోజధరలక ీఅయోత ఉిండదఽ.   

ఉథరహయణ 

ఔ వకిౄ ట ర్్లల ాతి  సింవతూయిం నౄభా నతౄింలల 2% అదనర  య భ ్ని కచిచతభ గ అింథిసఽౄ నై 
ఇయయృ ై సింవతూభల ఎిండోఫ ింట్ నులల  తీసఽకోవచఽచ. ఇిందఽలల సమ్ అషర్ు, థరనిణో ఫలటల సమ్ 
అషర్ులల 40% అదనర నతౄిం ఫ చాభిట ీఫ నిట్గ లనసఽౄ ింథ.ి    

సింాథరమ ధరన్స-నుర్ నులలలనల ై ఐఆర్డీఏ (IRDA) ఏయభిచిన కొతౄ  భాయాదయశకలు, ాకయిం ఏథెధైర 
ాణేఔఫ ైన సింగటన జభిగినరడె ఙెయాౌించవలలన ాయోజధరలు ఏనేట  నుాయింబింలలధే సషిింగ 
నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథ,ి థరనిక ిఏ ఇతయ నుాభాణ ఔతణోనా సింఫింధిం ఉిండదఽ.   

అథేయధింగ  నులల  ట ర్్లల నిమనేత (regular) వవదలిల జభబయ అదనర ాయోజధరలు ఏయృైధర 
ఉింటే, నుాయింబింలలధ ేసషిింగ నేభపెధరయౌూ ఉింటలిందనీ, థరనిక ిఏ సాచీ ఫ ించ్భార్ె (నుాభాణ ఔత) ణోనా 
సింఫింధిం ఉిండదనీ అయ సషిింగ ఙెరౄ ధరైబ.  భభోలా ఙెనులింటే, ఈ నులలలనల ై వఙచే భఫడ ి ఏ 
యధింగ వయోౄ ింథో  ఔడర నుాయింబింలలధ ే యృలాడిింఙరలని థీనయిం. ఈ యధింగ నులలథరయవ భిటర్ై(నిఔయ 
భఫడ)ిని లెకిెించఽకోవచఽచ, నులల కయవచలు అించధర యలే ఇతయ భాభా లణో ఔడర నుో యౌచ చాసఽకోవచఽచ.  

iii. Par లాథర లాపలలణో ఔడని నులలలు  

లాబయళ త లాథర యౘనై నుా నాలా కఔుిండర, ఈ నులలలు లాపలలలా  నులుించఽఔుధ ేయౌలబిం ఔయౌింఙరబ. 
నుాట్ నులలలలా  ఇతయ నులలల ఔింటే ఎఔుెవ నానేమిం ఉింటలింథి. లాపలలనఽ ఫో నస్క లాథర డయిడెిండ్స 
యౄింలల ఙెయాౌించడిం జయవఖ తేింథ.ి ఫో నస్కలు యదరయణింగ భివయినభీ ఫో నస్కల లాగ ఙెయాౌయౄ యవ. యట ని 
సమ్ అషర్ులల ఔ నిషతి ౄ గ ాఔట యౄ యవ (ఉథరహయణకి, 70 యేల యౄనుమల నౄభా నతౄిం 
అనఽఔుింథరిం). అరడె భివయినభీ ఆదరయిం (నులల  కలావద ి భ గిలన తభుత గనీ, భయణిం లాథర 
ఫ చాభిట ీలాథర సభౄిండర్) గ అదనర ాయోజధరలు ఙెయాౌించఫడణరబ.  
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ఔయభ ి జత ఙలేేౄ  కచిచతింగ ఉిండ ే భివయినభీ ఫో నస్కలు భాతాఫే కఔ, నౄభా సింస  ట భి్నల్ ఫో నస్కలు 
ఔడర ాఔట ించవచఽచ. అయ నౄభా సింస  అడను దడను ను ింథ ే కొనిై లాపలలలా  నఽించి అిందవచఽచ. కనీ 
యట క ియౘనై లాదఽ.  

మ ధృైట డ్స కిింగ్ డమ్ లలని కైనటల్ భాభౄెటాలల నలటలి డ ి నలట ి  అడను దడను అతదిఔింగ వచిచడ ే
గయౌయటల లాపలయౌై నులలథరయవలణో పలఖయుభిం ించఽఔుధే యధనింగ ట భి్నల్ ఫో నస్క లు అనవిథిే  
ఙెింథరబ. ఇలాింట  చయలు పలయతథశే్ింలలనా, ఇింక ఇతయ అనవిథిే  ఙెింథని భాభౄెటాలలనా 
అనఽసభిించఫడరు బ. 

సభాఙరయిం  

లాపలలలా  నులుించఽకోవడింలల డియడెిండ్స దేతి  (Dividend method of profit participation) 

USA వింట  కొనిై నిభెిషి భాభౄెటాలల లాపలలనఽ డయిడెిండా యౄింలల ించఽణరయవ.  డయిడెిండెనఽ జభ 
ఙేమడింలల భౄిండె యకల యదరధరలుధరైబ.  

i. ―నోు రి్ నుో యౌయో ఫ థడ్స‖ (Portfolio Method) ఔ సింాథరమఫదేఫ నై దేతి . ఇిందఽలల నులల 
థరయవలిందభికీ ఔింనలనీ థరుభ నియుళ ింఫడే నోు రి్ నోు యౌయోనలై వఙేచ నతౄిం నలటలి ఫడి  భఫడ ి
(return) ని యభి వింతే యబజిింఫడే అదనర య భ ్ (divisible surplus)గ జభ 
ఙేమఫడెతేింథ.ి ఇటీవయౌ కలింలల నలట ిన నలటలి ఫడి వచిచన భఫడి భైటలనఽ  నఽించి ఖత సింవతూభలలా  
ఔింనలనీ నలటలి ఫడి నలట ిన భనీస్క నలై సింనుథిింఙే భఫడి భైటలనఽ యేయవ (డిలిింగిుష్) ఙేమడరనిక ిఎలాింట  
ామతైభూ ఙేమఫడలాదఽ. ఆ యధింగ ఈ నోు రి్ నోు యౌయో దేతి  ఏఔభీతి  భఫడి భైటాణో కలాింతయింలల 
ల భీఔభిించఫడిింథి. కలిం ఖడెసఽౄ నై కొథీె  భిసఽెలు ూల్ అవరణరమధే లథరే ింతిం థీనిక ి
అనుబించఫడిింథి. ఆ యధింగ అథి మూనినూయిం భివయినభీ ఫో నస్క ఫ కనిజింణో సభాన య బ 
(analogous)లల ఉింథి.   

ii. ―ఔభౄింట్ భనీ ఫ థడ్స‖ (Current Money Method) భౄిండవ యఔిం దేతి . ఇిందఽలల నలటలి ఫడ ి
నలట ిన సభమిం భభిమ  థరని భఫడి భైటలనలై వఙచే భఫడి ఆదరయడి ఉింటలింథి. సఽయక్షితింగ 
ఉించఫడెతేింథి. థీధేై లలగౄ్ింట డ్స లాథర కైనటల్ ఫలా క్ ఫ థడ్స అింటలయవ.  అింటే ఇిందఽలల యయధ యకల 
నలటలి ఫడ ి ఫలా క్ూ కి యయధ యకలెైన భఫడెలు లనయౄ బ. 

ఆ యధింగ సింాథరమఫదేఫ నై లాపలలణో ఔడిన (నులగా ధే) నులలలు జీయత నౄభా కభలమాల నలటలి ఫడ ి
ాదయశనఔు  కొింత ఆదరభనిై అింథిసఽౄ ధరైబ. కఔనుో ణే ఆ సింఫింధిం ధేయవగ లాదఽ. నులలథరయవ నిధఽలక ి
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ఉనై ఆసఽౄ లు, అరల ఆదరయింగ నిమనేతకలిం(యదరయణింగ యభిిఔ)లల జభిగై భథిింర థరుభ లాపలలు 
ను ిందఽణరడె. 

ఔ సింస  ాఔట ింఙే నేఖ లు. ఆ సింస  నౄభా ఖణఔుడి అించధరలు భభిమ  భిఖణనలలకి తీసఽఔునై కయకల 
నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఔయేళ్ నేఖ లు ాఔట ించిధర, నులలథరయవల భధ థరని కటైలబింర  ఔింనలనీ 
ఫేధేజ్డ ఫ ింట్ నియృమిం నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి. యటనిైట  వలాా  నులలలఔు ఔలఫడే ఫో నస్క లు  నలటలి ఫడ ి
ాదయశన ఆదరయింగ భాతాఫే ఉిండే యధింగ సింసలు జఞఖరతౄ  వళ యౄ బ.  

కలాింతయింలల నలటలి ఫడనిలై భఫడ ి సజఞయృనై భతీి లల వఙచేలా చాసఽకోవడఫే ఇఔెడ అింతభిైళ తింగ థరగిన 
భ్యౌఔఫ ైన దేతి . ట భి్నల్ ఫో నస్క ల, కింనుౌిండ్స ఫో నస్క ల నదలెైన ఈకిుటీ నలటలి ఫడెయౌఙేచ నలదె నతౄిం 
ాయోజధరలు (larger slice of the benefits)   నులలథరయవఔు ఆనింథరనిై ఔయౌగియౄ బ. అబణే ఇలాింట  
ఫో నస్క లు ాఔట ింఙే నౄభా కభలమాల యచక్షణరదికయింనలై ఇయ ఆదరయడి ఉింటలబ. 

 చివయగ, యలువ భథిింర తభుత ఫో నస్క లు యదరయణింగ సింవతూభనికి ఔయభై ాఔట యౄ యవ. కఫట ి ,  
అయ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభీ ళెచఽచతఖ ా లనఽ (daily fluctuations) ాతి నృింనృించవర.   

ఆ యధింగ, ాయోజధరలు (నౄభా నతౄిం భభిమ  ఫో నస్క ల), ఇింక నానేమింలణో సయౘ, ఆ ఉతతి ౄ   లాథర  
నుా న్స నిభ్ణిం ఎలా ఉిండరయ్ అని నియృబించి  జీయత  నౄభా సింసలు తమాయవఙలేే సింాథరమఫదేఫ ైన 
నుాట్ూ (నులగా ధ)ే నులలలు ఔ ఉతతేౄ ల తభనికై నుాతి నిధిం వళ సఽౄ ధరైబ. నలటలి ఫడి  భాభౄెట్ లల జీయత  
నౄభా సింస  అతదిఔ భఫడెలు సింనుథిించిధర ఔడర, థరని ఫో నస్క లు లాథర డియడెిండెా  ధేయవగ ఈ భఫడెలణో 
సింఫింధిం ఉిండరయౌూన అవసయిం లాదఽ.  

ఔ నులలథరయవ లాథర  నౄభాథరయవకి ఖల ాయోజనఫేనేటింటే, నులలథరయవ తన అవసభలఔు తగిన 
కచిచతఫ నై నిభీృత నిధఽలు ను ిందడిం కోసిం నియచతఫ ైన నలటలి ఫడి నలటిడరనికి ఈ నుా నానఽ తగిన యధధరలుగ 
ఎించఽఔుింటలడె. అయ ఔ వకిౄ నలటలి ఫడి నోు రి్ నోు యౌయోకి సింఫిందిించిన నతౄిం (overall) నుో రి్ నోు యౌయో 
భిసఽెని తగాిించడరనికి యమడణరబ.   

కీలకింశ్ిం 

ఐఆర్ డీఏ(IRDA) సింాథరమఫదేఫ నై  ఉతతేౄ లఔు సాచిించిన కొతౄ  భాయాదయశకలు 

ఈ భాయాదయశకయౌై అనఽసభిించి, సింాథరమఫదేఫ నై  నుా నా ఉతతి ౄ  డిజౄనై్స థరథరరగ అలాధే ఉింటలింథి.   

a) కొతౄ  సింాథరమఫదేఫ నై ఉతతేౄ లు (traditional products) అతదిఔ డెత్ ఔవర్ ని ఔయౌగి ఉింటలబ.  
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i. లింగిల్  ననాేమిం నులలలకి అథి 45 ఏళా్ లలర యభికి లింగిల్ నానేమింలల 125%  45 ఏళ్ైా  థరట న 
యభికి లింగిల్ నానేమింలల 110% ఉింటలింథి. 

ii. భౄఖ లర్ నానేమిం నులలలక ి45 ఏళా్ లలర యభికి ఙెయాౌింఙే యభిిఔ ననాేమింనలై యక్షణ 10 భౄటలా , 45 
ఏళ్ైా  థరట న యభిక ిఏడె భౄటలా  ఎఔుెవ ఉింటలింథి.  

b) సింాథరమఫదేఫ ైన నులల యషమింలల ఔనీస భయణ ాయోజన నతౄిం, అలాగై ఇింక ఏయృైధర ఉింటే 
అదనర ాయోజధరలు. 

c) నులలలల నేభపెనై యధనింగ, ఖతింలల ఙెయాౌించి ఉిండఔనోు ణే, నౄభా నతౄిం కి అదనింగ, ఫో నస్క / అదనర 
ాయోజధరలు, అలాగై చనినుో బయ భోజు వయఔ జభబన య భ ్ని భయణిం సింబయించినరడె ఙెయాౌింఙరయౌ.   

d) ఈ నులలలు భౄిండె యకల (యృైయదరలు, variants) లల లబభవరతేధరైబ. ఔట , నులగా ధ ే
(participating), భౄిండె నులగా నని (non-participating) నులలలు.  

i. నులగా ధ ేనులలలఔు ఫో నస్క నలటలి ఫడనిలై భఫడి నైద ఆదరయడి ఉింటలింథి, కనీ అథి ాఔట ించని లాథర 
యౘనై ఇవుని ఫో నస్క. కనీ ఔయభి ాఔట ించిన ఙలేన తభుత అథి యౘనై అవరతేింథి.  యదరయణింగ 
నులలథరయవ భయణ లేౄ ధన లాథర ఫ చాభిటీ ాయోజనిం సభమింలలధన ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి ఈ ఫో నస్క 
ని భివయినభీ ఫో నస్క అని ఔడర అింటలయవ.  

ii. నులగా నని (non-participating) నులలల యషమింలల భఫడి నులల నదలు కఔ భ ింథే యృలాడి 
ఙేమఫడెతేింథి.  

నైభ ైభీక్షిించఽకోిండ ి2 

ఔ ూభిౄకలర జీయత నౄభాకి ఙెయాౌింఙే నానేమిం, ఔ కలావది నౄభాకి ఙెయాౌింఙ ే ననాేమిం ఔింట ే

_____________. 

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 యభభ ూలక ి ఖల ఆభిఔ యలువ నయించినుో ఔుిండర 
బదాతనిసఽౄ ింథి. అథి అతడనిలై ఆదరయడు యళా్కిగనీ లాథర తన సుింణరనికి గనీ లబభవరతేింథి.   

 అసలు ఔ జీయత నౄభా నులలలల కీలఔఫ ైన అింశ్ఫేనేటింటే,  అతడిక ి ఎలాింట  దఽయదిషిఔయఫ ైన 
యషమిం జభిగిధర ఆ వకిౄక ిసనైింగ ఉిండ ేఆతీ్మ ల భనసఽక ిారింతత, ధృభ్థ ిఔయౌించడిం.  

 కలావది నౄభా ిందింలల నేభపెనైనిభెిషి సభమానిక ిభాతాఫే ఙెలుా ఫలటబయ యక్షణనఽ అింథిసఽౄ ింథ.ి  

 కలావది నౄభా యొఔె అథిుతీమఫ ైన యఔరమ ాతి నుదన (USP) ఏనేటింటే థరని తఔుెవ ధయ    ఔ 
భినేత ఫడెెట్ లల యనకే్షింగ నలదె నణరౄ లలా  జీయత నౄభా  కొనఽగోలు ఙలేేిందఽఔు ణోడడెతేింథ.ి  

 కలావది యౘనై నులలలు  ణరణరెయౌఔ యౘనైకి ఉథరహయణలు. అిందఽలల ణరణరెయౌఔ కలావద ి (నభిమడ్స) 
వయక ై నౄభా యక్షణ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథ.ి జీయతకలర నులలక ిఉథరహయణ . 

 ఔ ఎిండోఫ ింట్ అషభౄనఽూ ిందిం నిజఞనిక ిభౄిండె నుా నా ఔలబఔ. - ఔ  ట ర్్  అషభౄనఽూ  నుా న్స 

నౄభాథరయవ కలావదిలల  భయణ ించిన సిందయౌింలల ూభిౄ యౘనై నణరౄ నిై ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి అలాగై ఔ 
అచచఫ నై ఎిండోఫ ింట్ నుా న్స నౄభాథరయవ నులల కలావద ిచివభి థరక జీయించి ఉింటే ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి  

కీలఔఫ ైన థరలు 

1. కలావది నౄభా 
2. జీయతకలర నులల  

3. ఎిండోఫ ింట్  అషభౄనఽూ  
4. భనీ ఫలక్ నులల  
5. లాపలలలల నులగా ధే(Par) భభిమ  నులగా నని (non-par) థకలు 
6. భివయినభీ ఫో నస్క  
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

జీయత నౄభా ఔింట క ిఔనినించని (intangible) ఉతతి ౄ .    

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

జీయతకలర నౄభా కోసిం ఙయాెౌించిన నానేమిం కలావది నౄభాకి ఙెయాౌింఙ ే నానేమిం ఙయాెౌింర ఔింట ే ఫలగ 
ఎఔుెవగ ఉింటలింథ.ి 

 

లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

ాశ్ై 1  

ఔ నులలథరయవ భయణ ించిన సిందయౌింలల, అతడ ితనకాక ి___________   జీయత నౄభా ఙయాెౌసఽౄ ింథ.ి 

I. ట ర్్  
II. తనకా   
III. నతౄిం (Whole) 

IV. ఎిండోఫ ింట్  

ాశ్ై 2  

ఎింత ________ ననాేమింని నైయవ నై జీయత నౄభాక ిఙెయాౌయౄ భో, నైయవ భయణ ించిన సిందయౌింలల లనేృథరయవనిక ి
ఙెయాౌింఙ ేభియౘయిం అింత ________ఉింటలింథ.ి 

I. ఎఔుెవ, ఎఔుెవ 

II. తఔుెవ, ఎఔుెవ   
III. ఎఔుెవ, తఔుెవ 
IV. యేఖిం, నిథరనిం 

ాశ్ై 3  

ఈ కిరింథ ియట లల ఔ కలావది నౄభా నుా న్సకి సింఫిందిించి ఏ ఎింనఔ సభౄనైథ?ి 
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I. కలావది నౄభా నులలలు జీయత కలింనుటల కొనయగిింర ఙసేఽకోఖయౌగై (renewability) ఎింనఔణో 
వయౄ బ 

II. అనిై కలావది నౄభా నులలలు  ఔ అింతభిైభి్త భౄైడర్  సదఽనుమింణో వయౄ బ  
III. కలావది నౄభాని  ాణేఔఫ ైన నులలగనా,  భభమి  భభో నులలణో భౄైడర్గనా కొనఽగోలు 

ఙేమవచఽచ.  

IV. ఔ కలావది నౄభా నుా న్సని నతౄిం జీయత నౄభా (జీయతకలర నౄభా నుా న్సగ  భాయచఖయౌగై  సదఽనుమిం 
లాదఽ   

ాశ్ై 4  

ట ర్్ తగాిించఽఔుధ ేనౄభాలల ఙయాెౌించిన ననాేమింలు కలఔరఫేణర ____________ ఉింటలబ. 

I. నలయవఖ ణరబ  

II. తఖ ా ణరబ 

III. లయింగ ఉింటలబ 

IV. తి భిగి ఙెయాౌింరలు జయవఖ ణరబ  

ాశ్ై 5  

ఔ కలావది నులలలల ఉిండ ే భాభిడ ి ాణరభాైమానిై ఉయోగిించి నైయవ థరనిై __________ గ 
భాయవచకోవచఽచ. 

I. నతౄిం జీయత  నులల (జీయతకలర) 
II. తనకా (Mortgage) నులల  
III. ఫలింక్  FD  

IV. ట ర్్ తగాిించియలే ేనులల  

ాశ్ై 6  

జీయత  నౄభా ఉతతి ౄ క ిఖల నుాధనేఔ ాయోజనిం ఏనేట  ? 

I. నఽై భబతీలు (rebates) 

II. సఽయక్షితఫ నై నలటలి ఫడ ిభాయాిం (avenue) 

III. ఔ వకిౄ యొఔె ఉణరదఔ యభభ ూలక ి ఖల ఆభిఔ యలువ నయించినుో ఔుిండర బదాతనివుడఫే ఔ జీయత 
నౄభా ఉతతి ౄ  యృనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనిం. 

IV. సింద ఔడఫ టిడిం   
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ాశ్ై 7  

ఈ కిరింథి యభిలల ట ర్్ నుా న్స ని కొనభని సాచన ఇవుడరనికి ఎవయవ ఫలగ నరణరయవ? 

I. నౄభా కలావది (ట ర్్) తభుత డఫ ో అవసయిం ఉనై వకిౄ 
II. నౄభా అవసయిం ఉిండి, ఎఔుెవ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ  
III. నౄభా అవసయిం ఉిండి, తఔుెవ ఫడెెట్ ఉనై వకిౄ   
IV. భఫడి ఫలగ వఙచే నౄభా ఉతతి ౄ  అవసయిం ఉనై వకిౄ 

ాశ్ై 8  

ట ర్్  అషభౄనఽూ తగాిించడరనికి సింఫిందిించి ఈ కిరింథి యట లల ఏ యవయణ తర? 

I. నులల కలవవదణిో భయణ ాయోజనిం నతౄిం తగాినోు తేింథి  
II. నులల కలిం ఖడఙిే కొథీె  ననాేమిం నతౄిం తగాినోు తేింథి 
III. నానేమిం య బ నులల కలవవది అింణర క ైలతి లల ఉింటలింథ.ి  
IV. నులల కలవవదిలల నౄభా నతౄిం తగాిించఽకొధే నులలలు తనకా యడినింఙ ేనులలలు ఔ ఉథరహయణ.  

ాశ్ై 9  

ఎిండోఫ ింట్ నుా న్సకి  అషభౄనఽూ సింఫిందిించి ఈ కిరింథ ియట లల సభౄైన యవయణ ఏథ?ి  

I. థీనిలల భయణ ాయోజనిం అింశ్ిం భాతాఫే ఉింథ ి  

II. ఇథ ిఔ జీవన (survival) ాయోజనిం అింశ్ిం భాతాఫే ఉింథ ి

III. థీనిలల డెత్ ఫ నిట్ణో ఫలటల జీవన ాయోజన అింశ్ిం ఔడర ఉింథ.ి 
IV. ఇథ ిఔ ట ర్్ నుా న్సని నుో యౌ ఉింటలింథి.   

ాశ్ై 10  

ఈ కిరింథ ియట లల ఔ ఎిండోఫ ింట్ అషభౄనఽూ నుా న్సక ిఔ ఉథరహయణ ఏథ?ి 

I. తనకా యడినించఽఔుధ ే(Mortgage Redemption) నుా న్స  

II. కౄరడిట్ జీయత  నౄభా నులల  

III. భనీ ఫలక్ నుా న్స  

IV. నతౄిం జీయత  నుా న్స (Whole Life Policy) 
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లుమ భకీ్ష - జయఫ లు 

జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

నులలథరయవ  భయణ ించిన సిందయౌింలల, తనకా జీయత నౄభా  ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి 

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

ఎింత ఎఔుెవ నానేమింని నైయవ నై జీయత నౄభాక ి ఙెయాౌయౄ భో, నైయవ భయణ ించిన సిందయౌింలల లనేృథరయవనిక ి
ఙెయాౌింఙ ేభియౘయిం అింత అదిఔింగ ఉింటలింథ.ి  

జయఫ  3  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

కలావది నౄభాని  యి ిండ్స-ఎలలన్స  నులలగనా,  భభిమ    భభో నులలణో భౄైడర్గనా కొనఽగోలు 
ఙేమవచఽచ. 

జయఫ  4  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

కలావదిలల నౄభా తగాిించఽకొధ ేనులలలలల , ఙెయాౌించిన నానేమింలు కలఔరఫేణర లయింగ ఉింటలబ.  

జయఫ  5  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 

ఔ ట ర్్ నులలలల ఉిండ ే భాభిడ ి ాణరభాైమానిై ఉయోగిించి నైయవ థరనిై నతౄిం జీయత  నులలగ 
భాయవచకోవచఽచ. 

జయఫ  6  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ఔ వకిౄ యొఔె ఉణరదఔ యభభ ూలక ిఖల ఆభిఔ యలువ నయించినుో ఔుిండర బదాతనివుడఫ ేఔ జీయత నౄభా 
ఉతతి ౄ  యృనఽఔ ఖల నుాథనేఔ ాయోజనిం. 

జయఫ  7  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
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తఔుెవ ఫడెెట్ ఔయౌగి ఉనై వకిౄ నౄభా కయలనఽఔుింటే, ట ర్్ నుా న్స ఔ భించి ఎింనఔ. 

జయఫ  8  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 

నులల కలిం ఖడఙిే కొథీె  ననాేమిం తఖ ా త ఉింటలింథి . 

జయఫ  9  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

ఎిండోఫ ింట్ అషభౄనఽూ నుా న్స లల భయణ ించిధర, జీయించిధర ఆ ాయోజనిం ను ింథే అింశ్ిం ఉింథ.ి  

జయఫ  10  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 

భనీ ఫలక్ నుా న్స ఔ  ఎిండోఫ ింట్  అషభౄనఽూ  నుా న్స క ిఉథరహయణ. 
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అదరమిం 9 

జీయత నౄభా ఉతతేౄ లు – II 

 

అదరమిం భిచమిం  

ఈ అదరమిం నైఔు సింాథరబయతయ(non-traditional) జీవన నౄభా ఉతతేౄ ల ాించిం ఖ భిించి భిచమిం 
ఙేసఽౄ ింథ.ి భనిం నదటగ సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లక ి ఖల భనిేతేలానేట  భియౕయౌించడిం 
దఖాయ నఽించీ నదలునలడథరిం. ఆ తభుత  సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు ఎిందఽఔు నిక ివయౄ యో 
చాథరె ిం. చివయగ, భాభౄెట్లల ాసఽౄ తిం లబభబయ యయధ యకల సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ ల  
ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం.   

ధేయవచఔుధే అింరలు   

 

A. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లనల ైఔ అవగహన   
B. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

A. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లనల ైఔ అవగహన 

1. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  –ఉథేెశ్భ  , అవసయిం (Purpose and need) 

ఖత అదరమాలలా , భనిం కొనిై యకల సింాథరమ జీయత నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధరైిం. అయ 
నౄభాణో ఫలటల ను దఽర అింరనిై ఔడర ఔయౌగి ఉధరైమని అయిం ఙేసఽఔుధరైిం. ఈ ఉతతేౄ లనఽ తయచఽగ 
ఆభిఔ యణ లల  అింతభౌఖింగ భిఖణ ించడిం, నలటలి ఫడ ిసనైఔభిించఽకోవడరనిక ిఖల నేఖణర భిఔభలణో యట ని 
నుో యౌచ చాడడిం జయవఖ తేింథ.ి    

ను దఽర, నలటలి ఫడెల యషమింలల భనిం ఫలగ ఖ భిౄింఙరయౌూన అింశ్ిం ఏనేటింట,ే  వనయవల ణరణరెయౌఔ 
కైటలబింరని సభయవింతింగ, ాపలవవింతింగ యదిించడిం (inter-temporal allocation of 

resources).   

i. వనయవల ణరణరెయౌఔ కైటలబింర అింటే యయధ కలభిభాణరలలల కైటలబింర అని అయిం. ఇఔెడ 
ాపలవవింతిం  (effective) అధే దిం జీయత చఔరింలల యయధ దశ్లలా  ఉతనైభబయ  యయధ 

అవసభలనఽ సింతినౄ  యచడరనికి అిందఽఫలటలలల ఉిండే తగిననిై నిధఽలని  సాచియోౄ ింథ.ి  

ii. సభయవింతఫ నై కైటలబింర (Efficient allocation) అధే భభో  దిం బయషతేౄ లల భభిింత 

యేఖవింతింగ అిందఽఫలటలలల వఙేచ భభినిై నిధఽలని  సాచిసఽౄ ింథ.ి   ఔ నిభెిషి భిసఽెకి ఎింత ఎఔుెవ 
భఫడి ఉింటే, ఆ  నలటలి ఫడ ిఅింత సభయవింతఫ ైనథెై ఉింటలింథ.ి 

జీయత నౄభా నులలలఔు సింఫిందిించి ఆలలచిింఙరయౌూన ఔ కలీఔఫ ైన అింశ్ిం ఏనేటింట,ే  ఆభిఔ యణ  ాథశే్ింలల 
ఇతయ ఆసఽౄ లణో  నోు యౌలేౄ  థీని భఫడి నుో టగీ ఇవుడిం సభసగ భాభిింథ.ి భనిం ఖత అదరమింలల చభిచించిన 
సింాథరమ జీయత నౄభా నఖదఽ యలువ ాణరయఔలఔు సింఫిందిించిన కొనిై లక్షణరలనఽ భియౕయౌించడిం ఇఔెడ 

ఉయోఖఔయింగ ఉింటలింథ.ి యట ని ఫిండిల్ు  నులలలు అని నలుయౄ యవ.  యట  నిభ్ణిం ఔ ఔటి ఔట ిన ఫిండిల్ లా 
ఉిండడిం, ాయోజధరల,  ననాేమిం  కై నుకజైీలల ఇవుఫడడఫే అిందఽఔు కయణిం.   

2. సింాథరమ ఉతతేౄ ల భినేతేలు  

నియతింగ భియౕయౌలేౄ  ఈ కిరింథి అింరలు యషమింలల జఞఖరతౄ  వళ ించవలల ఉింటలింథి :  

a) నఖదఽ యలువ అింశ్ిం (Cash value component): భ ిందఽగ, అలాింట  నులలలలా  ను దఽర లాథర 
నఖదఽ యలువ అింశ్ిం ఖ భిించి అింత ఫలగ నియుచిించఫడలాదఽ. ఇథి నౄభా నిలవ (actuarial 

reserve) నతౄిం నైద ఆదరయడ ిఉింటలింథ.ి భయా ఇథి జీయత నౄభా సింస  థరుభ నియృబింఫడని 
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భయణరలు, వడీు  భైటలా , కయవచలు భభిమ  ఇతయ కొలఫదెలు థరుభ ఖ భిౄయౄ యవ. ఈ అించధరలు ఙరలా 
ఏఔక్షింగ ఉింటలబ .   

b) భఫడ ి భైటల (భఫడి భైటల): భౄిండవథ,ి ఈ నులలలనల ై భఫడి భైటల ఎింత ఉిండరలల యౄఢిగ 
నియృబించడిం అింత సఽలబిం కదఽ. ఇలా ఎిందఽఔు జయవఖ తేిందింట ే "యత్ నుాట్ నులలస్క" కిరింద 

ాయోజధరల యలువ కచిచతింగ ఎింత ఉింటలింథి, అని ిందిం భ గిలన తభుత భాతాఫే 
ణెలుసఽౄ ింథ.ి అలాగై, నౄభా సింస  యొఔె కచిచతఫ నై కయవచలు ఔడర యృలాడి ఙేమఫడవర.  భఫడ ి
భైటల ఖ భిించిన సషిత లాఔనోు వడిం ఔడర ఇతయ  ను దఽర యహకలణో నుో యౌచ చాసఽఔుధేిందఽఔు 
ఇఫోింథ ి ఔయౌగిసఽౄ ింథ.ి సహజింగధే అలాింట  నుో యౌఔ చాసఽఔుింటే త ఔ జీయత నౄభా ఎింత  
సభయవింతఫ నై ను దఽర యధనమో ఎవయౄ ఙెలాయవ  

c) సభౄిండర్  యలువ (Surrender value): సభౄిండర్ యలువ: ఇఔ భూడవ సభస ఏనేటింట,ే ఈ 

ింథరలలా  (ఏ సభమింలల అబధర సభ)ై జభిగై నఖదఽ భభిమ  సభౄిండర్ యలువలు (cash and 

surrender values),  (నౄభా నిలవ నతౄిం భభిమ  నులల ఆలౄ  యటల నుోా  - భైటల (నిషతి ౄ  
అనఽయయింగ) వింట  కొనిై యలువలనల ై ఆదరయడ ి ఉింటలబ. ఈ యలువలు ఙరలా ఏఔక్షింగ 
నియృబయౄ యవ. ఔ సభౄిండర్ యలువకి భవడింలల దేతి  ఔింట కి  ఔనినించదఽ.  

d) లనేృ లాథర ఆథరమిం (Yield): చివభిగ ఈ నులలలనల ై ఆథరమ సభస ఉింథ.ి   నలటలి ఫడెలనల ై
అాభతౄఫ నై నిమభ నిఫింధనలు భభమి  ఖట ి  యయకే్షణ ఉిండడిం,  నౄభా సింస  యొఔె  
నలటలి ఫడ ినితీయవని ఫో నస్క లు యృింటధ ే  ాతి నృింనృించఔనోు వడిం అధే ఈ భౄిండె కయణరల వలాా  భభిింత 
భిలె నలటలి ఫడెల నఽించి భవలలనింత అతదిఔ లనేృ (yields)(ఆథరమిం) ఈ నులలలఔు 
భఔనోు వచఽచ.  

3. భాయవలు (shifts) 

సింాథరమ జీయత నౄభా థకల భనిేతేలు సషిిం కవడింణో, జీయత నౄభాసింసల ఉతతి ౄ  యౄఔలనలల 
అధేఔ యకల భాయవలు ఏయడరు బ. యట  ఖ భిించి ఈ కిరింద ఇవుఫడిింథ:ి 

a) అన్స ఫిండలి్ఙేమడిం (Unbundling) 

ఈ దోయణ లల యక్షణ (protection)భభిమ  ను దఽర అింరలు యడి యడిగ ఉింటలబ. పయౌతింగ అరడె 
ఈ భౄిండిింట  అసషిఫ నై  ఔలబఔ ఔింట,ే యక్షణ లాథర ను దఽరలలా  ఏథో  ఔ థరని తి ౄడికి భాతాఫే 
ఉతతేౄ ల అనవిథిే  లలనవరతేింథి.  అిందఽవలాా  మ ధృైట డ్స లేిట్ూ వింట  భాభౄెటాలల,  ట ర్్ నౄభా థరనిై 
రనభయషెభిించడిం జభిగిింథ.ి పయౌతింగ   అథి అఔెడ మూనివయూల్ అషభౄన్సూ, యేభిమఫ ల్ 
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యౘనైవింట  కొతౄ  ఉతతేౄ లఔు థరభితీమగ, మ ధృైట డ్స కిింగ్ డమ్, భభిమ  ఇతయ భాభౄెటాలల మూనిట్ 

యౌింక్ు నౄభా నలయవఖ దలనఽ చారబ.   

b) నలటలి ఫడ ియౌింకైజి (Investment linkage) 

భౄిండవ దోయణ  నలటలి ఫడ ి యౌింక్ ఉనై ఉతతేౄ ల యృైరఔు భళ్ుడిం. ఇిందఽలల నలటలి ఫడ ి నితీయవ సాచిఔ 
(index)ణో నులలథరయవల ాయోజధరలు (benefits)ఆదరయడి  ఉింటలబ. యవయనింగ జీయత నౄభా 
థింలల ఔ భాయవ ఙోటలఙసేఽఔుింథ.ి మూనిట్ యౌింక్ అబ ఉనై  కొతౄ  ఉతతేౄ లు థరుభ జీయత నౄభా 
సింసలు  తభఔింటృ ఔ కొతౄ  నుతా ఉిందని సాచిింఙరబ. ఇరడె జీయత నౄభా సింసలు 
సభయవింతఫ నై నిది ఫేధేజయవా : యయవ  కైవలిం ఆభిఔ బదాతని అింథిింఙే  యభిగ భాతాఫే నేగియౌనోు ఔుిండర 
అదిఔ నుో టీ లనేృ భైటల (high competitive rate of yield), అింథిింఙేిందఽఔు లదేింగ ఉధరైయవ.   

c) నుయదయశఔత (Transparency) 

అన్స ఫిండ్స యౌింగ్ ఔడర భఫడి (భఫడ)ి భైటలనీ, ణరభ  అింథిించిన లవేలఔు గనఽ ఔింనలనీల థరుభ యేమఫడ ే
జుల (కయవచలు నదలబనయ)నా ఫలగ సషిింగ ఔనఫడటేటలా  ఙేలింథి. ఆ యధింగ అనిై యషమాల 
సషిింగ యవభిించఫడరు బ, యట ని ఔథరనిణో భభపఔథరనిై నోు యౌచ చాసఽకోవచఽచ ఔడర.   

d) నుాభాణ కైతయ ఉతతేౄ లు (Non-standard ఉతతేౄ లు ) 

ఔఠినఫ ైన ఉతతేౄ ల నఽిండ ి  అనఽయృైన ఉతతేౄ ల థిశ్గ  భాయవ ఙెిందడిం ధరలలా  ాదరన దోయణ . అథ ి
నుాభాణ కైతయ ఉతతేౄ ల యృైర జయవఖ తేనై భాయవగ ఔడర చాడఫడిింథ.ి భనిం ఔ నుాభాణ కైతయ 
ఉతతి ౄ  ఖ భిించి  భాటలా డెతేనరడె, అథ ి ఔ నులల యొఔె యౄఔలన, ాయోజధరలని ఫట ి  ఔ 

యనియోఖథరయవ తనఔు అనఽయృనై  య బకి సింఫిందిించిన థరనిై ఎించఽఔుధ ే యలుింటలింథ.ి  

యనియోఖథరయవలు  ఈ యషమింలల చఽయవఔుగ నులగా ధరయౌూన భౄిండె అింరలు ఉధరైబ  

 నానేమింలు భభిమ  ాయోజధరల నిభ్ణిం నిభే యణ ఙేమడిం, భాయచడిం జయవఖ తేనైరడె   
 నానేమిం ను ా లడ్సూ (ఆథరమానిై) ఎలా నలటలి ఫడి నలటలి లల ఎించఽకోయయౌూ వచిచనరడె  

4. ఆఔయిణ – తీయవతేనై అవసభలు (The appeal – Needs met) 

ాించయౄ ింగ ఆయయౌయించిన కొతౄ  యఔిం ఉతతేౄ ల ఆఔయిణఔు సింఫిందిించిన ాదరన వనయవలు ఈ కిరింద 

ఇవుఫడరు బ: 
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a) నలటలి ఫడ ిలాపలలణో ధేయవగ అనఽసిందరనిం (Direct linkage with the investment gains): 

నటినదట, జీయత నౄభా సింసలు ఆరవహఫ ైన, నభ్ఔఫ ైన భూలధన భాభౄెట్ లల నలటలి ఫడ ి

నలట ి  సింనుథిించి తమాయవ ఙేల ే నలటలి ఫడ ి లాపలలణో ాతక్ష సింఫింధిం ఔయౌగి ఉిండేిందఽఔు అవకశ్ిం 
ఉిండథే.ి నలటలి ఫడ ి యౌింక్ ఙేమఫడని నౄభా నులలలక ి ఙెరకోదగిన భభో అతి  భ కఫ నై అింశ్ిం 
ఏనేటింట,ే సులకయౌఔింగ ఈ భాభౄెటా నఽించి వఙచే భఫడెలు ఈకిుటీ భాభౄెటాలల కొనిై ళెచఽచ 

తఖ ా లు ఉిండవచఽచగనీ, థీయఘకయౌఔింగ చాలేౄ , భభై ఇతయ బదాింగ ఉిండే లయ ఆథరమిం యధనల 

ఔధరై, ఇయ ే అదిఔ ఆథరమానిైయౄ బ. తభ నలటలి ఫడ ి నోు యవి నోు యౌయోలు  సభయేవింతింగ 
నియుళ ించఽకోఖయౌగిన జీయత నౄభా సింసలు తభ యనియోఖథరయవలఔు అతేనైతఫ ైన భఫడెలనఽ 
ఉతతి ౄ  ఙేల, ఆ యధింగ అదిఔ యలువ (high value) ఉతతేౄ లనఽ అనవిథిే  ఙేమఖలుఖ ణరబ.  

b) దాయోలోణరనిై నేించిన భఫడెలు (Inflation beating returns): ను దఽరనలై దాయోలోణిం 

ాపలవిం లనేృ యొఔె (yield) నుాభ కత నఽిండ ి వచిచింథ.ి  దాయోలోణిం ఔభి సిందకి ఖల 

కొనఽగోలు శ్కిౄని క్షమిం ఙేసఽౄ ిందని భన అిందభికీ ణెలుసఽ. కఫట ి , ఈధరడె ఔ యౄనుబకి  ఉనై 
యలువ థళిేనఽ సింవతూభల తభుత 30 నలైసల యలువ భాతాఫే ఉింటలింథి. ఆ యధింగ చాలేౄ , 
ఈధరట  100 యవ. నలటలి ఫడ ి   యలువ థళిేనఽ సింవతూభల తభుత ఔనీసిం 300 యౄ. కి నలభిగిణేధ ే

ఈధరడె ఉనై యలువ ఉింటలింథ.ి అింటే, ఔ జీయత నౄభా నులల లనేృ భైటల దాయోలోణిం భైటల ఔింట ే

ఎఔుెవగ ఉిండరయౌ అయిం. నలటలి ఫడ ియౌింక్ు నౄభా నులలలు యింాథరబఔ జీయత నౄభా నులలల ఔింట ే
ఎఔుెవ సభయవింతఫ ైనయగ భ ిందడెఖ  యేమఖయౌగిింథి ఈ అింశ్ింలలధే.   

c) యృసఽలుఫలటలా  (Flexibility): ఇయ కయలని కోయవకోవడింలల భూడో  కయణిం యట  యృసఽలుఫలటలా . 
నులలథరయవలు ఇరడె కొనిై భినేతేల లలల ణరభ  ఙెయాౌించగోభై నానేమిం నతౄిం, యయధ యకల 
భయణ ాయోజధరలు, నఖదఽ యలువల నణరౄ యౌై నియృబించఽకోవచఽచ. నలటలి ఫడణిో సింఫింధిం  ఖల  
ఉతతేౄ లలా  యభికి నలటలి ఫడెలనఽ ఎింనఔ ఙేసఽకొధే అవకశ్ిం ఔలదఽ. అలాగై ణరభ  ఏ నేశ్రభ 
నిధఽలలల తభ నానేమింలనఽ నలటలి ఫడిగ నలట ి  ాయోజధరలు ను ింథరలనఽఔుింటలధరైభో 
నియృబించఽకోవచఽచ. అింటే నులలథరయవలు జీయత నౄభాలల తభ నలటలి ఫడ ినల ైఅతదిఔ నిమింతాణ ఔయౌగి 
ఉింటలయని అయిం.  

d) నఖదఽ యలువ లాఔ భధింతయ యలువ (Surrender value): చివయగ, ఔ నిభెిషి కలిం తయవయత 
(ఉథర. భూడె నఽించి ఐదఽ సింవతూభలు) ఔ ధరభభాతార సభౄిండర్ జుని నేనయౘబించిన 

తయవయత ఈ నులలల నఽించి ఉసింహభిించఽఔుధ ేఅవకశ్ిం ఔడర నులలథరయవలఔు ఔయౌించఫడిింథి. 
నులల ఖడెవర (వవది)ూభిౄ కఔభ ింథే  అలాింట  సభౄిండర్ లాథర నఖదఽగ భాయవ థరుభ  లనింఙ ే
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నతౄిం, ఖతింలలని  సింాథరమ నులలలు కిింద లబభబయ సభౄిండర్ యలువల ఔింట ేఫలగ ఎఔుెవగ 
ఉింటలింథ.ి   

ఈ నులలలు ఙరలా ాజఞదయణ ను ింథరబ. ఎింణోభింథ ి నలటలి ఫడిథరయవలకి ఖల సింకిాషిఫ నై లక్షాలనఽ 
ఙేయవకోఖయౌగబ కఫటిే,  అయ పలయతథేశ్ిం సయౘ  అధేఔ థేరలలా  సింాథరమ ఉతతేౄ లు య ధరనిై 
ఆఔరనేించఽకోవడిం నదలెైింథ ి ఔడర – అనగ సింద ఔడఫ టలి లధ ే లక్షాలు భభిమ  యట కోసిం 
సభయవింతఫ నై నలటలి ఫడ ి యహకలక ి డిభాిండెనఽ  . ఉథరహయణఔు, మ ధృైట డ్స లేిట్ూ లల "మూనివయూల్ 

లెైఫ్" వింట  ఉతతేౄ లు జీయతనౄభా సింసలఔు భనీ కైనటల్ భాభౄెటాలలల ాసఽౄ త వడీు  భైటా ాకయిం ఎఔుెవ 
లాపలలనఽ సింనుథిించడఫే కఔ ఆ లాపలలనఽ ఙరలా తుయగ నులలథరయవలఔు ఙేభినటలా  ఙేయబ.   

నానేమింల యృసఽలుఫలటల, భ కయలువ యౌలబింణో  నులలథరయవ అతని లాథర ఆఫ  ాణేఔ భిలతేలఔు 
సభినోు బయటటలి  నానేమింలనఽ సయవె ఫలటల ఙసేఽకోవడరనిక ి యలు ఔయౌగిింథి. భ ిందఽగ ఉసింహభిించఽఔుధరై 
నేతి నైభని నషిిం ఉిండదధ ేయౌలబిం నులలథరయవడె ఇఔనల ైథీయఘ కలావధఽల (long periods) కి అతని లాథర 
ఆఫ  డఫ ోని ఫిందిించి ఉించవలలన అవసయిం లాఔుిండర ఙలేింథి.  

నైభ ైభీక్షిించఽకోిండ ి1 

ఈ కిరింథి యట లల సింాథరబయయ జీయత నౄభా ఉతతి ౄ  ఏథ?ి   

I. టర్్ యౘనై లాథర కలావది యౘనై (Term assurance) 

II. మూనివయూల్ జీయత నౄభా   
III. ఎిండోఫ ింట్ నౄభా   
IV. ూభిౄకలర జీయత నౄభా (హద ల్  లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ)   

 

B. సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

1. కొనిై యకల యింాథరబయతయ ఉతతేౄ లు (Some non-traditional ఉతతేౄ లు ) 

ఈ అదరమింలలని నేగియౌన నభేలలా  పలయత భాభౄెట ా నా, భభి కొనిై ఙోటలా  ఉదౌయించిన కొనిై సింాథరబయయ 

జీయత నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిించి  చభిచథరె ిం.   

a) మూనివయూల్లెైఫ్ (Universal life) 

మూనివయూల్ జీయత నౄభా 1979 లల మ ధృైట డ్స లేిట్ూ లల ాయశే్నలటిఫడ,ి ఙరలా తుయలల ఎనప ై దశ్ఔిం 

నదట  సఖింలలధ ేఙరలా ాజఞదయణ ను ింథిన ఔ నులల.   
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ఐఆర్డీఏ (IRDA) సయవెూలర్  నవింఫయవ 2010 ాకయిం, “అనిై యకల మూనివయూల్లెైఫ్ను ా డఔుి ల 
యేభిమఫ ల్ ఇనాూభౄనఽూ ను ా డఔుి లు (VIP)గ నలవఫడణరబ.”.  

సభాఙరయిం  

మూనివయూల్లెైఫ్ ఖ భిించి (About Universal Life) 

నానేమింలు, భ కయలువలు, భయణ లాబ యలువలు, అధేఔ యకల ధయ కయకల (నలైైలింగ్ నూఔియా)ణో ఎధనై  
యృసఽలుఫలటలా  ఔయౌగిన మూనివయూల్లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ అధేథ ి ఔ యఔఫ ైన రశ్ుత జీయత నౄభా ింథరనిై 
ఙెలుా ఫలటలలల ఉించడరనికి సింాథరబఔ నఖదఽ యలువ నులలలకి  ఔ నిభెిషి నతౄిం లాథర నిభీృత కలావధఽలలా  
ఙెయాౌింఙే ఆస్క ననాేమిం అవసయభవరతేింథ.ి మూనివయూల్లెైఫ్ నులలలు నౄభా యక్షణకౄై అతడె లాఔ ఆఫ  
ఔటిే నానేమిం నణరౄ నిై ఔ భినేతి లలల నిభే భిించఽఔుధేిందఽఔు నులలథరయవలఔు అవకశ్ిం ఔయౌయౄ బ. 
నానేమిం లలజైు నలదెథెనైకొథీె , అింథిించఫడే యక్షణ, అలాగై నులల నఖదఽ యలువ ఔడర అింత పలభీగనా 
ఉింటలింథ.ి  

మూనివయూల్లెైఫ్లల ాదరనింగ నదలెైన కొతౄ  దేతి  ఏభింటే, నదట  నులల సింవతూయిం తభుత   
నానేమింల యషమింలల ూభిౄ యృసఽలుఫలటలని భచిమిం ఙమేడిం జభిగిింథ.ి ఇిందఽలల నతౄిం నానేమింలు 
నులల నియుహణ కయవచలకి సభినోు ణరమా లాథర అధేథి నిభ భిించఽఔుింటే ఙరలు. అింటే నులల నఖదఽ యలువ 
భయణవమిం (mortality charges), కయవచయౌై ఙెయాౌించడరనికి సభినోు బనింతవయఔ అథ ి ఙెలుా ఫలటలలల 
ఉింటలిందని అయిం.   

నానేమిం యృసఽలుఫలటల (flexibility) నులలథరయవడి లక్ష యలువకి నేించి అదనర ననాేమింలు ఔటిేిందఽఔు 
అనఽభతి సఽౄ ింథ.ి నానేమిం ఙెయాౌింరల యషమింలల భనిం నానేమింని ఔటిఔనోు బయిందఽఔ, లక్షయలువక ి
తఔుెవ ఔటిేిందఽఔ ఔడర అనఽభతి ించఫడిింథ.ి  

నిభ్ణరలలా  ఖల యృసఽలుఫలటల (Flexibility of strechur ) ఔడర నులలథరయవడిని అిందఽఫలటలలల ఉనై 
నఖదఽ యలువ నఽించి కొింత నతౄిం యృనఔఔు తీసఽకొని వసఽౄ ింథి.. తి భిగి ఆ నతౄిం ఔటలి యౌూన అవసయింగనీ, థరని 
నైద ఎలాింట  వడీు  అబధర ఙయాెౌింఙరయౌూన అవసయింగనీ లాదఽ. నఖదఽ యలువ ఆ నణరౄ నికి తగాిించఫడెతేింథ.ి  

యృసఽలుఫలటల అింటే భయణ లాపలలు సయవె ఫలటల ఙేమఫడణరమనీ, భ క యలువలని భాయవచఽచననీ   ఔడర 
అయిం.  
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కనీ ఈ తయయౘ నులల తరగ అభ్ఫడిింథ.ి నిజఞనిక,ి అఫ భిక వింట  భాభౄెటాలల పలయ యనియోఖథరయవలని, 
‗కైవలిం కొనిై నుాయింబ నానేమిం ఙెయాౌింరలు ఙేలేౄ  ఙరలు, ఆనల ై నులల  థరని సింయక్షణ పలభనిై అథే 
వళ సఽౄ ింద‘ధే నిఫింధన ఫలగ ఆఔభిిించిింథి. నలటలి ఫడనిలై  భఫడి  తగినింతగ ఉింటే భాతాఫే  నఖదఽ యలువలు 
నియుళ ించఫడణరమని, నులల అభలులలఉింటలిందధే యషమానిై ఇఔెడ యయవ యృలాడిించలాదఽ.  

ఎనప ైలలా ని భౄిండో  అయే పలఖింలల నలటలి ఫడెల ాతి పలాల క్షణీత నఖదఽ యలువల క్షీణతక ిథరభితీలింథ.ి నానేమిం 

ఙెయాౌింరలు కొనయగిించడింలల యపలఫ నై  నులలథరయవలు తభ నులలలు యదెవడిం (lapse), ఇఔనల ై ఎలాింట  
జీయత నౄభా యక్షణర లాఔనోు వడిం చాల  థిఫ ్యనోు మాయవ.    

చితాిం 1: సింాథరబయతయ జీవన నౄభా ఉతతేౄ లు  

 

పలయతథేశ్ింలల, ఐఆభిుఏ నిఫింధనల ాకయిం ఈ కిరింద నేభపెనై భౄిండె యకల  సింాథరబయతయ ను దఽర జీయత 

నౄభా ఉతతేౄ లు భాతాఫే అనఽభతి ించఫడరు బ: 

 యేభిమఫ ల్ నౄభా థకలు (యేభిమఫ ల్ ఇనాూభౄన్సూ నుా న్సూ)  
 మూనిట్ యౌింక్ు నౄభా థకలు (మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుా న్సూ) 

i. అలయ (యేభిమఫ ల్) జీయత నౄభా   

భ ిందఽగ మ ధృైట డ్స లేిట్ూ లలనా, ఇింక  ఇతయ భాభౄెటాలలనా భిచమిం ఙేమఫడు   అలయ జీయత నౄభా 
ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింటే  ఉయోఖఔయింగ ఉింటలింథ.ి  

ఈ నులల నటినదట మ ధృైట డ్స లేిట్ూ లల 1977 లల భచిమిం ఙేమఫడిింథి. అలయ జీయత నౄభా  ఔ 
యధఫ నై  "హద ల్ లెైఫ్" నులల. ఇిందఽలల నులల భయణ ాయోజనిం భభిమ  నఖదఽ యలువ నానేమింలు 
జభ ఙేల ే ఔ ాణేఔ నలటలి ఫడ ి కాణర నలటలి ఫడ ి నితీయవ ాకయిం ళెచఽచతఖ ా లఔు లలనవరతేింథి. ఆ 
యధింగ,  ఈ నులల వడీు  భైటలగనీ, లాథర ఔనీస నఖదఽ యలువక ి సింఫిందిించి  గనీ ఎటలవింట  యౘనైలు 
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అింథిించదఽ. లథరే ింతయింగ ఙెరకోయలింట ే నఖదఽ యలువ (cash value) సఽధరై అబనుో వచఽచ, 
నిజింగ అలా అబణ ేఅరడె నులల యదెబనోు తేింథ.ి    

సింాథరమ నఖదఽ యలువ నులలలఔు ఖల ణడేర ఇఔెడ ఙరలా సషిింగ ణెలుసఽౄ ింథి. ఔ సింాథరమ 

నఖదఽ యలువ నులలకి ఉిండ ే భ క యలువ నులల  వవది నతౄభింతట కీ క ై య బలల ఉింటలింథి. 
నఖదఽ యలువ ఔ నిభెిషి య బలల నానేమింలు భభమి  వడీు  ఆథరమాలణో ఔయౌల నలయవఖ తేింథ.ి నులల 

నిలులఔు భదెతేగ ఉిండే ఆసఽౄ లు, నౄభా సింస  తనఽ గభౄింటీ ఇఙేచ ఉతతేౄ ల  నిధఽలనఽ నియుళ ింఙే 
ఔ యదరయణ నలటలి ఫడ ి కాణర (general investment account) లల పలఖింగ ఏయడేిందఽఔు 
భదెతేనియౄ బ. ఈ ఆసఽౄ యౌై సఽయక్షితఫ నై నలటలి ఫడెల రక (portfolio) లల ఉించఽణరయవ. నౄభాసింస  ఆ 
యధింగ ఈ కాణరలల  ఆసఽౄ ల నైద అదిఔ భఫడిని  సింనుథిింఙేిందఽఔు ఆయించవచఽచ. 

థీనిక ి యయవదేింగ, ఔ యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా నులలకి నుాతి నిధిం వళ ింఙ ే ఆసఽౄ లనఽ థరని యదరయణ 

నలటలి ఫడ ికాణరలల పలఖిం కని ఔ  ాణేఔఫ నై నిద ి(separate నిది ) లల ఉించఫడణరబ. అఫ భికలల 
థీనిై ఔ ాణేఔ కాణరగ నలుసఽౄ ధరైయవ, అథే కౄనడరలల థీనిక ియబజిించఫడని (segregated) కాణర అధే 
నేయవింథ.ి అధేఔ యేభిమఫ ల్ నులలలు 

అధేఔ ాణేఔ కాణరలలా ించి ఎించఽకోవడరనిక,ీ అలాగై ఔనీసిం  ఏడరథికి ఔయభి యయవ తభ ఎింనఔ 

భాయవచకోవడరనిక ినులలథరయవయౌై అనఽభతి ింఙరబ. 

నణరౄ నిక,ి జీయత నౄభా సింసకి ఙెింథిన  ాణేఔ  కాణరల థరుభ నిది ఙేమఫడని నఖదఽ యలువలు ఖల 
నులల ఔట  ఉింథి.  నలటలి ఫడ ి అనఽబవిం ాతి నృింనృింఙేలా అిందఽలల భయణ ాయోజధరలు,  నఖదఽ 
యలువలు   భాయవత ఉింటలబ.  ఈ నులల ఔడర ఔనీస భయణ ాయోజన యౘనై అింథిసఽౄ ింథ.ి యట క ి
సింఫిందిించిన భయణ భైటల (మోభి యౌటీ ), భిసఽె వమాలు నౄభా సింస  బభిసఽౄ ింథ.ి సింాథరబఔ హద ల్ 
లెైఫ్ కిరింద నానేమింలు లౄ యింగ ఉింటలబ. ఆ యధింగ, సింాథరబఔ హద ల్లెైఫ్ నులలలణో ఖల 
ాదరనఫ నై ణడేర ఏనేటింట,ే నలటలి ఫడ ికయఔిం (investment factor). 

తభ ఆసఽౄ లనఽ ణరభ  కోయవఔునై యేభైుయవ నిధఽలలల నలటలి ఫడిగ ఉిండరలనీ, తభ నోు రి్నుో యౌయోక ిఙెింథని 
అనఽఔలఫ ైన నలటలి ఫడ ి ాదయశనణో ధేయవగ ణరఫే ాయోజనిం ను ింథరలని  కోయవఔుధయేభకిి యేభిమఫ ల్ 
లెైఫ్ నులలలు ఇషిఫ నై ాణరభాైమింగ భాభబ. ఈ నులలని కొనడరనిక ిఖల ాదరనఫ ైన నిఫింధన 
ఏనేటింట,ే కొనఽగోలుథరయవ నులలనల ై ఖల నలటలి ఫడ ి భిసఽెని బభిించడరనిక ి ఖల యభయూిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ, 
అిందఽఔు తన అింగీకయిం ణెయౌమజైమాయౌ. అింటే, ఈకిుటీ/డెనృట్ నలటలి ఫడెలు, భాభౄెట్ ళెచఽచ తఖ ా ల 
యషమింలల ఫలగ భజిఞా నిం ఉిండ,ి ఆ లతేలలా  యౌఔయవింతింగ భసలఖయౌగై వఔుౄ లా ఈ యలక్షణఫ నై 
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యేభిమఫ ల్ లెైఫ్ నులలలనఽ కొధరలని  థనీయిం. థరనిక ి లనింఙ ే ాజఞదయణ – భాభౄెట్ నలభిగినరడె 
నులలకి ాజఞదయణ ఎఔుెవగనఽ, యి క్ భభిమ  ఫలిండ్స ధయలు తనిం అబనరడె తఔుెవరగనఽ 
ఉింటలింథి. భాభౄెట్ లతి ఖతేల నైద ఆదరయడ ిఉింటలిందధ ేఅింశ్ిం భాతాిం ఇఔెడ సఽసషిిం. యేభిమఫ ల్ 
లెైఫ్ని అఫే్ సభమింలల ఈ ళెచఽచతఖ ా యౌై ఔడర దిఱిలల ఉించఽకోయయౌ.   

ii. మూనిట్కి అనఽసిందరనిింఫడిన నౄభా (Unit linked నౄభా) 

అధేఔ భాభౄెటాలల సింాథరబఔ థకల య ధరనిై ఆఔరనేించఽఔుని, ULIP‘s గ నలవఫడ ేమూనిట్ యౌింక్ు
నులలలు, అతదిఔ ాజఞదయణ ను ింథిన ాభ క ఉతతేౄ లలల ఔట గ ఉధరైబ. ఈ థకలు 
ఇింఖాిండెలల యదరయణ ఈకిుటీ ఱేయవా , ఇింక అదిఔ భూలధన భఫడిలల జీయత నౄభా సింసలు ఖణనీమఫ ైన 
నలటలి ఫడెలు నలట ినలతి  వచిచన పయౌతింగ ాయశే్నలటిఫడరు బ పయౌతింగ లాపలలు ఆభెిింఙరబ. ఈ దశ్లల 
ఈకిుటీలలా  పలభీగ నలటలి ఫడెలు నలటలి యౌూన అవసయభూ, నులలథరయవలక ి భభిింత పాపలవవింతింగనా, 
సభాన దేతి లలనా ాయోజధరలని అింథిింఙరయౌూన అవసయభూ ఔనినించిింథ.ి  

నుాట్ (పలఖయుభ లబయ) నులలలు జీయత నౄభా నలటలి ఫడ ి నితీయవక ికొింత నిదయశనింగ నిలుయౄ బ. 
అబణ ే ఈ యౌింకైజి ాతక్షిం కదఽ. ఆ నులలథరయవఔు వఙచే ఫో నస్క  నౄభా భూలాింఔనిం ఔటిే నౄభా 
ఖణఔుని (valuation actuary) అించధరలు, కయకలనల ై ఆదరయడ ి ఆసఽౄ ల (assets), అరల 
(liabilities) భభిమ  పయౌతింగ ాఔట ించఫడిన నేఖ లునలైధర ఔరభింగ ఙేలే (యదరయణింగ యభిిఔ) 
భూలాింఔనిం (యేలుబయషన్స) నల ైఆదరయడ ిఉింటలింథ.ి     

ిందిం కిరింద అింథిించఫడ ే యౘనైల కోసిం ఙేల ే భూలాింఔన ాకిరమ (valuation process) ఙరలా 
సింకిాషిఫ ైనథ.ి పయౌతింగ ఫో నస్క  నౄభా సింస  భూలాదరయఫ నై (underlying) ఆసఽౄ ల యలువనఽ ధేయవగ 
ాతి నృింనృించదఽ. నేఖ లు(అదనిం) ాఔట ించఫడిధర, నౄభా సింస  థరనిై ఫో నస్కకి కైటలబించఔనుో వచఽచ, 
కనీ నలయవఖ దల, యసౄ యణఔు అవకరనిైఙచే సుతింతా ఆసఽౄ లు ( ా ఎలలూట్ూ)లనఽ నిభి్ించడరనిక ి
నియృబించఽకోవచఽచ.  

థీనింతట  వలా, నులలలఔు ఫో నస్క  ఔలడరనికి నలటలి ఫడ ి నితీయవని అతదిఔ యౌఔయవింతింగ, సఽదాయ 
దేతి లల అనఽసభిసఽౄ ింటలబ.  

ఆభిఔ సింవతూయిం చివయలల నలటలి ఫడకి ి చఔెట  భఫడెలు వయౄ మధ ే అింశ్ిం సింాథరబఔ నులలలనఽ 
రలింఙ ేభ్యౌఔఫ ైన అింశ్ిం(basic logic)గ ఉింటలింథ.ి అబణ ేఈకిుటీలు, ఇతయ అతదఔి లనేృ ఙేఔభైచ 
నలటలి ఫడెల నఽించి వఙేచ ట భి్నల్ ఫో నస్కల, కింనుౌిండ్స ఫో నస్కల నులలథరయవలఔు ఎఔుెవ ఆనింథరనిై 
అింథియౄ బ. అబణ ే ఈ ఫో నస్కలు ఔడర యట ని ాఔట ింఙ ే నౄభా కభలమిం యచక్షణరదికయింనల ై
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ఆదరయడ ి ఉింటలబ. అలాగై, భూలాింఔనిం యభిిఔ నుాతి థిఔన ఙేమఫడెతేింథ ి కఫట ి , ఫో నస్కలు 
యదరయణింగ ఏడరథిక ి ఔయభి ాఔట ించఫడణరబ. ఆ యధింగ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభ ీ వఙేచ 
ళెచఽచతఖ ా లు భఫడెలనలై ాతి నృింనృించవర.  

నలైన ణెయౌనన భనిేతేయౌై అదిఖనేించడరనిక ి మూనిట్ యౌింక్ునులలలు సహఔభియౄ బ. ఫకబ 
ఙెయాౌించవలలన ణథేీక ి నులలథరయవని కాణరఔు జభ ఙేమఫడ ే  మూనిటా యలువ ఆదరయింగ  ఈ 
ింథరలలల ాయోజధరలు ూభిౄగధన, నుక్షిఔింగధన నిభే భిింఫడణరబ.    

ఆ యధింగ, మూనిట్ యౌింక్ునులలలు ఔ జీయత నౄభా సింస  యొఔె నలటలి ఫడ ిాదయశన యొఔె లాపలలనఽ 
యృనఽయృింటధ,ే ధేయవగ నఖదఽ ఙేసఽఔుధేిందఽఔు తగిన యధధరలనఽ అింథిసఽౄ ధరైబ. యదరయణింగ, ఈ 
మూనిటలా  ఔింనలనీ థరుభ నియుళ ింఫడ ేఔ నిభెిషి అదీఔిత మూనిట్ టాసి్క లాథర ఔ యపలజిత (లలగౄరగైట డ్స 
అింతయాత నిదిక ిసింఫిందిించినయృ ైఉింటలబ. ఈ మూనిటాని ఔ లింగిల్ ననాేమిం ఔటిడిం థరుభ గనీ లాథర 
నిమభఫదేఫ నై నానేమిం ఙెయాౌింరల థరుభ గనీ కొనఽగోలు ఙేమవచఽచ.   

మ ధృైట డ్స కిింగ్డమ్లలనా, ఇతయ భాభౄెటాలలనా, ఈ నులలలు నౄభా అింశ్ిం జతఙమేఫడిన నలటలి ఫడ ి
యహకలుగ అనవిథిే  ఙేమఫడ,ి ల భీఔభిింఫడరు బ. యట  నిభ్ణిం సింాథరబఔ నఖదఽ యలువ 
ింథరల (conventional cash value contracts) ఔింట ే ఙరలా ణడేరగ ఉింటలింథ.ి సింాథరబఔ 
నఖదఽ యలువ ింథరలు ఫిండిల్ు , అింటే ఏఔనతౄిం అింరలు ఔయౌన ఉనైయ. యట లల ట ర్్ (కలావద)ి, 
వమాలు, ను దఽర అింరలఔు సింఫిందిించిన నుయదయశఔత ఉిండదఽ. కనీ తథిుయవదేింగ, మూనిట్ యౌింక్ు
ింథరలు అన్సఫిండిల్ు , అింటే ఏ అింరనిక ిఆ అింశ్ిం సషిింగ యవభిింఫడ ిఉింటలింథ.ి నౄభా ఔటిడరనిక ి
ఙెయాౌింఙరయౌూన జులు, కయవచల అింరల ఖ భిించి నిభెిషిింగ, సషిింగ యవభిింఫడ ే యట  నిభ్ణిం 
నుయదయశఔఫ ైనథ.ి   

చితాిం 2: నానేమిం ఫేాక్-అప్  break-up) 
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ఔయభ ి నానేమిం నఽించి ఈ జులు తగాిించఫడరు మింటే, కాణర నిలు, అలాగై థరనిైించి వఙచే 
ఆథరమానిై ఔడర మూనిటాలల నలటలి ఫడ ి నలటిడిం జయవఖ తేింథ.ి భ ిందఽగ నిభే భిింఫడని కొనిై 
మూనిటా ాదయశన సాచిఔ (index of performance) భిపభౄన్సూణో  ఈ మూనిటా యలువ 
ల భీఔభిింఫడెతేింథ.ి  

 ఇఔెడ కీలఔఫ ైన అింశ్ిం ఏనేటింట,ే ఈ యలువ భ ిందఽగధే అనఽఔునై ఔ నిమభిం లాథర ఔ 
సాణరా నిై ఫట ి  నియుచిించడిం జయవఖ తేింథ.ి యలక్షణింగ ఈ మూనిటా యలువ, నిఔయ ఆలౄ  యలువ థరుభ 
ణెలుసఽౄ ింథ,ి పిండ్సనలటలి ఫడ ి నలట ిన ఆసఽౄ ల భాభౄెట్  యలువని నిఔయ ఆలౄ  యలువ (net asset value 

(NAV) ాతి నృింనృసఽౄ ింథ.ి ఈ సాణరా నిై అనఽసభిించి ఇదెయవ యేభైుయవ వఔుౄ లక ి క ై యధఫ ైన లాపలలు 
ఙెయాౌించఫడవచఽచ.    

ఆ యధింగ నులలథరయవ ాయోజధరలు జీయత నౄభా సింస  అించధరలు, ఊహలు, యచక్షణనల ై ఆదరయడి 
ఉిండవర.   

మూనిట్ యౌింక్ునులలల యషమింలల అతింత ఆఔయిణీమఫ నై లక్షణిం ఏభింటే, మూనిట్ థరయవడె యట లల 
యయధ యకల నిధఽలలల నఽించి తనక ి కవలలన లనేృ ఙేఔయవసఽౄ ిందని పలయించిన నిదిని  ఎించఽకోవచఽచ.  
ాతి  పిండ్సనేయరత ఆసఽౄ లఔు సింఫిందిించి యయధ యకలెైన నోు యవి నోు యౌయోలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథ.ి నలటలి ఫడథిరయవ 
ఆ యధింగ డెనృట్, ఫలలెన్సూడ్స, ఈకిుటీ పిండాఔు ఙెింథని యసౄ ితఫ నై ఎింనఔలలా  కవలలనథరనిై 
ఎించఽకోవచఽచ. డెనృట్ నిది అింటే, ఔ వకిౄ యొఔె అతదిఔ నానేమింల నలటలి ఫడ ిగిలి్్భభిమ  ఫలిండ్సూ
వింట  డెనృట్ లలఔభిటీలలల నలటిఫడెతేిందని అయిం. ఈకిుటీ నిది అింటే మూనిటానఽ ాదరనింగ ఈకిుటీ 
యౄింలలధ ే ఉించడిం జయవఖ తేిందని అయిం. ఈ భౄిండె ాదరన కైటగిభీలలా నా భయా ఇింక ఇతయ యకలఔు 
ఙెింథని ాణరభాైమాలు ఙరలా ఉిండవచఽచ ఔడర.  

ఈకిుటీ నిది  డెనృట్  నిది  ఫలలెన్సూడ్స పిండ్స భనీ భాభౄెట్  పిండ్స 

ఈ నిది డఫ ోలల 
ాదరన పలఖిం 
ఈకిుటీలలనా, 
ఈకిుటీ సింఫిందిత 
యధధరలలా నా 
నలటలి ఫడ ి
నలడెతేింథ.ి    

ఈ నిది డఫ ోలల 
ాదరన పలఖిం ాబ తు 
ఫలిండాలలనా, 
కభపభైట్ 
ఫలిండాలలనా, క్ూడ్స 
డినుజిటాలలనా 
నలటలి ఫడ ినలడెతేింథ.ి     

ఈ నిది  ఈకిుటీ, 
డెనృట్ల నేశ్రభ 
యధధరలలా నా 
నలటలి ఫడ ి
నలడెతేింథ.ి    

ఈ నిది భ కింగ 
ట ాజభీ నృలుా లు, 
డినుజిట్ సభిికౄటలా , 
ఔభభిిమల్ నేర్ 
న. యట నల ై 
నలటలి ఫడ ి
నలడెతేింథ.ి    
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ఔ వకిౄ గోర త్ యి క్ూలల అతదిఔింగ నలటలి ఫడ ి నలట ిన గోర త్ పిండ్సలాథర కైనటల్ గౄబన్సణో ఆథరమానిై 
ఫలలెన్సూ ఙేల ే ఫలలెన్సూడ్స పిండ్స, ఈ భౄిండిింట లల ఏథో  ఔట  ఎించఽకోవచఽచ. అలాగై ఔ వకిౄ, ఏయో కొనిై 
నిభెిషి యింగలు, భిశ్రభలలా  భాతాఫే నలటలి ఫడ ి నలటిే లలఔియల్పిండ్సూని ఔడర ఎించఽకోవచఽచ. ఎించఽఔునై 
ాతి  ఎింనక థరనిఔునై భిస్కె ను ా లైల్నీ, నలటలి ఫడ ి అవసభనీై ాతి నృింనృసఽౄ ింథ.ి అలాగై, ఔట  లాథర 
అింతఔింట ే ఎఔుెవ నిధఽల నితీయవ అనఽఔునైింత అదఽౌతింగ లాదని ఖభనిలేౄ , అరడె ఔ యఔఫ ైన 
నిది నఽించి భభపఔ యఔఫ ైన పిండ్సకి భాభినోు బయ యౌలబిం ఔడర అింథిించఫడెతేింథ.ి   

ఈ ఎింనఔలనీై ఔ అయోతని ఔయౌగి ఉింటలబ. ఔ సభయవింతఫ ైన నోు యవి నోు యౌయోని నియుళ సఽౄ ిందధ ే
అించధరలునై ఔ నౄభాసింస , మూనిటా యలువని ఖ భిించి భాతాిం ఎలాింట  గయింటీల ఇవుదఽ.  ఆ 
యధింగ అథ ిఈ అింశ్ింలలధ ేనలటలి ఫడ ిభిసఽెక ిసింఫిందిించిన అతి  నలదె పలఖిం నఽించి యభ కిౄ ను ింథినటిే. ఆ 
భిసఽె మూనిట్ థరయవడె బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథ.ి అబణ,ే నౄభా సింసక ిభయణ సింఫిందిత (mortality), 
వమ సింఫిందిత భిసఽెలు (expense risk)బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

 అలాగై, సింాథరబఔ నులలలలా కఔుిండర, మూనిట్ యౌింక్ు నులలలు ఔనీస నానేమిం ఆదరభితింగ ని 
ఙేయౄ బ త, నౄభా నతౄిం నైద ని ఙేమవర. థీనిై నౄభాథరయవ  అతడె లాథర ఆఫ  నిమనేత 
కలావధఽలలా  (regular intervals) ఙలే ే నానేమిం నతౄింనల ై ఆదరయడ ి నియృబించఽఔుింటలడె. 
ఙెయాౌించఫడిన ననాేమింలక ికొనిై భౄటా నౄభా యక్షణ ఉింటలింథ.ి నౄభాథరయవక ిఅతదిఔ, అతల (higher 

and lower) యక్షణలలల ఏథ ి కయలల ఎించఽఔుధ ే అవకశ్ిం ఉింథ.ి నానేమిం భౄిండె అింరలనఽ ఔయౌగి 
ఉింటలింథ.ి ట ర్్ అింశ్ిం ఇథి గయింటీడ్స నిది (UK లల థీనిై లలి భాిింగ్ నిది అింటలయవ) లఔు అనుబింఙే 
అవకశ్ిం ఉింథ.ి ఇథ ిభయణిం సింబయలేౄ  ఔనీస నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథ.ి నౄభా సింస  థరుభ నానేమిం 
పిండ్సలల నేగియౌన నణరౄ నిై కైనటల్ భాభౄెట ా , ాణేకిించి యి క్ భాభౄెట్లల నలటలి ఫడ ి నలట ిన మూనిటా 
కొనఽగోలుక ిఉయోగిించడిం జయవఖ తేింథ.ి 

అరడె భయణిం సింబయలేౄ  వఙచే భయణ ాయోజనిం నౄభా నతౄిం లాథర ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల నిద ి
యలువ ఔింట ే ఏథి ఎఔుెవగ ఉింటే అథి ఇవుఫడెతేింథ.ి ఔ వకిౄ కాణరలల ఖల మూనిటా సింకణో, 
మూనిట్ధయని ఖ ణ లేౄ  నిది యలువ వసఽౄ ింథ.ి  
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నైభ ైభీక్షిించఽకోిండ ి2 

ఈ కిరింథ ియట లల ఏ యవయణ తర? 

I. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ ణరణరెయౌఔ జీయత నౄభా నులల 

II. యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా ఔ రశ్ుత జీయత నౄభా నులల  

III. ఈ నులల నఖదఽ యలువ కాణరనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథ ి  
IV. ఈ నులల ఔనీస భయణ ాయోజనిం యౘనై అింథసిఽౄ ింథ ి  
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యభింశ్ిం  

 జీయత నౄభా నులలల యషమింలల భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌూన భ కఫ నై అింశ్ిం ఏనేటింటే, ఆభిఔ 
భాభౄెట్ ాథశే్ింలల ఉనై ఇతయ ఆసఽౄ లణో నోు యౌచ చాలేౄ , నుో టీ (competitive) భఫడి భైటల ఇవుఖలఖడిం.   

 కొనిై సింాథరబయతయ ఉతతేౄ లలా  ఉనై అన్స ఫిండిా ింగ్, నలటలి ఫడి యౌింకజైి, నుయదయశఔత (transparency) 
వింట  దోయణ లు యట ని ఉనైత య బకి యృమలా లా ఙేరబ. 

 యృసఽలుఫలటలనై నానేమింలు, యృసఽలుఫలటల ఖల భ క యలువ, భయణ ాయోజనిం నణరౄ లు, తన ధయ 
కయకల అన్స ఫిండిా ింగ్ వింట  యయధ లక్షణరలణో ఔడని మూనివయూల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ యఔఫ ైన 
రశ్ుత జీయత నౄభా.  

 యేభిమఫ ల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔ యఔఫ ైన ―హద ల్లెైఫ్‖ నులల. ఈ నులలలల నానేమింలు జభ 
ఙేమఫడని ఔ ాణేఔ నలటలి ఫడ ికాణరక ిఙెింథని నలటలి ఫడ ినితీయవని ఫట ి  భయణ ాయోజనిం భభిమ  
నఖదఽ యలువలు ళెచఽచతఖ ా లకి ఖ యవరణరబ.   

 అధేఔ భాభౄెటాలల మూయౌప్ూ గ నలవఫడే మూనిట్ యౌింక్ు నులలలు అతింత ాజఞదయణ ను ింథి, అతి  
ాభ కఫ నై  ఉతతేౄ లణో సింాథరబఔ నుా నా య ధరనిై ఆఔరనేింఙరబ.  

 జీయత నౄభా సింస  నలటలి ఫడి నితీయవ యొఔె లాపలలనఽ ధయేవగనా భభిమ , యృింటధే నఖదఽ ఙసేఽఔుధ ే
యధనింగ మూనిట్ యౌింక్ు నులలలు 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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లుమ భకీ్షకి 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 నులల‖ అధే యవయణ తర. 

సభౄైన యవయణ  ―అలయ (Variable)జీయత నౄభా రశ్ుత జీయత నౄభా నులల.‖ 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

వనయవల అింతయ ణరణరెయౌఔ కైటలబింర (inter-temporal allocation) థేనిై సాచిసఽౄ ింథ?ి 

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 యట లల సింాథరమ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లఔు ఖల ఔ భినేతి   ఏథి ? 

I. ఈ నులలలనలై భఫడెలు  ఎఔుెవగ ఉింటలబ   

II. సభౄిండర్ యలువఔు ఙేయవకోవడరనికి అనఽసభిింఙే సషిఫ ైన,  దయశనీమఫ ైన (visible) దేతి   

III. ఫలగ నియుచిించఫడని నఖదఽ భభిమ  ను దఽర యలువ అింశ్ిం   

IV. భఫడి భైట్ నిభే భిించడిం అింత  సఽలబిం కదఽ   

ాశ్ై 3  

మూనివయూల్ లెైఫ్ నులల నటినదట ఎఔెడ భిచమిం ఙమేఫడిింథ?ి 

I. మూఎస్కఏ 
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II. గైరట్ నృాటన్స  

III. జయ్నీ 

IV. నూాన్సూ 

ాశ్ై 4  

యభిలల యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙలే ేఅవకశ్ిం ఎవభికి ఎఔుెవగ ఉింథ?ి  

I. నిభెిషి భఫడి కయలనఽఔుధే ాజలు  
II. భిసఽెని ఇషిడనియయవ, ఈకిుటీలల భ నఖనియయవ 
III. ఈకిుటీల భిజఞా నిం, థరనిటా యౌఔయవింతఫ ైన పలవన ఔయౌగినయయవ  
IV. యదరయణింగ మ వఔులు  

ాశ్ై 5  

ULIP‘ ల ఖ భిించి ఈ కిరింథ ియవయణలలల ఏథ ిర? 

I. మూనిటా యలువ భ ిందఽగధ ేఔ కచిచతఫ నై సాతాిం (formula) థరుభ నియృబించఫడెతేింథ ి 

II. ఇధృుసి్క ఫ ింట్ భిసఽె నౄభా సింస  బభిించదఽ 
III. మూయౌప్ూ (ULIP‘s) లల ట ర్్ (కలావద)ి, వమాలు, ను దఽర అింరలఔు సింఫిందిించిన నుయదయశఔత 

ఉిండదఽ.   
IV. మూయౌప్ూ  ఫిండిల్ు  ఉతతేౄ లు  

ాశ్ై 6  

కిరింథి యట లల ఇథ ిత నేఖణర అనీై యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యొఔె లక్షణరలా: 

I. యృసఽలుఫలటల ననాేమిం ఙెయాౌింరలు  
II. నఖదఽ యలువ యౘనై ఇవుఫడదఽ  
III. ను దఽర నేఖ లు ఎఔెడ నలటలి ఫడ ినలటలి లల నులల మజభాని ఎించఽఔుింటలడె  
IV. ఔనీస భయణ ాయోజనిం యౘనై ఉింటలింథ ి 

ాశ్ై 7  

యయుతి ాఔ జీయత నౄభా (universal జీయత నౄభా) సింఫిందిించి ఈ కిరింద యట లల ఏథి సభౄైనథ?ి 

యవయణ I: ఇథ ినులల మజభానిని ఙెయాౌింరలు భాయవచఔుధేిందఽఔు అనఽభతి సఽౄ ింథ ి  

యవయణ II: నులల మజభాని నఖదఽ యలువనల ైభాభౄెట్ ఆదరభతి  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 సభౄైనయ:ే 

I. మూనిట్ థరయవడె యయధ యకల నిధఽల భధ ఎించఽకోవచఽచ   

II. జీయత నౄభా సింస  మూనిట్ యలువలకి  ూచీఔతేౄ  (guarantee) అింథిసఽౄ ింథ ి 

III. లింగిల్ ననాేమిం ఙెయాౌింర లాథర ఔరభింతని ననాేమిం ఙెయాౌింరల థరుభ మూనిటానఽ కొనఽగోలు 
ఙేమవచఽచ.   

IV. నౄభా కయవచల అింరలఔు సింఫిందిించి మూయౌప్ూ నులల నిభ్ణిం నుయదయశఔింగ ఉింటలింథ ి

ాశ్ై 9  

ఐఆభిుఏ నిఫింధనల ఫేయఔు, ఔ నౄభా సింస  పలయతథశే్ింలల ఈ కిరింద యట లల ఏ యింాథరబయతయ ను దఽర జీయత 

నౄభా ఉతతేౄ లఔు అనఽభతి ని ఇసఽౄ ింథ?ి 

ఎింనఔ I: మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుా న్సూ 

ఎింనఔ II: యేభిమఫ ల్ ఇనాూభౄన్సూ నుా న్సూ 

I. I భాతాఫే 

II. II భాతాఫే 

III. I భభిమ  II భౄిండా 

IV. I కదఽ II కదఽ 

ాశ్ై 10  

జీయత నౄభా ఉతతేౄ లు అన్స ఫిండ్స యౌింగ్ ఏనే సాచిసఽౄ ింథ?ి 

I. నౄభా ఉతతేౄ లణో ఫలిండా  సహసింఫింధిం   

II. నౄభా ఉతతేౄ లణో ఈకిుటీల  సహసింఫింధిం   

III. యక్షణ భభిమ  ను దఽరల నేశ్రభిం   
IV. యక్షణ భభిమ  ను దఽర అింరల యబజన   
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లుమ భకీ్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

వనయవల అింతయ ణరణరెయౌఔ కైటలబింర కలఔరఫేణర వనయవల కైటలబింరని సాచిసఽౄ ింథి.   

జయఫ   2  

సభౄైన ఎింనఔ  IV. 

సింాథరబఔ జీయత నౄభా ఉతతేౄ లలల భఫడి భైట్ నిభే భిించడిం అింత  సఽలబిం కదఽ. 

జయఫ   3  

సభౄైన ఎింనఔ  I. 

మూనివయూల్ లెైఫ్ నులల నదట అఫ భికలల నుాయింనించఫడిింథి.  

జయఫ   4  

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా కొనఽగోలు ఙేల ే అవకశ్ిం ఈకిుటీల భిజఞా నిం, థరనిటా యౌఔయవింతఫ ైన పలవన 
ఔయౌగినయభకిి ఎఔుెవగ ఉింథి.  

జయఫ   5  

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

మూనిటా యలువ భ ిందఽగధే ఔ కచిచతఫ నై సాతాిం థరుభ నియృబించఫడెతేింథి. 

జయఫ   6  

సభౄైన ఎింనఔ  I. 

యేభిమఫ ల్ జీయత నౄభా యషమింలల నానేమిం ఙెయాౌింరలు లయింగ ఉింటలబ, యృసఽలుఫలటల ఉిండదఽ.  

జయఫ   7  

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

భౄిండె లేిట్ ఫ ింటృా  ర. మూనివయూల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ లల యృసఽలుఫలటలనై నానేమిం ఙెయాౌింర ఔ 
లక్షణిం.  ఈ యఔఫ ైన జీయత నౄభా నులల మజభానిని కొనిై భాభౄెట్ ఆదరభిత సాచీలఔు ఎఔుెవ భఫడి భైట్ 
సింనుథిించఽఔుధేిందఽఔు అనఽభతి సఽౄ ింథి.    
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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 
ఉతతేౄ లలల మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుా న్సూ భభిమ  యేభమిఫ ల్ ఇనాూభౄన్సూ నుా న్సూ భౄిండా ఉధరైబ. 

జయఫ   10  

సభౄైన ఎింనఔ  IV. 

యక్షణ, ను దఽర అింరలనఽ యేయవ ఙేమడభింటే జీయత నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అన్స ఫిండిా ింగ్ ఙేమడభని అయిం. 
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అదరమిం 10 

జీయత నౄభా వభిౄింరలు 
 

అదరమిం భిచమిం 

జీయత నౄభా కైవలిం వఔుౄ ల అకల భయణరనిక ి బదాత ఔయౌింఙేథ ి భాతాఫే కదఽ. థరనిక ి ఇతయ వభిౄింరలు 
ఔడర ఙరలా ఉధరైబ. థరనిై నౄభా ాయోజధరలు ఉనై టాసి్కలనఽ ఏభటలఙేమడరనిక ిఉయోగిించవచఽచ; 

థరనిై భిశ్రభలల భ కభబన లఫోింథిని ఔవర్ ఙసేాౄ  ఔ నులల తమాయవ ఙేమడరనిక ి
ఉయోగిించవచఽచ. అలాగై, తనకాల యడెదలఔు యనియోగిించవచఽచ. జీయత నౄభాక ి ఖల ఈ యయధ యకల 
వభిౄింరలు ఖ భిించి ఇఔెడ సింక్షిౄ ింగ ణెలుసఽఔుింథరిం. 

ధేయవచఔుధే అింరలు 

 

A.   జీయత నౄభా  వభిౄింరలు 
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A. జీయత నౄభా వభిౄింరలు 

1. యయళ త భళ ళ్ల సింద చటిిం (Married Women‟s Property Act)   

జీయత నౄభా నులల  కిరింద యభిికథరమాలణో సయౘ ఫథియ్/ యయసతు ాయోజధరలనల ై ఎలేిట్సఽింఔిం 
అనుబించఫడడిం థరుభ  ఔ జీయత నౄభా నులలలు భభిమ  యభిిఔభ లలల టాసి్కల పలవన తనిసభ ి
ఙేమఫడిింథ.ి పలయత థేశ్ింలల ఎలేిట్సఽింఔిం ఎతి ౄయేమఫడగ, టాసి్కల పలవనక ి ఇింకౄింత భాతాభూ నుాదరనత 
లాఔనోు బింథ.ి ఈ యషమానిై భభిింత లలతేగ అయిం ఙేసఽకోవడిం భించిథ.ి  

యయళ త భళ మా సింద చటిిం, 1874, లలక్షన్స 6  ఔ జీయత నౄభా నులల  కిరింద పలయ భభిమ  నలాలకి 
బదాతని అింథిసఽౄ ింథ.ి యయళ త భళ మా సింద చటిిం (Married Women‘s Property), 1874, లలక్షన్స 6 

ఔ టాసి్కని యౄను ింథిించడరనిక ిఔడర అనఽభతి సఽౄ ింథ.ి   

చితాిం 1:  MWP చటిిం కిరింద లనేృథరయవలు (Beneficiaries) 

 

అథి తన య ింత జీయణరనిక ి వభిౄింఙ ే యధింగ తీసఽఔునై నౄభా నులలని నిభే భిసఽౄ ింథ.ి ఏ యయహిం ఙేసఽఔునై 
వకిౄ అబధర కచిచతింగ అతడె అలా ఙలేథే ి తన పలయ లాథర అతడ ి పలయ భభిమ  నలాలు లాథర యభిలల 
ఎవభో ఔభి ాయోజనిం కోసభని నిభే భిించఽఔుింటలయనీ భభిమ  అతడి పలయ ాయోజనిం కోసభని 
నభ్ఫడెత లాథర అతడి పలయ భభిమ  నలాలు లాథర యభిలల ఎవభో ఔభిక ి ాఔట ించిన ఆసకిౄక ి
అనఽఖ ణింగనా, భభమి  టాసి్క ఏ లక్షఫ ైధర నేగియౌ ఉనైింతవయఔ అథి ఆ బయౄఔు లాథర అతడి యవణథరతలఔు 
లాథర అతడి ఎలేిట్లల పలఖింగ యౄను ింథిింఙ ేఅదికభనిక ిలలఫడ ిఉిండదనీ తీభ్నిసఽౄ ింథ,ి  

a) MWP చటిిం కిరింద నులల లక్షణరలు 

i. ాతి  నులల ఔ ాణేఔఫ ైన టాసఽి  (separate Trust). పలయ గనీ లాథర నలాయడె గనీ  (18 ఏళా్ 
వమసఽక ినలైఫడ)ి ధయ్ఔయౄగ ఉిండవచఽచ.  
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ii. ఈ నులలనల ైకోయవి  జరౄ లు, ఋణథరతలు, చివభకి ిటలి థరయవఔు ఔడర నిమింతాణ ఉిండదఽ.    
iii. ధయ్ఔయౄలఔు కౄాబమ్ డఫ ో ఙయాెౌించఫడెతేింథ.ి  
iv. ఈ నులలని సభౄిండర్ ఙేమడిం ఔుదయదఽ భభిమ , ధరనేధషేన్సలాథర అలలనై్సఫ ింట్ ఙేమడిం 

అనఽభతి ించఫడదఽ.  
v. ఔయళే్ నులలథరయవడె ఆ నులల  కిరింద లాపలలు లుఔభిించడరనిక,ీ యట ని నియుళ ించడరనిక ీ  ఔ 

ాణేఔ  ధయ్ఔయౄని నిమనేించఔనుో ణ,ే నులల  కిరింద సఽయక్షితిం ఙేమఫడు  నతౄిం ఏ నౄభా 
కభలమింలల తీసఽకోఫడిింథో  ఆ నౄభా కభలమిం ఉనై భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄక ిఙెయాౌించవలల 
ఉింటలింథ.ి  

b) ాయోజధరలు (Benefits) 

టాసఽి  యదఽె  ఙేమభని, సింసెయణలఔు ఖ భికని ఔ టాసి్క దయౄ యేజు థరుభ ఏభటల ఙమేఫడెతేింథ,ి 
థరనిణో ఫలటల ఔట  లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ నౄభా నులలలణో నిభి్ింఫడెతేింథ.ి లెైఫ్ నులల  కిరింద 
ాయోజధరలు ఉింటలబ కఫట ి , టాసఽి  ఆలౄ  నియుహణ కోసిం ఔ ధయ్ఔయౄని నిమనేింఙరలనైథ ి ఇఔెడ 
కీలకింశ్ిం. నౄభా నులలలనఽ నియుళ ించడరనిక ి టాసఽి ని నిభి్ించడిం థరుభ, నులలథరయవ నులల  కిరింద, 
తన హఔుెలనఽ వదఽలుఔుింటలడె భభిమ  నౄభాథరయవ భయణిం సింబయింఙరఔ ధయ్ఔయౄ నౄభా లాపలలనఽ 
నలటలి ఫడ ి నలడణరడె, అలాగై, టాసఽి ని ఔయవ లాథర అింతఔింట ే ఎఔుెవ లనేృథరయవల కోసిం టాసఽి  నులధర 
వవయౘభలు చాసఽౄ ింటలడె. 

జీయత పలఖయునే భభిమ  నలాల ాయోజనిం కోసిం టాసఽి ని నిభి్ించడిం వవయౘయింలల ఉింటృ వయోౄ ింథ.ి ఏ 
చటిఫదేఫ నై వకిౄ అబధర ఇిందఽలల లనేృథరయవలు కవచఽచ. టాసఽి ని నిభి్ించడభింటే, లనేృథరయవడె 
ఫ ైధరభిటీలల ఉధరైడె కఫట ి , నులల లాపలలు ణెయౌయగ నలటలి ఫడ ినలటిఫడరు మనీ, పలయ యవణథరతల నఽించి 
లాపలలు యక్షిించఫడణరమని అయిం.   

2. ాదరన వకిౄ నౄభా (Key man insurance) 

యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ (Keyman) నౄభా ఔ ాదరన యౄిం.  
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నియుచనిం  
ాదరన వకిౄ నౄభా నులలని యనుయింలల అతింత ాదరనఫ ైన వకిౄ భయణిం లాథర ని ఙేమలాని అసభయత 
వలా సింబయింఙ ేఆభిఔ నయౖి యౌై ూడెచఔుధేిందఽఔు నషిభియౘయిం ఇవుడరనిక,ి యనుయిం థరుభ తీసఽఔుధ ేనౄభా 
నులలగ వభిృించవచఽచ.    

 

సింక్షిౄ ింగ ఙెనులింటే, ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ జీయత నౄభా. అథ ి యనుయ బదాత ాయోజధరల కోసిం 
ఉయోగిించఫడెతేింథ.ి ఆ నులల  కలావద,ి యనుభనిక ి క ీ యూన్స (ాదరన వకిౄ) ఉయోఖిం ఉనైింత 
కలిం వయక ైఉింటలింథ,ి అింతఔు నేించి అథి కొనయఖదఽ. ాదరన వకిౄ నౄభా నులలలు యదరయణింగ యనుయిం 
థరుభ సుింతిం ఙేసఽకోఫడెణరబ. అలాగై ాదరన ఆథరమ ఉతతి ౄథరయౄ, యనుయిం సజఞవరగ కొనయఖడరనిక ి
కయఔుడెైన వకిౄ లాఔనోు వడిం వలా ఉదౌయించిన యనుయ నయౖి యౌై ూడచడఫే థరని లక్షిం. ాదరన వకిౄ నౄభా 
యసౄ వింగ తలెతి ౄ న నయౖి యౌై బభీౄ ఙేమదఽ కనీ నౄభా నులల ాకయిం నిభేిషి నఖదఽ నణరౄ నిై నషిభియౘయింగ 
ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి 

ఙరలా యనుభలఔు నలదె నణరౄ లలా  లాపలలు భవడరనికి కయఔులుగ ఉిండ ే ఔ ాదరన వకిౄ ఉింటలయవ. 
యళా్ఔునై అథిుతీమఫ ైన ధృైరణరలు, ఔషిడ ేభనసౄ తుిం, ణెయౌయణేటలు, సింసక ినుాణిం నోు సఽౄ ింథ.ి  ఔ వకిౄ 
యొఔె అథిుతీమఫ నై జఞా నిం, యలుయృనై లేవలు ఔింనలనీక ిఙరలా కీలఔభని ఔ మజభాని పలయలేౄ , అతడె ఆ 
కీ యూన్సకి జీయత లాథర ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోవచఽచ.     

కీ యూన్స (ాదరన వకిౄ) లాఔనుో బన సిందయౌింలల మజభాని కయవచయౌై బభీౄ ఙేసఽకోవడరనిక ి (ణరణరెయౌఔ 
యమిం అయవవర ణచెఽచకోవడిం లాథర ఔ యయసఽడిని నిమనేించఽకోవడిం), అలాగై నయౖి లు (యయసఽలు యక్షణ 
ను ింథేవయఔ యనుయ లాయథయేలు క్షీణదశ్లల ఉిండడిం) వింట  ఇఫోిందఽలనఽ తటలి కోవడరనిక ిఇలా ఙేయౄ డె.     

ాదరన వకిౄ అధేథ ికలావది నౄభా నులల. ఇిందఽలల నౄభా నతౄిం ాదరన వకిౄ య ింత ఆథరమానిై ఫట ి  కఔ, 
ఔింనలనీ లాబథరమఔత (profitability) ని అనఽసభిించి ఉింటలింథ.ి నానేమిం ఔింనలనీ థరుభ 
ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి నతౄిం నానేమిం అింణర యనుయ కయవచగ పలయించఫడెతేింథ ి కఫట ి , ఇథ ి సభయతఖల 
నఽై నేనయౘబింర దేతి . ఔయళే్ ాదరన వకిౄ భయణ లేౄ , ఆ ాయోజనిం ఔింనలనీక ి ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి 
వకిౄఖత నౄభా నులలలఔు ననైింగ, ాదరన వకిౄ నౄభాలల భయణ ాయోజధరనిై ఆథరమింగ పలయించి టలక్ూ 
యేమఫడెతేింథ.ి  

నౄభా సింస ఆడిట్ ఙేమఫడని ఆభేిఔ యవయణలు భభిమ  సభభిించిన ఆథరమనఽై భిటర్ై్ని చాల 
నౄభానతౄభ నఽ అించధర యేసఽౄ ింథ.ి యదరయణింగ, ాదరన వకిౄ నౄభాక ికవలలన అయోత సింనుథిించడిం కోసిం 
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ఔింనలనీ  తనిసభిగ లాపలలలా  ఉిండరయౌ. కనీ కొనిై సిందభోలలల నౄభా సింసలు, నయౖి లణో ఉనైట కీ 
భించి నిధఽలణో నుాయింబఫ నై కొనిై కొతౄ  ఔింనలనీలఔు, నేనయౘబింరలనియౄ బ.   

a) కీ ఫేన్స (ాదరన వకిౄ ) ఎవయవ కవచఽచ ? 

ధేయవగ యనుయింణో సింఫింధిం ఉిండ,ి  అతడె లాఔనోు వడిం వలా ఆ యనుభనిై ఆభిఔ తి ౄ డకిి ఖ భ ిఙలే ే
వకిౄ ఎవభౄధైర, కీలఔఫ ైన వకిౄ అవరణరడె.  ఉథరహయణఔు, ఆ వకిౄ ఔింనలనీ డెైభౄఔిర్ కవచఽచ, ఔ 

పలఖయునే, ఔ ాదరనఫ నై లేల్ూ యూన్స, ాభ క నుాజౄఔుి  ఫేధేజర్, లాథర నిభెిషి ధృైరణరలు లాథర 
జఞా నింణో వవహభిసాౄ ,  ాణేకిించి ఔింనలనీ ఙరలా యలువగ ఎింఙే వకిౄ ఎవభౄధైర కవచఽచ.   

b) నౄభా ఙేమదఖా నయౖి లు (Insurable losses) 

ఈ కిరింథ ినయౖి లక ిక ీయూన్స (ాదరన వకిౄ) నౄభా నషి భియౘయిం ఙెయాౌసఽౄ ింథ ి: 

i. యసౄ భిించిన (extended) కలానికి సింఫిందిించి ఔ కీలఔఫ నై వకిౄ నిఙమేలాని లతి  ఉనైరడె 
వఙచే నయౖి లు, ణరణరెయౌఔ లఫోింథిని అింథిించడరనిక,ీ అలాగై, అవసయఫ ణై,ే ాణరభాైమ 
(replacement) నిమాభఔిం, యక్షణలఔు ఆభిఔ సహకయిం అింథిించడరనిక.ీ     

ii. లాపలలనఽ యక్షిించడరనిక ి నౄభా. ఉథరహయణఔు, ఔ ాదరనఫ ైన వకిౄ ాఫేమిం ఉనై ఏ యనుయ 

నుాజఔుి క ిసింఫిందిించి అబధర నషిూభిత అభ్కల నఽించి వచిచన నషిూభిత ఆథరమిం, ఆలసిం 

లాథర యదఽె  పయౌతింగ వచిచన నయౖి లు, యసౄ భిింఙేిందఽఔు అవకరలు నయించినుో వడిం, ాణేఔ ధృైరణరలు 
లాథర భిజఞా నిం కోలలవడిం.     

3. తనకా యడెదల నౄభా (MRI) 

నైయవ ఔ ఆలౄ ని కొనఽగోలు ఙలేేిందఽఔు యవణిం తీసఽఔుింటలధరైయని అనఽఔుింథరిం. ఋణ ఏభటలలల పలఖింగ, 
ఫలింఔు థరుభ తనకా యడెదల నౄభా నులలకి ఙెయాౌించవలలన అవసయిం ఉింథ.ి  

a) MRI అింటే ఏనేట ? 

ఇథ ిఇింట  యవణిం  తీసఽఔునై ఋణఖరళ తలక ి  ఆభిఔ యక్షణ అింథిింఙ ేఔ నౄభా నులల. భ్యౌఔింగ ఔ 
తనకాథరయవ (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణిం ూభిౄగ ఙెయాౌించఔుిండరధ ే అతడె / ఆఫ  
చనినుో ణ ే నేగియౌన నణరౄ నిై ఙెయాౌించడరనిక ి తీసఽకోఫడ ే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ తగాై కలావది జీయత 
నౄభా.  థీనిై యవణ యక్షఔ నులల అని ఔడర నలవవచఽచ. నులలథరయవ ఊళ ించని యధింగ అకల భయణిం 
ఙెింథణి,ే అతడి యవణరలు తీయచడింలల అతడినలై ఆదరయడుయభికి సయౘమడణరబ కఫట ి  ఈ థఔిం 
వమసఽూ భయాన యభికి అనఽఔలింగ ఉింటలింథి.   
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b) లక్షణరలు (Features) 

నులల  సభౄిండర్ యలువ లాథర ఫ చాభిట ీ ాయోజధరలనలై  ాపలవిం చారతేింథ.ి నులల  కలిం అింణర 
లయింగ ఉిండే ఔ కలావద ి నౄభా నులలలా కఔ ఈ నులల  కిరింద నౄభా యక్షణ ాతి  సింవతూయిం 

తగాినోు తేింథి.    

లుమ భకీ్ష  1 

తనకా యడెదల నౄభా యృనఔ ఖల ఉథేెశ్ిం ఏనేట ? 

I. తనకా భైటలా  ఙౌఔగ లబయచడిం 

II. ఇింట  యవణ ఖరళ తలకి  ఆభిఔ యక్షణ అింథిించడిం   

III. ణరఔటలి  నలట ిన  ఆలౄ  యలువని యక్షిించడిం   

IV. ఙెయాౌించఔనోు ణే యుదీధరదకియ ణొలగిింరనఽ తనించఽకోవడిం (Evade eviction in case of default) 
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యభింశ్ిం  

 యయళ త భళ మా సింద చటిిం, 1874, లలక్షన్స 6  ఔ జీయత నౄభా నులల కిరింద పలయ భభమి  నలాలక ి
లాపలల బదాతని అింథిసఽౄ ింథ.ి   

 MWP చటిిం కిరింద ాపలయతభబయ నులలనల ైకోయవి  జరౄ లు, ఋణథరతలు, చివభిక ినులలథరయవనఔు ఔడర 
నిమింతాణ ఉిండదఽ.  

 యనుయ నౄభాలల ాదరన వకిౄ నౄభా ఔ ాదరనఫ నై యౄిం. థీనిై భయణిం లాథర యనుయింలల అతింత 
భ కఫ ైన వకిౄ భయణిం లాథర అసభయేత వలా సింబయింఙ ే ఆభిఔ నయౖి యౌై ూడెచఔుధేిందఽఔు, 
నషిభియౘయిం ఇవుడరనిక ియనుయిం థరుభ తీసఽఔుధ ేనౄభా నులలగ వభిృించవచఽచ.  

 భ్యౌఔింగ ఔ తనకాథరయవ (mortgagor) తనఽ తీసఽఔునై తనకా ఋణిం ూభిౄగ ఙయాెౌించఔుిండరధ ే
అతడె / ఆఫ  చనినుో ణ ే నేగియౌన నతౄిం ఙెయాౌించడరనిక ి తీసఽకోఫడ ే తనకా యభ కిౄ నౄభా ఔ యలువ 
తఖ ా తేిండే కలావది జీయత నౄభా.   

  

కీలఔ థరలు 

1. యయళ త భళ ళ్ల సింద చటిిం 

2. ాదరన వకిౄ నౄభా 
3. తనకా (తనకా) యభ కిౄ (తనకా యడనిించఽకోవడిం ) నౄభా 
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లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ   1  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

MRI ఇింట  యవణిం తీసఽఔునైయభిక ియక్షణ ఔయౌగిసఽౄ ింథ.ి 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై1  

ాదరన వకిౄ  నౄభా నులలలల నౄభా నతౄిం యదరయణింగ ఈ కిరింథి యట ణో 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 యడనిించఽకోవడిం ) నౄభా (MRI) ని కిరింథ ియధింగ వభాీఔభిించవచఽచ. ________. 

I. నలభిగై కలావది జీయత నౄభా  
II. తగాై కలావది జీయత నౄభా  
III. భాయవతేిండే జీయత నౄభా  
IV. మూనివయశల్ లెైఫ్ యౘనై లాథర సయు యౄ  జీయత నౄభా  

ాశ్ై3  

ఈ కిరింథియట లల ఏ నయౖి లు ాదరన వకిౄ  నౄభా కిింద ఔవర్ ఙమేఫడణరబ? 

I. ఆలౄ  థ ింఖతనిం  (Property theft) 

II. కీలఔఫ ైన వకిౄ ని ఙేమలాని భిలతి  ఉనై కలావదికి సింఫిందిించిన నయౖి లు 
III. యదరయణ ఫలధత (liability) 

IV. లలనులు భభిమ  యడచిినలటిడిం కయణింగ ఔయౌగిన నషిిం 
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ాశ్ై4  

ఔ నులల MWP చటిిం కిరింద ఙేమఫడిింథి. ఔయళే్ నులలథరయవడె ఆ నులల కిరింద  లాపలలు లుఔభిించడరనిక ీ

భభిమ  నియుళ ించడరనిక ీ ఔ ాణేఔ ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ)ని నిమనేించఔ నుో ణే, నులల  కిరింద సఽయక్షితిం 

ఙేమఫడు  నతౄిం _____________ కి ఙెయాౌించవలల ఉింటలింథ.ి 

I. వకిౄకి అతి  దఖాయ ఫింధఽవర   
II. భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄ  (Official Trustee of the State)  

III. నౄభా సింస 
IV. నౄభాథరయవ   

ాశ్ై5  

భళషే్ అయవవర ణెచిచన నలటలి ఫడనిల ైఔ యనుయిం నడనిసఽౄ ధరైడె. అతడి ఆఔల్ఔ భయణిం తభుత, అతడిక ి
అర ఇచిచన యళా్ింణర భళషే్ ఆసఽౄ లనఽ కౄైవసిం ఙేసఽకోవడరనికి ఙేతధృనైనిై ామణరైలు ఙసేఽౄ ధరైయవ. ఈ 
కిరింద యట లల ఏ ఆసఽౄ లనఽ యవణథరతల కౄైవసిం ఙసేఽకోలాయవ? 

I. భళషే్ నేయవణో ఉనై సింద   

II. భళషే్ ఫలింఔు కాణరలు   
III. MWP చటిిం 6 లలక్షన్స  కిరింద కొనఽగోలు ఙలేన కలావది జీయత నౄభా నులల  

IV. భళషే్ ఔు సుింతింగ ఉనై భూచఽవల్ నిధఽల   

ాశ్ై6  

MWP చటిిం కైసఽలఔు సింఫిందిించి కిరింథ ిఎింనఔలలా  ఏథి నిజిం? 

యవయణ I: ఫ చాభిట ీకౄాబమ్ లు ఙెక్లు నులలథరయవలఔు ఙెయాౌయౄ యవ 

యవయణ II: ఫ చాభిట ీకౄాబమ్ లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄలఔు ఙెయాౌయౄ యవ 

I. I ర  
II. II ర  
III. I భభిమ  II భౄిండా ర  
IV. I ర కదఽ II ర కదఽ    

ాశ్ై7  

MWP చటిిం కైసఽలఔు సింఫిందిించి  కిరింథి ఎింనఔలలా  ఏథ ినిజిం? 
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యవయణ I: భయణ కౄబమ్ లు ధరనేనీలఔు అనఽఔలింగ భయిౖెయిం ఙేమఫడణరబ. 

యవయణ II: భయణ కౄబమ్ లు ధయ్ఔయౄలఔు అనఽఔలింగ భయిౖెయిం ఙేమఫడణరబ. 

I. I ర  
II. II ర  
III. I భభిమ  II భౄిండా ర  
IV. I ర కదఽ II ర కదఽ    

ాశ్ై8  

అజయ తన ఉథోఖ లఔు నౄభా నానేమిం ఙెయాౌయౄ డె. ఈ కిరింథ ియట లల ఏ నౄభా ననాేమింని ఉథోగిక ిఙెయాౌించిన 
భియౘయిం (compensation) గ నేనయౘబించఽకోవడరనికి యలు లాదఽ? 

ఎింనఔ  I: ఉథోగిక ి ాయోజధరలణో ఙెయాౌించవలలన ఆభోఖ నౄభా  

ఎింనఔ II: అజయ క ిాయోజధరలణో ఙెయాౌించవలలన ా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 ఆలౄని కొలాా టయల్గ ఔుదఽవ నలట ిన యవణఖరళ తల వదె వడీు  వసాలు ఙేల, ఆలౄ  యుదీధరనిై భాతాిం యభిక ై

వదలడరనిై_____________ అింటలయవ. 

I. లలఔభిటీ   
II. తనకా (Mortgage) 

III. అదిఔ వడీు  (Usury) 

IV. లలఔభిటీగ నలటిఫడు  తనకా (Hypothecation) 

ాశ్ై10  

ఈ కిరింద నులలలలా  ఏథి ఇింట  యవణిం తీసఽఔునైయభిక ియక్షణ ఔయౌగిసఽౄ ింథ?ి 

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

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

ాదరన వకిౄ  నౄభా నులలలల కిరింద నౄభా నతౄిం యదరయణింగ యనుయిం లాబథరమఔతణో యౌింక్ అబ 

ఉింటలింథ ి

జయఫ  2  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభాని (MRI) డికీరజిింగ్ టర్్ లెైఫ్ ఇనాూభౄనఽూగ 
వభాీఔభిించవచఽచ.  

జయఫ  3  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

కీలఔఫ ైన వకిౄ ని ఙేమలాని భిలతి  ఉనై కలావదకి ిసింఫిందిించిన నయౖి లు ాదరన వకిౄ  నౄభా  కిరింద 

ఔవర్ ఙేమఫడణరబ   

జయఫ  4  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

ఔయళే్ నులలథరయవడె ఆ నులల  కిరింద  లాపలలు లుఔభిించడరనిక ీ భభిమ  నియుళ ించడరనిక ీ ఔ ాణేఔ 

ధయ్ఔయౄ (ధయ్ఔయౄ)ని నిమనేించఔ నుో ణే, నులల కిరింద సఽయక్షతిిం ఙేమఫడు  నతౄిం భషిర అదికభిఔ ధయ్ఔయౄక ి
ఙెయాౌించవలల ఉింటలింథ.ి 

జయఫ  5  

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

MWP చటిిం 6 లలక్షన్స  కిరింద కొనఽగోలు ఙలేన ట ర్్ జీయత నౄభా నులలని యవణథరతలు కౄైవసిం ఙసేఽకోలాయవ 

జయఫ  6  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 
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ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ లు ఙెక్లు ధయ్ఔయౄలఔు ఙెయాౌయౄ యవ.   

జయఫ  7  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

భయణ కౄబమ్ లు ధయ్ఔయౄలఔు అనఽఔలింగ భియౖెయిం ఙమేఫడణరబ. 

జయఫ  8  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

అజయక ి ాయోజధరలణో ఙయాెౌించవలలన ాదరన వకిౄ  జీయత నౄభాని ఉథోగిక ి ఙెయాౌించిన భియౘయిం 
(compensation) గ నేనయౘబించఽకోవడరనిక ియలు లాదఽ. 

జయఫ  9  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

తభ ఆలౄ ని కొలాా టయల్గ ఔుదఽవ నలట ిన యవణఖరళ తల వదె వడీు  వసాలు ఙలే, ఆలౄ  యుదీధరనిై భాతాిం 
యభిక ైవదలడరనిై తనకా (తనకా) అింటలయవ. 

జయఫ  10  

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

ఈ కిరింద నులలలలా  తనకా యభ కిౄ (తనకా యడినించఽకోవడిం ) నౄభా ఇింట  యవణిం తీసఽఔునైయభిక ి యక్షణ 

ఔయౌగిసఽౄ ింథ.ి  
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అదరమిం 11  

జీయత నౄభా ధయ నియృబించడిం భభిమ  భూలాింఔనిం  

 

అదరమిం భిచమిం 

జీయత నౄభా ింథరలలల ధయ ఎలా నియృబయౄ యవ, యట  వలా వఙేచ ాయోజధరలు ఏనేట  నుఠ్ఔులక ి
ణెయౌమజైమడఫే ఈ అదరమిం లక్షిం. నదటగ భనిం అసలు ననాేమిం ఇింత ఉిండరలని ఎలా నిభే భియౄ భో 
ణెలుసఽఔుని, ఆ తభుత నేఖ లు నిద(ిsurplus) భభిమ  ఫో నస్కల ఖ భిించిన యరలయౖలు ణెలుసఽఔుింథరిం. 

ధేయవచఔుధే అింరలు 

 

A. నౄభా ధయ నియృబించడిం- భ్యౌఔ అింరలు 
B. నేఖ లు భభిమ  ఫో నస్క  
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A. జీయత నౄభా ధయ ఔటిడిం – భ్యౌకింరలు    

1. నానేమిం  

యదరయణ పలషలల నానేమిం అింటే ఔ నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙలేేిందఽఔు నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయాౌించఫడ ే
ధయని సాచిసఽౄ ింథ.ి యదరయణింగ అథ ి నౄభా నతౄిం(యౘనై ఇవుఫడిన నతౄిం)లల ాతి  యృబ యవ.క ీ ఉిండ ే
నానేమిం భైట్గ ాఔట ించఫడెతేింథ.ి ఈ ననాేమిం భైటలా  నౄభా సింసల వదె భైటా టేఫ ళా్ యౄింలల 
లబభవరణరబ.  

చితాిం 1: నానేమిం 

 

ఈ ట ి ఔల (టేఫ ల్ూ)లల భ థిాించఫడని భైటాని "ఆసఽ నానేమింలు" గ నలుయౄ యవ. కై య బలల ఉిండ ేయభిిఔ 

నానేమింలు ఇయ ాతి  సింవతూయిం ఙెయాౌించఫడరయౌూ ఉింటలబ. ఇయ ఙరలా సిందభౌలలల కలావది నతౄిం క ై
యధింగ కొనయఖ త, యభిిఔ భైటలగ చానించఫడణరబ.  

ఉథరహయణ 

ఔ నిభెిషి వమసఽలల ఇయయృ ైఏళా్నుటల ఉిండే ఎిండోఫ ింటల నులలకి  నానేమిం యవ. 4,800గ ఉింటే, థరనయిం యవ. 
4,800 నణరౄ నిై ఇయయృ ైసింవతూభలనుటల ాతి  ఏడరథ ీఙెయాౌింఙరయౌూ వరింటలింథ.ి   

నదట  కొనిై సింవతూభలనుటల భాతాఫే  ననాేమింలు ఙయాెౌించడిం యధడే నులలలు కొనిై ఉింటలబ. 
ఔింనలనీలు లింగిల్ నానేమిం ింథరలు ఔయౌగివరింటలబ. యట క ి ిందిం నుాయింబింలల క ై ఔెయభి  
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నానేమిం ఙెయాౌించవలల ఉింటలింథి. ఈ నులలలు యదరయణింగ నలటలి ఫడెల (investment oriented) కోసింగ 
నిఙేసఽౄ ింటలబ. 

2. నేనయౘబింరలు (Rebates) 

జీయత నౄభా సింసలు ఔడర ఙెయాౌించవలలన నానేమిం నైద  కొనిై యకల భబతీలు అింథిించవచఽచ. 

అటలవింట  భబతీలు భౄిండె ఉధరైబ: 

 నౄభా నతౄిం కోసిం (For sum assured)  

 నానేమిం ఙెయాౌింఙే యదరనిం కోసిం (For mode of premium) 

a) నౄభా నతౄింక ిభిఫేటల (Rebate for sum assured) 

అదిఔ నణరౄ లలా  నౄభా నతౄింనులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేలన యభికి నౄభా నతౄింలల భిఫేటల 
అింథిించఫడెతేింథ.ి అదిఔ యలువ నులలలఔు లేవలు అింథిసఽౄ నైరడె నౄభా సింస  ణరనఽ 
సింనుథిించఫో బయ లాపలలలా  కొింత యనియోఖథరయవనిక ి అింథిింఙరలధే ఉథేెశ్ింణోధే ఇలా ఙమేఫడెతేింథి. 
థీనికి యదరయణ కయణిం ఉింథ.ి ఔ నౄభా సింస  లేవఔు సింఫిందిించి యౄ. 50,000 నులలకౄైధర, 
యౄ.5,00,000 నులలకౄైధర డరయౌూన శ్రభ భౄిండిింట కీ ఔటే. పయౌతింగ ఈ నులలల తమాభీ కయవచ ఔడర 
అథే ఉింటలింథ.ి కనీ అదిఔ నతౄిం యౘనైఇఙచే నులలలు భభిింత ననాేమింనీ, అలాగై భభిింత లాపలయ్ై 
అింథియౄ బ. 

b) నానేమిం ఙెయాౌింఙే యదరధరనిక ిభిఫేట్   

నానేమిం ఙెయాౌింఙే యదరధరనిక ిభిఫేట్  అథేయధింగ ఔ భిఫేటల ఔడర అింథిించవచఽచ. జీయత నౄభా సింసలు 
నానేమింలనఽ  యభిిఔ, అయే యభిిఔ, ణెైైభాలఔ లాథర ధృలయభ ీయ బలలా   ఙెయాౌించఫడేలా అనఽభతి ించవచఽచ. 

ఎింత తయచఽగ ననాేమింలు ఙెయాౌించఫడిణ,ే ఆ లేవ ధయ ఔడర అింత అదిఔింగనా ఉింటలింథి. యభిిఔ 

భభిమ  అయేయభిిఔ మోడ్సూ (దేతేలు) యషమింలల సింవతూయింలల కై ఔయభ ిలేఔయణ, లెఔెలు చాడడిం 
ఉింటలింథ.ి అబణ,ే ణెైైభాలఔ భభిమ  ధృలయభ ీ ఙెయాౌింర దేతేలలల ఈ ాకిరమ భభిింత తయచఽగ 
జయవఖ తేింథ.ి  ణెైైభాలఔ లాథర ధృలసభ ిఙెయాౌింర దేతేలణో నోు యౌలేౄ , అయేయభిిఔ లాథర యభిిఔ ననాేమింలు ఆ 

యధింగ నియుహణ కయవచలలా  ను దఽర ఙలేేలా ఙేయౄ బ.  అింణకేఔుిండర, యభిిఔ మోడ్స (యదరనిం)లల, నౄభా 
సింస  ఈ నణరౄ నిై  సింవతూయిం నతౄిం ఉయోగిించఽఔుని, వడీు  సింనుథిించఖలదఽ. అిందఽక ై  నౄభా 
సింసలు ఔ భిఫేటల (తగాిింర) ని అనఽభతి ించడిం థరుభ యభిిఔ, అయయభిిఔ ఙెయాౌింర దేతేలలల 
ఙెయాౌింరలు జయభని నోుా తూళ సఽౄ ింథ.ి అలాగై, అయ ధృలయభీ ఙయాెౌింర దేతి లల ఙెయాౌింరలక ీఉిండ,ే అదనర 
నులధరయఫ నై (నియుహణ) కయవచయౌై బభీౄ ఙేమడరనికీ ఔడర కొింఙెిం అదనింగ వసాలు ఙయేౄ యవ. 
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3. అదనర చరభెీలు (Extra charges) 

అదనర భిసఽెఔయౌగిింఙే ఏ భ కఫ ైన కయకల ాపలవభూ లాని ఔ నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄ ల ఖూర రక ి
టలఫ లర్ ననాేమిం వసాలు ఙేమఫడెతేింథి. ఇటలవింట  వఔుౄ ల జీయణరలనఽ యి ిండర్ు లెైఫ్ూ (నుాభాణ ఔ 

జీయణరల)ని నలుయౄ యవ. వసాలు ఙేమఫడ ేఈ భైటలా  యదరయణ భైటాని నలుయౄ యవ. 

నౄభా కోసిం ాతి నుథిింఙే ఔ వకిౄ, జీయణరనికి ాభాదిం ఔయౌగిింఙే ఖ ిండ ె జఫ ోలు లాథర భధఽఫేహిం వింట  
కొనిైయకల ఆభోఖ సభసలణో ఫలధడెత ఉింటే, ఆ వకిౄ లెైఫ్ ని ఇతయ యి ిండర్ు లెైఫ్ూ ణో నోు యౌలేౄ , 
సబ్ యి ిండర్ు లెైఫ్ గ పలయించడిం జయవఖ తేింథి. అరడె నౄభా సింస ళెల్ౄ  ఎక్ూటలా  భాయాిం థరుభ అదనర 
నానేమింని యదిించవచఽచ. అథేయధింగ సయెస్క యధరయల వింట  ాభాదఔయ వితి ౄ లల నిభఖైఫ ైన యభిక ి

వితి ౄ యఫ నై అదనర నణరౄ నిై యదిించవచఽచ.  ఈ యధఫ నై అదనర నణరౄ లు ఔలవడింణో ఈ  
నానేమింలు  టలఫ లర్ ననాేమిం ఔింట ేఎఔుెవగ ఉింటలబ. 

అలాగై, ఔ నౄభా సింస  అదనర ననాేమిం ఙెయాౌించినయభికి నిభెిషి అదనర ాయోజధరలు ాతి నుథిించవచఽచ. 

ఉథరహయణ 

జీయత  నౄభా సింస  ఔ డఫ ల్ ాభాదిం ాయోజనిం (DAB) ని అింథిించవచఽచ.  (ాభాదిం వలా భయణిం 
సింబయలేౄ  ఇిందఽలల కౄాబమ్ గ నౄభా నణరౄ నిక ిభౄట ి ింర నతౄిం అిందజైమఫడెతేింథ)ి. థీనికోసిం అదనర 
నానేమిం నౄభా నతౄింలల ాతి  యృబకీ ఔ యౄనుబ అదనింగ వసాలు ఙమేఫడెతేింథి.   

అలాగై నౄభా నతౄింలల ాతి  యృబక ీఅదనింగ ఙెయాౌించి రశ్ుత యృైఔల ాయోజనిం (Permanent Disability 

Benefit (PDB) అధే ాయోజనిం యనియోగిించఽకోవచఽచ. 

4. నానేమింని నిభే భిించడిం  

ఇరడె భనిం జీయత  నౄభా సింసలు ననాేమిం టేఫ ళా్లల ఇచిచన భైటాని ఎలా నిభే భిించి ఉింటలభో చాథరె ిం. 
ఈ ఫయవవర ఫలధతలు ఔ మాఔుచూభీ (నౄభా ఖణఔుడె, actuary)థరుభ నియృబింఫడణరబ. ట ర్్ 
ఇనాూభౄనఽూనులలలు, హద ల్ లెైఫ్ భభిమ  ఎిండోఫ ింట్ నులలలు వింట  సింాథరబఔ జీయత నౄభా 
నులలలలల ననాేమిం నిభే యణ 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:  ననాేమింలల ఉిండ ేఅింరలు (Components) 

 

ధృట్ నానేమింని నదట  భౄిండె అింరలు నిభి్యౄ బ. నతౄిం లాథర ఆస్క నానేమిం ను ిందడరనికి ధృట్ 
నానేమిం నైద నేఖణర అింరలు లలడ్స  ఙేమఫడణరబ. 

a) మోభి యౌటీ భభిమ  వడీు  (Mortality and Interest) 

మోభి యౌటీ ననాేమింలలల నటినదట  అింశ్ిం. అథి ―మోభి యౌటీ టేఫ ల్‖ ని ఉయోగిించి 
నిభే భిింఫడెతేింథి. ఆ ట ిఔలల యయధ యకల వమసఽలలా  భయణ ించిన యభి భైటలని అించధర యలే 
ఉింటలింథి.  

ఉథరహయణ 

35 ఏళా్కి మోభి యౌటీ భైటల  0.0035 గ ఉింటే, 35 ఏళా్ వమసఽలల ఫాతి కి ఉనై ాతి  1000 భింథకి,ీ 3.5 

భింథి (లాథర 10,000 భింథికీ 35భింథ)ి  35 – 36 భధ వమసఽలల భయణ సఽౄ ధరైయని అయిం. 

ఈ టేఫ ల్ ని యయధ వమసఽలఔు మోభి యౌటీ వమానిై లెఔె ఔటిడరనికి ఉయోగియౄ యవ. ఉథరహయణఔు, 
35 ఏళా్ వమసఽ వకిౄకి భైటల 0.0035 అింటే నౄభా ధయ 0.0035 x 1000 (నౄభా నతౄిం ) = యౄ. 3.50 

నౄభా నతౄిం లల ాతి  యృబక.ి  
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ఈ ధయని ―భిసఽె నానేమిం‖ అని ఔడర నలుయౄ యవ. నలదె వమసఽలల ఉనైయభకిి భిసఽె నానేమిం 

ళెచఽచగ ఉింటలింథి.  

యయధ వమసఽలలా  ఉనై వఔుౄ ల వకిౄఖత భిసఽె నానేమింలనఽ సింక్షైిం ఙేమడిం థరుభ , 35 నఽించి 55 
వయఔు ఉనై ఔ ూభిౄ వవద ిలాథర కలావదికి, ఙెయాౌించఫడెతేిందని అించధర యలేే కౄాబమ్ ల నణరౄ నిై 
భనిం ను ిందవచఽచ. ఈ కౄాబమ్ ల నతౄిం ధయ భనఔు ఔ నులలలల బయషతేౄ  ఫలధతయౌై (future 

liabilities) అింథిసఽౄ ింథి. భభోలా ఙెనులింటే, అథి భనకి బయషతేౄ లల కౄాబమ్ లనఽ ఙెయాౌించడరనికి ఎింత 
డఫ ో అవసయభవరతేింథో  ణయెౌమజసైఽౄ ింథి.    

―ధృట్ నానేమిం‖ ఎింత వసఽౄ ింథో  చాడడరనికి బయషతేౄ  కౄాబమ్ ధయలకి ాసఽౄ త యలువని అించధర 
యేమడిం నదట  అడెఖ . బయషతేౄ లల ఙెయాౌించవలలన కౄాబమ్ లకి ఈధరడె భన ఙతేి లల ఎింత నతౄిం 
ఉిండరలల చాసఽకోవడరనికి ాసఽౄ త యలువని అించధర ఔటలి యౌ. ాసఽౄ త యలువని అించధర ఔటిే ాకిరమ తభుత 
భనిం చాడరయౌూన తదఽభి ననాేమిం నిభే యణ, అింశ్ిం, ―వడీు‖. 

వడీు  అింటే లింరల్ గ బయషతేౄ లల ఔటివలలన కౄాబమ్ ఙెయాౌింరల ాసఽౄ త యలువ వదె భనిం ఊళ సఽౄ నై 
డియౌెింట్ భైటల.   

ఉథరహయణ 

ఐథళాే్ తభుత నౄభా ధయని ఔటిడరనికి భన దఖాయ ాతి  యృబక ియౄ. 5 యౄనుమలు ఉిండి, థరని నైద వడీు  
భైటల 6% గ అనఽఔుింటే, ఐథళాే్ తభుత ఔటిఫో బయ యౄ. 5 ాసఽౄ త యలువ 5 x 1/ (1.06)5 = 3.74 
అవరతేింథ.ి 

6%  కఔుిండర భనిం 10% ఊళ లేౄ, ాసఽౄ త యలువ కవైలిం 3.10 అవరతేింథ.ి ఇింకోలా ఙెనులింటే, 
అించధర యలేే వడీు  భైటల అదిఔఫ ైన కొథీె , ాసఽౄ త యలువ తఖ ా త ఉింటలింథి.   

భన భియౕలనని ఫట ి , భయణ భైటల, వడీు  అధే భౄిండె ాదరధరింరల నఽించి భనిం ధయేవచఔుధే భౄిండె 
భ కఫ ైన యషమాలు ఏనేటింటే, 

 మోభి యౌటీ టేఫ ల్ లల భయణ భటైల నలభిగిన కొథీె , నానేమింలు ఔడర నలయవఖ త ఉింటలబ  
 అించధర యలేన వడీు  భైటల ఎఔుెయృైనకొథీె ,  నానేమిం తఖ ా త వసఽౄ ింథ ి

నౄభా ఖణఔులు లాథర మాఔుచూభీలు ఙరలా ణెయౌయగ ఉింటలయవ, కొింఙెిం నుత దేతేల, సింాథరమాలణో 
వవహభిింఙయేయవ. అిందఽకై యయవ మోభి యౌటీ భైటాని యసౄ వింగ జభిగై థరనిఔధరై ఙరలా యలక్షణింగ యసౄయఔ 
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అనఽబవింలల ఉనైథిగ పలయసఽౄ నై థరనిఔధరై అదిఔింగ పలయయౄ యవ.  యయవ తభ నలటలి ఫడెల నఽించి 
సింనుథిించఖలభని ఆయింఙే థరని ఔింటే తఔుెవ వడీు  భైటలని ఊళ ించఽఔుింటలయవ.  

నిఔయ (Net) నానేమిం  

బయషతేౄ  కౄాబమ్ ఫలధతలఔు తగాిింర  ఇవుఫడని ాసఽౄ త యలువ ―ధృట్ లింగిల్ ననాేమిం‖ని ఇసఽౄ ింథ.ి 

ధృట్ లింగిల్ నానేమిం నఽించి, భనిం ―ధృట్ లెవల్ మానఽవల్ నానేమిం‖ ణెచఽచకోఖలిం. నానేమిం 
ఙెయాౌింర వవదిలల ఙెయాౌింఙరయౌూన ఙెయాౌింరయౌై సభానిం ఙేలథేి ఆ ధృట్ లింగిల్ నానేమఫే.   

నతౄిం (Gross) ననాేమిం  

చితాిం 3: లలడిింగ్ నణరౄ నిై నిభే భిించడరనిక ిభాయాదయశఔ సాణరా లు  

 

నిఔయ (net) ననాేమిం ాస్క లలడిింగ్ నతౄిం ఔయౌన గర స్క ననాేమిం అింటలయవ. ఇిందఽలల లలడిింగ్ నణరౄ నిై  
నిభే భిింఙే భ ిందఽ దిఱిలల ఉించఽకోవలలన భూడె యకల భిఖణనలు (considerations) లాథర 
భాయాదయశఔ సాణరా లు ఉధరైబ : 

i. సభ చితతుిం (Adequacy) 

నతౄిం అనిై నులలల నఽించీ వఙచే లలడిింగ్ నతౄిం సింసకి సింఫిందిించిన నతౄిం నియుహణ కయవచలనఽ 
ఔవర్ ఙేమడరనికి తగినింతగ ఉిండరయౌ. అథి బదాణర భదిిలల ఉిండరయౌ. చివయగ అథి లాపలలఔు లాథర సింస  
నేఖ లుకి ణోడడరయౌ.  

ii. సభానత (Equity) 

నులల యఔిం, వమసఽ, కలావది నదలెైన అింరల ఆదరయింగ, యయధ యకల నులలల కయవచలు, బదాణర 
భిధఽలు నదలెైనయ సభానింగ (equitably) యబజిించఫడరయౌ. ఇఔెడ ఉథేెశ్ిం ఏనేటింటే, ాతి  
తయఖతి కి ఙెింథిన నులల, తన కయవచయౌై తధే బభిించఽకోయయౌ. అిందఽవలన యలెైనింత ఫేయఔు, ఔ తయఖతి క ి
ఙెింథని నులల ఇింకొఔ థరనికి సనృూడీ (భబతీ) ఇవునవసయిం లాదఽ.  
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iii. నుో ట ీతతుిం (Competitiveness) 

పయౌతింగ లబభబయ నతౄిం (gross) నానేమింలు సింసని నుో టీ ఇవుఖల యభయేూిం నలించఽఔుధేలా 
ఙేమాయౌ. లలడిింగ్ భభీ ళెచఽచగ ఉింటే, అథి నులలలనఽ భభీ ళెచఽచ ధయలఔు తీలకౄళ్ైౄ ింథి. థరనిణో 
ాజలు థరనిై కొనలాయవ.  

b) కయవచలు భభమి  నిలులు (Expenses and reserves) 

జీయత  నౄభా సింసలు 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)  
 ఎలకిిిలటీ చరభెీలు (Electricity charges) 
 ఇతయ చిలాయ కయవచలు నదలెైనయ   

ఇవనీై నౄభా సింసల థరుభ లేఔభిించఫడే ననాేమింల నఽింఙే ఙయాెౌింఙరయౌ. ఈ కయవచలు నిఔయ 

నానేమింకి లలడిింగ్ ఙేమఫడణరబ.  

ఔ జీయత  నౄభా సింసకి భౄిండె యకల కయవచలు ఉింటలబ: 

i. నదట థి, ―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  నలటిే కయవచలు.  

నుాయింనఔ లాథర కొతౄ  యనుయ కయవచలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అించధరలనఽ నేించి యసౄయఔ అనఽబయలు 
తటలి కోలానియగధే ఉనైరడె ఔడర తభ వింతే ఫలధతలు ధృయయేయచడరనికిగనఽ జీయత  నౄభా సింసలు 
చటిఫదేింగ నిభెిషి భదిిలల నేఖ లులు ఉింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి. భజియవులుగ నియుహణ ఙేమాయౌూన 
అవసయిం ఉనై భాభెినాణో సయౘ నుాయింనఔ కయవచలు  వసాలు ఙేసఽఔునై నుాయింనఔ నానేమింల ఔింటే 
యలక్షణఫ ైన భతీి లల ళెచఽచగ ఉింటలబ.  
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ఆ యధింగ సింస  తి ౄడిని ఎదఽభపెింటలింథి. థీధేై నాతన యనుయ తి ౄడి (business strain) అింటలయవ. 
తదఽభి యభిిఔ నానేమింల నఽించి భాతాఫే నుాయింనఔ కయవచలనఽ వసాలు ఙేమడిం జయవఖ తేింథ.ి 
థీనయిం ఏనేటింటే, జీయత  నౄభా సింసలు నుాయింబ సింవతూభలలా  కయవచలు భఫటలి కోఔ భ ింథ ేఅతదిఔ 
సింకలల తభ నులలలు యదఽె  కవడింగనీ, లాప్ూ కవడింగనీ తటలి కోలావర. కొతౄ  యనుయ తి ౄడ ిఅింటే 
భభో అయిం ఏభింటే, జీయత నౄభా సింసలక ి అయ లాపలల ఫలట టిేవయఔ కొధేైళా్నుటల ఔ అనవిథిే  
ఙెింథ ేకలావద ి(gestation period) కయయౌ.   

కయవచలు ఔడర కయవచ యకనిై ఫట ి , యయధ యకలుగ నియృబింఫడణరబ.  

i. ఉథరహయణకి, ఏజౄనీూ ఫేధజేయవా  / డెవలప్ ఫ ింట్ ఆసయాఔు ఇవుఫడే ఔనైషనఽా  భభిమ  
నుోా ణరూహకలు (incentives) యలక్షణింగ, సింనుథిింఙ ే నానేమింలలల  కొింత రతింగ 
నియృబించఫడణరబ.  

ii. భభో యృైర, ఫ డిఔల్ ఎగె నేనయా జు, నులల యి ింరలు వింట  కయవచలు నౄభా నతౄిం లాథర నులల 
భ కయలువలని ఫట ి  భాయవతేింటలబ.  అయ నౄభా నతౄిం ణో ఔయౌగి ఉనై సింఫిందరనిై ఫట ి  
భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడణరబ. 

iii. ఇఔ భూడో  వభా నికి ఙెింథని కయవచలు జీణరలు భభిమ  అథెెల భాథిభిగ ఒవర్ ళెడ్సూ. ఇయ 
యదరయణింగ కయఔలానుల భిభాణరనిై ఫట ి  భాయవతేింటలబ. కఫట ి  అయ తనిసభిగ లేవ 
ఙేమఫడని నులలల సింకనలై ఆదరయడి ఉింటలబ. నులలల సింకయింగ యనుయ భభిాణిం ఎింత 
యసౄ ితఫ ైనథెణైే, ఒవర్ ళడె్స కయవచలు అింత ఎఔుెవగ ఉింటలబ.  

నలై వభాీఔయణని ఆదరయింగ ఙసేఽఔుని, ఔ నిఔయ నానేమింక ి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్ భూడె పలగలుగ 
ఉింటలింథి  

i. నానేమింలల కొింత  రతిం 

ii. నిఔయ నానేమింకి ఔలఫడని, ాతి  ‗1000 నౄభా నతౄిం‘ (లాథర భ క యలువ నతౄిం, face 

amount) కి ఙెింథని ఔ నిభేిషి నతౄిం   

iii. ాతి  నులలకి ఔ నిభేిషి నతౄిం (constant amount)  

 

నులలల యదఽె  భభిమ  ఆఔల్ఔ కయవచలు (Lapses and contingencies) 
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జీయత  నౄభా సింస నులల కలభినేతి  సిందయౌింగ తలెతౄవచఽచనని అించధర యలేన లాపలలు,  వమ 
చరభెీలు ఔవర్ ఙేమడరనికి నిఔయ ననాేమిం భభిమ  లలడిింగ్ కయవచలు యౄను ింథిించఫడరు బ. 

ిందిం యౄను ింథిింఙే దశ్లల ఊళ ించినయట కి , నిజ జీయణరనఽబయనికీ భధ ణడేర ఉిండే భిసఽెని ఔడర 
నౄభా సింస నియింతయింగ ఎదఽభపెింటలింథి.   

నులల యదఽె లు భభిమ  భధింతయ భ గిింరలు భభపఔ భిసఽె వనయవ.  లాప్ూ అింట ే నులలథరయవ 
నానేమింల ఙెయాౌింరని భానియేమడిం. యత్ డరా మల్ూ యషమింలల, నులలథరయవ నులలని సభౄిండర్ 
ఙేయౄ డె. నులల థరుభ సింనుథిించఫడిన నఖదఽ యలువని అిందఽఔుింటలడె.  

లారూలు ఔ ఙరలా తీవాఫ నై సభసని తీసఽకొయౄ బ. ఎిందఽఔింట ేఅయ యలక్షణింగ నదట  భూడళాే్లలధ ే
అలా జయవఖ ణరబ. నలైగ యచితాింగ ిందిం నదలెైన నదట  సింవతూయింలలధే అతదిఔ సింగటనలు 
అలా జయవఖ ణరబ.  ఇలాింట  య్కైజి పయౌణరలు తలెతేౄ ణరమధే ఉథేెశ్ింణోధే జీయత  నౄభా సింసలు ఔ 
లలడిింగ్ ని ాయశే్నలటలి బ. 

నానేమింలక ిభ ిందఽగ కొనిై అించధరల ఆదరయింగ ఇింత నానేమిం ఙెయాౌింఙరలని నిభే భిలేౄ , అథి యసౄయఔ 
అనఽబవింణో సభినోు లని అవకశ్ిం ఔడర ఉింటలిందధ ేయషమానిై ఎదఽభోెవడరనిక ిజీయత  నౄభా సింసలు 
భ ిందఽ నఽించీ లదేింగ ఉిండరయౌ. అలాింట  అనఽకోని కయవచ( contingency) భౄిండె కయణరలుగ 
ఉతనైిం కవచఽచ.  

i. నదట, ఆ అించధరలా తర కవచఽచ. ఉథరహయణక,ి జీయత  నౄభా సింస ఉయోగిింఙ ేమోభి యౌటీ 
(భయణ భైటల) టేఫ ల్ ాసఽౄ త మోభి యౌటీని ాతి నృింనృించఔనోు వచఽచ లాథర దాయోలోణ కయకనిై 
తటలి కోవడరనిక ితగినటలి గ యౄను ింథిించి ఉిండఔనోు వచఽచ.  

ii. భౄిండవ కయణిం, అించధరలనఽ ణరయవభాయవ ఙసేాౄ  జభిగై ళెచఽచతఖ ా లు మాదియచఔింగ జయఖవచఽచ.  

నల ైయకనిక ిఙెింథని భిసఽెలనఽ నియభిించడరనిక ిభూడె భాభా లు ఉధరైబ.  

i. భిసఽెలని యనియోఖథరయవఔు ఫథియ్ఙమేడిం, ఉథరహయణక,ి మూయౌప్ూ (ULIP‘s) వింట  నలటలి ఫడ ియౌింక్ 
అబ ఉనై ఉతతేౄ లలా , తఔుెవ భఫడెలు భవచఽచనధ ేభిసఽెని యనియోఖథరభై బభిింఙరయౌ.  

ii. భౄిండవ భాయాఫేభింటే, రనభీో భా సింసలల ఔ నులలని భీఇనాూర్ ఙేబించవచఽచ. భయణ భిసఽె 
రనభీో భా సింస  బభిసఽౄ ింథ.ి  
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iii. భూడవథ,ి అతింత యదరయణింగ ఉయోగిింఙ ే భభో థరభి ఉింథ.ి అథ ి నానేమింలల ఔ లలడిింగ్ 
భాభెిన్సని ఙపనించడిం. ఇథ ిఅించధరక,ీ యసౄవ అనఽబయనిక ీభధ ఖల ణేడరని సభిజసైఽౄ ింథ.ి   

c) లాపలలణో ఔడని నులలలు భభిమ  ఫో నస్క  లలడిింగ్  

ఫ ైైన్స కోభీో అధ ేమాఔుచూభ ీ(నౄభా ఖణఔుడె) లాపలల నులలలు ఎలా ఉతనైభవరణరమని అింటలధరైభో 
ఇఔెడ చాథరె ిం.   

―సఽభాయవ భౄిండె విందల సింవతూభల కిరతిం జీయత నౄభా నదలెైనరడె, మోభి యౌటీ (భయణ భైటల) అతి  
ాదరనఫ నై అనియచతి  (uncertainty). థరనిక ి అదనర ననాేమింలు వసాలు ఙేమడభధ ే భియౖెయిం 
ఔనఽగపనఫడిింథ.ి అబణ ేయయవ భ ింథ ేఙరలా అదనింలల ఉధరైయధ ేయభిక ిణెయౌమలాదఽ. కఫట ి , అరలు 
తీయచడిం ఎలాగో అించధర యేమఫడిింథ.ి ఇఔ అరడె తగినింత అనఽబవిం ఔడఖటలి ఔునై తభుత, అలాగై  
లేఔభిించిన ననాేమింలు అసలు ఎలా ఉిండరయౌ అధే అించధర యేలే అనఽబవిం వచిచన తభుత, ఫో నస్కలనఽ 
ఙేభైచ భాయాిం థరుభ నులల హద లుర్కి ఆ అదనిం లాథర థరనిలల కొింత పలగనిై తి భిగి అింథిించవచచని 
అయఫ ైింథి. ఈభోజున ఔనినసఽౄ నై నుాట్  నులలల  సింాథరమిం అఔెడ నఽించి ఉతనైఫ ైింథ.ి..‖ 

లాపలలలా  నులుించఽకోవడిం వలా ఔడర ననాేమింలలల ―ఫో నస్క  లలడిింగ్ (Bonus Loading)‖ అధే 
అింశ్ిం నదలెైింథి ననాేమింలుగ భాభిచ, అనఽకోని కయవచలఔు ఆదఽఔుధ ే ఔ అదనర యౌఔభనిై 
ఔలుఖజైసఽౄ ింథ.ి అలాగై అథ ినులలక ిభవలలన వింతే గ నేఖ లు ింనణ ీని ఫో నస్కగ అింథిసఽౄ ింథ.ి ఈ 
ఫో నస్క  లలడిింగ్ లక్షణిం అధే ఔ కయణిం వలా జీయత  నౄభా సింసలు యట  థీయఘకయౌఔ ఋణరల నఽించి 
యభ కిౄ  భభిమ , తగినింత భూలధధరనిై (capital adequacy) ఖ భిించి యరుసింగ ఉింటలబ. 

ఔ లెఔెలల థీనిై భనిం ఇలా ఙెవచఽచ: 

నతౄిం నానేమిం (Gross నానేమిం) = నిఔయ నానేమిం (Net ననాేమిం) + కయవచలఔు లలడిింగ్ 
(Loading for expenses) + అనఽకోని కయవచలఔు లలడిింగ్ (Loading for contingencies) + ఫో నస్క  
లలడిింగ్ (Bonus loading) 

నల ైలలడిింగ్ూ అనీై ఔయౌన నతౄిం నానేమిం (GP) లల K  రతిం ఉధరైమనఽఔుింటే, ధృట్ ననాేమిం (NP)ని 
గ ఇవుగ భనిం gross ననాేమింని ఔనఽగపనవచఽచ.       

GP = NP + K (GP) 

ఉథరహయణక,ి ఔ ఎిండోఫ ింట్ నులలక ి ధృట్ లింగిల్ నానేమిం యౄ. 380. లలడిింగ్ కయఔ ( loading 

factor) ఫ ైన K 50% అబణ,ే అరడె నతౄిం (gross) నానేమిం యౄ. 760 అవరతేింథ.ి 
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లుమ భీక్ష 1  

నులల లాప్ూ (భధింతయ భ గిింర) అింటే అయిం ఏనేట  ? 

I. నులలథరయవ నులలక ినానేమిం ఙెయాౌింర ూభిౄ ఙేమడిం  

II. నులలథరయవ నులలక ినానేమిం ఙెయాౌింర భాని యేమడిం   

III. నులల ఫ చాభిటీని ను ిందడిం   
IV. నులల భాభౄెట్ నఽించి యృనకిె తీసఽకోఫడడిం 

 

B. నేఖ లు నిది భభిమ  ఫో నస్క    

1. నేఖ లు నిది భభిమ  ఫో నసఽనఽ నిభే భిించడిం (Determination of surplus and bonus)  

ాతి  జీయత నౄభా సింస  తన ఆసఽౄ లు, అరల (its assets and liabilities) ఔు ఔ కలవవద ి
భూలాింఔనిం అింటే, నిభీృత సభమాలలా  యలువ ఔటలి ఔుధ ే ఫలధత ఙేడెతేింథ.ి అలా యలువ ఔట ి ించడింలల 
భౄిండె లక్షాలు ఉింటలబ: 

i. జీయత  నౄభా సింసక ి ఖల ఆభిఔ లతి ఖతేలు అించధర యసేఽకోవడిం. భభోలా ఙెనులింటే,  అథి 
ఋణరలు తీభైచ భిలతి లల ఉింథర లాథర అని నిభే భిించఽకోవడిం  

ii. అిందఽఫలటలలల ఉనై నేఖ లు య భ ్ (surplus)ని నులలథరయవలకి / ఱేర్ హద లు యాకి ించడిం  

నియుచనిం  

నేఖ లునిది (Surplus) అింట,ే ఆసఽౄ ల యలువ, అరల యలువ ఔింట ే ఎఔుెవగ ఉిండడిం. థీని వతి భఔై 
భిలతి ని తి ౄడ(ిstrain) అింటలయవ.  

ఇఔ భనిం జీయత నౄభాలల నేఖ లునిద(ిఅదనిం) అధే పలవన సింస(firm)కి వఙచే లాబిం (profit)  ఔింట ేఏ 
యధింగ ననైింగ ఉింటలింథో  చాథరె ిం.  

యదరయణింగ సింసలక ి లాబింనల ై భౄిండె యకల పలవనలు ఉింటలబ. అకౌింట ింగ్ అయింలల లాబిం  ఔ నిభెిషి 
అకౌింట ింగ్ నభిమడ్సలల అబయ కయవచఔధరై థరని నఽిండ ివఙచే ఆథరమిం ఎఔుెవ (excess of income over 

outgo) అధే అభ నిైసఽౄ ింథ.ి అథ ి లాబిం భభిమ  నషి కాణర(profit and loss account)లల పలఖిం 
అవరతేింథ.ి లాబిం సింస  ఫలలెన్సూఱట్లల పలఖింగ ఔడర ఉింటలింథి – అథి ఇవువలలన డఫ ో ఔింట ేఆసఽౄ లు 
ఎఔుెవగ ఉిండడిం (excess of assets over liabilities) అని నియుచిించవచఽచ. ఫలలెన్సూఱట్ లాబిం 
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భభిమ  నషిిం కాణరలల లాపలలనఽ ఔడర ాతి నృింనృసఽౄ ింథ.ి ఈ భౄిండె ఉథరహయణలలా నా, లాపలలనఽ 
ఖ భిౄించడరనిక ిఔ (ex-post approach) నుత దిఱికోణరనిై తీసఽకోవడఫ ైనథ.ి  

ఉథరహయణ 

XYZ అధే సింస  లాపలలు 31 భాభిచ 2013 ధరట కి కయవచలు తీలయేమగ థరని ఆథరమిం లాథర ఆ ణథేీక ిథరని 
అరలు తగాిించిన ఆసఽౄ లుగ చానించఫడినథ.ి  

ఈ భౄిండె ఉథరహయణలలా నా, లాబిం సషిింగ నియుచిించఫడిింథ ిభభిమ  ణెలుసఽౄ ింథి.   

ఔ జీయత నౄభాని యలువ ఔటిే యషమింలల అరలు (liabilities), ఆసఽౄ ల (assets) ఔు భనిం ఇలాింట  
యదనని అనుబించఖలభా?  

ఇలాింట  సిందయౌింలల, నేఖ లునిదిని ఈ యధింగ నియుచిించవచఽచ  

నేఖ లునిద(ిSurplus) = ఆసఽౄ లు (Assets) – అరలు (Liabilities) 

ఔ ఫలా క్ నులలల కోసింగ ఉతనైభబయ అరలు (liabilities) పలయ కౄాబమ్ ల, ాసఽౄ త యలువగనా 
భభిమ  కయవచలు భ ిందఽగ ఊళ ించిన ఇతయ న ే అవరట్ూ (పలభ ీ ఙెయాౌింరలు) నఽించి ఈ నులలలనల ై
పలయకలింలల అిందఽఔుింటలభని అించధర ఉనై నానేమింల ాసఽౄ త యలువని తగాిించి నిభే భిించఫడణరబ. 

చితాిం 4: ఆసఽౄ లనఽ యలువ ఔటిే భాభా లు (Ways of Valuing Assets) 
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ఆసఽౄ ల యలువ ఔటిడరనిక ిఈ భూడె యదరధరలలా  ఏథెైధర ఔ థరనిై అనఽసభియౄ యవ.  

i. ఫ క్ యలువ నైద(At Book Value)  

ఏ యలువ దఖాయ జీయత  నౄభా సింస ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙలేన లాథర సింనుథిించిింథో  థరని యలుయ ేఫ క్ 
యలువ.  

ii. భాభౄెట్  యలువ నైద (At Market Value) 

జీయత  నౄభా సింస  ఆసఽౄ ల యలువ భాభౄెట్ నేా స్క లల ఎింత ఉింథో  అథ.ి  

iii. తగాిింర ఙేమఫడని ాసఽౄ త యలువ (Discounted Present Value) 

యయధ ఆసఽౄ ల థరుభ వఙేచ బయషతేౄ  ఆథరమానిై అించధర యేమడిం, యట ని ాసఽౄ త యలువఔు 
తగాిించడిం.  

అరల యలువని కచిచతింగ ఇింత అని నిభే భిించడిం ఙరలా సభస. ఎిందఽఔింట,ే బయషతేౄ లల ఏిం 
జయవఖ తేింథో  ఎవయౄ ఙెలాయవ. బయషతేౄ  అరల (liabilities) ాసఽౄ త యలువని అించధర యలేేటరడె 
అరల యలువ భయణ భైటల (మోభి యౌటీ), వడీు , కయవచలు, నిలఔడదనిం(persistency) వింట  కయకలనలై 
ఆదరయడ ి ఉింటలింథ.ి అిందఽవలాధ ే జీయత నౄభాలల భనిం లాపలలు (profits), అధ ే థరనిై 
ఉయోగిించఔుిండర, నేఖ లునిద(ిsurplus) అధే థరనిై ఉయోగిించడిం జయవఖ తేింథ.ి  

ఆ యధింగ నేఖ లునిది అధేథ ి అరలు, ఆసఽౄ ల (assets and liabilities) ల యలువని ఏయధింగ 
నియృబయౄ యవ అధే థరనినలై ఆదరయడి ఉింటలింథ.ి 

i. ఔ జీయత  నౄభా సింస థరని భూలాింఔనిం లల ఙరలా సింాథరమఫదేింగ (conservative)  గ 
ఉింటే, అరడె అరలు (liabilities) ఎఔుెవగ అించధర ఙేమఫడి, ఆసఽౄ లు తఔుెవగ అించధర 
ఙేమఫడణరబ. పయౌతింగ, ాఔట ింఙే నేఖ లు తగాినోు తేింథి. అింటే ాసఽౄ త నులలథరయవలిందభికీ ఙరలా 
తఔుెవ ఫో నస్క లు లబభవరణరబ. కనీ ఇలా ఙేమడిం వలా నౄభా సింస  ఫలిం రింజుకోవడరనిక ి
ఔడర థోహదడెతేింథ.ి అలా జయఖడరనికి కయణఫేభింటే, అసలు ఉనై నేఖ లు నిద ి
ాఔట ించఫడిన నేఖ లునిది  ఔింటే అదిఔింగ ఉింటలింథి. కఫట ి  అతదిఔ యౌలపలలు (higher 

provisions) ఏయ ఉధరై యట ని బయషతేౄ  కోసిం అటిేఫ ట ి  ఉించడిం జయవఖ తేింథి.  ఇథి బయషతేౄ  
నులలథరయవలఔు ఫేలు ఙసేఽౄ ింథి. 

ii. భభో ాఔె, ఆసఽౄ లు, అరలనఽ ఉథరయింగ భూలాింఔన ఙలేేౄ , థరనికి కచిచతింగ ాతి ఔల పయౌతిం 
వసఽౄ ింథి. బయషతేౄ  నులలథరయవల కయవచణో ాసఽౄ త నులలథరయవలు   లాబడణరయవ.   
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జీయత నౄభా సింస , ాసఽౄ త నులలథరయవలు, పలయ నులలథరయవల భధ సభౄైన సభతఔిం  యదిింఙరయౌ. 

2. నేఖ లు నిదిని  కైటలబించడిం (Allocating the surplus) 

ఔ జీయత  నౄభా సింస  తనఽ ఊళ ించిన థరని ఔింటే, థరని యసౄ వ అనఽబవిం ఫ యవగా  ఉింటే, థరని పయౌతింగ 
నేఖ లు ఉతనైభవరతేింథి. లాపలల  ింథరల కిరింద జీయత  నౄభా సింస  అలాింట  (యసౄవ, ఊళ ించిన  
పయౌణరల భధ ఖల) అనఽఔలఫ ైన ణేడర లనింఙే ాయోజధరనిై లాపలలలా  నులుించఽకోవడరనికి ఇషిిం 
చానించి, లాపలలణో ఔడని నులలలు కొనఽగోలు ఙలేన  నులలథరయవలఔు అింథిించడరనికి సఽభ కింగ 
ఉింటలింథి.   

అథే సభమింలల, నేఖ లు నిది అధేథి సింస  భ్యౌఔింగ నలట ిన భూలధనిం (థరని ఈకిుటీ లాథర నిఔయ యలువ) 
నఽించి థరనికౄై అథే నలయఖఖయౌగైటటలా  ఙేలే  వనయవ ఔడర ఈ అయింలల చాలేౄ , జీయత  నౄభా సింస నేఖ లు, తన 
లాపలలనఽ ింనణీ ఙేమఔుిండర తనకై అటిేఫ ట ి  ఉించఽఔుధే ఔ యదరయణ సింసని నోు యౌ ఉింటలింథి.  యట ని ‗నియౌన 
ఉించిన ఆథరమాలు లాథర థరచిన ఆథరమాలు (retained earnings)‘ గ నలుయౄ యవ. అయ తభ సింస  
ఆభిఔింగ ఫలలనేతిం కవడరనిక ిణోడడణరబ.  

ఇరడె భనిం నిభే భిించఫడని నేఖ లు నిది  ఎలా కైటలబింఙరలల చాథరె ిం. 

a) ఋణిం ఙెయాౌింఙ ేయోౄ భతక ికవలలనయ (Solvency requirements) 

నదటగ,  అరలఔు అదనింగ ఉనై ఆసఽౄ లలల కొింత పలగనిై, పలయ కలింలల అనఽకోఔుిండర జభిగై 
ాతి ఔల భిలతేలనఽ దిఱిలల ఉించఽఔుని, నులలథరయవల యక్షణ కోసిం తీల ఔెన ఉింఙరయౌ. భ కింగ 
ఊళ ించిన యషమాలఔ, జభిగిన యసౄయఔ అనఽబయనికీ భధ ఖల ఎలాింట  ఇఫోింథిఔయఫ నై 
భిలతేలధృైధర ఎదఽభపెధేిందఽఔు, తగిన యౌఔభనిై ఇఙచే యధింగ  ాఔెన ఉించఫడని నేఖ ల నిధఽలలల 
పలగనిై ఋణిం తీయచఖయౌగై శ్కిౄ భిది (solvency margin) గ నియుచిించవచఽచ.     

b) ఉచిత ఆసఽౄ లు(Free assets) 

(ింనణ  కోసిం) కైటలబింఫడని  నేఖ లు నిది  ఔయౌగి ఉిండటిం వలన భభో ాయోజనిం ఏనేటింటే, 
ఉచిత ఆసఽౄ ల య బని నలించడిం. ఉచిత ఆసఽౄ లు ఫలదయఫింథీ లానియ. భభోలా ఙెనులింటే, అయ ఎలాింట  
అరల తీయచనవసయిం లానియ. జీయత  నౄభా సింస  యట ని తనఔు నచిచన యధింగ 
ఉయోగిించఽకోవచఽచ.  జీయత  నౄభా సింసలు అలాింట  ఉచిత ఆసఽౄ యౌై భౄిండె కయణరల కోసిం 
నియుళ ింఙరయౌూ వసఽౄ ింథి.  
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i. నదట, ఔింనలనీలక ికొతౄ  యనుయిం ఙేమడరనికి తగినింత నలటలి ఫడి కయయౌ. అయ కొతౄ  యనుయ తి ౄడనిి 
తటలి కోవడరనికి ఎలా లైధరనఽూ ఙేమాయౌూ వసఽౄ ింథో  భనిం ఇింతఔు భ ింథే చారిం.   

ii. ఉచిత ఆసఽౄ లు జీయత  నౄభా సింసకి అయ నలటలి ఫడి వూయౘల ఖ భిించి ఆలలచిించఽఔుింటలనై 
సభమింలల లేుచిని ఔయౌగి ఉిండేలా చాసాౄ , భించి శ్కిౄ యభభ ూలనియౄ బ. అతదిఔ భభిమ  నుో ట ీ
భఫడెలు ఉణరదన ఙేమాయౌూన ఔింనలనీలఔు ఇయ నుాణరదరయభవరణరబ.  

ఔయభి ఖనఽఔ నేఖ లు నిది ాఔట ించఫడిణే,  జీయత  నౄభా సింసల యొఔె నులలథరయవల  (ఱేర్ హద లు యా 
ఎవభౄైధర ఉింటే, యభి భధ ింనణీకి ఔ పలగనిై వథియౌ)భధ థరనిై ింనణీ ఙేమడిం తదఽభి అింశ్ిం 
అవరతేింథి. పలయతథశే్ింలల ింనణీ యషమింలల ―ఫో నస్క  ఫ కనిజిం‖ ాజఞదయణ ను ింథని యదరనిం. థనీిలల 
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 ఙెయాౌింఙరయౌూన భ్యౌఔఫ నై ాయోజనిం కి ఫో నస్క  అదనింగ ఙెయాౌించఫడెతేింథి. యలక్షణింగ 
అథి ఔనీస నౄభా నతౄిం లాథర ఔనీస నింఛనఽకి ాతి  సింవతూయిం అదనింగ ఔనినసఽౄ ింథి. అింటే,  ఉథరహయణఔు, 
ాతి  యృబకీ యౄ. 60 లు (లాథర నౄభానతౄిం  లల 60%)గ ఔనినసఽౄ ింథి. 

ఫో నస్క  లల అతింత యదరయణ యౄిం భివయినభీ ఫో నస్క  (reversionary bonus). ఔ ిందిం ూభిౄ 
సభమిం ఔింనలనీ, ాతి  బయటల అలాింట  ఫో నస్క  ని ాఔట సఽౄ ిందని అించధర యేమఫడెతేింథి. ఔయభ ి

ాఔట ించిన తభుత అయ జత ఙేమఫడణరబ. యట ని యృనకిె తీసఽకోవడరనికి ఔుదయదఽ. అయ ఔింనలనీ 
ఫలధతలలా (liabilities) అింతభౌఖింగ భాభినోు ణరబ. యట ధే ‗భివయినభీ‘ ఫో నస్క లని అింటలయవ. ఎిందఽఔింట ే ఆ 
ిందిం భయణిం లాథర ఫ చాభిటీ థరుభ ఔాబింగ  భాభినరడే ఙేమఫడనిరడే, నులలథరయవ థరనిై 
అిందఽఔుింటలడె. 

ఫో నస్క లు సభౄిండర్ నలై ఔడర ఙయాెౌించఫడవచఽచ. అలాింట  సిందభౌలలల, ఫో నస్క అయోత ను ిందడరనికి ఆ ిందిం 
తనిసభిగ కొింత నిభే భిత కలావది (ఉథరహయణకి 5 ఏళ్ైా  అనఽఔుింథరిం) ూభిౄ ఙేమాలని నిఫింధన 
యదిించఫడెతేింథి.  
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భివయినభీ ఫో నస్కలలల యకలు (Types of reversionary bonuses) 

చితాిం 5: భివయినభీ ఫో నస్కలలల యకలు   

 

i. యభాన భివయినభీ ఫో నస్క(Simple Reversionary Bonus) 

ఔ ిందిం కిరింద ఔనీస నఖదఽ లాబరతింగ ఈ ఫో నస్క  ని ాఔట ించడిం జయవఖ తేింథి. ఉథరహయణఔు, 
పలయతథేశ్ింలల థీనిై ాతి  యృబ నౄభా నణరౄ నికి కొింత నతౄింగ ాఔట ించడిం జయవఖ తేింథ.ి 

ii. కింనుౌిండ్స ఫో నస్క(Compound Bonus) 

ఇఔెడ సింస  ఫో నస్క  ని ఔనీస లాబభ  భభిబ భ ిందఽ జత ఙేలన ఫో నస్క లనలై రతింగ ాఔట సఽౄ ింథ.ి   ఆ 
యధింగ అథి ఔ ఫో నస్క  నైద ఫో నస్క  అవరతేింథి. థరనిై ఔనీస నౄభా నతౄిం  భభమి  జత ఙలేన 
ఫో నస్క లనలై 8 రతింగ వఔౄిం ఙేమవచఽచ.  

iii. ట భి్నల్ ఫో నస్క(Terminal Bonus) 

నేయవ సాచిసఽౄ నైటలా గధే, ఈ ఫో నస్క  ఔ ింథరనికి థరని ిందిం సభానౄ  (భయణిం లాథర 
ఫ చాభిటీ) అబనరడె జత ఙేమఫడెతేింథి.  ఈ ఫో నస్క  భఫో బయ సింవతూభలఔు ఎలాింట  
యగె నభూ ఙేమఔుిండర (భివయినభీ ఫో నస్క లలల జభిగినటలి ) జయవఖ తేనై సింవతూభనికి ఙెింథని 
కౄాబమ్ లఔు భాతాఫే ాఔట ించఫడెతేింథి. ఆ యధింగ  2013కి ాఔట ించిన ట భి్నల్ ఫో నస్క   2013-14 
భధ ఉతనైఫ నై కౄాబమ్ లఔు భాతాఫే త తభుతి  సింవతూభలఔు భాతాిం వభిౄించదఽ.  
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చివయగ, ట భి్నల్ ఫో నస్క లు ింథరలు ిందిం కలవవది  నైద ఆదరయడి ఉింటలబ.  కఫట ి , 
కలవవది  నలభిగినకొథీె , అయ ఔడర నలయవఖ ణరబ. ఆ యధింగ 25 సింవతూభలు నడిచిన ఔ ిందింలల  
ట భి్నల్ ఫో నస్క  15 సింవతూభలు నడచిిన ిందిం ట భి్నల్ ఫో నస్క  ఔింటే అదిఔింగ ఉింటలింథి.  

ఱేయవా , ఆసఽౄ లలా  నలభిగిన నలటలి ఫడ ి పయౌతింగ సింనుథిించిన యసౄవ యౄింథరలచని పలభీ లాపలల 
(unrealised gains) ణో ఎలా వవహభిింఙరలల ణెయౌమఔుిండర నుో బన సభసక ి ట భి్నల్ ఫో నస్క లు 
(UKలల) ఔ భియౖెయింగ ఉదబింఙరబ. యట ని క ైఔెయభి (one off) ఙెయాౌింరఙేమటిం థరుభనా, 
ఔ సభమింణోనా భ డనిలట ి  ఔడర జీయత నౄభా సింసలు ఈ ఫో నస్కలనఽ ఎలా కొనయగిింఙరలధరై 
సభసక ి భియౖెయిం చానుబ. నులలథరయవల భధ సభానతుిం సింనుథిించి నలటిే భాభా లుగ ఔడర 
అయ యౄను ింథరబ.  

4. చింథర దేతి  (Contribution Method) 

ఉతౄయ అఫ భికలల నేఖ లునిదనిి ింనణ ీఙేమడరనిక ి―చింథర (Contribution)‖ యదరధరనిై నుట ించఫడిింథ.ి 
ఈ యదరనింలల, నేఖ లునిదిని భూడె యదరలుగ భిఖణ ించడిం జయవఖ తేింథ.ి అదనింగ నేగియౌన వడీు 
(excess interest), మోభి యౌటీ ను దఽర (mortality savings), అలాగై కయవచక,ీ ఇింక ఇతయ లలడిింగ్ూక ీ
అనఽఖ ణింగ ఎథిగై ను దఽర (savings).    

ఆ యధింగ ఔ సింవతూయిం నుటల మోభి యౌటీ (భయణ భైటల), వడీు , కయవచలఔు అనఽఖ ణింగ ఏిం జయవఖ తేిందని 
ఊళ ించఫడిింథో, యసౄ వింగ ఏిం జభిగిింథో , ఈ భౄిండిింట  భదర ఉనై ణేడర నేఖ లునిదకి ిథరభి తీసఽౄ ింథ.ి  

ాఔట ించిన డియడెిండ్సూని ఉయోగిించడరనిక ి ఈ ధరలుఖ  భాభా లలా  ఏథో  ఔ భాభా నిై ఉయోగిించడిం 
జయవఖ తేింథ.ి  

i. నఖదఽగ  డియడెిండ్సూ యౄింలల థరనిై ఙెయాౌించవచఽచ.  

ii. పలయ నానేమింలఔు సయవె ఫలటల యౄింలలనా, పలయ నానేమింలలల తగాిింర (reduction) గనా 

iii. నులలక ి ఔలఫడే జరౄ  ఙమేఫడని (non-forfeitable) నలబడ్స అప్ ఎడషిన్సూని (paid up 
additions)కొనఽగోలు ఙలేేిందఽఔు అనఽభతి ించడిం భూడో  దేతి .   

iv. చివభిగ, నులలకి జభఅబయటలా  వడీుణో సయౘ ఔడఫ టలి కోవడరనిక ి డియడెిండెా  
అనఽభతి ించఫడణరబ. అథి నులలథరయవ ఇషిింనలనై లాథర ిందిం చివభోా ధృధైర తీసఽకొనవచఽచ.  

 

5. మూనిట్  యౌింక్ ఙేమఫడిన నులలలు (Unit Linked Policies) 
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నలైన చభిచించి యధింగ, సింాథరబఔ ―లాబింణో ఔడని (With Profit)‖ నులలలు, అయ ఙయాెౌించిన ఫో నస్కల 
భభిమ    జీయత  నౄభా సింస నలటలి ఫడ ినితీయవల భధ ఔ ఫింధిం ఔయౌగి ఉింటలబ. కనీ అథ ిాతక్ష ఫింధిం 
కదఽ. నౄభా సింస  యొఔె ఆసఽౄ లు, అరలు (assets and liabilities) నిమనేత కలింలల భూలాింఔనిం 
జభిగైటరడె  ాఔట ింఙ ే నేఖ లుథరుభ నులలథరయవని ఫో నస్క నిభే భిింఫడెతేింథ.ి  పయౌతింగ, ఫో నస్క  
నిభ్ణిం నౄభా సింస అింతయాత ఆసఽౄ ల యలువని ధేయవగ ాతి నృింనృించదఽ. 

భయల  ఔ భూలాింఔనింకిరింద ఫో నస్కలు యదరయణింగ సింవతూభనిక ి ఔయభ ై ాఔట ించఫడణరబ. 
సహజింగ అయ ఆసఽౄ ల యలువలల భోజుయభ ీవఙేచ ళెచఽచతఖ ా లనఽ ాతి నృింనృించవర. మూనిట్ యౌింక్ు నులలలు 
సభిగా  నలనై ఙనెన కొనిై భనిేతేయౌై అదిఖనేించడరనిక ైయౄను ింథిించఫడరు బ.   

అయ ఉతతేౄ ల యౄఔలనక ి యేభై భాయాింలల యృమాౄ బ, ఔ యననైఫ నై లథరే ింణరల సభాయౘభనిై(set of 

principles) అనఽసభియౄ బ. 

a) మూనిట్  యలువ ాకయిం ఙేమడిం (Unitising) 

నులలథరయవ కాణరకి  కౄాబమ్ ఙెయాౌింర ఙెయాౌింఙరయౌూన ణేథకీ ి  జభ ఙేమఫడని మూనిటా యలువ థరుభ 
యట  ాయోజధరయౌై (benefits) నతౄింగగనీ, నుక్షిఔింగగనీ నిభే భిింఫడడఫే ఈ నులలలక ి ఖల 
యలక్షణఫ ైన లక్షణిం. ఎఔుెవ సింకలల సభ పలగలుగ ఙేమఫడు  ఔ నలటలి ఫడ ినిదథిరుభ ఔ మూనిట్ 
సిఱిించఫడెతేింథ.ి   

b) నుయదయశఔ (Transparent) నిభ్ణిం  

ఔ మూనిట్ యౌింక్ుఉతతి ౄ క ి ఙెింథని నౄభా యక్షణ భభిమ  కయవచలఔు అబయ జులు నిభెిషిింగ 
నేభపెనఫడణరబ. ననాేమిం నఽించి ఔయభ ి ఈ జులు తగాిించఫడరు మింటే, కాణరలల నేగియౌన థరనిని 
భభిమ  థరని నైద ఆథరమానీై మూనిటాలల నలటలి ఫడ ి నలటిడిం జయవఖ తేింథ.ి ఈ మూనిటా యలువని 
భ ింథ ే నియృబించఫడు  నితీయవ సాచిఔ (pre-determined index of performance)ని ఫట ి  
నియృబించడిం జయవఖ తేింథ.ి 

అథి భ ిందఽగధే ఙెఫడిన ఔ నిమభిం లాథర సాతాిం థరుభ నియుచిించఫడిింథి. ఈ సాణరా నిై 
అనఽసభిించడిం థరుభ ఇదెయవ సుతింతా వఔుౄ లు, కైలా అించధర యేమఫడని లాపలలని ను ిందఽణరయవ. 
ఇింకోలా ఙెనులింటే, నులలథరయవల లాపలలు జీయత నౄభా సింస  అించధరలు భభిమ  యచక్షణరదకిభలనల ై
ఆదరయడి ఉిండవర.  

c) ధయ ఔటిడిం (Pricing) 



 

228 

 

ఎిండోఫ ింటల వింట  సింాథరబఔ ధకలలల,  కొధరయౌూన నౄభా నణరౄ నిై నౄభాథరయవ నియృబయౄ డె. ఈ 

నౄభానణరౄ నికి యౘనై ఉింటలింథ.ి నానేమిం నియృబించఫడ ి ఉింటలింథ.ి  కొనిై యకల మోభి యౌటీ, వడీు , 
వమిం ఖ భిించిన అించధరల ాకయిం, ఈ నణరౄ నిై ఙెయాౌించడరనిక ిఅథి సభినోు తేింథ.ి యసౄయఔ అనఽబవిం, 
నానేమిం నిభే యణ సభమింలల యేసఽఔునై అించధరల ఔింట ే ఫ యవగా  ఉింటే, ఆ ాయోజధరనిై ఫో నస్క  
యౄింలల అింథిించడిం జయవఖ తేింథ.ి  

మూనిట్ యౌింక్ు నులలల కిరింద నౄభా తీసఽఔునై అతడె/ఆఫ  నిమనేత కలాింతభళ్లల  ఎింత ననాేమిం 
నతౄభ నఽ ఙెయాౌించఖలడో   నియృబించఽఔుింటలయవ. ఔనీస నతౄిం ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథ ి కఫట ి , 
నానేమిం యయధ యకలుగ భాయవచఽచ. ఙెయాౌించఫడని ననాేమింల ఖ ణకలలా  నౄభా యక్షణ లనసఽౄ ింథ.ి 
ఉథరహయణక,ి అథి యభిిఔ ననాేమింకి థ ిభౄటలా  ఉిండవచఽచ. 

నానేమిం భూడె పలగలుగ యబజిించవచఽచ  

i. నదట థ,ి ఔ నులల కైటలబింర జు (policy allocation charge (PAC) అిందఽలల ఏజౄింటల 
ఔనైషనఽ, నులల నిభే యణ ధయలు, నులధర కయవచలు, (administrative costs) ఇింక చటిఫదెఫ నై 
యదిింరలు (statutory levies) ఉింటలబ. 

ii. భౄిండో  అింశ్ిం, మోభి యౌటీ జు. ఇథ ిభిసఽె ఔవయవ అింథిసఽౄ నిందఽఔు అబయ కయవచ  
iii. ఈ నల ై భౄిండె కయవచలనా చాసఽఔునై తభుత నానేమింలలల నేగియౌన నణరౄ నిై మూనిటా 

కొనఽగోలుక ికైటలబించఫడెతేింథ.ి  

సింాథరబఔ భభిమ  మూయౌప్ (ULIP) థకలు భౄిండిింట లల  PAC ననాేమింల నిషతి ౄ  నుాయింబ 
సింవతూభలలా  ఙరలా ళెచఽచగ ఉింటలింథ.ి సింాథరమఔ నులలలలల జులు కైటలబించఫడి, నులల కలిం 
అింతట కీ యనయౄ బ. మూయౌప్ూ (ULIPs) యషమింలల అబణే అయ నుాయింనఔ నానేమింల నఽింఙ ే
తగాిించడిం జయవఖ తేింథి. అింటే నుాయింనఔ దశ్లలా ధే, నలటలి ఫడి కోసిం కైటలబించిన నణరౄ నిై ఈ జులు 
ఖణనీమింగ తగాిింఙేయౄ బ. అిందఽకై ఈ ాయోజధరల యలువ, ఙెయాౌించిన ననాేమింలణో నోు యౌలేౄ , ఙరలా 
తఔుెవగ ఉింటలబ. ఇింక ఙెనులింటే, అథి ిందిం నదలెైన ణొయౌ సింవతూభలలా  ఙెయాౌించిన 
నానేమింల ఔధరై ఙరలా తఔుెవ ఉింటలింథి.  

d) నలటలి ఫడ ిభిసఽెని బభిించడిం   

చివయగ, మూనిటా యలువ  జీయత  నౄభా సింస నలటలి ఫడెల యలువ నైద ఆథరయడ ిఉింటలబ కఫట ి , ఈ 
మూనిట్ యలువలు ఊళ ించిన థరని ఔధరై తఔుెయృనైుో బయ ాభాదిం ఉింథ.ి పయౌతింగ భఫడెలు ఫలగ 
తఔుెవగ గనీ, థరథరర వతి భైఔింగ గనీ ఉింటలబ. ఔ జీయత  నౄభా సింస , ఇలాింట  నలటలి ఫడెయౌై 
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అతి  సభయవింతఫ ైన యదరనింలలనా, యయేఔింణోనా నియుళ సఽౄ ిందధ ే అని ఊళ సఽౄ ింటే, అథ ి మూనిట్ 
యలువలక ి యౘనై ఔడర ఇవుదఽ. భభో భాటలల ఙెనులింటే, నలటలి ఫడి భసిఽె నులలథరయవ/ మూనిట్ 
థరయవడె బభిింఙరయౌ. జీయత  నౄభా సింస మోభి యౌటీ (భయణ భైటల) భభిమ  కయవచ భిసఽెలనఽ బభిసఽౄ ింథ.ి  

లుమ భకీ్ష   2  

మూయౌప్ూ యషమింలల నలటలి ఫడి భిసఽెని ఎవయవ బభియౄ యవ? 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

యభింశ్ిం 

 యదరయణ పలషలల,  నానేమిం అధే దిం, ఔ నౄభా నులల కొనఽగోలు కోసిం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయాౌించఫడ ే

ధయని సాచిసఽౄ ింథ.ి  
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 జీయత నౄభా నులలల నానేమిం నిభే భిింఙే ాకిరమ భయణరలు (mortality), వడీులు (interests), 
నియుహణ కయవచలు (expense management ) భభిమ  నిలుల (reserves) భియౕలననలై ఆదరయడ ి
ఉింటలింథ.ి   

 సా ల (Gross) నానేమిం అింటే నిఔయ ననాేమిం ాస్క లలడిింగ్ గ నలవఫడ ేనతౄిం.   

 లాప్ూ  (lapse) అింటే నులలథరయవడె నానేమింలనఽ ఙెయాౌించడిం భాధేయౄ డని అయిం. ఉసింహయణల 

యషమింలల, నులలథరయవడె  నులల  సభౄిండర్ ఙేల, నులల సింనుథిించిన నఖదఽ యలువ (cash value) 
నఽిండ ిఔ నతౄిం అిందఽఔుింటలడె.   

 నేఖ లు (Surplus) అధేథి ఔ జీయత నౄభా సింస  (life నౄభా సింస) యసౄవ అనఽబవిం తనఽ అించధర 
యేలన థరనిఔింట ేఫలఖ ధరైనధ ేపయౌతిం నఽించి ఉదబసఽౄ ింథి.   

 ఋణ ఙెయాౌింరల(solvency requirements)ఔు కవలలన అవసభయౌై నియుళ ించడిం, ఉచిత ఆసఽౄ లు 
నదలెైనయ నలించఽకోవడరనికి నేఖ లు కైటలబింర (Surplus allocation) జయవఖ తేింథి.   

 ఫో నస్క  లల అతింత యదరయణ యౄిం భివయినభీ ఫో నస్క . 

కీలఔ థరలు 

1. నానేమిం 

2. తగాిింర (Rebate) 
3. ఫో నస్క  
4. నేఖ లు (Surplus) 
5. భిజయవు (Reserve) 
6. లలడిింగ్ (Loading) 
7. భివయినభీ ఫో నస్క  
 
 
 

లుమ భకీ్షకి జయఫ లు  

జయఫ  1  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 
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నులలథరయవ ఔ నులలక ిననాేమిం ఙెయాౌింర భాధలేేౄ  థరనిై నులల లాప్ూ (policy lapse) కవడిం అింటలయవ.  

జయఫ  2  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

మూయౌప్ూ యషమింలల నౄభాథరయవ నలటలి ఫడి భిసఽెని బభియౄ డె.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1  

ఔ నౄభా నులలక ిసింఫిందిించి  ―నానేమిం‖ ఏిం సాచిసఽౄ ింథ?ి 

I. నౄభా సింస థరుభ యదిించిన లాబిం 

II. నులల కొనఽగోలు కోసిం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయాౌించఫడ ేధయ    

III. ఔ నులలనలై నౄభా సింస భాభెినఽా    

IV. ఔ నులలనలై నౄభా సింస  యృచిచింఙ ేకయవచలు   

ాశ్ై 2  

జీయత నౄభా నానేమింని ఈ కిరింథి యట లల ఏ అింశ్ిం  నియృబించదఽ? 

I. భయణ భైటల (Mortality) 

II. భిఫేటల   
III. భిజయవులు   
IV. నియుహణ కయవచలు 

ాశ్ై 3  

ఔ నులల ఉసింహయణ (policy withdrawal) అింటే ఏనేట ? 

I. నులలథరయవ థరుభ ననాేమిం ఙెయాౌింర నియౌనయేత (Discontinuation)   

II. ఆభెిత (acquired) సభౄిండర్ యలువకి నులల సభౄిండర్ ఙేమడిం   

III. నులల య బ నలించడిం (upgrade) 

IV. నులల య బ తగాిించడిం (downgrade) 

ాశ్ై 4  

నేఖ లు(surplus) లాథర నేఖ లుని కిరింథయిట లల ఏథి ఫలగ నియుచిించఖలదఽ? 
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I. అదిఔ ఫలధతలు (Excessive liabilities) 

II. అదిఔ టభోైవర్   

III. ఆసఽౄ ల ఔధరై యలువ ఎఔుెవ   

IV. ఫలధతల ఔధరై  ఆసఽౄ ల యలువ ఎఔుెవ 

ాశ్ై 5  

ఈ కిరింథి యట లల ఏథి మూయౌప్ నానేమింలలల ఔ పలఖిం కదఽ? 

I. నులల కైటలబింర జు  
II. నలటలి ఫడి భిసఽె  ననాేమిం 

III. భయణ భైటల (Mortality) జు  
IV. యభాజిఔ బదాణర జు  

ాశ్ై 6  

జీయత నౄభా సింసలు ___________ ఆదరయింగ ఙెయాౌించవలలన ననాేమింనల ై కొనఽగోలుథరయవఔు భిఫేటల 
అింథిించవచఽచ. 

I. కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙసేఽఔునై నౄభానతౄిం  
II. కొనఽగోలుథరయవ ఎించఽఔునై నులల యఔిం 

III. కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙసేఽఔునై నులల కలవవద ి

IV. కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙసేఽఔునైఙెయాౌింర యదరనిం (నఖదఽ, ఙెక్, కయవు ) 

ాశ్ై 7  

నానేమిం నియృబించడింలల ఉయోగిింఙే కీలకింరలలా  వడీు  భైటలా  ఔట . ఈ కిరింథి యట లల వడీు  భైటాక ిసింఫిందిించి 
ఏ యవయణ సభౄనైథ?ి 

I. వడీు  భైటల ఎింత తఔుెవగ అించధర యమేఫడణి ేననాేమిం అింత తఔుెవగ ఉింటలింథ ి 

II. వడీు  భైటల ఎింత ఎఔుెవగ అించధర యమేఫడణి ేననాేమిం అింత ఎఔుెవగ ఉింటలింథ ి

III. వడీు  భైటల ఎింత ఎఔుెవగ అించధర యమేఫడణి ేననాేమిం అింత తఔుెవగ ఉింటలింథ ి

IV. వడీు  భైటలా  ననాేమింలనఽ ాపలయతిం ఙేమవర 

ాశ్ై 8  

ఈ కిరింథి యట లల ఏ యవయణ సభౄనైథ?ి 
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I. ఔ ధృట్ ననాేమింకి ఔ యలక్షణ లలడిింగ్ లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a)  నానేమింలనలై  ఔ లయఫ ైన 

నతౄిం b) ాతి  ఔ ‗1000 నౄభానణరౄ నికి ఔ లయఫ నై నతౄిం భభిమ  c) నులల  నైద ఔ లయ 

నతౄిం 

II. ఔ ధృట్ ననాేమింక ిఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a)  నానేమింనలై కొింత  రతిం 

b) ాతి  „1000 నౄభానణరౄ నికీ ఔ లయఫ నై నతౄిం భభమి  c) నులల ాకయిం ఔ లయ నతౄిం 

III. ఔ ధృట్ నానేమింక ిఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a)  ననాేమింల కోసిం ఔ 

రతిం b) ాతి  „1000 నౄభానణరౄ నిక ీఔ లయఫ ైన రతిం భభిమ  c) నులల నైద ఔ లయ నతౄిం 

IV. ఔ ధృట్ నానేమింక ిఔ యలక్షణ లలడిింగ్లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a) ననాేమింలనల ై కొింత  రతిం 

b) ాతి  „1000 నౄభానణరౄ నికి ఔ లయఫ నై రతిం భభిమ  c) నులల ాకయిం ఔ లయఫ నై నతౄిం.  

ాశ్ై 9  

నౄభా సింసల థరుభ ఆసఽౄ ల యలువ భిఖణనఔు సింఫిందిించి__________ నల ై జీయత నౄభా సింస  థరని 

ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమడిం లాథర ను ిందడిం ఙసేఽౄ ింథ.ి 

I. తగాిింఫడిన బయష యలువ (Discounted future value) 

II. తగాిించఫడిన ాసఽౄ త యలువ (Discounted present value) 

III. భాభౄెట్  యలువ 

IV. రసౄ ఔ యలువ (book value ) 

ాశ్ై 10  

__________ యషమింలల, ఔ సింస  ఫో నస్క నీ, నుాధనేఔ లాబింనలై భభిమ   అలాగై అట కై జోడిించఫడని 
ఫో నస్క లనలై కొింత రతింగ వకీౄఔభిసఽౄ ింథి. 

I. భివయినభీ ఫో నస్క  
II. కింనుౌిండ్స  ఫో నస్క  
III. ట భి్నల్  ఫో నస్క  
IV. నలభిూలలినీూ  ఫో నస్క  

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలక ిజయఫ లు 

జయఫ  1  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

నులల కొనఽగోలు కోసిం నౄభాథరయవ థరుభ ఙెయాౌించఫడ ేధయని నానేమిం అింటలయవ. 



 

234 

 

జయఫ  2  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

భిఫేటల జీయత నౄభా నానేమింని నియృబింఙే అింశ్ిం కదఽ.  

జయఫ  3  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

ఆభెిత (acquired) సభౄిండర్ యలక ిఫదఽలుగ నులల సభౄిండర్ ఙేమడరనిై నులల ఉసింహయణ అింటలయవ. 

జయఫ  4  

సభౄైన ఎింనఔ  IV. 

ఫలధతల ఔధరై ఆసఽౄ ల యలువ ఎఔుెవగ ఉిండడిం నేఖ లునిదిని నియుచిింఙే ఔ యదరనిం. 

జయఫ  5  

సభౄైన ఎింనఔ  IV. 

మూయౌప్ నానేమింలల నులల కైటలబింర జు,  నలటలి ఫడ ిభిసఽె  ననాేమిం, భయణ భైటల (Mortality) జు 
అింరలు ఉింటలబ. 

జయఫ  6  

సభౄైన ఎింనఔ  I. 

జీయత నౄభా సింసలు కొనఽగోలుథరయవ ఎింనఔ ఙేసఽఔునై నౄభా నతౄిం ఆదరయింగ ఙెయాౌించవలలన ననాేమింనల ై
కొనఽగోలుథరయవఔు భిఫేటల అింథిించవచఽచ. 

జయఫ  7  

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

వడీు  భైటల ఎింత ఎఔుెవగ అించధర యేమఫడణి ేననాేమిం అింత తఔుెవగ ఉింటలింథ.ి 

 

జయఫ  8  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

ఔ ధృట్ నానేమింక ిఔ యలక్షణ లలడిింగ్ లల 3 పలగలు ఔయౌగి ఉింటలబ: a)  ననాేమింలలల కొింత రతిం b) 

ాతి  1000 నౄభా నణరౄ నికి ఔ లయఫ ైన నతౄిం భభిమ  c) నులల ాకయిం ఔ లయ నతౄిం. 

జయఫ  9  
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సభౄైన ఎింనఔ  IV. 

నౄభా సింసల థరుభ ఆసఽౄ ల యలువ భిఖణనఔు సింఫిందిించి రసౄ ఔ యలువనల ైజీయత నౄభా సింస  థరని 

ఆసఽౄ లనఽ కొనఽగోలు ఙేమడిం లాథర ను ిందడిం ఙసేఽౄ ింథ.ి 

జయఫ  10  

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

కింనుౌిండ్స  ఫో నస్క  యషమింలల, ఔ ఔింనలనీ నుాథనేఔ ాయోజనిం భభిమ  ఫో నస్కనీ, అట క ైజోడిించఫడిన 

ఫో నస్క లనలై కొింతరతింగ ాఔట సఽౄ ింథ.ి 
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అదరమిం 12 

డరఔుఫ ింటేషన్స – ాతి నుదన దశ్ 

 

అదరమిం భచిమిం 

జీయత నౄభా భిశ్రభలల భనిం నలదె సింకలల ణరా లు, దయౄ యేజులణో వవహభిించవలల ఉింటలింథి. నౄభా 
సింస , నౄభాథరయవ భధ సింఫింధింలల సషితనఽ తీసఽఔుభవడిం కోసిం ఇయ కయయౌూ ఉింటలింథి. ఈ 
అదరమింలల, ాతి నుదన దశ్లల నులుించఽఔుధే అధేఔ యకల డరఔుఫ ింటలా , యట  నుాభ కతనఽ చభిచథరె ిం.  
భనిం భిఖణనలలకి తీసఽకోనఽనై దయౄ యజేులలల కిింద నేభపెనైయ ఉధరైబ  

i. యషమ యవయణ తాిం 

ii. ాతి నుదన తాిం 

iii. ఏజౄింట్ నియథేిఔ  
iv. యృైద భకీ్షథరయవ నియేథిఔ  
v. ధృైతి ఔ అనుమ నియథేిఔ  

vi. వమసఽ నిభే యణ 

vii. నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకో (KYC) డరఔుఫ ింటలా  

ధేయవచఔుధే అింరలు 

 

A. జీయత నౄభా – ాతి నుదన దశ్ డరఔుఫ ింటేషన్స 
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A. జీయత నౄభా – ాతి నుదన దశ్ డరఔుఫ ింటేషన్స 

1. నుాలలఔిస్క 

నియుచనిం 

యషమ యవయణ తాిం అధేథి తభ ఉతతి ౄ  ఖ భిించిన యవభలనఽ అింథిింఙే యధింగ నౄభా సింసలు 
ఉయోగిసఽౄ నై ఒ అదకిభిఔ చటిఫదేఫ నై దయౄ యజేు.  

ఒ నులల కొనఽగోలుఔు సింఫిందిించి నియృమిం తీసఽఔుధే భ ిందఽ థరనికి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై పలయ 
నులలథరయవడె ణెలుసఽఔుధే యధింగ యభికి అవసయఫ నై యసౄ యలనిైట నీ యషమ యవయణ తాిం ఔయౌగి 
ఉిండరయౌ.  

జీయత నౄభా సింస  తన ాతి  నౄభా థకలలల కొెఔె థరనిలల ఉయోగిసఽౄ నై యషమ యవయణ ణరా లలల 
కిింథి యట  ఖ భిించి నేభపెని ఉిండరయౌ: 

i. నిమభ, నిఫింధనలు 

ii. ాయోజధరల భిద ి– యౘనై ఔయౌగినయ, యౘనై లానియ 

iii. హఔుె ాయోజధరలు (అదికభలు) 

iv. నేనయౘబింరలు 

v. థఔిం పలఖయుభిం ఔయౌగినథర, పలఖయుభిం లానిథర 

యషమ యవయణ తాిం అధేథి ఔింనలనీ ఉతతేౄ ల ఖ భిించి పలయ నులలథరయవ ఫలగ ణెలుసఽకోవడరనికి సయౘమడ ే
ఒ భిచమ దయౄ యజేు లాింట థి.  

2. ాతి నుదన తాిం 

నౄభా నులల అధేథి నౄభా సింస , నౄభా నులలథరయవ భధ ఔుథిభై ఒ చటిఫదేఫ నై ిందిం. భభై ఇతయ 
ిందింలల కయయౌూ ఉనైటలి గధే, ఇిందఽలల ఔడర ాతి నుదన, థరనికి ఆమోదిం అింరలు ఉింటలబ. 
ాతి నుదననఽ తమాయవ ఙేమడిం కోసిం ఉయోగిింఙే దయకాసఽౄ  దయౄ యేజునఽ యదరయణింగ ‗ాతి నుదన తాిం‘ 
అని అింటలయవ. ాతి నుదన తాింలల నేభపెనై అనిై యషమాల ఇయవ క్షాలు నుట ించవలల ఉింటలింథ.ి 
అిందఽలలని యషమాలనఽ నుట ించఔుింటే, కౄాబమ్ భియౖెయిం సిందయౌింలల తీవా యవయధరలఔు థరభి తీసఽౄ ింథి.  
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నియుచనిం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల సింయక్షణ) నిమింతాణలు, 2002 కిింద ాతి నుదన తాిం కిింథి యధింగ 
నియుచిించఫడిింథి.: 

―నులలని అింగీఔభిింఙరలా, తి యసెభిింఙరలా అని నియృమిం తీసఽకోవడరనికి, భిస్కె నఽ ఙేటిడరనికి, అలాగై భిస్కె నఽ 
అింగీఔభిింఙే సిందయౌింలల, భింజూయవ ఙేమాయౌూన యక్షణ ధయలు, నిమభ, నిఫింధనలనఽ నిభే భిించడరనికి నౄభా 
సింసఔు యలు ఔయౌింఙే ఔరభింలల నౄభాకోసిం భిస్కె ఔు సింఫిందిించి నౄభా సింసఔు అవసయఫ నై యరలష సభాఙరయిం 
నణరౄ నిై ాతి నుదఔుడె నిింనుయౌూన తాిం అని థీనికి అయిం.‖ 

ఈ నిమింతాణల ఉథేెశ్ింలల “భ క యసౄవిం” అధేథి నౄభా సింస  యక్షణ ఔయౌింఙరయౌూన భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన 
యవభలనఽ ధొకిె ఙనెే సిందయౌింలల ఔయౌగి ఉిండరయౌూన అనిై భ కఫ ైన, అణరవశ్ఔఫ ైన, సింఫిందిత 
సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉిండరలధే థరనిని సాచిసఽౄ ింథి.  

ఖభనిింఙరయౌూనయ 

ాతి నుదన ణరా నిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ నియుచిించినట కీ, ఆ తాిం యౄఔలన భభిమ  తా యషమానిై నౄభా 
సింస  యచక్షణకై యడచిినలట ి ింథి. అబనట కీ, నులలథరయవలు, భధవయవౄ లు, అింఫ డ్సూ ఫ న్స, నౄభా సింసల 
నఽించి లుఔభిించిన ాతి సిందనల నుాతి థిఔన ఈ ణరా నిై, ాతి నుదన తాిం యషమాలనఽ నుాభాణీఔభిించడిం 
తనిసభి అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ పలయించిింథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమింతాణలు (జీయత నౄభా కోసిం నుాభాణ ఔ ాతి నుదన తాిం), 2013నఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ 
ఙేలింథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ థరని ఆఔితి ని, యషమానిై సాచిించినట కీ, అదనర సభాఙరభనిై కోయడిం కోసిం 
నౄభా సింసలఔు యృసఽలుఫలటలనఽ ఔయౌించిింథి. ాతి నుదన తాింలల కైవలిం ాతి నుదఔుడె, నౄభా ఙేమడరనిక ి
ాతి నుథిించిన జీయత కలానిక ి సింఫిందిించినయ భాతాఫే కఔ,  నులలని అబభిించి, ఈ ణరా నిై నిిండింలల 
సయౘమడిన భధవభిౄకి సింఫిందిించిన సభఖర సాచనలనఽ ఔడర ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

3. ఏజౄింట్ నియథేిఔ 

ఏజౄింట్ అధే వకైౄ నుాథనేఔ నౄభాింఔన ఔయౄగ ఉింటలయవ. నులలథరయవ ఖ భిించిన, భిస్కె అించధరఔు సింఫిందిించిన 
భ కఫ ైన యసౄయలు, యవభలు అనిైట నీ ఏజౄింట్ తన నియేథిఔలల యృలాడిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి. ఆభోఖ 
యషమాలు, అలయటలా , వితి ౄ , భఫడి, ఔుటలింఫ యవభలనిైట నీ ఈ నియేథఔిలల ాయౄ యింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

 

4. యృైద భకీ్షఔుడి నియథేిఔ 
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లు సిందభౌలలా , నౄభా ఙమేాయౌూన వకిౄ జీయణరనిై నౄభా సింస  నిమనేించిన యృైదఽడె భీక్షిింఙరయౌూ 
ఉింటలింథి. ఎతేౄ , ఫయవవర, యఔౄనోు టల, ఖ ిండె లతి  తథితభలు లాింట  పౌతి ఔ యరలష అింరలు తథితభలఔు 
సింఫిందిించిన యవభలనిైట నీ డరఔిర్ భికయవు  ఙలే, యృైద భీక్షఔుడి నియథేిఔగ నయౌఙే తన నియథేిఔలల 
ాయౄ యయౄ యవ.  
నౄభా కోసిం వఙేచ ఙరలా ాతి నుదనలనఽ, యృదై భకీ్ష లాఔుిండరధే నౄభాింఔన ఙలే అింగీఔభిింఙే యషమానిై 
భనిం ఖభనిింఙరయౌ. యట ని యృదై భీక్ష అవసయిం లాని కైసఽలుగ ఙెఫ తేింటలయవ. యృదై భీక్ష లాని ిందిం 
కిింద ాతి నుదననఽ భిఖణ ించలాఔుింటే, యృైద భీక్షఔుడి నియేథిఔ ాణేకిించి కయయౌూ వసఽౄ ింథి. ఎిందఽఔింటే, 
ాతి నుథిించిన య భ ్ లాథర ాతి నుథితథరయవ వమసఽ ఎఔుెవగ ఉిండడమో, ాతి నుదన తాింలల యృలాడిించిన 
కొనిై నిభేిషి లక్షణరలఔు యృదై భీక్షఔుడి భీక్ష, నియేథఔి కయయౌూన భిలతేలలా  ఇలా జయఖవచఽచ.  
ఇలా ఙేమడిం థరుభ నౄభాింఔన ఔయౄ నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ ాసఽౄ త ఆభోఖ లతి  ఖ భిించిన యవభలనఽ 
అిందఽఔుింటలడె.  

5. ధృైతి ఔ అనుమ నియథేిఔ 

జీయత నౄభా అధేథి ఔ వకిౄకి, నౄభా సింసకి భధ ఔుథిభిన ిందిం. ఆ ిందిం ాకయిం నౄభా 
ఙేసఽఔునై వకిౄ నులల కలిం భధలల చనినోు ణే, ణరనఽ యక్షణ ఔయౌించిన వకిౄకి భ ిందఽగ నభేపెనై నణరౄ నిై 
నౄభా సింస  ఙెయాౌసఽౄ ింథి. జీయత నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙలేే సభమింలల, భనిం దయకాసఽౄ  నిిండిం, ధియఔయణ 
కోసిం థరనిని సభభిించడిం సయౘ లు యకల దేతేలనఽ నుట ింఙరయౌూ ఉింటలింథి. భిస్కె నఽ ాపలయతిం 
ఙేసఽౄ ిందని నౄభాింఔన ఔయౄ ాదరనింగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే అింశ్ింగ ధృైతి ఔ అనుమానిై ఙెవచఽచ.  

నియుచనిం 

ఔ జీయత నౄభా నులలని కొనై పయౌతింగ కౄాబమ్ ట్ ావయౄన భాభై అవకరనిై ధృతైి ఔ అనుమిం అని 
అింటలయవ. అలాింట  భాయవ నషిిం యట లాా  అవకరనిై నలించఽతేింథి.  
 

ఉథరహయణ 

జఞన్స డో  ఇటవీల ఒ జీయత నౄభా నులల కొధరైయవ. ఆ తభుత ఆమన బూభిండలింలలధే అతింత ాభాదఔయ 
ఖఖన యయౘయ ాథేశ్ింగ పలయింఙే ాథరేనికి ఖఖనతల యయౘభనికి ఫమలు థేభయవ. ఇథవియలల ఆమన ఇలాింట  
యహయలు ఙలేేిందఽఔు అింగీఔభిింఙే యయవ కయవ. 
య ింత జీయణరనిై లాథర భభపఔ వకిౄ జీయణరనిై భ గిించడిం లాింట  చయల థరుభ జీయత నౄభా కొనఽగోలు నఽించి 
లాబిం ను ింథరలని కోయవతేనై వఔుౄ లఔు అవకశ్ిం ఇవుఔుిండర యక్షణ ఔయౌగి ఉిండరలని జీయత నౄభా సింసలు 
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కోయవఔుింటలబ. కఫటిే, ఇలాింట  అనుమిం ఉింథర అని సాచిింఙే ఏథేని కయఔిం కోసిం జీయత నౄభా నౄభాింఔన 
ఔయౄలు భియౕయౌసఽౄ ింటలయవ. 

ఈ ాయోజనిం కోసఫే, నౄభా సింస  అదికభి థరుభ ధృైతి ఔ అనుమ నియథేిఔనఽ ను ింథరలని ఔింనలనీ 
కోయవఔుింటలింథి. ఈ నియథేిఔనఽ ూభిౄ ఙేలే భ ిందఽ, నియథేిసఽౄ నై అదికభి ాతి నుదనథరయవ ఖ భిౄింరనఔు 
సింఫిందిించి సుమింగ సింతినౄ  ఙెింథరయౌ. నియథేిఔ ూభిౄ ఙేలే భ నఽర ాతి నుథిత థరయవనఽ ఆమన ఇింట లలధ ే
ఔలవడరనికి నఖ ా చానుయౌ. నౄభా అింథిించనఽనై వకిౄకి సింఫిందిించిన ఆభోఖిం, అలయటలా , వితి ౄ , భఫడ,ి 
యభాజిఔ ధేథిం, ఆభిఔ లతి  తథితభల ఖ భిించి నియథేఔి సభభిించనఽనై అదికభి సుతింతా యఙరయణ 
జయనుయౌ.  

6. వమసఽ నిభే యణ 

జీయత నౄభాలల వమసఽణో నుటే భయణ భసిఽె ఔడర నలయవఖ తేిందధే యషమానిై భనిం ఇట కై చారిం. 
కఫట ి , నౄభా ఙేమాయౌూన వకిౄ భిస్కె ను ా లైల్ నఽ నిభే భిించడరనికి వమసఽనఽ ఔడర నౄభా సింసలు ఒ కయఔింగ 
తీసఽఔుింటలింథి. థరనికి తఖాటలి  కోె వయోఫిింథరనికి అనఽయృైన ననాేమింనఽ వసాలు ఙసేఽౄ ింథి. అిందఽవలన 
వమసఽ నిభే యణఔు సింఫిందిించిన సభ చిత దయౄ యేజునఽ భీక్షిించడిం థరుభ వమసఽ ధియఔయణ ఙేమడిం. 
అిందఽవలా జీయత నౄభాలల నుాభ కతనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

ఙెలుా ఫలటల వమసఽ నిభే యణలు నుాభాణ ఔిం కవచఽచ లాథర నుాభాణ కైతయిం కవచఽచ.  

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ తాిం 

కొనిై ణరా లనఽ నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ యక్షాలుగ భిఖణ యౄ యవ: 

i. నుఠ్రల లాథర ఔమారల ధివతాిం 

ii. భ నిలల్ భికయవు ల నఽించి తీసఽకొచిచన జనన ధివతాిం 

iii. నుస్క నోు యవి  
iv. నున్స కయవు  
v. సభీుస్క భిజిషిర్ 

vi. ఫలనిజిం ధివతాిం 

vii. జనన ణథేీని ఔయౌగి ఉనై ఔుటలింఫ ఫ ైనృల్ నఽించి ధియఔభిించిన యవభలు 
viii. యక్షణ లఫోింథి అబణే ఖ భిౄింర కయవు  
ix. భోభన్స ఔతోయౌక్ చభిచ జఞభీ ఙలేన యయహ ధివ తాిం 
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b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ ధియఔయణలు 

నలైన నేభపెనై నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణలు లాఔనోు ణే, జీయత నౄభా సింస  నుాభాణ కైతయ వమసఽ 
నిభే యణ యక్షానిై అనఽభతి ించవచఽచ. కొనిై దయౄ యేజులు నుాభాణ కైతయఫ ైన వమసఽ ధియఔయణలుగ 
భిఖణ ించఫడెణరబ: 

i. జఞతఔ చఔరిం 

ii. భైషన్స కయవు  
iii. లుమ ాఔటన భాయాింలల సభభిించిన అడయట్ (ాభాణ తాిం) 
iv. గర భ ింఙరమతీ ధివతాిం 

చితాిం1 : ఙెలుా ఫలటల అబయ వమసఽ ధియఔయణ 

 

7. మాింటీ భనీ లాిండభిింగ్ (AML) 

నియుచనిం 

అఔరభఫ ైన భూలాలనఽ థరచి నలటిడిం థరుభ చటిఫదేింగ ఔనినింఙేటటలా  ఆభిఔ వవసలలకి అఔరభ య భ ్నఽ 
తీసఽఔువఙచే దెతి ని భనీ లాిండభిింగ్ అని అింటలయవ. భనీ లాిండభిింగ్ కయఔలానులఔు గా లు యేమడిం 
కోసిం పలయత ాబ తుిం న.ఎిం.ఎల్.ఏ 2002నఽ నుాయింనించిింథ.ి 
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భనీ లాిండభిింగ్ కయఔలానులనఽ నిమింతి ాించి, భనీ లాిండభిింగ్ నఽించి నోు ఖ  ఙలేన ఆలౄ ని జరౄ  ఙసేఽకోవడిం 
కోసిం భనీ లాిండభిింగ్ నిభోధఔ చటిిం (న.ఎిం.ఎల్.ఏ), 2002నఽ 2005 నఽించి అభలలా కి వచిచింథి. భనీ 
లాిండభిింగ్ ఔ ధేయభనీ, ఆ ధభేనికి నులడని యభికి భూడె నఽించి ఏడళే్ు వయఔు ఔఠిన కభగయ యక్ష, యౄ. 
ఐదఽ లక్షల వయఔు అభధ యవసఽభ  యదిించఫడెతేిందని ఆ చటిిం నేభపెింథి.  

ాతి  నౄభాసింస  ఔ ఏ.ఎిం.ఎల్ (A.M.L) యదరధరనిై ఔయౌగి, థరనికి తఖాటలి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ వదె ఒ ాతి ని థరకలు 
ఙేమాయౌ. ఏ.ఎిం.ఎల్ (A.M.L) నోుా గర ింలల కిింథి అింరలు ఉిండరయౌ: 

i. అింతయాత యదరధరలు, దేతేలు, నిమింతాణలు 
ii. భ క అభలు అదికభి నిమాభఔిం 

iii. ఏ.ఎిం.ఎల్ కభలనలై ఏజౄింటా నిమాభఔిం, యక్షణ 

iv. అింతయాత తనిఖీ/నిమింతాణ 

8. నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి (KYC) 

నై యనియోఖథరయవడనిి ణెలుసఽకోిండి అధేథి తభ కౄాబమ్ టా ఖ భిౄింరనఽ ధియఔభిించఽకోవడిం కోసిం ఒ 
యనుయ సింస  ఉయోగిసఽౄ నై ాకిరమ. ఖ భిౄింర ఙౌయిం, ఆభిఔ మోసిం, భనీ లాిండభిింగ్ లాింట  యట ని 
నియభిించడిం కోసిం యనియోఖథరయవలనఽ సభఖర సభాఙరయిం అింథిింఙరలని ఫలింఔులు, నౄభా సింసలు 
ఎఔుెవగ డిభాిండ్స ఙసేఽౄ ింటలబ.  

భనీ లాిండభిింగ్ కయఔలానుల కోసిం ధేయ శ్ఔుౄ లు ఉయోగిించఽకోవడిం నఽించి ఆభిఔ సింసలనఽ 
కనుడటఫే నై యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి భాయాదయశకల భ కోథేెశ్ిం.  

కఫట ి , నౄభా సింసలు తభ యనియోఖథరయవల యసౄవ ఖ భిౄింరనఽ నిభే భిించఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి. నై 
యనియోఖథరయవడిని ణెలుసఽకోిండి దేతి లల పలఖింగ కిింథి యట ణో నుటల ాతి నుదఔులు ాతి నుదన తాిం 
సభభిింఙేలా ఏజౄింటలా  చాడరయౌ.: 

i. నూో ట లు 
ii. వమసఽ నిభే యణ యవజువర 
iii. చియవధరభా యవజువర – డెైైయింగ్ లెైలలన్సూ, నుస్క నోు రి్, ట యౌనోూ న్స నృలుా , ఔభౄింటల నృలుా , ఫలింఔు నుసఽ రసౄ ఔిం 

తథితభలు. 
iv. ఖ భిౄింర యవజువర – – డెైైయింగ్ లెైలలన్సూ, నుస్క నోు రి్, ఒటయవ ఐ.డి. కయవు , నున్స కయవు  తథితభలు. 
v. అదిఔ యలువణో ఔడని లాయథేయల యషమింలల అబణే, ఆథరమ యవజువర దయౄ యేజులు. 
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9. లేుఙరి భియౕలన కలిం 

ఔ వకిౄ ఒ కొతౄ  జీయత నౄభా నులలని కొని, నులల ఫలిండెనఽ లుఔభిింఙరయనఽఔుింథరిం. ఆ తభుత థరనిని 
భియౕయౌించినరడె, ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ, నిఫింధనలు అిందఽలల లాదని ఆమన 
ణెలుసఽఔుధరైయనఽఔుింథరిం.  

ఆఫ /అతనఽ ఏిం ఙేమవచఽచ? 

ఈ సభసటా శ్రదే తీసఽఔుధేలా ఒ యనియోఖథరయవ ళ త సదఽనుమానిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ తన నిఫింధనలలా  
ను ిందఽయచిింథి. ―లేుఙరి భియౕలన కలిం‖ లాథర ―చలాఫడే కలిం‖గ నేభపెధే సదఽనుమానిై అథ ి
ఔయౌించిింథి.  

నులలథరయవ ఒ నులలని కొనైట కీ, థరనిని వదెనఽఔుింటే ఈ కలింలల అతడె, కిింథి నిఫింధనల ాకయిం 
థరనిని అతడె/ఆఫ  తి భిగి ఇచిచ, ణరభ  ఙెయాౌించిన య భ ్నఽ తి భిగి ను ిందవచఽచ.: 

i. నులల ఫలిండెనఽ లుఔభిించిన థిళేనఽ భోజులలా ర అతడె/ఆఫ  ఈ అవకరనిై 
ఉయోగిించఽకోవచఽచ.  

ii. అతడె/ఆఫ  థనీినలై ఔింనలనీకి భతూయుఔింగ సభాఙరభనిై అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  
iii. యసఽఙలేే ననాేమిం నఽించి నౄభా యక్షణ కోసిం సభ చిత భసి్కె నానేమిం, యృదై భకీ్షల కోసిం నౄభా 

సింస  నలట ిన కయవచ, యి ింప్ డాటీ కయవచలు సయవె ఫలటల ఙేమఫడెణరబ.  

ఈ లేుఙరి భయిౕలన కలిం అధేథి జీయత నౄభా నులలథరయవలఔు యరలష అదికయింగ అిందఽఫలటలలలక ి
తీసఽఔుభఫడిింథి. నులలథరయవ నులల ఫలిండెనఽ లుఔభిించిన ణేథీ నఽించి థిళనేఽ భోజుల కలింలలర ఈ 
అవకరనిై యయవ ఉయోగిించఽకోవచఽచ.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండ ి 1 

నులలథరయవ ఒ నులలని కొని, థరనిని వదెనఽఔుింటే, 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 సింసలు ఉయోగిసఽౄ నై ఒ 
అదికభిఔ చటి ఫదే దయౄ యేజు.  

 ాతి నుదన ఙలేేిందఽఔు ఉయోగిింఙే దయకాసఽౄ  తాిం యదరయణింగ ‗ాతి నుదన తాిం‘గ 
నలువఫడెతేింథి.  

 ఏజౄింట్ తన ఏజౄింట్ నియేథిఔలల ఆభోఖిం, అలయటలా , వితి ౄ , ఆథరమిం భభిమ  ఔుటలింఫ యవభలనఽ 
ాయౄ యింఙరయౌూన అవసయభ ింథ.ి  

 డరఔిర్ యృదై భియౕలఔుల నియథేిఔగ నయౌఙే తన నియథేిఔలల ఎతేౄ , ఫయవవర, యఔౄనోు టల, ఖ ిండె లతి  తథితయ 
పౌతి ఔ లక్షణరలఔు సింఫిందిించిన యవభలనఽ నమోదఽ ఙలే, ాయౄ యింఙరయౌ.  

 ధృైతి ఔ అనుమిం అధేథి ఒ జీయత నౄభా నులలని కొనై పయౌతింగ కౄాబమ్ ట్ ావయౄన భాయవచచధే యకనిక ి
సింఫిందిించినథి. ఇలాింట  భాయవ నషిిం అవకరనిై నలించఽతేింథి.  

 నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ యక్షాలుగ భిఖణ సఽౄ నై కొనిై దయౄ యేజులలా  నుఠ్రల, ఔమారల ధివణరా లు, 
రయనులఔ భికయవు లు లాింట  యట  నఽించి తీసఽఔువచిచన జనన ధివతాిం ఔడర ఉధరైబ.  

 ాతి  నౄభా సింస  ఒ ఏ.ఎిం.ఎల్ యదరధరనిై ఔయౌగి ఉిండరయౌూన అవసయభ ింథి. థరనికి తఖాటలి  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
వదె ఒ ాతి ని థరకలు ఙేమాయౌ. ఏ.ఎిం.ఎల్ కయఔరభింలల అింతయాత యదరధరలు, దేతేలు, నిమింతాణలు 
ఙేయచఫడి, భ క అభలు అదకిభిని నిమనేింఙరయౌ.  

నౄభా సింసలు తభ యనియోఖథరయవల యసౄ వ ఖ భిౄింరనఽ నిభే భిించఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి. నై 
యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి KYC దయౄ యేజులు అనగ దేతి లల పలఖింగ చియవధరభా యక్షిం, నున్స కయవు , 
నూో ట లు తథితయ నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి (KYC)దేతి లల పలఖింగ తీసఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి. 
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కీలఔ థరలు 

1. యవయణ తాిం 

2. ాతి నుదన తాిం 

3. ధృైతి ఔ అనుమిం 

4. నుాభాణ ఔ భభిమ  నుాభాణ కతైయ వమసఽ నిభే యణ 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. 

నులలథరయవ ఒ నులలని కొని, థరనిని వదెనఽఔుింటే, అతడె/ఆఫ  థరనిని లేుఙరచ భియౕలన కలింలల తి భిగి 
ఇచిచ, య భ ్నఽ తి భిగి ను ిందవచఽచ.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

కిింథి యట లల నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణ యక్షానికి ఉథరహయణగ థేనిని ఙెవచఽచ? 

I. భైషన్స కయవు  
II. జఞతఔచఔరిం 

III. నుస్క నోు యవి  
IV. గర భ ింఙరమతీ ధివతాిం 

ాశ్ై 2 

కిింథి యట లల థేనిని ధృతైి ఔ అనుమింగ ఙెవచఽచ? 

I. నౄభా కొనఽగోలు తభుత నలభిగిన భిస్కె ావయౄన 

II. నౄభా కొనఽగోలుఔు భ ిందఽ నలభిగిన భిస్కె ావయౄన 

III. నౄభా కొనఽగోలు తభుత తగాిన భిస్కె ావయౄన 

IV. నౄభా ఙేలన తభుత ధేయూభిత చయలలా  నులుించఽకోవడిం 

ాశ్ై 3 

యృైద భియౕలఔుడి నియథేిఔలల కిింద ఉనై ఏబయ అింరలనఽ భియౕయౌయౄ యవ? 

I. ాతి నుదఔుడి పలయోథేుఖ ావయౄన 

II. ఎతేౄ , ఫయవవర, యఔౄనోు టల 
III. యభాజిఔ హద థర 
IV. నిజఞమతీ 



 

247 

 

ాశ్ై 4 

__________ అధేథి ఉతతి ౄ  ఖ భిించిన యవభలనఽ అింథిించడిం కోసిం నౄభా సింసలు ఉయోగిసఽౄ నై ఒ 
అదికభిఔ చటిఫదే దయౄ యజేు. 

I. ాతి నుదన తాిం 

II. ాతి నుదన కోట్ 

III. సభాఙరయ డరకౄట్ 

IV. యవయణల తాిం 

ాశ్ై 5 

ాతి నుదననఽ తమాయవ ఙేమడరనికి ఉయోగిింఙే దయకాసఽౄ  దయౄ యజేునఽ యదరయణింగ __________ అని 
అింటలయవ. 

I. దయకాసఽౄ  తాిం 

II. ాతి నుదన తాిం 

III. భిజిలేి రషన్స తాిం 

IV. సబతు తాిం 

ాశ్ై 6 

కిింద ఇచిచన వమసఽ నిభే యణ యక్షాలలల, నౄభా సింసలు నుాభాణ కైతయఫ ైనయగ వభాీఔభిించిన 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 చటిఫదేింగ సింనుథిించినటలి గ చానే యధింగ డఫ ో _______ భూలానిై థరచి నలట ి , 
ఆభిఔ వవసలలకి _______ డఫ ోనఽ తీసఽఔుని వఙచే ాకిరమ. 

I. చటియయవదేిం, చటియయవదేిం 
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II. చటిఫదేిం, చటిఫదేిం 

III. చటియయవదేిం, చటిఫదేిం 

IV. చటిఫదేిం, చటియయవదేిం 

ాశ్ై 8 

నులలణో నులలథరయవ సింతినౄ  ఙెిందని క్షింలల, అతడె/ఆఫ  లేుచి భియౕలన కలింలలర తి భిగి 
ఇఙచేమవచఽచ. అింటే నులలని లుఔభిించిన _______ భోజులలా ర.  

I. 60 భోజులు 
II. 45 భోజులు 
III. 30 భోజులు 
IV. 15 భోజులు 

ాశ్ై 9 

లేుఙరి భియౕలన కలిం సిందయౌింలల నులలథరయవ తి భిగిచిచన నులలకి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలల ఏథ ి
సభబి ైనథ?ి  

I. నౄభా సింస  నానేమింలల 100% రణరనిై తి భిగి ఇసఽౄ ింథి.  
II. నౄభా సింస  నానేమింలల 50% రణరనిై తి భిగి ఇసఽౄ ింథి. 
III. నౄభా యక్షణ కోసిం సభ చిత భిస్కె నానేమిం, యృదై భీక్షల కోసిం నౄభా సింస  నలట ిన కయవచ, యి ింప్ డాటీ 

కయవచలు సయవె ఫలటల ఙలేన తభుత నానేమిం యసఽ ఙేమఫడెతేింథి.  
IV. నౄభా సింస  నానేమిం నణరౄ నిై జరౄ  ఙసేఽౄ ింథి.  

ాశ్ై 10 

కిింథి యట లల ఙెలుా ఫలటబయ చియవధరభా యవజువర ఏథ?ి 

I. నున్స కయవు  
II. ఒటర్ ఐ.డి. కయవు  
III. ఫలింఔు నుస్క రసౄఔిం 

IV. డెైైయింగ్ లెైలలన్సూ 
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లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  

జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ III. 

నుాభాణ ఔ వమసఽ నిభే యణఔు యక్షానికి నుస్క నోు యవి  ఒ ఉథరహయణ అవరతేింథి. 

జయఫ  2 

సభౄైన ఎింనఔ I. 

నౄభా కొనఽగోలు ఙలేన తభుత భిలె ావయౄన నలయఖడరనిై ధృతైి ఔ అనుమింగ ఙెవచఽచ.  

జయఫ  3 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

యృైద భీక్షఔుడి నియథేిఔలల తనిఖీ ఙేలే యషమాలలా  ఎతేౄ , ఫయవవర, యఔౄనోు టలలు ఔడర ఉింటలబ.  

జయఫ  4 

సభౄైన ఎింనఔ IV. 

యవయణ తాిం అధేథి ఉతతి ౄ  ఖ భిించి యవభలనఽ అింథిించడిం కోసిం నౄభా సింసలు ఉయోగిింఙే అదికభిఔ 
చటిఫదే దయౄ యజేు.  

జయఫ  5 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

ాతి నుదన ఙమేడరనికి ఉయోగిించిన దయకాసఽౄ  దయౄ యేజునఽ యదరయణింగ ాతి నుదన తాిం అింటలయవ.  

జయఫ  6 

సభౄైన ఎింనఔ III. 

భైషన్స కయవు నఽ నుాభాణ కైతయ వమసఽ నిభే యణ యక్షింగ వభాీఔభియౄ యవ.  

జయఫ  7 

సభౄైన ఎింనఔ I. 
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భనీ లాిండభిింగ్ అధేథి చటిఫదేింగ సింనుథిించినటలి  ఔనినింఙేలా డఫ ో చటియయవదే భూలానిై థరచి నలటిడిం 
థరుభ అఔరభాయెన య భ ్నఽ చటియయవదేింగ ఆభిఔ వవసలలకి తీసఽఔువఙచే ాకిరమ.  

జయఫ  8 

సభౄైన ఎింనఔ IV. 

నులల యషమింలల నులలథరయవ సింతినౄ  ఙెిందని క్షింలల, అతడె/ఆఫ  లేుఙరి భయిౕలన కలింలలర నులలని 
తి నింవచఽచ. అింటే, నులల ఫలిండెనఽ లుఔభిించిన థళేినఽ భోజులలా ర.  

జయఫ  9 

సభౄైన ఎింనఔ III. 

లేుఙరచ భయిౕలన కలిం సిందయౌింగ, నులలథరయవ తి న ింనన నులలకి సింఫిందిించి, యక్షణనలై ఆ కలానిక ి
సింఫిందిించిన సభ చిత భసి్కె నానేమిం, యృదై భీక్షల కయవచలు, యి ింప్ డాటీ కయవచలనఽ సయవె ఫలటల ఙేలన 
తభుత నౄభా సింస  ననాేమింనఽ తి భిగి ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

జయఫ  10 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

నున్స కయవు  ఔ ఙెలుా ఫలటల చియవధరభా యవజువర కదఽ. 
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అదరమిం 13 

డరఔుఫ ింటేషన్స – నులల దశ్- I 

 

అదరమిం భచిమిం 

ఈ అదరమింలల, ఔ ాతి నుదన ఔ జీయత నౄభా నులలగ తమాయబయ సభమింలల ఉిండే అధేఔ యకల 
దయౄ యేజుల ఖ భిించి భనిం చభిచించనఽధరైిం.  

ధేయవచఔుధే అింరలు 

 

A. నులల దశ్ డరఔుఫ ింటేషన్స 
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A. నులల దశ్ డరఔుఫ ింటేషన్స 

1. నదట  నానేమిం యయౕదఽ 

నదట  ననాేమిం యయౕదఽ (FPR)నఽ జీయత నౄభా సింస  జఞభీ ఙేలనట  నఽించి ఒ నౄభా ిందిం 
నుాయింబభవరతేింథి. నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి FPR యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

నదట  నానేమిం యయౕదఽ కిింథ ిసభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలింథ.ి: 

i. నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ, చియవధరభా 
ii. నులల సింక 
iii. ఙెయాౌించిన ననాేమిం నతౄిం 

iv. నానేమిం ఙెయాౌింర దేతి , కల వవద ి

v. నానేమిం ఙెయాౌింర తదఽభి ఖడెవర ణేథ ీ 

vi. భిస్కె నుాయింబభబయ ణథే ీ 

vii. నులల తేథి భిఔుత ణేథ ీ 

viii. తేథి ననాేమిం ఙెయాౌింర ణథే ీ 

ix. నౄభా నతౄిం 

FPRనఽ జఞభీ ఙేలన తభుత, ాతి నుదఔుడి నఽించి తదఽభి నానేమింలనఽ లుఔభిించిన తభుత, నౄభా సింస  
తభుతి  వయవస నానేమిం యయౕదఽలనఽ జఞభీ ఙసేఽౄ ింథి. ఈ యయౕదఽలనఽ భినావల్ నానేమిం యయౕదఽ(RPR) లుగ 
నలుసఽౄ ధరైయవ.. RPR అధేయ నానేమిం ఙెయాౌింరనఔు సింఫిందిించి ఏథేని యయథరలు తలెతి ౄ ణే, ఙెయాౌింర 
యవజువరగ ని ఙేయౄ బ.  

2. నులల ఫలిండె 

నులల ఫలిండె అధథేి నౄభాణో భ డిడని అతింత భ కఫ ైన ఆదరయిం. నౄభా ఙేలన యయవ, నౄభా సింసక ి
భధ ిందిం ఔుథిభిిందనడరనికి ఇథే యక్షిం. ఇథి తనింతట ణరనఽ ిందిం కదఽ. నులల ఫలిండెనఽ 
నులలథరయవ నోు గపటలి ఔుధరై, అథి నౄభా ిందింనలై ఎలాింట  ాపలవిం చాదఽ. ింథరనికి ఎలాింట  
భాయవలు ఙమేఔుిండర నౄభా సింస  ఒ నఔలు నులలని జఞభీ ఙేసఽౄ ింథి.  నులల ఫలిండెనలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి 
సింతఔిం నలటలి యౌూ ఉింటలింథి. అలాగై, పలయతీమ యి ింరల చటిిం ాకయిం థరనినలై భ దా యేమాయౌూ ఉింటలింథి.  

నుాభాణ ఔ నులల ఫలిండెలల ాణేకిించి భూడె పలగలుింటలబ: 

a) నులల ఱలడాల్ 
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నులల ఱలడాల్ అధేథ ి నదట  పలఖింగ ఉింటలింథి. నులల భ క నజేీలల యదరయణింగ థనీిని 
ఔనఽగపనవచఽచ. జీయత నౄభా ింథరల ఱలడాళ్ైా  యదరయణింగ కై యఔింగ ఉింటలబ. అయ యదరయణింగ 
కిింథి సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలబ.: 

చితాిం 1: నులల ఫలిండెలలని పలగలు 

 

i. నౄభా సింస  నేయవ 
ii. నిభెిషీ నులలకి సింఫిందిించిన కొనిై ాణేఔ యవభలు కిింథి యధింగ: 

 నులల మజభాని నేయవ, చియవధరభా 
 రట ిన ణథేీ, చివభి రట ిన భోజు ధరట కి వమసఽ 
 నులల థఔిం భభిమ  నులల ిందిం కలవవద ి

 నౄభా ఙేలన నతౄిం 

 నానేమిం నతౄిం  

 నానేమిం ఙెయాౌింఙే కల వవద ి

 నుాయింబభబయ ణథేీ, భిఔుత ణేథీ భభిమ  చివభి ననాేమిం ఖడెవర ణథే ీ

 నులల లాపలలణోధర లాథర లాపలలు లాఔధర 
 ధరనేనీ నేయవ 
 నానేమిం ఙెయాౌింర యదరనిం – యభిిఔిం; అయ సింవతూయిం; ణెైైభాలఔిం; ధృలయభ;ీ జీతిం నఽించి 

తగాిించడిం థరుభ 
 నులల సింక – నులల ింథరనికి సింఫిందిించిన యయషీ సింక ఔడర ఇథే.  

iii. ఙెయాౌింరనలై నౄభా సింస  యగె నిం. నౄభా ిందింలల ఇథి ఖ ిండెలా ఉింటలింథి.  
iv. అదికభిఔ సింతఔ హద థర ఔయౌగిన యభి సింతఔిం, నులల యి ింర 
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v. య నిఔ నౄభా అింఫ డ్సూ ఫేన్స చియవధరభా. 

b) నుాభాణ ఔ నిఫింధనలు 

నులల ఫలిండెలలని భౄిండో  పలగనిై నుాభాణ ఔ నులల  షయతేలణో తమాయవ ఙేరయవ. ాణేఔింగ 
నేనయౘబలేౄ  తనించి, యదరయణింగ ఇయ అనిై జీయత నౄభా ింథరలలలనా ఉింటలబ. యట లల కొనిై 
షయతేలు  కల భినేతి , లింగిల్ నానేమిం, లాథర పలఖయుభ బయతయ (లాపలలలల) నులలలు లాింట  
కొనిై షయతేలు నిభేిషి యకల ింథరలఔు వభిౄించఔనోు వచఽచ. ఈ నుాభాణ ఔ షయతేలు ిందిం కిింద 
వభిౄించఖల హఔుెలు, యరలష అదికభలు భభిమ  ఇతయ నిఫింధనలనఽ నియుచియౄ బ.  

c) నిభేిషి నులల నిఫింధనలు 

నులల ఫలిండె భూడో  పలఖిం వకిౄఖత నులల ింథరనికి ాణేకిించిన నిభేిషి నులల నిఫింధనలనఽ ఔయౌగి 
ఉింటలింథి. ఇయ ఫలిండె భ కింనలనై భ థిాించఫడవచఽచ. లాథర జోడిింర యౄింలల ాణేఔింగ 
ఙపనించఫడవచఽచ.  
లాప్ూ అబన భిలతేలలా  అనఽఖరహకలిం, జరౄ  ఙమేఫడని కలిం లాింట  నుాభాణ ఔ నులల 
నిఫింధనలనఽ ిందిం తయచా చటిఫదేింగ అింథిసఽౄ నైట కీ యదరయణింగ కొనిై నిభేిషి నిఫింధనలు 
నౄభా సింస , నౄభా థరయవ భధ ఔుథిభై నిభేిషి ింథరనికి అనఽసిందరనిం ఙేమఫడి ఉింటలబ.   

ఉథరహయణ 

ిందిం ఔుదఽయవచఔుధే సభమింలల ఖయౌిం కయణింగ ఒ భళ ళ్ భయణ ించవచచధే థరనిని నిభోదిింఙ ే
షయతే.  

థీనికి సింఫిందిించిన సభఖర షయతేలు అదరమిం 13లల ాయౄ యించఫడరు బ.  

లుమ భకీ్ష 1 

నదట  నానేమిం యయౕదఽ (FPR) థేనికి సింకైతింగ నిలుసఽౄ ింథ?ి ఫలగ కచిచతఫ నై ఐచిచకనిై ఎించఽకోిండి.  

I. లేుచి భియౕలన కలిం భ గిలనుో బింథి 
II. నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి ఇథి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  
III. నులలని ఇఔ యదఽె  ఙమేలాయవ.  
IV. నులల ఔ నిభేిషి నఖదఽ యలువనఽ సింనుథిించఽఔుింథి.  
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యభింశ్ిం 

 జీయత నౄభా సింస  నదట  నానేమిం యయౕదఽ (FPR) జఞభ ీ ఙేలనరడె నౄభా ిందిం 
నుాయింబభవరతేింథి. FPR అధేథి నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

 నులల ఫలిండె అధథేి నౄభాణో భ డిడని అతింత భ కఫ ైన దయౄ యజేు. నౄభా ఙసేఽఔునై యభిక,ి 
నౄభా సింసకి భధ ఔుథిభిన ింథరనికి ఇథి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

 నుాభాణ ఔ నులల ఫలిండె ాణేకిించి నులల ఱలడాల్, నుాభాణ ఔ నిఫింధనలు, నులలలలని నిభేిషి 
నిఫింధనలు అధే భూడె పలగలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

కీలఔ థరలు 

1. నదట  నానేమిం యయౕదఽ (FPR) 

2. నులల ఫలిండె 
3. నులల ఱలడాల్ 

4. నుాభాణ ఔ నిఫింధనలు 
5. ాణేఔ నిఫింధనలు 
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లుమ భకీ్ష జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

FPR అధేథి నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి యక్షిం.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

కిింథి దయౄ యజేులలా  ఏయ నౄభా సింస , నౄభాథరయవఔు భధ ిందిం ఔుథిభిిందనడరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథ?ి 

I. ాతి నుదన తాిం 

II. నులల ఫలిండె 
III. యవయణ తాిం 

IV. కౄాబమ్ నూయిం 

ాశ్ై 2 

ఒ నిభేిషిఫ ైన నులల  ఫలిండెనఽ యౄను ింథిించడరనికి సింకిాషిఫ ైన పలషనఽ ఉయోగిించి, అథి సింథిఖేత 
ఔలుఖజైలేౄ , థరనిని ఏ యధింగ భిఖణ ింఙరయౌ? 

I. నౄభా ఙేసఽఔునై యభికి అనఽఔలింగ 
II. నౄభా సింసఔు అనఽఔలింగ 
III. నులలని ఙెలుా ఫలటల కనిథిగ ాఔట ింజలై, నౄభా ఙలేన యభికి వడీుణో సయౘ ననాేమింనఽ తి భిగి 

ఙెయాౌింఙరయౌూింథిగ నౄభా సింస  ఆథయేించఫడెతేింథి.  
IV. నులలని ఙెలుా ఫలడె కనిథిగ ాఔట ింజలై, నౄభా ఙేలన యభికి ఎలాింట  వడీు  లాఔుిండర నానేమింనఽ తి భిగి 

ఙెయాౌింఙరయౌూింథిగ నౄభా సింస  ఆథయేించఫడెతేింథి.  

ాశ్ై 3 

నులల ఫలిండెనఽ ఫలగ యవభిించఖల దేతి ని ఎింనఔ ఙబే.  

I. ఇథి నౄభా ింథరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  
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II. ఔింనలనీ నఽించి నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడింలల నౄభా థరయవ ఆసకిౄ వఔౄ భిచినిందఽఔు ఇథి యక్షింగ 
నిలుసఽౄ ింథి.  

III. ఫలింఔులు, ఫోా ఔయవా , ఇతయ పలఖయుభ సింసలణో వవహభిింఙే సభమింలల ఒ నౄభా సింస  అనఽసభిింఙ ే
నులల (దేతేలు)ఔు ఇథి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

IV. ఇథి నదట  నానేమిం ఙెయాౌింర సిందయౌింగ నౄభా సింస  జఞభీ ఙేలే యయౕదఽ.  

ాశ్ై 4 

కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథ?ి 

I. నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి ాతి నుదన తాిం యొఔె అింగీకయిం యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  
II. నులల నుాయింబఫ ైిందనడరనికి నానేమిం అింగీకయిం యొఔె  యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  
III. నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి నదట  ననాేమిం యయౕదఽ యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  
IV. నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి ననాేమిం ధయ ఙెడిం(కోట్) అధేథి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

ాశ్ై 5 

నదట  నానేమిం తభుత నౄభా సింస  లుఔభిించిన తదనింతయ నానేమింల కోసిం, ఔింనలనీ __________నఽ 
జఞభీ ఙసేఽౄ ింథ.ి 

I. భియృైవల్ ననాేమిం యయౕదఽ (రనభెీవన నానేమిం యయౕదఽ) 
II. భియిో భైషన్స ననాేమిం యయౕదఽ (రనయవదేయణ ననాేమిం యయౕదఽ) 
III. భీఇన్స యవయణ నానేమిం యయౕదఽ (రనఃయ న ననాేమిం యయౕదఽ) 
IV. భినావల్ ననాేమిం యయౕదఽ (నయఔయణ నానేమిం యయౕదఽ) 

ాశ్ై 6 

నౄభా ఙేలన వకిౄ అసలు నౄభా నులల ఫలిండెనఽ నోు గపటలి ఔుింటే ఏిం జయవఖ తేింథ?ి 

I. ింథరనికి ఎలాింట  భాయవలు ఙేమఔుిండర నౄభా సింస  ఒ నకియ్ నులలని జఞభీ ఙసేఽౄ ింథి.  
II. నౄభా ిందిం భ గిింరనఔు వసఽౄ ింథి.  
III. నౄభా ఙలేన వకిౄ ాసఽౄ త ఆభోఖ ాఔటనల నుాతి థిఔన కొతౄ  నిమభ, నిఫింధనలణో ఒ నఔలు నులలని 

నౄభా సింస  జఞభీ ఙసేఽౄ ింథి.  
IV. కోయవి  ఆథేరల తభుత భాతాఫే ింథరనికి ఎలాింట  భాయవలు ఙేమఔుిండర, ఒ నఔలు నులలని నౄభా 

సింస  జఞభీ ఙేసఽౄ ింథి.  
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ాశ్ై 7 

కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథో  ఙెిండ?ి 

I. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అబణే పలయత భ దాణ చటిిం 
ాకయిం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌూన అవసయిం లాదఽ.  

II. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అబణే పలయత భ దాణ చటిిం 
ాకయిం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌూ ఉింటలింథి.  

III. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సింతఔిం ఙేమాయౌూన అవసయిం లాదఽ. అబణే పలయత 
భ దాణ చటిిం ాకయిం తనిసభిగ భ దా యేమాయౌూ ఉింటలింథి.  

IV. నులల దయౄ యేజునలై అయోత ఔయౌగిన అదికభి తఔ సింతఔిం ఙమేాయౌూన అవసయిం కనీ, పలయత భ దాణ చటిిం 
ాకయిం తనిసభిగ భ దా యమేాయౌూన అవసయిం కనీ లాదఽ.  

ాశ్ై 8 

కిింథి యట లల ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులల ఫలిండె నదట  పలఖింగ నియౌఙేథి ఏథి? 

I. నులల ఱలడాల్ 

II. నుాభాణ ఔ నిఫింధనలు  
III. నిభేిషి నులల నిఫింధనలు 
IV. కౄాబమ్ దేతి  

ాశ్ై 9 

ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులల ఫలిండెలల, నుాభాణ ఔ షయతేల యపలఖిం కిింథి యట లల థేనిని ఔయౌగి ఉింటలింథి? 

I. నుాయింబ ణథేీ, భిఔుత ణథేీ భభిమ  చివభి ననాేమిం ఖడెవర ణథే ీ

II. ధరనేనీ నేయవ 
III. ిందిం కిింద వభిౄించఖల హఔుెలు, యరలష అదికభలు భభమి  ఇతయ నిఫింధనలు 
IV. అదికభిఔ సింతఔిం థరయవ సింతఔిం భభిమ  నులల యి ింర.  

ాశ్ై 10 

―ిందిం భలే సభమింలల ఖయౌిం కయణింగ ఒ భళ ళ్ ఙరవర సింబయించఖలదని ఎదఽయవ చాలే  భిలతి ని 
నియభిించఖల షయతే‖ నుాభాణ ఔ నులల ఫలిండెలలని ఏ యపలఖిం కిింద ను ిందఽయచఫడెతేింథి? 
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I. నులల ఱలడాల్ 

II. యదరయణ నిఫింధనలు  
III. నుాభాణ ఔ నిఫింధనలు  
IV. నిభేిషి నులల నిఫింధనలు 

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

నులల ఫలిండె అధేథి నౄభా సింస , నౄభా థరయవ భధ ఔుథిభిన ింథరనికి యక్షింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

జయఫ  2  

సభౄైన సభాదరనిం I. 

ఒ నిభేిషిఫ నై నులల ఫలిండెనఽ యౄను ింథిించడరనికి సింకిాషిఫ ైన పలషనఽ ఉయోగిించి, అథి అనఽభాధరనిై 
ఔలుఖజైలేౄ , అథి యదరయణింగ నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలింగ భిఖణ ించఫడెతేింథి.  

జయఫ  3 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

నులల ఫలిండె అధేథి నౄభా ింథరనికి యక్షిం కఖలదఽ.  

జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

నదట  నానేమిం యయౕదఽ అధథేి నులల ిందిం నుాయింబఫ ైిందనడరనికి యక్షిం.  

జయఫ  5 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

నదట  నానేమిం తభుత నౄభా సింస  లుఔభిింఙే తదనింతయ నానేమింలకోసిం, ఔింనలనీ భినావల్ నానేమిం 
యయౕదఽనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ింథి.  
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జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

నౄభా ఙేలన వకిౄ తన అసలు జీయత నౄభా నులల ఫలిండెనఽ నోు గపటలి ఔుింటే, నౄభా సింస  ింథరనికి ఎలాింట  
భాయవలు ఙేమఔుిండర నఔలు నులలని జఞభీ ఙేసఽౄ ింథి.  

జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

నులల ఫలిండెనలై అదకియఔింగ అయవో లెైనయయవ సింతఔిం ఙలే, పలయత భ దాణర చటిిం ాకయిం భ దా యేమాయౌ.  

జయఫ  8 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

నులల ఱలడాల్ అధథేి ఒ నుాభాణ ఔ నౄభా నులలలల నదట  పలఖింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

జయఫ  9 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

నౄభా నులల ఫలిండెలలని నుాభాణ ఔ షయతేల యపలఖిం ిందిం కిింద వభిౄించఖల హఔుెలు, యరలష 
అదికభలు, ఇతయ నిఫింధనలనలై సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

జయఫ  10 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

―ిందిం భలే సభమింలల ఖయౌిం కయణింగ ఒ భళ ళ్ ఙరవర సింబయించఖలదని ఎదఽయవ చాలే  భిలతి ని 
నియభిించఖల నిఫింధన‖ నుాభాణ ఔ నులల ఫలిండెలలని నిభేిషి నులల నిఫింధనల యపలఖిం కిింద 
ను ిందఽయచఫడెతేింథి. 
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అదరమిం 14 

డరఔుఫ ింటేషన్స-నులల దశ్- II 

 

అదరమిం భచిమిం 

ఈ అదరమింలల, నులల ఫలిండెలల ను ిందఽయచిన నిఫింధనలు భనిం చభిచించనఽధరైిం. ఈ అదరమింలల 
చభిచించనఽనై నిఫింధనలలా  అనఽఖరహథనిభ లు, నులల కలాతీతిం, కనుడెకోవడిం తథితభలఔు సింఫిందిించి 
కొనిై భ కఫ ైన నిఫింధనలు ఔడర ఉధరైబ.  

ధేయవచఔుధే అింరలు 

 

A. నులల షయతేలు భభిమ  యరలష అదికయభ లు  
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A. నులల షయతేలు, యరలష అదికయభ లు  

1. అనఽఖరహ థనిభ లు   

నానేమింలనఽ ఇట  ణథేీ వయఔు ఙెయాౌించి, నులల అభలులల ఉిండే క్షింలల ాతి  జీయత నౄభా ిందిం 
భయణరనింతయ ాయోజధరలనఽ అింథిించడరనికి ఔటలి ఫడేలా నిఫింధనలు ఉింటలబ. ―అనఽఖరహ కలిం ‖ షయతే 
నానేమిం ఫకబ డని తభుత ఙెయాౌింరనఔు నులలథరయవఔు అదనర సభమిం ఇసఽౄ ింథి.  

భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ 

అనఽఖరహ కలిం నుాభాణ ఔ నిడయి ధృల భోజులు లాథర 31 భోజులు. నానేమిం ఙెయాౌింరకోసిం నియృబించిన ఖడెవర 
ణేథీ భయవసట  భోజు నఽించి అనఽఖరహ కలిం భోజులు లెకిెించఫడవచఽచ. నానేమిం ఙెయాౌింర జయని కయణింగ 
కలాతీతఫ ైన నులలని అనఽఖరహకలింలల అభలులల ఉింఙేిందఽఔు ఈ నిఫింధన యలు ఔయౌసఽౄ ింథి.  

ఔయళే్, ననాేమిం ఫకబ అలాగై నియౌచి ఉిండి ఈ కలింలల నులలథరయవ చనినోు ణే, నౄభా సింస  భయణరనింతయ 
ాయోజధరలఔు అింథిింఙే య భ ్నఽించి నానేమిం య భ ్నఽ తగాిించఽఔుింటలయవ. అనఽఖరహ కలిం ూయౄబన 
తభుత ఔడర ననాేమింలనఽ ఙెయాౌించఔుిండర అలాగై నియౌచి ఉింటే, నులల  కలాతీతఫ ైింథిగ 
భిఖణ ించఫడెతేింథి. కఫట ి  భయణరనింతయ ాయోజధరలనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూన ఫలధత  నౄభా సింసనలై ఉిండదఽ. 
జరౄ  ఙేమఫడిన నిఫింధనల కిింద వభిౄించఖల య భ ్ భాతాఫే ఙెయాౌించఫడెతేింథి. కఫట ి  నౄభాథరయవ 
అనఽఖరహ కలింలల ఉచిత నౄభానఽ ను ిందఽణరయని ఙెవచఽచ.  

2. కలాతీతిం భభిమ  రనయవదేయణ/రనయవజెీవిం 

అనఽఖరహ కలిం లలర నానేమింనఽ ఙెయాౌించఔుింటే, నులల కలాతీతిం కవచచధే యషమానిై భనిం ఇథవియక ై
చారిం. యబ యయౄ ఏనేటింటే ఆచయణీమింగ రశ్ుతఫ ైన జీయత నౄభా ింథరలనీై కలాతీతఫ ైన నులలల 
రనయవదేయణ (రనయవజెీయనిై)నఽ అనఽభతి సఽౄ ధరైబ.  

నియుచనిం 

రనయవదేయణ అధేథి నానేమింలు ఙెయాౌించని కయణింగ లాథర జరౄ  ఙమేఫడని నిఫింధనలు యేట  కిింథెధైర 
యదెబన నులలని అభలలా కి ణఙెేచిందఽఔు ఒ జీయత నౄభా సింస  అనఽసభిింఙే ాకిరమ.  

అబనట కీ, నులల రనయవదేయణ అధథేి నౄభా ఙలేన యభి నుయౌట ఫేషయతే హఔుెగ ఉిండదఽ. థరనిని కిింథ ి
నిభేిషి షయతేలణో భాతాఫే ూభిౄ ఙేసఽకోవచఽచ.:  
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i. నౄభాథరయవ కోసిం భిస్కె లల ఎలాింట  నలింర ఉిండదఽ: నులల  రనయవదేయణ పయౌతింగ నౄభా సింసకి 
భిస్కె లల నలింర ఉిండదఽ.  

ii. భిజయవు యౄఔలన: నులలథరయవ వడీుణో నుటల ఎలాింట  కలాతీత ననాేమింల నణరౄ నిై ఙెయాౌింఙరయౌ 
అింటే, ఆ నతౄిం, నులల కలాతీతిం కఔుింటే సిఱిించఫడే నిలు య భ ్ ఎింత ఉింటలింథో , అింణే నిలు 
య భ ్ జభ అబయింత.  

iii. నిభేిషి కలిం భిదిలలర దయకాసఽౄ  రనయవజెీవిం: ఇలాింట  రనఃయ న కోసిం నిఫింధనలలల నేభపెనై 
కల భినేతి లలర రనయవజెీవన దయకాసఽౄ నఽ నులల మజభాని ూభిౄ ఙేమాయౌ. పలయత థేశ్ింలల 
నిభేిషి కలభిది లలర, అింటే కలాతీతిం అబన ణథేి నఽిండి ఐథళాే్ లలర రనయవదేయణ ాపలయతిం 
కయయౌ.  

iv. నియింతయ నౄభా యోఖత యొఔె సింతినౄ ఔయ యక్షిం: నియింతయిం నౄభా ఙేమఖల అయోత నౄభాథరయవఔు 
ఉిందని ణెయౌనే సింతినౄ  ఔయౌగిింఙే యక్షానిై నౄభా సింసఔు అింథిింఙరయౌ. యళా్ ఆభోఖిం సింతినౄ ఔయింగ 
ఉిందని ఙెడఫే కఔ, ఆభిఔ భఫడి, ధృైతి ఔ యలువలు ఖణనీమింగ క్షీణ ించలాదని ఔడర సింతినౄ  
ఔయౌగిింఙరయౌ.  

v. వడీుణో నుటల ఖడెవర భ గిలన ననాేమింల ఙెయాౌింర: ాతి  నానేమిం ఖడెవర ణేథీ నఽించి ఖడెవర 
భ గిలన అనిై నానేమింలనఽ వడీుణో నుటల నులల మజభాని ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయభ ింథ.ి  

vi. ఫకబ డని యవణిం ఙెయాౌింర: ఫకబ డిన నులల యవణరనిై నౄభా థరయవ ఙెయాౌింఙరయౌ. లాథర అభలలా  
ఉనై యవణ ఫకబల కయణింగ నియౌచినోు బన యట ని రనయవదేభిించఽకోయయౌ.  

నలై షయతేలనిైట లలనా ఫహుర అతింత భ కఫ ైనథి రనయవజెీవిం సభమింలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి 
అవసయఫ నై యక్షిం.  కోయవఔుింటలనై యక్షిం యఔిం ఆమా వకిౄఖత నులల భిలతేలనైద ఆదరయడ ి
ఉింటలింథి. ఙరలా తఔుెవ కలిం నులల కలాతీతఫ ైన భిలతి లల ఉింటే, నౄభా ఙమేఖల యోఖతకి ఎలాింట  
యక్షాదరయిం లాఔుిండర లాథర భించి ఆభోఖింణోధే ఉనైటలి  నౄభాథరయవ నఽించి ధియఔయణ అిందఽఔుధేలా యదరయణ 
ాఔటననఽ భాతాఫే లుఔభిించి, నులలని నౄభా సింస  రనయవదేభిించవచఽచ.  

కొనిై నిభేిషి భిలతేల కిింద నౄభా సింసకి యృదై భీక్షనఽ లాథర నౄభా ఙేమఖల యోఖతకి సింఫిందిించిన 
యక్షిం కయయౌూ భవచఽచ: 

i. అనఽఖరహ కలిం ఙరలా కలిం కిిందటే భ గిల, నులల సఽభాయవ ఏడరథి కలింగ కలాతీత లతి లల 
ఉనై సిందయౌింలల. 
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ii. భభో సిందయౌిం ఆభోఖిం లాథర ఇతయ సభస ఉిండవచచని నౄభా సింసఔు ఏయడే అనఽభానిం. నౄభా 
ఙేలన య భ ్ లాథర నులల భ క యలువ ఙరలా ఎఔుెవగ ఉిండే క్షింలల ణరజఞ యృదై భీక్ష అవసయిం 
ఉిండవచఽచ.  

నులల రనయవజెీవిం కోసిం నులలథరయవ నలదె నతౄింలల డఫ ో (నుత నానేమిం ఫకబలు, వడీు )ని ఙెయాౌింఙరయౌూ 
వఙచే భిలతి  ఉనైిందఽన, అసలు నులలని రనయవజెీవిం ను ింథేలా ఙేమడభా లాదింటే ఒ కొతౄ  నులలని 
కొనడిం భించిథర అధే యషమింనలై ాతి  నులలథరయవ నియృమిం తీసఽకోయయౌ. రనయవజెీవఫే ఙరలావయఔు 
ాయోజనఔయిం. ఎిందఽఔింటే, కొతౄ  నులల కొధరలింటే రనయవజెీవిం ణథేీలల నౄభా థరయవకి నిిండని వమసఽ 
నుాతి థిఔన అదిఔ నానేమింనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

a) నులల రనయవజెీవ చయలు 

నులల రనయవజెీయనిై ూభిౄ ఙేమడరనికి కొనిై భాభా లనఽ భనిం ఇరడె భియౕయౌథరె ిం. యదరయణింగ, 
నదట  ఙెయాౌించని ననాేమిం ణేథీ నఽించి నిభేిషి కలిం (ఐథళే్ైా  అనఽఔుింథరిం) లలర రనయవజెీవిం 
ఙేమాయౌూఉింటే ఆ కలాతీత నులలని భనిం రనయవజెీయింజసైఽకోవచఽచ.  

i. యదరయణ రనయవజెీవిం 

నానేమిం ఫకబలనఽ వడీుణో నుటల ఙెయాౌించి, రనయవజెీయింజసైఽకోవడరనిై యదరయణ యౄిం అని 
అింటలయవ. థీనిని యదరయణ రనయవజెీవిం అని నలుయౄ యవ. నులల సభౄిండర్ యలువనఽ సింనుథిించినరడె 
ఇథి అభలలా కి వసఽౄ ింథి. నౄభా సింస  ఆభోఖ లతి  ాఔటన లాథర యృైద భీక్ష లాింట  నౄభా ఙేమఖల 
యోఖతకి సింఫిందిించిన ఇతయ యక్షాదరభనిై కోయవతేింథి.  

ii. ాణేఔ రనయవజెీవిం 

భూడళాే్ ఔధరై తఔుెవ కలిం వయఔు నులల నడచి ఉిండ,ి ఔనీస సభౄిండర్ యలువనఽ (జభ అబన 
నిలులు లాథర నఖదఽ యలువ ఙరలా తఔుెవగ ఉింటే) సింనుథిించఔుిండర, కలాతీత సభసమిం ఎఔుెవగ 
ఉింటే? అనగ నానేమిం ఙెయాౌించని ణథేీ నఽించి ఏడరథి లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ సభమిం తభుత 
రనయవజెీవిం కోసిం వఙేచ భిలతేలలా  ఏిం ఙేమాయౌ?  

థరనిని రనయవజెీయింజైమడరనికి ాణేఔ రనయవజెీవిం అని నయౌఙే థఔిం ఔ భాయాిం. (ఉథరహయణఔు అథ ి
ఎల్.ఐ.ల ఆఫ్ ఇిండమిాలల అభలులల ఉింథి). ఇఔెడ కలాతీతఫ ైన నులల నుాయింబిం అసలు ణేథకీి భౄిండె 
సింవతూభల లలర నుాయింబ ణేథీ ఉిండేలా ఒ కొతౄ  నులలని భలనటలి  ఉింటలింథి. నులల తీసఽఔునై 
సభమింలల కొనిై జీయణరలఔు వభిౄింఙే అసలు నిభేిషి కలావదనిి భిఔు ణథేీ థరటభదఽ.  
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ఉథరహయణ 

అసలు నులల 40 ఏళా్ వమసఽలల తీసఽకోఫడి, కొతౄ  నుాయింబ ణేథీ 42 ఏళా్ వమసఽలల అబణే భభిమ  ఆ 
నులల అయయృై ఏళా్ వమసఽ ఔలాా  భ గిింఙరయౌూన కల భనిేతి లల  ఉింటే రనయవజెీవ నులల కలభనిేతి  
ఇయయృై నఽించి థెెనినేథళాే్ఔు ఔుథిించఫడెతేింథి. నుత ననాేమిం, కొతౄ  ననాేమిం భధ ణేడరనఽ థరనిక ి
సింఫిందిించి ఙెయాౌింఙరయౌూన వడీుణో నుటల ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథ.ి  

iii. యవణ సళ త రనయవజెీవిం 

యవణింణో ఔడని  రనయవజెీవింగ ఎల్.ఐ.ల, భభిమ  ఇతయ ఔింనలనీల వదె రనయవజెీవిం కోసిం భూడో 
యదరనిం ఔడర అిందఽఫలటలలల ఉింథి. ఇథి కవైలిం రనయవజెీవిం భాతాఫే కదఽ ఇిందఽలల భౄిండె యకల 
లాయథయేలు ఉధరైబ: 

 ఏఔకలింలల యవణిం భింజూయవ భభిమ   
 నులల రనయవజెీవిం 

నానేమిం ఫకబలు భభిమ  వడీుని యదరయణ రనయవజెీవిం కిింద లెకిెయౄ యవ. రనయవజెీవ ణేథీ ధరట క ి
నులల కిింద ను ిందడరనికి యోఖత ఔయౌగిన యవణిం ఔడర నిభే భిించఫడెతేింథి. ఈ యవణరనిై రనయవజెీవ 
ాయోజధరల కోసిం భిఖణ ింఙే య భ ్గ ఉయోగిించఽకోవచఽచ. నానేమిం ఫకబలు, వడీు  కోసిం యవణిం 
థరుభ సయవె ఫలటల ఙలేన తభుత ఔడర ఇింక ఏథెైధర య భ ్ నేగియౌ ఉింటే, అథి నులలథరయవఔు 
ఙెయాౌించఫడెతేింథి. సషిింగ ణెలుసఽకోయయౌూన యషమఫేనేటింటే, రనయవజెీవ ణథేీ ధరట కి సభౄిండర్ 
యలువనఽ సింనుథిించఽఔునై నులలలఔు భాతాఫే యవణ సదఽనుమిం భభిమ  రనయవజెీవిం 
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  

iv. యబథర రనయవజెీవిం 

చివయగ, నులలథరయవ ననాేమిం ఫకబలనఽ నలదె నతౄింలల ఙెయాౌింఙే లతి లల కనీ, ాణేఔ రనయవజెీవ  
థఔిం కిింద నులల రనయవజెీయింజసైఽఔుధే భిలతి లల కనీ లానరడె యబథర రనయవజెీవిం  
అనఽభతి ించఫడెతేింథి. ఇలాింట  సిందయౌింలల యదరయణ రనయవజెీవ థఔిం కిింద ననాేమిం ఫకబలు 
యదరయణ దెతి లలధే లెకిెించఫడెణరబ.  

ఙెయాౌింఙే యదరధరనిై ఫట ి  (ణెైైభాలఔిం లాథర అయ సింవతూయిం), నౄభా ఙలేన వకిౄ ఔ అయ సింవతూయిం లాథర 
భౄిండె ణెైైభాలఔ ననాేమింలు ఙెయాౌింఙరయౌూ భవచఽచ. ఙెయాౌింఙరయౌూన నేఖణర  ఫకబలనఽ ాసఽౄ త నులల 
యభిికోతూవ ఏడరథి భభిమ  ఆ తభుత భౄిండె ూభిౄ నులల యభిికోతూయలు సయౘ భౄిండె సింవతూభలు 
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లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ కలానికి నానేమిం ఖడెవర ణథేలీలల బయషత్ ననాేమింలణో ఔయౌన ఙెయాౌింఙ ే
యధింగ యసౄ భియౄ యవ. అబణే రనయవజెీవ సభమింలల నులల కిింద ఎలాింట  యవణ ఫలకీ ఉిండభదధే షయతే 
యదిించఫడవచఽచ.  

భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ 

కలాతీత లతి లల నులలలు ఉిండడిం వలా నౄభా సింసఔు కనీ, నులలథరయవఔు కనీ ఫేలు ఙలేే అవకశ్ిం 
లానిందఽన కలాతీత నులలల రనయవజెీవిం అధేథి జీయత నౄభా సింసలు చఽయవగా  నోుా తూళ ింఙరలని 
కోయవఔుధే ఒ భ కఫ నై లయే కయఔరభభ .  

3. జరౄ  కని –నిఫింధనలు  

పలయతీమ నౄభా చటిిం (లలక్షన్స 113) కిింద ను ిందఽయచిన కధొఔ భ కఫ నై నిఫింధన ఏనేటింటే, 
తదనింతయ ననాేమింల ఙెయాౌింర థరుభ ూభిౄ య బలల తభ నులలలనఽ నిలఫ టలి కోలాని భిలతేలలా  ఔడర 
అథి (ఆ నిఫింధన) నులలథరయవలఔు కొనిై ాయోజధరలనఽ లనింఙేటటలా  ఙసేఽౄ ింథ.ి ఇఔెడ వభిౄింజసైఽౄ నై 
తయెిం ఏనేటింటే, నులల కిింద జభ అబన నఖదఽ యలువనఽ నులలథరయవ కౄాబమ్ ఙసేఽకోవచఽచ.  

పలయతథేశ్ింలల ఉనై చటిిం ాకయిం ఔనీసిం వయవసగ భూడె సింవతూభలు ననాేమింలు ఙెయాౌలేౄ , ఆ నులల 
తనిసభిగ సభౄిండర్ యలువనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి. నులలని సభౄిండర్ ఙేమఔుింటే, తగాిించిన ఙెయాౌింర యలువణో 
ఒ నులలగ అథి భిఖణ ించఫడెతేింథి. నులల నిఫింధనలు యదరయణింగ చటిిం ాకయిం ఉనై థరనిఔధరై 
భభిింత ఉథరయఫ ైన సభౄిండర్ యలువనఽ అింథియౄ బ.  

a) సభౄిండర్ యలువలు 

జీయత నౄభా సింసలు యదరయణింగ యయధ సిందభౌలలా  సభౄిండర్ యలువలనఽ జఞనృణర భిఙే ఙరరి్  నఽ, 
సభౄిండర్ యలువలనఽ లెకిెించడిం కోసిం ఉయోగిింఙే దేతి ని ఔయౌగి ఉింటలబ. ఈ సాతాిం నౄభా యఔిం 
భభిమ   ధఔిం, నులల  వమసఽ, నులల నానేమిం ఙెయాౌింర కలిం నిడయిని భిఖణనలలక ి
తీసఽఔుింటలింథి. సభౄిండర్ ఙసేఽౄ నై సభమింలల నులలథరయవ ఙేతి కి అింథే యసౄవ నఖదఽ నతౄిం నులలలల 
సాచిించిన సభౄిండర్ యలువ ఔధరై ననైింగ ఉిండవచఽచ.  

థీనికి కయణిం ఙెయాౌించిన యలువల జోడిింరలు, ఫో నస్క లు లాథర డియడెిండ్స నణరౄ లు, భ ిందఽగ ఙెయాౌించిన 
నానేమింలు  లాథర ననాేమింలలల కాయలు, నులల యవణరలు నదలఖ నయ నైఔు నుానౄ ింఙే సభౄిండర్ యలువ 
నఽించి ఔడిఔలు, తీలయేతలఔు థరభి తీమవచఽచ. నులలథరయవ అింతి భింగ లుఔభిింఙేథి ఒ నిఔయఫ నై 
సభౄిండర్ యలువ. సభౄిండర్ యలువ అధేథి ఙయాెౌించిన యలువలల కొింత రతింగ ఉింటలింథి.  
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ఙెయాౌించిన ననాేమింల రతింగ వఙచే సభౄిండర్ యలువనఽ గయింటీడ్స సభౄిండర్ యలువ అని అింటలయవ.  

b) నులల యవణరలు 

నఖదఽ యలువనఽ నుో ఖ  ఙసేఽఔుధే జీయత నౄభా నులలలు నులల నఖదఽ యలువనఽ యవణిం కోసిం యౘనైగ 
ఉయోగిించఽకోవడిం థరుభ, డఫ ోనఽ యవణింగ ను ింథే హఔుెనఽ నులలథరయవఔు భింజూయవ ఙేలే నిఫింధన 
ఔయౌగి ఉధరైబ. నులల యవణిం యదరయణింగ నులల సభౄిండర్ యలువలల కొింత రతిం (అింటే 90రతిం) 
వయఔు భనిేతిం ఙేమఫడెతేింథి. నులలథరయవ యవణరనిై తన య ింత కాణరనఽించి తీసఽఔుింటలధరైడని  
ఖ యవౄ ించఽకోయయౌ. నులల సభౄిండర్ ఙలేేౄ , ఆమన లాథర ఆఫ  ఆ య భ ్నఽ ను ిందడరనికి అయవో లుగధే 
ఉింటలయవ.  

అలాింట  సిందయౌింగ, ఎట లా ననా,  నౄభా ఔడర యదఽె  ఙేమఫడెతేింథి. థనీికి ఫదఽలుగ నులల నైద 
యవణిం తీసఽకోవడిం  థరుభ నులలథరయవలు తభ అవసభనిై తీయవచకోవడఫే కఔుిండర నౄభా 
ాయోజధరనిై ఔడర ను ిందవచఽచ. నౄభానఽ సజీవింగ ఉించఽతధే నిధఽలనఽ య భ ్ ఙసేఽఔుధే యలునఽ 
ఔడర ఒ యవణిం అింథిసఽౄ ింథి. యవణిం అధేథి అతవసయ నిధఽలు కయయౌూ వచిచన భిలతేలలా  భనిం 
ఔాబింటలఔు (కాణరథరయవఔు) తీసఽకోయలని లనూయవూ ఙలేేథి కనీ అతడె లాథర ఆఫ నఽ నై ఔాబింటలగ 
అలాగై నిలఫ టలి కోయలని కోయవఔుధేథి.  

యదరయణ యణ జ యవణింణో నోు యౌచణే, నులల యవణిం భౄిండె యషమాలలా  యేయవ డెతేింథ:ి 

నులల యవణిం యణ జ యవణిం 

యవణిం తి భిగి ఙెయాౌింఙరలని చటిఫదెఫ ైన ఫలధత ఉిండదఽ: 
నులల మజభాని యవణరనిై తి భిగి ఙెయాౌింఙరయౌూన చటిఫదేఫ నై 
ఫలధతనఽ  ఔయౌగి ఉిండడె. యళ్ైా  ణరభ  ఎించఽఔునై సభమింలల 
యవణిం నణరౄ నిై కనీ, నుక్షిఔింగ కనీ ఙెయాౌించవచఽచ. యవణిం తి భిగి 
ఙెయాౌించఔుింటే, నౄభా సింస  ఆ ఫకబ డని యవణిం నణరౄ నిై, వడీుని 
యభికి ఙెయాౌింఙరయౌూన నులల ాయోజనిం నఽించి తీలయేయౄ యవ.  

యణ జ యవణిం యవణ లుఔయౄ-
యవణథరత సింఫిందరనిై 
ఏయయవసఽౄ ింథి. ఇిందఽలల యవణ 
లుఔయౄ తనిసభిగ యవణథరతఔు 
య భ ్  ఙెయాౌింఙరయౌూన 
చటిఫదెఫ నై ఫలధత ఉింటలింథ.ి  

యవణ తనిఖీ అవసయిం లాదఽ: 
నౄభా సింస  యసౄవింగ తన య ింత నిధఽలనఽ నులలథరయవఔు ఇవుడిం 
లాదఽ కఫట ి , నులలథరయవ యవణిం కోసిం దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔునై 
సభమింలల అతనినలై యవణ ఙెయాౌింర యభయూ తనిఖీ ఙేమాయౌూన 
అవసయిం ఉిండదఽ. యవణిం అయోత ఔయౌగిన నణరౄ నిై (అింటే నలనై 

యవణ లుఔయౄ యవణ ఙెయాౌింర 
యభభ ూనిై యవణ థరత ూభిౄగ  
భీక్షియౄ యవ.  
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నేభపెనైటలి  సభౄిండర్ యలువలల 90 రతిం) థరటఔుిండర ఉింథర అని 
భాతాఫే నౄభా సింస  చాసఽకోయయౌూ వసఽౄ ింథి.  

నౄభా సింస  తభ యదరనింలల పలఖింగ ఎట ఔరడె ఇలాింట  యవణరలనలై నిఫింధనలు భభిమ  
షయతేలనఽ  భాభైచ హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి. యవణరనిై భింజూయవ ఙేమడరనికి నులలని యౘనైగ 
ఉించఽతేనైిందఽన, నులలని నౄభా సింసఔు అనఽఔలింగ సభయణ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా థరయవ 
చనినుో బనరడె నౄభా య భ ్నఽ లుఔభిించడరనిక ి భభపఔభిని నులలథరయవ నిమనేలేౄ , ఈ 
ధరనేధషేన్స నఽ ఆ తభుత నులలలల ఙలేే అలలైన్స ఫ ింట్ థరుభ యదఽె  ఙేమలాయవ.  

నులలలలని ధరనేనీ హఔుె నౄభాథరయవ ాయోజనిం ఉనైింతఫేయ  ాపలవిం అవరతేింథి.  

ఉథరహయణ  

నులల కిింద ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄిం  భయణరనింతయ కౄాబమ్ యౄ. 2.5 లక్షలుగ ఉిండే యధింగ అయవె న్స ఒ 
జీయత నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేరడె. నులల కిింద అయవె న్స నతౄిం  ఫకబ యవణిం, వడీు  ఔయౌన యౄ. 1.5 
లక్షల వయఔు ఉింటలింథి.  

ఇలాింట  భిలతేలలా  అయవె న్స చనినుో ణే, ఆమన నేభపెనై ధరనేనీ (నిమఔుౄ డె)నేగియౌన యౄ. లక్షనఽ 
ను ిందడరనికి అయవో లు కఖలడె.  

నౄభా సింసలు యదరయణింగ నులల యవణరలనలై వడీు  యదియౄ బ. యట ని ఆయవ ధృలలకోయభి, లాథర ఏడరథికోయభి 
ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. వడీు  ఙరభెీలు ఙెయాౌించని క్షింలల అయ నులల యవణింలల పలఖభవరణరబ, అలాగై 
ఫకబడిన యవణింలల ఙేయచఫడెణరబ.  

నానేమింలు సకలింలల ఙెయాౌించఫడి, నులల అభలులల ఉనైింతకలిం యదరయణింగ ఈ జభ అబన నఖదఽ 
యలుయే యవణరనిై, వడీు  ఙరభెీలనఽ ఙెయాౌించడరనికి సభినోు తేింథి. అబణే, నులల కలాతీతఫ నై లతి లల ఉిండి, కొతౄ  
నానేమింలు వసాలు కఔనుో ణే ఫకబ యవణిం, ఙయాెౌించని వడీు  (నతౄ  అర) ఔయౌన, నులల నఖదఽ యలువ 
నతౄిం ఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండే భిలతి  ఏయడఖలదఽ.  

నౄభా సింస  అలాింట  భిలతి ని అనఽభతి ించదనైథి సఽసషిిం. ఇలాింట  భిలతి  తలెణేౄ  భ ింథే, నౄభా 
సింసలు యదరయణింగ “భ ిందఽగధే భ గిింఙే చయ” అధే చయనఽ ఙేడెణరబ. భ ిందఽగ భ గిింఙే చయనఽ 
ఙేటిఫో తేధరైభధే యషమానిై నులలథరయవఔు ణెయౌనేలా ధనటీసఽ ింనించఫడెతేింథి. నులల యదఽె  ఙమేఫడి, 
నేగియౌన నఖదఽ యలువనఽ యవణరనికి, ఙెయాౌింఙరయౌూన ఫకబకి సయవె ఫలటల ఙేమఫడెతేింథ.ి ఏథెైధర అదనర 
య భ ్ ఉింటే, అథి నులలథరయవఔు ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  
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4. ాణేఔ నులల నిఫింధనలు భభిమ  అింగీకభలు 

a) ధరనేధషేన్స 

i. ధరనేధషేన్స అధేథి జీయత నౄభాథరయవ  తన భయణరనింతయభ , జీయత నౄభానతౄభ నఽ, నౄభా 
సింస  ఙెయాౌించడరనికి, ాతి నుథిింఙే వకిౄ లాథర వఔుౄ ల నేయవా .  

ii. నౄభా థరయవ ఔయవ లాఔ అింతఔధరై ఎఔుెవ భింథనిి తభ ధరనేనీలుగ నిమనేించఽకోవచఽచ.  
iii. ధరనేనీలఔు ఙెలుా ఫలటల య భ ్ ింనణీని ను ిందఖల హఔుె ఉింటలింథి. థరనికి సింఫిందిించిన 

హఔుె ఔయౌగిన యభి తయరన ధయ్ఔయౄగ య భ ్నఽ బదాభిఙే హఔుె  
iv. నులల కొధే సభమింలల అబధర, ఆ తభుత అబధర ధరనేధేషన్స ఙేమవచఽచ.  
v. నౄభా చటిిం 1938లలని లలక్షన్స 39 కిింద, తభ య ింత జీయతిం నైద నులల తీసఽఔునై వకిౄ తభ 

భయణిం సిందయౌింగ నులల య భ ్నఽ లుఔభిించడరనికి ఔ వకిౄ లాథర వఔుౄ లనఽ ధరనేధేట్ 
ఙేసఽకోవచఽచ.  

నులలలల భభో ఎిండరయవూఫ ింటల ఙేమడిం థరుభ ధరనేధషేన్స నఽ భాయచవచఽచ.  

భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ 

ధరనేధషేన్స అధేథి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు ణే, నులల  య భ ్నఽ లుఔభిింఙే హఔుెనఽ భాతాఫే 
ధరనేనీకి ఇసఽౄ ింథి. కౄాబమ్  ూభిౄ (లాథర నుక్షిఔిం) యషమింనలై ధరనేనీకి ఎలాింట  హఔుె ఉిండదఽ.  

ధరనేనీ ఫ నైర్ గ ఉిండే భిలతేలలా , నులలథరయవ ఒ నిమనేతేడనిి నిమనేింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథ.ి 
ఇలా నిమనేతేలెైన వకిౄ నిమనేతేడిగ ని ఙేలేిందఽఔు తన అింగీకభనిై ణెలురత, నులల 
ఫలిండెనలై తన సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ధరనేనీకి ఫ ైధరభిటీ తీభిన సభమింలల నిమనేతేలు తభ 
హద థరనఽ కోలలణరయవ. జీయతనౄభా ను ింథిన వకిౄ ఏ సభమింలల అబధర నిమనేతేడిని భాయచవచఽచ. 
నిమనేతేడిగ నేభపెనఔ, ధరనేనీ ఫ ైనర్ అబణే, భయణరనింతయ కౄాబమ్  నులలథరయవ యొఔె చటిఫదే 
యయసఽలఔు ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి  

ఔభి ఔధరై ఎఔుెవ భింథి ధరనేనీలనఽ నిమనేించి ఉింటే, భయణరనింతయ కౄాబమ్ నఽ యభకిి ఉభ్డిగ, 
లాథర ఫతి కి ఉనై యభికి ఙెయాౌించఫడెతేింథి. కోె ధరనేనీకి నిభేిషి యటల ఏథీ నేభపెనఫడదఽ. నులల 
నుాయింబఫ ైన తభుత ఙలేే ధరనేధషేనానఽ ాపలవయౕలిం ఙేమడిం కోసిం నౄభా సింసలఔు ణెలనుయౌూ 
ఉింటలింథి.  
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చితాిం 3: ధరనేధషేన్స ఔు సింఫిందిించిన నిఫింధనలు  

 

b) అలలైన్స ఫ ింట్ 

అలలైన్స ఫ ింట్ అధే దిం యదరయణింగ భతూయుఔఫ నై ఆలౄ  ఫథియ్ని నియుచిసఽౄ ింథి. ఫటలుడర థరుభ 
ఫథియ్కి ఇథి ననైింగ ఉింటలింథి.ఆలౄ  యొఔె మాజభానింలల, అలాింట  ఆలౄ కి సింఫిందిించి ఔయౌగి ఉిండ ే
యయధ హఔుెలు, ఔయవ లాథర ఎఔుెవ భింథి వఔుౄ లు ఔయౌగి ఉింటలయవ .  

అలలైన్స ఫ ింట్ ఙేలనరడె, అలలైన్స ఫ ింటలై నులల యవణిం కోసిం నౄభా సింసకి ఙలేేౄ  తనించి, నేగియౌన 
సిందభౌలలల ధరనేధేషన్స యదఽె  ఙేమఫడెతేింథి.  

జీయత నౄభా నులల అలలనై్స ఫ ింట్  ఙేమఫడిింథి అింటే నులలలలని (ఆలౄ గ) హఔుెథరయవల హఔుెనఽ, నేయవ 
హఔుెనఽ, ాయోజధరనిై ఔ వకిౄ నఽించి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙేలే చయ ఈ హఔుెలనఽ ఫథయి్ ఙేలే వకిౄని 
అలలైనర్ అని, హఔుెలు ఫథియ్ ఙేమఫడు  వకిౄని అలలైనీ అని నలుసఽౄ ధరైయవ.  
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చితాిం 2:  అలలైన్స ఫ ింట్ 

 

పలయతథేశ్ింలల అలలనై్స ఫ ింట్  ాకిరమ నౄభా చటిింలలని లలక్షన్స 38 అదీనింలలకి వసఽౄ ింథి. అలలైన్స ఫ ింట్   అభలు 
జభిగిన తభుత అలలైనీ ఆ అగిించిన ఆలౄ కి సింఫిందిించి సఔల నేయవ హఔుెలు, ాయోజధరలనఽ ఔయౌగి, 
అలలైనర్ ఔధరై అలలైనీకి ఫ యవగౄైన నేయవ హఔుెలు ఔయౌగి ఉిండభదనై నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ నులల 
మజభాని అవరణరయవ.  

చివభి నిఫింధన ఎింణో భ కఫ ైింథి. నౄభా ఙేలన యయవ తి యసెభిించిన ఏథెైధర కయణింణో అలలైనీ కౄాబమ్ 
ను ిందడరనికి అయవో లు కయవ. అలలైన్స ఫ ింట్   కోసిం నుభిీలు ింథరనికి అయవో లెై ఉిండరయౌ భభిమ  
చటిఫదేఫ నై అనయోతలఔు ఖ భి కభదఽ.  

ఇిందఽలల భౄిండె యకలెైన అలలనై్స ఫ ింట్ లుధరైబ.  

చితాిం 3: అలలైన్స ఫ ింట్   యకలు 

 

 

 

 

 

 

 

 

అలలైన్స ఫ ింట్   యకలు 

షయతేలణోఔడిన అలలైన్స ఫ ింట్ 0  సింూయృ 
అలలైన్స ఫ ింట్  
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నిఫింధనలణో ఔడని అలలైన్స ఫ ింట్   సింూయృ అలలనై్స ఫ ింట్   
నిఫింధనలణో ఔడని అలలనై్స ఫ ింట్   థరుభ భిఔుత 
ణేథనీ నౄభా థరయవ జీయించి ఉధరై లాథర అలలనైీ 
భయణ ించిధర నులల నౄభాథరయవఔు తి భిగి వఙచే 
యలునఽ ఔయౌసఽౄ ింథి.  

సింూయృ అలలనై్స ఫ ింట్   థరుభ అలలైనర్ హఔుెలు, 
నేయవ హఔుెలు, ాయోజధరలు ూభిౄగ అలలైనీక ి
ఫథియ్ ఙేమఫడెణరబ. ఎలాింట  భిలతేలలా నా 
ఆసఽౄ లనలై అలలనైర్ హఔుెలు యృనఔుె తి భిగి భదఽ. 
కఫట ి  నులల ూభిౄగ అలలైనీకి ఙెింథి  ఉింటలింథి. 
ఇలాింట  భిలతేలలా  అలలనైర్ అింగీకయిం లాఔుిండర ఆ 
నులలని తభఔు ఇషిిం వచిచన భీతి లల ఙేసఽఔుధ ే
హఔుె అలలైనీకి ఉింటలింథి.  

సింూయృ అలలైన్స ఫ ింట్   అధేథ ి ఙరలా వయఔు యణ జ సింఫింధఫ ైన భిలతేలలా  చాసఽౄ ింటలిం. ఇిందఽలల 
నులలని ఖిహ యవణిం లాింట  ఒ యవణిం కోసిం నులలథరయవ ణరఔటలి  నలట ి  ఉింటలయవ.  

ఙెలుా ఫలటల అలలైన్స ఫ ింట్ ఔు నిఫింధనలు 

ఔ అలలైన్స ఫ ింట్  ఙెలుా ఫలటలఔు అవసయఫ నై నిఫింధనలనఽ భననేరడె చాథరె ిం. 

i. నదటగ ఙెనులింటే, థరనిని అభలు ఙేసఽౄ నై వకిౄ (అలలైనర్) అగిసఽౄ నై నులలకి సింఫిందిించి 
ూభిౄ హఔుె, ట ైట ల్ భభిమ  అగిింఙే ాయోజనిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ.  

ii. భౄిండోథిగ, ఆ అలలనై్స ఫ ింట్  నేాభ, ఆనుమత లాింట  యలుయృనై భిఖణన భదెతే ఔయౌగి ఉిండరయౌ.  

iii. భూడోథిగ, అలలనై్స ఫ ింట్  అధేథి అభలులల ఉనై ఏ చటిిం థరుభ ఔడర వతి భైకిించఫడభదఽ. 
ఉథరహయణఔు, భభో థేశ్ింలల నివలసఽౄ నై ఒ యథేయౕ జఞతీమ డకిి నులల అలలనై్స ఫ ింట్ అధథేి భాయఔ 
నిమింతాణ నిఫింధనలనఽ అతి ఔరనేించవచఽచ.  

iv. అలలైనీ భభో అలలనై్స ఫ ింట్ ఔు ఔడర లదేిం కవచఽచ కనీ ఆమన జీయత నౄభా ఙలేన యయవ కనిందఽన 
ధరనేధషేన్స ఙేమలాయవ.  

అలలైన్స ఫ ింట్ భతూయుఔింగ ఉిండరయౌ. థరనిని ఔనీసిం ఔ యక్షి సింతఔిం భభిమ  దియఔయణ ఙేమాయౌ. 
ట ైట ల్ ఫథియ్ యసౄవిం నులలలల అింగీకయిం యౄింలల నిభేిషీింగ నేభపెనఫడరయౌ. నులలథరయవ అలలైన్స ఫ ింట్   
ధనటీసఽనఽ నౄభాసింసఔు ఇయుయౌూన అవసయభ ింథి. నౄభా సింస  ఇలాింట  భతూయుఔ ధనటీసఽ 
అిందఔుింటే, నులల ట ైట ల్ నలై అలలైనీకి ఎలాింట  హఔుె ఉిండదఽ.  
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ఎిండరభౄూమింట్ కోసిం ధనటీసఽ భభిమ  నులల ఫలిండెనఽ లుఔభిించిన తభుత, జీయత నౄభా సింస  
అలలైధృ్ింటలనఽ ాపలయతిం ఙలే  భిజిషిర్ ఙేసఽౄ ింథి. అలలనై్స ఫ ింట్ నఽ భిజిషిర్ ఙలేే సభమింలల ఔింనలనీ ఎలాింట  
ఫలధతనఽ  తీసఽకోదఽ లాథర థరని యలువ, చటిఫదే ాపలవిం ఖ భిించి అననుామిం వఔౄయచదధే యషమానిై 
ఖభనిింఙరయౌ. అలలనై్స ఫ ింట్   ణేథీ జీయత నౄభా సింస  రసౄ కలలా  భికయవు  ఙేలన యధింగ థరని సింఫిందతి 
కభలమిం అలలనై్స ఫ ింట్  భభిమ   ధనటీసఽనఽ లుఔభిించిన ణథేీ ాకయఫే ఉింటలింథి. ధనటీసఽ, అలలైన్స ఫ ింట్   
యేభైుయవ ణేథీలలల అింథి ఉింటే, చివయగ లుఔభిించిన థరని ణేథబీయ భిజిలేి రషన్స ణేథీగ భిఖణ ించఫడెతేింథి.  

నులల అభలులల ఉనై సభమింలల నులలథరయవ/నౄభా ఙసేఽఔునై వకిౄకి నులలలల ాయోజధరనిై ఒ 
అలలైనీ తి భిగి అగిించవచఽచ. ఇలాింట  తి భిగి అలలైన్స ఫ ింట్ సభమింలల కౄాబమ్ తుయగ భియౖెయిం కోసిం 
ఒ ణరజఞ ధరనేధేషన్స లాథర అలలైన్స ఫ ింట్ నఽ ఙేమాలని నులలథరయవ/నౄభాథరయవఔు సాచిించఫడెతేింథి.  
భయా ఙెనులింటే, షయతేలణో ఔడని అలలైన్స ఫ ింట్   యషమింలల, నులల ట ైట ల్ నఽ అలలనైీ భయణ లేౄ  నౄభా 
ఙేలన వకిౄకి తి భిగి వసఽౄ ింథి. భభోయృైర, అలలనై్స ఫ ింట్   సింూయృఫ ైింథిగ ఉింటే, ట ైట ల్ భితి  ఙెింథిన అలలనైీ 
లభలౄ లల ఙేయవతేింథి.  

చితాిం 4: నౄభా నులలల అలలైన్స ఫ ింట్ ఔు సింఫిందిించిన షయతేలు 

 

 

 

 

ధరనేధషేన్స Vs. అలలనై్స ఫ ింట్ 
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వణరసిం నుాతి థిఔ  ధరనేధషేన్స అలలైన్స ఫ ింట్ 

ధరనేధషేన్స లాథర అలలనై్స ఫ ింట్ 
అింటే ఏనేట ?  

ధరనేధషేన్స అధేథి భితే థరయనఽ 
(డెత్ కౄాబమ్ నఽ) లుఔభిింఙేిందఽఔు ఒ 
వకిౄ నిమాభకనికి సింఫిందిించిన 
ాకిరమ.  

అలలైన్స ఫ ింట్ అధేథి నౄభా 
నులల ట ైట ల్ నఽ భభో వకిౄ 
లాథర సింసఔు ఫథియ్ ఙలేే 
ాకిరమ.  

ధరనేధషేన్స లాథర అలలనై్స ఫ ింట్ నఽ 
ఎరడె ఙేమవచఽచ? 

ధరనేధషేన్స నఽ ాతి నుదన 
సభమింలల లాథర నులల 
నుాయింబఫ ైన తయవయత ఙేమవచఽచ.  

అలలైన్స ఫ ింట్ నఽ నులల 
నుాయింబఫ ైన తయవయత 
సభమింలల భాతాఫే 
ఙేమఖలయవ.  

ధరనేధషేన్స లాథర అలలనై్స ఫ ింట్ నఽ 
ఎవయవ ఙేమవచఽచ? 

ధరనేధషేన్స నఽ నౄభాథరయవ తన య ింత 
జీయతింనలై తీసఽఔునై నులలనలై 
భాతాఫే ఙేమఖలడె.  

అలలైన్స ఫ ింట్ నఽ నులల 
మజభాని ఙేమవచఽచ. అింటే 
నౄభా ఙేలన యభై నులలథరయవ 
అబణే యయవ కనీ, లాదింటే 
అలలైనీ కనీ ఙేమవచఽచ.  

ఇథి ఎఔెడ వభిౄసఽౄ ింథ?ి  నౄభా చటిిం, 1938 వభిౄించఖల ఙోట 
భాతాఫే ఇథి వభిౄసఽౄ ింథి.  

ఇథి ఆలౄ  ఫథియ్కి సింఫిందిించి 
ఆమా థేశ్ింలలని చటలి ల 
ాకయిం ాించ యౄ ింగ 
వభిౄసఽౄ ింథి.  

నులలనలై నులలథరయవఔు తి భిగి 
టలి  ఉింటలింథర? 

నులలథరయవ ట ైట ల్  నఽ తి భిగి 
నిలఫ టలి ఔుింటలయవ. అలాగై నులలనలై 
నిమింతాణ ఉింటలింథి. నులల కిింద 
థరయ యలేే హఔుె ధరనేనీకి ఉిండదఽ. 

భీ అలలైన్స ఫ ింట్ అభలబయ 
వయఔు నులలథరయవ నులల కిింద 
హఔుె, ట ైట ల్, ాయోజధరనిై 
కోలలణరయవ, నులల కిింద థరయ 
యేలే హఔుె అలలైనీకి ఉింటలింథి.  

యక్షి అవసయిం ఉింటలింథర? యక్షి అవసయిం లాదఽ.  యక్షి అవసయిం తనిసభి.  
యళా్ఔు ఏథనేి హఔుెలు 
ఉింటలమా? 

నులలనలై ధరనేనీకి ఎలాింట  హఔుెలు 
లావర.  

అలలైనీకి నులలనలై ూభిౄ 
హఔుెలు ఉింటలబ. నులల 
కిింద థరయ ఔడర యేమవచఽచ.  

థరనిై యృనఔుె తీసఽకోవఙరచ? నులల కలవవది ఏ సభమింలల 
అబధర ధరనేధషేన్స నఽ 
ఉసింహభిించఽకోవడిం లాథర యదఽె  
ఙేమడిం ఙమేవచఽచ.  

ఔెయభి అలలనై్స ఫ ింట్ ఙేలేౄ , 
థరనిని యదఽె  ఙేమలాయవ కనీ 
తి భిగి అలలైన్స ఙేమఖలయవ.  

ఫ ైనర్ యషమింలల: ధరనేనీ ఫ నైర్ అబణే, 
నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూ 
ఉింటలింథి.  

అలలైనీ ఫ ైనర్ అబణే, 
సింయక్షఔుడనిి నిమనేింఙరయౌూ 
ఉింటలింథి.  

ధరనేనీ లాథర అలలనైీ చనినుో ణే ఏిం ధరనేనీ చనినుో ణే, నులల హఔుెలు షయతేలణో ఔడని అలలనై్స ఫ ింట్ 
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జయవఖ తేింథ?ి నులలథరయవఔు లాథర ఆమన చటిఫదే 
యయసఽలఔు తి భిగి యృళ్ైతేింథి.  

ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బయ 
భిలతేలలా , అలలనై్స ఫ ింట్ 
నిఫింధనల నుాతి థిఔన 
నులలనలై హఔుెలు నౄభా ఙలేన 
యభికి తి నఇవుఫడెణరబ. 
సింూయృ అలలనై్స ఫ ింట్ 
ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బయ 
భిలతేలలా , ఆమన చటిఫదే 
యయసఽలు నులలనలై హఔుెలు 
ను ిందఽణరయవ.  

జీయత నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ 
చనినోు బన తభుత కౄాబమ్ 
ఙెయాౌింర జభిగై భ ిందఽ ధరనేనీ 
లాథర అలలైనీ చనినుో ణే ఏిం 
జయవఖ తేింథ?ి  

భితే థరయనఽ (డెత్ 
కౄాబమ్ )భియౖెయిం  భ ిందఽగ 
ధరనేనీ చనినోు ణే, డతె్ కౄాబమ్  జీయత 
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చటిఫదే 
యయసఽలఔు ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి  

లలట ల్ ఫ ింట్ భ ిందఽగ అలలైనీ 
చనినుో ణే, నులల య భ ్ అలలనైీ 
చటిఫదే యయసఽలఔు 
ఙెయాౌించఫడెతేింథి కనీ అలలైనర్ 
అబన నౄభాథరయవఔు ఙెిందదఽ.  

యవణథరతలు నులలని జరౄ  
ఙేమవఙరచ? 

నులలలల ధరనేధషేన్స ఉింటే నౄభా 
నులలని యవణథరతలు జరౄ  
ఙేమవచఽచ.  

యవణథరతలనఽ మోసిం ఙేమడిం 
కోసిం అలలైన్స ఫ ింట్ నఽ ఙేయయని 
చానలేౄ  తనించి, యవణథరతలు 
నులలని జరౄ  ఙేమలాయవ.  

c) నులల నఔలు  

ఔ  జీయత నౄభా నులల ఫలిండె ఒఔ యగే ధరనికి యక్షిం భాతాఫే నిలుసఽౄ ింథి. నులల ఫలిండెనఽ 
నోు గపటలి కోవడమో, ధరశ్నిం ఙసేఽకోవడమో జభిగిధర ఏ యఔింగనా ిందిం కిింద తన ఫలధతనఽ ఔింనలనీ 
యడచిినలటిడిం యధిం కదఽ. జీయత నౄభా సింసలు యదరయణింగ నులల ఫలిండె నోు గపటలి ఔుధే సిందయౌింలల 
అనఽసభిింఙే నుాభాణ ఔ దెతేలనఽ ఔయౌగి ఉింటలబ.  

నులలఫలిండె నోు గపటలి కోవడరనికి ఙనెనథి  అనఽభానిించడరనికి ఏథేని కయణభ ింథర అని యదరయణింగ 
కభలమిం భియౕయౌసఽౄ ింథి. నులల నోు బనదని, థరనిని భభై ఇతయ దేతి లలనా ఉయోగిించలాదధ ే
యషమానికి సింతినౄ ఔయఫ ైన యక్షిం సభభిింఙరయౌూన అవసయిం భవచఽచ. యదరయణింగ హఔుెథరయవ 
ూచీణో కనీ, ూచీ లాఔుిండర కనీ సభభిింఙే నషి భియౘయ ఫలిండ్స నలై కౄాబమ్ భియౖెయిం ఙమేఫడవచఽచ.  

ఙెయాౌింర తుయలల ఙేమాయౌూ ఉిండి, ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄిం ఎఔుెవగ ఉింటే, నోు గపటలి ఔునై యషమానిై 
ణెలుడిం కోసిం యసౄ ితఫ నై యనౄ  ఔయౌగిన ఒ జఞతీమ తి ాఔలల ాఔటన ఙేమాలని ఔడర నౄభా 
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కభలమిం కోయవచఽచ. ఎవుభి నఽించి ఔడర అబింతయిం ఉిండదని నిభే భిించఽఔునై తభుత ఒ నులల 
నఔలు జఞభీ ఙేమవచఽచ.  

d) భివయౄన (భాయవ) 

నులల నిమభ, నిఫింధనలలా  భాయవలనఽ ఙేమాలని నులలథరయవలు కోయవచఽచ. నౄభా సింస , నౄభా 
ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదెయౄ అింగీఔభిలేౄ  ఇలాింట  భాయవలు ఙలేే నిఫింధన ఉింథి. ననాేమిం ఙెయాౌింఙే యదరనింలల 
భాయవ, నియోింధ సుపలవిం ఔయౌగిన భాయవలు నేనయౘబించి, యదరయణింగ నులల నదట  ఏడరథిలల 
భాయవలు అనఽభతి ించఫడఔనుో వచఽచ. నియోింద సుపలవిం ఔయౌగిన భాయవలు ఎలాింట వింటే-  

 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 
అబయన. 

తదనింతయ సింవతూభలలా  సవయణలు అనఽభతి ించఫడవచఽచ. నులలనలైధర, లాథర ఒ ాణేఔ కగితింనలైధర 
తగిన అింగీకభనిై సభభిించడిం థరుభ ఈ భాయవలలల కొనిైట ని ాపలయతిం ఙేమవచఽచ. నులల 
షయతేలలల యసౄ యఔ భాయవ ఙమేాయౌూన అవసయభ నై ఇతయ భాయవలఔు ాసఽౄ త నులలలనఽ యదఽె  ఙలే, 
కొతౄ  నులలలనఽ జఞభీ ఙేమాయౌూ భవచఽచ.  

అనఽభతి ించఫడని భాయవల ాదరన యకలు కొనిై కిింద ఇవుఫడరు బ 

i. కొనిై తయఖతేల నౄభా లాథర కలభినేతి లల  భాయవ (భిస్కె నలయఖని భిలతేలలా ) 
ii. నౄభా ఙేలన య భ ్లల తగాిింర 
iii. నానేమిం ఙెయాౌింర దెతి లల భాయవ 

iv. నులల నుాయింబ ణేథీలల భాయవ 

v. భౄిండె లాఔ అింతఔధరై ఎఔుెవ నులలలుగ నులలని యడథీమడిం 

vi. అదనర ననాేమిం లాథర నిమింతి ాత నిమభింలనఽ తీలయేమడిం   
vii. లాపలలు లాఔనోు బయ నులల నఽించి లాపలలు ఔయౌగిన నులలకి భాయవ 

viii. నేయవలల సవయణ  
ix. కౄాబమ్ ఙయాెౌింరలల ాణరభాైమ భియౖెయిం భభిమ   భౄట ి ింర ాభాద ాయోజనిం భింజూయవ  

ఈ భాయవలు యదరయణింగ  భసి్కె  నలింఙయేగ ఉిండవర. నులలలలల అనఽభతి ించని ఇతయ భాయవలు ఔడర 
ఉధరైబ. ఇయ నానేమిం తగాిింర ాపలవిం ఔయౌగిన భాయవలుగ ఉిండవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ 
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నానేమిం ఙెయాౌింర కలభినేతి  ను డిగిింర, లాబఔయఫ ైన ధకల నఽించి లాపలలు లాని ాణరయఔలఔు 
భాయవ, ఔ యఔఫ ైన నౄభా తయఖతి  నఽించి భిస్కె నఽ నలింఙే భభో యఔఫ ైన నౄభా తయఖతి కి భాయవ భభిమ  
నౄభానతౄిం నలయవఖ దల.   

ాతి ఙోటల నౄభా సింసలు యదరయణింగ తభ నులల ఫలిండెలల  ఉిండే థరల ఔయవనఽ ఎించఽకోవడరనిక ి
అనఽభతి ించఫడెణరబ. అబణే ఆమోదిం కోసిం అయ చటి నిమింతాణ సింసఔు సభభిించఫడెణరబ.  

లుమ భకీ్ష 1  

ఎలాింట  సిందభౌల కిింద నులలథరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి? 

I. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫ ైనర్ అబణే,  
II. ధరనేనీ ఫ నైర్ అబణ ే

III. నులలథరయవ భానలఔ లతి  సభిగా  లాఔుింటే 

IV. నులలథరయవ అయయతేడెణై ే

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యభింశ్ిం 

 అనఽఖరహ కలిం నిఫింధన ననాేమిం ఫకబగ భాభిన తభుత థరనిని ఙెయాౌింఙేిందఽఔు నులలథరయవఔు 
అదనర సభమానిై ఇసఽౄ ింథ.ి  
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 రనఃయ న అధేథి ననాేమింలు ఙెయాౌించని కయణింగ లాథర కధొఔ జరౄ  ఙేమఫడని నిఫింధనల కిింద 
కొనయగిించడిం వలా యదెబన నులలని తి భిగి అభలలా కి ణఙెేచిందఽఔు జీయత నౄభా సింస  అవలింనృింఙ ే
ాకిరమ.  

 యదరయణ యణ జ యవణింణో నోు యౌచణే, నులల యవణిం భౄిండె యషమాలలా  ననైింగ ఉింటలింథి. నదట థి, 
నులల మజభాని ఆ యవణరనిై తి భిగి ఙెయాౌించడిం కోసిం చటిఫదేింగ ఫలధత ఔయౌగి ఉిండయవ. నౄభా సింస  
నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవణ ఙయాెౌింర యభభ ూనిై తనిఖీ ఙమేాయౌూన అవసయిం లాదఽ.  

 ధరనేధషేన్స అధథేి జీయత నౄభాథరయవ, తనఽ భయణ లేౄ , జీయత నౄభా సింస  నౄభానతౄభ నఽ ఙెయాౌించడరనికౄ,ై 
ాతి నుథిింఙే వకిౄ లాథర వఔుౄ ల నేయవా .  

 జీయత నౄభా నులలలల అలలనై్స ఫ ింట్ అధేథి నులలలల (ఆలౄ గ) హఔుె, ట ైట ల్, ాయోజధరల హఔుెలనఽ 
ఔ వకిౄ నఽించి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙలేే చయనఽ సాచిసఽౄ ింథి. హఔుెలనఽ ఫథియ్ ఙలేే వకిౄని అలలైనర్ అని. 
ఆలౄ ని ఎవభి నేయవఔు ఫథియ్ ఙమేఫడెతేింథో  ఆ వకిౄని అలలనైీ అని నలుయౄ యవ.  

 భాయవ అధేథి నౄభా సింస  భభిమ  నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ ఇదెభి అింగీకభనిై ఫటిే జయవఖ తేింథ.ి 
యదరయణింగ, కొనిై యదరయణఫ ైన భాయవలనఽ నేనయౘబించి, నేగియౌన భాయవలనఽ నదట  ఏడరథ ి
అనఽభతి ించఔనోు వచఽచ. 

 

కీలఔ థరలు 

1. అనఽఖరహ కలిం 

2. నులల కలాతీతిం 

3. నులల రనయవజెీవిం  
4. సభౄిండర్ యలువ 

5. ధరనేధషేన్స 

6. అలలైన్స ఫ ింట్ 

 
 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభౄైన సభాదరనిం II. 

ధరభనీ ఫ నైర్ అబనరడె నులలథరయవ ఒ నిమనేతేడిని నిమనేింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

కిింథి ాఔటనలలా  ధరనేధషేన్స ఔు సింఫిందిించి ఏ ాఔటన తర? 

I. యవణిం కోసిం నౄభా సింసఔు నులలని అలలనై్స ఙలేేౄ , నులల ధరనేధషేన్స యదఽె  ఙేమఫడదఽ.  
II. నులల కొనఽగోలు సభమింలల  లాథర తదనింతయ సభమింలల ధరనేధషేన్స ఙేమవచఽచ.  
III. నులలలల అింగీకయిం ఙేమడిం థరుభ ధరనేధషేన్స నఽ భాయచవచఽచ.  
IV. నతౄిం కౄాబమ్ నలనై ధరనేనీకి సయు హఔుెలు ఉింటలబ.  

ాశ్ై 2 

యౘనై ఔయౌగిన సభౄిండర్ యలువనఽ సింనుథిించఽఔుధే ఔరభింలల, ఎింత కలిం నుటల ననాేమింనఽ చటి ాకయిం 
ఙెయాౌింఙరయౌ? 

I. ఔనీసిం భౄిండె వయవస సింవతూభల వయఔు ననాేమింలనఽ ఙెయాౌింఙరయౌ.  
II. ఔనీసిం భూడె వయవస సింవతూభల వయఔు ననాేమింలనఽ ఙయాెౌింఙరయౌ.  
III. ఔనీసిం ధరలుఖ  వయవస సింవతూభల వయఔు ననాేమింలనఽ ఙయాెౌింఙరయౌ.  
IV. ఔనీసిం ఐదఽ వయవస సింవతూభల వయఔు ననాేమింలనఽ ఙెయాౌింఙరయౌ.  

ాశ్ై 3 

నులలని కలాతీతఫ ైనటలి  ఎరడె పలయయౄ యవ? 

I. నానేమింలనఽ ఖడెవర ణథేీ ధరట కి ఙెయాౌించఔుింట ే

II. నానేమింలనఽ ఖడెవర ణథేీకి భ ిందఽ ఙెయాౌించఔుింటే 

III. నానేమింనఽ అనఽఖరహ వవది తభుత ఔడర ఙెయాౌించఔుింటే,  
IV. నులలని సభౄిండర్ ఙేలేౄ  

ాశ్ై 4 
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నౄభా నులల అనఽఖరహ వవదకిి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథ?ి 

I. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధృల భోజులు. 
II. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ 30 భోజులు 
III. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధృల భోజులు లాథర 30 భోజులు  
IV. అనఽఖరహ వవది నుాభాణ ఔ నిడియ ధృల భోజులు లాథర 31 భోజులు. 

ాశ్ై 5 

ఖడెవర ణథేీలలర ననాేమిం ఙెయాౌించఔుిండర, నులలథరయవ అనఽఖరహ వవది భధలల చనినుో ణే ఏిం 
జయవఖ తేింథ?ి 

I. ఖడెవర ణథేీ ధరట కి ననాేమిం ఙెయాౌించని కయణింగ నౄభా సింస  ఆ నులలని ఙెలానిథిగ భిఖణ ించి, 
కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిసఽౄ ింథి.  

II. నౄభా సింస  కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌించి, చివభి ఙెయాౌించని ననాేమింనఽ భా ఙసేఽౄ ింథి.  
III. నౄభా సింస  చివభి ఙయాెౌించని ననాేమింనఽ, కౄాబమ్  నఽించి తగాిించి ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  
IV. ఙెయాౌించని ననాేమింణో నుటల థరనికి ఫలింఔు ను దఽర వడీు  భైటల ఔధరై భౄిండె రతిం ఔధరై ఎఔుెవ వడీుణో 

ఔయౌన తీసఽఔుని నేగియౌన కౄాబమ్ య భ ్నఽ నౄభా సింస  ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

ాశ్ై 6 

కలాతీతఫ ైన నులల రనయవజెీవిం  సిందయౌింగ, కిింథి లక్షణరలలా  థేనిని నౄభా సింస  అతింత నుాభ కిం 
ఔయౌగినథిగ భిఖణ సఽౄ ింథ?ి ఫలగ కచిచతఫ నై సభాదరధరనిై ఎించఽకోిండి. 

I. రనయవజెీవిం  సభమింలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి యక్షిం.  
II. నౄభా సింసకి భిస్కె లల నలింరనఔు థరభితీలే నులల రనయవజెీవిం 

III. ఙెయాౌించని ననాేమింలు వడీుణో నుటల ఙెయాౌింర  
IV. నిభేిషి కల భినేతి  భిదిలలర రనయవజెీవిం  దయకాసఽౄ నఽ నౄభా ఙేలన యయవ సభభిించడిం  

ాశ్ై 7 

ఔ  నౄభా నులల కోసిం, ధరనేధేషన్స నఽ నౄభా చటిిం, 1938లలని _________ కిింద అనఽభతి యౄ యవ.  

I. లలక్షన్స 10 

II. లలక్షన్స 38 

III. లలక్షన్స 39 
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IV. లలక్షన్స 45 

ాశ్ై 8 

నౄభా సింస  నఽించి యవణిం తీసఽఔునై నులలకి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభికథో  ఙెిండ?ి 

I. నులలని నౄభా సింసకి అనఽఔలింగ అలలైన్స ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.  
II. నౄభా సింసకి అనఽఔలింగ నులలని అలలనై్స ఫ ింట్ ఙలేనిందఽన అలాింట  నులల ధరనేధషేన్స యదెవరతేింథి.  
III. నులలలలని నౄభా సింస  ాయోజనిం భిది వయఔు ధరనేనీ హఔుెలు థఫెోతి ింటలబ.  
IV. నులల యవణిం యదరయణింగ నులల సభౄిండర్ యలువ రణరనికి భినేతిం ఙేమఫడెతేింథి.  

ాశ్ై 9 

నౄభా నులల అలలనై్స ఫ ింట్ ఔు సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా  ఏథ ిసభికథో  ఙెిండ?ి 

I. సింూయృ అలలైన్స ఫ ింట్ యషమింలల, అలలైనీ చనినుో బన సిందయౌింగ నులల ట ైట ల్ భితి  ఙెింథిన అలలనైీ 
లభలౄ లల పలఖభవరతేింథి.  

II. ఒ జీయత నౄభా నులల అలలైన్స ఫ ింట్  అధేథి నులల (ఆలౄ లా)లలని హఔుె, ట ైట ల్, ాయోజనిం హఔుెలనఽ 
ఔ వకిౄ నఽించి భభో వకిౄకి ఫథియ్ ఙలేే చయనఽ సాచిసఽౄ ింథి.  

III. నులలథరయవ అలలైన్స ఫ ింట్ ఔు సింఫిందిించిన ధనటీసఽనఽ నౄభా సింసఔు ఇవుడిం తనిసభి. 
IV. సింూయృ అలలనై్స ఫ ింట్ యషమింలల, నులల కలభనిేతి  సభమింలల నౄభా ఙలేన వకిౄ చనినోు బయ 

భిలతేలలా  నులల ాయోజధరలు తి భిగి నౄభా ఙేలన వకిౄ ాయోజఔులఔు తి న ింనించడిం తనించి, 
నులల ఖడెవరకలిం వయఔు ూభిౄగ అలలైనీకి సింఫిందిించినథగిధే ఉింటలింథి.  

ాశ్ై 10 

కిింథి భాయవలలల థనేిని నౄభా సింస  అనఽభతి సఽౄ ింథ?ి 

I. నులలని భౄిండె లాఔ అింతఔధరై ఎఔుెవ నులలలుగ యడగపటిడిం 

II. నానేమిం ఙెయాౌింర కలిం నలింర 
III. లాబథరమఔ నులలనఽించి లాబ యళ త నులలకి భాయవ 

IV. నౄభా ఙేలన య భ ్లల నలింర 
 

లుమభకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభౄైన సభాదరనిం IV. 

ధరనేనీకి కౄాబమ్ లల ూభిౄగ (లాథర నుక్షిఔింగ) ఎలాింట  హఔుె ఉిండదఽ.  

జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

నులల యౘనై ఔయౌగిన సభౄిండర్ యలువనఽ సింనుథిించఽఔునఽటఔు  నానేమింలనఽ ఔనీసిం భూడె వయవస 
సింవతూభలు ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

జయఫ  3 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

అనఽఖరహ వవది సిందయౌింగ నానేమింనఽ ఙెయాౌించఔుింటే, నులల కలాతీతఫ నైటలి  పలయయౄ యవ.  

జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

అనఽఖరహ అవది నుాభాణ ఔ నిడయి ధృల భోజులు లాథర 31 భోజులు 

జయఫ  5 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

నులలథరయవ ఖడెవర ణేథీ ధరట కి ననాేమిం ఙెయాౌించఔుిండర, అనఽఖరహ అవది సభమింలల చనినుో ణే, ఙెయాౌించని 
నానేమింనఽ తీలయలేన తభుత నౄభా సింస  నేగియౌన కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

కలాతీతఫ ైన నులల రనయవజెీవిం సిందయౌింగ, రనయవజెీవిం సభమింలల నౄభా ఙేమఖల అయోతకి యక్షానిై 
నౄభా సింస  అతింత నుాభ కిం ఔయౌగిన లక్షణింగ భిఖణ సఽౄ ింథి.  

జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

నౄభా నులల కోసిం, ధరనేధషేన్స నఽ నౄభా చటిిం 1938లలని 39వ లలక్షన్స కిింద అనఽభతి యౄ యవ.  
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జయఫ  8 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

II సభాదరనిం సభికదఽ.  

నౄభా సింస  నఽించి యవణిం తీసఽఔునై నులలకి సింఫిందిించి, నౄభా సింసకి అనఽఔలింగ అలలైన్స ఫ ింట్ ఙలేన 
కయణింగ ధరనేధషేన్స యదఽె  ఙమేఫడదఽ.  

జయఫ  9 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

IV సభాదరనిం సభికదఽ.  

ూభిౄ అలలనై్స ఫ ింట్ యషమింలల, నులల భిఔుత వయఔు అలలనైీకి సింఫిందిించినథిగధే ఉింటలింథి. నులల కలిం 
సభమింలల నౄభాథరయవ చనినోు బయ భిలతి  ఏయడణిే, నులల నౄభా ఙేలన వకిౄ లనెృథరయవలఔు తి భిగి ఙేయదఽ. 
అలలైనీకై నులల ాయోజధరలనలై హఔుెలు ఉింటలబ.  

జయఫ  10 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

నులలని భౄిండె లాథర భభనిిై నులలలుగ యడథలీే భాయవనఔు అనఽభతి ించఫడెతేింథి. 
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అదరమిం 15 

నౄభాింఔన 
అదరమిం భచిమిం 

అవకశ్భ నై యనియోఖథరయవ నఽించి ాతి నుదననఽ ను ింథనిింత భాణరా న ఒ జీయత నౄభా ఏజౄింట్ ని 
ఆగినోు దఽ. ఆ ాతి నుదననఽ నౄభా సింస  అింగీఔభిించి, నులలగ యౄరథదిఽె కోయయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి.  

ాతి  జీయత నౄభా ాతి నుదన యసౄ వింగ ఒ ాయేశ్భాభా నిై థరట  యృమాా యౌూ ఉింటలింథి. ఆ ాకయిం జీయత నౄభా 
సింస  ఆ ాతి నుదననఽ అింగీఔభిింఙరలా, అలా అబణే ఎలాింట  నిఫింధనల కిింద అధే యషమింనలై నియృమిం 
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 (ఫ డిఔల్ సభిికైటల కఔుిండర నౄభాింఔన ) 
C. ఆభోఖయఫ నై నౄభాింఔన (ఫ డిఔల్ సభిికైటలణో నౄభాింఔన ) 
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A. నౄభాింఔన   – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. నౄభాింఔన ఉథేెశ్ిం 

నౄభాింఔన యొఔె ఉథేెరనిై భియౕయౌించఽట  థరుభ భనిం నుాయింనృథరె ిం. ఇఔెడ భౄిండె ఉథేెరలుధరైబ.  
i. వతి భైఔ ఎింనఔనఽ  నిభోదిించఽట లాఔ నౄభాసింసఔు వతి భైఔ ఎింనఔనఽ నిభోదిించఽట  
ii. భిస్కె లనఽ వభాీఔభిించడరనికి, భిస్కె ల భధ సభానతుిం ఉిండలేా చాడడిం కోసిం 

నియుచనిం 

భిస్కె ల ఎింనఔ అధే దిం జీయత నౄభా కోసిం ాతి  ాతి నుదననఽ భూలాింఔనిం ఙలే అథి నుాతి నిధిం వళ ింఙ ే
భిస్కె య బ ఆదరయింగ, నౄభా భింజూయవ ఙేమాలా, అలా అబణే ఎలాింట  నిఫింధనల కిింద అధే యషమింనల ై
నియృమిం తీసఽఔుధే ాకిరమనఽ నియుచిసఽౄ ింథి.  
వతి భైఔ ఎింనఔ అధథేి నషిిం ఎఔుెవగ ఉిండే అవకశ్ిం ఉిందని అనఽభానిించి  లాథర ణెలుసఽఔుని నౄభా కోసిం 
ఆతేయతణో కోయవఔుింటృ ఆ ాకిరమలల లాపలనిై ను ింథరలధే  ాజల దోయణ ని సాచిసఽౄ ింథి.  

ఉథరహయణ 

జీయత నౄభా సింసలు ణరభ  ఎవభికి నౄభా అింథిింఙరలధే యషమింనలై ఎింనఔణో లాఔుింటే, ఖ ిండె యధఽలు లాథర 
కనూర్ లాింట  తీవాఫ నై జఫ ోల ఫలభిన డి, ఎఔుెవ కలిం ఫతి కై అవకశ్ిం లాదని పలయించిన వఔుౄ లు నౄభా 
కొధరలని కోయవకోవచఽచ.  
భభో భాటలల ఙనెులింటే, ఔ  నౄభా సింస  ఎింనఔనఽ ాయోగిించఔుింటే అథి ఆ ాకిరమలల తరడె ఎింనఔలు 
జభిన, నయౖి ల ఫలభిన డే ాభాదభ ింథి.  
2. భిస్కె  ల భధ సభానతుిం 

భిస్కె ల భధ సభానణరునిై భనిం ఇరడె ణెలుసఽఔుింథరిం. కై య బ భిస్కె ఔు ఖ యబయ 
దయకాసఽౄ థరయవలనఽ కై నానేమిం తయఖతి లల నలటిడరధేై ―సభానతుిం‖ అని అింటలయవ. వసాలు ఙమేాయౌూన 
నానేమింలనఽ నిభే భిించడరనికి ఔ  భయణ భైటల ట ి ఔనఽ జీయత నౄభా సింసలు ఎలా ఉయోగియౄ మధ ే
యషమానిై భనిం ఇథవియకై చారిం. నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణ అనఽబయనిై, సఖటల భిస్కె లనఽ ఆ ట ిఔ 
చానసఽౄ ింథి. జీయత నౄభానఽ తీసఽకోవడరనికి ాతి నుథిించిన యయవ ఔడర యభిలల నలదె సింకలల ఉధరైయవ.  

a) భిస్కె వభాీఔయణ 



 

286 

 

సభానణరునిై భ ిందఽఔు తీసఽఔుయృళా్డిం కోసిం, నౄభాింఔన ఔయౄ భిస్కె వభాీఔయణ అని నయౌఙ ేఒ ాకిరమనఽ 
అనఽసభియౄ యవ. అింటే, వకిౄఖత జీయణరలనఽ వభాీఔభిించి, అయ ఔయౌగిింఙే భిస్కె ల య బని ఫట ి  యననై భిస్కె 
తయఖతేలుఔు కైటలబయౄ యవ. ఇలాింట  భిస్కె తయఖతేలు ధరలుఖ  ఉధరైబ.  

చితాిం 1: భిస్కె వభాీఔయణ 

 

i. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 

భయణ భైటల ట ి ఔ సాచిించిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైటలఔు అనఽఖ ణింగ భయణ ించఖలయని పలయింఙ ే
యయవ థీని కిిందఔు వయౄ యవ.  

ii. నుాదరన భిస్కె లు 

నుాభాణ ఔ జీయణరలఔధరై భ ిందఽగ భయణ ించఖలయని పలయింఙే అవకశ్ిం తఔుెవగ ఉిందని పలయింఙ ే
యయవ థీని కిిందఔు వయౄ యవ. కఫట ి  తఔుెవ నానేమిం యదిించఫడెతేింథి.  

iii. తఔుెవ ాభాణరల జీయణరలు 

సఖటల లాథర నుాభాణ ఔ జీయణరల ఔధరై భ ిందఽగ భయణ ింఙ ేఅవకరలు ఎఔుెవగ ఉనైట కీ, నౄభా 
ఙేమఖల భిదిలలధే ఉనై యయవ ఇిందఽలలకి వయౄ యవ. ఎఔుెవ (లాథర అదనర) ననాేమింలణో నౄభా 
ఙేసఽకోవడిం కోసిం యభిని అింగీఔభిించవచఽచ లాథర కొనిై నిమింతాణలనఽ యదిించవచఽచ.  

iv. తి యసెభిించఖల జీయణరలు  

అిందఽఫలటల ధయఔు నౄభా యక్షణ ఇవులానింత తీవా య బలల భ ిందఽగ భయణ ింఙే అవకరలు ఎఔుెవగ 
ఉనై యదిఖరసఽౄ లు థీని కిిందఔు వయౄ యవ. ఒ శ్సౄ ై చికితూ తయయౘ ఆభోఖ భిణరభాలఔు యయవ ఇటీవయౌ 
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కలింలల ఖ భౄై ఉిండడింణో కొనిై సిందభౌలలా  ఒ వకిౄ ాతి నుదన ణరణరెయౌఔింగ ఔడర నిభఔభిించఫడ ి
ఉిండవచఽచ.  

3. ఎింనఔ ాకిరమ 

నౄభాింఔన   లాథర ఎింనఔ ాకిరమ భౄిండె దశ్లలా  ఙోటల ఙసేఽఔుింటలిందని ఙెవచఽచ: 

 క్షైతా య బలల 
 నౄభాింఔన యపలఖిం య బలల  

చితాిం 2 :నౄభాింఔన   లాథర ఎింనఔ ాకిరమ 

 

a) క్షైతాిం లాథర నుాథనేఔ య బ 

క్షైతా య బ నౄభాింఔననఽ నుాథనేఔ నౄభాింఔన అని ఔడర నలవవచఽచ. ఇిందఽలల పలఖింగ నౄభా యక్షణనఽ 
భింజూయవ ఙేమడరనికి దయకాసఽౄ  థరయవ అయవో డేధర అని నియృబించడిం కోసిం ఏజౄింట్ లాథర ఔింనలనీ ాతి నిద ి
సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం జయవఖ తేింథి. నుాథనేఔ నౄభాింఔన లాకభిగ ఏజౄింట్ కీలఔ నుతా నోు ఱయౄ యవ. 
నౄభా ఙేమనఽనై వకిౄ జీయతిం ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధే అవకశ్ిం ఏజౄింట్ కై ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.  
ఙరలా నౄభాసింసలు ాతి నుథిింఙే జీయణరనికి సింఫిందిించి నిభేిషి సభాఙరయిం, అననుామిం, లనూయవూలు 
భభిమ  ఏజౄింట్ ఒ యవయణ లాథర ఒ గోత నియథేిఔనఽ ూభిౄ ఙేమాలని కోయవకోవచఽచ.  
ధృైతి ఔ అనుమ నియథేిఔ అని నయౌఙే ఇథే యఔఫ ైన నియథేిఔనఽ జీయత నౄభా సింస  అదకిభి నఽించి ఔడర 
కోయవచఽచ. ఈ నియేథిఔలు యలక్షణింగ జీయత నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄకి సింఫిందిించిన వితి ౄ , ఆథరమిం, 
ఆభిఔ లతి , కాతి  లాింట  అింరలనఽ యృలాడియౄ బ.  

మోయలనలై యయకే్షణ, నుాథనేఔ నౄభాింఔన ఔయౄగ ఏజౄింట్ నుతా.  

భిస్కె ఎింనఔఔు సింఫిందిించి ఙరలావయఔు నియృమాలు ాతి నుదన తాింలల ాతి నుదఔుడి థరుభ యృలాడిించిన 
యసౄ యల నైథే ఆదరయడి ఉింటలబ. ఈ యషమాలు నిజిం కయ, ఉథేెశ్ూయుఔింగ మోసరచచడిం కోసఫే 
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యట ని వించనణో ను ిందఽభఙిరభ అని ణెలుసఽకోవడిం నౄభాింఔన యపలఖింలల ఉింటలనై నౄభాింఔన లాకభికి 
ఔషిిం కవచఽచ.  
ఇఔెడ ఏజౄింట్ నుతా ఎింణో కలీఔిం. ఇఔెడ ను ిందఽయచిన యసౄ యలు నిజిం అని ధియఔభిించఽకోఖల అవకశ్ిం 
ఏజౄింట్ కై అిందభిఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. జీయత నౄభా కోసిం ాతి నుథిసఽౄ నై వకిౄణో ాతక్షింగ, వకిౄఖతింగ 
భిచమాలు ఏజౄింట్ ఔు ఉనైిందఽన ఏథేని ఉథేెశ్ూయుఔింగ యృలాడిించని యషమాలు, తరథోవ ట ి ించడిం 
కోసిం తరగ ను ిందఽయచడిం లాింట  యట ని ఆమన యయేక్షిించఖలయవ.  

b) నౄభాింఔన యపలఖ య బ  

భౄిండో  య బ అబన నౄభాింఔన యపలఖింలల లాథర కభలమ య బలల జయవఖ తేింథి. ఇిందఽలల పలఖింగ 
లలషయౌసఽి లు, ఇలాింట  నిలల ధృైరణిం ఔయౌగిన యయవ నులగా ింటలయవ. సింఫిందిత వకిౄక ి జీయత నౄభా 
ాతి నుదననఽ అింగీఔభిింఙరలా, అలాగౄైణే ఏ నిఫింధనల ఫేయఔు అధే యషమింనలై నియృమిం తీసఽకోవడిం కోసిం 
థరనికి సింఫిందిించిన డేటల నణరౄ నిై యయవ భియౕయౌయౄ యవ.  

4. నౄభాింఔన దేతేలు 

చితాిం 3 : నౄభాింఔన దేతేలు 

 

నౄభాింఔన ఔయౄలు థనీికోసిం భౄిండె యకల దేతేలనఽ ఉయోగిించవచఽచ: 

నియృమ దేతి  సింకాయఫ నై దేతి  

ఈ దేతి లల, యషమాత్ఔ నియృమానిై 
ఉయోగియౄ యవ. భ కింగ సింకిాషిఫ ైన కైసఽలల 
నియృమిం తీసఽఔుధేటరడె థనీిని 
ఉయోగియౄ యవ.  

ఈ దేతి లల నౄభాింఔన ఔయౄలు అనిై వతి భైఔ, ాతి ఔల 
కయకల కోసిం యనఽఔల భైట ింగ్ నుబింటానఽ 
కైటలబయౄ యవ. (అలాగై నుజిట వ్ లాథర యనఽఔల 
అింరలఔు వతి భైఔ నుబింటానఽ కైటలబయౄ యవ). 

ఉథర: తీవా భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై వకిౄక ి
నౄభా ఇయులా భభిమ  ఏబయ నిఫింధనల కిింద 
అధే యషమింనలై నియృబించడిం,  

 

ఇలాింట  భిలతేలలా , యపలఖిం ఫ డిఔల్ భౄపభీగ 
ఙెనే ఒ యృైదఽడి నఽించి ధృైరణ సలయౘనఽ 
తీసఽకోవచఽచ.  

ఇలా కైటలబించిన ఙలేన నతౄ  నుబింటా సింక థరనిక ి
అదనర భయణ భైట ింగ్ (EMR అని ఔడర 
నలువఫడెతేింథి) ఎింత ఇఙరచయధే యషమానిై 
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నియృబసఽౄ ింథి. EMR ఎింత ఎఔుెవగ ఉింటే, యభ ి
జీయతిం అింత తఔుెవ నుాభాణ ఔింగ ఉింటలింథి. EMR 
ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటే, నౄభానఽ ఔడర 
నిభఔభిించవచఽచ.  

నౄభాింఔన  నియృమాలు 

చితాిం 4: నౄభాింఔన నియృమాలు 

 

నౄభాింఔన కోసిం ాతి నుథిించిన జీయణరనికి సింఫిందిించి నౄభాింఔన ఔయౄలు తీసఽఔుధే లు యకల నియృమాల 
ఖ భిించి భనిం ణెలుసఽఔుింథరిం.  

a) యదరయణ భైటా (OR) ఔు అింగీకయిం అధేథి అతింత యదరయణ నియృమింగ ఉింటలింథి. భిస్కె నఽ యదరయణ 
లాథర నుాభాణ ఔ జీయణరనికి వభిౄించఖల నానేమిం భైట్ వథేె  అింగీఔభియౄ యధే యషమానిై ఈ భైట ింగ్ 
సాచిసఽౄ ింథి.  

b) అదనర భైట్ ణో అింగీకయిం: తఔుెవ ాభాణిం ఔయౌగిన భిస్కె లనఽ  ఔయౌగి ఉనై ఎఔుెవ భింథ ి
యషమింలల ఇలాింట  భాభా ధేై ఙరలావయఔు అనఽసభియౄ యవ. ఇిందఽలల నానేమిం ట ి ఔ భైట్  ఔధరై కసౄ  
ఎఔుెవ నణరౄ నిై వసాలు ఙయేౄ యవ.  

c) యౘనై ఇచిచన య భ ్ఔు య్న్స(దరయణరదకియతణో  అింగీకయిం: య్న్స అధేథి కౄాబమ్ సిందయౌింగ 
ఙెయాౌింఙరయౌూన ాయోజనిం య భ ్నఽ (నుక్షిఔింగ లాథర నతౄింగ) జీయత నౄభా సింస  కొింత 
అట ినలటలి కొధే యకనికి ఙెింథనిథ.ి  
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ఉథరహయణ: నౄభా కోసిం ాతి నుథిించిన ాతి నుథిించిన వకిౄ క్షమ లాింట  యదికి ఖ భౄై, కోలుఔునై  
భిలతి లల థనీిని అభలు ఙమేవచఽచ. నిభేిషి కయణింణో జీయత నౄభా ను ింథిన వకిౄ నిభీృత కలింలలర 
చనినోు ణే, తగాిించిన భయణ ాయోజధరనిై (డెత్ ఫ నిట్)భాతాఫే ఙెయాౌించఫడవచఽచ  అని య్న్స 
అింతభయేభ .  

d) నిమింతాత నిఫింధనణో అింగీకయిం: కొనిై యకల అనుమాల యషమింలల, ఒ నిమింతి ాత ఉ 
నిఫింధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఇథి కొనిై నిభేిషి సిందభౌలలా  భయణిం సింబయలేౄ  భయణ 
ాయోజధరనిై భినేతిం ఙసేఽౄ ింథి.  

ఉథరహయణగ ఖయౌిం థరయౌచన సభమింలల యదిింఙే ఉ నిఫింధననఽ ఙెవచఽచ. అింటే ాసవిం 
జభిగిన భూడె ధృలల చనినోు వడిం జభిగిణే, ఙెయాౌింఙరయౌూన నౄభా య భ ్నఽ ఇథి భినేతిం ఙసేఽౄ ింథి.  

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 భిలతి ని ఖణనీమింగ నలింఙే తీవాతనఽ ఔయౌగినరడె ఇథి జయవఖ తేింటలింథి.  

ఉథరహయణ: కనూర్ ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄ కోలుఔుధే అవకశ్ిం తఔుెవగ ఉనైరడె నౄభా 
ాతి నుదననఽ తి యసెభిించడరనికి కయఔుడెైన వకిౄ అవరణరయవ.  

ఇథే యఔింగ, భిలతి  ఫ యవఖ డి, ఙరలా అనఽఔలింగ భాభై సభమిం వయఔు భిస్కె అింగీకభనిై 
యబథర యలేే అవకశ్ిం ఔడర కొనిై సింగటనలలా  ఉిండవచఽచ.  

ఉథరహయణ 

అరడే ళ సిభౄఔినై ఆభైషన్స ఙేసఽఔునై ఒ భళ ళ్ శ్సౄ ై చికతిూ అనింతయ సభసలు ూభిౄ అబయ వయఔు 
యలు ఔయౌింఙేలా, ఆఫ  జీయతింనలై నౄభానఽ అనఽభతి ించడరనికి కొనిై ధృలల వయఔు ఆగలని కోయవచఽచ.  

లుమ భకీ్ష 1  

కిింథి యట లల ఎలాింట  సిందభౌనిై ఒ జీయత నౄభా సింస  నిభఔభిించడిం లాథర యబథర యమేడిం జయఖవచచని 
పలయసఽౄ ధరైయవ? 

I. ఆభోఖఔయఫ ైన 18 ఏళా్ వకిౄ 
II. ఊఫకమిం ఔయౌగిన వకిౄ 
III. ఎబడ్సూ ణో ఫలధడెతేనై వకిౄ 
IV. య ింతింగ ఎలాింట  భఫడి లాని ఖిళ ణ  
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B. యృైద భకీ్ష లాని నౄభాింఔన  

1. ఫ డిఔల్ 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 ఫ డిఔల్ ాతి నుదనలు)అింటలయవ.  

యృైద భీక్షలు అతి  తఔుెవ సిందభౌలలా  భాతాఫే (అింటే థోవింతే) ాతి ఔల అింరలనఽ ఔయౌగి 
ఉింటలధరైమధే కయణింణో యృదై భకీ్ష లాని నౄభాింఔననఽ అభలు ఙేసఽౄ ధరైయవ. ాతి నుదనలల ఇచిచన 
సభాదరధరలు లాథర ాతి నుద వకిౄ లలలవర భికయవు లు, ఇతయ దయౄ యేజులలా  ఇచిచన సభాదరధరల నఽించి నేగియౌన 
యట ని ణెలుసఽకోవచఽచ.  

అయవో డెైన డరఔిర్ ణో యృదై భీక్షనఽ నియుళ ించడరనికి ఆ డరఔిర్ ఔు జు ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇలాింట  భీక్షనఽ 
నియుళ ించఔుిండర ఙేమడిం థరుభ ఆథర అబయ య భ ్ ఒ యృైద భీక్షనఽ తనించడిం పయౌతింగ తలెణేౄ  
అదనర భయణ కౄాబమ్ ల కాణరలల నౄభా సింసఔు ఏయడే నషిింఔధరై ఎఔెవ. కఫటిే, జీయత నౄభా సింసలు 
యృైద భకీ్షఔు టలి టిఔుిండర నౄభానఽ భింజూయవ ఙేలే దేతి ని అవలింనృసఽౄ ధరైబ.  

2. ధరన్స – ఫ డిఔల్ నౄభాింఔనఔు షయతేలు   

అబనట కీ, యృదై భకీ్ష లాని నౄభాింఔన కొనిై షయతేలు నుట ించవలలింథిగ కోయవతేింథ.ి  

i. నదటగ, ని ఙేలే భళ ళ్లు లాింట  కొనిై నిభేిషి తయఖతేలఔు ఙెింథని యయవ భాతాఫే అయవో లు 
కవచఽచ.  

ii. నౄభా ఙేలే య భ ్నలై ఖభిషీ భినేతేలనఽ యదిించవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఐదఽ లక్షలు థరట  నౄభా 
ఙేలన యభికి యృదై భీక్షనఽ ఙబేింఙరయౌూన అవసయిం ఏయడవచఽచ.   

iii. ాయశే్ వమసఽ భినేతి  నిఫింధననఽ అభలు ఙేమవచఽచ. ఉథరహయణఔు, నలప ై లాథర 45 ఏళా్ ఔధరై 
ఎఔుెవ వమసఽ ఔయౌగిన యయవ తనిసభిగ యృదై భీక్ష ఙేబించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.  

iv. కొనిై నౄభా ధకలఔు సింఫిందిించి ఆింక్షలు యదిించఫడెణరబ- ఉథరహయణఔు కల వవద ినౄభానఽ 
ఆభోఖ బయతయ(ధరన్స ఫ డిఔల్ ) యపలఖిం కిింద అనఽభతి ించఔనోు వచఽచ.  

v. నౄభా ఖభిషీ కల వవదిని ఇయయృై ఏళా్ వయఔు/ అయయృై ఏళా్ వయఔు భినేతిం ఙేమవచఽచ.  
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vi. జీయణరల తయఖతి : ధరన్స ఫ డిఔల్ నౄభానఽ వఔుౄ ల కొనిై నిభేిషి తయఖతేలఔు ఔడర 
అనఽభతి ించవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ధరన్స ఫ డిఔల్ యట ని ఏడరథి నుటల లవే అింథిించిన ఖ భిౄింర 
ను ింథిన సింసల ఉథో ఖ లఔు అింథిింఙరయౌ.  ఔింనలనీలు ఉథో ఖ లఔు సింఫిందిించిన సభౄనై లలలవర 
భికయవు లనఽ ఔయౌగి ఉిండడఫే కఔ, ఉథోగి యృదై లతి ని సఽలబింగ భియౕయౌించవచచధేలా నిభీృత కలింలల 
యృైద భీక్షలనఽ ఔడర అయ జభినసఽౄ ిండవచఽచ.  

3. నౄభాింఔనలల భైట ింగ్ కయకలు  

భైట ింగ్ కయకలు అధేయ ఆభిఔ భిలతి , జీవన ర ైయౌ, అలయటలా , ఔుటలింఫ చభితా, ఆభోగనికి సింఫిందిించిన 
వకిౄఖత చభితా, భభిమ  నౄభా ఙేసఽకోఖల వకిౄ జీయతింలల ఆదనఽ ఔయౌగిించి, భిస్కె నఽ నలించవచచధే వకిౄఖత 
సిందభౌలఔు సింఫిందిించిన యయధ కోణరలనఽ సాచియౄ బ. నౄభాింఔనలల పలఖింగ ఈ అనుమాలనఽ, యట  వలా 
ఔయౌగై ాపలయనిై ఖ భిౄించి, థరనికి అనఽఖ ణింగ భిస్కె నఽ వభాీఔభిించడిం జయవఖ తేింథి.  

ఔ వకిౄ జీయతింలలని లక్షణరలు ఎలా భిస్కె నల ై ాపలవిం చారతేిందధే యషమానిై భనిం అయిం ఙేసఽకోయయౌ. 
సా లింగ ఙెనులింటే, యట ని- ధృైతి ఔ అనుమానికి కయణభబయయ, పౌతి ఔ (యృైద) అనుమాలఔు కయణభబయయ 
అని భౄిండె యకలుగ యబజిించవచఽచ. జీయత నౄభా సింసలు ఆమా భిలతేలఔు తఖాటలి  యయధ వభా లుగ తభ 
నౄభాింఔనని యబజిించఽఔుింటలబ. ధృైతి ఔ అనుమానికి కయణభబయ ఆథరమిం, వితి ౄ , జీవనర ైయౌ, అలయటలా  
లాింట  కయకలనఽ ఆభిఔ నౄభాింఔనింలల పలఖింగ భథిింర ఙేసఽౄ ిండగ, ఆభోగనికి ఙెింథని యృైద అింరలనఽ 
ఆభోఖ యఫ ైన నౄభాింఔనలల పలఖింగ భథిింర ఙేయౄ యవ.  

a) భళ ళ్లఔు నౄభా 

భళ ళ్లు యదరయణింగ భఖయభి ఔధరై ఎఔుెవ కలిం జీయయౄ యవ. అబనట కీ ధృైతి ఔ అనుమానికి 
సింఫిందిించి యయవ కొనిై సభసలనఽ ఎదఽభోెవచఽచ. ఎిందఽఔింటే, పలయతీమ సభాజింలల ఙరలా భింథ ి
భళ ళ్లు ఇట కీ రయవయౖదిఔ దఽలతి కి, యభాజిఔ థోనడకీి ఖ యవరతేధరైయవ. వయఔటై ఙరవరలు 
లాింట  దఽసూింగటనలు ఈ ధరట కి ఔడర జయవఖ తధ ే ఉధరైబ. భళ ళ్ల థీభఘ మ భె మానిై 
ాపలయతిం ఙలేే భభో కయఔింగ ఖయౌిం థరలచడరనికి సింఫిందిించిన సభసల నఽించి తలెతౄవచఽచ.  

భళ ళ్ల యొఔె నౄభా అయోత నౄభా అవసయిం, ననాేమింలు ఙెయాౌింఙే యభయూిం నుాతి థిఔన ఉింటలింథి. 
కఫట ి , నౄభా సింసలు తభ య ింత భఫడిని సింనుథిింఙే యభికి భాతాఫే ూభిౄ నౄభానఽ ఇయులని 
నియృబించఽకోవచఽచ. భళ ళ్లలా ని ఇతయ వభా లనలై భాతాిం భినేతేలు యదిించవచఽచ. అథే యధింగ, ఖభిౌణ ీ
భళ ళ్లనలై ఔడర కొనిై షయతేలనఽ యదిించవచఽచ.  
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b) ఫ ైనయవా  

ఫ ైనయాఔు య ింతింగ ిందిం ఙేసఽఔుధే శ్కిౄ ఉిండదఽ. కఫట ి  ఫ ైనర్ జీయతింనలై ఒ ాతి నుదననఽ యళా్ తయాౌ, 
తిండిా లాథర చటిఫదేఫ నై సింయక్షఔుడి హద థర ఔయౌగిన భభో వకిౄ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. యదరయణింగ 
ఫ ైనయాఔు య ింతింగ సింనుదన ఏథీ ఉిండదఽ కఫట ి  నౄభా అవసయిం ఉింథర అధే యషమానిై ఔడర నిభే యణ 
ఙేసఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి.  

ఫ ైనయాఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌింఙే సభమింలల యదరయణింగ కిింథి షయతేలనఽ కోయవచఽచ:  

i. యభికి సభగిా  నలభిగిన శ్భీయ నిభ్ణిం ఉింథర  
నోు షకయౘయ లలిం, లాథర ఇతయ ఆభోఖ సభసల కయణింగ శ్భీయ నిభ్ణిం సభిగా  ఎదఖఔుింటే 
తీవాఫ నై భిస్కె లనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

ii. సభౄైన ఔుటలింఫ చభితా, వకిౄఖత చభితా  

ఇఔెడ ాతి ఔల సాచిఔలు ఉింటే, అథి భిస్కె లనఽ ఔలుఖజైయౄ బ.  
iii. ఔుటలింఫలనికి తగినింతగ నౄభా ఙేయభ  

ఫ ైనయాఔు నౄభానఽ యదరయణింగ నౄభా సింసెితి  ఔయౌగిన ఔుటలింఫలలు అనఽసభిసఽౄ ింటలబ. కఫట ి  
తయాౌదిండెా లు జీయణరనిై నౄభా ఙేసఽకోఔుిండర, చిధరైభి జీయతింనలై నౄభా కోసిం ఙలేే ాతి నుదననఽ 
లుఔభిింఙే సభమింలల అాభతౄింగ ఉిండఔతదఽ. తయాౌదిండెా లు ఎిందఽఔు నౄభా తీసఽకోలాదధ ే
యషమానిై నౄభాింఔన లాకభి నిభే భిించఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి. నౄభా నణరౄ నిై ఆ 
తయాౌదిండెా లఔు ఔడర భ డినలటలి యౌ.  

c) పలభీ నతౄింలల యౘనై య భ ్ 

నౄభా ఙేమాలని ాతి నుదన ఙలేన యభి యభిికథరమింణో నోు యౌచణే, నౄభా నతౄిం పలభీగ ఉింటే నౄభాింఔన 
లాకభి ఙరలా అాభతౄింగ ఉిండరయౌ. యదరయణింగ నౄభా నతౄిం ఔ వకిౄ యభిికథరమిం ఔధరై థి, 
ధృైిండె భౄటలా  ఎఔుెవగ ఉింటలిందని పలయయౄ యవ. ఔయేళ్ ఆ నిషతి ౄ  థీనిఔధరై ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటే, 
నౄభా సింస  ాయోజధరలఔు వతి భైఔింగ ఎింనఔ జభిగై అవకరనిై అథి నలించఽతేింథి.  
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ఉథరహయణ  

యౄ. ఐదఽ లక్షల యభిికథరమిం ఔయౌగిన ఒ వకిౄ యౄ. భూడె కోటాఔు జీయత నౄభా యక్షణ కోసిం ాతి నుదన 
ఙేలేౄ , అథి ఆింథోళ్నఔు కయణింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

అత్హతనఽ భ ిందఽగ ఊళ ించడిం, లాథర ఆభోఖిం థరయవణింగ క్షీణ ింఙే అవకరలునైిందఽధే ఇలా 
ఙేసఽౄ ధరైయధే అనఽభాధరలు తలెతౄఖలవర. ఇఔ భూడో  కయణింగ అభ్ఔిం థరయవడె అతి గ తరడె 
యఔరమాలు జయడిం వలాా  ఇింత పలభీ య భ ్ఔు నౄభా ఙసేఽౄ ధరైయని పలయింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

యౘనై ఇచిచన పలభీ య భ ్ల వలా నానేమింలు ఔడర పలభీగ ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై అలాింట  పలభీ 
నానేమింలనఽ అలాగై కొనయగియౄ భ అధే ాశ్ై ఔడర తలెతేౄ తేింథి. అిందఽవలా నౄభా ఙేలే నణరౄ నిక ి
భినేతి  యదిించటిం యయేఔవింతభవరతేింథి.  నౄభా కోసిం ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం వకిౄ యభిిఔ భఫడిలల 
భూడో  వింతేకై భినేతిం ఙమేాయౌూ వసఽౄ ింథి.  

d) వమసఽ  

భయణిం భసి్కె ఔు వమసఽఔు ఙరలా దఖాభి సింఫింధిం ఉిందధే యషమానిై భనిం ఈ కోయవూలల ఇట క ై
చారిం. వమసఽ ఎఔుెవగ ఉనై వఔుౄ లఔు నౄభా యషమానిై భియౕయౌింఙే సభమింలల నౄభాింఔన ఔయౄ 
ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి.  

ఉథరహయణ 

మాప ై ఏళా్ వమసఽ తభుత నదట  యభిగ నౄభానఽ ాతి నుథసిఽౄ నైరడె, 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 ఙేమఔనోు వడిం 
లాింట  ాభాదఔయఫ నై 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 సింసలు కొనిై ాణేఔ నియథేిఔలనఽ ఔడర 
కోయవచఽచ.   
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ఉథరహయణ 

ఇలాింట  నియథేిఔలఔు ఉథరహయణలుగ ఇ.ల.జి; ఇ.ఇ.జి చరతీ ఎక్ూ భై, యఔౄింలల చకౄెయ భీక్షలఔు 
సింఫిందిించిన యట ని ఔడర ఙెవచఽచ. ఈ భీక్షలు జీయత నౄభా ఙేమాలనఽఔుధ ే వకిౄ ఆభోఖిం 
ఖ భిించిన యవభలనఽ ఆమన ాతి నుదనలల ఇచిచన సభాదరధరలు, లాథర యదరయణ యృైద భీక్ష అింథిింఙ ే
యవభలఔధరై లలతేగ ఫమటనలడెణరబ.  

వమసఽ ధియఔయణనఽ భయిౕయౌించిన తభుత వమసఽనఽ అింగీఔభిించడఫే నౄభాింఔన ాకిరమలల 
భ కఫ ైన పలఖింగ ఙెవచఽచ. భౄిండె యకలెైన వమసఽ ధియఔయణలుధరైబ.  

 నుాభాణ ఔిం  
 నుాభాణ కైతయిం  

నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణలనఽ యదరయణింగ ాబ తు అదికభి జఞభీ ఙసేఽౄ ింటలయవ. థీనిక ి
ఉథరహయణలుగ ఙెనులింటే  

 రయనులఔ సింగిం లాథర ఇతయ ాబ తు యింఖ సింస  జఞభీ ఙలేే జనన ధివతాిం.  
 నుఠ్రల నఽించి ఫమటఔు వఙచేటరడె ఇఙచే ధివతాిం;  

 నుస్క నోు యవి ; ఇింక  
 ఉథోఖ సింస  ఇఙచే ధివతాిం 

ఇలాింట  ధియఔయణలు అిందఽఫలటలలల లాఔుింటే, నుాభాణ కతైయ వయో ధియఔయణనఽ తీసఽఔుభయలని 
ాతి నుదఔుడిని కోయవచఽచ. థీనికి ఉథరహయణలుగ జఞతఔ చఔరిం; లుమ ాఔటన లాింట  యట ని ఙెవచఽచ.  

నుాభాణ ఔ వయో ధియఔయణ అిందఽఫలటలలల లాని సభమింలల నుాభాణ కైతయ వయో ధియఔయణనఽ యృింటధ ే
అింగీఔభిించఔడదఽ. ఙరలా సిందభౌలలా  నౄభా ధఔిం, యౘనై కలభినేతి , ఖభిషీ ఫ చాభిటీ వమసఽ, 
యౘనై ఇచిచన ఖభిషీ య భ ్ఔు సింఫిందిించి, జీయత నౄభా సింసలు కొనిై నిఫింధనలనఽ యదయిౄ బ.  

e) ధృైతి ఔ అనుమిం 

కొనిై భిలతేలు లాథర వకిౄ యొఔె ఆభిఔ లతి , జీవనర ైయౌ, అలయటలా , సభాజింలల ఖ భిౄింర, భానలఔ 
ఆభోఖ లతి  లాింట  లక్షణరలు ఆ వకిౄ ఉథేెశ్ూయుఔింగ భిస్కె నఽ నలించఽఔుధే చయలలా  నులు 
ించఽఔుింటలధరైధే సింకణైరలనఽ అింథిించినరడె ధృతైి ఔ అనుమిం అధేథి ఉనైటలా  ఙెవచఽచ. ఇలాింట  
ధృైతి ఔ అనుమానిై సాచిింఙే అధేఔ కయకలు ఉిండవచఽచ.  
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ఔ ాతి నుదననఽ నౄభా ఙలేన వకిౄ నియస ాథరేనికి ఙరలా దాయింలల ఉనై రకలల సభభిింఙ ే
సభమింలల  

నియస ాథరేనికి సనైింలలధ ేఅయోత ఔయౌగిన యృదై భియౕలఔుడె అిందఽఫలటలలల ఉనైట కీ, యేభపఔఙోట 
యృైద భకీ్ష జభనిించినరడె  

నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సషిింగ లానట కీ, 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 ఏజౄింట్ ఔు 
సింఫింధిం ఉింటే, ధృతైి ఔ అనుమిం నియథేిఔనఽ ఏజౄనీూ ఫేధేజర్/డవె్ లప్ ఫ ింట్ ఫేధజేర్ లాింట  రక 
అదికయవల నఽించి కోయవచఽచ.  

f) వితి ౄ  

వితి ౄ  యఫ నై అనుమాలనఽ కిింథి ఆదరభలలా  యేట నఽింఙెధైర ణలెుసఽకోవచఽచ: 

 అనఽకోని ాభాదిం 

 ఆభోఖ అనుమిం 

 ధృైతి ఔ అనుమిం 

చితాిం 5 : వితి ౄ  యఫ నై అనుమాలఔు భూలాలు  
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i. అనఽకోని ాభాథరల అనుమాలు తలెతౄడరనికి ాభాద భిస్కె లల చిఔుెఔుధే కొనిై నిభేిషి 
ఉథోగలలల ఉిండడఫే కయణిం. ఈ యపలఖింలల అధేఔ యకల ఉథోగలుధరైబ. ఉథరహయణగ 
ఙెనులింటే- సయెస్క ఔమాకయవలు, ఉభితీలే లఫోింథి, బవనిం ఔయౌచయేత నిరణ లు, లనీ సిింట 
ఔమాకయవలు ఈ కోవ కిిందకై వయౄ యవ.  

ii. ఆభోఖయఫ నై అనుమాలు తలెతౄడరనికి ఆభోఖ యఫ ైన సభసలఔు థరభి తీలే భిలతి ని 
ఔయౌింఙే ఉథోఖ సుపలవిం కయణింగ నిలుయోౄ ింథి.  

ఆభోఖ అనుమభ లు యయధ యకలుగ ఉింటలబ.  

 భిక్షా నడడిం లాింట  కొనిై నఽలు తీవాఫ నై పౌతి ఔ శ్రభనఽ ఔయౌగి, రుస ధరమాల వవసనలై 
ాపలవిం చారతేింథి.  

 ఖనఽలలా ని దఽభ ్ లాింట  యషూభిత థరభే లఔు లాథర యయమణరలు, అణ  దరభి్ఔత లాింట  
కనూర్ నేాభనైత (కనూర్ నఽ ఔయౌగిింఙేథి) థరభ లఔు   ఖ యబయ యభిని భౄిండవ భిలతి  కిింద 
ఙెవచఽచ.  

 తీవా యకోచ అసుసతతనఽ ఔలుఖజైలే బూఖయౌ య యింగలు లాథర జలఖయౌిం లాింట  అదిఔ 
నడనిం ఔయౌగిన యణరవయణరలలా  తలెణేౄ  అనుమానిై భూడవ యఔఫ ైన అనుమింగ 
ఙెవచఽచ.   

 చివయగ, కొనిై ఉథో ఖ భిలతేలు (కౄ.న.ఒ ఉథో గలలల ఔింూటర్ భ ిందఽ అలాగై లటలఔు 
అతేఔుెనోు వడిం లాథర అదిఔ శ్ఫెిం ఔయౌగిన ాథరేలలా  ని ఙేమడిం లాింట య) కొనిై శ్భీయ 
పలగలనఽ థీయఘకలింలల అఙేతనింగ ఙేమవచఽచ.  

iii. ధృైతి ఔ అనుమిం అధేథి ధేయూభిత శ్ఔుౄ లు లాథర భాదఔ దాయలు, ఆలెయౘల్ లాింట  యృైర 
థేనికౄధైర లదేడే లాథర యనైభ  ఔలుఖ జైలే నఽలలా  ఉనైరడె తలెతేౄ తేింథి. థీనిక ి
ఉథరహయణగ ఒ ధృైట్ ఔాబ్ లల డరనూర్ నఽ లాథర ఒ భదిం ఫలర్ లల నిఙేలయేభిని  లాథర ధేయూభిత 
సింఫిందరలు ఔయౌగినటలి  అనఽభానభ నై ఒ యనుయయతేౄ  అింఖయక్షఔుడె లాింట  యభిని 
ఙెవచఽచ. సార్ యి ర్ యధనద ఔమాకయవలు లాింట  కొిందయవ వఔుౄ ల వితేౄ లు యభిని తీవాింగ 
ఫ ైభభినింఙే జీవనర ైలుల యృైర తీసఽఔుయృళా్వచఽచ కనీ అథి కొనిై యయవా  యయౖదింగ భ గిల ే
అవకశ్ిం ఔడర ఉింథి.  

వితి ౄ  అధేథి ాభాదఔయింగ నేభపెనై ఉథో ఖ యపలగలలల థేని కిింథెైధర వలేౄ , నౄభా కోసిం దయకాసఽౄ  
ఙేసఽఔుధే వకిౄ యదరయణింగ ఔ వితి ౄ యఫ నై ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి. ఆ 
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ారైవయలల ఆమన ఉథోగనికి సింఫిందిించిన నిభేిషి యవభలనఽ, అిందఽలల పలఖింగ నియుళ ింఙరయౌూన 
ఫలధతలు, ఎదఽయబయ భసి్కె లఔు సింఫిందిించిన యవభలనఽ అడెఖ ణరయవ. వితి ౄ  కోసిం భైట ింగ్ నఽ ఔడర 
లయఫ ైన అదనర య భ ్ యౄింలల యదియౄ యవ. (ఉథరహయణఔు, యృబ యౄనుమల నౄభానణరౄ నికి భౄిండె 
యౄనుమలు). నౄభా ఙలేన వకిౄ వితి ౄ ని భాయవచఔునైరడె ఇలాింట  అదనర య భ ్నఽ తగాిించడమో 
లాథర తీలయేమడమో ఙేమవచఽచ.  

g) జీవనర ైయౌ భభిమ  అలయటలా   

జీవనర ైయౌ భభిమ  అలయటలా  అధేయ వకిౄఖత లక్షణరలనఽ యసౄ ితింగ ఔవర్ ఙేయౄ బ. వఔుౄ ల 
జీవనర ైలులలల భిస్కె ఔు ఖ భి ఙమేవచచని సాచిింఙే ఈ లక్షణరలలల ఏయృైధర ఔనినలేౄ ,  యదరయణింగ, ఏజౄింటా 
యహస నియేథిఔలు, ధృతైి ఔ అనుమ నియథేిఔలలల యట ని ాయౄ యయౄ యని పలయయౄ యవ. ాణేకిించి, భూడె 
అింరలు ఙరలా భ కఫ నైయ: 

i. ధాభనునిం, ను గఔు ఉయోఖిం: ను గఔు సుమింగ భిస్కె ణో ఔడెఔునైథి భాతాఫే కఔ, ఇతయ 
యృైదయఫ నై భిస్కె లనఽ నలించడింలల ఔడర అథి ణోడడెతేింథి అధే యషమిం ఇరడె ఫలగ 
ఖ భిౄింర ను ింథిింథి.  ఔింనలనీలు ధాభనున నమా లఔు, ధాభనునిం ఙేమని యభికి యేభైుయవ భైటానఽ 
యదియౄ బ. అింటే, ధాభనున నామ లు ఎఔుెవ ననాేమింనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై ఖ టలె, 
నున్స భయలా లాింట  యట  థరుభ ను గఔునఽ ఇతయ యౄనులలా  ఉయోగిించిధర ాతి ఔల భయణ 
భైట ింగ్ లఔు థరభితీయౄ బ.  

ii. భదనునిం: ఆలెయౘల్ నఽ తఔుెవ భభిాణింలల అరడరడా లయేించడిం అనుమిం కదఽ. లు 
థేరలలా ని యభాజిఔ జీయతింలల అథి అింగీఔభిించఖయౌగిన పలఖింగ ఔడర ఉింట ింథి. అబనట క,ీ 
థీయఘకలింనుటల థరనిని నియింతయిం లేయసాౄ వలేౄ , అథి భయణ భిస్కె నలైన ఖణనీమఫ ైన ాపలయనిై 
చాఖలదఽ. ఎఔుెవ కలిం నుటల ఎఔుెవ మోణరదఽలల భదిం లేయించడిం వలా కలామ నితీయవ 
థెఫోతి నడఫే కఔ, జీయృ వవసనలై ఔడర ాపలవిం డెతేింథి. అథి భానలఔఫ ైన సభసలఔు ఔడర 
థరభి తీసఽౄ ింథి.  
భదిం లేయించడిం వలా ాభాథరలు, ళ ింస, ఔుటలింఫింలల సభసలు, ఆత్నానతణో ఔుింగినోు వడిం, 
ఆత్హతలు లాింట య జభిగై అవకరలు ఔడర ఉధరైబ. ాతి నుదన తాింలల ఆ వకిౄ భదిం 
లేయించడరనిై సాచిలేౄ , నౄభాింఔన లాకభి భభినిై యవభలనఽ ణెలుసఽఔుని, యనియోఖిం య బ, థరని 
పయౌతింగ ఏథెైధర సభసలు వచిచన సింకణైరల ఆదరయింగ థరనినలై నియృమిం తీసఽకోయయౌూ భవచఽచ.  

iii. థరభే ల దఽభిునియోఖిం: భాదఔ దాయలు, భతేౄ  థరభే లు, ఇింక అలాింట  నిఱేదిత ఉణే్ రయకలు 
లాింట  యట ని ఉయోగిించడిం  థరభే ల (భాదఔదాయల) దఽభిునియోఖింని  సాచిసఽౄ ింథి. యట లల 
కొనిై చటియయవదెఫ ైనయ ఔడర, యట ని ఉయోగిించడిం అధేథి ధేయూభిత చయనఽ, ధృైతి ఔ 
అనుమానిై సాచిసఽౄ ింథి. ాతి నుదఔుడె భాదఔదాయలనఽ ఉయోగిసఽౄ ధరైయధే అనఽభానిం 
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ఏయడణిే, ఆ దఽభిునియోగనిై భియౕయౌించడిం కోసిం నౄభాింఔన ఔయౄ అధేఔ యకలెైన భీక్షలనఽ 
కోయవచఽచ. ఇలాింట  సిందభౌలలా  నౄభా అధేథి ఙరలావయఔు తి యసెభిించఫడెతేింథి .  

లుమ భకీ్ష 2  

కిింథి యట లల ఏథి ధృైతి ఔ అనుమానికి ఉథరహయణ కఖలదఽ? 

I. సిింట్ ాదభిశింఙే సభమింలల సిింట్ ఔమాకయవడె చనినోు ణరయవ.  
II. నౄభా ఙేలనిందఽన ఒ వకిౄ ఎఔుెవ భిభాణింలల(యభీతింగ ) భదిం లయేసఽౄ ధరైయవ. 
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ సభిగా  నానేమిం ఙెయాౌింరలు జయలాదఽ 
IV. నులల ఫలిండెలల ాతి నుదఔుడె అఫదేిం ఙెనుయవ.  

 

C. యృైదయఫ నై నౄభాింఔన  

1. యృైదయఫ నై నౄభాింఔన  

ఇఔ భనిం నౄభాింఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతిం ఙేలే కొనిై యృైదయఫ ైన కయకల ఖ భిించి చభిచథరె ిం. ఇయ 
యదరయణింగ యృైదయఫ నై నౄభాింఔన థరుభ భథిింర యమేఫడెణరబ. యట కి ఙరలావయఔు యృైద భయిౕలఔుడ ి
నియథేిఔ కయయౌూ భవచఽచ. భీక్షిింఙరయౌూన కొనిై కయకల ఖ భిించి భనిం భియౕయౌథరె ిం.  

చితాిం 6 : నౄభాింఔన ఔయౄ నియృమానిై ాపలయతిం ఙలేే యృైద యఫ ైన కయకలు 

 

a) ఔుటలింఫ చభితా 
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భయణ భసి్కె లల ఔుటలింఫ చభితా ాపలవిం ఖ భిించి భూడె కోణరలలా  అధమనిం ఙేమఫడెతేింథి.  

i. యయసతుిం : కొనిై యధఽలు భ ిందఽ తయిం నఽించి తభుతి  తభనికి సింఔరనేించవచఽచ. అింటే, 
తయాౌదిండెా ల నఽించి నలాలఔు. 

ii. ఔుటలింఫ సఖటల ఆమ భె మిం : ఖ ిండె యధఽలు లాథర కనూర్ లాింట  కొనిై యధఽల కయణింగ 
తయాౌదిండెా లు తుయగ చనినోు ణే, యభి సింణరనిం ఔడర ఎఔుెవ కలిం జీయించఔనుో వచచనడరనికి అథి ఒ 
సింకైతింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

iii. ఔుటలింఫ యణరవయణిం : భూడోథి ఏనేటింటే, ఔుటలింఫిం నివలసఽౄ నై యణరవయణిం యధఽలఔు, ఇతయ 
భిస్కె లఔు ఖ భి ఙలేథేిగ ఉిండడిం.  

కఫట ి  ాతి ఔల ఔుటలింఫ చభితానఽ ఔయౌగిన వఔుౄ ల ాతి నుదనలనఽ నోుా తూళ ింఙే భ ిందఽ జీయత నౄభా 
సింసలు జఞఖరతౄగ ఉిండరయౌూన అవసయిం ఉింథి. యట కోసిం అదనర నియథేిఔలు ణనెించఽకోవచఽచ. ఇలాింట  
యషమాలలా  అదనర భయణ  భైట ింగ్ నఽ యదిించవచఽచ.  

b) వకిౄఖత చభితా 

వకిౄఖత చభితా అధథేి నౄభా ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యొఔె భానవ శ్భీయింలలని యయధ వవసలఔు ఖతింలల 
ఏయడని సభసలనఽ సాచిసఽౄ ింథి. జీయత నౄభా కోసిం ఇఙచే ాతి నుదన తాిం ాణేకిించి జీయత నౄభా 
ఙేసఽకోనఽనై వకిౄ యట లల థనేికౄైధర చికితూ ను ింథరభ అధే యషమానిై ణెలుసఽఔుధేలా ాశ్ైలనఽ ఔయౌగి 
ఉింటలింథి.  
కొనిై సభసలు యృైద భకీ్షఔుడి నియథేిఔలు లాథర ఏథెధైర ాణేఔ నియేథిఔలనఽ అడఖడిం థరుభ ఔడర 
ణెలుసఽకోవచఽచ. నుాణరింతఔ యధఽలుగ భిణనేింఙే కొనిై ాదరనఫ నై యధఽలుగ కిింథి యట ని 
ఙెవచఽచ.  
i. ఖ ిండ,ె యఔౄధరళ్ సింఫిందిత యధఽలు ఖ ిండెనఽ, యఔౄ వవసనఽ ాపలయతిం ఙేయౄ బ. అింటే ఖ ిండె నోు టల, 

క్షయతిం, యఔౄయావిం లాింట య.  
ii. రుస ధరమాల వవస  యధఽలు అింటే క్షమ లాింట య  

iii. అతి గ ఔణరల ఉతతి ౄ , రనయవతతి ౄ  వలా కనూర్ లాింట  నుాణరింతఔ ఔణ తేలఔు థరభి తీయౄ బ.  
iv. భూతానిండరల వవస  సభసలలల భూతా నిండరలు, ఇతయ భూతా పలగలు ఉింటలబ. ఇయ 

భూతానిండరలనఽ ని ఙేమఔుిండర ఙలే, భయణరనికి థరభి తీయౄ బ.  
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v. అింతయావ (ఎిండోకిరన్స) వవస  సభసలు ఙరలావయఔు భనిందభికీ ణెయౌలన భధఽఫేయౘనిై 
ఔలుఖజైసఽౄ ింథ.ి యఔౄ ాయహింలల చకౄెయ య బని (లాథర ఖూా కోజ్డ భిణరభానిై) నిమింతి ాించడిం కోసిం 
తగినింత ఇనఽూయౌన్స నఽ తమాయవఙేలే యభభ ూనిై శ్భీయిం ను ిందఔుింటే, ఇథి తలెతేౄ తేింథి.  

vi. జీయృ వవస  యధఽలు కిింద గలి రక్ అలూయవా , లభోలస్క ఆఫ్ థి యౌవర్ లాింట య ఉధరైబ.  
vii. ధరడీ వవసఔు సింఫిందిించన యధఽలు 

c) వకిౄఖత లక్షణరలు  

యది ఏయడే భిణరభానికి ఇయ ఔడర భ కఫ ైన సాచిఔలుగ నిలుయౄ బ.  

i. శ్భీయ నిభ్ణిం 

ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ నిభ్ణింలల ఆమన ఎతేౄ , ఫయవవర, చరతీ, ను తి ౄ  ఔడెర చఽటలి కొలత ఉింటలింథి. 
ఆమా వమసఽ, ఎతేౄ నఽ ఫట ి , ఔ నుాభాణ ఔ ఫయవవర నియుచిించఫడెతేింథి. నుాభాణ ఔ ఫయవవరణో నుో యౌచణ ే
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 
చఽటలి కొలత ఆ వకిౄ యృడలు ఙలేన చరతీ ఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండభదఽ.  

ii. యఔౄ నోు టల 

భభో సింకైతింగ ఆ వకిౄ యఔౄనోు టలనఽ ఙెవచఽచ. యట లల భౄిండె ాభాణరలుింటలబ 

 హిదమ సింకోచిం (ఊయెవ యఔౄ నడనిం ) 
 హిదమ యకోచిం (నిభై యఔౄ నడనిం ) 

వమసఽనఽ ఫట ి  యదరయణ యఔౄనోు టల భీడిింగ్ లనఽ ణెలుసఽకోవడిం కోసిం ఒ సఽలబఫ నై దేతి  ఏనేటింటే,  

హిదమ సింకోఙరనిక:ి 115 + వమసఽలల 2/5  

హిదమ యకోఙరనిక:ి 75 + వమసఽలల 1/5  

కఫట ి , వమసఽ నలప ై ఏళా్బణే, యదరయణ యఔౄనోు టల య బలల హిదమ సింకోచింలల 131గనా, 
యకోచింలల 83గనా ఉిండరయౌ.  
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యసౄ వ భీడిింగ్ లు నలనై ఔనఫయచిన యలువల ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటే, ఆ వకిౄ అదిఔ యఔౄనోు టల, ళైెర్ 
ట నిన్స నఽ ఔయౌగి ఉధరైయని ఙెవచఽచ. అలాగై అథి ఙరలా తఔుెవగ ఉింటే, థరనిని ళైెనోు ట నిన్స అని 
ఙెవచఽచ. ళైెర్ ట నిన్స అధఔే యకల తీవా యవయధరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలబ .  

శ్భీయ వవసలలని యఔౄ ాయహిం నడధరనిై ఔడర ల్ూ భైట్ సాచిసఽౄ ింథి. ల్ూ భైటలా  నినేయౖనికి మాప  ై
నఽించి 90 సిందనల వయఔు భాయవతేింటలబ. సఖటలన 72గ ఉింటలింథి.  

iii. భూతాిం– యయషి ఖ యవతుిం (ణరయతభ యిందాత ) 

చివయగ, వకిౄ భూతాింలలని ణరయతభ యిందాత భూతా వవసలలని యయధ యకల లవణరల భధ 
సభతేలతనఽ సాచిించవచఽచ. అథి ఆ వవస  సభిగా  ని ఙమేఔనోు వడరనిై సాచిించవచఽచ.  

లుమ భకీ్ష 3  

యృైదయఫ నై నౄభాింఔనలల యయసతు చభితా ఎిందఽఔు నుాభ కిం ఔయౌగి ఉింటలింథి?  

I. సింనై తయాౌదిండెా లు ఆభోఖఔయఫ ైన యయవరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.  
II. తయాౌదిండెా ల నఽించి నలాలఔు కొనిై యధఽలు యనయౄ బ.  
III. నియవనేద తయాౌదిండెా లు నోు షఔ లలిం ఔయౌగిన చినై నలాలనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.  
IV. ఔుటలింఫ యణరవయణిం ఒ భ కఫ ైన కయఔిం కఖలదఽ.  
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యభింశ్ిం 

 సభానణరునిై నుోా తూళ ించడిం కోసిం, నౄభాింఔన ఔయౄ భిస్కె వభాీఔయణలల నులుించఽఔుింటలయవ. ఇిందఽలల 
వఔుౄ ల జీయణరలనఽ వభాీఔభిించి, యభికి ఉనై భిస్కె ల య బని ఫట ి  యయధ భిస్కె తయఖతేలుగ యభిని 
యడథీయౄ యవ.  

 నౄభాింఔన లాథర ఎింనఔ ాకిరమ అధేథి భౄిండె య బలలా  ఙోటల ఙేసఽఔుధథేి అని ఙెవచఽచ.: 

 క్షైతా య బలల భభిమ   
 నౄభాింఔన యపలఖిం య బలల  

 నౄభా ాతి నుదనల నౄభాింఔన ఙేలే సభమింలల నియృమ దేతి  లాథర సింకాయఫ ైన దేతి ని యసౄ ితింగ 
ఉయోగిసఽౄ ింటలయవ.  

 నుాభాణ ఔ భైటాణో నుాభాణ ఔ భిస్కె, లాథర ాభాణిం తఔుెయృనై భిస్కె ల కోసిం అదనింగ ఙరభెి ఙమేడిం లాింట  
నౄభాింఔన నియృమాలనఽ నౄభాింఔన ఔయౄలు తీసఽఔుింటలయవ. కొనిై సిందభౌలలా  నౄభా ఙలేన నతౄింనల ై
ణరణరెయౌఔ హఔుెణో  అింగీఔభియౄ యవ లాథర నిమింతి ాత ఉ నిఫింధనల నుాతి థిఔన అింగీకయిం 
జయవఖ తేింథి. భిస్కె నలదెథెణైే, ాతి నుదననఽ తి యసెభిించడిం లాథర యబథర యేమడిం ఙేయౄ యవ.  

 ఎఔుెవ సింకలల జీయత నౄభా ాతి నుదనలు నౄభా ఙలేే యభిఔునై నౄభా ఙలేే అయోతని భియౕయౌించడిం 
కోసిం ఎలాింట  యృైద భకీ్ష నియుళ ించఔధే ఎింనఔ ఙేమఫడవచఽచ. ఇలాింట  ాతి నుదనలనఽ (ధరన్స 
ఫ డిఔల్)ఆభోఖ బయతయ ాతి నుదనలుగ నేభపెింటలయవ.  

 ఆభోఖ బయతయ నౄభాింఔన కోసిం కొనిై భైట ింగ్ కయకలు  

 వమసఽ  
 నలదె నౄభా నతౄిం  
 ధృైతి ఔ అనుమిం తథితభలు. 
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 ఆభోఖయఫ నై నౄభాింఔన (ఫ డిఔల్ )భిఖణ ింఙరయౌూన కొనిై కయకలు  

 ఔుటలింఫ చభితా,  

 యయసతు భభిమ  వకిౄఖత చభితా తథితభలు.  

 

 

కీలఔ థరలు 

1. నౄభాింఔన  
2. నుాభాణ ఔ జీయతిం 

3. ధరన్స ఫ డిఔల్ నౄభాింఔన  
4. భైట ింగ్ కయఔిం 

5. ఫ డిఔల్ నౄభాింఔన  
6. వతి భైఔ ఎింనఔ 
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నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
ఎబడ్సూ ణో ఫలధడెతేనై ఒ వకిౄకి ఙరలావయఔు జీయత నౄభా యక్షణనఽ తి యసెభిింఙే అవకశ్భ ింటలింథి.  

జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

నౄభా ఙేసఽఔునై కయణింగధే యభీతింగ భదిం లేయింఙే వకిౄని ధృతైి ఔ అనుమానిక ి ఒ ఉథరహయణగ 
ఙెవచఽచ.  

జయఫ  3 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

కొనిై నిభేిషి యధఽలు తయాౌదిండెా ల నఽించి సింణరనింఔు సింఔరనేయౄ బ కఫట ి , యయసతు చభితానఽ 
ఆభోఖయఫ నై నౄభాింఔన సిందయౌింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌూన అవసయభ ింథి.  

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు  

ాశ్ై 1 

ఒ నౄభా సింసలల నౄభాింఔన ఔయౄ నుతాని కిింథి యట లల ఏథి సాచిసఽౄ ింథ?ి 

I. నుాలలస్క కౄాబమ్ లు 
II. భిస్కె ల అింగీకయింనలై నియృమిం 

III. ఉతతి ౄ  యౄఔలన యసఽౄ యయౌ 

IV. యనియోఖథరయవల సింఫిందరల ఫేధేజర్ 

ాశ్ై 2 
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కిింథి యట లల ఏథి నౄభాింఔన నియృమిం కదఽ? 
I. నుాభాణ ఔ భైటాలల భిస్కె అింగీకయిం 

II. భిస్కె తి యసెితి  

III. భిస్కె యబథర యేమడిం  
IV. కౄాబమ్ తి యసెితి  

ాశ్ై 3 

కిింథి యట లల  నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణ కనిథి ఏథ?ి 

I. నుస్క నోు రి్ 

II. ఫడి యడచిి వఙేచటరడె జఞభీ ఙేలే ధివతాిం 

III. జఞతఔ చఔరిం 

IV. జనన ధివతాిం 

ాశ్ై 4 

కిింథి యట లల ఏ షయతే వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖత ాతి ఔలింగ ాపలయతిం ఙేసఽౄ ింథ?ి 

I. భోజు యభీ జఞగిింగ్ 

II. నిఱదేిత థరభ ల దఽభిునియోఖిం 

III. యో భభితనిం 

IV. నఽలు యబథర యమేడిం 

ాశ్ై 5 

కిింద ఉనై ఏ నౄభాింఔన దేతి లల ఔ నౄభాింఔన ఔయౄ అనిై ాతి ఔల లాథర వతి భైఔ కయకలఔు యనఽఔల 
భైట ింగ్ నుబింటానఽ (అలాగై యనఽఔల లాథర అనఽఔల కయకలఔు ాతి ఔల నుబింటానఽ) అగియౄ యవ? 
I. నియృమిం 

II. భధవభిౄతు 
III. సింకాయఫ నై  
IV. ఏఔ చయ 

ాశ్ై 6 
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భిస్కె వభాీఔయణ కిింద, భయణ ట ి ఔ సాచిించిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైటలఔు 
అనఽఖ ణింగభయణ ించఖలయధే వఔుౄ లనఽ ___________ యపలఖిం ఔయౌగి ఉింటలింథి.  
I. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 
II. నుాదరన భిస్కె లు 
III. తఔుెవ ాభాణిం ఔయౌగిన జీయణరలు 
IV. తి యసెిత జీయణరలు 

ాశ్ై 7 

అభిత ఖయౌవతి . ఆఫ  ఒ కలభినేతి  నౄభా యక్షణ కోభయవ. అభితఔు నౄభా ఇవుడరనికి కిింథి యట లల 
థేనిని నౄభాింఔన ఔయౄ అతేతౄభఫ ైనథిగ ఎించఽఔుింటలయవ? ఫలగ సభినోు బయ ఐచిచకనిై ఎించఽకోిండి.  
I. యదరయణ భైటాలల అింగీకయిం 

II. అదనర ననాేమింణో 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 యఫి్ట యరే్ ఇింజనీర్ గ ని ఙేసఽౄ నై 26 ఏళా్ సయత  
II. ఫ ఖ ా  ఖనిలల ని ఙేసఽౄ నై మాప ై ఏళా్ భళేష్ 

III. ఫలింఔులల ని ఙసేాౄ , యౄ. కోట కి నౄభా యక్షణ కోసిం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై 28 ఏళా్ సతీష్ 

IV. డినురి్ ఫ ింటల్ యిో ర్ లల ని ఙేసాౄ , థళాే్ కలభినేతి ణో ఔడిన ఎిండోఫ ింట్ నౄభా ాణరయఔకోసిం 
దయకాసఽౄ  ఙసేఽఔునై 30 ఏళా్ ాయణ్  

ాశ్ై 9 

ఱధర తీవా భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేధరైయవ. ఆఫ  ఒ జీయత నౄభా ాణరయఔ కోసిం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధరైయవ. 
ఈ సిందయౌింలల, నౄభాింఔన ఔయౄ ఙరలావయఔు నౄభాింఔనిం కోసిం ____________నఽ ఉయోగియౄ యవ. ఫలగ 
కచిచతఫ నై సభాదరధరనిై ఎించఽకోిండి.  
I. నియృమ దేతి  

II. సింకాయఫ నై దేతి  

III. భధఽఫేహిం లాింట  అసుసత నౄభాింఔనింలల ాదరన నుతా నోు ఱించదఽ కఫట ి  నలై దెతేలలా  ఏథెైధర సభై.  
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IV. భధఽఫేహిం కసైఽలనఽ ూభిౄగ నిభఔభిసఽౄ నైిందఽన నలనై దెతేలాయ కవర.  
ాశ్ై 10 

సింణోష్ ఔ కలభినేతి  నౄభా ాణరయఔ కోసిం దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధరైయవ. ఆమన చనినోు ఖలయని పలయింఙే భైటల 
సఖటల నుాభాణ ఔ జీయణరలఔధరై ఙరలా తఔుెవగ ఉింథి. కఫట ి  తఔుెవ ననాేమిం ఙరభెి యదిించవచఽచ. భిస్కె 
వభాీఔయణలల సింణోష్ నఽ ___________ కిింద వభాీఔభిించవచఽచ.  
I. నుాభాణ ఔ జీయణరలు 
II. నుాదరన భిస్కె లు 
III. తఔుెవ ాభాణిం ఔయౌగిన జీయణరలు 
IV. తి యసెభిించిన జీయణరలు 

 

లుమభకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

భిస్కె ల అింగీకయింనలై నౄభాింఔన ఔయౄ నియృబయౄ యవ.  

జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

కౄాబమ్ తి యయెయిం అధేథి నౄభాింఔన నియృమిం కదఽ.  

జయఫ  3 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

జఞతఔ చఔరిం అధేథి ఒ నుాభాణ ఔ వమసఽ ధియఔయణ కదఽ. 

జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

నిఱదేిత భాదఔదాయల దఽభిునియోఖిం ఔ వకిౄ నౄభా ఙేమఖల యోఖతనలై ాతి ఔల ాపలవిం చారతేింథి.  

జయఫ  5 
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సభౄైన సభాదరనిం III. 

నౄభాింఔనింలలని సింకాయఫ నై భైట ింగ్ దేతి  అనిై ాతి ఔల లాథర వతి భైఔ కయకలఔు యనఽఔల భైట ింగ్ 
నుబింటానఽ (యనఽఔల లాథర అనఽఔల కయకలఔు ాతి ఔల నుబింటానఽ) కైటలబసఽౄ ింథ.ి  

 

జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

భిస్కె వభాీఔయణ కిింద, నుాభాణ ఔ జీయణరలు భయణ ట ి ఔ సాచిించిన నుాభాణ ఔ జీయణరల భయణభైటల 
అనఽఖ ణింగ చనినుో ఖలయధే యభి జీయణరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

అభిత యషమింలల, ఆమన ఖయౌిం థరయౌచన భిలతి ని దిఱిలల నలటలి ఔుని నౄభాింఔన ఔయౄ నిమింతి ాత నిఫింధన 
కిింద నౄభా ఇవుడరనిై ఎించఽకోవచఽచ. ఈ నిమింతి ాత ఉ నిఫింధన అధేథి ాసవిం జభిగిన భూడె ధృలలలా ర 
చనినోు బయ భిలతి  ఏయడణిే నౄభా ఙెయాౌింరనఽ భినేతిం ఙేసఽౄ ింథి.  

జయఫ  8 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

భళేష్ వమసఽ ఎఔుెవగ (50 ఏళ్ైా ) ఉిండడింణో నుటల యఫి్ట యేర్, ఫలింకిింగ్ భిశ్రభ తథితభలణో నోు యౌచణ ే
ఆమన వితి ౄ  ఎఔుెవ భిస్కె ణో ఔడెఔునైిందఽన ఆమన నౄభా ాతి నుదన ధరన్స ఫ డిఔల్ నౄభాింఔన కిింద 
అయోత ను ిందదఽ.  

జయఫ  9 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

తీవాఫ నై భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై ఱధర లాింట  ఒ సింకిాషిఫ ైన కసైఽ వవహభిింఙే సభమింలల, 
నౄభాింఔన ఔయౄ  నౄభాింఔనిం కోసిం ధరమ నియృమ దేతి ని ఉయోగియౄ యవ.  

జయఫ  10 

సభౄైన సభాదరనిం II. 
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భిస్కె వభాీఔయణ కిింద, సింణోష్ నఽ నుాదరన భిస్కె ల కిింద వభాీఔభియౄ యవ. 
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అదరమిం 16 

జీయత నౄభా నులల కిింద ఙెయాౌింరలు  
 

అదరమిం భచిమిం 

ఈ అదరమిం కౄాబమ్ పలవన, కౄాబభ లనఽ ఎలా నిభే భిించఽకోయలధే యట ని ఈ అదరమిం యవభిసఽౄ ింథి. 
అలాగై కౄాబభ లలలని యకలనఽ ఔడర ఈ అదరమిం యవభిసఽౄ ింథి. చివయగ, భయణ కౄాబమ్ భియౖెభనిక ి
సభభిింఙరయౌూన ణరా ల ఖ భిించి, నౄభా సింస  థరుభ తి యయెభనికి ఖ భౄనై కౄాబమ్ నఽించి లనెృథరయవడిని 
యక్షిింఙేిందఽఔు ఉనై యక్షణ ఔవఙరలనఽ (యయద యళ త ఉ నిఫింధన, నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ 
నిమింతాణలు) నైయవ ణెలుసఽఔుింటలయవ. అబణే, నౄభా ఙసేఽఔునై యయవ ఎలాింట  భ కఫ నై యసౄవ 
సభాఙరభనిై థరచి నలటిఔుిండర ఉిండరయౌ.  

ధేయవచఔుధే అింరలు 

 

A. కౄాబభ ల యకలు భభిమ  కౄాబభ ల దతి   
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A. కౄాబభ ల యకలు భభిమ  కౄాబభ ల దేతి  

1. కౄాబభ ల పలవన 

నులల కౄాబమ్ ఔు థరభితీలనరడే నౄభా సింస , నౄభా నులలకి అసలు భీక్ష ఎదఽయవరతేింథి. కౄాబమ్ 
భియౖెయిం జభిగి, ాయోజధరలనఽ ఙెయాౌించినరడే జీయత నౄభా యసౄవ యలువ నియృబించఫడెతేింథి.   

నియుచనిం 

ఔ కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నేభపెనై యగె నిం ధృయయేభచలని నౄభా సింసనఽ కోభై ఔ డభిాిండ్స.  

ఔ జీయత నౄభా ిందిం కిింద వచిచన కౄాబమ్  అధేథి నౄభా ిందిం కిింద యక్షణ ఔయౌించిన ఔట  లాథర 
అధేఔ యకల సింగటనలు ఙోటల ఙేసఽకోవడిం థరుభ నేాభైనించఫడెతేింథి. కొనిై కౄాబభ లలల, ిందిం 
కొనయఖ తేింథి. భభికొనిైట లల ిందిం యదెవరతేింథి.  

చితాిం 1: భిస్కె సింగటన భభిమ  కౄాబమ్ 

 

 

కౄాబమ్ లు భౄిండె యకలుగ ఉింటలబ:  

i. నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ సజీవింగ ఉనైరడె ఙెయాౌింఙే సభౄైువల్ కౄాబమ్ లు  
ii. భయణ కౄాబమ్ 

చితాిం 2: కౄాబభ లలల యకలు 

  

 

 

 

 

 

కౄాబభ లలల యకలు  
సభౄైువల్ కౄాబమ్ లు 

భయణ కౄాబమ్ లు 
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భయణ కౄాబమ్ అధథేి నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ చనినోు బన తభుణే అభలలా కి వసఽౄ ింథి. సభౄైువల్ కౄాబభ లఔు 
ఔట  లాఔ అధేఔ యకల సింగటలు కయణరలుగ నిలుయౄ బ.  

ఉథరహయణ 

సభౄైువల్ కౄాబభ లనఽ నేాభైనింఙే సింగటనలఔు ఉథరహయణలు: 

i. నులల ఫ చాభిటీ; 

ii. భనీ ఫలక్ నులలకిింద ఫ ైలుభబని ఙేయవఔునైరడె ఙెయాౌించవలలన యబథర; 
iii. భౄైడర్ ాయోజనింగ నులల కిింద యక్షణ ఔయౌించిన తీవా అసుసత; 

iv. నులలథరయవ లాథర అలలైనీ థరుభ నులల సభౄిండర్; 

 

2. కౄాబమ్ ఉదింతిం సింబయించిింథర అని నిభే భిించఽకోవడిం  

i. సభౄైువల్ కౄాబమ్ ఙెయాౌింర కోసిం, నులలలల నియృబించిన నిఫింధనల ాకయఫే సింగటన జభిగిిందధే 
యషమానిై నౄభాసింస  నిభే భిించఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి.  

ii. ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ లు భభిమ  భనీ ఫలక్ యబథర కౄాబమ్ లు ిందిం నుాయింబింలలధే 
నిభే భితభవరతేనై ణథేీల నుాతి థిఔధే ఉింటలనైిందఽన యట ని సఽలబింగ నిభే భిించఽకోఖలిం.  

ఉథరహయణఔు, భనీఫలక్ నులల కిింద ిందిం లదేిం ఙసేఽౄ నై సభమింలలధే ఫ చాభిటీ ణేథీలు, 
సభౄైువల్ ాయోజధరల యబథరలనఽ ఙెయాౌించఫడే ణేథీలనఽ యౄను ింథిింఙరయౌ.  

iii. సభౄిండర్ యలువ ఙెయాౌింరలధేయ ఇతయ కౄాబమ్ ఙెయాౌింరలఔధరై ననైింగ ఉింటలబ. ఇతయ 
కౄాబభ లలా కఔుిండర, ింథరనిై యదఽె  ఙేల, ిందిం కిింద తభఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన య భ ్నఽ 
ఉసింహభిించఽఔుధేలా నులలథరయవ లాథర అలలైనీ నియృమింణో సింగటన నేాభైనించఫడెతేింథ.ి సభౄిండర్ 
ఙెయాౌింరలలల ఫ చాభిటీ భ ిందఽగ ఉసింహయణ వలన అభధ యవసఽభ  ఔడర ఉింటలింథి. కఫట ి  
ూభిౄ కౄాబమ్ ఙెయాౌింఙరయౌూ వచిచన భిలతి లల ఙెయాౌించఫడే నతౄిం ఔధరై ఇథి తఔుెవగ ఉింటలింథి.  

iv. తీవా అసుసత కౄాబమ్ లు అధేయ నులలథరయవ తన కౄాబభ లఔు భదెతేగ అింథిింఙే యృదై, ఇతయ 
భికయవు ల నుాతి థిఔన నిభే భిించఫడెణరబ.  

నులల తీవా అసుసత కౄాబమ్ భౄైడర్ నఽ ఔయౌగి, అలాింట  నులలని అలలైన్స ఙేల ఉింటే కిాషిఫ ైన భిలతి  
తలెతేౄ తేింథి. తీవా అసుసత ాయోజనిం అధేథి నులలథరయవఔు అలాింట  అసుసత ఏయడినరడె 
యళా్ కయవచలనఽ ఙెయాౌింఙేిందఽఔు నులలథరయవఔు యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. ఈ నులలని అలలనై్స ఙలేేౄ , అనిై 
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ాయోజధరలు అలలైనీకి ఙయాెౌించఫడెణరబ. ఇథి చటిఫదేింగ సభౄైనథి అబనట కీ, ఉథేెయించిన 
ాయోజధరనిై అథి ఙేయవకోఔనోు వచఽచ. ఇలాింట  భిలతి ని నియభిింఙే చటలి నికి, ఔ షయతేణో ఔడని 
అలలైన్స ఫ ింట్ థరుభ అలలైన్స ఙమేఫడే ాయోజధరల నియృబించడరనికి నులలథరయవలఔు అవగహన 
ఔయౌించడిం ఙరలా భ కిం.  

ఫ చాభిటీ లాథర భయణ కౄాబమ్ లాథర సభౄిండర్ లు ిందిం కిింద ఔయౌించిన నౄభా యక్షణ యదఽె ఔు థరభి 
తీయౄ బ. ఇఔ ఎింత భాతాభూ నౄభా యక్షణ అిందఽఫలటలలల ఉిండదఽ. కౄాబమ్ యసౄవింగ ఙయాెౌించఫడిింథర లాథర 
అధేథరింణో థీనికి సింఫింధిం లాదఽ. కౄాబమ్ ఙెయాౌించని భిలతి  అధథే ి ింథరల కిింద నౄభా యక్షణ 
కొనయగిింరనఔు యౘనై ఇవుదఽ.  

3. కౄాబభ లలల యకలు 

నులల కలవవదిలల కిింథి ఙెయాౌింరలు సింబయించవచఽచ: 

a) సభౄైువల్ ాయోజనిం ాయోజధరలు 

నిభీృతకలింలల ఙెయాౌింరలనఽ నులల కలవవదిలల నేభపెనై సభమాలలా  నౄభా సింస  నౄభా ఙేలన వకిౄక ి
ఙెయాౌసఽౄ ింథి. ాతి  సభౄైువల్ ాయోజనిం యబథర తభుత ఙెయాౌించిన ఙెయాౌింరలనఽ ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ థరుభ, 
నులల ఫలిండ్స తి నింఫడెతేింథి.  

b) నులల సభౄిండర్  

నులలని ఫ చాభిటీకి భ ిందఽగధే భ గిించఽకోయలని నులలథరయవ ఎించఽఔుింటలయవ. ఇథి సుచిిందింగ 
యదఽె  ఙసేఽఔుధే నులల ిందిం అవరతేింథి. ఙెయాౌించవలలన యలువనఽ సింనుథిించఽఔునై తభుణ ే
నులలని సభౄిండర్ ఙేమఖలయవ.  నౄభాథరయవఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ ధేై సభౄిండర్ యలువ అని అింటలయవ. 
ఇథి యదరయణింగ ఙెయాౌించిన ననాేమింలలల కొింత రతింగ ఉింటలింథి. ఔనీస యౘనై ఔయౌగిన సభౄిండర్ యలువ 
(GSV) ఔడర ఉింటలింథి కనీ నౄభాథరయవఔు ఙెయాౌింఙే యసౄ వ యలువ GSV ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.  

c) భౄైడర్ ాయోజనిం  

నిభే భిించిన నిమభాలు భభిమ  షయతేల ాకయిం ఔ నిభేిషి సింగటన ఙోటల ఙసేఽఔుింటే నౄభా సింస  
తమాయవ ఙేలన భౄైడర్ కిింద ఙెయాౌింర జయవఖ తేింథి. 
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ఔ తీవా అసుసత భౄడైర్ కిింద, తీవా అసుసత నిభే యణ అబన భిలతేలలా , ఔ నిభేిషి నణరౄ నిై 
నిఫింధనల ాకయిం ఙెయాౌింయౄ యవ. నౄభా సింస  నేభపెనై తీవా అసుసత జఞనృణరలల ఈ అసుసతనఽ ఔవర్ ఙలే 
ఉిండరయౌ.  

యౘలటల్ కైర్ భౄడైర్ కిింద, నౄభా ఙలేన వకిౄ ఆసతి ాలల చికతిూ ను ింథిన సభమింలలని చికతిూ కయవచలనఽ 
నిమభ, నిఫింధనల ఫేయఔు నౄభా సింస  ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

భౄైడర్ ఙెయాౌింరలు జభినన తభుత ఔడర నులల ిందిం కొనయఖ తేింథి.  

కిింథి కౄాబమ్ ఙెయాౌింరలనఽ నౄభా ిందింలల నేభపెనై నులల కలిం భ గిింరలల జయవరణరయవ.  

d) ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ 

ఇలాింట  కౄాబభ లలల, ఆ నౄభా ాణరయఔ కలిం చివభి వయఔు నౄభా ఙేలన వకిౄ నుాణరలణో ఉింటే, 
కలభినేతి  భ గిింరలల నిభేిషీింగ నేభపెనై నణరౄ నిై నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄకి ఙెయాౌయౄ భని నౄభా సింస  
యగె నిం ఙసేఽౄ ింథి. థీనిధే ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ అని అింటలయవ.  

i. పలఖయుభ ాణరయఔ: ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ కిింద, ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄిం అధేథి అథి పలఖయుభిం 
అబణే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, థరింణో నుటల లనింఙే ఫో నస్క లనఽ ఔడి, అిందఽలలనఽించి ఫకబ 
డని ననాేమిం య భ ్నఽ, నులల యవణరలనఽ, థరనికి యదిించిన వడీుని తీలయేమగ వఙేచ య భ ్.   

ii. భఫడి ఆఫ్ నానేమిం (ఆర్.ఒ.న) ాణరయఔ: కొనిై సిందభౌలలా , నులల ఫ చార్ అబన సభమింలల 
కలవవదిలల ఙెయాౌించిన నానేమింలుయసఽ ఙేమఫడణరబ.  

iii. మూనిట్ యౌింక్ు ఇనాూభౄన్సూ నుా న్స (మూయౌప్): మూయౌప్ ల యషమింలల అబణే, నౄభా సింస  నిద ి
యలువనఽ ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ గ ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

iv. భనీ-ఫలక్ నుా న్స: భనీ-ఫలక్ నుా న్స లల అబణే, నౄభా సింస  నులల కలభినేతి  సిందయౌింగ 
ఙెయాౌించిన సభౄైువల్ ాయోజధరలనఽ తీలయేలన తభుత నేగియౌన ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ నఽ ఙయాెౌసఽౄ ింథి.  

కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌించిన తభుత నౄభా ిందిం యదెవరతేింథి.  

e) భయణ కౄబమ్  

నౄభా ఙలేన వకిౄ తన నులల  కల భినేతి  సిందయౌింగ ాభాదవరతేౄ  లాథర భభో యఔింగ చనినుో ణ,ే 
పలఖయుభిం ఔయౌగి ఉింటే, యౘనై ఇచిచన య భ ్నఽ, నుో ఖబన ఫో సన్స లనఽ ఔయౌన, తభుత నేగియౌన 
నులల యవణిం, ననాేమిం, వడీుని అిందఽలలనఽించి తీలయలేేౄ  వఙచే య భ ్నఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి. థీనిధే భయణ 



 

316 

 

కౄబమ్ అని అింటలయవ. ఆమా భిలతి ని ఫట ి  ధరనేనీకి లాథర అలలైనీకి లాథర చటిఫదే యయసఽడికి ఇథ ి
ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  భయణిం పయౌతింగ వచిచన భయణ కౄబమ్ ిందిం భ గిింరనఽ సాచిసఽౄ ింథి.  

భయణ కౄాబమ్ అింటే: 

 యౕగర కౄాబమ్(నులల కలవవదికి భూడళాే్ లలర) లాథర  
 భాభూలు భయణ కౄాబమ్ (భూడళాే్ ఔధరై ఎఔుెవ) 

ధరనేనీ లాథర అలలైనీ లాథర చటిఫదే యయసఽడె భయణిం ఙోటల ఙేసఽకోవడరనికి కయణిం, ణేథీ, ఙోటలనఽ 
ణెలునుయౌూ ఉింటలింథి.  

i. భయణ కౄాబమ్ కోసిం సభభిింఙరయౌూన ణరా లు 

కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙలేే భిలతి ని ఔయౌించడిం కోసిం నౄభా సింసఔు లనెృథరయవడె కిింథి ణరా లనఽ 
సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.: 

 ధరనేనీ థరుభ కౄాబమ్ తాిం 

 దహనిం లాథర కననిం ధివతాిం 

 చికితూ అింథిించిన యృదైఽడి నఽించి ను ింథిన ధివతాిం 

 ఆసతి ా నఽించి ను ింథని ధివతాిం 

 ఔింనలనీ మాజభానిం నఽించి ను ింథిన ధివతాిం  
 ాభాదిం వలన భయణిం సింబయింఙే క్షింలల కోయవి  థరుభ ధియఔభిించఫడిన నుాథనేఔ దభరౄ  

నియథేిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ధరమ యఙరయణ నియేథిఔ, శ్వ ించధరభా నియథేిఔ(నోు సి్క-భాభౄిమ్ భినోు రి్), 
అింతి భ నియేథిఔలాింట  నుో య్సఽ నియథేిఔల కనలు. 

కౄాబమ్ తాిం 
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 భయణ ధియఔయణగ రయనులఔ అదికయవలు సభభిించిన భయణ ధివతాిం.  

చితాిం 3: భయణ కౄాబమ్ కోసిం సభభిింఙరయౌూన ణరా లు 

ii. భయణ కౄాబమ్ తి యసెయణ 

భయణ కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌించవచఽచ లాథర తి యసెభిించవచఽచ. కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమింలల, ాతి నుథిత 
థరయవ ఏథెైధర యవయణలు ఇఙరచయని కనీ, నులలకి సింఫిందిించిన యసౄయఔ సభాఙరభనిై ణొకిెనలటలి యని 
కనీ నౄభా సింస  ఖ భిౄలేౄ , ిందిం ఙెలుా ఫలటల కదఽ. నులల కిింద ను ింథే అనిై ాయోజధరలనఽ 
కోలలయయౌూ వసఽౄ ింథి.  

iii. లలక్షన్స  45: యయద యళ త ఉనిఫింధన 

అబనట కీ, ఈ అభధ యవసఽభ  (కౄాబమ్ తి యసెయణ) నౄభా చటిిం, 1938 లలని లలక్షన్స 45లలఫడ ి
ఉింటలింథి.  

భయణ కౄాబమ్ కోసిం 
సభభిింఙరయౌూన 

ణరా లు 

ధరనేనీఙే కౄాబమ్ నూయిం 

సభాది లాథర దహన సింయెయ ధఽా వతాిం 

యృైదిం ఙేసఽౄ నై డరఔియవఙే ధఽా వతాిం 

ఆసఽతి ాఙే ధఽా వతాిం 

ఉథోఖ మజభానిఙే ధఽా వతాిం 

ాభాదింలల భయణ ించినటాబణే 
కోయవి ఙే ధఽా యఔభిించఫడని నుో య్సఽ 

నియేథిఔలు 



 

318 

 

భ కింగ ఖభనిింఙరయౌూనయ 

లలక్షన్స 45 ఙనెేథనేేటింటే : 

జీయత నౄభా నులల అభలలా కి వచిచన భౄిండళాే్ కలిం భ గిలన తభుత ఏ నౄభా నులలని ఔడర 
ాతి నుదనలల ఇచిచన యవయణ లాథర యృైథరదకిభి లాథర భౄపభీ లాథర నౄభా ఙేలన వకిౄ లేైళ తేడె జఞభీ 
ఙేలన ఏథెధైర నియేథిఔలల ఉనై యవయణ, నులల జఞభీ ఙేమడరనికి కయణఫ నై ఏథెధైర ఇతయ దయౄ యేజు సభిగా  
లాదని, తరగ ఉిందని ఙఫె త, ఆ నులలని నౄభా సింస  ాయైించడిం సభికదఽ. అలా ాయైింఙరలింటే, 
ఆ యవయణ భ కఫ ైన యసౄ విం ఆదరయింగ ఉిందని, యృలాడిింఙరయౌూన యషమాలనఽ ణొకిెనలట ి , నులలథరయవ 
మోసూభితింగ తమాయవ ఙేరయని, ణరనఽ ఇచిచన యవయణ తర అధే యషమిం నులలథరయవఔు నులల 
యేలే సభమింలలధే ణెలుసఽననీ, యృలాడిింఙరయౌూన యషమాలనఽ అథి ణొకిెనలట ి ిందధే యషమిం ఔడర 
ణెలుసఽనని నియౄనింఙే యక్షాలనఽ నౄభా సింస  చానింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

యవయణ :  

నులలథరయవ భ కఫ నై యసౄవ సభాఙరభనిై అణచి నలడణిే, నులల జఞభీ అబనట నఽించి భౄిండళాే్ 
వయఔు ఏ సభమింలల అబధర ాతి నుదనలలని యసౄ యఔ సభాఙరయిం తరగ ఉింటే నౄభా సింస  థరనిని 
యదఽె ఙేసఽకోవచఽచ.  

భౄిండేళా్ కలిం అధేథి యనియోఖథరయవని నుయౌట యేచి, చాడరయౌూన సభమింగ నిలుసఽౄ ింథి. ఈ కలిం తభుత 
అబణే, నులలథరయవ మోసూభిత యవయణ ఇచిచ భ కఫ ైన యసౄ వ సభాఙరభనిై ణొకిెనలటలి యనీ, 
ఇచిచన యవయణ తని ఔడర ఆమనఔు ణెలుసఽనధే యషమానిై నియౄనింఙరయౌూన ఫలధత నౄభా 
సింసథే. భౄిండళాే్ కలిం భ గిలేౄ , తగిన యక్షానిై ను ింథిన తభుణే నౄభా సింస  నులలని యదఽె ఙసేఽకోఖలయవ.  

iv. భయణిం సింబయించిిందని పలయించఽట 

కొనిై సిందభౌలలా  ఔ వకిౄ ఎఔెడ ఉధరైభో ణెయౌమఔుిండర ఔనినించఔుిండర నోు మాయని ణెలుసఽౄ ింథి. 
ఇలాింట  కైసఽలలా  ఏడళాే్ వయఔు ఆమన ఖ భిించిన ఆచాకీ ణయెౌమఔ నోు ణే, ఆమన చనినోు బ ఉింటలయని 
పలయింఙేిందఽఔు పలయత యక్షాదరభల చటిిం యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఔనినించడిం లాదని, 
ఆమన చనినోు బ ఉింటలయని పలయింఙరలని ధరనేనీ లాథర యయసఽలు కౄాబమ్ ఙేలేౄ , నౄభా సింసలు తగిన 
ధరమయ నిం నఽించి డకిీరని తీసఽఔుభయలని కోయవణరబ. భయణ ింఙరయధే పలవనణో కోయవి  డికీర ఙలేవేయఔు 
నానేమింలు ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి. అబనట కీ భబతీ కిింద ఏడళాే్ కలానికి నానేమింలనఽ 
నౄభా సింసలు భా ఙేమవచఽచ.  
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4. జీయత నౄభా నులలకి కౄాబమ్ యదరనిం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల సింయక్షణ), నిమింతాణలు 2002 కిింథి యట ని ఔయౌగివరధరైబ: 

నిమింతాణ 8: జీయత నౄభా నులలకి సింఫిందిించి కౄాబభ ల దేతి  

i. కౄాబమ్ ఔు భదెతేగ సభభిింఙేిందఽఔు యదరయణింగ అవసయఫ ైన నుాథనేఔ దయౄ యజేులనఽ జీయత 
నౄభా నులల నేభపెింటలింథి.  

ii. కౄాబమ్ నఽ లుఔభిించిన సభమింలల ఔ జీయత నౄభా సింస  ఎలాింట  జఞిం లాఔుిండర నుాలలస్క 
ఙేమాయౌ. ఏయృైధర ాశ్ైలు లాథర అవసయఫ నై నూభలనఽ యలెైనింతవయఔు అదనర కౄాబమ్ లుఔభిించిన 
15 భోజులలా ర యడియడిగ కఔుిండర, ఔెయభిగ అడగయౌ.   

iii. సింఫిందిించిన అనిై ణరా లు, అవసయఫ నై యవయణలనఽ తీసఽఔునై 30 భోజులలా ర ఔ జీయత నౄభా 
నులల కిింద కౄాబమ్ ఙెయాౌించఫడరయౌ. లాథర యయథరనికి తగిన కయణరలనఽ చానుయౌ. అబనట కీ, 
నౄభా సింస  అననుామిం ాకయిం, కౄాబమ్ దభరౄ ఔు థరభితీలే భిలతేలలా  అథి దభరౄ నఽ 
నుాయింనించి, యధఫ ైనింత తుయగ భ గిింఙరయౌ. ఏ యఔింగనా కౄాబమ్ నఽ థరకలు ఙలేన సభమిం 
నఽించి ఆయవ ధృలలు థరటభదఽ.  

iv. చటిింలలని 47వ లలక్షన్స ాకయిం, ఙెయాౌింర కోసిం కౄాబమ్ లదేఫ ై, ఙెయాౌింర అిందఽకోయయౌూన వకిౄ 
ఖ భిించి ఏథెైధర కయణరల వలా సఔరభఫ ైన ఖ భిౄింర లాఔ, ఙెయాౌింర జయఔనోు ణే, ఙెయాౌింర 
అిందఽకోయయౌూన వకిౄ ాయోజధరనిై కనుడడిం కోసిం ఆ నణరౄ నిై జీయత నౄభా సింస  తన వదె 
ఉించఽకోయయౌ. అలాింట  నణరౄ నికి ఱలడాల్ ఫలింఔులలని ను దఽర ఫలింఔు కాణరఔు వభిౄింఙ ేవడీు  భైటల 
(అనిై ణరా లు, సభాఙరభనిై సభభిించిన 30భోజుల నఽించి అభలలా  ఉింటలింథి) వభిౄసఽౄ ింథి.  

v. ఉ-నిఫింధన (iv)లల నేభపెనైథి కఔుిండర భభైథెైధర కయణింకోసిం కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙమేడింలల 
నౄభా సింస  తయరన జఞిం జభిగిణే, జీయత నౄభా సింస  కౄాబమ్ నఽ సనైక్షిించిన ఆభిఔ సింవతూయిం 
నుాయింబింలల ఉనై ఫలింఔు వడీు  భైటల ఔధరై భౄిండె రతిం ఎఔుెవ వడీుని కౄాబమ్ నతౄింనలై ఙలాెింఙరయౌూ 
ఉింటలింథి.  

 

 

5. ఏజౄింట్ నుతా 
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ధరనేనీ/చటిఫదే యయసఽడె లాథర లనేృథరయవఔు కౄాబమ్ ణరా లనఽ సఔరభింగ నిిండింలలనా, యధఫ నై అనిై 
లేవలనఽ ఏజౄింట్ అింథిింఙరయౌ. యట ని జీయత నౄభా సింస  కభలమింలల సభభిించడింలలనా సయౘమడరయౌ.  

ఫలధతలనఽ నియుభిౄించడిం భాతాఫే కఔ, అలాింట  భిలతి  నఽించి సథరౌవన తమాయవరతేింథి. తథరుభ 
అఔెడ యనుభనిై సింనుథిించఽకోవడరనికి ఏజౄింట్ ఔు భభో గప అవకశ్ిం లనసఽౄ ింథి. లాథర చనినోు బన 
ఔుటలింఫిం నఽించి బయషతేౄ లల అవకరలు లనయౄ బ.  

లుమ భకీ్ష 1 

కౄాబమ్ పలవననఽ కిింథి యవయణలల ఏ యవయణ సభౄైింథో  ఙెిండ?ి ఫలగ కచిచతఫ నై సభాదరధరనిై 
ఎించఽకోిండి.  

I. ఔ కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నేభపెనై యగే నభ నఽ నౄభా సింస  ధృయయేభచలని ఙలేే అబయన.  
II. ఔ కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నేభపెనై యగే నభ నఽ నౄభా సింస  ధృయయేభచలని ఙలేే డభిాిండ్స. 
III. ఔ కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నేభపెనై ఔటలి ఫలటలనఽ నౄభా సింస  ధృయయేభచలని ఙేలే డిభాిండ్స. 
IV. ఔ కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నేభపెనై ఔటలి ఫలటలనఽ నౄభా సింస  ధృయయేభచలని ఙేలే అబయన. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యభింశ్ిం 

 ఔ కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నేభపెనై యగె ధరనిై నౄభా సింస  ధృయయేభచయౌూన డభిాిండ్స.  
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 ఔ కౄాబమ్ అధేథి సభౄైువల్ కౄాబమ్ లాథర భయణ కౄాబమ్. భయణ కౄాబమ్ అధథేి నౄభా ఙసేఽఔునై వకిౄ 
చనినుో బనరడె భాతాఫే వసఽౄ ింథి సభౄైువల్ కౄాబమ్ లు ఔట  లాథర ఎఔుెవ సింగటనల వలా 
జయవఖవచఽచ.  

 సభౄైువల్ కౄాబమ్ ఙెయాౌింర కోసిం, నులలలల నేభపెనై షయతేల ాకయిం ఆ సింగటన జభిగిింథర అని నౄభా 
సింస  నిభే భిించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.  

 నులల కలయనేతి లల కిింథి ఙయాెౌింరలు జయఖవచఽచ: 

 సభౄైువల్ ాయోజనిం ఙెయాౌింరలు 
 నులల సభౄిండర్  
 భౄైడర్ ఫ నిట్ 

 ఫ చాభిటీ కౄాబమ్ 

 భయణ కౄాబమ్ 

 నౄభా చటిింలలని లలక్షన్స 45 (యయద యళ త ఉనై నిఫింధన) నులల భౄిండళే్ైా  ూభిౄ ఙసేఽఔుని, నౄభా ఙలేన 
వకిౄ ఎలాింట  భ కఫ నై యసౄవ సభాఙరభనిై ధొకిె నలటిఔుింటే, నౄభా సింస  కౄాబమ్ తి యయెయిం నఽించి 
నౄభా ఙేలన వకిౄని యక్షిసఽౄ ింథి.  

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ) నిమింతాణలు, 2002 కిింద, ఐ.ఆర్.డి.ఏ కౄామమ్ ల 
సిందయౌింగ నౄభా ఙేలన వకిౄకి లాథర లనేృథరయవఔు యక్షణ ఔవచింగ/సింయక్షణి గ ని ఙలేేిందఽఔు 
నిమింతాణలనఽ యౄను ింథిింఙరబ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్యౌై నైయవ ాయైించఽకోిండికి జయఫ లు  

జయఫ  1 
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సభౄైన సభాదరనిం II. 

కౄాబమ్ అధథేి ిందింలల నభేపెనై యగే ధరనిై నౄభా సింస  ధృయయేభచయౌూన డభిాిండ్స. 

 

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

నులలల జఞనృణర కిింద ఇవుఫడిింథి. ఏ యఔఫ ైన నులల కిింద కౄాబమ్ ఙెయాౌింరనఽ నిభీృతకలింలల ఙేలే ఙెయాౌింరల 
యౄింలల జయవరణరయవ? 

I. భనీ-ఫలక్ నులల 

II. మూనిట్ యౌింక్ నౄభా నులల 
III. భఫడి ఆఫ్ నానేమిం నులల 

IV. కలభనిేతి  నౄభా నులల 

ాశ్ై 2 

భళేశ్ తీవా అసుసత భౄడైర్ ణో ఔడిన ఔ జీయత నౄభా నులలని కొధరైయవ. ఆమన ఔయణ్ నేయవఔు నులలని 
ూభిౄగ అలలనై్స ఙేరయవ. భళేశ్ ఔు ఖ ిండె నోు టల వచిచింథి. తీవా అసుసత భౄైడర్ కౄాబమ్ కిింద యౄ. 50యేలు 
ఉధరైబ. ఈ యషమింలల ఙెయాౌింర ఎవభికి జయనుయౌ? 

I. భళేశ్  
II. ఔయణ్ 

III. భళేశ్, ఔయణ్ లఔు సభానింగ ఙెయాౌింర జయనుయౌ.  
IV. యభిదెభికీ కదఽ. ఎిందఽఔింటే భళేశ్ ఔు ఖ ిండెనుో టల వచిచింథి కనీ నులల ఔయణ్ నయేవఔు అలలైన్స 

ఙేమఫడిింథి.  

ాశ్ై 3 

ాయణ్ కయవ ాభాదింలల చనినోు మాయవ. భయణ కౄాబమ్ కోసిం లనేృథరయవ దయౄ యజేులనఽ సభభిింఙరయౌ. కిింథ ి
దయౄ యేజులలల సహజ భయణింణో నోు యౌచణే ాభాద భయణిం యషమింలల సభభిింఙరయౌూన అదనర దయౄ యజేు 
ఏథో  ఙెిండ?ి  

I. కననిం లాథర దహన ధివతాిం 

II. చికితూ ఙలేన యృైదఽడె జఞభీ ఙలేన ధివతాిం  
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III. ఔింనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాిం 

IV. ధరమ యఙరయణ నియథేిఔ  

ాశ్ై 4 

కిింథి యట లల ఏ భయణ కౄాబమ్  నఽ యౕగర భయణ కౄాబమ్ గ భిఖణ యౄ యవ? 

I. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలా  ఉనై భూడళాే్లలర భయణ లేౄ  
II. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలా  ఉనై ఐథళాే్లలర భయణ లేౄ  
III. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలా  ఉనై ఏడేళా్లలర భయణ లేౄ  
IV. నౄభా ఙేలన వకిౄ నులల అభలలా  ఉనై థళాే్లలర భయణ లేౄ  

ాశ్ై 5 

సభౄైువల్ కౄాబభ లనఽ నేాభైనింఙే కొనిై సింగటనలు కిింద ఇవుఫడరు బ. కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథో 
ఖ భిౄించిండ?ి 

I. కలవవది నౄభా నులల ఫ చాభిటీ సిందయౌింగ ఙెయాౌింఙే కౄాబమ్ 

II. భనీఫలక్ నులల కిింద ఫ ైలుభబని ఙేయవఔునైరడె ఙెయాౌించఖల యబథర 
III. భౄైడర్ ాయోజనింగ నులల కిింద యక్షణ ఔయౌించఫడు  తీవా అసుసతకోసిం ఙయాెౌింఙే కౄాబమ్  
IV. నులలథరయవడి ఎిండోఫ ింట్ నులల సభౄిండర్ ఙలేనరడె ఙయాెౌింఙే సభౄిండర్ యలువ  

ాశ్ై 6 

ఫ ైలు భబని ఙేయవఔునైరడె భనీఫలక్ నులల కిింద ఙేలన ఙెయాౌింరనఽ ఏ యఔభన కౄాబమ్ కిింద 
వభాీఔభియౄ యవ? 

I. భయణ కౄాబమ్  
II. ఫ చాభిటీ కౄాబమ్  
III. కలవవది సభౄైువల్ కౄాబమ్  
IV. సభౄిండర్ కౄాబమ్ 

 
 

 

ాశ్ై 7 
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శ్ింఔర్ థళాే్ మూనిట్ యౌింక్ ఇనాూభౄన్సూ ాణరయఔనఽ కొధరైయవ. ఫ చాభిటీకి భ ింథే ఆమన చనినోు ణే, కిింథ ి
యట లల ఏ యఔఫ ైన నులల ఙెయాౌించఫడెతేింథ?ి 

I. యౘనై ఇచిచన య భ ్ లాథర నిది యలువలల తఔుెవ 

II. యౘనై ఇచిచన య భ ్ లాథర నిది యలువలల ఎఔుెవ 

III. ఫలింఔు ను దఽర డినుజిట్ ణో నోు యౌచణే భౄిండె రతిం అదిఔ వడీుణో ఙెయాౌించిన ననాేమింలు తి భిగి 
ఇవుఫడెణరబ.  

IV. సభౄిండర్ యలువ 

ాశ్ై 8 

కౄాబభ ల వభాీఔయణ ఆదరయింగ (యౕగరిం లాథర యౕగరిం కనిథ)ి, ననైింగ ఉనైథథేో  ఙెిండ?ి 

I. కలభనిేతి  ాణరయఔనఽ కొనై ఆయవ ధృలల తభుత యభ చనినుో మాయవ.  
II. కలభనిేతి  నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఏడరథినైయ తభుత భధనజ్డ చనినుో మాయవ.  
III. కలభినేతి  నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై భౄిండెనైయ ఏళా్ తభుత భధనజ్డ చనినోు మాయవ.  
IV. కలభనిేతి  నౄభా ాణరయఔనఽ కొనై ఐదఽనైయ ఏళా్ తభుత ాయణ్ చనినోు మాయవ.  

ాశ్ై 9 

నౄభా ఙలేన వకిౄ భయణిం సిందయౌింగ లనేృథరయవలిందయౄ యదరయణ భయణ కౄాబమ్ కోసిం సభభిింఙరయౌూన 
దయౄ యేజుల జఞనృణర కిింద ఇవుఫడిింథి. ాభాదింలల భయణ ింఙ ేభిలతేలలా  అదనింగ సభభిింఙరయౌూన యట లల 
కిింద ఉనై యట లల ఏథి ఉింటలింథ?ి  

I. ధరమ యఙరయణ నియథేిఔ  
II. కౄాబమ్ తాిం 

III. దహనింభ లాథర కననిం ధివతాిం 

IV. యౘలటల్ ధివతాిం 

ాశ్ై 10 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ) నిమింతాణలు, 2002 ాకయిం, ఔ జీయత నౄభా నులల కిింద 
ఙేలే కౄాబమ్ సింఫిందిత ణరా లు భభిమ  అవసయఫ నై యవయణలనఽ లుఔభిించిన భోజులలా ర ఙెయాౌించఫడరయౌ 
లాథర యయథరనికి ఖ భౄై ఉిండరయౌ.  

I. 7 భోజులు  
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II. 15 భోజులు  
III. 30 భోజులు 
IV. 45 భోజులు 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభౄైన సభాదరనిం I 

భనీఫలక్ నులల యషమింలల కౄాబమ్ ఙయాెౌింరనఽ నిభీృత కల వవది ఙెయాౌింరల యౄింలల జయవరణరయవ.  

జయఫ  2 

సభౄనై సభాదరనిం II 

ఈ సిందయౌింలల నులలని సింూయృ నుాతి థిఔన ఔయణ్ నఽ అనఽఔలింగ అలలైన్స ఙేమఫడిింథి ఔనఽఔ యౄ. 
50యేలనఽ ూభిౄగ ఔయణ్ ఔు ఙెయాౌయౄ యవ.   

జయఫ  3 

సభౄైన సభాదరనిం IV 

సహజ భయణింణో నుటల ాభాద భయణిం సిందయౌింగ ఔడర , ధరనేనీ ఇఙేచ కౄాబమ్ తాిం లాింట  
దయౄ యేజులు, కననిం లాథర దహన ధివతాిం, చికితూ అింథిించిన యృైదఽని నఽించి ను ింథిన ధివతాిం, యౘలటల్ 
ధివతాిం, ఔింనలనీ మజభాని ఇచిచన ధివతాిం తథితభలనఽ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

సహజ భయణింణో నోు యౌచణే, ాభాద భయణిం సిందయౌింగ ాథభ దభరౄ  నియథేిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్), ఇింకౄుసి్క 
భినోు రి్, నోు సి్క- భాయిమ్ భినోు రి్, లైనల్ భినోు రి్ తథితభలనఽ అదనర దయౄ యజేులుగ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం I 

నులల కల వవదిలల భూడళాే్ లలర నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినోు ణే, భయణ కౄాబమ్  యౕగర భయణ కౄాబమ్ గ 
భిఖణ ించఫడెతేింథి.  

జయఫ  5 

సభౄైన సభాదరనిం I 
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సభాదరనిం I సభి. కలభినేతి  నులల ఫ చాభిటీ సిందయౌింగ ఎలాింట  కౄాబమ్ ఙెయాౌించఫడదఽ.  

జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం III 

ఫ ైలుభబని ఙేయవఔునైరడె భనీఫలక్ నులల కిింద జభిన ేఙెయాౌింరనఽ కల వవది సభౄైువల్ కౄాబమ్  కిింద 
వభాీఔభిించఫడెతేింథి.  

జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం II 

మూయౌప్ నులల ఫ చాభిటీక ి భ ిందఽ శ్ింఔర్ చనినుో ణే, యౘనై య భ ్ లాథర నిది యలువలల ఏథి ఎఔుెవ 
అబణే అథి ఙెయాౌించఫడెతేింథ.ి  

జయఫ  8 

సభౄైన సభాదరనిం IV 

సభాదరనిం IV యేయవగ ఉింటలింథి ఎిందఽఔింటే అథి యౕగరింకని కౄాబమ్ గ భిఖణ ించఫడెతేింథి. సభాదరనిం I, 
II, IIIలు యౕగర కౄాబమ్ లుగ భిఖణ ించఫడెణరబ.  

జయఫ  9 

సభౄైన సభాదరనిం I 

ాభాదింలల చనినోు బయ సిందయౌింలల సభభిించడరనికి యఙరయణ నియథేిఔ (ఇింకౄుసి్క భినోు రి్) అదనింగ కయయౌూ 
ఉింటలింథి. నౄభా ఙలేన వకిౄ చనినోు ణే, లనేృథరయవలింణర కౄాబమ్ తాిం, కననిం లాథర దహన ధివతాిం, 
యౘలటల్ ధివతాింనఽ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

జయఫ  10 

సభౄైన సభాదరనిం III 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ నిమింతాణలు (నులలథరయవల ాయోజధరల యక్షణ) 2002 ాకయిం, జీయత నౄభా నులల కిింద 
కౄాబమ్ నఽ సింఫిందిత ణరా లు, యవయణలనిైట నీ లుఔభిించిన ణేథీ నఽించి 30 భోజులలా ర ఙెయాౌింఙరయౌ లాథర 
యయథరసదింగ భిఖణ ింఙరయౌ. 
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ఆభోఖ నెభా 
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అదరమిం 17 

ఆభోఖ నౄభా భిచమిం 

 

అదరమిం ఉనోు థరఘ తిం 

కలింణో నుటల నౄభా ఎలా యఔలించిిందధే యషమానిై ఈ అదరమిం నైఔు ఙెఫ తేింథి. ఆభోఖ సింయక్షణ అింటే ఏనేట , 
ఆభోఖ సింయక్షణ య బలు, ఆభోఖ సింయక్షణలలని యయధ యకలనఽ ఔడర అథి యవభిసఽౄ ింథి. పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ 
సింయక్షణ వవస , థరనిని థెఫో తీసఽౄ నై కయకల ఖ భిించి ఔడర నైయవ ణెలుసఽఔుింటలయవ. చివయగ, పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా యఔలించిింథీ, పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ నౄభా యణ లల నుతా నోు ఱసఽౄ నై యయధ సింసల ఖ భిించి ఔడర ఇథి 
యవభిసఽౄ ింథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. నౄభా చభితా భభిమ  పలయతథశే్ింలల నౄభా భిణరభఔరభిం 

B. ఆభోఖ సింయక్షణ అింటే ఏనేట  
C. ఆభోఖ సింయక్షణయ బలు 
D. ఆభోఖ సింయక్షణలలనియకలు 
E. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెో తీసఽౄ నై కయకలు 
F. ఆభోఖ సింయక్షణ- యుతింతాిం తభుత రభోఖతి  

G. ఆభోఖ నౄభాయణ  

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైఔు తనిసభిగ ఉిండే యభభ ూలు: 

1. నౄభా ఎలా యఔలించిిందధే యషమానిై అయిం ఙేసఽఔుింటలయవ.  
2. ఆభోఖ సింయక్షణ పలవననఽ,  ఆభోఖ సింయక్షణలలని యయధ యకలనఽ, య బలనఽ యవభిించఖలుఖ ణరయవ.  
3. పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ సింయక్షణనఽ థెఫోతీసఽౄ నై 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  పలయతథశే్ింలల 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 
నయౖి లనఽ ించఽఔుధే పలవననఽ అనఽసభిసాౄ  వఙరచయవ. అబనట కీ ధేడె భనఔు ణెయౌలన యౄింలల జయవఖ తేనై 
నౄభా యనుయిం భౄిండె, భూడె శ్ణరఫలె ల కిిందటే నదలెైింథి.  

1. ఆధఽనిఔ యనుయ నౄభా 

నౄభా పలవన థరుభ అనిైట ఔధరై భ ిందఽగ ఙేట ి న భిస్కె లుగ సభ దాింలల ఙేలే దఽయూహసిం వలా ఔయౌగిన నయౖి లనఽ 
ఙెవచఽచ. థీనిధే ఫ భౄైన్స భిస్కె అని అింటలయవ. కఫటేి  యయధ యకల నౄభాలలల ఫ భౄైన్స నౄభానఽ నదట థిగ ఙెవచఽచ.  

అబనట కీ, ఆధఽనిఔ నౄభా నదట  యఔిం ఐభోనులలని యనుయ సభాజఞలు, సింగాలు, ాణేకిించి ఇటయ్లల యక్షణ 
యౄింలల అభలలా కి వచిచింథి. ఈ సభాజఞలు ధౌఔ యయణర నయౖి లు, అగిై ాభాదిం, సబ ల భితి , నుాణ ల నషిిం లాింట  
యట  థరుభ ఏయడే నయౖి ల సభమింలల సయౘమిం అింథిింఙేలా చింథర నుాతి థిఔన ని ఙేరబ. ధేడె భనఔు ణెయౌలన 
అగిై ాభాద నౄభా 1501లల యౘింఫరా్ లల ఉనికిలల ఉనైటలి  ఔనినించిింథి.  

ఇింగా ిండ్స ఔు సింఫిందిించినింతవయఔు, 1666లల సింబయించిన గైరట్ లైర్ ఆఫ్ లిండన్స లల ఆ నఖయింలలని ఙరలాపలఖిం, 13యేలఔు 
నలైగ ఇళ్ైా  ధుింసిం కవడిం నౄభా యింగనికి ఊరనిచిచింథి. థీింణో 1680లల లైర్ ఆస్క నేయవణో నదట  అగిై ాభాద 
నౄభా ఔింనలనీని నుాయింనింఙరయవ.  

లాయ డ్సూ: ధేడె ఆచభిసఽౄ నై నౄభా యనుయిం భూలాలు లిండన్స లలని లాయ డ్సూ క హౌస్క భోజుల ధరట య. అఔెడ 
సభాయేశ్భవరత వచిచన వయౄఔులు సభ దార ఆదల కయణింగ ధౌఔలలా  తయయౌింఙే తభ సయఔులఔు ఏయడే నయౖి లనఽ 
యసయిం ించఽకోవడరనికి అింగీఔభిింఙరయవ. నడి సభ దాింలల థోనడీలఔు నులడే సభ దా థ ింఖలు, సభ దా యణరవయణిం 
సభిగా  లాఔ వసఽౄ వరలు ధరశ్నిం కవడిం, ఏథో కయణింగ డవ భ నిగినోు 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 నుాయింబఫ ైింథి. యథేయౕ నౄభా సింసల 
ఏజౄనీూలు ఫ భౄైన్స నౄభా యనుభనిై నుాయింనింఙరయవ. నదట  జీయత నౄభా ఔింనలనీని 1818లల ఇింగా ిండ్స ఔు ఙెింథిన 
ఒభిమింటల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స ఏభటల ఙేలింథి. పలయతథేశ్ింలల నదట  జీవన నౄభా బయతయ ఔింనలనీని 
ట ాటన్స ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స ఏభటల ఙేలింథి. ఈ భౄిండా ఔలఔణరౄ లలధే ఏభటమాబ.  
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నటినదట  ూభిౄ య బ పలయతీమ నౄభా ఔింనలనీ ఫలింఫే భూచఽవల్ అషభౄన్సూ య లలైటీ యౌనేట డ్స నేయవణో 1870లల 
భ ింఫయ లల ఏభట ైింథి. తదనింతయిం ఆ శ్ణరఫెిం ూయౄబయసభిఔలాా  సుథేయౕ ఉదభిం ఊిందఽఔునై పయౌతింగ అధేఔ 
ఇతయ పలయతీమ ఔింనలనీలు ఔడర ఏభటమాబ.  

నౄభా యనుభనిై నిమింతాి ించడిం కోసిం 1912లలజీయత నౄభా ఔింనలనీల చటిిం, బయష నిది చటలి లనఽ ఆమోథిింఙరయవ. 
జీయత నౄభా ఔింనలనీల చటిిం 1912  నానేమిం భైట్ ట ి ఔలనఽ, నిభీృత కల వవదిలల నిరణ ల థరుభ ఔింనలనీలనఽ 
భథిింర యేమడరనిై తనిసభి ఙేలింథి. అబనట కీ, పలయతీమ, యథేయౕ ఔింనలనీల భధ పేదపలవిం అలాగై 
కొనయగిింథి.  

పలయతథేశ్ింలల ఇట కీ కొనయఖ తేనై అతింత రభతన నౄభా ఔింనలనీ అబన ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీని 1906లల 
య నింఙరయవ.  

భిలతేల అవసభనిై ఫట ి ,పలయతీమ నౄభా భిశ్రభనఽ ాబ తుిం యయేక్షిసాౄ , జఞతీమఔయణ ఙేమడిం, ఆ తభుత 
నలైైయేటీఔభిించడిం అింటృ కిింథి భీతి లల కొనయఖ త వచిచింథి: 

a) జీయత నౄభా జఞతీమఔయణ 

జీయత నౄభా యనుభనిై 1956 లలనలిింఫర్  1న జఞతీమఔయణ ఙేలన పయౌతింగ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా 
(ఎల్.ఐ.ల) ఏభట ైింథి. ఆ సభమానికి పలయత థేశ్ింలల 170 ఔింనలనీలు, 75 బయష నిది సింగాలు జీయత నౄభా 
యనుభనిై యగిసాౄ  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 మాకి్ (GIBNA) 1972లల ఆమోదిం ను ిందడింణో జీయత బయతయ నౄభా ఔడర 
జఞతీమఔయణ ఙేమఫడిింథి. థీింణో జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా (జి.ఐ.ల), థరని ఉ సింసలు 
ఏభటమాబ. ఆ సభమింలల, పలయత థేశ్ింలల జీయత బయతయ నౄభా యనుయిం ఙేసాౄ  వచిచన 106 నౄభా సింసలు 
పలయత థేశ్ింలల జి.ఐ.ల ధరలుఖ  ఉ సింసలలా  యయ్నభమాబ.  

c) భలలో ణరా  ఔనేటీ భభిమ  ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

నలైైయేటల సింసల యింఖ ాయేశ్ిం యౄింలల నుో టీ అింశ్ిం భయా ణెయనైదఔు భవడిం సయౘ భిశ్రభ అనవిథేికోసిం ఙేమాయౌూన 
భాయవలనలై అధేుషణ ఙేల, లనూయవూ ఙేమడిం కోసిం 1993లల భలలో ణరా  ఔనేటీని ఏభటల ఙేరయవ. ఆ ఔనేటీ 1994లల తన 
నియేథిఔనఽ సభభిచిింథి. థీింణో 1997లల ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అతరభిటీ (IRA) ఏభట ైింథి.  

d) నుయౌలథరయవల ాయోజధరలనఽ కనుడడింణో నుటల నౄభా భిశ్రభనఽ నిమింతాి సాౄ , నుోా తూళ సాౄ , ఔరభఫదేింగ 
విథేి ఙెింథేలా చాడడిం కోసిం ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్ మాకి్ 1999నఽ  ఆమోథిించడింణో ఇనాూభౄన్సూ 
భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ (IRDA) ఒ చటిఫదే సింసగ 2000 ఏనాల్ లల ఏభట ైింథి.  
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e) జి.ఐ.ల రనయుూవలఔయణ 

జి.ఐ.లని ఒ జఞతీమ భీ ఇనాూభౄర్ గ భాభిచ, థరని ధరలుఖ  ఉ సింసలనఽ సుతింతా ఔింనలనీలుగ రనయుూవలఔభిింఙరయవ. 
జి.ఐ.ల నఽించి ధరలుఖ  ఉ సింసలనఽ2002 జూలెై నఽించి యేయవ ఙేలేలా ఒ నృలుా నఽ 2000 డిలలింఫయవలల నుయాఫ ింటల 
ఆమోథిించిింథి. తథరుభ కిింథి సింసలు ఏభటమాబ. 

 ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స 

 థి ఒభిమింటల్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స 

 థి నా ఇిండిమా అషభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స  
 మ ధృైటడ్స ఇిండిమా ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స.  

f) ధేట  జీయత నౄభా భిశ్రభ 

 ―జీయత నౄభా‖ ఔింనలనీలుగ ధేడె 28 నౄభా ఔింనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. ఆ జఞనృణర కిింద ఇవుఫడిింథి.  

g) ధేట  జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభ 

―యదరయణ నౄభా‖ ఔింనలనీలుగ 28 నౄభా ఔింనలనీలు నమోదఽ ఙేసఽఔుధరైబ. 

i. అగిరఔలచర్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స అధేథి ింట నౄభా/గర నైణ నౄభాఔు సింఫిందిించిన భిస్కె ల కోసిం ఏభట ైన 
ఒ ాణేఔ నౄభా సింస .  

ii. ఎక్ూ నుో రి్ కౄరడిట్ అిండ్స గయింటీ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా అధేథి ఎఖ భతి  యవణరనికి సింఫిందిించిన భిస్కె ల కోసిం 
ఏభట ైన ఒ ాణేఔ నౄభా సింస .  

iii. ఐదఽ సుతింతా ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు ఉధరైబ.  

iv. నేగియౌన ఔింనలనీలు అనిై యకల యదరయణ నౄభా యనుభనిై నియుళ యౄ బ.  

జీయత నౄభాఔింనలనీల జఞనృణర: 

1. ఏజిమన్స భౄయౌగైర్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

2. అయయ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

3. ఫజఞజ్డ అయౌమాింజ్డ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

4. పలభిౄ మాకూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

5. నృభా  సన్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

6. కౄనభ ళెచ్ ఎస్క నౄల ఒనౄల లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

7. డీళెచ్ ఎఫ్ ఎల్ నుాఫ భిక లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

8. ఎడెల్ యస్క లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

13. ఐడీనౄఐ లడయల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

14. ఇిండిమా పసి్క లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

15. కోటక్ భళ ింథరా  ఒల్ు  భూచఽవల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

16. లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స 

17. ఫేక్ూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

18. నఎన్స నౄ ఫ ట్ లెైఫ్ 

19. భిలమన్సూ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

20. సయౘభ ఇిండిమా లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 
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9. ఎకౄైూడ్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

10. పూచర్ జనయయౌ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

11. ళెచ్ డీఎఫ్ ల యి ిండరర్ు లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

12. ఐలఐలఐ రూ డెనిిమల్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

21. ఎస్క నౄఐ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

22. యౕరభమ్ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

23. యి ర్ మూనిమన్స డరయ-ఇచిచ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

24. టలటల ఏఐఏ లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ 

 

தனித்தியங்கும் உடல்நலக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல் 

 

1. ఫజఞజ్డ అయౌమాింజ్డ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

2. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

3. ఒభిమింటల్ ఇనాూభౄన్సూ 

4. టలటల ఏఐజి జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

5. యి ర్ ళెల్ౄ  ఇనాూభౄన్సూ 

 

 

பபாது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பட்டியல்: 

 

1. అగిరఔలచర్ ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీ  

2. ఫజఞజ్డ అయౌమాింజ్డ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

3. పలభిౄ మాకూ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

4. ఙోళ్భిండలిం ఎింఎస్క జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

5. ఎక్ూ నుో రి్ కౄరడిట్ అిండ్స గయింటీ కభపభైషన్స 

6. పూచర్ జనయయౌ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

7. ళెచ్ డీఎఫ్ ల ఎభోా  జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

12. భాగ్ ళెచ్ డీఐ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

13. ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ 

14. నా ఇిండిమా అషభౄన్సూ  

15. ఒభిమింటల్ ఇనాూభౄన్సూ 

16. యళేజఞ ఔనౄఈ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

17. భిలమన్సూ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

18. భమల్ సఽిందయిం జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 
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8. ఐలఐలఐ లాింఫలర్ు జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

9. ఇనోూ ె ట కియో జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

10. ఎల్ అిండ్స టీ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

11. యౌఫభిీ యడియోకన్స జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

19. ఎస్క నృఐ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

20. యౕరభమ్ జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

21. టలటల ఏఐజి జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 

22. మ ధృైటడ్స ఇిండిమా ఇనాూభౄన్సూ 

23. మూనివయశల్ యో ింనోు  జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ 
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B. ఆభోఖ సింయక్షణ అింటే  

―ఆభోఖఫే భయౘపలఖిం‖ అధే భాటనఽ భనిం థేథే యింటలధరైిం. యసౄ వింగ ఆభోఖిం అింటే అయిం ఏనేటని 
ణెలుసఽకోవడరనికి ఎరడైెధర ామతి ైింఙరభ? ‗రభీయఔ ఆభోఖిం‘ అధే అభ నిైఙేచ ―హద మల్ౄ‖ దిం నఽించి ‗ళెల్ౄ‘ దిం 
నియుచిించఫడిింథి.  

నుత భోజులలా , ఆభోగనిై ‗బఖవింతేడె ఇచిచన వయిం‘గ భిఖణ ింఙే యయవ. అసుసత అధేథి ఆ వకిౄ ఙేలన నునుల వలా 
జభిగిిందని నఫే్యయవ. అసుసత యృనఽఔ కయణరలనఽ కీర.ూ 460-370 భధ జీయించిన ళ నోు కైరట్ూ ణెయౌనుయవ. భవయణిం, 

నుభియదెూిం, వకిౄఖత యబాత, ఆయౘయరటలయటాఔు సింఫిందిించిన యయధ కయణరల వలా అసుసతఔు ఖ యవరతేధరైయని 
ఆమన ఙెనుయవ.  

ళ నోు కైరట్ూ ఔధరై ఎధనై శ్ణరఫలె ల కిిందటే పలయతీమ ఆమ భైుద వవస  ఉనికిలల ఉింథి. ధరలుఖ  దాయలెైన యఔౄిం, సఽర 
నలైతయసిం, నలుర నలైతయసిం, రలాష్ింల సింకిా షిఫ ైన సభతేలతగ ఆభోగనిై భిఖణ ింఙరయవ. ఈ దాయల భధ 
సభతేలత కొయవడడఫే అసుసతనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ిందని పలయింఙరయవ. ఆ భోజులలా  నురచత థేరలఔు ణెయౌమని సింకిా షిఫ ైన 
శ్సౄ ై చికితూలనఽ ఙేలన గనత పలయతీమ యృైద నణరభహుడైెన సఽయర తేడికై దఔుెతేింథి.  

కొింత కలానికి, ఆధఽనిఔ యృైదిం ఔ సింకిాషీఫ ైన రసౄ ైింగ అవతభిించిింథి. ఆధఽనిఔ యృైదిం ఆ తభుత ఎింతభాతాభూ 
అసుసతఔు భినేతిం కలాదఽ. యధఽల నియయణ, ధరణతణో ఔడిన జీయణరనిై నుోా తూళ ింఙేథిగ భాభిింథి. ఆభోగనికి 
సింఫిందిించి 1948లల ాించ ఆభోఖ సింస  ఙేలన నియుచనిం అనిై వభా ల ఆమోదిం ను ింథిింథ.ి ―ఆభోఖిం అధేథి పౌతి ఔ, 

భానలఔ, యభాజిఔయఫ ైన సింూయృ ఆభోఖ ల ణే 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, యభాజిఔయఫ ైన సింూయృ ఆభోఖ ల ణే కనీ కైవలిం 
యది లాఔనోు వడిం భాతాఫే కదఽ. 

ఆభోఖ నిభే యకలు 

కిింథి కయణరలా ఎవభౄైధర వకిౄ ఆభోగనిై నిభే భియౄ మని యదరయణింగ అిందయౄ యశ్ులసఽౄ ధరైయవ.: 

 

 

a) జీవన ర ైయౌ కయకలు 

జీవన ర ైయౌ కయకలు అధేయ ఙరలావయఔు సింఫిందిత వకిౄ నిమింతాణలలధే ఉింటలబ. అింటే, భినేతేలఔు లలఫడిన 
యమాభిం, ఆయౘయిం, ఆింథోళ్నలనఽ నియభిించడిం, భించి ఆభోగనికి థరభితీలే చయలు. ఇఔ ధాభనునిం, భాదఔ 
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దాయల లేవనిం, సఽయక్షితిం కని లలక్ూ లాింట  ఙెడె జీవన ర ైలులు భభిమ  అలయటలా , చలనిం లాని జీవన ర ైయౌ 
(ఎలాింట  యమాభిం లానిథి) కనూర్, ఎబడ్సూ, ళైెర్ ట నిన్స, భధఽఫేహిం లాింట  అధేఔ యకల యధఽలనఽ 
ఔలుఖజైయౄ బ.  

ఇలాింట  ావయౄననఽ నిమింతాి ించడిం, ాపలయతిం ఙేమడింలల ాబ తుిం కీలఔ నుతా నుో ఱసఽౄ నైట కీ (భాదఔ 
దాయలనఽ లేయించిన యభిని ఫ బల్ ను ిందడరనికి యలులాని జౄైలు యక్షణో యక్షిించడిం, ను గఔు ఉతతేౄ లు తథితభలనలై 
అదిఔ నఽైలు యదిించడిం లాింట య), ఔ వకిౄ తీసఽఔుింటలనై వకిౄఖత ఫలధణే జీవన ర ైయౌ కయకల వలా ఔయౌగై 
యధఽలనఽ నిమింతాి ించడింలల నియృమాత్ఔ నుతా నోు ఱసఽౄ ింథి. 

b) భవయణ కయకలు 

సఽయక్షితఫ ైన ణరఖ నీయవ, నుభియదేూిం, నోు షకలు ఆభోగనికి అతింత భ కఫ ైనయ. యట లల లలటల ఏయడిణే 
ాించిం నలుభూలలా, భ కింగ వయేభాన థేరలలా  ాసఽౄ తిం భనిం చాసఽౄ నై యధింగ తీవాఫ ైన ఆభోఖ 
సభసలఔు థరభ ి తీయౄ బ. వకిౄఖత యబాత సభిగా  లాఔనుో వడిం వలా ఇన్స ఫ్ూా బ ింజఞ, చికౄన్స నుక్ూ లాింట  
అింటలయధఽలు యనయౄ బ. భవయణ యబాత సభిగా  లాఔనోు వడిం వలా భలాభిమా, డెింఖూ లాింట  యధఽలు 
యనసఽౄ ిండగ, కొనిై తమాభీ భిశ్రభలలా  ని ఙేలే వఔుౄ ల వలా ఔయౌగై భవయణ కయకల వలా ఔడర కొనిై 
యధఽలు ఏయడెణరబ. అింటే ఆస్క ఫ యి స్క తమాభ ీ కభి్ఔులఔు ఆస్క ఫ యి స్క లాింట  వితి ౄ యఫ ైన ఆదలు, ఫ ఖ ా  
ఖనఽలలా  ని ఙేలే యభికి ఔయౌగై రుస ధరమాలు లాింట  సభసలు.  

c) జనఽయఫ ైన కయకలు 

జనఽవరల థరుభ చిధరైయవలఔు యభి తయాౌదిండెా ల నఽించి యధఽలు ాయేయించవచఽచ. ఇలాింట  జనఽ కయకలు జఞతి , 

పౌగోయఔ ాథేశ్ిం, చివయఔు సభూయౘల ఆదరయింగ ఔడర ాించిం నలుభూలలా ాజల భధ యననైఫ ైన ఆభోఖ 
దోయణ లనఽ ఔలుఖజైసఽౄ ధరైబ.  

ాజల ఆభోఖ లతి నలైధ ే ఆమా థేరల యభాజిఔ, ఆభిఔ రభోఖతి  ఆదరయడి ఉింటలిందని సషిింగ ణెలుయోౄ ింథి. 
ఆభోఖఔయఫ ైన జధరపల ఆభిఔ కయఔలానునికి ఉణరదఔఫ ైన భానవ వనయవనఽ అింథిించడఫే కఔ పలయతథేశ్ిం లాింట  
అనవిథేి ఙెిందఽతేనై థేరనికి భభిింత కీలఔఫ ైన అభూలఫ ైన వనయవలనఽ ఔడర లేుచిగ అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా 
ఙేసఽౄ ింథి. వకిౄఖత య బలల, అసుసత అధేథి జీవధననుది యింగ నయౖి నిై ఔలుఖజైమఖలదఽ. భోజుయభీ నిణరవసయ 
చయలనఽ ఙేమలాఔనుో వడిం థరుభ ాజలనఽ నేదభిఔింలలకి ధృట ి , చివయఔు ఆత్హతలఔు ధృడెతేింథి.  

అిందఽవలా ాించయౄ ింగ ాజల ఆభోఖిం, సింక్షైభానిై అింథిించడిం కోసిం ాబ ణరులు చయలు తీసఽఔుింటలధరైబ. 
తథరుభ నుౌయవలిందభిక ీ ఆభోఖ సింయక్షణనఽ సఽలబింగ అిందఽఫలటలలల ణెఙేచిందఽఔు చయలు ఙేడెణోింథి. కఫటేి  ఆభోఖ 
సింయక్షణనలై నలడెతేనై కయవచ ఆ థేశ్ జీడీన (సా ల థేయౕయోతతి ౄ )లల ఖణనీమింగ ఉింటలింథి.  

ఇథి యేభైుయవ భిలతేలఔు తఖాటలి  యేభైుయవ యకల ఆభోఖ సింయక్షణ అవసయిం ఉింటలింథర అధే ాశ్ైనఽ తలెణేౄలా ఙేసఽౄ ింథి. 
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C. ఆభోఖ సింయక్షణ య బలు  

ఆభోఖ సింయక్షణ అధేథి ాజల ఆభోగనిై కనుడేిందఽఔు, నియుళ ింఙేిందఽఔు, యయేక్షిింఙేిందఽఔు, రనయవదేభిింఙేిందఽఔు 
ాబ తుిం సయౘ యయధ ఏజౄనీూలు, లేయ సింసలు, అింథిింఙే లేవల ఔయవ. ఆభోఖ సింయక్షణ ాపలవయౕలింగ ఉిండరలింటే 
కిింథి అింరలు తనిసభి. 

 ాజల అవసభలఔు తఖాటలి  

 సభఖరత 

 సభ చితింగ  
 సఽలబింగ అిందఽఫలటల 
 ఙౌఔ ధయ 

వకిౄ ఆభోఖ లతి  ఆమా వఔుౄ లనఽ ఫట ి  భాయవతేింటలింథి. అనిై యకల ఆభోఖ సభసలఔు కై య బలల భ్యౌఔ 
వసతేలనఽ అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా ఙేమడిం యధడేథి కదఽ. అలాింట  అవసయిం ఔడర లాదఽ. ాజలఔు ఏయడవచచని 
పలయింఙే యధఽలనఽ ఫట ి  ఆభోఖ సింయక్షణ సదఽనుమాలు ఉిండరయౌ. ఉథరహయణఔు, ఔ వకిౄ ఏడరథిలల ఎఔుెవ 
సిందభౌలు జుయిం, జలుఫ , దఖ ా , చయ్ సభసలు లాింట  యట కి ఖ భికవచఽచ. జలుఫ , దఖ ా ణో నోు యౌచణే ళెట ైట స్క 
నౄణో యళ్ైా  ఫలధడే అవకరలు ఙరలా తఔుెవ.  

అథేయధింగ, ళెట ైట స్క నౄణో  నుో యౌచణే ఖ ిండె జఫ ోలు, కనూర్ లాింట  తీవా అసుసతణో ఆ వకిౄ ఫలధడే అవకరలు 
తఔుెవ. కఫట ి , ఏ నుాింతింలల అబధర అింటే గర భఫ ైధర, జిలాా  అబధర, భషిరఫ ైధర 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 నోు షఔ లతి  

 ఒ ఖని నుాింతిం లాథర ఒ నుభిరర నేఔ నుాింతఫ ైణే భవయణ కయకలు 

 అవకశ్భ నై ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ వవస . అింటే, ఖ ిండె జఫ ోల నిరణ లు లెా లలా  లదేింగ 
ఉిండఔనుో వచఽచ కనీ జిలాా  టిణింలల ఉింటలయవ.  

 ఆభోఖ సింయక్షణ వవస  ఎింత ఫేయ ఉయోగిించఫడవచఽచ 
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 బభిింఙే యభయూిం లాింట  యభాజిఔ, ఆభిఔ కయకలు.  

నలై కయకల ఆదరయింగ, నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణ కైింథరా లనఽ ఏభటల ఙేమడింనలై ాబ తుిం 
నియృమిం 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 వభాీఔభిించఽకోవచఽచ: 

1. నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ 

ఏథేని అసుసతఔు ఖ భౄైనరడె భోగి నదటగ సింాథిింఙే యృైదఽలు, నయవూలు, భభై ఇతయఫ ైన చినై కిానిక్ లలల 
అింథిింఙే లేవలధే నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ నియుచిసఽౄ ింథి. అింటే, ఔ ఆభోఖ వవస  భిదిలల భోఖ లిందభికీ నుాథనేఔ 
ఆభోఖ సింయక్షణ అధేథి నదట  దశ్ అని ఙెవచఽచ.  

అనవిథేి ఙెింథిన థేరలలా  ఆభోఖ సభసలు ాఫయౌ, జట లఫ ై, థీయఘకయౌఔిం లాథర తీవాఫ ైనథిగ భాయఔభ నఽనే యట ని 
ఎదఽయవెధే యధింగ నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణఔు అతింత నుాభ కతనఽ ఇయౄ యవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సింసలు 
నిభోధఔ ఆభోఖ సింయక్షణ, టీకలు, అవగహన, ఆభోఖ కౌధృూయౌింగ్ లాింట  యట నలై ఔడర దిఱిని కైింథాీఔభిసఽౄ ింథి. 
అవసయఫ ైనరడె తదఽభి య బ లలషయౌసఽి ల దఖాయఔు యృమాులని భోగికి సాచియౄ యవ.  

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 
ఆసతాి లల ఙేభలని ఔడర సాచియౄ యవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సిందభౌలలా  ఙరలావయఔు యృైదఽడె యభి ఔుటలింఫ 
యృైదఽడిగధే వవహభియౄ యవ. ఔుటలింఫింలలని సబ లింణర ఏథేని చినై అసుసతకోసిం ఔడర యృైదఽడిని సింాథియౄ యవ.  

ఈ దేతి  జనఽయఫ ైన కయకల ఆదరయింగ యది లక్షణరలనఽ భల, తగిన భీతి లల యృైద్ సలయౘ ఇవుడింలల ఔడర 
యృైదఽడికి సయౘమడెతేింథి. ఉథరహయణఔు, భోగి తిండాి భధఽఫేహ చభితానఽ ఫట ి  భధఽఫేయౘనిై యధఫ ైనింత వయఔు 
చినై వమసఽ నఽింఙే నియభిింఙేిందఽఔు జీవన ర ైయౌ టా జఞఖరతౄ గ ఉిండరలని ఆమనఔు డరఔిర్ సలయౘ ఇవుఖలయవ.  

గర నైణ య బలల, నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ కైింథరా లనఽ ాబ తు, నలైైయేటల సింసలు భౄిండా ఏభటల ఙేరబ. జధరపలనఽ 
ఫట ి  ాబ తు నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ కైింథరా లనఽ ఏభటల ఙేసఽౄ ధరైయవ. ాసఽౄ తిం గర భ య బలల 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 వయౄ బ. తీవాఫ ైన అసుసతఔు కొింతకలిం నుటల చికితూ తీసఽకోవడిం, కొనిై 
సిందభౌలలా  తీవా చికితూ లేవలు (ఐలమ ), ఆింఫ లెన్సూ సదఽనుమాలు, నుతరలజీ, యది నిభే యణ భీక్షలు, ఇతయ యృైద 
లేవలు సయౘ ఆసతాి లల ఉింటృ (అమణే తనిసభి కదఽ) చికితూ అిందఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.  

ఙరలా సిందభౌలలా  నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సింసలు, యృైదఽడే భోఖ లనఽ ఈ భాధనేఔ సింయక్షణఔు ింనయౄ యవ. కొనిై 
సిందభౌలలా  అబణే, భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింసలా సభఖరఫ ైన లేవలు అింథిింఙే ఔరభింలల 
‗అింతయాత‘నుాథనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ సదఽనుమాలనఽ ఔడర నియుళ సఽౄ ింటలబ.  
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ఙరలావయఔు ఈ భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింసలు జన సింకనఽ ఫట ి  ణరలుక/ఫలా క్ య బలల ఉింటలబ.  

3. ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణ 

ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణ అధేథి యదరయణింగ ఆసతాి లల ఉింటృ చికితూ అిందఽఔుధే యభికోసిం ఉథెేయించిన ాణేఔ 
సలయౘలణో ఔడిన ఆభోఖ సింయక్షణ. నుాథనేఔ/భాధనేఔ లేయ సింసల భాయాదయశనింణో భోఖ లు ఇఔెడఔు వసఽౄ ింటలయవ. 
ఈ ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింసలు ఙరలావయఔు భషిర భజదరనఽలలా , కొనిై జిలాా  కైింథరా లలా నా ఉధరైబ.  

భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింసల భిదిని థరట  ఆధఽనిఔ యృైద సదఽనుమాలు, యృైద నిరణ లనఽ ఔయౌగిన యట ని 
ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణ లేయ సింసలఔు ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ. అింటే ఆింకలజీ (కనూర్ చికితూ), 
అవమవ భాభిడీ సదఽనుమాలు. ఎఔుెవ భ ర ఔయౌగిన ఖభిౌణీ లలషయౌసఽి లు లాింట య.  

ఆభోఖ సింయక్షణ య బ నలభిగై కొథెీ ఆ సింయక్షణణో భ డిడిన కయవచలు ఔడర నలయవఖ తేింటలబ. నుాథనేఔ ఆభోఖ 
సింయక్షణఔు అబయ కయవచలనఽ ఙెయాౌించడిం జధరనికి పలయిం కఔుధరై, భాధనేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ పలభనిై బభిించడరనికి 
కసౄ  ఇఫోింథి డెణరయవ. ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణఔు అబణే భభీ పలయింగ పలయయౄ యవ. ఆభోఖ సింయక్షణఔు 
సింఫిందిింల యయధ య బలలా  ఏభటల ఙేలే భ్యౌఔ వసతేలు ఔడర ఆమా థేరలలా , గర నైణ-టిణ నుాింణరలలల యేభైుయవగ 
ఉింటలబ. యభాజిఔ-ఆభిఔ కయకలు ఔడర థరనిని ాపలయతిం ఙేయౄ బ.  
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E. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ వవసలనఽ థఫెోతీసఽౄ నై కయకలు 

పలయతథేశ్ ఆభోఖ వవస  ఖతింలలనా, ఇరడా అధేఔ యకలెైన సభసలనఽ, సయళ్ునఽ ఎదఽయవెింటృ వయోౄ ింథి. 
అింతయాతింగ ఇయ ఆభోఖ సింయక్షణ వవస  సుపలయనిై, భిదిని, వకిౄఖత య బలల అవసభలనఽ, వవలఔిత య బలల 
ఆభోఖ సింయక్షణ సింసనఽ థెఫోతీసఽౄ ధరైబ.  ఆ యవభలనఽ కిింద చాథరె ిం: 

1. జనఖణన రసౄ ైిం, జధరపల సింఫిందిత దోయణ లు 

a) ాించింలలధే అతదిఔ జధరపల ఔయౌగిన థేరలలా  పలయతథేశ్ిం భౄిండవ అతి  నలదెథేశ్ిం.  

b) ఇథి జధరపల నలయవఖ దలణో భ డిడిన సభసలఔు భనయౌై ఖ భ ిఙేసఽౄ ింథి.  

c) నేదభిఔిం య బ ఔడర యృైద సింయక్షణఔు ాజలు ఙెయాౌించఖల యభయూింనలై ాపలవిం చారణోింథి.  

2. యభాజిఔ దోయణ లు 

a) టిణీఔయణ నలయఖడిం వలలా , గర నైణ నుాింణరల నఽించి ాజలు టిణ నుాింణరలఔు యృళా్డిం వలా ఆభోఖ సింయక్షణ 
లేవలనఽ అింథిించడింలల సయళ్ైు ఎదఽయవరతేధరైబ.  

b) గర నైణ నుాింణరలలా నా ఆభోఖ సభసలు ఉధరైబ. ాదరనింగ యృైద లేవలు లనించఔనోు వడిం, అిందఽఫలటలలల 
లాఔనుో వడిం, ధయలు ఎఔుెవగ ఉిండడరనిై కయణరలుగ ఙెవచఽచ.  

c) తనింతణరనఽగ యమాభిం ఙేలే అవసభనిై తగాిింఙే భీతి లల ఔయవచని ని ఙేలే జీవనర ైయౌలలకి భభిింతగ 
ఙపచఽచఔునోు వడిం భధఽఫేహిం, అదిఔ యఔౄనుో టల లాింట  కొతౄ  యఔిం యధఽలఔు థరభ ితీసఽౄ ధరైబ.  

3. జీయతకలిం అించధర 

a) జీయతకలిం అించధర అధేథి ధేడె రడెతేనై నలాలు ఎింతకలిం జీయించఖలయధే యషమానిై సాచిసఽౄ ింథి.  

b) జీయతకలిం అించధర అధేథి యుతింతాూిం వచిచన భోజులలా  భ నలై ఏళ్ైా గ ఉిండగ, ఇరడథి అయయృై ఏళ్ునఽ 
థరట ింథి. అబణే ఇింత ను డయట  జీయత కలింలల ధరణతఔు సింఫిందిించిన సభసలు భాతాిం భియౖెయిం 
కలాదఽ. 

c) ఇథి ‗ఆభోఖఔయఫ ైన జీయత కల అించధర‘ అధే కొతౄ  పలవనఔు థరభ ితీలింథ.ి  
d) థీనివలా జీభిబయట ాక్ (వయోదిఔ సింఫిందితిం) యధఽలఔు భ్యౌఔ వసతేలనఽ ఏభటల ఙేమాయౌూ వచిచింథ.ి  
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F. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభా భిణరభఔరభిం 

ఆభోఖ సింయక్షణనలై యదరన నియృమాలు తీసఽకోవడింనలై ాబ తుిం దిఱి  యభిసాౄ ధే, ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ ఔడర అథి 
అభలలా  నలట ి ింథి. ఆ తభుణే నౄభా ఔింనలనీలు తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో భ ిందఽకొఙరచబ. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ 
నౄభా ఎలా అనవిథేి ఙెింథిిందధే యషమిం కిింద యవభిించఫడిింథ:ి 

a) ఉథోఖ ల ాబ తు నౄభా థఔిం (ఇ.ఎస్క.ఐ)  

1947లల యుతింతాిం వచిచన కొథెి భోజులకై అింటే,1948లల ాయేశ్నలట ి న ఇ.ఎస్క.ఐ చటిిం థరుభ ఉథో ఖ ల ాబ తు 
నౄభా థకనిై నుాయింనించడింణోధే పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభా లాింఛనింగ నదలెైింథి. సింగట త నలైైయేటల 
యింఖింలల ఉథోఖిం ఙేసఽౄ నై ఫూా  కలర్ కభి్ఔుల కోసిం ాయేశ్నలట ి న ఈ థఔిం తన య ింత యృైదరలలు, ఆసఽతేా ల 
ధృట్ వర్ె థరుభ సభఖర ఆభోఖ లేవలనఽ అింథియోౄ ింథి.  

థీనికోసిం ఏభటల ఙేలన ESIC (ఎింనుా బాస్క లిేట్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స) తన య ింత ఆసఽతేా లనఽ, 
యృైదరలలనఽ నియుళ సఽౄ ిండడింణో నుటల య ింత సదఽనుమాలు తగినింతగ లానిఙోట ాబ తు, నలైైయేటల సింసలణో 
ింథరలు ఔుదఽయవచఔుింట ింథి.  

యౄ. 15యేల వయఔు సింనుథిసఽౄ నై కభి్ఔులిందభిక ీ ఈ పలఖయుభ థఔిం కిింద యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైయవ. ఈ థఔిం 
ాకయిం యేతనింలల ఉథోగి 1.75రతిం, మాజభాన సింస  4.75 రతిం యటల ఙెయాౌయౄ బ. యృైద కయవచలలా  భషిర 
ాబ ణరులు 12.5రతిం యటలనఽ బభియౄ బ.  

థీనికిింద లనింఙే ాయోజధరలు: 

i. ESIS ఆసఽతేా లలల ఉచిత సభఖర ఆభోఖ సింయక్షణ 

ii. ాసవకల ాయోజధరలు 

iii. అింఖయృైఔల ాయోజధరలు 

iv. అసుసత, కోలుఔుధే కలిం కయణింగ సింబయసఽౄ నై యేతన నయౖి లఔు నఖదఽ భియౘయిం 

v. కభి్ఔుడె భితి  ఙెింథిణే అింతకిరమల కయవచలు 

అదీఔిత యృైద లఫోింథి, నలైైయేటల ఆసఽతేా ల నఽించి కొధే లేవలఔు ఔడర అథి ఙెయాౌింరలు జయవరణరబ. 2012 
భాభిచ ధరట  లెఔెల ాకయిం ESIS 65.5 నేయౌమనా లనెృథరయవలఔు యక్షణ ఔయౌయోౄ ింథి.  

 

b) కైిందా ాబ తు ఆభోఖ థఔిం  

ESISనఽ ాయేశ్నలట ి న కొింతకలానిఔలాా  కైిందా ాబ తు ఆభోఖ థఔిం (లజీళెచ్ ఎస్క) అభలలా కి వచిచింథ.ి ఉనైత 
య బ అదికయవలుగ నిఙేలన నలనినయవా , యభి ఔుటలింఫ సబ లు సయౘ కైిందా ాబ తు ఉథోఖ ల కోసిం 1954లల ఈ 
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థకనిై ాయేశ్నలటలి యవ. యథరయవ లఔు, యభి ఔుటలింఫలలఔు సభఖర ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలనఽ అింథిింఙే ఈ థకనికి 
ఉథోఖ ల యటల సులింగ ఉిండగ, ఎఔుెవ రతిం యటలనఽ ఉథోఖ సింలే  (కైిందా ాబ తుిం) ఙెయాౌయోౄ ింథి.  

లజీళెచ్ ఎస్క య ింత యృైద రలలు, నుయ్ కిానిక్ లు, ఖ భిౄించిన నలైైయేటల ఆసఽతేా ల థరుభ ఈ లేవలనఽ అింథిసఽౄ ధరైయవ.  

అనిై యృైద వవసలనఽ అనఽభతి సఽౄ ిండగ, అతవసయ లేవలఔు అలలతి  లసిింనఽ అనఽభతి యోౄ ింథి. భిందఽలు 
ఉచితింగ అింథిించడింణో నుటల, తీవా అసుసతఔు ఖ భౄైన భోఖ లఔు నుతరలజీ, భైడియోలజీ, ఇింట కి యృయా యృైద లేవలు 
అింథిించడిం లాింట  యట ని, లలషయౌసి్క ఔనూలాి షన్స లనఽ అనఽభతి సఽౄ ింథి. 

ధృలఔు యౄ. 15 నఽించి యౄ. 150ల యేతన లేెలుఔు ాఖతి యౕలింగ భ డినలట ి నట కీ, ఉథోఖ ల యటల ఙరలావయఔు 
ధరభభాతాఫే.  

2010లల లజీళెచ్ ఎస్క 30 లక్షలఔు నలైగ లనెృథరయవలనఽ ఔయౌగిన ఎనినేథి లక్షలఔు నలైగ ఔుటలింఫలలణో ఫలఫ ైన 
సబతు రధరథిని ఔయౌగి ఉింథి.  

c) యనుయ ఆభోఖ నౄభా 

నౄభా భిశ్రభ జఞతీబాఔయణ జయఖడరనికి భ ిందా, తభుత ఔడర యనుయ ఆభోఖ నౄభానఽ కొనిై జీయత బయతయ 
నౄభా సింసలు అింథిింఙరబ. అబణే, నుాయింబింలల ఙరలావయఔు ఇయ నయౖి లధే ఔయౌగిింఙరబ. ఎఔుెవగ ఇయ కభపభైట్ 
ఔాబింటాఔు భాతాఫే అిందఽఫలటలలల ఉిండేథి. అథి ఔడర కొింత భినేతి  వయక.ై  

పలయతీమ యణ లల వఔుౄ లఔు, యభి ఔుటలింఫలలకోసిం నదట  నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతి ౄని ధరలుఖ  
జఞతీమభమఫ ైన జీయత బయతయ నౄభా ఔింనలనీలు (జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ కభపభైషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా ఉ సింసలు) 
1986లల ఆయషెభిింఙరబ. ాసవిం, భ ిందసఽౄ  యధఽలు లాింట  కొనిైింట ని నేనయౘబించి నిభేిషీ యభిిఔ భినేతి  
వయఔు ఆసఽతాి  కయవచల కోసిం యక్షణ అింథిింఙేలా ఫ డీకౄాబమ్ నేయవణో ఒ ఉతతి ౄని ాయేశ్నలట ి ింథి. భాభౄెట్ 
భిణరభఔరభింలల థరనికి అధేఔ దశ్లలా  సవయణలు జభిగబ. చివయగ 2012లల థీనిై సవభిింఙరయవ. 

అబనట కీ, లు సవయణలనఽ ఙేట ి న తభుత ఔడర ఫ డికౄాబమ్ ాసఽౄ త యృయినా ఆధుయింలల ఆసఽతాి  కయవచల 
ూచీ ఆదరభిత యభిిఔ కింటలా కైి ధేడె పలయతథేశ్ింలల అతింత జధరదయణ ను ింథిన నలైైయేటల ఆభోఖ నౄభా యౄింగ 
ఉింట ింథి. ఇథి ఎింతగ జధరదయణ ను ింథిిందింటే నలైైయేటల ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙరలా భింథి తయచా 
‗ఫ డికౄాబమ్ ఔవయవా ‘ అధే నలుసఽౄ ధరైయవ. థరనిని నౄభా సింసలు అింథిింఙే ఒ నిభేిషీ ఉతతి ౄ గ చాడడిం ఔధరై ఒ 
ఉతతి ౄ  యపలఖింగధే పలయసఽౄ ధరైయవ.  

2001లల నలైైయేటల సింసలు నౄభా యింఖింలలకి భవడింణో ఆభోఖ నౄభా ఫలగ యసౄ భిించిింథి. అబనట కీ ఈ ధరట కి 
ఔడర ఇింక పలభీ భాభౄెట్ కొనయఖ ణోింథి. యక్షణలలా  ఖణనీమఫ ైన భాయవలు, నేనయౘబింరలు, కొతౄ  మాడ్స-ఆన్స 
జోడిింర యక్షణలు లాింట  యట ని ాయేశ్నలటలి యవ. యట  ఖ భిించి తభుతి  అదరమాలలా  చభిచథరె ిం.  

ధేడె, 300ఔు నలైగ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు పలయతీమ యణ లల అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. 
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G. ఆభోఖ నౄభా యణ  

ధేట  ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ యకలెైన లేయ సింసలు ఉధరైబ. యట లల కొనిై ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలు అింథిింఙే లేయ 
సింసలుగ ఉిండగ, నౄభా లేవలు, యయధ య బ భధవభిౄతు సింసలు ఔడర ఉధరైబ. కొనిై నుాథనేఔ భ్యౌఔ 
సదఽనుమాలనఽ యౄను ింథిసఽౄ ిండగ, ఇతయ సింసలు ణోడరటల యౌఔభలనఽ అింథిసఽౄ ధరైబ. కొనిై ాబ తు యింఖింలల 
ఉిండగ, భభికొనిై నలైైయేటల యింఖింలల ఉింటలధరైబ. యట  ఖ భిించి కిింద ఔుా ౄ ింగ ఇవుఫడరు బ: 

A. భ్యౌఔ వసతేలు: 

1. ాబ తు ఆభోఖ యింఖిం 

ాబ తు ఆభోఖ వవస  జఞతీమ య బ, భషిర య బ, జిలాా  య బలలల భాతాఫే కఔ భినేతింగ గర భ య బలలనా ని 
ఙేయౄ బ. గర భాలలా  జఞతీమ ఆభోఖ యదరధరలనఽ అభలు ఙేమడరనికి గర నైణ ాజలు, ాబ తు భ్యౌఔ వసతి  భధ 
యయదిగ ని ఙేలేలా యభాజిఔ సుచిింద లేవఔులనఽ నియోగిించఽఔుింటలభ . యభిలల భ కఫ ైన యళ్ైా ః   

a) భానవ వనయవల అనవిథేి భింతాి తు రక అభలు ఙేసఽౄ నై నోు షఔ అనఽఫింధ కయఔరభిం, ఇింటగైరటడ్స ఙైెల్ు  
డెవ్ లప్ ఫ ింట్ సభీుస్క కిింద నమోదఽ ఙేసఽఔునై అింఖన్స యడీ కయఔయౄలు (ాతి  యృబ భింథికి ఔయవ ఙపరన).  

b) సఽయక్షితేలెైన భింతాయనఽలు (ట .నృ.ఎ), గర భ ఆభోఖ భాయాదయవశలు (ాబ ణరులలలని ఆభోఖ రకలలా  
ఇథివయఔట  థకలు).  

c) ఎన్స.ళెచ్.ఆర్.ఎిం (జఞతీమ గర నైణ ఆభోఖ నేషన్స) కిింద సభాజిం థరుభ ఎనిైకౄైన ఆర (ఖ భిౄింర ను ింథిన 
యభాజిఔ ఆభోఖ కయఔయౄ) సుచిింద లేవఔులు. గర నైణ నుాింణరలలా  ఆభోఖ యింగనికి యయధఽలు ని ఙేలేిందఽఔు 
కొతౄగ యక్షణ ను ింథిన గర భ య బ సుచిింద ఆభోఖ కయఔయౄలు.  

ాతి  ఐదఽ యేల జధరపల ఔయౌగిన నుాింణరలలల (యుత, గిభిజన, యృనఽఔఫడిన నుాింణరలలల భూడె యేల భింథి) ఉకైింథరా లు 
ఏభటల ఙేసఽౄ ధరైయవ. ఆకిూయౌమభీ నర్ూ నేడ్స యృైఫ్ (ఏఎన్స ఎమ్) అని నయౌఙే ఒ భళ మా ఆభోఖ కయఔయౄ, ఒ రయవష ఆభోఖ 
కయఔయౄ అఔెడ ఉింటలయవ.  

నుాథనేఔ ఆభోఖ కైింథరా లు సఽభాయవ ఆయవ ఉ కైింథరా లఔు ఔట  ఙపరన ఉింటలబ. ాతి  30 యేల జధరపల ఔయౌగిన 
నుాింణరలలల (యుత, గిభిజన, యృనఽఔఫడిన నుాింణరలలల 20 యేల భింథి) ఉింటలనై నుాింణరలలా  సింాథిింరల కైింథరా లుగ 
యట ని ఏభటల ఙేసఽౄ ధరైయవ. నుాథనేఔ ఆభోఖ కైింథరా లనీై ఫమట  నఽించి వఙేచ భోఖ లఔు లేవలు అింథియౄ బ. ఙరలావయఔు 
ఈ కైింథరా లలా  భోఖ లఔు చికితూ అింథిించడిం కోసిం ధరలుఖ  నఽించి ఆయవ డఔలు ఔడర ఉింటలబ. ఈ కైిందాింలల ఔ 
యృైథరదికభి, 14భింథి నుభఫ డిఔల్ కభి్ఔులు (యభిలల ఔ రయవష, భళ ళ్ ఆభోఖ సయౘమఔులు, ఒ నయవూ- 
భింతాయని, ఒ ాయోఖరల యింకైతి ఔ నిరణ డె, ఒ నూయ్లసఽి , ఇతయ సయౘమ లఫోింథి) ఉింటలయవ.  

యభూళ ఔ ఆభోఖ కైింథరా లు (లళెచ్ ల) అధేయ ధరలుఖ  నుాథనేఔ ఆభోఖ కైింథరా లఔు సింఫిందిించిన నదట  భౄపయల్ 
యపలఖింగ ఉింటృ ాణేఔ ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలు అింథియౄ బ. ాతి  లక్ష జధరపలఔు ఔట గ ఏభటల ఙేసఽౄ నై 
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లళెచ్ లలలని నిమభాల ాకయిం ఔనీసిం 30 డఔలు, ఔ ఆభైషన్స తిబయటర్ నఽ, ఎక్ూ భై మింణరా నిై, ాసవ ఖథి, 
లాఫభైటభీ యౌఔభలనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ. ఈ కైింథరా లలల ఒ శ్సౄ ై చికితూ నిరణ లు, ఒ యదరయణ యృైదఽలు, ఒ గౄైనకలజిసఽి , 
ఒ చినై నలాల యృైదఽలు సయౘ ఔనీసిం నలుఖ యవ లలషయౌసఽి లు  ఉిండరయౌ. యభిణో నుటల భభో 21భింథి నుభ ఫ డిఔల్ 
లఫోింథి ఉింటలయవ.  

గర నైణ ఆసఽతేా లు ఔడర ఏభటల ఙేరయవ. సబ్ డియజనల్/ణరలుక ఆసఽతేా లు/లలయౖయౌటీ ఆసఽతేా లు (థేశ్ింలల 
సఽభాయవ 2000 ఆసఽతేా లు ఉనైటలి  అించధర యేరయవ); 

లలయౖయౌటీ అిండ్స ఫో ధన ఆసఽతేా లు తఔుెవ సింకలలధే ఉధరైబ. యృైద ఔమారలలు (ాసఽౄ తిం సఽభాయవ 300 వయఔు 
ఉధరైబ), ఇతయ ఉనైత య బ ఆభోఖ కైింథరా లు యట  కిిందఔు వయౄ బ. ఙరలావయఔు ఇయ జిలాా  టిణరలు, టిణ 
నుాింణరలలల ఉింటలబ. అబణే యట లల కొనిై యయషీఫ ైన, ఆధఽనిఔ యృైద లేవలనఽ అింథిసఽౄ ధరైబ.  

ాబ ణరునికి ఙెింథిన ఇతయ ఏజౄనీూలు, అింటే భౄైలాులు, యక్షణ భింతాి తు రక, ఒడ భవైరలు, ఖనఽలు లాింట  పలభీ రకల 
ఆసఽతేా లు, యృైద రలలు ఔడర ఆభోఖ లేవలనఽ అింథిించడింలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. అబనట కీ, యట  లేవలు 
సింఫిందిత సింసలలల నిఙేలే ఉథోఖ లు, యట నలై ఆదరయడే యభికి భాతాఫే భినేతిం ఙేమఫడెణరబ.  

2. నలైైయేటల యింఖ లేయసింసలు 

పలయతథేశ్ింలల నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ అని భూడె యకల ఆభోఖ లేవలనఽ అింథిింఙే నలైైయేటల ఆభోఖ యింఖిం 
ఙరలా పలభీ య బలల ఉింథి. యట లల సుచిిందింగ, లాపలనేక్ష యళ తింగ యృైద లేవలు అింథిింఙే సింసలు, వఔుౄ లణో నుటల 
భఫడి కోసిం నడినే కభపభైట్, టాసఽి లు, నుాకీిషనయవా , ాణేఔ లలషయౌసఽి  లేవలు, యది నియేయణ ాయోఖరలలు, ఓషధ 
దఽకణరలు, నకియ్ యృైదఽలుధరైయవ. పలయతథేశ్ింలల సఽభాయవ 77 రతిం భింథి అలలతి  యృైదఽలు నలైైయేటల యింఖింలలధే నుాకీిస్క 
ఙేసఽౄ ధరైయవ. పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ యింగ నలడెతేనై కయవచలలా  75 రణరనికి నలైగ నలైైయేటల యింగనికై యృళ్ైణోింథి. జఞతీమ 
య బలల ఫమట  నఽించి చికితూ అిందఽఔుింటలనై భోఖ లలా  82 రతిం, ఆసఽతాి లల ఉింటృ చికితూ అిందఽఔుింటలనై భోఖ లలా  
52రతిం భింథి నలైైయేటల యింగధేై ఆశ్రబసఽౄ ధరైయవ.2.  

ఇతయ యృైద వవసలనఽ (ఆమ భైుద, లదే, మ ధరనీ, హద నేయోతి ) నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యయవ ఔడర పలయతథేశ్ింలల నలదె 
సింకలలధే ఉధరైయవ. ఏడె లక్షల భింథికి నలైగ ఈ యపలఖింలలధే ఉధరైయవ. యయింణర ాబ తు యింఖింలలనా, నలైైయేటల 
యింఖింలలనా ఉధరైయవ.  

ఆభోఖ సింయక్షణనఽ లాబిం కోసిం అింథిింఙే నలైైయేటల సింసలణో నుటల సభాజఞనికి ఆభోఖ సింయక్షణ లేవలనఽ అింథిించడింలల 
ాబ ణేుతయ సింసలు, సుచిింద లేయ సింసలు ఔడర నులుించఽఔుింటలధరైబ.  

ఆభోఖ సింఫిందిత కయఔలానులలా  ఏడె యేలఔు నలైగ సుచిింద ఏజౄనీూలు నులుించఽఔుింటలనైటలి  అించధర యేరయవ. నలదె 
సింకలల భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆసఽతేా లు ఔడర లాపలనేక్ష యళ త య లలైటీలుగ, టాసఽి లుగ నేయవా  నమోదఽ 
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ఙేసఽఔుధరైబ. నౄభా ఙేసఽఔునై వఔుౄ లఔు ఆసఽతాి లల ఉింటృ చికితూ అిందఽకోవడింలల భోఖ లఔు ఖణనీమింగ 
సయౘమడెతేధరైబ.  

3. ఓషధ భిశ్రభ 

భిందఽలు, ఆభోఖ సింఫిందిత ఉతతేౄ లనఽ అింథిింఙే సింసల యషమానికి వలేౄ , పలయతథేశ్ిం అతి నలదె ఓషధ భిశ్రభనఽ 
ఔయౌగి ఉింథి. 1950లల యౄ.10 కోటా భిశ్రభ అధే య బ నఽించి, ధేడె యౄ. 55యేల కోటా యనుయిం (ఎఖ భతేలు సయౘ) అధే 
య బకి అథి ఎథిగిింథి. ఆయవ యేలఔు నలైగ ఉనై తమాభీ మూనిటా థరుభ సఽభాయవ మాప ై లక్షల భింథికి అథి 
ఉథోగవకరలనఽ ఔయౌయోౄ ింథి.  

ఓషధ యింఖిం యయమణరల భింతాి తు రక కిిందఔు వసఽౄ ిండగ, ఈ భిశ్రభఔు కైిందా య బ ధయల నిమింతాణ సింసగ 
ధేషనల్ నూభ్షట ఔల్ూ నలైైజిింగ్ అతరభిటీ (ఎన్స.న.న.ఏ) చినై సింకలల ఓషదరలు భాతాఫే (500 ఫల్ె డాగ్ లలల 76) 
ధయ నిమింతాణ కిింద ఉిండగ, నేగియౌనవనీై లేుఙరిధయల భిదిలలధే ఉనైట కీ, ధయల నిమింతాణ సింస  ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ యయేక్షిసఽౄ ింథి. ాబ ణరుల ఓషధ నిమింతాణ సింసలు క్షైతా య బ లఫోింథిని నియుళ యోౄ ింథి. ఆ లఫోింథి 
తభతభ ాథేరలలా  ధరణత, ఓషదరల ధయ, నూయవ్లాషనానఽ యయేక్షిసఽౄ ింథి.  

B. నౄభా లేయ సింసలు: 

భ కింగ యదరయణ నౄభా యింఖింలలని నౄభా ఔింనలనీలు ఆభోఖ నౄభాలలని ఙరలా అింరలనఽ అింథిసఽౄ ధరైబ. ఇథివయకై 
యట ని జఞనృణరలల చానుిం. సుతింతాఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు ఉిండడిం భభిింత నోుా ణరూహనేఙేచథిగ ఉింట ింథి. ణరజఞ 
లెఔెల ాకయిం ఐదఽ సుతింతా సింసలు ఉధరైబ. ఆభోఖ నౄభా లేయ సింస  ధృట్ వర్ె నఽ నలింఙే యధింగ భభికొనిై సింసలు 
ఔడర ాయేయించఫో తేధరైబ.  

C. భధవభిౄతు సింసలు : 

నౄభా భిశ్రభలల పలఖింగ లేవలు అింథిసఽౄ నై లువరయవ వఔుౄ లు, సింసలు ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖింగ 
నిలుయోౄ ింథి. ఇలాింట  భధవభిౄతు సింసలనీై ఐ.ఆర్.డి.ఎ థరుభ యయేక్షిించఫడెణరబ. యట లల కొనిై కిింద 
ఇవుఫడరు బ : 

1. నౄభా ఫోా ఔయవా  వఔుౄ లు కవచఽచ. కభపభైటలా  కవచఽచ. నౄభా ఔింనలనీలణో సింఫింధిం లాఔుిండర ని ఙేయౄ యవ. నౄభా 
కోయవఔుధే యభి తయరన నుాతి నిధిం వళ సాౄ  అతి  ఙౌఔ నానేమిం భైటాణో లనింఙే అతేతౄ భఫ ైన నౄభా యక్షణలనఽ 
ను ింథేలా నౄభా ఔింనలనీలణో యభికి సింఫిందరలు ఏయయవయౄ యవ. నషిిం జభిగినరడె నౄభానఽ కౄాబమ్  ఙేమడింలలనా 
యయవ సయౘమడెణరయవ. ఇలాింట  యనుభనిై నియుళ ింఙే ఏథేని నౄభా ఔింనలనీణో ఈ ఫాో ఔయవా  నౄభా యనుభనిై 
ఙేబించవచఽచ. యభికి నౄభా ఔింనలనీలు నౄభా ఔనేషన్స యౄింలల నుభిణోఱఔిం అింథియౄ బ.  

2. నౄభా ఏజౄింటలా  యదరయణింగ వఔుౄ లె ై ఉింటలయవ. కొనిై సిందభౌలలా  కభపభైట్ ఏజౄింటలా గ ఔడర ఉింటలయవ. ఫాో ఔయాలా 
ఏజౄింటలా  నౄభా ఔింనలనీ ఎింనఔలల లేుచిగ వవహభిించలాయవ. యభికి ఏజౄనీూ భింజూయవ ఙేలన నౄభా ఔింనలనీ తయరన 
భాతాఫే నౄభా ఙేబింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ాసఽౄ త నిఫింధనల ాకయిం, ఏజౄింట్ ఖభిషీింగ ఔ యదరయణ నౄభా, ఔ 
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జీయత నౄభా ఔింనలనీ, ఔ ఆభోఖ నౄభా, భభైథైెధర 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 సింసలు. యట కి 
నౄభానఽ యఔరబింఙే అదికయిం ఉిండదఽ కనీ నౄభా ఔింనలనీలఔు భినులధరయఫ ైన లేవలనఽ అింథియౄ బ. ఆభోఖ 
నౄభా నులలని ఔయభి యఔరబింఙరభింటే, నౄభా ఙేలన వఔుౄ ల యవభలనఽ ఒ నిమాభఔ ట .న.ఏణో 
ించఽఔుింటలయవ. ఆ సింస  డేటలఫేస్క నఽ లదేిం ఙేల, నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు ఆభోఖ కయవు లనఽ జఞభీ ఙేసఽౄ ింథి. ఇలాింట  
ళెల్ౄ  కయవు లు ఆసఽతేా లు, కిానిక్ లలల నఖదఽ యళ త యృైద సదఽనుమాలు (యృింటధే డఫ ో ఙెయాౌించఔుిండర అింథిింఙే 
చికితూ) అిందఽకోవడరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై ఉయోగిించనట కీ, 
నృలుా లు ఙెయాౌించి, ట .న.ఏ నఽించి భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ నఽ కోయవచఽచ. ట .న.ఏలు కౄాబమ్ ల ాకయిం నౄభా ఔింనలనీలు యట కి 
నిధఽలు ఙెయాౌయౄ బ. నానేమింలల కొింత రతింగ జు యౄింలల యట కి నుభిణోఱఔిం అింథిించఫడెతేింథి.  

4. నౄభా యృఫూభ చిమాలుఅింటే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిమింతాణల థరుభ యయేక్షిించఫడరయౌూన అతేనైత కొతౄ  తయయౘ 
లేయ సింసలు. యభి యృబ్ లలైట్ భభిమ /లాథర ట య్భాభౄెట ింగ్ థరుభ, అవకశ్భ నై యభిణో ఎదఽభౄదఽయవగ భఔధే 
దాయ భాభౄెట ింగ్ థరుభ యయవ నౄభా యనుభనిై ఙేయౄ బ. తథరుభ ఆసకిౄ ఔయౌగిన యభికి సింఫిందిించిన యవభలనఽ 
తమాయవ ఙేల, ణరభ  ిందిం ఔుదఽయవచఔునై సింసఔు అింథియౄ బ. నుో యౌఔ కోసిం ఇలాింట  నౄభా ఔింనలనీల 
ఉతతేౄ లనఽ ఔడర యయవ ాదభిశయౄ బ. ట య్ భాభౄెట ింగ్ నఽ నియుళ ించడరనికి, ఆన్స లెైన్స నుో యిల్ థరుభ నానేమిం 
వసాలు లాింట  అవరట్ యో భిూిండ్స నఽలు నియుళ ించడరనికి, యయధ యకల నులల సింఫిందిత లేవల నియుహణఔు 
ఔడర అయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ అింగీకభనిై కోయవచఽచ. అయ అింథిించిన సభాఙరభల నఽించి యనుయింగ 
భలచఽఔునైయ, నౄభా ఉతతేౄ ల ాదయశన, అయ నియుళ ించిన అవరట్ యో భిూింగ్ లేవల ఆదరయింగ యట కి నౄభా 
ఔింనలనీలు నుభిణోఱఔిం ఙెయాౌసఽౄ ధరైబ.  

5. నౄభా భాభౄెట ింగ్ సింసలు అధేయ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యయేక్షిింఙరయౌూన భధవయవౄ ల కొతౄ  యౄనులు.  అలాింట  
ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడరనికి, ింనణీ ఙేమడరనికి, లేవలు అింథిించడరనికి వఔుౄ లనఽ నిలనేించఽకోవడిం 
థరుభ అయ కిింథి కయఔలానులనఽ నియుళ ించవచఽచ: 

నౄభా అభ్ఔిం కయఔలానులు: నుాదికయ సింసఔు సభాఙరయిం కిింద, ఏ సభమింలల అబధర భౄిండె జీయత, భౄిండె 
యదరయణ, భౄిండె ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీల నౄభా ఉతతేౄ లనఽ నౄభా యఔరమథరయవల (ఐ.ఎిం.ఎఫ్) థరుభ 
యఔరబించడరనికి. యదరయణ నౄభా యషమింలల, సింస  ఎట ఔరడె ఆమోథిించిన మోటలయవ, ఆభోఖిం, వకిౄఖత 
ాభాదిం, ఔుటలింఫిం, దఽకణథరయవలు భభిమ  ఇలాింట  ఇతయ నౄభా ఉతతేౄ ల నేయవణో లైల్ అిండ్స మూజ్డ 
భాయాదయశకలలల ఇచిచన యధింగ నౄభా ఉతతేౄ ల భీట ైల్ ఔరభింలల భాతాఫే అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి 
ఐ.ఎిం.ఎఫ్ అనఽభతి ించఫడెణరయవ. నౄభా ఔింనలనీలణో ఔుదఽయవచఔునై ిందింలల ఏ భాయవ అబధర సింస  
భ ిందసఽౄ  ఆమోదింణో ాసఽౄ త నులలథరయవలఔు లేవలు అింథిించడరనికి తగిన ఏభటలా  ఙేమడిం థరుభ ఙేటివచఽచ.  
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నౄభా లేయ కయఔలానులు: ఈ లేయ కయఔలానులు నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అబభిించడరనికి లాథర లేఔభిించడరనికి 
ిందిం ఔయౌగిన నౄభా ఔింనలనీల కోసిం భాతాఫే. ఆ కయఔలానులు కిింద ఇవుఫడరు బ:  

a. నౄభా ఔింనలనీల ను యవఖ  లేవల కయఔలానులనలై నుాదికయ సింస  జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలల అనఽభతి ించిన 
యధింగ నౄభా సింసల ణెయయృనఽఔ కయఔలానులనఽ ఙేటిడిం; 

b. నౄభా నిక్షైనుల ఆమోథిత వకిౄగ కవడిం ; 

c. లెైలలనఽూ ఔయౌగిన సభైుమర్, నషిిం భథిింరథరయవలనఽ ఉథోగలలా  నిమనేించఽకోవడిం థరుభ సభైు ఙేట ి , 
నయౖి నిై భథిింర యేలే ని ఙేటిడిం నియుళ ించడిం; 

d. నుాదికయ సింస  ఎట ఔరడె అనఽభతి ించిన భభైథైెధర నౄభా సింఫిందిత కయఔలాిం. 

ఆభిఔ ఉతతేౄ ల ింనణీ: కిింథి నేభపెనై ఇలాింట  ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడరనికి, ింనణీ 
ఙేమడరనికి, లేవలు అింథిించడరనికి అనఽభతి  ను ింథిన వఔుౄ లెైన లైధరనిిమల్ సభీుస్క ఎకిెఔట వ్ లనఽ 
నిమనేించఽకోవడిం థరుభ ింనణీ ఙేమడరనికి: 

a. లలనౄ నిమింతాణలలని భూచఽవల్ పిండ్స ఔింనలనీల భూచఽవల్ పిండెా ; 

b. PFRDA నిమింతాి ించిన నలనిన్స ఉతతేౄ లు; 

c. లలనౄ లెైలలనఽూ ను ింథిన నలటలి ఫడి సలయౘథరయవలు ింనణీ ఙేలన ఇతయ ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 

d. ఆర్.నృ.ఐ నిమింతాణలల ఉనై ఫలింఔులు/ఎన్స.నృ.ఎఫ్.లల ఫలింకిింగ్/ఆభిఔ ఉతతేౄ లు; 

e. పలయత ాబ తుర తనులా రక అింథిసఽౄ నై నౄభా బయతయ ఉతతేౄ లు; 

f. నుాదికయ సింస  ఎట ఔరడె అనఽభతి సఽౄ నై భభై ఇతయఫ ైన ఆభిఔ ఉతతి ౄ . 

D. భ కఫ ైన ఇతయ సింసలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల పలఖింగ భభికొనిై సింసలు ఔడర ఉధరైబ. అయ ఏనేటింటే: 

1. ఇనాూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలెప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ ఆఫ్ ఇిండిమా (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) అధేథి నౄభా భాభౄెట్ లల 
జయవఖ తేనై యనుభనిై, సింసలనఽ నిమింతాి ింఙే యధింగ నుయాఫ ింటల చటిిం థరుభ యౄరథిదఽె ఔునై నౄభా 
నిమింతాణ సింస . 2000లల అభలలా కి వచిచన ఈ చటిిం నిమింతాణ ఫలధతలనఽ భాతాఫే కఔ నౄభా యనుభనిై 
అనవిథేి ఙేలే నిని ఔడర ఙేడెతేింథి.  

2. జనయల్ ఇనాూభౄన్సూ అిండ్స లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ కౌనిూళ్ైా  అధేయ నౄభా సింసల జీయత కలిం, భభిమ  యదరయణ నౄభా 
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 ఏభట ైన ఒ నులఔ భిండయౌని ఔయౌగిన భిజిషిర్ య లలైటీ. ఇథి యరలాషణలనఽ లేఔభిించి, ధయల నియృమిం, 
యనుయ మ ఔుౄ ల యౄఔలన సయౘ డేటల ఆదరభిత భభిమ  రలౄ ైమ నియృమానికి యలు ఔయౌించడరనికి నౄభా 
యింగనికి యయధ యపలగల య బ నియేథిఔలనఽ యౄను ింథిసఽౄ ింథి. యదరన తమాభీలల ాబ ణరునికి, నిమింతాణ సింసఔు 
సయౘమడడింకోసిం యట కి కీలఔ ఇన్స రటానఽ ఔడర అథి అింథిసఽౄ ింథి. భిశ్రభ ాయోజధరల కోసిం ఈ ఫూభో అధేఔ 
యకలెైన నిభీృత కలవవధఽల, ఏఔ కల నియేథిఔలనఽ తమాయవ ఙేలింథి.  

యననై నౄభా నిక్షైనుల భధ ధనడల్ నుబింట్ గ ని ఙేసాౄ , ఒ కొతౄ  కాణర యౄఔలన దశ్లల డీభాట్ కాణరల 
డీడానా కైషన్స లల సయౘమడే లలింటాల్ ఇిండెక్ూ సయుర్ నఽ ఐ.ఐ.నృ నియుళ సఽౄ ింథి. లలింటాల్ ఇిండెక్ూ సయుర్ అధేథి నౄభా 
సింస , నౄభా సింస  నిక్షైిం భధ ాతి  నులలలలనా లాయథేయలఔు సింఫిందిించిన టలా న్సూ నేషన్స/యౄట ింగ్ సభాఙరయిం 
కోసిం ఎకైూఛింజిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ింథి.  

ఐ.ఐ.నృ ఇట కై ఆభోఖ నౄభా యింగనికి లేవలు అింథిసఽౄ నై ‗నుాదరనత లేయ సింస  ధృట్ వర్ె‘లలని ఆసతేా లనఽ 
జఞనృణర యచడిం థరుభ తన ఆసతాి  యయషీ ఐ.డి భాసిర్ కయఔరభానిై ఆయషెభిించిింథి.  

ణరజఞగ, ట .న.ఏలనఽ, నౄభా సింసలనఽ, ఆసతేా లనఽ ఔయౌనే ఒ ఆభోఖ నౄభా గిరడ్స నఽ నియుళ ింఙేిందఽఔు ఐ.ఐ.నృ 
ామణరైలు ఙేయోౄ ింథి. చికితూ కయవచలలా  నుయదయశఔత, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సభౄైన ధయ నియుళ ించడిం లాింట  
నౄభా కౄాబమ్ ల నియుహణ వవసణో ఫమటఔు వఙేచలా ఆభోఖనౄభా యింగనికి సయౘమడరలనైథే థీని 
ాదరధనథెేశ్ిం. 

4. యథర సింసలు అింటే అధేఔ యకల నౄభా, నియుహణ సింఫిందిత యక్షణనఽ అింథిింఙ ే ఇనాూభౄన్సూ ఇన్స లిటృట్ ఆఫ్ 
ఇిండిమా, ధేషనల్ ఇనాూభౄన్సూ అకడెనై లాింట య భభిమ  బయషతేౄ లల ఏజౄింటలా  కయలనఽఔుధే యభిక ియక్షణ ఇఙేచ 
అధేఔ నలైైయేటల యక్షణ సింసలు.  

5. నుాకీిస్క ఙేసఽౄ నై యృైదఽలు ఔడర భిస్క ్ ్్ల్నఽ అింగీఔభిింఙే సిందయౌింగ ఔాబింటా నౄభా భిస్కె లనఽ భథిింర 
యేమడింలల నౄభా ఔింనలనీలఔు, ట .న.ఏలఔు సయౘమడెతేధరైయవ. కిా షిఫ ైన కౄాబమ్ ల యషమింలల నౄభా 
ఔింనలనీలఔు సలయౘ ఇయౄ యవ.  

6. ఇనాూభౄన్సూ అింఫ డ్సూ ఫేన్స, యనియోఖథరయవ ధరమయ ధరలణో నుటల నుౌయ ధరమయ ధరలు లాింట  చటిఫదే సింసలు 
ఔడర ఆభోఖ నౄభా యణ లల యనియోఖథరయవల సభసలనఽ భిషెభిించడింలల నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. 
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యభింశ్ిం 

a) నౄభా ఏథో  యౄింలల ఙరలా శ్ణరఫలె ల కిిందటే ఉనికిలల ఉింథ.ి అబణే ఆధఽనిఔ యౄిం అధేథి కొనిై శ్ణరఫలె ల కిిందటే 
యౄరథిదఽె ఔుింథి. ాబ తు నిమింతాణణో పలయతథేశ్ింలల నౄభా యింఖిం అధేఔ దశ్లనఽ థరటలఔుని వచిచింథి.  

b) నుౌయవల ఆభోఖిం ఙరలా భ కిం కఫట ి , ాబ ణరులు ఔ సభ చితఫ ైన ఆభోఖ సింయక్షణ వవసనఽ 
యౄను ింథిించడింలల ాదరన నుతా నుో ఱసఽౄ ధరైబ.  

c) థేశ్ జధరపలఔు సింఫిందిించిన అధేఔ కయకలనలై అఔెడ అింథిింఙ ేఆభోఖ సింయక్షణ య బ ఆదరయడి ఉింటలింథి.  

d) అవసయఫ ైన యృైద లేవల య బని ఫట ి  నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ అధే భూడె యకలెైన ఆభోఖ సింయక్షణ 
దేతేలు ఉింటలబ. కోె య బని ఫట ి  ఆభోఖ సింయక్షణ కయవచ నలయవఖ తేింటలింథి. ఉనైత య బ సింయక్షణఔు 
ఎఔుెవ కయచవరతేింథి.  

e) జధరపల నలయవఖ దల, టిణీఔయణ లాింట  య ింతింగ ఉనై జట లఫ ైన సభసలనఽ ఎదఽయవెింటలనైిందఽన 
పలయతథేరనికి తగిన ఆభోఖ సింయక్షణ అవసయఫ ై ఉింథ.ి  

f) ఆభోఖ నౄభా కోసిం భ ిందఽగ ాబ తుఫే థకలనఽ ాయేశ్నలట ి నట కీ, ఆ యృింటధే నలైైయేటల నౄభా ఔింనలనీలు 
యణ జ నౄభాణో భ ిందఽకొఙరచబ.  

g) ఆభోఖ నౄభా యణ లల అధేఔ సింసలు నుతా నోు ఱసఽౄ ధరైబ. కొనిై సింసలు భ్యౌఔవసతేలనఽ సభఔయవచతేింటే, 
భభికొనిై నౄభా లేవలనఽ అింథిసఽౄ ధరైబ. ఫాో ఔయవా , ఏజౄింటలా , భదేభాయా నియుహఔులు లాింట  భధవయవౄ లు ఆభోఖ 
నౄభా యనుభనికి లేవలు అింథిసఽౄ ిండగ, ఇతయ నిమింతాణ, యథరయఫ ైన, చటిఫదేఫ ైన సింసలు ఔడర తభ 
వింతే నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ధరైబ. 

 

కీలఔ థరలు 

a) ఆభోఖ సింయక్షణ 

b) యణ జ నౄభా 

c) జఞతీబాఔయణ 

d) నుాథనేఔ, భాధనేఔ, ఉనైత య బ ఆభోఖ సింయక్షణ 

e) ఫ డీకౄాబమ్ 

f) ఫాో ఔర్ 

g) ఏజౄింట్ 
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h) భదేభాయా నియుహఔుడె 

i) ఐ.ఆర్.డి.ఏ 

j) అింఫ డ్సూ ఫేన్స 
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అదరమిం 18 

నౄభా డరఔుఫ ింటషేన్స 

 

అదరమిం ఉనుో ధ్రఘ తిం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనిం అధేఔ యకలెైన ణరా లు, దయౄ యేజులనఽ చాసఽౄ ింటలిం. ఈ అదరమిం భనయౌై యయధ దయౄ యేజులు, 
నౄభా కింటలా ఔుి లల యట  నుాభ కతనఽ ణెయౌమజౄఫ ణరబ. ఇథి కోె తాిం యొఔె కచిచతఫ ైన సుపలవిం, యట ని ఎలా 
నిింనుయౌ, నిభేిషీ సభాఙరభనిై కోభైిందఽఔు కయణరలనఽ ఔడర యవభిసఽౄ ింథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. ాతి నుదన ణరా లు 
B. ాతి నుదనఔు అింగీకయిం (ింద తాిం) 
C. అవకరలు 
D. నానేమిం యయౕదఽ 
E. ఔవర్ ధనటలా  /నౄభా ధివతాిం / నుయౌల దయౄ యేజు 

F. నిఫింధనలు భభిమ  యభౄింటీలు 
G. సభయనలు 
H. నులలల యవయణ 

I. రనయవదేయణ ధనటీసఽ 
J. భనీ లాిండభిింగ్ నిభోధఔిం భభిమ  ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలు 
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ఈ అదరమానిై చథియన తభుత నైయవ ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ాతి నుదన తాింలల యషమాలనఽ యవభిించడిం. 
b) నుాలలఔిస్క నుాభ కతనఽ యవభిించడిం 

c) నానేమిం యయౕదఽ, 1938నౄభా చటిింలలని 64VBలలక్షన్స నఽ యవభిించడిం. 
d) ఔవర్ ధనటలా , నౄభా ధివణరా నిై భథిింర యేమడిం, యవభిించడిం.  
e) నౄభా నులల దయౄ యేజులల నిఫింధనలు భభిమ  థరలనఽ యవభిించడిం.  
f) నులల నిఫింధనలు, యభౄింటీలు, సభయననఽ చభిచించడిం.  
g) ఎిండరర్ూ ఫ ింటానఽ ఎిందఽఔు జఞభీ ఙేరయని యవభిించడిం.  
h) నులల థరలనఽ ధరమ య ధరలలా  ఎలా చాయౄ యధ ేయషమానిై అయిం ఙేసఽకోవడిం.  
i) భినావల్ ధనటీసఽలనఽ ఎిందఽఔు జఞభ ీఙేయౄ యని భథిింర యేమడిం.  
j) భనీ లాిండభిింగ్ అింటే ఏనేట , ధన మ వర్ ఔసిభర్ భాయాదయశకలఔు సింఫిందిించి ఏజౄింట్ ఏిం ఙేమాలధే యషమానిై 

ణెలుసఽకోవడిం. 
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H. ాతి నుదన ణరా లు 

ఇింతఔు భ ిందఽ ఙెననటలి గ, నౄభా అధేథి ఒ ిందిం. థరనిని భతూయుఔఫ ైన నులల య బకి ఔుథిింఙరయవ. నౄభా 
డరఔుఫ ింటేషన్స నులలల జఞభీకి భినేతిం కదఽ. నౄభాథరయవ, నౄభా సింస  భధ ఫోా ఔయవా , ఏజౄింటలా  లాింట  అధేఔ భింథి 
భధవయవౄ లు ఉిండడింణో ఆ భౄిండె క్షాల ఎట కీ ఔలవలాఔనుో వచఽచ.  

నౄభా ఔింనలనీ యనియోఖథరయవ సభభిసఽౄ నై డరఔుఫ ింటా నఽింఙే, యనియోఖథరయవడి ఖ భిించి, యభి అవసభల ఖ భిించి 
ణెలుసఽఔుింటలింథి. ఇలాింట  డరఔుఫ ింటలా  భిస్కె నఽ ఫ యవగా  అయిం ఙేసఽకోవడరనికి ఔడర నౄభా సింసఔు సయౘమడెణరబ. 
కఫట ి , నౄభాథరయవ, నౄభా సింసల భధ అవగహన, సషితనఽ తీసఽఔువఙేచ ాయోజనిం కోసిం డరఔుఫ ింటేషన్స 
కయయౌూవసఽౄ ింథి. నౄభా యనుయింలల యనియోఖథరయవలఔు అనఽఔలింగ ఉయోగిింఙే నిభేిషీ దయౄ యేజులు ఉధరైబ.  

యనియోఖథరయవనికి అతింత సనిైళ తఫ ైన వకిౄగ నౄభా ఏజౄింట్ యనియోఖథరయవనఽ ధేయవగ ఎదఽయవెని, యట కి సింఫిందిించిన 
దయౄ యేజులలల తలెణేౄ  అనిై యకల అనఽభాధరలనఽ నియభిించి, యట ని నిిండింలల సయౘమడరయౌూ ఉింటలింథి. నౄభాలల 
ఉయోగిింఙే కోె డరఔుఫ ింట్ ాయోజధరనిై, నౄభాలల ఉయోగిింఙే దయౄ యేజులలా  ఉనై నుాభ కతనఽ, సింఫిందరనిై 
ఏజౄింటలా  అయిం ఙేసఽకోయయౌ. 

1. ాతి నుదన ణరా లు 

ాతి నుదన ణరా నిై డరఔుఫ ింటేషన్స నఽ నుాథనేఔింగ నదట  దశ్ అని ఙెనుయౌ. థీనిథరుయ నౄభాథరయవ కిింథి అింరలనఽ 
యృలాడియౄ యవ.: 

 ణరనఽ ఎవయవ 
 తనఔు ఏ యఔఫ ైన నౄభా కయయౌ 

 ణరనఽ నౄభా ఙేమాలనఽఔుింటలనై యట  యవభలు 
 ఎింత కలానికి 

నౄభా యషమ వవయౘభనికి సింఫిందిించిన దావ యలువ, ాతి నుథిత నౄభాఔు సింఫిందిించిన అయవింతఫ ైన సభాఙరభలధే 
యవభలు అని అింటలయవ.  

a) నౄభా సింస  యేలన భిస్కె భథిింర 

i. నౄభా సింస  కిింథ ి యషమాలనలై నియృమిం తీసఽఔుధేిందఽఔు యలుగ భిస్కె ఔు సింఫిందిించి నౄభా సింసఔు 
అవసయఫ ైన అయవింతఫ ైన సభాఙరయిం నణరౄ నిై యవభిింఙేిందఽఔు ాతి నుథితథరయవ ాతి నుదన ణరా నిై 
నిింనుయౌూ ఉింటలింథ.ి: 

 

 నౄభానఽ భింజూయవ ఙేమడరనికి అింగీఔభిించడభా లాథర తి యసెభిించడభా  
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 భిస్క ్ ్ నఽ అింగీఔభిింఙే సిందయౌింలల భింజూయవ ఙేలే యక్షణఔు సింఫిందిించిన భైటలా , నిమభ, నిఫింధనలనఽ 
నిభే భిించడిం 

నౄభాకోసిం ఇవుజూరతేనై భిస్కె నఽ అింగీఔభిించడరనికి నౄభా ఔింనలనీకి ఉయోఖడఖల సభాఙరభనిై ాతి నుదన 
తాిం ఔయౌగి ఉింటలింథి. అతింత గప యరుసిం సాతాిం, అయవింతఫ ైన సభాఙరయిం యృలాడిింఙే ఫలధత అధేథి నౄభా 
కోసిం ాతి నుదన తాింణో నదలవరతేింథి.  

అయవింతఫ ైన సభాఙరభనిై యృలాడిింఙే ఫలధత నులల ఆయయౌయనికి భ ింథే తలెతేౄ తేింథి. నౄభా కలిం 
ూభిౄగనా, కింటలా ఔుి  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 ణరా లనఽ నౄభా సింసలు యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధరభా, నౄభా/ఉతతి ౄని 
ఉయోగిించనఽనై తయఖతి /వయాిం లాింట  యట ణో భ థాితఫ ై ఉింటలబ. ాతి నుదన తాింలల ఒ భ థాిత ఖభనిఔనఽ 
జోడిింఙే సింాథరమిం నౄభా ఔింనలనీలఔు ఉింటలింథి. అబనట కీ, థీనికి సింఫిందిించి ఒ నుాభాణ ఔ లాథర ఆచయణ 
ఏథీ లాదఽ.  

ఉథరహయణలు 

ఇలాింట  ఖభనిఔలఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 

‗నౄభాథరయవ భిస్కె భథిింర యేమడరనికి సింఫిందిించి యసౄయలనఽ యృలాడిించఔనుో వడిం, తరడె సభాఙరభనిై 
అింథిించడిం, మోయనికి నులడడిం, సహకయిం అింథిించఔనోు వడిం లాింట య జఞభీ ఙేలన నులల కిింద ఇసఽౄ నై యక్షణనఽ 
ఙెలానిథిగ ఙేయౄ బ‘,  

‗ాతి నుదననఽ ఔింనలనీ అింగీఔభిించి, ూభిౄ ననాేమిం ఙెయాౌింఙే 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 ఇసఽౄ ింథి. తథరుభ అఔెడ ఇచిచన 
యసౄ యలనఽ అయిం ఙేసఽఔుింటలయవ. ఇలా ఙేమడిం థరుయ యసౄ యలనఽ యవభిింఙే ఔరభింలల ఎలాింట  యపేథరలఔు ఙోటలిండదఽ.  

ఇథి నౄభా థరయవఔు సింఫిందిించి అతింత గప యరుసిం, ూభిౄగ అయవింతఫ ైన సభాఙరయిం యృలాడి అధే ాదరన సాణరా నిై 
ధొకిె ఙెనేథిగ ఔడర ని ఙేసఽౄ ింథి.  
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ఈ ాఔటన అతింత గప యరుసిం అధే యదరయణ ధరమ సాణరా లనఽ అతింత గప యరుసిం అధే కింటలా ఔుి  ఫలధత 
య బకి 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, pre-
existing 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  నలటలి కోఖలగయౌ.కింటలా ఔుి  ఔుదఽయవచఔునై వకిౄ ఖ భిించి ణెలుసఽకోవడిం 
నౄభా సింసఔు భ కిం. కఫట ి  ఈ నులల కిింద ాయోజధరలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ భాతాఫే లుఔభిించఖలయవ. నౄభా 
ఙేలన భిస్కె లల ాయోజధరనిై భభపఔయవ ను ింథి, కౄాబమ్ ఙేసఽకోవచచధే భిలతేలలా  (చనినోు బన సిందయౌింలల 
ణరఔటలి , ఫలింఔు లాథర చటిఫదే యయసఽలు లాింట య) ఖ భిౄింర అధేథి ఙరలా భ కఫ ైనథిగ భిఖణ ించఫడెతేింథి.  

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  భిస్కె నఽ అయవింతింగ బభిింఙేథిగ ఉనైిందఽన 
ాతి నుదఔుడి వితి ౄ  ధృైరణిం, వితి ౄ , యనుయిం లాింట యట కి నుాభ కత ఉింటలింథి.  

ఉథరహయణ 

ఒ నుసి్క పరడ్స భౄయి భౄింట్ ఔు ఙిెంథిన ఫటలుడర వకిౄ తన యనియోఖథరయవలఔు ఆయౘభనిై అింథిించడిం కోసిం 
ఫ ైక్ లనలై తయచా అదిఔ యేఖింణో ామాణిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అిందఽవలా అథే భౄయి భౄింట్ లలని 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 భిలతేలనఽ ఫట ి  కిింథి యట కి సింఫిందిించిన యవభలనఽ నేభపెధరయౌూ ఉింథి: 

i. ఒ యథేయౕ ామాణిం (ఎవయవ, ఎరడె, ఏ థేరనికి, ఏ ాయోజనిం కోసిం) లాథర 

ii. కైసఽనఽ ఫట ి  ఒ వకిౄ ఆభోఖిం (వకిౄ నేయవ, చియవధరభా, ఖ భిౄింరణో) తథితభలు. 

v. నౄభా ఙేలన య భ ్ నులల కిింద నౄభా సింస  ఫలధత వళ ింఙే భినేతి ని సాచిసఽౄ ింథి. అనిై ాతి నుదన 
ణరా లలలనా 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 నతౄింగ ఇథ ి
ఉింటలింథి.  

vi. ఖత, వయౄభాన నౄభా 

ాతి నుదఔుడె నౄభా సింసఔు తన ఖత నౄభాల ఖ భిించి యవభలనఽ ణెలునుయౌూ ఉింటలింథి. తన నౄభా చభితానఽ అయిం 
ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి సయౘమడెతేింథి. కొనిై భాభౄెటాలల నౄభా సింసలు నౄభా ఙేలన వకిౄకి సింఫిందిించిన 
యవభలనఽ యహసింగ ించఽఔుధే వవసలు ఉధరైబ.  

ఏథేని నౄభా సింస  తన ాతి నుదననఽ తి యసెభిించిింథర, ాణేఔ నిఫింధనలనఽ యదిించిింథర, రనయవదేయణ సభమింలల 
ఎఔుెవ నానేమింనఽ ఙెయాౌింఙరలని కోభిింథర, రనయవదేభిింఙేిందఽఔు తి యసెభిించిింథర, నులలని యదఽె  ఙేలింథర అధే 
యవభలనఽ ఔడర ాతి నుదఔుడె నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి.  

నౄభా సింసల నేయవా  సయౘ ఏథేని ఇతయ నౄభా సింసణో ఉనై ాసఽౄ త నౄభా యవభలనఽ ఔడర యృలాడిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 
ాణేకిించి ఆలౄ  నౄభా యషమింలల, యయధ నౄభా సింసల నఽించి నులలలు తీసఽఔుధే నౄభాథరయవ నషిిం యట యాౌనరడె 
ఔట ఔధరై ఎఔుెవ నౄభా సింసల నఽించి కౄాబమ్ కోయవచఽచ. కై భిస్కె కోసిం అధేఔ నౄభా నులలలనఽించి 
నౄభాథరయవ ాయోజనిం ను ిందఔుిండర చాలేిందఽఔు ఈ సభాఙరయిం కయయౌూ ఉింటలింథి.  

అింణేకఔ, వకిౄఖత ాభాద నౄభా యషమింలల కై వకిౄ తీసఽఔునై ఇతయ వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలల కిింథి 
నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై ఫట ి  నౄభా సింస  యక్షణ భిది నణరౄ నిై భినేతిం ఙేమాలని కోయవఔుింటలింథి.  

vii. నషిిం అనఽబవిం 

నౄభా ఙేలన థరింణో సింఫింధిం లాఔుిండర తనఔు సింబయించిన నషిిం యవభలనఽ ూభిౄగ ాఔట ింఙరలనఽ 
ాతి నుదఔుడిని కోయవణరయవ. ఇథి నౄభా యషమ వవయౘయిం ఖ భిించిన నౄభా సింస  సభాఙరభనిై, ఖతింలల భిస్కె నఽ 
నౄభాథరయవ ఎలా నియుళ ింఙరయధే యవభలనఽ అింథిసఽౄ ింథి. ఇలాింట  సభాదరధరల నఽించి లాకయవలు భిస్కె  నఽ ఫ యవగౄైన 
భీతి లల అయిం ఙేసఽఔుని, భిస్కె తనిఖీలనఽ నియుళ ించడింనలైన, భభినిై యవభలనఽ లేఔభిించడింనలైన నియృమిం 
తీసఽకోఖలయవ.  

viii. నౄభాథరయవ ాఔటన 

నౄభా సింసలఔు అయవింతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అింథిింఙరలనైథే ాతి నుదన తాిం ాయోజనిం కవడింణో, ఈ 
తాిం ణరనఽ ఇచిచన సభాదరధరలు నిజభని, కచిచతభని నౄభాథరయవ ాఔట ించడింణో నుటల నౄభా కింటలా ఔుి ఔు 
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నూయఫే నుాతి థిఔ అని ఔడర అింగీఔభిసఽౄ నై ాఔటననఽ ఔడర ఔయౌగి ఉింటలింథి. ఏథేని తరడె సభాదరనిం 
ఇవుడిం వలా నౄభానఽించి తరకోవడరనికి నౄభా సింసఔు హఔుెనఽ ాయథిసఽౄ ింథి. సింతఔిం, ణేథీ, కొనిై సిందభౌలలా  
ఏజౄింట్ లనూయవూఔు సింఫిందిించిన అనిై ాతి నుదన ణరా లు కై యఔింగ ఉింటలబ.  

ix. ాతి నుదన తాిం ఉయోగిించని ఙోట, నౄభా సింస  ధనట  థరుభ లాథర భతూయుఔింగ సభాఙరభనిై భికయవు  
ఙేసఽౄ ింథి. తన ఔవర్ ధనట్ లాథర నులలలల ఇచిచన సభాఙరభనిై ను ిందఽయచి, అట నఽించి థిళేనఽ భోజులలా ర 
కలింలల ాతి నుదఔుడికి థరనిని నిభే భిసఽౄ ింథి.  ఆ తభుత ాతి నుదఔుడె ఏథైెధర అయవింతఫ ైన సభాఙరభనిై 
యృలాడిించలాదనీ, తరథోవ ట ి ింఙరయనీ, యక్షణనఽ భింజూయవ ఙేమడరనికి ఏథేని యసౄవ యషమింనలై తరడె 
సభాఙరయిం అింథిింఙరయని నౄభా సింస  ఙెనధర, థరనిని నియౄనింఙే ఫలధత నౄభా సింసనలైధే డెతేింథి.  

భాట థరుభ లుఔభిించిన సభాఙరభనిై ఔడర ూభిౄగ భికయవు  ఙేమాయౌూన ఫలధత నౄభా ఔింనలనీకి ఉింటలిందనీ, 
నూలలఅప్ థరుభ థరనిని ఏజౄింట్ దిఱిలల నలటలి కోయలధే అభ నిై ఇథి సాచిసఽౄ ింథి.  

భ కాింరలు 

ఆభోఖ నౄభా నులలకోసిం ాతి నుదన తాింలల కొనిై యవభలు కిింద ఇవుఫడరు బ : 

1. ాతి నుదన తాిం యక్షణ భిది, నేనయౘబింరలు, యౌలపలలు లాింట  యక్షణ యవభలనఽ అింథిింఙే ఒ నుాలలఔిస్క నఽ 
ను ిందఽయచఽఔుింటలింథి. నుాలలఔిస్క అధేథి ాతి నుదన తాింలల పలఖింగ ఉింటలింథి. ాతి నుథితథరయవ అిందఽలలని 
యషమాలనఽ ఖభనిించినటలి  సింతఔిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. 

2. ాతి నుదన తాిం నేయవ, చియవధరభా, వితి ౄ , రట ి న ణేథీ, యౌింఖిం, నౄభా ఙేలన కోె వకిౄణోనా ాతి నుదఔుడికి ఉనై 
సింఫింధిం, సఖటల ధృల ఆథరమిం, ఆథరమ నఽై నున్స ధృిం. యృైదఽడి నేయవ, చియవధరభా, ఆమన అయోతలు, 
భిజిలిేరషన్స ధృింఫర్ ఔు సింఫిందిించిన యవభలనఽ లేఔభిసఽౄ ింథి. ఫలింఔు థరుభ ధేయవగ కౄాబమ్ య భ ్నఽ 
ఙెయాౌింఙేిందఽఔు యలుగ  నౄభా ఙేలన వకిౄ ఫలింఔు యవభలనఽ ఔడర ఈ భోజులలా  లేఔభిసఽౄ ధరైయవ. 

3. థీింణోనుటల, నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆభోఖ భిలతి కి సింఫిందిించిన ాశ్ైలు ఔడర ఉింటలబ. నూయింలలని ఈ 
యవయణరత్ఔ ాశ్ైలు ఖత కలర కౄాబమ్ అనఽబవిం నుాతి థిఔన ఉింటలబ. భిస్కె నఽ సభిగా  భలేలా ఙేలేిందఽఔు 
యలు ఔయౌయౄ బ. 

4. ఏథేని నిభేిషీ యధఽలణో ఇఫోింథిడెతేధరైభ అధే యషమానిై ూభిౄ యవభలణో నౄభా ఙేలన వకిౄ నూయింలల 
నేభపెధరయౌ.  

5. అింణేకఔ, ఏథేని ఇతయ అసుసత లాథర ఫలధడెతేనై యది, కొనయఖ తేనై ాభాద ాపలయనికి సింఫిందిించిన 
యవభలనఽ కిింథి యధింగ కోయవణరయవ: 

a. అసుసత/గమిం/చికితూ సుపలవిం 

b. నదట  చికితూ ణేథీ 
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c. చికితూ అింథిసఽౄ నై డరఔిర్ నేయవ, చియవధరభా 
d. ూభిౄగ కోలుఔుధరైభ 

6. నౄభా సింసలఔు యృలాడిింఙరయౌూన ఏథేని అదనర యషమాలనఽ నౄభా ఙేలన వకిౄ నేభపెధరయౌ. యృైద చికితూ 
కయలనఽఔునై ఏథేని అసుసత లాథర గమిం ఉనికికి సింఫిందిించి ఏథేని యవభలు ణెయౌల ఉింటే థరనిని ఔడర 
నేభపెధరయౌ. 

7. ఖత నౄభా, కౄాబమ్ చభితా, భభై ఇతయ నౄభా సింసణోనా ాసఽౄ తిం అదనింగ నౄభా ఔయౌగి ఉింటే  థరనికి 
సింఫిందిించిన ాశ్ైలు ఔడర నూయింలల ఉింటలబ.  

8. ాతి నుదఔుడె సింతఔిం ఙేమాయౌూన ాఔటన ాణేఔ యయషీతలనఽ ఔడర ధనట్ ఙేమాయౌ.  

9. ఏథేని ఆసఽతాి /యృైదఽడి నఽించి యృైద సభాఙరభనిై కోయడరనికి నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా సింసఔు అింగీకయిం 
ణెలురత, అదికయనేసఽౄ ధరైయవ. ఆ యృైదఽడె ఏ సభమింలల అబధర నౄభా ఙేలన వకిౄ రభీయఔ, భానలయ 
ఆభోగనిై థెఫోతీసఽౄ ిందని పలయింఙే ఏ అసుసతనఽ అబధర భీక్షిించవచఽచ.  

10. నూయవలల పలఖింగ ఉనై యవభలనఽ ణరనఽ చథియనని నౄభా ఙేలన వకిౄ నిభే భిించి, నిమభ, నిఫింధనలఔు 
అింగీకయిం ణెలనుయౌ.  

11. ాఔటనలలా  నియేథిఔల యసౄ యఔతఔు సింఫిందిించిన యదరయణ యభౄింటీ, కింటలా ఔుి  నుాతి థిఔగ ాతి నుదన తాిం 
ఉింటలింథి.  

యృైద రక ారైవయ 

ాతి నుదన తాింలలని ాతి ఔల యృైద చభితా యషమింలల నౄభా ఙేలన వకిౄ భధఽఫేహిం, అదిఔ యఔౄనుో టల, చరతీ ధొన, 
హిదమానికి యఔౄధరమాలు సభిగా  ని ఙేమఔనోు వడిం లాథర హిదమానికి యఔౄిం సభిగా  ావళ ించఔనుో వడిం లాింట  యధఽలఔు 
సింఫిందిించిన ఒ సభఖరఫ ైన ారైవయని ూభిౄ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.  

యట కి ఒ సింాథిింర యృైదఽడె ూభిౄ ఙేలన నూయిం భదెతే ఉిండరయౌ. ఈ నూయింనఽ ఔింనలనీ నుధృల్ యృైదఽడె భియౕలన ఙేయౄ యవ. 
ఆమన అననుామిం, అింగీకయిం, నేనయౘబింర తథితభల ఆదరయింగధే నియృమిం తీసఽకోఫడెతేింథి.  

ాతి నుదన తాిం, థరనికి సింఫిందిించిన అనఽఫిందరల ాతి ని నులల దయౄ యేజుఔు జోడిింఙరలని, థరనిని నౄభా థరయవఔు భికయవు ల 
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 నతౄిం అింథిింఙేలా చాడరయౌూ ఉింటలింథి.  
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ఔాబింట్ క్షాన ఔడర భధవభిౄకి ఫలధత ఉింటలిందని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నేభపెింట ింథి.  

 

భ కఫ ైన అింరలు 

ఔాబింట్ క్షాన భధవభిౄ ఫలధత 

―ఒ నౄభాసింస  లాథర థరని ఏజౄింట్ లాథర ఇతయ భధ వభిౄ తన ాయోజధరలఔు అనఽఖ ణఫ ైన అతేతౄ భ యక్షణనలై నియృమిం 
తీసఽకోవడరనికి నౄభాథరయవఔు యలు ఔయౌింఙేిందఽఔు ఉథెేయించిన ఒ ాతి నుథిత యక్షణఔు సింఫిందిించిన అయవింతఫ ైన 
సభాఙరయిం నణరౄ నిై అింథిింఙరయౌ‖ అని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిఫింధన సాచియోౄ ింథి.  

నౄభా సింస  లాథర తన ఏజౄింట్ లాథర ఒ నౄభా భధవభిౄ సలయౘ నైద ఔాబింట్ ఆదరయడే క్షింలల అలాింట  వకిౄ 
ధరమసభ్తఫ ైన దేతి లల ఔాబింట్ ఔు సలయౘ ఇయుయౌ.  

ఏథేని కయణింణో, ాతి నుదన, థరనికి సింఫిందిించిన ఇతయ ణరా లనఽ యనియోఖథరయవ నిింఔనోు ణే, ―ఆ నూయిం, 
దయౄ యేజులలలని యషమాలుతనఔు ూభిౄగ యవభిించఫడరు మని, ాతి నుథిత కింటలా ఔుి  నుాభ కతనఽ ూభిౄగ 
అయిం 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 ఇసఽౄ ిండడరనిై భనిం చాసఽౄ ధరైిం: 
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 నౄభాథరయవ యవభలు 
 యషమ వవయౘయిం యవభలు 
 అవసయఫ ైన యక్షణ యఔిం 

 యనఽఔల, ాతి ఔలఫ ైన పౌతి ఔ యయయౖీ ింరల 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, యభయూింణో నౄభా సింస  నుాలలస్క ఙేల, తథరుభ తీసఽఔుింటలనై నియృమాలనఽ నిభీృత కలవవదిలల 
భతూయుఔింగ ణెలుఫడెతేింథి.  

అిండర్ భౄైట ింగ్ భభిమ  ాతి నుదనల నుాలలలింగ్ 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయిం, థళేినఽ భోజుల సభమింలలర ాతి నుదననఽ నౄభా సింస  నుాలలస్క 
ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఈ కలట ి ఔనఽ ఖ యవౄ  ట ి , అింతయాతింగ నూలల అప్ ఙేల, యనియోఖథరయవ లేవ భాయాింలల 
అవసయఫ నైరడె ఔాబింట్/నౄభా ఙేలన వకిౄణో భాటలా డరయౌూ ఉింటలింథి. ాతి నుదననఽ భియౕయౌించి, 
అింగీకయిం ఖ భిించి నియృమిం తీసఽఔుధే ఈ ూభిౄ ాకిరమనఽ అిండర్ భౄైట ింగ్ అని అింటలయవ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

నేభ్య్ై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1 

భాయాదయశకల ా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. నానేమిం యయౕదఽ 

నానేమిం థిశ్గ యనియోఖథరయవఔు నానేమిం ఙెయాౌించినరడె, నౄభా సింస  ఒ యయౕదఽనఽ జఞభ ీఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఏథేని 
నానేమింనఽ భ ిందసఽౄ గ ఙెయాౌించిధర ఒ యయౕదఽ జఞభ ీఙేమఫడెతేింథి. 



 

365 

 

నియుచనిం 

నానేమిం అధథేి నౄభా కింటలా ఔుి  కిింద నౄభా యషమ వవయౘభనిై నౄభా ఙేమడిం కోసిం నౄభాథరయవ 
ఙెయాౌించడరనికి భిఖణ ింఙే నతౄిం అని ఙెనుయౌ.  

1. భ ిందసఽౄ గ నానేమిం ఙెయాౌింర (నౄభా చటిిం, 1938లలని లలక్షన్స 64 VB)  

నౄభా చటిిం ాకయిం, నౄభా యక్షణ నుాయింపలనికి భ ింథే నానేమిం ఙెయాౌించఫడెతేింథి. ఇథి ఒ భ కఫ ైన సదఽనుమిం. 
నౄభా ఔింనలనీ నానేమింనఽ లుఔభిించినరడె ఒ ఙెలుా ఫలటల నౄభా కింటలా ఔుి  ూభిౄ అవరతేింథి, భిస్కె నఽ నౄభా ఔింనలనీ 
అభలు ఙేలేలా చాసఽౄ ింథి. ఈ యపలఖిం పలయతథేశ్ింలల జీయత బయతయ నౄభా భిశ్రభలలని ఒ యయషీఫ ైన సదఽనుమిం 
కఖలదఽ.  

భ కఫ ైన అింరలు 

a) నానేమింనఽ భ ిందసఽౄ గ లుఔభిించఔుధరై, ఙెయాౌయౄ నని యౘనై ఇవుఔుధరై, నిభీృత దేతి లల భ ిందసఽౄ గ 
ఙెయాౌించఔుధరై ఏ నౄభా సింస  ఔడర ఎలాింట  భిస్కె ఔ ఫలధత వళ ించదని నౄభా చటిిం 1938లలని లలక్షన్స 64 యనృ 
నేభపెింట ింథి.  

b) నౄభా సింస  తయరన నౄభా నులలనలై నానేమింనఽ ఒ నౄభా ఏజౄింట్ వసాలు ఙేలనరడె ఆమన ఫలింఔు, తనులా 
లలలవర భోజులలా  తనించి వసాలు ఙేలన నానేమిం నణరౄ నిై ఇయయృై ధరలుఖాింటలలలర తన ఔనేషన్స లాింట  యట ని 
తగాిించఽకోఔుిండర ూభిౄగ నౄభా సింసఔు ఫటలుడర ఙేమడమో, డినుజిట్ ఙేమడమో జయగయౌ.  

c) నానేమిం నఖదఽ లాథర ఙెఔుె యౄింలల ఙెయాౌించిన ణేథీ నఽించి భాతాఫే భిస్కె భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేిందని 
ఙెఫడిింథి.  

d) తనులా లాథర భనీఆయుర్ లాథర నుో సఽి లల ింనన ఙెఔుె థరుభ నానేమింనఽ ఙెయాౌింఙే భిలతేలలా , ఆమా సిందభౌనిై 
ఫట ి  భనీ ఆయుర్ నఽ ఫ క్ ఙేలనరడె లాథర ఙెఔుెనఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీధే భిస్కె భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

e) నులల యదఽె  లాథర నిమభ, నిఫింధనల ాకయిం లాఔ భభో యధింగ భాభిడీ సభమింలల నౄభాథరయవఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన 
నానేమిం భీపిండ్స ఏథైెధర ఉింటే నౄభా సింస  కర స్క ఙేలన ఙెఔుె యౄింలల, నుో సిల్ లాథర భనీ ఆయుర్ యౄింలల ధేయవగ 
నౄభాథరయవఔు ఙెయాౌయౄ యవ. నౄభా సింస  నఽించి నౄభాథరయవఔు తగిన యయౕదఽనఽ అిందఽఔుింటలయవ. ఈ భోజులలా  నౄభాథరయవ 
ఫలింఔు కాణరఔు ధేయవగ జభ ఙేమడిం జయవఖ ణోింథి. ఇలాింట  భీపిండ్స ఎట ి  భిలతేలలా నా ఏజౄింట్ కాణరఔు జభ 
ఙేమఫడదఽ.  

నౄభా చటిింలలని నిఫింధనలు 58, 59 ాకయిం నానేమిం ఙెయాౌింర ూయు నిఫింధననలై నేనయౘబింరలు ఉధరైబ. 
నుాజౄఔుి  నౄభాగ ధృైిండె ఔధరై ఎఔుెవ ధృలలు నడిఙే నులలల యషమింలల యబథరలనఽ ఙెయాౌించడిం ఔ దేతి . 
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భ ిందసఽౄ గ కచిచతఫ ైన నానేమింనఽ ఙెయాౌించని సిందభౌలలా  ఫలింఔు గయింటీ థరుభ లాథర నౄభా సింసణో ఔాబింట్ 
థరుభ నియుళ ించిన నఖదఽ డినుజిట్ కాణరఔు జభ ఙేమడిం థరుభ ఔడర జయవఖ తేింథి.  

2. నానేమిం ఙెయాౌింర దేతి  

భ కఫ ైన అింరలు 

నౄభా నులలని తీసఽకోవడరనికి ాతి నుథిింఙే ఏ వకిౄ థరుభ అబధర నానేమిం ఙెయాౌించఫడెతేింథి లాథర నులలథరయవ కిింథి 
నేభపెనై ఔట  లాఔ భభినిై ఎఔుెవ దేతేలలా  ఙెయాౌించవచఽచ: 

a) నఖదఽ 

b) ఙెఔుెలు, డిభాిండ్స డరా ఫ్రి లు, నే ఆయుర్, పలయతథేశ్ింలలని ఏ ఱలడాల్ ఫలింఔులల తీలన ఫలింఔర్ూ ఙెఔుెలు లాింట  
ఏథేని ఖ భిౄింర ను ింథిన ఫలింకిింగ్ యధధరలు; 

c) నోు సిల్ భని ఆయుర్; 

d) కౄరడిట్, డెనృట్ కయవు లు; 

e) ఫలింఔు గయింటీ లాథర నఖదఽ యయౕదఽ; 

f) ఇింటభౄైట్; 

g) ఈ-ఫథియ్ 

h) ాతి నుదఔులు లాథర నులలథరయవ లాథర నౄభా ఙేలన వకిౄ ఇచిచన భాయాదయశకలణో ఫలింఔు ఫథియ్ల థరుభ 
ాతక్షింగ జభ ఙేమడరలు; 

i) ఎట ఔరడె అదికభిఔ ఆమోదిం ను ింథిన  భభైథైెధర ఇతయ దేతి  లాథర ఙెయాౌింర భాయాింలల; 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయిం, ాతి నుదఔుడె లాథర నులలథరయవ ధృట్ ఫలింకిింగ్ లాథర కౄరడిట్/డెనృట్ 
కయవు  థరుభ ననాేమిం ఙయాెౌింర జయనులని ఎించఽఔుింటే, ధృట్ ఫలింకిింగ్ కాణర లాథర అలాింట  
ాతి నుదఔుడె/నులలథరయవ నయేవలల జఞభీ ఙేలన కౄరడిట్/డెనృట్ కయవు  థరుభ భాతాఫే ఙెయాౌింర జయవఫడెతేింథి.  

 

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2 

నానేమిం ఙెయాౌింర ఙెఔుె థరుభ భాతాఫే జభిగై క్షింలల కిింద నేభపెనై ాఔటనలలా  ఏథి నిజిం కఖలదఽ? 

I. ఙెఔుె నోు 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 లుఔభిించిన ణేథీన భిస్కె నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

IV. ాతి నుదఔుడె ఙెఔుె జఞభీ ఙేలన ణేథీనఽించి భిస్కె నఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవచఽచ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. నులల దయౄ యజేు 

నులల దయౄ యేజు 

నులల అధేథి నౄభా కింటలా ఔుి ఔు యక్షింగ నియౌఙే ఒ అదికభిఔ దయౄ యేజు. ఈ దయౄ యేజుఔు పలయత భ దాణ చటిిం, 1899లలని 
సదఽనుమాల ాకయిం భ దా డరయౌూ ఉింటలింథి.   
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ఒ యదరయణ నౄభా నులల ఏిం ఔయౌగి ఉిండరలధే థరనిని నేభపెని నులలథరయవ ాయోజధరలనఽ యక్షిించడిం కోసిం 
యౄను ింథిించిన ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలు: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ  లాథర ణరఔటలి  ఫలింఔు లాింట  యషమ వవయౘయింలల నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄని ఔయౌగిన భభై 
ఇతయ వకిౄ నేయవా  భభిమ  చియవధరభాలు 

b) నౄభా ఙేమఖల ఆలౄ  లాథర ఆసకిౄ ూభిౄ యవయణ 

c) నులల కిింద నౄభా ఙేలన ఆలౄ  ాథేరలు లాథర నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄ సింఫిందిత నౄభా ఙేమఖల యలువలు 

d) నౄభా కల వవది 

e) నౄభా ఙేమఖల నణరౄ లు 

f) యక్షణ ఔయౌసఽౄ నై ఆదలు భభిమ  నేనయౘబింరలు 

g) వభిౄించఖల ఏథేని నేఖ లు/నేనయౘబింరలు 

h) ఙెయాౌించఖల నానేమిం భభిమ  నానేమింనఽ సయవె ఫలటలఔు యలుడే అింశ్ిం, నానేమిం సయవె ఫలటల నుాతి థిఔ 

i) నులల నిమభ, నిఫింధనలు భభిమ  యభౄింటీలు 

j) నులల 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 భిలతేలలా  నౄభా సింస  హఔుెలు.  

l) ఏథేని ాణేఔ నిఫింధనలు 

m) తరడె యవయణ, మోసూభితిం, అయవింతఫ ైన యషమాలనఽ యృలాడిించఔనోు వడిం, నౄభా ఙేలన వకిౄ సహకయిం 
తీసఽకోఔనుో వడిం 

n) ఏథైెధర భౄైడయవా  ఉింటే, యట  యవభలు 

o) సభసల భియౖెయ మింణరా ింఖిం యవభలు, అింఫ డ్సూ ఫేన్స చియవధరభా 

నులలణ ో నుటల కౄాబమ్ నఽ తుభితఖతి న భిషెభిించడరనికి యలు ఔయౌింఙేల  ా అనఽసభిింఙరయౌూన యదరధరల యింగ తలెణేౄ  
కౄాబమ్ నఽ థరకలు ఙేమడరనికి సింఫిందిించి ూభిౄ ఙేమాయౌూన అింరలనలై ఆమా భిలతేలలా  ఙోటల ఙేసఽఔుింటలన  ైభాయవలఔు 
అనఽఖ ణింగ నౄభ  ాథరయవఔు నౄభ  ాసింస  సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌ.  
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F. నిఫింధనలు భభిమ  యభౄింటలీు 

ఇఔెడ, నులల థరలలల భౄిండె భ కఫ ైన థరలు ఉయోగిించఫడెతేధరైబ. యట ని నిఫింధనలు భభిమ  
యభౄింటీలు అని అింటలయవ.  

1. నిఫింధనలు 



 

370 

 

నిఫింధన అధేథి నౄభా కింటలా ఔుి లల ిందిం నుాతి థిఔనఽ యౄను ింథిింఙే యౌలబిం కఖలదఽ.  

ఉథరహయణలు : 

a. ఙరలావయఔు నౄభా నులలలలల ఉనై కధొఔ నుాభాణ ఔ భిలతి  ఏనేటింటే : 

నౄభాథరయవ కౄాబమ్ నఽ ఏ యఔింగ అబధర మోసూభితింగ ఙేసఽఔుధరై, లాథర ఏథేని తరడె ాఔటనలు 
ఙేలధర, లాథర థరనిని ఉయోగిించఽఔుధరై లాథర ఏథేని తరడె భాభా లు అవలింనృించిధర, తరడె యధధరలు 
ఉయోగిించిధర లాథర నులల కిింద ఏథేని ాయోజనిం ను ిందడిం కోసిం ఆమన తయరన భభౄవభౄైధర నుతా 
నోు ఱించిధర, లాథర దఽయవథేేశ్ింణో నయౖి నిై, అనుమానిై కొని ణెచఽచఔుధరై, ఈ నులల కిింద ఉనై అనిై 
ాయోజధరలనఽ కోలలణరయవ.  

b. ఆభోఖ నులలలలని కౄాబమ్ సభాఙరయ లతి లల ఇలా ఉిండవచఽచ:  

ఆసఽతాి  నఽించి డిరచరె్ అబన నిభేిషీ భోజులలా ర కౄాబమ్ థరకలు ఙేమఫడరయౌ. అబనట కీ, కొనిై ఔఠిన 
భిలతేలలా  ఈ నిఫింధన భా భిఖణ ించఫడెతేింథి. అింటే నిభీృత కల వవదిలలర ఇలాింట  ధనటీసఽ 
ఇవుడరనికి తనఔు లాథర భభై ఇతయ వకిౄకి యధిం కదని లాథర కౄామమ్ లైల్ ఙేమడరనికి యలు కదని ఔింనలనీ 
సింతినౄ  ఙెింథినటలి  నియౄనతఫ ైణే థీనిని భియౕయౌించవచఽచ.  

నులల నిఫింధలనఽ ఉలాింఘ లేౄ  నౄభా సింస  నులలని యదఽె  ఙేమఖలదఽ.  

2. యభౄింటీలు 

నిభేిషీ భిలతేలలా  నౄభా సింస  ఫలధతనఽ భినేతిం ఙేలేలా నౄభా కింటలా ఔుి లల యభౄింటీలు ఉయోగిించఫడెణరబ. 
అనుమానిై తగాిింఙేిందఽఔు నులలలల నౄభా సింసలు ఔడర యభౄింటీలనఽ ఙేయవచణరబ. యభౄింటీ థరుభ, నౄభాథరయవ నిభేిషీ 
కల వవదిలలరగధే కఔ నులల కలింలలర ఔభచయౌూన అవసయభ నై నిభేిషీ ఫలధతలనఽ ఙేడెణరయవ. ఈ 
ఫలధతలణో నౄభాథరయవ ఔటలి ఫడి ఉిండడింనలై నౄభాథరయవ ఫలధత ఆదరయడి ఉింటలింథి. భిస్కె నఽ నియుళ ించి, 
ఫ యవఖ యచడింలల యభౄింటీలు ఒ అణరవశ్ఔ నుతా నుో ఱయౄ బ.  

యభౄింటీ అధేథి కింటలా ఔుి  ఙెలుా ఫలటల కోసిం అక్షభలా ఔభచయౌూన నిఫింధనగ నులలలల నేభపెనఫడెతేింథి. యభౄింటీ 
అధేథి ఒ ాణేకిించిన డరఔుఫ ింట్ కదఽ. ఔవర్ ధనట్, నులల దసౄ యేజులల ఇథి పలఖింగ ఉింటలింథి. కింటలా ఔుి ఔు (ఇతయ 
నిఫింధనలఔు భ ిందఽగ ని ఙేమాయౌ) భ ిందఽగ ఉిండే నిఫింధన. భిస్కె ఔు అథి అయవింతఫ ైింథర లాథర అధే థరనిని 
కచిచతింగ, అక్షభలా నుట ింఙరయౌ.  

యభౄింటీని ూభిౄ ఙేమఔుింటే, ఉలాింగన అధేథి ఒ ాణేకిించిన నయౖి నికి కయణిం కదని సషిఫ ైనట కీ, నులలని నౄభా 
సింస  ఙెలానిథిగ ఙేమవచఽచ. అబనట కీ, ఆచయణలల, యభౄింటీ ఉలాింగన అధేథి ూభిౄగ యింకైతి ఔ సుపలవిం ఔయౌగి, ఏ 
యఔింగనా నయౖి నికి కయణిం కని భిలతేలలా  నౄభా సింస  తభ యచక్షణ ఫేయఔు ఔింనలనీ యదరనిం ాకయిం నిమభాలు, 
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భాయాదయశకలఔు అనఽఖ ణింగ కౄాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేమవచఽచ. ఇలాింట  సిందయౌింలల, నయౖి లనఽ భజీ కౄాబమ్ లుగ 
భిఖణ ించి, యదరయణింగ కౄాబమ్  వింద రణరనికి కఔ యధఫ ైనింత 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 నులలలు నేభపెనఫడఔుిండర అభలు ఙేలే నిఫింధన.  

II. యభౄింటీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిించిన నిఫింధన.  

III. యభౄింటీ అధేథి నులలలల వకీౄఔభిించి, నౄభాథరయవఔు యేయవగ సభాఙరయిం అింథిించిన నిఫింధన. ఇథి నులల 
దయౄ యేజులల పలఖిం కదఽ.  

IV. యభౄింటీ ఉలాింగన జభిగిణే, భిస్కె ఔు అయవింతిం కఔుింటే ఔడర కౄాబమ్ ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా  

కొనిై అనుమాలఔు యక్షణ ఔయౌసాౄ , భభి కొనిైట ని నేనయౘబసాౄ  ఒ నుాభాణ ఔ యౄింలల నులలలు జఞభీ ఙేమడిం అధేథి 
నౄభా సింసలు అనఽసభిింఙే దేతి .  
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నియుచనిం 

నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫింధనలనఽథరని జఞభీ సభమింలల భాభచయౌూన అవసయనలేౄ  ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ అని 
నయౌఙే దయౄ యేజు థరుభ సవయణలు/భాయవలు ఙేమడరనికి థనీిని ఙేడెణరయవ.  

ఇథి నులలకి జోడిించఫడి, అిందఽలల పలఖింగ ఉింటలింథి. నులల భభిమ  ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ ఔయౌలే కింటలా ఔుి గ 
యౄరథిదఽె ఔుింటలింథి. భాయవలు/సవయణలనఽ భికయవు  ఙేలేిందఽఔు నులల అభలు జయవఖ తేనై కలింలలనా 
ఎిండరర్ూ ఫ ింటానఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ.  

యసౄ యఔ సభాఙరయిం భాభినరడలాా , నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఔింనలనీకి సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. థరనిని 
నౄభా ఔింనలనీ ధనట్ ఙేసఽఔుని, ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ థరుభ నౄభా కింటలా ఔుి లల పలఖింగ ను ిందఽయవసఽౄ ింథి.  

ఒ నులల కిింద యదరయణింగ అవసయఫ ైన ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా  కిింథి యట కి సింఫిందిించినయగ ఉింటలబ: 

a) నౄభా ఙేలన య భ ్లల వణరయలు/భాయవలు 

b) అభ్ఔిం, ణరఔటలి  తథితయ భాభా లలా  నౄభా ఙేమఖల ఆసకిౄలల భాయవ.  

c) అదనర అనుమాల నఽించి యక్షణ/నులల కలిం ను డగిింర కోసిం నౄభా ను డిగిింర 

d) భిస్కె లల భాయవ. అింటే, అగిై ాభాద నౄభాలలని బవనిం నిభ్ణ భాయవ, నియసిం లాింట య. 

e) భభో ాథేరనికి ఆలౄ  ఫథియ్ 

f) నౄభా యదఽె  

g) నేయవ లాథర చియవధరభాలల భాయవ. 

 

 

 

 

 

 

నభూధర ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా   

యవభిింఙరలధే ఉథెేశ్ింణో, కొనిై ఎిండరర్ూ ఫ ింటాలలని థరల నభూధర కిింద ను ిందఽయచఫడరు బ: 

నులల యదఽె  



 

373 

 

నౄభా ఙేలన వకిౄ అబయన ఫేయఔు, ఈ నులలలలని నౄభా <ణేథీ> నఽించి యదఽె  ఙేమఫడినథిగ ాఔట ించఫడెతేింథి. 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 నానేమిం యౄ. …………………వసాలు ఙేలే అింశ్ిం భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి.  

 

నేభ్యౌ్ నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4 

జఞభీ సభమింలల నులలలలని కొనిై, నిమభ, నిఫింధనలు సవభిించఫడిణే, థరనిని __________థరుభ సవయణలు ఙేల, 
ఙేమవచఽచ.  

I. యభౄింట ై 

II. ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ 

III. సవయణ 

IV. సవయణలు యధిం కవర 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. నులలల యవయణ 

నౄభా కింటలా ఔుి లనఽ భతూయుఔింగ వకీౄఔభియౄ బ. నౄభా సింసలు నౄభా నులల థరలనఽ యౄను ింథియౄ బ.యయధ 
ధరమయ ధరలు ఏయయచిన కొనిై నిభేిషీ నిభ్ణ, యవయణ నిఫింధనల ాకయిం ఈ నులలలు యవభిించఫడెణరబ. ఈ 
నిభ్ణింలలని అతింత భ కఫ ైన నిఫింధన అధేథి నుభిీల ఉథెేశ్ిం ఉింటలింథి. ఆ ఉథెేరనిై నులలలలధే భియౕయౌింఙరయౌూ 
ఉింటలింథి. నులలని అసషిఫ ైన దేతి లల జఞభీ ఙేలేౄ , నౄభా ఙేలన వకిౄకి అనఽఔలింగనా, నులలని నౄభా సింస  
యౄను ింథిించిిందధే యదరయణ సాతాింనలై నౄభా సింసఔు వతి భైఔింగనా కోయవి లల యవభిించఫడెతేింథి.  
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నులలలలని థరలనఽ కిింథి నిఫింధనల ాకయిం అయిం ఙేసఽఔుని, యవభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి: 

a) ఒ వకీౄఔయణ లాథర భతూయుఔ నిఫింధన యదిించిన నిఫింధననఽ అదిఖనేసఽౄ ింథి. అలా ఙేమడింలల నిలఔడలానే 
ఉింటే తనించి ఇలాగై యఖ తేింథి. 

b) నుాభాణ ఔ భ దాణ నులల నూయిం, ట ైప్ ఙేలన లాథర ఙేతి ణో భలన పలగల భధ నిఫింధనలలా  ణేడర ఉింటే, ట ైప్ 
ఙేలన లాథర ఙేతి ణో భలన పలగలనఽ ఆ ాణేకిించిన కింటలా ఔుి లల నుభిీల ఉథెేశ్ింగ భిఖణ ించఫడెతేింథి. యట  
అయిం అసలు భ థాిించిన థరల అభే నిై అదిఖనేసఽౄ ింథి.  

c) ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ కింటలా ఔుి లలని ఇతయ పలగలణో యపేథిలేౄ , తదఽభి దయౄ యేజుగ ఆ ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ అయిం నిలఫడి 
ఉింటలింథి.  

d) అసలు భ థాిించిన దజఞలిం నిలఔడగ లాని ఙోట ఇటలయౌక్ూ లలని నిఫింధనలు యట ని అదిఖనేయౄ బ.  

e) నులలలలని యషమిం భిదిలల ఉనై దజఞలిం ఔధరై నులల భాభెిన్స లల భ థాిించిన లాథర ట ైప్ ఙేలన 
నిఫింధనలఔు ఎఔుెవ నుాభ కత ఇవుఫడెతేింథి.  

f) నులలకి జోడిించిన లాథర అతి కిించిన నిఫింధనలు నులల యషమింలలని యదరయణ నిఫింధనలు, నిఫింధనలనఽ 
అదిఖనేయౄ బ.  

g) భ థాిత థరలు ట ైరణో భలన థరలు లాథర ఇింక్ యఫోర్ యి ింరణో భ థాిించిన థరలు 
అదిఖనేించఫడెణరబ.  

h) ట ైప్ ఙేలన లాథర యి ింర యేలన దజఞలానిై ఙేతి  భత అదిఖనేసఽౄ ింథి.  

 

i) చివయగ, సింథిఖేత ఏయడిధర లాథర సషిత కొయవడిధర యఔయణిం, యభభానికి సింఫిందిించిన యదరయణ 
నిఫింధనలు వభిౄయౄ బ.  

 

 

భ కఫ ైన అింరలు 

1. నులలల నిభ్ణిం 

ఒ నౄభా నులల అధేథి ఒ యనుయ కింటలా ఔుి . ఇతయ కింటలా ఔుి ల యషమింలల ఉనైటలి గ కోయవి లు అనఽసభిింఙే నిభ్ణ, 
యవయణలు నౄభా కింటలా ఔుి లఔు వభిౄయౄ బ.  
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కింటలా ఔుి  ఔుదఽయవచఔుింటలనై నుభిీల ఉథెేశ్ిం అతింత భ కఫ ైనదనైథి నిభ్ణింలలని ాదరన నిఫింధన. నులల 
దయౄ యేజుణో నుటల ాతి నుదన తాిం, నిఫింధనలు, ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా , యభౄింటీలు తథితభలనఽించి ఆ ఉథెేశ్ిం 
లేఔభిించఫడరయౌ. ఇథి కింటలా ఔుి లల పలఖింగ ఉింటలింథి.  

2. దజఞలింలలని అయిం 

ఇిందఽలల ఉయోగిసఽౄ నై థరలు యదరయణ భభిమ  ాజలు సఽలబింగ ఖరళ ింఙే భీతి లల ఉింటలబ. కిెింట లలని ఒ 
యభాన వకిౄ భాటలా డే భీతి లల అిందఽలల థరలు ఉిండరయౌ. కఫట ి  ―అగిై‖ అధే థరనికి భింటలు అధే అయిం వసఽౄ ింథి.  

భభోయృైరన, యఔ నిభ్ణింలల భభో యఔఫ ైన అయిం ధునిించఔుింటే యనుయిం లాథర యణ జింలల యదరయణఅయిం ఔయౌగిన 
థరలు ఆ అయింణోధే నిభి్ించఫడెణరబ.  చటలి ల థరుభ థరలు నియుచిించఫడే ఙోట, ఆ నియుచనిం అయిం చటిిం ాకయిం 
ఉయోగిించఫడెతేింథి. ఇిండిమన్స ననల్ కోడ్స లల ―ఙౌభనిై‖ ఉయోగిించడరనిై థీనికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.   

నౄభా నులలలలల ఉయోగిింఙే అధేఔ థరలు యదరయణింగ వభిౄింఙే ఇథవియఔట  ధరమయఫ ైన నియృమాలఔు 
ఔటలి ఫడి ఉింటలబ. ఇథి కఔుిండర, ఉనైత ధరమయ నిం తీసఽఔుధే నియృమాలఔు కిింథ ి కోయవి  నియృమాలు 
ఔటలి ఫడి ఉింటలబ. యృైయవధిం ఉనైటలి  సింకణైరలు ఉింటే తనించి, యింకతైి ఔ థరలు ఎరడా తభ యింకతైి ఔ 
అభ నిై ఇయుయౌ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. రనయవదేయణ ధనటీసఽ 

ఙరలావయఔు నౄభా బయతయ నులలలు యభిిఔ నుాతి థిఔన జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. 

నులల నిభీృత ణేథీలల ఖడెవర భ ఖ సఽౄ ిందధే యషమానిై నౄభాథరయవఔు ణెలునుయౌూన చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభా సింసఔు 
లాదఽ. అబనట కీ, నులల రనయవదేయణనఽ అయౘునిసాౄ  నౄభా సింసలు ఖడెవర ణేథీకి భ ిందఽగ ఒ రనయవదేయణ 
ధనటీసఽనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. నౄభా ఙేలన నతౄిం, యసౄ వ నానేమిం తథితభలు లాింట  నులల సింఫిందిత యవభలనిైట నీ ఈ 
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ధనటీసఽ చానసఽౄ ింథి. భిస్కె లలని ఏథేని అయవింతఫ ైన సవయణలు ఉింటే నౄభాథరయవఔు ణెయౌనే యధింగ ఒ ఖభనిఔనఽ ఔడర 
ఙేభైచ సింాథరమింగ ఔడర థీనిని పలయించవచఽచ. 

ఉథరహయణఔు మోటలయవ యహన రనయవదేయణ ఖభనిఔలల నౄభా ఙేలన నణరౄ నిై సవభిించఽఔుధే యషమింనలై నౄభాథరయవ 
దిఱి  నియౌనేలా ఙేమవచఽచ. ాసఽౄ త అవసభల ధేథింలల (అింటే నౄభాథరయవ ాఔట ించిన యహన యలువ) 

నానేమింనఽ భ ిందసఽౄ గ ఙెయాౌించని క్షింలల ఎలాింట  భిస్కె భిఖణ ించఫడదధే యషమింనలై ఔడర నౄభాథరయవ దిఱి  డేలా 
ఙేమాయౌ.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5 

రనయవదేయణ ధనటీసఽఔు సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథో  ఙెిండి? 

I. భాయాదయశకల ాకయిం నులల కల వవది భ గిలేిందఽఔు 30 భోజుల భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదేయణ 
ధనటీసఽ ింనింఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసింసలనలై ఉింటలింథి.  

II. భాయాదయశకల ాకయిం నులల కల వవది భ గిలేిందఽఔు 15 భోజుల భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదేయణ 
ధనటీసఽ ింనింఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసింసలనలై ఉింటలింథి.  

III. భాయాదయశకల ాకయిం నులల కల వవది భ గిలేిందఽఔు ఏడె భోజుల భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదేయణ 
ధనటీసఽ ింనింఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసింసలనలై ఉింటలింథి.  

IV. భాయాదయశకల ాకయిం నులల కల వవది భ గిలేిందఽఔు భ ిందఽగ నౄభా ఙేలన యభికి రనయవదేయణ ధనటీసఽ 
ింనింఙే చటిఫదేఫ ైన ఫలధత నౄభాసింసలనలై ఉింటలింథి.  

 

 

 

 

J. మాింటీ భనీ లాిండభిింగ్ భభిమ  నై యనియోఖథరయవనఽ ణలెుసఽకోిండి భాయాదయశకలు 

చటి వతి భైఔ కయఔలానుల థరుభ నిధఽలనఽ ను ిందఽతేనై ధేయసఽౄ లు థరనిని భనీ లాిండభిింగ్ అని నయౌఙే ాకిరమ థరుభ 
చటిఫదేఫ ైన య భ ్గ భ ిందఽఔు తీసఽఔుయృళా్ఖలయవ.  

భనీ లాిండభిింగ్ అధేథి ధేయసఽౄ లు ధేయూభిత కయఔలానుల నఽించి వచిచన డఫ ో అసలు భూలానిై, థరని మజభానిని 
థరచినలటేి లా నిధఽలనఽ తయయౌింఙేిందఽఔు యగిింఙే ాకిరమ.  ఈ ాకిరమ థరుభ డఫ ో థరని ధేయ ఖ భిౄింరనఽ కోలలబ, 
ఙెలాా థిగ ఔనినసఽౄ ింథి.  
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తభ య భ ్నఽ చటిఫదేిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు ఫలింఔులు, నౄభా సింసలు లాింట  యట  ఆభిఔ లేవలనఽ ఉయోగిించడరనికి 
ధేయసఽౄ లు ామతి ైయౄ యవ. తరడె ఖ భిౄింరలు ఉయోగిించి యయవ లాయథేయలు నియుళ యౄ యవ. ఉథరహయణఔు ఏథో  
యౄింలల నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేల, ఆ య భ ్నఽ యృనఔుె తీసఽఔునై తభుత అఔెడి నఽించి ఔనినించఔుిండర 
భామభవరణరయవ.  

భనీలాిండభిింగ్ లల ఙేలే ఇలాింట  ామణరైలనఽ నియభిించడరనికి పలయత్ సయౘ ాించిం నలుభూలలా ాబ తు య బలలా  
ఖట ి  ఔిఱ జయవఖ ణోింథి.  

భనీ లాిండభిింగ్ నియయణ చటిిం భ యబథరనఽ 2002లల ాబ తుిం అభలలా కి ణెచిచింథి. ఆ యృింటధే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ జఞభీ 
ఙేలన భనీ లాిండభిింగ్ నిభోధఔ భాయాదయశకలు నౄభా లేవలనఽ అబభిసఽౄ నై యనియోఖథరయవల నిజఫ ైన ఖ భిౄింరనఽ 
నిభే భిింఙేిందఽఔు, అనఽభాధరసద లాయథేయలనఽ నియేథిింఙేిందఽఔు, భనీలాిండభిింగ్ ాఫేమిం ఔయౌగిన, ాఫేమిం 
ఔయౌగినటలి  ఊళ సఽౄ నై సింగటనలనఽ భికయవు  ఙేలేిందఽఔు తగిన సాచనలు ఙేలింథి.  

నై యనియోఖథరయవ భాయాదయశకల ాకయిం, ాతి  యనియోఖథరయవనఽ కిింథి దయౄ యేజుల లేఔయణ థరుభ సభౄైన భీతి లల 
ఖ భిౄింఙరయౌూ ఉింథి:  

1. చియవధరభా భియౕలన 

2. ఇటీవయౌ నూో ట గర ఫ్ 

3. ఆభిఔ లతి  

4. నౄభా కింటలా ఔుి  ాయోజనిం 

కఫట ి  ఏజౄింట్ యనియోఖథరయవల ఖ భిౄింరనఽ ఏయభిఙేిందఽఔు నౄభా యనుయింలలకి తీసఽఔువఙేచ సభమింలలధే దయౄ యేజులు 
లేఔభిింఙరయౌూన అవసయభ ింథి: 

 

1. వఔుౄ ల యషమింలల–ూభిౄ నేయవ, చియవధరభా, నోూ న్స ధృింఫయవా , వకిౄఖత ఖ భిౄింర, చియవధరభా ఆదరయిం, ఙరన్స 
ధృింఫర్, ఎన్స.ఇ.ఎఫ్.ట  ాయోజధరల కోసిం ూభిౄ ఫలింఔు యవభలు లాింట యట ని లేఔభిింఙరయౌ.  

2. కభపభైటా యషమింలల- ఇన్స కభపభైషన్స సభిికైట్, అయో లబయషన్స ఫ నభిండిం, నిఫింధనలు, యనుయ లాయథేయ 
జభినేిందఽఔు వర్ ఆఫ్ అటలభీై, నున్స కయవు  ాతి  లాింట  యట ని లేఔభిింఙరయౌ.  

3. పలఖయుభ సింసల యషమింలల- భిజిషిర్ ఙేల ఉింటే భిజిలిేరషన్స సభిికైట్, పలఖయుభ ిందిం, సింస  
తయరన యనుయ లాయథేయలు నియుళ ించడరనికి సింస  పలఖయునే లాథర ఉథోగికి వర్ ఆఫ్ అటలభీై, ఆ వకిౄ 
ఖ భిౄింర ఆదరయిం లాింట  యట ని లేఔభిింఙరయౌ.  

4. టాసఽి లు భభిమ  నూౌిండేషన్స ల యషమింలల- పలఖయుభిం తయయౘలలధే ఉింటలింథి.  
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ఇలాింట  సభాఙరయిం ఇతయ ఉతతేౄ లనఽ అభ్డింలల ఔడర సయౘమడెతేిందనీ, సయౘమఔయ భాభౄెట ింగ్ యధనింగ 
ఉింటలిందధే యషమానిై ఖభనిింఙరయౌ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యభింశ్ిం 

a) దయౄ యేజీఔయణ నదట  దశ్ ాతి నుదన తాిం. థీని థరుభ నౄభా ఙేలన యయవ తన ఖ భిించి, తనఔు కయయౌూన నౄభా 
ఖ భిించి ణెలనుయౌ.  

b) అయవింతఫ ైన సభాఙరభనిై యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత నులల ఆయభౌయనికి భ ింథే తలెతేౄ తేింథి. నులల కలిం 
నణరౄ నికి అథి కొనయఖ తేింథి.  

c) నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ాతి నుదఔుడె సింతఔిం ఙేలన ాతి నుదన తాిం చివయలల యగె న్స ాఔటననఽ జోడియౄ యవ.  
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d) ఒ ాతి నుదన తాింలలని భూలకలు యదరయణింగ కిింథి యట ని ఔయౌగి ఉింటలబ: 

i. ాతి నుదఔుల ూభిౄ నేయవ  
ii. ాతి నుదఔుల చియవధరభా, నోూ న్స ధృింఫర్ యవభలు 
iii. ఆభోఖ నులలలబణే ఫలింఔు యవభలు 
iv. ాతి నుదఔుల వితి ౄ , జీవనిం లాథర యనుయిం 

v. నౄభా యషమ వవయౘయిం యవభలు, ఖ భిౄింర 
vi. నౄభా ఙేలన య భ ్ 

vii. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త నౄభా 
viii. నషిిం అనఽబవిం 

ix. నౄభా ఙేలన వకిౄ యగే న ాఔటన 

e) భధవభిౄగ వవహభిింఙే ఒ ఏజౄింట్ నౄభాథరయవ నౄభా సింసఔు అయవింతఫ ైన సభాఙరభనిై ూభిౄగ అింథిింఙేలా 
చాడరయౌూన ఫలధతనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ.  

f) ాతి నుదననఽ భియౕయౌింఙే ాకిరమ, అింగీకయిం ఖ భిించిన నియృమిం తీసఽకోవడరనిై అిండర్ భౄైట ింగ్ అని అింటలయవ.  

g) ఆభోఖ నులలలలల, నౄభాథరయవఔు ఒ యవయణ రసౄ ఔిం ఔడర అింథిించఫడెతేింథి. ణరనఽ థరనిని చథియ, అయిం 
ఙేసఽఔుధరైనని ాతి నుదనలల ఆమన ాఔట ింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

h) నానేమిం అధేథి నౄభా కింటలా ఔుి  కిింద నౄభా యషమ వవహభనిై నౄభా ఙేమడిం కోసిం నౄభాసింసఔు నౄభా 
ఙేలన వకిౄ ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄింగ భిఖణ ించఫడెతేింథి.  

i) నానేమిం ఙెయాౌింరనఽ నఖదఽ యౄింలలనా, ఏథేని ఖ భిౄింర ను ింథిన ఫలింకిింగ్ యధనిం, నోు సిల్ భనీ ఆయుర్, కౄరడిట్ 
లాథర డెనృట్ కయవు , ఇింటభౄైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష కౄరడిట్ లాథర ఎట ఔరడె అదికయ సింస  ఆమోదిం ణెయౌనన ఇతయ 
భాభా ల థరుభ ఙెయాౌించవచఽచ.  

j) నులల తమాభీ నలిండిింగ్ లల ఉనైరడె లాథర నౄభా కోసిం సింాథిింరలు భ ిందఽఔు యఖ తేనైరడె ఒ ఔవర్ 
ధనట్ జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి. నోుా యజనల్ నుాతి థిఔన నౄభా యక్షణనఽ అింథిింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.  

k) యనుయింలలని సభ దా యయణర భభిమ  మోటలయవ యహన యనుభలలా  ఔవర్ ధనటలా  ఎఔుెవగ 
ఉయోగిించఫడెతేధరైబ.  

l) అవసయిం ఉనై ఙోట నౄభా దివతాిం నౄభాఔు ఆదరయింగ నిలుసఽౄ ింథి.  

m) నులల అధేథి నౄభా కింటలా ఔుి ఔు యక్షానిై అింథిింఙే ఒ లాింఛననుామఫ ైన దయౄ యేజు.  

n) యభౄింటీ అధేథి కింటలా ఔుి  ఙెలుా ఫలటల కోసిం అక్షభలా ఔటలి ఫడరయౌూన నులలలల వకీౄఔభిించిన నిఫింధన.  



 

380 

 

o) నులలలలని కొనిై నిమభ, నిఫింధనలు జఞభీ సభమింలల సవభిింఙరయౌూన అవసయిం ఏయడిణే, ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ అని 
నయౌఙే దయౄ యేజు థరుభ భాయవలు/సవయణలనఽ ఏయయచడిం థరుభ యట ని అభలలా కి తీసఽఔుభవచఽచ.  

p) నిభ్ణ దశ్లల అతింత భ కఫ ైన నిఫింధన ఏనేటింటే నుభిీల ఉథెేశ్ిం ఉిండరయౌ. నులలలలధే ఆ ఉథెేశ్ిం సషిింగ 
ఔనినింఙరయౌ.  

q) భనీ లాిండభిింగ్ అింటే ధేయ భాభా ల థరుభ ను ింథిన డఫ ోనఽ చటిఫదే య భ ్గ భాయచడిం. థీనిణో నోు భడేిందఽఔు 
ాించిం నలుభూలలా భభిమ  పలయతథేశ్ింలలనా చటలి లనఽ ాయేశ్నలటలి యవ.  

r) నై యనియోఖథరయవ ఖ భిించి ణెలుసఽకో భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిించి, ఆ భాయాదయశకలఔు తఖాటలి  అవసయఫ ైన 
దయౄ యేజులనఽ ను ింథరయౌూన ఫలధత ఏజౄింట్ నలై ఉింటలింథి.  

కీలఔ థరలు 

a) నులల తాిం 

b) నానేమిం భ ిందసఽౄ  ఙెయాౌింర 
c) యక్షణ ఖభనిఔ 

d) నౄభా ధివతాిం 

e) రనయవదేయణ ధనటీసఽ 
f) యభౄింటీ 
g) భిలతి  

h) ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ 

i) భనీ లాిండభిింగ్ 

j) నై యనియోఖథరయవనఽ ణెలుసఽకోిండి 
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అదరమిం 19 

ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు 
అదరమిం భచిమిం 

ఈ అదరమిం భనఔు పలయతథేశ్ింలలని నౄభా ఔింనలనీలు అింథిింఙే యయధ యకల ఆభోఖ నౄభా థకల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధే 
అవకశ్ిం ఔయౌయోౄ ింథి. ఫ డీకౄాబమ్ అధే ఔ ఉతతి ౄ  నఽించి యయధ యకలణో ఔడిన విందలాథి ఉతతేౄ లు ఉిండడింణో 
సభ చిత యక్షణనఽ ఎించఽఔుధేిందఽఔు యనియోఖథరయవఔు అధేఔ భాభా లుధరైబ.  వఔుౄ లు, ఔుటలింఫిం, ఫిింథరనిై 
భిదిలలకి తీసఽకోఖల యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ ల యయయౖీ ింరలనఽ ఈ అదరమిం యవభిసఽౄ ింథి.  

అపలస పయౌణరలు 

 

A. ఆభోఖనౄభాఉతతేౄ లవభాీఔయణ 

B. ఆభోఖనౄభాలలాభాణీఔయణనలఐై.ఆర్.డి.ఏభాయాదయశకలు 
C. ఆసఽతి ాకయవచలూచీఉతతి ౄ  
D. టలప్అాక్షణలులాథరఎఔుెవగతగాిింరఇఙేచనౄభాాణరయఔలు 
E. లనిమభిూట జనిుదరనిం 

F. లయాయోజనయక్షణలు –ఆసఽతి ానఖదఽ, తీవాఅసుసత 

G. థీయఘకయౌఔసింయక్షణఉతతి ౄ  
H. అదనరఉతతేౄ లు 
I. నుకజైీనులలలు 
J. నేదవభా లకోసింసాక్ష్నౄభా,ఆభోఖనౄభా 
K. భఱి రమసుయ ూనౄభాయోజ న 

L. ాదరన భింతి ా సఽయక్ష నౄభా యోజన 

M. ాదరన భింతి ా జన్స ధన్స యోజన 

N. వకిౄఖతాభాదభభిమ అింఖయృఔైలయక్షణ 

O. యథయేౕామాణనౄభా 
P. ఫిిందఆభోఖయక్షణ 

Q. ఆభోఖను దఽరకాణర 



 

382 

 

R. ఆభోఖనులలలలలనికీలఔనిఫింధనలు 

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఙేమఖయౌగినయ: 

a) ఆభోఖ నౄభాలలని యయధ వభా లనఽ యవభిించఖలయవ.  

b) ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకలనఽ యవభిించఖలయవ.  

c) ధేడె పలయతీమ యణ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై యయధ యకల ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ చభిచించఖలయవ.  

d) వకిౄఖత ాభాద నౄభానఽ యవభిించఖలయవ.  

e) యథేయౕ ామాణ నౄభానఽ చభిచించఖలయవ.  

f) ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలనఽ భభిమ  నిఫింధనలనఽ అయిం ఙేసఽకోఖలయవ.  
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A. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల వభాీఔయణ 

1. ఆభోఖనౄభా ఉతతేౄ ల భిచమిం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏలలని ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలు ఆభోఖ యక్షణనఽ కిింథి యధింగ నియుచియోౄ ింథి.  

నియుచనిం 

―ఆభోఖ నౄభా యనుయిం‖ లాథర ―ఆభోఖ యక్షణ‖ అింటే అసుసత ా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 ఙమేడభని అయిం. 

పలయతీమ యణ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు ఙరలావయఔు ఆసతాి లల ఙేభి చికితూ ను ింథే భీతి లల 
ఉింటలబ. ఈ ఉతతేౄ లు ఆసతాి లల ఙేభిన సభమింలల ఒ వకిౄకి అవరతేనై కయవచలనఽించి  యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. 
అింణేకదఽ. ఆభోఖ సింయక్షణఔు కయవచలు నలయఖడిం, శ్సౄ ై చికితూ దేతేలు, భాభౄెట్ లలకి కొతౄగ వచిచన భభిింత కభీథైెన 
యింకైతి ఔత, కొతౄ  తయిం భిందఽల వమిం కయణింగ ఈ యఔఫ ైన కయవచలు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటృ, యభానఽడికి 
అిందనింత దాయింలల ఉింటలధరైబ. యసౄ వింగ, ఆభిఔింగ లతి భింతేడైెన వకిౄకి ఔడర ఎలాింట  ఆభోఖ నౄభా లాఔుిండర 
ఇింత పలభీ య బలల కయవచలనఽ బభిించడిం ఔషిఫే కఖలదఽ.  

కఫట ి , భౄిండె కయణరల వలా ఆభోఖ నౄభానఽ భ కఫ ైనథిగ ఙెవచఽచ: 

 ఏథేని అసుసతఔు ఖ భౄైన తయవణింలల యృైద యౌఔభల కోసిం ఙెయాౌించడరనికి ఆభిఔ యమిం అింథిసఽౄ ింథి.  

 అసుసత కయణింగ ను దఽర య భ ్ తేడిచినలటలి ఔుని నోు ఔుిండర సింయక్షిసఽౄ ింథి.  

ఆసఽతాి  కయవచల నఽించి యక్షణ ఔయౌించిన నదట  భీట బల్ ఉతతి ౄ  అబన ఫ డికౄాబమ్ నఽ 1986లల ధరలుఖ  ాబ తు 
యింఖ సింసలు ాయేశ్నలటలి బ. ఈ ఔింనలనీలు చినై వమసఽలలధే ాతి నుదనథరయవలఔు యరర ింత జీయతకల యృైద 
కయవచలనఽించి యక్షణ ఔయౌింఙే యధింగ బయష ఆభోఖ నులలని, ామాణ నౄభానఽ అింథిింఙే ఒవభీూస్క ఫ డికౄాబమ్ 
నులలని, నేద ాజల కోసిం జన ఆభోఖ నౄభా నులలని ఔడర ాయేశ్నలటలి బ.  

ఆ తభుత, నౄభా యింఖింలలకి నలైైయేటల సింసలనఽ ఔడర అనఽభతి ించడింణో ఆభోఖ నౄభా యణ  సయౘ యయధ యింగలలా కి 
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 య బకి యసౄ భిించిింథి. ఆభోఖ నౄభా సింసలు, జీయత నౄభా సింసలణో నుటల థరథరర 
అనిై యదరయణ నౄభా సింసలు విందల సింకలల ఉతతేౄ లనఽ అింథిసఽౄ ధరైబ. అబనట కీ ఫ డికౄాబమ్ నులల 
నుాథనేఔ ాయోజన నిభ్ణఫే అింటే ఆసఽతాి  కయవచలనఽించి యక్షణ ఇట కీ అతింత జధరదయణ ను ింథిన నౄభా 
యౄింగ యలలలుా ణోింథి.  
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నౄభా నిమింతాణ, అనవిథేి నుాదికయ సింస  (ఆభోఖ నౄభా) నిమింతాణలు, 2013 ాకయిం  
1. జీయత నౄభా ఔింనలనీలు థీయఘకయౌఔ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అింథిించవచఽచ, కనీ అలాింట  ఉతతేౄ లఔు 

నానేమిం భూడేళా్ కల వవది భధ ఎలాింట  భాయవ జయఖఔుిండర ఉిండరయౌ. ఆ తభుత నానేమింనఽ 
సనైక్షిించి, అవసయఫ ైణే సవభిించవచఽచ.  

2. జీయత బయతయ- ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు వకిౄఖత ఆభోఖ ఉతతేౄ లనఽ ఏడరథి ఔనీస కల వవదిణోనా, 
ఖభిషీింగ భూడేళా్ కల వవదిణోనా అింథిించవచఽచ. ఈ కల వవది భధలల నానేమింలల ఎలాింట  భాయవ 
ఉిండభదఽ. 

2. ఆభోఖ నులలల యయయౖీ ింరలు 

ఆభోఖ నౄభా నుాథనేఔింగ అసుసతణో వవహభిసఽౄ ింథి కఫట ి  అసుసత వలా ఔయౌగై కయవచలణో భ డిడి ఉింటలింథి. కొనిై 
సిందభౌలలా  ఒ వకిౄకి సింఔరనేించిన యది థీయఘకయౌఔఫ ైనథి కవచఽచ. లాథర ఎఔుెవ కలిం, జీయతకలభింణర కొనయగైథి 
కవచఽచ. లాదింటే భోజు యభీ కయఔలానులనలై ాపలవిం చానేింతట  తీవాఫ ైనథి కవచఽచ. ాభాదిం వలా ఔయౌగై గమాలు, 
థరనివలా తలెణేౄ  అింఖయృైఔలిం వలా ఔడర కయవచలు బభిింఙరయౌూభవచఽచ.  

ననైఫ ైన జీవన ర ైలులు ఔయౌగిన యయధ యకల యనియోఖథరయవల యభయూిం, ఆభోఖ లతి ని ఫట ి , యననై అవసభలు 
ఉింటలబ. కోె యనియోఖథరయవ యపలగనికి అింథిింఙరయౌూన నౄభా ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేలే సభమింలల ఈ 
అింరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. యభి అవసభలనిైట కీ యక్షణ ఔయౌింఙే ఆభోఖ నౄభానఽ కొధే సభమింలల 
సభఖరఫ ైన యక్షణ కయలని యనియోఖథరయవలు కోయవఔుింటలయవ. అథే సభమింలల భభిింత ఎఔుెవ అింగీకయిం, పలభీ 
భిభాణరనిై యదిించడిం కోసిం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఙౌఔ ధయఔు అిందఽఫలటలలల ఉింఙరయౌూన అవసయభ ింథి. 
యనియోఖథరయవలు సఽలబింగ అయిం ఙేసఽఔుధేలా ఉిండడింణో నుటల యట ని భాభౄెట్ ఙేమడిం యఔరమ ఫిింథరనికి ణేయౌఔగ 
ఉిండరయౌ.  

యనియోఖథరయవల భనసఽలనఽ గౄలుచఽఔుధేిందఽఔు యననై యౄనులలల నౄభా ఔింనలనీలు ఙేసఽౄ నై ామణరైలణో 
యౄను ింథిసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలా  నియృమాత్ఔ యయయౖీ ింరలు కొనిై ఉధరైబ.  

3. ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ ల యసౄ ిత వభాీఔయణ 

ఉతతి ౄ  యౄఔలన ఎలా ఉధరై, ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భూడె యపలగలుగ యసౄ ితింగ వభాీఔభిించవచఽచ: 

a) ూచీ యక్షణలు 

ఆభోఖ నౄభా యణ లల ఎఔుెవ పలగనిై ఈ ఉతతేౄ లా ఆఔరనేింఙరబ. ఆసతాి లల ఙేయడిం వలా అవరతేనై యసౄవ 
యృైద కయవచలనఽ ఇయ ఙెయాౌయౄ బ.  

b) లయ ాయోజఔ యక్షణలు 
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ఆసఽతాి  నఖదఽ అని ఔడర నయౌఙే ఈ ఉతతేౄ లు ఆసఽతాి లల ఙేభినరడె అబయ కయవచల కోసిం భోజూ కొింత 
నణరౄ నిై ఙెయాౌింఙరయవ. కొనిై ఉతతేౄ లు ఉతతి ౄలల ను ిందఽయచిన నిభీృత గైరడ్స శ్సౄ ై చికితూ ాయోజధరనిై ఔడర ఔయౌగి 
ఉింటలింథి.  

c) తీవా అసుసత యక్షణలు 

ఇథి ఒ లయఫ ైన ాయోజన ాణరయఔ. ఖ ిండెనోు టల, క్షయతిం, కనూర్ లాింట  భ ిందఽగ నియుచిించిన తీవా అసుసత 
సింబయించినరడె ఙెయాౌింరలు జయడరనికి ఏభటల ఙేలన ఒ ాణరయఔ.  

ాించ యౄింగ ఆభోఖిం, అింఖయృైఔలిం నౄభా ఔలల యఖ తేింథి కనీ పలయతథేశ్ింలల వకిౄఖత ాభాద యక్షణనఽ 
సింాథరమఫదేింగ ఆభోఖ నౄభా నఽించి యేయవగ ఙేల యఔరబసాౄ  వసఽౄ ధరైయవ.  

అింణేకదఽ ఆభోఖ నౄభా యదరయణింగ పలయతథేరనికి ఫమట సింబయింఙే కయవచలనఽ ఙేయవచకోదఽ. ఈ ాయోజనిం కోసిం, 

ఒవభీూస్క ళెల్ౄ  ఇనాూభౄన్సూ లాథర టలా యృల్ ఇనాూభౄన్సూ నేయవణో భభో ఉతతి ౄని కొధరయౌూ ఉింటలింథి. ఇటీవలా నలైైయేటల సింసల 
నఽించి వసఽౄ నై కొనిై కభీథైెన నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై నిమభ, నిఫింధనలఔు లలఫడి యదరయణ ఆభోఖ నౄభా యక్షణలలధే 
యథేయౕ నౄభా యక్షణనఽ ఔడర ను ిందఽభిఙరబ.  

4. యనియోఖథరయవ యపలఖిం నుాతి థిఔన వభాీఔయణ 

లక్షింగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవ యపలగనిై దిఱిలల నలటలి ఔుని ఔడర ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన జయవఖ ణోింథి. 
ాయోజన నిభ్ణిం, ధయ, ింద తాిం, భాభౄెట ింగ్ యేభైుయవగ ఉింటలింథి. యనియోఖథరయవ యపలగల నుాతి థిఔన 
వభాీఔభిింలన ఉతతేౄ లు ఏయటింటే: 

a) చిలాయ యనియోఖథరయవలు, యభి ఔుటలింఫ సబ లఔు ఇవుజూనే వకిౄఖత యక్షణ 

b) కభపభైట్ ఔాబింటా ఉథోఖ లు, ఫిింథరలఔు, యభి సబ లఔు యక్షణ ఔయౌింఙే ఫిింద యక్షణ 

c) జధరపలలలని అటిడెఖ  వభా లఔు యక్షణ ఔయౌింఙే ఆర్.ఎస్క.నృ.యృై లాింట  ాబ తు థకల కోసిం జన నులలలు. 
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B. ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు 

లెఔెలాననిై భాయవలణో ఔడిన ఉతతేౄ లనఽ, యయధ నిఫింధనలు, నేనయౘబింరల ననైఫ ైన నియుచధరలణో లు 
నౄభా సింసలు అింథిసఽౄ ిండింణో భాభౄెట్ లల ఖిందయగోళ్ భిలతి  ధృలకొని ఉింథి. ఉతతేౄ లనఽ నోు లచడిం యనియోఖథరయవలఔు 
ఔషిభవరతేిండగ, యయధ ఔింనలనీల ఉతతేౄ లనలై కౄాబమ్ లనఽ ఙెయాౌించడరనికి థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటయవా  ఇఫోింథి 
డెతేధరైయవ. అింణేకదఽ. తీవా అసుసత నులలలలల, ఒ తీవా అసుసత అింటే ఏనేట , ఏథి కదఽ అధే యషమింనలై 
సషిఫ ైన అవగహన లాదఽ. ఆభోఖ నౄభా భిశ్రభ కోసిం ఎలకిి నిక్ డేటలనఽ నియుళ ించడిం ఔడర ఔషితయభవరణోింథి.  

నౄభా సింసలు, లేయ సింసలు, ట .న.ఏలు, ఆసఽతేా ల భధ ఖిందయగోమానిై, నౄభా ఙేసఽౄ నై ాజల సభసలనఽ 
ణొలగిించడిం కోసిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ, లేయ సింసలు, ఆసఽతేా లు లాింట  యయధ సింసలు, పలయత యణ జ, భిశ్రభల సభాక 
ఆభోఖ సలయౘ సింగిం ఔలఖయౌల ఆభోఖ నౄభాలల ఒ యఔఫ ైన నుాభాణ కీఔయణనఽ అింథిించడరనికి నడెిం నృగిింఙరబ. 
ఉభ్డి అవగహన ాకయిం, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణనలై 2013లల భాయాదయశకలనఽ జఞభీ ఙేలింథి.  

నుాభాణ కీఔయణ కోసిం ఇరడె అింథిించిన భాయాదయశకలు :  

1. యదరయణింగ ఉయోగిింఙే నౄభా థరలఔు నియుచధరలు 
2. తీవా అసుసతణో నియుచధరలు  
3. ఆసఽతాి  కయవచల ూచీ నులలలలల నేనయౘబించిన కయవచల జఞనృణర  
4. కౄాబమ్ నూభలు, ూయు అదీఔిత నూభలు 
5. నృయాౌింగ్ నూయ్టలా   
6. ఆసఽతేా ల డిరచరె్ యభింశ్ిం 

7. ట .న.ఏలు, నౄభా సింసలు, ఆసఽతేా ల భధ నుాభాణ ఔ ింథరలు 
8. కొతౄ  నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐనఽ ను ిందడరనికి నుాభాణ ఔ లైల్ భభిమ  యనియోఖ నూయ్ట్ 

ఆభోఖ లేయ సింసలు, నౄభా భిశ్రభ లేవల ధరణతనఽ ఫ యవఖ యచడింలల థీనిని ఒ నలదె భ ిందడెఖ గ ఙెవచఽచ. 
అయవింతఫ ైన ఆభోఖ, ఆభోఖ నౄభా డేటల లేఔయణఔు ఔడర ఇథి ణోడడెతేింథి.  
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C. ఆసఽతి ా కయవచ ూచీ ఉతతి ౄ   

ఆభోఖ నౄభా నులల ఆదరభిత ూచీ అధేథి పలయతథేశ్ింలల ఒ అతింత యదరయణ, అతదిఔింగ అభ ్డబయ ఆభోఖ నౄభా 
నులల.  ాబ తు యింఖ నౄభా సింసలు 80లలల ాయేశ్నలట ి న ఫ డికౄాబమ్ నులల అధేథి అనిైట ఔధరై భ ిందఽగ వచిచన 
నుాభాణ ఔఫ ైన ఆభోఖ ఉతతి ౄ . ఙరలాకలింగ భాభౄెట్ లల నియౌచిన ఏకౄైఔ ఉతతి ౄ  ఔడర. ఈ ఉతతి ౄధే కొనిై భాయవలణో 
యయధ ఫలా ిండ్స నేయా కిింద యయధ నౄభా సింసలు భాభౄెట్ ఙేసఽౄ నైట కీ, ఫ డీకౄాబమ్ అధేథి థేశ్ింలలధే అతదిఔింగ 
అభ ్డవరతేనై ఆభోఖ నౄభాగ కొనయఖ ణోింథి.  

ఆసఽతాి  కయవచల ూచీ ఉతతేౄ లు ఆసఽతాి లల ఙేయవతేనైరడె సింబయించఖల కయవచల నఽించి వఔుౄ లఔు యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ింథి. ఙరలా సిందభౌలలా  ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, ఆ తభుత కొనిై నిభేిషీ భోజుల వయఔు ఔడర అయ యక్షణ 
ఔయౌయౄ బ కనీ ఆసఽతాి లల ఙేయని కయవచలనఽ నేనయౘబయౄ బ.  

ూచీ నుాతి థిఔన ఔయౌింఙే ఇలాింట  యక్షణ థరుభ ఆసఽతాి లల ఙేయవతేనై సిందయౌింగ నలడెతేనై కయవచ లాథర బభిసఽౄ నై 
వమానిభి ూభిౄగ లాథర నుక్షిఔింగ ూచీ ఇసఽౄ ింథి.  ాయోజన నుాతి థిఔన నౄభా యక్షణణో నుో యౌచణే ఇథి ననైింగ 
ఉిండవచఽచ. అిందఽలల ఏథైెధర సింగటన ఙోటల ఙేసఽఔునైరడె (ఆసఽతాి లల ఙేయడిం, తీవా అసుసత నిభే యణ కవడిం, 

అడి్షన్స లల ఉనై భోజూ లాింట య) నౄభా నులలలల నేభపెనైటలి  య భ ్ ఙెయాౌించఫడెతేింథి. యసౄ వ కయవచణో థీనికి 
సింఫింధిం ఉిండదఽ.  

ఉథరహయణ 

యగ  ఔుటలింఫిం ఙరలా చినైథ.ి పలయ, థరైలుగైళా్ కొడెఔు ఉధరైయవ. తన ఔుటలింఫింలల ాతి  సబ డకిి యక్షణ 
ఉిండేలా, కొెఔెభికి యౄ. లక్ష ఙపరన యక్షణణో ఆమన ఒ ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీ నఽించి ఒ ఫ డికౄాబమ్ 
నులల తీసఽఔుధరైయవ. ఆసతి ౄలల ఙేభై భిలతేలలా  యౄ. లక్ష వయఔు యృైద కయవచలనఽ యయవ తి భిగి ను ిందఖలయవ.  

యగ నఽ ఆసతి ాలల ఙేభచయవ. ఆమనఔు శ్సౄ ై చికితూ ఙేమాయౌూ వచిచింథి. యౄ. 1.25 లక్షలఔు ఫ డిఔల్ నృల్ 
యేరయవ. ాణరయఔ యక్షణ ాకయిం నౄభా ఔింనలనీ యౄ. లక్ష ఙెయాౌించిింథి. నేగియౌన నతౄఫ నై యౄ. 25యేలనఽ యగ  
తన జఫై  నఽించి తీల ఇయుయౌూ వచిచింథి.  

కోెనౄభా సింస  భాభౄెట్ ఙేసఽౄ నై ఉతతేౄ లఔు వభిౄిం జైమఖల యక్షణ భినేతేలు, అదనర నేనయౘబింరలు, 
ాయోజధరలు, కొనిై మాడ్స-ఆన్స లలల యృైయదరలు ఉనైట కీ ూచీ ఆదరభిత ఫ డికౄాబమ్ నులలలలని ాదరన 
యయయౖీ ింరలు కిింద యవభిించఫడరు బ. 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 ఉయోగిసఽౄ నై కొనిై యృైద భిపలష థరల ఖ భిించి ఔడర అవగహన ణెచఽచకోయయౌూన అవసయభ ింథి.  

1. ఆసతాి  లల ఙేభి చికితూ అిందఽఔుధే కయవచలు 
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అసుసత/ాభాదిం సింబయించినరడె ఆసతాి  కయవచలనఽ అబయ కయవచలనఽ ఙెయాౌింఙే ఒ ూచీ నులల 

కయవచలనిైట ని ఙెయాౌించలాఔనోు వచఽచ. ఙరలావయఔు ఉతతేౄ లు ణరభ  అింథిింఙే కయవచలనఽ నియుచియౄ బ. యదరయణింగ 
యట లల ఉిండేయ : 

i. ఖథి, ఫో భిుింగ్, నభిూింగ్ కయవచలనఽ ఆసఽతాి /నభిూింగ్ హద మ్ ఙెననటలి  అింథిసఽౄ ింథి. ఇిందఽలల నభిూింగ్ 
సింయక్షణ, ఆర్.ఎిం.ఒ చరభెీలు, ఐయ ఫ్ూా బడ్స లు/ యఔౄ భాభిడీ/ఇింజౄక్షన్స ఙేలే కయవచలు/ఇలాింట  కయవచలు 

ii. తీవా ఆభోఖ సింయక్షణ యపలఖిం (ICU) కయవచలు  

iii. శ్సౄ ై చికితూ నిరణ లు, భతేౄ  భిందఽ ఇఙేచయయవ, యృైదఽలు, సలయౘథరయవలు, లలషయౌసఽి ల జు 

iv. భతేౄ  భిందఽ, యఔౄిం, ఆకిూజన్స, ఆభైషన్స తిబయటర్ చరభెీలు, శ్సౄ ై చికితూ ఉఔయణరలు.  

v. భిందఽలు, ఓషదరలు  

vi. డమాలలస్క, కీమోతెయన, భైడియోతెయన 

vii. నేస్క ఫేఔర్, ఆభో నేడిక్ ఇింనుా ింట్ూ, ఇన్స నూాకభిుమక్ యలుుల భాభిడీ, యసఽెలర్ లలిింటలా  

viii. సింఫిందిత ాయోఖరల / యది నియేయణ భీక్షలు, చికితూఔు సింఫిందిించిన ఇతయ యృైద కయవచలు.  

ix. నౄభాథరయవఔు అవమవ భాభిడీ జభిగినరడె థరతఔు అబయ ఆసతాి  కయవచలు (అవమవ కయవచనఽ 
నేనయౘబించి)  

ఔ యదరయణ ఆసతాి లల ఙేభై ూచీ యదరనింలల ఆసఽతాి లల ఖడినే సభమిం 24 ఖింటలు నేించిణే భాతాఫే కయవచలనఽ 
బభిసఽౄ ింథి. అబనట కీ యృైద యింకైతి ఔతలల ఙోటల ఙేసఽఔునై ఆధఽనిఔ భాయవలణో లు శ్సౄ ై చికితూలఔు ఆసతాి లల 
ఙేభయౌూన అవసయిం భదఽ. ఇట  డేకైర్ యదరధరలుగ, భిలతేలనఽ ఫట ి  ాణేకిించిన డేకైర్ కైింథరా లు, ఆసఽతేా లవథెే 
శ్సౄ ైచికితూలు నియుళ సఽౄ ధరైయవ. ధేతా చికితూలు, కీమోతెయన, డమాయౌలస్క తథితభలనఽ డేకైర్ శ్సౄ ైచికితూలుగ 
వభాీఔభిింఙరయవ. ఈ జఞనృణర భోజుభోజుఔు నలయవఖ ణోింథి. యట కి ఔడర నులల కిింద యక్షణ ఇవుఫడెణరబ.  

 

పలయతథేశ్ింలల ఒ.న కయవచలు భినేతింగధే ఉధరైబ. ఒ.న.డి యక్షణలనఽ అింథిింఙే ఇలాింట  ఉతతేౄ లు ఙరలా తఔుెవగ 
ఉధరైబ. అబనట కీ, ఫమట నఽించి వఙేచ భోఖ ల చికితూఔు అబయ కయవచలఔు, థరనికి సింఫిందిించి యృైదఽలనఽ 
సింాథిించడిం, యదరయణ యృైద భీక్షలు, దింత, ఓషధ రల కయవచలణో భ డిడిన ఆభోఖ సింయక్షణ కయవచలు.  

2. ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ, ఙేభిన తభుత కయవచలు 

i. ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలు 

ఆసఽతాి లల ఙేయడభనైథి అతవసఔ భిలతేలలా  ఙేభైథి కవచఽచ. భ ిందసఽౄ  ాణరయఔణో ఙేభైథి కవచఽచ. 
ాణరయఔఫదేఫ ైన శ్సౄ ై చికితూ కోసిం భోగి యృయణే, ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ ఆమనఔు అబయ కయవచలు.  
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నియుచనిం 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణ కీయఔణ భాయాదయశకలు ఆసతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలనఽ కిింథి యధింగ 
నియుచిసఽౄ ధరైబ:   

నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి భ ిందఽ అబయ యృైద కయవచలు, కిింథి నిఫింధనల ాకయిం: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాింట  యృైద కయవచలఔు అవసయభధే నిఫింధనలు నేభపెధరైభో 
అలాింట  యృైద కయవచలు 

b) ఆసఽతాి లల ఙేభి చికితూ ను ిందడరనికి నౄభా ఔింనలనీ అనఽభతి ింలన థరనిని ఫట ి న కౄాబమ్  

ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలలా  భీక్షలు, భిందఽలు, డరఔిర్ జు తథితభల యౄనులలా  ఉింటలబ. ఆసఽతాి లల 
ఙేయడరనికి సింఫిందిించిన ఇలాింట  కయవచలఔు ఆభోఖ నులలల కిింద యక్షణ ఔయౌించఫడెణరబ.  

ii. ఆసఽతాి లల ఙేభిన తభుతి  కయవచలు 

ఆసఽతాి లల ఙేభిన తభుత, ఙరలా సిందభౌలలా  తి భిగి య భ ్ ఙేసఽఔుధే, నూలలఅప్ ఙేలే కయవచలు ఉింటలబ.  

నియుచనిం 

ఆసఽతాి నఽించి డిరచరె్ అబన యృింటధే అబయ యృైద కయవచలు కిింథి నిఫింధనల ఫేయఔు ఉింటలబ.: 

a) నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి అబయ ఎలాింట  యృైద కయవచలఔు అవసయభధే నిఫింధనలు నేభపెధరైభో 
అలాింట  యృైద కయవచలు  

b) ఆసఽతాి లల ఙేభి చికితూ ను ిందడరనికి నౄభా ఔింనలనీ అనఽభతి ింలన థరనిని ఫట ి న కౄాబమ్ 

ఆసఽతి ా నఽించి డిరచరె్ అబన తభుత కొనిై భోజుల వయఔు అబయ యృదై కయవచలు యట  కిిందఔు వయౄ బ. 
కౄాబమ్ లల పలఖింగ యట ని భిఖణ యౄ యవ. - 

ఆసఽతాి నఽించి ఫమటఔు వచిచన కయవచలు భిందఽలు, ఓషదరలు, యృైదఽల సనైక్షల యౄింలల ఉింటలబ. ఇయ 
ఆసఽతాి లల తీసఽఔునై చికితూఔు సింఫిందిించి ఉింటలబ. ఆభోఖ నులలల కిింద యట కి యక్షణ ఉింటలబ.  

ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతాి  నఽించి డిరచరె్ అబన తభుతి  కయవచలు కోె నౄభా సింసనఽ ఫట ి  
భాయవతేింటలబ. యట ని నులలలల నియుచిించి ఉింటలయవ. ఙరలావయఔు యదరయణింగ ఔనినింఙే యక్షణలల ఆసఽతాి  నఽించి 
ఫమటఔు వచిచన తభుత భ నలై భోజుల వయఔు ఉింటలింథి.  

ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, ఆసఽతాి  నఽించి డిరచరె్ అబన తభుత అబయ కయవచలనఽ నులల కిింద భింజూయవ 
ఙేలన యక్షణ కోసిం నౄభా ఙేలన నతౄిం య భ ్లల పలఖింగ ఉింటలబ.  

a) ఇింట లలధే యృైద చికితూ  
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ఈ ాయోజధరనిై నులలథరయవలు యదరయణింగ ఉయోగిించనట కీ, ఒ వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలల ఆసఽతాి లల 
ఙేయఔధే ఇింట నఽింఙే యృైద చికితూ అిందఽఔుధే కయవచలనఽ ఔడర భిఖణనలలకి తీసఽఔుధే సదఽనుమానిై వకిౄఖత 
ఆభోఖ నౄభా ఔయౌగి ఉింథి. అబనట కీ, ఆసఽతాి లల చికితూ ను ింథరయౌూన నిఫింధన ఉనైట కీ భోగి లతి  ాకయిం 
ఆమననఽ ఆసఽతాి కి తయయౌించలాఔనోు వడిం లాథర ఆసఽతాి 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 అింథిసఽౄ ింథి. ఆయౄ మ, ఫలా ింఙైెటీస్క, థీయఘ కయౌఔ భూతా నిండరల సభసలు, యధఽలు, అతి యయిం 
లాింట  నిభేిషీ థీయఘ కయౌఔ, యదరయణ యధఽలఔు, గయోి ర ఎింట భిట స్క, భధఽఫేహ సౄింబన సభస, ళైెర్ ట నిన్స, 

ఇన్స ఫ్ూా బ ింజఞ,దఖ ా , జలుఫ , జుయింలాింట  అనిై యకల  యభైచధరలు లాింట  అనిై యకల యధఽలఔు చికితూలనఽ 
నేనయౘబసఽౄ ింథి.  

b) యదరయణ నేనయౘబింరలు 

ఆసఽతాి  ూచీ యదరధరల కిింద కొనిై యదరయణ నేనయౘబింరలు కిింద ఇవుఫడరు బ. ఆభోఖ నౄభాలల 
నుాభాణ కీఔయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ాణేకిించి అనఽఫింధింIVలల జఞభీ ఙేలన భాయాదయశకలలా  యవభిించిన ాతి నుథిత 
నేనయౘబింరలనలై ఇయ ఆదరయడి ఉింటలబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యృబ్ లలైట్ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై భాయాదయశకలణో 
యథరభి తననఽ ణరనఽ భిచమిం ఙేసఽకోయలని సాచిించఫడెతేధరైయవ.  
లైల్ అిండ్స మూజ్డ ఆమోథిత నిఫింధనల ాకయిం ఏథేని నేనయౘబింరలనఽ భా ఙేలధర, లాథర ఏథేని అదనర 
నేనయౘబింరలనఽ యదిించిధర యట ని ాణేకిించి యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాిం భభిమ  నులలలల 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 ఔయౌసఽౄ ింథి. ఆభోఖ నౄభానఽ తీసఽఔుధే సభమింలల అవసయఫ ైన 
భ కఫ ైన యవయణలలా  యక్షణ నౄభా అిందఽఔునై కోె వకిౄ యధఽలు/గమాల ూయు చభితా. నౄభా కోసిం 
ాతి నుదనణో అింగీఔభిించడింనలై నియృబించడరనిభి నౄభాథరయవఔు ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ింథి.  

 

నియుచనిం 

నుాభాణ ఔింనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు కిింథి యధింగ నియుచిించఫడెతేధరైబ.  

―నౄభా సింస  జఞభీ ఙేలన నదట  నులలకి 48 ధృలలలా ర నైఔు అసుసత, గమిం, యది భిలతేలు ఏయృైధర, యది 
చియౘైలు/సింకైణరలుధరై లాథర నిభే యణ అబధర, లాథర యృైద సలయౘ/చికితూ తీసఽఔుధే ఎలాింట  భిలతి  అబధర సభై‖.  
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నేనయౘబింర ఏనేటింట:ే ఔింనలనీణో నదట  నులల అభలలా కి వచిచనట  నఽించి అలాింట  వకిౄకి 48 ఖింటల 
నియింతయ యక్షణ వయఔు అనైటలి  నులలలల నియుచిించినటలి  ఏథనేి భ ిందసఽౄ  షయతే. 

1. ఫయవవర నిమింతాణ కయఔరభాలు/ సయపభలు/ లేవలు 
2. ఔళా్థరె లు/ కింటలకి్ లెనఽూలు/ యనికిడి భిఔభలు తథితభల కయవచ. 
3. ఆసతాి లల ఙేభయౌూన అవసయిం లాని దింత చికితూ కయవచలు  
4. యౘభో్న్స భాభిడీ 
5. ఖిహ సిందయశన చరభెీలు 
6. వింధతుిం/ఉపలథీఔయణ/ సయౘమఔ ఖయౌదరయణ యదరనిం 

7. ఊఫకమిం (యదిఖరసౄఫ ైన ఊఫకమిం సయౘ) చికితూ 

8. భధనయది&భధనశ్చయ్ సింఫిందిత సభసలు 
9. వకీరబవన సభసలఔు థిదఽె ఫలటల శ్సౄ ైచికితూ 

10. లెైింగిఔ సింఔరనేత యధఽలఔు చికితూ 

11. థరత భియౕలన చరభెీలు 
12. ాయేశ్/భిజిలిేరషన్స చరభెీలు 
13. భూలాింఔనిం/యది నిభే యణ ాయోజధరల కోసిం ఆసతాి లల ఙేయడిం 

14. ఆసతాి లల ఙేయడరనికి కయణఫ ైన లాథర నిభే యణ అబన యదికి సింఫిందిించని భీక్ష/చికితూఔు సింఫిందిించిన 
కయవచలు 

15. ఒ భోగి ాతి ఔల యృైయస్క ణో ఉనైటలి  నిభే భిించఫడినరడె  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. భిజిలిేరషన్స చరభెీలు, ాయేశ్ జులు, ట యౌనోూ న్స, ట యౌయజన్స చరభెీలు, భూతారల చరభెీలు లాింట  యృైథేతయఫ ైన 

అింరలనీై.  
19. ఏథైెధర కౄాబమ్ ఙేమడరనికి ఙరలా నులలలలల ఆ నులల నదలెైన ధరట  నఽించి 30 భోజుల యేచి ఉిండే కలిం 

యదరయణింగ వభిౄసఽౄ ింథి. అబనట కీ ాభాదిం కయణింగ ఆసతాి  నులెైనరడె ఇథి వభిౄించదఽ. 

ఉథరహయణ 

ఆసతాి లల ఙేభై సిందయౌింలల కయవచలనఽించి యక్షణకోసిం నైభ ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలని తీసఽఔుధరైయవ. ఆ నులలలల 
నుాథనేఔఫ ైన యేచిచాలే కలిం 30 భోజులు.  

దఽయదిషివరతేౄ , నులల తీసఽఔునై 20 భోజుల తభుత నైభఔు భలాభిమా యో కిింథి. ఐదఽ భోజుల నుటల ఫ  ఆసఽతాి లల 
ఉింటృ చికితూ ను ింథరయౌూవచిచింథి. పలభీ య బలల ఆసఽతాి  నృలుా లు ఙెయాౌింఙరయౌూ వచిచింథి.  
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నౄభా ఔింనలనీ నఽించి భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ ఆఫ  కోయగ, నులల తీసఽఔునై 30 భోజుల యేచి చాలే కలింలలర ఆసఽతాి లల 
ఙేభినిందఽన కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌించలాభింటృ నిభఔభిించిింథి.  

i. యేచి ఉిండే కలాలు: యలక్షణఫ ైన చికితూ జఞిం కవచఽచ, ాణరయఔ యేల ఉిండవచఽచ అధే యధఽలఔు ఇథి 
వభిౄసఽౄ ింథి. ఉతతి ౄ   ఆదరయింగ, ఔింట ను య, ఫ నిన్స నోుా లిేట్ ళైెర్ ట ా , ఫ ధరభగిమా, లైఫాో భయోభా కోసిం 
ళ లలిభౄఔినై, ళెభిైమా, ళైెడాోలలల్, జనఽ సింఫిందిత అింతయాత యది, ఖ ద భాయాింలల సఽి లా, నలలు, 
లలైనఽలట స్క, తతూింఫిందిత సభసలు, నతౄ  ధరళ్ింలల భళా్ ణొలగిింర, కీళ్ు యతిం, కీళ్ు ధొరలు, వయో 
సింఫిందిత ఎభ ఔల ఫలళ నత 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, తయాౌదిండెా లు, అతౄ , భాభలు, ణోఫ టలి వరలు 
తథితయ ఔుటలింఫ సబ లణో నుటల తనఔు ణరనఽ యక్షణ ఔయౌించఽకోవచఽచ. కొనిై నౄభా సింసలు యక్షణ ఔయౌింఙరయౌూన 
ఆదరయడిన యభి యషమింలల ఆింక్షలు యదిించవర. నౄభా ఙేలన ాతి  వకిౄకీ ఎింనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్ణో ఔ ఏఔ 
నులల కిింద ఇలాింట  నౄభా ఙేలన ాతి  ఔెభికీ యక్షణ ఔయౌించడిం యధభవరతేింథి. ఇలాింట  యక్షణలలల, నులల 
కిింద యక్షణ ఔయౌించిన కోె వకిౄ నులల అనలులల ఉనై కలింలల ఖభిషీ నతౄిం వయఔు కౄాబమ్ ఙేమవచఽచ. నౄభా 
ఙేలన ాతి  వకిౄ కోసిం యభి వమసఽ, ఎింనఔ ఙేలన య భ ్, భభైథైెధర ఇతయ భైట ింగ్ ాకయిం నానేమిం వసాలు 
ఙేమఫడెతేింథి.  

ii. నూనేయ్ ఫాో్ టర్ 

నూనేయ్ ఫాో్ టర్ నుయౌల అని నయౌఙే యఔింలల ఔుటలింఫిం అింటే జీయత పలఖయునే, ఆదరయడని నలాలు, 
ఆదరయడిన తయాౌదిండెా లు లాింట  యభికి కై ఏఔ నతౄింగ ఔుటలింఫిం నణరౄ నికి నౄభా 
అింథిించఫడెతేింథి.  
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ఉథరహయణ 

నలుఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన యౄ. ఐదఽ లక్షల ఫాో్ టర్ నులలని తీసఽఔుింటే ఆ నులల  కలిం సిందయౌింగ 
ఔట ఔధరై ఎఔుెవ ఔుటలింఫ సబ లు ఙేలే కౄాబమ్ ఔు లాథర ఔ ఔుటలింఫింలలని ఔ సబ డె ఙేలే అధేఔ 
కౄాబమ్ లఔు అథి ఙెయాౌింర జయవరతేింథి. ఇవనీై ఔలల యౄ. ఐదఽ లక్షల నతౄ  ఔవభైజీని థరటభదఽ. నౄభాఔు 
ాతి నుథిించిన ఔుటలింఫింలలని అతదిఔ వమసఽ ఔయౌగిన సబ డి వమసఽ ఆదరయింగ నానేమిం 
ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  

ఈ నులలలలల యక్షణలు, నేనయౘబింరలు కై యఔింగ ఉింటలబ. అయవింతఫ ైన నానేమింలల ఉనైత య బలల 
ఎింనఔ ఙేమఖల నౄభా య భ ్ఔు నతౄిం ఔుటలింఫిం ఔవభైజీ ను ిందఽతేనైిందఽన నూనేయ్ ఫాో్ టర్ నులలలఔు 
భాభౄెట్ లల జధరదయణ లనయోౄ ింథి.  

d) ాణేఔ యయషీతలు 

ాసఽౄ త ఔవభైజీలఔు లు భాయవలు ఙేల, ఇథివయఔట  ఫ డికౄాబమ్ ఉతతి ౄ  కిింద అింథిించిన నుాథనేఔ ూచీ యక్షణఔు 
కొతౄ  యలువ జోడిింర యయషీతలు ఙేయచఫడరు బ. ఈ భాయవలనఽ భనిం చభిచయౄ ిం. కిింద ాయౄ యించిన 
యయయౖీ ింరలనిైట నీ అనిై ఉతతేౄ లు తీసఽఔుని యృళ్ువని, కోె నౄభా సింసనఽ, కోె ఉతతి ౄని ఫట ి  భాయవచచధే 
యషమానిై ఖభనిింఙరయౌ.  

i. ఉ భినేతేలు భభిమ  యది నిభిషీ భినేతి  

కటభకి్ లాింట  కొనిై ఉతతేౄ లు యది నిభిషీ భినేతి ని ఔయౌగి ఉింటలబ. కొనిైింట లల 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 . చరభెీలఔు ఙెయాౌయౄ యవ. ఐ.ల.మ . చరభెీలు, ఒ.ట  చరభెీలు, సయెన్స జులు లాింట  ఇతయ దఽె ల కిింద కయవచలు 
ఎించఽఔుింటలనై ఖథిణో భ డిడి ఉిండగ, ఖథి అథెె భినేతి  ఇతయ దఽె ల కిింద ఔడర కయవచలనఽ 
నిమింతాి ించడింలల, తథరుభ నతౄ  ఆసఽతాి  యృైద కయవచలనఽ తగాిించడింలలనా సయౘమడెతేింథి.  

ii. సహ-ఙెయాౌింర (కో-నే అని జధరదయణ ను ింథిింథి) 

ఒ సహ-ఙెయాౌింర అధేథి ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల కిింద ఉిండే కయవచ-పలఖయుభ అవసయిం. అథి అనఽభతి ించిన 
కౄాబమ్ నతౄింలల నిభేిషీ రణరనిై నులలథరయవ/నౄభాథరయవ బభిింఙేలా ఙేసఽౄ ింథి. సహ-ఙెయాౌింర అధేథి నౄభా 
య భ ్నఽ ఎింత భాతాభూ తగాిించదఽ.  

ఇథి తన ఐచిికలనఽ ఎింనఔ ఙేసఽకోవడింలల నౄభా థరయవ ళెచచభిఔగ ఉిండేలా చాసఽౄ ింథి. తథరుభ తభ నతౄ  
ఆసతాి  కయవచలనఽ సుచిిందింగ తగాిించఽకోఖలయవ.  

iii. తగాిించఖయౌగైయ 
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తగాిించఖయౌగైయ ఆభోఖ నౄభా నులల కిింద ఒ కయవచ పలఖయుభ అవసయిం. నౄభా సింస  ఏథేని ాయోజధరలు 
ఙెయాౌింఙేభ ిందఽ ూచీ నులలల యషమింలల అబణే నిభేిషీ యౄనుమల నణరౄ నికి, ఆసతాి  నఖదఽ నులలల 
యషమింలల నిభేిషీ భోజులు/ఖింటలఔు నౄభా సింస  ూచీ వళ ించదఽ. తగాిింర అధేథి నౄభా య భ ్నఽ తగాిించదఽ.  

నౄభా సింసలు తగాిింర వభిౄింఙేథి ఏడరథిక, జీయణరనిక, సింగటనక అధే యషమానిై నియుచిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 
అలాగై వభిౄింజైమాయౌూన నిభేిషీ తగాిింర.  

iv. కొతౄ  నేనయౘబింరలు ాయేశ్నలటిఫడి, ఆ తభుత ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ నుాభాణ కీఔభిించఫడిింథి: 

 జనఽయఫ ైన సభసలు భభిమ  లలిమ్ లలల్ ఇింనుా ింటేషన్స/శ్సౄ ై చికితూ. 

 యది నిభే యణఔు ఉయోగిింఙే లాథర ల.న.ఏ.న, ల.ఏ.న.డి, ఇన్స పూషన్స ింప్ లాింట  ఫలహ భభిమ  
లాథర భనిైకౄైన లు యకల యృైద/యృైథేతయ ఉఔయణరలు, యఔర్, ఔరచస్క, ఫ లుి లు, కలయవా , కరలు, 
ల ల్ింట్ లు, లా ింగ్ లు, ఫాేస్క లు, యి కిింగ్ లు లాింట  మాింఫ లెన్సూ యధధరలు, డమాఫ ట ర్ పరట్ యేర్, 
ఖూా కోనైటర్, థభో్నైటర్, యట కి సింఫిందిించిన అింరలు లాింట య, ఇింట లల ఉయోగిించఖల తదనింతయ 
యృైద భిఔయిం లాింట య.  

 ఆసఽతాి  యదిించిన ఏయృైధర సభీుస్క చరభెీలు, సర్ చరభెీలు, అడి్షన్స జులు, భిజిలిేరషన్స చరభెీలు తథితభలు  

 ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, డిరచరె్ అబన తభుత కలింలల యృైదఽల సిందయశనలు, 
అట ిండెింట్/నభిూింగ్ చరభెీలు. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు ాభాణీఔభిించిన ఉభ్డి నేనయౘబింర అింరలుధరైబ. దమఙేల, చివభోా ని అనఽఫిందరనిై 
చాడఖలయవ.  

v. జోన్స యభీ నానేమిం 

యదరయణింగ, నానేమిం అధేథి నౄభా ఙేలన వకిౄ వమసఽనలై, ఎింనఔ ఙేలన నౄభా య భ ్నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
నానేమిం వణరసిం కొనిై నిభేిషీ జోనాలల అదిఔ కౄాబమ్ ల కయవచణో ాయేశ్నలటిఫడెతేింథి. అింటే, ఢియా్, 

భ ింఫయ లనఽ కొనిై ఉతతేౄ లఔు అతదిఔ నానేమిం జోన్స గ కొనిై నౄభా సింసలు 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 కభీథైెన ఉతతేా  ఆ కలానిై భౄిండేళ్ు 
నఽించి భూడేళ్ు కలనికి తగాిింఙరబ.  
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vii. రనయవదేయణ 

జీయతకలర రనయవదేయణనఽ కొనిై నౄభా సింసలు ాయేశ్నలటలి బ. ాసఽౄ తిం థీనిని అనిై నులలలఔు ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేరబ.  

viii. డేకైర్ యదరధరనికి ఔవభైజీ 

యృైద రసౄ ైిం అనవిథేి ఙెిందడిం వలా డేకైర్ యపలఖిం కిింద నలదె సింకలల యదరధరలు ఙేభిన యషమిం ఔనినయోౄ ింథి. ఖతింలల 
డేకైర్ కిింద ఔింట ను య, డీ అిండ్స ల, డమాయౌలస్క, కీమోతెయన, యౌతోట ానూ, టలనిూలెకోి నైలాింట  ఏడె అింరలనఽ 
ాణేఔింగ ాయౄ యింఙరయవ. ఇరడె 150ఔు నలైగ యదరధరలనఽ థీని భిదిలలకి తీసఽఔువఙరచయవ. ఈ జఞనృణర ఇింక 
నలదెదవరణోింథి.  

ix. నులల భ ిందఽ కయవచ తనిఖీ 

యృైద భీక్ష కయవచనఽ ఇథివయలల అవకరలునై ఔాబింటలా  బభిింఙేయయవ. ఇరడె ాతి నుదన ింద ణరా నికి 
అింగీఔభిించఫడిణే, నౄభా సింస  కయవచనఽ భీఇింఫర్ూ ఙేసఽౄ ిండడింణో, ఈ భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ 50 రతిం నఽించి వింద రతిం 
భధ యేయవడెతేింథి. ఆభోఖ తనిఖీ కయవచలలా  ఔనీసిం మాప ై రణరనిై నౄభా సింస  బభిించడరనిై ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
తనిసభి ఙేలింథి.  

x. ఆసఽతాి లల ఙేయఔ భ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి  యక్షణ కలిం 

ఆసఽతాి లల ఙేయఔ భ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి  యక్షణ కలానిై ఙరలావయఔు నౄభా సింసలు భ కింగ తభ 
కభీథైెన ఉతతి ౄలల అయయృై నఽించి ణొింప ై భోజులఔు నలించఽతేధరైబ. కొనిై నౄభా సింసలు ఈ కయవచల ఖభిషీ భినేతి ని 
కౄాబమ్ నతౄింలల నిభేిషీ రణరనికి భ డినలడెతేధరైబ.   

xi. మాడ్స ఆన్స యక్షణలు 

మాడ్స-ఆన్స యక్షణల నేభిట యయధ కొతౄ  అదనర యక్షణలనఽ కొనిై నౄభా సింసలు ాయేశ్నలటలి బ. యట లల కొనిై కిింద 
ఇవుఫడరు బ.: 

 ాసాతి  యక్షణ: భీట ైల్ నులలల కిింద ఇథివయలల ాసాతి  కయవచలనఽ ఇవుడిం లాదఽ. అబణే ఇరడె లు 
నౄభా సింసలు యయధ యకలెైన యేచి ఉిండే కలింణో యట ని అింథిసఽౄ ధరైబ.  

 తీవా అసుసత యక్షణ:నుాణరింతఔఫ ైనయ, కభీథైెన చికితూలు అింథిింఙరయౌూన నిభేిషీ యధఽలకోసిం కభీథైెన యఔిం 
ఉతతేౄ ల కిింద ఔ ఐచిిఔింగ ఇయ అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.  

 నౄభా ఙేలన య భ ్ రనయవదేయణ: కౄాబమ్ ఙెయాౌించిన తభుత, అదనింగ నానేమిం ఙెయాౌించడిం థరుభ అసలు 
భినేతి కి నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ (కౄాబమ్ ఙెయాౌింరణో తగాిింఙేథి)రనయవదేభిించవచఽచ.  
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 ఆమ ష్-ఆమ భైుథిక్-యోగ-మ ధరని-లథరే -హద నేయోతి లఔు యక్షణ: ఆసఽతాి  కయవచలలల కొింత రతిం 
వయఔు ఆమ ష్ చికితూ కోసిం అబయ కయవచలఔు కొనిై నులలలు యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

xii. యలువ జోడిింర యక్షణలు 

కొనిై ూచీ ఉతతేౄ లలల కిింద నేభపెనైటలి  యలువ జోడిింర యక్షణలు ఉింటలబ. నౄభా ఙేలన నతౄిం య భ ్నఽ 
నేించఔుిండర నులల ఱలడాల్ లలని ాతి  యక్షణఔు నేభపెనైటలి  నౄభా ఙేలన య భ ్ భినేతి  వయఔు ాయోజధరలు 
ఙెయాౌించఫడెణరబ. 

 ఫమట  భోఖ ల యక్షణ:పలయతథేశ్ింలలని ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనీై ఙరలావయఔు ఆసఽతాి లల ఉింటృ చికితూ 
ను ింథే కయవచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ మధే యషమిం భనఔు ణెలుసఽ. కనీ ఇరడె కొనిై ఔింనలనీలు కొనిై 
కభీథైెన ాణరయఔల కిింద ఫమట  భోఖ లఔు భినేత యక్షణనఽ అింథియౄ బ. 

 ఆసఽతాి  నఖదఽ: నిభేిషీ కలిం వయఔు ఆసఽతాి లల ఉనైిందఽయవ ాతి భోజూ అబయ కయవచలకోసిం ఔ ఏఔ నతౄిం 
య భ ్నఽ అింథిసఽౄ ింథి. యదరయణింగ ఈ కలిం భౄిండె, భూడె భోజుల తగాిింర నులలలనఽ నేనయౘబించి ఏడె 
భోజులఔు భింజూయవ ఙేమఫడెతేింథి. కఫట ి , ఆసఽతాి లల ఉిండే కలిం తగాిింర కలానిై నేించి ఉింటే భాతాఫే 
ాయోజధరనికి యలుింటలింథి. ఆసఽతాి లల ఙేభై కౄాబమ్ ఔు ఇథి అదనిం కనీ నులలలల నౄభా ఙేలన నతౄ ిం 
లలల ఉింటలింథి.  లాథర ఔ ాణేఔ ఉభినేతి లలల ఉిండవచఽచ.  

 తి భిగి ను ింథే ాయోజనిం: అసుసత భభిమ /లాథర ాభాదిం వలా ఆసఽతాి లల ఉిండే కలిం థిభోజులఔు 
నేించఔుింటే ఏఔ నతౄిం య భ ్ ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  

 థరతల కయవచలు: ఈ నులల నులలలల నియుచిించిన యధింగ నిమభ, నిఫింధనల ాకయిం ాదరన అవమవ 
భాభిడీ జభిగిణే థరతఔు కయవచల భీ ఇింఫర్ూ ఫ ింట్ కోసిం అింథిసఽౄ ింథి.  

 ఆింఫ లెన్సూ భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్:నౄభా ఙేలన వకిౄ, నౄభా ఔయౌగిన వకిౄకి అబయ ఆింఫ లెన్సూ కయవచలు నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపెనైటలి  ఒ నిభేిషీ భినేతి  వయఔు భీఇింఫర్ూ ఙేమఫడెణరబ.  

 సయౘమఔుల కయవచలు:ఆసఽతాి లల ఉనై సభమింలల నౄభా ఙేలన వకిౄకి సయౘమఔులుగ ఉనై యభి 
ఆయౘభనికి, యయణరఔు అబయ కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌించడరనికి ఉథెేయించినయ. నులల నిఫింధనల ాకయిం నులల 
ఱలడాల్ లల నేభపెనై భినేతి కి లలఫడి ఏఔ నతౄిం ఙెయాౌింర లాథర భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ ఙెయాౌింర ఙేసఽౄ ింథి.  

 ఔుటలింఫ నియుచనిం: కొనిై ఆభోఖ ఉతతేౄ లలా  ఔుటలింఫలనికి నియుచనింలల భాయవలు ఙోటల ఙేసఽఔుధరైబ. 
ఇథివయలల ాదరన నౄభాథరయవ, జీయత పలఖయునే, ఆదరయ డిన నలాలఔు యక్షణ ఇవుఫడరు బ. ఇరడె 
తయాౌదిండెా లు, అణరౄ , భాభలఔు ఔడర అథే నులల కిింద యక్షణ భింజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.  
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D. టలప్ యక్షణలు లాథర అదిఔ తగాిింర నౄభా ాణరయఔలు  

టలప్ యక్షణనఽ అదిఔ తగాిింర నులల అని ఔడర అింటలయవ. అింతభె తీమ యణ లల ఙరలాభింథి అదిఔ సహ ఙెయాౌింర 
నులలలఔు లాథర యక్షణ ను ిందని యధఽలు, చికితూఔు  అదనింగ టలప్ యక్షణలనఽ కొింటలింటలయవ. అబనట కీ 
పలయతథేశ్ింలల టలప్ యక్షణనఽ నుాథనేఔింగ అదిఔ నతౄిం నౄభా ఙేలన ఉతతేౄ ల కొయత సభసనఽ భిషెభిించడరనికై 
ాయేశ్నలడెతేధరైయవ. అబణే ఇఔ ఎింత భాతాభూ అథి కయణిం కదఽ. ఆభోఖ నులల కిింద యక్షణఔు ఖభిషీ భినేతి  
ఙరలాకలింగ యౄ. లక్షలుగధే ఉింథి. భభిింత ఎఔుెవ యక్షణ కయలనఽఔునై యభౄవభౄైధర భౄట ి ింర నానేమిం ఙెయాౌించి, 

భౄిండె నులలలు కొధరయౌూన నియోింధిం ఏయడెతేింథి. ఇథి నౄభా సింసలు టలప్ నులలలనఽ అనవిథేి ఙేమడరనికి థరభి 
తీలింథి. ఇథి నౄభా ఙేలన నతౄిం నిభేిషీ భినేతి ని థరట  ఎఔుెవ నణరౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. (thresholdఅని 
నలుయౄ యవ). 

ఈ నులల భభిింత అయవింతఫ ైన నానేమింఔు లనసాౄ  నౄభా ఙేలన తఔుెవ నతౄింణో ఔలల, ని ఙేసఽౄ ింథి. 
ఉథరహయణఔు, తభ మాజభాన సింసల నఽించి యక్షణ ను ింథే వఔుౄ లు ఔడర అదనర యక్షణ కోసిం టలప్ యక్షణనఽ 
ఎించఽఔుింటలయవ. (నదట  నులలలల నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ ాయేశ్ింగ దిఱిలల నలటలి ఔుింటలయవ). ఎఔుెవ కయవచణో ఔడిన 
చికితూ జభిగై దఽయదిషిఔయఫ ైన సిందయౌింలల ఇథి నౄభా ఙేలన వకిౄకి, ఔుటలింఫలనికి సయౘమడెతేింథి.  

టలప్ నులలకిింద కౄాబమ్ ను ిందడరనికి అయోతనఽ దకిెించఽకోవడరనికి యృైద కయవచలు ాణరయఔ కిింద ఎించఽఔునై 
తగాిించఖల (లాథర ాయేశ్ిం) యట ఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటలబ. ఎఔుెవగ తగాిించఖల ాణరయఔ కిింద భీఇింఫర్ూ  ఫ ింట్ అధేథి 
అబయ కయవచగ ఉింటలింథి. అింటే, తగాిించఖలథరనిఔధరై ఎఔుెవ.  

ఉథరహయణ 

ఒ వకిౄకి ఆమన మజభాని యౄ. 3 లక్షలఔు యక్షణ ఔయౌింఙరయవ. యజ. 3 లక్షలనఽ నేించి, యౄ. థి లక్షల వయఔు టలప్ 
నులలని ఆమన ఎించఽకోవచఽచ.  

ఔయభి ఆసఽతాి లల ఙేభినరడె అబయ కయవచ యౄ. ఐదఽ లక్షలు అబణే, నుాథనేఔ నులల యౄ. భూడె లక్షల యక్షణ 
భాతాఫే యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. టలప్ యక్షణణో నేగియౌన యౄ. భౄిండె లక్షలనఽ టలప్ నులల ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

టలప్ నులలలు ఙౌఔగ లనసఽౄ ధరైబ. ఔ యౄ. థి లక్షల నులల కయవచ యౄ. భూడె లక్షల భినేతి ని థరట , యౄ. 
థి లక్షల టలప్ నులలలఔధరై యౄ. థి లక్షలఔు తీలే నులలకి కయవచ ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.  

ఈ యక్షణలు వకిౄఖత, ఔుటలింఫ నుాతి థిఔన ఉింటలబ. ఔుటలింఫిం భిదిలల ఉనై ాతి  సబ డికి నౄభా ఙేలన వకిౄఖత 
య భ ్ లాథర ఔుటలింఫిం నణరౄ నికి నౄభా ఙేలన ఏఔ నతౄిం య భ ్లు ధేడె భాభౄెట్ లల ఉధరైబ.  

ఆసఽతాి లల ఙేభై ాతి  సిందయౌింలలనా తగాిింర నణరౄ నిై టలప్ ాణరయఔ థరటలయౌూ వఙేచ భిలతేలలా  ఆ ాణరయఔనఽ 
కటలయోి ర ఫ్ ఆదరభిత అదిఔ తగాిింర ాణరయఔ అని అింటలయవ. నలైన ఇచిచన ఉథరహయణలల ఙెయాౌించఖల కౄాబమ్ యౄ. భూడె 
లక్షలనఽ థరటలతేింథి.  
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అబనట కీ నులల కలింలల వయవసగ ఆసఽతాి లల ఙేయవత వచిచన అనింతయిం థరటలయౌూన తగాిింరనఽ అనఽభతి ింఙే 
టలప్ ాణరయఔలు పలయత భాభౄెట్ లల సఖటల ఆదరభిత తగాిింర ాణరయఔలు అనీ, సార్ టలప్ యక్షణ అని 
నలువఫడెతేధరైబ. నలైన ఙెనన ఉథరహయణలల ాతి  కౄాబమ్ జోడిించఫడెతేిందనీ, అథి యౄ. భూడె లక్షలనఽ థరట ణే 
టలప్ యక్షణ కౄాబమ్ లనఽ ఙెయాౌించడిం నుాయింనసఽౄ ిందని అయిం.  

ఙరలావయఔు నుాభాణ ఔ నిమభ, నిఫింధనలు, ఆసఽతాి  ూచీ నులల నేనయౘబింరలు ఈ ఉతతేౄ లఔు వభిౄయౄ బ. 
నుాథనేఔ ఆభోఖ యక్షణనఽ ాబ తుఫే అింథిింఙే కొనిై భాభౄెటాలల, నౄభా సింసలు ఙరలావయఔు టలప్ యక్షణలనఽ 
భింజూయవ ఙేమడింనలైధే దిఱి  యభియౄ బ.  
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E. వయోవిదఽే ల యదరనిం 

నిభేిషీ వమసఽనఽ థరట న తభుత నౄభా యక్షణ ఔయయృైన వయోవిదఽే లఔు యక్షణ అింథిించడిం కోసిం ఈ ాణరయఔలఔు 
యౄఔలన ఙేమఫడిింథి. (అింటే అయయృై ఏళ్ైా  థరట న యభికి). ఔవభైజీ నిభ్ణిం, నేనయౘబింరలు ఆసఽతాి లల 
ఙేయవతేనైరడె అభలు ఙేలే నులల తయయౘలలధే ఉింటలబ.  

ఔవభైజీని, యేచి ఉిండేకలానిై ఏయయచి, విథరే  యధఽలనలై ాణేఔ శ్రదే తీసఽకోఫడెతేింథి. ాయేశ్ వమసఽ ఙరలావయఔు 
అయయృై ఏళ్ైా  థరట , జీయతకలభింణర అభలలా కి ఉింటలింథి. నౄభా ఙేలే నతౄిం రలరణ  యౄ. 50 యేల నఽించి యౄ. ఐదఽ లక్షల 
వయఔు ఉింటలింథి. నిభేిషీ 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 సింసఔు సింఫిందిించి నిభేిషీ యధఽలఔు యేచి ఉిండే కలిం లాఔనోు వచఽచ. భభి కొనిై యధఽలఔు ఉిండవచఽచ. 
ఉథరహయణగ లలైనఽలటస్క నఽ కొనిై సింసలు యేచి ఉిండే కలిం నిఫింధనలలా  నలటిఔనోు వచఽచ. కనీ భభికొనిై సింసలు యట ని 
ఙేయచవచఽచ.  

భ ిందఽగ ఉింటలనై యదికి యేచి ఉిండే కలిం ఉింటలింథి లాథర కొనిై నులలలఔు భినేతి  ఉింటలింథి. ఆసఽతాి లల ఙేయఔ 
భ ిందఽ కయవచలు ఆసఽతాి  కౄాబమ్ లు, లాథర ఉ భినేతేలలా  ఏథి ఎఔుెవగ ఉింటే అలా  
ఙెయాౌించఫడెణరబ. కొనిై నులలలలల అయ 30/60 భోజులు కనీ,60/90 భోజుల నిభేిషీ కలిం భిదిలలర ఉిండే కయవచలు 
లాింట  యలక్షణఫ ైన ూచీ ాణరయఔలనఽ అభలు ఙేయౄ బ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ వయోవిదఽే లుగ ఉనై నౄభాథరయవలఔు ాణేఔ సదఽనుమాలనఽ తనిసభి ఙేలింథి.:  

1. వయోవిదఽే లఔు ఇవుజూరతేనై ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు వసాలు ఙేలే నానేమిం ధరమ సభ్తింగ, 
సభయనీమింగ, నుయదయశఔింగ, చటిఫదేింగ భ ిందసఽౄ గ ఉిండరయౌ.  

2. నానేమింఔధరై ఎఔుెవగ వసాలు ఙేలే భత ింద లలడిింగ్ యషమింలల నౄభాథరయవఔు సభాఙరయిం 
అింథిింఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ింథే ఇలాింట  లలడిింగ్ లఔు నిభేిషీ సభ్తి ని ను ింథరయౌ. 

3. కౄాబమ్ ల సింఫిందిత ఆభోఖ నౄభానఽ, వయోవిదఽే ల సభసలనఽ భిషెభిించడరనికి అనిై ఆభోఖ నౄభా 
సింసలు, ట .న.ఏలు ఒ ాణేఔ చరధృల్ నఽ ఏభచఽ ఙేసఽకోయయౌ. 
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F. లయ ాయోజఔ యక్షణలు- ఆసఽతి ా నఖదఽ, తీవా అసుసత 

ఆభోఖ నౄభా నులలలల నౄభా సింసఔు అనిైట ఔధరై గప భ ర ఏనేటింటే నులల ాయోజధరలనఽ అనవసయింగ, 
అయయళ తభింగ ఉయోగిించఽఔుధేలా ఙేమడఫే. ఆభోఖ నౄభా కిింద భోగికి యక్షణ ఉిందని ణెలుసఽఔుని, యృైదఽలు, 
సయెనఽా , ఆసఽతేా లు అతి గ చికితూ అింథిింఙే ామతైిం ఙేమవచఽచ. అనవసయఫ ైన యది నియేయణ, ాయోఖ భీక్షలనఽ 
ఙేట ి , అవసయఫ ైన నతౄిం ఔధరై చికితూ కయవచనఽ ఎఔుెవ ఙేయౄ బ. నౄభా సింస  కయవచలనలై డే భభో నలదె ాపలవింగ 
యృైద కయవచలు నియింతయిం నలయవఖ తేిండడిం, యదరయణింగ నానేమిం భైటాలల నలింర ఔధరై ఇయ ఎఔుెవగ ఉింటలబ.  

లయ ాయోజన యక్షణే థీనికి సభాదరనిం కఖలదఽ. నౄభా ఙేలన వఔుౄ లఔు తగినింత యక్షణ ఔయౌసాౄ ధే ఈ ల య 
ాయోజధరలు ఒ అయవింతఫ ైన కలానికి తన నులలకి సభౄైన ధయ నియృబించడింలల ఔడర సయౘమడెతేింథి. ఈ 
ఉతతి ౄలల ఇ.ఎన్స.ట , ఆౄ భాలజీ, అబ్ లలిట ాక్ూ, గౄైనకలజీ తథితభలాా ింట  ాతి  వవస  కిింద యదరయణింగ సింబయింఙే 
చికితూలు ఉింటలబ. నులలలల యట కి ఙెయాౌింఙే ఖభిషీ నణరౄ నిై ఔడర నేభపెని ఉింటలయవ.  

నేభపెనై చికితూ కోసిం నౄభా ఙేలన వకిౄ  యృచిచింఙే య భ ్ఔు సింఫింధిం లాఔుిండర కౄాబమ్ య భ ్నఽ ను ిందఽణరయవ. ఈ 
చికితూలలా  కోెథరనికి ఙెయాౌింఙే య భ ్ యది లతి కి చికితూ అింథిించడిం కోసిం అవసయఫ ైన అయవింతఫ ైన కయవచ 
అధమనింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.  

నుకైజీ చరభెీలలల కిింథి యకలెైన కయవచలు ఉింటలబ: 

a) ఖథి అథెె,  

b) వితి ౄ  నిరణ ల జు,  

c) యది నిభే యణలు,  
d) ఓషదరలు,  
e) ఆసఽతాి లల ఙేయఔ భ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుత అబయ కయవచలు తథితభలు.  

ఉతతి ౄని ఫట ి  నుకైజీ చరభెీలలల ఆయౘయిం, యయణర, ఆింఫ లెన్సూ చరభెీలు ఔడర ఙేయచఫడెణరబ.  

ఆసఽతాి లల ఙేయడిం, యదికి ఔవభైజీ ఉిందధే యవజువరలు ఉింటే ఙరలునింటలనైిందఽన ఈ నులలల కిింద కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేమడిం ణేయౌఔ కఖలదఽ. థీని భిదిలల ఉనై చికితూల సింక ఉతతి ౄలలని చికితూల నియుచధరల ఆదరయింగ సఽభాయవ 75 
నఽించి 200 వయఔు ఉింటలింథి.  

నులలలలని జఞనృణరలల ఙోటల దఔెని సయెభీలు/చికితూ కోసిం నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయాౌింఙేిందఽఔు ఔడర వసతి  ఔయౌింఙరయవ. 
నులల కలింలల యయధ చికితూలఔు ఫహుళ్ కౄాబమ్ లు యధడెణరబ. అబనట కీ చివయగ నులల కిింద ఎింనఔ 
ఙేలన నణరౄ నికి కౄాబమ్ లు భినేతిం ఙేమఫడెతేధరైబ.  

లయ ాయోజఔ నౄభా ాణరయఔలు కిింద ఇవుఫడరు బ: 

 ఆసఽతాి  భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా ాణరయఔలు 
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 తీవా అసుసత నౄభా ాణరయఔలు  

1. ఆసఽతాి  భోజుయభీ నఖదఽ నౄభా నులల 

a) భోజుఔు నతౄిం భినేతి  

ఆసఽతాి లల ఙేభినరడె కోె భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి నిభీృత నణరౄ నిై ఆసఽతాి  నఖదఽ ఔవభైజీ అింథిసఽౄ ింథి. 
భోజు యభీ నఖదఽ ఔవభైజీ (ఉథరహయణఔు) యౄ. 1500 నఽించి యౄ. 5,000 వయఔు ఉింటలింథి. ఔ అసుసతణో నుటల 
నులల ఖడెవరకోసిం భోజుయభీ ఙెయాౌింరలల ఖభిషీ భినేతి ని అింథిించడిం యదరయణింగ యభిిఔ ాణరయఔలల యఖ తేింథి.  

b) ఙెయాౌింర భోజుల సింక 

ఈ నులలలలలని కొనిై యకలలల, భోజుయభీ నఖదఽనఽ అనఽభతి సఽౄ నై భోజుల సింక అధేథి చికితూ అిందఽఔుింటలనై 
యదిణో భ డిడి ఉింటలింథి. చికితూల సభఖర జఞనృణర, కోె థరనికి ఫస వవది అధేథి కోె యఔఫ ైన 
యదరనిం/అసుసత కోసిం అనఽభతి ించిన భోజుయభీ నఖదఽ ాయోజధరనిై భినేతిం ఙేలేలా నియృబించఫడెతేింథి.  

c) యయషీఫ ైన యక్షణ లాథర మాడ్స ఆన్స యక్షణ 

కొనిై సింసలు అింథిసఽౄ నైటలి గ ఆసఽతాి  భోజుయభీ నఖదఽ నులల ఒ యయషీఫ ైన నులలగ అిందఽఫలటలలల ఉింథి.  
భభికొనిై సిందభౌలలా  అథి ఒ నియింతయ ూచీ నులలకి మాడ్స-ఆన్స యక్షణగ అిందఽఫలటలలల ఉింథి. ఙెయాౌింర ఒ లయ 
నతౄింగ ఉింటృ, చికితూ యసౄవ కయవచణో సింఫిందిించని కయణింగ ఈ నులలలు నౄభాథరయవఔు సయౘమడెణరబ. 
ఇథి ూచీ ఆదరభిత ఆభోఖ నౄభా ాణరయఔ కిింద లుఔభిించిన ఏథేని యక్షణఔు అదనింగ అింథిింఙరయౌూన నులల కిింద 
ఙెయాౌింరనఽ ఔడర అనఽభతి సఽౄ ింథి.  

 

 

d) అనఽఫింధ యక్షణ 

నఖదఽ ాపలవయౕలింగ ఉనైిందఽన ఈ నులలలు ఒ నియింతయ ఆసఽతాి  కయవచలఔు ణోడడెణరబ. సింగటన 
కయవచలకోసిం భియౘయిం అింథిసఽౄ ింథి. నేనయౘబింరలు, సహ ఙెయాౌింర తథితయ ూచీ నులల కిింద ఙెయాౌించని 
కయవచలనఽ ఔడర అింథిసఽౄ ింథి.  

e) యక్షణలలని ఇతయ యనఽఔలతలు 

నౄభా సింస  దిఱి  కోణిం నఽించి చాలేౄ , ఈ ాణరయఔ ఒ యనియోఖథరయవడికి యవభిింఙేిందఽఔు అనఽవరగ లు 
యనఽఔలతలనఽ ఔయౌగి ఉింథి. కఫట ి  అభ్డిం ఙరలా సఽలబిం కఖలదఽ. యసౄ వ కయవచ  ఏఫ ైనట కీ ఆసఽతాి లల 
ఉింటలనై కలింలల భోజుఔు నిభీృత నణరౄ నిై ఙెయాౌసఽౄ నైిందఽన అథి యృైద కయవచల నలయవఖ దలనఽ తగాిసఽౄ ింథి. అింణేకఔ 
ఇలాింట  నౄభా యక్షణలఔు ఆమోదిం, కౄాబమ్ లలట ల్ ఫ ింటలా  నిజింగ ణేయౌఔ ఙేమఫడరు బ. 

2. తీవా అసుసత నులల 
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ఔయడెఖట ి న యది నఽించి యక్షణ లాథర నుాణరింతఔ యక్షణగ ఔడర ఈ ఉతతి ౄని నలుసఽౄ ధరైయవ.  

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 అసుసతల నఽించి కోలుఔునై తభుత జీయత కలిం అించధర ఔడర ఫలగ 
నలభిగిింథి. అబనట క,ీ ఇలాింట  ఒ నలదె అసుసత నఽించి కోలుకోవడిం వలా చికితూఔు ఎఔుెవ కయవచ 
కవడింణో నుటల చికితూ తభుత అబయ జీవన కయవచలు ఔడర ఫలగ నలయవఖ ణరబ. 

a) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై నలదె నతౄింలల య భ ్ 
ఙెయాౌించడరనికి యౌలబిం ఉనై ఒ ాయోజఔ నులల.  

b) థరనిని అఫే్ యౄనులు: 

 ఒ యయషీఫ ైన నులలగలాథర  
 కొనిై ఆభోఖ నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్స యక్షణగ లాథర  
 కొనిై జీయత నౄభా నులలలలల ఒ మాడ్స-ఆన్స యక్షణగ  

పలయతథేశ్ింలల తీవా అసుసత ాయోజధరలనఽ యదరయణింగ జీయత నౄభా సింసలు జీయత నౄభా నులలలఔు భౄైడయవా గ 
అభ ్తేింటలబ. ఆ యక్షణలల యేఖయౕలఫ ైన CI ాయోజఔ ాణరయఔ, యయషీఫ ైన CI ాయోజన ాణరయఔ అింటృ భౄిండె 
యౄనుల యక్షణ అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. ఈ ాయోజధరనిై అఫే్ సభమింలల యక్షణణో ఔడిన నియతఫ ైన నియుచనిం, 

సభౄైన ింద తాిం అధేయ ఙరలా భ కఫ ైనయ. ఖిందయగోమానిై నియభిించడిం కోసిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా 
నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల కిింద 20 అతింత యదరయణ తీవా అసుసతలఔు నియుచధరలు నుాభాణ కీఔభిింసఫడరు బ. 
(దమఙేల చివయలల ఉనై అనఽఫిందరనిై చాడఖలయవ).  

అబనట కీ, జఞభీ దశ్లల ాతి ఔల ఎింనఔఔు అవకరనిై (ఇిందఽలల ఈ నౄభానఽ తీసఽఔుని నషినోు బయ అవకశ్భ నై 
ఙరలాభింథి) ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ాతి నుదఔుల ఆభోఖ లతి ని నిభే భిించడరనికి ఇథి భ కిం. తగినింత సభాఙరయిం 
లాఔనుో వడింణో తీవా అసుసత ాణరయఔల ధయఔు తి భిగి నౄభా తీసఽఔుధే యభీ డేటల థరుభ ణోడరటల లనసఽౄ ింథి.  

c) తీవా అసుసత అధేథి ఙరలా ఎఔుెవ కయవచఔు థరభితీలే ాదరన అసుసతలు భాతాఫే కవర. అింఖయృైఔలిం, 

అవమయలు కోలలవడిం, సింనుదన కోలలవడిం లాింట య ఔడర యట  కిిందఔు వయౄ బ. ఆసఽతాి నఽించి 
ఫమటఔు వచిచన తభుత థీయఘకయౌఔ యక్షణ కయయౌూ ఉింటలింథి.  

d) ఒ తీవా అసుసత యదరనిం అధేథి ఒ ఆసఽతాి  ూచీ నులలకి అదనింగ తీసఽకోఫడెతేింథి. కఫట ి  ఇలాింట  
అసుసతణో ఫలధడే సబ డి ఔుటలింఫ పలభనిై అదిఖనేింఙేిందఽఔు ఈ నులల కిింద భియౘయిం ణోడడెతేింథి.  

e) యక్షణ ను ింథే తీవా అసుసత అధేథి నౄభాథరయవలు, ఉతతేౄ ల భధ యేయవడెణరబ. అబనట కీ 
యదరయణఫ ైన యట లల: 
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 నిభేిషీ తీవాత ఔయౌగిన కనూయవా  
 నియతఫ ైన భయోకభిుమల్ ఇన్స నూర్ క్షన్స 

 హిదమ యఔౄ ాసయణ వవస  శ్సౄ ై చికితూ 

 ఖ ిండె యలుు భాభిడీ 
 నిభేిషీ 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 అసుసత జఞనృణర ల యింగ ఉిండదఽ. భోజుభోజుఔు కొతౄ  యధఽలు ఫమటడెతేింటలబ. కొనిై అింతభె తీమ 
భాభౄెటాలల నౄభాథరయవలు అయె్భర్ూ యది లాింట  భిలతేలఔు ఔడర యక్షణ ఔయౌించడింలల  భిలతేలనఽ కీలఔిం 
భభిమ  అదనింగ వభాీఔభిసఽౄ ధరైయవ. కొనిై సిందభౌలలా  నానేమిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైట కీ ‗ణరణరెయౌఔ 
అసుసత‘ ఔడర ఔవభైజీలల ఙేయచఫడెతేింథి.  

f) యది నియేయణనలై ఒ పలభీ య భ ్ ఙెయాౌింరకోసిం అతింత తీవా అసుసత నులలలనఽ లు తీవా అసుసత నులలలు 
అింథిసఽౄ ిండగ, కయవచల తి భిగి ఙెయాౌింర యౄింలల భాతాఫే ఆసఽతాి లల ఙేభై కయవచలనఽ అింథిింఙే నులలలు 
ఔడర ఉధరైబ. కొనిై ఉతతేౄ లు భౄిండె యక్షణలనఽ ఔడర అింథియౄ బ. నులలలల నేభపెనై నలదె యధఽల 
నిభే యణనలై భోగి ఆసఽతాి లల ఙేభై కయవచలు, పలభీ య భ ్ ఙెయాౌింరనఔు ూచీ అింథిించఫడెణరబ.  

g) తీవా అసుసత నులలలు యదరయణింగ 21 ఏళ్ు నఽించి 65 ఏళ్ు వమసఽ వయఔు వమసఽనై వఔుౄ లఔు 
యదరయణింగ అిందఽఫలటలలల ఉింటలబ.  

h) ఇలాింట  యధఽలణో భ డిడిన థీయఘకయౌఔ యక్షణ అధేథి ఆభిఔ పలభనిై ఇలాింట  నులల అింథిసఽౄ నైిందఽన 
నులలకి ాదరన కయణింగ ఉిండడింణో ఈ నులలల కిింద ఇవుజూనే య భ ్ కసౄ  ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.  

i) ఈ నులలల కిింద యదరయణింగ నౄభా ఙేలన య భ ్లల వింద రణరనిై తీవా అసుసతనలై ఙెయాౌయౄ యవ. కొనిై 
సిందభౌలలా  భియౘయిం నులల నిమభ, నిఫింధనలు, అసుసత తీవాతనఽ ఫట ి  నౄభా ఙేలన య భ ్లల 25రతిం 
నఽించి వింద రతిం వయఔు యేయవడెత ఉింటలింథి.  

j) అనిై తీవా అసుసత నులలలలల చాసఽౄ నై ఒ నుాభాణ ఔ  నిఫింధన ఏనేటింటే నులల కిింద ఙెయాౌించఖల ఏథేని 
ాయోజధరనికి ఆ నులల అభలలా కి 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 
అసుసతనఽ అనఽసభిింఙే ఔఠిన భిలతేలనఽ అదిఖనేింఙేలా ాయోజనిం అింథిించఫడెతేింథి.  

k) తీవా అసుసత నులల తీసఽకోయలని కోయవఔుింటలనై 45 ఏళ్ుఔు నలైఫడిన వఔుౄ లఔు ఔఠినఫ ైన యృైద భీక్షలనఽ 
నియుళ ించనఽధరైయవ. నుాభాణ ఔ నేనయౘబింరలు అధేయ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లలా  ఉనైటలి గధే ఉింటలబ. 
యేచి ఉిండే కలానిై ఆనే ఔరభింలల యృైద సలయౘనఽ కోయడిం లాథర అనఽసభిించడింలల యృైపలిం, యృైద చికితూనఽ 
జఞిం ఙేమడింలల యృైపలిం ాణేఔింగ నేనయౘబించఫడెణరబ.  

l) నౄభా సింస  నులలలల యక్షణ ను ింథిన ఔట  లాథర భభినిై యధఽలఔు ఔెయభి భాతాఫే లాథర ఔ నిభేిషీ సింక 
వయఔు భాతాఫే అధేఔ యయవా  నౄభా సింస  భియౘయిం అింథిించవచఽచ. నులల భ గిలన తభుత ఏథేని నౄభా 
ఙేలన వకిౄ యషమింలల నులల కిింద భియౘయిం ఙెయాౌలేౄ  నులల భ గిలనోు తేింథి.  

m) తీవా అసుసత నులలని ఔడర తవ ఉథోఖ లఔు నులలలు తీసఽకోవడరనికి భ కింగ కభపభైటలా  లాింట  
ఫిింథరలఔు అింథిించఫడెణరబ.  
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G. థీయఘ కయౌఔ సింయక్షణ నౄభా  

జీయత కలిం అించధర నలయఖడింణో ధేడె ాించింలల వయోదిఔుల జధరపల నలయవఖ ణోింథి. ాించ యౄింగ వయోదిఔుల 
జధరపల నలయవఖ తేిండడింణో థీయఘ కయౌఔ ఆభోఖ సింయక్షణఔు నుాభ కత ఔడర నలయవఖ ణోింథి. వయోదిఔులఔు థీయఘకయౌఔ 
సింయక్షణ అవసయిం ఉిండడింణో నుటల యయవ అింఖయృైఔలానికి సింఫిందిించిన ఏ యఔఫ ైన సభసణో అబధర ఇఫోింథి 
డెతేింటలయవ. థీయఘకయౌఔ సింయక్షణ అింటే ఎలాింట  ణోడరటల లాఔ తభనఽ ణరభ  చాసఽకోలాని యభికి, బయషతేౄ లల ఏ 
యఔింగనా ఆభోఖిం ఫలఖ డదనఽఔుధే యభికి వకిౄఖత లాథర చికితూ సింయక్షణఔు సింఫిందిించిన అనిై యౄనులు అని అయిం.  

థీయఘ కయౌఔ సింయక్షణఔు సింఫిందిించి భౄిండె యకల ాణరయఔలు ఉధరైబ: 

a) తభ బయషతేౄ  యృైద కయవచలనలై శ్రదే తీసఽఔుధేిందఽఔు ఆభోఖఔయఫ ైన నౄభాథరయవ కొనఽగోలు ఙేలన భ ిందసఽౄ  
ఙెయాౌింర ాణరయఔలు  

b) నౄభాథరయవఔు థీయఘకయౌఔ సింయక్షణ అవసయభ ింటే పలభీ య భ ్ నానేమింణో కొనఽగోలు ఙేలన తుభిత అవసభల 
ాణరయఔలు. 

అింఖయృైఔలిం తీవాత (భభిమ  ఎదఽయవచాసఽౄ నై కొనయగిింర కలిం) ాయోజన భిభాణరనిై నియృబయోౄ ింథి. థీయఘకయౌఔ 
సింయక్షణ ఉతతేౄ లు పలయతీమ భాభౄెట్ లల ఇింక అనవిథేి ఙెింథరయౌూ వసఽౄ ింథి.  

బయష ఆభోఖ నులల 

ధరలుఖ  ాబ తు యింఖ నౄభా సింసలు భాభౄెట ింగ్ ఙేలన బయష ఆభోఖ నులలని నదట  భ ిందసఽౄ  ఙెయాౌింర నౄభా 
ాణరయఔ అని ఙెవచఽచ. 1990లల ాయేశ్నలట ి న ఆ నులల నుాథనేఔింగ ఒ నౄభా ఙేలన వకిౄ తన ఉణరదఔ జీయతిం 
సిందయౌింగ నానేమిం ఙెయాౌసాౄ  తన దయ యయభణరనింతయిం కయయౌూన ఆభోఖ సింయక్షణ అవసభలనఽ ఙేటిడరనికి 
ఉథెేయించినథి. చనినోు బన తభుత ఔుటలింఫ ాయోజధరలఔు ఫదఽలు బయషతేౄ  జీయతింలల అవసయఫ ైన యృైద 
కయవచలనఽించి యక్షణ ఔయౌింఙే భీతి లల ఒ జీయత నౄభా నులలని తీసఽకోవడిం లాింట థి.  

a) యబథర ఫ డీకౄాబమ్ 

ఈ నులల అధేథి ఔ యఔింగ యబథర యేలన లాథర బయష ఫ డీకౄాబమ్ నులల లాింట థి. ఫ డీకౄాబమ్ తయయౘలలధే 
యక్షణనఽ అింథిసఽౄ ింథి. ాతి నుదఔులు 25-55 ఏళా్ 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. నులల యయభణ ణేథీ  అింటే, నులల 
కిింద ాయోజనిం నుాయింబభబయ ఉథెేశ్ిం కోసిం ఱలడాల్ లల నేభపెనైటలి  ాతి నుదననలై సింతఔిం ఙేలే సభమింలల 
నౄభాథరయవ ఎించఽఔుధే వమసఽ అని అయిం. ఈ వమసఽనఽ భ ిందఽఔు తీసఽఔుభలాభ .  
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c) ూయు యయభణ కలిం 

ూయు యయభణ కలిం అింటే ాతి నుదన అింగీకయ ణేథీ నఽించి నదలెై, ఱలడాల్ లల నేభపెనైటలి  నులల యయభణ 
వమసఽణో భ గిలే కలిం. ఈ కలిం సిందయౌింగ, నౄభా ఙేలన వకిౄ వభిౄింఙే భిదికి లలఫడి యబథరలలల/కైయభి 
నానేమింనఽ ఙెయాౌసఽౄ ధరైయవ. నౄభా ఙేలన వకిౄకి కైయభి నలదె నతౄింలల లాథర యబథరలలల నానేమింనఽ ఙెయాౌింఙే 
అవభశ్భ ింటలింథి.  

d) ఉసింహయణ 

ఔయేళ్, నౄభాథరయవ చనినోు బధర లాదింటే దయ యయభణ వమసఽఔు భ ిందఽ కనీ, ఎించఽఔునై దయ యయభణ 
వమసఽ తభుత కనీ థఔిం నఽించి ఉసింహభిించఽకోయలని కోయవఔుధరై నులల కిింద ఎలాింట  కౄాబమ్ జయఖఔుింటే 
సభ చిత నానేమిం భీపిండ్స అనఽభతి ించఫడెతేింథి. రనయవదేయణలల జఞనునికి సింతినౄ ఔయఫ ైన కయణిం ఉింటే 
నానేమిం ఙెయాౌింరనఔు ఏడె భోజుల కయవణ సభమిం ఉింటలింథి.  

e) అలలైన్స ఫ ింట్ 

అలలైన్స ఫ ింట్ కోసిం ఈ థఔిం అింథిసఽౄ ింథి.  

f) నేనయౘబింరలు 

ఈ నులల ఫ డీకౄాబమ్ లల ఉనైటలి గ నిభేిషీ యధఽలఔు భ ిందసఽౄ  యధఽల నేనయౘబింర, 30 భోజుల యేచి ఉిండే 
కలిం, నదట  ఏడరథి ణోరడె ఉిండదఽ. ఇథి బయషత్ ఫ డీకౄాబమ్ నులల కఫట ి , ఇథి కసౄ  యయేచనణో ఉింటలింథి.  

g) ఫిింద నౄభా యఔిం  

నులలని ఫిింద నౄభా నుాతి థిఔన అిందఽకోవచఽచ. ఇలాింట  సిందయౌింలల ఫిింద తగాిింర సదఽనుమిం అిందఽఫలటలలల 
ఉింటలింథి.  

 

 

 

 

 

H. ఉభ్డ-ిఉతతేౄ లు 

కొనిై సిందభౌలలా  జీయతనౄభాఔు సింఫిందిించిన ఉతతేౄ లు ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లణో ఔలల లనయౄ బ. భౄిండె నౄభా 
సింసలు ఔలల ఒ అవగహనఔు భవడిం థరుభ ఒ నుకైజీ దేతి లల భభినిై ఉతతేౄ లనఽ భ ిందఽఔు తీసఽకౄళ్ుడరనికి 
ఇథో భించి భాయాిం. 
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కఫట ి  ఆభోఖ నౄభా ళెల్ౄ  ాస్క లెైఫ్ కింనౄ ఉతతేౄ లు అింటే జీయత నౄభా ఔింనలనీకి ఙెింథిన జీయత నౄభా యక్షణ, జీయత 
బయతయ నౄభా సింస  భభిమ /లాథర యయషీఫ ైన ఆభోఖనౄభా ఔింనలనీ అింథిింఙే ఉతతేౄ ల ఔలబఔ అని అయిం.  

ఈ ఉతతేౄ లఔు భౄిండె నౄభా సింసలు సింమ ఔౄింగ యౄఔలన ఙేల, ఆ భౄిండె నౄభా సింసల ింనణీ చరధృళ్ు థరుభ 
భాభౄెట్ ఙేమవచఽచ. ఇథి భౄిండె ఔింనలనీల భధ ఒ ింథరనికి యలు ఔయౌసఽౄ ిందనైథి సషిిం. ఇలాింట  ిందిం ఏ 
సభమింలల అబధర ఔ జీయత నౄభా సింస , ఔ జీయత బయతయ నౄభా సింస  భధ భాతాఫే అనఽభతి ింఫడెతేింథి. 
భాభౄెట ింగ్, నులల లేవ, యదరయణ కయవచలనఽ ించఽకోవడిం లాింట  భాభా లణో నుటల నులల లేయ భనేతేలు, 
నానేమిం ఫథియ్కోసిం ఇలాింట  ఔింనలనీల భధ ఒ అవగహన ిందిం ఙోటల ఙేసఽఔుింటలబ. ఈ ిందిం కోసిం నౄభా 
సింసలలా  ఏథైెధర 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 ఉతతేౄ లకోసిం అవసయఫ ైన యధింగ యయధ లేవలనఽ అింథిించడరనికి ఒ ాయేశ్య నింగ నులల లేవనఽ 
అనఽఔయౌతిం ఙేమడింలల ఆ భౄిండె నౄభా ఔింనలనీలలల ఔట  ాదరన నౄభా సింసగ వవహభిింఙేలా యసయిం 
అింగీఔభిించవచఽచ. ింథరనికి యలు ఔయౌించడిం, నులల లేవ అింథిించడింలల ాదరన నౄభా సింస  ాభ క నుతా 
నోు ఱసఽౄ ింథి. అబనట కీ, నులలలల ఏ పలఖిం ాపలయతఫ ైిందధే థరని ఆదరయింగ సింఫిందిత నౄభా సింసలు కౄాబమ్ లు, 
ఔనేషన్స ఙెయాౌింరలనఽ నియుళ యౄ బ.  

'ఉభ్డి ఉతతి ౄ ' లైయౌింగ్ ఎట ఔరడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై నలైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిించి, వకిౄఖతింగ 
భిషెభిించఫడెతేింథి. భౄిండె భిస్కె  ల కభీథైెన పలగలు యేభైుయవగ ఖ భిౄించఫడి, ూయు-అభ్ఔిం లతి , అభ్ఔిం తభుతి  
లతేలలల, నులల దయౄ యేజు, అభ్ఔిం యవభలు లాింట  అనిై దయౄ యేజులలా నా నులలథరయవలఔు యృలాడిించఫడెణరబ. 

వకిౄఖత నౄభా నులల, ఫిింద నౄభా నుాతి థిఔన ఔడర ఈ ఉతతి ౄని ఇవుజూవచఽచ. అబనట కీ, ఆభోఖ నౄభా 
ఫాో్ టర్ నులలలఔు సింఫిందిించి, సుచిఫ ైన కలభినేతి  జీయత నౄభా ఔవభైజీ ఔుటలింఫింలలని సింనుదనయవడైెన ఒ 
సబ డి జీయతింనలై అనఽభతి ించఫడెతేింథి. నౄభా ఙేమఖల వడీు , సింఫిందిత నౄభా సింసల ింద నిఫింధలఔు తఖాటలి  
వభిౄించఖయౌగైథిగ ఆభోఖనౄభా నులలని ాతి నుథిించిింథి ఔడర యభై అబ ఉింటలయవ.  

లేుచి భియౕలన ఐచిిఔిం అధేథి నౄభా సింసఔు అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ఇథి ూభిౄగ ‗కోింనృ ఉతతి ౄ ‘కి 
వభిౄింజైమఫడెతేింథి. అబనట కీ, ‗ఉభ్డి ఉతతి ౄ ‘లలని ఆభోఖ యపలఖిం సింఫిందిత జీవనబయతయ/ాణేఔ ఆభోఖ 
నౄభా ఔింనలనీ నఽించి నులలథరయవ ఐచిిఔింలల థరని రనయవదేయణ హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉిండరయౌ.  

ఉభ్డి ఉతతేౄ ల భాభౄెట ింగ్ నఽ ాతక్షింగ భాభౄెట ింగ్ చరధృళ్ైా , భౄిండె నౄభా సింసలఔు ఉభ్డిగ వవహభిింఙే 
ఫాో ఔయవా , అయబఔౄ వకిౄఖత, కభపభైట్ ఏజౄింటా థరుభ ఙేటివచఽచ కనీ ఫలింక్ భౄపయల్ ఏభటా థరుభ ఙేటలి యౌూన అవసయిం 
లాదఽ. అబనట కీ, యయవ ఆ భౄిండె నౄభా ఔింనలనీలఔు ఙెింథిన ఏథేని ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేలే అదికయిం ను ింథిన 
భధవయవౄ లుగ ఉిండభదఽ.  
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ాణేకిించి భౄిండెల నౄభా సింసలు నులుించఽఔుధేటరడె ాతి నుదన, అభ్ఔిం యవభలలా  కొనిై యషమాలనఽ 
యృలాడిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అింటే కోె భిస్కె భభో భిస్కె  ణో యేయవ డి ఉింటలింథర, ఎవయవ కౄాబమ్ లనఽ భిషెభియౄ యవ, 
నౄభాథరయవ ఐచిచఔింలల భౄిండా లాథర ఔ యక్షణ రనయవదేయణఔు సింఫిందిించిన యషమాలు, లేయ సదఽనుమాలు లాింట య.  
భౄిండె నౄభా సింసల భధ డేటల ఙరలావయఔు ఏకీఔయణ అబ, అవసయఫ ైనరడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐఔు డేటల తమాయబయలా 
ఉింటలింథి కఫడిు  ఈ యనుభనికి ఐ.ట  లసిిం ఙరలా దిఢింగ, అతేఔులాా నిథిగ ఉిండరయౌ. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. నుకజైీ నులలలు 

నుకైజీ లాథర గపడెఖ  యక్షణలు ఔ ఏఔ దయౄ యేజు కిింద యక్షణల ఫేళ్యింరనఽ అింథిసఽౄ ింథి.  

ఉథరహయణఔు, ఇతయ యనుయ యకలలల, హౌస్క హద లుర్ూ (ఔుటలింఫ) నులల, యౖప్ కీర్ూ (దఽకణ మజభాని) నులల, 

ఆస్క నుకైజీ నులల లాింట  యక్షణలు ఔడర ఉధరైబ. అింటే కై నులల కిింద బవధరలు, యషమాలు తథితభలు లాింట  
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యయధ పౌతి ఔ ఆసఽౄ లఔు యక్షణ కోయవచఽచ. ఇలాింట  నులలలు నిభేిషీ వకిౄఖత కోణరలు లాథర యవణ యక్షణలనఽ ఔడర 
ఙేయవచకోవచఽచ.  

తీవా అసుసత యక్షణ ాయోజధరలనఽ, ూచీ నులలలణో ఔలడిం, చివయఔు జీయత నౄభా నులలలనఽ ఆసఽతాి  భోజుయభీ 
నఖదఽ ాయోజధరలణో ఔలడిం లాింట  యట ని ఆభోఖ నౄభాలల నుకైజీ నులలకి ఉథరహయణలుగ ఙెవచఽచ.  

ామాణ నౄభా యషమింలల, ఇవుజూనే నులల అధేథి ఆభోఖ నౄభాఔు యక్షణ ఔయౌించడఫే కఔ అసుసత/ాభాదిం వలా 
అబయ యృైద కయవచలణో నుటల ాభాద భితి / అింఖయృైఔలానికి, ఫలగైజీ తననుో వడిం, జఞిం కవడిం, నుస్క నోు యవి , 
దయౄ యేజులు నోు గపటలి కోవడిం, ఆలౄ/వకిౄఖత నయౖి ల యషమింలల భూడో నుభిీ యవణిం,  ాయోజధరలనఽ ఔడర అింథిసఽౄ ింథి. 
ామాణరల యదఽె , ళైెజఞక్ నఽించి ఔడర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. నేద వభా లఔు సాక్ష్ నౄభా భభిమ  ఆభోఖ నౄభా 

గర నైణ, నేద వభా లఔు ఙెింథిన అలాథరమ వభా ల యక్షణనఽ దిఱిలల నలటలి ఔుని సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లఔు ాణేఔింగ 
యౄఔలన జభిగిింథి. అలాథరమ వభా లు భన జధరపలలల ఖణనీమింగ ఉధరైయవ. యదరయణింగ ఎలాింట  ఆభోఖ బదాత 
యక్షణ ఉిండదఽ. కఫట ి , యదరయణ భిస్కె లనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, ఈ ాజలు కోలుఔుధేలా ఙేలేిందఽఔు ఙౌఔ నానేమిం, 

ాయోజన నుకైజీని ఔయౌగిన ఈ తఔుెవ యలువ ఉతతి ౄని నుాయింనింఙరయవ. సాక్ష్ నౄభానఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఫ ైకరో  ఇనాూభౄన్సూ 
భౄఖ లాషన్సూ 2005 యయేక్షియోౄ ింథి.  
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ సాక్ష్ నౄభా నిమింతాణలు, 2005ఔు తఖాటలి  ఈ ఉతతేౄ లు తఔుెవ నానేమింణో వసఽౄ ధరైబ. ఇిందఽలల 
నౄభా ఙేలే య భ ్ యౄ. 30యేల ఔధరై తఔుెవగ ఉింటలింథి. ఙరలావయఔు యయధ యభూళ ఔ సింసలు లాథర ాబ ణేుతయ 
సింసలు (ఎన్స.జి.ఒలు) తభ సబ లకోసిం ఇలాింట  యక్షణలనఽ తీసఽఔుింటలబ. నౄభానఽ భభిింత ఎఔుెవ భింథికి ఙేభైలా 
నౄభా సింసలు తభ నులలలలల కొింత పలగనిై సాక్ష్ నౄభా ఉతతేౄ లుగ అభా్లని ఐ.ఆర్.డి.ఏఔు ఙెింథిన గర నైణ, 

యభాజిఔ యింఖిం నిఫింధనలలా  నేభపెని ఉధరైయవ.  

సభాజింలలని నియవనేద వభా లఔు లేవలు అింథిించడిం కోసిం ాబ తు యింఖ సింసలు ాణేఔింగ యౄను ింథిించిన భౄిండె 
నులలలు కిింద యవభిించఫడరు బ: 

1. జన ఆభోఖ నౄభా నులల 

జన ఆభోఖ నౄభా నులలలలని యయయౖీ ింరలు కిింద ఇవుఫడరు బ: 

a. సభాజింలలని నియవనేద వభా లఔు ఙౌఔగ యృైద నౄభా అింథిించడిం కోసిం ఈ నులల యౄను ింథిించఫడిింథి.  

b. వకిౄఖత ఫ డీకౄాబమ్ నులల తయయౘలల ఈ ఔవభైజీ ఉింటలింథి. సించిత ఫో నస్భిమ  ఫ డిఔల్ భీక్ష ాయోజధరలు 
ఙేయచఫడవర.  

c. వఔుౄ లఔు, ఔుటలింఫ సబ లఔు నులల అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి.  

d. ఐదఽ నఽించి 70 ఏళ్ులలర యభికి వభిౄసఽౄ ింథి.  

e. ఔయవ లాథర ఇదెయవ తయాౌదిండెా లు concurrentlyయక్షణ ఔయౌగి ఉింటే భూడె ధృలల నఽించి ఐథేళ్ు లలర చిధరైయవలఔు 
యక్షణ ఔయౌించవచఽచ.  

f. నౄభా ఙేలన కోె వకిౄకి నౄభా య భ ్ యౄ. 5యేలఔు నిమింతాి ించఫడిింథి. ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం కిింథి ట ి ఔ 
ాకయిం ఇవుఫడిింథి.  

 

ట ి 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 చటిింలలని 80 డి లలక్షన్స కిింద నఽై ాయోజధరనికి నానేమిం అయోత ను ింథిింథి. 
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 లేయ నఽై నులలకి వభిౄించదఽ.  

2. మూనివయశల్ ళెల్ౄ  ఇనాూభౄన్సూ లెమ్(UHIS) 

వింద లాథర అింతఔధరై ఎఔుెవ ఔుటలింఫలలణో ఔడిన ఫిింథరలఔు ఈ నులల వభిౄసఽౄ ింథి. ఇటీవయౌ కలింలల వకిౄఖత 
UHISనులలలు ఔడర జధరనికి అిందఽఫలటలలలకి వఙరచబ.  
ాయోజధరలు 
యయుజనీన ఆభోఖ నౄభా థఔిం ాయోజధరల జఞనృణర కిింద ఇవుఫడరు బ.: 
 ఫ డిఔల్ భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ 

కిింథి ఉభినేతేలఔు లలఫడి ఒ వకిౄ/ఔుటలింఫలనికి యౄ. 30యేల వయఔు ఆసఽతాి  కయవచల భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ నఽ ఈ 
నులల అింథిసఽౄ ింథి. 

ట ి ఔ 2.2 

యవభలు భినేతి  

ఖథి, ఫస కయవచలు  భోజుఔు యౄ.150/- వయఔు 
ఐ.ల.మ లల అనఽభతి లేౄ  భోజుఔు యౄ. 300/- వయఔు 
సయెన్స, భతేౄ భిందఽ నిరణ డె, ఔనూలిింట్, లలషయౌసఽి ల జు, 

నభిూింగ్ జు 

ఔ అసుసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 
అనలౄ లమా, యఔౄిం, ఆకిూజన్స, ఒటీ చరభెీలు, భిందఽలు, యది నియేయణ 
యభగిర, ఎక్ూ భ,ై డమాయౌలస్క, భైడియోతెయన, కీమోతెయన, నేస్క ఫేఔర్ 
కయవచ, ఔితాి భ అవమవిం తథితభలు.  

ఔ అసుసత/గమానికి యౄ. 4,500/- 

వయఔు 

ఏథేని ఔ అసుసతఔు అబయ నతౄిం కయవచలు యౄ. 15,000/-వయఔు 
 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ 

ాభాదిం కయణింగ ఔుటలింఫింలల సింనుదనయవడైెన మజభాని (ఱలడాల్ లల నేభపెనైటలి గ) భితి  ఙెింథిణే ఔవభైజీ: యౄ. 
25,000/-. 

 అింఖయృైఔల యక్షణ  
ాభాదిం/అసుసత కయణింగ ఔుటలింఫింలల సింనుదనయవడైెన మజభాని ఆసఽతాి లల ఙేభయౌూ వలేౄ  భూడె భోజుల యేచి 
ఉిండే కలిం తభుత ఖభిషీింగ 15 భోజుల వయఔు భోజుఔు యౄ. 50/-ల భియౘయిం ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  
 నానేమిం 

ట ి ఔ 2.3 

హఔుెథరయవ నానేమిం 

ఔ వకిౄకి ఏడరథికి యౄ. 365/- 

ఐదఽఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుటలింఫలనికి  ఏడరథికి యౄ. 548/- 
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(నదట  భ ఖ ా యవ నలాలు సయౘ) 

ఏడెఖ యవ సబ లు ఔయౌగిన ఒ ఔుటలింఫలనికి  
(భ ఖ ా యవ నలాలు, ఇదెయవ ఆదరడిన తయాౌదిండెా లు సయౘ) 

ఏడరథికి యౄ. 730/-  

థరభిదాూ భైక థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుటలింఫలలఔు నానేమిం 
సనృూడీ 

థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై ఔుటలింఫలలఔు 
ాబ తుిం నానేమిం సనృూడీని అింథిసఽౄ ింథి.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. భఱి రమ సుసూ నౄభా యోజన  

ాబ తుిం అధేఔ ఆభోఖ థకలనఽ ాఔట ించిింథి. అిందఽలల కొనిై నిభేిషీ భయౖి ర లఔు వభిౄసఽౄ ింథి. జధరనికి ఆభోఖ నౄభా 
థకల ాయోజధరలు అింథిించడిం కోసిం నౄభా ఔింనలనీలణో ఔలల ాబ తుిం భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజననఽ అభలు 
ఙేలింథి. థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వన నివలసఽౄ నై (నృ.న.ఎల్) ఔుటలింఫలలఔు ఆభోఖనౄభా యక్షణనఽ అింథిించడిం కోసిం 
RSBYనఽ పలయత ాబ తు కభి్ఔ, ఉనుది ఔలన రక థీనిని ాయేశ్నలట ి ింథి. 

భఱిరమ సుసూ నౄభా యోజన భ కాింరలు కిింద ఇవుఫడరు బ: 

a. ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్ నుాతి థిఔన ాతి  నృ.న.ఎల్ ఔుటలింఫలనికి నౄభా ఙేలన నతౄిం య భ ్ యౄ. 30యేలు  

b. భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలఔు యక్షణ 
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c. ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి, డేకైర్ నుాతి థిఔన శ్సౄ ై చికితూ సుపలవిం ఔయౌగిన లేవలఔు సింఫిందిించిన ఔవభైజీ. 

d. అయోత ఔయౌగిన యృైద లేవలఔు సింఫిందిించి నఖదఽ యళ త యక్షణ. 

e. య్రి్ కయవు  సదఽనుమిం. 

f. ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి భ ిందఽ, డిరచరె్ అబన తభుతి  కయవచల సదఽనుమిం. 

g. ాతి  సిందయశనఔు యౄ. 100/- యయణర బతిం. 

h. కైిందా, భషిర ాబ ణరులు నౄభా సింసఔు నానేమిం ఙెయాౌయౄ బ.  

i. నోు టీ నృడిుింగ్ నుాతి థిఔన భషిర ాబ తుఫే నౄభాసింసలనఽ ఎింనఔ ఙేసఽౄ ింథి.  

j. ాబ తు, నలైైయేటల ఆసఽతేా ల భధ లనెృథరయవ ఎింనఔ.  

k. నానేమిం పలభనిై కైిందా, భషిర ాబ ణరులు 3:1నిషతి ౄలల ించఽఔుింటలబ. కైిందా ాబ తుిం కోె ఔుటలింఫలనికి 
ఖభిషీ నతౄింగ యౄ. 565/-లనఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

l. భషిర ాబ తుిం యభిిఔ నానేమింలల 25 రణరనిై, యౄ. 750-లనఽ నేించిన ఏథేని అదనర నానేమింనఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

m. భిజిలిేరషన్స/రనయవదేయణ జుగ లనేృథరయవ ఏడరథికి యౄ. 30/-లనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూ వసఽౄ ింథి.  

n. నియుహణ వమానిై భషిర ాబ తుిం బభిసఽౄ ింథి.  

o. ఈ ాయోజనిం కోసిం ాతి  ాయోజనథరయవఔు యౄ. 60/-లు య్రి్ కయవు  అదనర నతౄింగ లనసఽౄ ింథి.  

p. య్రి్ కయవు  జఞభీ ఙేలన ణేథీకి తభుతి  ధృల ఔట  ణేథీ నఽించి ఈ థఔిం కయఔలానులు నుాయింనసఽౄ ింథి. కఫట ి , ఔ 
జిలాా లల ఫావభి ధృలలల ఏభోజౄైధర నుాయింబ య్రి్ కయవు లు జఞభీ అబణే, ఈ థఔిం ఏనాల్ 1 నఽించి 
నుాయింబభవరతేింథి.  

q. ఆ థఔిం తభుతి  ఏడరథి 31 భాభిచ వయఔు అింటే ఏడరథి నుటల కొనయఖ తేింథి. ఆ జిలాా లల అథి ఆ థకనికి 
భ గిింర ణేథీ కఖలదఽ. కఫట ి  జోఔిం ఙేసఽఔుధే కలిం ఔడర తభుతి  ఏడరథి భాభిచ 31గ ఉింటలింథి.  

ఱలడాల్ లల ాయౄ యించిన ట .న.ఏ లాథర నౄభా ఔింనలనీ థరుభ కౄాబమ్ లలట ల్ ఫ ింట్ ఙేమఫడెతేింథి. జఞనృణర యచిన 
ఆసఽతేా ల థరుభ యధఫ ైనింత వయఔు నఖదఽ యళ తింగ లలట ల్ ఫ ింట్ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.  

ఏథేని ఔ అసుసతనఽ అసుసత కొనయగిింర కలింగ భిఖణ ించఫడెతేింథి. ఆసఽతాి లల చివభి ఔనూలాి షన్స ణేథీ 
నఽించి అయయృై భోజులలా ర 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 ాఔట ించిన PMSBY ఎఔుెవ భింథిని 
ఆఔభిిసఽౄ ింథి. థఔిం యవభలు కిింథియధింగ ఉధరైబ : 

యక్షణ భిది: ఈ థఔింలల నులుించఽఔుింటలనై ఫలింఔులలా  18 నఽించి 70 ఏళా్లలర వమసఽనైలేయింగ్ూ ఫలింక్ 
కాణరథరయవలిందయౄ ఇిందఽలల ఙేయవచఽచ. నులుించఽఔుధే ఫలింఔులు యక్షణ కోసిం ఇలాింట  ఫలింఔుఔు ఒ భాసిర్ నులలని 
ఇవుజూనే జీయత బయతయ నౄభా సింసణో ిందిం ఔుదఽయవచఔుింటలబ. ఔ లేయింగ్ూ ఫలింఔు కాణర థరుభ భాతాఫే ఏ 
వకిౄ అబధర ఇిందఽలల ఙేయడరనికి అయోత ఔయౌగి ఉింటలయవ. ఔట ఔధరై ఎఔుెవ ఫలింఔులలా  నేయవ నమోదఽ ఙేసఽఔుింటే, యళా్ఔు 
అదనర ాయోజనఫేథీ దఔెదఽ. యయవ ఙెయాౌించిన అదనర నానేమింనఽ కోలలయయౌూ వసఽౄ ింథి. ఆదరర్  కయవు నఽ ఫలింఔు 
అకౌింట్ ఔు ాదరన కౄ.యృై.ల (ధన మ వర్ ఔసిభర్)గ భిఖణ యౄ యవ.  
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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 నానేమిం ఙెయాౌింర నైదట తభుత నిభేిషీ నిఫింధనల ఫేయఔు ఙేయడిం యధడవచఽచ. ఖత అనఽబవిం 
నుాతి థిఔన సవభిించవచచధే నిఫింధనలణో థఔిం కొనయగిింరనఽ ఫట ి , నమోదఽ/లుమ-జభ కోసిం నియవదిఔ/సఽథీయఘ 
ఐచిికనిై దయకాసఽౄ థరయవలు ఇవువచఽచ. ఏ దశ్లల అబధర ఈ థఔిం నఽించి నిషలరనేించిన వఔుౄ లు దేతి కి అతీతింగ 
బయషతేౄ లల తి భిగి ఙేయవచఽచ. ఏడరథికైడరథి అయోత యపలఖింలలకి కొతౄగ ాయేయించిన యయవ లాథర ఇథి వయఔు ఙేయఔ ాసఽౄ తిం 
అయోత ఔయౌగిన యయవ థఔిం కొనయఖ తేిండగ బయషతేౄ లల ఎరడైెధర యయవ ఙేయవచఽచ.  
నౄభా కిింద ాయోజధరలు కిింథి యధింగ ఉధరైబ : 

 

ాయోజధరల ట ి ఔ  నౄభా ఙేలన నతౄిం  

భయణిం యౄ. 2 లక్షలు 
ూభిౄగ భౄిండె ఔనఽైలు తి భగిి ను ిందలాని 
నషిిం లాథర భౄిండె ఙేతేలు లాథర కళ్ైా  
ఉయోగిించడరనికి యలు లాఔనోు వడిం లాథర 
ఔ ఔింట  చారనఽ, ఔ ఙెబ లాథర ఔ 
కలునఽ ఉయోగిించడరనికి యలు 
లాఔనోు వడింణో ఏయడిన నషిిం. 

యౄ. 2 లక్షలు 

ూభిౄగ ఔ ఔింట  చార, లాథర ఔ ఙెబ 
లాథర ఔ కలు ఉయోగనిై తి భిగి 
కోలుకోని భీతి లల కోలలవడిం 

యౄ. 1 లక్ష 

 

ఙేభిఔ, ధరనేధేషన్స సదఽనుమిం ఎస్క.ఎమ్.ఎస్క, ఇఫ బల్ లాథర వకిౄఖత సిందయశన థరుభ అిందఽఫలటలలలకి వసఽౄ ింథి. 
నానేమిం: ాతి  సబ డికి యౄ. 12/- యభిిఔ నానేమిం. ాతి  యభిిఔ యక్షణ కలిం జూన్స 1వ ణేథీ భ ిందఽ కై 
యబథరలల కాణరథరయవ ను దఽర కాణరలలని ‗లుమ జభ‘ సదఽనుమిం నఽించి నానేమిం తగాిించఫడెతేింథి. 
అబనట కీ, జూన్స 1 తభుత లుమ జభ జభిగై సిందభౌలలా  లుమ జభ జభిగిన తభుతి  ధృల నదట  ణేథీ నఽించి 
యక్షణ అభలలా కి వసఽౄ ింథి. లుమ జభ ఐచిికనిై ఇచిచనరడె పలఖయుభిం ఔయౌగిన ఫలింఔులు నానేమింనఽ అథే 
ధృల జభ ఙేయౄ బ. అింటే ఙరలావయఔు ాతి  ఏడరథి ఫేలలధే నానేమిం నణరౄ నిై యభి కాణరనఽించి తీలయేల, ఆ 
ధృలలలధే నౄభా ఔింనలనీకి ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ నిై అింథియౄ బ. 
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యభిిఔ కౄాబమ్ ల నుాతి థిఔన నానేమిం సనైక్షిించఫడెతేింథి. అబణే నదట  భూడేళా్లల నానేమిం నలింర 
లాఔుిండర చాలేిందఽఔు ామణరైలు ఙేయౄ యవ. 
యక్షణ యదఽె : సబ ల ాభాద యక్షణ కిింథి కయణరలణో యదెవరతేింథి : 

1. సబ డె 70 ఏళా్ వమసఽని ఙేయవఔుింటే (సనై రట ి న ణేథీ వమసఽ) లాథర  

2. ఫలింఔుణో కాణర భ గిింర లాథర నౄభానఽ అభలు ఙేలే భీతి లల తగినింత ఫలలెన్సూ లాఔనోు వడిం లాథర  

3. ఔట ఔధరై ఎఔుెవ కాణరలణో సబ డె యక్షణ ను ింథే క్షింలల నౄభా యక్షణ ఔ కాణరఔు భాతాఫే భినేతిం 
ఙేమఫడెతేింథి. ఇతయ కాణరల థరుభ ను ింథే యక్షణ యదెవరతేింథి. యట కి ఙెయాౌించిన నానేమింనఽ కోలలణరయవ.  

ఖడెవర ణేథీలలర తగినింత ఫలలెన్సూ లాఔనుో వడిం లాథర భినులన యఫ ైన సభసలు లాింట  ఏథేని యింకైతి ఔ 
కయణరలణో నౄభా యక్షణనఽ నియౌనయేలేౄ , నియృబించిన నిఫింధనలఔు తఖాటలి  ూభిౄ యభిిఔ నానేమింనఽ ఙెయాౌించిన నైదట 
థరనిని రనయవదేభిించఽకోవచఽచ. ఈ కలింలల భిస్కె యక్షణ ణరణరెయౌఔింగ నియౌనయేమఫడెణరబ. భిస్కె యక్షణ 
రనయవదేయణ ూభిౄగ నౄభా ఔింనలనీ యచక్షణనలై ఆదరయడిఉింటలింథి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. ాదరన భింతి ా జన్స ధన్స యోజన 

ణేయౌకౄైన భాయాింలల ఫలింకిింగ్ లేయింగ్ూ అిండ్స డినుజిట్ కాణరలు, య భ ్ ింఔిం, యతి , జభ, నౄభా, నలనిన్స లలల 
పలయతీమ నుౌయవలకోసిం ఈ ఆభిఔ సనే్యత ఉదభానిై పలయత ాదరన భింతాి  నభైిందా మోథీ 2014 ఆఖసఽి  15న ఙేలన 
నదట  సుతింతా థిన ాసింఖిం సిందయౌింగ ాఔట ించిన యధింగ 2014 ఆఖసఽి  28న ఆయషెభిింఙరయవ. ఈ థఔిం వలా ఏ 
యయింలలనా నుాయింనించననిై కాణరలు కై యయింలల నుాయింబఫ ై ాించ భికయవు  సిఱిించిింథి. ఫలింకిింగ్ ాయహింలల 
ఎఔుెవ సింకలల ాజలనఽ నేయతిం ఙేలే ఉథెేశ్ింణే ఇథి ాయేశ్నలటిఫడిింథి.  
ఏథేని ఫలింఔు రక లాథర నృజిధృస్క ఔభౄయిండెింట్ (ఫలింఔు నేతా) దఽకణింలల ఒ కాణరనఽ ణెయవవచఽచ. PMJDY కాణరలనఽ 
జీభో ఫలలెన్సూ ణో ణెయవసఽౄ ధరైయవ. అబనట కీ, కాణరథరయవ ఙెఔుె రసౄ ఔిం ను ింథరలని కోయవఔుింటే, యయవ ఔనీస ఫలలెన్సూ 
యోఖతలనఽ ధృయయేభచయౌూ ఉింటలింథి. 

PMJDY థఔిం కిింద ాణేఔ ాయోజధరలు 

1. డినుజిటలి నలై 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 లనెృథరయవలు ఈ కాణరలలల ాతక్ష నఖదఽ ఫథియ్ ను ిందఽణరయవ.  

7. కాణరనఽ ఆయవ ధృలల నుటల సింతినౄ ఔయింగ నియుళ ించిన తభుత, ఒవర్ డరా ఫి్ట సదఽనుమిం 
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  

8. నలనిన్స, నౄభా ఉతతేౄ లు నుానౄ ించఫడెణరబ.  

9. ాభాద నౄభా యక్షణ 

10. యౄనే డెనృట్ కయవు  ఔనీసిం 15 భోజులఔు ఒ యభి థరనిని ఉయోగిింఙరయౌ.  

11. యౄ. ఐదఽ యేల వయఔు ఒవర్ డరా ఫి్ట సదఽనుమిం. ఔ ఔుటలింఫలనికి ఔభికి భాతాఫే. భళ ళ్లఔు నుాదరనత 
ఇవుఫడెతేింథి.  

2015 ఫే 13న భికయవు  య బగ యౄ. 16,918.91 కోటా ఫలలెన్సూ ణో 15.59 కోటా కాణరలు నుాయింనించఫడరు బ. 
యట లల 8.50 కోటా కాణరలనఽ జీభో ఫలలెన్సూ ణో ణెభిఙరయవ. 

 

 

N. వకిౄఖత ాభాద భభిమ  అింఖయృైఔల యక్షణ  

అనఽకోని ాభాదిం సింబయించినరడె ఙోటల ఙేసఽఔుధే భితి కి, అింఖయృైఔలానికి ఒ వకిౄఖత ాభాద (PA) యక్షణ 
భియౘయిం అింథిసఽౄ ింథి. ఈ నులలలు ఙరలా తయచఽగ ాభాద ాయోజనింణో ఔడిన ఏథో  యఔఫ ైన యృైద యక్షణనఽ 
అింథియౄ బ.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలల, ాభాద ాయోజనిం అధేథి నౄభా ఙేలన య భ ్లల వింద రతిం ఙెయాౌింర కగ,  అింఖయృైఔలిం 
సింబయలేౄ , భియౘయిం యేయవ డెతేింథి. రశ్ుత అింఖయృైఔలానికి అబణే నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఒ లయఫ ైన నణరౄ నిై 
భియౘయింగ అింథిసఽౄ ిండగ, ణరణరెయౌఔ యృైఔలిం కోసిం యభింతర భియౘభనిై అింథిసఽౄ ధరైయవ.  

యభింతర భియౘయిం అింటే భియౘయిం ఙెయాౌించఖల యభల యింగ ఖభిషీ భినేతి కి లలఫడి అింఖయృైఔలిం ఔయౌగిన ాతి  
యభనికి నిభీృత య భ ్ అింథిించఫడెతేింథి.  

1. యక్షణ ఔయౌగిన అింఖయృైఔలిం యకలు 



 

418 

 

యదరయణింగ ఈ నులల కిింద యక్షణ ఔయౌగిన అింఖయృైఔలిం యకలు: 

i. రశ్ుత సింూయృ అింఖయృైఔలిం (PTD): అింటే జీయత కలభింణర ూభిౄగ అింఖయృైఔలిం ఙెిందడిం, అింటే ధరలుఖ  
అవమయలు చచఽచఫడినోు 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 
యేళ్ైా toes, phalanges తథితభలు. 

iii. ణరణరెయౌఔ సింూయృ అింఖయృైఔలిం (TTD): అింటే ఒ ణరణరెయౌఔ సభమానికి ూభిౄగ అింఖయృైఔలిం ఙెిందడిం అని 
అయిం. అింఖయృైఔలిం కలింలల భఫడి కోలలవడరనికి యక్షణ ఔయౌింఙే ఉథెేశ్ింణో ఈ యక్షణ యపలఖిం ాయేశ్నలటిఫడిింథి. 

ఙరవర యక్షణ లాథర ఙరవరణో నుటల రశ్ుత అింఖయృైఔలిం లాథర ఙరవరణో నుటల రశ్ుత యృైఔలిం, ణరణరెయౌఔ 
సింూయృ అింఖ యృైఔలానిై భాతాఫే ఔాబింట్ ఎించఽఔుధే అవకశ్భ ింటలింథి.  

2. నౄభా ఙేలన య భ ్ 

వకిౄఖత ాభాద నులలలఔు నౄభా ఙేలన య భ ్ యదరయణింగ సా ల భాస భఫడి నుాతి థిఔన నియృబించఫడెతేింథి. 
యలక్షణింగ ఇథి సా ల భాస భఫడిలల అయయృై భౄటలా  అదిఔింగ ఉింటలబ. అబనట కీ, భఫడి య బని భిఖణనలలకి 
తీసఽకోఔుిండర కొనిై నౄభాసింసలు నిభీృత ాణరయఔ నుాతి థిఔన ఔడర అింథియౄ బ. ఇలాింట  నులలలలల యక్షణలలని ాతి  
యపలగనికి నౄభా ఙేలన య భ ్ ఎించఽఔునై ాణరయఔ ాకయిం యేయవడెతేింథి.  

3. ాయోజన ాణరయఔ 

ాయోజన ాణరయఔగ ఉనైిందఽన, వకిౄఖత ాభాద నులలలు ఎఔుెవ భింథిని ఆఔటలి కోవర. కఫట ి , ఔ వకిౄ యననై 
నౄభాథరయవలణో ఔట ఔధరై ఎఔుెవ నులలలనఽ ఔయౌగి ఉింటే, ాభాద భితి  PTD లాథర PPD సింబయించినరడె అనిై 
నులలల కిింద కౄాబమ్ లు ఙయాెౌించఫడెణరబ.  

4. యక్షణ భిది 

యృైద కయవచలనఽించి యక్షణ ఇఙేచిందఽఔు ఈ నులలలు తయచా యసౄ భిించఫడెణరబ. ఇిందఽలల ఆసఽతాి లల ఙేభిన కయవచలు, 
ాభాదిం తభుత అబయ ఇతయ యృైద కయవచలు ఔడర భీఇింఫర్ూ ఙేమఫడెణరబ. ధేడె ఒ ాభాదిం జభిగిన యృింటధే 
అబయ యృైద/ఆసఽతాి  కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే ఆభోఖ నులలలు ఉధరైబ. ఇలాింట  నులలలు యధఽలఔు, యట  
చికితూఔు యక్షణ ఔయౌించవర. థీనికి ఫదఽలు ాభాద సింఫిందిత యృైద కయవచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

5. యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలు 

వకిౄఖత ాభాదింణో నుటల లు నౄభా సింసలు ాభాదిం కయణింగ ఆసఽతాి లల ఙేయవతేనైరడె అబయ ఆసఽతాి  
నఖదఽ, భితథేహిం తయయౌింర యయణర కయవచ, నిభీృత నతౄింలల యద ాయోజనిం, యసౄ వ లాథర లయ భినేతి  నుాతి థిఔన 
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ఆింఫ లెన్సూ చరభెీలలల ఏథి తఔుెయృైణే అథి లాింట  యలువ ఆదరభిత ాయోజధరలనఽ ఔడర ఙరలా సింసలు 
ఇవుజూరతేధరైబ.  

6. నేనయౘబింరలు 

వకిౄఖత ాభాద యక్షణ కిింద యదరయణ నేనయౘబింరలు: 

i. నులల 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, ఇన్స లక్షన్స, యషిం ఙేయడిం వలా సింబయింఙే భితి  లాథర 
అింఖయృైఔలిం. 

v. నౄభా థరయవ లాథర ఆమన ఔుటలింఫ సబ లు ధేయ ఉథెేశ్ింణో చటి ఉలాింగనఔు నులడడిం వలా తలెణేౄ  ఏథేని 
గమిం.  

vi. మ దేిం, దఽభఔరభణ, యథేయౕ శ్తితు చయ, ఫింథీలు (మ దే ాఔటన జభిగిధర, జయఖఔనోు బధర), నుౌయ మ దేిం, 

తి యవఖ ఫలటల, యావిం, లలైనిఔ, అదికయ దఽభఔరభణ,యుదీనిం, కౄైవసిం, అభౄసఽి లు, ఙెయఫటిడరలు లాింట  యట ణో 
ాతక్షింగ లాథర భోక్షింగ సింఫింధిం ఔయౌగి ఉిండడిం వలా తలెణేౄ  ాభాద గమిం వలా జభిగై ఙరవర లాథర 
అింఖయృైఔలిం.  

vii. నౄభా ఙేలన వకిౄ హత లాింట  థోషూభిత నయఫేధిం థరుభఫలదితేడబయ క్షింలల. అబనట కీ ఙరలావయఔు 
నులలలలల ధేయూభిత కయఔలాింలల నౄభా ఙేలన వకిౄ హతలల సుమింగ నులుించఽకోఔుింటే అథి ఒ 
ాభాదింగ భిఖణ ించఫడి నులల కిింద యక్షణ ఇవుఫడెతేింథి.  

viii. భితి /అింఖయృైఔలిం/ఆసఽతాి కి థరభి తీలే భిలతి , ాతక్షింగ కనీ, భోక్షింగ కనీ, కయణింణో, ఔు నుతా 
నోు ఱించిన లాథర అదిఔఫ ైన లాథర థీయఘకయౌఔఫ ైన యయ జననిం లాథర ఖయౌిం నఽించి లాథర థరని యవయనింగ. 

ix. నౄభా ఔయౌగిన/నౄభా ఙేలన వకిౄ ఏథేని కీరడలల ఒ ను ా లషనల్ గ నులుించఽఔుధరై లాథర యక్షణ 
ను ిందఽతేనైరడె, ఏథేని థేరనికి ఙెింథిన లలైనిఔ లాథర యమ ధ దమాలలా ని ఏథేని యపలఖింలల రింతి  ఫిిందింలల 
కనీ, మ దే ఫిిందింలల కనీ ని ఙేసఽౄ నైరడె 

x. ఉథెేశ్ూయుఔింగ తననఽ ణరనఽ గమయచఽకోవడిం, ఆత్హతఔు నులడడిం, ఆత్హతఔు ామతి ైించడిం 
(భానలఔ లతి  ఫలఖ ధరై, లాఔుధరై) 

xi. యషథరభే లు లాథర భాదఔ దాయలు, భదిం లేయించడిం  
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xii. ఖఖన యయౘయిం లాథర ఫలనిింగ్ లల నులుించఽఔుధే తయవణింలల, యుణరభోహణ సభమింలల, కిిందఔు థిగై 
సభమింలల, ఏథేని యభానింలల ామాణ ింఙే సభమింలల, ాించింలల ఎఔెడైెధర చటిఫదే లెైలలనఽూ ఔయౌగిన 
నుాభాణ ఔ యఔ యభానింలల ఔ ామాణీఔుడిగ కఔుిండర (ధరమఫదేింగ ఙెయాౌించడిం లాఔ భభోలా) ఫ లన్స ఙేలే 
సిందయౌింలల  

ఙెలుా ఫలటల డైైెయింగ్ లెైలలనఽూ లాఔుిండర ఏథేని యహధరనిై నడడిం వలా తలెణేౄ  నయౖి లనఽ నేనయౘబింఙే నిభేిషీ 
నులలలు.  

వకిౄఖత ాభాద నులలలు వఔుౄ లఔు, ఔుటలింఫలనికి, ఫిింథరలఔు ఔడర ఇవుఫడెణరబ.  

ఔుటలింఫ నుకైజీ యక్షణ 

ఔుటలింఫ నుకైజీ యక్షణనఽ కిింథి యదరనింలల భింజూయవ ఙేయౄ యవ.: 

 సింనుదన యవడె (నౄభా ఙేలన వఔుౄ లు) భభిమ  సింనుథిసఽౄ ింటే జీయత పలఖయునే: ఔ వకిౄలల ఉిండే 
భీతి లల యదరయణ భినేతేల భిదిలల కోయవఔునైటలి గ కొెఔెభికీ నౄభా ఙేలన సుతింతా నలటలి ఫడి య భ ్   

 జీయత పలఖయునే (సింనుదనయవలు కఔనుో ణే): సింనుదనయవడె నౄభా ఙేలన నలటలి ఫడి య భ ్లల 
యదరయణింగ 50రతిం థీనిని నిభేిషీఫ ైన ఖభిషీ భినేతి కి భినేతిం ఙేమవచఽచ. ఉథర. యౄ. లక్ష లాథర యౄ. 
3లక్షలు.  

 (ఐదఽ నఽించి నుతి కైళ్ైా  భధ) నలాలు: నిభేిషీ ఖభిషీ భినేతి  అింటే కోె చిధరైభికి యౄ. 50యేలఔు లలఫడి 
సింనుదనయవలెైన తయాౌదిండెా లు నౄభా ఙేలన నలటలి ఫడి య భ ్లల యదరయణింగ 25రతిం 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 

ఖూర ప్ వకిౄఖత ాభాద నులలలు అధేయ యదరయణింగ యభిిఔ నులలలుగ భాతాఫే ఉింటలబ. ఏడరథికోయభి భాతాఫే 
యట ని రనయవదేభిించఽకోవడరనికి అనఽభతి ించఫడెతేింథి. అబనట కీ, జీయత బయతయ, ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా సింసలు 
ఏడరథి ఔధరై తఔుెవ కలభినేతి  ఔయౌగిన ఖూర ర వకిౄఖత ాభాద ఉతతేౄ లనఽ అింథిించవచఽచ. అింణేకఔ ఏథేని నిభేిషీ 
సింగటనలఔు ఔడర ఔవభైజీని అింథిించవచఽచ.  

ఖూర ర నులలలలల ననైయకలు కిింద ఇవుఫడరు బ: 

 మాజభాన సింస  భభిమ  ఉథోగి సింఫింధిం 

ఈ నులలలు యక్షణ అింథిించడిం కోసిం సింసలఔు, సింగానికి భింజూయవ ఙేమఫడెణరబ: 

o నేయవ ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయవనలటిని ఉథోఖ లు 

 మాజభాన-ఉథోగి బయతయ సింఫింధిం 
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ఈ నులలలు యక్షణ అింథిించడిం కోసిం సింగాలు, య లలైటీలు, ఔాఫ ోలు లాింట  యట కి భింజూయవ 
ఙేమఫడెణరబ.: 

o నేయవ ఔయౌగిన ఉథోఖ లు 

o నేయవఙే ఖ భిౄింర ను ిందని సబ లు 

(ఖభనిఔ: ఉథోఖ లు యేయవగ యక్షణ అింథిించవచఽచ) 

ఎభ ఔలు యభిగినరడె వభిౄింఙే నులల భభిమ  భోజుయభీ నఽలనఽ కోలలవడరనికి భియౘయిం 

ఇథి ఒ ాణేకిించిన వకిౄఖత ాభాద నులల. జఞనృణర యచిన ఎభ ఔ యయవఖ ళ్ు నఽించి యక్షణ ఔయౌించడిం కోసిం ఈ 
నులలకి 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 జట లఫ ైన యయవఖ డెఔు ాయోజన రతిం ఎఔుెవగ 
ఉింటలింథి. ఇథి కఔుిండర యేయౌ ఎభ ఔణో నోు యౌచణే ణొడ ఎభ ఔఔు ఎఔుెవ రతిం ాయోజనిం ఉింటలింథి.   

iv. థిన చయలనఽ కోలలవడింణో నులలలల నియుచిించిన ల య ాయోజధరలఔు ఔడర ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. 
అింటే తి నడిం, యబాిం ఙేసఽకోవడిం, వసౄ ైదరయణ, భల, భూణరా లనఽ ఆరకోలాఔనోు వడిం లాింట య లాథర తన 
జీయణరనిై నియుళ ించఽకోవడింణో భ డిడిన కయవచనఽ నౄభా థరయవఔు అింథిింఙే య బలలని చలనలానే.  

v. ఆసఽతాి  నఖదఽ ాయోజనిం భభిమ  ాభాద భితి  యక్షణనఽ ఔడర ఇథి అింథిసఽౄ ింథి. నౄభా ఙేలే నణరౄ లు, 
ఫ నిట్ ాయోజధరలలల వణరసింణో అధేఔ యకల ాణరయఔలు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.   
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O. అింతభె తీమ ామాణ నౄభా 

1. నులల అవసయిం 

యనుయిం కోసిం, యయౘయ మాతా కోసిం, చదఽవరల కోసిం పలయతథేశ్ిం ఫమట తి భిగై ఒ పలయతీమ డె అఔెడ ఫస ఙేలన 
సిందయౌింగ ాభాథరనికి, గమానికి, అసుసతఔు ఖ యబయ ాభాదభ ింథి. అఫ భిక, కౄనడర లాింట  థేరలలా  యృైద 
సింయక్షణ కయవచ ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి ఈ థేరలఔు యృమలా  వకిౄ దఽయదిషిఔయింగ ఏథేని ాభాదిం/అసుసతఔు ఖ భౄైణే 
నలదె య బ ఆభిఔ సభసలనఽ  ఎదఽభోెవలలభవచఽచ. ఇలాింట  దఽయదిషిఔయ సింగటనల నఽించి యక్షణ ను ిందడరనికి 
ామాణ నులలలు లాథర యథేయౕ ఆభోఖ, ాభాద నులలలు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ.  

2. ఔవభైజీ భిది 

ఇలాింట  నులలలు నుాథనేఔింగ ాభాదిం భభిమ  అసుసత ాయోజధరల కోసిం ఉథేేయించినయ. అబణే భాభౄెట్ లల 
అిందఽఫలటలలల ఉనై లు ఉతతేౄ లు కై ఉతతి ౄ  భిదిలలల అధేఔ యక్షణల రలరణ ని ఔయౌగి ఉింటలబ. ఇిందఽలల 
అిందఽఫలటలలల ఉనై యక్షణలు:  

i. ాభాద భితి / అింఖయృైఔలిం 

ii. అసుసత/ాభాదిం కయణింగ యృైద కయవచలు 
iii. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ తననుో వడిం 

iv. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ భవడింలల ఆలసిం 

v. నుస్క నోు యవి  భభిమ  దయౄ యేజులు తననోు వడిం 

vi. ఆలౄ/వకిౄఖత నయౖి లఔు భూడో  నుభిీ ఫలధత 

vii. ామాణరల యదఽె  
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viii. ళైెజఞక్ యక్షణ 

3. ాణరయఔల యకలు 

జనయింజఔ నులలలుగ యనుయ, యయౘయ మాతా ాణరయఔలనఽ, చదఽవర ాణరయఔలనఽ, ఉథోఖ ాణరయఔలనఽ ఙెవచఽచ.  

4. ఈ నౄభానఽ ఎవయవ అింథిించవచఽచ 

యథేయౕ లాథర సుథేయౕ ామాణ నౄభా నులలలనఽ జీయత బయతయ భభిమ  ాణేఔ ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు భాతాఫే ాణేఔ 
ఉతతి ౄ గనా, ాసఽౄ త ఆభోఖ నులలకి అదనర యక్షణగనా అింథిించవచఽచ. అబణే అదనర యక్షణకోసిం ఙెయాౌింఙే 
నానేమిం లైల్ అిండ్స మూజ్డ  యదరనిం కిింద నుాదికయ సింస  ఆమోదిం ను ింథి ఉిండరయౌ. 

5. నులలని ఎవయవ తీసఽకోవచఽచ 

యనుయిం, యయౘయ మాతా, చదఽవరల కోసిం యథేరలఔు యృమలా  ఏ పలయతీమ నుౌయవడైెధర ఈ నులలని తీసఽకోవచఽచ. పలయతీమ 
ఔింనలనీలు యథేరలలా  ింథరలనలై ింనే ఉథో ఖ లఔు ఔడర యక్షణ లనించఖలదఽ.  

6. నౄభా ఙేలన నతౄిం భభిమ  నానేమింలు 

యక్షణ అఫ భిక డరలయాలల 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 య బ. ఫలధత యక్షణకోసిం ఎదఽయవ చాడఫడిింథి. నానేమింనఽ 
డరలయాలల ఙెయాౌింఙరయౌూన ఉథోఖ ాణరయఔ యషమింలల తనించి నేగియౌన యట కి నానేమింలనఽ యౄనుబలలలధే 
ఙెయాౌించవచఽచ. ాణరయఔలధేయ యదరయణింగ భౄిండె యకలుగ ఉింటలబ:  

 అఫ భిక/కౄనడర నేనయౘబించి ాించ యౄిం 

 అఫ భిక/కౄనడరణో నుటల ాించ యౄ ిం 

కొనిై ఉతతేౄ లు ఆలమా థేరలలా  భాతాఫే, ఐభోను థేరలలా  భాతాఫే అనైటలి  యక్షణ ఔయౌయౄ బ.  

1. కభపభైట్ నియింతయ ామాణీఔుల ాణరయఔలు 

ఇథి ఒ కభపభైట్ సింస  తయచా పలయతథేశ్ిం ఫమట యట ింఙే తన కయ నియుహఔులఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుింటలనై 
ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఏడరథిలల ఎఔుెవ సిందభౌలు యథేరలఔు యృమలా  వఔుౄ లు 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  నానేమిం ఙెయాౌింఙే యభిిఔ ాఔటన 
నులల అధేథి ధేడె ఫలగ జధరదయణ ను ింథిన యక్షణగ ఉింటలింథి.  
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ఉథోఖ ల యభీగ ామాణ భోజులనలై యభనికి/క్షిం భోజులఔు ాఔటనలు ఙేమఫడెణరబ. నానేమిం ఔడర భ ిందఽగ 
సయవె ఫలటల ఙేమఫడెణరబ. అదనర భ ిందసఽౄ  నానేమిం ఙెయాౌింరణో కాయ అబణే నులల ఉనై తయవణింలల ని థిధరల 
సింకనఽ నలించఽఔుధే యృసలుఫలటల ఔడర ఇవుఫడిింథి.  

యనుయ, యయౘయ మాతా ామాణరలఔు భాతాఫే నలై నులలలు భింజూయవ ఙేమఫడెతేధరైబ.  

ఒ.ఎిం.న కిింద యదరయణ నేనయౘబింరలలల భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలు ఙేయచఫడరు బ. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు 
యథేరలలా  చికితూ తీసఽఔుధేిందఽఔు యక్షణ ను ిందలాయవ.  

ఈ నులలల కిింద ఆభోఖ సింఫిందిత కౄాబమ్ లు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తఫ ై ఉింటలబ. అింటే ాతి  నౄభా సింస  యథేరలలల 
నులలలఔు లేవలు అింథిింఙే యధింగ ాదరన థేరలలా  ధృట్ వర్ె ఔయౌగిన భభో అింతభె తీమ లేయ సింసణో ిందిం 
ఔుదఽయవచఔుని ఉింటలింథి.  

 

 

 

P. ఫిింద ఆభోఖ యక్షణ 

1. ఫిింద నులలలు 

అదరమింలల ఇథివయలల యవభిించిన యధింగ, ఒ సింస  మజభాని, ఒ సింగిం, ఒ ఫలింఔు కౄరడిట్ కయవు  యపలఖింగ ఉిండే ఒ 
ఫిింద మజభాని ఫిింద నులల తీసఽఔుింటలయవ. ఇఔెడ ఒ లింగిల్ నులల వఔుౄ ల ూభిౄ ఫిింథరనికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి  

ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ ఏ నౄభా ఔింనలనీ అబధర అింథిించవచఽచ. అబణే ఇలాింట  ఉతతేౄ లనీై ఏడరథి కలిం 
రనయవదేయణ కింటలా ఔుి లుగ ఉిండరయౌ. 
ఫిింద నులలలు – ఆసతాి లల ఙేభినరడె లనింఙే యయయౖీ ింరల ాణేకింరలు. 
1. ఔవభైజీ భిది 

ఫిింద ఆభోఖ నౄభాలలని అతింత యదరయణ యౄింలల ఉథోఖ లు, యభి ఔుటలింఫ సబ లెైన జీయత పలఖయునే, నలాలు, 
తయాౌదిండెా లు, అణరౄ , భాభలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే యధింగ మాజభానఽలు నులల తీసఽఔుింటలబ. 

2. భ ిందఽగధే లదేఫ ైన యక్షణ 

ఫిింద నులలలు ఙరలావయఔు ఆ ఫిిందిం అవసభలఔు తఖాటలి  భ ిందఽగ లదేిం ఙేలన యక్షణలుగ ఉింటలబ. కఫట ి  ఫిింద 
నులలలలల ఫిింద నులల కిింద యక్షణ అింథిసఽౄ నై వకిౄఖత నులలలలని లు నుాభాణ ఔ నేనయౘబింరలనఽ చాడవచఽచ.  

3. ాసాతి  యక్షణ 
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ఫిింద నులలలలని అతింత యదరయణ నేనయౘబింగ ాసాతి  యక్షణనఽ ఙెవచఽచ. థీనిని ాసఽౄ తిం కొనిై నౄభా సింసలు 
భౄిండె నఽించి భూడేళా్ యేచి ఉిండే కలింణో వకిౄఖత నులలల కిింద అింథిసఽౄ ధరైబ. ఒ ఫిింద నులలలల అథి యదరయణింగ 
ణొనే్థి ధృలల యేచి ఉిండే కలానిై భాతాఫే ఔయౌగి ఉింటలింథి. కొనిై సిందభౌలలా  అథి ఔడర భా ఙేమఫడెతేింథి. 
ాసాతి  యక్షణ అధేథి ల-లలక్షన్స ాసవిం సయౘ చిధరైభి ాసవిం కోసిం ఆసఽతాి లల ఙేభినరడె అబయ కయవచలనఽ 
అింథిసఽౄ ింథి. ఈ యక్షణనఽ ఔుటలింఫింనలై నౄభా ఙేలన ఫ ైతౄ  య భ ్ఔు లలఫడి యదరయణింగ యౄ. నుతి ఔ యేల నఽించి మాప ై 
యేల వయఔు భినేతిం ఙేసఽౄ ధరైయవ.  

4. చిధరైభికి యక్షణ 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల చిధరైయవలఔు యదరయణింగ భూడె ధృలల వమసఽ నఽించి భాతాఫే యక్షణ ఔయౌయౄ యవ. ఫిింద 
నులలలలల, యయవరలఔు నదట  భోజు నఽింఙే యక్షణ లనసఽౄ ింథి. కొనిై సిందభౌలలా  ాసాతి  యక్షణ భినేతి కి లలఫడి 
ఉింటలింథి. భభికొనిై సిందభౌలలా  ఔుటలింఫలనికి నౄభా ఙేలన ూభిౄ నణరౄ నికి యసౄ భిించఫడి ఉింటలింథి.  

5. భ ిందఽగ ఉింటలనై యధఽలఔు యక్షణ, యేచి ఉిండే కలిం యదఽె  

భ ిందఽగ ఉింటలనై యదిని ఔెనఫ టిడిం, భ నలై భోజుల యేచి ఉిండే కలిం, భౄిండేళ్ు యేచి ఉిండే కలిం, జనఽయఫ ైన 
యధఽలఔు ఈ భ ిందఽగ లదేిం ఙేలన ఫిింద నులలలల యక్షణ ఉిండవచఽచ.  

6. నానేమిం ఖణన 

ఒ ఫిింద నులలకి చరరె్ ఙేసఽౄ నై నానేమిం ఫిింద సబ ల వయో యవభలు, ఫిింద భిభాణిం, ఇింక భ కింగ ఫిిందిం 
యొఔె కౄాబమ్ ల అనఽబవింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అనఽబవిం ఆదరయింగ ఏటల నానేమిం భాయవతేిండడింణో ఙెయాౌించిన 
నానేమింలఔు లలఫడి తన కౄాబమ్ లనఽ నియుళ ించఽకోవడరనికి ఫిింద నులలథరయవ ాయోజధరనిై దిఱిలల 
నలటలి ఔుింటలిండడింణో నలైన నేభపెనై అదనర యక్షణలు ఫిింథరలఔు లేుచిగ ఇవుఫడెణరబ.  

7. మాజభాన బయతయ ఉథోగి ఫిింథరలు 

పలయతథేశ్ింలల, నిమింతాణ సదఽనుమాలు ఒ ఫిింద నౄభా యక్షణనఽ తీసఽఔుధే ఉథెేశ్ిం కోసిం ఫిింథరలనఽ ఏభటల 
ఙేమడరనిై ఔఠినింగ నిఱేదిసఽౄ ధరైబ. ఉథోఖ లు కని యభికి ఫిింద నులలలనఽ ఇఙేచటరడె ఫిింద మజభానికి, 
థరని సబ లఔు భధ ఉనై సింఫిందరనిై నిభే భిించడిం భ కిం కఖలదఽ.  
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ఉథరహయణ 

తన ను దఽర కాణరథరయవలు లాథర కౄరడిట్ కయవు థరయవల కోసిం నులల తీసఽఔుధే ఒ ఫలింఔు ఒ homogenous 

groupనఽ ఏయయవసఽౄ ింథి. ఇిందఽలల తభ అవసభలఔు తగినటలి  యౄఔలన ఙేమఫడిన భ ిందసఽౄ  నులలల 
థరుభ ఒ పలభీ ఫిిందిం ాయోజనిం అిందఽకోఖలదఽ.  

ఇిందఽలల కోె వకిౄఖత కాణరథరయవ నఽించి వసాలు ఙేలే నానేమిం కసౄ  తఔుెవగ ఉిండవచఽచ కనీ ఒ ఫిిందింగ నౄభా 
సింసఔు లనింఙే నానేమిం తగినింతగ ఉింటలింథి. థీింణో ఫలింఔు ఫ యవగౄైన నులల యౄింలల తన కాణరథరయవలఔు ఫ యవగౄైన 
నానేమిం భైటాణో యలువనఽ జోడిించి అింథిసఽౄ ింథి.  

8. ధయల నియృమిం 

ఫిింద నులలలలల, ఫిింద భిభాణింణో నుటల ఫిింద కౄాబమ్ ల అనఽబవిం ఆదరయింగ నానేమింనలై తగాిింరణో 
తగాిింరకోసిం సదఽనుమిం ఉింథి. ూభిౄ ఫిింథరనికి నులలలల యక్షణ ఉిండడింణో ఫిింద నౄభా ాతి ఔల ఎింనఔ భ రనఽ 
తగాిసఽౄ ింథి. ఫ యవగౄైన నిఫింధనల ఆదరయింగ ఫేయభాడేిందఽఔు ఫిిందథరయవ యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. అబనట కీ ఇటీవయౌ 
కలింలల, నోు టీ కయణింగ నానేమింనఽ తగాిసఽౄ ిండడిం వలా ఈ యపలఖిం అదిఔ నషి నిషతి ౄని చయ చాలింథి. థీనివలా కొనిై 
నౄభా సింసలు కొింతవయఔు నానేమింనఽ, యక్షణనఽ సనైక్షిసఽౄ ిండగ భిలతి ని చఔెథిథరె యని ఇట కీ ాఔట ించలాని భిసతి  
ధృలకొింథి.  

 

 

 

9. నానేమిం ఙెయాౌింర 

మాజభాన సింస  లాథర ఫిింద మజభాని ఈ నానేమింలనఽ ూభిౄగ ఙెయాౌించవచఽచ. అబణే ఇథి యదరయణింగ 
ఉథోఖ లు లాథర ఫిింద సబ ల నుతా నుాతి థిఔధే ఉింటలింథి. అబనట కీ, మాజభాన సింస/ఫిింద మజభాని 
నానేమిం వసాలు ఙేల, సబ లిందభికీ యక్షణ ఔయౌింఙేలా నానేమిం ఙెయాౌసఽౄ ిండడెణో అథి నౄభా సింసణో కై ిందిం 
కిిందఔు వసఽౄ ింథి.  

10. మాడ్స-ఆన్స ాయోజధరలు 

భ ిందఽగ లదేిం ఙేలన ఫిింద నులలలు దింత సింయక్షణ, దిఱి  సింయక్షణ, ఆభోఖ భీక్షలు లాింట  యట కి యక్షణలు 
ఔయౌయౄ బ. కొనిై సిందభౌలలా  అదనర నానేమింలు లాథర నోుా ణరూహఔ ాయోజధరలణో తీవా అసుసత యక్షణ ఔడర 
లనయౄ బ.  

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 నులల థకలనఽ ాయేశ్నలటేి  నమవించఔుల మోయనికి ఖ భి కఔుిండర వఔుౄ లనఽ 
సింయక్షిసఽౄ ింథి.  

ాబ తుిం థరుభ తభ లఫోింథి అిందభికీ నులలలనఽ కొనఽగోలు ఙేసఽౄ ిండడింణో ఇటీవల ాయేశ్నలట ి న ాబ తు ఆభోఖ నౄభా 
థకలు, జధరఔయిఔ ఉతతేౄ లనఽ ఔడర ఫిింద ఆభోఖ యక్షణలుగ వభాీఔభిించవచఽచ.  

నియుచనిం 

ఫిింద నియుచధరనిై కిింథి యధింగ యవభిించవచఽచ: 

a) కై ఉథెేశ్ింణో ఔడిన వఔుౄ లనఽ ఫిిందిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ. తభ తయరన నౄభానఽ సభఔభైచిందఽఔు ఆ ఫిిందింలలని 
ఫ జఞభిటీ సబ ల ఆమోథరనిై ఫిింద నియుహఔుడె ఔయౌగి ఉిండరయౌ.  

b) నౄభానఽ ను ింథే ాదరన ాయోజనింణో ఎలాింట  ఫిిందిం యౄను ింథిింఙరయౌ.  

c) చరభెి ఙేలన నానేమిం, లనసఽౄ నై ాయోజధరలు వకిౄఖత సబ లఔు జఞభీ ఙేలన ఫిింద నులలలల సషిింగ 
సాచిించఫడరయౌ.  

d) ఫిింద తగాిింరలు వకిౄఖత సబ లఔు భయుించఫడెణరబ. వసాలు ఙేలే నానేమిం నౄభా ఔింనలనీకి ఇఙేచథరనిఔధరై 
ఎఔుెవగ ఉిండభదఽ.  

 

2. కభపభైట్ ఫపర్ అధే ఫాో్ టర్ ఔవర్ 

లు ఫిింద నులలలలల, ా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 ్ 
ఔభిగినోు ణే ఇలాింట  భిలతి  తలెతేౄ తేింథి. భ కింగ ఒ ఔుటలింఫ సబ డికి నలదె అసుసత ఏయడిన క్షింలల ఇలా 
జయవఖ తేింథి. ఇలాింట  భిలతేలలా , ఫపర్ యక్షణ థరుభ ఉశ్భనిం లనసఽౄ ింథి. ఇిందఽలల నౄభా ఙేలన ఔుటలింఫిం 
అదనర కయవచలనఽ ఈ నేఖ లు నతౄిం నఽించి అిందఽఔుింటలయవ.  

ఔుా ౄ ింగ ఙెనులింటే, నేఖ లు యక్షణ యౄ. థి లక్షల నఽించి కోట  యౄనుమలు, అింతఔధరై ఎఔుెవ య బ వయఔు 
భాయవతేింటలింథి. ఔుటలింఫ నౄభా నతౄిం ఔభిగినోు బనరడె ఈ నణరౄ లనఽ నేఖ లునఽించి తీసఽఔుింటలయవ. 
అబనట కీ థీనిని ఉయోగిించఽకోవడిం అధేథి యదరయణింగ నౄభా ఙేలన య భ ్ ఔయభి ఆసఽతాి లల ఙేయగధే 
ఔభిగినోు బయిందఽఔు థరభితీలే నలదె జఫ ో/తీవా య బ అసుసతఔు భినేతిం ఙేమఫడిింథి.  
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ఈ నేఖ లు నఽించి కోె సబ లు ఉయోగిించఽకోఖల నతౄింనలై ఔడర భినేతి  ఉింథి. ఙరలావయఔు నౄభా ఙేలన అసలు 
య భ ్ వయఔు ఉయోగిించఽకోవచఽచ. భధ య బ నులలలఔు ఇలాింట  నేఖ లు యక్షణలు ఇవుఫడెణరబ. ఒ 
యరుసనుతేా డైెన లాకభి తఔుెవ నౄభా నతౄిం ఔయౌగిన నులలలఔు ఈ యక్షణనఽ అింథిించయవ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. ాణేఔ ఉతతేౄ లు 

1. యధఽలఔు యక్షణలు 

ఇటీవయౌ కలింలల, కనూర్, భధఽఫేహిం లాింట  నిభేిషీ యధఽలఔు ాణేకిించిన యక్షణలనఽ ఔడర నౄభా ఔింనలనీలు 
ఙరలావయఔు పలయత భాభౄెట్ లల ాయేశ్నలటలి బ. ఈ యక్షణ థీయఘకయౌఔఫ ైింథి. అింటే ఐదఽ నఽించి ఇయయృై ఏళా్ కలిం వయఔు 
ఉింటలింథి. సుసత ాయోజనిం ఔడర ఇిందఽలల ఙేయచఫడిింథి. అింటే ఒ భౄఖ లర్ యృైద భీక్ష కోసిం నౄభా సింస  ఙెయాౌింర 
జయవరతేింథి. యఔౄింలల చకౄెయ భిభాణిం, ఎల్.డి.ఎల్, యఔౄ నోు టల లాింట  ఫ యవగౄైన నిమింతాణ కయకలఔు నులలలల భౄిండో  
ఏడరథి నఽించి నానేమింల తగాిింర యౄింలల నోుా ణరూహిం ఉింటలింథి. భభోయృైర, సభిగా  నిమింతాి ించఽకోఔనోు వడరనికి అదిఔ 
నానేమిం వసాలు ఙేయౄ యవ.  

2. భధఽఫేహ భోఖ లఔు యక్షణ ఔయౌించడిం కోసిం యౄను ింథిించిన ఉతతి ౄ  

26-65 ఏళా్ వమసఽనై వఔుౄ లు ఈ నులలని తీసఽకోవచఽచ. థీనిని 70 ఏళ్ు వయఔు రనయవదేభిించఽకోవచఽచ. నౄభా ఙేలే 
నతౄిం యౄ. 50 యేల నఽించి యౄ. ఐదఽ లక్షల వయఔు ఉింటలింథి. ఖథి అథెెనలై భినేతి  వభిౄసఽౄ ింథి. భధఽఫేహ ఔింట  
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సభసలు, భూతా నిండరలు, భధఽఫేహిం కయౌ సభసలు, థరత కయవచలు సయౘ భూతా నిండరల భాభిడీ లాింట  
భధఽఫేహ యధఽలఔు ఆసఽతాి  కయవచలనఽ ఙెయాౌింఙే ఉథెేశ్ింణో ఈ ఉతతి ౄ  యౄను ింథిించఫడిింథి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1 

ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ కయవచలఔు యక్షణ కలిం కోె నౄభా సింసనఽ ఫట ి  భాయవత నులలలల 
నియుచిించఫడెతేనైట కీ, ఆసఽతాి లల ఙేయఔ భ ిందఽ కయవచలనఽ ఙెయాౌించడిం కోసిం అతింత యదరయణింగ పలయసఽౄ నై 
కలిం________  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయృై భోజులు 

 

 

 

 

 

 

R. ఆభోఖ నులలలలల కీలఔ థరలు 

1. ధృట్ వర్ె లేయ సింస  

ధృట్ వర్ె లేయ సింస  ఒ ఆసఽతాి /నభిూింగ్ హద మ్/డేకైర్ లలింటర్ ఔు ాతి నుథియౄ యవ. నౄభా ను ింథిన భోఖ లఔు నఖదఽ యళ త 
చికితూ అింథిించడిం కోసిం అథి ఒ నౄభా సింస/ట .న.ఏణో ిందిం ఔయౌగి ఉింటలింథి. నౄభా సింసలు/ట .న.ఏలు 
యదరయణింగ ఉనైత య బ లేవఔు బభోయ ఇఙేచ ఇలాింట  సింసల నఽించి చరభెీలు, జులనలై యనఽఔల తగాిింరలనఽ 
కోయవఔుింటలబ. ధృట్ వర్ె ఫమట ఉనై లేయ సింసల వదెఔు ఔడర భోఖ లు యృళ్ువచఽచ కనీ అయ భభిింత ఎఔుెవ జునఽ 
వసాలు ఙేయౄ బ.  

2. నుాదరనిం ఔయౌగిన లేయ సింస  ధృట్ వర్ె   (PPN) 

ధరణఫ ైన చికితూనఽ అతి  తఔుెవ ధయఔు అింథిింఙేలా చాలేిందఽఔు నుాదరనిం ఔయౌగిన ఆసఽతేా ల ధృట్ వర్ె నఽ 
యౄను ింథిింఙే అవకశ్ిం నౄభా సింసఔు ఉింథి. అనఽబవిం, యనియోఖిం, సింయక్షణనఽ అింథిింఙే కయవచ, నుాతి థిఔన నౄభా 
సింస  థరుభ కొనిై సింసలనఽ భాతాఫే ఈ ఫిిందిం ఎించఽకోయయౌూ ఉింటే థరనిని నుాదరనిం ఔయౌగిన లేయ సింస  ధృట్ వర్ె 
అని నలుసఽౄ ధరైభ .  
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3. నఖదఽ యళ త లేవ 

యది చికితూఔు అరలు తీసఽకోవడఫే యవణరల ఫలభిన డడరనికి ఒ కయణింగ ఉింట ిందధే యషమిం అనఽబవూయుఔింగ 
ణెయౌలింథి. ఆసఽతేా లఔు ఎలాింట  ఙెయాౌింర జయఔధే యక్షణ భినేతి  వయఔు చికితూ కయవచలనఽ ను ింథేిందఽఔు నఖదఽ యళ త 
లేవ యలు ఔయౌయోౄ ింథి. నౄభాథరయవ ఙేమాయౌూిందలాా  ఒ ధృట్ వర్ె ఆసఽతాి ని సింాథిించి, నౄభా యవజువరగ తన ఆభోఖ 
కయవు నఽ సభభిించడఫే. ఆభోఖ లేవఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానికి నౄభా సింస  యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. ాయేయత నతౄ ిం 
కోసిం అథి ధృట్ వర్ె సింసఔు ధేయవగ డఫ ో ఙెయాౌసఽౄ ింథి. అబనట కీ, నౄభాథరయవ నులల భినేతేలనఽ థరట న తభుత 
నేగియౌన నణరౄ నిై, నులల నిఫింధనల ాకయిం నౄభా సింస  ఙెయాౌించనవసయిం లాని కయవచలనఽ  ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 

4. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటర్ (TPA) 

ఆభోఖ నౄభాలల ఙోటల ఙేసఽఔునై ఒ ాదరన భిణరభింగ థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటర్ లాథర ట .న.ఏ ాయేరనిై ఙెవచఽచ. 
ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ లనఽ నియుళ ించడింకోసిం ాించిం నలుభూలలా లు నౄభా సింసలు సుతింతా సింసల 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 నులలకి నిదయశనింగ ఒ ఖ భిౄింర కయవు నఽ అింథిించడిం, థరనిని అసఽతాి లల ాయేరనికి 

ఉయోగిించవచఽచ.  
ii. ధృట్ వర్ె ఆసఽతేా లలా  నఖదఽ యళ త లేవనఽ అింథిించడిం 

iii. కౄాబమ్ ల నుాలలలింగ్ 

ట .న.ఏలు అధేయ ఆభోఖ కౄాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేల, కభయవ ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింసలు నిమనేించిన సుతింతా సింసలు. 
యయషీ ఖ భిౄింర కయవు ల జఞభీ నఽించి నఖదఽ యళ త నుాతి థిఔ లాథర భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ నుాతి థిఔన కౄాబమ్ ల లలట ల్ ఫ ింట్ 
వయఔు ట .న.ఏలు ఆభోఖ నులలథరయవలఔు లేవలు అింథియౄ బ. థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటయా శ్కనిై 2001లల ాయేశ్నలటలి యవ. 
యభికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లెైలలనఽూలు భింజూయవ ఙేల, నిమింతాి సఽౄ ింథి. ట .న.ఏగ అయోత యదిింఙేిందఽఔు ఔనీస నలటలి ఫడి, ఇతయ 
నిఫింధనలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియృబసఽౄ ింథి.  

కఫట ి  ఆభోఖ కౄాబమ్ ల లేవనఽ ఇరడె ట .న.ఏలఔు నౄభా సింసలు ను యవఖ  లేవలుగ అింథిసఽౄ ధరైబ. వసాలెైన 
నానేమింలల ఐదఽ నఽించి ఆయవ రణరనిై నుభిణోఱఔింగ యట కి అింథిసఽౄ ధరైబ.  

థర్ు నుభిీ అడి్నిలిేరటయవా  ఆసఽతేా లు, ఆభోఖ లేయ సింసలణో అవగహన ిందిం ఔుదఽయవచఔుింటలధరైబ. ధృట్ వర్ె 
ఆసఽతేా లలల చికితూ అిందఽఔుధే ఎవభౄైధర వకిౄకి నఖదఽ యళ త లేవలు లనింఙేలా చాసఽౄ ధరైబ. ఆసఽతేా లణో 
సభనుమిం ఙేసఽఔుింటృ, ఆభోఖ కౄాబమ్ లనఽ కభయవ ఙేసాౄ , నౄభా సింసలు, నౄభా థరయవల భధ అయ 
భధవయవౄ లుగ వవహభిసఽౄ ధరైబ.  

5. ఆసఽతాి  
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ఒ ఆసఽతాి  అింటే భోగిని లలల నలటలి ఔుని ఆభోఖ సింయక్షణ చయలు ఙేడెత, అసుసత భభిమ  గమాల థిన యభీ 
చికితూకోసిం ఏభటల ఙేలన సింస  అని అయిం. భిలతేలఔు తఖాటలి  ఇథి య నిఔ అదికయవల థరుయ ఆసఽతాి 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 టిణరలలా  ఔనీసఽ థిళేనఽ డఔలు ఔయౌగి, ఇతయ నుాింణరలలా  15 
డఔలు ఔయౌగి ఉింటలింథి; 

b) ఇయయృై ధరలుఖాింటల ని ఙేలే అయవో లెైన నభిూింగ్ లఫోింథిని ఔయౌగి ఉింటలింథి; 

c) ఇయయృై ధరలుఖాింటల ని ఙేలే అయవో లెైన యృైదఽలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి; 

d) శ్సౄ ై చికితూ యదరధరలనఽ య ింతింగ ఙేటేి ిందఽఔు అనఽవరగ ూభిౄగ ఉఔయణరలణో ఔడిన ఆభైషన్స 
తిబయటర్ నఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.; 

e) భోఖ ల భోజుయభీ భికయవు లనఽ నియుళ సఽౄ ింథి. నౄభా ఔింనలనీ అదికభిఔ లఫోింథికి యట ని అింథేలా ఙేసఽౄ ింథి. 

6. యృైదఽలు 

ఒ యృైదఽడధే వకిౄ పలయతథేశ్ింలలని ఏ భయౖి ర నికి ఙెింథిన యృైద భిండయౌ నఽించబధర ఒ ఙెలుా ఫలటల భిజిలిేరషన్స నఽ ఔయౌగి 
ఉింటలయవ. తథరుభ థరని భిదికి లలఫడి యృైద వితి ౄని నుాకీిస్క ఙేలే హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ. తన లెైలలనఽూ యసౄ ితి , యఙరయణ 
భిదికి లలఫడి యధఽలు నియుళ సఽౄ ింటలయవ. అబనట కీ, భిజిషిర్ు నుాకీిషనర్ నౄభాథరయవగ కభదనీ, లాథర యభి సనిైళ త 
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 ఙెలుా ఫలటల భిజిలిేరషన్స నఽ ఔయౌగి ఉిండడిం. 

8. అయవింతఫ ైన భభిమ  అవసయఫ ైన కయవచలు 

ఔ నిభెైయత పౌగోయఔ ాథేశ్ింలల ఔ నిభెైయత యదికి చికితూ కోసిం సభినోు తేిందని పలయింఙే కయవచల భియౘయిం కోసిం నులల 
అింథిసఽౄ నైిందఽన ఒ ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఎరడా ఈ నిఫింధన ఉింటలింథి. 

యదికి చికితూ అింథిింఙేిందఽఔు యృైదయింగ అవసయఫ ైనయగ అబయ కయవచల యదరయణ నియుచనిం అథి జభిగై నుాింతింలల 
అథే యఔఫ ైన చికితూఔు అబయ యదరయణ చరభెీల య బని నేించదని, ఎలాింట  నౄభా లాఔుింటే ఙేమని చరభెీలనఽ అథి ఔయౌగి 
ఉిండదని ఙెఫ ణోింథి.  

లేవలు, సయపభలఔు చరభెీలుగ అయవింతఫ ైన చరభెీలనఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నియుచిసఽౄ ింథి. ఇయ అసుసత/తగియౌన గమిం 
సుపలయనిై భిఖణనలలకి తీసఽఔుని నిభేిషీ లేయ సింసఔు నుాభాణ ఔ చరభెీలుగ ఉిండడఫే కఔ, కైయఔఫ ైన, కై 
యౄింలలని లేవలకోసిం ఆ పౌగోయఔ ాథేశ్ింలల అభలు ఙేలే చరభెీలఔు అనఽఖ ణింగ ఉింటలబ. 
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ఈ నిఫింధన లేయ సింస  నృలుా ల నణరౄ నిై నలించనివుఔుిండర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. అింణేకఔ యదరయణ యధఽలఔు చికితూ 
కోసిం తఔుెవ కయవచలఔు ఙేలేిందఽఔు ఫదఽలు కభీథైెన ఆసఽతేా లఔు యృళ్ుడిం నఽించి నౄభాథరయవనఽ అడెు ఔుింటలింథి.  

 

 

9. కౄాబమ్ ధనటీసఽ 

ాతి  నౄభా నులల కౄాబమ్ ఖ భిించి యృింటధే సభాఙరయిం అింథిింఙరలని, దయౄ యేజు సభయణఔు నిభేిషీ కల భినేతేలనఽ 
సాచిసఽౄ ింథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలలల, యనియోఖథరయవ నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై కోయవఔుధే క్షింలల ఆసఽతాి లల 
ఙేయఔ భ ింథే సభాఙరయిం అింథిించఫడెణరబ. అబనట కీ, భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ కౄాబమ్ ల యషమింలల కొనిై సిందభౌలలా  
నౄభాదయవ కౄాబమ్ ఖ భిించి నౄభాసింసలఔు సభాఙరయిం అింథిింఙరలధే యషమానిై ట ి ించఽకోఔుిండర లు భోజులు/ధృలలు 
ఖడచిన తభుత దయౄ యేజులనఽ సభభియౄ యవ. నృలుా ల సభయణలల జఞిం నృలుా ల నణరౄ నిై నలించడరనికి, 
నౄభాథరయవ/ఆసఽతాి  తథితభల మోయలఔు థరభి తీమవచఽచ. కౄాబమ్ ల కోసిం సభౄైన సదఽనుమాలనఽ ఙేమడిం నఽించి 
ఔడర ఇథి ాపలయతిం ఙేసఽౄ ింథి. కఫట ి  నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ కౄాబమ్ ల సతుయ సభాఙరయింకోసిం తి ౄ డి 
ఙేసఽౄ ింటలబ. కౄాబమ్ దయౄ యేజు సభయణఔు కల భినేతి ని యదరయణింగ డిరచరె్ ణేథీ నఽించి 15 భోజులుగ 
నియృబయౄ యవ. ఇథి కౄాబమ్ లనఽ తుభితఖతి న, కచిచతఫ ైన భీతి లల నియేథిింఙేిందఽఔు యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. అింణేకఔ 
అవసయఫ ైణే దభరౄ లు ఙేటేి ిందఽఔు ఔడర నౄభా సింసఔు యలు ఔయౌసఽౄ ింథి.  

నిభీృత వవదిని థరట న తభుత కౄాబమ్ సభాఙరయిం/తా సభయణ జభిగై క్షింలల థరనికి ళేతేఫదేఫ ైన కయణభ ింటే 
భియౕయౌింఙరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకలు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

10. ఉచిత ఆభోఖ భీక్షలు 

వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలలల, కౄాబమ్ యళ త నులలథరయవఔు ఏథో  యౄింలల నోుా ణరూహఔిం ఇఙేచిందఽఔు, ఒ సదఽనుమిం 
యదరయణింగ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ధరలుఖ  నియింతయ, కౄాబమ్ యళ త నులల కలాల భ గిింరలల ఆభోఖ భీక్షల 
వమానిై తి భిక ిఙెయాౌించడరనిక ినులలలు యౌఔయిం ఔయౌసఽౄ ధరైబ. ఇయ యదరయణింగ అింతఔుభ ిందఽ భూడేళ్ు కలింలల 
నౄభా ఙేలన సఖటల య భ ్లల 1రతింగ భినేతిం ఙేమఫడిింథి.  

11. ఔుభ లాట వ్ ఫో నస్క 

కౄాబమ్ యళ త నులలథరయవనఽ నోుా తూళ ించడరనికి ాతి  కౄాబమ్ యళ త ఏడరథికి నౄభా ఙేలన య భ ్నల ై ఔుభ లాట వ్ 
ఫో నస్క నఽ అింథిించడరనిై భభో యౄింగ ఎించఽఔుింథి. అింటే, నౄభా ఙేలన య భ ్ రనయవదేయణ సభమింలల ఒ లయ 
రతిం (ఉథరహయణఔు ఏటల ఐదఽ రతిం) ఫేయ నలయవఖ తేిందని అయిం. థి కౄాబమ్ యళ త రనయవదేయణలఔు ఖభిషీింగ 
50రతిం ఫేయ అనఽభతి ించఫడెతేింథి. నౄభా ఙేలన వకిౄ నౄభా ఙేలన అసలు నణరౄ నికి నానేమింనఽ ఙెయాౌయౄ యవ. 
ఎఔుెవ యక్షణనఽ అింథియౄ యవ. 
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ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయిం, సించిత ఫో నస్క నఽ ఆభోఖ నౄభా నులలల నుాతి థిఔన ూచీనలై భాతాఫే 
అింథిించవచఽచ. ాయోజన నులలలనలై (న.ఏ నులలలు నేనయౘబించి) ఎింత భాతాభూ కదఽ. సించిత ఫో నస్క నితీయవ 
నుాలలఔిస్క లల, నులల దయౄ యేజులల సయవయింగ నేభపెనఫడరయౌ. అింణేకఔ, ఒ కౄాబమ్ నఽ ఒ నిభేిషీ సింవతూయింలల ఙేలేౄ , 
నుానౄ ించిన భైటలలలధే సించిత ఫో నస్క  తగాిించఫడెతేింథి. 

ఉథరహయణ 

యౄ. ఐదఽ యేల ననాేమింణో ఒ వకిౄ యౄ. 3 లక్షలఔు నులల తీసఽఔుధరైడె. నదట  ఏడరథి ఎలాింట  కౄాబమ్ 
ఙేమఔుింటే భౄిండో  ఏడరథిలల అింణే నానేమిం (యౄ. ఐదఽ యేలు) ఙెయాౌసఽౄ నైట క,ీ అతని నౄభా నతౄిం యౄ. 
3.15 లక్షలఔు నలయవఖ తేింథి. (అింతఔుభ ిందఽ ఏడరథి ఔధరై ఐదఽ రతిం ఎఔుెవ) ఇథి థళే్ు కౄాబమ్ యళ త 
రనయవదేయణణో యౄ. 4.5 లక్షల వయఔు యృళా్ఖలదఽ.  

12. భాలుస్క/ ఫో నస్క 

కౄాబమ్ లు లాఔుిండర ఆభోఖ నులలని నిలఫ టలి కోవడిం కోసిం నుోా ణరూహభింథిసఽౄ నై భీతి లలధే,  భాలుస్క అధే భభో 
ాణరభాైమ భాయాిం ఔడర ఉింథి. ఒ నులల కిింద కౄాబమ్ లు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటే, భాలుస్క అధే నానేమిం 
లలడిింగ్ నఽ రనయవదేయణ సభమింలల వసాలు ఙేయౄ యవ.  

ఆభోఖ నులల అధేథి యభాజిఔ ాయోజన నులల కవడింణో వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలనలై ఇట వయఔు భాలుస్క వసాలు 
ఙేమఫడలాదఽ.  

అబనట కీ, ఫిింద నులలల యషమింలల భాలస్క అధేథరనిని అయవింతఫ ైన భినేతేలలా  కౄాబమ్ నిషతి ౄని 
నిలఫ టలి కోవడిం కోసిం తగినింత నతౄ  నానేమింనఽ లలడ్స ఙేలే భాయాింలల భాలస్క వసాలు ఙేమఫడెణరబ. భభోయృైర 
నానేమిం ధయలల భించి అనఽబవిం ఏయడిణే నానేమిం భైట్ లల తగాిింర ఫో నస్క యౄింలల అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  

13. కౄాబమ్ తగాిింర ఉిండదఽ 

నౄభా ఙేలన య భ ్లల ఫో నస్క ఔు ఫదఽలు ాతి  కౄాబమ్ యళ త సింవతూభనికి నానేమింలల తగాిింర కోసిం కొనిై 
ఉతతేౄ లు అింథిసఽౄ ధరైబ.  

14. సహ-ఙెయాౌింర 

సహ-ఙెయాౌింర అధేథి ఒ ఆభోఖ నులల కిింద ాతి  కౄాబమ్ లలని కొింత పలగనిై నౄభాథరయవ బభిించడిం అధే పలవన. ఇయ 
ఉతతి ౄ  ఆదరయింగ నియోింధఫ ైనయ కవచఽచ లాథర సుచిిందఫ ైనయ కవచఽచ. సహ-ఙెయాౌింర అనవసయింగ ఆసఽతాి లల 
ఙేయడిం నఽించి నౄభాథరయవనఽ నియభిించడిం లాింట  కొనిై ఔరభయక్షణలనఽ తీసఽఔువసఽౄ ింథి.  
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సహ-పలఖయుభిం అధే నేఖ లు అని నయౌఙే ఒ నిభీృత య భ ్ కఖలదఽ. లాథర అథి అనఽభతి ించిన కౄాబమ్ నతౄింలల ఒ 
రతిం కవచఽచ. భాభౄెట్ లలని కొనిై ఉతతేౄ లు నలదె శ్సౄ ై చికితూలు లాింట  నిభేిషీ యధఽలఔు లాథర యదరయణింగ ఙేలే శ్సౄ ై 
చికితూలు, లాథర ఒ నిభేిషీ వమసఽ థరట న యభికి భాతాఫే సహ-ఙెయాౌింర నిఫింధనలనఽ అభలు ఙేయౄ బ. 

15. తగాిింర/నేఖ లు 

ఆభోఖ నులలలలల నేఖ లుగ ఔడర నయౌఙే ఇథి నౄభా సింస  కౄాబమ్ ఙెయాౌించడరనికి భ ిందఽగ నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙరయౌూన 
నిభీృత య భ ్ అని ఙెవచఽచ. అింటే ఒ నులలలల తగాిింర యౄ. థి యేలు అబణే, నౄభాథరయవ భ ిందఽగ ాతి  నౄభా 
నషిిం ఙెయాౌింరలలనా భ ిందఽగ యౄ. థియేలు ఙెయాౌయౄ యవ. థీనిని భభిింత యవభిింఙరలింటే, కౄాబమ్ యౄ. 80యేలు అబణే, 
నౄభా ఙేలన వకిౄ భ ిందఽగ యౄ. థియేలు బభిింఙరయౌ. నౄభా సింస  యౄ. 70యేలు ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

తగాిింర ఙేమఖయౌగినథి అధేథి ఆసతాి  నఖదఽ నులలలలల నౄభా సింస  ఏథేని ాయోజధరలనఽ ఙెయాౌింఙే భ ిందఽ వభిౄింఙే 
నిభేిషీ భోజులు/ఖింటల సింకగ ఔడర ఉిండవచఽచ. 

16.  ఖథి అథెె ఆింక్షలు 

ఒ కౄాబమ్ సింబయించినరడె నౄభా ఙేలన య ఫే్ ఙెయాౌించఖల ఖభిషీ నతౄింగ ఉిండేలా లు ఉతతేౄ లు ఫళ యింఖ 
భాభౄెట ా  ఉిండగ, నౄభా ఙేలన య భ ్ణో థరనిని భ డినలటిడిం థరుయ నౄభాథరయవ ఎించఽఔుధే అవకశ్ింనలై  ధేడె లు 
ఉతతేౄ లు ఆింక్షలు అభలు ఙేసఽౄ ధరైబ. ఖథి అథెెనఽ అనఽసభిించి ఆసఽతాి లలని అనిై కయవచలు ఉింటలమని అనఽబవిం 
ఙెఫ ణోింథి. ఎఔుెవ అథెె ఔయౌగిన ఖథిలల ఉిండడిం వలా అనిై కయవచల దఽె లు థరనికి తఖాటేి  ఎఔుెవగ ఉింటలబ. కఫట ి , 
నౄభా ఙేలన నతౄింలల 1 రణరనిై భోజుఔు అథెె భినేతి గ యదిింఙే నులలలల యౄ. లక్ష నౄభా ఔయౌగిన వకిౄ యౄ. యృబని 
భాతాఫే భోజు ఖథి అథెెగ ను ింథ ే హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ. థీనిై ఫట ి  కభీథైెన ఆసఽతేా లలల యలాసవింతఫ ైన చికితూ 
ను ిందగోభిణే, నులలని ఔడర తగినింత నానేమిం ఙెయాౌించి, ఎఔుెవ నణరౄ లఔు కొనఽగోలు ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.  

17.  రనయవదేయణ నిఫింధన 

ఆభోఖ నౄభా నులలల రనయవదేయణనలై ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఙేలన భాయాదయశకలు ఆభోఖ నులలలనఽ జీయతకలిం నుటల 
తనిసభిగ రనయవదేభిింఙేలా ఙేసఽౄ ింథి. నౄభా ను ిందడిం లాథర థరనికి సింఫిందిించిన తదనింతయ ాయోజధరలనఽ 
ను భిందడింలల మోసూభితిం లాథర తరథోవ ట ి ించడిం లాథర నౄభాథరయవ (లాథర ఆమన తయరన) ఫ థిభిింర ఉింటే ఆ 
కయణరలణో ఒ నౄభా ఔింనలనీ రనయవదేయణనఽ తి యసెభిించవచఽచ.  

18.  నిఫింధన యదఽె  

యదఽె  నిఫింధననఽ ఔడర నిమింతాణ చటలి లు, నుాభాణ కీఔభిింఙరబ. నౄభా థరయవ తభనఽ తరథోవ ట ి ింఙరయని మోసిం 
ఙేరయని, యసౄ వ సభాఙరభనిై ఫమటనలటిలాదని, సహకయిం అింథిించడిం లాదధే కయణరలణో నౄభా ఔింనలనీ ఏ 
సభమింలల అబధర నులలని యదఽె  ఙేమవచఽచ. 
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చివయగ ణెయౌలన చియవధరభాలల నౄభాథరయవఔు అకైలెడె్స ఫ ింట్ ణో ఔడిన భిజిషిర్ నోు సఽి లల ఔనీసిం థిళేనఽ భోజుల 
సభమింణో భతూయుఔఫ ైన ధనటీసఽ కయయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా సింస  నులలని యదఽె  ఙేలేౄ  నులల కిింద ఎలాింట  
కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌించఔుింటే, ఖడెవర తీయని నౄభా కలానికి సభింగ చివభి నానేమింఔు తఖాటలి  కొింత నణరౄ నిై ఔింనలనీ 
తి భిగి ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  

నౄభా ఙేలన వకిౄ థరుభ యదఽె  జభిగిణే, తఔుెవ కల వవది ధయలణో నానేమిం తి భిగి ఙెయాౌించఫడెతేింథి. అింటే నౄభా 
ఙేలన వకిౄ నుోా భైటల ఔధరై తఔుెవ రతింణో నానేమిం భీపిండ్స నఽ ను ిందఽణరయవ. కౄాబమ్ ఙేల ఉింటే, భీపిండ్స ఙెయాౌించఫడదఽ.  

19.  లేుఙరి సనైక్షా కలిం 

ఒ యనియోఖథరయవ ఒ కొతౄ  నౄభా నులలని కొని, నులల దయౄ యేజునఽ లుఔభిించిన తభుత ణరనఽ కోయవఔునై నిమభ, 
నిఫింధనలు లావని ణెలుసఽఔుింటే, ఆమన భ ిందఽనై భాభా లానేట ? 

ఈ సభసనలై శ్రదే తీసఽకోవడరనికి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ తన నిమింతాణలలా  ఒ యనియోఖథరయవ ళ త యౌఔభనిై యౄను ింథిించిింథి. 
యనియోఖథరయవ థరనిని తి భిగి ఇచిచ, కిింథి నిఫింధనలఔు తఖాటలి  తి భిగి ఙెయాౌింరనఽ అిందఽకోవచఽచ: 

1. ఇథి జీయత నౄభా నులలలఔు, ఔనీసిం ఔ ఏడరథి కలభినేతి  ఔయౌగిన ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు భాతాఫే 
వభిౄసఽౄ ింథి. 

2. యనియోఖథరయవ ఈ హఔుెనఽ నులల దయౄ యేజు లుఔభిించిన 15 భోజుల లలర ఉయోగిించఽకోవచఽచ.  

3. థీనిని నౄభా సింసఔు ఆమన భతూయుఔింగ ణెలనుయౌూ ఉింటలింథి.  

4. నులలనలై ఎలాింట  కౄాబమ్ ఙేమఔ నోు ణే భాతాఫే నానేమిం భీపిండ్స అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. థీనిని సయవె ఫలటల 
ఙేయౄ యవ. 

a) యక్షణనలై ఆ కలానికి తఖాటలి  సభ చితఫ ైన భిస్కె నానేమిం  
b) యృైద భీక్షలనలై నౄభాసింసఔు అబయ కయవచలు భభిమ   
c) యి ింర డాటీ చరభెీలు 

20.  రనయవదేయణఔు ఔయవణ కలిం 

నౄభా కొనయగిింరనఽ నియుళ ించడిం అధేథి ఆభోఖ నౄభా నులలలల ఒ భ కఫ ైన అింశ్ింగ నిలుయోౄ ింథి. నులలలు 
ఎలాింట  యభభిం లాఔుిండర రనయవదేభిించఫడిణే నులల కిింద ాయోజధరలు నియుళ ించఫడెతేనైిందఽన, సకలింలల 
రనయవదేభిించడిం అధేథి అతింత నుాభ కత ఔయౌగినథిగ ఉింట ింథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ భాయాదయశకల ాకయిం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల రనయవదేయణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలిం 
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  



 

436 

 

ఇథివయఔట  నౄభానఽ ఖడెవర ణేథీనఽించి 30 భోజులలా ర రనయవదేభిలేౄ  కొనయగిింర ాయోజధరలనీై నియుళ ించఫడెణరబ. 
యభభ కలింలల ఏథేని కౄాబమ్ లు ఉింటే భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడవర.  

వకిౄఖత ఉతతేౄ లనలై ఆదరయడి రనయవదేయణఔు థీయఘకయౌఔ ఔయవణ కలానిై భింజూయవ ఙేలే యషమానిై భిఖణనలలకి 
తీసఽకోవచఽచ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ళెల్ౄ  భౄఖ లాషన్సూ అిండ్స ళెల్ౄ  ఇనాూభౄన్సూ యి ిండరభౄడుజైషన్స కిింద నలైనఽనై కీలఔ నిఫింధనలు, 
నియుచధరలు, నేనయౘబింరలలల ఎఔుెవ పలఖిం ాభాణీఔభిించఫడెణరబ. యట ని చాల, ఎట ఔరడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ 
జఞబా ఙేలన భాయాదయశకలు, ఉతౄయవులనలై తభింత ణరభ గ సభాఙరభనిై నయఔభిించఽకోయలని యథరయవ లఔు 
సాచిించఫడెణోింథి.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయిం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల రనయవదేయణ కోసిం________ ఔయవణ కలిం 
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  

I. థిళేనఽ భోజులు 
II. భ నలై భోజులు 
III. నలప ై ఐదఽ భోజులు 
IV. అయయృై భోజులు 

 
 
 
 

యభింశ్ిం 

a) ఒ ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఊళ ించని భీతి లల హఠతేౄ గ ాభాదిం జభిగి/అసుసతఔు ఖ భౄై ఆసఽతాి  నులు 
కయయౌూ వఙేచ భిలతేలలా  నౄభా ఙేలన వకిౄకి యక్షణనఽ అింథిసఽౄ ింథి.  

b) ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ఆ నులల కిింద యక్షణ ను ింథే యభి సింక నుాతి థిఔన వకిౄఖత నులల, ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్ 
నులల, ఫిింద నులలగ వభాీఔభిించవచఽచ.  

c) ఆసఽతాి  కయవచల నులల లాథర ఫ డీకౄామమ్ అసుసత/ాభాదిం సభమింలల అబయ ఆసఽతాి  కయవచలనఽ తి భిగి 
ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

d) ఆసఽతాి లల ఙేయఔ భ ిందఽ కయవచలు అింటే ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి కొనిై భోజుల భ ిందఽ (యదరయణింగ 30 భోజులు) 
వయఔు అబయ యృైద కయవచలు అని ఙెవచఽచ. కౄాబమ్ లల పలఖింగ థీనిని భిఖణ యౄ యవ.  
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e) ఆసఽతాి  నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలు అింటే ఆసఽతాి  నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కొనిై భోజుల 
(యదరయణింగ 60 భోజులు) వయఔు అబయ యృైద కయవచలు అని ఙెవచఽచ. కౄాబమ్ లల పలఖింగ థీనిని భిఖణ యౄ యవ.  

f) ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్ నులలలల, జీయత పలఖయునే, ఆదరయడిన నలాలు, తయాౌదిండెా లు ఔుటలింఫిం నణరౄ నికి కై 
నతౄింగ నౄభాయ భ ్నఽ అింథిసఽౄ ింథి.  

g) ఆసఽతాి లల ఙేభిన కోె భోజుఔు నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఒ నిభీృత య భ ్నఽ ఒ ఆసఽతాి  భోజుయభీ నఖదఽ నులల 
అింథిసఽౄ ింథి.  

h) తీవా అసుసత నులల అధేథి తీవా అసుసత అని నయౌఙే నిభేిషీ యది నిభే యణనలై పలభీ నణరౄ నిై ఙెయాౌింఙేిందఽఔు యలు 
ఔయౌింఙే తీవా అసుసత నులల.  

i) ఎఔుెవ తగాిింర లాథర టలప్ యక్షణలు నిభేిషీింగ ఎించఽఔునై ఒ నణరౄ నికి (ాయేశ్ిం లాథర తగాిించఖయౌగినథి అని 
అింటలయవ) నేించి నౄభా ఙేలన ఎఔుెవ య భ ్ఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి.  

j) లయ ాయోజధరల యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄకి తగినింత యక్షణ ఔయౌించడింణో నుటల నౄభా సింస  తన నులలకి సభౄైన 
ధయనఽ నియృబించడింలలనా సయౘమడెతేింథి.  

k) ఊళ ించని ాభాథరలు ఎదఽభౄైనరడె భయణిం భభిమ  అింఖయృైఔలిం ాయోజధరల యౄింలల ఒ వకిౄఖత ాభాద 
(PA) యక్షణ భియౘభనిై అింథిసఽౄ ింథి.  

 

l) అవరట్ నేషింట్ యక్షణలు దింత చికితూలు, దిఱి  సింయక్షణ కయవచలు, యదరయణ యృైద భీక్షలు లాింట  ఆసఽతాి లల 
ఙేభయౌూన అవసయిం లాని యట కి అబయ యృైద కయవచలనఽ అింథియౄ బ.  

m) ఒ ఫిింద నులలని ఒ సింస , ఒ సింగిం, ఒ ఫలింఔు కౄరడిట్ కయవు  యపలఖింలాింట  ఒ ఫిింద మజభాని తీసఽఔుింటలయవ. 
ఇిందఽలల ఒ ఏఔ నులల అధేథి వఔుౄ ల ఫిిందిం నణరౄ నికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి.  

n) కభపభైట్ ఫాో్ టర్ లాథర ఫపర్ యక్షణ నతౄిం నౄభా ఙేలన ఔుటలింఫ నణరౄ నికి నేించిన అదిఔ కయవచలనఽ బభిించడింలల 
సయౘమడెతేింథి.  

o) యథేయౕ ఫ డీకౄాబమ్ / ామాణ నులలలు యథేరలలా  ఉింటలనై సభమింలల ఒ వకిౄ ాభాథరనికి, గమానికి ఖ భౄైధర, 
అసుసత ఫలభిన డిధర యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి.  

p) కభపభైట్ ాకౄుింట్ టలా యృలర్ూ నుా న్స అధేథి ఒ యభిిఔ ాణరయఔ. ఇిందఽలల పలయతథేశ్ిం ఫమట తయచా ామాణరలు 
యగిింఙే తన కయ నియుహఔుల కోసిం ఒ కభపభైట్ సింస  వకిౄఖత నులలలనఽ తీసఽఔుింటలింథి.  

q) ాణేకిించి నౄభా ఙేలన యభిలల ఖిందయగోమానిై నియభిింఙేిందఽఔు ఆభోఖ నౄభాలల ఉయోగిింఙే అధేఔ థరలనఽ 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ నుాభాణ కీఔభిించిింథి.  
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జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

ఆసఽతాి లల ఙేయఔ భ ిందఽ కయవచల కోసిం యక్షణ కల వవది కోె నౄభా సింసనఽ ఫట ి  భాయవతేింటలింథి. థరనిని 
నులలలల నియుచిసఽౄ ధరైయవ. అతింత యదరయణ యక్షణగ ఆసఽతాి లల ఙేయడరనికి భ నలై భోజుల భ ిందఽ కలభింటే 
సభినుో తేింథి.  

జయఫ  2 

సభౄైన ఎింనఔ I. 

ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయిం, వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల రనయవదేయణఔు 30 భోజుల ఔయవణ కలిం 
అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై 1 

ఆసఽతాి  కయవచల నులలకి సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథి? 

I. ఆసఽతాి  కయవచలఔు భాతాఫే యక్షణ ఇవుఫడెతేింథి.  

II. ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతాి  నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలఔు యక్షణ  ఇవుఫడెతేింథి.  

III. ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతాి  నఽించి ఫమటఔు వచిచన తభుత కయవచలఔు యక్షణ  ఇవుఫడెతేింథి కఫట ి  
నౄభా ఙేలన వకిౄ చనినుో ణే ఔుటలింఫ సబ లఔు ఒ నలదె నతౄిం ఙెయాౌించఫడెతేింథి.  

IV. నదట  ఏడరథి నఽించి ఆసఽతాి  కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌించఫడెతేింథి. నదట  ఏడరథి ఎలాింట  కౄాబమ్ లు 
జయఔుింటే భౄిండో  ఏడరథి నఽించి ఆసఽతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ, ఆసఽతాి  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 భౄిండిింట ణో వవహభిింఙే ఆభోఖ నౄభా 

IV. భోఖిం లాథర భయణింలలల భౄిండిింట కీ సింఫిందిించని థరనిణో వవహభిింఙే ఆభోఖ నౄభా 

ాశ్ై 3 

ఆభోఖ నౄభాలల అింథిసఽౄ నై నఖదఽ యళ త లేవఔు సింఫిందిించి కిింథి ాఔటనలలా  ఏథి సభౄైింథి? 

I. ఇథి పౌతి ఔఫ ైన ఔభౄనీూ ధనటా ఫటలుడరనఽ తగాిించి, ఙెటానఽ కనుడవచచధే భీతి లల ఎలకిి నిక్ ఙెయాౌింరలనఽ 
నోుా తూళ ించడరనికి నౄభా ఔింనలనీలు నుాయింనించిన భవయణ ళ త చచదన ఉదభిం.  

II. ాణేఔ థఔిం కిింద నౄభా ఔింనలనీకి ాబ తుిం ఙెయాౌింర జయవరతేనైిందఽన నౄభాథరయవఔు ఉచిత కయవచణో లేవ 
అింథిించఫడెతేింథి కనీ ఎలాింట  నఖదఽ ఙెయాౌించఫడదఽ.  

III. నౄభా ఔింనలనీ నఖదఽనఽ ఆమోథిించనిందఽన ఙెయాౌింరలనీై ఇింటభౄైట్ ఫలింకిింగ్ థరుభ లాథర కయవు ల థరుభ భాతాఫే 
జయవఫడెతేింథి.  

IV. నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ. నౄభా ఔింనలనీ ధేయవగ ఆసఽతాి కి నృలుా  ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభాలల ఆసఽతేా లఔు సింఫిందిించి PPN యొఔె సభౄైన ూభిౄ యౄనునిై ఖ భిౄించిండి.  

I. నాృక్ నలాపర్ు ధృట్ వర్ె 

II. నలాపర్ు ను ా యృైడర్ ధృట్ వర్ె  

III. నాృక్ నలైైయేట్ ధృట్ వర్ె 

IV. ను ా యృైడర్ నలాపభౄనిిమల్ ధృట్ వర్ె  

 

 

 

 

ాశ్ై 5 

కిింథి యట లల ఏ ాఔటన సభౄైింథో  ఖ భిౄించిండి? 
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I. తన ఉథోఖ ల కోసిం ఒ సింస  ఫిింద నులలని తీసఽకోవచఽచ.  

II. తన యనియోఖథరయవల కోసిం ఒ ఫలింఔు ఫిింద నులలని తీసఽకోవచఽచ.  

III. ఒ దఽకణథరయవ తన యనియోఖథరయవల కోసిం ఫిింద నులలని తీసఽకోవచఽచ.  

IV. ఉథోఖ ల ఔుటలింఫ సబ లనఽ ఙేయచడరనికి తన ఉథోఖ లకోసిం సింస  ఒ ఫిింద నులలని యసౄ భిించవచఽచ.  

 

లుమ భకీ్ష ాశ్ైలఔు జయఫ లు  

జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

ఆసఽతాి  కయవచల నులలలల, ఆసఽతాి లల ఉిండడింణే నుటల ఆసఽతాి 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 యళ త లేవ కిింద నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ. నౄభా ఔింనలనీ ధేయవగ ఆసఽతాి కి నృలుా లనఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి.  

జయఫ  4 

సభౄైన ఎింనఔ II. 

PPN అింటే నలాపర్ు ను ా యృైడర్ ధృట్ వర్ె. 

జయఫ  5 

సభౄైన ఎింనఔ III. 

ాఔటనలు I, II భభిమ  IV సభౄైనయే. తన యనియోఖథరయవలఔు దఽకణథరయవడె ఫిింద నౄభా తీసఽకోయవ కఫట ి  
ాఔటన III తర.  
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అదరమిం 20 

ఆభోఖ నౄభాలల అిండర్ భౄైట ింగ్ 

 

అదరమిం ఉనోు థరఘ తిం 

ఈ అదరమిం ఆభోఖ నౄభాలల అిండర్ భౄైట ింగ్ ఖ భిించి నైఔు సభఖర భిజఞా ధరనిై అింథిించడరనిై లక్షింగ 
నలటలి ఔుింథి. ఏ యఔఫ ైన నౄభాలలధృైధర ూచీడడిం  ఙరలా భ కఫ ైన అింశ్ిం. నౄభా నులల జఞభీలల ఇథి కీలఔ 
నుతా వళ సఽౄ ింథి. అిండర్ భౄైట ింగ్ కి సింఫిందిించిన నుాథనేఔ సాణరా లు, యధధరలు, దేతేలు, ాకిరమనలై ఈ 
అదరమిం నైకొఔ అవగహన ఔయౌసఽౄ ింథి. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ అిండర్ భౄైట ింగ్ ఔు సింఫిందిించి ఔడర ఇథి 
నైఔు భిజఞా నిం ఔయౌసఽౄ ింథి.  

అధమన పయౌణరలు 

 

A. అిండభౄైూట ింగ్అింటేఏనేట ? 
B. అిండభౄైూట ింగ్ – నుాథనేఔపలవనలు 
C. లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
D. ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔె ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలు 
E. అిండభౄైూట ింఖ ెసింఫిందిించిభ్యౌఔసాణరా లు, యధధరలు 
F. అిండభౄైూట ింఖ ర్కిరమ 

G. ఇఖూర నలోల్ౄఇనాూూభౄన్సూ 

H. ఒవభీూస్క టలా యృల్ ఇనాూభౄన్సూ ిందిం 

I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ిందిం 

ఈ అదరమిం చథియన తభుత, నైయవ ఏిం ఙేమఖలఖ ణరయింటే: 

a) అిండర్ భౄైట ింగ్ అింటే ఏనేట  యవభిించఖలుఖ ణరయవ.  
b) అిండర్ భౄైట ింగ్ ఔు సింఫిందిించిన భ్యౌఔ పలవనలనఽ వభిృించఖలుఖ ణరయవ 
c) అిండర్ భౄైటయవా  అనఽసభిింఙే సాణరా లనఽ, ఉయోగిింఙే యయధ యధధరలనఽ యవభిించఖలుఖ ణరయవ 
d) వకిౄఖత ఆభోఖ నులలల అిండర్ భౄైట ింగ్ సింూయృ ాకిరమనఽ ఫ చఽచకోఖలుఖ ణరయవ 
e) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ నులలలనఽ ఎలా అిండర్ భౄైట్ ఙేయౄ భో చభిచించఖలుఖ ణరయవ 
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ఈ గటలి నిై భియౕయౌించిండి 

యఫి్ట యేర్ ఇింజనీర్ గ నిఙేసఽౄ నై 48 ఏళ్ు భనీశ్ తనకొఔ ఆభోఖ నౄభా నులల తీసఽకోయలని 
నియృబించఽఔుధరైయవ. 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, అలయటలా  వగౄైభలఔు 
సింఫిందిించిన ాశ్ైలు.  

భనీశ్ నఽించి ఈ ాతి నుదన నూభనిై తీసఽఔునై తభుత ఔడర యయవ ఆమననఽ ఇింక అధేఔ ణరా లు కోభయవ. 
ఐడెింట ట , వమసఽ, చియవధరభాల నియౄణ ణరా లనఽ, భ నఽట  యృైద భికయవు లనఽ సభభిింఙరలని కోభయవ. 
ఆభోఖ తనిఖీ భీక్ష, భభికొనిై యృైద భీక్షలు ఙేబించఽకోయయౌూింథిగ ఔడర యయవ ఆమననఽ కోభయవ. ఇథి 
ఆమననఽ నిసిహఔు లలనఽ ఙేలింథి.   

తనని ణరనఽ ఆభోఖవింతేనిగ, చఔెని ఆథరమ య బ ఔయౌగిన వకిౄగ సింపలయించఽఔుధే భనీశ్ తన యషమింలల, 
నౄభా ఔింనలనీ అటలవింట  కొలాా ట  ఙరింణరడె ాకిరమనఽ ఎిందఽఔు అనఽసభియోౄ ింథో  ణెయౌమఔ ఆశ్చయనుో మాయవ. ఈ 
లాింఛధరలనీై ూయౄమాఔ, నౄభా ఔింనలనీ ఆమనఔు అదిఔ కొలెసిభల్, అదిఔ యఔౄనోు టల ఉనైటలా  యృైద భీక్షలలల 
ణేయౌిందని, ఇయ తదనింతయ కలింలల ఆమనఔు ఖ ిండె జఫ ోలు భఖల అవకరలనఽ నలించవచచని ణెయౌమజైలింథి. 
యయవ ఆమనఔు నులల ఇవుజూనుయవ కనీ, ళెచఽచ నానేమిం కోభయవ. ఆ నతౄిం తన నేతేా డె 
ఙెయాౌించినథరనిఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండడింణో సదయవ నులల తీసఽఔుధేిందఽఔు భనీశ్ తి యసెభిింఙరయవ.  

ఇఔెడ, సదయవ నౄభా ఔింనలనీ, థరని అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమలల పలఖింగ ఈ చయలనఽ అనఽసభియోౄ ింథి. నషి ాభాద 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైరడె, నౄభాసింస  ఆ భిస్కె లనఽ సఔరభింగ భథిింర ఙేమాయౌ.  సళేతేఔఫ ైన భీతి లల 
లాపలనిై ఖడిింఙరయౌ. నషి ాభాథరనిై సభిగా  భథిింర ఙేమఔనోు ణే, తభుత సదయవ వకిౄ కౄాబమ్ ఙేలేౄ ,  ఔింనలనీకి 
అథి నషిింగ భిణనేసఽౄ ింథి. నలైగ, నౄభా సింసలు నౄభా ఙేలన యయిందభి తయపరన నానేమింలనఽ వసాలు 
ఙేయౄ బ. యయవ ఆ నణరౄ లణో ఔ టాసఽి  భాథిభిగ వవహభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి.    
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A. అిండర్ భౄైట ింగ్ అింటే ఏనేట ? 

1. అిండర్ భౄైట ింగ్  

నౄభా నిదికి యట లాఖల నషి ాభాథరనికి తఖా నిషతి ౄలల తగినింత నానేమిం ఙెయాౌించఖల వఔుౄ లకి నౄభా 
సదఽనుమిం ఔయౌించడరనికి నౄభా ఔింనలనీలు ామతి ైయౄ బ. ాతి నుదఔుని నఽించి ఇలా సభాఙరభనిై లేఔభిించి, 

అతని నఽించి భిస్కె ఏ ఫేయఔు ఉిండఖలథో యరలాఱింఙే ాకిరమనఽ అిండర్ భౄైట ింగ్ అింటలయవ. ఈ ాకిరమ థరుభ 
లేఔభిించిన సభాఙరభనిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని, ఆ ాతి నుదఔునికి నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌింఙరలల లాథో  యయవ 
నియృబయౄ యవ. ఔయేళ్ నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌింఙరలని నియృబలేౄ , యయవ కొనిై షయతేలనఽ, నిఫింధనలనఽ 
యదిించడఫే కఔ ఎింత నానేమిం ఙెయాౌింఙరలల ఔడర నిభెైయయౄ యవ. అటలవింట  భిస్కె తీసఽఔుింటలనైిందఽఔు 
సళేతేఔఫ ైన భీతి లల లాపలనిై ఖడిించఖలభా లాథర అని చాసఽఔుింటలయవ.     
ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని ఉింటలింథి. ఇఔెడ, అధరభోఖిం అింటే, ఔ వకిౄ  అధరభోఖిం 
నులవడరనికి లాథర భోఖఖరసఽౄ డవడరనికి ఉనై భిస్కె, యట కి చికితూ ఙేబించఽకోవడిం లాథర ఆసతాి లల ఙేయడింగ 
నియుచిించఽకోయయౌ. అధరభోగనిై ఙరలా వయఔు వమలే ాపలయతిం ఙేసఽౄ ింథి. (యదరయణింగ వయోజనఽలలల ఔధరై 
లనిమర్ నుౌయవలలలధే అధరభోఖిం తలెతేౄ తేింథి. నేతి నైభిన ఫయవవర లాథర ఫయవవర తఔుెవగ ఉిండడిం, నిభెిషి 
యధఽలు లాథర అధరభోగలఔు సింఫిందిించి వఔుౄ ల ఖత, వయౄభాధరల చభితా, ధాభనునిం వింట  వకిౄఖత 
అలయటలా , ాసఽౄ త ఆభోఖ లతి , ాతి నుదఔుని వితి ౄ  భ కింగ అథి ాభాదఔయఫ ైనథి కవడిం లాింట  యయధ 
ఇతయ ాతి ఔల అింరలు ఔడర అధరభోఖిం ఫలభినడఖల అవకరలనఽ నలించఽతేింటలబ. వమసఽ తఔుెవగ 
ఉిండడిం, ఆభోఖఔయఫ ైన జీవనర ైయౌ వింట  నిభెిషి అనఽఔల అింరల వలా వతసౄింగ అధరభోఖ అవకరలు 
తఖానఽఔడరవచఽచ.    

నియుచనిం 

భిస్కె ని సభ చితఫ ైన భీతి లల భథిింర ఙేల నౄభా సదఽనుమానిై ఏ షయతేల ఫేయఔు భింజూయవ ఙేమవఙోచ 
నియృబింఙే ాకిరబయ అిండర్ భౄైట ింగ్. ఆ యధింగ అథి భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె యృల యదరన నిభృ మఔ ాకిరమ అవరతేింథి.  

2. అిండర్ భౄైట ింగ్ ఆవశ్ఔత  

నౄభా ఔింనలనీకి అిండర్ భౄైట ింగ్ యృధృైభ ఔ లాింట థి. ఎిందఽఔింటే, భిస్కె ని నియాక్షింగ ఆమోథిించిధర లాఔ 
నానేమింలనఽ తఖ  నణరౄ లలల లుఔభిించఔనుో బధర నౄభా ఔింనలనీబయ థియమా తీమవచఽచ. అలా అని, భభీ 
ఆచితచి ఎింనఔ ఙేసఽఔుధరై, నులలథరయవలనఽ భభీ జఞఖరతౄగ ఎింనఔ ఙేసఽఔుధరై భిస్కె నఽ సభ భీతి లల 
యసౄ భిింజైలే యధింగ నౄభా ఔింనలనీ నలదె నిదిని సిఱిించఽకోఔుిండర నియభిించినటలా  అవరతేింథి. ఔనఽఔ, భిస్కె కి 
యనుభనికి భధ సభౄైన సభతఔిం యదిించడిం ఙరలా భ కిం. అలా ఙేలేౄధే, ఔింనలనీ నోు టీ ఇవుడింణోఫలటల 
లాపలలనఽ ఔడర సింనుథిించఖలుఖ తేింథి.    
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సింఫిందిత నౄభా ఔింనలనీ ణరతి ౄ వఔత, యదరధరలు, నయౖి నిై బభిించఖయౌగై యో భతల ననఽసభిించి ఈ సభతఔ 
ాకిరమనఽ అిండర్ భౄైటర్ నియుళ యౄ యవ. భిస్కె లనఽ వభాీఔభిించి, సభౄైన ధయఔు అింగీకయయోఖఫ ైన షయతేలనఽ 
యౄను ింథిించడఫే అిండర్ భౄైటర్ ఙేమాయౌూన ని. భిస్కె ని అింగీఔభిించడభింటే, నులలథరయవఔు బయషతేౄ లల 
కౄాబమ్ నఽ లలట ల్ ఙేల నలడణరభని యగె నిం ఙేమడఫేనని ఇఔెడ ఖభనిించఽకోవడిం ఙరలా భ కిం.  

3. అిండర్ భౄైట ింగ్  – భిస్కె భథిింర  

ఔ ఫిిందిం లాథర వకిౄ ఖ ణఖణరలనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని భిస్కె నఽ ఎింనఔ ఙేసఽఔుధే ాకిరబయ అిండర్ భౄైట ింగ్. భిస్కె 
య బని ఆదరయిం ఙేసఽఔుని భిస్కె నఽ అింగీఔభిింఙరలా లాథర అింగీఔభిలేౄ  ఏ ధయఔు అింగీఔభిింఙరలని అధేథి అిండర్ 
భౄైటర్ నియృబయౄ డె. ఎట ి  భిలతేలలలనా అింగీకయ ాకిరమ నిషక్షనుతింగనఽ, సభానతు నుాతి థిఔ నైద 
యగయౌ. అింటే, అలాింట  ాతి  భిస్కె ని ఎలాింట  క్షనుతిం లాఔుిండర సభానింగ వభాీఔభిింఙరయౌ. యదరయణింగ ఈ 
వభాీఔయణనఽ నుాభాణ ఔ అింగీకయ ఙరయవి ల థరుభ ఙేయౄ యవ. ాతి  నుాతి నిధ భిస్కె ని భిభాణరత్ఔింగ భాభిచ, 

యట కి తఖాటలా గ నానేమింలనఽ లెకిెయౄ యవ.  
అధరభోఖిం ఫలభినడే, భితేయతడే  అవకశ్ింనలై వమసఽ ాపలవిం చావచఽచకనీ, యదరయణింగ 
భితేవరఔధరై ఙరలా కలిం భ ింథే అధరభోఖిం తలుర తడెతేిందని, అథి తయచఽ ఫలదిింఙే అవకరలు ఔడర 
ఉధరైమని ఖ యవౄ ించఽఔుని తీభయౌ. అిందఽఔధే, భయణరనింతయిం ఇఙేచ థరనిఔధరై, ఆభోఖ నౄభా సదఽనుమిం 
యషమింలల అిండర్ భౄైట ింగ్ నిఫింధనలు, భాయాదయశఔసాణరా లు భభిింత ఔటలి థిటిింగ ఉిండడిం ఙరలా ణరభిెఔింగ 
ఔనినసఽౄ ింథి.  

ఉథరహయణ  

భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై వకిౄలల ఖ ిండె  లాథర భూతానిండరల సభసలు విథెి ఙెింథే అవకరలు ఙరలా 
ఎఔుెవగ ఉధరైబ. అతనికి నుాణరనుమిం లాఔనోు బధర ఆసతాి నులబయ అవకరలు ళెచఽచ. నలైగ, నౄభా 
యక్షణ ఉనై కలింలల ఆసతాి నులబయ గటనలు ఎఔుెవయయవా  ఙోటలఙేసఽకోవచఽచ. జీయత నౄభా అిండర్ భౄైట ింగ్ 
భాయాదయశఔసాతాిం ఈ వకిౄని ఒ మోసౄయవ భిస్కె గ భాతాఫే భిఖణ ించవచఽచ. అబణే, యృైద అిండర్ భౄైట ింగ్ 
అతనిని ఎఔుెవ భిస్కె ణో ఔడిన వకిౄగ పలయించవచఽచ.       

లైధరనిిమల్ లాథర ఆథరమ ఆదరభిత అిండర్ భౄైట ింగ్ లల ఔధరై ఆభోఖ నౄభాలల యృైద యింగ లాథర ఆభోఖ యింగ 
ఔనఽగపనై అింరలనలై ఎఔుెవ దిఱి  నలటేి  అవకశ్ిం ఉింథి. అబణే, లైధరనిిమల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ ని ఔడర నియాక్షిం 
ఙేమడరనికి లాదఽ. నౄభా ఔయౌించదగిన యధింగ వడీు  భయయౌ. ాతి ఔల ఎింనఔలు ఏయ లాఔుిండర 
చాసఽఔుధేిందఽఔు, ఆభోఖ నౄభాలల నియింతయత కొనయగైటలా  చాసఽఔుధేిందఽఔు లైధరనిిమల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ 
భ కిం.  

4. అధరభోఖిం ఫలభినడే అవకరనిై ాపలయతిం ఙేమఖల అింరలు  
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భిస్కె ని భథిింర ఙేలేటరడె అధరభోఖిం నులబయ అవకరనిై  ాపలయతిం ఙేమఖల అింరలనఽ థిఖ వ నేభపెనై 
యధింగ ఙరలా జఞఖరతౄ గ భియౕయౌింఙరయౌ : 

a) వమసఽ: వమసఽనఽ, భిస్కె య బని ఫట ి  నానేమింలనఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. ఉథరహయణఔు, యయవరలు, 
ఫలలలు ఇన్స లక్షనఽా , ాభాథరల ఫలభినడే అవకశ్ిం ఎఔుెవగ ఉింటలింథి ఔనఽఔ మ వజనఽల అధరభోఖ 
నానేమింల ఔధరై యయవరలు, ఫలలల నానేమింలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అథే భాథిభిగ, 45 ఏళ్ైు 
థరట నయయవ భధఽఫేహిం వింట  థీయఘకల యదిణో ఫలధడే అవకశ్ిం, హఠతేౄ గ ఖ ిండ ెజఫ ోఔు ఖ యబయ 
అవకశ్ిం లాథర అలాింట యే భభ ిఏయృైధర ఇతయ అధరభోగల ఫలభినడే అవకశ్ిం ఙరలా ళెచఽచగ ఉింటలింథి 
ఔనఽఔ యయవ ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమింలు ఎఔుెవగ ఉింటలబ.  

b) యౌింఖిం: ఖయౌదరయణ సభమింలల భళ ళ్లు అధరభోఖిం నులబయ అవకరలు భభిింత నలయవఖ ణరబ. 
అబణే, భళ ళ్లఔధరై రయవషేలు ఖ ిండెనోు టలఔు ఖ యబయ అవకరలు ఎఔుెవ. అలాగై, అనుమఔయఫ ైన 
వితి ౄ  ఉథోగలలల రయవషేలు ఎఔుెవగ కొనయగై అవకశ్ిం ఉనైిందఽన ఉథో ఖ సింఫిందిత ాభాథరలఔు 
భళ ళ్లఔధరై రయవషేలు ఎఔుెవ ఖ భికవచఽచ.   

c) అలయటలా : ఏ యౄింలలధృైధర సభ ైను గఔు, భదిం, లాథర భతేౄ  థరభ ల యనియోఖిం అధరభోఖ భిస్కె నలై 
ాతక్ష ాపలవిం చారతేింథి.  

d) వితి ౄ : కొనిై వితి ౄ , ఉథోగలలల ాభాథరలఔు అదనర భిస్కె ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు డైైెవర్, ఫలా సిర్, 

ఏయబయటర్ వింట య. అలాగై, కొనిై ఉథోగలలా  ఆభోఖయఫ ైన భిస్కె లు ఎఔుెవగ ఉిండవచఽచ. ఎక్ూ భై 
ఫ ఱన్స ఆభైటర్, ఆజ్డ ఫ యి స్క భిశ్రభ కభి్ఔులు, ఖనఽల తవుఔింథరయవలు వింట యయవ ఆ కోవలలకి వయౄ యవ.  

e) ఔుటలింఫ చభితా : ఉఫోసిం, భధఽఫేహిం, కొనిై యకల కనూయవా  వింట  యధఽలనఽ జనఽయఫ ైన 
అింరలు ాపలయతిం ఙేయౄ బ ఔనఽఔ థీనికి ఙరలా నుాదరనిం ఉింథ.ి 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 వభా ల ాజలలల 
అధరభోఖింణో భ డిడి ఉిండవచఽచ.  

g) ఖతింలలని జఫ ో లాథర సయెభీ : ఖతింలల వచిచన జఫ ో రభీయఔ ఫలళ నతనఽ నలించడరనికి కయణభబయ 
అవకశ్ిం ఉింథర లాఔ ఆ జఫ ో తి యఖఫ టేి  అవకశ్భ ింథర అని ణెలుసఽకోయయౌ. ఉథరహయణఔు, 
భూతానిండరలలల భళ్ు సభస తి యఖఫ టేి  అవకశ్భ ింథి. అలాగై, ఔ ఔింట లలని కైటభకి్ భభో ఔింట లల 
కైటభకి్ వఙేచ అవకరనిై నలింఙే యలుింథి.  

h) ాసఽౄ త ఆభోఖ లతి , ఇతయ అింరలు లాథర సభసలు : భిస్కె య బని, 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 భౄైట ింగ్ ాకిరమలల ఇనేడి ఉిండే అింశ్ిం ఏభింటే ___________. 

I. నౄభా ఉతతేౄ లనఽ భాభౄెట్ ఙేమడిం 

II. ఔసిభయా నఽించి నానేమింలు వసాలు ఙేమడిం 

III. భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె ధయ నియృమిం  
IV. యయధ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యఔరబించడిం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. అిండర్ భౄైట ింగ్ – నుాథనేఔ పలవనలు 

1. అిండర్ భౄైట ింగ్ లలని ాయోజనిం 
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అిండర్ భౄైట ింగ్ ాయోజధరనిై భియౕయౌించడిం థరుభ భనిం నుాయింనథరె ిం. భౄిండె ాయోజధరలుధరైబ 

i. వతి భైఔ ఎింనఔనఽ నియభిించడిం. అింటే, నౄభా ఔింనలనీకి వతి భైఔింగ నిఙేలే ఎింనఔనఽ నిభోదిించడిం 

ii. భిస్కె లనఽ వభాీఔభిించి, భిస్కె ల భధ సభానతుిం ఉిండేటలా  చాడడిం 

నియుచనిం 

భిస్కె ల ఎింనఔ అధే ద ఫింధిం ఆభోఖ నౄభాఔు సింఫిందిించిన ాతి  ాతి నుదననఽ యరలాఱింఙే ాకిరమనఽ 
సాచిసఽౄ ింథి. ాతి నుదన  నుాతి నిధిం వళ సఽౄ నై భిస్కె య బని భియౕయౌించి నౄభా ఔయౌింఙరలా లాథర అధేథి 
నియృబించడిం, ఇలేౄ  ఏ షయతేలనలై నౄభా ఇయులల నియృబించడిం థీనిలలకి వయౄ బ.  

వతి భైఔ ఎింనఔ (లాథర ాతి ఔల ఎింనఔ)  ాజలలల ఔనినింఙే దోయణ . ఆభోఖిం థఫెోతి ధ ే అవకశ్ిం 
ళెచఽచగ ఉిందని అనఽభానిించిన యయవ లాథర ణెయౌసఽనైయయవ తుయగ నౄభా ను ిందడరనికి ఆ ాకిరమలల 
లనేృ ను ిందడరనికి తహతహలాడణరయవ.  

 

ఉథరహయణ 

ఎవభికి నౄభా ఔయౌింఙరయౌ, ఏ యధింగ నౄభానఽ ఇవుజూనుయౌ అధే థరనినలై నౄభా సింసలు ఆచితచి 
వవహభిించఔనుో ణే, భధఽఫేహిం, అదిఔ యఔౄనోు టల, ఖ ిండె సభసలు లాథర కనూర్ వింట  తీవా భోగలణో 
ఫలధడెతేనైయయవ, తుయలలధే ణరభ  ఆసతాి నులు కఔతదని ణెయౌసఽనైయయవ ఆభోఖ నౄభా ఔయౌించఽఔుని 
నౄభా సింసలఔు నయౖి లు సిఱిించఖల అవకశ్ిం ఉింథి.  

భభో యధింగ ఙెనులింటే, నౄభా సింస  ఎింనఔ యదరధరనిై నుట ించఔనోు ణే ఆభిఔింగ థెఫోతి ని, ఆ 
ఔరభింలల నయౖి ల నులబయ ాభాదభ ింథి.  

2. భిస్కె లలల ఈకిుటీ 

ఇరడె భనిం భిస్కె ల భధ ఈకిుటీని భియౕయౌథరె ిం. ―ఈకిుటీ‖ అింటే కై యఔఫ ైన భిస్కె ల య బలు ఉనై 
దయకాసఽౄ థరయవలనఽ కై నానేమిం తయఖతి లల ఉించడిం. వసాలు ఙేలే నానేమింలనఽ నిభే భిించడరనికి ఏథో ఔ 
యఔఫ ైన నుాభాణీఔయణ ఉిండరలని నౄభా సింసలు కోయవఔుింటలబ. అరడె ఒ మోసౄయవ భిస్కె లునై వఔుౄ లు కై 
యఔఫ ైన నానేమిం ఙెయాౌయౄ యవ. ళెచఽచ భిస్కె లణో ఉనై వఔుౄ లు ళెచఽచ నానేమిం ఙెయాౌయౄ యవ. ఒ మోసౄ యవ భిస్కె 
లునై అతదిఔ ాజఞనీకనికి నుాభాణీఔయణనఽ వభిౄింజైమాలని నౄభా సింసలు కోయవఔుింటలబ. పయౌతింగ, 
ఎఔుెవ భిస్కె లునై వఔుౄ లు ఎింత నానేమిం ఙెయాౌింఙరలల నియృబింఙేిందఽఔు, యభివలా యట లాఖల నషి 
ాభాథరనిై భథిింర ఙేలేిందఽఔు ణరభ  ఎఔుెవ సభమానిై కైటలబించఖలుఖ ణరభని అయ పలయయౄ బ.   

a) భిస్కె ల వభాీఔయణ 
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సభాన యటల పలవననఽ తీసఽకొఙేచిందఽఔు అిండర్ భౄైటర్, భిస్కె ల వభాీఔయణగ నేయవనై ాకిరమఔు థిఖ ణరడె. 
వఔుౄ లనఽ యయవ ణెసఽౄ నై భిస్కె య బలనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని యయధ భిస్కె వభా లుగ యబజియౄ యవ. అలాింట  
భిస్కె వభా లు ధరలుఖ ధరైబ.  

i. నుాభాణ ఔ భిస్కె లు 

ఊయౘజనిత అధరభోఖిం (అసుసతఔు ఖ యబయ) అవకశ్ిం ఒ మోసౄ యవగ ఉిందని పలయించిన వఔుౄ లనఽ ఈ 
కోవలల ఙేయవయౄ యవ.   

ii. అదిఖణత భిస్కె లు 

ఒ మోసౄయవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖిం నులబయ అవకరలు ఖణనీమింగ తఔుెవగ ఉింటలబ. 
ఔనఽఔ యభి నఽించి తఔుెవ నానేమిం వసాలు ఙేమవచఽచ.  

iii. నాన నుాభాణ ఔ భిస్కె లు 

ఒ మోసౄ యవ యభిఔధరై ఔడర యయవ అధరభోఖిం నులబయ అవకరలు ళెచఽచగ ఉింటలబ. అబధర, యభికి 
నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌించడరనిై భియౕయౌించవచఽచననినసఽౄ ింథి.  యభి నఽించి ళెచఽచ (లాథర అదనర) 
నానేమింలు వసాలు ఙేల లాథర కొనిై షయతేలఔు లలఫడేటలా  ఙేల నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌించవచఽచ.   

iv. భిస్కె ల  నిభఔయణ 

ఈ వయాింలలని వఔుౄ ల ఫలళ నతలు, ఊయౘజనిత అదనర అధరభోఖ అవకరలు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైటలా  
లెఔె. యయవ బభిించఖయౌగిన వమానికి ఔింనలనీ నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌించలాఔనుో వచఽచ. కొనిై సిందభౌలలల 
ఔ వకిౄ నౄభా కోయడరనికి కొథెి భోజుల భ ిందఽ శ్సౄ ైచికితూ ఙేబించఽకోవడిం లాింట  యృైద భిణరభానికి 
లలధృైణే ఆ వకిౄ నౄభా ాతి నుదననఽ ఔింనలనీ ణరణరెయౌఔింగ తి యసెభిించవచఽచ. నౄభా ఔయౌించడరనికి 
నిభఔభిించవచఽచ.   

3. ఎింనఔ ాకిరమ 

అిండర్ భౄైట ింగ్ లాథర ఎింనఔ ాకిరమ భౄిండె య బలలల ఙోటలఙేసఽఔుింటలిందని ఙెవచఽచ: 

 క్షైతా య బలల   

 అిండర్ భౄైట ింగ్ యపలఖ య బలల   

 

భైకా చితాిం 1. అిండర్ భౄైట ింగ్ లాథర ఎింనఔ ాకిరమ 
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a) క్షైతా లాథర నుాథనేఔ య బ 

క్షైతా య బ అిండర్ భౄైట ింగ్ ధే నుాథనేఔ అిండర్ భౄైట ింగ్ గ ఔడర ఙెరకోవచఽచ. ఔ దయకాసఽౄ థరయవనికి నౄభా 
యక్షణ భింజూయవ ఙేమవఙరచ లాథర అని నిభే భిింఙేిందఽఔు ఏజింట్ లాథర ఔింనలనీ ాతి నిది సభాఙరయిం 
లేఔభిించడిం థీని కిిందకై వసఽౄ ింథి. నుాథనేఔ అిండర్ భౄైటర్ గ ఏజింట్ కీలఔ నుతా నుో ఱయౄ డె. కఫో బయ 
ఔాబింట్ ఔు నౄభా ఇవుఙరచ లాథర అని ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ లతి లల ఏజౄింటే ఉింటలడె.   

ాతి నుదఔునికి సింఫిందిించి ఏజౄింటలా  ఔ ణరా నిై ూభిౄ ఙేమాలని లాథర ఖ ౄ  నియేథిఔనఽ సభభిింఙరలని 
కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కోయవచఽచ. యభినఽించి నిభెిషి సభాఙరభనిై, అననుామానిై, లనూయవూలనఽ 
కోయవచఽచ.  

ఇథే యఔఫ ైన నియేథిఔ భభోట  ఉింథి. థరనిై మోయల్ హజఞర్ు నియేథిఔ గ నలుయౄ యవ. 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, అలయటలా  వింట  అింరలు ఆభోఖ భిస్కె కి ఉనై పౌతి ఔ ాభాథరనిై సాచిించవచఽచ. 
సనిైళ తింగ భియౕయౌింఙరయౌూన అింశ్ిం భభపఔట  ఉింథి. అథి ఔాబింట్ నఽించి ఔలఖఖల ధృైతి ఔ యౘని. నౄభా 
ఔింనలనీ థరనికి ఙరలా భూలిం ఙెయాౌించఽకోయయౌూ 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 ఉథెేశ్ింణోధే నౄభా తీసఽఔునైటలా  లెఔె.  
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నషిిం టా ఉథరలన యృైకభిని ఔయౌగి ఉిండడిం భభో ఉథరహయణ. ఆభోఖ నౄభా ఉిందధే కయణింణో నులలథరయవ 
తన ఆభోఖ భియక్షణ టా నియాక్ష యృైకభి వళ ించడరనికి నఖ ా  చావచఽచ. ణరనఽ ఆసతాి నులెైధర నౄభా 
ఔింనలనీ ఆ కయవచలనఽ బభిసఽౄ ిందని ఆభోగనిై లెఔె ఙేమఔనోు వచఽచ.  

‗సబయ ాభాదిం‘గ ఙెరఔుధే భభో తయయౘ ాభాదిం ఖ భిించి ఔడర ఇఔెడ ఎింణెైధర ఙెరకోయయౌూ ఉింథి.  
యయవ ఎలాింట  మోయనికి నులడయవ. కనీ, నలదె నణరౄ నికి నౄభా తీసఽఔుధరైనధే పలవనణో అతింత 
వమథరమఔఫ ైన చికితూ ఙేబించఽఔుధేిందఽఔు నుాదరనిం ఇయౄ యవ. ఎఔుెవ యవసఽభ  వసాలు ఙేలే 
ఆసతాి లల ఖథిలల ఫస ఙేయౄ యవ. నౄభా ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే సదయవ వకిౄ అింతట  కభీథైెన ఆసతాి కి యృళ్ణరడర 
అధేథి సింథేహఫే.   

వించధర భియౕలన నుాథనేఔ అిండర్ భౄైటర్ గ ఏజింట్ నుతా 

భిస్కె ఎింనఔఔు సింఫిందిించి ఙరలా వయఔు నియృమిం ాతి నుదన నూయింలల ాతి నుదఔుడె యృలాడిింఙే యసౄ యలనలైధే 
ఆదరయడి ఉింటలింథి. అయ యసౄ యలల కథో  లాఔ ఔింనలనీని మోసరఙేచ ఉథెేశ్ింణో ాతి నుదఔుడె కయలధే 
సణరలనఽ ఔనరఙరచభైమో ణెలుసఽకోవడిం అిండర్ భౄైట ింగ్ యపలఖింలల నిఙేలే అిండర్ భౄైటర్ కి ఔషిిం 
కవచఽచ.    

ఏజింట్ ఇఔెడే ఖణనీమఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ డె. తాింలల యృలాడిించినయ యసౄయలల కయో ణెలుసఽకోఖల ఉతౄ భ 
లతి లల ఏజింట్ ఉింటలయవ. ఎిందఽఔింటే, ాతి నుదఔునిణో ాతక్ష, వకిౄఖత భిచమిం ఏజింట్ కైఉింటలింథి. ఔనఽఔ 
ాతి నుదఔులు కయలని తరథోవ ట ి ింఙే ఉథెేశ్ింణో యసౄ యలనఽ యృలాడిించఔనుో ణే ఏజింటలా  యట ని 
లఖటిఖలుఖ ణరయవ.     

b) యపలఖ య బలల అిండర్ భౄైట ింగ్   

అిండర్ భౄైట ింగ్ లలని భౄిండవ య బ యపలఖిం లాథర కభలమ య బలల ఉింటలింథి. ఇిందఽలల ాణేఔ 
నిరణ లు, ఈ యఔఫ ైన నిలల నుాయణిం ఉనైయయవ నులగా ింటలయవ. ాతి నుదనలల నుాదరనిం ఔయౌగిన డరటల 
అింతట నీ యయవ భియౕయౌయౄ యవ. సదయవ నౄభా ాతి నుదననఽ ఆమోథిించవఙోచ లాథో  ఆమోథిలేౄ  ఏ షయతేలనలై 
ఆమోథిింఙరలల నియృబయౄ యవ.  
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C. లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలు 
 

ాతి  నౄభా సింస  భాభౄెట ింగ్ ఙేలే భ ిందఽగ తన ఉతతేౄ లనఽ తమాయవ ఙేమాయౌూ ఉింటలిందధే యషమానిై 
ఖ యవౄ ించఽకోయయౌ. ింద లాకత యపలఖిం యధఽలలా  ఇథి ఔడర ఔట గ ఉింటలింథి. థీనికోసిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
యౄను ింథిించిన భాయాదయశకలు కిింద యవభిించఫడరు బ: 

లక్షింగ ఙేసఽఔునై యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ, కోభిఔలనఽ, అిందఽఫలటలనఽ, ింద తా భిఖణనలు, 
యసౄ వ ధయ నియృమిం, భాభౄెట్ లలని నోు టీ భిలతేలు తథితభలనఽ దిఱిలల నలటలి ఔుని ాతి  ఔింనలనీ తన 
ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేసఽౄ ింథి.కఫట ి  రధరథి య బలల ఉధరై యనియోఖథరయవలు ఎించఽకోవడరనికి యననై 
యపలగలఔు ఎఔుెవ ఐచిికలుిండడరనిై భనిం చాసఽౄ ధరైిం. ఆసతాి  కయవచల ూచీ ఉతతేౄ లు పలయతీమ 
భాభౄెట్ లల ఆదితిం ఙెలాబసఽౄ ధరైబ.  

ాతి  కొతౄ  ఉతతి ౄని ాయేశ్నలటేి భ ిం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 భాయాదయశకలనఽ అనఽసభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. లైల్ అిండ్స 
మూజ్డ భాయాదయశకలఔు సింఫిందిించిన అనిై సదఽనుమాలు, నూభలు, భిటర్ై లణో యట కి నుాచఽయిం 
ఔయౌింఙరలని యథరయవ లఔు సలయౘ ఇవుఫడెణోింథి.  
ఐ.ఆర్.డి.ఏ భాయాదయశకల ాకయిం ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ 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 ఏథైెధర ఉింటే థరనికి 
ఔడర ఎట ఔరడె జఞభీ ఙేసఽౄ నై భాయాదయశకల ాకయిం నుాదికయ సింస  భ ిందసఽౄ  ఆమోదిం 
తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.  

1. నుాదికయ సింస  ఆమోథిించినటలి గ ఒ నులలలల ఏథేని భాయవ లాథర సవయణ ఙేమాలింటే ఆ 
భాయవ లాథర సవయణ అభలలా కి వఙేచిందఽఔు ఔనీసిం భూడె ధృలల భిందఽగధే ాతి  
నులలథరయవఔు థరని ఖ భిించిన సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌ. ఆ భాయవ లాథర సవయణ ఙేమడరనికి 
కయణరలనఽ, ాణేకిించి నానేమింలల నలింరఔు కయణిం, ఇలాింట  నలింర భినేతి కి కయణరలనఽ ఈ 
ధనటీసఽ యృలాడిింఙరయౌ.  

2. నానేమిం సయౘ నులల 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, నులలణో నుటల ాతి  నౄభాథరయవఔు ఇయుయౌూన యనియోఖథరయవ సభాఙరయ తాింలల 
యక్షణఔు సింఫిందిించిన యవభలు, నేనయౘబింరలు, కౄాబమ్ ఙెయాౌింరలఔు థరభి తీలే భ ిందఽ యేచి 
ఉిండే కలిం, ఙెయాౌింర భీఇింఫర్ూ  ఫ ింట్ నుాతి థిఔన ఉిండరలా, నిభీృత య భ ్గ ఉిండరలా, రనయవదేయణ 
నిఫింధనలు, ాయోజధరలు, సహ-ఙెయాౌింర యవభలు, తగాిింరలు, యదఽె  నిఫింధనలు తథితయ 
యవభలనఽ ఔయౌగి ఉింటలింథి.  

నుాదికయ సింస  భ ిందసఽౄ  అనఽభతి  కోసిం లైల్ అిండ్స మూజ్డ దయకాసఽౄ నఽ నిమనేించిన నౄభా 
ఖణఔుడె, నౄభా ఔింనలనీ లఈఒ ధివయఙరయౌూ ఉింటలింథి. నుాదికయ సింస  థరుభ ఎట ఔరడె 
ిందిం ఙేసఽఔునైభీతి  నూయ్టాలల ఉిండరయౌ. అలాింట  డరఔుఫ ింటేషన్స ణో 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, ాసఽౄ త నులలథరయవలఔు ఙేలన 
ఏభటాఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యవభలనఽ అింథిించి, ఈ అనఽభతి  ను ింథరయౌ.  

2. బయషతేౄ లల ఉతతేౄ ల ఉసింహయణ అవకరనిై నులల దయౄ యేజు సషిింగ సాచిింఙరయౌ. ఆ 
ఉతతేౄ ల ఉసింహయణ వలా నులలథరయవఔు అిందఽఫలటలలల ఉింఙే ఐచిికలనఽ ఔడర నేభపెధరయౌ.  

3. ాసఽౄ త యనియోఖథరయవ నౄభా సింస  సభాఙరభనికి సింథిించఔుింటే, రనయవదేయణ ణేథీన నులల 
ఉసింహభిించఽకోఫడెతేింథి. థీింణో నౄభాథరయవ నుో యినృయౌటీ నిఫింధనలఔు లలఫడి నౄభా సింస  వదె 
అిందఽఫలటలలల ఉనై ఒ కొతౄ  నులలని నౄభాథరయవ తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.  

4. ఉసింహభిించఽఔునై ఉతతి ౄని ఆనేక్ష ఔయౌగిన యనియోఖథరయవలఔు ఇవుజూభదఽ.  

e) ాయేశ్నలట ి న తభుత ఏ ఉతతి ౄకి సింఫిందిించిన యవభలనిైట నీ 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 ఐథేళా్ తభుత నిమనేించిన నౄభా ఖణఔుడె యఔిత 
లతి , లలిం, వడీు  భైటలా , దాయోలోణిం, కయవచఔు, ఇతయ సింఫిందిత యవభల యింగ ఆ ఉతతి ౄ  
యౄను ింథిింఙే సభమింలల నేభపెనై అసలు ఊయౘగధరలణో నోు యౌచణే, ఆ ఉతతి ౄ  నితీయవనఽ సనైక్షిించి, 
ఇథివయఔు ఙేలన ఊయౘగధరలలా  తగిన సభయనలు లాథర సవయణలు ఙేల, ణరజఞ ఆమోదిం కోభయౌ.  
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D. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యొఔె ఇతయ ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలు 

లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలఔు అదనింగ, ఆభోఖ నౄభా నిమింతాణలఔు కిింథియ ఔడర కయయౌూ ఉింటలింథి: 
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a. అనిై నౄభా ఔింనలనీలు ఒ ఆభోఖ నౄభా ింద లాకన నులలని యౄను ింథిించి, ఔింనలనీ ఫో యవు  
ఆమోథరనిై ను ింథరయౌ. ఒ ఆభోఖ నులలని కొనఽగోలు ఙేమడరనికి వభిౄించవచచధే యవయణ తాింలల 
ాతి నుదన ణరా నిై సాచిింఙే ఇతయ యవభలలా  నులల ఔడర ఉిండరయౌ.  

b. ింద ూచీ నులలని నుాదికయ సింస  వదె థరకలు ఙేమాయౌ. అవసయఫ ై ఉింటే, నులలని సవభిింఙే 
హఔుెనఽ ఔింనలనీ నిలఫ టలి ఔుని 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 నులలనలైధే ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఒ ాతి నుదననఽ తి యసెభిించడరనిై 
ఆనేక్షథరయవడికి భతూయుఔింగ సభాఙరయిం అింథిించి, తి యసెయణఔు కయణరలనఽ భికయవు  ఙేమాయౌ.  

d. నానేమింఔు నేించి ఏథేనీ అదనింగ వసాలు ఙేలేలా ిందిం ఉింటే నౄభాథరయవఔు సభాఙరయిం 
అింథిింఙరయౌ. నులలని జఞభీ ఙేలే భ ిందఽగ ఇలాింట  పలభల కోసిం నులలథరయవ నఽించి నిభేిషీ 
అింగీకభనిై తీసఽకోయయౌ.  

e. వితి ౄ  భాయవ, నులలలలని ఏథేని తదనింతయ దశ్ లాథర థరని రనయవదేయణ సభమింలలనా ఒ నౄభా 
ఔింనలనీకి భభిింత సభాఙరయిం కయలింటే, నౄభాథరయవ నిింనుయౌూన నుాభాణ ఔ ణరా లనఽ ఇథి 
సాచియౄ బ. ఈ ణరా లనఽ నులల దయౄ యేజులల పలఖింగ ఙేయౄ బ. ఇలాింట  సభాఙరయిం సభయణ 
కయయౌూన సిందభౌలనఽ, అలాింట  సిందయౌింలల వభిౄింఙే నిఫింధనలనఽ సషిింగ నేభపెింటలబ.  

f. తభ సింసలల తుభిత ాయేశ్ిం, కొనయగిింర రనయవదేయణలు, నచిచన కౄాబమ్ ల అనఽబవిం తథితభల 
కోసిం నులలథరయవలఔు కనఽఔయౌఙేచిందఽఔు మింణరా ింగలనఽ లాథర నోుా ణరూహకలనఽ నౄభా సింసలు 
నియుచిించవచఽచ.  లైల్ అిండ్స మూజ్డ భాయాదయశకలలల ఆమోథిించినటలి గ యవయణ తాిం, నులల 
దయౄ యేజులలా  ఇలాింట  మింణరా ింఖిం లాథర నోుా ణరూహకలనఽ భ ిందసఽౄ గ యృలాడిింఙరయౌ.  

 

ఆభోఖ నులలల నుో యినృయౌటీకి సింఫిందిించిన భాయాదయశకలు 

జీయత, ఆభోఖ నౄభా నులలల నోు యినృయౌటీకి సింఫిందిించి ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సషిఫ ైన భాయాదయశకలనఽ 
తీసఽఔువచిచింథి. ఇయ కిింథి యధింగ యవభిించఫడరు బ: 

1. నోు యినృయౌటీని కిింథి సిందభౌలలా  అనఽభతి ింఙరయౌ.: 

a. ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్ నులలలు సయౘ జీయత బయతయ నౄభా ఔింనలనీలు జఞభీ ఙేలన అనిై వకిౄఖత ఆభోఖ 
నులలలు. 

b. జీయత బయతయ నౄభా ఔింనలనీ యొఔె ఏథేని ఖూర ప్ ఆభోఖ నౄభా నులల కిింద యక్షణ ను ింథే ఔుటలింఫ 
సబ లు సయౘ వకిౄఖత సబ లఔు ఇలాింట  ఖూర ప్ నులల నఽించి అథే నౄభా సింసఔు ఙెింథిన ఒ వకిౄఖత 



 

455 

 

ఆభోఖ నులలకి లాథర ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్ నులలకి భాభై హఔుె ఉిండరయౌ. ఆ తభుత యభికి తభుతి  
రనయవదేయణలల నుో యినృయౌటీ హఔుె అింథిించఫడెతేింథి.  

2. నోు యినృయౌటీని నులలథరయవ రనయవదేయణ సభమింలలధే ఎించఽకోఖలయవ కనీ నులల నడెసఽౄ నైరడె అలా 
ఙేమలాయవ.  

3. తన నులలని, ఔుటలింఫ సబ లిందభిణో నుటల నులలని ూభిౄగ భభో నౄభా ఔింనలనీకి భాభచలని, కోయవఔుధే 
ఏ నులలథరయవ అబధర ఆ నౄభా ఔింనలనీకి ాసఽౄ తిం కొనయఖ తేనై నులల రనయవదేయణ ణేథీకి ఔనీసిం 45 
భోజుల భ ిందఽగ దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోయయౌ.  

4. నానేమిం రనయవదేయణ ణేథీకి ఔనీసిం 45 భోజుల భ ిందఽ ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నిభీృత తాింలల నులలథరయవ 
దయకాసఽౄ  ఙేసఽకోలాఔనుో ణే కొతౄ  నౄభా సింస  నోు యినృయౌటీని ఇవువచఽచ లాథర ఇవుఔనుో వచఽచ.  

5. ఇలాింట  సభాఙరయిం అిందఽఔునై తభుత, నౄభా ఔింనలనీ దయకాసఽౄ  థరయవఔు ఒ ాతి నుదన తాిం, ణరభ  
ఇవుజూరతేనై యయధ ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లఔు సింఫిందిించిన ఉతతి ౄ  యవభలుణో ఔలల ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ 
భాయాదయశకలఔు అనఽఫింధిం ‗1‘లల ను ిందఽయచిన ను యినృయౌటీ నూభనిై అింథిింఙరయౌ.  

6. నులలథరయవ ాతి నుదన తాింణో నుటల నోు యినృయౌటీ నూభనిై ఔడర నిింన, థరనిని నౄభా ఔింనలనీకి 
సభభిింఙరయౌ.  

7. నోు యినృయౌటీ నూభనిై లుఔభిించిన నైదట, కొతౄ  నౄభా ఔింనలనీ ాసఽౄ త నౄభా ఔింనలనీ నఽించి యృైద చభితా, 
సింఫిందిత నులలథరయవ కౄాబమ్ చభితా లాింట  అవసయఫ ైన యవభలనఽ కోయవతేింథి. థీనిని ఐ.ఆర్.డి.ఏ యృబ్ 
నోు యిల్ థరుభ ఙేడెణరయవ.  

8. నోు యినృయౌటీనలై ఇలాింట  అబయననఽ లుఔభిించిన నౄభా ఔింనలనీ ఆ అబయననఽ లుఔభిించిన ఏడె భోజులలా ర 
ఐ.ఆర్.డి.ఐ యృబ్ నోు యిల్ లల నేభపెనైటలి గ నౄభా నులలల భాయవకోసిం డేటల నూభ్ట్ లల అవసయఫ ైన 
డేటలనఽ అింథిసఽౄ ింథి.  

9. ాసఽౄ త నౄభా సింస  కొతౄ  నౄభా ఔింనలనీకి నియృబించిన కలభినేతి  భిదిలల డేటల నూయ్ట్ లల అింథిించడింలల 
యపలఫ ైణే, అథి ఐ.ఆర్.డి.ఏ జఞభీ ఙేలన ఆథేరలనఽ ఉలాింఘ ించినటలి గ భిఖణ ించఫడెతేింథి. తథరుభ 
1938 ధరట  నౄభా చటిిం కిింద అభదరనిై ఆ నౄభా సింస  ఙెయాౌింఙరయౌూ భవచఽచ.  

10. ాసఽౄ త నౄభా ఔింనలనీ నఽించి డేటలనఽ లుఔభిించిన తభుత, కొతౄ  నౄభా ఔింనలనీ నులల ింథరనిై భల, 
2002 ధరట  ఐ.ఆర్.డి.ఏ (నులలథరయవల ాయోజన సింయక్షణ) నిమింతాణలలా ని 4(6)ఔు తఖాటలి  నులలథరయవఔు 
తన నియృమానిై అింథిించవచఽచ.  

11. నలై కల వవది భినేతి లలర డేటలనఽ లుఔభిించిన నైదట నుాదికయ సింసణో ఔింనలనీ థరకలు ఙేలనటలి గ 
తన ింద నులలకి తఖాటలి  15 భోజులలా ర అబభిించిన నులలథరయవఔు తన నియృమానిై నౄభా ఔింనలనీ 
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ణెలుఔుింటే, నౄభా ఔింనలనీకి అలాింట  ాతి నుదననఽ తి యసెభిింఙే హఔుె ఉిండదఽ. ఆ ాతి నుదననఽ 
అింగీఔభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి  

12. రనయవదేయణ ణేథీలల కొతౄ  నౄభా సింస  నఽించి నోు యినృయౌటీకి అింగీకయిం పయౌతిం ఇింక యేచి ఉిండరయౌూ వఙేచ 
భిలతి లల  

a. నులలథరయవ అబభిలేౄ , ాసఽౄ తభ నై నులలని కొింతకలిం వయఔు ను డిగిింఙేిందఽఔు అనఽభతి ింఙరయౌ. 
ఔనీసిం ధృల వయఔు యగై ఆ కొింతకలానికి నోుా  భైట్ నానేమింనఽ అింగీఔభిింఙరయౌ.  

b. కొతౄ  నౄభా సింస  నఽించి ఒ నిభే భిించిన నులలని లుఔభిింఙే లాథర నౄభాథరయవనఽించి నిభేిషీింగ 
భతూయుఔఫ ైన అబయన వఙేచ వయఔుాసఽౄ త నులలని యదఽె  ఙేమభదఽ.  

c. సింఫిందిించిన అనిై సిందభౌలలా నా కొతౄ  నౄభా సింస  తఔుెవ సభమిం ఖడెవర ూభిౄణో సభిడేలా 
భిస్కె నుాయింబిం ణేథీని భిఖణ ింఙరయౌ. 

d. ఏకయణిం ఙేతధృైధర ాసఽౄ త నౄభా సింసణో భభిింత ఎఔుెవ సభమిం నులలని కొనయగిింఙే ఉథెేశ్ిం 
నౄభా థరయవఔు ఉింటే ఎలాింట  కొతౄ  నిఫింధన యదిించఔుిండర యదరయణ నానేమింనఽ వసాలు ఙేమడిం 
థరుభ థరనిని కొనయగిింఙేిందఽఔు అనఽభతి ింఙరయౌ.  

13. నలైన నేభపెనై యధింగ నులలథరయవ తఔుెవ కలిం ను డిగిింరనఽ ఎించఽఔుని, కౄాబమ్ ఙెయాౌింఙరయౌూన క్షింలల, 
ాసఽౄ త నౄభా సింస  కౄాబమ్ లనఽ అింగీఔభిింఙే క్షింలల నులల ఏడరథిలలని నేగియౌన పలగనికి నానేమింనఽ 
ాసఽౄ త నౄభా సింసచరభెీ ఙేమవచఽచ. ఇలాింట  సిందభౌలలా , నులలథరయవ నేగియౌన కలానికి నానేమింనఽ 
ఙెయాౌించి, ఆ ఏడరథికి ాసఽౄ త నౄభా సింసణోధే కొనయగయౌూన ఫలధత ఔయౌగి ఉింటలయవ.  

14. నోు భిిింగ్ ఇన్స గ ఉనై ఒ నులలని అింగీఔభిింఙే ఔరభింలల నౄభా సింస  ఏథేని అదనర లలడిింగ్ చరభెీలనఽ లాథర 
నోు భిిింగ్ ాయోజనిం కోసిం ాణేఔింగ యదిించిన చరభెీలనఽ యదిించభదఽ.  

15. నోు యవి  ఙేలన నులలని అింగీఔభిించడింనలై భధవభిౄకి ఎలాింట  ఔనేషన్స ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.  

16. ఇథివయకై ఉనై యధఽలఔు సింఫిందిించి ాసఽౄ త నులల కిింద యేచి ఉిండే కలిం ఇట కై ఖడిచినుో బన  
ఏథేని ఆభోఖ నౄభా నులల కోసింభభిమ  కల భినేతి  నేనయౘబింరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, 
కొతౄగ భాయవతేనై నులల కిింద ఆ య బ వయఔు తగాిింర ఙేమవచఽచ.  

ఖభనిఔ 1: కొతౄ  నులలలల నిభేిషీ యది లాథర చికితూ కోసిం యేచి ఉిండే కలిం అథే యది లాథర చికితూ కోసిం 
ఇథివయఔట  నులలలల ఉనై థరనిఔధరై ఎఔుెవగ ఉింటే, అదనర యేచి ఉిండే కలానిై నుో భిిింగ్ 
నులలథరయవ సభభిింఙరయౌూన నుో యినృయౌటీ తాింలల కొతౄ గ వసఽౄ నై నులలథరయవఔు సషిింగ 
యవభిింఙరయౌ.  
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ఖభనిఔ 2: ఖూర ర ఆభోఖ నౄభా నులలల యషమింలల, ఇథివయఔట  నులల ఏథేని ాసఽౄ త యది 
నేనయౘబింర/కలభినేతి  నేనయౘబింరలనఽ ఔయౌగి ఉింథర లాథర అధేథరింణో సింఫింధిం 
లాఔుిండర నిభిుభభ నౄభా యక్షణ కొనయఖ తేనై ఏళా్ సింక ఆదరయింగ నలైన నేభపెనైటలి  వకిౄఖత 
సబ డికి కౄరడిట్ ఇయుయౌ.  

17. ఇథివయఔట  నులల కిింద నౄభా ఙేలన య భ ్ఔు, నలించిన నౄభా య భ ్ఔు నోు యినృయౌటీని వభిౄింజైమాయౌ. 
నౄభాథరయవ అబభిలేౄ , ఇథివయఔట  నులలల 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 నస్క నఽ 
నోు ఖ  ఙేసఽఔుధరైడనఽఔుింథరిం. ఆమన నౄభా సింస  నృకి భాభిణే ఆ ాతి నుదననఽ ఆ సింస  అింగీఔభిలేౄ , 
నౄభా సింస  నృ యౄ. 2.50 బలఔు వభిౄింఙే నానేమింనఽ 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 యా బ్ అింటే యౄ. 3 లక్షల ఉతతి ౄని థరనికి తగిన నానేమింనఽ వసాలు ఙేమడిం థరుభ 
నులలథరయవఔు అింథిించవచఽచ.  అబనట కీ, నుో యినృయౌటీ యౄ. 2.50 లక్షల వయఔు అిందఽఫలటలలల 
ఉింటలింథి.  

18. నౄభా సింసలు నులల ిందింలల నులలథరయవ ఆసకిౄని సషిింగ తీసఽకోయయౌ. యవయణ ణరా లు, అభ్ఔిం 
ాఙరయ యభగిర, భభై యౄింలల ఉనై ఇతయ దయౄ యేజులు ఏయటింటే: 

a. ఆభోఖ నౄభా నులలలనీై నోు యిఫ ల్; 

b. ఇతయ నులలథరయవ ాతి నుదననఽ అింగీఔభిించడింలల జఞిం ఙేలే కయణింగ నులల యక్షణఔు ఎలాింట  
బింఖిం యట లాఔుిండర నియభిించడిం కోసిం రనయవదేయణ ణేథీని నోు యినృయౌటీని యనఽఔలతనఽ 
తీసఽకోవడరనికి భభో నౄభా సింసనఽ సింాథిించడరనికి నులలథరయవ చయ నుాయింనింఙరయౌ.  

 

 

 

 

 

E. నౄభాలలని నుాథనేఔ సాణరా లు అిండర్ భౄైట ింగ్ యధధరలు  

1. అిండర్ భౄైట ింగ్ లల నుాదరనిం వళ ింఙే నుాథనేఔ సాణరా లు  

ఏ యఔఫ ైన నౄభాలల అబధర, అథి జీయత నౄభా కవచఽచ లాఔ యదరయణ నౄభా కవచఽచ, భిస్కె లనఽ 
ఆమోథిించడింణోఫలటలగ నుట ింఙరయౌూన చటియఫ ైన నిమభాలు కొనిై ఉధరైబ. ఈ నిమభాలు ఆభోఖ 
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నౄభాఔు ఔడర అింణే సభానింగ వభిౄయౄ బ. ఈ నిమభాలనఽ ఏభాతాిం ఉలాింఘ ించిధర నౄభా ఔింనలనీ ఈ 
పలభనిై నియభిించఽఔుింథరభని నియృబించఽకోవచఽచ. అథి నులలథరయవలనఽ అసింతినౄ కి, నిసిహఔు లలనఽ 
ఙేసఽౄ ింథి. ఆ భూల నిమభాలు ఏభింటే:   

1. అతింత నభ్ఔిం ఉించడిం నౄభానలై భఔుెవ   

2. అిండర్ భౄైట ింగ్ ఔు ఉయోగిింఙ ేయధధరలు 

ఇయ అిండర్ భౄైటర్ ఉయోగిించఽఔుధే సభాఙరయ వనయవలు. భిస్కె వభాీఔయణ ఈ సభాఙరయిం నుాతి థిఔగధే 
జయవఖ తేింథి. అింతి భింగ నానేమింలు నియృమభవరణరబ. అిండర్ భౄైట ింగ్ కి థిఖ వ నేభపెనైయ కీలఔఫ ైన 
యధధరలు : 

a) ాతి నుదన నూయిం   

ఈ తాఫే కింటలా ఔుి ఔు ఆదరయిం. ాతి నుదఔుని ఆభోఖిం ఖ భిించిన కీలఔ సభాఙరయిం, (వమసఽ, వితి ౄ  
ఉథోగలు, శ్భీయ యౌషివిం, అలయటలా , ఆభోఖ లతి , ఆథరమిం, నానేమిం ఙెయాౌింర యవభలు వింట ) 
వకిౄఖత యవభలణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి. ఈ తాిం థరుభ లేఔభిింఙే సభాఙరయింలల కొనిై సయళ్ఫ ైన 
ాశ్ైలణోనుటల ూభిౄగ సభఖర సభాఙరభనిై భఫటేి  ారైవయ ఔడర ఉింటలింథి. ఔింనలనీ ఇవుజూనే నౄభా, 
ఔింనలనీ అవసభలు, యదరధరని ఔనఽఖ ణింగ ఆ ారైవయ తమాయవరతేింథి. నతౄిం వసఽౄ ఖత 
యసౄ యలనిైింట నీ యృలాడిింఙేటలా గ ఙేల, థరనికి తఖాటలా గ నౄభా యక్షణ సదఽనుమిం ఔయౌయౄ యవ. నులలథరయవ 
ఏ యధఫ ైన ఉలాింగనఔు నులడిధర లాఔ  సభాఙరభనిై ఔననలట ి ధర అతని నులల యదెబయ అవకశ్ిం 
ఉింథి.  

b) వమసఽ నియౄణిం  

నులలథరయవ వమసఽ ఆదరయింగ నానేమింలు నియృబయౄ యవ. ఔనఽఔ నమోదఽ సభమింలల యృలాడిించిన 
వమసఽనఽ సదయవ అబభి వమసఽ నియౄణ తాిం థరుభ సభిచాసఽకోవడిం తనిసభి.   

ఉథరహయణ  

వమసఽ నియౄణ తాింగ భిఖణ ించదగిన ణరా లు పలయతథేశ్ింలల అధేఔిం యడెఔలల ఉధరైబ. కనీ, అవనీై 
చటియింగ ఆమోదయోఖఫ ైనవని ఙెలాిం. ఙరలా వయఔు ఙెలుా ఫలటబయ ణరా లనఽ సా లింగ భౄిండె యకలుగ 
యబజిించవచఽచ. అయ థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ: 

a) నుాభాణ ఔ వమసఽ నియౄణ : సాెల్ సభిికౄట్, నుస్క నోు రి్,  నియసయ న సభిికౄట్, నున్స కయవు  
వింట య కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄ బ.  

b) నుాభాణ కైతయ వమసఽ నియౄణ : భైషన్స కయవు , యోటయవ ఐ.డి, నలదెల ాఔటన, గర భ ింఙరమతీ 
సభిికౄట్ వింట య కొనిై ఈ కోవలలకి వయౄ బ.  
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c) లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ింటలా    

ాయోజనథరమఔఫ ైన నులలలనఽ ఇఙేచిందఽఔు, నమవించననఽ తగాిించఽఔుధేిందఽఔు ాతి నుదఔుని ఆభిఔ 
లతి ని ణెలుసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. అబణే, యదరయణింగ లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ింటానఽ థిఖ వ నేభపెనై 
యట  యషమింలల భాతాఫే కోయణరయవ.   

a) వకిౄఖత మాకిూడెింట్ యక్షణలలా  లాథర  

b) ళెచఽచ నతౄర నౄభా యక్షణ కోభినరడె లాథర   

c) నౄభా నణరౄ నికి, ాఔట త ఆథరమానికి, వితి ౄ , ఉథోగలఔు భధ ను ింతన ఔుదయనరడె   

d) యృైద నియేథిఔలు  

యృైద నియేథిఔల అవసయిం నౄభా సింస  నిఫింధనలనలైన, అలాగై, యదరయణింగ నులలథరయవ వమసఽనలైన 
ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి. కోెయభి కోయవఔుధే నౄభా నతౄింనలై 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 అటిడెఖ య బ అిండర్ భౄైటయవా గ చాడవచఽచ. యయవ  
నియేథిఔలలా  ఇఙేచ సభాఙరయిం భ కింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోదగినథిగ ఉిండవచఽచ. అబణే, ఎనిై 
నులలలనఽ ఙేబలేౄ  అభ్కల లఫోింథికి అింతగ  నుోా ణరూహిం లనసఽౄ ింథి ఔనఽఔ ఇఔెడ ాయోజధరల భధ 
గయిణ తలెతేౄ తేింథి. థరనిై ఔింనలనీ ఖభనిఔలలకి తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.   

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి  2 

అిండర్ భౄైట ింగ్ లల అతింత నభ్ఔిం ఉించడభధే సాణరా నిై అనఽసభిించవలలనయయవ ఎవయింటే  
___________. 

I. నౄభా ఔింనలనీ  

II. నౄభా ఙేలే వకిౄ  

III. నౄభా ఔయౌసఽౄ నై వకిౄ, నౄభా తీసఽఔుింటలనై వకిౄ ఇదెయౄ  

IV. యృైద భీక్షఔులు 

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి  3 

నౄభానలై భఔుెవ  థేనిై ాయౄ యయోౄ ిందింటే  ____________. 
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I. నౄభా ఙేలే ఆలౄనలై వకిౄఔునై లైధరనిిమల్ ఆసకిౄని  

II. ఇట కై నౄభా ఙేలన ఆలౄని  

III. కై నయౖి నికి ఔ ఔింనలనీకి నేించి ఎఔుెవ ఔింనలనీలు యక్షణ ఔయౌించినరడె నౄభా సింసల యటలని  

IV. నౄభా సింస  నఽించి భఫటిడరనికి యలునై నషిిం నణరౄ నిై  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ  

అవసయఫ ైన సభాఙరయిం అిందగధే, అిండర్ భౄైటర్  నులల షయతేలనఽ నియృబయౄ డె. ఆభోఖ నౄభా యనుయింలల 
అిండర్ భౄైట ింగ్ కి ఉయోగిింఙే  యదరయణ నూభలు థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ : 

1. ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔుధే వకిౄ ఆభోఖ లతి ని నియృబింఙేిందఽఔు ాతి నుదఔుల నఽించి యృైద 
నియేథిఔలనఽ కోభై ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్. అలా లేఔభిించిన ఆభోఖ సభాఙరభనిై నౄభా సింసలు 
యరలాఱయౄ యవ. థరనిై ఫట ి  యక్షణనఽ ఇవుజూనులా వథరె , ఎింత భినేతి  వయఔు నౄభా నణరౄ నిై ఏబయ షయతేలనలై 
ఇవుజూవచఽచ, నేనయౘబింరలానేట  అధేయట ని నియృబయౄ యవ. ఈ యధింగ ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ ఔ 
నులల ఆమోథరనిై లాథర నిభఔయణనఽ, నౄభా యక్షణ షయతేలనఽ నియృబసఽౄ ింథి.   
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అబణే, యృైద నియేథిఔలనఽ అిందఽకోవడిం, భియౕయౌించవలల భవడిం వలా ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ ఎఔుెవ 
కయవచలణో ఔడిన ాకిరమ. అింణేకదఽ. నౄభా సింసలు ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ నఽ ళెచఽచ య బలల 
ఉయోగిించఽఔుింటే, యయవ యృనైలాింట యభిని భాతాఫే తీసఽఔుింటలధరైయని నిిందనఽ బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. భిస్కె 
తఔుెవగ ఉనైయభి ాతి నుదనలనఽ ఆమోథిించి ఇతయవలనఽ గయౌకి వథిలాసఽౄ ధరైయని యభయశలగయౄ బ. కఫో బయ 
ఔాబింటాలల ఇథి నిభశ్ నిసిహలు భైకౄతౄ డరనికి కయణభవరతేింథి. కోభిన సభాఙరభనిై, యవభలనఽ 
సభఔయచడరనికి, ఙెనన యృైద భీక్షలు ఙేబించఽఔుధేిందఽఔు ఎఔుెవ భింథి ఇషిడఔనోు ణే ఇనాూూభౄయా వదెఔు 
వఙేచ యభ ిసింక తగాినోు తేింథి.   

వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభాలల అిండర్ భౄైట ింగ్ లల ఆభోఖ లతి , వమసఽ భ కింగ భిఖణనఔు వయౄ బ. ాసఽౄ త 
ఆభోఖ లతి , వకిౄఖత, ఔుటలింఫ యృైద చభితా ణెయౌలేౄ  నులల తీసఽకోవడరనికి భ ింథే ఉనై యధఽలనఽ లాథర యట  
ణరలఔు లక్షణరలనఽ అిండర్ భౄైటర్ ఙెఖలుఖ ణరడె. వకిౄ జీవన లతి ఖతేలు ణెయౌలేౄ  బయషతేౄ లల తలెతౄఖల 
ఆభోఖ సభసల ఖ భిించి ఔడర అవగహనఔు భవడిం ఔుదఽయవతేింథ.ి సదయవ వకిౄ బయషతేౄ లల ఆసతాి లల 
ఙేభయౌూ వసఽౄ ింథర లాఔ శ్సౄ ైచికితూ ఙేబించఽకోవలల ఉింటలింథర అని  భథిింర ఙేమడిం యధభవరతేింథి.  

అింణేకదఽ. ఖతింలల ఙేబించఽఔునై చికితూలు, శ్సౄ ైచికితూలు, ఆసతాి నులవడరల ఖ భిించిన సభాఙరభనిై 
భఫటేి  యధింగ ాతి నుదన నూభలనఽ యౄను ింథిించడిం ఔుదఽయవతేింథి. ఖతింలలని యది తి యఖఫ డెతేింథర, ాసఽౄ త 
లాథర బయషతేౄ లల సదయవ వకిౄ ఆభోఖ లతి నలైన, బయషతేౄ లల తలెతౄఖల సభసలనలైన థరని ాపలవిం ఎలా 
ఉింటలింథి అని అిండర్ భౄైటర్ యరలాఱించడరనికి ఇథి యమడెతేింథి. కొనిై యధఽలఔు ాతి నుదఔుడె భిందఽలు 
యడెత ఉిండవచఽచ. కనీ, అతనఽ తుయలలధే ఎనైడెైధర ఆస ర్తి లల ఙేభయౌూ భవచఽచ. భిందఽలు యడెతేధరై 
జఫ ోలు తి భిగి వఙేచ అవకశ్భూ కొిందభిలల ఉింటలింథి.   

 

 

ఉథరహయణ  

ళైెర్ ట నిన్స, నేతి నైభని ఫయవవర/సా లకమిం, నలభిగిన చకౄె య య బలు వింట  యృైద లతేలు ఖ ిండె, 
భూతానిండరలు, నభల వవసలఔు వఙేచ జఫ ోలఔుగనఽ బయషతేౄ లల ఆసతి ాలల ఙేయఖల అవకశ్ిం 
ఎఔుెవగ ఉిందని సాచియౄ బ. ఔనఽఔ ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ 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 వఔుౄ లకి నౄభా సింసలు యృైద భీక్షలనఽకనీ, 

నియేథిఔలనఽకనీ కోయయవ. (కొనిై నౄభా సింసలు 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 ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ భాయాదయశఔసాణరా లు కోయవచఽచ.  
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పలయతీమ ఆభోఖ నౄభా యణ లల, వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా యషమింలల ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ లల వకిౄ వమలే 
ాదరన భియౕలధరింశ్ింగ ఉింట ింథి. 45 నఽించి 50 ఏళ్ైు నలైఫడి నదట యభి నౄభాఔు వసఽౄ నైయభిని భాతాఫే 
యదరయణింగ కొనిై నుథలాజిఔల్ భీక్షలు ఙేబించఽకోయయౌూింథిగ కోయవతేధరైయవ. యభ ి ఆభోగనికి ఏయడఖల 
భ రనఽ అించధర యేలేిందఽఔు, ాసఽౄ త ఆభోఖ లతి నలై సభాఙరభనిై ను ిందడరనికి అలా భీక్షలు 
ఙేబించఽకొభ్ింటలధరైయవ. ఈ భీక్షలు అరడెనై లాథర ఇథివయక ై ఉనై యృైద లతి ఖతేల లాథర యధఽల 
ఖ భిించి సాచియౄ బ. 

ఉథరహయణ  

భాదఔ దాయలు, భదిం, ను గఔు యనియోగనిై ఔనినలటిడిం ఔషిిం కవచఽచ. ాతి నుదఔులు ాతి నుదన నూయింలల 
ఆ సింఖతేలనఽ యృలాడిించడిం ఔడర ఙరలా అయవదఽ. యట ని యృలాడిించఔనుో వడిం ఆభోఖ నౄభా అిండర్ భౄైట ింగ్ లల 
ాదరన సయల్ గ భిణనేయోౄ ింథి. సా లకమిం ఔడర భభో సభస. ఇథి ాదరన ాజఞభోఖ సభసగ 
భిణనేింఙేిందఽఔు లదేభవరణోింథి. థీని నఽించి ఉతనైభబయ సభసలఔు తఖా యధింగ ధయనఽ నియృబింఙేటలా  
అిండర్ భౄైట ింగ్ యధధరలనఽ అిండర్ భౄైటయవా  అనవిథేి ఙేసఽకోయయౌూ ఉింథ.ి   

2. యృైథేతయ అిండర్ భౄైట ింగ్  

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 వయౄ మని ఔ మోసౄయవ సఽనియతతుింణో అిందభికీ ణెయౌలన యషమిం. నౄభా సింసలు 
ఫ జఞభిటీ కైసఽలలా  యృైద భీక్షనఽ తజిించవచఽచ.   

ఔయేళ్, ాతి నుదఔులు అనిై వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ ూభిౄగ సత నిఫదేతణో యృలాడిలేౄ , యట ని  ఏజింట్ జఞఖరతౄ గ 
భియౕయౌలేౄ  ఔడర యృైద భీక్ష ఙేబింఙరయౌూన అవసయిం ఙరలా వయఔు తగాినోు తేింథి. యసౄ యనికి, యృైద భీక్షల 
కయవచలనఽ, ఇతయ వమాలనఽ ఆథర ఙేమఖయౌగిణే, కౄాబమ్ ల నిషతి ౄ లల కొథెిగ నలయవఖ దల ఔనినించిధర 
పయయలాదఽ. థీనివలా ాతి నుదఔునికి ఔడర అయౌఔయిం తఖ ా తేింథి. 

అిందఽఔధే, ాతి నుదఔుడె ఏ యధఫ ైన యృైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌూన అవసయిం లాని కొనిై ఫ డిఔల్ నులలలణో 
నౄభా ఔింనలనీలు భ ిందఽకొసఽౄ ధరైబ. అటలవింట  కైసఽలలా , ఔింనలనీలు యదరయణింగ ఏ వమసఽలల, ఏ దశ్లల 
ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ నియుళ ింఙరలల సాచిింఙే  ఫ డిఔల్ గిరడ్స నఽ సిఱిసఽౄ ధరైబ.  థరింణో యనుభనికి భిస్కె కి 
భధ సభౄైన సభతఔిం యదిింఙ ేయధింగ ఈ యృైథేతయ భినేతేలనఽ జఞఖరతౄ గ 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 యృైథేతయ అిండర్ భౄైట ింగ్ నులలని 
ఎించఽకోవచఽచ. యృథైేతయ అిండర్ భౄైట ింగ్ నులలలల ననాేమిం భైటలా , నౄభా నణరౄ లనఽ యదరయణింగ 
కొనిై ఆభోఖయఫ నై ాశ్ైలఔు ఇఙేచ జయఫ లనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని నియృబయౄ యవ. ఆ ాశ్ైలు ఙరలా 
వయఔు వమసఽ, యౌింఖిం, ధాభనునిం, రభీయఔ యౌషియలఔు సింఫిందిించినయృై ఉింటలబ. ాకిరమ 
యేఖవింతింగ ూయౄవరతేింథి. కనీ, యనకే్షింగ చాలేౄ  ననాేమింలు కసౄ  ఎఔుెవగ ఉిండవచఽచ.    

3. సింకా యచఔ భూల నిభృ మఔ దేతి  

ఇథి అిండర్ భౄైట ింగ్ లల అనఽసభిింఙే ఔ ాకిరమ. భిస్కె కి ఙెింథిన ాతి  అింశ్ింనలైన సింకలలల లాథర రణరలలల 
భథిింరలు ఙేయౄ యవ.   

వమసఽ, ఆడ, భఖ, జఞతి , వితి ౄ , నియసిం, భవయణిం, రభీయఔ యౌషివిం, అలయటలా , ఔుటలింఫ, వకిౄఖత 
చభితాలనఽ భియౕయౌించి భ ిందఽగ నలటలి ఔునై కొలఫదె ాకయిం యట కి భాయవెలు యేయౄ యవ.   

4. అిండర్ భౄైట ింగ్ నియృమాలు 

ఖరళ ించిన సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భియౕయౌించి తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభాీఔభిించడింణో అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ 
ూయౄవరతేింథి. నలైన నేభపెనై యధధరలనఽ, తన నియృమానిై ఆదరయిం ఙేసఽఔని అిండర్ భౄైటర్  భిస్కె ని థిఖ వ 
నేభపెనై కైటగిభీలుగ యబజియౄ డె: 

a) నుాభాణ ఔ భైటా వదె భిస్కె నఽ ఆమోథిించడిం  
b) అదనర నానేమిం (పలయిం)ణో భిస్కె నఽ ఆమోథిించడిం. థీనిై ఔింనలనీలు ఆచభిించఔనుో వచఽచ.  
c) నిభెైయించిన కల వవది /భిదికి  యక్షణనఽ యబథర యేమడిం   
d) నౄభా ఔవఙరనిై తి యసెభిించడిం  
e) కౌింటర్ అవకశ్ిం (ఆింక్షలు యదిించడిం లాథర యక్షణలల కొింత పలగనిై తి యసెభిించడిం)   
f) ఎఔుెవ తగాిింరలనఽ యదిించడిం లాథర సహ-ఙెయాౌింర 
g) నులల కిింద రశ్ుత నేనయౘబింర (ల)నఽ యదిించడిం  

ఏ జఫ ోధృైధర రశ్ుతింగ నేనయౘబలేౄ , నులల సభిికౄట్ నలై థరనిై నేభపెధరయౌ. నుాభాణ ఔ నులల 
నేనయౘబింరనఔు ణోడె ఇథి అదనర నేనయౘబింరగ భిణనేసఽౄ ింథి. కింటలా ఔుి లల పలఖింగ భాయవతేింథి.  

అిండర్ భౄైటయవా  ధృైరణ ణో వకిౄఖత భిస్కె లనఽ భథిింర ఙేమడిం నౄభా ఔింనలనీలఔు ఙరలా భ కిం. నౄభా 
వవసనఽ సభతఔింలల ఉింఙేథి అథే. కై యధఫ ైన భిస్కె నఽ ఎదఽభోెఖలభధే అించధరణో ఉనైయభిని ఔఙోట 
ఙేయచడరనికి, యయవ ఎించఽఔునై యక్షణనఽ అింథిించడరనికి, యభి నఽించి సభ నతౄింలల నానేమిం వసాలు 
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ఙేమడరనికి అిండర్ భౄైట ింగ్ ఇనాూూభౄయాఔు యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. ఇఔెడ నులలథరయవఔు ఔయౌగై ాయోజనిం ఏభింటే, 
సభ చితఫ ైన, నోు టీ ధయకి నౄభా అిందఽఫలటలలల ఉిండడిం. నౄభాసింసఔు ఔడర అధరభోఖ అించధరలఔు తఖా 
యధింగ తన నోు రి్ నోూ యౌయో అనఽబయనిై నియుళ ించఖల సభయత ఙేఔయవతేింథి.   

5. యదరయణ లాథర నుాభాణ ఔ నేనయౘబింరలనఽ ఉయోగిించడిం 

ఙరలా పలఖిం నులలలు అిందయవ సబ లఔు వభిౄింఙే యధింగ నేనయౘబింరలనఽ యదియౄ బ. ఇయ నుాభాణ ఔ 
నేనయౘబింరలుగ సఽభిచితిం. కొనిై సిందభౌలలల యట ధే యదరయణ నేనయౘబింరలుగ ఔడర 
నలుసఽౄ ింటలయవ. నుాభాణ ఔ నేనయౘబింరలనఽ అభలుయచడిం థరుభ నౄభా సింసలు తభ సిందననఽ 
భినేతిం ఙేసఽఔుింటలబ.   

భ ిందభి అదరమింలల ఔడర యట  ఖ భిించి చభిచించఽఔుధరైిం. 

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి  4 

ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ ఔు సింఫిందిించి థిఖ వ నేభపెనైయట లల ఏథి తర? 

I. యృైద నియేథిఔలనఽ లేఔభిించి భథిింర ఙేమడిం ఎఔుెవ కయవచణో ఔడిన ని.  

II. ఆభోఖ నౄభా ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ లల ాసఽౄ త 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 భౄైట ింగ్ ాకిరమ  

అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ 

సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం 

భిస్కె భథిింర &అించధర 

ాతి నుథిత నూయిం 

వమసఽ ఆథరమానికి ఆదరయిం 

యృైద నియేథిఔ 

ాసఽౄ త ఆభోఖ లతి  

వమసఽ 

ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ 
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యృైథేతయ అిండర్ భౄైట ింగ్ 

సింకాయచఔ భూలాింఔన దేతి  

యృైద నియేథిఔల లుఔయణ, భియౕలన 

ఆభోఖ భీక్షలుిండవర కనీ యవభలనఽ యృలాడిింఙే యధింగ ారైవయ 

భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన ాతి  అింరనికి సింకలనఽ లాథర రణరలనఽ కైటలబయౄ యవ 

భిస్కె ల వభాీఔయణ, ఎింనఔ 

నుాభాణ ఔ భిస్కె  

ఉ నుాభాణ ఔ భిస్కె 

నుాభాణ ఔ భైటాఔు భిస్కె లనఽ ఆమోథిించడిం 

హచఽచ నానేమిం వదె భిస్కె నఽ ఆమోథిించడిం 

నిభీృత కలానికి యబథర యేమడిం 

భిస్కె నఽ తి యసెభిించడిం 
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G. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ   

1. ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ  

ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ ాదరనింగ సఖటలల సాతాిం ఆదరయింగ అిండర్ భిట న్స అవరతేింథి. ఔ నుాభాణ ఔ ఖూర ప్ లలని 
సబ లిందయౄ ఔ ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ నులల కిింద యక్షణ ను ిందడిం థరనిలలని ఆింతయిం. ఈ ఖూర ప్ లలని 
వఔుౄ లు నౄభాసింసఔు వతి భైఔింగ కైయభి అధరభోఖిం నులుకయధే నభ్ఔిం ఔడర అిందఽలల ఇనేడి ఉింథి. ఆ 
యధింగ ఔ ఖూర రనఔు ఆభోఖ నౄభానఽ ఆమోథిసాౄ  నౄభా సింసలు ఔ సింపలవతనఽ ఔడర భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుింటలబ. ఖూర ప్ లల కొథెి భింథి సబ లకౄైధర తీవా ఆభోఖ సభసలు ఉిండవచచని, అధరభోఖ సభసలు 
తయచఽ తలెతౄ వచచని నౄభా సింసలఔు ణెలుసఽ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ అిండర్ భౄైట ింగ్ కి ఆ ఫిిందింలలని యభి సుపలయలనఽ యరలాఱించడిం అవసయిం. ఆ ఫిిందిం 
ఇనాూూభౄన్సూ ఔింనలనీ యభి అిండర్ భౄైట ింగ్ భాయాదయశఔ సాణరా ల భిదిలలకి వసఽౄ ింథర, అలాగై ఇనాూూభౄన్సూ 
భౄఖ లాటయవా  ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ నఔు నిభెైయించిన అిండర్ భౄైట ింగ్ భాయాదయశఔ సాణరా ల భిదిలలకి వసఽౄ ింథర అని 
భథిింర ఙేమడింలల పలఖింగ ఆ నిని నియుళ యౄ యవ.    

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ ఔు ఙెింథిన నుాభాణ ఔ అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ థిఖ వ నేభపెనై అింరలనలై ాతి నుథిత 
ఖూర ప్ నఽ యరలాఱించవలల ఉింథి : 

a) ఖూర ప్ యఔిం  

b) ఖూర ప్ భిభాణిం   
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c) భిశ్రభ యఔిం  

d) ఔవభైజీకి అయవో లెైన వఔుౄ లు  

e) నతౄిం ఖూర ర అింతట కీ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽౄ ధరైభ లాఔ సబ లు ఐచిిఔింగ యృైథ లఖవఙరచ  

f) ఔవభైజి య బ  – అిందభికీ సభింగ ఉింటలింథర లాఔ ననైింగ ఉింటలింథర  

g) ఆడ, భఖ, వమసఽ, కై నుాింతింయభ లాఔ యయధ నుాింణరలయభ, ఖూర ప్ సబ ల ఆథరమ య బలు, 
ఎింనుా బా టభోైవయవ భైటల, ఖూర ప్ హద లుర్ నతౄిం నానేమిం అింతట నీ ఙెయాౌింఙరభ లాఔ నానేమిం 
ఙెయాౌింరలల సబ లనఽ నులుించఽకోయయౌూింథిగ కోభభ  అధే అింరలణో ఫిిందిం నిభ్ణ భియౕలన  

h) యయధ పౌగోయఔ నుాింణరలలల ఈ ఫిింథరలు యసౄ భిించి ఉనైటాబణే ఆమా నుాింణరలలల ఆభోఖ యక్షణ 
వమాలలల ఉనై ణేడరలనఽ భియౕయౌించడిం  

i) ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ నులననలై ఖూర ప్ హద లుర్ అనభణరనిై ణెలుసఽకోయయౌ. భూడవ క్షానికి ఙెింథిన 
ఎడి్నిలిేరటర్ (ఇతడిని హద లుర్ ఎింనఔ ఙేమవచఽచ లాథర నౄభాసింస  ఎింనఔ ఙేలన వకిౄకి ఆమోదిం 
ణెలువచఽచ) ణో నియుళ ింఙరలా లాఔ ఆ ఫలధతనఽ నౄభాసింసకై వథిలామాలా అని అడగయౌ.  

j) ాతి నుథిత ఖూర ప్ ఖతింలల ఙేలన కౄడాభ ల అనఽబయనిై భియౕయౌింఙరయౌ  

ఉథరహయణ  

ఎబర్ ఔిండిషన్సు  ఆసఽలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔధరై ఖనఽలు లాథర నూఔిభీలలల నిఙేలే ఖూర ప్ సబ లఔు 
ఆభోఖభీణర భిస్కె ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ఆ భౄిండె ఖూర రలఔు ఉనై యధఽల ఫ డద సుయౄ సుపలయలలల 
(తథరుభ కౄాబభాలల ఔడర) ఙరలా ణేడర ఉిండే అవకశ్భ ింథి. ఔనఽఔ నౄభాసింస  యట  ఔనఽఖ ణింగధే భౄిండె 
ఖూర రల యభికి  ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ నులల ధయనఽ యేభైుయవగ నియృబసఽౄ ింథి.   

అథే యధింగ, ఐ.ట  ఔింనలనీల వింట  ళెచఽచ టభోైవయవ ఔయౌగిన ఖూర రల యషమింలల ాతి ఔల ఎింనఔనఽ 
నియభిింఙేిందఽఔు, నౄభా సఽసలు భ ిందఽజఞఖరతౄగ భభో కొలఫదెనఽ ాయేశ్నలటివచఽచ. నౄభాఔు అయోత 
సింనుథిింఙే భ ిందఽ  ఉథోఖ లు ను ా ఫేషనభీ కలానిై ూభిౄ ఙసేఽకోయలని కోయవచఽచ.  

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ యనుయింలల నోు టీ అదిఔింగ ఉిండడిం వలా ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ థకల ాయోజధరల 
యషమింలల ఇనాూూయయవా  ఖణనీమఫ ైన సయళ్తనఽ, నులలథరయవల అవసభలఔు తఖాటలా గ నడచఽఔుధే 
దేతేలనఽ ఆమోథిసఽౄ ధరైయవ. మాజభాధరలు ఉథోఖ లఔు ఔయౌింఙే ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ థకలలల 
ాయోజధరలనఽ కలఔరఫేణర నఖూడేయగ యౄను ింథిసఽౄ ధరైయవ. ఉథోఖ లు యేభై ఔింనలనీలఔు వలసనుో ఔుిండర 
తభవథెే ఉిండి నిఙేలేిందఽఔు మాజభాధరనికి ఙెింథిన భానవ వనయవల యపలఖిం థీనిధొఔ యధనింగ 
ఉయోగిించఽఔుింట ింథి. నౄభా ఔింనలనీల భధ నోు టీ పయౌతింగధే తయచఽ సయళ్త ఏయడెణోింథి. ఇతయ ఔింనలనీల 
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ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ థకల ాయోజధరలణో సభానింగ ణరనేఙేచ ాయోజధరల ఉిండేటలా  నౄభా ఔింనలనీలు 
చాసఽఔుింటలధరైబ. అింతఔధరై ఫ యవగౄైన ాయోజధరలు ఔయౌించఽింఔు ఔడర భ ిందఽకొసఽౄ ధరైబ. 
నులలథరయవలనఽ హసౄ ఖతిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు, యనుభనిై తభయృైరనఔు భయాించఽఔుధేిందఽఔు అయ ఈ యధింగ 
ఙేసఽౄ ధరైబ.   

2. మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర రల ఔధరై యేభై యట ని అిండర్ భౄైట్ ఙేమడిం  

సింాథరమింగ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా ను ిందఽతేనై ఖూర రలలల అతింత యదరయణఫ ైనయ మజభాని-

ఉథోఖ ల ఖూర రలు. అబణే, ఆభోఖ యక్షణ వమానికి లైధరన్సూ ఙేలే సభయ యహనింగ ఆభోఖ నౄభా ఆమోదిం 
ను ిందడింణో ఇరడె యయధ యకల ఖూర రలు అనవిథేి ఙెింథరబ. ఈ ధేథింలల, ఔ ఖూర రనఔు అిండర్ భౄైట్ 
ఙేలేటరడె ఆ ఖూర ర సుయౄ సుపలయలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽకోవడిం ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ అిండర్ 
భౄైటయాఔు ఙరలా భ కిం.   

మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర రలణోనుటల కభి్ఔ సింగాలు, టాసఽి లు, య లలైటీలు, భయిౌరల్ ఎింనుా మర్ ఖూర రలు, 
నూాింఙైెజీ డీలయవా , ను ా లషనల్ అయో లబయషనఽా , ఔాఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సింసలు వింట  యయధ యకల ఖూర రలఔు 
నౄభా సింసలు యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

యయధ థేరలలలని ాబ ణరులు సభాజింలలని నేద వభా లఔు ణరఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణ 
సదఽనుమానిై ఔయౌసఽౄ ధరైబ. పలయతథేశ్ింలల, కైిందా, భషిర ాబ ణరులు భౄిండా యౌజనింణో నేదలఔు 
ఆర్.ఎస్క.నృ.యృై, మశ్లుని వింట  యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థకలనఽ సభయయౕలతణో ఔయౌసఽౄ ధరైబ.   

అటలవింట  యననై వభా లఔు వభిౄింజైలే నుాథనేఔ అిండర్ భౄైట ింగ్ భియౕలధరింరలు యదరయణ ఆమోథిత ఖూర ప్ 
అిండర్ భౄైట ింగ్ అింరల భాథిభియే అబనట కీ, యట ఔునై అదనర కోణరలలల కొనిై ఇయ: 

a) ఖూర ర భిభాణిం  (లలైజులల చినై ఖూర ర అబణే తయచఽ భాయవలఔు లలనఽకవచఽచ.) 

b) యయధ పౌగోయఔ నుాింణరలలా  ఆభోఖ యక్షణ వమాలు యయధ య బలలా  ఉింటలబ  

c) యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా థఔింలల ఖూర రలలని యయిందయౄ నులగా నఔనోు ణే ాతి ఔల ఎింనఔ భిస్కె 
ఉింటలింథి 

d) ఖూర రలలని సబ లు నులలలల కొనయఖడిం  

ఙౌఔ ధయలఔు అటలవింట  ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ ాయోజధరల అనఽఔలతనఽ య ింతిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు 
అడు థిడు ింగ ఖూర రలు ఏయడడిం ఎఔుెయృైింథి. యట ని ‗అవకశ్యద ఖూర రలు‘ గ అనవభిృించవచఽచ. అిందఽఔధే, 
యయధ ఖూర రల టా వవహభిించడింలల నౄభా సింసలు అనఽసభిించవలలన యదరధరనిై ఔరభఫదేిం ఙేలేిందఽఔు 
నౄభా నిమింతాణ సింస  ఐ.ఆర్.డి. ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ జఞభీ ఙేలింథి. అలాింట  
మజభాధేతయ ఖూర రలలల ఉనైయట లల కొనిై ఇయ : 
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a) ఎింనుా మర్ సింక్షైభ సింగాలు  

b) నిభెిషి ఔింనలనీ జఞభీ ఙేలన కౄరడిట్ కయవు లు ను ింథినయయవ 

c) నిభెిషి యనుభనికి ఙెింథిన ఔసిభయవా . యభికి అదనర యౌఔయింగ యనుయ సింస  నౄభానఽ 
ఇవుజూరణోింథి.  

d) ఫలింఔు యవణ ఖరళ తలు, ను ా లషనల్ అయో లబయషనఽా  లాథర య లలైటీలు 

కయవచనఽ ఆథర ఙేమడిం, వకిౄఖత నులలలలల అిందఽఫలటలలల లాని ాయోజధరలనఽ ఙేజికిెించఽకోవడిం, 

సయళ్తణో ఔడిన యౄఔలన అనఽఔలతనఽ య ింతిం ఙేసఽకోవడభధే ఏకౄైఔ ఉథెేశ్ింణో ఖూర రలుగ ఏయడే 
యదరధరనికి అడెు ఔటి యేలేిందఽకై ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ భాయాదయశఔ సాణరా లు వఙరచబ. అటలవింట  ‗అవకశ్యద 
ఖూర రలు‘ తయచఽ నౄభా సింసలఔు యౘని ఔయౌగిింఙే భీతి లల ాతి ఔల ఎింనఔఔు, అింతి భింగ ళెచఽచ కౄడాభ ల 
నిషతి ౄకి థరభితీయౄ మని యకానిించడిం జభిగిింథి. ఆయధింగ, నిమింతాణ సింస  జఞభీ ఙేలన ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ 
భాయాదయశఔసాణరా లు నౄభా సింసలు భాభౄెట్ లల ఫలధణరమ తింగ నడచఽఔుధేిందఽఔు సయౘమడణరబ. అయ 
ఖూర ర థకలఔు నియుహణర ాభాణరలనఽ ధృలకొలడిం థరుభ, నౄభా ఔింనలనీల అిండర్ భౄైట ింగ్ లలనఽ, 
యభ థరబఔ నౄభా థకల ఖ భిించిన ాఙరయింలలనా  ఔరభయక్షణనఽ నుదఽకొలుణరబ.     
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H. ఒవభీూస్క టలా యృల్ ఇనాూభౄన్సూ ిందిం 

 

ఒవభీూస్క టలా యృల్ ఇనాూభౄన్సూ నులలల కిింద ాదరన యక్షణ ఆభోఖ యక్షణే కఫట ి , ూచీ ిందిం యదరయణింగ 
ఆభోఖనౄభా కోసిం యదరధరధేై అనఽసభిసఽౄ ింథి.  

వకిౄఖత ఔింనలనీ భాయాదయశకలఔు తఖాటలి  నానేమిం భైట ింగ్ భభిమ  అింగీకయిం ఉింటలింథి కనీ కొనిై భ క 
ఫ ైన భిఖణనలు కిింద ఇవుఫడరు బ : 

1. నానేమిం భైట్ అధేథి ాతి నుదఔుడి వమసఽ, యథేయౕ ామాణ కలవవదినలైన ఆదరయడి ఉింటలింథి.  

2. యథేరలలా  యృైద చికితూ కభీథైెనిందఽన, సుథేయౕ ఆభోఖ నౄభా నులలలణో నోు యౌచణే నానేమిం భైటలా  
యదరయణింగ ఎఔుెవగ ఉింటలబ.  

3. యథేయౕ ఔింనలనీలలల చాలధర, అఫ భిక, కౄనడర థేరలలా  నానేమిం అతింత ఎఔుెవగ ఉింట ింథి.  

4. ాతి నుదఔుడె యథేరలలా  యృైద చికితూ తీసఽకోవడరనికి నులలని ఉయోగిింఙే అవకశ్ిం లాఔుిండర 
ఙేలేిందఽఔు తగిన జఞఖరతౄ  తీసఽకోయయౌ. కఫట ి  ఏథేని భ ిందఽగ ఉనై యది ఖ భిించి ాతి నుదన దశ్లలధే 
ఙరలా జఞఖరతౄ గ భిఖణ ింఙరయౌ.  
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I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ూచీ ిందిం 

వకిౄఖత ాభాద నులలల కోసిం ూచీ ింద భిఖణనల ఖ భిించి కిింద చభిచించఫడెణోింథి: 

భైట ింగ్ 

వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల, నౄభా ఙేసఽౄ నై వకిౄ వితి ౄ  ాదరనింగ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి. యదరయణింగ 
ఇింట వదె, యదిలల వకిౄఖత ాభాథరలఔు ఖ యబయ యషమిం లాింట  యట  ఖ భిించి భాటలా డడిం అిందయవ వఔుౄ లఔు 
సింఫిందిించి కై యఔింగ ఉింట ింథి. కనీ వితి ౄ  ధృైరణిం లాథర నిణో భ డిడిన భిస్కె లు ఙేసఽౄ నై ని 
సుపలయనిై ఫట ి  భాయవతేింటలింథి. ఉథరహయణఔు, బవన నిభ్ణిం జయవఖ తేనై సలింలల ని ఙేలే లయల్ 
ఇింజనీర్ ఔధరై ఆస్క ఫేధేజర్ ఔు భిస్కె తఔుెవగ ఉింటలింథి.  

కోె వితి ౄ  ధృైరణరనికి, లాథర నికి ఔ భైటల నియృబించడిం ఆచయణీమిం కదఽ. కఫట ి , వితేౄ లనఽ ఫిింథరలుగ 
వభాీఔభిసఽౄ ధరైయవ. కోె ఖూర ర కసౄ  అటల, ఇటలగ థరథరర కై యఔఫ ైన భిస్కె నఽ ాతి నృింనృయౄ బ. కిింథి వభాీఔయణ 
వవస  ణేయౌకౄైనథి భాతాఫే కఔ, ఆచయణలల యలు డేథిగ ఔనినయోౄ ింథి. వకిౄఖత ఔింనలనీలు తభ య ింత వభాీఔయణ 
నుాతి థిఔనఽ ఔయౌగి ఉిండవచఽచ.  

భిస్కె వభాీఔయణ 

వితి ౄ  నుాతి థిఔన, నౄభా ఙేలన వకిౄణో భ డిడిన భిస్కె లనఽ భూడె ఖూర రలుగ వభాీఔభిించవచఽచ: 

 భిస్కె ఖూర ప్ I 

అకౌింటింటలా , డరఔియవా , లామయవా , ఆభిెట కి్ లు, ఔనూయిౌింగ్ ఇింజనీయవా , టీచయవా , ఫలింఔయవా , భినులన యధఽలలా  
నులు ించఽఔుింటలనై వఔుౄ లు, ణేయౌఔనుట  ాభాథరలనఽ ఔయౌగిన వితేౄ లలా  నుాథనేఔింగ 
నులుించఽఔుింటలనై వఔుౄ లు. 

 భిస్కె ఖూర ప్ II 
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యయేక్షణ యధఽలలా  భాతాఫే నులుించఽఔుధే నృలుయవా , కింటలా ఔియవా , ఇింజనీయవా , యృటయైభీ డరఔియవా , మోటలయవ 
కయా, ణేయౌఔనుట  యహధరల నలబడ్స డైైెవయవా , ఇథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన వితేౄ లలా  నులు ించఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భానయమ శ్రభలల నులుించఽఔుధే అిందయవ వఔుౄ లు (ఖూర ప్ IIIకిింద వఙేచ యయవ నేనయౘబించి), నఖదఽ 
తీసఽకౄమ్ా  ఉథోఖ లు, గభైజీ, మోటలర్ ఫ కనిక్ లు, మింతాిం ఆభైటయవా , టాఔుె, లాభీ, ఇతయ పలభీ యహధరల 
డైైెవయవా , ను ా లషనల్ అథాె్టలా , కీరడరకయవలు, కొమ ని ఙేలే నిరణ లు, ఇథే యఔఫ ైన ాభాథరలు ఔయౌగిన 
వితేౄ లలా  ని ఙేలే యయవ.  

 భిస్కె ఖూర ప్ III 

బూఖయౌ ఖనఽలలా , నేలుడె ాథేరలలా  ని ఙేలే వఔుౄ లు, ళైె ట నిన్స సయపభణో ఔడిన యదఽత్ కైింథరా లలా  ని 
ఙేలే కభి్ఔులు, జఞకీలు, సయెస్క లఫోింథి, మోటలయవ యహధరలు, ఖ భర లనలై భైలింగ్ లల నులగా ధేయయవ, నలదె 
య బ గైమ్ హింట ింగ్, యుణరభోహణ, యింటర్ యో రి్్, లలైెబింగ్, ఐస్క యౘకీ, ఫ లనిింగ్, యౘింగ్ గౄడా డిింగ్, 
భివర్ భఫ్ిింగ్, నుో లల భభిమ  ఇథే యఔఫ ైన ాభాదిం ఔయౌగిన వితేౄ లు/కయఔలానులలా  నులుించఽఔుధే 
వఔుౄ లు.  

భిస్కె ఖూర రలనఽ ‗యదరయణఫ ైనయ‘, ‗భధ యఔఫ ైనయ‘, ‗తీవా య బ ఔయౌగినయ‘ అని ఔడర భూడె 
యకలుగ ఙెవచఽచ.  

వయో భినేతేలు 

యక్షణ ను ిందడరనికి ఔనిషీ, ఖభిషీ వయోభినేతేలు ఆమా ఔింనలనీలనఽ ఫట ి  భాయవతేింటలబ. యదరయణింగ, 5 
ఏళా్ నఽించి 70 ఏళా్ వయఔు అధేథి యదరయణిం నిమభింగ ఉింటలింథి. అబనట కీ, ఇట కై యక్షణ ఔయౌగిన 
వఔుౄ ల యషమింలల రనయవదేయణ నానేమిం లలడిింగ్ నఽ ఫట ి  70 ఏళ్ైా  ూయౄబన తభుత ఔడర ఎనప ై ఏళా్ వయఔు 
నులలలనఽ రనయవదేభిించవచఽచ.  

రనయవదేయణఔు లాథర ణరజఞ యక్షణఔు యదరయణింగ ఎలాింట  యృైద భీక్షలు ఉిండవర. 

యృైద కయవచలు 

యృైద కయవచల యక్షణ కిింథి యధింగ ఉింటలబ: 

 ఒ వకిౄఖత ాభాద నులలని ాభాదభీతి  శ్భీయ గమాలఔు సింఫిందిించి నౄభా ఙేలన వకిౄకి అబయ యృైద 
కయవచలఔు యక్షణ ఔయౌించడింకోసిం అదనర నానేమిం ఙెయాౌింరనలై ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ థరుభ 
ను డిగిించఫడిింథి.  

 ఈ ాయోజధరలు నులలల కిింద ఇతయ ాయోజధరలఔు అదనింగ ఙేయచఫడరు బ. 

 వకిౄని ఆసతాి లల తనిసభిగ ఙేభిచింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ. 
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మ దేిం భభిమ  తతూింఫింధ భిస్కె లు 

నుౌయ యధఽలలా  యథేరలలా  నిఙేలే పలయతీమ లఫోింథి/నిరణ లఔు ఔడర అదనర నానేమింణో మ దే భిస్కె యక్షణ 
అింథిించఫడెతేింథి.  

 రింతి  కలు లాథర యదరయణ కలిం సిందయౌింగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు యదరయణ భైటల ఔధరై 50రతిం 
అదనింగ ఉింటలబ (అింటే యదరయణ భైటలఔు 150రతిం) 

 అయదరయణ/బమాింథోళ్నకలిం సిందయౌింగ జఞభీ ఙేలే న.ఏ నులలలు (అింటే యథేశ్ింలల మ దే తయయౘ 
భిలతేలు ఇట కై సింబయించిధర లాథర అనియయఫ ైధర/అింటే పలయతీమ లు నుౌయ ఫలధతలలా  ని 
ఙేసఽౄ నై థేరలలా  అబధర) యదరయణ భైటల ఔధరై 150రతిం అదనింగ ఉింటలబ (అింటే యదరయణ 
భైటలలల 250రతిం అని అయిం) 

ాతి నుదన తాిం 

కిింథి యట ణో ఆ నూయిం సభాఙరభనిై ఔయౌగి ఉింటలింథి: 

 వకిౄఖత యవభలు 

 పౌతి ఔ లతి  

 అలయటలా  భభిమ  ఖత కలిం 

 ఇతయ లాథర ూయు నౄభాలు  

 ూయు ాభాదలు లాథర అసుసత 

 ాయోజధరల ఎింనఔ లాథర నౄభా ఙేలన య భ ్ 

 ాఔటన 

నలైన నేభపెనై అవసయఫ ైన యవభలు కిింథి యధింగ యవభిించఫడరు బ: 

 వమసఽ, ఎతేౄ , ఫయవవర, వితి ౄకి సింఫిందిించిన ూభిౄ యవయణ, సఖటల ధృల యేతనిం తథితభలఔు 
సింఫిందిించిన వకిౄఖత యవభలు 

 కోయవఔునై నులలకి ాయేశ్థరయవల వయోభినేతి  లలలా ాతి నుదఔుడె ఉధరైడర అధే యషమానిై 
వమసఽ సాచిసఽౄ ింథి. యౌింఖపేదిం, ఎతేౄ , వమసఽఔు సఖటల ఫయవవరణో ఔడిన ట ి ఔణో ఫయవవర, ఎతేౄ  
నోు యౌచచాడఫడెతేింతి . సఖటల ఔధరై 15రతిం ఎఔుెవ లాథర తఔుెవగ ాతి నుదఔుడె ఉింటే భాతాఫే 
తదఽభి యఙరయణనఽ ఙేడెణరయవ.  

 పౌతి ఔ దిఢతుిం లాఔనోు వడిం లాథర లలిం ఉిండడిం, థీయఘకయౌఔ యధఽలు తథితభలఔు సింఫిందిించిన 
పౌతి ఔ లతి . 
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 అవమయనిై లాథర చారనఽ కోలలబన ాతి నుదఔులు ఆమోథిించిన సిందభౌలలా  ాణేఔ 
నిఫింధనలలల భాతాఫే అింగీఔభిించఫడవచఽచ. యయవ కొనిై నిభేిషీ యకల ాభాథరలనఽ నియభిింఙే 
యభయూిం తఔుెవగ ఉిండడిం, నేగియౌన ఙెబ, కలు లాథర చార లాథర ఔనఽై థెఫోతి ింటే, 
అింఖయృైఔలిం య బ యదరయణిం ఔధరై ఎఔుెవగ ఉిండే అవకశ్భ నైిందఽన అయదరయణ భిస్కె  లనఽ 
ఔయౌగి ఉింటలయవ. 

 గమిం తుయగ నమిం కఔనోు వడిం, అింఖయృైఔలిం అనవసయింగ కొనయగై అవకశ్భ నైిందఽన 
భధఽఫేహిం అధేథి కోలుఔుధే య బని జఞిం ఙేసఽౄ ింథి. గమాలు లాథర అసుసత బయషత్ ాభాద 
భిస్కె  లనఽ ాపలయతిం ఙేయౄ మా, అబణే ఎింతవయఔు అధే యషమానిై నిభే భిింఙే ఔరభింలల ాతి నుదఔుడి 
యృైద చభితానఽ భియౕయౌింఙరయౌ. భిస్కె  నఽ నౄభా ఙేమలానిథిగ ఙేలే తీవాఫ ైన సుపలవిం ఔయౌగిన సభసలు 
ఙరలా ఉధరైబ. అింటే ఖ ిండె ధరమాల సభస. 

 యుణరభోహణ, నోు లల, మోటలర్ భైలింగ్, అకరో ఫేట క్ూ తథితయ ాభాదఔయఫ ైన ఖత చభితాఔు అదనర 
నానేమిం కయయౌ. 

నౄభా ఙేలన య భ ్ 

ఒ వకిౄఖత నౄభా నులల అధేథి ాయోజనఔయ నులలలుగ ఉిండడింణో నుటల ఔఠినఫ ైన ూచీకి ఖ యబయథిగ 
లాఔనుో వడింణో ఆ నులలలఔు నౄభా య భ ్నఽ నియృబించడింలల అాభతౄింగ వవహభిింఙరయౌ. ‗లాబథరమఔఫ ైన 
ఉథోఖిం‘ థరుభ ను ిందఽతేనై ఆథరమానిై భిఖణనలలకి తీసఽకోవడింనలై శ్రదే చానుయౌ.భభో భాటలల 
ఙెనులింటే, నౄభా ఙేలన య భ ్నఽ నిభే భిసఽౄ నై సభమింలల ాతి నుదఔుడికి జభిగిన ాభాదిం థరుభ 
థెఫోతి నని భఫడిని భిఖణ ించభదఽ.  

యయధ నౄభా సింసలు/ింద లాకయవల భధ ఎస్క.ఐని నియృబింఙే ఆచయణలలా  యక్షణఔు భింజూయవ ఙేలన 
కచిచతఫ ైన నతౄ ిం ూచీ ింద లాకయవలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అబనట కీ, యదరయణింగ భింజూయవ 
ఙేలన యక్షణ నౄభా ఙేలన వకిౄ యొఔె 72 ధృలలు/ఆభైళా్ సింనుదనఔు సభాన య బని నేించభదఽ.  

నులల అధేథి భూలధన ాయోజధరలకోసిం భాతాఫే అబణే ఈ ఆింక్షనఽ కచిచతింగ వభిౄింజైమలాభ . 
అబనట కీ, ణరణరెయౌఔ ూభిౄ అింఖయృైఔల యక్షణ కోసిం, ఙెయాౌించఖల 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 యళా్ యభిిఔ భఫడికి భౄట ి ింర య బని నేించభదఽ.  

లాబథరమఔఫ ైన ఉథోగలలా  లాని వఔుౄ లఔు అింటే పలయలు, యథరయవ లు తథితయవలఔు యక్షణ ఇఙేచ సభమింలల 
భూలధన ాయోజధరలనఽ భాతాఫే అింథిసఽౄ ధరైిం, ఎలాింట  యభింతర భియౘయిం ఙెయాౌించనవసయిం లాదధే 
యషమానిై నౄభా సింసలు నిభే భిించఽకోయయౌ.  

ఔుటలింఫ నుకైజీ యక్షణ 
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చిధరైయవలు, సింనుదన లాని పలఖయునే కోసిం యక్షణ భయణరనికి, రశ్ుత అింఖయృైఔలానికి (ూభిౄగ లాథర 
నుక్షిఔింగ) భాతాఫే భినేతిం ఙేమఫడెతేింథి. అబనట కీ ఆమా ఔింనలనీ నిఫింధనల ఆదరయింగ ట ఫ ల్ 
ఆఫ్ ఫ నిట్ూ భిఖణనలలకి తీసఽకోఫడెతేింథి. కొనిై ఔింనలనీలు ఔ నిభేిషీ భినేతి  వయఔు ఔడర సింనుదనలాని 
పలఖయునేకి ట .ట .డి యక్షణనఽ అనఽభతి సఽౄ ింథి.  

సా ల నానేమింలల 5రతిం తగాిింర యదరయణింగభింజూయవ ఙేమఫడెతేింథి.  

ఖూర ప్ నులలలు 

నౄభా ఙేసఽౄ నై వఔుౄ ల సింక ఒ నిభేిషీ సింకనఽ థరట ణే, అింటే వింద థరట ణే నానేమింనఽించి ఒ ఖూర ప్ తగాిింర 
అనఽభతి ించఫడెతేింథి. అబనట కీ ఆ సింక తఔుెవగ ఉధరై అింటే 25భింథి ఉధరై, ఎలాింట  తగాిింర 
లాఔుిండర ఖూర ప్ నులల జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి.  

యదరయణింగ, నేయవలాని నుాతి థిఔన నులలలనఽ ఙరలా గప యలువ ఔయౌగిన ఔాబింటాఔు భాతాఫే జఞభీ 
ఙేమఫడెణరబ. ఇిందఽలల సబ డి ఖ భిౄింర ఎలాింట  అనఽభానిం లాఔుిండర సషిింగ ఉింటలింథి.  

 

ఖూర ప్ తగాిింర యోఖణర ాభాణరలు 

నేయవ ఔయౌగిన ఖూర రల యషమింలల భాతాఫే ఖూర ర నులలలు జఞభీ ఙేమఫడెణరబ. ఖూర ప్ తగాిింర భభిమ  
ఇతయ ాయోజధరలనఽ ను ింథే ఉథెేశ్ింణో, ాతి నుథిత ఖూర ర కిింథి యపలగలలా  థేనికిింద అబధర ఉిండరయౌ: 

 ఉథోగినలై ఆదరయడిన యయవ సయౘ మజభాని-ఉథోగి సింఫింధిం 

 భషిర/కైిందా ాబ ణరులు నానేమిం ఙెయాౌింఙేభీతి లల భ ిందఽగ ఖ భిౄించిన యపలగలు/ఖూర రలు 

 ఒ భిజిషిర్ు సహకయ సింగిం సబ లు 

 భిజిషిర్ు లేయ ఔాబ్ ల సబ లు 

 ఫలింఔులు/డైెనర్ూ/భాసిర్/యయ కౄరడిట్ కయవు లు ఔయౌగిన యయవ 

 ఫలింఔులు/ఎన్స.నృ.ఎఫ్.లలు జఞభీ ఙేలన డినుజిట్ ధివణరా లనఽ ఔయౌగిన యయవ 

 ఫలింఔులు/నాృక్ యౌనేట డ్స ఔింనలనీల యటలథరయవలు 

నలై యపలఖల నఽించి యేయవడే భభైథైెధర యపలఖనికి సింఫిందిించిన ాతి నుదనల యషమింలల సింఫిందిత నౄభా 
సింసల యింకైతి ఔ యపలఖిం తీసఽఔునై నియృమానికి లలఫడి యట ని యరలాఱించవచఽచ.  

‗ఊయౘత్ఔ‘ ఖూర ర భిభాణింనలై ఎలాింట  ఖూర ప్ డియౌెింట్ ఇవుఫడదఽ. నులల తీసఽఔుధే సభమింలల ‗ఖూర ప్‘లల 
భిజిషిర్ ఙేసఽఔునై యసౄవ సబ ల సింకనలై భాతాఫే డియౌెింట్ భిఖణనలలకి తీసఽఔుని, లెకిెించఫడెతేింథి.  

నౄభా య భ ్ 
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నౄభా య భ ్నఽ కోె నౄభా ఙేలన వకిౄకి యేయవగ నిభేిషీ నణరౄ లఔు ల యయచఫడవచఽచ. లాథర నౄభా ఙేలన 
వఔుౄ లఔు ఙెయాౌించఖల ాతి పలాలఔు భ డినలటివచఽచ. 

‗అనీై లాథర ఏథీ కదఽ‘ సాతాిం ఒ ఖూర ప్ ఇనాూభౄన్సూ లల వభిౄసఽౄ ింథి.థరనికి తఖాటలి  సభానఫ ైనa అదనర 
నానేమిం లాథర భీపిండ్స ణో ఙేభిఔలు, తీలయేతలు ఙేమఫడెణరబ.  

నానేమిం 

భిస్కె ల వభాీఔయణ, ఎింనఔ ఙేలన ాయోజధరల ాకయిం నేభపెనై ఉథోఖ లఔు నానేమింలల యేయవడెతేనై భైటలా  
వభిౄయౄ బ. కఫట ి  యక్షణ ను ింథిన వఔుౄ ల వితి ౄకి తఖాటలి  భైటలా  యేయవడెణరబ.  

ఉథరహయణ 

ఇింక ఙెనులింటే, కై యఔఫ ైన వితి ౄని అనఽసభిింఙే ఉథోఖ లిందభిణో ఔడినటలి  ఫలగ నియుచిించిన ఫిింథరలఔు 
కై భైటల వభిౄసఽౄ ింథి.  

నేభపెనని ఉథో ఖ ల యషమానికి వలేౄ , మజభాని ణరనఽ నియుళ ింఙే ాభాణీఔయణ భికయవు ల ఆదరయింగ కోె 
వభాీఔయణలలని ఉథోఖ ల సింకనఽ ాఔట ింఙరయౌూన అవసయిం ఉింథి.  

ఒ సింగిం, ఔాబ్ లు తథితభలలల నేభపెనై సబ లఔు భిస్కె వభాీఔయణ ాకయిం నానేమిం భైటలా  వభిౄయౄ బ.  

సబతుిం యదరయణ సుపలవిం ఔయౌగినథైె, ఏథేని నిభేిషీఫ ైన వితి ౄ కి భినేతిం ఙేమనిథైెణే, ింద ూచీ 
లాకయవలు భైటానఽ వభిౄింఙేమడింలల తభ యయేచననఽ ఉయోగియౄ యవ.  

ఆన్స-డాటీ యక్షణలు 

ఆన్స-డాటీ సిందయౌింగ అింథిింఙే యక్షణ కిింథి యధింగ ఉధరైబ: 

 వకిౄఖత ాభాద యక్షణ నిమింతాి ించిన యధఽల సభమాలఔు భాతాఫే కయయౌూ ఉింటే(అింటే భోజుఔు 
24ఖింటలు కదఽ). తగాిింర నానేమిం అింటే సభ చిత నానేమింలల 75రతిం భాతాఫే వసాలు 
ఙేమఫడెతేింథి.  

 ఉథోఖింలల ఉనైరడె, థరని థరుభ ఉథోఖ లఔు ాభాదిం జభిగినరడె భాతాఫే ఈ యక్షణ 
వభిౄసఽౄ ింథి. 

యధఽల-ఫమట యక్షణలు 

నిమింతాి ించిన ఖింటలఔు భాతాఫే యక్షణ వభిౄించినరడె, అింటే ఉథోగి నిలల లానరడె లాఔ భభిమ /లాథర  
అదికయ యధఽలు నియుళ ించనరడె ాభాదిం జభిగిణే, తగాిింర నానేమిం అింటే సభ చిత నానేమింలల 
50రణరనిై వసాలు ఙేమవచఽచ.  
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భితి  సభమింలల యక్షణ నేనయౘబింర 

వకిౄఖత ఔింనలనీ భాయాదయశకలనఽ ఫట ి , ాభాద భితి  ాయోజధరనిై నేనయౘబించి, ఖూర ర వకిౄఖత ాభాద 
నులలలనఽ జఞభీ ఙేమడిం యధడెతేింథి.  

ఖూర ప్ డియౌెింట్ భభిమ  ఫో నస్క/భాలలు 

కై నులల కిింద ఎఔుెవ భింథి వఔుౄ లఔు యక్షణ ఔయౌసఽౄ నైిందఽన భినులన ని, కయవచ తఔుెవగ ఉింటలింథి. 
అింణేకఔ, ఖూర రలలని సబ లిందభికీ యదరయణింగ నౄభా అింథిించఫడెతేింథి. నౄభాసింసలఔు వతి భైఔింగ 
ాతి ఔల ఎింనఔ ఉిండదఽ. కఫట ి , ఒ కొలభాధరనికి తఖాటలి  నానేమింలల తగాిింర అనఽభతి ించఫడెతేింథి.  

కౄాబమ్ ల అనఽబవిం ఆదరయింగ ఖూర ర నులలల రనయవదేయణ కిింద భైట ింగ్ నిభే భిించఫడెతేింథి.  

• రనయవదేయణ నానేమింలల తగాిింరణో నచిచనభీతి లల అనఽబవిం అింథిించఫడెతేింథి. (ఫో నస్క) 

• కొలభాధరనిై ఫట ి , రనయవదేయణ నానేమిం (భాలస్క) లలడిింగ్ థరుభ ాతి ఔల అనఽబయనికి 
జభిభాధర యదిించఫడెతేింథి. 

• కౄాబమ్ ల అనఽబవిం 70రతింగ ఉింటే రనయవదేయణఔు యదరయణ భైటలా  వభిౄయౄ బ. 

ాతి నుదన తాిం 

• సబ ల థరుభ ూభిౄ ఙేమడిం కోసిం ఉిండే నూభలనఽ తీలయేల, ఔ దయౄ యేజునఽ 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 భా ఙేమఫడెతేింథి. భిలతి  ఫలగ అయఫ ైనటలి గ 
భభిమ /లాథర యక్షణ ఔయౌించడరనికి భ ిందఽగ ఏయడిన అింఖయృైఔలిం, అలాింట  అింఖయృైఔల లతి  
పయౌతింగ ఏయడే ఏథేని సించిత ాపలవిం నేనయౘబించఫడెతేిందధే సభయనణో సషిిం 
ఙేమఫడెతేింథి.  

అబనట కీ, ఈ ఆచయణ ఆమా ఔింనలనీల భధ యేయవడవచఽచ.  
 

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి  5 

1) ఖూర ప్ ళెల్ౄ  నౄభా లల, ఖూర రలలని ఏ సబ డైెధర ఔడర నౄభా సింసఔు వతి భైఔ ఎింనఔగ భిణనేించవచఽచ.   

2) మజభాని-ఉథోఖ ల ఖూర రలఔు భాతాఫే యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా వభిౄసఽౄ ింథి.  

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 ఫ ింట్ ాకిరమలల పలఖింగ, అిండర్ భౄైటర్ తన భిస్కె లనఽ ఫదయ్ ఙేమడింలల భ కింగ అతి  నలదె 
ఖూర ర నులలల యషమింలల భౄిండె దేతేలనఽ ఉయోగియౄ డె. అయ : 

కోఇనాూూభౄన్సూ: ఇథి భిస్కె నఽ ఔ నౄభా సింస  నేించి ఆమోథిించడరనిై సాచిసఽౄ ింథి. యదరయణింగ ఇథి ాతి  
నౄభా సింసఔు భిస్కె లల కొింత రణరనిై కైటలబించడిం థరుభ జయవఖ తేింథి. ఆ యధింగ, నులలని ఇదెయవ నౄభా 
సింసలు, నౄభా సింస  ఎ 60%  యటలణో, నౄభా సింస  నృ 40%  యటలణో   అింగీఔభిించవచఽచ. యదరయణింగ, నౄభా 
సింస  ఎ య్డ్స నౄభా సింస  అవరతేింథి. నులలని జఞభీ ఙేమడిం, కౄడాభ లనఽ లలట ల్ ఙేమడింణో సయౘ నులలకి 
ఙెింథిన అనిై అింరలనఽ ఆ సింస  చాసఽఔుింటలింథి. నౄభా సింస  ఎ ఙెయాౌించిన కౄడాభ లలల 40%   నణరౄ నిై నౄభా 
సింస  నృ నౄభా సింస  ఎకి ఙెయాౌసఽౄ ింథి.     

భిఇనాూూభౄన్సూ: యయధ యకలు, లలైజులలలని భిస్కె లనఽ నౄభా సింస  అింగీఔభిసఽౄ ింథి. అథి ణరనఽ లుఔభిించిన యయధ 
భిస్కె ల నఽించి ఎలా యక్షణ ను ిందఽతేింథి ? అతనఽ తన భిస్కె లనఽ ఇతయ నౄభా ఔింనలనీలఔు భిఇనాూూర్ ఙేమడిం 
థరుభ యక్షణ ను ిందఽతేింథి. భిఇనాూూయర్ సింసలు ఆ యధింగ డింఫడిఔలుగ నయౌఙే లయ ఏభటా థరుభ లాథర ఏ 
కైసఽ కలేసఽ (థీనిై నూఔలాి ట వ్ భిఇనాూూభౄన్సూ అింటలయవ) నుాతి థిఔన నౄభా సింసల భిస్కె లనఽ అింగీఔభియౄ బ. 
భిఇనాూూభౄన్సూ  ాించయౄ ింగ జయవఖ తేింథి ఔనఽఔ భిస్కె ఔడర సఽదాయ తీభలఔు యసౄ ితింగ యనసఽౄ ింథి.    

 

యభింశ్ిం   

a) ఆభోఖ నౄభా అధరభోఖ పలవననఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని ఉింటలింథి. ఔ వకిౄ అధరభోఖవింతేడె లాథర 
భోఖఖరసఽౄ డె అబయిందఽఔునై అవకశ్ింగ థరనిై నియుచియౄ యవ.   

b) భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె ధయల నియృమఫే అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ.   

c) భిస్కె క ి యనుభనికి భధ సభౄైన సభతఔిం యదిించడరనికి అిండర్ భౄైట ింగ్ అవసయిం. అలా సింస  
లాబథరమఔతనఽ కనుడెఔుింటృధే నోు టీని ఇవుడిం ఔడర యధభవరతేింథి.   

d) ఔ వకిౄ అధరభోగనిై ాపలయతిం ఙేలే అింరలలల వమసఽ, ఆడ, భఖ ణేడర, అలయటలా , వితి ౄ  ఉథోగలు, 
శ్భీయ నిభ్ణ తీయవ, ఔుటలింఫ చభితా, ఖత కలర అసుసత లాథర సయెభీ, ాసఽౄ త ఆభోఖ లతి , నియస సలిం 
వింట య ఉధరైబ.   
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e) నౄభా సింసఔు నషిిం యట లాా  యధింగ ాతి ఔల ఎింనఔలు జయఖఔుిండర నియభిింఙేిందఽఔు, సభౄైన వభాీఔయణ 
జభిగి, భిస్కె లలల ఈకిుటీ యదిించడఫే అిండర్ భౄైట ింగ్ లలని ాయోజనిం.   

f) నౄభా ను ిందనఽనై కఫో బయ ఔాబింట్ ఖ భిించి ణెలుసఽకోఖయౌగిన ఉతౄభ లతి లల ఉింటలడె ఔనఽఔ  ఏజింటే 
నదట  య బ అిండర్ భౄైటర్ అవరణరయవ.  

g) నౄభాలలని భూల సాణరా లాభింట ే: అతింత నభ్ఔిం, నౄభానలై భఔుెవ, నషిభియౘయిం, చింథర, భాభిడి, 

సనై కయణిం  

h) అిండర్ భౄైట ింగ్ లలని కీలఔ యధధరలు : ాతి నుథిత నూయిం, వమసఽ నియౄణ తాిం, లైధరనిిమల్ 
డరఔుఫ ింటలా , యృైద నియేథిఔలు, అభ్కల నియేథిఔలు.  

i) ఆభోఖ నౄభా నులలకి దయకాసఽౄ  ఙేసఽఔునై వకిౄ ఆభోఖ లతి ని నిభే భిింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలు 
ఉయోగిించఽఔుధే ాకిరబయ ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్.   

j) ాతి నుదఔుడె ఏ యధఫ ైన యృైద భీక్షఔు లలనఽకయయౌూన  అవసయిం లాని ాకిరబయ యృైథేతయ అిండర్ భౄైట ింగ్.  

k) అిండర్ భౄైట ింగ్ లల అనఽసభిింఙే సింకాయచఔ భూలాింఔన దేతి లల భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన ాతి  అింరనిై 
భథిింర ఙేల భాయవెలు యేయౄ యవ లాథర రణరలు కైటలబయౄ యవ.    

l) అిందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథిింర ఙేల, తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభాీఔభిించగధే అిండర్ భౄైట ింగ్ 
ాకిరమ ూయౄవరతేింథి.  

m) ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ ాదరనింగ సఖటలల సాణరా నిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని నిఙేసఽౄ ింథి. ఔ నుాభాణ ఔ 
ఖూర రలలని సబ లిందభినీ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల కిిందఔు తీసఽఔువచిచనరడె, ఖూర రలలని 
సబ లు నౄభా సింసఔు నషిిం యట లాఖల యధింగ వతి భైఔ ఎింనఔగ భిణనేించయని పలయయౄ యవ.      
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నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండికి జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే  III. 

భిస్కె ఎింనఔ, భిస్కె లఔు ధయనఽ నియృబించడఫే అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ.  

జయఫ  2 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే  III. 

అిండర్ భౄైటింగ్ లలని అతింత భించి నభ్ఔిం సాణరా నిై నౄభా ఔింనలనీ, నులల తీసఽఔునై వకిౄ 
ఇదెయౄ నుట ింఙరయౌ.  

జయఫ  3 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే  I. 

ఇనాూూయఫ ల్ ఇింటభౄసి్క అధ ే దఫింధిం ఔ వకిౄ ఏ ఆలౄ కి నౄభా తీసఽకోఫో తేధరైడో ఆ ఆలౄనలై 
అతనిఔునై ఆభిఔ లాథర లైధరనిిమల్ భఔుెవనఽ సాచిసఽౄ ింథి. ఆ ఆలౄ కి ఏథెైధర నషిిం యట యాౌధర ఆ 
లైధరనిిమల్ నయౖి నిై తటలి కోఖలనధే దభీానఽ ఈ నౄభా ఔయౌసఽౄ ింథి. 

జయఫ  4 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే IV. 

భిస్కె ఔు సింఫిందిించిన ాతి  అింశ్ింనలైన రణరలయింగ, సింకాయింగ భథిింరనఽ సింకాయచఔ 
భూలాింఔన దేతి లల యేయౄ యవకనీ, ఫ డిఔల్ అిండర్ భౄైట ింగ్ దేతి లల కదఽ.  

జయఫ  5 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే IV. 

ఖూర ప్ ళెల్ౄ  ఇనాూూభౄన్సూ లల, ఔ ఫిిందింలలని సబ లిందభనిీ ఔ యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా నులల 
కిిందఔు తీసఽఔువచిచనరడె, ఆ ఫిిందింలలని సబ లు నౄభా సింస  ఔు నషిిం యట లాఖల యధింగ 
వతి భైఔ ఎింనఔగ భిణనేించయవ.    
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మజభాని-ఉథోఖ ల ఫిింథరలకై కఔ,  కభి్ఔ సింగాలు, టాసఽి లు, య లలైటీలు, వితి ౄ నిరణ ల 
సింగాలు, ఔాఫ ోలు, ఇతయ పలా తితు సింసల వింట  యఔయకల ఖూర రలఔు ఔడర నౄభా సింసలు 
యభ థరబఔ ఆభోఖ నౄభా యక్షణనఽ ఔయౌసఽౄ ధరైబ.     

 

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలు   

ాశ్ై 1 

ఔ వకిౄ అధరభోఖింనలై ాపలవిం చాని అింశ్ిం ఏథి ? 

I. ఆడ, భఖ ణేడర  
II. జీయత పలఖయునే ఉథోఖిం  
III. అలయటలా   
IV. నియస నుాింతిం  

ాశ్ై 2 

నషి భియౘయిం సాతాిం ాకయిం, నౄభా తీసఽఔునై వకిౄకి ఙెయాౌింఙేథి __________. 

I. నౄభా ఙేలన నతౄిం ఫేయఔు యసౄ యఔ నయౖి ల నతౄిం  
II. యసౄ యఔ కయవచణో నినేతౄిం లాఔుిండర నౄభా ఙేలన నతౄిం 

III. భౄిండె క్షాలు అింగీకభనికి వచిచన ల య నతౄిం 

IV. నౄభా నతౄింణో నినేతౄిం లాఔుిండర యసౄ యఔ నషిిం నతౄిం 

ాశ్ై 3 

దయకాసఽౄ థరయవ ఖ భిించి అిండర్ భౄైటర్ కి నదటగ ణెయౌనే నుాథనేఔ సభాఙరయ వనయవ ఏదింటే 
________________. 

I. వమసఽ నియౄణ ణరా లు  

II. లైధరనిిమల్ డరఔుఫ ింటలా   

III. భ ిందభి యృైద నియేథిఔలు  

IV. ాతి నుదన నూయిం   

ాశ్ై 4  

అిండర్ భౄైట ింగ్ ాకిరమ ఎనైడె ూయౄవరతేిందింటే ___________________. 
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I. ాతి నుదఔుని ఆభోగనికి సింఫిందిించిన భ కఫ ైన సభాఙరయిం, వకిౄఖత యవభలు ాతి నుదన నూయిం 
థరుభ లేఔభిించినరడె 

II. ాతి నుదఔునికి నియుళ ింఙే యృైద భియౕలనలు, భీక్షలనీై ూయౄబనరడె  

III. అిందఽఔునై సభాఙరభనిై జఞఖరతౄ గ భథిింర ఙేల, తగిన భిస్కె కైటగిభీలుగ వభాీఔభిించినరడె  

IV. భిస్కె ఎింనఔ, ధయ నియృిం తభుత ాతి నుదఔునికి నులలని జఞభీ ఙేలనరడె.  

ాశ్ై 5 

సింకాయచఔ భూలాింఔన దేతి  ఖ భిించి థిఖ వ నేభపెనై యట లల ఏథి తర ? 

I. సింకాయచఔ భూలాింఔన దేతి  యక్షణ ను ింథిన లఫోింథి సయౘమింణో ఔ పలభీ యనుయింణో 
వవహభిించడరనికి ఎఔుెవ యేగనిై సభఔయవసఽౄ ింథి.  

II. ఫ డిఔల్ భిపభీలు లాథర నిరణ లు లాఔుిండర సింకాయఫ ైన భాయవెలనలై ఆదరయడి కిాషిఫ ైన లాథర 
సింథేయౘసదదఫ ైన కైసఽలనఽ యరలాఱించడిం యధిం కదఽ.  

III. యృైద రసౄ ైిం టా ఎటలవింట  నిభెిషి భిజఞా నిం లాని వఔుౄ లు ఈ దేతి ని ఉయోగిించఽకోవచఽచ.  

IV. ఇథి యయధ అిండర్ భౄైటయా నియృమాల భధ నిలఔడ ఉిండేటలా  చాసఽౄ ింథి.  

 

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలఔు జయఫ లు   

జయఫ  1 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే  II. 

అధరభోఖింనలై ాపలవిం చానే భ కఫ ైన అింరలలల ఔ వకిౄ వితి ౄ  ఔట  అబనట కీ, అతని లాథర ఆఫ  
జీయత పలఖయునే వితి ౄ  ఉథోగలు ాపలవిం చావర.  

జయఫ  2 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే  I. 
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నషి భియౘయిం సాతాిం ాకయిం, నులలథరయవనికి అబన యసౄ యఔ వమాలు లాథర యట యాౌన నయౖి లనఽ 
ఙెయాౌయౄ యవ. కనీ, ఆ నతౄిం నౄభా నణరౄ నికి లలఫడి ఉింటలింథి.  

జయఫ  3 

సభౄైన ఎింనఔ ఏదింటే  IV. 

ఔ దయకాసఽౄ థరయవ 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 భసి్కె కైటగిభీలుగ వభాీఔభిించడింణో అిండర్ 
భౄైట ింగ్ ాకిరమ ూయౄవరతేింథి.   

జయఫ  5 

సభౄైన జయఫ  ఏదింటే  II. 

కిాషిఫ నై లాథర సింథయేౘసదఫ నై కసైఽలనఽ భభిింత జఞఖరతౄగ యరలాఱించడిం సింకాయచఔ భూలాింఔన 
దేతి  థరుభ యధభవరతేింథి. ఎిందఽఔింట,ే సింథేయౘసద అింరలఔు సింఫిందిించి ఖణరనఽబయలు 
ణెయౌలన నుాభాణ ఔ యషమాలు, చరమలు సింకాయింగ వఔౄఫ ై ఉింటలబ.    
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అదరమిం 21 

ఆభోఖ నౄభా కౄాబభ ా  

 

అదరమిం ఉనోు థరఘ తిం  

ఈ అదరమింలల భనిం ఆభోఖ నౄభాలల కౄాబమ్ నియుహణ ాకిరమ, అవసయఫ ైన ణరా లు, కౄాబమ్ భిజభిుింగ్ 
ాకిరమల ఖ భిించి చభిచించఽఔుింటలిం. యట ణోనుటల భనిం వకిౄఖత ాభాద నౄభా కిింద ఙేలే కౄాబమ్ ల 
నియుహణనఽ భనిం భియౕయౌయౄ ిం. ట .న.ఏల నుతానఽ అయిం ఙేసఽఔుింటలిం.   

అధమన పయౌణరలు  

 

A. నౄభాలలకౄాబమ్ లనియుహణ 

B. ఆభోఖనౄభాకౄాబమ్ లనియుహణ 

C. ఆభోఖనౄభాకౄాబమ్ లలలఅభెీలసభయణ 

D. కౄాబమ్ లభిజభిుింగ్ 

E. థభు ాభిీఎడి్నిలేి రటయా (ట .న.ఏ) నుతా) 

F. కౄాబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదిం 

G. కౄాబమ్ ల నియుహణ- యథేయౕ ామాణ నౄభా 

ఈ అదరమానిై చథియన తభుత, నైయవ ఏిం ఙేమఖలుఖ ణరయింటే : 

a) నౄభా కౄాబమ్ లలలని యయధ  యటలథరయవల ఖ భిించి యవభిించఖలుఖ ణరయవ  
b) ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ యౄ భో వభిృించఖలుఖ ణరయవ   
c) ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ ల భియౖెభనికి అవసయభబయ యయధ ణరా ల ఖ భిించి చభిచించఖలుఖ ణరయవ  
d) కౄాబమ్ ల భిజయవులనఽ నౄభా సింసలు ఎలా సభఔయవయౄ భో యవభిించఖలుఖ ణరయవ  
e) వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ ల ఖ భిించి చభిచించఖలుఖ ణరయవ  
f) ట .న.ఏల పలవననఽ, నుతానఽ అయిం ఙేసఽకోఖలుఖ ణరయవ  
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A. నౄభాలల కౄాబమ్ ల నియుహణ   

నౄభా అధేథి „యగె నిం‟ అని నులల ఆ యగె ధరనికి  „యక్షిం‟ అని అిందభికీ ణెయౌలింథే. నౄభా ఙేలన తభుత 
అనఽకోఔుిండర ఏథైెధర ఙోటలఙేసఽఔుని నులల కిింద కౄాబమ్ ఙేమవలల వలేౄ  ఆ యగె నిం నిజఫ ైన భీక్షఔు 
ఖ యవరతేింథి. ఔ నౄభా సింస  నితీయవ ఎింత ఫలగ ఉింథో  ఙెనులింటే అథి కౄాబమ్ ల యగె ధరలనఽ ఎలా 
నిలఫ టలి ఔుిందధే యషమానిై యరలాఱలేౄ  ణెయౌలనోు తేింథి. నౄభా యింఖింలలని కీలఔఫ ైన భైట ింగ్ అింరలలల ఔట , 
నౄభా ఔింనలనీ ఔుిండే కౄాబమ్ ల ఙెయాౌింర యభయూఫే.   

1. కౄాబమ్ ాకిరమలలని యటలథరయవలు  

కౄాబమ్ లనఽ ఎలా నియుళ యౄ భో భనిం సయవయింగ భియౕయౌించఫో బయ భ ిందఽ, అసలు కౄాబమ్ ల ాకిరమలల ఆసకిౄ 
చానేయభౄవభో భనిం అయిం ఙేసఽకోవలల ఉింథి.   

చితాిం 1: కౄాబమ్ ల ాకిరమలలని యటలథరయవలు  

నౄభా ఔింనలనీ యటలథరయవలు 

అిండర్ భౄైటయవా  

థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయవా  

భౄఖ లాటయవా  

ను ా యృైడయవా /ఆసతేా లు 

నౄభా ఏజింటలా /ఫాో ఔయవా  

యనియోఖథరయవ 

కౄాబమ్ ాకిరమలలని యటలథరయవలు 
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యనియోఖథరయవ నౄభా కొధే వకిౄ నదట  యటలథరయవ,‗కౄాబమ్ ఖరళ త‘  అవరణరడె.  

 మజభానఽలు 
‗కౄాబమ్ ల ఙెయాౌింరథరయవలు‘ గ నౄభా ఔింనలనీ మజభానఽలఔు ఇిందఽలల నలదె 
భూలిం ఉింటలింథి. నులల హద లు యా నిధఽల నఽింఙే కౄాబమ్ లనఽ ఙెయాౌసఽౄ నైట కీ, 
ఙరలా కైసఽలలల యగె ధరనిై నిలఫ టలి కోవలలన ఫలధత ఉనైయయవ యభై అవరణరయవ.  

 అిండర్ భౄైటయవా  కౄాబమ్ లనఽ అయిం ఙేసఽఔుని, ఉతతేౄ లఔు యౄఔలన ఙేల, నులల షయతేలు, 
నిమభ నిఫింధనలు, ధయలు వింట  యట ని నియృబింఙే ఫలధత నౄభా ఔింనలనీ లలయౌ 
అిండర్ భౄైటయాథి, నతౄిం నౄభా సింసలథి.  

 భౄఖ లాటర్  భౄఖ లాటర్  (పలయత నౄభా నిమింతాణ, అనవిథేి యదికయ సింస )  థిఖ వ నేభపెనై 
ఆశ్మాల యధనఔు ఔిఱ ఙేసాౄ  కీలఔ యటలథరయవగ ఉింథి: 

 నౄభా భవయణింలల ఔరభదేతి ని నియుళ ించడిం  
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 నులలథరయవల ాయోజధరనిై కనుడడిం   

 నౄభా సింసల థీయఘకయౌఔ లైధరనిిమల్ ఆభోఖిం ఫలఖ ిండేటలా  చాడడిం.  

 థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయవా    

లేయ భధవయవౄ లుగ భిచితఫ ైనయభై థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయవా . ఆభోఖ నౄభా 
కౄాబమ్ లనఽ యభై నుాలలస్క ఙేయౄ యవ.  

నౄభా ఏజింటలా    / ఫాో ఔయవా   నౄభా ఏజింటలా  / ఫాో ఔయవా  నులలలనఽ యఔరబించడఫే కదఽ, కౄాబమ్ ఙేమవలల 
వచిచన క్షింలల  యనియోఖథరయవలఔు లేవ ఙేయౄ యని ఔడర ఆయించడిం జయవఖ తేింథి.  

ను ా యృైడయవా  / ఆసతేా లు  యనియోఖథరయవల కౄాబమ్ అనఽబవిం యగ యగైటలా యయవ చాయౄ యవ. భ కింగ 
ఆసతాి  ట .న.ఏల నునల్ లల ఉనైరడె, నఖదఽ ఙెయాౌించనవసయిం లాఔుిండర 
ఆసతాి లల చికితూ ను ింథేటలా  నౄభా సింస  చాసఽౄ ింథి.  

ఆ యధింగ కౄాబమ్ లనఽ నియుళ ించడభింటే, కౄాబమ్ లఔు సింఫిందిించిన ఈ యటలథరయవలలా ని ాతి  ఔెభి 
లక్షాలనఽ నియుళ ించడఫే అవరతేింథి. అబణే, యభిలల కొిందభి లక్షాల భధ గయిణ తలెతౄ ఖల అవకశ్భూ 
ఉిందనఽకోిండి.  

2. నౄభా ఔింనలనీలల కౄాబమ్ ల నియుహణ నుతా 

ఈ భిశ్రభఔు ఙెింథిన డరటల ాకయిం - ―యయధ నౄభా సింసల ఆభోఖ నౄభా నషి నిషతి ౄ  65% నఽించి 120%  నలైన 
ఉింథి. భాభౄెట్ లల అతదిఔ పలఖిం 100%  నషి నిషతి ౄకి నలైన నిఙేయోౄ ింథి‖.  ఆభోఖ నౄభా యనుయింలల ఙరలా 
ఔింనలనీలు నయౖి లణో నడెసఽౄ ధరైబ.  

థీనిై ఫట ి   ఔింనలనీకి, నులలథరయవలఔు ఔడర ఉతౄ భ పయౌణరలు తీసఽకొఙేచిందఽఔు ట షిఫ ైన అిండర్ భౄైట ింగ్ 
యదరధరలు, సభయఫ ైన కౄాబమ్ ల నియుహణ అనఽసభిించవలలన అవసయిం ఉిందని ణెలుయోౄ ింథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 1 

నౄభా కౄాబమ్ ాకిరమలల థిఖ వ నేభపెనైయభిలల ఎవయవ యటలథరయవ కదఽ ? 

I. నౄభా ఔింనలనీ ఱేర్ హద లుయవా   

II. భానవ వనయవల యపలఖిం  

III. భౄఖ లాటర్  

IV. ట .న.ఏ  
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B. ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ ల నియుహణ  

1. ఆభోఖ నౄభాలల ఎదఽయబయ సయళ్ైు  

ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయోలలని అసభానఫ ైన అింరలనఽ లలతేగ అయిం ఙేసఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. అరడే 
ఆభోఖ కౄాబభానఽ సభయింగ నియుళ ించఖలుఖ ణరిం. అయ ఇయ: 
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a) నులలలలల అతదిఔ పలఖిం ఆసతాి  నులెైణే నషిభియౘయిం ఙెయాౌించడరనికి సింఫిందిించినయే. ఇఔెడ యక్షణ 
ను ిందఽతేనైథి భనిఱ. ఇథి పలయోథేుఖబభితఫ ైన అింరలనఽ భ ిందఽఔు ణెసఽౄ ింథి. ఇతయ తయఖతేల 
నౄభాలల భనకిలాింట య యదరయణింగ ఎదఽయవకవర.   

b) అధరభోగల తీయవణెనఽైలు, చికితూఔు యృళ్ుడింలల అనఽసభిింఙే యృైకభి, తదనింతయిం డరఔిర్ ని 
ఔలవడింలల పలయతథేశ్ింలల ఙరలా యచితాఫ ైన భిలతి  ఔనినసఽౄ ింథి. యట  పయౌతింగ కొిందయవ భభీ అతి  
జఞఖరతౄ ణో ఉింటే, భభికొిందయవ తభ అధరభోఖిం, చికితూల టా ఏభాతాిం ఔలత ఙెిందని లతి లల ఉింటలయవ.  

c) ఆభోఖ నౄభానఽ వకిౄ కొనఽకోెవచఽచ. కభపభైట్ సింస  వింట  ఖూర ర కొనవచఽచ. ఫలింఔు వింట  భిట ైల్ 
అభ్కల భాయాిం ఖ ిండర ఔడర నౄభా తీసఽకోవచఽచ. థీని పయౌతింగ ఉతతి ౄని ల య వసఽౄ వరగ 
అభ ్తేనైటలా  ఔఔె ఔనినసఽౄ ింథి. భభోఔె అథి యనియోఖథరయవ అవసభలనఽ సింతినౄయఙే 
యధింగ తదనఽఖ ణింగ థ యవఔుతేనైథిగ భాయవణోింథి.  

d) ఆభోఖ నౄభా నులల కిింద కౄాబమ్ ఙేమడిం ఆసతాి  నులబయ చయనలైధే ఆదరయడి ఉింథి. అబణే, 

యౌలబిం, ాణేఔ ధృైరణిం, చికిణరూ దేతేలు, నృయాౌింగ్ యదరధరలు, వసాలు ఙేలే ఙరభెీల యషమింలల 
అథి డరఔియవా , సయెనఽా  కవచఽచ లాథర ఆస ర్తేలు కవచఽచ ఏఫ ైధర  నతౄిం ఆభోఖ లేవల సభయఔులు 
అిందభి భధ ఙరలా ణేడరలుధరైబ.  థీనివలా కౄాబమ్ లనఽ భిషెభిించడిం ఙరలా ఔషిభవరణోింథి. 

e) ఆభోఖ యక్షణ యపలఖిం ఙరలా యేఖింగ అనవిథేి ఙెిందఽణోింథి. కొతౄ  యధఽలు, కొతౄ  లక్షణరలు 
రటలి కొసాౄ ధే ఉధరైబ. థీింణో నాతన చికిణరూ దేతేలు ఔడర అనవిథేి ఙెిందఽతేధరైబ. కీ-హద ల్ 
సయెభీలు, లాజయవ చికితూలు వింట యట ని ఇిందఽఔు ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ.   

ఇథి ఆభోఖ నౄభానఽ భభిింత యింకైతి ఔఫ ైనథిగ భాయవయోౄ ింథి. అటలవింట  యదరధరలణో ఔడిన నౄభా 
కౄాబమ్ ల భియౖెయిం నియింతయిం ఫ యవఖ డవలలన అవసయిం ఏయడెణోింథి.  

f) ఈ అింరలనిైింట కీ నేించి, భానవ థేయౘనిై నుాభాణీఔభిించలాభధే యసౄ విం ూభిౄగ నాతన కోణరనిై 
జోడియోౄ ింథి. కై యదిణో ఫలధడెతేనై ఇదెయవ వఔుౄ లు కై యఔఫ ైన చికితూ ను ింథిధర ఔడర 
సింథిించడింలల ణేడర ఉింటలింథి. యభికి యేభైుయవ చికితూలు అవసయడవచఽచ. ఆసతాి లల ఉిండరయౌూన 
కలిం యషమింలల ఔడర ఇదెభి భదర ణేడరలుిండవచఽచ.  

ఆభోఖ నౄభా నుో రి్ నూో యౌయో యేఖింగ విథేి ఙెిందఽణోింథి. అటలవింట  యేఖవింతఫ ైన విథేి యసఽయవతేనై సయల్ వలా 
యఔయకల నులలల సింక ఔడర యభీతింగ నలభిగినోు ణోింథి. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యణ లల విందలాథిగ 
ఉధరైబ. కై ఔింనలనీ లలల ఔడర భనిం అధేఔ యకల నులలలనఽ చాడవచఽచ. ాతి  నులలకి లాథర కొనిై 
భాయవలణో థరనఽైించి రటలి కొచిచన భభో నులలకి థరనిథైెన యలక్షణ ఉింట ింథి. థరనిణో కౄాబమ్ నఽ 
భిషెభిించడరనికి భ ిందఽ సదయవ నులలని నియతింగ అధమనిం ఙేమవలల వయోౄ ింథి.  
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ఆభోఖ నోు రి్ నోూ యౌయోలల విథేి సింకాయఫ ైన సయల్ నఽ ఔడర యృింట ణెయోౄ ింథి. ఔ ఔింనలనీ 100,000 ఆభోఖ 
నులలలనఽ భిట ైల్ యనియోఖథరయవలఔు యఔరబించిింథి అనఽఔుింథరిం. ఈ నులలల కిింద 300,000 భింథి ఉింటే, 
ఔింనలనీ ఔనీసిం సఽభాయవగ 20,000 కౄాబమ్ లనఽ ఙెయాౌింఙేిందఽఔు లదేిం కవలల వయోౄ ింథి!  నఖదఽ 
ఙెయాౌించనవసయిం లాఔుిండర లేవలు ను ిందవచచని నులలథరయవలు ఆయయౄ యవ. కౄాబమ్ లు యేఖింగ లలట ల్ అయులని 
ఔడర కోయవఔుింటలయవ. థరింణో ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ ల యపలగనిై నియుళ ించడిం ఖణనీమఫ ైన సయల్ గ 
భాభిింథి.  

నలైగ, పలయతథేశ్ింలల యఔరబసఽౄ నై ఆభోఖ నౄభా నులలల ాకయిం థేశ్ిం లలల ఎఔెడైెధర ఆసతాి లల ఙేయవచఽచ. 
కౄాబమ్ లణో వవహభిింఙే ఫిిందిం తభ వదెఔు వచిచన కౄాబమ్ నలై సింథిింఙేిందఽఔు థేశ్యౄింగ అభలులల 
ఉనై యదరధరలనఽ తనిసభిగ ఆఔయింర ఙేసఽకోయయౌూ ఉింథి.  

ఆభోఖ కౄాబమ్ ల 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, పలయోథేుఖబభితఫ ైన తి ౄ డిని ఎదఽభపెింటలనైయభికి ణోడరటల 
నింథిింఙరభధే సింతినౄని ను ిందఖలుఖ ణరయవ.   

సభౄైన కౄాబమ్ నఽ, సభౄైన వకిౄకి, సభౄైన సభమింలల అింథిింఙేటలా  చాడడఫే సభయఫ ైన కౄాబమ్ ల నియుహణ 
అనినించఽఔుింటలింథి.  

2. ఆభోఖ నౄభాలల కౄాబమ్ ల ాకిరమ 

కౄాబమ్ నఽ నౄభా ఔింనలనీబయ ఙెయాౌించవచఽచ. లాథర నౄభా ఔింనలనీ అదీఔిత థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటర్ (ట .న.ఏ) థరుభ  
ఙెయాౌింర జభిగైటలా  చాడవచఽచ.  

కౄాబమ్ నఽ నౄభా సింస/ట .న.ఏకి ణెయౌమఙేలనట  నఽించి నులలలలని షయతేల ాకయిం ఙెయాౌింర జభిగైింత 
వయఔు భధ కలింలల ఆభోఖ కౄాబమ్ సషిింగ నియుచిించిన యయధ దశ్ల ఖ ిండర యఖ తేింథి. యట లల థేని 
నుాదరనిం థరనిథే.  

థిఖ వ నేభపెనై ాకిరమలు ాణేకిించి ఆభోఖ నౄభా (యౘలటలెైజైషన్స) నషిభియౘయ నులలలఔు సింఫిందిించినయ. 
ఆభోఖ నౄభా యనుయింలల ఇయే ాదరన పలఖింగ ఉధరైబ.  

లయ ాయోజన నులల లాథర తీవా అసుసత నులల లాథర థైెనింథిన నఖదఽ నులల వింట  యేట  యషమింలలధృైధర సభై 
కౄాబమ్ నఔు అనఽసభిింఙే  యదరయణ ాకిరమ, జతయచవలలన ణరా లు కై భాథిభిగ ఉింటలబ. కఔనుో ణే 
అటలవింట  నులలలు భ ిందఽగ నఖదఽ ఙెయాౌించనవసయిం లాని సదఽనుమింణో భఔనోు వచచధేథి యసౄవిం.  

నషిభియౘయ నులల కిింద ఙేలే కౄాబమ్ ఎలా ఉిండచఽచనింటే : 
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a) నఖదఽ యళ త కౄాబమ్  

ఆసతాి లల ఙేభైటరడెకనీ, చికిణరూ సభమింలలకనీ కయవచలనఽ యనియోఖథరయవ ఙెయాౌించడె. నౄభా 
సింస/ట .న.ఏ భ ిందభి అనఽభతి  ఆదరయింగ ధృట్ వర్ె లలని ఆసతాి  లేవలనఽ సభఔయవసఽౄ ింథి. 
తభుత కౄాబమ్ భియౖెయిం కోసిం ణరా లనఽ నౄభా సింస/ట .న.ఏకి సభభిసఽౄ ింథి.  

b) భిబింఫయవూఫ ింటల కౄాబమ్  

యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ ఆసతాి కి ఙెయాౌయౄ డె. తభుత అయోత ఫేయఔు కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌింర 
కోసిం నౄభా సింస/ట .న.ఏకి సభభియౄ డె.  

భౄిండె కైసఽలలలనఽ, నుాథనేఔ చయలు కై భాథిభిగ ఉధరైబ.  

 

భైకాచితాిం 1: కౄాబమ్ ాకిరమ థిఖ వ చయలణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి (ఇథే ఔరభింలల ఉిండరలని లాదఽ) 
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కౄాబమ్ ాకిరమ 

వయౄభానిం 

భిజిలిేరషన్స 

డరఔుఫ ింటా భియౕలన 

నృయాౌింగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం 
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కౄాబమ్ ల కోడిింగ్ 

భియౕలన/కౄాబమ్ నలై ధరమ నియృమిం 

ఙెయాౌింఙరయౌూన తేథి నతౄింనలై నియృమానికి భవడిం 

కౄాబమ్ ఙెయాౌింర 

అవసయఫ ైన ణరా లనఽ, అదనర సభాఙరభనిై కోయడిం 

కౄాబమ్ లనఽ తి యసెభిించడిం 

భభిింత సయవయ దభరౄ  కోసిం కౄాబమ్ లనఽ అనఽభానిించడిం 

కౄాబమ్ డరఔుఫ ింటా నియుహణ 

కౄాబమ్ లనలై ఆడిట్  

 

a) వయౄభానిం 

యనియోఖథరయవఔు, కౄాబమ్ ల ఫిింథరనికి భధ నదటగ సింఫింధిం ఏయడేథి కౄాబమ్ వయౄభానిం థరుభధే. 
ఆసతాి లల ఙేభై సదఽనుమానిై యనియోగిించదలచఽఔుధరైనని యనియోఖథరయవ ఔింనలనీకి ణెయౌమఙేమవచఽచ. 
లాథర ఆసతాి లల ఙేభిన తభుతధృైధర భ కింగ అతవసయ భిలతేలలా  ఆసతాి లల ఙేభిన సిందభౌలలల ఆ 
తభుతధృైధర ఆ సింఖతి ని ణెయౌమజైమవచఽచ.  

ఇటీవయౌ కలిం వయఔు ఔడర కౄాబమ్ ఙేమడిం ఖ భిించిన వయౄభానిం ఔ లాింఛనింగధే ఉింటృ వచిచింథి. 
అబణే, ఇటీవయౌ కలింలల ఇనాూూయయవా  ఆచయణయధఫ ైనింత ఫేయఔు యలెైనింత తుయగ ఆ వయౄభాధరనిై 
ణెయౌమజైమాలని టలి ఫటిడిం నుాయింనింఙరయవ. భ ిందఽగ అనఽఔునై ాకయిం ఆసతాాి లల ఙేయవతింటే 
ఆసతి లల ఙేయడరనికి భ ింథే  ఆ సింఖతి ని ణెయౌమజైమాయౌ. అతవసయ భిలతి లల ఙేయవలల వలేౄ , ఙేభిన 24 
ఖింటల లలగ ఆ సింఖతి ని నౄభా ఔింనలనీకి ణెలనుయౌ.  

ఆసతాి లల ఙేభిన సభాఙరయిం సకలింలల అిందఽఫలటలలలకి వలేౄ  ఆ యనియోఖథరయవ ఆసతాి లల ఙేభిింథి సతమో 
కథో సభిచాసఽఔుధేిందఽఔు, ఔభికి ఫదఽలుగ ఔయవ ఙేయలాదని లాథర వించన ఏనై లాదని 
నిభే భిించఽఔుధేిందఽఔు నౄభా సింస/ట .న.ఏకి ణోడడెతేింథి. కొనిై సిందభౌలలల కయవచలనలై ఆసతాి  
మాజభానింణో చభిచించడరనికి ఔడర యలుింటలింథి.  

నదటే వయౄభానిం అింటే,‗జఞఫ  భల, ింన, అథి అింథినటలా  నిభే భిించఽకోవడిం‘ లాథర నూక్ూ ఙేమడిం. 
ఔభూనికైషన్స, ట కైలజీలలల అనవిథేి రణభా అని ఇనాూూయయవా /ట .న.ఏలు నడినే కల్ లలింటయా థరుభ 
ఔడర వయౄభానిం ిండిం యధభవరణోింథి. ఇయ 24 ఖింటల ణెభిచి ఉింటలబ. ఇింటర్ ధృట్, ఇ-ఫ బల్ 
లనఽ ఔడర ఉయోగిించఽకోవచఽచ.  
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b) భిజిలిేరషన్స 

కౄాబమ్ నఽ ఔింూటర్ లల ఎింటర్ ఙేల ఔ భిపభౄనఽూ సింకనఽ సిఱిించడఫే కౄాబమ్ భిజిలిేరషన్స ాకిరమ. 
భిపభౄనఽూ సింకణో కౄాబమ్ లతి ని ఏ సభమింలలధృైధర ణెలుసఽకోవచఽచ. థీనిై కౄాబమ్ నింఫయవ, కౄాబమ్ 
భిపభౄనఽూ నింఫయవ లాథర కౄాబమ్ ఔింట ా లు నింఫయవ అింటలయవ. నుాలలలింగ్ సింస  ఉయోగిింఙే ఔింూటర్, 

ాకిరమలనఽ ఫట ి  కౄాబమ్ నింఫయవ సింకలలల ఉిండవచఽచ లాథర అక్షభలణో ఔడిన సింకలలల ఉిండవచఽచ.  

కౄాబమ్ వయౄభానిం అింథి, నులల నింఫయవ సభిగా  ఉిండి, నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ యవభలణో అథి సభినోు బన 
యృింటధే యదరయణింగ భిజిలిేరషన్స ూభిౄ ఙేల, భిపభౄనఽూ నింఫయవ ఇయౄ యవ.  

ఔింూటర్ లల కౄాబమ్ నఽ భిజిసియవ ఙేమగధే, అథే సభమింలల నౄభా సింస  కాణరలలల అిందఽఔు ఔ 
భిజయవునఽ సిఱియౄ యవ. వయౄభానిం/భిజిలిేరషన్స సభమింలల, కౄాబమ్ కచిచతింగ ఎింత నతౄ మో లాథర 
అించధర నతౄిం ఎింణో ణెయౌమఔనుో వచఽచ. ఔనఽఔ నుాయింబ భిజయవు నతౄిం నుాభాణ ఔ భిజయవు (ఙరలా వయఔు 
ఙరభితాఔ సఖటల కౄాబమ్ లలైజు అబ ఉింటలింథి) నతౄిం అవరతేింథి. ఔయభి అించధర నతౄిం లాథర పలయిం 
అవచచని పలయసఽౄ నై నతౄిం ఖ భిించి ణెయౌమగధే, థరనిై ాతి నృింనృింఙే యధింగ భిజయవునఽ నలించఽతధన  
లాథర తగాిసాౄ ధన సవభియౄ యవ.  

c) ణరా ల భియౕలన 

ఔయభి కౄాబమ్ భిజిసియవ కగధే, నుాలలలింగ్ ఔు అవసయఫ ైన ణరా లనీై అింథేటలా గ చాసఽకోవడిం తదఽభి 
చయ అవరతేింథి.  

కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేిందఽఔు థిఖ వ నేభపెనైవనీై భ కఫ ైన అింరలని ఖ యవౄ ించఽకోయయౌ: 

1. అసుసతఔు సింఫిందిించిన డరఔుఫ ింటభీ ఆదరయిం   
2. అింథిించిన చికితూ   
3. ఇన్స-నేషింట్ గ ఉనై కలిం   
4. భీక్షల నియేథిఔలు   
5. ఆసతాి కి ఙేలన ఙెయాౌింర   
6. చికితూఔు సింఫిందిించి తదఽభి సలయౘ   
7. ఇింనుా ింటలా  వింట  యట కి సింఫిందిించి ఙెయాౌింర ఆదరభలు 

డరఔుఫ ింటానఽ భియౕయౌించిన తభుత, కౄాబమ్ నుాలలసర్ భియౕయౌింఙే అింరల జఞనృణర ఔటలింథి. ఙరలా 
ఔింనలనీలు నుాలలలింగ్ డరఔుఫ ింటేషన్స లల అటలవింట  ఙెక్ యౌసఽి  ఉిండడరనిై ఔ పలఖింగ ఙేసఽఔుింటలధరైబ.   

లలనించిన ణరా లనఽ ఈ దశ్లలధే ఖ భిౄయౄ యవ. కొనిై ాకిరమలలా  ఈ దశ్లలధే యనియోఖథరయవ/ఆసతాి  
సభభిించని ణరా లనఽ కోయణరయవ. ఙరలా ఔింనలనీలు యనియోఖథరయవఔు అయౌఔయిం ఔలఖఔడదధే పలవనణో 
అదనర సభాఙరయిం కోసిం అబభిించడరనికి భ ింథే నదట అనిై ణరా లనఽ ూభిౄగ భియౕయౌయౄ బ.  
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d) నృయాౌింగ్ సభాఙరభనిై లేఔభిించడిం 

కౄాబమ్ నుాలలలింగ్ వలమింలల నృయాౌింగ్ ఔడర భ కఫ ైన పలఖిం. ఆభోఖ నౄభా నులలలు యదరయణింగ 
చికితూఔబయ వమాలఔు యయధ యపలగల కిింద భినేతేలనఽ యదియౄ బ. అింతఔునేించి భియౘభనిై 
ఙెయాౌించవనైభాట. చికితూఔబయ ఙరభెీలనఽ వభాీఔభిసఽౄ నై నుాభాణ ఔ యదరనిం ఇథి : 

 భిజిలిేరషన్స, సభీుసఽ ఙరభెీలణో సయౘ యౄభ , ఫో యవు , నభిూింగ్ వమాలు.  
 ఐ.ల.మ  ఙరభెీలు, ఏ యధఫ ైన నియత యక్షణ కయఔలానులకౄైధర.  
 ఆభైషన్స తిబయటర్ ఙరభెీలు, అధృలౄఱమా, యఔౄిం, ఆకిూజన్స, శ్సౄ ైచికిణరూ భిఔభలు, భిందఽలు, 

డమాగైలిక్ వసఽౄ వరలు, ఎక్ూ భ,ై డమాలలస్క, కీమోతెభీ, భైడియో తెయన, నేస్క ఫేఔర్, ఔితాి భ 
అవమయలు వింట యట కౄైన కయవచలు. ఆభైషన్స లల పలఖింగ అబన ఏ యృైద కయవచలెైధర సభై.  

 సయెన్స, అధృలౄఱసఽి , ఫ డిఔల్ నుాకీిషనర్, ఔనూలెి ింటలా , లలషయౌసఽి ల జులు.  
 అింఫ లెనఽూ ఙరభెీలు  
 యఔౄ భీక్ష, ఎక్ూ భై, యెనఽా  వింట  భీక్షలకౄైన ఙరభెీలు.  
 ఓషదరలు 

ఈ యపలగల కిింద సభాఙరభనిై నోు ఖ  ఙేలేిందఽఔు యనియోఖథరయవ సభభిించిన ణరా లనిైింట నీ 
భియౕయౌయౄ యవ. పయౌతింగ, కౄాబమ్ ల లలట ల్ ఫ ింట్ నఽ కచిచతతుింణో ూభిౄ ఙేమడిం ఔుదఽయవతేింథి.  

ఆసతేా ల నృయాౌింగ్ యదరధరనిై నుాభాణీఔభిింఙేిందఽఔు ామణరైలు యఖ తేనైట కీ, ాతి  ఆసతాి  నృయాౌింగ్ 
లల  థరనిథైెన దేతి ని థేనిధన అనఽసభిించడిం భియజు. ఈ యపలఖింలల ఎదఽయవరతేనై సయళ్ైు ఇయ : 

 సభీుసఽ ఙరభెీలు లాథర ఆయౘయిం వింట  భియౘయిం వభిౄించని అింరల జఞనృణరలలకి ఖథి అథెె ఔడర భవచఽచ.  
 కై నృలుా  అబణే యయధ యపలగలయ ఉిండవచఽచ. భీక్షలఔు లాథర భిందఽలఔు అనిైింట కీ ఔయౌన ఖ తౄ గ 

కై నతౄింణో నృలుా  ఇవువచఽచ.  
 నుాభాణ కైతయ నేయానఽ ఉయోగిించడిం. ఉథరహయణఔు నభిూింగ్ ఙరభెీలనఽ సభీుసఽ ఙరభెీలుగ నలవడిం.  
 ―అలాింట యే ఙరభెీలు‖―వింట య‖―అనఽఫింధ వమాలు‖ వింట  భాటలనఽ నృలుా లల ఉయోగిించడిం.  

నృయాౌింగ్ సషిింగ లానరడె నుాలలసర్ కయవచలనఽ యడియడిగ చానింఙరలని కోయవచఽచలాథర  అదనర 
సభాఙరభనిై అడఖవచఽచ. థీనివలా వభాీఔయణనలైన, కయవచల ఆమోదయోఖతనలైన ఏయృైధర సింథేయౘలుింటే 
ణొలగినుో ణరబ.  

ఈ సభసనఽ భిషెభిింఙేిందఽఔు, ఐ.ఆర్.డి.ఏ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔసాణరా లనఽ జఞభీ 
ఙేలింథి. అటలవింట  నృలుా ల నూభ్ట్ నఽ, భియౘయిం లనించని అింరల జఞనృణరనఽ అథి ల భీఔభిించిింథి.  

నుకైజీ భైటలా   
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కొనిై యధఽల చికితూఔు ఙరలా ఆసతేా లు నుకైజీ భైటాఔు అింగీఔభిింఙరబ. చికిణరూ యదరధరనిై 
నుాభాణీఔభిించి, వనయవలనఽ యనియోగిించఽకోవడింలల ఆసతాి ఔునై యభయూింనలై ఇథి ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
ఇటీవయౌ కలాలలల, నాపర్ు ను ా యృైడర్ ధృట్ వర్ె లల, ఆర్.ఎస్క.నృ.యృై యషమింలల ఔడర, అధేఔ యదరధరలఔు 
ఙెింథిన నుకైజీ వమాలనఽ భ ింథే ల భీఔభిింఙరబ.   

ఉథరహయణ  

a) కభిుమాక్ నుకైజీలు : మాింజియోగర మ్, మాింజియోనుా లి, ల.ఏ.నృ.జి లాథర ఒనలన్స యౘరి్ సయెర్, వింట య  

b) గౄైనఔలాజిఔల్ నుకైజీలు: యదరయణ ాసవిం, లజైభిమన్స ాసవిం, ళ షిభౄఔినై, వింట య  

c) ఆభపౄ నలడిక్ నుకైజీలు  

d) ఆౄ భలాజిఔల్ నుకైజీలు   

 సయెభీ తభుత సభసలు తలెతి ౄ ణే అబయ అదనర వమాలఔు  ఈ నుకైజీలఔు నేించి కయచబణే యసౄయఔ 
నుాతి థిఔన యట కై యేభైగ ఙరభెీలు వసాలు ఙేయౄ యవ.  

నుకైజీల వలా కొనిై అనఽఔలతలుధరైబ. యట లల ఇనేడిఉనై వమిం ఇదనేతింగ ణెలుసఽౄ ింథి. 
చికిణరూ యదరధరలలల నుాభాణీఔయణ ఉింటలింథి. అటలవింట  కౄాబమ్ లనఽ భిషెభిించడిం సఽలబిం.  

e) కౄాబమ్ ల కోడిింగ్  

ఉయోగిసఽౄ నై యట లల అతింత భ కఫ ైన కోడ్స లలట్ ాించ ఆభోఖ సింస  (డఫ ా ూ.ళెచ్.ఒ) తమాయవ 
ఙేలింథి. అథి యధఽల అింతభె తీమ వభాీఔయణ (ఐ.ల.డి) కోడ్స లనఽ అనవిథేి ఙేలింథి.  

యదిని నుాభాణీఔయణ నూభ్ట్ లల తీసఽఔుధేిందఽఔు ఐ.ల.డిని, ఆ యదికి చికితూ ఙేలేిందఽఔు అనఽసభిింఙే 
యదరధరనిై ఖరళ ింఙేిందఽఔు ఔభౄింట్ ను ా లజర్ ట భి్ధరలజీ (ల.న.ట ) కోడ్స నఽ ఉయోగిించఽఔుింటలయవ. 

ఇనాూూయయవా  కోడిింగ్ నలై ఆదరయడడిం ఔరఫేన ఎఔుెవ అవరణోింథి.  ఇనాూూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ 
ఫ ింట్ అతరభిటీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ)లల పలఖఫ ైన ఇనాూూభౄన్సూ ఇనపభై్షన్స ఫూభో (ఐ.ఐ.నృ) ఔ ఇన్స పభై్షన్స 
ఫలింఔునఽ నుాయింనించిింథి. అటలవింట  సభాఙరభనిై అఔెడ యరలాఱింఙే అవకశ్భ ింథి.  

f) కౄాబమ్ నుాలలలింగ్  

ఆభోఖ నౄభా నులలని చథియణే అథి ఔభభిిమల్ కింటలా ఔుి  అని ణెలుసఽౄ ింథి. అథే సభమింలల, అిందఽలల 
యృైద భిపలష ఉింటలింథి. ఙెయాౌించవలలన కౄాబమ్ వచిచనరడె ఏ ఫేయఔు ఙెయాౌింఙరలల యవభిసాౄ  అిందఽలల 
యృైద థరలఔు నియుఙరలుింటలబ. ఏ నౄభా నులలలలధృైధర కౄాబమ్ ల నుాలలలింగ్ ఔు సింఫిందిించిన కీలఔిం 
భౄిండె భ క ాశ్ైలఔు జయఫ లనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అయ : 

 నులల కిింద ఈ కౄాబమ్ నఽ ఙెయాౌించవఙరచ? 
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 ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటే, నిఔయ నతౄిం ఎింత ? 

ఈ భౄిండె ాశ్ైలలల థేనికి జయఫ  ఇయులధరై నులలకి ఙెింథిన అధేఔ షయతేలు, నిమభ నిఫింధనలనఽ 
అయిం ఙేసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. ధృట్ వర్ె ఆసతాి లల ఔనఽఔ చికితూ ఙోటలఙేసఽఔుింటే ఆ ఆసతాి ణో ఔుథిభిన భైటా 
ఖ భిించి ఔడర ణెయౌల ఉిండరయౌ.  

కౄాబమ్ భియౕలధరయోత  

ఆభోఖ కౄాబమ్ భియౕలనఔు యృమలా ిందఽఔు థిఖ వ నేభపెింటలనై అింరలు సింతినౄ ఔయింగ ఉిండి తీభయౌ.  

i. ఆసతాి  నులెైన సబ డె నౄభా నులల గపడెఖ  కిిందఔు వచిచ ఉిండరయౌ.  

ఇథి సఽలబింగ ఔనినసఽౄ ింథి కనీ, నౄభా గపడెఖ  కిింద ఉనై వఔుౄ ల నేయవా , (ఙరలా కైసఽలలల వమసఽ 
ఔడర) ఆసతాి లల ఙేభిన సబ డి నేయవ సభినోు లని సిందభౌలు భనఔు అధేఔిం ఎదఽయవరతేింటలబ. ఫహుర 
అిందఽఔు కయణిం కఖల అింరలు : 

నులలలల నేభపెనై వకిౄ, ఆసతాి లల ఙేభిన వకిౄ ఔభై అబ ఉిండేటలా గ చాసఽకోవడిం భ కిం. ఆభోఖ 
నౄభాలల ఈ యఔఫ ైన మోయలు సయుయదరయణిం.  

ii. నౄభా ఉనై కలిం లలలా నేషింట్ ఙేభి ఉిండరయౌ.  

iii. ఆసతాి  నియుచనిం 

వకిౄని ఙేభిన ఆసతాి   నులల కిింద నియుచిించిన ―ఆసతాి  లాథర నభిూింగ్ హద మ్‖ నియుచనిం ాకయిం ఉనైథైె 
ఉిండరయౌ. లాఔనోు ణే కౄాబమ్ ఙెయాౌించడిం ఔుదయదఽ.  

iv. డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్స  

కొనిై నులలలు డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్స కి అింగీఔభియౄ బ. అింటే, యదరయణింగ ఆసతాి /నభిూింగ్ 
హద మ్ లల చికితూ అవసయభబయ  అసుసతకి పలయతథేశ్ింలల నియస ఖిహింలలధే 3 భోజులఔు నేించి చికితూ 
తీసఽకోవచఽచ.  

నులల ాకయిం డ నేలయౌమభీ యౘలటలెైజైషన్స కి యలుధరై, ఙెయాౌింర ను ింథరలింటే : 

 నేషింట్ లతి  అతనఽ/ఆఫ నఽ ఆసతాి /నభిూింగ్ హద మ్ కి తయయౌించలానిథిగ ఉిండరయౌ. లాథర 

 ఆసతాి /నభిూింగ్ హద మ్ లల డఔల కొయత కయణింగ నేషింట్ నఽ తయయౌించలాఔనోు బ ఉిండరయౌ.  

v. ఆసతాి లల ఉనై కలిం 

యదరయణింగ ఇన్స నేషింట్ గ ఆసతాి లల 24 ఖింటలు నేించి ఉింటేధే ఆభోఖ నౄభా నులలలు ఆస ర్తి  
కయవచలనఽ ఙెయాౌయౄ బ. ఔనఽఔ ఈ నిఫింధననఽ సింతినౄ  యఙేిందఽఔు ణేథీ, ఙేభిన సభమింణోనుటల డిరచభెి 
సభమానిై నేభపెనడిం ఔడర భ కిం.  
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డే-కైర్ చికితూలు 

ఆభోఖ యక్షణ భిశ్రభలలని యింకైతి ఔ అనవిథేిలు అధేఔ చికిణరూ యదరధరలనఽ సఽలబతయిం ఙేరబ. ఖతింలల 
యట కి సింకిా షిఫ ైన చికితూలు, ఆసతాి లల ఎఔుెవ కలిం ఉిండవలలభవడిం అవసయభబయయ. 24 ఖింటలు 
నేించి ఆసతాి లల ఉిండవలలన అవసయిం లాఔుిండర  డే కైర్ నుాతి థిఔన నియుళ ింఙే యదరధరలు అధేఔిం 
అిందఽఫలటలలలకొఙరచబ.  

డే కైర్ యదరధరలలల ఙరలా పలఖిం భ ింథే అింగీకభనికి వచిచన నుకైజి భైటల నుాతి థిఔయ. పయౌతింగ 
వమాలలల ల యతుిం ఏయడిింథి.  

vi. ఒ.న.డి  

ఓట్-నేషింట్ గ ఔడర చికితూ/ఔనూలాి షనానలై నలట ి న కయవచలనఽ ఇఙేచ నులలలు కొనిై ఉధరైబ. నౄభా 
ఙేలన నిభెిషి నణరౄ నికి లలఫడి ఙెయాౌింర ఉింటలింథి. యదరయణింగ అథి యౘలటలెైజైషన్స నౄభా నతౄిం ఔన్సై 
తఔుెవగ ఉింటలింథి.   

ఒ.న.డి కిింద లనింఙే నతౄిం నులలకి నులలకి భధ ణేడరగ ఉింటలింథి. అటలవింట  భిబింఫయవూఫ ింటాఔు, 
24 ఖింటల యౘలటలెైజైషన్స కా జు వభిౄించదఽ. 

vii. చికిణరూ యదరనిం/చికిణరూ దేతి  

ఆసతాి లల ఙేయడిం యదరయణింగ అలలతి  చికిణరూ దేతి ణో భ డిడి ఉింటలింథి. అబణే, నేషింట్ తీసఽకోదఖా 
ఇతయ చికిణరూ దేతేల ఉధరైబ. అయ : 

 మ ధరని  
 లదే   
 హద నేయోతి  

 ఆమ భైుద  
 ాఔితి  యృైదిం వింట య.  

ఙరలా నులలలు ఈ చికితూలనఽ నేనయౘబయౄ యవ. కొనిై నులలలు యట లల ఔట  భౄిండె చికితూలనఽ  ఉ 
భినేతేలణో ఆమోథియౄ బ.  

viii. భ ిందభ ినఽించి ఉనై యధఽలు 
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నియుచనిం  

భ ిందభై ఉనై యది థేనిై సాచిసఽౄ ిందింటే ― నులల తీసఽకోవడరనికి 48 ధృలల లలల 
అతనఽ/ఆఫ ఔు సఽవఔౄింగ ణెయౌలధర లాథర ణెయౌమఔనోు బధర ఉనై ఎలాింట  భిలతి , జఫ ో లాథర 
గమిం లాథర సింఫిందిత భిలతి , భిలతేలఔు సింఫిందిించిన సింకైణరలు లాథర లక్షణరలు. 
ఖ భిౄించినయ/ లాథర యృైద సలయౘ/చికితూ తీసఽఔునైయ .‖ 

భ ిందయ నఽించి ఉనై జఫ ోలనఽ నేనయౘబించడరనికి కయణిం అథి నౄభా భ్యౌఔ సాణరా లఔు యయవదేింగ 
ఉిండడిం. కామిం అనఽఔునైథరనికి నౄభా కిింద యక్షణ ఔయౌించడరనికి లాదఽ.  

అబణే, ఈ సాణరా నిై వభిౄింజైమడిం ఙరలా ఔషిిం. నౄభా ఙేసఽౄ నై సభమింలల వకిౄకి అటలవింట  లతి  
ఉింథర, ఖతింలల యృైదిం తీసఽఔుధరైభ అని లక్షణరలనఽ ఔనఽగపధేిందఽఔు ఔ ఔరభదేతి లల యయధ అింరలనఽ 
భీక్షిించవలల ఉింటలింథి. సదయవ అధరభోఖిం ఎధరైళ్ైా ింథి అధే థరనినలై యృైద నిరణ ల భధ 
నధరైననుామాలుింటలబ ఔనఽఔ ఏ కౄాబమ్ ధృైధర తి యసెభిించడరనికి భ ిందఽ ఈ షయతేనఽ 
వభిౄింజైలేటరడె  నదట జఫ ో ఎరడె ఫమటడిిందధే అననుామానిై జఞఖరతౄగ భియౕలనలలకి 
తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి.  

ఆభోఖ నౄభా భిణరభ ఔరభింలల, ఈ నేనయౘబింరనఔు భౄిండె సవయణలు వఙరచబ.  

 ఖూర ప్ ఇనాూూభౄన్సూ యషమింలల ఇథి ఔనినసఽౄ ింథి. నౄభా సింస  ఔు నషిిం యట లాజైలే వఔుౄ లెవయౄ లాయధే 
పలవనణో ఇిందఽలల నతౄిం ఖూర రలలని సబ లిందభికీ నౄభా సదఽనుమిం ఔయౌయౄ యవ. నతౄిం 
ాబ ణోుథోఖ లు, థరభిదాూ భైకఔు థిఖ వరన ఉనై నతౄిం ఔుటలింఫలలు, ఔ నలదె కభపభైట్ సింసలలని 
నతౄిం ఉథోఖ ల ఔుటలింఫలలు వింట యభికి ఖూర ర నులలలనఽ వభిౄింజైయౄ యవ. నదట యభి నౄభాఔు 
వఙేచ కై ఔ ఔుటలింఫిం ఔధరై నలైన ఙెరఔునైయభి టేా  నౄభా సింసలు యనఽఔలింగ 
వవహభియౄ బ. తగినింత భూలిం లనయోౄ ిందధే నేనయౘబింరణో ఈ నులలలు తయచఽ ఆ 
నేనయౘబింరనఽ ణొలగియౄ బ.  

 కొింతకలిం నానేమింనఽ వసాలు ఙేసఽఔుింటృ వచిచన తభుత భ ిందఽ నఽించి ఉనై జఫ ోలఔు 
ఔడర నౄభా ఔయౌించడింలల తర లాదధే పలవనణో భౄిండవ సవయణనఽ ణెఙరచయవ. ఔ వకిౄలల ఔ జఫ ో 
లక్షణరలుధరై, నిభెిషి కల వవదిలల అయ ాకోనించవధే నభ్ఔిం.  ఔనఽఔ థరనిై కామింగ 
భిఖణ ించడరనికి లాదఽ.  

ix. నుాయింబింలల యేచి ఉిండే కలిం 

యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధర సభై (ఏథైెధర ాభాదిం ఫలభినడి ఆసతాి లల ఙేభిణే తనించి) నదట  
30 భోజులు థరట న తభుత ఫమటడే అధరభోగలఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ింథి.  



 

501 

 

అథే యధింగ, జఫ ోల జఞనృణరలు ఔడర ఉధరైబ. ఉథరహయణఔు :  

 కైటభకి్, 

 నృధృైన్స నోుా యి ట క్ ళైెర్ ట ా , 

 ళ సిభౄఔినై, 

 సఽి లా, 
  నలలు, 

 ళెభిైమా, 
  వభినౄజిం, 

 లలైనలలైట స్క, 

 మోచి / తేింట  కీలు భాభిడి వింట య.   

నుాయింబ కలింలల ఇయ తలెతి ౄధర నౄభా యక్షణ ఉిండదఽ. నుాయింబ కలిం ఏడరథి లాథర భౄిండేళ్ైు లాథర 
అింతఔునేించిన సభమిం కవచఽచ. అథి కోె నౄభా ఔింనలనీ నులలలల కోెలా ఉింటలింథి.   

అధరభోఖిం యట లల ఏథైెధర ఔటల అని కౄాబమ్ నుాలలసర్ ఖ భిౄయౄ డె. అథి ఆమోదయోఖఫ ైన లతి లలకై 
వసఽౄ ింథర భథర అని భియౕయౌింఙేిందఽఔు ఎింతకలింగ అతనికి యక్షణ లనయోౄ ింథో  చాయౄ డె.  

x. నేనయౘబింరలు 

నులల కొనిై నేనయౘబింరలనిచిచింథి. యట ని యదరయణింగ ఏ యధింగ వభాీఔభిించవచఽచనింటే : 

 ాసాతి  ాయోజధరలు (అబణే, కొనిై నులలలలా  యట కీ ఇసఽౄ ధరైయవ). 
 ఓట్ నేషింట్, దింత యృైద చికితూలు  
 ళెచ్.ఐ.య, యౘభో్న్స తెయన, సా లకమ చికితూ, సింణరన యపలణర చికితూ, యౌిందభోథెీన 

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 ఆసతాి లల ఙేయడిం.  

ఇటలవింట  సిందభౌలలల కౄాబమ్ లనఽ భియౕయౌింఙే వకిౄ  భిలతేలనఽ నిభెిషిింగ యవభిించడిం ఙరలా 
భ కిం. థీనివలా లలషయౌసఽి  ధేయవగ అసలు యషమానికి భఖలుఖ ణరయవ. కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిించడరనిై 
ఎవభౄైధర సయల్ ఙేలధర కోయవి  భియౕలనఔు ఔడర ఆ అింశ్ిం ఫలింగ నిలఫడఖలుఖ తేింథి.  

xi. కౄాబమ్ లఔు సింఫిందిించిన షయతేల టా యదేమత చాడిం. 

నౄభా తీసఽఔునైయయవ కౄాబమ్ ల యషమింలల నుట ించవలలన కొనిై చయలనఽ ఔడర నౄభా నులల 
నియుచిించిింథి. కౄాబమ్ ఆమోదిం ను ిందడరనికి అిందఽలల కొనిై భ క నుతా వళ యౄ బ.  

యదరయణింగ అయ థేనికి సింఫిందిించినయృై ఉింటలమింటే : 
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 నిభెిషి వవది లలల కౄాబమ్ వయౄభాధరనిై ిండిం. వయౄభాధరనిై తుయగ ిండింలలని 
నుాదరధరనిై భనిం ఇథివయకై ఖరళ ింఙరిం. వయౄభానిం పలాధర వవది లలల ఔింనలనీకి ఙేభలని 
నులలలలధే నేభపెనవచఽచ.  

 నిభీృత కల వవది లలల కౄాబమ్ డరఔుఫ ింటానఽ సభభిించడిం.  

 తరడె నుాతి నిధిం, తరడె యవయణలు లాథర వసఽౄ ఖత యసౄయలనఽ యృలాడిించఔనోు వడిం లాింట  
యట లల నులుించఽకోఔనోు వడిం.  

g) ఙెయాౌించవలలన కౄాబమ్ తేథి నతౄింనలై నియృమానికి భవడిం 

ఔయభి కౄాబమ్ నఽ ఆమోథిించిన యృింటధే, తదఽభి ఙేమాయౌూన ని ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ నిై 
నియృబించడఫే. థీనిై లెకిెించడరనికి, ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ నిై నియృబింఙే అింరలనఽ భనిం అయిం 
ఙేసఽకోయయాౌన అవసయిం ఉింథి. అయ ఏభింటే : 

 

i. నులల కిింద సబ నికి అిందఽఫలటలలల ఉనై నౄభా నణరౄ నిై ణెలుసఽకోవడిం  

వకిౄఖత నౄభా నతౄింణోఔడిన నులలలుింటలబ. ఫాో్ టర్ నుాతి థిఔనలై జఞభ ీ ఙేలనయ కొనిై ఉింటలబ. 
యట లల నౄభా నతౄిం ఔుటలింఫింలలని యయిందభికీ అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. లాథర ఫాో్ టర్ నుాతి థిఔనలైధే 
నులలలునైట కీ, ాతి  సబ నికి కొింత భినేతి  ఉిండవచఽచ.  

ii. ఖతింలల ఙేలన కౄాబమ్ నఔు ఙెయాౌించినథి నోు గ నులల కిింద సబ నికి అిందఽఫలటలలల ఉనై నేగియౌన 
నౄభా నతౄిం:  

ఇథివయఔు ఙెయాౌించిన కౄాబమ్ లనఽ నేనయౘబించిన తభుత అిందఽఫలటలలల ఉనై నౄభా నతౄిం 
ఫలలెనఽూనఽ లెకిెింఙేటరడె, నఖదఽ ఙెయాౌించఔుిండర ఆసతేా లలల చికితూ ను ిందడరనికి ఉనై అవకరనిై 
థేనిధృైధర సదయవ వకిౄ తదనింతయిం యనియోగిించఽఔుధరైడర అని ఔడర భియౕయౌింఙరయౌ.  

iii. ఉ –భినేతేలు 

ఖథి అథెె భినేతి , నభిూింగ్ ఙరభెీలు వింట  యట ని ఙరలా నులలలు నౄభా నతౄింలల రతిం యౄింలల లాథర 
ఔ భోజుఔునై భినేతి  యౄింలల  నిభెిషిింగ నేభపెింటలబ. ఔనూలెి ింట్ జు లాథర అింఫ లెనఽూ ఙరభెీల వింట  
యట  యషమింలల ఔడర అలాింట  భినేతేలు అభలులల ఉిండవచఽచ.  

iv. అధరభోగనికి సింఫిందిించి నిభెిషి భినేతేలాఫ ైధర ఉధరైబయమో చాడరయౌ  

నులల పలాధర నణరౄ నిై నిభెిషిింగ 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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నులలథరయవ కౄాబమ్ యళ త ఫో నస్క (నులలథరయవ అింతఔు భ ిందఽ ఏడరథిలల ఎటలవింట  కౄాబమ్ ఙేమఔనుో ణే 
నఖూడే నతౄిం)కి అయవో డర కథర అని భియౕయౌింఙరయౌ.  కౄాబమ్ యళ త ఫో నస్క తయచఽ అదనర నౄభా నతౄిం 
యౄింలల ఉింటలింథి. అథి యసౄయనికి నేషింట్/నులలథరయవ నౄభా నణరౄ నిై నలించఽతేింథి. అింతఔుభ ిందఽ 
ఏడరథి చివయలల వచిచన కౄాబమ్ ల వయౄభాధరలనఽ లెఔెలలకి తీసఽకోఔనుో బ ఉిండడిం వలా కొనిై 
సిందభౌలలల ఔుభ లాట వ్ ఫో నస్క నఽ తరగ నేభపెనఖల అవకశ్భూ ఉింథి.  

 

vi. భినేతేల ఫేయఔు ఇచిచన ఇతయ కయవచల నౄభా : 

ఇతయ భినేతేలు ఔడర ఉిండవచఽచ. ఉథరహయణఔు, ఆమ భైుద యృైద దేతి లల చికితూ ను ింథిణే, 

యదరయణింగ భినేతి  ఙరలా తఔుెవగ ఉింటలింథి. నులల తీసఽఔునై ధరలుగైళ్ు తభుత, ఆభోఖ భీక్షల 
కయవచలనఽ నిభెిషి భినేతి  ఫేయఔు భాతాఫే అనఽభతి యౄ యవ. ఆసతాి లల ఉనైరడె ఇఙేచ ఙెయాౌింరలఔు 
ఔడర భోజుకిింత అని ఔ భినేతి  ఉింటలింథి.  

vii. కో-నేఫ ింట్ 

యదరయణింగ ఇథి  ఙెయాౌింరనఔు భ ిందఽ నిభ భిత కౄాబమ్ లలల సభ రతింగ ఉింటలింథి.  సహ ఙెయాౌింర 
కొనిై ాణేఔ భిలతేలలల భాతాఫే వభిౄింఙేథిగ ఉిండవచఽచ. తయాౌతిండెా ల కౄాబమ్ లఔు, ాసాతి  
కౄాబమ్ లఔు, భౄిండవయభి నఽించి ఙేలే కౄాబమ్ లఔు భాతాఫే అభలవచఽచ. ఔ నిభెిషి నణరౄ నికి నేించి 
ఉనై కౄాబమ్ లలల ఔడర ఇథి అభలవచఽచ.  

ఙెయాౌించదఖ  నణరౄ నిై ఈ భినేతేలఔు సయవె ఫలటల ఙేలే భ ిందఽ, ఙెయాౌించనవసయిం లాని కయవచలనఽ 
నేనయౘబించి, ఙెయాౌించదగిన నిఔయ కౄాబమ్  నణరౄ నిై లెఔెఖడణరయవ.  

ఆభోఖ కౄాబమ్ లల  ఙెయాౌింరలు ఉిండని అింరలు 

అధరభోఖవింతేనికి ఙేలే చికితూఔు అబయ వమాలనఽ ఎలా యబజిించవచఽచనింటే : 

 నమిం ఙేమడరనిఔబయ కయవచలు   

 భియక్షణఔబయ కయవచలు   

యదిని నమిం ఙేమడరనిఔబయ కయవచలలల నతౄిం యృైద వమాలు, యదరయణ సింఫిందిత సదఽనుమాలు 
ఉింటలబ. భభిింత యౌఔయవింతఫ ైన లాథర యలాసవింతఫ ైన (ఔడర కవచఽచ) ఆసతాి లల ఉిండేిందఽకౄైన 
వమాలు ఔడర థీనికి ణోడె కవచఽచ.  

యదరయణ ఆభోఖ నౄభా నులల ఏథైెధర సభై యదిని నమిం ఙేమడరనికౄైన కయవచలనఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి. నిభెిషిింగ 
నేభపెింటే తనించి, యలాయనికౄైన అదనర కయవచలనఽ ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.  
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భిజిలిేరషన్స ఙరభెి, డరఔుఫ ింటేషన్స ఙరభెీలు వింట  ఇలాింట  కయవచలనఽ చికిణేూతయ ఙరభెీలుగ వభాీఔభిించవచఽచ. 
నమిం ఙేమడింణో ాతక్ష సింఫింధిం ఉనైయగ భిఖణ ించదగిన (ఉథరహయణఔు ఇన్స నేషింట్ గ ఉనైరడె 
ఇఙేచ నిభెిషిింగ నేభపెనై ను ా టీన్స సనా ఫ ింట్) వింట  అింరలు. 

ఙెయాౌింరలు వభిౄించని అింరల యషమింలల  ఖతింలల ాతి  ట .న.ఏ/నౄభా సింసఔు య ింతజఞనృణరలుిండేయ. 
ఇరడె ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా ల ాకయిం యట ని ల భీఔభిింఙరయవ.  

ఙెయాౌించతగిన కౄాబమ్  తేథి నతౄ ిం నిభే యణ ఔరభిం ఇలా ఉింటలింథి : 

ట ి ఔ 2.1 

చయ  I ఖథి అథెె, ఔనూలెి ింట్ జు వింట  యయధ యపలగల కిింద అనిై నృలుా లు, యలదఽల జఞనృణర తమాయవ 
ఙేమాయౌ. 

చయ  II  ాతి  యపలఖిం కిింద  కౄాబమ్  ఙేలన నతౄిం నఽించి  ఙెయాౌింరలు వభిౄించనియట ని తీలేమాయౌ 

చయ  III  ాతి  యపలఖిం కిింద వమానికి ఏయృైధర భినేతేలుింటే వభిౄింజైమిండి 

చయ  IV నతౄిం ఙెయాౌించవలలన నణరౄ నిై లెఔెఖటిిండి. అథి నతౄ ింనైథి నౄభా నతౄిం లలలా ఉింథో 
లాథో  చాసఽకోిండి 

చయ  V  ఙెయాౌించవలలన నిఔయ కౄాబమ్ నఽ నియృబింఙేిందఽఔు కో-నే వభిౄలేౄ  థరనీై నేనయౘబించిండి 

h) కౄాబమ్  ఙెయాౌింర 

ఙెయాౌించవలలన కౄాబమ్  నతౄిం లెకిెించగధే, కైసఽనఽ ఫట ి  యనియోఖథరయవఔు లాథర ఆసతాి కి  ఙెయాౌింర 
జయవరణరయవ. ఆమోథిించిన కౄాబమ్  నణరౄ నిై లైధరన్సూ/ఎకౌింట్ూ యపలగనికి ణెలురణరయవ. ఙెఔుె 
యౄింలల లాథర యనియోఖథరయవ ఫలింఔు కాణరలలకి నఖదఽ ఫదయ్ థరుభ ఙెయాౌింర ూయౄవరతేింథి. 

ఙెయాౌింరనఽ ఆసతాి కి జభినణే, అవసయఫ ైన నఽై నేనయౘబింర ఏథైెధర ఉింటే, ఙెయాౌింర నఽించి 
నేనయౘబయౄ యవ.  

ఙెయాౌింరనఽ థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటర్ నియుళ ించినరడె, ఙెయాౌింర ాకిరమలల నౄభా సింసల భధ ణేడర 
లుిండవచఽచ. ట .న.ఏల నితీయవనలై భభిింత లలణైెన అవగహననఽ భ నఽ్ిందఽ ఔయౌించడిం జయవఖ తేింథి.  

ఙెయాౌింరల ణరజఞ యవభలనఽ ఎట ఔరడె ఔింూటర్ లలకి ఎకిెసాౄ  ఉిండరయౌ. ఔసిభయవా  అడిగై ాశ్ైలఔు 
జయఫ యౌఙేచిందఽఔు ఇథి ఙరలా కీలఔిం. యదరయణింగ ఈ యవభలనఽ ఔింూటర్ థరుభ కల్ 
లలింటర్/యనియోఖథరయవ లేయ ఫిింథరలణో ించఽఔుింటలయవ.  
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ఙెయాౌింర జయఖగధే, కౄాబమ్  లలట ల్ అబనటలా  భిఖణ యౄ యవ. కౄాబమ్ ల సింక, లలట ల్ ఙేలన నతౄిం 
ఖ భిించి నిభీృత కల వవధఽలలా  ఔింనలనీ మాజభాధరనికి, భధవయవౄ లఔు, యనియోఖథరయవలఔు, 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి నియేథిఔలు ింరణరయవ. % లలట ల్ు, నిషతి ౄ గ ఙెయాౌింరలు వభిౄించని నతౄిం, కౄాబమ్ లు 
లలట ల్ ఙేలేిందఽఔు ట ి న సఖటల సభమిం వింట య యదరయణింగ లలట ల్ ఙేలన కౄాబమ్ ల యరలాషణలల 
ఉింటలబ.  

i) డరఔుఫ ింటా లలటలణో వవహభిించడిం  / అదనర సభాఙరభనిై కోయడిం 

కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేిందఽఔు కొనిై భ క డరఔుఫ ింటానఽ భియౕయౌించవలల ఉింటలింథి. అయ : 

 అడి్షన్స ధనటలూణో ఔడిన డిరచభెి యభింశ్ిం, 

 ఆదరయింగ నియౌఙే భీక్షల నియేథిఔలు, 
 యయధ యపలగల కిింద అబన నణరౄ లనఽ చారత తేథి ఏకీఔిత నృలుా , 

 నాలలరినఽా , నూయ్ల నృలుా లు, 
 ఙెయాౌింర యలదఽలు, 
  కౄాబమ్  నూయభ , 
  యనియోఖథరయవ ఐడెింట కైషన్స. 

సభభిించిన ాతి  ధరలుఖ  కౄాబమ్ లలలనా ఔట  నుాథనేఔ డరఔుఫ ింటా యషమింలల అసింూయృింగ 
ఉింట ిందని అనఽబవిం యృలాడియోౄ ింథి. థరింణో సభభిించని ణరా లనఽ సభభిింఙరలని యనియోఖథరయవఔు 
సాచిసఽౄ ధరైయవ. యట ని కౄాబమ్ ఔు జత ఙేలేిందఽఔు అతనికి కల భినేతి ని నియృబసఽౄ ధరైయవ.  

అథే భాథిభిగ, కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేసఽౄ నైరడె అదనర సభాఙరయిం అవసయడవచఽచ. ఎిందఽఔింటే: 

i. అింథిించిన డిరచరె్ యభింశ్ిం ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ సాచిించిన యధింగ సభౄైన నూయ్ట్ లల లాదఽ లాథర యది 
నియేయణఔు సింఫిందిించిన కొనిై యవభలనఽ లాథర అసుసత చభితానఽ ణెలుసఽకోలాదఽ.  

ii. ఙేలన చికితూనఽ తగినింత యవయింగ వభిృించఔనోు బ ఉిండవచఽచ లాథర యవయణ అవసయిం డవచఽచ.  

iii. డిరచభెి యభింశ్ిం ాకయిం చాలనరడె చికితూ భోఖ నిభే యణఔు అనఽఖ ణింగ లాదఽ. భలన భిందఽలు 
చికితూ ఏ జఫ ోఔు ఙేసఽౄ ధరైభో థరనికి సింఫిందిించినయ కవర.  

iv. సభఔభిచన నృలుా లలల  కోభిన యధింగ కయవచలనఽ థేనికిథరనికి చానించి ఉిండఔనోు వచఽచ.  

v.  వకిౄ వమసఽ భౄిండె ణరా లలల సభినోు యౌ ఉిండఔనోు వచఽచ.  

vi. అడి్షనఽ ణేథీ/డిరచభెి ణేథీలు డిరచభెి యభింశ్ిం, నృలుా లలల సభినోు యౌ ఉిండఔనుో వచఽచ.  

vii. కౄాబమ్ నఽ అింగీఔభిించడరనికి యౘలటలెైజైషనఽఔు సింఫిందిించి భభిింత సయవయ భియౕలన 
అవసయడవచఽచ. థరనికోసిం ఆసతాి కి ఙెింథిన లలయౌ కైసఽ నేయవా  అవసయభవరణరబ.  
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ఆ భౄిండె సిందభౌలలలనా, యనియోఖథరయవఔు యౌఖితూయుఔింగ ణెయౌమజైయౄ యవ. లాథర యేట నలై అదనర 
సభాఙరయిం అవసయమో కోయవత ఇఫ బల్ ఙేయౄ యవ. ఙరలా కైసఽలలల, ఔింనలనీ కోభిన సభాఙరభనిై 
యనియోఖథరయవ సభఔయచఖలుఖ ణరడె. అబణే, కొనిై సిందభౌలలల ఉనేక్షిించడరనికి యలులాని 
సభాఙరయిం ఙరలా భ కఫ ైనథి అవసయిం డవచఽచ. కనీ, యనియోఖథరయవ నఽించి థరనికి సిందన 
ఉిండఔనుో వచఽచ.  అటలవింట  కైసఽలలల, కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి సభాఙరయిం అవసయభని 
యనియోఖథరయవఔు భూడెయయవా  భిఫ ైిండయవా  ింనయౄ యవ. ఆ తభుతధే  కౄాబమ్ నఽ భూలయేసఽౄ నైటలా  ధనటీసఽ 
ింరణరయవ.  

కౄాబమ్  నుాలలస్క లల ఉనైరడె యగై ఉతౄయ ాతేతౄ భలలల జఞఫ ల నలైన ―నీచపలవిం లాఔుిండర‖ అధే 
భాటలనఽ నేభపెింటలయవ. ఈ ఉతౄ య ాతేతౄ భల తభుత ఔడర కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిింఙే హఔుె నౄభా 
సింసఔు ఙెఔుెఙెదయఔుిండర ఉిండేిందఽఔు ధరమయఫ ైన ఆ నిమభానిై నుట యౄ యవ.  

ఉథరహయణ  

కైసఽనఽ సభఖరింగ అధమనిం ఙలేేిందఽఔు నౄభా సింస  ఇన్స డోర్ కసైఽ నేయానఽ కోయవచఽచ. 
యదరనిం/చికితూ నులల షయతేలఔు లలఫడి లావని అతధొఔ నిభే యణఔు ఔడర భవచఽచ. నౄభా సింస  
భభిింత సభాఙరయిం కోసిం ఙలేన అబయననఽ అతనఽ కౄాబమ్ నఽ ఆమోథిింఙరడనడరనికి  సాచనగ 
భిఖణ ించడరనికి లాదఽ.  

ణరా లలలని లలటలలనఽ ఎదఽభోెవడిం, అదనర యవయణనఽ, సభాఙరభనిై కోయడిం కౄాబమ్ ల నియుహణలల 
భ క సయల్. అవసయఫ ైన నతౄిం సభాఙరయిం లానిథే కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి ఉిండదఽ. అలా అని,   
సభాఙరయిం ఇింక, భభిింతగ కయలింటృ తయచఽ అబభిసాౄ  యనియోఖథరయవనఽ అయౌఔభనికి ఖ భిఙేమడిం 
పలవిం అనినించఽకోదఽ.  

కైయభి కయయౌూన సభాఙరభనిై అింతట నీ కోయవత ఏకీఔిత జఞనృణరనఽ ిండిం, తభుత కొతౄ  
అవసభలు తలెతౄ ఔుిండర చాసఽకోవడిం సవఫ ైన యదరనిం అనినించఽఔుింటలింథి. 

j) కౄాబమ్ లనఽ తి యసెభిించడిం 

సభభిించిన కౄాబమ్ లలల 10% నఽించి 15%  కౄాబమ్ లు నులల షయతేలఔు లలఫడి ఉిండవని ఆభోఖ 
కౄాబమ్ లలలని అనఽబవిం సాచియోౄ ింథి. థీనికి యఔయకల కయణరలు ఉిండవచఽచ. యట లల కొనిై ఏవింటే : 

i. అడి్షనఽ ణేథీ నౄభా కలిం లలల ఉిండదఽ. 

ii. కౄాబమ్ నఽ ఎవభికి కోయవతేధరైభో అతనఽ నౄభా గపడెఖ  కిింద ఉనైయడైె ఉిండడె.  

iii. భ ిందభి నఽించి ఉనై జఫ ో కవడిం (అటలవింట  భిలతి ని నులల నేనయౘబించి ఉిండవచఽచ). 
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iv. కౄాబమ్  కోయడింలల, సభౄైన కయణిం లాఔుిండర, అనఽచిత జఞిం. 

v. కిరమాయౕల చికితూ లాఔనోు వడిం; భీక్షల కోసఫే ఆసతాి లల ఙేయడిం. 

vi.  ఏ అధరభోగనికి చికితూ ఙేరభో అథి నులల కిింద నేనయౘబించి ఉిండడిం.  

vii.  అధరభోగనికి భదిం, భాదఔ దాయల యనియోఖిం కయణిం కవడిం.  

viii.  ఆస ర్తి లల 24 ఖింటలు ఔడర లాఔనోు వడిం. 

కౄాబమ్  తి యసెయణ లాథర నిభఔయణ (అథి ఏ కయణిం భీణర అబధరకనీ) యనియోఖథరయవఔు 
యౌఖితూయుఔింగ ణెయౌమజైమాయౌ. యదరయణింగ, అటలవింట  తి యసెితి  లాక నులలలలని ఏ 
షయతే/నిఫింధన ఫేయఔు కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిింఙరభో సషిింగ నేభపెింటలింథి.  

ఙరలా నౄభా సింసలు ఇిందఽకొఔ ాకిరమనఽ అనఽసభియౄ బ. కౄాబమ్ నఽ ఆమోథిించడరనికి అదికయిం ఉనై 
వకిౄఔధరై లనిమర్ అబన ఫేధేజయవఔు భాతాఫే కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిింఙే అదికయిం ఉింటలింథి.  ఎటలవింట  
తి యసెితేలధృైధర ూభిౄగ ధరమఫదేింగ ఉిండేటలా  చాసఽఔుధేిందఽఔు, నులలథరయవ కోయవి కౄకిెణే యవయణ 
ఇచఽచఔుధేటలా  ఉిండేిందఽఔు ఈ యధఫ ైన ఏభటల ఙేసఽఔుింటలయవ.  

కౄాబమ్ నఽ నిభఔభిలేౄ  నౄభా సింస  ఔు యనతి  సభభిించడింణోఫలటల భభికొిందభి వదెఔు యృయు ధరమిం కోభై 
అవకశ్ిం నులలథరయవఔు ఉింథి. యభౄవయింటే : 

 నౄభా ఆింఫ డెూభన్స లాథర 

 యనియోఖథరయవల నోూ యింలు లాథర 

 ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ లాథర 

 ధరమయ ధరలు. 

తి యసెభిించిన ాతి   కైసఽ యషమింలలనఽ, యదరయణ ఔరభింలల ధరమ భియౕలనఔు ఈ తి యసెితి  నిలుసఽౄ ింథర 
అని లైలునఽ భియౕయౌయౄ యవ. నిభఔయణనఽ సభభిించఽకోయయౌూన సిందయౌిం తలెతి ౄ ణే ఉయోగిించఽఔుధేిందఽఔు 
డరఔుఫ ింటానఽ సఽయక్షితఫ ైన ఙోట బదాయవయౄ యవ.  

k) భభిింత సయవయ భిరోధన నినేతౄ ిం కౄాబమ్ లనఽ అనఽభానిించడిం 

యనుభనికి ఙెింథిన అనిై రకలలలనఽ వించన సభసనఽ ఎదఽభపెధేిందఽఔు ఇనాూూయయవా  
ామతి ైసఽౄ ధరైయవ. మోసూభిత కౄాబమ్ ల సింక ఎఔుెవగ ఉిండడింణో నౄభా సింసలఔు ఆభోఖ నౄభా 
నలనఽ సయల్ గ భిణనేించిింథి.  

ఆభోఖ నౄభాలల నులడే మోయలఔు కొనిై ఉథరహయణలు : 

i. భాయవవకిౄ సభస. నౄభా ఙేలన వకిౄ, చికితూ ను ింథిన వకిౄ యేభైుయవ వఔుౄ లు కవడిం. 
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ii. ఆసతాి లల ఙేయఔనుో బధర కౄాబమ్  ఙేలేిందఽఔు డరఔుఫ ింటానఽ సిఱిించడిం.  

iii. ఆసతాి  యమింణో లాథర మోసూభితింగ సిఱిించిన ఫమట నృలుా లనఽ జత ఙేల కయవచలనఽ ఎఔుెవ 
ఙేల చాడిం.  

iv. కొనిై భిలతేలలల భోఖనియృమానిఔబయ కయవచ ఎఔుెవగ ఉింటలింథి ఔనఽఔ, ఓట్ నేషింట్ గ ను ింథిన 
చికితూని ఇన్స నేషింట్/ఆసతాి లల ఙేయడింగ భాభిచ చాడిం.  

మోసగిింఙే దేతేలు భోజుకొఔట  ఙపరన కొతౄగ రటలి కొసఽౄ ధరైబ ఔనఽఔ, క్షైతా య బలల భిలతి ని 
ఇనాూూయయవా , ట .న.ఏలు నియింతయిం భియౕయౌసాౄ , అటలవింట  మోయలనఽ ఔనినలట ి , నిమింతాి ింఙే చయలనఽ 
యౄను ింథిించఽకోయయౌ.  

భౄిండె దేతేలనఽ ఆదరయిం ఙేసఽఔుని కౄాబమ్ లనఽ భియౕలనఔు ఎింనఔ ఙేయౄ యవ : 

 భపటీన్స కౄాబమ్ లు 

  ట ాఖార్ు కౄాబమ్ లు 

నిభెిషిరతింలల కౄాబమ్ లనఽ పౌతి ఔింగ భియౕయౌింఙరలని ట .న.ఏ లాథర నౄభా సింస  అింతయాత ాభాణరనిై 
నలటలి కోవచఽచ. నఖదఽ లాఔుిండర చికితూ ను ింథే నౄభా, భిబింఫయవూఫ ింటల కౄాబమ్ ల యషమింలల ఈ రతిం 
యేభైుయవగ ఉిండవచఽచ.  

ఈ దేతి  కిింద,  ఙెదఽయవభదఽయవ నభూధర దేతి  ననఽసభిించి కౄాబమ్ లనఽ ఎింనఔ ఙేయౄ యవ. నిభెిషి యలువ 
నేించి ఉనై కౄాబమ్ లనిైింట నీ భిరోదిింఙరలని, ఆ భినేతి ఔధరై తఔుెవగ ఉనై కౄాబమ్ ల నభూధర 
ఔటినఽ యృభికషైన్స ఔు ఙేటివచచని కొనిై నౄభా సింసలు నిభెైయించవచఽచ.  

భౄిండవ దేతి లల, ాతి  కౄాబమ్  కొనిై తనిఖీలఔు లలనవరతేింథి. అథి సభౄైన తీయవలల లాదని సింథేహిం వలేౄ  
భిరోధనఔు థిఖవచఽచ. సింథేయౘసదఫ ైనయ ఏవింటే  

i. కౄాబమ్ లల ఎఔుెవ పలఖిం యృైద భీక్షలఔు లాథర భిందఽలఔు సింఫిందిించినథి అబనరడె 

ii. లలట ల్ ఫ ింట్ కోసిం భభీ ఆతాింగ ఉనై యనియోఖథరయవ  

iii. థిథెినటలా గ ఉనై నృలుా లు వింట య. 

కౄాబమ్  లసలెైనథి కదని అనఽభానిించినరడె, అథి ఎింత చినై నణరౄ నిథి అబధర భిరోదియౄ యవ. 

n. ట .న.ఏ అనఽసభిింఙే నఖదఽయళ త లలట ల్ ఫ ింట్ 

నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం ఎలా నిఙేసఽౄ ింథి ? ఆసతాి ణో ట .న.ఏ నౄభా సింస  ఔుదఽయవచఔుధే ిందిం 
థీనికి ఖ ిండెకమ లాింట థి. ఇతయ యృైద లేవల ను ా యృైడయాణో ఔడర ింథరలఔు అవకశ్భ ింథి.  నఖదఽ 
యళ త సదఽనుమిం ఔయౌింఙేిందఽఔు అనఽసభిింఙే ాకిరమనఽ భనిం ఈ యపలఖింలల చాడవచఽచ: 
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ట ి ఔ 3.1 

 
 
 
 
 

చయ  1 

 ఆభోఖ నౄభా గపడెఖ  కిింద ఉనై యనియోఖథరయవ అధరభోఖిం నులమాడె లాథర గమడరు డె. 
ఆసతాి లల ఙేభయౌూన భిలతి  వచిచింథి. అతనఽ/ఆఫ  (లాథర అతనఽ/ఆఫ  తయపరన ఎవభౄైధర) 
ఆసతాి లలని నౄభా యపలఖిం వదెఔు యృయు ణెలునుయౌూన నౄభా యవభలు ఎలాింట వింటే : 

i. ట .న.ఏ నేయవ, 

ii. అతని సబతు నింఫయవ, 

iii.  నౄభా సింస  నేయవ, వింట య. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ 2 

ఆసతాి  సింఔలనయఙే అవసయఫ ైన సభాఙరయిం ఎలాింట దింటే : 

i.  అధరభోఖిం ఏనేటధేథి నియృబించడిం 

ii.  చికితూ, 

iii.  చికితూ ఙేసఽౄ నై డరఔియవ నేయవ, 

iv. ఆస ర్తి లల ఉిండవలల భవచచని ఙెఫ తేనై భోజుల సింక, 

v.  అించధర వమిం 

 నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయింగ నయౌఙే నూభ్ట్ లల థీనిై సభభియౄ యవ. 

 
 
 
 
 
 
 

చయ  3 

నఖదఽ యళ త అదీఔిత నూయింలల ఇచిచన సభాఙరభనిై ట .న.ఏ అధమనిం ఙేసఽౄ ింథి.  ఇచిచన 
సభాఙరయిం, నులలలలని నిఫింధనలు, ఆసతాి ణో ఔుథిభిన భైటలా  ఏయృైధర ఉింటే యట ని అథి 
సభిచాసఽఔుింటలింథి. నఖదఽ యళ త అదీఔితి ని ఔయౌించవఙరచ లాథర, ఔయౌలేౄ  ఎింత నణరౄ నికి 
ఔయౌించవచఽచ అధే థరనినలై ఔ నియృమానికి వసఽౄ ింథి.  

నియృమానికి భవడరనికి ట .న.ఏ భభిింత సభాఙరభనిై కోయవచఽచ. ఔయభి నియృమిం 
తీసఽఔుధరైఔ, జఞిం లాఔుిండర థరనిై ఆసతాి కి ణెయౌమజైయౄ యవ.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా ల కిింద ఆ భౄిండె నూభలనఽ ఇరడె 
ల భీఔభిింఙరయవ; చివయలల ఉనై అనఽఫిందరనిై చాడిండి).   

 
 

చయ  4 

 నేషింట్ కాణరలల కౄరడిట్ అబన ట .న.ఏ అదీఔితిం ఙేలన నణరౄ నిై దిఱిలల ఉించఽఔుని నేషింట్ కి 
ఆసతాి  చికితూ ఙేసఽౄ ింథి. చికిణేూతయ కయవచలు తీసఽఔుధేిందఽఔు, నులల ాకయిం సహ-ఙెయాౌింర 
అవసయిం ఏథైెధర ఉధరై డినుజిట్ ఙెయాౌించవలలింథిగ సబ డిని కోయవచఽచ.  
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చయ  5 

 నేషింట్ డిరచభెికి లదేఫ ైనరడె, నేషింట్ కాణరలల ట .న.ఏ ఆమోథిించిన నతౄిం ఎింత ఉనైథీ, 

నౄభా కిింద యసౄవింగ చికితూ కయవచలు ఎింతవయఔు ఙెయాౌించడరనికి యలునైథీ ఆసతాి  
చాసఽఔుింటలింథి.  

కౄరడిట్ తఔుెవగ ఉింటే, నఖదఽ యళ త చికితూఔు అదనర కౄరడిట్ ఆమోదిం కోసిం ఆసతాి  
అబభిసఽౄ ింథి.  

అబయననఽ ట .న.ఏ యరలాఱించి అదనర నణరౄ నిై ఆమోథిసఽౄ ింథి.  

 

చయ  6 

 

అధరమోథిత ఙరభెీలనఽ నేషింట్ ఙెయాౌింఙేల డిరచభెి అవరణరడె. డరఔుఫ ింటేషన్స నఽ ూభిౄ ఙేలేిందఽఔు 
కౄాబమ్  నూయిం నైద, నృలుా  నైద సింతఔిం ఙేమవలలింథిగ అతనిై కోయణరయవ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

చయ  7 

ఆసతాి  అనిై ణరా లనఽ ఏకీఔితిం ఙేల, నృలుా  నుాలలలింగ్ కోసిం డరఔుఫ ింటానఽ ట .న.ఏకి 
సభభిసఽౄ ింథి. అయ ఏవింటే : 

i.  కౄాబమ్  నూయిం 

ii. డిరచభెి యభింశ్ిం / అడి్షనఽ ధనటలూ  

iii.  ట .న.ఏ జఞభీ ఙేలన నేషింట్/ాతి నుదఔుని ఐడెింట కైషన్స కయవు , నోూ ట  ఐ.డి ఆదరయిం. 

iv.  తేథి ఏకీఔిత నృలుా  

v.  సయవయ నృలుా  

vi.  భీక్షల నియేథిఔలు 

vii. నాలెిన్స,  నూయ్ల నృలుా లు 

viii.  ట .న.ఏ ింనన ఆమోథిత లాకలు 
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చయ  8 

థిఖ వ నేభపెనై లాింట  యవభలనఽ సభిచాలన తభుత ట .న.ఏ కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేల, ఆసతాి కి 
ఙెయాౌింర జయవలలింథిగ లనూయవూ ఙేసఽౄ ింథి : 

i. ఆమోదిం ను ింథిన వకిౄ చికితూ ను ింథిన నేషింట్ ఔభై అని నిభే భిించఽకోవడిం. 

ii. ఆమోథరనిై థేనికి కోభభో నేషింటలకి అథే చికితూ ఙేరభ అని చాడడిం. 

iii. నేనయౘబించిన అధరభోగనికి ఙేలన చికితూ వమాలు, నృలుా లల పలఖింగ ఉిండఔుిండర 
చాసఽకోవడిం. 

iv.  ఆసతాి కి ణెయౌమజైలన భినేతేలనిైింట కీ అథి ఔటలి ఫడి ఉింథో లాథో  చాడడిం. 

v.  ఆసతాి ణో ఔుదఽయవచఔునై భైటాధే యేరభ అని చాల, నిఔయ ఙెయాౌింర నణరౄ నిై లెఔెఖటిడిం.  

నఖదఽ యళ త సదఽనుమింలలని యలువనఽ సింథేళ ించవలలన ని లాదఽ. ఈ సదఽనుమానిై ఎలా ఉతౄ భింగ 
యనియోగిించఽకోవఙోచ ణెలుసఽకోవడిం ఔడర నులలథరయవఔు ఙరలా భ కిం. ఖభనిించవలలన అింరలు 
ఏనేటింటే : 

i. ఔసిభయవా  నౄభా యవభలనఽ యసిం ణెలుసఽఔుని ఉిండరయౌ. అతనఽ/ఆఫ  ఖరళ ింఙరయౌూన అింరలలల 
ఉనైయట లల కొనిై : 

  ట .న.ఏ కయవు , 

 నులల ాతి   

  నౄభా సదఽనుమ షయతేలు, నిమభ నిఫింధనలు వింట య.  

ఇథి అిందఽఫలటలలల లానరడె, అతనఽ ట .న.ఏని (24 ఖింటల ళెల్ లెైన్స థరుభ) సింాథిించి యవభలు 
కోయవచఽచ.  

ii. యనియోఖథరయవ ఔనూయిౌింగ్ డరఔియవ సాచిించిన ఆసతాి  ట .న.ఏ ధృట్ వర్ె లల ఉింథో  లాథో  చాసఽకోయయౌ. 
అటలవింట  చికితూఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం ఎఔెడ అిందఽఫలటలలల ఉింథో అతనఽ/ఆఫ  ట .న.ఏని 
అడిగి ణెలుసఽకోయయౌూన అవసయిం ఉింథి. 

 

iii. ఆమన/ఆఫ  ూయు అదికభిఔ తాింలలకి సభౄైన యవభలు ాయేశ్నలటేి లా చాసఽకోయయౌూన అవసయిం 
ఉింథి. ఈ తాిం 2013లల జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభాలల నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయిం 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ థరుభ ాభాణీఔభిించఫడరు బ. సిందయౌిం సషిింగ ణెయౌమఔుింటే, ట .న.ఏ నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమానిై నిభఔభిించడమో, ాశ్ైలనఽ లావధృతౄడమో జయఖవచఽచ.  
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iv. ఖథి అథెె వింట యట కి యదిించిన భినేతేలఔు లాథర కైటభకి్ వింట  నిభెిషి చికితూలనలై ఉనై 
భినేతేలఔు తఖాటలా గధే ఆసతాి  ఙరభెీలు ఉిండేటలా గ అతనఽ/ఆఫ  చాసఽకోయయౌ. 

ఔయేళ్ నులల అనఽభతి ించిన థరనిఔధరై అతనఽ/ఆఫ  ఎఔుెవ కయవచ నలటిదయౌలేౄ , కయవచలలల యభి యటల 
ఎింత ఉింటలింథో భ ిందఽగ ణెలుసఽకోవడిం భించిథి.  

v. డిరచభెి ఖ భిించి యనియోఖథరయవ ట .న.ఏకి భ ిందఽగ ణెయౌమజైమాయౌ. అదనర ఆమోదిం ఏథైెధర 
అవసయఫ ైణే డిరచభెికి భ ింథే థరనిై ట .న.ఏకి ింవలలింథిగ ఆసతాి ని అబభిింఙరయౌ. థీనివలా 
నేషింట్ ఆసతాి  వదె అనవసయింగ ఎదఽయవ చాలే ఫలధ తరతేింథి.  

యనియోఖథరయవ ఔ ఆసతాి లల నఖదఽ యళ త చికితూ కోసిం అబభిించి, ఆమోదిం ను ింథి, నేషింట్ నఽ 
భభోఙోట ఎఔెడో ఙేయచడరనికి నియృబించఽఔుధే అవకశ్భూ ఉింథి. అటలవింట  సిందభౌలలల, నఖదఽ యళ త 
ఆమోథరనిైయనియోగిించఽకోవడిం లాదధే సింఖతి ని యనియోఖథరయవ ఆసతాి కి తఔుిండర ణెయౌమజైల, అథే 
యషమానిై ట .న.ఏకి ఔభూనికైట్ ఙేమవలలింథిగ ఆసతాి ని కోభయౌ.  

 ఈ ని ఔనఽఔ ఙేమఔనుో ణే, ఆమోదిం ను ింథిన నతౄిం యనియోఖథరయవ నులలలల సింనించినోు బ, తదఽభి 
అబయన ఆమోథరనికి అథి ఆటింఔింగ భిణనేించఖలదఽ.  
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C. ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ లలల అభెీల సభయణ 

ఇింతఔుభ ింథే యవభిించినటలా గ, ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ ల భియౕలనఔు అధేఔ యకల ణరా లు అవసయభవర ణరబ. 
ఆమోదయోఖఫ ైథేధర (ఙెయాౌించదగినథేధర?), కౄాబమ్  ఏ ఫేయఔు ఉింథి (ఎింత నతౄిం?) అధే భౄిండె భ కఫ ైన 
ాశ్ైలఔు జయఫ  ఇవుడింలల ాతి  డరఔుఫ ింట్ సయౘమడెతేిందని ఆయించడిం జయవఖ తేింథి. 

ఔసిభయవా  సభభిించవలలన ణరా ల ఆవశ్ఔతనఽ యట లల ఉిండవలలన అింరలనఽ ఈ యపలఖిం యవభిసఽౄ ింథి : 

1. డిరచభెి యభింశ్ిం 

ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేమడరనికి అవసయఫ ైన యట లల అతింత భ కఫ ైనథిగ డిరచభెి యభింరనిై 
ఙెవచఽచ. నేషింట్ లతి  ఖ భిించి, అతనికి ఙేలన చికితూ దేతి  ఖ భిించి ఈ తాింలల ూభిౄ సభాఙరయిం ఉింటలింథి.  

ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకల ాకయిం, నుాభాణ ఔ డిరచరె్ యభింశ్ిం యవభలు కిింథి యధింగ 
ఉింటలబ.: 

1. భోగి నేయవ 
2. ట యౌనోూ న్స ధృిం./ నఫ ైల్ ధృిం. 
3. ఐ.న.డి ధృిం. 
4. ాయేశ్ిం ధృిం. 
5. చికితూ అింథిసఽౄ నై సలయౘథరయవ/ల నేయవ, నూో న్స ధృింఫర్, యపలఖిం/లలయౖయౌటీ 
6. సభమింణో నుటల ాయేశ్ ణేథీ 

7. సభమింణో నుటల డిరచరె్ ణేథీ 

8. ఎిం.ఎల్.ల ధృిం / ఎఫ్.ఐ.ఆర్ ధృిం. 
9. ాయేశ్ సభమింలల ను ా యజనల్ యది నియేయణ 

10. డిరచరె్ సభమింలల తేథి యది నియేయణ 

11. తేథి నిభే యణ కోసిం నుాదికయ సింస  లనూయవూ ఙేలన యధింగ ఐ.ల.డి-10 కోడ్స(లు) లాథర భభైథైెధర 
కోడెా ,  

12. కల వవదిణో ఔడిన భదఽలనఽ సభభిించడిం భభిమ  ాయేరనికి కయణిం 

13. అసుసతనఽ సభభిింఙే యభింశ్ిం 

14. ాయేశ్ సభమింలల పౌతి ఔ భీక్షలల ణేయౌన కీలఔ యషమాలు 
15. భదనున, ధాభనున, భాదఔదావ లేవన చభితా, ఏథైెధర ఉింటే 
16. భ కఫ ైన ఖత యృైద, శ్సౄ ైచికితూ చభితా, ఏథైెధర ఉింటే 
17. యది నియేయణ లాథర చికితూఔు భ కఫ ైన/సింఫిందిించిన ఔుటలింఫ చభితా ఏథైెధర ఉింటే. 
18. ఆసతాి లల ఙేభిన సభమింలల కీలఔఫ ైన భిరోధనల యభింశ్ిం 

19. ఉదాయలు సయౘ ఆసతాి లల ఉనై సభమిం, ఏథైెధర ఉింటే. 
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20. డిరచరె్  అబనరడె యృైదఽల సలయౘ 

21. చికితూ అింథిసఽౄ నై యృైదఽడె/అదికభిఔ జటలి  యృైదఽడి నేయవ&సింతఔిం 

22. భోగి/సయౘమఔుల నేయవ&సింతఔిం 

చఔెగ భలన డిరచభెి యభింశ్ిం అధరభోఖిం/గమిం, లనించిన చికితూ అయిం ఙేసఽకోవడింలల కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క 
ఙేలే వకిౄకి ఎింతగధన సయౘమడెతేింథి. తథరుభ లలట ల్ ఫ ింట్ ాకిరమనఽ యేఖవింతిం ఙేమడరనికి 
ణోడడెతేింథి. కౄాబమ్ లనఽ సభయింగ నుాలలస్క ఙేమడరనికి డిరచభెి యభింశ్ింలల ఉిండవలలన అింరల ఖ భిించి 
ఔడర ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా లు సాచిింఙరబ. దఽయదిషివరతేౄ , నేషింట్ చనినోు ణే, 
ఙరలా ఆసతేా లలల డిరచభెి యభింరనిై భయణ యభింశ్ింగ నేభపెింటలయవ.  

ఎరడా డిరచభెి యభింరనిై అసలు ాతి ధే సభభిించవలలింథిగ కోయణరయవ.  

2. భీక్షల నియేథిఔలు 

భోఖ నియృమానిై, చికితూనఽ నోు యౌచ చాలేిందఽఔు భీక్షల నియేథిఔలు యమడణరబ. చికితూఔు రభికొయౌన 
అసలెైన లతి ని అయిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు అవసయఫ ైన సభాఙరభనిై అయ సభఔయవయౄ బ. ఆసతాి లల ఙేయడిం వలా 
భిలతి  ఏ యధింగ ఫ యవఖ డిింథీ ఔడర ణెలుసఽౄ ింథి.  

భీక్షల నియేథిఔలలా  యదరయణింగ ఏిం ఉింటలమింటే : 

a) యఔౄ భీక్ష నియేథిఔలు; 
b) ఎక్ూ-భై నియేథిఔలు;  
c) యెన్స నియేథిఔలు   
d) ఫమానూ నియేథిఔలు   

 అనిై భీక్షల నియేథిఔలలలనఽ నేయవ, వమసఽ, యౌింఖిం, భీక్ష ఙేలన ణేథీ వింట య ఉిండరయౌ. అయ ఔడర భిజనలా 
సభభిింఙరయౌ. నిభెిషి అబయన ఫేయఔు నౄభా సింస  ఎక్ూ-భై, ఇతయ ల్్ లనఽ యనియోఖథరయవఔు తి భిగి 
అగిించవచఽచ.  

3. ఏకీఔిత, సయవయ నృలుా లు : 

నౄభా నులల కిింద ఏిం ఙెయాౌింఙరలధే థరనిని నియృబింఙే దయౄ యేజుగ థీనిని ఙెవచఽచ. ఇథివయలల నృలుా  కోసిం 
ఎలాింట  నుాభాణ కీఔయణ నూయ్ట్ లాదఽ. కనీ, ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔయణ భాయాదయశకలు సింగట తఫ ైన, 
సభఖరఫ ైన నృలుా లకోసిం నూయ్ట్ నఽ అింథిింఙరబ. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ యృబ్ లలైట్ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై యవభలనఽ 
అయిం ఙేసఽకోయలని యథరభి సాచిించఫడెతేధరైయవ.  

సింగట త నృలుా  ూభిౄ దిరనిై సభభిసఽౄ ిండగ, సభఖరఫ ైన నృలుా  భౄపభౄన్సూ కోడాణో నుటల యడియడిగ 
యవభలనఽ అింథిసఽౄ ింథి.  
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సభఖరఫ ైన నృలుా నఽ ఉయోగిించి ఙెయాౌించలాని కయవచల భియౕలన ఙేటిఫడెణోింథి. ఇిందఽలల ాయేశ్యళ త 
కయవచలనఽ సనై నణరౄ నికి ఙేభిచ, ఏ దఽె ఔు సింఫిందిించినదధే థరనికిింద తగాిింర కోసిం 
ఉయోగిించఫడెతేింథి.  

నృలుా లు అసలు యౄింలల లుఔభిించఫడరయౌ. 

4. ఙెయాౌింరనఔు యలదఽ 

నషిభియౘయ కర ింటలఔుి  అబనిందఽన ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్  భిబింఫయవూఫ ింటల ఔడర ఙెయాౌించిన నణరౄ నికిగనఽ 
ఆసతాి  నఽించి యదికయ యలదఽనఽ కోయవతేింథి.  

నృలుా  నతౄిం, ఙెయాౌించిన నతౄిం సభానింగ ఉిండరయౌూన భాట నిజఫేకనీ, ఙరలా ఆసతేా లు ఙెయాౌింఙరయౌూన 
నతౄింలల భబతీ లాథర డియౌెింటల ఇయౄ బ. అటలవింట  కైసఽలల, నేషింట్ తయపరన యసౄ వింగ ఙెయాౌింఙరయౌూన 
నణరౄ నిై ఙెయాౌలేౄ  ఙరలునని  నౄభా సింసఔు ఙెఫ ణరయవ.  

యలదఽనలై నింఫయవ, యి ింర ఉిండరయౌ. థీని అసలు ాతి ధే ఇయుయౌ.  

5. కౄాబమ్  నూయిం 

కౄాబమ్ తాిం అధేథి కౄాబమ్ నుాలలలింగ్ కోసిం లాింఛన నుామఫ ైన, చటిఫదేఫ ైన అబయన. ఇథి 
యనియోఖథరయవఔు సింతఔింణో అసలు యౄింలల సభభిించఫడెతేింథి. కౄాబమ్ ణరా నిై ఇరడె 
ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ నుాభాణ కీఔభిించిింథి. ఇిందఽలల యసౄ ితింగ ఉనైథేనేటింటే: 

a) నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ యవభలు భభిమ  కౄాబమ్ ఙేలన థరనికి సింఫిందిించిన నులల ధృింఫర్. 

b) నౄభా చభితా యవభలు 

c) ఆసతాి లల ఙేభిన నౄభాథరయవ యవభలు. 

d) ఆసతాి , ఖథి యపలఖిం, అడి్షన్స, డిరచరె్ ణేథీ, సభమిం, ాభాదిం అబణే నోు య్సఽలఔు ణెయౌనుభ, 
భిందఽల యదరనిం తథితయ యవభలు.  

e) కయవచల యబజన, ఆసతాి లల ఙేయఔభ ిందఽ, ఫమటఔు వచిచన తభుతి  సభమిం, పలభీ నతౄిం కయవచ 
యవభలు/కౄాబమ్ ఙేలన నఖదఽ ాయోజనిం సయౘ ఆసతాి లల ఙేభినిందఽఔు కౄాబమ్ యవభలు. 

f) జతయచిన నృలుా ల యవభలు 

g) భింజూయవ ఙేలన కౄాబమ్ ఙెయాౌింర కోసిం నౄభా ఙేలన ాదరన వకిౄ ఫలింఔు కాణర యవభలు 
h) నులలథరయవ నఽించి ాఔటన. 

కౄాబమ్  నూయింలల జఫ ో, థరనికి జభిగిన చికితూల సభాఙరయిం ఉిండడఫే కదఽ నులలథరయవ డిఔాభైషన్స ఔడర 
ఉిండడిం వల్ చటియింగ అతింత భ కఫ ైన తాిం అవరతేింథి.  
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కౄాబమ్ ఔు “అతింత సత్ నభ్ఔిం లథరే ింణరనిై” వభిౄింజైసఽౄ నైథి ఈ డిఔాభైషధే. థీనిై ఔనఽఔ నులలథరయవ 
ఉలాింఘ లేౄ , నులల కిింద ఉనై తరడె నుాతి నిధ కా జు అతనికి వభిౄింఙే అవకశ్ిం ఉింటలింథి.  

6. ఐడెింట టీ ూూ ఫ్ 

భన జీయతింలలని యయధ కయఔలానులలల ఐడెింట టీ ూూ ఫ్ యనియోఖిం భనఽభనఽ ఎఔుెవ అవరణోింథి. ఐడెింట టీకి 
సింఫిందిించిన జనయల్ ూూ ఫ్ ఔ భ కఫ ైన ాయోజధరనిై ధృయయేయసఽౄ ింథి. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికితూ 
ఙేబించఽఔునై వకిౄ ఔభో కథో  సభిచాసఽఔుధేిందఽఔు ఇథి ఉయోఖడెతేింథి.  

యదరయణింగ కోభై ఖ భిౄింర ణరా లు థిఖ వ నేభపెనైయ అబ ఉింటలబ : 

a) ఒటయవ ఐడెింట టీ కయవు , 

b) డైైెయింగ్ లెైలలనఽూ, 

c) నున్స కయవు , 

d) ఆదరర్ కయవు  వింట య. 

ఖ భిౄింర ఆదరయిం కోసిం టలి ఫటిడిం వలా, నఖదఽ యళ త కౄాబమ్ లలల, మోసిం ఙేల భాయవ వఔుౄ లు చికితూ 
ఙేబించఽఔునై కైసఽలు ఖణనీమింగ తగా బ. ఆసతాి లల ఙేయడరనికి భ ింథే ఐడెింట టీ ూూ ఫ్ కోయవతేధరైయవ. 
సభిచాల థరనిై నౄభా సింసఔు లాథర ట .న.ఏకి సభభిింఙరయౌూన ఫలధతనఽ ఆసతాి నలై నలటలి యవ.   

భిబింఫయవూఫ ింటల కౄాబమ్ లలల ఐడెింట టీ ూూ ఫ్ ధృయయేభైచ ాయోజనిం తఔుెయే.  

7. నిభెిషి కౄాబమ్ లఔు అవసయఫ ైన డరఔుఫ ింటలా  

కొనిై యకల కౄాబమ్ లలల నలైన నేభపెనైయ కఔ అదనర డరఔుఫ ింటలా  కొనిై అవసయభవరణరబ. అయ : 

a) ాభాద కౄాబమ్ లలల, ఎఫ్.ఐ.ఆర్  లాథర భిజిసియవు  నోు య్స్క లిేషనఽఔు ఆసతాి  జఞభీ ఙేలన  ఫ డికో-య్ఖల్ 
సభిికౄట్ అవసయడవచఽచ. అథి ాభాథరనికి ఖల కయణరనిై యవభిసఽౄ ింథి. టలా క్ ాభాథరలలల 
అబణే, సదయవ వకిౄ భదిం ణరగి ఉధరైడో లాథో  ఙెఫ తేింథి.    

b) సింకిాషిఫ ైన లాథర ళెచఽచ యలువణో ఔడిన కౄాబమ్ లలల కైసఽ ఇన్స డోర్ ణరా లు అవసయడవచఽచ.  
ఆసతాి లల ఉనైధరైళ్ైు థైెనింథిన నుాతి థిఔన నేషింటలఔు ఙేలన అనిై చికితూల యవభలు ఆసతాి లల 
నమోదఽ ఙేసాౄ  ఉింటలయవ. ఆ డరఔుఫ ింటే ఇన్స డోర్ కైసఽ నేయవ లాథర కైసఽ ఱటల అవరతేింథి.  

c) అవసయఫ ైన ఙోటా డమాలలస్క/కీమోతెయన/జియోతెయన ఙరయవి లు.  

d) ఆసతాి  నియుచధరనికి సభినుో బనటలా గ ఆసతాి  ఉింథో లాథో  ణెలుసఽఔుధేిందఽఔు యౘలటల్ భిజిలిేరషన్స 
సభిికౄట్.  
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కౄాబమ్ నఽ నుాలలస్క ఙేలేిందఽఔు కౄాబమ్ ల ఫిిందిం కొనిై ఆింతయింగిఔ డరఔుఫ ింట్ నూభ్టానఽ ఉయోగిసఽౄ ింథి. 
అయ ఏవింటే : 

i. డరఔుఫ ింటలా  సభిచాడడరనికి భియౕలధరింరల జఞనృణరలు, 

ii. భియౕలన/లలట ల్ ఫ ింట్ ఱటల, 

iii. ాభాణరల తనిఖీలు/ఔింట ా ల్ నూభ్ట్.  

 ఈ నూభ్టలా  నౄభా సింసలనిైింట లలనఽ కై యధింగ లాఔనోు బనట కీ, యదరయణింగ ఉిండే అింరల 
ఉథరహయణణో, ఈ డరఔుఫ ింటా ాయోజనిం ఖ భిించి భనిం అధమనిం ఙేథరె ిం.  

ట ి ఔ 2.2 

1.  
డరఔుఫ ింటల 
యృభికైషన్స ఱటల 

అనిైింట ఔధరై ఇథి సఽలబఫ ైనథి. యనియోఖథరయవ ఇయ సభభిింఙరడని 
నేభపెధేిందఽఔు డరఔుఫ ింటా జఞనృణరలల ఔ ఙెక్ భార్ె ఉింటలింథి. కొనిై 
నౄభా సింసలు యనియోఖథరయవఔు ఎకైలెడె్స ఫ ింట్ గ థీని ాతి ని 
సభఔభైచ యలుింథి.  

2.  భియౕలన/నుాలలస్క ఱటల 

ఇథి యదరయణింగ కై ఱటల అబ ఉింటలింథికనీ నతౄిం నుాలలలింగ్ 
యవభలనిైింట నీ ఇభ డెచఔుింటలింథి.  

a) యనియోఖథరయవ నేయవ, ఐడి నింఫయవ 

b) కౄాబమ్  నింఫయవ, కౄాబమ్ణరా లు అిందఽఔునై ణేథీ  

c) నులల యహింగవలలఔనిం, లలక్షన్స 64యనృ యదేమత 

d) నౄభా నతౄిం, ఉయోగిించఽఔునై నౄభా నతౄిం 

e) ఆసతాి లల ఙేభిన, డిరచభెి అబన ణేథీలు 

f) భోఖ నియృమిం, చికితూ 

g) కౄాబమ్  ఆమోదిం/కయణరనిై యవభిసాౄ  నుాలలలింగ్ నలై యకలు 

h) కౄాబమ్  నతౄిం భథిింర 

i) నుాలలస్క ఙేలన యభి నేయాణో ణేథీలణో  కౄాబమ్  చలనిం 

3.  
ాభాణరల 
భియౕలనలు / 

తేథి భియౕలన లాథర ాభాణరల నిమింతాణర నూభ్ట్ ని కౄాబమ్ ణో 
వవహభిించిన వకిౄ కఔుిండర యేభై వకిౄ నియుళ యౄ యవ 
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నిమింతాణర నూభ్ట్ ఙెక్ యౌసి్క, కౄాబమ్  భియౕలన ారైవయకి ణోనుటల ాభాణరల నిమింతాణ 
/ఆడిట్ నూభ్ట్ లల ఉిండే సభఙరయిం యేట కి సింఫిందిించినథైె ఉింటలిందింటే : 

a) కౄాబమ్  లలట ల్ ఫ ింట్, 

b) కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిించడిం లాథర  

c) అదనర సభాఙరయిం కోసిం అబయన ిండిం.  

 

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 2 

ఇన్స-నేషింట్ ఔు జభిగై నతౄిం చికితూ అింతట నీ ూసఖ చఽచత ఆసతాి లల నియుళ ింఙేథి డరఔుఫ ింట్ ఈ ఈ 
కిింథి యట లల ఏథి ? 

I. భీక్షా నియేథిఔ 

II.  లలట ల్ ఫ ింట్ ఱటల 

III. కైసఽ నేయవ 

IV. ఆసతాి  భిజిలిేరషనఽ సభిికౄట్ 
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D. కౄాబమ్ ల భిజభిుింగ్  

1. భిజభిుింగ్ 

ఇథి కౄాబమ్ ల లతి ని ఫట ి  నౄభా సింస  దఖాయవిండే రసౄ కలలల కౄాబమ్ లనిైింట కి ఙేలే కైటలబింర నణరౄ నిై 
సాచిసఽౄ ింథి. ఇథి సఽలబింగ ఔనినించవచఽచ కనీ, భిజభిుింగ్ ాకిరమలల ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిింఙరయౌ. 
భిజభిుింగ్ లల ఙేలే ఎటలవింట  తనదఫ ైధర నౄభా సింస  లాపలలనలైన, ఆభిఔ యో భత భాభెిన్స లెకిెింరనలైన ాపలవిం 
చారతేింథి.  

ధేట  కలర నుాలలలింగ్ లసిింలఔు ఏ సభమింలలధృైధర భిజయవులనఽ భథిింర ఙేమఖల యభయూిం అింతయాతింగ 
నిభి్తఫ ై ఉింట ింథి.  

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 3 

కౄాబమ్ ల లతి ని ఫట ి  నౄభా సింస  రసౄకలలల కౄాబమ్ లనిైింట కి కైటలబించిన నణరౄ నిై ఏభింటలయింటే  
________. 

I.  ూయౌింగ్  

II.  ను ా యజనిింగ్ 

III.  భిజభిుింగ్ 

IV.  ఇధృులిింగ్ 
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E. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రటయా (ట .న.ఏ) నుతా  

1. పలయతథేశ్ింలల ట .న.ఏల ాయేశ్ిం 

నౄభాయింఖింలల నలైైయేటల సింసలఔు 2000 సింవతూయింలల థరుభలు ణెభిఙరయవ. ఇథిఇలాఉిండగ,  నాతన నులలల 
భఔణో ఆభోఖ యక్షణ ఉతతేౄ లఔు గిభకీ నలయవఖ త వచిచింథ.ి థరింణో ఆభోఖ నౄభాలల నులలల యఔరమానింతయ 
లేవలఔు ఔ భాభా నిై ాయేశ్నలటలి యౌూన అవసయిం ఉిందని పలయింఙరయవ. వితి ౄయఫ ైన థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయానఽ 
భిచమిం ఙేలేిందఽఔు ఇథి అవకశ్ిం ఔయౌించిింథ.ి  

భిలతి  ఖభనిించిన ఇనాూూభౄన్సూ భౄఖ లాటభీ అిండ్స డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ (ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ) తన వదె లెైలలనఽూ 
తీసఽఔునై ట .న.ఏలు యణ లల ాయేయింఙేిందఽఔు అనఽభతి  ఇచిచింథి. అబణే, యయవ 2001 లలనలిింఫర్ 17న ధనట లై 
ఙేలన 2001 ధరట   ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరటయవా -ఆభోఖ నౄభా) నిఫింధనలఔు ఔటలి ఫడి ఉిండరలని 
నేభపెింథ.ి 

 నియుచనిం 

నిమభ నిఫింధనల ాకయిం, 

"థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలేి రటర్ లాథర ట .న.ఏ అింటే ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐణో 2001 ధరట  ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ (థర్ు నుభిీ 
ఎడి్నిలేి రటయవా -ఆభోఖ లేవల) నిఫింధనల ాకయిం లెైలలనఽూ ను ింథిన ఎవభౄైధర కవచఽచ. ఆభోఖ లేవలనఽ 
అింథిసఽౄ నైిందఽఔు 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 కౄాబమ్ నఽ ఆమోథిింఙరలా లాఔ 
తి యసెభిింఙరలా అని నియృబించడింలల ఔడర యభి ాఫేమిం ఉిండదఽ.    

ఆ యధింగ యఔరమానింతయిం, నౄభా నులల జఞభీ అబన తభుత భాతాఫే ట .న.ఏ లేవల భిది నదలవరతేింథి. 
ఔయేళ్ నౄభా సింసలు ట .న.ఏలనఽ ఉయోగిించఽకోఔనోు ణే, సింయ ఖత ఫిిందఫే ఆ లేవలనఽ అింథిసఽౄ ింథి.  

 

2. ఆభోఖ నౄభాలల యఔరమానింతయ లేవ 

a) ఔయభి ాతి నుదన (నానేమిం)నఽ ఆమోథిించిన తభుత, నౄభా యక్షణ నదలెైనటేా  లెఔె.  

b)  నులల లేవలింథిింఙేిందఽఔు ట .న.ఏని ఉయోగిించఽఔుధే క్షింలల, యనియోఖథరయవ, అతనఽ తీసఽఔునై 
నులల ఖ భిించిన సభాఙరభనిై నౄభా సింస  ట .న.ఏకి ఫదయ్ ఙేసఽౄ ింథి.  
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c) ట .న.ఏ సబ లనఽ నమోదఽ ఙేసఽఔుింటలడె (నులలని తీసఽఔునైథి ాతి నుదఔుడె అబణే, నులల 
కిింద యక్షణ ను ింథేయయవ సబ లవరణరయవ). పౌతి ఔ లాథర ఎలకిి నిక్ యౄింలల కయవు  యౄింలల అతనఽ 
సబతు ఐడెింట కైషన్స జఞభీ ఙేమవచఽచ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై యనియోగిించఽఔుధేిందఽఔు, అలాగై, ఆసతాి లల ఙేభైిందఽఔు లాథర 
తీసఽఔునై చికితూఔు ఆసతాి కి నఖదఽ ఙెయాౌింఙేటలా  ఙేసఽఔుధేిందఽఔు నులల అిండ అవసయఫ ైనరడె, 
కౄాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలేటరడె ట .న.ఏ సబతుిం ఉయోఖడెతేింథి.  

e) కౄాబమ్ నఽ లాథర నఖదఽ యళ త అబయననఽ ట .న.ఏ నుాలలస్క ఙేల, నౄభా సింసణో ఔుదఽయవచఔునై 
ిందిం ఫేయఔు  తగిన కల వవది లలల లేవలనఽ ఔయౌసఽౄ ింథి.  

లేవ లింథిింఙే సింసగ ట .న.ఏ నేభిట నులలని కైటలబించిన క్షణిం నఽించి ట .న.ఏ నుతా నదలవరతేింథి. నులల 
వవది ను డెఖూణరనఽ, కౄాబమ్  ఙేమడరనికి నులల కిింద అనఽభతి ించిన తదఽభి కలిం ఏథైెధర ఉింటే ఆ 
కలింలలనఽ లేవల అవసభలు తీయచడిం కొనయఖ తేింథి.  

యేలాథి నులలలఔు లేవలింథిసఽౄ నైరడె, భ కింగ అథే నులలని రనయవదేభిించినరడె, అథే ట .న.ఏ నులలకి 
లేవలింథిసఽౄ నైరడె ఈ కయఔలాిం నియింతయింగ యఖ త ఉింటలింథి.  

3. థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్స (ట .న.ఏ) లక్షాలు 

ఆభోఖ నౄభాలల థర్ు నుభిీ ఎడి్నిలిేరషన్స పలవననఽ థిఖ వ నేభపెనై లక్షాలనఽ దిఱిలల నలటలి ఔుని యౄను ింథిింఙరయని 
ఙెవచఽచ : 

a) ఆభోఖ నౄభా యనియోఖథరయవఔు అవసయఫ ైన సభమింలల యలెైననిై అనిై భీతేలలా నా లేవలింథిింఙేటలా  
చాడడిం.  

b) నౄభా ఉనై నేషింట్ కి ధృట్ వర్ె ఆసతేా లలల నఖదఽ యళ త చికితూనఽ నియుళ ించడిం.  

c) నౄభా ఔింనలనీ నిమభ నిఫింధనలు, భాయాదయశఔ సాణరా ల ఫేయఔు సభభిించిన కౄాబమ్  
డరఔుఫ ింటానఽ సభ చిత భీతి న యేఖింగ భిషెభిించడరనికి యలు ఔయౌించడిం. 

d) ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ లు, సింఫిందిత లేవల టా వవహభిించడింలల కయనిభుహఔ ధృైరణరనిై 
సిఱిించడిం.  

e) సకలింలల సభౄైన భీతి లల యనియోఖథరయవల అవసభలఔు సింథిించడిం కోసిం.  

f) నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ సభ చితఫ ైన వమానికి ాభాణరలణో ఔడిన ఆభోఖ యక్షణనఽ 
అిందఽఫలటలలలకి ణెచఽచకోయలని పలయయౄ డె. ఈ నౄభా భాభౄెట్ లక్షానిైధృయయేయచఖల భవయణరనిై 
సిఱిించడరనికి.  
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g) అధరభోఖిం, వమాలు, యది యదరధరలు, ఫస వవది వింట  యట కి సింఫిందిించిన డరటలనఽ 
జనిింజైమడిం, నోు ఖ  ఙేమడింలల సయౘమడేిందఽఔు.  

4. నౄభా సింసకి ట .న.ఏకి భధఖల సింఫింధిం 

ఆభోఖ నౄభా నులలల యఔరమానింతయ లేవల కోసిం ఙరలా నౄభా సింసలు ట .న.ఏని ఉయోగిించఽఔుింటలబ. 
భ కింగ జీయత నౄభా యింఖింలలని సింసలు ఔడర నులలకి భ ిందఽ యృైద భీక్షల లేవలనఽ ఏభటల ఙేలేిందఽఔు 
ట .న.ఏల ఙేమూతనఽ కోయణరబ.  

నౄభా సింసఔు, ట .న.ఏకి భధ సింఫింధిం ిందయఫ ైనథి. ఙరలా అవసభలు, ాకిరమణో ఈ కింటలా ఔుి  
నిభి్తఫ ై ఉింటలింథి. ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐ ఆభోఖ నౄభా నుాభాణీఔయణ భాయాదయశఔ సాణరా లు ఇరడె కొనిై 
భాయాదయశఔ సాణరా లనఽ యదిించి, ట .న.ఏకి నౄభా ఔింనలనీకి భధనఽిండే కింటలా ఔుి నఔు ల భీఔభిించిన కొనిై 
కా జులనఽ సాచిించిింథి.  

ట .న.ఏ నఽించి నౄభా సింస  ఆయింఙే లేవలు థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ: 

A. ధృట్ వభిెింగ్ సభీుసఽల ను ా యృైడర్ 

నౄభా తీసఽఔునై వఔుౄ ల ఆభోఖ కౄాబమ్ లఔు నఖదఽ యళ త కౄాబమ్  ఙెయాౌింరలు ఔయౌింఙే లక్షింణో థేశ్యౄింగ 
ఆసతేా ల ధృట్ వర్ె ణో ట .న.ఏ సింఫిందరనిై నిభి్ించఽఔుింటలిందని ఆయయౄ యవ. ఆ సింఫింధిం ట .న.ఏకి ను ా యృైడర్ కి 
భధ భాతాఫే కఔుిండర నౄభా సింసనఽ ఔడర ఔలురకొని ణైైెనుక్షిఔింగ ఉిండరలని ఐ.ఆర్.డి.ఏ.ఐకి ఙెింథిన 
ఇటీవయౌ భాయాదయశఔసాణరా లు సాచిసఽౄ ధరైబ.  

అటలవింట  ధృట్ వర్ె ఆసతేా ల నఽించి నుకైజీలు, ఆసతాి లల చికితూలఔు సింఫిందిించిన యయధ యది యధధరల 
కోసిం యయవ చయచలు జభిన చఔెని ఱలడాలుు  భైటలా  లనింఙేటలా  చాయౄ యవ. ఇథి నౄభా ఔింనలనీకి, నులలథరయవలఔు 
వమాలనఽ తగాిసఽౄ ింథి.  

B. కల్ లలింటర్ సభీులలస్క 

భతేా లు, యభింణరలు, లలలవర థిధరలణో సయౘ అింటే 24*7*365 అనిై యేళ్లలా నఽ ఙేయవకోఖయౌగిన యధింగ ట ల్ ా 
నింఫయాణో  ట .న.ఏ కల్ లలింటర్ నఽ నియుళ సఽౄ ిందని యదరయణింగ ఆయించడిం జయవఖ తేింథి. ట .న.ఏ కల్ లలింటర్ 
థిఖ వ నేభపెనై అింరలఔు సింఫిందిించి సభాఙరభనిై సభఔయవసఽౄ ింథి : 

a) నులల కిింద అిందఽఫలటలలలనఽనై యక్షణ, సదఽనుమాలు. 

b) ఆభోఖ కౄాబమ్ లఔు సింఫిందిించి నుాలలసఽలు, యది యదరధరలు.  

c) లేవలు, నఖదఽ ఙెయాౌించనవసయిం లాఔుిండర ఆసతాి లల చికితూ ఙేబించఽకోవడరనికి సింఫిందిించి 
సాచనలు. 

d) ధృట్ వర్ె ఆసతేా లనలై సభాఙరయిం. 
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e) నులల కిింద అిందఽఫలటలలలనఽనై ఫలలెనఽూ నతౄింనలై సభాఙరయిం. 

f) కౄాబమ్  లతి నలై సభాఙరయిం. 

g) కౄాబమ్ ల యషమింలల లలనించిన ణరా లనలై సలయౘలు.  

జఞతీమ ట ల్ ా నింఫయవ థరుభ, ఔసిభయవా  యదరయణింగ భాటలా డే ాదరన పలషలలల ఔభూనికైట్ ఙేమఖయౌగిన 
యనియోఖథరయవ లేయ లఫోింథిణోనఽ కల్ లలింటయవ అిందఽఫలటలలల ఉిండరయౌ. అబణే, ఈ యఔఫ ైన ఏభటలా  నౄభా 
సింసలఔు, ట .న.ఏలఔు భధ ఔుథిభై ిందింనలై ఆదరయడి ఉింటలబ.  

C. నఖదఽ యళ త మాకౄూస్క సభీుసఽలు 

నియుచనిం 

"నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం"  అింటే, నులలలలని షయతేలు, నిమభ నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ 
నులలథరయవలు ను ింథిన చికితూకౄైన కయవచలు, ఙెయాౌింరలనఽ భ ిందఽగ అదీఔితిం ఙేలన ఆమోదిం ఫేయఔు ధృట్ 
వర్ె ను ా యృైడర్ ఔు నౄభా సింస  ధేయవగ జభినేిందఽఔు నులలథరయవలఔు నౄభా సింస  ఔయౌింఙే సదఽనుమిం.  

ఈ లేవనఽ ఔయౌింఙేిందఽఔు, కింటలా ఔుి  కిింద నౄభా సింస  ఙేమవలలన నఽలు ఏనేటింటే : 

a) నులలకి సింఫిందిించిన నతౄిం సభాఙరయభింణర ట .న.ఏ వదె అిందఽఫలటలలల ఉిండరయౌ. ట .న.ఏకి థీనిై 
సభఔయచవలలన ఫలధత నౄభా సింస థే.  

b) నులల కిిందఔు వచిచన సబ ల డరటలనఽ ఏ యధఫ ైన ను యనుటల లాథర కొయత లాఔుిండర ఖరళ ింఙేిందఽఔు 
యలుగ అిందఽఫలటలలల ఉింఙరయౌ. 

c) నులలకి, ట .న.ఏకి తభనఽ అనఽసిందరనయఙేటలా గ నులలథరయవలు ఔ ఐడెింట టీ కయవు నఽ ఉించఽఔుని 
తీభయౌ. అింగీఔభిించిన నూభ్ట్ లల  ఈ ఐడెింట టీ కయవు నఽ ట .న.ఏ జఞభీ ఙేల తీభయౌ. సళేతేఔఫ ైన 
వవది లలల అథి సబ నికి ఙేభి తీభయౌ. నులల ఉనైకలభింణర అథి ఙెలుా ఫలటల అబతీభయౌ.  

d) నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం కోసిం అబభిసాౄ  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 యళ త అబయననఽ 
ట .న.ఏ తి యసెభిించవచఽచ. కనీ, నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై నిభఔభిించినింత భాణరా న చికితూనఽ 
నిభఔభిించినటలా  అయిం కదని అథి సషిిం ఙేమాయౌ. సబ డె భ ిందఽ డఫ ో ఙెయాౌింఙేల, తభుత 
కౄాబమ్  థరకలు ఙేమవచఽచ. థరనిై థరని యోఖతలనఽ ఫట ి  భియౕయౌయౄ యవ.  
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f) అతవసయ కైసఽలలల, భోగిని ఙేయవచఔునై 24 ఖింటల లలలా వయౄభానిం ింనుయౌ. నఖదఽ యళ త 
సదఽనుమ ఔలననలై తన నియృమానిై ణెయౌమజైమాయౌ.  

D. యనియోఖథరయవలణో సింఫింధిం, భిచమాల నియుహణ 

ఔసిభయవా  యభి సభసలనఽ ఙెరకోతగిన యధింగ ట .న.ఏ ఔ మింణరా ింగనిై సభఔయచవలలన అవసయిం 
ఉింథి. ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ లనఽ భియౕయౌించడిం, సభిచాడడిం యదరయణఫే. ఙరలా చినై రతింలలధే ఆభోఖ 
నౄభా కౄాబమ్ లనఽ తి యసెభిించడిం జయవఖ ణోిందని ఇఔెడ ఖ యవౄ ించఽకోవడిం భ కిం. అయ ఔడర నులల 
షయతేలు, నిమభ నిఫింధనల భిదికి ఆవలనఽనైయ.  

థరనికి ణోడె, కౄాబమ్  ఙేలన నతౄింలల కొింత ఫేయకౄైధర థరథరరగ అనిై ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ లు తగాిింరనఔు 
లలనవరణరబ. ఇలా కౄాబమ్  నణరౄ లనఽ తగాిించడిం యనియోఖథరయవలనఽ అసింతినౄ కి ఖ భి ఙేసఽౄ ింథి. భ కింగ 
అలా తగాిించడరనికి లాథర నిభఔభిించడరనికి ఖల కయణరనిై యనియోఖథరయవఔు సభౄైన భీతి లల యవభిించనరడె. 

అటలవింట  సభసలనఽ యలెైనింత తుయగ భిషెభిింఙేటలా  చాలేిందఽఔు, ట .న.ఏ సభయఫ ైన సభసల భియౖెయ 
ఫేధేజ్డ ఫ ింట్ యపలగనిై ఏభటల ఙేసఽఔుధేటలా  నౄభా సింస  ఔిఱ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి.  

E. నృయాౌింగ్ సభీుసఽలు 

నృయాౌింగ్ సభీుసఽల కిింద, ట .న.ఏ  భూడె యధఽలనఽ నియుళ సఽౄ ిందని నౄభా సింస  ఆయసఽౄ ింథి. అయ : 

a) నుాభాణ ఔ నృయాౌింగ్ యదరనిం. యయధ యపలగల కిింద ఔవభైజి యనియోగనిై యరలాఱింఙేిందఽఔు, నులలల 
ధయలనఽ నియృబింఙేిందఽఔు ఔడర ఇథి నౄభా సింసఔు యమడెతేింథి.  

b) వసాలు ఙేలన నతౄిం నిజింగధే అధరభోగనికి ఙేలన చికితూఔు అబయ నతౄఫేధర అని 
ధఽా యఔభిించఽకోవడిం.  

c) డమాఖైలస్క, ను ా లజర్ కోడ్స లనఽ తీసఽకోయయౌ. అరడే అనిై ట .న.ఏలఔు సింఫిందిించి జఞతీమ లాథర 
అింతభె తీమ ాభాణరలఔు అనఽఖ ణింగ డరటలనఽ నుాభాణీఔభిించడిం ఔుదఽయవతేింథి.  

థీనికి యక్షణ ను ింథిన, ధృైరణిం ఔయౌగిన లఫోింథి ట .న.ఏలల ఉిండడిం అవసయిం. యభి కోడిింగ్, సఽింకలనఽ 
సభిచాడడిం, లేఔభిించిన నృయాౌింగ్ డరటలనఽ నుాభాణీఔభిించడిం ణెయౌల ఉిండరయౌ.  

F. కౄాబమ్  నుాలలలింగ్-ఙెయాౌింరల లేవలు 

ట .న.ఏలు అింథిించడరనికి భ ిందఽకొఙేచ లేవలలల ఇథి అతింత భ కఫ ైింథి. ట .న.ఏ నౄభా సింసఔు ఙేయౄ నని 
ఙెనే కౄాబమ్  నుాలలలింగ్ సభీుసఽలు యదరయణింగ నదలు నఽించి తేద వయఔు ఉింటలబ.  వయౄభాధరనిై 
భిజిసియవ ఙేమడిం నఽించి  నుాలలస్క ఙేమడిం, ఆమోథరనిై లాథర ఙెయాౌింరనఽ లనూయవూ ఙేమడిం వయఔు ఉింటలింథి.   
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నౄభా సింస  నఽించి అిందఽఔునై నిధఽల థరుభ కౄాబమ్ ల ఙెయాౌింర జయవఖ తేింథి. అడరునఽూ నఖదఽ యౄింలల 
ట .న.ఏకి నిధఽలు సభఔయచవచఽచ లాథర నౄభా సింస  తన ఫలింఔు థరుభ యనియోఖథరయవఔు లాథర ఆసతాి కి 
ధేయవగ ఙెయాౌించి కౄాబమ్ నఽ భిషెభిించవచఽచ.  

ట .న.ఏ నఖదఽ దఽె లనఽ నియుళ సఽౄ ిందని, నౄభా ఔింనలనీ నఽించి అింథిన నణరౄ ల ణరలఔు భిఔనిూయౌబయషన్స నఽ 
తగిన కల వవధఽలలా  అింథిసఽౄ ిందని ఆయించడిం జయవఖ తేింథి. ఆమోథిత కౄాబమ్ ల ఙెయాౌింరలఔు నేనయౘ ఆ 
దాయనిై భభి ఏ ఇతయ ాయోజధరలఔు యనియోగిించఔడదఽ.  

G. నియుహణ సభాఙరయ లేవలు  

కౄాబమ్ ల నుాలలలింగ్ నఽ ట .న.ఏ నియుళ సఽౄ ింథి ఔనఽఔ, కౄాబమ్ లఔు సింఫిందిించిన నతౄిం సభాఙరయిం 
యడియడిగకనీ లాథర సభఱిగకనీ ట .న.ఏ వదె అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. యయధ ాయోజధరల కోసిం నౄభా 
సింసఔు ఆ డరటల అవసయభవరతేింథి. అటలవింట  డరటలనఽ కచిచతతుింణో, నిభీృత కల వవధఽల నుాతి థిఔన 
ట .న.ఏ సభఔయచవలల ఉింటలింథి.  

ఆ యధింగ ట .న.ఏల లేవల భిది నౄభా సింసలు జఞభీ ఙేలన ఆభోఖ నౄభా నులలలలల ఆథి నఽించి తేథి వయఔు 
ఉింటలిందని ఙెవచఽచ. లాథర నిభెిషి నౄభా ఔింనలనీణో ఔుథిభిన అవగహన ిందిం, అవసభల ఆదరయింగ కొథెి 
కయఔలానులఔు ఔడర ట .న.ఏ కయ భిది భినేతిం కవచఽచ.  

H. ట .న.ఏ ాతి పలిం  

ఈ లేవలింథిించినిందఽఔుగనఽ, ట .న.ఏకి జు ఙెయాౌయౄ యవ. థరనికి ఉయోఖడే నుాతి థిఔలు ఇయ:  

a) యనియోఖథరయవ నఽించి వసాలు ఙేలే నానేమింలల (సభీుసఽ నఽై నేనయౘబించగ) కొింత రతిం, 

b) నిభెైయించఽఔునై కల వవదిలల ట .న.ఏ లేవలఔు ాతి  వకిౄకి లయ నతౄిం ఙపరన, లాథర 

c) ట .న.ఏ సభఔభిచన ాతి  సభీుసఽ లాయథేయకి ల య నతౄ ిం ఙపరన. ఉథరహయణఔు, జఞభీ ఙేలన 
సబతు కయవు ఔు ఇింత, కౄాబమ్ నఔు ఇింత ఙపరన.  

ఆ యధింగ ట .న.ఏ సభీుసఽల థరుభ, నౄభా సింసలఔు అిందఽఫలటలలలకొఙేచయ ఏభింటే : 

i.  నఖదఽ యళ త లేవలు 

ii.  డరటల సింఔలనిం-యరలాషణ 

iii.  24 ఖింటల కల్ లలింటర్, యనియోఖథరయవలఔు ఙేమూత 

iv.  ఆసతేా ల ధృట్ వర్ె, ఇతయ యృైద సదఽనుమాలు 

v.  ఫేజర్ ఖూర ర యనియోఖథరయవలఔు అిండ 

vi.  యనియోఖథరయవలణో కౄాబమ్ ల ఖ భిించి చభిచింఙే యృసఽలుఫలటల 
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vii. ఙరభెీలు, చికిణరూ యదరధరల ధయలనలై ఆసతేా లణో చభిచించఖల సదఽనుమిం 

viii.  యనియోఖథరయవలఔు లేవలనఽ సఽలబతయిం ఙేసాౄ  ట కైలజీ ఆదరభిత లేవలు 

ix.  అనఽభానిించిన కైసఽలనఽ సభిచాడడిం, దభరౄ  జయడిం 

x.  యయధ ఔింనలనీలలల కౄాబమ్ ల తీయవణెనఽైల యరలాషణ, వమాలు, నాతన చికిణరూ దేతేలు, నయన 
దోయణ లనలై కీలఔ సభాఙరభనిై అింథిించడిం. మోయలనఽ నిమింతాి ించడిం.  

xi.  లేవల యసౄయణ యేఖింగ యఖడిం 
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F. కౄాబమ్ ల నియుహణ – వకిౄఖత ాభాదిం 

1. వకిౄఖత ాభాదిం 

 నియుచనిం 

వకిౄఖత ాభాదిం అధథేి ఒ ాయోజన నులల. అథి ాభాద భితి , ాభాద అింఖయృైఔలిం 
(రశ్ుతిం/నుక్షిఔిం), ణరణరెయౌఔ సింూయృ అింఖయృైఔలానికి యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. నిభేిషీ ఉతతి ౄ ని ఫట ి  
ాభాద యృైద కయవచలు, అింత కిరమల కయవచలు, యథర కయవచలు తథితభలఔు ఔడర అదనర 
ఔవభైజీని ఔయౌగి ఉిండవచఽచ.   

వకిౄఖత ాభాద నులల కిింద యక్షణ ను ింథే అనుమానిై ―ాభాదిం‖ అింటలయవ. 

 నియుచనిం 

ాభాదిం అధేథ ిహఠతేౄ గ, ఊళ ించని యధింగ, ఎలాింట  ఉథేెశ్ిం లాఔుిండర, ఫమట నఽించి కఔుిండర, 
ళ ింయత్ఔ భాయాింలల కఔుిండర, ఔింట కి ఔనినింఙథేిగ జభిగైథిగ నియుచిించఫడెతేింథి.   

కౄాబమ్ూ ఫేధేజర్ అాభతౄింగ వవహభిసాౄ , కౄాబమ్ ాఔటన లుఔయణ సభమింలల కిింథి అింరలనఽ 
భియౕయౌింఙరయౌ : 

a) నులల కిింద కౄాబమ్ యక్షణ అింథిసఽౄ నై వకిౄ 

b) నషిిం జభిగిన భభిమ  నానేమిం లుఔభిించిన ణేథీ ాకయిం నులల ఙెలుా ఫలటల అవరతేింథి.  

c) నులల కలిం భిదిలలర నషిిం 

d) ―ాభాదిం‖ణో జభిగిన నషిిం భభిమ  అసుసత 

e) ఏథేని మోసూభిత ట ాఖాయా కోసిం భీయౕయౌించిండి. అవసయఫ ైణే భియౕలన ఙేబింఙరయౌ.  

f) కౄాబమ్ నఽ భిజిషిర్ ఙేల, థరనికోసిం నిలునఽ యౄను ింథిింఙరయౌ.  

g) ఆవయణ సభమానిై (కౄాబమ్ సభీులింగ్ సభమిం) నియుళ సాౄ , కౄాబమ్ అనవిథేి కోసిం 
యనియోఖథరయవనికి సభాఙరయిం అింథిింఙరయౌ. 

 

2. కౄాబమ్ ల భియౕలన 

కౄాబమ్ సభాఙరయింలల లాథర కౄాబమ్ దయౄ యేజులనఽ లుఔభిించిన నైదట ఏథేని ళెచచభిఔ ఉింటే కై సభమింలల 
భియౕలనఔు వితి ౄ  ధృైరణ భిరోధఔుడికి కౄాబమ్ నఽ కైటలబించవచఽచ.  
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 ఉథరహయణ 

సనై యనిైళ త కౄాబమ్ లు (నౄభా నుాయింబింలల సులకయౌఔిం భిదిలల కౄాబమ్) 
 అింఖయృైఔలిం ఎఔుెవ కలిం ఔయౌగి ఉిండే అదిఔ యభింతర ాయోజన నతౄిం  
 కౄాబమ్ దయౄ యేజులలా  యవక్ష 

 నౄభా ఙేలన కై వకిౄ నఽించి అధేఔ కౄాబమ్ లు 
 భదనున సింకైతిం 

 అనఽభానిత ఆత్హత 
 నౄభా ఙేలన వకిౄ యహధరనిై నడెరతేిండగ, అయేభతాి  సింబయసఽౄ నై భోడెు  టలా క్ ాభాదిం 

 నుభ  కటల 
 ాయహింలల ఖలాింతే 

 నలైనఽించి కిింద డడిం 

 అనఽభానిత యది సింఫిందిత కైసఽలు 
 యషూభితిం 

 హత 
 తటల గమిం 

 భించఽ ణరకిడీ అదిశ్ిం 

 భానవహననఽ తథితభలు. 

దభరౄ  ాదరధనథెేశ్ిం ఏనేటింటే: 

a) నషికయణరనిై భీక్షిించడరనికి.  

b) నషిిం యసౄ ితి  భభిమ  సుపలయనిై సషిిం ఙేమడరనికి  

c) యక్షాదరయిం లేఔయణ భభిమ  సభాఙరయిం ణెలుసఽకోవడరనికి. 

d) మోసూభిత భూలఔిం లాథర కౄాబమ్ నణరౄ నిై ఎఔుెవ ఙేల చానుభ అని ణెలుసఽకోవడరనికి. 

దమఙేల ఖభనిించఖలయవ: దభరౄ  అసలు ఉథెేశ్ిం ఆ కైసఽఔు సింఫిందిించిన యసౄ యలనఽ భియౕయౌించి, 
అవసయఫ ైన యక్షాలనఽ లేఔభిించడిం 

కౄాబమ్ ల భియౕలఔుడె దభరౄ లల దిఱి  కైింథాీఔభిింఙరయౌూన అింశ్ిం ఖ భిించి భాయాదయశనిం ఙేమడిం భ కిం.  

 ఉథరహయణ 

కైసఽ భాయాదయశకనికి ఉథరహయణ :   

భోడ్స టలా క్ ాభాదిం 
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i. సింగటన ఎరడె జభిగిింథి– కచిచతఫ ైన 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, చనినోు బన కచిచతఫ ైన సభమిం, ణేథీ, చనినోు వడరనికి భ ిందఽగ 
అింథిించిన చికితూ, ఏ ఆసతాి లల చనినోు మాయవ లాింట  యవభలు? 

ాభాథరనికి కయణింగ పలయింఙేథి : 

నౄభా ఙేలన వకిౄ యహనిం లాథర ఎదఽయవగ వచిచన యహనింలల మింతా యృైపలిం (లిభిింగ్, ఫాేక్ తథితభల 
యృైలిం), యహన ఙోదఔుడికి ఏథేని అసుసత (ఖ ిండెనుో టల, ఔిండభలు టలి ఔునోు వడింలాింట య) కయణింగ, 
భద లేవనిం, యహథరయవల దఽలతి , యణరవయణ లతి , యహనిం యేఖిం తథితభల వలా. 

వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ లలల యధడే మోయలు, లగసఽఖ లఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 

i. ట .ట .డి కలింలల అతి  ఙేల చానించడిం. 

ii. అసుసతనఽ ాభాదింగ నేభపెనడిం. ఉథర. ఇింట లల కలు జఞభి డినటలి  భదఽ ఙేలన తభుత 
కయణరల వలా ఔయౌగిన యృనఽైధొనని వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ ఔు 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 లాింట యగ 
దయౄ యేజులనఽ తరగ యౄను ింథిించడిం 

iv. ఆత్హతలనఽ ాభాద భయణరలుగ చానించడిం 

భ కింగ డెత్ కౄాబమ్ లలల నులుించఽఔుధే సభమింలల వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ భియౖెయిం కోసిం డిరచరె్ 
యౌచర్ అధేథి ఒ భ కఫ ైన దయౄ యేజుగ నిలుసఽౄ ింథి. ాతి నుదన సభమింలలధే ధరనేనీ యవభలనఽ ను ిందడిం 
ఔడర ఎింణో భ కిం. అథి నులల దయౄ యేజులల పలఖింగ ఉిండరయౌ. 

3. కౄాబమ్  డరఔుఫ ింటేషన్స 

ట ి ఔ  2.3 

భయణ కౄాబమ్ 

 

a) కౄాబమ్ థరయవ ధరనేనీ/ఔుటలింఫ సబ డి సింతఔింణో నుటల సభిగా  ూభిౄ ఙేలన 
వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ నుయిం 

b) నుాథనేఔ దభరౄ  నియేథిఔ (ఎఫ్.ఐ.ఆర్) అసలు లాథర అట సి్క ఙేలన ాతి  (అట సి్క 
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ఙేలన ఎఫ్.ఐ.ఆర్/శ్వించధరభా/ యఙరయణ ించధరభా) 
c) భయణ ధివతాిం అసలు లాథర అట సి్క ఙేలన ాతి . 
d) శ్వించధరభా నియుళ లేౄ  అట సి్క ఙేలన ఆ నియేథిఔ ాతి . 
e) మాింటీ-భనీ లాిండభిింగ్ దసౄ యేజుల అట సి్క ఙేలన ాతి - నేయవ భియౕలనకోసిం 

(నుస్క నుో రి్ / నున్స కయవు  /ఒటయవ ఐ.డి / డైైెయింగ్ లెైలలనఽూ), చియవధరభా 
భియౕలన కోసిం (ట య్నోూ న్స నృలుా  / ఫలింఔు కాణర నియేథిఔ/ ఔభౄింటల నృలుా  / 

భైషన్స కయవు ). 
f) చటిఫదే యయసఽలిందయౄ తగిన భీతి లల సింతకలు ఙేల, ధనటభీ ఙేలనటలి గ 

అడయట్ భభిమ  ూచీ ఫలిండ్స నఽ ఔయౌగిన చటిఫదే యయసతు ధివతాిం 

రశ్ుత ూభిౄ 
అింఖయృైఔలిం (PTD) 

భభిమ  రశ్ుత నుక్షిఔ 
అింఖయృైఔలిం(PPD) 

కౄాబమ్ 

a) తగిన భీతి లల ూభిౄ ఙేల, కౄాబమ్ థరయవ సింతఔిం ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ 
నూయిం. 

b) వభిౄింఙే క్షింలల అట సి్క ఙేలన నుాథనేఔ దభరౄ  నియేథిఔ ాతి . 

c) నౄభా వకిౄ అింఖయృైఔలానిై ధియఔభిించడరనికి ఒ లయల్ సయెన్స లాథర తతూభాన 
హద థర ఔయౌగిన యృైదఽలు నఽించి ను ింథిన రశ్ుత అింఖయృైఔల ధివతాిం. 

ణరణరెయౌఔ ూభిౄ 
అింఖయృైఔలిం(TTD) 

కౄాబమ్ 

a) అింఖయృైఔలిం యఔిం, అింఖయృైఔల కలానిై ాయౄ యసాౄ  చికితూ అింథిసఽౄ నై 
యృైదఽడి నఽించి ను ిందఽతేనై యృైద ధివతాిం. కచిచతఫ ైన లలలనఽ కలానికి 
సింఫిందిించిన యవభలు ఇఙేచలా సింస  మజభాని నఽించి ను ింథిన లలలవర 
ధివతాిం ఆమన సింతఔిం, లలుణో నుటల.  

b) నౄభా ఙేసఽఔునై వకిౄ తన యదరయణ యధఽలనఽ ఙేలేిందఽఔు తగిన యభయూిం 
ఔయౌగి ఉనైటలి  చికితూ అింథిసఽౄ నై యృైదఽడి నఽించి ను ింథిన థేహథరయూూ 
ధివతాిం.  

నలైఔనిన జఞనృణర కైవలిం సాచధరత్ఔఫ ైనథి భాతాఫే. ఇింక భచచలఔు సింఫిందిించిన నూో ట లు, ాభాద 
సలానికి సింఫిందిించిన నోూ ట )లాింట  దయౄ యేజులు ఔడర ఆమా సింగటనఔు సింఫిందిించిన ాణేఔ వవయౘభల 
ఆదరయింగ కయయౌూ భవచఽచ. ాణేకిించి, దభరౄ  ఙేమాయౌూన అనఽభానిత మోసర కోణింణో ఔడిన 
సిందభౌలలా .    

నైఔు నైభై భీక్షిించఽకోిండి 4 

రశ్ుత అింఖయృైఔలిం కౄాబమ్ లల కిింథి దయౄ యేజులలా  ఏయ సభభిింఙరయౌూన అవసయిం లాఔనోు వచఽచ? 

I. కౄాబమ్ థరయవ సింతఔిం ఙేల, తగిన భీతి లల ూభిౄ ఙేలన వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ నూయిం. 

II. వభిౄించఖయౌగిణే నుాథనేఔ దభరౄ  నియేథిఔ అట సి్క 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 యభయూిం ఔయౌగి ఉనైటలి  చికితూ 
అింథిసఽౄ నై యృైదఽడి నఽించి ను ింథిన థేహథరయూూ ధివతాిం.  
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G. కౄాబమ్ ల నియుహణ- యథయేౕ ామాణ నౄభా  

1. యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల 

యథేయౕ ామాణ నౄభా నులల యృైథేతయ ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌింఙే అధేఔ యపలగలనఽ ఔయౌగి ఉనైట కీ, యృైద, 
అసుసత ాయోజనిం ఆ నులల కిింద ాదరన యక్షణగ ఉనైిందఽన థరని ూచీ ిందిం, కౄాబమ్ ల నియుహణ 
సింాథరమఫదేింగ ఆభోఖ నౄభా నోు రి్ నూో యౌయో కిింథే ఉింటలింథి.  

ఈ నులల కిింద యక్షణలనఽ కిింథి యపలగలుగ యసౄ ితింగ యబజిించవచఽచ. ఒ నిభేిషీ ఉతతి ౄ  కిింద నేభపెనై అనిై 
లాథర కొనిై ాయోజధరలఔు యక్షణ ఔయౌించవచఽచ.: 

a) యృైద భభిమ  అసుసత 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. తననోు బన ఔధృక్షన్స 

v. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ జఞిం  

vi. తీసఽకొచిచన ఫలగైజీ అదిశ్ిం కవడిం 

vii. నుస్క నోు యవి  కోలలవడిం 

viii. అతవసయ నఖదఽ అడరునఽూ 

ix. ళైెజఞక్ అలయృనఽూ 

x. ఫ బల్ ఫలిండ్స నౄభా 

xi. ళైెజఞక్ యక్షణ 

xii. యనూర్ సింయక్షణ 

xiii. ఒథరయవ సిందయశన 
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xiv. చదఽవరలఔు అింతభమిం 

xv. ఇింట  ఙోభీ 

నేయవలల ఉనై యధింగ, యథేరలఔు యృమలా  ాజల కోసఫే ఈ నులల యౄను ింథిించఫడిింథి కఫట ి  నషిిం పలయతథేశ్ిం 
ఫమట జయవఖ తేింథి. ఇలాింట  భిలతేలలా  సభాఙరయిం అింథిన యృింటధే తగిన భీతి లల కౄాబమ్ లఔు లేవలు 
అింథిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. యథేయౕ ామాణ నౄభా యషమింలల కౄాబమ్ లేవ యదరయణింగ థర్ు నుభిీ లేయ సింస  
(సయౘమఔ సింస ) నుతా ఔడర ఉింటలింథి. అథి అవసయఫ ైన ణోడరటల, సయౘమిం అింథిించడిం కోసిం ాించ 
యౄ ింగ ఒ ధృట్ వర్ె నఽ ఏభటల ఙేసఽఔుని ఉింటలింథి.  

కౄాబమ్ ల లేవలలల తనిసభిగ ఉిండరయౌూనయ: 

a) 24*7 నుాతి థిఔన కౄాబమ్ ధనట కైషన్స నఽ యౄను ింథిించడిం; 

b) కౄాబమ్ నూయిం, యదరధరనిై ింనించడిం;  

c) నషిిం జభిగిన యృింటధే ఏిం ఙేమాలధే థరనినలై యనియోఖథరయవఔు భాయా నిభెైశ్న ఙేమడిం;  

d) యృైద, అసుసత కౄాబమ్ ల కోసిం నఖదఽ యళ త లేవయౌై ను డిగిించడిం;  

e) సుథేరనికి తి భిగి వఙేచిందఽఔు, భభిమ  కాయ ఙేలేిందఽఔు ఏభటలా  ఙేమడిం, అతవసయ నఖదఽ 
అడరున్సూ.  

2. సయౘమఔ ఔింనలనీలు- యథేయౕ కౄాబమ్ లలల నుతా 

సయౘమఔ ఔింనలనీలు ాించిం నలుభూలలా తభ య ింత కభలమాలనఽ, ఇథే యఔఫ ైన లేయ సింసలణో 
ింథరలనఽ ఔయౌగి ఉింటలబ. నులల కిింద యక్షణ ను ింథిన చిలాయ కయవచల యషమింలల నౄభా ఔింనలనీల 
యనియోఖథరయవలఔు ఈ ఔింనలనీలు సయౘమిం అింథియౄ బ.  

కౄాబమ్ భిజిలిేరషన్స భభిమ  సభాఙరయిం కోసిం ఈ ఔింనలనీలు అింతభె తీమ ట ల్ ా ధృింఫయానఽ ఔయౌగిన 24*7 కల్ 
లలింటర్ నఽ ఔయౌగి ఉింటలబ. అయ కిింథి లేవలనఽ అింథియౄ బ. నిభేిషీ ఔింనలనీలణో ిందిం, యక్షణ అింథిింఙే 
ాయోజధరలు తథితభలనఽ ఫట ి  లేవలనఽ వసాలు ఙేలే చరభెీలు యేయవగ ఉింటలబ.  

a) యృైద సయౘమఔ లేవలు: 

i. యృైద లేవ సింస  నియేదనలు 

ii. ఆసతాి  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 ఏభటలా  

vi. భభయశ సిందయశన ఏభటలా  

vii. ఫ ైనర్ ఫలలలఔు సయౘమిం/యక్షణ 

b) ఆసతాి లల ఉనైరడె, ఫమటఔు వచిచన తభుత యృైద భిలతి  యయేక్షణ ఙేమడిం 

c) అతవసయ ఓషదరల సయపభ 

d) నులల నిమభ, నిఫింధనలఔు లలఫడి, నౄభా ఔింనలనీ ఆమోదింణో ఆసతాి 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 నుస్క నోు యవి , కోలలబన లగైజీ సహకయిం సయౘమఔ లేవలు 

iv. అతవసయ సింథేశ్ టలా న్సూ నేషన్స లేవలు  

v. ఫ బల్ ఫలిండ్స ఏభటల 

vi. ఆభిఔ అతవసయ లతి  సయౘమిం 

f) పలషనఽ అనఽవథిించి ఙెయభి నియేదన 

g) చటి నియేదన 

h) ధరమయథిణో అనుబింట్ ఫ ింట్ 

3. నఖదఽ యళ త యృైద కైసఽల కోసిం కౄాబమ్ ల నియుహణ 

నఖదఽ యళ త యృైద కైసఽలు, భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ యృైద కైసఽలు, ఇతయ యృైథేతయ కైసఽల కోసిం కౄాబమ్ ల 

నియుహణయదరనిం యేయవగ ఉింటలింథి. అింణేకదఽ ఇతయ థేరలణో నోు యౌచణే అఫ భికలల నఖదఽ యళ త యృైద కైసఽల 

కోసిం కౄాబమ్ ల నియుహణయేయవగ ఉింటలింథి. ఇరడె భనిం థరనిని దశ్ల యభీగ అధమనిం ఙేథరె ిం.  

a) కౄాబమ్ ధనట కైషన్స 

నషిిం జభిగినరడలాా , భోగి ఆసతాి లల ఙేభి, అడి్షన్స కౌింటర్ లల నౄభా యవభలనఽ చానయౄ యవ. సయౘమఔ 
ఔింనలనీ ఆసతాి  నఽించి భభిమ /లాథర భోగి లాథర ఫింధఽవరలు/లేైళ తేల నఽించి కొతౄ  కైసఽ ధనట కైషన్స నఽ 
లుఔభిసఽౄ ింథి. ఆ తభుత కౄాబమ్ థరయవఔు కౄాబమ్ యదరనిం యవభిించఫడెతేింథి.  
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b) కైస్క నియుహణ దశ్లు : 

ఇథి కోె ఔింనలనీని ఫట ి  భాయవతేిండవచఽచ. యదరయణ దశ్లు కిింద ఇవుఫడరు బ: 

i. సయౘమఔ ఔింనలనీ కైసఽ ఫేధేజర్ ాయోజధరలు, నౄభా ఙేలన య భ ్, నులల కలిం, నులలథరయవ 
నేయవనఽ భియౕయౌసఽౄ ింథి. 

ii. ఆ తభుత భోగి యృైద భిలతి , నృయాౌింగ్ సభాఙరయిం, కయవచ అించధరలనలై ణరజఞ సభాఙరయిం 
ణెలుసఽకోవడిం కోసిం యృైద భీక్ష/యృైద ఖభనిఔలనఽ ను ిందడరనికి కైసఽ ఫేధేజర్ ఆసతాి ణో 
సింాథియౄ యవ. యృైద భీక్షల ఖభనిఔలు, యృైద కయవచ అించధరనఽ లుఔభిసఽౄ నై సయౘమఔ ఔింనలనీ నౄభా 
సింసఔు ణరజఞ సభాఙరభనిై అింథిసఽౄ ింథి.  

iii. కౄాబమ్ అనఽభతి  నిభే భిించఫడి, నౄభా ఔింనలనీ నఽించి ఆమోదిం ను ిందడరనిై ఫట ి , ఆసతాి కి ఙెయాౌింర 
యౘనై ఏభటల ఙేమఫడెణరబ.  

iv. పలయతథేశ్ింలల (నౄభా ఙేలన వకిౄ య నిఔ ాథేశ్ిం) భభిమ /లాథర నషిిం జభిగిన ాథేశ్ింలల దభరౄ  
తనిసభి అధే భిలతేలు ఉిండవచఽచ. వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ ల యపలఖింలల యవభిించినటలి గధే 
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 సింసఔు అింథిించడిం కోసిం సయౘమఔ ఔింనలనీ కైస్క 
ఫేధేజర్ ఆ కైసఽనఽ భోజుయభీ నుాతి థిఔన యయేక్షిసఽౄ ింటలయవ.  

vi. భోగి డిరచరె్ అబన యృింటధే, కైస్క ఫేధేజర్ తేథి చరభెీలనఽ నిభే భిించడిం కోసిం ఆసతాి ణో ఙరలా 
జఞఖరతౄ గ ని ఙేయౄ యవ.  

vii. నృలుా  సభౄైన భీతి లల భియౕయౌించఫడి, వడఫో ల, తనిఖీ ఙేలేలా సయౘమఔ ఔింనలనీ చాసఽఔుింటలింథి. ఏథేని 
థోషిం ఔనినలేౄ , థరనిని సభి ఙేమడిం కోసిం ఆసతాి లలని నృయాౌింగ్ యపలఖిం దిఱికి తీసఽకౄళా్ఫడెతేింథి.  

viii. ఆ తభుత లేయ సింస , సయౘమఔ ఔింనలనీ లాథర థరని సయౘమఔ ధయ నిభృ మఔ ఏజౄింట్ భధ ఔుథిభిన 
ిందిం ఫేయఔు తేథి నృలుా  తి భిగి భథిింర యేమఫడెతేింథి. ఆసతాి కి ఎింత తుయగ ఙెయాౌింరనలై 
యౘనై ఇలేౄ  భీనలైైజిింగ్ థరుభ అింత ఎఔుెవ ఫ యవగౄైన డియౌెింట్ ను ింథే అవకశ్భ ింటలింథి.  

భీ-నలైైజిింగ్ అధేథి అఫ భిక ఆభోఖ సింయక్షణలలని యలక్షణఫ ైన సుపలవిం. అఫ భిక ఫమట  కైసఽలలా  ఇథి 
వభిౄించదని ఙెవచఽచ. అఫ భిక కైసఽలు, అఫ భిక ఫమట  కైసఽలలా  ఉనై ాదరన వణరసిం ఇథే.  

 

c) కౄాబమ్ ల నుాలలలింగ్ దశ్లు:  



 

536 

 

i. కౄాబమ్ ల భథిింరథరయవ భీ నలైైజ్డ ఙేలన/అసలు నృలుా నఽ లుఔభిించి, లేవ ణేథీలఔు, అింథిింఙేన లేవలఔు 
యక్షణ ఉింథర అధే యషమానిై భియౕయౌయౄ యవ. చరభెీలు సభిగా  ఉధరైమా, చికితూ నోుా ట కల్ ఔు తఖాటలి  
ఉధరైమా అని సభిచాడడిం కోసిం సయౘమఔ ఔింనలనీ లుఔభిించిన నృలుా నఽ కౄాబమ్ ల యపలఖిం తనిఖీ 
ఙేసఽౄ ింథి. డియౌెింట్ అధేథి తి భిగి నిభే భిించఫడి, నృలుా  నుాలలస్క ఙేమఫడెతేింథి.  

ii. ఆ తభుత భీనలైైజిింగ్ ధనట కైషన్స ఱట్, ాయోజధరల యవయణ (ఇ.ఒ.నృ)ణో ఔయౌన ఙెయాౌింరకోసిం ఆ నృలుా  
నౄభా సింసఔు ింనించఫడెతేింథి.  

iii. నౄభా ఔింనలనీ నృలుా నఽ లుఔభిించి, యృింటధే సయౘమఔ ఔింనలనీకి ఙెయాౌింర జభినేిందఽఔు ఆమోదిం 
ణెలురతేింథి.  

d) ఙెయాౌింర ాకిరమ దశ్లు:  

i. య నిఔ కభలమిం థరుభ ఆసతాి కి ఙెయాౌింరనఽ యడెదల ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింస  నఽించి సయౘమఔ 
ఔింనలనీ అింగీకభనిై లుఔభిసఽౄ ింథి. 

ii. ఆభిఔ యపలఖిం ఙెయాౌింరనఽ యడెదల ఙేసఽౄ ింథి.  

e) ఆసతాి లల ఙేభై యదరధరలు 

i. జధరపలలల ఙరలాభింథి నలైైయేటల నౄభా లాథర ాబ తు థకల థరుభ యశ్ుయౄ  ఆభోఖ యక్షణ ఔయౌగి 
ఉనైిందఽన పలయతథేశ్ింలలని ఆసతేా లణో నుో యౌచణే యథేరలలా ని వవస , ాణేకిించి అఫ భిక, ఐభోనులలా  
వవస  యేయవడెతేింటలింథి. నౄభా ను ింథిన వకిౄ ఒ ఙెలుా ఫలటల ఆభోఖ లాథర యథేయౕ ామాణ నౄభా 
నులలని అింథిించిన యృింటధే ఙరలావయఔు ఆసతేా లు అనిై అింతభె తీమ నౄభా ఔింనలనీల నఽించి 
ఙెయాౌింరల యౘనైని అింగీఔభియౄ బ.  

ఙరలా థేరలలా  నౄభా యక్షణ నిభే యణ లాథర నఖదఽ డినుజిటలి  కయణరలణో చికితూనఽ జఞిం ఙేలే భిలతి  
ఉిండదఽ.  

ఆసతేా లు యృింటధే చికితూనఽ నుాయింనయౄ బ. నౄభా యక్షణ ఉింటే, నౄభా నులల ఙెయాౌసఽౄ ింథి. లాదింటే 
చికితూ ను ిందఽతేనై యళ్ైా  ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఙెయాౌింరలు ఆలసఫ ైణే ఆసతేా లు చరభెీలనఽ నలింఙే 
అవకశ్భ ింటలింథి.  

ఙెయాౌింర యృింటధే జభిగిణే, ఆసతేా లు సతుయ ఙెయాౌింరకోసిం అదిఔ డియౌెింటానఽ అింథియౄ బ. ఆసతాి  
నృలుా లనఽ తుయగ ఙెయాౌయౄ భని ఙెన, తగాిింరల కోసిం భీ-నలైైజిింగ్ ఏజౄనీూలు ఆసతేా లణో చయచలు 
జయవరణరబ.  

ii. సయౘమఔ ఔింనలనీలు అింథిించిన ట ల్ ా ధృింఫయాలల ధృట్ వర్ె ఆసతేా లు, యదరధరలఔు సింఫిందిించిన 
సభాఙరయిం నౄభాథరయవలఔు అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి.  
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iii. ఆసతాి లల ఙేభయౌూన ఆవశ్ఔత ఏయడినరడె, నౄభాథరయవ ఆ యషమానిై కల్ లలింటర్ ఔు ణెయౌన, 
ఙెలుా ఫలటల ామాణ నౄభా నులలణో నిభేిషీ ఆసతాి కి యృమాా యౌూ ఉింటలింథి.  

iv. నులల ఙెలుా ఫలటలనఽ తనిఖీ ఙేల, ఔవభైజీని భియౕయౌించడరనికి  ఆసతేా లు యదరయణింగ సయౘమఔ 
ఔింనలనీలు/నౄభా సింసలనఽ సింాథియౄ బ.  

v. నులలని ఆసతాి  అింగీఔభిించిన యృింటధే నౄభాథరయవ నఖదఽ యళ త నుాతి థిఔన ఆసతాి లల చికితూ 
అిందఽఔుింటలయవ. 

vi. అడి్ట్ ఙేలే యోఖతనఽ నిభే భిించడరనికి నౄభా సింస/సయౘమఔ సింసఔు అవసయఫ ైన నుాథనేఔ 
సభాఙరయిం ఏనేటింటే 

1. యది యవభలు 

2. ఏథేని ూయు చభితా, ఆసతాి  యవభలు, పలయతథేశ్ింలల య నిఔ యృైథరదికభి: 

 ఖత చభితా, ాసఽౄ త చికితూ, ఆసతాి లల తదఽభి చయలు, తుభిత ఖతి న ిండరనికి అబయన. 
 చికితూ అింథిసఽౄ నై యృైదఽల నియేథిఔణో నుటల కౄాబమ్ నూయిం 

 నుస్క నోు రి్ ాతి  

 యృైద సభాఙరయ తాిం యడెదల 

 

f) యృైద కయవచలు భభిమ  యృైథేతయ కౄాబమ్ ల భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్: 

భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ కౄాబమ్ లనఽ యదరయణింగ నౄభా ఙేలన యయవ పలయతథేరనికి తి భిగి వచిచన తభుత థరకలు 
ఙేయౄ యవ. కౄాబమ్ ణరా లనఽ లుఔభిించిన నైదట యదరయణ ాకిరమ ాకయిం కౄాబమ్ నుాలలస్క ఙేమఫడెతేింథి. 
ఙెయాౌింరనఽ యథేయౕ ఔభౄనీూలల జభినే నఖదఽ యళ త కౄాబమ్ లలల జభిననటలి  కఔ నఖదఽ అనఽభతి ించిన 
కౄాబమ్ లనిైట కీ ఙెయాౌింరలనఽ పలయతీమ యౄనుమలలలధే ఙేసఽౄ ింటలయవ.  

భీఇింఫర్ూ ఫ ింట్ కౄాబమ్ లనఽ నుాలలస్క ఙేలే సభమింలల, దావ భాభిడీ భైటల పలయతీమ యౄనుమలలల 
అర పలభనిై లెకిెించడిం కోసిం నషిిం జభిగిన ణేథీ ాకయిం వభిౄింజైమఫడెతేింథి. ఆ తభుత ఙెఔుె 
లాథర ఎలకిి నిక్ ఫథియ్ థరుభ ఙెయాౌింర జయవరణరయవ.  

i. వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ ల యపలఖింలల యవభిించినటలి గధే వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ లు నుాలలస్క 
ఙేమఫడెణరబ. 

ii. ఫ బల్ ఫలిండ్స కైసఽలు, ఆభిఔ ఎఫ యెనీూ కైసఽలఔు సయౘమఔ ఔింనలనీ భ ిందసఽౄ గధే ఙెయాౌించి, తభుత 
నౄభా ఔింనలనీ నఽించి కౄాబమ్ ఙేసఽఔుింటలింథి.  

iii. అనిై ఇతయ కౄాబమ్ లఔు అనఽసభిింఙే యదరనింలలధే అింగీకయిం కని కౄాబమ్ లఔు కౄాబమ్ ల తి యసెయణ 
అనఽసభిించఫడెతేింథి.  
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g) యృైద ాభాదిం భభిమ  అసుసత కయవచలఔు కౄాబమ్ డరఔుఫ ింటేషన్స 

i. కౄాబమ్ తాిం 

ii. యృైదఽడి నియేథిఔ 

iii. అడి్షన్స/డిరచరె్ కయవు  అసలు 

iv. అసలు నృలుా లు/యయౕదఽలు/భిందఽచీటీ 

v. అసలు ఎక్ూ-భై నియేథిఔలు/ భోఖలక్షణరలఔు సింఫిందిించినథి/దభరౄ  నియేథిఔలు 

vi. ాయేశ్ భభిమ  నిషలరభణణో నుస్క నోు యవి /యయ ాతి  

నలై జఞనృణర సాచధరత్ఔిం భాతాఫే. నిభేిషీ కైసఽ యవభల ఆదరయింగ లాథర ఆమా నిభేిషీ నౄభా సింస  
అనఽసభిింఙే కౄాబమ్ లలట ల్ ఫ ింట్ నులల/యదరనిం ఆదరయింగ అదనర సభాఙరయిం/దయౄ యేజులు కయయౌూ 
భవచఽచ.  

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5 

________________ నఽ సయౘమఔ ఔింనలనీ భ ిందసఽౄ గ ఙెయాౌించి, నౄభా ఔింనలనీ నఽించి ఆ తభుత కౄాబమ్ 
ఙేసఽౄ ింథి. 

I. ఫ బల్ ఫలిండ్స కైసఽలు 

II. వకిౄఖత ాభాద కౄాబమ్ లు 

III. యథేయౕ ామాణ నౄభా కౄాబమ్ లు 
IV. అింగీకయ యోఖింకని కౄాబమ్ లు 
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యభింశ్ిం 

a) నౄభా ఔ ‗యగె నిం‘. నులల ఆ ‗యగె ధరనికి యక్షిం‘.  నౄభానఽ ఉయోగిించఽకోవలల వఙేచ సింగటన 
ఙోటలఙేసఽకోవడిం, నులల కిింద కౄాబమ్ నఔు థరభితీమడిం ఆ యగె ధరనికి అసలు భీక్షగ నిలుసఽౄ ింథి.  

b) నౄభా ఔింనలనీ కౄాబమ్ ల ఙెయాౌింర యభయూిం నౄభాలల భ క భైట ింగ్ భనేతేలలల ఔట . 

c) నౄభానఽ కొనఽగోలు ఙేలే ఔసిభయవా  నుాథనేఔ యటలథరయవ, కౄాబమ్  లుఔయౄలు ఔడర అవరణరయవ.  

d) నఖదఽ యళ త కౄాబమ్ లల ధృట్ వర్ె ఆసతాి  నౄభా సింస/ట .న.ఏ ఇచిచన భ ిందసఽౄ  అనఽభతి ని ఆదరయిం 
ఙేసఽఔుని యృైద లేవలనఽ అింథిసఽౄ ింథి. తభుత కౄాబమ్  భియౖెభనికి డరఔుఫ ింటానఽ సభభిసఽౄ ింథి.  

e) భిబింఫయవూఫ ింటల కౄాబమ్ లల, యనియోఖథరయవ తన జైఫ లల య భ ్నఽ నదట ఆసతాి కి ఙెయాౌింఙేల, 
తభుత ఙెయాౌింర కోసిం కౄాబమ్ నఽ నౄభా సింస/ట .న.ఏ వదె థరకలు ఙేయౄ డె. 

f) యనియోఖథరయవ కౄాబమ్  వయౄభానిం ిండింణో అతనికి కౄాబమ్ ల భియౖెయ ఫిింథరనికి భధ నదటగ 
సింఫింధిం ఏయడెతేింథి.  

g) నౄభా కౄాబమ్  యషమింలల ఏథైెధర మోసిం జభిగినటలా  నౄభా ఔింనలనీ అనఽభానిలేౄ , థరనిై దభరౄ నఔు 
ింనసఽౄ ింథి. ఈ దభరౄ  నౄభా సింసలలనియయవ లాథర ట .న.ఏ ఙేమవచఽచ. లాథర వితి ౄయఫ ైన దభరౄ  
సింసఔు ఔడర అగిించవచఽచ.  

h) కౄాబమ్ ల లతి ని ఆదరయిం ఙేసఽఔుని నౄభా సింస  అనిై కౄాబమ్ లఔు రసౄకలలల ఙేలే నణరౄ ల  
కైటలబింరనఽ భిజభిుింఖ  సాచిసఽౄ ింథి.  

i) కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిలేౄ , నులలథరయవ నౄభా సింసఔు తి భిగి అభెీ నలటలి కోవడింణోఫలటల ధరమిం కోయవత 
ఇనాూూభౄన్సూ ఆింఫ డ్సూ భన్స నఽ లాథర యనియోఖథరయవల నోూ యింలనఽ లాథర చివయఔు య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఔడర 
ఆశ్రబించవచఽచ.  

j) మోయలు ఎఔుెవగ యౘలటలెైజైషన్స నషిభియౘయ నులలలలల ఙోటలఙేసఽఔుింటలబ. కనీ, మోసూభిత 
కౄాబమ్ లు ఙేలేిందఽఔు యూనల్ మాకిూడెింట్ నులలలనఽ ఉయోగిించఽకోవడిం ఔడర ఉింథి.  

k) ట .న.ఏ అధేఔ భ కఫ ైన లేవలనఽ నౄభా సింసఔు అింథిించి జుల యౄింలల ాతి పలిం ను ిందఽతేింథి.  

 

సుమిం భీక్షా ాశ్ైలు 

ాశ్ై1 

 నౄభా కౄాబమ్  ాకిరమ నుాథనేఔ యటలథరయవగ థిఖ వ నేభపెనై యభిలల ఎవభిని భిఖణ యౄ యవ? 
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I.  ఔసిభయవా  

II.  మజభానఽలు 

III.  అిండర్ భౄైటయవా  

IV. నౄభా ఏజింటలా  / ఫాో ఔయవా  

ాశ్ై 2 

గిభీశ్ సకైూధర నౄభా కౄాబమ్ నఽ నౄభా ఔింనలనీ తి యసెభిించిింథి. ఆమనఔు నౄభా సింసఔు తి భిగి అభెీ 
నలటలి కోవడింణోఫలటల అిందఽఫలటలలల ఉనై ఇతయ ాణరభాైమాలు ఏనేట ?  

I.  ాబ ణరునిై ఆశ్రబించడిం 

II. య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఆశ్రబించడిం 

III.  నౄభా ఏజింట్ నఽ ఆశ్రబించడిం 

IV.  కౄాబమ్ నఽ తి యసెభిలేౄ  ఙేమఖయౌగిింథి ఏనై లాదఽ 

ాశ్ై 3 

భజీవ్ ఫ హణో సభభిించిన ఆభోఖ నౄభా కౄాబమ్ నలై దభరౄ  ఙేలనరడె, భజీవ్ ఫ హణోకి ఫదఽలుగ అతని 
యో దయవడె భజైశ్ ఫ హణో చికితూ కోసిం ఆసతాి లల ఙేభినటలా  నౄభా ఔింనలనీ ఔనఽగపింథి. భజీవ్ ఫ హణో నులల 
ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్ థఔిం కిింద తీసఽఔునైథి కదఽ. ఇథి  ___________ మోయనికి ఉథరహయణ. 

I.  వఔుౄ ల భాభిడి 

II.  డరఔుఫ ింటానఽ సిఱిించడిం 

III.  కయవచలనఽ ఎఔుెవ ఙేల ఙెడిం 

IV.  ఓట్ నేషింట్ గ తీసఽఔునై చికితూనఽ ఇన్స-నేషింట్/ఆసతాి లల ఙేయడింగ భాభిచ చాడిం 

ాశ్ై 4 

ఆభోఖ నౄభా నులల కిింద నియస ఖిహింలలధే చికితూ ను ిందడరనికి థిఖ వయట లల ఏ భిలతి  యలు ఔయౌసఽౄ ింథి? 

I.  అతనఽ/ఆఫ  భిలతి  ఆసతాి /నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తయయౌించదగినథిగధే ఉింథి. కనీ, యృళా్ఔడదని 
పలయింఙరయవ 

II. నేషింట్ నఽ ఆసతాి /నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తయయౌించడరనికి లాదఽ. ఎిందఽఔింటే, యట లల డఔలు కాయ లావర 

III. ఆసతాి /నభిూింగ్ హద మ్ లల భాతాఫే చికితూ నియుళ ించడిం ఔుదఽయవతేింథి. 
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IV.  ఆసతాి లల 24 ఖింటలఔు నేించి ఉిండవలల భవడిం 

ాశ్ై 5 

అధరభోగనిై నమిం ఙేమడరనికి అనఽసభిించిన యదరధరలనఽ ఈ థిఖ వ కోడ్స లలల ఏథి ట ి  ఇసఽౄ ింథి ? 

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  ాకిరమలల ఔసిభభాై నుాథనేఔ యటలథరయవలు. 

 

జయఫ  2 

సభౄైన జయఫ   II. 

నౄభా కౄాబమ్  తి యసెయణఔు ఖ భౄైణే, నులలథరయవలు య్ఖల్ అతరభిటీలనఽ ఆశ్రబించవచఽచ.  

జయఫ  3 

సభౄైన ఎింనఔ  I. 

వఔుౄ ల భాయడికి ఇథి ఉథరహణ. నౄభా తీసఽఔునై వకిౄ, చికితూ ను ింథిన వకిౄ యేభైుయవ. 

జయఫ  4   

సభౄైన ఎింనఔ  II. 

ఆసతాి /నభిూింగ్ హద మ్ లలల డఔలు అిందఽఫలటలలల లానరడె నేషింటలనఽ తయయౌించలాని సిందయౌింలల భాతాఫే 
ఆభోఖ నౄభా నులలలల నియస ఖిహింలలధే చికితూ ను ింథే యలుింథి.  

జయఫ  5 



 

542 

 

సభౄైన ఎింనఔ  III. 

ఔభౄింట్ ను ా లజర్ ట భి్ధరలజీ (ల.న.ట ) కోడ్స లు అధరభోగనికి చికితూ ఙలేన యదరధరలనఽ ట ియౄ బ.  
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యపలఖిం 4 
యదరయణ నౄభా 
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అదరమిం 22 

నౄభా సాణరా లు 
 

అదరమిం భిచమిం 

ఈ అదరమింలల భనిం నౄభా నితీయవని నిభెైయింఙే నుాథనేఔ సాణరా ల ఖ భిించి ధేయవచఔుింథరిం.  ఈ  అదరమిం 
భౄిండె యపలగలుగ యబజిించఫడిింథి. నదట  పలఖింలల నౄభాకి సింఫిందిించిన అింరలు (elements), భౄిండవ 
పలఖిం నౄభా ింథరనికి సింఫిందిించిన ాణేఔ లక్షణరల ఖ భిించి ణెయౌమజైసఽౄ ింథి. 

ఈ అదరమింలల నైయవ ధేయవచఔుధే అింరలు  
 

A. నౄభా అింరలు 
B. నౄభా కింటలా ఔుి –ధరమయఫ ైన అింరలు 
C. నౄభా కింటలా ఔుి –ాణేకింరలు 
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 ాకిరమలల ధరలుఖ  అింరలు ఉిండడిం భనిం చాసఽౄ ధరైిం. 

 ఆలౄ  
 భిస్కె 

 భిస్కె ూయౌింగ్ 

 నౄభా కింటలా ఔుి  
ఇరడె భనిం నౄభా యదరనింలలఖల యయధ అింరలనఽ కొింత యవయింగ చాథరె ిం.  
1. ఆలౄ  

నియుచనిం 

ఔ ఆలౄ ని భనిం ఈ యధింగ నియుచిించవచఽచ 'తన మజభానిక ి కొనిై ాయోజనిం, అలాగై ఆభేిఔ 
యలువ ణచెిచనలటిే ఏథెైధర, అథి ఆలౄ .'    

ఔ ఆలౄ  ఈ కిరింథి లక్షణరలు ఔయౌగి ఉిండరయౌ: 

a) ఆభిఔ యలువ 
ఔ ఆలౄ కి ఆభేిఔ యలువ ఔయౌగి ఉిండరయౌ. యలువ భౄిండె యదరలుగ ఉిండవచఽచ.    
a) ఆథరమ ఉతతి ౄ  : ఆలౄ  ఉణరదఔఫ ై ఉిండవచఽచ, అలాగై భఫడిని ఉతతి ౄ  ఙేలేథీ కవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

నృలలెటలా  తమాభీక ిఉయోగిింఙ ేఔ మింతాిం, థరని మజభాని కోసిం నుయౌఙచే ఆవరలాగ, భౄిండె యకల 
ఆథరమానీై సభఔభిచ నలడెతేింథ.ి  ఔ ఆభోఖవింతఫ నై ఉథోగి ఔ సింసఔు ఆలౄ లాింట  యడె. 
b) అవసభలనఽ అింథిించడిం: ఔ ఆలౄ  ఔభి, లాథర ఔ ఖూర ర అవసభలనఽ  సింతినౄ యచడిం థరుభ తన 

యలువనఽ భభిింతగ నలించఽఔుింటలింథి.  

ఉథరహయణ 

ఔ భిాజిభైటర్ చలాఫయవసఽౄ ింథ,ి ఇింక ఆయౘయిం సింయక్షిసఽౄ ింథ,ి అథ ే కయవ యషమింలల అబణ ే
యౌఔయవింతింగనా, యయణర యౌలబిం అింథిసఽౄ ింథ.ి అథేయధింగ అధరభోఖిం లాఔుిండర ఉింటే ఎవభిక ి
యభిక,ీ ఔుటలింఫలనిక ీఔడర ఇింకసౄ  అదనర యలువ వచిచ ఙేభినటిే.   

b) కొయత భభిమ  మాజభానిం 

గయౌ భభిమ  సాయకింతి  సింఖణేనేట ? అయ ఆసఽౄ లు కథర? 
జయఫ  'కదఽ' ఉింథి.  
నిజఞనికి, కొనిై యషమాలు గయౌ భభిమ  సాయయయ్లాగై ఎింణో యలుయృైనయ. అయ లాఔుిండర భనిం జీయించలాిం. 
అబధర ఆలౄ  ఖ భిించి ఆభిఔయఫ ైన అయింలల యట ని ఆసఽౄ లుగ భిఖణ ించయవ. జయఫ ‗కదఽ‘.    
థీనికి భౄిండె కయణరలు ఉధరైబ:   

యట  సయపభ సభిడినింతగ ఉింథి, థరనికౄరడా కొయత ఉిండదఽ.  
యట ని 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 భిలతేయౌై తఔ సింతినౄ యఙరయౌ. 
c) ఆలౄ  నల ైనౄభా  
ఊళ ించని యధింగ వఙేచ భ రలు, ఆదలు యేట వలాధృైధర కవచఽచ, కనీ నణరౄ నికి భాతాిం భనిం నౄభాలల 
ఆభిఔ నయౖి ల వయకై ట ి ించఽఔుింటలిం.  నుాఔితి ఔ యతేౄ లు అిందఽలల పలఖిం కదఽ. కలాింతయింలల ఆలౄ  యడఔిం వలా 
వఙేచ నయౖి నిై నౄభా లబయవసఽౄ ింథి    
నౄభా ఆలౄని నషినోు ఔుిండర లాథర నుడైెనోు ఔుిండరధన యక్షిించలాదని భనిం ఇఔెడ ఖభనిింఙరయౌ.  ఔ ఇలుా  నౄభా 
ఙేమఫడిధర లాఔుధరై బూఔింిం సయుధరశ్నిం ఙేసఽౄ ింథి. నౄభా సింస   ఆభిఔ నషి ాపలవిం తగాిించడరనికి భాతాఫే 
నౄభా నణరౄ నిై ఙెయాౌించవచఽచ.  
ఔ ింద బింఖిం వలా నయౖి లు తలెతౄవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

అవతయౌయృైర థిఖ భతి థరయవ ఔయేళ్ ఆ వసఽౄ వరలనఽ తీసఽకోవడరనిక ి రకోఔనోు బధర లాథర 
ఙెయాౌింరలు ఎఖయేలధర పలభ ీఎతేౄ న మోసనుో బయథ ిఎఖ భతి థరభ.ై   
d) జీయత నౄభా 
భన జీయణరల భాటేనేట ?  
అసలు యసౄ యనికి భన జీయతిం, భనిం నాేనేింఙే యభి జీయతిం ఔధరై యలుయృైనథి భభైథీ ఉిండదఽ. ఏథైెధర 
మాకిూడెింట్ జభిగినరడె గనీ లాథర అధరభోఖిం ఙేలనరడెగనీ భన జీయణరలు తీవాింగ 
ాపలయతభవరణరబ. 

ఈ ాపలవిం భౄిండె యదరలుగ ఉిండవచఽచ : 
 భ ిందఽగ ఔ నిభెిషి యదికి యృైద కయవచలు కవలల భవచఽచ.    
 భౄిండవథి, భయణిం లాథర ఫలళ నత లాథర భౄిండె కయణరల వలాా , ఆభిఔ ఆథరమాలలా  నషిిం ఉిండవచఽచ.  
ఈ యఔఫ ైన నయౖి లు ఆ వకిౄ లాథర నౄభా యూనల్ లెైనఽూ నఽించి ఇనాూభౄనఽూల థరుభ ఔవయవ ఙేమఫడణరబ. 
యలువ [ఉథరహయణకి, ఆథరమిం ణెచిచనలటేి య, లాథర కొనిై అవసభలు తీభైచయ];  ఖల ఆలౄ  ఉింటే నౄభా ఎవభికౄైధర 
యధడెతేింథి. ఆసఽౄ లు ఉిండేయభౄవభౄైధర నౄభా ఙేసఽకోవడిం యధడెతేింథి.  అబణే [ఊళ ించలాని లాథర 
మాదిచిిఔింగ జభిగై సింగటనల] వలా ఆభిఔింగ నషిిం  [ధనయింగ] సింబయలేౄధే అలా ఙేమడరనికి 
యలవరతేింథి. 

ఆ యధింగ ఈ ఆసఽౄ యౌై యదరయణింగ నౄభా పలషలల నౄభాకి సింఫిందిించిన యషమింగ ఉదహభియౄ యవ 
 

2. భిస్కె  
నౄభా ాకిరమలల భౄిండవ అింశ్ిం భిస్కె పలవన. భనిం భిస్కె ని ఔ చరన్సూ ఆఫ్ లాస్క (నషినోు బయ అవకశ్ిం) అని 
నియుచిించవచఽచ. ఆ యధింగ,  భిస్కె అధేథి, ఔ సింగటన జయఖడిం వలా, తలెణేౄ  నషిిం లాథర డేఫేజి ఖ భిించి 
ఉదహభిసఽౄ ింథి. భన ఇలుా  కయౌనుో తేిందధన, లాథర భన కయవ మాకిూడెింట్ కి ఖ యవరతేిందధన భనిం భ ిందఽగ 
ఊళ ించలాిం. కనీ అలా జయఖచఽచ.   
భిస్కెలకి ఉథరహయణలుగ ఙెరకోయలింటే, ఇలుా  కయౌనోు వడిం వలాా , లాథర  థ ింఖతనిం జయఖడిం వలాా  ఔయౌగై ఆభిఔ 
నషిింగనీ, మాకిూడెింట్ వలా సింబయింఙే అింఖ యృైఔలింగనీ భిస్కెలధే ఙెనుయౌ.   
భిస్కె ని భౄిండె యకలుగ  అభ లలా  అనుబించఽకోవచఽచ    



 

547 

 

i. నదటగ, ఆ నషిిం జయఖవచఽచ, జయఖఔనోు వచఽచ. కఫట ి  అలాింట  సింబవనీమతని ఔ 

ఖణ తపలవనలల ఔడర ణెయౌమజైమవచఽచ   

ఉథరహయణ 

ఇింట కి నిర అింటలఔుధే ాభాదిం జభిగై అవకరలు యృబకి ఔట  ఉింటలిందనఽఔుింటే = 1/1000 = 0.001.  

భమ్కి యౘరి్ ఎటలక్ వఙేచ అవకరలు యృబక ి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 ణెయౌమజైసఽౄ ింథి. 1 కచిచతింగ నషిిం 
జయవఖ తేిందని ణెయౌమజైసఽౄ ింథి.   
ii. భౄిండవ అింశ్ిం, యసౄవింగ నయౖి నిక ి థరభితీలే సింగటన జభిగిణే అథి    ఆద  (ాభాదిం).  అథి 

నయౖి నికి కయణభవరతేింథి.   

ఉథరహయణ 

ఆదలఔు ఉథరహయణలు, అగిై ాభాదిం, బూఔింనులు, వయదలు, నడెఖ లు డడిం, థోనడ,ీ 

ఖ ిండెనుో టల నదలెైనయ   
భభి కలానఽఖ ణింగ యతిలఫ ైనోు బయ భిలతి  ఉింటే?  
నిజఞనికి ఏ ఔె వసఽౄ వూ చియకలిం అదఽౌతింగ నిఙేమడభనైథి జయఖదఽ. ాతి   ఆలౄ కీ ఔ నిభెిషిఫ ైన 
జీయతకలిం ఉింటలింథి. అింతవయఔ అథి ని ఙేసఽౄ ింథి, ాయోజధరలనఽ ఇసఽౄ ింథి.    
బయషతేౄ లల థరని యలువ ూభిౄగ యనభవరతేింథి.  ఇథి ఔ సహజలదేఫ ైన యదరనిం. భనిం భన 
నఫ ైల్ూ నీ, భన యఱింగ్ ఫ ఱనానీ, భన దఽసఽౄ య్ై ఉయోగిించలాని దశ్లల యడడిం భానియేమవచఽచ లాథర 
భాయవచకోవచఽచ. కఫట ి , సహజలదేింగ వఙేచ నయౖి లు నౄభా థరుభ ఔవర్ అవవర. 

i. భిస్కె ఏ క్షణింలలధృైధర సింబయింఙే లతి లల ఉిండడిం : ఆద వచిచనింత భాణరా న నషిిం వచిచనటలి  కదఽ. 
భ ింఫ ైలల నివలింఙే ఔ వకిౄకి ఆింధాాథేశ్లల కోయౄ  తీయింలల భ ింఙెతేౄ తేనై వయదలు ఎలాింట  
నయౖి నీై తీసఽఔుభవర. ఆలౄ  నషిిం భవడరనికి ఆ ఆలౄ  ఆద ాపలయనికి లలనబయ భిలతి లల ఉిండరయౌ.    

ఉథరహయణ 

ఔ కయవ మాకిూడెింట్కి యక్షణ ఔయౌించడరనిక ి ఔ నౄభా సింస  ఔ నిభెిషి సింవతూయభింతట క ీ
‗మాకిూడెింట్ అధే ఆదక ి లలనఽ కఖల లతి లల ఉనై కయా‘ ఖూర ర నైద ఆసకిౄ చానసఽౄ ింథ.ి అబణే 
భైలింగ్ కోసిం ఉయోగిింఙ ేకయవ ఇలాింట  ఖూర రలలకి ఙేయదఽ. యదరయణఫ ైన కయా ఔింట ేఅలాింట  కయవక ి
మాకిూడెింట్ అబయ అవకరలు ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలబ కఫట ి , థరనిక ినౄభా ఙేమాలింటే ‗భైలింగ్ 
కయా‘ ఖూర ర ఔట      ఏయడరయౌ.   

నౄభా నషిభియౘయిం అింథిింఙరలింటే  భిస్కె కి ఎక్ూ నోు జ్డ అబ ఉనైింత భాణరా న సభినుో దఽ.   

ఉథరహయణ 

ఔ నూఔిభీ నుాింఖణింలల జభిగిన ఔ అగిై ాభాదిం అసలా భాతాిం నషిిం ఔయౌగిించఔుిండర ఉిండ ేఅవకశ్ిం 
ఉింథ.ి 

ఔ ఆద పయౌతింగ యసౄ వఫ ైన ఆభిఔ (ధనయఫ ైన) నషిిం సింబయించినరడె భాతాఫే నౄభా తన నుతా 
నోు ఱించడరనికి యింఖింలలకి వసఽౄ ింథి.   
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ii. ఆదఔు లలనబయ య బలల ణేడర (భిస్కె ఎక్ూ నోు జర్ డిగీర) :  భౄిండె ఆసఽౄ లఔు అథే ఆదఔు లలధృైధర 
యట కి వచిచన నషిిం లాథర నషిిం నతౄింలల గప ణేడర ఔనిింఙే అవకశ్ిం ఉింథి.  

ఉథరహయణ 

నేలుడె యభాగిరని తీలకౄళ్ైౄ నై ఔ యహధరనికి జభిగై అగిై ాభాదిం, నీళా్ టలింఔర్ని తీలకౄళ్ైౄ నై యహధరనికి 
జభిగై అగిై ాభాదిం ఔింటే ఎధనై భౄటలా  ఎఔుెవగ నషిిం జయవఖ తేింథి.   
అథేయధింగ, నేఖణర నఖభలణో నుో లుచఔుింటే, కలుషింణో నిిండిన నఖయింలల ఉిండే వకిౄకి ఉిండే రుస సభసలు 
ఎఔుెవగ ఉింటలబ. అలాగై యౘర్ూ భైసఽలలా  నులగా ధే వకిౄకి, దఽకణింలల వరిండే వకిౄ ఔింటే ాభాదవరతేౄ  
సింబయింఙే గమాల భిస్కె ఎఔుెవగ ఉింటలింథి.   
నౄభా సింసలు ఆదఔు లలనబయ య బ (భిస్కె ఎక్ూనుో జర్ య బ) ఎఔుెవగ ఉనై అింరలధ ే
ాదరనింగ  తీసఽఔుింటలబ. అథ ిఫలగ పలభీగ ఉింటే థరనిై ఫలడ్స (యౘనిఔయఫ ైన) భిస్కె అని అింటలిం.  

 

భిస్కె వభాీఔయణ ఆదరయింగ 

 

a) ఎింత డేఫేజి జభిగై అవకశ్ిం ఉింథి  
అథి ఔ వకిౄ లాథర యనుయిం నైద చానింఙే నషి య బ, ాపలవిం నైద ఆదరయడి ఉింథి.  థరని ఆదరయింగ  
భిస్కె సింగటనలు లాథర భిలతేలు భూడె యకలుగ ఉింటలమని ఖ భిౄించవచఽచ: 

i. సింకిాషిఫ ైన లాథర యతెయఫ ైన 

ఆ నయౖి లు ఫలగ పలభీగ ఉింటే;  అ భిలతేల పయౌతింగ నతౄిం సయుధరశ్నఫ ైనుో బధర లాథర  థియలా 
తీలధర అయ యతెయఫ ైన భిలతేలు. 
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ఉథరహయణ 

 బూఔింిం ఔ గర భానిై ూభిౄగ  ధరశ్నిం ఙేలింథి    
 ఔ నలదె అగిై ాభాదిం కొనిై కోటా యౄనుమలణో య నించఫడిన ఇన్ససిలాషన్సని సయుధరశ్నిం ఙేలేలింథి.   
 ఔ అతింత యయౖదఔయఫ ైన భిలతి , ఉథర. 9/11 ధరట  వయల్ు  టేాడ్స లలింటర్ నలై జభిగిన ఉఖరయదఽల థరడిలల 

ఎిందభో గమడరు యవ.  
 

ii. ాదరనఫ ైనయ 

ఇిందఽలల వఙేచ అవకశ్ిం ఉనై నయౖి లు ఙరలా ఖింనెయఫ ైన ఆభేిఔ నయౖి లు. ఇయ యనుయ సింసని తన 
కయఔలానులు కొనయగిించడరనికి అర ఙేమాయౌూన దఽలతి లలకి ధృట ి యేయౄ బ 

 

   

ఉథరహయణ 

ఖ భా వ్ లలని అతి  నలదె భయి్ ధేషనల్  ఔింనలనీలల జభిగిన ఔ అగిైాభాదింలల 1 కోట  యవ. యలుయృైన ఔింనలనీ 
యభానఽ (ఇధృుింటభీ) దఖేఫ ైింథి. ఆ నషిిం ఙరలా పలభీగ ఉింథి. కనీ ఆ నషిిం థియలా తీలేింత పలభీ నషిిం కదఽ.  
ఔ ఫేజర్ కడిీై టలా న్సూ నుా ింట్ ఆభైషన్స కి నౄభా ఙబేించడిం ఔుదయదఽ 

iii. అాదరనఫ ైనయ (భాభెినల్) 
సింబయించఫో బయ నయౖి లు అింత భ కఫ ైనయ కవర, అింణే కదఽ, వకిౄఖతింగ అబధర, సింసకి అట కై 
ఉనై ఆసఽౄ లు, ాసఽౄ త ఆథరమిం నైద అనవసయఫ ైన ఆభిఔ తి ౄళ్ైా  డనీమఔుిండర ఆ పలయిం 
తటలి కోవచఽచననైభాట. 

ఉథరహయణ 

ఔ ఫ ైనర్ కయవ మాకిూడెింట్ లల కయవ ఔె పలఖిం కొథెిగ గీసఽఔునుో వడిం. థరనివలా ఆ పలఖింలల నలబింట్ ఔడర 
నోు వడిం. లిండర్ కొథెిగ వింఖడిం. 
ఔ వకిౄ జలుఫ , దఖ ా ణో ఫలధడడిం.   

b) భిస్కె యణరవయణ సుపలవిం (ధేచర్ ఆఫ్ భిస్కె ఎనిుభన్స ఫ ింట్)   
భిస్కె లనఽ  వభాీఔభిించడరనికి భిస్కె యణరవయణ సుపలవిం భభపఔ ఆదరయిం. 
i. లయ (లిేట క్) భిస్కె లు 
ఔ లయఫ ైన యణరవయణింలల జభిగై సింగటనలు లయ భిస్కె లనఽ ఉదహభియౄ బ. కలిం ఖడెసఽౄ నైకొథెీ అయ 
ఔ ఔరభదేతి లల జయవఖ తేింటలబ. యట ని భ ిందఽగ ఊళ ించడిం ఔడర యధఫే. ఆ యధింగ యట కి 
నౄభా ఙేబించడిం ణేయౌఔ. అలాింట  యలక్షణఫ ైన భిస్కె లఔు నుాఔితి ఔ యతేౄ లా కయకలుగ ఉింటలబ. 
ఉథరహయణలు: అగిై ాభాదిం (అగిై ాభాదిం), బూఔింిం, భయణిం, మాకిూడెింట్, అధరభోఖిం.   
ii. చయ (డైెననేక్) భిస్కె లు 
ఇయ ఆభిఔ, యభాజిఔ కయకల పయౌతింగ యభాజిఔ యణరవయణరనిై ాపలయతిం ఙేలే ఆద (perils)లు. 
యట ని డైెననేక్ భిసఽెలని అింటలయవ. ఎిందఽఔింటే, ఇయ ఔ ఔరభఫదేఫ ైన భీతి లల జయఖవర. యట ని లిేట క్ (లయ) 
భిస్కె ల భాథిభిగ భ ిందఽ నఽించీ ఊళ ించడరనికి యలుిండదఽ. నలైగ ఇలాింట  భిస్కె లు తయవచఽగ జఞతీమ, 
యభాజిఔ భిణరభాలనలై యయౄ యఫ ైన ాపలవిం చానయౄ బ. అలాగై, థీని ాపలవిం అతింత యయౄ యఫ ైన లలక్షన్స 
నలై ఔడర ఉింటలింథి.  
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ఉథరహయణలు- నియవథో ఖ సభస, దాయోలోణిం, మ దే భభిమ  భజకీమ డిదఽడెఔులు.   
ఇనాూభౄన్సూ ఔింనలనీలు యదరయణింగ డైెననేక్ భిసఽెలఔు ఇనాూూభౄన్సూ ఙేమవర 
c) ఎవయవ ాపలయతేలవరణరయవ? 
ఔ నిభెిషిఫ ైన ఆద లాథర నషి సింగటన వలా ఫలదితేలెవభో చాడడిం భిస్కె లనఽ వభాీఔభిింఙే భూడవ 
దేతి . 

 

i. నుాథనేఔ  భిస్కె లు: ఇయ అతదిఔ జధరపలని ాపలయతిం ఙేయౄ బ. యట  దఽష ర్పలవిం అతింత 
యతెయింగ ఉింటలింథి. 

నుాథనేఔ భిసఽెలు లాథర లసినేక్ భిసఽెలఔు ఉథరహయణలు- మ థరే లు, ఔయవవరలు, వయదలు, బూఔింనులు, 
ఉఖరయథరల థరడెలు.   
ii. నిభెిషి భిస్కె లు: ఇయ ాణేఔింగ కొిందయవ వఔుౄ లనఽ భాతాఫే ాపలయతిం ఙేయౄ బ త నతౄ ిం 

ఔభూనిటీ లాథర ఖూర రని ాపలయతిం ఙేమవర. ఔయేళ్ నషిిం గనీ వలేౄ  అథి నిభెిషి వఔుౄ లకై భినేతిం 
అవరతేింథి త, ఔభూనిటీ లాథర ఖూర రని ాపలయతిం ఙేమవర. 

నిభెిషి భిస్కె లఔు ఉథరహయణలు: ఇలుా  కయౌనోు వడిం లాథర ఆట నఫ ైల్ మాకిూడెింట్ లాథర మాకిూడెింట్ 
అబన తభుత ఆసఽతాి లల ఙేయచడిం.  

ఔభభిిమల్ (యణ జ) ఇనాూభౄన్సూ నుాథనేఔ భభిమ  నిభెిషి భిస్కె లనఽ ఔవర్ ఙేసఽౄ ింథి. 

d) పయౌణరలు / భిణరభిం / యభింశ్ిం 

i. పయౌతింలల లాబింగనీ, నషిింగనీ లాని ఔ భిలతి ని యవభిసఽౄ ింథి లేఔులాట వ్ భిస్కె.    అలాింట  
యలక్షణఫ ైన భిస్కె కి ఉథరహయణలు- ఖ యరర ింథరలు లాథర యి క్ భాభౄెట్ లలఔులాషన్స. అలాింట  భిస్కె 

ని ఎవభౄైధర లాబిం వసఽౄ ిందధే ఆశ్ణోధే ఙేయౄ యవ.  
ii. సషిఫ ైన ఈ ూర్ భిస్కె వలా వఙేచ పయౌణరలు నషిబభితింగ గనీ, నషిిం లాఔుిండర గనీ ఉింటలబ, 

త యట వలా లాబిం భాతాిం ఎనైడా ఉిండదఽ.   
ఉథరహయణఔు, ఔ వయద లాథర ఔ అగిైాభాదిం సింబయించనా వచఽచ లాథర సింబయించఔనుో నా వచఽచ. 
అథి జభిగిణే నషిిం ఉిండదఽ.  జయఖఔనోు ణే నషిభూ ఉిండదఽ, లాబభూ ఉిండదఽ. అథేయధింగ, ఔ వకిౄ 
తీవాఫ ైన యదిఖరసఽౄ డె కవచఽచ, కఔనుో నావచఽచ.  
నౄభా సషిఫ ైన భిస్కె లఔు భాతాఫే వభిౄసఽౄ ింథి, అరడె వఙేచ నయౖి నిై బభిసఽౄ ింథి.  లలఔులాట వ్ భిస్కె లు 
నౄభా ఙేమఫడవర.   
సహజింగ సింబయింఙే భిస్కె లఔు  ఉథరహయణలు: 

 యయమన  – లైర్, నాేలుడె 
 సహజ – బూఔింిం, వయద, తేనూనఽ 
 యభాజిఔ – అలాయవా , మోసిం, థ ింఖతధరలు 
 యింకైతి ఔ – ఫ ఱనభ ీనిఙేమఔనుో వడిం 

 వకిౄఖత – భయణిం, అింఖ యృైఔలిం,  అధరభోఖిం   
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యృైభీతిం 
కఫట ి  కైవలిం ఆదకి ఎక్ూ నోు జ్డ అబ ఉనైింత భాణరా న అథి నషి కయణిం కదఽ. అలాగై, నషిిం 
సింబయించిిందింటే, అథి తీవాఫ ైనథి ఔడర కఔనోు వచఽచ. నషిిం లాథర థరని తీవాతనీ, అలాగై థరని ాపలయ (యలు) 
నిై ాపలయతిం ఙేలే భిలతి  లాథర భిలతేలు హజఞర్ు (యౘని) గ నలవఫడణరబ. నౄభాసింసలు  భిస్కె ని 
అించధర యేలనరడె, యదరయణింగ యౘనిఔయ సిందభౌల (హజఞర్ు లు)నఽ అనఽసభిించి నషినోు బన ఆలౄని 
ఉదహభియౄ యవ. 
ఆసఽౄ లు, ఆదలు, ఆ ఆదలు ఏ కయణరల వలా సింబయింఙరయో ఆ భిలతేల భధ ఉిండే సింఫిందరనిై ఇఔెడ 
కొనిై ఉథరహయణల యౄింలల ణెయౌమఫయచడిం జభిగిింథి.  

ఆలౄ  ాభాదిం యృైభీతిం 

జీయతిం  కైనూర్  యభీతఫ ైన ధాభనునిం  

నూఔిభీ   అగిై ాభాదిం  నాేలుడె యభాగిరని ట ి ించఽకోఔుిండర వథియౌ యేమడిం  

కయవ  కయవ మాకిూడెింట్ డైైెవర్ నియాక్షింగ ఫిండి నడడిం   

కభోా   తేనూనఽ   కభోా లల నీయవ కయడిం,  నుడైెనుో వడిం; కభోా ని యటర్ ూూ ఫ్ ఔింట ైనయాలల నుక్ 
ఙేమఔనోు 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 నృయౌుింగ్ లల లలబూబషిఫ ైన యృైభిింగ్ జయఖడిం 

 
ii. యటర్ యో రి్్ లల నిభఖైిం కవడిం  

 
iii. నీ నుటల లాఔుిండర తీభిఔగ ఖడినే జీవన యదరనిం   

 

b) ధృైతి ఔ యృైభీతిం ఔ వకిౄ లలబూబషిఫ ైన వకిౄతుిం వలా అతడె తయవచఽగ అయనీతి కి నులడడిం లాథర 
అతడి వలా జభిగై తీవాఫ ైన నయౖి లనఽ ణెయౌమజైసఽౄ ింథి.   ఔ అయనీతి యవడె మోసిం ఙేమవచఽచ. 
ఇనాూభౄన్సూ సదఽనుమానిై దఽభిునియోఖభిచి డఫ ో ఔడఫ టివచఽచ. 

ఉథరహయణ 

ధృైతి ఔ యృైభణీరనికి ఔ నుాభాణ ఔఫ ైన ఉథరహయణ ఙెరకోయలింట,ే ఔ నూఔిభీకి నౄభా ఙబేించడిం, 
ఆ తభుత నౄభా నతౄిం ఔలెకి్ ఙేసఽకోవడిం కోసిం థరనిై కయౌచ యేమడిం లాథర ఔ ాదరనఫ నై ఆభోఖ 
సభస ఉిందని ణెయౌరఔ ఆభోఖ నౄభా తీసఽకోవడిం.  
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c) చటియఫ ైన ాభాదిం ఆభేిఔ నయౖి లఔు ఙెయాౌింరలఔు ఫలధత డరయౌూన సిందభౌలలా  థీనిై ఎఔుెవగ 
ఉయోగియౄ యవ. ధరమ వవస  లాథర భౄఖ లాటభీ యణరవయణింలల  కొనిై లక్షణరలు నయౖి లు యట లాా లా 
ఙేయౄ బ, లాథర యట  తీవాతనఽ నలించఽణరబ. 

ఉథరహయణ 

మాకిూడెింటలా  అబనరడె వభిెింగ్ ఫ న్స కి నషిభియౘయిం (కింనలధేూషన్స) ఇఙేచ చటిిం అభలెైణ,ే 
ఇవువలలన నణరౄ నిై ఖణనీమింగ ఙెయాౌించవలలన ఫలధత నలయవఖ తేింథ.ి 

భిసఽెలకీ, యట ణో భ డిడి ఉనై యృైభీణరలకీ భధఖల సింఫింధిం ఖ భిింఙే నౄభాలల ాదరనింగ ఆలలచిసఽౄ ింథి. 
యృైభీణరల నలయవఖ దలనఽ ఫట ి , ాభాథరలు నలభిగి, నయౖి లు భభిింతగ నలభిగైలా ఙేలేౄ , ఆసఽౄ లు, నౄభా ఔవభైజి 
[యట ధే నానేమింలని అింటలభ ]  కోసిం చరభెి ఙేమఫడే ధయ (price) ఆదరయింగ వభాీఔభిించఫడిన యయధ భిస్కె  
కైటగిభీలు ఔడర ఇింక నలయవఖ ణరబ. 
3. నౄభా ఖణ త సాతాిం (భిస్కె ూయౌింగ్)    
నౄభాలలని భూడవ అింశ్ఫ ైన ఔ ఖణ త సాతాిం, నౄభాని యధిం ఙేసఽౄ ింథి. థీనిై భిస్కె ూయౌింగ్ సాతాిం 
అింటలయవ.    

ఉథరహయణ 

ఉథరహయణకి, అగిై ాభాథరనికి ఖ భి అబయ భిసఽెలల థరథరర ఔ 100000 ఇళ్ైా  ఉింటే, ఆ భిసఽె వలా వఙేచ 
సఖటల నషిిం  యవ. 50000. అగిై ాభాదిం సింబయించఖయౌగై అవకశ్ిం ాతి   1000 ఇళా్కీ 2 [లాథర 0.002] 

ఉధరైబ. అింటే, నషినోు బయ నతౄిం అభ్ింటల యవ. 10000000 [=50000 x 0.002 x 100000] అవరతేింథి. 

ఔ నౄభా సింస  లక్ష ఇళా్లలా  ాతి  ఔె ఇింట  నఽించీ యవ. 100  కింట ాఫూషన్సతీసఽఔుని,  యట ని ఔ కభన్సపిండ్స
గ ఔలెకి్ ఙేల ఉించిణే, ఆ అగిై ాభాదిం వలా నషినుో బన కొథెిభింథి దఽయదిషివింతేలఔు ఙెయాౌించడరనికి 
సభినుో తేింథి.  
ఈ కిరింథి లెఔె థరుభ ాతి  ఔెయౄ ఎింత చింథర సహకయిం (కింట ాఫూషన్స) ఇయుయౌూ ఉింటలింథో  ణెలుసఽౄ ింథి.   

100000 x 100 = యవ. 10000000 

నౄభా ఙేమఫడినయయిందభికీ ఈకిుటీ [సభానత] ఉిందని నిభే భిించఽకోయలింటే, యళా్ిందభి ఇళ్ొా  అథే యధఫ ైన 
భిలెి ఎక్ూనోు జ్డఅబ ఉిండరయౌ. 

a) నౄభాలల అసలు ఈ సాతాిం ఎలా నిఙేసఽౄ ింథి ?  

ఉథరహయణ 

రమ్కి నుా ింట్, ఫ ఱనభీ, ఇింక ఆలౄ  జఞనృణర (ఇధృుింటభీ)ణో సయౘ యవ. 70 లక్షల యలువ ఙేలే ఔ నూఔిభీని ఔ 
నౄభా సింసలల నౄభా ఙేథరె భనఽఔుింటలధరైడె. 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 నేసిర్రమ్కీ అలాగై నౄభా సింసకీ ఈ యషమిం ణెయౌమదఽ.  
యభి ను జిషనాలల ణేడర ఎఔెడ ఉింథి రమ్ఎిందఽఔు నౄభా ఙేబింఙరలనఽఔుింటలధరైడె? 
నేసిర్. రమ్ యృైర నఽించి.   
నేసిర్ 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 ింథ ేఏడె నూఔిభీలలల తన 
నూఔిభీ ఉిండవఙోచ లాథో  అతనికౄలా ణెలుసఽౄ ింథి? నిజఞనికి పలాధర నూఔిభీ నషినోు తేిందని ఎవయౄ ఙెలాయవ. 
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రమ్ ఔ అనియచతి  లతి లల ఉధరైడని ఙెవచఽచ.  అతడికి బయషతేౄ  ణెయౌమఔనోు వడఫే కదఽ, అతడె థరనిై 
ఖ భిించి భ ిందఽ ఊళ ించలాడె ఔడర. అథే అతడి ఆింథోళ్నకి కయణిం.   
నౄభా సింస  యృైర నఽించి 
ఇరడె భనిం  నౄభా సింస   యృైర నఽించి ఔడర ఈ యషమానిై చాథరె ిం.  రమ్ కి వఙేచ నషిిం భిస్కె ని 
ఎదఽభోెవడరనికి అలాింట  నషి లతి ని ఎదఽభపెధే యేలాథిభింథిని ఔ ఖూర రగ ఙేల, యభిఙేచ చింథర సహకయింణో 
నోు ఖబయ నిదిని ఉయోగిించవచఽచ.  ఆ యధింగ ఆ సభసకి అథ ఔ భియౖెయింగనా, నలైగ భ ిందఽగ 
ఊళ ించఖయౌగై యషమింగనా ఉింథి.  
రమ్ నూఔిభీ ఖ భిించి నౄభా సింస  గనీ, రమ్ గనీ ఆింథోళ్న డరయౌూన అవసయిం లాదఽ. యృబ 
నూఔిభీలలల     ఏడె నూఔిభీలు భాతాఫే నషినోు వడరనికి అవకశ్ిం ఉింథి. అసలు యట లాా   నయౖి లు 
ఊళ ింఙే నయౖి లఔు దఖాయగధన లాథర ఊళ ించిన యధింగధన ఉింటే,  నౄభా సింస  నుో ఖ  ఙలేన నిధఽల 
(ూయౌింగ్ ఆఫ్ పిండ్సూ) నఽించి తీల ఆ నయౖి లఔు ఙెయాౌించఖలదఽ.  
కఫట ి  అలాింట  ాభాదిం వఙేచ నషి సింపలవతకి ఎక్ూ నుో జ్డ అబ, అలాింట  భిసఽెలలధే ూల్ అబ నౄభాథరయా 
నతౄిం ధృింఫయవకి నౄభా సింస  ఆ భిస్కె నీ, థరని ాపలయనీై భిఖణ ించి, భిషెభిించఖలదఽ. 

 

 

b) భిస్కె ూయౌింగ్ భభిమ  “లా ఆఫ్ లారె్ ధృింఫర్ూ” 
డేఫేజి సింపలవత  [నల ైఉథరహయణలల  1000 కి 7 లాథర 0.007 ] ఔ ఫేలస్క  ) ఆదరయిం (ని యౄను ింథిసఽౄ ింథి .
ఆ ఆదరభనిై ఫటేి   నానేమిం నియృబింఫడెతేింథి. నౄభా సింసకి ఎలాింట   భిస్కె నషిభూ ఉిండదఽ. 
యసౄ వింగ జభిగిన అనఽబవిం ఔడర నౄభా సింస  భ ిందఽగ ఊళ ించినటేి  జభిగిణే థరనికి నషిిం వఙేచ భిస్కె 

అింటృ ఏనై ఉిండదఽ. అలాింట  భిలతి లల నౄభా సింసఔు నౄభా ఙేమఫడిన వఔుౄ ల నఽించి వఙేచ 
నానేమింల య ఫే్  ాభాద ఫలదితేలఔు ూభిౄ నషిభియౘయిం ఙెయాౌించడరనికి సభినోు తేింథి. కనీ యసౄవింగ 
జభిగిన అనఽబవిం నౄభా సింస  భ ిందఽగ ఊళ ించినటలి  కఔుిండర ాతి ఔలింగ జభిగిణే ఔలెకి్ ఙేమఫడిన  

నానేమింలు  ఔాబమ్లు ఙెయాౌించడరనిక ిసభినోు వర.  
నౄభా సింస  తనఽ భ ిందఽగ ఊళ ించిన యషమాయౌై ఎలా నిభే భిించఽఔుింటలింథి?  

ఇథి ―లా ఆఫ్ లారె్ ధృింఫర్ూ‖ అధే సాతాిం నైద ఆదరయడెతేింథి. భిస్కెల ూల్ లలైజు నలభిగైకొథెీ, యసౄ వింగ 
వఙేచ నయౖి ల సఖటల భ ిందఽగ అించధర యేలన లాథర ఊళ ించిన నషిిం సఖటలకి దఖాయగ ఉింటలింథి.    
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ఉథరహయణ 

ఔ చినై ఉథరహయణ ఙెనులింటే  , ఔ ధరణ ిం 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 దఖాయగ ఉనైరడె భాతాఫే 
సఖటలన టలస్క యేలన ాతి  భౄిండె యయాకీ ఔ యభి ఙపరన ఫ భ్ డెతేింథి.  
నౄభా సింసలు తభ సఽల యతుిం కోసిం ఈ సాణరా నిై నుట సాౄ   ,ఔ సభూహింలల నౄభాథరయవా  అతదిఔ సింకఔు 
ఙేయవఔునైరడ ే తభుణే ఔ నౄభా సింస  యభికి నౄభా అింథిసఽౄ ింథి .అధేఔ విందల యేల ఇళా్కి నౄభా ఙేలన నౄభా 
సింస  కొనిై విందల ఇళా్కి భాతాఫే నౄభా ఙేలన నౄభా సింస  ఔింటే తఔుెవ దఽష ర్పలయనికి 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 కిరింథి ఫలఔుూలల ఆయవ ఫిహతౄ యఫ ైన పలవనలు ఉధరైబ   

i. తగినింత నలదె సింకలల అథే యధఫ ైన ఎక్ూనోు జర్మూనిటలా  నయౖి యౌై భ ింథే  ఊళ ించడిం 
యధభవరతేింథి. ఇథి లా ఆఫ్ లారె్ధృింఫర్ూ సాతాింణో యధభవరతేింథి. ఇలా కఔుిండర భ ిందఽగ 
ఊళ ించడిం భాతాిం అయధిం. 

ii. భిస్కె థరుభ ఉతనైఫ ైన నషిిం కచిచతిం (definite) డెనిట్ గనా, ఖణన (measurable) కి 
యధభబయలాగనా ఉిండరయౌ. నిజఞనికి అసలు నషిిం యట యాౌింథర లాథర, ఎింత నషిిం యట యాౌింథీ అధే 
యషమాలు ణెయౌమఔుిండర నషిభియౘయిం నియృబించడిం ఙరలా ఔషిిం.    

iii. భ ిందఽగ ఊళ ించని లాథర మాదిచిిఔింగ సింబయించిన నయౖి లు జయవఖ ణరయో, జయఖయో ణెయౌమని 
సింగటన పయౌతింగ జయవఖ ణరబ. ఆ సింగటన నౄభా ఙేమఫడిన అింశ్ిం అదఽరలల ఉిండదఽ. ఏ నౄభా 
సింయ  ఔడర  నౄభాథరయవ కయలని ఙేలన నయౖి నిై ఔవర్ ఙేమదఽ.  

iv. కొథెిభింథి నయౖి యౌై లువరభికి  ించడిం అధే సాతాిం ఔ నిభెిషిఫ ైన సభమింలల ఔ చినై యూింట జిలల 
ఉనై నౄభాథరయవ ఖూర రకి వచిచన నయౖి లనఽ తీయచడరనికి భాతాఫే నిఙేసఽౄ ింథి.   

v. ఆభిఔ యౌలబిం: సింబయించఫో బయ నయౖి నికి అనఽఖ ణింగ నౄభా ధయ ళెచఽచగ ఉిండరయౌ ; అలా కఔనోు ణే 

నౄభా అింథిించడిం ఆభిఔింగ యధిం కదఽ.  
vi. నాృక్ నులల: చివభికి కింటలా ఔుి  నాృక్ నులలకీ, ధృైతి ఔతకీ యయవదేింగ ఉిండఔడదఽ. 
 

 

4. నౄభా కింటలా ఔుి  
నౄభాలల ధరలలా  అింశ్ఫ ైన కింటలా ఔుి  అగిరఫ ింట్థరుభ ాణేఔఫ ైన భిసఽెలఔు కొింత ధయ లాథర నానేమింగ 
నలవఫడే కొింత నతౄిం తీసఽఔుింటృ, నౄభా సింస  ఆభిఔ సింయక్షణనివుడరనికి అింగీఔభిసఽౄ ింథి.  ఈ కింటలా ఔుి  
ిందిం నౄభా నులల యౄిం తీసఽఔుింటలింథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 1 

ఈ కిరింథి 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 కింటలా ఔుి  – య్ఖల్ దికోెణరలు   
1. నౄభా కింటలా ఔుి క ిసింఫిందిించిన య్ఖల్ దికోెణరలు 
ఇరడె భనిం  నౄభా కింటలా ఔుి లల అింతభౌఖఫ ైన కొనిై భ కఫ ైన చయా (లక్షణరల) ఖ భిించీ, ఆ తభుత 
యదరయణింగ నౄభా కింటలా ఔుి లనఽ నుయౌింఙ ేయ్ఖల్ (ధరమయఫ ైన) లథరే ింణరల ఖ భిించీ ణెలుసఽఔుింథరిం.  
నౄభా సింసక,ీ నౄభా ఙేమఫడిన వసఽౄ వరకీ భధ ఖల కింటలా ఔుి లల ఉిండే నౄభాలలని అింరల ఖ భిించి భనిం 
ఇింతఔు భ ిందఽ చారిం.  
ఔ కింటలా ఔుి  నుభిీల భధ ధరమయింగ అభలబయ అగిరఫ ింటల .నౄభా కింటలా ఔుి లణో సయౘ పలయతథేశ్ింలల 
ఉనై కింటలా ఔుి లనీై నుోా యజౄన్సూ ఆఫ్ ఇిండిమన్స కింటలా ఔుి  మాకి్, 1872 ాకయిం నడెయౄ బ.    
2. ఙెలుా ఫలటబయ కింటలా ఔుి లల ఉిండే అింరలు 
ఔ ఙెలుా 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 నుభిీల భధ కొనిై యసయ ాయోజధరలు ఉిండేలా చాసఽౄ ింథి. నౄభా ఙేలన 
వకిౄ నానేమిం ఇవుడిం, అలాగై నషిభియౘయ యగె ధరనిై నౄభా సింసలు ధృయయేయచడిం అలాింట  యసయ 
ాయోజనిం ఖల ాతి పలాలా.  
c) నుభిీల భధ ిందిం 
భౄిండె నుభిీలు ఆ యషమానిై అథే అయింలల అింగీఔభిింఙరయౌ 
  

d) నుభిీల యభయూిం 
ిందింలల ఉిండే భౄిండె నుభిీల ిందింలలకి ాయేయించడరనికి చటిఫదేింగ సభయఫ ై ఉిండరయౌ. 
ఉథరహయణఔు, ఫ ైనయాఔు నౄభా ింథరలలలకి ాయేశ్ిం లాదఽ.  
e) ధరమసభ్తిం 

ిందర లక్షిం చటియఫ ైనథైె ఉిండరయౌ. ఉథరహయణఔు,  స్ఖ ల్ు  వసఽౄ వరలకి ఎలాింట  నౄభా లనించదఽ.  

భ కిం 

i. నియోింధిం 

ఇిందఽలల ధేయూభితఫ ైన వవయౘభలణో తి ౄ డి ఙేలే ామణరైలు ఉింటలబ.   
ii. అనఽచిత ాపలవిం 

ఎదఽట యభినలై ఆదితిం ఙెలాబింఙే  ఆఫ  తన హద థరనీ, శ్కిౄ యభభ ూలనీ ఉయోగిించి,  ాపలయతిం 
ఙేమడరనికీ లాథర అనఽచితఫ ైన ాయోజనిం ను ిందటలనికి ామతి ైించడిం. 
iii. మోసభ   
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ఔ వకిౄ భభపఔభిని ఔ నుాతి నిధిం థరుభ అతనఽ లాథర ఆఫ  నిజభని నఫే్లా ఙేలేిందఽఔు నాేభైనయౄ డె.  
అలాింట  మోసిం యసౄ యయౌై ఉథెేశ్ూయుఔింగ థరచినలట ి  గనీ లాథర యట కి తర నుాతి నిధిం ఔయౌించి గనీ 
ఙేయౄ యవ.  
iv. ను యనుటల 
ఔ సింగటనకి తీయవ ఇవుడింలల యకానిించడింలల లలిం. ఇథి కింటలా ఔుి  యషమభ  ఖ భిించిన  
అవగహనలలనా, కింటలా ఔుి  ిందింలలనా లలిం తలెణేౄ లా ఙేసఽౄ ింథి. 
 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 2 

ఔ ఙెలుా ఫలటల అబయ నౄభా కింటలా ఔుి లల ఈ కిరింథి యట లల ఏ అింశ్ిం ఉిండఔడదఽ? 
I. ాతి నుదన భభిమ  ఆమోదిం 
II. నియోింధిం 
III. ాతి పలిం 
IV. చటిఫదేత  

 



 

557 

 

 

C. నౄభా కింటలా ఔుి  – ాణేఔ లక్షణరలు 
భనిం ఇరడె నౄభా కింటలా ఔుి కి సింఫిందిించి కొనిై ాణేఔఫ ైన  చయా ఖ భిించి చాథరె ిం. 

1. నషిభియౘయిం (నషి భియౘయిం) 
నషి భియౘయిం సాతాిం ధరన్స- లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ నులలలఔు వభిౄయౄ బ. అింటే, నషిిం ను ింథిన ఔ నులల హద లుయవ, 
ఆ నషిిం ణెచిచనలట ి న సింగటన జయఖఔభ ిందఽ ఎలాింట  ఆభిఔ లతి లల ఉిండేయభో, అలాింట  లతి కై తీలకౄమలా ిందఽఔు 
అనఽవరగ, అతడికి లాథర ఆఫ కి నషిభియౘయిం ఇవుడిం జయవఖ తేింథి.   ఆ నౄభా కింటలా ఔుి  (నౄభా నులల 

యక్షిం థరుభ)  నౄభాథరయవకి ిందింలల ఉనై నషిభియౘయిం త అింతఔింటే ఎఔుెవ నషిభియౘయిం ఇవునని 
గయింటీ ఇసఽౄ ింథి.   
ఔ వకిౄ తన ఆసఽౄ లనఽ నౄభా ఙేమడిం థరుభ, లాబిం ఖడిింఙరలనీ, యట యాౌన నషిిం ఔింటే ఎఔుెవ 
భఫటలి కోయలనీ చాడఔడదధేథి నౄభా ణరతి ుఔ అవగహన. నౄభా సింస  ఫలదితేడికి సింబయించిన నయౖి నికి ఖల 
ఆభిఔ యలువని అించధర యేల, థరనికి అనఽఖ ణింగ నషిభియౘయిం ఙెయాౌింఙరయౌ.    

ఉథరహయణ 

భమ్ నౄభా ఙేమఫడిన యవ. 10 లక్షల కభీదఽ ఙేలే తన ఇింట ని పరల్ అభ్ింట్కి నౄభా ఙేబింఙరడె.   ఆ ఇింట కి 
జభిగిన అగిై ాభాదింలల సఽభాయవ యవ. 70000 యలువఖల య భ ్ నషిఫ ైనుో బింథి.   నౄభా ఔింనలనీ అతడికి 
యవ. 70000 ఙెయాౌసఽౄ ింథి. నౄభాథరయవ అింత ఔింటే ఎఔుెవ అభ్ింటలని ఔాబిం ఙేమలాడె.  
ఇరడ భభో సిందభౌనిై భియౕయౌథరె ిం. ఇఔెడ ఆలౄని ూ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 నతౄిం అభ్ింటలకి ఔాబిం ఙేమఔడదఽ. ఇింట  మజభాని తన ఆలౄని సఖిం యలువకై నౄభా ఙేరడె 
కఫట ి , అతడె నౄభా ఙేలన అభ్ింటలలల కైవలిం 50% [యవ. 30000] భాతాఫే ఔాబిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. 

థీనిై అిండర్ ఇనాూభౄన్సూ అని ఔడర అింటలయవ. 
ఙెయాౌింఙరయౌూన నషి భయిౘయిం, ఏ యఔఫ ైన నౄభా తీసఽఔుధరైయధ ేఅింశ్ిం నైద ఆదరయడ ిఉింటలింథ.ి   

ధరన్స- లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ నులలలలా  ఙరలా యకలు ఆలౄ  నౄభా, అలాగై ఆభిఔ ఫలధత లణో డీల్ ఙేసఽౄ ింటలబ. యట లల 
నషిభియౘయింగ నషినోు బన నతౄిం అభ్ింటల నౄభాథరయవకి ఙెయాౌించఫడెతేింథి. అింటే, నషినోు బన  లాథర 
డేఫేజి అబన ఆలౄ కి ాసఽౄ త భాభౄెట్  ధయల ాకయిం యలువ తయవఖ దల తీలేల నషినోు బన నతౄిం అభ్ింటల 
ఇవుడిం. 

నషి భియౘయిం ఔట   లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ యదరధరలలా  లలట ల్ ఙేసఽౄ ింథి :  
 నఖదఽ (కష్) ఙెయాౌింర   
 డేఫేజి  అబన వసఽౄ వర భినేయవ ఙేమడిం. 
 నోు బన లాథర డేఫేజి అబన వసఽౄ వరకి ఫదఽలు యేభై వసఽౄ వర ఇవుడిం (భినాేస్కఫ ింట్)  
 రనభిైభ్ణిం (భౄయోి భైషన్స, భీఇన్సలిేట్ఫ ింట్) ఉథరహయణకి, అగిై ాభాదింలల కయౌనోు బన ఇింట ని 

రనభిైభి్ించడిం 
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Diagram 1: నషి భియౘయిం 

 

కనీ, నషిిం జభిగిన సభమింలల కొనిై యకల సఫ ె కి్ భాటర్ ఖ భిించి భాతాిం అింత ణేయౌగా  అించధర యేమడిం 
అింత ణేయౌకైనై కదఽ. ఉథరహయణకి, తయతభలుగ ఔుటలింఫ యయసతుింగ వసఽౄ నై అరయౄఫ ైన వసఽౄ వరలు, 
లాథర అతి  అయవథైెన ఔమాకిండరల యషమింలల గనీ ఔ ధయ నిభే భిించడిం ఎింణో ఔషిఫ ైన యషమిం. అథేయధింగ 
ఫ భౄైన్స నౄభా నులలలు ఉధరైమింటే, ాించయౄింగ 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 కింటలా ఔుి  థరుభ ఔ అింగీకభనికి వయౄ యవ. 
ఔయేళ్ నతౄిం నషిిం వలేౄ ,  నౄభా సింస  agrees to pay the agreed amount of the నులలలల 
అింగీఔభిించిన అభ్ింటలని ఙెయాౌించడరనికి రఔుింటలింథి. ఈ యఔఫ ైన నులలని ―అగీరడ్స యేల నులల‖ 

అింటలయవ. 
a) భాభిడి 
భాభిడి లాథర సఫ ా గైషన్సనషి భియౘయ సాణరా నిై అనఽసభిసఽౄ ింథి. 
భాభిడి అింటే, నౄభా కి సింఫిందిించిన అనిై యకల హఔుెల, భియౖెభల నౄభాథరయవ నఽించి నౄభా 
సింస  క ిఫథియ్ కవడిం.  

అింటే, ఔయేళ్ భూడవ క్షిం (థర్ు నుభిీ) నియాక్షిం వలా నౄభాథరయవ ఆలౄ  నషినుో బ ఫలధడెతేింటే, ఆ 
నయౖి నికి నౄభా సింస , నషి భియౘయిం ఙెయాౌించి ఉింటే, అలా నియాక్షిం ఙేలన భూడవ క్షిం నఽించి డేఫేజి 
కయవచలు ఔలెకి్ ఙేసఽకోఖయౌగై హఔుె నౄభా సింసకి ఉింటలింథి. అలా వసాలు ఙేలే య భ ్ ఔడర  నౄభా 
ఔింనలనీ థరుభ ఙెయాౌించఫడు  అభ్ింటల వయకై భినేతఫ ై ఉింటలింథి. 
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భ కాింరలు 
భాభిడి: నులల హద లుయవకి ఙెయాౌించిన ఔాబిం అభ్ింటానఽ నియాక్షిం వళ ించిన నుభిీ నఽించి భఫటలి ఔుధేిందఽఔు 
నౄభా ఔింనలనీ అనఽసభిింఙే యదరధరలలా  ఇథి ఔట .   
థర్ు నుభిీకి ఫదఽలు ణరనఽ ఙెయాౌించిన నౄభా ఔింనలనీకి నౄభాథరయవ థరుభ జభిగిన హఔుెల ఫథియ్ అని ఔడర 
భాభిడిగ నియుచిించవచఽచ.   

ఉథరహయణ 

నేసిర్ కిరోర్ ఇింట  యభానఽ లలెైున్స టలా న్సూ నోు రి్ సభీుసఽలల యృయాింథి. ఆ వసఽౄ వరలు డైైెవర్ నియాక్షిం వలా యవ. 
45000 కభీదఽ ఙేలే యభానఽ డేఫేజి అబింథి. నౄభా సింస  యవ. 30000 భాభిడి వయకై భినేతఫ ైింథి ఔనఽఔ 
నేసిర్ కిరోర్ కి నౄభా సింస  యవ. 30000 ఙెయాౌించిింథి. తభుత ఆ అభ్ింటల లలెైున్స  టలా న్సూ నోు రి్ సభీుసఽ నఽించి 
వసాలు ఙేసఽౄ ింథి. 
ఉథరహయణఔు, నౄభా ఙేమఫడిన ఔాబిం అభ్ింటల యవ. 45,000/ లల నౄభా సింస  యవ. 40,000 
నషిభియౘయిం  ఇసఽౄ ింథి. లలెైున్స  టలా న్సూ నోు రి్ సభీుసఽ నఽించి భాతాిం నౄభా సింస  యవ. 45,000/వసాలు 
ఙేల, నేగియౌన ఫలలెన్సూ అభ్ింటల యవ. 5000 నౄభాథరయవకి ఇవుఫడణరబ. 

ఇలా ఙేమడిం వలా నౄభాథరయవ ఔ నయౖి నికి భౄిండె యయవా , అింటే, ఔయభి నౄభా ఔింనలనీ నఽించీ, భభోయభి 
థర్ు నుభిీ నఽించీ నషి భియౘయిం ను ిందఔుిండర సభినోు తేింథి. నషి భియౘయ (ఇిండెనేైటీ) కింటలా ఔుి ల 
యషమింలలధే భాభిడి (సఫోా గైషన్స) తలెతేౄ తేింథి.  

ఉథరహయణ 

నేసిర్ సఽభైష్ ఎబర్ కర ష్ లల భయణ ింఙరడె. అతడి ఔుటలింఫలనికి నౄభా సింస  నఽించి యవ. 50 లక్షలు 
ఇవువలలన అవసయిం ఉింథి. అలాగై ఎబర్ లెైన్సూ థరుభ యవ. 15 లక్షల నషి భియౘయిం వసఽౄ ింథి.   

b) కింట ాఫూషన్స (కింట ాఫూషన్స ) 
ధరన్స లెైఫ్ నౄభాకి ఈ సాతాిం వభిౄసఽౄ ింథి. కింట ాఫూషన్స కి నషి భియౘయ (ఇిండెనేైటీ) సాణరా నిై  
అనఽసభిసఽౄ ింథి. అింటే అయఫేనేటింటే, ఔ ాభాదింలల ను ింథిన నయౖి నికి ఔయవ ఔట  ఔింటే ఎఔుెవ యయవా  
లనేృ ను ిందఔడదఽ.    

నియుచనిం 

―కింట ాఫూషన్స ‖ సాతాిం అింటే, ఔయళే్ భ ింథే నౄభా ఙమేఫడిన ఆలౄని ఔట  ఔింటే  ఎఔుెవ నౄభా 
ఔింనలనీలఔు నౄభా ఙలేేౄ , ఆ నౄభా సింసలనీై అిందజలైన నతౄిం ఔలురఔుింటే, ను ింథని అసలు 
నయౖి నిై నేించఔడదఽ.   

ఔయేళ్ నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన అనిై సింసల నఽించి ూభిౄ నౄభా య భ ్ తీసఽఔుింటే, 
నౄభాథరయవ నయౖి నిైించి ఔడర లాబడినటేి . ఇథి నషి భియౘయ సాణరా నిై ఉలాింఘ ించినటేా . 

 

 

ఉథరహయణ 

సిందయౌిం 1 
నేసిర్ యౕరనియస్క తన ఇింట నైద భౄిండె నౄభా ఔింనలనీలలా  తీసఽఔునై ఔ లైర్ (అగిై ాభాదిం) నులల  యవ. 24 

లక్షల యలువ ఙేసఽౄ ింథి. అతడె కొెఔె ఔింనలనీకీ యవ.12 లక్షల యలువ ఖల నులల ఙేరడె. అతడి ఇలుా  ఔ అగిై 
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ాభాదింలల నుక్షిఔింగ థెఫోతి నైరడె, యవ. 6 లక్షల యౄనుమల నషిిం వచిచనటలి  అించధర యేమఫడిింథి. 

అతడె భౄిండె నౄభా సింసలలా  ాతి  ఔెథరనికీ యవ. 6 లక్షల ఙపరన ఔాబిం ఙేరడె. అతడికి ఆ భౄిండె నౄభా 
సింసల యవ. 6 లక్షల ఙపరన ఙెయాౌించడరనికి రకోలాదఽ. 
యళ్ైా  ఔ నియృమానికి వచిచ, తభలల ాతి  ఔెయౄ  50% నౄభా ఙెయాౌయౄ భనీ, ఆ యధింగ జభిగిన నషిింలల  50% 

అింటే, ాతి  ఔెయౄ యవ.3 లక్షల ఙపరన నౄభాథరయవకి ఙెయాౌింఙరయవ. ఆ యధింగ నౄభా ఙేలన యభికి సింబయించిన 
యసౄ యఔ నషిిం ఔింటే ఎఔుెవ య భ ్ ఙెయాౌించినటలి  కలాదఽ.  
సిందయౌిం 2 
భిఱ.  X ఔింనలనీ నఽించి యవ. 2, 50,000ణోనా, అలాగై యవ. 1, 50,000 ణో Y ఔింనలనీలలనా తన కోసిం భౄిండె 
ఫ డిఔాబిం నులలలు 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 యధఫ ైన ిం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. ఉఫ భిరభా లైడ్సూ లాథర అతింత భించి యరుసిం 
నభ్కనికీ, అతింత భించి యరుసిం కీ ఙరలా ణేడర ఉింథి. 

a) నభ్ఔిం 
యణ జయఫ ైన అనిై కింటలా ఔుి ల లాయథేయలనీై యదరయణింగ నభ్ఔిం నైథే జభిగినోు త ఉింటలబ. 
యట లలా  ఎఔెడర మోసింగనీ, ఔటింగనీ ఉిండవర. ఈ యధింగ నభ్కనిై  ధరమయఫ ైన డాటీ 
నుట ించడఫే కఔుిండర, అభ్ఔింథరయవ (అభ్ఔింథరయవ) కొనఽగోలుథరయవ (కొనఽగోలుథరయవ ) కి  కింటలా ఔుి  
ఖ భిించి ఎలాింట  సభాఙరయభూ ఫళ యాతిం ఙేమఔడదధే నిఫింధన నుట ించనవసయిం లాదఽ. 
ఇఔెడ “కైయమట్ ఎింిర్” అింటే, కొనఽగోలుథరయవని ళెచచభిించడిం (కొనఽగోలుథరయవ) యౄలు 
నుట ించఫడిింథి. 
కింటలా ఔుి లల ఉనై నుభిీలు కింటలా ఔుి లల ఉనై యషమిం ఖ భిించీ, అలాగై ఔ నుభిీ భభపఔ నుభిీని తర ణోా వ 
ట ి ించనింతవయఔ, సభాదరధరలు నిజఞబతీగధే ఇవుఫడణరబ. అరడె అవతయౌ నుభిీ కింటలా ఔుి ని 
తనించఽఔుధే ఙేలే ారలై ఉిండదఽ. 
 

  

ఉథరహయణ 

నేసిర్ చిందారలకర్ ఔ TV యౖో యౄింకి యృమాా డె. అఔెడ ఎధనై చయాణో ఙరలా ఆఔయిణీమింగ ఉనై TV చారడె. 
అిందఽలల ఉనై లేల్ూ యూన్స తనఔునై అనుయఫ ైన అనఽబవిం ాకయిం ఆ నిభెిషి ఫలా ిండె అింత యశ్ుసనీమఫ ైనథి 
కదనీ, అలాగై ఖతింలల ఇతయ ఔషిభయాకి థరని వలా సభసలు వఙరచమని ఔడర అతడికి ణెలుసఽ. కనీ, లేల్ూ ని 
తలాకిరిందఽలు ఙేసఽౄ ిందని అతడె ఆ యసౄ యనిై యృలాడిించడె.  
అతణ ృ  మోసగడిగ ఆభోణలు ఙేమవఙరచ?  
ఔయళే్ లేల్ూ ఫేన్స ని ఆ ఫలా ిండ్స యశ్ుసనీమత ఖ భిించి యవభలు అడిగి ఉింటే, అతడె థరనిై ఙరలా 
యశ్ుసనీమఫ నైదని ఙనెేౄ  భిలతి  యేయవగ ఉిండథేర?  
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b) అతింత భించి యరుసిం  
నౄభా కింటలా ఔుి లు యయధ యకల యషమాయౌై ఆదరయింగ ఙేసఽఔుని నడెయౄ బ.     ాతి నుదఔుడికి నౄభాకి 
సింఫిందిించిన మావతేౄ  పౌతి ఔయఫ ైన యషమభింతట నీ, ఆ సభాఙరయిం ణెయౌమని నౄభా సింసలకి 
ణెయౌమజైమాయౌ.   
ఫ టీభిమల్ సభాఙరయభింటే  నౄభా సింసలు నియృబించఽఔుధేిందఽఔు యలుగ ఙేలే సభాఙరయిం:  

 యళ్ైా  భిస్కె ని లుఔభియౄ యవ.  
 అలా అబణే నానేమిం ఏ భైటలలల ఉిండరయౌ? యట కి ఎలాింట  నిమభ నిఫింధనలు ఉింటలబ? 

అతింత భించి యరుయనికి కి ఈ య్ఖల్ డాటీ ఔ సయుయదరయణఫ ైన సాతాిం. ఈ డాటీ కైవలిం ానోు జర్కి 
ణెయౌలన పౌతి ఔయఫ ైన (ఫ టీభిమల్) యసౄ యలకై కఔ, అతడె ణెలుసఽకోవలలన పౌతి ఔయఫ ైన యసౄయలకి 
ఔడర వభిౄసఽౄ ింథి.   
నెభా ింథరలు (కింటలా ఔుి లు) అతదిఔ ఫలధతకి లలఫడి ఉింటలబ. ఇఔ ఇథి నెభా యషమానికి 
వఙేచసభికి భించి యరుసింణో ఔడిన ింథరలు అతింత భించి యరుసిం ింథరలు గ భాయణరబ. 
"అడిగిధర, అడఖఔనోు బధర,  ాతి నుథిసఽౄ నై భిసఽెకి ఖల అనిై యకల పౌతి ఔ, యషమఖత యసౄ యయ్ై 
సుచిిందింగ, కచిచతింగ, యృలాడిించడఫే, "ఉఫ భిరభ లైడ్సూ" పలవనగ నియుచిించఫడిింథి.    
ఔింనాట్ డిస్కకోా జర్ (సింూయృింగ యృలాడిించడిం) అని థేనిని అనవచఽచ?  
చటిిం అనిై పౌతి ఔ యసౄయలనఽ ఫళ యాతిం ఙేమడిం ఫలధతగ యదిించిింథి.  

ఉథరహయణ 

i. నౄభాథరయవ థరుభ యసౄ యల వకీరఔయణ   

ఇటీవల కొింతకలింగ ఔ ఎగెిఔట వ్ ళైెర్ట నిన్సణోనా, సులింగ ఖ ిండెనుో టలణోనా ఫలధడెతేధరైడె.   
థరనిై ఆదరయిం ఙేసఽఔుని అతడె ఫ డిఔల్ నులల తీసఽకోయలనఽఔుింటలడె. అతడి యసౄ యఔ భిలతి ని 
యృలాడిించడె. ఆ యధింగ నౄభా సింస  నౄభాథరయవడి ఙేలన యసౄయలనఽ వకీరఔభిించి ఙేలన ాతి నుదనలనఽ 
లుఔభిించడిం వలా పూల్ అవరతేింథి. 
 
 

ii. నౄభా సింస  థరుభ యసౄయల వకీరఔయణ   

ఔ వకిౄక ిఖ ిండెలల యింధాిం ఉింథ,ి ఆ యషమానిై ానుో జల్ నూయింలల అతడె లుఔభిింఙరడె. ఆ యషమిం 
నౄభా సింస  థరుభ లుఔభిించఫడిింథ.ి భ ిందఽ నఽించీ ఉనై యధఽలక ిఔనీసిం 4 ఏళా్ వయఔ ఔవభజైి 
ఉిండదధ ేయషమిం ానుో జర్ (నౄభా ఙలే ేవకిౄ)క ిణెయౌమజైమలాదఽ.   

c) పౌతి ఔ ( ఫ టీభిమల్ ) యసౄవిం   
ఔ భిస్కెని అింగీఔభిించవచచని నియృబించడింలల ఔ నౄభా ఏజౄింట్ తీయవనీ, అలాగై  నానేమిం భైటల, ఇింక 
ఇతయ నిమభ నిఫింధనయ్ై ాపలయతిం ఙేలేథి పౌతి ఔ యసౄవభని నియుచిించఫడిింథి.   
అింతఔు భ ిందఽ యృలాడిించని యసౄ విం పౌతి ఔయఫ ైనథైెధర లాథర ఔ వకిౄఖత కైసఽకి సింఫిందిించిన 
భిలతేలనలై ఆదరయడి లాఔనోు బధర, అథి ధరమయ నింలల భాతాఫే చివభికి నియృబింఫడరయౌ. నౄభాథరయవ 
భిస్కె ని ాపలయతిం ఙేలే నిజఞలు యృలాడిింఙరయౌ.  
నౄభాలల యృలాడిింఙరయౌూన పౌతి ఔ యసౄయలలా  కొనిై యకయౌై ఇఔెడ భియౕయౌథరె ిం: 



 

562 

 

i. నిభెిషి భిస్కె కి నుాతి నిధిం ఙేలే యసౄయలకి యదరయణ యయౄల ఔధరై ఎఔుెవగ ాఙరయింలలకి వఙేచయౄ బ. 
ఉథరహయణలు: ాభాదఔయఫ ైన కభోా  సభ దా భాయాింలల తీలకౄళా్ఫడెణోింథి; అధరభోగనికి 
సింఫిందిించిన ఖత చభితా 

ii. అనిై నౄభా సింసల నఽించీ ఉనికిలల ఉనై ఖత నులలలనీ, యట   ాసఽౄ త లతి ని  తీసఽకోవడిం జభిగిింథి   
iii. నౄభా ానోు జల్ నూయిం లాథర అనా కైషన్స లలని ాశ్ైలనీై ఫ టీభిమల్  కోసిం భిఖణనలలకి 

తీసఽకోఫడణరబ. ఎిందఽఔింటే ఇయ నౄభా యషమింలల యయధ యకల దికోెణరలఔు, భిస్కె ఎక్ూనోు జర్కీ 
సింఫిందిించి ఉింటలబ.  యట కి నిజఞబతీగ సభాదరననేయుయౌ. అనిై యదరలా నిింఫడరయౌ.   
 కిరింద పౌతి ఔ యసౄయల (ఫ టీభిమల్ నూకి్్) ఔు కొనిై  ఉథరహయణలు ఇవుఫడెతేధరైబ.:  

ఉథరహయణ 

i. లైర్ ఇనాూభౄన్సూ (అగిై ాభాదిం నౄభా) 
 బవన నిభ్ణిం  

 ఆఔునలనీూ (ఉనైఙోటల, అింటే కభలమిం, నియసిం, యౖప్, గిడు ింగి, ఫేనినూఔచర్ మూనిట్ 
నదలెైనయ)   

 నిలు ఙేలన /తమాయవ ఙేమఫడు , అింటే, ాభాథేతయ, ాభాదఔయ, అదనర ాభాదఔయ వసఽౄ వరల  
సుపలవిం నదలెైనయ  

ii. ఫ భౄైన్స  నౄభా  
 నుకిింగ్ యదరనిం, అింటే, ఔ గోధృ సించి లాథర భౄిండె గోధృ సించఽలు, కొతౄ  డాభ ్లలా  లాథర లలఔిండ్స 

యౘిండ్స డాభ ్లలా ధన, నదలెైనయ.  
 వసఽౄ వరల సుపలవిం ( ఉథర. మింతా యభాగిర కొతౄ థైెధర లాథర లలఔిండ్స యౘిండ్స అబధర)   

 

 

iii. మోటర్  నౄభా  
 ఔనృక్ ఇింజన్స యభయూిం (నలైైయేట్ కయవ)  
 తమాభీ సింవతూయిం  

 ఔ టాక్ (టనఽైలు) యహఔ యభయూిం   

 యహధరనిై ఉయోగిింఙే ఉథెేశ్ిం   

 థరనిై ఉయోగిింఙే పౌగోయఔ నుాింతిం   

iv. వకిౄఖత  మాకిూడెింట్ నౄభా      
 ఙేసఽౄ నై వితి ౄ  యొఔె అసలు సుపలవిం   

 వమసఽ  
 ను డవర , ఫయవవర  
 అింఖ యృైఔలాలు నదలెైనయ 

v. ఆభోఖ నౄభా   

 ఆభైషనఽా  ఏయృైధర జభిగమా   
 ఔయేళ్ భధఽఫేహిం లాఔ ళైెభౄినిన్స ఉధరైమా   

vi.  జనయల్ నౄభా 
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 ఖతింలల ఏ నౄభా సింసలెైధర ానోు జయౌై తి యసెభిింఙరమా లాథర అదనర నానేమిం యదిింఙరమా, లాథర 
కైనిూల్ ఙేమఫడిింథర, లాథర నులలని భౄనా ఙేమడరనికి తి యసెభిింఙరమా 

 ఖతింలల ానుో జర్ థరుభ బభిించఫడిన నయౖి లు   
 

భ కాింరలు 
యృలాడి ఙేమనవసయిం లాని యసౄయలు [నౄభా సింస  థరుభ ాయైించఫడఔనుో ణే]   

అలాగై నౄభా ఏజౄింటా థరుభ ఎింకౄైుభీ ఙేమఫడఔనోు ణే భాతాిం, ానుో జయవ ఈ కిరింథి యసౄ యలనఽ యృలాడిించనవసయిం 
లాదఽ: 

i. భిస్కెని  తగాిించడరనికి అభలు ఙేలన చయలు 
ఉథరహయణ: అగిైభాఔ మింతాిం అఔెడే ఉిండడిం.  

ii. నౄభాథరయవకి ణెయౌలన నిజఞలు 
ఉథరహయణ: ఔ వకిౄ, అదిఔ యఔౄనుో టలణో ఫలధడెతేధరైడె. కనీ అతడికి నులల తీసఽఔుధ ే
సభమానికి ణెయౌమదఽ. అలాింట  సిందయౌింలల అతడినలై యసౄవిం యృలాడిించలాదని ఆభోణ యేమడిం 
జయఖదఽ.  

iii. కొథెిగ తయెఫదేఫ ైన శ్రదేణో ఔనఽకోెఖయౌగిన, ఏ యధింగధృైధర ఫమట కి ణెయౌలనోు బయ యసౄ యలలల ాతి  
చినై అింరనీై థరచఔుిండర ఙెడిం అవసయిం. నౄభా ఏజౄింటలా  ఆ యషమాల ఖ భిించి తభుత 
ఎరడైెధర సభాఙరయిం కవలలవలేౄ , అడగలని ఖ యవౄ ించఽకోయయౌ. 
 

iv. ధరమయఫ ైన యషమాలు: ాతి  ఔెయౄ బూధరమిం ఖ భిించి ణెలుసఽకోవలలన అవసయిం ఉింథి.   
ఉథరహయణ: నాేలుడె యభాగిరని నిలు ఙేలేటరడె భ నిూల్ సాణరా లు  

v. నౄభా సింస  ఆసకిౄ చానించని [లాథర ఏ సభాఙరభనిై ఇఔనలై ణెలుసఽకోనవసయిం లాదని 
ణొలగిింఙేలింథో ] అింరలు. యట ని చానించి నౄభా సింస  ఆ సభాదరధరలు అసింూభిౄగ ఉధరైమింటృ 
తన ఫలధతని తనించఽకోలాదఽ (డిస్కఔాబమ్ఙేమలాదఽ). 

vi. ఔనినలటిఖయౌగై అవకశ్ిం ఉనై యసౄ యలు: ఉథర. ఔ నౄభా ఔింనలనీ తయపరన నులల తీసఽఔుధే భ ిందఽ 
యృైద భీక్షలల పలఖింగ ఔ ఫ డిఔల్ ఎగె నేనర్నౄన (BP) ఙెక్ ఙేయౄ డె. 

 

d) ధరన్స-లెైఫ్ నౄభాలల డిస్కకోా జర్(యృలాడిింఙరయౌూన) డాటీ (ఔయౄవిం) 

ధరన్స-లెైఫ్ నౄభాలల, ఏయృైధర భాయవయౌై ణెయౌమజైమాలా లాథర అధే యషమిం కింటలా ఔుి  సాచిసఽౄ ింథి. 
భిసఽెని ాపలయతిం ఙేలేలా భూల ిందిం (భిజినల్కింటలా ఔుి )లల భభో యధింగ భాయచఫడిణే, అడె 
థరనిై యృలాడి ఙేమాయౌూన ఔయౄవిం ఖ భిించిన ాయౄ వన వసఽౄ ింథి. కింటలా ఔుి  భ గిలనోు బనరడె పౌతి ఔ 
యసౄ యలనఽ యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత ఔడర భ గిలనోు తేింథి. నులల 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 యృమాా డె – యసౄ యలలా  ఎలాింట  పౌతి ఔయఫ ైన (ఫ టీభిమల్ ) భాయౄ లాదఽ.    
కనీ అతడె ఆ బవింతి  నైద భభో ఫాో్ యవ యేల, ఫూటీ నుయార్ నుాయింనలేౄ , అథి భిలెి భాయచఖయౌగై 
యసౄ వింగ భిఖణనలలక ితీసఽకోఫడెతేింథ.ి 

e) నభ్కనిై వభ ్ ఙేమడిం 

ఇరడె భనిం అనుయఫ ైన నభ్కనిై వభ ్ ఙేలే భిలతేయౌై ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం. అలాింట  
ఉలాింగన ధరన్స- డిస్కకోా జర్ లాథర తర సాచన లలా  థేని థరుభధృైధర జయఖవచఽచ.   
i. ధరన్స- డిస్కకోా జర్ 

 యదరయణింగ, నౄభా ఔింనలనీ ఎలాింట  ాణేఔఫ ైన 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 నియాక్షింగ ఉధరై [అథి ఆ వకిౄ ఉథెేశ్ూయుఔింగ ఙేమఔనోు బధర] లాథర 

ానోు జర్ ఆ యసౄ యనిై పౌతి ఔ యసౄవింగ తయౌచి ఉిండఔనోు బధర. అలాింట  కైసఽలల అమణే అతడె 
అభామఔునిగధే పలయించఫడణరడె. అథే ఔ యసౄ యనిై కయలని ఙెఔుిండర థరలేౄ , అథి 
ఉథెేశ్ూయుఔింగ థరచినటేి  భిఖణ ించఫడెతేింథి. అతడె మోసిం ఙేమడరనికై అలా ఙేరడని 
పలయించఫడెతేింథి.   

 
 
 

ii. తర సాచన 

ఔ  ఇనాూభౄన్సూ కింటలా ఔుి  ఖ భిించి సింపలఱసఽౄ నై సభమింలల ఙేలే ావచధరనిై (లిేట్ ఫ ింట్) నుాతి నిధిం 
అింటలయవ. అథి ఔ కచిచతఫ ైన సత ావచనిం లాథర యశ్ుసనీమఫ ైన ఔథనిం, ఉథెేశ్ిం లాథర అించధరగ 
పలయించఫడెతేింథి.  
అథి సతఫ ైణే, అథి నుాభాణ ఔింగ ఔడర యసౄవభని నియౄనతిం కయయౌ.  
అథే ఔ యరుసిం లాథర ఔ అించధర అబనరడె, అథి భించి యరుసిం నఽించి ఉదౌయించి ఉిండరయౌ. 

తర సాచన భౄిండె యకలుగ ఉింటలింథి: 

 అభామఔింగ ఙేలే తర సాచన అనియచతఫ ైన లిేట్ఫ ింటాణో ఔడి ఉింటలింథి. అయ మోసిం ఙేలే 
ఉథెేశ్ింణో ఙెనే భాటలు కవర. అరడరడా భాతాఫే ధాభనునిం ఙేసాౄ , థరనిై ఔ 
అలయటలగ ఙేమని ఔ వకిౄ, తనఔునై అలయటలకి భిసఽెణో ఏథైెధర సింఫింధిం ఉింటలింథేమో 
ణెయౌమఔ, ఆ యషమానిై ానోు జల్ నూయింలల ఆ యషమిం ాయౄ యించఔనోు వచఽచ.   

 మోసూభితఫ ైన తర సాచన అింటే,  నౄభా ఔింనలనీని మోసిం ఙేలేిందఽఔు ఙేలే ఉథెేశ్ింణో, 
సతిం టా నియాక్ష దోయణ  వళ సాౄ  ఙెనే అఫదేర లిేట్ ఫ ింటలా .  ఉథర. ఔ ఙెబన్స యో ్ఔర్ తనఽ 
నియింతయిం ధాభనునిం ఙేసాౄ ధే ఉింటలనధే సతిం ఙెఔనోు వడిం.   

మోసిం ఙేమడరనికి, కయలని నిజిం థరలేౄ , అింటే, మోసూభితఫ ైన ఔథధరలు, యసౄ యనిై వకీరఔభిించి ఙెనే 
తర ఔథధరల వలా యదరయణింగ ఔ ఇనాూభౄన్సూ కింటలా ఔుి , య్ఖల్ గ నికి భఔుిండర నుో తేింథి.  అలాింట  
సిందభౌలలా , అనుయఫ ైన నభ్ఔిం ణో ఙేలే కింటలా ఔుి  ధరమఫదేింగ యగినోు తేింథి.  
ఉథర. ఔ నేభౄింట్ తన నృడు కి నూనేయ్ ఫాో్ టర్  నులలని ఔవర్ ఙేసఽౄ నై సభమింలల, ఆ నృడు కి ఖ ిండెలల 
యింధాిం సభస ఉనైటలి  ణెయౌమఔ నోు వచఽచ.  కనీ అతడికి మోసిం ఙేలే ఉథెేశ్ిం లాదఽ. 
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3. నౄభా ఙేమడరనికి ఆసకిౄథరమఔఫ ైన అింశ్ిం  
ాతి  ఇనాూభౄన్సూ కింటలా ఔుి కీ ఇనాూభౄన్సూ ఙేమడరనికి ధరమయఫ ైన అయోత, అింటే ‗నౄభా ఙేమడరనికి 
ఆసకిౄథరమఔఫ ైన అింశ్ిం‘ ఉిండరయౌ.   జూదర అగిరఫ ింట్ కీ, ఇనాూభౄన్సూ కీ ఖల పేదఫేనేట  చాథరె ిం.   

a) జూదిం - ఇనాూభౄన్సూ 
నేకటధే తీసఽఔుింటే, ఔయవ గౄలుయౄ యవ, ఔయవ ఒడినోు ణరయవ.  ఔ భనిఱ ింథెిం ఔడెతేధరైడె ఔనఽఔ 
గౄలుర, ఒటభ లు సింబయసఽౄ ధరైబ. కనీ ఔ వకిౄ ఆడే ఆట పయౌతిం ఏథైెధర, అింటే ఆ ఆటణో ఎలాింట  
సింఫింధభూ లాఔనోు ణే, అతడె గౄయౌచి ఉిండవచఽచ ఔడర.  
ింథెిం ఔటిడిం లాథర, జూదభాడడిం కోయవి లల అభలబయ అింశ్ిం కదఽ. అలాింట  కింటలా ఔుి లెైయృైధర 
ధరమయయవదేఫ ైన అింరలుగ భిఖణ ించఫడణరబ. అలాింట  లతి లల ఏ వకిౄ అబధర తన ఇింట ని ింథెింలల 
నలడిణే, అతడె నేకటలల ఒడినోు ణే, అవతయౌ నుభిీ తన ాయోజధరలు దకిెించఽకోవడిం కోసిం కోయవి ని 
ఆశ్రబించలాదఽ.   

 

ఇరడె ఔ ఇింట  ఖ భిించీ, అథి కయౌనుో బన సింగటన ఖ భిించీ చాథరె ిం. ఇింట ని నౄభా ఙేలే వకిౄకి తన 
ఇింట కి సింఫిందిించి ఔ ధరమయఫ ైన సింఫింధిం ఉిందింటే అథి – కైవలిం ఇలాా .  అతడె ఆ ఇింట కి 
మజభాని, అథి నషినుో బధర, నుడైెనుో బధర అతడె ఆభిఔయింగ ఫలధడణరడె. ఈ మాజభాన 
సింఫింధిం సయుసుతింతాఫ ైనథి. థరనికి అగిై ాభాదిం జయఖడిం, జయఖఔనోు వడింణో సింఫింధిం లాదఽ. ఆ 
సింఫింధిం (భిలాషన్స ఱప్) వలాధే అతడె నషినోు వడిం జభిగిింథి. ఆ సింగటన [అగిై ాభాదిం లాథర 
థ ింఖతనిం] వలా  ఇనాూభౄన్సూ వసఽౄ ింథర భథర అధే అింశ్ింణో జభిగై నయౖి నికి సింఫింధిం ఉిండదఽ.  
ఔయవ గౄయౌచీ, భభపఔయవ ఒడినుో త ఉిండే నేకటలాగ కఔుిండర,  అగిై ాభాదిం వలా ఔటే పయౌతిం 
ఉింటలింథి – అథి ఇింట  మజభానికి నషిిం.  

జభిగిన నయౖి నికి ఏథో  యధింగ నషిభియౘయిం ఇవువసఽౄ ింథేమో నిభే భిించఽకోవడరనికి మజభాని ఇనాూభౄన్సూ 
ఔింనలనీకి యృమాౄ డె.  
నౄభా ఙేలే వకిౄకి అతడి ఇలుా గనీ, అతడి డఫ ోగనీ నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అవరతేింథి. నౄభా 
ాయోజధరింశ్ిం అలౄతుింలల ఉింటేధే, ఔ ఇనాూభౄన్సూ కింటలా ఔుి  ఙెలుా ఫలటల అవరతేింథి. థరనికి 
ధరమయఫ ైన అింరలు ఔడర అభలలా  ఉింటలబ.   

భ కాింరలు 
నౄభా ాయోజనింలల భూడె భ కఫ ైన అింరలు : 
1. నౄభా ఙేమఫడడరనికి అయోఫ ైన ఆలౄ , హఔుె, వడీు , జీయతిం లాథర ట షిఫ ైన ఫలధణరమ తఫ ైన వసఽౄ యృై 

ఉిండరయౌ.  
2. అలాింట  అయోఫ ైన ఆలౄ , హఔుె, వడీు , జీయతిం లాథర ట షిఫ ైన ఫలధణరమ తఫ ైన వసఽౄ వరధే   ఇనాూభౄన్సూ 

కి సింఫిందిించిన యషమింగ తీసఽఔుింటలయవ. 
3. నౄభా ఙేలన వకిౄ తనఽ నౄభా ఙేలన ఆలౄ , హఔుె, వడీు , జీయతిం లాథర ఋణరల నఽించి లేుచికి 

సింఫిందిించిన బదాణర ాయోజధరనికి ఔ ధరమఫదేఫ ైన సింఫింధిం ఔయౌగి ఉిండరయౌ.  అథే యధింగ, అతడె 
యట వలా నషిిం, డేఫేజి, గమిం లాథర, అర ఙేమడిం వింట  యట  వలా వఙేచ ఆభిఔ నయౖి నికి ఔడర తధే 
ఫలధత వళ ింఙరయౌ.   

\ 

 

ఉథరహయణ 

సిందయౌిం 1 
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నేసిర్ చిందారలకర్ కి ఔ ఇలుా  ఉింథి. అతడె థరని నైద  యవ. 15 లక్షల యౄనుమలు ఫలింఔు నఽించి యవణిం 
తీసఽఔుధరైడె.    
అతడె ఆ ఇింట కి నౄభా ఙేమదలుచఔుింటే, నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర థరనికి ఉింథర?  
ఫలింఔుకి ఇింట  యషమింలల నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర ఉింథర?  
అతడి ను యవఖ వకిౄ ఖ భిించిన సభాఙరయిం ఏనేట ? 
 

సిందయౌిం 2 

నేసిర్ యౕరనియసన్స కి పలయ, ఇదెయవ నలాలు, విదఽే లెైన తయాౌదిండెా ల ఉధరైయవ.  
యయవ ఆభోఖింగ ఉిండడరనికి సింఫిందిించి నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర అతడికి ఉింథర?  
యభిలల ఎవభిధృైధర ఆసఽతాి లల ఙేభచయౌూ ఉింటే, అతడె ఆభిఔింగ ఏఫ ైధర నషినోు ణరడె?  
అతడి ఇతయవల నలాలు ఎలాింట యయవ? యళా్కి నౄభా ాయోజధరింశ్ిం ఏఫ ైధర ఉింథర?   
 

ఇఔెడ నౄభా యషమానికీ, నౄభా కింటలా ఔుి  యషమానికీ ఖల ణేడర ఖ భిించి ణెలుసఽకోవడిం అవసయిం.    
నౄభా యషమిం నౄభా ఙేమఫో బయ ఆలౄ కి సింఫింధఫ ైనథి. థరని సహజింగ ఉిండరయౌూన యలువ  థరనికి 
ఉింటలింథి.   
కనీ నౄభా కింటలా ఔుి కి ఉిండే యషమిం, నౄభా ఙేమఫడిన ఆభిఔ అింశ్ిం ఆ ఆలౄ లలధే ఉింటలింథి. ract on 

the other hand is the insured‘s లైధరనిిమల్  interest in that property. నౄభా ఙేలన వకిౄ ఆ 
ఆలౄని నౄభా ఙేమడరనికి తగిన ధరమయఫ ైన హఔుెని ఔయౌగి ఉిండరయౌ. ఇనాూభౄన్సూ నులల థరని అతింత 
నిఫదేఫ ైన అభ లలా  (in the strictest sense) కైవలిం ఆలౄని భాతాఫే కఔ, నౄభా ఙేలన వకిౄకి ఆలౄ  టా 
ఖల ఆసకిౄని ఔడర భియక్షిసఽౄ ింథి.  

ఉథరహయణ 

నేసిర్ చిందారలకర్ తన ఇింట ని తనకా నలట ి  (భాభిిగైజి లలనఽ) ఫలింఔు నఽించి యవ. 15 లక్షలు తీసఽఔుధరైడె.  
అతడె ఫలింఔుకి తి భిగి 12 లక్షల యౄనుమలు ఔటలి డె. ఇింక నేగియౌన అభ్ింటల భూడె లక్షలకీ థరనికి 
డరయౌూన ఫలింఔు వడీు  భాతాఫే డెతేింథి.  
ఫలింఔు ఔడర ఆ యధింగ ఙయాెౌించని ఫలలెన్సూ అభ్ింటల కోసిం ఇింట  నైద ఆభిఔింగ ఆసకిౄ ఔయౌగి 
ఉింటలింథి.  నులలలల సహ-నౄభాథరయవ (కో-ఇనాూర్ు) గ ఙమేడిం జయవఖ తేింథి. 

ఔయేళ్ ఎవభౄైధర తభ ఆలౄ కి కయలని నిర నలట ి , ఆ నులల కిింద నయౖి యౌై ఔాబమ్ూ ఙేలేౄ , అలాింట  
ఔాబమ్ూ సషిింగ మోసూభితఫ ైనయ, ధరమయింగ యట ని తి యసెభిించవచఽచ ఔడర.  
b) నౄభా ాయోజధరింశ్ిం అఔెడెనైరడె 
అగిై ాభాదిం, మాకిూడెింటల, ఆభోఖిం, టలా యృల్ ఇనాూభౄన్సూ యషమాలలా  నౄభా ఙేమఖల అింశ్ిం నులల 
సభమింలలనా, నషిఫ ైన సభమింలలనా ఎదఽయవగ ఔనఫడడిం అవసయిం.    
ళెల్ౄ  భభిమ  యూనల్  మాకిూడెింట్ నౄభా యషమాలలా  అబణే, ానోు జయవ వకిౄఖతింగనా, ఔుటలింఫలనికీ 
ఔడర  నౄభా ఙేమవచఽచ. ఎిందఽఔింటే, ఔుటలింఫిం మాకిూడెింట్ నులబధర, యౘలటల్లల ఉించవలల 
వచిచధర అతడె / ఆఫ  ఆభిఔింగ నషినోు ణరయవ. అథే ఫ భౄైన్స కభోా  నౄభా అబణే నౄభా ాయోజధరింశ్ిం నషిిం 
యట యాౌన తభుణే అవసయభవరతేింథి.  

4. దఖాభి కయణిం 
ధరన్స-లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూ నౄభాలల నుట ించఫడే సాణరా లలా  అనిైట లలకీ చివభి సాతాిం, దఖాభి కయణిం.  
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ధరన్స-లెైఫ్ ఇనాూభౄన్సూలల కింటలా ఔుి  నులలలల నేభపెనై ాభాథరల వలా నయౖి లు యట యాౌణేధే నౄభా ఙేమఫడిన 

నషి భియౘయిం ఙెయాౌసఽౄ ింథి. ఏ ఔాబమ్ యషమింలలధృైధర యట యాౌన నయౖి నికి లాథర డేఫేజికి అసలు కయణఫేనేట  
నియృబించడఫే నుాథనేఔ చయగ పలయించడిం జయవఖ తేింథి.  
దఖాభి కయణ సాతాిం నౄభాలల ఙరలా కీలఔఫ ైనథి. ఇథి నషిిం లాథర డేఫేజి ఎలా సింబయించిింథో  చాడరయౌ. ఆ 
యధింగ అథి నౄభా ఙేమఫడిన ాభాథరలలా కి వసఽౄ ింథో  భథో  నిభే భిించఽకోయయౌ. 
ఈ నిమభిం ాకయిం, నౄభా సింస  అతింత ాదరనఫ ైన, సభోుతెిషిఫ ైన కయణిం కోసిం చాసఽౄ ింథి. 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 నతౄిం సింగటనల యింయ కోసిం యృతేఔుతేింథి.  
దఽయదిషివరతౄ  నషిిం సింబయింఙరఔ,  కయణరలు యృతఔఫో ణే, అవనీై వయసనలట ి  ఔ గపలుసఽఔటలి గ జభిగిన కొనిై 
సింగటనయౌై చానయౄ బ. అవనీై జయఖడిం వలాా  అింతి భింగ నషిిం యట లాా లా ఙేలన ఆ దఽయదిషిఔయఫ ైన 
సింగటన జభిగి ఉింటలింథి. కఫట ి , కొనిైయయవా  దఖాభి కయణరనిై యృతఔఫో వడిం అయధింగ ఉింటలింథి. 
ఉథరహయణఔు, ఔ అగిై ాభాదిం వలా నీళా్ నలైర గియౌింథి. నీళా్వలాా  ఆ నలైర గిలెైధర, అగిై ాభాదఫే ఆ 
సింగటనఔు దఖాయ కయణింగ భిఖణ ించఫడెతేింథి.   

నియుచనిం 

దఖాభి కయణిం గప చఽయవగా , ాపలవవింతఫ నై కయణింగ నియుచిింఫడిింథ.ి ఎిందఽఔింట ే అింతి భ 
పయౌతిం ఙేయడరనిక ి అథి అధేకధేఔ సింగటనయౌై యింయగ తీలకౄళ్ైౄ ింథ.ి అలా యృళా్డింలల ఏ ఔె 
సింగటనక ీ థరనింతట అథ ి యడిగ, ఔ కొతౄ  కయణింగ ఙపచఽచఔుని వచిచ,  నదలవడరనిక,ీ 
కొనయఖడరనిక ీతగినింత ఫలిం ఉిండదఽ.  
దఖాయ కయణిం సాతాిం అయిం ఙేసఽకోవడరనికి ఈ కిరింథి భిలతేయౌై ఖభనిించిండి: 

ఉథరహయణ 

సిందయౌిం 1 
అజయ కయవ థ ింగియౌించఫడిింథి. భౄిండె భోజల తభుత నోు య్సఽలు థరనిైడేఫేజి అబన ఔిండిషన్సలల ఔనినలటలి యవ. 
థ ింఖ ఆ కయవని ఙెటలి ఔు ఢీ కొటలి డని భిరోధనలల ణేయౌింథి. అజయ ఆ కయవకి అబన డేఫేజిల కోసిం నౄభా 
ఔింనలనీకి ఔాబిం ఙేమలాఔనోు మాడె. ఆ కయవ „థ ింగియౌింఫడిన‟ కయణింగ డేఫేజి అబింథి. ఇనాూభౄనఽూ 
నులలలల „థ ింఖతనిం‟ ఔ ాభాద (నలభిల్) కయణింగ ఙేయచఫడలాదఽ. అిందఽకై నౄభా ఔింనలనీ అతని ఔాబమ్
ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం లాదఽ.   
సిందయౌిం 2 
నేసిర్ నింట  ఖ యరర యుభీ ఙేసఽౄ ింటే కిరింద డరు డె, కలు యభిగిింథి, యౘలటల్కి యృళా్ఔ భ ిందఽ ఙరలా లేర 
తడిగ ఉనై ధేల నైద డి ఉధరైడె. ఆ ధేలింణర తడిగ ఉనై కయణింగ అతడికి జుయిం వచిచింథి. అథి 
నమోనిమాకి థరభ ితీలింథి. చివభికి ఆ కయణిం వలా అతడె చనినుో మాడె. అతడె చనినుో వడరనికి నఽమోనిమా 
తక్షణ కయణింగ ఉధరై నిజఞనికి అతడె కిరిందడినోు వడభధే సింగటన దఖాభి కయణిం అవరతేింథి.  థీనికి 
వకిౄఖత మాకిూడెింట్ నౄభా లల పలఖింగ ఈ ఔాబమ్ని రఔుింటలయవ.  
 

అగిై ాభాదిం కయణింగ నౄభాథరయవ కొనిై యకలుగ నషినుో ణరడె. కని అలా నషినోు వడరనికి కయణిం అగిై 
ాభాదఫే అవరతేింథి. కఫట ి , అలాింట  నయౖి లు దఖాభి కయణిం వలా ను ింథరడని ఙెడరనికి లాదఽ.  
యవయౘభిఔింగ చాలేౄ , అలాింట  నయౖి లకి అగిై ాభాదిం నౄభా నులలల యౄింలల యనుయిం ఙెయాౌసఽౄ ింథి. 
అలాింట  నయౖి లఔు ఉథరహయణ నయౖి లు  – 
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 భింటయౌై ఆయడరనికి ఉయోగిించిన నీట  వలా ఆలౄ  నషిిం సింబయలేౄ   
 అగిైభాఔ లఫోింథి భింటయౌై ఆభైిందఽఔు ఔయౄవ నియుహణలల ఉిండగ, యభి నఽల వలా ఆలౄ  నషిిం 

సింబయలేౄ    
 భింటలలా  ఉనై ఔ బవనిం నఽించి భభో బవధరనికి ఆలౄ  తయయౌసాౄ  ఉిండగ ఆలౄ  నషిిం సింబయలేౄ    

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 3 

నేసిర్ నింట కి ఖ యరరయుభీ ఙేసఽౄ ిండగ, తడి ధేల నైద డడిం వలా నఽమోనిమా వచిచింథి.  ఆ 
నఽమోనిమాబయ నేసిర్ నింట  భయణరనికి కయణఫ ైింథి. ఇిందఽలల దఖాభి కయణఫేథి ? 
I. నఽమోనిమా  
II. ఖ యరభ   
III. ఖ యరర యుభీ ాభాదిం  
IV. దఽయదిషిిం  
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యభింశ్ిం  

a) నౄభా ాకిరమలల ధరలుఖ  అింరలు ఉింటలబ (ఆలౄ , భిస్కె, భిస్కె ూయౌింగ్ భభిమ   నౄభా కింటలా ఔుి ). 
b) తన మజభానికి కొింత లాబిం, ఆభిఔయఫ ైన యలువ ణెచిచనలటేి థరనిై ఆలౄ  అింటలయవ. 
c) నషినోు బయ అవకరనికి నుాతి నిధిం వళ ింఙేథి భిస్కె. 

d) నషిిం సింపలవతని తీవాతయిం ఙేలే లతి  లాథర లతేలు లాథర నషి తీవాతని ాభాథరలుగ      నేభపెనవచఽచ. 
e) నౄభాని యధభబయ నిగ ఙేలన ఖణ త సాతాిం  భిస్కె ూయౌింగ్ సాతాింగ నలవఫడెణోింథి.  
f) ఙెలుా ఫలటబయ కింటలా ఔుి  అింరలలా  ాతి నుదన భభిమ  ఆమోదిం,  నియోింధిం,  ాతి పలిం, చటిఫదేత, నుభిీల 

యభయూిం, నుభిీల భధ సభ్తి  ఔడర ఉధరైబ. 
g) ఊళ ించలాని సింగటన జయఖడిం వలా సింబయించిన నషిిం ఎింతఫేయఔు ఉింథో , అింత నషిభియౘయభూ 

నౄభాథరయవకి అింథిించడిం జయవఖ తేిందని యౘనై ఇవుఫడెతేింథి.   
h) భాభిడి (సఫ ా గైషన్స), నౄభాకి సింఫిందిించిన అనిై యకల హఔుెల, భియౖెభల నౄభా అింరలఔు 

అనఽఖ ణింగ, నౄభాథరయవ నఽించి నౄభా సింస  కి ఫథియ్ కవడిం.   
i) కింట ాఫూషన్స సాతాిం అింటే, కై ఆలౄని ఔట  ఔింటే ఎఔుెవ నౄభా ఔింనలనీలఔు నౄభా ఙేలనరడె, నషి 

భియౘయిం ఇయుయౌూనరడె ఆ నౄభా సింసలనీై ఔయౌల, ఫలదితేడికి వచిచన నయౖి నికి నేించిన య భ ్ 
ఇవుఔడదఽ.   

j) నౄభా కింటలా ఔుి లనీై ఉఫ భిరభా లైడ్సూ సాణరా నిై అనఽసభిించి నిఙేయౄ బ (కచిచతఫ ైన భించి నభ్ఔిం). 

k) ాతి  నౄభా కింటలా ఔుి కీ ‗నౄభా ఙేమదగిన ఆఔయిణ‘ తనిసభిగ ఉిండరయౌూన అింశ్ిం. అథి నౄభాకి 
భ ిందఽగ కయయౌూన ధరమయఫ ైన అింశ్ింగ ఔడర. 

l) దఖాభి 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 శ్ఫలె లు  
a) ఆలౄ  
b) భిస్కె  

c) యృైభీతిం (హజఞర్ు) 
d) భిస్కె ూయౌింగ్ 

e) ఆపర్ భభిమ  సభ్తి  

f) ధరమయఫ ైన భియౕలన  

g) ఏకననుామిం 

h) భిూయృ యరుసింణో (ఉఫ భిరభ లైడ్సూ) 
i) పౌతి ఔ యసౄయలు (ఫ టీభిమల్  facts) 

j) నౄభా వసఽౄ వర 
k) భాభిడి 
l) సహకయిం (కింట ాఫూషన్స) 

m) దఖాభి కయణిం 
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లుమ భీక్ష -జయఫ లు 
జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
థ ింగియౌించిన సయవఔు ధరమయఫ ైన సాణరా నిై ఉలాింఘ ింసఽౄ ింథి ఔనఽఔ అథి నౄభా ఙేమదగిన భియో లలకి భదఽ. 
జయఫ  2 

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
ింథరనికి నియోింధిం ఙెలుా ఫలటబయ అింశ్ిం కదఽ. 
జయఫ  3 

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
ఖ యరర యుభ ీ మాకిూడెింట్ యషమాలఔు చలనిం ఔయౌించిింథ.ి పయౌతింగ అనఽకోఔుిండర నేసిర్ నింట  
భయణిం సింబయించిింథ.ి ఇథి దఖాభి కయణిం.  

లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు  
ాశ్ై 1 

ధృైతి ఔ యృైభీతిం (మోయల్ హజఞర్ు)  అింటే : 
I. ఔ వకిౄ కైయఔిర్లల నిజఞబతీ లాథర నోు వడిం    
II. ఔ వకిౄలల ఉిండే నిజఞబతీ భభిమ  యలువలు   
III. దరభి్ఔ యరుయల భిస్కె   

IV. నౄభా ఙేమవలలన ఆలౄ  యృైభీతిం  
ాశ్ై 2 

భిస్కె ణెయౌమజైసఽౄ ింథి: 

I. ణెయౌమనియట  వలా బమిం  
II. నషినోు బయ అవకశ్ిం   
III. నాృక్  ాథేశ్ింలల చికఔులు 
IV. యృైభీతిం  
ాశ్ై 3 

______________ అింటే ఔ వకిౄ యయధ యకల ఆసఽౄ లలా  నలటలి ఫడి నలటిడిం. 

I. ూయౌింగ్  
II. యృైయధిం 

III. జూదిం 

IV. డైెననేక్ భిస్కె 

 

ాశ్ై 4 

_____________ ఆలౄ కి ఔ  ఉథరహయణ కదఽ. 
I. ఇలుా  

II. ఎిండ 

III. నుా ింట్, ఫ ఱనభీ 
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IV. మోటర్  కయవ 
ాశ్ై 5 

______________ భిస్కెకి ఉథరహయణ కదఽ. 
I. మాకిూడెింట్ వలా కయవకి డేఫేజి 

II. వయిరనీట  వలా కభోా కి డేఫేజి   
III. ఫలగ యడినిందఽవలా కయవ ట ైయవకి  డేఫేజి   

IV. అగిై ాభాదిం వలా ఆలౄ కి డేఫేజి   

ాశ్ై 6 

బూఔింనునికి ఔ ఉథరహయణ : 

I. యతెయ  భిస్కె 

II. శ్కిౄవింతఫ ైన  భిస్కె 

III. ఉనుింత  భిస్కె 

IV. లలఔులాట వ్ భిస్కె 

ాశ్ై 7 

ఈ లిేట్ఫ ింట్ తభెనికి సభినుో బయ జయఫ ని ఎించఽకోిండి 

లిేట్ ఫ ింట్ : నౄభా ఆలౄని నషినోు ఔుిండరనా, లాథర డేఫేజి కఔుిండరనా కనుడలాదఽ. 
I. ర 

II. తర 

III. నుక్షిఔ సతిం 

IV. ర కఔనుో బ ఉిండవచఽచ 

ాశ్ై 8 

__________________అింటే, నౄభా యషమానిై (సఫ ె కి్ ఫేటర్) ఫట ి , నౄభా ఙేమఫడినయభి నఽించి నౄభా 
సింసకి హఔుెలు భభిమ  భియౖెభల ఫథియ్.   
I. చింథర సహకయిం (కింట ాఫూషన్స ) 
II. భాభిడి  
III. ధరమయఫ ైన యృైభీతిం  
IV. భిస్కె ూయౌింగ్ 

 

ాశ్ై 9 

నౄభా సింస  అడఖఔనోు ణే ఙెఔడని యసౄ యనికి ఉథరహయణ______________. 

I. నౄభాథరయవ వమసఽ 
II. అగిైభాఔ మింతాిం అఔెడే ఉిండడిం 

III. ఖ ిండె జఫ ో  

IV. ఇతయ నౄభా యవభలు 
ాశ్ై 10 

కింటలా ఔుి  చభచ సభమింలల _______________ ఇవుఫడిన తర  లిేట్ ఫ ింట్ . 
I. తరగ సాచిించటిం  

II. కింట ాఫూషన్స   

III. ాతి నుదన   
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IV. నుాతి నిధిం     

 

లుమ-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 ణెయౌమజైసఽౄ ింథి. 

జయఫ  3 

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
యృైయధిం  అింటే, ఔ వకిౄ తన నలటలి ఫడెలనఽ యయధ యకల ఆసఽౄ లుగ యసౄ భిించడిం. 
జయఫ  4 

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
ఎిండ ఆలౄగ వభాీఔభిింఫడదఽ. ఎిందఽఔింటే అథి కొయత, మాజభానిం అధే ట సి్కలల లబల్ అబనోు తేింథి. 
జయఫ  5 

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
ఎఔుెవ యడఔిం వలా వచిచన డేఫేజి భిస్కె గ భిఖణ ింఫడదఽ. 
జయఫ  6 

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 
ఔ యతెయఫ ైన  భిస్కె కి ఉథరహయణ బూఔింిం భిస్కె. 

 

జయఫ  7 

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 
నౄభా ఔ ఆలౄని నషిిం లాథర డేఫేజి నఽించి కనుడలాదఽ. 
జయఫ  8 

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
భాభిడి (సఫ ా గైషన్స), నౄభాకి సింఫిందిించిన అనిై యకల హఔుెల, భియౖెభల నౄభా అింరలఔు 
అనఽఖ ణింగ, నౄభాథరయవ నఽించి నౄభా సింస  కి ఫథియ్ కవడిం. 

జయఫ  9 

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
నౄభా కొధే సభమింలల నిరని ఆభై మింతాిం (లైర్ ఎక్ూ ట ింగిుషర్ ) అఔెడే ఉిందధే యషమిం, యళ్ైా  అడిగిణే 
త ఙెనవసయిం లాదఽ. 
జయఫ  10 

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 
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ఔ కింటలా ఔుి  చయచలల ఉిండగ తర  లేిట్ ఫ ింట్ ఇవుడిం.   
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అదరమిం 23 

డరఔుఫ ింటేషన్స 

అదరమిం భిచమిం 

నౄభా భిశ్రభలల, భనిం అధేఔ యకల నూభలు, డరఔుఫ ింటలా  నదలెైనయట ణో డీల్ ఙేమవలల ఉింటలింథి. ఈ  
అదరమిం భనకి యయధ యకల డరఔుఫ ింటానఽ ఖ భిించీ,  నౄభా కింటలా ఔుి లల యట  నుాభ కత ఖ భిించీ యవభిసఽౄ ింథి. 

అలాగై ఏ నూయిం ఎలాింట  సుపలవిం ఔయౌగి ఉింటలింథీ, థరనిై ఎలా నిింనుయౌూ ఉింటలింథీ, ఔ నిభెిషిఫ ైన సభాఙరయిం 
అడఖడరనికి కయణరలు ఏఫ ై ఉిండవచఽచనధే యషమిం నైద కచిచతఫ ైన సభాఙరయిం ఇసఽౄ ింథి.    

ఈ అదరమింలల నైయవ ధేయవచఔుధే అింరలు 
 
A. ానుో జల్ నూభలు 
B. ానుో జల్ కి అింగీకయిం (యా తూయుఔింగ) 
C. నానేమిం యలదఽ 
D. ఔవర్ ధనటలూ / నౄభా సభిికౄట్ / నులల డరఔుఫ ింట్ 

E. యయింటీలు 
F. ఎిండరర్ూఫ ింటలా  

G. నులలల ఉథేెరలనఽ యయభిించి ఙెడిం  
H. భౄనఽవల్ ధనటీస్క  

ఈ అదరమిం చథియన తభుత నైయవ ఇయ ఙేమఖలుఖ ణరయవ: 
a) ానోు జల్ నూయింని యవభిించఖలఖడిం    
b) నానేమిం యలదఽని యవభిించఖలఖడిం   
c) ఔవర్ ధనట్ూనీ, నౄభా సభిికౄట్నీ చఔెగ ణెలుసఽకోవడిం, యవభిించఖలఖడిం 

d) నౄభా నులల డరఔుఫ ింట్లల ఉనై నిఫింధనలనా, థరలనా యవభిించఖలఖడిం  

e) నులల యయింటీలు భభిమ  ఎిండరర్ూఫ ింటానఽ యకానిించఖలఖడిం  
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A. ానోు జల్ నూభలు   
నౄభా డరఔుఫ ింటేషన్స నఽ నౄభాథరయవఔు భభిమ  నౄభా సింసఔు భధ అవగహన ఔుథిభెై ఉథెేశ్ింణో అిందజైమడిం 
జయవఖ తేింథి. నౄభా యనుయిం లల యింాథరబఔింగ యడే డరఔుఫ ింటలా  కొనిై ఉధరైబ. యనియోఖథరయవఔు అతి  
సనైింలల ఉిండే వకిౄగ ఆఫ ణో నౄభా ఏజౄింటే భాటాడరయౌూ ఉింటలింథి. సింఫిందిత డరఔుఫ ింటాఔు సింఫిందిించి ఆఫ   
అనఽభాధరలనిైింట నీ నివితి ౄ  ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. భభిమ  థరనిై నిిండింలల ఆఫ ఔు యమడరయౌూ ఉింటలింథి. 
యనియోఖథరయవ ఖ భిించి, ఆఫ  నౄభా అవసభలనఽ ఖ భిించి కైవలిం ఆఫ  సభభిింఙే డరఔుఫ ింటా థరుభ భాతాఫే 
నౄభా ఔింనలనీ  ఔ అవగహనఔు వసఽౄ ింథి. భిసఽెనఽ నౄభా సింస  ఫ యవగా  అయిం ఙేసఽకోవడింలల అయ 
ఉయోఖడణరబ. 
సింఫిందిత ాతి  డరఔుఫ ింట్ ణరలఔు నుాదరనతనఽ ఏజౄింటలా  అయిం ఙేసఽకోయయౌ. నౄభాలల యడే డరఔుఫ ింటాలల ఉనై 
ాతి  సభాఙరయిం ణరలఔు సింఫిందరనిై ఔడర ఫలగ అయిం ఙేసఽకోయయౌ. 
3. ానోు జల్ నూభలు  
డరఔుఫ ింటేషన్స ణొయౌ దశ్ ానోు 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 యసౄయలనఽ సాచియౄ బ. 
a) నౄభాసింస  థరుభ భిస్కె అించధర 
i. భిస్కె జభిగిన సిందయౌింలల నౄభా సింస  నియృబించఽకోఖలఖడరనికి నౄభా సింస  థరుభ కోయఫడెతేనై 

భ కఫ ైన సభాఙరయిం మావతౄ  నౄభా ానుో జర్ (నౄభాథరయవ) థరుభ  “ానుో జల్ నూయిం” లల 
నిింఫడరయౌ : 

 అింగీఔభిించడభా, లాథర తి యసెభిించడభా భభిమ   
 భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙే క్షింలల, భైటానఽ, జఞభీ ఙేలే ఔవభైజీ ణరలఔు నిమభ నిఫింధనలనఽ 

నిభే భిించడిం 

నౄభా ఙేమదలచిన భిసఽెనఽ అింగీఔభిించడింల నౄభా ఔింనలనీకి ఉమ ఔౄఫ ైన సభాఙరయిం ానుో జల్ నూయిం 

లల ఉింటలింథి. నౄభా ానోు జల్ నూభనిై నిింనేటరడె అతేనైత సదఽథెేశ్ిం, యసౄవ (ఫ టీభిమల్) 
సభాఙరయిం నణరౄ నీై యృలాడియౄ భధే పలవన ఉిండరయౌ. 
ఫ టీభిమల్  సభాఙరయిం యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత నులల అభలలా కి భవడరనికి భ ింథే తలెతేౄ తేింథి. 
భభిమ  కింటలా ఔుి  భ గిలన అనింతయిం ఔడర కొనయఖ తేింథి (ఈ సాణరా నిై అదరమిం 2 లల యవయింగ 
చభిచించడిం జభిగిింథి) 
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ఉథరహయణ 

ఔయళే్ నౄభాథరయవ అలాభనిై కొనయగిింఙరయౌూన అవసయభ ింటే, లాథర తన ఫింగయవ ఆబయణరల 
యౖో యౄభ లల ఆట ఫేట క్ అలాయిం వవసనఽ నృగిించఽకోయలని ఙెఫడి ఉింటే, ఆ యషమానిై ఆమన 
యృలాడిింఙరయౌ అింణే కదఽ, ఆ వవస  నులల నభిమడ్స కొనయగిింత కలిం సభిగ, సజఞవరగ ని ఙేలేలా 
జఞఖరతౄలు ఔడర తీసఽకోయయౌ. ాతి నుదననఽ అింగీఔభిించడింలల, తదనఽఖ ణింగ భిసఽె ధయనఽ 
నియృబించడింలల సదయవ అలాయిం ఉనికి నౄభా సింసఔు ఔ ఫ టీభిమల్ సభాఙరయిం అవరతేింథ.ి 

ానోు జల్ నూభలనల ై నౄభా సింసలు యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీ నేయవ, లలగో, చియవధరభా భభిమ  థరనిై 
ఉయోగిింఙే నౄభా వయాిం/తయయౘ/ఉతతి ౄ  వింట  యవభలనఽ నేభపెింటలబ. ానోు జల్ నూయింలల ఔ భ థాిత 
ధనట్ నఽ జత ఙేమడిం నౄభా ఔింనలనీలఔు భినుట . అబణే ఈ యషమింలల ఔ ాభాణీఔిత నూభ్ట్ గనీ, 
దేతి  గనీ లావర.  

ఉథరహయణ 

ఇలాింట  ధనట్ూ ఔు కొనిై ఉథరహయణలు: 
‗భిసఽెనఽ భథిింర యేలేిందఽఔు కయయౌూన ఫ టీభిమల్  సభాఙరభలనఽ యృలాడించఔనోు వడిం, తరథోవ ట ి ింఙే 
సభాఙరయిం ఇవుడిం, మోసిం, లాథర నౄభాథరయవ సయౘమ నిభఔయణ వింట య జఞభీ ఙేలన నులల లల ఉనై 
ఔవభైజీని యదఽె  ఙేయౄ బ‘, 

‗ానుో జల్ నఽ ఔింనలనీ అింగీఔభిించి, భభమి  ూభిౄ నానేమిం ఙెయాౌించినింత వయఔ ఔింనలనీ  భిస్కె లల 
ఉిండదఽ‘. 

భ కఫ ైన అింశ్ిం  
ఫ టీభిమల్ యసౄ యలు: ఔవర్ ఙేమాయౌూన భిసఽెనఽ నౄభా సింస  అయిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు అతి  భ కఫ ైన  
అింరయౌయ. భభోలా ఙెనులింటే ఈ యసౄ యలనీై నౄభా ణరలఔు అనిై అింరలఔ సింఫిందిించినయ. థిఖ వ 
అింరలఔు సింఫిందిించి నౄభా ఔింనలనీ నియృమానిై ాపలయతిం ఙేమఖయౌగినయ: 

i. నౄభా భిసఽెనఽ అింగీఔభిించడిం, లాథర తి యసెభిించడిం,  
ii. ఙరభెి ఙేమాయౌూన నానేమిం నణరౄ నిై నిభే భిించడిం, భభిమ  
iii. భిస్కె నఽ ఔవర్ ఙేలే భభిమ  నయౖి నిై ఙెయాౌింఙే భాభా లఔు సింఫిందిించిన భిసతి తేలనలై ాణేఔ 

నిఫింధనలనఽ కింటలా ఔుి లలధే ను ిందఽయచడిం. 
 

ానోు జల్ నూయింలల డిఔాభైషన్స: నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ానోు జల్ నూయిం చివభోా  ఔ డిఔాభైషన్స నఽ జత 
ఙేయౄ బ. థరనినలై నౄభా సింస  సింతఔిం ఙేసఽౄ ింథి. నౄభాథరయవ నూభనిై తరలాా ఔుిండర నిింనుడని, భభిమ  
అిందఽలల నేభపెనై అింరలనిైింట నీ సభిగ అయిం ఙేసఽఔుధరైడని ఇథి ఙెఫ తేింథి. తథరుభ ఔాబమ్  భమింలల 
యసౄ యలనఽ తరగ యకానిింఙరయధే యపేథరలఔు అవకశ్ిం లాఔుిండర ఙేసఽౄ ింథి. నౄభాథరయవ యషమింలల 
అతేనైత సదఽథెేశ్భధే ాదరన సాణరా నిై ఇథి ూభిౄ ఙేసఽౄ ింథి. 
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ఉథరహయణ 

ఇలాింట  డిఔాభైషనాఔు ఉథరహయణలు: 
‗ఎఖ వ అింరలనీై అనిై యషమాలలా నా యసౄ వఫేనని,  భభిమ  నౄభా దయకాసఽౄ ఔు సింఫిందిించి నైఔు 
యృలాడిించిన సభాఙరయభింటృ ఏనై లాదని ధేనఽ/ఫేభ  ఇిందఽభూలింగ ాఔట సఽౄ ధరైిం.‘  
‗ధరఔు/భాఔు భభిమ  (నౄభాథరయవ నేయవ) భధ కింటలా ఔుి ఔు ఈ డిఔాభైషధే నుాతి థిఔ అని ధనేఽ/ఫేభ  
అింగీఔభిసఽౄ ధరైిం.‘ 

b) ానోు జల్ నూయింలల వఙేచ ాశ్ైల సుపలవిం 

ానోు జల్ నూయిం లల ఉిండే ాశ్ైల సింక, సుపలవిం సింఫిందిత నౄభా తయఖతి ని ఫట ి  భాయవతేింటలబ. 
i. అగిై ాభాదిం నౄభా ానోు జల్ నూభలు యదరయణింగ ఇళ్ైా , దఽకణరల వింట  యథరలథర/ాభాణీఔిత 

భిస్కె ల ఔవభైజీకి ఉయోఖడేయ. పలభీ నుభిరర నేఔ భిస్కె ల యషమింలల సదయవ భిస్కె ఆయింపలనిై థరనిై 
అింగీఔభిింఙే భ ిందఽ నౄభా సింస  ఔయభి సభిచాసఽఔుింటలింథి. కొనిైయయవా  నిభెిషి సభాఙరయ లేఔయణ 
కోసిం ానుో జల్ నూయిం ణో నుటల ాణేఔ ారైవయని ఔడర యడణరయవ. 
అగిై ాభాదిం నౄభా ానోు జల్ నూయిం ఇతయ అింరలణో నుటల ఆలౄ  వయృననఽ ఔడర కోయవచఽచ. అిందఽలల 
థిఖ వ సభాఙరయిం ఉిండవచఽచ: 

 ఫమట  గోడలు భభిమ  నలై ఔర నిభ్ణిం, అింతసఽ ల సింక 
 బవనింలలని ాతి  నోు యిన్స ఆఔునేషన్స భిలతి  

 భ రఔు థరభితీమఖల వసఽౄ వరల ఉనికి 
 ఉతతి ౄ  ాకిమ 

 ాతి నుథిత నౄభా నణరౄ లు 
 నౄభా కలావది, నదలెైనయ. 

ii. మోటలర్ నౄభాఔు, యహనిం, థరని నితీయవ, తమాభీ, మోమఖల యభయూిం, 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 ర ైయౌ, అలయటలా , భ ిందఽనఽించి ఉనై ఆభోఖ భిలతేలు, 
యృైదయఫ ైన చభితా, వింశ్నుయింయింగ వసఽౄ నై లక్షణరలు, ఖత నౄభా అనఽబయల వింట యట ని 

ానోు జల్ నూభలలా  ఙేయవయౄ యవ. 
iv. ఇతయ చిలాయ నౄభా, ానుో జల్ నూభలు తనిసభి. భభిమ  సదఽథెేరనికి సింఫిందిించిన ఉభ్డి చటి 

ఫలధతనఽ అయ అనఽవభిౄింజైయౄ బ. 
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c) ానోు జల్ అింరలు  
i.  ానుో జర్ ూభిౄ నేయవ 
ానోు జర్ తననఽ ణరనఽ అసింథిఖేింగ ఖ భిౄించఖయౌగి ఉిండరయౌ. ఎవభిణో ిందింలలకి ాయేయించిింథీ నౄభా 
సింసఔు ణెయౌల ఉిండటిం ఙరలా భ కఫ ైన అింశ్ిం తథరుభ నులలలలని లాపలలు నౄభాథరయవఔు అింథేిందఽఔు 
యలుింటలింథి. ఖ భిౄింరనఽ నియౄనించడిం భిస్కె నౄభాఔు సింఫిందిించి యయసఽల ఖ భిౄింరలల ఔడర ఙరలా 
భ కఫ ైన అింశ్ిం. (భయణిం సింబయింఙే సిందయౌింలల తనకా, ఫలింఔు, లాథర చటియఫ ైన యయసఽలు) 
భభిమ  ఔాబమ్ నఽ కోభయౌూ ఉింటలింథి.  
ii. ానోు జర్ అడాస్క, కింటలఔుి  యవభలు  
ఎఖ వ నేభపెనై కయణరలు ానుో జర్ చియవధరభా భభిమ  కింటలకి్ యవభల లేఔయణలఔు వభిౄయౄ బ.  
iii. ానోు జర్ వితి ౄ , ఉథోఖిం లాథర యనుయిం 

ఆభోఖ భభిమ  వకిౄఖత మాకిూడెింట్ నౄభా వింట  కొనిై సిందభౌలలా  ానోు జర్ వితి ౄ , లాథర యనుయిం ఙరలా 
భ కభవరణరబ. ఎిందఽఔింటే భిస్కె నిభే యణలల అయే భ కిం కఖలవర. 

ఉథరహయణ 

ఔ నూసి్క పరడ్స భౄయి భౄింట్ డెయౌవభ ీ భాన్స. యనియోఖథరయవఔు ఆయౘయిం అింథిింఙేిందఽఔు అతనఽ నితిం 
ళెచఽచ యేఖింణో తయచా మోటలయవలలైకళాి్నలై ామాణిం ఙేమాయౌూ ఉింటలింథ.ి కఫట ి  అథే భౄయి భౄింట్ లల ని 
ఙేలే అకౌింట ింట్ వింట యభణిో నోు యౌలేౄ  అతనఽ ాభాథరల ఫలభిన డే భసిఽె ఎఔుెవ.  

iv. నౄభా యషమ యభింరనికి సింఫిందిించిన యవభలు, ఖ భిౄింర   

నౄభా కోసిం ాతి నుథిసఽౄ నై అింశ్ిం ఏనేటనైథి ానోు జర్ సషిింగ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి. 

ఉథరహయణ 

అథి ఈ కిింథియట లల ఏదనైథి ానోు జర్ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి: 
iii. నలైైయేట్ కభ [థరని ఖ భిౄింరణో నుటల. అింటే ఇింజన్స నింఫర్, ఙరలస్క నింఫర్, భిజిలిేరషన్స నింఫర్ వింట య] 

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 ఫట ి  

 

v. నౄభా భయ అధేథి నౄభా ఙేమఫడిన నణరౄ నిై ణెయౌమజైసఽౄ ింథి. ఇింక నులల ాకయిం నౄభా సింస  
ఫలధత భినేతి ని ఔడర అనిై ానోు జల్ నూభలలా నా యదిగ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి. 

ఉథరహయణ 

ఆలౄ  నౄభా అబణ ేఖనఽఔ నౄభా ఙేమ ాతి నుథిించిన ఆలౄ  ణరలఔు ఆభిఔ యలువనఽ నేభపెధరయౌ. ఆభోఖ 
నౄభా అబణే ఆస ర్తి  చికితూ కయవచ కవచఽచ. ఇఔ వకిౄఖత ాభాద నౄభా అబణ ే ాభాదింలల నుాణ 
నయౖి నిక,ి కళ్ైా  ఙేతేలు నుో బనిందఽఔు, లాథర చార నుో బనిందఽఔు ఫదఽలుగ కొింత లయ నతౄిం 
కవచఽచ. 

vi. ఖతింలల నౄభా- ఇట  భోజులలా  నౄభా 
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ానోు జర్ తన ఖత నౄభా యవభలనఽ ఖ భిించి నౄభా సింసఔు యదిగ ణెయౌమజైమాయౌూ ఉింటలింథి. అతని నౄభా 
చభితానఽ అయిం ఙేసఽకోవడరనికి ఇథి ఉఔభిసఽౄ ింథి. కొనిై భాభౄెటాలల నౄభా సింసలు నౄభాథరయవ ణరలఔు 
యవభలనఽ గోింగ ఇచిచరచఽచఔుింటలింటలబ. 
ఎరడైెధర ఏ నౄభా సింస  అబధర తన ానోు జల్ నఽ తి యసెభిించిింథేమో, లాథర ాణేఔ నిఫింధనలు 
యదిించిింథో , యట వలా నానేమిం నలభిగిింథేమో, లాథర నులలని భౄనా ఙేలేిందఽఔు తి యసెభిించిింథేమో, లాథర 
నులలని యదఽె  ఙేలింథేమో నౄభా సింసఔు ానోు జర్ యదిగ ణెయౌమజైమాయౌూ ఉింటలింథి. 
ాస్కఽతతిం ఏ ఇతయ నౄభా సింసత అబధర నౄభా ఉింథేమో, ఉింటే అలాింట  సింసల నేయానఽ ణెయౌమజైమాయౌ. 
భ కింగ ఆలౄ  నౄభాలల నౄభాథరయవ లు నౄభా సింసల నఽించి నులలలు తీసఽకోవడిం ఏథైెధర నషిిం 
జభిగినరడె ఔట  ఔింటే ఎఔుెవ సింసల నఽించి నౄభా ఔాబమ్  ను ిందడిం జయవఖ తింటలింథి. అిందఽకై 
అలాింటరడె నౄభా సింసలు యటల సాణరా నిై నుట ింఙేిందఽఔు యలుగ ఈ సభాఙరయిం అవసయిం 
అవరతేింథి. తథరుభ కై భిసఽెఔు ఔట కి నేించిన నులలల థరుభ నౄభాథరయవ 
లాబడఔుిండర/నషినుో ఔుిండర ఉింటలడె. 
నలైగ వవకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఔవభైజీ (నౄభా ఙేమఫడిన నతౄ ిం)ని ఇతయ నఏ నులలలలా ని నౄభా నతౄిం 
ఆదరయింగ ఎింణో కొింత నణరౄ నికి భినేతిం ఙేలేిందఽఔు నౄభా సింస  ామతి ైసఽౄ ింథి. 

అపలసిం 

ఖత అదరమాలలా ని నౄభా సాణరా లనఽ ఔయభి తి యగైమిండి. భభిమ  నషిభియౘయిం, యటల, అతేతౄభ 
సదఽథెేశ్ిం, యృలాడి వింట యట ని యృలాడిింఙేలా ానోు 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  యట లలని అింరల ాపలయనిై జఞఖరతౄగ 
అయిం ఙేసఽకోిండి. భభమి  నౄభా కింటలా ఔుి ఔు యట  సింఫిందరనిై ఔడర ణెలుసఽకోిండి. 

vii. నషి అనఽబవిం  
ానోు జర్ తనఔు యట యాౌన నయౖి లఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యవభలనఽ, యట కి నౄభా ఔవభైజీ ఉింథర లాథర అనై 
యవభలనఽ ాఔట ింఙరయౌూింథిగ అతనిై కోయడిం జయవఖ తేింథి. నౄభా సింసఔు ఇథి అవసయఫ ైన 
సభాఙరభనిై ఇసఽౄ ింథి. భభిమ  ఖతింలల యట యాౌన భిసఽెలనఽ నౄభాథరయవ ఎలా నిపలబించఽఔునైథీ అయిం 
ఙేసఽఔుధేలా ఙేసఽౄ ింథి. కఫట ి  ఇలాింట  సభాదరధరల థరుభ భిసఽెనఽ అిండర్ భౄైటయవా  ఫ యవగా  అయిం 
ఙేసఽఔుింటలయవ. భభిమ  భిస్కె తనిఖీలు జయడిం, లాథర భభినిై యవభలు లేఔభిించడింనలై ఔ నియృమిం 
తీసఽఔింఉటలయవ. 
viii. నౄభాథరయవ డిఔాభైషన్స 

ానోు జల్ నూయిం ఉథెేశ్ఫే నౄభా సింసలఔు యలెైనింత ఎఔుెవగ యసౄ వ సభాఙరయిం అిందజైమడిం. కఫట ి  ఈ 
నూయింలల నౄభాథరయవ ణరనిచిచన సభాదరధరలు యసౄ వభని, ఔచిచతఫ ైనవని, ఈ నూయఫే నౄభా కింటలా ఔుి ఔు 
నుాతి థిఔ కఖలదని అింగీఔభిసాౄ  డిఔాభైషన్స ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. తరడె సభాదరనిం ఏథైెధర ఇలేౄ  
కింటలా ఔుి నఽ ఔెన నలటిడరనికి నౄభా సింసలఔు అదికయిం ఉింటలింథి. అనిై ానుో జల్ నూభలఔ సభానింగ 
ఉిండే ఇతయ యపలగలలా  సింతఔిం, ణేథీ భభిఉ కొనిైయయవా  ఏజౄింటల లనూయవూ వింట య ఉింటలబ. 
ix. ానోు జల్ నూభనిై యడెకోని క్షింలల నౄభా సింసలు భఖిఔింగ, యౌఖితూయుఔింగ లేఔభిించిన 

సభాఙరభనిై నౄభా సింసలు నమోదఽ ఙేసఽకోయయౌ. భభిమ  అట  నఽించి 15 భోజులలా ల ఆ 
సభాఙరభనిై ానుో జర్ ఔు అిందజైమడఫే గఔ ఔవర్ ధనట్ లల లాథర నులలలల ఔడర నేభపెధరయౌ. నమోదఽ  
ఙేమని ఏ సభాఙరయిం యషమింలల అబధర థరని  ై యవజువర ఙేసఽకోయయౌూన ఫలధత నౄభ  ా సింస  నైథే 
ఉింటలింథి. సదయవ సభాఙరభనిై నౄభాథరయవ థరచినలటలి డని గనీ, తరడ  ెసభాఙరయిం అిందజైరడని గనీ, 
తరథోవ ట ి ించజూరడని గనీ, భభ ైఇతయ దేతి కౄైధర నులడి నౄభ  ాఔవభైజీ ను ింథరడని ఆభోనించజఞలదఽ. 
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అింటే నౄభా ఔింనలనీకి తనఔు భ్ఖిఔింగ, ఇతయణరా  అింథిన నతౄిం 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 ఇదెభి టలా  ఫలధత ఉింటలింథి. 
నౄభా ఔింనలనీ  భభిమ  నౄభాథరయవ భధ భధవభిౄగ వవహభిింఙే ఏజౄింటల లాథర ఫాో ఔర్ ఔు నౄభాథరయవఔు 
నౄభా ఔింనలనీ అిందజైలన భిసఽెఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యసౄ వ సభాఙరభనిై అిందజైమాయౌూన ఫలధత 
ఉింటలింథి. 

భధవభిౄకి నుాలలకి్ యషమింలల ఫలధత ఉింటలిందని ఐఆర్ డీఏ నిఫింధనలు నేభపెింటలధరైబ. 

భ కాింరలు 
నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ టా భధవభిౄ ఫలధత 
―ాతి నుథిత ఔవభైజీ ఖ భిించిన ూభిౄ యసౄవ సభాఙరభనిై నౄభా సింస  లాథర థరని ఏజౄింటల లాథర ఇతయ 
భధవయవౄ లు నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ణెయౌమజైమాయౌ. తథరుభ తన ాయోజధరలఔు సభినుో బయ అతేతౄ భ 
నౄభా ఔవభైజీని నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄ ఎించఽఔుధేిందఽఔు యలు ఔయౌింఙరయౌ’’ అని ఐఆర్ డీఏ నిఫింధన 
నేభపెింట ింథి. 
నులల 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 కయణింణోధృధైర ానుో జల్ భభిమ  సింఫిందిత ాణరలనఽ నులల  తీసఽకోదలచిన వకిౄ నిింఔనోు ణ ే
ఆమా ణరా లలా ని అింరలనఽ నులల తీసఽకోదలచిన వకిౄకి ూభిౄయ బలల చథియ యనిింఙరనని, 
కింటలా ఔుి   ణరలఔు నుాదరనతనఽ అతనఽ ూభిౄగ అయిం ఙేసఽఔుధరైడని నేభపెింటృ ానుో జల్ నూయిం 

చివభోా  ఔ డిఔాభైషన్స ణరా నిై ఙయేచవచఽచ. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 1 

సాతాిం కింట ాఫూషన్స  నుాదరనఫేనేట ? 
I. కౄాబింలలని కొింత పలగనిై నౄభా సింసణో నుటల నౄభాథరయవ ఔడర ఔింట ాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ింథి. 
II. ఈ ూల్ లల పలఖింగ ఉిండే నౄభాథరయవలింణర ూల్ లలని సహపలఖ లు ఙేలన కౄాబింఔు యభి నానేమిం 

నిషతి ౄలల ఔింట ాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ింథి. 
III. కై వకిౄకి ఔవభైజీ ఇసఽౄ నై లు నౄభా సింసలు ఔెణరట నలైకి వచిచ కౄాబిం నణరౄ నిై నిభెిషి నిషతి ౄలల 

ఔింట ాఫూట్ ఙేలేలా ఇథి చాసఽౄ ింథి. 
IV. నౄభాథరయవ ఔింట ాఫూట్ ఙేలన నానేమిం ఏడరథి నతౄింలల సభాన యబథరలలా  ఔింట ాఫూట్ అబయలా ఇథి 

చాసఽౄ ింథి. 
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B. ాతి నుదనఔు అింగీకయిం  
సింూయృింగ ూభిౄ ఙేలన ానుో జల్ నూయిం ఈ థిఖ వ సభాఙరభనిై ఇసఽౄ ిందని భనిం చారిం: 

 

 నౄభాథరయవ యవభలు 
 నౄభా అింశ్ర యవభలు 
 అవసయఫ ైన ఔవభైజీ తయయౘ 

 యనఽఔల భభిమ  ాతి ఔల పౌతి ఔ లక్షణరలు నిభ్ణిం తయయౘ భభిమ  ధరణత, వమసఽ, 
అగిైభాఔ భిఔభల ఏభటల, లలఔభటిీ తయయౘ నదలెైన యవభలు ఔడర., 

 నౄభా భభిమ  నయౖి లఔు సింఫిందిించిన ఖత చభితా 

అింగీకయిం ణెయౌనే భ ిందఽ భిసఽెనఽ అించధర యేలేిందఽఔు భిస్కె యలువ, తయయౘలనఽ ఫట ి  భ ిందసఽౄ  తనిఖీ సభైునఽ 
ఔడర నౄభా సింస  ఏభటల ఙేమవచఽచ. ానోు జల్ లల అిందఽఫలటలలల ఉనై సభాఙరయిం ఆదరయింగ భభిమ  
భిస్కె తనిఖీ నియేథిఔలలని యవభల ఆథరయింగ అదనర ారైవయ భభిమ  ఇతయ డరఔుఫ ింటా ఆదరయింగ నౄభా 
సింస  నియృమిం తీసఽఔుింటలింథి. తభుత భిస్కె నూఔిర్ ఔు అభలు ఙేమాయౌూన భైటలనఽ నౄభా సింస  నియృబసఽౄ ింథి. 
భభిమ  నౄభాథరయవఔు భ ిందఽగధే యవభిించిన లు ఇతయ అింరల ఆదరయింగ నానేమింనఽ లెకిెసఽౄ ింథి. 
ానోు జల్ూ నఽ నౄభా సింస  యేఖింగ, సభయింగ నుాలలస్క ఙేసఽౄ ింథి. భభిమ  తీసఽఔునై అని  ై నియృమాలన  ా
యౌఖితూయుఔింగ సభ చిత ఖడెవర లలల ణెయౌమజైసఽౄ ింథి. 

నియుచనిం 

అిండర్ భౄైట ింగ్: నిభెైశ్కల ాకయిం ానుో జల్ నఽ ఔింనలనీ  15 భోజులలా ల నుాలలస్క ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. ఈ 
ట ైమ్ లెైనానఽ ఏజౄింటల ఖ యవౄ ించఽకోయలని యదరయణింగ పలయసఽౄ ింటలయవ. అింణేగఔ యట ని అింతయాతింగ 
నూలల అప్ ఙసేఽౄ ిండరయౌ. అవసయఫ నైరడె ఔసిభర్ సభీుస్క థరుభ నులల కొనదలచిన 
వకిౄ/నౄభాథరయవఔు ణెయౌమజసైఽౄ ిండరయౌ. ఇలా ానుో జల్ నఽ తనిఖీ ఙేల, భభిమ  అింగీకయింనల ై
తీసఽఔునై నియృమానిై అిండర్ భౄైట ింగ్ అింటలయవ.  

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 2 

నిభెైశ్కల ాకయిం ానోు జల్ నఽ నౄభా ఔింనలనీ  __________ భోజుల లలల నోుా లలస్క  ఙేమాయౌ. 
V. 7 భోజులు 
VI. 15 భోజులు 
VII. 30 భోజులు 
VIII. 45 భోజులు 
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C. నానేమిం లుఔయణ 

 

నియుచనిం 

నానేమిం అధేథ ి నౄభా ఙమేాయౌూన అింరనిక ి నౄభా కింటలా ఔుి ల పలఖింగ ఔవభైజీ ఇచిచనిందఽఔు 
నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙ ేాతి పలిం లాథర నతౄిం. 

3. భ ిందసఽౄ గ నానేమిం ఙెయాౌింర (నౄభా చటిిం, 1938లలని లలక్షన్స 64 యనౄ) 
నౄభా చటిిం ాకయిం, నానేమానిై భ ిందసఽౄ గధే, అింటే నౄభా కింటలా ఔుి  నదలబయ భ ింథే ఙెయాౌింఙరయౌూ 
ఉింటలింథి. ఇథి ఔ భ కఫ ైన ను ా యజన్స. నౄభా ఔింనలనీ నానేమానిై అిందఽఔునై తభుత భాతాఫే 
ఙెలుా ఫలటబయ నౄభా కింటలా ఔుి  ూయౄవరతేింథి. భభిమ  భిస్కె నఽ నౄభా ఔింనలనీ లుఔభిసఽౄ ింథి. ఇథి 
పలయతథేశ్ింలల జీయణేతయ నౄభా భిశ్రభ ణరలఔు ాణేఔ చర్. 

భ కాింరలు 
f) నౄభా చటిిం-1938లలని లలక్షన్స 64 యనౄ ఏిం ఙెఫ ణోిందింటే ఏ నౄభా సింస  ఔడర భ ిందసఽౄ గ నానేమిం 

తనఔిందనిథే, లాథర అలా ఙెయాౌయౄ భని యౘనై ఇవునిథే, లాథర నిభే భిత దేతి లల డినుజిట్ నఽ భ ిందసఽౄ గధే 
అిందజైయౄ భని అింగీఔభిలేౄ  త భిస్కె నఽ అింగీఔభిించభదని  నేభపెింట ింథి. 

g) నౄభా ఏజౄింటల నులల ణరలఔు నానేమింనఽ నౄభా సింస  తయపరన వసాలు ఙేలే క్షింలల ఆ నణరౄ నిై 
అతనఽ అలా వసాలు ఙేలన ఇయయృై ధరలుఖ  ఖింటలలా గ (ఫలింఔు భభిమ  నోు సిల్ లలలవరలు 
నేనయౘబించఽఔుని) సింసఔు జభ ఙేమాయౌ. లాదింటే నోు సి్క థరుభ నౄభా సింసఔు జభ ఙేమాయౌ. తన 
ఔనేషన్స నఽ ఔడర ఆ నతౄిం నఽించి నేనయౘబించఽకోభదఽ. 

h) నఖదఽ లాథర ఙెఔుె యౄింలల నానేమిం నఽ ఙెయాౌించిన ణేథీ నఽించి భాతాఫే భిస్కె నఽ లుఔభిింఙేిందఽఔు నౄభా 
ఔింనలనీ అింగీఔభిింఙరలని నేభపెనడిం జభిగిింథి. 
 

i) నానేమిం నఽ నోు సిల్ లాథర భనీ ఆయుర్ థరుభ లాథర ఙెఔుె థరుభ నోు సి్క ఙేమాయౌ. అలా భనీమాయుర్ నఽ ఫ క్ 
ఙేలన, లాథర ఙెఔుెనఽ నోు సి్క ఙేలన ణేథీ నఽింఙే భిస్కె నఽ లుఔభిించవచఽచ. 

j) నులలని యదఽె  ఙేసఽకోవడిం, లాథర నిమభ నిఫింధనలనఽ భాయవచకోవడిం భభిమ  షయతేలు తథితభలనఽ 
భాయచడిం వలా నౄభాథరయవఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం భీపిండ్స ఏఫ ైధర ఉింటే నౄభా సింస  థరనిై కర స్కు  ఙెఔుె, 
లాథర నోు సిల్/భనీ ఆయుర్ థరుభ నౄభాథరయవఔు ధేయవగ ఙెయాౌింఙరయౌ. భభిమ  ఇిందఽఔు సింఫిందిించి నౄభాథరయవ 
నఽించి నౄభా సింస  ఔ యలదఽ తీసఽకోయయౌ. భభిమ  ఆ భిపిండ్స నఽ ఎట ి  భిలతేలలా నా ఏజౄింటల కాణరఔు 
జభ ఙేమభదఽ. 

 

నలైన నేభపెనై నానేమిం ణరలఔు భ ిందసఽౄ  షయతేఔు కొనిై నేనహబింరలనఽ నౄభా నిఫింధనలు 58 

భభిమ  59లలా  ఉధరైబ. 
4. నానేమిం ఙెయాౌింర దేతి  

భ కాింరలు 
నౄభా నులల తీసఽకోవడరనికి ాతి నుథిసఽౄ నై వకిౄ, లాథర నులలథరయవ నౄభా సింసఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమింనఽ 
కిింద నేభపెనై ఏథో  ఔ దేతి లల, లాథర ఎఔుెవ దేతేలలా  ఙెయాౌించవచఽచ: 

j) నఖదఽ; 
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k) పలయత్ లలని ఏథైెధర ఱలడాల్ు  ఫలింఔు ణరలఔు ఙెఔుెలు, డిభాిండ్స డరా ఫ్రి లు, నే ఆయుయవా , ఫలింఔర్ూ 
ఙెఔుెల వింట  ఏయృైధర ఖ భిౄింర ను ింథిన ధృగోఱమఫ ల్ ఇనఽతటా ఫ ింటా థరుభ; 

l) నోు సిల్ భనీమాయుర్; 

m) కౄరడిట్ లాథర డెనృట్ కయవు లు; 
n) ఫలింక్ గయింటీ లాథర నఖదఽ జభ; 

o) ఇింటభౄైట్; 

p) ఇ-ఫథియ్ 

q) ానోు జర్ లాథర నులలథరయవ సాచనల ఫేయఔు ాతక్ష కౄరడిటలా  లాథర జీయత నౄభాథరయవ ఫలింఔు ఫథియ్ల 
థరుభ; 

r) కలానఽఖతింగ సింస  ఆమోథిించిన ఏథైెధర ఇతయ దేతి  థరుభ; 
ఐఆర్ డీఏ నిఫింధనల ాకయిం ఔయళే్ ానుో జర్/నులలథరయవ ఖనఽఔ నానేమిం ఙెయాౌింరనఽ ధృట్ ఫలింకిింగ్ 
థరుభ, లాథర కౄరడిట్/డెనృట్ కయవు  థరుభ ఙేమదలచఽఔుింటే నేఫ ింట్ నఽ కైవలిం సదయవ 
ానుో జర్/నులలథరయవ నేభిట ఉనై ధృట్ ఫలింకిింగ్ కాణర, లాథర కౄరడిట్/డెనృట్ కయవు  థరుభ భాతాఫే 
ఙేమాయౌ. 

 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 3 

ఔయేళ్ నానేమిం ఙెయాౌింర ఙెఔుె థరుభ జభిగిణే థిఖ వ యకలలా  ఏథి సభౄైనథి? 

V. ఙెఔుెనఽ నోు సఽి  ఙేలన ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ లుఔభిించవచఽచ 

VI. ఙెఔుెనఽ నౄభా ఔింనలనీ జభ ఙేసఽఔునై ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ లుఔభిించవచఽచ 

VII. ఙెఔుెనఽ నౄభా ఔింనలనీ అిందఽఔునై ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ లుఔభిించవచఽచ 

VIII. ఙెఔుెనఽ ానోు జర్ జఞభీ ఙేలన ణేథీ నఽించి భిస్కె నఽ లుఔభిించవచఽచ 
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D. ఔవర్ ధనట్ూ/ నౄభా సభిికౄట్/నులల తాిం 

అిండర్ భౄైట ింగ్ ూయౄమాఔ నులలని జఞభ ీ ఙేమడరనికి కసౄ  సభమిం టివచఽచ. నులల ఏభటల నలిండిింగ్ లల 
ఉిండగ లాథర నులల లాథర నౄభా సింాథిింరలు జయవఖ తేనైరడె షయతేల నుాతి థిఔన లాథర లాథర 
యసౄ వింగ వభిౄింఙరయౌూన భైటలనఽ నియేభిింఙేిందఽఔు నుాతి థిఔలనఽ తనఖీ ఙేసఽౄ నైరడె నులలలల పలఖింగ యక్షణ 
కోసిం ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఔవర్ ణరలఔు వయృననఽ అథి అిందజైసఽౄ ింథి. కొనిైయయవా  నౄభా సింసలు ఔవర్ 
ధనట ఫదఽలు ను ా యజనల్ నౄభా ఔవర్ నఽ ధఽా యఔభిసాౄ  ఔ లాకనఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
ఔవర్ ధనట్ నల ైయి ింరలానై ఉిండఔనోు బధర నౄభా ఙేలన సింఫిందిత తయఖతి కి సింఫిందిించిన యదరయణ నిమభ 
నిఫింధనలఔు అథి లలఫడి ఉింటలిందని ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలిం సషిిం ఙేసఽౄ ింథి. ఔయేళ్ భిస్కె నఽ యభౄింటీల 
థరుభ యయేక్షిసఽౄ ింట ే అరడ  ె నౄభా సదయవ యభౄింటీలఔు లలఫడి ఉింటలింథిన ఆ ఔవర్ ధనట్ లలధే నేభపెనడిం 
జయవఖ తేింథి. ఈ ఔవర్ ధనట్ ఔడర కొని  ైాణేఔ కా జులఔు (అయ వభిౄింఙే క్షింలల) లలఫడి ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు, 
అింగీఔభిించిన ఫలింక్ కా జ్డ, డిఔాభైషన్స కా జ్డ వింట య. 
ఔవర్ ధనట్ లల కిింథ ియషమాలుింటలబ: 

a) నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ  చియవధరభా 
b) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄిం 

c) నౄభా కలావది 

d) ఔవర్ ఙేలన భిస్కె 

e) భైటల భభిమ  నానేమిం: ఔయేళ్ భైటల ణెయౌమఔనోు ణే ఉజఞె బింర నానేమిం 

f) ఔవర్ ఙేలన భిస్కె వయృన: ఉథరహయణఔు అగిై ాభాదిం ఔవర్ ధనట్ అధేథి బవనిం వయృనల ఖ భిౄింర, 
థరని నిభ్ణిం, ఆఔునలనీూ తథితభలు ఉిండవచఽచ. 

g) ఔవర్ ధనట్ ఔరభ సింక 
h) జఞభీ ఙేలన ణేథీ 

i) ఔవర్ ధనట ఙెలుా ఫలటల యదరయణింగ క్షిం కలానికి ఉింటలింథి. అయవదఽగ 60 భోజుల థరక ఔడర 
ఉింటలింథి 

ఔవర్ ధనటానఽ ఫ భౄైన్స భభిమ  మోటలర్ తయయౘ యనుభలలా  ఫలగ ఉయోగియౄ యవ. 
 

1. ఫ భౄైన్స  ఔవర్ ధనటలా  
యట ని యదరయణింగ లిభర్ నేయవ, నుకైజీల సింక, లాథర యలువ వింట  నులల జఞభీకి అవసయఫ ైన యవభలు 
ఔచిచతింగ ణెయౌమనరడె జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఎఖ భతేల యషమింలల ఔడర ఔవర్ ధనట్ నఽ జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
ఉథరహయణఔు ఎఖ భతి కి ఉథెేయించిన నిభెిషి భిభాణింలలని కభోా నఽ డరక్ూ ఔు ింనుయౌూనరడె. అలాింటరడె 
ఙరయౌనింత ఱనింగ్ భిభాణిం థ యఔడింలల ఇఫోింథి ఎదఽయవవచఽచ. లాదింటే కోయవఔునై ఒడ థరుభ సయవఔు 
యయణర జయఖఔనుో వచఽచ. లాదింటే నిభెిషి ఒడలల ింనన సదయవ సయవఔు భిభాణఫ ింణో ణెయౌమఔనోు వచఽచ. 
ఇలాింట  భిలతేలలా  ఔవర్ ధనట్ అవసయిం కవచఽచ. తనదనింతయిం ూభిౄ యవభలు ణెయౌల, నౄభా ఔింనలనీకి యట ని 
ణెయౌమజైలన అనింతయిం భౄఖ లర్ నులలని జఞభీ ఙేమవచఽచ. 
ఫ భౄైన్స ఔవర్ ధనట్ లల థిఖ వ నేయెనై తయయౘ థరలుిండవచఽచ: 

i. ఫ భౄైన్స  ఔవర్ ధనట్ సింక 
ii. జఞభీ ణేథీ 

iii. నౄభాథరయవ నేయవ 
iv. Valid up to 
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అబభిించిన ఫేయఔు ఇిందఽభూలభ గ నైయవ ఔింనలనీ ణరలఔు యదరయణ నిఫింధనలఔు లలఫడి యౄ. 
_____________కి నులల ఔవభైజీ ను ింథరయవ. 

a) కా జులు: ఇన్స లిటృట్ కభోా  కా జులు ఎ, నృ లాథర ల సింస  కా జుల యర్ ఎస్క ఆర్ లల భిస్క  ెలణ  ోనుటల. కనీ 7 

భోజుల యదఽె  ధనటీసఽ నిఫింధనణో నుటలగ. 
b) షయతేలు: నులల జఞభీకి ఱనింగ్ డరఔుఫ ింటానఽ అిందఽఔునై నైదట ఱప్ ఫ ింట్ యవభలనఽ సయపభ 

ఙేమాయౌ. డిఔాభైషన్స ఔు భ ిందఽ భభిమ /లాథర లిభర్ ఉభితలింనలై ఱప్ ఫ ింట్ ఔు నషిిం, లాథర డరఫేజీ 
జభిగినరడె నషిిం ణరలఔు యలువ భథిింరఔు వసఽౄ వరల ాదరన ధయ భభిమ  యసౄ వింగ బభిించిన 
ఙరభెీల వింట యట ని ఙెయాౌయౄ భనై యగె నిం ఙేమాయౌూన అవసయిం ఫలధఽలెైన యభికి  ఉింటలింథి. 

థేయౕమ యయణర యషమింలల యదరయణింగ నులలకి కయయౌూన సింఫిందిత డేటల నతౄిం అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. 
కఫట ి  ఔవర్ ధనట్ అయవదఽగ త అవసయిం కదఽ. అబణే అరడరడె భాతాిం ఔవర్ ధనటానఽ జఞభ ీ
ఙేసఽౄ ింటలయవ.  అనింతయిం యయణరఔు సింఫిందిించిన ూభిౄ యవభలణో ఔడిన నులలలనఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. 
2. మోటర్  ఔవర్ ధనట్ూ 
యట ని యదరయణింగ సింఫిందిత ఔింనలనీలు యౄను ింథిింఙే మోటలయవ ఔవర్ ధనటా నియుహణ కా జుల యౄింలల జఞభ ీ
ఙేయౄ యవ: 
―నూయింలల నేభపెనై నౄభాథరయవ అిందఽలల నేభపెనై మోటలయవ యహధరల నౄభాఔు ాతి నుథిించి, భిస్కె ఔవభైజీ 
కోసిం ఔింనలనీ నిఫింధనల ాకయిం యౄ..…. నానేమానిై ఙెయాౌించిన నైదట ఔింనలనీ  ణరలఔు యదరయణ నులల 

నూయిం అఔెడ వభిౄసఽౄ ింథి. (థిఖ వ నేభపెనై ఏయృైధర ాణేఔ షయతేలఔు లలఫడి) యౌఖితూయుఔింగ ఔింనలనీ 
ధనటీలవుడిం థరుభ ఔవభైజీని యదఽె  ఙేలేౄ  త. అలాింటరడె అిందఽలల నేభపెనై నౄభా యదెవరతేింథి. భభిమ  
భాభూలుగ అబణే ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం నఽించి నౄభానఽ ఔింనలనీ అింథిించిన కలానికి అనఽఖ ణఫ ైన 
నిషతి ౄలల నేనయౘబించఽకోయయౌ’’ 
 
మోటర్  ఔవర్ ధనట్ యదరయణింగ థిఖ వ నేభపెనైఅింరలణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి: 

a) భిజిలిేరషన్స భార్ె భభిమ  సింక, లాథర నౄభా ఙేమఫడిన యహనర వయృన/ఔనృక్ 
కౄనులటీ/కభీబింగ్ కౄనులటీ/ఫేక్/తమాభౄైన సింవతూయిం, ఇింజన్స సింక ఙరలస్క సింక 

b) నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ  చియవధరభా 
c) అభలలా కి వఙేచ ణేథీ భభిమ  నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ సభమిం (for the purpose of the 

)సభమిం……, ణేథీ…… 

d) నౄభా భ గిలే ణేథీ 

e) నడినేిందఽఔు అనఽభతి  ఉనై వఔుౄ ల తయఖతి , లాథర తయఖతేలు 
f) యడకనికి భినేతేలు 
g) అదనర భిస్కె లు, ఏఫ ైధర ఉింటే 

మోటర్  ఔవర్ ధనట్ యదరయణింగ థరనిై మోటలయవ యహధరల చటిిం, 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 ఙెలుా ఫలటబయ ఖడెవరనఽ కోెయభిక ిభభో 15 భోజుల కలానిక ిను డిగిించఽకోవచఽచ. కనీ ఏ 
భిలతేలలా నా ఔవర్ ధనట్ ణరలఔు నతౄిం ఙెలుా ఫలటబయ ఖడెవర భౄిండె ధృలల ఔింట ే నేించడరనిక ి
యలాా దఽ. 
ధనట్: ఔవర్ ధనట్ లలని దజఞలిం కోె నౄభా సింసనఽ ఫట ి  కోెలా ఉింటలింథి 

ఔవర్ ధనటా యడకనిై ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు నియలయౄ బ. ాసఽౄ త ట కైలజీ నులల ణరా లనఽ తక్షణిం జఞభీ 
ఙేలేిందఽఔు యలు ఔయౌయోౄ ింథి.  
3. నౄభా సభిికౄట్– మోటర్  నౄభా 
యవజువరలు అవసయఫ ైన సిందభౌలలా  నౄభా ఔవభైజీని ఈ నౄభా అిందజైసఽౄ ింథి. ఉథరహయణకి మోటలర్ నౄభా లల 
నులల కి అదనింగ మోటలయవ యహధరల చటిిం ాకయిం అవసయఫ ైన ఫేయఔు నౄభా సభిికౄట్ నఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. ఈ 
సభిినకౄట్ నోు య్స్క భభిమ  భిజిలిేరషన్స అదికయ వభా లఔు యవజువరనఽ అిందజైసఽౄ ింథి. నలైైయేట్ కయాఔు సింఫిందిించిన 
నభూధర సభిికౄట్ నఽ థరని లక్షణరలణో నుటలగ థిఖ వన ను ిందఽయచడఫ ైనథి. 
 
 
 

మోటలయవ యహధరల చటిిం, 1988 

నౄభా సభిికౄట్ 
సభిికౄట్ సిం.                                 నులల సిం. 

1. భిజిలిేరషన్స భార్ె భభిమ  సింక, భిజిలిేరషన్స సలిం, ఇింజన్స సిం/ఙరలస్క సిం. /తమాభీ/తమాభీ 
సింవతూయిం. 

2. ట ైప్ ఆఫ్ ఫలడీ/ల.ల./లట ింగ్ కౄనులటీ/ధృట్ నానేమిం/ధేమ్ ఆఫ్ భిజిలిేరషన్స అతరభిటీ, 
3. పౌగోయఔ నుాింతిం పలయత్. 
4. నౄభాథరయవ ాఔట త యలువ (ఐడీయ) 

5. నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ  చియవధరభా, యనుయిం లాథర వితి ౄ . 
6. చటిింలల నేభపెనై ఫేయఔు నౄభా ఔవభైజీ నదలబయ ణేథీ. ……… ణేథీన ………. ఖింటలఔు 
7. నౄభా భ గిలే ణేథీ: …………… అయేభతాి  

8. నడినే అనఽభతి  ఉనై వఔుౄ లు, లాథర వఔుౄ ల తయఖతి . 
థిఖ వ యట లల ఏయృైధర: 
(a) నౄభాథరయవ: 
(b) నౄభాథరయవ ఉతౄ యవునలై, లాథర అనఽభతి నలై నడెరతేనై ఎవభౄైధర ఇతయ వకిౄ 
నడెరతేనై సదయవ వకిౄకి ాభాద సభమింలల డైైెయింగ్ లెైలలనఽూిండి భభిమ  అలాింట  లెైలలనఽూనఽ ఔయౌగి 
ఉిండఔుిండర నిఱేదిించిన వకిౄ కఔనోు ణే. ఇఔ లెయైర్ూ లెైలలన్సూ ఉనై వకిౄ ఔడర నడెరత ఉిండవచఽచ. 
భభిమ  అలాింట  వకిౄ లలింటాల్ మోటలయవ యహధరల నిఫింధనలు 1989లలని నిఫింధన 3నఽ సింతినౄ  యవసాౄ  
ఉిండరయౌ. 
యడకనికి భినేతేలు 
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థిఖ వ నేభపెనైయ త ఏ ఇతయ యడకలధృైధర ఈ నులల ఔవర్ ఙేసఽౄ ింథి: 
(a) అథెె లాథర కనఽఔ; 

(b) వసఽౄ వరలు మోసఽకౄళా్డిం (వకిౄఖత లగైజీ నేనయౘ) 

(c) వవలఔిత భైలింగ్, 
(d) భైస్క యేమడిం, 
(e) యేఖ భీక్ష 

(f) యశ్ుసనీమతనఽ భీక్షిింఙే టామల్ూ 
(g) మోటలర్ వయౄకనికి సింఫిందిించిన ఏథైెధర ఉథెేశ్ిం 

ధేనఽ/ఫేభ  ఇిందఽభూలభ గ ధఽా యఔభిించఽనథి ఏభనగ, ఈ సభిికౄట్ ఔు సింఫిందిించిన నులల భభిమ  నౄభ  ా
సభిికౄట్ మోటలర్ యహధరల చటిిం, 1988లలని అదరమిం X భభిమ  అదరమిం XI లలా ని నిఫింధనలఔు 
అనఽఖ ణింగ జఞభీ ఙేమఫడినథి. 
భియౕయౌించఫడినథి.....  
 

(అదీఔిత నౄభా సింస) 
మోటర్  నౄభా సభిికౄట్ నఽ సింఫిందిత అదికయవల భియౕలధరయిం ఎరడా యహనింణో నుటే ఉించఽకోయయౌ. 

4. నులల తాిం 

నులల అధేథి యదరయణింగ నౄభా కింటలా ఔుి ఔు యక్షింగ ని ఙేలే ఔ అదికభిఔ తాిం. ఈ డరఔుఫ ింట్ నలై పలయత 
యి ింరల చటిిం, 1899లలని నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ యి ింరలు యేమాయౌూ ఉింటలింథి. 
ఔ యదరయణ నౄభా నులల లల యదరయణింగ థిఖ వ అింరలుింటలబ: 

p) నౄభాథరయవ భభిమ  థీనిణో సింఫింధభ నై ఏ ఇతయ వఔుౄ ల ణరలఔు అబధర నేయవ(యవా ) భభిమ  
చియవధరభా(లు) 

q) ఆలౄ , లాథర నౄభా ఙేమఫడిన అింశ్ిం ణరలఔు ూభిౄ వయృన; 
r) నులలలల నౄభా ఙేమఫడిన ఆలౄ  ణరలఔు లగకైషన్స/న్సూ లాథర అవసయఫ ైన ఙోటా నౄభా ఙేలన 

యలువలు; 
s) నౄభా కలావది; 

t) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄిం; 

u) ఔవర్ ఙేలన బమాలు భభిమ  నేనయౘబింరలు; 
v) ఏయృైధర వభిౄింఙే అదధరలు/తగాిింరలు; 
w) ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం భభిమ  సదయవ నానేమిం సాతానుామిం, సయవె ఫలటాఔు లలఫడేథి అబన 

సిందభౌలలా  నానేమిం సయవె ఫలటలఔు నుాతి థిఔ; 

x) నులల నిఫింధనలు, షయతేలు భభిమ  యభౄింటీలు; 
y)  నులల ాకయిం కౄాబింఔు థరభితీలే భిలతి  తలెతి ౄ నరడె నౄభాథరయవ ఙేటలి యౌూన చయలు; 
z) కౄాబింఔు థరభితీలే భిలతి  ఏథైెధర తలెతి ౄ నరడె నౄభా సఫ ె కి్ భాటర్ ఔు సింఫిందిించి నౄభాథరయవ 

ఫలధత భభిమ  అలాింట  భిలతేలలా  నౄభా సింస  హఔుెలు; 
aa) ఏయృైధర ాణేఔ షయతేలు; 
bb) తరడె నుాతి నిధిం, మోసిం, యసౄయలు యృలాడిించఔనోు వడిం, లాథర నౄభాథరయవ సయౘమ నిభఔయణ 

వింట  ఆదరభలణో నులల యదఽె ; 

cc) నులలకి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై ింనేిందఽఔు నౄభా సింసౄ  చియవధరభా; 
dd) భౄైడభాైఫ ైధర 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 ఎట ఔరడె ణెయౌమజైసాౄ  ఉిండరయౌ. తథరుభ సదయవ కౄాబింనఽ నౄభా 
సింస  తుభితఖతి న భిషెభిింఙేిందఽఔు యలవరతేింథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 4 

ఔవర్ ధనటా యషమింలల థిఖ వ యకలలా  ఏథి సభౄైనథి? 
I. ఔవర్ ధనటానఽ జీయత నౄభాలల ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ 
II. ఔవర్ ధనటానఽ అనిై తయయౘలెైన యదరయణ నౄభాలలా నా ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ 
III. ఔవర్ ధనటానఽ ఆభోఖ నౄభాలల ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ 
IV. ఔవర్ ధనటానఽ ఫ భౄైన్స భభిమ  మోటలయవ తయయౘ యదరయణ నౄభాలలా  ఫలగ ఎఔుెవగ యడణరయవ 
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E. యభౄింటీలు 
ఔ కింటలా ఔుి  భిదిలల నౄభా కింటలా ఔుి  ణరలఔు ఫలధతనఽ భినేతిం ఙేలేిందఽఔు యభౄింటీలనఽ యడణరయవ. 
భ రనఽ భినేతిం ఙేసఽఔుధేిందఽఔు అనఽయృైన యభౄింటీలనఽ నౄభా సింసలు ను ిందఽయవయౄ బ. యభౄింటీ 
యమింణో నౄభా కింటలా ఔుి ఔు ఔ నుభిీ అబన నౄభాథరయవ నిభెిషి కలావదిలల నుట ింఙరయౌూన కొనిై ఫలధతలనఽ 
ఙేడెతేింథి. భభిమ  నౄభా సింస  ఫలధత ఈ  ఫలధతలఔు నౄభాథరయవ లలఫడటింనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
భిస్కె నఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడింలల, ఫ యవఖ  యచడింలల ఈ యభౄింటీలు అతి  భ కఫ ైన నుతా నోు ఱయౄ బ. 
యభౄింటీ అధేథి నులలలల ఫలయౘటింగ నేభపెనై కధొఔ షయతే. కింటలా ఔుి  ఙెలుా ఫలటల కయలింటే థరనిై తఙర 
తఔుిండర నుట ింఙరయౌూ ఉింటలింథి. యభౄింటీ అధేథి యడి తాిం కదఽ. అథి ఔవర్ ధనట్ భభిమ  నులల ణరా లలా  
పలఖిం. కింటలా ఔుి ఔు భ ిందసఽౄ  షయతే వింట  ఫలధత అథి. థరనిై యదిగ తఙర తఔుిండర, ూభిౄయ బలల 
ఖభనిించి నుట ింఙరయౌూింథే. అథి భిస్కె ఔు థరభితీమఖలథర లాథర అనైథరనిణో థీనికి నినేతౄిం ఉిండదఽ. ఔయేళ్ 
యభౄింటీని ఉలాింఘ లేౄ  నులల నౄభా సింసల ఇషిిం ఫేయఔు యదఽె ఔు యోఖభవరతేింథి. సదయవ ఉలాింగన థరుభ 
ఎలాింట  నిభెిషి నషిభూ జయఖలాదని యవజుయృైధర సభై! అబణే యడెఔలల భాతాిం యభౄింటీ ఉలాింగన కైవలిం 
యింకైతి ఔ సుపలవభ నైథి అబణే, భభిమ  ఎలాింట  నయౖి నికీ థరభి తీమనిథైెణే (నయౖి లింట ే ాభాణేతయ 
భభిమ  భిషెభిించిన కౄాబభ లు అనఽకోవచఽచ) నౄభా సింసలు తభ యచక్షణ ఫేయఔు, ఔింనలనీ యదరధరల 
నిభెైరలఔు లలఫడి సదయవ కౄాబభ లనఽ భిషెభిించవచఽచ. 
1. అగిై ాభాద నౄభా యభౄింటీలనఽ థిఖ వ నేభపెనడిం జభిగిింథి 

ాభాదఔయఫ ైన ఏ వసఽౄ వరలనా నులల అభలలా  ఉనై కలింలల దఽకణ సభ థరమింలల నౄభాథరయవ నిలు 
ఙేమభదని యభౄింటీ ఙేమడఫ ైనథి. 
నిశ్శఫె భిస్కె: నౄభాథరయవ దఽకణ సభ థరమింలల వయవసగ 30 లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ భోజుల నుటల ఎలాింట  
ఉతౄతి ౄ  కయఔలానునీై ఙేటిభదని యభౄింటీ ఙేమడఫ ైనథి. 
లఖభౄట్ లిర్ తమాభీ: 300 లలింటీగైరడ్స ఔింటే తఔుె ఫ్ా ష్ నుబింట్ ఉనై ఎలాింట  థరా వకలనా భిసభలలా  
యడభదని/నిలు ఙేమభదని యభౄింటీ ఙేమడఫ ైనథి. 
2. ఫ భౄైన్స  నౄభాలల యభౄింటీని కిింథియధింగ నియుచియౄ యవ: “ఇథ ఔ యగె నూయుఔ యభౄింటీ. అింటే తథరుభ ఔ 

నిభెిషి అింరనిై ఙేయౄ భని, లాథర ఙేమఫో భని యౘనైథరయవ యౘనై ఇయౄ డె. లాథర నిభెిషి షయతేనఽ 
నుట యౄ భని, లాథర కయకల ఉనికిని అతనఽ ధఽా యఔభిించడిం గనీ, నిభఔభిించడిం గనీ ఙేయౄ డె‟‟ 

ఫ భౄైన్స  కభోా  నౄభాలల వసఽౄ వరలనఽ (ఉథరహయణఔు టీ) ట న్స లెైన్సు  కైసఽలలా ధే నుక్ ఙేయౄ భింటృ యభౄింటీని 
ను ిందఽయవయౄ యవ. ఫ భౄైన్స  హల్ నౄభాలల ధౌఔ నిభెిషి నుాింతిం ఖ ిండర యృళా్ఫో దింటృ నౄభాథరయవ యభౄింటీని 
ను ిందఽయవయౄ డె. ఔయేళ్ థీనిై ఉలాింఘ లేౄ  ఔవభైజీని అింగీఔభిించడింలల సింసఔుిండే భిసఽెనఽ భ ింథే యృలాడియౄ డె. 
ఔయేళ్ యభౄింటీ ఉలాింగన జభిగిణే ణొలుత అింగీఔభిించిన భిసఽెనఽ భాయచడిం జయవఖ తేింథి. భభిమ  అలా 
ఉలాింగన జభిగిన ణేథీ నఽించి తదఽభి ఫలధతల నఽించి నౄభా సింస  యభ ఔౄభవరతేింథి. 
3. ఫింథినోు టల నౄభాలల ఆలౄని నియింతయిం కలాథరయవ థరుభ సఽయక్షితిం ఙేయౄ భింటృ యభౄింటీ ఙేమడిం 

జయవఖ తేింథి. నౄభా ఔవభైజీ భైటలా , నిమభ నిఫింధనలనీై కైవలిం సదఽ నులలకి జత ఙేలన 
యభౄింటీలనిైింట కీ ఔటలి ఫడి ఉనైింత కలిం భాతాఫే అభలలా  ఉింటలబ. 

 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 5 

యభౄింటీ యషమింలల థిఖ వ యకలలా  ఏథి సభౄైనథి? 
I. యభౄింటీ అధేథి నులలలల నేభపెనఔుిండరధే, థరనికి ఔటలి ఫడి ఉిండరయౌూన షయతే 

II. యభౄింటీ అధేథి నులలలల ఫలయౘటింగ నేభపెధే షయతే 
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III. యభౄింటీ అధేథి నులలలల ఫలయౘటింగ నేభపెనడఫే గఔ నౄభాథరయవఔు నులల తాింలల పలఖింగ కఔుిండర 
యడిగ ణెయౌమభిఙే షయతే  

IV. ఔయేళ్ యభౄింటీని ఉలాింఘ లేౄ  ఔడర, ఔయేళ్ అథి భిస్కె ఔు థరభి తీమని క్షింలల కౄాబింనఽ ఙెయాౌించవచఽచ.  
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F. ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా  

నులలలనఽ ాభాణీఔిత యౄింలల జఞభీ ఙేమడిం నౄభా సింసలఔు భియజు. నిభెిషి ాభాథరలనఽ ఔవర్ ఙేసాౄ , 
కొనిైింట ని నేనయౘబసాౄ  యట ని జఞభీ ఙేయౄ యవ. 

నియుచనిం 

ఔయళే్ నులల ణరలఔు నిభెిషి నిమభ నిఫింధనలనఽ జఞభ ీసభమింలల భాభచయౌూన అవసయిం వలేౄ  
సదయవ సవయణలనఽ/భాయవలనఽ ఎిండోర్ూ ఫ ింట్ అధే తాింలల నేభపెనడిం థరుభ ఙేయౄ యవ. 
థీనిై నులలకి జత ఙేయౄ యవ. భభిమ  అథి నులలలల పలఖభవరతేింథి. నులల భభిమ  ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ భౄిండా 
ఔయౌన ఔు యక్షింగ భాయణరబ. ఎిండరర్ూ ఫ ింటానఽ నులల 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 ఫ ింటా థరుభ నౄభా కింటలా ఔుి లల పలఖింగ భాభచయౌ. 
ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా  యదరయణింగ నులలకి సింఫిందిించిన థిఖ వ భిలతేలలా  అవసయభవరణరబ: 
 

a) నౄభా ఙేమఫడిన నతౄింలల భాయవలు/ఙేయవలు 
b) యఔరమిం, తనకా తథితభల థరుభ నౄభా ఙేమదగిన ాయోజనింలల భాయవ, తథితభలు 
c) అదనర ాభాథరలఔు/అదనర కలానికి నౄభా ఔవభైజీ ను డిగిింర 
d) 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 
ఇలలిేరషన్స నినేతౄిం ఎిండరర్ూ ఫ ింటా ణరలఔు నభూధర దజఞలాలనఽ థిఖ వన తి భిగి ఉటింకిించడిం జభిగిింథి: 
యదఽె  
నౄభాథరయవ యజానౄ  ఫేయఔు ఈ నులల ణరలఔు నౄభానఽ .......... నఽించి యదఽె  ఙేసఽౄ నైటలి  ఇిందఽభూలభ గ 
ాఔట ించడఫ ైనథి. అబణే .......... ధృలలఔు నలైగ నౄభా అభలలా  ఉనై కయణింగ నౄభాథరయవఔు ఎలాింట  
భిపిండా లనించఫో దఽ. 
 

యి క్ యల ఔవర్ లల నలింర: 
"నులలలల ఔవర్ ఙేలన యి క్ నఽ నలించిణే ఫేలధే యషమానిై నౄభాథరయవఔు సలయౘ ఇవుడిం జభిగిింథి. కఫట ి  
అిందఽఔు అనఽఖ ణింగ నౄభా ఔవభైజీ నణరౄ నిై యౄ..... ఔు నలించడిం జభిగిింథి. తతూింఫింధింగ థిఖ వ నేభపెనై 
ఫేయఔు చయచ జభిగిింథి: 
 (యవభిించిండి) యవ.  నలై 

(యవభిించిండి) యవ.  నలై 
ాతి పలింగ అదనర నానేమిం నఽ ఇిందభూలభ గ ఙరభెి ఙేమడిం జభిగిింథి. 
థరింణో యభిిఔ  నానేమిం యౄ. .………. అవరణోింథి. 
నతౄిం నౄభా ఇరడె యౄ. ……. అవరణోింథి. 
ఈ నులల ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫింధనలు, షయతేలఔు లలఫడి. 
 

ఫ భౄైన్స  నులలలల ఇతయ ాభాథరలనఽ ఔడర ఙేయవచత ఔవర్ నఽ ను డిగిించడిం 

నౄభాథరయవ యజానౄ  ఫేయఔు ఎఖ వ నులలలల ఫాేకైజీ భిసఽెలనఽ ఔడర ఙేభైచిందఽఔు ఇిందఽభూలభ గ 
అింగీఔభిించడఫ ైనథి. 
ాతి పలింగ థిఖ వ నేభపెన  ైఫేయఔు  యౄ. ........ ఫేయఔు నౄభాథరయవఔు అదనర నానేమిం ఙరభెి ఙేమడఫ ైనథి. 
 

యయణర తయయౘలల భాయవలు 
ఎఖ వ నేభపెనై నులల ఔన్స లలైన్స ఫ ింట్ లల యౄ. ........ యలుయృైన 2 ఫలభౄళా్ సఽఖింధ దాయలు ధౌఔ థరుభ యయణర 
ఙేమఫడియ. కఫట ి  థరనిై ఔడర ఔవర్ ఙేలేిందఽఔు నియృబించడఫ ైనథి. 
ాతి పలింగ నౄభాథరయవలఔు కొింత నానేమింనఽ ఙరభెి ఙేమడిం జభిగిింథి. 
అదనర నానేమిం…………… యౄ. ………… 

 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 6 

ఔయేళ్ నులల ణరలఔు నిభెిషి నిమభ నిఫింధనలనఽ నులల జఞభీ సభమింలల భాభచయౌూ వలేౄ  __________ 

థరుభ సవయణలనఽ నేభపెింటృ థరని  ైధృయయేయవయౄ యవ. 
I. యభౄిం*ట ీ

II. ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ 
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III. ఆలిభైషన్స 

IV. భాయవలు అయధిం 

 

G. నులలల యకానిం 

నౄభా కింటలా ఔుి లనఽ యౌఖితూయుఔింగ వఔౄయవయౄ యవ. భభిమ  నౄభా నులల ణరలఔు దజఞలాలనఽ నౄభా 
సింసలా యౄను ింథియౄ బ. ఈ నులలలనఽ చఔెగ నియుచిించిన నిభ్ణ నిఫింధనల థరుభ లాథర లు కోయవి ల 
థరుభ అట కై వవలతఫ ైన నిఫింధనల ఆదరయింగ నియుచిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అతి  భ కఫ ైన నిభ్ణ 

నిఫింధన ఏనేటింటే నుభిీల ఉథెేరలఔు నుాదరననేయుయౌ. భభిమ  ఈ ఉథెేరనిై నులలలలధే చాడరయౌ. ఔయేళ్ 
జఞభీ ఙేలన నులల సింథేయౘసద భీతి లల ఉింటే ఖనఽఔ థరనిై కోయవి లు నౄభాథరయవఔు అనఽఔలింగ, భభిమ  
నౄభా సింసఔు వతి భైఔింగధే యకానియౄ బ. నులలని నౄభా సింలే  యౄను ింథిించిిందనై యదరయణ సాతాింనలై ఇథి 
ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
నులల దజఞలాలనఽ థిఖ వ నేభపెనై నిమభాలఔు అనఽఖ ణింగ అయిం ఙేసఽకోవడిం, యకానిించడిం 
జయవఖ తేింథి: 

a) ఫలయౘటఫ ైన నిమభిం అింతభాీన నిమభానిై ఒవర్ భౄైడ్స ఙేసఽౄ ింథి. అలా ఙేమడింలల అలయత 
ఉనైరడె త. 
 

b) ాభాణీఔిత భ థాిత నులల భభిమ  ట ైప్ు , ఙేతి భత ూయుఔ ాతేల భధ యృైయవధఫేఫ ైధర ఉింటే 
ట ైప్ు , ఙేతి భత ూయుఔ ాతేలలలని పలగలధే నిభెిషి కింటలా ఔుి లలని ఇయవ నుభిీల ఫలయౘట ఉథెేశ్ింగ 
భిఖణ యౄ యవ. భభిమ  యట  అయిం మతరయ భ థాిత థరలనఽ ూయుక్షిం ఙేసఽౄ ింథి. 
 

c) ఔయేళ్ ఏథైెధర ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ ఖనఽఔ కింటలా ఔుి  అభ నికి ననైింగ ఉింటే కింటలా ఔుి  డరఔుఫ ింట్ నఽ 
కదని అథే ఙెలుా ఫలటవరతేింథి. 
 

d) అలయత ఉనై సిందభౌలలా  ఇటలయౌక్ూ లల ఉిండే కా జులు యదరయణ భ థాిత కా జులనఽ ూయు క్షిం 
ఙేయౄ బ. 
 

e) నులలలలని భాభెిన నుాింతింలల ట ైప్, లాథర నాింట్ ఙేలన కా జులఔు నులల ఫలడీలల ఉనై కా జుల ఔింటే 
నుాదరననేయుయౌ. 
 

f) నులలకి అింట ించిన, లాథర అటలచ్ ఙేలన కా జులు భాభెినల్ కా జులణో నుటల నులల ఫలడీలలని కా జులనఽ 
ఔడర ూయుక్షిం ఙేయౄ బ. 

g) భ థాిత థరలనఽ ట ైప్ భౄైట ింగ్ థరలు, లాథర యఫోర్ యి ింప్ థరుభ భ థాిించిన థరలు ూయు క్షిం 
ఙేయౄ బ. 
 

h) ఇలా ట ైప్ ఙేల, లాథర యఫోర్ యి ింప్ ణో భ థాిించిన థరలనఽ ఙేణోౄ  భలన థరలు ూయు క్షిం 
ఙేయౄ బ. 

 
i) చివయగ, ఇింకైథెైధర సింథిఖేత, లాథర సషిత లానే ఉింటే యదరయణ యఔయణ భభిమ  యభభ చిహై 

సాణరా లనఽ వభిౄింజైమడిం జయవఖ తేింథి. 
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భ కాింరలు 
1. నులలల నిభ్ణిం 

నౄభా నులల అధేథి యణ జ  కింటలా ఔుి  ణరలఔు యక్షిం. భభిమ  ఇతయ కింటలా ఔుి ల భాథిభిగ యదరయణ 
నిభ్ణ భభిమ  యకాన నిఫింధనలధే ఈ నౄభా కింటలా ఔుి లఔు ఔడర కోయవి లు వభిౄింజైయౄ బ. 
ాదరన నిభ్ణ సాతాిం ఏనేటింటే కింటలా ఔుి లలని ఇయవ నుభిీల ఉథెేశ్భూ ఙెలుా ఫలటల కయయౌ. ఆ ఉథెేరనిై నులల 
తాింలలధే నేభపెని ఉిండరయౌ. భభిమ  థరనికి జత ఙేలన ానోు జల్ నూయిం, కా జులు, ఎిండరర్ూ ఫ ింటలా , యభౄింటీల 
వింట యట లల భభిమ  కింటలా ఔుి లలపలఖభబయ థరింట ా  నేభపెని ఉిండరయౌ. 
2. దజలాల అయిం 
యడిన థరలనఽ యట ఔునై యదరయణ, నురలర్ అయింలల తీసఽకోయయౌ. సదయవ థరల అభ లనఽ యధఽలలా  
నివలింఙే సఖటల నుౌయవడె యడే దజఞలింగ పలయింఙరయౌ. ఆ అయింలల “అగిైాభాదిం” అింటే భింటలు, లాథర 
నిజఫ ైన కలుడె. 
భభోయృైర యభాన యనుయ లాథర వయౄఔ అయభ ిండే థరలనఽ యఔర సిందయౌిం భభోలా ఙెఫ తేింటే త ఆ 
అయింలలధే తీసఽకోయయౌ. పలయత యక్షా స్ితి లల నేభపెనై ―థ ింఖతనిం‖ వింట  థరలనఽ చటియింగ నియుచిించి 

ఉింటే ఆ అభ నిై భాతాఫే యడరయౌ. 

నౄభా నులలలలా  యడ ే ఙరలా థరలు ఖతింలల లు ధరమయఫ ైన తీయవలలా  పలఖింగ ఉధరైబ. 
భభిమ  అలాింటరడె ఎఖ వ కోయవి లలా  వచిచన తీయవలు థిఖ వ కోయవి ల తీయవలనఽ ూయుక్షిం 
ఙేయౄ బ. యింకైతి ఔ థరలు యదిగ తభ యింకైతి ఔ అభ లధే ఇయుయౌ. అిందఽఔు యయవదేింగ ఏఫ ైధర 
సాచనలు భ ిందఽగధ ేఇచిచ ఉింటే త ఇథ ేవభిౄసఽౄ ింథ.ి 
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H. భౄనఽవల్ ధనటీసఽ 
ఙరలా జీయణేతయ నౄభా నులలలు యభిిఔ నుాతి థిఔన నౄభా ఙేమఫడినయ అమ ింటలబ. 
నౄభాథరయవఔు అతని నులల పలాధర ణేథీన భ గిమనఽిందని ణెయౌమజైమడిం థరుభ సలయౘ ఇయుయౌూన 
చటియఫ ైన ఫలధత ఏనై నౄభా సింసలఔు లాదఽ. కనీ భభద కోసభని, ఆభోఖఔయఫ ైన యనుయ యదరధరలలా  
పలఖింగ నౄభా సింసలు నులల భ గిింర ణేథీకి భ ింథే భౄనఽవల్ ధనటీసఽ జఞభీ ఙేయౄ బ. నౄభాథరయవ, యభిిఔ 
నానేమిం వింట  సింఫిందిత యవభలనీై ఆ ధనటీసఽలల ఉింటలబ. భిసఽె ఔు సింఫిందిించిన యసౄవ సభాఙరయింలల 
భాయవలాఫ ైధర ఉింటే యట ని ఖ భిించి ఔింనలనీకి ణెయౌమజైమాలనై సలయౘ ఔడర ధనటీసఽలల ఉిండటిం భినుట . 
మోటలర్ భౄనఽవల్ ధనటీసఽలల ఉథరహయణఔు సవభిించిన నౄభా నణరౄ నిై ాసఽౄ త అవసభల ధేథింలల 
నౄభాథరయవ దిఱికి తీసఽకొఙేచ ామతైిం జయవఖ తేింథి (అింటే నౄభాథరయవ ణరలఔు యహనర ాఔట త యలువ). 
నానేమింనఽ భ ిందఽగధే ఙెయాౌలేౄ  త భిసఽె నఽ బభిింఙరయౌూన చటియఫ ైన ఫలధత తభనలై ఉిండఫో దనై 
యసౄ యనిై ఔడర నౄభాథరయవ దిఱికి తీసఽకౄమాా యౌూ ఉింటలింథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 7 

భౄనఽవల్ ధనటీసఽఔు సింఫిందిించి థిఖ వ యకలలా  ఏథి సభౄైనథి? 
I. నిఫింధనల ాకయిం నులల భ గిింర ణేథీకి 30 భోజుల భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ ింనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత నౄభా సింసలనలై ఉింటలింథి. 
II. నిఫింధనల ాకయిం నులల భ గిింర ణేథీకి 15 భోజుల భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ ింనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత నౄభా సింసలనలై ఉింటలింథి. 
III. నిఫింధనల ాకయిం నులల భ గిింర ణేథీకి 7 భోజుల భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ ింనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత నౄభా సింసలనలై ఉింటలింథి. 
IV. నిఫింధనల ాకయిం నులల భ గిింర ణేథీకి భ ింథే నౄభాథరయవఔు భౄనఽవల్ ధనటీసఽ ింనులనన 

చటియఫ ైన ఫలధత ఏథీ నౄభా సింసలనలై ఉిండదఽ. 
  

 

 

యభింశ్ిం 

a) డరఔుఫ ింటేషన్స లలని ణొయౌ నేజీగ యదిగ ానోు జల్ నూభలుింటలబ. నౄభాథరయవ తననఽ ఖ భిించి 
యట థరుభధే ణెయౌమయవసఽౄ ింథి 

 

b) యసౄ వ సభాఙరభనిై యృలాడిింఙరయౌూన ఫలధత నులల నదలబయిందఽఔు భ ింథే నదలవరతేింథి. 
కింటలా ఔుి  భ గిలన తభుత ఔడర కొనయఖ తేింథి. 
 

c) నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ ానోు జల్ నూయిం చివభోా  ఔ డిఔాభైషన్స నఽ ను ిందఽయవయౄ బ. యట నలై నౄభా 
సింస  సింతఔిం ఙేసఽౄ ింథి. 

 

d) ానోు జల్ నూయింలలని అింరలలా  ఈ కిింథియ ఉింటలబ: 
 

i. ానోు జర్ ూభిౄ నేయవ 
ii. ానోు జర్ చియవధరభా భభిమ  కింటలకి్ యవభలు 
iii. Proposer‘s ను ా లషన్స (occupation) లాథర యనుయిం 

iv. నౄభా ఙేమాయౌూన అింశ్ిం ణరలఔు యవభలు భభిమ  ఖ భిౄింర 
v. నౄభా ఙేమఫడిన  నతౄిం 
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vi. ఖత భభిమ  ాసఽౄ త 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) ానోు జల్ నఽ భియౕయౌిం, అింగీఔితి నలై నియృమిం తీసఽఔుధే ాకిరమధే అిండర్ భౄైట ింగ్ అింటలయవ. 
 

g) నానేమిం అధేథి నౄభా కింటలా ఔుి లల పలఖింగ నేభపెనై నౄభాింరనికి నౄభా ఔవభైజీ ఇచిచనిందఽఔు నౄభా 
సింసఔు నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙే ాతి పలిం, లాథర నతౄిం. 
 

h) నానేమిం ఙెయాౌింరనఽ నఖదఽ ద్ యభ గనీ, ఖ భిౄించిన ఫలింకిింగ్ ధృగోఱమఫ ల్ ఇన్స సఽి ర ఫ ింట్ థరుభ గనీ, 
నోు సిల్ భనీమాయుర్, కౄరడిట్ లాథర డెనృట్ కయవు , ఇింటభౄైట్, ఇ-ఫథియ్, ాతక్ష జభ లాథర కలానఽఖతింగ 
అదీఔిత సింస  ఆమోథిింఙే ఏయృైధర ఇతయ దేతేల థరుభ గనీ ఙేమవచఽచ. 
 

i) నులల తమాభీ నలిండిింగ్ లల ఉనై సభమింలల లాథర నౄభా ణరలఔు సింాథిింరలు ఇింక జయవఖ త 
ఉనైరడె భభిమ  ణరణరెయౌఔ నుాతి థిఔన నౄభా ఔవభైజీని అింథిించడిం అవసయఫ ైనరడె ఔవర్ ధనట్ 
నఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. 
 

j) ఔవర్ ధనటానఽ ఫ భౄైన్స భభిమ  మోటలయవ తయయౘ నౄభా యనుయింలల ఙరలా యసౄ ితింగ ఉయోగియౄ యవ. 
 

k) యక్షిం అవసయఫ ైన సిందభౌలలా  నౄభా సభిికౄట్ అధేథి నౄభా ఉనికికి యవజువరగ నిలుసఽౄ ింథి. 
 

l) నులల అధేథి నౄభా కింటలా ఔుి ఔు యక్షింగ నియౌఙే తాిం. 
 

m) యభౄింటీ అధేథి నులలలలధే ఫలయౘటింగ నేభపెధే షయతే. కింటలా ఔుి  ఙెలుా ఫలటల కయలింటే థరనిై ఔడర 
తఙర తఔుిండర ధృయయేభచయౌూ ఉింటలింథి. 
 

n) ఔయేళ్ నులలలలని నిభెిషి నిమభ నిఫింధనలనఽ జఞభీ సభమింలల సవభిింఙరయౌూన అవసయిం తలెతి ౄ ణే 
సదయవ సవయణలు/భాయవలనఽ ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ అని నయౌఙే తాిం జఞభీ థరుభ ఙేయౄ యవ. 
 

o) నిభ్ణ నిఫింధనలలని అతి  భ కాింరలు ఏనేటింటే ఇయవ నుభిీల ఉథెేరలు యదిగ ఙెలుా ఫలటల కయయౌ. 
భభిమ  సదయవ ఉథెేరలు నులలలలధే ఉిండి ఉిండరయౌ. 

 

కీలఔ శ్ఫలె లు 
a) నులల నూయిం 
b) నానేమిం భ ిందసఽౄ  ఙెయాౌింర 
c) ఔవర్ ధనట్ 

d) నౄభా సభిికౄట్  
e) భౄనఽవల్ ధనటీసఽ 
f) యభౄింటీ 
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లుమ భీక్ష -జయఫ లు 

జయఫ  1 

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
 

ఎధనై నౄభా సింసలు అథే సఫ ె కి్ భాటర్ని ఔవర్ ఙేసఽౄ ధరైమని కింట ాఫూషన్స సాతాిం నిభే భిసఽౄ ింథి; ఔయౌల 
యిండి, అలాగై ఔాబిం అభ్ింటలని నిషతి ౄలల సఫ ె కి్ భాటర్ వయఔ ఎక్ూనోు జర్ కింట ాఫూట్ ఙేమిండి.   

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
గౄైడ్స లెైన్సూ ాకయిం, నౄభా ఔింనలనీ  నౄభా ాతి నుదన (ానుో జల్) ని 15 భోజులలా  నోుా లలస్క ఙేమాయౌ. 

జయఫ  3  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 
 

ఔయేళ్ నానేమిం ఙెయాౌింర ఙెక్ థరుభ జభిగిణే, ఙెక్ నోు సి్క అబన డేట్ నఽించీ భిస్కె కొనయగిించఫడెతేింథి. 

జయఫ  4 

సభౄైన ాణరభాైమిం  IV. 

ఔవర్ ధనట్ూ భ కింగ ఫ భౄైన్స (సభ దా), మోటర్ వభా లఔు ఙెింథిన జనయల్ నౄభాకి ఙెింథిన యషమిం. 

జయఫ  5  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
యయింటీ అధేథి నులలలల సషిింగ ణెయౌమభిచిన ఔ ఔిండిషన్స.  

జయఫ  6  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
ఔయేళ్ నులల జఞభీ ఙేలేటరడె కొనిై నిమభ నిఫింధనలు భాభచయౌూ ఉింటే, ఆ ని ఎిండరర్ూ ఫ ింట్ థరుభ లలట్ 
ఙేమవచఽచ. 

జయఫ  7  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

భౄఖ లాషనా (నిమభాల) ాకయిం  నౄభా సింసలనల ైయ్ఖల్ ఆనాృగైషన్స ఉిండదఽ  నౄభా ఙేమఫడని వకిౄక ి 
నులల ఎకౄైూార్ కఔ భ ిందఽ భౄనఽవల్ ధనటీసఽ ింనుయౌూన అవసయిం లాదఽ. 
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లుమ-భీక్ష ాశ్ైలు 

ాశ్ై  1 

__________ ఔ నులల ాకయిం నౄభా సింస  ఙెయాౌించవలలన నౄభా ఙేమఫడిన ఖభిషి నతౄిం.  

I. నౄభా ఙేమఫడిన నతౄిం 

II. నానేమిం 

III. సభౄిండర్ యేల 
IV. నషిిం వచిచన అభ్ింటల 

ాశ్ై 2  

_______________ ఔ కింటలా ఔుి లల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయాౌించఫడే య భ ్.  

I. ఔాబిం అభ్ింటల 
II. సభౄిండర్ యేల 
III. ఫ చాభిటీ అభ్ింటల  
IV. నానేమిం 

ాశ్ై 3  

నౄభా కింటలా ఔుి కి యక్షింగ ఉిండే డరఔుఫ ింట్  ________. 

I. నులల  

II. ఔవర్ ధనట్  

III. ఎిండరర్ూ ఫ ింట్  

IV. నౄభా సభిికౄట్ 

ాశ్ై 4  

డిస్క కోా జర్ డాటీ ఈ సభమింలల నదలవరతేింథి  

I. నులల నదలు కఔభ ింథే 
II. నులల నదలెై నోు బన తభుత 

III. నులల నదలు కఔ భ ిందఽ నఽించీ నులల కొనయగినింతవయఔ ఉింటలింథి 

IV. అలాింట  డాటీ అింటృ ఏనై లాదఽ 

ాశ్ై 5 

ఫ టీభిమల్నూకి్    

I. నతౄిం ఫ టీభిమల్యలువ నులలలల ఔవర్ ఙేమఫడిింథర 
II. భిస్కె అించధరకి అింత భ కఫ ైనయ కదఽ 
III. అిండర్ భౄైటర్ నియృమానిై ాపలయతిం ఙేయౄ బ కఫట ి  భ కఫ ైనయ  

IV. అిండర్ భౄైటర్ నియృమానిై ాపలయతిం ఙేమవర కఫట ి  భ కఫ ైనయ కదఽ 
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ాశ్ై 6  

అగిై ాభాదిం ాతి నుదన (ానోు జల్)  seeks to know 

I. తమాభీ (manufacture) ాకిరమ 

II. యిో యవ ఙేమఫడిన ఫ టీభిమల్యవభలు    
III. బవన నిభ్ణిం  

IV. నలైవనీై 

ాశ్ై 7  

నానేమిం ఈ యధింగ భిలవ్ ఙేసఽకోఫడదఽ    
I. కష్ థరుభ   
II. ఙెక్ థరుభ   
III. నుానేసభీ ధనటల థరుభ   
IV. కౄరడిట్ కయవు  థరుభ  

ాశ్ై 8  

మోటర్  నౄభా సభిికౄట్ 
I. భాిండేటభీ (తనిసభి)  
II. ఎరడా ఔడర ఉించఽకోయయౌ  

III. ఎరడా కయవలల ఉించఽకోయయౌ  

IV. ఎరడా ఫలింఔు లాఔయవలల ఉించఽకోయయౌ  

ాశ్ై 9  

ఔ యయింటీ 
I. నులలలల నేభపెనఫడిన ఔ ఔిండిషన్స  

II. థీనిై తనిసభిగ సభ్తి ింఙరయౌ (Has to be complied with)  

III. a భభిమ  b 

IV. నలైయేయ కదఽ  

ాశ్ై 10  

మోటర్  నౄభా భౄనఽవల్ ధనటీసఽ యభి థరుభ జఞభీ ఙేమఫడెతేింథి  
I. నులల ఎకౄైూార్ అబయలలర నౄభాథరయవ థరుభ    
II. నులల ఎకౄైూార్ అబయలలర నౄభాసింస  థరుభ    
III. నులల ఎకౄైూార్ అబన తభుత నౄభాథరయవ థరుభ 
IV. నులల ఎకౄైూార్ అబన తభుత నౄభా సింస  థరుభ    
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లుమ-భీక్ష ాశ్ైలకి జయఫ లు 
జయఫ  1  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 
నౄభా సింస  ఔ నులల ాకయిం ఙెయాౌించవలలన నౄభా ఙేమఫడిన నతౄిం.  

జయఫ  2  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

ఙెయాౌింరధ ేనానేమిం అింటలయవ. ఇథి ఔ కింటలా ఔుి లల నౄభా ఙేమఫడిన వకిౄ థరుభ ఙెయాౌించఫడే య భ ్.  

జయఫ  3  

సభౄైన ాణరభాైమిం I. 
నౄభా కింటలా ఔుి  ఉనైటలి  యక్షనేఙేచ డరఔుఫ ింటే నులల. 

జయఫ  4  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
 

నులల నదలవఫో బయ భ ింథే డిస్క కోా జర్ ఇవువలలన ఫలధత ఉింటలింథ.ి అథి నులల ఉనైింతలేూ 
కొనయఖ తేింథ.ి   

జయఫ  5  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
 

ఫ టీభిమల్ కి సింఫిందిించిన యషమాలా ాదరనిం. ఎిందఽఔింటే, అిండర్భౄైటర్నియృమానిై ాపలయతిం ఙేలేయ ఆ 
అింరలా.  

జయఫ  6  

సభౄైన ాణరభాైమిం IV. 

 

అగిై ాభాదిం ాతి నుదన (ానోు జల్)  తమభీ (manufacture) ాకిరమ ఎలా ఉింథో , యిో యవ ఙేలన ఫ టీభిమల్ 
యవభలు ఏనేట , నృయౌుింగ్ నిభ్ణిం ఎలా ఉింథో  చాడరలని పలయసఽౄ ింథి.  

జయఫ  7  

సభౄైన ాణరభాైమిం III 
 

నుానేసభీ ధనటల థరుభ నానేమిం భిలవ్ ఙేసఽకోఫడదఽ.  
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జయఫ  8  

సభౄైన ాణరభాైమిం III. 
 

మోటర్  నౄభా సభిికౄట్ని నియింతయిం కయవలలధే ఉింఙరయౌ.  

జయఫ  9  

సభౄైన ాణరభాైమిం III 
 

ఔ నులలలల యయింటీ ఔిండిషన్స ాణేఔింగ నేభపెనఫడరయౌ, అలాగై థరనికి అనఽఖ ణింగ వవహభిింఙరయౌ.  

జయఫ  10  

సభౄైన ాణరభాైమిం II. 
నులల ఖడెవర భ గిలేలలగ మోటర్  నౄభాకి  నౄభా సింస  థరుభ భౄనఽవల్ ధనటీసఽ 
అిందజైమఫడెతేింథ.ి    
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అనఽఫిందరలు 
అనఽఫింధిం - ఎ  

 
మోటలయవ నౄభా ానోు జల్ నూయింe 

నలైైయేట్ కయవ, థిుచఔర యహనిం- నుకైజీ నులల 
 
 
ానోు జర్ నేయవ 

 

 
 
సింాథిింరల కోసిం చియవధరభా 
 
 
 

 
 
 

 
ట యౌనోూ న్స: నూక్ూ సింక 
 

 Mobile No: 

 
ఇ-ఫ బల్ అడయస్క 
 

 

 
ఫలింక్ కాణర సిం. (ఎస్క.నృ./ 
ఔభౄింట్) 

 

 Pan No: 

 
ళెచ్.న.ఏ./తనకా 
 

 

 
అవసయఫ ైన నులల తయయౘ 
 

నుకైజీ నులల  

 
నౄభా కలావది 
 

నఽించి సభమిం ...... ణేథీ: థరక 

 
యహనిం యవభలు 

 

 
నమోదఽ సిం 

ఇింజన్స సిం. &ఙరలస్క సిం. తమాభౄైన 
ఏడరథ ి

 
తమాభీ&

మోడల్/ఫల
డీ ట ైప్/ 

ఔనృక్ 
కౄనులటీ 

లట ింగ్ 
యభయూిం 

యింఖ  యడే 
ఇింధనిం 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
నమోదఽ అతరభిటీ – నేయవ భభిమ  నుాింతిం: 

 
 
యహనర యలువ: 
 

ఇధరుబస్క 
యలువ 

 
ఎలకిిిక్/ఎలకిి ని
క్ యడి పలగలు 

ధరన్స ఎలకిిిక్ యడి 
పలగలు లలైర్ కర్/ట ైలైర్ 

ఎయ్జీ/లఎన్స 
జీ కిట్ 

నతౄ ిం 
యలువ 

ఐడీయ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

నౄభాథరయవ ఖ భిౄింర 

నౄభా ఙేబించిన యహనర సభౄైన ఖ భిౄింర 
 

కౄాబిం భియౖెయిం భభిమ  నానేమాలఔు ఇథే నుాతి థిఔ 
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యహనిం చభితా  

ఖత నులల 
సిం 

 
ఔవభైజీ 
తయయౘ 

 
నౄభా ఔింనలనీ 

నేయవ & 

చియవధరభా 

 
ధన కౄాబిం ఫో నస్క 

హఔుె 

 
నులల ఎక్ూ 

నలైభీ ణేథీ 

 
ఖత 3 ఏళా్ 

కౄాబిం 
అనఽబవిం 

 
ణొయౌ కొనఽగోలు ణేథీ & 

నమోదఽ. 

 
 
 
 

      

యహనర యడఔిం:: 
యడఔిం ఉథెేశ్ిం 

యహనర నుభిెింగ్ 
యవభలు 

 
డైైెవర్ యవభలు 

ఏటల తి భిగై సఖటల కిలలనైటయవా  

సయథర ఔవర్ు గభైజ్డ య ింణరనికి  

వితి ౄ ఖత అన్స ఔవర్ు గభైజీ నలబడ్స డైైెవర్  

యనుయిం/వయౄఔిం కింనుౌిండ్స లలల ఫింధఽవరలు 
కభపభైట్ భోడెు  ఔెగ నేతేా లు  

 
 
 

డియౌెింట్ & లలడిింగ్: 
యలెింటభీ ఎకౄూస్క:తనిసభి నులల ఎకౄూస్క ఔు అదనింగ 
యలెింటభీ ఎకౄూస్క నఽ ఔడర ఎించఽఔుధేిందఽఔు నైయవ 
సఽభ కఫేధర? 

అవరనఽ/కదఽ– ఔయేళ్ అనఽవర అబణే థిుచఔర యహనిం నణరౄ నిై 
దమఙేల నేభపెనిండి – యౄ.500/700/1000/1500/3000 నలైైయేట్ 

నైయవ ఆట నఫ ైల్ అయో లబయషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా సబ డర 
అవరనఽ/కదఽ                       ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, దమఙేల ఙెిండి:                                                      

1. సింస  నేయవ 
2. సబతు సిం:       ఎక్ూ నలైభీ ణేథీ:                 

యహధరనికి ఏఆర్ ఏఐ ఆమోదభ నై మాింటీ తెఫి్ట 
భిఔభలు నృగిించి ఉధరైమా? 

అవరఉ/కదఽ. ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, నృగిింర ణరలఔు సభిికౄట్ నఽ ను ిందఽయచిండి 
ఏఏఎస్క ఐ జఞభీ ఙేలనథి 

యహనిం సింాథరబయతయ ఇింధనింణో నడెసఽౄ ింథర అవరనఽ/కదఽ. ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ిందఽయచిండి 
యహనిం ఫయో పూమల్ కిట్ ణో నడెసఽౄ ింథర/లైఫర్ 
ఖరలాస్క టలింక్ నృగిించి ఉింథర 

ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే, దమఙేల యవభలు ను ిందఽయచిండి 

టీననడీ ఔవర్ నఽ చటియఫ ైన భినేతి  అబన యౄ. 
6000/- ఔు భాతాఫే భినేతిం ఙేసఽకోదలఙరభ 

అవరనఽ/కదఽ 

అవసయఫ ైన అదనర ఔవభైజీలు 
యడి పలగల ఙోభీ (థిుచఔర యహధరలు భాతాఫే)  

డైైెవర్  ఔు చటియఫ ైన ఫలధత  

డైైెవర్  ఔు ఙెయాౌించిన నఏ  

తనిసభి: మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ 

మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవర్ తనిసభి.దమఙేలన ధరనేధేషన్స యవభయౌవుిండి: 
 

(a) ధరనేనీ నేయవ & వమసఽ: 
(b) సింఫింధిం                           : 

(c) అనుబింటీ నేయవ  
(ధరనేనీ ఫ ైనర్ అబణే) 

(d) ధరనేనీణో సింఫింధిం:  
 
(ఖభనిఔ: 1. మజభాని డైైెవర్ ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ థిుచఔర యహధరలఔు యౄ.1,00,000/- భభిమ  నలైైయేట్ కయాఔు యౄ.2,00,000/- 

తనిసభి. 
2.యహనిం ఔింనలనీ, పలఖయుభ సింస , లాథర అలాింట  కభపభైట్ సింస  మాజభానింలల ఉిండి, మజభాని డైైెవర్ ఔు ాపలవవింతఫ ైన డైైెయింగ్ 
లెైలలన్సూ లాఔుిండర సదయవ మజభాని డైైెవర్ ఔు తనిసభి నఏ ఔవభైజీని ఇవుడిం జయఖదఽ.  
 
నేభపెనై వఔుౄ లఔు న.ఎ. ఔవభైజీ 

అిండర్ భౄైట ింగ్ కయకలు– భైట ింగ్ నల ైాపలవిం rating 

అింగీఔభిించిన భిసఽెనఽ 
అయిం ఙేసఽకోవడింలల 
సయౘమడెతేింథి 

భిసఽె తగాిింర/అదనర భిసఽెనఽ ణెలుసఽఔుధేిందఽఔు 

లలడిింగ్ భభిమ  
డియౌెింట ింగ్ ఔసిం 

అిండర్ భౄైట ింగ్ 
కయకలనఽ ఔింనలనీ 

నులల ాకయిం 
భిఖణ యౄ యవ 

 
 

Additional coverage subject to additional 
premium 
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నేభ

పెన
ై న

ఏ 
ఆఔ

ున
లింట్

ూ 

(ఐ
ఎిం

టీ-
1
5
) 

నేభపెనై వఔుౄ లఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ ని ఙేభచలని పలయసఽౄ ధరైభ? 

నేయవ ఎించఽఔునై లఎస్కఐ  

(యౄ.) 

ధరనేనీ సింఫింధిం 

1)    
2)    
3)    
అవరనఽ/కదఽ, అవరనఽ అబణే, నేయవ భభిమ  ఎించఽఔునై కనటల్ సమ్ ఇనాూర్ు (లఎస్కఐ): 

(ఖభనిఔ: ఔ వకిౄకి అిందఽఫలటలలల ఉిండే ఖభిషీ లఎస్కఐ నలైైయేట్ కయాఔు యౄ.2 లక్షలు భభిమ   మోటభౄైజ్డు  థిుచఔర 
యహధరలఔు యౄ.1 లక్ష) 

 
 
నేయవ ఙెని వఔుౄ లఔు/ నేయవ ఙెని ామాణ ఔులఔు నఏ ఔవభైజీ  

మాడ్స ఆన్స ఔవర్ 

యన తయవఖ దల  

ఔయిల కయవ  

యృైద కయవచలు  

వకిౄఖత ాపలయలు  

ఇతయ యవభలు 
  

 

యహన యడఔిం య ింత ఆవయణకై భినేతభా అవరనఽ/కదఽ 
యహనిం యథేయౕ ఎింఫలకి ఙెింథినథర అవరనఽ/కదఽ 
యహనిం యింటేజీ కయవగ సభిిలై అబింథర అవరనఽ/కదఽ 
యహనిం ఖ డిు /యఔలాింఖ ామాణ ఔుల కోసిం యౄను ింథిించఫడిింథర  అవరనఽ/కదఽ, ఔయేళ్ అవరనఽ అబణే దమఙేల ఆర్ 

టీఏ ఎిండరర్ూ ఫ ింటా యవభలనఽ ను ిందఽయచిండి 

యహధరనిై డైైెయింగ్ యక్షణ తయఖతేలఔు యడణరభ అవరనఽ/కదఽ 
పౌగోయఔ నుాింత కొనయగిింర అవసయభా ధేనుల్, ఫింగా థేశ్, బూటలన్స, భాయె్వరలు, నుకియ న్స, 

యౕరలింఔ. 
   
వన్స నేజీ నులల కయలనఽఔుింటలధరైభ?   అవరనఽ/కదఽ 
 
 
 

నౄభాథరయవ డిఔాభైషన్స 

 
ధేనఽ/ఫేభ  ఇిందఽభూలభ గ ాఔట సఽౄ నైథి ఏనేటింటే, ఈ ానుో జల్ నూభనిై సభభిించిన అనింతయిం ఏ అదనర ఙేభిఔలెధైర, లాథర 
భాయవలెధైర ఙేలేౄ  యట ని తక్షణిం నౄభా ఔింనలనీకి ణెయౌమజైమఖలిం. 
 
ధేనఽ/ఫేభ  ఖత నులల ఎక్ూ నలైభీ ణేథీ నఽించి ఇట థరక ధర/భా యహధరనికి ఎలాింట  ాభాదభూ జయఖలాదని సషిిం ఙేసఽౄ ధరైిం. 
నానేమిం నఽ …………… వదె, …………… ణేథీన ఙెయాౌింఙరభని ధేనఽ/ఫేభ  ధఽా యఔభిసఽౄ ధరైిం. 
  
నైయవ నలైన నేభపెనై నై యహధరనికి నౄభా కోసిం …………… (సభమిం) థరక ఎలాింట  ాభాదిం నఽించీ తలెతి ౄ న నషిిం/డరఫేజీ/ఫలధత 
వింట  నయౖి లఔు సింఫిందిించి నైఔు ఎలాింట  ఫలధతల లావని అయిం ఙేసఽకోవడిం జయవఖ ణోింథి. 
  
 
యహనిం ూభిౄ ఔిండిషన్స లల భభిమ  భోడెు నలై నడవఖల లతి లల ఉిందని ధేనఽ/ఫేభ  ధఽా యఔభిసఽౄ ధరైిం. 
 
సలిం:  
 
ణేథీ:  
 

ానుో జర్ సింతఔిం 

భైట ింగ్నల ైాపలవిం ఉిండఖల సభాఙరయిం, భభిమ  
కొనిై ఖణరింకల కోసిం ఔడర 

మాడ్స ఆన్స ఔవర్ూ కొనయగబ 

అతేతౄ భ సదఽథెేశ్ 
సాతాిం ఆదరయింగ 
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అనఽఫింధిం - B  

ానుో జల్ నూయిం 
(ఈ నూయిం జఞభీని ఫలధత అింగీకయింగ భిఖణ ించభదఽ) 

 
యి ిండర్ు లైర్ భభిమ  లలషల్ నలభిల్ూ నులల 

 
ఈ ానుో జల్ నఽ అింగీఔభిించడిం ఔింనలనీ నిమభ నిఫింధనలనల ైఆదరయడి ఉింటలింథి. ానుో జల్ నఽ అింగీఔభిించి నానేమానిై ఙెయాౌింఙే థరక 
ఆలౄ కి ఔవభైజీ ఉిండఫో దఽ. 
 
ఏజౄింట్___________________________________________                ఔాబింట్ కోడ్స: 
 
 
ానుో జర్ యవభలు          ానుో జర్ నఽ ఖ భిౄించడింలల యమడణరబ. 

1. ానుో జర్ నేయవ 
                                

                                
 

2. ానుో జర్ చియవధరభా           సింాథిింరల కోసిం భభిమ  కౄాబింలు ఉింటే ఙెక్ ఙెయాౌింరల కోసిం చియవధరభా ఇయౄ యవ 
                          

                          

                          

 
నూో న్స ధృిం.:-  నూక్ూ ధృిం.:-_____________________ 

 
 
(నఫ ైల్):-  (ఇ-ఫ బల్):____________________ 

 
 
ఔ   ఖ యవౄ నఽ వభిౄింఙే ఙోటలాా  నలటిిండి 

 
అనిై ాశ్ైలఔ సింూయృింగ సభాదరననేయుయౌ. సలిం ఙరలఔనుో ణే దమఙేల సభాఙరభనిై అనఽఫింధిం యౄింలల ను ిందఽయచిండి: 
 

భిసఽెనఽ అయిం ఙేసఽఔుింటలనఽ 
 

3. థేనిైఔవర్ ఙేసఽౄ ధరైయవ 
 

 

4. నులలని ఎవభి ేవర్ లల జఞభీ ఙేసఽౄ ధరైయవ (ఆభిఔ 
సింసలణో నుటల, నౄభా ఙేబించదఖా 
ాయోజనభ నై అిందభి నేయా జఞనృణర) 

 

5. ఇనేడి ఉనై భిసఽె 

   (నన్స కోడ్స ణో ఔడిన ూభిౄ నుో సిల్ చియవధరభా)  
Ttttt 

6. నౄభా కలావది 

 

నఽించి         థరక        

7. భ్యౌఔ ఔవభైజీ అింశ్ిం నఽించి ఈ సభసలనిైింట నీ 
ణొలగిింఙరలని నైయనఽఔుింటలధరైభ? 

 

a. తేనూనఽ, వయద, భ ింర, ట ింనలసి్క, లలైకోా న్స, ఇతయ 
సభసల సభూహిం 

 
 

 

అవరనఽ   

కదఽ  

 
b. అలాభి, థరడ,ి యౘనిఔయఫ ైన నషిిం 

                   

 

అవరనఽ   

కదఽ  

c. ఉఖరయద ఔవభైజీ ను డిగిింర 
(ఆర్ఎస్క ఎిండీని ఎించఽఔుింటే థీనిై ఔడర 
ఎించఽకోవచఽచ) 

 
                 

 

అవరనఽ   

కదఽ  

 

        

               

               

నౄభాథరయవ ఖ భిౄింర 

  

ఔవభైజీ ఙేయాయౌూన నుాింతిం 

భిసఽెల ఖ భిౄింర 

అవసయఫ ైన ఔవభైజీ యషమింలల నౄభాథరయవ జఞఖరతౄ గ నియృమిం 
తీసఽకోయయౌ 

 

ానుో జర్ యనుయిం 

భైట ింగ్ కోసిం ఆఔునలనీూ యవభలు 
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అనఽఫింధిం – నృ  
 

8. నై బవనింణో నుటల నా ింత్ూ భభిమ  
రధరదఽలనఽ ఔడర ఔవర్ 
ఙేమాలనఽఔుింటలధరైభ? 

 
 

 

అవరనఽ   

కదఽ  

ఏయృైధర మాడ్స ఆన్స ఔవర్ూ 
a. ఆభిెట ఔుి లు, సభైుమయవా , & ఔనూయిౌింగ్ 

ఇింజనీభిింగ్ జులు (కౄాబిం నతౄ ింలల 
3% ఔింటే ఎఔుెవ) 

 

                 

 

అవరనఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ =  

b. యతిలాల ణొలగిింర (కౄాబిం నతౄ ింలల 
1% ఔింటే ఎఔుెవ) 

 
 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

c. కోల్ు  యిో భైజీ నుాింఖణరలలా  నిలుల కీ్షణత 

             

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

i.  నౄభా ాభాదిం వలా ఎలకిిిక్ 
లేవల డర్ ణరలఔు ట భి్నల్ ఎిండ్సూ 
వదె ఔభౄింటల సయపభలల యృైపలిం వలా 

 
                 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
ii. నౄభా ాభాదిం లల పలఖింగ 

నౄభాథరయవ నుాింఖణింలల కోల్ు  యిో భైజీ 
మింణరా ఖలఔు ఉయౖోృ ఖరత భాయవల వలా 
జభిగై నయౖి లు, లాథర డరఫేజీ 
కయణింగ 

 
                 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
 

 
d. కభిచచఽచ 

  

 

అవరనఽ   

కదఽ  ఎస్కఐ = 

e. నౄభాథరయవ య ింత యహనిం 
ఖ దఽె కోవడిం వలా జభిగిన నషిిం, నూో ర్ె 
యౌఫి్ట్ భభిమ  అిందఽలలించి జఞభిడు  
వసఽౄ వరల వలా జభిగిన నషిిం 

 
                 

 

అవరనఽ   

కదఽ  ఎస్కఐ = 

 
f. ఆఔల్ఔ అగిైాభాదిం 

  
                 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
g.  అదధరలు, భాయవలు లాథర 

యసౄ యణలనఽ నౄభా ఙేబించడింలల 
యస్యణ 

 
 

 

అవరనఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ = 

 
h. బూఔింిం (అగిైాభాదిం & యౖక్) 

 

 

 
 

 

అవరనఽ   

కదఽ  

 
ఎస్కఐ = 

 
i. యబలాజ్డ ఫ టీభిమల్ ఔవభైజీ 

 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

j. య్కైజీ భభిమ  ఔలుఱత ఔవభైజీ 

 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
k. యి ఔుల ణరణరెయౌఔ ణొలగిింర 
 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
l. అథెె  నషిిం. 
 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
m. ాణరభాైమ వసతి క ి అబన 

అదనర కయవచలు 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

ఈ నణరౄ నిై ఈయో ాభాథరల కోసిం ఔవర్ ఙేమడఫ ైనథ ి

మాడ్స ఆన్స ఔవయా కోసిం నౄభాథరయవ జఞఖరతౄ గ నియృమిం తీసఽకోయయౌ 

నౄభాథరయవ 
యనుయ 
ావితి ౄ కి 

అనఽఖ ణిం
గ 

ఉిండేయట ధే 
ఎించఽకోయయౌ 
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n. ఆయింబ కయవచలు 

 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

 
o. ఔభిగిన ఫ టభిమల్ నయౖి లు 

 

 

 

అవరనఽ   

కదఽ  
 
ఎస్కఐ = 

9. ఇథే ఆలౄ ని భభై నౄభా ఔింనలనీణో అబధర ఇథే 
నణరౄ నికి నైయవ నౄభా ఙేసఽఔుధరైభ (ఙేసఽఔుింటే, 
యవభయౌవుిండి) 

 

10. నౄభా ఔవభైజీని ఏ నౄభా ఔింనలనీ అబధర 
తి యసెభిించిింథర, లాథర ఏయృైధర ాణేఔ నిఫింధనలనఽ 
యదిించిింథర (అవరనబణే, యవభయౌవుిండి) 

 

(నషిిం యవభలు) 
11. భ ఖ సఽౄ నై నులల కలావదిని నేనయౘబించి 

ఖత ధృల భోజులలా  అబన నానేమిం/కౄాబిం 
యవభలు 

 
నానేమిం 

 
కౄాబభ లు 

   

   

   

 
 

లగకైషన్స లల ఔవర్ ఙేలన భిసఽెలు ఏ తయయౘయ? 

 
 

 
12. నౄభా ఆలౄ :  

a. ఆయసిం, కభలమాలు, దఽకణరలు, హద టళ్ైా , వగౄైభ  

b. నుభిరర నేఔ/ఉతతి ౄ  భిసఽెలు  

c. నుభిరర నేఔ/ఉతతి ౄ  భిసఽెల ఫమట యోి భైజీ  

d. నుభిరర నేఔ/ఉతతి ౄ  భిసఽెల ఫమట టలింఔులు/గస్క హద లుయవా   

e. నుభిరర నేఔ/ఉతతి ౄ  భిసఽెల ఫమట ఉనై మ ట యౌటీలు  

f. ఆయసిం, కభలమాలు, హద టళ్ైా , వగౄైభ   

13. ఔయేళ్ దఽకణింగ యడిణే, దమఙేల అిందఽలల యడిన 
సయవఔులలా  థిఖ వ నేభపెనై సయవఔుల జఞనృణరలలక ివఙేచయ ఏయృైధర 
ఉధరైబయమో దమఙేల ధఽా యఔభిించిండి.  

   
అవరనఽ అబణే, అలాింట  సయవఔుల యలువ సయవఔుల నతౄ ిం 
యలువలల 5% ఔింటే ఎఔుెయ:  
1. లలలులాబడ్స థరభ లు, 2.కబర్ లజ్డ, 3.కర ఔయవా  &  

భణరఫ లు, 4. ఏయృైధర నేలుడె థరభ లు, 5. ఎిండెఖడిు /ఖడిు , 
6. జనధరయ, 7. యడి ధరయ, 8. అగాినలట ి లు, 9. నేతైెలాట డ్స 
థరా వఔిం, 10. ధృైట ా  - లలలులలజ్డ, 11. నాధృలు /  ఈథర్ /  

ఇిండలి రమల్ యలెుింట్ భభిమ  32 డిగీరలఔు థిఖ వన భిండే 
సుపలవభ నై ఇతయ  థరా వణిం (భూలన భీక్ష) , 12. లల్ 
యేలన ట్ నఽలు, డాభ ్లలా  కఔుిండర యడి ఉనై, భిండే 
సుపలవభ నై ఫేస్క లణో ఔడిన 32 డిగీరలఔు థిఖ వన భిండే 
సుపలవభ నై నలబింట్ లు (భూలన భీక్ష), లల్ యేలన 
ట్ నఽలు, డాభ ్లలా  కఔుిండర యడి ఉనై, 13. 32 డిగీరలఔు 
థిఖ వన భిండే సుపలవభ నై నలబింట్ లు (భూలన భీక్ష) 

యభిైష్ లు,14. లల్ యేలన ట్ నఽలు, డాభ ్లలా  కఔుిండర యడి 
ఉనై కీటఔ ధరశ్న థరా వఔిం భభిమ  రయవఖ  భిందఽలు 15. ఏ 
యఔఫ ైన యృజిటఫ ల్ లైఫయవా  

 

14. ఔయేళ్ గోథరభ లు/గోడౌనఽా గ యడిణే (నూఔిభీ ఆవయణ ఆవల 
ఉనై) దమఙేలన అిందఽలల నిలు ఙేలన వసఽౄ వరల జఞనృణర 
ఇవుిండి 

 

15. నుభిరర నేఔ ఉణరదఔ యపలఖింగ యడిణే, ానుో జ్డ ఙేలన  
నుాింతింలల ఉతతి ౄ  ఙేలన వసఽౄ వరల యవభలు ఇవుిండి 
(జతయఙరయౌూన లు సదఽనుమాలణో ఔడిన ఫలా క్ నుా న్స) 

 

16. నుభిరర నేఔ ఉణరదఔ యపలఖింగ యడిణే, ఆ నూఔిభీ ని 
ఙేయోౄ ింథర, కాయగ ఉింథర అనై యవభలు ఇవుిండి. 

 

యటల సాణరా నిై వభిౄింజైమడరనికి అవసయఫ ైన యవభలు 

భిసఽె ణరలఔు తీవాతనలై అిండర్ భౄైటర్ ఔు అవగహన ఔయౌయౄ బ 

భిసఽె నఽ భథిింర ఙేమడరనికి కౄాబిం అనఽబవిం ఔ భ కఫ ైన కయఔిం 

ానుో జర్ యనుయ యవభలు 

భైటలఔు భిసఽె ఆఔునలనీూ బయ నుాతి థిఔ 

ఫేలక్ భైట్ భభిమ  ఔవభైజి 
నియృబించడరనికి భిసఽెల సుపలవిం 
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17. నృగిించిన అగిైభాఔ భిఔభలు 

 

 
దమఙేల థిఖ వ సలింలల ట క్ ఙేమిండి: 
a. లు ఫలా క్ లనఽ జఞనృణర ఙేమిండి భభిమ  మోసఽకౄళా్ఖల 

అగిైభాకల తయయౘనఽ నేభపెనిండి 

 
 
 
 

భిసఽెల చర్ నఽ ఫ యవగా  అయిం ఙేసఽకోవడరనికి 

 

 
 
మోసఽకౄళా్ఖల అగిైభాకలు 
 ట ాబలర్ ింరలు 
 అగిైభాఔ మింతాిం 
 ళెైడరా ింట్ వవస  
 ల ర్ింఔార్ వవస  
 క్ూడ్స యటర్ లే ర్ లసిిం 

 

 

 

 

 

 

 
b. భిఔభలఔు యభిిఔ ఫ బింట ధృనస్క కింటలా కి్ ఏఫ ైధర 

ఉింథేమో నేభపెనిండి 

 
 
 

 
 

అవరనఽ 
  

 

కదఽ 
 

 

18. (బవనిం/మింణరా లు/పభిైచర్ నృగిింరలు) 
 

 

 
a. భాభౄెట్ యలువ నుాతి థిఔ 

 
 

    
అవరనఽ   

కదఽ  

 
b. రనఃయ న యలువ నుాతి థిఔ 

 

 

    
అవరనఽ   

కదఽ  

 
c. ళెచిచింర అవసయభా 

 

    
అవరనఽ   

కదఽ  

 
19. నిభ్ణ యవభలు 

 

a. యడిన యభగిరని దమఙేల నేభపెనిండి  

i. గోడలు  

ii. ధేల  

iii. నల ైఔర  

b. బవనిం ఎతేౄ  నైటయవా ______________అింతసఽౄ లు____________ 

 
 
 

c. బవనిం వమసఽ 

 
5 ఏళా్ ఔింటే తఔుె                     5 – 15 ఏళ్ైా  
 
 
          15-2 5ఏళ్ైా                25 ఏళా్ ఔింటే ఎఔుె 
 

 
ఖభనిఔ: ఙెఔెణో ఔడిన/ణరచ్ు  భభిమ /లాథర ఖడిు /ఎిండె ఖడిు /యృదఽయవ/నుా లిక్ వసౄ ైిం/ఆసల్ౄ /వసౄ ైిం/కధరుస్క/టలభయౌన్స భభిమ  “ఔఙరచ”గ 

నేభపెధ ే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) 

 
ఫలా క్ వయృన 

వమ
సఽ 

(ఏళ్ైా
) 

ఎతేౄ  

(నైటయవా
) 

నిభ్ణిం 
కె/ఔఙరచ 

నౄభా నతౄ ిం యౄిం. 

నా ింత్ ణో 
నుటల 

బవనిం 
యౄ. 

మింతా యడి 
పలగలు 

యౄ. 

ఎఫ్ & ఎఫ్, 

కభలమిం 
భభిమ  

ఇతయ 
భిఔభలు 

యౄ. 

యి క్& 

ాకిరమలల
ని యి క్ూ 

** 
యౄ. 

నౄభా 
ఙేమాయౌూన 
ఇతయ ఆలౄ  

యౄ. 

         
         

నతౄ ిం         
         
         

 
ఖభనిఔ: **  యదరయణ నుాతి థిఔన ఔవర్ ఙేలన యి క్ూ నఽ సాచిసఽౄ ింథి. భభిమ  థిఖ వ నేభపెనై ఎ, నృ, ల, భభిమ  డి ఔరభ సింకల 
కిిందఔు భదఽ 

ాతి  ఫలా క్ ఔ ఔయౌించిన యక్షణ 

నయౖి లనఽ 
తగాిింఙే చయలు. 

అిందఽకై 
డియౌెింట్ 

ఇవువచఽచ 
 

నౄభాఔు ాతి నుథిించిన నుాతి థిఔ 

నౄభా నణరౄ నిై కామిం ఙేల 
& కౄాబింలనఽ 

భిషెభిఙేిందఽఔు ఇథ ే
నుా తి థిఔగ ఉింటలింథ ి

 

అిండర్ భౄైట ింగ్ 

ాతి  ఫలా క్ యవభలఔ వభిౄింఙే క్షింలల ననై భైట ింగ్ 
ఉింటలింథి 
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21. యి క్ూ ఔు భాతాఫే ాణేఔ ఔవభైజీ 

థిఖ వ నేభపెనై ఫలఔుూల దమఙేల ట క్ ఙేమిండి భభిమ  ాతి  థరని ఎదఽయవగ నౄభా ఙేమాయౌూన నణరౄ నిై 
ాతి థరని ఎదఽయవగ నేభపెనిండి 

A. ఫాో్ టర్ నుాతి థిఔన: 
లు నుాింణరలలా  యి క్ (నుాలలస్క ఫలా క్ లు, గోథరభ లు/గోడౌనఽా  భభిమ /లాథర ఆయవఫమట, వగౄైభ...)లనఽ ఫాో్ టర్ 
నుాతి థిఔన కై సమ్ అషర్ు లల ఔవర్ ఙేమవచఽచ 

నుాింణరలు (నోు సిల్ చియవధరభా భభిమ  నన్స కోడ్స నతౄిం యౄ. 
 
 

 

B. ధఽా యఔయణ నుాతి థిఔన  

యలువయింగ భాభ ైయి క్ లనఽ (ధృలయభీ) ధఽా యఔయణ నుాతి థిఔన ఔవర్ ఙేయౄ యవ. 
నుాింణరలు (నోు సిల్ చియవధరభా భభిమ  నన్స కోడ్స నతౄిం యౄ. 

  
 

ఖభనిఔ: 

ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 1 కోట  భభిమ  సుల కయౌఔ నుాతి థిఔన నులల ఇవుఫడదఽ. భౄైలాు భిసభలలా  
నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన యి క్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ. 
C. ఫాో్ టర్ ధఽా యఔయణ నుాతి థిఔన:  

యలువ భాభై యి క్ లు భభిమ  లింగిల్ సమ్ అషర్ు కిింద లు నుాింణరలలా  నిలు ఙేలే యి క్ లనఽ (ధృలయభీ) 
ఫాో్ టర్ ధఽా యఔయణ నుాతి థిఔన ఔవర్ ఙేమవచఽచ. 

నుాింణరలు (నోు సిల్ చియవధరభా భభిమ  నన్స కోడ్స నతౄిం యౄ. 
 
 

 
 

ఖభనిఔ: 

1. ఔనీస సమ్ అషర్ు యౄ. 2 కోటలా  

2. భౄైలాు భిసభలలా  నుాలలస్క లల ఉనై, నిలు ఙేలన 
యి క్ లఔు ఔవభైజీ ఇవుఫడదఽ. 

 

D. ఆయవఫమట ఉించిన యి క్ లు (నూఔిభీ ఆవయణ ఫమట ఉనై) 
ఆయవఫమట ఉించిన యి క్ ల యవభలు:  

నుాింణరలు (నోు సిల్ చియవధరభా భభిమ  నన్స కోడ్స) నతౄిం యౄ. 
 
 
 

 
 

E. టలింక్ నూమ్ భభిమ  గస్క హద లుయవా  (నూఔిభీ 
ఆవయణ ఫమట ఉనై) 

 

ఆయవఫమట ఉించిన యి క్ ల యవభలు:  

నుాింణరలు (నోు సిల్ చియవధరభా భభిమ  నన్స కోడ్స) నతౄిం యౄ. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
యలెింటభీ డిడఔిఫ ల్ూ ఔు డియౌెింటలా  
ను ింథరలనఽఔుింటలధరైభ  
 

 
      

    
అవరనఽ   

కదఽ  

నై సభాదరనిం అవరనఽ అబణే, తగాిింఙరయౌూన నతౄిం 
ఙరబస్క నఽ నేభపెనిండి 

యవ. 

ఔవర్ ఙేమఫడేిందఽఔు ఉనై యయధ ఆదరభలలా  కొనిై డాటీలు ానోు జర్ 
నియుళ ింఙరయౌ. ఔాబిం లలట ల్ఫ ింట్కి ఆదరయిం 
 

ాణేఔ యభౄింటీలు వభిౄయౄ బ 

భిసఽెనఽ ఔవర్ ఙేమడిం భభిమ  సజఞవరగ భైట్ ఙేమడిం 
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డిఔాభైషన్స 

 
 
 

 
 
 
 
 
ధేనఽ/ఫేభ  ఇిందఽభూలభ గ ాఔట సఽౄ నైథ ి ఏనేటింట,ే ఈ ానుో జల్ నూయింలల నేభపెనై 
యషమాలనీై ధర భిజఞా నిం ఫేయఔు యసౄయలా. భభిమ  ధరఔు/భాఔు భభిమ  _____________ 

భధ కింటలా ఔుి ఔు ఈ ధఽా వతాఫే నుాతి థిఔగ ఉింటలిందని ధేనఽ/ఫేభ  ఇిందఽభూలభ గ 
అింగీఔభిసఽౄ ధరైిం. 
 
ఔయళే్ ఈ ాతి నుథిత భిసఽెఔు నూభనిై సభభిించిన అనింతయిం ఙేభిఔలు, భాయవలాఫ ైధర జభిగిణ ే
యట ని నౄభా ఔింనలనీక ితక్షణిం ణెయౌమజైమడిం జయవఖ తేింథ.ి 
 
ణేథ:ీ 
సలిం: 

ానుో జర్ సింతఔిం & ఔింనలనీ భ దా  

ఏజౄింటల లనూయవూలు: 
 

థిఖ  నేభపెనైథ ినౄభా చటిిం, 1938 లలక్షన్స 41 ణరలఔు కన 

భిఫేటానల ైనిఱధేిం 
 

1. ఏ వకిౄ ఔడర ఆలౄ , లాథర జీయత నౄభా నులల  తీసఽకోవడిం, భౄనఽవల్, కొనయగిింర వింట యట  
కోసిం నులలల చాఫడని ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమింనల ై ధేయవగ గనీ, భోక్షింగ గనీ ఎలాింట  
భిఫేటలనా తనఔు భయయౌూన ఔనేషన్స నఽించి నతౄింగ గనీ, కొింత గనీ ఇవుడరనిక ి గనీ, 
ఇవుజూడరనిక ి గనీ పలయతథేశ్ింలల అనఽభతి  లాదఽ. అలాగై నులలని తీసఽఔుధ,ే కొనయగిింఙ,ే 
భౄనా ఙేసఽఔుధ ేఏ వకిౄ ఔడర అలాింట  భిఫేటానఽ అింగీఔభిించభదఽ. కైవలిం నౄభాథరయవ నిమభ 
నిఫింధనలఔు లలఫడని, యభ ి ాచఽభిించిన నుాలలఔిస్క, లాథర టేఫ ల్ూ లల నేభపెన భిఫేటాఔు భాతాఫే 
ఇిందఽఔు నేనయౘబింర ఉింటలింథి. 
 

2. ఈ లలక్షన్స లల నేభపెనై నిఫింధనలనఽ నుట ించడింలల యపలభబయ వకిౄ యౄ.ఐదఽ విందల థరక 
జభిభాధరఔు నుతేా డవరణరడె. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అతేతౄ భ సదఽథెేశ్ సాతాిం 
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అదరమిం 24 

నానేమిం భైట ింగ్ తిమభీ, అనుమిం 
 

అదరమ భిచమిం 

అిండర్ భౄైట ింగ్   భభిమ  భైట్  ఫేకిింగ్ ణరలఔు భ్యౌకింరలనఽ ఈ అదరమింలల నైయవ ధేయవచఔుింటలయవ. 
భిసఽెలఔు భైట ింగ్ ఇఙేచ ాకిరమలల ఇనేడి ఉనై సభసలఔు సింఫిందిించిన లు దేతేలనఽ ఔడర 
ధేయవచఔుింటలయవ. లు యకలెైన నౄభా నులలలలా  „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభే భిించడఫ లాగో ఔడర ధేయవచఔుింటలయవ. 

అబసన పయౌణరలు 
 
A. అిండర్ భౄైట ింగ్   భ్యౌకింరలు 
B. భైట్  ఫేకిింగ్  
C. భైట ింగ్ కయకలు 
D. సమ్ అషర్ు  
ఈ అదరమానిై అబలించిన తభుత నైయవ ఈ కిింథియ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ: 
 
1. అిండర్ భౄైట ింగ్   ణరలఔు భ్యౌకింరలనఽ నియుచిించఖలఖడిం 

2. భైట్  ఫేకిింగ్ ణరలఔు భ్యౌకింరలనఽ యవభిించఖలఖడిం 

3. లు నులలలలా  „సమ్ అషర్ు ‟నఽ నిభే భిించఖలఖడిం 
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A. అిండర్ భౄైట ింగ్   భ్యౌకింరలు 
ూయౌింగ్ థరుభ భిసఽెనఽ ఫేధేజ్డ ఙేమడిం నౄభా అధే పలవనలల ఇనేడి ఉిండే  సాతాభని ఖత అదరమాలలా  
భనిం చారిం. అిందఽలల నౄభా ఔింనలనీలు ఔ ూల్ నఽ సిఱియౄ బ. లువరయవ వఔుౄ లు/యణ జ/నుభిరర నేఔ 
సింసలు/ఆయాధృైజైషనఽా  ఙెయాౌించిన నానేమింలు ఈ ూల్ లల పలఖింగ ఉింటలబ. 
 
ాతి  ఔెయౄ ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం నతౄిం భౄిండె కయకల థరుభ నిభే యణ అబయ భైటలనలై ఆదరయడి 
ఉింటలింథి. ఆ కయకలు: 
 

 ఏథైెధర నషిిం (నౄభా భిదిలలని ాభాదిం వలా) వలా సింబయించఖల నషిిం భభిమ  
 అలాింట  నషిిం వలా తలెతౄ ఖల నషిిం ణరలఔు అించధర యలువ 

ఉథరహయణ 
అగిైాభాదిం వలా సింబయింఙే సఖటల నషిిం యలువ యౄ.100000 అనఽఔుింథరిం. [థీనిై భనిం ఎల్ అని 
వవహభిథరె ిం] 

 
నషిిం జయఖఖల సఖటల, లాథర సభసభి సింపలవత [న అని వవహభిథరె ిం] 100లల 1  [లాథర 0.01]. 

 
అలాింటరడె సఖటల లాథర సభసభి అించధర నషిిం ఇలా వసఽౄ ింథి: ఎల్ x న = 0.01 x 100000 = 1000 

 

యసౄ వింగ జభిగై నయౖి లఔు భియౘయిం ఙెయాౌించడరనికి సభినోు బన భిభాణింలల ూల్ ఉిండేటల నౄభా ఔింనలనీ ఎలా 
జఞఖరతౄ  డెతేింథి? 

 
భనిం భ ింథే చాలన యధింగ నతౄిం నౄభా వవసింణర కై తయయౘ భిసఽెలునై ఎఔుెవ భింథిని ూల్ గ 
ఙేమడింణో ఔడి ఉింటలింథి. తథరుభ ఎఔుెవ సింక ణరలఔు సాతాిం ఇఔెడ ని ఙేసఽౄ ింథి. భభిమ  నయౖి ల 
సింక (లాథర తయచఽదనిం) భభిమ  నషిిం నతౄిం (తీవాత) సింపలయతింగ (అించధర యేమదగినథిగ) 
భాయవతేింథి. 
 
కనీ సభస ఏనేటింటే అనిై భిలతేల ఔలా ఉిండవర. కై తయయౘ [లాథర „ఏఔతయయౘ‟] భిసఽెలణో ఔడిన 
ూల్ ఙరలా చినైథిగ ఉిండే అవకరలా ఎఔుెవ. 
   
ఉథరహయణఔు కైలా ఉిండి, క ై తయయౘ ఫమట  యణరవయణింలల ఉిండే ఇళ్ైా  నైఔు ఎనిై ఔనియౄ బ? ఙరలా 
కొనిై. ఔదా! 
 
ూల్ భిభాణిం నలయవఖ తేనై కొథెీ కై, లాథర కై తయయౘ సభసలఔు సింఫిందిించిన ననై తయయౘ భిసఽెలనఽ 
ఔడర అథి ఇభ డెచఔుధే అవకశ్ిం నలయవఖ తేింథి. ఇలాింటరడె నౄభా ఔింనలనీకి ఔ డైెలభా వచిచ 
డెతేింథి. 
 
భిసఽె ఊళ ించదగినథిగ ఉిండేింత నలదెథి, అథే సభమింలల కై యఔఫ ైన 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 ననైఫ ైన యపలగలుగ యబజిించడిం థరుభ సబ్ ూల్ూ నఽ ఏభటల ఙేమడిం జయవఖ తేింథి. 
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ఉథరహయణ 
ఆలౄ  నౄభా యింఖింలల ఙెఔె నిభ్ణరలఔు నిింటలఔుధే అవకశ్ిం భతి  నిభ్ణరలణో నోు యౌలేౄ  ఙరలా ఎఔుెవ. కఫట ి  
ఙెఔె నిభ్ణరలఔు నౄభా ఔవభైజీ ఇయులింటే ఎఔుెవ నానేమిం అవసయిం. 
 
ఇథే పలవన ఆభోఖ నౄభాఔు ఔడర వభిౄసఽౄ ింథి. ళైెనౄన, లాథర భధఽఫేహింణో ఫలధడే వకిౄకి ఖ ిండెనుో టల వఙేచ 
ఆయెయిం ఔడర ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. 
ఔ యది చికితూఔు యృదైయింగ ళెచఽచ వమిం కఖల భిసఽెనఽ ఔయభి చాథరె ిం. ళెైనౄన, లాథర 
భధఽఫేహింణో ఫలధడే వకిౄక ిఆభోఖిం ఫలఖ నై వకిౄణో నోు యౌలేౄ  భిసఽె ననైింగ ఉింటలింథ.ి 

భిసఽెల వభాీఔయణ భభిమ  అయ ఏ యపలఖింలలకి వయౄ మని నిభే యణ ఙేలే ాకిరమ అధేథి భైట్  ఫేకిింగ్ లల ఙరలా 
భ కఫ ైనథి. 
 
1. అిండర్ భౄైట ింగ్   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 ాకిరబయ అిండర్  భౄైట ింగ్. 

 

యింకైతి ఔయింగ ఙెనులింటే అిండర్ భౄైట ింగ్  లల థిఖ వ దశ్లుింటలబ: 
i. ాభాదిం, భిసఽెలనఽ నషిిం ణరలఔు తయచఽదనిం భభిమ  తీవాత నుాతి థిఔన భథిింర యేమడిం, 

ణేలచడిం 

ii. నులల ఔవభైజీ భభిమ  నిమభ నిఫింధనల యౄఔలన 

iii. నానేమిం భైటా నిభే యణ 

 
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙరలా, వథరె  అనైథి అిండర్ భౄైట ింగ్   ణొలుత నియృబసఽౄ ింథి. 
 
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙరయౌూన భైటలా , నిమభ నిఫింధనలనఽ నిభే భిించడిం తభుతి  దశ్. 
 
అిండర్ భౄైట ింగ్   ధృైరణరలధేయ సభౄైన యక్షణ, క్షైతాయ బ అనఽబవిం, లలణెైన భియౕలన తథితభల థరుభ 
సభ నుభెిించఽఔుధేయ. ఇథో  నియింతయ అబసన ాకిరమ. అగిైాభాద నౄభా అిండర్ భౄైటర్  కయలింటే  
అగిైాభాథరనికి కయణరలు, లు యకలెైన పౌతి ఔ వసఽౄ వరలు, ఆసఽౄ లనలై అగిైాభాదిం ణరలఔు ాపలవిం, 
భిశ్రభ, పౌగోయఔ, యణరవయణ భిలతేల వింట యట నలై భించి అవగహన ఉిండరయౌ. 
 
అలాగై సభ దా నౄభా అిండర్ భౄైటర్  ఔు ఔడర సభ దా భాయాిం/భోడెు  భిలతేలు, కభోా /వసఽౄ వరల యయణర భభిమ  
నిలులలా  ఇనేడి ఉిండే సభసలు, ధౌఔలు భభిమ  యట  సభ దా మాన కౌశ్లిం వింట యట నలై భించి అవగహన 
ఉిండరయౌ. 
 
ఆభోఖ నౄభా అిండర్ భౄైటర్ ఔు ఔడర నౄభాథరయవ ను ా లైల్, వమసఽ, యృైదయఫ ైన అింరలు, ట్  ధృస్క య బలు  
భభిమ  ఔుటలింఫ చభితాల ఖ భిించి ఫలగ ణెయౌల ఉిండరయౌ. భభిమ  భిసఽెనలై ాతి  కయఔిం ణరలఔు ాపలయనిై 
ఔడర ఖణ ించఖయౌగి ఉిండరయౌ. 
 
a) అిండర్  భౄైట ింగ్, సభానతుిం భభిమ  యనుయ లయదక్షత (సలలిబననృయౌటీ) 
 
అనిై భిసఽెల సభానిం కదఽ. నౄభా యషమింలల ఈ సఽలుయృైన సాతాిం ఆదరయింగధే జఞఖయౄఔ అిండర్ భౄైట ింగ్  
భభిమ  భిసఽెల వభాీఔయణ ణరలఔు ఆవశ్ఔత తలెతేౄ తేింథి. కఫట ి  ాతి  భిసఽెనా నషిిం యట లాఖల 
సింపలవత, భభిమ  థరని తీవాతల అించధరల ఆదరయింగ సజఞవరగ భథిింర యేమాయౌ. భభిమ  ధయ 
నియృబించఖలగయౌ. 
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అనిై భిసఽెల సభానిం కవర ఖనఽఔ నౄభాథరయవలిందభినీ సభాన నానేమిం ఙెయాౌింఙరయౌూింథిగ ఔయడిం 
సభికదఽ. అిందఽకై అిండర్ భౄైట ింగ్  ఉథెేశ్ిం ఔడర భిసఽెలనఽ వభాీఔభిించడఫే. తథరుభ ను ించి ఉిండే భిసఽెల 
లక్షణరల ఆదరయింగ సభౄైన నానేమిం భైటలనఽ యదిించడిం జయవఖ తేింథి. 
 
ాతి  నౄభా ఔింనలనీకి ఔడర తన ాసఽౄ త నులలథరయవల టా ఔ ఫలధత ఉింటలింథి. ాసఽౄ త నులలల ణరలఔు 
ింద ఫలధతలనిైింట నీ అథి ధృయయేభచయౌూ ఉింటలింథి. ఔయేళ్ నౄభా ఔింనలనీ ఖనఽఔ నౄభా ఔయౌించలాని 
భిసఽెలఔు ఔడర నులలలు జఞభ ీ ఙేలేౄ , లాథర భిసఽెలనఽ ఔవర్  ఙేలేిందఽఔు అవసయఫ ైన థరనిఔింటే తఔుెవ 
నానేమింనఽ వసాలు ఙేలేౄ  కింటలా ఔుి  ఫలధతలనఽ ధృయయేయచడింలల నౄభా ఔింనలనీ యభభ ూనిై అథి ాభాదింలలకి 
ధృడెతేింథి. 
 
భభోయృైర భిసఽెలఔు అవసయఫ ైన థరనిఔింటే ళెచఽచ నానేమింలనఽ వసాలు ఙేమాలని చాలే నౄభా ఔింనలనీకి 
యనుయిం ఆయించినింతగ జయఖఔనుో వచఽచ. అింతి భింగ అథి యనుయింలల కొనయఖడఫే ఔషితయిం కవచఽచ.కఫట ి  
సభానతుిం, లయదక్షతల దియౖి ూ అిండర్ భౄైట ింగ్  ాకిరమలనఽ తఙర తఔుిండర నుట ించడిం అవసయిం. 
 
అిండర్ భౄైట ింగ్  ణరలఔు ాదరన లక్షణరలు ఇలా ఉింటలబ 

 
i. లక్షణరల ఆదరయింగ భిసఽెనఽ ఖ భిౄించడిం 

ii. ానోు జర్  నఽించి వఙేచ భిసఽె య బని నిభే భిించడిం 

iii. నౄభా యనుయిం సభయింగ యగైలా జఞఖరతౄ  డటిం 

 
ఔె భ ఔెలల ఙెనులింటే నానేమిం ణరలఔు ఆమోదనీమత, సింూయృత తథితయ నిమభాల ఆదరయింగ 
అిండర్ భౄైట ింగ్  లక్షాలనఽ యదిించడిం జయవఖ తేింథి. 

నై జఞా ధరనిై భీక్షిించఽకోిండి 1 
నౄభా భైట్  ఫేకిింగ్ నఽ ాపలయతిం ఙేలే భౄిండె కయకలనఽ ఖ భిౄించిండి. 
I. భిసఽె సింపలవత భభిమ  తీవాత 

II. భిసఽె భూలిం భభిమ  సుపలవిం 

III. భిసఽె భూలిం భభిమ  సింబయింఙే సభమిం 

IV. భిసఽె సుపలవిం భభిమ  ాపలవిం 
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B. భైట్  ఫేకిింగ్ భ్యౌకింరలు 
భిసఽెనఽ నౄభా ఔింనలనీకి ఫథియ్ ఙేమడింనలైధే నౄభా ఆదరయడి ఉింటలింథి. నౄభా నులలని కొనఽగోలు ఙేమడిం 
థరుభ ఆలౄని ఏ ాభాథరల ఫలభ ి నఽింఙైెణే నౄభా ఙేరడో  అయ సింబయింఙే క్షింలల తనఔు ఔయౌగై నయౖి నిై 
తగాిించఽకోఖలుఖ ణరడె. 

ఉథరహయణ 
ఔయవ కయవ నడెరతేధరైయనఽఔుింథరిం. అథి ాభాదింలల నుడబయ ఆయెయభ ింటలింథ.ి మజభానికి 
ఖనఽఔ మోటలయవ నౄభా ఉింటే కయవఔు నషిిం జభిగిణే భయభ్తే కయవచలనఽ నౄభా ఔింనలనీబయ 
ఙెయాౌసఽౄ ింథ.ి 

నౄభా కౄాబభ లు, కయవచలు, భాభెిన్స  లాబిం వింట యట ని బయషతేౄ  ధయల నుాతి థిఔన లెకిెింఙే ాకిరమ 
ఔింనలనీకి అవసయిం. థీధేై భైట్  ఫేకిింగ్ అింటలయవ. 
  
భైట్  అధేథి నిభెిషి నౄభా యపలఖర ధయ. 
 
ఉథరహయణఔు బూఔిం ఔవభైజీకి భైట్  నఽ ఫ ైలుఔు యౄ.1.00గ నేభపెనవచఽచ. 
 
నషిిం జభిగై సింపలవత భభిమ  థరని భిభాణరలనఽ ఫట ి  భైటలా  భాయవతేింటలబ. ాతి  భైటలనా ఖత దోయణ లు 
భభిమ  ాసఽౄ త యణరవయణింలలని భాయవలనఽ చాల, బయషతేౄ లల తలెతౄఖల నయౖి లనలై అయ చాఖల 
ాపలయనిై ఫట ి  భైటలనఽ నిభే భియౄ యవ. 

ఉథరహయణ 
నలైన నేభపెనై బూఔిం నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిించిండి. యదిించిన ఙరభెీలు నూలి్ లెైన్స  ఔు సనైింలలనా 
భభిమ  ఇటలఔలణో ఔట ి న ఇింట కి అబణే ఎఔుెవగ ఉింటలబ. ఎిందఽఔింటే అయ నయౖి నికి ఖ యబయ ఆయెయిం 
కింకీరట్  ఔటిడిం ఔింటే ఙరలా ఎఔుెవ. 
ఆభోఖ నౄభా ఉథరహయణనఽ ఖభనిించిండ.ి వమసఽ, జఞతి , వితి ౄ , అలయటలా  నదలెైన ాతి  భిసఽె 
అింరనికి సింఫిందిించీ అింకౄలలా , రణరలలా  అించధరలు యౄను ింథియౄ యవ. యట ని భియౕయౌించి, భ ింథ ే
నిభే భిించఽఔునై నుాతి థిఔ ఆదరయింగ అింకౄలయింగ యట కి యో ెయవా  కైటలబయౄ యవ. 
భైటలా  నానేమాలఔు సభానిం కవని ఖభనిించిండి. 
 
నానేమిం = (నౄభా నతౄిం) x (భైటల)   
 
1. భైట ింగ్ లక్షాలు 
అటల నౄభా ఔింనలనీ దిఱి  నఽించీ, ఇటల నౄభాథరయవ కోణిం నఽించీ నౄభా ధయ సభింజసింగ, సభినోు బయింతగ 
ఉిండేలా చాడటఫే భైట్  ఫేకిింగ్ ణరలఔు భ్యౌఔ లక్షిం. 
 
నౄభా ఔింనలనీ కోణిం నఽించి చాలేౄ  సభసభిలలని భైటలా  యదిగ కౄాబింలు, కయవచలు భభిమ  టలకైూషన్స  వింట యట కి 
సభినుో బయలా ఉిండరయౌ. అింణేగఔ అనఽకోని ఉణరణరలఔు, ఇింక లాపలనికి ఔడర సభినోు బయలా ఉిండరయౌ. 
 
ఇఔ నౄభాథరయవ కోణిం నఽించి చాలేౄ  ఈ భైటలా  ఎలా ఉిండరలింటే, కయవచలు, ఉణరణరలు, లాపలల వింట  
యటనిైింట కీ ఔయౌన ఔడర ాభాథరల ఫలభి నఽించి యక్షణ కోసిం ణరనఽ కోయవఔునై నౄభా కోసిం ఙెయాౌింఙే నానేమిం 
అవసయఫ ైన 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 ట ి ించఽకోఔనోు ణే అలాింట  
అగిైాభాద నానేమిం భైటానఽ సభింజసఫ ైనయగ పలయించవచఽచ. 
  
2. నానేమిం భైటలనఽ నిభే భిించడిం 

 
కైవలిం నానేమిం భైటలనఽ ఖత నషి అనఽబయల ఆదరయింగ నిభే భియౄ యవ. కఫట ి  ఖత నయౖి లఔు సింఫిందిించిన 
ఖణరింకలు భైటలనఽ లెకిెింఙేిందఽఔు ఙరలా అవసయిం. 
 
భైటానఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు భిసఽెలఔు „ఖణరింఔయఫ ైన యలువ‟నఽ ఇవుడిం అవసయిం. 

ఉథరహయణ 
ఔయేళ్ పలభీ సింకలలని మోటలర్  లలైకిళా్ నషి అనఽబయనిై ఉథరహయణఔు ఖత థేళా్ కలానికి 
లేఔభిింఙరయనఽఔుింథరిం. అరడె యట  నషిిం కయణింగ తలెతి ౄన నయౖి ల నతౄిం సింక భనఔు వసఽౄ ింథి. ఈ నషిిం 
నణరౄ నిై నతౄిం మోటలర్  లలకైిళా్ యలువలల రతింగ నేభపెనైరడె భిసఽెఔు భనిం „ఖణరింఔయఫ ైన 
యలువ‟నఽ ఇవుఖలిం. థిఖ వ నేభపెనై నూయవ్లా థరుభ థీనిై సజఞవరగ వఔౄిం ఙేమవచఽచ: 
 
  ఎిం =      ఎల్        X      100 

     య 
ఎల్ అక్షయిం నతౄిం నయౖి ల సింకనఽ భభిమ  య అక్షయిం మోటలర్  లలైకిళా్నిైింట  నతౄిం యలువనఽ సాచియౄ బ. 
 
భననేలా పలయథరె ిం: 

 
 మోటలర్  లలైకిల్ యలువ యౄ. 50,000/- 

 నషి అనఽబవిం: ఖత 10 ఏళా్లల 1000 మోటలర్  లలైకిళా్లల 50 మోటలర్  లలైకిళ్ైా  థ ింఖతధరనికి ఖ యమాబ 

 థ ింఖతధరల వలా ఏటల సఖటలన ఐదఽ మోటలర్  లలైకిళ్ైా  ూభిౄగ నషిింగ భాయవతేధరైబ 

 
నూయవ్లానఽ వభిౄింజైలేౄ  పయౌతిం ఇలా ఉింటలింథి: 

 
నయౖి లు (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%    

కఫట ి  మోటలర్  లలైకిల్ మజభాని ఙెయాౌింఙే నానేమిం భైటల యౄ. 50,000/- లల సఖిం రతిం. అింటే ఏటల యౄ. 

250/-. థీధేై „యసౄవ‟ నానేమిం అింటలయవ. 
 
కోె మోటలర్  లలైకిల్ ఔు యౄ. 250 లెఔెన యౄ. 2.5 లక్షలు లేఔభిించడిం జభిగిింథి. థరనిై ూభిౄగ నషిిం జభిగిన 
5 యహధరలఔు ఙెయాౌించడిం జభిగిింథి. 
ఔయళే్ నలనై లెకిెించిన యసౄవ నానేమింనఽ వసాలు ఙరేఔ అథి ఔ పిండ్స గ ఏయడెతేింథి. కనీ 
అథి కైవలిం నయౖి లఔు ఙెయాౌింరలు ఙేమడరనికి భాతాఫే సభినోు తేింథి. 
నలై ఉథరహయణలల నేఖ లింటృ ఏనై లాదని భనఔు అయభవరణోింథి. కనీ నౄభా కయఔలానులలా  భినులన 
(నియుహణ వమిం) భభిమ  యనుయ లేఔయణ వమాలు (ఏజౄనీూ ఔనేషన్స ) వింట య ఔడర ఇనేడి ఉింటలబ. 
ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖి లఔు ఔడర కసౄ  భాభెిన్స  నఽ ఏభటల ఙేమడిం ఙరలా భ కిం. 
 
చివయగ, నౄభా యనుభనిై ఇతయ అనిై యనుభల భాథిభిగధే యణ జ నుాతి థిఔన నియుళ యౄ యవ. కఫట ి  
లాపలనికి ఔడర కసౄ  భాభెిన్స  నఽ ఉించఽకోవడిం అవసయిం. యనుయింలల నలట ి న నలటలి ఫడినలై అథి 
ాతి పలభనైభాట. 
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కఫట ి , ఇతయ కయవచలు, నిలులు, లాపలలఔు కయయౌూన ఫేయఔు రణరలనఽ జోడిించడిం థరుభ ‘యసౄ వ నానేమిం’ 
అధేథరనిై అవసయఫ ైన ఫేయఔు నలించఽణరయవ. 
 
తేథి నానేమిం భైటల థిఖ వ నేభపెధే యట ణో ఔడి ఉింటలింథి: 

 
 నయౖి లఔు ఙెయాౌింరలు 
 నయౖి ల కయవచలు (ఉథర. సభైు జులు) 
 ఏజౄనీూ ఔనేషన్స  
 నియుహణ కయవచలు 
 5 ూభిౄ నయౖి లు భవచచని పలయలేౄ  7 భవడిం వింట  ఆఔల్ఔ పలభీ నయౖి ల కోసిం నిలులు 
 లాపలల భాభెిన్స  

 
అబణే అనఽబవ కలానిై జఞఖరతౄగ ఎించఽకోవడిం ఙరలా భ కిం. అతింత ఇటీవయౌ కలానికి సింఫిందిించిన 
నషిర అనఽబయలనఽ భాతాఫే ఉయోగిింఙరయౌ. ఎింనఔ ఙేసఽఔునై కల యదిగ సభినోు బనింత నషిర అనఽబవ 
ఖణరింకలణో ఔడి ఉిండరయౌ. అరడే పయౌణరలఔు అవసయఫ ైన ఖణరింఔయఫ ైన నుాదరనిం, యశ్ుసనీమత 
వయౄ బ. చివయగ, సదయవ యనుయిం పలభీ నయౖి లు భఖల ఫలతే అబణే అనఽబవ కలిం యదిగ అలాింట  పలభీ 
నషి సింగటనణో ఔడర ఔడి ఉిండరయౌ. 
 
అవసయఫ ైన అనిై భైట ింగ్ కయకలనా భిఖణనలలకి తీసఽఔునై నైదట భైటలా  సభినోు నింత తఔుెవగనా, భభీ 
ఎఔుెవగనా, లాథర అధరమమింగ, కై యఔఫ ైన భిసఽెల భధ యవక్షూభితింగ ఉిండఔుిండర జఞఖరతౄ  
డవచఽచ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ  భీక్షిించఽకోిండి 2 
యసౄ వ నానేమిం అింటే ఏనేట ? 
I. కైవలిం నయౖి లనఽ భాతాఫే ఙెయాౌింఙేిందఽఔు సభినుో బయింత భిభాణింలల ఉిండే నానేమిం 

II. సభాజింలలని అణగభిన వభా లఔు వభిౄింఙే నానేమిం 

III. భినులధర కయవచలనఽ ఔడర లెకిెించిన తభుతి  నానేమిం 

IV. అతింత ఇటీవయౌ అనఽబవ కలిం ఆదరయింగ లెఔెఖట ి న నానేమిం 
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C. భైట ింగ్ కయకలు 
భైటానఽ నలింఙేిందఽఔు భభిమ  భైట ింగ్ నుా న్స  నఽ నియృబింఙేిందఽఔు అవసయఫ ైన అింరలనఽ భైట ింగ్ కయకలు 
అింటలయవ. భిసఽెనఽ భభిమ  వసాలు ఙేమాయౌూన ఙరభెీని నియృబింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలు ఈ „భైట ింగ్ 
కయకల‟నఽ ఉయోగియౄ యవ. 

  
 భ ిందఽగ ఫేస్క భైటలనఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీలు తభ అించధరలనఽ యడణరబ 

 తభుత ఆలౄ  నౄభా వింట యట కౄైణే ఫ యవగౄైన అగిైాభాద యక్షణ వింట  యనఽఔల లక్షణరలఔు అింథిింఙే 
డియౌెింట్  నఽ నేనయౘబించి, మోటలయవ ాభాథరలలా  డైైెవయాఔునై ాతి ఔల చభితా వింట  ాతి ఔల 
లక్షణరలఔు యదిింఙే అదనర నణరౄ లనఽ ఔలడిం థరుభ ఆ భైటలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు సయవె ఫలటల 
ఙేయౄ బ. 

కీలకింశ్ిం 
అిండర్ భౄైట ింగ్  ఔు సభాఙరయ వనయవలు 
 
ఏ సింకాయఫ ైన (ఖణరింఔయఫ ైన) యరలాషణలల ఔడర ఖణరింఔ లేఔయణే ణొయౌ దశ్. భిసఽెఔు ధయ 
నియృబింఙేటరడె సభౄైన భథిింర వఙేచిందఽఔు యలుగ యలెైనింత ఎఔుెవ సభాఙరభనిై అిండర్ భౄైటర్  
లేఔభిింఙరయౌ.  
 
సభాఙరయ వనయవలు: 

i. ానోు జల్ నూయిం లాథర అిండర్ భౄైట ింగ్  ాజౄింటేషన్స  
 
ii. భిస్కె సభైులు 

 
iii. ఙరభితాఔ కౄాబభ ల అనఽబవ ఖణరింకలు: మోటలర్  యింఖింలల వింట  కొనిై యనుయ తయఖతేలఔు అిండర్  

భౄైటయవా  తయచా ఙరభితాఔ కౄాబింల అనఽబవ ఖణరింకలనఽ ఉయోగిసఽౄ ింటలయవ. పలయ కౄాబింల 
అనఽబయలనఽ సాచిింఙేిందఽఔు, తథరుభ సభౄైన నానేమింనఽ నియృబించఽఔుధేిందఽకై ఈ ఏభటల. 

కౄాబింలనఽ సభిగా  యకానిించడిం, ాపలవవింతింగ యడటిం ధయ నియృమ ాకిరమలల ఙరలా భ కిం. 
పలభీ నయౖి లు భ ిందఽగ అించధర యేమలానియ, భభిమ  సుపలవభీణర తయచా రనభవితిం కనియ. 
కఫట ి  లెకిెించడరనికి ఖణరింఔయఫ ైన సభాఙరయిం ఎలారడా అిందఽఫలటలలల ఉిండఔనోు వచఽచ. లాథర 
యసౄ యఔఫ నై నుాతి థిఔ కఔనోు వచఽచ. (ఆధఽనిఔ ఔింూటయా భఔణో ఈ భోజులలా  పలభీ నుాఔితి ఔ 
నయౖి లనఽ, యట  ాపలయలనఽ భ ిందఽగధే లెకిెించడరనికి లు లభ లాషన్స  దేతేలనఽ 
ఉయోగిసఽౄ ధరైయవ) 
 
1. ాభాదిం 

 
నౄభా భిపలషలల ాభాదిం అధే దిం నిభెిషి సభస వలా నషిిం ఔయౌగిింఙే, లాథర నయౖి నిై నలింఙే భిలతేలఔు, 
లాథర లక్షణరలఔు సాచిఔ. ఆలౄ , లాథర వఔుౄ లు ఖ భికఖల లు యకలెైన ాభాథరలనఽ ఖ భిించి ూభిౄ భిజఞా నిం 
ఔయౌగి ఉిండటిం అిండర్ భౄైట ింగ్  ఔు ఙరలా ఙరలా అవసయిం. 
 
ాభాథరలనఽ పౌతి ఔ, ధృైతి ఔ అని భౄిండె యకలుగ వభాీఔభిించవచఽచ. పౌతి ఔ ాథరభింటే నౄభా ఙేమఫడిన అింశ్ిం 
ణరలఔు పౌతి ఔ అింరలఔు నషిిం జయఖఖల ాభాథరనిై సాచిసఽౄ ింథి. అథే ధృైతి ఔ ాభాదభింటే  భానవ 
ఫలళ నత (నిజఞబతీలానే, నియాక్షిం వింట ) వలా లాథర యదరయణ యభాజిఔ, ఆభిఔ లతి ఖతేల వలా తలెతౄ ఖల 
ాభాథరలనఽ సాచిసఽౄ ింథి. కయనిభుహఔ య బలల భైట్  ఫేకిింగ్ ాకిరమ పౌతి ఔ, భభిమ  ధృైతి ఔ ాభాథరల 
భథిింరణో ఔడెఔుని ఉింటలింథి. 
 
2. పౌతి ఔ ాభాథరలు 
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పౌతి ఔ ాభాథరనిై ానోు జల్ నూయింలల ఇచిచన సభాఙరయిం ఆదరయింగ అించధర యేమవచఽచ. సభైు థరుభ, లాథర 
భిసఽెనఽ తనిఖీ ఙేమడిం థరుభ థరనిై ఫ యవగా  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. కింకీరట్  బవనిం ఙెఔె బవనిం 
ఔింటే ఫ యవగౄైనథి. 
 
ii. ఎతేౄ  
 
అింతసఽౄ ల సింక ఎింత నలభిగిణే ాభాదిం ఔడర అింతగ నలయవఖ తేింథి. ఎిందఽఔింటే భింటలనఽ ఆయడింలల 
ఆ ఫేయఔు ఔషిిం ఔడర నలయవఖ తేింథి. నలైగ పలభీ నషిిం యట యాౌణే నలై అింతసఽౄ లు ఔుఔలా ాభాదిం ఔడర 
ఎఔుెవ అింతసఽౄ ల వలా తలెతేౄ తేింథి. 
 
iii. ఫాో్ భిింగ్ సుపలవిం 
 
ఙెఔె ఫాో్ యవా  అగిైకి ఆజిం నోు యౄ మధే ఙెనుయౌ. నలైగ భింటలింటలఔుింటే అయ ణేయౌగా  ఔుఔలుణరబ. 
తథరుభ వసఽౄ వరలు, లాథర యభగిర నలై అింతసఽౄ ల నఽించి డినోు వడిం థరుభ థిఖ వ అింతసఽౄ లలా  ఆసఽౄ లఔు 
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 డినోు ఔు జులనయౕల ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. ఎిందఽఔింటే 
భింటలు ఖనఽఔ ఔెయభి అింటలఔుింటే అయ అతి  తుయగ ఔల నణరౄ నికీ నుఔుణరబ. కఫట ి  అిందఽలల 
ఉింఙేయట కి అగిైాభాదిం జభిగినరడె ధరశ్నభబయ ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉింటలింథి. 
ఉథరహయణఔు కగితిం, వసౄ ైిం వింట య కైవలిం భింటలకై గఔ నీయవ, యేడి వింట యట కి ఔడర లలనబయ 
ాభాదభ ింటలింథి. 

 
vi. ఉతతి ౄ  ాకిరమ 

 
నఽలు ఔయేళ్ భతాి  సభమింలల జయవఖ తేింటే ఔితాి భ థీనులనఽ యడరయౌ కఫట ి  ాభాదిం నలయవఖ తేింథి. 
మింణరా లనఽ నియింతయిం యడెతధే ఉింటలయవ కఫట ి  భనడికి లలధృై నుడబయ ాభాదభ ింటలథి. అింణేగఔ 
నియళా్ నిదాభతేౄ  తథితయ నియాక్షాల వలా ఔడర ాభాథరనికి ఆయెయభ ింటలింథి. 

 
vii. భిలతి  

 
ఇయవకౄైన నుాింతింలల ఉిండటిం, ాభాదఔయఫ ైన భిసభలలా  ఉిండటిం, అగిైభాఔ కైిందాిం నఽించి దాయింగ 
ఉిండటిం వింట వనీై పౌతి ఔ ాభాథరలఔు ఉథరహయణలా. 

  
b) సభ దా 

 
i. ధౌఔ వమసఽ, భిలతి  

 
నుత ధౌఔలఔు భిసఽెలు ఎఔుెవ. 
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ii. జయవరతేనై సభ దా మానిం 

 
ామాణ భాయాిం, లలడిింగ్ భభిమ  అన్స  లలడిింగ్ భిలతేలు భభిమ  ధౌకశ్రమాలలా  నిలు సదఽనుమాల 
వింట వనీై కయకలా. 
 
iii. నిలుల సుపలవిం 

 
ళెచఽచ యలువ ఉనై వసఽౄ వరలు థ ింఖతధరనికి ఖ భికవచఽచ; మింణరా లు ామాణ సభమింలల 
యభిగినుో వచఽచ. 
 
iv. నుకిింగ్ దేతి  

 
ఫలఖ లలా  నుక్ ఙేలన సయవఔుల ఔింటే ఫేళా్లల నుక్ ఙేలనయే ఫేలని పలయించడిం జయవఖ తేింథి. భయా 
అిందఽలలనా లింగిల్ ఫేల్ ఔింటే డఫ ల్ ఫేల్ భభిింత సఽయక్షితిం. 
 
యదరయణ ధరణతణో ఔడిన డాభ ్లలా ని దావ యౄ సయవఔులఔు పౌతి ఔ ాభాదిం ఎఔుెవ. 

 
c) మోటలర్  యహనిం 

 
i. యహనిం వమసఽ, భిలతి  

 
నుత యహధరలు ాభాథరలఔు ఖ యబయ ఆయెయిం ఎఔుెవ. 

 
ii. యహధరల తయయౘ 
 
యో రి్్ కయాఔు పౌతి ఔ ాభాథరలఔు ఆయెయఫ ఔుెవ. 
 
 
d) థ ింఖతనిం 

 
i. నిలుల సుపలవిం 

 
ళెచఽచ యలువ ఉిండి, తఔుె భిభాణింలల ఉిండే వసఽౄ వరలు (ఉథరహయణఔు ఆబయణరలు), సఽలువరగ 
తీసఽకౄళా్ఖయౌగై వసఽౄ వరలఔు భిసఽె ఙరలా ఎఔుెవ. 
 
ii. భిలతి  

 
నలై అింతసఽౄ ల ఔింటే గౌర ిండ్స ఫాో్ ర్ లల భిసఽె ఙరలా తఔుెవ. భాయవభూల నుాింణరలలా  ఉిండే నలైైయేట్  నియయలు 
ాభాదబభిణరలు. 
 
iii. నిభ్ణయఫ ైన ాభాదిం 

 
భభీ ఎఔుె తలురలు, కిట కీలుింటే పౌతి ఔ ాభాదిం ఎఔుెవ. 

  
e) వకిౄఖత ాభాదిం 

 
i. వకిౄ వమసఽ 
 
 భభీ విదఽే లెైన యయవ ాభాథరల ఫలభిన డే ఆయెయిం ఎఔుెవ. నలైగ ఔయేళ్ ాభాదిం జభిగిణే యయవ 
కోలుకోవడరనికి ఔడర ఙరలా ఎఔుెవ సభమిం డెతేింథి. 
 

ii. ఆఔునేషన్స  సుపలవిం 

 
ఖ యరర జఞకీలు, ఫ ైనిింగ్ ఇింజనీయవా , నియళ్ైా  వింట యభికి పౌతి ఔ ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెవ. 
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iii. ఆభోఖ భభిమ  పౌతి ఔ భిలతి  

 
భధఽఫేహింణో ఫలధడెతేనై వకిౄ పౌతి ఔ ాభాథరనికి ఖ యబయ క్షింలల శ్సౄ ైచికితూఔు సభిగ 
సింథిించఔనోు వచఽచ. 
 
f) ఆభోఖ నౄభా 

    
i. వకిౄ వమసఽ 
 
తయచా అధరభోఖిం ఫలభిన డే ఆయెయిం చినై వమసఽ యభిలల తఔుెవగ ఉింటలింథి. 
 
ii. వకిౄ ఆభోఖ భిలతి . అింటే ాసఽౄ తిం ఏఫ ైధర యదిణో ఫలధడెతేధరైడర 
 
iii. భదనునిం, లాథర ధాభనునిం 

 
iv. ఆఔునేషన్స  సుపలవిం 

 
ను ఖ, దఽభ ్ వింట య నేతి నైభి యృలువడే నూఔిభీలలా  ని ఙేమడిం 
 

 
3. భైట ింగ్ లల పౌతి ఔ ాభాథరలనఽ భిషెభిించడిం 

 
పౌతి ఔ ాభాథరల యషమింలల అిండర్  భౄైటయవా  థిఖ వ దేతేలనఽ ఉయోగియౄ యవ: 
 

 నానేమింనఽ నలించడిం 

 నులలనలై యభౄింటీలనఽ వభిౄింజైమడిం 

 నిభెిషి కా జులనఽ వభిౄింజైమడిం 

 అదధరలు/నేనయౘబింరలనఽ యదిించడిం 

 జఞభీ ఙేలన ఔవభైజీని భినేతిం ఙేమడిం 

 ఔవభైజీని నిభఔభిించడిం 

 
a) నానేమిం నలింర (లలడిింగ్) 

 
భిస్కె ఎక్ూ నోు జర్  లల కొనిై ాతి ఔల లక్షణరలు ఔడర ఉిండవచఽచ. యట ని అింగీఔభిింఙేిందఽఔు కొింత 
అదనర నానేమింనఽ వసాలు ఙేమాలని అిండర్  భౄైటయవా  నియృబించవచఽచ. 
 
నానేమిం నలింర నలించడిం థరుభ ళెచఽచ కౄాబింల సింపలవతనఽ, లాథర ళెచఽచ కౄాబింలనఽ భిఖణనలలకి 
తీసఽఔుింటలయవ. 
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ఉథరహయణ 
  

i. నిభే భిత ాభాణరలనఽ నుట ింఙే యభానమాన సింసలు, లాథర ధౌఔల థరుభ యయణర అబయ సయవఔులఔు 
యదరయణ నానేమిం భైటాధే వసాలు ఙేయౄ యవ. కనీ వమలలైనోు బన, టధేైజీ తఔుెవగ ఉనై ధౌఔలఔు 
భాతాిం అదనర నానేమిం ఙరభెి ఙేయౄ యవ. 

 
ii. వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల నౄభాథరయవ ఖనఽఔ యుణరభోహణ, భైలింగ్, యేట వింట యట లల నులగా ధే యభౄైణే 

అదనర నానేమిం వసాలు ఙేయౄ యవ. 
 
iii. ఆభోఖ నౄభాలల ఔయేళ్ అిండర్ భౄైట ింగ్  సిందయౌింగ ాతి ఔల లక్షణరలాయృైధర ఉింటే అథి ఔడర నానేమిం 

నలింరఔు థరభ ితీమవచఽచ. 
 

కొనిైయయవా  భభీ ాతి ఔల కౄాబింల నిషతి ౄ  ఉింటే ఔడర నానేమిం నలింర ఙోటలఙేసఽఔుింటలింథి. మోటలయవ నౄభా, 
లాథర ఆభోఖ నౄభా నులలల వింట యట  యషమింలల ఇథి జయవఖ తేింథి. 
  
ఇటీవయౌ ఐఆర్  డీఏ నిఫింధనల ాకయిం వకిౄఖత కౄాబిం ఆదరభిత నానేమిం నలింర ఙెలాదఽ. థరనిై నుయదయశఔ 
నుాతి థిఔ ఆదరయింగ నతౄిం నోు యవి నోూ యౌయోఔ వభిౄింజైమాయౌూ ఉింటలింథి. 
 

b) యభౄింటీల యదిింర 
 
పౌతి ఔ ాభాథరలనఽ తగాిింఙేిందఽఔు అవసయఫ ైన యభౄింటీలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు ను ిందఽయవసఽౄ ింటలబ. కొనిై 
ఉథరహయణలనఽ థిఖ వ ను ిందఽయచడిం జభిగిింథి. 
 
 

ఉథరహయణ 
i. సభ దా యయణర 
 
సయవఔులనఽ (ఉథరహయణఔు టీ ను డి) ట న్స  లెైన్సు  కైసఽలలా  నుక్ ఙేమాలధే యభౄింటీని ను ిందఽయవయౄ యవ. 
 
ii. థ ింఖతనిం 

 
ఆలౄని ఇయయృై ధరలుఖ  ఖింటలనుటృ యచ్ భన్స  కలా కసఽౄ ిండరడనై 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 నణరౄ లనఽ తగాిింఙే కొనిై కా జులు 

ఉథరహయణ 
సభ దా యయణర: కొనిై పలగలఔు చినై నషిిం జభిగిధర కొనిై కభీథైెన మింణరా లఔు ూభిౄగ నషిిం యట లావచఽచ. 
అలాింట  మింణరా లు భీనాేస్క ఫ ింట్  కా జ్డ భిదిలలకి వయౄ బ. తథరుభ అిండర్ భౄైటర్  ఫలధత కైవలిం మింణరా నిై 
భీనాేస్క ఙేమడరనికి, నుయుర్ు  ఙేమడరనికి, లాథర యభిగిన పలగనిై అతి కిించడరనికై భినేతిం అవరతేింథి. 
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కసి్క నలైరలు, యౘర్ు  ఫో యవు లు కొనిైయయవా  కైవలిం భూలల వదె నుడవరణరబ. కఫట ి  సభ దా నులలలలా  కసి్క 
నలైరలు, యౘర్ు  ఫో యవు లు ఔట ింగ్ కా జులఔు లలఫడి ఉింటలబ. థరనిాకయిం నుడైెన 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 వింట య యథేశ్ిం నఽించి వసఽౄ ిండగధే జభిగి 
ఉిండవచఽచ. కనీ ఫమట  భియౕలనలల ణేలఔనోు బ ఉిండవచఽచ. 
అలాింట  భిసఽెలనఽ వసఽౄ వరలనఽ భైవరలల థిఖగధే సజఞవరగ తనిఖీ ఙేలే షయతే నైద అింగీఔభియౄ యవ. 
నులల ఔడర అింగీకభనికి భ ిందఽ సభైు ఙేమడరనికి లలఫడి ఉింటలింథి. 

 
d) అదధరలు/నేనయౘబింరల యదిింర 

 
నషిర నతౄిం నేభపెనై అదధరలు/నేనయౘబింరలనఽ నేించిణే నేఖణర నణరౄ నిై „అదనిం‟ కా జు కిింద 
ఙెయాౌయౄ యవ. భినేతి  ఔింటే తఔుెవగ ఉిండే నషిిం ఙెయాౌింరఔు అయోిం కదఽ. 

 
చినై కౄాబింలనఽ ణొలగిించడిం ఈ కా జుల లక్షిం. నౄభాథరయవ ఔడర నషిింలల కొింత పలగనిై ఙెయాౌింఙరయౌూ 
వసఽౄ ింథి కఫట ి  అతనఽ భభిింత జఞఖరతౄ  వళ యౄ డె. 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  నుభిీ భిసఽెలఔు భాతాిం ఇవుజూరణరయవ. 
 

ii. వకిౄఖత ాభాదిం: ఖభిషి అింగీఔిత వమసఽ థరట న వకిౄఖత ాభాద ానోు జర్  ఔు ఔడర ఔవభైజీని 
అింథిించవచఽచ. అబణే అథి ూభిౄయ బలల కఔుిండర కైవలిం డెత్  భిసఽెఔు (యృైఔల లనేృణో నుటలగ) 
భాతాఫే ఇవువచఽచ. 

 
iii. ఆభోఖ: కొనిై ఆభైషన్స  దేతేలు, లాథర భిలతేలలా  ఔవభైజీని భినేత య బకి భాతాఫే 

వభిౄింజైయౄ భింటృ నౄభా ఔింనలనీ కొనిై భినేతేలు యదిించవచఽచ. ఉథరహయణఔు కటభకి్, లాథర ఐ లెన్సూ 
దేతేలు. 

 

f) డియౌెింటలా  

 
భిసఽె ఖనఽఔ యనఽఔలింగ ఉింటే తఔుెవ భైటానఽ వసాలు ఙేయౄ యవ. లాథర డియౌెింట్  ఇయౄ యవ. 

  
అగిైాభాద నౄభాలల భిసఽె నలయవఖ దలఔు థిఖ వ లక్షణరలనఽ భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలయవ. 
 
i. భిసభలలా  ల ర్ింఔార్  వవస  ఏభటల 
ii. కింనుౌిండ్స లల ళైెడరా ింట్  వవస  ఏభటల 
iii. ఫకౄటలా , మోసఽకౄళా్ఖల అగిైభాఔ యధధరలు భభిమ  భానఽవల్ లైర్  ింరల ఏభటల 
iv. ఆట ఫేట క్ లైర్  అలాయిం ఏభటల 
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ఉథరహయణ 
 

మోటలయవ యహన నౄభాలల మోటలయవ లలైకిల్ నఽ ఖనఽఔ నితిం లలైడ్స కర్  అటలచ్ ఙేల ామాణ సఽౄ ింటే నానేమింనలై 
డియౌెింట్  అిందజైయౄ యవ. ఎిందఽఔింటే థరనివలా యహధరనికి లయతుిం నలయవఖ తేింథి ఖనఽఔ భిసఽె ఆ ఫేయఔు 
తఖ ా తేింథి. 
 
సభ దా నౄభాలల „పరల్ లలడ్స‟ ఔింట ైనర్  ఔు నానేమింనలై డియౌెింట్  ఇఙేచిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ సఽభ కింగ 
ఉింటలింథి. ఎిందఽఔింటే థ ింఖతనిం, యౖభిైజీ ాభాథరలనఽ అథి నియభిసఽౄ ింథి. 
ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  లల నలదె ఖూర ప్  ఔు డియౌెింట ా యౄ యవ. ఎిందఽఔింటే నులధరయఫ నై నిని, 
నౄభా ఔింనలనీకి కయవచలనఽ అథ ిఫలగ తగాిసఽౄ ింథ.ి 

 
g) ధన కౄాబమ్ూ ఫో నస్క (ఎన్స  లనౄ) 

 
కౄాబభ లు లాని ాతి  ఏడరథీ భౄనఽవల్ సిందయౌింగ కొింత నణరౄ నిై ఫో నస్క గ ఇయౄ యవ. భౄనఽవల్ లల 
నానేమింనఽ తగాిించడిం థరుభ థరనిై అనఽభతి యౄ యవ. అథి నతౄిం ఖూర ర ణరలఔు కౄాబిం నిషతి ౄనలై 
ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
 
అిండర్ భౄైట ింగ్  అనఽబయనిై ఫ యవఖ యవచఽఔుధేిందఽఔు ధన కౄాబిం ఫో నస్క అధేథి ఙరలా శ్కిౄభింతఫ ైన 
వూహిం. నలైగ ఇథి భైట ింగ్ వవసలలా  ఔ పలఖింగ భిఖణన ను ిందఽణోింథి. నౄభాథరయవ ణరలఔు ధృైతి ఔ 
ాభాద కయకనిై ఔడర ఈ ఫో నస్క ఖ భిౄసఽౄ ింథి. మోటలయవ యహన నౄభాలల అబణే ఫ యవగౄైన డైైెయింగ్ 
ధృైరణరలు చాడిం లాథర ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ఫ యవగౄైన ఆభోఖ శ్రదే చాడిం థరుభ కౄాబిం జోయౌకి 
యృళా్నిందఽఔు ఇథి ాతి పలిం వింట దనైభాట. 

 
h) తి యసెయణ 

 
ఔయేళ్ ఇనేడి ఉనై పౌతి ఔ ాభాదిం ఙరలా ఎఔుెయృైణే, సదయవ భిసఽె నౄభా ఔయౌించజఞలనిదవరతేింథి. 
థరనిై తి యసెభియౄ యవ. ఖత నషి అనఽబవిం, ాభాథరల భిజఞా నిం, సభఖర అిండర్ భౄైట ింగ్  యదరనిం ఆదరయింగ 
ాతి  నౄభా తయఖతి లలనా తి యసెభిింఙరయౌూన భిసఽెల జఞనృణరనఽ నౄభా ఔింనలనీలు యౄను ింథిింఙరబ. 

 
4. ధృైతి ఔ ాభాదిం 

 
ధృైతి ఔ ాభాదిం థిఖ వ దేతేలలా  తలెతౄవచఽచ: 
 

a) నిజఞబతీ లానే 

 
అతింత ఙెడు  ధృైతి ఔ ాభాథరనికి అతింత థరయవణఫ ైన ఉథరహయణ ఏనేటింటే నౄభాథరయవ ఎలాగౄైధర నషిిం 
ఔలఖజైసఽఔుని, థరనికి నౄభానఽ కౄాబిం ఙేసఽఔుధే ఉథెేశ్ింణో నులల తీసఽకోవడిం. నిజఞబతీయవడైెన 
నౄభాథరయవ ఔడర ఆభిఔయఫ ైన ఔయౖి లలా  ఉింటే థ ింఖ నయౖి నిై చానింఙే ాలలపలనికి లలనఽ కవచఽచ. 

 
b) నియాక్షిం 

 
నషిిం టా నిభాిౄతనఽ నియాక్షానికి ఉథరహయణగ ఙెవచఽచ. నౄభా ఉింథి ఔథర అని నౄభా ఙేలన ఆలౄ  
యషమింలల నియాక్షూభిత దోయణ ణో వవహభిించవచఽచ.  
 
ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ నౄభా ఙేలన ఆలౄ  యషమింలల ఔయేళ్ థరనికి నౄభా లాఔనోు ణే తీసఽఔుధేింతట  
జఞఖరతౄ  తీసఽకోఔనోు ణే ధృైతి ఔ ాభాదిం సింతినౄ ఔయింగ లానటలి  లెఔె. 

 
c) నుభిరర నేఔ సింఫిందరలు 
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మజభాని-ఉథోగి 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 వయౄ బ. నౄభాథరయవ ఉథెేశ్ూయుఔింగ నషిిం 
ఙేఔయవచకోఔనోు వచఽచ. కనీ నషిిం జభిగినరడె భాతాిం ఇిండెనేైటీ సాణరా నికై ూభిౄ యయవదేఫ ైన భీతి లల 
సళేతేఔిం కనింత ళెచఽచ భియౘభనిై కోయవచఽచ. 
 

ఉథరహయణ 
 

ఇలాింట  ధృైతి ఔ ాభాథరలఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల లు ఉథరహయణలు ఔనియౄ బ. భభినిై నౄభా 
ాయోజధరలు ను ింథేిందఽఔు కౄాబభ థరయవలు తభ డిజౄఫ ల్ ఫ ింట్  కలావదిని గమానిై ఫట ి  అవసయఫ ైన 
థరనిఔింటే ఎఔుెవగ యలెైనింతగ ను డిగిింఙేిందఽఔు నఖ ా  చారతేింటలయవ. 
మోటలర్  కౄాబభ లలా  ాభాదిం వలా నుడెనై పలగనికి సింతినౄ ఔయఫ ైన భీతి లల భయభ్తే ఙేలే యలుధరై 
ఔడర థరనిై భాభిచ కొతౄథి యేమాయౌూింథనేని, లాథర ాభాదిం వలా జభిగిన నయౖి నికి సింఫింధిం లాని 
భయభ్తేలు ఔడర ఙేమాయౌూింథేనని నౄభాథరయవ టలి ఫటిడిం వింట  సిందభౌలలా  ఇలాింట  ాభాదిం 
తలెతేౄ తేింథ.ి 

 
కో నేఫ ింట్ , తగాిింర, ఉ భినేతేల వింట యట  థరుభ, ఆభోఖ నౄభాలల అబణే ధన కౄాబిం ఫో నస్క వింట  
నోుా ణరూహకలు ఇవుడిం థరుభ ధృైతి ఔ ాభాథరలనఽ ఫలగ తగాిించవచఽచ. 

సభాఙరయిం 
 
i. కో నేఫ ింట్  (సహ ఙెయాౌింర) 
 
నౄభా ఙేలన ఉదింతిం జభిగిణే ఙరలా ఆభోఖ నులలలలా  నౄభాథరయవ ఔడర సదయవ నషిింలల కొింత నణరౄ నిై 
బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు నౄభా నతౄిం యౄ. 20000 భభిమ  నులల ప్  యకయిం కో నేఫ ింట్  నతౄిం 
10% అబణే నౄభాథరయవ అిందఽలల యౄ.2000 ఙెయాౌయౄ డె. 
 
ii. సబ్ యౌనేట్ూ (ఉ భినేతేలు) 
 
నలభిగినోు బయ నృలుా ల మోతనఽ తగాిించఽఔుధేిందఽఔు ాతి  తయయౘ కయవచలు, ఆభైషన్స  దేతేలు, లాథర డరఔిర్  జుల 
వింట యట నలై యడిగ కొింత భినేతి ని నౄభా ఔింనలనీ యదిించవచఽచ. 
 
iii. నేనయౘబింర (డెడిఔిఫ ల్) 
 
థీనిై అదనింగ ఔడర నలుయౄ యవ. ఎిందఽఔింటే ఇథి నౄభా ఔింనలనీ కౄాబభ నఽ ఙెయాౌింఙేిందఽఔు భ ిందఽ 
నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙరయౌూన లయ నతౄిం. ఉథరహయణఔు ఔ యౄ. 10000 నులలలల నేనయౘబింర ఉింటే, కౄాబిం 
ఙేలన ాతి  నౄభా నషిింలలనా నౄభాథరయవ భ ిందఽగ యౄ. 1000 ఙెయాౌయౄ డె. 
 

నౄభాథరయవ తయపర నఽించి ధృైతి ఔ ాభాదిం ఉింటలిందనై అనఽభానిం ఉనైరడె సదయవ ానుో జల్ూ నఽ ఏజౄింటల 
ఎట ి  భిలతేలలా నా నౄభా ఔింనలనీకి తీసఽఔుభఔడదఽ. నలైగ అలాింట  అింరలనఽ ఆఫ  యృింటధే నౄభా ఔింనలనీ 
అదికయవల దిఱికి తీసఽకౄమాా యౌ. 
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5. సుల కల లేెల్ూ 

 
యదరయణింగ నానేమిం భైటానఽ ధృైిండె ధృలల కలానికి కోట్  ఙేయౄ యవ. ఔయేళ్ నులలని తఔుెవ కలానికి 
తీసఽఔుింటే నానేమింనఽ ఔడర ాణేఔ లేెల్ నఽ వభిౄింజైయౄ యవ. థరధేై సుల కల లేెల్ అింటలయవ. 
  
ఈ లేెల్ ాకయిం సులకయౌఔ నౄభాఔు వసాలు ఙేమాయౌూన నానేమిం ధృైషతి ౄఔ నుాతి థిఔ ాకయిం ఉిండదఽ. 

 
సుల కల లేెల్ూ ఆవశ్ఔత 

 
a) నులలని జఞభీ ఙేలేిందఽఔు అబయ కయవచలు 12 ధృలలకౄైధర, తఔుెవ కలానికౄైధర థరథరరగ కైలా 

ఉింటలబ కఫట ి  ఈ భైటానఽ వభిౄింజైయౄ యవ. 
 

b) నలైగ యభిిఔ నులలలల భౄనఽవల్ కైవలిం ఏడరథికి ఔయభై వసఽౄ ింథి. అథే సులకయౌఔ నౄభాలలా  అబణే 
అథి భభిింత తయచఽగ వసఽౄ ింథి. అలాింటరడె ధృైషతి ౄఔ నానేమింనఽ అనఽభతి లేౄ  నౄభాథరయవ 
కైవలిం ఈ సులకయౌఔ నౄభాలధే తీసఽఔుింటృ, తథరుభ నానేమింలనఽ యబథరలలా  ఙెయాౌింఙే దోయణ కి 
థిగై ఆయెయభ ింటలింథి. 

         
c) నలైగ కొనిై నౄభాలు లక్షణరనిై ఫట ి  లజనల్ అమ ింటలబ. అలాింట  లజన్స  లల యట  భిసఽె 

ఎఔుెవగ ఔడర ఉింటలింథి. నలైగ కొనిైయయవా  భిసఽె అతదిఔింగ ఉనై సభమింలల నౄభాలనఽ 
తీసఽఔుింటలయవ. తథరుభ నౄభా ఔింనలనీ ాయోజధరలఔు యయవదేింగ నౄభా ఎింనఔ జయవఖ తేింథి. 
ఇలాింట  ఎింనఔలనఽ నిభోదిించడరనికై సులకయౌఔ నౄభాలనఽ యౄను ింథిించడిం జభిగిింథి. నలైగ యభిిఔ 
నౄభానఽ నౄభాథరయవ యదఽె  ఙేసఽఔునైరడె ఈ సులకయౌఔ నౄభాలనఽ ఇవువచఽచ. 

 
6. ఔనీస నానేమిం 

 
నులల జఞభీ ణరలఔు నులధరయఫ ైన కయవచలు ఔవయబయలా ాతి  నులల కిింద ఔనీస నానేమానిై ఙరభెి ఙేమడిం 
భినుట . 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3 
ఏజౄింటల ధృైతి ఔ ాభాథరనిై ఖ భిౄించినరడె ఆఫ  ఏిం ఙేమాయౌ? 

I. భ ిందఽలాగై నౄభానఽ కొనయగిింఙరయౌ 

II. యషమానిై యృింటధే నౄభా ఔింనలనీకి నియేథిింఙరయౌ 

III. కౄాబభ లలా  యటల అడగయౌ 

IV. ట ి ించఽకోఔడదఽ 
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D. నౄభా నతౄిం (సమ్ అషర్ు ) 
నులల నిఫింధనల ఫేయఔు నౄభా ఔింనలనీ అింథిింఙే ఖభిషి నతౄిం ఇథి. అబణే ఇిండెనేైటీ భినేతి ని ఎించఽఔుధే 
భ ిందఽ నౄభాథరయవ ఙరలా జఞఖరతౄగ వవహభిింఙరయౌ. ఎిందఽఔింటే కౄాబిం సభమింలల భీబింఫర్ూ  ఙేలే ఖభిషి 
నతౄిం అథి భాతాఫే. 
 
నౄభా నణరౄ నిై ఎరడా నౄభాథరయవ ఙేణే నిభే భితభవరతేింథి. నులల ఫేయఔు ఫలధత ఉిండే నతౄిం ఔడర 
అథే. నులల ఫేయఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం ఎింణో నిభే భిింఙేిందఽఔు భైటలనఽ వభిౄింజైలేథి ఔడర ఈ నతౄిం 
నైథే. 
  
నౄభా నతౄిం ఆలౄ  యలువనఽ యసౄయఔింగ ాతి నృింనృింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఔయేళ్ నౄభా నతౄిం ఎఔుెవగ ఉింటే 
నౄభాథరయవఔు లనేృ ఏనై ఙేఔయదఽ. అలాగై అల నౄభా ఙేలేౄ , అింటే తఔుెవగ ఉింటే కౄాబిం ధృైషతి ౄఔింగ 
తఖ ా తేింథి. 
 
1. నౄభా నణరౄ నిై నియృబించడిం 
  
ాతి  యనుయ తయఖతి లలనా నౄభాథరయవఔు ఈ థిఖ వ నుబింటానఽ అనఽసభిసాౄ  సలయౘ ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. నౄభా 
నణరౄ నిై నియృబించఽఔుధేరడె యట ని భనసఽలల ఉించఽకోయయౌ: 

 
a) వకిౄఖత ాభాద నౄభా:  ఔింనలనీ ఇవుజూనే నౄభా నతౄిం (సమ్ అషర్ు ) లయ నతౄిం కవచఽచ, లాథర 

నౄభాథరయవ ఆథరమింనలై ఆదరయడి ఉిండవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు నిభెిషి యృైఔలానికి గనఽ 
నౄభాథరయవ ధృలయభీ యేతధరనికి 60 నఽించి 100 భౄటలా  ఫ నిట్ూ ఇవువచఽచ. అబణే ఖభిషి నణరౄ నికి 
భినేతి , లాథర ఎఖ వ భినేతి  ఉిండవచఽచ. అింణేగఔ భియౘభలు ఔడర ఔింనలనీ, ఔింనలనీకి 
భాయవచఽచ. ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద నులలలలా  నౄభా నతౄిం సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ ాతి  నౄభాథరయవఔ 
యడిగ నిభే భిించవచఽచ. లాథర నౄభాథరయవఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ లఔు యౌింఔు నలటివచఽచ. 

 
b) ఆభోఖ నౄభా: సమ్ ఇనాూర్ు  ఔ నిభెిషి భైింజ్డ లల అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ఇథి వయో భినేతి నలై 

ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 వయో భినేతి  ఉనై ఖూర ప్  ఔు నౄభా ఔింనలనీ 10 

లక్షలు, లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ ఇవుజూవచఽచ. అథే 3 ధృలల నఽించి 5 ఏళా్ 
వయో ఖూర ప్  ఔు అథి 2 లక్షలల ఎింణో ఉిండవచఽచ. 

 
c) మోటలర్  నౄభా: మోటలర్  నౄభా యషమింలల సమ్ ఇనాూర్ు  అధేథి నౄభాథరయవ ాఔట ించిన యలువ 

(ఐడీయ)గ ఉింటలింథి. అథి యహనర యలువ. ాసఽౄ తిం ఉతతి ౄ థరయవ ఆ యహధరనికి నియృబించిన 
అభ్ఔర ధయ ఆదరయింగ థీనిై తీసఽఔుింటలయవ. థరని నఽించి ఐఆర్  డీఏ నిఫింధనల ఫేయఔు తయవఖ దల 
రణరనిై తీలేయౄ యవ. ఉతతి ౄథరయవ ాఔట ించిన ధయలల య నిఔ సఽింకలు/నఽైలుింటలబ. భిజిలిేరషన్స  
భభిమ  నౄభా నణరౄ లుిండవర. 

 
ఐడీయ = (ఉతతి ౄ థరయవ ాఔట ించిన అభ్ఔర ధయ – తయవఖ దల) + (ాఔట ించిన అభ్ఔర ధయలల ఇనేడి 
ఉిండని యడి పలగల కయవచ - తయవఖ దల) భభిమ  భిజిలిేరషన్స  భభిమ  నౄభా నణరౄ లనఽ నేనయౘబయౄ యవ. 
 
యడకనికి నికిభని, లాథర 5 ఏళ్ైా  థరట న యహధరల ఐడీయని నౄభా ఔింనలనీ, నౄభాథరయవ యసయ 
అింగీకయిం ఫేయఔు నియృబించఽఔుింటలయవ. అరడె తయవఖ దలఔు ఫదఽలుగ నుత కయా ఐడీయని యహనర 
ఔిండిషన్స  నలై సభైుమయవా , కయవ డీలయా వింట యయవ ఇఙేచ అించధరల ఆదరయింగ నియృబించఽఔుింటలయవ. 
ఐడీయ అధేథి ఔయేళ్ యహనిం థ ింఖతధరనికి ఖ భౄైధర, నతౄిం నయౖి నికి ఖ భౄైధర ఙెయాౌింఙే భియౘయిం. కయవ 
భాభౄెట్  యలువఔు యలెైనింత దఖాయగ ఉిండే ఐడీయని ను ింథరలని ఖట ి గ లనూయవూ ఙేమడిం జయవఖ ణోింథి. 
నౄభాథరయవఔు ఐడీయనలై 5% నఽించి 10% తఖ ా దలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు యదియౄ బ. తఔుెవ ఐడీయ అింట ే
తఔుెవ నానేమిం ఔడర అని భభిచనుో వదఽె . 
 
d) అగిైాభాద నౄభా 
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అగిైాభాద నౄభా సమ్ అషర్ు  నఽ బవధరలు/నుా ింటల, మింణరా ింలు, నృగిింరల రనఃయ న యలువ 
ఆదరయింగ నిభే భిించవచఽచ. యట లల ఉిండేయట కి యట  భాభౄెట్  యలువ ఆదరయింగ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. యట  
ధయ నఽించి తయవఖ దలనఽ తీలేలేౄ  అథి వసఽౄ ింథి. 
 
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 నులల. భభిమ  సమ్ అషర్ు  అధేథి కింటలా ఔుి  సభమింలల నౄభా ఔింనలనీ 
భభిమ  నౄభాథరయవ భధ ిందిం ఫేయఔు ఉింటలింథి. యదరయణింగ అథి వసఽౄ వర ణరలఔు ధయఔు 
యయణరనఽ, అింటే లఐఎఫ్ యలువనఽ ఔయౌనణే వఙేచ నతౄిం. 
 
g) ఫ భౄైన్స  హల్ నౄభా 
 
ఫ భౄైన్స  హల్ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు  అధేథి ిందిం నదట ా  నౄభా ఔింనలనీకి భభిమ  నౄభాథరయవఔు 
భధ ఔుథిభై ిందిం ఫేయఔు ఉింటలింథి. హల్/ధౌఔనఽ సభిిలైడ్స యలమర్  తనిఖీ ఙేలన నైదట ఈ 
యలువనఽ నేభపెింటలయవ. 

 
 

h) ఫలధత నౄభా 
 
ఫలధత (లమనృయౌటీ) నులలలలా  సమ్ ఇనార్ు  అధేథి నుభిరర నేఔ యపలగల లమనృయౌటీ ఎక్ూ నోు జర్  గ 
ఉింటలింథి. యట  ఎక్ూ నోు జర్  తీవాత, పౌగోయఔ యసౄ యణల ఆదరయింగ థరనిై నియృబయౄ యవ. అదనర 
ధరమయఫ ైన కయవచలు ఔడర కౄాబిం భియౘయింలల పలఖిం అబ ఉిండవచఽచ. సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ ఎఖ వ 
నేభపెనై భనేతేల ఆదరయింగ నౄభాథరభై నియృబయౄ యవ. 

            

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4 
ఔ డరఔియవఔు తనఔు వతి భైఔింగ వఙేచ నియాక్షర ఆభోణల ఫలభినఽించి కనుడెకోవడరనికి ఔ నౄభా థకనిై 
సాచిించిండి. 
I. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
II. ఫలధత నౄభా 
III. ఫ భౄైన్స  హల్ నౄభా 
IV. ఆభోఖ నౄభా 
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యభింశ్ిం 

a) భిసఽెలనఽ వభాీఔభిించి భభిమ  అయ ఏ యపలఖింలలకి వయౄ యో నిభే భిింఙే ాకిరమ భైట్  ఫేకిింగోా  ఙరలా 
భ కఫ ైనథి. 
 

b) అిండర్ భౄైట ింగ్  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 నానేమిం‟ అధేథరనికి ఇతయ కయవచలు, నిలులు భభిమ  లాపలలఔు ఙరయౌనింతగ నణరౄ లనఽ 
ఔలురణరయవ. 
 

f) నౄభా భిపలషలల ాభాదిం అధే దిం నిభెిషి ాభాదిం వలా నషిిం జభిగై ఆయెభనిై నలింఙే అింరలు, లాథర 
లక్షణరలనఽ సాచిసఽౄ ింథి. 
 

g) తగాిింరలు/అదధరలనఽ ఙేభైచ కా జు చినై కౄాబభ లనఽ ణొలగిింఙేిందఽఔు ఉథెేయించినథి. 
 

h) ధన కౄాబిం ఫో నస్క అధేథి అిండర్ భౄైట ింగ్  అనఽబయనిై ఫ యవఖ  భిఙే శ్కిౄభింతఫ ైన వూహిం. ఇథి భైట ింగ్ 
వవసలలా  అయపలజ పలఖిం. 
 

i) సమ్ అషర్ు  అధేథి నులల నిఫింధనల ఫేయఔు నౄభా ఔింనలనీ అిందజైలే ఖభిషి నతౄిం. 
 

 

కీలఔ థరలు 
 
a) అిండర్  భౄైట ింగ్ 

b) భైట్  ఫేకిింగ్ 

c) పౌతి ఔ ాభాథరలు 
d) ధృైతి ఔ ాభాథరలు 
e) ఇిండెనేైటీ 
f) లనేృ 

g) నానేమిం లలడిింగ్ 

h) యభౄింటీలు 
i) తగాిింరలు 
j) అదనిం 
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నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽఔుధేిందఽఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
 
భిస్కె ాపలవిం ణరలఔు సింపలవత భభిమ  తీవాణే నౄభా భైట్  ఫేకిింగ్. 
 
జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
 
యసౄ వ నానేమిం అధేథి కైవలిం నయౖి లఔు భియౘయిం ఙెయాౌింఙేిందఽఔు భాతాఫే సభినోు తేింథి. కనీ నులధరయఫ ైన 
వమాలు, లాపలలఔు అథి ఙరలదఽ. 
జయఫ  3 
సభౄైన సభాదరనిం II. 
 
నౄభా ఏజౄింటల ధృైతి ఔ ాభాథరనిై లఖడిణే యృింటధే థరనిై నౄభా ఔింనలనీ దిఱికి తీసఽకౄమాా యౌ. 
జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం II. 
ఫలధత నౄభా అధేథి డరఔియానఽ నియాక్షర ఆభోణల కౄాబభ ల ఫలభి నఽించి కనుడఖలదఽ. 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు 
ాశ్ై 1 
భిసఽెనఽ అింగీఔభిింఙరలా, వథరె  అధేథి నియృబింఙేథి _____________  

I. అషర్ు  
II. అిండర్ భౄైటర్  
III. ఏజౄింటల 
IV. సభైుమర్  
 
ాశ్ై 2 
_______________ అధేథి నిభెిషి నౄభా మూనిట్  ధయ. 

I. భైట్  
II. నానేమిం 

III. సమ్ అషర్ు  
IV. ఫో నస్క 

 

ాశ్ై 3 
కౄాబభ లనఽ లైల్ ఙేలేయభికి నౄభా ఔింనలనీ ఙెయాౌింఙే ఖభిషి నతౄిం ___________. 

I. సమ్ అషర్ు  
II. నానేమిం 

III. భౄైడర్  
IV. లాపలలు 
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ాశ్ై 4 
అిండర్ భౄైటర్  ఔు సభాఙరయ వనయవ కనిథి ______________. 

I. ానోు జర్  యభిిఔ కాణరలు 
II. ఆలౄ  ణరలఔు అింగీకభనికి భ ిందఽ భిసఽె సభైు 

III. ానోు జల్ నూయిం 

IV. నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు భిజిలిేరషన్స  సభిికౄట్  
 

ాశ్ై 5 
ాభాథరలు: 
I. నయౖి ల తీవాతనఽ నలింఙే కయకలు 
II. నయౖి ల తయచఽదధరనిై నలింఙే కయకలు 
III. నయౖి ల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ నలింఙే కయకలు 
IV. నయౖి ల తీవాతనఽ ణరలఔు తీవాతనఽ తగాిింఙే కయకలు 
 

ాశ్ై6 
కిింథియట లల ఏథి సభౄైనథి? 

 
పౌతి ఔ ాభాథరలు: 
I. భైట్  ఫేకిింగ్ లల భ ఖింమ కదఽ 
II. అించధర యేమజఞలనియ 

III. ఫలలెన్సూ ఱట్  ఆదరయింగ లెఔెఖటిఖలయ 

IV. ానోు జల్ నూయింలల ఇచిచన సభాఙరయిం ఆదరయింగ అించధర యేమఖయౌగినయ 

 

ాశ్ై 7 
మోటలర్  నౄభాలల యభౄింటీలలా  ఔట : 
I. యహధరనిై భోజూ ఔడగయౌ 

II. యహధరనిై యేఖ భీక్షల కోసిం యడభదఽ 
III. వకిౄఖత లగైజీని మోసఽకౄళా్డిం కోసిం యడభదఽ 
IV. యహధరనిై భోజుఔు 200 కి.నై. ఔింటే ఎఔుెవ తి భదఽ. 
 

ాశ్ై 8 
తగాిింర కా జు ఉథెేశ్ిం: 
I. కౄాబిం ఙెయాౌింరలనఽ తనించఽకోవడిం 

II. చినై చినై కౄాబిం ఙెయాౌింరలనఽ తనించడిం 

III. నులలథరయవనఽ యేదిించడిం 

IV. నానేమింనఽ నలించడిం 
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ాశ్ై 9 
 
ల ర్ింఔార్  వవస  ఏభటల ఈ కిింథియట కి యౘనై ఇసఽౄ ింథి: 
I. భిసఽెనఽ నలించఽతేింథి 

II. భిసఽెనఽ తగాిసఽౄ ింథి 

III. భిసఽెనఽ తగాిించదఽ, నలించదఽ 
IV. హూడిింగ్ భిసఽెనఽ నలించఽతేింథి 
ాశ్ై 10 
మోటలయవ నౄభాలల నౄభాథరయవ ణరలఔు ాఔట త  యలువలల ఇనేడి ఉిండేయ: 
I. నమోదఽ 
II. తమాభీథరయవ వమ ధయ 

III. తమాభీథరయవ అభ్ఔర ధయ 

IV. ఆభిోటాభీ ధయ అింశ్ిం 

 

లుమ భథిింర ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
సభౄైన సభాదరనిం II. 

 
భిసఽెనఽ అింగీఔభిించడభా, లాథర అనైథి అిండర్ భౄైటర్  నియృబయౄ యవ. 
 
జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
 
భైటల అధేథి నిభెిషి నౄభా మూనిట్  ణరలఔు ధయ. 

 
జయఫ  3 
 
సభౄైన సభాదరనిం I. 
 
సమ్ ఇనార్ు  అధేథి కౄాబిం థరకలు ఙేలన యభికి ఔింనలనీ ఙెయాౌింఙే ఖభిషి నతౄిం. 
 
జయఫ  4 
 
సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు భిజిలిేరషన్స  సభిికౄట్  అిండర్ భౄైటర్  ఔు సభాఙరయ వనయవ కదఽ. 
 
జయఫ  5 
 
సభౄైన సభాదరనిం III. 
 
ాభాథరలధేయ నయౖి ల ాపలయనిై భభిమ  తీవాతనఽ ఫలగ నలింఙే కయకలు. 
 
జయఫ  6 
 
సభౄైన సభాదరనిం IV. 
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పౌతి ఔ ాభాథరలనఽ ానోు జల్ నూయింలల ఇచిచన సభాఙరయిం ఆదరయింగ అించధర యేమవచఽచ. 
 
జయఫ  7 
 
సభౄైన సభాదరనిం II. 
 
మోటలర్  నౄభాలల యహధరనిై యేఖ భీక్షలఔు యడభదనైథి యభౄింటీలలా  ఔట . 
 
జయఫ  8 
 
సభౄైన సభాదరనిం II. 
 
తగాిింర కా జు ఉథెేశ్ిం చినై చినై కౄాబింలనఽ ణొలగిించడిం. 
 
జయఫ  9 
 
సభౄైన సభాదరనిం II. 
 
భిసభలలా  ల ర్ింఔార్  వవస  ఏభటల అగిైాభాద భిసఽెనఽ తగాిసఽౄ ింథి. 
 
జయఫ  10 
 
సభౄైన సభాదరనిం III. 
 

మోటలయవ నౄభాలల నౄభాథరయవ ాఔట త యలువలల తమాభీథరయవ ణరలఔు అభ్ఔర ధయ ఔడర ఔయౌల 
ఉింటలింథ.ి 
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అదరమిం 25 

 

వకిౄఖత, భిట ైల్ నౄభా 
 

అదరమ భిచమిం 
యదరయణ నౄభాఔు సింఫిందిించిన లు దిఔతరలనఽ, సాణరా లనఽ ఖత అదరమాలలా  భనిం ధేయవచఔుధరైిం. 
యదరయణ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ ననైఫ ైన భాభౄెటాఔు ననైింగ వభాీఔభియౄ యవ. కొిందయవ యట ని ఆలౄ , కజుయయి్, 
ఫలధత నౄభాలుగ వభాీఔభియౄ యవ. కొనిైఙోటా యట ని అగిైాభాద, సభ దా, మోటలయవ, చిలాయ నౄభాలుగ 
వభాీఔభియౄ యవ. భిట ైల్ యనియోఖథరయవలు కొనఽగోలు ఙేలే వకిౄఖత ాభాద, ఆభోఖ, ామాణ, ఇింట , దఽకణథరయవల 
నౄభాలనఽ ఖ భిించి ఈ అదరమింలల చభిచించడిం జభిగిింథి. 

అబసన పయౌణరలు 
 
A. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
B. ఆభోఖ నౄభా 
C. యథయేౕ ామాణ నౄభా 
D. ఇింట థరయవ నౄభా 
E. దఽకణథరయవ నౄభా 
F. మోటలయవ నౄభా 
 
ఈ అదరమానిై అధమనిం ఙేలన అనింతయిం నైయవ ఈ థిఖ వయ  ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ: 
  
1. వకిౄఖత ాభాద నౄభా ఔవభైజీని యవభిించడిం 
2. ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని చభిచించడిం 
3. ామాణ నౄభా ాతి నుదననఽ లదేిం ఙేమడిం 
4. ఇింట థరయవ నౄభానఽ యవభిించడిం 
5. దఽకణ నౄభానఽ లదేిం ఙేమడిం 
6. మోటలయవ నౄభా ఖ భిించి చభిచించడిం 
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A. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
1. నౄభా ణరలఔు వకిౄఖత అింరలానేట  
ఫహుర ఔ వకిౄకి ఉిండఖల ఆసఽౄ లలా  అతింత అభూలఫ ైనథి ఆఫ  నుాణఫే. జీయతచఔరింలల ఆఫ  లు దశ్ల 
ఖ ిండర యఖ తేింథి. అిందఽలల పలఖింగ నిభెిషి వమసఽ వచిచనరడె ఉథోఖిం ఙేమడిం, తథరుభ భోజుయభీ 
అవసభలఔు, యట ణో నుటల బయషతేౄ  ను దఽర కోసిం డఫ ో సింనుథిించడిం నదలు నలడెతేింథి. 
హఠన్యణిం, లాథర ఆభోఖ సభసల వలా, లాథర ాభాదిం వలాధన యృైఔలిం సింబయలేౄ  అథి ఆఫ  ఆథరమానిై 
ూభిౄగ గనీ, లాథర ఙరలావయఔు గనీ ాపలయతిం ఙేమవచఽచ. నలైగ చికితూఔు ఫలగ కయవచ కవచఽచ. తథరుభ 
వకిౄ ణరలఔు ను దఽర నణరౄ లణో నుటల సింద ఔడర అిందఽకోసిం ఔభిగినుో వచఽచ. అిందఽకై ఇలాింట  
నషిథరమఔ భిలతేల ఫలభి నఽించి కనుడే లక్షింణో వకిౄఖత నౄభానఽ యౄను ింథిించడిం జభిగిింథి. 
2. వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
ాభాథరల ఖ భిించి భనిం నితిం యభౄ  తాి ఔలలా  చదఽవరత ఉింటలిం. భనిం ఫలదితేలిం కనిందఽఔు థేవరళా్ఔు 
దిండిం నలటలి ఔుింటృ ఉింటలిం. కనీ ఔయేళ్ భనకై అలాింట థి జభిగిణే? అరడె భన భిల ణేనేట ? అలా 
ఆలలచిించడరనికి భనిం ఔె క్షణిం ఔడర కైటలబించిం. ఔదా! ాభాద భయణిం, లాథర తీవా గమాల వింట య 
సింనుదధరయవనికి ఔయౌగిణే అథి ఆ ఔుటలింఫలనికి తీవా ఆభిఔ ఔయౖి లు ఔలఖజైమవచఽచ. నలైగ వకిౄ ణరలఔు 
ఆథరమాయెన యభభ ూనిై అథి రశ్ుతింగధన, ణరణరెయౌఔింగధన ూభిౄగ నోు గపటివచఽచ. లాథర ఙరలావయఔు 
తగాిింఙేమవచఽచ. అిందఽకై ాభాదింలల ఇలాింట  హఠన్యణిం, లాథర యృైఔలిం వలా తలెతౄ ఖల ఆభిఔ నయౖి ల ఫలభి 
నఽించి కనుడెఔుధేిందఽఔు వకిౄఖత ాభాద నౄభా యమడెతేింథి. 
 
నౄభా భిపలషలల అసలు ాభాదిం అధే దభింటే ఏనేట  భనిం భ ిందఽగ అయిం ఙేసఽఔుింథరిం. 

నియుచనిం 
ాభాదిం అింటే యదరయణింగ హఠతేౄ థ,ి ఎదఽయవ చాడనిథ,ి హఠతేౄ గ జభిగైథ,ి ఫమట క ి ఔనిింఙ ే
ళ ింయత్ఔ కయకల వలా ఔయౌగినథి అబన ఔ గటన. (కనీ యద,ి లాథర భోఖిం ఈ జఞనృణరలలకి 
భదఽ). తథరుభ రభీయఔ గమాలవరణరబ. అబణే భానలఔ గమాలు, నభలయఫ ైన, లాథర 
పలయోథేుఖయఫ నై సభసలు, డినలషాన్స , లాథర మాింగౄడెటీ వింట య ఈ జఞనృణరలలకి భవర. 
 

కఫట ి  యది వలా భయణిం ఈ నులల భిదిలలకి భదఽ. 
 
a) భభి వకిౄఖత ాభాద నులల యేట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి? 

 
యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (న.ఎ.) నులలలు ఔవయ ఙేలేథి: 
 
iii. ాభాదిం వలా సింబయింఙే భయణిం 

iv. రశ్ుత ూభిౄ యృైఔలిం 

v. రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం  

vi. ణరణరెయౌఔ ూభిౄ యృైఔలిం 

 
యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ అవసయభబయ అనాహ భిలతేల కోసిం టేఫ ళా్నఽ 
(నానేమిం భైటలా ), లాథర ప్ ఆనానఽ (ఔవభైజీ/లనేృ ణరలఔు యవభలు) యౄను ింథియౄ బ. భభిమ  అలాింట  
అనాహ భిలతేల కోసిం ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ లనఽ ఔడర నిభే భియౄ బ. కఫట ి  ఈ అనిై అనాహ 
భిలతేల కోసభూ నిభెిషిింగ ఔవభైజీ అడగయౌూన అవసయిం ానోు జర్  ఔు ఉిండదఽ. అబణే కొనిై „మాడ్స 
ఆన్స ‟ ఔవయవా  ఔడర ఉింటలబ. ఇయ కొిందభికి అవసయభవరణరబ. కొిందభికి అవసయడవర. అదనర 
నానేమాలు ఙెయాౌించడిం థరుభ ఈ అదనర ఔవభైజీని ను ిందవచఽచ. ఆ నణరౄ లనఽ నౄభా ఔింనలనీ 
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నియృబసఽౄ ింథి. అింఫ లెన్సూ ఙరభెీలు, నలాల కోసిం యథర నిది, యృైద కయవచలు, ఔుటలింఫ యయణర, థిఖ భతి  
ఙేసఽఔుధే ఓషదరలు, అింతకిరమల కయవచల వింట య ఇిందఽఔు ఉథరహయణలు. 

 
కొనిై నిభెిషి యనియోఖథరయవల యపలగల కోసిం కొనిై యకల ఇతయ ఔవభైజీలు ఔడర ఉధరైబ.  
 
యదరయణింగ వకిౄఖత ాభాద నులలలు 24 ఖింటల నుటృ ాించయౄింగ అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా 
నులలలనఽ ఆపర్  ఙేయౄ బ. నౄభాథరయవ ఔనీస వయో భినేతి  5 నఽించి 80 ఏళా్ థరక ఔింనలనీ నిమభ 
నిఫింధనలనఽ ఫట ి  ఉింటలింథి. ళెచఽచ వయో భినేతి  యభికి నానేమిం లలడిింగ్ ణో గనీ, అథి లాఔుిండర గనీ 
ఉింటలింథి. 

 
యట లల కొనిై దజఞలాలనఽ భననేరడె అయిం ఙేసఽఔుింథరిం. 

నియుచనిం 
 
1. రశ్ుత సింూయృ అింఖయృైఔలిం (నటీడీ): అింటే కళ్ొా  ఙేతేల ధరలుఖూ జీయత కలిం నుటల ూభిౄగ ని 

ఙేమఔుిండర నోు వడిం. అింటే యట కి క్షయతిం భవడిం, లాథర అయ్యఔ లతి కి యృళా్డిం, భౄిండె ఔళ్ైా /భౄిండె 
ఙేతేలు/భౄిండె కళ్ైా , లాథర ఔ ఙేబ భభిమ  ఔ ఔనఽై లాథర ఔ ఔనఽై భభిమ  ఔ కలు, లాథర ఔ 
ఙేబ భభిమ  ఔ కలు ూభిౄగ నోు వడిం వింట వనైభాట. 

 
2. రశ్ుత నుక్షిఔ అింఖయృైఔలిం (ననడీ): అింటే జీయత కలిం నుటల నుక్షిఔింగ అింఖయృైఔలిం ఔలఖడిం. 

ఉథరహయణఔు యేళ్ైా , ఫ టనయేళ్ైా , యేయౌ ఎభ ఔలు నోు వడిం. 
 
3. ణరణరెయౌఔ సింూయృ అింఖయృైఔలిం (టీటీడీ): అింటే కొింతకలిం నుటల ూభిౄ అింఖయృైఔలిం ఔలఖడిం. అలా 

అింఖయృైఔలానికి ఖ భౄైన సభమింలల ఔయౌగై ఆథరమ నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌించడిం ఈ నులలల ఉథెేశ్ిం. 
 

 
భయణ లేౄ  ఇఙేచ నతౄిం భభిమ  నటీడీ వింట య సమ్ అషర్ు  ఙెయాౌింరణో ఔడి ఉింటలబ. ననడీ జభిగై 
క్షింలల అింథే భియౘయిం సమ్ అషర్ు లల కొింత లయ రతింగ ఉింటలింథి. ఇఔ యయర నుాతి థిఔన 
నషిభియౘయభింటే ఖభిషి ఎనిై యభల నుటల భియౘయిం ఙెయాౌింఙే యలుింటలింథో  అనిై యభల నుటల యయిం 
నుాతి థిఔన ఙెయాౌింఙే లయ నతౄిం. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కైవలిం క్ూ డ్స  ఫ నిట్  భాతాఫే 
ఇవుజూరతేధరైబ. 
 
 
 
b) యదరయణ నేనయౘబింరలు (ఔవభైజీ భిదిలల ఉిండనియ) 

 
ఈ కిింథియట  వలా ఔయౌగై యృైఔలిం: 
  
i. లుమ గమాలు, లాథర ఆత్హత; 
ii. భదిం, లాథర ఓషదరల ాపలవింలల జభిగై ాభాథరలు;  
iii. మ దేిం భభిమ  తతూింఫిందిత ఉణరణరలు 
iv. చటి యయవదేఫ ైన ని ఙేసఽౄ నైరడె, లాథర ధేయూభిత ఉథెేశ్ింణో ఏథైెధర ఙేసఽౄ నైరడె ఔయౌగై 

గమాలు 
 

c) నులలని ఎవయవ తీసఽకోవచఽచ? 

 
పలయతథేశ్ింలల నివలింఙే ఏ వకిౄ అబధర ఈ నులలలనఽ ఆఫ /అతని కోసిం భభిమ  తభనలై ఆదరయడిన 
ఔుటలింఫ సబ ల కోసిం తీసఽకోవచఽచ. 
 
భానవ జీయణరనికి యలువఖటిడిం అతింత ఔషిఫ ైన ని. కఫట ి  ఇిండెనేైటీ సాణరా నిై నఏ నులలలఔు 
భభీ ఔఠినింగ వభిౄింజైమడిం యధిం కదఽ. అబణే యట ని దఽయవథెేరలణో భభీ అడు గోలుగ ఎఔుెవగ 
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లెఔెఖటిఔుిండర ఉిండేిందఽఔు యలుగ సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు కొనిై ాభాణరలనఽ నుట ించడిం 
జయవఖ తేింథి. 
 
నోు బన నుాణిం, లాథర నోు బన అవమవిం ణరలఔు యలువనఽ అించధర యేమడిం గనీ, బభీౄ ఙేమడిం గనీ 
అయధఫే. కఫట ి  అలాింట  యృైఔలాలఔు, ాభాథరలఔు ఙెయాౌింఙే నణరౄ లనఽ ఫ నిట్ూ అని గనీ, లాథర 
భియౘభలని గనీ అింటలయవ.  
 
d) నఏ నులలలల సమ్ అషర్ు  నఽ ఎలా నిభే భియౄ యవ? 

 
ఔింనలనీ ఇవుజూనే సమ్ అషర్ు  నఽ భయణరనికి యౄ. 5 లక్షలు, లాథర యౄ. భౄిండె కళ్ొా  నోు గపటలి ఔుింట ే
యౄ.2 లక్షలుగ నిభే భిించవచఽచ. లాదింటే థరనిై నౄభాథరయవ ఆథరమిం నుాతి థిఔగ ఔడర 
నియృబించవచఽచ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు నిభెిషి యృైఔలాలఔు నౄభాథరయవ ధృలయభీ యేతధరనికి 60 భౄటా నఽించి 
100 భౄటా థరక ఔడర ఇయౄ బ.  కొనిై ఇతయ నులలలు థరనికి ఫదఽలు యభిిఔ యేతధరనికి 8 నఽించి 10 భౄటలా  
ఇయౄ బ. అబణే ఇలా ఙెలాింఙే ఖభిషి నణరౄ నికి భినేతి  ఔడర ఉింటలింథి. ఈ నులలల థరుభ డినలిండెింట్  
ణరలఔు ఔుటలింఫ సభ మలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽచ. అింటే డినలిండెింట్  సింణరనిం/డినలిండెింట్  
పలఖయునే (యభికి సమ్ అషర్ు  లల కొింత నిభెిషి రణరనిై నిభే భియౄ యవ). 
 
నఏ నులలలు భభిమ  భియౘభల నిమభ నిఫింధనలు ఔింనలనీ, ఔింనలనీకి, భభిమ  నులల, నులలకీ 
భాయవచఽచ. 
 
ఇయ ఫ నిట్  నుా నఽా  కఫట ి  నఏ నులలలలా  ఔింట ాఫూషన్స  ఏనై నలదెగ ఉిండదఽ. తథరుభ ఔయేళ్ ఔ వకిౄకి 
లు నౄభా ఔింనలనీల నఽించి ఔట కి నేించి నులలలు ఉధరై ఔడర ాభాద భయణిం సింబయించిధర, నటీడీ, 
ననడీ వింట య జభిగిధర అనిై నులలల ణరలఔు కౄాబభ లనా యడిగ ఙెయాౌయౄ యవ. 
 
 
e) నానేమిం 

 
నానేమిం లెకిెింర వమసఽ, ఔుటలింఫ సబ ల సింక, నౄభాథరయవ వితి ౄ  వింట  లు అింరలనలై ఆదరయడి 
ఉింటలింథి. ఇనేడి ఉనై ాభాద తీవాతనఽ ఫట ి  యట ని 1, 2 లాథర 3భిసఽె య బలుగ వభాీఔభిించవచఽచ. 
ఉథరహయణఔు డరఔియవా , ఆస్క ఎగెిఔట వ్లఔు తఔుెవ భిసఽె ఉిందని పలయయౄ యవ. అథే నిభ్ణ నుాింతింలల 
ని ఙేలేయభికి ళెచఽచ భిసఽె ఉనైటలి  భిఖణ యౄ యవ. 
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కీలకింశ్ిం 
 
నులల ఉథెేరనిై సషిిం ఙేలే కొనిై సదఽనుమాలు: 
 
i. ఔయేళ్ కై ాభాదింలల ఙేబ, థరింణోనుటల నుాణిం ఔడర నోు ణే నౄభా ఔింనలనీ భాతాిం కైవలిం నుాణ నయౖి నికి 

భాతాఫే ఙెయాౌింరలు ఙేసఽౄ ింథి త ఙేతి  నోు బనిందఽఔు ఙేమదఽ. 
 

ii. ఔయేళ్ ాభాదిం వలా ణరణరెయౌఔ సింూయృ యృైఔలిం (టీటీడీ) ఔయౌగి, థరింణోనుటల రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం 
(ననడీ) ఔడర ఔయౌగిణే ఆ భౄిండిింట ా  థేని ఫ నిట్  నతౄిం ఎఔుెయృైణే థరనిై భాతయఫే నౄభా ఔింనలనీ 
ఙెయాౌసఽౄ ింథి త భౄిండిింట నీ కదఽ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

iii. ఔయేళ్ కై నులలలల పలఖింగ ననై ాభాథరలలా  ఔట  ఔింటే ఎఔుెవ కౄాబభ లు తలెతి ౄ ణే యటనిైింట కీ 
భియౘయిం ఙెయాౌించడిం యలవరతేింథి. కఔనుో ణే ఔింనలనీకి ఉిండే ఙెయాౌింర ఫలధత భాతాిం సమ్ అషర్ు  క ై
భినేతభవరతేింథి. 
 

iv. ణరణరెయౌఔ సింూయృ యృైఔలిం యషమింలల ఔయభి కౄాబింనఽ అింగీఔభిింఙరఔ ఆ నణరౄ నిై యదరయణింగ 
యభల నుాతి థిఔన కఔుిండర ఏఔనతౄింగధే ఙెయాౌయౄ యవ. 

 

 
f) ఖూర ప్  వకిౄఖత ాభాద నులల 

 
వకిౄఖత ాభాద నులలలనఽ నౄభా కోసిం కఔుిండర ఉభ్డి ఉథెేశ్ిం కోసిం ఉనికిలల ఉనై నలదె ఖూర ప్ లఔు 
జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఈ ఖూర ప్ లఔు యదిగ ఔవభైజీ యషమాలనఽ చాసఽఔుధేిందఽఔు ఔ కైిందాభ ిండరయౌ. 
ఉథరహయణఔు నౄభా కోసిం కఔుిండర ఇతయ ఉథెేశ్ిం కోసిం ఏభట ైన ఔ ఔింనలనీ. ఆ నులలకి ఔింనలనీ 
మజభాధే అడి్నిలిేరటర్ . 
 
ఇలాింట  ఖూర ప్  నులలలలా  నౄభాథరయవ యదరయణింగ మజభాని, ఫలింఔు, య లలైటీ వింట యయవ అబ ఉింటలయవ. 
ఇఔ నౄభాథరయవ వఔుౄ లుగ ఉథోఖ లు, డినుజిట్థరయవలు, నమోథైెన సబ ల వింట యయవింటలయవ. 
 
ఉథరహయణఔు  ఔ ఫలింఔు తన కాణరథరయవలిందభికీ వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ తీసఽకోవచఽచ. 
 
ఖూర ప్  నులలలఔు ఔవభైజీ, నేనయౘబింరలు, సదఽనుమాల వింట య యదరయణింగ వకిౄఖత నులల ఔవభైజీ 
భాథిభిగధే ఉింటలబ. ఇలాింట  ఖూర ర నులలలఔు ఆ ఖూర ర భిభాణరనిై ఫట ి  ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు 
ఖూర ప్  డియౌెింటలా  ఇసఽౄ ింటలబ. 
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నై జఞా ధరనిై 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 అవసయఫ ైణే ఆసతాి  కయవచల కోసిం సమ్ అషర్ు  భినేతి  
వయఔ డఫ ోలు ఙెయాౌింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ అింగీఔభిసఽౄ ింథి. 
 
భించి ఆభోఖ లేవలు భానవ హఔుె. అిందఽకై ఆభోఖ లేవలు అిందఽఫలటలలల ఉిండరలని, ఆ కయవచలు 
బభిించఖయౌగైలా ఉిండరలని అింణర ఆయయౄ యవ. పలయతథేశ్ింలల ఇటీవయౌ కలింలల ఆభోఖ లేవలు ఙరలా నుాదరనిం 
సింతభిించఽఔుధరైబ. నలయవఖ తేనై ఆథరమిం, ఆభోఖ సిహ, ధయల సయయఔయణ భభిమ  నలైైయేట్  ఆభోఖ లేవల 
యింఖిం యసౄయణఔు లైధరనిూింగ్ వింట య భాయవఔు కయణభవరతేధరైబ. 
 
జీవన సయయ సింఫిందిత యధఽల నలయవఖ దల, భ కింగ టిణ పలయతథేశ్ింలల ఎఔుెవగ ఉనై ధేథింలల 
ాపలవవింతఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ణరలఔు ఆవశ్ఔత ఙరలా ఙరలా కీలకింశ్ింగ భాయవత వయోౄ ింథి. ఎిందఽఔింటే 
యది ఫలభిన డటిం, లాథర ాభాదిం ఫలభిన డటిం ఆభిఔింగ ఙరలా నలదె ఎదఽయవ థెఫోఔు థరభ ి తీమవచఽచ. 
ఆసఽతేా లు అణరధఽనిఔ యృైద సదఽనుమాలనఽ అిందజైసఽౄ ధరై, అిందఽఔు తఖాటేి  భోఖ లఔు ళెచఽచ జులనఽ 
అయ ఙరభెి ఙేసఽౄ ధరైబ. జధరపలలలని సింనై వయాిం భించి ఆభోఖ లేవలనఽ అిందఽఔుధే యోౄ భత ఔయౌగి ఉధరై, 
నలయవఖ తేనై యృైద కయవచలు ఆ సదఽనుమాలనఽ యదరయణ వకిౄకి అిందఔుిండర ఙేసఽౄ ధరైబ. 
 
ఆభోఖ నౄభా అధేథి ఇలాింట  భిలతేల ఫలభి నఽించి కనుడే భిఔయిం. ఆభోఖ నౄభా ఆభోఖ లేవల కయవచలనఽ 
బభిింఙేిందఽఔు ాణరభాైమ ఆభిఔ వనయవగ శ్యయేఖింగ ఎదఽఖ ణోింథి. ఈ ఆభోఖ నౄభా లాఔనోు ణే యృైద యది, 
లాథర గమిం కయణింగ ఆసతాి  నులు కయయౌూ వచిచనరడె నృలుా లు ఙరలా పలభీగ భవచఽచ. కఫట ి  ఈ నౄభా 
ఔ భ కఫ ైన ఆభిౄఔ భిఔయింగ భాభిింథి. ఎింణెైధర ఆభోఖఫే ఔథర భయౘ పలఖిం ! 
 
1. ఆభోఖ నౄభా నులలలనఽ అయిం ఙేసఽకోవడిం 

 
నౄభా ఔింనలనీలు ఆభోఖ నౄభా కిింద ఙరలా యకలెైన నులలలనఽ అింథియౄ బ. ఇయ యృైదఽలు, ఆసతేా ల 
కయవచలనఽ అింథిించడిం నదలుఔుని కనూర్  లాథర ఇతయ తీవాఫ ైన యధఽలఔబయ థీయఘకయౌఔ చికితూ వింట  నిభెిషి 
అవసభలనఽ తీయచడిం థరక ఙరలా యకలుగ ఉింటలబ. 
 
ఇటీవయౌ కలింలల లు జీయత నౄభా ఔింనలనీలు ఆభోఖ యింఖింలలకి ాయేయింఙరబ. అట థరక ఈ యింఖింనలై 
యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు భాతాఫే ఆదితిం ఙెలాబింఙరబ. ఇరడె మ్ాయతిం కొనిై కైవలిం ఆభోఖ 
నౄభానఽ భాతాఫే ఔయౌింఙే ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు ఔడర ఉధరైబ. పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభాఔు ఉనై అనుయ 
అవకరలనఽ డిల టిడఫే యట  లక్షిం. 

సభాఙరయిం 
 
యి ిండ్స అలలన్స  ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీలు 
 
i. పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభా యింఖింలల ఉనై అదఽౌతఫ ైన విథేి అవకరలనఽ చాలన యి ిండ్స అలలన్స  నౄభా 

ఔింనలనీలు థేశ్ింలల కయఔలానులు నదలునలటలి బ. 
 

ii. ఇలాింట  ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీల ఏభటలనఽ నోుా తూళ ింఙేిందఽఔు ఐఆభీుఏ చయలు ఙేట ి ింథి. అిందఽకోసిం 
భూలధన అవసభలనఽ ఔడర తగాిించిింథి. 
 

iii. ననైఫ ైన యనియోఖథరయవల యపలగలఔు సిజధరత్ఔ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ అింథిించడిం వింట  అవసభలనఽ 
ఈ ఔింనలనీలు తీయచఖలవని ఆయించడిం జయవఖ ణోింథి. 
 

iv. ఈ ఔింనలనీలు అనుయఫ ైన లలషలెైజ్డు  ధృైరణరనిై, భిరోధననఽ భన థేశ్ింలలకి తీసఽకొఙరచబ. 
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v. ఆసతేా ల ఙెబనఽా  ఔడర నౄభా యనుయింలలకి అడెఖ  నలటలి బ. 
 

vi. యి ిండ్స అలలన్స  ఔింనలనీలు గర నైణ లఔు ఔవభైజీ ఔయౌింఙేిందఽఔు ఉథెేయించిన లు ాబ తు థకలలా  ఔడర 
పలఖయుభ లమాబ. 

 

 
2. ఆభోఖ నౄభా నులల యేట  యేట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి? 

 
ఆభోఖ నౄభా నులల యదరయణింగ ాభాదిం/యది/అధరభోఖిం వలా ఆస ర్తి నులెైణే ఆ కయవచలనఽ ఙెయాౌసఽౄ ింథి. 
అబణే అయ నులల నఽించి రశ్ుతింగ నేనయౘబించిన యధఽల జఞనృణరలల ఉిండఔడదఽ. 
 
ఔవభైజీ ఉిండే కయవచలు యదరయణింగ ఇలా ఉింటలబ: 

 
 యౄభ /ఫ ట్  కయవచ 

 వసతి  కయవచలు  
 నభిూింగ్ కయవచలు 
 డరఔియా జులు 
 నభే యణ భీక్షలు 
 ఆభైషన్స  తిబయటర్  కయవచలు భభిమ   
 సభెిఔల్ భిఔభలు తథితభలఔు సింఫిందిించిన కయవచలు 

  
యి ిండర్ు  నుా న్స  లల పలఖింగ నా భభిమ  నోు సి్క యౘలటలెైజైషన్స  కయవచలు భభిమ  నిభెిషి డే కైర్  దేతేలఔు ఔడర 
కొనిై నులలలలా  ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. 
 
 
 
ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీ కోె నౄభా ఔింనలనీలల కోెలా ఉింటలింథి. కొనిై ఔింనలనీలు ఐట్  నేఱలింట్  (ఒన) చికితూఔు 
ఔడర ఔవభైజీని ాయేశ్నలటలి బ. ఔనూలాి షన్స , నూయ్ల నృలుా లు, నిభే యణ భీక్షలు, దింత చికితూ , ఔింట  సింఫిందిత 
లేవలు భభిమ  యభిిఔ ఆభోఖ భీక్షలణో నుటల ఇన్స  నేఱలింట్  చికితూ కయవచలనఽ ఔడర ఙెయాౌసఽౄ ధరైబ. కొనిై 
నౄభా ఔింనలనీలు తీవా అధరభోఖిం (కిరట ఔల్ ఇలెైస్క)ఔు మాడ్స ఆన్స  లనఽ ఔడర అిందజైసఽౄ ధరైబ. 
 
కనూర్ , యిో ర క్, కిడీై యృైపలిం భభిమ  ఖ ిండెనోు టల వింట  నలదె జఫ ోలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇయౄ బ. అబణే 
యట కోసిం కొనిై నిభెిషి నిఫింధనలనఽ నుట ించడింణో నుటల అదనర నానేమిం ఔడర ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 
 

నియుచనిం 
 
ఆభోఖ నౄభాలల కొనిై యభాన నియుచధరలు: 
 
i. ఇన్స  నేఱలింట్ : ఆసతాి లల ఙేభి చికితూ ను ింథే భోగి 

 
ii. ఓట్  నేఱలింట్ : ఆసతాి లల ఙేయఔుిండర/అడి్షన్స  ను ిందఔుిండర యృైద చికితూ ను ింథే భోగి 

 
iii. డే కైర్  లలింటర్ : యింకైతి ఔ భిజఞా నిం భభిమ  యృైద రసౄ ై యజఞా నిం నలయవఖ తేిండటింణో ఙరలా సింకిాషిఫ ైన 

శ్సౄ ైచికితూ దేతేలు ఇరడె ఙరలా సఽలబతయమాబ. అిందఽకై యట కి ఆసతాి లల ఔ భోజు ఔింటే 
ఎఔుెవగ ఉిండటిం అవసయిం ఔడర ఉిండదఽ. 24 ఖింటల లలర ఔడర ూయౄవరణరబ. ఉథరహయణఔు 
యౌతోట ానూ, కటభకి్ నదలెైనయ. ఇలాింట  దేతేలనఽ అనఽసభిింఙే లలింటర్  నఽ డే కైర్  లలింటర్  అింటలయవ. 

 

కీలకింశ్ిం 
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ఆభోఖ నౄభాలల దజఞలిం 
 
i. థర్ు  నుభిీ అడి్నిలిేరటర్ూ , లాథర TPA అింటే, ఐఆభీుఏ (థర్ు  నుభిీ అడి్నిలిేరటర్ూ  – ఆభోఖ లేవలు) 2001 

నిఫింధనల కిరింద అతరభిటీ థరుభ లెైలలనఽూ ఇవుఫడి, ఔ ఇనాూభౄనఽూ థరుభ కొింత జు లాథర నుభిణోఱఔిం  
తీసఽఔుని నిఙేసాౄ  ఆభోఖ లేవలు అిందజైలే వకిౄ.  
 

ii. ధృట్ వర్ె ను ా యృైడర్  అింటే నౄభా ఔింనలనీ, లాథర టీనఏ భభిమ  నౄభా ఔింనలనీ సింమ ఔౄింగ గనీ జఞనృణరలల 
ఉించఽఔునై ఆసతాలు, లాథర ఆభోఖ లేవలు అింథిింఙే సింసలు. నౄభాథరయవలఔు నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం 
థరుభ యృైద లేవలనఽ అింథియౄ బ. 
 

iii. నోు యినృయౌటీ. అింటే వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులలథరయవ (ఔుటలింఫ ఔవభైజీణో ఔయౌన) భ ిందఽ నఽించీ ఉనై 
తన/తభ  యధఽలు, కలావది ణరలఔు నేనయౘబింరలు తథితభల ణరలఔు ణరనఽ సింనుథిించఽఔునై 
కౄరడిట్  నఽ ఔ నౄభా ఔింనలనీ నఽించి భభో నౄభా ఔింనలనీకి, లాథర కై ఔింనలనీలల ఔ నుా న్స  నఽించి భభో నుా న్స  ఔు 
భాయడరనికి ఉిండే సదఽనుమిం. అబణే ఇిందఽకోసిం ఖత నులలని ఎలాింట  అింతభమాల లాఔుిండర 
కొనయగిసాౄ  ఉిండటిం అవసయిం. అింణేగఔ కై ఔింనలనీలల నులల భధ భాయడిం నిఱదేిం. 
 

iv. చికితూ అవసయభబయ భ ిందఽ నఽించీ ఉనై భిలతేలు (యధఽలు) లాథర భోగలు/గమాలఔు భ ిందఽగ 
నిభే భిించిన ఫేయఔు కొింత యృబట ింగ్ నభిమడ్స అవసయిం. ఆ తభుణే యట కి ఔవభైజీ లనసఽౄ ింథి. 
 

v. లనిమర్  లట జన్స . అింటే ఆభోఖ నౄభా నులల నదలబయ ణేథీ ధరట కి అయయృై ఏళ్ైా , అింతఔింటే ఎఔుెవ 
వమసఽనై వకిౄ. 
 

vi. ళెల్ౄ  ాస్క కింనౄ నుాడకి్్ అింటే జీయత నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు ఈయత నౄభా ఔవభైజీ భభిమ  జీయణేతయ 
భభిమ /లాథర యి ిండ్స అలలన్స  ఆభోఖ నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు ఆభోఖ ఔవభైజీ భౄిండిింట నీ అింథిింఙే ను ా డఔుి ల 
నేశ్రభిం. 
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సభాఙరయిం 
ఆసతాి  కయవచల ఔవభైజీ నినేతౄ ిం ాబ తు యింఖ యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు 1980ల చివభోా  భాభౄెట్  లలకి 
ాయేశ్నలట ి న తభ ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు „ఫ డికౄాబమ్‟ అధే థరనిై కామిం ఙేరబ. కలఔరభింలల అథే 
దిం పలయతథేశ్ింలల ఆభోఖ నౄభాఔు భమ దింగ భాభిింథి. ధేడె యనియోఖథరయవల ణరలఔు ననైఫ ైన 
అవసభలనఽ తీభైచిందఽఔు ననై యకలెైన ఆభోఖ నౄభా ఉతతేౄ లు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యట ని ననైఫ ైన 
నేయాణో యఔరబసఽౄ ధరై ఙరలాభింథి యనియోఖథరయవలు యట ని ఇట కీ „ఫ డికౄాబమ్‟ అధే నేయవణోధే నలుయౄ యవ. 
 

a) ఔవభైజీ ఉిండనియ 

 
పలయత్ లల ఆభోఖ నౄభా నులలలు సభఖరఫ ైన ఆభోఖ నౄభా ఔవభైజీని అిందజైయౄ బ. ఔనీసిం 24 ఖింటల 
యౘలటలెైజైషన్స  అవసయఫ ైన థరథరరగ అనిై యకలెైన యధఽలు, గమాలు ఈ జఞనృణరలల వయౄ బ. యట కి 
ఎబడ్సూ, ఎలిడీస్క భభిమ  భానలఔ సభసలు రటలి ఔణో వచిచన లలనుల వింట  కొనిై నేనయౘబింరలు 
ఉధరైబ. అబణే సుపలవభీణర సహజఫ ైన యధఽల చికితూఔబయ కయవచనఽ, లాథర యదరయణ ఆభోఖ 
భీక్షల కయవచనఽ, కస్ట క్ సయెభీ, నుా లిక్ సయెభీ, దింత చ ఇకితూ, యౌిందయ చికితూ వింట యట కి ఔడర 
ఔవభైజీ ఉిండదఽ. 

  
b) యృబట ింగ్ నభిమడ్సూ 

 
భ ిందఽ నఽించీ ఉిండే యధఽలఔు (నఈడీ)లఔు యదరయణింగ నిభెిషి యృబట ింగ్ నభిమడ్స (యదరయణింగ 48 
ధృలలు) ఉింటలింథి. కటభకి్ వింట  నిభెిషి యధఽలఔు, భభిమ  ళ సిభౄఔినై వింట  దేతేలఔు ఏడరథి నఽించి 
ధరలుగైళా్ థరక ఉింటలింథి. అబణే నేనయౘబింరలు, ఈ యృబట ింగ్ నభిమడ్స లు కోె నౄభా ఔింనలనీకి 
కోెలా ఉిండవచఽచ. 

 

c) ాసాతి  కయవచలు 
 

ాసాతి  కయవచలనఽ ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు నేనయౘబయౄ బ. అబణే కొింత యృబట ింగ్ నభిమడ్స తభుత 
ాసాతి  కయవచలనఽ ఔడర ఙెయాౌింఙే కొనిై నౄభా నులలలు ఇటీవల వసఽౄ ధరైబ. 

 
కొనిై నౄభా నుా నాలల అింఫ లెన్సూ ఙరభెీలు, కౄాబభ లాా ని ాతి  4 నఽించి 5 ఏళా్ఔు ఔయభి ఉచిత యృైద ఙెఔప్  
వింట  సదఽనుమాలు ఔడర ఉింటలబ. 

 
ళెచ్ ఐయ నుజిట వ్ వఔుౄ లఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇఙేచ నౄభా ఔింనలనీలు కొనిై ఉధరైబ. నలైగ కొనైబణే ధరన్స  
అలలా తి  చికితూలు ఔడర సమ్ ఇనాూర్ు  లల కొింత రణరనిై ఔవభైజీగ ఇయౄ బ. ఙరలా నౄభా ఔింనలనీలు 
యసౄ ితఫ ైన నౄభా ఉతతేౄ ల రలరణ ని అిందఽఫలటలలల ఉించఽణరబ. 
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కీలకింశ్ిం 
ఆసతాి : ఆసతాి  అింటే యధఽలు భభిమ /లాథర గమాలఔు ఇన్స  నేఱలింట్  భభిమ  డే కైర్  చికితూ కోసిం ఏభట ైన 
ఏథైెధర సింస . అథి య నిఔ చటలి లు, కిానిఔల్ ఎయి నాృష్ ఫ ింట్  (భిజిలిేరషన్స  అిండ్స భౄఖ లాషన్స ) చటిిం, 2010 కిింద 
నమోథైె ఉిండరయౌ. భభిమ  నలైన నేభపెనై చటిిం ఱలడాల్ లలని లలక్షన్స  56(1)లల ఉనై నిఫింధనలఔు అనఽఖ ణింగ 
ఉిండరయౌ. థిఖ వ నేభపెనై ఔనీస అయోత ాభాణరలనఽ ఔడర నుట సాౄ  ఉిండరయౌ: 
 
i. అయవో లెైన నభిూింగ్ లఫోింథి నియింతయిం యధఽలలా  ఉిండరయౌ; 

 
ii. 10,00,000 ఔింటే తఔుెవ జధరపల ఉనై టిణరలలా  అబణే ఔనీసిం 10 ఇన్స  నేఱలింట్  ఫ డెా  భభిమ  ఇతయ 

అనిై నుాింణరలలా  ఔనీసిం 15 ఇన్స నేఱలింట్  ఫ డెా  ఉిండరయౌ; 
 

iii. అయవో లెైన 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 భికయవు లనఽ నియుళ ింఙరయౌ. భభిమ  అయ నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు అదీఔిత లఫోింథికి 

అిందఽఫలటలలల ఉిండేలా చాడరయౌ 

 

 
3. డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్స  
 
కొనిై నౄభా ఉతతేౄ లు డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్స  ఫ నిట్ూ ఆపర్  ఙేయౄ బ. ఇథి యదరయణింగ అబణే ఔనీసిం 
భూడె భోజులఔు నేించి ఆసతాి  యృైద లేవలు అవసయభబయ యధఽలు/గమాలఔు ఇింట ా ధే తీసఽఔుధే చికితూఔు 
(పలయతథేశ్ భిదిలల) వభిౄసఽౄ ింథి. థిఖ వ నేభపెధే ఏ భిలతేలలా  అబధర ఈ సదఽనుమానిై 
ఉయోగిించఽకోవచఽచ: 

 
i. భోగి ఆభోఖ భిలతి  దియౖి ూ అతనిై/ఆఫ నఽ ఆసతాి కి/నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తీసఽకౄళా్లాని భిలతి  ఉింటే, 

లాథర 
 

ii. వసతి  సదఽనుమ లానే కయణింగ భోగిని ఆసతాి కి/నభిూింగ్ హద మ్ ఔు తీసఽకౄళా్లాని భిలతి  ఉింటే 
 
అబణే ఆసౄ భా, భధఽఫేహిం, ళైె నౄన వింట  థీయఘకయౌఔ భోగలు, లాథర దఖ ా , జలుఫ , ఫ్ూా  వింట  యదరయణ 
జఫ ోలు భభిమ  వింశ్నుయింయింగ సింకిరింఙే యధఽలలఔు థీని నఽించి నేనయౘబింర ఉింథి. డ నేలలభీ 
యౘలటలెైజైషన్స  ఔవభైజీకి నిజఞనికి నలదెగ ఉయోఖిం లాదని లు ఔింనలనీలు పలయసఽౄ ధరైబ. అిందఽకై ఈ 
సదఽనుమానిై ఎణేౄరబ. డ నేలలభీ యౘలటలెైజైషన్స  భినేతి ని సమ్ అషర్ు  లల కొింత రతింగ నిభే భియౄ యవ. 
ఈ నతౄిం నతౄిం సమ్ అషర్ు  భినేతి కి నేించఔుిండర ఉింటలింథి. 
 
ఇఔ నానేమిం అధేథి నౄభాథరయవ వమసఽ భభిమ  సమ్ అషర్ు  నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఇథి యనియోఖథరయవ 
ఆథరమింలల నిషతి ౄగ కఔుిండర యనియోఖథరయవ (లాథర ఉథోఖ ల ఖూర ప్ ) భిస్కె భిలతి  భథిింర భభిమ  
అిందజైసఽౄ నై ఫ నిట్ూ య బలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
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4. ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్  నులలలు 
 
ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్  నులలలు ఆభోఖ నౄభా నులలలలా ధే భభో యఔిం. యట లల సమ్ అషర్ు  అధేథి ఔుటలింఫ 
సబ లిందభికీ వభిౄసఽౄ ింథి. ఈ నూనేయ్ ఫాో్ టయవా  యదరయణింగ బయౄ, పలయ, ఇదెయవ నలాలఔు వభిౄింఙేలా ఉింటలబ. 
కొనిై నులలలు ఇదెభి ఔింటే ఎఔుెవ భింథి నలాలఔు భభిమ  తయాౌదిండెా లఔు, అతౄ  భాభలఔు ఔడర ఔవభైజీ 
ఇయౄ బ. అబణే నతౄిం ఔుటలింఫలనికీ ఔయౌన ఔవభైజీ సమ్ అషర్ు  ఔు భినేతఫ ై ఉింటలింథి. ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్  
నులలకి ఆ ఔుటలింఫిం ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄిం నానేమిం ధరన్స  ఫాో్ టర్  నులలలలా  అబణే ఆ ఔుటలింఫింలలని ాతి  వకీౄ 
ఙెయాౌింఙరయౌూ వఙేచ నతౄిం ఔింటే తఔుెవగ ఉింటలింథి. 

ఉథరహయణ 

ఔ నౄభాథరయవ తనఔు/, పలఖయునేకి భభిమ  తననలై ఆదరయడు  నలాఔు కొెఔెభికీ యౄ.2 లక్షల సమ్ అషర్ు  
నై వకిౄఖత ఆభోఖ నులలలు తీసఽఔుధరైడనఽఔుింథరిం. అరడె ఆఫ /అతడె కోె నులలకీ యౄ.2000 - 

యౄ.4000 థరక నానేమిం ఙెయాౌింఙరయౌూ వసఽౄ ింథి. 
 
అథే నౄభాథరయవ ఖనఽఔ యౄ. 5 లక్షల ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్  నులల తీసఽఔుింటే ఙెయాౌింఙరయౌూన నానేమిం వకిౄఖత 
నులలలఔు ఙెయాౌింఙరయౌూన యడి యడి నానేమింల ఔింటే తఔుెవగ ఉింటలింథి. నలైగ నలైన ఙెరఔునై ఉథరహయణలలా  
వకిౄఖత నులలలలా  ఔవభైజీ కైవలిం యౄ. 2 లక్షలకై భినేతఫ ైణే, ఫాో్ టర్  నుా న్స  లల అథి యౄ. 5 లక్షల థరక 
ఉింటలింథి. ఔుటలింఫ సబ లలా  ఎవభికౄైధర ఫలగ కయచబయ యృైద చికితూ అవసయిం డిణే ఇథి ఫలగ ఆదఽఔుింటలింథి. 
 

ఆభోఖ నౄభా నులలని వఔుౄ లు తభఔు, తభ ఔుటలింఫలనికి, లాథర ఏథైెధర ఖూర రఔు తీసఽకోవచఽచ. వమసఽనఽ 
ఫట ి  అయోత ాభాణరలు కోె నౄభా ఔింనలనీలల కోెలా ఉధరైబ. యదరయణింగ 3 ధృలల లయళా్ నఽించి 80 ఏళా్ 
థరక, అింతఔింటే ఎఔుెవ ఔడర ఔవభైజీ ఉింటలింథి. 
 
సమ్ ఇనార్ు  ఔడర నిభెిషి భైింజ్డ లలల అిందఽఫలటలలల ఉింటలథి. ఇథి వయో భినేతి నలై ఔడర ఆదరయడి 
ఉింటలథి. ఉథరహయణఔు 25 -40 ఏళా్ వయో భినేతి కి నౄభా ఔింనలనీ 10 లక్షలు, లాథర అింతఔింటే ఎఔుెవ సమ్ 

ఇనార్ు  ఆపర్  ఙేమవచఽచ. అథే 3 ధృలల నఽించి 5 ఏళా్ ఖూర ప్  ఔు అథి యౄ.2 లక్షలా ఉిండవచఽచ. 
 
నిఫింధనలు కలానఽఖ ణింగ భాయవత ఉింటలబ. నలైగ లు నులలలఔు, నౄభాథరయవ ఖూర రలఔు 
లుయదరలుగ వభిౄయౄ బ. నలైగ ఏజౄింటలా  ణరభ  యఔరబసఽౄ నై నులలలఔు వభిౄింఙే నఽై నేనయౘబింర 
ాయోజధరల యషమింలల ఙరలా అవగహనణో ఉిండరయౌ. భాభౄెట్  లల అిందఽఫలటలలల ఉనై ఇతయ నఽై 
నోుా ణరూహకలనలై ఔడర యభికి అవగహన ఉిండరయౌ. 

కీలకింశ్ిం 
ఆభోఖ నౄభానఽ నోుా తూళ ింఙేిందఽఔు నులలథరయవలఔు ాబ తుిం లు నఽై నోుా ణరూహకలు ఇసఽౄ ింథి. ఇయ నఽై 
భిఫేటలగ, లాదింటే ఙెయాౌించిన నానేమానిై ఆథరమనఽై లెకిెింర నఽించి నేనయౘబించడింగ ఉిండవచఽచ. 
ఆభోఖ నౄభా నులలలఔు ఙెయాౌించిన నానేమానికి ఆథరమ నఽై చటిిం లలక్షన్స  80డి కిింద ఉనై నేనయౘబింర 
ఔ భ కఫ ైన నోుా ణరూహఔిం. 
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5. నౄభాథరయవ ఆసతాి  నులెైనరడె తీసఽకోయయౌూన చయలు ఏనేట ? 
 
„నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం‘ అింటే నులల నిమభ నిఫింధనలనఽ అనఽసభిించి నౄభాథరయవఔు నౄభా ఔింనలనీ 
అింథిింఙే సదఽనుమిం. ఇిందఽలల పలఖింగ చికితూ కోసిం నౄభాథరయవ ఙేమాయౌూన ఙెయాౌింరలనఽ ఔింనలనీబయ నా 
ఆథభౄైజైషన్స  ఔు అనఽభతి  వచిచన ఫేయఔు ధేయవగ ధృట్ వర్ె ను ా యృైడర్ ఔు ఙెయాౌసఽౄ ింథి. ఈ నఖదఽ యళ త 
యౘలటలెైజైషన్స  లల నౄభాథరయవనఽ యభికి ణరభ  జఞభీ ఙేలే ఖ భిౄింరకయవు లు/య్రి్ కయవు ల థరుభ ఔింనలనీలు 
ఖ భిౄయౄ బ. నౄభా ఔింనలనీ నఽించి యభికి నా ఆథభౄైజైషన్స  ఔడర భవచఽచ. నఖదఽ యళ తభింటే ఆసతాి లల 
ఙేభైటరడె నౄభాథరయవ ఎలాింట  ఙరభెీల ఙెయాౌింఙరయౌూన అవసయిం ఉిండదఽ. భభిమ  ఆసతాి  నృలుా లనఽ ఔడర 
నౄభా ఔింనలనీబయ ధేయవగ ఆసతాి కి ఙెయాౌసఽౄ ింథి. 
 
సిందయౌిం 1: నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం 

 
i. నౄభాథరయవ ధృట్ వర్ె ఆసతాతి కి యృయా, చికితూ ఙేబించఽకోయయౌ. 

 
ii. నౄభా ఔింనలనీ, లాథర టీనఏ జఞభ ీఙేలన కయవు నఽ ధృట్ వర్ె ఆసతాి లల చానింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 

 
iii. య్రి్ కయవు  ఆదరయింగ, లాథర నౄభా ఔింనలనీ నఽించి గనీ టీనఏ నఽించి గనీ నా ఆథభౄైజైషన్స  వచిచన 

నైదట గనీ నౄభాథరయవనఽ ఆసతాి  చికితూ కోసిం ఙేయవచఔుింటలింథి. 
 

iv. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలఔు యౘలటలెైజైషన్స  ఖ భిించి 48 ఖింటల భ ిందఽ ధనట లై ఙేమాయౌూ ఔడర 
ఉింటలింథి. 

 
v. నులల యవభలనఽ సభిచాసఽఔునై నైదట నఖదఽ యళ త లలట లె్ింట్  నఽ నౄభా ఔింనలనీ/టీనఏ 

ూభిౄఙేయౄ బ. 
 
సిందయౌిం 2: కౄాబభ ల భీబింఫర్ూ ఫ ింట్  
 
ఔయేళ్ నౄభాథరయవ ఖనఽఔ నఖదఽ యళ త చికితూ వదెనఽఔుింటే ఆమన/ఆఫ  ధేయవగ ఆసతాి కి ఙెయాౌింరలు 
ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. అనింతయిం ఆ నృలుా లనఽ నౄభా ఔింనలనీకి/టీనఏఔు సభభిించిన నైదట కౄాబభ లనఽ 
భీబింఫర్ూ  ఙేయౄ యవ. 

సభాఙరయిం 
నా ఆథభౄైజైషన్స  
 
i. అతవసయ భిలతేలలా  నేనయౘ నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం ఇయులింటే నౄభా ఔింనలనీ గనీ, అథి నిమనేింఙే 

టీనఏ గనీ చికితూ ఇసఽౄ నై ధృట్ వర్ె ను ా యృైడర్ ఔు నా ఆథభౄైజైషన్స  ఇవుడిం అవసయభవరతేింథి. ాభాణీఔిత 
నిభీృత నా ఆథభౄైజైషన్స  నూభనిై భభిమ  భీబింఫర్ూ  ఫ ింట్  కౄాబిం నూభలనఽ ఐఆభీుఏ లనూయవూ ఙేసఽౄ ింథి. 
ఇిందఽకోసిం యట ని వభిౄింఙే ఫేయఔు యడెకోవచఽచ. 

 
ii. నిభెిషి ఆసతాి లల నిభెిషి చికితూ కోసిం, లాథర ఔయేళ్ నులలథరయవ ఇట కై ఆసతాి లల చికితూ ను ిందఽత ఉిండి 

ఉింటే థరని నినేతౄిం అతనికి/ఆఫ ఔు నా ఆథభౄైజైషన్స  జఞభీ ఙేలేౄ  భభిమ  ఆ తభుత ఆ ఆసతాి ని ధృట్ వర్ె 
ను ా యృైడర్  జఞనృణర నఽించి ణొలగిింఙరలనై ాతి నుదన వచిచధర ఔడర అథి ధృట్ వర్ె ను ా యృైడర్  జఞనృణరలల 
కొనయఖ తేనైటాబణే సదయవ నులలథరయవఔు నఖదఽ యళ త చికితూనఽ నౄభా ఔింనలనీ అిందజైమాయౌూ 
ఉింటలింథి. 
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సభాఙరయిం 
2013 ఫావభిలల ఐఆభీుఏ జఞభీ ఙేలన నిఫింధనల ాకయిం అనిై ఆభోఖ నౄభా నులలలలా నా థిఖ వ నేభపెనై 
సదఽనుమాలు/ఫ నిట్ూ ఉిండరయౌ: 
 
i. ఉచిత భియౕలన కలావది. యనియోఖథరయవ డరఔుఫ ింటానఽ అిందఽఔునై ధరట  నఽించి 15 భోజులుిండరయౌ. 

నులలని కొనయగిింఙరలల వథెో  ఈ కలింలల యనియోఖథరయవ నియృబించఽకోవచఽచ. ఔయేళ్ వదెనఽఔుింట ే
అట థరక అబన కయవచలనఽ నేనయౘబించఽఔునై నైదట నానేమింనఽ థరథరరగ ూభిౄగ యృనఔుె 
ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 
 

ii. 30 భోజుల గైరస్క నభిమడ్స నులల ఎక్ూ నలైర్  అమాఔ భౄనఽవల్ కోసిం అనఽభతి ింఙే అవది. 
 
iii. జీయత కల ఔవభైజీ  అనిై నులలలఔ ఇథి తనిసభి. నిభెిషి నౄభాథరయవ యపలగలఔు ఖభిషి వయో భినేతి  

ఉనై ాతి  నులలకీ వలస సదఽనుమానిై నౄభా ఔింనలనీ ఔయౌగిింఙరయౌ. తథరుభ యనియోఖథరయవ తనఔు ననే 
ఇతయ ఔింనలనీకి భాయవచఽచ. తనఽ అట థరక నులల ఔవభైజీల ఉనై సింవతూభల ణరలఔు అనఽబవిం 
ఔడర వభిౄసఽౄ ింథి. 
 

iv. ఆభోఖ నులలలనిైింట లలనా ధరనేధేషన్స  సదఽనుమిం ఉిండరయౌ. 
 

v. యనియోఖథరయవ సభాఙరయ సభ్భీలల ాభాణీఔిత యదరనభ ిండరయౌ. 
 

vi. ాతి  ఉతతి ౄ ణో నుటలగ థరని ఫ నిట్ూ, నిమభ నిఫింధనలనఽ ఖ భిించి ఔ నేజీలల భల ాదభిశింఙరయౌ. 
 

 
6. ఖూర ప్  ఆభోఖ నౄభా నులల 

 
ఖూర ప్  ఆభోఖ నౄభా నులల అధేథి ఖూర రలు/సింసలు/సింసలు/కభపభైట్  సింసలఔు (కైిందా నులధర యపలఖిం 
ఉిండి, నులల ఙేబించఽఔుధేిందఽఔు ఔనీస సింకలల వఔుౄ లుిండరలనై నిఫింధనలఔు లలఫడి) అింథిింఙే 
సదఽనుమిం. ఆ ఖూర ప్  యదిగ అనఽభతి ించిన ఖూర రల యపలఖింలల ఉిండరయౌ. 
ఖూర ప్  నులలని ఖూర ప్ /సింస/సింస/కభపభైట్  సింస  నేయవణో (నౄభాథరయవ అింటలయవ) జఞభీ ఙేయౄ యవ. సబ లు 
భభిమ  యభి అయోతఖల ఔుటలింఫ సబ ల నేయానఽ (నౄభాథరయవ వఔుౄ లు) నులల ఱలడాల్ లల ను ిందఽయవయౄ యవ. 
 
ఖూర ప్  అింటే నూనేయ్ ఫాో్ టయవా , ఔభి ఔింటే ఎఔుెవ నౄభాథరయవ వఔుౄ లునై నులలలు ఔడర ఔయౌలే ఉింటలబ. 
నులల ఔవభైజీ యదరయణింగ వకిౄఖత ఆభోఖ నౄభా నులలల ఔవభైజీ భాథిభిగధే (కొనిై నిమభ నిఫింధనలఔు 
లలఫడి) ఉింటలింథి. 
 
అబణే కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కొనిై నేనయౘబింరలు లాథర అదనర ఔవభైజీలు ఇవువచఽచ. అబణే ఖూర ప్  
నులలలనలై నౄభా ఔింనలనీలు అదనర నిఫింధనలు యదిింఙే భిలతేలు ఔడర ఉింటలబ. 
 
 

సభాఙరయిం 
ఖ భిౄింర కయవు  భభిమ  య్రి్ కయవు  
 
i. నఖదఽ యళ త సదఽనుమిం ను ింథరలింటే నౄభాథరయవఔు నౄభా ఔింనలనీలు నులల జఞభీ ఙేలన 15 భోజులలా ర 

ఖ భిౄింర కయవు నఽ టీనఏ థరుభ గనీ, ధేయవగ గనీ జఞభీ ఙేయౄ బ. 
 

ii. ఖ భిౄింర కయవు నలై యదరయణింగ నులలథరయవ నేయవ భభిమ  నౄభా ఔింనలనీ లలగో ఉింటలబ. 
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iii. కయవు  ఙెలుా ఫలటల నులల నిమభ నిఫింధనలఔు లలఫడి ఉింటలింథి. భభిమ  యట ని కలానఽఖతింగ 
రనయైయఔయణ (భౄనా) ఙేసాౄ ఉింటలయవ. ఖ భిౄింర కయవు ఔు ఫదఽలుగ నౄభా ఔింనలనీలు య్రి్ కయవు నఽ ఔడర 
జఞభీ ఙేమవచఽచ. 

 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2 
కిింథియట లల యేట కి డే కైర్  లలింటర్  లల చికితూ అిందజైయౄ యవ? 

I. కనూర్  
II. కైటభకి్ 

III. యిో ర క్ 

IV. ఖ ిండెనుో టల 
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C. యథేయౕ ామాణ నౄభా  
భనిం లలలవరలు ఖడినేిందఽఔు గనీ, యనుయ నఽల నినేతౄిం గనీ యథేరలఔు యృయానరడె భనఔు యదరయణింగ 
తటిని యషమిం ఏనేటింటే భనఔు ఏఫ ైధర సభస, ాభాదిం, ఇఫోింథి తలెతౄవచచనై అింశ్ిం. యథేయౕ 
ామాణింలల ఉనై సభమింలల నౄభా ఆసతాి నులు కయయౌూ వఙేచ ఆఔల్ఔ ాభాథరలు, యధఽల ఫలభిన చికితూ 
కయవచలు పలభీగ ఉిండవచఽచ. భ కింగ అఫ భిక భభిమ  కౄనడర వింట  థేరలలా . 
 
అిందఽకై ఈ అవసభలనఽ యథేయౕ ామాణ నౄభా తీయవసఽౄ ింథి. థేయౕమ ామాణరలనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేలే లు 
ామాణ నులలలుధరైబ. 
 
1. ామాణ నౄభా ఔవభైజీ ఏిం ఙేసఽౄ ింథి? 

 
యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు ామాణ నౄభా నులలలలా  పలఖింగ యథేయౕ ామాణరలలా  ఎదఽయవ కఖల అనిై యకల 
ఆఔల్ఔ భిణరభాలనా ఔవభైజీ ఔయౌయౄ బ. 
 
ఔవభైజీ ఉిండే కొనిై ాభాథరలు: 

 
 ాభాద భయణిం/యృైఔలిం, 
 అతవసయ యౘలటలెైజైషన్స , 
 తయయౌింర, 
 ళైెజఞక్ ఔవభైజీ, 
 అతవసయ దింత ఉశ్భనిం, 
 ఙెక్ు ఫలగైజీలల ఆలసిం, నషిిం,  
 యటనలల ఆలసిం, లాథర యదఽె , 
 నుస్క నోు రి్ భభిమ  ఇతయ డరఔుఫ ింటా నషిిం, 

 ఆసఽౄ లఔు భభిమ  వకిౄఖత నయౖి లఔు థర్ు  నుభిీ ఫలధత వింట య. 
 
ింటభిగ గనీ, ణోడెణో గనీ ామాణ ింఙే యభికి లు నుా నఽా  అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యౘయౌడే నుా న్సూ లాథర 
లనిమర్  లట జన్స  లాథర నృజిధృస్క ామాణ ఔులు (నృజిధృస్క నుా న్సూ ) లాథర చదఽవరకోవడరనికి యృమలా  యథరయవ లఔు 
భభిమ  యభి తయాౌదిండెా లఔు (యథర నుా నఽా ). 
 
కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు ఈ ఔవభైజీలు ఔయౌింఙేిందఽఔు లనిమర్  లట జనాఔు కొనిై యృైద భీక్షలు జభినయౄ బ. 
కొనిై ఔింనలనీలు వకిౄఖతింగ ఔసిఫ ైజ్డు  ామాణ నౄభా అిందజైయౄ బ. ఉథరహయణఔు ఱలింజౄన్స  అింతభె తీమ యయనలై 
ామాణ ింఙే యభికి ాణేఔ నులలలు.  
 
కభపభైట్  ాకౄుింట్  టలా యృలర్ూ  నుా న్సూ 
 
ఇథి యభిిఔ నులల. ఇిందఽలల పలఖింగ కభపభైట్ /మజభాని ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ 
ఉథోఖ లఔు వకిౄఖత నులలలు తీసఽఔుింటలయవ. అబణే ఈ నులల కిింద ఔవభైజీ ను ింథేిందఽఔు ాతి  యటనఔ 
ఉిండే ఖభిషి కలావదినలై ఖభిషి భినేతేలుింటలబ. 
 
ఇటీవల ఫలగ ఆదయణ ను ిందఽతేనై ఔవభైజీ యభిిఔ డిఔాభైషన్స  నులల. అించధర యేలన ని ఖింటలు/భోజుల యథేయౕ 
ామాణిం ఆదరయింగ ఇిందఽలల కొత భ ిందసఽౄ  నానేమింనఽ ఔింనలనీ తన ణరలఔు ఉథోఖ ల కోసిం ఙెయాౌసఽౄ ింథి. 
ఉథోగియభీగ ామాణ భోజుల సింకనఽ డిఔాభైషనానఽ యభలు/క్షాల నుాతి థిఔనల యృలాడియౄ యవ. తదనఽఖ ణింగ 
నానేమింనఽ అడరునఽూ నఽించి నేనయౘబించఽఔుింటలయవ. నులల అభలలా  ఉిండగ గనీ, ూయౄమాఔ గనీ భోజుల 
సింకనఽ నలించఽఔుధే అవకశ్ిం ఔడర ఉింటలింథి. 
 
ఎఖ వ నులలలనఽ యనుయ భభిమ  యౘయౌడే ామాణరలఔు భాతాఫే అిందజైయౄ యవ. 
 
2. నేనయౘబింరలు 
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యదరయణింగ భ ిందఽ నఽించి ఉనై భోగలనఽ, యృైద సలయౘలనఽ ట ి ించఽకోఔుిండర ఙేలే ామాణరలఔు భభిమ  
యృైద చికితూ కోసిం ఙేసఽౄ నై ామాణరలనఽ ామాణ నౄభా నఽించి నేనయౘబయౄ యవ. నలైగ ఆత్హత, భిందఽలు 
గనీ భదిం గనీ లేయించిన పయౌతింగ భభిమ  ాభాదఔయఫ ైన కీరడలు/కయఔరభాలలా  నులగా నడిం వఙేచ 
యధఽలు/జభిగై గమాలనఽ ఔడర నేనయౘబయౄ యవ. అబణే కీరడర కయఔరభాలఔు సింఫిందిించిన యటనలఔు 
ఔడర భ ిందసఽౄ  డిఔాభైషన్స  భభిమ  నానేమిం లలడిింగ్ ణో ఔడిన నిభెిషి అూూ వల్ ఔు లలఫడి నౄభా ఔింనలనీలు 
ఔవభైజీ ఔయౌించవచఽచ. 

ఖభనిఔ 
ఫలగైజీ నౄభానఽ యడిగ యి ిండ్స అలలన్స  ఔవర్  గ ఔడర నౄభాథరయవ తీసఽకోవచఽచ. ణేడర ఏనేటింటే పలయత్ లల గనీ, 
అింతభె తీమింగ గనీ ామాణ సఽౄ నైరడె ఇథి అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. 
 

 
3. సమ్ ఇనాూర్ు  భభిమ  నానేమిం 

 
ఈ నులల కిిం దఔవభైజీ యదరయణింగ ాించయౄ  నుాతి థిఔన ఉింటలింథి. అబణే మూఎస్క ఏ భభిమ  
కౄనడరలనఽ ఔవభైజీలల ఙేయచవచఽచ, లాథర నేనయౘబించవచఽచ. ఙరలా యథేయౕ ామాణ నులలలనఽ పలయత్  నఽ 
నేనయౘబయౄ బ. ాతి  తయయౘ నులలలలనా సమ్ అషర్ు  నఽ నౄభా ఔింనలనీ ఇచిచన ఆినా నఽించి ఎించఽఔుధే 
అవకశ్ిం ఇయౄ యవ. 
 
యదరయణింగ ఔవభైజీని అవసయఫ ైన నిభెిషి సింక లలని భోజులఔు, ఔ భినేతి కి లలఫడి ఇయౄ యవ. ామాణ 
సభమిం నఽించి ఔవభైజీ నదలవరతేింథి. పలయత్  ఔు తి భిగి వఙరచఔ గనీ, ఔవభైజీ కలావది భ గిరఔ గనీ 
(భౄిండిింట ా  ఏథి భ ింథెైణే అరడె) భ ఖ సఽౄ ింథి. ఔవభైజీ నతౄిం వమసఽ, ామాణ భోజులు, సిందభిశసఽౄ నై 
థేరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
 
నానేమిం భైటలా  ఔవర్  తయయౘ/నుా న్స , వమసఽ, ామాణ కలావదినలై ఆదరయడి ఉింటలబ. ఉథోఖ నినేతౄిం 
యథేరలఔు యృళ్ైౄ నై యభికి, యనుయ ామాణ ఔులఔు, భటఔులఔు, యథరయవ లఔు నానేమింనఽ వసాలు ఙేలే 
యషమింలల నిభెిషిఫ ైన నిమభ నిఫింధనలు/దేతేలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు నుట సఽౄ ింటలబ. ఉనుది నుా నాలల 
నేనయౘ అనిై సిందభౌలలా నా నానేమింలనఽ పలయత  యౄనుబలలా  ఙెయాౌించవచఽచ. ఉనుది నుా నాలల భాతాిం 
డరలయాలల ఙెయాౌింఙరయౌ. 
 
ఈ నులలలలా  ఆభోఖ సింఫిందిత కౄాబింలు ూభిౄగ నఖదఽ యళ తిం. ఇిందఽకోసిం నౄభా ఔింనలనీలు ఙరలా థేరలలా  
ధృట్ వర్ె ఉనై ఔ అింతభె తీమ సభీుస్క ను ా యృైడర్  ణో సింఫింధిం నలటలి ఔుింటలబ. 
 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3 
కభపభైట్  ాకౄుింట్  టలా యృలర్ూ  నుా న్స  ఔు సింఫిందిించి థిఖ వ యకలలా  ఏథి సభౄైనథి? 

I. అథి ఔ యటనకై భినేతిం 

II. 6 యటనలఔు గనీ, 6 ధృలలఔు గనీ ఏథి భ ింథెైణే థరనికి భినేతిం 

III. ఇథి ఫహుళ్ యటనలఔు వభిౄింఙే యభిిఔ నులల. ఖభిషి యిమనల సింకనలై భినేతి  ఉింటలింథి. 
IV. ఇథి ఫహుళ్ యటనలఔు వభిౄింఙే యభిిఔ నులల. కనీ ణొయౌ కౄాబింణోధే భ ఖ సఽౄ ింథి. 
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D. ఇింట థరయవ నౄభా 
a. భిట ైల్ నౄభా ఉతతేౄ లు 
నిభెిషి ాయోజధరల ఔవభైజీ కోసిం తీసఽఔుధే భిట ైల్ నౄభా ఉతతేౄ లు కొనిై ఉధరైబ. ఇలాింట  నౄభాలలా  కసౄ  
యణ జ, యనుయ ాయోజధరలు ఔడర ఉనైట కీ యట ని యదరయణింగ వఔుౄ లకై యఔరబయౄ యవ. కొనిై 
భాభౄెటాలల యట ని „య్ల్ ట కౄట్ ‟ నులలలు, లాథర „భిట ైల్ నోుా డకి్్‟ అింటలయవ. ఇింట , మోటలయవ కయవా , థిుచఔర 
యహధరలు, దఽకణరల వింట  చినై యనుభల నౄభాలు థీని కిింథికి వయౄ బ. ఈ నౄభాలనఽ యదరయణింగ 
వకిౄఖత తయయౘ నౄభాలనఽ యఔరబింఙే ఏజౄింటలా /ింనణీ డీలభాై యఔరబసఽౄ ింటలయవ. ఎిందఽఔింటే భౄిండె యపలగలలా నా 
ఉిండే యనియోఖథరయవలు కైలా ఉింటలయవ. 
 
b. ఇింట థరయవ నౄభా 
 
a) భనఔు ఇింట థరయవ నౄభా ఎిందఽఔు అవసయిం? 

కీలకింశ్ిం 
„నౄభా నులలలల నేభపెనై ాభాథరలు’ 
 
i. ఇింట థరయవ నౄభా నులల కైవలిం నౄభాథరయవ ఆలౄ కి నులలలల నేభపెనై ాభాథరలు, ఉదింణరలఔు 

సింఫిందిించిన నయౖి లఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి. ఔవభైజీ ఉిండే ాభాథరలనఽ సషిింగ నేభపెింటలయవ. 
 

ii. నేభపెనై నయౖి ల నులలలనఽ ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఔయౌింఙే సభఖర ఔవభైజీ, లాథర నలదె నులలలఔు 
ఫదఽలుగ తఔుెవ కయవచణో తీసఽకోవచఽచ. 

 
'అనిై భిసఽెలు’ 
 
i. ‘అనిై భిసఽెలు’ అింటే కింటలా ఔుి  నిభెిషిింగ నేనయౘబించని అనిై ాభాథరలఔ ఔవభైజీ ఉింటలింథి. 

ఉథరహయణఔు అనిై భిసఽెల ఇింట థరయవ నులల వయదల ఔవభైజీని సషిింగ నేనయౘబించని క్షింలల 
వయదల వలా జభిగై నషిిం ఫలభి నఽించి ఆ ఇింట కి ఔవభైజీ ఉింటలింథి. 
 

ii. కైవలిం కింటలా ఔుి లల సషిింగ నేభపెనై ాభాథరలనఽ భాతాఫే నేనయౘబింఙే తయయౘ నౄభా నులల. యేట ని 
నేనయౘబయౄ భో సషిింగ నేభపెింటలయవ. 
 

iii. అనిై భిసఽెల నౄభా సహజింగధే అిందఽఫలటలలల ఉనై నులలలనిైింట లలనా అతింత సభఖరఫ ైనథి. 
కఫట ి  ఇతయ తయయౘ నులలల ఔింటే థీని కభీదఽ ఎఔుెయే. భభిమ  ఈ తయయౘ నౄభా ధయనఽ కౄాబిం 
సింపలవత ఆదరయింగ లెకిెయౄ యవ. 

 

 
ఇలాింటే ఔలలనఽ నిభి్ించఽఔుధే, జఞా కలనఽ జఞఖరతౄగ థిలయవచఽఔుధే అిందఫ ైన ఙోటల. భనలల ఙరలాభింథికి 
య ింతి లాధేథి ఔ సఽథీయఘ కలర ఔల. జీయత కలింలల భనిం తీసఽఔుధే ఆభిఔ నియృమాలలా  అతింత భ కఫ ైనథి. 
భనలల ఙరలాభింథినే ఇింట  కొనఽగోలు కోసిం ఖిహ యవణరనిై ఎించఽఔుింటలిం. భనిం జీయతింలల ఙేలే యవణరలలా  అతి  
నలదెథి ఇింట  యవణఫే.థరనికి థీయఘకలర ఔనేట్  ఫ ింట్  కయయౌ. లలన్స  తలఉకోవడరనికి భనిం నౄభా తీసఽకోయయౌ. 
ఎిందఽఔింటే తీసఽఔుధే యవణరనికి గనఽ ఫలింఔులఔు భనిం ఇయుయౌూన లలఔభిటీ అథి. 
 
థీనిణో నుటల ఇింట ా  ఉిండే వసఽౄ వరలు ఔడర ఙరలా భ కిం. ఇింట ా  పభిైచర్ , టీయ, ాజ్డ, యఱింగ్ ఫ ఱన్స  వింట  
కభీథైెన ఉఔయణరలు ఉింటలబ. ఇఇింక ఫింగయవ, యృిండి ఆబయణరలు, నలబింట ింఖ లు, ఔుడ చిణరా ల 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. యట ని 
నోు గపటలి ఔుింటే ఆభిఔింగ ఔడర ఎింణో నషిిం జయవఖ తేింథి. అిందఽకై నలైన నేభపెనై అనిై భిలతేలఔ తఖాటలి  
ఔవభైజీ ఔయౌింఙే సభఖర నౄభా ఇింట థరయవ నౄభా. 
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b) ఇింట థరయవ నౄభా నులలలలా  యేట యేట ని ఔవర్  ఙేయౄ యవ? 

సభాఙరయిం 
 
కైజీ లాథర గపడెఖ  నులలలు 
 
i. కైజీ లాథర గపడెఖ  నులలలు కై డరఔుఫ ింట్  కిింద లు యకల ఔవభైజీ కింనృధేషనానఽ అింథియౄ బ. 

 
ii. ఉథరహయణఔు ఇింట థరయవ నులల, దఽకణథరయవ నులల, ఆస్క నుకైజీ నులల వింట య. ఔ నులల కిింద 

బవధరలు, యట లలని వసఽౄ వరల వింట  లు పౌతి ఔ ఆసఽౄ లఔు ఔవభైజీ ను ిందవచఽచ. 
 

iii. ఇలాింట  నులలలలా  వకిౄఖత తయయౘ ఔవభైజీ ఫలధతలు ఔడర ఇనేడి ఉిండవచఽచ. 
 

iv. ఔవర్  ఙేలే నుకైజీలల అనిై వభా లఔ ఉభ్డి నిమభ నిఫధనలు ఉిండవచఽచ. థరింణోనుటే నులలలలని 
నిభెిషి యపలగలఔు నిభెిషి నిఫింధనలు ఔడర ఉిండవచఽచ. 

 

యింట థరయవ నౄభా అధేథి ఇింట  నిభ్ణరనిై, అిందఽలల ఉనైయట ని అగిైాభాదిం, గపడవలు, నలైరలు 
ఫదెలవడిం, బూఔింనుల వింట యట  ఫలభి నఽించి కనుడెతేింథి. నిభ్ణింణో నుటల ఇింట లలని వసఽౄ వరలనఽ ఔడర 
థ ింఖతనిం, థోనడీ (ఫరా్ లభీ, హౌజ్డ ఫాేకిింగ్, లాభౄూనీ, తెఫి్ట) వింట యట  ఫలభినఽించి ఔవభైజీ ఉింటలింథి. 
 
ఆబయణరలు ధభిించినరడె గనీ, థరచి ఉించినరడె గనీ యట కి ఇింట థరయవ నౄభా కిింద నౄభా ఔయౌించవచఽచ. 
రభతన వసఽౄ వరలఔు, ఔమాఔితేలఔు ఔడర ఔవభైజీ ఇవువచఽచ. 
 
వకిౄఖత ఫలగైజీ, యదఽత్  భభిమ  మాింతాి ఔ యృైపలిం భభిమ  ఖిహ భభిమ  యదఽత్  ఉఔయణరలఔు ఔడర 
ఇింట థరయవ నౄభా ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు నలడల్ లలైకిలుె ఔడర ఔవభైజీ, వకిౄఖత ాభాద 

భభిమ  కభి్ఔుల భియౘయిం ఇయౄ బ. 
 
నయౖి లు యదరయణింగ అగిైాభాదిం, నడెఖ నుటల, నేలుడె, యభానిం ఔలడిం/ఔలడిం (ఎఫ్ ఎల్ ఈఎక్ూ 
ఏ)గ ఉింటలబ; తేనూనఽ, భ ింర (యి ర్్, ట ింనలసి్క, ఫా్డ్స, ఇనిండేషన్స ) (యదరయణింగ ఎస్క టీఎఫ్ ఐ అింటలయవ); 
భభిమ  థోనడీ. ఔవభైజీ కోె ఔింనలనీకి, భభిమ  కోె నులలకి కోెలా ఉింటలింథి. యలాసవింతఫ ైన ఇళా్నఽ 
య ింతిం ఙేసఽఔుధే ళెచఽచ నిఔయ యలువ ఉనై వఔుౄ ల (ళెచ్ ఎన్స  ఐలు) సింకలల విథేి కయణింగ ఈ నౄభా 
అవసయిం ధరధరట క ీనలయవఖ ణోింథి. 

ఖభనిఔ 
 
నాేట్ , గా స్క భభిమ  ట .య. నౄభా ఔడర ఈ నౄభాలల ఔవర్  అవరతేింథి. అబణే నౄభాథరయవ కయలనఽఔుింటే 
థీనిై యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ.  ఉఖరయథరనిై నులల నఽించి నేనయౘబయౄ యవ. అబణే థరనికి ఔడర ఔవభైజీ 
ఇవువచఽచ. మ థరే లు భభిమ  తతూింఫిందిత ఉణరణరలు, తయవఖ దల, Wear and Tear; అాదరన నషిిం, 
అణ  నయౖి ల వింట యట ని నేనయౘబయౄ యవ. 
 

 
c) సమ్ ఇనాూర్ు  భభిమ  నానేమిం 

కీలకింశ్ిం 
 
సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ ఎలా నిభే భియౄ యవ? 

 

Informatio
n 
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i. యదరయణింగ సమ్ ఇనాూర్ు నఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు భౄిండె దేతేలుింటలబ. ఔట  భాభౄెట్  యలువ (ఎింయ), 
భభిమ  భౄిండోథి భీఇన్స లిేట్ ఫ ింట్  యలువ (ఆర్  ఐయ). ఎింయ యషమింలల నషిిం జభిగిణే ఆలౄ నలై థరని 
వమసఽనఽ ఫట ి  డినాలబయషన్స (తయవఖ దల)నఽ వభిౄింజైయౄ యవ. ఈ దేతి లల నౄభాథరయవఔు తన ఆలౄ ని తి భిగి 
బభీౄ ఙేసఽకోవడరనికి అవసయఫ ైనింత నతౄిం భియౘయింగ లనించదఽ. 

 
ii.  ఆర్  ఐయ దేతి లల ఆలౄని బభీౄ ఙేలేిందఽఔు యలుగ థరని కభీదఽనఽ సమ్ అషర్ు  భినేతి కి లలఫడి 

నౄభాథరయవఔు ఔింనలనీ అిందజైసఽౄ ింథి. ఈ దేతి లల తయవఖ దలనఽ యదిించయవ. కఔనోు ణే ఔ నిఫింధన 
ఏనేటింటే కౄాబభ నఽ ను ింథరలింటే నుడైెన ఆలౄని భయభ్తే ఙేమడిం/భీనాేస్క ఙేమడిం ఙేమాయౌ. ఆర్  ఐయ 
దేతి ని కైవలిం లభసఽౄ లఔు భాతాఫే వభిౄింజైయౄ యని, నిలులు, యి క్ూ ఇన్స  నుాలలస్క వింట  ఇతయ ఆసఽౄ లఔు 
కదని ఖభనిింఙరయౌ.  

 

 
ఙరలా నులలలు ఇింట  నిభ్ణరనిై థరని రనభిైభ్ణ యలువఔు (భాభౄెట్  యలువఔు కదఽ) నౄభా ఙేయౄ బ. 
రనభిైభ్ణ యలువ అధేథి ఇలుా  నుడైెణే థరని రనభిైభ్ణరనికి అబయ కయవచ. భభోయృైర భాభౄెట్  యలుయేమో 
డిభాిండ్స, సయపభ వింట  లు కయకలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
 
సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ యదరయణింగ నౄభాథరయవ ఇింట  నృలిప్  ఏభిమానఽ చదయర అడెఖ ఔు నిభ్ణ ధయణో 
ఖ ణ ించడిం థరుభ లెకిెయౄ యవ. ఇింట  ఉఔభలు – పభిైచర్ , డాయఫ ల్ూ, దఽసఽౄ లు, నుతాల వింట యట ని 
భాభౄెట్  యలువ ఆదరయింగధే లెకిెయౄ యవ. అింటే అలాింట  వసఽౄ వరలకై తయవఖ దల తభుత ాసఽౄ త భాభౄెట్  యలువ 
అనైభాట. 
 
నానేమిం అధేథి నౄభాథరయవ యలువ భభిమ  తీసఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4 
ఇింట థరయవ నౄభా నులలకి సింఫిందిించి థిఖ వ యకలలా  ఏథి సభౄైనథి? 

I. ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేలే సభఖర ఔవభైజీ నులలకి ఫదఽలుగ తఔుెవ కభీథైెన ాణరభాైమ ధేమ్ు  నలభిల్ 
నులల ని తీసఽకోవచఽచ. 

II. సభఖర ఔవభైజీ ఙరలా ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి; ఙరలా ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి; ధేమ్ు  నలభిల్ నులల కి 
ఫదఽలుగ తఔుెవ కభీథైెన ాణరభాైమ నులలగ తీసఽకోవచఽచ. 

III. ధేమ్ు  నలభిల్ నులల లాథర సభఖర నులల సభాన ధయఔు వయౄ బ. 
IV. ఇింట థరయవ నులల యషమింలల కైవలిం ధేమ్ు  నలభిల్ నులల ని భాతాఫే కొనఽగోలు ఙేమఖలిం. సభఖర ఔవభైజీ 

నులలలనఽ అిందఽఫలటలలల ఉిండవర. 
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E. దఽకణథరయవ నౄభా  
 
వయౄఔిం అధేథి ఒ ఆభిఔ కయఔలాిం. ాతి  ఓణరూళ ఔ యనుభీ తన యనుయిం లాపలలు ణెచిచనలటలి లనఽఔుింటలడె. 
భన థేశ్ింలల ఙరలాభింథికి దఽకణరలా ఆథరమ వనయవలు. అయ ఆథరమానిై సింనుథిించి నలటిడఫే గఔ 
ఆసఽౄ లుగ ఔడర ని ఙేయౄ బ. దఽకణ మజభాని యనుభనికి సింఫిందిించని, తన యనుభనికి అడు ింకిగ 
భాయఖల అనిై ఆింథోళ్నల ఫలభి నఽించీ దాయింగ ఉిండరలని దఽకణథరయవ పలయయౄ డె. ఔె దఽయదిషిఔయ గనట 
జభిగిధర యనుభనిై ఆభిఔింగ తీవాింగ థెఫో తీమఖలదఽ. ఏఔింగ థియలాఔు, భూలయేతఔు థరభ ితీమవచఽచ. 
యనుభనిై తి భిగి నుాయింనించఽఔుధేిందఽఔు రషెలింగ వనయవలు ఉిండేిందఽఔు దఽకణ మజభాని కభపభైట్  
సింస  ఔడర కదఽ. అిందఽకై చినై దఽయఘటన జభిగిధర అథి ధేయవగ అతని/ఆఫ  యనుయ భూలయేతకై థరభ ి
తీసఽౄ ింథి. 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 ఙెయాౌింఙరయౌూన ఫలధత దఽకణథరయవథేనని 
కోయవి  ణేలచవచఽచ. ఇలాింట  భిలతేలు ఔడర దఽకణథరయవనఽ ధరశ్నిం ఙేలేమఖలవర. కఫట ి  జీవధననుదిని 
సఽయక్షితిం ఙేసఽకోయయౌూన అవసయిం ఙరలా ఉింటలింథి. 
 
దఽకణథరయవ నౄభా నులలలనఽ యణ జ దఽకణిం/భిట ైల్ యనుయిం ణరలఔు లు అింరలఔు ఔవభైజీ 
ఔయౌింఙేిందఽఔు యలుగ యౄను ింథిింఙరయవ. రభతన వసఽౄ వరల దఽకణిం, క్షౌయ శ్ిల, ఫూటీనుయార్ , రసౄ కల 
దఽకణిం, డినురి్ ఫ ింట్  యిో ర్ , డైైె కీానర్ూ , గిఫి్ట దఽకణిం, నూయ్ల, లిేషనభీ దఽకణః, ఫ భ్ల దఽకణిం, అనుభౄల్ూ 
యిో ర్  వింట  లు యకలెైన దఽకణరల నిభెిషి ాయోజధరలనఽ కనుడేిందఽఔు యలుగ ఈ నులల ఔసిఫ ైజ్డు  ఙేల 
ఉింటలబ. 
 
1. దఽకణథరయవ నౄభా యేట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి? 

 
భిట ైల్ యనుయిం ణరలఔు నిభెిషి అింరలనఽ ఔవర్  ఙేలేిందఽఔు యలుగ నులలని భాయవచకోవచఽచ. ఇథి 
యదరయణింగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అిందఽలలని వసఽౄ వరలఔు అగిైాభాదిం, బూఔింిం, వయదలు, లాథర 
యౘనిఔయఫ ైన నషిిం; భభిమ  థోనడీ వింట యట  వలా జభిగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. యనుయ అింతభమ యక్షణ 
ఔడర నౄభాలల పలఖింగ ఉిండవచఽచ. ఆఔల్ఔ కౄాబమ్ వలా జభిగై ఆథరమ నషిిం, లాథర అదనర కయవచలనఽ 
ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. ఔవభైజీని నౄభాథరభై తన కయఔలానుల రలరణ ని ఫట ి  ఎించఽకోవచఽచ. 
 
నౄభాథరయవ ఎించఽకోఖల అదనర ఔవయవా  కోె నౄభా ఔింనలనీలల కోెలా ఉిండవచఽచ. అిందఽకై యట ని ఆమా 
జీయణేతయ నౄభా ఔింనలనీల యృబ్ లలైటాలల సభిచాసఽకోవచఽచ. 
 
యట లల ఈ కిింథియ ఉింటలబ: 

 
i. థోనడీ, థ ింఖతనిం: ఆసఽ వసఽౄ వరల థోనడీ, థ ింఖతనిం (లాభౄూనీ)లఔు ఔవభైజీ 

 
ii. మాింతాి ఔ యృైపలిం: యదఽత్ /మాింతాి ఔ ఉఔయణరల యృైపలానికి ఔవభైజీ 

 
iii. యదఽత్  ఉఔయణరలు, భిఔభలు: 

 
 యదఽత్  ఉఔయణరలఔు ఆల్ భిస్కె ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి 

 యదఽత్  య నల నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి 

 
iv. నఖదఽ నౄభా: థిఖ వ సిందభౌలలా  జభిగై ాభాథరలలా  డఫ ో నోు ణే అిందఽఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి: 
 

 యనుయ నుాింఖణిం నఽించి ఫలింఔుఔు, లాథర ఫలింఔు నఽించి యనుయ నుాింఖణరనికి ఙేయయేతలల 
 యనుయ నుాింఖణింలలని ఫ ఔెసిం నఽించి 

 యనుయ నుాింఖణింలలని ట ల్ (ఫలఔుూ/డరా మర్ /కౌింటర్ ) నఽించి 
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v. ఫలగైజీ: అదికభిఔ నఽలనలై ామాణింలల ఉిండగ జభిగై ఫలగైజీ నయౖి నికి భియౘయిం 

 
vi. క్త్ నాేట్  గా స్క భభిమ  రనిటభీ ట ింగ్ూ ఔవయాఔు ాభాదింలల జభిగై నయౖి నిై థిఖవ యట కి ఔవభైజీ 

ఇయౄ యవ: 
 
 క్త్ నాేట్  గా స్క 

 రనిటభ ీట ింగ్ూ 

 నిమాన్స  లలైన్స /గోా  లలైన్స /హద భిుింగ్ 

 
vii. వకిౄఖత ాభాద 

 
viii. ఉథోఖ ల థాోహిం/నిజఞబతీ లానే: ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లానేణో ఔడిన చయల వలా జభిగై నయౖి నికి 

ఔవభైజీ 
 

ix. చటియఫ ైన ఫలధత: 
 
 ఉనుది సింఫిందిత నఽల వలా, ఆ ఔరభింలల పలఖింగ జభిగై నయౖి లఔు భియౘయిం 

 థర్ు  నుభిీలఔు చటియఫ ైన ఫలధత ణరలఔు ఔవభైజీ 

 
అగిైాభాదిం/థోనడీ/ఫలగైజీ/నాేట్  గా స్క/డెయౌటీ గభౄింటీ/కభి్ఔుల భియౘయిం భభిమ  ాబ తు ఫలధత 
నులలలనఽ (యట  ఖ భిించి వఙేచ అదరమింలల ణెలుసఽఔుింటలయవ) యడిగ ఔడర తీసఽకోవచఽచ. 
 
ఉఖరయద ఔవభైజీని ఔడర ఇవువచఽచ. నేనయౘబింరలు యదరయణింగ ఇింట థరయవ నౄభా భాథిభిగధే 
ఉింటలబ. 
 
 

2. సమ్ ఇనాూర్ు  భభిమ  నానేమిం 

 
నుభిరర నేఔ యపలగలు, లాథర కభలమాలు తభ ఆసఽౄ ల యలువనఽ చానింఙే రసౄకలనఽ, కాణరలనఽ 
నియుళ యౄ బ. కఫట ి  సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు నలదెగ ఇఫోింథి ఉిండదఽ. ఔయేళ్ దఽకణిం, ఇలుా  
అబణే భాతాిం ఇథి ఎరడా యధిం కఔనుో వచఽచ. 
 
ఇింట థరయవ నౄభాలల ఇట కై నేభపెనై ఫేయఔు యదరయణింగ సమ్ అషర్ు  నఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు భౄిండె 
దేతేలు, అింటే భాభౄెట్  యలువ భభిమ  భీఇన్స లిేట్ ఫ ింట్ /భీనాేస్క ఫ ింట్  యల దేతేలు ఉింటలబ. 
 
నఖదఽ, ఫలగైజీ, వకిౄఖత ాభాదిం వింట  అదనర ఔవభైజీ కోసిం నానేమిం నతౄిం సమ్ అషర్ు  నలై భభిమ  
ఎించఽఔునై ఔవభైజీనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 

నియుచనిం 

 
కొనిై భ కఫ ైన నియుచధరలు 
 

a) నౄభా ఙేలన ఇింట ా కి థోనడీ (ఫర్  ఖాభీ) అింటే ఆఔల్ఔ, అనఽభతి  లాని వఔుౄ ల ఫలవింతర ఙపయఫలటల లాథర 
నిషలరభణ. అిందఽలలని వసఽౄ వరలనఽ థోచఽకౄమలా  ఉథెేశ్ింణో, ఔనిింఙే భాభా లలా  ఙపయఫలటల జభినన ఉిండరయౌ. 

 

b) ఇింట ని ఫదెలు కొటిడిం. థ ింఖతనిం ఙేలేింఉదఔు తలురలు ఫదెలు కొటలి ఔుని అఔరభింగ ఇింట ా కి 
ాయేయించడిం. 

 
c) థోనడీ (భఫభీ) అింటే నౄభాథరయవ ఇింట ా ని వసఽౄ వరలనఽ థౌయెనింగ, ళ ింయత్ఔ దేతేలలా  నౄభాథరయవ 

భభిమ /లాథర నౄభాథరయవ ఉథోఖ ల నఽించి లాకౄెళా్డిం 
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d) లేఫ్ (ఫ ఔెసిం). నౄభాథరయవ ఇింట లల యలుయృైన వసఽౄ వరలనఽ థరఙేిందఽఔు ఏభటల ఙేసఽఔుధే ట షిఫ ైన 
నిభ్ణిం. అఔెడికి అిందభికీ అనఽభతి  ఉిండదఽ. 

 

e) థ ింఖతనిం (తెఫి్ట). అధేథి నలైన నేభపెనై అనిై యకల ధేభలఔ ఉభ్డి నేయవ. యట లల ఔ వకిౄ 
ఉథెేశ్ూయుఔింగ, థ ింఖతనింగ ఇతయవల ఆలౄని యభి అనఽభతి , లాథర అింగీకయిం లాఔుిండర థరనిై 
యడెఔుధే, లాథర అభ ్ఔుని య భ ్ ఙేసఽఔుధే ఉథెేశ్ింణో తీసఽఔుింటలడె. ఈ థ ింఖతనిం లాభౄూనీని నోు యౌ 
ఉింటలింథి. 

 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5 
దఽకణథరయవ నులలలల నౄభాథరయవ అదనర „క్త్ నాేట్  గా స్క అిండ్స రనిటభ ీట ింగ్ూ‟ ఔవభైజీని ఔడర ఎించఽకోవచఽచ. 
ఇథి థిఖ వ నేభపెనై నయౖి లలా  యేట  ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి? 

 

I. క్త్ నాేట్  గా స్క 

II. రనిటభీ ట ింగ్ూ 
III. నిమాన్స  లలైన్సూ 

IV. నలైవనీై 
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F. యహన నౄభా  
ఔయభి ఊళ ించఽకోిండి. ను దఽర ఙేలన డఫ ోనింణర యృచిచించి భభీ నైభో కొతౄ  కయవ కొధరైయవ. థరనిై 
నడినేిందఽఔు యృమాా యవ. ఉనైటలి ిండి ఎఔెడి నఽింఙో నైఔు ఎదఽయవగ ఔ ఔుఔె దాసఽకొచిచింథి. థరనిై 
తనింఙేిందఽఔు లిభిింగ్ నఽ ఔెయభిగ తి నేరయవ. డియృైడర్  నైథికి దాసఽకౄయా ఇింకో కయవనఽ ఖ థెేరయవ. ఔ 
వకిౄని గమభిఙరయవ. అింటే, ఔె థెఫోఔు నై కయవ నుడవడఫే గఔ ాబ తు ఆలౄ  ఔడర నుడైెింథి. భభో కయౄ 
నుడైెింథి. ఇింకో వకిౄకీ గమాలమాబ. 
 
ఈ భిలతి లల నైఔు ఖనఽఔ కయవ నౄభా లాఔనోు ణే కొతౄ  కయవ కొధేిందఽఔు ఎింతవరతేింథో  నైఔు అింత ఔింటే ఎఔుెవ 
డఫ ోలు కయచవరణరబ. 
 
 భభి అనిై ఙెయాౌింరలు ఙేలేిందఽఔు కయయౌూనింత డఫ ో నై దఖాయవింథర? 

 నై నఽలఔు ఇతయ నుభిీ నౄభా ఙెయాౌింఙరలా? 

 యభికి ఔడర నౄభా లాఔనుో ణే అరడేనేట  భిలతి ? 

 
అిందఽకై కయవ నౄభానఽ భన థేశ్ చటిిం తనిసభి ఙేలింథి. మోటలయవ నౄభా ఇలాింట య జయఖఔుిండర 
నిభోదిించలాథేమో గనీ, అలాింట య జభిగినరడె నైఔు ఆభిఔింగ యక్షణ ఔవఙరనిై అింథిసఽౄ ింథి. 
 
ాభాదఫే కఔుిండర నై కయవ థ ింఖతనిం ఫలభిన డవచఽచ. ాభాింలల నుడె కవచఽచ. అగిైాభాదింలల 
కయౌనోు వచఽచ. థరింణో నైయవ ఆభిఔింగ నషినోు వచఽచ. 
 
పలయతథేశ్ నుాింతీమ యయణర సింస  వదె తన నేభిట నమోథైె ఉనై ాతి  యహధరనికీ థరని మజభాని యదిగ నౄభా 
ఙేబించఽకోయయౌ. 

కీలకింశ్ిం 
తనిసభి థర్ు  నుభిీ నౄభా 
 
మోటలయవ యహధరల చటిిం, 1988 ాకయిం ాబ తు భోడానలై ాతి  యహన మజభానీ ాభాదిం వలా జభిగై నుాణ నిిం, 
యృైఔలిం, ఆలౄ  నషిిం వింట యట కి ఙెయాౌింఙరయౌూన భియౘభలఔు ఙరయౌనింత నణరౄ నికి నౄభా నులల 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. యట లల 
ఙరలావయఔు ఙరలా కభీథైెనయ ఔడర. పలయతథేశ్ింలల యహధరలనఽ తేఔుెగ నుభైమయని, కైవలిం ఙేతేలు 
భాయవసఽౄ ింటలయని అింటలింటలయవ. అింటే నుత యహధరలు భోడానలై కొనయఖ తేిండగధే భోజూ పలభీగ కొతౄయ ఔడర 
యట కి వచిచ ఔలుసఽౄ ింటలబ. యట ని నడినేిందఽఔు భోడెా  యలౄయృిం మ్ాతయిం యహధరలఔు అనఽఖ ణింగ నలయఖడిం 
లాదఽ. నలైగ భోడానల ైనడిఙేయభి సింక ఔడర నలయవఖ ణోింథి. థేశ్ింలల భోడెు  ాభాథరల సింక నలయవగోతిందని నోు య్సఽ, 
ఆసతేల ఖణరింకలు యృలాడిసఽౄ ధరైబ.  ాభాద ఫలదితేలఔు కోయవి లు అిందజైలే భియౘభల సింక ఔడర 
నలయవఖ ణోింథి. యహధరల భయభ్తే ధయలు ఔడర పలభీగ నలయవఖ తేధరైబ. భన థేశ్ింలల మోటలయవ నౄభా 
ఆవశ్ఔతఔు ఇవనీై నిదయశధరలు. 
 
మోటలయవ నౄభా అధేథి యహధరల నయౖి నికి భభిమ  ాభాదింలల గనీ, ఇింకై యధింగ అబధర గనీ జభిగై 
డరఫేజీకి ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి. అింణేగఔ తభ యహనిం వలా ాభాథరనికి ఖ భౄైన థర్ు  నుభిీకి చటియింగ 
ఙెయాౌింఙరయౌూన భియౘభనిై ఔడర మోటలయవ నౄభా ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
 
భన థేశ్ింలల అనిై యహధరలఔ ఔవభైజీ ఉిందని నైయవ అనఽఔుింటలధరైభ? 

 
మోటలయవ నౄభా అధేథి ాబ తు భోడానలై నడిఙే ఈ కిింథి అనిైయకల యహధరలఔ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి: 

 
 సాెటయవా  భభిమ  మోటలర్  లలైకిళ్ైా  

 
 నలైైయేటల కయవా  

 
 అనిై యకల యణ జ యహధరలు: సయవఔులు, ామాణ ఔులనఽ తీసఽకౄమలా య 

 
 కైరనా వింట  ఇతయ తయయౘ యహధరలు 

 
 మోటలయవ వయౄఔిం (యోౖ యౄభ లలా ని భభిమ  గభైజీలలా ని యహధరలు) 

సభాఙరయిం 
 

„థర్ు  నుభిీ నౄభా‟ 
 
ఇథి ఇతయ నుభిీ ణరలఔ చటియఫ ైన చయల ఫలభి నఽించి యక్షణ కోసిం కొనఽగోలు ఙేలే నౄభా నులల. థర్ు  నుభిీ 
నౄభానఽ నౄభాథరయవ (పసి్క నుభిీ) నౄభా ఔింనలనీ (లలఔిండ్స నుభిీ) నఽించి తన చయల వలా ఔయౌగై నయౖి నికి గనఽ ఇతయ 
నుభిీ (థర్ు  నుభిీ) ఙేలే కౄాబభ ల ఫలభి నఽించి యక్షణ కోసిం కొనఽగోలు ఙేయౄ డె. 
 
థర్ు  నుభిీ నౄభానఽ ‗ఫలధత నౄభా‟ అని ఔడర అింటలయవ. 
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భాభౄెట్  లల నుాచఽయింలల ఉనై భౄిండె భ క తయయౘల ఔవభైజీలనఽ థిఖ వ చభిచించడిం జభిగిింథి: 
 
a) మాకి్ (లమనృయౌటీ) ఒనాీ నులల: మోటలయవ యహధరల చటిిం ాకయిం ాబ తు భోడానలై తి భిగై ాతి  

యహధరనికీ థర్ు  నుభిీ ఫలధత కోసిం నౄభా తనిసభి 
 
ఈ నులల కైవలిం థిఖ వ యట కి మజభాని ణరలఔు చటియఫ ైన ఫలధతలఔు ఙెయాౌింరలనఽ ఔవర్  
ఙేసఽౄ ింథి: 

 
 థర్ు  నుభిీకి జభిగై గమాలు, భయణిం 

 థర్ు  నుభిీ ఆలౄ కి జభిగై నషిిం 

 
భయణిం, లాథర గమిం, లాథర నషిిం జభిగై క్షింలల ఔవర్  ఙేలే లమనృయౌటీ అభినేతింగ ఉింటలింథి. 
 
మోటలయవ ాభాదిం వలా థర్ు  నుభిీకి గమిం, లాథర భయణిం సింబయింఙే క్షింలల భియౘయ కౄాబభ లనఽ 
భదఽథరయవ మోటలయవ ాభాద కౄాబిం ట ాఫ నల్ (ఎింఏలటీ)లల థరకలు ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. 
 
b) నుకైజీ నులల/సభఖర నులల: (య ింత నషిిం + థర్ు  నుభిీ ఫలధత) 
 
నలైన నేభపెనైథే కఔుిండర నౄభా ఙేలన యహధరనికి నిభెిషి ాభాథరల వలా (థీనిై మోటలయవ యహధరలఔు 
య ింత నషిభని అింటలయవ) నషిిం, లాథర డరఫేజీకి ఔడర ాఔట త యలువ (ఐడీయగ నేభపెింటలయవ – థీనిై 5వ 
అదరమింలల ఇట కై చభిచించడిం జభిగిింథి)ఔు భభిమ  నులల ణరలఔు ఇతయ నిమభ నిఫింధనలఔు 
లలఫడి ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. అగిైాభాదిం, థ ింఖతనిం, అలాయవా , ఫింద్, బూఔింిం, వయదలు, ాభాదిం వింట య 
యట కి ఉథరహయణలు. 
 
కొనిై నౄభా  ఔింనలనీలు ాభాద సలిం నఽించి వర్ె యౖప్  ఔు యహధరనిై మోసఽకౄళా్డరనికి అబయ కయవచనఽ 
ఔడర ఙెయాౌయౄ బ. అగిైాభాద భభిమ /లాథర థ ింఖతనిం బమాలఔు భాతాఫే భినేత ఔవభైజీ ఔడర 
అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. ఇథి చటిాకయిం తనిసభి లమనృయౌటీ ఒనాీ నులలకి అదనిం. 
 
యహధరనికి నృగిించిన యడి పలగల నషిిం, డరఫేజీకి ఔడర నులల ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. నలైైయేట్  కయవ నులలలలా  
పలఖింగ ామాణ ఔులఔు, నలబడ్స డైైెవర్  ఔు వకిౄఖత ాభాద ఔవభైజీ అిందజైసఽౄ ింథి. యణ జ యహధరలలా  
అబణే ఉథోఖ లు భభిమ  ఙరభెీలు ఙెయాౌించని ామాణ ఔుల టా చటియఫ ైన ఫలధత ాకయిం వకిౄఖత 

ాభాద ఔవభైజీ అిందజైసఽౄ ింథి. నౄభాథరయవలు ఉచిత అతవసయ లేవలనఽ లాథర ఫాేక్ డౌన్స  సభమింలల 
ాణరభాైమ కయవ యడఔిం సదఽనుమానిై ఔయౌయౄ యవ. 

 
2. నేనయౘబింరలు 
 
ఈ నులలల కిింద కొనిై భ కఫ ైన నేనయౘబింరలు యమర్  అిండ్స ట మర్ , ఫాేక్ డౌనఽా , అాదరన నషిిం, 
ఙెలుా ఫలటల కని డైైెయింగ్ లెైలలనఽూ ఉనైయయవ నడినణే ఔయౌగై నషిిం, భదిం భతేౄ లల నడినణే ఔయౌగై నయౖి ల వింట య 
కొనిై భ కఫ ైన నేనయౘబింరలు. యహధరనిై „యడకనికి భినేతేలు‟ (ఉథరహయణఔు నలైైయేట్  కయవనఽ 
టలకీూగ యడటిం) నఽ అతి ఔరనేించి యడటిం ఔడర నేనయౘబింనే. 
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3. సమ్ అషర్ు  భభిమ  నానేమిం 

 
మోటలయవ నులల కిింద సమ్ ఇనాూర్ు   నఽ నౄభాథరయవ ణరలఔు ాఔట త యలువ (ఐడీయ) అింటలయవ. 
 
యహనిం ఙోభీకి ఖ భౄైధర, భయభ్తే ఙేమలానింతగ ాభాదింలల నుడైెధర కౄాబిం నణరౄ నిై ఐడీయ ఆదరయింగ 
నియృబయౄ యవ. యహనర ఐడీయని ఆ ఫలా ిండ్స యహధరనికి తమాభీథరయవ/డీలర్  ణరలఔు జఞనృణర ఙేల అభ్ఔర 
ధయనఽ ఫట ి  నియృబయౄ యవ. భభిమ  ఱలడాల్ లల నేభపెనై ఫేయఔు తయవఖ దలనఽ తీలేయౄ యవ. 
 
5 ఏళ్ైా  థరట న భభిమ  నుతఫడు  మోడల్ (అింటే తమాభీథరయవలు తమాభీని నియౌనేలన మోడళ్ైా ) యహధరల 
ఐడీయని నౄభా ఔింనలనీ భభిమ  నౄభాథరయవ భధ ఉనై అవగహన ఫేయఔు నియృబయౄ యవ. 
భైట ింగ్/నానేమిం లెకిెింర నౄభాథరయవ ాఔట త యలువ, ఔునృక్ కౄనులటీ, పౌగోయఔ జోన్స , యహనర వమసఽ 
వింట యట  ఆదరయింగ లెఔెఖడణరయవ. 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6 
మోటలయవ నౄభా నఽ ఎవభి నేయవణో తీసఽకోయయౌ? 
 

I. నుాింతీమ యయణర సింస  వదె యహనిం ఎవభి నేభిట నమోథైె ఉింటే యభ ినేయవణో 
II. యహధరనిై నడినే వకిౄ మజభాని కఔుిండర ఇింకౄవభౄైధర అబ ఉింటే నుాింతీమ యయణర సింస  అనఽభతి కి 

లలఫడి సదయవ డైైెవర్  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 నులలని మజభాని 

తీసఽఔుని, తభుత మాడ్స ఆన్స  ఔవర్  నఽ భాతాిం యహధరనిై నడినే వకిౄ నేయవణో 
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యభింశ్ిం 

a) యదరయణ వకిౄఖత ాభాద (నఏ) నులలలు యట ని ఔవర్  ఙేయౄ బ: 
 

i. ాభాద వలా సింబయింఙే భయణిం 

ii. రశ్ుత సింూయృ యృైఔలిం 

iii. రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం 

iv. ణరణరెయౌఔ సింూయృ యృైఔలిం 

 

b) పలయతథేశ్ింలల నివలింఙే ఏ వకిౄ అబధర వకిౄఖత ాభాద నులలని తనకోసిం, తననలై ఆదరయడు  
ఔుటలింనౄఔుల కోసిం తీసఽకోవచఽచ. 
 

c) వకిౄఖత ాభాద నులలలల నానేమిం లెకిెింర వమసఽ, ఔుటలింఫ సబ ల సింక, నౄభాథరయవ వితి ౄ  వింట  
లు అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. ఇనేడి ఉనై ాభాదిం ఆదరయింగ యట ని 1, 2 లాథర 3 వ య బ 
భిసఽె ఖూర రలుగ వభాీఔభియౄ యవ. 
 

d) వకిౄఖత ాభాద నులలలనఽ నౄభా కోసిం కఔుిండర భభైథైెధర ఔ ఉభ్డి ఉథెేశ్ిం కోసిం అట కై ఉనికిలల 
ఉనై పలభీ ఖూర రలఔు ఔడర ఇయౄ యవ. 
 

e) ఆభోఖ నౄభా నులలలల గమిం, జఫ ో వలా ఆసతాి  నులెై యృైద చికితూ తీసఽఔుింటే అిందఽఔబయ కయవచలనఽ 
అింగీఔభిించిన సమ్ అషర్ు  నణరౄ నికి నేించఔుిండర ఙెయాౌింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీ మజభాని 
అింగీఔభియౄ డె. 
 

f) ఔుటలింఫ ఫాో్ టర్  నౄభా నులలలల సమ్ అషర్ు  అధేథి ఔుటలింఫ సబ లిందభి భధ, అింటే యదరయణింగ 
బయౄ, పలయ, ఇదెయవ నలాల భధ ఫాో్ ట్  అవరతేింథి. 
 

g) ఆభోఖ నౄభా నులలలు నఖదఽ యళ త సదఽనుమానిై అింథియౄ బ. లాథర అథి అిందఽఫలటలలల లాని ఙోట 
నౄభాథరయవఔు కయవచలనఽ భీబింఫర్ూ  ఙేయౄ బ. 
 

h) ామాణ నౄభా నులలలు యథేయౕ యటనలలా  తలెతౄ ఖల అనిై యకల సభసలఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ బ. 
 

i) భపభైట్  ాకౄుింట్  టలా యృలర్ూ  నుా న్స  అధేథి ఏడరథిలల తయచా యథేయౕ ామాణరలు ఙేలే తభ ఉథోఖ లఔు 
కభపభైట్ /మజభాని తీసఽఔుధే వకిౄఖత నులల. 
 

j) ఇింట థరయవ నౄభా నులల నౄభాథరయవ ఆలౄ కి నులలలల నేభపెనై ాభాథరలు, ఉదింణరలఔు సింఫిందిించిన 
నయౖి లఔు భాతాభ ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి. ఔవభైజీ ఉిండే ాభాథరలనఽ సషిింగ నేభపెింటలయవ. 
 

k) ఇింట థరయవ నౄభా ఇింట  నిభ్ణరనికి భభిమ  థరనిలలని వసఽౄ వరలఔు అగిైాభాథరలు, అలాయవా , నలైరలు 
గియౌనుో వడిం, బూఔింిం వింట యట  ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. ఇింట  నిభ్ణింణో నుటల అిందఽలలని 
వసఽౄ వరలఔు ఔడర థ ింఖతనిం, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిింగ్, లాభౄూనీ భభిమ  తెఫి్ట వింట యట  నఽించి యక్షణ 
ఔయౌసఽౄ ింథి. 
 

l) నుకైజీ లాథర గపడెవర ఔవయవా  కై డరఔుఫ ింట్  కిింద లు ఔవభైజీల నుకైజీని అింథియౄ బ. 
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m) ఇింట థరయవ నౄభా నులలలల యదరయణింగ సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ నిభే భిింఙేిందఽఔు భౄిండె దేతేలుింటలబ: 
భాభౄెట్  యలువ (ఎింయ),  భభిమ  భౄిండోథి భీఇన్స లిేట్ ఫ ింట్  యలువ (ఆర్  ఐయ). 
 

n) దఽకణథరయవ నౄభా యదరయణింగ యదరయణింగ దఽకణ నిభ్ణరనికి, అిందఽలలని వసఽౄ వరలఔు 
అగిైాభాదిం, బూఔింిం, వయదలు, లాథర యౘనిఔయఫ ైన నషిిం; భభిమ  థోనడీ వింట యట  వలా జభిగై 
నయౖి నిై ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. నలైగ యనుయ అింతభమ యక్షణనఽ ఔడర దఽకణ నౄభా అిందజైమవచఽచ. 
 

o) మోటలయవ నౄభా ాభాదిం వలా గనీ ఇతయ కయణరల వలా గనీ యహధరనికి జభిగై నయౖి నిై, లాథర డరఫేజీని 
ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. మజభానఽలు తభ యహనింణో అబన ాభాదిం వలా ఫలదితేలఔు చటిాకయిం 
ఙెయాౌింఙరయౌూన భియౘభనిై ఔడర ఈ నౄభా ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 

 

కీలఔ థరలు 
 

a) వకిౄఖత ాభాద నౄభా 
b) ఖూర ప్  నులల 

c) ఆభోఖ నౄభా 
d) నూనేయ్ ఔవర్  
e) ామాణ నౄభా నులల 

f) ఇింట థరయవ నౄభా 
g) దఽకణథరయవ నౄభా 
h) మోటలయవ నౄభా  
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నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి సభాదరధరలు 
జయఫ  1 
 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 
ాభాదిం యదరయణింగ ఆఔల్ఔ, ఎదఽయవ చాడని, అనఽకోని ఉదింణరనిై యవభిసఽౄ ింథి. 
జయఫ  2 
 

సభౄైన సభాదరనిం II. 
కటభకి్ నఽ డే కైర్  లలింటర్  లల నమిం ఙేమవచఽచ. 
జయఫ  3 
 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
కభపభైట్  ాకౄుింట్  టలా యృలర్  నుా న్స  అధేథి ఒ యభిిఔ నులల. లు యటనలఔు వభిౄసఽౄ ింథి. యటనల ఖభిషి 
సింకనలై భినేతి  ఉింటలింథి. 
జయఫ  4 

 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
ధేమ్ు  నలభలి్ అధేథి ఙరలా ాభాథరలఔు సభఖర ఔవభైజీ ఇఙేచ సభఖయ ఔవభైజీ నులలలఔు ాణరభాైమింగ 
తఔుెవ కయవచణో తీసఽకోఖల నులల. 
జయఫ  5 

 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 
దఽకణథరయవ నులల కిింద నౄభాథరయవ అదనింగ „క్త్ నాేట్  గా స్క భభిమ  రనిటభీ ట ింగ్ూ‟ ఔవభైజీని 
ఎించఽకోవచఽచ. క్త్ నాేట్  గా స్క భభిమ  రనిటభ ీట ింగ్ూ, నిమాన్స  లలైన్సూ ఔు జభిగై నయౖి నికి ఔవభైజీ ఇయౄ యవ. 
జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
మోటలయవ నౄభానఽ పలయతథేశ్ నుాింతీమ యయణర సింస  వదె తన నేభిట నమోథైె ఉనై ాతి  యహధరనికీ థరని 
మజభాని యదిగ ఙేబించఽకోయయౌ. 
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లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
 
వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల ఈ థిఖ వయ ఔవర్  కవర 
 
I. భయణిం 

II. ఆత్హత 
III. రశ్ుత యృైఔలిం 

IV. ఔ ఙేతి ని కోలలవడిం 

 

ాశ్ై 2 
 
వకిౄఖత ాభాద ఔవర్  భాతాఫే 

 

I. యథేయౕ ామాణరలరడె 
II. పలయత్ లల ామాణ ింఙేరడె 
III. పలయత్ లల భభిమ  యథేరలలా  ామాణ ింఙేరడె 
IV. పలయత్ లల భభిమ  ను యవఖ  థేరలలా  ామాణ ింఙేరడె 
 
ాశ్ై 3 
 
ఆభోఖ నౄభా యదరయణింగ యట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి 

 
I. నా యౘలటలెైజైషన్స  చికితూ  
II. నోు సి్క యౘలటలెైజైషన్స  చికితూ 

III. డ నేలలభీ చికితూ 

IV. నలైయేయ కవర 
 
ాశ్ై 4 
 
ామాణ నౄభా ఔవర్  ఙేలేథి 

 
I. ఫలగైజీలల ఆలసిం 

II. అతవసయ యౘలటలెైజైషన్స  
III. ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క 

IV. నలైవనీై 

 
ాశ్ై 5 
 
ామాణ నౄభా ఔు సమ్ ఇనాూర్ు  యట నలై ఆదరయడెతేింథి 

 
I. వమసఽ 
II. యటనలలని భోజుల సింక 
III. యట ింఙరయౌూన థేరలు 
IV. నలైవనీై 

 



 

666 

 

ాశ్ై 6 
ఇింట థరయవ నౄభాలల 
 
I. ఫింగయవ భభిమ  యృిండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి 

II. దఽకణింలలని వసఽౄ వరలఔు ఔవభజైీ ఉింటలింథి 

III. ఔుటలింఫ మాజభానింలలని కయాఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి 

IV. నోు సఽి  థరుభ ింనన నుభిూల్ూ ఔు ామాణ సభమింలల ఔవభైజీ ఉింటలింథి 
 
ాశ్ై 7 
 
ఇింట థరయవ నౄభా యట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి 
 
I. కైవలిం ఇింట  నిభ్ణరనిై 

II. కైవలిం ఇింట లలని వసఽౄ వరలనఽ 
III. నిభ్ణరనిై భభిమ  ఇింట లలని వసఽౄ వరలనఽ 
IV. నిభ్ణరనికి భభిమ  ఇింట లలని వసఽౄ వరలఔు కైవలిం నౄభాథరయవ ఇింట ా  లాని సభమింలల 
 
ాశ్ై 8 
 
దఽకణథరయవ నౄభాలల కిింథి యట లల యేట కి ఔవభైజీ ఉిండదఽ? 
 
I. మింణరా ల ఫాేక్ డౌన్స  ఔు 
II. యౘనిఔయఫ ైన నషిిం 

III. యనుయ అింతభమిం 

IV. ఉథెేశ్ూయుఔింగ నౄభాథరయవ ఙేసఽఔునై నషిిం 

 
ాశ్ై 9 
 
దఽకణథరయవ నౄభాలల థిఖ వ యట లల యదరయణింగ థేనికి ఔవభైజీ ఉిండదఽ? 

 
I. యనుయ నుాింఖణింలలని ట ల్/కౌింటర్  లల ఉనై డఫ ో 

II. ఫలింఔు నఽించి యనుయ నుాింఖణరనికి తయయౌసఽౄ నై డఫ ో 

III. యనుయ నుాింఖణింలలని ఫ ఔెసింలల ఉనై డఫ ో  

IV. యనుయ నుాింఖణరనికి యనియోఖథరయవలు తయయౌింఙే డఫ ో 

 
ాశ్ై 10 
 
దఽకణ నౄభా యట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి 

 
I. ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ 
II. నౄభాథరయవల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ 
III. యనియోఖథరయవల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ 
IV. యవణథరతల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ 
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లుమ 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 నా యౘలటలెైజైషన్స  చికితూనఽ, నోు సి్క యౘలటలెైజైషన్స  చికితూనఽ, డ నేలలభీ కితూనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
ామాణ నౄభా ఫలగైజీలల ఆలయనిై, అతవసయ యౘలటలెైజైషన్స  నఽ భభిమ  ఙెక్ు ఫలగైజీ లాస్క నఽ ఔవర్  
ఙేసఽౄ ింథి. 
జయఫ  5 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
ామాణ నౄభాలల సమ్ ఇనార్ు  అధేథి వమసఽ, యటన భోజుల సింక, యట ింఙే థేరల సింకనలై ఆదరయడి 
ఉింటలింథి. 
జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

 
ఇింట థరయవ నౄభాలల ఫింగయవ భభిమ  యృిండి ఆబయణరలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి.  
జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

 
ఇింట థరయవ నౄభా ఇింట  నిభ్ణరనిై భభిమ  అిందఽలలని వసఽౄ వరలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి 

 

జయఫ  8 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
దఽకణథరయవ నౄభాలల నౄభాథరయవ ఉథెేశ్ూయుఔింగ ఙేసఽఔుధే నయౖి నికి 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 ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లానే చయలనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
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అదరమిం 26 

యనుయ నౄభా 
 

అదరమ భిచమిం 

 
ఖత అదరమింలల భనిం వఔుౄ లు భభిమ  ఖిహ యనియోఖథరయవలఔు ఎదఽయబయ సభసలఔు వభిౄింఙే యయధ 
యకలెైన నౄభా ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుధరైిం. ఇఔెడ యక్షణ అవసయఫ ైన భభోయఔిం యనియోఖథరయవలు 
ఔడర ఉధరైయవ. అయ యయధ యకలెైన వసఽౄ వరలు భభిమ  లేవల కయఔలానులు నియుళ ింఙే యణ జ లాథర 
యనుయ సింసలు లాథర భిశ్రభలు. ఈ అదరమింలల భనిం ఆ వయాింయయవ ఎదఽభపెధే నషి బమాలనఽ ఔవర్  ఙేలే 
నౄభాల ఖ భిించి ణెలుసఽఔుింథరిం.  
 

అబసన పయౌణరలు 
 

A. ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
B.  యనుయ అింతభమాల నౄభా 
C. థోనడీ నౄభా 
D. నఖదఽ నౄభా 
E. యరుస యౘనై నౄభా  
F. ఫలింఔుల ఇిండనెేైటీ నౄభా 
G. నఖల యనుయవల అచఽచల  నులల  
H. ఇింజినీభిింగ్ నౄభా  
I. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా  
J. ఫ భౄైన్స  నౄభా  
K. లమనృయౌటీ నులలలు 

 
 
ఈ అదరమానిై అబలించిన తభుత నైయవ ఈ కిింథియ ఙేమఖయౌగి ఉిండరయౌ: 
  
1. ఆలౄని సాచిించడిం / అగిై ాభాద నౄభా  
2. యవసధరల నషి (అగిై) నౄభానఽ నియుచిించడిం 

3. థోనడీ నౄభా ఔవర్  నఽ యౄను ింథిించడిం 

4. నఖదఽ నౄభానఽ యవభిించడిం 

5. యరుస యౘనై నౄభానఽ నియుచిించడిం 

6. ఫలింఔయా ఇింట నేైటీ నౄభానఽ నియుచిించడిం 

7. నఖల యనుయవల అచఽచల నులల  
8. ఇింజినీభిింగ్ భిశ్రభల భథిింర 
9. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభానఽ అననింథిించడిం 

10. ఫ భౄైన్స  నౄభానఽ యభింయౕఔభిించడిం  
11. లమనృయౌటీ నౄభా భథిింర  
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A. ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
 
యణ జ భిశ్రభలనఽ సా లింగ భౄిండె యకలుగ వభాీఔభిించవచఽచ: 

 
 సాక్ష్ భభిమ  భధ తయయౘ భిశ్రభలు (ఎస్కఎింఈలు) భభిమ   
 పలభీ యనుయ భిశ్రభలు  

 
ఙరభితాఔింగ, యదరయణ నౄభా యింఖిం ఈ యనియోఖథరయవల అవసభలనఽ తీయచడిం థరుభ ఎఔుెవగ అనవిథేి 
ఙెింథిింథి.  
 
యదరయణ నౄభా ఉతతేౄ లనఽ యణ జ భిశ్రభల నలురలఔు యభి అవసభలఔు సభినుో బయ నౄభానఽ జఞఖరతౄ గ 
యఔరబింఙరయౌ. అిందఽఫలటలలల ఉనై ఉతతేౄ ల ఖ భిించి ఏజౄింటాఔు సభౄైన అవగహన ఉిండరయౌ. యదరయణ నౄభా 
ఉతతేౄ ల ఖ భిించి సింక్షిౄింగ ణెలుసఽఔుింథరిం దిండి. 
 
ఆలౄ /అగిై ాభాద నౄభా 
 
అగిై ాభాద నౄభా నులల యణ జ భిశ్రభలణో నుటల ఆసఽౄ ల మజభానఽలు, టాసఽి లల ఆలౄ  లాథర ఔనైషన్స  
ఔయౌగి ఉనైయయవ, ఆసఽౄ లలా  ఆసకిౄని ఔయౌగి ఉిండే వఔుౄ లు / ఆభిఔ సింసలఔు చఔెగ సభినుో తేింథి. 
 
నిభెిషి ాథేశ్ింలల ఉనై లయ భభిమ  చభసఽౄ లెైన బవధరలు, నఔెలు భభిమ  మింణరా లు, పభీైచర్ , ట ి ింగ్ూ 
భభిమ  ఇతయ వసఽౄ వరలు, నిలులు భభిమ  నుాలలస్క లల ఉనై నిలు, సయపభథరయవ / యనియోఖథరయవడి 
ఆవయణలల ఉనై నిలుణో నుటల, భయభ్తేల కోసిం ణరణరెయౌఔింగ ఆవయణ నఽించి ణొలగిించిన మింణరా లనఽ 
నౄభా ఙేబించవచఽచ. యనుభనిై యదరయణ లతి కి తీసఽఔుభవడరనికి థెఫోతి నై ఆసఽౄ లనఽ రనర్  నిభి్ించడిం, 
రనయవదేభిించడరనికి ఆభిఔ యమిం ఎింణో అవసయిం. ఇఔెడే అగిై ాభాద నౄభా తన నుతానఽ నోు ఱసఽౄ ింథి. 
 
1. అగిై ాభాద నౄభా యేట ని ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి? 
 
అగిై ాభాద నౄభా ఔవర్  ఙేలే కొనిై యకల నషిబమాలనఽ కిింద చాడవచఽచ.  
 
కిింథి ాభాద సభమాలలా  యణ జ నయౖి లనఽ అగిై ాభాద నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి:  

 అగిై ాభాదిం 

 నడెఖ నుటల 
 యయో ొటిం / అింతయో ొటిం 

 థోనడీ మతైిం భభిమ  థేుషూభితింగ నషిిం ఔలఖజైమడిం 

 నషి ాపలవిం 

 యభానిం ఔలడిం వలా ఔయౌగై నషిిం 

 తేనూనఽ, గయౌయన, చఔరయతిం, ట ైపూన్స , హభికౄన్స , ట యైడో , ఫా్డ్స భభిమ  వయదలు 
 బూఔింిం 

 భ నిగినుో వడిం భభిమ  బూనే జఞభినుో వడిం భళ్ైా  జఞయడిం ఔడర 
 నీట  టలింఔులు, నలైరలు భభిమ  ఉఔయణరలు నేయౌనోు వడిం భభిమ  అతి గ కయడిం 

 క్షిణ  భీక్ష కయఔలానులు 
 ఆట ఫేట క్ లాింఔార్ూ  ఏభటల ఙేలేటరడె య్కైజీలు  
 ను దలు కయౌనోు వడిం 
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 యనుయ నౄభానఽ వకిౄఖత భభిమ  భిట ైల్ లెైన్సూ నఽించి యేయవ ఙేలే భ కఫ ైన లక్షణరలు భౄిండెధరైబ.  
 

ఎ) వఔుౄ ల  ఔింటే సింసలు లాథర యనుయ సింసల నౄభా అవసభలు ఙరలా ఎఔుెవ. థీనికి ాదరన కయణిం 
వఔుౄ ల ఆసఽౄ ల ఔింటే యణ జ సింసల ఆసఽౄ ల యలువ ఎింణో ఎఔుెవ. యభికి ఔయౌగై నషిిం సింస  
వయౄభాధరనిై భభిమ  థరని బయషతేౄ  భనఽఖడనఽ థరయవణింగ థెఫోతీలే అవకశ్ిం ఉింథి. 

 
నృ) చటియఫ ైన, లాథర ఇతయ అవసభల నినేతౄిం యణ జ సింసలఔు నౄభా డిభాిండ్స తయచా 

అవసయభవరతేింథి. ఉథరహయణఔు నుా ింటలా  భభిమ  ఆసఽౄ లనఽ ఫలింఔు యవణిం థరుభ ఏభటల 
ఙేసఽఔునైరడె యట కి నౄభా ఙేబింఙరలనైథి యవణ షయతేలలా  పలఖింగ ఉిండవచఽచ. పలయత్ లల 
ఙరలా కభపభైట్  సింసలు ఔింనలనీలనఽ ను ా లషనల్ గ నడెరతేధరైబ. భభిమ  యట లల ఙరలావయఔు 
ఫహుళ్ జఞతి  ఔింనలనీలు. 
 
అయ ాించ య బ ాభాణరలనఽ కొనయగిించడిం ఙరలా అవసయిం.  యట లల పలఖింగ సభౄైన భిసఽె 
నియుహణ దేతేలనఽ భభిమ  ఆసఽౄ ల భియక్షణఔు నౄభాలనఽ నుట ింఙరయౌూ ఉింటలింథి. 

 
నలైన నేభపెనై అనిై ాభాథరలనఽ నులల థరుభ ఔవర్  ఙేయౄ యవ అబణే కొనిై నేనయౘబింరలుధరైబ.  
 
2. ఆ నేనయౘబింరలు ఏనేట ? 

 
ఆ నేనయౘబింరలు: 
 

ఎ) ఊళ ించదగిన ాభాథరల థరుభ ఔయౌగై నయౖి లు 
 
i. మ దేిం భభిమ  మ దేిం లాింట  చయలు. 
ii. అణ  ాభాథరలు 
iii. అమానీఔయణిం భభిమ  భైడియోదరభి్ఔత 

iv. కలుషిం భభిమ  ఔలుఱతభవడిం వలా ఔయౌగై నయౖి లు 
 

నృ) యదరయణ నౄభాలల ఇతయ నులలల థరుభ ఔవర్  అబయ ాభాథరలు 
 
i. మింణరా లు నుడవడిం, 
ii. యనుయింలల అింతభమాలు 

 
అబణే కొనిై ాభాథరలనఽ అదనర నానేమిం ఙెయాౌించడిం థరుభ ఔవర్  ఙేసఽకోవచఽచ. బూఔింనులు, 
అగిైాభాదిం, యౖక్ వింట య ఇిందఽఔు ఉథరహయణ. ఔభౄింటల కోతల వలా యౕతల గిడు ింఖ లలా  నిలుల క్షీణత, యతిలాల 
ణొలగిింర తథితభలఔు అబయ అదనర వమిం, ఆభిెట కి్, ఔనూయిౌింగ్ ఇింజనీర్  జులు, కభిచచఽచ, అనఽకోని 
అగిైాభాదిం, య ింత యహధరలు ఖ దఽె కోవడిం వలా ఔయౌగై నషిిం వింట య ఔడర ఉథరహయణలు. 
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3. అగిై ాభాద నులలలల యకలు  
 
అగిై ాభాద నులలలనఽ యదరయణింగ 12 ధృలల కలానికి జఞభీ ఙేయౄ యవ. కైవలిం నియయల కోసిం భాతాఫే నౄభా 
ఔింనలనీలు థీయఘకయౌఔ నులలలనఽ, అింటే 12 ధృలల ఔింటే ఎఔుెవ కలానికి జఞభీ ఙేయౄ బ. కొనిైయయవా  సులకయౌఔ 
నులలలనఽ ఔడర జఞభీ ఙేయౄ యవ. యట కి సుల లేెల్ూ వభిౄయౄ బ. 
 
4. భాభౄెట్  యలువ లాథర భీ ఇన్స  లిేట్  యలువ నులలలు 
 
నషిిం జభిగై క్షింలల నౄభా ఔింనలనీ యదరయణింగ భాభౄెట్  యలువనఽ (అింటే తయవఖ దల యలువనఽ) ఙెయాౌయౄ డె. 
భీఇన్స లిేట్  నులలలలా  భాతాిం నుడైెన ఆలౄ  ణరలఔు భీనాేస్క ఫ ింట్  యలువనఽ ఙెయాౌయౄ యవ. సమ్ ఇనాూర్ు  ఔడర 
యదరయణ అగిైాభాద నులల భాథిభిగ భాభౄెట్  యలువనఽ కఔుిండర భీనాేస్క ఫ ింట్  యలువనఽ ాతి పయౌింఙరయౌ. 
 
భీఇన్స లిేట్  యలువ నులలలనఽ బవధరలు, నుా ింటల, మింణరా లు, పభిైచర్ , ఔచర్ , ట ింగ్ లు తథితభలఔు 
ఙేబయౄ యవ. ఈ భీ ఇన్స  లిేట్  యలువ నులలలనఽ యి క్ ల వింట యట  ఔవభైజీకి జఞభీ ఙేమయవ. ఎిందఽఔింటే అయ 
భాభౄెట్  యలువ ఆదరభిణరలు. 
 
5. డిఔాభైషన్స  నులల 

 
గోథరభ లలా  ఉింఙే నిలులనఽ ఈ డిఔాభైషన్స  నులలల థరుభ ఔవర్  ఙేమవచఽచ. ఇిందఽలల సమ్ ఇనాూర్ు  యదిగ 
నులల సభమింలల గోథరభ లల నిలు ఙేయౄ యని పలయింఙే అతింత ఎఔుెవ యలువ అబ ఉిండరయౌ. ఈ యలువనలైధే 
ను ా యజనల్ నానేమానిై ఙరభెి ఙేయౄ యవ. నౄభాథరయవ తన నిలుల యలువనఽ నులల అభలలా  ఉనై సభమభింణర 
అింగీఔభిించిన కలావధఽలలా  యదిగ యృలాడిసాౄ  ఉిండరయౌ. నులల కలావది భ గిలే సభమింలల నానేమింణో 
నుటలగ థీనిై సయవె ఫలటల ఙేసఽకోవచఽచ.  
 
6. ఫాో్ టర్  నులలలు 
 
భభో తయయౘ నులల ఫాో్ టర్  నులల. ఈ నులలలనఽ కై సమ్ ఇనాూర్ు  కిింద యేభైుయవ నిభెిషి సలాలలా  నిలు ఙేలన 
సయవఔులఔు జఞభీ ఙేమవచఽచ. అబణే యృలాడిించని సలాలలా  ఙేలన నిలులఔు భాతాిం ఔవభైజీ ఉిండదఽ. ఇఔ 
నానేమిం భైటల ఔడర నౄభాథరయవ నిలులలా  ఏ నుాింతింలల అబణే అతింత ఎఔుెవ భైటల వభిౄసఽౄ ింథో  అథే 
ఉింటింఉథి. థరింణోనుటల 10% లలడిింగ్ ఔడర. సమ్ ఇనాూర్ు  యేభైుయవ నుాింణరల భధ ఫాో్ ట్  అవరతేింథి ఖనఽఔ ఈ 
నులలలనఽ ఫాో్ ట ింగ్ నులలలింటలయవ. 
 
నానేమిం భైట ింగ్ థిఖ వ అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి: 
 

a) ఆఔునలనీూ తయయౘ. నుభిరర నేఔభా, ఇతయణరా ధర. 
b) నుభిరర నేఔ కింనలా ఔుూలల ఉనై అనిై ఆసఽౄ లఔ అఔెడ తమాయబయ ఉతతేౄ ల ఆదరయింగ కై భైటలనఽ 

వభిౄింజైయౄ యవ. 
c) నుభిరర నేఔ కింనలా ఔుూల ఫమట ఉిండే సదఽనుమాలఔు కోె నుాింతింలలని ఆఔునలనీూ సుపలయనిై ఫట ి  

భైటల ఉింటలింథి. 
d) యిో భైజీ నుాింణరలఔు అఔెడ ఉింఙే వసఽౄ వరల ణరలఔు ాభాథరల సుపలయనిై ఫట ి  భైట ింగ్ ఉింటలింథి. 

 

e) మాడ్స ఆన్స  ఔవయానఽ జత ఙేలేిందఽఔు అదనర నానేమిం ఉింటలింథి. 
f) ఖత కౄాబభ ల చభితా భభిమ  నుాింఖణరలలా  ఉనై అగిైాభాద నియయణ సదఽనుమాల ఆదరయింగ 

నానేమింలల డియౌెింట్  ఔడర ఉింటలింథి. 
g) నానేమానిై తగాిించఽకోయలింటే అలాయవా , ఫింద్, ళ ింసలు, ఉఖరయదల నయౖి ల ఔవయానఽ భభిమ  వయద 

ఖూర ర భభిమ  ాభాథరల ఔవభైజీలనఽ నేనయౘబించఽకోవచఽచ. 
 
భైట ింగ్ యదరనిం ఔడర కోె నౄభా ఔింనలనీకి కోెలా భాయవచఽచ. 
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నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1 

 
యణ జ భిసఽెలఔు తీసఽఔుధే అగిైాభాద నులల ________ ణరలఔు ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
I. నేలుడె 
II. ఇింనుోా జన్స  
III. నలై భౄిండా 

IV. 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, నుా ింటల, మింణరా లు, ఔచయవా , ట ింఖ లు, వయౄఔ సయవఔుల 
వింట యట కి థరభ ల లాథర ఆలౄ  నషిిం ణరలఔు భియౘయిం ఙెయాౌసఽౄ ింథి. ఈ ాభాదిం వలా నౄభాథరయవ యనుయిం 
ూభిౄగ గనీ, నుక్షిఔింగ గనీ అింతభమానికి ఖ యవరతేింథి. తథరుభ ఆ అింతభమ కలింలల లు యకలెైన 
ఆభిఔ నయౖి లఔు థరభి తీసఽౄ ింథి.  
 
1. యనుయ అింతభమ నులలలల ఔవభైజీ 

 
యవయన నషిిం (లఎలతిా  నులల (యనుయ అింతభమిం (నౄ1) అధేథి సా ల లాబింగ నేభపెధే థరని నయౖి నికి 
ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. ఇిందఽలల నిఔయ లాబిం భభిమ  యి ిండిింగ్ ఙరభెీలు, ఇింక ఆభిఔ నయౖి లనఽ తగాిించఽఔుధేిందఽఔు 
యనుభనిై యలెైనింత తుయగ తి భిగి యదరయణ లతి కి తీసఽకొఙేచిందఽఔు నౄభాథరయవఔు అబయ కయవచలు ఉింటలబ. 
ఇఔ ఔవభైజీ ఉిండే ాభాథరలు, యట  నిమభ నిఫింధనలు ూభిౄగ అగిైాభాద నులల భాథిభిగధే ఉింటలబ. 

ఉథరహయణ 
 
ఔయేళ్ బూఔింిం వచిచ కయా తమాభీ నుా ింట్  ఔు నషిిం జభిగిిందనఽఔుింథరిం. ఆ ఉతతి ౄ  నషిిం తమాభీథరయవ 
ఆథరమింనలై ాపలవిం చారతేింథి. ఆ నషిింణో నుటల ఇతయణరా  అదనర కయవచలు ఈ ాభాదిం వలా 
తలెతేౄ ణరబ. 
 

 
ఈ నులలని కైవలిం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులలణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోయయౌ. 
ఎిందఽఔింటే ఈ నులల కిింద కౄాబభ లనఽ కైవలిం ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులలణో 
ఔయౌన భాతాఫే అింగీఔభియౄ యవ. 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2 
యనుయ అింతభమ నులలని కైవలిం ____________ణో ఔయౌన భాతాఫే తీసఽకోవచఽచ. 
I. ాభాణ అగిైాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులల 
II. ాభాణ అగిైాభాద ఫ భౄైన్స  నులల 
III. ాభాణ భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులల 
IV. ాభాణ ఇింజనీభిింగ్ భభిమ  ఫ భౄైన్స  నులల 
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C. థోనడీ నౄభా 
నూఔిభీలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, గోథరభ లు, యేర్  హౌజుల వింట  యనుయ నుాింఖణరలలా  సయవఔులు, 
పభిైచర్ , ఔచయవా , భభిమ  లాక్ ఙేలన ఫ ఔెసింలల ఉిండే నఖదఽ వింట  థ ింగియౌించఖల యట కి ఔయౌగై నయౖి నికి 
ఉథెేయించినథి. ఔవభైజీ అవకశ్ిం కైవలిం థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిింగ్ ఔు భాతాఫే భినేతిం. ఈ ఆసెభనిై థీనికి 
సింఫిందిించిన థ ింఖతనిం, లాభౄూనీ, భఫభీ, డెకబటీ వింట  ఇతయ ాభాథరల నఽించి యడిగ చాడరయౌ. ఈ 
నియుచనిం భిదిలల యట కి ఔవభైజీ ఉిండదఽ. 
  
1. థోనడీ నౄభాలల ఔవర్  ఙేలే భిసఽెలు 
 

a) నుాింఖణింలలకి ఫలవింతర, ళ ింయత్ఔ ఙపయఫలటల వలా జభిగై ఆలౄ  నషిిం, లాథర నషిిం. 
 

b) నౄభ ఆథరయవ ఆలౄ కి, లాథర నుాింఖణరలఔు థోనడీ థ ింఖల వలా ఔయౌగై నషిిం. నౄభా ఙేలన ఆలౄ  నౄభాథరయవ 
నుాింఖణిం నఽించి థోనడీకి ఖ భౄైణే భాతాఫే ఔవభైజీ ఉింటలింథి. ఇతయ నుాింతిం నఽించి థోనడీకి ఖ భౄైణే 
ఉిండదఽ. 

 
2. కష్ ఔవర్  
 
థోనడీ నౄభాలల భ క పలఖిం కష్ ఔవర్ . నఖదఽనఽ కైవలిం థోనడీకి యలు కని సఽయక్షితఫ ైన ఫ ఔెసింలల థరచి 
ఉించినరడె భాతాఫే అథి వభిౄసఽౄ ింథి. నలైగ అథి అింగీఔభిించిన తమాభీ, డిజౄైన్స  లణో ఔడి ఉిండరయౌ. కష్ 
ఔవర్ నఽ జఞభీ ఙేలేిందఽఔు వభిౄింఙే యభాన నిఫింధనలనఽ థిఖ వ ఇవుడిం జభిగిింథి: 

 
a) ఫ ఔెసిం నఽించి నఖదఽనఽ థరనిై ణెయవడరనికి ఉయోగిింఙే కీ థరుభ ణెయవడిం. ఆ కీ ని 

ళ ింయత్ఔింగ, లాథర ళ ింసఔు థిఖ ణరభధే ఫ థిభిింర థరుభ ఙేజికిెించఽకోయయౌ. థీనిై యదరయణింగ 
‘క ీకా జు’గ నలుయౄ యవ. 

 
b) ఫ ఔెసింలల థరచి ఉించిన నఖదఽ ణరలఔు ూభిౄ యవభలనఽ జఞనృణర ఙేల ఉింఙరయౌ. నౄభా ఔింనలనీ 

ఫలధత అలా భికయవు లలా  చానించిన నఖదఽ నణరౄ నికి భాతాఫే భినేతిం. 

 

c) కొనిైయయవా  ఎఔుెవ భిభాణింలల ఉిండే తఔుెవ యలుయృైన నిలులు (తి ౄ  ఫేళ్ైా , తి ిండి గిింజలు, చకౄెయ 
వింట ) యట  యషమింలల కై సభమింలల నతౄిం నిలునఽ భిమోట్  గ భిఖణ యౄ యవ. థరని నఽించి థోనడీ 
ఙేమఖయౌగిన ఖభిషి సయవఔు యలువనఽ సింపలయత ఖభిషి నషిింగ పలయయౄ యవ. ఆ నతౄింనలైధే నానేమానిై 
వసాలు ఙేయౄ యవ. కఔనుో ణే భిసఽె ఫలభి నఽించి నతౄిం నిలుఔ ఔవభైజీ ఔయౌయౄ యవ. ఎిందఽఔింటే భౄిండో  
థోనడీ తక్షణిం జయఖఔనుో వచచని పలయయౄ యవ. లాథర అలా జయఖఔుిండర నౄభాథరయవ అదనర బదాణర 
చయలు తీసఽఔుింటలడని పలయయౄ యవ. 

3. నేనయౘబింరలు  
 
ఉథోఖ లు, ఔుటలింఫ సబ లు, లాథర నుాింఖణింలల చటిఫదేింగ ఉిండఖల ఇతయ వఔుౄ లు ఙేలే థ ింఖతనిం ఫలభి 
నఽించి ఈ నులల ఔవభైజీ ఔయౌించదఽ. అింణేగఔ లాభౄూనీ, యదరయణ థ ింఖతధరలనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేమదఽ. 
అగిైాభాద, లాథర నాేట్  గా స్క నులల థరుభ ఔవభైజీ ఉిండే నయౖి లనఽ ఔడర నేనయౘబయౄ యవ. 
 
4. ను డిగిింరలు 
 
ఈ నులలని అలాయవా , ఫింద్ లు ఉఖరయద ాభాథరలఔు ఔడర అదనర నానేమానిై వసాలు ఙేల వభిౄింజైయౄ యవ. 
  
5. నానేమిం 

 
థోనడీ నులలకి నానేమిం భైటలా  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 
వింట యట నలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
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ళెచఽచ యలువలణో ఔడిన ఉదింణరలలా  ానోు జల్ నూయింలల ఇచిచన యవభలఔు అదనింగ అింగీకభనికి భ ిందఽ 
నౄభా ఔింనలనీ తనిఖీ ఔడర ఙేసఽౄ ింథి. 
 
 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3 
 
థోనడీ నులలలల నానేమిం ______________నలై ఆదరయడెతేింథి. 
I. నౄభాథరయవ నులల సుపలవిం 

II. నౄభాథరయవ ణరలఔు ధృైతి ఔ ాభాదిం 

III. నిభ్ణిం భభిమ  నుాింఖణర నుాింతిం 

IV. నలైవనీై 
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D. నఖదఽ నౄభా   
నఖదఽ యౘిండాిింగ్ అధేథి ఏ యనుయింలల అబధర అయపలజిం. ఫలింఔులు, నుభిరర నేఔ యనుయ సింసలనఽ నఖదఽ 
నషిిం ఫలభి నఽించి కనుడేిందఽఔు ఉథెేయించిన నులల ఇథి. నఖదఽఔు నుాింఖణింణో నుటల ఫమట ఔడర ాభాదఫే 
ను ించి ఉింటలింథి. థరనిై యత్ డరా  ఙేసఽౄ నైరడె, జభ  ఙేసఽౄ నైరడె, లాథర ఙెయాౌింరలు ఙేసఽౄ నైరడె, 
లేఔభిసఽౄ నైరడె చటియయవదేింగ థ ింగియౌింఙే ాభాదభ ింటలింథి. 
 
1. నఖదఽ నౄభా ఔవభైజీ 

 
నఖదఽ, ఙెఔుెలు/నోు సిల్ ఆయుయవా /నోు సిల్ యి ింరల యషమింలల జభిగై నయౖి నికి ఔవభైజీ ఔయౌింఙేిందఽఔు నఖదఽ నౄభా 
నులలని యౄను ింథిింఙరయవ. ఈ నులల యదరయణింగ భౄిండె యపలగలుగ ఔవభైజీ అింథిసఽౄ ింథి. 
 

a) యయణర లలక్షన్స  
 

నఖదఽనఽ నౄభాథరయవ, లాథర ఆఫ  అనఽభతి ించిన ఉథోఖ లు ఫమట తీసఽకౄళ్ైౄ నైరడె థ ింఖతనిం, 
థోనడీ, లాథర అలాింట  యట వలా జభిగై నయౖి నిై ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 

 
యయణర యపలఖిం భౄిండె నణరౄ లనఽ నిభెిషిింగ నేభపెింటలింథి: 
 

i. ఏ నయౖి నికౄైధర నౄభాథరయవ ఫలధత భినేతి : నషిిం జభిగై సిందయౌింలల నౄభా ఔింనలనీ ఙెయాౌింఙే ఖభిషి 
నతౄనేథి. 
 

ii. నులల కలావదిలల యయణర ఙేలే ఉజఞె బింర నతౄిం: నానేమానిై లెఔెఖటేి ిందఽఔు వభిౄింజైలే 
నానేమిం భైటలఔు ఇథి నుాతి నిధిం వళ సఽౄ ింథి. 

 
నులలలనఽ అగిైాభాద నౄభా తయయౘలల డిఔాభైషన్స  నుాతి థిఔన ఔడర అిందజైయౄ యవ. తథరుభ యయణరలల 
ఉిండఖలదని పలయింఙే నతౄింనలై ను ా యజనల్ గ నానేమానిై నౄభా ఔింనలనీ  వసాలు ఙేసఽౄ ింథి. నులల 
భ గిలే సభమింలల అట థరక జభిగిన యసౄవ యయణర ఆదరయింగ ఆ నణరౄ నిై సయవె ఫలటల 
ఙేసఽఔుింటలయవ. ఆ యయణర నణరౄ నిై నౄభాథరయవ ాఔట యౄ డె. ఇఔ నానేమిం భైటల నఖదఽనఽ కై వకిౄ 
తీసఽకౄళ్ైౄ ధరైడర, తీసఽకౄమలా  భినేతి , భభిమ  తీసఽకౄయాన దేతి , దాయిం, థరభ,ి ఇతయ బదాణర అింరల 
వింట యట నలై ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి. 

 
b) నుాింఖణరల యపలఖిం 

 
నుాింఖణ/ణరళ్ిం యేలన ఫ ఔెసిం నఽించి థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిింగ్ వింట యట  వలా జభిగిన నయౖి నికి ఈ యపలఖిం 
ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి. ఇతయ చయానీై ఎఖ వ అబసన పయౌతిం 3లల భనిం చభిచించిన థోనడీ నౄభా (యనుయ 
నుాింఖణరల) భాథిభిగధే ఉింటలబ. 
 

2. ను డిగిింరలు 
 
అదనర నానేమిం ఙెయాౌించిన నైదట నులలని ఈ థిఖ వ యట ని ఔవర్  ఙేలేిందఽఔు ఔడర ను డిగిించవచఽచ: 
 

a) నఖదఽ తీసఽకౄళ్ైౄ నై వఔుౄ లలా ని నిజఞబతీ లానే 

b) గపడవలు, ఫింద్, ఉఖరయద భిసఽెలు 
c) ింనణీ భిసఽె. ఉథోఖ లఔు యేతధరలు ింనణీ ఙేలే సిందయౌింగ ఉిండే భిసఽె 

3. భ కఫ ైన నేనయౘబింరలు 
 
యట లల ఈ థిఖ వయ ఉింటలబ: 
 

a) ను యనుటలా , లాథర యస్యణల వలా తలెణేౄ  యౖభిైజీ 

b) అదీఔిత వఔుౄ లు కఔుిండర ఇతయవలనఽ ననే్ అగిించిన నఖదఽ నోు వడిం. భభిమ  
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c) గపడవలు, ఫింద్, ఉఖరయదిం: అదనర నానేమిం ఙెయాౌించడిం థరుభ థీనికి ను డిగిింర యౄింలల ఔవభైజీ 
ఇయౄ యవ. 

 
4. నానేమిం 

 
నౄభాథరయవ, అించధర యేలన నతౄిం నఖదఽ, ఏ సభమింలల అబధర ఔింనలనీ ణరలఔు ఫలధత, యయణర తయయౘ, 
ఇనేడి ఉనై దాయిం, తీసఽఔునై బదాణర చయల వింట యట  ఆదరయింగ నానేమానిై లెకిెయౄ యవ. ఏడరథి ను వరధర 
తీసఽకౄమలా  యసౄ వ నఖదఽనఽ ఫట ి , నులల భ గిలేిందఽఔు 30 భోజులలా ల నౄభాథరయవ అిందజైలన డిఔాభైషన్స  
ఆదరయింగ నానేమింనఽ సయవె ఫలటల ఙేయౄ యవ. 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4 
 
నఖదఽ నౄభా నులల కిింద ఈ థిఖ వ యట లల థేనికి ఔవభైజీ ఉింటలింథి? 

I. ను యనుటలా , లాథర యస్యణల వలా తలెణేౄ  యౖభిైజీ 

II. థోనడీ వలా నుాింఖణిం నఽించి జభిగై నఖదఽ నషిిం 

III. అదీఔిత వఔుౄ లు కఔుిండర ఇతయవలనఽ ననే్ అగిించిన నఖదఽ నోు వడిం 

IV. గపడవలు, ఫింద్, ఉఖరయదిం 
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E. యరుస యౘనై నౄభా 
ఉథోఖ లు ఙేలే మోసిం, యభి నిజఞబతీ లానే వింట  యృైట్  కలర్  ధేభల వలా ఔింనలనీలు ఆభిఔింగ ఫలగ 
నషినోు ణరబ. అిందఽకై నోూ యెభీ, నఖదఽ అహయణ, లాభౄూనీ, దఽభిునియోఖిం, డీనూలి్ వింట  యౄనులలా  ఉథోఖ లు ఙేలే 
మోసిం, యభి నిజఞబతీ లానే వింట  యట వలా మజభానికి జభిగై నయౖి నికి భియౘభనిై యరుస యౘనై నౄభా 
అిందజైసఽౄ ింథి. 
 
1. యరుస యౘనై నౄభా కిింద ఔవభైజీ 
 
ధేయవగ నఖదఽ సింఫిందితఫ ైన నయౖి లఔు భాతాఫే ఔవభైజీ ఉింటలింథి త యవయన నయౖి లనఽ ఇిందఽలల 
ఔలయవ. 
 

a) నషిిం డఫ ో, లలఔభిటీలు, సయవఔుల యౄింలల ఉిండరయౌ 

b) మోసూభిత చయ నిభెైయించిన ఫలధతల నియుహణ సిందయౌింగ జభిగి ఉిండరయౌ; 
c) ఆ నయౖి నిై నులల భ గిలన 12 ధృలలలా ర ఖ భిౄించి ఉిండరయౌ, లాథర ఉథోగి భయణిం, భజీధరభా, 

ణొలగిింర సభమింలల (ఏథి భ ిందఽగ అబణే అథి) ఖ భిౄించి ఉిండరయౌ. 
d) నిజఞబతీ లాని ఉథోగిని ఖనఽఔ తి భిగి యధఽలలా కి తీసఽఔుింటే థరనికి సింఫిందిించి ఎలాింట  ఔవభైజీ 

ఇవుఫడదఽ. 
 
2. యరుస యౘనై నౄభా యకలు 
 
యరుస యౘనై నులలలలా  లు యకలుధరైబ. యట ని థిఖ వ చభిచించడిం జభిగిింథి: 
 

a) వకిౄఖత నులల 

 
ఈ తయయౘ నులలని కైవలిం వకిౄకి భాతాఫే గభౄింటీ ఇచిచన సిందయౌింలల యడణరయవ. ఉథోగి నేయవ, హద థర, 
భభిమ  గభౄింటీ నణరౄ లనఽ నేభపెధరయౌూ ఉింటలింథి. 

 
b) ఉభ్డి నులల 

 
గభౄింటీ వభిౄింఙే ఉథోఖ ల నేయాణో ఔడిన ఱలడాల్ ఈ నులలలల ఉింటలింథి. థరింణోనుటల ాతి  ఉథోగి 
యధఽలనా భభిమ  వకిౄఖత సమ్ ఇనాూర్ు  లనా నేభపెింటలయవ. 

 
c) ఫాో్ ట ింగ్ నులల, లాథర ఫాో్ టర్  

 
ఈ నులలలల వఔుౄ ల నేయవా  భభిమ  యధఽలనఽ ఱలడాల్ లల ఙేభచయౌూ ఉింటలింథి. కఔనుో ణే వకిౄఖత గభౄింటీ 
నణరౄ లఔు ఫదఽలుగ నిభెిషి గభౄింటీ నణరౄ నిై నతౄిం ఖూర రనలై „ఫాో్ ట డ్స‟ ఙేయౄ యవ. ఎవభౄైధర ఔ ఉథోగి 
యషమింలల ఙేలే కౄాబభ నఽ ఫాో్ ట డ్స గభౄింటీ నఽించి నేనయౘబయౄ యవ (యసౄ వ నణరౄ నిై అదనర 
నానేమిం ఙెయాౌింర థరుభ భీ ఇన్స  లిేట్  ఙేసఽకోని క్షింలల). 
 
d) ను జిషనా నులల 

 
ఇథి ఉభ్డి నులల భాథిభిగధే ఉింటలింథి. ణేడర ఏనేటింటే నేయానఽ యడటలనికి ఫదఽలుగ ఱలడాల్ లల 
ఉథోఖ ల „ను జిషనా‟నఽ యడణరయవ. నిభెిషి నణరౄ నికి యట ని గభౄింటీ ఙేయౄ యవ. 

 
 
 
 

e) ఫలా ింకౄట్  నులల 

 
ఈ నులల నేయవా , ను జిషనానఽ చాఔుిండర నతౄిం ఉథోఖ లిందభినీ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. ఉథోగి యషమింలల నౄభా 
ఔింనలనీలు ఎలాింట  యఙరయణల ఙేమవర ఔడర. ఇలాింట  నులలలు ఙరలాభింథి ఉథోఖ 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 నులలని 
కైవలిం నేయవ ాకాతేలునై నలదె ఔింనలనీలఔు భాతాఫే జఞభీ ఙేయౄ యవ. 

 
3. నానేమిం  

 
నానేమిం భైటల యనుయ తయయౘ, ఉథోగి హద థర, తనిఖీల వవస  భభిమ  యయేక్షణలనలై ఆదరయడెతేింథి. 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5 
 
యరుస యౘనై నౄభా ________________ఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. 
I. ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా నషినుో బయ మజభానఽలఔు 
II. మజభానఽల యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా నషినోు బయ ఉథోఖ లఔు 
III. థర్ు  నుభిీ యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా నషినుో బయ మజభానఽలఔు, ఉథోఖ లఔు 
IV. ఔింనలనీ మాజభానిం యరుస గాతేఔిం, నిజఞబతీ లానే వలా ఆభిఔింగ నషినోు బయ యటలథరయవలఔు 
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F. ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నౄభా 
ఈ సభఖర ఔవభైజీ ఫలింఔులు, ఎన్స  నౄఎఫ్ లలు, డఫ ోణో ఔడిన కయఔలానులు నియుభిౄింఙే ఇతయ సింసల 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 నులలలల లు తయయౘలుధరైబ. 
 

a) నుాింఖణిం లలల అగిైాభాదిం, థోనడీ, అలాయవా , ఫింద్ వింట యట  వలా నషినోు బన, లాథర నుడైెన 
నఖదఽ లలఔభిటీలు 

 
b) ఉథోఖ ల నియాక్షింణో నుటల ఏ కయణింణో అబధర ఆలౄని నుాింఖణిం ఫమట అదీఔిత వఔుౄ లు 

తీసఽకౄళ్ైౄ నై సిందయౌింలల జభిగై నషిిం 

 
c) డరా ఫ్రి లు, క్ూ డ్స  డినుజిట్  యలదఽలు, ఙెఔుెల నోూ యెభీ, లాథర ఆలిభైషన్స  వింట య 

 
d) డఫ ో/లలఔభిటీలు లాథర తనకా నలట ి న వసఽౄ వరల యషమింలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లానే 

 
e) భిజిసిర్ు  నుయూల్ సభీుసఽల డియచర్  లు 

 
f) అనలైైజయా 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 నయౖి నిై ఖ భిౄించిన నభిమడ్స నఽ 
ఫట ి  ఈ నులల ప్  యతి సింథిసఽౄ ింథి. అింణే త అథి జభిగినరడే అని కదఽ. కనీ యసౄ వ నషిిం జభిగిన 
సభమింలల భాతాిం ఈ నౄభా ఔవభైజీ ఉిండి ఉిండరయౌ. 
 
యింాథరబఔింగ చాలేౄ , జభిగిన నయౖి నిై ఔనినలటిడరనికి 2 ఏళా్ భ ిందఽ జభిగిన నయౖి లనఽ భాతాఫే తి భిగి 
ఙెయాౌయౄ యవ. అథి ఔడర అలా నషిిం జభిగిన ణేథీ ఔటే భ ిందఽ నఽించీ నులల కొనయఖ త ఉిండి ఉిండరయౌ. 
 
2. భ కఫ ైన నేనయౘబింరలు 
 
యట లల ఈ థిఖ వయ ఉింటలబ: 
 

a) వయౄఔ నయౖి లు 
 

b) నియాక్షిం (యఫి్ట యేర్  ధేభలు భభిమ  పలఖయుభ లు/డైెభౄఔియా నిజఞబతీ లానే) 
 
 
 

3. సమ్ ఇనాూర్ు  
 
సమ్ ఇనాూర్ు  నఽ ఫలింక్ నిభే భిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇథి యదరయణింగ ణొయౌ 5 లలక్షనానలై ఫాో్ 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 ఫేట క్ 
భీఇన్స లిేట్ ఫ ింట్  నఽ ఔడర అదనర నానేమిం ఙెయాౌించిన నైదట ఈ నులల అనఽభతి సఽౄ ింథి. 
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4. భైట ింగ్ 

 
నానేమిం లెకిెింర ఈ థిఖ వ అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి: 
 

a) ఫేలక్ సమ్ ఇనాూర్ు  
b) అదనర సమ్ ఇనాూర్ు  
c) లఫోింథి సింక 
d) రకల సింక 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6 
ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నులల యషమింలల కిింథియట లల యేట కి ఔవభైజీ ఇవువచఽచ? 

I. నుాింఖణిం లలల అగిైాభాదిం వలా నషినోు బన, లాథర నుడైెన నఖదఽ లలఔభిటీలు 
II. ఙెఔుెల నోూ యెభీ, లాథర ఆలిభైషన్స  వింట య 

III. డఫ ో యషమింలల ఉథోఖ ల నిజఞబతీ లానే 

IV. నలైవనీై 
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G. నఖల యనుయవల అచఽచల నులల 
 
ఇటీవయౌ కలింలల ాించ వయౄఔింలల ఆబయణరల యషమింలల, భ కింగ వజఞా ల యషమింలల పలయత్  ధరమఔునిగ 
ఎథిగిింథి. థిఖ భతి  ఙేసఽఔునై భ డి వజఞా లనఽ కోల, ఫ యవఖ  నలట ి  ఎఖ భతి  ఙేయౄ యవ. ఈ నులల జూమలర్  
ణరలఔు భిసఽెలనిైింట నీ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. ఎిందఽఔింటే అతని యనుయిం ళెచఽచ యలువ, తఔుెవ భిభాణింలల 
ఉిండే ఆబయణరలు, ఫింగయవ, యృిండి వసఽౄ వరలు, వజఞా లు, యలుయృైన భళ్ైా , భిసఽి  యచీల వింట యట ణో ఔడెఔుని 
ఉింటలింథి. ఈ యలుయృైన వసఽౄ వరలనఽ పలభీ భిభాణింలల నిలు ఙేమడిం, భభిమ  యట ని లు నుాింఖణరల భధ 
తయయౌించడిం వింట య ఔడర అవసయిం.  
 
1. నఖల యనుయవల అచఽచల నులల ఔవభైజీ 
 
నఖల యనుయవల అచఽచల నులల ఇలాింట  భిసఽెలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. థీనిై ధరలుఖ  యపలగలుగ వభాీఔభిింఙరయవ. 
1వ యపలఖిం కిింద ఔవభైజీ తనిసభి. నేఖణర యపలగలనఽ నౄభాథరయవ తన ఇషిిం ఫేయఔు ఎించఽకోవచఽచ. ఇథి 
ఔ నుకైజీ నులల. 

 
a) యపలఖిం I: ఇథి నౄభాథరయవ నుాింఖణింలల అగిైాభాదిం, నేలుడె, నడెఖ నుటల, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిింగ్, 

హద లుప్ , తెఫి్ట, భఫభీ, అలాయవా , ఫింద్, ళ ింయత్ఔ నషిిం, భభిమ  ఉఖరయదిం వింట యట  వలా జభిగై 
నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 

 
b) యపలఖిం II: నౄభా ఙేలన ఆలౄ  నౄభాథరయవణో నుటల నిభెిషిఫ ైన ఇతయ వఔుౄ ల అదీనింలల ఉనైరడె 

జభిగై నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
 

c) యపలఖిం III: ఇలాింట  ఆలౄ  భిజిసిర్ు  నుయూల్ నోు సఽి లల, యమ  భాభా న యయణరలల ఉిండగ జభిగై 
నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 

 
d) యపలఖిం IV: వయౄఔిం భభిమ  నుాింఖణింలలని కభలమ పభిైచర్  భభిమ  ట ింగ్ లఔు యపలఖిం Iలల 

నేభపెనై భిసఽెలఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి. 
 
ాతి  యపలగనీై నానేమిం లెకిెింర కోసిం యడిగ భైట ింగ్ ఙే యౄ యవ. 
 
2. భ కఫ ైన నేనయౘబింరలు: 
 

a) ఉథోఖ లు, ఏజౄింటలా , ఔటియవా , గోల్ు  ల్త్  ల నిజఞబతీ లానే 

b) ాజఞ సిందయశన సిందయౌింగ ఉించిన ఆలౄ  
c) యేసఽఔునైరడె/వకిౄఖత అవసభలఔు తీసఽకౄళ్ైౄ నైరడె నోు ణే 

d) యనుయ యేళ్ల తభుత సఽయక్షితింగ నలటిని ఆలౄ  
e) భతాి  ూట డిస్క నాే యిండోలలా  నలట ి న ఆలౄ  
f) ఉథోఖ ల భభిమ  నౄభాథరయవ ఔుటలింఫ సబ ల నిజఞబతీ లానేకి ఔవభైజీ ఉిండదఽ. యరుస యౘనై 

ఔవర్  నఽ ూభిౄ యక్షణ కోసిం నౄభాథరయవ ఔడర తీసఽకోయయౌ. 
 
3. నానేమిం 

 
భిసఽెలనఽ ాతి  కైసఽ లలనా ఫ భిట్  ఆదరయింగ భైట ింగ్ ఙేయౄ యవ. ాతి  లలక్షన్స  ఔ ననైింగ నానేమింనఽ 
వభిౄింజైయౄ యవ. యడిగ యచ్ భన్స , లల టీయ/అలాయిం వవస , ఎక్ూ ఔా జివ్ యి ర ింగ్ యౄభ , భభిమ  ఇతయణరా  
బదాణర వవసలఔు డియౌెింటలా ింటలబ. 
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నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 7 
 
నఖల యనుయవల అచఽచల నులల కిింద నౄభా ఙేలన ఆలౄ కి భిజిసిర్ు  నుయూల్ థరుభ ామాణింలల ఉిండగ నషిిం 
జభిగిణే థరనిై ____________కిింద ఔవర్  ఙేయౄ యవ. 
I. లలక్షన్స  I 
II. లలక్షన్స  II 
III. లలక్షన్స  III 
IV. లలక్షన్స  IV 
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H. ఇింజనీభిింగ్ నౄభా 
 
ఇింజనీభిింగ్ నౄభా అధేథి యదరయణ నౄభా రక. అగిైాభాద నౄభా విథేిణో నుటలగ ఇథి ఔడర ఎథిగిింథి. థీని 
భూలాలనఽ నుభిరర నేకీఔయణ విథేిలల చాడ చ్ఉ. థరనివలాా  నుా ింటల భభిమ  మింణరా ల కోసిం ాణేఔ నౄభా 
ఆవశ్ఔత ఏయడిింథి. ఆల్ భిస్కె్ ఔవర్  కధృూరి నఽ ఔడర ఇింజనీభిింగ్ నుాజౄఔుి ల యషమింలల అనవిథేి ఙేమడిం 
జభిగిింథి. ాణేఔింగ నేనయౘబించినయ త నేఖణర అనిై యకల నయౖి లఔ ఔవభైజీ ఉింటలిందనైభాట. 
నిభ్ణిం నఽించి భీక్షల థరక నుా ింటల కయఔలానులు నుాయింనింఙే థరక లు య బలలా  ఉనై ఉతతేౄ లఔు 
ఔవభైజీ ఉింటలింథి. ఈ నౄభాఔు యనియోఖథరయవలు నలదె, చినై నుభిరర నేఔ యపలగల యయవింటలయవ. యదఽత్  
భిఔభలునై మూనిటాణో నుటల నలదె నుాజౄఔుి లు ఙేటేి  కింటలా ఔియవా  ఔడర ఇిందఽలలకి వయౄ యవ. 
 
ఇింజనీభిింగ్ నౄభా నులలల యకలు 
 
ఈ తయయౘ నౄభా కిింథికి వఙేచ నలదె నులలలనఽ భననేరడె సా లింగ చాథరె ిం. 
 
1. కింటలా ఔియా ఆల్ భిస్కె్ (లఏఆర్ ) నులల 
 
చినై బవధరలు నదలుఔుని నలదె డరభ లు, బవధరలు, నృాడెిలు, య యింగల వింట యట ని నిభి్ింఙే కింటలా ఔియవా  
భభిమ  లయల్ ఇింజనీభిింగ్ నుాజౄఔుి లలా  ఉనై యభి ాయోజధరలనఽ భియక్షిింఙేిందఽఔు ఈ నులల యౄను ింథిింథి. 
ఇథి ఆల్ భిస్కె ఔవర్  ఇసఽౄ ింథి.తథరుభ నౄభాథరయవ ఆలౄ కి నిభ్ణ నుాింఖణింలల జభిగై ఎదఽయవ చాడని, ఆఔల్ఔ 
నయౖి లఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి. థర్ు  నుభిీ ఫలధత భభిమ  ఇతభలఔు ఔడర వభిౄింఙేలా థీనిై యసౄ భిించఽకోవచఽచ. 
యదిింఙే నానేమిం నుాజౄఔుి  సుపలవిం, వమిం, కలావది, పౌగోయఔ నుాింతిం, భభిమ  ట లిింగ్ నభిమడ్స లనలై 
ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
 
2. కింటలా ఔియా నుా ింట్  భభిమ  ఫ ఱనభ ీ(లనఎిం) నులల 

 
నిభ్ణ యనుయింలల ఉనై కింటలా ఔియాఔు నరతేింథి. కైరనఽా , ఎక్ూ ఔయేటయా వింట  యటనిైింట కీ ఎదఽయవ చాడని, 
ఆఔల్ఔ నయౖి ల ఫలభి నఽించి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. అయ ఈ థిఖ వ నేభపెనై యధింగ ఉింటలబ: 
 

a) థోనడీ, థ ింఖతనిం, ఆర్  ఎస్క ఎిండీటీ 
b) అగిైాభాదిం, నడెఖ నుటల, ఫమట  నేలుడె, బూఔింిం, ఇతయ నుాఔితి ఔ యతేౄ లు 
c) భానవ నియాక్షమమిం, జఞయవడె, డటిం, ఔుఔలడిం, ఖ దఽె కోవడిం వింట యట  వలా ని నుాింతిం 

వదె జభిగై ాభాద డరఫేజీ  

  
నానేమిం అధేథి నుాింఖణింలల యడే భిఔభల తీయవనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
 
భిఔభలు నిలల ఉధరై, యరర ింతి లల ఉధరై, యబాభిఙేిందఽఔు, లాథర ఆ తభుత తి భిగి నృగిింఙేిందఽఔు ని 
ఙేసఽౄ ధరై ఔవభైజీ ని ఙేసఽౄ ింథి. అయ కింటలా ఔిర్  య ింత నుాింఖణరలలా  ఉనైరడె ఔడర ఔవభైజీ వభిౄసఽౄ ింథి. 
 
3. ఎభౄక్షన్స  ఆల్ భిస్కె్ (ఈఏఆర్ ) నులల 

 
థీనిై యిో భైజీ ఔమ్ ఎభౄక్షన్స  (ఎస్క లఈ) నులల అింటలయవ. నిభ్ణింలల ఉిండి, ఆ సభమింలల లు ఫమట  భిసఽెల 
ఫలభిన డఖల నుాజౄఔుి లఔు ఇథి నానిూల్ ఔు లాథర కింటలా ఔియాఔు నరతేింథి. ఇథో  సభఖర నౄభా నులల. యభగిర 
లలైట్  వదె థిగిన దఖాభి నఽించి నదలుఔుని అనిై యకలెైన యట కీ నుాజౄఔుి  కలావది ను డవరధర వభిౄసఽౄ ింథి. 
నుాజౄఔుి నఽ భీక్షిించి, య నించి, ని ఙేమడిం నదలు నలట ి ించి, అగిింఙే థరక అనైభాట.  
 
వసాలు ఙేలే నానేమిం నుాజౄఔుి  సుపలవిం, కయవచ, కలావది, పౌగోయఔ నుాింతిం, ట లిింగ్ నభిమడ్స లనలై ఆదరయడి 
ఉింటలింథి. 
 
అవసయఫ ైణే ఫ భౄైన్స  ఔవర్  నఽ ఔడర ఎయక్షన్స  నులలణో నుటల జఞభ ీ ఙేయౄ యవ. ామాణిం నఽించి భిఔభలు, 
యభగిరని నిభ్ణ సలానికి ఙేభైచథరక ఇథి వభిౄసఽౄ ింథి. 
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4. మాింతాి ఔ యృైపల నులల (ఎింనౄ) 
 
ఇథి మింణరా లణో ని ఙేలే ాతి  భిశ్రభఔ నరతేింథి. ఎిందఽఔింటే మింణరా ల యృైపలిం వలా నుా ింటల 
భూలయేతఔు ఖ యబయ తీవా భిణరభాలుింటలబ. జనభైటయవా , టలా న్సూ నూయ్ర్  ఇతయ యదఽత్ , మాింతాి ఔ, యౌఫ్ిింగ్ 
భిఔభలు ఈ జఞనృణరలల ఉింటలబ. 
 
ఏ కయణింణో అబధర మాింతాి ఔ, యదఽత్  యృైపలిం వలా జభిగై ఆఔల్ఔ, పౌతి ఔ నయౖి నికి (కొనిై నేనయౘబింరలు 
నేనయౘ) ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి: 
 

a) ని ఙేసఽౄ నైరడె, యరర ింతి గ ఉనైరడె 
b) కీానిింగ్, లాథర ఒవభయౌింగ్ కోసిం యథీసఽౄ నైరడె 
c) కీానిింగ్, లాథర ఒవభయౌింగ్ సిందయౌింగ లాథర ఆ తభుత భయా నృగిింఙే సిందయౌింగ 
d) నుాింఖణింలల అటృ ఇటృ తి రతేనైరడె  

 
నానేమింనఽ కోె మింతాిం ణరలఔు భీ ఇన్స  లిేట్  యలువనలై వసాలు ఙేయౄ యవ. మింణరా నిై నతౄింగ నౄభా 
ఙేయౄ యవ. భైటలా  మింతాిం తయయౘనఽ ఫట ి  ఉింటలబ. థరన్స ఇన యడే భిశ్రభ, థరని యలువ ఔడర ఉింటలింథి. యి ిండ్స 
ఫ ై సదఽనుమాలు, అిందఽఫలటలలల ఉనై లేర్  నుయవి లు భభిమ  కౄామమ్ చభితాలనఽ ఫట ి  డియౌెింటలా  ఔడర 
ఇయౄ యవ. 
 
5. ఫలబలర్  భభిమ  నలాజర్  నుా ింట్  నులల 

 
ఇథి ఫలబలయానఽ భభిమ  ఆయభి ధౌఔలఔు థిఖ వ ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి: 
 

a) అగిైాభాదిం కఔుిండర ఫలబలయాఔు భభిమ /లాథర ఆయభి నుా ింటాఔు భభిమ  ఔెన ఉనై నౄభా 
ఙేలన ఆలౄ కి జభిగై ఇతయణరా  నషిిం; భభిమ  
 

b) థర్ు  నుభిీ వఔుౄ లఔు పౌతి ఔ ాభాదిం, ఆలౄ కి నషిిం, ఫలబలయవా  భభిమ /లాథర ఆయభి నుా ింటాలల అింతయాత 
తి ౄ డి కయణింగ జభిగై నేలుళా్ వలా ఔయౌగై నషిిం ఫలభి నఽించి నౄభాథరయవఔు ఔవభైజీ ఔయౌసఽౄ ింథి. 

అగిైాభాద నులల, ఫలబలర్  నౄభా నులలలు యసయిం ఎక్ూ ఔా జివ్ కఫట ి  సభౄైన ఔవభైజీ కోసిం భౄిండిింట నీ 
తీసఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. అనిై ఇింజనీభిింగ్ నులలలలా నా సమ్ ఇనాూర్ు  భీనాేస్క ఫ ింట్  యలువగ ఉిండరయౌ. 
 
6. ఫ ఱనభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ూ (ఎింఎల్ ఒన) నులల 

 
మాింతాి ఔ యృైపలిం లాథర ఫలబలయా నేలుడె వలా పలభీ నయౖి లు జభిగై ఆయెయభ నై భిశ్రభలఔు ఈ నులల 
నరతేింథి. 
 
యృైపలిం, లాథర నషిిం భభిమ  రనఃయ నఔు భధ ఉిండే కలావది ఎఔుెవగ ఉింటే, ఆ సభమింలల కోలలబయ 
లాపలనిై ఈ నులల భియౘయింగ అిందజైసఽౄ ింథి. టభోైవర్  తఖ ా దల, వభిెింగ్ వమిం నలయవఖ దల వింట యట ని 
ఔడర అింథిసఽౄ ింథి. ఇఔ యనుయ అింతభమ నులల ణరలఔు నిమభ నిఫింధనలు అగిైాభాద నులల నషిింణో 
సభానింగ ఉింటలబ. యట ని ఖత అదరమాలలా  చభిచించడిం జభిగిింథి. 
 
7. నిలుల క్షీణత నులల 

 
యౕతల గిడు ింగి (వకిౄఖత లాథర సహకయిం సింగిం) మజభానికి, లాథర నయించఖల థరభ ల నిలు కోసిం యట ని 
య్జునలై తీసఽఔుధే యభికి ఈ నులల నరతేింథి. నుా ింటల భిాజభైషన్స  యృైపలిం భభిమ  మాింతాి ఔ యృైపలిం వలా 
భభిమ  ఉయోౖృ ఖరత నలయవఖ దల వలా భభిమ  ఆఔల్ఔ సభసల వలా నిలులలా  నమోదబయ క్షీణతఔు ఇథి ఔవభైజీ 
ఔయౌసఽౄ ింథి. 
 
 
 
8. యదఽత్  భిఔభల నులల 
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ఇథి లు యకలెైన యదఽత్  భిఔభలఔు, అింటే లనమూ, కీఫో యవు లు, భానిటయవా , నాింటయవా , మూనఎస్క, లసిమ్ 
యఫి్ట యేర్  వింట యట ణో ఔడిన నతౄిం  ఔింూటర్  వవస  వింట యట కి ఔవభైజీ ఔయౌసౄింఉథి. అింణేగఔ ఎబర్  
ఔిండిషనిింగ్, ళ ట ింగ్, యదఽత్  ఆథర వింట  సయౘమ యభగిరకి ఔడర ఇథి వభిౄసఽౄ ింథి. 
 
ఇథి అగిైాభాద నౄభా, మాింతాి ఔ యృైపల నౄభా భభిమ  థోనడీ నౄభాల ఔలఫో త. లలబూబషిఫ ైన డిజౄైన్స  
(యభౄింటీలల ఉింటే ఔవభైజీ వభిౄించదఽ), నుాఔితి ఔ యతేౄ లు; యోలాి జీ ళెచఽచతఖ ా ల వలా లలబూబషిఫ ైన 
నితీయవ, యౖక్ వింట య, థోనడీ, హౌజ్డ ఫాేకిింఖ, థ ింఖతనిం వింట యటనిైింట నీ ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
 
 మజభాని, య్జుథరయవ, అథెెథరయవలఔు ాతి  కైసఽలలనా ఫలధతలు, లమనృయౌటీల ఆదరయింగ ఈ నులల వభిౄసఽౄ ింథి. 
ఇిందఽలల యదరయణింగ భూడె యపలగల నయౖి లుింటలబ: 
 

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 ఒన) లాథర డిలా ఇన్స  యి యిప్  నులల (డీఎస్క మూ) 
 
ఇథి మాదిచిిఔ నయౖి ల వలా ప్ ఆయజౄఔుి  ఆలసఫ ైణే తలెణేౄ  ఆభిఔ నయౖి లనఽ ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. నుాజౄఔుి  వలా 
భయయౌూన ఆఆమానిై నషినోు బన నౄభాథరయవఔు, అలాగై నుాజౄఔుి లల తభ ాయోజధరలనఽ కోలలబయ 
సింసలఔుఇథి నరతేింథి. థీనిై ఎింలఎఫ్/ఎఫ్ ఏఆర్ /లఏఆర్  నులలలఔు కొనయగిింరగ  నుాజౄఔుి  నదలబయ 
భ ిందఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. 
 
టర్్ లలనఽ, డిఫ ించయానలై వడీు , యేతధరలు, జీణరల వింట  ఇతయణరా  ఆభిఔ నయౖి లనఽ ఔడర ఈ నులల ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
భభిమ  ఱలడాల్ు  ణేథీఔలాా  యనుయిం జభిగి ఉింటే భయయౌూన, జయఖని కయణింగ నషినోు బన నిఔయ లాపలనిై 
ఔడర ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 
 
నానేమిం భైట ింగ్ అధేథి లు కీలఔ కయకలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. భీ ఇనాూభౄన్సూ సదఽనుమభూ ఉింటలింథి. 
అించధర యేలన సా ల లాబిం భభిమ  టభోైవర్  భభిమ  ఇిండెనేైటీ కలిం వింట య ఔడర ఙెయాౌింఙరయౌూన 
నానేమిం లెకిెింరలల కీలఔఫే. 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 8 
 
డిలా ఇన్స  యి యిప్  నులలని ______________ అని ఔడర అింటలయవ. 
I. ఫ ఱనభీ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ూ ఔవర్  
II. అడరున్సూ లాస్క ఆఫ్ నుాట్ూ ఔవర్  
III. కింటలా ఔిర్ూ  ఆల్ భిసె ఔవర్  
IV. కింటలా ఔిర్ూ  నుా ింట్  అిండ్స ఫ ఱనభీ ఔవర్  
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I. భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా 
పలయత్ లల ఎఔెడైెధర ఉనై నిభ్ణ భభిమ  నిలు సదఽనుమాలఔు కై నులల కిింద ఔవభైజీ ఔయౌఙేిందఽఔు 
భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా నులలని యౄను ింథిింఙరయవ. సయవఔు నషిిం భభిమ  యనుయ అింతభమాలఔు 
ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి.  
ఈ నులల యదరయణింగ థిఖ వ యట ని ఔయౌసఽౄ ింథి: 
 
i. అగిైాభాదిం భభిమ  నౄభా దేతలలా  పలఖింగ నేభపెనై ఇతయ ాభాథరలు 

 
ii. థోనడీ (లాభౄూనీ నేనయౘ) 

 
iii. మాింతాి 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 ఆినల్ గ ఎించఽకోవచఽచ) 

 
 వకిౄఖత నులలణో నోు యౌలేౄ  అతింత యసౄ ిత రలరణ ణో ఔడిన ఔవభైజీని ఈ నులల అింథిసఽౄ ింథి. 

 
 ఈ నులలకి నానేమిం భైటలా  తీసఽఔునై ఔవర్ , కౄాబభ ల అనఽబవిం, ఎించఽఔునై తగాిింరలు, ఎింఎల్ 

ఒనకి భిసఽె భథిింర నియేథిఔ తథితభలనలై ఆదరయడి ఉింటలబ. 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 9 
 
థిఖ వ నేభపెనై యట లల ఏథి అనిై భిసఽెల నౄభాలల ఔవర్  కదఽ? 

I. అగిైాభాద నౄభా నులల ాకయిం అగిై ాభాదిం భభిమ  ాణేఔ ాభాథరలు 
II. లాభౄూనీ 

III. మింతాి ఔ యృైపలిం 

IV. యదఽత్  భిఔభలు 
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J. ఫ భౄైన్స  నౄభా  
ఫ భౄైన్స  నౄభానఽ భౄిండె యకలుగ వభాీఔభియౄ యవ: ఫ భౄైన్స  సయవఔులు భభిమ  ఫ భౄైన్స  హల్ 
 
1. ఫ భౄైన్స  కభోా  నౄభా 
 
ఫ భౄైన్స  అధే దిం సభ దా దఽయఘటనల వలా జభిగై సయవఔు నయౖి నిై సాచిించిధర  ఫ భౄైన్స  కభోా  నౄభా అింతఔింటే 
ఙరలా ఎఔుెవ యట ధే ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. భౄైలు, భోడెు , సభ దా, యమ  లాథర భిజిసిర్ు  నోు సి్క థరుభ థేయౕమింగ, 
యథేరల నఽించి ఔడర యయణరలల ఉిండగ జభిగై సయవఔు నయౖి నికి ఇథి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. ఇఔ సయవఔుల తయయౘ 
ఔడర వజఞా లు నదలుఔుని ఇింట  యభగిర, లఫ ింట్ , తి ిండి గిింజల వింట  ఫల్ె వసఽౄ వరలు,  నుాజౄఔుి ల 
యషమింలల డైెఫ నినల్ కభోా  వింట  యట థరక ఉింటలింథి. 
    
కభోా  నౄభా థేయౕమ వయాఔింణో నుటల అింతభె తీమ వయౄఔింలల ఔడర కీలఔ నుతా నోు ఱసఽౄ ింథి. ఙరలా అభ్ఔర 
కింటలా ఔుి లలా  సయవఔులఔు కొనఽగోలుథరయవ గనీ, అభ్ఔింథరయవ గనీ ఔచిచతింగ నషిిం, డరఫేజీలఔు నౄభా 
ఙేబింఙరలనైథి నిఫింధనగ ఉింటలింథి. 
 
నౄభానఽ ాపలయతిం ఙేలేథెవయవ: వసఽౄ వరల (ఔన్స  లలైన్స  ఫ ింట్ ) కొనఽగోలుథరయవ, లాథర అభ్ఔింథరయవ అభ్ఔర 
కింటలా ఔుి నఽ అనఽసభిించి యట ని నౄభా ఙేబించవచఽచ. 
 
భభౄైన నౄభా కింటలా కి్లల అింతభె తీమింగ వభిౄింఙే సదఽనుమాలుిండరయౌ. ఎిందఽఔింటే థేరల సభిహదఽె లఔు 
అతీతఫ ైన నుాింణరలలా  సయవఔులనఽ ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. ఈ ఔవయానఽ అింతభె తీమ చటలి లు భభిమ  నులలణో 
నుటలగ ఉిండే లు కా జులనఽ ఫట ి  చాయౄ యవ.  
 
భ్యౌఔ నులల డరఔుఫ ింట్ లల యదరయణ నిఫింధనలుింటలబ. నేనయౘబింరలు, ాణేఔ నేనయౘబింరలనఽ 
ఇన్స  సిటృట్  కభోా  కా జులు (ఐలల)గ నయౌఙే ాణేఔ కా జుల థరుభ చాయౄ యవ. యట ని ఇన్స  లిటృట్  ఆఫ్ అిండన్స  
అిండర్  భౄైటయవా  యౄను ింథియౄ యవ. 
 

a) ఫ భౄైన్స  కభోా  నౄభా కిింద ఔవభైజీ 

 
కభోా  నులలలు యదరయణింగ సభ దామాన నులలలు. అింటే సయవఔులనఽ ఔ నుాింతిం నఽించి ఇింకో 
నుాింణరనికి యయణర ఙేలే సభమింలల ఔవర్  ఙేయౄ బ. అబణే సయవఔు యక్షణ యషింలల నౄభాథరయవఔు నితిం 
అవసయఫ ైన ఫేయఔు జ్డఞయఖతౄ లు తీసఽకోయయౌూ ఉింటలథి. ఈ నులలలలని ాదరన చర్  ఏనేటింటే ఇథి 
అింగీకయ యలువ నులల. నౄభా ఔింనలనీ భభిమ  నౄభాథరయవ అింగీఔభిించిన యలువనఽ (మోసిం జభిగిిందని 
అనఽభానిలేౄ  త) తభుత భీ యలుబయట్  ఙేమడిం అయధిం. నలైగ ఇథి లేుచిగ అలలైన్స  ఙేమఖల నులల 
కవడిం భభో యరలషిం. 

 
ఈ ఔవర్  యదరయణింగ సయవఔులు నులలలల నేభపెనై గోథరభ  నఽించి ఫమలాె భినరడె నదలవరతేింథి. 
అభ్ఔర కింటలా ఔుి లలని నిఫింధనలఔు లలఫడి నులలలల నేభపెనై ఖభానికి ఙేభిన తభుత భ ఖ సఽౄ ింథి. 
 
వభిౄింఙే నిమభ నిఫింధనలనఽ యయేక్షిింఙేథి: 

 
i. ఇన్స  లాిండ్స టలా నిూట్  కా జ్డ (ఐటీల) ఇన్స  లాిండ్స టలా నిూట్  ఔు ఎ, నృ లాథర ల 
ii. సభ దా ామాణరనికి ఇన్స  లిటృట్  కభోా  కా జు(ఐలల) ఎ, నృ లాథర ల 
iii. యమ  ామాణరనికి ఇన్స  లిటృట్  కభోా  (ఎబర్ ) కా జు- ఎ 

 
ఇన్స  లిటృట్  కభోా  కా జు ల అధేథి ఔనీస ఔవర్  నఽ జఞభీ ఙేసఽౄ థి. సయవఔునఽ మోసఽకౄళ్ైౄ నై ధౌఔ థిఖ వ 
కయణరల వలా నయౖి నికి, ాభాథరనికి ఖ భౄైణే ఇథి లనసఽౄ ింథి: 

 
i. అగిైాభాదిం లాథర నేలుడె 
ii. టలి లు తడిం, తి యఖఫడటిం 

iii. ఇభికినోు వడిం, ధేలఔు భవడిం, భ నఖడిం /ధౌఔ యషమింలల) 
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iv. ఫమట  వసఽౄ వరణో ఖ దఽె కోవడిం 
 

ఇన్స  లిటృట్  కభోా  కా జు నృ అధేథి ల ఔింటే యసౄ ితఫ ైనథి. ల లల ఔవర్  ఙేలే  ్్యభాథరలణో నుటల థిఖ వ 
కయణరల వలా ఔయౌగై నయౖి లనఽ ఔడర ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి: 

 
i. బూఔింనులు, అగిై యుణరల నేలుడె, నడెఖ నుటల వింట  నుాఔితి ఔ యతేౄ లు (ఏయోజీ) 
ii. థేయౕమ యయణరలల నృాడెిలు ఔలడిం 

iii. భయౘసభ దా యయణరలల కొటలి ఔునుో వడిం, లా ింగ్ లాస్క 

iv. Entry of water into the vessel. 
 

ఇన్స  లిటృట్  కభోా  కా జు ఎ అధేథి అతింత యసౄ ితఫ ైన ఔవర్ . నృ, ల లలా  నేభపెనై అనిై నయౖి లు, 
డరఫేజీల ఏ కయణింణో అబధర ఔడర ఇథి ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. కఔనోు ణే థిఖ వ నేభపెనై కొనిై 
నేనయౘబింరలుింటలబ: 

 
i. నౄభాథరయవ ఉథెేశ్ూయుఔింగ ఙేలన చయ వలా జభిగై నషిిం, డరఫేజీ 

ii. యదరయణ య్కైజీ, ఖ ళ్ైా , యమర్  అిండ్స ట మర్ , యదరయణ ఫయవవర/భిభాణ నషిిం 

iii. అసభఖర నుకిింగ్  

iv. అింతయాత యృైస్క 

v. ఆలయలు  
vi. మజభానఽలు థియలా తీమడిం వలా నషిిం 

vii. అణ  యతేౄ లు 
 
ఈ నేనయౘబింరలు థేయౕమ, యమ , సభ దా యయణరలనిైింట కీ ఉభ్డిగ వభిౄయౄ బ. ఇఔ ఫ ఖ ా , ఫల్ె 
ఆబల్, టీ ను డి వింట  సయవఔుల యయణర యషమింలల భభినిై ాణేఔ కా జులుధరైబ. ఫ భౄైన్స  ఔవర్  నఽ అదనర 
నానేమిం ఙెయాౌించడిం థరుభ మ థరే లు, ఫింద్ లు, అలాయవా , అింతయవదేిం భభిమ  ఉఖరయథరలఔు ఔడర 
వభిౄింజైసఽకోవచఽచ. ఫ భౄైన్స , యృైభానిఔ నులలలు భాతాఫే మ దే నయౖి లు, ాభాథరలఔు ఔవభైజీ అింథియౄ బ. 
 
 

కీలకింశ్ిం 
 
ఫ భౄైన్స  నులల కిింద ఔవర్  ఙేలే భిసఽెలనఽ, యి ిండర్ు  నులల నూభనిై, భభిమ  నులలణో నుటల ఉిండే లు 
కా జులనఽ సా లింగ భూడె యపలగలుగ వభాీఔభిించవచఽచ: 
 
i. ఫ భౄైన్స  ాభాథరలు, 
ii. అన ాభాథరలు భభిమ  
iii. మ దేిం, ఫింద్, అలాయవా , అింతయవదేిం, ఉఖరయద ాభాథరలు 
 

 
b) లు యకల ఫ భౄైన్స  నులలలు 

 
i. నిభెిషి నులల 

 
ఇథి లింగిల్ ఱప్  ఫ ింట్  నఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. ఇథి కైవలిం ఔ నిభెిషి ామాణిం, ఫ భౄైధరనికి భాతాఫే 
ఙెలుా తేింథి. నితిం ఎఖ భతి  థిఖ భతి  వయౄఔింలల ఉిండి తభ సయవఔులనఽ థేయౕమ యయణరలల నితిం ింనే 
యనుయవలఔు భాతాిం ఒనలన్స  నులల వింట  ాణేఔ ఏభటాణో ఔడిన నౄభాలా ఉమ ఔౄిం. 

 
ii. ఒనలన్స  నులల 
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థేయౕమింగ యయణర ఙేలే సయవఔులనఽ ఈ నులల కిింద ఔవర్  ఙేమవచఽచ. ఇథి ఏడరథి నులు అనిై యకల ఔన్స  
లలైన్స  ఫ ింట్  లఔ ఙెలుా తేింథి. యట ని ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీకి నౄభాథరయవ క్షానికి, ధృలఔు, లాథర 
ణైైెభాలకనికి ఔయభి ణెయౌమజైమాయౌూ ఉింటలింథి. 

 
iii. ఒనలన్స  ఔవర్  

 
నిత యనుయభ ిండే నలదె ఎఖ భతి , లాథర థిఖ భతి థరయవలఔు ఒనలన్స  ఔవర్  నఽ జఞభ ీఙేయౄ యవ. ఔవర్  నిమభ 
నిఫింధనలనఽ, నానేమిం భైటలనఽ ఏడరథి నుటల జభిగై యయణరలఔు సభిడర యదియౄ యవ. ఒనలన్స  ఔవర్  అధేథి 
నులల కదఽ. థీనినలై యి ింర యేమయవ. కైవలిం నౄభా సభిికౄట్  జఞభీ ఙేయౄ యవ. ఇఔ ాతి  డిఔాభైషన్స  నలైధర యదిగ 
యి ింర యేయౄ యవ. 

 
iv. డాటీ భభిమ  నలభిగై యలువ నులల 

 
ఈ నులలలు సయవఔుల యలువ ఔసిమ్ూ సఽింఔిం ఙెయాౌింర లాథర ఖభ య నిం వదె థిగై ధరట కి సయవఔుల 
భాభౄెట్  యలువ నలయవఖ దల వింట యట  వలా కభోా  యలువ నలభిగిణే అదనర నౄభానఽ ఈ నులలలు 
ఔయౌయౄ బ. 

   
 

v. యి యిప్  లల ఆలసిం 

 
ఙరలాభింథి నౄభాథరయవలు ఈ ఔవభైజీని ఎించఽఔుింటలయవ. కొతౄ  నుాజౄఔుి , లాథర భిఔభలఔు నషిిం, డరఫేజీ 
జభిగినరడె కొతౄ  భిఔభలఔు ఆయుర్  ఙేమాయౌూ భవచఽచ. ఇథి నుాజౄఔుి  భిూభిౄని ఆలసిం ఙేమవచఽచ. 
అరడె లాపలలు నోు వచఽచ. సకలింలల నుాజౄఔుి లు ూభిౄ కయలని పలయింఙే ఆభిౄఔ సింసలు ఈ భిసఽెనఽ 
ఫభా కింటలా ఔుి  భభిమ  ఫ భౄైన్స  (కభోా ) నౄభా నులల థరుభ ఔవర్  ఙేమాలని పలయయౄ బ. థీనిై ఫ భౄైన్స  
ఆలయలు, లాథర యి యిప్  ఆలయల వలా ఏయడే యవయన నయౖి లఔు ఔడర ఔవభైజీగ అదనింగ 
తీసఽకోవచఽచ. 

 
నానేమిం: భైటల సయవఔుల సుపలవిం, యయణర దేతి , నుకైజీ తీయవ, ామాణ భాయాిం, ఖత కౄాబభ ల చభితా 
తథితభలనలై ఆదరయడెతేింథి. అబణే ఎస్క ఆర్  లల భభిమ  మ దే ాభాథరలు (యథేయౕ కభోా ఔు) వింట   
యసౄ భిించిన ఔవయవా  ాణేఔ నిఫింధనల థరుభ చాడఫడణరబ. యట కి వసాలు ఙేలే నానేమానిై కైిందా 
ాబ తు కజఞధరఔు జభ ఙేయౄ యవ. 

 
2. ఫ భౄైన్స  హల్ నౄభా 
 

హల్ అధే దిం ధౌఔ లాథర ఇతయ జల యయణర యధధరనికి ఉథెేయించినథి.  
 
ఫ భౄైన్స  హల్ నౄభానఽ లు థేరలఔు వభిౄింఙే అింతభె తీమ కా జుల థరుభ అభలు ఙేయౄ యవ. ఇథి భౄిండె 
యకలుగ ఉింటలింథి: 

 
a) నిభెిషి ామాణరనికి ఔవభైజీ: ఇిందఽలలని కా జులనఽ ఇన్స  లిటృట్  యోబయజ్డ కా జులింటలయవ. 

 
b) కొింత కలావదికి ఔవభైజీ: యదరయణింగ ఏడరథికి ఉింటలింథి. ఇిందఽలల యడే కా జులనఽ ఇన్స  లిటృట్  

(ట ైమ్) కా జులింటలయవ. 

సభాఙరయిం 
హల్ నౄభాలల థిఖ వ నౄభాలు ఔడర ఇనేడి ఉింటలబ: 
 
i. ఫలభెిలు, లాించీలు, ామాణ ఔుల డవవల వింట  థేయౕమ ధౌఔలు 
ii. డాెడెయవా  (మాింతాి ఔ, లాథర మాింతాి కైతయ) 
iii. ఙేల డవలు (మాింతాి ఔ, లాథర మాింతాి కైతయ) 
iv. ధరయక డవలు (మాింతాి ఔ, లాథర మాింతాి కైతయ) 
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v. జౄటీి లు భభిమ  యయవులు 
vi. నిభ్ణింలల ఉనై డవలు 
 

 
ధౌఔ మజభానికి తన ధౌఔనఽ భాతాఫే గఔ నౄభా కలింలల ఆభెిించఖల సయవఔు ఆథరమానిై ఔడర నౄభా 
ఙేబింఙరయౌూన అవసయిం ఉింటలింథి. థీనికి ణోడె ధౌఔ నృగిింర తథితభలనఽ ఔడర ఆమన నౄభా ఙేబింఙరయౌ. ఈ 
కయవచలనఽ డిస్కఫర్ూఫ ింట్ూ అింటలయవ. యట ని హల్ నులలణో నుటే అింణే కలావదికి నౄభా ఙేయౄ యవ. 

కీలకింశ్ిం 
యృైభానిఔ నౄభా: ఇథి ఔ సభఖర నులల. యభాధరలఔు అిందఽఫలటలలల ఉింటలింథి. యట కి జభిగై నషిిం, 
లాథర డరఫజేీక,ి భభిమ  థరని కయఔలానుల వలా ామాణ ఔుల వింట  థర్ు  నుభిీలఔు జభిగై నయౖి నికి 
ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథ.ి 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 10 
నౄభాలలని ఏ రక మ దే ాభాథరలఔు ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి? 

I. ఫ భౄైన్స  నులలలు 
II. యృైభానిఔ నులలలు 
III. నలైయ భౄిండా 

IV. నలై భౄిండా కదఽ 
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K. లమనృయౌట ీనులలలు 
వకిౄ ఎింత జఞఖరతౄయవడైెధర సభై, ాభాథరలనఽ ూభిౄగ నియభిించలాిం. అయ వఔుౄ లఔు గమాలు, ఆసఽౄ లఔు నషిిం 
ఔయౌగిించవచఽచ. అింణేగఔ థర్ు  నుభిీకి ఔడర గమాలనఽ, యభి ఆలౄ కి నయౖి నిై ఔయౌగిించవచఽచ. అలా ఫలదితేలెైన 
యయవ ఆ నయౖి నికి భియౘయిం డిభాిండ్స ఙేయౄ యవ. 
 
తమాయవ ఙేలన, యఔరబించిన ఉతతి ౄలల లలిం వలా ఔడర యనియోఖథరయవఔు యౘని ఔయౌగి, తథరుభ లమనృయౌటీ 
తలెతౄవచఽచ. ఉథరహయణఔు ఙరకౄాటలా , ఓషదరల వింట య. అలాగై తరడె యది నిభే యణ చికితూ వింట య, తన 
ఔాబింటలనఽ లామర్  తగ యౘిండిల్ ఙేమడిం వలా ఔడర ఇలా జయఖవచఽచ. 
 
ఇలాింట  ఉదింణరలలా  థర్ు  నుభిీ అబన యనియోఖథరయవడె తనఔు జభిగిన నయౖి నికి భియౘయిం డిభాిండ్స ఙేయౄ డె. 
కఫట ి  థరనిై ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఆ వమానిై, యయవ యేలన కైసఽలలా  కోయవి లలా  యథిించఽకోవడరనికి అబయ 
కయవచనఽ బభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. భభోలా ఙెనులింటే లమనృయౌటీని ఙెయాౌించడింలల ఆభిఔ నషిిం థరఖ ింథి. అలాింట  
లమనృయౌటీ ఉనికి భభిమ  ఙెయాౌింఙరయౌూన భియౘయిం నణరౄ లనఽ లయల్ కోయవి  నియృబసఽౄ ింథి. ఇథి 
నియాక్షమింమ/మోసిం తథితభల కిింథికి వసౄ ింఉథి. లమనృయౌటీ నౄభా నులలలు ఇలాింట  యట కి ఔవభైజీ 
అింథియౄ బ. 
 
కొనిై లమనృయౌటీ నౄభా నులలలనఽ భననేరడె చాథరె ిం. 
 
చటియఫ ైన లమనృయౌటీ 
 
భియౘయిం ఙెయాౌింఙరలని నేభపెింటలనై చటలి లు కొనిై ఉధరైబ. అయ: 
 

 నాృక్ లమనృయౌటీ నౄభా చటిిం, 1991 భభిమ  
 ఉథోఖ ల భియౘయ చటిిం 1923 (2010లల సవభిించినథి) 

 
ఇలాింట  లమనృయౌటీల ఫలభినఽించి యక్షణఔు ఔడర నౄభా  నులలలు అిందఽఫలటలలల ఉధరైబ. యట ని ఖ భిించి 
చాథరె ిం. 
 
1. ఔింలూభీ నాృక్ లమనృయౌటీ నౄభా చటిిం 
 
అవతయౌ వకిౄ ను యనుటేనై లాఔనుో ణే అతనికి లమనృయౌటీని ఙెయాౌింఙరలని నాృక్ లమనృయౌటీ నౄభా చటిిం, 1991 

నిభెైయయోౄ ింథి. ాభాదఔయఫ ైన యట ని తీసఽకౄమలా యయవ యట  వలా థర్ు  నుభిీ ఫలదితేనిగ భాభిణే, లాథర ఆలౄ  నుడైెణే 
ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇలాింట  ాభాదఔయ వసఽౄ వరల నేయానఽ „చటిిం‟లల ను ిందఽభిఙరయవ. 
 
కోె వకిౄకి ఙెయాౌింఙరయౌూన భియౘ నతౄిం థిఖ వ చానన యధింగ నిభే భిించి ఉింథి: 
 
ఙెయాౌింఙరయౌూన భియౘయిం 
 

నుాణరింతఔ ాభాదిం యౄ. 25,000 

రశ్ుత సింూయృ యృైఔలిం యౄ. 25,000 

రశ్ుత నుక్షిఔ యృైఔలిం యృైఔల రణరనిై ఫట ి  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 యసౄవ నషిిం యౄ. 6,000 
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నానేమిం ఏఒఏ (ఏథైెధర ఔ ాభాదిం) భినేతి నలై భభిమ  ఔాబింట్  టభోైవర్  నల ై ఆదరయడి ఉింటలింథి. 
నానేమానికి సభాన నణరౄ నిై భవయణ సయౘమ  నిదికి నౄభాథరయవ ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇథి ఈ నులల 
ణరలఔు ాణేఔత. ఔయేళ్ థర్ు  నుభిీలు ఙరలా ఎఔుెవ సింకలల పలదితేలుగ భాభి, యయిందభికీ ఙెయాౌింఙరయౌూన 
భియౘయ నతౄిం ఏఒఏ భినేతి ని నేించిణే అరడె ఆ అదనర నణరౄ లనఽ భవయణ నిది నఽించి ఙెయాౌింరలు 
ఙేయౄ యవ. 
 
2. నాృక్ లమనృయౌటీ నులల (నుభిరర నేఔ/నుభిరర నేకైతయ భిసఽెలు) 
 
ఈ తయయౘ నులల నౄభాథరయవ ను యనుటల/నియాక్షిం వలా థర్ు  నుభిీకి వకిౄఖత గమిం, లాథర ఆలౄ  యధరశ్నిం (టీననఐ 
లాథర టీననడీ) జభిగిణే తలెణేౄ  భియౘభనికి ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి. 
 
నుభిరర నేఔ భభిమ  నుభిరర నేకైతయ భిసఽెలనఽ ఔవర్  ఙేలే యడి నులలలు ఔడర ఉధరైబ. హద టళా్నఽ, లనిభా 
యౘళా్నఽ, ఆడిట భిమాలనఽ, నియస సభ థరమాలనఽ, కభలమాలనఽ, లిేడిమాలనఽ, గోడౌనానఽ, 
దఽకణరలనఽ... ఇలా. ఇయ భియౘయిం ఙెయాౌింఙరయౌూన చటియఫ ైన ఫలధతనఽ పలయత థేశ్ చటలి లనఽ అనఽసభిించి 
టీననఐ/టీననడీలఔు సింఫిందిించిన కౄాబభ థరయవ కయవచలు, జులు, ఇతయ కయవచలణో నుటల ఔయౌన 
ఙెయాౌింఙరయౌూన చటియఫ ైన భియౘయ ఫలధతనఽ ఔవర్  ఙేయౄ బ. 
 
ఈ నులల ఔవర్  ఙేమనిథి: 
 

a) ఉతతేౄ ల లమనృయౌటీ 
b) కలుష లమనృయౌటీ 
c) యయణర భభిమ  
d) కభి్ఔులు/ఉథోఖ లఔు అబయ గమాలు 

 
3. నుాడకి్్ లమనృయౌటీ నులల 
 
ధేడె యభీతింగ ఉతతి ౄ  ఙేల ాజలఔు యఔరబసఽౄ నై ఙరలా యసౄ ితఫ ైన ఉతతేౄ ల రలరణ  (ఉథరహయణఔు కైన్సు  
ఆయౘభోతతేౄ లు, ఏభైట డ్స నీయవ, ఓషదరలు, ఇింజక్షనఽా , యదఽత్  ఉఔయణరలు మాింతాి ఔ భిఔభలు, యయమాధరల 
వింట య) కయణింగ నుాడకి్్ లమనృయౌటీ నౄభాఔు డిభాిండ్స నలభిగిింథి. ఔయేళ్ ఈ ఉతతేౄ లలా  ఏథైెధర లలభ ిండి, 
అథి థర్ు  నుభిీ భయణరనికి గనీ, పౌతి ఔ గమానికి, లాథర అధరభోగనికి లాదింటే ఆలౄ  నయౖి నికి థరభి తీలేౄ  అథి 
చివభికి కౄాబభ ఔు థరభి తీమవచఽచ. అలాింటరడె నౄభాథరయవ ణరలఔు భియౘయ ఫలధతనఽ నుాడకి్్ 
లమనృయౌటీ నులలలు ఔవర్  ఙేయౄ బ. 
 
ఎఖ భతేలణో నుటల థేయౕమ యఔరమాలఔు ఔడర ఈ ఔవభైజీ అిందఽఫలటలలల ఉింథి. 
 
4. యౌఫి్ట (థర్ు  నుభిీ) లమనృయౌటీ నౄభా 
 
యౌఫ్రి ల యడఔిం, కయఔలానుల వలా తలెతౄఖల థర్ు  నుభిీ లమనృయౌటీల ఫలభి నఽించి మజభానఽలఔు ఈ నులల 
యక్షణ ఔయౌసఽౄ ింథి. ఇథి థిఖ వ తయయౘ చటియఫ ైన ఫలధతలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి: 
 

a) ఏ వకిౄకౄైధర సింబయింఙే భయణిం/పౌతి ఔ గమాలు (నౄభాథరయవ ణరలఔు ఉథోఖ లనఽ నేనయౘబించి) 
b) ఆలౄ  నషిిం (మజభాని ణరలఔు ఉథోఖ ల ఆసఽౄ లనఽ నేనయౘబించి) 

 
నానేమిం భైటలా  ఇిండెనేైటీ భినేతి ని, అింటే ఎవభౄైధర ఔ వకిౄ, లాథర ఔ ాభాదిం, లాథర ఔ ఏడరథికి... 
ఇలాింట  యట నలై ఆదరయడి ఉింటలబ. 
5. వితి ౄ ఖతఫ ైన లమనృయౌటీ 
 
వితి ౄ ఖతఫ ైన ఇిండెనేైటీలనఽ వితి ౄ  నియభికి తభ వితి ౄయఫ ైన ఫలధతల నియుహణలల ఙోటలఙేసఽఔుధే 
నియాక్షిం తథితభల కయణింగ తలెతౄఖత చటియఫ ైన ఫలధతల ణరలఔు భిభాభలనఽ, నయౖి లనఽ 
ఙెయాౌింఙేిందఽఔు యలుగ యౄను ింథిింఙరయవ. ఇలాింట  ఔవభైజీలు ఆసతేా ల యృైదఽలు, ఇింజనీయవా , ఆభిెట ఔుి లు, ఙరయిర్ు  
అకౌింట ింటలా , లైధరనిిమల్  ఔనూలెి ింటలా , లామయవా , నౄభా ఫాో ఔయా వింట యభికి అవసయిం అవరణరబ. 
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6. డైెభౄఔియా భభిమ  అదికయవల లమనృయౌటీ నులల 
 ఔింనలనీ ణరలఔు డైెభౄఔియవా  భభిమ  అదికయవలు నభ్ఔిం, ఫలధతలణో ఔడిన హద థరలలా  ఉింటలయవ. కఫట ి  ఔింనలనీ 
వవయౘభల యయేక్షణ, నియుహణలణో తభవలా ఙోటలఙేసఽఔుధే ను యనుటాఔు సింఫిందిించి యటలథరయవలఔు, 
ఉథోఖ లఔు, యవణథరతలఔు, ఔింనలనీ ణరలఔు ఇతయ వఔుౄ లఔు భియౘభల వింట య ఙెయాౌింఙరయౌూన ఫలధత యభినలై 
డెతేింథి. ఇలాింట  లమనృయౌటీని ఔవర్  ఙేమడరనికి ఔడర ఔ నులలని యౄను ింథిించడిం, ఔింనలనీ ణరలఔు 
అిందయవ డైెభౄఔియాఔ జఞభీ ఙేమడిం జభిగిింథి. 
 
7. ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా 
 యది నియుహణలల పలఖింగ తలెణేౄ  ాభాథరలు, యధఽలు, లాథర గమాలఔు భియౘయిం ఙెయాౌింఙరయౌూన నౄభాథరయవ 
మజభాని ణరలఔు చటియఫ ైన ఫలధతఔు ఈ నులల యక్షణ ఔయౌసఽౄ థి. థీనిై కభి్ఔుల భియౘయ నౄభా అని 
ఔడర నలుయౄ యవ. 
 
నౄభాలఔు సింఫిందిించి భౄిండె యకలు భాభౄెట్  లల ఙరలా యడెఔలల ఉధరైబ: 
 

a) టేఫ ల్ ఎ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ాభాథరల ణరలఔు చటియఫ ైన లమనృయౌటీకి ఉథోఖ ల 
భియౘయ చటిిం, 1923 (కభి్ఔుల భియౘయ చటిిం, 1923), నలనఽ ాభాథరల చటిిం, 1855 భభిమ  
ఉభ్డి చటిిం కిింద ఇిండెనేైటీ 

b) టేఫ ల్ నృ: ఉథోఖ లఔు జభిగై ాభాథరల ణరలఔు చటియఫ ైన లమనృయౌటీకి నలనఽ ాభాథరల చటిిం, 
1855 భభిమ  ఉభ్డి చటిిం కిింద ఇిండెనేైటీ 

 
నానేమిం భైటలా  ానోు జల్ నూయింలల నేభపెనై ఫేయఔు ఉథోఖ ల అించధర యేతధరలనలై ఆదరయడి ఉింటలబ. 
భభిమ  నానేమింనఽ నులల భ గిలనరడె ాఔట ింఙే యసౄ వ యేతధరల ఆదరయింగ సయవె ఫలటల ఙేయౄ యవ. 
 
ఈ థిఖ వ యట  ఔవభైజీకి ఔడర ఈ నులలని ఇవువచఽచ: 

i. ఉథోగి గమాలఔు మజభాని బభిింఙే యృైద భభిమ  ఆసతాి  కయవచలు (నిభెిషి నణరౄ ల వయఔు) 
ii. చటిింలల నేభపెనై వితి ౄయఫ ైన యధఽల లమనృయౌటీ 
iii. కింటలా ఔియా ఉథోఖ ల టా లమనృయౌటీ 

 
 

నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 11 
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటిిం 1991 కిింద యసౄ వ యృైద కయవచల నినేతౄ ిం ఎింత నతౄిం భియౘయిం ఙెయాౌయౄ యవ?  
 

I. యౄ. 6,250 

II. యౄ. 12,500 

III. యౄ. 25,000 

IV. యౄ. 50,000 
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యభింశ్ిం 

 
ఎ) అగిై ాభాద నౄభా అనిై యణ జ సింసలఔు అలాగై ఆసఽౄ ల మజభానఽలఔు భభిమ  ఆసఽౄ లలా  ఆభిఔ 

ఆసకిౄని చానింఙే వఔుౄ లు / ఆభిఔ సింసలఔు చఔెగ సభినోు తేింథి.  
 
నృ) అగిై ాభాద నులలలల యకలు:  
 

 భాభౄెట్  యలువ లాథర రనయవదేయణ యలువ నులలలు  
 డిఔాభైషన్స  నులల  
 ఫాో్ టర్  నులల  

 
ల) సింఫిందిత నయౖి ల నులల (లఎల్) లాథర యనుయింలల అింతభమాలు(నృఐ) నులల సా ల లాబింలల నయౖి నిై 

బభీౄ ఙేసఽౄ ింథి – ఇిందఽలల నిఔయ లాబింణో నుటల నౄభాథరయవ ఆభిఔ నయౖి నిైయధఫ ైనింత తుయగ 
తగాిించడరనికి నలట ి న అదిఔ వమిం నుాభాణ ఔ చరభెీల నఽించి యమోచనిం ఔయౌగియౄ బ.  

 
డి) యనుయ ఆవయణలెైన ఔభ్గభలు, దఽకణరలు, కభలమాలు, నిలు, వసఽౄ వరలు, పభీైచర్  ఉిండే యేర్  హౌస్క 

భభిమ  గోథరింలు భభిమ  ణరళ్ిం యేల ఉనై అయలలని నఖదఽ ఙోభీ తథితభల కోసిం థోనడీ నులల 
ఉథెేయించఫడినథి.  

 
డి) నఖదఽ నౄభా నులలనఽ నఖదఽ ఙెఔుెలు/నోు సిల్ ఆయుయవా / నోు సిల్ యి ింరల నియుహణలల తలెణేౄ  నయౖి లనఽ ఔవర్  

ఙేమడరనికి యౄను ింథిించఫడరు బ.  
 
ఇ) నఖదఽ నౄభా నులల భౄిండె లలక్షనా కిింద ఔవభైజీ ఇసఽౄ ింథి: యయణర లలక్షన్స  భభిమ  ఆవయణ లలక్షన్స . 
 
ఎఫ్) యరుస  యౘనై నౄభా అధేథి ఉథోఖ లు నోూ యెభీ, ఙోభీలు, అహయణ, దఽభిునియోఖిం భభిమ  ఎఖయేత వింట  

నభ్ఔథోాహిం లాథర మోయలకయణింగ తలెణేౄ  ఆభిఔ నయౖి లనఽ బభీౄ ఙేసఽౄ ింథి.  
 
ళెచ్) యరుస  యౘనై నులల యకలు: వకిౄఖత నులల,  ఫాో్ ట ింగ్ నులల, ను జిషన్సూ నులల భభిమ   ఫలింకౄాట్  

నులల.  
 
ఐ) ఫలింఔర్ూ  ఇిండెనేైటీ నులల అధేథి నఖదఽఔు సింఫిందిించిన కయఔలానులు నియుళ ింఙే ఫలింఔులు, 

ఎనిోఎూ ల భభిమ  ఇతయ సింసలు నఖదఽ భభిమ  లలఔుభిటీలఔు సింఫిందిించి ఎదఽభపెధే ాణేఔఫ ైన 
నషిబమాలనఽ ఎదఽభపెధే సభఖరఫ ైన ఔవభైజీ.  

 
జౄ) ఇింజినీభిింగ్ నౄభా కిిందఔు వఙేచ ాదరనఫ ైన నులలలు: 
 

 కింటలా ఔిర్ూ  అనిై నషి బమాల నులల  
 కింటలా ఔిర్ూ  నఔెలు & మింణరా ల నులల  
 య నలల అనిై నషి బమాల నులల  
 మింణరా ల భయభ్తేల నులల  
 ఫలబలర్  భభిమ  నలాజర్  నుా ింట్  నులల  
 మింణరా ల నషిింణో కోలలబయ ఆథరమానికి నులల  
 నిలు క్షీణత నులల 

 ఎలకి నిక్ ఎకిుప్  ఫ ింట్  నులల  
 భ ిందసఽౄ  ఆథరమ నయౖి నికి ఔవభైజీ  

 
 కౄ) భిశ్రభల అనిై నషిబమాల నులలని భిశ్రభల ఆసఽౄ లెైన ఉతతి ౄ  భభిమ  నిలు యౌఔభలు భౄిండిింట కి, 

పలయతథేశ్ింలలని ఏ సలింలలధృైధర కై నులలణో ఔవర్  ఙేమడరనికి యౄను ింథిింఙరయవ.  
 
ఎల్) ఫ భౄైన్స  నౄభానఽ భౄిండె యకలుగ వభాీఔభిించవచఽచ: ఫ భౄైన్స  కభోా  భభిమ  ఫ భౄైన్స  హల్.  
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ఎిం) కభోా  నులలలు అధేయ కీలకింశ్ింగ సభ దా మాతా నులలలు, అింటే అయ ఔ సలిం నఽించి భభో సలానికి 
తయయౌింఙేవయఔు వభిౄయౄ బ.  

 
ఎన్స ) యయధ యకలెైన ఫ భౄైన్స  నులలలు:  
 

 నిభెిషి నులల  
 ఫళ యింఖ నులల  
 ఒనలన్స  ఔవర్   
 నఽై భభిమ  యలువ నలింర నౄభా  
 నుాయింనించడింలల ఆలసిం 

 
ఒ) ఫ భౄైన్స  హల్ అధేథి కీలకింశ్ింగ భౄిండె యకలు: నిభెిషిఫ ైన సభ దా మాతానఽ ఔవర్  ఙేలేథి భభిమ  

నిభెైయించిన కలానికి వభిౄింఙేింథి.  
 
న) నాృక్ లమనృయౌటీ నులల అధేథి నౄభా ఙేబించిన వకిౄ తర/నియాక్షిం కయణింగ భూడో  నుభిీ వకిౄకి థెఫో 

తఖలడిం లాథర ఆలౄ  యధుింసిం కయణింగ తలెణేౄ  ఙెయాౌింరల ఫలధతనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి.  
 
ఔ) ను ా డకి్ లమనృయౌటీ నులల అధేథి నౄభా ఙేబించఽఔునై వకిౄకి సింఫిందిించి వసఽౄ వరలల లలనుల కయణింగ 

చనినోు వడిం, శ్భీభనికి థెఫో తఖలడిం లాథర ఆభోఖిం నుడవడిం లాథర భూడో  నుభిీ ఆసఽౄ లు థెఫోతి నడిం 
వింట  ఫలధతలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి.  

 
ఆర్ ) వితి ౄ ఖత యమోచధరలు వితి ౄ థరయవలఔు యభి వితి ౄ  యధఽలలా  నియాక్షిం కయణింగ తలెణేౄ  నయౖి లఔు చటిఫదేఫ ైన 

ఙెయాౌింరల నఽించి యక్షిించడరనికి యౄను ింథిించఫడరు బ.  
 

 
 

కీలఔ థరలు 
ఎ) ఆలౄ కి అగిై ాభాద నౄభా  
నృ) థోనడీ నౄభా  
ల) నఖదఽ నౄభా  
డి) యరుస యౘనై నౄభా  
ఇ) ఫలింఔుల ఇిండెనేైటీ నౄభా  
ఎఫ్) నఖల యనుయవల అచఽచల నులల  
జి) ఇింజినీభిింగ్ నౄభా  
ళెచ్) భిశ్రభల అనిై నషి బమాల నౄభా  
ఐ) ఫ భౄైన్స  నౄభా  
జౄ) హల్ నౄభా 
కౄ) లమనృయౌటీ నులస 
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నై జఞా ధరనిై నైయవ భీక్షిించఽఔుధేిందఽఔు సభాదరధరలు 
జయఫ  1 
 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
యణ జ నషి బమాలఔు సింఫిందిించి అగిై ాభాద నులల యయో ొటిం భభిమ  అింతయో ొటిం తథితయ 
ాభాథరలనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి.  
జయఫ  2  

 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
యనుయ అింతభమాల నౄభా నులలనఽ నుాభాణ ఔ అగిై ాభాద భభిమ  ాణేఔ ాభాథరల నులలణో భాతాఫే 
ఔయౌన తీసఽకోవచఽచ.  
జయఫ  3  

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
థోనడీ నులలలల నానేమిం అధేథి వసఽౄ వరల సింకనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. అింటే నౄభా ఙేలన ఆలౄ , నౄభా 
ఙేబించఽఔునై వకిౄకి ధృైతి ఔ ఔయౖి లు, ఆవయణ య నిం భభిమ  నిభ్ణిం, యక్షణ చయలు (ఉథర. కలాథరయవ, 
థోనడీ ళెచచభిఔ అలాయిం), ఖత కౄాబింల అనఽబయలు తథితభలు.  
జయఫ  4  

సభౄైన సభాదరనిం II. 
 
థోనడీ కయణింగ ఔభి ఆవయణలల నోు బన నఖదఽ నయౖి నిై నఖదఽ నౄభా నులలలల ఔవర్  ఙేయౄ యవ. థ నై్లు 
భభిమ  ఉఖరయదిం వింట  యట కి ఔవర్  కయలింటే అదనింగ నానేమిం ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటలింథి.  
జయఫ  5  

సభౄైన సభాదరనిం I. 
 
యరుస యౘనై నులల అధేథి ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔ చయల వలా మజభానికి ఔయౌగై ఆభిఔ నయౖి నిై బభీౄ 
ఙేసఽౄ ింథి.  
జయఫ  6  

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
ఫలింఔయి ఇిండెనేైటీ నౄభా నులల ఔవర్  ఙేలే అింరలు: ఆవయణలల ఉనైరడె అగిై ాభాదిం వలా నఖదఽ 
లలఔుభిటీలు థెఫోతి నడిం లాథర నోు వడిం, నోూ యెభీ లాథర ఙెఔుెలనఽ భాయవ ఙేమడిం, నఖదఽఔు సింఫిందిించి 
ఉథోఖ ల యరుస గాతేఔిం.  
జయఫ   7 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
నఖల దఽకణరథరయవల అచఽచల నులలలల నౄభా ఙేబించిన ఆలౄ  ఔ ఙోట నఽించి తయయౌింఙేటరడె నషిిం ఔయౌగిణే 
లలక్షన్స  III కిింద ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి. 

జయఫ  8  
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సభౄైన సభాదరనిం II. 
 
యి రి్ అప్  నులల 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 ఫ భౄైన్స  భభిమ  యభానమానిం. 
 
జయఫ  12  

సభౄైన సభాదరనిం II. 
ాజఞ ఫలధత నౄభా చటిిం 1991 ాకయిం యసౄవ యృదై కయవచలఔు ఙెయాౌింఙే భియౘయిం యౄ. 12,500. 
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లుమ భథిింర ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 

ఇింజినీభిింగ్ నౄభాలల లఎఆర్  అింటే  
I. మోటలయవ కయవ 
II. కింటలా ఔియవ అనిై నషిబమాలు 
III. ఔింనలనీ అనిై నషిబమాలు  
IV. ఔింనలనీల అనిై అవసభలు 
ాశ్ై 2 

ఉథోఖ ల అయరుస చయల నఽించి మజభాని తనని ణరనఽ _________ థరుభ నౄభా ఙేబించఽకోవచఽచ.  
I. ఉథోఖ ల భియౘయ నులల  
II. ాజఞ ఫలధత నౄభా నులల  
III. యరుస యౘనై నౄభా నులల  
IV. డిఔాభైషన్స  నులల. 

ాశ్ై 3 

_________ అధేథి ఒడ శ్భీభనిై సాచిసఽౄ ింథి.  
I. హల్  
II. కభోా  
III. నలైయల  
IV. జౄటీి సన్స   
ాశ్ై 4 

ఎబర్  కర ఫి్ట థెఫోతి నడిం లాథర ఔయౌగై నయౖి నిై ఔవర్  ఙేలే నులల ______________. 

I. రసధరత్ఔ ఫలధత  
II. ఆలౄ  నౄభా  
III. ఎయబయషన్స  నౄభా  
IV. నఖదఽ నౄభా  
ాశ్ై 5 

అదనర ఔవభైజీ యౌఔయిం తీసఽఔునైట కీ అగిై ాభాద నౄభా నులల ___________ వలా ఔయౌగై నయౖి నిై 
ఔవర్  ఙేమదఽ. 
I. వయదలు 
II. బూఔింిం 

III. అగిైాభాదిం  
IV. మ దే్ింలల 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. మింణరా లలా  యడే యభగిర  
IV. యథేయౕ భాయఔ దావింలల వఙేచ ళెచఽచ తఖ ా ల వలా ఔయౌగై నషిిం  
ాశ్ై 7 

థోనడీలల నానేమిం థీనినలై ఆదరయడి ఉింటలింథి: 

I. యక్షణ చయలు 
II. ఆవయణ ఉనై నుాింతిం 

III. ఆలౄ  సుపలవిం  
IV. నలైవనీై 

ాశ్ై 8 

కింటలా ఔిర్ూ  అనిై నషి బమాల నులల అధేథి ఔ యఔఫ ైన: 

I. అగిై ాభాద నౄభా 
II. జీయత నౄభా  
III. ఇింజినీభిింగ్ నౄభా  
IV. ఫ భౄైన్స  నౄభా  
ాశ్ై 9 

ఉథోఖ ల భియౘయ నులల అధేథి ఔ యఔఫ ైన  
I. ఙెయాౌింరల నౄభా  
II. అగిై ాభాద నౄభా 
III. ధరయక సయఔు యయణర నౄభా 
IV. ఇింజినీభిింగ్ నౄభా  
ాశ్ై 10 

నఖదఽ నౄభా నులల భిదిలలకి వఙేచయ: 

I. ఙేతి లల ఉనై నఖదఽ 
II. భూచఽవల్ పిండ్సూ లల నలట ి న నఖదఽ  
III. ను దఽర కాణరలల ఉనై నఖదఽ 
IV. నోు యి సఽలల జభ ఙేలన నఖదఽ.  
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లుమ భథిింర ాశ్ైలఔు సభాదరధరలు  
జయఫ  1 

సభౄైన సభాదరనిం II. 

 
ఇింజినీభిింగ్ నౄభాలల లఎఆర్  అింటే కింటలా ఔిర్ూ  ఆల్ భిస్కె్ 

జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

 
యరుస యౘనై నౄభా నులల థరుభ మజభాని తనని ణరనఽ ఉథోఖ ల నభ్ఔ థాోహ 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 నయౖి నిై ఔవర్  ఙేలే నులలని యృైభానిఔ నౄభా అింటలయవ.  
జయఫ   5 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
అగిై ాభాద నౄభా అదనర ఔవభైజీ నలటలి ఔునై మ దేిం లాథర ఫలింఫ లు యేమడిం వలా ఔయౌగై నయౖి నికి 
వభిౄించదఽ.  
జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

 
తత్  సింఫింధ నషిిం(అగిై ాభాద నౄభా) ఔభ్గయిం థెఫోతి నడిం వలా ఔయౌగై నయౖి లనఽ ఔవర్  ఙేసఽౄ ింథి.  
జయఫ   7 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 
థోనడీలల నానేమిం యక్షణ చయలు, ఆవయణ ఉనై నుాింతిం, ఆలౄ  సుపలవిం తథితభలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి.  
 

జయఫ   8 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

 
కింటలా ఔియా అనిై నయౖి ల నులల అధేథి ఇింజినీభిింగ్ నౄభాలల ఔ యఔిం.  
 

జయఫ   9 

సభౄైన సభాదరనిం I. 
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ఉథోఖ ల భియౘయ నౄభా అధేథి ఔయఔఫ ైన ఙెయాౌింరల నౄభా.  
జయఫ   10 

సభౄైన సభాదరనిం I. 

నఖదఽ నౄభా నులల ఙతేి లల ఉనై నఖదఽఔు వభిౄసఽౄ ింథ.ి 
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అదరమిం 27 

కౄాబింల యదరనిం 
 

అదరమ భిచమిం 
ఏ నౄభా ిందింలల అబధర, థరని నదట ా  ఙేలన యగె నిం, అింటే ఏఫ ైధర నషిిం జభిగిణే ఙెయాౌయౄ భని 
అింగీఔభిింఙే భియౘయఫే భూలింగ ఉింటలింథి. నషిిం జభిగినట  నఽించి అవసయభబయ దేతేలు, డరఔుఫ ింటా 
యట  ఖ భిించి ఈ అదరమిం ఙెఫ తేింథి. తథరుభ కౄాబింల భియౖెయ ాకిరమ నణరౄ నీై అయిం ఙేసఽకోవడరనిై 
సఽలబతయిం ఙేసఽౄ ింథి. నౄభా ఔింనలనీ, లాథర నౄభాథరయవ యృైర నఽించి యయథరసదింగ ఉిండే కౄాబింల యషమింలల 
ఏిం ఙేమాలల ఔడర యవభిసఽౄ ింథి. 

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 దేతేలనఽ యవభిించడిం 

3. కౄాబిం భిరోధన భభిమ  భథిింరలనఽ అించధర యేమఖలఖడిం 

4. సభైుమయవా  భభిమ  నషి భథిింరథరయవల నుాభ కతనఽ యవభిించడిం 

5. కౄాబిం నూభలలా ని అింరలనఽ యవభిించడిం 

6. కౄాబింల సయవె ఫలటల భభిమ  భియౖెభలనఽ నియుచిించడిం 
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A. కౄాబింల భియౖెయ ాకిరమ 

1. కౄాబింలనఽ భిషెభిింఙరయౌూన ఆవశ్ఔత 

 
నౄభా ఔింనలనీల అతి  ాదరన యది ఏథైెధర నషిిం సింబయించినరడె నులలథరయవల కౄాబింలనఽ భిషెభిించడఫే. 
నులలథరయవలఔు నఖదఽ ఙెయాౌించడిం థరుభ గనీ, లాథర థర్ు నుభిీ ఙేలే కౄాబింలనఽ నౄభాథరయవ తయపరన ఙెయాౌించడిం 
థరుభ గనీ తక్షణిం, సభింజసఫ ైన, సభానీఔితఫ ైన లేవలనఽ అింథిించడిం థరుభ ఈ యౘనైని నౄభా ఔింనలనీ 
ధృయయేయవసఽౄ ింథి. 
 
నౄభా ఙేలన ాభాథరల ణరలఔు నయౖి లనఽ ూచీ ఇఙేచిందఽఔు యలుగ భాభౄెట ింగ్ ఙేలే ఆభిఔ వవలే  నౄభా. 
నౄభా సదఽనుమఫే ఖనఔ లాఔనుో ణే అయింఛనీమఫ ైన ాభాదిం/ఉదింతిం జభిగినరడె థరని ణరలఔు నషిిం 
నఽించి కోలుఔుని యదరయణ లతి కి ఙేయవఔుధే ాకిరమ ఙరలా ధృభ్థిగ, సభినుో ని యధింగ, ఔషితయింగ ఉిండవచఽచ. 
 
ఔ జీయణేతయ నౄభా ఔింనలనీ నిధరదిం ఇలా ఉింటలింథి. ―ఙెయాౌించఖయౌగిణే ఙెయాౌించిండి; తి యసెభిింఙరయౌూ వలేౄ  
తఔుిండర తి యసెభిించిండి‖. అథే సజఞయృైన నౄభా యనుయ సాొభిౄ. 
 
కౄాబింలనఽ ను ా లషనల్గ భిషెభిించడరధేై ఏ నౄభా ఔింనలనీకౄైధర అతి  నలదె ాఙరయింగ పలయించవచఽచ. 

a) టించనఽగ 
 

నౄభాథరయవ కభపభైట్ ఔాబింట ైధర, లాథర వకిౄఖత ఔాబింట ైధర, లాథర నషి భిభాణిం చినైథైెధర, లాథర 
నలదెథైెధర... కౄాబింలనఽ టించనఽగ ఙెయాౌించడిం ఙరలా భ కిం. నషిిం జభిగిన అనింతయిం నౄభాథరయవఔు 
యధఫ ైనింత తుయలల భియౘయిం అిందడిం ఙరలా అవసయభనై యసౄ యనిై యదిగ అయిం ఙేసఽకోయయౌ. 

 
అతనికి ఖనఽఔ టించనఽగ డఫ ో అింథిణే అథి అతనికి ూభిౄయ బలల ఉయోఖడెతేింథి. అిందఽకై 
నౄభాథరయవఔు కౄాబిం డఫ ో అతవసయఫ ైనరడే, అింటే నషిిం జభిగిన యృింటధే ఙెయాౌించడిం నౄభా ఔింనలనీ 
ఫలధత. 

  
b) ను ా లషనయౌజిం 

 
నౄభా అదికయవలు ాతి  కౄాబభ నా థరని అయోతల ఆదరయింగ భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలయవ. అింణే త 
యవక్షణో గనీ, భ ిందఽగ ఏయయచఽఔునై అననుామాలణో అనిై డరఔుఫ ింటానా భియౕయౌించఔుిండరధే 
కౄాబింనఽ తి యసెభిించఫో యవ. ఈ థిఖ వ ాశ్ైలఔు సింఫిందిించి అనిై యకలుగ యయవ భియౕయౌయౄ యవ. 
 
i. నషిిం నిజింగ జభిగిింథర? 

ii. జభిగిణే నషిిం ఙేఔభిచన ఆ ఉదింతిం వలా నిజింగ డరఫేజీ యట యాౌింథర? 

iii. ఆ ఉదింతిం వలా జభిగిన డరఫేజీ ఏ నుట థి? 

iv. నయౖి నికి కయణఫేనేట ? 

v. ఆ నయౖి నికి నులలలల ఔవభైజీ ఉింథర? 

vi. కింటలా ఔుి /నులల నిఫింధనల ఫేయఔు ఆ కౄాబిం ఙెయాౌించదగినథేధర? 

vii. ఔయేళ్ అవరధృైణే, ఙెయాౌించదగిన నతౄఫ ింత? 

 
ఈ ాశ్ైలనిైింట కీ సభాదరధరలనఽ నౄభా ఔింనలనీ ఔనఽగపధరయౌూ ఉింటలింథి. 
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కౄాబింలనఽ నుాలలస్క ఙేమడిం ఙరలా భ కఫ ైన అింశ్ిం. నులల ాకయిం ఙెయాౌింఙరయౌూన కౄాబింలనిైింట నీ 
యదిగ ఙెయాౌింఙేలా, ఙెయాౌించజఞలని యట ని ఙెయాౌించఔుిండర ఉిండేలా అనిై కౄాబిం  నూభలు, దేతేలు, 
ాకిరమలనఽ నౄభా ఔింనలనీలు అతి  జఞఖరతౄ గ యౄను ింథియౄ బ. 

  
ఔింనలనీ తయపరన నౄభాథరయవఔు ణెయౌలే ఏకౄైఔ వకిౄ ఏజౄింటే. కఫట ి  సింఫిందిత నూభలనిైింట నీ సజఞవరగ 
నిింనేలా, నయౖి నిై యవజువర ఙేలే డరఔుఫ ింటానిైింట నీ జతభిచి, సాచిించిన దేతేలనిైింట నీ నుట ించి, 
యకలింలల ఔింనలనీకి యట ని సజఞవరగ అిందజైమాయౌ. నషిిం జభిగై సిందయౌింలల ఏజౄింటల యధఽలనఽ ఖ భిించి 
ఖతింలలధే చభిచించడిం జభిగిింథి. 

 
2. నయౖి నిై ఖ భిించి సభాఙరయనేవుడిం, ధనటీలవుడిం 

 
నషిిం యట యాౌనరడె థరని ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీకి తక్షణిం సభాఙరయిం ఇయులనైథి నులల నిఫింధనలలా  
భ కఫ ైనథి. నయౖి నిై ణొయౌ దశ్లలధే నౄభా ఔింనలనీ భథిింర ఙేలేిందఽఔు యలు ఔయౌించడఫే ఈ తక్షణ ధనటీసఽ 
ఉథెేశ్ిం. ఆలసఫ ైణే నయౖి నికి సింఫిందిించి యలుయృైన సభాఙరయిం కోలలబయిందఽఔు అథి కయణిం కవచఽచ. 
థరింణోనుటల నయౖి లఔు తగాిించఽఔుధే దేతేలనఽ సాచిింఙేిందఽఔు నౄభా ఔింనలనీకి ఇథి యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. అిందఽకై 
నషి ధనటీసఽనఽ యధఫ ైనింత తుయగ ఇయుయౌ. 
 
ఆయింబ తనిఖీ/సాలూట నీ అనింతయిం కౄాబింఔు ఔ సింకనఽ కైటలబించి థరనిై కౄాబింల భిజిసిర్ లల నమోదఽ 
ఙేయౄ యవ. నులల సింక, నౄభాథరయవ నేయవ, నషి అించధర, నషిిం యట యాౌన ణేథీ వింట  యవభలనీై అిందఽలల 
ఉింటలబ. కౄాబిం ఇరడె నోుా లలలింగ్ఔు లదేింగ ఉిందనై యవయిం ఔడర అిందఽలల ఉింటలింథి. 
 
కొనిై తయయౘ నులలలలా  (థోనడీ వింట ) నోు య్సఽ వభా లఔు ఔడర ధనటీసఽ ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. కభోా , భౄైల్ యయణర 
నులలలలా  భౄైలాు రకఔు ఔడర ధనటలీయుయౌ. 
 
3. భిరోధన భభిమ  భథిింర 
 

a) సనైక్ష 

 
నౄభాథరయవ నఽించి కౄాబిం నూయిం అిందగధే భిరోధన భభిమ  నషి భథిింరలనలై నౄభా ఔింనలనీ నియృమిం 
తీసఽఔుింటలింథి. కౄాబిం నతౄిం చినైథే అబణే నషి కయణిం, భిభాణరలనఽ భిరోదిింఙే ఫలధతనఽ నౄభా 
ఔింనలనీ ణరలఔు అదికయవలఔు అగియౄ యవ. 

 
ఇతయ కౄాబింల భిరోధననఽ నషి భథిింరలల నిరణ లెైన సుతింతా, లెైలలన్సూడ్స ను ా లషనల్ సభైుమయాఔు 
అగియౄ యవ. ఇథి నౄభా ఔింనలనీ, నౄభాథరయవ ఇదెభి ాయోజధరల భ డిడి ఉనై అింశ్ిం కఫట ి , సుతింతా 
నిరణ డి నియౖక్షిఔ అననుామిం ఇయవ వభా లఔ ఆమోదనీమింగ ఉింటలిందని, ఏయృైధర యయథరలు తలెతి ౄ ణే 
కోయవి లు ఔడర యట ని భిఖణనలలకి తీసఽఔుింటలమని థీని ఉథెేశ్ిం. 
 

 

b) కౄాబింల భథిింర 
 

అగిైాభాదిం యషమింలల కౄాబింలనఽ నోు య్సఽ నియేథిఔ, భిరోధఔుల నియేథిఔ భభిమ  కయణిం 
ణెయౌమఔనోు ణే భభో సభైు నియేథిఔల ఆదరయింగ కౄాబభ లనఽ భథిింర ఙేయౄ యవ. వకిౄఖత ాభాద కౄాబింలఔు 
అట ిండిింగ్ డరఔిర్ నఽించి ఔ నియేథిఔనఽ నౄభాథరయవ సభభిింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ాభాద కయణిం, యది 
సుపలవిం, కయణిం, యృైఔలిం ఎింతకలిం ఉింటలింథి వింట  యవభలనఽ అిందఽలల ను ిందఽయఙరయౌ. 
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నులల నిఫింధనల ాకయిం సుతింతా యృైద భీక్షనఽ ఏభటల ఙేలే హఔుె నౄభా ఔింనలనీకి ఉింటలింథి. 
―కభి్ఔుల భియౘయిం‖ కౄాబభ లఔు భదెతేగ యృైదయఫ ైన యక్షిం ఔడర అవసయభవరతేింథి. 
యఖణిం వింట యట కి సింఫిందిించిన కౄాబభ లనఽ యయృైదఽని నియేథిఔ ఆదరయింగ భథిింర ఙేయౄ యవ. 

సభాఙరయిం 

నయౖి నిై ఖ భిించి సభాఙరయిం ణెయౌమగధే ఈ థిఖ వ యట ని నౄభా ఔింనలనీ తనిఖీ ఙేసఽౄ ింథి: 
 
1. నషిిం, లాథర డరఫేజీ జభిగిన ణేథీన నౄభా నులల అభలలా  ఉింథర? 

2. నషిిం, లాథర డరఫేజీ నౄభా ఔవభైజీ ఉనై ాభాదిం వలాా  జభిగిింథర? 

3. ఆలౄ  (నౄభా ఔవభైజీ కిింద ఉనైథి) ఆ నషిిం వలా ాపలయతఫ ైింథర? అథి నులల కిింద ఔవభైజీలల ఉింథర? 

4. నషి ధనటీసఽ ఆలసిం లాఔుిండర అింథిింథర? 
 

భయణిం భభిమ  వకిౄఖత నయౖి లఔు సింఫిందిించిన మోటలర్ థర్ు నుభిీ కౄాబభ లనఽ యృైదఽని నియేథిఔ ఆదరయింగ 
భథిింర ఙేయౄ యవ. ఈ కౄాబభ లనఽ మోటలయవ ాభాథరల కౄాబభ ల ట ాఫ నల్ థరుభ భిషెభియౄ యవ. భభిమ  
కౄాబింథరయవ వమసఽ, ఆథరమిం వింట యట  ఆదరయింగ భియౘయ నణరౄ నిై ఙెయాౌయౄ యవ. 
 
థర్ు నుభిీ ఆసఽౄ ల నయౖి నికి సింఫిందిించిన కౄాబభ లనఽ సభైు నియేథిఔ ఆదరయింగ భథిింర ఙేయౄ యవ. 
 

 య ింత మోటలయవ నషి కౄాబభ లనఽ సభైుమయా నియేథిఔ ఆదరయింగ భథిింర ఙేయౄ యవ. 
 ఔయేళ్ థర్ు నుభిీ నషిిం ఔడర జభిగి ఉింటే నోు య్సఽ నియేథిఔ అవసయిం కవచఽచ. 

 
 
 
 

సభాఙరయిం 
నషి భథిింర, భిరోధన భౄిండా యేభైుయవ. అయోఫ ైన కౄాబభ ధే సభభిింఙరయని సభిచాసఽకోవడిం, నౄభా 
ఙేమదగిన ాయోజనిం లాఔనుో వడిం, యవభలనఽ, యవజువరలనఽ థరచినలటిడిం, ఉథెేశ్ూయుఔింగ నయౖి నిై 
చానించడిం వింట యట ని నియభిించడిం వింట యట  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 సింసల తయపరన థర్ు నుభిీ 
అడి్నిలిేరటయా 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 ఉఔభిసఽౄ ింథి. కఫట ి  నయౖి నికి సింఫిందిించి కౄాబిం వచిచన యృనఽయృింటధే 
సభైుమర్ నఽ నిమనేించడిం భినుట . 
 
4. సభైుమయవా  భభిమ  నషి భథిింరథరయవలు 
 

a) సభైుమయవా  
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సభైుమయవా  అింటే ఐఆభీుఏ లెైలలనఽూనై ను ా లషనల్ూ. యయవ నిభెిషి యింగలలా  తనిఖీలు, నయౖి ల భథిింరలల 
నిరణ లు. సభైుమయానఽ యదరయణింగ నౄభా ఔింనలనీబయ నిమనేించఽఔుింటలింథి. యభి జులు ఔడర తధే 
ఙెయాౌసఽౄ ింథి. యభిని యదరయణ నౄభా ఔింనలనీలు యదరయణింగ కౄాబభ లు తలెతి ౄనరడె 
నిమనేించఽఔుింటలింటలబ. కౄాబిం ఙేలన ఆలౄని యయవ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నయౖి నిై, భభిమ  థరనికి థరభితీలన 
భిలతేలనఽ తనిఖీ ఙేయౄ యవ. నషి తీవాతనఽ, భిభాణరనిై భథిింర ఙేల నౄభా ఔింనలనీకి నియేథిఔ 
సభభియౄ యవ. 
 
భభినిై నయౖి లనఽ నియభిింఙేిందఽఔు సభౄైన చయలనఽ ఖ భిించి ఔడర నౄభా ఔింనలనీకి యయవ సలయౘ ఇయౄ యవ. 
ఈ సభైుమయవా  నౄభా చటిిం, 1938 భభిమ  నౄభా నిఫింధనలు 1939, భభమి  ఐఆభీుఏ ణరలఔు నిభెిషి 
నిఫింధనల ాకయిం నడెచఽఔుింటలయవ. “ామాణ నులల” లాథర “భభౄైన్స ఒనలన్స ఔవర్” వింట యట లల యథేరలలా  
తలెణేౄ  కౄాబింలనఽ నులలలల నేభపెనై యథేయౕ కౄాబిం భియౖెయ ఏజౄింటా థరుభ భథిింర ఙేయౄ యవ. 
 
ఈ ఏజౄింటలా  నయౖి నిై భథిింర ఙేమడింణో నుటల ఙెయాౌింరలు ఔడర ఙేయౄ యవ. ఆ నణరౄ నిై జులణో నుటల 
యభికి నౄభా ఔింనలనీ తి భిగి ఙెయాౌసఽౄ ింథి. ాణరభాైమింగ కౄాబిం ణరా లనిైింట నీ నౄభా కౄాబిం భియౖెయ 
ఏజౄింటలా  లేఔభిించి తభ భథిింర నియేథిఔణో నుటలగ నౄభా ఔింనలనీలఔు అిందజైయౄ యవ. 

 
 
 

కీలకింశ్ిం 

నౄభా చటిిం లలక్షన్స 64 మూఎిం 

 
ఇయయృై యేల యౄనుమల ఔింటే తఔుెవ నణరౄ నికి సింఫిందిించిన కౄాబిం యషమింలల అదీఔిత సభైుమర్ నఽ, లాథర 
నషి భథిింరథరయవనఽ నిమనేించడిం నౄభా ఔింనలనీకి యధిం కదఽ. అలా ఙేలేౄ  కౄాబిం నతౄిం ఔింటే ఆ కయవచలా 
ఎఔుెవబయ ఆయెయభ ింటలింథి. అిందఽకై అిందఽకోసిం నౄభా ఔింనలనీ ణరనఽ అయవో డని పలయించి ఎవభౄైధర ఇతయ 
వకిౄని (సభైుమర్గ, లాథర నషి భథిింరథరయవగ ణరణరెయౌఔింగ నిఱేదరనికి ఖ భౄైన వకిౄ కఔడదఽ) ఇలాింట  
నయౖి నిై సభైు ఙేలేిందఽఔు సభింజసఫ ైన జు లాథర ాతి పలిం ఙెయాౌించడిం థరుభ నిమనేించఽఔుింటలింథి. 
 

5. కౄాబిం నూభలు 
 
కౄాబిం నూయింలలని అింరలు ాతి  నౄభా యపలగనికీ భాయవత ఉింటలబ. యదరయణింగ నయౖి నికి థరభ ితీలన ూభిౄ 
భిలతేలు, నషి ణేథీ, సభమిం, కయణిం, తీవాత వింట యట ని 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. నౄభాథరయవ నేయవ, నులల సింక భభిమ  చియవధరభా 
ii. అగిైాభాదిం జభిగిన ణేథీ, సభమిం, అిందఽఔు కయణిం భభిమ  థరభితీలన భిలతేలు 
iii. నుడైెన ఆలౄ  ణరలఔు యవభలు 
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iv. అగిైాభాదిం జభిగిన సభమింలల ఆలౄ  ణరలఔు నిజఫ ైన యలువ. నౄభాలల లు ఐటింలు ఔయౌల 
ఉిండి, యట కిింద కౄాబిం ఙేలనరడె. (కౄాబిం యదిగ నషిిం జభిగిన సలిం, సభమింలల ఆలౄ  ణరలఔు 
అసలు యలువ నుాతి థిఔగ ఉిండరయౌ. తయవఖ దల, ట మర్ అిండ్స ట మర్ (నులలలల నేభపెనై బవనిం, 
నుా ింటల భభిమ  మింణరా లనఽ “భీ ఇన్స లిేట్ యలువ” నుాతి థిఔన నౄభా ఙేబలేౄ  త) వింట యట ని 
తీలేరఔ లెకిెింఙరయౌ. లాపలనిై ఇిందఽలల ఔలభదఽ) 

v. యలాుజ్డ యలువనఽ తగాిింఙరఔ కౄాబిం ఙేలన నతౄిం 

vi. అగిైాభాదిం జభిగిన నుాింఖణింలల భిలతి , ఆఔునలనీూ లతి  

vii. నౄభాథరయవ ఏ హద థరలల కౄాబిం ఙేసఽౄ ధరైడె? మజభానిగధర, భాభిిగైజ్డ, లాథర నుడైెన ఆలౄలల ఏ ఇతయ 
వకిౄ ాయోజధరలెైధర భ డివడి ఉధరైమా? 

viii.  ఆ ఆలౄనలై ఇింకైథైెధర 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, ఔచిచతఫ ైనవని నేభపెింటృ నౄభాథరయవ ఔ డిఔాభైషన్స 
ఇయుయౌూ ఉింటలింథి. థరనినలై అతనఽ సింతఔిం ఙేల, ణేథీ యేమాయౌ. 
 
నౄభా ఔింనలనీ ణరలఔు అగిైాభాద కౄాబిం నూయిం నభూధరనఽ ఈ అదరమింలలని “ఎగెినృట్ 1‖లల ఇవుడిం 
జభిగిింథి. 
 
నౄభా ఔింనలనీ కౄాబిం నూయిం జఞభీ ఙేలనింత భాణరా న కౄాబిం ఙెయాౌింర ఫలధతనఽ అథి అింగీఔభిించినటలి  కదఽ. 
―యణౌట్ నాజుడిస్క‖ అధే భిభాయవెణోధే కౄాబిం నూభలనఽ జఞభీ ఙేయౄ యవ. 
 

a) అనఽఫింధ ణరా లు 
 

కౄాబిం నూయింణో నుటల కౄాబింనఽ ఫలభిఙేిందఽఔు భభికొనిై ణరా లనఽ నౄభాథరయవ సభభిించడిం గనీ, 
లాథర నౄభా ఔింనలనీబయ లేఔభిించడిం గనీ ఙేమాయౌూ ఉింటలింథి. 

 
i. అగిైాభాద కౄాబభ లఔు అగిైభాఔ రక నియేథిఔ తనిసభి. 
ii. తేనూనఽ నయౖి నికౄైణే యణరవయణ రక నియేథిఔనఽ కోయణరయవ. 
iii. థోనడీ కౄాబభ లలా  నోు య్సఽ నియేథిఔ అవసయిం కవచఽచ. 
iv. తీవా ాభాద కౄాబభ లలా  కొభోనర్ భభిమ  నోు య్సఽ నియేథిఔలు అవసయడవచఽచ. 
v. మోటలయవ కౄాబభ లలా  డైైెయింగ్ లెైలలనఽూ, భిజిలిేరషన్స రసౄ ఔిం, నోు య్సఽ నియేథిఔ వింట యట ని నౄభా ఔింనలనీ 

తనిఖీ ఙేమాలని పలయసఽౄ ింథి. 
vi. సభ దా యయణర కౄాబభ లలా  డరఔుఫ ింటా సుపలవిం నతౄిం నషిిం, నిభెిషి సఖటల, థేయౕమ, లాథర యథేయౕ 

ామాణ కౄాబభ లా అనైయట ని ఫట ి   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 వింట యట ని నిభే భిింఙే ాకిరమ. 

 
కౄాబభ ల భియౖెయిం సభానతుిం భభిమ  యభింజయల నుాతి థిఔనలై ఆదరయడి ఉిండరయౌ. జీయణేతయ నౄభా 
ఔింనలనీకి కౄాబభ లనఽ సభయింగ భిషెభిించడఫే థరని లేవల ణరలఔు యభభ ూనికి గీటలభబ. ాతి  ఔింనలనీకీ 
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కౄాబభ ల నుాలలలింగ్ ఔు తీసఽఔుధే సభమానికి సింఫిందిించి తన లఫోింథి అనఽసభిింఙేలా నిభెిషి గౄైడ్స లెైన్సూ 
ఉింటలబ. 
 
థీనిై యదరయణింగ ―టర్ై అభౌిండ్స ట ైమ్‖ (టీఏటీ) అింటలయవ. కొనిై నౄభా ఔింనలనీలు కౄాబిం లిేటస్క నఽ 
నౄభాథరయవ ఆన్స లెైన్స లల ఎట ఔరడె తనిఖీ ఙేసఽఔుధే సదఽనుమిం ఔడర ఔయౌింఙరబ. కొనిై జీయణేతయ 
నౄభా సింసలు కౄాబభ ల యేఖవింతఫ ైన భియౖెయిం కోసిం ాణేఔ హబ్ లనఽ ఔడర ఏభటల ఙేరబ. 
 
 
 

కీలకింశ్ిం 

నౄభా కౄాబిం ణరలఔు ాదరధరింరలు 
 
i. జభిగిన నషిిం నౄభా నులల భిది లలల ఉింథర లాథర అనైథి భ ిందఽగ నియృబింఙరయౌూన అింశ్ిం. ఇఔ నషిిం 

నౄభా సదఽనుమభ నై ాభాదిం వలా జభిగిింథర, లాథర నేనయౘబించిన ాభాదిం వలాధర అనైథి 
చటియఫ ైన నుాకిూఫేట్ లథరే ింతిం నియృబసఽౄ ింథి. జభిగిన నషిిం నులల భిదిలలనిథేనని 
నియౄనించఽకోయయౌూన ఫలధత నౄభాథరయవథే. అబణే ఔయేళ్ నషిిం నేనయౘబించిన ాభాదిం వలా జభిగి 
ఉింటే థరనిై నియౄనింఙరయౌూన ఫలధత భాతాిం నౄభా ఔింనలనీథి. 

 
ii. నౄభాథరయవ నౄభా నులల నిమభ నిఫింధనలఔు ఔటలి ఫడరు డర, భ కింగ “ఫలధత”ఔు భ ిందఽగ ఉిండే 

నిఫింధనలనఽ నుట ింఙరడర అనైథి నియృబింఙరయౌూన భౄిండో  అింశ్ిం. 
 
iii. ఇఔ భూడో  అింశ్ిం యభౄింటీలఔు ఔటలి ఫడి ఉిండటలనికి సింఫిందిించినథి. థీనిై సభైు నియేథిఔ ఫమట 

నలడెతేింథి. 
 
iv. నులల అభలలా  ఉనై సభమింలల నౄభాథరయవ (ానుో జర్) అతేనైత సదఽథెేరనిై నుట ింఙరడర అనైథి 

ధరలుగో అింశ్ిం. 
 

v. నషిిం జభిగినరడె నౄభాథరయవ యసౄ యనికి నౄభా లాని వకిౄ భాథిభిగధే ావభిౄింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అింటే, 
భభోలా ఙెనులింటే నయౖి నిై ఔనీస య బకి తగాిింఙేిందఽఔు చయలు తీసఽకోయయౌ. ఇథి ఐథోథి. 

 
vi. ఇఔ ఆభో అింశ్ిం, ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ నిై నియృబింఙేిందఽఔు సింఫిందిించినథి. ఈ నతౄిం సమ్ అషర్ు ఔు 

లలఫడి ఉింటలింథి. అబణే ఙెయాౌింఙరయౌూన నతౄిం ఈ థిఖ వ అింరలనలై ఔడర ఆదరయడి ఉింటలింథి: 
 
 ాపలయతఫ ైన ఆలౄలల నౄభాథరయవ ణరలఔు నౄభామ త ాయోజనిం నతౄిం 

 యలాుజ్డ యల 
 అిండర్ ఇనాూభౄన్సూ వభిౄింర 
 కింట ాఫూషన్స భభిమ  సఫ ా గైషన్స నిఫింధనల వభిౄింర 
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a) కౄాబిం యకలు 
 

నౄభా నులలలలా  వఙేచ కౄాబభ లనఽ థిఖ వ యకలుగ వభాీఔభియౄ యవ: 
 

i. యి ిండర్ు కౄాబభ లు 
 

ఇయ సషిింగ నులల నిమభ నిఫింధనలఔు లల ఫడి ఉిండే కౄాబభ లు. కౄాబిం భథిింర థరని అవకశ్ిం, 
ఎించఽఔునై సమ్ ఇనాూర్ు, లు తయయౘ నౄభాలలా  ను ిందఽభిచిన ఇిండెనేైటీ  దేతేల ఆదరయింగ 
జయవఖ తేింథి. 
 
నౄభా ఔింనలనీ ఙెయాౌింఙరయౌూన కౄాబిం నతౄిం లు అింరలనలై ఆదరయడి ఉింటలింథి. నషిిం జభిగినరడె ఙేలన 
యలుబయషన్స, నౄభామ త ాయోజనిం, యలాుజ్డ యవకరలు, ఆథరమ నషిిం, యడఔిం నషిిం, తయవఖ దల, 
నులలని ఫట ి  భీనాేస్క ఫ ింట్ యలువ వింట య యట లల భ కఫ ైనయ. 

 
ii. ధరన్స యి ిండర్ు కౄాబభ లు 

 
ఇయ నౄభాథరయవ ఏథైెధర నిఫింధననఽ, లాథర యభౄింటీని ఉలాింఘ ించిన ఉదింణరలఔు సింఫిందిించిన 
కౄాబభ లు. ఈ కౄాబభ ల భియౖెయిం జీయణేతయ నౄభా సింసలు యౄను ింథిించిన నిమభ నిఫింధనలఔు 
లలఫడి ఉింటలింథి. 

 
iii. సఖటల లాథర సఖటల కా జు నిఫింధన 

 
ఇథి కొనిై నులలలలా  నిఫింధన. అసలు యలువ ఔింటే తఔుెవ సమ్ అషర్ు ఔు నౄభాథరయవ తన ఆలౄని 
నౄభా ఙేబించడభనైభాట. థీధేై అిండర్ ఇనాూభౄన్సూ అింటలయవ. కౄాబిం తలెతి ౄనరడె అిండర్ 
ఇనాూభౄన్సూ ఔు తగినటలి గ అసలు నషిిం నఽించి ధృైషతి ౄఔింగ తగాిించిన నతౄిం నౄభాథరయవఔు అిందఽతేింథి. 

 
iv. నుాఔితి ఔ యతేౄ లు – నలనఽ నయౖి లు 

 
తేనూనఽ, లలైకోా న్స, వయదలు, భ ింర, బూఔింనుల వింట  యట ని నుాఔితి ఔ యతేౄ లుగ ఙెఫ ణరయవ. ఇలాింట య 
సింబయించినరడె ాపలయత నుాింతింలల నౄభా ఔింనలనీకి ఉనై ఙరలా నులలథరయవలఔు తీవా నయౖి లఔు థరభ ి
తీమవచఽచ. 
 
ఇలాింట  పలభీ నుాఔితి ఔ నయౖి లు జభిగినరడె ఆ నుాింణరనికి యృింటధే యృమాా యౌూింథిగ సభైుమర్ నఽ 
రయభాబయౄ యవ. తథరుభ నయౖి నిై తుయగ భథిింర ఙేలేిందఽఔు, యలెైణే థరనిై ఔనీస య బకి 
తగాిించఽఔుధేిందఽఔు అవకశ్భ ింటలింథి. థరింణోనుటే నౄభా ఔింనలనీ అదికయవలు ఔడర సదయవ నుాింణరనిై 
సిందభిశయౄ యవ. భ కింగ జభిగిన నషిిం భిభాణిం ఙరలా ఎఔుెవగ ఉనైరడె యళ్ైా  తఔుిండర 
యృమాౄ యవ. నషిిం ణరలఔు సుపలవిం, తీవాతలనఽ అఔెడిఔఔెడే తక్షణిం అించధర యేమడిం థీని ఉథెేశ్ిం. 

 
ఔయేళ్ సభైుమయాఔు ఖనఽఔ నయౖి నిై భథిింర ఙేమడింలల సభసలాఫ ైధర ఎదఽభౄైణే భ ిందఽగ నుాథనేఔ 
నియేథిఔలనఽ సభభియౄ యవ. థరింణోనుటే నౄభా ఔింనలనీ నఽించి సాచనలు, సలయౘలు ఔడర ఆయయౄ యవ. థరనిై 
ఫట ి  అవసయఫ ైణే నౄభాథరయవణో యళ్ైా  చభిచయౄ యవ ఔడర. 
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v. ఆన్స అకౌింట్ నేఫ ింట్ 

 
నుాథనేఔ నియేథిఔలణో నుటలగ భయభ్తేలు, భీనాేస్కఫ ింటలా  థీయఘకలిం నుటల కొనయగై క్షింలల 
అరడరడె కొనిై భధింతయ నియేథిఔలనఽ ఔడర సభభిించడిం జయవఖ తేింథి. నషి భథిింర 
ాకిరమలల రభోఖతి ని ఖ భిించి నౄభా ఔింనలనీకి ఔ అవగహన ఔయౌింఙేిందఽఔు ఔడర ఈ భధింతయ 
నియేథిఔలు ఉయోఖడణరబ. నౄభాథరయవ ఖనఽఔ కయలనఽఔుింటే ―ఆన్స అకౌింట్ నేఫ ింట్‖ 

ఙేమాయౌూింథిగ లనూయవూ ఙేమడరనికి ఔడర ఇథి ఉయోఖడెతేింథి. యదరయణింగ నషిిం ఙరలా పలభీగ 
ఉిండి, భథిింరఔు ఙరలా సభమిం టేి లా ఉనైరడె ఈ భిలతి  తలెతేౄ తేింటలింథి. 
 
కౄాబిం సజఞవరగ ఉిందని ణేయౌణే కౄాబింథరయవఔు ఙెయాౌింరలు ఙేల, ఔింనలనీ భికయవు లలా  తదనఽఖ ణింగ ఎింటీాలు 
నమోదఽ ఙేయౄ యవ. సహ నౄభాథరయవలు, భీ ఇనాూయయవా  వింట యభౄవభౄైధర ఉింటే యభి నఽించి సభౄైన ఫేయఔు 
భిఔవభీలు ఔడర ఙేయౄ యవ. కొనిైయయవా  డఫ ో ఙెయాౌింరలనఽ ను ింథే వకిౄ నౄభాథరయవ అబ ఉిండఔనుో వచఽచ. 

ఉథరహయణ 

ఔయేళ్ అగిైాభాద నులల కిింద ఉనై ఔ ఆలౄ  ఫలింఔుఔు తనకాలల ఉిండి ఉిండవచఽచ. అరడె ―అగీరడ్స 

ఫలింక్ కా జ్డ‖ ాకయిం కౄాబిం డఫ ోనఽ ఫలింఔుకై ఙెయాౌింఙరయౌూ ఉింటింఉథి. అలాగై యహధరలఔు సింఫిందిించిన 

―ట టల్ లాస్క‖ కౄాబభ లలా  అథెె కొనఽగోలు ింథరలఔు లలఫడి ఇలాింట  కౄాబభ లనఽ లైధరనిిమయాకై ఙెయాౌయౄ యవ. 
 
సభ దా యయణర కౄాబభ లనఽ నషిిం జభిగిన సభమింలల తన నేభిట ఎిండరర్ూ ఙేల ఉనై కౄాబింథరయవకై 
కౄాబభ లనఽ ఙెయాౌయౄ యవ. 
 

 
b) డిరచభెి యోచయవా  

 
కౄాబింనఽ కైవలిం నులలకి లలఫడి డిరచభెిని ను ింథిన తభుణే భిషెభియౄ యవ. కౄాబభ ల కోసిం డిరచభెి యలదఽ 
నభూధరనఽ (వకిౄఖత ాభాద నౄభాలల)గమాల కోసిం ఈ థిఖ వ నేభపెనై ఫేయఔు భల ఇయౄ యవ: (ఇథి 
కోె ఔింనలనీకి కోెలా భాయవచఽచ) 

 

 
 

 
నౄభా ఙేలన వకిౄ నేయవ 
 
కౄాబిం సిం.    నులల సిం. 
 
___________ ఔింనలనీ యౌనేట డ్స నఽించి లుఔభిించడఫ ైనథి.  
 
___________ భోజు జభిగిన ాభాదిం కయణింగ ధరఔు/భాఔు ఔయౌగిన గమాలఔు భాఔు తేథి భభిమ  ూభిౄ 
భియౘయిం యౄ. ___________ అింథినథి. ధర/భా కౄాబింలఔు సింఫిందిించి లాథర బయషతేౄ లల ధేయవగ లాథర 
భోక్షింగ ఆ కౄాబింఔు సింఫిందిించి తలెణేౄ  అనిైింట కి సింఫిందిించి తేథి భభిమ  ూభిౄ భియౖెయిం జభిగిిందని, 
ఔింనలనీ థరని ఫలధతలు ధృయయేభిచిందని ధేనఽ/ఫేిం ఈ యయౕదఽ ఇసఽౄ ధరైిం.  
 
 
ణేథీ          (సింతఔిం) 
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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 నుాభాణ ఔఫ ైనయ కవర కనీ ఉథరహయణగ నేభపెనఫడినయ భభిమ  సిందభౌనిై ఫట ి  
భాయణరబ). 

 
c) లలట ల్ ఫ ింట్  తభుతి  చయలు 

 
కౄాబభ ల భియౖెయిం తభుత అిండర్ భౄైట ింగ్ ఔు సింఫిందిించి తీసఽఔుధే చయలు కోె యనుయ వభా నికీ 
కోలా ఉింటలబ. 

 

ఉథరహయణ 

ఔ అగిైాభాద నులల కిింద సమ్ అషర్ు నఽ ఙెయాౌించిన కౄాబిం ఫేయఔు తగాిించడిం జయవఖ తేింథి. అబణే నోుా  
భైటల నానేమింనఽ ఙెయాౌింఙే క్షింలల ఙెయాౌించిన కౄాబిం నఽించి తగాిించిన ఆ నణరౄ నిై భీ ఇన్స లిేట్ ఔడర 
ఙేమవచఽచ. 
 

వకిౄఖత ాభాద నౄభా నులలలల కనటల్ సమ్ ఇనాూర్ు నణరౄ నిై ఙెయాౌించిన నైదట ఆ నులల 
యదెబనుో తేింథి. 
 
అలాగై వకిౄఖత నభ్ఔథాోహర గయింటీ నులల ఔడర కౄాబిం ఙెయాౌింర జభిగిన యృింటధే థరనింతట అథే 
యదెవరతేింథి. 
 

d) ఉదేయణ (యలాుజీ) 
 

ఉదేయణ (యలాుజీ) అింటే యదరయణింగ నుడైెన ఆలౄ కి సాచిఔ. నయౖి నిై ఙెయాౌించిన నైదట ఈ యలాుజీ నౄభా 
ఔింనలనీకి ఙెిందఽతేింథి. 
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ఉథరహయణ 

మోటలర్ కౄాబభ నఽ ూభిౄ నషిిం నుాతి థిఔన భిషెభిించిన నైదట నుడైెన యహధరనిై నౄభా ఔింనలనీథరయవలా 
తీసఽఔుింటలయవ. ఇఔ అగిైాభాద కౄాబభ లు, ధౌక యయణర కౄాబభ ల వింట యట లల ఔడర ఈ యలాుజీ 
తలెతౄవచఽచ. 
 

సదయవ యలాుజీని ఈ ఉథెేశ్ిం కోసిం యౄను ింథిించని దేతేల థరుభ వథియౌించఽఔుింటలయవ. నయౖి నిై భథిింర 
ఙేలే సభైుమయవా  ఔడర ఈ వథియౌించఽఔుధే భాభా లనఽ లనూయవూ ఙేసఽౄ ింటలయవ. 

 
e) భిఔవభీలు 

 
కౄాబభ ల భియౖెయిం తభుత నౄభా కింటలా ఔుి లఔు వభిౄింఙే యవణథరత ఫథియ్ హఔుెల కిింద నౄభా ఔింనలనీలు 
నౄభాథరయవఔు ఉింటే హఔుెలఔు, భౄఫ డీలఔు హఔుెథరయవలు అవరణరబ. అలాగై నయౖి నికి ఫలధఽడెైన థర్ు 
నుభిీ నఽించి భియౘయ నణరౄ లనఽ భిఔవర్ ఙేసఽఔుధేిందఽఔు ఔడర సింఫిందిత చటలి లఔు లలఫడి యట కి 
హఔుెింటలింథి. అలా ఱనింగ్ ఔింనలనీలు, భౄైలాులు, భోడెు  యహనథరయవలు, నోు యవి  టాసఽి  వభా ల వింట యట  
నఽించి నౄభా ఔింనలనీలు నయౖి లనఽ భిఔవర్ ఙేసఽకోఖలవర. 

ఉథరహయణ 

ఔన్సలలైన్సఫ ింట్ డెయౌవభీ ఙేమని సిందభౌలలా  యయణరథరయవలా నయౖి నికి ఫలధత వళ ింఙరయౌూ ఉింటలింథి. అలాగై, 
సఽయక్షితింగ ధేలనలైకి థిగినట కీ తభుత ఔనినించఔుిండర నోు బన వసఽౄ వరల యషమింలల నోు రి్ టాసి్క ఫలధత 
వళ ింఙరయౌూ ఉింటలింథి. ఇిందఽకోసిం కౄాబిం భియౖెభనికి భ ిందఽగ యవణథరత భాయవ లాకనలై తనిసభిగ 
నౄభాథరయవణో యి ింర యేబించఽకోయయౌ. 
 

 
7. కౄాబింలఔు సింఫిందిించిన యయథరలు 
 
ఎింణో ామతి ైించినట కీ ఆలసిం లాథర కౄాబిం ఙెయాౌించఔనోు వడరనికి (అసభ్తి )కి కయణరలుింటలబ. ఇిందఽఔు 
జభిగిన నయౖి నికి సింఫిందిించి ధనటీసఽ అిందజైమడింలల ఆలసిం లాథర యనియోఖథరయవలు దయౄ ర లనఽ 
సభభిించఔనోు వడిం కయణిం కవచఽచ. 
 
ఇయ కఔుిండర, ఙరలా యదరయణింగ ఉిండే కయణరలలా  కొనిై:  

 
 యసౄ యలనఽ యృలాడిించఔనోు వడిం  

 ఔవభైజీ కొయత  

 నేనయౘబించిన ాభాథరల వలా నషిిం సింబయించడిం 

 తగిన నణరౄ నికి నౄభా ఙేమఔనోు వడిం  
 యయింటీ ఉలాింగన  

 తఔుెవ నణరౄ నికి నౄభా ఙేమడిం, తయవఖ దల తథితభలణో భిభాణరనికి సింఫిందిించిన అింరలు 
 
నషిిం కయణింగ తలెణేౄ  ఆభిఔ ఇఫోిందఽలణో నౄభాథరయవడె సతభవరతేనై సభమింలల ఇవనీై ఔడర 
ఙరలావయఔు నౄభాథరయవడి ఔయౖి లఔు కయణభవరణరబ. 
అతడి ఔయౖి లనఽ తగాిించడరనికి, సభసలనఽ నేభపెనడరనికి భభిమ  యయథరల భియౖెయ దేతేలు నులలలలధే 
నేభపెనఫడి ఉింటలబ. అగిై ాభాద నులలలు లాథర ఆసఽౄ ల యషమింలల ―భధవభిౄతుిం‖ అధే షయతే 
నులలలలధే ఉింటలింథి. 



 

715 

 

  
ఎ) భధవభిౄతుిం 
 
ింథరనిై థరట  తలెణేౄ  యయథరలనఽ భిషెభిింఙే దేణే భధవభిౄతుిం. భధవభిౄణరునిై భధవభిౄతుిం 
భభిమ  ింద చటిిం 1996 ాకయిం ఙేయౄ యవ. ిందిం ఙెలుా ఫలటబయలా ఙేలే యదరయణ దేతి  లాథర 
అిందఽలలధే యయథరనిై భిషెభిించడిం లాథర ధరమ య ధరనికి యృళా్డిం. ఇలాింట  సభసలలా  ఙరలా ఆలసిం 
జయవఖ తేింథి భభిమ  కయచవరతేింథి. భధవభిౄతు చటిిం నుభిీలు ిందింలలని యయథరనిై అయదరయణ 
దేతి లల, తఔుెవ వమిం భభిమ  భధవభిౄతు నలైైయేటల ాకిరమ థరుభ అిందజైలే యలు ఔయౌసఽౄ ింథి. 
 

యయథరనికి సింఫిందిించి నుభిీలు ఎింనఔ ఙేసఽఔునై ఫేయఔు భధవభిౄతుిం కై భధవభిౄ లాథర ఎఔుెవ 
భధవయవౄ ల థరుభ జయవఖ తేింథి. కై భధవభిౄ ఉనైరడె నుభిీలు అతడి భాట యధరయౌూ ఉింటలింథి. ఙరలా 
యణ జ నౄభా నులలలలా   భధవభిౄతు నిఫింధన అని ఉింటలింథి ఇథి ఇలా నుాయింబభవరతేింథి యయథరలు 
ఙోటలఙేసఽఔుింటే భధవభిౄతుిం థరుభ భిషెభిించఫడణరబ. అగిైాభాదిం వింట  అనఽకోని గటనల 
నులలలలా నా భధవభిౄతు నిఫింధన ఉింటలింథి. ఇిందఽలల నులల అింగీఔభిించిన థరనికి భభిమ  ఙెయాౌసఽౄ నై 
నణరౄ నిక ి భధ ణేడర ఉింటే ఆ ణేడరఔు సింఫిందిించి భధవభిౄ వదెఔు యృళా్వచఽచ. యదరయణింగ భధవభిౄ 
నియృమిం అింతి భింగ భిఖణ ించఫడెతేింథి. భభిమ  భౄిండె నుభిీలు థరనికి ఔటలి ఫడి ఉిండరయౌ. 
 

భిలతేలు అధే దిం కోె నులలకి కోెలా భాయవతేింటలింథి. యదరయణింగ, ఇథి కిింథి యధింగ 
ఉింటలింథి: 

 

i. నుభిీలు నిమనేించిన ఏకౄైఔ భధవభిౄ నియృమానికి యయథరనిై వథియౌ యేలనరడె లాథర  
కై భధవభిౄని నిమనేింఙే యషమింలల యభి భధ అింగీకయిం ఔుదయనరడె కోె నుభిీ కోె 
భధవభిౄని నిమనేించవచఽచ.  
 

ii. ఈ ఇదెయవ భధవయవౄ లు ఒ అింనలైర్నఽ నిమనేించచఽచ, ఆమధే సభాయేరలనఽ ఏభటల ఙేయౄ యవ. ఈ 
సభాయేరల దేతి  ధరమ య ధరలణో నోు యౌ ఉింటలింథి. ాతి  నుభిీ యభి కైసఽ ఖ భిించి ఙెఫ ణరయవ. ఔయేళ్ 
అవసయఫ ైణే కౌనిూల్ యమిం తీసఽఔుింటలయవ. భభిమ  యక్షులనఽ యఙరభియౄ యవ. 

 

iii. ఔయేళ్ ఇదెయవ భధవయవౄ లు క ై నియృమానికి అింగీఔభిించఔనోు ణే యషమానిై అింనలైర్ భ ిందఽఔు 
తీసఽఔుయృళ్ణరయవ, అతధే నియృమిం తీసఽఔుింటలయవ. 

 

iv. ఇిందఽఔబయ వమానిై భధవభిౄ/భధవయవౄ లు లాథర అింనలైర్ యభి యచక్షణ ఫేయఔు నియృబయౄ యవ. 
 

ఫలధతలఔు సింఫిందిించిన యయథరలనఽ ధరమ యయథరల థరుభ భిషెభిించఽకోయయౌూ ఉింటలింథి. 

ఉథరహయణ 

ఔయళే్ నౄభా సింస  నులల కిింద ఔవర్ కలాదింటృ నయౖి నిై ఙెయాౌించడరనికి నిభఔభిలేౄ , ఆ అింరనిై 
ధరమయ నిం ణేలుసఽౄ ింథ.ి భయా ఔయళే్ నౄభా సింస  యసౄయలు థరచి నలటిడిం వలా నులల ఙెలాదని 
అింటృ కౄాబిం ఙెయాౌించడరనికి నిభఔభిలేౄ  (యధఫ నైింత వయఔు నభ్ఔింగధే ఉధరై ధరమ యధఽలనఽ 
ఉలాింఘ లేౄ ) ఆ అింరనిై ధరమయ నింలల భిషెభిించఽకోయయౌ. 

 
ఖభనిఔ: ధౌక యయణర నులలలలా  ఎలాింట  భధవభిౄతు భిలతేలు ఉిండవర. 
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8. ఇతయ యయథరలలా  భియౖెయ దేతేలు ఉధరైబ 

 
ఐఆభీుఏ నిఫింధనల ాకయిం అనిై నులలలు నౄభా సింసణో ఏథేని కయణింణో నౄభాథరయవ సింతినౄ  ఙెిందనరడె 
అిందఽఫలటలలల ఉనై సభసల భియౖెయ వవస  ఖ భిించి నౄభాథరయవఔు ణెయౌమజైమాయౌ. 
 
వకిౄఖత యనుయ ింథరల కౄాబింల యషమింలల అసింతినౄ  ఙెింథిన నౄభాథరయవ అింఫ డ్సూ భన్స నఽ 
సింాథిించవచఽచ, ఆ అదికభి యవభలు నులలలల ఉింటలబ. 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 1 

కిింథి యట లల ఏథి కౄాబింల ను ా లషనల్ లలట ల్ ఫ ింట్ గ భిఖణ ించఫడదఽ? 

I. నయౖి నికి కయణఫ ైన యట కి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై తీసఽకోవడిం 

II. ాతి ఔల అననుామింణో కౄాబింల వదెఔు యృళా్డిం 

III. ాభాదిం నౄభా ఙేలన ఆలౄ కై జభిగిింథర అని అించధర యేమడిం 

IV. కౄాబిం కిింద ఙెయాౌింఙరయౌూన నణరౄ నిై లెకిెించడిం 
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 2 

భజ్డ ఔు కయవ ాభాదిం జభిగిింథి. అతని కయవ మోటలయవ నౄభా నులల కిింద నౄభా ఙేమఫడిింథి. ఇలాింట  
సభమింలల కిింథియట లల భజు ఙేమాయౌూింథి ఏనేట ? 

I. జభిగిన నయౖి నిై నౄభా సింసఔు యధఫ ైనింత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ 

II. నౄభా భౄనఽవల్ సభమింలల నౄభా సింసఔు యషమిం ణెయౌమజైమాయౌ 

III. నలదె నతౄింలల భియౘయిం అిందఽకోవడరనికి కయవనఽ భభిింతగ ధుింసిం ఙేమాయౌ 

IV. జభిగిన నయౖి నిై ట ి ించఽకోవదఽె  
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 3 

కౄాబింల భిరోధన భభిమ  కౄాబింల అించధరనఽ ఫేభీజు యేమిండి. 
I. కౄాబిం భిరోధన భభిమ  అించధర భౄిండా ఔడర సభానఫే 
II. భిరోధన కౄాబిం ఙెలుా ఫలటలలల ఉింథో  లాథో  నిభే భిసఽౄ ింథి అథే అించధర ఎఔుెవగ జభిగిన నషిిం అిందఽఔు 

కయణరలనలై ఎఔుెవగ దిఱి  నలడెతేింథి 
III. అించధర కౄాబిం ఙెలుా ఫలటలనఽ నిభ భిించడరనికి ామతి ైసఽౄ ింథి. అథే భిరోధన ఎఔుెవగ జభిగిన నషిిం 

అిందఽఔు కయణరలనలై ఎఔుెవగ దిఱి  నలడెతేింథి  
IV. కౄాబిం ఙెయాౌించడరనికి భ ిందఽ భిరోధన ఙేయౄ యవ. భభిమ  కౄాబిం ఙెయాౌించిన తభుత అించధర యేయౄ యవ 

  
 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 4 

సభైుమయాఔు లెైలలనిూింగ్ అతరభిటీ ఎవయవ? 

I. సభైుమర్ అయో లబయషన్స ఆఫ్ ఇిండిమా 
II. సభైుమర్ భౄఖ లాటభీ భభిమ  డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభటిీ  
III. నౄభా భౄఖ లాటభీ భభిమ  డెవలప్ ఫ ింట్ అతరభిటీ 
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IV. పలయత ాబ తుిం 
  

 

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 5 

తేనూనఽ కయణింగ జభిగిన నయౖి నికి సింఫిందిించిన కౄాబింల భియౕలనలల కిింథి యట లల ఎఔుెవగ అవసయభబయ 
నియేథిఔ ఏనేట ? 

I. భయణ యఙరయణరదికభి నియేథిఔ 

II. అగిై ాభాద అదికభి నియేథిఔ 

III. నోు య్సఽల నియేథిఔ 

IV. యణరవయణ భిరోధన యపలఖిం నియేథిఔ 
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 6 

జభిగిన నయౖి నికి సింఫిందిించి నులల కిింద నౄభా ఙేలన వకిౄ తయపరన ఙెయాౌించిన నణరౄ నికి భూడో  నుభిీ నఽించి 
భియౘయిం ను ింథే హఔుె నౄభా సింసఔు ఏ సాతాిం కిింద ఉింటలింథి? 

I. ఔింట ాఫూషన్స 

II. యడెదల 

III. యవణథరత భాయవ 

IV. ఇిండెనేైటీ 
  

 

నేభ్యౌై నైయవ భీక్షిించఽకోిండి 7 

ఔయేళ్ నౄభా సింస  నిభెిషి నయౖి నికి అథి నౄభా నులల కిింద ఔవర్ కదింటృ ఙెయాౌించడరనికి నిభఔభిలేౄ  ఆ 
అింరలనఽ ఎవయవ చాయౄ యవ? 

I. నౄభా సింస  నియృమఫే చివభిథి 

II. అింనలైర్ 

III. భధవభిౄ 
IV. ధరమయ నిం 

  
 

 



 

718 

 

 

యభింశ్ిం 

ఎ) వితి ౄ య ధృైరణింణో కౄాబింలనఽ భిషెభిించడిం నౄభా సింసఔు అతి నలదె ాఙరయిం వింట ింథి.  
 
నృ) నులల భిలతేల ాకయిం జభిగిన నయౖి నిై నౄభా సింసఔు యృింటధే ణెయౌమజైమాయౌ.  
 
ల) ఔయేళ్ కౄాబిం నతౄిం తఔుెవగ ఉింటే, ఎింత నషిిం జభిగిింథి, అిందఽఔు కయణరలనఽ నౄభా సింస  అదికభి 

భిరోదిించి నియృబయౄ యవ. కనీ ఇతయ కౄాబింల యషమింలల అించధర యేమడింలల ధృైరణిం ను ింథిన సుతింతా 
అనఽభతి  ను ింథిన సభైుమర్ ఙేయౄ యవ.  

 
డి) యదరయణ కౄాబిం దయకాసఽౄ లు జభిగిన నయౖి నికి 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 

నియృబించడరనికి ఙేలే ాకిరమనఽ కౄాబిం అించధర అింటలయవ.  
 
ఎఫ్) నులల ఫలధత నఽించి తనసఽౄ నైటలా గ ణెయౌమజైలన తభుణే కౄాబింలనఽ భిషెభియౄ యవ.  
 
జి) ింథరలనఽ థరట  తలెణేౄ  యయథరలనఽ భిషెభిించడరనికి ఉయోగిింఙే దేతి  భధవభిౄతుిం.  

 

కీలఔ థరలు 
ఎ) నషిిం సభాఙరభనిై అింథిించడిం 

నృ) భిరోధన భభిమ  అించధర 
ల) సభైుమయవా  భభిమ  నషి భథిింరథరయవలు 
డి) కౄాబిం దయకాసఽౄ లు 
ఇ) సయవె ఫలటల భభిమ  భియౖెయిం 

ఎఫ్) కౄాబింల భియౖెయింలల యయథరలు  
జి) భధవభిౄతుిం  

 
 

 



 

 

లుమ 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 యధఫ ైనింత తుయగ యభి దిఱికి తీసఽకౄమాా యౌ.  
జయఫ  3 

సభౄైన సభాదరనిం II. 
కౄాబిం ఙెలుా ఫలటలలల ఉింథో  లాథో  భిరోధన నిభే భిసఽౄ ింథి. అథే అించధర ఎఔుెవగ నషిిం జభిగిణే అిందఽఔు కయణరలనలై 
ఎఔుెవగ దిఱి  నలడెతేింథి 

జయఫ  4 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
 

సభైుమయాఔు లెైలలన్సూ ఇఙేచ అతరభిటీ ఐఆభీుఏ. 

జయఫ  5 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

 

తేనూనఽ కయణింగ జభిగిన నయౖి నికి 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  నుభిీ నఽించి జభిగిన నయౖి నికి సింఫిందిించి 
నులల కిింద ఙెయాౌించిన నణరౄ నికి భియౘయిం ను ింథే హఔుెనఽ ఔయౌగి ఉింటలయవ. 
జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

ఔయళే్ నౄభా సింస  నిభెిషి నయౖి నికి అథ ి నౄభా నులల కిింద ఔవర్ కదింటృ ఙెయాౌించడరనికి నిభఔభిలేౄ  ఆ 
అింరలనఽ ధరమ య నిం నియృబసఽౄ ింథ.ి 
 

లుమ భీక్ష ాశ్ైలు 
ాశ్ై 1 
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జభిగిన నయౖి నిై ఎరడె ణెయౌమజైమాయౌ: 

I. నషిిం జభిగిన యృింటధే 
II. 15 భోజుల తభుత 

III. యధఫ ైనింత తుయగ 
IV. నషిిం జభిగిన తభుత ఏ సభమింలలధృైధర 
 

ాశ్ై 2 

జభిగిన నయౖి నిై భిరోదిింఙేథి: 

I. అనఽభతి  ను ిందని సభైుమర్ 

II. అనఽభతి  ను ింథిన భభిమ  అయోత ఔల సభైుమర్ 

III. నౄభా సింసల ాతి నిది 

IV. ఇింజినీభిింగ్ డిగీర ఉనై ఏథేని వకిౄ 
 

ాశ్ై 3 

వకిౄఖత ాభాద కౄాబింలఔు సింఫిందిించి ________ నియేథిఔ తనిసభి.  
I. సభైుమర్ 

II. డరఔిర్ 

III. నోు య్స్క 

IV. భయణ యఙరయణరదికభి 

 

ాశ్ై 4 

నౄభా చటిిం ాకయిం ________ నతౄిం 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 నులలల యషమింలల థేశ్ిం ఫమట కౄాబింలనఽ అించధర యేలేథి: 

I. పలయత సభైుమయవా  
II. నషిిం జభిగిన థేశ్ింలలని య నిఔ సభైుమయవా  
III. నౄభా సింస  య ింత ఉథోఖ లు 
IV. నులలలల నేభపెనై కౄాబిం భియౖెయ ఏజౄింటలా  
 

ాశ్ై 6 
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అగిైాభాదిం కౄాబింల యషమింలల అగిై ాభాద అదికభి నఽించి నియేథిఔ: 

I. అవసయిం లాదఽ 
II. నౄభాథరయవఔు ఐచిిఔిం 

III. తనిసభి 
IV. నోు య్సఽల నియేథిఔలల ఇథోఔ పలఖిం  
 

ాశ్ై 7 

టీఏటీ అింటే ఏనేట ? 

I. ట ైమ్ భభిమ  టర్ై 

II. ఒ సభమిం వయఔు  
III. ట ైమ్ భభిమ  ట ైడ్స  
IV. టర్ై ఎభౌిండ్స ట ైమ్  
 

ాశ్ై 8 

నషిిం ఙెయాౌింఙరయౌూ వచిచనరడె థరని ఫలధత ఙేలేథి: 

I. సభైుమర్ 

II. నౄభాథరయవ 
III. నౄభా సింస  
IV. య నిఔ అదికయవలు 
 

ాశ్ై 9 

భధవభిౄతుిం అధేథి కౄాబిం భియౖెయ ాకిరమ. థీనిై ______________ ఙేయౄ యవ. 
I. ధరమయ నింలల 
II. సభైుమయా ఫిిందిం 

III. నుభిీలణో సింఫింధిం ఉనై యయవ ఎింనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) 
IV. నౄభా సింస  ఉథోఖ లా భధవభిౄగ వవహభియౄ యవ. 
ాశ్ై 10 

యవణథరత భాయవ హఔుె కిింద నౄభా సింసలు ఙెయాౌించిన నయౖి నిై యభ ినఽించి భిఔవభీ ఙేసఽకోవచఽచ: 
I. ధౌక సింసలు భాతాఫే 

II. భౄైలాులు భభిమ  భోడెు  యయణర సింసలు భాతాఫే 

III. ఎబభౄడాన్సూ భభిమ  ధౌక టాసఽి లు భాతాఫే 

IV. ధౌక సింసలు భభిమ  భౄైలాులు భభిమ  భోడెు  యయణర సింసలు భభిమ  ఎబభౄడాన్సూ భభిమ  ధౌక టాసఽి లు 
 

 

లుమ భీక్ష సభాదరధరలు  
జయఫ  1 
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సభౄైన సభాదరనిం III. 
జభిగిన నయౖి నికి సింఫిందిించిన సభాఙరభనిై యధఫ ైనింత తుయగ ణెయౌమజైమాయౌ. 
జయఫ  2 

సభౄైన సభాదరనిం II. 
జభిగిన నయౖి నికి 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 చటిిం ాకయిం యౄ.20,000 నేించిన కౄాబింలఔు సుతింతా సభైుమర్ అవసయిం. 
జయఫ  5 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

ామాణ నౄభా నులలలఔు సింఫిందిించి థేశ్ిం ఫమట అించధర యేలే కౄాబింల యషమింలల నులలలల నేభపెనై కౄాబింల 
భియౖెయ ఏజౄింటలా  అించధర యేయౄ యవ. 
జయఫ  6 

సభౄైన సభాదరనిం III. 

అగిైాభాదిం కౄాబిం యషమింలల అగిైాభాద అదికభి నఽించి నియేథిఔ అవసయిం. 
 
జయఫ  7 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

ట ఎట  అింటే టర్ై ఎభౌిండ్స ట ైమ్. 
జయఫ  8 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
నషిిం ఙెయాౌింఙరయౌూ వచిచనరడె థరని ూభిౄ ఫలధత నౄభా సింసథే. 
జయఫ  9 

సభౄైన సభాదరనిం III. 
భధవభిౄతుిం అధేథి కౄాబిం భియౖెయ ాకిరమ థీనిని నుభిీలు ఎింనఔ ఙేలన భధవభిౄ(లు) నియుళ యౄ యవ. 
జయఫ  10 

సభౄైన సభాదరనిం IV. 

యవణథరత భాయవ థరుభ నౄభా సింసలు జభిగిన నయౖి నిై ధౌక ఔింనలనీలు భభిమ  భౄైలాు భభిమ  భోడెు  యయణర భభిమ  
ఎబభౄడాన్సూ భభిమ  నోు రి్ టాసి్క్ నఽించి భిఔవభీ ఙేసఽకోవడరనికి అనఽభతి యౄ యవ. 
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అగిైాభాద నౄభా కౄాబిం నూయిం 
 

1. నౄభాథరయవ నేయవ భభిమ  చియవధరభా 
2. అగిైాభాద నులలలలా  ఇనేడి ఉనై అనిై నులలలఔ సింఫిందిించిన యవభలనఽ దమఙేల ఇవుిండి. 

నులల 

సింక 
ఔవర్ ఙేలన 

భిసఽె 

నుాింతిం సమ్ ఇనాూర్ు అించధర యేలన 

నషిిం నతౄ ిం 

(i) 
(ii) 
 

3. నౄభా నభిమడ్స 

4. నషిిం జభిగిన ణేథీ భభిమ  సభమిం 

5. నషిిం సుపలవిం భభిమ  కయణిం   

(నయౖి నికి థరభితీలన భిలతేలనఽ దమఙేల యవభిించిండి)  

 

6. అగిైాభాదిం/ాభాదింలల నషిిం జభిగిన ఆలౄ కి భభైథైెధర 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. నయౖి నిై ఖ భిించి కిింథియట కి యవభిింఙరభ? 
(1) నుో య్సఽలఔు 
(2) అగిైభాఔ రకఔు 
 

9. ఇథే ఆలౄ కి ాసఽౄ త నులల అభలలా  ఉనై సభమింలల ఖతింలల ఏఫ ైధర కౄాబిం తలెతి ౄ ింథర? తలెతి ౄ  ఉింటే కిింథియట కి సింఫిందిించిన 

యవభలు ఇవుిండి. 

)ఎ) కయణిం 

)నృ) ఉదింతిం జభిగిన ణేథీ 

)ల) కౄాబిం 

)డి) నులల జఞభీ ఙేలన కభలమిం 

)ఇ) ఙెయాౌించిన/ఫకబ ఉనై నతౄ ిం యౄ.లలా  
ఎఖ వన నేభపెనై సభాఙరయభింణర ధరఔునై భిజఞా నిం ఫేయఔు సభౄైనథి, సింూయృఫ ైనథి అని ధేనఽ దఽభూలభ గ ధఽా యఔభిసఽౄ ధరైనఽ. 

సలిం: 

ణేథీ:          నౄభాథరయవ 
సింతఔిం 
డియజనల్ ఆసర్/నౄఆర్./డీఒ నిింనుయౌ 

అగిైాభాద కౄాబిం సిం. ……………. 

రక/ డీఒ ఆర్ఒ కోడ్స 

సిం 

డియజనల్ ఆసర్ 

కోడ్స సిం 

ఏజౄనీూ కోడ్స 

సిం 

నానేమిం ఙెయాౌింర 
యవభలు 

  

యలదఽ సిం నౄజీ/లడీ సిం ఙెయాౌింర ణేథీ నతౄ ిం యౄ. 

       
 

నౄభాథరయవ ఖ భిౄింర 

ాతి  నులల ణరలఔు 
నతౄ ిం ఎస్కఐ భభిమ  
ఔింట ాఫూషన్స 
అించధరఔు నషిభధేథి నులల అభలలా  

ఉనైరడే జభిగి ఉిండరయౌ 
 

నుాకిూఫేట్ కయణిం ఔడర ఔింట ాఫూషన్స 

షయతే కిింద ఔవర్ ఙేల ఉిండరయౌ 
 

నయౖి నిై ధఽా యఔభిింఙే అదనర 
డరఔుఫ ింటలా  

నౄభాథరయవఔు అతని నౄభామ త 
ాయోజధరల ఫేయఔు ఔవభైజీ ఉింటలింథి 
 

ధఽా యఔయణ కోసిం అదనర సభాఙరయిం 
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